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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثط٩ت٪ن٪ي١نإ
83 

 

 

َٞ ب١ضطٞ – 2112اَيٞ/ غ   ١ٖؾتاٚ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَيٞ ١ّٜ١ن ناثٞ                          
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َٝطام -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْْٞٞ ي١ بآلٚنطا٠ٚنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٝب: ثط٩ت٪ن٪ي١ناْٞ غاَيٞ ْاٟٚ  ث١ضي١َاْٞ(ٟ 2112)نت

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 83ب١ضطٞ: 

 2113ناثٞ ١ٜن١ّ: 
 251اش: ترل

َٝسان٠ٚ١ْٚٛ: ستُس سػٔ ض٩شب١ٜاْٞ  ث
 ١ْخؿ١غاظٟ: غٓٛبط قابط سػٔ

َٝطظاز، ، خغسضَري ١ؾ نطزٕ: ٥ٝٓكات ١َْٝٚض٩ظ ؾ ط انطّ، طع٠ْط ابطاِٖٝ، زي
 ب١ختٝاض طيٌٝ، ؾٛإ ستُس، ١ًٖ١ْ اغعس.

َُٜٞ نٛضزغتإ:  َٝبدا١ْٟ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٖض  شَاض٠ٟ غجاضزْٞ ب١ نت
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َٝ  طٜػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ََٝٝٞ خٛيٞ (8ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     5 ٍ 26/9/2112 نٛاضؾ١ػي١ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي9ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )      67 ٍ 3/11/2112 ؾ١ػي١نٛاض –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ خٛيٞ (11ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     153 ٍ 8/11/2112ؾ١ػي١  زٚٚ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي11ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     257 ٍ 11/11/2112ؾ١ػي١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي12ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     325 ٍ 15/11/2112ؾ١ػي١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ
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 ( 4شَاض٠ ) ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  6106\5\62ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   62/5/6106 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١نــٛاض  ض٩شٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  26/9/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝيــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غــٛض٠ د َٜع ؾطغــت عظيــس عبــسار غــهطت خــٛيٞ  (8ٟ, زاْٝؿــتين شَــاض٠ )ث١ضيــ١َإبــ١ض 
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1ط١ )اْٞ بط ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (8ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ نــٛاض ؾــ١ػي١ ض بــ١ّ  زا 26/9/2112(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
ــٞ        -1 ــاضٟ نطزْـ ــٓسٚقٞ ٖاٚنـ ــاٟ غـ ــٓٝاضٟ ٜاغـ َٝؿـ ــ٪نطزْٞ ث ــت١ٓض ٚٚ ٚطؿتٛطـ ــ١ض خػـ ــٕٛٚ ي١غـ ــ١ضز٠ٚاّ بـ بـ

َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ.  ١ْخ٪ؾ١ٝناْٞ ؾ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
َٝب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ،  ١َٝٞ ١َٖيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خٛيٞ زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، خٛيٞ غ

َٜساْٞ ١ٜن١ّ، شَاض٠ٟ زاْٝؿذي) َٝٞ سٛن١ُناْٞ 26/9/2112(ض ٩ٍِشٟ زاْٝؿذي)8طط ( ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ث
ٟ ث١ضي١َاْٞ 1992(ٟ ١َٖٛاضنطاٟٚ غاَيٞ 1( ي١ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ شَاض٠)21(ٟ َازز٠ٟ )1بط ط١ٟ)

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ  (ٟ ٥اغاٜٞ 8بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين شَاض٠)نٛضزغتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١نات  َٜه١ٚتٞ (11)خٛيٞ غ َٝـ ٠ٍْٛٝض٩ٟ ض ٩ٍِشٟ نٛاض ؾ١ػي١ ض  ب١ّ  26/9/2112ٟ ث

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ ٖاٚناضٟ نطزْٞ -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚطؿتٛط٪نطزْٞ ث

َٝطث١  صت١ٚ ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ.١ْخ٪ؾ١ٝناْٞ ؾ
َٝت٠ٚ١ ن١ َ٪َي١تٔ ٜإ ٥اَاز٠  َٜٓ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ْاٟٚ ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْ ز٠خٛ َٜع د َٝػتاف ب١ض  ٥

َٜت.  ١ْبٕٛٚ، بابؿ١ضَٛ
َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠)د  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜه١ٚتٞ (ٟ ٥اغ7ْاٟٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن١ ي١زاْٝؿتين شَاض٠) َٝسضإٚ  25/9/2112اٜٞ ي١ ض َ٪َي١ت ث

 ٜإ ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ:
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 ٥اضاّ ؾاٖري                       َ٪َي١ت -1
 اظيس غًُٝإ                     َ٪َي١ت -2
 ازلاعٌٝ غعٝس                   َ٪َي١ت -3
 بطٖإ ضؾٝس                      َ٪َي١ت -4
 َ٪َي١ت         ساظّ حتػري              -5
 زلرل غًِٝ                        َ٪َي١ت -6
 غ٪ظإ ؾٗاب                       ٥ٝؿاز -7
 غ١ضزاض ضؾٝس                         ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ-8
َٝط ستٞ ايسٜٔ                     ٥ٝؿاز -9  ؾً

 ؾعإ اظيس                         َ٪َي١ت -11
 س                        َ٪َي١تقبٝش١ اظي -11
 َ٪َي١ت                       عجُإعسْإ  -12
 عُط ظي١ اَري                     ٥ٝؿاز -13
 صتِ ايسٜٔ                 َ٪َي١ت عع١ُٝ -14
َٞ               َ٪َي١ت -15  ١ْشاز ععٜع غٛضَ
 ١ْغطٜٔ طياٍ                     َ٪َي١ت -16

َٜع  ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ ٖاٚناضٟ نطزْٞ ١ْ  َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض خػت١ٓضٚٚ ٚطؿتٛط٪نطزْٞ ث ٥
١َٓٝٝ غ١ض  َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ. زاٚا ي١يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ ت١ْسضٚغيت ٚ زاضاٜٞ ز٠ن١ٜٔ ب خ٪ؾ١ٝناْٞ ؾ

َٝطٖاتين د١ْابٞ ٠ٚظ َٝٛإ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛتٞ غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، ب١خ ٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ١َْٛغٝكٞ ْ
َٜيَن  ٠ٚ١َُٓٝ ن١ زٚ َٜعتاْٞ بٗ َٜت ب١ برلٟ ب١ض  َٝٔ، ١ٖضز١َ٠ٚ َٝط ب َُٜٞ نٛضزغتإ ناى غعس ز٠ن١ٜٔ، ب١خ ١ٖض

َٝهٞ قػ١نإ زٚٚباض٠  2غ١عاتسا ت١ْٗا  3ي١َا٠ٟٚ  َازز٠َإ َْٛاق١ؾ١ نطز، نْٛه١ ب١ض اغيت ب١ؾ
َٝهٞ  َٝس٠ن١ٜٔ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َٛضاعاتٞ نات بيطٜٔ نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ب١ؾ ز٠ضن١ْٚٛ ي١َازز٠ن١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚاتإ ي

َٝت ٚ زٚٚباض٠  َٝت، ٥ًٝتٝعاّ ب١نات به١ٕ ٚ با ثٛخت ب تا ٥ٝؿٛناض٠ناصيإ باؾذل بط ٚات، ب١ض١ٖػيإ ظٜاتط ب
 ١ْب٠ٚ١ٓ قػ١ناْتإ، غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ، ٖاٚض اظ خإ، ؾ١ضَٛٚ.

َٝذ اظي َٜع ٖاٚض اظ ؾ  س:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت بٝد١َ١ ب١ضناٟٚ ١٥ْساَإ ب٪ ناتٞ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ٚ طؿتٛط٪ضنطزٕ ي١غ١ض  َٟ ؾت ١ٜ١ٖ ز١َ٠ٚ ١ْٖس
َٟ ي١ٚ  َِٝ ٚا١ٜ ١ْٖس َٝطام، ي١ناتٞ طؿتٛط٪نطزٕ ث َٝو ٜاغاٟ تطَإ ١ٜ١ٖ ي١ ع ١َُٝ ن٪١ََي ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠، زٜاض٠ ٥

َٜٔ، َاززا١ْٟ ن١ ي١ْاٚ ٜاغاناْٞ تط ١ٖٕ،  َٞ ز٠نط َٝب١د َٝطاقري ٚ د َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ٜاغاٟ ع ي١ٖ١ض
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١َٜٓ ْاٚ ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜٚ ٠ٚى َازز١ٜ٠ى ي١ْاٚ ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜزا  ١َٜٓ ْاٚ قػ١نا٠ٚ١ْ، ن٠ٚ١نٛ خبط ز٠خط
١َُٝ ٜاغاٟ ١َدًػٞ غ١ض٠تاصيإ ١ٜ١ٖ  َٝو ي١ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ، زٜاض٠ ٥ َٜت٠ٚ١، ٜإ ٠ٚى ب١ؾ َٝياٜإ بهط د

َٝطا َٝٞ َٛساؾ١ظاتٝـ ١٥ّ 1985(ٟ غاَيٞ 63م، ٜاغاٟ شَاض٠ )ي١ع ، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ض اغيت ٜاغا١ٜن١ ب١ث
َٜيَن ث١ضي١َاْتاضإ باغٝإ نطز، ي١ْاٚ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ١ٜ١ٖ، ١ٖض ي١  َٝو ؾتٝـ ن١ زٚ ١َدًٝػ١ ١ٜ١ٖ، ن٪١ََي

خ٪ؾ١ٝٚ ناض٠غ١ضٟ باغٞ ت١قُٝٞ ١ْخ٪ؾٞ غ١ض٠تإ ٚ زاْاْٞ سًٍٛ ب٪ ١٥ّ ١ْ ١٥2ٖساؾ١ناْٞ ي١َازز٠ٟ 
َٝو ؾت ب١ض اغيت ن١ ١ٜ١ٖ ٠ٚى ن١ؾؿٞ  َٝسا باغهطا٠ٚ، ن٪١ََي ١٥ٚاْٞ تط ن١باؽ نطا٠ٚ، ت١ختٝت ٚ ٥ٝؿطاؼي ت

َٝسا باغهطا٠ٚ ي١َازز٠ٟ  َٜيَن ٠ٚ١٥ ظ٩ض باغهطا، ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ت َٝؿ٠ٛخت، زٚ ب١ٚاظسٞ ٥ٝؿاض٠تٞ  3ث
َٝهطا٠ٚ، ت٪َاضنطزْٞ ساَي١ت١نإ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ٥ٝؿاض٠ت َٝهطا٠ٚ ي١ّ ١َدًٝػ١، زٜاض٠ ١٥ّ ١َدًٝػ١ ث ٞ ث

َٝسا١ٜ، نْٛه١ باب١تٞ  َٜهدطا٠ٚناْٞ ن٪١ََيياٟ ١َز٠ْٝؿٞ ت ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت غ١ضث١ضؾيت ز٠نات، ض 
٠ٚ١َٓٝٓٝ، ٠ٚى  َٜهٞ تط بٝٗ َٜت، ب٪١ٜ ١٥ّ باب١تا١ْ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض داض ت١ٚع١ٝ نطزْٞ ٖاٚٚآلتٝـ ي١خ٪ٟ ز٠طط

َٜين زنت٪ض سػٔ باغٞ نطز  ١ٖز٠ؼي غ١ض٠نٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ظٜاتط ١ٜ٠ٚ١٥، ن٪نطز٠ٚ١ْٚ ز٠غت خػتين زٚ
 ١َُٝ َٜيَن ١ٖض باغهطإ، ٥ َٝو ؾيت تط ن١ زٚ َٝذي١ ي٠ٚ١ف ن٪١ََي ثاض١ٜ٠ ب٪ ناض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ب
َٝو ؾتٝـ  َٜت، ن٪١ََي َٞ ز٠نط َٝب١د َٝطاقُٝإ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ نٛضزغتإ د ٜاغاٟ قش١ٟ عا١َٟ ع

َٜيَن ي َٟ ١ٖٕ، باغٞ  1989(ٟ غاَيٞ ١81ْاٚ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٜاغاٟ شَاض٠)زٚ َٝت٠ٚ١ٚ ١َٖٟٛٚ ي١ٚ َٝياٜإ ز٠ب د
َٟ باغهطإٚ، َٔ ب١نٛضتٞ باغٞ ز٠ن١ّ ؾت١نإ ظ٩ضٕ ي١ْاٚ  خٛاضزٕ ٚباغٞ ٥اٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ١َٖٛٚ ي١ٚ

َٜت ظ٩ضتط ت١ضنٝع ي١غ١ض ١٥ٚ َٜٔ، ١٥ط١ض بهط َٞ ز٠نط َٝب١د ٠ به١ٜٔ ن١ ١٥ّ ٜاغانإ ١ٖٕ، ي١نٛضزغتاْٝـ د
َٝهٞ ظ٩ض  َٝؿ١ن١ٟ ي١ ١َٖيهؿاْسا١ٜ، ب١ض اغيت خ١َيه َٝت ن١ ١٥ٚ ساَي١ت١ٟ ن١ خ١ضٜه١ ن غٓسٚق١ ب٪ ٠ٚ١٥ ب

َٝو ب١ٚإ به١ٜٔ ي١ّ ٜاغا١ٜزا، غٛثاؽ. ٠َٟٛٝ ططؾتاض٠، بتٛاْري خع١َت  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.ّ١َٝٝ  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز٠ٟ غ
َٜع ز. ض ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ ايجايج١:

 ٜهٕٛ يًضٓدٚم يف ضبٌٝ َباغس٠ اختضاصات٘ املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ ايكٝاّ باالتٞ:
 اٚاًل: اْػا٤ ٚتأضٝظ املسانص املتدضض١ مبعاؾ١ اَساض ايطسطإ ٚاالَساض املطتعض١ٝ ٚاالغساف عًٝٗا.

 ًا: متًو ٚسٝاش٠ االَٛاٍ ايجابت١ ٚاملٓكٛي١ ٚايتضسف بٗا ٚؾل ايكٛاْني ايٓاؾر٠.ثاْٝ
ثايجًا: ايتعاقد َع اؾٗات ذات ايعالق١ بتشكٝل اٖداف ايضٓدٚم َٔ املسانص ايطب١ٝ ٚ نٛادز ٚغسنات ٚط١ٝٓ اٚ 

 ادٓب١ٝ.
شَا١ يتشكٝال اٖداؾا٘    زابعًا: سل اؿضٍٛ ع٢ً َاا تتادا٘ َأ بٝاْاات ٚاسضاا٤ات ٚعاٛخ ٚدزاضاات تهإٛ ال        

 ٚاغساع٘ َٔ اؾٗات املع١ٝٓ.
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 خاَطًا: ي٘ سل ايتكاعٞ ؾُٝا ي٘ اٚ عًٝ٘ َٔ سكٛم ٚايتصاَات.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٛٚ ب١نٛضزٜـ بٝدٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
:ّ١َٝٝ  َازز٠ٟ غ

َٞ ١٥ّ ناضا١ْ بهات:ب٪ ٠ٚ١٥ٟ غٓسٚٚم ي َٝت، ز٠ب  ١ٚ ثػج٪ض ٜٝا١ْٟ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ٖاتٕٛٚ ز٠غت ب١ناض ب
َٝطث١صت١ٚ    ١ٜن١ّ/ زضٚغت نطزٕ ٚ زا١َظضاْسْٞ بٓه١ٟ ت١ْسضٚغيت ثػج٪ض ب١ ناض٠غ١ض نطزْٞ ١ْخ٪ؾـٞ ؾـ

 ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ ٚ غ١ضث١ضؾيت نطزْٝإ.
َٞ      ز٠ّٚٚ/ خا٠ْٚساضٟ ٚ سٝاظ٠ نطزْٞ غـاَاْٞ ١ْطٛاغـت١ٚ طٛاغـت١ٚ بـ١     َٝٞ ٜاغـاناْٞ نـاض ثـ ناض بطزْٝـإ بـ١ث

 نطاٚ.
َٞ نطزْـٞ ٥اَاصتـ١ناْٞ غـٓسٚٚم، ٠ٚى         َٞ بـ١د ٍَ ١ٜ٫ْاْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض بـ٪ دـ َٜب١غت نطزٕ ي١ط١ ١َّٝٝ/ طط غ

 بٓه١ٟ ت١ْسضٚغيت ٚ نازٜطٚ ن٪َجاْٝاٟ ْٝؿتُاْٞ ٚ بٝاْٞ.
َٝه٪َي١ٓٝٚا  َٜصٜٓـ٠ٚ١ٚ ي َٝٓاْٞ ١٥ٚ زاتاٚ ٥اَاضٚ تٛ َٞ       نٛاض٠ّ/ َاؼي ٠ٚز٠غتٗ َٞ بـ١د َٝٝاْـ١ بـ٪ دـ َٜٝٛػـيت ث ْـ١ٟ ث

 نطزْٞ ٥اَاْر ٚ ١َب١غت١ناْٞ ي١ ١ٜ٫ْاْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض.
َٜيت، ٜإ ٖٞ خ٪١ٜتٞ، َاؼي ث١ْا بطز١ْ ب١ض زازطاٟ ١ٜ١ٖ. َٝٓذ١ّ/ غ١باض٠ت ب١ٚ َاف ٚ ١٥ضنا١ْٟ ي١غ١ض  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜع ز. ض   ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜين     َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ نـ١ٚا ؾـٛ َٝـ ٠ٚ١٥ ث َٝبُٝٓٝإ ي١غ١ض َازز٠ن١ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ي١ث ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ت ٥
َٜت، ٚاتـ١ ض ٜعب١ْـسٟ َازز٠نـإ، ١٥طـ١ض زٚاتـط زٚاٟ طؿتٛطـ٪نطزٕ يٝصْـ١ٟ         َٝٓذ١ّ بي٪ض زض ١َّٝٝ ٚ ث َازز٠ٟ غ

َٝهٗاتــ١ٟ  ٜاغــاٜٞ تــ١خٜٛ ١ٜ٠َٛٝى نــ١ ٥ــ١ٚ َــازز٠ٟ بــاؽ يــ١ ث َٜــت ضٜعب١ْــسٟ َازز٠نــإ بهاتــ٠ٚ١، ب١ؾــ ٌ بهط
ــت،     َٝ ٠َٟٛٝ ظصتــرل٠ ٜــ١ى يــ١زٚاٟ ٜــ١ى ب ٠َٜٛبطزْٞ غــٓسٚق١ن١ ز٠نــات ٚ ١َٖاَــ١ناْٞ ب١ؾــ ١٥صتَٛــ١ْٞ بــ١ض 

:ّ١َٝٝ َٝب١ٝٓٝناصيإ ي١غ١ض َاززٟ غ  ت
َٟ يـ١ٚ بط طاْـ١ٟ نـ١باؽ يـ١ْا٠ٚ       ١َُٝ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ ١ْٖـس ض ٩نٞ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ز٠نـات نـ١ غـٓسٚق١ن١        ٥

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ      َٝه١آل١ٜٝٚى ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ ث َٝهٞ ي١َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ٖات٠ٚٛٚ ت َٜت ب١ؾ َٝطزض َٞ ز٠غج َٝهٞ ث ١٥ضن
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب َٜت ب١ّ ؾ ١َّٝٝ ز٠َر بهط َٜو ي١ ؾ١ق١ض٠ناْٞ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ٚ غ  ن١ٚا ١ْٖس

 ٜتٛزي زتًؼ إزاض٠ ايكٓسٚم اغيٗاّ ا٫ت١ٝ:
٠َٜٛبطزْٞ قٓسٚم ١٥ٚ ١٥ضنا١ْٟ ١ٜ١ٖ:ٚا  ت١ ١٥صت١َْٛٞ ب١ض 
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َٜتـ٠ٚ١، يـ١ ع١ض٠ب١ٝنـ١ ٚؾـ١ٟ )     3بط ط١ٟ ١ٜنـ١َٞ َـازز٠     َٜصض َٟ، )تأغـٝؼ ٚ  اْػاا٤   زابط  ٚاتـ١  تطاٜٛس    ٫زض
َٝساْٞ ١٥ٚ غ١ْت١ضا١ْٟ ن١ٚا ١٥ٚ ناض٠ ١٥صتاّ ١٥ز٠ٕ، ثػج٪ضٕ ب١ ناض٠غ١ض نطزْـٞ ٥ـ١ٚ    زا١َظضاْسٕ ٚ ث١ض٠ث

َٜت٠ٚ١:د٪ض٠ ١ْخ٪ؾٝا َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط   ١ْ، ب١ٚ ؾ
َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ت١َـ١يٛى ٚ سٝـاظ٠ َـ١ٖاَٞ غـٓسٚم ْٝـ١، ٥ـ٠ٚ١           َٝٓذ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٫بسض بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ٚ ث

َٝه٫َ١ٜٚـ١ى     َٜٝٛػت ْانات، ٥ـ١ضى ْٝـ١، ت َٝه١ ١ٜ١ٖتٞ ث َٝه١ ١ٜ١ٖتٞ، ١ٖض٠ٖٚا س١قٞ ت١قاظٟ، ٠ٚ١٥ س١ق س١ق
َٝٛإ َاؼي ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ ي َٞ بـ١  ١ٜ١ٖ ي١ ْ َٟ، ١٥ٚ َازز٠ ت١ْٗا تاٜب١ت ب َٝط َٝرل از٠غج ٍَ ١٥ٚ ١٥ضنا١ْٟ ن١ ث ١ط١

َٟ يـ١ َازز٠ٜـ١نٞ تـط      ٠َٜٛبطزْٞ غٓسٚم، ٠ٚ١٥ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١٥ضن١نإ ْٝـ١ ٫زض ١٥ضن١ناْٞ ١٥صت١َْٛٞ ب١ض 
َٜت٠ٚ١، ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝن١ّ ي١ب١ض ز٠غت١: َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َٟ، َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ َٜهبدط  غ١ضب١خ٪ ض 

 زتًؼ إزاض٠ ايكٓسٚم اغيٗاّ ا٫ت١ٝ: ٜتٛزي
 تأضٝظ ٚتطٜٛس املسانص املتدضض١ مبعاؾ١ اَساض ايطسطإ ٚاالَساض املطتعض١ٝ.ا٫ٚ: 

ٚاالغاساف عًٝٗاا ٚػٗٝصٖاا باالدٜٚا١ ٚاملطاتًصَات      ..... زا ٠ٚ١٥ س١غ١ب ْاْٚٝؿاْٞ ٜاغان١ ن٪ٕ ز٠ْيـٞ بـ٪ ز  
 ايطب١ٝ 

شكٝل اٖداف ايضٓدٚم َٔ املسانص ايطب١ٝ ٚ نٛادز ٚغسنات ٚط١ٝٓ اٚ ثاْٝا: ايتعاقد َع اؾٗات ذات ايعالق١ بت
 ادٓب١ٝ.

 ثايجا: ادسا٤ ٚعٛخ ٚدزاضات تهٕٛ الش١َ يتشكٝل اٖداؾ٘ ٚاغساع٘ 
 زابعا:اعداد تكازٜس دٚز١ٜ عٔ ضري عٌُ ايضٓدٚم ْٚعاَ٘ املايٞ

 ٚعع خطط تطٜٛس ٚاضتجُازات َٚٛازد ايضٓدٚمخاَػا: 
 تتاد٘ َٔ بٝاْات ٚاسضا٥ات ٚعٛخ ٚدزاضات تهٕٛ الش١َ يتشكٝل اٖداؾ٘ ٚاغساع٘ضادضا: اؿضٍٛ ع٢ً َا 

 ضابعا: زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ ٚاقساز اـطط اييت ؼهِ ضري عٌُ ايضٓدٚم
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ت١ْسٚضغيت
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ي ٍَ ز٠قٞ ْا٠ٚض ٩نٞ َازز٠ن٥ٜٔ١  ١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ
َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١ٜ٠َٛٝ زاٚاٟ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ط١ض ١َدًٝػٞ ٥ٝساض١ٜ٠ )ٜتٛيٞ زتًؼ  ١َُٝ ي١ ضاث٪ضت١ن١َإ ب١ٚ ؾ ٥

َٞ، نْٛه١  إزاض٠ ايكٓسٚم( ١٥ط١ض ١ٖض ٥ٝساض٠ٟ غٓسٚق١ )تهٕٛ ٫زاض٠ ايكٓسٚم(، ١ٜعين ١٥ٚ ط٪ض اْهاض١ٜ ١ٖب
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َٜع  َٝٞ ١َٖيس٠غيَت ٜإ ٥ٝساض٠ٟ غٓسٚم، زٚاٟ ١٥ٚ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْٟ ب١ض غٓسٚم ، ٜإ ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ ث
ٍَ ب٪ن١ْٚٛناْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜري، غٛثاؽ ١َُٝ ي١ط١  يٝص١ْٟ ٜاغاٜـ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س َٜع ز.ض  س/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:١َ١ ضؾٝب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ١ٖض ١٥ٚ ٫َٛس١ظا١ّْ ١ٖبٛٚ ن١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚتٞ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط ستٞ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )قازض اظيس، قباح بٝت ار، ؾً َٞ ت عجُإ  ايسٜٔ، شٜإ عُط، نا٠ٚ ستُس، غ٠ٌٜٛٝ  ن
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط، ٥اؾيت ععٜع، طياٍ  َٜباظ ؾتاح(، ؾ١ضَٛٚ ناى طاٖس  ب ظٝإ عبسايطسِٝ، تاضا ١٥غع١زٟ، ض

 قازض
َٜع قازض اظيس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبي١ّ ١٥ٚ غٓسٚق١ ١َب١غيت ت١ْٗا ٖاٚناضٟ زاضا١ٜٝ ب٪ ١ْخ٪ؾ١ٝناْ ٞ غ١ض٠تإ ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ ٠ٚنٛ َٔ ت

َٝت١ بٛاضٟ زضٚغت نطزْٞ بٓه١ٟ ت١ْسضٚغيت ٚ زضٚغت نطزْٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚ  قٛضغ١نإ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض به
َٝذي١ ي١  َٞ، ١٥ٚ ناضا١ْٟ زٚاتط ب ٍَ ن٪َجاْٝا ْٝؿتُٝاْٞ ٚ بٝا١ْٝنإ ََٛه١ٓٝ ١َؾػٛيٞ ناضٟ تط ب ي١ط١

 ٖاٚناضٟ َاززٟ ب١ ٥ٝؿٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ١٥ظامن، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح
َٜع قباح بٝت ار ؾهطٟ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ )ا٫ٚ:   3َازز٠ٟ  َٜعّ ناى قازض ٖاٚض اّ، ن١ ٥ـ١َي ٍَ بطاٟ ب١ض تأضاٝظ ٚتطاٜٛس املساناص املتدضضا١     َٓٝـ ي١ط١

َٞ غـٓسٚم         بـ١ ض٠ مبعاؾ١ اَساض ايطاسطإ ٚاالَاساض املطتعضا١ٝ.       ٥ـٞ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ضنٞ غـٓسٚم ْٝـ١، ٥ـ١ب
ٍَ ١٥ٚ ض١ٝ٥٠َـ١ نـ١    َٝؿٓٝاض بهات ب٪ ٠ٚظاض٠ت، ١َ١٥ ١٥ضنٞ ٠ٚظاض٠ت١ ١َضانٝعٟ غ١سٞ بهات٠ٚ١، ٚ َٔ ي١ط١ ث

َٞ ٍَ ١َٖاَٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ْاطٛصت َٟ، نْٛه١ ب١ س١قٝك١ت ي١ط١ َٝٓذ١ّ ٫بسض  ؾ١ق١ض٠ٟ نٛاض٠ّ ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

َٝط خإ  ؾ١ضَٛٚ ؾً
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َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ بٝهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ  ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚناضامن ٚتٝإ زضٚغت نطزْٞ خ١غت١خا١ْ، ب١ضاغيت ١٥ّ غٓسٚق١ ْاتٛاْ
١ًَٜٞ ١ٖٜ ٠ٚ81ظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت خ٪ٟ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ َٔ ب١زٚا زانٛٚمن نطز٠ٚٚ خ١غت١خا١ٜ١ْنٞ  َٜ ١ ق١ضٚ

َٝػتا زٜعاٜين ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ ب٪ غ١ض٠تإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ُٝها١ْٝ زضٚغت  َٞ غاَي١ تا ٥ ي١ب١ضْا١َزا ٠ٚ١٥ زٚٚ ، غ
َٝري ٜاض١َتٞ ْا٠ْٚس٠ناْٞ ناض٠غ١ض نطزْٞ  ًَ َٝري، ب ًَ ١َُٝ ١٥تٛاْري ب١ٚ ١ْٚع١ ب َٟ، ب٫َ١ّ ٥ نطز١ْن١ٟ بهط

َٝساٜٚػ َٝط ٚ ث َٝطث١صت١ ب١ تٝؿهٞ ٥اٜ٪ْٞ ب١ نط ٜين ٥اَ َٜيا ناض١ٜ٠ ب٪ ثط  ؾ يت ناض٠غ١ض نطزٕ ب١ٚ ض 
َٝٛاظ ٚ ناضٜي١ضٟ ناض٠غ١ض نطز١ْن١، ١ٜعين ظ٩ضداض ١٥ٚإ  نطز٠ٚ١ْٟ ن١ّ ٚ نٛض ٟ ن١ ناضز٠نات١ غ١ض ؾ
َٝهٞ ظ٩ض ب١غٝت١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ خاغ١ت١ٕ غ١ْت١ضٟ تٝؿه١ن١، ز٠ّٚٚ، ب١ ْٝػب١ت  َٜٝٛػٝتإ ب١ ؾت ث

س٠ٕ ١٥ٚاْٝـ، ب٪ ت١ٚاٚ نطزْٞ ن١َٛنٛض ٟ ي١ ز٠ضَإ ٚ خ١غت١خا١ْناْٞ َٝسٜه١ي٪دٞ ن١ ٜاض١َتٞ ب
َٜي١ٟ ٠ٚ١٥، زٚاٟ ٠ٚ١٥ بط  َٝساٜٚػيت ناض٠غ١ض نطزْٞ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ب١ ض  َٟ ٖاْسإ ٚ ٖ٪ضَ٪ٕ ٚ ث ط١ٜ١ّ بهط

َٝطث١صت١، ب١ضاغيت ١٥ٚ ناض١َْس ٚ  ٜاض١َتٞ َاززٟ ب٪ ب١زٚا زانْٛٚٞ ثعٜؿهٞ ب٪ ١ْخ٪ؾدا١ْناْٞ ؾ
َٜٓا َٝػتا ب١ ع١ؾٛا٥ٞ ن١ ٜاض١َتٞ ١٥ٚ ثعٜؿها١ْٟ ن١ ي١ٚ ؾٛ ٠َٟٛٝ ٥ َٞ ب١ٚ ؾ ١ْ ٥ٝـ ١٥ن١ٕ ْاب

َٝهٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ  َٟ؟ ١٥ط١ض ١٥ّ غٓسٚق١ ت١ْعضيٞ بهات، خ١َيه َٟ ْاظاْٞ ن٪ٕ ١٥نط خ١غت١خاْا١ْ ١٥زض
َٝٞ ١٥ٚ غ١ضاَا١ْٟ ن١ زٚاٜٞ ْٛٚغطا٠ٚ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ٜاض١َت١ٝ ب٪ ١٥ٚ غتاؾ١ ٚ  ٖاٚناضٟ ١٥نات، ٜإ ب١ ث

 ات، غٛثاؽز٠عُٝإ ١٥ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ شٜإ خإ
َٜع شٜإ عُطؾطٜـ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ،َٟ ١َّٝٝ َٔ ظ٩ض ثؿتيرلٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ن١ٚازٜط بهط ١َّٝٝ ٚ بط ط١ٟ غ ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ غ

َُٝاْ ١َُٝ ي١ غ١ْت١ضٟ ٚؾٝاضٟ ١ََو ي١ غً َٝػتا ٥ َٜع نْٛه١ ٥ َٝطٜعإ خإ ب١ض َٜي١ٟ ب ٞ زٜاض٠ ي١ ض 
َٝٞ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْٟ ن١ ب١ َٔ ط١ٜؿت٠ٚٛ ي١ غ١ْت١ض٠ن١، ١٥ٚ  ٠ٚظٜطٜؿُإ ٥اطازاض نطز٩ت٠ٚ١، ب١ ث
َٞ ن١ٚازٜطٟ َٛخت١م  َٟ ١٥ؾٝع١ٟ َاَ٪ططاؾٝإ ب٪ ١٥ططٕ زٚاٜٞ ١٥ؾٝع١ن١ ١٥ب ١ْخ٪ؾا١ْٟ ن١ ي١ٚ

ن١َ١ ١٥ؾٝع١نإ ن٪ ١٥ن٠ٚ١ْ١ ١٥ٜب١ٕ ي١ َاَي٠ٚ١ ت١ؾدٝكٞ ١٥ؾٝع١ن١ بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚازٜط 
 َٔٝ ًَ٪خ ٚ ١٥ٚا١ْ ت١ؾدٝكٞ ١٥ن١ٕ، ١َ١٥ف ظ٩ض تطغٓان١، ظ٩ضداض ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ ٖٝهٞ ١ْٝ ١٥َي ي١ب١ضز٠ّ ط
َٜين خ٪ٟ ١ٜ١ٖ ن١  َٝسا ١ْٝ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ؾٛ َٝري ٖٝهٞ ت َٝسا١ٜ، ظ٩ضداضٜـ تٝا١ٜتٞ ١٥َي َٝهٞ ت ٠ٚض٠َ

َٝطٜعإ خإ قػ١َإ نطز٠ٚٚ ٚ ت١ؾدٝكٞ ١٥ؾٝع١ به١ٟ، زٜاض٠  َٜي١ٟ ب َٜع ٠ٚظٜطٜـ ي١ ض  ٍَ ب١ض ي١ط١
د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ٥ٝؿٞ ي١غ١ض نطز، ب٫َ١ّ َٔ ب٪ ت٥١هٝس ١٥ن٠ٚ١َ١ ن١ ن١ٚازٜطٟ ت١ؾدٝكٞ ب٪ ١َضانٝعٟ 

َٟ، غٛثاؽ  غ١ض٠تإ زٜاضٟ بهط
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا نا٠ٚ
َٜع نا٠ٚ ستُ  س اَري:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ٚ ؾ١ف ١٥ن١ّ ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٥ٝكترلاسٝإ نطز ٚ بط ط١ٟ  َٔ ثؿتيرلٟ ٥اَيٛط٪ض ٠ن١ٟ َازز٠ٟ غ
١َّٝٝ ي١ َازز٠ٟ  َٟ ب٪ بط ط١ٟ غ َِٝ باؾ١ ٠ٚ١٥ف ظٜاز بهط َٞ زا، ١ٖض٠ٖٚا ث َٝٓذٞ ي١ َازز٠ٟ غ نٛاض ٚ ث

١َّٝٝ ) ايتعاقس َع ادتٗات  ١ بتشكٝل اٖداف ايضٓدٚم َٔ املسانص ايطب١ٝ ٚنٛادز ٚغسنات ٚط١ٝٓ ذات ايعالقغ
ٍَ ٠ٚظاض٠ت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ز٠غت٫َ١ت١ ظ٩ض٠ ٚ ١٥ٚ ٚادٓب١ٝ بايتٓطٝل َع ايٛشاز٠    َٞ ي١ط١ َٝو ١ٖب ت١ْػٝك

َِٝ باؾ١، غٛثاؽ َٞ ث َٝٞ ٥اطازاض ب  ٥ٝؿ١ ظ٩ضا١ْ با ٠ٚظاض٠تٝـ ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ١َٖاَٞ  ٍَ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ با َازز٠ن١ ْاْٚٝؿاْٞ ١ٖب ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١
َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ بٝٓا ٚ زضٚغت نطزٕ ٚ  َٝٓذ١ّ ث غٓسٚم، ب١ ْٝػب١ت خاَيٞ ١ٜن١ّ ٚ نٛاض٠ّ ٚ ث

َٝٓذ١َٝـ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ؾ يت ٚا ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ ٥ٝـ ٠ٚظاض٠ت١ ٠ٚى ٖاٚناضامن باغٝإ نطز، نٛاض٠ّ ٚ ث
َٟ، غٛثاؽ  ١ٜعين ٫زض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ  ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٜهدػتين َازز٠نإ، نْٛه١ ١ٖض٠ٖٚا يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ثؿتٝٛاْٞ َٓٝـ ثؿتيرلٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ّ ب٪ ض 
َٟ ١٥ٚنات ناض٠ناْٞ  َٞ ١٥صت١َٕٛ زاسي١ظض َٟ، ١ٜنُذاض ١٥ب َٜهبدط ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َازز٠نإ ض 

َٟ، غٛثاؽ  زٜاضٟ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾيت خإ
َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض

َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٟ ٥ٝعاؾ١ٟ  َٜو غ١ضصت١ناْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ّ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ سي١ٚ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ثؿتيرلٟ ي١ ظ٩ض
َٝؿٓٝاظٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ي١ َٛساؾ١ظات ٚ  به١ّ ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ زا، ت٥١ػٝػٞ ١َضانٝعٟ َٛت١خ١قٝك١ ث
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َٝؿ١ٟ ٥ َٝو ي١ ن َٞ، نْٛه١ ب١ؾ َُٜٞ نٛضزغتإ ب َٜٞ ١٥قع١ٜٟ ١ٖض ١ٚا١ْٟ ن١ ١ْخ٪ؾٔ ظ٩ضداض ب١ ٖ٪ٟ نط
َٞ ١٥ٚ ن٪ضغا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖتٞ ٠ٚنٛ ع٬ٝدٞ ت١بٝعٞ، ٠ٚنٛ ت٥١ٌٗٝ نطز٠ٚ١ْ، ٜإ  ٖاتٛن٪١ٜ، ٜإ ْاتٛاْ
َُٜٓاٜٞ ظ٩ضداض ب١ ٖ٪ٟ زٚٚضٟ ٖاتٛن٪ نطز٠ٚ١ْ ١٥ط١ض ب١ ت١ْٗا ١٥ٚ ١َضانٝعا١ْ  َٝو ن٪ضغٞ تطٟ ض  ن٪١ََي

َٝ َٞ ن َٞ ي١ ْاٚ ثاٜت١خت ٚ ١َساؾ١ظات ب َٝو ١ْتٛاْ َٜهٛث ١ٜ٠َٛٝنٞ ض  ؿ١ ب٪ خ١َيو زضٚغت ١٥نات ن١ ب١ ؾ
َٝٞ قا١ْْٛن١، ي١ ْاٚ  َٟ ب١ ث َٝؿٓٝاظٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ت١سسٜس بهط َٟ، ب٪١ٜ ث َُٜٓا١ٜٝنإ ٠ٚضطط ع٬ٝز ٚ ض 
َٝهٞ َٞ، ؾت َٟ ي١ ١٥قع١ٜزا ب َٝري، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض تا بهط ًَ  ١٥قع١ٜ ٚ ١ٖضن١ْس٠ ظ٠ظي١ت١ ي١ ْاٚ ١ْٚاسٝسا  ب

َٝؿٓٝاظٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ تتاد٘ َٔ ايبٝاْات   باؾ١، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ نٛاض٠ّ )سل اذتكٍٛ ع٢ً َا  ث
َٞ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ ْٝؿتُٝاْٝا١ْٟ تط ن١  َٞ ١٥َي َٞ، نْٛه١ ن س١قٞ ٥ٝذطا٥ٞ ٥ٝشػا٥ٝات ٚ حبٛغٞ ١ٖب

َٞ ن١ خع١َت ب١ّ ساَي١ت١ بهات ب١ ؾ َٝو ١٥ب ١ٜ٠َٛٝنٞ تاٜب١ت، خ١ضٜهٞ حبٛغٔ، حبٛغ١ناْٝإ ي١ ١َداي
َٜهٞ  َٝٛاظ َٜت١ غ١ضؾإ ن١ ٠ٚنٛ ؾ َٜو ي١ ١َغ٦ٛي١ٝتٞ به١ٚ َٞ، ٜإ د٪ض َٞ َاؼي ٠ٚ١٥ٟ ١ٖب ب٪١ٜ ١٥ب
َٝهٞ باؾذل  َٞ خع١َت َٛت١خ١قٝكٞ خ٪ٟ ي١ ١َدا٫تسا ٥ٝشػا٥ٝات بهات ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ١َداي١ن١ بتٛاْ

 ب١ٚ ١ْخ٪ؾا١ْ بهات ن١ ز٠عِ ي١ غٓسٚق١ن١ ٠ٚض١٥ططٕ، غٛثاؽ
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ يٝص١ْٟ  َٜصت١ٓ، ٠ٚنٛ ي١ ث َٜٝٛػيت ب١ زٚٚباض٠ زاض  َٝري غ١ٜطٟ ١٥ٚ َازز٠ به١ٜٔ ب١ضاغيت ث ١٥ط١ض ب

َٝري ٚ َٞ )زتًؼ ا٫زاض٠( ١٥ط١ض ب ١َُٝ ْابٝٓري،  ٜاغاٜٞ ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ١٥َي َٜٓري ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ ٥ ٜاغان١ خبٛ
َٝط٠ ١َدًؼ ١َٛ٥ْا ١ٜ١ٖ، ٚابعامن ٥ٝؿٞ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا  َٝؿٓٝاضتإ ١َدًؼ ٥ٝساض٠ ١ْٝ، ي ١ٜعين ٠ٚنٛ ث
َٞ، ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ ظٜاتط ت١ْؿٝع١ٜ، ب٪١ٜ باب١ت١ن١  ١ْٝ، ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا ؾ١ضت ١ْٝ َٛزٜطٟ ت١ْؿٝعٟ ب

َٝ ًَ َٝيَن ٚ ب ٜكّٛ   َباغست٘ يالختضاصات املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛري )ٜتٛزي اٚ ؼي غبٌٝ ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي
َٟ، ايضٓدٚم    َٞ ض٥٠ٝػٞ ت١ْؿٝعٟ ب٪ زابٓط َٝط٠ َازز١ٜ٠نٞ تط ١ٜ١ٖ ١٥َي غٓسٚق١ن١ ١َٖيس٠غيَت، نْٛه١ ي

َٝؿٓٝاض٠ن١ف ض ٩ٜؿت ٚ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا َٞ س١قط به١ٜٔ ب١ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا، ١٥ط١ض ٖاتٛ ث َٝيَن  ب٪١ٜ ْاب سي
َٞ ت٥١ػٝؼ ٚ ٥ٝٓؿا، ٠ٚ١٥  َٝط٠ ١ْٝ، خاَيٞ ١ٜن١ّ، ْاب ي١دٝاتٞ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠، نْٛه١ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ ي
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١ٜن١ّ  َٞ ٥ٝٓؿا بهات، ب٪١ٜ ث ٥ٝؿٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ١ْٝ، نْٛه١ زاٖاتٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ٠ٚ١٥ْس٠ ْاب

َٝؿ٠ٚ١بطزٕ ٚتطٜٛس   )زعِ  َٝسإ ٚ ب١ض٠ٚ ث ( ١ٖتا زٚاٜٞ، ز٠ّٚٚ )١٥ط١ض )اغيطانع اغيتدكك١ثاَيجؿيت ٚ ث١ض٠ث
َٝطام  ٖاتٛ َٝط٠ )ا٫َٛاٍ اغيٓكٛي١ ٚغرل اغيٓكٛي١( ١ٜ٠، ٠ٚ١٥ٟ َٛت١زاٍٚ قا١ْْٕٝٛ ي١ ع ت١َ١يٛى َا٠ٚ سٝاظ٠، ي

 ،ّ١َٝٝ َٝط ١َْكٛي١ ١ٜ١ٖ، غ َٝطام ١٥َٛاٍ غابٝت١ ٚ ١َْكٛي١ ١ْٝ، ١٥َٛاٍ ١َْكٛي١ ٚ غ ٚ ي١ ٜاغاناْٞ ع
َٟ، ١ْى طب١ٝ ٚغسنات ايٛط١ٝٓ ٚاالدٓب١ٝ ايعا١ًَ يف فاٍ ٖرٙ االَساض   نع )ايتعاقس َع َطا ت١ؾدٝؼ بهط

َٞ، ١٥َطاظٟ ١َغت١عػ١ٝ، ٚ غ١ض٠تإ، خاَيٞ  ٍَ بهات، ١َدايٞ ٥ٝدتٝػاؽ ب َٞ ٚ ع١قسٟ ي١ط١ َٜو ب ١ٖض بٛاض
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َٟ طٛتٝتُ َٝٓذ١ّ، زاعٞ ١ْٝ ي١ س١قٞ ت١قاظٟ، نْٛه١ ي١غ١ض َٞ، خاَيٞ ث إ ؾ١خل نٛاض٠ّ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ب
١َع١ٟٓٚ، َازاّ ؾ١خك١ٟٝ ١َع١ٟٓٚ ١ٜ١ٖ ، ١ٖض ؾ١خكٞ ١َع١ٟٓٚ ضاغت١ٚخ٪ س١قٞ ز٠عٛا زشٟ 

باغٞ ٠ٚ١٥ٜإ نطز، باغٞ ن١ؾؿٞ َٛب١نرل ٚ  طز٠ٚ١ْٟ ز٠عٛاٟ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ٖات١ٜ١ٖٛ، ٚ س١قٞ ب١ضظ ن
َٟ ) زعِ بطاَر  صاب١ بٗرٙ طٛعٞ ٚاالزغاد يتذٓب االت١ؾدٝؼ ٚ ْاظامن نٞ، ؾ١ق١ض١ٜ٠ى ٥ٝعاؾ١ بهط

 غٛثاؽاالَساض ٚتػدٝضٗا يف اؿاالت املبهس٠  
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ظٝإ خإ
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜٝٛػيت ١٥ظامن ن١  ٍَ زاضؾت٠ٚ١ٟٓ َازز٠ن١ّ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ زاٜاْطؾت٪ت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب١ ث َٔ ي١ط١

َٝت٠ٚ١، نْٛه١ زضٚغت نطزْٞ ١٥ٚ ١َضانٝع٠ غ١سٝا١ْ ي َٓٝ ١ََٝٝٞ ١ٜن١َٝإ ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي ١ َازز٠ٟ غ
َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥  َٝطث١صت١ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ث َٝهٞ ؾ تاٜب١ت١ ب١ ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ٜإ ١٥صت١َْٛ

َٜٛٝ َٞ ٜإ ْا؟ ١٥ّ ١٥نات ن١ ١٥ّ زضٚغت نطزْٞ بٓها١ْ ي١ ١ٖض ق١ظا١ٜى ٜإ ي١ ١ٖض ْاس١ٜ١ٝى ث ػت١ ١ٖب
 ،َٞٝ َٝٞ ١٥ّ ٥ٝـ ٚ ناض٠ٜإ ب١ضب١غيت ب٪ زابٓ َٜه١٦خات، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ت٪ ب غٓسٚق١ ي١ ١ْ١ٜ٫ زاضا١ٜٝن١ٟ ض 
ٍَ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ  َٝٓٝت٠ٚ١، ١َ١٥ف ١٥تٛأْ ب١ ت١ْػٝل ي١ط١ َٜٝٛػت١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي ب٪١ٜ ث

َٜت٠ٚ١ ٜإ بط ٜاض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بس٠ٕ ن١ ١٥ّ ١َضانٝع٠ غ١سٝاْ َٞ بهط َٜٝٛػت ب َٝهسا ث َٜٓ ١ ي١ ١ٖض ؾٛ
١َّٝٝ ب١ بط ٚاٟ َٔ ٠ٚ١٥  َٟ، ب١ ْٝػب١ت خاَيٞ غ َٞ ١ٖض بهط َٝه١ ن١ ْٛٚغطا ١٥ب َٜت٠ٚ١، ١ْى ١َ١٥ ؾت ١ْنط
 ّ١َٝٝ َٟ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ي١ َازز٠ٟ غ َُٜٓا١ٜناْٞ ٠ٚظاض٠تٝؿسا خ٪ٜإ ١٥تٛأْ ١٥زت٪ض٠ ناضا١ْ بهط َٟ ي١ ض  ١٥نط

َٞ زاْطا٠ٚ، ب١ ْػب َٝبِٝٓٝ نطزب ١ت خاَيٞ نٛاض٠ّ ن١ باؽ ي١ ٥ٝعسازٟ ت١قاضٜطٟ ز٠ٚضٟ ١٥نات، ٠ٚ١٥ٟ َٔ ت
َٟ، ب٪ صي١ْٚٛ َٔ  ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت خ٪ٟ ١٥ٚ ناضا١ْ ١٥نات، ١ٜعين ١َ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ١ٖض ١٥نط

َٝؿٛٚزا ١٥ٚ ٥اَاض٠ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغتِٝ بٝين ن١ ي١ غاَيٞ  ٥اَاضٟ  ٠ٚ٠2112 ب٪  2117ي١ّ َا٠ٟٚ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ زا ب٬َٚ نطز٠ٚ٠، ب١ تاٜب١ت َٔ ٠ٚ١٥ٟ ١ْخ٪ؾدا١ْٟ ٖٝٛا باؽ ١٥ن١ّ  َٝطث١صت١ٟ ي١ ١ٖض ؾ

َُٝاْٞ،  511ن١ؽ ي١ٚ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْ ت٪َاض نطإٚ، ن١  8511ن١  َٜعطاٟ غً  ١ٖ3511ظاضٜإ تاٜب١ت١ ب١ ثاض
َٝطام، ن١ٚات١ ١٥تٛ َٜعطاناْٞ تط ٚ ْاٚن١ناْٞ تطٟ ع َِٝ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ١٥ّ ٥اَاضا١ْ تاٜب١ت١ ب١ ثاض امن بًَ

َٝسا  َٟ ْٝعا١َ َاي١ٝن١ٟ ت َٟ، ب٫َ١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ غٓسٚق١ ١٥ضنٞ ١ٜ٫ْٞ زاضا١ٜٝ، ١٥تٛاْط ١ٖض ١٥نط
َٟ، ٠ٚ١٥ٟ ب١ؾٞ ١ٜن١َٞ ن١ باؽ ي١ ٥ٝعسازٟ ت١قاضٜطٟ ز٠ٚضٟ ١٥نات، ١َ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً  ت١غبٝت بهط

َٞ ي١ ١َٖا َٝو ب َٟ ١َ١٥ ١ٜن َٜي١ٟ ٚ ١٥نط َٟ ي١ ض  ّ ٚ ١٥ضن١ناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ١٥تٛاْط
َٟ، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ بهط َُٜٓا١ٜٝنا٠ٚ١ْ ١َ١٥ به١ٕ، ب٫َ١ّ ت١ْعضيٞ ١ْ١ٜ٫ َاي١ٝن١ٟ ١٥ّ غٓسٚق١ ث  ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ
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َٜع تاضا ١٥غع١زٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ قػ١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ظ٩ض ١ْن١ٜٔ، ت١ْٗا َٓٝـ ١ٖض ٖ ١َإ ؾت ٥اغاْهاضٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚاٜهطز٠ٚٚ ن١ ٥
َٞ ي١ ١َٖا١َناْٞ ١٥ٚ غٓسٚق١  ن١ ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ٟ ب٪  ٠ٚ١٥ ٥ٝعاؾ١ ١٥ن١ّ ٚا ب١ باؾٞ ١٥ظامن ن١ ١ٜن

ٍَ، )ضغِ ايػٝاغ١ ايعا١َ ٚإقطاض  َٟ ب١ ١ٜن١ّ خا َٟ س١ٚت١ّ بهط ِ ضري عٌُ ايضٓدٚم  اييت ؼه اـططزا١٥ْط
َٟ، ت١ْٗا  َٝت، ٚ ٥ٝعاؾ١ٟ ٥ٝعاز٠ٟ غٝاغ١ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ١ٜن١ّ، ت٥١ػٝػ١ن١ ٫بسض َٝؿ٠ٚ١ ب غٝاغ١ت١ن١ ي١ ث

١َُٝ تطٜٛس املسانص املتدضض١ مبعاؾ١ االَساض ايطسطإ  ٚ ٚعع ْعاّ ػٗٝص َطتُس يالد١ٜٚ    ) نْٛه١ ٥
َُٝاْٞ ٚ ١٥ٚ ١٥زٜٚٝا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ١َٖٛٚ ١٥ظأْ ن١ ي١ٚ غ١ْت ١ضا١ْٟ ن١ ب٪ غ١ض٠تإ ساي١ٕٝ ١ٜ١ٖ ي١ غً

١َُٝ ١٥ظاْري  َٟ، نْٛه١ ٥ َٞ ١٥بط  َٝط، َٛؾه١ًٝن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠ضَاْٝإ ي َٜت ب٪َإ ي١ 17ي١ ١ٖٚي % ن١ ز
َٝتٛ ن١ ض٠زلٞ ١٥25ز١ٜٝٚ ب١سلإ ْانات، ظ٩ضداض  َٜٝٛػت١ ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾٝا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ب % ث

َٟ )غٝاغ١ٝتٞ عاّ نطا ب٪  طتُس يالد١ٜٚ ملعاؾ١ االَساض ْعاّ ػٗٝص ١٥َٚ غٓسٚق١، ٠ٚ١٥ ٥ٝعاؾ١ بهط
 غٛثاؽطسطإ   اي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٜباظ  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض 

َٜباظ ؾتاح: َٜع ض   ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٛإ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ٝؿٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ٖاٚ َٝه١َي١ٝى ١ٜ١ٖ ي١ ْ َِٝ ٚا١ٜ ت ناضٟ نطزْٞ ١ْخ٪ؾ١ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ث
َٜو ثاض٠ٟ  َٟ ٚ بط  َٝت ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ناض٠غ١ض٠ن١ٟ ي١ نٛضزغتإ ز٠غت ْان١ٚ َٝو ب َٝػتا ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ١ْخ٪ؾ ٥
َٝٛاظ١ٜ٠،  َٝٛاظ٠ بي٪ض ٜٔ، ي١ ضاغتٝسا ١ٖز٠ؾ١ن١ ط٪ض ٜين ١٥ٚ ؾ َٟ ١٥ٚ ؾ ١َُٝ ١٥َا١ْٚ َٝط ٥ ١٥ز٠ٜيَت، ٜإ ١ْخ

َٝط٠ ناض٠ َٝؿذل ي ١َُٝ ث َٜه١ ٚ ناض٠غ١ضٟ نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض ٥ َٞ ٠ٚ١٥ غ١ْت١ض َٜهُإ ب٪ ١ْخ٪ؾ١ٝى نطزب غ١ض
َٞ ٖا٫َٚٚت١ٝن١ خ٪ٟ ض ٩ٜؿت٪ت١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٫َٚت، ٜإ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت ١٥ٚ خع١َتيٛظاض١ٜٟ  ١٥ط١ض ١ْبٛٚب
َٟ غٓسٚق١ن١ ب١ّ ١٥ضن١  َٝػتا ١٥َا١ْٚ َٜو ٖاٚناضضيإ نطز٠ٚٚ، ٥ ١َُٝ بط  ز٠غت ن١ٚت٠ٚٛ ي١ب١ضاَب١ضزا ٥

َٟ، ٥ٝذل ي١ ْا٠ٚ٠ٟٚ ١َٖي بػيَت، ١ٜعين غٓسٚق١ن١ ب٪خ٪ٟ ناض٠غ١ض نطزْٞ ١ْخ٪ؾ١ن١ ي١ ١٥غت٪ٟ خ٪ٟ بيط
١َُٝ ٖاٚناض١ٜن١ٟ ١ْخ٪ف به١ٜٔ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ  َٝٓري ن١ ٥ َٞ، ٚاظ ي٠ٚ١ ب َٞ ٜإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٫َٚت ب ٫َٚت ب

َٜذاض ١ْخ٪ؾ١ن١ ب٪ ١٥ َٜٝٛػت ١ْٝ، ٜإ ١ْٖس َٞ ٜإ ي١ ٥اغيت ث َٝيَن، ٖاٚناض١ٜنٝـ ب ٚ ١َب١غت١ؾٞ ب١ناضْاٖ
َٜع ن١ ١٥ّ غٓسٚق١ ٥ٝؿٞ ثاض٠زإ ١ْٝ، ٥ٝؿٞ زابري نطزْٞ  َٞ ٫ٟ ١٥ْساَاْٞ ب١ض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ با ٠ٚ١٥ ٚاظح ب
َٝٛإ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥اٜا ١٥ّ غٓسٚق١ ٥ٝؿٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ْ١ٜ٫  َٝه١َي١ٝنٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ ي١ْ ناض٠غ١ضٟ ثعٜؿه١ٝ، ت

َٝط ت١ٌَٜٛ نطز١ْ؟ ١ٖز٠ؾ١ن١ف ت١ْٗا ثاض٠زاض نطز١ْ،ظاْػت١ٝن١ٟ ت١ْسضٚغيت ناض٠غ١ض بهات؟    ٜإ ١ْخ
َٝطث١صت١ ١٥ٚ ناض٠  َٜيَن باغٞ ي٠ٚ١ نطز، ١٥ط١ضْا ١ْ١ٜ٫ ظاْػت١ٝن١ٟ ١٥صت١َْٛٞ ؾ زنت٪ض س١غ١ْٝـ زٚ
َٟ ب١  َٟ بهط َٝه١َي١ٝف ض١ْٚٚزات ، خاَيٞ ١ٜن١ّ ١٥تٛاْط ١٥نات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ت
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َٝطث١صت١ٜ١ ب٪ ب١ض٠ْياض ب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ١٥ضنٞ ١٥ّ  َٞ نطزْٞ غٝاغ١تٞ زاْطاٟٚ ١٥صت١َْٛٞ ؾ َٞ ب١د غٓسٚق١، د
َٞ نطزْٞ ١٥ٚ غٝاغ١ت١ٜ١ ن١ ١٥صت١ْ١َٛن١  َٞ ب١د ناض٠غ١ض نطزْٞ ١ْخ٪ف، ١٥ضن١ن١ٟ ١٥ٚ ت١ْٝا د

يت، ٜإ زآٜا٠ٚ، ١ْى ٠ٚ١٥ خ٪ٟ بط ٜاض بسات ن١ ي١ ؾ١ْ٬َ ق١ظا، ٜإ ي١ ؾ١ْ٬َ ؾاض بٓه١ٜ١نٞ ت١ْسضٚغ
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ن١ خاَيٞ  ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْى بهات٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١ْٝ، ت١ْٗا ١٥ضنٞ ت١عاٍَٛ نطز١ْ زاضا١ٜٝن١ٜ١، ث
َٝػتا ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١ٜ١ٖ،  َٟ، نْٛه١ ٥ َٟ ز٠غتهاضٟ بهط َٟ، ب٫َ١ّ ١٥نط ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ٫بسض َٟ، ي١ط١ نٛاض٠ّ ٫بسض

َٜٓسْ َٜص٠ٚ١ٜٓ بٛزد١ن١ٟ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ٞ با١ٜ٠ٚ٫َ، ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ن١َذل بٛزد١ٟ ١٥صتاَساْٞ تٛ
َٟ ١٥ٚ نات ١٥ٚ غٓسٚق١ ٥اَاز٠ ١ْٝ ثاض١ٜ٠ى ن١  َٜص٠ٚ١ٜٓ، ١٥ط١ض ١٥ّ خاَي١ ٫بسض ب٪ زاْطا٠ٚ ب٪ ١٥صتاَساْٞ تٛ
َٞ ت١ْٗا  َٜص٠ٚ١ٜٓ غ١ضؼي بهات، ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ بٛزد١ف  ن١ ب٪ غٓسٚق١ن١ زاْطاب َٜٝٛػت١ ب٪ ١٥صتاَساْٞ تٛ ث

َٜٝٛػت١  برل ي٠ٚ١ َٜو بٛزد١ٟ ث َٜص٠ٚ١ٜٓف ن١ بط  به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ناض٠غ١ضٟ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ١٥نات، ب٫َ١ّ تٛ
َٟ ن١ زٜػإ  َٝسا بهط ١ٜ٠َٛٝى ط٪ض اْهاضٟ ت َٟ ب١ؾ َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ١٥نط َٓٝ َٞ ١٥ٚ خاَي١ سي ي١برلٟ به١ٜٔ، ب٪١ٜ ١٥ب

َٞ َٜص٠ٚ١ٜٓ ب  ز٠ع١ُ َاي١ٝن١ٟ ١٥صتاَساْٞ تٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ٞ ث١ضي١َإ:غ١ض٩ن_ب١ض

َٞ؟ ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت، ١٥ط١ض ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنتإ ١ٖب
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبٝين ٠ٚ١٥َإ نطز ن١ َازز٠نإ ضٜعب١ْسٜإ ٚ   ١َُٝ ت غ١ض٠تا ن١ ز٠غت ب١ طؿتٛط٪ٟ َازز٠ن١ نطا ٥

١َُٝ نطا ن١ ظصترل٠ٜإ ت١ٚاٚ ١ْٝ، ب٪١ٜ تٛٚؾ َٟ ثطغٝاض ٥اضاغت١ٟ ٥ َٝؿ١ ٚ طؿتٛط٪١ٜ بٜٛٚٔ، ١ْٖس ٞ ١٥ٚ ن
َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ١٥صت١َْٛٞ  ي١ب١ضنٞ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا ٚ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠؟، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ث
َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ْساَاْٞ  َٞ، ظٜاتط ي٠ٚ١ٟ ن١ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ث ٠َٜٛب١ضزْٞ غٓسٚق١ن١ ١ٖب ب١ض 

٠َٜٛبطزٕ شَاض١ٜ٠نٞ ظ٩ضٟ ثعٜؿو ٚ خ١َيهاْٞ ثػج٪ض بٔ ن١ بتٛأْ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛن١، ١٥صت ١َْٛٞ ب١ض 
َٝٞ به١ٕ، ن١ زاٚاٟ  َٞ ب١د َٝطٜٔ ١َب١غت ي١ ز٠ضنطزْٞ ٜاغان١ ن١ٝ د ١٥ضن١ٟ ب١ غٓسٚق١ن١ ض از٠غج

١َُٝ ب َٝؿذل ٥ ازلإ ١َٖييطتين ١٥ٚ بط ط١َإ نطز٠ٚٚ ن١ باؽ ي١ ت١َ١يٛى ١٥نات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ي١ َازز١ٜ٠ى ث
َٞ ٥٪ت٪َاتٝه١ٜٔ  َٞ، ن١ ١٥ٚ د٪ض٠ ن١غا١ٜت١ٟٝ ١ٖب َٝؿٓٝاضَإ نطز ن١ ؾ١خػ١ٟٝ ١َع١ٟٓٚ ١ٖب نطز ٚ ث
َٟ بطط١ ٚ  َٜت، نْٛه١ زٚٚباض٠ نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٖس َٜٝٛػت ْانات ي١ قإْٛ ت٥١هٝس بهط َٞ، ث ١٥ٚ َاؾا١ْٟ ١٥ب

َٞ، بطط١ٟ نٛاض٠ّ ضاغت١ زاٚاَإ ١ْنطز َٟ، ب١ٖ١َي١ ي١ ب١ْس باف ١ْٝ ي١ ْاٚ ٜاغان١ ١ٖب ٠ٚٚ ١َٖييرل
ض اث٪ضت١ن١ ناخ نطا١ٜ، بطط١ٟ ز١َ٠ٚٚ، نٛاض٠ّ ١ْٝ، نْٛه١ نٛاض٠ّ ن١ َازز٠ن١َإ زاض ؾت٠ٚ١ بطط١ٟ 
١َُٝف ن١ ١٥ٚ ١٥ضنا١َْإ ب١ غٓسٚق١ن١  نٛاض٠ّ َا٠ٚ١ٜ، ت١ْٝا ٚؾ١ٟ س١قُإ ٫زا١ٜ، ١٥ذتػٍٛ َا١ٜ، ٥

َٜباظ ظ٩ض دٛاْٞ ضٕٚٚ ضاغجاضز ب٪ ١٥ٚ ١َب١غت١ بٛٚ ن١ ٚؾ١ٟ ز٠عِ ٜإ ٥ٝع ا١ْ ١َب١غت ن١ٝ؟ زنت٪ض ض 
َٟ، زابري  َٞ ثاض٠ن١ زاب١ؾٞ ١ْخ٪ؾ١نإ بهط نطز٠ٚ٠، ١َب١غتُإ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ثاض١ٜ٠ى ي١ غٓسٚق١ن١ ١ٖب
َٝو ؾيت تط٠، ن١ ١٥ٚا١ْٟ ثػج٪ضٕ ٚ ثعٜؿهٔ  نطزْٞ ناض٠غ١ض٠، ناض٠غ١ضٜـ ز٠ضَا١ْ، تاقٝي١ٜ١، ن٪١ََي
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َٞ ظٜاتط ي١ٚ باب١ت١ ١٥ظأْ، ١ٖ تا ١٥ط١ض غٓسٚق١ن١ زاٖاتٞ ظ٩ض بٛٚ ت١ٌَٜٛ نطا، ت١ب١ضٚعاتٞ ب٪ ٖات، بتٛاْ
َٝه١ ي١ ناض٠غ١ض نطزٕ، بْٛٚٞ  غ١ْت١ضٟ ثؿهٓري ٚ غ١ْت١ضٟ ناض٠غ١ض نطزٕ زضٚغت بهات، نْٛه١ ب١ؾ

َِٜ، غٛثاؽ  ١٥ٚ د٪ض٠ غ١ْت١ضا١ْ ي١ ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝسب١ض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:-َٜع ز.ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٔ س١ظ ١٥ن١ّ ب٪ َازز٠ناْٞ تطٜـ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ، ١٥ّ غٓسٚق١ ب١زًٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت 

٥ٝؿ١ن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  ١ْٝ ب٪ ناضٚباضٟ ظاْػيت، ب٪ ناضٚباضٟ ١٥ْساظ٠ٜٞ، ب٪ ناضٚباضٟ ب١سؼ ٚ ١٥ٚا١ْ
٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ن٪بهات٠ٚ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ْخ٪ف ع٬ٝز بهات ب١ ت١ضٜك١ٜ١ن٢ ظاْػت٢ دا ت١ٌَٜٛ ب

١َُٝ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ غ١ضقاَي٢ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١  َٝػتا ٥ َِٜ ب٢َ، ٥ َِٜ ب٢َ ٜإ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض ي١ْاٚ ١ٖض
 ١٥411ٚ  َٛؾات١س٣١ ١َطيٛع١ٜ١ى خ١غت١خا٣١ْ ٖٓس٣ ٚ ٥ٝتاَي٢ ٚ تٛضنُٝإ نطز٠ٚٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥

َٝطٜٔ ب٪ ظ٠ضع٢ َ٪ر ٚ ٖٝٓٝإ به١ٜٔ، ١٥ٚ نات١  ١ْخ٪ؾ٣١ ن١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ بط ٜاض٣ ي١غ١ض زا٠ٚ بٝٓ
َٜٓا١ْ ز٠ن١ٜٔ، داض٣ ٚا١ٜ١ٖ ب١زاخ٠ٚ١ ثاض٠ ز٠ز٣٠  ٢َٝ ١٥ٚ غٓسٚق١ خ٪َإ َٛؾات١س٣١ ١٥ٚ ؾٛ ١َُٝ ب١ ث ٥

َٝٓآ َٜباظ ز٠َي٢َ ١ْخ٪ؾ١ن١ ب١ناض٣ ْاٖ ١َُٝ  ب١ ١ْخ٪ف ب١ ز٠ضز٣ ز.ض  ب٪ ع٬ٝز، ي١ّ َا١ٜ٠ٚ ٥
َٜطا بٝس١ٜٓ٠ ز٠غت٢  َٝطٜعإ خإ ٥اطازاض٠ ١َْإ ٚ َٜو ثاض٠ ب َٝو نطز ب١ بط  ١ْؾت١ضط١ض١ٜنُإ ب٪ ١ْخ٪ؾ
َٝعا١ْن٣١، ي١ب١ض٠ٚ١٥،  ثٝا٠ٚن٣١، ٚتٝإ ي١ٚا١ٜ١ْ بٝبات ب٪ خ٪٣، ١ْٜسات ب١ س١ق٢ ع١َ١يٝات١ن١ ب٪ خ

زاٖات١نا٢ْ ز٠َٚي١ت ٚ ي١ زاٖات١نا٢ْ خ١َيه٢ تط ب٪ ١َب١غت ي١ّ غٓسٚق١ ن٪نطز٣٠ٚ١ْ ٖاٚناض١ٜ ي١ 
٠َٜٛبطز٢ْ ١٥ٚ غٝػت٣١ُ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١ض 

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 .4ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز٣٠ 

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٠ٟ نٛاض٠ّ:
َٜت:زاٖاتٞ زاضاٜٞ غٓسٚٚم ي١َ َٝو ز  ا١ْ ث

َِٜ ب٪ ثؿتيرلٟ نطزْٞ غٓسٚٚم ز٠ٜاْسات.  ١ٜن١ّ/ ١٥ٚ ب١خؿٝٓا١ْٟ ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض
 ز٠ّٚٚ/ ب١ؾ١ َاؼي غٓسٚٚم ي١ ثاض٠ٟ ت١ضخإ نطاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت.

١َٜٓ ز٠غت: َٜٔ ز ١َّٝٝ/ ١٥ٚ زاٖات١ٟ ن١ ي١ غ١ثاْسْٞ ١٥ّ ض٠زلا١ْٟ زاز  غ



 21 

َٜــص٠ٟ ) َٜــٔ، %(ٟ ٥ــ١ٚ ض٠زلاْــ١ٟ يــ١ ن١يٛثــ5ض ١ٍ ٚ بــ١ضٚبَٛٚٞ ظٜــإ بــ١خـ بــ١ ت١ْسضٚغــيت نــ١ ٠ٚضز٠طرل
َٝؿـإ،             ١٥ٚا١ْٟ ب١ضٖـ١َٞ ْـاٚخ٪ٕ، ٜـإ ٖـاٚضز٠ نـطإٚ ٠ٚنـٛ )تـٛٚتٔ، ٥٪ت٪َبٝـٌ، ناضطـ١، ثا٫َٚطـ١، دي١ض٠ن

 ١٥يهٍٗٛٚ(.
َٜص٠ٟ ) َٜت.51نٛاض٠ّ/ ض َٝؿإ ٠ٚضز٠طرل َٝٞ ٜاغاٟ ب١ض٠ْياضب٠ٚ١ْٟٚٛ دي١ض٠ن  %( ي١ٚ غ١ضا١ٜ١َٟ ب١ث

َٝٓذ١ّ َٜص٠ٟ )ث َٜٔ.51/ ض َٝٓسض َٝهطاٚ ز٠غ١ث َٝٞ ٜاغاناْٞ ناض ث  %( ي١ٚ غ١ضا١ٜ١َٟ ب١ث
َٜص٠ٟ ) َٜٔ.25ؾ١ؾ١ّ/ ض َٝٓسض َٜطٟ ت١ْسضٚغيت ز٠غ١ث َٝٞ ٜاغاٟ ناٚز  %( ي١ٚ غ١ضا١ٜ١َٟ ب١ث

َٜص٠ٟ ) َٝت١   51س١ٚت١ّ/ ض َٓٝ %( ي١ٚ غ١ضاَا١ْٟ زازطا، ٜإ ز٠غت١ٟ تاٜب١شي١ْس ب١باؾٞ ٚ غـ١َ٫١تٞ ز٠ٜػـ١ث
َٝسا ١ْٝٝ.غ١ض ١٥ٚ َٝو ز٠ن١ٕ، ن١ ١َضد١ناْٞ غ١َ٫١تٞ ت١ْسضٚغيت ت  ا١ْٟ باظضطاْٞ ب١ ن١يٛث١ٍ ٚ خ٪ض ان

 ١ٖؾت١ّ/ ن٪١َى ٚ زٜاضٜٞ ْاٚخ٪ ٚ ز٠ض٠ٚ٠.
 ْ٪١ّٜ/ قاظاصتٞ ١٥ٚ نا٫نٝا١ْٟ غٓسٚٚم ز٠ٜاْهات.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ب١ ع١ض٠ب١ٝن٣١ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ   بٓٝاَري:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايسابع١:
 تتهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًضٓدٚم َٔ:

 اٚاًل: َا متٓش٘ سه١َٛ االقًِٝ َٔ َٓح يدعِ ايضٓدٚم ضًٜٓٛا.
 ثاًْٝا: َطتشكات ايضٓدٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١.

 ثايجًا: االٜسادات املتأت١ٝ َٔ ؾسض ايسضّٛ االت١ٝ:
ّٛ اييت تطتٛيف َٔ املٛاد ٚاملٓتٛداات ايغااز٠ يًضاش١ املٓتذا١ قًٝاًا ٚاملطاتٛزد٠  )ايتباؼ         %  َٔ ايسض5ْطب١ )

 ايهشٍٛ  ايطٝازات  املضاْع  املضايف  ايتدخني .
 %  َٔ ايػساَات املطتٛؾاٙ مبٛدب قإْٛ َهاؾش١ ايتدخني.51زابعًا: ْطب١ )

 ١٦ٝ ايٓاؾر٠.%  َٔ ايػساَات اييت تؿسض مبٛدب قٛاْني ايب51خاَطًا: ْطب١ )
 %  َٔ ايػساَات اييت تؿسض مبٛدب قإْٛ ايسقاب١ ايضش25.١ٝضادضًا: ْطب١ )
%  َٔ ايػساَات اييت تؿسعٗا احملانِ اٚ اهل٦ٝات املدتض١ باؾٛد٠ ٚايطاال١َ عًا٢ املتاادسٜٔ    51ضابعًا: ْطب١ )

 باملٛاد ٚاالغر١ٜ اييت ال تتٛؾس ؾٝٗا املٛاصؿات ايطال١َ ايضش١ٝ.
 ربعات ٚاهلبات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ.ثآًَا: ايت

 تاضعًا: زبح ايٓػاطات اييت ٜكّٛ بٗا ايضٓدٚم.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ؟ ز.ض ٩شإ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ 4غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠  َٝؿٓٝاض٠ناصيإ بط ط١ ب١ بط ط١ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ن١ ث ؿه١ف ز٠ن١ّ، بط ط٣١ ١ٜن١ّ/ ث
َٜت، غ١باض٠ت ب١ بط ط٣١  َٜص٣٠  3ٚؾ٣١ ٥ٝعاْات ي١زٚا٣ ٚؾ٣١ َٓح ظٜاز بهط %، ٠ٚ١٥ ٚؾ٣١ 5ن١ ض 

َٝؿا١ْن١ ٚ ت١زخ١ٓٝن١ ي١ ن٪تا٢ٜ ض غت١ن١ ٫بدلزض٣َ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ت١زخري ي١ بط ط٣١  بط ط١ٜ١ن٢  4دي١ض٠ن
َٜٝٛػت  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ  5ْانات ٚ ٠ٚ١٥ زٚٚباض١ٜ٠ ٚ باغ٢ ت١زخري نطا٠ٚ، بط ط٣١ غ١ضب١خ٪٣ ب٪ زاْطا٠ٚ ث ث

َٝت١  ١َُٝ ٜاغا٣ ثاضاغت٢ٓ شٜٓي١َإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ د٪ض٠ غ١ضا١ٜ١َ ز٠ن ن١ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ١َٖيبيرل٣َ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٥
َٝه١ٚا٣١ْ ١٥ٚ َٝه٢ ٜاغا٣ ثاضاغت٢ٓ شٜٓي١، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ث ٢َٝ ز٠ق ٜاغا١ٜ١ٜ،  ْاٚ غٓسٚق٢ ثاضاغت٢ٓ شٜٓي١ ب١ ث

٢ََٓٝ، ي١ ض اث٪ضت١ن١َإ ٖات٠ٚٛ ١َٖييطت٢ٓ بط ط٣١  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ن١ ١َْ ١َُٝ ث ٥7  ١َ٠6  ١ْٝ ٠ٚ١٥
٣ ٫بطز٠ٚٚ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ د٪ض٠ غ١ضا١َف زاٖات١ن١ ي١ ب٪ ١٥صت٢ْ١َٛ  ١ٖ7َي١ٜ١ن٢ ناث١، بط ط٣١ 

َٝت١ ْاٚ غٓسٚق٢ ١٥صت٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣، ن١ د٪ض٠ غ١ضا١َٜ ١ن١ ي١ٜ٫١ٕ زازطانا٠ٚ١ْ زاز٠ٚض٣، ز٠ن
َٝٓسض٣َ، غ١باض٠ت ب١ بط ط٣١  ١ٜ٠َٛٝى ١٥ط١ض ١٥ٚ د٪ض٠  8ز٠غ١ث َٜت٠ٚ١ ب١ ؾ َٜصض زاٚا ز٠ن١ٜٔ زٚٚباض٠ زابط 

َٜٝٛػت١ ض ٠ظا١َْس٣ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ  َٝؿه١ف نطا ب١ غ١ْسٚق١ن١ ١٥ٚا ث َِٜ ث ٖاٚناض١ٜٝ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
(٠، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ١ْؾات١ى ايسٜع عٔ ايٓػاطات٠ٚ، ٠ٚ١٥ )( ٚؾ٣١ )ضبح( ٖاتٛتاضعا٠ٚضبيرلزض٣َ، ي١ )

زبح ( ي١ ع١ض٠ب١ٝن١، ١ْى )زٜع ايٓػاطاتتٝذاض٣ ١ْب٢َ ب١ ١َب١غت٢ ضبح ١ْب٢َ، ٚؾ١ن١ ض اغت تط٠ ن١ )
 (، غٛثاؽ.ايٓػاطات

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ؟ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ز٠ضباض٣٠ )ا٫ٚ( ١ٖضن١ْس٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ي١ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜن١ ٖات٠ٚٛ،  4ض ا٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ضباض٣٠ َازز٣٠ 
٠َٛٝ ث١غ١ْس٠، ٠ٚنٛ ي١ ثط٩ش٠ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ، ز٠ضباض٣٠ )ثاْٝاز٠ضباض٣٠ ) ( ٚ )ضابعا( ٚ ثايجا( ب١ ١َٖإ ؾ

َٜصا١ْ، ب١آلّ  )خاَػا( ٚ )غازغا(، ي١ض اغت٢ زا تانٛ ١َُٝ ١ْٖس٣َ ب٪نٛٚصيإ ١ٜ١ٖ ب١ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥ٚ ض  )خاَػا( ٥
َٜصا١ْ بي٪ض ٜٔ ب١ ١َضد٢َ ١٥ٚ ضغّٛ ٚ  ١َُٝ ز٠تٛاْري ١٥ٚ ض  َٜت١ نا٠ٚ١ٜ تا٠ٚنٛ ن١ْس ٥ َٜو ز ١َُٝ ثطغٝاض َٝط٠ ٥ ي

َٝو غ١ضاَاتا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ ٣َٚٛ١ٖ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ١ْٝ، ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن١ْس ٚ ٠ظاض٠ت
َٜعا١ْ ض ٠ظا١َْس بٕٛٚ ي١غ١ض  ٚ ز٠غت١ٜ١ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٥اٜا ض ٠ظا١َْس٣ ١٥ٚا١ْ ٠ٚضطرلا٠ٚ، ١٥ط١ض ٖاتٛ ١٥ٚ ب١ض 
َٜت ب١ّ  َٜص٠نإ بي٪ض  َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ن١ ض  ١َُٝ ث َٜت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ٥ ١٥ٚ غ١ضاَاتا٣١ْ ن١ ز٠ط١ض 

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  ؾ
٢َٜ )ثايجاز٠ضباض٣٠ ) َٜص٣٠ ) %(51( ض  َٜت ب١ ض  َٜص٣٠ )61بهط َٜص٣٠ 51%(، ز٠ضباض٣٠ )ضابعا( ض  َٜت ب١ ض  %( بهط

َٜص٣٠ )71) َٜص٣٠ )51%(، ز٠ضباض٣٠ )خاَػا( ض  َٜت ب١ ض  َٜص٠نا٢ْ زٜه١ف ٠ٚنٛ خ٪٣ 81%( بهط %( ٠ٚ ض 
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َٜه٢ زٜه١ زٚٚباض٣٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت ٚ ز٠ظطاٜا٣١ْ سه١َٛت٢ ١ٖ َٝت٠ٚ١، داض َٓٝ َِٜ ن١ سي ض
َٜصا١ْ ب٪ ١٥ٚ  ٢َٝ ٜاغانإ، ض ٠ظا١َْس بٔ ي١غ١ض بط ٢ٜٓ ١٥ٚ ض  ١٥ٚ غ١ضاَاتا١ْ ٠ٚضز٠ططٕ ب٪ خ٪ٜإ ب١ ث

 غ١ْسٚق١ ٚ غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝؿإ ١ْٝ، ب١ ١َٖي١ ٖات٠ٚٛ، ن١ باغ٢ تٛتٔ ٚ ي١غ١ض قػ١ن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ خاَي٢ غ ١ّٝ ن١ باغ٢ دي١ض٠ن
 ٣٠ٚ١٥ ٍَ َٜت، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ؾ١ضق٢ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ٥٪ت٪َبٌٝ ٚ ناضط١ ٚ باغ٢ ٖات٢ٓ ز٠نات نات٢َ ي١ غٓٛٚض٠نإ ز
َٝؿ٢َ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥  َٝؿإ ٠ٚ١٥ ١ٜن٢ ز٣ ١ٜ١ٖ، غ١ضا١ٜ١َن٢ ز٣ ١ٜ١ٖ نات٢َ  ن١غ٢َ دي١ض٠ ز٠ن دي١ض٠ن

َٝه َٝؿإ، ؾت ٢ زٜه١ٜ١، ١ٖضزٚٚنٝإ ١ٜى ؾت ْري زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ ١ْٝ، ب١ؽ ب١ غ١َي١ت ٖات٠ٚٛ دي١ض٠ن
َٝؿإ ب٢َ، غٛثاؽ.  ي٣َٚ١ ْاب٢َ دي١ض٠ن

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط؟ ؾ١ضَٛٚ.

َٜه١ٚت س َٜع ز.ض   ١َ ضؾٝس )٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢(:١ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 

َٔ ت٥١ٝس٣ ١٥ٚ ظٜازنطز٣١ْ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ، س١ظٜـ ز٠ن١ّ ب١ض اغت٢ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ١ٖض ٚا١ٜ ن١ 
ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ظ٠ضا٥ٝبا٣١ْ ن١ ز٠ن١ٓ غ١ض دي١ض٠ ٚ نشٍٛ ٜإ ْٝعا٢َ ت٥١ُري ز٠ٜبات ٜإ ١٥ٚ غ١ْسٚق١ 

ب٪ غش١ٜ١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ز٠ٜبات، نْٛه١ ظ٩ضب٣١ ب١آلنا٢ْ دي١ض٠ ٚ نشٍٛ ٚ غ١ٜاضات ٚ شٜٓي١ ثٝؼ نطزٕ 
١َُٝ ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ظٜاز بهط٣َ ٥

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
َٜعا١ْ ز٠ٜا٣َٚ١ْ قػ١ به١ٕ، ٥اؾت٢ خإ، ناى عبسار، ز.بؿرل، ١٥ظري خإ، ناى  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ب١ض  ن٢َ ت

َٝطٜعإ خإ، ث١ضيإ خإ، ناى غ١ض١ْٖط، غ٠ٌٜٛٝ خإ،  ١َ غعٝس، ب١ؾطٜٔ خإ، ناى د٬ٍ، تاضا١س خإ، ب
غ١َرل٠ خإ، ٥ا١ْٖط خإ، ناى عبسايػ٬ّ، ناى قازض، ناى عُط ١ٖٚضا٢َ، ناى عُط عبسايطظئ، ٥اؾت٢ 

 خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾت٢ ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو غا َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، ن١ ١َب١ًغ ١ٜ٠َٛٝن٢ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ث ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ؾ آل١ْ ي١ َٝعا٣١ْٝ ١ٖض

٢ََٜٓ باغِ ي٠ٚ١ نطز ن١ ططْط  ت١ضخإ نطاٚ ٚ ب١ ١َقتٛع٢ ت١ضخإ بهط٣َ ب٪ ١٥ّ غٓسٚٚق١ ٠ٚنٛ ض ٩ش٣ زٚ
َٝت٠ٚ١ ٚ  َٓٝ زضٚغت نطز٢ْ غٓسٚٚق١ن١ ١ْٝ، ططْط ي١ٚ غذلاتٝذ١ٝت١ٜ١ ن١ غٓسٚٚق١ن١ ب١ ظٜٓس١ٜٚٚت٢ سي
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َٝو ب١ضز٠ٚا٢َ بسات ب١ غٓسٚٚق١ َٝو ي١ ب١ضز٠ٚا٢َ زإ ب١ٚ غٓسٚق١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َب١ًغ ن١، ب٪١ٜ ب١ؾ
ت١خػٝؼ بهط٣َ غاآل١ْ، نْٛه١ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ١ْٖس٣َ ١َغ١ي٣١ تط ١ْٝ ٠ٚنٛ غٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ ١٥َا١ْ ١٥ط١ض 
َٜت٠ٚ١ ٜإ ظٜاز بهط٣َ ت٥١ػرل ي١غ١ض غذلاتٝذ١ٝت٢ ١٥ّ غٓسٚٚق١ ١ْنات، ١َ١٥  ٖاتٛ ١٥ّ َٝعا١ْٝ ن١ّ بهط

٢َُٜ ١َغ١ي َٝو ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ن١ غاآل١ْ ب١ ١َقتٛع٢ ْػب١ت ١ٜ١ن٢ ظ٩ض ططْي١، ب٪١ٜ ث
١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢  َٝؿٓٝاض٣ تطّ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ؾ نٛضزغتإ زابٓسض٣َ ب٪ ١٥ّ غ١ْسٚق١ ٚ ب٪٣ ت١خػٝؼ بهط٣َ، ث

َٝو زابٓسض٣َ ب٪ صي١ْٚٛ  ظٜطإ، % زابٓسض٣َ ي١ ١َٓٝح ٥ٚٝعاْات٢ ١٥صت٢ْ١َٛ 51٠ٚ% ٜإ 25ْػب١ت
َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ ١َغ١ي٣١  ١َُٝ ي َٜت ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١، نْٛه١ ظ٩ضداض ن١ ٥ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ت١ضخإ بهط ب١ؾ
َٝه٢ ظ٩ض٣ ز٠ن٢َ ب٪ ٖاٚناض٣ ت١ْسضٚغت٢ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣  َٝٔ ب١ؾ ١َٓٝح ٚ ٥ٝعاْات ز٠ن١ٜٔ ز٠َي

١ٜ٠َٛٝن ٢ ْا غٝػتُاتٝو خ١َيو غٛٚز١َْس ب١ ٠ٚظاض٠ت١نا٠ٚ١ْ ٜإ ب١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ز٠ن١ٕ، ب١ؾ
َٜيا١ٜ ب٢َ ي١ٚا١ٜ١ْ خ١َيو ١ٜ١ٖ  ١ٜ٠َٛٝن٢ ْا زازث١ض٠ٚضا١ْ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ز٠طات١ خ١َيو، ١٥ط١ض ب١ّ ض  ز٠ب٢َ ٚ ب١ؾ
َٜيا١ٜن٢ ٥اغاْذل ب٢َ، ب٪١ٜ َٔ  َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ٚ َٛضاق١ب١ نطزْٝـ ب٪ ط١ٜؿذي ب١ ز٠غت٢ خ١َيه٢ غٛٚز١َْس ض  ي

َٝؿٓٝاظ٣ ٥ٝعاؾ١ نطز٢ْ ١٥  ٚ زٚٚ غ١ضنا١ٜ٠ٚ ز٠ن١ّ، ب٪ زاٖات٢ غٓسٚٚق١ن١، ظ٩ضغٛثاؽ.ث
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ناى عبسار ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسار ستُساَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بط ط٣١  ٍَ بط ط٣١  ٫3بسض٣َ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ بط ط٣١  3َٔ ث ١ٖض ت١قطٜب١ٕ ١ٖضزٚٚنٝإ  1ي١ط١
٣١َٜٓ طؿت٠ٚ١ٝ زابري ز٠نط٣َ، ١٥ط١ض بط ط٣١ ١ٜن١ّ ت١غبٝت بهط٣َ، بط ط٣١  ١ًَ، ١َ١٥  3ي١ خ١ظ ٌَ ساغ ت١سػٝ

َٜو ضغَٛات زاْطا٠ٚ، ب٪ صي١ْٚٛ ضغَٛات٢ ن١ ب١ ٖ٪٣ قا٢ْْٛ َٛناؾ١س٣١ ت١زخري  ١ٜى، زٚٚ/ ١ْٖس
َٝه٢ ١ْٝ، ٥ٝذل ت٪  َٝٓسض٣َ، ١َ١٥ خ٪٣ ي١ ١٥غاغسا ٖٝض زاٖات ١ْتٝذ١ ٖٝه١، ب٪١ٜ ٖٝض % ي١ 51ز٠ن١غج

ت١ْٗا ق١ض٠باَيؼ نطز٢ْ ١٥ٚ َازز١ٜ١ٜ٠ ٚ  ٥3ٝػتؿاز٠ ب١ٚ غٓسٚٚق١ ْاط٢َْ١ٜ١، ب١ ت١غ١ٚض٣ َٔ بط ط٣١ 
 ت١ٚاٚ، غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ز.بؿرل ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.بؿرل خًٌٝ سساز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ  ق١ْاع١شيإ ب١ٚ َٜٝٛػت١ ز٠ع٢ُ ١٥ٚ غ١ْسٚٚق١ بهط٣َ، ١َٖٛٚ ١ٜ٫نٝـ   ٢ْ١ٜ٫ ي١ط١ ٣٠ ن١ ظ٩ض ث
َٜٝٛػت١ ١٥ّ غٓسٚٚق١ ز٠َٚي١َ١ْس به١ٕ، ٠ٚ١٥ دي١ ي١َ١غ١ي١ٜ١ن٢  سه٢َٛ ٚ   ٢ْ١ٜ٫ غ١ٜط٠ سه٢َٛ ث
َٝه٢  َٝري ن١ٚا ٚادب ١َُٝ ب١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ زٜٓٝؿ٢ زاز٠ْ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ْٝؿتُا٢ْ ٚ ٥ٝساض٣، ٥

َٜع٣َ ٚ ١ْخ٪ؾ١نإ ز١ٜٝٓ  خ١َيه٢ زٜٓساض ١٥ّ غ١ْسٚٚق١ ٖاٚناض٣ بهات، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ٚا شٜإ ز٠ثاض
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َٝط٠ ي١ ١َٚاضز٣  ١َٜٓنإ ي َِٝ باؾ١ ن١ ١ٜ٫ى ي١ ١ْ١ٜ٫نإ ٜإ ي١ ١َدًػ٢ ١َٛ٥ْا ٜإ ي١ ؾٛ َٜع٣َ، ظ٩ض ث ز٠ثاض
َٝت٠ٚ١ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥ٚقاف ض ٩َي٢ ١ٖب٢َ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  َٝيا٣ بب َٜي٣١ َاَ٪غتاٜا٢ْ َازي زا د ١َُٝ ي١ض  ز٠نط٣َ ٥

٥ا٢ٜٓٝ ٚا به١ٜٔ ن١ ظ٩ض ي١ٚ خ١َيها٣١ْ ن١ ظ٠نات ٜإ غ١ضؾذل٠ ٜإ ٜاض١َت٢ ٚ غ١ز٠ق٣١ خ٪ٜإ ز٠ن١ٕ 
َٝري، ١٥ط١ض ظاُْٝإ ي١ َاْي٢ ض ١َ٠ظإ غاَي٢ ثاض ي١ نٛضزغتإ ْعٜه٣١  َٝو ب٪ ١٥ّ غ١ْسٚٚق١ زابٓ  51ب١ؾ

َٝط ٚ ظ٠نات ٚ ١٥َا١ْ بهط٣َ ٚ ١٥ٚ ٚؾٝاض١ٜ ١ٖب٢َ ي١ ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ي١ نٛضزغتإ زضا٠ٚت١  غ١ز٠ق١ ٚ خ
َٜٔ ب١  َٜي٣١ َاَ٪غتاٜا٢ْ ٥ا٠ٚ١ٜٝٓٝ ١٥ّ خ١َيها١ْ ٖإ بسض َٜي٣١ ١٥ٚقاف ٚ ي١ض  نٛضزغتإ زا، ز٠نط٣َ ي١ ض 
َٝٔ ن١  َٝه٢ باف ي١ّ غ١ز٠ق١ ٚ ٜاض١َت٣١ٝ خ٪ٜإ ي١ّ غٓسٚٚق١ زابٓ َٝساٚ ن١ ب١ؾ تاٜب١ت٢ خ١َيه٢ خٛاث

َٝ َٜه٢ باف، ١َ١٥ ي١ٜ٫١ى، ي١ خاَي٢ ز٠ب َٜي١ٜ١ن٢ باف ٚ ٚاضز َٔ ظ٩ض ٫ّ غ١ٜط٠ ن١  3ي١ ؾ١ق١ض٣٠  3ت١ ض 
َٝت١ ٖ٪٣  َٜيان٣١ ب٪ خ٪٣ ز٠ب َٜيا١ٜن٠ٚ١ ثاض٠ ن٪به٠ٚ١ٜٓ١ ب٪ ١٥ٚ غ١ْسٚٚق١ ن١ ض  ١َُٝ زاٚا به١ٜٔ ي١ ض  ٥

َٝطث١صت١، ب٪ صي١ْٚٛ ١َغ١ي٣١ دي١ض٠ ٚ نشٍٛ ٚ غ١ٜا ضات ٚ ١٥َا١ْ، ١ٜع٢ٓ زضٚغت ب٢ْٚٛ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ
َٝه٢ ض ٥٠ٝػ٢ ب٪  َٝت١ غ١ب١ب َٝؿإ ٚ ت١زخري ز٠ب ي١غ١ض ١َٖٛٚ ثان١ت١نا٢ْ دي١ض٠ ْٛٚغطا٠ٚ دي١ض٠ن
َٝطث١صت١ ظٜاز به١ّ ن١ٝ ٠َٚيآل  َِٝٓ ٚ ؾ ٍَ ٣٠ٚ١٥ ت١ؾذٝع٢ به١ّ، ن١ٚا دي١ض٠ ب َٝطث١صت١، باؾ١ َٔ ي١ط١ ؾ

َٝطث١صت١، ١٥ َٝو ي١ قاظاصت١ن٣١ ز٠ز١َ٠ ي١ْاٚبطز٢ْ ؾ ١َ ب١ض اغت٢ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ظ٩ض ْا١َْتك١ٝ، ب٪١ٜ ب١ؾ
ٌَ نطز٢ْ غ١ٜاضات١نإ ب١ َٛاغ١ؾات٢ غ١ٜط٣  َٔ ١ٖض ٫ّ ٚا١ٜ ١َغ١ي٣١ دي١ض٠ ٚ نشٍٛ ٚ ١٥َا١ْ ٚ زاخ
َٝسا ١ْٝ، ١٥َا١ْ ظ٩ض ظ٩ض  ن٪ْذل٩َي٢ د٪ض٣، ب١ تاٜب١ت٢ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا طع٩ظ٠ن١ٜإ َازز٣٠ ض٠غاغ٢ ت

َٜه٢ ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠،  َٜص٣٠ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ي١ نٛزغتإ خ١ت١ض٠، خ١ت١ض ٍَ بهط٣َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض  ١َ١٥ ز٠ب٢َ ن٪ْذل٩
َٝت١  َٝت٠ٚ١، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١ٖض َا٠ٚ١ٜ ٚ ت١بع١ٕ َٔ ٫ّ ٚا١ْٝ ن١ بتٛاْري ق١ز٠غ٣١ به١ٜٔ دي١ض٠ ب ن١ّ بب

،َٞ ٚ ي١  ب١آلّ ب٣٫١ ٠ٚ١َٓ ظ٠ضٜب١ ٚ باد١ناْٝإ ظ٩ض  ظ٩ض ظٜاز بهط٣َ نٛضزغتإ، ٜإ ١َٚاز٣ نشٛزي ب٢َ، با ب
َٜت ب١ّ غ١ْسٚٚق١، ١َ١٥ ي١ٜ٫١ى، ي١ خاَي٢ 51% با 5دٝات٢  زاْطا٠ٚ ن١  4% باد١نا٢ْ دي١ض٠ ٚ نشٍٛ بسض

َٝه٢ ظ٩ض ظ٩ض غ١ٜط٠، ١ٜع٢ٓ ١٥ّ 51 % ٣ غ١ضاَات٢ قا٢ْْٛ َٛناؾ١س٣١ ت١زخري، ١َ١٥ف ب١ض اغت٢ ؾت
َٝػتا ي١ْاٚ بٝٓا٣١ٜ ث١ضي١َإ د٢َ ب١د٢َ ١ْنطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ب١ض  اغت٢ ط١ٜٝ١ًن١ ي١ خ٪َا٢ْ ز٠ن١ّ قا١ْْٛ تا ٥

َٝػتا د٢َ ب١د٢َ ١ْنطا٠ٚ ٚ ْاؾهط٣َ،  ٥ٝٓذا ي١ سه١َٛت٢ ز٠ن١ّ، ١٥ّ قا١ْْٛ ب١ َطز٢ٜٚٚ ز٠ضنٛٚ ٚ تا ٥
َُٝٛا١ٜ ١َ١٥ ظٜاز٠، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٖٝض غ١ضا١ٜ١َن٢ ١ْٝ ٚ ١ٖض غؿط٠ غ١ضا٣١َ ١ْٝ، خ٪٣  ب٪١ٜ َٔ ث

َٝـ ْانط٣َ، ب٪١ٜ ظ٩ض زٜٓاض٠ 11زٜٓاض،  11ن٠ٚ١خت٢ خ٪٣ ن١ زاْطا٠ٚ ب١  ن١ف ٠ٚضْاطرل٣َ ٚ د٢َ ب١د
َٜٝٛػت١ ١٥ط١ض ١َ١٥ ت١ؾعٌٝ بهط٣َ قا١ْْٛن١ غ١ضا١َن١ ظٜاز بهط٣َ ٚ  % ٣ ٣َٚٛ١ٖ غ١ضا١َنإ 111ث

َٜـت١ ١٥ٚ غٓسٚٚق٠ٚ١، خاَي٢  ي١ ١َغ١ي٣١  7ب٣٫١ َٔ باؾ١ ن١ ١ْ٫بط٣َ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ خاَي٢  7بسض
َٝت١ بٛزد٣١ ٚايطال١َ ع٢ً املٓتذني باملٛاد ٚاالغر١ٜ) غ٣١َ٫١ َٛخت١غ١ ب١ د١ٚز٠ٚ٠، (، ١َ١٥ ز٠ن

َٜٝٛػت٢ ب٠ٚ١ ١ْٝ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٔ  ١٥صت٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣، ١٥صت٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ بٛزد١ٜ١ن٢ ت١َٜٝٓٛ١ ٚ ٖٝض ث
َٝت١ ْاٚ غ١ْسٚٚق١ن١ ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.٫5ّ ٚا١ٜ ن١ ١َ١٥ ١ْ٫بط٣َ ٚ ١٥ٚ   % ب
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َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ١٥ظري خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ثؿتيرل٣ ض ١ٝ٥٠ن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ن١ّ، ب١ تاٜب١ت٢ ي١ض ٣ٚٚ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ٜاغا٠ٚ٠١ٜٝ،  
باب١تا٣١ْ  نْٛه١ ب١ض اغت٢، ب١ دٛا٢ْ زاض ؾذلا٠ٚت٠ٚ١، ت١ْٗا ١ْٖس٣َ ٫َٛس١ظامت ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١ْٖس٣َ ي١ٚ

َٜعا١ْ زاٜاْط ؾت٠ٚٛت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ ١ٜن١ّ/ ١٥ٚ ْٝػب١ت٣١ ن١ٚا ب٪ ضغّٛ ) ايت٢ تطتٛؾ٢ َٔ َٛاد ن١ ١٥ٚ ب١ض 
، نْٛه١ ب١ض اغت٢ خ٪٣ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ نشٍٛ ٚغ١ٜاضات ٚ ٠ٚ٠11 بهط٣َ ب١  5( ي١ املٓتذات ايغاز٠ يًضش١

١ّ ١ْخ٪ؾٝا١ْ ظ٩ضب٣١ ١ٖض٠ ظ٩ض٣ ١َغاْع ٚ ١َغاؾ١ٝ، ١٥ٚا١ْ خ٪٣ َٛغ١بب٢ ١٥غاغري ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٥
َٜعٜإ باغ٢ 11% ٠ن١ ب١ض ٢٥٠ َٔ ن١َ١ با بهط٣َ ب١ 5غ١ض١َٖيسات، ب٪١ٜ  % ، ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚنٛ ناى ز.بؿرل ب١ض 

َٝط١ٖ٠ض ٣٫ بب١ٜٔ  ١٥ٚ ٜاغا١ٜ،  ١َُٝ ي نطز ٜاغا٣ َٛناؾ١س٣١ ت١زخٝٓٝـ، ١َ١٥ ت١ؾعٌٝ بهط٣َ ٜإ ْا، ٥
َٝط٠ ٚ ب١ض ٢٥٠ َٔ ٠ٚ١٥ ت١ْٗا ب٪ تٛٚف نطزٕ ٚ نْٛه١ ب١ض اغت٢ د٢َ ب١د٢َ ١ْنطز٢ْ ٥ ١ٚ ٜاغا١ٜ ٚزاْا٢ْ ي

َٝه٢ ٥ٝذُازي ٜاغا١ٜن١ٜ١، ١٥ط١ض ٜاغا١ٜن١ د٢َ ب١د٢َ ز٠نط٣َ، ؾٝع١ًٕ ١٥ٚ غ١ضا١ٜ١َ ٠ٚضز٠طط٣َ با  ب٪ ؾت
 /ّ١َٝٝ َٝط٠ ١ٖض ١َٖي٢ بيطٜٔ ١٥ٚ ؾت١، غ َٝط٠ زابٓسض٣َ، ب١آلّ ١٥ط١ض ْانط٣َ با ي  % ي١ غ١ضا٣١َ ب51،١٦ٝي

َٝػتا  َٝػتا ١٥ٚ غ١ضاَات١ؾ٢ ن١ ٠ٚض٣ ططت٠ٚٛ ن٢ نطز٠ٚٚ؟، تا ٥ ١َُٝ ثطغٝاض ز٠ن١ٜٔ ب١٦ٝ تا٠ٚنٛ ٥ تٛخٛا ٥
٣١َُٝ ث٢َ ت١سػري نطزب٢َ، خ٪ ع١ي١ٍ  َٜه٠ٚ١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ب٣١٦ٝ ٥ َٜهٝؿ٢ ْا ب٢َ ب١غ١ض زاض با٠ٚض  ْان١ّ زاض

َٝط٠ ١٥ق١ٍ ١٥ط١ض ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ١٥ط١ض ٠ٚضٜؿ٢ ز٠ططٕ ٜإ ٠ٚضٜؿ٢ ْاطط َٝتٛ ي ١ٜ٠َٛٝى ب٢َ ١٥ط١ض ب ٕ، ب١ٖ١ض ؾ
َٝري ٚابعامن ظٜاتط غٛٚز٣ ز٠ب٢َ ب٪ ٖاٚٚآلتٝا٢ْ نٛضزغتإ ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ب١ؽ  ١َُٝ ب٪ ١٥ّ غ١ْسٚٚق٣١ زاْ ٥
َٝو ٜاخٛز ثاض١ٜ٠ن٢ ب٪ ت١خػٝؼ ز٠نط٣َ، ثاض١ٜ٠ى ن١  َٝهُإ ١ٜ١ٖ ب٪ ت١سػ٢ٓٝ ب١٦ٝ ٚ غ١ْسٚٚق ب١ْاٚ ؾت

% ٣ ١٥ٚ غ١ضاَاتا٣١ْ ن١ ؾ١ضظ٣ 51غاغسا، نٛاض٠ّ/ ن١ ز٠َي٢َ )غابعا( ي١ غ١ضاَات ٠ٚضز٠طرل٣َ ي١ ١٥
َٜه٢ باؾذل٠ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ز٠ظاْري ن١ ؾٝع١ًٕ ٖات٢ٓ ١َٚاز٣  َٝت٠ٚ١ ناض َٓٝ ١َسان١ُ ٚابعامن ٠ٚ١٥ سي
َٝت ٚ َا٠ٚ ب١غ١ضنٛٚ، ١٥ٚا١ْف ي١ض ٣ٚٚ غش٠ٚ١ٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري َٛغ١بدي،  خطاخ ٚ د١ٚز٣٠ ١ْب

ط ٩ف ١ْب٢َ غب٣١ ٚ زٚٚ غب٣١ خ١َيه٢ تٛٚؾ٢ ١ْخ٪ؾ٢ به١ٕ، ب٪١ٜ ١٥ٚ ْٝػب١ٜ١ ب١ ض ٢٥٠ َٔ ١٥ط١ض ١٥َ
َٜع ناى ز.بؿرل ز٠ن١ّ ن١ٚا ١٥ط١ض  َٝت٠ٚ١ ٚ ثؿتيرل١ٜن٢ ت١ٚا٣ٚ زَي ز٠ن١ّ، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ثؿتيرل٣ ي١ ب١ض  َٓٝ سي

ب بهط٣َ ٚ بسض٣َ ب١ّ %١ٜ  ي١ ١َغ١ي٣١ ظ٠نات ت١ضت51ٝ% ١٥ط١ض ١َٖٛٚؾ٢ ١ْب٢َ با ١٥ٚ 51بهط٣َ ْٝػب٣١ 
َٝه٢ ظ٩ض ٥ٝٓػا٢ْ ٚ ٬ٝ٥ٖٝؿ١،  غ١ْسٚق١، نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ١ْؾػ٢ ث٢َ ضظطاض ز٠نط٣َ ٚ ساَي١ت

 غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ناى س١َ١ غعٝس ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ زٚٚ بط ط٣١ تط ظٜاز بهط٣َ ب٪ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ن٪١ََي٢َ ١َْٛظ١َ٠ ٚ ١٥ؾداغ٢ خ١ٜط٣ ١ٖٕ  َٔ ث
املٓح ٚاهلبات ٚايتربٚعات ايت٢ متٓش٘ املٓعُات ن١ ٥ٝشتُاي١ ت١ب١ضٚع به١ٕ ب٪ ١٥ّ غ١ْسٚق١، ب٪١ٜ )

َٝو غاآل١ْ ي١ نات٢ َٝعا١ْٝٚاالغداظ اـرئٜ ٚ ن١  (، ١َ١٥ ظٜاز بهط٣َ، ١ٖض٠ٖٚا زٜاض٣ نطز٢ْ ١َب١ًغ
َٜت، ٥ٝذل ي١ ١َْاؾع٢ ٥ٝذتُاع٢ ب٢َ ٜإ ١ٖضن٢  َٝو زٜاض٣ بهط َْٛاق١ؾ٣١ َٝعا١ْٝ ز٠نط٣َ، غاآل١ْ ١َب١ًغ
َٝت ١َب١ي١غ١ن١ ٥ًٝعا٢َ ب٢َ ي١ٜ٫١ٕ سه١َٛت٠ٚ١ ٚ ١َب١ًغ١ن١ف زٜاض٣ بهط٣َ بط ٠ن٣١، ١َغ١ي١ٕ )٫ٜكٌ  ب

َٝه٢ تط ي١ بط ط٣١  111عٔ  َُٝٛا١ٜ ) 6ًَٝاض(، خاَي (٣ ب٪ ظٜاز ايػري َػسٚط١.....  ايتربع ٚ املٓحٚ ١اهلبَٔ ث
َٝه١، ١٥ط١ض ١َدًػ٢ ٥ٝساض٣٠  بهط٣َ، ٥ٝذل َٛاؾ١ق٣١ ١َدًػ٢ ٚظ٠ضا٣ ْا٣َٚ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ض ٩تٝٓٝات
َٝري )بعس َٛاؾك١ زتًؼ ازاض٠ ايكٓسٚم( ٠ٚ١٥ ض ٩تٝٓٝات ن١ّ ز٠نات٠ٚ١،  ١َدًػ١ن١ غٓسٚق٢ تٝا١ٜ ١ٖض بً

َٝ ًَ َٝه٢ تط )َٔ خاضز( ٚ )زاخٌ ٚ ١٥ط١ض ٠ٚظٜط٣ تٝا ١ْب٢َ، ب ري )بعس َٛاؾك١ زتًؼ ايٛظاض٠( خاَي
(َإ ب٪ ظٜاز نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ططْي١ نْٛه١ َازاّ غري َػسٚط١خاضز(٠ن١ؾ٢ ب٪ ظٜاز بهط٣َ، ١ٖض باؾ١، َازاّ )

َٜت، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.  ي١ خاضجي٠ٚ١ ز
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ض َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.ناى سػٔ د  ي١َإ ١ْٖس٣َ ت

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠  َٝري ضٚس٢ ١٥ٚ قا١ْْٛ ١٥ّ َازز١ٜ١ٜ٠، ي ًَ َٜعإ، ١ٖز٠ف ي١ٚ غٓسٚٚق١ ٜاخٛز ب ي١ض اغت٢ زا ب١ض 
ُاز به١ٜٓ١ غ١ض ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ٚا ي١ ١َب١غتُإ ظٜاتط ثاض٠زاض نطز٢ْ غٓسٚق١ن١ٜ١، ١٥ط١ض ١ٖض ٥ٝعت

َٛاظ١ْ٠ ز٠زض٣َ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ غش١ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ غش١ف غ١ضؾ٢ ز٠نات ب٪ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ غ١ض٠تإ، ٠ٚظعُإ 
َٜيانا٢ْ تط٣ ثاض٠زاض نطزٕ ب٪ ١َغ١ي٣١ غش١  َٝػتا ز٠ب٢َ، ب١آلّ ١َب١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ظٜاتط ض  ١ٖض٠ٚنٛ ٥

َٝه٢ ت١بٝعٝؿ١ ٚ ي١  َٜيا٣ غ١ضاَات ١ٜ١ٖ ث١ٜسا به١ٜٔ، ؾت َٜيا٣ ضغّٛ ٚ ض  َٜياٜا١ْ ١ٜ١ٖ، ض  ١َٖٛٚ زْٝا، ١٥ّ ض 
َٝػتا ١َٚدٛز٠،  َٜياٜا١ْ بيطٜٔ ن١ ٥ َٝط٠ ١٥ٚ ض  ١َُٝ تٛاَْٝٛا١ْ ت١ْٗا ي ٚ ت٢ُٓٝ٥١ غش٢ ١ٜ١ٖ ٚ ١٥ٚ ؾتا١ْ، ٥

َٝو ١ٖب٢َ ي١ ضغ٢َٛ َٛغ َٜيا ١ٖبٛٚ، ٜإ ز٠ب٢َ ْٝػب١ت ت١قت١ع غ١باض٠ت ب١ زاْا٢ْ ْٝػب١ت١نإ، زٚٚ ض 
َٝؿذل ن١ْس٠  ٠ٚضططٜٔ، ٜإ ز٠ب٢َ ٥ٝعاؾ٣١ ضغّٛ به١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ٥ٝعاؾ١ٜ١ى ظٜاتط، ١ٜع٢ٓ ْٝػب١ت١ن١ ث

َٝري  ًَ ٍَ ٠ٚ١٥ّ تا 51ب َٜيا١ٜ ١ٖبٛٚ، ب١س١قٝك١ت َٔ ي١ط١ % ٠ٚ١٥ْس٠ؾ٢ ظٜاز بهط٣َ ب٪ ١َ١٥، ١٥ٚ زٚٚ ض 
٢َُٜ َٝػتا ١ٜع٢ٓ ن١ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ن١ ط١ض اّ ي١ ١َغازض ظ٠ضا٥ٝب ي١ ١ٖض نٛضزغتإ ١ْى ت١ْٗا ٢ٖ َهاؾش٣١  ٥

َٝو ي١ّ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ٜإ ٖٝض ساَي١ت ت١زخري، ٢ٖ ٖٝض غ١ضا١ٜ١َى ت١ؾعٌٝ ١ْٝ، ٖٝض غ١ضا١ٜ١َى ي١ ١ٖض
َٝو ب٢َ ي١ ٖ٪ناض٠نإ ٚ غ١ب١ب١نإ ب٪ ت١ؾعٌٝ  َٝري ب١َيهٛ ١َ١٥ ١ٜن ١َُٝ ز٠َي ساَي١تا١ْ ت١ؾعٌٝ ١ْنطا٠ٚ، ٥

َٝ ١َٜٓنا٢ْ نطز٢ْ ٠ٚ١٥، نْٛه١ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ؾ١ن و ١ٜ١ٖ ي١ٚ ؾت١، ١٥ٜٚـ ١٥ٚ غٓسٚق١ٜ١ ٚ زاٚا ي١ ؾٛ
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٠َٛٝ، ١٥ط١ض ١ٖض  ث٠ٜٛ١ْساض ز٠نات ن١ ت١ؾع٢ًٝ ٥ٝؿ١ن٣١ خ٪ٜإ به١ٕ، نْٛه١ َٔ س١قِ ١ٜ١ٖ ي١ّ ب١ؾ٣١ ٥
ٍَ ز٠زات ت١ؾع٢ًٝ ظ٠ضا٥ٝب بهط٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١ْب٢َ ي١ب١ض ١ٖٓٝن٣١ خ٪٣ ١ٖٚ

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ب١ؾطٜٔ خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ب١ؾطٜٔ سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، زٜاض٠ ٥اَاْر ي١ ٜاغان١ ٜإ ي١ غٓسٚق١ن١ بط ٣ ١٥ٚ ن٪١َى ٚ ٖاٚناضٜا١ٜ١ْ  ب١ض 
َٝو ض ٠ظا١َْس ب٢َ َٜه٢ طٛصتا٠ٚ ن١ ١َٖٛٚ ١ْخ٪ؾ َٝؿه١ف ب١ غٓسٚق١ن١ ز٠نط٣َ، ٥اٜا بط ٠ن١ بط  ٢َٝ ٚ  ن١ ث ي

َٜٝٛػتُإ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ظٜاتط بط ٣ ٖاٚناض١ٜنإ ظٜاز بهط٣َ،  َٝؿ٠ٚ١، ب٪١ٜ ث زٚاتط ط٢ٜ١ً ٚ طاظاْس٠ ١ٜ١ْت١ ث
َٜٝٛػت١ غاآل١ْ ي١ َٝعا١ْٝ ٚ  َٜع ٥اؾت٢ خإ ؾ١ض٣َٚٛ، َٓٝـ ثؿتيرل٣ ١٥ٚ ض ا١ٜ ز٠ن١ّ ن١ ث ١ٖض٠ٚنٛ ب١ض 

٢َٝ بط ٣ بٛزد١ن١ ١ْى زٜا َٜـت١ ث١ضي١َإ ب١ ث َٝط٠ بٛزد١ ن١ ز % نْٛه١ غاآل١ْ 11ض٣ بهط٣َ ١َغ١ي١ٕ ي
َٜط ا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١  َٝه٢ زٜاض٣ نطاٚ زٜاض٣ بهط٣َ غاآل١ْ ب٪ ١٥ّ غ١ْسٚٚق١ ٚ ظٜاز ٚ ن١ّ ز٠نات، ١َب١ًغ

١َُٝ ٠ٚ١٥ َا٣٠ٚ  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٥ َٝه٢ زٜه١ ب١ض   ٠ٚ3ظاض٠تٝـ خ٪٣ ٖاٚناض٣ ٚ ثاَيجؿت٢ ز٠نات، خاَي
ٍَ ز٠ب٢َ غاآل١ْ ي١ بٛزد١ز َٜص٣٠ غا َٜص١ٜ٠ن٢ زٜاض٣ نطاٚ ي١ َٛٚن٣١ ث١ً تاٜب١ت١نإ ب١ض  َٜت 11ا ض  % ز٠بط زض

َٝه٢ ١٥ٚت٪سلإ زَي ٠ٚ١٥ ١ْنطز٠ٚٚ،  َٝؿٛٚف خطا٠ٚت١ خع١َت٢ غ١ْسٚٚق٢ ؾ١ٖٝسإ ٚ ٚابعامن ؾت ٚ غاآل٢ْ ث
َٝطث١صت١، ٍَ زابري نطا٠ٚ ب٪ ؾ١ٖٝسإ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ ؾ َٜطِا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥َػا َٔ ب١ف  ٚ

َٜت١ خع١َت٢ ١٥ّ غٓسٚٚق٠ٚ١،  َٜص١ٜ٠ بط زضا خبط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ط١ض غاآل٢ْ زاٖاتٛٚ ١٥ّ ض  ب١ساَي٢ خ٪ّ ث
َٝطث١صت١ بٕٛٚ  َٜص٣٠ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ تٛٚؾ٢ ١ْخ٪ؾ١ٝ قٛضغ١نإ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ شَاض٠ ٚ ض 

٢َٝ ١٥ٚ زاتاٜا٣١ْ ن١ٚا ١ٖٕ  َُٝا٢ْ ٚ غٓٛٚض٣ ض ٩شا١ْ ي١ ب١ضظب٠ٚ١ْٚٛ زا١ٜ ٚ ب١ ث َٜعطا٣ غً ت١ْٗا ي١ ثاض 
َٜٝٛػت٢ ب١  5ز٠ٚضٚب١ض٣  َٜص١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ظ٩ض٠ ٚ ث ١ٖظاض ن١ؽ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ب١ س١قٝك١ت ١َ١٥ ض 

َٝؿ١ٜ١ن٢ ظ٩ض غ١ض٠ن٢ ١٥ٚاْٝـ ١ٜ٠ٚ١٥ ناض٠غ١ض٠نإ ططأْ ٚ ب١ ٥اغا٢ْ ز٠غت  نٛيؿ١ٜ١ن٢ ظ٩ض٠، ن
َٜص١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ي١ ثاض٠ ١ٖٜ َٜٝٛػت٢ ب١ ض  َٜص٣٠ ْان١ٕٚ ٚ ث % ٠ن١ف ي١ َٛٚن٣١ ث١ً ١11، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ض 

َٜت١ خع١َت٢ ١٥ّ غٓسٚٚق٠ٚ١ ٚابعامن ٖاٚناض١ٜن٢ باف ز٠ب٢َ ب٪ خع١َت٢  تاٜب١ت١نإ ي١ غاآل٢ْ زاٖاتٛٚ خبط
َٜص٣٠  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، غ١باض٠ت ب١ غ١ثاْس٢ْ ضغَٛات، ْاظامن ض  % ب٪ ١٥ٚ 5غ١ْسٚٚق١ن١، ب١ض 

َِٝ ناضط١نإ ٚ ثاآلٚط١نإ ن١يٛث٣١ْ٫١ ن١ ظٜإ ب١ ت ١ْسضٚغت٢ ز٠ط١ٜ١ْٔ ٚ ب١ؽ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ١٥َي
ٍَ 5ٚ ٥٪ت٪َبٌٝ ٚ ١ٜع٢ٓ ْاظامن ؾٝا٣ٚ ١ٜ٠ٚ١٥  %٣ زَي بدل زض٣َ؟ ١ٜع٢ٓ ب١ دٝاٚاظ٣ ٚ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١

 ١٥ٚا٣١ْ ن١ ظٜإ ب١ ت١ْسضٚغت٢ ٥ٝٓػإ ٚ ن٪١ََييا ز٠ط١ٜ١ْٔ ٚ شٜٓي٣١ نٛضزغتإ ثٝؼ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ
َٝؿإ ٫بدل٣َ ٚ َٔ  َٝه١ٚا٣١ْ يٝص٣١ْ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ن١ ز٠َي٢َ با دي١ض٠ن َٜـت٠ٚ١، ب١ ث َٜص٠ن١ ب١ضظ بهط َٜٝٛػت١ ض  ث
َٝػتاف ١ْن٠ٚٛت١  َٝؿإ ١ٜ١ٖ ٚ ١ٖتا ٥ َِٝ با ١ْ٫بط٣َ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٜاغا٣ ب١ض٠ْياضب٣٠ٚ١ْٚٛ دي١ض٠ن ز٠َي

َٝٛ خٛز٣ ث١ضي١َاْٝـ زا ْاٜ َٝٛ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ، ي١ ْ ؿاض٠ٚ١َ ت١ؾٗرل٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠نط٣َ ٚ ي١ْ
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َٝؿ١ ي١  َِٝ دي١ض٠ ١َن ًَ ٢َٝ ب شٚٚض٣ ث١ضي١َاْتاضإ، ٥ٝذل َٔ   ط١ٜٝ١ًى ي١ ٖاٚٚآلت٢ ي١ خ١َيو به١ّ ن١ ث
َٜص٠ن١ با ظٜاز بهط٣َ ١ّٖ  ٢َٜٓ طؿت٢، ب٪١ٜ ض  َٝؿإ، 5ؾٛ % ٚ ١ّٖ ٣٠ٚ١٥ ٜاغا٣ ب١ض٠ْياضب٣٠ٚ١ْٚٛ دي١ض٠ن

٣٠َٛٝ، غٛثاؽ.ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ١ٜ٫  ى ثاب١ْس بٔ ث
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ن١ّ، ب١آلّ ١ْٖسآ ٥ٝكذلاسٝؿِ ١ٜ١ٖ ي١ ٠ٚ١٥َي١ٕ ٚ ز٠ّٚٚ  َٔ ثؿتيرل٣ ي١ ث
١ٖضزٚٚن٢ ١ٜى ١َغس٠ض٠، ١ٖضزٚٚ ١َغس٠ض٠ن١ سه١َٛت١، ١٥ط١ض ١٥ط١ض بهط٣َ ب١ ١ٜى َازز٠ ٚابعامن 

َٝه٢ نان١، زٚٚ/ ي١ ) ( ؾ١ضت ١ْٝ ثآَا  ايتربعات ٚاالعاْات١َٓٝح ٚ َٛخ١غ١غات بهط٣َ ب١ ١ٜى ؾت ؾت
١ٖض َازز٣ ب٢َ، ٥ٝشتُاي١ ١َْٛظ١ٜ١َ٠ى دٝٗاظ٣َ بسات، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ط١ض بهط٣َ ب١ )اغياز١ٜ ٚ ايع١ٝٓٝ( 

َٝه٢ باؾ١ ٚ،   ظ٩ض غٛثاؽ.ؾت
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع تاضا ١٥غع١ز٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ب٢َ ن١ ١٥ٚا٣١ْ ن١  ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ْٝػب٣١ ٢ٖ ١ٜن١ّ، ٢ٖ ١َٚاز٣ ظاض٠ ب٪ غش١ ٠ٚنٛ ت١ٚاظْٚ َٓٝـ ي١ط١
 َٚٛ١ٖ51 ٚ %25َٝ % ب٪ ١٥ّ ؾت١ خطاثا٣١ْ ن١ خ٪٣ ١ْؾػ٢ 5ط٠ % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ن١ نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ خ

َٝط٠زا 5غ١ب١ب١ ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ  % زاْطا٠ٚ ب١ض اغت٢ ٚا ب١ 51% زاْطا٠ٚ؟ ز٠ّٚٚ/ َهاؾش٣١ ت١زخري ن١ ي
َٝطط١ي١  َٝطط١ي١ زاز٢َْ٠ ٚ ب٪ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ْ َٝيا٣ ْ َٜٓا٣١ْ ن١ د باؾ٢ ز٠ظامن ٥ٝعاؾ٣١ ١٥ٚ َ٪آل١ْ ٜإ ١٥ٚ ؾٛ

َٜؿسا ْٝػب١ٜ١ى ي١ٚ َٜٓا٣١ْ ن١ ب٠ٚٛت١ غ١ب١ب ي١بات٢ ٣٠ٚ١٥ ٜاغا٣ ي١ٚ ا١ْ ب٪٣ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، ب٪ ١٥ٚ ؾٛ
َٝطط١ي١ ٚ زاْا٢ْ َازز٣٠ َٛخ١زض ي١  َٝطط١ي٣١ ب٪ ظٜاز نطا٠ٚ، ب٢ْٚٛ ْ َٝؿإ ت١تبٝل بهط٣َ ز٠بٝٓري ْ دي١ض٠ن

َٝ َٝو زٜػا٠ٚ١ْ ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ ْٝػب١ت َٝت١ غ١ب١ب ه٢ ب٪ زابٓسض٣َ ي١ْا٣ٚ ٚ زاْا٢ْ ١٥ٚ ١ٖٚا خطاث١ ن١ ز٠ب
َٝط٠زا زاْطا٠ٚ، ز٠ّٚٚ/ ثطغٝاضّ ي١ٜ٠ٚ١ ١٥ٚ ت١ب١ضٚعات ٚ  ٍَ ٢ٖ ت١زخ١ٓٝن١ ن١ ي ٚ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ ي١ط١
١َُٝ ٚاي١ خ١َيو به١ٜٔ ب١  ٖٝباتا٣١ْ ن١ ز٠َي٢َ ي١ْا٠ٚ٠ٚٚ ي١ ز٠ض٠ٚ٠، ١ٖض٠ٚنٛ ز.بؿرل ؾ١ض٣َٚٛ ن٪ٕ ٥

َٝه٢ َٛغَٛيُا٢ْ ٠ٚنٛ نٛضزغ َٜه٢ َتُا١ٜ١ْن٢ باؾ٠ٚ١ ن١ ي١ ٚآلت َٝط ز٠َٚي١َ١ْس تا٠ٚ١ْ ٚ ب١ تاٜب١ت٢ ١ٖٚي
ظ٩ض ي١ْاٚ ١٥ٚ ٚآلت١ ١ٜ١ٖ ن١ ظ٠نات١نا٢ْ خ٪ٜإ ي١ دٝات٢ ٣٠ٚ١٥ ي١ْاٚ ظ٠ضف زا ١ْٜعأْ بٝس٠ٕ ب١ ن٢َ، 
َٝه٢ غ١ضف بهط٣َ ب٪ ١٥ٚ  َٜو ٚ ث َٝه٢ باؾ١ ب٪ زاْا٢ْ ظ٠نات ٚ ثاض٣٠ خ٪ٜإ ن١ ب١ ض  َٜٓ ١َٜٓ ظ٩ض ؾٛ ١٥ّ ؾٛ

َٛٝ ٍَ زاْا٢ْ ي١ْاٜٚا ٚ ظ٩ض ن١غا٣١ْ ن١ ظ٩ض ث َٝو ب٪ ١٥ٚ ت١ب١ضٚعات١ ي١ط١ ٜػتٝا١ْ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ زاْا٢ْ ٥اي١ٝت
١َّٝٝ/ ز٠ضثطغِ ن١ٝ ١ْؾاتات٢ غ١ْسٚم؟، س١ظ ز٠ن١ّ ٠ٚآلَِ بس٠ٚ١ْ٠ ٜإ ي١ يٝص١ْن١ ٜإ  َٝه٢ باؾ١، غ ؾت
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َٝطت ز٠نات بزٜع ايٓػاطات اير٣ ٜكّٛ بٗا ايضٓدٚمد١ْاب٢ ٠ٚظٜط، ز٠َي٢َ ) ١ خ١ٜط٣، ٥اٜا   ( ٥اٜا ن٪ْػ
َٝط ٚ بٝسات ب١ ١٥َإ؟، ١ٜع٢ٓ س١ظ ز٠ن١ّ  َٝو ز٠نات ١٥ٚ غ١ْسٚق١ زٚا ض ٩ش ن١ بٝهات ب١ خ ١٥ؾعاي
َٝو ٚ  َٝو ب٢َ خطاخ ١ْٝ ت٪ ١ٖض ١ْؾات ١ْؾاتات١نإ زٜاض بٔ، ١ٖضٚا قػ١ٜ١ى ب٪ زٜباد١ زاْطا٠ٚ ١٥ط١ض ْا ؾت

َٝ ه٢ باؾ١، ن١ّ نطز٠ٚ١ْ ١ْب٢َ ٚ ٫زا٢ْ ٖٝض ثاض١ٜ٠ن٢ س١آلَي٢ تٝا ١ٖب٢َ ٚ ت٪ بٝه٣١ ب٪ ١٥ّ ب١ؾ١ ؾت
َٜت ب١ زاز٠ٚض٣ ٜإ ب١ٚا١ْ، نْٛه١  ٍَ ب١ؾ٢ ٜاغا٢ٜ ِْٝ ن١ بسض ١ٜ٫ى ي١ٚ غ١ضاَا١ْ َٔ ت٥١ٝس ْان١ّ، ي١ط١
١َُٝ ١٥ٚ ْٝػبا٣١ْ ن١ ؾ١ضظ نطا٠ٚ ي١غ١ض٣ ٥ٝػتؿاز٣٠ زَي بهط٣َ ب٪ ١٥ّ  َٝيا١ٜ ن١ ٥ ١َٜٓ باؾذلٜٔ د ١٥ّ ؾٛ

 ١ْخ٪ؾ١ٝ، غٛثاؽ.
َٜ  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ع ب١ض 

َٝطٜعإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ب

َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜيا٣ ١٥ٚ َازز٠ٚ١ٜ٠  4َازز٣٠  َازز١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ططْي١ ٚ ٠ٚنٛ بٓاغ١ٜ١ن١ ب٪ ١٥ٚ غ١ْسٚٚق١، ز٠تٛاْري ي١ض 
َٝطث١صت١،  َٜص٣٠ ثاض١ٜ٠ى ن٪به٠ٚ١ٜٓ١ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ %٣ 5يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ زاٚا ز٠نات ن١ ض 

َٜت ب١ شٜٓي١ ب١ ٜاغا ١ٜ١ٖ، ض اغت١ ب١آلّ ١َ١٥ زاٚا٣ ١ََٖٛٚإ ١ْنطز٠ٚٚ،  ١٥ٚ ضغَٛاتا٣١ْ ن١ زاْطا٠ٚ ز٠زض
َٝهُإ نطز٠ٚٚ  ٠ٚ١َٜٓ، 5زاٚا٣ ب١ؾ َٝه١ ي١ ت١ْسضٚغت٢  ٚ ي١ٜ١ى دٝا ْانط %، نْٛه١ شٜٓي١ف ١ٖض ب١ؾ

َٜت ب١ٚ غ١ْسٚٚق١  َٜع ١٥ظري خإ باغ٢ نطز ١٥ط١ض بسض ظ٩ض غٛٚز٣ زَي ٠ٚضز٠ططٜٔ، نْٛه١ ٠ٚنٛ ب١ض 
١٥صت١َْٛٞ شٜٓي١ نا٫ن١ٝنا٢ْ ٖٝض ١ْٝ، زاٚا٣ زَي ز٠ن٣١ نٝتإ نطز٠ٚٚ ٚ نا٫نٝتإ ن١ٝ؟، ز٠َي٢َ 
بٛزد١َإ ن١َ١، خ٪٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١ٖض بٛزد٣١ ن١َ١، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١٥ٚ 

١ت٢ بسات ب١ؾ٢ ٠ٚ١٥ ْانات ت١ْٝا ١٥ط١ض ١َ١٥ زاٖات ي٫ٚ١ٚ ي٫ٚ١ ن٪١ْن٠ٚ١ٜٓ١ ٚ غ١ْسٚٚق١ ٜاضَ
 َِٝ % ١٥ٚ ضغَٛاتا٣١ْ ي١ ن١يٛث١ٍ ٚ ب١ضٚب٢َٚٛ ظٜاتط ي١ ت١ْسضٚغت٢ 5ز٠َٚي١َ١ْس٣ به١ٜٔ، ب٪١ٜ ز٠َي

َٝؿإ، ٠ٚ١٥  َٜٔ ب١ تاٜب١ت٢ تٛٚتٔ ٚ ٥٪ت٪َبٌٝ ٚ ناضط١ ٚ ثاآلٚط١ ٚ ْٛٚغطا٠ٚ دي١ض٠ن ظ٩ض ن٠ٚ١ضز٠طرل
٢َٝ دي١ض ٢َٜٓ ق١ز٠غ١نطاٚ، خ٪ غ١َي١ت١، نْٛه١ ز٠ب٢ بًَ َٝؿإ ي١ ؾٛ َٝو ٠ٚضبيط٣ ن١ ٠ن ْاتٛا٢ْ باز ي١ ١ٜن

٢َٓٝ ٜإ باد٢ زَي ٠ٚضبيط٣، ب٪١ٜ ز٠ب٢َ  َٜيا٣ زَي بيط٣ ٚ ثاض٣٠ زَي بػت َٝؿ٢َ، ْاتٛا٢ْ ض  ي١غ١ض داز٠ دي١ض٠ ز٠ن
 ٢َٜٓ ٢َٜٓ ق١ز٠غ١ نطاٚ، ؾٛ َٝؿإ ي١ ؾٛ َٝري ي١غ١ض بٓٛٚغ٢ دي١ض٠ ن زاخطاٚ، ١ٖض٠ٖٚا زاٚاناضّ باز زابٓ

ٍَ ١ٜ١ٖ دي١ض٠ ز٠ؾط٩ؾ٢َ، ٠ٚ١٥ ظ٩ض ق١ز٠غ١ٜ١، زٚاٜـ دي١ض٠ن١  ١٥ٚا٣١ْ ن١ دي١ض٠ ز٠ؾط٩ؾٔ، نْٛه١ َٓا
َٝٝإ ٠ٚضبيطٜٔ ٚ  ١َُٝ باطيإ زاْا ي١غ١ض ١٥ٚا١ْ ١٥ٚغا ز٠تٛاْري ي ظ٩ض ب١ ١ٖضظإ ز٠ؾط٩ؾٔ، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥

٠ٚ١َٜٓٝٓ ب٪ غٓسٚ َٝطث١صت١، ظ٩ض غٛثاؽ.بٝي١ض   ق٢ ٖاٚناض٣ ؾ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ث١ضيإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ن١ْس  ي١ ض اغت٢ قػ١ نطزٕ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، قػ١ نطز١ْ ي١غ١ض ب١ ع١َ١زي نطز٢ْ غ١ْسٚق١ن١، ٥

١ به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ْس٠ ١٥تٛاْري ظ٠َا١ْت٢ ٠ٚ١٥به١ٜٔ ن١ ١٥ٚ غ١ْسٚق١ ؾٝع١ًٕ ت١ضنٝع ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٜ
 ٢َٝ َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ تط، ب١ث َٝه٢ س١قٝك٢ ٚ ؾٝع٢ً ب٪ ٖاٚناض٣ نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ َٝت١ غٓسٚق ١٥ب
َٜو ١٥ن١ٜٚٔ ٖٞ ن٢ ب٢َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ططْي١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢  ٣٠ٚ١٥ ن١ زٚاتط ي١ ز٠ْيسإ ي١غ١ض٣ ض 

غٓسٚق١ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ ض ٩ؾٔ بٔ، غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ ٚاظح بٔ، غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ س١قٝك٢ بٔ، غ١ضنا١ٜ٠ٚى ١٥ّ 
١ْب٢َ ن١ ي١ زٚاتط ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ ب٢َ ناٚب١غتُإ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ نطزب٢َ، ي١ ١ْتٝذ١ ز٠ضبه١ٚآ ن١ ١َ١٥ 

َٝت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ ن١ ي١ٚ غٓسٚق١ زاٜبٓآ، ب٪١ٜ ٣٠ٚ١٥ ١ٜن١ َٓٝ َٝو ْاَ ٢َ َازز٠ن١ ن١ ١٥َي٢َ ٖٝض ؾت
َٝري سه١َٛت٢ ٥ٝكًِٝ ب٪ ز٠ع٢ُ غٓسٚق١ن١ ١٥ٜسات، ن١ٚات١  ًَ ١٥ٚ َٝٓش٣١ٜ١ ن٥١ٝكًِٝ ب٪ ز٠ع٢ُ باب
َٝه٢ ٢ٖٓٝ ١ْٝ، ٥ٝذباض٣ ١ْٝ، ٚدٛب٢ ١ْٝ، ٥ٝدتٝاض١ٜ ١٥نط٣َ ز٠عِ بهط٣َ ٚ ١٥نط٣َ ز٠عُٝـ ١ْنط٣َ،  غٝؿ١ت

ٍَ بهط٣َ، ب١صي١ْٚٛ، َٛعا١َي٣١ ٣٠ٚ١٥ ب٪١ٜ ططْي١ ١٥ٚ غٓسٚق١ َٛعا١َي٣١ ظ٩ض ي١ غٓسٚق١نا٢ْ  تط٣ ي١ط١
َٜٓس٢ْ با٫َ، ثاض١ٜ٠ى ت١ضخإ ١٥ن١ٜٔ ب٪  ١َُٝ غا١ْ٫َ ثاض١ٜ٠ى ت١ضخإ ١٥ن١ٜٔ ب٪ خٛ ٍَ بهط٣َ ن١ ن٪ٕ ٥ ي١ط١
غٓسٚق١ زٜاضٜهطا٠ٚنإ، ب٪ ث١ض٠ٚضز٠، ب٪ ز٠ع٢ُ ظضاع١، ١٥ّ ز٠عُا١ْ ٚدٛب٢ ب٢َ ن١ ي١َٝعا٣١ْٝ سه١َٛت 

َٝري غٓسٚق١ن١ ي١ت١خػٝػات٢ ثاض١ٜ٠ى ب٪ ١٥ّ غٓس ًَ َٜت، ٣٠ٚ١٥ تط ن١ َٛغت١ساقات٢ باب ٚق١ زابٓسض
َٝؿذل ٥ٝكطاضَإ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥، بط ٜاضَإ زا٠ٚ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ زاٖات١ن٣١ ب٪خ٪٣  ١َُٝ ث ٠ٚظاض٠ت، ٥

٢ََٓٝ، ن١ ب١ت١ْٝا ب٪ َٝري ض ١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض زٚاتط ز٠ْط ب ًَ َٝط٠ف قػ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ، باب َٝت، ي َٝطث١صت١ ب٢َ،  ب ؾ
َٜه٢ تط ت١خػٝػات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س٣١ خب١ٜت١غ١ض، ٠ٚظاض٠ت  َٝطث١صت١ب٢َ، داض ١٥ط١ض ب١ ت١ْٝا ب٪ ؾ
َٜٝٛػت٢ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ٖاٚناضٜٝإ بهات، ١ٜع٢ٓ ي١َ١  َٝو ١ْخ٪ؾ٢ تط٣ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ٚ ت١خػٝػاتا٣١ْ ث ن٪١ََي

َٝؿت، ١ّٖ ي١ ت١خػٝػ ١َُٝ ١ّٖ ب١ؾ٢ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ تطَإ ي١ّ غٓسٚق١ ١ْٖ ات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ف ٥
َٝٓا٠ٚ١ٜ ْاٚ ١٥ّ غٓسٚق١، ن١ ١َ١٥ ١٥ب٢َ ب١زٚٚداض ١ٖ١ْق٢  َٝو ي١ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ تطَإ ٖ ب١ؾ
نطزٕ ب١ضاَب١ض ب١ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ تط، ز٠غت ططت٢ٓ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ف ن١ بتٛا٢َْ ١ْز٠ع٢ُ ١َ١٥ ب١ 

َٝ ٍَ ث ٜٛػت١ٝنا٢ْ تط٣ ٠ٚظاض٠تٝـ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ت١ٚا٠ٚت٢ بهات ٚ ١ْ ز٠ع٢ُ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ تطٜـ ٚ ي١ط١
َٝو ب٢َ ي١ بٛزد١  َٝؿ١ٜ١ى ١ْٝ، زاٖات٢ ض٥٠ٝػ٢ ١٥ب٢َ زاٖات َٝت٠ٚ١ ن َٓٝ بهات، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ب٪خ٪٣ ٥اٚا٢ٖ سي
زٜاض٣ نط٣َ، ٠ٚ١ْى ي١ ت١خػٝػات٢ ٠ٚظاض٠ت خ٪٣، غ١باض٠ت ب١ غ١ضاَات١نإ َٔ ١َبس١ٝ٥٠ٕ ثؿتٝٛا٢ْ 

َٝب٠ٚ١ٝٓٝ ٠ٚنٛ ١ْٖس٣َ ي١  ض ١ٝ٥٠ن٣١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ١٥ن١ّ ب٪ ظٜاز نطز٢ْ ْٝػب١ت١نإ، ب٫َ١ّ ب١ ١ْٖس٣َ ت
َٝري نٛاض٠ّ،  ًَ %٣ زاْا٠ٚ ب٪ َٛناؾ١س٣١ ت١زخري، ض اغت١ ٠ٚنٛ 51ٖاٚناضامن باغٝإ نطز، ٣٠ٚ١٥ ن١ باغ٢ باب

َٝيط ٚت٢، ١َ١٥ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ظ٠َا١ْت بهط٣َ ن١ ت١ؾعٌٝ بهط٣َ ١٥ٚ غ١ضاَاتا١ْ، ٥ ١َ١ قػ١ن٣١ د١ْاب٢ د
َٝػتا ي١ زاٖات٢ سه١َٛت ١ٜى زٜٓاض ب٪ ١٥ٚ غ١ضاَات١  َٝو ١ْٝ، نْٛه١ ي١ ١٥غاؽ ض ٠ْي١ ١ٖتا٠ٚنٛ ٥ ظ٠َا١ْت
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َٝو  ١َُٝ ن١ ١٥ب٢َ ب٣٠ٚ١ ن٪١ََي ٚدٛز٣ ١ْب٢َ، ض ٠ْي١ ي١ ن١ْس غاَي٢ زاٖاتٛٚف ١ٖض ٚدٛز٣ ١ْب٢َ، ٥
ض ا٣ َٔ ٠ٚ١٥ ١ٖض ٫بدل٣َ ي١ ١٥غاؽ، غ١ضاَاشيإ ض ٜع نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ب١ ع١َ١زي ٖٝه٢ ٚدٛز٣ ١ْٝ، ب٪١ٜ ب١

َٝػتا ٖٝض ٥ٝعاؾ١ٜ١ن٢ ١ْٝ، ب١ ٥ٝعاؾ٣١ ١٥ٚ غ١ضاَاتا٣١ْ ١ْٖس٣َ ي١ ٖاٚناضامن باغٝإ نطز  نْٛه١ ي١ ٥
١َُٝ غ١ضاَات١ ثط   َٜٝٛػت١ ٥ َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ غ١ضا١ٜ١َن٢ تط ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، نْٛه١ ث ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، َٔ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ ١٥ظاْري زاٖات٢ ١ٜ١ٖ، ١٥ٜٚـ غ١ضاَات٢ زاٖات١نإ ٥ٝعاؾ١ به١ٜٔ، ١٥َا١ْ ١ٖ قٝكري ٚ ي١ ١ٖض
َٝه٢ س١قٝك٢ ١ٜ١ٖ ي١  َٝه٢ ظ٩ض٣ ١ٜ١ٖ، زاٖات َٝه٢ ظ٩ض٠، زاٖات %٣ ١٥ٚ زاٖات١ َٔ 41َطٚض١ٜ ن١ غ١ضاَات

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚق١ ت١ضخإ بهط٣َ، غٛثاؽ.  ث
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ط ؾ١ضَٛٚ.ناى غ١ض١ْٖ
َٜع غ١ض١ْٖط ؾطز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
زٜاض٠ بطاز٠ضإ ظ٩ض ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظعا١ْ قػ١ٜإ نطز، ٠ٚنٛ ت٥١هٝس نطا٠ٚ١ٜ ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ض اغت٢ 
١َُٝ ْاتٛاْري ب١ٚ خا٣١ْ٫َ ن١  َٜت ي١ّ َازز١ٜ٠، ١٥ّ َازز١ٜ٠ غ١ضنا٠ٚنإ زٜاض ١ْٝ، ٥ َٝو ز ٜاغا١ٜن١ ث

َٝٓري ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ض اغت٢، ١ٜع٢ٓ ض ٠ْي١ ١َ١٥ زٚا٢ٜ خ١َيو تٛٚؾ٢ ض ٜعَإ نط َٝو ٠ٚز٠غت ب ز٠ٚٚ زاٖات
٥ٝؿهاي١ٝت بب٢َ ب١ تاٜب١ت٢ غ١س١ تٛٚؾ٢ ٥ٝؿهاي١ٝت بب٢َ، ب٪١ٜ ثؿتٝٛا٢ْ ١٥ٚ ض ا١ٜ ١٥ن١ّ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ 

ض١٥ن١ٜٔ، ن١ غا١ْ٫َ ١٥ب٢َ ١٥ٚ ٥ًٝتٝعا١َٝ ي١غ١ض خ٪َإ زضٚغت به١ٜٔ، ي١ٚ ز٠ق٣١ٜ١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠
َٜٝٛػت٢ ب١ ز٠ع٢ُ َازي ١ٜ١ٖ، ب٣١َ١ ن١ نطا  َٝو ت١خػٝؼ به١ٜٔ ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١، ١٥ّ غٓسٚق١ ث زاٖات
َٝػتا  َٝؿإ ت١س١زا ١٥ن١ّ تا٠ٚنٛ ٥ ٠ٚنٛ ١َغ١ي١ٕ بطاز٠ضإ باغٝإ نطز، غ١ضاَات٢ َٛناؾ١س٣١ دي١ض٠ ن

١َُٝ ْاتٛاْري ب١َ١ ز٠ع٢ُ ١٥ّ غٓسٚق١ ب ١َُٝ ي١ ٜاغا٣ بٛزد١ ١ٜى زٜٓاض ١ْٝ، ٥ َٜٝٛػت١ ٥ ه١ٜٔ، ب٪١ٜ ث
َٝو ي١غ١ض خ٪َإ زضٚغت به١ٜٔ، ب٣٠ٚ١ ن١ ز٠ع٢ُ ١٥ٚ غٓسٚق١ به١ٜٔ، ثؿتٝٛا٢ْ ت١ٚا٣ٚ ١٥ٚ  ٥ًٝتٝعاَ
١َُٝ، غ١ضاَات٢ َطٚض٣ غ٫١س١ٝت ٣٫ ٠ٚظاض٠ت٢  ض ا١ٜ ١٥ن١ّ ن١ ١َغ١ي١ٕ غ١ضاَات٢ َطٚضضيإ ١ٜ١ٖ ٥

َٝه٢ ظ٩ض٣ %٣ ١٥ّ غ١ضاَات١ ١ٜ١ٖ41، َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ١٥ٚ ض ا١ٜ ١٥ن١ّ ن١ ي١  زاخ١ًٝ ب٪ غ١ضف نطز٢ْ زاٖات
١َُٝ ي١نات٢  َٞ ز٠ع٢ُ ظ٩ض ب١ّ غٓسٚق١ بهات، تا٠ٚنٛ ٥ َٜت١ ١٥ٚ غٓسٚق٠ٚ١، ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ١٥نات ١٥تٛاْ خبط

 بٛزد١ ١٥تٛاْري ثؿتٝٛا٢ْ تط ب٪ ١٥ّ غٓسق١ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.
َٜع   :١َإث١ضيغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص١ٜ٠ى زٜاض٣ ضٓدٚم ضًٜٓٛاايدعِ ٚقًِٝ َٓح الاٚاًل: َامتٓح سه١َٛ اب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ) (١٥ط١ض ض 

إ بهط٣َ باؾ١، ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ب٪ غٓسٚق٢ خا١ْْؿري ٚ ز٠غت١ب١ض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ غا١ْ٫َ ي١ بٛزد١ ت١ضخ
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ز٠نط٣َ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ن١ْس غٓسٚق٢ تط ن١ ٖاٚناضّ ث١ضيإ خإ باغ٢ نطز، ب١ْٝػب١ت 
( ١ٖق١ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ ٥ٝعؿا به١ٜٔ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ثاًْٝا: َطتشكات ايضٓدٚم يتدضٝضات ٚشاز٠ ايضش١)

َٜٝٛػت٢ ب١ زاٚ ز٠ضَا ٕ ٚزضٚغت نطز٢ْ بٝٓا ٚ ١٥ٚا١ْ ٠ٚى ٖاٚناضامن باغٝإ نطز ١ْخ٪ؾ٢ تط ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ث
َٜٓري، ب٪ ٖاٚناض٣ نطز٢ْ  ١ٜ١ٖ، ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ ١٥ط١ض ٥ٝعؿا بهط٣َ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ غٓسٚق١ زاز١َ٠ظض

( ٠ٚظاض٠ت٢ ثاًْٝا٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت١ٝ، ٖاٚناض٣ نطز٢ْ ١٥ٚ غٓسٚق١ٜ١ ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾٝا١ْ، ٚات١ ١٥ط١ض )
َِٝ باؾ١، ب١ْٝػ ٢َٝ ٥ٝعؿا بهط٣َ ث َِٝ ي١ 5ب١ت ي١ غ١س١ٟ ي ٍَ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ، ْاَي % ضغَٛات، ٖاٚض اّ ي١ط١

َٝت١ غ١ض ض ا٣ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ب٫َ١ّ ي١ 61 % ظ٩ض ظ٩ض ن١َ١، ١٥ط١ض ظٜاز بهط٣َ باؾ١، 5% ٠ٚ١٥ ز٠ٚ٠غت
ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ٖاٚناضامن ث١ضيإ خإ ٚ ناى غ١ض١ْٖط باغٝإ نطز، غ١ضاَات٢ َطٚض٣ ط١ي١ى ظ٩ض٠، 

َِٝ، ١٥ط١ض غٛضع١ت٢ غ١ٜاض٠ بط ٜاض ب٢َ ١ٜع٢ٓ ١ٜن ًَ ذاض ظ٩ض٠ سٝػباب ْانط٣َ، ١ٜى غ١ضا٣١َ ب١غٝتتإ ب٪ ب
َٝك١ن١ ي١  61ي١  ١ٖظاض٣  81ض ٢ٜ٩،  ١ٖ91ظاض زٜٓاض غ١ضا١ٜ١َ، ١٥ط١ض ي١  61ض ٢ٜ٩  71بط ٚات، ن١ غا٥

١ت٢ ١٥ٚ  غ١ٜاضا٣١ْ ض ٩ٜؿت زٚٚقات٢ غ١ضا١ٜ١َ، ٚات١ ض ٩شا١ْ سٝػاب به١ غٛضع 111غ١ضا١ٜ١َ، ١٥ط١ض ي١ 
٠ٚ١٥ْس٠ غ١ضٜعٔ ٚ ناَرل٠نإ زاْطا٠ٚ ي١غ١ض داز٠نإ، غ١ضا١ٜ١َن٢ ١ٜنذاض ظ٩ض ي١ ٖا٫َٚٚتٝإ ٠ٚضز٠ططٕ، 

َِٝ باؾ١، ظ٩ض غٛثاؽ.51%ب٢َ ٜإ ١٥41ط١ض ي١  َٜت١ ١٥ٚ غٓسٚق١ ث  % ب٢َ، ١٥ٚ غ١ضاَات٢ َطٚض١ٜٝ بسض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ. غ١َرل٠ خإ
َٜع غ١َرل٠ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠  َٝيا٣ ي ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاتط ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ، َازاّ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ د
َٜو زابري  َٝٔ ي١ بٛزد١ ١ْٖس َٜٝٛػت بٛٚ ي١ ١٥سها٢َ ن٪تا٢ٜ بٗاتبا١ٜ، ظ٩ضب٣١ ٖاٚناضاْٝؿِ ز٠َي َٝت٠ٚ١، ث ْاب

َٜٝٛػت٢ ١ْز٠نطز ١٥ٚ بطاز٠ضا١ْ ٣َٚٛ١ٖ زٚٚباض٠ 2( بط ط٣١ )6ط٣َ، ١َ١٥ ي١ َازز٣٠ )به ( ٖات٠ٚٛ، ث
َٜت٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥ٚقاف ثاض٠ن١  َٝطخٛاظإ بيط َٝري خ ١ََٝٝٝـ ن١ باغ٢ ز٠ن١ٜٔ ز٠َي به٠ٚ١ْ١ ١٥ّ قػ١ٜ١، غ

َٜٝٛػت١ ٠ٚظا َٜو ت١قطٜب١ٕ ب٪٣ ٖاتبٛٚ ظ٠نات ٚ غ١ضؾذل٠ٚ ١٥ٚ ؾتا١ْ، ث َٝه٢ ظ٩ض٣ ًَٝاض ض٠ت٢ ١٥ٚقاف ب١ؾ
ي١ّ غٓسٚق١ زاب٢َٓ، ١ٖض٠ٖٚا بطاٜا٢ْ ١َغٝش٢ ي١ ن١ْٝػ١ ظ٩ض ز٠َٚي١َ١ْسٕ ١٥َاْٝـ ثاض١ٜ٠ن٢ باؾٝإ 

%٣ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ١َٖٛٚ ١ٜ١ٖ11 )ضداٍ ايسٜٔ( ١٥ٚاْٝـ ب١ؾساض٣ به١ٕ ي١ّ غٓسٚق١زا، ١ٖض٠ٖٚا 
َٝت  َٜت، به١غج َٜٝٛػت١ ظٜاتط ث١ض٣٠ ث٢َ بسض َٝت١ ْاٚ ١٥ٚ غ١ْسٚق١، باغ٢ ٠ٚ١٥ف به١ٜٔ ١٥ٚ بط ا، ث ٚ به

َٝيا١ٜنا٢ْ طؿت٢، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ١َْٛظ١ٜ١َ٠ن٢  َٜت، ٠ٚنٛ ١َتاض ٚ د غٓسٚق١ با ي١ ١٥َان٢ٓٝ عا١َ زابٓسض
َٝػتاف ن١ّ ب٢َ ٖاٚناض١ٜن١ ن١ّ  َٜٝٛػت١ ثاض٣٠ بسات ٚ ٖاٚناض٣ بهات، ١٥ط١ض ٥ َٝو ث خ١ٜط١ٜ، ١َٖٛٚ خ١َيه

َٜو   زاز٣َ ١٥ّ ٖاٚناض١ٜ ظٜاز ز٠ب٢َ ٚ ز٠ن١غج٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ.ب٢َ، ب٫َ١ّ ض ٩ش
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ 81َٔ ت٥١ٝس٣ ٥ٝكترلاس٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ، ن١ غ١ضا١َن١ ظٜاز بهط٣َ، ي١ٚ  %٠ ١َٖٛٚف بسض
َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغتٝـ ز٠ن١ّ، ن١ ت٥١ٝس٣ ٥ٝكترلاس١ن٣١ نطز، د١َع٣١ٝ غ١ ض٠تإ، ت٥١ٝس٣ ب١ض 

َِٝ ي٪؟، ١٥ط١ض ب١ ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ت١َاؾا به١ٜٔ ٥ٝشػا٥ٝات٢ غ١ض٠تإ ي١ غاَي٢  غ١ب١بٝؿِ ١ٜ١ٖ ب٪ ٠ٚ١٥ ز٠َي
َٜط ب١ْس٣ )ناْػ١ض غتاتٝػتٝو(  2118 ض٠تإ ًَٝ٪ٕ ث٪ٜٓت س١ٚت ن١ؽ ١ٜ١ٖ ي١ عاي١ّ تٛٚؾ٢ غ12١ي١ ش

١َٝٝ، ظ٩ضٜـ ت١ؾػرلّ  ب٠ٚٛ، ي١ٚا١ْ ؾ١ف ث٪ٜٓت ؾ١ؾ٢ ثٝا٠ٚ، ؾ١ف ًَٝ٪٢ْ ش١ْ، ١ٜى ث٪ٜٓت١ن١ ْاظامن ن
َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ؾهط٠ن٢ ١ٖب٢َ دٛامب بسات٠ٚ١،  ١َٝٝ، ١َط١ض ب١ض  َٜت٠ٚ١ ب١غ١ضاس١ت ١َْعا٢ْ ن ب٪ ز

١َُٝ بتٛاْري ت٥١هٝس ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ١٥ٚ غ١ضا١َ ز٠ب٢َ ظٜاز بهط٣َ ٚ  ب٪١ٜ ظ٩ض ظ٩ض ١َُٖٝٛ ٥
َٜت١ غ١ض٠تإ، ب١ْٝػب١ت بط ط٣١ ) ( ١َؾطٚظ٠ ب١ت٢َْ١ ب٪خ٪٣ َازز١ٜ٠ى ب٢َ، نْٛه١ 8( ١٥ٚ بط ط٣١ )8بسض

١َُٝ ١ٖض٠ٚنٛ د١ْاب٢ ز.سػٔ باغ٢ نطز، بع٠بت ١ٖز٠ؾ١ن٣١ ي١ٚ غٓسٚق٣١ ثٝؿاْسا، ت٪ ١ٖز٠ؾ٢ ضٚس٢  ٥
( بهط٣َ ب١ 8( ١٥ط١ض بهط٣َ بط ط٣١ )8ازز١ٜ٠، َازز٣٠ )قا٢ْْٛ ثٝؿإ ز٠ز٣٠، ضٚس٢ ١٥ٚ قا١ْْٛف ١٥ٚ َ

َٝطنِ ي١غ١ض٣  َٝت غ َٜت، ٠ٚ١٥ف ن١ ي١ ٥ٝٓت١ضْ َٜصض َٝه٢ َٛع٢ْ١ٜ١ ب٪ زابط  َازز١ٜ٠ن٢ دٝاٚاظ، َٝهاْٝعَ
(١َٖٛٚ د١ز٠ٚزي e.d.c.d.eنطز ب١غ١ضاس١ت، )١َ١٥ضٜهإ ناْػ١ض ؾ١ْس( ١ٜ١ٖ ب١ سطٚؾ٢ ١٥جب١ز٣)

٢َٝ ناى ١٥ضغ٫١ٕ ٜإ ٥ا١ْٖط، ١٥َٔ خ٪ّ ثٝؿإ ز٠ز٠ّ  ( زَيaنطز٩ت٠ٚ١، ن١ س١ضؾ٢ ) ًَ ز٠ز٣٠ ١َغ١ي١ٕ ب
ٍَ غ١ض٠تإ،   ز٣َٚ١َ٠ ب١خـ به١ّ،  ن١ َٔ ز٣َٚ١َ٠   به١ّ، ي١   طْٛس٠ن٢،   َُٝ٪ض١ٜن١ّ ١ٜ١ٖ ي١ط١
َٝو ْان١ّ  خ٪ّ ز٠سي١ َٛضاقٝب٢ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٣١ٜ٠ ن١ ب٪خ٪ّ ز٣َٚ١َ٠ بٝس٠ّ، ي١ٚ نات١ ٥ٝتٝٗا٢َ ٖٝض د١ٗٝت

َٝت١ ضٚس٢ ن١  ثاض٠ن١ّ ب١ ١ٖز٠ض ن٠ٚٛ، ب٪١ٜ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ب١ ض ٢٥٠ َٔ ض ٚس٢ َازز٠ن١ٜ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بب
 ٢َٜ َٝت١ َازز١ٜ٠ن٢ ب١ ت٢َْ١ َٝهاْٝع٢َ ْٛ َازز٠ن١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ غٓسٚق٣١ ت١ؾعٌٝ به١ٜٔ، ز٠ب٢َ ٠ٚ١٥ بب

َٝري ي١ ٥ٝشػا٥ٝات٢ زٜػإ ) ناْػ١ض غتاتٝػتٝو( ز٠َي٢َ ت١عيري ز٠ن  21ظ٠سا١ٜ بيات١  2131ط٣َ ب٪ ب٪ زابٓ
َٜت ب٪َإ،  21ًَٝ٪ٕ، ٥ٝٓؿا١٥َي٬َ ْاطات١  ١َُٝ ١ٖض٠ٚنٛ ت٪ظٚ با١ٜن٣١ ن١ ي١ دٓٛب ز ًَٝ٪ٕ، ب٫َ١ّ ٥

َٝػتا٠ٚ ١٥ط١ض ١٥ٚ غٓسٚق١ ت١ؾعٌٝ بهط٣َ، ع٢ً اقٌ ز٠تٛاْري َٜت١ نٛضزغتاْٝـ ي١ ٥  ْٝػب١ت١ن٣١ ن١ ز
٠ٚ١َٜٓ َٝـ ي١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ بيط  ، ظ٩ض غٛثاؽ.١َ١٥ي١ن٢ بس٠ٜٔ ٚ ث

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػ٬ّ   :َضطؿ٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

 ٚ١٥ ٍَ َٝط٠ بازلإ نطز، ٖاٚغ٪ظ٣ ي١ط١ َٝب١د٢َ نطز٢ْ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٥اٚاتا٣١ْ ي َٝـ َٔ ٚتطا ن١ ١٥غاغ٢ د ث
٢ََٜٓ ١ْخ٪ؾا٣١ْ غ١ض٠تإ ي١ٚ َازز١ٜ٠، ض٠دا٥ َٜو غٝٓيتإ ؾطاٚإ ب٢َ، بعأْ ١٥ٚ ب١َيي١ٜ١ ن١ َٔ زٚ ١ٕ ت٪ظ
َٜت٠ٚ١،  َٜٝٛػت١ ض ٠ت بهط ٌَٝ 5ٚمت ١٥ّ ٜاغا١ٜ ث % ي١ ن١ٍ ٚ ث١زي ظٜإ ب١خـ ب١ ت١ْسضٚغت٢ ْاظامن ٥٪ت٪َب
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َٝو، ثا٫َٚط١ٚ ناضط١  َٝٓا٢ْ ؾت َٝت١ ١٥ط١ض٣ ب١ض١ّٖ ٖ ٌَٝ ٜإ ١٥ب ظٜإ ب١خؿ١ ب١ت١ْسضٚغت٢، خٛز٣ ٥٪ت٪َب
١َُٝ ن٣١ ظ٠ضٜب١ ٠ٚض١٥ططٜٔ ي١غ١ض تٛٚتٔ، ي١ ظ٠َا٢ْ باٚنِ ٚ باثرلّ ١ٖبٛٚ، ب١ؽ  ظٜإ ب١خؿٔ، داض٣َ ٥

َٝػتا ْاظامن تٛٚتٔ ١٥غ١ًٕ َا٠ٚ ي١ نٛضزغتإ تا٠ٚنٛ ظ٠ضٜب٣١ ي١غ١ض ٠ٚضبيطٜٔ؟، تا٠ٚنٛ  %٣ ٠ٚضبيطٜٔ، ٥5
َٝس٣٠ ن١ زاَإ ْا٠ٚ، َٜت ٜإ ْا؟،  ٥اخط ز٠ب٢َ برل به٠ٚ١ٜٓ١ ١٥ٚ ٥اٚات١ دٛا١ْٚ ٥َٛ َٝب١د٢َ ١٥نط ٥اٜا ب١َ١ د

ٌَٝ ن٪ٕ ٣َٚ١َ١٥95 ١َ١٥ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ، دٛا١ْ ٠َٚي٬َ بٝه١ْ١  ٌَٝ، قػ١ به١ٜٔ ٥٪ت٪َب %، تٛٚتٔ، ٥٪ت٪َب
٠َٛٝ، نٛا ١٥ٚ ناضطا١ْ؟، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ١٥ض٣َ خٛؾهِ ت٪ ب٪خ٪ت ْٝٛ غ١عات  َٜت١ نٛضزغتإ ٚ ب١  ؾ ز

ٍَ َٔ قػ١ت نطز، َٔ قػ١ّ ١ْنطز، ٚمت ت ٠َٛٝف ي١ط١ ١س١َٛمل به١ٕ، ض١ٝ٥٠ن١ّ َٛخايؿ١، ب٫َ١ّ ٣َٚ١َ١٥ ٥
َٝؿإ تٛخٛا ٣٫ بس٠ٕ، ض٠داتإ زَي ١٥ن١ّ ٣٫ بس٠ٕ، با ي١ ت٥١طٜذ  برل به٠ٚ١ْ١، ١٥ٚ غ١ضا٣١َ دي١ض٠ن
َٝبٛضزْتإ زَي ز٠ن١ّ، خ٪تإ ٚتتإ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ١َُٝ سٝػاب ١ْب٢َ طاَيت١ ب١خ٪َإ ز٠ن١ٜٔ، زاٚا٣ ي  ي١غ١ض ٥

َٝهطاٚ  َٝس٣ ب١ ثاض١ٜ٠ى ١ْٝ، ١٥ٚ غ١ضاَاتا٣١ْ ب١ ٜاغانا٢ْ ناضث ٠ٚضْاطرل٣َ، ١ٜع٢ٓ ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ ٥َٛ
١َُٝ ز٠ضَإ نطز٠ٚٚ، ٢ٖ ْاٚخ٪ ب٪خ٪ٜا١ْ، ٢ٖ ؾاض٠ٚا٢ْ  ٢َٝ ٜاغانا٢ْ ٥ َٝو ب١ث َٜٔ، ١ٖض ١ٜن ٠ٚض١٥طرل

٣ َطٚضٚ ي١ب١ض ١ٖتاٚ ب٪خ٪ٜا١ْ، ٢ٖ ْاظامن ناض٠با ب٪خ٪ٜا١ْ، ٠ٚ١٥ف ٖ٪١ٜن٢ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ غ١ضا١َ
٢َٝ ٠َٚي٬َ ثاض٠ن١ت ْاز٢َٜٓ٠، خ٪ ٠ٚ١٥ س١ٚاؾع٠، ١٥ٚا٣١ْ زْٚٝاٜإ زٜت٠ٛ ١٥ظأْ ١٥غ١ًٕ  ٢َٝ ١٥َي زاْٝؿت٠ٚٛ ث
َٝـ ن١ٚت٠ٚٛ، نْٛه١ س١ٚاؾع ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ٚ، با ي١ ١َقازض٣ ١َعكٍٛ  َٝػتا ث ٣٠ٚ١٥ غ١ضا٣١َ َطٚضٚ ٥

َٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ز.ض  ٢َٝ ٜاغا٣ ناٚز َٝت١ ٠ٚضبيطٜٔ، ب١ث َٝت١ ١َسه١َ١ ١٥ن ٩شإ باغ٢ نطز، ٣٠ٚ١٥ ١٥ن
٢َٝ ٠ٚضبيط٣، ز٠ب٢َ غ٢َ، نٛاض ٜاغا بي٪ض ٣، ن٪١َى ٚ زٜاضٜٞ ْاٚخ٪ ت١غ١ٚض   ١َسه١َ١، ٢ٖ ١٥ٚا١ْ ْاتٛا٢ْ ي
َٜٝٛػت ١ْٝ نْٛه١ ن٪١َن١، باؾ١ ب٪ ب١خؿري ١ْب٢َ ي١ ١ٜ٫ٕ  ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ باؽ نطا ث

َُٝ َٝٓاط١ّ ٥ ١َُٝ ب١ ٠ٚ١٥ ٥ٝـ ز٠ن١ٜٔ، سه١َٛت َٝعا١ٜ١ْٝن٢ ت١ضخإ سه١َٛت، َٔ ت ١ ١ٖتا٠ٚنٛ ن٣١ ٥
١ْنطز ب٪٣، ب٪ ١٥ٚ ب١ؾ١ َاؾ٣١ قٓسٚم، ٚات١ ض٠داتإ زَي ز٠ن١ّ س١ظ به١ٕ با َازز٠نا٢ْ تط ن١ْستإ 
١َٜٝ، برل ي١ ناض٠غ١ض٣ به١ٕ، َازاّ ١ٖض  ٍَ ي١ٚ َٝه٢ ب١تا ٣َٚ١٥ با زاض ؾت٢ٓ به١ٜٔ، ي١ ْٝٗا١ٜت٠ٚ١ غٓسٚق
 ّ١َُٝ ١٥ ٍَ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ، ٥ ٜاغا١ٜن١ ز٠ض١٥ن١ٕ، ٥ٝكترلاسِ ١ٜ١ٖ ب٪ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ تها١ٜ ٖاٚناضّ بٔ ي١ط١
َٝري، ١٥ٚ ١٥صت٣١ْ١َٛ زاتإ ْا٠ٚ ب٪٣ ي١ ض ٣ٚٚ  َٝري ب١ ظٚٚتطٜٔ نات َا١ٜ٠ٚنٝؿ٢ ب٪ زابٓ َازز١ٜ٠ ١٥َي

َٝؿه١ ف ١٥نات، َٝعا١ٜ١ْٝن٢ ت١عي٢ٓٝ ت١ْسضٚغت٢ خ٪٣ ٚ ي١ ض ٣ٚٚ ٥ٝساض٣ ٚ َازز٣ ٚ ن١ٍ ٚ ث١ي٠ٚ١ ث
َٜي٣١ غ١ض٩ن٢ ٠ٚ٠ٚ١٥ ب٪ ١٥صت٢ْ١َٛ  َٝؿه١ف ز٠نات ٥ٝٓذا ي١ض  ٠َٜٛبطزٕ، ث ٢ٖ ز٠غت ث٢َ نطزٕ ٚ ب١ض 
َٜت١ ْاٚ َٝعا٣١ْٝ غا١ْ٫َ ١َ١٥ س١ي١ن١ٜ١، تا٠ٚنٛ بت٣َٚ١ ظ٠َا٢ْ زاٖات به٣١  َٜت، ٚ خبط ٠ٚظٜطإ بهط

َٜٓت٢ ١َُٝ ن١ْس  ١ٜ١َ١٥ س١ٍ، ب٫َ١ّ ي١غ١ض ١٥ّ زاٖات١ طط َٝساْاب٢َ، ب٫َ١ّ ٥ ْاز٢ََ٠، غ٢َ غاَي٢ تط زٚٚ ؾًػ٢ ت
ن١زلإ ت١عري نطز٠ٚٚ، ن١ْس ٠َٛظ٠ؼي ث١ً تاٜب١شيإ زاْا٠ٚ، ٥ٝؿازٜإ ز٠ب٢َ ي١ٖ١ض ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى، 
غ١ٜاض٠ٜإ ب٪ ز٠نط ٜٔ ٚ....اخل، باض ططا١ْٝن١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ غٛٚز٣ ١ٖب٢َ، ١٥ٖٚا ْاتٛاْري ١ْخ٪ؾدا١ْ خع١َت 

َٝـ َٔ زٚٚ ع١ظٜع تطٜٔ ب١ ١ْخ َٝطث١صت١ بهات، ٠ْٛٝتإ ٖات١ْٚٛت١ تاظ٣١ٜ َٔ ١٥ٚ َا٣٠ٚ ث ٪ؾ١نا٢ْ ؾ
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َٜت ١َٖيػري َٛساظ٠ض٠  ٢َٝ ْاٚ َٝطث١صت١ ن١ْس ْاخ٪ؾ١ ث َٝطث١صت١، َٔ ١٥ظامن ؾ ن١غِ ي١ز٠غت زا، ي١ب١ض ؾ
٢َٓٝ، غٛثاؽ. َٞ ن١ ٖٝض ب١ ز٠غت ْاٖ َٜٓري، ب٫َ١ّ ن٢ به١ٜٔ ب٪ٜإ، ب١ز٠ق  خبٛ

َٜ  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ع ب١ض 
 ناى قازض ؾ١ضَٛٚ.

َٜع قازض اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطث١صت١  َٝو ي١ قػ١نا٢ْ ناى عبسايػ٬ّ ٖاٚض اّ، ١٥ط١ض ق١ضاض ب٢َ زشا١ٜت٢ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ ٍَ ب١ؾ َٔ ي١ط١
َٝ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ غٓسٚق١ غٓسٚق ٍَ بس٠ٜٔ زاٖات٢ ب٪ ن٪ به٠ٚ١ٜٓ١، ث ه٢ ز٠َٚي١َ١ْس ب٢َ، نْٛه١ به١ٜٔ، ١ٖٚ

َٝو ي١  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، ٠ٚى ب١ؾ َٝطث١صت١ ب١ضز٠ٚاّ ي١ ظٜازبٕٛٚ زا١ٜ، ب٪١ٜ َٔ ث َٜص٣٠ ١ْخ٪ف ب٢ْٚٛ ؾ ض 
َٜص١ٜ٠ى ثاض٠  َٝؿذل ٫َٛس١ظ٠نامن ْٛٚغ٠ٛٝ، ٢ٖ ١٥ٚإ ١ْٝ، ٜإ غا١ْ٫َ ي١ بٛزد٣١ طؿت٢ ض  ٖاٚناضامن ث

َٜت ن١ بتٛا٢َْ ١٥ٚ غٓسٚق١ ب١ض٠ْياضب َٝطث١صت١ ي١ ض ٣ٚٚ َازز٠ٚ١ٜ َػ٪ط١ض زابٓسض ٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ
َٜت، ي١ زاٖاتٛٚ ي١ ن١ْٚٛ ز٠ض٣٠ٚ٠ ن١ٍ ٚ ث١ٍ  بهات، ٜاخٛز ١َٖٛٚ ١٥ٚ ضغَٛاتا٣١ْ ي١ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ز

َٜص٣٠ ي١ َٝطث١صت١ٚ 5% ي١ 2ي١ نٛضزغتإ زا، ب١ض  َٝت١ ١٥ٚ غٓسٚق٠ٚ١، تابتٛا٢َْ ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ % به
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. زابري نطز٢ْ َٝساٜٚػت٢ ١ْخ٪ؾ١نإ ب  ث

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ناى عُط ١ٖٚضا٢َ.

َٜع عُط قسٜل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ باغ٢ ثاض٠ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜنػ١ض ١٥ب٢َ سٝػاب ب٪ ت١خػٝؼ ٚ ت١قسٜط ٚ ت١ْؿٝع به١ٜٔ، ٣٠ٚ١٥ ن١ 
١َُٝ ن١ْس٠ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ غٓسٚق١ن٠ٚ١ َٝػتاٚ ب٪ غا٢ْ٫َ زاٖاتٛٚف بع٠بت ْاظاْري ت١قسٜط٣ ٥ ١َُٝ ب٪ ٥ ٥ ،

ب٪ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١تٛٚؾ٢ ١٥بٔ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ١َغط٠ؾ١ٚ ١٥ٚ ع٬ٝد٣١ ن١ ١٥ب٢َ ب٪ 
٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ي١َازز٠ َٝػتا٠ٚ ت١سسٜس نطز٢ْ ١٥ٚ بط ا١ْ ب١ٚ ؾ َٝت؟، ب٪١ٜ ي١ ٥ َٝس٠ن ن١ ١ْخ٪ؾ١نإ ن١ْس٣ ت

َٝب١د٢َ نطز٢ْ، ب٪١ٜ َٔ  ٖات٠ٚٛ، ز٠غت٢ غٓسٚق١ن١ ١٥ب١غت٢َ ٚ ز٠غت٢ سه١َٛتٝـ ١٥ب١غت٢َ ي١ د
َٜو ن١ طؿت طرلب٢َ ٚ  َٝٛاظ ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠، ب١ؾ َٝؿٓٝاض٣ ٥ٝعاز٣٠ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ، ب١ّ ؾ ث

١َُٝ ١َب١غتُإ ب٢َ، ز٠ضٚاظ٠ ًَري، ١٥ط١ض ٥ َٝ َٞ بٗ َٝب١د٢َ نطز١ْن٣١ ب٪ سه١َٛت ب١د ٚ غ١ضنا٣٠ٚ ظ٩ض ب٪ د
َٜص٣٠ ٠ٚ١٥ ظ٠ضٜب١ٚ ١٥ٚ ضغَٛاتا٣١ْ ن١ ١ٖٕ ب١ضظ٣ به٠ٚ١ٜٓ١،  ١٥ّ غٓسٚق١ ز٠غت١ب١ض به١ٜٔ، ي٣٠ٚ١ ن١ ض 
ٍَ سه١َٛت ٚ ي٢ْ١ٜ٫١ ١٥ٚ د١ٗٝتا٣١ْ ن١ ٥ٝساض٣٠ ١٥ّ غٓسٚق١  َٜي٣١ يٝص١ْ ١َع١ٝٓناصيإ ي١ط١ زٚاتط ي١ ض 

َٝه٢ ظ٩ضٜإ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغ َٜت، ن١ ب١ؾ َٝسا١ٜ، ز٠تٛاْري ز٠نط ١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜؿ٢ ت تري ٚ ْٛ
َٜص٣٠ ١٥ٚ ضغَٛات ٚ ظ٠ضٜبا١ْ ي٣َٚ١ ظٜاز به١ٜٔ، نْٛه١  ٍَ ١٥ٚإ قػ١ به١ٜٔ، ب٣٠ٚ١ ن١ ض  ٠َٜٛ ي١ط١ ي١ٚ

َٝري ي١  َٝػتا بًَ َٝط٠ ٥ ١َُٝ ي َٝٓر ٥51ُٝها١ْ ٥ َٝت، ب٫َ١ّ ب٪ ث َٝػتا خٛاغت٢ ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ؽ ب % ٥ُٝها١ْ ي١ ٥
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َٝت، غاَي٢ ت َٝري ب١ف ١ْنات ٜإ ظٜاتط ب ١َُٝ زاٜس٠ْ ط، ب٪ غ٢َ غاَي٢ تط ٥ُٝها١ْ بط ٣ ١٥ٚ ت١خػٝػ٣١ ن١ ٥
َٝؿٓٝاض٠ن٣١ َٔ َٛس١ز٠ز ١ٜ٠ٚ١٥،  ب٪١ٜ ٥ٝؿهاٍ ب٪ غٓسٚق١ن١ٚ ب٪ سه١َٛتٝـ زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، ث

َٝت ب١ ) ؟ ي١ب١ض ( ب٪َطتشكات ايضٓدٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ ١٥ّ غٓسٚق١ بب
َٜسضا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ٜ١،  َٝري ١٥ّ غٓسٚق١ غ١ض ب١ طط ١َُٝ ي١ بٝسا١ٜت٠ٚ١ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ز٠َي ٣٠ٚ١٥ ٥
َٝؿه١ف ب١  غا١ْ٫َ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١، ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ت١خػٝػات٢ خ٪٣ ب٪ َٛاظ٣١ْ٠ خ٪٣ ث

َٜٝٛػتِ ب١ ٠ٚ١٥ْس٠ ثاض٠ ١ٜ١ٖ، سه١َٛت ز٠نات، ي٣َٚ١ ٥اَاش٣٠ ث٢َ ز٠نات، ز٠َي٢َ َٔ ب٪ ١٥ّ غاَي٣١ زاٖ اتٛٚ ث
َٝو ي١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات١، ٣٠ٚ١٥ ز٠َٚٚٝإ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ن٢، ) َامتٓح اؿه١َٛ َٔ ب٪١ٜ ١َ١٥ ١ٜن

َٝٓري خ٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ بط ٠ ثاضا٣١ْ ن١ حنٛ اعاْات يدعِ ايضٓدٚم ٠َٛٝ طؿتيرل١ٜ بٝٗ ١َُٝ ١٥ط١ض ب١ٚ ؾ ( ب٪؟، ٥
َٝٓاَٚا١ْ  َٜت، َٔ ؾسض ايسضَٛات االت١ٝ )اٜساداتزٚاتط ٖ ( خ٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثاضا١ْ ي١ ١ٜ٫ٕ سه١َٛت٠ٚ١ ز٠زض

١ٜ٠َٛٝن٢ طؿتيرل ت١ْٗا ب١ٚ  ١َط١ض ضغَٛات ٚ ظ٠ضا٥ب ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثاضا١ْ سه١َٛت ْاٜسات، ب٪١ٜ ب١ؾ
١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاضإ ٚ سه١َٛتٝـ ن ١َٓٝ، ن١ سه١َٛت ز٠ٜسات ب١ٚ غٓسٚق١، ثاف ٠ٚ١٥، ٥ ٢ بط ط١ٜ١ بٝٗ

 ،ّ١َٝٝ َٜي٣١ ت١عًُٝات٠ٚ١ ب٪٣ ز٠غت١ب١ض به١ٜٔ، خاَي٢ غ َٜٝٛػت بٛٚ ١٥تٛاْري ب٠ٚ٠ٚ١ َْٛاق١ؾ١ ي١ ض  ث
 ٢َُٜ ٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ن٪١َى ٚ ب١خؿ٢ٓٝ ؾ١خؼ ٚ ١ْ١ٜ٫نإ،   ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ْاٚ ١ٖض

٣٠َٛٝ ن١ٖات٠ٚٛ، ث ؿتيرل٣ ز٠ن١ّ ن١ ب١ٚ نٛضزغتأْ، ٜإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ نٛضزغتإ ز٠ب٢َ، ب١ٚ ؾ
َٝت٠ٚ١، نٛاض٠َٝإ، ) َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ سي ١َُٝ زٜع ايٓػاطات اييت ٜكّٛ بٗا ايضٓدٚمؾ ١ٜ٠َٛٝ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ٥ ( ب١ّ ؾ

َٝري، زٚاتط ب٪ ت١قسٜط نطزٕ ٚ ت١خػٝؼ نطزٕ ٚ ت١ْؿٝع نطز٢ْ ١٥ٚ  َٝو زا١٥ْ َٜو ٚ ث ١ٜ٠َٛٝن٢ ض  نٛاضن
َٝ ٍَ ٚ غا٢ْ٫َ زاٖاتٛٚف ١ْن َٜٝٛػت١ٝنا٢ْ ثاض١ٜ٠،   ب٪ ١٥َػا ؿ١ ب٪ غٓسٚق١ن١ زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، ١٥ط١ض ث

َٝؿ١ف ب٪ سه١َٛت زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ظٜاتط بٛٚ ٜإ ن١َذل بٛٚ، ١ْ ن
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ض ١ٝ٥٠ن٣١ يٝص٣١ْ ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ّ ٥رلازات٠ٚ١ ن١ ب٪ ١٥ َٜت، َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١ ّ غٓسٚق١ ت١سسٜس ١٥نط

ٜاغا٢ٜ ب١ ٥ٝعاؾ١ٜ١ن٢ تط٠ٚ٠، ١٥ّ غٓسٚق١ ظ٩ض باؽ ي١ ططْي١ٝن٣١ نطا، ١ْخ٪ؾ١ٝن١ؾ٢ ظ٩ض باؽ نطا ن١ 
َٜٝٛػت٢ ب١ بط ٠ ثاض١ٜ٠ن٢  ١ْخ٪ؾ١ٝن٢ خ١ت١ض٠، َٔ ْان٠ٚ١ُ غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚعا١ْ، ب١ ٚاتا ١٥ّ غٓسٚق١ ث

َٝت١ ز٣، ظ٩ض باف ١ٖٜ َٓٝ َٝت٠ٚ١ٚ بتٛا٢َْ ١ٖز٠ؾ١نا٢ْ خ٪٣ بٗ َٝؿا١ْ ب ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛا٢َْ ب١ض٠ْياض٣ ١٥ٚ ن
َٝت، ١٥ّ ١ٖز٠ؾا١ْف ي١ بط ٠ثاض١ٜ٠ى ٚ  َٓٝ َٝت١ ز٣ ١٥ّ غٓسٚق١ ٚدٛز٣ ْاَ َٓٝ ١٥ط١ض ١ٖز٠ؾ١نا٢ْ خ٪٣ ١ْٖ

٢ََٜٓ باغ٢ ي٠ٚ١ نطز ن١ َٜت، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط زٚ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ ١٥ٚ  ١٥ٚ ١ْقسٜا٣١ْ ن١ ب٪٣ ت١خػٝؼ ز٠نط
َُٝا٢ْ ت١داٚظات٢ غ١ضؾ٢  بط ٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ي١ َٝعا١ْٝ ب٪٣ زاْطا٠ٚ ظ٩ض ن١َ١، باغ٢ ي٠ٚ١ نطز ن١ غ١س٣١ غً
َٝطٜـ،  ١ٜ١ٖ ي١ س١ز٠ن٣١ خ٪٣، ب١ بط ٣ ز٠، زٚاْع٠ ًَٝ٪ٕ ظٜاتطٜـ ن١ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ١ٖٚي
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٠َٜٛبطز٢ْ ١٥ّ ب١ ٚاتا ١٥ّ غٓسٚق١ ْانط٣َ ي١ ٢ْ١ٜ٫ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١ َٝه٢ َازي، ب٪ ب١ض  س٠ٚ١ ز٠عِ بهط٣َ، ز٠عُ
َٝػتا ب١ ٥ٝعاؾ٣١ ١٥ٚ ؾ١ق١ضا٣١ْ ن١ ي١ ٜاغان١ ١ٜ١ٖ، بٛتط٣َ  غٓسٚق١ ب٪ ب١ضز٠ٚاّ ب٢ْٚٛ ١٥ّ غٓسٚق١، ٥
)ختكل غًٜٓٛا َبًػًا َٔ اغيٝعا١ْٝ ايعا١َ يًكٓسٚم( ْاب٢َ ت١سسٜس٣ ١َب١ًغ١ن١ف به١ٜٔ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ 

٢َُٜ نٛضزغتإ َٛضت١بٝت١ ب١ َٝعا٣١ْٝ سه١َٛت٢ ٥ٝتٝشاز٣، ١٥ٜٚـ ي١  َٝعا٣١ْٝ غ٣ٚ١ْ١ غا٣١ْ٫َ ١ٖض
َُٝٛا١ٜ َٔ باق٢ ؾ١ق١ض٠نا٢ْ تط٣ باغ٢  ٍَ ١ٜ١ٖ ظٜاز ز٠نات، ث ٍَ ١ٜ١ٖ ن١ّ ز٠نات ٚ غا ط٪ض اْهاضٜسا١ٜ، غا

نشٛيٝـ  ي١غ١ض نطا٠ٚ، باؽ ي١ ضغ٢َٛ تٛٚتٔ ٚ نشٍٛ ٚ غ١ٜاضات ز٠نات، تٛٚتٔ ٚ نشٍٛ ن١ْاب٢َ باؽ ي١
َٝط٠ ١َؾطٚبات٢ نشٛزي، ١٥َا١ْ ض ٠زل٢  َٝط٠، ق١غسّ ي َٜت، ي َٝٓسض بهط٣َ، ض ٠ْي١ نشٍٛ ١ٖب٢َ ب٪ نان١ ب١ناضز٠ٖ

َٜط٣٠ َازز٣٠  َٜط٣٠ ٜاغا طَٛططٝإ ١ٜ١ٖ، طَٛطط١نإ ب١ طٛ ي١ ز٠غتٛٚض٣ عرلاق٢،  ١ْٝ111، ١٥َا١ْ ب١طٛ
َٝؿ٣١ ي١ ظ٢َٓ غ٫١سٝات٢ ٥ٝتٝشاز١ٜ، ض٠زل٢ غٝاغ٣١ طَٛطط، ٥ٝسا ض٣٠ طَٛطط ٠ٚى ٥اؾهطاؾ١ ن

َٝؿُإ ي١غ١ض  ١َُٝ ن َٝت٠ٚ١ٚ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ، ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ٥ سه١َٛت٢ ٥ٝتٝشاز٣ ١َ١٥ غا١ْ٫َ تٝهطاض ١٥ب
َٜت، ٥اٜا زاخ٢ً  َٜت ٚ ؾت ١٥ض ٚات، ١َب١ًغ٢ طَٛطط١ٝنإ ن١ ٠ٚض١٥طرل ْٛقات١ طَٛطط١ٝنإ ١ٜ١ٖ ن١ ؾت ز

ْاب٢َ؟، ن١ْس٠؟، ن١ْس٣ ز٠بط ٕ؟، ٥اٜا ١َ١٥ ١٥ّ ١َب١ًغ٣١ ن١  َٝعا٣١ْٝ عا٢َ عرلام ز٠ب٢َ؟، ٜإ زاخٌ
٢َُٜ نٛضزغتإ  َٜت ن١ ب١ض ١ٖض َٜت ي١ّ غ٢َ، نٛاض َازز١ٜ٠؟، ي١غ١ض ١٥ٚ ب١ؾ١ ١٥بط زض َٝط٠ زاْطا٠ٚ بدل زض ي
َٜت،  َٜت، ٥اٜا ١٥ط١ض ضغ٢َٛ عا٢َ طَٛطط٢ ٠ٚض١٥طرل َٜت، ٜاخٛز ي١عا٢َ ضغ٢َٛ طَٛطط٢ ٠ٚض١٥طرل ز٠ن١ٚ

١َُٝ، ب١ ٚاتا ١٥ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ع١َ١زي سه١َٛت٢ ٥ َٝت١ غٓسٚم ي١ ٣٫ ٥ َٜت ٚ بب ٝتٝشاز٣ َٛاؾك١ ١َ١٥ بدل زض
َٝو ي١ ١َغس٠ض٣ ت٢ًَٜٛ١ ١٥ّ غٓسٚق١، باؽ ي١ ض٠زل١نا٢ْ  َٜت ب١ ١ٜن َٜت ١َ١٥ زابٓسض ١ْٝ، ْانط

َٝت١   َٛناؾ١س٣١ ت١زخري نطا، ي١ ٣١٦ٜ١ٖ ت١سػري ٚ سُٝا٣١ٜ ب١٦ٝ، باؽ ي١ّ غ١ضاَا١ْ نطا٠ٚ ن١ ١٥ ن
َٝه٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا باؽ ي١  َٜت، ٠ٚ١٥ف 51غٓسٚق %٣ غ١ضاَات٢ ١٥ٚ قاْْٛا٣١ْ ن١ ي١غ١ض ب١٦ٝ ت١ْؿٝع ١٥نط

َٞ ١٥نات ٚ ن٪٢ْ  َٝو ب١٦ٝ ١٥ٚ ١٦ٜ١ٖت١ ١٥ٚ غ١ضاَات١ ن٢ ي ي١نات٢ خ٪٣ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، نات
َٝت؟، باؽ ي١ٚ غ١ضاَاتا١ْ نطا٠ٚ ب١ ْٝػب١ت٢ ي١  َٓٝ َٜت، ي١ ١ْتٝذ٣١ ١٥ٚ % ١َسانِ ٠ٚض51ب١ناض١٥ٖ ٣ ١٥طط

َٝػتا  ١َُٝ ١َسانِ ن١ ٥ َٜت ٥ َازز٠ خطاثا١ْٚ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ظ٠ض٠ضٜإ ١ٜ١ٖ ب٪ غ١س١ت، ب٫َ١ّ ٥اٜا ١٥نط
٢َٝ ١٥ّ ز٠غ٫َ١ت٢  َٝه١ ي١ غ٢َ ز٠غ٫َ١ت١ن٠ٚ١، ب١ث َٝه٢ دٝاٚاظ٠، ١ٜن تابع١ ب١ ز٠غ٫َ١ت٢ زاز٠ٚض٣، ز٠غ٫َ١ت

١َُٝ ب١ب٢َ ثطؽ ٚ ض ا ي ١ّ ز٠غ٫َ١ت١ بط ٣َ ي١ غ١ضا١َناْٝإ زابط  به١ٜٔ ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١، ١َ١٥ ت١ؾطٜع١ٝ، ٥
 ّ١٥ ٍَ َٜٝٛػت٢ ب١ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ١ٖبٛٚ ي١ط١ َٜٝٛػت٢ ب١ زَي ثطغ٠ٚ١ٓٝٚ ث َٜٝٛػت٢ ب١ ٥اَاز٠بٕٛٚ ٚ ث ث
َٜو ي١  َٜت ب١ ت١خػٝؼ نطز٢ْ بط  د١ٗٝتا١ْ، ب٫َ١ّ ع١َ١زي تط ٚا١ٜ ٥رلاز٣ ١٥ّ غٓسٚق١ ٥ٝهتٝؿا ث٢َ بسض
َٜت ب١غ١ض سه١َٛت ٠ٚ١ْى ب١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١، ز٠ّٚٚ، ٥رلازات٢  َٝعا٣١ْٝٝ غا٣ٚ١ْ، ١ٜع٢ٓ ؾ١ضظ بهط
َٜت، باق٢ تط٣ ؾ١ق١ض٠نا٢ْ تط٣ ن١ بطٜت١ٝ ي١َٝٓش١ٚ ٥ٝعاْات ٚ ١٥َا١ْ،  ضغّٛ ١٥ٚ ضغَٛا٣١ْ ي١غ١ض ٫بدل

َٝه٢ ظ٩ض ت١بٝع١ٝ، سه١َٛت َٝٓش١ ١٥نات، ١َْٛظ١ٜ١َ٠ن٢ خ١ٜط٣ ١٦ٜ١ٖ ٣ ز٠زات٢َ، ت١ب١ضٚعات ١َ١٥ ؾت
ز٠نات، ٥ٝعاْات ز٠نات، ١ْؾاتات٢ ١ٜ١ٖ ١٥ّ غٓسٚق١، ٥رلازات٢ ١ٖب٢َ ض٠ٜع٢ ١ْؾات١ن٣١ ١٥ب٢َ، ١َ١٥ ٚاضز٠، 
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َٜت ي١غ١ض ٥ٝعاْات ٚ ٖٝبات ٚ  َٜت، س١غط بهط َٜٝٛػت١ ٫بدل ب٫َ١ّ ت١ب١ق٣١ ١٥ٚ ؾ١ق١ضا١ْ ب١ض ٢٥٠ َٔ ث
 ثاؽ.ض٠ٜع٢ ١ْؾاتات ٚ ت١خػٝػ٢ ي١ َٝعا٣١ْٝ عاّ، غٛ

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
َٝب١ٝٓٝنتإ ١ٖب٢َ. َٝط، ١٥ط١ض ت َٝبٝٓٝتإ ١ٜ١ٖ؟، ٫َ٠ّٚ، ١ْخ  يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ت

َٜع دٗإ   زلاعٌٝ بٓٝاَري: اب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ، ٚابعامن ١٥ّ بط طا١ْ ١َٖٛٚ، ١ٜعٓ ٢ ن١ باغ٢ ١٥ّ ؾتا١ْ ي١ّ َازز١ٜ٠ ن١ باغ٢ ٥رلازات٢ ١٥ّ غٓسٚق١ ز٠نط
١َُٝ ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ غ١ضاَاتا١ْ به١ٜٔ، نْٛه١  ز٠ن١ٕ، ٠ٚى َٛغ١بٝبات ب٪ ١ْخ٪ؾ٢ غ١ض٠تإ، ز٠ب٢َ ٥
١َُٝ ي٣ٚ١ ٠ٚضبيطٜٔ، ١٥ّ ْٝػبا١ْ، ١٥ّ ْٝػبا١ْف ١٥ط١ض  ١٥َا١ْ َٛغ١بٝبات٢ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٕٝ، ز٠ب٢َ ٥

١َُٝف ٚاز٠بٝٓري  ٢َٝ ض ا٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ظٜاز بهط٣َ، ٥ ١٥ط١ض ظٜاز بهط٣َ باؾ١، ١٥ٚ ْػبا٣١ْ تط ١َغ١ي١ٕ ب١ث
َٝٓٔ، نْٛه١ ١٥َا١ْ ْٝػب١ٕ،  َٝٔ ٫بس٠ٜٔ، َٔ ز٠بِٝٓ ن١ ١٥َا١ْ سي ي١ خاَػا ٚ غابعا، ن١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠َي
َٝت١ ١٥ّ غٓسٚق١،  ١َُٝ ١َٖٛٚ ١٥ٚ غ١ضاَاتا١ْ ٠ٚضْاططٜٔ، ْػب١ى ي١ٚا١ْ ز٠ن ْٝػب١ٜ١ى ي١ٚ غ١ضاَاتا١ْ، ٥

َٜت، ٚابعامن زٜاض٠ ي١ َازز٠نا٢ْ تط٣ ثط ٩ش٠ن١، ن١ ١٥ّ غ١ْسٚق١ ١ٖق٢  باغ٢ ١ْؾاتات٢ غٓسٚم ز٠نط
٥ٝػتٝػُاض نطز٢ْ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ، ثاض٠ن١ ٚ ؾ١ٚا٥ٝس ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١ٜ١، باغ٢ ١َٓٝس٢ سه١َٛت ٚ ١َْاؾع٢ 

١َُٝف ٚا٣ ب١باف ز٠بٝٓري ١٥ط١ض ْٝػب١ َٝو ٥ٝذتُٝاع٢ ١َغ١ي١ٕ ي١ ١َدًػ٢ ٚظ٠ضاٚ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط، ٥ ت
َٜٔ ب١  ي١ٚا١ْ به١ٓ غ١ض ١٥ّ غٓسٚق١، نْٛه١ ١ٖز٠ف ي١ّ قا١ْْٛٚ ي١ّ غٓسٚق١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ثاضا٣١ْ ن١ ز٠زض
َٝط٠  َٝط٠ ظٜاز بهط٣َ ي ١َُٝف ٠ٚ١٥ ب١ باف ز٠بٓري، ٠ٚ١٥ف ي ٥ ،َٜٔ َٜو خبط ١ٜ٠َٛٝن٢ قا٢ْْٛ ض  ١ْخ٪ف، ب١ؾ

١ْ ن١ ١ٖض ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ضن٠ٚٛ، ٖٝض تسخري(، َٔ ٚاز٠ظامن ١٥ّ قاْٛايباؾ١، ضابعًا، )قا٢ْْٛ َهاؾش١ 
َٝػتا ْاؾع٠، ١٥ط١ض ْاؾع ١ْنط٣َ،  َٜو ١ْزضا٠ٚ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ن١ ١٥ّ قا١ْْٛ ٥ًٝػا بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ تا٥ ق١ضاض
١َُٝ ز٠ب٢َ ب١زٚازانٕٛٚ به١ٜٔ ٚ ظ٠خت ي١غ١ض سه١َٛت به١ٜٔ،  ت١ْؿٝع ١ْنط٣َ ي١ دٝٗات٢ ١َع٢ٓ، ٠ٚ١٥ ٥

َٝو  تا٠ٚنٛ ٥ٝٓؿاظ بهط٣َ، ت١تبٝل ١َُٝ ؾت َٝط٠ ٥ًٝػاٟ به١ٜٔ، ١٥ٚ قا١ْْٛ ١ٜ١ٖ، ز٠ب٢َ ٥ ١َُٝ ي بهط٣َ، ٠ٚ١ْى ٥
َٝت، ب١زٚازانٕٛٚ به١ٜٔ ٚ ظ٠خت ي١غ١ض سه١َٛت به١ٜٔ، ن١ ت١ْؿٝع بهط٣َ ٚ  َٓٝ به١ٜٔ ن١ ٠ٚ١٥ سي
َِٜ، باغ٢ ت١ب١ضٚعات ٚ ٖٝبات، زاخ٢ً ٚ  ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ قا١ْْٛ بهط٣َ، ١ٖض ب٪ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ١ٖض

د٢، َٔ ٚاز٠ظامن ١َ١٥ ب١طؿت٢ باؽ نطا١ٜ، باف ١ْٝ ت١سسٜس به١ٜٔ ١٥ط١ض ١٥ؾداؽ ٜإ ١َْٛظ٠َات، خاض
َٝو بهات،  َٝو سٛض ٠ ١٥ط١ض ت١ب١ضٚع َٝت، ٜإ ؾ٬ٕ زٜا١ْت ب٢َ، ٚابعامن ١ٖض ن١غ َٝو ب ٜإ ي١غ١ض   ١ٜ٫ْ

 ت١سسٜس ١ْنط٣َ باؾذل٠، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ.
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َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ز٠باض٣٠ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ت٢ًَٜٛ١ ١٥ّ غٓسٚق١، ٠ٚ١٥ْس٣٠ ي١ َازز٣٠ نٛاض ٖات٠ٚٛ، ١ٖض٠ ١٥ٚ نٛاض 
َٜت ب١ز٠ظطانا٢ْ ١٥ط١ض  ١َغس٠ض٣٠ غ١ض٠ن١ٝ، ١ٜن١َٝإ ي١ سٝػٝابات٢ ١َٓٝس٢ سه١َٛت١، ن١ ١٥زض

َٜٝٛػ ٢َٝ بٛٚ، ١ٜع٢ٓ غ١ضٚ ١ْؾ١قات٢ خ٪٣ ن١ ٥رلازات٢ ١ْب٢َ ب١ ت٥١هٝس سه١َٛت ز٠ؾع٢ ز٠نات ٠ٚنٛ ث ت٢ ث
َٝو ي١ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢  َٝٓش١، ١٥ٚ غٓسٚق١ عاٜس ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت١ٝ، َاْا٣ ٚا١ٜ ب١ؾ

َٜٝٛػت١ بط ٚات ب٪ ١٥ٚ غٓسٚق١، ١َغ١ي١ٜ١ن٢ غطٚؾتٝؿ١ ن١ٚا ضغّٛ ٚ غ١ضاَاشيإ َٜص٣٠ دٝا  ث ١ٜ١ٖ ب١ ض 
٢َٝ ٜاغا ٥ٝكطاض نطا٠ٚ َٝط٠ عٝدل٠ت ي١  دٝا، ١٥ٚ ضغّٛ ٚ غ١ضاَات١ ب١ث ٢َُٜ نٛضزغتإ، ي زاٚا ي١ سه١َٛت٢ ١ٖض

َٜت، ب١ؽ ي١ٚا١ٜ١ْ َا١ٜ٠ٚن٢ تط  َٝػتا ٠ٚض١ْطرل ٠ٚضططت٢ٓ ٚ ٠ٚض١ْططت٢ٓ ١ْٝ، ٠ٚنٛ قإْٛ ١ٜ١ٖ ََٛه١ٓٝ ٥
َٜت َٜت ٚ ٠ٚضبيرل َٞ بهط َٝب١د ١َّٝٝ، ١َغس٠ض٣ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ د ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َا٣٠ٚ١ْ ططٜٓي١ ٠ٚ١٥ ١َغس٠ض٣ غ

َٝس٠ز٠ٜٔ، ت١ب١ضٚعات ٚ ٖٝبات،   ي١غ١ض ٥اغت٢ ْاٚخ٪،   ي١غ١ض  ١َُٝ ططٜٓي٢ ث َٜه١ ٥ نٛاض٠ّ، ن١ ١َغس٠ض
َٜه٢ تط ١ْٝ، خ٪ ١٥ٚ  ٥اغت٢ ز٠ض٠ٚ٠، ٥ٝذل ١٥ٚ نٛاض ١َغس٠ض١ٜ٠ ب٪ ت٢ًَٜٛ١ غٓسٚٚق١ن١، ٖٝض ١َغس٠ض

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ باغٝإ نطز، ز٠ضباض٣٠ ت١ب١ضٚعات ٚ ٖٝبات ٢ٖ ْاٚخ٪ٚ ٢ٖ ت١ؾاق٣١ْ٬ٝ ن١  ب١ض 
َٜه٢ ٥ٝٓػا٢ْ  َٜت، ب٪ ت٢ًَٜٛ١ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ٠ٚنٛ ناض َٞ بسض َٝت ططٜٓي١ٝن٢ ظٜاتط٣ ث ز٠ض٠ٚ٠، ٚا زٜاض٠ ي٠ٚ١ ب

١ٚ غٓسٚٚق١، ي٠ٚ١ ٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ٚ نٛاض غ١ضنا٠ٚ غ١ض٠ن١ٝٝ، نٛاض غ١ضنا٣٠ٚ غ١ض٠ن١ٝٝ ب٪ ت٢ًَٜٛ١ ٥
 ب١ز٠ض ٖٝه٢ تطَإ ١ْٝ، غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
َٝت؟ َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز.ض  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ باؾ١، ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ق١س َٝؿٓٝاض٠نامن ث َٝو ي١ ث ي١ٚ بٛزد١ٜ١ با، نْٛه١ ناى  ١1:4 ٠َٚي٢ٖ٬ َٔ ١ٜن
َٜه٢ غ١ض ٠تا٢ْ ٜإ ض٩ش٣  زنت٪ض سػٔ ٚت٢ ١َ١٥ ز٠ع١ُ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ق١س١، ١ْؾاتات ١َٖٛٚ د٪ض
غ١ض ٠تا٢ْ عاي٢َ١ ١ٜ١ٖ، َْٛاغ١بات ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ز٠تٛا٢ْ ت٪ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ به٣١، خ١َيو باْط به٣١ ١٥ٚ 

َِٝ باؾ١ َٓٝـ ت٥١ٝس َٜت١ ١ْؾاتات ١َب١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥، ث َٝو ن١ ز ٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ، ن١ ي١ بٛزد١ ١َٖٛٚ غاَي
( ّ١َٝٝ َٜت ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١، غ١باض٠ت ب١ بط ط٣١ غ َٝو زابٓط َٜع٠، ؾت تبذ ايب١ضز٠ّ ١٥ٚ ث١ضي١َا١ْ ب١ض 

َٜت٠ٚ١، ١٥ٚاْٞ تطٜـ ٚتٛ َٓتذات٘ ٚ َٜت، نْٛه١ ١ٖض تٛتٔ ١ْطط تٔ ٚ َْٛت١دات١نا٢ْ ٠ٚ١٥ ظٜاز بهط
َٜت٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ غ١ ٢َٜ بيط َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ض  ضاَات٢ َطٚض٣ ١٥ط١ض ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ َٛغت١عػ١ٝناْٝـ بيط

١َُٝ ض٩شا١ْ ب١تاٜب١ت٢ ي١ عٛت١ًنإ  َٝت، نْٛه١ ٥ َٝهُإ ١ٖب ١َُٝ ي١ غ١ضاَات٢ َطٚض٣ ؾت َٝت ٥ َٝس٠ن ت
َٜت، ض٩شا١ْ ز١ٜ٠ٖا ٚ غ١ز٠ٖا ض ٚٚزا٣ٚ ٖاتٛن٪َإ  خ١غت١خا١ْناصيإ ب١ ض ٚٚزا٣ٚ ٖاتٛن٪ زاطرل ز٠نط
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َٝ َٜت، ب٪ب َٜت، زٚاٟ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛاؾ١قات٢ ٜاغا٢ٜ ٚ ٥ػَٛي٢ ب٪ ٠ٚضز٠طرل ت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ف ؾ١ق١ض١ٜ٠ى ظٜاز بهط
َٝت، ب١َي٢َ ظ٩ض ١َُٖٝٛ ض ٩َيٝإ  ٠ٚ١٥ف َٔ ب١ باؾ٢ ز٠ظامن، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥ٚقاف ض ٩َي٢ ١ٖب

َٝت، نْٛه١ ي١ خٛتب١ناْسا ٖا٢ْ خ١َيو بس٠ٕ ن١ ب١ ظ٠نات ٚ ب١ غ َٝه٢ ١ٖب ١ز٠ق١ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ؾت
(،  ٥اٜا غ٥ٛاي١ن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ٚ ٖٝبات ٚ ت١ب١ضٚعات١ ز٠تٛاْري )اهلبات ٚايتربٚعاتباؾ١، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ 

َٝت١ ط١ٚض٠نإ، ٥اٜا ب١ٚ  َٝري؟ ٠ٚنٛ ي١ ؾطَ ٩ن١خا١ْنإ، ٠ٚنٛ ي١ غٛث١ضَاضن ١َٜٓ طؿت١ٝنإ زابٓ غٓسٚٚم ي١ ؾٛ
َٞ َٝب١د َٜط٠ ز٠تٛاْري ١٥ٚ ٥ٝؿ١ د به١ٜٔ؟ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ٥اٜا غ١ٜاض٠ ٚ ١َقاْٝع ٚ ١َغاؾ٢ َٛظٜط ٕ  ز

َٜت، ٖٝض  َٝٔ ث٣١ً تاٜب١ت٢ ب٪ ت١عري بهط ب١ ق١س١؟ ب١َي٢َ َٛظٜط ٕ ب١ ق١س١، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ز٠َي
َٜت ي١غ١ض  َٜت، ٠ٚ١٥ ي١ َازز٠نا٢ْ تطزا ١ٜ١ٖ، غ١ٜاض٠ف ب٪ ن١ؽ ْانط زض ث١ٜ١ًن٢ تاٜب١ت٢ ب٪ ت١عري ْانط

َٝو ١٥ٚ  َٝـت ١َٖٛٚ ؾت َٝو بهات؟، سه١َٛت ْاتٛاْ َٝري سه١َٛت ١َٖٛٚ ؾت ًَ غٓسٚٚق١، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ب
( ٚ١َُٝ ١٥ َٝٝسا، ١٥ط١ض ٥ ٢ََٜٓ ٥اَاش٠ّ ث َٜو به١ٜٔ ب١ 111بهات، َٔ ٠ٚنٛ زٚ ( ز٫٩ض٠ )ع٢ً ا٫قٌ( ب٪ ١ْؾ١ض

َٝٓر ٠ٚ١٥ْس٠ َٝعا١ْٝ ظٜاز به١ٜٔ، ب511٪) َٝػتا ث َٝت ٥ َٝػتا  ( ز٫٩ض، ١ٜع٢ٓ ز٠ب ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، ن١ ٥
َٝه١، ظ٩ض باضططا٢ْ تط ٚ ظ٩ض ٥ٝؿ٢ تط٣ ١ٜ١ٖ، ن١  َٝت ٠ٚ١٥ بها ٚ ؾت ي١ّ نات١زا بط ٚا ْان١ّ سه١َٛت بتٛاْ

 ٣َٚٛ١ٖ ططٜٓي١ ٠ٚنٛ ١َ١٥، ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسا  يكازض زظ٢ٜ٠:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زٜاض٠ ١ََٖٛٚإ ث١ض٩ؾ٢ ٠ٚ١٥َإ ١ٜ١ٖ، ن١ ظ٩ضتطٜٔ زاٖات ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ زابري به١ٜٔ ٚ َػ٪ط١ض 
َٝب١د٢َ بهات، غ١باض٠ت ب١  ٢َٝ ٜاغان١ د َٜت ب١ث َٝطزض َٝٞ ض از٠غج به١ٜٔ، ب٪٣٠ٚ١٥ بتٛاْري ١٥ٚ ١٥ضن٣١ ن١ث

َٜو ي١بٛزد٣١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٠ ت١ضخإ نطز٢ْ بط  ١َُٝف ثؿتيرل٣ ي١ٚ ث ٢َُٜ نٛضزغتإ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١، ٥
َٜت٠ٚ١،  2113ز٠ن١ٜٔ، ي١نات٢ طؿتٛط٪نطز٢ْ بٛزد٣١ غاَي٢  ز٠تٛأْ ١٥ٚ باب١ت١ ي٣َٚ١ ١ٜى ٫ بهط

َٝيا١ٜن٢ ٢َٝ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ ي١ ثط٩ش٠   د َٜت٠ٚ١ ي١ْاٚ بٛزد١، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ زاٖات٢ غٓسٚٚم ب١ث ي١ب٪ بهط
َٝري زاٖات٢ زا١ُٝٝ٥ ٚ غابٝت١، ن١ ت١خػٝػات٢ سه١َٛت١ ت١خػٝػات٢  ٜاغان١ ٖات١ٝ، ًَ َٝه٢ زاٖات٢ نٛ ب ب١ؾ

َٜهٝـ ي١ بٛزد٣١ نٛضزغتإ، بٛزد٣١ طؿت٢ غاَي٢ ) (٣ ب٪ ٠ٚ2113ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت١ٝ ٚ، ١٥ط١ض بط 
َٜص٣٠ غ١ضا١َن١، ٥اٜا ١٥ٚ غاَي١ غ١ضا١َن١  ٢َٝ ض  َٝهٝـ غابٝت ١ْٝٝ، ْػب١ٝٝ، ب١ث َٝت ٚ زاْسضا، ب١ؾ ن١ْس ز٠ب

َٜص٠ن١ ي١ ط٪ض إ زا١ٜ، زاٖات٢ غ١ضا١َن١ ٣٠ٚ١٥ ي١  َٜت؟ ٠ٚ١٥ ض  َٜص٠ن١ ن١ْس ب١ب١ض ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ز٠ن١ٚ ض 
َٝؿٓٝاض٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ن١ٜٔ، ي١ ) ١َُٝف ثؿتيرل٣ ي١ ث َٜت 5بط ط٣١ ١ٜن١ّ ٖات٠ٚٛ ن١َ١، ٥ %(ـ١ن١ بي٪ض زض

َٜص٣٠ غ١ضا١َنإ دٝا15ٚ%( ١ٖتا )11ب٪ ) َٜص٣٠ )%(ـ١ف، ض  َٜو ب١ ض  َٜعإ ١ْٖس %(ـ١، ن١ 5اظ٠، ض اغت١ ب١ض 
َٜو ) َٝؿٓٝاض٣ ظٜاز نطزصيإ نطز ١ْٖس َٜو )25ث ي١ب١ضن٢؟ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ زاٖات٢  %(51١ٜ%(ـ١، ١ْٖس

َٝٓا٢ْ، ي١غ١ض ١٥ٚ بط طا٣١ْ  َٝؿإ، ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض ٖ غ١ضا١َنإ خ٪٣ دٝاٚاظ٠، ١٥ٚ غ١ضا٣١ٜ١َ ي١غ١ض دي١ض٠ن
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َٝؿإ، ن١ ٜاغاٟ قا٢ْْٛ ض٠قاب ٍَ ٣٠ٚ١٥ قا٢ْْٛ ب١ض٠ْياض ب٣٠ٚ١ْٚٛ دي١ض٠ن ٣١ ق١س٢ دٝاٚاظ٠ ي١ط١
َٜص١ٜ٠ن٢ غابٝت ي١ غ١ضا١َن١  َٜص٠نإ ب١ دٝاٚاظ٣ ٖات١ٝ، ْاتٛاْري ض  غ١ضا١َنإ دٝاٚاظ٠، ي١ب١ض٠ٚ١٥ف ض 
َٝري، ٠ٚنٛ زاٖات ي١ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ٜاغانإ ٠ٚنٛ ١ٜى ب٢َ ٚ، غ١ضا١َ ي١غ١ض ١َٖٛٚ  زابٓ

َٝهطز، ١٥ٚا١ْ ٖ٪ناض٣ تٛٚف ب٢ْٚٛ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾٝا١ْٕ، ض اغت١،  ١٥ٚ ٖ٪ناضا٣١ْ ن١ زنت٪ض بؿرل ٥اَاش٣٠ ث
ي١ب١ض٠ٚ١٥ غ١ضا٣١َ زاْسضا١ٜ، غ١ضا١َ ي١غ١ض ١٥ٚ ؾتا١ْ زاْسضا١ٜ ن١ ٖ٪ناض٣ غ١ض٠ن١ٓٝ ب٪ ت١ؾ١ْ١نطز٢ْ 

ٚٚق١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ ٚ تٛٚف بٕٛٚ ب١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ثطغٝاض نطا ١ْؾاتات ن١ٝ؟ ١٥ٚ غٓس
َٝؿاْيان١،  َٝؿاْيا١ٜى بهات٠ٚ١، زاٖات٢ ٥ا١ْٖي١ن١، زاٖات٢ ؾط٩ؾت٢ٓ تابً٪نإ، زاٖات٢ ث َٝو غاظ بسات، ث ٥ا١ْٖي
َٝو داٖٝع٠ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ١٥صتا٢َ بسات، باؽ ي١  َٝو ي١ ب٪ غٓسٚٚق١ن١، ١ٖض د٪ض٠ ١ْؾات َٝت١ زاٖات بب

َٝ ٢َٜٓ طؿت٢ ث َٝؿإ نطا غ١ضا١َن١ ن١ٝ ٚ ي١ ؾٛ َٜت، ن١ دي١ض٠ن ٜٛػت ْانات، ن١ ١٥ٚ ٚضز٠ناض١ٜ باؽ بهط
َٝؿإ ي٣َٚ١ ساَي١ت١نإ زٜاض٣ نطا١ٜ، ن١ ي١  ٢َٝ ٜاغاٟ ب١ض٠ْياض ب٣٠ٚ١ْٚٛ دي١ض٠ن ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ْٛٚغطا١ٜ ب١ث
َٜٝٛػت ْانات ن١ ي١ ٜاغاٟ غٓسٚٚم  ١َٜٓناْٝـ زٜاض٣ نطا١ٜ، ب٪١ٜ ث َٜت؟، ؾٛ َٝو غ١ضا١َ ؾ١ضظ ز٠نط   ساَي١ت

َ١َُٝ ١ٖ َٝري ٥ َٝط٠ باغ٢ به١ٜٔ، ب َٝؿإ ي َٜت ي١غ١ض دي١ض٠ ن ٛٚ ٚضز٠ناض١ٜنا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ غ١ضا١َ ؾ١ضظ ز٠نط
َٝػتا ٠ٚظاض٠ت٢  ب١ْٝػب١ت ت١خػٝػات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، ن١ ض اٚ ٚ ب٪ن٢ْٚٛ دٝاٚاظ ١ٖبٛٚ، تا ٥

َٜو ثاض٣٠ ت١ضخإ نطز١ٜ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١، ب٫َ١ّ غٓسٚٚم ١ْب٠ٚٛ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١٥ٚ  ت١ْسضٚغت٢ بط 
َٜت ٚ،  ١َُٝ ب١ باؾ٢ ز٠ظاْري ١٥ٚ بط ٠ ثاض١ٜ٠ ي١ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ت١ضخإ بهط ١ْخ٪ؾٝا١ْ، ٥
َٝت، ١٥ٚ زاٖاتا٣١ْ ن١ ي١ بط ط١نا٢ْ  َٜت١ زاٖات ي١ ب٪ غٓسٚٚق١ن١، ب٪٣٠ٚ١٥ غٓسٚٚق١ن١ ب١ ق٠ٛت تط ب بهط

١َّٝٝ زا ٖات١ٝ ١٥ٚا١ْ زاٖات٢ غابذي، ٥ ٢َٝ زاٖات٢ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ غ َٜت ب١ث َٜص١ٜٝ٠ ز٠ط٪ضزض ٣ٚ١ تط ض 
 غ١ضا١َنإ، غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
َٝٓذ١ّ.  ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز٣٠ ث

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓذ١ّ:  َازز٣٠ ث
َٝٓـإ     َٝهٗ ٠َٜٛ ز٠بـات بـ٪ ث َٜيت غٓسٚٚم ب١ض  َٝهٞ ١٥َٝٓساض ٚ زٜـاضٟ نطزْـٞ غـ١ض٩ى ٚ زا١َظضاْـسْٞ     ١٥صت١َْٛ

َٜع    َٝيت ٚ ض ــساَ ــا٠ٟٚ ١٥ْ ــٞ َ ــاضٟ نطزْ ــساَاْٞ ٚ زٜ َٝٓا١٥ْ ــ١ض٩نٞ    ي ــ١ غ ــو ي َٜ ــَٛٞ بط ٜاض ــ١ ١َضغ ــ١ناْٝإ ب ْ
َٝٛإ ١٥ْساَـ١ناْٞ خ٪ٜـسا، ٜـإ     َٜيت ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ي١ْ َٝت، ١٥صت١َْٛٞ ١٥َٝٓساض ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ز٠ضز٠ن

َٞ ط١ٜاْـسْٞ ٥ـ١ٚ ١٥ضناْـ١ٟ          ي١ ن١غاْٞ زٜهـ١ٟ خـا٠ٕٚ ؾـاض٠ظاٜٞ ٚ ث    ػـج٪ضٟ يٝصْـ١ زضٚغـت بهـات بـ٪ بـ١د
 زٜاضٜٝإ ز٠نات.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ب١ ع١ض٠ب١ٝن٣١.
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َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ اـاَط١:

ز٥ٝط٘ ٚتعٝني اعغا٥٘ ٚؼدٜاد َاد٠ عغاٜٛتِٗ    ٘ ٚؼدٜد ًَٝٓا٤ ٜضدز بتػهالٜتٛىل اداز٠ ايضٓدٚم فًظ ا
َٚهاؾ٦تِٗ َسضّٛ )قساز َٔ ز٥ٝظ فًاظ اياٛشزا٤  ٚسًاظ آَاا٤ ايضآدٚم إ ٜػاهٌ َأ باني اعغاا٥٘ اٚ          

 غريِٖ َٔ ذٟٚ اـرب٠ ٚاالختضاظ ؾاًْا يًكٝاّ باملٗاّ اييت تددٖا.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ.

َٞ(:ب َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضت  ١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ، ن١ ت١غ١يػٛزي َازز٣٠  ٢ًَ ثط٩ش٠ن١، يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ث َٝٓذ١ّ ي١ ١٥ق ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ث
َٝت١  ١َّٝٝ بب َٝؿٓٝاضَإ نطز بٛٚ، ن١ َازز٣٠ غ َٝؿذلٜـ ث ١َّٝٝ، ن١ ث ٍَ َازز٣٠ غ َٜت ي١ط١ َٝٓذ١ّ بي٪ض زض ث

َٜت٠ٚ١ ب١ َاز ١ٜ٠َٛٝ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ بهط ١َّٝٝ ٚ، ب١ٚ ؾ َٝت١ َازز٣٠ غ َٝٓذ١ّ بب َٝٓذ١ّ ٚ، َازز٣٠ ث ز٣٠ ث
ٍَ ب١ْسضيإ نطز٠ٚٚ ب١ٚ  ٜػهٌ فًظ ٜط٢ُ فًظ اداز٠ ايضٓدٚم ٜٚتأيـ َٔ..  اٚاَل:ع١ض٠ب٢ ) ٚات١ خا

١ٜ٠َٛٝ، ن١ ي١ بط ٣ ١٥صت٢ْ١َٛ ١َٛ٥ْا٣ غٓسٚٚم، ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٣٠ غٓسٚٚم ث َٝو ؾ َٝت، ن١ ي١َا١ْ ث َٝو ب
َٝت،  ب

 ايضش١: ز٥ٝطَا. ٠ٚظٜط ٚاسد:
 اثٓني: َدٜس عاّ االَٛز ايضش١ٝ: ْا٥ب ايس٥ٝظ.

 ثالث١: َدٜس عاّ ايػؤٕٚ االداز١ٜ ٚ املاي١ٝ يف ٚشاز٠ صش١: َكسزَا.
 عغَٛا. :ازبع١: ايطبٝب املدتط مبعاؾ١ اَساض ايطسطإ

 املاي١ٝ ٚاالقتضاد: عغَٛا.مخط١: َدٜس١ٜ احملاضبات ايعا١َ يف ٚشاز٠ 
 ثاَْٝا: يًُذًظ االضتعا١ْ باـربا٤ ٚ املطتػازٜٔ َٔ داخٌ ايٛشاز٠ ٚ خازدٗا.

 ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓذ٠ٚ١ ي١ ثط٩ش َٝب٢ٓٝ  ٣٠15 ٜاغان١ تانٛ ن٪تا٢ٜ َازز٠نإ، ن٪تا٢ٜ ب١ َازز٣٠ ١ٖض ي١ َازز٣٠ ث ١٥ط١ض ت
١َُٝ تا ض از١ٜ٠ى َازز٠ناصيإ ث١غ١ْس  به١ٜٔ ن١َذل ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ يٝص٣١ْ زاضا٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ض ا٣ ٥
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َٝٓر ي ١َُٜ غ١ض َازز٣٠ ث َٝػتا ز َٝبُٝٓٝإ ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ َازز٠نإ، ب١تاٜب١ت٢ ٥ ١ ض ٣ٚٚ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ت
َٝسا١ٜ، ي١ب١ض٠ٚ١٥  َٜو ن١ّ ٚ نٛض ٣ ت زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ، ي١ض ٣ٚٚ ٜاغا٢ٜ ٚ ي١ض ٣ٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ ١ْٖس
َٜت، ١ٖض٠ٖٚا  َُٝإ باؾ١ ن١ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ب٪ بهط َٝٓر، ب٫َ١ّ ث ١َُٝ ٠ٚنٛ ؾهط٠ ث١غ١ْس٣ ز٠ن١ٜٔ َازز٣٠ ث ٥

َٜع يٝص٣١ْ ٜاغاٜـ تاض از١ٜ٠ى ٥اَاش٠ٜإ ب٠ٚ١ زا، ي١ٜ٫١ن٠ٚ١ نْٛه١ ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٣٠ غٓسٚٚقُإ  ب١ض 
َٜٝٛػت٢ ب٠ٚ١ ١ْٝ ن١  ١ٜ١ٖ، ي١ٜ٫١نٝؿ٠ٚ١ ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْاَإ ١ٜ١ٖ، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ث
َٝه٢ ٥ٝساض٠  َٝت، باؾذل ٚا١ٜ ١َدًٝػ َٝه٢ ٥ٝساض٣ ١َٖي٦اٚغا٣ٚ ١ٖب َٝٓٔ، ٜإ ١ٖٜه١ي َٝه٢ ٥ٝساض٣ ب ت١ظ٠خَٛ

َٝت،  َٝت، ناض٠ن٣١ ضاث١ضاْسٕ ب َٜت ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ب َٝت، نْٛه١ ١َغا٢ًٜ ٥ٝػتٝؿاض٣ ز٠نط ١ْى ٥ٝػتؿاض٣ ب
َٝٛإ  ١َُٝ ٠ٚنٛ ؾهط٠ ض اظٜٔ، ب٫َ١ّ ْاظامن ن٪ٕ بتٛاْري دٝاٚاظ٣ به١ٜٔ ي١ْ َٜت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٥ ق١س٠ٚ١ ٠ٚضبيرل

َٜٝٛػت ١ ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٠ ٚ ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا، ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا ب٪؟ ٠ٚ ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٠ ب٪؟ ب١ض ا٣ َٔ ث
َٜٝٛػت١ ن١ ت١ْٗا ثؿت بب١غتري ب١ ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٠، ٜإ ز٠غت١ٚاش٣٠ ١َدًٝػ٢  ب١ض ا٣ يٝص١ْن١َإ ث
َٜعإ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ  ٥ٝساض٠، ١ْى ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا ٚ، غ١ض ي١ ٣َْٛ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ب١ ١َٖا١ْٖي٢ ١ٖضزٚٚ ب١ض 

َٝٝإ باؾ١، ث ٍَ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ٚ، ١٥ٚ باب١تا٣١ْ ن١ٚا خ٪ٜإ ث َٝهسا ض اٟ ي١ط١ َِٝ باؾ١ ي١ ١َٖٛٚ خاَي
١َٜٓٝ غ١ض باب١ت١ ت١ْؿٝع١ٜنإ ٚ، غٛثاؽ. َٜت، نْٛه١ ي١َ١ٚزٚا ز َٜع ٠ٚظٜطٜـ ٠ٚضبيرل  ب١ض 

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ؾ١ضَٛٚ.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ط٪ض ا٢ْ ت١غ ١َُٝ ي١ط١ ١َُٝ ٥ َٝهٗات٣١ غٓسٚٚق١ن١ٜ١، ب٫َ١ّ ٥ َٝؿ١َإ ١ْٝ، نْٛه١ باغ٢ ث ١يػٛي١ٝن١ٜٔ ن
َٝو ي١ ١٥صت٢ْ١َٛ  َٝت، ب١ ١َضغَٛ َٝه٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ١٥َٝٓساض٣ ب ٍَ َازز٠ن١ زأٜ، ن١ ب١َ١ضغَٛ ي١ط١
َٝه٢ غ١ضب١خ٪١ٜ، ض اغت١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢  َٝت، نْٛه١ بازلإ ي١ غٓسٚٚق ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ بط ٜاض٠ن١ ز٠ضبه

َٝه٢ غ١ضب١خ٪١ٜ، غٛثاؽ.ت١ْسضٚ َٜت، ب٫َ١ّ باغ١ن١ ي١ غٓسٚٚق  غت٠ٚ١ٝ طط٣َ ز٠زض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ باؾ١ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا بي٪ض زض٣َ ب١ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠، ١٥ٚ  َِٝ ث َٝهٗات٣١ ن١ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ زآٜا٠ٚ َٔ ث ث
 باؾ١.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )ناى عُط ١ٖٚضا٢َ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ٚ ب١ض  َٝط -ن٢َ ت  -ناى ؾٛإ -٥ا١ْٖط خإ -ناى زي

َٜباظ -تاضا خإ -زلرل٠ خإ َٝط خإ -ز. ض  ١ٖٚضا٢َ. ظٝإ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط -ؾً
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َٜع عُط قسٜل ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت،  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٜى بط ط٣١ ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط ثؿتٝٛا٢ْ ي١ زاض ؾت١ٓن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ن١ّ، ب١ؽ ث
٢َ١َٝٝ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ٠ٚ١٥ي١ٕ،  َٝت، بط ط٣١ غ َٝت ٜإ ١٥صت١ْ١َٛن١ ١ٖب ثاَْٝا ١٥ٜٚـ ب٪ ١َدًٝػ١ن١ ١ٖب

َٜهدطاٚ ٚ غ١ْت١ض٠ بط ط١ٜ١ن٢ ت َٝت، ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ ١٥ٚ ض ١َّٝٝ ب٪ ١َدًٝؼ ١ٖب َٜت غ ط٣ ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط
٢َُٜ نٛضزغتأْ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝهاض  ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ، ي١ ز٠ض٣ٚ٠ ١ٖض ْاسهَٛٝا١ْ بهات،   ١٥ٚا٣١ْ ي١ْاٚ ١ٖض

َٞ بهات ١٥ٚا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ ١ْخ٪ؾ َٞ بهات ٚ، ٥ٝػتٝعا١ْٜإ ث َٝطث١صت٠ٚ١، ٥ٝػتؿاز٠ٜإ ي ٢ ؾ
٢َُٜ نٛضزغتإ ث١ٜسا بدي ٜإ  َٜهدطاٚٚ غ١ْت١ضا١ْ   ي١ ْاٚ ١ٖض نْٛه١ ٥ُٝها١ْ ي١ زاٖاتٛٚ زا ١٥ّ د٪ض٠ ض
َٝت ب٪ ظٜاز  َٜهدطاٚ ٚ غ١ْت١ضا٣١ْ ن١ ١ٖٕ، ٥ٝػتؿاز٠ٜإ ١ٖب ظ٩ض بدي، ي١ ز٠ض٠ٚ٠ف ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ١٥ٚ ض

َٜعا٣١ْ ن١ ي١ٚ ١َداي١ ٥ٝ  ـ ز٠ن١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.نطز٢ْ قابًٝٝات٢ ١٥ٚ ب١ض 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

َٝط ؾ١ضَٛٚ.  ناى زي
َٝط ستُٛز: َٜع ستُس زي  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜ ١ْٝ ن١ غ١ضزاصيإ ز٠نات،  َٞ ز٠ن١ّ، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط خ٪٣ ٚت٢ ت١ْٗا ١ْخ٪ؾ٢ ١ٖض َٔ ي٠ٚ١ ز٠غت ث
١خ٪ؾ٢ ْاٚن١نا٢ْ ْا٠ٚض اغت ٚ دٓٛب٢ عرلام ٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ب١تاٜب١ت٢  ب٪ ١ْخ٪ؾدا٣١ْ ٖٝٛا، ب١َيهٛ ْ

ٍَ زا  ٢َُٜ نٛضزغتإ َا١ََي١ٜإ ي١ط١ ٢َُٜ نٛضزغتاْٝؿ١، ١َٖٛٚؾٝإ ع١ٜٓ١ٕ ٠ٚنٛ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ ١ٖض ١ٖض
َٝه٠ٚ١، ب٫َ١ّ ض٠بت٢  َٝٓذ١َ١، ١َٖٛٚ َازز٠نإ ض٠بتٝإ ١ٜ١ٖ ث َٝط٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ن١ َازز٣٠ ث َٜت، ي ز٠نط

َٝ ؿٛٚ غٓسٚٚقُإ ت١ؾهٌٝ نطز، ٥اَاصت١ناْٝاصيإ ز٠غت ْٝؿإ نطز، غ١ضنا٣٠ٚ زاضاُٜٝإ َازز٠نا٢ْ تط٣ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ، ناض٠ناْٝؿ٢ ب٪ ١َٖٛٚ  َٝط٠ زا ١َٖٛٚ ؾؿاض٠ناصيإ خػت١ غ١ض ١ٖض ز٠غت ْٝؿإ نطز، ب٫َ١ّ ي

٢َُٜ نٛضزغتاْٝـ بٛٚ، ب٪ صي١ْٚٛ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٠ٖٚا١ٜ  ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ، ْاٚن١نا٢ْ تط، ب٪ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
َٝه٢ تط، ب٪ ناض٠غ١ض٣ ١ْخ٪ؾ٢، ٠ٚنٛ ٖا٫َٚٚت٢ ١٥ٚ  َٝو َٔ ز٠نِ ب٪ ٫َٚت ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٠ٖٚا١ٜ ن١غ
َٜت، ب١َيهٛ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ َٔ س١ق٢ خ٪ّ ز٠ز٠ّ، ٥ٝٓذا ي١زٚا٣ ٠ٚ١٥ ناض٠غ١ضّ  ٍَ زا ْانط ١َٜٓ ناضّ ي١ط١ ؾٛ

َٝػتا ١٥ٚ ١٥صت١َْٛ ٢َُٜ نٛضزغتإ ٥ ٠َٜٛبطز٢ْ ز٠ن١ٕ، ب٫َ١ّ ي١ ١ٖض َٝٔ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  َٝٞ ز٠َي ١، ن١ ث
َٝهطز٠ٚ١ْٝ، ن١ ي١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ  َٝت، غ١ٜط ز٠ن٣١ ي١ ز٠غت ث َٜه٢ تط٣ ١ٖب غٓسٚٚم، ٜإ ١ٖض ْاٚ
َٝطٜاض٣ طؿت٢، ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣، ٣َٚٛ١ٖ  ٠َٜٛب١ض٣ شَ َٞ ز٠نات ن١ غ١ض٩ن١ تانٛ ب١ض  ز٠غت ث

٢َُٜ نٛضزغتاْ َٝت ١٥ٚ ١ٖض ي١ ١ٖض َٝت، ن١ٚات١ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝ ب ١ ١َ١٥ ي١ٜ٫١ى، ي١ٜ٫١ن٢ تط٠ٚ٠ ن١ ب١ّ ؾ
َٜعَإ ١ٜ١ٖ ب٪ ١َٖٛٚ ١ْخ٪ؾ١ٝى،  ١َُٝ ض  َٝت، ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾا٣١ْ ٥ َٜو زابٓ َُٜٓا١ٜٝى، ث١ٜط ٠ٚ ١٥صت١ْ١َٛ ض 

َٜت، ي١ َٞ بيرل َٜعٜإ ي َٝت ض  َٝطث١صت١ٚ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ ططاْا١ْ، ١ٜع٢ٓ ب١ض اغت٢ ز٠ب ١ٖض ١ْت٠ٚ١  ن١ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ
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َٝت َازاّ غ١ضنا٣٠ٚ  َٜت، ن١ دٝاٚاظ٣ ١ٖب َُٜٓا١ٜٝنٝـ زابٓط َٜٝٛػت١ ض  َٝو زابٔ، ب٫َ١ّ ث ٚ ي١ ١ٖض ٫َٚت
٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ،  َٝت ي١ ب٢ٜٓ١ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾا٣١ْ ي١ ١ٖض َٝو ١ٖب ٢َُٜ نٛضزغتا١ٜ٠ٚ١ْ، ؾ١ضق زاضا١ٜٝنإ ي١ ١ٖض

٢َُٜ نٛضزغتإ زإ، ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ن١ َٝت، ١ٖض ت١ْٗا ؾؿاض٠ زاضا١ٜٝن٣١  ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض َُٜٓاٜٞ زاز٠ْ ض 
َٝػتا  ١َُٝ ب١ْٝػب١ت عرلاق٠ٚ١، ن١ ٥ ٢َُٜ نٛضزغتإ، باؾ١ ٥ خػت٠ٚٛت١ غ١ض ز٠غته١ٚت١ن٣١ زاضا٢ٜ ١ٖض
١َُٝف خ١ضد٢ غٝاز٣ ٚ بٛزد٣١ غٝاز٣ ٚ بٛزد٣١ سان١َُٝإ  َٝهري ي١ سه١َٛت٢ ؾٝسضازي عرلام، ٥ ب١ؾ

َٝػتا٠ٚ ١ٖ ١َُٝ ي١ ٥ ٍَ ١ٜ١ٖ، ب٪ ٥ ٍَ بسات ي١ط١ َٝط٠زا ٢ٖٓٝ ٠ٚ١٥ ْان١ٜٔ، ن١ ١٥صت٢ْ١َٛ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ١ٖٚ ض ي
 ١َُٝ َٜت ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١، ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ َٝه٢ زابٓط َٝو ي١ بٛزد٣١ سان١ُٝ ْٝػب١ت سه١َٛت٢ عرلاق٢، ن١ ب١ؾ

ز٣ ١َٖٛٚ ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ عرلام ٥ٝػتؿاز٠ ي١ٚ غٓسٚٚق١ ٚ ي١ٚ غ١ْت١ض٠ به١ٕ، ي١ٜ٫١ن٢ تط٠ٚ٠ ١َغ١ي٣١ ظٜا
بٛزد٣١ ١ْٚتُٓإ ١ٜ١ٖ ي١ عرلام، ي١ عرلام ظٜاز٣٠ بٛزد٣١ ١ْٚشيإ ١ٜ١ٖ ي١ ١٥صتا٢َ ؾط٩ؾت٢ٓ، ب٪ 
َٜت ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١؟ باد٢ ز٠ضا١َت ٚ خاْٛٚب١ض٣٠  َٜص١ٜ٠ ظٜاز٣٠ بٛزد٣١ ١ْٚت زا١ْْسض َٝو ي١ٚ ض  ب١ؾ

٢َٜٓ َٜت ب٪ ١٥ٚ غٓسٚٚق١؟ ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥َا١ْ ؾٛ ؾٝعًري، ب١ ؾٝع٢ً ثاض٠ٜإ  عرلاقُإ ١ٜ١ٖ، ب٪ ي٠ٚ١ زا١ْْسض
َٝػتا زاْطإٚ ب٪ غ١ضنا٣٠ٚ زاضا٢ٜ، ب١ض اغت٢  َٜٓا٣١ْ ن١ ٥ َٜت ٚ ثاض٠ٜإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ؾٛ تٝا ز٠غت ز٠ن١ٚ
َٝه٢ تط ١َغ١ي٣١ بط ط٣١  ٍَ ٠ٚ١٥، خاَي َٝت، ١َ١٥ ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝن٢ ن١ّ ب غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ي١ٚا١ٜ١ْ ظ٩ض ب١ؾ

َٝ َٝؿذل، ٠ٚ١٥ف ١ّٖ ١ٖؾت١ّ ٠ٚنٛ خ٪٣ ٠ٚنٛ زاضا١ٜٝنا٢ْ ْاٚخ٪، ث َٝري ٢ٖٓٝ َازز٣٠ ث ًَ َٝت١ ١ٖض ب ِ باؾ١ بب
َٜت ب١ ت١ب١ضٚعات٢ خ١َيو، ب١ ٖاٚناض٣ خ١َيو،  َٞ بسض َٜت٠ٚ١، ظٜاتط ططٜٓي٢ ث َٝيا١ٜن٢ ب٪ بهط َٝط٠ د زٜػإ ي

َٝط٣ خ١َيو ن١ ١ٜ١ٖ.  ب١ خ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

٠َٜٛبطز٢ْ غٓسٚ َٝط ٠ٚ١٥ باغ٢ ب١ض  َٝؿٛٚ ناى زي ٚق١ن١ ز٠نات، باغ٢ غ١ضنا٣٠ٚ زاضا٢ٜ ْانات، ن١ ي١ َازز٣٠ ث
 َْٛاق١ؾ٣١ ز٠ن١ٜٔ، نا٠ٚن١ّ.

َٝط ستُٛز: َٜع ستُس زي  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ث١ْا  َٝت، ن١ ز٠َي َُٜٓا١ٜٝنإ زابٓ َٝت ض  َٝػتا ١ٜ١ٖ ٢ٖٓٝ ز٠ن١ّ، ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ز٠تٛاْ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ ٥
َُٜٓا٢ٜ ز٠ضبهات، ب٪٣٠ٚ١٥ ببات١ ب١ض غ١ضنا٠ٚ  َٝٓذ١ّ زا١ٜ ض  زاضا١ٜٝنإ، ١٥صت١ْ١َٛن١ ن١ ي١ َازز٣٠ ث

٢َُٜ نٛضزغتأْ، دٝاٚاظٜإ ١ٜ١ٖ  َُٜٓاٜٞ ز٠ضبهات ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض ٥ٝػتؿاز٠ ي١ عرلاقٝـ بهات، ٜاخٛز ض 
٢َُٜ نٛضزغتأْ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٍَ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ ز٠ض٣٠ٚ ١ٖض  ي١ط١

َٜع   :ث١ضي١َا١ٕض٩نٞ غز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.

 
 
 



 46 

 
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   :زٚؤفب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ َٜت زاسي١ظض َٝت، ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ١٥ط١ض سيا١ْٚ َٜت َٛناؾ١٥١ن٣١ ي١ْاٚ ٫به َٝت َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ز١َ٠ٚ ت، ز٠ب
ادٝح ي١ زْٚٝا٢َٜ غتاؾ١ن١ ١َٖٛٚ َٛت١ب١ضع بٔ )ظ٪ي١ْت٢(، ١٥ط١ض تاضخي٢ ١ٖض ١٥َٛغ١غ١ٜ١ن٢ ْ

٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١َٖٛٚ ١٥ععا١ٜنا٢ْ َٛت١ب١ضٜع ب١ٜٓٚٛ بٝسا١ٜت، ظ٩ض غٛثاؽ.  خبٛ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ناى ؾٛإ  ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ زاٜط ؾت٠ٚٛت٠ٚ١ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ باؾذل٠، َٔ ثؿتيرل٣ ي١ٚ غٝػ١ٜ١ ز٠ن١ّ، ي١ٚ ز٠ق١ ز٠ن١ّ، ن١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜ
َٝت، ب١تاٜب١ت ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١غت١،  َٝت، ٠ٚى ي٣٠ٚ١ ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا ب ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٣ غٓسٚٚم ب
ي١ ب١ٓض ٠ت٠ٚ١ٝ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ، ظ٩ض باؾ١ ن١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ غ١ض٩ن٢ ١٥ٚ 

َٝت ١َ١٥  َٜت ١٥صت٢ْ١َٛ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٣٠ غٓسٚٚق١ن١ ب ٢َٝ ز٠ٚتط َٝو ١ٜ١ٖ ث ١ٜى، زٚٚ: ١٥صت١َْٛ
َٝٛ ١٥ٚ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠، ب١تاٜب١ت ١٥ط١ض ٠ٚظٜط٣  َٜت٠ٚ١ ي١ْ ٢َٝ بهط َٝطث١صت١، ١ٜع٢ٓ َٔ ٥ٝكذلاح ز٠ن١ّ د ؾ
َٜت٠ٚ١، نْٛه١  َٝيا٣ بهط َِٝ باؾ١ ي١ّ ت١ؾه١ًٝ ٥ٝساض١ٜٝ د َٝـت، ث ت١ْسضٚغت٢ غ١ض٩ن٢ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ ١ْب

َٝو ب١ض اغت٢ ١َٖا َٝط٠ٚ٠ غٓسٚٚق ١َُٝ ي َٝطث١صت٠ٚ١، ٥ ٢َ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ زٜاض٠ ن١ٝ، ١ٜع٢ٓ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ؾ
َٝطث١صت١ٜإ ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ.  زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، ب٪ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ف، ١٥ٚا٣١ْ ن١ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 زلرل٠ خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زلرل٠ عبسار ازلاعٌٝ:  ب١ض 
َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠، َٓٝـ ثؿتيرل٣ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ن١ّ ب٪ زاض ؾت٠ٚ١ٓن٣١، ن١ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا 
َٜت ب٪ ) )اضتػازٟ ، َٔ س١ظ ز٠ن١ّ االختضاصني  )ذٟٚ(ٚ، ١ٖض٠ٖٚا زاْسضا٠ٚ فًٝظ اداز٠ ايضٓدٚمبي٪ض 

َٝت ي١ ١٥ٚضا٢َ غ١ض ٠تا٢ْبأٚزاّ َٝت، ١ٜع٢ٓ ٥ٝدتكام ب َٝؿه١ٚت٠ٚٛ، ١َغ١ي١ٕ ( ب َٝػتا ت١ن١ٓي٪دٝا ظ٩ض ث ٥ ،
َٟ، ب٪ صي١ْٚٛ ١٥ؾٝع٣١ )طا١َٕ ْاٜـ(  َٞ ؾ١حت٢ ب١تٔ ٚ ١٥ٚا١ْ ع٬ٝز ز٠نط َٞ دٛضع٣١ نُٝٝا٣ٚ، ب١ب ب١ب
َٞ داض ز٠ٜب١ْ١ بٔ ١٥ٚ ١٥ؾٝع٣١ٜ١  َٝو، ب١ؽ زٚٚداض، غ َٞ ؾ١حت٢ ١َٖٛٚ ؾت َٝػتا ي١ تٛضنٝا ١ٜ١ٖ، ب١ب ٥

َٜٓ ١َٜٝن٣١ ز٠تاٚ َٝت ت١سسٜس٣ بهات، َٔ زاٚا ١ٜنػ١ض طط ت٠ٚ١، ب١َي٢َ ٥ٝػتؿاضٜٔ ي١ ١٥ٚضاّ، ٠ٚ١٥ ز٠تٛاْ
ز٠ن١ّ ن١ ٥ٝػتؿاض٣ ٜإ ٥ٝدتكاق٢ بٔ ي١ ١٥ٚضاّ، ١٥ٚإ ز٠تٛأْ ١٥ٚ ١٥دٗٝعا١ْ ت١سسٜس به١ٕ، ي١ ب٪ 
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َٝت١ ْا٣ٚ َٜت ٚ ب ، ١٥ٚ ١َدًٝػ١ زابري به١ٕ، ب٪ ١٥ٚ بٓها١ْ ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ؾ١خػٝات َت١ت١ٚعري ٥ٝعاؾ١ بهط
 ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١ز٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت  َٝط٠ ب١ؽ ١٥ٚ ٫َٛس١ظ١ٜ٠ّ ١ٜ١ٖ، ن١ ز٠َي ْاظامن ١ٜى  )طبٝب كتط مبعاؾ١ أَساض ايطسطإ  َٔ ي
َٝو ب٪ ت١س٬ًٝت٢ غ١ض  َٝط٠ ١٥ط١ض ١ٜن َٝو ٥ٝدتػاغ١ن٣١ ي١ َٛعاي١د٣١ غ١ض ٠تإ ت١بٝب ي َٝت، ١ٜن ٠تا٢ْ ب

َٜٝٛػت١ ي١ ب٪ ٥ٝدتػاغ٢ غ١ض ٠تإ، ز٠ّٚٚ ٥ٝكذلاسٝؿِ ١ٜ٠ٚ١٥  َٝو ث َٝت، ١ٜع٢ٓ ظٜاتط ي١ ت١بٝب ب
َٜت ) ٍَ ثاَْٝا: يًُذًظ االضتعا١ْ باـربا١ْ٤ْٛٚغط َٜو ٜإ َٛغت١ؾاض ي١ط١ َٜت١ ؾ١ؾ١ّ، خ١برل (، ب١َيهٛ بهط

َٝت ز َٞ بٛٚ ٜإ ْا؟ ت٥١ٝس٣ ٥ا١ْٖط خاْٝـ ١َدًٝػ١ن١ ب َٜٝٛػت٢ ث َٝو ث َٝٔ ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠ت١ن١، ١ْى نات ابٓ
َٝط٠ زا  َٝت ٚ ي َٜو ن١َ١، ٚا به١ٜٔ ١٥ط١ض ب ز٠ن١ّ، ن١ برل٩ن٣١ ت١ت١ٚع ي٠ٚ١َ١ ن١ ي١ْاٚ ٫َٚت١ن١َإ ت٪ظ

َٝهري، غٛثاؽ. َٝت، َت١ت١ٚعري ي١ط١َيٝإ ظ٩ض ظٜاتط ز٠تٛاْري ٥اَاصت١ن٣١ بج  ١ٖب
 :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/َٜع ب١ض 

َٜباظ ؾ١ضَٛٚ.  زنت٪ض ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ت١ق١ٚض ْان١ّ، ١ٜع٢ٓ َٔ ٖٝض  َٝت، ٜاخٛز ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا ب ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ ب ي١ط١
ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٝؿ١ّ ي١ط١ ٍَ ٠ٚ١٥ ١ْٝ، ب٫َ١ّ ن َٝؿ١ٜ١نِ ي١ط١ َٝط٠ ْٛٚغطإٚ ٚ خٛز٣ ن ١ّ ْاٚا٣١ْ ن١ ي

١َُٝ برل  َٝه٢ زاضا١ٜٝ، ١ٜع٢ٓ ١٥ضن٢ تط٣ ١ْٝ، تا٠ٚنٛ ٥ َٝه٢ ٥ابٛٚض١ٜ، ١٥ضن غٓسٚٚق١ن١، ١٥ضن١نا٢ْ ١٥ضن
َٝه٢ َٛخت١ؽ خب١ٜٓ١ ْاٚ ١٥ٚ  ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚظٜط٣ غ١س١ خب١ٜٓ١ ْاٚ ١٥ٚ ١َٚظٚع٠ٚ١، ٜإ ت١بٝب

٠َٜٛ ١َٚظٚع٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١ ١٥ ٠َٜٛبطز١ْن١ٕ ثط٩غ١ٜ١ن٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣ ب١ض ٍِ صت٢ْ١َٛ  ب١ض 
َٝجطغطا٣ٚ  ز٠ب١ٕ، ١ْى ثط٩غ١ٜ١ن٢ ظاْػت٢ ثعٜؿه٢، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥َا١ْ ٚ، ٠ٚظٜط غ١س١ ب٪خ٪٣ ي
 َٞ َٝب١د َٝطث١صت١ٜ١، ن١ ١٥ٚ ي٣َٚ١ ١٥ْسا١َ ٚ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ن١ غٝاغ١ت٢ ١٥صت١ْ١َٛن١ د ١٥صت٢ْ١َٛ ؾ

َٜٝٛػت ز٠ َٝه٢ تطٜؿ٢ خب١ٜٓ١ غ١ض ؾإ، ن١ زٜػا٠ٚ١ْ ٥ُٝعا نطز٢ْ ١٥ٚ ز٠نات،   ث ١َُٝ زٜػا٠ٚ١ْ ١٥ضن نات ٥
٠َٜٛبطز٢ْ زاضا٢ٜ  َٝه٢ ب١ض  َٜٝٛػت١ ١٥صت١َْٛ َٜت، ث َٜٝٛػت١ ثاض٠ ب٪ ٠ٚ١٥ ٚ ب٪ ٠ٚ١٥ غ١ضف بهط َٝبا١ٜ١ْ، ن١ ث نت

ٍَ ن٪ َجاْٝا٣ زٜه١ ع١قس زضٚغت به١ٜٔ، ن١ ٥ٝػتػُاض ب١ٚ ثاض٠ٚ١ٜ٠ ز٠نات، ن١ سٝػاب٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات ي١ط١
َٝطٜٔ ٚ، برل ي٠ٚ١  َٞ بػج َٝه٢ تط٣ ث بهات، ب٪ ز٠غت ن١ٚت٢ٓ ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه٢، ١ْى ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝؿ
َٜٝٛػ١ خ١َيه٢  ١َٓٝٓٝ ْاٚ ١٥ٚ ١َٚظٚع٠ٚ١، ١َ١٥ ثط٩غ١ٜ١ن٢ ٥ابٛٚض١ٜ ث َٝه٢ َٛخت١ؽ ب به٠ٚ١ٜٓ١ ت١بٝب

٠َٜٛبطز١ْ ن١ب  ٔ، غٛثاؽ.َٛخت١غ٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣ ي١ْاٚ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض 
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط خإ ؾ١ضَٛٚ.  ؾً
َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠  َٜهدطا٠ٚنا٢ْ ن٪١ََي٢ ١َز٢ْ٠ ٚ، ١ٖض ي َٔ ثؿتيرل٣ قػ١نا٢ْ ناى عُط ١ٖٚضا٢َ ز٠ن١ّ، ب١ْٝػب١ت ض
َٜهدطاٚا١ْ س١ظ  َٝو ي١ٚ ض َٜهدطا٠ٚ ١َعاْاتٞ ١ٜن ١َُٝ ب١ض اغت٢ ؾ١ضَاْي٣١ ض ز٠ن١ّ باؽ به١ّ، ٥

َٜهدطا٠ٚ ن١ ي١  َٝػتا زضٚغت ١ْنطا٠ٚ، ١٥ٚ ض ٢َٝ ٜاغا ي١ٚ ث١ضي١َا١ْ ز٠ضنٛٚ تا ٥ ْاسه١َٝٛنإ، ن١ ب١ث
َٝه٢ ظ٩ضٜـ نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي١  َٝػتا ز٠عُ َٝطث١صت١ ١ٖتا ٥ َُٝا٢ْ زضٚغت ب٠ٚٛ، ب٪ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ غً

َٝه٢ 7/01/0101 َٝػتا دٛاب٢ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١ ي١  نتاب  02/4/0100نطز٠ٚٚ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪، ١ٖتا ٥
١َُٝ ١ْٝ زاٜتٝإ ب١ٚ ؾ١ضَاْي١ٜ١،  ٍَ ٚتٜٛٚا١ْ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿ٢ ٥ ١َُٝ ١ْٝ، زٚا٣ زٚٚ غا َٝٝإ ٚت٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿ٢ ٥ ث

٥ ٍَ َٝػتا ١٥ٚإ ن١ ١٥ط١ض ي١ط١ َٞ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝـ بهات، ١ٜع٢ٓ ٥ َٝه٢ ١ٜ١ٖ ب١ب ١ٚ ؾ١ضَاْي١ن١ف غ١ض٩ن
َٜباظ ٚت٢، ؾٝع١ًٕ ناض٠ن١  َٝذي١ ي٣٠ٚ١ ن١ زنت٪ض ض َٝت ب َٝسا ب َٝه٢ ٥ٝـ به١ٕ، ١ٜع٢ٓ ت َٜهٛث َٜهدطاٚا١ْ ب١ض  ض
٣َٚٛ١ٖ زاضا١ٜٝ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ن٪١ْ٫َ١َ خ٪ٜإ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ خ١َيه٠ٚ١ ز٠ن١ٕ ٚ، خ١َيه٢ ؾاض٠ظإ ثاض١ٜ٠ن٢ 

َٜت باؾٝـ ن٪ز٠ن٠ٚ١ْ١، ي١ٚا١ٜ١ْ ظ٩ض ثاض٠ن٣١ ١٥ٚإ ز٠ٚض٣ ظٜات َٝت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٣٠ٚ١٥ ب٪ ظٜاز بهط ط ب
َٝت ٠ٚنٛ َ٪ظ٠ف زٚا٢ٜ زاٚا٣ َٛناؾ١٥١ ز٠نات،  َٝه٢ تط ب خ١َيه٢ َت١ت١ٚعٝـ بٔ، نْٛه١ ١َ١٥ ١٥ط١ض خ١َيه

َٝت ب١ باض ططا١ْٝى ي١غ١ض٣، غٛثاؽ.زاٚا٣ ثاض١ٜ٠ن٢ ب٪ ب١ض   ٠َٜٛبطز١ْن١ ز٠نات، ظ٩ض ز٠ب
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ٝإ خإ ؾ١ضَٛٚ.ظ
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه١ ن١ ٢ْ١ٜ٫ ٥ابٛٚض٣ ١٥ّ غٓسٚٚق١  َٜباظ ز٠ن١ّ، زٜاض٠ ٠ٚ١٥ غٓسٚٚق ثؿتيرل٣ ب٪ ن١ْٚٛنا٢ْ زنت٪ض ض
َٞ ز٠نات، ب١ بط ٚا٣ َٔ ي١ ز٠غت ْٝؿإ نطز٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ١٥ْسا١َنا٢ْ ز٠غت  َٝب١د د

َٜت ب١ ز٠غت ْٝؿإ نطز٢ْ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١ غ١ْت١ض٠ ْ ٝؿإ نطز٠ٚٚ، ظٜاتط ز٠بٛٚا١ٜ ططٜٓي٢ بسض
َٝطث١صت١، نْٛه١ ١٥ٚإ ز٠ظأْ ٢ْ١ٜ٫  ثعٜؿه١ٝنإ، ن١ تاٜب١تٔ ب١ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٝنا٢ْ ؾ

َٜٝٛػتٝإ ب١ ن١ْس َٜٝٛػت١، ٜاخٛز غا٫َٕ ث ١ٜ١ٖ، ب٪ زابري  ٥ابٛٚض٣ ١٥ٚ غ١ْت١ضا١ْ بط ٣ ن١ْس بٛزد٣١ ث
١َٜٓض٣ ١٥ٚ  َِٜ زا ْٛ َٜعطان٣١ ١ٖض َٞ ثاض َٝساٜٚػت١ٝ ثعٜؿه١ٝنإ، ز٠بٛٚا١ٜ ١٥ٚا١ْ ي١ ١ٖض غ نطز٢ْ ث
َٜٝٛػت١؟  َٝسا بٛٚا١ٜ، نْٛه١ ١٥ٚإ ظٜاتط ١َٖيػ١ْياْسٕ ي١ٚ بٛاض٠زا ز٠ظأْ، ن١ ن١ْس بٛزد١ ث غ١ْت١ضا٣١ْ ت

 غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.نٛ
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َٜػتإ ستُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ تاظ٠ ْانات، ١ٜن١ّ  َٜٝٛػت ب١ زضٚغت نطز٢ْ ١٥صت١َْٛ َٝٓر ١ٜ١ٖ، ن١ ث َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض َازز٣٠ ث َٔ ت
َٝه٢ زاضا٢ٜ تاظ٠ زضٚغت ز٠نات ب٪ سه١َٛت، ز٠ّٚٚ زضٚغت نطز ٢ْ زضٚغت نطز٢ْ ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ١٥ضن

ٍَ ١٥ٚ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ يٝص٣١ْ ٜاغاِٜٝ، ن١ ٠ٚظٜط ٚ بطٜهاض٣  ١٥َيك١ٜ١ن٢ تاظ٠ ٚ ظٜاز نطز٢ْ ض ٩ت١ٓٝ، ب٪١ٜ ي١ط١
َٝٓٔ، ١ٜن١ّ َٛخت١غٔ، ز٠ّٚٚ  َٝو ب ٠َٜٛب١ض ٚ ١٥ٚا٣١ْ خ٪ٜإ ٠ٚظاض٠ت٢ ق١س١ ١٥صت١ْ١َٛن١ ث ٠ٚظٜط ٚ ب١ض 

 ٚ، غٛثاؽ. ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ ض٩تري ٚ ١٥ٚ ١٥ضن١ زاضا١ٜٝف ْاخات١ غ١ض سه١َٛت
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض سػٔ.
َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت، ٜإ  َِٜ ب َٝو ١ٜ١ٖ، ي١ ب٢ٜٓ١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ عاٜس٣ ١ٖض ض اغت٢ ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ٝؿهاي
١َٜٓضا٢ْ عاٜس٣ ١َٖٛ َٝػتا ١٥ّ قا١ْْٛ ١ٖض ي١ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ١َدًٝػ٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ْٛ َٝت، ٥ ٚ عرلام ب

َٝػتا ي١ بٛاض٣ ت١ْؿٝع نطزٕ زإ، ب٪١ٜ ١٥ٚ قا١ْْٛ ظٜاتط  َٜٓس٣٠ٚ١ْ ب٪نطا، ٥ َٜـ ١َٖإ قإْٛ خٛ عرلام، ي١ٚ
َٝه ٢َُٜ نٛضزغتإ زاْسضا، ب١ْٝػب١ت خاَي٢ ١٥ّ َازز١ٜ٠ زٚٚ ب١ؾ١، ب١ؾ َٝت، ب٪ ١ٖض َٝو ١ٖب ٝإ ١َدًٝػ

َٝت، ي١غ١ض ١٥غاغ٢ زٚٚ ١َبس٠ْ ، َٛؾه١ًٝ ١ْٝ  ز٠ّٚٚ ٥ٝػتٝعا١ْ بهات ب١ يٝذإ، يٝذا٢ْ خ٪٣ زضٚغت ب
َٝبِٝٓٝ  َٝٓا ت َٝت، ٖٝض ؾ١ضم ْانات، ب٫َ١ّ ن١ ْاَٚإ ٖ َٝت ٜإ ١َدًٝػ٢ ٥ٝساض٠ ب ْا٣ٚ ١َدًٝػ٢ ١َٛ٥ْا ب

٢َٝ ٥ٝتٝذاٖات٢ تاظ٣٠ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ْا٠ٚن١، ١ٜن١ّ: ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ن١ٚ َٝت، ب١ث ا ٠ٚظٜط٣ ق١س١ ض ٥٠ٝؼ ب
َٝت١ ٦ٜ١ٖات٢ َٛض اقٝب،  َٝت، ز٠ب غٝػت٢َ١ ت١ْسضٚغت٢، ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ي١ ٦ٜ١ٖات٢ ت١ْؿٝع٣ ز٠ضز٠ن
َٜٝٛػت١ َٛضاعات٢ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ن١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ زاخ٢ً يٝذا٢ْ ت١ْؿٝع٣  ١َُٝ ي١ قا١ْْٛناصيإ ث ٚات١ ٥

َٝو ١ْن١ٜٔ، نْٛه١ ٥ َٜهٝإ ١ٜ١ٖ، ن١ خ٪ٟ دٛظ٥ ١ٚ َٛضاقٝب١ ي١غ١ضٜإ ٚ س١ق٢ َٛساغ١ب١ ٚ ١َٖٛٚ د٪ض
َٝو ي١ٚ  َٝت ١٥ّ ١ٖٓٝ ض٠قاب١ٝ بهات، زٚٚ: ب١ْٝػب١ت ت١بٝب ٚ َٛخت١ؽ، ١ٜن بٛٚ ي١ ت١ْؿٝع، ٥ٝذل ْاتٛاْ

َٝٓري ز٠خي١ٜٓ١ ْاٚ ٥ٝ ١َُٝ ي١ ٥ٝساضات٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ن١ٜٔ ١ٜ٠ٚ١٥ زنت٪ض٣ باف ز٠ٖ ساضات، ن١ ٣١ْ٫َ١ٖ ٥
َٞ: ب١ْٝػب١ت  َٝت باؾ١، غ َٞ ْانات، ب٪١ٜ ١٥ٜٚـ ١ْب َٝب١د زاخ٢ًٝ ٥ٝساض٠َإ نطز ٥ٝؿ١ن٣١ خ٪٣ د
َٝت، ٥ٝتذا٢ٖ ز٢َ٠ٚٚ ب٪ن٢  َٜهدطا٠ٚنا٢ْ ن٪١ََي٢ ١َز٢ْ٠، ظ٩ض ت١بٝع١ٝ ١ٖؾيَب ٚ ٥ٝعتٝازٜؿ١ ١٥ط١ض ١ْب ض

َٝسا٠ٚ؟، ن١ ١٥ّ ١َدًٝػ١ يٝذإ ب٪ خ٪٣ زضٚغت بهات؟ َٜياَإ ث ٠ٚظاض٠ت يٝذا٢ْ تٛب٢ ١َٖٝؿ٢ٜ١  ١٥ٚ ض 
١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ١َ١٥ ي١غ١ض سٝػاب٢ َٝعا٣١ْٝ خ٪١ٜت٢، ب٫َ١ّ ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ غ١ضب١خ٪٢ٜ ظٜاتط٣ 
َٞ ز٠ز٠ٜٔ ن١ ١َ١٥ ب٪خ٪٣ يٝذا٢ْ ؾ٢ْ١ زضٚغت بهات، يٝذا٢ْ تٛب٢ زضٚغت  َٝت، س١ق٢ ٣٠ٚ١٥ ث خ٪٣ ١ٖب
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َٝت، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ق٢ُٝ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ ب٪ ز٠نات، ٥ٝعتُٝاز ز٠نات١ غ١ض ١٥ٚ ثعٜؿها٣١ْ ن١  خ٪٣ زاٜس٠ْ
َٝؿه١ف بهات، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت   د٪ض٠ ٖاٚناض١ٜنٝإ ث  بهات، بتٛاْ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝتإ ١ٜ١ٖ؟ يٝص٣١ْ َازي؟ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ.  يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ت
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜ  ٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت، ١َ١٥  ٠َٜٛبطزٕ ٜإ ١٥صت٢ْ١َٛ ١َٛ٥ْا ب َٝبُٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  ت١ْٗا زٚٚ ت
َٝو ن١ ب٪ ؾغًُٝإ ي١ب١ضن٢ ت١ ٠َٜٛبطزصيإ نطز، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ت١ْٗا غٓسٚٚق َٝؿٓٝاض٣ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  نطز؟ ث

٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚباض٣ غٓسٚٚق١ن١، َ ١دًٝؼ ١َٛ٥ْا عاز٠ت١ٕ ب٪ ز٠ظطا٣ ب٪ صي١ْٚٛ ب٪ ظاْه٪ ٚ ب٪ ١٥ٚا١ْ ب١ض 
 ٣٠َٜٛ َٝه٢ ١٥ٖٚا ط١ٚض٠ ب١ض  ٣٠َٜٛ ز٠بات، غٓسٚٚم ظ٩ض ي٣٠ٚ١ بهٛٚنذل٠ ن١ ١٥صت١َْٛ ١َدًٝؼ ١َٛ٥ْا ب١ض 
َٝت، ١٥ٚ  َٝؿٓٝاضَإ نطز ن١ )٠ٚظٜط٣ ق١س١( ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ غ١ض٩ن٢ ١٥صت١ْ١َٛن١ ب ببات ٚ، ث

٠غت ْٝؿاصيإ نطز١ٜ ٣َٚٛ١ٖ ث٪غتٝإ ١ٜ١ٖ، ٚات١ ٥ٝػتشساغ٢ ز٠ض٠د٣١ ٠ٚظٜؿ٢ ٣َْٛ ١ْٝ ن١غا٣١ْ ن١ ز
ب٪ خ١َيهإ، ١٥ٚا١ْ خ٪ٜإ ؾ١ضَاْب١ضٕ ٚ ث٪غت٢ خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ، ١َٚقٝع٢ خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ ي١ض ٣ٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ، 

َٜٝٛػت ْانات ١٥ٚ ١َٖٛٚ ت َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ نطا ن١ ث َٜٝٛػت ب١ ٠ٚظٜؿ١ ٚ ؾت٢ ٣َْٛ ْانات، ث ١بٝب١ ي١ْاٚ ١٥ٚ ث
َٜهدػت٢ٓ  ١َُٝ ب١ باسلإ ظا٢ْ زٚٚ ن١ؽ ثػج٪ض بٔ ي١ بٛاض٣ زاضا٢ٜ، ي١ ب٪٣٠ٚ١٥ ض ١٥صت١ْ١َٛ بٔ، ٥
زاٖات١نا١ْ، ٣ٚ١٥ تط ١٥َٔ ظ٩ض ١٥ضنُإ ب١ٚ غٓسٚٚق١ ض اغجاضز١ٜ، ب٪صي١ْٚٛ ت٥١ػرل ٚ ت١تٜٛط٣ ١َضانع٣ 

َٝت، ثعٜؿه٢ تٛب٢ ٚ ١٥ٚ د٪ض٠ ؾتا١ْٚ ٜٚكا١ٜ ٚ ناض٠غ١ض نطزٕ، باؾ١ ١٥ط١ ٍَ ١ْب ض ت١بٝبٝإ ي١ط١
َٜصنطزٕ ٚ  ٢َٝ بهات، غ١باض٠ت ب١ ض اٚ َٝب١د َٝت غٓسٚٚق١ن١ د َٝت، ١٥ٚ ١٥ضنا١ْ ْاتٛاْ ٍَ ١ْب ثػج٪ضٜإ ي١ط١
َٜص ب١ٚا١ْ بهات،  َٜيط١ٜن٢ ٜاغا٢ٜ ١ْٝ، ي١ب١ضز٠ّ ٣٠ٚ١٥ غٓسٚٚم ض اٚ ٥ٝػتٝعاض٠ ب١ ن٪١ََيي٣١ ١َز٢ْ٠ ٖٝض ض

٠َٜٛبطز٢ْ غٓس َٞ نطز٢ْ ناض٠نا٢ْ، ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  َٝب١د َٝـ خػذي ٚ د َٜص ب١ٚ ٫ٜاْا١ْ بهات، ب٪ ث ٚٚم ض اٚ
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْا٣ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ باؾ َٝؿٓٝاضا١ْ، َٔ ث َٝت  عغَٜٛه٢ ١َدًٝػ٢ غ١ض ٠تإ عغ١ٛ ٣٠ٚ١٥ ناى ؾٛإ ٚت٢ غ١باض٠ت ب١ٚ ث ب
َٝه٢ ز٠ضَاْػاظٜـ ٥ٝـ بهات، ١َغ١ي٣١ ز٠ضَإ ٚ ز٠ضَا٢ْ غ١ض ٠تا٢ْ  َٜت ثعٜؿه ي٣َٚ١، ١٥ط١ض بهط
َٞ غ١ْت١ض٣  ٠َٜٛب١ض٣ ١ٖضغ َِٝ باؾ١ ب١ض  َٝو ي١ٚ خٛؾها١ْ، ب١َي٢َ، ث َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ١ٜن َٝس٠ن٣َٚ١، ١ٖض٠ٖٚا ث ت

َِٝ  غ١ض ٠تا١ْٝن١ ي١ يٝص١ْن١ زابٔ ٖٝض ١َْاع١ت ١ْٝ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚإ يٝص١ْ زضٚغت به١ٕ، َٔ ث
َٝػتا ١ٜ١ٖ، ي١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ  َٜت، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ث١ضت ٚ ب٣١ٜٚ٬َ ن١ ٥ باف ١ْٝ يٝص١ْ زضٚغت بهط



 51 

َٜت، ي١ ٠ٚ َٜت، ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ف ز٠نط ظاض٠ت٢ ٖاٚناض٣ خ٪ف ز٠نط
َٜت،  َٜت، ي٫ٚ١ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ف ز٠نط َٜت، ي٣َٚ١ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ف ز٠نط ت١ْسضٚغت٢ ٖاٚناض٣ ١ْخ٪ف ز٠نط
َٜت، ١ْخ٪ؾٝـ ١ٜ١ٖ زٜٓاض٣ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ي١ب١ض٠ٚ١٥  َٜت نٛاض داض ٠ٚضٜيط ١َٖٛٚ ٚا٣ نطز٠ٚٚ ١ْخ٪ف ز

١َُٝ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ يٝص١ٜ١ْنُإ زضٚغت نط َٝػتا ٥ ز٠ٚٚ، ْٛٚغَٝٛا١ْ يٝص٣١ْ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ٥
َٝت ١٥ّ ض ٩َي١  َٜت٠ٚ١، ٜإ ز٠ب َٝط َٟ ز٠ْ َِٜ، ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطاْٝـ ظ٩ضب٣١ ب٪ ١٥ٚ ٖاٚناض٣ ب٪ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
َٝت، يٝص١ْ با٫َن١ ٣٠ٚ١٥ زضٚغت نطا٠ٚ َٛزٜط عا٢َ ؾ٢ْٚٛ٦  َٝت يٝص١ٜ١ْن٢ با٫َ ١ٖب َٜت، ز٠ب ١ٜندط

َٝت ب َٜٔ ق١س١ٝ، ؾ١ف، س١ٚت زنت٪ض٣ ثػج٪ضٕ ن١ ز٠ب َٜو بي٪ض زض َٞ َاْط ب٪ ؾ١ف َاْط داض َٜٔ، غ ي٪ض زض
ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ١ٖض ن١غ١ ٚ بٛزد١ٜ١ن٢  ٚ، َٔ ١َٖٛٚ بط ٜاض٠ن١ ث١غ١ْس ز٠ن١ّ، ١٥ٚنات١ ١٥ٚ ١ٖٓٝ َٔ ي١ط١
َِٜ، ١َٖٛٚ بط ٜاض٠نإ  َٝت ب٪ ١َٖٛٚ ١ٖض َٝط ١ٜى يٝص١ْ ١ٖب َٝت، ١ْخ ي١ب١ض ز٠غت بٛٚ يٝص١ٜ١ْن٢ خ٪٣ ١ٖب

َٝ  ت، ظ٩ض غٛثاؽ.ي١ٚ يٝص١ٜ١ْ ز٠ضن
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز٣٠ ؾ١ف.
َٜع ٖاٚض اظ ؾٝذ اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ:
َٝؿا٢ْ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١  ٠َٜٛبطز٢ْ ناض٠نا٢ْ ٚ ١ْخؿ١ن َٝت ب١ ب١ض  ١٥صت٢ْ١َٛ ١٥َٝٓساض١ٜت٢ تاٜب١ت ز٠ب

ٍَ ز٠نات، ١٥صت١َْٛٞ  ٚاتي١غ١ض٣ ز٠ض  َٝسا ن٪ْذل٩ ٠َٜٛنْٛٚٞ ناضٟ ت بط ٜاض٠ناْٞ ١٥ٚ ث٬ْا١ْٟ ن١ ب١ض 
َٝٓاٜٚسا زا١َظضا٠ٚ  َٞ نطزْٞ ١٥ٚ خٛاغتا١ْٟ ي١ ث َٞ ب١د َٜت١ب١ض ب٪ د َٜٝٛػت ز٠طط َٜيت بط ٜاضٟ ث ١٥َٝٓساض

 َٞ َُٜٓاٜٞ ٚ داض ْا١َٚ بط ٜاضا١ْٟ ب٪ د َٝٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ٜإ ١٥ٚ ض َٞ نطزْٞ ز٠ضنٕٛٚ ٚ ب١ث ب١د
 ب١تاٜب١تٞ ١٥ٜٚـ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ:

٠َٜٛبطزٕ ٚ ْٖٛـ١ضٜٞ ز٠غـت١ٚ    -1 َٝجطغ٠ٚ١ٓٝٚ بـ١ض  َٜهدػتين ناضٚباضٟ زظٟ ٚ ي زاْاْٞ ٥٫ٝش١ٟ ْاٚخ٪ٜٞ ب٪ ض
زا١َظضاْسْٞ ناض١َْساْٞ غٓسٚٚم ٚ ت١ضق١ٝٚ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ ز٠غت ْٝؿـإ نطزْـٞ َٛٚنـ١ٚ ثازاؾـت نـطزٕ ٚ      

َٝجطغ٠ٚ١ٟٓٝ غ١ض ظ٠ْؿيت َٝو ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ب١ناضٚ بـاضٟ ٠ٚظٜؿ١ٜاْـ٠ٚ١ ٖـ١َبت ٚ ب١ضظنطزْـ٠ٚ١ٜإ      ي ٚ ١ٖض ؾت
 ب٪ ٠ٚظٜط.

 زاْاْٞ ثط٩ش٠ٟ بٛزد١ٟ غا١ْ٫َٟ غٓسٚٚم ٚ سٝػابٞ ن٪تاٜٞ.-2
٠َٜٛ نـْٛٚٞ نـاضٟ غـٓسٚٚم ٚ ٜاغـاٟ       -3 َٝيت بـ١ض  غ١ٜط نطزْٞ ١٥ٚ ضاث٪ضت١ خٛيٝٝا١ْٟ ن١ غ١باض٠ت ب١ نـ٪ْ

 زاضاٜٞ غٓسٚٚقٔ.
َٝــ -4 ــاْٞ ث ــ١      زاْ ــٛٚز١َْسإ ي ــصاضزْٞ غ ــا٫َٚتٔ ٚ ١َٖيب ــطزٕ ٚ ث ــإ ن ــت ْٝؿ ــ٪ ز٠غ ــت ب َٜٝٛػ ــ١ضدٞ ث ٠ٛضٚ َ

َٝـت، نـ١           ٠َٜٛبطزٕ ٚ ز٠غـت١ٚ يٝصْـ١ٟ ْٖٛـ١ضٜٞ ثػـج٪ض٠ٚ٠ ز٠ب َٜيـاٟ بـ١ض  خع١َتيٛظاض١ٜٝناْٞ، ١َ١٥ف يـ١ ض
َٝت. َٜٓ َٝو ز َٜيت ي١ ن١غاْٞ ؾاض٠ظاٚ ثػج٪ض ث  ١٥صت١َْٛٞ ١٥َٝٓساض
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5-َٝ َٝٓإ ٚ غ١ضنا٠ٚناْٞ زاٖاتٞ غٓسٚٚم.زاْاْٞ ث٬ْٞ ثط  ث١ض٠ث َٞ نطزْٞ ٠ٚب١ضٖ  سإ ٚ ط١ؾ١ ث
 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ ايطادض١:

١ ايعاَا١ ايايت ٜطاري عًٝٗاا ٚاقاساز اـطاط ايايت ؼهاِ ضاري          خيتط فًظ االَٓا٤ باداز٠ غؤْٚ٘ ٚزضِ ايطٝاض
ايعٌُ ب٘  ٜٚتدر فًظ االَٓا٤ َا ٜساٙ الشًَا يتشكٝل االغساض اييت اْػأ َٔ ادًٗا طبكًا السهاّ ٖارا ايكاإْٛ   

 ٚا االْع١ُ اٚ ايًٛا٥ح اٚ ايكسازات ايضادز٠ تٓؿٝرًا ي٘  ٚي٘ ع٢ً االخط:
ًػااؤٕٚ املايٝاا١ ٚاالدازٜاا١ ٚايؿٓٝاا١ ي٦ًٝٗاا١  ٚتعااني ايعاااًَني بايضاآدٚم     ٚعااع ايًااٛا٥ح ايداخًٝاا١ املٓعُاا١ ي -1

ٚتسقٝاتِٗ ْٚكًِٗ ٚؼدٜد زٚاتبِٗ َٚهاؾأتِٗ َٚطا٤يتِٗ تأدٜبًٝا ٚنٌ َا ٜتعًل بػؤِْٚٗ ايٛظٝؿ١ ٚزؾعٗا اىل 
 ايٛشٜس يًٓعس يف اعتُادٖا.

 اعتُاد َػسٚع املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ يًضٓدٚم ٚاؿطاب اـتاَٞ.-2
 يف ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اييت تكدّ عٔ ضري ايعٌُ بايضٓدٚم ٚعٔ ْعاَ٘ املايٞ. ايٓعس-3
ٚعع املعاٜري ٚاالغرتاطات ايالش١َ يتشدٜاد ٚتسغاٝح ٚاختٝااز املطاتؿٝدٜٔ َأ خدَاتا٘ ٚذياو عأ طسٜال          -4

 ادازات ٚادٗص٠ ٚؾإ ؾ١ٝٓ َتدضض١ ٜػهًٗا فًظ االَٓا٤ َٔ ذٟٚ اـرب٠ ٚاالختضاظ.
ت١ُٝٓ اضتجُازات َٚٛازد ايضٓدٚم  ٚيًُذًظ إ ٜؿٛض ز٥ٝط٘ اٚ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ٚعع خطط تطٜٛس ٚ-5

 ظ٩ض غٛثاؽ.يًضٓدٚم يف بعض اختضاصات٘  
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ زاٚاٟ ١َٖي َٜٝٛػـت ْانـات          ٥ َٜـت، ث ٠ٛؾا٣٠ٚ١ْ ٜاخٛز ٫بطزْـ٢ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١َإ نـطز٠ٚٚ ٜـاخٛز ٥ًٝػـا بهط
َٜو:  ي١ب١ض ن١ْس ٖ٪ناض

ــت٫َ١ت١نا٢ْ )     ــاؽ ي١ز٠غ ــ١ ب ــ١ٚ َازز٠ٜ ــ١ّ: ٥ ــ١َإ     فًااظ االَٓااا٤   ١ٜن ــ١ ض اث٪ضت١ن ــذل ي َٝؿ ــ١ ث َُٝ ــات، ٥ ز٠ن
َٜٝٛػـت ْانـاتٔ )    َٝؿٓٝاضَإ نطز نـ١ ث َٞ، تـ١ْٗا    فًاظ االَٓاا٤   ث ٠َٜٛبطز٢ْ غـٓسٚق١ن١    ٖـ١ب ١٥صتَٛـ٢ْ١ بـ١ض 

٠َٜٛبطز٢ْ غــٓسٚقٝـ يــ١َازز٠ ) َٞ، ١٥ضنــ١نا٢ْ ١٥صتَٛــ٢ْ١ بــ١ض  (٣ ٜاغــان١ باغــهطا١ٜ، ٚاتــ١ ٥ــ١ٚ 3ٚ  2ٖــ١ب
ٍَ ١ٜ١ٖ ن١ باؽ ي١ تـ١قاضٜط ٚ ؾـت٢ غـٓسٚق١ن١ ز٠نـا، بط طـ١ٟ )      (٠، 5ٚ 3َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، دي١ ي٣٠ٚ١ زٚٚ خا

َٝؿـٓٝاضَإ نـطز ٥ـ١ٚ زٚٚ بط ط١ٜـ١      َُٝـ١ ث َٟ، طٛاغـتٝتُا٠ٚ١ْ يـ١ ض اث٪ضت١نـ٣١          ٥ َٞ ز٠َـض بهـط ٍَ َـازز٠ غـ ي١طـ١
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َٜٝٛػت ْانـا، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١     َٞ، بط ط١نا٢ْ تط ٖٝض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث خ٪َإ، ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ب٪ َازز٠ غ
َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥َإ نطز ن١ ) َٝؿـٓٝاض٠ن١ٜإ نـطزٜٔ،      فًاظ االَٓاا٤    ث َٞ ٚ ظ٩ض ي١٥١ْـساَاْٝـ ثؿـتيرلٟ ث ْـ١ب

 غٛثاؽ. ظ٩ض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

َٝبُٝٓٝإ نطز ب١ؾ١ ١ٖض٠ ظ٩ض٠ن٣١ ي١غ١ض ٥ـ١ٚ ض ٥٠ٝٝـ١ بـٛٚ نـ١ )     ١َُٝف ت َٝيَن،  فًاظ االَٓاا٤    ٣٠ٚ١٥ ٥ ْـ١َ
.َٞ َٝب١ٝٝٓٝنتإ ١ٖب  ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ١٥ط١ض ت

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝــ١ ٠ٚنــٛ َٞ ١٥طــ١ض يــ١ْاٚ   ٥ َٞ، بــ١آلّ نــات َٞ ٚ بــ٢ْٚٛ ٖــ١ب يٝصْــ١ ض ٥٠ُٝــإ ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١بٛٚ ٥ــ١ٚ َــازز٠ ٖــ١ب

َٝؿ١ٜ١نُإ ١ْٝٝ، غٛثاؽ. ١َُٝف ن  ث١ضي١َاْسا ١َ١٥ ١َْا، ٥ٝذل ٥اغا١ٜٝ ب٪ ٥
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/  َٜع ز. ض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ زاّ، غٛثاؽ.  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ َْٛاق١ؾ٣١ به١ٕ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ.  ز٠تا١ْٚ
َٜع اٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ط١ض  َٜع غـ١ٜطٟ بهـ١ٕ يـ١َازز٠ )       َٔ ث َٞ يٝصْـ٣١ بـ١ض  َٜتـ٠ٚ١،   13( بـ٪ ) ١ٖ6ضغـ ( ٥ًٝػـا بهط
َٜـت         ٠َٜٛبطز١ْنـ١، ب١ٜـ١ى َـازز٠ ز٠تٛاْط نْٛه١ ١َٖٟٛٚ ث٠ٜٛ١ْس٠ ب١ ٥٫ٝشـ١ ٚ ١٥ْعضيـ٣١ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ب١ض 

َٟ ١٥صت١َٕٛ خ٪ٟ ٜاخٛز ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ١٥ْعضي١ٚ ٥٫ٝش٣١ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ  َٜت ن١ بٛتط َٜو خبط َٜـو  ض  ض 
٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚباض٠نا٢ْ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٟ، ب٪ ب١ض   خبط

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ
َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َـازاّ ١٥صت١ْ١َٛنـ١   َٓٝـ ١َٖإ ض اٟ ناى ٥اضاَِ ١ٖٜـ١ ٚ ثؿـتيرلٟ ض ١ٝٝ٥٠نـ٣١ ز٠نـ١ّ نـ١ ٥ـ١ٚ َاززاْـ١        
َٟ نـ١      َٜت ٚ  ب١ٜ١ى َازز٠ بـاؽ يـ٠ٚ١ بهـط َٟ، ١َٖٜٛٚإ ٥ًٝػا بهط َٜو ز٠خط َٝيَن، ظ٩ض ب١ؾٝإ ب١ث١ٜط ٠ٚ ض  ْاَ

َٜو خبات، غٛثاؽ. َٜو ض  َٞ ٠ٚ١٥ ب١ث١ٜط ٠ٚ  ١٥صت١َٕٛ خ٪ٟ ز٠تٛاْ
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغاٟ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع  ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضَإ نـطز٠ٚٚ نـ١ يـ١َازز٣٠ )    ١َُٝف ي١ ض اث٪ضت١ن١َإ ث َٜٝٛػـت ْانـا    13(تـانٛ َـازز٠ )  ٥6 ( ٖـ١َٟٛٚ ث
َٞ، بـاؽ ي١٥١ضنـ١نإ ٚ ز٠غـت١آلت١نا٢ْ )     َٞ نـ١      فًاظ االَٓاا٤    ي١ْاٚ ٜاغان١زا ٖـ١ب ز٠نـا، تـ١ْٗا َـازز٠ى ْـ١ب

١َُٝ ْا٠ٚض ٩ن٢ َازز غـٛٚزَإ ٠ٚضطـطت    ْٟا٠ٚض ٩ن١ن١ي١  ي١ٚ َازز٠١ٜ٠ س١ٚت١، باؽ ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنإ ز٠نا، ٥
٠َٜٛبطز٢ْ غٓسٚم، غٛثاؽ. َٜهدػت٢ٓ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض   ب٪ ض 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ن١ٚات١ بط ١ْ٩ غ١ض َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكا  زض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ،َٟ َٜو خبط ٠َٜٛبطز٢ْ غٓسٚق١ن١ ب١َازز١ٜ٠ى ض  َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ن١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  ١َُٝ ث ٥

:١ٜ٠َٛٝ  ب١ّ ؾ
 جيتع اسًظ َس٠ ٚاسد٠ يف ايػٗس ع٢ً االقٌ ٚي٘ عكد ادتُاع يف اٟ ٚقت اذا اقتغت اؿاد١. -1
١ٝ اؿاعسٜٔ  ٚعٓاد تطااٟٚ االصاٛات ٜاسدح اؾاْاب ايارٟ صاٛت َعا٘         ٜضدز اسًظ قسازات٘ باغًب -2

 ايس٥ٝظ.

 تدٕٚ َٓاقػات ٚقسازات اسًظ يف ضذٌ خاظ ٜعد هلرا ايػسض. -3

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاضتإ ١ٜ١ٖ، ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜ َٝؿٓٝاض نطز؟ ؾ١ضَٛٚ. ٞيٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ث  ث
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ت٥١ٝس٣ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ّ ن١ ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 اٜٞ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.ت٥١ٝس٣ يٝص٣١ْ ٜاغ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝؿ١ٚا. َٝب٢ٓٝ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ؟ ١ٜى ن١ؽ ؾ١ضَٛٚ ناى ث َٞ ت  ن
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ف ٠ٚنٛ َازز٠نا٢ْ تط ن١ ١ٖض٠ٚنٛ ز. ض٩شإ باغٞ نطز، ظٜا َٜٝٛػـت  َٔ ث ز٣٠ ٚا ث
َٜٔ بـ٪ خـٛز٣ ١َدًٝػـ١ن١ ي١ٚاْـ١ٟ بـ١ زٚٚ          َٝيـ١ض  َٝذي، نْٛه١ ب١ ض اغـت٢ ١٥َـ١ ي ْا ي١ْاٚ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زا ١ٖب
َٝت٠ٚ١، ن٪١ْٝت٢ ق١ضاض زاْٝـ خب٠ٚ١ٜٓ١ ز٠غت١آلت٢ خ٪ٜإ ١ْى ٣٠ٚ١٥ نـ١   َٜو ن٪بب َٞ َاْط داض َاْط، ب١غ

ـَـ  َٝٞ ٥ــ١ٚ ٜاغــا٣١ٜ نــ١ ١ٖٜــ١، ب٪ٜــ١  ٔ ٚا١ٖغــت ز٠نــ١ّ نــ١ ١٥َــ١ف ظٜاز٠ٜــ١ ٥ًٝػــا ٥ٝذباضٜــإ بهــ١ٜٔ بــ١ث
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  بهط

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاضتإ نطز بط ١ْ٩ غ١ضَازز٠نا٢ْ زٜه١، َازاّ ي١ )  ٠َٛٝ ث ْـ١َا بط ٩ْـ١   فًاظ االَٓاا٤     زنت٪ض٠ ١ٖض٠ٚنٛ ٥
 غ١ضَازز٠نا٢ْ زٚاٟ ١َ١٥، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز. ض٩شإ   عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

.َٟ  َازز١ٜ٠ى، ض ٜعب١ْس٣ َازز٠نإ زٚاتط زٜاضٟ ز٠نط
 ١َ يتٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.شيًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايال

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطظاز.  ؾ١ضَٛٚ ناى ؾ
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜـ:عبداؿاؾغ ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٟ بطاز٠ضٜـ ثؿتيرلٜإ نطز ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ ) َٝؿٓٝاضٟ نطزٚ، ١ْٖس ( 6زٜاض٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ث
َِٝ ٚا١ٜ 13ب٪ ) َٟ، ث ٠َٛٝ باغٞ ٠ٚ١٥تإ نطز ن١ باظٟ ب١غ١ض زابسض َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ٥ َٞ ٣٠ٚ١٥ خبط َٝيَن، ب َ١ْ )

َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ٥ٝٓذا َْٛاق َٞ خبط َٞ َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ب َٜت، نْٛه١ ١٥ط١ض ١ْخطا١ٜ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ١٥ب ١ؾ٣١ ١ْنط
َٜت، غٛثاؽ.  بهط

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ١٥ٚ َا َٝطظاز باغٞ ي١غ١ض نطز ب١ت٥١هٝس ٚا١ٜ، ١٥ب ١َٜٓ ز٠ْي٠ٚ١، بـ٪  ٣٠ٚ١٥ ن١ ناى ؾ زز٠ ٥ًٝػا نطاٚا١ْ خبط
 ٣٠ٚ١٥ ي١ ثط ٩ش٠ن١.....

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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٠ٚ١َٜٓ ي١ن١ْس تا ن١ْس ب٪ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١.  زنت٪ض٠ بٝدٛ
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت١ َٝؿٓٝاض٠ خبط َٜت١ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠؟ ١٥ط١ض فًظ االَٓا٤ ز٠ْيسإ، ٥اٜا ) ت١ْٗا ١٥ٚ ث َٝيَن ٜإ ْا؟ بهط ن١ سي

َٝيَن، ١٥ٚ َاززاْـ١ ٖـ١َٛٚ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ )    فًظ االَٓا٤ ) َٜٝٛػـت  فًاظ االَٓاا٤   ن١ ز٠ْيُإ ب٪زا ن١ ١َْ ، ث
َٝؿـ١ن١ ي١غـ١ض )          َٟ، ن َٜتـ١ٚ، ت١غـٜٛت٢ ي١غـ١ض بهـط َٜٓسض ٤   )فًاظ  فًاظ االَٓاا  ْانا ٖـ١ض ١ٖؾـت َـازز٠ خبٛ

َٞ، ي١ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜن١ ) َاالَٓا٤  ب٢ ٖات١ٝٝ، يـ١ض اث٪ضت٢ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜـ    فًظ االَٓا٤  ٜإ ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ب
َٝٓـا   َٝؿٓٝاضٟ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ْي٢ ٖ َٜت١ ز٠ْيسإ ث ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ ٖات١ٝٝ، ١٥ط١ض ١َدًٝؼ ٥ٝساض٠ن١ خبط

َٝيَن، فًظ االَٓا٤ ن٘ ٠ٚ١٥ ) َٝت٠ٚ١، ْاَ  غٛثاؽ.١َٖيس٠ٚ٠ؾ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ٥اضاؽ.
َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ْـ١َا ١َدًٝػـٞ ٥ٝـساض٠ نـ٠ٚٛ     فًاظ االَٓاا٤    ١٥ط١ض ٖاتٛ ١٥ٚ باب١ت١ خطاٜـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١ ١٥َٝٓساضٜـ١ت٢ )   
َٜو ١َٖا٢َ ) ٢َٜٓ ١ْٖس َٝـٞ ١َٖيبػـيَت،     فًظ االَٓا٤ ؾٛ َٜٝٛػت١ ١َدًٝػٞ ٥ٝـساض٠ف ث ١ٜ١ٖ ي١ض اغتٝسا ن١ ث

     ،َٟ َٜهِ ١ٜ١ٖ ن١زٚاتط ض ٜعب١ْس٣ َازز٠نإ زاْسضا٠ٚ١ٜ ٖـ١َٛٚ َازز٠نـإ ٥ًٝػـا ْـ١نط َٝؿٓٝاض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث
َٜع يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ َٝٞ ١َٖيبػيَت، ب١ض  َٜٝٛػت٢ ب١ ٥ٝذطا٥ات ١ٜ١ٖ ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ ث ض ٜع  ١٥ٚ َاززا٣١ْ ن١ٚا ث

٠ٚ بٝدات١ َـ١ٖا٢َ ١َدًٝػـٞ ٥ٝـساض٠ٚ٠، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ثـط ٩ش٠      فًظ االَٓا٤  ب١ْس١ٜٝن٢ ب٪ زابيَن، ي١َ١ٖا٢َ )
َٝبها، غٛثاؽ. َٞ ب١د َٝت ناض٠نا٢ْ د َٞ، ١٥ٚ ١َدًٝػٞ ٥ٝساض١ٜ٠ زٚاتط بتٛاْ  ٜاغا١ٜن١ ب١ناًَٞ ز٠ضبه

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝ َٜعإ، ٥ َٞ )     ب١ض  َٞ ز٠َيـ َٝيَن؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ٠ٚآل      فًاظ االَٓاا٤    ػـتا ز٠خي١َـ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ ْـ١َ
َٝيَن؟ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ت١ْٝا ) َٞ سي َٞ ز٠َي َٝيَن، ن١ٚات١ ب١ظ٩ض١ٜٓ ١َٜٚٛ١ٖ3ت٢، ن َٟ سي ( ن١ؽ ز١ٜ٠ٚ

َٝيَن، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز٠نا٢ْ تط.  ث١غ١ْس نطا ن١ْ١َ
َٜع ز. ض٩شإ   عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١نٛضز١ٜٝن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َُٜٓ َٝهطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا٠ٚ.١ٜظٜط ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ض  َٝب١د َٜٝٛػت ز٠ضبها، ب٪ ٥اغاْهاضٟ د  اٜٞ ث
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زنت٪ض.
َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػـت  َٝسا٠ٚ، ث َٜـت    ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١ناتٞ خ٪ٜسا يٝص٣١ْ ٥ابٛٚضٟ ٥اَاش٠َإ ث ١ َا٠ٜٚـ١ى زٜـاضٟ بهط

ًَٞ ثط ٩ش٠ن١ ) َٝت٠ٚ١ ي١ ١٥ق َٓٝ َٜع ٠ٚظٜط تانٛ ت١عًُٝات ز٠ضبهات ١ْى ب١نطا٠ٜٚٞ سي ( َاْط ٖـات٠ٚٛ،  6ب٪ ب١ض 
َٝؿٓٝاضٟ ) ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ث َٟ ب٪ ٥3 ١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥ َا١ٜ٠ٚى زٜاضٟ بهط َٝؿٓٝاضٟ ٥ ( َاْيُإ نطز٠ٚٚ، ث

َُٜٓاٜ َٞ نطز٢ْ ٥ـ١ٚ ثـط ٩ش٠ ٜاغـا١ٜ نـ١ زٚاٜـٞ      د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ز٠ضنطز٢ْ ض  َٝب١د ١ٝنإ تا بتٛاْري غ١ض٠تاٟ د
 بط ٜاضزا١ْ ي١غ١ضٟ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓ  ٝاض٠ن٣١ ٜاغاٜٞ ٚ زاضاٜـ ز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.ت٥١ٝس٣ ١ٖضزٚٚ ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜبـاظ،     ٠ٚ١َُٜٓ )ثـ١ٜاّ خـإ، ز. ض َٟ قػ١ به١ٕ، ْا٠ٚناْٝإ ز٠خٛ َٜعا١ْ ز٠ٜا١ْٚ َٟ قػ١ بهات؟ ١٥ٚ ب١ض  َٞ ز١ٜ٠ٚ ن
 ناى عُط، ناى ٥اضاّ( ؾ١ضَٛٚ ث١ٜاّ خإ.

َٜع ث١ٜاّ اظيس ستُس  :ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ نـ١ )  َٜع ٠ٚظٜط َا١ٜ٠ٚى زابٓسض َٞ، بـ٪    3ثؿتيرلٟ ب٪ن١ْٚٛن٣١ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ ن١ ب٪ ب١ض  ( َـاْط بـ
َٟ ٚ َازز٠نإ ٥ٝعاؾ١ بها، غٛثاؽ. َٞ بهط َٞ ب١د  ٣٠ٚ١٥ ٥ٝؿ١نإ د

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ناى ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز:ب١ض   َٜع ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

قػ٣١ َٔ يـ١ضٟٚٚ ز٠غـت١آلت١ن١ٜ٠ٚ١، ٥اٜـا ي١ز٠غـت١آلت٢ ٠ٚظٜـط٠ ٜـإ ي١ز٠غـت١آلت٢ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ١؟          
ــط ٠         ــ١ٚ ب ــ١، ٥ ــا٠ٚ زاضا١ٜٝناْ ــ١ غ١ضن ــطا٠ٚ ي ــ١ زاٚا ن ــ٣١ ن ــ١ٚ بٛزد١ٜ ــات ٥ ــ٪ٟ زاٚا ز٠ن ــْٛه١ ٠ٚظاض٠ت خ ن

َٝت تـا٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ بط ٜـاض       بٛزد٣١ٜ١ سه١َٛت ١٥ٚ بط ٠ بٛ زد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغـت٢ ْـ١ب
َٜـو بٛزدـ١ بـ٪        َٝو ي١ بٛزد٣١ خ٪ٟ خبات١ غٓسٚق١ن١، ١٥ٚ زاٚا ز٠نات يـ١ بٛزدـ٣١ طؿـت٢ بط  ز٠ضبهات ب١ؾ
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َٝتـ٠ٚ١ تـا٠ٚنٛ ٠ٚظٜـط تـ١عًُٝات ز٠ض بهـات        َٟ، ١٥ٚ نات١ ١٥ّ ز٠غت١آلت١ ٫ٟ ٠ٚظٜـط ْاَٝٓ ١٥ٚ غٓسٚق١ زابٓسض
َٞ ١٥ٚ بط ٜاض٠ ز٠ضبهات، غٛثاؽ.ب٪١٥ َٝه٢ ب١ضظتط٠ ي١ ٠ٚظٜط ن١ ز٠تٛاْ  ٠ٚ، ب١َيهٛ ٠ٚ١٥ ز٠غت١آلت

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ٥اضاؽ.
َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜيا٣ د١ْابتــ٠ٚ١ ث  َٜو ٥اضاغــت٣١ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ز٠نــ١ٜٔ، ٥اٜــا   ي١ض اغــتٝسا زٚاٟ ٥ــ١ٚ طؿتٛط٪ٜــ١ يــ١ض طغــٝاض

 ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب١ ٥اطا١ٜ ي١ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ؟ ٥اٜا ض ٠ظا١َْس٠ ي١غ١ضٟ؟ غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٛٚتط بٛٚ ن١ باغٞ ي١غ١ض نـطا، ٚتٝـإ )  َٔ ٫َٛس١ظ٠ّ ي١غ١ ( ٥ًٝػـا  13ٚ  12ٚ  11ٚ  11ض َازز٠نا٢ْ ث
َٝػتا ١ٜنػ١ض ٖات١ٓٝ غ١ض َازز٣٠ ) ٥ ،َٞ َٞ ١َغرل ٟ ٥ـ١ٚ ) 14ز٠ب  11ٚ  11( ب٪ ٥ٝػساضٟ ت١عًُٝات، ٣١٥ ْاب

َٞ؟ غٛثاؽ.13ٚ  12ٚ  َٝيَن ٜإ ٥ًٝػا ز٠ب  ( زٜاضٟ به١ٜٔ؟ ١٥َ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلا  عٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ض٩شإ.

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

بـاؽ يـ١ناض ٚ نـا٫ن٢ ٚ ز٠غـت١آلت٢     فًظ االَٓا٤ ٜ٘ ١َْا ١٥ٚ َاززا٣١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ )فًظ االَٓا٤  ن١ )
 ز٠ناتٔ، ١َْا، ٠ٚ١٥ ١ٜى.فًظ االَٓا٤  )

١َُٝ ن١باغٞ ١٥صت ٢َٜٓ )   زٚٚ: ٥ ٠َٜٛبطزصيإ نـطز ؾـٛ ( 3ٚ  2ططتـ٠ٚ١ يـ١َازز٣٠ )  فًاظ االَٓاا٤ ٣   ٢ْ١َٛ بـ١ض 
َٝيرل نـطز ي١َازز٠نـ١ بـ١ؽ َاٜـ١      ٠َٜٛبطز٢ْ غٓسٚقُإ د ز٠غت١آلت١نإ ١َٖاّ ٚ غ١آلسٝات٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض 

َٝت١ ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ ب٪ ز٠ْيسإ، غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١، ب َٜصض  زابط 
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ /  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
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َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
( َــ١ٚازٟ تــطٕ 13ٚ  12ٚ  11ٚ  11َازز٠ٜــ١ن٢ تاٜب١تــ١ بــ١خ٪ٟ، َازز٠نــا٢ْ )فًااظ االَٓااا٤  َــازز٣٠ )

( َٞ ًَ َٟ ب َٜٝٛػت١ ١ٜى، ١ٜى باغٞ ي١غ١ض بهط َٝيَن 13ٚ  12ٚ  11ٚ  11تاٜب١تٔ ب٥١ٝـ ٚ ناض٣ خ٪ٜإ، ث ( سي
َٝيَن؟ ١٥ٚ ب١ؽ َازز٣٠ )  ١ٜ ن١ْ١َا٠ٚ، غٛثاؽ.فًظ االَٓا٤ ٜإ ١َْ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ.

َٜع اٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهـ١ٚا٣١ْ ٜاغـان١ٜ١،    6إ )( َاْط 3ٜغ١باض٠ت ب١ٚ َازز١ٜ٠ زٜاضٟ نطز٢ْ نات ب٪ ) ( َاْط ب٪ تـ١عًُٝات، ث
َٟ نـات زٜـاضٟ       َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ْـانط َٞ بهط َٞ ب١د َٞ د نْٛه١ ن١ ٜاغان١ ز٠ضنٛٚ ي١ ض٩شٟ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ز٠ب

َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.  بهط
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟  ز. ض٩شإ ت
َٜع ز. ض٩شإ عبسايك  ازض زظ٠ٜٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض نطا )6غ١باض٠ت ب١َازز٠ ) َٝيَن، باؽ ي١ فًظ االَٓا٤  ( ن١ث خيتط فًظ ز٠نا )  )فًظ االَٓا٤ ١َْ

َٝيَن؟ َــازز٠ ) االَٓاا٤  ناا٘ )فًااظ االَٓاا٤     فًااظ ( )جيتُاع فًااظ االَٓااا٤ ( )7ْــ١َا ٥ٝدتٝػاغــات٢ نـٞ سيــ
( باغٞ ض٥٠ٝػٞ ت١ْؿٝعٟ ز٠نا، ١ْ9َا، َازز٠ )فًظ االَٓا٤  ( )فًظ االَٓا٤ ٢عً( )١ْ8َا، َازز٠ )االَٓا٤  

٠َٜٛبطز٢ْ غـٓسٚم، ض ٥٠ـٝؼ تـ١ْؿٝعٟ ْٝٝـ١،            ١َُٝ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـتُٝإ نـطز٠ غـ١ض٩ن٢ ١٥صتَٛـ٢ْ١ بـ١ض  ٥
َٜت٠ٚ١؟ ٠ٚ١٥ َازز٠ ) َٜين ز٠طط َٞ ؾٛ ب٪  (١ٜ، خ٪ٟ ض ٥٠ٝؼ ت١ْؿٝع٣ ١٥11،١ْٝٝط١ض ض ٥٠ٝؼ ت١ْؿٝعٟ ١ْبٛٚ ن

ز٠نـا، ت١سسٜـس٣ َٛناؾـ٥١ات ٚ ٥ذـٛض ز٠نـا بـ٪       فًظ االَٓا٤  ( باغٞ )11باغٞ ؾاغط٠ن١  به١ٜٔ؟ َازز٣٠ )
ز٠نـا،  فًظ آَا٤ ايضٓدٚم  ( باغٞ )13( باؽ ي١ ض ٥٠ٝؼ ت١ْؿٝع٣ ز٠نا، َازز٣٠ )١٥12ْساَا٢ْ، َازز٣٠ )

 اؽ.١َْا، غٛثفًظ االَٓا٤  (َإ نطز، نْٛه١ )14ب٪١ٜ ٖاتري باغٞ َازز٠ )
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
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َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َْا، ز٠ْي٢ ي١غ١ض زضا، ب١آلّ َازز٠نا٢ْ  َات١ب١قاٟ ١٥ٚ  ( ض اغت١فًظ االَٓا٤َٔ ١َب١غتِ ي٠ٚ١ ١ْٝٝ ن١ )
َٝري ٥ًٝػـا         ١َدًٝػ١ ي١ثط ٩ش٠ ٜاغان١زا ١َغرل ًَـ َٝـط٠ بـ١ ثط ٩ت٪ن٪َيٝٝـ١ٕ باغـٞ بهـ١ٜٔ ب َٞ ي َٜت؟ ْـاب َٝس ٟ نٞ ي

 بٛٚ؟
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ز٠ْيسإ ١َٖٟٛٚ ض ٩ٜؿت، ز٠ْيُإ ي١غ١ضزا، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 
َٞ سهَٛـــ١ت ثؿــتيرلٟ نـــطز٠ٚٚ بــ١ ْٛٚغـــطاٟٚ شَــاض٠ )     ٍَ   29/8/2112( يـــ١ 5141بــ١َي َٝض ي١طـــ١ ٖــاٚث

ــطٜٔ تاٜب١تــ١ بــ٠ٚ١آل٢َ ْــا٠ٚض ٩ن٢ ْٛٚغــطا٣ٚ    َٝ ْٛٚغــطاَٚاْسا ْٛٚغــطا٣ٚ ٠ٚظاض٠تــ٢ ت١ْسضٚغــتٝتإ بــ٪ ز٠ْ
َٜع غــ١ض٩ن٢ ١٥صتَٛــ١ْ    ــ١ض  ــإ ز٠نــ١ٜٔ، بــ٥١ُٝعا٣ ب ــطإ، غــ١ض٠ٚ٠تإ ثؿــتيرلٟ يــ١ ض اٟ ٠ٚظاض٠تٝ ٩ض ظ٢ ٠ٚظٜ

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.   :8املاد٠ )
 ٕ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ ٚقا٥ع نٛزدضتإ.ٜٓؿر ٖرا ايكاْٛ  :9املاد٠)

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٖ٪ٟ ز٠ضنٕٛٚ:
َٜو ي١  ساَي١ت٢ ١ْخ٪ؾٞ.......١ٜن١ّ: باب١ت٢ ناض٠غ١ض نطزٕ ٚ ناى ب٠ٚ١ْٚٛ، غ١باض٠ت ب١ ظ٩ض

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ببٛض٠ ٖاٚض اظ خإ، ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   :َضطؿ٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ ض ٥٠ـٞ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ زآٜـ١ٚ ز٠ْيسا١ْنـ١ يـ١)             َُٝـ١ ي١طـ١  فًاظ ناى عُط ٖـ١َٚي٢ زا ٥اَـاش٠ بـ٠ٚ١ بـسات ٥
ًَٞ َـازز٠ )    االَٓا٤   َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٜـإ ب١ٜـ١نذاض ٜـإ       9، 8، ١ْ7َا، ب١آلّ ي٥٫١ٝشـ٣١ ثـط ٩ش٣٠ ١٥قـ ( َـٔ ث

َٜـٔ، ٚا ت١غـ١ٚض           َٝـت، خـ٪ٟ ١٥غاغـ١ٕ ٫ز٠زض َٜٔ، تـانٛ ٥ٛغـَٛيٞ ب َٝري ١٥ٚا١ْ ٫بـسض ًَ ١ٜى، ١ٜى ز٠ْط بس٠ٜٔ ب
َٞ ١َغرلٟ ١٥ّ َاززا١ْ زٜاضٟ ب َٝـ به١ٓٝ ١٥ٚا٢ْ تط ز٠ب َٜٔ، غٛثاؽ.ز٠ن١ّ، ث  هط

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٓـ١ غـ١ض ز٠ْيـسا٢ْ َازز٠نـا٢ْ           َِٝ ٚا١ٜ قػ١ن٣١ ناى عُـط قاْْٛٝٝـ١، بـ١آلّ ض٩شٟ ز٠ْيـسإ نـ١ ز َٓٝـ ث
َ١ٖ َٞ َٝػتا، غٛثاؽ.زٜه١ ١٥ٚ ض٩ش٠ ز٠ب َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ب٪ ٥ًٝػا نطز٢ْ ١٥َا١ْ، ١ْى ٥  ٛٚ ١٥ٚ َاززا١ْ خبط

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب٪ ١٥غبابٞ َٛد١ب١.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٖ٪ٟ ز٠ضنٕٛٚ: 
َٜـو يـ١ ساَيـ١تٞ ١ْخ٪ؾـٞ غـ١خت ٚ قـٛضؽ ٚ        باب١تٞ ناض٠غ١ض نطزٕ ٚ ناى بْٛٚـ٠ٚ١ غـ١  -1 باض٠ت بـ١ ظ٩ض

نٛتٛثط ، زٜاضز١ٜ٠نٞ ثط  زَي١ض اٚن١ٜ١ ب٪ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ نٛضزغتإ، ب١تاٜب١تٞ ي١ّ غا١ْ٫َٟ زٚاٜٝساٚ ب١ ٖاٚؾـإ  
ــ١       ــ١نٞ ظ٩ض ي ــ١ شَاض٠ٜ ــطز ن ــإ ٚاٟ ن ــٛظ٠ضاْٞ ٖا٫َٚٚتٝ ــاضٟ ط ــٞ ب ــ١ٝنإ ٚ ْعَ ــْٛٚٞ ١ْخ٪ؾ ٍَ ظٜــاز ب ي١طــ١

َٜص نا٠ٚض إ بٔ، ١َ١٥ف بـ٠ٚٛ  ض٩َي١ناْٞ ١ٖض َٝهٞ زٚٚضٚ زض َِٜ ٚ خا١ْٚاز٠ناْٝإ زاٚاٟ ٜاض١َتٞ به١ٕ ٚ غا٫َْ
َِٜ يـ١ بٛزدـ١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ     ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ن١َٞ غ١ضنا٠ٚناْٞ ١ٖض ٖ٪ٟ ناضزا٠ٚ١ْٚ ناض٠غاتٞ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ، ي١ط١

 اى ب٠ٚ١ْٚٛ.ت١ْسضٚغيت ٚ تٛاْا ١ْبْٛٚٞ ي١ ثؿتيرلٟ نطزْٞ ثط٩ططا١َناْٞ ناض٠غ١ض نطزٕ ٚ ن
َٜو ٚ زَي١ض اٚن١ ب٪ -2 َٜٝٛػت١ٝنٞ ن٪١ََيي١ٜٞ ثط  بهات٠ٚ١، ن١ ب٪ت١ ؾؿاض َٟ ب١ ٜاغا١ٜى ث ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ز٠خٛاظ

          َٞ ١٥ٚ ٖا٫َٚٚتٝا١ْٟ ن١ ث١ض٠ٚضزطاض زٚنـاضٟ ١ْخ٪ؾـٞ غـ١خت ٚ نٛتـٛثط ٚ ز٠طُـ١ْٞ نـطزٕٚٚ، نـ١ ٚاٜـإ يـ
َِٜ، نـ١    َٝهـٟٛٚ زٚٚقاتـ١ ٚ غ١ضنـا٠ٚناْٞ تـ١ًَٜٛٝـ      ز٠نات زاٚاٟ ناض٠غ١ض نطزٕ به١ٕ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖـ١ض ت

 ب١ضز٠غت ١ْٝٝ.
غــٛٚز ٠ٚضطــطتٔ يــ١ تاقٝهطزْــ٠ٚ١ناْٞ دٝٗــاْٞ ١َٖــ١ دــ٪ض، يــ١ ثط٩ططاَــ١ناْٞ ناض٠غــ١ض نــطزٕ ٚ نــاى  -3

ٍَ ز٠غت١ٚ ْا٠ْٚس٠ ثعٜؿه١ٝٝ دٝٗا١ْٝٝناْٞ ثػـج٪ضٟ نـ١ ثط٩طـطاّ ٚ     َٜياٟ ٖاٚناضٟ نطزٕ ي١ط١ ب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ض
َُٜٓا١ٜٝناْٝإ ب٪ ثا َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ب١ضز٠ٚاَسإ.ض َٜط تٛ  ؾ١ض ٩ش ي١ ش

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
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َٜع دٝٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 االضباب املٛدب١
١ ٚايطاز٥ا١ ظااٖس٠   تعض١ٝ ٚايضاعب متجٌ َطأي١ ايعالز ٚاالضتػؿا٤ بايٓطب١ يًهجري َٔ اؿاالت املسع١ٝ ٚاملط-1

ملٛاطين نٛزدضتإ يف ايطٓٛات االخاري٠ باايتصأَ َاع اشدٜااد املاسض ٚتادْٞ االٚعااع املعٝػا١ٝ         َكًك١ بايٓطب١ 
بايعدٜد َٔ ابٓا٤ االقًِٝ ٚعٛا٥ًِٗ اىل طًب املطاعد٠ ٚاالْتعاز ضٓني ط١ًٜٛ االَاس ايارٟ    ايًُٛاطٓني  مما سد

اع١ٝ ٚتساؾل ذياو َاع غاش١ َاٛازد االقًاِٝ َٚٝصاْٝاات ٚشاز٠ ايضاش١ ٚعادّ         تطبب يف تداعٝات ٚنٛازخ ادتُ
 قدزتٗا ع٢ً دعِ بساَر ايعالز ٚاالضتػؿا٤.

اد١ فتُع١ٝ باتات عااغع١ َٚكًكا١ يًُاٛاطٓني ايارٜٔ اباتالِٖ ا        اؿٜسَٞ ٖرا املػسٚع بكإْٛ اىل ضد -2
ز سادٚد االقًاِٝ سٝاح تتغااعـ ايهًؿا١      باَساض َطتعض١ٝ ٚطاز١٥ اٚ ْادز٠ مما ٜدؾعِٗ يطًب ايعاالز خااز  

 ٚتتعرز َضادز ايتٌُٜٛ.
االضتؿاد٠ َٔ ايتذازب ايعامل١ٝ املتعدد٠ يف بساَر ايعالز ٚاالضتػؿا٤ عٔ طسٜل ايتعاإٚ َاع ٦ٖٝاات َٚساناص     -3

 طب١ٝ عامل١ٝ َتدضض١ ٚؽغع بسافٗا ٚتٛدٗاتٗا املطتكب١ًٝ يهجري َٔ ايدزاض١ املطتُس٠.

َٜع ز. اضغ٬ٕ با  ٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـص بـٛٚ نٛضشيـإ نطز٩تـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١ْخ٪ؾـٞ          ١َُٝ ١٥غباب َٛدٝب١ن١ ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ظ٩ض زٚٚضٚ زض ٥

ٜـ     ٢َُٜ نٛضزغـتإ ظ َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝٝ ططاْـ١نإ ي١ٖـ١ض َٝهـٟٛ ناض٠غـ١ضٟ ٥ـ١ٚ      ؾ از بْٛٚـ١، خـ١ضدٞ ٚ ت
١ْخ٪ؾا١ْ ظ٩ض٠، ي١تٛاْا٣ ١٥ٚ ن١غا١ْ زا١ْٝٝ ن١ تٛٚؾٞ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾٝا١ْ ب١ْٚٛ ، ب٪١ٜ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ضنـطا،    

 ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١:
 االضباب املٛدب١

ض ْعس الشدٜاد َسض ايطسطإ ٚ االَساض املطتعضا١ٝ يف اقًاِٝ نٛزدضاتإ ٚ الٕ تهاايٝـ عاالز ٖارٙ االَاسا       
 ظ٩ض غٛثاؽ.باٖع١ يعدّ قدز٠ املضابني ع٢ً ؼٌُ تهايٝـ ايعالز  ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ  

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝتإ ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.  يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ت
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝٝ. ١َُٝ ٖٝض ت ٥ 
 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝٝ. ١َُٝ ٖٝض ت ٥ 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝ َٜع ز. ض  س/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـت، نـْٛه١ باغـٞ ٖـٝين              َٝـسا ب َٜو ي١ٚاْـ٣١ يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـيت ث١ضيـ١َا٢ْ ت َِٝ باؾـ١ ١ْٖـس ٠ٚآلٖٞ َٔ ثـ
َٝطْـ١ ز٠ض٠ٚ٠، باغـٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ْـ١نطز٠ٚٚ نـ١ َْٛؿـ٥١ات ٚ غـ١ْت١ضات زضٚغـت            ١ْنطز٠ٚٚ، باغٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ بٓ

َِٝ باؾ١ َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث ٠ٚ١َُٜٓ: بهط  ١٥ط١ض ب٪تإ خبٛ
ػااؿا٤ بايٓطااب١ يًهااجري َاأ اؿاااالت املسعاا١ٝ ٚاملطتعضاا١ٝ ظاااٖس٠ َكًكاا١ بايٓطااب١   متجااٌ َطااأي١ ايعااالز ٚاي-1

يًُٛاطٓني يف اقًِٝ نٛزدضتإ يف ايطٓٛات االخري٠ بايتصأَ َع اشدٜاد عدد املسع٢  مما سدا بايعدٜد َٔ ابٓا٤ 
 تاداعٝات ادتُاعٝا١ ٚتساؾال    االْتعاز ملد٠ ط١ًٜٛ  االَاس ايارٟ تطابب يف   االقًِٝ ٚعٛا٥ًِٗ اىل طًب املطاعد٠ ٚ

 نٝؿا١ٜ َٛازد َٚٝصاْٝات ٚشاز٠ ايضش١يف االقًِٝ ٚدعِ بساَر ايعالز. ّعدذيو َع 
اد١ فتُع١ٝ باتت عاغع١ َٚكًك١ يًُاٛاطٓني ايارٜٔ اباتالِٖ ا  بااَساض     اؿٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل ضد -2

سام سٝاح تتغااعـ ايهًؿا١ ٚتتعارز َضاادز      عا دؾعِٗ يطًاب ايعاالز خاازز سادٚد اي    َطتعض١ٝ اٚ ْادز٠ مما ٜ
 ايتٌُٜٛ.

َٜٝٛػت ْانا، ظ٩ض غٛثاؽ. ١ََٝٝٝـ ث  خاَيٞ غ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ ) ناى عُط عبسايط َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١، ١٥ٚ ب١ض  َٞ ت ظئ، نـاى  ن
َٝطٜعإ خإ، ناى عبسايػ٬ّ، تاضا خإ(، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.  ؾٛإ، ث١ضيإ خإ، ب

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜتـ١ زٟ،    ٖ٪ناضٟ ز٠ضن٢ْٚٛ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜى ١٥غباب٢ َٛد١ب٣١ ي١غ١ض ١٥ٖساف ٚ ١َٖا٢َ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ٜـ١ ز

نـطا٠ٚ بـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ّ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝ ختـٛض٣٠ ١ٖٜـ١، بـآلٚ ب٪تـ٠ٚ١ ظ٩ض،          ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ غـٝاغ١    
َٜتـ١ ٖ٪نـاضٟ ز٠ضنـٛا٢ْ     َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ بهط َٝس٠ضن٠ٚٛ، ث نٛيؿ٣١ ع٬ٝد١ن٣١ ظ٩ض ططا١ْ، ب٪١ٜ ١٥ّ ٜاغا٣١ٜ ث
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َٜٝٛػــت٢ بــ١ ٥ايٝــ١ت٢ ٖــ١َٛٚ ٜاغــا١ٜن١ ْاناتــ٠ٚ١، تــ١ْٗا ٥ــ٠ٚ١ َٛنت١ؾٝٝــ١ ي١غــ١ض ٖــ١ز٠ؼي   باق١ٝٝنــ١ٟ تــط ث
 ٛثاؽ.ٜاغا١ٜن١، غ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٔ ثؿتيرلٟ ض ا١ٜن٣١ ٖاٚناضّ ناى عُط عبسايطظئ ز٠ن١ّ، ١َ١٥ ١ٜى.
     َ َٝه٢  ١َُٜنـ١َإ ز٠نــ١ٜٔ، ي١٥١غـباب َٜه٢ طـ١ٚض٠ ي١ٖ١ض َٝري )  زٚٚ: ب١ض اغـت٢ غـ١زض ًَـ ٚتادْٞ االٚعاااع  ٛد١بـ١ ب

ــص٣٠    املعٝػاا١ٝ يًُااٛاطٓني   َٜ َٜهدطا٠ٚنــإ، ٥ــ١ٚ بــ١زٚا زانــْٛٚا٣١ْ نــ١ ز٠ٜهــ١ٕ ض  ــٞ قػــ٣١ ٖــ١َٛٚ ض  َٝ بــ١ ث
َٟ، ض اغت١ خـ١َيه٢ ؾـ١قرل ١ٖٜـ١،     ١َعٝؿ١ت ي١نٛضزغتاْسا ٚضز٠ ٚضز٠ ب١ض٠ٚ باؾذل ز٠ض ٚا، ١ٜع٢ٓ ق١ت زاْاب١ظ

َٝطٜسا ي١  َٝط، ْاظامن ب٪نـٞ زٖـ٪ن٢   % ٣ خ١َيه3ي١تاظ٠تطٜٔ غ١ضشَ َُٝا٢ْ ٚ ي١ٖ١ٚي ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١غً ٢ ١ٖض
َٝسا١ْٝٝ، ي١  َٝـطام يـ١       3ت َٝه٢ َٛد١بـ١زا     27%٣ يـ١ َػـت١ٚا٣ ؾ١قرلٜساٜـ١، يـ١ ع َٟ ي١٥١غـباب %، ٜـ١ع٢ٓ ْـانط

َٞ ي١ ض اغت٠ٚ١ٝٝ، ١َ١٥ ١ٜى. َٝري ن١ زٚٚض ب ًَ َٝو ب  ؾت
َٟ ١ٖض ١٥ ١َٝٝؾٞ ْاٚ َٞ ب١غـ١، ظ٩ض     زٚٚ: ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ١ٜى ٚ زٚٚ ٚ غ َِٝ ٚابـ َٞ ن١ ناى عُط ٚتـ٢ ثـ ٚ زٚٚ، غ

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ.
 ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ز٠ضز٠خـا،   ي١ض اغتٝسا ١٥غباب َٛد١ب١ ب٪ خ٪ٟ ٠ٚنٛ ناى عُط باغـٞ نـطز ٥ـٝذل ١٥ٖـساف ٚ ٥اَـاصت٢ ٜاغـان١      
ًَٞ َـ١ٚظٚع ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ب١تـ١ْٝا بـ٪ غـ١ض٠تا١ْ ٜـاخٛز بـ٪ ٥ـ١َط اظ٣               ١َُٝف ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ي١٥١غاغـسا ١٥قـ ٥
َُٝـ١ ب٪٥ـ٣٠ٚ١           َٝتـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ١ٚ ناتـ٣١ نـ١ ٥ َٓٝ َٞ سي َٞ ١٥غباب َٛد١ب١ ب١تـ١ْٝا ٥ـ١ب َِٝ ٚاب َٛغت١عػ١ٝٝؾ١، ث

َٝري ١٥َط اظ َٛغت١عػ١ٝٝنا ًَ َٞ ٜاخٛز باب َٜت نـ١  بعاْري ب١ غ١ض٠تإ ١٥ب ٠َٜٛ ز٠ضز٠ن١ٚ َٞ، نْٛه١ ي١ٚ ْٝـ ز٠ب
َٝتـ٠ٚ١، نـْٛه١       َٓٝ ٍَ ١٥ٚزاّ ن١ ١٥غباب َٛد١بـ٣١ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ سي قا١ْْٛن١ت ب٪ن١ٝٝ، ز١ّٖٚٚ َٔ ي١ط١
ــسا زٚاٟ       َٞ ساَيٝؿ ــ١َي َٝه٢ ظ٩ض٠ ي١ن٪َ ــا٥ٝات ــت٢ ٥ٝٓؿ ــات٠ٚٛ ب١ض اغ ًَٞ ثط ٩ش٠نــ١ ٖ ــ ــ١ ١٥ق ــ٣٠ٚ١ ي ــط ٥ ١٥َــ٣١ ت

َٝو ض  َٝري ب١ ب١ي٠ٛ ١ْخ٪ؾٞ زاْـسضا٠ٚ،  ز٠ن١ٜٓٚ١ ب١ضز٠َٞ ن٪١ََي ًَ ٠خ٠ٚ١ٓ، نْٛه١ ي١خاَيٞ ز٠َٚٚسا ١َ١٥ باب
َٞ ١َٖٛٚ ١ْخ٪ؾ١ٝٝى ن١ ي٣٫١ خٛا١ٜ٠ٚ ْٝع١ُت١، ٥ٝٓذا ز٠ن١ٜٚٓـ١ بـ١ضز٢َ٠ ٥ـ١ٚ     ن١ ض ٠ْي١ ض ١ٝٝ٥٠ى ١ٖب

َٞ نـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـ      ا ض ٠خٓا١ْف ب٪ ١٥غبابٞ َٛد١ب١، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ باؾذل٠ ن١ ١٥غباب َٛد١ب١ بـ١ٚ نٛضتٝٝـ١ب
 زاٜآْا٠ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝطٜعإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ب
 

َٝطٜعإ ازلاعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ٖ٪ٟ ز٠ضن٢ْٚٛ ٥ـ١ّ ثـط ٩ش٠ ٜاغـا١ٜ ْٛٚغـطا٠ٚ ٖـ٪ٟ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ناض٠غـ١ضنطزٕ ٚ نـاى ب٠ٚ١ْٜٚٛـ١، َـٔ           
ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ بٓ َٝو نـ١    ي١ط١ َٟ ناى ب٠ٚ١ْٚٛ، نْٛه١ ناى ب٠ٚ١ْٚٛ ط١ض٠ْيت ١ْٝٝ ت٪ بٝـس٣٠ ب١ْ١خ٪ؾـ ٛٚغط

غ١ض٠تا٢ْ ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْخ٪ؾٞ قٛضغٞ ١ٜ١ٖ، ب١ٖ٪ٟ ١٥ٚ غٓسٚق١ نـان٢ به١ٜـ٠ٚ١ ٥ـ١تٛ ناض٠غـ١ضٟ ز٠نـ٣١      
َٞ َٞ ت٪ ناى ز٠ب٠ٚ١ٝ، طط٠ْت٢ بسات َٝٞ ْاَي ، ١ٖتا ب١غٝت تطٜٔ صي٣١ْٚٛ ١ْخ٪ؾٞ ن١ زنت٪ض ناض٠غ١ضٟ ز٠نا ث

َٞ نـانس٠سي٠ٚ١،      َٞ ب٪ ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١ ز٠َيـ َٞ ١َٖٛٚ ن١ؽ ز٠ن ١َُٝ ٠ٚ١٥َإ ز٠ضٜٓا١ٜ، ١٥ط١ض ٚاب ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥
َٝري ) ١َٖٚيـسإ ب٪ناض٠غـ١ضنطزٕ ٚ نـاى بْٛٚـ٣٠ٚ١(، بـ١آلّ          ًَـ ١َُٝ بٓٛٚغـري ز٠تـٛأٜ ب ٥ َٞ ١٥ٚ ظاْػتا١ْ ز٠ب

َٝري ناى ب٠ٚ١ْٚٛ، ٠ٚ١٥ ي١ٜ٫١ى. ًَ ١َُٝ ب َٞ ١ْخ٪ؾٞ نت ٚ ثط ، ٠ٚ١٥ ١ْخ٪ؾٞ ي١ٜ٫١ن٢ ت ْاتٛاْري ٥ طٜـ ز٠َي
َٝـط٠، يـ١ثط                 َُٝـ١ باغـٞ ١ْخ٪ؾـٞ نـت ٚثط َـإ ٖـٝض ْـ١نطز٠ٚٚ ي نت ٚثط  بـ٪ ٖاتٝتـ١ ْـاٚ ٖـ٪ٟ ز٠ضنـٕٛٚ؟ ٥
 نٜٛٚت١ ْاٚ ٖ٪ناضٟ ز٠ضن٢ْٚٛ ٜاغا١ٜن١، ١٥ط١ض ١ْخ٪ؾـٞ نـت ٚ ثـط  بـاؽ بهـ١ٜٔ َـ١عٓا٣ ضٜػ٪َيـ١ن٪ض٠ف       

َٜتــ٠ٚ١، ٥ــ١ٜٚـ نــت ٚثــط  تــٛٚف بــ٠ٚٛ َٟ، ٥ــ٠ٚ١ تاٜب١تــ١ بــ١  ، ز٠طط َٞ ثــاض٠ يــ١ غــٓسٚق١ن١ ٠ٚضبيــط َٞ بهــ ز٠بــ
َٝطث١صت١، ب١ْٝػب١ت ٥ـ٠ٚ١ف ٜاغـا١ٜى ز٠ضز٠ٜـٓري ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ بـ٪ ٥ـ١َط ٩ ْٝٝـ١، بـ٪           ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ ٜإ ؾ
َٝري ١ْخ٪ؾـ١ٝٝنإ ي١بـ١ض ٖـ٪ٟ ْعَـ٢ بـاضٟ        َٞ، ن١ ز٠َيـ ب١ٜاْٞ ١ْٝٝ، ٜاغا ي١ٚا١ٜ١ْ ب٪ ٣٠ٚ١ْ زٚاٟ خ٪َإ ب

َٟ، نـْٛه١ طـٛظ٠ضإ ٥ـ١َط٩ خطاثـ١ بـ١ٜا٢ْ بـاف          طٛظ٠ضا٢ْ ٖاٚآلتٝ ٍَ ٠ٚ١٥ ُْٝـ١ ٥ـ٠ٚ١ بٓٛٚغـط ا١ْ، َٔ ي١ط١
َُٝـ١ ٜاغـا بـ٪ ٥ـ١ؾطٜكٝا ز٠ضْـآٜري، بـ٪             َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١َٜإ ز٠ضنـطز٠ٚٚ، نـْٛه١ ٥ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ٥ ز٠ب

٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ضز٠ٜٓري، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١ٖض
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػ٬ّ   :قسٜل َضطؿ٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝى ٖـٝض ٚؾـ١ٜ١ى   111َٔ  % ثؿتيرلٟ ض ٥٠ٞ ناى عُط ز٠ن١ّ ٠ٚ د١خت ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ب١ٖٝض ؾ
َٞ، نْٛه١ ث١خؿا١ْ ظٜاتط، غٛثاؽ. َٝسا ١ْب  ز٠ضباض٣٠ ْاتٛاْاٜٞ خ١َيو ٜإ ٥اغت٢ ٣٠ٚ١٥ ت

 َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.
 تاضا حتػري ٜاغري ١٥غعسٟ:

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜت٠ٚ١ ) َٜص ١ٜ٠َٛٝ زا بط  ْعس الشدٜااد َاسض ايطاسطإ عاملٝاا َٚٓطكا١ االقًاِٝ       َٔ ب١ نٛضت٢ ٚا ١٥ٜبِٝٓ ب١ّ ؾ
املضابني ع٢ً ؼٌُ ايتهاايٝـ ٚيًُطاا١ٖ َاع ٚشاز٠ ايضاش١      ٚالشدٜاد تهايٝـ عالز ٖرٙ االَساض  ٚيعدّ قدز٠

 ظ٩ض غٛثاؽ.يعالز ٖرا املسض   هلرا غسع  ٖرا ايكإْٛ  
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ.
َٜع طياٍ   :طاٖس ابساِٖٝب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٝـ   َُٝـ١ ب١ت١ؾاغـرل        باب١ت ٣َٚٛ١ٖ ٖاٚناضٟ نطزْـ٢ زاضاٜ ١، ن١َهطزْـ٣٠ٚ١ ١ْؾـ١قات٢ ع٬ٝدـ١ ظٜـاتط ْٝٝـ١، ٥
َٝري  ًَ َٜط ز٠تٛاْري س١قط  به١ٜٔ، ب٪ زنت٪ض٠ ض٩شامن ْاضز٠ٚٚ ب َٞ، ب١زٚٚ ز َٞ، ْاب َٝري ب٪نٞ ٚ ن٪ٕ ٚ ن١ْسب ًَ ب

ـ ْعسا يتصاٜد سااالت االصااب١ مباسض ايطاسطإ ٚ االَاساض املطتعضا١ٝ يف اقًاِٝ نٛزدضاتإ ٚ  داٌ ؽؿٝا          )
 غٛثاؽ.   املايٞ ع٢ً املضابني  ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ ٤بايع

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ؾ١ضَٛٚ.

َٝذ اظيس: ٚ ضاظ ؾ َٜع ٖا  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝٝ، غٛثاؽ.  ٖٝض ت
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ:ب١ض 

َٝبٝٓٝتإ ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ  ت
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبٝٓٝا١ْ ي١ب١ضناٚ ز٠ططٜٔ ي١نات٢ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ٜاغان١ٚ ٖ٪ناض٠نا٢ْ ز٠ضنٛاْس٢ْ ٜاغان١، غٛثاؽ.  ١٥ٚ ت

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع٠نإ   ٥ــ١ّ ثــط  َٝط ٚ ت١غــ١يٞ َْٛاق١ؾــ٣١ ي١غــ١ض نــطا، بــرلٚض اٟ ٖــ١َٛٚ ث١ضيــ١َاْتاض٠ بــ١ض  ٩ش٠ ٜاغــا١ٜ بــ١ت
َٝس٠نــ١ٜٔ   ثــط ٩ش٠      َٝبٝٓٝــ١نإ ٖــ١َٛٚ ت٪َــاض نــطإٚ، ب٪ٜــ١ زاٚاٜــإ ي ٠ٚضطــرلا يــ١ يٝصْــ١ تاٜب١شي١ْــس٠نإ ت

َٝػتاف ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ ب١ ظٚٚتطٜٔ نات ب١ٖاٚناضٟ  َٝؿٛٚتط ٚ   ٣٠ٚ١٥ ٥ َٜع٠نإ  ٜاغان٣١ ث ٍَ ٠ٚظٜط٠ بـ١ض  ي١ط١
َٜصْــ٠ٚ١ٚ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١ زاْٝؿــت١ٓناْٞ    َٜع٠نإ زاٜدل  َٝبــٝين ث١ضيــ١َاْتاض٠ بــ١ض  ٚ خ١َيهــ١ ١َعٓٝٝــ١نإ، بــ١ ت
َٝطٜٔ ٖـ١ض غـ١ضن١ٚتٛٚ بـٔ، ظ٩ض            زاٖاتَٛٚإ بٝاخن١ٜٓـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، تـا زاْٝؿـتين زاٖـاتٛٚ بـ١خٛاتإ ز٠غـج

 غٛثاؽ.
                                                                                                                                                                           

 
   ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ                ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
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َٝيطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د
َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع

 

 
 

 
 
 
 
 

  (5ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  6106\01\3ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   3/01/6106 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ٩ َٝـ ْٝ ــ ــ١ػي١نٛاض ض٩شٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  3/11/2112ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝغ١ض٩نا١ٜتٞ  ب١ع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝيــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غــٛض٠ د َٜع ؾطغــت عظيــس عبــسار غــهطت خــٛيٞ  (9ٟ, زاْٝؿــتين شَــاض٠ )ث١ضيــ١َإبــ١ض 
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١زز٠ )(ٟ َا1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (9ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ نــٛاض ؾــ١ػي١ ض بــ١ّ  زا 3/11/2112(ٟ ثــ

َٝ ١ٜ٠َٛٝ ب  ت:ؾ
َٞ نطزْــٞ   -1 َٞ بــ١د َٜع ٠ٚظٜــطٟ ؾــاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾــتٛطٛظاض بــ٪ ب١ضناٚخػــتين ٥اغــيت دــ ٥اَــاز٠ بــْٛٚٞ بــ١ض 

ــساَاْٞ     ــٝاض٠ناْٞ ١٥ْـ ــ٠ٚ١ٟ ثطغـ ــتٛطٛظاضٚ ٫َ٠َٚساْـ ــاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ط١ؾـ ــ١بٛاضٟ ؾـ ــ١ت يـ ــ١ٟ سهَٛـ ب١ضْاَـ
 ث١ضي١َإ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز.اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 .ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ

          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ
َٜــساْٞ ١ٜنــ١ّ، شَــاض٠ٟ زاْٝؿــذي ) ، 3/11/2112(، ض ٩شٟ زاْٝؿــذي ١ٖ9َيبــصاضزٕ، غــاَيٞ نــٛاض٠ّ، خــٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )1ب َ ٟ)21 ٟ ــاٚخ٪ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاض٠ ) ( ي ــاَيٞ  1شَ ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)

ــ١َاْٞ نٛضزغــتإ  1992 ــسا ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ        -ٟ  ث١ضي ــت١ٟ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ بط ٜاضٜ َٝــطام، ز٠غ ع
َٝط )    9زاْٝؿتين شَاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ ناتـصَ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض ٩شٟ نـٛاض    11(ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غـ (ٟ ثـ
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 3/11/2112ؾ١ػي١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٞ نطزْــٞ   -1 َٞ بــ١د َٜع ٠ٚظٜــطٟ ؾــاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾــتٛطٛظاض بــ٪ ب١ضناٚخػــتين ٥اغــيت دــ ٥اَــاز٠ بــْٛٚٞ بــ١ض 
ــساَاْٞ     ــٝاض٠ناْٞ ١٥ْـ ــ٠ٚ١ٟ ثطغـ ــتٛطٛظاضٚ ٫َ٠َٚساْـ ــاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ط١ؾـ ــ١بٛاضٟ ؾـ ــ١ت يـ ــ١ٟ سهَٛـ ب١ضْاَـ

 ث١ضي١َإ.
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َٜعا     َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ ْـاٟٚ ٥ـ١ٚ ث١ضيـ١َاْتاض٠ ب١ض  َٜع د َٝػتاف ب١ض  َٝتـ٠ٚ١ نـ١ َ٪َيـ١تٝإ     ٥ َٜٓ ْـ١ ز٠خٛ
:َٟ  ١ٜ١ٖ، ٜإ ١٥َاز٠ ١ْبٕٛٚ، با بؿ١ضَٛ

 
 

َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسضإٚ، ٜــإ ٥اَــاز٠   26/9/2112(ٟ ٥اغــاٜٞ يـ١  8ْـاٟٚ ٥ــ١ٚ ١٥ْساَاْـ١ٟ يــ١ زاْٝؿـتين شَــاض٠ )    َ٪َيــ١ت ث
٠ٚ١َُٜٓ:( ١٥ْسأَ ٚ ١ْ25بٕٛٚ، )  ١َٖٜٛٚإ َ٪َي١تٔ، ب٪١ٜ ت١ْٗا ْا٠ٚناْٝإ ز٠خٛ

 ٥اضاّ ؾاٖري زاٚز. -1
 اظيس غًُٝإ عبسار)ب٬ٍ(. -2
 ازلاعٌٝ غعٝس ستُس. -3
 بطٖإ ضؾٝس سػٔ. -4
 ساظّ حتػري ستُس. -5
 زلرل غًِٝ اَري ب١ط. -6
 غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -7
 غ١ضزاض ضؾٝس ستُس. -8
َٝط ستٞ ايسٜٔ. -9  ؾً

 ٕ اظيس عبسايكازض.ؾعا -11
 .َضطؿ٢قبٝش١ اظيس  -11
 ستُس. عجُإعسْإ  -12
 عُط ظيساَري خسض. -13
 صتِ ايسٜٔ سػٔ. عع١ُٝ -14
 ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبسار. -15
 .َضطؿ١ْ٢غطٜٔ طياٍ  -16
 ظيس١ٜ َعطٚف. -17
 خٛضؾٝس اظيس غًِٝ. -18
 زَيؿاز سػري قازض. -19
 غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط. -21
 ستُس قازض. ؾاعٌ -21
 .عاضي٢ًٝ اَرل  -22
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 ستُس َٛغ٢. -23
 ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ. -24
 ٜاٚٚظ خٛضؾٝس. -25

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ٠ٚؾس٠  َٝٛإ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛتٞ ١ٖض َٜهد١ضٟ ْ َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ض َٝطٖاتين ب١ض  ب١خ
َٝػتاف ز٠ن١ٓٝ غ١ض ب١ضْا١َٟ ناض: ٜا٠ٚض٠ن١ٜإ ز٠ن١ٜٔ، ٥ ،َٔٝ َٝط ب  ب١خ

َٞ نطزْٞ ب١ضْا١َٟ  َٞ ب١د َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض ب٪ ب١ضناٚخػتين ٥اغيت د ٥اَاز٠ بْٛٚٞ ب١ض 
 سه١َٛت ي١بٛاضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ط١ؾتٛطٛظاضٚ ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْٟ ثطغٝاض٠ناْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.

َٜت ب٪ غ١ض غ١ن٪، ؾ١ضَٛٚ.زاٚا ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١  ٜٔ بؿ١ضَٛ
َٜػتإ ستُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهُـإ ٥اَـاز٠ نـطز٠ٚٚ بـ٪             َٝطا بـ٬َٚ ب٪تـ٠ٚ١، شَاض٠ٜـ١ى ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ضاث٪ضت َٝػتا ثـ١تاٟ نـ٪ي زٜاض٠ ٥

ــاْط نطزْــ     ــيت ٚ ب ــطٟ ت١ْسضٚغ ــٞ ٠ٚظٜ ــت نطزْ َٝؿ ــ٪ باْيٗ ــ١َإ ب ــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي ــطٟ  غ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض  ٠ٚ١ٟ ب
َٝطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ بـ١ ز٠ضؾـ١تٞ ز٠ظامن            ؾاض٠ٚاْٞ ب٪ ١َغ١ي١ٟ قػ١ نـطزٕ ٚ طؿتٛطـ٪ نـطزٕ يـ١ بـاض٠ٟ ثـ١تاٟ نـ٪ي
َٝهٞ ٥ـ١ّ ث١تاٜـ١ٟ ٥ـ١َط ٩       َُٝاْٞ بـٛٚ باغـ َٝط٠ٚ، ي١ ن١ْس ض٩شٟ ضابطزٚٚزا ي١ غً َٜعٜإ ٖات٪ت١ ٥ ١٥َط ٩ن١ ب١ض 

َٝهٞ نتٛثط ٚ ظ٠ضٚض٠ باؽ به َُٝاْٞ ٚ ز٠ٚضٚبـ١ضٟ      به١ٜٔ، نْٛه١ ؾت َٝطا يـ١ غـً َٝػتا ثـ١تاٟ نـ٪ي َٝو ٥ َٜت، نات ط
َٝؿـٓٝاضٜـ            َٝت، بـ٫َ١ّ ث١ضيـ١َإ ٥ـ١َط ٩ قػـ١ٟ ي١غـ١ض ْـ١نات، ث َٝهٞ َـطزْٝـ ٖـ١ب َٝت ٚ ن١ْس ساَيـ١ت ١ٖب
َٜو ثطغــٝاض ز٠ضبــاض٠ٟ ٥ــ١ٚ ث١تاٜــ١       َٝهٞ ث١ضيــ١َإ بــ١ ت١سسٜــس ١ْٖــس َٜت نــ١ْس ١٥ْــساَ َٜيــا بــسض ز٠نــ١ّ ض

َٜعٜ َُٝاْٞ ب٠ٚٛ، بعاْري نٞ نطا٠ٚ غ١باض٠ت ب١ٚ ث١تا١ٜ؟ غٛثاؽ.٥اضاغت١ٟ ب١ض  َٝؿذل ي١ غً  إ به١ٕ، ن١ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜو، ٖـ١َٛٚ ب١ضْا١َٜـ١نٞ نـاض     َٜػتإ خإ خ٪ت ز٠ظاْٞ ١َ١٥ ز٠ٚض٠ٟ ز٠َٚٚٞ ث١ضي١َا١ْ، ١َٖٛٚ ثطغٝاض نٛ
َٝت ب١ ١ٜ٫ْٞ ن١ّ ي١ ) َُٝـ١ ٖـٝض   ( غ١عات 48ز٠ب َٝت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ١٥ ي١ ب١ضْا١َٟ ناضزا ١ْٝٝ، ٥ َٝؿذل ب ث

ــسا٠ٚ           ــ١ ق١ضاضَاْ َُٝ ــ٫َ١ّ ٥ َُٝاْٞ، ب ــً ــ٪ غ ــات ب ــإ به ــ١ؾ١ض٠ن١ٟ خ٪ٜ ــٞ غ ــ١ض باغ ــ١ ١٥ط َٝهُإ ْٝٝ ــ١ت ١َْاع
َُٝـ١ بـ٪             َٝـت، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ظضيـين نـٛاض غـ١عات١ن١ ز٠ض ٚات ب١ض اغـيت، ١٥طـ١ضْا ٥ زاْٝؿت١ٓن١َإ نٛاض غـ١عات ب

٠َٛٝ ْا١َتإ ْٛٚغ٠ٛٝ ن١ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ٠ٚظٜطٟ ١ٖؾت١ٟ ز اٖاتٛٚ، بٝسا١ٜتٞ ١ٖؾت١ٟ زاٖاتٛٚ ٠ٚنٛ ٥
َٜهُإ بــ٪ بهــ١ٕ بــعاْري نــٝإ نــطز٠ٚٚٚ غــ١ب١ب١ن١ٟ نــ١ٝ،      ؾــاض٠ٚاْٞ بــاْط ز٠نــ١ٜٔ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ غــ١ضز

َٜي١ططتٔ ي١ ب٬َٚ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ ث١تا١ٜ، ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ غ١ض٠ت اٟ ١ٖؾت١ٟ زاٖاتٛٚ ب١ضْا١ٜ١َنٝإ زاْا٠ٚ ب٪ ض
َٞ ز٠ن١ٜٔ. َٞ ب١د  ١٥ٚ ب١ضْا١ٜ١َ د
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َٜع ٠ٚظٜـطٟ         َٝؿـيت بـ١ض  ١َُٝ ب١ضْاَـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١َإ زاْـا بـٛٚ باْيٗ َٝػتا ٥ َٜعإ، ١ٖض٠ٚنٛ زٚٚ ١ٖؾت١ ب١ض ي١ ٥ ب١ض 
      َٞ ؾاض٠ٚاْٞ به١ٜٔ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بعاْري ب١ضْا١َٟ ناض٠ناْٞ نٞ ب٠ٚٛ ي١ َا٠ٟٚ ز٠غت بـ١ نـاض بـْٛٚٞ، نـٞ دـ

َٞ نـــطز٠ٚٚ َٜع٠ناْٝـ  بـــ١د َٜياَاْـــسا بـــ١ ث١ضيـــ١َاْتاض٠ بـــ١ض  ٚ نـــٞ َـــا٠ٚٚ ب١ضْاَـــ١ناْٞ نـــ٪ٕ نـــ٪١ْٝ؟ ض
َٝٞ ت١غ١يػٛيٞ ١٥ٚ ْاٚا١ْٟ ن١ ب٪َـإ   ثطغٝاض٠ناْٞ خ٪ٜإ به١ٕ، َا٠ٟٚ زاْٝؿت١ٓن١َإ نٛاض غ١عات١، ب١ث

          ٔ َٞ ز٠نـ١ٜ ٠ٚ١َٜٓٝٓ ٜـ١ى، ٜـ١ى، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ثطغـٝاض بهـ١ٕ، بـ٫َ١ّ زاٚاتـإ يـ َٛض اعـاتٞ   ٖات٠ٚٛ، ْا٠ٚنإ ز٠خٛ
٠ٚقــت بهــ١ٕ يــ١ ثطغــٝاض٠نإ، دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــطٜـ َٛض اعــاتٞ ٠ٚقــت بهــات يــ١ ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْنــ١ٟ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ  
َٜتــ٠ٚ١، ١٥طــ١ض َا٠ٚنــ١ ب١ؾــٞ  َٜعاْــ١ٟ نــ١ ثطغــٝاضٜإ نــطز٠ٚٚ ٫َ٠َٚــ١ناْٝإ ز٠غــت به١ٚ ظ٩ضتــطٜٔ ٥ــ١ٚ ب١ض 

َٜتـ٠ٚ١ بـ١ تـ١سطٜطٟ زٚاٜـٞ     ١ْنطز، زاٚا ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ٜٔ ٥ـ١ٚ ٫َ٠َٚاْـ١ٟ يـ١ٚ َا٠ٜٚـ١زا      ٫َ٠ّٚ ْازض
َُٝـ١ ١ٖؾتـ١ٟ         َٝهـٞ تـاخرل ٖـاتٕٛٚ، ٥ َٜو ي١ ثطغٝاض٠نإ ب١ض اغـيت ظ٩ض يـ١ ٠ٚقت ٫َ٠َٚٝإ بسات٠ٚ١، ب٫َ١ّ ١ْٖس
ــ٫َ١ّ           ــ١ٕ، ب ــٝاض٠نإ به ــ١ ثطغ ــس٠ٚٚ ن َٜعَإ ضاط١ٜاْ ــ١ض  ــ٠ٟٛ ب َٝ ــ١ ٥ ــا٠ٚٚ ب ــ١َإ زاْ ــ١ٚ ب١ضْا١َٜ ــطزٚٚ ٥ ضاب

َٜيَن غ١عات ) َٜهٝإ زٚ ٟ ثاف ٠ْٛٝض ٩ ثطغٝاض٠نإ ط١ٜؿتٕٛٚ، ن١ ب١ض اغيت ََٛه١ٓٝ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط  (١ٖ2ْس
َٝت ٫َ٠َٚٞ ١٥ّ ثطغٝاضا١ْ بسات٠ٚ١، ثطغٝاض٠ناْٝـ ظ٩ضٕ، ب١ؽ شَاض٠ٟ ثطغٝاض٠نإ ظٜاتط ي١  َا٠ٟٚ ١ْبٛٚ ب

َٝػـتا ضَٜ    5( ثطغٝاض، )3( ثطغٝاض٠، ثطغٝاضٟ ٚاف ١ٜ١ٖ )151) َٜـت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ يـا  ( ثطغٝاضٟ ي١خ٪ ز٠طط
َٜهٞ ٥ٝـ ٚ ناض٠ناْٞ خ٪ٟ ب٪َإ بهات ب٪ َا٠ٟٚ بٝػت ز٠قٝك١، ٜإ بٝػت  ز٠ز٠ٜٔ ب١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط غ١ضز

١َٜٓٝ غ١ض ثطغٝاض٠نإ، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط. َٝٓر ز٠قٝك١، زٚاٜٞ ز  ٚ ث
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ١٥ّ نات١تإ باف.

َُٝـ١ يـ١ْاٚ نابٝٓـ١ٟ س١ٚتـ١َٞ سهَٛـ١تٞ            ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ زٚاٟ ْعٜهـ١ٟ ؾـ١ف َـاْط يـ١ ناض٠نـاْٞ ٥
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝٛاْساضٜتإ نطزٜٔ ب٪ ثطغٝاضٚ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ز٠ضباض٠ٟ ناض٠ناْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـاض٠ٚاْٞ    ١ٖض

َٜت:ٚ ط١ؾتٛط َٝو ز ١َُٝ زٚٚ ٥اَاصتٞ ططْط ث  ٛظاض، ن١ ١َ١٥ ب١ زٜتين ٥
َٝهٝإ/ ١ٜ٠ٚ١٥ خ١شت٪ضٟ ٚ ب١زٚازانٕٛٚ ب٪ زاخٛاظ١ٜناْٞ خ١َيو.  ١ٜن

َٜطٟ ناض٠ناْٞ ٠ٚظاض٠ت١، ن١ ١ٖضزٚٚنٞ ب٪ ٠ٚظاض٠ت١ن١َإ ثاَيجؿت١ٝ.  ٠ٚ١٥ٟ تطٜؿٝإ/ ناٚز
َٜت زٚٚثاتٞ ٥ًٝتٝعاَاتٞ خ٪َإ بهـ١ّ، نـ١ٚا   َٜع ٖـ١ض       ١ٖض٠ٖٚا ز١َ٠ٚ ب١ضاَبـ١ض ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتاْٞ بـ١ض 

َٝــت ٥اَــاز٠ٜٔ ٚ ١٥َــ١ف   َٝو نــ١ يــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ خــ١َيهٞ نٛضزغــتاْسا ب نــات ٚ ٖــ١ض ز٠ضؾــ١ت ٚ ٖــ١ض بابــ١ت
َُٜٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛ ي١ ١ٜن١ّ ض٩شٟ ز٠غت ب١ناض بْٛٚٞ ناب١ٟٓٝ  َٜع غ١ض٩نٞ سه١َٛتٞ ١ٖض ت١ٚدٝٗاتٞ ب١ض 

 س١ٚت٠ٚ١َ١.
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١ َٜو ضٕٚٚ ٚ نطز٠ٚ١ْٚ ثٛخت١ٜ١ى يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ٠ٚظاض٠ت    ب١ض  َٜياّ بس٠ٕ ١ْٖس َإ، ض
َٝػـتاٚ ث٬صيـإ بـ٪ ٥آٜـس٠َإ خب١َـ١ ضٚٚ، زٚاتـطٜـ ٥اَـاز٠ّ بـ٪ ٫َ٠َٚساْـ٠ٚ١ٟ ٖـ١ض            ي١ َا٠ٟٚ ضابطزٚٚ ٚ ٥

َٜع. َٜهٞ ١٥ْساَاْٞ ب١ض  َٝه١  ثطغٝاض ٥111َٝاؾهطا١ٜ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظاض٠ت ؿـه١ف نطزْـٞ   %ٟ ناضٟ ث
٠ٚ١َُٜ ١ٜ١ٖ، ب٪ٜـ١ ٖـ١ض    َٝهط اٟ زاْٝؿتٛاْٞ ١ٖض ١َٝٝ ث٠ٜٛ١ْسٟ ضاغت١ٚخ٪ٟ ب١ شٜاْٞ ت خع١َتيٛظاض١ٜ، ب١ّ ث
ي١ ناتٞ ز٠غت ب١ناضبَٛٚا٠ٚ١ْ ٠ٚ١٥َإ ضاط١ٜاْس ن١ ٥اَـاصتٞ ١ٜنـ١ّ ٚ غـ١ض٠نٞ ٠ٚظاض٠شيـإ  ثتـ١ٚ نطزْـٞ       

َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت ٚ ٖا٫َٚٚت١ٝ، ١َٖٛٚ تٛاْاناْٞ َٝت ت١ْٗاٚ ت١ْٗا بـ٪ ٥ـ١ّ ٥اَاصتـ١     ث٠ٜٛ١ْسٟ ْ زاَٛز٠ظطانإ ز٠ب
َٝٞ غٛٚز١َْس ز٠بـٔ، نـاض٠ طؿـت١ٝنإ يـ١ غـ١ضٟٚٚ       َٜت ن١ ظ٩ضتطٜٔ ٖا٫َٚٚتٞ ي َٝت، ططْيٞ ب١ٚ بٛاضا١ْ بسض ب
َٝٓري ٚ ١٥ّ ثطغٝاضا١ْٟ ي٫١ٜـ١ٕ   ١َٖٛٚ ناض٠ تاٜب١ت١ٝنا٠ٚ١ْ بٔ، ب١ نطزاض ١َ١٥ ب٪ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بػ١غي

ــ١ ــ٪ض ٜين ظ٠ٟٚ ٚ    ٖا٫َٚٚتٝاْ َٝٓإ ٚ ط ــ١ضٖ ــات١س١ٚ ٠ٚب ــٛ َٛغ ــ١ناْٞ ٠ٚن ــ١ تاٜب١تٝ ــاض٠ٟ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝ ٠ٚ ز٠ضب
ٍَ بط ٚاٟ ت١ٚاَٚإ ب١ ثاَيجؿيت ن١ضتٞ تاٜبـ١ت ٚ   َٜو ٥ُٝتٝاظاتٞ تاٜب١ت ٫َ٠ّٚ بس٠ٚ١ٜٓ٠ ب٠ٚ١ٟ ن١ ي١ط١ ١ْٖس

َُٜٓاٜٝــ١نا   َٝٞ ٜاغــاٚ ض ــت بــ١ث َٝ َٝٓإ، بــ٫َ١ّ ز٠ب َٝــت، يــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ ؾ١ضاٖــ١ّ نطزْــٞ ز٠ضؾــ١تٞ ٠ٚبــ١ضٖ ٕ ب
َٝـط٠زا بـ١              َٜـت يـ١ ز٠غـت١ب١ض نطزْـٞ ٥ـ١ٚ ز٠ضؾ١تـ١، ي َٝـت، ؾـ١ؾاؾ١ٝت ٚ ع١زايـ١ت ثـ١ٜط ٠ٚ بهط ٖا٫َٚٚتٝاْسا ب
َٝـساّٚ   َٜع٠ َتُا١ْٟ ث َِٝ ي١ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ٚا ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض  ١َٜٓضاْٞ ط١ٍ ز٠َي غ١ضب١ضظ٠ٚ١ٜ ي١ ب١ضز٠َٞ ْٛ

َٜعتإ خٛاضز َٜٓسّ ي١ب١ضز٠َٞ ب١ض  َُٜٓاٜٝـ١نإ ٚ      ٚ غٛ َٝهـٞ بـ١ز٠ض يـ١ ٜاغـاٚ ض َٝػتا ٖٝض ت١ضخإ نطزْ ٠ٚٚ تا ٥
َٝو ْــ١نطا٠ٚ، ١٥َــ١ َاْــاٟ ٥ــ٠ٚ١ ْٝٝــ١ نــ١ ٖــٝض نــ١ّ ٚ    َٞ َــ١ضز بــ٪ ٖــٝض نــ١ؽ ٚ ٫ٜــ١ْ َٝــساْٞ ظ٠ٟٚ بــ١ب ث
َٜط١ٜٝنٞ           َٜعٚ نـاٚز َٝـ٠ٟٛ بـ١ض  َِٝ بـ١ ثاَيجؿـيت ٥ ًَـ نٛضت١ٝى ي١ ناض٠ناصيإ ١ْٝٝ، ٜإ ْـ١َا٠ٚ، بـ١َيهٛ ز٠تـٛامن ب
َٝبٝين ٚ غ١ضصت١ناْٞ يٝص١ْٟ ؾاض٠ٚاْٞ  َٝط٠زا غٛثاغٞ ت َٝياٟ خ٪١ٜتٞ ي زضٚغيت ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ن١ د
َٝهٞ ؾاٜػـت١             ٚ خع١َتيٛظاض١ٜنإ بهـ١ّ، نـ١ بـ١ضز٠ٚاّ يـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ زاٜـٔ ٚ بـ١ ١ٜنـ٠ٚ١ ز٠تـٛاْري خعَـ١ت

َٝؿــه١ف بــ١ طــ١ٍ ٚ ٫َٚت١نــ١َإ بهــ١ٜٔ، ب١تاٜبــ١تٞ يــ١ّ ٠ٚظاض٠تــ١ٟ نــ١ ٖــٝض ث١   ٠ْٜٛــسٟ بــ١ غٝاغــ١ت ٚ ث
َٝـت       َٜعٟ ث١ضي١َإ نـ٪نٔ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠ب ٠ٚ١َٝٝ ١ْٝٝ، نْٛه١ َٔ زَيٓٝاّ ١َٖٛٚ ١٥ْساَاْٞ ب١ض  ْ٬ًََُ

َٜت ٚ ثاَيجؿيت ت١ٚاَٚإ ز٠بٔ ب٪ ط١ٜاْسْٞ ١٥ّ ١٥ضن١. َٝؿه١ف ب١ خ١َيو بهط  باؾذلٜٔ خع١َتيٛظاضٟ ث
َٝهت١ض٠ غ١ض٠ن١ٝناْٞ ٠ٚظاض٠شيإ بـ١ّ   َٜعإ، غ َُٝـ١       ب١ض  َٜهدـطإٚ ٚ ثـ٬ٕ ٚ ب١ضْاَـ١ٟ ٥ ١ٜ٠َٟٛٝ خـٛاض٠ٚ٠ ض ؾـ

:١ٜ٠َٛٝ  ب١ّ ؾ
َٝٛإ خ١َيو ٚ ٠ٚظاض٠ت:  ١ٜن١ّ/ بٛاضٟ ٥ٝساضٟ ٚ ناضٟ ْاٚخ٪ٜٞ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ْ

َٝٓاْٞ ٥اَاصت١ناْٞ ٠ٚظاضت ٚ باؾذل ١َٖيػٛٚض اْسْٞ زا١َظضا٠ٚنإ ٚ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ تٛاْاٟ َط٩ٜـٞ ٚ   ب٪ ب١زٜٗ
 ض ١٥ّ بٛاضا١ْ ناض ز٠ن١ٜٔ:ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ض٩تري ي١غ١

َٝؿٛاظٟ نطزْٞ  -1 َٜهدػت٠ٚ١ٟٓ ز٠ٚاّ نطزْٞ ؾ١ضَاْب١ضإ ي١ زٜٛاْٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ زاَٛز٠ظطانإ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ث ض
َٝط )     َٝو بـ٪ٟ ١ٖٜـ١ يـ١ ناتـصَ ١ٜ٠َٛٝى ن١ٚا ١ٖض َٛض ادع (ٟ زٚاٟ ْٝـ٠ٛض ٩  2(ٟ بـ١ٜاْٞ تـا )  9ٖا٫َٚٚتٝإ ب١ؾ

َٝت غ١ضزاْٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ ؾ١ضَاْي١  نإ بهات.بتٛاْ
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ــٛإ     -2 َٝـ ــاْٞ ْ ــْٛٚٞ ناض٠نـ ٠َٜٛنـ ــ٪١ْٝتٞ ب١ض  ــطزٕ ٚ نـ َٜطٟ نـ ــاٚز ــ٪ نـ ــساْٞ بـ ــ١ضزاْٞ ١َٜـ َٜهدػـــتين غـ ض
َٞ نطز٠ٚٚٚ ب١ضز٠ٚاَٝـ ز٠بري.  زاَٛز٠ظطاناْٞ غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠ت، ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١َإ ز٠غت ث

َٝهٞ طٛصت -3 ٍَ زاْاْٞ َٝهاْٝعَ ١ٜ٠َٛٝنٞ زٜطاغ١تهطاٚ ي١ط١ اٚ ب٪ زَيٓٝا بٕٛٚ ي١ زاب١ظاْسْٞ ز٠غ٫َ١ت١نإ ب١ؾ
َٝٓاْٞ ز٠غ٫َ١ت١نإ ٚ ب١زٚازانْٛٚٝإ ب١ ١َب١غيت ن١ّ نطز٠ٚ١ْٟ ض٩تري ي١ ناض٠ناْسا.  ز٠غت ب١ناضٖ

ٍَ ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ نـ١ٚا                -4 َٝػـتا يـ١ َـا٠ٟٚ ٥ـ١ّ ؾـ١ف َاْيـ١زا ي١طـ١ َٜعإ، ٥ َِٝ بـ١ض  ًَـ ب١ ضاز١ٜ٠ى نـ١ ز٠تـٛامن ب
َٝٓـ١ زٜـٛاْٞ       %ٟ 51ناب١ٟٓٝ س١ٚت١ّ ز٠غت ب١ناض ب٠ٚٛ ظٜاتط ي١  َٜٝٛػـت بـٛٚ ب ١٥ٚ ناضٚ بط ٜاضاْـ١ٟ نـ١ٚا ث

ــ١          ٠َٜٛب١ضا١ٜتٝ ــاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ب١ض  ــيت ؾ ــ١ض ٥اغ ــتا ي١غ َٝػ َٜت، ٥ ــسض َٞ ب ــ ــاضٟ ي ــ٠ٚ١ بط ٜ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚظاض٠ت ٚ ي
َٜتــ٠ٚ١ٚ نــاضٟ   َٝــسضا٠ٚ، نــ١ٚا ض٩تــري نــ١ّ بهط طؿــت١ٝنإ ٚ زاَٛز٠ظطانــاْٞ خــٛاض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠غــ٫َ١تٝإ ث

َٝؿـٛاظٟ يـ١ ٖا٫َٚٚتٝـإ ز٠نـات، ١٥َـ١ف بـ٪       ٖا٫َٚٚتٝإ ب١ض  َٞ ؾ١ػي١ ٠ٚظٜط ث َٝهٞ غ َٝت، ١َٖٛٚ ض٩شاْ ٠َٜٛ به
َٝع  َٝت١ ٖ٪ٟ ب١خؿٝين زَيٓٝاٜٞ ٚ ب١ٖ ١َب١غيت نطز٠ٚ١ْٟ ز٠ضطا ب١ض ٟٚٚ ٖا٫َٚٚتٝاْسا ن١ خ٪ٟ ي١خ٪ٜسا ز٠ب

 نطزْٞ َتُا١ْ.
٠ٚظاض٠ت ب٪ ب١زٚازانْٛٚٞ غـها٫َٚ طًـ١ٜٞ   غٓسٚٚقٞ غها٫َ ي١ زٜٛاْٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ غ١ضد١ّ زاَٛز٠ظطاناْٞ  -5

 ٚ طاظاْس٠ٟ ٖا٫َٚٚتٝإ ٚ ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْٟ ١ٜن١ ١ٜن١ٟ غها٫َٚ طاظاْس٠نإ.
ــاض٠ظاٜٞ ٚ        -6 ــ١َاٟ ؾ ــ١ض بٓ ــسٕ ٚ ي١غ ــ١ ضاط١ٜاْ ــ٠ٚ١ ب ــٞ نطزْ ــس٠ضٚ ؾ ــط ٜٔ ٚ ت١ْ ــ١ناْٞ ن ــاْٞ يٝصْ َٓٝ َٝهٗ ث

َٝٗاتٜٛٚٞ، ١َ١٥ف ث١ٜط ٠ٚ نطا٠ٚ.  ي
َُٜٓاٜٝـــ١نا -7 َٜهدػـــتين ض َُٜٞ نٛضزغـــتإ، ١٥َـــ١ف تـــ١ٚاٚ بـــ٠ٚٛ، خ٪ؾـــب١ختا١ْ ض ٕ ي١غ١ضتاْػـــ١ضٟ ٖـــ١ض

َٝٛإ ؾاض٠ناْسا ١ٖب٠ٚٛ. َُٜٓا١ٜٝنإ ي١ْ  دٝاٚاظ١ٜٝنٞ ن١ّ ي١ ض
َٝساْٝإ ت١ْٗاٚ ت١ْٗا ي١غ١ض ب١َٓاٟ ١َٖيػ١ْياْسٕ ٚ تٛاْاٚ  -8 زَيٓٝا نطزْٞ ؾ١ضَاْب١ضإ ب٠ٚ١ٟ ن١ ططْيٞ ث

َٝت ب٪ خع١َتٞ ٖا٫َٚٚ َٝٛاْٝاْسا زَيػ٪ظٜإ ز٠ب تٝإ، ١ٖض٠ٖٚا زَيٓٝا نطزْٞ ٖا٫َٚٚتٝإ ب٠ٚ١ٟ ن١ دٝاٚاظٟ ي١ْ
َٜو يـ١ غـٓٛٚضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ           َٜعتاْـسا قػـ١ ز٠نـ١ّ، ٖـٝض ؾ١ضَاْبـ١ض َٜت، تا ١٥ٚ نات١ٟ َٔ ي١بـ١ضز٠َٞ ب١ض  ْانط

َٝو نـ١ٚا بـ١     َٜهٞ تاٜب١ت، ١ْ ٖٝض ث١ً ب١ضظنطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ تاٜب١ت، ١ْ ٖـٝض ؾـت ز٠ض ؾاض٠ٚاْٞ ١ْ ٖٝض ٥ُٝتٝاظ
َٜت. َٝو ١ْنطا٠ٚٚ ب١ضز٠ٚاَٝـ ز٠بري ي١غ١ضٟ ٚ ٥ٝٓؿا١٥ي٬َ ْاؾهط َُٜٓا١ٜٝنإ، ب٪ ٖٝض ن١غ  ي١ ض

ب١ ١٥يٝهذل٩ْٞ نطزْٞ ت٪َاضٚ ضاٜٞ نطزْٞ َا١ََي١نإ ب١ ١َب١غيت زَيٓٝا بـٕٛٚ يـ١ ثاضاغـتين ْٛٚغـطاٚ ٚ      -9
 َا١ََي١نإ ٚ ناض٥اغاْٞ ب٪ ٖا٫َٚٚتٝإ.

ــ١ ن٪ْــ  -11 ــٞ َا١ََي ــذل    ت١غــؿ١ٝ نطزْ َٝؿ ــ١ناْٞ ث َٝطزضاٟٚ نابٝٓ ــ ــ١ٟ ١َٖيج١غ ــ١ٚا َا١ََي ١ٜ٠َٛٝى ن ــ ١نإ ب١ؾ
َٝطزضاٚ ١َْا٠ٚ. َٝػتا ٖٝض َا١ََي١ٜ١نٞ ١َٖيج١غ  ١ٖب١ْٚٛ، ٥

َٝي١ٜاْسٕ ٚ ؾاْسٟ ٥ٝؿاز٠نإ، ت١ْٗا ي١غ١ض بٓـ١َاٟ   -11 َٜهدػتين خٍٛ ٚ ث ططْيٝسإ ب١ تٛاْاٟ َط٩ٜٞ ٚ ض
َٝساْٞ تٛاْ َٝت.٥ٝدتكام ٚ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ٚ ث١ض٠ث  ا َط١ٜٝ٩نإ ز٠ب

َٜـت َـ١ٚظٚعٞ ٥ٝؿـاز ٚ غـ١ؾ١ض نطزْـ١، بـ٠ٚ١ٟ نـ١ٚا         َٝو ي١ٚ ططؾتا١ْٟ ن١ ظ٩ض داض باؽ ز٠نط َٜعإ، ١ٜن ب١ض 
َٝػتا ١٥ٚ باب١ت١َإ ب١ت١ٚا٠ٚتٞ ن٪ْذل٩ٍ نـطز٠ٚٚ،   ١َُٝ ٥ َٝه٠ٚ١ ١ْٝٝ، ٥ َٝو ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ باب١ت ظ٩ض داض خ١َيه



 75 

َٝت ب٪ غ١ؾ١ ١َُٝ ز٠ن َٝو ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ٥ َٝت ٚ يـ١         خ١َيه ض، ٜإ بـ٪ ٥ٝؿـاز، نـ١ٚا ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ٚ باب١تـ٠ٚ١ ٖـ١ب
َٝؿٓٝاضٚ غٛٚزٚ قاظاصتٞ خ٪ٟ ي١ باب١ت١ن١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت ٚ ز٠ظطا  َٝت ضاث٪ضت ٚ ث زٚاٟ ط١ض ا٠ٚ١ْٟ خ٪ؾٝسا ز٠ب

 ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ خبات١ ضٚٚ.
 ز٠ّٚٚ/ بٛاضٟ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩:

١ٜ٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زاض  َٝو ضْٚٚٞ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١:غٝاغ١تٞ ٥اٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت ب١ّ ؾ  َٜصضا٠ٚ ن١ ب١ ن١ْس خاَي
َُٜــٞ ي١ْاٚنـٛٚ ظ٩ضبــ١ٟ ٖــ١ض٠ظ٩ضٟ ؾــاضٚ ؾاض٩نــه١ناْٞ نٛضزغــتإ    -1 ي١بـ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ٖــ١ض ي١غــ١ضز٠َٞ ضش

َٝهٞ             َٜـط ظ٠ٟٚ ب١غـت٠ٚٛ، نـ١ ١٥َـ١ف ديـ١ يـ٠ٚ١ٟ يـ١ ز٠غـتساْٞ غـاَاْ غ١ضنا٠ٟٚ ٥اٜٚإ ثؿيت بـ١ ٥ـاٟٚ ش
َُٜٞ نٛضزغـتا١ْ، نـ١       غطٚؾيت ط١ٚض١ٜ٠، ١َتطغٞ ن١َبْٛٚٞ ٥اٚ ٜؿٞ ١ٜ١ٖ، ب٪ٜـ١ غٝاغـ١تٞ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض

َٝـت، بـ٪ ١٥َـ١ف      َٓٝ ٥اٟٚ غ١ضظ٠ٟٚ ٠ٚنٛ غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ غ١ض٠نٞ ب٪ زابري نطزْٞ ٥اٟٚ خٛاضز٠ٚ١ْ بـ١ناض بٗ
َٝذي١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١    َٝت، ١َ١٥ ب َٝػتاٚ زاٖاتَٛٚإ ثؿت ب١ ٥اٟٚ غ١ض ظ٠ٟٚ ز٠ب١غت ظ٩ضب١ٟ ثط٩ش٠ ط١ٚض٠ناْٞ ٥

ــ١ض ظ٠ٟٚ غ١  ــاٟٚ غـ ــإ     ٥ـ ــ١ض٠ٖٚا ٥ا٠ٚنـ ــ١َذل٠، ٖـ ــ٠ٚ١ٟ نـ ــٞ ن١َبْٛٚـ ــس٠ٚ ١َتطغـ ــا١ٜ٠ٚنٞ ز٠َٚي١َ١ْـ ضنـ
َٜـت شَاض٠ٜـ١نٞ ظ٩ضٟ برل٠نـإ      ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ثانٔ ٚ ثاى نطز٠ٚ١ْٜإ ٥اغا١ْ، ي١ٜ٫١نٞ تـطٜـ ز٠تٛاْط ب١ؾ
ــ٠ٛ بيــطٜٔ بــ٪      َٝ َٝهٞ ْٝؿــتُاْٞ بهــ١ٜٔ ٚ ز٠غــيت ث ــط ظ٠ٟٚ ٠ٚنــٛ غــاَاْ َٜ َٜعطــاضٟ يــ١ ٥ــاٟٚ ش زاخبــ١ٜٔ ٚ ثاض

 ٚ ٍَ ٠ٚظاض٠تــٞ         ْـ١ ٠ناْٞ ٥آٜـس٠، نـْٛه١ ٥ــ١ّ غـاَا١ْ تـ١ْٗا غــاَاْٞ ٥ـ١َط ٩ٟ خـ١َيهٞ نٛضزغــتإ ْٝٝـ١، ي١طـ١
َٜـت بـ٪       ٍَ ب١ضْا١َٟ ٖاٚب١سلإ ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١، ن١ ت١ْٗا ناض٥اغاْٞ بـ٪ ٥ـ١ّ ساَي١تاْـ١ ز٠نط نؿتٛنا

َٝت. َٜٝٛػت١ٝنٞ ١ٜنذاض ظ٩ضٟ ١ٖب َٝساْٞ برل، ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ث  ي
َٝٓذـ١َٞ سه١َٛتــسا ثــ١ٜط ٠ٚ نــطا٠ٚ، نـْٛه١ ٥ــ١ّ دــ٪ض٠ ثط٩شاْــ١ ثــط٩ش٠ٟ   ٥ـ١ّ غٝاغــ١ت  -2 ١ يــ١ نابٝٓــ١ٟ ث

َٝـطام يـ١ تٛاْـاٟ زاضاٜـٞ            َٝـ ٥ـاظازٟ ع َٝهـٟٛٚ ظ٩ضٜـإ ١ٖٜـ١، ثـ َٜٔ، ت ط١ٚض٠ٕ ٚ ب١ غترلاتٝذٞ سٝػاب ز٠نـط
ٝـ  ١َُٝ ي١ غ١ضٟٚٚ غ١ز ًَ ٪ٕ ز٫٩ض سه١َٛتسا ١ْب٠ٚٛ ١٥ّ د٪ض٠ ثط٩شا١ْ ١٥صتاّ بسات، ظ٩ضب١ٟ ثط٩ش٠ناْٞ ٥

َٝـٓٔ،          ت١نًٝـ ز٠نات ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا ب١ ٥اٟٚ غـ١ض ظ٠ٟٚ يـ١ ضٚٚباض٠نـإ، ٜـاخٛز يـ١ ز٠ضٜانـ١ناْسا بـ١ناض ز٠ٖ
 ب٪١ٜ ي١ ثٝؿٛٚتط ١٥ٚ تٛاْا١ٜ ١ْب٠ٚٛ.

َٝٓاْٞ ٥ــاٟٚ ثــاى بــ٪ ٥ــاٚزاْٞ    َٝــ٠ٛض ي١غــ١ض ٥ــاٟٚ َاَيــ١نإ ٚ بــ١ناضٖ يــ١ ز٠ض٥ــ١صتاَٞ ْــ١بْٛٚٞ نــ٪ْذل٩ٍ ٚ ث
َٜهٞ ١ٜنذاض ظ٩ض ٥اٚ ب١ ؾرل ٩ ز٠ض ٚات، ب٪ ن٪ْذل٩ٍ نطزْٞ ١٥ّ باخه١نإ ٚ ثاضن١نإ ٚ  ١ْبْٛٚٞ ٖ٪ؾٝاضٟ بط

 ١ْ١ٜ٫ ناض ز٠ن١ٜٔ ي١غ١ض:
٠َٛٝضٟ ٖاٚب١ؾٞ ظٜط٠ى، ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١ف  -ع ٍَ ناض٠با ناض به١ٜٔ ب٪ زاْاْٞ ث ١َٖٚيُاْسا٠ٚ ب١ ٖاٚناضٟ ي١ط١

 ١ْٖياٟٚ نطز٠ٜٞ ْطإٚ ٚ ع١قس ٥ُٝعا نطا٠ٚ.
 ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥اٟٚ ثاى ١ْنطاٚ ب٪ ٥اٚزاْٞ ثاضى ٚ باخه١نإ زابري به١ٜٔ. ناض ز٠ن١ٜٔ -ب
َٞ      -ز يــ١ ث٬ْــٞ ٠ٚظاض٠تساٜــ١ زاْــاْٞ َــ١ستاتٞ ثــاى نطزْــ٠ٚ١ٟ ٥ــاٟٚ قــٛضؽ ٚ غــٛٚى ٚ زٚٚبــاض٠ غــٛٚز يــ

 ٠ٚضططت٠ٚ١ٜٓإ ب٪ ٥اٚزإ ٚ ناض٠ناْٞ تط.
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َٜ -ز َٝهٞ ب١ضؾطاٚإ ب٪ ٖ٪ؾٝاض نطز٠ٚ١ْ ي١ ض ياٟ ز٠ظطانـاْٞ ضاط١ٜاْسْـ٠ٚ١ بـ٪ بـ١ؾرل ٩     ناض ز٠ن١ٜٔ ب٪ ١َٖي١ُت
َٜيــاٟ قٛتاخباْـــ١ٚ             ْــ١زاْٞ ٥ــاٚ ٚ زاٚا يــ١ ٖــ١ضزٚٚ ٠ٚظاض٠تــٞ ٥ــ١ٚقاف ٚ ثــ٠ٚ١ضز٠ف ز٠نــ١ٜٔ نــ١ٚا يــ١ ض

 َعط١ٚت١نا٠ٚ١ْ ٖاٚناضَإ بٔ ي١ّ ١َٖي١ُت١.
َٜهدػـتين ٥ـ١ٚ غ١ضاَـ١ٚ غـعاٜا١ْ          -ٙ َٝهـٝهاضٚ ض بـ١   ظٜاز نطزْٞ ْطخٞ ٥اٚ ٚ زاْـاْٞ غ١ضاَـ١ٚ غـعا بـ٪ غ١ضث

َُٜٓا١ٜٝنإ، زٚاٟ ٠ٚضططتين ض٠ظا١َْسٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١.  ٜاغاٚ ض
َٜٝٛػــيت بــ١ ض٠ظا١َْــسٟ ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ بــ٠ٚٛ، يــ١   َٝهٝإ ث َٜهدػــت٠ٚٛ، ٜــ١ن َٜعإ، زٚٚ ثط٩ش٠َــإ ض بــ١ض 

َٝػـتا خ١ضٜهـ١   ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ن١ تاٜب١ت ب٠ٚٛ ب١ ناض٠نـاْٞ ٠ٚظاض٠شيـإ ث١غـٓس نـطا٠ٚ     ٥ ،
َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ، ٖٝـٛازاضٜٔ   َٜت ٚ ثط٩ش٠َإ ث َٜو خبط َٝت ب١ ٜاغا ض َٞ نطزْٞ ١٥ٜٚذلٜإ ز٠ب َٞ ب١د ٥اي١ٝتٞ د

َٜع ٖاٚناضَإ بٔ.  ن١ ٖات١ ب١ضز٠َٞ ث١ضي١َاْٞ ب١ض 
َٝه١ بـ١ْاٟٚ ٥ـ١ٚ ثـط٩ش٠ غـترلاتٝذٝا١ْ     َٜت، ١٥طٝٓا ١َ١٥ يٝػت َِٝ ٠ٚقت ي١غ١ضّ ظ٩ض به١ٚ ٟ َٔ ْاظامن ز٠تطغ

َٝؿـذل    َٜعطانإ ٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، ١٥ٚا١ْٟ نـ١ٚا ث َٞ ثاض ن١ ي١بٛاضٟ ٥اٚزا ٥اَاز٠ نطإٚ ي١غ١ض ٥اغيت ١ٖض غ
َٞ نطزْسإ، ت١ؾاغًٝٝؿٞ ١ٜ١ٖ ن١ٚا ١ٖض ١ٜن١ نٛيؿ١ن١ٟ  َٞ ب١د َٜط د َٝػتا ي١ ش َٞ نطإٚ، ١٥ٚا١ْٟ ٥ َٞ ب١د د

َٞ ٥ٝػت َٜت، ن١ْس ن١ؽ ز٠تٛاْ َٝٞ ١٥ّ ن١ْس٠ٚ ب٪ ن١ْس خ١َيو ب١ناض ز َُٝٛا١ٜ ب١ث َٝت؟ َٔ ث َٞ ببٝٓ ٝؿاز٠ٟ ي
َٝت ي١ ن٪تاٜٞ  َٜٝٛػيت ب٪ ١ٖب َٝت ٚ ت١ضخإ نطزْٞ ث َٝري ١٥ط١ض ١٥ّ ب١ضْا١ٜ١َ ب١ضز٠ٚاّ ب ًَ ث١ْ٬ ز٠تٛاْري ب

َٜـص٠ٟ نـ١ّ      2114غاَيٞ  َٝـسا ظ٩ض٠، ض َٜص٠ٟ زاْٝؿـتٛاْٝإ ت َٜٓا١ْٟ ن١ٚا ض َٜص٠ٟ ن١ّ ٥اٟٚ، ب١تاٜب١تٞ ي١ٚ ؾٛ ض
ْـ   َٝهـسا نــ١ ٥ـ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ ١َغــ١ي١ٜ١نٞ     ٥ـاٟٚ بــ١ض٠ٚ  َٝت، يــ١ ساَي١ت ١َإ، ٜــاخٛز بـ١ض٠ٚ ظ٩ض نــ١َبٕٛٚ بهـ

َٜت، ١ٜعين ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا  َٜص٠ٟ ن١ّ ٥اٟٚ زابب١ظ َٝري ض ١َُٝ ن١ ز٠َي َٝت، ٥ َٜٝٛػيت ب١ ٥اٚ ز٠ب شٜاض١ٜٝٚ ب١ضز٠ٚاّ ث
َٝتـ٠ٚ١،        َٜهـٞ تـطزا خـ١َيو تٛٚؾـٞ ٥ـ١ٚ ٠ٚظعاْـ١ ١ْب َٝـسا      ي١ ٠ٚضظٟ ٖاٜٚٔ، ٜاخٛز ي١ ٠ٚضظ َٝػـتا ت ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥

.١ٜ١ٖ 
١َّٝٝ/ بٛاضٟ ظ٠ٟٚ ٚ ظاض:  غ

َٜت٠ٚ١:  ١َ١٥ف زٚٚ بٛاض ز٠طط
ــ١         -1 ــ١ ي ــ١ت، ن ــ١ تاٜب ــاظٟ ب ــ١ضتٞ ثٝؿ١غ ــيت ٚ ن َٝٓإ ب١طؿ ــ١ضٖ ــاْٞ ٠ٚب ــ٪ ثط٩ش٠ن ــٞ ظ٠ٟٚ ب ــاز٠ نطزْ ٥اَ

ؾـاض٠  ١٥ٚي١ٜٚاتٞ ناضٟ سه١َٛتساٜـ١، يـ١ٚ ؾاضٚنـها١ْٟ نـ١ َاغـت١ضث١ْ٬ناْٝإ ث١غـٓس نـطا٠ٚ، ب١تاٜبـ١تٞ         
َٝٓا٠ٚ١ْ ٥اَاز٠غاظٟ  ٍَ ٚ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٜي١ٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ؾٞ ٠ٚظاض٠شيإ، ٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا ط١ٚض٠نإ ي١ ض
١ٜ٠َٛٝنٞ ظاْػـيت        َٝهـٞ غـا١ْ٫َ، نـ١ ب١ؾـ َٜت ٚ غٝاغ١تٞ ٠ٚظاض٠ت ب٪ ١٥ّ بٛاض٠ بطٜت١ٝ ي١ ٖـ١بْٛٚٞ ث٬ْ ز٠نط

َٝت ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ ب١َٓاٜــ١ ظ٠ٟٚ بــ٪ َٜــت ٚ ي١غــ١ض  ثؿــت بــ١ زاتــاٚ ظاْٝــاضٟ بب١غــت َٜــو تــ١ضخإ بهط ٖــ١ض بٛاض
َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠شيإ ١َ١٥ ب٪ت١ بط ٜاض ي١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠ضن٠ٚٛٚ، ب٪ نـ١ضتٞ ثٝؿ١غـاظٟ ب١تاٜبـ١ت     ث
َٜعطاض٠نــإ ٚ ٠ٚظاض٠تــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ ٚ بــ١ ٥اَــاز٠ بــْٛٚٞ شٚٚضٟ    ٍَ ثاض زٚاٟ نــ١ْسٜٔ ن٪بْٛٚــ٠ٚ١ ي١طــ١

َٜــت بــ١         باظضطــاْٞ ٚ ثٝؿ١غــاظٟ بط ٜــاضزضا٠ٚ   َٜعطاٜــ١ى يٝص١ْٜــ١نٞ تاٜبــ١ت زابٓط ي١غــ١ض ٥اغــيت ٖــ١ض ثاض
٠َٜٛب١ضاٜـ١تٞ         ٠َٜٛبـ١ضٟ طؿـيت ؾـاض٠ٚاْٞ ٚ ب١ض  َٜعطاضٚ ١٥ْساَٝـ١تٞ غـ١ض٩نٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ٚب١ض  غ١ض٩نا١ٜتٞ ثاض
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ــٛ      ــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ زٜػــإ ٠ٚن ٍَ ٚ ثٝؿ١غــاظٟ ٚ شٚٚضٟ باظضطــاْٞ ٚ ثٝؿ١غــاظٟ، ب طؿــيت نؿــتٛنا
َٜت٠ٚ١ ب٪ ْاٚ ٠ٚظاض٠ت، ب١َيهٛ ي١غ١ض ٥اغـيت   ٥اغاْهاض١ٜٝى ي١ بٛاضٟ زاب١ظاْسْٞ ز٠غ٫َ١ت١نإ ١َٖٟٛٚ ١ْط١ض 

َٝط ٠ٚنـٛ           َُٝـ١ يـ١ ق٪ْـاغٞ ٥اَاز٠نـاضٟ ظ٠ٜٚـسأٜ يـ١ ؾـاضٟ ٖـ١ٚي َٝػتا ٥ َٜت، ٥ َٜعطانإ ١٥ّ ناض٠ ١٥صتاّ بسض ثاض
َٝري           ًَـ َٝري ظ١ٜٚ٠ن١ٜـ١، بـا ب ًَـ ١َٖيه١ٚت١ٜـ١ بـ٪ ؾـاض٠ن١ٟ     طـ١ٚض٠تطٜٔ َـ١داٍ، نـ١ٚا بـ٪ َـ١دايٞ ثٝؿ١غـاظٟ ب

َٝػــتا ) ( ٖــ١ظاض ز٩صيــٞ ظ٠ٟٚ ٥اَــاز٠ نــطا٠ٚ بــ٪ ثــط٩ش٠ ثٝؿ١غــاظ١ٜٝ غــترلاتٝذ١ٝ طــ١ٚض٠نإ ٚ، 54طٛصتــا٠ٚ ٥
َٝـساْٞ        ٍَ ٠ٚظاض٠تـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بـ٪ ث خ١ضٜهٞ ث٬ٕ غاظٜٔ ب٪ ٠ٚ١٥ ي١ ب١ضاَب١ضٜؿسا ب١ ٖاٚنـاضٟ ي١طـ١

 ظ٠ٟٚ ب٪ ت١ضخإ نطزٕ ب٪ ناضط١نإ.
َٝػتازا ن١ ثط٩غ١ٟ زاب١ف نطزْٞ ظ٠ٟٚ ضاطـرلا٠ٚ، ب١ضْاَـ١ٟ خ٪َـإ بـ٪ ٥ـ١ّ      ظ٠ٟٚ ْٝ -2 َٞ بٕٛٚ ي١ ٥ ؿت١د

 ١َب١غت١ ب١ّ د٪ض٠ ز٠خ١ٜٓ١ض ٚٚ:
َٜٔ بـ١ غـ١ْس، نـْٛه١ طـطؾيت ظ٩ضٜـإ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ         ي١ٜ٫١ن٠ٚ١ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْٟ ن١ٚا ناضت ٚ ١ٖٚاٜري بهط

 ي١ْاٚ ٖا٫َٚٚتٝإ.
ــطز     ــطاظ ن ــ١ ٥ٝؿ ــت ب ــطٜـ ز٠غ ــ١نٞ ت ــاضٚ      ي٫١ٜ ــ١ضد١ّ ؾ ــ١ غ ــ١ٟ ي ــ١ٚ ٖا٫َٚٚتٝاْ ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــ٪ ٥ ــ١ٜٔ، ب ٕ ز٠ن

       ،َٜٔ َٞ بهـط َٞ بـ١د َٞ ْـ١نطا٠ٚ، دـ َٞ بـ١د ؾاض٩نه١ناْٞ نٛضزغتإ ؾ١ضَاْٞ ت١ضخإ نطزْٞ ظ٠ٜٚإ ١ٜ١ٖٚ دـ
َٜٓـ١ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚاْـ١ٟ زابـ١ف نـطإٚ،            َٜٔ ٚ خعَـ١تيٛظاضٟ ١ْط١ٜ١ْط ب٪١ٜ ١ٖتا ٥ـ١ٚ ططؾتاْـ١ ناض٠غـ١ض ْـ١نط

َُٝإ باف ١ْٝٝ ز٠غت  َٜت ث َٜت٠ٚ١ ب١ ٚاتا١ٜنٞ تط نٝذل ظ٠ٟٚ ٠ٚنٛ ثازاؾت ١ْزض ب١ زاب١ف نطزْٞ ظ٠ٟٚ بهط
َٜـت، بـ١َيهٛ ٥اَـاصتٞ زابـ١ف      َٞ بهط ٚ، ٜاخٛز ٠ٚنٛ ن١ض٠غت١ ١ْخي١ٜٓ١ باظاض ٠ٚ٠ ن١ ت١ْٗا نط ٜٔ ٚ ؾط٩ؾتين ث

َٝت. َٞ بٕٛٚ ب َٞ ت١ْٗاٚ ت١ْٗا ناض٠غ١ض نطزْٞ ططؾيت ْٝؿت١د  نطزْٞ ظ٠ٟٚ ْٝؿت١د
ٕ نطز٠ٚٚ ب١ ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ٖا٫َٚٚتٝاْـ١ٟ نـ١ٚا َاؾٝـإ ي١غـ١ض سهَٛـ١ت ١ٖٜـ١،   بـ١        ز٠غتُا -3

 ثاض٠، ٜإ ب١ ظ٠ٟٚ.
 نٛاض٠ّ/ بٛاضٟ ثاى نطز٠ٚ١ْ:

  َٞ ١َٜٝنإ ي١ٜ٫١ٕ ن١ضتٞ تاٜب١ت٠ٚ١ ز٠غيت ثـ َٜٔ نطز٠ٚ١ْٟ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ ٚ ؾاض٠ ز َا١ٜ٠ٚنٞ ن١َ١ خاٚ
َٜب١غت١نإ  َٝٛاظٟ ١٥ّ ناض٠ نطز٠ٚٚٚ ب١ؾٞ ظ٩ضٟ طط َٞ نطزٕ، غ١ض٠ض اٟ ٠ٚ١٥ٟ ؾ َٞ ب١د ن١ٚت١ْٚٛت١ بٛاضٟ د

١ٜ٠َٛٝنٞ طؿــيت بــ١ض٠ٚ باؾــذل    َٝـ، بــ٫َ١ّ ب١ؾــ َُٜٞ نٛضزغــتإ ٚ طرلٚطــطؾيت ظ٩ضٟ ٖات٪تــ١ ثـ تاظ٠ٜـ١ يــ١ ٖــ١ض
َٝت ٚ، ثط٩غ١ن١ ظ٩ض ي٠ٚ١ غـ١ضن١ٚتٛٚتط٠، نـ١ نـاتٞ خـ٪ٟ زاَٛز٠ظطانـاْٞ سهَٛـ١ت خ٪ٜـإ بـ١ٚ نـاض٠           ز٠ن

١ٖ:١ٜ١ََُٝيس٠غتا  ٕ، ي١ ضٟٚٚ ث٬ْٞ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ب٪ ١٥ّ بٛاضا١ْ ١َ١٥ ب١ضْا١َٟ ٥
َٝػـتا ١ْنـ١ْٚٛت١ بـٛاضٟ نـاض نطزْـ٠ٚ١ٚ،          -1 َٜب١غت ب٪ ١٥ٚ ْاٚنـا١ْٟ نـ١ تـا ٥ َٜهدػتين طط ث١ي١ نطزٕ ي١ ض

ــٛٚ       َٝؿ ــت١ناْٞ ث َٜب١غ ــ١ظَٕٛٚ ٚ ن١َٛنٛضتٝــ١ناْٞ طط ــ١ ٥ ــٛٚز ي ــتا١ْ غ َٜب١غ ــ١ّ طط ــتين ٥ َٜهدػ ــ٪ ض ططْيــ١ ب
 ٔ.٠ٚضبيطٜ

َٜٝٛػت  -2 َٜين ث َٟ ٚ ؾٛ ٠َٜٛ نْٛٚٞ ناضٟ ن٪َجاْٝانإ ٚ ٠ٚضططتين ض َٝهٞ ٚضزٟ ن٪١ْٝتٞ ب١ض  َٜطٟ نطزْ ناٚز
 ي١ ناتٞ ١ٖبْٛٚٞ ن١َٛنٛضت١ٝناْسا.
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3-        َٞ ــ ــٛٚز يـ ــاض٠ غـ ــاى ٚ زٚٚبـ ٌَ ٚ خاؾـ ــ ــٞ ظبـ ــ١ض نطزْـ ــ١ناْٞ ناض٠غـ ــسْٞ ناضطـ ــ١ زا١َظضاْـ ــسإ بـ ططْيٝـ
َٝط      ٠ٚضططت٠ٚ١ٜٓإ ب١ ناضط١ناْٞ ضٜػاٜهًري، ٥ َٝػتا ١٥ّ د٪ض٠ ناضطا١ْ ي١ زٖـ٪ى بـ١نطز٠ٜٞ ١ٖٜـ١ٚ يـ١ ٖـ١ٚي

َُٝاْٞ ٥ٝع٬ْـٞ بـ٪ نـطا٠ٚ              َٜتـ١ بـٛاضٟ نـاضنطزٕ، يـ١ غـً َٝهسا ز٠ن١ٚ َٜب١غت نطا٠ٚ ي١ َـا٠ٟٚ نـ١َذل يـ١ غـاَي طط
َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ناْٞ           َٝٞ ي َٝـت يـ١ ؾـاضٚ ؾاض٩نـه١ناْٞ تـط. بـ١ث َٜعطا٠ٚٚ ١٥ّ ثط٩غـ١ٜ١ بـ١ضز٠ٚاَٞ ز٠ب ي١ٜ٫١ٕ ثاض

ٌَ ٚ     ْٜٛٝػ َٝهـٞ ظبـ َٝـ ٚ ز٠ظطاناْٞ تاٜب١ت، ز٠ظطاناْٞ ٠ٚظاض٠ت ي١ غ١ضتاْػ١ضٟ نٛضزغتإ، نـ١ َاغـت١ض ث٬ْ
َٝـ ١ٜ١ٖ.  خاؾانٝإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، زٜاضز١ٜ٠نٞ غ١ضْر ضان

َٜعإ، ٥ـ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ يـ١      ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٟ         71ب١ض  ًَـٞ نٛضزغـتإ ثاسلـا٠ٟٚ خ٪ضانـ١، ٥ـ١ّ غـ١ضصت١ ي١طـ١ %ٟ ظب
خطاثــ١ بــ٪ نــ١َٞ ٥اغــيت ٚؾــٝاضٟ، ي٫١ٜــ١نٞ زٜهــ١ ٥اَاش٠ٜــ١ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ٚا ٥اغــيت   ي١ٜ٫١نــ٠ٚ١ ٥اَــاش٠ٟ 

َٝهـسا ٥ـ١ّ ثاؾـ١ض ٩ٜا١ْ، زَيٓٝاتـإ ز٠نـ١ٜٔ نـ١ بـ١ ثاؾـ١ض ٩ٟ             طٛظ٠ضاْٞ خ١َيو باؾ١ٚ، بـ٫َ١ّ يـ١ ٖـ١َٛٚ ساَي١ت
َٜهٞ ٥اغا١ْ. َٝٓا٠ٚ١ْٜإ ناض َٜٔ ٚ ناض٠غ١ض نطزٕ ٚ زٚٚباض٠ ب١ناض ٖ  قٛضؽ سٝػاب ْانط

َٜعتإ طؿت خ١ضد١ٝناْٞ ثاى نطز٠ٚ١ْٟ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝٝ، ب٪ ظ -4 اْٝاضٟ ب١ض 
( ًَٝاض زٜٓاض، تهاَإ ٚا١ٜ ي١ زابـري نطزْٝـسا ثاَيجؿـتُٝإ بهـ١ٕ،     211ز٠طات١ ظٜاتط ي١ ) 2113ن١ ب٪ غاَيٞ 

َٝهٞ تــط ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٜــ١نِ ي١غــ١ض بٛزدــ١ٟ ت١ؾــػًٝٞ ٠ٚظاض٠تــٞ ؾــا    ض٠ٚاْٞ ١ٖٜــ١، نــ١ نــْٛه١ يــ١ بابــ١ت
ــ١ض٠ ظ٩ضٟ      َٝهٞ ٖــ ــ ــ٠ٚ١ٟ ب١ؾــ ــٛنُٞ ٥ــ ــ١ ســ ــ١ بــ ــط ١ٖٜــ ــ١ناْٞ تــ ٍَ ٠ٚظاض٠تــ ــ١ ــاٚاظٟ ي١طــ ب١ض اغــــيت دٝــ
َٜهـٞ ظ٩ض بـ١ ناض٠نـاْٞ           ١َُٝ ي١ بٛزدـ١ٟ ت١ؾـػًٝٝسا١ٜ، نـ١ يـ١ نـ١ّ نطزْـ٠ٚ١ف ظ٠ض٠ض خع١َتيٛظاض١ٜٝناْٞ ٥

َٜت. ١َُٝ ز٠ن١ٚ ٥ 
َٝٓذ١ّ/ ي١ بٛاضٟ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ:  ث

َٜٝٛػيت ز ٠ٚ١َٜٓ ي١ٚا١ْ:ي١ّ بٛاض٠زا ب١ ث َٜت٠ٚ١ٚ ١َٖٛاض بهط َٝسا بهط َٝسان٠ٚ١ْٟٚٛ ث َٜو ٜاغا ث  ٠ظاْري ١ْٖس
٠َٜٛبطزْٞ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝنإ شَـاض٠ )    -1 ، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ نـاضٟ ي١غـ١ض نـطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ       1993(ٟ غـاَيٞ  6ٜاغاٟ بـ١ض 

َٜع    َٜعطانا٠ٚ١ْ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ناض بـ١ ٜاغـاٟ ١٥صتَٛـ١ْٞ ثاض َٜـت،   ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ٜاغاٟ ١٥صت١َْٛٞ ثاض طانـإ بهط
١ٜ٠َٛٝنٞ ضٜؿــ١ٜٞ              َٝـت بـ١ ؾـ َٝٛاظٟ ٖــ١َٛاض نطزْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ضْا ز٠ب َٜٝٛػـيت بـ١ ؾـ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ث
َٜعطانـإ            َٜع٠، نـ١ٚا ناض٠ْٛٚغـٞ ٜاغـاٟ ثاض ناض٠غ١ضٟ به١ٜٔ، ب٪ٜـ١ زاٚاَـإ يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتاْٞ بـ١ض 

 اض٠ٚاْٞ ١ٜ.١ٜ١ٖن٬ بهات٠ٚ١، نْٛه١ ضاغت١ٚخ٪ ناضٜي١ضٟ ي١غ١ض ناض٠ناْٞ ؾ
َٜع٠ٚ         -2 ثط٩ش٠ ٜاغاٟ س١ض٠َٞ طْٛس٠نإ، ن١ ز٠ن١ْٚـ١ ْـاٚ غـٓٛٚضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝنا٠ٚ١ْ، يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ض 

َٜتـ١    َٝهٞ ظٚٚزا خبط ب١زٚازانٛٚصيإ ب٪ نطز٠ٚٚٚ ضاث٪ضتٞ ٖاٚب١ف ٥اَاز٠ نطا٠ٚ، تهاَإ ٚا١ٜ ن١ٚا ي١ ز٠ضؾـ١ت
 ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠.

ــٞ ظَٜ  -3 ــاث٪ نطزْـ ــاٟ تـ ــط٩ش٠ٟ ٜاغـ ــ١ٚ   ثـ ــ١تٞ ث١ضي١َاْـ ــ١ٟ تاٜبـ ــ١ يٝصْـ ــ١نإ، يـ َٞ تاث٪ٜـ ــ ــ١نإ ٚ بـ س٠ض ٩ٜٝـ
٠َٛٝ ضاث٪ضت١نـ١ٟ ٥اَـاز٠ نـطا٠ٚ، تهاَـإ ٚاٜـ١ ٖاٚناضَـإ بـٔ يـ١              ب١زٚازانٛٚصيإ ب٪ نـطز٠ٚٚٚ بـ١ ٖـ١َإ ؾـ

 ث١غٓس نطزْٞ.
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َٜتـ٠ٚ١  1975(ٟ غـاَيٞ  91ثط٩ش٠ٟ ٜاغـاٟ قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٖا٫َٚٚتٝـإ، نـ١ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )        -4 ، ز٠ٜاْيط
َٜع٠. ٍَ ١َٖٛاض نطز٠ٚ١ْٟ ي١غٓٛٚضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝناْسا، ١َ١٥ف ي١ب١ض ز٠غيت يٝص١ْٟ ث١ضي١َاْٞ ب١ض   ي١ط١

١َٜٓٚاض   خــٛزٟ ٜاغــاٟ ٠ٚظاض٠ت ظ٩ض بــ١ نــٛضتٞ ٖــات٠ٚٛ، ب١تاٜبــ١تٝـ بــ٪ دٝــا نطزْــ٠ٚ١ٟ ط١ؾــتٛطٛظاضٚ ؾــٛ
َٝؿه١ َٜٝٛػيت ب١ ١َٖٛاض نطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب٪ ١َ١٥ف ثط٩ش٠َإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، ث ؾٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜطاْـٞ   ث

 ز٠ن١ٜٔ ي١ٚ ن١ْس ض٩ش٠زا، ٖٝٛازاضٜٔ ثاَيجؿتُٝإ به١ٕ ي١ ث١غٓس نطزْٞ.
ــ٪        -5 ــاضزضا٠ٚ ب ــ١ف ْ ــاٚ، ١٥َ ــاْٞ ٥ ــ١ض ت٪ض ٠ن ــٝهاضإ ي١غ َٝه ــ١ٟ غ١ضث ــعازإ ٚ غ١ضاَ ــ١ غ ــاٟ ب ــط٩ش٠ٟ ٜاغ ث

َٜت ب٪ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ. َٝطزض  ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ز٠ْ
َُٜٓاٜٞ نطزْٞ ضغَٛا -6 َٜعٚ ث١غٓس نطا٠ٚ.ض  تٞ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩، ْاضزضا٠ٚ ب٪ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ ب١ض 

 ؾ١ؾ١ّ/ ي١ بٛاضٟ ث٬ْػاظ٠ٚ١ٜٝ:
َٜيـاٟ ٥ـ١ّ نـاض٠ ب١ضز٠ٚاَٝـ١ بـ١        -1 َٜهدػتين ؾاضغتاْٝا١ْٟ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ، ن١ ١ْخؿـ١ ض ب١ ١َب١غيت ض

١ٚ دي١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ؾاض٠ طـ١ٚض٠نإ  زاْاْٞ َاغت١ضث٬ْٞ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ، ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ف ب١ضز٠ٚاَٞ ١ٖٜ
َٜهدػـتين َاغـت١ض     َاغت١ضث١ْ٬ناْٝإ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ن١ْسٜٔ ؾاضٚ ؾاض٩نه١ف ي١ ب١ضْا١َٟ ١٥َػاَيسإ بـ٪ ض

َٝت.  ث١ْ٬ناْٝإ ٚ ١٥ّ ناض٠ ب١ضز٠ٚاَٞ ز٠ب
َٝهـٞ ٖاٚب١ؾـ١     -2 َٜٝٛػـيت بـ١ ث٬ْ َٝهت١ض٠ دٝادٝانإ، ث ، بـ٪  ب١ضْا١َٟ ٠ٚظاض٠ت ب٪ زابري نطزْٞ ظ٠ٟٚ ب٪ غ

َٝٓإ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ       ٍَ ٚ ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ نؿـتٛنا َٝٓا٠ٚ ي١ط١ َٝهٗ ١٥ّ ١َب١غت١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١سلإ ث
َِٜ يــ١ ث٬ْــٞ غــا١ْ٫َ ظ٠ٟٚ تــ١ضخإ بهــ١ٜٔ، ب١تاٜبــ١ت يــ١ْاٚ َاغــت١ض    َٜٝٛػــت١ٝناْٞ ٖــ١ض َٝٞ ث بتــٛاْري بــ١ث

 ث١ْ٬نإ.
َٜو يـ١ تـ١ضخإ نـطزٕ ٖـ١       َٝٛاظ َٝػـتا ؾـ َٜعإ، تانٛ ٥ ب٠ٚٛ، نـ١ ي١غـ١ض زاٚا نـطزٕ بـ٠ٚٛ، ٜـ١عين ١َغـ١ي١ٕ       ب١ض 

َٜت ي٫١ٜـ١ٕ   َٝٓإ ز٠نات، ثاف ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ث١غٓس ز٠نط َٝت ثط٩ش١ٜ٠ى ت١قسضيٞ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٝو ز٠ن ١ٜن
َٜت ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ، ب٪ ت١ضخإ نطزْٞ ظ٠ٟٚ، ت١بٝعٞ ١٥َـ١ ض٠ْيـ١ ٚاٟ نـطز     َٝطزض َٝٓا٠ٚ١ْ ز٠ْ ٠ٚب١ضٖ

َٝهت١ض َٜو غ َٝت ١ْٖس َٜو بـٛاضٟ تـط نـ١َذل، بـ٪       ب َٝت، ض٠ْي١ ١ْٖـس ظ١ٜٚ٠نٞ ١ٜنذاض ظ٩ضٜإ ب٪ ت١ضخإ نطا ب
َُٝـ١ ظ٠ٟٚ          َُٝـ١ ٚاٜـ١ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠ت ٥ َٝػـتا ١ٖٜـ١، بط ٜـاضٟ ٥ َٞ بـٕٛٚ ٥ صي١ْٟٚٛ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ بٛاضٟ ْٝؿت١د

          ٚ َٝهٞ تـط، نـ٪ٕ ثـاض٠ يـ١  َٝـت ٠ٚنـٛ ٖـ١ض زاٖـات َٝت تـ١ضخإ بهـ١ٜٔ، ظ٠ٟٚ ز٠ب ٠ظاض٠تـٞ  ي١غ١ض ب١َٓا١ٜى ز٠ب
َٝٞ زاتــاٚ   َٝــت بــ١ث َٜــت، ٥ــاٚاف ز٠ب َٝهت١ض٠نإ ز٠نط َٝــو زاب١ؾــٞ غــ١ض ٠ٚظاض٠تــ١نإ ٚ غــ َٝٞ ث٬ْ زاضاٜٝــ١ٚ بــ١ث
ــ١ْس            ــإ ن َٜو، ٜ ــاض ــيت ؾ َٜٝٛػ َٝهسا ث ــاَي ــ١ْس غ ــ١ ن ــإ ي َٝهسا، ٜ ــاَي ــ١ غ ــ١ٚا ي ــت ن َٜهٞ زضٚغ ــاض ــاضٟ ٚ ٥اَ ظاْٝ

      ٛ َِٜ ن١ْس٠ يـ١ بـٛاضٟ ثٝؿ١غـاظٟ، نـ١ْس٠ يـ١ بـ اضٟ ت١ْسضٚغـيت، نـ١ْس٠ يـ١ بـٛاضٟ     ؾاض٩نه١ٜ١ى، ٜإ ١ٖض
َٜت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غت ب٠ٚ١ به١ٜٔ نـ١ ََٛهٝٓـ١ بـ١     َٞ بٕٛٚ؟ ي١غ١ض ١٥ّ ١٥غاغ١ ظ٠ٟٚ ت١ضخإ بهط ْٝؿت١د

َٜت. َٝهت١ض٠نإ بهط َٜت ٚ ب١ ب١ضْا١َ زاب١ؾٞ غ١ض غ  ظ٠ٟٚ بيرل
َٝـسا           -3 َٞ نـطزٕ بـ١ ث١غـٓس نطزْـٞ ١ْخؿـ١نإ ٚ ضاط١ٜاْـسْٝإ ٚ ٥اَـاز٠ غـاظٟ بـ٪ ث ْٞ غـ١ْس بـ١ٚ   ز٠غت ث

َٞ نطزٕ. َٞ ب١د َٝت١ بٛاضٟ د  ظ٠ٜٚا١ْٟ ن١ زاب١ف نطإٚ، ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ي١ ٥آٜس١ٜ٠نٞ ْعٜهسا ز٠ن
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َٜتـ١ ٠ٚظاض٠ت بـ٪ ث١غـٓس      َٜهٞ ز ت١بٝعٞ ١ْخؿ١ ن١ضت١ٝنإ ١ٖٕ ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ، ٜاخٛز ١ْٖـس
َٝو يــ١ ططؾتــ١نإ بــ٬َٚ بــ٪٠ٚ نــ١ٚا نــ١ّ يــ١ّ ١ْخؿــا١ْ ٥ــٝع٬  ٕ نــطإٚ، ظ٩ض دــاضٟ ٚا ٖــ١ب٠ٚٛ نطزْــٞ، ٜــ١ن

َٜـت ب٪ؾـا١ٜٝى           َٝهٞ عـ١قاضات ثاضنـ١ٜ١نٞ ظ٠ٟٚ ز٠نط  َٝـو، ٜـاخٛز يـ١ ١َنتـ١ب َٝت يـ١ زٚناْ ٖا٫َٚٚت١ٝى ز٠ن
ــ١ٚظاٜٞ         ــ١ غ ــاخٛز ب ــت٠ٚٛ، ٜ َٝي١ٜؿ ــ١تيٛظاضٟ ت ــ١ خعَ ــ١ي١ٕ ب ــطا٠ٚ، ١َغ َٓٝ ــسا ٖ َٝ َٝهٞ ت ــ١ت ــسا خ ي١ب١ضز٠َٝ

َٝي١ٜؿت٠ٚٛ، ن١  َٝهٞ تط ت َٝي١ٜؿت٠ٚٛ، ٜإ ب١ ؾت ًَٞ س١قٝك١ت، ٜإ ي١ناتٞ تاث٪ نطزٕ، ٜإ ي١ ت ١َٜٝ غ١ض ١٥غ ز
َٜو دـاض دٝـاٚاظٟ زضٚغـت بهـات، ظ٩ض             ١َغ١ي١ٜ١نٞ تطزا بـ١ ٥ـ١ٚض اقٞ ن٪ْـسا ز٠نـ٠ٚ١ٝ، ١٥َـ١ ض٠ْيـ١ ١ْٖـس
١ٜ٠َٛٝنٞ َٛق١ز٠م  َٝػتا بط ٜاضَاْسا ١٥ٚ ١ْخؿ١ ث١غٓس نطاٚا١ْ ب١ ؾ َٝؿ١ ب٪ خ١َيو زضٚغت ب٠ٚٛ، ٥ داضإ ن

َٝـت ١ْخؿـ١ٟ ضاغـت ٚ زضٚغـت نا١َٜـ١، بـ٪       ٥ٝع٬ْٞ به١ٜٔ  َٝت ٚ خ١َيو بعاْ ٚ ي١ب١ضز٠َٞ ٖا٫َٚٚتٝاْسا ١ٖب
َٜت. َٝت، خٛا ١ْخٛاغت١ ظ٠ض٠ض ب١ ٖا٫َٚٚتٝإ به١ٚ َٓٝ  ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ ١َداي١ ١َْ

ٍَ غـ١ضد١ّ         -3 ي١ ب١ضْا١َٟ ٠ٚظاض٠شياْسا١ٜ ض٠ظا١َْسٟ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ ٠ٚضطـرلا٠ٚ بـ١ ٖاٚب١ؾـٞ ي١طـ١
٠ْٛسٜــساض٠نإ، نــ١ٚا َاغــت١ضث٬ْٞ ٥ٝكًُٝــٞ زضٚغــت بهــ١ٜٔ، ديــ١ يــ٠ٚ١ٟ نــ١ َاغــت١ضث٬ْٞ   ٠ٚظاض٠تــ١ ث١ٜ

َٝت. ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ١ٖب َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ب١ؾ َٝت َاغت١ضث٬ٕ ب٪ ١ٖض َٝت، ز٠ب  ؾاض٠نإ ١ٖب
َٝؿـٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠شيـإ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ٚا ضٚٚبـ١ضٟ         ي١ زٚا ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْسا بط ٜـاضزضا٠ٚ ي١غـ١ض ث

َٞ بٕٛٚ س١ززٟ ١٥زْا١ٜن١ٟ يـ١ ) ت١ َٝتـ١ )  211ضخإ نطزْٞ ظ٠ٟٚ ْٝؿت١د ( َـ١تط، ٚاتـا   151( َـ١تط٠ٚ٠ بب
َٝت ب٪ ظٜـاتط غـٛٚز ٠ٚضطـطتٔ يـ١ ظ٠ٟٚ ٚ، ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ب١َٓاٜـ١ٟ نـ١ٚا          َٟ ََٛه١ٓٝ ١٥ط١ض ١ٖب ٥ٝؿطاظاتٞ ْٛ

َٞ ز٠نــ١ٕ نــ١ٚا َ٪َيــ َٝهٞ ظ٩ضٟ ٖا٫َٚٚتٝــإ ضٚٚ يــ١ ٠ٚظاض٠ت ز٠نــ١ٕ ٚ زاٚاَــإ يــ َٞ بــس٠ٜٔ ظ٠ٟٚ ب١ؾــ ١تٝإ ثــ
َٜـت، نـ١          311(١َتطٟ ٚ )251) ( ١َتطٟ زاب١ؾـٞ زٚٚ بهـ١ٕ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ زٚٚ خـاْٟٛٚ ي١غـ١ض زضٚغـت بهط

َٝؿ١ زضٚغت بهات، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ي١ ١٥غاغـسا زابـ١ف    ١َ١٥ ض٠ْي١ ي١ ضٟٚٚ ث٬ٕ غاظٟ ٚ خع١َتيٛظاض٠ٚ١ٜٝ ن
َٞ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ) َٜٝٛػيت ث َٜٓا١ْزا ث َٝػتا ١َ١٥ ث١غٓس نـطا٠ٚٚ  ( 151َنطز١ْنإ ي١ٚ ؾٛ َٝت، ٥ ١تطٟ زٚٚدا ب

َٜو خبات.  ز٠غ٫َ١ت ب٪ ؾاض٠ٚا١ْٝنا١ْ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت، ز٠غت ٚ بطز به١ تها١ٜ.  د١ْابٞ ٠ٚظٜط خ١ضٜه١ ١٥ٚ ٠ٚخت١ٟ ب٪ د١ْابت ت١ضخإ نطا٠ٚ ت١ٚاٚ ز٠ب
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/   ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو يـــ١ طـــطْيذلٜٔ بٛاض٠نـــاْٞ نـــاضٟ ٠ٚظاض٠ت نـــ١ ث٠ٜٛ١غـــت١ بـــ١ شٜٓيـــ١ٚ ت١ْسضٚغـــيت ٚ    س١ٚتـــ١ّ/ ٜـــ١ن

 خ٪ؾيٛظ٠ضاْٞ ب٪ ْٝؿاْساْٞ ض١ٜٚٚنٞ ؾاضغتاْٞ:
 ب٪ ١٥ّ بٛاض٠ ١٥ّ ١ْٖياٚا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠َإ ْإٚ:

1- َٝ َٜـص٠ٟ غـ١ٚظاٜٞ    ي١ض ٟٚٚ ث٬ٕ غاظ٠ٚ١ٜٝ نات َٜٔ سٝػاب بـ٪ ض و ١ْخؿ١نإ ب٪ ن١ضت١ تاظ٠نإ ٥اَاز٠ ز٠نط
َٞ بٕٛٚ. َٜت ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ ت١ضخإ نطزْٞ ظ٠ٟٚ ب٪ ثط٩ش٠نإ، ب١تاٜب١تٞ ثط٩ش٠ناْٞ ْٝؿت١د  ز٠نط
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َٜهٞ ي١ ث٬ْسإ، ٠ٚنـٛ ثـاضنٞ ٖـ١ٚاضٟ ؾـاض يـ١       -2 َٜهٞ ب١ضز٠ٚاّ ٚ ١ْٖس ن١ْس ثط٩ش١ٜ٠نٞ غترلاتٝذٞ ١ْٖس
َُٝاْ َٝهٝإ زٜعاٜين ت١ٚاٚ غً َٝطزا ن١ ١ٜن ١َٟٓٝ غ١ٚظ ب١ز٠ٟٚ ؾاضٟ ١ٖٚي ٞ ٚ ثاضنٞ ط١ٚض٠ٟ زٖ٪ى ٚ زٚٚ ثؿت

َٝػتا ي١ ق٪ْاغٞ ضاط١ٜاْسْٞ زأٜ.  ب٠ٚٛ ٥
َٜت غـا١ْ٫َ نـ١ْس باخهـ١ٚ ثـاضى يـ١ ط١ض ٠نـ١نإ ٚ        -3 َٝٞ ١٥ٚ بط ٠ بٛزد١ٜ١ٟ ن١ٚا ب٪َإ ت١ضخإ ز٠نط ب١ث

َٜت.  ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ ١٥صتاّ ز٠زض
 ١ٖؾت١ّ/ بٛزد١ٚ ث٬ٕ:

َٝٛاظٟ ؾ٪ضَـ١    -1 َٝطاٜٞ ٠ٚ١٥ ضٕٚٚ به٠ٚ١َ١، ن١ٚا ب١ٖ٪ٟ ١٥ٚ ؾـ َٜت ب١خ ز٠ضباض٠ٟ بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠ت ز١َ٠ٚ
ــاى          ــ١ ث ــاض٠ٚاْٞ ي ــ١ناْٞ ؾ ــ١َٛٚ خع١َتيٛظاضٜ ــت ٖ َٜ َٞ ز٠نط ــ ــاضٟ ث ــطام ن َٝ ــ١ضٟ ع ــ١ز٠ٟ ي١غ١ضتاْػ ٠َٛس

َٜيانــــإ ٚ ٥ٝؿــــطاظ نطز ْــــٞ ظ٠ٟٚ ٚ ظاضٚ خع١َتيٛظاضٜٝــــ١ نطزْــــ٠ٚ١ٟ ؾــــاض٠نإ ٚ ْــــ٪ش٠ٕ نطزْــــ٠ٚ١ٟ ض
ــاٟٚ         ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــاى نطزْ ــازز٠ٟ ث ــاٚ ٚ َ ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــاى نطزْ ــاٚ ٚ ث ــاْٞ ٥ ــتين ثط٩ش٠ن ــاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ب١ط١ض خػ ؾ
َٜٝٛػـيت ؾـاض٠ٚاْٞ ٠ٚنـٛ ٖـ١َٛٚ ٥اي١ٝتـ١نإ، نـ١ ي١بـ١ض            خٛاضز٠ٚ١ْ ي١ نً٪ضٚ ١َٚازٟ تـطٚ نـط ٜين ٥ايٝـاتٞ ث

َِٝٓ، ق١ض٠بٟٛٚ ٖا٫َٚٚتٝإ ١٥ٚ ا١ْٟ ن١ ظ٠ٟٚ ٚ ظاضٜإ   بـ٪ ثط٩ش٠نـإ،   بـ٪ ؾـيت تـط بـ١       ٠ٚقت ْاٜٚإ ْاٖ
َٜت، زا١َظضا٠ٚناْٞ ي١غ١ض ١٥ّ ظ٠ٟٚ ٚ ظاضا١ْ ١ٖٕ ناتٞ نٛشاْس٠ٚ١ْٟ ظ٠ٟٚ  ب١ض داز٠ٚ ب١ ب١ض ١٥ٚا١ْ ز٠ن١ٚ
ــ١ّ           ــ١َٛٚ ٥ ــاضإ ٖ َٜه ــٞ نط َٜ ــاٚ ٚ نط ــ١ب١ناتٞ ٥ ــ٪ض ٜين ؾ ــس٠ٚ ط ــ١َح ٚ َ٪يٝ ــٞ ث ــري نطزْ ــإ ٚ، زاب ٚ ظاض٠ن

ــت ي١غــ١ض    خع١َتيٛظاضٜٝاْــ١ بــ َٜ َٝطاقــسا ثــ١ٜط ٠ٚ ز٠نط ١ٖ٪ٟ ٥ــ١ّ ؾ٪ضَــ١ ٠َٛســ١ز٠ نــ١ ي١غ١ض٠تاْػــ١ضٟ ع
َُٝـ١ زٚٚثـاتٞ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ ضٚسـٞ         بٛزد١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝٝ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ، ب٪١ٜ بٛزدـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ ٥

َِٝ ٥اغـت١ْيٞ ظ٩ض     َُٝـ١ زٜػـإ ز٠َيـ َٝسا ب١ض اغيت ٥ َـإ  ناضنطزْٞ ٖٞ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنا١ْ، ١ٖض ن١ّ نطز١ٜ٠ٚ١ْى ت
َٝـ، تهاَــإ ٚاٜــ١ يــ١ طؿتٛطــ٪ٟ ٥آٜــس٠ٟ بٛزدــ١ٟ غــاَيٞ     َٜتــ١ ثــ زا ض٠نــاٟٚ ٥ــ١ٚ تاٜب١شي١ْسٜــ١ٟ  2113ز

َٜت.  ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ بهط
ب١ ١ٖضزٚٚ ب١ؾ٠ٚ١ٝ، ب١ بٛزدـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ ٚ بـ١     ٥2113اَاز٠ غاظٟ ت١ٚاَٚإ نطز٠ٚٚ ب٪ ث٬ْٞ غاَيٞ  -2

     ٛ َُٝـ١ تـ١ٚاٚ بـ َٝٓا٠ٚ١ْ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٥ ٠ٚ، ت١قـسضيٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ثا٫ْـساْاصيإ      بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٝػتا٠ٚ ساظضٜٔ ب٪ ث٬ْٞ  ططْيٞ بـ١ تـ١ٚاٚنطزْٞ ثـط٩ش٠     2113، ز٠ضباض٠ٟ ث٬ْٞ 2113نطز٠ٚٚ، ٚات١ ي١ ٥

َٜهـٞ ظ٩ض بـ١    ب١ضز٠ٚا١َنإ ١٥ز٠ٜٔ، نْٛه١ ثط٩ش٠ناْٞ ؾاض٠ٚاْٞ ي١ ناتٞ زٚان١ٚتٓٝإ دي١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ظ٠ض٠ض
َٟ  ٖا٫َٚٚتٝإ ١٥ َٞ، ب٪١ٜ غٝاغ١تٞ ٠ٚظاض٠ت ١ٜ٠ٚ١٥ ت١ٚانطزْٞ ثط٩ش٠ ب١ضز٠ٚا١َنا١ْ، ١ْى ثط٩ش٠ٟ ْـٛ ط١ٜ١ْ

ٍَ ب١ضز٠ٚاّ بٔ.  ٥ٝع٬ٕ به١ٜٔ ٚ ب١ضز٠ٚا١َناْٝـ ن١ْسٜٔ غا
َٞ نطزْـٞ     -4 َٞ بـ١د َٜـص٠ٟ دـ َٞ نطزٕ ن١ ي١ ١٥ٚي١ٜٚاتٞ ناضٟ ٠ٚظاض٠شيإ ب٠ٚٛ ، ض  َٞ ب١ د َٜص٠ٟ د ز٠ضباض٠ٟ ض 

 ٍَ َِٝ    2112ظ٩ض ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، غ١ض٠ض اٟ زٚان١ٚتين ث١غٓس نطزْـٞ بٛزدـ١ٟ   ثط٩ش٠ناْٞ ١٥َػا ًَـ ز٠تـٛامن ب
ٍَ         2112%ٟ بٛزد١ٟ ت١ضخإ نطاٟٚ غاَيٞ 75ظٜاتط ي١  َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ٠ٚ تـانٛ ن٪تـاٜٞ غـا بـ١ بـ١ضز٠ٚاّ ٚ ث

َٝٞ ١٥ٚ ث١ْ٬ٟ ن١ٚا ب٪ غاَيٞ  َٟ ب١ ث َٝين ٠ٚ١٥ ب١ ث١ضي١َإ ٥ـ 2113خ١ضز ١٥نط ١ز٠ٜٔ نـ١ٚا  ف زاَاْا٠ٚ ب١َي
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َٟ، ١٥ط١ض بٛزد١ ي١ناتٞ خ٪ٜـسا   2113ي١  2113% ت١ضخإ نطاٟٚ غاَيٞ 111بتٛاْري ْعٜه١ٟ  خ١ضز بهط
.َٟ  ت١قسِٜ بهط

ــ١          ــو ي َٜ ــت١ٜ١ د٪ض ــ١ّ ز٠غ ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــ١ض ٥ ١َٜٓٚاض٠، ي١ب ــٛ ــ٪ظاض ٚ ؾ ــت ٚ ط ــٛاضٟ ط١ؾ ــ١خرل ب ــٛاضٟ ٥ َٜعإ ب ــ١ض ب
َٝهـٞ غـ     َٝؿـذل ٠ٚظاض٠ت ١ضب١خ٪ بـ٠ٚٛ، ي١بـ١ض ططْيـٞ ٥ـ١ٚ بـٛاض٠ ٚ بـ٪       غ١ضب١خ٪ٜٞ ي١ ناض٠ناْٞ زا ١ٜ١ٖ، نـ١ ث

َٜٓـ٠ٚ١، ٖـ١ض يـ١ غـ١ض٠تاٟ ز٠غـت بـ١ناض        َٝؿ١ ٚ ططؾت١ناْٞ دٝا بهط َٜعضاٚ بٔ، ن ٠ٚ١٥ٟ تاٜب١شي١ْس١ٜناْٞ ثاض
َٜتـ٠ٚ١، بـيَب بـ١     بْٛٚٞ ناب١ٟٓٝ س١ٚت٠ٚ١َ١، ٥اضاغت١ٜ١نٞ ٚا ١ٖبٛٚ ن١ٚا ١٥ّ ز٠غت١ٜ١ ي١ ٚاظاض٠ت دٝا بهط

َٝػـتا نـاض ي١غـ١ض ْـاضزْٞ          ز٠غت١ٜ١نٞ غ١ضب١خ٪، ٚ ٥ـ١  َٝؿـٓٝاض٠ف يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠ت ث١غـ١ْس نطاٜـ١ ٚ ٥ ّ ث
َٜع، ١ٖض٠ٖٚا بط ٜاض زضا ن١ٚا ي١ ث٬ْٞ غـاَيٞ   َٟ ب٪ ث١ضي١َاْٞ ب١ض زا بـ١ دٝـا سٝػـاب بـ٪      2113ٜاغان١ ١٥نط

َٝهت١ضا١ْٟ نـ١ٚا يـ١ ١٥ٚيـ١ٜٚاتٞ نـاض٠ ططْيـ١ناْ             َٝهٝـ يـ١ٚ غـ َٟ، ٠ٚنـٛ ٜـ١ن ٞ ز٠غت١ٟ ط١ؾـت ٚ طـ٪ظاض بهـط
سه١َٛت١، ن١ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ط١ؾتٛط٪ظاض ٚ نؿتٛناَي١، ٚضز٠ نـاضٟ تـطٜـ ز٠ضبـاض٠ٟ ثط٩ش٠نـاْٞ ط١ؾـتٛط٪ظاض      
َٝي١ٟ ب٪ به٠ٚ١َ١، غٛثاغتإ ١٥ن١ّ، ض ٠ْي١ ي١ ٠ٚقـيت خـ٪ّ    َٜعٟ ث١ضي١َاْسا د ١َٖٚيِ زا٠ٚ ي١ ١٥ْساَاْٞ ب١ض

َٜهٞ تط اْؿاي١ً ب َٞ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ظ٠ضٚٚض٠، ٚ ض ٩ش ١غ١ضب١ضظٟ ي١ب١ضاَبـ١ضتإ زا ١٥ْٝؿـري بـ٪    ظٜاتط قػ١ّ نطزب
 َٞ َٞ بــ١د َٝػــتا عــ١ضظَإ نــطزٕ، نــ١ تــا نــ١ْس غــ١ضن١ٚتٛٚ بــٜٛٚٔ يــ١ دــ َٝجطغــ٠ٚ١ٓٝ يــ١ّ باب١تاْــ١ٟ نــ١ ٥ ي
٠ََٛٝإ ب١ ز٠ض٠دـ١ٟ ١٥غـاؽ ١َب١غـت١، نـْٛه١ زٚٚثـاتٞ ١٥ن١َـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ         َٝيَٛإ ثاَيجؿيت ٥ نطزْٝإ؟ ن١ ب

َٞ ؾ١ضم ٚ دٝاٚاظٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ  .ب١ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ ٠ٚظاض٠ت١ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

زٚاٟ خػت١ٓ ب١ضناٟٚ ناض٠نـاْٞ ٠ٚظاض٠ت يـ١ٚ نـ١ْس َاْيـ١ٟ ض ابـطزٚٚ، ٥ـ١ٚ ب١ضْاَاْـ١ٟ نـ١ ١ٖؾـٝا١ْ بـ٪           
َٞ ١٥نـ١ٜٔ، ْـ١ٖات٠ٚٛ، تـاضا        ١َٜٓٝ غ١ض ثطغٝاض٠نإ، ثطغٝاضٟ ١ٜن١ّ ي١ غ٪ظإ خـإ ز٠غـت ثـ َٝػتا ز ٥آٜس٠، ٥

 إ ؾ١ضَٛٚ.خ
َٜع   سػٔ: ؾاعٌب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
غ١باض٠ت ب١ ثطغٝاض٠نإ َٔ ثطغٝاضّ ١ْْاضز٠ٚٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ، ٖ٪ناض٠ن١ؾٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ـ١ٚ ْٛٚغـطا٠ٟٚ   
َٝػـتا               َٞ يـ١ ثطغـٝاض نـطزٕ، ٥ َٝـسا ْـ١بٛٚ نـ١ ب١ؾـساض بـ َٝطزضا ب٪ ؾطانػـٝ٪١ْنإ، ْـاٟٚ يٝػـيت ٥آٜـس٠ٟ ت ن١ ْ

َٜو ١ٖٜـ١؟ ز٠َٚٚـٝـ زاٚا ١٥نـ١ّ    ثطغٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ ١ٜ ي١ب١ضنٞ ْا٠ٚن١ ١ْْٛٚغطا٠ٚ؟ ي١برل نطا٠ٚ ٜإ ٖ٪ناض
 زٚاتط ثطغٝاض٠نإ به١ّ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜو ْٛٚغطا٠ٚن١ٟ ب٪ خطا٠ٚت١ ْاٚ غٓسٚق١نٞ خ٪٠ٚ١ٜ، ؾ١خكٞ ب٪ٟ نـ٠ٚٛ، ْـ١ى ٠ٚى    ١َٖٛٚ ث١ضي١َاْتاض

 ؾطانػٝ٪ٕ.
 ١٥غع١زٟ: ب١ضٜع تاضا حتػري

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝساْٞ قـٛض٠   َٝؿا١ْ ب١ ث َٝساْٞ ق١ض٠بٛٚ ١٥ٚ ن َٝط ن١ٚتٕٛٚ ناتٞ ث ٥اٜا ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْٟ ب١ض َاغت١ض ث٬ْٞ ١ٖٚي
ق١ٜس ٚ ي١ط١ٍ تاث٪ ناض٠غ١ض نطإٚ ٜإ ْا؟ نْٛه١ ١ْبْٛٚٞ قٛض٠ ق١ٜس ططؾتـ١ بـ٪ خـا٠ٕٚ ظ٠ٟٚ يـ١ نـاتٞ      

َٝهٞ تـ   ٠َٜٛب١ضاٜـ١تٞ ٥اغـاض         ٠ٚضططتين غًؿ١ ٜإ ١ٖض ؾـت َٝـٞ ٜاغـاٟ ؾـاض٠ٚاْٞ ب١ض  ط، ثطغـٝاضٟ ز٠َٚٚـِ، بـ١ ث
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ غٝاس١ ٜإ ْا؟  ٍَ ب١ض   خطا٠ٚت١ غ١ض ؾاض٠ٚاْٞ، ٥اٜا ب٪ ١٥ٚ ١َب١غت١ ت١ْػٝل نطا٠ٚ ي١ط١

َٜع زَيؿاز ؾٗاب  ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ ط٪ظاض:-ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

نــ١ بــ١ض َاغــت١ض ثــ٬ٕ نــ١ٚتٕٛٚ، ١٥ٚاْــ١ٟ نــ١ نــاضٟ ٥ٝتؿاٜــإ بــ٪ نــطا٠ٚ، بــ١َيٞ   ز٠ضبــاض٠ٟ ٥ــ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ١ٟ 
َٝساْٞ ظ١ٜٚ٠ناْٝإ ٥ـ٠ٚ١بٛٚ نـ١ يـ١ غ١ض٠تاؾـسا ٥اَـاش٠ّ       ٠ٚ١َٜٓ، ب٫َ١ّ ث َٝٞ ٜاغا ق١ض٠بٛٚ ز٠نط ١َٖٜٛٚإ ب١ ث

     ٟ َٝؿـتإ ٠ٚضٜـإ ْـ١ططت٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ َٜهٝؿـٝإ ٖ َٝهٞ ظ٩ضٜإ ناضتٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١ْٖس َٞ نطز، ب١ؾ نـ١ نـاضتٞ    ث
َٜهٞ ظ٩ضٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ي١ ثطغٝاضٟ تطٜؿسا ٠َٚيا١َناصيإ ب١ ت١سسٜـس ي١غـ١ض ناضتـ١نإ ظ٩ض     ٠ٚضططت٠ٚٛ ناض
َٜعإ ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ثط٩غـ١ٜ١ن١ ي١غـ١ض٠تاٟ ز٠غـت بـ١ناض بْٛٚٝـ٠ٚ١ ١ٖغـتُإ نـطز         ب١ض ْٚٚٞ زا٠ٚت٠ٚ١، ب١ض 

َٝـو، زٚٚ َـاْط تـ١ٚاٚ         َٝـت، ض ٠ْيـ١ بـ١ َاْي َُٝـ٠ٚ١ نـاضٟ       ثط٩غ١ٜ١نٞ ٥اغـإ ب بـيَب، يـ١ ز٠غـت بـ١ناضبْٛٚٞ ٥
ٍَ تاث٪ ي١ْاٚ ؾاض٠ٚاْٞ زاْطا٠ٚ، بـ١ ٖاٚنـاضٟ    َٜهٞ ٖاٚب١ؾٞ ناض نطزٕ ي١ط١ َٝػتا شٚٚض َٞ نطز٠ٚٚ، ٥ ظ٩ضباسلإ ي
َٝؿـ١ف            َٜٔ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـا٫َٚٚتٞ تٛٚؾـٞ ٥ـ١ٚ غـ١ض ٥ ٚ ثاَيجؿيت ٠ٚظاض٠تٞ زاز، ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ غـ١ْ١ز٠نإ زضبهـط

َٝ ًَ َٞ، ٚ ز٠تٛاْري ب َٟ ٚ خـ١َيو       ١ْب َٞ ٥ـ١نط َٞ بـ١د ٍَ ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ بـ١ نطز٠ٜـٞ دـ ري ن١ ب١ض ي١ ن٪تاٜٞ ١٥َػا
 غ١ْ١زٟ خ٪ٜإ ٠ٚض١٥ططٕ، ثطغٝاضٟ ز٠ّٚٚ ن١....

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ٠َٛٝ َٜعإ، ٥ َٜٝٓـ٠ٚ١ غـ١ضٟ ثطغـٝاضٟ           111ب١ض َٜو بهـ١ٕ، ١٥طـ١ض ٠ٚقـت َاٜـ٠ٚ١ ١٥ط١ض  َٟ ثطغـٝاض ن١غٔ، دـاض

َٜو بها ١٥ط١ض ٠ٚقت١ن١ ب١ف بها، ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ. 111به١ٕ، نْٛه١ تطٜـ   ن١ؽ ١ٖض١ٜن١ ثطغٝاض
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
    َٞ ًَـ َٝط ٠ٚ١ٜٓ، ١َٖٛٚ ثطغٝاض٠نإ ٫ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط٠، خ٪ٟ ٜـ١ى ٜـ١ى ب َٞ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚقت بي خ٪ ١٥ط١ض ٚاب

 ٕ َٝػـتا           ثطغٝاضٟ ؾ٬َٕ ١٥ْساّ ث١ضيـ١َا َٝيَن، ٥ ٚ دـٛاب بساتـ٠ٚ١، ١٥طـ١ضْا ١٥ُٖٝـ١تٞ ٥ـ١ٚ غـ٥ٛاٍ نطزْـ١ ْـاَ
َٝػتا ١٥ٚ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ب٪ زضٚغت با١ٜ، ٚ ن١ ١َؾطٚظ٠ ٥ ١َؾطٚظ بٛٚ ز٠ٜإ غ٥ٛايٞ تطَإ ي١غ١ض ب١ض
ثطغٝاضا١ْ به١ٜٔ ١ْى ن٪١ْنإ، ض ٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١نٞ ٥ـ١ٚ غـ٥ٛايٞ تـطٟ ٫ٟ َـٔ ي١غـ١ض غـ٥ٛاي١ن١ٟ خـ٪ّ بـ٪          

 ضٚغت نطز، غٛثاؽز
َٜع زَيؿاز ؾٗاب  ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ ط٪ظاض:-ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــت١ٟ        ــاظٟ ٚ ز٠غ ــٞ ثٝؿ١غ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــ٠ٚ١ٟ ن ــٞ ٥ ــ١ت نطزْ ــ١ض زٜطاغ ــاضز٩( ي١غ ــاى )ن ــ١َٞ ن ــٝاضٟ ١ٜن ثطغ

 ٚ َٝٛاْٝاْــسا بــ٪ تــ١ضخإ نطزْــٞ ظ٠ َٝٓإ، شٚٚضٟ باظضطــاْٞ نــ١ْس ١َٖاٖــ١ْيٞ ١ٖٜــ١ يــ١ ْ ٟ بــ٪ ٥ــ١ٚ ٠ٚبــ١ضٖ



 84 

َٝـساْٞ ثط٩غـ١ٟ ظ٠ٟٚ ٥اطـاز       َٝهٞ ١٥ّ باب١ت١ ب١ تـ١ٚاٟٚ نـطا٠ٚ، يـ١ ث َٝهت١ضا١ْٟ ن١ ١ٖٕ؟ زٜطاغ١ت ، يـ١  اضٟغ
َٞ نـطز نـ١    َٝساْٞ ثط٩ش٠ٟ ثٝؿ١غاظٟ ن١ ي١ غ١ض٠تاف ٥اَاش١ٜ٠نِ ث ض ابطزٚٚزا ب٪ ن١ّ نطز٠ٚ١ْٟ ض ٩تري ي١ ث

َٝٛاظ٠ ثـ٬ٕ ز         َٝٛاظ٠ بـ٠ٚٛ نـ١ زاٚانـطا٠ٚ، ٚاتـ١ بـ١ٚ ؾـ َٝهٝـ بـ٠ٚٛ بـ٪       ب١ٚ ؾـ َٜـصضا٠ٚ ْـ١ب٠ٚٛ، ٚ بـ٪ ت١ؾـذٝع اض 
َٟ ، زٚاتـط ي١ب١ضْاَـ١ٟ سه١َٛتـسا، ض ٜعب١ْـسٟ      َٝٓإ ناض ٥اغاْٞ ظ٩ض ١٥نط َٛغت١زلرلٜٔ، ٚ ب٪ بٛاضٟ ٠ٚب١ضٖ
َٜعطانـإ بـ٪ ث١يـ١       ١ٜن١ّ ب٪ ثط٩ش٠ناْٞ ثٝؿ١غاظٟ زاْطا٠ٚ، يٝص١ْٟ تاٜب١ت زضٚغت نطا٠ٚ ي١غـ١ض ٥اغـيت ثاض

َٞ نط    َٞ بـ١د َٜعطـا ٚ          نطزٕ يـ١ دـ َٝيت غـ١ض٩نا١ٜتٞ ثاض َٜعطـاض ٚ ١٥ْـساَ زْـٞ ٥ـ١ّ بط ٜـاض٠ بـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ثاض
٠َٜٛبـ١ضٟ ١ْخؿـ١ زاْـاْٞ      َٝٓإ ٚ غ١ض٩نٞ شٚٚضٟ باظضطـاْٞ ٚ ب١ض  ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ٠ٚب١ضٖ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ب١ض 

٠َٜٛبــ١ضٟ نؿــتٛناَيٞ ٚ ثٝؿ١غــاظٟ، بــ٪ ٥ــ١ّ ١َب١غــت١ ظ٠ٟٚ تــ١ضخإ نــطزٕ ٥اَــاز٠ نــطا٠ٚ ٚ  ٥ــا٠ٚزاْٞ ٚ ب١ض 
يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜبـ١تٝـ ١ٖٜـ١ يـ١ ١٥ْـساظٜاضاْٞ ؾـاض٠ظا بـ٪ ١َٖيػـ١ْياْسْٞ ٥ـاخ٪ ٥ـ١ّ ثط٩ش٠ٜـ١ نـ١ْس ظ٠ٟٚ            

َٜٝٛػت١ َٝٓإ    ؟ث َٟ ي١غ١ض ١َغاس١ن١، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا خا٠ٕٚ ثط٩ش٠ ٜإ ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٥ٝٓذا بط ٜاض ١٥زض
١َغـاس١ٟ دٝـاٚاظٟ    :زٚٚ ،نـٛ ٜـ١نذل  زاٚاٟ ١٥نات، ثطغٝاضٟ ز٠َٚٚٝـ ز٠ضباض٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ زٚٚ ثط٩ش٠ٟ ٠ٚ

َٝهٝإ ١َغ١ي١ٕ  َٜت، ب٪ صي١ْٚٛ زٚٚ ناضط١ٟ ث٬غتٝو ١ٜن َٟ،      511ب٪ زابري ١٥نط َـ١تطٟ بـ٪ تـ١ضخإ ٥ـ١نط
َٝهٝإ  َٝو زا، ثطغـٝاضٟ نـاى نـاضز٩ ١َ١٥ٜـ١، ٖـ١َإ ٫َ٠َٚـٞ        ١ٜ11111ن َٟ، ي١ نات ١َتطٟ ب٪ ت١ضخإ ١٥نط

ٚ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضاْـ١ٟ نـ١ باغـِ نـطز بـ٪ ١َٖيػـ١ْياْسْٞ        ثطغٝاضٟ ١ٜن١َ١ ن١ٚا ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ٠ٚظاض٠ت   
َٝٞ َاغت١ض ث٬ٕ ب٪ٜإ ز َٝٞ ١٥ٚ ١َْتٝكا١ْٟ ن١ٚا ب١ ث ابـري نـطإٚ،   ثط٩ش٠ن١، ٚ ب٪ ٥اَاز٠ نطزْٞ ظ٠ٟٚ ب١ ث

َٝط ٚ ١ٖض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ف ز َٝػتا ي١ ؾاضٟ ١ٖٚي ١ٖظاض ز٩من ظ٠ٟٚ ٥اَاز٠نطإٚ بـ٪   54ٚثاتٞ ١٥ن٠ٚ١َ١ ن١ٚا ٥
١َّٝٝ ب١ ٖ٪ٟ زٚان١ٚتين غاَيٞ زاضاٜـٞ ٚ ْـ١بْٛٚٞ   ١٥ٚ ثط٩ شا١ْ، ب١ تاٜب١تٞ ثط٩ش٠ٟ ثٝؿ١غاظٟ، ثطغٝاضٟ غ

َُٝـ١ يــ١ّ           َٜٓـ١ ض ٚٚ، ٥ َٜع٠نإ ز٠خط َٞ ْـ١نطزْٞ ثط٩ش٠نـإ يــ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظٜـط٠ بــ١ض َٞ بــ١د تـ١ٌَٜٛ، ثاغـاٟٚ دـ
َٜهُإ ْا٠ٚ ب٪  َٞ     باض٠ٚ١ٜ٠ ي١ زٚاٟ ٠ٚضططتين ث٪غيت ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ   ١ْٖياٚ َٞ بـ١د ٥ـ٠ٚ١ٟ غـ١قؿٞ دـ

١ٜ٠َٛٝنٞ          2112نطزْٞ ٠ٚظاض٠ت ب٪ ثط٩ش٠نـاْٞ   َٜهٞ يـ١ َٛق١زضي١نـ١زا بـ١ ؾـ َٜتـ٠ٚ١؟ ٥ـ٠ٚ١ ١ْٖـس بـ١ضظ بهط
َُٝـ١، ثط٩ش٠نـاْٞ         َٝري زابـ١ظ٠ٜٛ يـ١ ثط٩ش٠نـاْٞ ٥ ًَ َٜص١ٜ٠ٟ نـ١ٚا بـاب طؿيت ض ٕٚٚ نطا٠ٚ١ٜ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ شَاض٠ ٚ ض 

ــاَيٞ  ٛ  2112غ ــطإٚ ٚ ن١ٚت ــ١ ن ــ١ٜإ ٥ٝشاي ــطزٕ،    ظ٩ضب َٞ ن ــ١د َٞ ب ــ ــٛاضٟ د ــ١ ب ــ١  ١ْٚ81ت َُٝ ــاْٞ ٥ % ثط٠٩ن
َٟ ثـط٩ش٠ ١ٖٜـ١ ض اغـت١ يـ١            َٞ نـطزٕ، ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ ثـط٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نأْ، ٚ ١ْٖـس َٞ ب١د ن١ْٚٛت١ بٛاضٟ د
َٝهــْٛٚٞ ثط٩ش٠نــإ بهــٛٚنٔ، ١ٖضنــ١ْس٠ ناضٜيــ١ضٕ، بــ٫َ١ّ   ض ٟٚٚ شَـاض٠ٚ٠ ظ٩ضٕ، بــ٫َ١ّ يــ١ ض ٟٚٚ نٛيؿــ١ٟ ت

َٝو ي١ب َٟ س١قٝك١ت َٝذاض باْيـ١ٚاظٟ بـ٪ نـطا٠ٚ َكـاٍٚ        ز١َ٠ٚ َِٝ ز٠ٜإ ثـط٩ش٠ٟ ٚا ٖـ١ٕ غـ ًَ ١ضز٠ّ د١ْابتإ ب
١َٜٓ زٚٚض٠نــإ، نــْٛه١ ز٠غــت٫َ١شيإ ْٝــ١ يــ١ دــاضٟ ١ٜن١َــ٠ٚ١ نــ١ خ٪َــإ     ْاٜــ١ٕ، ب١تاٜبــ١تٞ ٥ــ١ٚاْٞ ؾــٛ

َٝض نـ١ؽ ١ْٖاتـ         َٝذاض ٥ٝع٬ْـٞ بهـ١ٜٔ ٥ٝٓذـا ١٥طـ١ض ٖـ َٞ ١ٜ٫ْٞ ن١ّ غـ َٝٞ به١ٜٔ، ز٠ب َٞ ب١د ١ ض اغت١ٚخ٪ د
          ١ٜ٠َٛٝ َٝٞ به١ٜٔ، ب٪ٜـ١ شَاض٠ٜـ١ى يـ١ٚ ثط٩شاْـ١ نـ١ بهٛٚنٝؿـٔ، بـ٫َ١ّ بـ١ّ ؾـ َٞ ب١ د َٝـ ٠ٚ١٥ خ٪َإ د ث
َٜٓـ١          َٜو ي١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠ضنـ٠ٚٛ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ثـط٩ش٠ بهـٛٚن١نإ يـ١ ٥آٜـس٠ خبط َا١ْٚت٠ٚ١، ٚ بط ٜاض

َٜعطانـإ ض ٠ْ  َٞ نطزْٞ ي١ ثاض َٞ ب١د َٜعطانإ، نْٛه١ ٥اي١ٝتٞ د َٞ يـ١ ٥ايٝـ١تٞ       غ١ض ثاض يـ١ غـ١ضن١ٚتٛٚ  تـط بـ
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١َُٝ ت١ضنٝع ي١غ١ض ثـط٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ    ٠ٚ2113ظاض٠ت١نإ، ٠ٚ١٥ٟ ز٠ضباض٠ٟ  زَيٓٝاّ نطز٠ٚ١ْ ي٠ٚ١ٟ ن١ ٥
٠َٜٛبـ١ضٟ       َٞ ز٠تٛاْري غ١ضد١َٞ ثاض٠ٟ ت١ضخإ نـطا٠ٟٚ ثط٩ش٠نـإ خـ١ضز بهـ١ٜٔ، ب١ض  ١٥ن١ٜٔ، ٚ ١٥ط١ض ٚاب

َٝط٠ زاْٝؿ ١َُٝ ي١ ثط٩ش٠ناْٞ طؿيت ث٬ٕ ٚ ب١زٚازانٕٛٚ ي َْٛاق١ي١ ١٥ن١ٜٔ، ٚات١ ٥ـ١ٚ ثـاض٠ٟ     2112ت٠ٚٛ، ٥
َٝهٞ ظ٩ضٟ ثط٩ش٠ناصيإ ثاض٠ٟ خ٪َإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ، غـ١ٜط ١٥نـ١ٜٔ ١٥طـ١ض     ن١ ب٪َإ ت١ضخإ نطا٠ٚ ي١ ب١ؾ
َٞ بٝد١ٜٓ١ غ١ض ١٥ٚ ثط٩شا١ْ ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١ضز٠ٚاّ بـري ٚ تٛٚؾـٞ ٠ٚغـتإ ْـ١بري،        َٜين تط ثاض٠َإ َاب ي١ ؾٛ

َٝػ ١َُٝ ي١ َاْيٞ ٥ َٜو ي١ ت١ضخإ نطا٠ٚ غاَيٞ  11تان١ ٥ َٟ يـ١ ثط٩ش٠نـإ ن٪تـاٜٞ     2112زأٜ، ١ْٖس ب٪ ١ْٖس
زا اْؿاي١ً ب١  2113ٖات٠ٚٛ، ب٪١ٜ ١َ١٥ ي١ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ، اْؿاي١ً ي١ بٛزد١ٟ َْٛاق١ؾ١ نطزْٞ ث٬ْٞ 

َٜعتإ ١٥ظأْ ظ٩ضداض ي١ ث١ضي١َإ باغٞ ٠ٚ١٥ نط َٟ، ب١ض ا٠ٚ ز٠ضباض٠ٟ ثطغٝاضٟ نـٛاض٠ّ نـ١   ض ْٚٚٞ ز٠ضز٠ن١ٚ
َٝـط٠ نـ١ ٖاٚنـاضٟ          َِٝ ب١زاخ٠ٚ١، ١ٖض َٛغرل ّ ي١غ١ض قػـ١ٟ خـ٪ّ نـ١ نـاتٞ خ٪ؾـٞ ي ت١زٜٚط ١ْٝ، َٓٝـ ١٥َي
َٝطاقـسا، ٥ـ٠ٚ١               َٟ يـ١ ع َٞ، بـ٫َ١ّ ي١بـ١ض ٥ـ١ٚ غٝػـت١َ١ٟ نـ١ ثـ١ٜط ٠ٚ ٥ـ١نط َٜع بّٛٚ، نـ١ تـ١زٜٚط بـ ٠َٟٛٝ ب١ض ٥

َٝهٞ ١ٜ٫ظاٍ ََٛهري ١ْٝ، ناض٠غ١ضٟ ١ٜ٠ٚ١٥  ١َُٝ ثاض٠ٟ خ٪َإ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، ١ْى ب١ ت١َاٟ ٠ٚ١٥ بري غاَي ٥
َٟ، زٚٚثاتٞ ١٥ن٠ٚ١َ١ يـ١   ٠ٚ١ًَٓٝ، ٥ٝٓذا ب٪َإ ت١زٜٚط بهط َٝ َٞ      2112تط بٝٗ َٜص٠ٜـ١نٞ ظ٩ض بـاف دـ زَيٓٝـاّ ض 

َٝتـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ سٝػـابٞ تـ١زٜٚطٟ بـ٪            َٓٝ َُٝـ١ ١َْ َٞ ١٥ن١ٜٔ، ٚ ي١ ٥آٜس٠ؾسا ٚا ١٥نـ١ٜٔ نـ١ ثـاض٠ٟ ٥ ب١د
َٟ ٜا ْا؟ ب ًَٝ٪ٕ ز٫٩ضٟ ق١ضظٟ ٜاباْٞ ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ ط٪ظاض ٠ٚضطرلا٠ٚ ب٪ ١٥صتاّ  311هط

َٜص٠ ١٥ّ ب١ضْا١ٜ١َ ي١ ٥اضازاٜـ١، ٚ ت١قطٜبـ١ٕ    َٟ ثط٩ش٠، ت١بٝعٞ َا١ٜ٠ٚنٞ ظ٩ض زض ٛ   5زاْٞ ١ْٖس َٝهـ  ٚغـاَيٞ ث
َٟ،  تانٛ ١٥ّ ق١ضظ١ٜ٠ ب٠ٚٛ س١قٝك١ت، ١ٜعين ب٠ٚٛ ثاض٠ ٚ ط١ٜؿت١ ز٠غ َٝػتا ناضٟ ي١غ١ض ٥ـ١نط يت ٠ٚظاض٠ت، ٥

َُٝاْٞ، ٚ ؾطاٚاْهطزْــٞ ٥ــاٟٚ    َٜو يــ١ ت٪ض ٠نــاْٞ ٥ــاٟٚ غــً ثــط٩ش٠ٟ ٥ــاٟٚ ١َٖي١جبــ١ ٚ ْ٪ش٠ْسنطزْــ٠ٚ١ٟ ١ْٖــس
َٝهٟٛٚ نٛيٞ ٥ـ١ّ نـٛاض ثط٩ش٠ٜـ١ نـ١ٚا      َٟ ي١ ت٪ض ٠ناْٞ زٖ٪ى، ت َٝط، ٚ ْ٪ش٠ْس نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٖس ٥ٝؿطاظٟ ١ٖٚي

َٜب١غـت١ن١َإ ٥ُٝـعا نـطز         ب١ؾٞ ١ٖض٠ ط١ٚض٠ٟ ٖـٞ ثـط٩ش٠ٟ ٥ـا    َٜـو طط َٝـ نـ١ْس ض ٩ش ٟٚ ١َٖي١جب١ٜـ١ نـ١ ثـ
َٝهـٟٛٚ ٥ـ١ّ ثط٩شاْـ١          ٍَ ن٪َجاْٝا١ٜنٞ نـ٪ضٟ، نـ١ زٚاٟ َْٛاؾ١غـ١ بـ٪ٟ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ت ٖـ١ظاض   279861ي١ط١

َٜطٟ خ٪ٜـإ        21ز٫٩ض٠، باقٞ تطٟ ثاض٠ن١ ن١  ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٠ ١َ١٥ ض اٜٚصناض١ٜ، ٖـٞ ن٪َجاْٝانـ١ نـ١ بـ١ نـاٚز
َٜصناض ب١ْاٟٚ ن٪َجاْٝاٟ )خ١تٝب ٚ عاي١َٞ( ي١ ثط٩غ١ٟ ت١ْس٠ض٠ٚ٠ بـ٪ٟ ز٠ضنـ٠ٚٛ،   ن١ٚا ن٪َجاْ ٝا١ٜنٞ ض اٚ

َٞ نطز١ْ ب١  َٞ ب١د َٜصناضٟ ٚ غ١ضث١ضؾيت نطزْٞ د زٚٚ ًَٝ٪ٕ غ١ز نـٌ ٖـ١ظاض ز٫٩ض٠ يـ١ٚ بـط ٠      2141ض اٚ
َٜتـ١ غـ    842177ثاض١ٜ٠  َٝتـ٠ٚ١ ز٠خط َٓٝ ١ض ثط٩ش٠نـإ ٚ  ١ٖظاض ز٫٩ض غ١ضف ب٠ٚٛ، ٚات١ ١٥ٟٚ تطٜـ ن١ ١٥َ

َٞ بهـات، غـ١باض٠ت بـ١ ط١ض اْـ٠ٚ١ٟ ق١ضظ٠نـ١ يـ١           َٜهٞ تـط ٥ٝػـتٝؿاز٠ٟ يـ َٞ به١ٜٔ، بٛاض ١٥تٛاْري َْٛاق١ي١ٟ ث
١ٜ٠َٛٝنٞ        َٝـطام بـ١ ؾـ َٞ، نْٛه١ ١٥ّ قـ١ضظ٠ ي١غـ١ض ٥اغـيت ع ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ سه١َٛتٞ ؾٝسضاَي٠ٚ١ ١٥ب

َٜت٠ٚ١، ب١ ١َُٝ ي١ بٛزد١ ١٥بط  َٜـص٠، ثـاف    طؿت١ٝ، ٚ ١٥نٝس ب١ؾٞ ٥ َٜه١ ب٪ َا٠ٜٚـ١نٞ زٚٚض ٚ زض ٫َّ ١َ١٥ ق١ضظ
َٟ بـ١ ط١ض اْسْـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـ٪ َـا٠ٟٚ       11 َٜب١غت١ن١ ز٠غت ز٠نط ٍَ ي١ ٚاشٚٚ نطزْٞ طط غـاَي١، ثطغـٝاضٟ    35غا

٠َٛٝ ن١ٝ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥اغـيت خعَـ١ت طٛظاضٜـ١نإ     َٞ ث٬ْٞ ٥ ؾ١ؾ١َٞ ناى ناضز٩ ن١ ٥ٝؿاض٠ت ب٠ٚ١ ز٠نات ز٠َي
َٜت٠ٚ١ ب١ ؾـ  َٜـص٠ٟ      ١ٜ٠َٛٝ5نٞ ظاْػـتٝا١ْ؟ بـ٪ صيْٛٚـ١ يـ١ َـا٠ٟٚ      ب١ضظ بهط َٞ ض  غـاَيٞ ٥آٜـس٠زا ٠ٚظاض٠ت بتـٛاْ
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ــ١   ــٛظاضٟ ي ــ١ 51خعَــ١ت ط ــ٪ ي ــٞ    91% ب َٝه ــتا ث٬ْ َٝػ ــانٛ ٥ ــتإ ت َٜعٜؿ ــٞ ب١ض َٜتــ٠ٚ١؟ ٚ ٠ٚظاض٠ت ــ١ضظ بهط % ب
ظاض٠ت غذلاتٝذٝؿــتإ ْٝــ١ يــ١ّ باضٜــ٠ٚ١، ز٠تــٛإ ٖ٪ناض٠ناَــإ بــ٪ ض ٕٚٚ به١ْــ٠ٚ١؟ تــ١بٝعٞ بــ١ ْٝػــب١ت ٠ٚ  

َٝهـْٛٚٞ ثط٩ش٠ناْـ٠ٚ١      َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛإ ٜـإ يـ١ ض ٟٚٚ ت ١َُٝ ١٥ط١ض   ي١ ض ٟٚٚ غٛٚز١َْس بْٛٚٞ ض  ناض٠ناْٞ ٥
َٜعتإ       َٝطاٜـٞ بـ٪ بـ١ض َٞ ث٬ْٞ غذلاتٝذٞ ١ٜ١ٖ نـ١ٚا بـ١ خ ٠َٛٝض، ب١َي َٜت١ ث ٠َٛٝضا١ْ بهط َٝت، ١ٖضنا١َٜإ ي١ٚ ث ب

َٜهدػت٠ٚٛ: ض ٕٚٚ ١٥ن٠ٚ١َ١، ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ث٬ْٞ غذلاتٝذٞ  ي١ّ بٛاضا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠زا ض 
َٜت ٚ           -1 َٞ ٥ـ١نط َاغت١ض ث٬ْٞ ؾاض ٚ ؾاض٩نـه١نإ نـ١ ظ٩ضبـ١ٜإ تـ١ٚاٚ بـٕٛٚ ٚ ث١غـ١ْس نـطإٚ ٚ نـاضٟ ثـ

 ب١ضز٠ٚاَٞ ١ٜ١ٖ.
2-.َٟ َٞ ١٥نط ٌَ ٚ خاؾاى ي١ ٠ٚظاض٠ت ٥اَاز٠ نطا٠ٚ ٚ ناضٟ ث  غ١باض٠ت ب١ ظب
َٝػتا ي-3 َٞ نـطزٕ زاٜـ١ ٚ يـ١ َا٠ٜٚـ١نٞ نـٛضت زا      غ١باض٠ت ب١ َاغت١ض ث٬ْٞ ط١ؾتٝاضٟ ٥ َٞ ب١د ١ ق٪ْاغٞ د

َٞ نطزٕ. َٞ ب١ د َٝت١ بٛاضٟ د  ١٥ن
ــ١ ثط٩غــ١ٟ ت١  -4 ١َٜٓٚاض ي ــٞ ؾــٛ ــسَاغــت١ض ث٬ْ ــاْس ْ ــاش٠ بــ١ٚ ْٝؿ ضا١ْٟ نــ١ٚا خعَــ١ت ٠٠ضٜٓط زاٜــ١، ٚ ٥اَ

َٝري يـ١    ًَـ ١َُٝ ب َٜو ٥ ٠َٛٝض َٜتـ٠ٚ١ بـ٪    51طٛظاض١ٜنإ نٕٛٚ ٚ ب١   ث ثـاف   2112%، يـ١ غـاَيٞ   91% بـ١ضظ بهط
َٜو   َٜهدطا٠ٚنــاْٞ غــ١ضب١ ١ْت٠ٜٛــ١نيطت٠ٛنإ بــ١ ٖاٚنــاضٟ ١ْٖــس َٝــٛإ ض  َٜهٞ ٖاٚبــ١ف يــ١ ْ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ٚا نــاض
َٝهٝإ           َٜهـٞ تـط، ١َغـش َٜهدطاٚ َٝـ ٚ نـ١ْس ض  َٜهدـطاٟٚ ْٜٛػـه٪ ٚ  ْٜٛػـ َٝـطام، ض  زاَٛز٠ظطاناْٞ سهَٛـ١تٞ ع

َٝهت١ضٟ خع َُٜٞ نٛضزغتإ، باؾذلٜٔ غ َٝطام ٚ ١ٖض ١َت طٛظاضٟ ي١ ٖـ١ضزٚٚ ١َدايـسا ٥ـاٟٚ    نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ع
َٜـص٠ٟ يـ١      َِٜ نـ١ ض  ٍَ ثاى نطز٠ٚ١ْ ي١ ٖـ١ض َُٜٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛ، ي١ط١ % ٟ ب١ؾـساضبٛٚإ بـ١   71% بـ٪  ١ٖ61ض

َُٝــإ ٚاٜــ١ بــ١ض٠ ٚ    ٠َٛٝضاْــ١ٟ نــ١ ث َٝهــ١ يــ١ٚ ث َٝٓٔ، ١٥َــ١ ١ٜن بــاف ٚ ظ٩ض بــاف ٥ــ١ٚ زٚٚ بــٛاض٠ ١َٖيس٠غــ١ْي
َٝؿهٕٛٚ ي١ ناض٠ناْٞ ٠ٚظاض٠ت١ن١ٟ ٥ ١َُٝ زا١ٜ، ٚ ١َ١٥ف ت١ؾاقًٝٞ ١٥ٚ ١َغش١ٜ١ ن١ٚا ي٪ط٪ٟ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث

َٝساٜــ١، نــاى نــاضز٩    َٝؿهــْٛٚٞ ت َٜهدطاٚا١ْؾــٞ ي١غــ١ض٠، ٥اَــاش٠ بــ٠ٚ١ ١٥نــ١ٕ نــ١ ٥ــ١ّ زٚٚ ن١ضتــ١ بــ١ض٠ٚ ث ض 
َٞ ١٥نات  َٞ ب١د َٟ ثط٩ش٠ د َٝٞ ب١زٚا زانٛٚصيإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ١ْٖس َٞ ب١ ث َٞ ١٥َي ز٠ثطغ

ــا ــط٩ غ ــيت ث ــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ يٝػ ــ١ّ     ش١ْ٫َ ي ــازاضٟ ٥ ــ١ ٥اط َُٝ ــا ٥ ــتإ، ٥اٜ ــ١َاْٞ نٛضزغ ــاْٞ ث١ضي ــ١ْس نطا٠ٚن ٠ ث١غ
ــاٚ،        ــاْٞ ٥ ــ١ ثط٩ش٠ن ــ١تٞ ي ــ١ تاٜب َٝـ، ب ــ َٜٓــ١ ث ــ١ت ز َٜو ساَي ــس ــ١ ١ْٖ َُٝ ــاْٞ ٥ ــ١ ثط٩ش٠ن ــ١بٝعٞ ي ز٩خــ١ٜٔ؟ ت

َٜو ي١ٚ ناض٠ خع١َت طٛظاضٜا١ْٟ ن١  نتٛثط  َٝـ، ٥ـ١طٝٓا يـ١     ؾطاٚاْهطزْٞ ثط٩ش٠ناْٞ ٥ا٠ٚ، ٜإ ١ْٖس ١َٜٓ ثـ ز
َِٝ ي١ ث٬ْٞ  ًَ َٞ ب ١َُٝ 2112ز٠ض٠ٚ٠ٟ ث٬ٕ ن١ ز٠تٛامن ب١ َٛت١ًق  ن١ ٥

َٞ ١ْنطز٠ٚٚ،  ب١ض اغيت َـٔ بـ١ ث٬ْـٞ     َٞ ب١ د ناضَإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، ٖٝض ثط٩ش١ٜ٠نُإ ي١ خاضجيٞ ٠ٚ١٥ د
ــط         ــطا٠ٚ، زٚاتـ ــ١ْس نـ ــط٠ ث١غـ َٝـ ــط٠ٚ ي َٝـ ــ١ ٥ ــ١َٚٛت٠ٚ١، ٖات٪تـ ــسا ١ْنـ ــ١َٛٚ غاَي١ناْٝؿـ ــ١  ٖـ ــ١ يٝصْـ ١٥بٛاٜـ

٠ٚ٠ يـ١ خـاضجيٞ    2112ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ب١ زٚازانْٛٚٝإ بهطزابا١ٜ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ث٬ْـٞ  
َٟ يـ١ ثـط٩ش٠ٟ يـ١ْاناٚ ٖـ١ب٠ٚٛ، ٠ٚى ٥ـاٚ، ٥ـا٠ٚض ٩،              َٞ ْـ١نطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ ١ْٖـس َٞ بـ١د ث٬ٕ ٖٝض ثط٩ش٠ٜـ١ى دـ

 ١٥ط١ضْا ثط٩ش٠ٟ ي١خاضٜر ٠ٚ١٥َإ ١ْب٠ٚٛ، غٛثاؽ
َٜع  ناضز٩ ستُس: ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٛاظ٠ ظٜٓس َٟ غ١ض٠تا ب١ض اغيت ١٥ّ ؾ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ داض َٟ ١ٖضنـ١ْس  َٜٚٚٔ ث ١تٞ ثطغٝاض ٚ ١َ٫َ٠ٚنإ ز٠نٛش

َِٝ ١٥غاغـ١ٝ نـ١َٞ به١َـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ بـ١       ١َُٝ ظ٩ض بٛٚ، ز٠نطا ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ث َِٝ باؾ١ ثطغٝاض٠ناْٞ ٥ ث
َٝؿا١ْٟ ب١ ْٝػب١ت ثطغٝاض٠نإ، ١َغـ١ي١ٟ زاٖـات   ١ٜتٞ دٛاب١ن١ ٚ ٖٚظٜٓسٚ َٞ ي١ٚ ن ١ّ ب١زٚا زانٕٛٚ، ١ٜن

َٝتـ٠ٚ١ بـ٪ غـاَيٞ             َٓٝ َ١٥ َٟ َٜص٠ٟ ثط٩ش٠نا١ْ نـ١ ٥ـ١ٚ بـط  ثـاض٠ٟ نـ١ بـ٪ٟ تـ١ضخإ ز٠نـط َٞ نطزْٞ ض  َٞ ب١د ٚ د
َٞ َٞ ب َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚتٞ ١َ١٥ ناض٠غ١ضٟ ١ْٝ، ١َ١٥ ثاب١ْس١ٜنٞ ٜاغا١ٜٝ، ْاب ناض٠غـ١ض ،   ٥آٜس٠، ب١ض

        َٞ َٞ بـ١د ١َُٝ ثـاض٠ بـ٪ ثط٩ش٠ٜـ١ى تـ١ضخإ ١٥نـ١ٜٔ ٚ دـ َٜت، غا١ْ٫َ ٥ َٝهسا ١َٖيبيرل َٞ ١٥ٚ ثاض٠ ي١ غٓسٚق ١٥ب
َٞ ب١ضاَبـ١ض      َٞ ٠ٚظٜط ي١غ١ض ١٥ّ ١َغـ١ي١ٜ١ ب١ضثطغـٝاض٠تٞ ٖـ١ب َٝيَن، ١ٜعين ١٥ب َٟ ٚ ثاض٠ن١ف زٜاض ْاَ ْانط

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ َٓٝ  .غاَاْٞ طؿيت ن١ ١٥َ
 

َٜع زَيؿا  ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ ط٪ظاض:-ز ؾٗابب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعتإ غٝػـت١َٞ زاضٜـٞ ٫ٟ         َُٝـ١ ْٝـ١، نـْٛه١ بـ١ض َِٝ ناض٠غ١ضٟ تـ١زٜٚط ٫ٟ ٥ َٔ ١َب١غتِ ي٠ٚ١ٟ ن١ ١٥َي
َُٝـ١ ناض٠غـ١ضٟ بٓـ١ض ٠تٞ     َٝؿذلٜـ ي١ َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١زا ١٥ّ باب١ت١ باؽ نطا٠ٚ، ٥ سه١َٛت ز٠ظأْ ٚ ٚ ث

َٜــت خــ١ضدٞ بهــ١ٜٔ، ٜــ١عين يــ١ بــط ٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ بــرل يــ٠ٚ١   ٚادــيب  خ٪َــإ ي٠ٚ١ٜــ١ ٥ــ١ٚ ثــاض٠ٟ ب٪َــإ زاز٠ْط
َٜعإ ي١غ١ضٟ  به٠ٚ١ٜٓ١ ١َغ٦ٛي١ٝتٞ ١َٓ ٠ٚنٛ ٠ٚظٜط، ١٥ٚ ثاض٠ٟ ن١ٚا زٚاٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾ١ٟ ن١ ب١ض

     َ َٝتـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚدا  َٓٝ َِٜ زا ١ٜ١ٖ، بـ٪ ثـاض٠ٟ َـٔ سي ْٛاق١ؾـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١   ١٥ن١ٕ، ٚ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ٥ٝشتٝاد١ٟٝ ي١ ١ٖض
َُٝـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بـ٠ٚ١         َٟ ٠ٚ١٥ٟ خ١ضٜهٞ ٠ٚ١٥ بـري، ث٬ْـٞ ٥ َٜت٠ٚ١؟ ي١بط  به١ّ ب٪ّ ت١زٜٚط بهط

.َٟ َٟ ٚ ب١ٓبط  ١٥نط  ناض٠غ١ض ١٥نط
َٜع عبساي١ً ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ نات١نـ١ بـ٪ بـ١ضَٜ      َٜٓس٠ٚ١ْٟ ثطغـٝاض٠نإ ٥ـ٠ٚ١ب َٜتـ٠ٚ١، ١٥َـ١ ٠ٚظٜؿـ١ٟ    ١٥ط١ض ١َب١غتُإ ي١ خٛ عٜإ بيط 
ــا          ــ٠ٚ١ بـ َٜتـ َٜٓسض ــٝاض٠ن١ ١٥خٛ ــ١ض ثطغـ ــازاّ ٖـ ــط، َـ ــ١ى ٠ٚظٜـ ــ٠ٚ١ ْـ َٝتـ َٜٓ ــٝاض٠ن١ٟ خبٛ ــ١َاْتاض٠ ثطغـ ث١ضيـ

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ َٜٓ  ث١ضي١َاْتاض٠ن١ خ٪ٟ بٝدٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 َٟ ٠َٛٝ ١٥ّ غٝػت١َ١َإ زاْا، ز٠نـط ١َُٝ ي١غ١ض زاٚاناضٟ ٥ َٝٔ؟ تـاظ٠        ع١ظٜعّ ٥ ًَـ َٝو ب َٝـ٠ٛ ؾـت ٖـ١ض ز٠ق١ٜـ١ى ٥
َٞ ١ٖضنــ١ؽ  َٜٝٓــ٠ٚ١ غــ١ضٟ، ؾــ١ضَٛٚ بــ١ٜإ خــإ، ْــاب َٟ نــطز٠ٚٚ، ْاط١ض  ثطغــٝاض بهــا،  11ؾــت١ن١َإ ٚا بــ١ض 

 .ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ
َٜع زَيؿاز سػري قازض:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٟ بــ١ تــ١ َٜتــ٠ٚ١، ٥ــ١نط َٜٓسض َٜتــ٠ٚ١، بــ٫َ١ّ َــازاّ َــازاّ ثطغــٝاض٠نإ بــ١ تــ١سطٜطٟ ١٥خٛ َٝط سطٜطٟ ب٪َــإ بٓ
َُٝـ١ ٠ٚقـت ت١قكـرل بهـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ ثطغـٝاضا١ْٟ           ٥ َٟ َٜعٟ ٫َ٠َٚـٞ ١٥زاتـ٠ٚ١ ٥ـ١نط ثطغٝاض٠نإ ب١ ؾ١ؾ١ٟٚ ب١ض
ــ١ناصيإ ٫َ٠ّٚ       ــٝاض٠ ططْي ــٞ ثطغ َٜعٜؿ ــ١ٜٔ، ب١ض ــ١نإ به ــٝاض٠ ططْي ــ١ى زا ثطغ ــ١ْس ز٠ق١ٜ ــ١ ن ــ١ ي نطزَٚٚاْ

 بسات٠ٚ١، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

َٝـ٠ٛ         َٝو ب١ضْاَـ١ٟ خ٪َـإ بيـ٪ض ٜٔ،؟ ي١غـ١ض زاٚانـاضٟ ٥ َٟ ١ٖض ز٠ق١ ٚ غـ١عات نا٠ٚن١ّ َٔ باغِ نطز، ز٠نط
َٞ نطز، ؾ١ضَٛٚ ب١ٜإ خإ. ١َُٝ ٚاَإ ي  طٛتٝإ با خ٪ٟ ثطغٝاض٠نإ ٫َ٠ّٚ بسات٠ٚ١، ٥

 
 
 

َٜع ب١ٜإ اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝطٖ َٞ خب َٝه َٞ زنـ١ّ نـٛضت        ز٠غت ث َٝت زن١ّ، ض اغـيت نـ١ْس ثطغـٝاض٠ن١ّ ١ْٖـ١ ستـا٠ٚي َٜت ؾاض٠ٚاْ اتٓا ٠ٚظٜط

١َٝٝ ١ْ خع١َت طٛظاضٟ  َٝٗا زاخ َٞ د َٞ نطٕ، ب١ي َٞ ب١د َٝت١ د َٞ زٖ َُٜا نٛضزغتاْ َٞ ٍ ١ٖض َٟ ٥ٝػهاْ به١ّ، ثط٩ش
َٜٔ غذلاتٝذٞ َٟ، ١ْبْٛٚا ثط٩ش َٝت ن١غهاتٝا ١ْ١ٖ، ثطغٝاضا زٚ َٞ، خاقـ١ت١ٕ   ب٪ زنٝذي، ١ْ ١َغاس١ت ٍ زٖ٪ن

َٞ ٍ ز٠ظـ١ضا ق١قـاضا ت١بعـ١ٕ           َٟ ثاضنـ١نٞ ٍ زٖـ٪ن َٞ ثـط٩ش َٞ، ب٪نٞ ١ْٓٝ؟ ت١بعـ١ٕ نـاض٠ ْعٝػـ َٞ ؾاض٠ٚاْٝ ٖ
َٞ زا، ب٪نـٞ ٍ    َٞ ؾـاض٠ٚاْٝ َٞ ب١ؾ١نا ز ْاظ ظ ت١ْس٠ض ب٪ شٟ ز٠ضنٛٚبٛ، ٚ س١تا ْٛن١ زٜاض ١َْا١ٜ، بتيَن زٖ٪ن

َٝت ١ٖٟ  َٟ شٟ ناض٠غ١ض ْابٝذي؟ ط١ي١ى ْاٚن َٝط َٞ، ٥ٝذـاظ٠     ظ َٝؿـا تـاث٪ٜ َٝذي، بـ١ؽ ن َٝذي به َٞ ْاب َٞ ث ٍ زٖ٪ن
َٝؿـ١       َٞ ن َٟ نـٛ ظـ َٜت زن١ٕ ش بـ٪ ١ْٖـس َٟ ب٪ خ١يهٞ، خ١يه١ى ٍ غ١ض ؾاضعا َعا١ٖض َٞ ْا١ٜت١ ز٠ض ٥اظازإ نطْ
ــ١ي١        ــٛ ١َغ َٝت ب َُٜ ــ١ض ٖ َٞ ــ١ض٩ن َٝت غ ــ١ْاب ــاض٠ د ــ١ بط ٜ ــٔ ١٥ظ١ٜ ــٝاضا َ ــاخط ثطغ ٥ ،َٞ ــ ــ١ض نطْ ــ١ ناض٠غ َٝت بٗ

َٝت َٞ بٗ َٞ،           َٛغات١س َٜتـ١ نطْـ َٜـت ز ١ٜ٠َٛٝنٞ زٟ ناض َٞ ْٛنـ١ ٖاتـا ض ا٠ٚغـتاْسٕ، ْٛنـ١ ب ؾـ ١ ض ا٠ٚغـتاْسٕ، بـ١ي
َٝذي،    َٟ زظــ َٞ ٠ٚظٜــط َٜتــ١ نطْــٞ، د١ٚابــ١ى ش دــ١ْاب َٟ داض٠نــا زٟ ز َٝــسا ٥ــ١ظ نــاض َٝٓاْ ٜــ١عين خ٬ٝيــ١ ٠ٚب١ضٖ

 .غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَي  ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ ط٪ظاض:-ؿاز ؾ١ٖابب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١          َٝط، ثـط٩ش٠ٟ ٥ٝػـهاْٞ ْـٛ َٟ يـ١ ؾـاضٟ ٖـ١ٚي ثطغٝاضٟ ١ٜن١ّ ز٠ضباض٠ٟ ثط٩ش٠ٟ ٥ٝػهاْٞ ْٛ

َٝٓـسضَٜ   َٝػـتا ز٠ض ٚخ ٔ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ١ْٝ، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٖا٫َٚٚتٞ ٚ ن٪َجاْٝا٠ٚ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ١٥ّ ؾٛقا١ْٟ ن١ ٥
َٝٛإ خ٪ٜإ ٚ ن٪َجاْٝانـ١زا،   َٝو ي١ ْ ١َٜب١غت ََٛيهٞ ٖا٫َٚٚتٝإ ب١ْٚٛ، ٖا٫َٚٚتٞ ب١ ض ٠ظا١َْسٟ خ٪ٜإ ب١ طط
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َٝو َ٪َيـ١تٞ ض ٚٚخاْـسْٞ         َٜهـ١ٚتٓ َٝـٞ ض  َٜٓـ٠ٚ١، بـ١ ث َٟ زضٚغـت ١٥نط َٜٔ ٚ غ١ض ي١ْٛ َٝٓسض ١٥ّ بٝٓاٜا١ْ ز٠ضٚٚخ
َٔٓٝ َٝسإٚ، نْٛه١ بٝٓاٟ ن٪صيإ ب٪ ١٥ض ٚٚخ َُٜإ ب٪ زضٚغت ١٥ن٠ٚ١ْ١، ب١ْٝػـب١تٞ خعَـ١ت    بٝٓاَإ ث ْٛ ٚ

طٛظاض١ٜنإ ٚ ١َغاس١نإ، س١ظ١٥ن١ّ زَيٓٝاتإ به٠ٚ١َ١ ١٥ّ بٝٓا١ٜ ي١غ١ض ١َٖإ ١َغاس١ٟ خ٪ٟ زضٚغـت  
َُٝـ١ ْـ١ٖٝض ظ٠ٟٚ ظٜـاز بـ١ ٖا٫َٚٚتٝـإ            َٝػـتا ٥ َٝؿذل ١٥ّ ١َغـاس١ٜ١ٟ بـ٪ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، ٥ َٜت٠ٚ١ ن١ ث ١٥نط

َٜهـ١ٚتٔ  ١٥ز٠ٜٔ، ١ْظ١ٜٚ٠ن١ ن١ّ  َٜت٠ٚ١، ب١ ض  َٜين عُٝاض١ٜ٠نٞ ن٪ٕ عُٝاض١ٜ٠نٞ تاظ٠ ١٥نط ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١، ي١ ؾٛ
١َُٝ َٛتاب١ع١ٟ ١٥ن١ٜٔ، ١٥ٜٚذل ن١  َٝٛإ خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ ن٪َجاْٝا١ٜنسا، ١٥ٜٚذل ١َضد١ناْٞ ؾاض٠ٚا١ْٝ ٥ ي١ ْ

َٜت، ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ ْ        َٝهـ١ ١٥ؾط٩ؾـط َٝه١ ي١ٚ بـاظاض  ٥اظازٜـ١ٟ نـ١ ََٛيه َٝت٠ٚ١ دٛظ٥ َٓٝ َُٝـ١ نـ١ ظ٠ٚضيـإ     ١٥َ ٝـ١ ٥
ــاض٠ٚاْٞ       ــط٩ش٠ٟ ؾ ــها١ْ، ْــ١بْٛٚٞ ث ــط٩ش٠ٟ ٥ٝػ ــ١تٞ ث ــ١ باب ــ١ٜٔ، ١٥َ ٍَ به ــٞ ي١طــ١ ــ٪ْذل ٩َيٞ ْطخ ــسا٠ٚ  ن َٝ ث
َٜع بـ١ٜإ خـإ تـ١بٝعٞ يـ١ زٖـ٪ى، طـ١ٚض٠تطٜٔ ثـط٩ش٠ٟ غـذلاتٝذٞ يـ١ زٖـ٪ى ٖـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ              غذلاتٝذٞ ب١ض

َٞ ٥ا١ٜٚ ي١ زٖ٪ى، غ١ضن١ٚتٛٚت َٝؿتين ططؾيت ب ١ٜ١َُٝ، ن١ ١ْٖ َٞ نـطا٠ٚ   طٜٔ ثط٩ش٠ٟ ٥اٚ ي١ ز٥ َٞ بـ١د ٖ٪ى د
َٝػـتا        َٝيطٟ غـ١ض٩ن٢ سهَٛـ١ت نـ١ ٥ٝؿتٝتـاح نـطا، ٥ َٜع غ١ض٩ن٢ سه١َٛت ٚ د َٝؿٞ زٚٚ َاْط ي١ٜ٫١ٕ ب١ض  ث

َٝهــ١ ي١طــ١ض٠تطٜٔ ثــط ٩ش٠ 25ؾــاضٟ زٖــ٪ى ب٪َــا٣٠ٚ ) َٝتــ٠ٚ١، نــ١ ١٥َــ١ ١ٜن َٞ ٥ــاٟٚ ْاب ( غــاَيٞ تــط طــطؾيت بــ
َٝس٣ َٜعطـا٣ زٖ٪نـ١، ثط ٩ش٠ٜـ١ن٢ غـذلاتٝذ١ٝٝ، ثـط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ         غذلاد١ٝٝنإ، ثط ٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ٥اَ ي١غـٓٛٚضٟ ثاض

َٜعطـا٣      َٝؿذل ثط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ظاخـ٪ ي١غـٓٛضٟ ثاض َٝهطز٠ٚٚ، ث َٝػتا ز٠غت٢ ث َٜعطا٣ زٖ٪ن١ ٥ َٟ ي١غٓٛٚضٟ ثاض ٥انط
١َُٝ زإ، زٜعاٜين ت١ٚا٣ٚ ٥ا٠ٚض ٩ٟ قٛضغٞ ؾاضٟ زٖ٪ َٞ، نٛاضٟ ي١ناضٟ ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ ى زٖ٪ى ن١ ١٥َا١ْ ١ٖضغ

َٝهـ١ٜٚٛن٢ زاضاٜـٞ     ٥اَاز٠نطا٠ٚ ي١ث٢ْ٬ زاٖاتَٛٚإ زا١ٜ، ب١آلّ ي١ثط ٩ش٠ ١ٖض٠ ط١ٚض٠نأْ ب١ض اغت٢ ١٥َاْـ١ ت
َٝػـتا ٥ـ١ٚ     411ظ٩ضٟ ١ٜ١ٖ ) َٝت، ب١ض اغـت٢ تـا ٥ َٝه٣ٚٛ ٥ا٠ٚض ٩ ب َٜت ب٣٠ٚ١ ن١ ت ( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ت١عيري ز٠نط

ــ٠ٚ١، نــْٛه١    ــ١ّ   ز٠ضؾ١تــ١َإ ْــ١ب٠ٚٛ، دٛض٥ــ١ت ْانــ١ٜٔ بٝد١ٜٓــ١ ث٬ْ َٛت٥١هٝــسٜٔ ٥ــ١ّ زاٖاتــ١ ْٝٝــ١، ٥
ــط         ــاض٠نا٢ْ ت َٝري ي١ؾ ًَ ــاب ــ١نإ ب ــ١ ثاضن ١َّٝٝ ن ــ ــٝاضٟ غ ــاض٣٠ ثطغ َٞ، ز٠ضب ــ ــ١ت ب ــ١ ظ٠ظي ــ١ ض ٠ْي ت١ضخاْهطزْ

٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢    29/9/2111ي١  ٥222ٝساض١ٜ٠ن٢ غ١ضب١خ٪ٕ، ب١ؾ١ضَا٢ْ ٠ٚظاضٟ  بط ٜاض٣ زا١َظضاْـس٢ْ ب١ض 
١٥ْــساظٜاض ٖــ٪طط  31/11/2111َٝطٟ شَــاض٠ ٠ٚ١٥ْــس٠ يــ١ ١٥ْــساظ٣٠ ثاضنــ١نإ ز٠ضنــ٠ٚٛ، بــ١بط ٜاضٟ نــاضط 

٠َٜٛب١ضا١ٜتٝٝـ١ ١ٖٜـ١، نـاض ز٠نـا،             َٝػـتا ٥ـ١ّ ب١ض  ٠َٜٛبـ١ضٟ ١٥ْـساظ٣٠ ثاضنـ١نإ، ٥ ٥ٝػ٬ّ َػـت١ؾا بٜٛٚتـ١ ب١ض 
َٝهـ٢ عـاّ      َٜه٢ ْاٟٚ ٖات٠ٚٛ ٜاخٛز ب١ٜإ خـإ نطزٜٝـ١ ٠ٚظع ثطغٝاضٟ نٛاض٠ّ ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ طْٛسا٣١ْ ١ْٖس

َٝؿ َٜٓا٣١ْ نـ١    ١٥ٚا٣١ْ ن١ ن َٜه٢ ي١ٚؾـٛ َٟ، ت١بٝع٢ ١ْٖـس َٝٓازض ٣١ تاث٪ ٚ ت١داٚظٜإ ١ٜ١ٖ، َ٪َي١ت٢ بٝٓاٜإ ث
َٟ، ي١َ١ٚظٚعٞ ق١ض٠بٛٚ نطز٣٠ٚ١ْ ظ٠ٟٚ ٚ  َٝػتا ناضٟ ي١غ١ض ز٠نط َٝؿ٣١ طٛشا٠ٚ١ْٜإ ١ٜ١ٖ، ن١ٚا ٥ ٖاتٕٛٚ ن

َٜتـ١ ْـاٚ          َٜهٝإ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚٝاْـ١ٕ نـ١ٚا ظ٣ٚ٠ طْٛـس٠نا٢ْ نـ١ ز٠ن١ٚ غـٓٛٚضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝنإ   ظاض٠ناْٝإ، ١ْٖـس
َٜهٝـ يــ١ٚ     َٝؿــه١ف نــطز٠ٚٚ بــ٪ ناض٠غــ١ضنطز٢ْ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ ب١ٜــ١نذاضٟ، ١ْٖــس ثــط ٩ش٠ ٜاغــا١ٜنُإ ث
َٝػتا نـاض ٥اغـا٢ْ نـاضٟ ث٬ْـساْاْٝإ بـ٪ نـطا٠ٚ يـ١ّ َـا٣٠ٚ ٥آٜـس٠زا           َٝٓإٚ ٥ طْٛسا٣١ْ ن١ٚا د١ْابت ْاٚت ٖ

َٝسا٢ْ َ٪َي١ت٢ بٝٓا، ١٥ٚا٣١ْ ن١ ط َٜت ب١ ث طؾت٢ ٜاغـاٜٝإ ْـ١َا٠ٚ، ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ططؾت١ناْٝؿـٝإ      ز٠غت ز٠نط
َٜٔ، بــ١آلّ ي١ٖــ٣َٚٛ١ طــطٜٓيذل ب١ض اغــت٢ ث١ي١نطزْــ١ يــ١      َٝٛاظ٠ ناض٠غــ١ض ز٠نــط ٖــ١ض عــ١ضظّ نــطزٕ بــ١ٚ ؾــ
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َٜتـ١ ْـاٚ غــٓٛٚضٟ            َٜهدػـت٢ٓ غــٓٛٚضٟ َٛسـ١ض٠َات٢ طْٛـس٠نا٢ْ نـ١ ز٠ن١ٚ ز٠ضنـ٢ْٚٛ ٥ـ١ٚ ٜاغـا٣١ٜ نـ١ٚا ض 
يٝصْـ٣١ تاٜب١تـ١، ض اثـ٪ضت٢ ٖاٚبـ١ف ٥اَـاز٠نطا٠ٚ، نـا٠ٚض ٚإ ز٠نـ١ٜٔ         ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ١٥ٜٚـ ي١بـ١ض ز٠غـت٢  

َٜهدـطا٠ٚ، َٛغـات١س١ ض اْـ١طرلا٠ٚ            َٜـت، ض اططتٓـ٢ َٛغـات١س١ ب١ٜاغـا ض  َٜع ث١غـ١ْس بهط ن١ٚا ي١ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض 
َٜسا٢ْ ََٛيو ٚ َاَيٞ ز٠َٚي١ت ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١   َٝٞ ٜاغا١ٜن٢ ب١نط َٟ، نْٛه١ ب١ث َٞ َٛغات١س١ بهط ١ٜ ب٣٠ٚ١ ن١ْاب

َٞ ١َضد١ٜـ١، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ْاع١زايـ١ت٢         َٝٛاظ٣ تـ١ضخاْهطز٢ْ َٛغـات١س١ بـ َٜهدطا٠ٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ض اطرلا ١٥ٚ ؾ ض
َٞ ٥ــ١ّ    َٟ، بــ١َي َٟ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا ١٥ُٖٝٝــ١ت٢ ثــط ٩ش٠ ْــ١ظاْط َٞ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا سٝػــابٞ ظ٣ٚ٠ ٚ ظاض ْــ١نط َٝــساب ت

َٝػت َٞ، زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ ن١ ٥ َٝهـطا٠ٚ نـ١    ١َغ١ي١ٜ١ ض اطرلا٠ٚ، ض اطرلاٜٚـ ز٠ب ا ب١ؾٝعًٞ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ز٠غـت ث
      َٞ َٝع٢ْ٬ ز٠ن١ٜٔ ي١ز٠ظطانا٢ْ ض اط١ٜاْـسٕ، َـٔ خـ٪ّ ب١ؾـساضِٜ ي١غـ َٝت ٥ ١َُٝ ظ١ٜٝٚ٠ن٢ َٛغات١س١َإ ز٠ب ٥
ــ١       ــ١ ١َعًَٛ ــاس٣١ عاضز٠ن ــٕٛٚ، ١َغ ــاز٠ ب ــسا ٥اَ َٝه ــإ ي١ٖ٪َي ــ١ٚا ٖاٚٚآلتٝٝ ــطز٠ٚٚ ن ــ٢ْ١ ن ــ١ز٣٠ ع١ي َٛظاٜ

َٝٓا٢ْ ١َع١ًَٛ، خ١َيو َٛ ظاٜـ١ز٠ ز٠نـاتٔ بـ٪ ٠ٚضططتٓـ٢ عاضز٠نـ١ بـ٪ َٛغـات١س١، ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـ٣٠ٚ١          ب١ناضٖ
َٝٓاْـ٠ٚ١،     َٜيا٣ ب١ضٖـ١ّ ٖ َٜت٠ٚ١ يـ١ض  َٜه٢ تط ٠ٚضز٠طرل َٝٛاظ َٞ ١٥ط١ض َٛغات١س١ ض اطرلا٠ٚ ب١ؾ َٝٓإ ن١ز٠َي ٠ٚب١ضٖ

َٜهٝـ َٜع٠ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ٖٝض بط ٜاض َٝٓاْٝـ ٜاغا١ٜن٢ ١ٜ١ٖ ن١ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض  َِٜ  ت١بٝع٢ ٠ٚب١ضٖ ي١ٖ١ض
َٜـٔ، بـ١آلّ ٖـ١ّ زٜػـإ ٥ـ١ٚ ١َضداْـ٣١ نـ١ٚا ي١ٜاغـا١ٜن١             ز٠ض١ْن٠ٚٛ نـ١ٚا ثط ٩ش٠نـا٢ْ ٥ٝػتٝػـُاضٟ ض ابيرل
َٝيـاٟ زَيٓٝاٜٝـ١ بـ٣٠ٚ١ نـ١       َٜـت د َٝػتا٣ ظ٣ٚ٠ ت١ضخإ ز٠نط َٝػتاٟ ن١ٚا ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥ زاٖاتٕٛٚ، ٥اي١ٝت٢ ٥

َٝساٜٚػت َٝٞ ث َٝٞ ١َضد١نا٢ْ ؾاض٠ٚا٢ْ ؾ١ؾاق١ٝت ٚ ع١زاي١ت ي١ت١ضخاْهطز١ْن١زا ب١ث َٞ، ب١ث ٢ ثط ٩ش٠ن١ ١ٖب
َٝٓإ، ١٥َـ١              َٝـسا ب١ؾـساضٕ ٠ٚنـٛ ز٠غـت٣١ ٠ٚبـ١ضٖ َُٝـ٠ٚ١، ٫ٜـ٢ْ١ تـطٜـ ت َٝت ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ث٠ٜٛ١غـت١ ب٥١ ز٠ب

 ٠ٚآل٢َ ثطغٝاض٠نا٢ْ ب١ٜإ خإ بٛٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ب١ٜإ خإ، ؾ١ضَٛ  ٚ.ت
َٜع ب١ٜإ اظيس سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ق١غاضا ظ٠ظي١ت ١ْبٞ، غٛثاؽ.  ي١ب٪ ثاضنا زٖ٪ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ، ١٥ٚ ثاضن١ طـطؾيت قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١ٚ نٛشاْـ٣٠ٚ١ ٖـٞ خـا٠ٕٚ ََٛيهـ١نا٢ْ        ز٠ضبا ض٣٠ ثاضن٢ زٖ٪ى ب١ض 

َٜعطـاٟ زٖـ٪ى ٥ـ١ّ         ١ٜ١ٖ ب١ض اغيت، ١٥ّ ططؾت١ يٝص١ٜ١ْن٢ ب٪ زاْسضا٠ٚ ٥ـ١زتاض٠ف نـ١ٚا ي١غـ١ضزاصيإ بـ٪ ثاض
َٜعٜإ   َُٝـ١ف   زاٚاناض١ٜٝ ب١ض٠ٚ ض٣ٚٚ د١ْابٞ غ١ض٩ن٢ سه١َٛتٝـ نطا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚاْٝـ بـ١ض َٝٓٝإ زا٠ٚ، ٥ بـ١َي
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َٜـت، نـْٛه١          َٞ ز٠نط َٞ بـ١د َٜٔ، ٥ـ١ٚ ثاضنـ١ دـ ٠ٚ١َٓٝ ١٥ّ ططؾت١ ٜاغاٜا١ْ ناض٠غـ١ض بهـط َٛيت١ظضيري ب١ٚ ب١َي
َٟ، غٛثاؽ. َٝه١ ي١خع١َتيٛظاض١ٜ ظ٠ضٚٚض٠نا٢ْ ؾاضٟ زٖ٪ى، زَيٓٝاتإ ز٠ن٠ٚ١َ١، ٠ٚ١٥ ز٠نط  ١ٜن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ثا٥س.ضَٛٚ ز. ؾ١
َٜع   د. ثا٥س عبداالسد اٚغططني:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ٠ٚآل٢َ زاٜت٠ٚ١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط  َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠ن١ّ، ثطغٝاض٠ن١ّ ب١ؾ َٝطٖات٢ٓ ب١ض  َٝؿ١ن٢ ب١خ ث
 ٚ َٝسضا١ٜ، ت١بع١ٕ ظ٠ٜٚٝإ ٠ٚضْـ١ططتٛ ٠، ٠ٚآل١َنـ١ّ  ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ق١ض٠بٛٚ نطا٠ٚ١ٜٓٚ ناضتٝإ ث

َٜهٝإ قــ١ض٠بٛٚ نطآٜــ٠ٚ١،   َٝط ١ْٖــس َٝه٢ زٜهــ١ ٥ــ١ٚ ن١غــا٣١ْ نــ١ ي١َ١تاضٜٓــ١ ي١ؾــاضٟ ٖــ١ٚي ٠ٚضطــطت، ب١ؾــ
َٝػـتا             َٜه٢ تط قـ١ض٠بٛٚ ١ْنطآٜـ٠ٚ١، ٥ٝذطا٥ـات دـ١ْابٝإ نـ١ٝٝ؟ ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ٖـ١تا ٥ ١ْٖس

 ق١ض٠بٛٚ ١ْنطا٠ٚ١ٜٓ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه٢ طؿـت٢ بـ٪ سهَٛـ١ت ٚ            َٝٓاْ ١ٖض ظ١ٜٝٚ٠ن٢ ٖـ١ض ٖاٚآلتٝٝـ١ى ب١بـ١ض ١ٖضثط ٩ش٠ٜـ١ن٢ طؿـيت ٜـإ بـ١ناضٖ

َٝ َٝت زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ ب١ث َٜع٠ٚ٠        خع١َتيٛظاض٣ ن١ٚتب ٞ ٥ـ١ّ ٜاغـاٜا٣١ْ نـ١ٚا يـ١ّ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتا١ْ بـ١ض 
َٜو ظ٠ٟٚ ٚ ز٠غـت         َٜٔ، ١ْٖـس َٜص٣١ٜ٠ ن١ ب٪ قـ١ض٠بٛٚ بـ٪ٟ زاْـسضا٠ٚ، قـ١ض٠بٛٚ ز٠نـط َٝٞ ١٥ٚ ض  ز٠ضنٕٛٚ، ب١ث
َٜع٠ٚ٠ ١ٖٜـ١ نـ١ٚا سهَٛـ١ت             َٜـو ي١ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض  َُٜـ٢ ي١ْاٚنـٛٚ ٖـ١ٕ، بط ٜاض ب١غ١ض زاططتتٓـ٢ ظ٠َـا٢ْ ضش

َٜه٢ ١َعا٫١َت٢ ٥ٝتؿاٜإ ب٪ نـطا٠ٚ،  َٛيع٠ّ ١ْٝٝ  َِٜ، نْٛه١ ١ْٖس ب١ زا٣٠ٚ١ْ ق١ض٠ب١ٜٚٛنا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ضش
َٝت  َٝت، ٖاٚٚآلتٝـ ز٠َي َٞ ق١ض٠بٛٚف نطاب َٝت ١ٜع٢ٓ ز٠ب َٞ ١َ١٥ ٥ٝتؿانطا٠ٚ، ن٥١ٝتؿا نطاب ت١غبٝت ب٠ٚٛ، ز٠َي

َٝؿ١ٜ١ ب٪ َـٛٚز٠  ٣ نـ١ْسٜٔ غـاَيٞ ض ابـطزٚٚ    َٔ ق١ض٠بّٛٚ ٠ٚض١ْططت١ٝٝ، ب١ضاغت٢ ١ٜى ١ْ٫ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ٚ ن
ٍَ سهَٛـ١ت٢ ١َضنـ١ظٜـ،     ٍَ ْا٠ْٚسٜـ، ي١طـ١ ٍَ ١ٖٕ ي١ط١ َٜو ١ٖٚ َٝػتا ١ْٖس َٜيا١ٜى ز٠طط١ٜٓب١ض، ٥ ١َٖٛٚ ض 
َٝو         َٝط٠ يٝص١ْٜـ١ى ْـاضزضا٠ٚ، خـ١َيه َٝو ي١ٚاْـ١ َـ١تاضٟ ٖـ١ٚي َٞ ٜـ١ن َٜٓا٣١ْ ن١ٚا َٛغت١َػ١نات٢ ١ٖب ١٥ٚ ؾٛ

َٝؿـ٣١ ٥ـ١ّ ٖاٚٚآلتٝاْــ١     تـ١نًٝـ نـطا٠ٚ نـ١ٚا بهـٔ نــٞ ١٥ٚيـ١ٜات ي١ب١غـسا       َٝـٓري ن َٝت ب٪٥ــ٣٠ٚ١ بٝٗ ف ٖـ١ب
َٟ زٚاٟ تـ١زقٝل نـطزٕ        َٝو ٥ـ١ٚ َاؾـ١ ٜاغـا٣١ٜٝ بهـ١ٚ ناضغ١ض به١ٜٔ، ناى زنت٪ض د١ْابت زَيٓٝا ب١ٖ١ض ١ٜن

َٜت، غٛثاؽ. ٠ٚ١َٜٓ ٠ٚنٛ ١ٖضظ١ٜٝٚ٠ن٢ تط ن١ٚا ب٪ ناضٟ طؿت٢ ب١ناضز  ق١ض٠بٛٚ ز٠نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٜاٚٚظ.
َٜع ٜاٚٚظ خٛضؾٝس   عجُإ:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ثطغـٝاضّ ١ٖٜـ١،     َٝت، َٔ غـ َٝط ب َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠ن١ّ، َاَيٞ خ٪١ٜت٢، ب١خ َٝطٖات٢ٓ ب١ض  غ١ض٠تا ب١خ
١نـ١َِ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١    %٣ ض ٩تري ن١ّ ب٪ت٠ٚ١ ي٠ٚ١ظاض٠ت١نـ٣١، ثطغـٝاضٟ ٜ  51د١ْابٝإ ٥اَاش٣٠ ب٠ٚ١ زا ن١ ي١ 

َٝي١ٜؿت٠ٚٛ نـ١ بـ١ٖ٪ٟ ض ٩تٝٓـ٢ ٥ٝساضٜٝـ٠ٚ١ زاٚا ٚ ْٛٚغـطاٚ       َٜو ي١ٖاٚٚآلتٝإ ٠ٚ١٥َإ ث َٜياٟ ١ْٖس ١َُٝ ي١ض  ٥
َٜٓـ٠ٚ١، ٜـ١ى يـ١ ٖاٚٚآلتٝـا٢ْ         َٟ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ، زض٠ْـط ٠ٚآلّ ز٠زض ٜإ َا١ََي١ٟ ٖاٚٚآلتٝإ زٚاز٠ن١ٚ

َٞ ظٜاتط ي١ زٚٚ َاْي١ ْ َُٝا٢ْ ز٠َي َُٝا٠ٚ١ْٝٝ ْـاضزضا٠ٚ بـ٪       ؾاضٟ غً ٛٚغطا٣ٚ ؾ١ضَِٝ ٫ٜـ١ نـ١ ي١ؾـاض٠ٚا٢ْ غـً
    َٞ َُٜٓاٜٞ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ْـاب َٝٞ ض  َٝهسا ب١ث َٝػتا ٠ٚآلّ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١، ي١نات ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب١آلّ تا ٥

َٝتـ٠ٚ١، ٥اٜـا نـٝتإ نـطز٠ٚٚ يـ١ّ ض٠ٚ٠ٚٚ؟       َٓٝ َٞ ض٩ش ظٜاتط ي١ زاّ ٚ ز٠ظطاناْسا سي ب١تاٜبـ١ت  ٖٝض ْٛٚغطا٣َٚ غ
َٝؿـت٢ٓ ض٩تـري ٚ زٚاخػـت٢ٓ ناضٚبـاضٟ ٖاٚٚآلتٝاْـ١،           َٝو ي١٥١ضنـ١ناْتإ ١ْٖ َٜعتإ ض اتـإ ط١ٜاْـسبٛٚ ٜـ١ن ب١ض 

َٝـسا نـ١ يـ١    %٣ ٥ـ٠ٚ١ ناضتـإ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ، نـ١ّ ب٪تـ٠ٚ١، ثطغـٝاضٟ ز٠ّٚٚ        51 ٠ٚنٛ د١ْابٝؿت ٥اَاش٠ت ث
َٟ  غــ١باض٠ت بــ١ ظ٠ٜٚٝــ١ نؿــتٛناَي١ٝٝنإ، ت١يب١ْــس نطزْٝــإ، بــ٪ ض َٜ  يــا طــطتٔ يــ١ٚناض٠ ٠ٚظاض٠ت١نــ١تإ بــ١نٛ

َٝسا٢ْ ظ٣ٚ٠ ب١ خـ١َيه٢ بٝـا٢ْ ٚ    ١ََٝٝٝـ ث ط١ٜؿت٠ٚٛ؟ باغٝؿتإ ي١ٚ ١َغ١ي٣١ َٛغات١س١ ٚ ١٥ٚا١ْ نطز، غ
      ٍَ َٝـ٠ٛ نـ٪ٕ َا١َيـ٣١ ي١طـ١ َٜٔ ي١غ١ض ز ب١َٓا١ٜنـ١؟ ٥ ٢َُٜ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ز ١٥ٚ خ١َيها٣١ْ ن١ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض

َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.  زاز٠ن١ٕ؟ ب١تاٜب١ت ن١ض ٠خ١ٜ١ٓن٢  ظ٩ض ي١ّ ض٠ٚ٠ٚ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ سه١َٛت ز٠نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى زنت٪ض اظيس ز٠ضباض٣٠ ن١ّ نط َٜهاض٠نا٢ْ ن١ٚا ب٪ ب١ض  َٝو ي١ ض  َٝهطز ١ٜن ز٣٠ٚ١ْ ض ٩تري، َٔ ٥اَاش٠ّ ث
َٜص١ٜ٠  َٜعإ زاب١ظاْس٢ْ ز٠غت١آلت١نا١ْ، َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ض ٠ْي١ ظ٩ض ي١ٚ ض  ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ض ٩تري ب١ض 

َٜت ن١ٚ َٜو ز٠ٚتط َٝٛاظ َٝػتا ب١ ؾ َٜٓسضابٔ، ١ٜع٢ٓ ن١ٚا ظ٩ضداضإ ٥ ا ظٜاتط ن١باغِ نطز ز٠غت١آلت زاب١ظ
َٝري ٖٞ  ًَ َٝه٢ بهٛٚنٔ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠غت١آلت٢ ٠ٚظاض٠ت باب ١َُٝ خ٪ٜإ ٠ٚظاض٠ت ٠َٜٛب١ض٠ طؿت١ٝٝنا٢ْ ٥ ب١ض 
 َٞ َٝػتا ن١ٚت٪ت١ بٛاضٟ د ٠َٜٛب١ض٠طؿت١ٝٝنإ، ٖان١ظا، ب١آلّ ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ت١بٝع٢ ٥ ٠ٚظٜط ن٠ٚٛت١ ٫ٟ ب١ض

َٝهطزٕ، ١ٜع٢ٓ ت١عُِٝ ب٠ٚٛ، ن٠ٚٛ، ز٠غت١آلت١نإ زضإٚ،  َٝؿتا ب١د يٝص١ْنإ زاْسضإٚ، ب١آلّ ض ٠ْي١ ٖ
َٝري  ًَ َٝبهات باب َٝت١ ١٥ٚ ٥اغت٣١ ن١ٚا ١ٖض ٖاٚٚآلت١ٝٝى ي١َا١َي١ٜ١ن٢ ؾ١ضزٜسا ١ٖغت٢ ث ١ْط١ٜؿتب
َٝت، ض ٠ْي١ ز٠ٜإ ٚ  َٝهٝـ ١٥ّ ساَي١ت٣١ بٝٓٝب َٝو، ٠ٚنٛ َٛضادع َٝت١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖاٚٚآلتٞ ٠ٚنٛ تان ط١ٜؿتب

َٜعإ ٠ٚنٛ ١َعا٫١َت٢ تط غ١زإ ١َعا١َي٣١ ٚا ١ٖبٛٚبٔ ب١ض َٜو ١َعا٫١َت ب١ض  َٜه٢ ت١ٚاٚ ز٠بٔ، ١ْٖس ٩ش
 ،َٞ َٞ ي١ غ ١َُٝ ز٠ب َٟ، نْٛه١ ١َعا٫١َتٔ ططؾت٢ ٜاغاٜٝإ ١ٜ١ٖ، ١َعا١َي٣١ ٚا ١ٜ١ٖ ٥ ٍَ ْانط َا١َي٣١ ي١ط١

َٞ، نٛاض ؾ١ضَاْي٣١ ْاٚ ٠ٚظاض٠ت ي١ضٟٚٚ ٜاغا َٝري ض ٥٠ٞ غ ًَ ٜٞ، نٛاض ؾ١ضَاْي١ ت١زقٝكٞ به٠ٚ١ٜٓ١، باب
ي١ض٣ٚٚ ث٬ْػاظٟ، ي١ض٠ٚٚنا٢ْ تط٣ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب١ناضٟ ٠ٚظاض٠ت ت١زقٝكٞ به١ٜٔ، خ٪ٟ ي١خ٪ٜسا 
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َٜت ١٥طٝٓا ١َعا١َي٣١ ٥ٝساضٟ ٚ ض ٩ت٢ٓٝ ق١ت ََٛهري ١ْٝٝ، ض  َٝه٢ ز٠ٚ ٠ْي١ ١َعا١َي١ٜ١نٝـ ثط ٩غ١ن١ نات
َٝذي، ب١آلّ َٝهٝـ زض٠ْط بٛٚ، تاخرل بب َٜيا١ٜى  ي١ْاٚ ١٥ّ ١َٖٛٚ ١َعا٫١َتا١ْزا نات زَيٓٝا بٔ ١َٖٛٚ ض 

َٝس٠ن١ٜٔ ض اغت١ٚخ٪ ي١زٜت٢ٓ  ١َُٝ ١ٖغت٢ ث َٝػتا ٥ َٝـ نٕٛٚ ي١ّ بٛاض٠زا ١ٜ١ٖ، ب٣٠ٚ١ ن١ ٥ ض٩شا١ْ ب١ض٠ٚ ث
َٜٔ ب١ض اغت٢ ط١ًٜٞ ٚ طاظاْس٠ ي١غ١ض ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ظ٩ض ن١ّ ب٠ٚٛت٠ٚ١، س١ؾت٣١  ٖاٚٚآلتٝاْٝـ ن١ ز

َٝؿٛاظِٜ ي١  َٜص٣٠ طاظاْس٠نإ ١ٜن٢َ١ ن١ٚا َٔ ي١ ٥ٝػتع٬َات ث َٝػتا ظٜاتط 61ٖاٚٚآلتٝإ نطز، ض  % ي٣٠ٚ١ ٥
َٝب١ٝٓٝناْٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١ٖغتُإ  َٝؿٛاظضيإ نطزٕٚٚ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ غٛٚزَإ ي١ت بٛٚ ن١ ي١ زٚٚ س١ؾت١زا ث
َُٜٓاٜٞ،  َٝو ن١ٚا ١َعاْات٢ ١ٜ١ٖ نطزَٚٚا١ْت١ بط ٜاض، نطزَٚٚا١ْت١ ض  َٝو ب١ز٠ضز٣   ١َعاْات نطز٠ٚٚ خ١َيه

٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ناض٠غ١ضٟ به١ٜٔ، ز٠ضباض٣٠ ظ١ٜٝٚ٠ نؿتٛناَي١ٝٝنإ د١ْابت ؾ١ضَٛٚت ظ١ٜٝٚ٠ ب
َٟ، ب١ض اغت٢ ١َ١٥ خ٪ٟ ظ٣ٚ٠  ٍَ بهط نؿتٛناَي١ٝٝنإ، ١٥ٚدا َٔ س١ظز٠ن١ّ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ نؿتٛنا

َٝسا٢ْ ظ٠ َٞ ١ْٝٝ ب١س١قٝك١ت، ث َٝهِ ث ٣ٚ ب١بٝا١ْٝٝنإ نؿتٛناَي١ٝٝ، ظ٠ٟٚ ؾاض٠ٚاْٞ ١ْٝٝ، َٔ   ٠ٚآلَ
ي١غ١ضز٢َ٠ ، زٜػإ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ٚ نات٣١ ن١ٚا َٔ ٠ٚنٛ ٠ٚظٜط ز٠غت ب١ناض بّٛٚ ٖٝض ظ١ٜٝٚ٠ى 
َٜو ٚ ي١ٖٝض ؾاض٩نه١ٜ١ى ١ْزضا٠ٚ،  َٝهٞ بٝا٢ْ ي١غٓٛٚضٟ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١ٖٝض ؾاض ب١ٖٝض ن١غ

َٝسا٢ْ ظ٣ٚ٠ ب١بٝا١ْٝٝنا ١ٜ٠َٛٝن٢ ق١تع٢، َٔ ْاظامن ١َب١غت ث َٞ ب١ْٚٛ ب١ؾ ٕ ١٥ط١ض ظ٣ٚ٠ ْٝؿت١د
َٝسابه٠ٚ١ُ، ١ٜن١ٜ١ن٣١ ١َٖٛٚ  ب١ض اغت٢ ظ١ٜٝٚ٠ن٢ ١ٜنذاض ظ٩ض ي١ض ابطزٚٚزا زاب١ؾهطا٠ٚ، َٔ ١َْتٛا٠ْٛٝ ث

َٞ؟ با٠ٚض ٜـ ْان١ّ ١٥21ٚ ظ٠ٜٚا٣١ْ ي١خ٬ٝيٞ ) ( غاَي٢ سهَٛط اْٝسا ي١نٛضزغتإ زاب١ؾهطإٚ زضإٚ ب١ن
َٞ، ١٥ط١ضٜـ ١َب١غت ظ ١ًَم ب َٝه٢ َٛت َٝٓاْسا ؾت َٝٓإ، ي١ٜاغاٟ ٠ٚب١ضٖ ٣ٚ٠ ثط ٩ش٠نأْ، ظ٣ٚ٠ ٠ٚب١ضٖ

َٝ َٞ ٠ٚب١ضٖ َٝت ٜإ غٓٛٚضزاض ١ْٝٝ ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ز٠ب َٞ ٜإ نٛضز ب ٢َُٜ نٛضزغتإ ب ١ٓض ت١ْٗا خ١َيه٢ ١ٖض
َٝٓإ ي١نٛضزغتاْسا بهات،  َٝت ٠ٚب١ضٖ َٝو ١ٜ١ٖ ب َٜهدطا٠ٚ ب٪ ١َٖٛٚ خ١َيه َٞ، ١َ١٥ ٜاغا١ٜ ض  َٝه٢ تط ب ق١َٚ

َٝت، ب٪ٟ ١ٖ َٝٓإ ٠ٚضططت ب ١ٜ خ١َيه٢ ١َٖٛٚ ١ْت٠ٚ١نإ، ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ٚآلت١نإ ظ٠ٜٚٝإ ب٪ ٠ٚب١ضٖ
ًَٝٞ ض٩تاْا١ٜ ي١غ١ض داز١ٜ٠ى، ي١ث١ضي١َاْسا ي١ٚا١ٜ١ْ  َٜه٢ ب١ضز٠ٚاّ ثط ٩ش٣٠ نانٝإ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ٥ٛت ١ْٖس

َٝه٢ دٛا٢ْ ي١ّ ؾاض٠ ًَٝ َٜه٢ بٝا٢ْ نطز١ٜٚٚت٢ ٥ٛت ١َٓٝض َٝت/ ١َ١٥ ٠ٚب١ضٖ ١َُٝ زٜاضب زا زضٚغت نطز٠ٚٚ، خ٪ ٥
َٞ ْاططٜٔ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ نٛضز ١ْٝٝ ٚ نٛضزغتاْٞ ١ْٝٝ، خ١َيهٝـ ١ٜ١ٖ خ١َيه٢ ١٥ّ ٚآلت١ٜ١  َٜياٟ ي ض 
٠َٛٝضطرلا٠ٚت٠ٚ١، ٥ٝٓذا  َٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ظ١ٜٝٚ٠ن٣١ ي َٞ ب١د ظ٣ٚ٠ ب٪ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ب١آلّ ثط ٩ش٠ن٣١ خ٪ٟ د

َٞ ب١ْٚٛ ٠ٚنٛ طٛمت ) َٜت، َٔ ب١زٚاٟ  (٠ٚ١٥01 ١٥ط١ض ْٝؿت١د َٞ بٕٛٚ زاب١ف ز٠نط غاَي١ ظ٣ٚ٠ ْٝؿت١د
 ٣َٚٛ١ٖ زا١ْنٛٚضي١ ن١ْسٟ ب٪ بٝا١ْٝٝ ٜاخٛز ب٪ خ١َيه٢ ْاٚخ٪١ٜ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض.
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضت٢(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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( ١ٖظاض ز٩من 24س١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ: غ١باض٠ت ب١ ظ٣ٚ٠ نؿتٛناَيٞ ب٪صي١ْٚٛ د١ْابت ٚتت )٠َٚي٬َ زٚٚ ٫َٛ
َٟ؟ ب٪ صي١ْٚٛ ض ٠ْي١  َٜت١ ب١ض ب٪ ثط ٩ش٠نإ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ١ٜعين ٥اٜا ١٥ ي١ّ ثط ٩شا١ْ ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٝـ ْان١ٚ

َٞ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ثطغٝاض، غ١باض٠ت ب١ظ٣ٚ٠ ب١ٚ  ١َ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٠ٚ١ظاض٠ت١ن٣١ د١ْابؿتا٠ٚ١ْ ١ٖب
َٟ ن١ ظ٠ٜٚٝإ ي١  َٝطاق١ٝٝنإ ز٠نط َُٜٔ ب٪ صي١ْٚٛ باؽ ي١ ب١ضثطغ١ ع خ١َيها٣١ْ ن١ خ١َيه٢ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
َُٝا٢ْ، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ظ٠َا١ْ ض ٠ْي١ ي١غ١ض ز٢َ٠  َٟ ٜإ ي١غً َٝٝإ ز٠زض َٝسضا٠ٚ، ي١نٛضزغتإ ث َٝط ث ١ٖٚي

َٟ َٞ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ٚ باؽ ز٠نط ، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ٥اٜا ب١َٓان٣١ ن١ٝٝ ي١غ١ض   ب١َٓا١ٜن٢ د١ْابتا٠ٚ١ْ ١ْب
َٟ؟ ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٝس٠زض  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
 
 
 
 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜن١ّ ١ٖ َٛٚ ظ١ٜٝٚ٠ن٢ ١٥ّ ٚآلت١ ٜإ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛناَي١ ٜإ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ز٠ضباض٣٠ ت
زاضا١ٜٝ ٜإ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝٝ ٜاْٝـ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥ٚقاؾ١، ٣ٚ١٥ تطٜـ ٖٞ خ١َيه١، ١ٜع٢ٓ 

َٜعإ، ي١غ١ض ططز َٝو ١ٜ١ٖ ب١ض  َِٝ ١َب١غت َٜو ٜإ ظ٩ضب٣١ ١ٖض٠ ظ٩ضٟ ظ١ٜٝٚ٠نإ ب١ٚ ؾه١ًٕ، ن١َٔ ز٠َي
َٝو ٜإ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ َاغت١ض ث١ْ٬نا َٜٓ َٝو ت١يب١ْس نطا٠ٚ ٜإ ظٝي١غ١ض ؾٛ َٜٓ ١ٜ١ًن٢ ي١غ١ض زضٚغتهطا٠ٚ، ٕ ؾٛ

ٍَ ١ٜنذلٟ ١٥َا١ْ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ غٓٛٚضٟ ؾاض٠ٚاْري، َٔ  ظٜاتط ثطغٝاض٠نإ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥، ض اغتي٪بري ي١ط١
َٜعتإ ن١َذلٜٔ ت١داٚظ ي١نٛضزغتإ ي١غ١ض ظ٣ٚ٠ ؾاض٠ٚا١ْٝٝ،  ١َب١غتِ، ظ٠ٟٚ ؾاض٠ٚا١ْٝٝ، ب٪ ظاْٝاضٟ ب١ض 

 ٍَ ١َُٝ ظ٠ٟٚ ب١تا َٜت١ ثط ٩ش١ٜ٠ى، ٥ َٜت١ خ١َيه٢ ٜإ ز٠زض نْٛه١ ن١ ظ٠ٟٚ ب٠ٚٛ ََٛيه٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٜإ ز٠زض
َٝػتا ب١ٖ١ظاضإ ١٥َطٟ ناضت ٚ  َٞ ت١داٚظٟ ي١غ١ض بهات، خ٪َإ ظ٠ٚضيإ ١ْٝٝ، ٥ ٠ٚ١ًَٓٝ خ١َيو به َٝ ْاٖ

َٝت ت١داٚظٟ ١٥ٚا١ْ ١ٖٕ ظ٣ٚ٠ ١ْٝٝ بٝ َٝت٠ٚ١ ١ٖتا خ١َيو به َٓٝ ٍَ ز٠َ س١ٜٓ٠ خ١َيه٢، ٥ٝٓذا ن٪ٕ ظ٣ٚ٠ ب١تا
( ّ١٥ َٞ َٝه٢ ١ٖض٠ ظ٩ضٟ 24ي١غ١ض بهات؟ ١٥ّ ظ٠ٜٚٝا٣١ْ ن١د١ْابت باغ٢ ز٠ن٣١ ب١َي ( ١ٖظاض ز٩صي١ ب١ؾ

َٝع٢ْ٬ ب٪ نطا٠ٚ، خا١ْ٠ٚناْٝإ ق١ض٠بٛٚ ز٠ن َٜهدطا٠ٚ، ٥ ٠ٚ١َٜٓ، ١٥ٚ نؿتٛناَيٞ ب٠ٚٛ، ب١آلّ ب١َاغت١ض ث٬ٕ ض ط
َٝط ٠ٚ١٥ْس٠ ١ٖظاض ناضت ١ٜ١ٖ، ٖٞ ق١ض٠ب٣ٚٛ ١٥ٚا١ٜ١ْ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا  ناضتا٣١ْ ن١ٚا باغٝؿ٢ ز٠ن١ٕ ي١ٖ١ٚي

َٞ ي١غ١ض سٝػابٞ ظ٠ٟٚ ٚ 24) َٜت١ ثط ٩ش٠، ٥ٝذل ١َ١٥ ٚا١ٜ ؾاض ن١ ب١ضؾطاٚإ ز٠ب ( ١ٖظاض ز٩صي١ناْٝإ ز٠نط
َٝٞ ت٪ ب٥١اضاغت١ٜ١ن٢ تط بٝه٣١، ز٠ضباض٣٠ ظاض٠، ١ٜع٢ٓ ز ناض٠غ١ض٠ن٢ زٜه١ ١ْٝٝ، َػ١ي١ٕ ١٥ٚ ْٝٝ ًَ ١ ب

َٝه٢  َٝطاق١ٝٝنإ ٜإ ٖٞ ١ٖضن١غ ظ٣ٚ٠ بٝا١ْٝٝنإ َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ٚ باب١ت٣١ ن١ ٖٞ ب١ضثطغ١ ع
َٝٓاْٝـ زٚٚثات٢  ١َُٝ ٖٝض ظ١ٜٝٚ٠ى ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ، ظ٣ٚ٠ ٠ٚب١ضٖ َٞ بٕٛٚ ي٣٫١ ٥ تط ظ٣ٚ٠ ْٝؿت١د
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َٝو ٠ٚآل٢َ خ٪ّ ز٠ن٠ٚ١َ١ ب١ضز٠ٚاّ  َٝٓإ ١ٖضن١غ َٝٞ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضٖ ز٠بري ي١ ت١ضخاْهطز٢ْ، ب١ث
َِٝ ي١ ٥ٝع٬ّ باغهطا١ٜ  ًَ َِٝ ب١ض اؾها٣ٚ ب ًَ َٝو ي١ٚ باب١تا٣١ْ َٔ ض اغذل ب َٞ ١ٜن َٝساب ٢َٓٝ ت ١َضد١نا٢ْ ٠ٚب١ضٖ

َٝت ) َٝٝإ غاْسضي٠ٚ١، 2َٔظ٣ٚ٠ نابطا١ٜن١ ن١ز٠َي َٝط، ب١آلّ ي زٜػإ  ( ١ٖظاض ١َتط ظ٠ِٜٚ ٠ٚض ططت١ٝٝ ي١ٖ١ٚي
َٝو ن١ 2زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ) َٝو زضٚغت بهات، نات ًَٝ ( ١ٖظاض ١َتط نابطا١ٜى ٠ٚضٟ ططت١ٝٝ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٥ٛت

١ًَٝن٣١ زضٚغت ١ْنطز١ٜٝ ) َٟ ب٪ ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ تط، ٥2ٛت َٜت٠ٚ١ ت١ضخإ ز٠نط ٠َٛٝضز٠طرل ( ١ٖظاض ١َتط٠ن٣١ ي
َٜب١غت٢ ١٥ّ ثط ٩غ١ٜ١ ب١ضز٠ٚاّ ١ٜ١ٖ، ب١ضز٠ٚاّ ظ٣ٚ٠ ١َٖي٠ٛؾاْس٣٠ٚ١ْ طط ٜب١غت ١ٜ١ٖ، ١٥صتاَسا٢ْ طط

َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ تاظ٠ ظ٣ٚ٠ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ب١آلّ  َٝٞ ض  َٝػتا ب١ث َُٜإ ١ْٝٝ ت١بع١ٕ، نْٛه١ ١ٖتا ٥ ْٛ
َٞ ١ْنطز٠ٚٚ ب١ض اغت٢  َٞ ب١د ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ض٩شا١ْ ٜإ س١ؾتا١ْ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ثط ٩ش٠ناْٝإ د

٠ٚ١َٓٝٓٝ َٜب١غت١ناْٝإ ١َٖيس٠ٚ٠ؾ  ، غٛثاؽ.طط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعتإ ٥اطازاضز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ غ١عات ) َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ 2ب١ض  (٣ ض٩شٟ زٚٚؾ٣١َ١ زاٖاتٛٚ ن٪ ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ز٠ن١ٜٔ ب٪ ي
َٝط٠، ١٥ط١ض  َٝطا بٛٚ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ باْط ز٠ن١ٜٔ ب٪ ٥ ٚ باغهطز٢ْ ١َغ١ي٣١ ن٪ي

َٝطا ثطغٝاض٠ناْتإ تاٜ ١َُٝ ن٪ب٠ٚ١ْٛن٣١ ب٪ ز٠ن١ٜٔ تاْٝٗا١ٜت٢ بٛٚ، ب١ت ب١ن٪ي ب٪١ٜ ب١ٚ ١َب١غت٣١ ٥
َٞ، نْٛه١ ثطغٝاضٟ تط ٠ٚضْاططٜٔ زٚاٜٞ، زٚٚؾ١َ١ غ١عات ) َٝٛاض٠، 2ز٠ٚا٢َ ١ٜى ؾ١َ١ سياْس٠ْ ٣ ٥)

 ؾ١ضَٛٚ ناى اَرل.
َٜع اَرل طٛط١ ٜٛغـ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطٖاتٓا د١ْاب َٝؿ١ن٢ ب١خ َٟ ؾاض٠ٚاْٞ زن١ّ، ثطغٝاضا َٔ ٠ٚ١٥، ٥اٜا ثط ٩ش٠ زضٚغت نطْا ثطا ز٫٠ٍ ث َٞ ٠ٚظٜط
 ثاض٠ ب٪ ٖات١ٝٝ ت١ضخاْهطٕ، غٛثاؽ. 0100ٚ  0100ٚ  0101ط١ٜؿت١   ق٪ْاغا؟ زا بعاْري غاآل 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ /   ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ض اغت١ٝٝى ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢ ططٜٓيذلٜٔ ٜإ  ز٠ضباض٣٠ ثط ٩ش٣٠ ْٛش٠ْهطز٣٠ٚ١ْ ثطز٣ ز٫٠ٍ ي١ظاخ٪ ب١ض 
١َٜٓٚاض ططٜٓي١ٝٝن٢ ٚاٟ ١ٜ١ٖ،  ١َٜٓٚاضٕ، نْٛه١ ؾٛ ظ٠ظي١تذلٜٔ ٥ٝـ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ثط ٩ش٠نا٢ْ ؾٛ

١ٖغتٝاضٜؿ١، بط ٜاضزإ ي١ٖ١ض ١َغ١٦ي١ٜ١ن٢ تط ظ٩ض ٥اغاْذل٠ ي٣٠ٚ١ بط ٜاضزإ ي١َا١ََي١ نطزٕ  ٠ٚ١٥ْس٠
َٜه٢  َٝه١ ي١ ١َعاي١ُٝنا٢ْ ؾاضٟ ظاخ٪٣ نٛضزغتاْٞ، ثطز َٜو، ١٥ّ ثطزٟ ز٫٠ي١ ت١بٝع٢ ١ٜن ١َٜٓٚاض ٍَ ؾٛ ي١ط١

َٝٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ث٬ْسا ١ٖب٠ٚٛ، ٥ٝع٬ْ َٝو ب١ث َٝو ٖات٠ٚٛ ١٥غ١ض١ٜٝ، زضاب٠ٚٛ ن٪َجاْٝاٜ ٢ ب٪ نطا١ٜ، ن٪َجاْٝاٜ
١َْاض غ١بو غتاض(، زٚاٟ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ب١زٚا ز٠ضن٠ٚٛ ب١ْا٣ٚ ن٪َجاْٝاٟ  ا ب٪ظ٣ٚ٠ ي١َٓاؾ١غ١ز

َٝٛاظ٣٠ ن١ ٠ٚنٛ ن٪َجاْٝا  َٝه٢ ٚضزَإ ب٪ٟ نطز، ي١تطغٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ْ٪ش٠ْهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ثطز٠ ب١ٚ ؾ زانْٛٚ
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َٝت١ ٖ٪ٟ ي١ْاٚن٢ْٚٛ ١َع َٝهطزبٛٚ، بب َٝبه٣َٚ١ ب١ض اغيت ناض٠ن١َإ ز٠غت٢ ث اي١ُٝنإ ٜإ ظ٠ض ب١ٜ١ن٢ ث
َٝٛاظ٣٠ ن١ٚا ن٪َجاْٝا١ٜن١ ب١ت١َاب٠ٚٛ ْ٪ش٢ْ٠ بهات٠ٚ١،  ض اططت، ي١ن٪َجاْٝاَإ ٠ٚضططت٠ٚ١، نْٛه١ ١٥ٚ ؾ
٠َٜٛب١ضا١ٜت٢  ٍَ ب١ض  َٝػتا ي١ط١ ١َٜٓٚاضٟ ١٥ّ ثطز٠ بهاتٔ، ٥ ١َتطغٞ ٣٠ٚ١٥ ١ٖب٠ٚٛ ن١ٚا ت٥١ػرل ي١ق١ُٝت٢ ؾٛ

ٚ١َٜٓ ١َُٝ ض ٠ْي١ ؾٛ َٜه٢ تطٜٔ ن١ ب١ض اٟ ٥ َٝٛاظ َٜعطاٟ زٖ٪ى خ١ضٜه٢ زٜت٣٠ٚ١ٓ ؾ ٍَ ثاض اضٟ زٖ٪ى ٚ ي١ط١
َٝت، ب١زٚا ط١ض ا٢ْ ن٪َجاْٝاٟ  َٝؿت٢ ض اغت١ٚخ٪ ب ١َٜٓٚاض٠نإ ب١باْيٗ ١َدبٛٚض ببري ْ٪ش٠ْهطز٣٠ٚ١ْ ؾٛ

َٜه٢ ١٥غت١ّ  ١َٜٓٚاض٠نإ ض ٠ْي١ ناض َٝت، ١٥طٝٓا ز٠غتهاضٟ نطزٕ ؾٛ َٝػتا ي١ّ تاٜب١شي١ْس ب َٞ، ب٪١ٜ ٥ ب
َٜي٣١ تط٣  ن٪َجاْٝا١ٜ ٠ٚضطرلا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ١َتطغُٝإ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١، ي٥١آٜس٠ ض 

َٜت، غٛثاؽ. َٜع ١َٜٓٚاض٣ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ بجاض  ب٪ ز٠ز٩ظ٠ٚ١ٜٓ ن١غ١َ٫١ت٢ ؾٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ قاحل
 
 

َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ي١ثطغٝاض٠نامن ٠ٚآلَسضا٠ٚت١ٚ، ب١آلّ َٔ ظٜاتط ت٥١هٝس ي١غ١ض ١٥ٚ طْٛسا١ْ ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١  ٠َٚيآل ب١ؾ
 ٠َٛٝ َٝػتا غُٝاٟ طْٛسٜإ ث ١َٜٝنإ ن١ تا٥ َٝط، ن١ٚت١ْٚٛت١ ْاٚ ط١ض ٠ن١ ْٛ ن١ٚت٪ت١ ْاٚ َاغت١ض ث٢ْ٬ ١ٖٚي

َٜو  زٜاض٠، َٟ ن١ خا٠ْٚٛناْٝإ ناى به٠ٚ١ْ١، غٛٚز١َْس ْابٔ ي١ ١ْٖس َٝٓازض ٠ٚ١َٜٓ، َ٪َي١تٝإ ث ْ٪ش٠ٕ ْانط
َٝؿ١ٓٝن١، ب١ض اغت٢ ثطغٝاضن١ّ ٠ٚ١٥ْس٣٠ َا٠ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ي١خع١َتيٛظاض١ٜٝنإ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع  زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض. ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه٢  َٝه٢ ٜاغا١ٜٝ، ١ٜ٫ْ َٜع ناى ناضٚإ، ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ طْٛسا١ْ ت١بٝعٞ زٚٚ ٢ْ١ٜ٫ ١ٜ١ٖ، ١ٜ٫ْ ب١ض 

١َُٝ ١َٖٛٚ ٥اَاز٠غاظ١ٜٝنُإ نطز٠ٚٚ، ١ْخؿ٣١ ن١ضتٝؿُإ ٥اَ ازز٠ ث٬ْػاظ١ٜٝ، ي١ضٟٚٚ ث٬ْػاظ٣ ٥
َٝري غٓٛٚضٟ  ًَ نطز٠ٚٚ، نا٠ٚض ٚا٢ْ ٢ْ١ٜ٫ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ، ١٥ٚا١ْ ي١ٚ طْٛسا١ْٕ ن١ٚا ز٠ن١ْٚ١ ْاٚ باب
َٝت ي١  ؾاضٚا١ْٝٝنا٠ٚ١ْ ي١ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ن١ٚا ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ، نا٠ٚض ٚإ ز٠ن١ٜٔ ن١ٚا ثط ٩ش٠ن١ ز٠ضبه

َٝو  ١َُٝ ض٣ٚٚ ث٬ْػاظ٠ٚ١ٜٝ ٥اَاز٠غاظ٣ ت١ٚا٣ٚ ب٪ نطا٠ٚ، ١ٖض نات ي١ض٠ٚٚ ٜاغا١ٜن١ؾٞ ناض٠غ١ض بٛٚ، ٥
َٟ، غٛثاؽ. َٞ ز٠ن١ٜٔ، ١٥ٚ ططؾت١ ن٪تاٜٞ ز َٞ ب١د  ٥اَازز٠ٜٔ ٠ٚ١٥ د

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ناى ناضٚإ؟  ت
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َٜع ناضٚإ قاحل اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبِٝٓٝ ١ْٝٝ، غٛثاؽ. َٝط، ت  ١ْخ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١  ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َضطؿ٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ قـ١ظابٛٚ،          َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾـاض٠ٚا٢ْ ز٠نـ١ّ، ثطغـٝاض٠ن٣١ َـٔ ٜـ١ع٢ٓ غـ١باض٠ت ب١غـ َٝطٖات٢ٓ ب١ض  غ١ض٠تا ب١خ

َٝؿــ١ٜ١نٝٝإ ١ٖ   ــ١ ن ــ٪ضا١ْ ن َٝهٝإ ي١ٚاْــ١ قــ١ظاٟ غ ــ١ ٥ــ١ٚ يٝصْاْــ٣١ قــ١ض٠بٛٚ    ٜــ١ن ــ١، ٥ــ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜــ١ ن ٜ
َٜه٢ ق١ظاٟ غ٪ضا٢ْ يـ١ْاٚ ْٝٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ يٝصْاْـ١ نـ١ ز٠نـ١ٓ غـ٪ضإ          ١َٜٓض نطز٣٠ٚ١ْ ظ١ٜٝٚ٠نإ ٖٝض ْٛ
َٞ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١           َٟ يـ١ْاٚ يٝص١ْنـ١زا ٖـ١ب َٝو يـ١ٚ َٜٝٛػـت ز٠نـات ن١غـ َٝهٗات٠ٚٛ، ن١ ث َٝط ث ت١ْٗا يٝص١ْن١ ي١ٖ١ٚي

َٝؿـ٣١ ز٠ّٚٚ       ب١ضناٚ ضْٚٚٝإ ظٜاتط ١ٖب َٞ ي١غ١ض ١َغـ١ي٣١ نٛشاْـ٣٠ٚ١ ظ٠ٜٚٝـ١نإ ٚ قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١، ن
َٝػتا  َٜو ت١ٚظحي٢ بس٠ّ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ي٣١ٜ١ ٥ َٟ ت٪ظ َٝؿ٣١ ٥ا٣ٚ ١ٜ١ٖ، ب١ض اغت٢ ز١َ٠ٚ ق١ظاٟ ض ٠ٚاْسظ٠، ن

َٜـت، بـ١آلّ زٜـاض٠ ثط ٩ش٠نـ١ ظ٩ض، ظ         َٜو ي١ٚثاض٠ ت١ضخاْهطا٠ٚ ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ثط ٩ش٠ٜـ١ن٢ بـ٪ بهط ٩ض ٜـ١ع٢ٓ  بط 
َٞ زٜطاغ١ت نطزٕ ي١غ١ض ٥ا٣ٚ غ٪ضإ، ١٥ٚ ثط ٩ش٣١ٜ٠ ٥ا٣ٚ 4ثاض٠ن١ ظ٩ض ن١َ١، بط ٠ن٣١ ) ( ًَٝاض زٜٓاض٠، ب١ب

ــ١ض        ــٝري ي١غ ــت٢ ض اظٟ ْ ــ١ٚاْٝـ ب١ض اغ ــ١ ٥ ــطا٠ٚ، ن ــإ زابٝٓه ــ٣َٚ١ ب٪ٜ ــ١ض ٥ ــ١، ي١غ ٜ١ٖ ٍَ َٝدا ــ١ب ــ١ ي ــ٪ضإ ن غ
َٝؿـ١ٜ١ن٢ ظ٩ض ١ٖٜـ١ ي١غـ       َٟ، ب٪ٜـ١ ن ١ض ٥ـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١، ٖٝـٛازاضّ، زاٚا ز٠نـ١ّ     ثط ٩ش٠ن٣١ غ٪ضإ ب٪ٜـإ بهـط

َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ض بهات، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ؾاضٟ ض ٠ٚاْسظ، َٔ خ١َيه٢ ١٥ٚ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ن١ ١٥ٚ ن ي١ب١ض 
َِٝ، ي١ ) َٟ ْٝؿت١د َٝػتا ي١ٚ َٝؿـ١ٜ١ن٢ ظ٩ضٟ        48ؾاض٠ّ، ٥ ( غ١عات تـ١ْٝا ٜـ١ى غـ١عات ٚ ْٝـٛ ٥ـا٣ٚ ١ٖٜـ١، ن

ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٝداَيـ١ تـ١ْٗا )    ٥ا٣ٚ ١ٜ١ٖ، ي١ط١ ( نًٝ٪َـ١تط ي١ؾـاضٟ ض ٠ٚاْـسظ    5ط١ٚض٠تطٜٔ غ١ضنا٣٠ٚ ٥اٚ نـ١ ب
ــه١        ــ١ٖ٪ٟ ٚؾ ــْٛه١ ب َٟ، ن ــط ــ١ضخإ به ــاٚ ت ــ٢ ٥ ــ١ن٢ باؾ ــ١ ثط ٩ش٠ٜ ــ١ّ ن َٜعٜإ ز٠ن ــ١ض  ــ١ زاٚا ي١ب زٚٚض٠، ب٪ٜ
غاَي٠ٚ١ٝف ١٥ٚ طْٛساْـ٣١ ز٠ٚضٚبـ١ضٟ ٖـ١َٛٚ ٥ٝشتُٝـاٍ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ثط ٩ش٠ٜـ١ ز٠نـ١ٕ، ب٪ٜـ١ زٜػـإ زاٚا٣           

َٝس َٟ، ثطغــٝاضٟ   ي ٠ن١َــ٠ٚ١ نــ١ ثط ٩ش٠ٜــ١ن٢ ٥ــاٚ ب١تــ١ٚا٣ٚ، ب١نٛيؿ١ٜــ١ن٢ بــاف بــ٪ ٥ــ١ٚ ؾــاض٠ تــ١ضخإ بهــط
َٜعٜإ      ــ١ض  َٝؿــ٣١ ْــ١ب٢ْٚٛ َاغــت١ض ث٬ْٝــإ ١ٖٜــ١، ١ٖضنــ١ْس٠ ب ١ََِٝٝ ز٠ضبــاض٣٠ قــ١ظاٟ نــ٪َا١ْ نــ١ ن غــ

 باغٞ......
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ثطٜػـاض ز٠نـ٣١؟ ؾـ١ضَٛٚ دـ١ْابٞ         ١ٜى ثطغٝاضت ْاضزبٛٚ ٖا ش٠خإ، ت٪ ١ٜى ثطغـٝاضت ْـاضزبٛٚ، نـ٪ٕ غـ
 ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو ط٪ض زضا١ٜ، ب١آلّ َٔ  َٝه٢ غ١سب نطا١ٜ، ١ٜن َٜهٝإ ١ٜن ٖاش٠خإ زٚٚداض ثطغٝاضٟ ْاضز٠ٚٚ، ب١سٝػاب داض
َٝٞ زٚا بط ٜـاضٟ نـ١      ٚ ١َ٫َ٠نإ ي١خ١ٜاَي١ُ ن١ ٥اَاز٠ نطا١ٜٓ،  ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا يٝصْـ١نا٢ْ قـ١ض٠بٛٚ بـ١ث

َٝه٢ نـ١ٚا        َٜٓ ي١٥١صت٢ْ١َٛ ٠ٚظاض٠ت ث١غ١ْس نطا١ٜ، ت١عُُٝٞ غ١ض ٖـ١َٛٚ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝنإ نطاٜـ١ ي١ٖـ١ض ؾـٛ
َٝهــس ١َٜٓ ث َٞ، يٝصْــ٣١ قــ١ض٠ب٣ٚٛ ٖاٚٚآلتٝــإ يــ١ٚ ؾــٛ َٞ ٖــ١ب َٜٝــ١، ؾــاض٠ٚا٢ْ يــ َٝهٝـ ي١ٚ َٟ، ٖــ١َٛٚ ز٠غــت١آلت

ــاث٪،       َٜه٢ ت ــ١ض َٜٓ ــٞ، ْٛ َٜه٢ زاضاٜ ــ١ض َٜٓ ــ١ن١، ْٛ ــٞ ْاٚن ١َٜٓن١، ٖ ــٛ ــٞ ؾ ــاض٠ٚا٢ْ ٖ ــ١ض٩ن٢ ؾ ــ١ض٩نا١ٜت٢ غ ب١غ
َٝهـ٠ٚ١ ٥ـ١ّ      َٜه٢ ؾـاض٠ظا ث َٝـٛ ٍَ ضٚٚث َٝه٠ٚ١ ١٥ّ يٝصْا١ْ، ي١ط١ ٍَ، خا٠ٕٚ ََٛيه١ن١ خ٪ؾٞ، ث َٜه٢ نؿتٛنا ١َٜٓض ْٛ

 ٕ َٝتــ٠ٚ١    يٝصْاْــ١ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ دــاضإ ؾٝعًــ١ ٥ــ١ّ يٝصْاْــ١ ١َضنــ١ظٟ بــٕٛٚ، ز٠بٛاٜــ١ ٖــ١َٛٚ ق١ض٠بٜٛٚــ١ى ب
َٝػـتا ٥ـ١ّ ز٠غـت١آلتا١ْ بـ١ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝنإ ٖـ١ض          َٝتـ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠تـٝـ ٥ َٜهذاض ب ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ٚ ١ْٖس ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ،   َٝسا١ٜ ، سيبٛٚض٠ ب١ض  ١َٜٓٚض٣ ١ٜن٣١ ٥ٝساضٜؿٞ ت ْاٚن١ٜ١ى زضإٚ، نْٛه١ ١ٖضنٞ ْٛ

َٝـت َـٛزٜط ْاسٝـ١، ١٥طـ١ض ي١غـ١ض ٥اغـت٢            ١٥ َٝساٜـ١، ١٥طـ١ض ْاسٝـ١ ب َٜٓـ١ضٟ قاضيكاَٝـ١ت٢ ت َٝت ْٛ ط١ض ق١ظا ب
َٝؿـ١ٜ١    َٝسإ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ـ١ّ ن َٝهٗات١نا٢ْ ١٥ّ غٓٛٚض٣٠ ت َٝسا١ٜ، ٚات١ ١َٖٛٚ ث َٜعطاضٟ ت َٝت ثاض َٜعطا ب ثاض

       َ َٜٓـ١ضٟ ٥ـ١ٚ  َٞ ١َغـ١ي١ٕ ْٛ ١ْتٝك١ٜـ١ َـ١ٚدٛز ْـري ي١باب١ت١نـ١،     ناض٠غ١ض بيَب، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٖاش٠خـإ ز٠َيـ
َٝري ٥ـاٚ ب١ضٖـ١ّ          ًَ َٝو زضا٠ٚ ؾٝعًـ١ٕ نـ١ٚا يـ١ٚ ثـط ٩ش٣٠ نـ١ٚا بـاب َٝػتا ١َٖٚي ز٠ضباض٣٠ ٥ا٣ٚ ض ٠ٚاْسظ ت١بٝعٞ ٥
َٝه٢ ْٖٛـ١ضٟ زاْـ٢ ٥ـاٚ بـ١ ض ٠ٚاْـسظ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ثط ٩ش٠ٜـ١ ٖـٝض             َٝت ب٪ؾاضٟ غ٪ضإ ن١ بـ١ ١َٖيػـ١ْياْسْ َٜٓ ز

َٝـت، ٚاتـاٟ ٥ـ٠ٚ١         ناضٜي١ض١ٜٝن٢ خطاخ ي١غ١ض ٥اٚ ٣ غ٪ضإ زضٚغت ْانـات، ي١غـ١ض سٝػـابٞ ٥ـا٣ٚ غـ٪ضإ ْاب
   َٞ َٝتــ٠ٚ١، ٜــاخٛز ١٥طــ١ض ْــ١زضاٜ ْٝٝــ١ ١٥طــ١ض ٥ــاٚ يــ١ٚ ثط ٩ش٠ٜــ١ زضاٜــ١ ض ٠ٚاْــسظ ٚاتــ١ ٥ــا٣ٚ غــ٪ضإ نــ١ّ ز٠ب
َٜٝٛػـت٢ بـ١ بـ١ضؾطاٚاْهطزٕ ١ٖٜـ١،           ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا ثـط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ غـ٪ضاْٝـ ث َٞ، ب١آلّ ي١طـ١ ٥ا٠ٚن١ٜإ ظٜاز ز٠ب

٠َٜٛبـ١ضٟ طؿـت٢ ٥ـاٚ ٚ         ي ١ث٬ْسا١ٜ، زاْا٢ْ ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ تاٜب١تٝـ بـ٪ ٥ـا٣ٚ ض ٠ٚاْـسظ ٥ـ١ٜٚـ ي١ث٬ْساٜـ١، ب١ض 
َٝت، بـ١آلّ ز٠ظامن ٥اطـازاضّ زَيٓٝــا بـٔ ٥ـ١ٚ ططؾتــ١           ٥ـا٠ٚض ٩ زاْٝؿـت١ٝ َـٔ َٛت١٥١نٝــسّ خ١ضٜهـ١ بـ٪ّ ز٠ْٛٚغــ

َٞ، غٛثاؽ.  ناض٠غ١ض ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

َٝبٝٝٓٝت ١ٜ١ٖ ٖاش٠خإ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ت
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َضطؿ٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــاّ         ــ١ْابٞ قاضيك َٜع د ــ١ض  ــ١ ب ــ١ٜ١ّ ي ــ١ٚ قػ ــٔ ٥ ــت٢ َ ــ١، ب١ض اغ ــ١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْن ــ١ي٣١ ق ــ١ض ١َغ َٞ، ي١غ ــ١َي ب

           ٕ َٝػـتا ٜـ١ع٢ٓ نـ١ ز٠نـٔ بـ٪ غـ٪ضا بـ٪ نٛشاْـ٠ٚ١ ٚ    ٠ٚضططت٠ٚٛ ن١ ٥ـ١ٚ يٝصْاْـ٣١ قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١ تـانٛ ٥
َٝط ز٠نٔ، غٛثاؽ. ٍَ يٝص١ْنإ ١ْٝٝ، ت١ْٗا ي١ٖ١ٚي ١َٜٓضٟ غ٪ضإ ي١ط١ َٝػتا ْٛ  ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْ تانٛ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
١َ١٥ يٝص١ْنا٢ْ ٥ـ١ٚ ق١ض٠بٜٛٚاْـ١ٕ نـ١ ططؾتـ٢ ٜاغـاٜإ ١ٖٜـ١، يٝصْـ٣١ قـ١ض٠ب٣ٚٛ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ٚا ظ٠ٟٚ ٚ           
َٝهطز، ب١آلّ ب١  َٜٔ ١٥ٚا١ْ ي١غٓٛٚضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنأْ ٠ٚنٛ َٔ ٥اَاش٠ّ ث َٜت، ق١ض٠بٛٚ ز٠نط ظاضٜإ ٥ٝتؿا ز٠نط

َٜو ططؾت٢ تاٜب١ َٜعتإ ض از٠ط١ٜ١من ي١غٓٛٚضٟ غ٪ضإ ١ْٖس شي١ْس٣ ٚا ١ٜ١ٖ ي١ْ١تٝذ٣١ ب١زٚا زانٛٚصيإ ب١ض 
ي١غ٪ضإ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ي١زٚاٟ  ت١٥ٚ ططؾتا١ْ ب١ؽ ي١غ٪ضإ ١ٖٕ، ي١ٖ١َٛٚ نٛضزغتإ ١٥ٚ د٪ض٠ ططؾت١ ؾ١ق١

ــاضٟ      َٜعط ــاض٠ٚاْٞ ٚ ثاض ــ٠ٚ١ظٜطٟ ؾ ــ١ى ي َٝٓا٢ْ يٝص١ْٜ َٝهٗ ــ١ث ــطإ بط ٜــاض زضا ب ــ٢ْ١ ٠ٚظٜ ن٪بْٛٚــ٣٠ٚ١ ١٥صتَٛ
َٝطٟ ١٥صتَٛـــ٢ْ١ َٝط ٚ غـــهطت َٜه٢ ؾـــاض٠ظا، بـــ١ٖاٚناضٟ قا٥ُٝكاَٝـــ١ت ٚ  ٖـــ١ٚي ٍَ ١٥ْـــساظٜاض ٠ٚظٜـــطإ، ي١طـــ١

غــ١ض٩نا١ٜت٢ ؾــاض٠ٚا٢ْ غــ٪ضإ ز٠غــت ب١ناض٠غــ١ضنطز٢ْ بٓــ١ض ٠ت٢ ٥ــ١ٚ ططؾتاْــ١ بهــ١ٕ، ١٥َــ١ نــ١َذل يــ١    
س١ؾت١ٜ١ن١ ١٥ّ بط ٜاض٠ ز٠ضن٠ٚٛ، ي١ّ ض٩شا١ْزا ٥ٝٓؿا٫َ١٥ ز٠غت ب١ناضز٠بري، ١٥ٚ ططؾتاْـ٣١ نـ١ ٖـاش٠ خـإ     

َٜت، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ تط زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ يٝص٣١ْ قـ١ض٠ب٠ٚٛنا٢ْ ٥ٝتؿـا نطزْـ٢ ظ٣ٚ٠    باغٞ ز٠نا َٝس ت ن٪تاٜٞ ث
ي١غٓٛٚضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنا٢ْ خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ، غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ غـ٪ضإ خـ٪ٟ غـ١ض٩ن٢ يٝص١ْن١ٜـ١، ي١غـٓٛٚضٟ      

 ؾاض٠ٚا٢ْ خ٪ٜسا، غٛثاؽ.
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 اَ٪غتا نا٠ٚ.ؾ١ضَٛٚ َ

َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

...َٞٝ َٝط ب َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠ن١ٜٔ، ب١خ َٝطٖات٢ٓ ب١ض   ب١خ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٖاتُٓإ نطز٠ٚٚ، بطا، ؾ١ضَٛٚ. ١َُٝ ي١دٝات٢ ١َٖٛٚتإ ب١خ  نان١ ٥
َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـ١ٜ١ى ١ٖٜـ١ ب١ض اغـت٢ ثـاف ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ خع١َتيٛظاضٜـ٣١           َٝطٜٔ ن ١َُٝ ٠ٚنٛ ن١ زاْٝؿت٣ٚٛ ؾـاضٟ ٖـ١ٚي ٥
َٜو ي١ؾ١قا١َ طؿـت١ٝٝنإ ٚ ؾـ١قا٢َ ط١ض ٠نـ١نإ زٚاٟ قرل تـاٚ نطزْـ٢       َٝطزا ١ْٖس َٟ ي١ْاٚ ؾاضٟ ١ٖٚي ن١ز٠نط

َٝؿا١ْ ٜـا  ٌَ ض ان َٝب َٟ ن َٝس٠نط َٜو        ن١ ٥ٝؿٞ ز٢َ٠ٚٚ ي َٝـٞ ز٠نـاتٔ ١ْٖـس َٞ ي َٝو ز٠نـ َٜه٢ زٜهـ٣١ َـ١قاٚي خٛز نـاض
َٜطٟ نــطزٕ ٠ٚنــٛ       َُٝــ١ ١ٖغـت ز٠نــ١ٜٔ ٖــ١ّ نـاٚز ًَٞ نــان٢ ز٠ناتـ٠ٚ١، ٥ َٞ، ب٠ْٛٝ١نــ ًَٜ َٝـس ٍَ ب١د ٍَ ٚ نــ٪ نـا
َٜٝٛػـت ْٝٝـ١، ٖـ١َٝـ قـٝا١ْف ب١زٚاٜـسا ن١َـ١، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ تاغـا١ْ             ؾاض٠ٚا٢ْ ي١غ١ض ١٥َاْـ١ ي٥١اغـت٢ ث

َٝ َٞ ٜاخٛز ٠ٚ١َٓٓ ظ٩ضداض ٚاٜز٠َ َٝو زضٚغت ز٠ب َٝو ن١ ظ٩ضداض ١١ ن١ ز٠بٝٓري ي١داز١ٜ٠ن٢ طؿتٝسا ناَي ْٗ٪َي
َُٝـ١ نـ١ٝٝ؟ ب١ض اغـت٢ ثـاف ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ           َٝؿ١ زضٚغت ز٠نات، ْاظامن د١ْابت ٠ٚآلَت بـ٪ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٣٠ ٥ ن

َٝت٠ٚ١ ١٥ٚ داز١ٜ٠، غٛثاؽ. ًَٞ ٚ ب١خطاثٞ ز٠َٝٓ َٜذي ن١نٞ ١ٖض ب١ ٠ْٛٝ ن  ١َغط٠ؾ٣١ ز٠نط
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َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ثطغٝاضٟ تطت ١ٜ١ٖ؟ ز٠ؾ١ضَٛٚ ظٚٚ ب١ث١ي١.
َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿ٣١ تط ١ٜ١ٖ ظٜاتط  َٜو ن ب١َٓٝإ ٚت ت٪ ْاٚت ي١ ٠ٚ١٥ن١ زا١ْٝٝ ثطغٝاض به٣١، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ّ نطز١ٜٝ، ١ْٖس

َٜ َٝؿ١نإ غٝاغري ١َغ١ي١ٕ ١ْٖس َٝط، ١ٜ٫ْيطا٢ْ ثاضت٢ يـ١  ن َٜعطاٟ ١ٖٚي َٝت٢ ي١ثاض َٝري ١ٜن ًَ و ي١ٜ٫١ْيطا٢ْ ب
َٝػـتا بـ١     َٝبْٛٚٝإ َا٠ٚ ٖـ١تا ٥ َٝؿ٣١ ََٛيو ٚ ظ٣ٚ٠ ْٝؿت١د َٜو ن َُٝا٢ْ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ١ْٖس َٜعطاٟ غً ثاض

َٝطزضا٣ٚ َا٠ٚت٠ٚ١، د١ْابت ٠ٚنٛ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ تا ن١ْس ٥ٝؿت ي١غ١ض ١٥ٚ ن١ٜػ١ نـ  طز٠ٚٚ؟ بـ٪  ١َٖيج١غ
َٝت٠ٚ١ َٓٝ َٝؿ١ٜ١ ٚا ١َْ َٟ، ١٥ٚ ن َٝط ٚ  ٣٠ٚ١٥ ناض٠غ١ض بهط َٜٓا٣١ْ ي١ ط١ض ٠ن١نا٢ْ ؾاض٣ ١ٖٚي َٜو ي١ٚ ؾٛ ١ْٖس

َٝٓـ١نطا٠ٚ، ب٪تـ١ ظبـٌ زإ ٚ              َٝب١د َٝػـتا د ق١ظاٚ ْاسٝـ١نإ، بـ٪ باخهـ١ٚ ثـاضى تـ١ضخإ نطابـٛٚ، ن١نـٞ تـا ٥
َٝٓض ١٥ّ غ١ضنا٣٠ٚ ثٝػ٢ ٚ ْا ض٠س١ت٢ ب٪ ٖاٚٚآلتٝإ، ب٪ صي١ْٚٛ ي ١ ط١ض٠ن٢ ؾ٪ضف ٣٫ برل٣ ٥ا٣ٚ شَاض٠ ث

َٜٝٛػــت٢ بــ١ ناض٠غــ١ضنطزٕ ١ٖٜــ١، ٠ٚآلَــ٢ ثطغــٝاض٣ نــٛاض٠َت زا٠ٚتــ٠ٚ١، طًــ١ٜٞ ٚ            زٜاضز٠ٜــ١ ١ٖٜــ١ ث
َٝؿـذل ٖـ١ب٠ٚٛ نـاٚ           َٝػـتا يـ١ نـاتٞ ٥ٝؿـهطز٢ْ َـٔ زا ْـ١ب٠ٚٛ، ث طاظاْس١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ د١ْابت خ٪ت طٛٚتت تا ٥

ظ٣ٚ٠ ١ٖب٠ٚٛ ت١قػِٝ ز٣ٚٚ نطز٠ٚٚ ناٚ ث٪ؾٝإ نطز٠ٚٚ ي١ غ١ض ث٪ؾٝهطزٕ ١ٖب٠ٚٛ ي١ غ١ض ١ْٖس٣َ ن١ؽ، 
َٞ ١ْزا٠ٚ، ٖٝٛازاضٜٔ ي١ ث٪غت١ن٣١ خـ٪ت زا يـ١ نـات٢ ٥ـ١ٚ َا٠ٜٚـ١       َٜي١ٜإ ث َٜه٢ تط ض  ١ْٖس٣َ ن١ؽ، ب٪ ١ْٖس

٢َٓٝ، ب١ ع١زاي١تٞ ٥ٝـ بهط٣َ، ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠، غٛثاؽ  ز٠غت ب١ناض٣ ١٥ٚ زٜاضز١ٜ٠ ١َْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلا  عٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٠ٚ/٢ظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ز٠ن٠ٚ١ٓ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ناض٣ تط٣ زَي  َٜٔ ٚ زٚاٜٞ ت ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ؾ١قاّ ٚ ٜاخٛز ثط ٩شا٣١ْ ن١ٚا ز٠نط

َٝطٚ  ز٠نط٣َ، ب٪ ١٥ٚ ١َغ١ْ٫١ ت١بٝع٢ ٥ َٝٛإ غ١ض٩نا١ٜت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ٖٚي َٝػتا ١َٖا١ْٖي١ٝن٢ ظ٩ض باف ي١ ْ
زٚا٥رل٣ تط٣ خع١َتيٛظاض٣ زا ١ٜ١ٖ، ب١تاٜب١ت٢ ناض٠باٚ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٚنإ ٚ  ١٥ٚا١ْ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي١ نات٢ 
َٜت ٚ  َٝت، ن١ٚا ١َدبٛض ١ْبٞ ثط ٩ش١ٜ٠ى زضٚغت بهط زضٚغتهطز٢ْ ١ٖض ثط ٩ش١ٜ٠ى ١٥ٚ ١َٖا١ْٖي١ٝ ١ٖب

١َُٝ ناض٠غ١ض٣ ١٥غاغٞ ططؾت١ن١ به١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١َدبٛٚض ١ْبري ي١ ٥ٝٓ ١َٓٝ نانطز٠ٚ١ْ، ٚاتا ز٠بٞ ٥ ذا به
١َُٝ ي١ غ١ض  َٜط ؾ١قاّ زابب١ٜٔ، ١ْى ٥ٝٓذا ب١ زٚا٣ دانطز٠ٚ١ْن١ زابهري ٥ زٚا٣ ؾ١قاّ ٥ٝٓذا ناض٠با ب١ ش

ٍَ نطز٢ْ ب١ز٠ض٠د٣١ ١٥غ ٠ٚ١َُٜ غ١ض ٜاغا٣ ٠ٚ١٥ ناضَإ نطز١ٜ، ب١ س١قٝك١ت ن١ ١َ١٥ف ن٪ْذل ٩ اؽ ز٠ط١ض 
َٜت ي١ غ١ض٩ن٢ ؾ١ضَاْي١  َٝو ز َٝٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١٥صت٢ْ١َٛ ؾاض٠ٚا٢ْ ث َٜعطانإ، ب١ث ١٥صت٢ْ١َٛ ثاض
َٜعإ ١َ١٥ ظ٩ض ١َٖي٠ٛغت١ٜ١ن٢ ططْي٢ ز٣ٚ٠، نْٛه١ ١٥ط١ض غ١ض٩ن٢ زا٥رل٣٠ ٥اٚ  خ١ز١َٝ٠نا٢ْ ْاٚ ؾاض، ب١ض 

ٖ ٢ٖ ٚ ٍَ ١َٛٚ ؾ١ضَاْي١ خ١ز١َٝ٠نإ ١٥ْساّ بٔ ي١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٚ ٢ٖ ناض٠با ٚ ٢ٖ ١َداض٣ ٚ ٢ٖ نؿتٛنا
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َٝت، ٥اٚ ٥ٝـ بهات،  َٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ناض٠با ٥ٝـ بهات، ٥اطا٣ ي١ ٥اٚ ١ْب َٜهسا، ١َ١٥ زضٚغت ْاب ؾاض٠ٚا٢ْ ؾاض
١َُٝ ب١ف ب١ساَيٞ خ٪َإ ١٥ٚ  َٝت، ب١آلّ ٥ َٝه٢ ٠َٛس١ز ي١ٚ ٠ٚظع١ زاب َٞ، ١٥ٚنات٢ ث٬ْ ٥اطا٣ ي١ ٣ٚ١٥ تط ١ْب

َٝت٠ٚ١،  اْػا٤ا ٕ زضٚغتهطز٠ٚٚ، ٥ٝذل ي١ ْاٚ ؾاض٠نإ، ب١تاٜب١تٞ ؾاض٠ ط١ٚض٠نإ ت١ْػٝك١َا ٠ٚ١٥ زضٚغت ْاب
َٝري ٢ٖ  ًَ َٞ، ت١بٝع٢ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ططؾت٢ غٝاغٞ با ب ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ ٖ٪٣ ططؾت٢ غٝاغ٠ٚ١ٝ خ١َيو ططؾت٢ َاب

َٝه١ ب١ض اغت٢ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظاض٠ت١ َٞ، ١٥ٚا١ْ باب١ت ٠ٚ ١ْٝٝ، ي١ ١َٚظٚع٢ زاطرلنطز٢ْ ؾ١ض٣ ْاٚخ٪ٜٝإ َاب
َٝه٢ تط٠ٚ٠، ١َ١٥ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ تط٠، ١َ١٥ زازطا ٚ  َٝو ب٠ٚٛ ب١ز٠غت٢ ١ٜن ََٛيو ٚ َاَيسا ٜاخ٪ز ظ٣ٚ٠ ١ٜن
ْاظامن ٠ٚذتاغٌ يٝص١ْنا٢ْ تط٣ تاٜب١ت ب١ّ ١َداي١ ١َ١٥ ن٪ٕ ناض٠غ١ض ز٠ن١ٕ؟ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ 

٠ٚ١َُٝ ١ْٝ، ١٥ط١ض ١َب١غت ي١ زاب١ؾهطزْ َٝهسا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ب١زاخ٠ٚ١ ْازضٚغت بٛٚ، ٥ َٜعإ ي َٝت، ب١ض  ٢ ظ٠ٟٚ ب
١َٓٝنطإٚ، ز٠ٜإ ١٥َط٣  َٝب١د َُٝا٢ْ ١ٖٕ د َٜو ١َغا٥ٌ ١ٜ١ٖ، ز٠ٜإ ١٥َط٣ زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ي١ غً ١ْٖس
١َٓٝنطإٚ، خ١َيه٢  َٝب١د َٝط ١ٖٕ د ١َٓٝنطإٚ، ز٠ٜاْٝـ ي١ ١ٖٚي َٝب١د زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ي١ زٖ٪ى ١ٖٕ د

َٝتٝـ ٖ َُٝا٢ْ ١٥َط٣ زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ظ٣ٚ٠ ٠ٚض١ْططت١ٝ، نْٛه١ ٥ٝؿطاظات ١ْٝ، ١ٜن ١ٜ١ ي١ غً
َٝؿ٣١ ٥ٝؿطاظ ١ٜ١ٖ، ٚ  َٝط ظ٣ٚ٠ ب٪ ز٠ضن٠ٚٛ ، ظ٣ٚ٠ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، نْٛه١ ن ٚخ١َيه٢ ثاضتٝـ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖٚي

َٝطٜـ ١ٜ١ٖ، ي١ زٖ٪نٝـ ١ٜ١ٖ، ي١  َٞ ١ٜ٫ْٝـ ١ٜ١ٖ، ي١ ١ٖٚي َُٝاْٝـ خ١َيه٢ ١َٖٛٚ سٝعب١نإ ٚ ب غً
َٞ ١ْزإ ططؾيت ٥ٝؿطاظات ٚ ١ٖبٕٛٚ ٚ ١ْب٢ْٚٛ  ١ٜ١ٖ، عاضز٣ ب٪ ز٠ضن٠ٚٛ، ب١آلّ ٠ٚض١ٜٓططت٠ٚٛ، ططؾت٢ ث
َٝت ١٥ضظ٠ن٣١ ن١ْس غاَي١  َٝه٢ غٝاغ١ٝ، زَيٓٝابٔ ي٠ٚ١، ١َ١٥ ض ٠ْي١ ت١ؾػرل٣ نابطا١ٜى ب ظ١ٜٚ٠، ١ْنٛ ططؾت

َٞ ب١زٚا٣ ١٥َط٣ ب٪ ز٠ضن٠ٚٛ، ن١ ١ْب٪ت١ خا٠ٕٚ ١٥ضظٟ تط ب٪خ٪٣، برل٠ ن٢ ٚا ز٠نات٠ٚ١ ض ٠ْي١ َاؾٝؿٞ ب
َٝه٢ غٝاغٞ ي١ ١َٚظٚع٢ زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ زا ١ْٝ، ١٥ٚ  ٠ٚظع٢ خ٪٣ زابه٢َ، ب١آلّ زَيٓٝابٔ ٖٝض ططؾت

َٜٓا٣١ْ ن١ٚا ب٪ ثاضى ٚ باخ َٜعإ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ت١ضخاْهطا٣ٚ زاضا٠ٚ١ٜٝ هؾٛ َٜٔ، ٠ٚ١٥ ب١ض  ١نإ ت١ضخإ ز٠نط
َٝػ ١َُٝ ٥ تا قٛزض٠شيإ ١ٜ١ٖ ي١ غٓٛٚض٣ ١ٖض ؾاض٠ٚا١ْٝى، ١ٖض ن١ْس٣ ثاض٠َإ ب٪ ١ٜ١ٖ، ب١س١قٝك١ت ٥

َٜعضإٚ، ت١داٚظ٣ ي١ غ١ض  َٜت بتٛاْري باخه١ زضٚغت به١ٜٔ، ظ٠ٚضيإ ١ٜ١ٖ، ظ١ٜٚ٠نإ ثاض ت١ضخإ بهط
َٝػتا ١ٜ١ٖ، ي١ ْاٚ ١َضن١ظ٣ ؾاض٠نإ ن١ ب٪ باخه١ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ب١آلّ  ١ْنطا٠ٚ، ز٠ٜإ ثاضن١ ظ٣ٚ٠ ٥

١َُٝ ١٥ٚ ٠َٚٛ١ٖ زابري به١ٜٔ، ١٥ّ ثط ٩غ١ٜ١ ب١ضز٠ٚا٢َ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ب١ض اغت َٜٝٛػت ١ْٝ، ن١ٚا ٥ ٢ بٛزد٣١ ث
١َُٝ ب١ صي١ْٚٛ زٜاضٜهطز٠ٚٚ، ظ٩ض غٛثاؽ َٔ ٚمت  ٣١َٜٓ ن١ٚا د١ْابٝؿت  ب٪ ٥ ٠ٚ١٥ف َا٠ٚ ١٥ٚ ؾٛ

١َُٝ ْاضزَٚٚأْ، ت١ُٝنإ ع٬ٝدٝإ نطز١ٜ، ض ١َُٝف ز٠نات، ٥ َٝٞ ب١زٚازانٕٛٚ ٖاٚناضٟ ٥ زلٝهٝؿُإ ي
َٞ ن١ ب١زٚازانٕٛٚ ب٪ ١٥ّ ساَي١ت١ف نطا٠ٚ، ظنط نطا٠ٚ،  َٝٓا١ٜ ب٪١ٜ د١ْابت زَيٓٝاب ٍَ خ٪َاصيإ ٖ ططت١ٝ ي١ط١
َٝه٢  َٝه٢ ث٬ْػاظ٣ ط١ٚض١ٜ٠، ٚ ططؾت َٜعإ ٠ٚ١٥ ططؾت َٜٔ ت١بٝع٢ ب١ض  َٝٔ زاب١ف زٚٚ ز٠نط ًَ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا با ب

َٝو زٜعا َٝو ن١ ط١ض ٠ن َٝٓض غ١ز ثاضن١ ظ٣ٚ٠ غ٢َ خع١َتيٛظاضٜؿ١، نات َٝري ث ًَ ٜٔ ز٠نط٣َ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚا با ب
َٝٓض غ١ز خا١ْٚاز٠ َٝٓض غ١ز عا٣١ًٝ٥ ب٪ ز٠نط٣َ، ي١ قٛتاخبا١ْ، ي١  ،غ١ز ١َتط٣ زاب١ف ز٠نط٣َ، سٝػابٞ ث ث

َٝت١ زٚٚ عاضز، ٚاتا ي َٝٓض غ١ز عاضز٠، ٣َٚٛ١ٖ بب ١ ٥اٚ، ي١ ط١ٜاْسٕ، ي١ خع١َتيٛظاض٣، ب١ٜا٢ْ ١٥ط١ض ١٥ّ ث
َٝو ١ْٝ، ١ٖض ت١ْٗا ي١ زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠  َٝت١ ١ٖظاض عا١ًٝ٥، ب٪١ٜ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ططؾت َٝٓض غ١ز عا١ًٝ٥ ز٠ب ث
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َٜٓا٣١ْ ي١ب١ض ض ٠ناٚ نطز٢ْ باض٣  ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ١٥ٚ ؾٛ َٞ، ب١َيهٛ ي١ ١َؾانًٞ خ١ز٠َٝـ زا١ٜ، ي١ط١ ٥ٝؿطاظ زاب
َٝسا َٜٓا٣١ْ ن١ٚا بٛاض٣ زاب١ف ب٣ٚٛ ت َٞ ؾ١ضم ٚ دٝاٚاظٜـ، زاضاٜٞ خ١َيو، ١٥ٚ ؾٛ َٜٔ، ب١ب َٝػتا ز٠نط ٥ ٚ ،َٞ ب

َٝػتا ب١  َٜٝٛػت٢ ب١ ١َسا٫ٚت بٛٚ، ب١آلّ ٥ َٝو ١َْع نطابٕٛٚ، ٥ٝٓذا ١٥ٚ ناتٞ ث َٜٔ، ض ٠ْي١ نات َٝػتا ز٠نط ٥
َٝت ي١ غ١ز  َٜهٝـ ب٪ ١َ١٥ ١ٜ١ٖ، ١َٖٛٚ ١َغاس١ٜ١ى ْاب َٝٔ، ٚغٓٛٚض زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ، ب١آلّ زاب١ف غ٢َ ْان

َٝت، َٝو ن١ زاب١ف ز٣ٚٚ ز٠ن٣١،  ١َتط ن١َذل ب  نات
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ َاَٛغتا نا٠ٚ؟  ت
 ث١ضيإ خإ ؾ١ضَٛٚ،

َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ ٠َٛٝنإ ٠ٚآل٢َ زا٠ٚ١ٜ ن١ ٥ ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ ػتا ثط ٩ش٠نٝإ ساظض ثطغٝاض٣ ١ٜن٢َ١ َٔ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ب١ؾ
َٜت٠ٚ١ ي١  ١َٜٓٚاض ن١ دٝا بهط َٝسا٢ْ ن١ضت٢ ط١ؾت ٚ طٛظاض ٚ ؾ٪ نطز١ٜ ب٪ زضٚغتهطز٢ْ ز٠غت١ٜ١ى، ب٪ ث١ض٠ث
َٝػتا ١٥ٚ زٚٚ ب١ؾ١ ي١ ْاٚ  ٠ٚظاض٠ت١ن١ٜإ، ب١آلّ س١شي١ٕ د١ْابتإ ٠ٚنٛ ٠ٚضٜػ٢ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ١ٖتانٛ ٥

َٝػتا  ٠ٚظاض٠تا بٕٛٚ، ٚ ١٥ٚ زٚٚ ب١ؾ١ف زٚٚ غ١ضنا٣٠ٚ َٝي١ٜ١ن٢ زْٚٝازا، ١ٖتا ٥ ططْي٢ زاٖاتٔ ي١ ١َٖٛٚ د
َٝػتا ١٥ٚ  َٝت٠ٚ١، ١ٖتا ٥ ٠َٛٝ زاٚا٣ ز٠غت١ٜ١نتإ نطز٠ٚٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ دٝا ب َٝػتا ٥ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ دٝا ي٣٠ٚ١ ن١ ٥
٠ٚظاض٠تا نٞ نطز٠ٚٚ؟ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ زٚٚ ن١ضت١ غٛٚز٣ زَي ٠ٚضبيرل٣َ، ٠ٚنٛ غ١ضنا٣٠ٚ زاٖات، ٚ ططْي٢ 

َٞ َٝه١ ن١ د١ْابتإ زاٚا٣ ز٠غت١ٜ١نتإ نطز٠ٚٚ،  نٞ ث َٝػتا ؾت زا٠ٚ، غٝاغ١ت٢ ٠ٚظاض٠ت نٞ ب٠ٚٛ؟ نْٛه١ ٥
َٝهٞ تط٠، ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ: ب١ضْا٣١َ  َٝػتا نٞ نطا٠ٚٚ ن٪ٕ ثاض٣٠ زَي خ١ضدهطا٠ٚ؟ ؾت َٝؿذل ١ٖتا ٥ ٚ ث

َٝب٢ْٚٛ زَي ٠ٚظاض٠ت١ن١تإ ن١ٝٝ ب٪ ٠ٚضططت٣٠ٚ١ٓ ظ١ٜٚ٠ ب١ضز٠آل١ْنإ، ن١ ب١ز٠ض ي١ ٜاغا بٝٓ ا٣ ْٝؿت١د
 َٞ َٝب١د َٝٞ ٜاغا ظ٣ٚ٠ ب١ضز٠آلٕ ْابٞ ٖٝض ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ ي١ غ١ض د زضٚغتهطا٠ٚ، ٚ د١ْابتإ ز٠ظأْ ن١ ب١ث
َٝو، ٚ ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ظ١ٜٚ٠ ب١ضز٠آلْا١ْ ي١ٜ٫١ٕ ن١غ٢ ب١ضثطؽ ٜاخٛز  َٝت١ ََٛيه٢ ٖٝض ن١غ َٞ بب بهط٣َ، ٚ ْاب

ا٠ٚ١ْ ن١ ت١ق١ٚض ز٠نا ب٪ ١٥ٚإ تاث٪ بهط٣َ، ب٪ ْعٜو ي١ ب١ضثطؽ، ٚ ١ْٖس٣َ ن١غٝـ ب١ خ٪ؾ٢ ١٥ٚ
َٞ ب٪ ٠ٚ١٥؟ غٛثاؽ،   ٠َٛٝ نٞ ١٥ب  ١٥ٚاْٝـ تاث٪ ز٠نط٣َ ي١ٚ د٪ض٠ ظ٠ٜٚا١ْٜإ زاطرلنطز٠ٚٚ، ب١ضْا٣١َ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾ  ت ٚ طٛظاض:ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َٜٓٚاض، َٔ ب٠ٚ١ْس٠ ٥ٝهتٝؿاّ ١ْنطز٠ٚٚ، ز٠ظامن ي١ ثطغٝاض٠نإ زا١ٖٕ، ب٪١ٜ  ز٠ضباض٣٠ ط١ؾت ٚ طٛظاض ٚ ؾٛ
َٜع ث١ضيإ خإ  َٛ ت١ٚاٚ بٛٚ، خػت١َٚٛ ثطغٝاض٠نا٠ٚ١ْ، ١٥طٝٓا ٠ٚنٛ ب١ض  َٝٔ نات٢ ت َِٝ ١َْي ٜٚػتِ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث

َٝهطز، ٠ٚ١٥ ١َٜٓٚاض ي١ غ١ض ٥اغت٢  ٥ٝؿاض٠ت٢ ث َٝو ي١ غ١ض ٥اغت٢ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ١ٜ١ٖ، ؾٛ زٚٚ، ١ٜن
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١َٜٓنإ ١ٖٕ، ٚ ز٠غت٣١ ط١ؾت ٚ طٛظاضٜـ ب١  ١َٜٓٚاض ي١ ١َٖٛٚ ؾٛ ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ب١ضٜٛب١ضا١ٜتٞ ؾٛ ١ٖض
 ،َٞ ٠َٛٝ ١ٖٜه١ي١ٝت٢ خ٪٣ ب١ نا٢ًَ ١ٜ١ٖ، ٥ٝؿ٢ خ٪٣ ز٠نا ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ناض٠نا٢ْ ٠ٚغتا ب ٚ ١َ١٥ ١َٖإ ؾ

َٝػتا ي١ب١ضْا٣١َ زا١ٜ ٜاخٛز  َٞ بس٠ٕ، ن١ٚا ز٠غت٣١ ط١ؾت ٚ طٛظاض ٥ َٝه٢ ١٥ٚ ث١ٜ١ْ٬ ١٥ط١ض ٥ٝذاظ٠ّ ث ب١ؾ
َٞ ي١ ث١ْ٬ن٣١، ب٢ْٚٛ ث٢ْ٬ غذلاتٝص٣ ي١ ز٠غت٣١  َٝو ز٠ب َٝت١ ز٠غت١ف، ب١ؾ ناض٣ ي١ غ١ض ز٠نا ١٥ط١ض بب

َٝسا٢ْ ١٥ّ ن١ضت١ تا٠ٚنٛ غاَي٢  َٝسا ٥اَاصت٢ غذلاتٝص٣ ث١ْ٬ن١ ١٥َا١ْٕ. 2115ط١ؾت ٚ طٛظاض ب٪ ث١ض٠ ث  ت
٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ نا٠ٚضٚإ ز٠نط٣َ بيات١ نٛاض ًَٝ٪ٕ -1 ظٜازنطز٢ْ شَاض٣٠ ط١ؾتٝاضا٢ْ ٖاتٛٚ ب٪ ١ٖض

َٝٞ َ٪َي١ت زإ ٚ ٥اَاز٠ غاظ٣ ب٪ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١، بيات١  ١ًَٝنإ ب١ث ن١ؽ، ظٜاز نطز٢ْ شَاض٣٠ شٚٚض٣ ٖٛت
َٝٞ ١٥ٚ ث٣١ْ٬ ن١ ١ٜ١ٖ، ن١ ( ١ٖظاض شٚٚض، ب١ضظنطز25٠ٚ١ْ) ٣ زاٖات٢ غاَيا٣١ْ ط١ؾت ٚ طٛظاض ن١ ب١ ث

َٝٓاْٝإ  َٜو ٚ ْٝٛ ز٫٩ض، ظٜازنطز٢ْ طٛش٣١َ ثط ٩ش٠ ط١ؾتٝاض١ٜنإ ٠ٚب١ضٖ بيات١ ٥اَاْر، بيات١ ْعٜه٣١ ًَٝاض
َٝػتا ٠ٚب١ضٖ َٝػتا ْعٜه٣١ زٚٚ ًَٝاض ز٫٩ض، ٥ َٝٓإ ي١ ي١ بٛاض٣ ط١ؾت ٚ طٛظاض ب٪ نٛاض ًَٝاض ز٫٩ض، ن١ ٥

َٜيا٣. َٟ ي١ ض  َٞ ز٠نط َٝب١د  بٛاض٣ ط١ؾتٝاض٣ ي١ ثط ٩ش٠نا٢ْ ط١ؾتٝاضٟ زا ١ٜ١ٖ، ١٥٠ّٚ ث١ْ٬ ي١ ٚاقٝع زا د
٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ ٖاٚناض٣ ن٪َجاْٝا بٝاْٞ ٚ ن٪َجاْٝا -2 َٝيا ط١ؾتٝاض٠نا٢ْ ١ٖض َٜهدػت٢ٓ َاغت١ض ث٢ْ٬ د ض 

َٝػتا ناض٣ ي١ غ١ض ز٠نط٣َ، ي١ ٥آٜس١ٜ٠ َٝػتا ؾاض٠ظانإ، ٥ َٞ، ت١بٝع٢ ١ْٖس٣َ ثط ٩ش٠ ٥ ن٢ ْعٜهسا ت١ٚاٚ ز٠ب
َٞ زضا٠ٚ ب١ض اغت٢ ١٥َا١ْ،  َٝه٢ ١َٚقعٞ ث َٝط٠ ٚ ي٣َٚ١ َ٪َي١ت َٞ زضا٠ٚ ي١ ن٪ْسا ٜاخٛز ي ١ٖٕ ن١ٚا َ٪َي١تٝإ ث
 ١َٜٓ َٝه٢ ت١ٚاٚ ب٪ ؾٛ ١َُٝ غ١ض ي١ ٣َْٛ، َاغت١ض ث٬ْ ١َُٝ ب١ ثط ٩ش٣٠ ط١ؾتٝاض٣ غ١ٜطٜإ ْان١ٜٔ، ٥ ٥

نإ، ب٪ صي١ْٚٛ ب٪ ب١ْسا٣ٚ زٚنإ، ب٪ ب١ْسا٣ٚ ز٠ضب١ْسخيإ، ب٪ ب١ْسا٣ٚ زٖ٪ى، ب٪ نٝاٟ ط١ؾتٝاض١ٜ
 َٞٝ َٝػتا ي١ ث٬ْسإ، ٚ َاغت١ض ث٬ْٝإ ب٪ ٥اَاز٠ ز٠نط٣َ، ٚب١ث غ١ؾري، ن١ْسٜٔ صي٣١ْٚٛ تطٜـ ن١ٚا ٥

َٝٛاظ٠ ثط ٩شا٣١ْ  َٝسان٠ٚ١ْٛ ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ت١ضخاْهطزْا١ْٚ ١٥ٚ ؾ َٝػتا ب٪ ١َدازي َاغت١ض ث٢ْ٬ تاظ٠ ث ن١ ٥
ٍَ ١٥ٚ َاغت١ض  َٝٓٔ ي١ط١ َٞ ١٥ٚ خا٠ٕٚ ثط ٩شا١ْ، ثط ٩ش٠ناْٝإ بيٛصت َٞ زضإٚ ٜإ ز٠ب ط١ؾتٝاض٣ َ٪َي١ت٢ ث
َٜٔ، ثاَيجؿيت  َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ٥ٝذطا٥ات٢ تط بهط َٝت، ٜاخٛز ض ٠ْي١ ب١ ث َٝه٢ ي١ ٥اغت٢ ١٥ّ ب١ضْا١ٜ١َ زاب ث٣١ْ٬ ؾت

َٜيا خ٪ؾهطزٕ َٞ نطز غ٢َ  نطز٢ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت ٚ ض  َٝٓإ ي١ بٛاض٣ ط١ؾت ٚ طٛظاض ن١ ٥اَاش٠ّ ث ب٪ ٠ٚب١ضٖ
ٍَ، زابري نطز٢ْ بٛزد٣١  َٝهت١ض ي١ ١٥ٚي١ٜٚات٢ ناض٣ سه١َٛت زإ، ثٝؿ١غاظ٣ ٚ ط١ؾت ٚطٛظاض ٚ نؿتٛنا غ

َٜٝٛػت ي١ث٢ْ٬  َٜت، ب١ضظنطز٣٠ٚ١ْ ٥اغت٢ خع١َتيٛظاض١ٜنإ ي١  2113ث َٝري ث١غ١ْسنطز٢ْ ز٠نط ًَ با ب
١َٜٓ ط١ؾت َٞ ط١ٜاْس٢ْ ؾٛ َٝساْٞ ١ّٖ خع١َتيٛظاض١ٜنإ، ١ّٖ تٛاْا َط١ٜٝ٩نإ، ث َٜيا٣ ث١ض٠ث ٝاض١ٜنإ ي١ ض 

َٝو ي١  ٍَ ١ٜن َٝه٢ ط١ؾت ٚ طٛظاض، ي١ط١ َٝو ي١ٚ ١َٖٚيا٣١ْ ن١ٚا ١ٜ١ٖ، نطز٣٠ٚ١ْ ب١ؾ َٜيا٣ ١ٜن خ١َيه٢ ي١ ض 
َٝٓإ ٚ خٍٛ ٚ دي١ ي١ٚا٣١ْ ظاْه٪١ٜنإ ن١ ٖاٚناض٣ ز٠غت٣١ ط١ؾت ٚ طٛظاض بها، غاَيا١ْ خ١َيهُإ ب٪ ض اٖ

َٝطنطز٢ْ  َٝطنطزٕ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ٚ ؾ ٍَ بٛاض٣ ؾ َٜٓٔ، ٚاتا ب١ ٖاٚناض٣ ي١ط١ ن١ ي١ ث١ضياْي١ ٠ٚنٛ ١٥نازضيٝا ز٠خٛ
 ١َُٝ، ١َ١٥ َٝه١ ي١ ث٢ْ٬ ٥ َٝاض٣ ط١ؾتٝاض٣ ن١ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ف ب١ؾ باَياف، ب١ضظنطز٣٠ٚ١ْ ٥اغت٢ ٖ٪ؾ

َٝط  َٜه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ب١ ت َٜٓا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١غت٢ ب١ ن١يتٛض ٚا٢ْٓٝ خ١َيه٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ن١ د١ْابتإ ز٠ظأْ ١٥ٚ ؾٛ
َٝسا٢ْ ط١ؾت ٚ  َٝهطز٢ْ ط١ؾتٝاضإ ز٠نات، ٚ ث١ض٠ث ط١ؾتٝاضٜٔ ١َ١٥ف ناضٜي١ض٣ خ٪٣ ي١ غ١ض ض ٚٚ ت
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َٝت١ ٚآلت، ؾاض٠ظاٜٞ  َٞ ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ب َٝت ب َٝو بتٛاْ طٛظاض٣ ٜاخٛز ٥اغاْهاض٣ ١٥يهذل١ْٝ٩نإ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١غ
َٝٛاظ٣ ٖات٪نٛٚ ١٥ّ  ز٠ضباض٣٠ ٢َٜٓ س١ٚا٠ٚ١ْٚ ؾ َٞ، ٚ ي١ ؾ١ضا١َٖهطز٢ْ ؾٛ ١ًُٝ ١ٖب ط١ؾت ٚ طٛظاض٣ ٚآلت٢ ٥

َٞ نطز  َٜيا٣ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١٥يهذل٠ٚ١ْٝ٩، ز٠ضباض٣٠ ظ٣ٚ٠ ب١ضز٠آلٕ، د١ْابت ٥ٝؿاض٠تت ث ب١ضناٚخػتٓا١ْ ي١ ض 
آلٕ س١ظز٠ن١ّ د١ْابتإ ن١ٚا خ٪٣ ََٛيه٢ ن١ؽ ١ْٝ، ١ٖض٠ٖٚا ََٛيه٢ ؾاض٠ٚاْٝـ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ظ٣ٚ٠ ب١ضز٠

َٝه٢ عاضز ن١ٚا ي١ ١ٖض  ١َُٝ ٠ٚنٛ سه١َٛت ب١ضثطغٝأٜ ي١ ١ٖض بػت بعأْ ن١ٚا ََٛيه٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْٝ، ٥
َٜت٢  َٝٞ ب١ضثطغٝاض٠، ب١آلّ ٠ٚنٛ تاٜب١شي١ْس َٝه٢ ١ٜ١ٖ، ٣َٚٛ١ٖ ظ٣ٚ٠ ١٥ّ ٚآلت١ٜ١، سه١َٛت ي َٜٓ ؾٛ

َٝه٢ تط٣ ب١ض اغت٢ ١٥ّ ظ٠ٜٚا١ْ ي١ ْاٚ غٓٛٚض٣ ؾاض٠ٚا١ْٝناْسا  َٜٓ سٝػابٞ ت١ضخاْهطزْٞ غ١ن١ْٞ، ٜاخٛز ؾٛ
َٝٞ زٜعأٜ، س١قٝك١ت١ٕ ن١ ٣٠ٚ١٥ ؾاض٠ٚاْٞ  َٝٓطا٠ٚ ب٪ غ١ن١ٕ ب١ث َٜٔ ب١ناضٖ َٜو ؾٛ ب٪ ١ْنطا٠ٚ، ي١ ١ْٖس
نطز١ٜٚٚت٢، ١ٜع٢ٓ خ٪َإ نطزَٚٚا١ْ،   ي١ زاب١ف نطزْسا،   ي١ ت١ضخاْهطزْسا، ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ 

َٝبٕٛٚ، َٝٓإ ب٪ ْٝؿت١د َٝٔ ظٜاز٠ ض ٩ٜٞ ي١ غ١ض نطا٠ٚ، ب١ض اغت٢  ٠ٚب١ضٖ ب١آلّ ٣ٚ١٥ تط٣ ن١ٚا د١ْابتإ ز٠َي
َٝٞ ٜاغا ١ََٖٛٚإ  ٠ٚ١٥ ََٛيه٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْٝ، ٠ٚنٛ ١ٖض ظ١ٜٚ٠ن٢ تط٣ ظٜاز٠ ض ٩ٜٞ ١َؾطٚظ ٚا١ٜ ب١ث

١َُٝ ١َ ١َُٝ ١ْٝ، ن١ٚا ٥ َٜت٢ ٠ٚظاض٠ت ََٛيه٢ ٥ ٍَ زا به١ٜٔ، ب١آلّ ٠ٚنٛ تاٜب١شي١ْس غ١ي١ٕ َا١ََي٣١ ي١ط١
١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ََٛيها١ْ نٝب٠ٚٛ؟ َٝت، ٥ٝذطا٥ات٢ ٥  د١ٚابٞ ٠ٚ١٥َإ ١ٖب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ث١ضيإ خإ؟  ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ.
َٜع ث١ضيإ عع  ايسٜٔ عبسايطظئ:ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٠َٛٝ ١ْٝ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ََٛيه٢  َٝٔ ز٠غ١َيات٢ ٥ ًَ ٠َٛٝ ز٠ٜ َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ١َ١٥ ض اغت١، ١ٜع٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ٥ ب١ض 
َٜٞ ١َعا١َي٣١ با  ٠َٛٝ ْا َٝػتا ب١ ؾٝع٢ً ثط ٩ش٣٠ ي١ غ١ض نطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ ؾاض٠ٚاْٝـ ١ْٝ، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥

َٝري ٥ ًَ َٜت٠ٚ١ ب٪ ب َٜو ي١ د٪ض٠نإ ََٛيه١ٝت٢ بي١ض  ٍَ بها، ٚ بٝدات١ َاغت١ض ث٠ٚ١ْ٬ ٚ د٪ض ١َط٣ ٚاقٝع٢ ي١ط١
 ٠َٛٝ ١ْٝ، ٣١٥ ٣٠ٚ١٥ َٝػتا ز٠غتٝإ ب١ غ١ض زاططت٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ططؾت١ن١ ي٠ٚ١ زا ١ْٝ ن١ ٢ٖ ٥ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ٥

 ن١ ١ٜ١ٖ، ١٥ٜه١ْ١ غٝاغ١ت٢ ١٥َط٣ ٚاقٝع؟
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
١َُٝ ؾ١ضع١ٝشيإ ب١  َٝػتا ٥ ي١ٚ ض ٩ش٣٠ ن١ٚا َٔ ز٠غتِ ب١ناض نطز١ٜ ي١ خع١َت٢ د١ْابتإ ي١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ تا ٥

َٜه٢ ْا ؾ١ضع٢ ١ْزا٠ٚ، ي١ ٖٝ َٝه٢ ٖٝض ناض َٝساْ َٜيا ث َٝو زا، ض ٠ْي١ ناض٣ ت١داٚظ ١ٖبٔ، ب١آلّ ١ٜى ض  َٜٓ ض ؾٛ
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َٝس٣ ٠ٚ١٥ٜٔ، ١٥ٚ ض ٩ش٠  َٝهٝإ ١ْ نطزَٚٚا١ْ ١ْ ز٠ؾٝه١ٜٔ، ب١ ٥َٛ َٝسإ ب٪ ٖٝض ١ٜن ض ٠زل٢ ٜإ ؾ١ضع١ٝت ث
َٜت، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ََٛيه١ طؿتٝا١ْ، ز َٞ بهط َٝب١د ٠ب٠ٚ١ٓ زاب٢َ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ غ١ض ١َٖٛٚ خ١َيه٢ ٠ٚنٛ خ٪٣ د

ٍَ ز٠نط٣َ، ث١ضيإ  ََٛيه٢ سه١َٛت ٜاخٛز ٥ٝذطا٥ات٢ تط٣ غ١ضاَات ٚ غعازا٢ْ ٜاغاٜٞ، ٜإ ٢ٖ َايٝإ ي١ط١
َٜه٢ ب١ز٠ض ي١ ٜاغا ْاز٠ٜٔ، ٖٝض  ١َُٝ ؾ١ضع١ٝت ب١ ٖٝض ناض َٜع زَيٓٝا ز٠ن١ّ، ٥ ٣٠َٛٝ ب١ض  خإ ٚ ٥

َٝ َٜو ي١ ض ٩شإ ب١ َٛغت١َػ١ن َٝه٢ ٚا٣ ْاز١ٜٓ٠ ز٠غت، ض ٩ش ه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ زٜؿاع ي١ َٛغت١َػ١ن
 ١ٖب٢ْٚٛ ١٥ّ عاضز٠ بهط٣َ، 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظؾ  ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
َٝط ي١ َٝب١ْٚٛ ي١ ١ٖٚي َٝؿ٣١ ظ٣ٚ٠ ْٝؿت١د (٣ 8) ثطغٝاض٠نا٢ْ َٔ ١ٜن١ّ: ثطغٝاضّ غ١باض٠ت ب١ ن

َٝٞ زضا٠ٚ، ب١آلّ خع١َتيٛظاض٣ ب٪ ١ْن٠ٚٛ، ز٣َٚ١َ٠ بعامن نٞ  َٝو ي١ ظ٠ٚ٠ٚٚٚ ث س١غاض٩نإ، ن١ خ١َيه
ٍَ د١ْابٞ ٠ٚظٜط قػ١ّ نطزبٛٚ غ١باض٠ت ب٠ٚ١، ب١آلّ ْاظامن  َٝؿذلٜـ ي١ط١ َٝؿ١ٜ١؟ زٜاض٠ ث ب١غ١ض ٖات ١٥ٚ ن

َٝط ي٣٫١ َاَعا٠ٚ، ١ْٖس٣َ  ١٥صتا١َن٣١ ب١ نٞ ط١ٜؿت؟ ثطغٝاض٣ ز٠َِٚٚ: غ١باض٠ت ب١ٚ ظ٠ٜٚا١ٜ١ْ ي١ ١ٖٚي
َٝػتا ١ْ ي١ غ١ض ١٥ٚ خ١َيه٣١ ن١  َٝؿذل زاب١ف نطا٠ٚ ب١ْا٣ٚ ظ٣ٚ٠ ٜاضٜعاْإ، ١٥ّ ظ٠ٜٚا١ْ ١ٖتا ٥ ظ٣ٚ٠ ث
َٞ ز٠نط٣َ،  َٝٝسضا٠ٚ، ١ْ تاث٪ ز٠نط٣َ، ٚ ١ْ نط ٜٔ ٚ ؾط٩ؾتٓٝؿ٢ ث نط ١ٜٜٛت٢، ١ْ ي١ غ١ض ١٥ٚ خ١َيه٣١ ن١ ث

١َّٝٝ: ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ َٝؿذل ي١ ب٪ زضٚغت  ثطغٝاض٣ غ َٝبْٛٚٝإ ث غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض٠با ن١ ١ٜن٣١ ْٝؿت١د
نطا٠ٚ، زاٚا ز٠ن١ٕ ١٥ط١ض بهط٣َ ١ٜن١ناْٝإ ي١ غ١ض تاث٪ بهط٣َ، ٚ ٥اٜا ؾت٢ ٚا ١ٜ١ٖ ي١ ب١ضْا٣١َ ٠ٚظاض٠ت٢ 

َٝٔ ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ؾت٢ ي١ٚ باب١ت١ ١ٜ١ٖ، ب٪ ١َُٝف زاٚا ناض٠با، ٜإ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط، ن١ ١٥ٚإ ز٠َي ١ٜ ٥
 ز٠ن١ٜٔ ١٥ّ ؾت١َإ ب٪ بهط٣َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
َٝط، ط١ض ٠ن٢ )8ز٠ضباض٣٠ نٝؿ٣١) ( ١ٖظاض ثاضد١ ظ٣ٚ٠ ي١ خ٪٣ 16) (٣ س١غاض٩ى8(٣ س١غاض٩نإ ي١ ١ٖٚي

َٝو ي١  َٝػتا ٠ٚضبيطٕ، ب١ؾ ز٠طط٣َ، ناض٣ ٥ٝؿطاظنطز٢ْ ت١ٚاٚ نطا٠ٚ، ٖاٚٚآلتٝإ ز٠تٛأْ َ٪َي١ت٢ بٝٓا ٥
َٝسا٢ْ َٛساؾ١ظ٠، ٢ٖ  خع١َتيٛظاض١ٜ طؿت١ٝنإ ي١ ؾ١قاّ ٚ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩ خطا٠ٚت١ ب١ضْا٣١َ ث١ض٠ث

َٜعطا٠ٚ، خع١َتيٛظاض١ٜناْٝـ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ َٜعتإ  ثاض باض٣ زاضا٠ٚ١ٜٝ ب١س١قٝك١ت، ب٪ ظاْٝاض٣ ب١ض 
خ١ضد١ٝنا٢ْ ٥ٝؿطاظنطز٢ْ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ ٚ ٥اَاز٠غاظ١ٜنإ، ١َ١٥ؾٝإ ي١ غ١ض بٛزد٣١ ت١ؾػ١ًٝٝ، ١َ١٥ 
َٜعغ١ض٩ن٢  َٝٞ ز٠ٚتط٣َ، ظ٣ٚ٠ ٜاضٜعاْإ ب١ض  ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ. ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ: ١٥ٚ ظ٠ٜٚا٣١ْ ث
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َٝٞ ١٥ٚ ١َغاس٣١ ن١ٚا ب٪ٜإ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ي١ غ١ض ْا٣ٚ خ٪ٜإ ث١ضي١َإ. ظ٣ٚ٠ ٜاضٜعا ْإ، ب١ث
َٜص٣ ظ٣ٚ٠ ب١ب١ضز٢َ٠ ن١ضت١نا٢ْ ظ٣ٚ٠ ١٥ٚإ زا ن١ ََٛيه٢ ؾاض٠ٚاْٞ ١ٜ  ت٪َاضنطا٠ٚ، ب١آلّ ثاضن١ٜ١ن٢ زض

َٝو ي١ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ غ١ْ١ز٠ن٢ ب١ ظ١ٜٚ٠ن٣١ خ٪٣ ١ٖٜ َٝػتا ١ٖض ١ٜن َٜس٠ ض ٩ٜٞ ي١ غ١ضنطا٠ٚ، ٥ ١، ظ
َٜو  َٝو ب١ن١ْس ١َتط َٜو ١ٖض ١ٜن ب١ٚ ١َغاس٣١ ن١ٚا ب٪٣ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ب١آلّ ي١ ٚاقٝع زا ي١ غ١ض ١ْٖس
َٝٓا٠ٚ ب١ض اغت٢ ١َ١٥ ظ٣ٚ٠ ََٛيه٢ عا١َ، ٚ  ي١ ظ٣ٚ٠ خ٪٣ ظٜاتط، نْٛه١ ظ٣ٚ٠ ي١ ب١ضز٢َ٠ زاب٠ٚٛ، ب١ناض٣ ٖ

٠َٛٝ ز٠ن ١َُٝ ١ْ تاث٪٣ ز٠ن١ٜٔ ١ْ نط ٜٔ ٚ ؾطٚؾت٢ٓ ث َٝو ٥ ١ٜٔ، ١٥طٝٓا ١٥ٚ ظ٣١ٜٚ٠ ن١ٚا ََٛيه٢ ٖٝض نات
٠َٛٝ بهات، ب١آلّ  َٞ بها ٚ نط ٜٔ ٚ ؾط٩ؾت٢ٓ ث َٞ ز٠ضن٠ٚٛ، ز٠تٛا٢َْ ١َٖٛٚ ١َعا١َي١ٜ١ن٢ ث خٜٛت٢ غ١ْ١زٟ ث

َٝت١ْٗا ي١ غ١ض ١٥ٚ ١َغاس٣١ ن١ٚا ب١ْا٣ٚ ٠ٚ٠ٚ١٥ٜ ت٢ ب١سٝػابٞ خ٪ٜت٢، ١، ١ْى ١٥ٚ ظٜاز٣٠ ن١ٚا ي١ط١َي
ا٠ٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َٚظٚع١ن١، ١٥طٝٓا ظ٣ٚ٠ خ٪ٜإ ٥اظاز٠، ز٠ضباض٣٠ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ب١آلّ ٢ٖ ١٥ٚ ١ْٝ، ي١ض ٟٚٚ ٜاغ

١َُٝ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ، ن١ٚا  غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض٠با ٖٝض زاٚاناض١ٜن٢ ي١ٚ باب١ت١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ْ ب١ ٥
١َُٝ ١٥ٚ د١ٗٝت١ف ْري، ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾا َٝبْٛٚٝإ به١ٕ، ٚ ٥ ض٠ٚا٢ْ ن١ٚا زاٚا٣ تاث٪نطز٢ْ ١ٜن٣١ ْٝؿت١د

َٜه٢ تط٣ ٖاٚب١ؾ٢ ٜإ ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢  بط ٜاض ي١ تاث٪نطز٢ْ ََٛيه١نا٢ْ ز٠َٚي١ت بس٠ٜٔ، ١َ١٥ بط ٜاض
َٝو بري ي١  ١َُٝ ب١ؾ َٝسإ، ض ٠ْي١ ٥ سه١َٛت١، ٠ٚظاض٠ت٢ زاز٠، ١َٖٛٚ ١ٜ٫ٕ، ن١ْس ١ْ١ٜ٫ن٢ تط٣ ت

َٝػتا زاٚاناض٣  َٝهطز٢ْ زٚا٣ ز٠ضن٢ْٚٛ بط ٜاض٠ن١، ٚ ١ٖتا ٥ َٝب١د َٞ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ، ٠ٚنٛ د ي١ٚ باب١ت١سلإ ث
 ٠ٚظاض٠ت.غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟  ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ. ت
َٜع ٖاٚض اظ ؾٝذ اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبِٝٓٝ ١ْٝ، غٛثاؽ،  ٖٝض ت

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ ؾ١ضَٛ  ٚ ؾً

َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

( ًَٝاض زاْطا٠ٚ ب٪ ز٠ع٢ُ )دا٣ نا٣ ( 83ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ب١ض اغت٢ ي١ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ )
َٞ ي١  ٜابا٢ْ، ١٥ّ بط ٠ ثاض١ٜ٠ ت١ضخاْهطا٠ٚ ظ٩ض ظ٩ضتط٠ ي١ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ غٛٚز١َْس ز٠ب

ٍَ ١٥ٚ ث ط ٩ش٠نا٢ْ، بط ٣ ت١ضخاْهطاٚ ن١ ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ باغِ نطز، ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥ا٣ٚ ١َٖي١جب١ٚ ي١ط١
َٝٞ ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١ َٔ ز٠غتِ ن١ٚت٠ٚٛ، ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث٬ْساْإ 311ثط ٩شا٣١ْ ٥ٝؿطاظ٣ غ٢َ، ) ( ًَٝاض٠، ب١ث

( َٞ ٍَ ناى غ١ٖ١ْسٜـ (؟ ن١ 83%(٣ ت٪ بس٣٠ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت، ب٪ن٢ ب٠ٚٛ ب١ )11ز٠ب ١َؾطٚظ٠ َٔ ي١ط١
١ٜ٠َٛٝى ي١ ) ٍَ ناى عبس اذتُٝس ١ٖض ب١ ٖٝض ؾ ( ًَٝاض ظٜاز ْانات، ١ٜع٢ٓ َٔ خ٪ّ 35ت١ي١ؾ٪من نطز ي١ط١
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َٞ  ي١ )٠ٚ83ظٜط مب ْا١َٜيِ بٝه١ٕ ب١ ) %( ٠ٚظاض٠ت بٝسا، 11(، ب١ ظٜاز  ي١ غ١ض٠ٚ١َ، نْٛه١ خ٪٣ ز٠َي٢َ ز٠ب
َٝت٠ٚ١ ن١ ١َؾطٚظ٠ ت٪ زٜؿاع٢ زَي به٣١ ن١ ب٪ 83ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ) ( ١ٜن١ ن١ ز٠َٝٓ

٢َٓٝ، ثطغٝاض٠ن٣١ تطّ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ ١ْخؿ١زاْإ ٚ ٥ا٠ٚزا٢ْ ي١ غًُٝا٢ْ  ثط ٩ش٣٠ تط ب١ناض٣ ب
ؾ١ضَاْي١ٜ١ن٢ ظ٩ض ططْي١، ب١آلّ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ١ْٝ، ي١ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ٠ٚظاض٠تتإ ن١ 

َٝٞ ٜاغا٣ ٚ ٍَ ب١ضٜٛب١ض٠ طؿت١ٝنإ ٚ َٛغت١ؾاض٠نإ، ي٠ٚ١ ب١ث ٠ظاض٠ت١ن١تإ ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ز٠ن٣١ ي١ط١
١َُٝ ب١  َٞ ٜإ زاٚاٜإ ١ْن٣١ ٜإ ض ٥٠ٝإ ب١ٖ١ْس ٠ٚضْاطرل٣َ، ٚ ١٥ٚ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ز٠َي٢ ب١ض اغت٢ ٥ ز٠ن

١ٜ٠َٛٝى ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ١ْخؿ١زاْإ ٚ ٥ا٠ٚزا٢ْ ي١ ٠ٚظاض٠شيإ ي١ ١َعاْا َٝؿ٣١ غًُٝا٢ْ ٖٝض ؾ ت ٚ ن
َٝؿ٣١ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ٚ ١٥ٚ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝف ي١ب١ض  ْاظأْ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض َٛساؾ١ظ١ٜ٠ى ٚ ب١ض اغت٢ ن
َٞ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛأْ  َٜه٢ باَياٜإ ز٠ب ٣٠ٚ١٥ ظ٩ض ططْي١، ٚ ي١ّ ٜاغاٜا٣١ْ ن١ د١ْابت باغت نطز ١٥ٚإ ز٠ٚض

َٝبه١ٕ، غٛثاؽ،  َٝب١د  ب١ ظٚٚتطٜٔ نات د
َٜع ز.  اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 
َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٜو    ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ثاض٣٠ ن١ٚا ت١ضخإ نطا٠ٚ، ب٪ ثط ٩ش٣٠ ق١ضظ٣ ٜابا٢ْ، ٜاخ٪ز ٢ٖ )دا٣ نا(، تـ١بٝع٢ ١ْٖـس
َٝسإ ، دي١ ي١ ١َٚظٚع٢ ثط ٩ش٠ن١، ١٥ّ بط ٠ ثاض١ٜ٠ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ث٬ْساْاْـ٠ٚ١  بٛاض٣ تط٣ ت

        ٍَ َٝهت١ض٠نا٠ٚ١ْ، ٥ـ١ٚإ ١َْٛغـٝكٔ ي١طـ١ َٝهطز٢ْ ٚ زاب١ؾـهطز٢ْ بـ١ غـ١ض غـ زاْطا٠ٚ، ت١بٝع٢ ن٪١ْٝت٢ ناضث
َٝط خإ، خ١ضدٝـ١نا٢ْ ٠ٚنـٛ    سه١َٛت٢ ١َضن١ظ٣ ب٪ ١٥ّ ثط ٩ش١ٜ٠، ٚ ١٥ّ بط ٠ ثاض١ٜ٠ف ن١ٚا باؽ ز٠نات ؾً

باز ٚ طَٛطط ٚ ض انٝؿا٢ْ ناض٠با ٚ ق١ض٠ب٣ٚٛ ظ٣ٚ٠ ٚ ٚظاض٣ خ١َيه١، ٣٠ٚ١٥ ن١ نطا٠ٚ ب١ض اغـت٢ َـٔ عـ١ضظّ    
َٝط       7نطزٕ، ١٥ّ ثط ٩غ١ٜ١ ت١قطٜب١ٕ ) َُٝـ١ َا٠ٚتـ٠ٚ١، َـٔ ؾـً ٍَ ز٠خا٢َْ١ٜ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا يـ١ ب١ضز٠غـت٢ ٥ ( غا

ا بـ٪ خعَـ١ت٢ ثـط ٩ش٠ٚ بـ٪ ٥ـ١ٚ خع١َتـ٣١ نـ١ٚا بـ٪٣         خإ زَيٓٝا ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١َ١ٚزٚا ي١ غ١ٜط٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚ
ًَٝٓـ٠ٚ١، َـٔ سـ١ضٜؼ ز٠مب يـ١ غـ١ض ت١ٚغـ٣١ٝ         َٝ َٝه٢ تـط ْاٖ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ٖٝض ثاض١ٜ٠ن٢ تط ب٪ ٖٝض ١َداي
د١ْابت، ي١ غ١ض ١٥ٚ بط ٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ٚا ي١ ز٠غـتُإ َا٠ٚتـ٠ٚ١، ٥ـ٣ٚ١ تـطٜـ بـ٪ ثط ٩ش٠ن١ٜـ١، َـٔ ٥ـٝع٬من         

َِٝ ض اط١ٜاْسٕ ب١زٚازان٢ْٚٛ َايٝـ ي١ غ١ض خ١ضدهطز٢ْ ٣٠ٚ١٥، ٥ـ٠ٚ١ ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ضن٢ َـٔ      نطز، ١ٜعين ث
َٝهـ٢ تـطزا،     ١ْٝ، ١٥ضن٢ يٝص٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٣ ث١ضي١َا١ْ، ي١ ن٪تاٜٞ سٝػابات٢ خٝتا٢َ زا ٜإ ي١ ٖـ١ض ٠ٚقت
زاٚا٣ ت١ؾاغــ٢ًٝ خــ١ضد٢ َــايٞ بهــات،  يــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا ٥ــ٣٠ٚ١ ديــ١ يــ١ بــ٪ ثــط ٩ش٠، بــ٪ ١َب١غــت١نا٢ْ تــط٣     

غت ب١ ثط ٩ش٠نـ١، تـ١ضخاْهطإٚ ١٥نٝـس ٥ـ١ّ تـ١ضخإ نطزْـ١ َٛبـ١ض ٜط ات٢ خـ٪٣ ١ٖٜـ١، بـ١آلّ ١٥طـ١ض            ث٠ٜٛ١
َٝـط٠ بـ١زٚا٠ٚ،    ٠ٚ١َُٝ، ي َٞ، ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ٥ َٜعٜـ ثطغٝاض٣ ي١ غ١ض ت١ضخاْهطز١ْن١ ١ٖب ث١ضي١َا٢ْ ب١ض 

َٜب١غتُإ ٥ُٝعا نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ١َُٝ طط َٝهطزٕ،  ي١ٚ بط ٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ٚا ت١ضخإ نطا٠ٚ، ٥ َٝب١د َٝت١ بٛاض٣ د ز٠ن
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َٜـت، ز٠ضبـاض٣٠ ١ْخؿـ١زاْا٢ْ       ٚ ٖٝض ثاض١ٜ٠ن٢ تطٜـ ي١ غ١ٜط٣ ١َب١غت٢ ثط ٩ش٠ ب٪ ٖٝهٞ تـط خـ١ضز ْانط
َٝه٢ ظ٩ض ظ٩ض  ١َُٝ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚظاض٠ت َُٝا٢ْ، ت١بٝع٢ ٠ٚ١٥ َٛؾه٣١ًٝ ١ٖٜه١ي١ٝت١ ب١ س١قٝك١ت، ٥ غً

َٛ١َُٝ ١ٖ َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ خ٪َإ  ي١ غ١ض َػت١ٚا٣ ؾاض٠نإ بهـ١ٜٔ بـ١   ب١ضؾطاٚإ ٚ ط١ٚض١ٜ٠ ٚ، ١٥ط١ض ٥ ٚ ث
ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ١ٖٜـ١، س١قٝكـ١ت ض ٠ْيـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ يـ١       

َٞ ن١ ٥ـ٠ٚ١ ١ْخؿـ١   21) َٜت ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٚا زضٚغت ز٠ب َٝج١ض ٣ بهات، ١ٜع٢ٓ ٚا٣ زَي ز ( ب١ض٠ٜٛب١ضٟ طؿت٢ ت
َٜعطانإ، ٥اٚ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ي١ زاْا٢ْ ٥ا٠ٚ َِٝ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ي١ غ١ض َػت١ٚا٣ ؾاض٠نإ، ٢ٖ ثاض ًَ زا١ْٝ، با ب

 َٚٛ١َُٝ ١ٖ َٜعطانإ، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٥ َٜعطانإ، ٥ا٠ٚض ٩ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ي١ غ١ض َػت١ٚا٣ ثاض غ١ض َػت١ٚا٣ ثاض
َٝٔ، ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ١ٖٜهـ١يٞ   ١٥ٚا١ْ ١ٖض ١ٜن٣١ ظ٠ضبٞ نٛاض٣ به١ٜٔ، نٛاض ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ب٪ زابٓ

َٜه٢ تط ناض٠غ١ض نطز٠ٚٚ، يـ١ بابـ١ت٢    َٝٛاظ ١َُٝ ١٥ٚ ططؾت١َإ ب١ؾ َٝو، ب١آلّ ٥ َٝت١ سه١َٛت ١َُٝ ب٪ خ٪٣ ز٠ب ٥
َٝػــتا زَيٓٝـــا٣ دـــ١ْابت ز٠نــ١ّ نـــ١ٚا ض ٠ْيـــ١ بــ٪ )     %(٣ ناض٠نـــا٢ْ خ٪ٜـــإ 11زاب١ظاْــس٢ْ ز٠غـــ١َيات١نإ، ٥

َُٝاْ ٠ٚ١َٜٓ ٠ٚظاض٠ت، ب١َيهٛ ٖـ١َٛٚ ز٠غـت١َيات١ى يـ١    ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢  ١ْخؿ١زاْا٢ْ غً ٢ ١َدبٛٚض ١ْبٔ بي١ض 
َُٝا٢ْ، ن١ غٓٛٚض٣ ناضنطز٢ْ خ٪ٜا١ْ، ز٠غ١َيات٢ ب٪  َٜعطا٣ غً َٝري غٓٛٚض٣ ثاض ًَ َٜعطا٣ خ٪ٜإ با ب غٓٛٚض٣ ثاض

ــ١َيات١ناصيإ ْاضز٩     ــ١ٜٔ، نــْٛه١ ز٠غ ــاز به َُٝــ١ ١ٖٜهــ١ٍ ظٜ ــات ٥ َٜٝٛػــت ْان ــ٠ٚ١ ث ــ١ض ٥ َٜٓطا٠ٚ، ي١ب تــ١ زابــ١ظ
 خٛاض٠ٚ٠، غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ َٝط خإ. ت  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستٞ ايسٜٔ: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبِٝٓٝ ١ْٝٝ، غٛثاؽ.  ت

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ. 

َٜع ٥اؾت٢ ععٜعقاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٜع  َٝو ي١ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْن٣١ ب١ض  غ١باض٠ت ب١ ثطغٝاض٠نإ، َٔ نٛاض ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ، ثطغٝاض٣ ١ٜن١َٝإ ب١ؾ
٢ََٓٝ ١ٜ٠ٚ١٥، ي١ غٓٛٚض٣  َٝو ي١ ٠ٚآلَِ ٠ٚضططت، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ثطغٝاض٠ن١ّ ز٠َ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب١ؾ

َُٝا٢ْ ي١  َٝو 2115َٛساؾ١ظ٣٠ غً ( ١ٖظاض ؾ١ضَاْب١ض٠، ٠َٚٛ5ظ٠ف ١ٜ١ٖ ن١ شَاض٠ٜإ ) ٠ٚ٠، ن٪١ََي
َٝسضا٠ٚ ن١ ١٥ٚ خ١َيه١ ي١ نا٠ٚض ٚاْٝسا  َٜو ي١ طؿتٝإ ث َٜهٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ب١ْا٣ٚ ن٪ز٣ ظ٠ٚ١ٜٚ٠ ٚ، د٪ض ن٪ز
١ٜ٠َٛٝن٢ ض ٠زل٢ ي١  ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾ١ؾاؾا١ْٚ ض ٕٚٚ ٚ ب١ؾ َٝه٢ ؾ١ضَٝإ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ب١ؾ ز٠شٜٔ ٚ، ٠ٚآلَ

َٜ َٝه٢ ١َٖيٛاغطا٣ٚ شٜإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض  عتا٠ٚ١ْ، ن١ ١٥ّ ض ٠ق١َ١ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ن١ ١َ١٥ ظ٩ض داض ساَي١ت
َٝؿٛٚتطزا، ي١  َٜٝٛػت بٛٚ ي١ ناب١ٓٝنا٢ْ ث َٝػتا  2115طٛظ٠ضا٢ْ ب٪ ؾ١ضَاْب١ضإ زضٚغتهطز٠ٚٚ، ث ٠ٚ٠، تا ٥
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َٜو ن١ ناض١َْس٣ سه١َٝٛ، ث٬ْتإ ن َٝه٢ ظ٩ض ظ٩ض٠ ب٪ نا٠ٚض ٚا٢ْ ؾ١ضَاْب١ض ١ٝٝ ن١ ي١ ٥آٜس٠ نات
َٝٝإ  َٜٔ ث َٝػتا ١٥ٚ ن٪ز٠ ي١ ١ْٖس٣َ ؾٛ ١ٜ٠َٛٝن٢ ض ٠زل٢ ٠ٚآل٢َ ؾ١ضَاْب١ضإ بس٠ٚ١ْ٠؟ نْٛه١ تا ٥ ب١ؾ
َٞ، ن١ ي١ ٠َُٖٛٛا١ٜ شٜإٚ، َا١ٜ٠ٚن٢  ز٠ٚتط٣َ ن١ ١َ١٥ ن٪ز٣َ َٛٚن١ناْٝا١ْ، ١ْى ن٪ز٣ شَاض٣٠ ظ٣ٚ٠ ب

َٝو بٛٚ ي١  ثطغٝاض٠نإ. ثطغٝاض٣ ز٠َِٚٚ غ١باض٠ت ب١ ٜاغاٟ ظ٩ض ن١ ١َ١٥ ن٪زٟ ظ١ٜٚ٠ناْٝا١ْ، ١َ١٥ ١ٜن
َٝه٢ ظ٩ض ٚضز ٚ  ٣2111 12شَاض٠  ٚ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚاْٞ ٚط١ؾت ٚ طٛظاض ١ٜن١ّ ٥اَاصت٢ ن١ ٥اَاصت

٣٠َٛٝ ثط ٩ش١ٜ٠، ب١ بط ٚا٣ َٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساّ  َٝبهط٣َ ي١ نٛاض ن َٝب١د َٝت ١٥ّ ٥اَاصت١ د زضؾت١ ن١ ١َ١٥ ْا٠ٚغت
َٞ ب١ ٥اَاصت٢ ١ٜن٢َ١، نْٛه١ ١َٖٛٚ ث١ضي١َإ، ١َٖٛٚ ٠ٚظ اض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ غٝاغ١ت١ن٣١ ١ٜنػإ ز٠ب

َٝسا١ٜ، ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نات ي١ ٜاغان١زا ن١ ثطغٝاض٠ن٣١  َٜعت٢ ت ت١ؾاغ١ًٝنا٢ْ ن١ ناضنطز٢ْ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض 
٠َٜٛ غ١ضنا٣٠ٚ ططت٠ٚٛ، ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نط٣َ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ضثطغ١ ي١ زابٝٓهط ز٢ْ ٥ا٣ٚ َٔ ي١ٚ

َٝو ١٥ضن٢ تط، ن١ٚات١ بط بط ٣٠  َٜٔ ٚ، بيات١ ز٠غت٢ ٖاٚٚآلتٝإ ٚ ن٪١ََي َٜٔ، ٚ ت١غؿ١ٝنطز٢ْ ٥ا٣ٚ خاٚ خاٚ
َٜعت، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  َٜعتإ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت١ن١ ببٛض٠، ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ث٪غت١ ؾ١ض١َٝن٣١ ب١ض  غ١ض٠ن٢ ناضنطز٢ْ ب١ض 

َٜٔ بيات١ ز٠غت٢ خ١َيه٢، َٔ ي١ َاْي٢) ٥7ٍَا٣ٚ خاٚ زٚٚ ٖاٚناضَسا، غ١ضزا٢ْ غٓٛٚض٣ ق١ض٠زاغِ  ( ي١ط١
( طْٛس٣ ٥ا٣ٚ خٛاض٠ٚ١ْ ْاطات١ ز٠غت٢ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ بٝدٛات٠ٚ١، 17( طْٛس٣ ق١ض٠زاؽ، )18نطز ي١ ب٢ٓٝٓٝ )

َٜه١ ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ٚ طْٛسا١ْ ن١ ١٥ٚ ب١َٓا  َٝت٢، ن١ٚات١ ثط ٩ش٠نا٢ْ تط   غٛٚز ن١ ١َ١٥ ١٥غاغٝات٢ شٜاْ
َٞ ١٥ٚ ٥ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ شٜإ، ن١ شٜإ ٜ َٜٔ، نْٛه١ شٜإ ي١ خ١ت١ض٠ ز٠ب ١نػا١ْ ب١ ٥ا٣ٚ خاٚ

َٜو ي١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ غ١ضزاْٝإ نطز٠ٚٚ، ض ا١ْٝ،  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ظ٩ض ٢َٜٓ تطٜـ ي١ ١ٖض ١ْٝ ٚ، ز٠ٖا ؾٛ
َٝػتا ب١  َُٝاْٝـ ن١ ي١ غ١ضزا٢ْ ١َٜسا٢ْ بَٝٓٝٛا١ْ تا ٥ تاْه١ض ٥اٜٚإ ق١آلزظ٣َ ٚ، ظ٩ضب٣١ ط١ض ٠ن١نا٢ْ غً

١َٜٓناْٝـ ٥ا٠ٚناْٝإ ؾ١سؼ نطا٠ٚ، ن١ ١َ١٥ ؾٝاٚ ١ْٝ ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ، ط١ٚض٠تطٜٔ  ب٪ ١٥بط٣َ ٚ، ظ٩ضب٣١ ؾٛ
ًَاٚب٪ت٠ٚ١ ي١ ١٥صتا٢َ ٣٠ٚ١٥  َُٝا٢ْ ب َٝػتا ي١ غً َٝط١ٜ٠ ن١ ٥ ب١َيي١ ب٪ قػ١نا٢ْ َٔ ١٥ٚ ث١تا ٚ ٠ٚبا٣١٥ ن٪ي

َٜ َٜيا٣ تاْه١ض٣ ثٝؼ ٚ ن١ تاْه١ٝنإ ْاط٪ض ٣َ ٚ غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚنإ خاٚ َٜيا٣ ؾها١ٜٝٚ ب١ ض  ٔ ١ْٝ، ٠ٚ ب١ض 
َٜه٢  ٠َٛٝ ١َ١٥ ناض غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ ثٝؼ ز٠طات١ ز٠غت٢ ٖاٚٚآلتٝإ، غٝاغ١ت ٚ غذلاتٝص١ٜت٢ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ٥
َٝه٢ تط ي١ ١٥ضن١ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ،  ١ََِٝٝ غ١باض٠ت ب٠ٚ١ ن١ ١ٜن ططْي١، ثطغٝاض٣ غ

َٜعتإ ي١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ با١ٜر ب َٜياٚ بإ ٚ ١٥ضن٢ غ١ض٠ن١ٝ ٠ٚنٛ ٥اَاش٠ّ نطز، غٝاغ١ت٢ ناضنطز٢ْ ب١ض  سات ب١ ض 
َٝت٠ٚ١، ي١ٜٚؿ١ ٥اَاش٠ نطا٠ٚ ب١ زضٚغتهطز٢ْ دػٛٚض ٚ تطٚم ٚ  ٥اَاصت٢ ١ٜن٢َ١ ٜاغان١ خ٪٣ ز٠بٝٓ

َٝه١ ي١ ن١ ي١  ٢َُٜ نٛضزغتإ ١ٜن َٝو ؾت٢ تط، ض ٚزا٣ٚ ي١ ز٠غتسا٢ْ ٖاٚٚآلتٝا٢ْ ١ٖض ظ٩ض ٥ٝع١َ٬ ْاٚ ن٪١ََي
َٜص٣٠ ظٜإ زَي ن١ٚتٛٚ ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ظ٩ض ظ٩ض٠، تاظ٠تطٜٔ  ز٠بط٣َ ب١ ترلٚض٣ غج٢، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ض 
َٝٛإ سادٝا٠ٚ ٚ نٛاضقٛض١ْ ؾ١ف ن١ؽ طٝا٢ْ ي١  َٜه٢ ٖات٪ن٪ ي١ ْ ٢َٜٓ ب١ت١ْٗا ي١ ض ٚزاٚ غ١ضنا٠ٚنإ، زٚ

( ن١ؽ طٝاْٝإ ي١ ز٠غت 41ٚ ز٠ضب١ْسخيإ )ز٠غت زا٠ٚ، ي١ َاْي٢ ض ابٛضز٠ٚٚ ي١ غٓٛٚض٣ ط١ضَٝإ ن٫١ض 
َٝهط ا ض ٚزا٣ٚ  ( ١ٜ831 ) 2111( ن١ؽ طٝاْٝإ ي١ ز٠غت زا٠ٚ، ٚ 983ض ٚزا٠ٚنا٢ْ ٖات٪ن٪ ) 2111زا٠ٚ، ت

ن١ؽ، ١٥ط١ض ١َ١٥ ب١ َٛع١ز٠ٍ ب١غ١ض ض ٩شٜها سٝػابٞ به١ٜٔ ظٜاتط ي١ ١ٜى ن١ؽ طٝا٢ْ ي١ ز٠غت ز٠ز٠ 
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َٜياٚبا٠ٚ١ْ، ٚ ب١َيي١ٜ١نٝ َٝط ثاب١ْس ١ْٝ ب١ ب١ٖ٪٣ ض  َٜت ؾٛؾ َٜت١ غ١ض ز٠ٚتط ـ ن١ ب١ضثطغٝاض١ٜت١ن١ ز٠ن١ٚ
َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ ٖات٪ن٪٠ٚ  ١ٜ ١ْقٝب ب١ختٝاض ن١ ْاتك٢ ض زل٢ ٥ٝع١َٝ٬ ي١ َٛزٜط١ٜت٢ َطٚض٣  4/4/2112ض 

َٜو ١٥ّ ١ْغ١ ز٠َي٢َ  ٚاتا  ) اغًبٝت سٛادخ تكع يف ايطسم اـازد١ٝ املض١ُُ بػهٌ ض٤ٞ غًُٝا٢ْ ض 
٢ َطٚض ١َغ٦ٛي١ٝت٢ ط١ٚض٣٠ ١٥ٚ ض ٚزا٣ٚ ٖات٪ن٪٣ شَاض٠ ظ٩ض طٝإ ي١ ز٠غت زا١ْ ز٠خيات١ غ١ض َٛزٜط١ٜت

َٜعتإ، ٠ٚآلَت ن١ٝٝ؟ غٛثاؽ.  ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠َٛٝ ن١ ثطغٝاض٠نإ ز٠ن١ٕ ؾ١ضس٢ ١َن١ٕ، ب١ؽ ثطغٝاض٠ناْتإ به١ٕ ب٪ َٛضاعاته طز٢ْ ٠ٚقت، تها١ٜ ٥
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:   ب١ض 
َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٜع ٥اؾت٢ خإ باؽ ١ْنطا٠ٚ، س١قٝك١ت،  ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ: ١٥ٚ ن٪ز٠ ي١ ثطغٝاض٠ن٣١ ب١ض 
َٝت ٠ٚنٛ ز٠قٞ ١٥ٚ ثطغٝاض٣٠ ن١ٚا ب٪ َٔ ٖات٠ٚٛ ١٥ط١ض ٥ٝذاظ ٠ٚ١َُٜٓ، ثطغٝاض٠ن١ ز٠َي ٠ بؿ١ضَٕٛٚ خبٛ

َٝٓطا٠ٚ، ٥اٜا ١َ١٥  َٜعطا٣ غًُٝا٢ْ ٥ٝؿطاظ٣ ظ٣ٚ٠ ب٪ ؾ١ضَاْب١ضإ ٠ٚضغت َٜت ي١ غٓٛٚض٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ثاض ز٠ظاْط
١َٝٝ، ب١آلّ ١٥ٚ ن٪ز٣٠ ن١ٚا ١٥ٚ باغ٢ ز٠نا،  ن١ْس زازث١ض٠ٚضا١ٜ١ْ ب٪ ١َٖٛٚإ َٔ د١ٚابٞ ٠ٚ١٥ّ ث

َٝػتاف ْاظامن ١٥ٚ ن٪ز٠ ن١ٝٝ؟ ٥اٜا ي١ ثطغٝاض٠ن١زا ١ْٖات٠ٚٛ ب٪  ب١ض اغت٢ ي١ ثطغٝاض٠ن١ زا ١ْٖات١ٝ َٔ ٥
َٜعٜؿتا ز٠ظأْ ٠ٚ١٥ ن١ ٚاٟ َٔ زٚاتط ١٥ط١ض ٥ٝذاظ٠ بؿ١ضَٕٛٚ  ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا بجطغِ ساظض٣ به١ّ، ب١ض 

َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٔ ٠ٚ١٥ي١ٕ ؾ١ضح ١َن١ٕ، ز٠َٚٚري ثطغٝاضٜذل ١َن١ٕ، ١٥ٚ ثطغٝاض٣٠ ن١ ْاضزٜٚٚا١ْ ١٥ٚ تهاتإ زَي ز٠ن١ٜ
 ثطغٝاض٠، ثطغٝاض٣ ض زل١ٝ ب١ض اغت٢، ؾ١ضَٛٚ د١ٚاب بس٠ٚ٠، 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 
َٜعغ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٜو زٚاتــط بــ٪   َٝــطّ، نــْٛه١ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ســاظض٣ بهــ١ّ،  دــ١ٚابٞ ن٪ز٠نــ١ َــٔ بــ١ ْٛٚغــطاٚ ٥اؾــت٢ خــا٢ْ ز٠ْ
َٝػـتا يٝصْـ١َإ،       َُٜـ٠ٚ١ غـ١ض٣ ٥  ز٠ضباض٣٠ ٠ٚغتاْس٢ْ ٥ٝؿطاظات، ب١َي٢َ ع١ضظّ نطزٕ يـ١ بٝساٜـ١تٝـ زا ْاط١ض 

ــصناض٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت       َٜ ــ١ ضاٚ َٝو ي ــ١ن ــ١ى، ٜ َٜعطاٜ ــ١ض ثاض ــت٢ ٖ ــ١ض ٥اغ ــ٢ زاْــا٠ٚ، ي١غ ــت٢ ٠ٚظاض٠تٝؿ ــ١ض ٥اغ ي١غ
١َٜٓن١، غ١ض٩ن٢ يٝص١ٜ١ْ ب١  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ؾٛ ١َٜٓن١ ٚ، ب١ض  ١٥ْسا١َٝت٢ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚاْٞ ؾٛ

َٝه٢ ض زلـ٢ تـ١ضخاْهطز٢ْ ظ٣ٚ٠             َٝو ؾـ١ضَاْ ب٪٣٠ٚ١٥ نـ١ٚا ١ٖضنـ٢ ططؾتـ٢ ٥ـ١ٚ ١٥َطاْـ١ ١ٖٜـ١، ٖـ١ض ن١غـ
َُٜٓا١ٜٝنإ، زَيٓٝاٜإ ز٠ن٠ٚ١َ١ ظ٣ٚ٠ خ٪ٜإ ٠ٚضز٠ططٕ ٚ، ١٥ّ ثط٩غـ١ٜ  ٢َٝ ٜاغا ٚ ض  َٝت ب١ث َٞ   ١ٖب ١ ز٠غـت ثـ

َٝت ١٥ضن٢ ١ٜن٢َ١  َٝت، ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ ن١ ز٠َي َٝهٝـ خبا١ْٜ َٝري ن١ْس غاَي ًَ ز٠نات ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١ٖض ب
َٞ ٥اٜٚـ٣١     َٞ بس٠ٕ ثط٩ش٠نا٢ْ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ ن١ٚا ٥ـ١ٚ بـ َٝط٠زا ٥ٝذاظ٠ّ ث ١َُٝ زابري نطز٢ْ ٥ا٠ٚ، َٔ ي ٠ٚظاض٠ت٢ ٥
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َٞ ٥ا٣ٚ ٠ٚنٛ ١ٖض خ َٜت، ض اغت١ ب ع١َتيٛظاضٜـ١ن٢ تـط ٥ـاٚ ١ْط١ٜؿـت٠ٚٛت١ ٥ـ١ٚ ٥اغـت٣١ نـ١ٚا        ن١ٚا باؽ ز٠نط
َِٝ ي١غ١ض ططٜٓي٢  ٢َٝ زَيٓٝا بري ٚ ٖٝه٢ تط خ١ضٜه٢ ١ْبري، زٚٚ شَاض٠ ب١ د١ْابتإ ز٠َي َٝٔ ي ًَ ١ََٖٛٚإ با ب

(ـ٢ ث٢ْ٬ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب٪ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ بـ٠ٚٛ، ي١غـ١ض   2112%(ـ٢ ت١ضخاْهطا٣ٚ غاَي٢ )91زإ، ي١ )
َٜـت،   ٥اغت٢ ثا َٞ ٠ٚضز٠طط َٝػتا ب١ ًَٝ٪ْإ خ١َيو غٛٚز٣ يـ َٞ نطإٚ، ن١ ٥ َٝب١د َٜعطانإ ١٥ٚ ثط٩شا٣١ْ ٥اٚ د ض

َٝط،    ٢َٝ ٖـ١ٚي ١ٜع٢ٓ ي١ غ١زإ ١ٖظاض ب١ض٠ٚ غ١ض٠ٚ٠ تط، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ٥ٝؿطاظ ١ٜى ٚ ٥ٝؿطاظ زٚٚ ٚ ٥ٝؿطاظ غـ
ٍَ، غــ٪ضإ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــ    َٝدــا َٝطط١غــ٪ض، َــ١ظ٢َْ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ ب ا٣ٚ ق١ْــسٌٜ، غــ٫١س١زٜٔ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ َ

َٝطط١غــ٪ض     َٞ نـطإٚ، ؾطاٚاْهطزْــ٢ ثــط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ َ َٝبــ١د َٝػـتا د َـ١ظ٢َْ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ   ،ؾـ١ق٠ٚ٬َ ١٥ٚاْــ١ ٥
َٝط، ثـط٩ش٣٠ ط١ٜاْـسٕ ٚ      ب٪ط١ز، ن٪١ٜ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ نٛؾاؾ٢، ١َعيٛض، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ٥ٝؿطاظ٣ نـٛاض٣ ٖـ١ٚي

َٞ نطزْـ٢ ٥ـا٣ٚ قٛضغـ٢       زاْا٢ْ ت٪ض ٣ ٥اٚ ب٪ ث١صتاٚ ١ٜى طْٛس٣ ز٠ظ١ض٣ با َٝبـ١د ضظإ، ثـط٩ش٣٠ زٜـعأٜ ٚ د
َٝط، ؾطاٚإ نطز٢ْ ثط٩ش٣٠ ٥ٝؿطاظ٣  َٝط، ط٪ض ٢ٜٓ ت٪ض ٣ ٥ا٣ٚ ْاٚ باظ٣١ْ ؾ١غت ١َتط٣ ؾاض٣ ١ٖٚي ؾاض٣ ١ٖٚي
َُٝا٢ْ، ثـط٩ش٣٠     َٜعطـا٣ غـً َٝط، ي١غ١ض َػت١ٚا٣ ثاض َٜعطا٣ ١ٖٚي َٝط، ١َ١٥ ي١غ١ض َػت١ٚا٣ ثاض َٝٞ ؾاض٣ ١ٖٚي غ

َُٝا٢ْ زٚٚ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ غ١ضنٓاض، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ن٫١ض، ٥ا٣ٚ زٚنإ، غ َُٝا٢ْ ١ٜى، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ زٚنإ، غً ً
َٞ نطزٕ زإ،  َٝب١د َٜط د َٝػتا ي١ش َٝػتا ناض ز٠ن١ٕ، ١٥ٚا٢ْ تط ن١ ٥ َٝري ٥ ًَ ضظطاض٣، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ١٥ٚا١ْ ن١ با ب

زظ٣َ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ زٚنــإ،  ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ ز٠ضب١ْــس، ضاْٝــ١، نــٛاض قٛضْــ١، سادٝــا٠ٚ، ثــط٩ش٣٠ ٥ــا٣ٚ قــ٫١َ   
َٝػــتا يـ١ ت١ْس٠ضٜٓـ١ ٥ٝع٬ْـ٢ بــ٪ نـطا٠ٚ، ٥ـ١ّ ض٩شاْــ١            ٍَ نـ١ ٥ خ١يـ١نإ، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ط٪ثت١ثــ١، ن١َهـ١َا
ٍَ طـ٪ض ٢ٜٓ       َٝت١ بٛاض٣ ٥ُٝعا نطزٕ، ثط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ١َٖي١جبـ٣١ ْـ٣َٛ ي١طـ١ ٥ٝٓؿاي١ً ي١ ٥آٜس١ٜ٠ن٢ ْعٜهسا ز٠ن

َٝه٢ ؾ َُٝا٢ْ، ن١ ٥ُٝعا نطا٠ٚٚ بط ٠ن٣١ ي١غـ١ض٣ٚٚ  ت٪ض ٣ ٥ا٣ٚ ْاٚ ؾاض٣ ١َٖي١جب١ ٚ ب١ؾ ًَٝـ٪ٕ   211اض٣ غً
َٜعطـا٣ زٖـ٪ى         َٜـت، يـ١ غـٓٛٚض٣ ثاض ز٫٩ض١ٜ٠ٚ٠، ن١ ٥ُٝعا٣ ع١قس٠ن٣١ نطا٠ٚ ١٥ّ ض٩شا١ْ ز٠غـت بـ١ناض ز٠نط
ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ زٖ٪ى ق٪ْاغ٢ ١ٜى، ق٪ْاغ٢ ز٢َ٠ٚٚ ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ زٖـ٪ى، ثـط٩ش٣٠ زضٚغـتهطز٢ْ ٥ـاٚٚ ٥ـاٚ        

َٟ ب٪ ثط٩ َٟ،           ٠ٚضطط٣ ْٛ َٝـس٣، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ٥ـانط ش٣٠ ٥ا٣ٚ زٖـ٪ى، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ظاخـ٪، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ٥اَ
َٝهـطز، ثط٩ش٠نـا٢ْ ٥ـاٚ ٖـ٣َٚٛ١ ثـط٩ش٣٠ غـذلاتٝذ٢ ٚ طـ١ٚض٠ٕ،              َٜعإ يـ١ غـ١ض٠تا َـٔ ٥اَـاش٠ّ ث ت١بٝع٢ بـ١ض 

َِٝ ي١غـ١ض٣ٚٚ    َٝه٣ٚٛ ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ثط٩شا٣١ْ ن١ٚا َٔ ز٠َيـ َٝه١ ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض٠ٚ٠ٜـ١، ١٥َـ١ نـ١ْس غـايَ      111ت
َٞ بهـات، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ّ ث٬ْـ١         َٝبـ١د سه١َٛت تٛاْا٣ ٣٠ٚ١٥ ١ٖب٠ٚٛ ن١ٚا ١٥ٚ د٪ض٠ ثط٩شا١ْ ي١غـ١ض بٛزدـ١ د
َٝت ٥اؾت٢ خـإ نـ١ٚا    ٍَ ١ْٝ، ب٫َ١ّ زَيٓٝا ب َٝو ٚ زٚٚ غا َٝه٢ غاَي َٜو، ١ٜع٢ٓ َٛز٠ت َٜو ٚ ض٩ش ب١ض اغت٢ ٢ٖ ؾ١ٚ

َُٝــــ١ ١ٜنــــ١ّ ن٪بْٛٚــــ٣٠ٚ١ ١٥صت  َٛــــ٢ْ١ ٠ٚظاض٠شيــــإ ب١غــــت٠ٚٛ، يــــ١ ١٥ٚي١ٜٚــــ١ت٢ ١ٜنــــ١ّ ض٩ش٣ نــــ١ ٥
َُٝــ١ نــاض٣     َُٝــ١ يــ١ ١٥ٚي١ٜٚــ١ت٢ نــاض٣ ٥ ١َسع٠ض٠ناْٝؿــُإ ٚاٜــ١، بط ٜاضَــإ زا٠ٚ ١ٜنــ١َري ٥ــ١ضن٢ نــاض٣ ٥
َٝػــتاف بــ١ضز٠ٚاّ ز٠بــري ٖــ١تانٛ ٥ــ١ٚ ض٩ش٣٠ ٥ــ١ٚ  َٝــت، ت١ضنٝعٜؿــُإ ي١غــ١ض ٠ٚ١٥ٜــ١ ٚ، ٥ ثط٩ش٠نــا٢ْ ٥ــاٚ ب

َٝت، ز٠ضباض٣٠ ١َٖٛٚ ١٥ٚ باب١تـ  ٣١ نـ١ٚا ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ ض ٚٚزا٠ٚنـا٢ْ ٖاتٛنـ٪، ٥اؾـت٢       ١ٖز٠ؾ١ ت١سكٝل ز٠ب
َٜيانا٢ْ ٖاتٛنـ  ( طاسم ٚ دطاٛز  ٕ ٚ )٪خإ ز٠بٛٚا١ٜ د١ْابت ١٥ٚ باب١ت١ ١ْخ١ٜت١ غ١ض ؾاض٠ٚا٢ْ، نْٛه١ ض 

َُٝـ١           َٝـت ٥ٝؿـ٢ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ َـٔ ْٝـ١، ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ ٥ َٜيا ز٠ض٠ن١ٝنإ، ن١ س١ٚازٜػ٢ ي١غـ١ض زضٚغـت ز٠ب ض 
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ــا ْاٚخ٪   َٜي ــ١ يــ١ ض  ــه١نإ، نــانهطز٠ٚ١ْ ٚ       ب١ضثطغ ــ١نا٢ْ ْاٚؾــاضٚ ؾاض٩ن ــ١ ؾــ١قا١َ ْاٚخ٪ٜٝ ٜٝــ١نإ، ٚات
 َٞ َٝطاٜٝا٣١ْ ن١ٚا س١ٚازٜػ٢ ي َٜيا خ َٜيا ز٠ض٠ن١ٝنإ ٚ ١٥ٚ ض  َٝساْٝإ ي١ ١٥غت٪٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝ، ض  ث١ض٠ث

ــٝإ       َٝهٝؿ ــ١ ٚ، َٛزٜط١ٜت ــا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْٜ ــ٢ ٥ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــط٠ ن ــ٢ ت َٝه ــ٠ٚ١ ٠ٚظاض٠ت ــت، ٥ َٝ ــت ز٠ب ــ١، زضٚغ ٜ١ٖ
َٜيا ٚ بإ ٚ ١٥ٚا١ْ ز٠نات، ظ٩ض غٛثاؽ. ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت١ٝى ١ٜ١ٖ، ن١ٚا غ١ضث١ضؾت٢ ناض٠نا٢ْ ض   ب١ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ٥اؾت٢ خإ؟ ؾ١ضَٛٚ  ت

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع َــٔ ٥اَــاش٠ّ بــ١ ٥ا َٝــسا ٥اَــاش٣٠  بــ٫َ١ّ بــ١ض  َــاصت٢ ٠ٚظاض٠ت١نــ١تإ زا، نــ١ غــ١باض٠ت بــ١ ؾــ١قاّ ٚ دػــٛض ت
َٝه٢ ظ٩ض            َٝت َٜيـاٚ بـا٢ْ ْاٚؾـاضٜـ ٚ دػـٛض٠ناْٝـ بـ١ نـٛاي َٝهطا٠ٚ ي١ ٖـ١ز٠ؾ٢ ١ٜنـ٢َ١ ٜاغـان١ٜ١، بـ٫َ١ّ ض  ث
َٜــت، ٥ــ١ٚاْٝـ ٜــ١ع٢ٓ بــ١ز٠ض ْٝــ١ يـ١ٚ ض ٚٚزاٚٚ يــ١ٚ ظٜاْاْــ٣١ نــ١ يــ١ شٜــا٢ْ خــ١َيو    َٞ ز٠نط َٝبــ١د خـطاخ د

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ.ز٠ن ٚ١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ي١بـ١ض ثطغـٝاض٠ت٢ ض ابهـ١ٜٔ، بـ٫َ١ّ ب١زاخـ٠ٚ١ ض ٚٚزا٠ٚنـ            َُٝـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ نـ١ ٥ ا٢ْ ٖاتٛنـ٪،  زٜػإ ز٠َي
َٜيـا ْاٚخ٪ٜٝـ١نإ، ؾـ١قا١َ             َٝطا١ٜناْـ١، ٜـ١ع٢ٓ ض  َٜيـا خ َٜيـاٚ باْـ٠ٚ١ ٜـإ ٖـ٢ ض  ١ٜع٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا بـ١ٖ٪٣ ض 
َٜع ٥اؾت٢ خإ، ن١ٚا ؾ١قا١َ ْاٚخ٪ٜٝـ١نإ ٖـٝض    ٍَ ب١ض  َِٝ َٔ ٖاٚض ا ِْٝ ي١ط١ ًَ ْاٚخ٪١ٜٝنإ، سيبٛضٕ ن١ ٚا ب

ــ١نا    ــ١قا١َ ْاٚخ٪ٜٝ ــ١ ؾ ــ٣٠ٚ١ ن ــ١، ب٪٥ ــ١نٝـ ْٝ ــ١ٚا     ٥اَاش٠ٜ ــ٣١ ن ــ١ٚ ٚتٓ ــ١تا ٥ ــاخٛز ٖ ــ١ ٜ ــو ْٝ َٜ ٠َٛٝض ٕ ث
َٜيــا خاضد١ٝناْــ١ زٚٚثــات٢ ز٠ن١َــ٠ٚ١ يــ١    َٝٓاٜــ٠ٚ١، ز٠ضبــاض٣٠ ض  ٠َٜٛب١ضاٜــ١ت٢  ٖاتٛنــ٪٣ بــ١ صيْٛٚــ٣١ ٖ ب١ض 
َٜيـا         ١َُٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ يـ١ٚ ٜاغـا١ٜف زا ٖـات٠ٚٛ ٥اؾـت٢ خـإ ١َب١غـتت ض  ١َُٝ زا١ْٝ، ١٥طٝٓا ٥ ١٥ضن٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ٥

َٝت٢ باف ١ْب٢ْٚٛ ثط٩ش٠نإ ٠ٚ١٥ ب١زٚازانٕٛٚ ١ٜ١ٖ ْاٚخ٪١ٜٝنا٢ْ ْاٚ ؾاضٚ  ؾاض٩نه١نا١ْ، ١َٚظٚع٢ نٛاي
َٝـو نـ١ٚا             َٝـت، س١قٝك١تـ١ٕ نات َٝـت ٥ـ١ٚ سهـّٛ نطزْـ١ بـ١ َٛغت١َػـ١نات٠ٚ١ ب ٚ، َٛخت١ب١ضات ١ٖٜـ١ ٚ ز٠ب
ثط٩ش١ٜ٠ى ١َٖٝؿ١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ب٪٣ ١ٖٜـ١ زاٚا٣ َٛغت١َػـ١ى ٚ ؾشٛقـات٢ ٖـ١ض داز٠ٜـ١ى ٜـإ       

َٜ ٔ         بهات و١ٖض ثطز َٝـسا بهـ١ٜ َٝه٪َيٝٓـ٣٠ٚ١ ت َٞ بهـات ي َُٝـ١ نطزسيـإ، زاٚاَـإ يـ َُٝـ١ سـاظضٜٔ، ٖـ١ض     ،، نـ١ٚا ٥ ٥
َٝت غ١ضزاْٝإ  َٜيا٣ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ،   ٠ٚنٛ يٝص١ْ ب َٝهٝـ د١ْابتإ   ب١ ؾ١ض٢َ ١ٜع٢ٓ ي١ ض  نات

َٝت، ٢َٝ نطز ب َٝب١د ٥ـ١ٚا سـاظضٜٔ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١     به١ٕ، ثطغٝاض ي١غ١ض ١ٖض ثط٩ش١ٜ٠ى به١ٕ ن١ ٠ٚظاض٠ت د
َٜٝٛػت بس٠ٜٔ ٚ، غٛثاؽ.  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝت٠ٚ١  َٝػ َٝػتا ناى س١َ١ غعٝس، ب٫َ١ّ ض٠ظيت بتً َٝه٢ ن١ّ به٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ. ٥11  غ٥ٛايت نطز٠ٚٚ ؾت
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٓـ  َٝطٖاتٔ، ثطغـٝاض٣ ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ز٠َـر ز٠نـ١ّ، ي١بـ١ض قػـ١ن٣١ دـ١ْابت،         ب١غ١ض ناٚ، َ ٝـ زٚا٣ بـ١خ
َاغــت١ض ث٬ْــ٢ ؾــاضٚ ؾاض٩نــه١نإ ثــاض٣٠ بــ٪ ت١خػــٝؼ نــطا٠ٚ، بــ٫َ١ّ ٥اَــاش٣٠ نــطز نــ١ نــٜٛٚت١ بــٛاض٣    

َٜهٝإ، ب٫َ١ّ َٔ ي١ غ١ضنا٠ٚ٠ٚ بٝػت١َٚٛ ٚ ي١ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ، ن١ ظ٩ضب َٞ نطز٠ٚ١ْ ١ْٖس َٝب١د ٣١ د
َُٝا٢ْ، نـ١              ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ْـ١زضا٠ٚ بـ١ ن٪َجاْٝـا ٚ، ز٠زتـ٢ غـ٥ٛازي ز٠ّٚٚ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ َاغـت١ض ث٬ْـ٢ ؾـاض٣ غـً
َٝٔ ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ           َُٝا٢ْ، نـ١ َٝعُـاض٣ َٛخت١غـٔ ز٠َيـ َٝو َاَ٪غـتا٣ ظاْهـ٪٣ غـً زضٚغت نطا٠ٚ  ي١ٜ٫١ٕ ن٪١ََي

َُٝا٢ْ بط ٟ  َٜت، ؾاض٣ غً َٞ بهط َٝب١د َٝت، ٠ٚنٛ ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ٥ٝتـاَي٢  ًَٝاض ز٫٩ض ظ٠ض٠ض١َْ 31ث١ْ٬ د س ز٠ب
(SGI      ٥ـ٠ٚ١ف زا ٍَ َٝؿٓٝاض٠نإ ٚ ض٠خ١ٓنا٢ْ َاَ٪غتاٜا٢ْ ظاْه٪ٜإ ثؿـت ض اغـت نطز٠ٚٚتـ٠ٚ١، ي١طـ١ ( َٔ ث

َٝه٢ تط زٜػإ زٚٚ ثطغٝاض٣ تـط ز٠َـر    د١ْاب٢ ٠ٚظٜط َٛغاز٠ق٣١ ١٥ّ َاغت١ض ث١ْ٬ ١َٖي٣١ٜ١ نطز٠ٚٚ، خاَي
َٜيـــا طـــطتٔ َٝؿـــت٢ٓ تـــ١داٚظات، ٥ـــ١ٜٚـ بـــ١ ٥ٝؿـــطاظ نطزْـــ٢ ظ٣ٚ٠ ٚ  ز٠نـــ١ّ، ٥ـــ١ٜٚـ ١َغـــ١ي٣١ ض  ٖ١ْ ٚ

ٍَ ٥ــ٠ٚ١ ب٪نــ٢ ظ٣ٚ٠ زابــ١ف ْانــ١ٕ ب١غــ١ض ٖا٫َٚٚتٝــإ؟ ٚ نــ١ ٖا٫َٚٚتٝــ١ن٢ ظ٩ض ١ٖٜــ١  زاب١ؾــهطز٢ْ، ي١طــ١
َٜت٢َ، ٥ـ١َط٣ ظ٣ٚ٠       َٝػـتا ظ١ٜٚ٠نـ٣١ ْـازض ض٠ق٢َ١ ظ١ٜٚ٠ن٣١ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ض٠ق١َ١نا٢ْ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب٫َ١ّ تـا ٥

ٍَ ٚ         ١2116 ي١ )٠ٚضططت١ٓن٣١ ١ٖٜ ٢َٝ خـا َٝؿذلٜؿـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ٖا٫َٚٚتٝاْـ١ َـ١سطَٚٔ ٚ بـ١ث (ـ٠ٚ١ يـ١ ث
ب١َٛغت١س١قات٢ خ٪ٜإ ٠ٚضٜإ ططت٠ٚٛ، ب٪ صيْٛٚـ١ َاَ٪غـتانا٢ْ ١َٖي١جبـ٣١ ؾـ١ٖٝس، غـٝس قـازم، نـ٫١ض،        

َُٝا٢ْ ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا نـ١ ظ   َٜو خ١َيه٢ تط ٚ ٖا٫َٚٚت٢ تط ي١ غٓٛٚض٣ غً ٍَ، ضا١ْٝ، ١ْٖس ٍَ  ن١َه١َا ٣ٚ٠ نؿـتٛنا
َِٝ ٚاٜـ١ يـ١ )           َٜـت قـ١ض٠ب٣ٚٛ دٛتٝـاضإ ثـ َٝـو نـ١ ٥ٝؿـطاظ ز٠نط َٜت١ غٓٛٚض٣ ؾـاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ، نات %(ــ١ٝ،  3ز٠ن١ٚ

             ،ٍَ َٝؿـ١ زضٚغـت نـطزٕ بـ٪ سهَٛـ١ت ٚ ب١تاٜبـ١ت٢ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ نؿـتٛنا َٝتـ١ َاٜـ٣١ ْـاض اظ٣ ٚ ن ١َ١٥ف ز٠ب
   ١ٜ٠َٛٝ ــت ٚ ب١ؾــ َٜ ــو ْانــ١ٕ نــ١ ٥ــ١ٚ قــ١ض٠ب٠ٚٛ ظٜــاز بهط َٜ ــت، نــ١ ٖا٫َٚٚتٝــإ ٚ ب١تاٜبــ١ت٢   ب٪نــ٢ ناض َٝ ى ب

َٜٔ؟ ١َغ١ي٣١ تاث٪ نطز٢ْ خا٠ْٚٛنإ، ن١ ْٝي١ضا١ْٝن٢ ظ٩ض٣ ٣٫ ٖا٫َٚٚتٝإ زضٚغـت   دٛتٝاض٠نإ ض اظ٣ بهط
َٝـت يـ١ خعَـ١تيٛظاض٣ ٚ،         َٞ بـ١ف ب َٝت ي١ غـٛيؿ٣١ عـ١قاض، بـ َٞ ب١ف ب نطز٠ٚٚ، نْٛه١ ٚا ز٠نات ٖا٫َٚٚت٢ ب

َٞ تاث  ــ٠ٛ نــٝتإ نــطز٠ٚٚ  ٠ٚ١٥ْــس٣٠ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠ بــ١   خاْٜٛٚــ١ن٢ ظ٩ض ١ٖٜــ١ نــ١ بــ َٝ َٝؿــ١ٜ١ن١، ٥ ٪ٜــ١ ٚ ن
َٜو يـ١              َٝه٢ تـط بـ٪ خعَـ١ت٢ ٖا٫َٚٚتٝـإ ٚ ي١بـ١ض ب١ضش٠ٚ٠ْـس٣ طؿـت٢ بـ٪ ١ْٖـس َٝـ٠ٚ٠ٛ؟، خـاَي ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ٥
َٝهــطز، بــ٫َ١ّ َــٔ   غــ٫١س١ٝت١ٝنإ ْــاز٠ٕ بــ١ غــ١ض٩ن٢ ؾــاض٠ٚا١ْٝنإ؟، ١َغــ١ي١ٕ يــ١ ض اث٪ضت١نــ١ ٥اَــاش٠ت ث

َٝٔ  ث٠ٜٛ١ْس َٜعٜإ نطا٠ٚ، ب١ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْنا٠ٚ١ْ ز٠َيـ َٝؿت نطز٢ْ ب١ض  َٝو ن١ باغ٢ باْيٗ ِٜ نطز٠ٚٚ ي١ نات
َٝـ٢            َٜص٠ٜـ١ى يـ١ٚ زاٖاتـ٣١ نـ١ ١ٖٜاْـ١، بـ٪ صيْٛٚـ١ بـ١ ث ١َُٝ غ٫١س١ٝشيإ ١ْٝ، ب٪ صي١ْٚٛ خ١ضز نطزْـ٢ ض ٥

َٝسا١ٜ ٚ، ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ض ٩تٝٓٝات، ض ٩تٝ َٜو ؾت٢ تط ن١ غٛٚز٣ طؿت٢ ت ٓٝات٢ ٥ٝـساض٣ نـ١ ٥ـ١ٜٚـ بـ١ٚ     ١ْٖس
١َٜٓٚاض ٚ ١َحتـ١ف، نـ١       َِٝ ٚاٜـ١ ٥اطـازاض٣ ؾـٛ َٝه٢ تط ث َٜت١ ب١ض، خاَي َٝه٢ تط ز٠طط َٜٓ َٟ ٚ ؾٛ غ٫١س١ٝتٝا١ْٚ ض 
َُٝا٢ْ، َـٔ ْانـ١ُ ْـاٚ ت١ؾاغـ٠ٚ١ًٝ، نـْٛه١ يـ١ غ١ضنـا١ٜ٠ٚن٠ٚ١         َٝؿ٣١ ظ٩ضٜإ ١ٜ١ٖ ب١تاٜب١ت٢ ٣٠ٚ١٥ غً ن
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َٝي١ٜؿــت٠ٚٛ ي١غــ١ض  َٜو ظاْٝــاضِٜ ث َُٝا٢ْ ٚ ٥ــٝـ ٚ ناض٠ناْٝــإ ٚ نــ٪١ْٝت٢  ١ْٖــس ١َٜٓٚاضٚ ١َحتــ١ؾ٢ غــً ؾــٛ
َٝه٢ تـط يـ١           َٝؿ٣١ ط١ٚض٠ٜإ ١ٜ١ٖ، بـ٪ ناض٠غـ١ض ْـ١نطا٠ٚ نـ١ د١ْابٝؿـتإ ٥اطـازاضٕ؟ خـاَي َٝؿ١ناْٝإ، ن١ ن ن
َٜـت، نـ١          َٝبٕٛٚ زضٚغـت ز٠نط َٝه٢ نـ٪ٕ ٚ تـاظ٠ٚ ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا ن٪َـ١َييا٣ ْٝؿـت١د ؾاضٚ ؾاض٩نه١ناْسا  ط١ض ٠ن

َٝت ١ٖ َٜـت؟         ز٠ب َٜـت، بـ٪ ْانط َٝـت، نـ١ ٥ـ١ّ خع١َتيٛظاضٜاْـ١ ز٠نط َٜهٝإ خع١َتيٛظاض٣ ي١غ١ض ؾـاض٠ٚا٢ْ ب ْس
َٜط ظ٣ٚ٠  َٝت٠ٚ١ٝ، ي١ض ٣ٚٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثط٩ش٠نا٢ْ ش َٝسا١ٜ ي١ ض ٣ٚٚ ْع٢َ نٛاي َٝؿ٣١ ظ٩ض٣ ت َٜت ن َٝهٝـ ز٠نط نات

َٜت١ٚ َٞ ْان١ٕ، قرلتا٣ٚ داز٠ٚ ن٪١ْ٫َنإ ز٠ن١ٕ زٚاتط برلٜإ ز٠ن١ٚ َٝب١د َٜـط ظ٠ٜٚٝـ١نإ، زٜػـإ    د ٠ ثط٩ش٠ ش
َٝ َٝهسا٢ْ داز٠ٚ ن٪١ْ٫َنإ ٚ ١َ١٥ف ب١ ١ٖز٠ضزا٢ْ ثاض٠ٚ غاَا١ْٝن١ ٚ، غٛثاؽ ي١ب١ض نات١ن١ ز٠ب ت١ َا٣١ٜ ت

 ٠ٚ١٥ نٛضمت نطز٠ٚ٠.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 باؾ١، ز٠غت خ٪ف ناى س١َ١ غعٝس، ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع   زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿت٠ٚ١، ز٠ضباض٣٠ َاغت١ض ث٢ْ٬ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ، ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثاض٣٠ نـ١ تـ١خاْهطا٠ٚ    ٠َٚي٬ ٖٝه٢ ١ْٖ
َٜعإ زضا٠ٚ ب١ ن٪َجاْٝانإ ٚ، زٜعآٜٝإ نطا٠ٚ ٚ، ي١ يٝػـت١ناْٝا  َٜت نـ١   ب٪ َاغت١ض ث١ْ٬نإ ب١ض  ٕ ز٠ضز٠نـ١ٚ

َٝػتا ي١ٚ بٛاض٠زا خ١ضز ب٠ٚٛ ٚ،  9بط ٟ ن٪تا٢ٜ ْعٜه٣١  َاغت١ض ثـ٬ٕ يـ١ نٛضزغـتإ     07ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ١ٖتا ٥
َٜـت بـ١             َٜـت بـ١ زٚٚ ق٪ْـاؽ ز٠زض َٜـت ٚ، يـ١ّ َاْيـ١زا ضاط١ٜاْـس٢ْ بـ٪ ز٠نط َٝػتا ب١ ٚضز٣ ناض٣ ي١غـ١ض ز٠نط ٥

َٜٝٛػـتٝـ ْانـات، سيبـٛضٕ ١٥طـ١ض ْـا        ن٪َجاْٝا٣ ثػج٪ض ٚ ب١ َْٛاؾ١غ١ ب١ ت١ْس٠ض، ب٪٠ٚ١٥ ٣ نـ١ٚا تـ١بٝع٢ ث
َٝري ٢ٖ ثط٩ش٠نإ بـ٪ ٥ٝػـتؿاز٠ يـ١ ٠ٚقـت زا، نـْٛه١ ي١بـ١ض ز٠غـت زا         ًَ ْا٣ٚ ٠ٚ١٥ناْٝـ ساظض٠، ٣٠ٚ١٥ با ب
َٝو ن١ٚا بـ٪   َُٝا٢ْ ٥اَاز٠نطا٠ٚ، َاغت١ض ث٬ٕ نات ١ٜ١ٖ، ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ ن١ َاغت١ض ث٢ْ٬ ؾاض٣ غً

َٜو ٥اَا َٜت، ز٠ٜإ ن٪ض  ٚ زلٝٓاض ب٪ طؿت ؾ١ضَاْي١نإ ٚ ن١غ١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نا٢ْ ١٥ٚ ؾاض٠ ١ٖض ؾاض ز٠ ز٠نط
َٝب١ٝٓٝنإ ٠ٚضز٠ططٕ، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ ت١ْٗا ْٝـ١ ٚ   َٜت، ض٠خ١ٓٚ ت ٜاخٛز ١٥ٚ ؾاض٩نه١ٜ١ ١٥صتاّ ز٠زض

َٝٝسا ب١ؾساضٕ، َاَ٪غتا َٝٝسا ب١ؾـساضٕ،  ٣٠ٚ١٥ ن١ َاغت١ض ث٬ٕ ٥اَاز٠ ز٠نات، ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ت ٜا٢ْ ظاْه٪ ت
َٝــت ض٠نــاٚ نــطا٠ٚ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا     َٜٝٛػــت بــٛٚ ب َٝؿــه١ف نــطإٚ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا ث َٝؿــٓٝاضا١ْ ث ٥ــ١ٚ ض٠خٓــ١ٚ ث
ــ١ٚ           ــ١َٛٚ ٥ ــاف ٖ ــ١ْابتإ ث ــ١عًَٛات٢ د ــ٪ َ ــ٠ٚ١ ٚ، ب ــت ٫َ٠ّٚ زضا٠ٚت َٝ ــٛٚ ب ــ٠ٚ١ ب ــ١ ٫َ٠ّٚ زاْ ــت٢ ب َٜٝٛػ ث

َٜت ب٪َا٣٠ٚ َ َٜت ٖـ١ض  ٥ٝذطا١٥تا١ْ َاغت١ض ث٬ٕ ٥ٝع٬ٕ ز٠نط َٝو ي١ ١َٖٛٚ ز٠ظطانا٢ْ ضاط١ٜاْسٕ، ز٠ٚتط اْي
َٝو ٥ٝعذلاظ٣ ي١غ١ض ث١غ١ْس نطز٢ْ ١٥ّ َاغت١ض ث٬ْـ١   َٝو، ١ٖض ١ٜ٫ْ َٝو ي١ د١ضٜس٣٠ ضزل٢، ١ٖض ن١غ ن١غ
َُٝا٢ْ ٠ٚن٢ ١َٖٛٚ ؾاض٠نا٢ْ تط ٥ـ١ّ ق٪ْاغاْـ٣١ ٖـ٣َٚٛ١     ١ٜ١ٖ، ثاؾ٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا َاغت١ض ث٢ْ٬ ؾاض٣ غً

َٝيــا٣  بط ٜــ٠ٛ، ٥ٝٓذــا َاغــت١ َٝتــ١ د َٜهٝـ ١ْب َٝــو ٚ ٖــٝض بط ٜــاض ض ثــ٬ٕ ث١غــ١ْس نــطا٠ٚ ٚ، ض ٠ْيــ١ ٖــٝض قاْْٛ
َٝت )    011ق١ْاع١ت ٚ ض٠ظا١َْس٣ ) َٞ    011%(ـ٢ ١َٖٛٚ خ١َيه٢، ٖـٝض ٜاغـا١ٜى نـ١ ز٠ضز٠نـ %(ــ٢ خـ١َيه٢ ثـ

َٝت، ز٠ضبـاض٣٠ ن٪َجاْٝـا ٥ٝتايَ       َٝه٢ ٥ٝعذلاظات ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ ٖـ١ب ١ٝنـ١،  َٛقت١ْع ١ْٝ، بط ٚا ز٠ن١ّ ب١ؾ
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َٝو ب٠ٚٛ ي١ٚ ن٪َجاْٝا٣١ْ ن١ٚا َْٛاؾؼ ب٠ٚٛ ي١ ث١ً، ي١ ثط٩غ١ن١ ثاف ز٠ضن٢ْٚٛ ثط٩غ١ن١ ٥ـ١ّ   ١َ١٥ ١ٜن
َٜه٢      َٝٛإ ن٪َجاْٝانا٢ْ ز٠ظاْري يـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ي١غـ١ض نـاض َٝو ي١ ضناب١ض٣ ْ ١َُٝ ب١ ب١ؾ باب١ت٣١ ٚضٚٚشاْس١ٜ، ٥

َٜت٠ٚ١، ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـ١ٚ غـ٢ ًَٝـاض٠ َـٔ زاٚا       َٜع        ٠ٖٚا ؾت ب٬َٚز٠نط يـ١ نـاى س١َـ١ غـعٝس ز٠نـ١ّ، ١٥طـ١ض بـ١ض 
َٝـت ي١غـ١ض             َٜو ز٠ب َٝهـ١ٚت٢ٓ ؾـاض َٜت، تـ١عيري نطزْـ٢ ظ٠ض٠ض ث دـ١ْاب٢ غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ٥ٝذـاظ٠ بؿـ١ضَٛ
َٝه٪َي٣٠ٚ١ٓٝ ن١ٚا نطا٠ٚ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ باب١تـ١ٚ قـ١ضاض زضا٠ٚٚ      َٝت، ١٥ٚ ي ب١َٓا١ٜن٢ ٜاغا٢ٜ ٚ ظاْػت٢ زضٚغت ب

َُٝا٢ْ  خ٬َ١ْس٢ْ ب٪ نطا٠ٚ، ن١ٚا ؾـاض٣   ًَٝـاض   01ًَٝـاض ز٫٩ض ظ٠ض٠ض ز٠نـات، َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ نـ١ٚا       01غـً
٢َُٜ نٛضزغـتإ ٖـ١ض بـ٪ برلخػـت٠ٚ١ٓ،        َٞ غاَي٢ ٖـ١َٛٚ ٖـ١ض ٠َٛٝ ن١ ز٠نات١ بٛزد٣١ غ ز٫٩ض ب٪ ١َعًَٛات٢ ٥

٢َُٜ نٛضزغتإ ظ٠ض٠ض بهـ  َٞ غاَي٢ ١ٖض َٝهط ا٣ بٛزد٣١ غ َُٝا٢ْ ب١ ت١ْٗا ي١ زاْا٢ْ َاغت١ض ث٬ٕ ت ات، ١٥ط١ض غً
َٝه٢ ط١ٚض٠ٜـ١، َـٔ ت١سـ١َٛزي          َٝذي؟، ب٪١ٜ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ ب١ض اغـت٢ ١٥َـ١ ١َغـ٦ٛي١ٝت َٝت   نطاب ١ٜع٢ٓ ز٠ب
َٜت٠ٚ١، ٜاخٛز َٛغت١َػـ١نات٢   َٞ ب١َيي١، زاٚا ز٠ن١ّ ن١ٚا ٜإ ١٥ّ ثطغٝاض٠ ١٥ٚ سٛن١ُ غ١سب بهط ْان١ّ ب١ب

َُٝا٢ْ بـ١ غـ٢ ًَٝـا    َٝه١ٚت٢ٓ ؾاض٣ غً َٜٝٛػت ب١ غ١غياْس٢ْ ظ٠ض٠ض ث َٜـت،    ث َٝؿـه١ف بـ١ ٠ٚظاض٠ت بهط ض ز٫٩ض ث
َٜع غــ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيــ١َإ ٚ دــ١ْاب٢ غــ١ض٩ن٢ ث١ضيــ١َإ ز٠نــ١ّ، َــ١ٚظٚع٢     زاٚا٣ ٥ــ١ٚ ٖاٚناضٜــ١ يــ١ بــ١ض 
َٜـت، ١ٜنـ١ ٥ٝساضٜـ١نإ          َٝؿـت٢ٓ تـ١داٚظات بـ١ضز٠ٚاّ نـاض٣ ي١غـ١ض ز٠نط َٝؿت٢ٓ ت١ُٝنا٢ْ، ١ْٖ ت١داٚظات ١ْٖ

ْـ     ٢َٝ بط ٜاض خ٪ؾـٝإ ٜـ١ع٢ٓ غـ١ض٩ن٢ يٝص َٝؿـت٢ٓ تـ١داٚظاتٔ، دـ١ْابتإ ز٠ظاْـٔ نـ١ٚا ٠ٚظاض٠تـ٢       ب١ث ٖ٣١ ١ْ
َٝو،        َٜٓ َٝـع بب١ٜٓـ١ غـ١ض ؾـٛ َُٝـ١ ْـاتٛاْري ٖ َٝؿت٢ٓ ت١داٚظات٢ ١ْٝ، ٥ َٞ نطز٢ْ ١ْٖ َٝب١د ؾاض٠ٚا٢ْ ٥اي١ٝت٢ د
١َُٜٝــ١       َٝو بــ٪ ضٚٚبــ١ض ٚٚ بْٛٚــ٠ٚ١ ١َغــ١ي١ٕ، ٥ــ٣٠ٚ١ ي١غــ١ض ٥ َٜٓ ــ١ض ؾــٛ َُٝــ١ ْــاتٛاْري ٥ايٝــات بب١ٜٓــ١ غ ٥

َٝت ٥ٝذطا٥ات٢ ٜاغا٢ٜ يـ١ تـ١ض٠ؾ٢ ؾـاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ    ٥ٝذطا٥ات١ ٜا َٝهٝـ ت١داٚظات نطاب َٜٓ غا١ٜٝنا١ْ ٚ، ي١ ١ٖض ؾٛ
َٜت ٚ، ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ف      َٞ بـسض َٜيا٣ ض زل٢ ثـ َٝت، ض  َٝو ن١ٚا ب١ ت١داٚظ به نطإٚ ٚ، َ٪َي١ت ١ْزضا٠ٚ ب١ ن١غ

َٜ َٞ ٖات٠ٚٛ ي١ ١ْٖس َِٝ بـ١ض٠ٚ ْـ١َإ    زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ ض٩ش ب١ ض٩ش ض ٚٚ ي١ ن١ّ ب١ْٚٛ ٚ، ٚا٣ ي ًَـ َٜٔ ن١ٚا ب و ؾٛ
َٜػـاٚ ؾـتا٣١ْ نـ١ٚا          َٝـت، بـ٫َ١ّ بـ١ّ ٖـ١َٛٚ ٜاغـاٚ ض َٝت، نْٛه١ ١٥ٚ زٜاضز١ٜ٠ ض٠ْي١ زٜاضز١ٜ٠ن٢ ن٪ٕ ب ز٠ن
ــو ٥ــ١ّ زٜاضز٠ٜــ١ ض ٚٚ يــ١ ١َْاْــ١، ز٠ضبــاض٣٠ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا      َٜ ز٠ضنــٕٛٚ َٛعاي١دــ٣١ بــ٪ نــطإٚ نــ١ْس داض

َٜت، ت ًَط َٝ َٜو غـ١زإ ثاضنـ٣١ ظ٣ٚ٠ زاب١ؾـهطا٣ٚ     زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ت١داٚظات ١ْٖ َٝػتا ي١ ١ٖض ؾـاض ١بٝع٢ ٥
َٝؿ١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٣ٚ١٥ ن١ زاب١ف ١ْنطا٠ٚ ٜاخٛز ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا زاب١ؾـهطا٠ٚ،   بْٛٝات ١ْنطاٚ ١ٖٕ، ١ٜع٢ٓ ن
َٝؿ١ن١ نطز ي١ ط١ٜاْس٢ْ خع١َت طٛظاض٣ ٚ ١٥ٚا١ْٜـ١، نـ١ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ب١ضْاَـ٣١       ي١ غ١ض٠تازا َٔ ٥اَاش٠ّ ب١ ن

١َُٝ زا ز َٜـت، بـ٫َ١ّ ٖـ١تا٠ٚنٛ ٥ـ١ٚ      ٥ ١َُٝ ب١ٜ١نذاضٜـ ت١بٝع٢ ي١ٚ ٫َٚت١ ظ٣ٚ٠ زاب١ؾـهطزٕ ضاْاطرل َٝت ٚ، ٥ ٠ب
َُٝـ١ بـ١ زَيٓٝاٜٝـ٠ٚ١ ز٠غـت بـ١       َٝهطز ١٥ٚ نات ٥ ١ٖز٠ؾ١ ت١سكٝل بهات ٣ٚ١٥ تط ناى س١َ١ غعٝس ٥اَاش٣٠ ث

َٜت٠ٚ١، تاث٪ ١ْنطز٢ْ ظ٣ٚ٠ نؿتٛناَي٢ ١َ١٥ ثطغٝاض٣ نٛا َٝؿتا، ي١ ثطغـٝاض٣  زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ز٠نط ض١َ٠ ٖ
َٜت١ غٓٛٚض٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٥ٝؿطاظ نطز٢ْ،  َٝت ظ٣ٚ٠ نؿتٛناَي٢، ن١ ز٠ن١ٚ نٛاض٢َ٠ ناى س١َ١ غعٝسٜٔ ن١ ز٠َي
٢َٝ ٥ـ١ٚ ٜاغـاٜٝا١ٜ١ْ نـ١ٚا يـ١          َٝو بـ١ث ١ٜع٢ٓ نٛشاْس٠ٚ١ْٚ ق١ض٠بٛٚ نطزٕ، ٖـ١ض نٛشاْسْـ٠ٚ١ٚ قـ١ض٠بٛٚنطزْ

َٜع٠ٚ٠ ز٠ضنٕٛٚ، بـ١  ٍَ سهَٛـ١ت        ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ ب١ض  َٜب١غـت٣١ نـ١ٚا خـا٠ٕٚ ََٛيـو ي١طـ١ ٢َٝ ٥ـ١ٚ طط ث
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َٝه٢  َٝهٝـ ١ٜ١ٖ0ت٢، ب١َي٢َ ب١ؾ َٜت٠ٚ١،ب١ؾ َٝهٝـ  00% ز٠ٜيط َٜت٠ٚ١، ب١ؾـ ٢َٝ   01% ز٠ٜيط َٜتـ٠ٚ١ بـ١ث % ز٠ٜيط
١ْٚعٝـ١ت٢ ََٛيهٝــ١ت٢ ٥ــ١ٚ خــا٠ٕٚ ََٛيهــ٣١ نــ١ٚا ١ٖٜــ١ت٢، بــ٫َ١ّ ٥ــ١ٚ ٜاغــا٣١ٜ نــ١ ث١ضيــ١َإ طــ٪ض ٟ، ٥ــ١ٚ  

َٜص٠ٜــ٣١ بــ١ضظ نــط َٞ ز٠نــ١ٜٔ نــ١ ث١ضيــ١َإ ث١غــ١ْس٣ ز٠نــات،   ض  َٝبــ١د َٜص٠ٜــ١ د َٝيَٛــإ ٥ــ١ٚ ض  َُٝــ١ ب ز٠ٚ٠ ٥
َٝٓذ١ّ ٢ٖ خـاْٛٚ يـ١ ؾـاضٚ ؾاض٩نـه١نإ، نـ١ َاٜـ٣١ ْٝي١ضاْٝـ١، ثـط٩ش٠          ز٠ضباض٣٠ تاث٪ ١ْنطزٕ ثطغٝاض٣ ث

َٜع٠ ضاثـ٪ضت٢ ٖاٚبـ١ف ٥اَـاز        َٞ تاث٪نإ يـ١ يٝصْـ٣١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٣ بـ١ض  ٠ نـطا٠ٚ،  ٜاغا٣ تاث٪ نطز٢ْ خا٠ْٚٛ ب
َٝـت بـ٪ ٠ٚظعـ٢            َٜت، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ نـاض ٥اغـا١ْٝى ٚ ثاَيجؿـت١ٝن٢ ظ٩ض ز٠ب َٞ بـسض َٜه٢ يـ تهاَإ ٚا١ٜ ظٚٚ بط ٜاض
َٝؿذي ٚ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ ض٩تري ٚ ٜاخٛز ناض ٥اغا٢ْ، عـ١ضظّ   ١َُٝف، ز٠غ٫َ١ت٢ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ب٪ ١ْٖ ٥

٠ زاَــإ ب١ظاْــس٠ٚٚ، ز٠غــ٫َ١ت١ زاضاٜٝــ١نإ نــطزٕ ز٠غــ٫َ١ت١نا٢ْ ؾــ٢ْ١ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ ٠ٚظاض٠تــ١ٚ
َُٜٓاٜٝـ١نا٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢         َِٜ، ثـذل ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ ض َٝه٢ ٠َٛس١ز٣ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ يـ١ ٖـ١ض ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ غٝػت١َ
َُٝـ١ ثاَيجؿـت٢ ٥ـ١ٚ ب٪نـ١ْٚٛ ز٠نـ١ٜٔ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ نـاى س١َـ١ غـعٝس عـ١ضظ٣ نـطز، ب١ض اغــت٢               زاضاٜٝـ٠ٚ١ ٚ، ٥

ــ١ٚا زاَٛز٠ظ  ــ١ٜٔ ن ــ١ف زاٚا ز٠ن َُٝ َٜو      ٥ ــس ْ١ٖ َٜٔ ــ١نط ــ١ٜط ْ ــط غ ــا٢ْ ت ــٛ زاَٛز٠ظطان ــاض٠ٚا٢ْ ٠ٚن ــا٢ْ ؾ طان
َٜو نــاض يـ١ غـٓٛٚض٣ ؾــاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ٥ـاٚٚ ٥ا٠ٚض ٩نـإ زا ١ٖٜــ١          َٝت، نـْٛه١ ١ْٖـس ز٠غـ٫َ١ت٢ تاٜبـ١تٝإ ٖــ١ب
َٝو ؾـت٢ يـ١ٚ باب١تـ١،        َٝت ١ٖتا٠ٚنٛ يٝص١ْٜـ١ى، ٖـ١تا٠ٚنٛ ن٪َـ١َي َٝو بؿه ت١س١َٛزي ١٥ٚ ض٩ت١ٓٝ ْانات، قٛؾً

َٝه ١َُٝ زا ١ٖب٠ٚٛ ناى س١َ١ غعٝس ١٥َا١ْ ناض٠غ١ض نـطإٚ، بـ٫َ١ّ ٥ـ٣٠ٚ١    ب١ؾ ٢ ظ٩ض٣ ٣ٚ١٥ ي١ ز٠غ٫َ١ت٢ ٥
َٝو قـ٪ضر ْانـ١ٜٔ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١     ١َُٝ ٖٝض ز٠غ٫َ١ت َٜيط٣ بٔ، ١٥طٝٓا ٥ َُٜٓا١ٜٝ زاضا١ٜٝنا١ْ ١٥ط١ض ض  ن١ َا٠ٚت٠ٚ١ ض

َٝٓا٢ْ       َٜـت، ز٠ضبـاض٣٠ بـ١ناضٖ َٝـسا بهط َٝت١ خٛاض٠ٚ٠ نـاض ٥اغـا٢ْ ت َُٝـ١ يـ١ زٚٚ ن٪بْٛٚـ٣٠ٚ١      ن١ به زاٖـاتٝـ ٥
١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطاْـسا ٥ـ١َٚإ نـطز٠ٚٚ، نـ١ٚا ؾٝعًـ١ٕ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ َـاؾ٢ ت١غـ١ضٚف نطزْٝـإ بـ١ زاٖـات٢            
َٝـٛإ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢          َٝت ٚ، ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١ يٝص١ْٜـ١ن٢ ٖاٚبـ١ف زاْـسضا يـ١ ْ خ٪ٜا٠ٚ١ْ ١ٖب

َٝؿـه١ف نطز  َٝـت ٚ          ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض، ب٪ ث َٝٛاظ٣ ٥ـ١ّ ت١غـ١ضٚف نطزْـ١ نـ٪ٕ ب ْـ٢ ثط٩ش٠ٜـ١ى يـ١ ؾـ
َٝؿـ٣١ ٥ٝـساض٣    َٝؿ١ناْٝإ ناض٠غ١ض ١ْنطإٚ، ن َٝػتا ن َٝت، ز٠ضباض٣٠ ١َحت١ف ن١ ١ٖتا ٥ ز٠غ٫َ١ت١نإ ن٪ٕ ب
َٝؿـ١ٜ١ن٢ ٖـ٢ ١َحتـ١ف      َِٝ ٖـٝض ن ظ٩ض ١ٜ١ٖ ب٪ ناض٠غ١ض ١ْنطإٚ؟، ٠َٚي٢ٖ٬ َٔ ي١ب١ضز٢َ٠ د١ْابتإ ز٠َي

َٝه٢  َٜٓ َُٝــ١ ٠ٚنــٛ ٠ٚظاض٠ت ٚ نــ١ٚا ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١    ٜــإ ؾــٛ َُٝــ١ ١ْٖات٠ٚٛتــ١ ب١ضز٠غــت٢ ٥ تــط٣ زا٥رل٠ٜــ١ن٢ ٥
ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا ب١زٚازانـٛٚصيإ بـ٪ ٥ـ١ّ ساَي١تـ١        ١َُٝ بط ٜاض٣ ناض٠غ١ضنطز٢ْ بس٠ٜٔ، ب٫َ١ّ ي١طـ١ َٝت٠ٚ١، ن١ ٥ َاب

ؿـ١ن١ َـ١ٚدٛز ْٝـ١    نطز٠ٚٚ، ب٫١ًَّ ي١ َا٣٠ٚ ط١ٜؿت٢ٓ ثطغٝاض٠ن١ٚ ٖـ١تا٠ٚنٛ تـ٪ بـ١زٚا زابهـ٢، نـْٛه١ نَٝ     
١َُٝ ناى س١َ١ غعٝس زَيٓٝا ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١زٚازان٢ْٚٛ بـ٪ ز٠نـ١ٜٔ ٚ، يـ١     َٝؿ١ن١ ن١ٝ، ٥ بعاْري س١قٝك١ت٢ ن
ــ١َا٢ْ          ــا٣ ث١ضي َٜي ــ١ ض ــ١ْٚٛن١ ي ــ٣١ ب١زٚازان ــ١ ١ْتٝذ ــعٝس ي ــ١ غ ــاى س١َ ــ١سطٜط٣ ن ــ١ ت ــ١صتاَٝـ ب ز٠ض٥

َٞ بٛٚ َٜع٠ٚ٠ ٥اطازاض ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ن٪١ََييا٣ ْٝؿت١د ٕ ١٥ط١ض ١َب١غت ١٥ٚ ن٪١ََييا١ٜ١ْ نـ١ٚا  نٛضزغتا٢ْ ب١ض 
٢َٝ ٜاغـــا٣   َٝٓاْـــ١ بـــ١ث َٝٓـــ١ض زضٚغـــت٢ ز٠نـــات، تـــ١بٝع٢ ٥ـــ٠ٚ١ ز٠غـــت٣١ ٠ٚب١ضٖ َٜٔ، ٠ٚب١ضٖ زضٚغـــت ز٠نـــط
َٝٓإ، ١َٖٛٚ خع١َتيٛظاض١ٜنا٢ْ زاخ٢ًٝ ْاٚ ن٪١ََييا١ٜى به١ بـ١ ٥ـاٚٚ بـ١ ٥ـا٠ٚض ٠ٚ٩ بـ١ ؾـ١ب١نات٢        ٠ٚب١ضٖ

١َُٜٝـ١ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـ١       ناض٠باٚ ب١ ١َٖٛٚ خع١َت طٛظاض١ٜنا٠ٚ١ْ  َٝٓـ١ض٠ ٚ، ي١غـ١ض ٥ ي١غ١ض ١٥غـت٪٣ ٠ٚب١ضٖ
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١َُٝ خع١َتيٛظاضٜـ١نإ بي١ٜ١ْٝٓـ١ ز٠ضطـا٣ ثط٩ش٠نـ١، بـ٫َ١ّ يـ١        خع١َتيٛظاض١ٜنإ، ب١ف ب١ ساَي٢ خ٪َإ ٥
     ٢َٝ َٝٓـ١ض زاٜـ١ ٚ، بـ١ث َٜع ناى س١َ١ غعٝس باغ٢ نطز، ٠ٚ١٥ ي١ ١٥غـت٪٣ ٠ٚب١ضٖ زاخ٢ً ١٥ٚ ناضا٣١ْ ن١ٚا ب١ض 

َٜ ١َُٝ زٚا٣ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٖـ١ض    ١٥ٚ طط َٜت، ٥ َٝٓإ ز٠نط َٝٛإ ٖا٫َٚٚت٢ ٚ خ٪ٜإ ٚ ز٠غت٣١ ٠ٚب١ضٖ ب١غتا٣١ْ ي١ ْ
َٝـت، ب١تاٜبـ١ت٢ ٥ـ٣٠ٚ١       َٝـسا ب َٝت، ن١ ١٥ط١ض ١َضد١نا٢ْ زضٚغت نطز٢ْ ب١ تـ١ٚا٠ٚت٢ ت ثط٩ش١ٜ٠ى ت١ٚاٚ ز٠ب

 ٚ َٜيـا ْا َٝري ض ًَ ٠ٚ١َُٝ ب١ ؾ١ب١نات٢ با ب ٍَ ؾـ١ب   ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥ ٚ خ٪ٜٝـ١نإ ي١طـ١ ٍَ ٥ا٠ٚض ٩ٜـ١    ١نات٢ ٥ـا٠ٚ  ي١طـ١
َُٝـ١ ٥ٝػـت٢َ٬              ٢َٝ غـتاْساضز زضٚغـت نـطابٔ ٥ َٝـت ٥ـ١ّ ١َضداْـ١ بـ١ث ١ٜ١ٖ، ٖـ١ض ثط٩ش٠ٜـ١ن٢ زضٚغـت نطاب
َُٝـ١ ٥ٝػـت٢َ٬ ْانـ١ٜٔ، يـ١      َٝت ٥ ز٠ن١ٜٔ ٚ، ي١َ١ٚزٚا ٥ٝساض٠ن٣١ خ٪َإ ز٠ٜه١ٜٔ، ١ٖض ن١َٛ نٛضت١ٝى ١ٖب

َِٝ َٛغت١ َٝٓا٠ٚ١ْ ز٠َي َٜيا٣ ز٠غت٣١ ٠ٚب١ضٖ ٢َٝ َٛاغ١ؾات٢ ٥ـاٚ  ض  َٝػط ١َدبٛٚض به١ ١٥ّ ؾ١ب١ن٣١ ٥ا٠ٚ ب١ث
َُٝــ١ ٠ٚنــٛ ٠ٚظاض٠ت ت١ســ١َٛزي ٥ــ١ّ ١َغــ٦ٛي١ٝت١ ْانــ١ٜٔ،   َٜت ٥ ْٝــ١، ١٥طــ١ض خع١َتيٛظاض١ٜنــ١ تــ١ٚاٚ ْــ١نط
َٝٛاظ٣ تـ١عاٍَٛ نطزْـ٢           َٝػـتا ٥ـ٠ٚ١ ؾـ ٢َٝ ٜاغـا١ٜن١ ٚاٜـ١، ٥ َٝت َٛغت١َٝػط ب١خ٪٣ بٝهات، نـْٛه١ بـ١ث ز٠ب

ٚ١٥ ٍَ ١ٜ١َُٝ ي١ط١  ثط٩شا١ْ. ٥
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ناى س١َ١ غعٝس؟ ؾ١ضَٛٚ.  ت
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ ض اغـتهطز٠ٚ١ْ،  ز٠ّٚٚ         ٍَ ١ْٝ ٢ٖ زٚٚ غـاَي٢ ١ٖض َٞ غا ١ٜن١ّ غٞ ًَٝاض بٛزد٣١ غ
َٝهٝـ ي٪ن٪غت١، ٖا٣ ن٪غـت ي١غـ١ض   ن٪١ََيي٣١ ْٝ َٝهٝإ ٖاٟ ن٪غت ٚ ١ْٚع َٞ بٕٛٚ زٚٚ ١ْٚعٔ، ١ْٚع ؿت١د

ٍَ سهَٛـ١ت نـطز٠ٚٚ، نـ١          َٜو ن٪َجاْٝـاف ٥ٝتؿـاق٢ ي١طـ١ َٝٓا١ْ، ض اغت ز٠نات، ب١ؽ ي٪ن٪غـت ٚ ١ْٖـس ٠ٚب١ضٖ
َٝـو، خـ   َٝت، ي٪ن٪غتٝـ ي١غ١ض سه١َٛت١ ٠ٚ١٥ خاَي َٝه٢ خع١َتيٛظاض١ٜنا٢ْ ْاٚ ١ٜن١نإ ي١غ١ض سه١َٛت ب اَي

َٝــو ٖــات٠ٚٛ يــ١     َٝــو نــ١ َاغــت١ض ث١ْ٬نــ١ ٥اَــاز٠نطا٠ٚ ي٫١ٜــ١ٕ يٝص١ْٜــ١ن٢ نــ١ ث  0تــط نــ١ د١ٖٚ١ضٜــ١ نات
َٜه٢   ٥ٛضتاش٣ َٜه٢ تط، تـ١قطٜط ٫ثـ١ض ٠ٜٝإ ٥اَـاز٠ نـطز٠ٚٚ زٚاٟ     00داَٝع١ ٚ زٚٚ ١َْٖٛسٜؼ ٚ ٜاضٜس٠ز٠ض

ٚ SGIت١قطٜط٠نــ١) ــٓر ٫ثــ١ض ٠ٜٝإ ٥اَــاز٠ نــطز٠ٚٚ، ز َٝ َٜه٢ ث َُٝا٢ْ يــ١  (ٜـــ تــ١قطٜط ا٣ ٥ــ٠ٚ١ ؾــاض٠ٚا٢ْ غــً
َٝه٢ زٚٚ ٫ث١ض ٢ٜ٠ ٢َ٫َ٠ٚ زا٠ٚت٠ٚ١، زٚٚ ٫ث١ض ٠ٜـ١ ظ٩ض نٛضتـ١ ٖـ١ض نؿـتٛناَي١ٚ ٖـٝض ٫َ٠َٚـٝـ ْٝـ١،         ضاث٪ضت

٥ٛضتاش٣ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ت١عكٝب ي١غ١ض ١َ٫َ٠ٚن٣١ ؾاض٠ٚا٢ْ زٜػإ يٝص١ْ ثػج٪ض١ٜ ١ْٖس٠غ١ٝن٣١ داَٝع١ن١، 
ــ١  ــ١ٕ ب ــاض٠  15داَٝع ــ٢ ؾ ــ١ض ٠ ٫َ٠َٚ ــ١ٕ   ٫ث ــاْط ي٫١ٜ ــٓر َ َٝ ــت٢ٓ ث ــ١ٕ زٚا٣ زٚاخػ ــ٠ٚ١، ت١بع ٚاْٝإ زا٠ٚت

َٝو ن١ ٣١٦ٜ١ٖ ت١زلِٝ ي١ ظاْهـ٪ ١٥َـ١ ١٦ٜ١ٖٜـ١ن٢ عًُٝٝـ١، قػـ٣١ َـٔ ْٝـ١، خـ١َيه٢          ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ، ي١ نات
َٝطٜإ ١ٖٜـ١، بـ١        ٫ثـ١ض ٠ ١َ٫َ٠ٚنـ٣١ ؾـاض٠ٚاْٝإ     15ثػج٪ضٕ، َاَ٪غتا٣ ظاْهـ٪ٕ، زنت٪ضاٜـإ ١ٖٜـ١، َادػـت

ٍَ ن٪َجاْٝـا٣ ) زا٠ٚت٠ٚ١، نا ٍَ ؾاض٠ٚاْٞ بهٔ، ي١ط١ ٍَ َاَ٪غـتانا٢ْ    SGIى زَيؿاز  ١٥ٚ ي١ط١ ( ٥ٝتـاَي٢ ٚ، ي١طـ١
َُٝا٢ْ، ٠ٚ١٥ ٥ـ١ٚإ ٚا ز٠ٜـعأْ، ت١ؾػـ١ًٝن٣١     َٝٔ غ٢ ًَٝاض ز٫٩ض ظ٠ض٠ض ز٠نات غً ظاْه٪ زاْٝؿٔ ١٥ٚإ ب٪ ز٠َي

ٍَ ١٥ٚا١ْ زاْٝؿٔ، ظ٩ض غٛث  اؽ.َٔ ْاظامن ١٥ٚإ َٛغ١َُٝٔ، َٛخت١غٔ بهٔ ي١ط١
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت، ٠ٚظاض٠ت َٛيع١َ٠ ب١زٚازانٕٛٚ بـ٪ ٚتٓـ٢    ٠ٚظاض٠ت َٛيع٠ّ ١ْٝ ب١زٚا٣ ٚت٢ٓ ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ضناب١ض زابه
َٜػـانا٢ْ ٥ـ١ّ        ١٥ْ َٜع٣ ث١ضيـ١َإ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ يـ١ ٜاغـاٚ ض َٜع٣ ث١ضي١َإ بهات، ب٫َ١ّ ١٥ْسا٢َ ب١ض  َٝه٢ ب١ض  ساَ

َٝـت خـ٪٣            َٝـو ز٠ناتـ٠ٚ١ ز٠ب َٝو بـ١ض٠ٚ ض ٣ٚٚ ٠ٚظاض٠ت َٝـو نـ١ٚا ؾـت َٝي١ٜؿـتبِ، نات َٝهطاٚ ت ٫َٚت٠ٚ١ ٠ٚنٛ نـاضث
َٞ بٗ َٝت ١ْى غ١غياْس١ْن٣١ ب١ ت١َا٣ خ١َيه٢ تط٠ٚ٠ ب١د َٓٝ َٝت، َٔ ٖٝض َٛيع٠ّ ِْٝ بهِ يـ١زٚا٣  بٝػ١َيُ ًَ َٝ

َٝبٝٓٝـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚ           ٍَ ن٪َجاْٝا١ٜن٢ تـط، نـ١ ثـط٩ش٣٠ بـ٪ ز٠ض١ْنـ٠ٚٛ بهـِ بـعامن ت ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ضناب١ض ي١ط١
نري، َٔ زٚٚثات٢ زاٚان١ ز٠ن٠ٚ١َ١ د١ْابتإ ٠ٚنٛ س١ن١ّ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ يـ١ّ د١يػـ١ٜ١ خـ٫١ؽ بهـ١ٕ،       

َٝــت بػــ١  َٜتــ٠ٚ١، نــْٛه١  ٜــإ بابــ١ت٢ ٥ــ١ّ غــ٢ ًَٝــاض٠ ز٠ب َٝــت ٥ــ١ٚ ثطغــٝاض٠ غــ١سب بهط َٜت ٜــإ ز٠ب َٝٓط َيُ
َٝـو، دـاْب٢           َٜو ١٥َـ١ يـ١ داْب َٝهـ١ٚتٔ ي١غـ١ض ؾـاض ت١س١ٍَٛ نطز٢ْ ١َغ٦ٛي١ٝت٢ غـٞ ًَٝـاض ز٫٩ض ظ٠ض٠ض ث
َٝـسا نطزٜـ١، زٚا٣ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا       َٝؿ١ٜ١ ن١ ب١ َٛع١ي١ق٢ َا٠ٚت٠ٚ١ زاٚاناض٣ طؿت٢ تـ١زاخٛزي ت ز٢َ٠ٚٚ ١٥ٚ ن

َِٜ تـ١سكٝك٢ يـ١ ١َغـ١ي١ن١زا نطزٜـ١، ث١غـ١ْس٣       زاٚاناض٣ طؿت٢  ١َٜٓض٣ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ي١ ٖـ١ض ٠ٚنٛ ْٛ
ــطا٠ٚ          ــ١ْس نـ ــا ث١غـ ــا٠ٚ، ٥ٝٓذـ ــ١ طٛصتـ ــت١ض ث١ْ٬نـ ــ٢ َاغـ ــ١ْس نطزْـ ــاض٣ ث١غـ ــ١ٚا بط ٜـ ــ١ نـ ــ٣٠ٚ١ نطزٜـ ٥ـ
َٝؿـه١ف نطزْـ٢ َٛغت١َػـ١نات٢       َٛغت١َػ١ناتٝـ ي١ب١ض ز٠غت زإ، َٔ زٚٚثات٢ زاٚا٣ خـ٪ّ ز٠ن١َـ٠ٚ١ ث

َُٝا٢ْ ب١ غـ٢ ًَٝـاض ز٫٩ض، يـ١ ٥ـ١صتا٢َ ث١غـ١ْس نطزْـ٢        ض٠زل٢ ي١غ١ض َٝه١ٚت٢ٓ ؾاض٣ غً ١ٖب٢ْٚٛ ظ٠ض٠ض ث
َٜت. ١َُٝ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبيرل  َاغت١ض ث٬ٕ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ٚ زاٚا٣١ٜ ٥

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َُٝ ٥ٝعتباض ب١ ١َغ١ي٣١ ز٠ٚا٥رل٣ ض٠زل٢ ز٠ن١ٜٔ، ت٪ زاٚاناض٣  طؿتٝت ت١زاخٍٛ ب١ ١َغـ١ي١نإ نـطز٠ٚٚ،   ٥
َٝـت      ١َُٝ ٥ٝعتباض٣ ١ٜ١ٖ، ٖٝض ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ٢ًٖ١٥ ٜإ ن١ْس َاَ٪غـتا١ٜى ١٥طـ١ض تـ١قطٜطٜإ زاب ١٥ٚ ٣٫ ٥

َٝت١ غًؿ٣١ قا٠ٚ١ْْٝٛ، ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ. ١َُٝ ْان ٣٫ ٥ 
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهت١ض٣  َٞ  ي١ ض اغتٝسا ب٪ غ ؾاض٠ٚا٢ْ، ٠ٚظاض٠ت٢  ؾاض٠ٚا٢ْ ١َغ١ي٣١ ١ٜى ٫نطز٣٠ٚ١ْ ناض٠ْٛٚغ٢ خا٠ْٚٛ بـ
َٜع ٠ٚظٜط٣  َٝس٠ٚاضّ ب١ض  َٝه٢ ططٜٓي١، ٥َٛ تاث٪نإ ٚ، ١٥ٚا٣١ْ ت١ًَٝهٝإ ١ْٝ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ غذلاتٝذ١ٝ ٚ باب١ت

   ٚ ٍَ ١٥ٚ باب١تا٣١ْ تط ن١ ب١ ز٠غـت١ٚاش٣٠ غـذلاتٝذ٢ ْـا َٝٓـإ، ٥ـ١ّ   ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ٖاٚؾإ ي١ط١ ٖ ٣
َٜــت   َٝه٢ غــذلاتٝذ٢ ت١َاؾــا بهــا، نــْٛه١ زٚادــاض ٜــ١ى ٫نطزْــ٣٠ٚ١ ٥ــ١ّ باب١تــ١ ْانط باب١تــ١ف ٠ٚنــٛ بابــ١ت
َٞ تاث٪نـإ ٚ،     َٜت، ن١ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ب٪ ت١ًَٝو نطز٢ْ خـا٠ْٚٛ بـ ٢َٜ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜى بهط نا٠ٚض 

   ٛ َٜتـ٠ٚ١،     ١٥ّ باب١ت١ ت١ضان٢َٛ نطز٠ٚٚ ي١ بٝػت غـاَي٢ ضابـطزٚٚ ْـ١ت َٜه٢ طٛصتـا٣ٚ بـ٪ بس٩ظض اْطا٠ٚ ناض٠غـ١ض
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َٝسا١ٜ، ب٫َ١ّ ظ١ٜٝٚ٠ناْٝإ ٥ـ١تؿا ْـ١نطا٠ٚ    َٝؿتا ن١ْسٜٔ ؾاضٚ ؾاض٩نه١ ي١ نٛضزغتإ زا ١ٖٕ ؾاض٠ٚاْٝإ ت ٖ
ــس٠ٚاضٜٔ ٖــ١ّ خــٛز٣     َٝ َٝهــ٢ ظ٩ض ظ٩ض ط١ٚض٠ٜــ١ ٚ، يــ١ٚ ض ٚاْي١ٜــ٠ٚ١ ٥َٛ بــ٪ غــٓٛٚض٣ ؾــاض٠ٚا٢ْ، ١٥َــ١ ططؾت

َُٜٓـا٢ٜ شَـاض٠       ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، ١ّٖ ٚ ٢َٝ ض  َٜـت، ضاغـت١ بـ١ث ٠ظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ّ باب١ت١ ب١ ١ْٖـس ٠ٚضبيط
َٞ تاث٪ٜا١ْ ٜـإ بـ٪   16) َٝٓر، غٛيؿ٣١ ع١قاض ب٪ ١٥ٚ خا٠ْٚٛ ب ٢َٝ طؿتاْس٢ْ شَاض٠ ث (ـ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ب١ث

َٜه٢ ظ٩ض ظ٩ض باؾــ١ ٚ، ٖــ١ض٠ٖٚا ١ْخؿــ١ن١ف    ــت ١٥َــ١ نــاض َٜ ث١غــ١ْس  طْٛــس٠نإ، نــ١ ت٪َــاض ْــ١نطإٚ ز٠زض
ــس٠ٚاضٜٔ     َٝ َٜتــ١ ٖا٫َٚٚتٝــإ، ٥َٛ َٜــت ٚ، زٚادــاض ٥ــ١ٚ غــٛيؿ١ ٥ًٝعاَــ٢ َايٝــ١ ي٫١ٜــ١ٕ سه١َٛتــ٠ٚ١ ز٠زض ز٠نط

َٝسا٢ْ ثاض٠  َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥اتا٣١ْ ن١ سه١َٛت ٥ًٝعاّ ز٠نات، ب١ ث َٝو بس٩ظض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض بـ٪ ؾـاض    21ث٬ْ
25 َٜ َٜو ٫ز٣َبيط َٜٝا٣١ْ زٚاداضٜـ ١ْٖس ت٠ٚ١ ن١ ْعٜه١ ي١ غٓٛٚض٣ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ، ١٥َـ١   ًَٝ٪ٕ ب٪ ١٥ٚ ٫ز

َٜـت ٠ٚنـٛ ب١َٓاٜـ١ى بـ٪ تـاث٪نطزٕ، نـْٛه١ زٚادـاض               ٍَ بهط َٜـت قبـٛ ٍَ ٥ـ١ٚ ١ْخؿـ٣١ نـ١ ث١غـ١ْس ز٠نط ي١ط١
َٝت٠ٚ١، ١٥َـ١      َٓٝ َٝو ث١غ١ْس بهات ٚ، زٚاداض ي١ تاث٪نطزْسا ٥ـ١ٚ زٜعآٜـ١ ١َٖيس٠ٚ٠ؾـ َٜت سه١َٛت زٜعآٜ ْانط

َٝت١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ طـطٜٓط ٚ،  ٖـ١ض٠ٖٚا َـٔ يـ١ خـ٬ٝزي ثطغٝاض٠ن١ؾـِ، نـْٛه١ ثطغـٝاض٠ن١ّ بـ١ ت١سسٜـس           بب
٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿـت٢   َٜيا٣ ب١ض  ١ٜع٢ٓ ض ٕٚٚ نطزب٠ٚ٠ٚٛ ن١ ي١ٚ باب١ت١ ثطغٝاض ز٠ن١ّ، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١ ض 
َٝهــ٢ ١َٜــسا٢ْ ؾــ٪ض  بهاتــ٠ٚ١ بــ٪ ناض٠غــ١ضنطز٢ْ ٥ــ١ٚ باب١تاْــ١، نــْٛه١ ٥ــ١ٚ باب١تــ١   ١ْخؿــ١ زاْاْــ٠ٚ١ تُٝ

َٜو داض ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ نؿـتٛناَي٠ٚ١، ب٪ٜـ١   ١ٖ َٜو داض َٛع١ي١ق١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ع١زي٠ٚ١، ١ْٖس ْس
َٝهــ١ يــ١ ١َت١ًبــ١ طؿــت١ٝنإ ٚ، صيْٛٚــ٣١ ؾاضٚؾاض٩نــه١نإ ٚ ط١ض ٠نــ١نإ ظ٩ض ظ٩ضٕ ٚ،    ض اّ ٚاٜــ١ ١٥َــ١ ١ٜن

َٝه١ ي١ ١٥صتاّ زا٢ْ ثط٩غ١ٜ١ن٢ غ ذلاتٝذ٢، ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ  زٚاداض ١٥ٚ باب١ت١ ١ٜى ٫نطز٣٠ٚ١ْ ١ٜن
َٝسا٢ْ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ ٚ شٜاضٜـ٠ٚ١ يـ١ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ، غٛثاغـتإ       ٢َٝ َٛيع١َ٠ ١َ١٥ف ١ٖض ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ث١ض٠ث ي

 ز٠ن١ّ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظا  ض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت  َٝؿت، ي٣٠ٚ١ ن١ ثطغٝاض ب ٖ َٞ ٣١َُٝ ب١د َٜه٢ ت١ٚغ٣١ٝ ب٪ ٥ َٝٛاظ ثطغٝاض٠ن٣١ ناى غا٫ض ثذل با٠ٚض  به١ّ ؾ
٢َٜٓ ٚتٔ ن١ ٠ٚنٛ ب١زٚازان٢ْٚٛ خ٪٣، ن١ ٖاٚناض١ٜ ب٪  َٟ ٚ ؾٛ َٝو ض  َٔ ٥ٝعتباض٣ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ١٥ٚ ن٪١ََي

١َُٝ ب١ س١قٝك١ت ن١ ب١زٚازانٛٚ ١َُٝ ٥ ١َُٝ ن٢ به١ٜٔ ي١ّ ططؾت١، َٛؾه٣١ًٝ ٥ ٢ْ خ٪٣ ب٠ٚٛ ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ ٥
 ١ٜ١َُٝ ١َُٝ ب١ ت١ْٗا د١ٗٝت ْري، ن١ٚا بط ٜاض ي١ تاث٪نطزٕ ز٠ز٠ٜٔ، ي١غ١ض ٥ َٜعإ ٥ ي١ ١َٚظٚع٢ تاث٪نطزٕ ب١ض 

َٞ نطز٢ْ ١٥ّ بط ٜاض َٝب١د َٝه٢ طٛصتاٚ ب٪ د ١َُٝ زٜعآٜ َٝت، ٥ َٝو ن١ بط ٜاض٣ تاث٪نطزٕ ز٠ضز٠ن ٠ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ نات
س١قٝك١ت١ٕ، نْٛه١ ١٥ٚ ََٛيها١ْ ََٛيه٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ْري ٣َٚٛ١ٖ ٜاخٛز ١َٖٛٚ ت١ْٗا ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ 
٠ٚ١َُٝٚ زٚٚثات٢ ١٥ٚ  ت١ْٗا ٠ٚنٛ ع١ضظّ نطزٕ د١ٗٝت٢ بط ٜاض ز٠ض ١ْٝ ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١زا، ب٫َ١ّ ١ّٖ زٜػإ ز٠َي

َٝؿِ ٚا١ٜ  ض ١ٝ٥٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ د١ْابتإ ث١ي١ به١ٕ ي١ ١٥ٚ ططؾت١ َٝػتا ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ، ث ٜاغا٣١ٜٝ ن١ٚا ٥
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َٜو  َٝٛغت٢ ب١ ١ْٖس َٜٝٛػت٢ ب١ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ١ٜ٠، ث ١ََٖٛٚإ ن٪ى بٜٛٚٔ نات٢ خ٪ؾ٢ ن١ٚا ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ث
َٝػتا ساظض نطا٠ٚ ت١قطٜط٣  َٞ تاث٪نا١ْ ١َب١غتِ، ٥ َٝت٠ٚ١ ٖٞ خا٠ْٚٛ ب َٜت زٚاتط ب ت١عس٬ٜت ز٠نط

َٜت١ ب١ضْا٠ٚ١َ ٚ، ١َٖٛٚ  ٖاٚب١ؾٝـ ٥اَاز٠نطا٠ٚ، زاٚا َٝت ٠ٚ١٥ ظٚٚ خبط ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ََٛهري ب
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ناى غا٫ضٜـ ب١ ٥ٝعتباض ٠ٚضز٠ططٜٔ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪٣ نطز١ٜ ب٪ ناض٠غ١ض٣ ١٥ٚ  ت

 ططؾت١، نْٛه١ ١َ١٥ ططؾت٢ شَاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض٣ خ١َيه٢ نٛضزغتا١ْ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ناى غا٫ض ت
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو  َٝؿ٠ٚ٠ٚٛ زٚٚباض٠ ب٠ٚ٠ٚٛ، َٔ ١ْٖس َٜو ي١ٜ٫١ٕ ١٥ْساَا٢ْ ث ب١ٚ سٛن٣١ُ ن١ ثطغٝاض٠ن١ ن١ْس داض
٠ت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝ ١َٜسا١ْٕٝ ناض ٥ٝذطا١٥مت ت١ضح نطز، ب٫َ١ّ زٚاداض ١َ١٥ تٝهطاض ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ضن٢ ٠ٚظاض

َٜو ؾاض٩نه١ َٝو ططز٠ط٪ظ١ٜٓ، ضظطاض٣، ١٥َا١ْ  ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بهات، ٠ٚ١٥ ب٪ ١ْنطا٠ٚ؟، ١ْٖس ٍَ، ن٪١ََي َٝذا ًَ ط
٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ  َٝػتا ٥ٝتؿا ١ْنطا٠ٚ؟ ١٥ضن٢ سه١َٛت٢ ١ٖض َٝسا١ٜ ن٪ٕ تا ٥ ؾاض٠ٚاْري ٚ ز٠ٚا٥رلٜإ ت

٢َٜ ثط٩ش٠ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب٠ٚٛ ب١ ز٠ض٠د١ ١ٜى َٝس٠ٚاضٜٔ ١َٜسا١ْٕٝ ناض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٕ نا٠ٚض  َٛ٥ ،
١ْن١ٕ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، نْٛه١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ نات٢ ن١َذل ي١ب١ضز٠غت زا١ٜ ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ 
َٝه٢ قا٢ْْٛ ١ْٝ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠غت ب١ناضب٢َ  ثط٩ش٣٠ ططْيذلٜـ ١ٖب٢َ، ي١ٚ ض ٚاْي٠ٚ١ٜ١ ٖٝض َاْع

٢ََٓٝ ٚ غٛثاؽ. ب٪ ١٥ّ َٝو بٗ  باب١تا١ْ ٚيٝص٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٚ ١َٜسا٢ْ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜيــط٣ ٜاغــا٢ٜ ي١بــ١ضز٢َ٠ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ْ١زا ٖــ١ٕ ، دــ١ْابتإ ٚ ٖــ١َٛٚتإ ز٠ظاْــٔ غٝاغــ١ت٢ ي١ْاٚنــ٣ٚٛ ض 

٢َُٜ ب١عؼ ٚاب٠ٚٛ ن١ ثط٩غ٣١ ت١غ١ٜٛ ي١ ظ٩ضب٣١ ١ٖض٠ ظ٩ض٣ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ ب١ تاٜب١ت٢ ي١ قـ١ظا ٚ   ض ش
َٝه٢ ظ٩ض٣ ١٥ّ ظ٣ٚ٠ ٚ ظاضا٣١ْ نـ١ٚا ٖـ١ٕ ْـ١ ٖـاٚٚآلت٢      ٢َُٜ نٛضزغتإ ١٥صتاّ ١ْزضا٠ٚ ب١ؾ ْاس١ٝنا٢ْ ١ٖض

َٝه٢ ١ٖ ١ٜ ن١ ٠ٚ١٥ ٢ٖ ٠ٚ١٥ ٚ ١ْ سه١َٛت ت١غؿ٣١ٝ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي٣١ٜ١ نـطز٠ٚٚ، نـْٛه١     ٖٝض َٛغت١َػ١ن
َٝٛاظ٣ ق١ض٠بٛٚنطزْــ٣٠ٚ١ خــا٠ٕٚ ََٛيهــ١نإ ٚ     ١٥َــ١ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ بابــ١ت٢ ت١غــ٠ٚ١ٜٛ ب١ض اغــت٢، ب٪ٜــ١ ؾــ
َٜه٢ ٜاغـا١ٜٝ ٥ـ١طٝٓا زٜػـاْٝـ زٚٚثـات٢ ز٠ن١َـ٠ٚ١،       َٜٝٛػت٢ ب١ ناض٠غ١ض ٍَ ١٥ّ ١َٚظٚع١ ث طٛصتاْس٢ْ ي١ط١

َٜٝٛػتٝؿُإ ١ٜ١ٖ ٥ُٝهاْٝات٢  ١٥ط١ض ١َُٝ ساظضٜٔ ٚ ٥اي١ٝت٢ ث ١٥ٚ داْب٣١ ن١ٚا ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ٥
ؾــ٢ْ١ ٚ ٥ُٝهاْٝــات٢ زاضاٜٝؿــُإ نــ١ بــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ ١َٖيبػــتري، بــ١آلّ نــاى غــا٫ض سيبــٛض٣ ١٥َــ١ تٝهــطاض    

َٜٝٛػــتُإ بــ١ غــ١ْ١ز٣ قاْْٛٝــ١ بــ٪ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١، نــْٛه١ ْــاتٛا   َُٝــ١ ث ٢ْ بط ٜــاضزإ ي١غــ١ض ز٠ن١َــ٠ٚ١ ٥
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َٝه٢ ٜاغا٢ٜ به١ٜٔ، ق١ضاضزا٢ْ ١٥ّ  َٝو ب١ ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ٝػتٝٓاز ي١غ١ض ز٠ق َٝو ٚ ن١غ ََٛيه١ٝت٢ ٢ٖ ََٛيه
١َُٝؾ٠ٚ١ ز٠ضبه٢َ ي١ زا٥رل٠نا٢ْ تاث٪ د٢َ ب١د٢َ ْانط٣َ، نْٛه١  َٝؿ١ٜ١ ٚ ١٥ط١ض ي٣٫١ ٥ ََٛيه١ٝت١ ب١ض اغت٢ ن

َٜٝٛػتٝإ ب١ٚ بط ٜاض٠ ١ٜ١ٖ نـ١ٚا ز٠بـ٢َ ٥ٝػـتٓاز٣ ي١غـ١ض بهـ١ٕ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ت١غـذ٢ًٝ ََٛيهٝـ١ت           ١٥ٚاْٝـ ث
َٝه٠ٚ١، غٛثاؽ.  به١ٕ ب١ْا٣ٚ ن١غ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ )غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ
َٜػتإ ستُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ١ٜطاْيا٣ غ١ض   ــ١ غـ ــ١باض٠ت بـ ــ١َِ غـ ــٝاض٣ ١ٜنـ ــٔ ثطغـ ــري   َـ ــ١ََٛٚإ ز٠ظاْـ ــ١ٜطاْيا١ٜ ٖـ ــ١ّ غـ ــٓاض٠، ٥ـ نـ

َُٝا١ْٝ، ٥ــ١ّ غـ١ٜطاْيا١ٜ زضا٠ٚ بـ١ ن٪َجاْٝاٜــ١ن٢ بـ١ْاٚ يٛبٓــا٢ْ،         غـ١ٜطاْيا١ٜن٢ خـ٪ف ٚ ْعٜهــ٢ ؾـاض٣ غـً
َُٜٓـ٠ٚ١،   َٝو ن١َٛنٛضت٢ ظ٩ض٣ ١ٜ١ٖ، ن١َٛنٛضت١ٝنامن ب٪ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ْٛٚغ٠ٛٝ ظ٩ض ب١ ث١ي١ ز٠خيٛ ن٪١ََي

١ًَٝن٣١ تا ن١ ب١ ن١َٛنٛضت١ٝن٢ ظ٩ض ٠ٚضطرل ا٠ٚٚ ظ٩ض ثٝػ١ ٚ ب٪ غ١ٜطاْيا ْاطٛصت٢َ ٚ سا١ٜٚؾ٢ زَي ١ْٝ ٚ ٥ٛت
َٝػتا ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، نٛؾ ٢َٜٓ َٓاآل٢ْ ٜاض١ٜنـ١ ١٥ضظ٠نـ٣١   ه٥ ١نا٢ْ ْاٚ غ١ٜطاْيان١ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١ ب١ ن١ؽ، ؾٛ

ٚ يـــ١ بـــات٢ تاضتـــإ بـــ٢َ تاؾـــ١ بـــ١ضز٠، ٜاضٜـــ١نإ ٖـــ١َٜٛٚإ ؾـــهإٚ، ظ٩ضبـــ٣١ نـــٓاض٠ناْٝإ بط ٠ٜٛتـــ٠ٚ١   
ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا ْـاب٢َ    َٝو زا٠ٚ ٚ ٥ا٠ٚن٣١ ظ٩ض ثٝػ١ ٚ ق١ٚظ١ٜ٠، ن١ْٚٛ شٚٚض٠ٚ٠ ب١ ثاض١ٜ٠ ي١ط١ غ١ٜطاْيان١ٜإ ت

ــ١ض٣، ن  ــٛاضزٕ ب ــ١ٜطاْيا١ٜ،      ٛخ ــ١ّ غ ــو زا ٥ َٝ ــ١ نات ــ١َيو، ي ــ١ خ ــسات ب ــٛاضزٕ ب ــ٠ٚ١ خ ــه١ناْٝـ ١ْنطا١ْٚت ؾ
َٝعاْا١ٜ١ْ ن١ ْاتٛأْ به١ٓ ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض، ٚات١ ظٜاتط ن ١ّ ز٠ضا١َت ٚ ١٥ٚا١ْ ب٪٣ ز٠نٕٛٚ غ١ٜطاْيا٣ ١٥ٚ خ

َٝػــتا بــ١ ثاض٠ؾــ١ ٚ ْاٜــ١َئ خــٛاضزْٝـ بــ١ضٕ، َــٔ ثطغــٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ٜــ١، ٠ٚظاض٠ت تــا نــ١ْس             دــاضإ، ٥
َٝؿٓٝاضٜـ ز٠ن١ّ ١٥ط١ض  َُٝا٢ْ؟ ث َِٜ ب١ تاٜب١ت٢ غً ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ ١َ١٥ نطز٠ٚٚ، ب٪ ١٥ّ غ١ٜطاْي٣١ ١ٖض

َٜٝإ ث٢َ بسض٣َ ١٥ ٠ٚ١َٓٝ، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى ز٠ظاْـٔ نـ١ ٥ـ١ّ         ي١ْ١ٜ٫١ ٜاغا١ٜٝن٠ٚ١ ض  ٚ ع١قساْـ١ ١َٖي٠ٛؾـ
َٝو    ٠َٜٛبطز٢ْ ٥ــ١ّ غــ١ٜطاْيا١ٜ، ثطغــٝاض٣ ز٠ّٚٚ/ تاٜب١تــ١ بــ١ ن٪َــ١َي َٝٓــا٠ٚ ي١بــ١ض  ن٪َجاْٝاٜــ١ ؾ١ؾــ١يٝإ ٖ
ثط٩ش٠، ثط٩ش٠نإ ب٪ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطّ ْٛٚغ٠ٛٝ، ي١ ن١ٜ١ن٠ٚ١ ز٠غت٢ ثـ٢َ نـطز٠ٚٚ ٚ ٠ٚض ْـ١طرلا٠ٚ ٚ خ١يـ١زي     

َٝتـ٠ٚ١، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ض اْٝـ١، ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ            ١ٜ١ٖ، ب١ َُٜٓـ٠ٚ١، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـات نـ١ّ ب ؽ ١ٖض ْا٠ٚنإ ز٠خٛ
ٍَ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ق١آلزظ٣َ، ٥ا٣ٚ ن٪١ٜ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ١َٖي١جب١، ١َٖٛٚ ١٥َا١ْ  ن٫١ض، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ن١َه١َا

َٝ َٝه١ ي١بٛاض٣ دآ ب١د٢َ نطزْسإ، ظ٩ض ي١ٚ نات٣١ ب٪٣ زٜاض٣ نطا٠ٚ ت ج١ض ٠ٜٛ ٚ ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ٜـإ  ن١ْس غاَي
َٜت، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ خ١يـ١زي ٖـ١ب٠ٚٛ، ٜـإ نـ١       ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ ٚ ٠ٚض١ْطرلا٠ٚ ي١ٜ٫١ٕ ١٥ٚ يٝص٣١ٜ١ْ ن١ ٠ٚض٣ ز٠طط
َٜهٝإ خ٪َـــإ  َٝو خ١ي١يـــ٠ٚ١ ٠ٚضطـــرلا٠ٚ، َـــٔ ثطغـــٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ٜـــ١ نـــ١ بـــ٪ ١ْٖـــس ٠ٚضطـــرلا٠ٚ بـــ١ ن٪َـــ١َي

ٍَ دــ١ْاب٢ نــطز٠ٚٚ، ثطغــٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ٜــ١ ب١زٚازانــٛٚصيإ بــ٪ نــطز٠ٚٚ ٚ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ض اْٝــ١ قػــ ١سلإ ي١طــ١
َٝـ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ّ ثط٩شاْـ١ ز٠غـت٢ ثـ٢َ نـطز٠ٚٚ، بـ١آلّ         ٠ٚظاضت ي١ ب١ضْا٣١َ زا١ْٝ، ض اغت١ ١َ١٥ ي١غاآل٢ْ ظ٩ض ث
َٝػـتا ٠ٚ١٥ْـس٣٠ َـٔ ب١زٚازانـٛٚمن بـ٪ نـطز٠ٚٚ        س١ق١ ٠ٚظاض٠ت برل ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١ غعا٣ ١٥ٚا١ْ بسات ن١ تا ٥
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َٜٝٛػـت١ ي١غـ١ض ٜـ١ن٢َ يـ١ّ ثط٩شاْـ١ نـ١ْس         ي١غ١ض ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثط َٝو غـعا١ْزضا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ ث ٩شا١ْ ت١ْٗا ن١غ
َٝو غعا بسض٣َ ن١ س١ق١ ٠ٚظٜط ١٥ٚ ١ْٖيا٠ٚ ب٢َٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ نـ١ نـٝذل ثـط٩ش٣٠ ٥ـاٚ ٥ـاٚا زٚا١ْنـ٣َٚ١ يـ١         ن١غ

٢َُٜ نٛضزغـتإ، ١َغـ١ي٣١ ط١ؾـتٛط        َٝو زأٜ ن١ ن١ّ ٥ـا٣ٚ ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١ض ١َُٝ ي١ ساَي١ت َٝو زا ٥ ٛظاض ٥ـ٠ٚ١  نات
ثطغٝاض٠ن١ زٚٚباض٣٠ ْان٠ٚ١َ١ ظ٩ض نطا، ثطغٝاض٣ َٔ ي١غـ١ض ١َغـ١ي٣١ ٥ـ١ٚ ط١ض ٠ناْـ٣١ نـ١ ز٠ن١ْٚـ١ ْـاٚ        
َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ث١ضي١َإ ٜـ١ن٣٬ بهاتـ٠ٚ١،    َٝؿذل طْٛس بٕٛٚ، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط باغ٢ ٣٠ٚ١٥ نطز ن١ ث ؾاض٠ٚ٠ ٚ ث

َُٝا٢ْ بـاؽ ز٠     َٝطٜـ       ب١آلّ ثطغٝاض٣ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ صي١ْٚٛ يـ١ ؾـاض٣ غـً نـ١ّ بـ١ زَيٓٝاٜٝـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٖـ١ٚي
ــتا        َٝػ ــٕٛٚ ٚ ٥ ــس ب ــ١ طْٛ َٝو ١ٖٜ ــ١ض ٠ن ــ١ْس ط ــ١نٝـ ن ــ١ْس قــ١ظا ٚ ْاسٝ ــ١ ٚ ي١ن ــ٪نٝـ ١ٖٜ ــ١ زٖ ١ٖٜــ١، ي

٠َٛٝتـ١  َُٝا٢ْ ط١ض ٠ن١نا٢ْ خ قَٛي١ض ٠ٜػـ٢ نـ١ يـ١ قط طـ٣١ ن٪ْـ١، ١٥َاْـ١ ٖٝهـٝإ         ،ن١ٚت١ْٚٛت١ ْاٚ ؾاض، ي١ غً
َٝهٝـ ١ٖٜـ١ ٚ يـ١ نـ١ْس قـ١ظاٚ        خع١َتيٛظاض٣ غ١ض٠تاٜٝإ ١ْٝ، ١َ١٥ ي١  َٝطٜـ ١ٖٜـ١ ي١نـ١ْس طـ١ض ٠ن ١ٖٚي

َٜٓسْي١ ٚ ١٥َا١ْٜإ ١ْٝ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  َٝساٜٚػت١ٝ غ١ض٠تا١ٜٝنا٢ْ ٠ٚى ٥اٚ ٚ ناض٠با ٚ خٛ ْاس١ٝنٝـ ١ٜ١ٖ، ث
َٝؿـٓٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ٜـ١                َٝٔ تاث٪تـإ ْٝـ١، ْـ١ طْٛـس ٚ ْـ١ ؾـاضٕ، ثطغـٝاض٠ن٣١ َـٔ بـ٪ ٠ٚظٜـط ٠ٚ١٥ٜـ١ ٜـإ ث ز٠َي

َٜٝٛػت١  َٝـطزض٣َ،     ث َٝساٜٚػـت١ٝ غـ١ض٠تا١ٜٝناْٝإ بـ٪ بٓ َٜت٠ٚ١، ٖٝض ١ْب٢َ ث ١ٖتا ث١ضي١َإ ١َ١٥ ١ٜن٢ٜ٬ ز٠نط
َٝو يـ١ بآلٚبْٛٚـ٣٠ٚ١         َٝػتا ب١ ت١ْه١ض ٥اٜٚـإ بـ٪ ز٠نـ٢َ، نـ١ ب١ؾـ ١َٖٛٚ ١٥ّ ط١ض ٠نا٣١ْ َٔ باغِ نطز تا ٥

َٝطزض٣َ ب٪ ط١ض ٠ن١نإ، ث َٝطا ١٥ٚ ٥ا١ٜ٠ٚ ن١ ي١ ت١ْه١ض٠ٚ٠ ز٠ْ طغٝاض٣ ١٥خرلّ ي١غ١ض ١َغـ١ي٣١  ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي
٠ٚ٠ ٥ــ١ّ بط ٜاضٜــإ بــ٪ ز٠ضنــ٠ٚٛ، ١٥صتَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ   2111يــ١ زٚا٣  ٥2111ــ١ٚ ظ٠ٜٚا١ْٜــ١ نــ١ غــاَي٢  

َٜه٢ ز٠ضنطز٠ٚٚ ز٠َي٢َ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا٣١ْ ن١ بط ٜاضٜإ ١ٜ١ٖ ١٥طـ١ضبط ٜاض٠ناْٝإ تـاظ٠ به١ْـ٠ٚ١ ظ٠ٜٚـ١ناْٝإ      بط ٜاض
ًَٝإ ٫ ْٝـ١،    31/12ا١ْٚت٢َ تا ث٢َ ز٠زض٣َ، نات٢ تاظ٠نطز٠ٚ١ْن١ؾٝإ ز ب١آلّ ١٥َا٣١ْ ٖٝهٝإ ْٛغد٣١ ١٥غـ

ــاظ٠         ــ٪ ت ــاض٠ٚا٢ْ ب ــت٢ ؾ ــ١ض٠ طؿ َٜٛب ــتذل ب١ض  ــإ ض اغ ــ١ٕ، ٜ ــاض٠ٚا١ْٝنإ ز٠ن ــ١ض٩نا١ٜت٢ ؾ ــ١ضزا٢ْ غ ــٔ غ ز٠ن
٢ًَ ٫ ْٝـ١،      ًَٝإ زَي ز٠ن١ٕ، ب١ زَيٓٝاٜٝؿ٠ٚ١ ن١غـ٢َ ْٛغـد٣١ ١٥غـ نطز٣٠ٚ١ْ بط ٜاض٠ناْٝإ زاٚا٣ ْٛغد٣١ ١٥غ

َٝساطط١ٜ بهات ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١غ١ض ْٛغد َُٝٛا١ٜ ١٥ط١ض ١٥ّ ث ًَٝـ ي١ ؾاض٠ٚاْٝـ ١َْا٠ٚ، َٔ ث ٣١ ١٥غ
َٜٓطاب٢َ باؾذل بٛٚ، نْٛه١ ن١ؽ غٛٚز١َْس ْاب٢َ ٚ غٛثاؽ. ٢ًَ ز٠ض١ْنٛ  ْٛغد٣١ ١٥غ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب  ساد٢ )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض(: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري ٥ـ١ٚ ن٪َجاْٝاٜـ٣١ نـ١ غـ١ٜطاْيا٣ غ١ضنـٓاض         ًَـ ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن٢َ١ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠، ٣٠ٚ١٥ ن١ بـا ب
َٜػتإ خإ ١٥ٚ ع١قس٠ ي١ غاَي٢  َٜع نٛ ٢َٝ ب١ْس٠نا٢ْ ١٥ٚ ع١قس٠  2116ت١بٝع٢ ب١ض  ٠ٚ٠ نطا٠ٚ، ت١بٝع٢ ب١ ث

َٝه٢ ٜاغـا٢ٜ بهـات، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٫زإ يـ١ ب١ْـس      ٚ ٠نا٢ْ ٥ـ١ٚ ع١قـس٠ زاٖـ١ب٢َ،    ٠ظاض٠ت ز٠تٛا٢َْ ١َٖٛٚ ٥ٝذطا٥ات
َٝهـ١ يـ١ غـُٝا دٛاْـ١نا٢ْ         زَيٓٝا ٣ د١ْابت ز٠ن١ّ، ب١زٚازانٕٛٚ ب٪ ١٥ّ ع١قـس٠ ز٠نـ١ّ، نـْٛه١ ؾٝعًـ١ٕ ١ٜن

ــ١ نــ         ــ١آلّ ١٥َ ــ١ٜٔ، ب ــسا به َٝ ــ٢ ت ــو ظ٠ض٠ضٜؿ َٜ ــ١ ت٪ظ َُٝ ــ١ض ٥ َُٝا٢ْ، ١٥ط ــً ــاض٣ غ ــ١َٚي٢  ؾ ــ٠ٚ١ ٚ ٖ اى به١ٜٓ
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َٝه٢ تـطٜـ       َٝؿ٢ُ ٜاغا٢ٜ تـط، دـا نـ١ْس غـاَي َٝؿ١ُن نانهطز٣٠ٚ١ْ ٠ٚظع١ن١ ١٥ٚي١ٜٚ١ت٢ ث٢َ ز٠ز٠ٜٔ ١ْى ن
١َُٝف ب٪ َٛعاي١د١ نطز٢ْ ١٥ّ ١َغ١ْ٫١ بـ٪   َٝت١ ١َسه١َ١ ٚ ١َسه١َ١ناض٣، غٝاغ١ت٢ ٥ ١٥ّ ١َٚظٚع١ بب

ًَ ٬َْٝـ١ ْـاظامن       ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ت١بٝع٢ َٔ ْان١ُ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َغ١ي١ٕ ت١ؾاغٝ َٝو يـ١ٚ ٥ٛت ١ًَٕ ٜـ١ن ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥غـ
نا١ٜ١َ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َب١غت٢ د١ْابت١، ١ٖض يـ١ ظَٓـ٢ ٥ـ١ٚ ثط٩ش٠ٜـ١ زاْٝـ١، يـ١ ظَٓـ٢ نـاض٣ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜه١ٜ١           
َٝب٢ٓٝ ٚ غ١ضْر َٔ ب١ٖ١ْس٣ ١َٖيـس٠ططّ ٚ   َٝهط ا٣ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ت َٝه٢ تط٠، ب١آلّ ب١ ت َٜب١غت زا١ْٝ، ١َ١٥ ي١ طط

١ًَٝن١ ٚا١ْٝ، ب١ّ ؾه١ٜ١ً، ٣٠ٚ١٥ تط ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ ز٠ن١ّ  َٝه١ ٚ ْا ٥ٛت َٝري ١ٜن ًَ ي٣٠ٚ١ ن١ ثطغٝاض ب٢َ ٚ ب
َٜع              ٍَ بهـ٣١ بـ١ض  َٜه٢ طؿـت٢ ٠ٖٚـا٣ ْـ١ب٢َ ١٥طـ١ض دـ١ْابت قبـٛ ٚا١ْٝ ٚ ب١ّ ؾـه١ٜ١ً، ب١ض اغـت٢ ض ٠ْيـ١ غـٛٚز

َٝت َٔ ٚاّ ث٢َ زضٚغت تط٠، ز٠ضباض٣٠ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ، ١َٖٛٚ ١٥ ٚ ثط٩شا٣١ْ نـ١ٚا  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ض اظ٣ ب
َٜعإ ظ٩ضب٣١ ١٥ّ ثط٩شا١ْ  ١َُٝ زإ ١٥َط ٩، ب١آلّ ب١ض اغت٢ ب١ض  ٢َٝ نطز ي١ ١َغ٦ٛي١ٝت٢ ٥ د١ْابت ٥ٝؿاض٠تت ث
َُٝــ١ بٜٛٚٓــ١ ٚاضغــ٢            َٜب١غــت١ن١ ْــ١ب٠ٚٛ، ٜــ١ع٢ٓ ٥ ١ًَٕ ٠ٚظاض٠ت دٝٗــ١ت٢ طط َٜب١غــت نــطا٠ٚ ١٥غــ نــ١ طط

َٝؿــ        َٝؿــ٣١ بــ١زٚا٣ خ٪ٜــسا بــ١د٢َ ٖ َٝو ن ت٠ٚٛ، ب١ض اغــت٢ ي١بــ٢ٜٓ١ غــ١ض٩نا١ٜت٢   ثط٩ش٠ٜــ١ن٢ نــ١ ن٪َــ١َي
َٝهـطا٠ٚ، ٥ـاخط    َُٝا٢ْ ٚ ن١ْس داض ١٥ّ ثط٩ش٠ ٖاتٔ ٚ ن٢ْٚٛ ث َٜعطا٣ غً ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ي١ ب٢ٜٓ١ ثاض
َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ يـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ،     ١َُٝ ي١ دٝات٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ بري ي ١َُٝ برلَإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚ٠ ن١ٚا ٥ داض ٥

٢َٝ ب١ضثط غ١ ٚ ن٪ٕ ٚا٣ زَي ٖات٠ٚٛ ٚ ن٪ٕ ب١زٚازانٕٛٚ ب٪ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ١٥ٚي١ٜٚ١شيإ زا ١٥ّ ثط٩شا١ْ ن٢َ ي
َٜيا١ٜن١ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ ب١ ظٚٚتطٜٔ نات ثط٩ش٠ن١ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، ب١ض اغت٢، نـْٛه١ خـ١َيه٢    ب١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ن٪ٕ ض 

َٝؿ٢ُ ٜاغـا٢ٜ ظ٩ض٣ ي١غـ١ض٠، ٥َٝ   َٝؿ١ُن َٜب١غتا١ْ ن ػـتا ٖـ١ض   ي١ ١ْتٝذ٣١ ١٥ّ ١َٚظٚع١ ظ٠ض٠ض١َْس٠، ١٥ّ طط
َُٝـ١ ب١ضِاغـت٢ بـ١            َٝتـ٠ٚ١، ٥ َٝت١ ١َسه١َـ١ ض ٠ْيـ١ زٚٚ غـاَي٢ تـط ٥ـ١ّ ق١ظ١ٜٜـ١ ١ٜن١ْ٬ب َٝو ي١ٚا١ْ به ساَي١ت
َٜياٜـ١ى ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض سهَٛـ١ت ٖـ١َٛٚ           َُٝـ١ ثط٩ش٠نـ١ ١٥ٚي١ٜٚـ١ت بـس٠ٜٔ    ض  ١٥ٚي١ٜٚ١شيإ ظا٢ْ داض٣َ ٥

َٝه٢ تط٣ ١َغاضٜؿٝـ بهات، ب١آل َٝو بسات ٚ ت١س١َٛزي دٛظ٥ ّ ١ٖز٠ؾ١ن١ ٠ٚ١٥ بـ٢َ نـ١ٚا نـٝذل خـ١َيو     ١َٖٚي
َٜو تـ١ضخإ نـطزٕ ٖـ١ٕ ض ٠ْيـ١         َِٝ ١ْٖـس ًَـ َٝو ب١ دـ١ْابتإ ب ٥ٝٓتعاض٣ ب٢َ ٥ا٣ٚ ١ْنات، نْٛه١ ز٣َٚ١َ٠ ؾت
َُٝـ١ ٥ـ١ّ تـ١ضخإ             َٝيا٣ ثطغٝاض بٔ، ز٠َي٢َ ١َغ١ي١ٕ ٥ـ١ّ ْطخـ١ بـ٪ ظٜـاز نـطا، سػـاسيإ نـطز٠ٚٚ ١٥طـ١ض ٥ د

ٜٔ بـط ٣ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ٣١ نـ١ٚا سهَٛـ١ت ز٠ٜـسات بـ١ ت١ْهـ١ض٠نإ ٥ـاٚ          نطزْـ١ ١ْنـ١ٜٔ ٚ ثط٩ش٠نـ١ تـ١ٚاٚ بهـ١     
َُٝـ١    َٝت١ ١٥ٚ خ١َيه١ ي١ ١ْتٝذ٣١ نا٠ٚض ٚا٢ْ نطز٢ْ ن٪تا٢ٜ ٖات٢ٓ ثط٩ش٠ن١، ظ٩ض ظٜاتط٠ ي٣٠ٚ١ نـ١ ٥ بي١ٜ١ْ
خب١ٜٓــ١ غــ١ض نٛيؿــ٣١ ثط٩ش٠نــ١، بــ١آلّ ٚابهــ١ٜٔ ثط٩ش٠نــ١ ظٚٚ بــ١ ظٚٚ تــ١ٚاٚ بهــ١ٜٔ ٚ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٥ــ٣٠ٚ١  

َٜ َٝٓـا ١٥ٚي١ٜٚـ١شيإ زا٠ٚتـ١          ١َب١غت١ُ نٛ ١َُٝ ي١ ٣َٚٛ١ٖ ٖـ١ض غـ٢َ، نـٛاض ثـط٩ش٣٠ نـ١ ْـاٚت ٖ ػتإ خإ ٥
َٜٔ، ٥ٝٓذا ١َغ١ي١ٕ ١َغا٢ًٝ٥ ت١بٝعات٢ تط٣ ٜاغا٢ٜ ي١غ١ض ن١َٛنٛضت٢ َٛقاٚيـ١نإ،   ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ت١ٚاٚ بهط

َٝٓري، نْٛه١ ١َ١٥ زٜؿاع١ ي١ ََٛيه٢ عاّ، بـ٪ َـ١عًَٛات٢ د١ْابٝؿـت    ١َُٝ ٠ٚ١٥ ٚاظ ْاٖ َٜه٢   ٥ َٝٛاظ َٝػـتا ؾـ إ ٥
َُٝـ١زا َـٔ ١ٖغـت٢ ثـ٢َ ز٠نـ١ّ ٖـ١َٛٚ              َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ٚ ٥ٝػـاض٠ نطزْـ٢ ظ٩ض بـاف يـ١ْاٚ ٥ٝؿـ١نا٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢ ٥ ي
َٝو  َٝٝسا، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض باب١ت ١َٜٓض٠ ت َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ زاٚاناض٣ طؿت٢ خ٪٣ ت١سطٜه٢ ز٠نات، خ٪ؾ٢ ْٛ يٝص١ْنا٢ْ ي

َٝت١ د َٝسا ١ْن١ٜٔ ز٠ب َٝه٪َي٣٠ٚ١ٓٝ ت ١َُٝف ي َٜو       ٥ َٜب١غـت ٚ يـ١ٚ ٠ٚظعاْـ١ بـ١ ْٛٚغـطاٚ َٝه٢ يـ١ طط َٝيا٣ غ١ضث
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َٝيا٣  ١َٜٓض٣ خ٪تإ ز٠غت ْٝؿإ به١ٕ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚ١٥ف ب١ض اغت٢ د ْٛ َٔٝ ١َُٝ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ٚ ز٠َي ٥اطازاض٣ ٥
زَيد٪ؾ١ٝ ن١ ١٥ٚ ت١ؾع٢ًٝ ١٥ّ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ ب٠ٚٛ ٚ ٥ٝـ ز٠نـات ٚ ب١زٚازانـٕٛٚ بـ٪ ٥ـ١ٚ ٠ٚظعـ١ ز٠نـات ٚ       

َٝٝٓـ١ غـ١ض٣   ١َدبٛضَإ ز ٠نات ن١ ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ به١ٜٔ، ٣٠ٚ١٥ ض ا١ْٝ ت١بٝع٢ ن١َٛنٛضت١ٝنإ ١٥ط١ض ب
َٜع د١ْاب٢ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا    َِٝ ب١ض  ب١ض اغت٢ زٚٚ ٫ث١ض ٣٠ ي١غ١ض ْٛٚغطا٠ٚ، ي١ ٠ٚقت ز٠تطغ

١َُٝ ٥ٝػت٬ػيإ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ١َب١ي١غ٣١ ن١ َٝػتا ثط٩ش٠ن١ ٥ ٚا خ٬ٝؾ٢ ي١غ١ض ب٠ٚٛ ي١ ططْي١ بط ٜاض زضا٠ٚ ٥
َٝـٛإ دٝٗـ١ت٢ تـط نـ١ سه١َٛتـ١، يـ١زٚا٣ زاْـا٢ْ يٝص١ْٜـ١ن٢ ؾـ٢ْ١ ٚ ١َٖيػـ١ْياْسٕ ٚ              َٝٛإ َكـاٍٚ ٚ يـ١ ْ ْ
َٝػـتا         َٜـت، ٥ َٝري س١ق٢ َٛقاٚيـ١، نـ١ٚا ن١ؾـؿ٢ ٥ٝعاؾـ٢ بـ٪ بهط ًَ َٜه٢ ظ٩ض ط١ٜؿت١ٓٝ ١ْتٝذ١ٜ١ى با ب َؿتَٛط 

َٝـ٢   ًَ َٝػـتا ٥ٝؿـ١ن١ بـ١        ٠ٚ١٥ ٥ٝتؿاق٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚنـٛ ب ٥ٝؿـ١نإ ٠ٚظاض٠ت ٥ٝػـت٢َ٬ نـطز٠ٚٚ ٚ ٥
َٝبـٛضزٕ   ٍَ زاٚا٣ ي َٝت ي١ط١ َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ض ز٠ب ت١بٝع١ت٢ خ٪٣ ز٠ض ٚات١ ض ٣َ، ي١ ٥اٜٝٓس١ٜ٠ن٣١ ْعٜو زا ١٥ّ ن
َٜصخا٣١ْٝ١ٜ ن١ ب١ض اغت٢ َٔ ب٪ ٠ٚ١٥ّ ْٝـ١ خـ٪ّ يـ١ ١َغـ٦ٛي١ٝت١ن١ ز٠ضبهـ١ّ،       َٝه٢ ظ٩ض ب٪ ١٥ّ زض ٚ ١٥غ١ؾ

١ًَٕ ب١ضثطغـٝاض ْـ١ب٢َ يـ١ ٠ٚظع١نـ١، بـ١آلّ يـ١ ١ْتٝذـ١          ب١آلّ ز٠ت َِٝ ٠ٚظاض٠تٝـ تاض از٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض ١٥غـ ًَ ٛامن ب
١ٖضخ٪َإ ب١ضثطغـٝاضٜٔ، نـْٛه١ ١٥َـ١ ط١ٜاْـس٢ْ ٥ـا٠ٚٚ ز٠بـ٢َ بهـط٣َ، ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـا٣ٚ ن٪ٜـ١ ٖـ١ّ زٜػـإ             

َٝو بـٛٚ يــ١ ثط٩ش٠نـإ ن١دـ١ْابت باغــت نـطز، ٥ـ٠ٚ١ف ططؾت١نــ٣١ تـ١          ٚاٚ بــ٠ٚٛ ٚ ثـط٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ن٪ٜــ١ ٜـ١ن
ب١ٖ٪١ٜن٢ ت١نٓٝه٢ ظ٩ض ٫ٚاظ ب١ض اغت٢ ن١ نا٠ٚض ٚإ نطاٚ ١ْبٛٚ ض ٚٚبسات ١٥طٝٓا ز٠بٛٚ ٥اٚ بياتـ١ خـ١َيه٢،   
يــ١ ٥ــاخط ق٪ْــاؽ زا ٥ــ١ٚ بٛسػــ١ ٚ ٥ــ١ٚ نــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا بــ٪ ؾًتــ١ض٠نا٢ْ ثــاى نطزْــ٠ٚ١ بــ١ناضز٣َ يــ١ ؾــ١سؼ   

َٝػـتٝـ     َٜع      ز٠ض١ْنٛٚ ن١ ١َ١٥ ٥اخط ق٪ْاغ١ٝت٢، ١٥ط١ض ْـا ثط٩ش٠نـ١ ت َٝه٢ تـ١ٚا٠ٚ، بـ١ض  نـطا٠ٚ، ٖـ١َٛٚ ؾـت
َٝو    ٍَ ١َطيٛع١ٜ١ى ٢ْ١ٜ٫ تط٣ ث٠ٜٛ١ْسٜساض يـ١ ٜـ١ن ٣١َُٝ باْط نطز ي١ط١ د١ْاب٢ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َاْٝـ ٥
ي١ ب١زٚازان١ْٚٛنإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ناض٠غ١ض٣ ١َ١٥ به١ٜٔ، ١َ١٥ ن٪تا٢ٜ ٖات١ٝ، ١٥َـ١ف َٛؾـه١ٜ١ًٝن٢ ؾـ٢ْ١    

َٜٝٛػـت٢ بـ١    َٝـت ٥ـ١ّ         ظ٩ض ب١غٝت١، ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ث َٜٝٛػـت ب َٝـت ْـ١ى بـ١ َـاْيٝـ، ١ٖض٠ٚ١٥ْـس٣٠ ث ض ٩ش ب
َٝػتا ي١ ثط٩غ٣١   ٥ ٍَ ططؾت١ ناض٠غ١ض بب٢َ، ي١ نا٠ٚض ٚإ نطاٜٚـ ١ْب٠ٚٛ ب١ض اغت٢ ٥ا٣ٚ ط٪ثت١ث١ ـ ن١َه١َا
١َُٝ ب٪ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ ب١ض اغت٢ ز٠عٛا١ٜن٢ تاٜب١ت ب٪ ١َعًَٛات٢ د١ْابتإ  ٢َٝ نطز، ٥ ت١ْس٠ضٜٓي١ ٥اَاش٠ّ ث

َٝطٜٔ ن١ٚا خٝدل٠ ٚ غٝع١ٝن٢ ٚاٜإ ١ٖب٢َ ي١ بٛاض٣ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ، ١ْٖس٣َ ب٪ ٥ ١ٚ ن٪َجاْٝا ب١ تٛاْاٜا١ْ ز٠ْ
َٜو ي١ ١٥طـ١ض٠نا٢ْ زٚانـ١ٚتٔ، نـْٛه١ ب١ض اغـت٢ ثط٩ش٠نـا٢ْ ٥ـاٚ ٥ـ٠ٚ١ ْـري          َٝت١ ١٥ط١ض داض ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ز٠ب

َٝٛإ ١َٖٛٚ ن٪َجاْٝ انإ ٚ ٥ٝٓذا ب١ٜا٢ْ ١٥طـ١ض ثـط٩ش٣٠   بس١ٜٓ٠ ز٠غت٢ ق١ز٠ض ٚ َْٛاؾ١غ١ٜ١ن٢ نطا٠ٚ ي١ ْ
َٜيا١ٜى ن١َٛنٛضتٝـ ي١ زضٚغت نطز٢ْ ١ٖب٢َ ي١ ن٣َٛ ٠ٚغتا ض ا٣ ز٠طـط٣ ٚ ت١نًُٝـ٣١ ز٠نـ٣١ ٚ ز٠ٜس٠ٜـ١      ض 
َٜه٢ َٛخت١ؽ ٚ نـاض٣ تاٜب١َ١ْـسٕ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ تٛٚؾـ٢       ن٪َجاْٝا١ٜن٢ تط، ب١آلّ ب١ض اغت٢ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ ناض

١َُٝ ز٠عٛاٜـ١ن٢ تاٜبـ١ت بـ٪ نـ١ْسٜٔ ٜـإ ؾـ١ف       ١٥ٚ ططؾتا٣١ْ ن١ ي١ ض ابطزٚٚ زا زضٚغ ت بٕٛٚ  ١ْب٠ٚ١ٓ، ٥
َٝهطا٠ٚ، ي١ّ ْعٜهاْـ١ زا ثـط٩ش٣٠    َٝػتا ز٠غت ث ٜإ ز٠ ٜإ ن٪َجاْٝا١ٜن٢ َٛخت١ؽ ي١ٚ بٛاض٠، ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ٥
َٝهـ١ يـ١ٚ ثط٩شاْـ٣١ نـ١ٚا يـ١       َٝت١ بٛاض٣ ٥ُٝعا نطزٕ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ١َٖي١جب١ ٠ٚ١٥ ١ٜن ٍَ ز٠ن ٥ا٣ٚ ن١َه١َا

٠ن١ زا بٛٚ ن١ بازلإ نطز، ٠ٚ١٥ ٥ُٝعا نطا٠ٚ، ١ْى ١ٖض ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ظ٩ض باؾـ١، سهَٛـ١ت٢ نـ٪ض٣ يـ١     ق١ضظ
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َُٝـ١ ٠ٚنـٛ سهَٛـ١ت ت١ظنٝـ٣١ ثؿـتيرل٣          َٜيا٣ قْٛػَٛي١ن١ٜإ ن١ قْٛػَٛي١ن١ٜإ خ٪٣ ٥اَـاز٠ بـٛٚ ٚتٝـإ ٥ ض 
َٜه٢ بـاف ٥ـ١صتاّ ز٠   َٝؿـذل ض ْٚٚهطزْـ٠ٚ١َإ    تٛاْانا٢ْ ١٥ٚ ن٪َجاْٝا١ٜ ز٠ن١ٜٔ ن١ ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ناض َٜـت، ث زض

َٜٔ ٥ـ٠ٚ١     ي١غ١ض ت١ضخإ نطا٣ٚ ق١ضظ٠ن١ زا، ي١غ١ض٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١٥ٚ خ١ضدٝا٣١ْ ي١غ١ض ق١ضظ٣ ٜابـا٢ْ ز٠نـط
َٝٔ ١٥ٚ ؾ١ًُٝ ن٪تا٢ٜ ٖات، ٥ٝذل ١٥ٚ ثاض٣٠ ١ٜ١ٖ نـ٠ٚٛ بـٛاض٣ ٥ُٝـعا نـطزٕ ٚ ز٠غـت بـ١ناض        ت١ٚاٚ ٠ٚنٛ ز٠َي

َٜت ٚ نٝذل ١٥ّ ١َٚظٚع٢ خ١ضد١ٝنا٢ْ تط ي١غ١ض سػـاب٢ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ ْـانط٣َ، َـٔ زَيٓٝـا٣ دـ١ْابتإ         ز٠نط
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٠ٚ١٥   َٜػتإ خإ ١َ١٥ ب١ض اغت٢ ب١ض  ز٠ن١ّ، ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ؾ١ضَاْٝإ ١ٜ١ٖ، نٛ
َٝهــ٢ ظ٩ض ط١ٚض٠ٜــ١، ثاضنــ١ ٠ٚض٠ق١ٜــ١ن٢ ٥ٝػتٓػــار ٣٫ ٖاٚٚآلت١ٝنــ١ نــ١ز٠َي٢َ ١٥َــ١ ٥ــ١َط٣ تــ١ضخإ   ططؾت

١، ظ٩ضبــ٣١ ٥ــ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ٣١ نــ١ ططؾتــ٢ ي١غــ١ض٠ ٖــ٢ ظ٠َــا٢ْ زٚٚ ٥ٝساضٜٝــ١، ١٥ٚيــ١ٜٚاتٝإ يــ١   نطزْــ٢ ظ٠ٜٚــ
َٝو    ١َُٝ ت١زقٝك٢ ١٥ّ ثاضن١ ناغ١ظ٠ به١ٜٔ ٚ بعاْري ٥اٜا ١َ١٥ ض اغـت١ غـ١ضز٠َ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْٝ ن١ ٥

٢َٝ ز٠ضن٠ٚٛ ٜـإ ْـا، بط ٜـاض ١ٖٜـ١ ١َغـ١ي١ٕ بط ٜاض      َٝه٢ ض ٠زل٢ ث َٜـو ز٠ضنـ٠ٚٛ ز٠َيـ٢َ    ي١ غ١ضز١َ٠نإ ؾ١ضَاْ
ٍَ ٥ـ١ّ ْٛٚغـطا٠ٚ زا نـ١ يـ١         َٝض ي١طـ١ ْـاٚ   31بط ٜاضزضا ب١ ت١ضخإ نطز٢ْ ثاضن١ ظ٣ٚ٠ ب٪ قا١ُٝ٥ٜـ١ن٢ ٖـاٚث

َٜـت، ٠ٚض٠ق١ٜـ١ن٢ ؾ٪ت٪نـ٪ث٢ ْا٠ٚنـا٢ْ ي١ط١َيـ١،           َٜت ٚ ي١ ؾ٬ٕ ز٠غت ث٢َ ز٠نـات ٚ يـ١ ؾـ٬ٕ ن٪تـا٢ٜ ز َٝو ز ث
عًــ١ٕ س١قٝك١تــ١ٕ ٥ــ١ٚ ْاٚاْــ١ٕ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ب٪ٜــإ   باؾــ١ َــٔ نــ٪ٕ زَيٓٝــا مب يــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا ٥ــ١ّ ْاٚاْــ١ ؾٝ   

َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠  َٝو به َٜت١ ن١غ َٝٓـ٢   4ز٠ضن٠ٚٛ،َٔ ١٥ط١ض ١٥ٚ ٠ٚض٠ق١ٜ١ بسض ْاٚ بي٪ض ٣َ ٚ ٥ٝػتٓػاخ٢ بهات ٚ ب
َٜت، ْاتٛاْري ي١غ١ض ٥ـ١ٚ   َٝت٠ٚ١ ١ٖض ي١ ْا٣ٚ ؾ٬ٕ ز٠غت  ث٢َ ز٠نات ٚ ي١ْا٣ٚ ؾ٬ْٝـ ن٪تا٢ٜ ز ي١ط١َي٢ زابٓ

َٝػتا زٚا٣ ز٠ضن٢ْٚٛ بط ٜاض٠ن١ ب٪ ظاْٝاض٣ د١ْابت ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ١٥َطاْـ٣١  ١٥غاغ١ ب١ س١قٝك١ ت، ١ٜع٢ٓ ٥
ًَٝإ ز٩ظ٠ٜٛتــ٠ٚ١، ٜــ١ع٢ٓ ثــاف ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا َــ١دبٛض بْٛٚــ١   ن١ي١غــ١ض ١٥ٚاْــ١ ض اطرلابــٕٛٚ، ْٛغــد٣١ ١٥غــ

َٜه٢ ي١غـ١ض ْٛغـد٣١ ٥   َٝػتا ١ٖضن٢ بط ٜاض ٢ًَ ز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١ ٥ ٢ًَ  س١قٝك١ت ي١ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ْٛغد٣١ ١٥غ ١غـ
َٝبٝٓٝـ١ى   َٜط٠ٚ٠ف ت ٍَ ٖات٠ٚٛ ٚ ي١ش ١ًَٝناْٝإ ي١ط١ َٝػتا ظ٩ضب٣١ ١ٖض٠ ظ٩ضٜإ ْٛغد٣١ ١٥غ َٝت٠ٚ١، ٥ ض ٠ز نطاب
َٝػـتا ٥ـ١ّ       َٜٓـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ ١ًَٝن١َإ بـ٪ بي١ض  ز٠ْٛٚغٔ تها١ٜ ١٥ط١ض َٛعا١َي١ن١ت ت١ٚاٚ بٛٚ ْٛغد٣١ ١٥غ

َٜهه٣١ خ٪٣ ٠ٚضططت٠ٚٛ/ ب١آلّ ب١ض اغت٢ ب٪ ظ٠َا ١ْت٢ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ن١ غ١َ٫١ت٢ ١٥ّ َٛعا٫١َْـ١  ثط٩غ١ٜ١ ض 
َٝو ْــ١ب٠ٚٛ تــ١زقٝك٢ بهــ١ٜٔ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ يــ١ظ٠َا٢ْ نابٝٓــ٣١ َٛســ١ز٠ٚ٠      يــ١ض ٣ٚٚ ٜاغــا٠ٚ١ٜٝ، نــْٛه١ ؾــت

١َُٝ ١ٜ١ٖ، ز٠تٛاْري  2115ز٠ضن١ْٚٛ ي١ زٚا٣  ٢َٝ ١ْٝ، نْٛه١ ٠ٚ١٥يٝات ٣٫ ٥ َٝؿ١ٜ١نُإ ي ٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ ٖٝض ن
َٜو ز َٝؿـٛٚتطٕ،  ت١زقٝك٢ به١ٜٔ ١٥ط١ض ١٥َط ١َُٝ ٠ٚ١٥يٝات ١ٜ١ٖ ٚ ز٠تٛاْري، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ث ٠ضنٛٚب٢َ، ٣٫ ٥

َٝه٢ ٚا ْـ١َاب٢َ،        َٜٔ، ططؾت١نإ ظ٩ض س١غـط  بْٛٚـ١، ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ ؾـت ١٥ٚا١ْف ض ٩ش ب١ض ٩ش َٛعاي١د١ ز٠نط
   ٚ  ز٠ضبــاض٣٠ ٥ــ١ٚ ط١ض ٠ناْــ٣١ نــ١ٚا ن١ٚت١ْٚٛتــ١ ْــاٚ ؾــاض٠نا٠ٚ١ْ، ٥ــ١ٚ طْٛساْــ٣١ نــ١ تــاظ٠ ن١ٚت١ْٚٛتــ١ ْــا

َٝٓـا٠ٚ، شَاض٠ٜـإ        َُٝا٢ْ نـ١ دـ١ْابت بـ١ صيْٛٚـ١ ٖ َٝػـتا زا ١ْخؿـ١ ٚ      75َاغت١ضث٢ْ٬ ؾاض٣ غً طْٛـس٠ يـ١ ٥
َٜعطـا٣            زٜعا٢ٜٓ ب٪ ٥اَاز٠ ز٠نط٣َ ٚ ؾـ١ف طْٛـس ١ْخؿـ١ناْٝإ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، نـطا٠ٚ بـ١ غـ١ْس ٚ ي٫١ٜـ١ٕ ثاض

َُٝاْٞ ٚ ١٥صت٢ْ١َٛ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ١٥ٚ طْٛسا٣١ْ ن١ٚا ٥ا َٝسضا٠ٚ طْٛس٣ قَٛي١ض ٠ٜػ٢ غً َاش٣٠ ث
ٍَ زا١ٜ بـ٪ دـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ خع١َتيٛظاضٜـ١نإ نـ١        ٚ قط ط٣١ ن٪ٕ ١ْخؿ١ناْٝإ ٥اَاز١ٜ٠، ي١ث٢ْ٬ ١٥َػا
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َٜياٚبإ ٚ طْٛـس٠نا٢ْ تـطٜـ زٚا٣ ث١غـ١ْس نطزْـ٢ ١ْخؿـ١نإ       تاٜب١تٔ ب١ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚنٛ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩ ٚ ض 
١َٜٓ ث٠ٚ١ْ٬ٚ ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ب١ض ز٠ٚا٢َ ز٠ب٢َ ٚ ز٠غتٝؿ٢ ث٢َ نـطز٠ٚٚ بـ١ ؾٝعًـ٢، ث٬ْـ٢ ط١ؾـتٛطٛظاض      ز٠خط

َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٓس٠ٚ١َ ١٥ط١ض ث  خٛ
َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

َٝهت ١ٜ١ٖ ي١غ١ض٣؟. َٜػتإ خإ ت١عكٝب  نٛ
َٜػتإ ستُس عبسار: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط.غٛثاؽ  ، ١ْخ

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

 ْاغو خإ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ْاغو ت٪ؾٝل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ دٛاب١ن١ّ ٠ٚضططت، ب١ؽ س١ظ ز٠ن١ّ ٥ٝؿاض٠ت بس٠ّ ب١ ثطغـٝاض٣ ١ٜنـ١ّ،    زٜاض٠ ثطغٝاض٠نا٢ْ َٔ ب١عع
َٜياغاظ٣ ٚ باخه١ ٚ ثاضن١نإ ت١ْٗا ؾاض٠ ط١ٚض٠ناْـ١، يـ١ْاٚ   ن١ باغِ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ب٪ن٢ خع١َتيٛظاض٣ ٚ ض 

َٝػـتاف        َٝطبهـ٣١ ٥ ٢َٜٓ ٠ٚنـٛ ١ٖٚي ١َٜٓ زٜاض٠نإ، ١َغ١ي١ٕ ١٥طـ١ض غـ١ٜط٣ ؾـٛ ؾاض٠ ط١ٚض٠ناْٝـ زا ت١ْٗا ؾٛ
َٝه٢ ظ٩ض ز٠باض٣َ ٫ؾاٚ خ١َيو ١ٖضاغإ ز٠نات، ٣٠ٚ١٥ ن١ س١ظّ نطز ب١ ب١َيي١ بٝد١َ١ ز٠غت ض اغـت١   ن١ باضاْ

َٝهِ نـطز يـ١      2111ْيـ١ ز٠غـت بـ١ناضب٣ٚٛ، بـ١آلّ يـ١ ثط٩ش٠نـا٢ْ       ؾـ١ف َا  % ثط٩ش٠نـا٢ْ  62خـ٪ّ تـ١زقٝك
 ٠ٚ11ظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚا٢ْ ز٠غــت ب١ناضْــ١بٛٚ بــٛٚ، ٜــ١ع٢ٓ ٥اغــت٢ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢ ثط٩ش٠نــا٢ْ يــ١ زٚا٣  

% بــ١ض٠ٚ غــ١ض٣ ب٠ٚٛتــ١ 51ٖــ١ض ع١ٜٓــ١ٕ ؾــت ت١قطٜبــ١ٕ   ٠ٚ2112ظاض٠تــ٠ٚ١ بــٛٚ، ٖــ٢ ١٥َػــاَيٝـ ٖــ٢  
ثط٩ش٣٠ ن٪صيإ ب٪ ٖات  46،  2115ٚ  2114ٚ  2113اّ، ي١ٚا٣١ْ ن٪١ْناْٝـ ن١ ب٪َإ ٖات بٛٚ ب١ضز٠ٚ

٠نـ٣١  16ثط٩ش٠ٜـ١ ٖـ١ض    16ثط٩ش٣٠ ٢ٖ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ بٛٚ، ١ٜع٢ٓ ن١ ن٪ٕ َا٠ٚتـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ    13بٛٚ، 
ب١ض اغـت٢  ٢ٖٓٝ ق١ظانإ بٛٚ ٢ٖ ؾـاض٠ طـ١ٚض٠نإ ْـ١بٛٚ، ١َغـ١ي١ٕ نـ٫١ض ٚ ن٪ٜـ١ ٚ نؿـط٣ بـٛٚ، نـ١ ١٥َـ١           

َٜتــ١ غــ١ض ٥ــ١تطاف، نــ١ ١٥َــ١    ب١َيي١ٜــ١ ي١غــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ تــ١ضنٝع ظ٩ضتــط ي١غــ١ض ١َضنــ١ظ٠، نــ١َذل ز٠تــإ ثط ش
ت٥١ػرل٣ ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢، ت٥١ػرل٣ غ١يب٢ ١ٜ١ٖ ب٪ خع١َتيٛظاض٣ ق١ظاٚ ْاس١ٝنإ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ صي١ْٚٛ يـ١  

َُٝا٢ْ  ٠ٚ٠41  2112 َٝط ب٪ ١َضن١ظ٠، ٢ٖ غـً ٪ ْـاٚ ١َضنـ١ظ٠، ١َعـ١ٍ عـًِٝ     % ٣ بـ 35%٣ ثط٩ش٠نا٢ْ ١ٖٚي
ٍَ ١ٜ١ٖ ٚ ١َٖي١جب١ ١ٜ١ٖ ٚ ض ا١ْٝ ١ٜ١ٖ ٚ قـ١آلزظ٣َ ١ٖٜـ١،    % ٥ـ١ّ  35نؿط٣ ١ٜ١ٖ ٚ ن٫١ض ١ٜ١ٖ ٚ ن١َه١َا

َٝـو ز٠ز٣٠ بـ٪ ٥ـ١ٚإ، ١٥َـ١ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٫َٛس١ظ٠ٜـ١ى بـ٢َ بـ٪ ٣٫             ثط٩شا١ْ ز٠ز٣٠ ب١ ١َضنـ١ظ ١٥نٝـس غٛبٓ
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ب١ناضب٢ْٚٛ د١ْابت بـ٠ٚٛ، ب٪ٜـ١ يـ١ ثطغـٝاض٠ن١ّ زا     ت١بع١ٕ، نْٛه١ ١َ١٥ زٚا٣ ز٠غت  2113د١ْابت ب٪ 
ــ١ٚ        ــ١ّ، ٥ ــٝاض٣ ١ٜن ــ١ ثطغ ــِ نطز٠ٚٚت ــتٛطٛظاض٠ن١ف زا ٠ٚ١٥ؾ ــ٢ ط١ؾ ــ١ ب١ؾ ــ٢ ي ــ٠ٛ ب٪ن َٝ ــ٠ٚٛ ٥ ــ٠ٚ١ّ طٛت ٥
َٝه٢ ثــ٢َ ْــ١زضا٠ٚ، ١َعــ١ٍ عــًِٝ    ١َْتٝكــ٣١ ٖــ١ٚضاَإ ٚ ٥ــ٠ٚ١ يــ١ ْاسٝــ٣١ ط١ؾــتٛطٛظاض٠ٚ٠ ٖــٝض ٥ٝٗتُــاَ

َٜ َٜت١ ؾٛ ١َٜٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بهط َٝه٢ ط١ؾتٝاض٣، ١َْتٝك٣١ ١َٖي١جب١ ٚ ١ٖٚضاَإ ز٠تٛا٢ْ دٛاْذلٜٔ دٛاْذلٜٔ ؾٛ ٓ
١ٜ٠َٛٝ ١ْٝ ١ٖض ٥اٚا بط٩ٜٔ ١َٜسا١ْٕٝ غ١ٜط٣ بهـ٣١   ٥ٝػتؿاز٣٠ زَي به٣١ ي١ض ٣ٚٚ ط١ؾتٝاض٠ٚ١ٜ، ب١آلّ ب١ٚ ؾ
َٝه٢            َٜٓ َٜــت ٠ٚنــٛ ؾــٛ َٜٝٛػــت ْــاتٛاْط٣َ ٥ٝػــتؿاز٣٠ زَي بهط ٢َٜ خع١َتيٛظاضٜــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ ث ز٠ظاْــ٢ نــ١ يــ١ض 

١َّٝٝ، غ١باض٠ت ب١ ت١داٚظات٢ ق١ض٠ب٣ٚٛ دٛتٝاضا١ْ، ٚابعامن ١٥ٚ ثطغـٝاض٠  ط١ؾ تٛطٛظاض، ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ ٚ غ
نطا ٚ ٠ٚآل١َن١ِٜ ط٣َٛ زَي بٛٚ، ثطغٝاض٣ نٛاض٠َِ ١ٖٜـ١ نـ١ ٥اؾـت٢ خـاْٝـ نـطز٣، ب١ض اغـت٢ َـٔ تـ١ضنٝع         

َُٝا٢ْ َاَ٪       ــً ــ١ض٣ غ َُٝا٢ْ ٚ ز٠ظ ــً ــ١ غ ــ١ ي ــ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜ ــط٣، ٥ َٝه٢ ت ــت ــ١ض ؾ ــ١ غ ــ١ض٠ظ٠ٜإ  ز٠خ١َ ــتاٜإ ٥ غ
َٝط يـ١    ٠ٚ31ضططت٠ٚٛ ٚ ي١  ٍَ ٠ٚغـتا٠ٚ، دـاض٣َ ٖـ١ض خـ٪٣ ١٥َـ١        18خاَيسا ٠ٚغتا٠ٚ، ب١آلّ ز٠ظ١ض٣ ٖـ١ٚي خـا

َٝػـتا ٥ـ١ضظ٣٠     َٝط بٛٚاٜـ١ ٥ َُٝا١ْٝ، ١٥ط١ض ي١ ١ٖٚي ْاع١زاي١ت١ٝن١، ١ٜع٢ٓ شَاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض٣ َاَ٪غتا ن١ ي١ غً
َٝ ٠ٚ31ضططت بٛٚ، ١ٜع٢ٓ ٣َٚ١٥ ي١  ٍَ ٠ٚغتا٠ٚ ٥ ٠ٚ٠ ٖـٝض   2116، ١َ١٥ ١ٜى، زٚا٣ ٠ٚ١٥ف ي١ 18ط٠ ي١ خا

ٍَ   31ت١ٚظٜع ١ْنطا٠ٚ، ز٠ب٢َ ١ٜن١ّ داض ١َٖٚي٢ ١ٜنػا٢ْ نطزْـ٢ ٥ـ١ّ زٚٚ ساَي١تـ١ بـس٣٠ نـ١ ٥ـ٣َٚ١ بـ١         خـا
َٝط٠ ب١  َٝػـتا ٠ٚغـتا٠ٚ،       ٠ٚ18غتا٠ٚ، ٥ َٜت٠ٚ١ نـ١ َـ١عكٍٛ ْٝـ١ تـا ٥ ، ٥ٝٓذا زٚاتطٜـ برل٣َ ي١ٚ ٥ٝؿطاظات١ بهط

َٝٔ          خاَي٢ ٥ـ١خرلّ، غـ١   باض٠ت بـ١ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ د١ْابتـ١، نـ١ ؾ١ضَاْبـ١ض٠نإ ظ٩ض ٥ـ١ٚ ط١ًٜٝـ١ ز٠نـ١ٕ ٚ ز٠َيـ
ظ٩ضب٣١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ز٠ضَاَي٣١ تاٜب١ت٢ خ٪ٜاْٝإ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ٚ ز٠ضَاَي١ٜـ٣١ ْٝـ١ نـ١    

َٜع دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط، بٛزدـ٣١ ب١ناضبـ     نغ١ٜط٣ ٠ٚ١٥ّ نطز، غ١ٜط٣ بٛزد٣١ ب١ناضب١ضّ  ٍَ  طز بـ١ض  ١ض٣ ١٥َػـا
% ٣ زاض٠ٚ ب١ ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾري، ن١ٚات١ بٝـٌ ؾٝعـٌ   8ًَٝ٪ٕ ب٠ٚٛ، ب١آلّ ي٠ٚ١ ت١ْٗا  218ًَٝاض ٚ  431

َٝه٢ ظ٩ض        ٠َٛظ٠ؾٝٓت ضٚغ١ُ زٚٚ ١ٖظاض ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ٠َٛظ٠ؾ١ دـاض٣َ ز٠ضَاَي١ٜـ١ن٢ تاٜبـ١تٝإ ْٝـ١، ب٪ٜـ١ ب١ؾـ
ط٣ ٣َٚٛ١ٖ ز٠ض ٚات ٠ٚنـٛ دـ١ْابت ٥ٝؿـاض٠تت    ن١ّ ي١ٚ ب١ناضب١ض٠ ز٠ن٢َ ب٪ ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾري، ٣٠ٚ١٥ ت

َٝٓاْـسا         َٝسا ٚ ٚتت ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ؾتا١ْ ي١غ١ض ت١ؾػ٢ًٝ ز٠نـ١ٜٔ، ضٚغُـ١ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ يـ١ْاٚ ثـط٩ش٣٠ ٠ٚب١ضٖ ث
َٝٓإ زا، ٜـ١ع٢ٓ ْـاظامن ؾـت١ن١        َُٝاِْٝ ز٠ٜٛ، غٝا١ْ ز١َٜٛ يـ١ْاٚ ثـط٩ش٣٠ ٠ٚبـ١ضٖ غٝا٣١ْ ت١ْه١ض٣ ٥ا٣ٚ غً

 َٝ ت١ ظَٓــ٢ بٛزدــ٣١ ب١ناضبــ١ض؟ ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ ١٥طــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ باغــت نــطز    نــ٪١ْ؟ بــ١آلّ ٥اٜــا غــٝا١ْ ْانــ
َٝهٝإ ْٝـ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١       َٛضاد١ع٣١ ٜاغا، ٥اٜا ١َغ١ي٣١ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ث١ًٜـ١ى ٚ ث٪غـت

 ٜاغا٣ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ١ٜ١ٖ ١٥ٜٚـ ٜاخٛز ي١ غ١آلس١ٝت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝ ٚ، غٛثاؽ.
َٝيط َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ زٜاض٠ ْاغه١ خإ زاٚا٣ ٠ٚآل٢َ ثطغٝاض٣ ١ٜى ٚ ثطغٝاض٣   ز٠نات ؾ١ضَٛٚ. 5ٚ 4ب١ض 

 (:َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاضب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ْٗا يـ١ ؾـاض٠ ط١ٚض٠ناْـ١ ٖـ١َٛٚ     ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ ططْي٢ زإ بـ١ باخهـ١ ٚ بـار ٚ ثاضنـ١نإ نـ١ تـ      
َٜيانــإ ٚ ٠ٚنــٛ ط١ٜاْــس٢ْ  َُٝــ١ يــ١ خع١َتيٛظاضٜــ١ غــ١ض٠تا١ٜٝنإ ٠ٚنــٛ باخهــ١نإ ٚ نــانهطز٢ْ ض  ططؾتــ٢ ٥
خع١َتيٛظاض١ٜ غ١ض٠تا١ٜٝنإ، ١َب١غتِ ثط٩ش٠ به١ْٚٛنا١ْ، ١َٖٛٚ ططؾتُإ ططؾت٢ زاضاٜٝـ١، س١قٝك١تـ١ٕ،   

َٝو يــ١ض  َٜٓ َُٝــ١ تٛاْاَــإ ١ٖٜــ١ يــ١ ٖــ١َٛٚ ؾــٛ َٜه٢ ٥ ٣ٚٚ ؾــ٢ْ١ ٚ يــ١ ٖــ١َٛٚ ض ١ٜٚٚنــ٠ٚ١، نــْٛه١ ١٥َــ١ نــاض
َٜتـ١           َُٝـ١ ٚاظسـ١ ٚ ز َُٝـ١ ٚاظسـ١، ث٬ْـ٢ ٥ ١٥غت١ّ ١ْٝ، ب١آلّ ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ زٚٚثـات٢ ز٠ن١َـ٠ٚ١ زاٖـات٢ ٥
َٝط٠ ث١غ١ْس ز٠نط٣َ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠ د٢َ بـ١د٢َ ز٠نـط٣َ، بـاق٢ تـط      َٜع ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ي ب١ضز٢َ٠ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض 

ط٣َ ب١ تاٜب١ت٢ ي١ دٛاْهاض١ٜنإ ب١ض اغت٢ ي١ ١ْب٢ْٚٛ ثاض١ٜ٠، ٜـ١ع٢ٓ ٖـٝض ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ تـط     ٣٠ٚ١٥ ن١ ْان
١ْٝ، ١َٚظٚع٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ضنٝع ي١غ١ض ١َضن١ظ ٚ ٥ُٝٗاٍ نطز٢ْ ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض٠نإ، ٠َٚيآل٢ٖ ي١ َـ١ٚظٚع٢  

َٜهُإ ١ٜ١ٖ، ١ْٖس٣َ ي١ ١َْتك١نا٢ْ  ١َُٝ ب١ سػاب٢ خ٪َإ َٛب١ضض ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض، بـ١  دٛاْهاض٣ ْاغو خإ ٥
َٝه٢ يـ١          َٝط َٛستـاد٢ ثـاضن َٝػـتا يـ١ ْـاٚ ؾـاض٣ ٖـ١ٚي ت١بٝع١ت٢ دٛا٢ْ خ٪٣ ض ٠ْي١ ٠ٚ١٥ْس٣ ن١ ١َغ١ي١ٕ ٥
َٝطط١غ٪ض ٜإ  َٝه٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ١َغ١ي١ٕ ي١ ساد٢ ٥٪١َضإ ٜإ َ َٝه٢ تط ز٠ؾتا٢ٜ ٚ ق١ض ٠باَيػ َٜٓ ؾٛ

ٚغـت نطزْـ٢ ثـاضى ْـ١ب٢َ، بـ١ سػـاب٢ ١٥ٚي١ٜٚـ١ت        ي١ ق١ظا٣ غ٪ضإ ٜإ ؾ١قآل٠ٚ ب١ ق١ز٠ض ٥ٝشتٝـاز بـ١ زض  
َٝسإ، ب١آلّ ي١ ناض٠ خع١َتيٛظاض١ٜنإ زَيٓٝاب١ ١َ١٥ ض ٠ناٚ ز٠نـط٣َ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ دـ١ْابت ؾـ١ضَٛٚت ي١غـ١ض        ث

ٍَ دـ١ْابتإ بـ٪ ث٬ْـ٢        َٜص٣٠ ت١ضخإ نطزٕ ب٪ زاخ٢ً ٚ خاضز، ب١آلّ ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ض اغـت مب ي١طـ١ بـ٪   2113ض 
١َُٝ نٝذل ي١ب١ضز٠ّ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ي١بٔ ثطغٝاض٣ ٠ٚ١٥ زاْـ١بري ٥ـ١ض٣َ ب٪نـ٢ ٥ـ١ّ ثط٩شاْـ١       ٣٠ٚ١٥ ٥

َٝري بـ٪       ٠ٚ١٥ْس٠ زٚان١ٚتٕٛٚ، ١َٖٛٚ تٛاْا ٚ ١َٖٛٚ ت١ضخإ نطز٢ْ خ٪َإ بـ٪ ثـط٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ زاز٠ْـ
١َُٝف ٚ خ١َيهٝـ ١ْداتٝإ ب٢َ  ي١ٚ ثط٩شاْـ٣١ نـ١ٚا نـ١ْسٜٔ غـاَي١ َـإٚ، ب٪ٜـ١ ض ٠ْيـ        ٠َٛٝف ٚ ٥ ١ ٣٠ٚ١٥ ٥

َٝؿٓٝاض نطاَٚإ ظ٩ض ن١ّ ب٢َ س١قٝك١ت١ٕ ظ٩ض ن١ّ ب٢َ ب٪  ، س١ظٜـ ز٠ن١ّ ي٠ٚ١ ثؿتيرلَإ 2113ثط٩ش٣٠ ث
٠ٚ١َُٝ ٠ٚنٛ  َُٝٛا١ٜ ي١ ١ْتٝذ٣١ ْٝٗا٢٥ خ١َيه٢ غٛٚز١َْس ز٠ب٢َ ١٥طٝٓا ض ٠ْي١ ب١ ْٝػب١ت٢ ٥ به١ٕ، نْٛه١ ث

َٝػــتا ٥ٝع٬ْــ٢ تــاظ٣٠ بــ٪  َُٝــ١ ز٠ٜــإ ثــط٩ش٠ ٥ بهــ١ٜٔ، بــ١آلّ تــ١ٚاٚ نطزْــ٢ ثــط٩ش٠  ٠ٚظاض٠ت خ٪ؾــذل بــ٢َ ٚ ٥
ن٪ْــ١نإ ١٥ٚي١ٜٚــ١ت٢ ثــ٢َ ز٠ز٠ٜــٔ، ثطغــٝاض٣ ٖــ٢ ق١ض٠ب٠ٚٛنــ١ دــ١ْابت طٛتــت دــٛاب٢ زضاٜــ٠ٚ١، ٖــ٢           
َُٝا٢ْ ٜـاخٛز   َٝٓا١ْٚت٠ٚ١، ي١ غً زاب١ؾهطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ي١غ١ض ؾ١ضَاْب١ضإ ن١ َاَ٪غتاٜإ د١ْابت ب١ صي١ْٚٛ ٖ

َٜٓ َٝط ب٢َ، ت١بٝع٢ ض  َٝط٠ٚ ي٣َٚ١ ٜإ ي١ٖ١ٚي ُا٢ٜ دٝاٚاظ ١ٖبٛٚ، خاَيب١ْس٣ دٝاٚاظ ١ٖب١ْٚٛ، ظ٩ض دٝاٚاظ٣ ي١ ي
َٝػـتا ز٠َـ٣َٚ١ دـ١ْابتإ زَيٓٝـا به١َـ٠ٚ١، ٖـ١ب٢ْٚٛ دٝـاٚاظ٣              َُٜٓاٜٝـ١نإ ١ٖبْٛٚـ١ يـ١ نـ٪ٕ، ٥ ١ْٖس٣َ يـ١ ض 
َُٜٓاٜٝـ١نإ ٜـ١ى خـطإٚ،          َٝػـتا غـ١ضد١ّ ض  َُٜٓا٢ٜ دٝـاٚاظ ٖـ١ب٠ٚٛ، بـ١آلّ ٥ خاَي١نإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ن١ ض 

٣٠ٚ زاب١ف نطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ن١ دـاض٣َ بـ١ قـ١تع٢ ض اطـرلا٠ٚ تـا٠ٚنٛ َٛعاي١دـ٣١ ٥ـ١ٚ ططؾتاْـ١ ز٠نـط٣َ نـ١ٚا           ١٥
َٝهٝـ نـ١ٚا ز٠غـت٢ ثـ٢َ نـطز٠ٚ٠ بـا ١ٜنػـا٢ْ يـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـاض٠نإ ٚ يـ١            ٢َٝ نطزٚ ١ٖضنات ي١غ١ض٠تا ٥اَاش٠ّ ث

َٝري بـ٪ ٖـ١َٛٚ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ٜـاخٛز بـ٪ خـ١َيه٢        ًَ تـطٜـ، نـْٛه١ ١٥َـ١ف    ١َٖٛٚ غٝهت١ض٠نإ، ١ٜع٢ٓ با ب
َٜعإ ١٥ط١ض ز٠ضؾ١ت بس٠ٕ باغ٢ به١ّ، ١٥ٚ ٖاٚٚآلتٝـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ض ْٝـ١، ٥ـ١ٚ نـ٪ٕ ظ٣ٚ٠       َٝه٢ تط٠ ب١ض  باب١ت
٠ٚضز٠طط٣َ، خاَي١نا٢ْ ١٥ٚ ن٢َ سػاب٢ ز٠نات؟ ٣١٥ ١٥ٜٚـ ٖاٚٚآلت٢ ١ْٝ؟ ١٥ٜٚـ ي١ٚ ٚآلتـ١ زاْاْٝؿـ٢َ؟ ٥ـ٢َ    



 129 

َٝه٢ ب١ضنـ١   ٚت٠ٚٛ ٚ زاَـ١ظضا٠ٚ، ٥ـ٣١ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ زاف ١َْـ١ظضا٠ٚ؟      باؾ١  ع١ي١ٍ ١٥ق١ٍ ؾ١ضَاْب١ض٠ن١ ناْػـ
َُٝـ١ ب١ض اغـت٢ ١َْاْٜٛػـت بهـ١ٓٝ ظ٩ض ٚضز٠نـاض٣ ٥ـ١طٝٓا         خ٪ س١ق٢ ْٝؿت١د٢َ ب٢ْٚٛ ي١ٚ ٚآلت١ زا ١ٖٜـ١، ٥
١َُٝ برل ي٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ َٛعاي١د٣١ ١٥ٚ ٖاٚٚآلت١ٝ بهـ١ٜٔ نـ١ ؾ١ضَاْبـ١ض ْٝـ١، ٥ـ٣١       َٝػتا ٥ ٥

َٝو           خاَي١نا٢ْ ١٥ٚ ي١غ١ض ن ٢ سػاب ز٠نـط٣َ؟ نـ٣١ غـط٣٠ زابـ١ف نطزْـ٢ ظ٣ٚ٠ ز٠طاتـ١ ٥ـ١ٚ، نـ١ يـ١ ساَيـ١ت
َٜع غ١ض٩ن٢  ١٥ٜٚـ َاؾ٢ ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢، ز٠ضباض٣٠ ١ٖب٢ْٚٛ ز٠ضَاَي٣١ تاٜب١ت ي١غ١ض ب١َٓا٣ ٠ٚظاض٠ت، ب١ض 

  َ ٢َٝ ثػج٪ض٣ ٚ بٛاض٣ نـاضنطز٢ْ خـ٪٣ ز٠ض َٝهٗات١نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ٖض١ٜن١ ٚ ب١ ث اَيـ١ ٚ  ث١ضي١َإ ث
٢َٝ ١َغ١ي١ٕ ١٥ّ ز٠ضَاَي١ٜ١ تاٜب١ت١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ،  ًَ َٝو ١ْٝ ت٪ ب ٥ُٝتٝاظات٢ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ؾت
َٜو ي١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ نـاض ز٠نـات ٖـ١َإ ٥ـ١ٚ ز٠ضَاَيـ٣١ ١٥ْـساظٜاضٜـ سلـٛزي ز٠نـات نـ١ يـ١              ١٥ْساظٜاض

ٍَ ز٠نط٣َ، ْـ١ ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا      ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ناض ز٠نات، ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ١٥ْساظٜاض َا١ََي٣١ ي١ط١
َٜت٢ ١ْٖسآ ٠ٚظاض٠ت ١َغـ١ي١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٜـاخٛز      َٝو ناض ز٠نات، ب١ض اغت٢ تاٜب١َ١ْس ي١   ٠ٚظاض٠ت
َٝري ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ؾ٢ ٖـ١ض٠ ٖـ١ض٠ ظ٩ض٣ ثعٜؿـو ٚ ناض١َْـس٣ ت١ْسضٚغـت١ٝ نـات٢َ        ًَ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ با ب

َٝو ز٠ضز٠ن٢َ سلٛ َٝٝـ١، ٜاغـا٢ٜ        ن١ٚا ؾت َٝٝـ١، ظضاعـ٣١ ي َُٝـ١ ١٥ْـساظٜاض٣ ي زي ١َٖٜٛٚإ ز٠نات، ي١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ٥
َٝري ١َ١٥ تاٜب١تـ١   ًَ ١َُٝ ب َٝه٢ تاٜب١ت ١ْٝ ٥ ١َٝٝ ٥ٝذل ١َٖٛٚ ث١ًنا٢ْ تط٣ ٠ٚظٜؿ٢، ب٪١ٜ ؾت َٝطٜاض٣ ي ١َٝٝ، شَ ي

َٜو ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا ٣٠َٛٝ ٥ـ١ٚ   ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب١َيهٛ ١٥ّ غٓؿا١ْ ١ٖض ١ٜن٣١   ٥ُٝتٝاظ ٢ْ تط ب٪ ٖاٚؾـ
ــ٢         َٜه٢ ٠ٚظاض٠ت ــس ــ٣٠ٚ١ ناض١َْ ــ١ي١ٕ ض از٣٠ ٥ ــ١ ١َغ ــ١تا٠ٚنٛ ز٠طات ــ١ٕ ٖ ــ١ف ٖ َُٝ ــسا٢ْ ٥ ــ٪ ناض١َْ ــ١ ب ٜ١ٖ
ٍَ َـ١ٚاز٣ نُٝٝـاٜٞ ز٠نـات        ؾاض٠ٚا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ثاضن١نإ ٥ٝـ ز٠نات ٚ ناض٣ ض ؾـاْسٕ ٚ تـ١عاَٛزي ي١طـ١

َٜت، نْٛه١ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚ َٝه٢ تط ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغـت٢ ٜـإ يـ١    َٛخ١غ١غات٢ ختٛض٣٠ ث٢َ ز٠زض ا ١ٜن
َٝه٢ تاٜبـ١شيإ ْٝـ١ س١قٝك١تـ١ٕ بـ١ ٠ٚظاض٠ت،        َُٝـ١ ؾـت َٝه٢ تط َٛخ١غ١غات٢ ختٛض٣٠ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ٥ ٠ٚظاض٠ت
َٜب١غـت١نإ، ٜـاخٛز ٖـ١تا ٖـ٢         نْٛه١ ي١ب١ض ١٥ٚ ت١غٓٝؿ١ٜ١ ن١ ع١ضظّ نطزٕ، ٥ـ٣٠ٚ١ تـطٜـ َـ١ٚظٚع٢ طط

َُٝـ١ ثاض٠ٜـ١ن٢        ظٜاز نطز٢ْ ١٥ٚ ٥ُٝتٝاظاتاْـ١ دـ١ْاب   َٜب١غـت١نإ ٠ٚظاض٠تـ٢ ٥ تإ ز٠ظاْـٔ دـاض٣َ ز٠ضبـاض٣٠ طط
َٜب١غـذي    َٜب١غت٢ ١ٜ١ٖ، ت١بٝع١ت٢ سٛن٢ُ ٥ٝؿ٢ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ي١ زْٚٝاؾسا ثـذل طط ١ٜنذاض ظ٩ض طط
َٝـ٢ ٥ـ١ّ ٥ٝشتٝاداتاْـ١ ٥ـ١ّ ١َٚظٚعـ١ ظٜـاز ٚنـ١ّ ز٠بـ٢َ،          َٝػتا ب١ ث ي٣٠ٚ١  ن١ٚا ٠َٛظ٠ؾ٢ زاا٥ُٝٝإ ١ٖب٢َ، ٥
َٜب١غتا٣١ْ ن١ٚا  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٥ٝذاظ٠ّ بس٠ٕ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛٚن١ٜإ ن١َ١، ت١بٝع٢ ١٥ٚ طط ب١ض 
َٜب١غـت١ ثـذل        َٝـت، ٜـ١ع٢ٓ نـ١ طط َٜٔ َٛٚن١ٜإ نـ١َذل ز٠ب ٠َٛٝ ١٥ط١ض زاسي١ظض ب٢َ بط ٚاْا١َٕ، ب٪ ١َعًَٛات٢ ٥

َٜب١غـت١، ١٥طـ١ض       ثاض٠ ٠ٚضز٠طط٣َ، ٥ـ٣٠ٚ١ بـ٢َ بط ٚاْا١َٜـ١، ١٥طـ١ض زاسيـ١ظض٣َ ثاض٠نـ٣١       نـ١َذل٠ يـ٣٠ٚ١ نـ١ طط
َٝهــ٢ يــ١     َــ١ٚظٚع ظٜــاز نطزْــ٢ ٥ُٝتٝاظاتٝاْــ١ ب١ض اغــت٢ ٥ــ٠ٚ١ دــ١ْابتإ غ١ضثؿــهٔ، بــ١آلّ ٖــ١ّ ظٜــاز نطزْ
َٜع٠ٚ٠    َٝت٠ٚ١ باض ي١غ١ض بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ن١ ١َٖٝؿ١ ي١ ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض  ٥ُٝتٝاظات٢ َٛظ٠ؾري زٜػا٠ٚ١ْ ز٠ب

َٝت، ٥ـ١طٝٓا        ت١ؾذٝع٢ ٠ٚ١٥ ز٠نط٣َ ٜاخٛز ت٥١هٝس ي َٝـت ظٜـاتط بهـ َٜت٠ٚ١ نـ١ بٛزدـ٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ ْاب ٠ٚ١ ز٠نط
َٝـٓري ٚ ي١غـ١ض             ١َُٝ ١َعاؾ٢ خـ١َيو ظٜـاز بهـ١ٜٔ، بـ١آلّ ثاض٠نـ١ يـ١ نـ٣َٛ ب َٜو ي٠ٚ١ ٥اغاْذل ١ْٝ ٥ ٖٝض ناض
َٝتـ٠ٚ١ بـاض ب١غـ١ض     َٜه٢ ٥اغا١ْ، ب١آلّ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زٜػا٠ٚ١ْ ز٠ب َٝو ز٠ب٢َ، نْٛه١ زاب١ف نطز٢ْ ثاض٠ ناض سػاب
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َٜو تٛٚؾ٢ ططؾت٢ تطٜؿُإ بهات، ز٠ضباض٣٠ ث١ً ٚ ٥ُٝتٝاظا٢ْ غـ١ض٩ى   ٠ٚ١َُٜٚ ض ٠ْي١ ض ٩ش َٝعا٣١ْٝ ١٥ّ ١ٖض
َٝهـ١ يـ١ خاَيـ١نا٢ْ ب١ضْاَـ٣١ ٠ٚظاض٠ت نـ١ يـ١ ١٥صتَٛـ٢ْ١             ؾاض٠ٚا١ْٝنإ غٛثاغـت ز٠نـ١ٜٔ، ٠َٚيـآل ٥ـ٠ٚ١ ١ٜن

َٝـٛإ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٚ     ٠ٚظٜطإ ع١ضظ نطا٠ٚ ٚ َٛاؾ١قـ١شيإ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ نـ١ٚا يٝص١ْٜـ١ن٢ تاٜبـ١ت       يـ١ ْ
َُٝـ١ ؾعًـ١ٕ ساَيـ١ت٢ دٝـا        ٢َٝ خعَـ١ت، نـْٛه١ ٥ ٢َٝ بط ٚاْا١َ ٚ ب١ ث ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب٪ زٜطاغ١ نطز٢ْ ب١ ث
دٝاَـإ ٖــ١ٕ، ساَيــ١ت٢ ٚاَــإ ١ٖٜــ١ غــ١ض٩ن٢ ؾـاض٠ٚا١ْٝى ١َغــ١ي٣١ ز٠ض٠دــ٣١ خــ١برل٣ ١ٖٜــ١، غــ١ض٩ن٢   

ٚا١ْٝ ٚ ٖـ١َإ ثًـ٣١ ؾـاض٠ٚا٢ْ ١ٖٜـ١ ٚ ٖـ١َإ شَـاض٣٠       ؾاض٠ٚا١ْٝن٢ تط ن١ ي١ض ٣ٚٚ شَـاض٠ٚ٠ ٖـ١َإ ؾـاض٠   
َٝو نـ١ ب٠ٚٛتـ١    ١َٝٝ، ب١آلّ ث١ًن٣١ ظ٩ض ظ٩ض ْعَذل٠، خ٫ٛغ١ ٖٝض ث١ٜ١ًن٢ تاٜب١ت ١ْب٠ٚٛ ١ٖضن١غ خ١َيه٢ ي
١ًَٝن٣١ خ٪٣ ن٢ ب٠ٚٛ ب١ٚ ث١ًٜـ٠ٚ١ ب٠ٚٛتـ١ غـ١ض٩ن٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ، ٥ـ٠ٚ١ف       غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ خ٪٣ ث١ً ١٥غ

٢ ن٪ْــ١ ب١ض اغــت٢، نــ١ ١َٖيبــصازٕ نــطا٠ٚ َــٔ ٠ٚنــٛ َاَ٪غــتا١ٜى خــ٪ّ ت١ضؾــٝح ي١غــ١ض ١٥غاغــ٢ ١َٖيبــصاضزْ
َٝؿـذل ٖـ١ّ بـ٠ٚٛ ٠ٚ ٖانـ١ظا،           نطز٠ٚٚ ب١َٚٛ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٥ٝذل ث٣١ً َٔ ٖـ١ض ٥ـ١ٚ ث١ي١ٜ١ٜـ١ نـ١ َـٔ ث
َٝسا ز٠ن١ّ ب٪ ناض٠غ١ض٣، ١٥ط١ض نِ يـ١برل ١ْنـٛٚب٢َ، نـْٛه١ دـ١ْابت طٛتـت       َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ث ب١آلّ ٠ٚ١٥ ث

َٜ َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٚا ساَي٢ بّٛٚ.١ْٖس َِٜ، ب١ض   ه٢ زَي ز٠ط١ض 
َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

َٝهت ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٠ٚآل١َن٣١؟ ؾ١ضَٛٚ.  ْاغه١ خإ ت١عكٝب
 

َٜع ْاغو تٛؾٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ،٠ٚ١َُٜٓ َٝؿـ٣١ تـ١داٚظات        ٠َٚيآل٢ٖ ي١ سطغ٢ ٣٠ٚ١٥ ثطغٝاض٠نامن غ١ضٜع خبٛ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٣٠ نـ١ بـاؽ يـ١ ن

َٝػـتا، ٥ـ١ّ    27ز٠نات، دٛظ٢٥ ١٥خرل٣  ٍَ ١ٖٕ ي١ غرلٚإ زٚٚ، غ٢َ داض ث٠ٜٛ١ْسٜإ نطز٠ٚٚ تا ٥ َاَيـ١   27َا
َٝت،  َٝه٢ ز٠ب٢َ ٫به َٝٓٔ ٚ بٝا٣َٚ١ْ بٝه٠ٚ١ْ١ ب١ؾ َٝػتا برل ٚخ َٝو ي١ َاَي١ناْٝإ ت١داٚظ٠، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٥ ب١ؾ

ٍَ غـ١ض٩ن٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٥ـ١ٚ ز٠ظـ١ض٠ف       ٥ٝٓذا تاث٪ٜإ ْٝ َٝؿـ١ٜ١ ي١طـ١ ٠ٚ١َٜٓ، ١ٜع٢ٓ ١٥ّ ن ١ ٚ ق١ض٠بٛٚف ْانط
َٝـت بيـات ١٥طـ١ض خـ٪ت يـ١ ْعٜهـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ          قػ١ّ ي١غ١ض٣ نطز ١ٖض٠ٚنٛ خ٪١ٜت٢، دا س١ظّ نطز دـ١ْابت ث
    ٕ  ٠ٚظٜط ي١ ط١َيٝإ َا١ََي١ به١ٟ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ٢ٖ ق١ض٠ب٠ٚٛن١ ناى س١َ١ غـعٝس ثطغـٝاض٠ن٣١ نـطز ١َغـ١ي١

٠ٚ١َٜٓ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚا٣١ْ نـ١ عـ١ضظ٠ناْٝإ نـ١ ز٠زض٣َ بـ١ سهَٛـ١ت      ١٥3ٚا٣١ْ ن١ ع١قسٕ ب١  % ت١عٜٛع ز٠نط
َٝؿ١ زضٚغت ز٠نات دٛتٝاض٠نإ ١٥ضظ٠ن١ ١٥3ط١ض ع١قس بٛٚ ٚ تاث٪ ١ْبٛٚ ب١  ٠ٚ١َٜٓ، ١َ١٥ ن % ق١ض٠بٛٚ ز٠نط

َٜت ب١  َٝتٛ بهط َٝٔ ق١ض٠ب٠ٚٛن١ ن١َ١، ١٥ط١ض ب َٝؿ٣١ ٠ٚظاض٠ت % ي11ْاز٠ٕ ب١ سه١َٛت ز٠َي ٠ٚ١ ز٠ن٢َ ١ّٖ ن
َٝؿ٣١ خ١َيو س١ٍ ز٠ب٢َ.  س١ٍ ز٠ب٢َ ٚ ١ّٖ ن

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ  (:ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜٓـ١ض٣ خ٪ٜـإ ٚ ٜـإ      ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ َاآل١ْ ت١بٝع٢ ساَي١ت٢ ٚا  َٜه٢ ٥اغا١ٜٝ ض ٜٚٚـإ يـ١ ْٛ ٚ ١٥ٚ ساَي١تا١ْ ناض
٢َٜٓ تط ١ٖٕ بـ١ س١قٝكـ١ت َـٔ زٚٚثـات٢ ٥ـ٠ٚ١       َٝه٢ ث١ضي١َإ نطز٠ٚٚ، ت١بٝع٢ ساَي١ت٢ تطٜـ ي١ ؾٛ ١٥ْساَ
ز٠ن٠ٚ١َ١ تا٠ٚنٛ ططؾت٢ ٜاغا٢ٜ خا٠ْٚٛ ب٪ ب٢َ تاث٪١ٜنإ ز٠ض١ْن٢َ ض ٠ْي١ َا١ََي١ نطزٕ ي١طـ١َيٝإ ١٥غـت١ّ   

َٜع ْاغه١ خإ، ٣٠ٚ١٥ تط ز٠بـاض٣٠  ب ٢َ، ب١آلّ ١ٖض ب١زٚازانْٛٚٝـ ب٪ ١٥ّ ساَي١ت١ ز٠ن١ٜٔ ب١ ت١ٚغ٣١ٝ ب١ض 
َٜع٠ٚ٠ ز٠ضنـ٠ٚٛ،     ق١ض٠ب٣ٚٛ دٛتٝاضإ َٔ زٚٚثات٢ ض ٢٥٠ ١ٜن١َِ ز٠ن٠ٚ١َ١، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ٚ ث١ضي١َاْـ١ بـ١ض 

َٜ َٝه٢ ن١ٚا ٜاغا١ٜن١ بي٪ض زض٣َ ض  َٝسضا٠ٚ، ١ٖض نات َُٝـ١ دـ٢َ      ٜاخٛز ١ْؾاظ٣ ث ص٣٠ ١٥ّ ق١ض٠بٜٛٚـ١ ظٜـاز بهـط٣َ ٥
 ب١د٢َ ٣ ز٠ن١ٜٔ، ب١غ١ضناٚ.

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

 ناى قازض ؾ١ضَٛٚ.

َٜع قازض اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓطا، ب١آلّ َـٔ ض ٠ْيـ١    َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط، َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ي١ ن١ْس ١ٜ٫ن٠ٚ١ ٚضٚٚش ظٜـاتط يـ١ ٖاٚنـاضامن    ب١ض 
 ١َب١غتِ ب٢َ ناض٠ْٛٚغ٢ ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ خاؽ ٚ ناض٠ْٛٚغ٢ ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ..... .

 
َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ ناى قازض، ؾ١ضَٛٚ.  تها١ٜ ثطغٝاض٠ن١ت خبٛ

َٜع قازض اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٚٚ ثط٩ش١ٜ٠ نـ١ بـ٪ ثؿـس٠ض ٚ قـ١ظا٣ ض اْٝـ١ ز٠ضنـ٠ٚٛ بـ١ض ْٚٚذل بـعامن،         ١َب١غتِ ١ٜ٠ٚ١٥ ناض٠ْٛٚغ٢ ١٥ٚ ز
َٝو ب١ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ زٚٚ ثط٩ش١ٜ٠ بسات غٛثاغ٢ ز٠ن١ٜٔ. ًَ  ١٥ط١ض بهط٣َ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت١ؾاغٝ

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚ  (:ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ا٢ْب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ تـط ٖـ١تا٠ٚنٛ َـٔ د١ٚاب١نـ١ سـاظض٠ بـ١ؽ ٖـ١تا٠ٚنٛ ٥اَـاز٣٠ ز٠ن١َـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض             ١٥ط١ض بهط٣َ ثطغـٝاض
َٜه٢ تط ١ٖب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝػتؿاز٠ ي١ نات به١ٜٔ.  ثطغٝاض

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ )د  ب١ض 

 ظٝإ خإ ؾ١ضَٛٚ.

 َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ثطغٝاض٠نإ َٔ ؾ١ف ثطغٝاضّ ١ٖبٛٚ ب١ؽ ٠ٚآل٢َ ظ٩ضب١ٜامن ٠ٚضططت، تـ١ْٗا زٚٚ ثطغـٝاضّ َـا٠ٚ ز٠َـ٣َٚ١     
َٝهٝإ تاٜب١تــ١ بــ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ٣١ نــ١ تــ١ضخإ نــطا٠ٚ بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ٢     ٠ٚآل١َنــ٣١ بــ١ ض ْٚٚــ٢ ٠ٚضبيطَــ٠ٚ١، ٜــ١ن

ٖـ١ظاض ثاضنـ١ ظ٣ٚ٠ نـ١ ؾـ١ضَا٢ْ بـ٪ ز٠ضنـٛٚ        11زا  5سإ ن١ ي١ ناب٣١ٓٝ ؾ١ٖٝسإ، ٚات١ ب٪ ٚاضغ٢ ؾ١ٖٝ
َِٜ ٥ـ١ٚ ٚاضغـا١ْ             َٜعطانـ٣١ ٖـ١ض َٜت ب١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـ١ٖٝسإ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ ٖـ١ض غـ٢َ ثاض َٜٝٛػت١ بسض بٛٚ ن١ ث

َٝط  َٝط ن١ تا  3717غٛٚز٣ زَي ببٝٓط٣َ شَاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ١ٖض ي١ غٓٛٚض٣ ١ٖٚي ٚاضغ٢ ؾ١ٖٝس ١ٜ١ٖ ب١ؽ ١ٖٚي
َٝػ َٝػـتا     ١ٖ11ظاضٜـ زاْطا٠ٚ ْاظاْري ١َغرل٣ ٥ـ١ّ   11تا غٛٚز١َْس ١ْب٠ٚٛ، دي١ ي٣٠ٚ١ ن١ ٥ ٖـ١ظاض٠ تـا ٥

َٜــو ١ٖٜــ١ ١٥َاْــ١ ٥ٝؿطاظٜــإ بــ٪ ز٠نــط٣َ ٜــاخٛز ظ٣ٚ٠ ٠ٚضز٠طــطٕ    َٝري بط ٜاض ًَــ بــ١ نــ٣َٛ ط١ٜؿــت٠ٚٛ، ١٥طــ١ض ب
َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٥ـ٠ٚ١ ض ٕٚٚ بهاتـ٠ٚ١ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـ١ٖٝسإ نـْٛه١ بـ        َٝـٛإ     ث َٝؿـ١ يـ١ ْ ٠ٚٛ بـ١ ن

َٝٛإ ٚاضغ٢ ؾ١ٖٝسإ ن١ َا٣٠ٚ ن١ْس غاَي١ ٠ٚعـس٣ ٥ـ٠ٚ١ٜإ ثـ٢َ زضا٠ٚ نـ١ ظ٣ٚ٠      ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝسإ ٚ ي١ ْ
َٜه٢ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ٖٝض ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ١ْٝ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ٥ـ١ّ   َٝػتاف ظ١ٜٚ٠نإ ٖٝض ١٥غ١ض ٠ٚضبيطٕ ٚ تا ٥

َٝؿ١ٜ١ن٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ ت ٍَ        ظ٠ٜٚا١ْ ١ٜ١ٖ ٜإ ْا، ن اٜب١ت١ ب١ قـ١ظا ٚ ْاسٝـ١نإ َـٔ يـ١ َـا٣٠ٚ ض ابـطزٚٚ ي١طـ١
َٝٛإ ١٥ٚ زاْٝؿتٛا٣١ْ ن١ ي١ٚ  َٝؿ١ ١ٜ١ٖ ي١ ْ َِٜ غ١ضزا٢ْ ْاس٣١ٝ غ١ضٚنا٠َٚإ نطز ١ٜى ن شَاض١ٜ٠ى ٖاٚض 
َٝٝـإ    غٓٛٚض٠زإ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ خا٢ْ٠ٚ ظ١ٜٚ٠نٔ ن١ ب٪ صي١ْٚٚٛ زٚٚ ١ٖظاض ١َتط٠ ٜإ ١ٖظاض ١َتط ظٜـاتط٠، ث

َٝـ٠ٛ ٥ـ١ّ ظ٠ٜٚاْـ١ ٥ٝؿـطاظ بهـ١ٕ ٚاتـا نـ١ بـ١ف ب١ؾـ٢ بهـ١ٕ، غـ١ز َـ١تط ٜـإ زٚٚ غـ١ز َـ١تط                ٚتـطا٠ٚ نـ   ١ ٥
َٝـطّ بـ٪        َٝهطا٠ٚ، َٔ ١َٖٛٚ ١٥ٚضاقـ١نامن ٫ٜـ١ ٚ زٚاٜـ٢ ز٠ؾـ٢ ْ َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝناْٝإ ث َٜت٠ٚ١ ١َٖٛٚ ض  دٝابهط

َٜت١ غ١ضٜإ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚا   ٕ ٖـ١ز٠ؾٝإ بـ٪ ٠ٚ١٥ٜـ١    ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب١آلّ ي١ ن٪تا٢ٜ ٣٠ٚ١٥ ن١ تاث٪ن١ خبط
َٝؿـ٣١ٓٝ خاْٛٚبـ١ض٠،           ن١ ب٪١ٜ ١٥ٚإ ثاضن١ ظ١ٜ٠ناْٝإ بـ١ف بـ١ف نـطز٠ٚٚ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ غـٛٚز١َْس بـٔ ي١ث
َٝهطا٠ٚ، ب١آلّ ي١ ن٪تا٢ٜ ١َضس١ي٣١ تاث٪ خػـت١ٓ غـ١ض٠ن١، ٚتٜٛٚاْـ١ بـ١      َٜهاض٠ناْٝإ ث ب١آلّ ١٥َإ ١َٖٛٚ ض 

١َُٝ ٥ـ١ّ تاث٪ٜاْـ١تإ ْاخ١ٜٓـ١ غـ١ض،     ١ٜ٠َٛٝى ٥ َٝـطّ بـ٪ ٠ٚظٜـط٣        ٖٝض ؾ ١٥َـ١ف ١٥ٚضاق١ناْـ١ ٚ زٚاٜـ٢ ز٠ٜٓ
 ؾاض٠ٚا٢ْ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َّٝٝ ٚ نٛاض١َ٠، ؾ١ضَٛٚ. َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ثطغٝاض٣ غ  ب١ض 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢    ز٠ضباض٠ َٝـٛإ ٥ َٝػتا ١َٖا١ْٖي١ٝن٢ ت١ٚاٚ ١ٜ١ٖ ي١ ْ ٣ ظ٣ٚ٠ ن١غٛناض٣ ؾ١ٖٝسإ ت١بٝع٢ ٥
ؾ١ٖٝسإ ٚ ن١ْسٜٔ زاْٝؿذي نـطإٚ بـ٪ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ ٥ـ١ّ ططؾتـ١، تـ١بٝع٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـ١ٖٝسإ نـ١ْس          

َٜٝٛػذي، نـْٛه١ تـ١ضخ   َٜو ي١ٚ يٝػتا١ْ ث َٝه٢ ي١ب١ضز٠غت زا ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝسإ، ١ْٖس إ نـطزٕ ض اغـت١   يٝػت
َٜت، بـ١آلّ ٥ـ١َط٣ تـ١ضخإ     ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ن١ٚا خا١ْٚاز٣٠ ؾ١ٖٝس ز٠ب٢َ ظ٣ٚ٠ ث٢َ بسض َٜو ١ٜ١ٖ ب١ ؾ بط ٜاض
َٝه٢     نطز٢ْ ي١ ز٠غ١آلت٢  ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا١ْ، ز٠ب٢َ ١٥ّ س١ق١ ١٥َط٣ ث٢َ ز٠ضبه٢َ، ٜـ١ع٢ٓ ز٠بـ٢َ ؾـ١ضَاْ

٢ًََ بط ٜاضزضا ب١ ت١ضخإ نطز٢ْ ظ٣ٚ٠ َٝطزضا٠ٚ، قا٥ُٝـ١نإ ض اغـت١ٚخ٪    تط ز٠ضبه٢َ ٚ ب َٝؿذل ْ ب٪ ٣١َ١٥ ن١ٚا ث
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َٝـ٢ يـ١ ثط٩غـ١ن١              ًَ َٝـطزضإٚ بـ٪ ؾـاض٠ٚا٢ْ ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ّ ْٛقتـ١ٜإ ٠ٚنـٛ ب ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـ١ٖٝسا٠ٚ١ْ ْ
َٝػــتا خــ١ضٜهري تــ١ٚا٣ٚ بهــ١ٜٔ، دــ١ْابتإ زَيٓٝــا   ١٥َــ١ٜإ ١ْقٛغــتا١ْ، نــ١ ٥ــ٠ٚ١ دــ٢َ بــ١د٢َ ز٠نــط٣َ نــ١ ٥

َٜ ٠َٛٝؾ٠ٚ١ ن١غٛناض٣ ؾ١ٖٝسإ ن١ٚا ١٥ٚي١ٜٚ١تٝإ ي١ ت١ضخإ نطزٕ ز٠ب٢َ، ٚاتـ١ ١٥طـ١ض   ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ ض  يا٣ ٥
َُٝــ١  َٝط ٖــ١ب٢َ ٚ زٚٚ ٖــ١ظاض٣ ٖــ٢ خاْــ١ٚاز٣٠     ٥11 ٖــ١ظاض ٥ــ١َط٣ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢ ظ٠ٚضيــإ يــ١ ٖــ١ٚي

َُٝــ١ ْانــ١ٓٝ غــ١ض   2ؾــ١ٖٝسإ بــ٢َ تــا٠ٚنٛ ٥ــ١ٚ   ٢ ١ٖظاض٠نــ٣١ تــط بــ٪ َــ١عًَٛات  8ٖــ١ظاض٠ تــ١ٚاٚ ْــ١بٔ ٥
د١ْابتإ ١٥ٚ بط ٜاض٣٠ ن١ٚا ي١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ز٠ضن٠ٚٛ ب١ ض اططت٢ٓ زاب١ف نطزْـ٢ ظ٣ٚ٠ خاْـ١ٚاز٣٠   
َٜتــ٠ٚ١، نــْٛه١ ي١غــ١ض     َٜتــ٠ٚ١، ٖــ١ض٠ٖٚا ظٜٓــساْٝا٢ْ غٝاغــٝـ ْاطط ؾــ١ٖٝسإ ٚ ن١غــٛناض٣ ؾــ١ٖٝسإ ْاطط

غٝاغـ٢ ٖـ١ب٢َ ٚ ٜاغـا ٖـ١ب٢َ     ٜاغا١ٜى ن١ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ز٠ضن٠ٚٛ ٥ٝكطاض نطا٠ٚ نـ١ٚا ظٜٓـسا٢ْ   
َُٝـ١ ض ا٣ ْـاططٜٔ  ٚ ٖـ٢ ظٜٓـساْٝا٢ْ      َٜت٢ ٥ َٜت، ب٪١ٜ ٢ٖ ن١غٛناض٣ ؾ١ٖٝسإ ٠ٚنٛ تاٜب١شي١ْس ظ٣ٚ٠ ث٢َ بسض
غٝاغٝـ ي١ب١ض١ٜ٠ٚ١٥ ن١ بـ١ ٜاغـا ز٠ضنـ٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ َـ١سلٍٛ ْـري بـ١ض اططت٢ٓ ظ٠ٜٚـ١نإ بـ٪ ؾ٦ٝـ١نا٢ْ تـط،            

َٜع غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ثطغـٝاض٠ن٣١ ظٝـإ        زا ٣٠ٚ١٥ ق١ظا ٚ 4ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ي١ ثطغٝاض٣  ْاسٝـ١نإ، بـ١ض 
ٍَ ١ْبْٛٚـ١ ض ٕٚٚ          خإ ن١ ي١ ثطغٝاضزا ب٪١َ ٖات٠ٚٛ بـ١ س١قٝكـ١ت نـْٛه١ ٥ـ١ّ ٠ٚظعـ١ ت١ؾاغـ٣١ْ٬ٝ ي١طـ١
َٝؿ٣١  َٝت٠ٚ١ ١٥ٜٚـ ن َٝؿ١ٜ١ى ب١ض ٣ٚٚ ٖاٚٚآلتٝإ ز٠ب َٝت ي١ ظ٩ضب٣١ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ ن ١َُٝ ز٠َي ١ْب٠ٚٛ ب٪ ٥

َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝنإ ب١ٚ ٖاٚٚآلتٝا١ْ ت١ٚاٚ ز٠نـ١ٕ، بـ١آلّ يـ١ ن٪تـا٢ٜ زا ناض٠نـ١      دٝانطز٣٠ٚ١ْ ظ ١ٜٚ٠، ١َٖٛٚ ض 
َٝهُإ ْٛٚغ٠ٛٝ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ٣٠ٚ١٥ ن١  َٜت١ غ١ض ١٥ٚ ٖا٫َٚٚتٝا٠ٚ١ْ ٚاظح ١ْب٠ٚٛ س١قٝك١ت١ٕ د١ٚاب ْاخط

َٝػتا ب٪َإ ض ٕٚٚ ب٠ٚٛت٠ٚ١ ١٥طـ  َٝػتا ظٝإ خإ باغ٢ نطز ١َب١غت١ن٣١ ٣ٚ ٥ َٝؿـ٢ زٚاتـط    ٥ ١ض ظ٠ظيـ١ت ١ْن
١َُٝ ١٥نٝس دٛاب٢ ز٠ز٠ٚ١ٜٓ٠. َٝط٣َ ٥ ١َُٝ بٓ  ٠ٚنٛ خ٪٣ طٛت٢ ؾت١نإ ب٪ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.  ظٝإ خإ ت

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاض       ض اغت٢ َٔ زٚٚ ثطغٝاضّ ٖ َٝؿـٓٝاض٠، بـ١ ْٝػـ١ٝت٢ ز٠ٚضٚبـ١ض٣ قـ١آلت٢َ ث ١ٜ١، غ٥ٛازي ١ٜن١َِ ظٜاتط ث
َٝــسا ق١ز٠غــ١ بهــط٣َ، ١٥طــ١ض دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط َٛت٠ٚ١دــ٘ بــ٢َ،    ز٠نــ١ّ ١٥طــ١ض بهــط٣َ ٖاتٛنــ٪٣ ٥٪تــ٪َب٢ًٝ ت
١َٜٓٚاضٜؿـ١ ٚ      َٝه٢ ؾٛ َٜٓ َٝه٢ ظ٩ضٟ ي٣َٚ١ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ ٚ ؾـٛ ٖاتٛن٪٣ ٥٪ت٪َبٌٝ ١َب١غت١، نْٛه١ ظ٠خت

َٝـت، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ظ٩ضبـ٣١ غـ١ْت١ض٣ ؾـاض٠نا٢ْ دٝٗـاْٝـ          ٖ ١تا داز٠ن١ؾ٢ ٚا ت١ضتٝب نطا٠ٚ ن١ ٖـ٢ ثٝـاز٠ض ٩ ب
١َٜٓٚاض٠نإ ب١ تاٜب١ت٢ ١٥ٚ خاْٛٚا٣١ْ ن١ قـ١ضاضٜإ   َٜو ن١ ز٠ضباض٣٠ ؾٛ ث١ٜط ٠ٚ ز٠نط٣َ، ب١ ْٝػب١ت ثطغٝاض

َٜٔ ٚ ١٥ٚاْـ١ ١ْٖـس٣َ      َٝـو بـسض َٝري ت ًَ ٠ٚ١َٜٓ، بـاب َِٝ ٖـ١َٜٛٚإ،      زا٠ٚ ي١ َاغت١ضث٬ٕ بػط  ي١ٚخاْٛٚاْـ١ َـٔ ْـاَي
١ْٖــس٣َ يـــ١ٚ خاْٛٚاْــ١ قُٝـــ١ت٢ ٥ــاٜه٪ي٪ش٣ قُٝـــ١ت٢ تاضخيٝــإ ١ٖٜـــ١ ب١ض اغــت٢ س١قـــ١، ٖــ١تا يـــ١ض ٣ٚٚ       
َعُاضٜؿ٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ْاظامن د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ض ٢٥٠ ن١ٝ ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚا١ْ ي١ باض٣ ْ٪ش٠ْهطز٠ٚ١ْٜإ، 

َُٝٛاٜــ١  بــ١ ْٝػــب١ت٢ غــ١ٚظا٠ٚ١ٜٝ ١ٖضنــ١ْس٠ دــ١ْاب٢ َٜع غــ١ض٩ن٢ ث١ضيــ١َإ، ث ٠ٚظٜــط ؾــ١ضس٢ نــطز، بــ١ض 
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َٜٓا٣١ْ نـ١             َٝط بـ١ تاٜبـ١ت٢ ٚ يـ١ ؾاضٚؾاض٩نـه١ناْٝـ، بـ١آلّ ظ٩ضبـ٣١ ٥ـ١ٚ ؾـٛ ٣َٛٝ غ١ٚظا٢ٜ يـ١ ٖـ١ٚي ض ٚٚث
َٝػـتا يـ١ٚ غـاآل٣١ْ زٚاٜـ٢ ظ٩ضٜـإ ٥ـ١ٖٚا              ت١ضخإ نطإٚ بـ٪ ثاضنـ١نإ ت١َاؾـا ز٠نـ١ّ، ٜـ١ع٢ٓ ١٥غًـ١بٝإ ٥

 ّ َٝـو زضإٚ، ٜـ١ع٢ٓ ب١زٚازانـْٛٚٝإ          َا١ْٚت٠ٚ١، ٜإ نـ١ َٜهٝؿـٝإ ت َٝؿـذلإٚ، ١ْٖس َٝهـطا٠ٚ بـ١د٢َ ٖ نـاض٣ ت
 ي١ٜ٫١ٕ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ب٪ ١ْٝ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ  (:ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ب١ض 

َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝط ٖاتٛنـ٪٣ ٥٪ت٪َبٝـٌ ق١ز٠غـ١        َٜع ناى ١ْشاز ن١ ي١غـ١ْت١ض٣ ؾـاض٣ ٖـ١ٚي ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن٢َ١ ب١ض 
ٍَ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ ت١دطٚبــ١ نــطا   َٝـ زٚٚغــا َُٝــ١ ب١زٚازانــٛٚصيإ نــطز بــ٪ ٥ــ١ّ باب١تــ١ ثــ بهــط٣َ، تــ١بٝع٢ ٥

ت ٖـ١َٛٚ ١َزخ١يـ١نا٢ْ بـاظاض ٣    س١قٝك١تـ١ٕ، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ ؾـ١قا٢َ باتـ١ ٚ ؾـ١قا١َنا٢ْ تـط٣ ْعٜـو قـ١آل        
َٝط ٚ باظاض ٣ ق١ٜػ١ض٣ ٚ باظاض٠نا٢ْ تـط ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ؾـ١قا١َٕ، ب١ض اغـت٢ زٚناْـساض٠نإ بـ١ ٖـٝض          ن٪٢ْ ١ٖٚي
َٜيا٣ ٖاتٛن٪٣ غ١ٜاضات بيرل٣َ، نْٛه١ ط١ٜؿـت٢ٓ َـ١ٚاز ٚ ٖـاتٔ ٚ نـٕٛٚ ٚ      َٝو قبَٛيٝإ ١ْنطز ن١ٚا ض  ١ْٚع

َٝه٢ دٛاْـ١،         ٥ٝؿ١نا٢ْ خ٪ٜإ، ٥ٝٓذا يـ١ بـ٢ٜٓ١ ٥ـ٣٠ٚ١     َُٝـ١ َٛقتـ١ْعري س١قٝك١تـ١ٕ ٠ٚنـٛ ؾهـط٠ ؾـت نـ١ ٥
ٍَ خـا٠ٕٚ      َٝؿـ١ٜ١سلإ ي١طـ١ َٝياف زا ي١ زْٚٝازا ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ٥ـ١ّ ن ب٪ؾاضٜـ غُٝا١ٜن٢ ؾاضغتا١ْٝ ي١ ظ٩ض د
زٚنا١ْنإ ١ٜ١ٖ س١قٝك١ت١ٕ، ٥ـ١ٚإ ٜـ١ى ٚزٚٚ نـ١ؽ ْـري شَاض٠ٜـ١ن٢ ٜـ١نذاض ظ٩ض٣ خـ١َيه٢ ناغـباناضإ،         

١َُٝ ٥ٝعت َٝو ب١ض اغـت٢ ٠ٚنـٛ            ْانط٣َ ٥ باض ب٪ ٠ٚظعـ٢ ٥ـ١ٚإ ١ْنـ١ٜٔ، داٖـ١تا يـ١ بـ٢ٜٓ١ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ط١ٜٓـ١ سـ١ي
َٝه٢ ٚا بس٩ظٜٓـ٠ٚ١ نـ١ خـا٠ٕٚ       َٝه٢ ٚا بهط٣َ، ب١آلّ ب٪ ت١ْؿٝع٠ن٣١ ز٠بـ٢َ ٥ايٝـ١ت ١َبس٨٠ َٛت١ؾكري ن١ٚا ؾت

ــ١ي١ٜ١، ز      ــ١ّ ١َغ ــٔ ي ــ١ ب َُٝ ــاض٣ ٥ ــ١ ٖاٚن ــت ن َٝ ــ١تٝإ ب ــاخٛز ق١ْاع ــ١بٔ، ٜ ــس ْ ــاض٣٠ زٚناْــ١نإ ظ٠ض١َ٠ْ ٠ب
َٝطا٢ٜ ب١غ١ضزانـٕٛٚ      َٜص٣٠ غ١ٚظا٢ٜ ت١بٝع٢ ٖـ١ض بـ٪ بـ١خ  215باخه١نإ ٚ زضٚغت نطزٕ ٚ ظٜازنطز٢ْ ض 

َٝط زضٚغت نطا٠ٚ،  َٝري ي١ْاٚ ١ٖٚي ًَ َٝػتا ي١ غٓٛٚض٣ باب ٜؿ٢ ي١ ز٠ٚضٚبـ١ض٠،   ٣41 ي١ ْاٚ ؾاض٠ٚ  175ثاضى ٥
َٝه٢ ط ١َُٜ غ١ض باب١ت َِٝ ظ٩ض ٠ٚقت بيط٣، ز َٜه١ ز٠تطغ َٝـ٢ نـطز      ٠ٚ١٥ ٥اَاض َٝؿـذل ٥اَـاش٠ّ ث طْيذل ٣٠ٚ١٥ نـ١ ث

َُٝا٢ْ ثـاضن٢ طـ١ٚض٠ نـ١ يـ١ زٖـ٪ى ٚ ٥ـ١ٚ               َٝػـتا ثـاضن٢ ٖـ١ٚاض٣ نـ١ ي١ؾـاض٣ غـً ١٥ٚ ثاضن١ ط١ٚضا٣١ْ نـ١ٚا ٥
َٝط ١ٜ١ٖ، ثط٩ش٣٠ ت١ٚاٚبٛٚ ب١ضز٠ٚأَ، ب١آلّ ط١ٚض٠تطٜٔ ثط٩ش٠ ب٪ ١٥ٚ ١َب١غت٣١ ن١ٚا  ثاضن٣١ ن١ ي١ ١ٖٚي

٠َٛٝ َٜع ناى ١ْشاز باغ٢ ي َٝري ب٪ ظٜـاز   ب١ض  ًَ َٝط ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ٜاخٛز باب َٜعطا٣ ١ٖٚي ٍَ ب٪ ثاض ز٠نات، ث٢ْ٬ ١٥َػا
َٝػـتا زٜعا١ٜٓنـ٣١ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ،            ٣١َٜٓ غـ١ٚظ٣ ١ٜنـ١ّ نـ١ ٥ نطز٢ْ ض ٜص٣٠ غ١ٚظا٢ٜ ب٠ٚ١ ز٠ب٢َ نـ١ ٥ـ١ٚ ثؿـس

َُٝـ١ ض اٜس٠ط١ٜـ١ْري ٚ ٥ٝع٬ْـ٢ ز٠نـ١ٜٔ،       ب٪َـ١عًَٛات٢  ١ْٖس٣َ ت١عس٬ٜت٢ ن٢َ١ َا٠ٚ ١٥طٝٓا ي١ّ ْعٜهاْـ١ ٥
   ١ٜ١َٜٓ َٜعتإ ب١ضٜٓا٢ٜ ٥ـ١ّ ثؿـس ٣٠َٛٝ    2ب١ض  َٝط زا       75نـِ بـ١ ؾـ ١ٜ٠َٛٝن٢ باظْـ٢ٜ١ بـ١ ز٠ٚض٣ ٖـ١ٚي نـِ ب١ؾـ

َٜت٠ٚ١، ٚات١  َٝت ب١ د٢َ ب١د٢َ نطزْـ٢ ٥ـ٠ٚ١، بـ٪ ظاْٝـاض٣      151ز٠غٛض  نِ زٚٚدا غ١ٚظا٢ٜ ي١ٚ ؾاض٠ ظٜاز ز٠ب
َٝػتا  َٜو زٚٚض٠ ٥ َٝه٢ ت٪ظ َٜعتإ ض اغت١ ١َ١٥ ض ٜٓي َِٝ    ب١ض  ًَـ % ٣ 95ي١ ؾاض، ب١آلّ ب١ؾ٢ ٖـ١ض٠ ظ٩ض٣ ز٠تـٛامن ب
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         ٕ١ًَ ١٥ّ ١َغاس١ٜ١ غ١َ٫١ت١ ت١داٚظ٣ ي١غ١ض ْـ١نطا٠ٚ، نـْٛه١ ١ْٖـس٣َ تـ١داٚظ نـطا٠ٚ تـ١داٚظ ْٝـ١ ١٥غـ
ــ٢ ظ٩ض٣          ــ١، ب١ؾ ــ١ ظ٩ض ن١َ ــسض٣َ، ثط٩ش٠ن ــ١ٚظ٠ن١ ب ١َٜٓ غ ــس ــاض٣ ثؿ ــ١ٚا بط ٜ ــ٢ ن َٝؿ ــطا٠ٚ ث ــ١ض ن ــ٢ ي١غ ٥ٝؿ

َٝـسا          ١َٚ١٥غاس١ٜ١ ٚ ١َضد١نا٢ْ ب١ناض َٝٓإ بـ٢َ،   سهَٛـ١ت خـ٪٣ نـاض٣ ت َٝٓاْٝؿـ٢   بـ٪ بـٛاض٣ ٠ٚبـ١ضٖ ٖ
َٝـت ١َغـ١ي١ٕ       َٝو ب َٓٝ َٜتـ١ ٠ٚبـ١ضٖ بهات ت١ْٗا غ١ٚظنطز١ْ، ٚات١ ب١ٜا٢ْ ض ٠ْي١ ز٠ٜإ ز٩من ي١ٚ ثط٩ش٠ٜـ١ بسض
َٜـص٣٠ غـ١ٚظا٢ٜ ٚ ٥ـاٚ ٚ ٖـ١ٚا٣              َٝو بـ٪ غـ١ٚظا٢ٜ بـ٢َ ض  َٝه٢ ظ٠ٜت٢ْٛ زَي زضٚغـت بهـات، بـ١آلّ بـ١ َـ١ضد باخ

ًَت١ ب١ ١ٖ ٢َٝ ١٥ٚ ث٣١ْ٬ ي١ب١ضز٠غت زا١ٜ ب٪ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ١٥ّ ططٜٔ بٝ َٝط٣ ث٢َ ظٜاز بهط٣َ، ن١ ب١ ث ٚي
َٝتـ٠ٚ١، بـ٪             َٜـص٣٠ َـ١قبٛزي دٝٗاْٝـ٠ٚ١ بـ٪ ؾـاض بـ١ضظتطٜـ ز٠ب َٝط ي١ض  َٜـص٣٠ غـ١ٚظا٢ٜ ٖـ١ٚي َٝط ض  ز٠ٚض٣ ١ٖٚي

 ٝ َٝط ض ٜٓيــ٢ ز٠َٚٚــ ٣١َٓٝ ٥آٜــس٠ بــ٪ ث٬ْــ٢ غــذلاتٝذ٢ بــ٪ َاغــت١ض ث٬ْــ٢ ٖــ١ٚي ـ س١ي١قــ٣١ ز٠َٚٚــ٢ ثؿــت
َٜت٠ٚ١، ب١ؽ َِٖٛٝ ي١ َاغت١ضث٬ٕ زا ت١غبٝت  َٝط بيط غ١ٚظٜـ ١ٜ١ٖ ٚ ٠ٚ١٥ ض ٠ْي١ ب١ ز٠ٜإ غاَي٢ تط ١ٖٚي
ًَري ٖـٝض    َٝ ًَري ٖٝض ثط٩ش١ٜ٠ن٢ ي١غ١ض زضٚغت بهط٣َ، ْـاٖ َٝ ١َُٝ سُٝا١ٜت٢ ز٠ن١ٜٔ ٚ ْاٖ َٝػتا٠ٚ ٥ نطا٠ٚ، ي١ ٥

َٝـت، ْــ١ ب٪    َٝهـ٢ ي١غــ١ض ب َٜهـ٢ زٜهــ١       تـ١ضخإ نطزْ غـ١ن١ٕ ٚ ْـ١ بــ٪ ٖـٝض ١َغــ١ي١ٜ١ى بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖــ١ض ض ٩ش
َٜــص٣٠    َٝتــ١ خــا٢ْ٠ٚ ٥ــ١ّ زٚٚ ض ٜٓيــ١ ٚ ت١غــ١ٚض ز٠نــ١ّ بــ٠ٚ١ طــ١ٚض٠تطٜٔ ض  تٛاْاٜــ١ن٢ ٖــ١بٛٚ ٥ــ١ّ ؾــاض٠ بب
َٝت ي٣٠ٚ١ زضٚغت نطز٢ْ باخه١ بهٛٚن١ناْٝـ ١ٖض ب١ضز٠ٚا١َ، ١٥ٚ خاْٛٚا٣١ْ نـ١ٚا   غ١ٚظا٢ٜ ظ٩ض تط ز٠ب

١َٜٓٚاضٜا ٍَ ْٜٛػـه٪ ْـاْٚطإٚ بـ١          ب١ٖا٣ ؾٛ َٝط ١َْتك١ٜـ١نٔ ي١طـ١ ٕ ١ٖٜـ١ ط١ض ٠نـ١نا٢ْ ز٠ٚض٣ قـ١آلت٢ ٖـ١ٚي
٢َٝ غـتاْساضزات٢   ١َْتك٣١ ب١ ؾ١ضظٕٚ، ت١بٝع٢ ن١ؽ ب٪٣ ١ْٝ ز٠غهاض٣ بهات، ١ٖض ْ٪ش٠ٕ نطز١ٜ٠ٚ١ْى ب١ ث

َٝهــ٢ ٚا ٖــ١بٛٚ نــ١ٚا   ١ًَٕ ث٬ْ ٥ــ١ٚ ْٜٛػــه٪ ز٠بــ٢َ، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ بــ١ٖا٣ نــ١يتٛض٣ خــ٪٣ ي١ز٠غــت ْــ١زات، ١٥غــ
َٜٓـ٠ٚ١، تـ١بٝع٢ ٥ـ١ٚ ث٬ْـ١ ض٠ؾـع نـطإ                َٜه٢ ْـ٣َٛ بْٛٝـاز بٓط َٝٛاظ َٜٔ ٚ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـ١ ؾـ َٝـو بـسض ط١ض ٠نا١ْ ت
َٝري ٖــ٢   ًَــ برل٩ن١ٜــ١ن٢ ٚا ٖــ١بٛٚ ٥ــ١ٚ برل٩ن١ٜــ١ ض٠ؾــع نــطا٠ٚ ي٫١ٜــ١ٕ ْٜٛػــه٪٠ٚ، نــ١ ١٥َاْــ١ غــُٝات٢ بــا ب

ــتا       َٝػ ٥ ،َٜٔ َٜعض ــاض ــ٢َ بج َٝطٕ ز٠ب ــ١ٚي ــاض٣ ٖ ــ٢ ؾ َٜطٜٓ ــ٢ ز ــتا٢ْ ٚ ٖ ــ٪    ؾاضغ ــط٣َ ب ــط ز٠ن ــ١ناض٠نا٢ْ ت ــت ب ز٠غ
َٜهـٝا١ْ بهـات      ْ٪ش٠ْهطز٠ٚ١ْٜإ ب٪ ٠ٚ١٥ف يٝص١ٜ١ْن٢ تاٜب١ت زاْطا٠ٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ناض٠غ١ض٣ ططؾتـ٢ ٥ـ١ٚ نط
َٝػــتا  ٍَ ََٛيهــ١ناْٝإ بهــط٣َ، ٥ ٣٠َٛٝ ٜاغــا٢ٜ ي١طــ١ نــ١ يــ١ْاٚ خا٠ْٚٛنــإ زإ، ٥ــ٣٠ٚ١ غــاسب ََٛيهٝؿــ١ بــ١ ؾــ

َٝهطا٠ٚ ١ْٖيا٣ٚ باؾ٢ ْا٠ٚ.  ز٠غت٢ ث
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ن٢َ١ به٠ٚ١ خٛؾه٢ ناى ب١، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػــ١، بــ٪ططز ن٪ٜــ١،     َٝػــتا٠ٚ ت١ضنــ١ ٥ــا٣ٚ ب٪ططزنً َٜهٝإ يــ١ ٥ ب١غ١ضنــاٚ، ؾــ١ف ثطغــٝاضّ نــطز٠ٚٚ ثطغــٝاض
َٜو ثطغــٝاض٠ َٝؿــ٣١ٜ١ ١ْٖــس٠ى  ْاٜاخُٜٛٓــ٠ٚ١ بــ١ؽ ١ْٖــس نإ نــٛضت ز٠ن١َــ٠ٚ١، ثطغــٝاض٣ ١ٜنــ١َِ ٥ــ١ٚ ن

َٝػـتا   َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ ٚ َا١ٜ٠ٚى ب١ض ي١ ٥ زٚناْساضَإ ١ٜ١ٖ ي١ ؾًه٣١ ساد٢ قازض ي١ ب٪ ؾًه٣١ تا١ٜض ت٪ؾٝل ن
١َٜٝن١ؾــٝإ طــطت ٚ طــرلإ بــ١ غــ١ٜاض٠ ٖاتٛنــ٪ ْــ١ز٠نطا تــ١ْٗا ٖاٚٚآلتٝــإ بــٛٚ، ع١ي١٥١غــاؽ     ًَٝــَبري ض  بــا ب
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َٝؿـذل ض ٠ٚاْـ٣١     ق١ض٠بٛٚ ز٠ َٜت١ داز٠، ٥اٜا ١ْتٝذ١ن٣١ ن١ٝ؟، ثطغٝاض٣ ز٠َٚٚـِ ز٩غـ١ٝنِ ث ٠ٚ١َٜٓ ٚ ز٠نط نط
َٝط نـ١ ٥ـ٣٠ٚ١ ثـط٩ش٣٠ ط١ؾـتٝاض٣       َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ نطز تاٜب١ت بٛٚ ب١ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ ٖـ١ٚي ٣٫ ب١ض 

َٜٛب١ض٣ طؿت٢ َٝه٢ سه٢َٛ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ ٜإ ب١ض  ٚ ٜإ ٠ٚ١٥ بٝت، با  ٠ٚضططت بٛٚ ن١ ْاب٢َ ٖٝض ب١ضثطغ
َٜٓسبٝتٝـ٠ٚ١،     َٜع ٠ٚظٜط ب٪ خـ٪٣ ض ٠ْيـ١ خٛ ٍَ ْاضز٠ٚٚ ْاخيٛصي٠ٚ١، ب١ض  َٝهِ ي١ط١ َٜت، ٖاٚث َٝري ثط٩ش٠ ٠ٚضطط ًَ ب
ــ٢       ــت نطزْ ــط٩ش٣٠ زضٚغ ١ََِٝٝ ث ــ ــٝاض٣ غ ــاض٠ٚا١ْٝ، ثطغ ــ١ض٩ى ؾ ــ١ٚ غ ــ١ض ٥ ــ١ٝ؟ ي١غ ــات٢ ن َٝري ٥ٝذطا٥ ًَ ــاب ب

َٝؿــذل       ــِٝ، نــْٛه١ ث ــا، َــٔ ثطغ ــا٢ْ طْٛــس٣ َاضٜٓ ــس٣ بــ١ ز٠غــت٣١     خا٠ْٚٛن ــ١ٚض ز٠نــطز ث٠ٜٛ١ْ  ٚاّ ت١غ
َٝٓا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ن١ ١ٖؾتـ٣١ ض ابـطزٚٚ غـ١ضزا٢ْ ن٪َجاْٝـا٣ بٝابـامن نـطز طٛتٝـإ ٥ـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١            ٠ٚب١ضٖ
٢َٝ طٛمت ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ١ٖٜـ١، طْٛـس٣      َٜع٠ض٠ن١ ث ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ١ٜ١ٖ، ثاض

َٝـط٠ ظ٠ض١َ٠ْـسٕ،      َاضٜٓا َا٣٠ٚ ١ٜى غاَي١ تاخرل  ب٠ٚٛ، ز٠ٚضٚت١غًِٝ بهات ي١ بـ٢ٜٓ١ ٖـاٚٚآلت٢، ٖا٫َٚٚتٝـإ ي
ــ١       ــت٠ٚٛ ٚ ٚات َٝعا١ْنــ٣١ ؾط٩ؾ ــط ٣ خ َٜ ــ١ ظ ــ١ٝ ٚ ١ٖٜ َٜه ــ١ نط ــت٠ٚٛ ٚ ١ٖٜ ــا٣ْٚٛ ؾط٩ؾ ــ١ خ ــ٣٠ٚ١ ١ٖٜ ي١ب١ض٥

٥ــ١ٚإ ز٠غـت ب١ناضبْٛٚــ١،   3ٚ 2ٚ  1دـاض طْٛــس٣ َاضٜٓـا٣    ٥3ٝذطا٥ـات   نــطا٠ٚ بـ٪ ٥ــ١ٚ ن٪َجاْٝاٜـ١ نــ١    
َٝري ت٫١ض غتٝؿـ٢ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، ت٫١ضغـتٝـ    غ١ض٠ض  ًَ ا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠ ظ٩ض زٚان١ٚت٠ٚٛ، ثط٩ش٣٠ با ب

َٜٔ ١ٖٜـ١ ظ٩ض           َٜو ؾـٛ باغٝإ نطز٠ٚٚ ن١ زضٚغت نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ خاْٛٚاْـ١ ظ٩ض غـ١ق١ت١ زي٪ثـ٣١ ز٠نـات ١ْٖـس
١ٜ٠َٛٝن٢ غ١ق١ت ب٠ٚٛ، ٜإ زٜعا١ٜٓن٣١ ز َٝري ثط نطز٠ٚ١ْن٣١ ب١ؾ ًَ َٝٛ ب٠ٚٛ باب ٠ض١ْنـ٠ٚٛ زضٚغـت نـطا٠ٚ    ْؿ

ب١ زضٚغت نطزْـ٢ خا٠ْٚٛنـإ، غـ١ض٠ض ا٣ ٥ـ٠ٚ١ف  ٥ـ١ٚ ن١َٛنٛضتٝاْـ٣١ ن٪َجاْٝـا٣ بٝابـإ ؾـٛق١نا٢ْ ٥ـاآل           
غتٝؿ٢ ٠ٚضططت٠ٚٛ بعاْري ٠ٚى دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ٥ٝذطا٥ـات٢   نطزٜـ١ ب١ضاَبـ١ض ٥ـ١ٚ ن٪َجاْٝاٜـ١، ثطغـٝاض٣         

َـ٢ْ١ نٛضزغـتإ، ثاضنـ١ ظ١ٜٚ٠نـ١ يـ١ نـ١ضت٢       نٛاض٠َِ ثاضن١ ظ١ٜٚ٠ى ت١ضخإ نطا٠ٚ ي١ ب٪ زاٚناض٣ ١٥صتٛ
َٝػتا ٥ٝتؿا ١ْنطا٠ٚ، نـ١ ض ٚٚب١ض٠نـ٣١   3 َٝػـتا ْـ١نطا٠ٚ،     ٣1469 ض ٠ؾه١ٓٝ ََٛيه٢ ٖاٚٚآلت١ٝ ٥ ّ زٚٚداٜـ١، ٥

َٝري تـاث٪ ْـ١نط٣َ        2113ب١آلّ ي١ بٛزد٣١  ًَـ ثاض٣٠ ب٪ ز٠ضن٠ٚٛ، ١٥ط١ض ٥ٝتؿا ١ْنط٣َ ي١غـ١ض ؾـاض٠ٚا٢ْ بـا ب
َٜت٠ٚ١ ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ ثـاض٣٠ يـ١     ٜإ ب١ْا٣ٚ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْنط يـ١ بـ٪    ٣َ2113، ١٥ط١ض ١٥ٚ ٖاٚٚآلت١ٝ ق١ض٠بٛٚ ١ْنط

َٝت١ بٛاض٣ د٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٠ٚ١، ثطغـٝاض٣     ٠ٚ١٥ٜـ١   6ت١ضنـ١، ثطغـٝاض٣    ١٥5ٚ ثط٩ش٠ د٢َ ب١د٢َ نطا٠ٚ ْان
ــا ز٠غـــ١آلت٢ ٠ٚظاض٠ت ٚ    ــاض٠ٚا٢ْ ٚ ١٥صتَٛـــ٢ْ١ ٠ٚظٜـــطإ بـــا بـــعاْري ز٠غـــ١آلت٢ ٠ٚظاض٠ت ٥اٜـ ٠ٚظاض٠تـــ٢ ؾـ

صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ظٜاتط٠ يـ١ ز٠غـ١آلت٢ غ١ضث١ضؾـتٝاض٣ ٜـ١ى يـ١ ٥ٝـساض٠نإ، صيْٛٚـ١َإ ١ٖٜـ١ غـ١ض٩ن٢          ١٥
ؾاض٠ٚا٢ْ ْاس٣١ٝ ططز٠ط٪ٜعٜٓـ١ بـ١ ؾـ١ضَا٢ْ غ١ضث١ضؾـتٝاض٣ ٥ٝـساض٣٠ طـ١ضَٝإ ٫بطزضاٜـ١ ٚ بـ١ ؾـ١ضَا٢ْ          

١ضث١ضؾتٝاض٣ ٥ٝساض٣٠ غ١ضث١ضؾتٝاض٣ ب١ ب٢َ ض ٠ظا١َْس٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ؾ١ضَا٢ْ غ
َٝري    ــ ًَ طــ١ضَٝا٢ْ ض٠ز نطز٠ٚ٠تــ٠ٚ١، زٚاٜــ٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚا٢ْ زاٚا٣ يــ١ ١٥صتَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ نــطز٠ٚٚ بــا ب
ثاَيجؿت٢ بهات ٚ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ي١غـ١ض زاٚا٣ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٚ ثؿـتيرل٣ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ        

َٝػـــتا  نـــطز٠ٚٚ، ي١ب١ض٥ـــ٣٠ٚ١ ٠ٚظاض٠ت ز٠غـــ١آلت٢ ظٜـــاتط٠ يـــ١ غ  ١ضث١ضؾـــتٝاض٣ ٥ٝـــساض٣٠ ن١نـــ٢ تـــا٠ٚنٛ ٥
َٝت٠ٚ١ ٣٫ خـ٪٣ نـ١ ٣٫ زا٠ٚ،         غ١ضث١ضؾتٝاض٣ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ٥اَاز٠ ْـ١ب٠ٚٛ ٥ـ١ٚ غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚا١ْٝ بهـ
َٝؿ١ن١ؾ٢ بطز٠ٚٚت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ دي١ ي٣٠ٚ١ ن١ ن٠ٚٛت١ زازطـا ٚ   دي١ ي٠ٚ١ ١٥ٚ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝ ي١ زازطا ن
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َٝػـتا غ١ضث  ١ضؾـتٝاض٣ ٥ٝـساض٣٠ طـ١ضَٝإ ٥اَـاز٠ ْٝـ١ ٚ ٫ض٣ يـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ نـ١ غـ١ض٩ى          بطز١ٜٚٚت٠ٚ١ تا٠ٚنٛ ٥
٢َٜٓ خ٪٣ ٚ غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١ ؾٛ  ؾاض٠ٚاْٞ بي١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب )٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ  (:ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 

َٜع غ٠ٌٜٛٝ خإ، ١٥ٚ ؾ١قا٣١َ ن١ٚا ٥ـ١ٚ زٚناْاْـ٣١ ي١غـ١ضٕ تـ١بٝع٢ بط ٜـاض       ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ ب١ض 
ٚا١ٜ ن١ ؾ١قا١َن١ ؾطاٚإ بهط٣َ ي١ ؾًه٣١ ساد٢ قازض ب٪ نٛاض ض ٜا٢ْ تا١ٜض تٛؾٝل، ب١آلّ ض اطـرلا٠ٚ يـ١ نـات٢    

ــ١ٚ     ــ٣٠ٚ١ ٥ ــ١ض٠بٛٚ نطزْ ــت٣١ ق ــاض٠ٚا٢ْ ز٠ضخػ ــ٪٣ ؾ ــطز  38خ ــ٣١ ن ــ١     ََٛيه ــ١ضؾطاٚإ نطز١ْن ــ١ض ب ــ١ ب ن
َٜت، ب١ بط ٣  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ب١آلّ خ١َيه١ن١ ض اظ٣ ْـ١بٕٛٚ، بـ١ّ قـ١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْٜـ١ ٚ زٚاتـط يـ١        911ز٠ن١ٚ

ًَاْس٢ْ ب٪ نطاٚ ق١ض٠ب٠ٚٛن١ نطا ب١  َٜي٣١ زازطا خ١َ ًَٝاض زٜٓاض، ب١آلّ خ١َيه١ن١ بـ١ٚ قـ١ض٠ب٠ٚٛف ٖـ١ض     3ض 
َٝط َٜعطا٣ ١ٖٚي يٝص١ٜ١ْى ْاضزضابٛٚ ب٪ ن٪١ٜ ٚ ب٪ ب١زٚازان٢ْٚٛ ١٥ٚ باب١تـ١ زٚاتـط ٥ـ٠ٚ١     ض اظ٣ ١ْبٛٚ، ي١ ثاض

َٝػـتا َـ١داٍ ز٠زض٣َ          َٜـت يـ١ َـ١ٚظٚع٢ ْ٪ش٠ْهطزْـ٠ٚ١ ٚ ١٥ٚاْـ١ ٥ َٝٝـإ ْاطرل َٜيا ي َٝػتا ض  بٛٚ ٥ٝؿ١ن١ ض اطرلا ٥
َُٜٓاٜٝـ١نإ ْـ٣َٛ       َٝري ض  ًَـ َٝساٜٚػـت٢ خـ٪٣ ٚ بـا ب ٢َٝ ث َٝو ز٣َٚ١ٜ٠ زٚنا١ْن٣١ خ٪٣ ب١ ث َٜتـ٠ٚ١،   ١ٖض ن١غ بهط

١ًَٕ ض اطـرلا٠ٚ، ٖـ١ض         َٝػـتا ١٥غـ ١ٜع٢ٓ ز٠تٛاْري ناض ب١ زٚنا١ْناْٝإ به١ٕ ٚ ْـ٪ش٢ْ٠ به١ْـ٠ٚ١، ثط٩ش٠نـ١ف ٥
َٜٝٛػـت بـٛٚ َـ١د          َٝو ن١ٚا ثط٩ش٠ن١ سه١َٛت ز٠غـت٢ بـ١ تـ١ْؿٝع٣ نـطز، زٚناْـ١نا٢ْ ١٥ٚاْـ٣١ ث بٛضٜٔ نات

ٌَ ق١ض٠بٜٛٚإ ز٠ن١ٜٓ ٢َٝ خ١َآلْس٢ْ ْـ٣َٛ ٚ  ٠ٚذتاغ َٝيـا٣        ٠ٚ١ ٚ ب١ ث َٝـ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ خ٪ؾـٝإ ز٠بـ٢َ د بـ١ ث
َٝؿـ٢       َٝط نـ١ٚا ثط٩ش٠ٜـ١ن٢ ٥ٝػتػـُاض٣ ٖـ١ب٠ٚٛ ث ض ٠ظا١َْسٜإ ب٢َ، ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ٖٚي
َٝت١ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ؾ١ضٜو  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ غ١ض٩ن٢ ؾاضٚا٢ْ بب ٣٠ٚ١٥ ب١ض 

َٜهـ٢ تـطٜـ    ب٠ٚٛ ي١ ن٪َجاْٝا١ٜى زٚا٣ ٠ٚ١٥ َٝب٢ٓٝ نـ١ْس بطاز٠ض ٣ ن١ ١٥ٚ زاٚاناض٣١ٜ غ٠ٌٜٛٝ خإ ٚ ٢ٖ ت
َُٝإ ط١ٜؿت، ٥ٝذطا٥ات نطا٠ٚ ٚ خ٪ؾ٢ ٥ٝذطا٥ات٢ نطز٠ٚٚ ٚ سه١َٛتٝـ ٥ٝذطا٥ات٢ نطز٠ٚٚ ب١ٚ ؾ١ضَاْـ١   ث
َٝٓإ ز٠ضن٠ٚٛ، ؾ١ضَإ ثاَيجؿت بـ١ ْٛٚغـطا٣ٚ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ نـ١        ن١ ي١ ز٠ظطا٣ ٠ٚب١ضٖ

َٜت١ خـٛاض٣َ ٚ باغـ٢ ثط٩ش٠نـ١    تاٜب١ ت١ ب١ ق١ز٠غ١ نطز٢ْ ناض٣ باظضطا٢ْ ي١ ١ٜ٫ٕ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ سه١َٛت ز
١َٓٝضإ خ١غط٩ عُطٚ ع٢ً ضؾٝس د٢َ بـ١د٢َ   ز٠نات ٚ ؾاض٣ ٚاضؾ٪٣ ط١ؾتٝاض٣ ن١ ب١ ْٝاظ٠ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚب١ضٖ

١َٓٝض ع٢ً ضؾٝس ي١ ثط٩ش٣٠ َٝٓا٢ْ ْا٣ٚ ٠ٚب١ضٖ َٝهطاٚ ٚ زاْا٢ْ ْا٣ٚ  بهط٣َ ٚ بط ٜاضَإ زا، ١ٜى/ ز٠ضٖ ٥اَاش٠ ث
َٝٓـ١ض٣ ْـٛآ بـ١ دـ٢َ بـ١د٢َ             ن٪َجاْٝا٣ )ايٛاضز( ن١ خا١ْ٠ٚنـ٣١ خػـط٩ عُـط ستُـس ثاب١ْـس بـ٢ْٚٛ ٠ٚب١ضٖ
َٝهٗاتـ٣١ زٜـاض٣ نـطاٚ يـ١ َ٪َيـ١ت٢ غـ١ض٠ٚ٠ يـ١ٚ َا٠ٜٚـ١زا ٥ـ١ّ ؾ١ضَاْـ١            ٢َٝ ١ْخؿ١ ٚ ث نطز٢ْ ثط٩ش٠ن١ ب١ ث

١٥ّ ٥ـ١َط٠ ز٠ضنـ٠ٚٛ ٚ دـ٢َ بـ١د٢َ نـطا٠ٚ       ٣2112  6ي٢ ي١ض ٩ش٣ ز٠ضن٠ٚ١ْٝٚٛ د٢َ ب١د٢َ ز٠نط٣َ ي١ َاْ
َٝه٢    َٝػتا غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ب١ ٠ٚ٠ٚ١٥ ١َْا٠ٚ ٚ ز٠غت٢ ي١ٚ ٥ٝؿ١ ٖـ١َييطت٠ٚٛ ٚ خـ١َيه ٥
َٝٓـ١ض، ٥ـ١ٚ نـاض٣٠ نـ١ٚا نطزٜٚٚـ١ت٢ َـٔ               َٝـ٢ َـ١ضد٢ ْـ٣َٛ ٠ٚنـٛ ٠ٚب١ضٖ تط ١٥ّ ٥ٝؿ١ تـ١ٚاٚ ز٠نـات ٚ بـ١ ث



 138 

بـ١ض ي٠ٚ١ٜـ١ نـ١ٚا غـ١ض٩ن٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ بـ٢َ، ز٠ضبـاض٣٠ طْٛـس٣ َاضٜٓـا ٖـٝض            ٢2117 زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ غاَي
ٍَ ٖٝض ن٪َجاْٝا١ٜى ١ْٝ، ٖٝض  َٜب١غت٢ ض اغت١ٚخ٪٣ ي١ط١ ثط٩ش١ٜ٠ن٢ ْٝؿت١د٢َ بٕٛٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ طط

َٝهُإ ١ٖب٢َ ب٪ ثط٩ش١ٜ٠ن٢ ْٝؿت١د٢َ بـٕٛٚ دٝـا يـ١ ٜـا     ١َُٝ ت١ضخإ نطزْ َٝهٝؿُإ ١ْٝ، ٥ خٛز ت١ضخإ نطزْ
َٝؿ١ٜ١نٝإ  َٜع٠ض٣٠ ن١ٚا ب١ غ٠ٌٜٛٝ خا٢ْ طٛت٠ٚٛ َٔ ْاظامن ١٥ط١ض ن َٝٓإ، ١٥ٚ ثاض ب١ز٠ض ي١ ز٠غت٣١ ٠ٚب١ضٖ
َٝٔ، َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ غـ٠ٌٜٛٝ خـإ ت١ؾـذٝعٝإ بهـات         ١َُٝ ١ٖب٢َ ١َ١٥ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ تط٠ ب١ زٚا٣ زابـ ي٣٫١ ٥

٢َٝ ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت١ ًَ َٝٔ، ب١آلّ ن١ ب َٝو ب٢َ ي١ ثط٩ش٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت ٚ ٠ٚظاض٠ت ب١زٚا٣ زاب ٠ٚ ١ٜن
َٝـت    َٜيا بسات ٠ٚظاض٠ت ثط٩ش٣٠ ١ٖب٢َ، ١ْ خا٠ْٚٛنا٢ْ ؾط٩ؾـت ب غ١ضث١ضؾت٢ بهات ٖٝض ٜاغا١ٜى ١ْٝ ن١ٚا ض 
َٝيـا٣       َٝت١ٝ ن٪َجاْٝا١ٜى ب٪١ٜ ١َ١٥ ٖٝض ي١ زٚٚضٚ ي١ ْعٜو ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ نـاض٣ ٠ٚظاض٠ت ْٝـ١ ٚ د ٚ ١ْ زاب

١َُٝز َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ٥ٝشتُاي١ ١٥ٚا١ْ ططؾتٝإ ١ٖب٢َ، ب١ؾـ٢َ يـ١ ططؾتـ١ناْٝإ ث٠ٜٛ١ْـس٣     ي١ْاٚ ٥ٝؿ١نا٢ْ ٥ ا ْاب
َُٝـ١ٜإ ْـ١نطز٠ٚٚ دـ١ْابت ت١ؾـذٝعٝإ بهـ١، بـ٪ ناض٠غـ١ض نطزْـ٢            ب١ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ٖـ١ب٢َ، َٛضاد١عـ١ت٢ ٥

َُٝـ١ سـاظضٜٔ ٖاٚناضٜـإ ز٠نـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ ظ٩ضبـ٣١ ؾـ           ت١نإ ططؾت١ناْٝإ ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ ؾـاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ٥
ي١غ١ض ١َٚظٚع٢ ١٥ٚ طْٛس١ٜ٠ ٚ بط ٠ى ثطغٝاض٣ ظ٩ض٠، ١َغ١ي١ٕ ي١غ١ض نـٛاَيت٢ ٚ ي١غـ١ض باخهـ١ ٚ ي١غـ١ض     
ن٢ ٚ ١٥ٚا١ْ، ٠ٚنٛ ع١ضظّ نطزٕ ٣َٚٛ١ٖ ب١ٚ ؾه١ٜ١ً ن١ باغِ نطز، ت١ضخإ نطز٢ْ ظ١ٜٚ٠ى بـ٪ زاٚانـاض٣   

١٥3َٝصت٢ْ١َٛ نٛضزغتإ، ي١ ن١ضت٢  َٜٔ  ٣ ض ٠ؾهري، ١٥ٚ ثاضن١ ظ٣١ٜٚ٠ ن١ ب١ؾ ١ٜ٠ٛن٢ طؿت٢ ت١ضخإ ز٠نـط
َٜعامن ١٥َـــ١    بـــ٪ ؾ١ضَاْيـــ١نا٢ْ سهَٛـــ١ت ٜـــإ ز٠ظطـــا ض٠زلٝـــ١نإ ٚ ؾـــٛب٘ ض٠زلٝـــ١نإ، ب١ض اغـــت٢ بـــ١ض 
َٝـ ٠ٚخـت    َٝسا ز٠ن١ٕ ن١ٚا ب٪ ؾ١ضَاْي١نا٢ْ سه١َٛت١، ١ٜع٢ٓ ب١عع٣َ داضَ٪َي١ت٢ ثـ ٥اغاْهاض١ٜن٢ ظ٩ض٣ ت

َٝػتا ناض٣ ٚ ٥اغاْهاضٜـ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ثط٩ش٣٠ زضٚغت نطز٢ْ ب ٝٓا١ٜناْٝإ زٚا ١ْن١ٚآ، ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ ٥
َٜط دـ٢َ بــ١د٢َ نـطزٕ زاٜــ١، ت١سسٜـس٠ٕ ٥ــ٣٠ٚ١ نـ١ دــ١ْابت باغـ٢ ز٠نــ٣١، دٛتٝاض٠نــا٢ْ        نٛشاْـ٠ٚ١ٜإ يــ١ش
٢َٝ ٜاغـا ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا     َٜص٣١ٜ٠ ن١ٚا َاؾ٢ خ٪ٜا١ْ ٚ ب١ ث ٢َٝ ١٥ٚ ض  ٠ٚ١َٜٓ ب١ ث َٜب١غت ق١ض٠بٛٚ ز٠نط خا٠ٕٚ طط

َُٝـ١     ب٪ ؾ١ضَاْي٣١ زاٚاناض َٜـت ٚ ٥ ٣ ١٥صت٢ْ١َٛ نٛضزغتإ ت١ضخإ ز٠نط٣َ ٚ ن١غجاْس٢ْ غـٓٛٚض٣ بـ٪ ز٠نط
َٝس٠ز٠ٜٔ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ؾ١ضَاْي١ٜ١ن١، ٠ٚ١٥ ٚا ز٠ن١ٜٔ ن١  َٝه٢ ناتٝٝإ ث َٝساْ َٜيا ث َٜت، ض ناض٠ن١ٜإ زٚا ١ْن١ٚ

َٝـ   َٜيـا ث َٝت، ض  َٞ زضٚغت ب َٝؿ٣١ ي َٜه٢ تاٜب١ت١ ٠ٚ١ْنٛ زٚاتط ن َٝٞ ١ٜع٢ٓ ناض ًَ َٝـس٠ز٠ٜٔ   ١ْٝٝ ب َٝه٢ ناتٝـإ ث ساْ
١َُٝ ت١غؿ٣١ٝٝ ظ٣ٚ٠ ٚ ظاض ٚ ؾـت١نإ ز٠نـ١ٜٔ    ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ ز٠غت ب٥١ٝؿ١ن٣١ خ٪ٜإ به١ٕ ١ٖتا٠ٚنٛ ٥
َٟ غـٌٜٝٛ     َٝه٢ بـ٪ ز٠ٚ َٝت١ َ٪َي١ت٢ ض زل٢ زضٚغت نطزٕ، َٛد١ض ٠ز ب١زٚا زانـْٛٚ َٝسا١ْن١ بب َٜيا ث ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض 

َٝط     َٝت١ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٖـ١ٚي َٜٓـ١ضٜإ بهـ َٝهـ٢ ْٝٝـ١،         خإ، ْٛ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ ب٥١اغـاٜٞ خـ٪ٟ ز٠ض ٚات، ٖـٝض ططؾت
َٜع غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ٠ٚآلَـ٢     ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٣١ْٝٝ ن١ٚا ٫زضا٠ٚ ٚ ن٪١ْٝت٢ ط١ض ا٣٠ٚ١ْ، ب١ض 
َٝؿ٣١ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ )ططز٠ ط٪ظ١ٜٓ( ن١ طٛا١ٜ ي١ٜ٫١ٕ غ١ضث١ضؾتٝاضٟ  ثطغٝاضٟ ؾ١ؾ١َ١، غ١باض٠ت ب١ ن

َٝؿـٓٝاضٟ قا٥ُٝكـاَٞ قـ١ظاٟ نـ٫١ض ب١ْٛٚغـطاٜٚإ شَـاض٠         ٥ٝساض٣٠ ط١ض َٝا٠ٚ١ْ ي١ناض ٫زضا٠ٚ، بـ١آلّ ي١غـ١ض ث
ــ١   ــس٠ ي ــ٪        ٠ٚ١٥24/4/2111ْ ــ٠ٚ١ ب ــ١ضظ نطز٩ت ــٓٝاضٜإ ب َٝؿ ــ١ٚاْٝـ ث ــإ ٥ ــ١ضَٝإ ٚ ثاؾ ــساض٣٠ ط ــ٪ ٥ٝ ب

٠َٛٝ َُٝا٢ْ ب١ْٛٚغطاٟٚ شَاض٠ ٠ٚ١٥ْس٠، ب١ٖ١َإ ؾ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنا٢ْ غً َٝؿـٓٝاض٠    ب١ض  ٥ـ١ّ ث
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َٝه٢ ٠ٚظاضٟ بـ٠ٚٛ، نـ١ يـ٠ٚ١ظاض٠ت              َٜع٠ ي١غـ١ض ؾـ١ضَاْ ب٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٖـات٠ٚٛ، ٚاتـ١ ٫زاْـ٢ ٥ـ١ٚ بـ١ض 
َٝؿــٓٝاضٜإ نــطز٠ٚٚ، ٥ــ١ٚإ زاٚاٜــإ نــطز٠ٚٚ، بــ١آلّ ؾــ١ضَا٢ْ ٫زاْــ٢ يــ٠ٚ١ظاض٠ت     ز٠ضنــ٠ٚٛ، ضاغــت١ ٥ــ١ٚإ ث

    ّ ــ١ ــ١بٝعٞ ٥ ــط ت َٜه٢ ت َٜع ــ١ض  ــا٢ْ ب ــت٢، زاْ ــ٠ٚٛ ب١ض اغ ــا٢ْ    ز٠ضن ــْٛه١ زاّ ٚ ز٠ظطان ــ١، ن ــإ ٚ ط٪ض اْهاضٜاْ زاْ
ٍَ زاّ ٚ ز٠ظطا ٥ٝساض١ٜناْـسا ١ٖٜـ١، ٖـ١ض     ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ض اغت٢ ث٠ٜٛ١ْس٣ ض اغت١ٚخ٪ ٚ ت١عاَٛيٞ ض٩شا٣١ْ ي١ط١
َٜـت          ٍَ ٥ٝـساض٠ ز٠نط َٜـت ب١ض اغـت٢ ب١ٖ١َاٖـ١ْي٢ ي١طـ١ ط٪ض اْهاض١ٜٝن٢ ن١ٚا ي١غـٓٛٚضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝناْسا ز٠نط

َٝو غ١ض٩ن٢ ؾا َٜت، نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ض اغت١ٚخ٪....، ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ؾ١ضَاْي١ٜ١ن٢ نات ض٠ٚا٢ْ ق١ظا١ٜى ز٠ط٪ض زض
َٞ ز٠نـا،   َٞ ب١د َٝري ١َغ١ي١ٕ ث١ض٠ٚضز٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ قا٥ُٝكا٠ٚ١َ ١ْٝٝ، ١ْٗ١َد٢ خ٪ٟ د ًَ ١َُٝ ب تط ١ْٝٝ ٥

َٞ نـــ١ غـــ١ض٩ن٢ ؾـــاض٠ٚا٢ْ زاز٠ْـــس   َٜهٞ ٖاٚب١ؾـــ١، ز٠بـــ َٜت ٜـــإ نـــاضٟ ؾـــاض٠ٚاْٞ ٚ نـــاضٟ قا٥ُٝكـــاّ نـــاض ض
َٜت ب١ض اغت٢، ض اغت١ ١٥ٚإ ض ٥٠ٝٝـإ   َٞ ض ٥٠ٞ ٥ٝساض٠ ب١ٖ١ْس ٠َٚضبيرل َٜت، ز٠ب ط٪ض اْهاض١ٜٝى ي١ٚغٓٛٚض٠زا ز٠نط
َٝؿـ١ن١ يـ١زازطاٟ بـ١ضظ٠ؾتهطز٢ْ         ٚاب٠ٚٛ، ب١آلّ بط ٜاض٠ن١ ي٠ٚ١ظاض٠ت٠ٚ١ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ٥ـ١ٜٚـ ي١ٖـ١َإ ناتـسا ن

َٝػتازا بط ٜ َِٜ ب٠ٚٛ، ي١نات٢ ٥ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ١ٖض اض٠ن١ ث٣١ً ن٪تاٜٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب١ْٛٚغطا٣ٚ ب١ض 
َٝهطز٢ْ، ب١ؾــ١ض٢َ بــ٪  َٞ بــ١د َٝهطزٕ ٥اضاغــت٣١ غ١ضث١ضؾــتٝاضٟ ٥ٝــساض٣٠ طــ١ضَٝإ نــطا٠ٚ، بــ٪ دــ َٞ بــ١د دــ
 ،١َٝٝ َٝهٞ زازطاٟ ث َٜع٠ّ ب٠ٛٝٓٝ، ؾ١ضَاْ َٜٝٛػت ١٥صتاّ بس٠ٜٔ، َٔ ١٥ّ ب١ض  ٠ٚظاض٠شيإ ١ْٖات٠ٚٛ تا٠ٚنٛ ناضٟ ث

َٝٛاظ٣ ططت١ٓب١ضٟ ض ؾ١ضَاْ َٝهـطز     ١٠ن١ ٥اضاغت٣١ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ نطا٠ٚ، ٠ٚنٛ ؾ َُٝـ١ زاٚاَـإ ي زلٝات١نـ١، ٥
َُٝـ١ ي١غـ١ض    ٢ََٓٝ، نْٛه١ ١٥ّ ٥ٝذطا١٥ت١ ي٠ٚ١ظاض٠ت ز٠ضن٠ٚٛ، ٥ ن١ٚا ١َٖإ ؾ١ضَا٢ْ ٠َٛد١ٙ ب٪ ٠ٚظاض٠ت ب

َٜٝٛػــت بهــ١ٜٔ، بــ٪ ظٜــا تط ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ غــ١ض٩نٞ ؾــ١ضَا٢ْ زازطــا ٥ــ٣٠ٚ١ ن١ث٠ٜٛ١غــت١ بــ٠ٚ١ ٥ٝذطا٥ــ١ت٢ ث
َٝه٪َيٝٓـ٣٠ٚ١ نـ٫١ض ي٫١ٜـ١ٕ زاٚانـاضٟ طؿـت٢         َٝػـتا يـ١زازطاٟ ي ؾاض٠ٚا٢ْ ططز٠ ط٪ظ١ٜٓ ي١غ١ض ناض ٫بطزضا٠ٚ، ٥
َٝؿـ١ٜ١ن٢ تـط ن١ي٫١ٜـ١ٕ زاٚانـاضٟ طؿـت٠ٚ١ٝٝ ض ٠ٚاْـ٣١           َٝه٪َي٣٠ٚ١ٓٝ ب٪ نـطا٠ٚ ي١غـ١ض نـ١ْس ن ط١ضَٝا٠ٚ١ْ ي

َٜع غٜٝٛ َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ نطا٠ٚ، ب١ض  َٝػـتا  زازطاٟ ي َٝؿ٣١ٜ١ ن١ٚا ي١ زازطا ؾ١ضَا٢ْ ب٪ ز٠ضن٠ٚٛ ٥ ٌ خإ دي١ ي١ٚ ن
َٟ بابـ١ت٢ تـط            َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ٜإ نـطز٠ٚٚ ي١ٖ١ْـس ي١غ١ض زاٚاٟ زاٚانـاضٟ طؿـيت نـ١ ب١ْٛٚغـطا٣ٚ ؾـ١ضَٞ زاٚا٣ ي
َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ي١غ١ض ْاٚبطاٚ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض زاخـٛاظٟ زاٚانـاضٟ طؿـيت، ْـ١        ١ََُٝ قػ١ ز٠ن١ٜٔ يٝص٣١ْ ي َٝػتا  ن٥١ ٥
َٝري ز٠ظطاٜـــ١ن٢ تـــط، بـــ١ ثؿـــت ب١غـــذي ب١ْٛٚغـــطا٣ٚ    ًَ ي١غـــ١ض زاخـــٛاظ٣ ٥ٝـــساض٣٠ طـــ١ضَٝإ ٜـــاخٛز بـــاب

ــ١شَاض٠ )  ــ١نإ بــ ــ١ٝٝ زاضاٜٝــ َٝهــ ــ١ت٢ غ١ضث ٠َٜٛب١ضاٜــ ــ١ 139ب١ض  ــإ زا٠ٚ  28/12/2111( يــ ــ١ ٥اَاش٠ٜــ نــ
َِٜ شَـــاض٠ ) َٜطٟ زاضاٜـــٞ ٖـــ١ض ( يـــ١ 266، شَـــاض٠ )13/12/2111( يـــ١ 264ب١ْٛٚغـــطا٣ٚ زٜـــٛا٢ْ نـــاٚز

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنا٢ْ ط١ضَٝإ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ْٛٚغـطا٠ٚ   13/12/2111 َٜهٝإ ٥اضاغت٣١ ب١ض  ْٛٚغطاٚ
َٝػتا ز٠ضن٠ٚٛ ي١  َٜٝٛػـت ٥ـ١صتاّ بـس٠ٕ بـ٪ ٥ـ١ٚ          21/9ت١بٝعٞ ٥ َٝسا زاٚانطا٠ٚ بـ١ظٚٚتطٜٔ نـات نـاضٟ ث ن١ت

َٝػـتا   َٜطٟ زاضا١ٜٝ ٚ ي١زاٚاناضٟ طؿت٠ٚ١ٝٝ ٖات٠ٚٛ، ٥ َٝه٪َي٠ٚ١ٜٓٝـ١،    ض اث٪ضت٣١ ن١ٚا ي١ناٚز ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ ي١ي
َٝتـ١   َٜو ن١ بٛٚب َٜو ٚ ب١ٖ١ض ٖ٪ناض َٝٛاظ َٜع٠ف زَيٓٝا ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ٖ١ض ؾ د١ْابتإ زَيٓٝا ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ١٥ٚ ب١ض 
َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝنإ ٚ ز٠ضن٢ْٚٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٖـٝض، ن١ت١َـ١ْا    ٖ٪٣ ٫زا٢ْ ١٥ٚ ن١غ١، ب١آلّ ي١نات٢ ت١ٚاٚ ب٢ْٚٛ ي

َٝ َٞ، ٖٝض غ١ضث َٜه٢  ز٠ن١ٜٔ ٚاب ١َُٝ َاؼي ١٥ٚ ٠ٚضز٠طط٠ٚ١ٜٓ ٠ٚنٛ ناض١َْـس ٥ ،َٞ َٜع٠ ١ْب ه١ٝٝى ي١غ١ض ١٥ٚ ب١ض 
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خ٪َــإ، ٖــٝض ز٠ظطاٜــ١ن٢ تــطٜـ يــ١خاضجي٢ زاّ ٚ ز٠ظطانــاْٞ ٠ٚظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚا٢ْ بــ٪ٟ ْٝٝــ١ ؾ١ضَاْبــ١ضٟ  
َٞ ٠ٚظاض٠ت، غٛثاؽ َٜت٠ٚ١ ٜإ ٖٝض َا١ََي١ٜ١ن٢ تطٟ ي١ط١َيسا بهات ب١ب  .ؾاض٠ٚا٢ْ ٫بسات ٜإ بيٛاظ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ غٌٜٝٛ خإ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ت
َٜع غٌٜٝٛ   اظيس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

         َٞٝ َٝري ثط ٩ش٠نـ١ ي١غـ١ض٩ن٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ غـ١ْسضا٠ٚ، بـ١آلّ بـ١ث ًَ َٞ بـاب ب١ْٝػب١ت ثطغٝاضٟ ز٠ّٚٚ ت١بع١ٕ ز٠َيـ
َٝٓذ٢ ٜ َٟ،      بط ط٣١ زٚٚ َاز٣٠ ث ٍَ بهـط اغاٟ ٥ٝٓعٜبات٢ َ٪ظ٠ؼي ز٠ٚي١ س١م ٚابـٛٚ ٥ٝذطا١٥تـ١ن٢ قـا٢ْْٛ ي١طـ١

ٍَ ز٠بٛاٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ي١ث٪غـت١ن٣١            ٠َٜٛبـ١ضٟ طؿـت٢ بـ٠ٚٛ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ نؿـتٛنا َٝؿـذلٜـ ب١ض  ١٥ط١ض ١ٖضْا ٥ـ٠ٚ١ ث
َٜذي، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َٛخاي١ؾ٣١ قـا٢ْْٛ نطزٜٝـ١ٚ يـ٪ خـ٪ٟ ز٠ظاْـ٢، ب١ْٝػـب١ت ٥ـ١ٚ ؾ١ضَاْبـ١ض٣٠ نـ١           ٫بسض

اغٞ ز٠ن١ّ ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ض٣٠ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٣١ْٝٝ ن٫١بطزضا ب١ ؾـ١ضَا٢ْ غـ١ض ث١ضؾـتٝاضٟ زاضاٜـٞ، ٥ـ٠ٚ١      ب
١ٜ٠َٛٝى قبَٛيُــإ ْٝٝــ١، ض ٠تــ٢     َٞ ١٥َــ١ ْٛٚغــطا٠ٚن١تإ بــ١ٖٝض ؾــ ْٛٚغــطا٣ٚ ٠ٚظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚا١ْٝٝ نــ١ز٠َي

َٜع ٠ٚظٜطٜـ ٥ ٠ٚ١ف ْٛٚغطا٣ٚ ١٥صت٢ْ١َٛ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ٠ٚ١٥ ْٛٚغطا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝٝ، ز٠ٜس١َ٠ ب١ض 
١ٜ٠َٛٝى قبَٛٚيٝــإ ْٝٝــ١ ٥ــ١ٚ     ٠ٚظٜطاْــ١ نــ١ ثاَيجؿــت٢ يــ١ زاٚانــاضٟ ٠ٚظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚا٢ْ ز٠نــا نــ١ بــ١ٖٝض ؾــ

 ؾ١ضَا٣١ْ غ١ضث١ضؾتٝاضٟ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ز٠ضٟ نطز٠ٚٚ، قبَٛٚيٝإ ١ْٝٝ ٚ ض ٠ت٢ ز٠ن٠ٚ١ْ١، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ، ٥ـ٠ٚ١ ؾـيت           َٞ ؾـت٢ طؿـيت بـ َٞ، ٥ـ١ب َٞ ؾـت٢ ؾ١خػـٞ بـ َٞ ي١َ١ضد١نا٢ْ ثطغٝاض ْاب خ٪ٟ غٌٜٝٛ خإ ١ٜن
َٜع٠نإ    ٍَ ٠ٚظٜط ٠ٚآلَت ز٠زات٠ٚ١، ب١آلّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث١ضيـ١َاْتاض٠ بـ١ض  ؾ١خػ١ٝٝٚ ؾت٢ طؿت٢ ١ْٝٝ، ب١ٖ١ضسا

٠َٛٝ، غ١ضز َٝٛإ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٥ َٟ ي١ْ َٟ ناض٠غ١ض بهط ا٢ْ ؾاض٠ٚا٢ْ به١ٕ، ْٛٚغطاٜٚإ بعأْ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠نط
َٞ، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.  ب٪ به١ٕ، ي١ َْٛاغ١ب١ٜ١ن٢ ٚا١ْب

َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـــ١   َُٝـــ٣١ بهـــات، ٥ـــ١َٔ زَيٓٝـــاٟ ز٠ن١َـــ٠ٚ١ ٥ َٝؿه١ؾـــٞ ٥ ٥ـــ١ٚ ب١َيياْـــ٣١ نـــ١ٚا يـــ٫١ٟ غـــٌٜٝٛ خـــأْ ث
َٝت ي١غـٓٛٚضٟ  ي ًَري بؿ١ٚت َٝ َٜه٢ تط ْاٖ َٝس٠ن١ٜٔ، َاؼي ْاٚ بطاٚ ٚ ٖٝض ؾ١ضَاْب١ض َٝه٪َي١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ عاز٣١ْ٬ٜ ي

١َُٝ، غٛثاؽ.  ٠ٚظاض٠ت٢ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ت به١.ناى قازض ثطغٝاض٠ن٣١ خ٪ت به٠ٚ١، نْٛه١ ٠ٚآل١َن٣١ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ ناى قازض ثطغٝاض٠ن
َٜع قازض اظيس زلاٌٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜه٢ تطّ باغٞ ثط ٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ز٠ضب١ْس ٚ ثـط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ خـاؽ ي١ثؿـس٠ض نـطا٠ٚ، بـ١آلّ تـا         ي٣٫١ ن١ْس ٖاٚناض
     َٟ َٛ نــٞ ز٠نــط َٝهــ٢ ضٚٚصيــإ ز٠غــت ١ْنــ١ٚت ي١دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط، زاخــ ٥ــ٣٠ٚ١ َــٔ ثطغــٝاض٠ن١ّ نــطز ٠ٚآلَ

 ٢ْ ب٪ ت١ٚاٚ نطز٢ْ ١٥ٚ زٚٚ ثط ٩ش١ٜ٠؟ غٛثاؽ.ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
، َـٔ ٥اَاش٠ٜـ١ن٢   ٩2115ش١ٜ٠ ي١غـاَيٞ  ططؾيت غ١ض٠ن٢ ١٥ٚ ثط ٩ش١ٜ٠ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ب١ض اغت٢ نات٢ خ٪ٟ ١٥ّ ثط 

َٝهـ١ يـ١ٚ ثط ٩شاْـ٣١       َٜػتإ خاْسا ن١ ب١س١قٝك١ت ٥ـ١ّ ثط ٩ش٠ٜـ١ ١ٜن َٜع نٛ َٝهطز ي١ثطغٝاض٠نا٢ْ ب١ض  طؿتِٝ ث
١ًَٕ ب١ؾـساض ْـ١بٜٛٚٔ، ٜـ١ع٢ٓ ثط ٩ش٠نـ١َإ ٥ٝػـت٬ّٝ        َٝو ؾيت تطٜسا ١٥قـ ١َُٝ ي١ زٜعأٜ ٚ ي١ ن٪١ََي ن١ٚا ٥

َٝؿ٠ٚ١ َٝو ن َُٝـإ نـطا٠ٚ يـ١بط ٟ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ خـ١ضٜه٢ بـ١زٚا زانـ٢ْٚٛ          نطز١ٜٝ ب١ن٪١ََي َُٝـ١ ث ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥
َٜيا١ٜن٢ زضٚغت ٚ ثط ٩ش٠ن١ ت١ٚاٚ  َٝؿ١نإ بري خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ ب١ٜٓٚٛ ن١ٚا ن٪ٕ ٠ٚظع١ن١ ب٠ٚ١ٓٝٓٝ غ١ض ض  ن

َٝػـتا ثط ٩ش٠نـ١ تـ١ٚاٚ بـيَب ي١     ١َُٝ ز٠َاْتٛا٢ْ تا٥ َٝػتا، ت١بٝع٢ ٥ ض اغـتٝسا، بـ١آلّ   بيَب، ١٥ٚ ط٪ض اْهاضٜا٣١ْ ن١ ٥
١ٜ٠َٛٝن٢ ظ٩ض غٓٛٚض زاض ب٠ٚٛ ، ي١زٚاٟ ١٥ّ ١َٖٛٚ  َٝري زٜعا٢ٜٓ ب٪ نطا٠ٚ ب١ؾ ًَ نات٢ خ٪ٟ ١٥ّ ثط ٩ش٣١ٜ٠ باب

َٝػتا ١٥ٚ ثط ٩ش١ٜ٠ غاَيٞ  َٝػـتا        2112َا١ٜ٠ٚ ١٥ط١ض ٥ َٝػـتا زٜعآٜـ٢ بـ٪ نـطا٠ٚ، ١٥طـ١ض ٥ َٝـ ٥ ٍَ ثـ ، س١ٚت غا
 َٞ َٞ بـ١د َٝػـتا        ي١غ١ض زٜعا١ٜٓ ن٪١ْن١ ١٥ّ ثط ٩ش١ٜ٠ د بهطابٛاٜـ١ ز٠َـاْتٛا٢ْ بٝد١ٜٓـ١ نـاض، ب١س١قٝكـ١ت ٥

َٝشتٝادـ٣١ نـ١ٚا يـ١     َٝشتٝادات٢ ١٥ٚ ظٜاز ب٢ْٚٛ ٥  2115ز٠ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ٚ ق٪ْاغ٣١، ب١آلّ ب١ؾٞ ٥ٝتٝؿاٟ ٥
َٝشتٝاد١نـ٣١ زٚٚ ب١ضاَبـ١ض بـ٠ٚٛ      َٜص٣٠ زاْٝؿـتٛإ ٚ ٥ َٝػتا ض  ٠ٚ١َٜٝٝٓ ٥ َٝه٢ ب١ صي١ْٚٛ ز٠ َٜٓ َٝػتا ١ٖضؾٛ تا ٥

َٜع غــ١ض٩ن٢     2115ٕ يــ١ ت١قطٜبــ١ َُٝــ١ زضٚغــت بــ٠ٚٛ بــ١ض  َٝػــتا، ب١ض اغــيت ٥ــ١ٚ تــاخرل٣٠ نــ١ يــ٣٫١ ٥ تــا ٥
َٜه٢ ب١ٓض ٠ت٢ بس٩ظٜٓـ٠ٚ١، ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ زٜعآٜـ١ ٚ ١ٖآلْـ٣١       ١َُٝ ناض٠غ١ض ث١ضي١َإ، ب٪ ٠ٚ١٥َإ ب٠ٚٛ ن١ٚا ٥

َٝه٢ تــاظ٠ٚ٠، ثَٝ       َٝؿـذل ١ٖبْٛٚــ١ ْـ١ض ٩ٜٔ، بـ١َيهٛ ض اغــت٢ به١ٜٓـ٠ٚ١ بـ١زٜعآٜ ساٜٚػـت١ٝٝنا٢ْ ثط ٩ش٠نــ١  نـ١ٚا ث
َٝػتا ت١بٝع٢ ١َٖٛٚ ططؾت١نإ ت١ٚاٚ ب١ْٚٛ ت١ْا١ْت ططؾت٢ زاضاٜــ ٥ـ٣٠ٚ١    َٜٔ ن١ ٥ ب١ناًَٞ ز٠غت١ب١ض بهط
ن١ٚا ٖـ١ب٠ٚٛ، تـ١بٝع٢ َا٠ٜٚـ١ن٢ ظ٩ض نـا٠ٚض ٚاصيإ نطزٜٝـ١ ٖـ١تا ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـ١ ظٜاز٠ٜـ٣١ نـ١ٚا ي١ثط ٩ش٠نـ١زا            

ــاض    ــْٛه١ ث ــ٠ٚ١، ن َٜت ــ١ضخإ بهط ــ٪ ت ــاض٣٠ ب ــت ث َٜ ــت٢    ز٠نط ــ١، ب١ض اغ ــ١ٚاٚ نطزٜٝ ــ٪ٟ ت ــطا٣ٚ خ ــ١ضخإ ن ٣٠ ت
َٜٝٛػت٢ ب١ ن١ؾؿٞ ٥ٝعاؼي ١ٖب٠ٚٛ، ب١  َٝشتٝادات٢ ١َْتٝك١زا ١ْب٠ٚٛ، ث ن١ت١ٚاٜٚـ ب٠ٚٛ ثط ٩ش٠ن١ ي٥١اغت٢ ٥
َٜٝٛػـت بـ٠ٚٛ             زٜعا٢ٜٓ ٥ٝعاؼي ٖـ١ب٠ٚٛ، ٥ـ١ّ ثط ٩غـ١ٜ١ يـ١ٚ ت١ضخاْهطزْـ١ تـ١بٝع٢ ٥ـ١ٚ َٛاؾ١ق١تاْـ١ نـاتٞ ث

َٝػتا ثط ٩ش٠ن١ ي١ق٪ْاغ٢ ت١ٚاٚ بٕٛٚ زا١ٜ، ي١ن٪تاٜٞ ١٥ّ غـاَيسا ٥ـ١ّ    ١ٖتا٠ٚنٛ ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ت١ٚاٚ بٕٛٚ ٥
َُٝـ١              َٝػـتا ٥ ٥ ،َٞ َٝؿـ١ٜ١ن٢ ؾـ٢ْ١ ٠ٚنـٛ ثـط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ نـ٪ٜ َٜتـ١ نـاض، ١٥طـ١ض ٖـٝض ن ثط ٩ش١ٜ٠ ٥ٝٓؿا١٥آل ز٠ن١ٚ

َٜت، ٥ـ١طٝٓا ثط ٩ش٠نـ١ يـ١ض           َٝؿ١ن١َإ ي١غ١ض ١٥ٚ نـ١ٜ٠ٚ١ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ بـ٪ ؾًتـ١ض٠نإ بـ١ناضز ٣ٚٚ زٜـعأٜ ٚ  ن
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝس  ي١ض ٣ٚٚ ت١نٓٝه٠ٚ١ ي١ن٪تاٜٞ ١٥ّ غاَيسا ن٪تاٜٞ ث
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطظاز ز٠ضباض٣٠ ن١ٝٝ ١٥ٚ ْٛقت٣١ ْٝعا١َ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ناى ؾ
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜـ: عبداؿاؾغب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َِٝ َٜت ي َٞ ٥ٝذاظ٠ّ بس٣٠ ٥ٝٓذـا قػـ١ بهـ١ّ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١      ت٪ خ٪ت ن١ طٛ َٞ ْاظامن ن٪ٕ قػ١ به١ّ؟ خ٪ ز٠ب ١ْب
َٝـ َـٔ ٜـإ ٥ـ١ٚ خ١َيهـ١ٟ          َٞ ٥ـ١ٚ ٠ٚظٜطاْـ٣١ ثـ َِٝ ن١ٝٝ ١َغ١ي١ن١، د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ٠ٚ١٥ ز٠نا ز٠َيـ ًَ ب

َٝؿــ٠ٚ١ يــ١  َٝــٞ ب١ضثػــٝاض ْــِٝ، ؾٝعًــ١ٕ ظ٩ض ض اغــت١، بــ١آلّ باؾــ١ 2117ث ٖــ١ض  ٥ــ١ٚ ثط ٩ش٠ٜــ١ ٖــ١ب٠ٚٛ َــٔ ي
َٜع       َٞ َٛساغـ١ب٣١ ز٠نـا؟ بـ١ض  ١َٜٝ ١٥ٚ ثط ٩ش٣١ٜ٠ ٥اٚا بهـا، نـ ٍَ ي١ٚ َٝت ٚ ١٥ٚ نٛاض غاَي٣١، زٚٚ غا َٜو ب ٠ٚظٜط

 غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ َٔ ي١د١ْابت ز٠ثطغِ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض  ٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ز٠نـ١ٜٔ، نـْٛه١       ١َُٝ ت١س١َٛيٞ ب١ضثػـٝاض٠ت٢ ٖـ١َٛٚ ؾـت َٝٞ ب١ضثػٝاضِْٝ طٛت١َٚٛ ٥ َٔ ١ّْ ط٪ت١ٝٝ ي

غـٝاضّ ي١ط١ٜاْـس٢ْ ٥ـاٚ بـ٪ ز٠ٜـإ ٖـ١ظاض خـ١َيو        طب١ضثػٝاض ١ْمب، بـ١آلّ ب١ضث  ١٥2115ط١ض َٔ ي١ زٜعا٢ٜٓ 
١َُٝ ١ْٖياَٚإ ْا٠ٚ، ب١آلّ ٥ـ١ّ ثط ٩ش٠ٜـ١ ي١غـٓٛٚضٟ ٠ٚظاض٠تـ٢     ن١ٚا نا٠ٚض ٚا٢ْ ١٥ّ ثط ٩ ش١ٜ٠ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ ٥

َٝهطا١ٜ، ١َ١٥ ٥ـ٠ٚ١   ١َُٝ ١٥ّ ثط ٩شا١َْإ ٥ٝػت٬ّٝ نطز٠ٚٚ ثاف ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ز٠غت٢ ث ١َُٝ ١ْب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ٥ ٥
َٝه٢ تـط ١َغــ٦ٛي١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ــ١ّ ثط ٩شاْـ١          َٝـ َـٔ ١َغــ٦ٛي١ ٜـإ ٜــ١ن َِٝ ٠ٚظٜـطٟ ثــ ًَــ يــ٠ٚ١ظاض٠ت ْٝٝـ١ َـٔ ب

َٝهطا١ٜ، ثاف ٣٠ٚ١٥ نـ١ٚا   ١َُٝ ب١ساظضٟ ٥ٝػت٬ٝػيإ نطزٕٚٚ، ثاف ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ز٠غت٢ ث ١ْب١ْٚٛ، ١ٜع٢ٓ ٥
زٜعا٢ٜٓ بـ٪ نطاٜـ١، نـات٢ خـ٪ٟ ثـط ٩ش٠ ١ٖبْٛٚـ١ ي١َٛساؾـ١ظات ١ٖبْٛٚـ١، ثـط ٩ش٠ ١ٖبْٛٚـ١ ي١غـ١ض٩نا١ٜت٢            

َٞ ز٠نطإ، ١٥ّ ١َغ١ْ٫١٦  َٞ ب١د َٜهـه٣١ تـ١ٚا٣ٚ خـ٪ٟ     ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ض اغت١ٚخ٪ د َٝػـتا ض  ٣َٚٛ١ٖ ٥
٠ٚضططتــ٠ٚٛ، ٖــ١َٛٚ ثط ٩ش٠نــإ ٖات١ْٚٛتــ٠ٚ١ غــ١ض غــه٣١ تــ١ٚا٣ٚ خــ٪ٟ يــ١ ظَٓــ٢ ١٥ٚاْــ١زا ٥ــ١ٚ ثط ٩شاْــ١   

َُٝــ١ ب١ضث  َُٝــ١، ٥ َُٝــ١ ت١ســ١َٛيٞ ب١ضثػــٝاض٠ت٢ ْانــ١ٜٔ، ١٥طــ١ض طٖات١ْٚٛتـ١ ٫ٟ ٥ غــٝاضٜٔ، ١ْؾــِ طٛتــ٠ٚٛ ٥
َٝط ٥َٝ   )بـ١ٖ٪خ (طٛت١ٓن١ٟ َٔ  َُٝـ١زا        ط١ٜؿـتيَب، ْـ١خ ُـ١ ب١ضثػـٝاضٜٔ ي١ٖـ١َٛٚ ناض٠نـا٢ْ نـ١ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ٥

َٝهطزٕ ٚ        َٞ بـ١د َٝهطز١ْن١ؾٞ ٜـإ ي١زٜعا١ٜٓن١ؾـٞ ب١ضثػـٝاض ْـ١بري يـ١د َٞ ب١د َٟ، ١٥ط١ض ي١ د ١٥صتاَس٠زض
َٝطظاز، َـٔ ب١ضثػـٝاضّ ٠ٚنـٛ       ١َضزٚز٠نا٢ْ ب١ضثػٝاضٜٔ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ٍ ٚ ٥اخرل ١َ١٥ ط١ٜاْس٢ْ ٥ا٠ٚ نـاى ؾـ

َٞ، بـ١آلّ ١٥ٚي١ٜٚـ١شيإ          ٠ٚظٜط ي١ٚ ٠ٚظاض٠ َٝٝـسا ناضز٠نـ١ّ ٥ـ١ضن٢ غـ١ض٠ن١ٝٝت٢ نـ١ ٥ـاٚ بي١ٜـ١ْ ت٣١ ن١ َٔ ت
َٜػـتإ خـإ يـ١بط ٟ     ٠ٚ١َُٜ غ١ض ١٥ٚ ثطغٝاض٣٠ نٛ ١َُٝ ن٪ٕ ثط ٩ش٠ن١ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، ١ٖضز ب٠ٚ١زا٠ٚ ب١ض اغيت ٥

           َٝ ١َُٝ خـ١ضٜه٢ ٥ـ٠ٚ١ بـري بهـري بـ١زٚاٟ زا بهـري ٥ـ١ٚ ثط ٩ش٠ٜـ١ بـ٪ زٚانـ١ٚت؟ دـٞ ي ٗـات؟ بهـٝت١   ٣٠ٚ١٥ ٥
ٍَ َٛقاٍٚ خ١ضٜه٢ ١٥ّ ٥ٝذطا١٥ت١ ٜاغاٜا١ْ بري ت١ضنٝعٟ خ٪َإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ نـ١ٚا   ١َسه١َ١ ي١ط١
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َٝـت، ناض٠غـ١ضنطز٢ْ           ١َُٝ ثط ٩ش٠ن١ ت١ٚاٚ بهـ١ٜٔ، ت١غـ١ٚض  ز٠نـ١ّ ٥ـ٠ٚ١ ظ٩ضتـط ي١ب١ضش٠ٚ٠ْـس٣ خـ١َيهٞ زاب ٥
َٝت َٝساب َٝؿ١ٜ١ى ن١ٚا ططؾت٢ ٜاغاٜٞ ٜإ ب١ٖ١ز٠ضزا٢ْ َاَيٞ ت ، ١َٖٝؿ١ ١٥ّ ز٠ضطا١ٜ نطا١ٜ٠ٚ ن١ث١ضي١َا٢ْ ن

َٝػــتا ي٠ٚ١ظٜؿــ١ف    َٜــو ٥ نٛضزغــتإ ز٠تــٛا٢َْ بٝهــات، زاٚانــاضٟ طؿــت٢ ز٠تــٛا٢َْ بٝهــات، بــ١خٛا ١٥طــ١ض ٠ٚظٜط
َٝـو      َٞ نات َٝو ب١ضثػٝاضٟ يـ١ّ ٫َٚتـ١ ٖـ١ب َٝت، ب١آلّ ٖا٫َٚٚت١ٝٝ، ن١ْسإ داض٣ ٚاف ب٠ٚٛ ن١ٚا ١ٖضن١غ ١َْاب

َٜ َٞ      ن١ٚا ز٩غ١ٜ١ٝن٢ ز٠ض ٚش َٝو نـ١ ٥ـ١َطٟ زازطـاٟ بـ٪ ز٠ضز٠نـ َٝت نات َٜت، ١٥ط١ض ي٠ٚ١ظٜؿ١ن١ف زا ١َْاب ٓسض
َُٝـ١     َٝو ي٥١ َٜت، ١ْب٪ َٔ ١ْب٪ ٖـٝض ن١غـ َٜت، ثطغٝاض ٚ ٠ٚآل٢َ ي١ط١َيسا ز٠نط َٝه٪َي٣٠ٚ١ٓٝ ي١ط١َيسا ز٠نط ٜإ ي

١َُٝ ز٠غت ي٠ٚ١ظاض٠ت ١َٖيس٠ططٜٔ، ب١ضث ٞ ْا١ٜٕ، ٖـ١َٛٚ  غٝاض٠ت٢ ناض٠نا٢ْ خ٪َإ ن٪تاٜط١٥ٚ ض٩ش٣٠ ن١ٚا ٥
َٜهــ٢ نــ١ٚا   َٝو نــ١ٚا َــٔ ٥ــ١ٚ ب١ضثػــٝاض٠ت١ّٝٝ ١ٖٜــ١، ٖــ١ض ض٩ش َٜه٢ نــ١ٚأَ ٥ــ١صتا٢َ ز٠ز٠ّ ي١غــ١ضز٠َ نــاض
َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ يـ١ّ باب١تـ١زا بهـات َـٔ ب١ضثػـٝاضّ ب١ضاَبـ١ض ناض٠نـا٢ْ          زازطا١ٜى ٜإ ز٠ظطا١ٜى ب١زٚازانٕٛٚ، ي

َٝه٢ تطٜـ ١ٖضٚا١ٜ، غٛثاؽ.  خ٪ّ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ْٝػب١ت ١ٖضن١غ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْضضيإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط، ١ٜن١ّ ثطغـٝاضّ ٠ٚ١٥ٜـ١    َٝٓر ثطغٝاضّ ٥اضاغت١ نطز٠ٚٚ ب٪ ب١ض  َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، َٔ ث ب١ض 
ض٩نــه١نا٢ْ نٛضزغــتإ ١ْخؿــ١ٟ بٓــ١ض ٠تٞ ْٝٝــ١؟ ٥اٜــا ١٥َــ١       %٣ ؾــاض ٚ ؾا51ٖــ٪ٟ نــ١ٝٝ ظٜــاتط يــ١    

َٜعطاناْتـإ ب١تاٜبـ١ت٢؟      ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿـت٢ ١ْخؿـ١زاْا٢ْ ثاض ن١َت١ضخ٢َ١ ٠ٚظاض٠تتإ ١ْٝٝ ب١طؿيت ٚ ب١ض 
 ١َ١٥ ثطغٝاضٟ ١ٜن١ّ بٛٚ.

َٜعطـاض ٚ قا٥ٝ      َٝـ٠ٛضزا٢ْ ســعب ٚ غـ١ض٩ن٢ ١ٜنــ١ ٥ٝساضٜٝـ١نإ ب١تاٜبــ١ت٢ ثاض ُكــاّ ٚ ز٠ّٚٚ/ بـ١ٖ٪ٟ ز٠غــت ت
٠َٜٛب١ضٟ ْاسٝٝـ١نإ يـ١ناضٚباضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝناْتإ شَاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ضٟ غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚا١ْٝٝناْتإ ز٠غـت         ب١ض 
َٝبهــات؟ نــٝتإ  َٞ بــ١ضططٜٝإ ي َٝؿــ٠ٚ١ٓ، ٥اٜــا ١٥َــ١ ٖ٪نــاضٟ ٫ٚاظ٣ ٠ٚظاض٠ت١نــ١تإ ْٝٝــ١ نــ١ْاتٛاْ يــ١ناض ز٠ن

 نطز٠ٚٚ ي١ّ بٛاض٠ٚ٠؟
٠َٛٝضزا٢ْ سعب ٚ ن١غ١ن َٞ/ ب١ٖ٪ٟ ز٠غت ت ٠َٜٛب١ض ٚ غ١ض٩ى ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ نـ١ زاْـسضإٚ    غ َٜو ي١ب١ض  إ ظ٩ض

َٝت ٜاخٛز ْعٜـو ْٝٝـ١ يـ١بٛاضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝٝناْسا، ناضٜيـ١ضٟ ظ٩ضٟ       ْاْٚٝؿا١ْن١ٜإ ٚ بط ٚاْا١َناْٝإ ْاطٛصت
نطز٩ت١ غ١ض ١٥زا٣ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ، ي١ّ بٛاض٠زا ب١ْٝاظ ْٝري ط٪ض اْهاضٟ به١ٕ؟ ن١ ١َ١٥ نانػـاظ١ٜٝن٢ بـاف   

َٝ  ت ي١٥١صتاَسا٢ْ ناض٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠تتاْسا.ز٠ب
ٍَ ٚ ْــ١ب٢ْٚٛ َاغــت١ض ث٬ْــ٢،   َٝــٛإ ٠ٚظاض٠تتــإ ٚ ٠ٚظاض٠تــ٢ نؿــتٛنا نـٛاض/ بــ١ٖ٪ٟ ْــ١ب٢ْٚٛ ١َٖاٖــ١ْي٢ ْ
ظ٩ضب٣١ ؾاض ٚ ؾاض٩نه١نإ، ظ٩ضب٣١ ظ٣ٚ٠ ْعٜو ؾاض٠نإ ٚ ؾاض٩نه١نإ، زاطرلنطا٠ٚ، ي٫١ٜـ١ٕ خ١َيهـ٠ٚ١ ٚ   

َٜيــط ي١بــ١ضز٠ّ خعَــ١تيٛظاضٟ ٚ ١ْخؿــ١ناْٝاْسا، يــ١نات٢ ؾــطاٚإ بــ٢ْٚٛ غــٓٛٚضٟ ؾــاض َٝتــ١ ض  ٠ٚا١ْٝٝنإ ز٠ب
ٍَ؟ ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛنا َٝؿ١ٜ١ نٝتإ نطز٠ٚٚ ي١ط١ َٝهس٠زا، ب٪ ناض٠غ١ضٟ ١٥ّ ن  ١ْخؿ١ناْٝإ ت
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َٝؿــ١ٜ١ن٢ شٜـاضٟ بــ٪ خ١َيه١نــ٣١،       َٝه١ بـ٠ٚٛ ب١ن َٝـٓر/ ٥ــا٣ٚ خٛاضزْـ٣٠ٚ١ قــ١ظا٣ ز٠ضب١ْـسخيإ نــ١ْس غــاَي ث
َٟ ١ْٖياٚ ْ ؿـ١ٜ١ بهـات ب١باؾـٞ، ٥اٜـا ٖـٝض      طا٠ٚ ب٪ ناض٠غـ١ضٟ، بـ١آلّ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ ناض٠غـ١ضٟ ٥ـ١ّ نَٝ     ١ْٖس

َٟ؟ ٠ٚ١٥ ثطغٝاض٠نا٢ْ  َٝؿ١ٜ١؟ ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ ن٣١ ١٥صتاَس٠زض َٝهتإ ١ٜ١ٖ ب٪ ناض٠غ١ضٟ ١٥ّ ن ب١ضْا١َ ٚ ث٬ْ
 َٔ بٛٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٠ٚظٜط.ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض.  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠ٚ١٥ ثطغٝاضٟ ١ٜن١ّ ن١ٚا ٖ٪ٟ ن١ٝٝ ن١ؾاض ٚ ؾاض٩نه١نإ ١ْخؿ٣١ ب١ٓض ٠تٝٝإ ْٝٝـ١؟ تـ١بٝعٞ ١٥طـ١ض    
َٝـ٠ٛض٠ ض ٠ت ز٠ن١َـ٠ٚ١، ؾـت٢          َٝط َـٔ زٜػـإ ٥ـ١ٚ ث ٢َُٜ   ١َب١غت ١ْخؿ١نا٢ْ بٓـ١ض ٠ت٢، ْـ١خ ٚاْٝٝـ١، ي١ٖـ١ض

َٞ، ١ْخؿ٣١ ب١ٓض ٠ت٢ ١ٜ١ٖ، ١َٖٛٚ ؾاض ٚ 51نٛضزغتإ ي١  %٣ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نإ ١ْخؿ٣١ ب١ٓض ٠تٝٝإ ١ْب
َٜٝٛػـت٢     ؾاض٩نه١نإ َاغت١ض ث٬ْٝإ ١ْٝٝ، َاغت١ض ث٬ْٝـ ت١بٝع٢ ١٥ٜٚـ ٠ٚنٛ ١َٖٛٚ ثط ٩ش٠نـا٢ْ تـط ث

َٝػتا ي١ث٢ْ٬ ب١ ت١ضخاْهطزٕ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ثط ٩غ١ٜ١ ب١ضز٠ٚا١َ، َٔ ضْٚٚه َٝؿذل ن١ٚا ٥ َٜٝٛػتِ زا ث طز٣٠ٚ١ْ ث
َٜو ططؾـت ٖـ١ٕ         ١٥27َػاَيسا ) َٜـت، بـ١آلّ ب١ض اغـت٢ ٜـ١ع٢ٓ ١ْٖـس ( ؾاض ٚ ؾاض٩نه١ َاغت١ض ث٢ْ٬ بـ٪ ز٠نط

َٞ غـٛض٣٠     َٝـت بهـ َٝٓا٢ْ ؾط ٩ن١ ١ٜ١ٖ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب َٜٝٛػتُٝإ ب١ٖ َٜهذاض ث ١َغ١ي١ٕ ي١ٚ ناضا١ْزا ض ٠ْي١ ١ْٖس
َٝو ي١ططؾتـ١نا٢ْ ن٪َجاْٝاٜـ١ى ٥ـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ     د١ٟٚ بيطٟ ب٪ ٥اَاز َٜت ١ٜن ٠نطز٢ْ َاغت١ض ث٬ٕ، َٔ ب١برلّ ز

َٞ بهــات يــ١ض ٣ٚٚ ٥ــ١َين ٚ غــٓٛٚضٟ ٚ ٥ــ١ٚ     َٝت ت١غــٜٛطٟ يــ ٥ــ١ٚ ْاٚنــ٣١ٜ١ نــ١ قــ١ض اض بــ٠ٚٛ ؾط ٩ن١نــ١ بهــ
 ٕ َٝت، ز٠بٛا١ٜ َا١ٜ٠ٚى نـا٠ٚض ٚا بهـات   ١َغا٠ٚ١ْ٬ٝ٥ طٛصتاٚ ١ْب٠ٚٛ ٜاخٛز ز٠ضؾ١ت٢ ٣٠ٚ١٥ ١ْب٠ٚٛ ن١ٚا به

َٝؿ١ٚ  َٝسا١ٜ، َاغت١ض ث٬ٕ ن َٝو ٢ْ١ٜ٫ ت َٝه٢ َْٛاغب، ١ٜع٢ٓ ناض٠ن١ ٚا ٥اغإ ١ْٝٝ، نْٛه١ ن٪١ََي ١ٖتا ظضٚؾ
َٝه١ ي١ٚ ثط ٩شا٣١ْ ن١ٚا  ططؾيت ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ ب١غ١ض١ٜ٠ٚ٠، ططؾيت ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تطٟ ب١غ١ض١ٜ٠ٚ٠، ١ٜع٢ٓ ١ٜن

َٟ، نْٛه١ ي١غ١ض ٥اغت٢ سه َٟ ب١غذلاتٝذٞ غ١ٜط بهط ١َٛت١، ض اغـت١ ٥ـاخرل٠ٕ ٠ٚغـٝك١ن١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢      ز٠نط
َٝهطزٕ ٚ سُٝاٜـ١ت نطزْـ٢ ي١غـ١ض        َٞ بـ١د َٜت، ب١ضثػـٝاض٠ت٢ دـ َٜت، ي٣َٚ١ ١َٖيس٠طرل ؾاض٠ٚا٢ْ ت١غسٜل ز٠نط
٠ٚظاض٠ت٢ ؾاضٚا١ْٝٝ، ب١آلّ ناى ١ْضضيإ ق٪ْاغ١نا٢ْ ٥اَاز٠نطز٢ْ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض٠تـ١نا٢ْ تـطٟ ث٠ٜٛ١ْٝـساضٟ     

َٝسا ب١ؾساضٕ، ت١ْٗا ١٥ٚ َٜص١ٜ٠ ٢ٖ ١ْخؿ١ ب١ٓض ٠تٝٝـ١نإ ْٝٝـ١، ض ٠ْيـ١ ٖـ٢ َاغـت١ض      ت ٠ْس١ٜ٠ ت١عًٝكِ ١٥ٚ ض 
١َُٝ بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـري ي١غـ١ض ٥اَاز٠نطزْٝٝـإ، ٖـ١تا ٥اَـاش٠ّ        َٝت، َاغت١ض ث٬ْٝـ ب١ضز٠ٚا٢َ ١ٜ١ٖ، ٥ ث٬ٕ ب

َٝػتا نا ١َُٝ َٛاؾ١ق١ت٢ زاض ؾت٢ٓ َاغت١ض ث٢ْ٬ ٥ٝكًُٝٝؿُإ ٠ٚضططت١ٝٝ، ٥ َٝهطز ت١ْا١ْت ٥ ضٟ بـ٪ ز٠نـ١ٜٔ،   ث
َٝهٗات٠ٚٛ ) َِٝ ز٠غـتٛٚضٟ  11ب١آلّ يٝص١ٜ١ْى ث ًَ َٝت، نْٛه١ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ب َٝسا ١٥ْسأَ، ز٠ؾيَب ٚاب ( ٠ٚظاض٠ت ت

َُٝـ١زا ١ٖٜـ١، ز٠غـتٛٚضٟ       ١َُٝ ٚا غ١ٜطٟ ز٠ن١ٜٔ ن٪ٕ ز٠غـتٛٚض يـ٫١ٟ ٥ ١٥ضظ٠، ١ٜع٢ٓ َاغت١ض ث٬ٕ ي٣٫١ ٥
َٝهت١ض َٜهدػت٢ٓ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنإ ي١ب٢ٜٓ١ غ َٝٓا٢ْ َاغـت١ض ث٬ْـ١، ثطغـٝاضٟ ز٠ّٚٚ،     ١٥ضظٜـ ض  ٠نإ ٚ بـ١ناضٖ

َٝه٢ ظ٩ضٟ ٜـإ شَاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض،           َٝـ٠ٛضزا٢ْ سـعب ٚ ب١ضثطغـ١نإ ٚ ١٥ٚاْـ١، ب١ؾـ ٣٠ٚ١٥ ن١ بـ١ٖ٪ٟ ز٠غـت ت
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٠َٛٝضاْـ٣١ نـ١ َـٔ ض ٠خٓـ١ّ       َٝه١ ي١ٚ شَاضا٣١ْ ن١ٚا ٜإ يـ١ٚ ث َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ٠ٚ١٥ف ١ٜن ت١بٝعٞ ب١ض 
َٞ           ي١غ١ضٟ ١ٜ١ٖ ٠ٚنٛ ٠ٚظ َٝو نـ١ ز٠بـ ٜـط، شَاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض ي١ض اط١ٜاْـسٕ يـ١ْاٚ ٖـ٪َيٞ ث١ضيـ١َإ بـ٪ ١ٖضن١غـ

َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ١٥ضنـ١َإ        َٜعإ، ي١غ١ضز٢َ٠ ناب٣١ٓٝ س١ٚتسا ن٥١ـ٠ٚ١ ؾـ١ف َاْيـ١ ٥ َٝو بسات٠ٚ١، ب١ض  ب١ن١ْس٣ ي
َٝطزضا٠ٚ يــ١ن٪ٟ )  َٞ غــج  ( غــ١ض٩ى ؾــاض٠ٚا٢ْ ي١ث٪غــت١ناْٝإ ْــ١َإٚ، 4( غــ١ض٩ى ؾــاض٠ٚا٢ْ تــ١ْٗا ) 181ثــ

َٜـص٣٠ ٥ـ١ّ ط٪ض اْهاضٜٝـ١ ز٠ناتـ١          َٜه٢ نـ١ ١ٖٜـ١، ض  َٝٛاظ %، َـٔ يـ١ بـطاٟ    2ب٫١زإ ٚ ب١ ٥ٝػتٝكاي١ ٚ ب١ٖـ١ض ؾـ
َٟ بـعامن ٥اٜـا بـ١        َٝت ٠ٚنٛ ثطغـٝاض، بـ١آلّ ز٠نـط َٜعّ ناى ١ْضضيإ ، ببٛض٠ ض ٠ْي١ س١قِ ١ْب َٜـص٣٠  2ب١ض  %٣ ض 

ــ١ْاٚ ) ــت شَاض٠ٜــ١ن٢ 181ط٪ض ْهــاضٟ ي َٜ ــاض٠ٚاْٝسا بيٛتط ــت   ( غــ١ض٩ى ؾ ــاض٠ٚا١ْٝٝنإ ز٠غ ظ٩ضٟ غــ١ض٩ى ؾ
َُٝـ١ٕ،            َِٝ باؾـ١ يـ٠ٚ١ ظ٩ضتـط ز٠قٝـل بـري، نـْٛه١ ١٥َـ١ شَـاض٣٠ ٥ َٝؿ٠ٚ١ٓ؟ ١ٜع٢ٓ ب١ض اغت٢ َٔ ثـ ي١ناضز٠ن
َٞ ت١زقٝكٞ بهات٠ٚ١،  َٝو ب٪ٟ ١ٜ١ٖ بتٛاْ َٝري ١ٖضن١غ ًَ َٝسا ب َٝهٝـ ١ْٝٝ بتٛاْري خٛا ١ْخٛاغت١ ْاض اغت٢ ت ؾت

ٍَ ٥اَاض٠نـ١    ١٥ط١ض ق١ظ١ٜ ي١غ١ض٠تا٣ ١ٖب٢ْٚٛ ؾ ٍَ ب١غـا ١َُٝ ٥اَاز٠ٜٔ غـا َٝت، ٥ َٝػتا ب اض٠ٚا١ْٝٝناْٝـ ١ٖتا ٥
َٝو ي١غ١ضز٢َ٠ ناب٣١ٓٝ س١ٚتسا نٛاض غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ يـ١ن٪ٟ )  ًَ ( 181ز٠ضبٝٓري، ب١آلّ ١َ١٥ ٠ٚنٛ غ١َج

َٝٝإ ب٠ٚٛ، ١ٖض١ٜن١ف غ١ب١بٞ دـٛزا٣ ٖـ١ب٠ٚٛ، َـ١ضدٝـ ْٝٝـ١ غـ١ب١ب١نإ       َٝيا ط٪ض ن غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ د
َٝـ٠ٛضزا٢ْ          ٠ٚ١٥ ١َّٝٝ ز٠غـت ت َٜع ناى ْـ١ضضيإ باغـٞ ز٠نـاتٔ، ز٠ضبـاض٣٠ ثطغـٝاضٟ غـ بٔ ٣٠ٚ١٥ ن١ بطاٟ ب١ض 

سعب ٚ ن١غ١نإ، ٠ٚ١٥َإ ٠ٚآلّ زا٠ٚ، ت١بٝعٞ ططؾت٢ ط٪ض اْهاض١ٜٝنا٢ْ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ي٠ٚ١زا ١ْٝٝ، 
  ٟ َٝه٢ ظ٩ض َٝػــتاف ب١ؾــ ٥ــ١ٚ خ١َيهــ٣١ نــ١ غــ١ض٩ن٢   ب١ض اغــت٢ بــ١ٚ قــ١ز٠ض٣٠ نــ١ ي١ٖ١َيبصاضزْــ١نإ زاٜــ١، ٥

َٝؿٞ ١َٖيبصاضز٢ْ ٜـإ ي١ٖ١َيبـصاضز٢ْ ض ابـطزٚٚزا     ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ١٥صت٢ْ١َٛ ؾاض٠ٚا١ْٝنأْ، ١٥ٚإ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ث
َُٝـ١ ث٠ٜٛ١غـذي    ن١َا٣٠ٚ ن١ْسٜٔ غاَيٞ ب١غ١ضزا ن٠ٚٛ، ب١ض اغت٢ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١َٖٛ ١٥ٚ ططؾتا٣١ْ ٥

َٜعطانا٠ٚ١ْ، نْٛ َٝه٢ ثٛخت ب١ ٜاغاٟ ١٥صت٢ْ١َٛ ثاض  َٜهدػتٓ ه١ ١َ١٥ ب١ض اغت٢ ٠ٖٚا ناضٟ ي١ٜاغان١زا ٠ٖٚا ض 
َٜعطاٚ ١٥صت٢ْ١َٛ قعانإ نـطا٠ٚ، تـا٠ٚنٛ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ      َٜو ي١ب٢ٜٓ١ ناضٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ناضٟ ١٥صت٢ْ١َٛ ثاض ٚ ض 

َٝري، ب٪ٜـ١ ناض٠غـ١ضنطز    ١ٜ٠َٛٝن٢ زضٚغت بٓـ ١َُٝ ض ٠ْي١ ١ْتٛاْري ١٥ّ ١ْٖياٚا١ْ ب١ؾ َٝت٠ٚ١ ٥ ٢ْ ١ٜن٬ٜٞ ١ْب
٠َٜٛبطز٢ْ       ــ١ض  ــاٟ بـ ــ١ت ٜاغـ ــْٛه١ ت١ْاْـ ــ٣٠ٚ١...، نـ ــ١ن٬ٜٞ نطزْـ ــ١ت ي١ٜـ ــا١ْ س١قٝكـ َٝؿـ ــ١ّ ن ــ١ض ٠ت٢ ٥ـ بٓـ
َٝـ٠ٛ           َٞ ٥ـ١ٚ ت١عسًٜـ٣١ ٥ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ت١عس١ًٜن١ضيإ ْاضز٠ٚٚ بـ٪ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ؾـٛضا، ٠ٚآلَـ٢ زآٜـ٠ٚ١ ز٠َيـ

َٜعطانإ ن١ ث١غ١ْ ٍَ ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ١٥صت٢ْ١َٛ ثاض س نطا٠ٚ، ب١آلّ ي١َازز١ٜ٠نـسا  زاٚاٟ ز٠ن١ٕ َٛت١عاضظ٠ ي١ط١
َٟ ١ٖتا٠ٚنٛ ١َٖيبصاضز٢ْ ٥آٜـس٠، بـ٪ بابـ١ت٢ ٥ٝدتٝػاغـٝـ      َٝٓانط َٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ناضٟ ث ي١ن٪تاٜسا ض اطرلا٠ٚ ز٠َي
١َٜٓنإ ب١تاٜبـ١ت٢ ي١ؾـاض٠ٚا١ْٝٝ        َٝه٢ ٜـاخٛز ي١ظ٩ضبـ٣١ ؾـٛ َٜٓ َٝػتاف ي١ٖ١ض ؾـٛ َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ٥ ب١ض 

َٝـت  َٝه٢ ظ٩ضٟ         ط١ٚض٠نإ ١ٖتا ََٛهري بٛٚب َٝت، ب١ؾـ ٚ ي١بـ١ض ز٠غـت٢ ٠ٚظاض٠تـسا ناض١َْـس٣ ؾـاض٠ظا ٖـ١بٛٚب
١َٜٓناْٝـ ١٥ْـساظٜاض غـ١ض٩ن٢    ١٥ٚي١ٜٚات زضا٠ٚ ب١ ١٥ْساظٜاض٠نإ ن١ٚا غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚاْٞ بٔ، ي١ظ٩ضب٣١ ؾٛ
َٜهٝـ ٠ٚنٛ طٛمت ٖٞ  َٝه٢ تط ي٥١ٝدتٝػاغ١ن١ ْعٜهٔ، ١ْٖس ؾاض٠ٚاْري، ب١سٛن٢ُ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ي١ٖ١َٛٚ ن١غ

َٜع نــاى ْــ١ضضيإ باغــٞ ز٠نــاتٔ، تــ١بٝع٢ يــ١زٚاٟ   ظ٠ َــا٢ْ ١َٖيبصاضزْــ١نأْ، ٥ــ١ٚ ١َٖا١ْٖيٝٝــ٣١ نــ١ٚا بــ١ض 
َُٝــ١    َُٝــ١ ز٠غتٓٝؿــاْهطا ٥ َٜت، ٥ــٝذل ن١غــٓٛٚضٟ ٥ َٝــس ت١غــبٝت بــ٢ْٚٛ غــٓٛٚضٟ ؾــاض٠ٚا١ْٝٝنا٠ٚ١ْ ن٪تــاٜٞ ث
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َٜت، ٜــ١ى ؾــت ١ٖٜــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ ظ   ــس َٝ ٍَ ٠ٚظاض٠تــ٢ ظضاعــ١ ن٪تــاٜٞ ث َٞ ز٠غــت ١َٖاٖــ١ْيُٝإ ي١طــ١ ضاعــ١ ز٠بــ
َٝـٞ    َٝت١ ََٛيه١ٝٝت٢ ؾاض٠ٚاْٞ، ٥ٝٓذا ٣٠ٚ١٥ ن١ دـ١ْابت ز٠َي َٟ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ََٛيه١ٝٝت١ن١ بب ي١ظ١ٜٚ٠ن١ ١َٖيبيط
 ١َُٝ سُٝا١ٜت نطز٢ْ ز٠ٚضٚب١ضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ٥آٜس٠زا ب١ض اغت٢ َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ٥

 ّ َٝهـ٢ تـط٠، نـْٛه١ دـ١ْابت        ٠ٚنٛ سه١َٛت ب١ضثػٝاضٜٔ ي١ٖ١ض ٣َٚٛ١ٖ، بـ١آل ١٥َـ١ ب١ضثػـٝاض٠ت٢ ٠ٚظاض٠ت
َٝـت،    خ٪ت ي١ثطغٝاض٠ن١ ٥ٝؿاض٠ت ز٠ن٣١ ن١ٚا ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنا١ْ، َٔ ت١َ١ْا ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ زضٚغـت ب
َُٝـ٣١ ب١غـ١ضزا ْٝٝـ١،      َٝه٢ باؾ١ ب٪ ٠ٚظع٢ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب١آلّ ب١ض اغت٢ ز٠غـت١آلت٢ ٥ نْٛه١ ب٪ ٥آٜس٠ ظ٠َا١ْت

َٝـت، ٜـإ ٖـ٢ زاضاٜـٞ     نْٛه١ ز٠ٚضٚب١ضٟ  ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠نات١ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ٜإ ي١ٚا١ٜ١ْ ٢ٖ ظضاع١ ب
َٝـت، بـ١آلّ سُٝاٜـ١ت نطزْـ٢ ظ٠ٜٚٝـ١نا٢ْ ْاٚؾـاض٠ٚا٢ْ           َٜه٢ ١٥ٚقاف ٜـإ ١٥َٛغ١غـات٢ تـط ب َٝت، ٜإ ١ْٖس ب

َٝؿِ ٚا١ٜ ٥ـ١  ١ٜ٠َٛٝنٝـ خ١ضٜهري ٚ ث ١َُٝ زا١ٜ، ب١ٖ١َٛٚ ؾ ّ ١َغـ١ي١ٜ١  ٠ٚ١٥ ١َغ٦ٛي١ٝت١ن٣١ ي١٥١غت٪ٟ ٥
َٝـط٠           َُٝـ١ ي َٝؿـتا ٥ َُٝٛاٜـ١ ٖ َٜعإ، َـٔ ث َٝٓا٠ٚ، ز٠ضباض٣٠ ٥ـا٣ٚ قـ١ظاٟ ز٠ضب١ْـسخيإ بـ١ض  َٝه٢ باؾٞ ٖ ١ْداس١ت
َٝهـطا، تـ١بٝع٢ َـٔ بـ١خ٪ّ           َٝـط٠ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ باب١تـ١ ثطغـٝاضٟ ي َٝؿٛٚتطٜـ ٖات١ ٥ َٜع ٠ٚظٜطٟ ث بٜٛٚٔ ن١ب١ض 

َٜٛ َٜع ب١ض  َِٜ نطز١ٜ، ب١ض  َٜه٢ تـط نـ٪ت٠ٚ١   ب١زٚا٣ زانّٛٚ غ١ضزا٢ْ ١٥ٚ ٠ب١ضٟ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩نإ ب١تاٜب١ت داض
ــاض ٚ         َٜعط ــ١ْابٞ ثاض ٍَ د ــ١ َُٝا٢ْ ي١ط ــً ــاٟ غ َٜعط ــ١ ب٪ثاض َُٝ ــ١ضزا٢ْ ٥ ــ١زٚأٜ غ ــ١، ي ــ٪ نطزٜ ــ٢ْٚٛ ب ــ١زٚا زان ب
ــ٠ٚ١َإ       ــات٢ ٥ َُٝا٢ْ زٚٚث ــً ــ١ضٟ غ ــا٣ٚ ز٠ٚضٚب ــ١ضٟ ٥ ٠َٜٛب َُٝا٢ْ ٚ ب١ض  ــً ــت٢ غ ــيت ت١ْسضٚغ ــ١ضٟ طؿ ٠َٜٛب ب١ض 

َٝـسأٜ بـ١ٚ ََٛػت١َػـ١نات١ ض زلٝٝاْـ٣١ نـ١ٚا ي١بـ١ض ز٠غـتٝٝاْسإ نـ١ يـ١زٚاٟ           نطز٩ت٠ٚ١ ن١ٚا زَيٓٝاٜ ٝـإ ث
َٝؿ٣١ ت١ْسضٚغت٢ ١ْٝٝ ي١زاب١ف ب٢ْٚٛ ب١غ١ض ٖاٚٚآلتٝاْسا نـ١ٚا طٛاٜـ١    ت١ٚغ١ٝٝنطز٢ْ ١٥ّ ٥ا٠ٚ، ٥ا٠ٚن١ ن

َٝهسا ب٠ٚٛ، َٟ، ت١بٝع٢ ١٥ٚ ططؾت١ ١ٖب٠ٚٛ ٥ٝٓذا ْاظامن ٥اغت١ن٣١ ي١   ٥اغت َٝو  ب١ثٝػٞ زاب١ف بهط ب١آلّ نات
َٝهــ١ٚت  نــ١ٚا ٥ــ١ّ ثط ٩ش٠ٜــ١ تــ١بٝع٢ ١٥غاغــٞ ثط ٩ش٠نــ١ زضابــ٠ٚٛ ن٪َجاْٝاٜــ١ى، زٚاٟ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا ططؾتــ٢ ت
َُٝا٢ْ       ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ٥ـا٣ٚ ز٠ٚضٚبـ١ضٟ غـً َٝٞ ٠ٚضطرلا٠ٚ١ٜ، زٚاتـط ب١ض  َٝٞ ت١ٚاٚ ١ْنطا، ٥ٝٓذا ي ن٪َجاْٝا١ٜن١ ث

َٝو ي١٥١ْـساظٜاض٠نا٢ْ ب١ض اغـت٢ تـ١نطضيٝـ      خ٪ٟ ٚ ب١تٛاْانا٢ْ ْاٚخ٪ٜٞ ت١ن٣١ًُٝ ١٥ّ ثط ٩ش٠ٜـ١   نـطا، ٜـ١ن
َٝػـتاف ٥ـ١ٚ    َٜه٢ ؾاض٠ظا ب٠ٚٛ، ٥ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٣َٚ١٥، ن١ ١٥ْساظٜاض نطا ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ٖ١َيػ١ْياْسْٞ ب١ض 
َٝػت٢ ب٪ نـطا٠ٚ، خـ١َيهٝـ ب١ؾـاْس     َٝطزضإٚ، ْاضزضا٠ٚ ت١بٝعٞ ي١ ٥ٛضزٕ ٚ ي١ ٥ُٝاضاتٝـ ت غاَجآل٣١ْ ن١ٚا ْ

َٜت٠ٚ١، د١ٗٝت٢ ب١ضثػـٝاض٠نا٢ْ ت١ْسضٚغـيت زَيٓٝاَـإ ز٠نـ١ٕ     نطا٠ٚ ب٪ ٥ ٣٠ٚ١ ت١زقٝكٞ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ بهط
َٜـت      َُٝـ١ ز٠نط َٜه٢ ؾٝا٠ٚ ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ، ٥ٝذل ١ٖض ٠ٚ١٥ْـس٠ف ب١ض اغـت٢ ب٥١ َٟ ٥اٚ ن١ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ زاب١ف ز٠نط

 ٚ َٝري ٖــٞ بط ٜــاضز٠ضٕ يــ٣٠ٚ١ نــ١ ٥ــ١ّ ٥ــا٠ٚ يــ١ض ٣ٚٚ ت١ْسض ًَ غــت٠ٚ١ٝٝ ؾــٝا٠ٚ ٜــإ نــ١ ٥ــ١ٚإ ب١ضثػــٝاضٟ بــاب
 ١ْؾٝا٠ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْضضيإ ثطغٝاضت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١َُٝ ز٠قٝل بري، ت١عيري ١ْن١ٜٔ، ب١ ب١َي َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ زاّ، ٥ ٍَ قػ١نا٢ْ ب١ض  ي١ٚ ب٥١اَاض٠ٚ٠ َٔ ي١ط١
َٜع ٠ٚظٜـط، نـ١       َٝـ نـا٣ٚ بـ١ض  َٝػتا ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ب١َييا١ْ ٚ ١٥ٚ ٥اَاضا١ْ ز٠خ١َ١ ثـ قػ١ به١ٜٔ، دا َٓٝـ ٥

َٞ،        51د١ْابٞ ي١ثطغٝاضٟ ١ٜن١َسا ض ٠ت٢ ز٠نات٠ٚ١ ١٥ٚ ت١عي١ٓٝ، ١٥ٚ  ٠َٛٝ بـ َٟ، نـ١ بـ١ٚ ؾـ % نـ١ بـاؽ ز٠نـط
     ٕ َُٝــ١ بازلـا َٝتـ٠ٚ١ بـ٪ ١ْخؿـ٣١ بٓـ١ض ٠ت٢، ٥ َٜٓ ي١ْ١خؿـ٣١ بٓـ١ض ٠ت٢ نــطز، ثاؾـإ ٥ـ٠ٚ١ تـاث٪ف ٖــ١ض       ز٠ط١ض 

ٍَ َاغت١ض ث٬ٕ، بـ١آلّ َـٔ ٥ـ١ٚ بـ١زٚا زانـْٛٚا٣١ْ نـ١ نطزَٚٚـ١         ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝٝن٣١ ض اغت١ٚخ٪ٟ ١ٜ١ٖ ي١ط١
َُٝٛاٜــ١ ظ٩ض خــاتطٟ ٠ٚظاض٠مت ططتــ٠ٚٛ، ١٥بٛاٜــ١ ظٜــاتطّ   51ي١غــٓٛٚض٠ن٣١ خــ٪ّ باغــِ يــ١  % نــطز٠ٚٚ، َــٔ ث

،٠ٚ١َُٜٓ َٝهِ  بٛٚتبا١ٜ، ْا٠ٚنإ ز٠خٛ ١٥ٚ ؾاض ٚ ؾاض٩نها٣١ْ ن١ َٔ ت١ْٗا ي١غٓٛٚضٟ ط١ضَٝإ ب١زٚا زانْٛٚ
َٝباظ ١ْٝٝت٢، ١َ١٥  َٝـ ناٚ، ن١ ي١غٓٛٚضٟ ١ٜى، زٚٚ ق١ظازا، ْاس٣١ٝٝ ١َٜسإ ١ْٝٝت٢، ث نطز٠ٚٚ ز٠خي١َ١ ث

       ٕ ، ن١ َٔ باغٞ ز٠ن١ّ ٖٝض ْاس١ٝٝى ب١ز٠ض ١ْٝٝ ن١ٖـ١ٜيَب، ْٝٝـ١ت٢، ٖـ١َٛٚ ْٝٝـ١ت٢، بـ١آلّ بـ١ْاٚ )١َٜـسا
َٝذ ت١ٌٜٚ، ب١َ٪، د١باض٠، ١ْؾت خا١ْ، غ١ض ق١آل، ١ْٚدٍٛٚ(، ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ تـ١ْٗا   َٝباظ، ططز٠ ط٪ظ١ٜٓ، ؾ ث
١٥ٚ ْاسٝا١ْ ١ٖٕ ض ظطاٟ ن١ي١غٓٛٚضٟ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝاْـ١، ٖٝهـٞ ْٝٝـ١ت٢، ن١ٚاتـ١ َـٔ خـاتطّ ططتـ٠ٚٛ نـ١         

َٞ، ظ٩ضب٣١ ؾ51ٛٚت١َٚٛ  َٜٔ ١ْب َٟ ؾٛ ١َٜٓنإ ْٝٝـ١ت٢، يـ١ْاٚ ق١ظانـ١زا    % ١ْٝٝت٢، ْاٚ ؾاضٟ ن٫١ضٜـ ١ْٖس
َٜعطا، ن١ ١َ١٥ ط١ٚض٠تطٜٔ  َٜعطا١ٜن١ غب١ٜيَن بٝه١ٜٓ١ ثاض ١َُٝ ٥ٝساض٠نُإ زضٚغت نطز٠ٚٚ ن١ْ١ٚاز٣ ثاض ن١ ٥
َٞ ب٥١اغا٢ْ ت١داٚظ بها ي١غـ١ض   َٝؿ٣١ زضٚغت نطز٠ٚٚ ب٪ تاث٪، ١٥ٜعاْري ن١ تاث٪ ١ْبٛٚ ن٪ٕ خ١َيو ز٠تٛاْ ن

َُٝٛاٜـ١    ١٥ضظ٠نا٢ْ ؾاض٠ٚا٢ْ؟ ب٪١ٜ َـٔ ٥ـ   %٣ غٓٛٚض٠ن١ؾـ١ ن١باغـٞ ز٠نـ١ّ،    91% ٚ ٣٠ٚ١81 نـ١ ٚمت َـٔ ث
% ٫ّ ٚاٜـ١ خـاتطٟ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚاِْٝ ططتبـٛٚ،      51ب٪١ٜ َٔ ٠ٚ١٥ّ ٚت٠ٚٛ ي١ ظ٩ضب٣١ ؾـاضٚ ؾاض٩نـه١نإ   

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ض ٠خ٣١ٓ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ شَاض٣١ٜ٠ نـ١َٔ   ٠َٛٝ ب١ض  غ١باض٠ت ب١ثطغٝاضٟ ز٠ّٚٚ ١َٖإ ؾ
٠َٛٝضزا٢ْ سعب ٚ ١ٜن١ ٥ٝساض١ٜٝنإ ن١ ب٪تـ١ ٖ٪نـاضٟ ٥ٝػـتٝكاي١نطز٢ْ ظ٩ضبـ٣١     ٚت١َٚٛ غ١ باض٠ت ب١ ز٠غت

َٜعٜإ ٥اَاش٠ٜاْسا ب٣٠ٚ١ ي١ ) % ١َْإٚ يـ١ٚإ، ببـٛض٠   4( غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ 181غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ، ب١ض 
َٜعتإ، تـ١ْٗا باغـ     2( غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ 4) َٝـ نـا٣ٚ بـ١ض  ٞ غـٓٛٚض٠ن١ ز٠نـ١ّ،   % ز٠نا، ب١آلّ َٔ ز٠خي١َ١ ثـ

َٝبـاظ زٚٚدـاض    غ١ض٩نٞ ؾاض٠ٚا٢ْ نؿطٟ ن١ ١َ١٥ ١ٜى ق١ظا١ٜ ي١ غٓٛٚضٟ ٥ٝساض٠ن١، خا١ْقري، ١ْؾت خا١ْ، ث
١َّٝٝ دـاض٠       َٝػتاف، ١ْٚدٍٛٚ، ١َٜسإ، نـ٫١ض زٚٚدـاض، ٥ـ٠ٚ١ غـ ١َّٝٝ داض٠ ٥ػتٝكاي١ ز٠نا ٥ ٫بسضا٠ٚ، ٠ٚ١٥ غ

َٝػتا غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا٢ْ ب٪ زاْـسضا٠ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا نٛيَـ    َُٝٛاٜـ١ نـ١ؽ       ٥ ١ دـ٪، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١َٛٚ غـٓٛٚض٠نامن ٚت، ث
َٞ، ٜا٥ٝػـتٝكاي٣١ نـطز٠ٚٚ، ٜـإ ٫بـطزضا٠ٚ، ٜـإ ٥ٝػـتٝكاي١ن٣١ قبـٍٛٚ ْـ١نطا٠ٚ، ْـ١ّ           ١َْا٠ٚت٠ٚ١ ن١ْ٫١زضاب
ٍَ نـطا٠ٚ ٜـإ     َٞ قبـٛٚ ٍَ نطا٠ٚ ٜإ ْا، ظ٩ضب٣١ ظ٩ضٟ ب١َي ٚت٠ٚٛ َٔ ت١ْٗا ز٠ضنطا٠ٚ، ٥ٝػتٝكاي٣١ نطز٠ٚٚ، قبٛٚ

ٍَ ١ْنط َٝبـٛٚ    قبٛٚ َُٜـإ ي َٟ طٛ َٝـط َٜيَن ٚ ث ا٠ٚ، ب١آلّ ٥ٝػتٝكاَي٣١ ت١قسِٜ نطز٠ٚٚ، ي١غٓٛٚض٣ ؾاض٠ظٚٚض ١ٖضزٚ
١َٜٓنإ      ــٛ ــ٣١ ظ٩ضٟ ؾــ ــ١ ٜــــ١ع٢ٓ ظ٩ضبــ ــٛاض قط ْــ ــطز، نــ ــتٝكاي٣١ نــ ٍَ ٥ٝػــ ــا ــاض٠ٚا٢ْ خٛض َــ ــ١ض٩نٞ ؾــ غــ

َٜـ ظ           َٜص٠ٜـ١ف نـ١ٚمت يـ١ٚ َُٝٛاٜـ١ ٥ـ١ٚ ض  ٩ض خـاتطّ  ي١ت١ي١ؾعٜ٪١ْناْسا ز٠ٜبٝـٓري نـاى زَيؿـاز، ٜـ١ع٢ٓ َـٔ ث
٢َٜٓ خـ٪ٟ             َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ ي١ؾـٛ ططت١ْٚٛ ن١ٚتَٛٚـ١ ظ٩ضبـ٣١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١َٔ ٚمت ي١غـٓٛٚض٠ن٣١ ٥
          َٞ َٜه٢ نـطا٠ٚ، دـ َٝذاضٜـ ٥ٝػـتٝكاي١ٜإ نـطز٠ٚٚ، ١ْٖـس ١َْا٠ٚ، ن١ ي١ٖ١َيبصاضز١ْناْـسا نـطا٠ٚ، زٚٚدـاض ٚ غـ
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َٜع نـاى زَيؿـاز   َٜه٢ َا٠ٚ، غ١ٜط ي٠ٚ١ زا١ٜ ن١ ب١ض  َٝهطا٠ٚ، ١ْٖس َُٝـ١ ظ٩ضبـ٣١ ظ٩ضٟ خ١َيهـ١      ب١د ٥ َٟ ز٠ؾـ١ضَٛ
َٝـط٠ف ٥اَـاض ز٠خ١َـ١ ض ٚٚ ب١زاخـ٠ٚ١ بـ١ؽ           ١َٜٓناْسا نـ١ ١٥َـ١ ب١ض اغـت٢ َـٔ ي َٛخت١غ١ناصيإ زاْا٠ٚ ي١ؾٛ
َُٜٓـــ٠ٚ١  تـــ١ْٗا ١٥ٚاْـــ٣١ نـــ١ ٥ٝدتٝػاغـــٝٝإ ي١ؾـــاض٠ٚا١ْٝٝناْسا ١ٖٜـــ١ بـــ١ؽ ١٥ٚاْـــ١ زا١ْْـــسضإٚ، ١٥خيٛ

٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ؾاض٠ٚا١ْٝٝناْ َُٝٞ ب١ض  ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ؾاض٠ٚا١ْٝناْٞ ط١ضَٝإ ،اْٞغً نؿتٛناَيٞ  ،ٜاغا١ٜٝ، ب١ض 
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ط١ؾتٛطٛظاضٟ ط١ضَٝإ ثـ١ضياْياٟ   ،ٜاغا١ٜٝ، غ١ض٩نٞ ؾـاض٠ٚاْٞ نَٛيـ١د٪   ،ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ، ب١ض 

     ٟ نؿـتٛناَيٞ تـ١ٚاٚ نـطز٠ٚٚ، غـ١ض٩نٞ      ،ت١ْسضٚغيت ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط، غـ١ض٩نٞ ؾـاض٠ٚاْٞ نؿـط
َٝػتا، غ١ض٩نٞ ؾاض٠ٚاْٞ غ١ضق٫َ١ ،ٚاْٞ ن٫١ضؾاض٠ ٥اَـاز٠ٜٞ تـ١ٚاٚ نـطز٠ٚٚ،     ،ٜاغا١ٜٝ، ٠ٚ١٥ ٥اخرل ن١غٝا١ْ ٥

١َ١٥ ناَٝإ ١َْٖٛسٜؼ بٕٛٚ؟ ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ ن١ ١َْٖٛسٜؼ بٛٚ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ غـ٠ٌٜٛٝ خـإ باغـٞ نـطز،      
َٝؿا١ْٜإ نطز٠ٚٚ، ت١ْٗا ٠َٜٛب١ضٟ ؾاض٠ٚاْٞ ططز٠ط٪ظ١ٜ١ٜٓ ن١ تٛٚؾٞ ١٥ٚ ن ٠ٚ١٥ ١َْٖٛسٜػٞ س١قٝكٝـ١   ب١ض 

ي١بٛاضٟ ناض٠ن١ٟ خ٪ٜسا ز٠ضنـطا٠ٚ، د١ْابٝؿـتإ ضاظٟ ْـ١بٕٛٚ ي١غـ١ض ق١ضاض٠نـ١، ١َٖيٝؿـتإ ٠ٚؾـاْس٩ت٠ٚ١،        
َٝٓر ق١ظ١ٜن١ نـ١ بـ٪ٟ زضٚغـت نـطا٠ٚ      ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١َٖي٠ٛٝؾاْس٩ت٠ٚ١، زازطا ١َٖي٠ٛٝؾاْس٩ت٠ٚ١، ي١ ث

ا٠ٚناْٝؿٞ ١ٜن١ ١ٜن١ ز٠ز٠ّ ب١ د١ْابت ١َٖٟٛٚ، بط ٜاضٟ نٛاضٟ ب١ضا١٥تٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜى ق١ظ١ٜ َا٠ٚٚ ْٛٚغط
َٜت. َٞ ْانط َٞ ب١د  زازطاف زٚا بط ٜاض٠، ن١ ز٠بٛا١ٜ ي١ َا٠ٟٚ س١ٚت ض٩شزا ز٠غت ب١ناض بٛا١ٜ د

َٝـ٠ٛضزاْٞ سعبٝـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ ٖـ١َٟٛٚ،             َِٝ بـ١ٖ٪ٟ ز٠غـت ت ١َّٝٝ/ ن١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٜت، َـٔ ز٠َيـ ثطغٝاضٟ غ
٪ٜإ ؾاض٠ظاٜٝإ ١ْٝٝ يـ١ بٛاض٠ناْٝـإ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ؾـ١ٖاز٠ناْٝإ َٛختـ١ؽ       ٥ٝؿ١ناْٝؿٝإ ْاض ٚات، ٜإ خ

ــ١َٜٛٚامن         ــ١ ٖ ١ٜ٠َٛٝ، ب٪ٜ ــ ــ١ٚ ؾ ــٝإ ي َٜهٝؿ ــ١ٕ، ١ْٖس ــتٝكاي١ ز٠ن ــٓٔ، ٥ٝػ َٝ ــ١ٍ ز٠ٖ ــ١ٚ ؾ١ؾ ــ١ بٛاض٠ن ــ١ ي ْٝٝ
َٝهٝإ ٥ٝدتٝكاقــٞ ؾــ١ٖاز٠ناْٝإ ْــ١بٕٛٚ، ١٥ٚاْــ١ٟ يــ١ٚ غــٓٛٚض٠ف ٖــ١ض ٥ــ٠ٚ١َإ ١ٖٜــ١   َٜٓــس٠ٚ٠ ٜــ١ن خٛ

 ١ْٝٝ.ظٜاتطَإ 
غ١باض٠ت ب١ ١َغ١ي١ٟ ت١زاخٛيٞ سعبٞ ن١ د١ْابتإ باغتإ نطز، ٜإ ٥ٝساض١ٜٕ نـ١ ض٠ؾعتـإ نـطز٠ٚ٠، َـٔ     
َٜعإ، ت١ْٗا ي١ ١ٜى ض٩شزا ب١ ْٛٚغطاٟٚ  ب١ ْٛٚغطاٚ ز٠خي١َ١ ب١ضز٠غيت د١ْابتإ، ت١ْٗا ي١ ١ٜى ض٩شزا، ب١ض 

َُٜٓ  ٠ٚ١؟ت١غ١يػٍٛ ي١ زٚاٟ ١ٜنسا ت١ظن١ٟٝ سعبٝتإ ب٪ نطز٠ٚٚ، بٝدٛ
 (.......533شَاض٠ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٓـ٠ٚ١، بـطاّ قػـ         ٠ٚ١َٜٓ، قػ١ن١ٟ خـ٪ت بهـ١، ٥ـ١ٚ ض٠قـِ ٚ ؾـتا١ْ ١َخٛ ١ن١ٟ خـ٪ت  تها١ٜ ١٥ٚ ؾتا١ْ ١َخٛ
 به١ٚ ت١ٚاٚ.

َٜع ١ْضضيإ عبسار قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ١َ١٥ ٖٞ ١ٜى ض٩ش٠.  ..........ب١ٖ١ض سا
َٜع زَيؿاز ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 



 149 

 َٔ زاٚاٟ تاضخي١نإ ز٠ن١ّ، تاضخيٞ ْٛٚغطا٠ٚنإ.
َٜع ١ْضضيإ عبسار قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـتين  ١َ١٥ ٖٞ غ١ضز٠َٞ د١ْابت ١ْٝٝ، ١َ١٥ ضاغت١، ب٫َ١ّ َٔ ثطغ١ُٝ ي١ د١ ْابتإ نٝتإ ١ٜ١ٖ ب٪ ١ْٖ

َٜو شَـاض٠ )         23/11/2111( يـ١  ١٥7491ّ ساَي١تا١ْ، ثاؾـإ زا١َظضاْـسٕ، ٥ٝـساض٠ٟ طـ١ضَٝإ بـ١ ْٛٚغـطاٚ
( ْاٟٚ زا١َظضاْس٠ٚٚ ١ٖض٠ٚنٛ زا١َظضاْسٕ زاضي١ظضاْس٠ٚٚ، يٝػيت ْاٟٚ زا١َظضاْسٕ، ت١سسٜسٟ نـطز٠ٚٚ  33)

َٝت )33ي١ّ )  (ٜإ ب٪ ن٫١ض...........11ؾاض٠ٚاْٞ، ) (ٜإ ب٪ غ١ض٩نا١ٜت17ٞ(١ٜ ز٠َي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت، خ٪ بـ١ ٥ـاض٠ظٚٚ ٚ ١َب١غـيت تـ٪ ْٝٝـ١       ١َُٝ زا١َظضاْسْٞ خ١َيو ١ْٝٝ، ١َب١غت ْاب بطاٟ َٔ ١َٚظٚعٞ ٥
 بطاٟ خ٪ّ، قػ١ناْت ت١ٚاٚ، زاْٝؿ١، ت١ٚاٚ، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز   ؾٗاب سادٞ/ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ زاٚاٟ ب١َيي١ّ ي١غ١ض زا١َظضاْسٕ ْـ١نطز٠ٚٚٚ ٥ٝؿـٞ َـٔ ْٝٝـ١، ي١غـ١ض تـ١ز٠خٛيٞ سعبـٞ تـ١ز٠خٍٛ يـ١          
َٜت، ١٥طـ١ض قـ١ضاضٜـ ٚاٜـ١ بـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـت زابهـ٠ٚ١ٓٝ، ١٥َـ١              َٜـو ٚ ْاؾـهط ٥ٝؿٞ َٔ ْـ١نطا٠ٚ ٠ٚنـٛ ٠ٚظٜط

َٝهٞ  َٜـو تـ١ضخإ          زاْٝؿتٓ َٜـو بـ٪ ٖـ١ض بطاز٠ض َٜـت، بٛاض َٜو بـ٪ َـٔ تـ١ضخإ بهط َٝٔ، َٔ ساظضّ ن١ بٛاض تط زاْ
َٝـٞ ١َغـ٦ٛٚمل ٚ          َٜت ب١ ٥ٝؿٞ ١ََٖٛٚإ زابه٠ٚ١ٓٝ، ٠ٚ١٥ ١َغـ١ي١ٜ١نٞ تـط٠، ٥ـ١ٚ باب١تـ١ٟ نـ١ٚا َـٔ ي بهط

    ّ َٝٓطاْٚـ٠ٚ١، َـٔ زاٚا ز٠نـ١ َٞ نطا٠ٚ َٔ ض٠زٟ ز٠ن٠ٚ١َ١ٚ، ١٥ٚ صيْٛٚا١ْٟ نـ١ ٖ َٝـص٠ٚٚنإ بـاؽ    ثطغٝاضّ ي َ
َٝٝـسا ٠ٚظٜـطّ ٚ ؾٝعًـ١ٕ           َٜص٠ٟ ن١ٚا َٔ باغِ نـطز٠ٚٚ ٖـٞ ٥ـ١ٚ غـ١ضز١ٜ١َ٠ نـ١ َـٔ ت َٜٔ، ١٥ٚ صي١ْٚٛٚ ض بهط

َِٝ، بــا نــاى  2ب١ضثطغــٝاضّ يــ١ ٠ٚظاض٠ت١نــ١ٟ خــ٪ّ يــ١  %ٟ خــ١َيو ط٪ض اْهــاضٟ تٝــا بــ٠ٚٛ، َــٔ تاضخيــ١نإ ز٠َيــ
َٝت، َٔ ت١غ١ٚضّ نطز ١٥ّ ثطغٝاض٠ ًَ َُٜٞ نٛضزغـتا١ْ،    ١ْضضياْٝـ تاضخي١نإ ب َٜه١ ي١غ١ض ٥اغيت ٖـ١ض ثطغٝاض

َٝـو نـ١ قػـ١ ز٠نـ١ّ، ٥ـ١ٚ             َِٜ نات َٜع غـ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ، َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ َٛقات١عـ١ ْـ١نط َٔ ١َْعا١ْٝ، ب١ض 
َٝٓاْـ١ )  َٜص٠ ب١ْاٚ ٖ َٜصا١ْٟ ن١ٚا ١ٖٕ ١٥َا١ْ زٚٚثاتٞ ز٠ن٠ٚ١َ١، ١٥ط١ض ض ( طْٛـس ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض بـ١     4511ض

َٝطٟ، بــ٫َ١ّ ْ  َٞ  21اناتــ١ شَــاض٠ بــصَ ــ ًَ َُٜٞ نٛضزغــتإ، تــ٪ ب َُٜٞ  51%ٟ ٖــ١ض ــ١ض %ٟ ؾــاضٚ ؾاض٩نــه١ناْٞ ٖ
َٞ ز٠ضبه١ٜت، ب١ ْؿٛؽ ٚ ١َغاس٠ٚ١ ز٠ناتـ١   َٝطٟ ي َُٝاْٞ ٚ زٖ٪ى ٚ ١ٖٚي %، 71نٛضزغتإ، نان١ ت٪ ب١ؽ غً

61 َٞٝ َُٜٞ نٛضزغتإ، ن٪ٕ ز٠َي َٜهٞ زٜـاضٟ نـطاٟٚ ْٝٝـ١،    51%ٟ ١ٖض ١ْٝتٞ، 51%ٟ ظٜاتطٟ ١ٖض %ٟ غٓٛٚض
َٝؿـ١ٟ       َٔ  َٝهٞ ثـ١ٜط ٠ٚ نـطاٚ بـ٠ٚٛ، ن ١َٜٓ غـٓٛٚض١ٜٝنإ، غٝاغـ١ت َٞ نطز، ْاس١ٝنإ، ق١ظا١ٜنإ، ؾٛ ٥اَاش٠ّ ث

َٝري       ًَـ َٜٓا١ْ ت١غ١ٜٜٛإ ١ٖٜـ١، بـ٫َ١ّ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ٚا ب َٝؿ١ٜ١نٞ ٜاغا١ٜٝ، ظ٩ضب١ٟ ١٥ٚ ؾٛ ت١غ١ٜٛ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ن
َُٜٞ نٛضزغتإ َاغت١ض ث٬ْٝإ ١ْٝٝ، زض51 ٚغت١ َٔ ت٥١ٝسِٜ نطزٟ، ب٫َ١ّ َٔ %ٟ ؾاضٚ ؾاض٩نه١ناْٞ ١ٖض

َٝه٫َ١ٜٚـ١ى ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ ١ٖٜـ١             َٝػـتاف ١َب١غـيت دـ١ْابت ١ْخؿـ١ ب١ٓض ٠تٝـ١نإ ٚ َاغـت١ض ثـ٬ٕ ت ْاظامن ٥
َٝـو ب١َيي١ٜـ١ى       ٠َٛٝضزاْٞ سعبٞ، َٔ زٚٚثـات ز٠ن١َـ٠ٚ١ ٖـ١ض نات َٝت، ٠ٚ١٥ٟ ز٠غت ت ١َ١٥ف ططؾيت خام ب
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َُٝـ١ نـطا، ث١ضيـ١َاْٞ         ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا ي١ٚ غ١ضز١َ٠ٟ ن١ َٔ ناض ز٠نـ١ّ ز٠  َٝهٞ سعبـٞ يـ١ نـاضٟ ٥ َٝـ٠ٛضزاْ غـت ت
َُٝـ١ف بهـات ٚ َاؾتـإ ١ٖٜـ١         َٝهـ٠ٚ١ٟٓٝ ١ٖٜـ١، بـاْيٞ ٥ َٞ ث نٛضزغتإ ز٠غ٫َ١تٞ ب١زٚازانْٛٚٞ ١ٜ١ٖ، ٖٞ ي
َٝــ٠ٛضزإ ض٠ز    َُٝــ١ ز٠غــت ت َٝــ٠ٛضزاْٝـ ز٠نــات، نــْٛه١ ٥ بــاْيٞ ٥ــ١ٚ د١ٗٝتــ١ف بهــ١ٕ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ز٠غــت ت

َٝٔ نان١ ت٪ ب٪ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ؾ١ضَٕٛٚ ١٥ٚ د ًَ َٝٞ ب ٠َٛٝضزإ ز٠نات، ث ٝٗاتا١ْف باْط به١ٕ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ز٠غت ت
َُٝـ١، ١ََْٓٛٚٝؿـتإ ز٠بـري ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ               َٝـ٠ٛضزإ يـ١ ٥ٝؿـُاْسا ز٠نـ١ٜت؟ ز٠بٓـ١ سُٝاٜـ١تٝـ بـ٪ ٥ ز٠غـت ت

١َُٝ به١ٕ.  ٖاضٜهاضٟ ٥
ــ٪          ــ١ ب َُٝ ــ١ناْٞ ٥ ــ١ قاْْٛ ــام ي ــ١ضدٞ ٥ٝدتٝك ــ١بٝعٞ َ ــام، ت ــ٠ٚ١ٟ ٥ٝدتٝك ــاض٠ٟ ٥ ــٝض غــ١ض٩ى  ز٠ضب ٖ

َٝؿـه١ف بهـ١ٕ، دـ١ْابتإ ١٥ْـساَٞ      ؾاض٠ٚا١ْٝٝى ١َضدٞ ٥ٝدتٝكام زا١ْْطا٠ٚ، ناى ١ْضضيإ ثط٩ش١ٜ٠ى ث
 َٞٝ َٝؿه١ف به١ٕ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ بٝه١ْ١ ؾ١ضظ ي١غ١ض سه١َٛت، ١َضز ب١ث ث١ضي١َأْ، ثط٩ش١ٜ٠ى ث

َِٝ، د١ْابتإ ثط٩ش١ٜ٠ى ث١غٓس َٜت، خ٪ َٔ ١َضز زاْاْ َٜو ز٠خط َٝٔ نانـ١ ي١َـ١ٚزٚا ٥ـ٠ٚ١ٟ       ٜاغا ض ًَـ بهـ١ٕ ب
َٝت ي١ ضٟٚٚ ت١ْ١َ١، ٥ٝدتٝكاق١، ؾـاض٠ظا١ٜٝ،   َٝسا ١ٖب َٜٝٛػت١ ١٥ّ ١َضدا١ْٟ ت َٝت١ غ١ض٩نٞ ؾاض٠ٚاْٞ ث ز٠ب
َٝت ي١ب١ضز٠َٞ ٠ٚ١٥ٟ ز٠َٚٚري،  َٜيط ب َٝهٞ ٜاغاٜٞ ١ْٝٝ ض َٝٞ به١ّ، ٖٝض ١َضد َٞ ب١د بٛاض٠، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َٔ د

اغاٜٞ بٕٛٚ، ٜاغا١ٜٝنإ طٛصتاٚتطٜٔ خ١َيهٔ ي١ثاف غٝـابٞ ٥ٝدتٝكاقـٞ   ب١زاخ٠ٚ١ زٚٚ صي١ْٟٚٛ د١ْابت ٜ
٠َٜٛبطزٕ ٜاغاٜري، ب١ؾٞ ظ٩ضٟ ططؾت١ناْٞ ؾاض٠ٚاْٝـ ٠ٚ١٥ْـس٠ٟ ٜاغـاٜري،    ١ٜن١ّ، طٛصتاٚتطٜٔ ن١ؽ ب٪ ب١ض 
َٝٛإ         َٜٔ ب١تاٜبـ١ت يـ١ْ َٜو ؾـٛ َٝٛإ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ١ْٖـس َٝت يـ١ْ ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٖٛضٟ ْري، ١٥ط١ض َٔ ٥ٝدتٝاضّ ١ٖب

َٝؿــ١ناْٞ ؾــاض٠ٚاْٞ    ١٥ْــ َٜو ٚ ٜاغــا١ٜٝى، ض٠ْيــ١ ٜاغــا١ٜٝى بــ١ َٛؾــ١ظ٠يذل بــعامن، نــْٛه١ ظ٩ضبــ١ٟ ن ساظٜاض
َٜٔ ٚدٛزٟ ١٥ْساظٜاض ض٠ْي١  َٜو ؾٛ َٝؿ١ٟ ١ْٖٛضٟ ٚ ت١نٓٝهٞ بٔ، ضاغت١ ي١ ١ْٖس ٜاغاٜري، ثذل ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا ن

َٜيط١ٜٝى ١ْٝٝ َٝت ي١ ضٟٚٚ ث٬ْػاظٟ ٚ ١٥ٚ ١َغا١ْ٬ٝ٥، ب٫َ١ّ ض َُٜٓاٜٝـ١ى،      ظ٠ضٚضٜذل ب َٝٞ ٖـٝض ٜاغـاٚ ض بـ١ث
َٝري تــ١داٚظ باغــٞ بهــ١ٜت يــ٠ٚ١ٟ ؾــ٬ٕ نــ١ؽ ٜاغــا١ٜٝ نــ٪ٕ ب٪تــ١   ًَــ َٝهــٞ، ٠ٚنــٛ بــا ب نــ١ٚا تــ٪ ٠ٚنــٛ غ١ضث
َٜو           َٝػـتا بـ٪ ثًـ١ناْٞ بـ١ضظتطٜـ، ٜـ١عين ١ْٖـس ٠َٜٛب١ضٟ ؾاض٠ٚاْٞ؟ ١٥ّ ١َضدا١ْ َٔ بـا٠ٚض  ْانـ١ّ تـا ٥ ب١ض 

َُٝـــ١ َـــ١ضز بـــ٪ ث١ضيـــ١َاْٝـ زاْـــ١ْطا٠ٚ، بـــ٪ ٥ٝدتٝكاقـــاتٞ ظ٩ض ز٠قٝـــل ْـــ١بٔ، ٥ـــ١طٝٓا يـــ١ ٜاغـــ اناْٞ ٥
َٜو ٥ٝدتٝكاقــاتٞ ز٠قٝــل ٥ــ١ٚ ١َضداْــ١ٟ تٝاٜــ١، ٥ــ١طٝٓا ٥ــ١ٚ ١َضداْــ١  ٠ٚظاض٠تــ١ناْٝـ زاْــ١ْطا٠ٚ، ١ْٖــس
       َٞٝ َٜـت يـ١ّ غٝػـت١َ١زا، نـ١ بـ١ث َٞ بهط َٞ بـ١د َٝت د ب٪نٞ ٬ٝ٥ ي١غ١ض غ١ض٩نٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ْاس١ٜ١ٝى ز٠ب

َٜو ١ْخطا٠ٚ، ب٪١ٜ َٔ س َٜـت ٚ         ٜاغاف ض َٝيـاٟ ق١ْاع١تـ١ ثط٩ش٠ٜـ١ى ت١قـسِٜ بهط ١ظ ز٠نـ١ّ ١٥طـ١ض ٥ـ٠ٚ١ د
َُٝـ١ ٥ـ١ٚ نـات ٥ًٝتٝعاػيـإ بـ١ ١َضدـ١ ٜاغـا١ٜناْٞ ز٠ضنـٟٛٚ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١             َٜـت، ١٥طـ١ض ٥ ١َضدٞ ب٪ زابٓط

َٝهٞ ي١غ١ض ١ْٝٝ. َٝػتا ٖٝض ١َضد ١َُٝ ًَه١نٞ ١ٖض َٛساغ١ب١ٜ١نري، ب٫َ١ّ ٥  ١ْنطز، ١٥ٚ نات ٥
َٜصا١ْٟ ن١ٚا  َٔ طٛمت ي١غ١ض ٥اغيت نٛضزغتإ باغِ نطز٠ٚٚ، ناى ١ْضضيإ ي١غـ١ض ٥اغـيت ْاٚنـ١ٜ١نٞ    ١٥ٚ ض

١َٜٓضاٜـ١تٞ ْاٚنـ١ٜ١ى ز٠نـات،              َٝـت، ١َغـ١ي١ٕ نـ١ ْٛ زٜاضٜهطاٚ باغـٞ نـطز٠ٚٚ، ض٠ْيـ١ ٥ـ١ٜٚـ َـاؼي خـ٪ٟ ب
%ٟ ١٥111طــ١ض ٥ــ١ٚ نــٛاض ن١غــ١ٟ نــ١ٚا ٥ٝػــتٝكاي١ٜإ زا٠ٚ، ٖــ١ض نــٛاضٟ ٖــٞ ٜــ١ى ١َْتٝكــ١ بــٔ ز٠نــات  

َٝري ظ٩ضبـ١ٟ غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ، ٥ٝعـترلاظٟ َـٔ        ١َْتٝ ًَـ َُٝـ١ ب َٜت ٥ ك١ن١ ط٪ض اْهاضٟ تٝا ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ْانط
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% نـ١  2ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ض اغيت، نـْٛه١ ظ٩ضبـ١ يـ١ ْٝػـب١ٜ١، َـٔ ١َغـ٦ٛٚمل ي١ب١ضاَبـ١ض طٛتٓـ١ناْٞ خـ٪ّ          
ٛاض غ١ض٩ى ؾاض٠ٚاْٞ ي١ّ (ٟ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝنإ، ن181ز٠نات١ زٚٚ ث٪ٜٓت زٚٚ ت١بٝعٞ، نٛاض ظٜاتط ي١ )

َٝت، سيبـٛٚضٕ، ٜـ١عين    َٝسا بٕٛٚ، ١٥ط١ض غ١ٜطٜؿٞ به١ٜٔ ض٠ْي١ ط٪ض اْهاض١ٜٝنٞ ٥اغاٜٞ ب َا١ٜ٠ٚ ط٪ض اْهاضٟ ت
َٜص٠ٜــ١ يــ١ْاٚ ت١عــسًٜٞ ٚظاضٜؿــسا ضٚٚ بــسات، يــ١ْاٚ     َٝــت ٥ــ١ّ ض َٜو دــاض ٚاضٜــس ب يــ١ّ َا٠ٜٚــ١زا ض٠ْيــ١ ١ْٖــس

اض٠ت١ناْٞ تطٜؿسا ضٚٚبسات، ب٪نٞ ثطغـٝاض٠ ١٥طـ١ض يـ١ َـا٠ٟٚ     نٛت١ٜ١ًنٞ ث١ضي١َاْٝؿسا ضٚٚبسات، ي١ْاٚ ٠ٚظ
َٝهٝؿـٞ      2ؾ١ف َاْيسا  َٝهٞ نـ١ٚا غٛبٓ َٝياٜإ ط٪ض ا، ٜاخٛز ٚا بـ٠ٚٛ، ٖـ١ض ساَيـ١ت %ٟ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝنإ د

َٜع         َُٝإ خ٪ؾ١ٚ زٚٚثاتٞ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ سُٝاٜـ١تٞ بطاز٠ضاْـٞ خ٪َـإ ز٠نـ١ٜٔ، بـ٫َ١ّ بـ١ض  ١َُٝ ث َٝت، ٥ ي١غ١ض ب
َٝو يـ١ طٛتٓـ١نإ نـ٪١ْٝتٞ سُٝاٜـ١        غ١ض٩نٞ ث١ َٞ بس٠، َٔ ٥ٝٓتٝعاضّ ٖـ١بٛٚ ب١ض اغـيت ٜـ١ن َٜياّ ث ضي١َإ، ض

َُٝـ١      َٜـت، غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚاْٞ ٥ َٝت، ١٥ّ باب١ت١ ي١ّ ثطغٝاضٚ ٠ٚظع١زا باؽ بهط نطزْٞ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ب
َٝت٠ٚ١، ضٚٚب١ض ٟٚٚ ت١داٚظات َٜـت،     نابطا١ٜنٞ ١َز١ْٝ٠، ضٚٚب١ض ٟٚٚ ١َغاَيشٞ خ١َيو ز٠ب َٞ ز٠زض َٝتـ٠ٚ١، يـ ز٠ب

َٜـت، بـ١ نـ١قٛ يـ١ غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚاْٞ زضا٠ٚ، خـ١َيو ت١عـساٟ يـ١ غـ١ض٩ى             َٞ ز٠نط َٜت، ت١عساٟ يـ ٥ٝٗا١ْ ز٠نط
١َُٝ ن٪ٕ ٚا به١ٜٔ سُٝا١ٜنٞ قـاْْٛٞ بـ٪ ١٥َاْـ١     ؾاض٠ٚاْٞ نطز٠ٚٚ، ب١ سٛنُٞ ١٥ٚ ٠ٚظٜؿ١ٟ ن١ ز٠ٜهات، ٥

َِٝ نـاى ْـ١ضضي       َٝـت ز٠َيـ َٝػـتاف َـٔ ث َُٝـ١ ٥ـ١ّ سُٝاٜـ١ قاْْٛٝـ١ ب١ق٠ٛتـ١        ث١ٜسا به١ٜٔ، ٥ إ ض٠ْيـ١ ١٥طـ١ض ٥
َٝــت، غــ١ض٩نٞ ؾـاض٠ٚاْٞ َٛخ١ق١قــاتٞ ْٝٝــ١،      َٓٝ ١ْنـ١ٜٔ، خــ١َيو قــٛزض٠ٟ ٥ـ١زا نطزْــٞ ٥ــ١ٚ ٠ٚظٜؿـ١ٟ ْاَ

َٜهٞ َـايٞ، سُٝاٜـ١ٟ ْٝٝـ١، بًَ    َٝت١ ساؾع َٝت بب َٝهٞ تاٜب١تٞ ١ٖب َٝهٞ     ٝـ َٛخ١ق١قات َٝـت بـ١ قـ٠ٛت َٞ ساقـٌ ب
َٝت يـ١ ١َسهُـ١     ب١ز٠ْٞ زٜؿاع ي١ خ٪ٟ ز٠نات، َٝسضا بهـ سُٝا١ٜ قا١ْْٝٛن١ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ط١ض ن١ق٪١ٜنٞ ي

َٝهـ١ بـ٪ َـ١عًَٛاتٞ       َٝساٜـ١ ١٥َـ١ ١ٜن ؾها١ٜت بهات، ت١بٝعٞ ضٚٚب١ض ٚٚ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝ، ؾيت ٚاٟ ت
د١ْابتإ ي١ ١ٖض ؾاض٠ طـ١ٚض٠نإ ٥ـ٠ٚ١ٟ ي١غـ١ض غـ١ض٩ى ؾـاض٠ٚا١ْٝنا١ْ، نـ١ يـ١ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ ١٥صتَٛـ١ْٞ          

َٜو يــ١ٚ ١٥ضناْــ١ٟ     ٠ٚظٜ طاْٝؿــسا بــاؽ نــطا٠ٚ، زاٚاسلــإ نــطز٠ٚٚ نــ١ٚا سُٝاٜــ١نٞ بــ١ق٠ٛتذل، ٜــاخٛز ١ْٖــس
َٝهٞ    َٜت، ي١ دٝاتٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ غـ١ض٩ن ضٚٚب١ض ٚٚ ب٠ٚ١ْٚٛ ي١غ١ض ١٥غت٪ٟ غ١ض٩ى ؾاض٠ٚا١ْٝنٞ ١َز٠ْٞ ١َٖيبيرل

ـَٝـ  َٝتــ٠ٚ١، بــ١ ٫ٟ نــ١َٞ بــا غــ١ض٩نٞ ١ٜنــ١ٟ ٥ٝــساضٟ ب ت، نــْٛه١ ٥ــ١ٚ ؾــاض٠ٚاْٞ ضٚٚبــ١ض ٟٚٚ تــ١داٚظات بب
َٝـت زٜؿـاع يـ١ خـ٪ٟ ٚ يـ١             َٝـعٟ ي١ب١ضز٠غـت١، ز٠تٛاْ َٝهٞ ي١ ثؿت١، ١َغـ١ي١ٕ ث٪يٝػـٞ ي١بـ١ض ز٠غـت١، ٖ ق٠ٛت
            َٞ َِٝ بـ َٝـت، َـٔ ي١بـ١ضز٠َٞ د١ْابتاْـسا ز٠َيـ َٝهٞ ٚاٟ ي١غـ١ض ب َٝو نـ١ٚا غـٛبٓ بط ٜاض٠ناْٞ بهات، ٖـ١ض ساَيـ١ت

١َُٝ ب١ زٚازانْٛٚٞ ب٪ ز٠ن١ٜٔ ١َُٝ بهات، ٥ ًَري ي١غ١ض ٖٝض ب١َٓا١ٜنٞ غ١ٜطٟ قاْْٛٞ  َٛض اد١ع١ٟ ٥ َٝ ٚ ْاٖ
َُٝــ١  َٝــت، ٥ َٜهٞ ٥ــ١ٚ ٠ٚظاض٠تــ١زا ب َُٝــ١ ب١غــ١ض ٖــٝض ؾ١ضَاْبــ١ض َٝهٞ خــاضدٞ ز٠غــ٫َ١تٞ ٠ٚظاض٠تــٞ ٥ ٥ٝذطا٥ــات

 ب١ضثطغٝؿري ب١ضاَب١ض ب١ٚ طٛتٓا١ْ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ثاؽ بـ٪ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٚ بـ٪ ٫َ٠َٚساْـ٠ٚ١ناْٞ، ٥ـ١ٚ ثطغـٝاضا١ْٟ نـ١ َـإٚ          غٛثاؽ ب٪ ١َٖٛٚ ١ٜ٫نتإ، غٛ
َٝهٞ تط ب١ خٛاتـإ   َٝت ب١ ت١سطٜطٟ ٫َ٠َٚٝإ بسات٠ٚ١، ٥ٝذل زاْٝؿت١ٓن١َإ ١َٖيس٠ططٜٔ تانٛ زاْٝؿتٓ ز٠تٛاْ

َٝطٜٔ ١ٖضبصٜٔ.  ز٠غج
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 ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ                    ز.سػٔ ستُس غٛض٠                     غت اظيس عبسار                ؾط

 ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      َٝيطٟ غدَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                     غهطت       
َٝطام                            نٛضزغتإ – نٛضزغتإ    َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 01ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ زٚٚ ؾ١ػي١  6106\01\4ٚتٞ ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   4/01/6106 ض
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َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ض٩شٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  8/11/2112ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ض٩نٞ  ٕ باٜع ازلاعٌٝز.اضغ٬ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ ستُـس غـٛض٠      بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝيطٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع ؾطغت عظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (11ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (11ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 8/11/2112(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َٝط )ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١ٜن١ َٝـ ٠ْٛٝض 11٩ّ ناتصَ  (ٟ ث

         ًَٞ ــ ــاضز٠ٚٚ، ١٥غ ــ١ٜإ ْ ــ١ؽ ١َسع٠ض٠ن ــطإ ب ــ١ْٞ ٠ٚظٜ ــْٛه١ ١٥صتَٛ ــاض، ن ــ١ٟ ن ــ١ ب١ضْاَ ــ١ّ ي ــاَيٞ ١ٜن خ
 ثط٩ش٠ن١ٜإ ١ْْاضز٠ٚٚ، ب٪١ٜ خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ض٠ٚ٠، ز٠ن١ٓٝ غ١ض خاَيٞ ز٠ّٚٚ.

ـْـ  -2 َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ١ٜنــ١َٞ ثــط٩ش٠ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض نطز َُٜٞ  خٛ ٞ ٜاغــاٟ ْ٪ٜــ١َٞ ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْــٞ ٖــ١ض
َٝؿه١ف نطا1992.٠ٚ(ٟ غاَيٞ 3نٛضزغتإ شَاض٠ )  ٟ ١َٖٛاض نطاٚ ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ  -3 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ظَا١ْ ؾ١ض١َٝنإ ي١ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٝطام. –خٛ  ع
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ثاضا -4 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َُٜٞ نٛضزغتإ خٛ ٍَ ي١ ١ٖض َٝطام. –غتين َاؼي َٓسا  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ. -5 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ثاضاغتين ثرل٩ظٟ ٥ا١ٜٓنإ ي١ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ
َٜع )ازلاعٌٝ غعٝس ستُس( يـ١ ١٥ْساَٝـ١تٞ    -6 َٝؿا٠ٚ١ْٟ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َاْٞ ب١ض  خػت١ٓض ٟٚٚ ز٠غت ي١ناضن

 ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ.
َٝط ) ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ  (ٟ ثاف ٠ْٛٝض 5٩ز٠ّٚٚ ي١ ناتصَ

َٜعإ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض ب٪ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٜإ ي١غـ١ض بـ٬َٚ    -1 ٥اَاز٠ بْٛٚٞ ب١ض 
ــٞ ٚ       ــ١ض نطزْ ــ٪ ناض٠غ ــ١ناْٝإ ب ــ١ٟ ٚ ١َٖٚي ــٞ ٖ٪ناض٠ن ــإ نطزْ ــت ْٝؿ َٝطاٚ ز٠غ ــ٪ي ــٞ ن ــ٠ٚ١ٟ ١ْخ٪ؾ بْٛٚ

 ١٥ّ باب١ت١.  ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْٟ ثطغٝاضٟ ١٥ْساَإ ي١غ١ض
 
 
 
 
 

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
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          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ
َٜـساْٞ ١ٜنـ١ّ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )      ، 8/11/2112ٝؿـذي  (، ض ٩شٟ زا١ٖ11َْيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )1ب ــاض٠ )  21(ٟ َ ــاٚخ٪ٟ شَ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاَيٞ  1( ي ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)

ــ١َاْٞ نٛضزغــتإ  1992 ــسا ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ        -ٟ  ث١ضي ــت١ٟ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ بط ٜاضٜ َٝــطام، ز٠غ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضز11ٕزاْٝؿتين شَاض٠ ) َٜهـ١ٚتٞ   (ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ بـ١ّ   8/11/2112ض ٩شٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض 

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٝط ) َٝـ ٠ْٛٝض 11٩ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١ٜن١ّ ناتصَ  (ٟ ث

         ًَٞ ــ ــاضز٠ٚٚ، ١٥غ ــ١ٜإ ْ ــ١ؽ ١َسع٠ض٠ن ــطإ ب ــ١ْٞ ٠ٚظٜ ــْٛه١ ١٥صتَٛ ــاض، ن ــ١ٟ ن ــ١ ب١ضْاَ ــ١ّ ي ــاَيٞ ١ٜن خ
 ز٠ن١ٓٝ غ١ض خاَيٞ ز٠ّٚٚ. ثط٩ش٠ن١ٜإ ١ْْاضز٠ٚٚ، ب٪١ٜ خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ض٠ٚ٠،

2-    َُٜٞ َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ١ٜنــ١َٞ ثــط٩ش٠ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض نطزْــٞ ٜاغــاٟ ْ٪ٜــ١َٞ ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْــٞ ٖــ١ض خٛ
َٝؿه١ف نطا1992.٠ٚ(ٟ غاَيٞ 3نٛضزغتإ شَاض٠ )  ٟ ١َٖٛاض نطاٚ ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ظَا١ْ ؾ١ض١َٝنإ ي١ -3 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َُٜٞ نٛضزغتإ  خٛ َٝطام. –١ٖض  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ  -4 ٍَ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ثاضاغتين َاؼي َٓسا َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٝطام. –خٛ  ع
َُٜٞ نٛضزغتإ. -5 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ثاضاغتين ثرل٩ظٟ ٥ا١ٜٓنإ ي١ ١ٖض َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ
َٝؿا٠ٚ١ْٟ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َاْٞ ب١ -6 َٜع )ازلاعٌٝ غعٝس ستُس( يـ١ ١٥ْساَٝـ١تٞ   خػت١ٓض ٟٚٚ ز٠غت ي١ناضن ض 

 ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ.
َٝط )  (ٟ ثاف ٠ْٛٝض 5٩ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠ّٚٚ ي١ ناتصَ

َٜعإ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض ب٪ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٜإ ي١غـ١ض بـ٬َٚ    -1 ٥اَاز٠ بْٛٚٞ ب١ض 
ــ١ٟ     ــٞ ٖ٪ناض٠ن ــإ نطزْ ــت ْٝؿ َٝطاٚ ز٠غ ــ٪ي ــٞ ن ــ٠ٚ١ٟ ١ْخ٪ؾ ــٞ ٚ   بْٛٚ ــ١ض نطزْ ــ٪ ناض٠غ ــ١ناْٝإ ب ٚ ١َٖٚي

 ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْٟ ثطغٝاضٟ ١٥ْساَإ ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١. 
َٝتـ٠ٚ١ نـ١ َ٪َيـ١تٝإ          َٜٓ َٜعاْـ١ ز٠خٛ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ ْـاٟٚ ٥ـ١ٚ ث١ضيـ١َاْتاض٠ ب١ض  َٜع د َٝػتاف ب١ض  ٥

:َٟ  ١ٜ١ٖ، ٜإ ١٥َاز٠ ١ْبٕٛٚ، با بؿ١ضَٛ
َٝيطٟ غ١ض٩ن َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـسضإٚ، ٜــإ ٥اَــاز٠   3/11/2112(ٟ ٥اغــاٜٞ يـ١  9ْـاٟٚ ٥ــ١ٚ ١٥ْساَاْـ١ٟ يــ١ زاْٝؿـتين شَــاض٠ )    َ٪َيــ١ت ث

١ْ21:٠ٚ١َُٜٓبٕٛٚ، )  ( ١٥ْسأَ ٚ ١َٖٜٛٚإ َ٪َي١تٔ، ب٪١ٜ ت١ْٗا ْا٠ٚناْٝإ ز٠خٛ
 ازلاعٌٝ غعٝس ستُس.-1
 غعٝس. ذنس٥٣ا١َٓٝ  -2
 ؾٝس سػٔ.بطٖإ ض -3
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َٝطٜعإ ازلاعٌٝ غ١ض١ْٖط. -4  ب
 ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض. -5
 ساظّ حتػري ستُس. -6
 ظيس١ٜ َعطٚف. -7
 ضاظاٚ ستُٛز ؾطز. -8
 غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -9

 غ١ضزاض ضؾٝس ستُس. -11
َٝط ستٞ ايسٜٔ. -11  ؾً
 ؾعإ اظيس عبسايكازض. -12
 ؾ١ٚمن ستُس غطٜب. -13
 سايػين.ؾ٬ٕٝ عبسادتباض عب -14
 ز.قباح ستُس صتٝب. -15
 .َضطؿ٢قبٝش١ اظيس  -16
 عبسايكازض انطاّ طيٌٝ. -17
 عبسار ستُس اَري. -18
 عبسار سادٞ ستُٛز. -19
 عُط ظيساَري خسض. -21
 ستُس قازض. ؾاعٌ -21

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َٜٓٝ غ١ض خاَيـ١ناْٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض، ؾـ١ضَٛٚ     يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنا َٝػتاف ز ٥ ،ٕ

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ثـط٩ش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ٜاغـاٟ            بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ٥ـ١َط ٩َإ/ خٛ

ــتإ ش    َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــٞ ٖ ــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْ ــ١َٞ ١٥صتَٛ ــاض٠ )ْ٪ٜ ــاَيٞ 3َ ــ١ٕ  1992(ٟ غ ــطاٚ ي٫١ٜ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ.  ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

٥اضاغـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    18/9/2112( ي١ 11287ب١ْٛٚغطاٟٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ شَاض٠ )
 ث١ضي١َإ نطا٠ٚ.

 
 باب١ت/ ثط٩ش٠
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َٝض ثط٩ش٠ٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ شَاض٠  ٟ ١َٖٛاض نطاٚ نـ١  1992(ٟ غاَيٞ 3)ب١ ٖاٚث
َٝـطٜٔ، بـ١       27/5/2112(ٟ ض٩شٟ 5ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ شَـاض٠ )  ث١غـٓس نـطا٠ٚ ب٪تـإ ز٠ْ

َٜعزا. ٍَ ض  ١َب١غيت خػت١ٓ ب١ضز٠غيت ث١ضي١َإ ب٪ بط ٜاضزإ ي١غ١ضٟ، ي١ط١
 غ١ض٩نٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ                                                                       

َٝهٗات٠ٚٛ ب١ٖ١ضزٚٚ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ٚ نٛضزٟ ٥اضاغت١ٟ ث١ضي١َإ نطا٠ٚ، زاٚا يـ١   َٞ َازز٠ ث ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ غ
 غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناتٞ تاٜب١شي١ْسٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ بهات، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ــت،    َٜ َٜع٠نإ ز٠نط َٝٞ تاٜب١شي١ْــسٟ ثط٩ش٠نــ١ ٥اضاغــت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ غــ١ضد١ّ ث١ضيــ١َاْتاض٠ بــ١ض  بــ١ث
َٝهٞ تط.  ؾ١ضَٛٚ ب٪ خاَي

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ظَاْـ١ ؾ         َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ث ١ََٝٝٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض/ خٛ َُٜٞ    بط ط١ٟ غـ ١ضَٝـ١نإ يـ١ ٖـ١ض

َٝطام. –نٛضزغتإ   ع
َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ، ٥ــ١ّ ١٥ْساَاْــ١ٟ خــٛاض٠ٚ٠   ٥ــ١ّ ثط٩ش٠ٜــ١ ي٫١ٜــ١ٕ شَــاض٠ٟ ٜاغــاٜٞ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ث

 ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ:
 ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط. -1
 ز.عُط ْٛض٠زٜين. -2
َٝط ستٞ ايسٜٔ قاحل. -3  ؾً
 عبسايػ٬ّ ب١ضٚاضٟ. -4
 .عُط عبسايععٜع -5
 ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ. -6
 ط١ؾ١ زاضا س١ؾٝس. -7
 ط٪ضإ ٥اظاز ستُس. -8
 زَيؿاز سػري قازض. -9

 غاَيِ ت٪َا نان٪. -11
 غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ. -11
 ؾطَإ ععايسٜٔ ستُٛز. -12
 صتِ ايسٜٔ سػٔ. عع١ُٝ -13
 ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض. -14
 ستُس ؾاض٠ظٚٚضٟ. -15
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 غ١ضزاض ضؾٝس. -16
 ٚمن ستُس غطٜب.ؾ١ -17
َٝطظاز  -18  .ساؾغؾ
 ١ْضضيإ عبسار قازض. -19
 اظيس. عجُإغ٠ٌٜٛٝ  -21
 ظٝإ عبسايطسِٝ عبسار. -21
َٜباظ ؾتاح ستُٛز. -22  ز.ض
 عبسار ستُس اَري. -23
 ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ. -24
 .َضطؿ١ْ٢غطٜٔ طياٍ  -25
َٝط ستُس صتٝب. -26  ؾً
 ؾ٪ض ف غ١ٜس زتٝس. -27
 ؾٛإ ن١ضِٜ نابإ. -28
 نا٠ٚ ستُس اَري. -29
 زلرل٠ عبسار ازلاعٌٝ. -31
 شٜإ عُط ؾطٜـ. -31
 ظن١ٝ غٝس قاحل. -32
 تاضا ١٥غع١زٟ. -33
 ضاظاٚ ستُٛز ؾطز. -34
 عًٞ سػري ستُس. -35
 بطٖإ ضؾٝس سػٔ. -36
 .عاضي٢ًٝ اَرل  -37
 .َضطؿ٢ٖاش٠ غًُٝإ  -38
ٍَ حتػري ستُس. -39 َٝطز  ؾ
41- َٝ  ط ستُٛز ؾتاح.زي
 ٥اضاؽ سػري ستُٛز. -41
 ٥اغ٪ ن١ضِٜ. -42
43- .َٞ  ١ْشاز ععٜع غٛضَ
 ستُس. عجُإعسْإ  -44
 عبسايكازض باظضطإ. -45
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46- .َٞ  ز.اظيس ٠ٚضت
 ٜؿاض صتِ ايسٜٔ. -47
 غ٪ظإ ٜٛغـ خ٪ؾاب١. -48
 ز.قباح ستُس صتٝب. -49

ٍَ ٖ٪١ٜنا١٥46ّْٞ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ) َٝهٗات٠ٚٛ ي١ط١ َٝؿـه١ف       ( َازز٠ ث زاْاْٞ ٜاغان١، تـ١ْٗا بـ١ ظَـاْٞ نـٛضزٟ ث
نطا٠ٚ، زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ٥اضاغت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ تاٜب١شي١ْـسٚ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بهـات،      

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َـ       َٜع٠نإ    ١٥ّ ثط٩ش٠ٜـ١ ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ ض٩ؾـٓبرلٟ ٚ ٜاغـاٜٞ ٚ سهٛ ١ت ٚ غـ١ضد١ّ ث١ضيـ١َاْتاض٠ بـ١ض 
َٝهٞ تط. َٜت، ؾ١ضَٛٚ ب٪ خاَي  ز٠نط

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
   َُٜٞ ٍَ يـ١ ٖـ١ض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ثاضاغتين َاؼي َٓسا َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض/ خٛ

َٝطام. –نٛضزغتإ   ع
َٝهٗـات٠ٚٛ يـ١ )        ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي٫١ َٝؿـه١ف نـطا٠ٚٚ ث ( َـازز٠ٚ  ١ٜ68ٕ شَـاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ث

َٜعاْـ١ٟ نـ١ ٚاشٜٚٚـإ             َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، ٥ـ١ٚ ١٥ْساَـ١ ب١ض  ٖ٪١ٜناْٞ ز٠ضنٛاْسْٞ تـ١ْٗا بـ١ ظَـاْٞ عـ١ض٠بٞ ث
 نطز٠ٚٚ:

 عُط عبسايععٜع. -1
 ب١ٜإ اظيس سػٔ. -2
 زلرل غًِٝ اَري. -3
 طِٜ.ْاغو تٛؾٝل عبسايه -4
 .اٜٛب ْعُت )٥اضاّ( -5
َٜػتإ ستُس عبسار. -6  نٛ
 تاضا ١٥غع١زٟ. -7
 س١َ١ غ١عٝس س١َ١ ع١يٞ. -8
 اظيس. عجُإغ٠ٌٜٛٝ  -9

 سػٔ ازلاعٌٝ. ؾاعٌ -11
زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠نـ١ّ ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ تاٜب١شي١ْـسٚ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َاْٞ بهـات، ظ٩ض        

 غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ ٜاغاٜٞ ٚ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ٚ َاؼي َط٩ظ ٚ سهَٛـ١ت ٚ غـ١ضد١ّ ث١ضيـ١َاْتاض٠    
َٝهٞ تط. َٜت، ؾ١ضَٛٚ ب٪ خاَي َٜع٠نإ ز٠نط  ب١ض 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذ١ّ ي١ ب١ضْا١َٟ  َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين ثـرل٩ظٟ ٥آٜـ١نإ يـ١        بط ط١ٟ ث َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜنـ١َٞ ث ناض/ خٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام. -١ٖض  ع
َٝهٗــات٠ٚٛ يــ١ )  َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ، ث ( َــازز٠ٚ ٥7ــ١ّ ثط٩ش٠ٜــ١ ي٫١ٜــ١ٕ شَــاض٠ٟ ٜاغــاٜٞ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ث

َٝؿــه١ف نـطا٠ٚ، ٥ــ١ٚ ١٥ْساَــ١      َٜعاْـ١ٟ نــ١ ٚاشٜٚٚــإ  ٖ٪ٜـ١ناْٞ ز٠ضنــٛاْسْٞ تـ١ْٗا بــ١ ظَــاْٞ نـٛضزٟ ث ب١ض 
 نطز٠ٚٚ:

 ز.بؿرل خًٌٝ سساز. -1
 ٜؿاض صتِ ايسٜٔ. -2
 زلرل٠ عبسار ازلاعٌٝ. -3
 طَٛيٝعاض قازض ازلاعٌٝ. -4
 عبسايطظئ سػري ابابهط. -5
 عًٞ سػري ستُس. -6
 ز.قباح ستُس صتٝب. -7
 ساظّ حتػري غعٝس. -8
 ز.دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري. -9

 .(اٜٛب ْعُت )٥اضاّ -11
 .عجُإٜاٚٚظ خٛضؾٝس  -11
12- .َٞ  ز. اظيس ٠ٚضت
 بطٖإ ضؾٝس سػٔ. -13

زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠نـ١ّ ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ تاٜب١شي١ْـسٚ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َاْٞ بهـات، ظ٩ض        
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ تاٜب١شي١ْـسٟ خـ٪ٟ ٥اضا     غـت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ ٥ـ١ٚقاف ٚ ٜاغـاٜٞ ٚ سهَٛـ١ت ٚ غـ١ضد١ّ       ١٥ّ ثط٩ش٠ٜـ١ بـ١ث
َٜت، زنت٪ض غ١ض٠ٚض ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ. َٜع٠نإ ز٠نط  ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػت١ ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ناْٞ ض٩ؾـٓبرلٟ ٚ َـاؼي َـط٩ظ ٚ ن٪َـ١يَ       َٜـت،   ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ث ياٟ َـ١ز٠ْٝـ بهط

َٜت، غٛثاؽ. َٝٝا٠ٚ١ْ، زاٚا ز٠ن١ّ ٥اضاغت١ٟ ١٥ٚ يٝصْا١ْف بهط  نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٓا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١نٞ تط. َٜت ن١ زنت٪ض غ١ض٠ٚض ْاٟٚ ٖ  باؾ١ ٥اضاغت١ٟ ١٥ٚ يٝصْا١ْف ز٠نط
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس   ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع )ازلاعٝـٌ   َٝؿا٠ٚ١ْٟ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َاْٞ ب١ض  بط ط١ٟ ؾ١ؾ١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض/ خػت١ٓض ٟٚٚ ز٠غت ي١ناضن

 غعٝس ستُس( ي١ ١٥ْسا١َٝتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ.
َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ ١٥صتاّ بسات ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١، ظ٩ض غٛث  اؽ.زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو يـ١ نـاتٞ قػـ١     ٠ٚ١َٜٓٓ، تها١ٜ ب١ ٥ٝذاظ٠ت ناى ع١ْٚٞ، س١ظ ز٠ن١ٜٔ ١ْخت َٝؿا٠ٚ١ْن١ٟ خبٛ ز٠غت ي١ناضن
َٝري، ظ٩ض داضٜـ بازلإ نطز٠ٚٚ، ضدا١٥ٕ خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ ع١ظٜع  َٝتإ ز٠َي َٜعٕ، نْٛه١ ث َُٝين بجاض نطزٕ ٖ

َٜو داض  َٜت يـ١ ٥آٜـس٠زا ََٛهٝٓـ١         ١ْٖس َٜٔ، زٚاٜـٞ نـ١ ت٪َـاضٜـ ْـ١نط ز٠ْي١نإ ت١غذٌٝ ْابٔ، ت٪َاض ْـانط
َٟ يـ١    َٞ ز٠ن١ٜٔ َٛض اعاتٞ قػ١نإ به١ٕ ٚ طـٛ َٜت ب١ض اغيت، تهاتإ ي ١٥ْٛاع ت١ؾػرلٟ ٫ٚ١٥ٚ ٫ٚ١٥ؾٞ ب٪ بهط

َٝط٠؟ ؾ١ضَٛٚ. َٟ ي  ١ٜنذلٟ بيطٜٔ ٚ بعاْري ١َغ١ي١نإ ن٪ٕ ز٠طٛظ٠ض
َٜع عْٛٞ   نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع )ازلاعٝــٌ غـعٝس ستُـس عًـٞ( نــ١ ٥اضاغـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغــتاْٞ           ز٠قـٞ ْٛٚغـطاٟٚ بـ١ض 
َٝؿـــا٠ٚ١ْٟ يـــ١ ١٥ْساَٝـــ١تٞ ث١ضيـــ١َاْٞ نٛضزغـــتإ، يـــ١ بـــ١ضٚاضٟ   نـــطز٠ٚٚ، بـــ٪ ١َب١غـــيت ز٠غـــت ي١ناضن

َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ١َ١٥ف ز٠ق١ن١ٜ١ت 11/9/2112  ٞ:ث
َٜع غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ب٪/ ب١ض 

َٝؿا٠ٚ١ْ  باب١ت/ ز٠غت ي١ناضن
 غ٬َٚ..

َٜعإ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع٠نامن.  خٛؾو ٚ بطا ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 

َٝت ناّ ز٠ظطا ططْيذل  َٝت ي١ ١ًًَٝت١ن١َإ، ١٥ٟ ز٠ب َٝت ي١ شٜاصياْسا ط١ٚض٠ٚ ب١ ْطخذل ب َٝو ١ٖب َٝت   ؾت ز٠ب
َٝت ي ًَٓسٕ، ب َٜعٚ غ١ضؾطاظٚ غ١ضب ١ ث١ضي١َإ ب٪ خع١َت نطزْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١٥ٚا١ْ ن١ْس ط١ٚض٠ٚ ب١ض 

َٜت، ب١تاٜب١تٞ ي١ ق٪ْاغٞ ْاغو ٚ  َٞ ز٠بط  ن١ ؾ١ض٠ؼي خع١َتهاضٟ ١ْت٠ٚ١ٚ ن٪١ََييا١ٜن١ٜإ ٚ َط٩ظا١ٜتٝإ ث
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َٝػتاٟ ١ًًَٝت١ن١َإ، ن١ َٝصٜٚٚٝسا ٠ٚى ٥ ١َٖٚيساْـ١ بـ٪ زاَـ١ظضا٠ٚ نطزْـٞ      ١ٖغتٝاضٚ، ططْيٞ طٛاغت٠ٚ١ٟٓ َ
َٝٓا١ْ نا١ٜٟ زازٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ.  ز٠ظطاناْٞ ٚ ي١ ط٪ض ْاْٞ ط١ْس٠َيٞ ٚ ٖ

َٝـص٠ٚٚ ططْيـ١ٚ يـ١ٚ ناضٚاْـ١ ثـرل٩ظ٠ تـا ن٪تـاٜٞ ي١طـ١َيتإ             َٜع٠نامن، َٔ س١ظ ز٠نـ١ّ يـ١ّ غـات١ َ ٖاٚناض٠ ب١ض 
١ّ ١٥ضن١ ثـرل٩ظ٠ٚ ٥ـ١ّ ز٠ظطـا ططْيـ١ٟ     بَٛٚا١ٜ، ب٫َ١ّ ي١ ١ٖغت نطزمن ب١ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ط١ٚض٠ٚ ططاْٞ ٥

َٝـت    َٜيـط ز٠ب َٝؿا٠ٚ١َْسا، نْٛه١ باضٟ ت١ْسضٚغتِٝ ض ١ًًَٝت١ن١ّ ن١ ث١ضي١َا١ْ، ب٪١ٜ بط ٜاضٟ ز٠غت ي١ناض ن
َٝه٪ؾـامن     َٝو ز٠خات١ غـ١ض خـ١بات ٚ ت َُٝٛا١ٜ ١٥ّ بط ٜاض٠ ثط  ب١ضثطغا١ْؾِ َؿت ي١ ١٥صتاَساْٞ ناض٠نامن ٚ، ث

َٜت ْٛٚغإ ٚ ن١غح َٞ      ٚ، ْا١َٚ بٕٛٚ ب١ ث٪غت ٚ نٛضغٞ ز٠غ٫َ١ت٠ٚ١ ١٥ٚ ؾـاْاظٟ ٚ غـ١ضَا١ٜ ط١ٚض٠ٜـ١ّ يـ
َٜب٠ٚ١ ز٠غتِ نطز بـ١ ن٪نطزْـ٠ٚ١ٟ، يـ١ ن٪تاٜٝـسا غٛثاغـٞ       َٝت٠ٚ١، ن١ ي١ ظٜٓسا١ْناْٞ ١٥َٔ ٚ ١٥بٛ غط بػ١ْ

١َُٝؾٝإ ططت٪تـ  ١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ٚظ٠ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ز٠ن١ّ، ن١ ظ٩ض داض ١٥ضنٞ ٥
َٞ غـاَيٞ ضابـطزٚٚ             ١٥غت٪٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا غٛثاغـٞ تـ١ٚاٟٚ ناض١َْـسٚ ثاغـ١ٚا١ْناْٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ّ نـ١ يـ١ غـ
َٜهٞ تط ٖٝٛاٟ غ١ضن١ٚتٓتإ ب٪ ز٠خٛاظّ ي١ ١٥ضنٞ زا١َظضا٠ٚ  َٝؿا ي١ط١َيُاْسا، داض ١٥ضى ٚ َاْسٚٚ بْٛٚٝإ ن

َٜعزا. ٍَ ض َٝٓا١ْزٟ زازٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٝسا، ي١ط١  نطزْٞ نٛضزغتإ ٚ ٖ
 ث١ضي١َاْتاض                                                                                       

 ازلاعٌٝ غعٝس ستُس عًٞ
١ٜ١َٜٓنٞ ناٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٞ ضاث٪ضتٞ ثعٜؿهٞ ٚ ن١ْس ثؿهٓري ٚ ن١ْس ٚ َٝض، غ  ٖاٚث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ، ٖ َٜٓسٜـ٠ٚ١ ي٫١ٜـ١ٕ نـاى ازلاعٝـٌ ط٫َ١َيٝـ٠ٚ١ ْٛٚغـطا٠ٚ،       ب١ض  ١ض٠ٚنٛ ي١ٚ ٜازاؾت١ٟ ن١ ناى ع١ْٚٞ خٛ
َٞ ي١ط١َيساٜـ١   َٝت٠ٚ١، ز٠خي١َ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ن َٝؿ َٜت ز٠غت ي١ناض به ب١ٖ٪ٟ باضٟ خطاثٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ز١ٜ٠ٚ

َٝؿـا٠ٚ١ْن١ٟ قـ١بٍٛ به  44ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) َٞ    ( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜٚ ز٠غت ي١ناضن َٜـت، ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ط
( ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ز٠غـت يـ١ناض   29ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ )

َٝهٞ تاٜبـ١ت بـ١ خـ٪ٟ بـصٜت، نـاى ٥ٝػـُاعٌٝ          َٝس ز٠ن١ٜٔ ب٪ خـ٪ٟ شٜـاْ ٍَ نطا، ٥ٝذل ٥َٛ َٝؿا٠ٚ١ْن١ٟ ق١بٛ ن
َٝؿـا   َٝؿا٠ٚ١ٜٚ ز٠غـت ي١ناضن َٝـس ز٠نـ١ٜٔ       ط٫َ١َيٞ ز٠غيت ي١ناض ن ٍَ نـطا ب١ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط، ٥َٛ ٠ٚ١ْن١ٟ قـ١بٛ

            َٞ َٝـ ٠ْٛٝض ٩َـإ ن٪تـاٜٞ ثـ َٝـت يـ١ شٜاْٝـسا، بـ١ّ دـ٪ض٠ف زاْٝؿـتين ثـ َٝهٞ ب١خت٠ٚ١ضٚ غـ١َ٫١تٝـ ب شٜاْ
َٝٓري تا غ١عات ) َٝطٜٔ ١ٖض بصٜٔ.5ز٠ٖ  (ٟ ثاف ٠ْٛٝض ٩ ب١خٛاتإ ز٠غج
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 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ  ) غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

 ب١ْا٣ٚ ط١زي نٛضزغتإ.
َٝػتا ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناصيإ، غ١ضي١ب١ٜا٢ْ ب١ؾ٢ ١ٜن٢َ١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناصيإ ١٥صتاَسا،   ٥

َٜعإ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ؾاض٠ٚا٢ْ، ب٪  َٝػتا ب١ؾ٢ ز٢َ٠ٚٚ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناصيإ ب١ ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ ب١ض  ٥
َٝطاٚ ز٠غت ْٝؿإ نطز٢ْ ٖ٪ناض٠ن٣١ ٚ ١َٖٚي١ناْٝإ ب٪ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٜإ ي١غ١ض ب٬َ ٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

َٝطٖات٢ٓ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٣  ناض٠غ١ض نطزٕ ٚ ٫َ٠َٚسا٣٠ٚ١ْ ثطغٝاض٣ ١٥ْساَإ ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١، ب١خ
َٝػتاف  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ، ٥ َٝٛإ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛت٢ ١ٖض ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ١َْٛغٝك٢ ْ

َٝطا٠ٚ قػ١َإ ب٪  زاٚا َٝط٠ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي١باض٠ٟ ن٪ي َٜع٠نإ ز٠ن١ٜٔ، بؿ١ضَٕٛٚ ب٪ ٥ ي١ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 
 به١ٕ. ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع٠نإ ز٠ن١ٜٔ غ١باض٠ت ب١ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ١ْٖس٣َ ثطغٝاض ن َٝؿت٢ ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ١َُٝ ي١ّ َا١ٜ٠ٚ باْيٗ ١ ٥
َٝؿ١نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت١نإ ١ٜ١ٖ، ١ّٖ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ثطغٝاض٣ ث١ضي١َاْتاضإ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ب٣٫١  ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن
َٝؿ١نإ  َٜعا١ْ، ي١نات٢ ١َ٫َ٠ٚنإ ٚ ن ٍَ ١٥ّ ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ٠ٚ١َُٝ ططْي١ بعاْري ز٠ط١ٜٓ١   ١ْتٝذ١ٜ١ى ي١ط١ ٥

َٝ َٜت٢ ١ٜ١ٖ، ٜإ ٣٠ٚ١٥ ن١ ث َٝو ب١ضثطغٝاض َٝه٢ تاٜب١ت به١ٜٔ ي١ س١ٍ ١ْنطإٚ، ي١نات ٜٛػت١ زاْٝؿتٓ
َٜع٠نإ، غ١باض٠ت ب١ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ١٥ّ  ٍَ ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ث١ضي١َإ، ي١ ١ْتٝذ٣١ ١٥ّ ١َٖيػ١ْياْس١ْ ي١ط١
٠َٛٝ، دي١ ي٠ٚ١ ١َب١غتُا١ْ بي١ٜٓ١ ١ْتٝذ١ٜ١ى ث١ضي١َإ ناض٣  َٝؿا٣١ْ ب١ّ ؾ بط ٜاضا٣١ْ زا٠ٚ، ١٥ّ ن

١٥ضنٝـ ز٠خات١ ١٥غت٪٣ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ن١ ١ّٖ ث٠ٜٛ١ْس٣  ض٠قاب٢ خ٪٣ ز٠نات، ١ْتٝذ١ن١ف ١ٜ٠ٚ١٥ ٚ
١٥ضن٢ ٜاغا١ٜٝ، ٜإ خع١َتيٛظاض١ٜ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ب١ضْا٣١ٜ١َ ن١ خ٪ٜإ ١ٖٜا١ْ، ١َ١٥ ١ٜنٝإ، زٚٚ، 
َٝؿٛٚ  ١َُٝ داض٠ن٣١ تط، ي١ زاْؿت٢ٓ ث َٜع٠نإ ظ٩ض ١َداٍ ٠ٚضز٠ططٕ ي١ قػ١ نطزٕ، ٥ ب١ض اغت٢ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 

َُٝإ ن١ْسٜٔ ث١ضي١َاْتاض َ ا٠ٚ ثطغٝاض٣ ١ْنطز٠ٚٚ، ٜإ ثطغٝاض٠ن١ٜإ ٫َ٠ّٚ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
٢ََٓٝ ب٪ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ثطغٝاضٜإ ١ٜ١ٖ، ي١نات٢  ١ٜ٠َٛٝى، بٛاض بط ٠خػ َٜت١ ؾ َٜهدػت٣١ٓ نات١ بهط باؾ١ ١٥ّ ض

َٜع٠نإ ٫َ٠ّٚ بس٠ٚ١ْ٠.  زٜاضٜهطا٠ٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ زاٚاَإ نطز ١ٖض  ٍَ ب١ض  ١َُٝ ي١ زاْٝؿت٢ٓ ض ابطزٚٚ ي١ط١ ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٠نإ، ٥
َٝه٢ ظ٩ض٣ ث١ضي١َاْتاض٠نإ ي١  َٜو، زٚٚ ثطغٝاض بهات، ٠ٚ١٥بٛٚ ض اظ٣ ١ْبٕٛٚ، ب١ؾ َٜو ثطغٝاض ث١ضي١َاْتاض

َٝٓر ثطغٝا َٝٓر ثطغٝاض ن١َذلٜإ ١ْنطز٠ٚٚ، ٢َ٥ باؾ١ ث َٝٓر ثطغٝاض بهات، ٠ٚ١٥  21ض، ١٥ط١ض ث ث١ضي١َاْتاض ث
ثطغٝاض٣ نطز٠ٚٚ، ١ٖؾت٢ نطز٠ٚٚ، س١ٚت٢ نطز٠ٚٚ،  11ثطغٝاض، ث١ضي١َاْتاض٣ ٚا ١ٖبٛٚ  111ز٠نات١ 

١َُٝ خ٪سلإ  ؾ١ؾ٢ نطز٠ٚٚ، ٢َ٥ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ؾطٜا ن١ٚتري، نٛاض غ١عاتٝـ زاْٝؿتري ب١خ٪تإ ز٠ظأْ، ٥
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َٝػتاف ثطغٝاض٠ َُٝإ باؾ١ ٥ َٜه٢ تط ب١ض اغت٢، ث ٠ٚ١َٜٓٝ داض َٝسا ز َٜو بهات، زٚا٢ٜ ث َٝو ثطغٝاض نإ ١ٖض ١ٜن
نْٛه١ ْانط٣َ، ٜإ ١٥ٚ يٝص٣١ْ ١َع١ٝٓ ب١ ق١ظ١ٜن١، ب١ؾ٢ ظ٩ض٣ ز٠ز٢َٜٓ٠ ن١ ثطغٝاض٠نإ بهات، ١٥طٝٓا 

َٜو، ز٠َٚٚٝإ، ي١باض٣٠ ١٥صتاّ طرل ٍَ ٠ٚظٜط ١َُٝ ؾ١ف غ١عات زابٓٝؿري ١ٖض داض٣٠ ي١ط١ ٣ خ٪ ْانط٣َ ٥
َٜه٢  َٜع٠نإ، ثطغٝاض٣ خ٪ٜإ ز٠ن١ٕ، ٠ٚظٜط ٫َ٠ّٚ ز٠زات٠ٚ١، داض ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
َٝت٠ٚ١، ٥اٜا ٠ٚظٜط ي١ ١َ٫َ٠ٚن٣١ خ١َيه٢ ث٢َ  تط ث١ضي١َاْتاض َٛزاخ١ي١ ز٠نات، ٥ٝذل ٠ٚ١٥ ب٪ خ١َيو ب٬َٚ ز٠ب

٠ْٚس٠ ز٠نط٣َ، ز٠ب٢َ ١َٖٛٚداض٣َ ٠ٚظٜط ب٪ ٠ٚ١٥ قاْع ب٠ٚٛ، قاْع ١ْب٠ٚٛ، َٛزاخ١ي١ن١ ن٪ٕ ب٠ٚٛ ١ٖض ١٥
باْط بهط٣َ، ب٪ ٥ٝػتٝذٛاب، ١٥ط١ض ٚاب٢َ، باْيٝؿُإ نطزٕٚٚ ب٪ ٥ٝػتٝذٛاب، ب٫َ١ّ ٥ٝػتٝذٛاب ١ْب٠ٚٛ، 

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ازلاعٌٝ ستُٛز عبسار:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعا٣١ْ ن١ ثطغٝاضٜ ١َُٝ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  َٜع٠نإ نطز٠ٚٚ، ثطغٝاض٠نإ ٥ إ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 

َٜع٠نإ  َٜه٢ تط ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ٠ٚ١َُٜٓ، داض َٜٝٛػت ْانات َٔ ١َٖيػِ ثطغٝاض٠نا٢ْ خ٪ّ خبٛ َٝػتا، ث ٣٫ خ٪ٜا١ْ ٥
١َُٝ ب١زَيُإ ١ْبٛٚ، ز٠تٛاْري قػ١َإ ب٣َٛ ٚ  ٠ٚ١َٜٓٓ، ١٥ط١ض ٥ ١َُٝ خبٛ ٠ٚ١َٜٓٓ، با ١٥ٚإ ثطغٝاض٠نا٢ْ ٥ بٝدٛ

َٜٓس٣٠ٚ١ْ َٛ َٝت١ زٚٚباض٠ خٛ زاخ١ي١ به١ٜٓ١ غ١ض ثطغٝاض٠ناصيإ، ٚاباؾذل٠ ب١ض اغت٢ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْب
 ثطغٝاض٠نإ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٢َٝ َٝؿٛٚ ٠ٚ١٥َإ نطز، شَاض١ٜ٠ى زاٚاتإ نطز، زٚا٢ٜ ٥ٝعترلاظ٣ ي١غ١ض طرلا، ََٛه١ٓٝ ث١ضي١َاْتاض ث داض٣ ث

َٝت٠ٚ١ٚ خ٪٣ ثطغٝاض٣ خ٪٣ بهات، ي١ ٥ػٛزي ث١ٜط ٠ٚ٠ن١ٚ قا١ْْٛن١ف ١ٖضٚا١ٜ، خ٪ف ب٢َ  خ٪٣ ١َٖيػ
٠َٛٝ ثطغٝاض ز٠ن١ٕ  ث١ضي١َاْتاض خ٪٣ ثطغٝاض٣ خ٪٣ ز٠نات، ب٫َ١ّ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ثطغٝاض٠نإ ؾ١ضح ١َن١ٕ، ٥

َٜع٠ناْٝـ ز٠ن١ٜٔ ب١ َٛخت١غ١ض٣ ٫َ٠ٚ ّ بس٠ٚ١ْ٠، ب٪ ؾ١ضس٢ ز٠ن١ٕ، ؾ١ضس٢ ١َن١ٕ، زاٚا ي١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 
َٜػتإ خإ.  ١ْن١ٓ ت١ؾاغ٢ًٝ ظ٩ض، ؾ١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ ستُس: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓر  َٝػتا ١ٖظاضٚ ؾ١ف غ١زٚ ث َٝطا ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ظ٩ض ططْي١، زنت٪ض خ٪٣ ١٥ظا٢َْ تا٠ٚنٛ ٥ ١َغ١ي٣١ ن٪ي
َٝذي١ ي١ ز٠ 192ساَي١ت زاخٌ نطا٠ٚ،  َُٝا٢ْ ب ١َُٝ ١٥َط ٩ ٣ ث٪ظ٠تٝـ ب٠ٚٛ ي١ غً ٢ََٓٝ ٥ ٚضٚب١ض٣، ١ٜع٢ٓ ١٥ٖ

َٝٓر ٚ ؾ١ؾٝـ زابٓٝؿري، ب٪١ٜ ب١ض ا٣ َٔ  ططْي١ٝن٢ ظٜاتط٣ ث٢َ بس٠ٜٔ، ي١ دٝات٢ نٛاض غ١عات ث
َٝٝسا، ؾ١ضس٢ تٝا١ْب٢َ،  َٜعتإ ٥ٝؿاض٠تتإ ث ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ثطغٝاض٠نا٢ْ خ٪ٜإ به١ٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚنٛ ب١ض 

َٜع٠ناْٝـ ن١ ٫َ٠ّٚ ٥ ١ز٠ٚ١ْ٠، ١َ٫َ٠ٚناْٝإ َٛخت١غ١ض ب٢َ ٚ ؾ١ضس٢ ١ْن١ٕ، غ١ض٠تاف ن١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض 
قػ١ ز٠ن١ٕ ب١ض اغت٢ ْٝٛ غ١عات ظ٩ض٠، ي١ ١٥غٓا٣ ٫َ٠ّٚ قػ١ناْٝإ به١ٕ، ٜإ ي١ ناض٠ط ظٜاتط قػ١ 

 ١ْن١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠؟، ٥ َٝؿٓٝاض٠، يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ض اث٪ضتإ ١ٜ١ٖ؟، بطاز٠ض٠ناْت ض اظٜٔ ب١ٚ ث ١َُٝ ض اظٜٔ ب١ٚ ث
.٠ٚ١َٜٓ َٜباظ ض اث٪ضت٢ يٝص١ْ خبٛ ٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ ناى ز.ض  َٝهتإ ؾ١ضَٕٛٚ ي١ دٝات٢ يٝص١ْن١ بٝدٛ  ١ٜن

َٜباظؾتاح: َٜع ض   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه ١َُٝ ي١ غ٢َ ب١ف ث َٝو ض اث٪ضت١ن٣١ ٥ َٝهٝإ ٥ـ١ٚ ٚاقع١ٜـ١ نـ١ بَٝٓٝٛاْـ١،       ب١ؽ ٠ٚنٛ ت١ٚظحيات ٗـات٠ٚٛ، ب١ؾـ
َٝت ٖ٪ناض٠نـا٢ْ بـ٬َٚ          َٝطا يـ١ض ٣ٚٚ ثعٜؿـه٠ٚ١ٝٝ، نـ١ ٥ـ١تٛاْ َٝه١ ي١غ١ض ١ْخ٪ؾـ٢ نـ٪ي َٝه٢ تطٜإ ت١ٚظحي ب١ؾ
َٝو ب٢َ ب٪ ث١ضي١َاْتاضإ، ظٜاتط ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ باب١ت١ن١ به١ٕ، ب١ؾ٢ ن٪تاٜؿـ٢   ب٣٠ٚ١ْٚٛ ن١ ١٥تٛا٢َْ ت١ٚظحي

َٝت ٥ـ١ّ ز٠ض١٥صتاَاْـ١ ثطغـٝاض بـٔ يـ١       ي١ٚ ز٠ض١٥صتاَا١ْ ٢َٝ ١ٜ١ٖ، ٥ـ١تٛاْ ١َُٝ ق١ْاع١ت٢ ث ١ٜ ن١ يٝص١ْن٣١ ٥
َٝـــت،     َٜع٠نإ، ت١غـــ١ٚض ز٠نـــ١ّ ٫َ٠َٚساْـــ٣٠ٚ١ ٥ـــ١ٚ ز٠ض١٥صتاَاْـــ١ف بتٛاْ ٣٫ ١ٖضٜـــ١ى يـــ١ ٠ٚظٜـــط٠ بـــ١ض 

َٝت. َٝه٢ ثطغٝاض٠نا٢ْ ث١ضي١َاْتاضإ ب  ٫َ٠َٚسا٣٠ٚ١ْ ب١ؾ
َٝو ض اث٪ضت١نــ٣١ ٥َٝ  َٝهٝإ ٥ــ١ٚ ٚاقع١ٜــ١ نــ١ بَٝٓٝٛاْــ١،    ٠ٚنــٛ تــ١ٚظحيات َٝهٗــات٠ٚٛ، ب١ؾــ ُــ١ يــ١ غــ٢َ بــ١ف ث

َٝت يـــ١ ض ٣ٚٚ         َٝطا يـــ١ ض ٣ٚٚ ثعٜؿــه٠ٚ١ٝٝ، نــ١ ٖـــ١ّ ٥ــ١تٛاْ َٝهــ١ ي١غـــ١ض ١ْخ٪ؾــ٢ نــ٪ي َٝهٝإ ت١ٚظحي ب١ؾــ
َٝو بـ٢َ بـ٪ ث١ضيـ١َاْتاضإ، ظٜـاتط ٥ٝػـتٝؿاز٠ يـ١ باب١ت١نـ١             ٖ٪ناض٠نا٢ْ ب٬َٚبْٛٚـ٣٠ٚ١، نـ١ ٥ـ١تٛا٢َْ تـ١ٚظحي

َٝت ٥ــ١ٚ    بهــ١ٕ، ب ــ٢ ١ٖٜــ١، ٥ــ١تٛاْ َٝ َُٝــ١ ق١ْاعــ١ت٢ ث ١ؾــ٢ ن٪تاٜؿــ٢ يــ١ٚ ز٠ض١٥صتاَا١ْٜــ١ نــ١ يٝص١ْنــ٣١ ٥
َٝه٢      َٜع٠نإ، ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ ٫َ٠َٚساْـ٣٠ٚ١ ب١ؾـ ز٠ض١٥صتاَا١ْ ثطغٝاض بٔ ي١ ١ٜ٫ٕ ١ٖض١ٜن١ ي١ ٠ٚظٜط٠، ب١ض 

 ثطغٝاض٠نا٢ْ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ب٢َ، 
َٜع غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ  ب١ض 

َُٝا٢ْ َٝطا ي١ ؾاض٣ غً  باب١ت/ ض اث٪ضت غ١باض٠ت ب١ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

َُٝا٢ْ ٚ ثاف ٣٠ٚ١٥ ظ٩ضتطٜٔ ططضيا١ْنإ ب٪  َٝطا ي١ ؾاض٣ غً ي١ ثاف ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖٚاَي٢ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي
ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ب١ ٥اضاغت٣١ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ٖا٫َٚٚتٝإ بٛٚ، ب١ ١َب١غت٢ 

ٝاض٣ غ١باض٠ت ب١ ض اغت٢ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ٖا٫َٚٚتٝإ ٚ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْ
َٝؿ١ن١،  ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ٚ ث٢ْ٬ ٠ٚظاض٠ت ب٪ ض ٚٚب١ض ٚٚب٣٠ٚ١ْٛ ن

٠َٜٛب١ض٣ َٝؿت٢ ب١ض  َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض٠ٚ٠ باْيٗ َٜي٣١ ب١ض  طؿت٢ ٥اٚ ٚ  يٝص١ْن١َإ ي١ ض 
َُٝا٢ْ نطز ب٪ ض ٩ش٣ غ٢َ ؾ١ػي١  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩ ي١ غً ٠َٜٛب١ض٣ ب١ض  ٥ا٠ٚض ٩ ي١ ٠ٚظاض٠ت ٚ ب١ض 

َٜه١ٚت٢  َٜه٢  2/11/2112ض  ب٫َ١ّ ب١زاخ٠ٚ١ ب١ب٢َ ٥اطازاضنطز٣٠ٚ١ْ يٝص١ْن١َإ ٚ ب٢َ ب٢ْٚٛ ٖ٪ناض
 زٜاضٜهطاٚ ٖٝض ١ٜ٫نٝإ ٥اَاز٣٠ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ ١ْبٕٛٚ.

ٍَ نطز٢ْ ب٬َٚ ب١ ١َب١غت٢ ي١ ْعٜه٠ٚ١ ٥اطازاضبٕٛٚ ي١ باضٚز٩خ٢ ت١ْسضٚغت٢ ي١غ١ض ١ٖضزٚٚ ٥اغت٢ ن٪ْذل٩
َٝٓر ؾ١ػي١  شَاض١ٜ٠ى  4/11/2112ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ٚ ناض٠غ١ض نطز٢ْ تٛٚؾب٠ٚٛنإ ي١ ض ٩ش٣ ث
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َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط، َٝذ ١٥ظي١ز، ب َٝو ٖاتبٛٚ ي١ )ٖاٚض اظ ؾ ْٝؿتُٝإ َطؾٝس،  ي١ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ ن١ ث
َُٝاُْٝإ نطز: َٜباظ ؾتاح( غ١ضزا٢ْ غً  ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ، ز.تاضا عبسايطظام، ز.ض 

٢َٝ ز٠طٛتط٣َ ظٝدلٜ٪  َٜه١ ث َٝطا، ٖ٪ناض٣ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ظٜٓس٠ٚ٠ض خاَي٢ ١ٜن١ّ: غ١باض٠ت ب١ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي
َٝطا.  ن٪ي

َٝت١ ٖ٪٣ غو نٕٛٚ ٚ ض ؾاْخاَي٢ ز٠ّٚٚ: ْٝؿا١ْنا٢ْ، ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ز٠ َٜو داض ٠ٚ١ ٚ ب ٚؾو ب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ١ْٖس
 َطزْٝـ ض ٚٚ ز٠زات.

٣٠َٛٝ غ١ض٠ن٢ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ  ١َّٝٝ: ٖ٪ناض٣ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ب١ ؾ خاَي٢ غ
ٍَ ب٢ْٚٛ ثٝػا٢ٜ ن١غ٢ تٛٚف بٛٚ  َٝه١ َٜي٣١ ز٠َٚٚٝـ خ٪ضاى ٚ غ١ٚظ٣٠ ثٝؼ ب٠ٚٛ، ت ٖا٫َٚٚتٝإ ٚ ض 

ٍَ ٥اٚ ٚ خ٪ضاى زٜػا٠ٚ١ْ ب١ضز٠ٚا٢َ ز٠زات ب١ غٛض ٣ شٜا٢ْ ظٜٓس٠ٚ٠ض٠ن١ ٚ ب١ضز٠ٚاّ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ  ي١ط١
 ١ْخ٪ؾ١ٝن١.

َٝؿ١ٜ١ن٢ ظاْػت٢  َٜط٣٠ ٖاٚن ٥اغت٢ ١َتطغٝساض٣: ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ١َتطغٝساض٠ نْٛه١ ي١ ض ٣ٚٚ شَاض٠ٚ٠ ب١ طٛ
ٌَ بٛٚ ي١ ١ْخ٪ؾدا١ْ ْعٜه٣١  ١ ن١غ٢ تٛٚؾبَٛٚإ ١ٜ١ٖ ي 111ت١ْٗا ب٪ ١ٜى ن١غ٢ تٛٚؾب٣ٚٛ زاخ

َٜو داض ت١ْٗا ن١ْس  َا٫َْساٚ ٖ٪ناض٣ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ٚ ي١ ض ٣ٚٚ قٛضغ٢ ١ْخ٪ؾ١ٝن٠ٚ١ ١ْٖس
َٝري  ًَ َٜه٢ ن١ّ ب١غ١ ب٪ طٝإ ي١ ز٠غتسا٢ْ ١ْخ٪ف، ب٫َ١ّ ز٠ؾتٛاْري ي١ ض ١ٜٚٚن٢ تط٠ٚ٠ ب َٝط ناتصَ

٣٠ٚ١ْ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ثاى ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ٥اغا١ْ، ي١ٚ ض ٚاْي٣١ ن١ ت١ْٗا ٖ٪ؾٝاض٣ ٖا٫َٚٚتٝإ ثاف ب٬َٚبٛٚ
ٍَ نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٝن١، ثاى نطز٣٠ٚ١ْ  َٜه٢ باف ب٢َ ب٪ ن٪ْذل٩ َٝت ٖ٪ناض ض اططت٢ٓ ٥ا٣ٚ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْ، ز٠تٛاْ
َٜيط٠ ي١  با١ٜي٪دٝا٣١ْ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ي١ غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚن٠ٚ١ تا٠ٚنٛ ز٠طات١ ز٠غت ٖا٫َٚٚت٢، ض 

َٜص٣٠ زٜاضٜهطا٣ٚ نً٪ض ي١ ٥اٚزا، ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ٚ ظٜاتط ثؿت ب١غذلا٠ٚ ب١ ب  ٢ْٚٛ ض 
َٝطناض٣  َٝؿٛاظ٣ ١ْخ٪ؾ٢ ب١غ١ض نطز٠ٚ٠، زٚاتط غ١ضزا٢ْ ١ْخ٪ؾدا٣١ْ ؾ غ١ض٠تا يٝص١ْن١َإ ب١ؾ٢ ث

َٝو ي١ّ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْ نطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ ١َب١غت٢ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٝنإ،  َُٝاُْٝإ نطز، ن١ب١ؾ  غً
١ٜ٠َٛٝن٢ ظ٩ض ْاؾرل َٜو ب٫َ١ّ، يٝص١ْن١َإ ب١ؾ َٝه٢ ثػج٪ض ٚ ناض١َْس ٍَ ثعٜؿه ٍَ نطا، ي١ط١ ٜٔ َا١ََي٣١ ي١ط١

٠ٚ١َٜٓٝٓ، ي١ زاٖاتٛٚ ب١  َٝػتا ٠ٚ١٥ ْاخٛ ١َُٝ ي١ ض اغت٢ ٥ ن١ غ١ضث١ضؾت٢ ب١ؾ١ن١ٜإ ١٥نطز، زٚاتط ٥
َٜه١ٚت٣١ٓ ن١ نطزَٚٚا١ْ ٥اضاغت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢  َٜط٣٠ ١٥ٚ ض  َٝه٢ تط غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ب١طٛ ض اث٪ضت

َٜي١ ث١ضي١َإ  َٜه٢ دس٣ ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١ بهات، ض  ز٠ن١ٜٔ، ب١ٚ ٖٝٛا٣١ٜ ن١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ناض
َٜط٣ نطز٢ْ زاّ ٚ ز٠ظطانإ ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ ٥ٝٗا٣١ْ ي١ّ  بهط٣َ ي٣٠ٚ١ ن١ نٝذل ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َإ ي١نات٢ ناٚز

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ت١ْسضٚغت٢ غً َٜت٠ٚ١، زٚاتط يٝص١ْن١َإ غ١ضزا٢ْ ب١ض  ١ٜ٠َٛٝ بهط َٜـ ؾ َُٝا٢ْ نطز، ١ٖضي١ٚ
٠َٜٛب١ض٣  َُٝا٢ْ، ب١ض  ٠َٜٛب١ض٣ ؾ١ضَاْي٣١ ت١ْسضٚغت٢  غً ٍَ ١ٖض١ٜى ي١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ب١ض  ي١ط١
َُٝا٢ْ ن٪ب٠ٚ٠ٚٛٚ، ٥اطاضزاض بٜٛٚٔ ي٣٠ٚ١  ٠َٜٛب١ض٣ ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ غً َُٝا٢ْ، ب١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ غً ب١ض 

َٝػتا زاخ ٢ً ١ْخ٪ؾدا١ْ بٕٛٚ، ْعٜه٣١ ١ٖظاضٚ زٚٚ غ١ز ن١غ١، ي١ٚ ن١ شَاض٣٠ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ تا٠ٚنٛ ٥
َٜهدطا٣ٚ  115شَاض١ٜ٠  َٜط٣٠ ض  َٝطاٜإ ١ٜ١ٖ، ب١طٛ ن١ؽ ب١ ؾٝهاض٣ تاقٝي٢ٜ١ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ن١ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي
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َٝطا، ١َٖٛٚ تٛٚؾب١ٜٚٛن٢ غو نٕٛٚ ٚ  َٝٓطا٣ٚ ن٪ي ت١ْسضٚغت٢ دٝٗا٢ْ ي١ب١ض ب٢ْٚٛ شَاض١ٜ٠ى ن١ٜػ٢ غ١غي
َٝو زا٠ٚ١ْ ض ؾا٠ٚ١ْ، ٠ٚنٛ ١ْخ َٜط٣٠ ي ٍَ ز٠نط٣َ، ناض٠غ١ض ز٠نط٣َ، ١ٖض ب١طٛ َٝطا َا١ََي٣١ ي١ط١ ٪ؾ٢ ن٪ي

َٝه٢ تٛٚؾب٣ٚٛ ث١تان١، شَاض٣٠  ن١غ٢ تٛٚؾب٣ٚٛ تط ١ٜ١ٖ ب١ب٢َ  111ظاْػت١ٝنإ، ب١ضاَب١ض ١ٖض ن١غ
٢َٜٓ زاْٝؿت٢ٓ تٛٚؾب٠ٚٛنإ زاب١ف ب٠ٚٛ ب١غ١ض ط١ض ٠ن١ دٝاٚاظ٠نا٢ْ  ؾاض٣ زاخٌ بٕٛٚ ي١ ١ْخ٪ؾدا١ْ، ؾٛ

َٝعتطٜٔ ططضيا١ْ  َٝطاف ب١ٖ٪٣ ٥ا٣ٚ ثٝػ١ٜ٠ٚ١، ب٪١ٜ ب١ٖ َُٝاْٝسا، ظ٩ضتطٜٔ ٖ٪ناض٣ ب٬َٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ن٪ي غً
َٝي٣١ غ١ضصت٢ يٝص١ْن١َا١ْ  ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٖ٪ناض٣ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ٥ا٣ٚ ثٝػ١، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ د

َٝػتا ١٥ّ ططضيا١ٜ١ْ ب١ غ١غياْس٢ْ تاقٝي٢ٜ١ ثؿت  ض اغت ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ١٥ط١ضن٢ ٚا ب١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تا٠ٚنٛ ٥
َُٝا١ْٝ ز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١، ب٫َ١ّ زٚاتط ي١  َٝطا ي١ ٥ا٣ٚ زٚنإ ن١ غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ غً ١َُٝ ض اط١ٜ١ْطا٠ٚ ظٝدلٜ٪ ن٪ي ٥
َٜٝٛػت ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ  َٝص٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ض ٠ت نطا٠ٚ١ٜ، بٛزد٣١ ث ١ٜ٫ٕ ٚت١ب

َٜٝٛػت٢ باضٚ ز٩خ١ن١ َُٝا٢ْ، ب٪ ث ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ غً ٚ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ تٛٚؾب٠ٚٛنإ ٥اَاز٠نطا٠ٚ، ب١ض 
َٝٛاظ٣ ثاى نطز٠ٚ١ْٚ زابري نطز٢ْ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْٜإ ب٪ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ٜٓ، ن١ غ١ضنا٠ٚن٣١ ١ٖض١ٜن١ ي١  ؾ

َُٝا٢ْ ٚ ٠ٚ١٥ٜإ ض ٠ت ز٠نطز٠ٚ٠ ن١ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ث َٝت، ز٠ضٜان٣١ زٚنإ ٚ ٥ا٣ٚ غ١ضنٓاض٠ ي١ غً ٝؼ ب
ٍَ ي١ ن٪٣  9ض اٜإ ط١ٜاْس ن١ ي١ َاْي٢  َٜص٣٠ زٜاضٜهطا٣ٚ  ٣218 ١٥َػا صي٣١ْٚٛ ٥ا٣ٚ زٚنإ ٠ٚضطرلا٠ٚ، ض 

َُٝاْٝـ، غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت١ٝ،  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ خ٪ثاضاغت٢ٓ  ت١ْسضٚغت٢ غً نً٪ض ب٢ْٚٛ ١ٖب٠ٚٛٚ ب١ض 
٢َٝ ضاط١ٜاْسٜٔ ن١ ي١ ن صي٣١ْٚٛ ٥ا٣ٚ ٠ٚضطرلاٚ ت١ْٗا زٚٚ  74٪٣ ب١ ْٛٚغطاٚ ١ٖض ي١ ١َٖإ َاْط ث

َٝت٢ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ زابُٝٓإ نطز٠ٚٚ، ي١ صي١ْٚٛ  صي٣١ْٚٛ ٥ا٣ٚ ٠ٚضطرلاٚ ١ٖب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب١َيي١ٜ١ ي١غ١ض ثان
َٝهسا ط٢ٜ١ً ١ٜ١ٖ ي١غ١ض  ٠ٚضطرلا٠ٚنإ ب٪ ؾٝهاض٣ تاقٝي٢ٜ١، بط ٣ نً٪ض ي١ ٥اٚ ناض٣ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ي١نات

َٜ  ت. نٛايٝت٢ ١٥ٚ نً٪ض٣٠ ب١ناضز
َٜٓس٠ٚ١َ، ٠ٚ١٥ ب٪ن٢ْٚٛ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ٜ١ْ ٜاخٛز ١٥ٚ شٚٚض٣ ع١َ١يٝات١ٜ١ ن١  ي١ ض اغت٢ ١٥ٚ خا٣١ْ٫َ ن١ خٛ
٣١َُٝ تٝا ١ْٝ ١َ١٥ٜإ، ١٥ٚ  َٝه٢ ٥ ًَُإ نطز٠ٚٚ، ٖٝض ب٪نْٛٚ َٝط٠ ت١ْٗا ٠ٚى خ٪٣ ١ْق ١َُٝ ي َٝهٗات٠ٚٛ، ٥ ث

٢َٝ ط١ٜؿتٜٛٚٔ، خاَي٢ ١ٜن١ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْ ث َٝؿذل٣ ١٥ّ ز٠ض١٥صتاَا٣١ْ ٥ ّ: ١ٜ٠ٚ١٥، ي١ب١ض ب٢ْٚٛ ث
َٜٝٛػت بٛٚ ي١غ١ض  َٜهدطا٣ٚ ت١ْسضٚغت٢ دٝٗا٢ْ، ث َٜط٣٠ ض اغجاضز٠نا٢ْ ض  َُٝا٢ْ ٚ ب١طٛ ١ْخ٪ؾ١ٝ ي١ ؾاض٣ غً
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ  َٜي٣١ ب١ض  ١ٖض ١ٜن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظا، ي١ ض 

َٜي٣١ نا َٝطظ٬ٕٝ غٝػت١ّ( ١َٖٚي٢ نط ٜإ بسا١ٜ ب٪ ب١ضثطغ١نا٠ٚ١ْ، ي١ ض  ٢َٝ ز٠ٚتط٣َ )غ َٜط٣ ٚضز٠ٚ٠، ن١ ث ٚز
١َُٝ ٚا ي١ب١ضز٠ّ ب٬َٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ٜٔ، ب٪  َٜي١ ططتٔ ي١زٚٚباض٠ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ ساَي١ت١، ب٫َ١ّ ٥ ض 

َُٝا٢ْ ٚ ب٪ َا٣٠ٚ ١ٜى َاْط 74صي١ْٚٛ ٠ٚضططت٢ٓ ت١ْٗا  َٜه٢ ط١ٚض٣٠ ٠ٚى غً ، ٥اٜا ي١ صي١ْٚٛ ب٪  ؾاض
َٜٝٛػت١؟، خاَي٢ ز٠ّٚٚ: ي١ نط ٢ٜٓ نً٪ض٣ ب١ناضٖاتٛٚ، ب٪ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ططْي٢ ب١  ٥اغت٢ ث
َٝه٢ ؾٝا٣ٚ تاٜب١ت ب١  َٜٓ نٛايٝت٢ ١ْزضا٠ٚ، ب١َيهٛ ظٜاتط ناض ي١غ١ض ن١َذلٜٔ ْطر نطا٠ٚ، غ٢َ، ١ْب٢ْٚٛ ؾٛ

َٝت، ض ٚٚب١ض ٚٚب٣٠ٚ١ْٛ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖض د٪ض٠ ث١تا١ٜى،  َٝه٢ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْن٢ تط ب١ناضب ٚا٣ نطز٠ٚٚ ب١ؾ
َٝه١ ي١ٚ باضٚز٩خ٣١ بٝٓاغاظ٣، ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢  َٜٝٛػت١ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ٢ تط، ١َ١٥ ب١ؾ ن١ ث
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َٝي١تع٢ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض نٛايٝت٢ ١٥ٚ  َٜطخا٢ْ ت١ْسضٚغت٢، ي١ نٛضزغتإ ب٢ْٚٛ ١ٜ١ٖ ٚ ناضٜي١ض٣ ْ ٜاخٛز ش
َٜٝٛػت١ ي١ض ٣ٚٚ بٛزد٠ٚ١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ خع١َت طٛظاض١ٜ ت١ْسضٚغت١ٝ َٜت، ب٪١ٜ ث َٝؿه١ف ز٠نط ٣ ث

 ٚ َٜٔ َٜٔ، ناض٠غ١ض ز٠نط ناض٣ دس٣ ي١غ١ض ١٥ّ ١ْ١ٜ٫ بهات، ١٥ٚ تٛٚؾبٛٚا٣١ْ زاخ٢ً ١ْخ٪ؾدا١ْ ز٠نط
١َٜٓ َاَي٠ٚ١، خ٪ؾب١ختا١ْ ٖ٪ؾٝاض٣ ت١ْسضٚغت٢ ٖا٫َٚٚتٝاْٝـ ب٪ ض ٚٚب١ض ٚٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ  َٝطزض ز٠ْ

َٝه٢ باف  ١ْخ٪ؾ١ٝن١ َٜص٣٠ َطزٕ ٚ زضٚغت ب٢ْٚٛ َان١نا٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ تا ٥اغت ١ٜ٠َٛٝى ن١ ض  ٖاٚناض٠ ب١ؾ
َٜص٣٠ ض ٩شا٢ْ ٣َْٛ زاخٌ  َٝي٣١ غ١ضصت١ ض ٩شا١ْ ب١ضز٠ٚاّ ١ْخ٪ؾ٢ ٣َْٛ ب١ٖ١َإ ض  زاب١ظ٠ٜٛ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ د

َٜي١ ططتٔ ي١ زٚٚباض٠ ز٠ب٢َ، ن١ ٥اَاش١ٜ٠ن١ ب٪ ب١ضز٠ٚا٢َ ٖ٪ناض٣ ب٬َٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝن١، ب٪ ض 
َٝؿٛٚ ٚ زاٖاتٛٚ، ت١ْٗا زٜاضنطز٢ْ ٖ٪ناض٣ غ١ض٠ن٢ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ  ب٣٠ٚ١ْٚٛ ث١تان١، ي١ غا٢ْ٫َ ث
َٝػتا ب١ٚ  َٞ ز٠زات، ب٫َ١ّ تا٠ٚنٛ ٥ ٣٠َٛٝ ظاْػت٢ تاقٝي١ٜٝا١ْ زَيٓٝاضيإ ث ١ْخ٪ؾ١ٝن١ٚ غ١غياْس٢ْ ب١ؾ

َٜت َٜٝٛػت١ ناض بهط َٝؿذل ٚابعامن ت١ٚظحيِ  ز٠ض١٥صتا١َ ١ْط١ٜؿتٜٛٚٔ، ب٪١ٜ ث ب٪ ز٩ظ٣٠ٚ١ٜٓ ٖ٪ناض٠ن١، ث
َٜٝٛػت٢ ز٠ظاْري ي١غ١ض  ١َُٝ ب١ ث ٍَ ث١ضي١َاْتاضإ نطا، ٥ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زا، غ١باض٠ت ب١ٚ ض ٠ؾتاض٣٠ ي١ط١
َٝت ب٪  َٜو زابٓ َٜت١ب١ض ٚ غٓٛٚض َٜٝٛػت بيط ٢َٜٓ ث َٟ ٚ ؾٛ ث١ضي١َاْتاضإ، ب١ تاٜب١ت٢ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ، ض 

َٜع َٝط  ٠َٛٝ، ظ٩ض ١٥ٚ ب َٜي١ ططتٔ ي١ زٚٚباض٠ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ٠ؾتاض٣ ٖاٚؾ َٜت، ب٪ ض  ٍَ ث١ضي١َاْتاضإ ز٠نط ٜا٣١ْ ي١ط١
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.

َٜه١ٚت س َٜع ض  ١َ ضؾٝس) ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢(: ١ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ ٚ ١٥ْساَا٢ْ ٥اَ َٜع، ز٣َٚ١َ٠ غٛثاغ٢ ب١ض  َٜع، ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ ب١ض  از٠بٛٚا٢ْ ب١ض
َٝؿ١ٚ ططؾت١نا٢ْ  َٝطا باغ٢ ن َٜع به١ّ، ن١ ١٥ّ ز٠ضؾ١ت١تإ ث٢َ ب١خؿِٝ ي١غ١ض ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي ث١ضي١َا٢ْ ب١ض

١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن١ّ ٚ نٛض ١ٜنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت، باغ٢ ١٥ٚ ١ْٖياٚا١ْ  به١ٜٔ، ن١ ٥
َٝه٢  ناب٣١ٓٝ س١ٚت١ّ زاَإ ْا، َٔ ٣َٚ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ض ٕٚٚ به٠ٚ١َ١ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، ٠ٚظاض٠ت
َٝؿ٣١ ن٪١ََييا٠ٚ ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ث١ض٠ٚضز٠ٚ٠  َٝه١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن خع١َتيٛظاض٣ ٠ٚضطط٠، ٚات١ ٠ٚظاض٠ت

ٚ ناض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ غٝاغ١ت ٚ ٥ٝكتٝػاز٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ،  ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ داز٠ٚ ٥اٚٚ بإ ٚ ٥ٝـ
َٝو ٜاض١َتِٝ  َٜعتإ ١َدامل بس٠ٕ ١٥ّ ططؾت١تإ ب٪ باؽ به١ّ، زٚٚ ز٠ق١ باغ٢ به١ّ ١٥ط١ض ١ٜن ١٥ط١ض ب١ض 
بسات، ١َ١٥ باغ٢ ١٥ٚ ؾانت١ضا١ْ ز٠نات، ٥ٝٓػا٢ْ ت١ْسضٚغت، ن٪١ََييا٣ ت١ْسضٚغت ي١ ن٠ٚ١ٝ غ١ض٣ 

َٝؿإ َٝٓت( ٥ٝٓذا ١٥ٚ ؾتا١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ٜ١ٖ ب١  ططت٠ٚٛ، ي١ ث ب١ غٝػت٢َ١ ٥ٝكتٝػاز٣ ٥ٝٓذا )٥ٝٓعاٜط٩َ
غ١س١، غٝػت٢َ١ غ١س١ ت١ْٝا ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١ْٝ، َٔ ٠ٚ١٥ زٜؿاع ١ْٝ ي١ خ٪ّ ٚ ي١ 
َٝػتاف ب٪تإ باؽ َٝه٢ ت١ْسضٚغت زضٚغت بهات، ٥  ٠ٚظاض٠ت١ن١ّ، ب٫َ١ّ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾتا١ْ ١٥تٛا٢َْ ٥ٝٓػاْ

َٝؿ٣١  َٝؿ٣١ٜ١ ن١ ١٥َط ٩ ١َٖا١ْ ي١ ث١ضي١َإ ب٪٣ باْط نطاٜٚٔ، ١٥ٜٚـ ن ١َٓٝٝ غ١ض ١٥ٚ ن ز٠ن١ّ، باب
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َٝطاتإ ب٪ به١ّ، بعاْري ١٥ٚ  َٜباظ، ْاظامن باغ٢ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي َٝطا١ٜ، ١ٖض ي١غ١ض قػ١نا٢ْ ناى ز.ض  ن٪ي
َٝو َٜه٢ تط ١٥ٚ ناض٠غات١ ض ١٥ٚٚزات؟، ب٪ ١َٖٛٚ غاَي ٍَ  ١ْخ٪ؾ١ٝ ن١ٝ؟، ب٪ داض َٝٓر غا ٜاخٛز ١َٖٛٚ ث

َٜت؟، زٜاض٠ َٔ ٠ٚنٛ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢  َُٝا٢ْ ١٥طط َٜو ب١ض٩ى ب١ غً ٍَ داض َٜو، ٜإ ١َٖٛٚ نٛاض غا داض
َٞ ْاخ٪ؾ١، ب٫َ١ّ ٥ٝٓؿا١٥َي٬َ ٠ٚ١٥ زٚا زاْٝؿتُٓإ ١٥ب٢َ، ٥ٝٓؿا١٥َي٬َ  َُٝاْٝـ ٠ٚ١٥ّ ظ٩ض ث ٠ٚنٛ خ١َيه٢ غً

١َُٝ ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ سه١َٛت، ١ّٖ غ١ َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ سه١َٛت، بط ٜاض٣ ظ٩ض ٥ ض٩ن٢ سه١َٛت ٚ ١ّٖ د
َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، ن١ ١ٖض ن١ٝى بهط٣َ ١٥ّ زٜاضز١ٜ٠ ب١ٓبط به١ٜٔ، زاٚاف ي١  ٍَ ب١ض  ططْيُإ زا٠ٚ ي١ط١
َٞ ز٠ن١ٜٔ ن١ ي١  َٝري، ١ٖض٠ٖٚا زاٚاؾتإ ي َٜٝٛػت غا١ْ٫َ ب٪ ١َ١٥ زابٓ ٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ ن١ بٛزد١ٜ١ن٢ ث ٥

َٞ، ١٥ّ ١ْخ٪ؾٞ ١ٜ ١ْخ٪ؾ١ٝٝن١ ن١ ي١ ٥اٚ ٚ 2113 بٛزد١ٟ غاَيٞ زا ناٚتإ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ب
َٝطا، ١٥ّ  َٜت ظٝعرلٜ٪ ن٪ي َٝٞ ز٠ٚتط َٝت ن١ ث َٝت، ب١ ٖ٪ٟ ب١نذلٜا١ٜن٠ٚ١ تٛٚف ز٠ب خٛاضز٠ٚ١ْ زضٚغت ز٠ب

َٞ ١ٜ، ٚاتا ) َُٜٞ نٛضزغتإ زا ْٝؿت١د ٚ  2118ٚ  2117(٠، ي١ غاآلْٞ َتٛط١ْٔخ٪ؾٞ ١ٜ ي١ عرلام ٚ ١ٖض
( ن١ٜؼ ي١ ب١غسا ١ٖب٠ٚٛ، ي١ 2651) ١ْ1998ب٠ٚٛ، ي١ غاَيٞ  ١ٖ2111ب٠ٚٛ، ي١ غاَيٞ  2111ٚ  2119

١ٖب٠ٚٛ ن١ نٛاض َاْيٞ خاٜاْس٠ٚٚ  2117( ن١ٜؼ ي١ عرلام ١ٖب٠ٚٛ، ظ٩ضتطٜٔ ي١ غاَيٞ 187) 2113غاَيٞ 
(4667( )positive( َٞٝه ن١غ١،  111اَب١ض٠ن١ٟ ( ب١ضpositive( ١ٖب٠ٚٛ، ن١ ت١بع١ٕ ١َٖٛٚ ن١ٜػ

ق١ظاٟ  43َٛساؾ١ظ٠ٟ عرلام ٚ  ١ٖ11ظاض تٛٚؾٞ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾٞ ١ٜ ب٠ٚٛ،  ١ٜ41عين ت١قطٜب١ٕ ْعٜه١ٟ 
ن١ؽ َطزٕٚٚ، ي١ زٜٛا١ْٝ بآلٚ ب٪ت٠ٚ١ ي١ غاَيٞ  11( ن١ٜؼ ب٠ٚٛ ٚ 925) 2118ططت٪ت٠ٚ١، ي١ غاَيٞ 

َٝيَٛإ ي١ ؾا2119 َُٝاْٞ غ١ضٟ ١َٖيسا٠ٚ، ب َٝػتا ي١ غً ضٟ ن١ضنٛٚنٝـ غ١ضٟ ١َٖيسا٠ٚ، ب١آلّ ، ٠ٚ١٥ٟ ٥
َُٝاْٞ ١ْٝ، تا ١٥َط ٩  (َإ ١ٖب٠ٚٛ، ١ٜن١ّ ساَي١تٞ positiveن١ؽ ساَي١تٞ ) 192ساَي١ت١نإ ٠ٚنٛ غً

( ١َُٝ َٞ نطز٠ٚٚ، ي١ ٠ٚ١٥suspicionٟ ن١ ٥ َٝري ؾ١نُإ ١ٖب٠ٚٛ، ي١  26/9(َإ نطز٠ٚٚ، ٚاتا ؾ١نُإ ي ًَ ب
29/9 (proveٕنطا٠ٚ، ١َٖٛٚ ن١ٜػ١نا )  8ن١ؽ، ١ٖتانٛ ١٥َط ٩ غ١عات  1615ْعٜه١ٟ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ ٟ

َٜهٞ ت١َ١ٕ  َُٝاْٞ طٝاْٞ ي١ ز٠غت زا٠ٚ، ١ٜنٝؿٝإ ثٝاٚ َٞ ن١ؽ ي١ غً َٝػتا غ ٍَ  121ب١ٜاْٞ، ١ٖتانٛ ٥ غا
َٝهٞ ت١َ١ٕ  َٜهٞ ت١َ١ٕ  21ب٠ٚٛ، شْ َٝهٞ تطٜـ ثٝاٚ ٍَ ب٠ٚٛ، ١ٜن ٍَ ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ؾاضٟ  59غا غا

َٞ َٝطٜـ، ب١َي َٝو طٝاْٞ ي١ ز٠غت  121 ١ٖٚي َٝطٜـ ن١ ي١ ض ا٠ٚ١ْٝٝ ٖات٠ٚٛ، ١ْخ٪ؾ ٍَ ب٠ٚٛ، ي١ ؾاضٟ ١ٖٚي غا
ٍَ ب٠ٚٛ، ب١آلّ خ٪ٟ ١ْخ٪ؾٞ ) 27زا٠ٚ عَٛطٟ  ( ١ٜعين ١َْػ٪يٞ، ٠ٚ١٥ٟ down(ٟ ١ٖب٠ٚٛ، )downغا

َٟ باغٞ به١ّ ب١ باؾذلٜٔ خع١َتيٛظاضٜٞ ناض٠غ١ض نطإٚ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾا١ْ ع٬ٝدٞ  َٝط٠ ز١َ٠ٚ ي
َٜٝٛػتُإ ١ٜ١ٖ، س١ٜ١ًَ١نٞ ٖ٪ؾٝاضٟ ت١ْسضٚغتُٝإ نطز٠ٚٚ،  َٜٝٛػتٝإ ب٪ نطا٠ٚ، ز٠ضَاْٞ ث ث
َٟ ي١  َٝط َٟ ن١َذل ب٠ٚٛ، ث َٝط َٜين ي١ ث َٜيَن ن١َذل ب٠ٚٛ، زٚ َِٝٓ ن١ ١٥َط ٩ ي١ زٚ َٝط٠ٚ٠ ض اٜس٠ط١ٜ خ٪ؾب١ختا١ْ ي

َٜين  َٟ ن١َذل ب٠ٚٛ، زٚ َٝط َٟ ن١ؽ زاخٌٝ ب٠ٚٛ، ١٥َط ٩ ١َ١٥غيا 151ب١غذل ث َٝط َٝت٠ٚ١، ث  181ٕ ١ٜ١ٖ ن١َذل ب
َٟ زٚٚ غ١ز ٚ ١ْ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ب١ٚ ٖٝٛا١ٜٟ ن١ ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ ) َٝط َُٝإ waveب٠ٚٛ، ب١غذل ث َٞ، ٥ٝذل ي ( ب

َٟ، َٔ ١َ١٥مل ١ٜ١ٖ ن١ ) َٝٓذؿ١ػي١ ٚ دَٛع١ ز٠ضز٠ن١ٚ ١َُٝ تا ث (٠ن١ ١ْwaveزات٠ٚ١، ٥ٝٓؿاَي٬ ٥ٝذل ٥
َٞ، ت١ْٗا ي١  َُٝإ ١ْزات٠ٚ١ ٚ ت١ٚاٚ ب َُٝاْٞ زا )ي (َإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ن١ٜػ١ٟ ن١ ي١ ١َpositiveضن١ظٟ غً
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َٝٔ ي١ ض ا٠ٚ١ْٝٝ ٖات٠ٚٛ، خ١َيهٞ زٖ٪ن١، ١ْ ي١ زٖ٪ى ١َٖا١ْ، ١ْ ي١ ز٠ٚضٚب١ضٟ  َٝطٜـ ١َٖإ ب٠ٚٛ، ز٠َي ١ٖٚي
َُٝاْٞ ١َٖا١ْ، ن٪ٕ ١ٖغت ب١ َٟ  ٚ ١٥ٚا١ْ، ت١ْٗا ي١ ْاٚ غً َُٝاْٞ ي١ ١َٖي١جب١ ٚ ي١ ض ا١ْٝ ٚ ي١ ق١آلزظ ّ غً

َٜت؟ ١ٜعين ن٪ٕ ت١ُٝناْٞ ٜٚكا١ٜ ٜاخٛز ن٪ٕ خ١غت١خا١ْ ١ٖغت ب١ّ ث١تا١ٜ ز٠ن١ٕ؟ زٜاض٠  ث١تا١ٜ ز٠نط
١َُٝ ت١ُٝناْٞ خ٪ثاضاغتين ت١ْسضٚغيت ب١ ٖاٚناضٟ  َٝت، ٥ َٝو ز٠ب ١ٖغت نطزٕ ب١ّ ث١تا١ٜ ب١ ن١ْس ساَي١ت

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ٥اٚ صي١ْٟٚٛ نً٪ض ٠ٚضز٠ططٕ، صي١ْٟٚٛ ٥اٚ ٠ٚضز َٝطا، ١ٜعين ت١ُٝناْٞ ب١ض  ٠ططٕ ب٪ ظٝعرلٜ٪ ن٪ي
َٝػتا، ١ٖتا  َٝهٞ ) 26/9ب٪ ب١نذلٜان١، ١ٖتا ٥ ١َُٝ ٖٝض ساَي١ت ٥positive ،َإ ١ْ ي١ ٥اٚ زا ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١)

َٝهٞ ) زٚٚ ١ْخ٪ف تٛٚؾٞ  26/9(َإ ي١ ١ْخ٪ؾدا١ْنإ زا ١ْب٠ٚٛ، ض ٩شٟ positiveٖٝض ساَي١ت
(shockبٕٛٚ، ن٪ٕ ت٪ ١ٖغت ب١ٚ ٠ٚبا١٥ ز٠ن١ٟ ن١ )  َْٞٚٛٝت٠ٚ١؟ ٜاخٛز ب١ شَاض٠ٟ، ب١ظٜازب بآلٚ ز٠ب

َٞ َٛؾه١ًٝ ١ْٝٝ، نْٛه١  ٍَ ظٜازٜـ ب َٝٓر غا َٝٓر غاَي٠ٚ١، ١ٜعين خٛاض ث شَاض٠ٟ غههٕٛٚ ي١ غ١ضٚٚ ث
ٍَ ١٥ط١ض شَاض٠ٟ غههٕٛٚ ظٜازبٛٚ، ٜاخٛز ١٥ط١ض ساَي١تٞ قٛض ؽ ١ٖبٛٚ،  َٝٓر غا ١٥غبابٞ تط ١ٜ١ٖ، غ١ضٚٚ ث

َٞ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ١َُٖٝٛ clinicalت١بع١ٕ ١٥عطاظٟ ) (ٜـ ١ٜ١ٖ ن١ ثٝػا١ٜٝن١ٟ ٠ٚنٛ ٥اٟٚ بطصت١ٝٝ ٚ ٚاب
َٜهٝؿٝإ ي١ٚا١ٜ١ْ طٝإ ي١ ز٠غت  َٝيَن، ١ْٖس َٜٔ، ١ٜعين ٥اٜٚإ ي١ دػِ زا ْاَ َٟ ١ْخ٪ف ب١ ؾ٪ى ز ١ْٖس
بس٠ٕ، زٜاض٠ ت١ُٝناْٞ ١ْخ٪ؾدا١ْٟ ؾطٜان١ٚتين ١ْٖاٟٚ ظٚٚ ١ٖغتٝإ ب١ ساَي١ت١ن١ نطز٠ٚٚ، دٛابٝإ 

(ٟ ساَي١ت١ن١ ٠ٚ١٥ ب١ ١٥ٚضام ي١َ٫١، ز٠تٛأْ ١َٖٛٚ زاٚاٟ suspicionن١ ب١ؽ ) ٠26/9ضططت٠ٚٛ ٚ ي١ ٚ
َٝص١ْٟ باآلٟ غههٕٛٚ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ  َُٝاْٞ زا ي به١ٕ، يٝذ١ٟٓ باآلٟ ت١ْسضٚغيت ي١ ؾ١ضَاْي١ٟ ت١ْسضٚغيت غً

َٜٝٛػيت ططت٪ت١ ب١ض، ض ٩شٟ  َٜين ث َٟ ٚ ؾٛ ١ت١نإ ي١ َٛخت١ب١ضٟ ١َضن١ظٟ ساَي 29/9خ٪ٟ ١٥صتاّ زا٠ٚٚ، ض 
َُٝاْٞ ) َٞ نطزّٚٚ، غ٥ٛاي١ن١ؾٞ ي١ proveغً َٜع ١٥ٚ غ٥ٛاي١ٟ ي ( نطا٠ٚ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ظ٩ض ث١ضي١َاْتاضٟ ب١ض 

َٝطٕ ب٪ ب١غسا؟ ٠ٚ١٥ قاْْٛٞ قش١ٟ عاي١َٝٝ١، ٠ٚ١٥ ) َٞ ب٪ ز٠ٜٓ َٝٞ خ٪١ٜتٞ، ز٠َي  internationalد

health regulationت١عًُٝاتٞ (٠ ، ١ْى ب١غسا، ب١غساف ز َٞٝ َٟ ب٪ قاٖرل٠، ٠ٚ١٥ ب١ ث َٝط َٞ بٝٓ ٠ب
َٞ ٠ٚبا١٥ن١ ي١  َٝهٞ ظ٩ض باسلإ ي١ط١َيٞ زا ١ٜ١ٖ، ز٠ب ١َُٝ ت١ْػٝك ١َْٛظ١َ٠ٟ قش١ٟ عاي١َٝٝ١، ن١ ٥
 ١َُٝ َٝػتا ٥ٝع٬ْٝإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ١َُٖٝٛ ن١ ٥ َٟ، ١ٖضن١ْس ١٥ٚإ تا ٥ ١َضن١ظ٠ٚ٠ ٥ٝع٬ٕ بهط

١َُٝ َٞ،  َٛخت١ب١ضات١ناْٞ ٥ زَيٓٝاٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠ن٠ٚ١َ١، ن١ ١٥ط١ض دٝٗاظ٠ناصيإ ي١ٚإ باؾذل ١ْب
ي١ٚإ خطاثذل ١ْٝ، ي١ َػت١ٚاٟ ١٥ٚاْسا١ٜ، ١ٖض ن١ ١ٖغت نطا ب١ بْٛٚٞ ١ٖٓٝن١ ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝٝن١ ٥ٝع٬ٕ 

١َُٝ يٝص١ْٟ ع١َ١يٝاشي َٞ ب٪ يٝص١ْٟ ع١َ١يٝاتتإ ١ْٝ؟ ٥ َٞ ز٠َي ١َُٝ ظ٩ض ن١ؽ ز٠ثطغ إ ١ٜ١ٖ، نطا، زٜاض٠ ٥
١َٜٓضاْٞ  يٝص١ْٟ ع١َ١يٝاتٞ باآلَإ ١ٜ١ٖ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ن١ َٔ خ٪ّ غ١ض٩نِٝ، ١ٖض٠ٖٚا ْٛ
 ١َُٝ َٝسا١ٜ، ٥ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪ٟ ت

َُٝاْٝـ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ خ٪ٟ نطز، ز ٠غتُإ نطز٠ٚٚ ب١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ خ٪َإ نطز، ١ٖض٠ٖٚا قش١ٟ غً
َٜياٟ  َٜياٟ َ٪با٠ٚ١ًٜ، ي١ ض  َٜياٟ ض اط١ٜاْس١ْنا٠ٚ١ْ، ي١ ض  ٖ٪ؾٝاضٟ ت١ْسضٚغيت، ٖ٪ؾٝاضٟ ت١ْسضٚغتُٝإ ي١ ض 
َٜياٟ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاؾ٠ٚ١ ن١ غٛثاغٝإ ز٠ن١ّ، ١َٖٛٚ ٫١َناْٞ ض ٩شٟ  ١َنت١ب١نإ ٚ قٛتاخبا١ْنا٠ٚ١ْ، ي١ ض 

َُٜٓاٜٞ ت١ْسضٚغيت ي١  ١َٖٛٚ نٛضزغتإ زا بآلٚ نطز٩ت٠ٚ١، ب١ض اغيت ز٠غتد٪ؾٝـ ١ٖٜين، ١َٖٛٚ ض 
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َٝطناضٟ ز٠ن١ّ، ثعٜؿه١  َُٝاْٞ ي١ ١ْخ٪ؾدا١ْٟ ١ْٖاٟٚ ٚ ؾ ي١ٜ٫١ْٞ ناض٠غ١ضٟ ؾ١ضَاْي١ٟ ت١ْسضٚغيت غً
َٝهٞ باؾٞ ١ْخ٪ؾ١نإ به١ٕ، ظ٩ض ١ْخ٪ف ي١  َٜع٠نإ ن١ تٛاْٝإ ي١ َا٠ٟٚ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ؾ١تط١ٜ٠ ع٬ٝد ب١ض 

نْٛه١ ظ٩ض ١ْخ٪ف ز٠ٖات ٥اٟٚ تٝا ١َْابٛٚ، تٛٚؾٞ ؾ٪ى ببٛٚ، ب١آلّ تٛاْٝإ ظ٩ضب١ٟ  َطزٕ ض ظطاض به١ٕ،
١َُٝ ١٥ّ د١يػ١ٜ١ س١ظ ز٠ن١ّ  َٝري ٥ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾا١ْ طٝاْٝإ ض ظطاض به١ٕ ٚ ي١ َطزٕ ض ظطاضٜإ به١ٕ، با ب

َٞ بيطٕ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بعاْري ظاْػت١ٕٝٝ ت١سًًٝٞ ١ْخ٪ؾ١ٝٝن١ به١ٜٔ، ٥اٜا بعاْري ١٥ٚ َِٜ ي ١ْخ٪ؾ١ٝٝ ب٪  طٛ
 ١َُٝ َُٝاْٞ ططت٠ٚٛ ٚ بعاْري ٖ٪ناض٠ناْٞ نري؟ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ َُٝاْٞ ططت٠ٚٛ، ب١ض٩نٞ ب١ غً ب١ض٩نٞ ب١ غً
َُٝاْٞ ب١ٓبط   َٝري ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝٝ ي١ غً َٝط٠ بط ٜاض بس٠ٜٔ ن١ بٛزد١ٜ١ى زابٓ َٜهٞ ْٝؿتُاْٞ ي ٠ٚنٛ ض ١ٖ٠ْس

َٜهٞ تط ب٪ٟ زا١ْْٝؿ٠ٚ١ٓٝ، ١٥ّ ١ْخ٪ؾٞ ٜ َٜيا١ٜن٠ٚ١ به١ٜٔ ٚ داض َٜياٟ ن١ْس ض  ١ ٠ٚنٛ بازلإ نطز ي١ ض 
َٝـ ٚ ١َط١ظ، نٛاض٠َٝإ  ١ََٝٝٝإ َ َٜيانإ ١ٜن١َٝإ ٥اٚ، ز٠َٚٚٝإ خٛاضزٕ، غ َٝت، ض  تٛٚؾٞ ١ْخ٪ؾٞ ز٠ب
١َُٝ با  َٜياٟ ٥ا٠ٚ، ٥ َٜيا ض  َٝت، ت١بع١ٕ غ١ض٠نٝذلٜٔ ض  َٟ، تٛٚؾٞ ١ْخ٪ف ز٠ب ي١ ز٠غت ٚ ثٌ ن١ باف ١ْؾ٪ض

َُٝا َٟ باغٞ ٥اٟٚ غً َُٝاْٞ ي١ نٛ ٠َٜٛ غ١ضنا٠ٟٚ ططت٠ٚٛ؟ خ١َيهٞ غً َُٝاْٞ ي١ نٛ ْٞ به١ٜٔ، بعاْري ٥اٟٚ غً
َُٝاْٞ نٛاض غ١ضنا٠ٟٚ ٥اٟٚ ١ٜ١ٖ، غ١ضنا٠ٟٚ ١ٜن١ّ ٥اٟٚ زٚنا١ْ، غ١ضنا٠ٟٚ  ٥اٚ ز٠خٛات٠ٚ١؟ خ١َيهٞ غً

َٜط ن٪ْذل ٩َيٞ خ١َي ١َّٗٝ غٝاْع٠ ١ٖظاض برل٠ ن١ ي١ ش َٜط ز٠ّٚٚ ٥اٟٚ غ١ضنٓاض٠، غ١ضنا٠ٟٚ غ و زا١ٜ، ي١ ش
َٝري باغٞ غ١ززٟ زٚنإ  ١ًَ، با ب ن٪ْذل ٩َيٞ سه١َٛت زا ١ْٝ، غ١ضنا٠ٟٚ نٛاض٠َٝـ ٥اٟٚ ١َعس١ْٝٝ٠ ٥اٟٚ بت
 َٟ َٝؿ١نإ باؽ به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٔ ز١َ٠ٚ َٝؿا١ْٟ ١ٜ١ٖ؟ ن به١ٜٔ، بعاْري غ١ززٟ زٚنإ ب٪نٞ ١٥ٚ ن

َٝٓر َٝؿ١ٟ ث َٝؿ١ٟ غ١ززٟ زٚنإ ن َٝط٠، ن َٝـ ٚ  ض ْٚٚٞ به٠ٚ١َ١ ي ٍَ ي١َ١ٚ ث َٝٓر غا َٝـ ٚ ث َاْط ي١َ١ٚ ث
َٜه١ ي١  11 َٝؿ١ٜ١ن١ ن١ غ١زز َٝؿ١، ن ٍَ ي١َ١ٚ ث َٝؿ١ٟ ؾ١غت غا َٝؿ١ٟ ٥اٟٚ زٚنإ ن َٝـ ١ْٝ، ن ٍَ ي١َ١ٚ ث غا

َٜهٞ ب٪ ١ْْطا٠ٚ،  َٜٝٛػت ن١ْس ١ْٖياٚ َٝٞ ث َٝػتا ب١ ث ث١صتاناْٞ غ١ز٠ٟ ض ابطزٚٚزا زضٚغت ب٠ٚٛ، ١ٖتا ٥
َٜٝٛػت١ ١٥ّ غ ٍَ َاغٞ َطز ي١ زٚنإ ١ٜن١ّ/ ث َٞ غا َٝـ زٚٚ، غ َٜت٠ٚ١، ٚاتا ١٥ٚ ق١ٚظ١ٜ٠ٟ ن١ ث ١زز٠ ثاى بهط

 ٚ١٥ َٞ زا، ض ٠ْيٞ ٥اٟٚ زٚنإ ط٪ض ا، زٜاض٠ ٥ا٠ٚن١ٜإ ْاضز ب٪ ت١سًٌٝ ٚتٝإ ٠ٚ١٥ ١َغ١ي١ٟ ب١ٝٝ٦ٝ، ز٠ب
َٜت٠ٚ١ ي١ٚ ق١ٚظا١ْ، نْٛه١ ق١ٚظ٠ َٝسٜا١ٜن١ ب٪ ط١ؾ١ٟ ب١نذلٜان١، ظٝعرلٜزغ١ز َٝطا ي١ ٠ ثاى بهط ٪ ن٪ي

َٞ، ٚاتا ي١ ق١ٚظ٠ ط١ؾ١ ز٠نات، ز١ّٖٚٚ/ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ  َٝٛ ز٠ب َٝت، ي١ ق١ٚظ٠ ب١خ ق١ٚظ٠ زضٚغت ز٠ب
١َٜٓ غٝاس١ٝنإ  َٟ ٚ نٛاضقٛض ١ْ، ب١ تاٜب١تٝـ زٚنإ ٚ ض ٜػت٪ضاْت١نإ ٚ ؾٛ ١َداض١ٜٝناْٞ ض ا١ْٝٝ ٚ ق١آلزظ

َٜهٞ ٚاٟ نطزٚٚ ١َٜٓ ْاٚ ٥اٟٚ زٚنا٠ٚ١ْ، ن١ ٠ٚ١٥ ناض ٠ ١٥ٚ ب١نذلٜاٜا١ْ ي١غ١ض ١٥ٚ َٝسٜاٜا١ْ ط١ؾ١ ز٠ض ش
َٝت، ب٪  َٜت، ت١ْٗا ب٪ ١َب١غيت ٥اٚ ب١ناض ْاٜ َٝو ب١ناض ز ١َّٗٝ/ ١٥ّ غ١زز٠ ب٪ ن١ْس ١َب١غت به١ٕ، غ
َٜت، ن١  َٜت، ن١ ي١ ٠ٚضظٟ ن١َٞ ٥اٚ زا ز٠ٜيط٠ٚ١ْ، ب٪ ١َب١غيت ١َي١ نطزٕ ب١ناض ز ١َب١غيت ناض٠با ب١ناض ز

(ٟ ز٠ن١ٕ shut downي١ ٥اٟٚ زٚنإ زا خٓها٠ٚ، ٜاْع٠ داض ططتٜٛٚا١ْت٠ٚ١، ) ن١ؽ 11ت١ْٗا ي١ّ غاَيسا 
َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ق١ٚظ٠ٚ ١٥ٚ ب٪ض  َٝو ن١ ١٥ّ ٥ا٠ٚ ب١ضز٠زض ٜٝا١ْ، ١٥ٚ ق١ٚظ٠ٚ ١٥ٚ ب١نذلٜاٜا١ْ ز٠َٞ غ١زز٠ن١، نات

َُٝاْٞ ب١نب٪ض  ١َُٝ ٠ٚنٛ ؾ١ضَاْي١ٟ ت١ْسضٚغيت غً ٥ /َِٝ َٝصٚٚ ز٠ًَٜ َٜت، َٔ ب٪ َ ذلٜان١َإ ي١ ١ٜٝنإ ز٠طط
َُٝاْٞ ب١نذلٜا١ٜن١َإ ١ْز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ١٥ٚ ٥ا٠ٟٚ  ٥اٟٚ ناَي١ن١ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ب١آلّ ي١ ٥اٟٚ ت١قؿ١ٝ نطاٟٚ غً
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َٜٔ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١،  َٞ ؾٛ ن١ ت١قؿ١ٝ نطا٠ٚ، ن١ ثاى نطا٠ٚت٠ٚ١ ب١نذلٜان١َإ ١ْز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ب١نذلٜاَإ ي١ غ
َٝيَن، ي١ٚ ٥ا٠ٟٚ قًٝاغإ ن١ ١٥ٚ ؾ١َع١ٜ١ٟ قًٝاغإ ١َؾط ٚٚظ٠ خ١َيو ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ ب١ناضٟ ١ْٖ

 ١َُٝ َٝيَن، ب١آلّ ب١زاخ٠ٚ١ ي١ٚا١ٜ١ْ خ١َيو ي٠ٚ١زا ٖاٚناضٟ ٥ َٜين بٝٓاٚ ١٥ٚا١ْ ب١ناض بٗ ت١ْه١ض٠نإ، ١٥ٚ ؾٛ
١ََٝٝٝـ ي١ ٥ا٠ٚض ٩ن١ٟ، ١ٜعين  َٜو ز٩ظَٜٛا١ْت٠ٚ١ ي١ ط١ض ٠نٞ ٥ٝدلاِٖٝ ١٥ظي١ز، غ َٞ، ز١ّٖٚٚ ي١ برل ١ْب

ناْسا ز٩ظَٜٛا١ْت٠ٚ١، ب١آلّ ي١ ٥اٟٚ ت١قؿ١ٝ نطاٚزا ١َْاْس٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ غ١باض٠ت ناَي١ن١ٟ غ١ززٟ زٚ
َُٝا٢ْ ي١  َٝػتا غً َٞ ١٥ٚ برل٠ ٖٞ َاآل١ْ، ٥ َُٝاْٞ، ب١َي َٝػتا غً ب١ ٥اٟٚ زٚنإ، غ١باض٠ت ب١ ت٪ض ٟ تاظ٠، ٥

٢ًَ ز٢َ٠ٚٚ 2118 َٝ َٝو، ب١ ٖ َٝي١ؾت ي١ غ١عات َٝذا ٥ا٣ٚ ث  11زٚنإ ط١ٜؿت١ ، ت١ْٗا غ٢َ ١ٖظاض ١َتط غ
َُٝا٢ْ بّٛٚ، ي١  َٝذا، با٠ٚض تإ ١ٖب٢َ َٔ ١٥ٚ نات١ ض٥٠ٝػ٢ غ١س٣١ غً ، 2119ب٪  ١ٖ2118ظاض ١َتط غ

١ٖظاض ن١ؽ تٛٚؾ٢ غههٕٛٚ بٕٛٚ ي١  42، 2118ْٝٛاٚ ْٝٛ شَاض٣٠ غههٕٛٚ ؾ١ضق٢ نطز، ١ٜع٢ٓ ي١ 
َٝػتاف ١ٖض ١٥ٚ ض  2119ٖا١ٜٓٚن٣١، ي١  ١َُٝ بتٛاْري بٝػت ٚ ١ٜى ١ٖظاض تٛٚف بٕٛٚ، ٥ َٜص١ٜ٠، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٥

َٝه٢ نٛضزغتإ ٚ عرلام ٚ دٝٗاْسا ١ْٝ، ن١  ٥اٚ  ي١  13 َٜٓ َُٝا٢ْ زاخب١ٜٔ، نْٛه١ ي١ ٖٝض ؾٛ ١ٖظاض برل٣ غً
َُٝا٢ْ ظٜاز به١ٜٔ، خ٪ؾب١ختا١ْ  ٍَ بس٠ٜٔ ن١ غٝع٣١ ٥ا٣ٚ غً ٚ١َُٝ ١ٖ َٜط ن٪ْذل٩َي٢ خ١َيو ب٢َ، ١٥ب٢َ ٥ ش

٢ًَ غ٢َ ١ٖظاض ١َتط ظٜاز ١٥ب٢َ، ب٫َ١ّ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١ّ َا١ٜ٠ٚ ٖ َٝ ٢ًَ نٛاض ١ٖظاض١ٜن٣١ ظٜاز ١٥ب٢َ، ٖ َٝ
َٝه٢ تطٜـ ظٜاز به١ٜٔ،  ًَ َٝ َُٝا٢ْ ١ٜ١ٖ، ي١ زٖ٪ى ١ٖظاض ٚ زٚٚغ١ز برل ١ٜ١ٖ، ي١  ١٥13ب٢َ ٖ ١ٖظاض برل ي١ غً

َٝط زٚٚ ١ٖظاض برل ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ١َٚظٚع٢ ٥اٚ ب١ض اغت٢ ١َغ١ي٣١ ٥ا٣ٚ برل ناض٠غ١ض بهط ٣َ، ز٠ّٚٚ، ْاق٢ًٝ ١ٖٚي
١َُٝ غا١ْ٫َ ١َطيٛع١ٜ١ى نتاب ز٠ن١ٜٔ، ١َطيٛع٢َٜ١ ْٛٚغطاٚ ز٠ن١ٜٔ، ن١  ز٠ّٚٚ، خٛاضز١ْ، غ١ٚظ٠، ٥
َٝٓت١نا١ْ  َٜت، تا ي١ نتاب٢ ١٥خرلَإ ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ز٩نَٝٛ َُٝا٢ْ غ١ٚظ٠ ب١ ٥ا٣ٚ قٛضؽ ٥اٚ ز٠زض َٝري ي١ غً ١٥َي

َٝري، ٠ٚنٛ ١٥ٚ خ١َيها١ْ ١َْإ ٜٚػت َُٝا١ْ ١٥َي ٠ٚٛ ْإ بط ٜإ به١ٜٔ، ١٥ٚا١ْ خ١َيه٢ ؾ١قرلٕ، دٛتٝاضٕ، ث
َٝبس٠ٕ، نٛيؿ٣١ غٛيؿ٣١ ظضاع٢ ٠ٚضبيطٕ، ٜاخٛز  ب٫َ١ّ ز٠ب٢َ سه١َٛت برلٜإ ب٪ زَي بسات، ٜاخٛز خ٪ٜإ برلي
ٍَ ٥ا٠ٚ،  َٝبسات، زٜاض٠ ١٥ٚ ؾت١ ١ْنطا٠ٚ، ١ٜن٢َ ي١غ١ضنا٠ٚنا٢ْ تطٜـ ي١ط١ ز٠ب٢َ سه١َٛت برلٜإ ب٪ ي

َٜت، غ١ضنا٠ٚنا٢ْ تطٜـ ظ٩ضٕ، ٠ٚنٛ ١َغ١ي١ٕ ب١ض اغت٢ غ١ضنا٣٠ٚ غ١ ٚظ١ٜ٠، ن١ ب٥١ا٣ٚ ثٝؼ ٥اٚ ز٠زض
٢َٜٓ ٥اٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ  ١َّٜٓ ١ٜ٫، ن١ ب١ض اغت٢ ؾٛ ١َٜٓ طؿت١ٝنإ، ب١تاٜب١ت٢ قٛتاخبا١ْنإ، َٔ ٚ ؾٛ
َٜٝٛػت ١ْٝ، ض٠زل١نإ ٣َٚٛ١ٖ ي١ٚ َٜٓسناض٠نإ ي١ ٥اغت٢ ث ٢َٜٓ ت١ٚايٝت٢ خٛ َٜٓسناض٠نإ، ؾٛ  خٛ

َٝط٠،  َٜع ١٥تٛا٢َْ غ١ٜط٣ بهات، ب٪ صي١ْٚٛ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٜ١ٖ ي َٝه٢ ب١ض  َٝٓتا١ٜ١ْ،   ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ ز٩نَٝٛ
٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ باغِ نطز، ٠ٚ١٥ غ١ب١ب١نا١ْٝت٢، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ث١ي١ بهط٣َ ي١ ١ْٖس٣َ ثط ٩ش٠زا، ْانط٣َ َٔ 

َٝػتا با ث١ضي١َإ ًَٝاض٣َ ز٫٩ض زاب٢َٓ، ت١غؿ٣١ٝ ١ٖ ٥ َِٝ ًَ ضن٢ ١َداض٣ نٛضزغتا١ْ بٝهات، نْٛه١ ١َداض٣ ب
َٝت٠ٚ١  َُٝاْٝـ ١٥ن ٠َٛٝ ١َداض٣ غً َٝت٠ٚ١ ْاٚ ٥ا٣ٚ زٚنإ، ب١ ١َٖإ ؾ ض ا١ْٝٚ ق٫َ١زظ٣َ ٚ ١٥ٚا١ْ ١٥ن
َٝؿٓٝاض  َٝت٠ٚ١ ن٢َ١ تاصت١ض ٩، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث ١َُٝ ٠ٚ١٥ف س١ٍ به١ٜٔ، ١٥ن ز٠ضب١ْسخيإ، ١ٜع٢ٓ ١٥ب٢َ ٥

َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ سه١َٛت، طٛا١ٜ بط ٜاضٜإ زا٠ٚ ن١ ز٠ن١ّ ن١ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ب َٜع٠ ٚ غ١ض٩ن٢ سه١َٛت ٚ د ١ض 
َٝػتا ١٥ٚ ١َداض٣١ٜ زٚنإ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ٥ٝتاَي٢ زٜعا١ٜٓن٣١ ت١ٚاٚ نطا٠ٚ،  َٜت، ٥ غا١ْ٫َ بٛزد١ٜ١ى زابٓسض
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َٝب١د٢َ بهط٣َ، ١ْٖس٣َ ض ٩تري ١ٜ١ٖ ب َٜت١ ب١ضْا٠ٚ١َ، ن١ ب١ظٚٚتطٜٔ نات د َٜعإ، ب١ٚ ٖٝٛا٣١ٜ ن١ خبط ١ض 
َٝٓري، ن١ْس  ١َُٝ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚاْٝـ ي١بْٛٚٞ ١ْٖس٣َ ض ٩تري ١٥ْاَي ٥
َٝٓٔ، ْانط٣َ َٔ  ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ عاي٢َ١ ١ٜ١ٖ نً٪ض ١٥نط ٣َ، ْانط٣َ َٔ نً٪ض خب١َ١ ت١ْس٠ض٠ٚ٠ غِٝٓٝ ب٪ ب

، ْانط٣َ َٔ بٝد١َ١ ت١ْس٠ض٠ٚ٠، ز٠ضَا٢ْ غ١ض٠تإ، ١َغ١ي١ٕ ز٠ضَإ ١ٜ١ٖ ١ٜى ؾ١ضٜه١ زضٚغت٢ ١٥نات
َُٜٓا٢ٜ ١ٜ١ٖ، ١ْٖس٣َ ؾت٢ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ، زضٚغت نطز٢ْ خ١غت١خا٣١ْ ط١ٚض٠،  ١ٜع٢ٓ ١٥ب٢َ ١ْٖس٣َ ض 
َُٜٓا٢ٜ تاٜب١ت٢  زضٚغت نطز٢ْ ١َداض٣ ط١ٚض٠، نط ٢ٜٓ نً٪ض، نط ٢ٜٓ ز٠ضَا٢ْ غ١ض٠تا٢ْ، ١٥َا١ْ ٢َْ١ٖ ض 

ز زضٚغت٢ ١٥نات، ٢َ٥ ن٪ٕ ١َ١٥ خب١َ١ ت١ْس٠ض٠ٚ٠، ١ٖب٢َ، ١َغ١ي١ٕ ز٠ضَإ ١ٜ١ٖ ب١ؽ ؾ١ضٜه٣١ ض ٩
ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْٖس٣َ طرل ٚ ططؾت٢ ض ٩تري ١ٜ١ٖ، ١ْٖس٣َ طرلٚ ططؾت٢ بٛزد١ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ 
َٝهطز٠ٚٚ، غ١ٚظ٣٠ ١َْع نطز٠ٚٚ،  َُٝا٢ْ ز٠غت٢ ث َٜعطا٣ غً َٝػتا ثاض َٝؿا١ْ ٥ َٝط٠ باغ٢ به١ّ، ١٥ٚ ن ٣َٚ١َ١٥ ي

َٜت٠ٚ١، ١٥ٚا١ْ ١َغ١ي١ٕ خٛاضز٢ْ ز٠ َٝهٝـ ب٪ ١٥ٚإ بس٩ظض َٝط ٣ ١َْع نطز٠ٚٚ، ٠ٚي١ٚ ١٥ب٢َ س١ي غت ط
َٝٔ ناى زنت٪ض ١٥ّ  َٜت٠ٚ١، ١٥َي َٝٝاْسا ز خ١َيه٢ ١ٖشاضٕ، َٔ ؾ١ٚا١ْ ت١ي١ؾٛمن ب٪ ١٥ن١ٕ ١ٜع٢ٓ ب١ظ٠ِٜ ث

َٜت٠ٚ١ َٝهٝإ ب٪ بس٩ظض ١ٜ٠َٛٝى ي١ ٠ٚظع١ تان٣١ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ، ١٥ٚاْٝـ خا٠ٕٚ َٓاَئ، ب٫َ١ّ ١٥ب٢َ س١ي ، ب١ؾ
َٝه٢ تاٜب١تٝإ ب٪ زضٚغت بهط٣َ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠ب٢َ ب٪ ١٥ٚ  َٜٓ ٠َٛٝنإ ططْي٢ ب١ ت١ْسضٚغت٢ بسض٣َ، ؾٛ ؾ
َٝسإٚ، ١٥َإ ١ٖض  َٜهٝإ ب٪ ي َٝو ي١ تٛض ٠م برل َٜٓ َٝط ي١ ؾٛ َٝػتا ي١ ١ٖٚي غ١ٚظا١ْف ب١ ٥ا٣ٚ برل ٥اٚ بسض٣َ، ٥

َٝٓٔ، ١ٜع٢ٓ َٔ زاٚا ي١  ٖا٫َٚٚتٝاْٝـ ز٠ن١ّ ١َ١٥ ت١ْسضٚغت٢ خ٪ٜا١ْ، ١٥ب٢َ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ تط ب١ناضز٠ٖ
َٜو. ٣٠َٛٝ، ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ، ٥اَاز٠ّ ب٪ ١َٖٛٚ ثطغٝاض  ثاب١ْس بٔ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز٠غت خ٪ف د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ قػ٣١ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ؾٗ  اب/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع٣ ث١ضي١َإ، َٛسا٠ٚي١ ز٠ن١ّ ت١ضنٝع ت١ْٗا ي١غ١ض ١٥ٚ خا١ْ٫َ به١ّ، نْٛه١ ب١ غٛثاغ٠ٚ١  ١٥ْساَا٢ْ ب١ض 
٠َٛٝنإ ث٠ٜٛ١غت ب٠ٚٛ ب١ ناض٠نا٢ْ  ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ َٝو باب١ت ب١ؾ َٝسأٜ ن١ ن٪١ََي َٝؿذل ز٠ضؾ١تتإ ث ث

َٜعّ ناى ؾاض٠ ٚا٢ْ، ي١ ظ٢َٓ ١٥ٚا١ْؾسا ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ ٥ٚا٠ٚض ٩ ٚ ١٥َا١ْ ب١ْٚٛ، غٛثاؽ ب٪ بطا٣ ب١ض
٣١َُٝ ي١ ٠ٚقت ن١ّ نطز٠ٚ٠،  ٣١َُٝ باؽ نطز، ١٥ٜٚـ ١ٖض باؾ١، ب٪ ٥ َٝو ي١ ثط ٩ش٣٠ ٥ َٜه١ٚت، ن٪١ََي ز.ض 

َٜعإ ١٥ْساَإ ٜاخٛ َٝب٢ٓٝ بهٛٚنِ ي١غ١ض ض اث٪ضت٢ ب١ض  َٜعإ، َٔ زٚٚ ت َٝري يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ب١ض  ز بابًَ
٣١َُٝ نطزبٛٚ ب٪ يٝص١ْن١، ب١ض اغت٢ بطاز٠ضإ ٥اَاز٠ف  َٝؿت٢ بطاز٠ضا٢ْ ٥ ١ٜ١ٖ، ٣٠ٚ١٥ ١ٜن٢َ١ ن١ باْيٗ
َٝط٠، ي١  ١َُٝ ٥ َٝط٠ ض ٩ش٣ زٚاتط ق١ضاض بٛٚ َٔ ب ١َٓٝٝ ٥ بٕٛٚ، ساظض بٕٛٚ، ١٥ٚ ض ٩ش٣٠ ن١ ق١ضاض بٛٚ ب

َٜع٣ ث١ضي١َإ ث٠ٜٛ١ْس١ٜنٝاْسا َٔ ز٠قٝل ْاظامن، خ١ب١ َٝه٢ ب١ض  ٍَ ١٥ْساَ ض٣ َٓٝاْسا ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ط١
َٝٔ، ١ٖقٝك١ت١ٕ ؾ١ق١ت  ٠َٛٝ ب َٜٝٛػت ْانات ٥ َٜت، ١٥َط ٩ ث َٝٝا٢ْ طٛت٠ٚٛ نان١ َازاّ ب١ٜا٢ْ ٠ٚظٜط ز نطز٠ٚٚ، ث
َٝه٢ تط ي١ ٥اضازا ١ْب٠ٚٛ، ساظضٜـ ب١ٜٓٚٛ، ١َٖٛٚ ت١قاضٜط ٚ ؾت١نا٢ْ  ي١غ١ض ٠ٚ١٥بٛٚ، ١٥طٝٓا ٖٝض ؾت
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َٝص١ْ بٝد١ْ١ ض ٚٚ، ب٫َ١ّ ب١ سٛن٢ُ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ض ٩ش٣ خ٪ؾٝا َٝٔ ي١ ب١ضز٢َ٠ ي ٕ ٥اَاز٠ نطزبٛٚ، ن١ٚا ب
َٜٝٛػت ١ْنات،  َٜت٠ٚ١، طٛشيإ نان١ ٣٠ٚ١٥ يٝص١ْ ض ٠ْي١ ث َٝط٠ ١َٖإ ثطغٝاض٣ زَي ز٠نط َٜت١ ٥ زٚاتط ٠ٚظٜط ز

َٜٝٛػت بهات، خ َٝهٝـ ث ٍَ ١ٖض نات ١َُٝ ١َٖٛٚنات ٥اَاز٠ٜٔ ٚ ب١ٖ١ض سا ٠ٚ١َٓٝٝ ٥ ٪سلإ ٚ بطاز٠ضاْٝـ ب
َٝـ ٠ٚقت ١ٖض  خع١َتتإ، ي١ ٥اَاش١ٜ٠نسا ت٥١هٝس ي١ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ زٚنإ ز٠نات، ت١بٝع٢ َٔ ز٣َٚ١َ٠ ث
َٜعإ ي١  ن١ْس٠ ناى زنت٪ض ض ٢ْٚٚ نطز٠ٚ٠، ٥ا٣ٚ زٚنإ ٠ٚنٛ غ١ز، ٜإ ٥ا٣ٚ زٚنإ ٠ٚنٛ ثط ٩ش٣٠ ٥اٚ، ب١ض 

َٝو ي١ نٛضزغتإ ٚ ض ٠ْي١ ي َٜٓ َٜٔ ي١ ٖٝض ؾٛ َٜه٢ ثاى ١ْنطا٣٠ٚ خاٚ َٝيا ي١ زْٚٝاؾسا ١ْب٢َ، ٥اٚ ١ ظ٩ض د
َٜت ٥ا٣ٚ  َٝه٢ تاظ٠ ١ْٝ ن١ بيٛتط َٝت، ٖٝض ؾت َٝو ٚ ب١نذلٜا١ٜى ض اغت١ٚخ٪ ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ بؿ ١َٖٛٚ َٝهط٩ب
١َٜٝ ٚ ١٥ٚ ز٠ضٜان١ٜ١ ثٝػ١، ٥ا٣ٚ ز٠ضٜان١ ب٪١ٜ  ١َٜٝ ٜإ ١٥ٚ ظ ٢َٜ ؾ٢ْ٬، ١٥ّ ظ ز٠ضٜان٣١ زٚنإ ٜإ ٢ٖ ظ
َٜت، ب٪١ٜ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ظ٠عيا٣١ْ ي١غ١ض زضٚغت  َٜت، ب٪١ٜ ١َس١تات٢ ت١غؿ٣١ٝ زاز٠ْسض ت١غؿ١ٝ ز٠نط
َٜت، نْٛه١ ٥ا٠ٚن١ ثٝػ١، خ٪ ١٥ط١ض ٥ا٠ٚن١ ض اغت١ٚخ٪  َٜت، غ١زإ ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٣ زَي غ١ضف ز٠نط ز٠نط

ٍَ ثاٜجٝٓي٢ ١٥ٚ ١َؾطٚع٣١ ن١  َٜت، ي١ط١ ب١ زٚٚغ١ز ًَٝ٪ٕ ؾٝاٚب٢َ ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ، ٠ٚ١٥ َٛظ٠خ١ٜ١ن٢ ز٠ٚ
َٜت ٚ ز٠طات١ ؾاض٠نإ، ب٫َ١ّ ٥اٜا ز٩ظ٣٠ٚ١ٜٓ  َٜت ٚ ثاٜجٝٓي٢ ب٪ ز٠نط َٜت، ب١ بٝػت ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ز ز٫٩ض ز٠نط
َٜت قٝاغ١ ب٪  َٝي١ن١ٚ ١َضاس٢ً ت١غؿ١ٝ بدل  َٝت١ ْاٚ ٥ٝٓت َٝؿ٢ ٣٠ٚ١٥ ٥اٚ ب َٜه٢ ث َٝهط٩ب ي١ س١ٚظزا، ي١ س١ٚظ

َٝؿ٢ بيات١ َا٫َٕ، ١َٖٛٚ ثان٢ ٥اٚ، ٜاخٛز زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ا٠ٚن١ ي َٝت، ي١ ١َس١تات٢ تط٣ ث ١ ١َغؿا ز٠ز٠ن
َٝهطز ن١ ٖٝض  َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغتٝـ ٥اَاش٣٠ ث َٝو ي١ب١ض ز٠غت زإ، ب١ض  َٛغت١َػ١نات
ب١َيي١ٜ١ن٢ غ١غياْس٢ْ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ زاب١ف نطزٕ ن١ ي١ ١ٜ٫ٕ ثط ٩ش٠نا٢ْ سه١َٛت٠ٚ١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ 

َٜت، غ١غياْس٢ْ ١ٖب٢ْٚٛ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ َٜت ٚ زاب١ف ز٠نط اض٠ٚا٠ٚ١ْٝ زضٚغت نطا٠ٚ، ٥ٝساض٠ ز٠نط
َٝـ ت١غؿ١ٝ، ب٫َ١ّ ٢ٖ  َٜه٢ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ ٠ٚ١ْى غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ث َٝو ٚ ٖ٪ناض ب١نذلٜا١ٜى ن١ خ٪ت غ١ب١ب

َٝسا ١ٜ١ٖ، صي١ْٚٛنإ ن١َ َٜص٣٠ ن١ٚا ت  74ٔ، زٚا٣ ت١غؿ١ٝزا ١ْٝ، ١٥ٚ صيْٛٚا٣١ْ ن١ٚا باؽ نطإ، ١٥ٚ ض 
َٜو ن١ صي١ْٚٛ  211صي١ْٚٛ ٠ٚ١٥ ٢ٖ ت١ْسضٚغتري، ت١بٝع٢ ٢ٖ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١  ب١غ١ض٠ٚ٠ٕ، ١ٜع٢ٓ ٖٝض داض

َٝػت نطزٕ، ي١غ١ض نٛايٝت٢ نً٪ض، ١َ١٥  ٠ٚ211ضطرلإٚ، ي١  ١َُٝ ب٪ ت صي١ْٚٛ ن١َذل ٠ٚض١ْطرلإٚ ي١ ٣٫ ٥
َٝػت٢ نً٪ض٠ ي١ ١ٜ٫ٕ نٛايٝت٢ ببٛضٕ د١ٚاب ١ْٓٝ، نْٛه١ ب٪ ب١ضناٚ ض ١ْٝٚٚ، ز٠ب٢َ ٥ٝذاظ٠ّ بس٠ٕ،  ١َ١٥ ت

٢َٝ غتاْساضز ز٠ب٢َ ي١  َٜص٣٠ خ١غت٢ نً٪ض ب١ث ٍَ ٚ ي١ ١ٜ٫ٕ َٛخت١ب١ض٣ ١َع٠ٚ١ٝٓ، ن١ٚا ض  % 99ن٪ْذل٩
٢َٝ ؾ١سػ٢ َٛخت١ب١ض٣  َٜٓري ب١ث ١َُٝ ب١ناض٣ ز %، ٚات١ ث٪ٜٓت 99,92ب١غ١ض٠ٚ٠ ب٢َ، ١٥ّ نً٪ض٣٠ ن١ٚا ٥

َٜص١ٜ٠ٚ٠، ن١ ١َقبٛي١، ١ْتٝذ٣١ َٛخت١ب١ض٠ن١ف  ١ٖؾت٢ ن١َذل٠ ي١ غ١زا غ١ز، ن١ ١َ١٥ ي١ غ١ض٣ٚٚ ١٥ّ ض 
١َُٝ ١ٖض ب٪  َٞ نطا٠ٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ططْي٢ ب١ نٛايٝت٢ ١ْزضاب٢َ، ٥ َٝػت١ن٣١ ي ١َٜٓن١ف زٜاض٠ ن١ٚا ت ٚاظس١ٚ، ؾٛ
َٝؿ١نإ ١َُٜ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ن َٜعإ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ زَيٓٝا بٔ ي٠ٚ١، ز  ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ض 

َٝه٢ غذلاتٝص٣  َٜت٠ٚ١، ططؾت ٠ٚ١َُٝ زٚٚ باب١ت ٚ زٚٚ ١ٜ٫ٕ ز٠طط َٝؿ٣١ٜ١ ن١ٚا ض ٜٚٚسا ب١ْٝػب١ت٢ ٥ ١٥ٚ ن
٢َٝ نطز، ٥ٝٓذا ١ْب٢ْٚٛ  َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٥اَاش٣٠ ث َٝص٣١ٜٓ ٖ٪ناض٠نا١ْ، ٠ٚنٛ ب١ض  َٜص خا١ْ١ٜ، ي١ َ زض

س١تات٢ ت١غؿ١ٝٚ َٛعاي١د٣١ ١ٜ١ن١َري داض َٔ ي٠ٚ١ باؽ ز٠ن١ّ، ن١ ١ْب٢ْٚٛ ت٪ض ٣ ٥ا٠ٚض ٩ ٚ َ
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٢َُٜ نٛضزغتإ، ن١ ١٥ٜٚـ ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ض ٩ش٠ف  ٥ا٠ٚض ١ٜ٩نا١ْ ي١ ظ٩ضب٣١ ظ٩ض٣ ؾاضٚ ؾاض٩نه١نا٢ْ ١ٖض
َٜصخا١ْٜٔ، ثط ٩ش٣٠ غذلاتٝصٜٔ  َٜت٠ٚ١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥َا١ْ ثط ٩ش٣٠ ط١ٚض٠ٕ ثط ٩ش٣٠ زض ٢َٝ نطز، ز٠ط١ض  ٥اَاش٠ّ ث

َٝط ن١ ي١ض ٣ٚٚ زاضاٜؿ٠ٚ١ ١ٖقٝك١ت١ٕ ثط ٩ش٣٠  َٝػتا ب٪ صي١ْٚٛ، ثط ٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ؾاض٣ ١ٖٚي ظ٩ض ط١ٚض٠ٕ، ٥
 ٣٠َٛٝ َٝو خ١َيو، ١ٖتا ١٥ط١ض ب١ؾ ٍَ ن٪١ََي َٝه٢ ساظض٠ ٚ زٜعا٢ٜٓ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ي١ طؿتٛط٪ زأٜ ي١ط١ ١َٖٛٚ ؾت

(P.P.P َٜو ٠َٛٝض َٜت، ٥ٝٓذا ب١ ١َٖٛٚ ث َٝسا بهط ( ف ب٪َإ بهات، ٚات١ ب١ ثاض٣٠ ن١ضت٢ تاٜب١ت ب١ؾساض٣ ت
َٝط، ١َس١تات٢ َٛعاي١د٣١ غ َٜٝٛػت١ ت١ْٗا ب٪ ثط ٩ش٣٠ ٥ا٠ٚض ٣٩ ؾاض٣ ١ٖٚي ١ضٟٚٚ ١ٜى ًَٝاض ز٫٩ض ث

َُٝا٢ْ، ن١ ؾ١ب١ن٣١ ١ٜ١ٖ، ت٪ض ٣ ٥ا٣ٚ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ١َس١تات٢ َٛعاي١د٣١ ب٪  ٥ا٠ٚض ١ٜ٩نا٢ْ ؾاض٣ غً
َٜٔ ٚ ١ْط١ْ١ ز٠ضٜان٣١ ز٠ضب١ْسخيإ ٚ ١ْن٠ٚ١ٓ َٜٝٛػت٢  ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١َس١تاتا١ْ ت١غؿ١ٝ بهط تاصت١ض ٩، ث

ب١ غ١ض٣ٚٚ نٛاضغ١ز ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ ب٪ َٛعاي١د١ نطز٢ْ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١ٚاٚ ٖٝؿه١ض ٢ٜٚٚ ْاٚ زٖ٪ى 
َٝػتا ططؾت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚا  َٝه١ ي١ٚ غ١ضناٚا٣١ْ ن١ ض ٠ْي١ تا٠ٚنٛ ٥ ن١ ب١ْاٚ د١ضط٣١ ؾاضزا ز٠ض ٚات، ١ٜن

َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ١َتطغ٢ زَي ز َٜت، ١ٖتا٠ٚنٛ ب١ضنا٣ٚ زَي ١ْن١ٚتب َٜت ظٜاتط ي١ نٛاضغ١ز ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٣ ز٠ٚ ٠نط
َٜٝٛػتُٝإ ب١ ْعٜه٣١ زٚٚ  ١َُٝ ث َٝػتا ت١ْٗا ١ٖض غ٢َ ؾاض٠ ط١ٚض٠ن١، ناض٠غ١ضنطز٢ْ ططؾت٢ ٥ا٠ٚض ٩، ٥ ٥
َٝٓا٢ْ سه١َٛت ي١ّ غاَي١، ي١ّ زٚٚغاَي٣١ ن٪تاٜـ،  َٝهسا ن١ٚا بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ ًَٝاض ز٫٩ض ١ٜ١ٖ، ي١ ساَي١ت

َٜصا٣ ت٢ْ١َ١ ١٥ّ سه١َٛت١ ََٛهري ١ْب٠ٚٛ، ن١ ١َ١٥ ت١ْٗا ب٪ ط١ٜؿت٪ت١  غ٢َ ًَٝاض ز٫٩ض، ١٥ط١ضْا ب١زض
َٜت، ٣١٥ ١٥ّ ١َٖٛٚ بٛاض٠نا٢ْ تط، ن١ َٔ ت٥١هٝسّ ١ٖض  َٝو ت١ضخإ بهط َٝه٢ ناض٣ ٠ٚظاض٠ت َٝو ب٪ ب١ؾ ن١ضت

َٜع٠نإ ظ٠ضٚض٠ت٢ خ٪٣ خبات١ض ٚٚ، ١٥ط١ضْا زضى نطزٕ ب١ َ َٝو ي١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض  ٛؾه١ًٝن١ ١ٜ١ٖ، ناضنطز٢ْ ١ٜن
َٝه٢ ظ٩ض٣ ب٪ زٜعأٜ نطا٠ٚ، زٜعا١ٜٓناْٝـ ٥اَاز٠ٕ، ١ٖقٝك١ت١ن١ ططؾت٢  ب٪ ١ٜ١ٖ، ث٢ْ٬ ب٪ زاْطا٠ٚ، ب١ؾ
َٝت ن١ٚا ي١ ت١ؾدٝػ٢ ططؾت١ن١،  ناض٠غ١ض ١ْنطز٢ْ ١ْي١ ن١َت١ضعي١ٝ، ١ْ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ٚا ن١ؽ ب٪٣ ١ْنٛٚب

ْٗاٚ ت١ْٗا ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ١٥َا١ْ ثط ٩ش٣٠ ط١ٚض٠ٕ ي١ ض ٣ٚٚ ١ْي١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ٖ١ْس ٠ٚض١ْطرلاب٢َ، ب١َيهٛ ت١
َٜٝٛػت٢ زابري نطز٢ْ ٥اٚ ١ٖب٠ٚٛ، ض اغت١  ٣٠َٛٝ ١٥َا١ْ ثط ٩ش٣٠ ٚا ط١ٚض٣٠ ث زاضا٠ٚ١ٜٝ، ت١بٝع٢ ب١ ٖاٚؾ
َٝو ن١ٚا ططؾت زضٚغت  ٥ا٠ٚض ٩ ١َتطغ١ٝن٢ ظ٩ض ط١ٚض٣٠ ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ قَٛب١ي١ٜ١ن٢ ت١ٚقٝل نطا٠ٚ، ١ٖضنات

َٝه٢ ظ ٩ض ط١ٚض٣٠ زَي زضٚغت ز٠ب٢َ، ب٫َ١ّ ي١ ض ٜعب١ْسٜـ زابري نطز٢ْ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ي١ بهات، ططؾت
َٝو ن١َذل ي٠ٚ١ ١َبايػ٢ قٛضؽ  َٝؿ٠ٚ١ ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ق١ز٠ض٣٠ ن١ٚا َٔ باغِ نطز ي١ ١َب١ًغ١نإ، ؾت ث

َٝه٢ ٚا  َٜت، ٜاخٛز ٥اٚ ي١ ٥اغت ًَسض َٝ َٝؿ٣١ ن١ّ ٥ا٣ٚ ١ْٖ ن١ٚا بيات١ ؾاضٚ ت١ضخإ نطإٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ن
١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ َٔ  َٝػتا ي١ّ ساَي١ت١ ض ٜٚٚسا٠ٚ، ب١ؾ َٝػتا١ٜ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٝؿ٣١ ٥ ؾاض٩نه١نإ، ٣٠ٚ١٥ تط ن
َٝؿ٣١ ٥ا٠ٚض ١ٜ٩نا١ْ، غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥ا٠ٚ ب١ضي١ ت١غؿ١ٝ، ب٫َ١ّ ي١ ب١ضاَب١ضزا ن٢ نطا٠ٚ؟، َٔ  باغِ نطز، ن

١َُٝ ب١ ٠َٛٝضا٣١ْ ن١ٚا ي١ب١ضز٠غت زإ، ١َٖٛٚ  زٚٚثات ز٠ن٠ٚ١َ١، ١َٖٛٚ ١َس١تات٢ ٥ا٣ٚ ٥ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث
َٝػت١نا٢ْ َٛخت١ب١ض٣ ٥اٚ ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ ي١ زٚا٣ غ١ض١َٖيسا٢ْ  َٜعإ، ت َٝػتا٣١ْ ن١ٚا نطإٚ، ب١ض  ١٥ٚ ت
َٝو ٚ ي١ ١َٖٛٚ  َٝػتا١ْ ١ٖٕ، غذ٬تٝـ ١َٚدٛزٕ ي١ ١َٖٛٚ غاَي غهه٠ٚ١ْٚٛ ١ْب١ْٚٛ، ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚ ت

َٝو، َاْيا١ْ ي َٜت٠ٚ١، َاْي َٝػت٢ ١َٖٛٚ غ١ضنا٠ٚنإ ٚ ١َس١تات٢ ٥اٚ ز٠نط َٜو ت َٜهسا ب٪ ن١ْسداض ١ ض ٩ش
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١َٜٓ ي١ب١ضز٠غت زا١ٜ ن١ٚا ٢ٖ  َٜهٝـ ب١ ٚ ٣َٚٛ١ٖ ب١ َٛغت١َػ١ى ٚ ب١ ت١قاضٜط ي١ ب١ضز٠غت زإ، ١ْٖس
َٜه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ٣١َٜٓ ناض١َْس َٝه٢ تط٠، ١َ١٥ ١ْطرلا٠ٚ، ١َ١٥ ٚ ؾاض٠ٚا١ْٝ،  ١٥ّ نات١ف ١ْٝ، ض ٠ْي١ ٢ٖ غ١ضز٠َ

٣١َٜٓ ن١ٚا ب١ ض ٠زل٢ ٥ا٣ٚ تاْه١ض ب٪ َا٫َٕ  َٜو ز٠نات ي١ٚ ؾٛ ٢ٖ ٥ا٠ٚ، ن١ٚا ؾ١سػ٢ ٥ا٣ٚ تاْه١ض
َٜو  َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١ْٖس َٝت ب٢َ َ٪َي١ت ٥اٚ بيٛاظ ٣١َٜٓ ن١ٚا خ١َيو ب٪خ٪٣ به َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١ْى ي١ٚ ؾٛ ز٠طٛاظض

َٝؿ٣١ ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ، ططؾت٢ ١ْب٢ْٚٛ ت٪ض ٠نا٢ْ ٥اٚ، سه١َٛت ب١ ؾ١ض٢َ ب١ٖ٪٣ تاْه١ض٣ ٥ا٠ٚ٠ٚ  ط١ض ٠ى ن
َٜعتإ ١ْططّ، ١ٖض٠ٖٚا  ٥ا٣ٚ ب٪ طٛاغت١ْٚٛت٠ٚ١، ١َ١٥ؾ٢ ١َس١تات٢ تط٠، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ظ٩ض نات ي١ ب١ض 
َٜط٣ نطز٢ْ ١٥ٚ برلا٣١ْ  ن١ٚا برل٣ ض ٠زلري ي١ ٥ٝساض٣٠ سه١َٛت زإ، سه١َٛت خ٪٣ ٥ٝساض٣٠  ناٚز

َٝس َٝػت٢ ١ٖب٢ْٚٛ نً٪ضٟ ت َٜع د١ْاب٢ ز٠نات، ض ٩شا١ْ ت َٜعا٢ْ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ب١ض  َٜت، ن١ٚا ب١ض  ا ز٠نط
َٝت، ت١ْٗا ب١ض٠ْياضب٣٠ٚ١ْٚٛ ٖ٪ناض٠نا٢ْ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ  ١ْخ٪ؾ١ٝ، نً٪ض٠،  ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغتٝـ ز٠ظاْ
َٝسا ١ٖب٢َ، ١٥ط١ض٣ تٛٚف بٕٛٚ ٚ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ٖ٪ناض٣ ١ْخ٪ؾ٢  َٜٝٛػت٢ نً٪ض٣ ت َٜص٣٠ ث َٜو ض  ٚات١ ١ٖض ٥اٚ

ٍَ ٚ ب١ ؾ١ف ن٪ َِٝ طٛتٔ َاْيا١ْف نطإٚ، ب١ غا َٝػتا١ْف ض ٩شا١ْ نطإٚ، ٠ٚنٛ ث َٝت، ١٥ّ ت َٓٝ َٝسا ْاَ َٝطا٣ ت ي
َٜعا٢ْ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ غ١ٜطٜإ نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ضْا ي١  َاْيٝـ غذ٬ت١نإ ي١ب١ضز٠غت زإ، ْاظامن ب١ض 

١َٓٝٓٝ ب١ضز٠غتٝإ، ن١ٚ ١َُٝ ساظضٜٔ ١َٖٛٚ غذ١ًنإ ب َٝه٢ تط ٥ ا ي١ ظ٩ضتطٜٔ ساَي١تسا َاْي٢ ٚا ١ٖب٠ٚٛ نات
١ٜ٠َٛٝن٢ عاّ ي١  ١ٜ٠َٛٝن٢ ن١ّ، ب١ؾ َٜعطا ب١ؾ َٜص٣٠ ن١ّ نً٪ض٣ ي١غ١ض ٥اغت٢ ثاض %ف ن١َذل ب٠ٚٛ، 1ن١ٚا ض 

ٌَ، ن١َذل ي١ ١ٜى ث٪ٜٓت  َٝؿ٣١ ن١ّ نً٪ض٣ ١٥ّ غ١َج٣١ْ٬ ن١ ٠ٚضطرلإٚ ي١ غ١ز غ١َج ١ٜع٢ٓ ن
َٝري  ًَ َٝسا١ْبٛٚ ب٢َ، ب٪ ١٥ّ ساَي١ت١ف ن٢ س١ٚتٝؿُإ ١ٜ١ٖ، ن١ٚا ي٣٠ٚ١ بابب َٜٝٛػت نً٪ض٣ ت َٜص٣٠ ٠ٚنٛ ث ض 

 ٍَ ١َُٝ ب١ ٖاٚؾإ ي١ط١ ٍَ غ١ض١َٖيسا٢ْ ١٥ّ ٠ٚظع١ٝت٣١ ن١ٚا١ٜ١ٖ، ت١ُٝنا٢ْ ٥ نطا٠ٚ ز٠ّ ٚ ز٠غت ي١ط١
َٜط٣ نطز٢ْ ١٥ّ باب١ت١،  َٜه٢ ع١َ١يٝات٢ ب١ضز٠ٚاّ ب٪ ناٚز ت١ُٝنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ب١ زاْا٢ْ شٚٚض

َُٝا٢ْ ٚ ١ْ١ٜ٫ ن٪بْٛٚ َٜعطاض٣ غً ١َُٝٚ ثاض َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٥ ٣٠ٚ١ ٖاٚب١ف ي١ ْ
١َُٝ ز٠غتُإ نطز ب١ غ١ضزا٢ْ ١َٜسا٢ْ ب٪  َُٝا٢ْ ١٥صتاّ زضا، ض اغت١ٚخ٪ ٥ َٜعطا٣ غً ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نا٢ْ ثاض

َٜٓا٣١ْ زَيٓٝابٕٛٚ ي١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ، ن٪١ْٝت٢ َٛعاي١د١ نطز ١َٜٓنإ، ب٪ ١٥ٚ ؾٛ ٢ْ، ١ٖض ب٪ ت٥١هٝس ؾٛ
َٜت، ٥ا٣ٚ زٚنإ  نطز٠ٚ١ْ ي١ د١ْابتإ، ١٥ٚ ١٥ط١ض٣٠ ن١ٚا ١ٜ١ٖ، ت١بٝع٢ ن١ٚا ثذل باغ٢ ٥ا٣ٚ زٚنإ ز٠نط

َٝت، ١٥ط١ض خٛا١ْخٛاغت١ غ١ضنا٣٠ٚ  ١ٖ811ظاض ١ٖتا  711ثذل ي١  َٓٝ ١ٖظاض ن١ؽ، ٥ا٣ٚ زٚنإ ب١ناضز٠ٖ
َٝت١ ١٥ٚ غ١ضنا٠ٚ ثٝػ١، ض ٠ْي١ ب١ غ١زإ ١ٖظاض، ٜإ ب١ ز٠ٜإ ١ٖظاض خ١َيو تٛٚؾ٢ ١٥ّ  ٥ا٣ٚ زٚنإ بب

َٝت، خ٪ؾب١ختا١ْ ع١َس٠ٕ ٬ٝ٥ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ١ّٖ ١٥ٚ ب٬َٚب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ٠ٚ١٥ ْٝؿإ ْازات،  ١ْخ٪ؾ١ٝ بب
َٜت، خ٪٣ ي١ٚ  َٝيا٠ٚ ت١زقٝك٢ ١٥ّ ثاى نطز٠ٚ١ْ ز٠نط ن١ٚا ٥ا٣ٚ زٚنإ ثٝـ بٛٚب٢َ، نْٛه١ ي١ غ٢َ د

٣١َٜٓ ن١ٚا ز٠غت ب١ ت١غؿ١ٝ ز٠ن َٜت، ي١ تاغًٛد١ ؾٛ َٜت، ت٥١هٝس٣ ثاى نطز٢ْ ز٠نط ٌَ ٠ٚضز٠طرل َٜت، غ١َج ط
َٝت١ ١٥ط١ض٣  َٜص٣٠ نً٪ض ي١ّ ١َغاؾ١ٜ١ بب َٜت٠ٚ١، ١ْبازا زاب١ظ٢ٜٓ ض  َٜيا ي١ ١َس١ت١، زٚٚباض٠ ت٥١هٝس ز٠نط ي١ ض 

َٜت٠ٚ١ ٌَ ٠ٚضز٠طرل َٜـ زٜػإ غ١َج ، ي١ ططز٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا زٚٚباض٠ ٥ا٠ٚن١ َٛع١ض٠ظ ب٢َ ب٪ ثٝؼ ب٠ٚ١ْٚٛ، ي١ٚ
َٜت٠ٚ١،  ٌَ ٠ٚضز٠طرل َٜـ غ١َج َٜت، زٜػإ ي١ٚ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ا٣ٚ زٚنإ زاب١ف بهط َُٝا٢ْ، ث د٪ط١ف ي١ غً
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َٝو ي١ّ  َُٝاْٝـ زَيٓٝا ز٠ن٠ٚ١َ١، ي١ ٖٝض ١ٜن َٔ زَيٓٝاتإ ز٠ن٠ٚ١َ١ خ١َيه٢ خ٪ؾ١ٜٚػت٢ ؾاض٣ غً
َٜه٢ ث٪ظ٠تٝـ ي١غ١ض ١ٖب٢ْٚٛ ٖ٪ناض٣ ١ْخ٪ؾ٢ ن َٝو ١َس١تا١ْ ٖٝض ١٥َٛؾط َٝطاٚ غههٕٛٚ ي١ ٖٝض ١ٜن ٪ي

١ًَٕ ن١َذل َٛع١ض٠ظ٠ ب٪ ١٥ّ ٠ٚظع١،  ي١ّ ١َس١تا١ْزا ١ْٝ، ٥ا٣ٚ غ١ضنٓاض ١٥ٜٚـ خ٪ؾب١ختا١ْ ١٥غ
٢َٜٓ، زٚا٣ َٛعاي١د١ نطز٢ْ ٥ا٣ٚ زٚنإ، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ا٣ٚ زٚنإ ب٪  ١ٖض٠ٖٚا ب١َيي٣١ تطٜـ ي١غ١ض خاٚ

٢َٜٓ ز٠ٚض َٝو ؾٛ َٝو ن٪١ََي َُٝا٢ْ ب٪ ١ٜن ٢َٜٓ تطٜـ ن١ ض ٠ْي١  ي١ٚا١ْٚب١ض٣ غً ٍَ ٚ ن١ْس ؾٛ ن١َه١َا
َٜه٢ ١ٖب٢ْٚٛ ١ْخ٪ؾ٢ ي١ٚ  َٝػتا ٖٝض ١٥َٛؾط َٜت٠ٚ١، خ٪ؾب١ختا١ْ ١ٖتا٠ٚنٛ ٥ َٝس٠ن١ّ ز٠طٛاظض ٥ٝؿاض٠ت٢ ث
َٝه٢ ث٪ظ٠تٝـ ت١ؾدٝؼ ١ْنطا٠ٚ، ن١ٚات١ غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚنإ ي١ ١٥غاغسا  ْاٚنا١ْزا ١ٖض ١ْٝ، ٖٝض ساَي١ت

ٍَ ب٢ْٚٛ ٥اٚ ي١ غ١َ٫١تٔ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ َ َٝه١ َٝت، ١٥ط١ض٣ ت اْا٣ ١ْٝ٠ٚ١٥ ن١ٚا ت٪ض ٠نا٢ْ ٥اٚ ٖٝض ططؾت٢ ١ْب
َٝت، ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ ن٪ْذل٩َي٢ خ١َيو زاْري،  َٝت، ن١ٚا ططؾت ي١ٚ برلا١ْ ١ْب ؾ١ب١نات٢ ْاٚخ٪ ٖٝض ططؾت٢ ١ْب

ٍَ ١َٖٛٚ ٖ٪ناض٠نا٢ْ تط٣ ن١ٚ َٜعّ ناى خ١َيو ب٪خ٪٣ ي١ْاٚ َاَي٢ خ٪ٜسا برل٣ ١َٖيه١ْس٠ٚٚ، ي١ط١ ا بطا٣ ب١ض 
١َُٝ ن٢ بٕٛٚ؟، زٚٚباض٠ ت٥١هٝس نطز٠ٚ١ْٚ ت١ضنٝع نطزٕ  ٢َٝ نطز،  ١ْٖيا٠ٚنا٢ْ ٥ َٜه١ٚت ٥اَاش٣٠ ث ز.ض 
َٜص٣٠ نً٪ض٣ باؾ٠ٚ١ ٥اٚ ز٠طات١ ْاٚ  َٝٓا٢ْ نً٪ض، زَيٓٝا بٕٛٚ ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ب١ض  ي١غ١ض ١٥ّ خاَي٢ ب١ناضٖ

ؾ٪ٕ، ت١ؾعٌٝ نطز٢ْ ت١ُٝنإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ٖض ٖا٫َٚٚت١ٝى ت٪ض ٠نا٢ْ ٥اٚ، ٥ٝع٬ٕ نطز٢ْ شَاض٣٠ نطا٣٠ٚ ت١ي١
َٝيا١ٜى،  َٝو ي١ د َٝو، ي١ ن٪٫َْ َٜٓ َٝو ي١ ؾٛ ٚ ١ٖض ز٠ظطا١ٜن٢ ض اط١ٜاْسٕ، ١ٖض ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى ٚ ١ٖض ن١غ
َٝو ١ٖب٢َ ١َٖٛٚ ت٪ض ٠نا٢ْ ٥اٚ ي١  َٝه٢ ؾاضا١ٜ٠ٚ، ََٛهري ١ْٝ ٖٝض قٛزض٠ت َٜعإ ت٪ض ٣ ٥اٚ ؾت نْٛه١ ب١ض 

ٍَ،  21زَيٓٝاب٢َ ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ت٪ض ٣ ٥اٚ ١ٜ١ٖ ض ٠ْي١  ١ٜى ز٠قٝك١زا ٍَ، 31غا َٜط  41غا َٝـ ي١ش ٍَ ي١َ١ٚ ث غا
َٟ نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ت٪ض ا١ْ،  َٝت، ي١ ب١ضاَب١ضزا ثط٩غ٣١ ْٛ َٝههٕٛٚ ٖاتب ١٥ضظا زاْطا٠ٚ ٚ ض ٠ْي١ تٛٚؾ٢ ت

َٝه٢ ي١ ب١ضْا٣١َ َٔ بّٛٚ ب٪ د١ْابتامن  َٜط ٠ٚط٪ض ٢ٜٓ ١٥ّ ت٪ض ا١ْ ب١ضز٠ٚا١َ، ب١ؾ َٝػتا ي١ش خػت١ض ٚٚ، ٥
َُٝا٢ْ، ي١  َٝه٢ ظ٩ض٣ ت٪ض ٠ ن٪١ْنا٢ْ ٢ٖ ٥اٚ، زاب١ف نطز٢ْ ٥اٚ ي١ْاٚ ؾاض٣ غً َٞ نطزٕ زا١ٜ، ب١ؾ َٝب١د د
ب١ضْا٣١َ ثط ٩ش٣٠ ن١ ب١ ن٪َجاْٝا٣ ن٪ض٣ زضا٠ٚ، ي١غ١ض ق١ضظ٣ )داٜها٣( ٜابا٢ْ، ن١ ١٥ٚ ض ٩ش٠ خػت١ُض ٚٚ، 

َٜسا َٛعاي١د١ ز٠ب٢َ،  َٜٓا٣١ْ ن١ٚا ي١ ١٥غاغسا ت٪ض ٣ ٥اٜٚإ ١ْٝ، ١٥ٚا١ْف ٢ٖ ت٪ض ٠ناْٝـ ي١ٚ ١٥ٚ ؾٛ
َٜٔ، َٔ ب٪ ٣٠ٚ١٥  َٝب١د٢َ ز٠نط َٝػتا د َٝب١د٢َ نطزْسإ، ٥ َٜط د َٜهٝـ ي١ ش َٜهٝإ ي١ ث٬ٕ زإ، ١ْٖس ١ْٖس
١َُٝ ب٠ٚٛ، ي١غ١ض ١٥ٚ  ١َُٝ بطزَإ، ١َ١٥ ١ٖض ب٪ ب١ضناٚض ٢ْٚٚ ١ْٖيا٠ٚنا٢ْ ٥ َٝٔ ظ٩ضتطٜٔ ٠ٚقت ٥ ١َْي

٣ ب٪ زَيٓٝابٕٛٚ ي١ ٠ٚظع٢ ٥اٚ، ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ظ٩ضب٣١ ظ٩ض٣ باب١ت١نا٢ْ تط ي١ ثطغٝاض٠ناْسا ١ْٖياٚا١ْ
َٜعتإ ز٠خ١َ١ض ٚٚ،  ٖاتٕٛٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ َٓٝـ تٛٚؾ٢ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ ١ْمب ي١ ٢َ٫َ٠ٚ ثطغٝاض٠ناْسا ب٪ ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع٠نإ، ناى غٛثاؽ ب٪ د١ْا َٝس٠ن١ٜٔ ب١ ثطغٝاض٣ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  َٝػتاف ز٠غت ث مجاٍ ب٢ ٠ٚظٜط، ٥
 ، ؾ١ضَٛٚ.طاٖس
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َٜع طياٍ   طاٖس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝا٢ْ ز٠غت  َٝطا ١َٖٛٚداض٣َ ي١ ؾاض٣ غً ثطغٝاض٠ن١ّ ٠ٚ١٥ بٛٚ، ت١قطٜب١ٕ دٛاب١ن١ّ ٠ٚضطرلا، ب٪ن٢ ن٪ي
َٝؿد١ض ز٠ب٢َ؟، ثطغٝاض ٠ن١ّ ٠ٚ١٥ بٛٚ، َا٠ٚ ب١َا٠ٚ ز٠غت ث٢َ ز٠نات ي٣َٚ١ زٜاض ز٠ب٢َ، ب١ضْا١َٜإ ن١ٝ ب٪ ث

 ناض٠غ١ض نطزٕ؟، ١ٖض ٠ٚ١٥، ت١قطٜب١ٕ ١َ٫َ٠ٚن١ّ ٠ٚضطرلا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطٖات٢ٓ  َٜهِ ١ٜ١ٖ ب٪ ب١خ َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠ن١ّ، َٔ ب١ٖ١قٝك١ت ثطغٝاض ب١ض 

َٝهِ ثطغ١ٝ، ْػب١ت٢ تٛٚؾبٛٚا٢ْ  َٜهٝؿِ ١ٜ١ٖ ب٪ ناى زَيؿاز، ناى زنت٪ض طٝإ غ٥ٛاي َٜه١ٚت ٚ ثطغٝاض ز.ض 
َٝعاْ َٝعا١ْنإ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚا٣١ْ ن١ تٛٚف ب١ٜٓٚٛ ١ٜى خ َٜص٣٠ ي١ خ َٝطا، ض  ٔ؟، ٜإ ١ٜى ط١ض ٠نٔ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

ٚ ١ٜى ست١ي١ٕ؟، ١َب١غتٝؿِ ١ٜ١ٖ ي١ٚ غ٥ٛاي٣١ ن١ ي١ د١ْابت ز٠ثطغِ، دٛاب١ن١ ١٥ط١ض د١ْاب٢ دٛاب 
 بسات٠ٚ١.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز.ض   ب١ض
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ ٢َٝ ز٠َي َٝط٢َ ظاْػت٢ ث َٝه٢ ظاْػت١ٝ ي١ ت ١ًَغت١ض٣( ١ٜع٢ٓ ت٪ خ١ضٜت٣١ ؾٝع١ًٕ ١٥ٚ غ٥ٛاي١، غ٥ٛاي ٔ )ن
َٜطاب  ٍَ ب١ ظ َٝه١ َٝه١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بعا٢ْ ت٪ض ٣ ٥اٚ ت َٝٓٝت، ي١ ٥اظاز١ٜ ي١ ت٣ٚٛ ١َيٝه١، ي١ ط١ض ٠ن ؾاض٠ن١ ١٥ٖ
َٝه٠ٚ١ ١َْطزٕٚٚ،  َٜٓ َٝعإ ْري، ٖٝهٝؿٝإ ي١ ؾٛ َٝط ٖٝهٝإ ي١ٜ١ى خ ١َُٝ زَٜٛا١ْ ١ْخ ١ْب٠ٚٛ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥

َُٝا٢ْ ت١ٚظٜع بٕٛٚ، ظ٩ضب١ؾٝإ ١٥ٚ ط١ض ٠ى ١ٜ١ٖ ي١ ط١ض ٠ى ظٜاتط ٠، ب٫َ١ّ ب١عاّ ب١غ١ض ط١ض ٠نا٢ْ غً
َٝري ط١ض ٠ن١ ١ٖشاض ْؿ١ٓٝنإ، ٠ٚنٛ ٥اظاز٣ ٚ نا٢ْ نٛضز٠ٚ ١ٖٚاض٣ ؾاضٚ ١٥ٚا١ْ، ظ٩ض غٛثاؽ. ًَ  ط١ض ٠نا١ٜ١ْ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى زَيؿاز َٝهاْٝع٢َ ؾ١سػ٢ ٥اّٚ ي١ د١ْابت ثطغ٢، ٣٠ٚ١٥ ن١ ؾ١ضست نطز  غٛثاغت ز٠ن١ّ، ب١ض 
د١ْابت، دٛظ١٥ى بٛٚ ي١ ٢َ٫َ٠ٚ غ٥ٛاي١ن١، َٔ ١ٖض ٠ٚنٛ ب١خ٪ت ز٠ظا٢ْ ١َْٖٛسغ١ بّٛٚ ي١ ١َؾاضٜع٢ 

َٝؿإ ب١ ؾ١سػ٢ ٥اٚ، ن١ ب١ نً٪ض ز٠نطا ي١ ١َؾطٚع، ٣٠ٚ١٥ ن١ د١ ْابتإ ٥ٝػتٝعُازي ز٠ن١ٕ ١َغشٛق١، ث
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غاظ ت١عكِٝ ز٠نطا، غاظ٠ن١ ظ٩ض ت٥١ػرل٣ ظٜاتط بٛٚ، ١٥ٚ غاظ٠ ي١ غ١ز٣٠ ٖٝٓس١ٜ ز٠ٖات، ي١ ١َؾطٚع ز٠زضا 
ب٪ض ٣ ٥اٚ، ب٫َ١ّ ١َب١غت ي١ ؾ١سؼ نطزٕ ب١ ت١ْٝا ي١ْاٚ ١َؾطٚع ١ْٝ، د١ْابت ١ٖتا غ١ٜت١ض٣٠ ي١غ١ض 

َٜص٣٠ ؾ١سؼ نطز٢ْ ١٥ٚ ٥ا٠ٚ، ي١ ١َؾطٚع ب٢َ ن١ ْٝػب١ت٢ نً٪ض ي١ْاٚ ب٪ض ٣  ٥ا٣ٚ ١َؾطٚع به٣١، ز٠ب٢َ ض 
َٝت١ شٚٚض٣َ، ١٥ط١ض  َٝـ َاَي١ن١، ن١ ي١َاَي١ن١ ز٠ن ت٪ ن٪ْذل٩َي٢ ي١غ١ض ز٠ن٣١، ي١ ب٪ض ١ٜن٣١ ب٢َ ن١ ز٠طات١ ث

١ّ تاث٢ ن١ي١ْاٚ ب٪ض ٣ ١٥ٚ َاَي١ ؾهاب٢َ ٠ٚ١٥ عاٜس ب١خ٪ٜا١ْ، ١٥ط١ض ب٪ض ١ٜن١ ت١ي١ٚغ٢ ١ٖب٢َ، ٠ٚ١٥ ي١ ١ٜن
َٝسا١ٜ، ب٪١ٜ ز٠ب٢َ َٝهاْٝع٢َ ؾ١سػ٢ ٥اٚ ب١  َاَي١ن١ٜ١ زٜاض ز٠ب٢َ ن١ ْٝػب١ت٢ نً٪ض٣ ن١ْس٠ٚ ن١ْس٣ ت
١َُٝ خ٪َإ ي١ ت١ي١ٚؽ ٥ٝؿُإ نطز٠ٚٚ، ي١  ت١ْٝا ي١َ١ؾطٚع١نإ ١ْب٢َ  ٚ ب١ت١ْٝا ي١ تاْه١ض٠نإ ١ْب٢َ، ٥

إ نطز٠ٚٚ، ١َٖٛٚ ض٩ش٣َ َٔ خ٪ّ ب١غ١ض ز٠ن١مت ب٢َ ٥ا٣ٚ ٥ٝؿُإ نطز٠ٚٚ، ي١ ٥اٚ بط ٢ٜٓ ٥ٝؿطاظ ٥ٝؿُ
تاْه١ضَإ ؾ١سؼ ز٠نطز، نْٛه١ ١٥ٚ تاْه١ض٠ف ٥ٝشتُٝازي ١ٜ١ٖ َٛع١ض٠ظ٣ ثٝؼ ب٢ْٚٛ زَي ١ٖب٢َ، ٠ٚ١٥ 
َٞ ي٣٠ٚ١ ت٪ ؾ١ف ١َغس٠ض٣ ٥ا٣ٚ دٝاٚاظت ١ٜ١ٖ، برل٣ َا١ْ٫َ، ١َؾطٚع٢ ٥ا٠ٚ،  ١َٖٛٚ غ١ضنا١ٜ٠ٚ، ب

َٝػتا بٛت١ً، غ١ضؾا٢ْ شْا١ْ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ا َٜع ناى زَيؿاز ٥ ٣ٚ ث٢َ ١ْقٌ ز٠ن١ٕ، ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ غ١ضنا٠ٕٚ، ب١ض 
(َٜٔ َٝٓٔ ب٪ نً٪ض، ٥٪ظ٢ْ٩ ث٢َ ز٠ض َٝه٢ o3ي١ عاي١ّ ؾت١ن٢ ب١ناضز٠ٖ ( ٥٪نػذري، ٠ٚ١٥ ٥١ْٝدترلاع١، ١ْؾت

َٝػتا ٥اٚ ب١ نً٪ض ت١عكِٝ ْانط٣َ، ٥اٚ ب١ ٥٪ َٜت، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٥ ظ٩ٕ ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ١ْب١ نٛيؿ١ن٢ ظ٩ض ز
َٝت١ ) َٝو ز٠زات ز٠ب َٜت، ٥٪ غط٣، زٚٚ ٥اغرل٣٠ ٥٪نػذري ي (، عا١ًَن٢ ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ٠ٚ١ْت o3ت١عكِٝ ز٠نط

 َٟ ْٚ٪ ث٪ٜٓت ٠ٚ١ْت ٚ ْ٪، َٝهط٩ب٢ ز٠نٛش٣ ي١ْاٚ ٥اٚ، ٠ٚ١٥ ب١َ٪يٝسات٢ ظ٩ض غاناض ز٠نط٣َ، ١٥ٚ َ٪يٝسا١ْ ز
٣٠ٚ ن١ بس١ٜ٠ ١َؾطٚع٢ ٥اٚ، ١ٖض ي١ ١ٖٚا د١ْابت ١٥ط١ض ٥٪نػذ١ٓٝن٣١ ٠ٚضبيط٣، َٝهاْٝع٢َ ١٥

َٜط٣٠ ) د٪ٜٓت  ن٪ْذل ٩َي١ن٢ ظ٩ض ناى ي١غ١ض نٛؾت٢ ١َٖٛٚ ١ْٚع١ َٝهط٩بات١ن٢ ز٠ن٣١، نْٛه١ ب١ طٛ
َٝو  ٍَ ي١ غ١عات َ٪ْٝت١ض٣ ثط٩ططاّ( ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ )ْٜٛٝػٝـ ٚ ز٠بًٝٛ ٥ٝض ٥٪( ز٠نط٣َ، ١ٖؾت غ١ز َٓسا

َٝطاب٢َ ٜإ ب١ َٝهط٩ب١ن٢ تط، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا  ز٠َط٣َ ي١ عاي١ّ ب١ ْٝػب١ت ت١ي١ٚؽ، ٥ٝٓذا ب١ْٝػب١ت٢ ن٪ي
َٝؿد١ض ب٢  َٜت، ؾ١نِ ١ْٝ ي١ ن١ؾا١٥ت٢ د١ْابت ٚ ي١ زَيػ٪ظٜت، س١ظ ز٠ن١ّ ت٪ ز٠غت ث َٝػتا ٥٪ظ٩ٕ ب١ناضز ٥

١َٜٝ ت١عك١ُٝ، ب٪ ١َٖٛٚ ؾاض٠نا٢ْ نٛضزغتإ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٛاظ٠ ْٛ َٝٓا٢ْ ١٥ٚ ؾ  ي١ ٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜه٢ تط نطا٠ٚ، ب١زاخ٠ٚ١ ي١  َٝٛاظ َٜه٢ تط ن١ٚا ب١ؾ َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ٥ا١ْٖط خإ، َٔ ي١ ثطغٝاض غٛثاؽ ب٪ ت

َٝ َٝٛاظ٣ تط٣ ث َٜه٢ تط ١َ٫َ٠ٚن١ ثطغٝاضن٣١ ٥ا١ْٖط خإ ١ْٖاتبٛٚ ن١ٚا ؾ ٜٛػت نري، ب٫َ١ّ ي١ ثطغٝاض
َٜسا ت١ُٝنا٢ْ ؾ٢ْ١  َٜه٢ تط ي١ٚ َٝٛاظ َٝه٢ تط ٚ ٜإ ن١ْس ؾ ساظض نطا٠ٚ، ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ن١ْس خ١ت١ٚات
َٝٓا٠ٚ، تا٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥  ١َُٝ ت٥١هٝس ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ت١ْا١ْت ْا٣ٚ ١٥ٚ ٫َٚت١ ط١ٚضا١ْؾٝإ ب١صي١ْٚٛ ٖ ٥

َٝػتا نً٪ض  ١َُٝ تا٥ َٜت، نا١َؾ٢ ظٜاتط٠ٚ ن١َذل٠ ب١ض اغت٢ ٥ َٝهٝؿٝاْسا ٥٪ظ٩ٕ ب١ناضز َٜٓٔ، ١٥نٝس ي١ ب١ؾ ب١ناضز
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َٝٛاظ٣ ناضٜي١ضٕ، َٔ ْاتٛامن ؾ١ْٝ١ٕ  ١٥ٚ ب١ضاٚضز٠سلإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١ٖضزٚٚنٝإ د١ْابٝؿت ز٠ظا٢ْ ؾ
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ سٛن٢ُ ٠ٚ١٥ به١ّ، ١ٖقٝك١ت١ٕ نا٣١َ ناضٜي١ض٣ ظ٩ض تط ز٠ب٢َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ  غٛٚز ي١ ت

٥ا١ْٖط خإ ٠ٚضز٠ططّ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١غ١ض ٥٪ظ٩ٕ ٚ نً٪ض ١ٜ١ٖ، غ١باض٠ت ب١ َٝهاْٝع٢َ ؾ١سػ٢ ٥اٚ 
َُٝا٢ْ ٚ  َٝط، ٥ا٣ٚ غً َٝط ٚ ز٠ٚضٚضب١ض٣ ١ٖٚي ١َُٝ ي١ تاقٝي١ ١ٖٕ، ي١ ٥ا٣ٚ ١ٖٚي ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ي٣٫١ ٥ ب١ؾ

َٝري غٓٛٚض٣ ٥ٝساض٠ ًَ َُٝا٢ْ ن١ ١ٜ١ٖ، باب َٜت٠ٚ١، ٥ا٣ٚ زٖ٪ى ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ غً َُٝا٢ْ ز٠طط ٣ ط١ضَٝإ ٚ غً
َٜت، ي١ ١ٖض  ز٠ٚضٚب١ضٜـ، ب١ضز٠ٚاّ ثؿهٓري ب٪ ثط ٩ش٠نإ ٚ برل٠نإ ٚ ت١ْا١ْت َاَي١ناْٝـ ١٥صتاّ ز٠زض

َٜص٣٠ نً٪ض ٚ ) َٜت، ب١تاٜب١ت٢ ؾٝهاض٣ ض  َٜهسا ثؿهٓري ب٪ ثط ٩ش٠نإ ز٠نط َٝط (  ٚ ط١ٜاْس٢ْ ١ٖp.hَٛٚ ناتصَ
َٜو ثؿهٓري ناض٠با٢ٜ ٚ ثؿهٓٝٓ َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ب٢ْ١ٜ٫١ ن١ّ ١ٖؾت٣١ داض ٢ ؾ١ٜ١ًت٢ ٥ا٠ٚن١ف ١٥صتاّ ز٠زض

َٜصضاٚ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ساَي١ت٢ ثٝؼ بٕٛٚ ض ٜٚٚسا ي١ٖ١ض٠  ٢َٝ ب١ضْا١ٜ١َن٢ زاض  َٜت ب١ث ب٪ برل٠نإ ١٥صتاّ ز٠زض
١ٜ٠َٛٝن٢ ض اغت١ٚخ٪، ب١ضز٠ٚاّ ت َٜت ب١ؾ ١َٜٓن١ ز٠نط َٝو، ب١زٚازانٕٛٚ ي١غ١ض ؾٛ َٜٓ اقٝي٣١ ْا٠ْٚس٢ْ ؾٛ

َٜطٕ ي١غ١ض تاقٝي١نا٢ْ  ١َُٝ، تاقٝي٣١ ْا٠ْٚس٣ ت١ْسضٚغت٢ ناٚز ت١ْسضٚغتٝـ دي١ ي١تاقٝي١نا٢ْ ٥
١َُٝ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ١ّٖ ب١  َٜه٢ تط ت١زقٝك٢ ١ْتا٥ٝذ٢ ؾ١سػ١نا٢ْ ٥ ٠ٚ١َٜٓ داض ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥اٚ، ١٥ٚاْٝـ ز ب١ض 

َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ٚ غذ ١َُٝ، ١ّٖ ب١ ث ٬تا٣١ْ ن١ٚا ي٣َٚ١ ١ٖٕ، ١٥صتا٢َ طؿت ٠ٚضططت٢ٓ غ١َج١ًنا٢ْ ٥
َٜط٣٠ غتاْس٠ضزات٢ عرلاق١ٝ، ب١  َٝػتا ي١غ١ضتا غ١ض٣ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ثؿهٓري ز٠نط٣َ، ب١ طٛ ثؿه١ٓٝٓنإ تا٠ٚنٛ ٥

َٜط٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚا ي١ ) َٝه٢ ١٥ٚ ض اث٪ضتا١ْف ١٥ٚ ز٠ض١٥صتاَا١ْ ٜاخٛز ١٥ٚ w.h.oطٛ ( ث١غ١ْس نطإٚ، ٖاٚث
َٝ َٝو ي١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ ١ٖب٢ْٚٛ ض اث٪ضتا١ْٕ ١ٖتا٠ٚنٛ ٥ ػتا ١٥ٚ ؾ١سػا٣١ْ ن١ٚا نطإٚ، ي١ ٖٝض ١ٜن

(v.c َٚٝؿذلٜـ ض ٚٚمن نطز٠ٚ٠، ١٥ َٜٓا١ْ، ٠ٚنٛ ث َٝو ي١ٚ ؾٛ َٝؿإ ١ْزا٠ٚ ي١ ٖٝض ١ٜن َٝي١تٝع٢ ث ْ )
ب٪ ١٥ٚ غ١ضناٚا١ْ  ٣2112 غاَي٢  ١ٖ9تا٠ٚنٛ َاْي٢  2112ثؿهٓٝٓا٣١ْ ن١ٚا ي١ َاْي٢ ١ٜن٢ غاَي٢ 

١ٚ ثط ٩شا١ْ نطإٚ، ٣َٚٛ١ٖ ي١ب١ض ز٠غتسإ، ي١ ن٪٣ ١ٖظاضٚ ١ٖؾت غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ٜاخٛز ٥
َٝسا ١ْب٢َ ي١  َٜص٣٠ ثٝؼ بٕٛٚ ٜاخٛز ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١َضد٢ ت١ٚا٣ٚ ت ،  1.7% ٠، ٚات١ 1صي٣١ْٚٛ ٠ٚضطرلاٚ، ض 

َٜت ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ ض 1ث٪ٜٓت ١٥ٚ س١ٚت١، ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ن١َذل ي١  َٝت، %١ٜ، ت١بٝع٢ ز٠ب٢َ ناض بهط َٜص١ٜ٠ف ١ْب
 ٍَ َٜت، ي١ط١ َٜص١ٜ٠ن٢ ١َتطغٝساض ١ْٝ، ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ١َتطغ٢ زَي بهط ٠َٛٝض٠نإ ١َ١٥ ض  ب٫َ١ّ ب١  ١َٖٛٚ ث
َٝب١ٝٓٝن٣١ ٥ا١ْٖط خإ ب١ٖ١ْس ٠ٚضز٠ططّ، زٜطاغ١ؾ٢ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ١ٖضن٢ ي١  زٚٚثات٢ ٣٠ٚ١٥ َٔ ت

َٜػ٢ زَي ْان١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت زض ١َُٝزا ب  تٛاْا٣ ٥
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ .  ب١ض 
َٜٓ َٝٓا ١٥َط ٩،  ن٪ٕ ض  َٝطاٚ ت١عك٢ُٝ ٥اٚ، ْا٣ٚ ؾ١سػُإ ٖ َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ١َب١غت ي١ ن٪ي  ُاٜٞب١ض 

١َٜٓ، ب٫َ١ّ ي١ْاٚ ز٠ز١َ٠ ٖا٫َٚٚت٢، َٔ ن١ ؾ١سػ٢ ٥اٚ ز٠ن١ّ ي١ ب١ي٪ع١ ن٣١ ن١ ٥اٚ نٜٛٚت١ ْا٣ٚ، خاٚ



 183 

 ٢َٝ ًَ َِٝ زا١ٜ طٝإ َاَي٢ خ٪ت ب٪ض ١ٜى ؾها١ٜ، خ٪٣ ٖ٪ؾٝاض٣ ب٠ٚ١ ْانط٣َ ب َٜٔ ١ْٝ، ز٠َي ب١ي٪ع٣١ شٚٚض٣َ خاٚ
٣٠ٚ١٥ ١َخ٪ ٚ ٣٠ٚ١٥ ١َن١ٚ ١َن٠ٚٛ ٣َٚ١٥، َٝهاْٝع٢َ ؾ١سؼ زا١ُٝ٥ٕ ٥ٝت٦ُٝٓا١ْن١ ب٪ ب١ؾ١ض٣، 

 ض غٛثاؽ.١ٖض٠ٚنٛ دٝٗاظ٣ ظ٠خت، ظ٩
َٜع ز.١٥ضغ٫١ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿ٣١ نٛايٝت٢ ٚ  َِٝٓ، ز٠ضباض٣٠ ن َٔ نٛاض ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ز٠ٜاْه١َ١ ١ٜى ثطغٝاض، غٝاْٝإ ٚاظ زَي ز٠ٖ

َٝطان١ ز٠ن١ّ، ع١ضظّ ن٢َ١ ١ْخ٪ؾدا١ْ، ثؿه٢ٓٝٓ ز٠ض َإ ٚ ١٥ٚا١ْ بٛٚ، َٔ ثطغٝاض٣ تاٜب١ت ب١ ن٪ي
َٜعإ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظاض٠ت، ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ثرل٩ظ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ؾ١ض٣ََٛ)  ( ايٛقا١ٜ خري َٔ ايعالز١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ ب١ض 

َٜت، ض ٠ْ َٜػا١ٜ ز٠نط َٜػا١ٜن٢ ثعٜؿه٢ ي١ ١َٖٛٚ ْا٠ْٚس٠ ثعٜؿه١نا٢ْ زْٚٝا، ناض ب١ّ ض  ي١ ٚابعامن بٜٛٚت١ ض
َٝهت١ض٣ غ١س١ ب٢َ، ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ١َ١٥، ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ تاٜب١ت ب١  تاٜت٢ً ١٥غاغ٢ بٛاض٠نإ ٚ غ
َٝو، ١٥ٚ  َٝطاٚ ١ٖض ١ْخ٪ؾ١ٝن٢ تط٣ ي١ّ باب١ت١، ١٥ط١ض٣ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ض ٚٚ به١ْ١ ١ٖض ٫َٚت ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

َٝؿبٝٓٝا٣١ْ ن١ نطزٜٚٚا١ْ ن١ٝ؟، ٥اٜا ب٪ خ٪ثاضاغذي ي١غ١ض ١٥ّ ١َبس١٥٠ ي َٜػا ثعٜؿه٣١ٝ ن١ ث ١غ١ض ١٥ّ ض 
َٜهٝإ ْا٠ٚ، نْٛه١ س١شي١ٕ ي١ ب٢ْٚٛ  ٜٚكا٣١ٜ ز٠َي٢َ) خ٪ثاضاغذي ي١ ناض٠غ١ض نطزٕ باؾذل٠(   ١ْٖياٚ

َٝت٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ز٠ظطاٟ ض ٚٚب١ض ٟٚٚ نات١ ١٥ٚ نات نٛضتطٜٔ ٚخ٪ثاضاغت١ٓ، ن١َذلٜٔ ظٜإ   ن١ ١٥ب
َٜع ي١ ثطغٝاض ١َٖإ ت١ْسضٚغت١ٝ، ٠ٚظاض٠تٞ َٟ ؾاض٠ٚاْٝـ ٠ٚظٜطٟ ب١ض َٝؿبٝين ب٪ ن١ ١٥نط  ساَي١تا١ْ ١٥ّ ث
َٜعتإ َٝت١ ط١ؾتٝاضٟ زٚنإ غ١زٟ ١٥ن١ٕ، زٚنإ غ١زٟ ب١ ٥اَاش٠ ب١ض َٝت١ َٓاَيٞ غ١ض، ١٥ن  خ١َيو غ١ض، ١٥ن

َٝسا ١َي١ٟ َٝو   ١٥ن١ٕ، ت َٟ ١ٜ١ٖ ظ٠َاْ َٜت٠ٚ١؟ ٥اٚ ي١ٚ َٝـ ١ْخٛض  ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ٥اٜا ساَي١تا١ْ ١٥ّ بٝين ث
َٜت١ ؾاض ْاٚ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ٠ٚنٛ ت١ْسضٚغيت ض٠ت٠ٚٞظا  ٠ٚظاض٠تٞ خ٪ ب٫َ١ّ ١٥غت٪؟ ْاطط

َٜيطٟ ن١ ي٠ٚ١ٟ ب١ضثطغٝاضٕ ب١طؿيت تط ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ ١ْ١ٜ٫ ٚ ت١ْسضٚغيت  ساَي١ت١، ي١ٚ به١ٕ ض 
َٝو ١َٖٛٚ ي١ ٥اغا١ٜٝ، ظ٩ض ساَي١ت١ ١٥ّ بْٛٚٞ  َٛس١ز٠ز ثطغٝاضٟ َي١٦ز٠ٕ،١ٖ غ١ض ١ْخ٪ؾٝا١ْ ١٥ّ ٫َٚت

َٜو   ١ٜ٠ٚ١٥ َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاضٜإ ١٥ط١ض ٚ ساَي١تا١ْ؟ ١٥ّ ب٪ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ي١ ١ٜ١ٖ ث    نطز٠ٚٚ ث
 غٛثاؽ ز٠غت١؟ ي١ب١ض ب١ضْا١ٜ١َنٝإ ٚ ٠ٚقا١ٜ

َٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ-باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .زنت٪ض ؾ١ض٠١َ

َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝهٞ ١َٝٝ، غ٥ٛاي ١َُٝ ن١ نطز باغِ ١ٜن٠ٚ١َ١ ي١ َٔ ب١د ٞ  ،ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تٞ ٠ٚنٛ ٥ َٝهـ ٟ  ٠ٚظاض٠ت  تـ١ْؿٝع
١َُٝ ْري، ٔ  ض ٚٚزا٠ٚنـ١  يـ١  خ١بـ١ض  ت١ْسضٚغـٝت١،  ٖ٪ؾٝاضٟ ٥ٝؿ١ن١َإ ٥ ٟ  ض ٚٚزاْـٞ،  يـ١  بـ١ض  بـس٠ٜ  نـ١  ٥ـ٠ٚ١
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َٝػتا َٝٓا١َٚ ٥ ١َُٝ ن١ 2119/2111/2111/2112 ي١ ٠ْٚٛٚغطا ْٛٚغطا٠ٚ، ١َٖٟٛٚ ٖ  ن١ زٜاضزا١ْٟ ١٥ٚ ٥
ــتا َٝػ ــإ ٥ ــطز٠ٚٚ بازل ــإ ن ــٞ ٥اَاش٠َ َٝ ــ١ض زا٠ٚ، ث َٜع ١٥ط ــ١ض ــ١ض٩نٞ ب ــ١َإ غ ــ١داٍ ث١ضي ــسات َ َٞ ب ــ١ن ــ١ ٜ  ي

َُٜٓــ٠ٚ١ ْٛٚغــطا٠ٚنإ ٠َٜٛب١ضاٜــ١تٞ/ بــ٪ ٥ــ١َيٞ نــطا٠ٚ، 16/9/2111 يــ١ نــ١ ١٥خٛ  ز٠ٚضٚٚبــ١ضٟ ٥ــاٟٚ ب١ض 
َُٝاْٞ ٟ  تُٝٞ ،(خٛاضٚ زٚناْٞ ا٥ٟٚ ثط٩ش٠ٟ نٝؿ١ٟ)غً ٚ  ١ٜنـ١ ٞ  يـ١  ٥ـا ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت ٟ  ب١ض   خ٪ثاضاغـتين  ١ٜنـ١

ٍَ ت١ْسضٚغــيت َٜطٟ ٖ٪بــ١ٟ ي١طــ١ َٝس٠ضٟ َــ١ظيٛز) ؾــ١ٖٝس ١ْخ٪ؾــدا١ْٟ ت١ْسضٚغــيت نــاٚز  زٚنــإ يــ١( غــ
ــ١ضٚاضٟ ــ١ضزاْٞ 15/9/2111 ي١ب ــ١ظاٟ غ ــإ ق ــطز زٚناصي ــ٪ ن ــ١زٚا ب ــْٛٚٞ ب ــ١ٟ زان َٝؿ ــ١ٜإ ن  ٚ ٥اٚٚض ٩ن

ــ٪ض ٖــ١بْٛٚٞ ــ نً ــاٚزا، ١ي ــإ ٥ ــ١ٚت ب٪َ ــ١ٟ ز٠ضن ــ١ض ٠نٞ ٥ا٠ٚن ــرل٠شٕ ط ــ١ ث َٜتــ١ ن ــ١ض ١٥ض ش ــط٩ش٠ٟ غ ــاٟٚ ث ٥ 
َٝػـتا  ٖـ١تا  زٚنإ خٛاضز٠ٚ١ْٟ ٞ  ٖـٝض  ٥ َٜه َٝؿـ١ن١  ْـ١نطا٠ٚ،  بـ٪  ناض٠غـ١ض ٛ  ن ٟ  ٠ٚنـ  ١٥َـ١ف  َا٠ٚتـ٠ٚ١،  خـ٪

َٞ ططا١ْتاٟ ٚ غههٕٛٚ ث١تاٟ ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َتطغٞ َٟ ي ٞ  ١٥نط ّ  ب١تاٜبـ١ت ٚ  نـ١  ٠ٚضظ٠زا يـ١ ٚ  ٥ـا ّ  بـ١ض٠  نـ١
َٞ، ب٠ٚ١ْٚٛ َٝط٠ نْٛه١ ١٥ن ٟ  ٥اطـازاض  ب٪ تها١ٜ ١٥زات، ض ٚٚ ٠ٚضظا١ْزا ي١ّ ن٪ي ٞ  نطزْـ٠ٚ١  ث٠ٜٛ١ْسٜـساض  ٫ٜـ١ْ

َٝؿـ١ن١  نطزْٞ ناض٠غ١ض ب٪ ٟ  يـ١  ن َٝٓـاٚ ٕ  ت١ْسضٚغـيت  ث ٍَ  ٖا٫َٚٚتٝـا َٜـعزا،  ي١طـ١ َٝبـٝين،  ض  ٕ  ت َٜعتا  ٥اطـازاض  بـ١ض
 26/11 يـ١  2119 ،9/9 يـ١  19/26 ،23/7/2119 يـ١  15/16 ْٛٚغطاٚا١ْ، ١٥ٚ شَاض٠ٟ ب١ ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١

 ،5/8 يـ١  2145 ،21/5 يـ١  1349 ،14/4 يـ١  1115 ،18/11 ي١ 22/14 ،7/11 ي١ 21/23 ،2119/
َُٝـــ١ نـــ١ ْٛٚغـــطاٚا١ٜ١ْ ٥ـــ١ٚ ٖـــ١َٛٚ ١٥َـــ١ ،29/8 يـــ١ 2374 ،23/8 يـــ١ 2316 ،23/8 يـــ١ 2111 ٥ 

َٝيت  ٥ـ١خرلداض  ١ٖتا قٛضؽ، ٥اٟٚ ب١ غ١ٚظ٠ ٥اٚزاْٞ ١َٞؾت١ي ٥ٝٓذا ٥ا٠ٚض٩، ي١غ١ض نطزَٚٚا١ْ ٕ  ٜـ١ن  شْاصيـا
ٟ  نٕٛٚ ١٥ن١ٜٔ، غٛثاغٝإ ْاضز ٕ  بـ١  ١ٜنـ١  ْـاٚ َٝٓـأٜ،  بـ٪  ١ٜنـ١ٜا َُٝـ١  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  ٖ ٥  ٟ  ي١غـ١ضَا١ْ  ٥ـ٠ٚ١

َٝهــٞ ت١ْسضٚغــيت، ٠ٚظاض٠تــٞ ٚمت ٠ٚنــٛ صيْٛٚــ١ بــ٪ نطزَٚٚاْــ١، َٝهــ١ ض ٠زلــٞ ١٥َــ١ ٠ٚضطــط٠، ٠ٚظاض٠ت  يــ١ ١ٜن
َٜٓسْياناْٞ َُٝاْٞ،  ؾاضٟ خٛ ّ  ٥اٜـا  غـً ٞ  ؾـتا١ٜ١ْ  ٚ اٚز٠غـت ٥ يـ١ ٚ  ١ْخ٪ؾـ َٝتـ٠ٚ١؟  بـ٬َ َُٝـ١  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  ْاب ٥ 

ٕ  زَيٓٝا ب٪ ٚ نطزَٚٚا١ْ، ي١غ١ضَا١ْ ٠ٚ١٥ٟ ّ  بـٛٚ َٝطانـ١  دـاض٠  ٥ـ١ ٟ  ظ٩ض ن٪ي ٞ  باؾـذل٠،  2117 يـ٠ٚ١  تُٝـ١ناْ
َٝهٞ ب٪ ٚ ت١ْسضٚغيت َٜباظٜـ، ناى ٫َ٠َٚ َٞ ض  ١َُٝ ٚا١ٜ، ب١َي َُٝاْٞ ي١ْاٚ ب١ؽ صي١َْٚٛإ 72 ٥  ٠ٚضططتـ٠ٚٛ،  غً

َٝٞ ب١ ١٥طٝٓا  بهـ١ٕ،  زاٚاٟ ١٥تٛأْ غ٥ٛاي١ناْٝؿتإ ْٛٚغطاٚا١ْٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ٚ ١َٓ ٫ٟ ْٛٚغطاٚا١ْٟ ١٥ٚ ث
َٝٓت٠ٚ١ ب١ ١٥تٛامن ١َُٝ بس٠ٚ١َ٠، دٛابٝإ ز٩ن٪َ  غٛثاؽ ٠ٚضططت٠ٚٛ، صي١َْٚٛإ 198 َاْي١ ١٥ٚ ٥

َٜع  :عبسايععٜع عُط ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜع خٛزٟ ٚابعامن َٞ طٜـ٠ٚظٜ ب١ض ٟ  ن١ ١َ١٥ٟ بها ق١ْاع١ت ١٥ب َٞ  ٥اَـاش٠ ٕ  ثـ ٞ  ْـ١  نـطز ـ  ث٬ْـ َٝ  ٠ٚخـيت  ثـ
 نــ١ْس تــ١ْٗا زاضاْــ١، ١َتطغــٞ ١ْخ٪ؾــ١ٝ ٥ــ١ّ ساَيــ١تٞ بْٛٚــ٠ٚ١ٟ ض ٚٚ بــ١ ض ٚٚ ١٥طــ١ضٟ بــ٪ بــٛٚ ٠ٚظاض٠ت

َٜو ٟ  ١٥ط١ضٟ ب٪ نطز ي٠ٚ١ باغِ َٔ نطز١ٜٚٚتٞ، ٥ا٠ٚض ١ٜ٩ن١ ن١ْس ب٪ بٛٚ ْٛٚغطاٚ ٞ  ب٬َٚبْٛٚـ٠ٚ١  ْٛخ٪ؾـ
َٝطا تٞباب١ ٟ  ١ْخ٪ؾ١ٝنٞ ١ٖض ٚ نٛي ٞ  تـط ٟ  زاض ١َتطغـ ٞ  ١ْخؿـ١ ٞ  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ َُٜ ٕ  ٖـ١ض  نٛضزغـتا
ٟ  ب٪ ٜٚكا١ٜٕ ن١ ١ْٖياٚا١ْٟ ١٥ٚ ٚ ب٠ٚٛ؟ نٞ َٜع ّ  ثـاض ٞ  ساَي١تاْـ١  ٥ـ١ َٜه١  نـ١ْس  ١٥َـ١  بـ٠ٚٛ؟  نـ  ْٛٚغـطاٚ

َٝهٞ خ٪ؾيَب ز٠غتإ َٞ بطٜيت ١َ١٥ ١٥ط١ض ١ٖضن١ْس نطز٠ٚٚ، باؾتإ ؾت َٜهٞثط ٫َ٠ّٚ، ي١ ب  زضٚغـت  تـط  غٝاض
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َٞ ١َٝٝ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ١ٜ٫ْٞ ٥اٜا ن١ ١٥ب َٞ ي١ ٚ ١َ١٥؟ ١ْزا٠ٚ١ْٟ ٫َ٠ّٚ ي١ ن َٞ د ّ  ١ْنطزْٞ ب١د  ٚ ١٥ضنـ١،  ٥ـ١
َٝــ٠ٛ ٖــ١ض ١ْتٝذــ١ يــ١ ٠ٚظاضت، ٠ٚنــٛ ساَي١تــ١ ٥ــ١ّ ْــ١ٖاتين ب١ز٠َــ٠ٚ١ َٞ يــ١ ١٥بٓــ٠ٚ١ بــ١ضثطؽ ٥ َٞ دــ  بــ١د

َٞ ٠ٚظٜطإ ١٥صت١َْٛٞ ي١ ن١ بط ٜاض٠ن١ ١ْنطزْٞ َٞب د َٟ ١د َٝهٞ ٜإ ْانط  غٛثاؽ ١ٜ١ٖ؟ تط ١ٜ٫ْ
َٜع   ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .اٜٛب ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع  (:٥اضاّ)ْعُت اٜٛب ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜع نطز٠ٚ١ْن١ٟ ض ٕٚٚ ي١ ٔ  ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ ب١ض َٝو  َـ ِ  ن٪َـ١َي ٚ  ٠ٚضطـطت،  ٫َ٠َٚـ  يـ١  ثطغـٝاض٠نامن  ٖـ١َٛ
ٟ  بـ١  نـ١  ١ٜ١ٖ غ١ٚظا٠ٚ١ْ ب١ٚ ع٬ٝق١ٟ ظٜاتط ن١ نطز باغٞ ن١ ٪١٥ن٠ٚ١َ١ن ١٥خرلزا ثطغٝاضٟ  قـٛضؽ  ٥ـاٚ

َٟ، ٥اٚ ٟ  ١ٖض٠ٖٚا ٚ ز٠زض ّ  ثـٝؼ،  ٥ـاٚ ٞ  ٥اٜـا  بـ٫َ١ ٞ    ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ٚ  ب١ضاَبـ١ض  نـطز٠ٚٚ  ٥ٝذطا٥ـات  ٥ـ١
َٜهٝؿِ زٚاٜٞ ١ٖب٠ٚٛ؟ ن١َت١ضخ١َٝ١ٜإ ١٥ّ ن١ زاَٛز٠ظطاٜا١ْ  غٛثاؽ ، ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ ب٪ ١ٜ١ٖ ثطغٝاض

َٜع   ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 
 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٞ،  ١٥طـ١ض  ن١َت١ضخ١َٞ بْٛٚٞ ب٪ نطز٠ٚٚ زضٚغت ٠ٚظاض٠ت ي١ با٫ََإ يٝص١ٜ١ْنٞ َُٝـ١  ٖـ١ب ٕ  نـ١  ٥  ٥اَاش٠َـا
َٝسا َٝ ن١ غ١ب١با١ْٟ ١٥ٚ ث ٟ  ب١ْٚٛتـ١  ػتا٥ َُٝـ١  ث١تانـ١  ٖـ٪ َٜو  ٥ ٕ  نـ١ْسداض َُٝـ١  ٚ نـطز٠ٚٚ،  بازلـا ٥  ٞ  ٫ٜـ١ْ

ٕ  ٚتَٛٚا١ْ ١ْبٜٛٚٔ، ١َْٛؾٝع َٝتـ٠ٚ١،  غـ١ٚظ٠  بـ١  غههـٛٚ ٕ  بـ١  ب١٥ٚ٬َب َٝتـ٠ٚ١،  خـٛاضز ّ  ب١٥ٚ٬َب ٍَ  بـ٫َ١  ي١طـ١
ــسا ــ١نٞ ٠ٚ١٥ؾ ــإ يٝص١ْٜ ــهٌٝ با٫ََ ــطز٠ٚٚ ت١ؾ ــ٪ ٚ ن ــٛض ب َٝ ــ٠ٚ١ٟ ٖ ــ١ بْٛٚ ٍَ ث١تان ــ١ ــ ي١ط ٠َٜٛب١ضاٜ  ١تٞب١ض

َُٝاْٞ، خ٪ثاضاغتين ت١ْسضٚغيت ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ٚ غً َُٝاْٞ، ت١ْسضٚغيت ؾ١ضَاْي١ٟ ب١ض َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ غً  ١٥ن١ٜٔ، ي
ٞ  ؾـ١سؼ  يـ١  غـٛاخ،  ٠ٚضطـطتين  ي١ ن١َت١ضخ١َٝ١ى ١ٖض ١٥ط١ض ٞ  ٠ٚضطـطتين  يـ١  ٥ـاٚ،  نطزْـ َٞ،  ظٝػـ  بـ١  ٖـ١ب

١َُٝ زَيٓٝا٠ٚ١ٜ  غٛثاؽ ١٥ن١ٜٔ، ٥ٝذطا٥ات ٥
َٜع   :٩نٞ ث١ضي١َإ/غ١ضباٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .٥اضاّ ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع  (:٥اضاّ) ْعُت باٜٛ ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜع ١َٜٓناْٝؿٞ ن١ نطز باغٞ خ٪ٟ ٠ٚظٜط ب١ض َٝؿإ ٚ ٟ  ب١ غ١باض٠ت زأٜ ث ٞ  ١َغـ١ي١ ٟ  بـ١  غـ١ٚظ٠  ٥ـاٚزاْ  ٥ـاٚ
َٝـ ي١َ١ٚ ١ْنطا٠ٚ ٥ٝذطا٥ات ب٪ قٛضؽ، َٝتـ١  ظاْٜٝٛا١ْ ن١ ث ٟ  ١٥ب ٟ  ٖـ٪  ٖـ١ض٠ٖٚا  ٚ ؾـٞ؟ ١ْخ٪ ب٬َٚبْٛٚـ٠ٚ١

َٜي١زإ َٟ قًٝاغا٠ٚ١ْ ي١ ٥اٚ ن١ ب٠ٚ١ٟ ض  َٜٝٛػت ن١َت١ضخ١ُٝ، خ٪ٟ ٠ٚ١٥ ن١ َا٫َٕ، ب٪ بدل َٜهٞ ْانا ث  تـط  داض
َٝه٪َي٠ٚ١ٟٓٝ َٟ ي١غ١ض ي  .بهط
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َٜع   ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ
َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  .ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض 

١َُٝ ت٥ٞٝذطا٥ا ٞ  ت١ْٗا ٥ َٟ  ْٛٚغـطا٠ٚ،  ٥ٝذطا٥ـات ٞ  بـ٪  ٥ـ١نط َٟ  ث٠ٜٛ١ْسٜـساض،  ٫ٜـ١ْ  بـ٪  قاضيكاَٝـ١ت،  بـ٪  ٥ـ١نط
َٝو،  ١ْى ٚ ؾاض٠ٚاْٞ، ظٜاز٠ض ٩ٜٞ ب١ؾٞ  غٛثاؽ ٚ نطز٠ٚٚ، نٝتاسيإ داض ن١ْس٠ٖا نٝتاب

َٜع   :/غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ اظيس.ز

َٜع  :٠ٚضتٞ اظيس.ز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ نٞغ١ض٩ ب١ض

َٜع ٠َٜٛب١ضٟ َرلإ ناى ب١ض َُٝاْٞ ي١ ت١ْسضٚغيت ؾ١ضَاْي١ٟ ب١ض   ٠ٚ١٥ٟ زا ض ٩شْا١َْٛٚغٞ ن٪ْيط١ٜ٠نٞ ي١ غً
ٚ  بـ٪  قًٝاغـا٠ٚ١ْ  ي١ ١٥نا ٥اٚ بطزْٞ ١َغ١ي١ٟ ي١ باؽ ن١ نطز٩ت٠ٚ١ زٚٚثات َُٝاْٞ،  ْـا ٍ  ١٥َـ١ف  نـ١  غـً  عـ١
َٟ، ق١ز٠غ١ ب١ٜا٠ٚ١ْٝ ي١ ١٥غاؽ  ْـ١نطا٠ٚ  زابري ثاى ٥اٟٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ي١ٜ١ب١َي ب١ضاغيت ١َ١٥ف ١٥نط

َُٝاْٞ، ؾاضٟ ي١ ٖا٫َٚٚتٝإ ب٪ َٝه١ ١َ١٥ف ن١ غً  ٥اَاصت١ ١٥ّ ب٪نٞ ؾاض٠ٚاْٞ، ٠ٚظاض٠تٞ ٥اَاصت١ناْٞ ي١ ١ٜن
َٝػتا تا ٥ َٞ َٞ د  غٛثاؽ. ١ْخ٪ؾ١ٝ؟ ١٥ّ ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ٖ٪ٟ ب٪ت١ ن١ ١ْنطا٠ٚ ب١د

َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 
 :٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝهٞ ٠ٚضططتين َٜي١ ب٪ ٜإ ٜٚكا٥ٞ ٥ٝذطا٥ات َٝو ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ططتٔ ض  َٞ  ٠ٚ١٥ ٠ٚبا٥ َٜـتين  بـ١  ْاط١ٜـ١ْ ٔ  ز  َـ
َٝهط اٟ ٖا٫َٚٚتٝإ، ْاطات١ ثاى ٥اٟٚ ن١ٚا َُٜ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ت َٝٞ ب١ نٛضزغتإ ١ٖٞض ٕ  5 يـ١  ٥اَاضا١ْ ١٥ٚ ث  ًَٝـ٪

َٝو ١ْ ن١ؽ َٞ ب١ ن١غ َٝت، ٥اٚ ب َٞ ب١ ن١ؽ نْٛه١ ز٠شٜ ّ  ْـ١  ٚ ْـاشٟ،  ٥اٚ ب ٚ  خ١َيهـ١ف  ٥ـ١ َٜص٠ٜـ١  بـ١ ٟ  ض   ٥ـاٚ
َٜيَت، ثٝػــٞ َٜــطإ َٚياتــ١ ٥ــ١ّ ٚابٛاٜــ١ ١٥طــ١ض نــْٛه١ ٥ــ١زض َٝهٞ ٖــ١بْٛٚٞ ٥ــ١بٛٚ، ٚ ٍَ ساَيــ١ت  يــ١ نــطاٚ نــ٪ْذل ٩

َٜو ٖٝض ب١ نطا١ٜٓ، س١غط ظ٩ض ١ناْٞغ١ب١ب ن١ٚا ١ْخ٪ؾ١ٝى ٠َٛٝض  يـ١  خـ١َيو  ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ْري قٝاؽ ث
َُٜٞ َٞ نٛضزغتإ ١ٖض َٞ ثٝػٞ ٥اٟٚ ٜإ ٥ا٠ٚ ب َٜو ١٥َا١ْ ١٥طات، ث  ١ٖتا خ١َيو خ٪ ٜٚكا٥ري، ٥ٝذطا٥اتٞ ١ْٖس
ــ١ْع غــ١ٚظ٠ يــ١ ١ٖتاٜــ١ َ ،َٟ ــساْٞ ْــانط َٝ ــري ٚ غــ١ٚظ٠ ث١ض٠ث ــ١ٟي١ب١ضْا ١٥َاْــ١ف ٚ خــ٪ضاى نطزْــٞ زاب َ 

َٝهٔ، ظضاع١ ٠ٚظاض٠تٞ ٚ سه١َٛت َٞ، زضٚغت ٠ٚظعٝو ن١ ب٫َ١ّ ١ٖز٠ؾ َٞ ؾرلْٞ خ٪ ١٥ب َٟ  َـ١ْع  نات  يـ١  ٥ـ١نط
َٝ َٞ  خـ١َيو  ١ْٝ ٠ٚ١٥ َاْاٟ و١ْخ٪ؾ ٞ  ١ٖتاٜـ١  تـا  ْـاب ّ  ؾـرلْ ّ  خبـٛا،  ٫َٚتـ١  يـ١ ٞ  بـ٫َ١  نـْٛه١  ١٥َـ١  ٖـ١بْٛٚ

َٝػتا تا ز٠قٝل ٚ زضٚغت غ١ضنا٠ٚن١ٟ َٝري  ٠ٚزَيٓا١ٜ ب١ ن١ ١ْز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١ ٥ ًَـ ٟ  ١٥َـ١  ب ٞ  ٖ٪نـاض ّ  غـ١ض٠ن  ٥ـ١
َٟ، َٛعاي١د١ ١َ١٥ٜإ بع٠بت ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ١ْخ٪ؾ١ٜ١ٝ َٞ  بهط ٕ  يـ١  ٜـ١ن ٚ  ٖ٪ناض٠نـا ٕ  ٥ـ١ ٚ  نـ١  ٥اٚاْـ١  ؾـه١ً  بـ١
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٠ٚ١٥ ،َٜٔ ٍَ ي١ناتٞ ٚ ز٠نط َٝؿتين ٜإ نطزٕ ن٪ْذل ٩ ٕ  بـ١  ٥ـا٠ٚ  ١٥ّ زاْٞ ١ْٖ ٞ  ١٥نٝـس  َـا٫َ ٕ  بـ١زا٥ًٝ  بـ٪  تطَـا
َٞ خــ١َيو خــ٪ نــطزٕ عــ١ضظّ ٠ٚنــٛ نــْٛه١ ٖــ١ٕ، َٝتــ٠ٚ١، ٥ــاٚ بــ َٓٝ َٝت، تــطٟ ث٬ْــٞ ؾــاض٠ٚاْٞ ْاَ  بــ٫َ١ّ ٥ــ١ب

َٝت١ ٥ا٠ٚ ١٥ّ غ١ضنا٠ٚن١ٟ  .ٖا٫َٚٚتٝإ ت١ْسضٚغيت غ١ض ب٪ ١َتطغٞ ْاب
َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ/ باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .٥اضاّ ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع  (:٥اضاّ) ْعُت اٜٛب ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜع ١ْٖيا٠ٟٚ ١٥ٚ ٕ  اىن ب١ض ٞ  َـرلا َٞ  باغـ ٌ  نطزبـ َٜع  ٥ـ٠ٚ١  نـْٛه١  ْـ١ب٠ٚٛ،  قاٜـ ٟ  بـ١ض  نـ١  ت١ْسضغـيت  ٠ٚظٜـط
َٞ ٚ ٥ا٠ٚ، ب١ٚ ١٥نا ي٠ٚ١ باؽ َٛخت١ق١ ٠ٚظٜطٟ َٟ،  قًٝٝاغـا١ْ  يـ١  نـ١  ٠ٚ١٥ٜـ١  ٥اٚاْـ١  ي١ٚ ١ٜن َٝٓط  ب٪ٜـ١  ٥ـ١ٖ

ّ  ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ٖ٪ناضٟ ١َ١٥ ن١ زٜاض٠ ض اؾهاٟٚ ب١ ظ٩ض َٟ  ت١غـؿ١ٝ  نـ١  ١ْخ٪ؾـ١ٜ١ٝ  ٥ـ١  ١ْهـ١ض ت بـ١  ٚ ْـانط
 .ٖا٫َٚٚتٝإ ب٪ ١٥ض ٚا

َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ/ باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 
 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ:ضؾٝس ١١َس ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ نات ٖٝض ٟ  ١ْنطاٚ ثاى ٥اٟٚ غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ ٖٝض سه١َٛت ٥اطازاضٟ ب١ ٜإ ض ٠زلٞ ؾ َٜيـ١ َٞ  ض   ثـ
َٝت ٥اٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٜإ ١زضا٠ٚ،ْ َٞ، ثاى َا٫َٕ ب٪ به َٜهٝـ ٠ٚنٛ ١٥ن٠ٚ١َ١ زٚٚثاتٞ ب٫َ١ّ ١ْب َٜع  ٥ٝؿاض٠تٞ ب١ض

َٞ َٝو نطز ث َٞ ١ٜن َٝت١ ١٥نات ١َي١ٚاْٞ زٚنإ ز٠ضٜان١ٟ ي١ ١٥ن َٜت٠ٚ١ ٚ َٝهط٩ب١، ١٥ّ ١َٖييطٟ ١٥ب  ١٥نٞ ز
َٝهٝـ ي١ ٟ  بـ١  ٚ ١٥خٛا ْإ ١َت١ع١َ ٞ  ٥ـ٠ٚ٠ٚ١  ٖـ٪ ـ  ٞن١غـ  نـٛاض  ْـ١قً َٞ،  تـطٜ َٜيـ١  ٥اٜـا  ٥ـ١ب ٔ  ض  ّ  طـطت  يـ١

َٝٓاْٞ ٜإ ١َغا١ْ٬ٝ٥ ٚ  ٚ نطا٠ٚ ٥ٝع٬ٕ ن١ٚا ١ْنطا٠ٚ ثاى ٥اٟٚ غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ ب١ناضٖ َٞ  خـ١َيو  ٖـ١َٛ  ٥ـ١ظاْ
ٟ  ن١ خ١َيه١ٟ ١٥ٚ ٚ خٛضاْس٠ٚ١ْ؟ ب٪ ١ْٝ ؾٝاٚ غ١ضنا٠ٚ ١٥ٚ َٜـين  بـ١ناض ٞ  بـ١  ز َٜه َٝٛاظ ٞ  ؾـ ٟ  ْاٜاغـاٜ  بـ١ناض

َٜيَن، َٝو ب١ٜاْٞ ١٥ط١ض ز َٞ، زا َاَي١ن١ٟ ب١ضز٠َٞ ب١ ١َداضٟ ١ٜن َٞ ١٥ن َٝو به َٝيَن ١َداض١ٜن١ ي١ ٥اٚ ت١ؾت  ب
َٜط خبات١ ٞ  تٛٚؾٞ ٖ٪٠ٚ١ٜ ب١ زا خ٪ٟ َاَيٞ ي١ْاٚ غ١ٚظ١ٜ٠ى ش َٞ  بـيَب،  ١ْخ٪ؾـ َٜعإ،  ١٥َـ١  خـ٪  ٥ـ َُٝـ١  بـ١ض ٥ 

ٞ  سه١َٛت ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غتُإ ٟ  ٚ نطزٜٚٚـ١ت َٜيـ١ َٝـسا٠ٚ  ض  ٞ  ب١ضثطغـ١  ٚ ث َٝـ َٝ نـْٛه١  ١٥َـ١  ي  يـ١  هـ١ ١ٜن
ــا٠ٚنإ ــ١ٟ غ١ضن َٜي َٞ ض  ــ َٜت ي ــ١طرل ــ١زًٜٞ ٚ ٥ ــ٪ ب ــ٠ٚ١ ب َٜت ــ٪ ١٥ز٩ظض ــ٠ٚ١ٟ ب ــاظ ٥ ــ١ سٝؿ ــ١ض ي ــيت غ  ت١ْسضٚغ

َٟ ٖا٫َٚٚتٝإ  غٛثاؽ. .بهط
َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .اظيس.ز ؾ١ضَٛٚ
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َٜع  :٠ٚضتٞ اظيس.ز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜع ب٪ ثطغٝاض٠نامن ٍَ ضٚغيتت١ْس ٠ٚظٜطٟ ب١ض َٝطٖاتين  ي١ط١ ٚ  بـ١خ ٕ  ٖـ١ضزٚ َٜعٜا ٟ  بـ١ض  ٚ ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظٜـط
َٜعإ ٖــ١ضزٚٚ ٠ٚنــٛ ١ٜنــ١ّ، ثطغــٝاضٟ ؾــاض٠ٚاْٞ، ٠ٚظٜــطٟ  ؾــاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜــطٟ ٚ ت١ْسضٚغــيت ٠ٚظٜــطٟ بــ١ض
َٝت٠ٚ١ ٥اٚ ١َغ١ي١ٟ ب٪ ٖ٪ناض٠ن١ ظٜاتط ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ط١ضنٞ نطز٠ٚ٠، ض ْٚٚٝإ َٜٓ  تٛٚف ي١ ١٥ط١ض 

َٝطا، ١خ٪ؾْٞ ب١ بٕٛٚ ّ  ن٪ي ٞ  بـ٫َ١ ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت ٞ  ب١ض  ٞ  يـ١  ؾـاض٠ٚاْ َُٝاْ ٔ  ٚ ١٥ن١ْـ٠ٚ١  ض ٠ت ٥ـ٠ٚ١  غـً َٝ  يـ١  ٥ـ١َي
َٝت٠ٚ١ٝ ض ٟٚٚ َٝؿ١ٜ١نٝإ ٖٝض نٛاي ٞ  بـ١  ٚ ْٝـ١،  ٥ـاٚزا  يـ١  ططؾت١ن١ ٚ ١ْٝ ن َٝـ ٟ  ث  ن١ٚاٜـ١  دٝٗاْٝـ١،  غـتاْساضز

َٟ َٝري ١٥نط ًَ ٕ زا ٠ٚى ١ْخ٪ؾـ١ٝ؟  ١٥ٚ ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ١ٜ١ٖ تط ٖ٪ناضٟ ب ٞ  ٚ ٚز٠ضَـا  نـٛٚ،  ب١غـ١ض  خـ٪ضان
َُٜٞ ي١ بٝاْٞ خ١َيهٞ بْٛٚٞ ٜإ ـ  2117 غاَيٞ نْٛه١ نٛضزغتإ، ١ٖض ٚ  نـ١  ٜـ  ب٬َٚبٜٛٚـ٠ٚ١  ١ْخ٪ؾـ١ٝ  ٥ـ١

َٜهاض٠ ن١ ب٬َٚنطا٠ٚ١ٜ ٠ٚ١٥ ٞ  يـ١  نـ١  ٖ٪ناضٕ بٝا١ْٝنإ نط َُٜ ٕ  ٖـ١ض ٕ  نٛضزغـتا  ١٥طـ١ض  ز٠ّٚٚ، ١ٖٜـ١،  بْٛٚٝـا
َٝؿــ١ن١ َٝتــ٠ٚ١ ١ْخ٪ؾــ١ٝن١ ب١ضيــ٠ٚ١ٟ ت١ْسضٚغــيت ٠ٚظاض٠تــٞ ب٪نــٞ ٥ــا٠ٚ يــ١ ن ٍَ ب٬َٚب  ٠ٚظاض٠تــٞ ي١طــ١

ٕ  ٥ـاٚ،  بـ٪  ثؿهٓري ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ تاٜب١تٞ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٟ  ٜـا ٚ  غ١ضنـا٠ٚ ٟ  ٚ ٥ـا َٟ؟  بـ٪ض   نـْٛه١  ْـانط
َٝؿ١ن١ ض ٠ْي١ ن١ نطا ي٠ٚ١ باؽ َٞ، ٥ا١ٜٚنإ غ١ضنا٠ٚ ي١ ت١ْٗا ن  برل٠نإ ي١ ٜإ َا٫َْٝـ تاْهٞ ي١ ب١َيه١ ١ْب
،َٞ َٝط٠ ض ٠ْي١ َٔ ٚ ب ِ  ١٥ٚ ي َٞ  زضٚغـت  ٫  ثطغٝاض٠ؾـ ٟ  ٥اٜـا  نـ١  بـ ٕ  تـٛٚف  ١ْخ٪ؾـ١ٝ  ١ٚبـ  ١٥ٚاْـ١ ٚ  بـٛٚ  يـ١

ٕ  نطا٠ٚ ب٪ زٚازانْٛٚٞ ب١ ١َ١٥ ٥اٜا َاَي٠ٚ١؟ ي١ ١ٜ١ٖ برلٜإ ن١ٚا خ١َيها١ْٕ ١َّٝٝ،  ْـا؟  ٜـا ٞ  غـ ٟ  ب٪نـ َٜيـط  ض 
َٞ ث١ضيــ١َإ ت١ْسضٚغــيت يٝصْــ١ٟ نــ١ يــ٠ٚ١ٟ نــطا  يٝصْــ١ٟ ض اثــ٪ضتٞ ؟ببٝــٓٔ ١ْخ٪ؾــ١نإ ْعٜهــ٠ٚ١ يــ١ بهــ

َٝسا، ٥اَاش٠ٜإ ت١ْسضٚغتٝـ َٜصٟ ي١ بٛٚ ١َْس تاٜب١ت ١٥ْسا١َناْٝإ ١٥ٚإ ن١ ث  تطغـ١ن١  ٥اٜـا  ثعٜؿـهإ،  تٛ
ٍَ ت١ٚاٟٚ ب١ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ن١ بٛٚ ي٠ٚ١ زابٛٚ؟ نٞ ي١ ٞ  ١ْٝ ٚا ١٥ط١ض ١ْنطا٠ٚ؟ ن٪ْذل ٩ َٜع  ب٪نـ ٟ  بـ١ض  ٠ٚظٜـط

ٟ  ب١ ت١ْسضٚغيت َٝيـط ٞ  د َٞ  سهَٛـ١ت  غـ١ض٩ن ًَـ  ٥ـ١َي ٍَ  ز٩خ١نـ١ باضٚ َٞب ٕ  ١َطـ١ض  نـطا٠ٚ،  نـ٪ْذل ٩ َٜعٜا  يـ١  بـ١ض 
ٞ  ب١ ٥اٜا بٛٚ؟ ١ْبٝين ١ْخ٪ؾ١ناْٞ ْعٜه٠ٚ١ ١ٜ٠َٛٝن ٟ  نـ١  غـ١غيا٠ٚ  ظاْػـيت  ؾـ ٞ  غ١ضنـا٠ٚ ٞ  غـ١ض٠ن  ١ْخ٪ؾـ

َٝطا ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ض ٠ٚ٠ٚٚ ي١ٚ ظاْٝاضٟ نْٛه١ ٥ا١ٜ٠ٚ٠ٚ؟ ي١ ن٪ي ٕ  ض ٩شْاَـ١  ٚ خـ١َيو  بـ١  ْاط١ٕ باف ؾ  ٚ ْٛٚغـا
َٞ ١٥طــ١ض تاضاْٝـ،ث١ضيــ١َاْ ت١ْاْــ١ت َٞ ٚابــ َٜٔ ناض٠غــ١ض ٖ٪ناض٠نــإ غــ١ض٠تا ٥ــ١ب  ١ْخ٪ؾــ١ٝن١ ٥ٝٓذــا بهــط
َٟ، ناض٠غ١ض َٝٓذ١ّ، بهط ِ  ت١ْسضٚغـيت  غٝػت١َٞ خطاثٞ ي١غ١ض قػ١ ث َٜ َٟ،  ٖـ١ض ٞ  بـ١  ٥ـ١نط ١ٜ٠َٛٝن  طؿـيت  ؾـ

٠َٛٝ ٛ  ض ٠ٚ٠ٚ ي١ٚ ٥ ٞ  ٠ٚنـ ٕ  ض ٕٚٚ ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ٟ  نـ١ٝ؟  نطزْـ٠ٚ١تا ٞ  ن٪تـاٜٞ،  ثطغـٝاض ََٜٓٝ  ب٪نـ  هٞؾـٛ
ٞ  ساَي١تاْـ١زا  ي١ّ ن١ ١ْخ٪ؾا١ْٟ ١٥ٚ ب٪ ١ْٝ تاٜب١ت ّ  تٛٚؾـ ٟ  بـ٪  بـٕٛٚ؟  ١ْخ٪ؾـٝا١ْ  ٥ـ١ ٔ  ٥ـ٠ٚ١ َٜ ٚ  بـدل  يـ١

َٜٓا١ْ ــٛ َٜٔ، ؾ ــط ــْٛه١ زابٓ ــ٠ٚ١ ٠ٚى ن ــ١ ب٬َٚبٜٛٚ ــت١ضط١ضٟ طٛاٜ ــ١ ١ْؾ ــدا١ْٟ ي ــاضٟ ١ْخ٪ؾ َٝطن َُٝاْٞ ؾ ــً  غ
َٝطا، ب١ بٛٚ تٛٚف ١ْخ٪ؾ١ناْٞ بْٛٚٞ ٖ٪ٟ ب١ ض اطرلا٠ٚ،  ٥ـ١نا،  زضٚغت ٖا٫َٚٚتٝإ ب٪ تططؾ ١َ١٥ف ن١ ن٪ي

َٜع  بـ٪  ثطغـٝاض  ١ٜى ٟ  بـ١ض ٞ  ٠ٚظٜـط ٕ  نـ١  ؾـاض٠ٚاْ َٜعٜا ٕ  بـ١ض ٚ  ت٥١هٝـسٜا  ٚ غـ١َ٫١ت١  ٥ا٠ٚنـ١  نـ١  نـطز٠ٚ٠  يـ١
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َٝؿ١ٟ َٜين ْا بْٛٚٞ ب١ ٥اَاش٠ ظٜاتط ت١ْسضٚغتٝـ ٠ٚظاض٠تٞ ٚ ١ْٝ، ن َٝػتا تا ٥اٜا ١٥نات، ٥اٚ خاٚ  ت١ٚاٟٚ ب١ ٥
٠َٛٝ ا٥اٜ ٚ غ١ض٠نٞ؟ ٖ٪ناضٟ ب١ ط١ٜؿتٕٛٚ َُٝاْٞ ٥اٟٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض غٛٚضٕ ٥  غٛثاؽ ١ْٝ؟ ططؾيت غً

َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ/ باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 
َٜعت زنت٪ض، ناى َٝج١ض ٟ، ٜـ 8 ،7 ي١ ٠ٚ١٥ ثطغٝاضٕ 5 ْٛٚغٝت ب١ض َٜع ؾ١ضَٛٚ ت  .٠ٚظٜط ب١ض

َٜع َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس .ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

 ..ب٠ٚ١َ١ دٛابٞ باؾٞ ب١ ب١ٜت ١َدامل ١٥ط١ض
َٜع   :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ/ باٜع اضغ٬ٕ.زب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ
َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض   :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ- ضؾٝس ١١َس ض 

١َٓٝزا١ْٟ ١٥ٚ ي١غ١ض بس٠ّ نط١ٜ٠ٚ١ْى ض ٕٚٚ َٔ با َٜج ٟ  ١٥ٚ ت١بع١ٕ ث١ضي١َإ، ت١ْسضٚغيت يٝص١ْٟ ض   يٝصْـ١
ــسا زاْٝؿــتِٓ ظ٩ض سهَٛــ١ت، ٚ ث١ضيــ١َإ ٠ٚنــٛ ْــ١ى ث١ضيــ١َإ ت١ْسضٚغــيت  ظ٩ضب١ؾــٝإ ٚ نــطزٕٚٚ ي١ط١َي

ٕ  بـ٠ٚٛ،  ق١قـس  ْـ١  بـ٠ٚٛ،  ب١ضْاَـ١  ْـ١  ٥ـ٠ٚ١  ١ٜعين ض ٠ؾٝكُٔ، ٕ  ٥ـ١ٚا ـ  خ٪ٜـا َٝ ٟ  ثـ ٔ  ٥ـ٠ٚ١ َٝ ٕ  ٖـاٚض اظ  بـ  خـا
َٜـري،  ٚتٞ نطز، ب٪َٔ ت١ي١ؾ٪ْٞ ٟ  ٚمت ز َٝيـط ٞ  د ٕ  ْـاتٛامن  ٜـا  سهَٛـ١ت  غـ١ض٩ن ِ  ي١طـ١َيتا َٝ ّ  ١٥طـ١ضْا  بـ  خـ٪

ٍَ  بـاض٠  ١٥ٚ ز٠ّٚٚ، ١ٜن١ّ، ١٥ٖامت،١َ١٥ تإي١ط١َي َٞ  نـطا٠ٚ؟  نـ٪ْذل ٩ ٍَ  بـ١َي ٔ  ٚ نـطا٠ٚ،  نـ٪ْذل ٩ ّ  َـ  يـ١  نـ١  خـ٪
َُٝاْٞ َٝذاض ض ٩شٟ بّٛٚ غً َٟ، ن١َٚٛت١ غ َٝٛاضإ، ٚ ٠ْٛٝض ٩ٜإ ٚ ب١ٜاْٝإ ١٥ٚ ٚ  نـ١  نات١ٟ ١٥ٚ ٥  ب١ض ٜعاْـ١  ٥ـ١

َٟ ٖــ٬ٝى ١ْخ٪ؾــٞ زٚٚ نــٕٛٚ  ٠ٚغــتا٠ٚ، زَيٝــإ نــطزٕٚٚ، بــ٪ ٓٝإض ٜػ١غت١ٜؿــ ١ْخ٪ؾــ١ن١ زٚٚ بــ٠ٚٛ، يــ١ٚ
َٝٓاٜٚا١ْت٠ٚ١ َٝو  نطزٕٚٚ، ب٪ َٛغ١ظٜإ ٚ ٖ ١ًَشاْ َٝـ٠ٛ  ٥ـ١ظامن،  ب١ق١قـس  ْـ١  ٥ـ٠ٚ١  ٜـ١عين  بـ٠ٚٛ،  زضٚغـت  ؾـ ٥ 

١َُٕٝ، ث١ضي١َاْٞ ١َٜٓضٟ ٥ ١َُٕٝ، خ١َيهٞ ْٛ ٠َٛٝ ٥ َٞ  ن١ؽ ٫َٚت١ٕ، ١٥ٚ ت١ؾطٜعٞ غَٛيت١ٟ ٥ َٟ ْـاتٛاْ َٝـ٠ٛ  يـ١  ض  ٥ 
،َٟ ٟ  َٔ ن١ ب٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت بيط َٞ  ٜـ١عين  ت١ْسضٚغـتِٝ،  ٠ٚظٜـط ٕ  ض ابي١ٜـ١من،  خـ١َيو  بـ١  ٥ـ١ب ٟ  يـ١  ٜـا َٜيـ١  ض 

َٝيطٟ ٟ  يـ١  ٜإ سه١َٛت٠ٚ١، غ١ض٩نٞ د َٜيـ١ ِ  َٝـسٜا٠ٚ،  ض  َٝ ًَـ ٍَ  باضٚز٩خ١نـ١  نـ١  ب  ي٠ٚ١ؾـسا  ٚ نـطا٠ٚ،  نـ٪ْذل ٩
 ٛٚ،ب١غ١ضنـ  خ٪ضانٞ ٚ زاٚز٠ضَإ ن١ ب٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت ن٪ْذل ٩َي١، باضٚز٩خ١ن١ نْٛه١ ١ْنطز٠ٚٚ، ت١قكرلِٜ

١َُٝ بٝاْٞ، ٜإ َٝري ن١ ١ْٝ زا ز٠غت ي١ب١ض ب١َيي١ٜ١نُإ ٖٝض ٥ ًَ ٕ  نطزٜٚٚٔ، تٛٚؾٞ بٝاْٞ خ١َيهٞ ١َ١٥ ب  ٜـا
َٝري ًَ ٚ  بٝاْٞ خ١َيهٞ ب َٞ،  تـٛٚف  شَاض٠ٜـ١  بـ١ ٟ  غـ١باض٠ت  بـٛٚب َُٝـ١  ٥اٜـا  نـ١  بـ٠ٚ١ ٟ  يـ١  صيْٛٚـ١  ٥ ٞ  ٥ـاٚ  تـ١ْه

َٞ ٠ٚض١٥ططٜٔ؟ ١َُٝ ب١َي  ٠ٚضططت٠ٚٛ، تاْهٞ ٥اٟٚ ي١ صي١َْٚٛإ ٠ٚ١ْس٥٠ ٚ 111 زا 9 َاْيٞ ي١ ٠ٚض١٦ٜططٜٔ، ٥
َٝٔ؟ ظ٩ضب١ٜإ ب١ْٚٛ تٛٚف ن١ ١٥ٚا١ْٟ ب٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت ٞ % 53 ي١ ١٥ٚا١ْ ن  ٚ ثٝـإٚ، % 47يـ١  َاَيـ٠ٚ١ٕ،  شْـ

ٟ  نـ١  ١٥ٚا١ْٕ ب١ض٠ٚغ١ض٠ٚ٠% 91 ي١ َٜٓٔ،  ب١يٛعـ١  ٥ـاٚ ّ  بـ١ناضز ـ  ؾـيت  بـ٫َ١  خٛاضزٜٚٚـ١تٞ،  نـ١  ١ٖٜـ١  تـطٜ
َٝ ن١ٝ؟ ٖ٪ناض٠ن١ٟ ب١ غ١باض٠ت ٍَ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ١َٖٛٚ ٥١ُ ٕ  زٚاٟ بـ١  ١٥ن١ٜٔ، ن٪ْذل٩ َٜري،  ٖ٪ناض٠نـا  ١٥طـ١ض 

ٍَ غ١ٚظ٠ ١٥ن١ٜٔ، ن٪ْذل٩ٍ ٥اٚ ٍَ زا١ْث٪ؾطاٚ غ١ض خٛاضزْٞ ١٥ن١ٜٔ، ن٪ْذل ٩  باغٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ن١ٜٔ، ن٪ْذلٚ
ّ  ٥ـ١نات  نٛٚ ب١غ١ض ز٠ضَاْٞ َٝؿـ١ٜ١  ٥ـ١ ٟ  ن ٞ  ٚ خـ٪ضاى  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس َٜع  ْٝـ١،  نـ٠ٚ٠ٚٛ  ب١غـ١ض  ز٠ضَـاْ  بـ١ض
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ــط٠ٚ٠ َــٔ ث١ضيــ١َإ، ٩نٞغــ١ض َٝ َٟ ي َِٝ ١٥َــ١ٚ ــ ًَ َٝهِ ناب١ٜٓٝــ٠ٚ١ ٥ــ١ّ بــْٛٚٞ بــ١ناض ز٠غــت يــ١ نــ١ ب  دــ١ْي
ٞ  ١ٜن١ّ ١ٖض نٛٚ، ب١غ١ض ز٠ضَاْٞ ٚ خٛاضزٕ ظزٟ ض اط١ٜاْس٠ٚٚ ّ  ث٬ْـ ٟ  ٥ـ١ ٔ  تٝا١ٜــ  ٠ٚظاض٠تـ١  زاٚاٟ ٥ـ١تٛاْ

َُٝــ١ نــ١ بهــ١ٕ ٍَ بــ١ نــطز ز٠غــتُإ ق٪ْــاؽ زٚٚ بــ١ ٥ َٜ يــ١ّ ز٠ضَــإ نطزْــٞ نــ٪ْذل٩  ١ٜنــ١ّ ق٪ْــاغٞ ُــ١ٖ،١ض
ٍَ ن٪ب٠ٚ١َْٚٛإ ١َُٜ ١٥ّ ٥اغاٜؿٞ باظط١ناْٞ ١َٖٛٚ ي١ط١ ٍَ نطز٠ٚٚ ١ٖض  نـطز٠ٚٚ  سه١َٛتسا باظط١ناْٞ ي١ط١

َُٝإ ٚ َٞ ز٠ضَإ ٚتٕٛٚ ث ٍَ ب١ ١٥ب َٞ ز٠ضَإ بط ٚات، زا ن٪ْذلٚ َٞ، ب١ض از ب١ ١٥ب َٟ ب  ٚ ؾٝـ ٠ٚنٛ ز٠ضَإ ْانط
َٞ، ٖاٜٚٓسا ن١ًٟ ي١ ط١ضّ ي٪ض١ٜنٞ ب١ ن١ُْٝت٪ ٞ  ي١ ١٥ط١ض ز٠ضَإ ب َٞ  ب١غـسا٠ٚ  سهَٛـ١ت َٞ  بـ َٝيت  ٥ـ١ب  نـٛاي

َٞ،  ٞن٪ْذلَٚي َٝطاْـ٠ٚ١  ٚ تٛضنٝـا  يـ١  ١٥طـ١ض  ٖـ١ب ٥  َٞ َٞ  بـ ـ ) ٥ـ١ب َٝت ٔ ( ٥ـ٪ضجيٝين  غـ َٝ ٟ  تـ١ْٗا  ٖـ١ب َٜيـ١  يٝصْـ١  ض 
َٝساْٞ َٜي١ ز٠ضَإ ١ٜ١ٖ ب٪ٟ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ث َٝبسات، ض  ِ  ١٥َا١ْتـ٠ٚ١  ب١ ٚ ث َٝ ٚ  ٥ـ١َي    ٥اغـاٜـ،  ٖـ١َٛ

٥ ٞ َٝط،  اغاٜؿــ ٞ    ٖــ١ٚي َُٝاْ ٞ    ٚ غــً ٟ  زٖــ٪ى  ٥اغاٜؿــ َُٜٓاٜٝــ١نأْ،  ثاب١ْــس ٞ  ظ٩ض يــ١  ٚ ض  َٜع غــ٥ٛاي  بـــ١ض
َٝٔ ث١ضي١َاْتاض٠ناْسا ٕ  ١٥ٚا١ْٟ ب٪ت٠ٚ١، ن١ّ خطاخ ز٠ضَاْٞ ب٪ت٠ٚ١؟ ن١ّ ز٠ضَإ ب٪ ١٥َي ٞ  بـ١  دـاضا  ٥ـ١ْٛاع

َٜيا َٝٓا، ض  َٞ ١٥ٜاْٗ َٞ ز٠ضَاْا١ْ ١٥ٚ ١٥ب ّ  س١ٜنٝـؾـاَٖٝ  ٚ زآٜا٠ٚ، قإْٛ ن١ ب ٞ  ٚ سهَٛـ١ت  نـ١  ٥ـ١ز٠  غـ١ض٩ن
َٝيطٟ سه١َٛت، ّ  يـ١  ١٥ن١ْـ٠ٚ١  ت٥١هٝس ظ٩ض سه١َٛت غ١ض٩نٞ د ٟ  ١ٜنـ١ ٞ  ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ ٕ  ١٥صتَٛـ١ْ  ٠ٚظٜـطا

َٝيت باغٞ َٝهـطز  ز٠غـيت  ز٠ّٚٚ ق٪ْاغٞ ز٠ّٚٚ، نطا٠ٚ،ـ ز٠ضَإ نٛاي ٞ  نـ١  ث َٝؿـٛٚزا  يـ١َاْي ٟ  ث  ز، ف،) ؾـ١ضٜه١
َٝٓا، ب١ضٜتاُْٝإ ٟ(ؽ ٞ  َٝٗطٟ ب١ضٜتا١ْٝ، َٝٗطٟ ٠ٚنًٝٞ ؾ١ضٜه١ٜ١ ٖ  يـ١  ١َغـ٦ٛي١  ؾـ١ضٜه١ٜ١ن١  بـ١ضٜتاْ

ٞ  يـ١  خٛاضزٕ ٚ ز٠ضَإ نطزْٞ ؾ١سؼ ّ  بـ١ضٜتاْٝا،  ٫َٚتـ ٚ  بـ٫َ١ ٟ  ٥ـ١ َٝؿـ١ٜ١ َٟ  نـ١  ن ٟ  بـ٪  ١٥َـ١ٚ َٝـ٠ٛ  ض ٕٚٚ ٥
ٕ  يـ١  ؾـ١ضٜه١  ٥ـ٠ٚ١  ن٠ٚ١َ١ َٝـٛا ْ  ٞ ٞ  ٚ ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ِ  سهَٛـ١ت َٜ ٕ  ٚ ٖـ١ض ٍَ  خـ١َيو  ٚ ث١ضيـ١َا  ي١طـ١

َٝػتا ١ٖتا إ،باظضط ١َطيٛع١ٜ١ى ١َُٝ ٥ ٟ  ب٠ٚٛ ب١ناض ز٠غت ؾ١ضٜه١ٜ١ ١٥ٚ ٠ٚ٠ 1/11 ي١ ٥  ث١غـ١ْس  ٦ٜ١ٖـ١
َٞ ٚتَٛٚاْــ١ زاْــا٠ٚ ز٠ضَاصيــاْٞ نطزْــٞ َٟ نــ َٝــت ١٥ٜــ١ٚ َٞ بهــ١ٜٔ؟ ت١غــذٌٝ بــ٪ ز٠ضَــاْٞ ب َٟ نــ َٝــت ١٥ٜــ١ٚ  ب

 ٞ َٝــٓٔ، قــاْْٛٞ بـ١  ٥ــ٠ٚ١ٟ بــ٪ بهـ١ٜٔ،  ث١غــ١ْس بــ٪ ز٠ضَـاْ َٝػــتا تـا  بٝٗ  يــ١ ان٪َجاْٝــ 73 ْـ١ٖات٠ٚٛ،  نــ١ؽ ٥
َُٜٞ َٝط٠، ي١ ١ْ٠ٚ١٥ٟ ٚ 61 ١ٜ١ٖ، زا نٛضزغتإ ١ٖض َُٝاْٞ ي١ ن٪َجاْٝا١ٜنٞ ن١ْس ١ٖٚي  ب١ض ي١ زٖ٪ن١، ٚ غً

١َُٝ ٠ٚ١٥ َٜهُإ ٥ َٟ ٚ ض اط١ٜاْس٠ٚٚ ؾ١ض  َٝيت ز٠ضَاْٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض بري ب١ضز٠ٚاّ ْانط ّ  نٛاي َٝـٓٔ،  ْـع َٟ  ب  ْـانط
َٞ ز٠ضَإ ٟ  ٥ٚـ١  ب١ضاغيت ١ٜعين خ١َيهٞ، ب١ بس٠ٜٔ ؾ١سؼ ب ٚ  ؾـ١ض ٠ ٞ  ظزٟ نابٝٓـ١  يـ١  ب١غ١ضنـٛٚ،  ز٠ضَـاْ

ٚ  ٚ ب١غ١ضنـ٠ٚٛ،  ٠ضَاْٞ خ١ب١ضٟ ٠ْٟٛٝ ١٥بٝٓٔ ت١ي١ؾعٜ٪١ْنإ خ٪تإ ب١غ١ضنٛٚ خٛاضزْٞ ٟ  ٥ـ١  يٝصْاْـ١
َٝط قاضيكا١َٝتٞ َُٝاْٞ ٚ ١ٖٚي َٞ خ٪ؾٝإ ز٠غت غً ٕ  عع٠ٚ ٜإ ض ٥٠ٝػ١ناْٝإ ١٥ن١ّ، ي ٟ  باضٜع٠ناْٝـا َٜط  نـاٚز
ٞ   غتري،ت١ْسضٚ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ٞ  باغـ ٞ  يـ١  خطاثـ ٞ  ت١ْسضٚغـيت  غٝػـت١َ َُٜ ٕ  ٖـ١ض َٟ،  نٛضزغـتا  ٥ـ١نط

َٞ َِٜ ت١ْسضٚغيت غٝػت١َٞ ٚا١ٜ ب١َي  .غاَي١ ن١ْس٠ٖا ٖٞ ن٪١ْ، ظ٩ض ١ٖض
َٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٝطا١ٜ، ١ُٝ٥ ٥ٝؿٞ زنت٪ض ناى ١َُٝ ٥ٝؿٞ ن٪ي  غـيت ت١ْسضٚ غٝػت١َٞ ٚ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ نطزْٞ زٜطاغ١ ٥
١َٓٝ ٚاظ ثطغٝاض٠ ١٥ّ تها١ٜ ١ْٝ، َٝب  .ي
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َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ظي١ ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜٔ ن١ ب٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت َٞ ١ْٝ ؾٛ َُٝـ١  ٚا١ٜ، ب١َي َٝػـتا  ٥ ٞ  يـ١  ٥ ٞ  يـ١  زا 2112 ث٬ْـ َُٝاْ ٞ  غـً   خ١غـت١خا١ٜ١ْن
َٝـ زٜعا١ٜٓ، ي١ ن١ نطز٠ٚٚ زاخٌ س١َٜٛاشيإ  تـ١ْٗا  ١ْى نطز٠ٚٚ، زاخًُإ ض ٚٚبسات ث١تا١ٜف ١٥ّ ١٥ٟ٠ٚ ث

ٞ  يـ١  ٚ ١٥ٚاْـ١،  بـ٪  ٚ ١٥ْؿً٪ْعا ب٪ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ١٥ٚ ب٪ ١َٜٓناْ ـ  ؾـٛ ّ  خـ١ضٜهري،  تـطٜ َٟ  بـ٫َ١ َٝـو  ١٥َـ١ٚ  ططؾت
١َُٝ به٠ٚ١َ١، ض ٕٚٚ َٜع  ١٥طـ١ض  ١ٖٜـ١،  ١٥ْساظ٠َإ َٛؾه١ًٟٝ ٠ٚ٠ 2117 ي١ ١ٜ١ٖ ثط٩ش٠َإ ٥ ٞ  بـ١ض  غـ١ض٩ن

 غٛثاؽ به٠ٚ١َ١، ض ٕٚٚ ب٪تإ بسات بٛاضّ ازٚاتطز ي١ ث١ضي١َإ
َٜع  :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٝبٝٓٝت  اظيس؟.ز ١ٜ١ٖ ت
َٜع  :٠ٚضتٞ اظيس.ز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝو ١ٖض زٜاض٠ َٞ  زضٚغت ن١ ططؾت ٟ  نـ١  زا ض اغـيت  يـ١  ز٠بـ ٟ  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس َٞ  ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ  بـٛاض  ٜـ١عين  ٖـ١ب
َٝت٠ٚ١ قػ١ف َٜٓ ٞ  ب١ ت١ْسضٚغيت غٝػت١َٞ غ١ض ز ١ٜ٠َٛٝن ّ  طؿـيت،  ؾـ ٞ  ٜـ١عين  ٥ـ٠ٚ١  بـ٫َ١ َٟ  ظ٩ض طًـ١ٜ  ٥ـ١نط

 ....١ٜ١ٖ خ٪ٜإ ب٪ ط١ٜٝ١ً ١٥ٚ زنت٪ضاْٝـ، ي١ْاٚ خ١َيهٛ ي١ْاٚ ١ٜعين زنت٪ض ناى
َٜع  :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٜهٞ ب٪ ٞ  زنتـ٪ض  تط داض ٕ  ز٠تـٛاْ َٞ  ثطغـٝاضٜا ٟ  بهـ١ٟ،  يـ َٝـط ٕ  بٓ َُٝـ١  نـْٛه١  ٠ٚ،ز٠ْـ١  دـٛاب  ب٪ٜـا ٥  ٕ  ٥ٝؿـُا
 .خ٪ّ نانٞ ق١س١، غٝاغ١تٞ ١َٖٛٚ ي١ َٛع١ْ١ٜ١ ْٛقت١ٜ١نٞ

َٜع  (:٠ٚضتٞ)اظيس.ز ب١ض
َٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝط٠ ٚ ١٥نٔ ب١غ١ض ن١ ز٠ضَاْا١ْٟ ١٥ٚ ي٠ٚ١ دي١ َٜٔ، ي١ْاٚ ي ٚ  ٠ٚ١٥ٜـ١،  ثطغٝاض٠ى ١٥بط َٝـط٠  ز٠ضَاْاْـ١  ٥ـ١  ي
َِٜ ز٠ٟٖاٚض ب١غ١ضنٛٚ ز٠ضَاْٞ ٜإ ن١ْٚٛ؟ ب١غ١ض َٜي١ ب٪نٞ ٚا١ٜ ١٥ط١ض نطا٠ٚ؟ ١ٖض ًَسا  يـ١  ْاططٕ ض   ١٥قـ

َِٜ زاخًٞ ن١ َٞ؟ ١ٖض   ب
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ
َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

ٚ  يـ١  نـ٠ٚٛ  ب١غ١ض ز٠ضَاْٞ ١ٜ١ٖ د٪ض٠، زٚٚ َٟ،  ٠سسٚز٠ناْـ١ َٝػـتا  ٥ـ٠ٚ١  ٥ـ١طرل ٥  ٔ َٝـت  بـ١  َـ َٓٝ  ٫َـ١  ز٩ن٪َ
ٟ  يـ١  ن١ به١ّ باغٞ ١٥تٛامن ّ  َـا٠ٚ ٟ  َاْيـ١زا  ؾـ١ف  ٥ـ١ ٞ  ْعٜهـ١ ٕ  21 بـاٜ ٕ  ز٫٩ض ًَٝـ٪  ٚ طـطتيبَ  ز٠ضَاصيـا
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،َٞ ٚ  ١ٖؾ١ غٛٚتاْسب َٞ  ب١غـ١ض  قـ١ٜس٠ي١ٝناْسا  يـ١ْا َُٝـ١  ٚ ١٥نـ ٚ  ٜـ١عين  ٥ـ١ٜيطٜٔ،  ٥  ١ٖٜـ١،  ١تسايَـ  ٖـ١ضزٚ
 .ثاؽٛغ

َٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:عباٜ اضغ٬ٕ.ز ب١ض
  ازلاعٌٝ ؾ١ضَٛٚ

َٜع  :ستُٛز ازلاعٌٝ ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

 بـــ١ غـــ١باض٠ت ١٥نـــ١ّ، ٠ٚظاض٠ت ٖـــ١ضزٚٚ بـــ١ناضبْٛٚٞ ز٠غـــت يـــ١ خ٪ؾـــٞ ز٠غـــت غـــ١ض٠تا غـــٛثاؽ، ظ٩ض
َٝطا ث١تاٟ ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ َُٝاْٞ ي١ ن٪ي ٞ  به١ْـ٠ٚ١،  نـط   ظٜـاتط  ١َٖٚي١ناْٝإ ٖٝٛازاضّ غً ٔ  ثطغـٝاض٠ناْ َٞ  َـ  غـ

َٜهٝامن  ثطغٝاض٠، َٜع  يـ١  ثطغـٝاض ٟ  بـ١ض ٟ  بـ٪  ٠ٚضطـطت،  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظٜـط َٝه١  نـ١ْس  َـا٠ٚ ٟ  غـاَي َٟ  ٥ـاٚ  ١ْٖـس
َٟ  تاْه١ض شَاض١ٜ٠ى ؾاض٠ٚاْٞ ١َب١غت١ف ١٥ّ ب٪ ١٥ض ٚاتٔ، ت١ْه١ض ب١ ي١ط١ض ٠ن١نإ َٟ،  بـ١نط ٚ  ٥اٜـا  ز٠طـط  ٥ـ١

َٜٞ ب١ ن١ ثاض٠ٟ َٟ ت١ْه١ض٠نإ نط َٞ ٥ا٠ٚناْٞ ثط٩ش٠ ظ٩ضٟ ١ؾٞب غاَي١ ن١ْس ١٥ّ َا٠ٟٚ ي١ ١٥زض  ناض٠غـ١ض  ث
َٟ؟ َٝهٞ ٥اٚ ْانط َٜٝٛػت١ ٚ ْٝؿتُٝا١ْٝ غ١ض٠ٚت َٟ، ؾرل ٩ ب١ ث َٝـو  ب٪١ٜ ١ْزض ٕ  نات ٕ  يـ١  ت١ْهـ١ض٠نا ٚ  برلا٠ٚنـا  ٥ـا

َٜذي، برلاٚ زٜٓاض 1511 ب١ تاْه١ض ٠ٚضز٠ططٕ،  ب١ تاْه١ضٟ ١ٖض خ١َيو ١٥ز١ْ٠ ٥اٚ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ب٫َ١ّ ٠ٚضز٠طط
ٕ  ن١ ي٠ٚ١ٟ دي١ خ١َيو، ١٥ٜس١ْ٠ زٜٓاض 251111 ب١ ٜإ زٜٓاض 21111 ٞ  تاْه١ض٠ناْٝؿـٝا َٞ  ْـ١ؾيت  بـ٪ْ  يـ

،َٟ َٜٝٛػت١ خطاثٔ، ز َٟ،  ناض٠غ١ض ث ٟ  بهـط ٕ  ز٠ّٚٚ ثطغـٝاض ٕ  ت١قطٜبـ١ َٝهٝا َٜع  ب١ؾـ ٟ  بـ١ض  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظٜـط
ٛ  ب٪ زا٠ٚ١ٜ، ٫َ٠َٚٞ َٝػـتا  تـان ٥  ٟ َٝطا  ثـ١تا ٞ  يـ١  نـ٪ي َُٝاْ ٞ  ١ٖٜـ١؟  غـً َٝوز٠ض٥ـ١صت  ٖـٝض  زاٜـ٠ٚ١،  ٠َٚيـاَ ٚ  اَ  يـ١

ٟ  ٚ ؾاض٠ظا خ١َيهٞ ٠ٚططت، ١َ٫َ٠ٚن١َإ ت١قطٜب١ٕ ٠ٚ١٥ف باض١ٜ٠؟ َٝٗـاتٛٚ َٝـو  تٝاٜـ١  ٚاٟ ي َٞ  ز٠ض٠صتاَ  بـ٪  بـ
َُٝاْٞ ي١ ١ْخ٪ؾ١ٝ ١٥ٚ ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َّٝٝ، ثطغٝاضٟ ض ابي١ٜ١ْٞ؟ غً  بٝٓاٜـ١ى  نطزْٞ زضٚغت ي١ ظ٩ضداض غ

َٝو ي١ خا١ْٜٚٛى ٜإ َٝت ٠ن١ط١ض  ١٥ٚ غ١ض٠نٞ ٥اٟٚ ٟب٪ض  ط١ض ٠ن َٞ، ثٝؼ ٥ا٠ٚن١ ٚ ١٥ؾه َٞ  خـ١َيو  ١٥ب ٚ  بـ  ٥ـا
،َٞ  ب٪ ١ٜ١ٖ زانْٛٚٞ ب١زٚا ٖٝض ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ٥اٜا ز٠ب١، ٜإ برل ٥اٟٚ ب٪ ١٥با ث١ْا خ١َيو ثاؾإ ز٠ب

َٜٔ باظاض  ي١ ن١ ٥اٚا١ْ ١٥ٚ ٞ  زضٚغـت  ن٪١ْٝتٞ ٚ ٥ا٠ٚن١ ب١ ث٠ٜٛ١غت١ ن١ ٠ٚ١٥ف ١ٖض٠ٖٚا ٚ ١٥ؾط٩ؾط  نطزْـ
   ز٠ب١نإ؟

َٜ  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز عب١ض
 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع َٜه١ٚت س١َ١  ضؾٝس ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ز. ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٞ ٞ  ؾـ١سؼ  ب٪ ١ٜ١ٖ ب١زٚازانٛٚصيإ ب١َي ٟ  ٥ا٠ٚنـ١،  نطزْـ ٕ  بـ٪  ٥ـ٠ٚ١ ٞ  ز٠بـ١نا َُٝـ١  ٥ٝؿـ ٞ  ٥ـ٠ٚ١،  ْٝـ١  ٥  ٥ٝؿـ
َٜع٠نإ ١َاْــ١ث١ضي ١٥ْــساّ ٖــ١َٛٚ ثٝؿ١غــاظ١ٜ، ٠ٚظاض٠تــٞ َٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ بــ١ض َٝٓــت بــ١ ١َ٫َ٠ٚنــ١ٟ ١٥ٜــ١ٚ  ز٩ن٪َ

َٝٓت ب١ ١َ٫َ٠ٚن١ّ َٔ ١٥ز٠ٚ١َ٠، َٞ، ١٥تٛامن ٚ نطز٠ٚٚ ساظض ز٩ن٪َ  ١َع١ُيـ١  نـٛاض  صي١ْٟٚٛ ١َ١٥ بتاْس٠َ
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ٕ  ؾ١ؾـ٠ٚ١  َاْيٞ ي١ ن١ َٝػـتا،  تـا  خػـت٠ٚٛ  زاَـا َُٝـ١  ٥ ٥  ٕ ٞ  ١٥نـ١ٜٔ،  بـ٪  ب١زٚازانـْٛٚٝا ٕ  ؾ١سػـ  بـ٪  ز٠ٚضٜـا
 .غٛثاؽ ١٥خ١ٜٔ، زاٜإ ١٥ز٠ٜٔ، ٕغعاٜا ١٥ن١ٜٔ،

 
َٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٜػتإ  .ؾ١ضَٛٚ خإ نٛ
َٜع َٜػتإ ب١ض  :ستُس نٛ
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

 .ثاؽٛغ
َٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

 .عبساي١ً ناى
َٜع  :اَري ستُس عبساي١ً ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜٝٛػت ب١ د١ًَٛ ١ٜى به١ّ ثطغٝاض٠ن١ّ ب١ضي٠ٚ١ٟ َِٝ، ١٥ظامن ث ًَ َِٝ بٝ َُٜٞ ي١ ٚا١ٜ ث  ت١ْؿٝع نٛضزغتإ ١ٖض
ٕ  ١ْنطزْٞ َٝه١  قـاْٛ ٟ  بـ٪  ١٥غاغـ ٞ  ٥ـ٠ٚ١ ٞ  خـ٪ضاى،  ٥اغاٜؿـ ٚ  ٚ ٥ـاٚ،  ٥اغاٜؿـ ٕ  ٖـ١َٛ ٟ  ٥اغاٜؿـ١نا  ض ٚٚبـ١ض ٚٚ
َٞ  غـ١ض  خـ٪ضاى  ٥اغاٜـ ي١ ١َتطغ١ٝف ب٠ٚ١ْٟٚٛ ض ٚٚب١ض ٚ ١٥ّ بب٠ٚ١ٓ، ١َتطغٞ َٝؿـ ٟ  بـ٪  ١٥ن  ب٬َٚبْٛٚـ٠ٚ١

َٝػـتا  ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى ث١تا ّ  زٚٚ ٥ـ١ٜبٝٓري،  ٥ َٜع  بـ٪  ١ٖٜـ١  ثطغـٝاض ٟ  بـ١ض ِ  نـٛاض  ٚ ؾـاض٠ٚاْٞ،  ٠ٚظٜـط  ثطغٝاضٜؿـ
َٜع ب٪ ١ٜ١ٖ ٍَ ت١ْسضٚغيت، ٠ٚظٜطٟ ب١ض ٞ  ١٥ز٠ّ ١ٖٚ ٟ  ثطغـٝاضزا،  زٚٚ يـ١  به١َـ٠ٚ١  نـٛضت ّ  ثطغـٝاض  بـ٪  ١ٜنـ١

َٜع ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ ًَٞ زَيؿاز، ناى ب١ض َٝ ٕ  زٟٚٚ ٥اٟٚ ٖ ٞ  زٚنـا َُٝاْ ٕ  يـ١  غـً ٞ  ٫ٜـ١ ٠َٜٛ  تاٜب١تـ٠ٚ١  نـ١ضت  بـ١ض 
،َٟ َٜساْٞ ي١ ٥اٜا ١٥بط ١ًَزا ١٥ٚ ب١نط َٝ ٞ  بـ١  ٚ ب١ؾط٩ؾذي ض ٠ناٟٚ ٖ َٜـساْ ٞ  نط ٞ  32 شَـاض٠  طؿـيت  َـاَي  86 غـاَي
١َٜٜٓـ١ى  نطا٠ٚ ٜاغا١ٜ ١٥ٚ ض ٠ناٟٚ ١٥ط١ض نطا٠ٚ؟ ٟ  يـ١  نـ١  ٥ٝع١ْ٬نـ١  يـ١  ٚ  ١٥طـ١ض  نـطا٠ٚ  زا طؿـيت  ض ٩شْاَـ١

َٟ،ب ثٝؿاصيإ ٠َٛٝ، ن١ْٚٛت١ ن١ ن٪َجاْٝاٜا١ْٟ ١٥ٚ ْاٟٚ ١ٖض٠ٖٚا سض َٝدل ن ٕ  ١٥طـ١ض  ن ٟ  ثٝؿـاصيا  غٛثاغـت  بـس٠
ٟ  ْاض ٠ظاٜٝإ زٚنإ خ١َيهٞ ض ابطزٚٚزا غا٫َْٞ ي١ ز٠ّٚٚ، ثطغٝاضٟ ١٥ن١ٜٔ، ٟ  ي١غـ١ض  ز٠ضبـط   ٥ـا٠ٚض ٩  نـ١  ٥ـ٠ٚ١

ٍَ َٝه١ َٞ، خٛاضز٠ٚ١ْ ٥اٟٚ ب١ ت َٝت١ ١َ١٥ف ١٥ب ٟ  ١٥ب ٟ  ٖـ٪ َٝطا  تاٟثـ١  ب٬َٚبْٛٚـ٠ٚ١ ٔ  ٚ نـ٪ي ٞ  نـ١ْسٜ  ١ْخ٪ؾـ
َٜعت نطز٠ٚ١ْن١ٟ ض ٕٚٚ ي١ تط، َٜع ٚ ب١ض َٜٝٛػـت١  ١َغ١ْ٫١ ١٥ّ ن١ ز٠ضن١ٚت ٠ٚ١٥ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ ب١ض  ث
ٕ  ي١ ٚ غذلاتٝذ١ٝ ثط٩ش٠ٟ ب١ ٕ  ٚ ثـ٬ ّ  ١ٖٜـ١،  زا ب١ضْاَـ١َا ٔ  بـ٫َ١ ٟ  َـ ّ  ٥ـ٠ٚ١  ثطغـٝاض ٞ  يـ١  ٥اٜـا  ١٥نـ١ َٜ  نـٛ

َٜين ض اْٝسا سٛنِ َٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ؾٛ َٝ ١٥ب َٝهٞ به١ٜٔ ٠ٚ١٥ نا٠ٚض ٚاْٞ ٥١ُ َٜص ٚ زٚٚض ن١ْسغاَي َٟ  زض  ٥ـ٠ٚ١  نـا٠ٚض 
ٍَ ٥ا٠ٚض ٩ به١ٜٔ َٝه١ َٝت٠ٚ١ ت ٟ  ي١ب١ض ب ٟ  ٥ـ٠ٚ١ ٞ  ثـط٩ش٠ َٜٝٛػـت١؟  غـذلاتٝذ ٞ  ث ٟ  بـ٪  نـ١ٝ  ظٚٚ ث٬ْـ ّ  ٥ـ٠ٚ١  ٥ـ١

ــ١ ــٞ ساَي١ت َٜ َٞ ض  ــ َٟ؟ ي ــرل َٟ بي ــانط ــ١ ْ َُٝ ٥ َٜٞ ــا٠ٚض  ــ٠ٚ١ ن ــ١ٜٔ ٥ ــ١ض به ــ٠ٚ١ٟ ي١ب ــٞ ٥ ــذلاتٝذٞ ث٬ْ َٟ، غ ــ١ٚ ٥ 
َٜع ب٪ طغٝاض٠نامنث ٟ  ب١ض ٟ  ت١ْسضٚغـيت،  ٠ٚظٜـط ِ  ثطغـٝاض ٞ  يـ١  نـ١  ٠ٚ١٥ٜـ١  ١ٜنـ١َ ٞ  ض ابـطزٚٚزا  غـا٫َْ  ساَيـ١ت

َٝطا ّ  ٖـ١ز٠ؼي  ؟2111 ٚ 2111 ي١ ١ْب٠ٚٛ ٜإ ١ٖب٠ٚٛ ت١سطٜط ب١ ن٪ي ّ  ٥ـ١ ٟ  ثطغـٝاض٠  نـ١  ز٠َٚٚـ١  ثطغـٝاض
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٠َٛٝ  ي١ّ ساَي١تٞ ١٥ط١ض ٥اٜا ٞ  ٜـ١عين  ٖـ١ب٠ٚٛ  ؾـ ٞ  ث٬ْـ َٝـ٠ٛ  ٜٚكـا٥ ٥  ٞ ٟ  بـ٪  بـ٠ٚٛ  نـ ّ  ٥ـ٠ٚ١  ١٥طـ١ض  غـاَيسا  يـ١
َٞ ٥ٝعساز ب٠ٚ١ٜٓٚٛ ساَي١ت١ ١٥ّ تٛٚؾٞ ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ١ٖب ٞ  باؾذل ؾ ٟ  ض ٚٚ ٥ـ١تٛاْ ٞ  ٚ ببٝـ٠ٚ١  بـ١ض ٚٚ  بـ٪  خـ٪ت
َٝو  نـ١ْس  ي١ به١ٟ، ٥اَاز٠ َٝـسٚاْ ٞ  زا ي ٞ  نـ١  نـطا٠ٚ  ٥ـ٠ٚ١  باغـ ٟ  بـ١  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ٞ  ٖاٚنـاض  تـط  ٫ٜـ١ْ

َٞ َٝتــ٠ٚ١، ساَي١تــ١ ٥ــ١ّ ض ٚٚبــ١ض ٟٚٚ ٥ــ١تٛاْ ٍَ ع١قــسٟ ١ٖٜــ١ ؾــ١ضٜهات بب َٝــٞ بــ١ ١٥نــ١ٟ، ي١طــ١  نــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ ث
َٜٝٛػت١ َٝهـ١،  ٖـ١ض  س١قٞ ٚ ث ٚ  ٠ٚظاض٠ت ٟ  ٥ـ١ َٝـ٠ٛ  نـ١  ١ٜ٫ْاْـ١ ٥  ٕ ٕ  ن٪ْتانتـا ٚ  ١ٖٜـ١  ي١طـ١َيٝا    ؾـ١ضٜها١ْ  ٥ـ١

َٜهٞ ؾ١ضٜه١ٜ١نٔ؟ ٞ  ٜاغاٟ ي١ ١ٜ٠ٚ١٥ تطّ ثطغٝاض ٞ  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ِ  سهَٛـ١ت َٜ ٞ  21 شَـاض٠  ٖـ١ض  غـاَي
ٞ  يـ١  بـاؽ ( 2/5) بط ط١ٟ ٠ّ( 2) َازز٠ٟ ي١ 2117 ٞ  ١َٖاٖـ١ْي ٟ  بـ٪  ٥ـ١نا  شٜٓيـ١  ٠ٚظاض٠تـ ٕ  نـ١  ٥ـ٠ٚ١  ثـ٬
َٔٝ َٝؼ ٚ ٥اٚ بْٛٚٞ ثٝؼ ساَي١تٞ ب١ض ٟٚٚ ض ٚٚ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ زابٓ ٞ  ث ٟ  ببٓـ٠ٚ١،  شٜٓيـ١  بـْٛٚ َٜعت  نـ١  ٥ـ٠ٚ١  بـ١ض

َٝػتا نطز باغت َٞ، ثٝؼ زٚنإ ٥اٟٚ ن١ بٛٚ ٠ٚ١٥ ؾ١ضسٞ ٥ ٟ  ١ْى ١٥ب ٞ  نـ١  ٥ـ٠ٚ١ َٝـ٠ٛ  ث٬ْـ ٥  ٞ  بـ٪  بـ٠ٚٛ  نـ
ٔ  ١ٜعين بب٠ٚ١ٓ، ثٝػ١ٝ ١٥ّ ب١ض ٟٚٚ ض ٚٚ ٠ٚ١٥ٟ َٟ  َـ ّ  ْاَـ١ٚ ٟ  بـاؽ  بـ٪ ٟ  بهـ١ ٕ  ٥ـاٚ  بـ٠ٚٛ؟  ثـٝؼ  بـ٪  زٚنـا
َٟ، خ١َيو ب٠ٚٛ؟ ثٝؼ ب١نٞ َٜت٠ٚ١، ٥ا٠ٚن١ ١٥َط َٟ َٔ ١ٜعين ١٥طرل ٞ  بعامن ١َ١٥ٚ َٝـ٠ٛ  ث٬ْـ ٥  ٞ  بـ٪  بـ٠ٚٛ  نـ
ّ  بـ٪  ب٠ٚٛ نٞ ٥ٝؿتإ غذلاتٝذ١ٝ؟ س١يٞ ٥اٜا به١ٕ؟ ناض٠غ١ض ثٝػ١ٝ ١٥ّ ٠ٚ١٥ٟ َٞ  ١َغـ١ي١ٜ١؟  ٥ـ١  يـ١  ٜـ١ن

َٜهٞ ن١ْس ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ١ٜ٠ٚ١٥ تطّ ثطغٝاض٠ناْٞ َٟ  صيْٛٚـ١  بـ٪  ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ زا بط ٜاض ٔ  ١ْٖـس َٜ  ؾـٛ
َٞ غ١ٚظ٠ٟ َٟ، ي َٟ، ٥اٚ ٥ا٠ٚض ٩ ثاؾ١ض ٩ٟ ب١ ١٥نط ٕ  ١٥زض َٟ  ٜـا ٔ  ١ْٖـس َٜ ٟ  ؾـٛ َٞ  ٥ـاٚ َٟ  يـ َٝٓـط  نـ١  تاْهـ١ض  بـ١  ز٠ٖ
َٟ َٝهٞ ١٥ط١ض ١ٜعين ١ْٝ، وب١ن١َي ٚ ١ْٝ باف ٥ا٠ٚ ١٥ّ ١٥ظاْط َٝطا ٚا ساَي١ت َٝت٠ٚ١ ب٬َٚ ن٪ي َٟ ٥اٜا ١٥َا١ْ ١ْب  ض 
َٝسضإٚ َٞ ب٪نٞ ْا؟ ٜإ ث َٝت٠ٚ١ ب٬َٚ ث١تا١ٜن١ ٠ٚ١٥ٟ ث ٞ  ٚ َاززٟ ظ٠ض٠ضٟ ١ْببٛٚ، تٛٚف خ١َيو ن١ بب  طٝـاْ

َِٜ سه١َٛتٞ ي١  غٛثاؽ ١ْز٠نطز؟ ت١زابرلا١ْٟ ١٥ّ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ب٪ ١ْزا، ١ٖض
َٜع  :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

 .٠ٚظٜط د١ْابٞ
َٜع َٜه١ٚت ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ-ضؾٝس ١١َس ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝط ــ١خ ــ١ ْ ــ١ ٚ 2118 ي ــ١ب٠ٚٛ، 2119ٚ2111ٚ2111 ي ــٝض ْ َٝهٞ ٖ ــ١ت ــُٝإ ساَي ــ١بٛٚ، ثٝػ ــ١ ْ َُٝ ــٝض ٥ ٖ 
َٝهُإ ٍَ ن٪ْذلات ١َُٝ ١ْٝ، زا تاٜب١ت ن١ضتٞ ي١ط١ ٍ  بـ١ؽ  ٥ ٟ ض  ي١طـ١  ١َٖاْـ١،  دٝٗاْٝـسا  ٟ(  WHO) َٜهدـطاٚ

َُٜٓاضيإ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ َٞ، ض  ٞ  ٖاتٓـ١  ٚ ١٥ز٠ْ َُٝاْ ٕ  غـً ٚ  ٚتٝـا ٟ  ٥ـ١ َٜٓا١ْ َٜٛؾـٛ  باؾـ١،  ظ٩ض بـ١ض  ططتٛتاْـ١  نـ١  ض 
َٞ ــ١َي ــاْٞ ب ــتُإ ز٠ضَ َٜٝٛػ ــ١ ث ــ٪ ١ٖٜ ــ١ٚ ب ــ١، ٥ ــ١ باب١ت َُٝ ــٛ ٥ ــٞ ٠ٚن ــيت ٠ٚظاض٠ت ــبري ت١ْسضٚغ ــ١ض ض ٠قٝ  ب١غ

٠َٜٛب١ضاٜــ١تٞ َُٝاْ ٥ــاٟٚ ب١ض  َٝٝــإ ١٥نــ١ٜٔ، بــ٪ ٥اٜٚــإ ؾ١سػــٞ ١٥نــ١ٜٔ، َٛتاب١عــ١ٜإ ٞ،غــً َٝري ث  ٥ــ١ٚ ٥ــ١َي
َٜطاب١تإ َٜٔ ؾ٬ٕ ي١ ظ َٝذ  ٠نٞط١ض  ي١ ب١يٛع١ ؾ٬َٕ ٥اٟٚ ثٝػ١، ٥ا٠ٚتإ ١٥ٚ ؾها٠ٚ، ؾٛ ٞ  ؾـ ٔ  ستـ ٟ  ايـسٜ  نًـ٪ض

َٝسا ٍَ  تاْهٞ ؾ٬َٕ ٥اٟٚ ١ْٝ، ت ٟ  ٖـ١ض  ١٥َاْـ١  ٚ ٚاٜـ١،  َـا ٚ  ٖـ١َٛٚ ٞ ٚ زانـ١ٜ١ْٚٛ،  بـ١زٚا  ٚ نٝتـاب  ٥ـ١  ٠ظاض٠تـ
َٜعطا، ب٪ ١٥نا نٝتاب قاضيكا١َٝت، ب٪ ١٥نا نٝتاب ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ بها؟ نٞ ت١زابرلٟ ت١ْسضٚغيت  ب٪ ثاض

ٕ  ض ٩ٜٞ ظٜاز٠ ب١ؾٞ َٞ  ؾـاض٠ٚا١ْٝنا ٚ  نانـ١  ٥ـ١َي ٞ  بهـ١ٕ،  َـ١ْع  غـ١ٚظ١ٜ٠  ٥ـ١ ٞ  ْـ١  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ  ث٪يػـ
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َٝهٞ ٖٝض ز٠غت١ٜ٠ٚ١، ب١ زاضٟ ١ْ ١ٜ١ٖ، ٞ  ٚ ٜٚكا٥ٝـ١  ٚ غـج١ٝ  ١زض ١ٜ١ٜنٞقـ  ١ْٝ، ز٠غت٠ٚ١ ب١ ؾت  نانـ١  ٥ـ١َي
١َٜٓ ٚ ١َتع١ّ زاخػتين ب٪ ١ٖتا ، ثٝػ١ ١َ١٥ ٕ  ث٪يٝػٞ بٓه١ٟ داضإ طؿت١ٝنإ ؾٛ  ٖـ١بٛٚ،  خ١غـت١خا١َْا
َٝػتا ٥ َٔٝ َٞ  ١٥َي ـ  ٥ـ١ب ٟ  يـ١  ٥ـ١ٜٚ َٜيـ١ َٞ،  قاضيكا١َٝتـ٠ٚ١  ض  َُٝـ١  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  بـ ٥  ٛ ٞ  ٠ٚنـ  ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ

َٝٓاَٚـ١،  ٠ٚ٠ 2111 غاَيٞ ي١ ؾ١سػ١، ١َٖٟٛٚ ٠ٚ١٥ ٜٚكا١ٜن١ف، ١َغ١ي١ٟ ب٪ ْري، ت١ْؿٝعٟ غَٛيت١ٜ١نٞ ٖ 
ٞ  باغٞ ؾ١سػ١، باغٞ ٥ا٠ٚ، باغٞ ٞ  ٥ـا٠ٚ،  ت١ي١ٚغـ ٞ  باغـ ٟ  بـ١  غـ١ٚظ١ٜ٠  ٥ـاٚزاْ ٔ  ٥ـاٚ ٞ  قٛضغـ ٞ  باغـ  خـٛاضزْ

ــت ــط ٠، ز٠غ َٝ ــٞ ط ــتين باغ ــ١، زاخػ ــ١َٛٚ ١َتع١َ١ناْ ــ١ٚ ٖ ــ١زابرل٠ ٥ ــ١ ت ــ١، ٜٚكا٥ٝاْ ــ١ض٠ٖٚا ٠ٚ١٥ٜ ــٞ ٖ  باغ
 ٟ َُٝـ١  ١ْسضٚغــت١ٝ،ت ض ٩ؾـٓبرل َٝهِ ثـاض  غــاَيٞ ٥ َٝتــاب َٝٝــ١ ن ٞ  يــ١ نـطز٠ٚٚ  زاٚاَــإ نـ١  ث  نــ١ْس ت١ضبٝــ١ ٚظاض٠تـ

َٜص٠ضٟ َٞ، ن٪١ََيا١ٜتُٝإ تٛ َٜص٠ضٟ 1111 ْعٜه١ٟ بسات َٞ،  ن٪١ََيا١ٜتٞ تٛ ٞ  زاٜٚٓـ١ت ٕ  ٚتٜٛٚـ١ت َٞ  تـ١زضٜبٝا  ثـ
ٟ ب٬َ ناتٞ ي١ نْٛه١ ١َنت١ب١نإ، ي١ ق١سٞ َٛغ١ق١ؼي ب١ بٝاْه١ٜٔ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ به١ٕ َٞ  ثـ١تا  ٚبْٛٚـ٠ٚ١  ْـ١ب

َٝٔ ض اط١ٜاْسٕ ن١ْاَي١ناْٞ َٝٓٔ، خ١َيو ١٥َي  خـ١َيو  بـ٪  ْـ١ب٠ٚٛ  ٖـٝض  ن١ خ٪تا٠ٚ١ْ ي١ ١َن٠ٚ١ْ١، ب٬َٟٚ ١َتطغ
َٝٓٔ؟ َٝػتاف ١٥تطغ َٝٔ زاضا١ٜٝ ي١ نٝتاب١ن١ ٠ٚ١٥ ٥ ٕ  ١٥َي ٕ  273 ْٝـ١،  بٛزدـ١نا ٟ  ًَٝـ٪ َٜٝٛػـت١،  زٜٓـاض ٚ  ث  بـ١

َٜص٠ض٠ ١٥ٚ بٝه١ّ، زاٖاتٛٚزا غاَيٞ ي١ ن١ ٖٝٛا١ّٜ  َٓاَيٝـ٠ٚ١  ي١ ١ٖض ق١سٞ، َٛغ١ق١ف ب١ به١ّ ق١سٝا١ْ تٛ
َٝطٟ ٥ٝبتٝسا٠ٚ١ٝ٥ ١ٜنٞ ي١ ٚ َٟ؟ خ٪ٟ ن٪ٕ ١٥ؾٛا؟ ز٠غيت ن٪ٕ بها ؾ َٜع  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  ١٥خٛا؟ ْإ ن٪ٕ بجاض

 غٛثاؽ نطزَٚٚا١ْ، ظٜاز٠ٚ٠ ب١ ي١غ١ضَا١ْ ٠ٚ١٥ٟ
َٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٜو ١٥ط١ض ٠ٚظٜط د١ْابٞ ٟ  ١٥طـ١ض  ن٠ٚ١، ب١ضظ ز٠غت تها١ٜ نطا د١ْابت ٥اضاغت١ٟ ثطغٝاض  دـ١ْابت  ٥اضاغـت١
 نطا؟

َٜع  .ظاضٛط ٚ ط١ؾتٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ-ؾٗاب زَيؿاز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜعتاْـ١،  ز٠غيت ي١ زإ ٥ٝذاظ٠ ِ  ثطغـٝاض٠  نـٛاض٠َري  ٥ـ٠ٚ١  ب١ض َٝ َٟ،  يـ ّ  ٥ـ١نط ٟ  زٚاٟ بـ٫َ١ َٜو  نـ١  ٥ـ٠ٚ١ َٜع  بـ١ض
َٞ ٚت١ٚا َٜعتإ ١ٜنػ١ض ١٥ب َٜهٞ ب١ض َٞ زا٠ٚ١ّْ ٠َٚياّ ز٠ضؾ١تٞ ١٥ن١ٕ، باْط تط ْاٚ  ٫َ٠َٚٞ َٔ ب٪١ٜ ١ْزضا٠ٚ، ث

 .ثطغٝاض نٛاض٠َري ٠ٚ١٥ ؾٝع١ًٕ ١ْزا٠ٚت٠ٚ١، ثطغٝاض٠نامن
َٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٝػتا َٝبٛضزٕ زاٚاٟ بس٠ٜت٠ٚ١، ٠َٚياَٝإ ١٥تٛاْٞ ٥  .١٥ن١ّ ي
َٜع  :ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ٠ٚظٜطٟ-ؾ١ٖاب ؿاززَي ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٞ ز٠غت ٠ٚ٠(عبساي١ً) ناى ثطغٝاضٟ ي١ َُٝـ٠ٚ١  بـ١  ث٠ٜٛ١ْسٟ ن١ٚا ٠ٚ١٥ٟ ثطغٝاض٠ناْٞ ز٠ضباض٠ٟ ١٥ن١ّ، ث ٥ 
٠َٜٛبطزْٞ ١ٖٜــ١، َٟ بــ١ نــ١ زٚٚ زٚنــإ ثــط٩ش٠ٟ بــ١ض  َٜعإ ن٪َجاْٝاٜــ١ى، بــ١ زضا٠ٚ نــط  ٜــ١ن٪َجاْٝا ٥ــ١ّ بــ١ض

َٞ ن٪َجاْٝاٟ َٞ د ٠َٜٛ  ب١ض اغيت َٛخت١ق١، ن٪َجاْٝا١ٜنٞ ب٠ٚٛ، ثط٩ش٠ن١ ناضٟ ب١د ٞ  بـ١ض  ٟ  بطزْـ ٚ  ثـط٩ش٠  ٥ـا
َٜهٞ َٟ ١َْس٠، تاٜب١ت ناض َٝٛاظ٠ ب١ٚ ْانط ١َُٝ ن١ٚا نطز١ْٟ ٥ٝع٬ٕ ؾ َٝو  ٖـ١ض  بـ٪  به٠ٚ١ٜٓ١ ز٠ضطا ١ٖض ٥  ن١غـ
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ٟ  ١٥غاغٞ َٔ،ن١ بٛاض٠زا ي١ّ َٛخت١م ن٪َجاْٝاٟ نْٛه١ ن٪َجاْٝا١ٜى، ١ٖض ٜإ ّ  ٥ٝدتٝـاض  ن٪َجاْٝاٜـ١  ٥ـ١
َٜي١ ب٪ َٝساْٞ ض  َٝهٞ زٚاٟ ث َُٝـ١  ت١قسٜطاتٞ ١َٖٛٚ ب١ ْطخ١ن١ؾٞ ٚ ب٠ٚٛ، ظ٩ض َؿا٠ٚظات ٥  ٞ َٝهـ  ٠ٚ١٥ْـس٠  ْطخ

ــا٠ٚ ــ١ طٛصت ــٝض ض ٠ْي ــٛيٞ ٖ ــٞ قب َٝــسا َْٛاؾ١غ١ؾ َٞ، ت ــ١َاب ــ١ضن١ٚتٕٛٚ ٚ ْ ــ١ غ ٠َٜٛبطزْٞ ي ــ١ض   ثط٩ش٠نــ١، ب
َٝٝإ ن١ ١٥ؾع٠ي١ٝت١ن١ف ٜـ  زضا٠ٚ ث ٟ  إخ٪ َٞ  ن٪َجاْٝـا َٞ  دـ ٟ  بـ١د ٕ  ٚاتـ١  ثط٩ش٠نـ١ٕ،  نـاض ٚ  يـ١  خ٪ٜـا  ٖـ١َٛ

َٝهٞ ٕ  ؾاض٠ظا تط خ١َيه ٟ  بـ٪  تـط ٟ   ٥ـ٠ٚ١ ٕ  ثط٩ش٠نـ١ ٠َٜٛبـ١ضٕ،  خ٪ٜـا ٞ  بـ٪  ٚ ب١ض  ٕ  َـ١عًَٛات َٜعٜؿـتا ٚ  ب١ض  ٥ـ١
١َُٝ ناض١َْسا١ْٟ  ن٪َجاْٝا١ٜ١ٜ ١٥ٚ خٛزٟ ي١غ١ض َٛٚن١ناْٝإ% 71 ١٥ن١ٕ ٥ٝـ ي١ط١َيٝاْسا ن١ ١٥ٚا١ْٟ ٥

َٞ ١٥ٚ ٠ٚنٛ َٞ د ٞ  ي١ خ١َيو ١٥ط١ض ن١ نطز١ْٟ ب١د ـ  تاٜبـ١ت   نـ١ضت َٝ ٞ  سهَٛـ١ت % 31 بهـا  ٥ـ َٝـ  ٚ بـسات  ث
َٝه١ ب٪ ٠ٚ١٥ف ؾٞ% 71 ٞ  زا ْعٜـو  ٥آٜس١ٜ٠نٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ض اٖٝٓاْ َُٝـ١  تُٝـ١ناْ ٞ  بي١ْـ١  ٥ َٝه  نـ١  ٚا ٥اغـت

َٜو نــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ ز٠ضبــاض٠ٟ بهــ١ٜٔ، ثط٩شاْــ١ ٥ــ١ٚ ٥ٝــساض٠ٟ بتــٛاْري خ٪َــإ َٝتــ٠ٚ١ب زٚٚبــاض٠ نــ١ْسداض  بــ١ ب
َٜٝٛػيت ـ  بـ٪  ٚ ٠ٚظٜطٜـ د١ْابٞ ب٪ ب١ض اغيت ١٥ظامن ث َٜعاْٝ َٝو  به١َـ٠ٚ١،  ض ٕٚٚ بـ١ض  ٖـ١ٕ،  ٥ـ١ٚضام  ن٪َـ١َي
َٝو َٝو ١ٖٕ، َٛغت١َػ١نات ن٪١ََي َٜع  ي١ ١٥ن١ّ، زاٚا ت١ْسضٚغتٝـ يٝص١ْٟ ي١ َٔ ١ٖٕ، ؾشٛغات ن٪١ََي  بـ١ض

ٕ  يـ١  ١٥نـ١ّ،  زاٚا ت١ْسضٚغتٝـ ٠ٚظٜطٟ ّ  زاٚا د١ْابٝؿـتا ٟ  ٜـ١ى  ٥ـاخ٪  ،١٥نـ١ ٞ  صيْٛٚـ١ ٞ  ثـ٪ظ٠تٝع  ٖـ١بْٛٚ
َٝطا ١ْخ٪ؾٞ ٖ٪ناضٟ َٜيـا  يـ١  ت١غؿ١ٝ زٚاٟ ي١ َا٫َٕ ب١ طاٜاْسٕ ٥اٟٚ ت١غؿ١ٟٝ زٚاٟ ٥اٚ ثط٩ش٠ناْٞ ي١ ن٪ي  ض 

٠ٚ١َٜٓٝ ١ٖض ١٥ط١ض خ٪ ١ٜ١ٖ؟ ت١ٚظٜع١ن١زا ي١ تاْه١ٝنإ ي١  ٥ـا٠ٚ،  ١ْخ٪ؾ١ٝن١ غ١ضنا٠ٟٚ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض بي١ض 
َٝسا١ٜ ٥اٟٚ َٛن١ع١ب ١َتط ًَٝ٪١ْٖا ن١ ز٠ضٜان١ٜ١ى ٥اٟٚ نطزْٞ ٩ٍن٪ْذل  ١٥ن٠ٚ١َ١ زٚٚثاتٞ َٔ  ١٥َـ١  ت

ــاض٠ٚاْٞ ٠ٚظاض٠تــٞ نــاضٟ ــا، ت١غــؿ١ٝ ز٠ضٜانــ١ ْٝــ١ ؾ ــاض٠ٚا١ْٝ ٠ٚظاض٠تــٞ نــاضٟ به ــا٠ٟٚ ٥ــ١ّ ؾ ــ١ْاٚ نــ١ ٥  ي
َٞ َا٫َٕ ب٪ ن١ ب٪ض ١ٜن١ٜ١ ٚ  ١٥ن٠ٚ١َ١ زٚٚثاتٞ بهات، ت١غؿ١ٝ ١٥ن ٞ  ٖـ١َٛ ٟ  ق٪ْاغـ١ناْ  نـطا٠ٚ،  بـ٪  ت١غـؿ١ٝ

َٜتــ٠ٚ١ دٝــا ٚاٜــ١ اّتهــ َٝــٛإ يــ١ بهط  سهَٛــ١ت، نــ١ ٥ــا٠ٟٚ ٥ــ١ٚ ٥ــا٠ٚ، ١ْخ٪ؾــ١ٝن١ غ١ضنــا٠ٟٚ نــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ ْ
َٜيَن ٚ ١٥نات ت١غؿ١ٟٝ ٚ ز٠نات ٥ٝساض٠ٟ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ٕ  ب٪ ز ٕ  د٪ط١ٜـ١ى  ٖـ١ض  بـ١  ٖا٫َٚٚتٝـا  ٖـ١ض  ٜـا
َٝو َٜهــٞ ٖــ١ض بــ١ ٜــإ نــ١ْاَي  َــٔ ي١َ١زاٜــ١، ١نــ١دٝاٚاظٜ ز٠ضٜانــ١ٜ١ى ٖــ١ض بــ١ ٜــإ زا ١َؾــطٚع غــ١ٜط٠ برل
َٜٓـ١،  ٥اٟٚ ١٥ض ٚات ت١غؿ١ٝ ق٪ْاغ١ناْٞ ب١ ن١ ٥ا٠ٚ ١٥ّ غ١ضنا٠ٚناْٞ ١٥ن٠ٚ١َ١ زٚٚثاتٞ َٝػـتاف  تـا  ٚ خاٚ ٥ 
َٝو ١ٖض غٛثاغٞ َٞ  ؾ١سػ١ّ ١٥ّ صي١ٜ١ْٚٛنٞ ن١ ١٥ن١ّ ١ٜن َٞ،  ثـ ًَـ َٞ  ب ًَـ ٟ  يـ١  نانـ١  ب  يـ١  ٠ٚ١٥ْـس٠  شَـاض٠  بـ٪ض 

ٟ  ٚ ث٪ظ٠تٝعـ١  ١ْتٝذ١ٜ١نٞ ١َ١٥ ب٪ض ٟ ١ؾ٬َْ ي١ ٥اٚ، ثط٩ش٠ٟ ؾ١ْ٬َ ي١ ط١ض ٠ى، ؾ١ْ٬َ  بـ٪  ١ْخ٪ؾـ١ٝ،  ٖ٪نـاض
ٟ١َُٝ ٠ٚ١٥ َٝري  نـ١  عَُٛٝات١ٟ ب١ٚ ب٫َ١ّ به١ٜٔ، ب٪ زانْٛٚٞ زٚا ب١ ٥ ًَـ ٚ  بـ١ؽ  ب ٞ  غ١ضنـا١ٜ٠ٚ،  ٥ـا  ٠ٚظاض٠تـ

َٞ، ٫َٚت١ ي١ٚ ن١ ٥اٚ ق١تط١ٜ٠ى ١ٖض ي١ ١ْٝ ب١ضثطؽ ؾاض٠ٚاْٞ َٞ  ي١ٚاْـ١  تـ١ْٗا  ١ٖب ٟ  نـ١  ْـ١ب ٞ  خـ٪  ب١ضٖـ١َ
ــيَن، َٜ ــ٪ ز ــؿ١ٟٝ ٟخ ــ١نات ت١غ ــ١ ٚ ٥ ــ١ٟ ي َٜي ــ٠ٚ١ ض  ــ١ ؾ١ضعٝؿ ــ١َيهٞ، ١٥طات ــاض٠ٟ خ ــ٠ٚ١ٟ ز٠ضب ــ١ ٥ ــ١ ن َُٝ ٥ 

َٜع ن١ ١َغ١ي١ٟ ١٥ّ ب٪ ض ا٠ٚغتابري ٔ  نـ١  ٠ٚ١٥ٟ ثطغٞ، عبساي١ً ناى ب١ض ِ  َـ  غـذلاتٝذ١ٝن١  ث٬ْـ١  نـطز  باغـ
َٜعاْسا ٫َ٠َٚٞ ي١ ن١ٚا طٛمت ب٫َ١ّ ب٠ٚٛ، ١َُٝ ناض٠ناْٞ ب١ض َٝػتا، ٥  ظٜـاتط  ن١ زٚنإ ٥اٟٚ ٟثط٩ش٠ تاٜب١تٞ ب١ ٥

َٝت٠ٚ١، زٚٚباض٠ ي١غ١ضٟ ثطغٝاض٠ ١٥ٚ َٝه١ن١ٟ ١٥ب ٟ  ي١ ظ٩ض زٚنإ ٥ٝٓت ٞ  غـ١ز٠ن١ٜ١،  خـٛاض٠ٚ٠ ٟ  نـات  نـ١  خـ٪
َٝه١ ١٥ّ ٍَ ن١ْسٜٔ زاْطا٠ٚ ٥ٝٓت َٝـ غا َٝػتا ث َٝٓإ ١ْطٛصتاٚ ٥اٟٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٩ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٥  ١ْز٠ٖاتـ٠ٚ١  ب١ناضٖ
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ّ  نـ١  زٚاتـط  ١َغـاض٠،  ١٥ّ غ١ض ٍَ  ٚ بـ٠ٚٛ  زضٚغـت  ٠ٚظع١ٝتـ١  ٥ـ١ ٟ  ي١طـ١ ٚ  ططتٓـ٠ٚ١ ٞ  بـ٪  ٥ـا  ٚ ناض٠بـا  َـ١ظٚع
ٞ  ي١ ٥اٚ، ١َٖييطت٠ٚ١ٟٓ ٟ  ث٬ْـ َٝػـتا ٟ  يـ١  ٠ٚظاض٠تـ١،  ٥ َٜعطـا ٞ  ثاض َُٝاْ ٞ  يـ١  نـطا٠ٚ،  بـ٪  زٜـعاٜين  غـً  ق٪ْاغـ١ناْ

١َُٝ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ زإ، ت١ْس٠ضنطزٕ َٝهٞ ٜإ ٥اٚ، غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ ض اغت١ٚخ٪ ٥  ٚات١ غ١ز٠ن١، ثؿت ي١ ٥اٚ ن١ْاَي
َٞ َٝت ١َغاض٠ ١َٖٛٚ ب١ّ ٥ٟ٠ٚ١ ب َٞ ١َع١ضظ ٚ ب َٝؿتدا١ْنإ ٚ ط١ؾتٝاض٠نإ ٥ا٠ٚض ٩ٟ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ب  نـ١   ن

َٜت ي١غ١ز٠ن٠ٚ١ ن١ ٥ا١ٜ٠ٚ ١٥ٚ ي١غ١ض َٜين ١٥طات١ تانٛ ز َٝه١ن١ ؾٛ ٠َٜٛ ٥ٝٓت ١َُٝ ي١ٚ  ثؿـت  ي١ ٥اٚ ض اغت١ٚخ٪ ٥
َٝٓري ٚ ٠ٚضططٜٔ، غ١ز٠ن٠ٚ١ ٟ  بـ٪  نطزْـ٠ٚ١،  ثـاى  غ١ضنا٠ٟٚ ب٪ ب ّ  يـ١  بـري،  ض ظطـاض  ١َتطغـ١ٝ  ّيـ١  ٥ـ٠ٚ١  نـ١
َٞ، ض ظطاضَإ ٥اٜٚـ ططت٠ٚ١ٟٓ ي١ بري، ض ظطاض ٥اٚ نطز٠ٚ١ْٟ َٝػتا ١َ١٥ ٚ خٓهإ ض ٚٚزاْٞ ي١ناتٞ ١٥ب  بٔ ي١ ٥

ٟ  ٚ نطا١ٜ، ب٪ زٜعاٜين ن١ ٠ٚ١٥زا١ٜ ق٪ْاغ١ناْٞ ي١ ١ٜعين زا١ٜ، ت١ْؿٝع ّ  نـطا٠ٚ،  ي١غـ١ض  نـاض ٕ  ز٠ٚٚ ٥ـ١  بـٛٚ
َٜع ثطغٝاضٟ ٟ  ١٥ٚ ز٠ضباض٠ٟ عبساي١ً، ناى ب١ض ٌ  نـاى  نـ١  ط١ض ٠ناْـ١ ٟ  ٥ٝػـُاعٝ  بـ١  نـ١  نـطز  ي١غـ١ض  ثطغـٝاض

ــإ ت١ْهــ١ض َٞ ٥اٜٚ ــ٠ٚ١، نــ١ّ ظ٩ض ٥ــ١طات ثــ ــ١ضٟ ٚ قط طــ١ ط١ض ٠نــ١ناْٞ يــ١ صيْٛٚــ١ بــ٪ ب١ْٚٛت ــٛ ز٠ٚضٚب  ٠ٚن
َٝؿذل ن١ غجٞ، ناْٞ ٚ ض اث١ض ٜٔ ٚ ب١نط٠د٪ ٚ نٛضزغتات َٝػـتا  ٥ـ١نطا،  زابري ب٪ ٥اٜٚإ ث ٥  ٞ ٕ  خـا٠ْٚ  ٚ ثـط٩ش٠

َٞ ٥اٜٚـــإ ض ٟتـــ٪ َٟ ٚ ط١ٜؿـــت٠ٚٛ، ثـــ  غـــٓٛٚضٟ غـــ١ض خطا١ْٚتـــ١ تـــاظ٠ بـــٕٛٚ طْٛـــس نـــ١ طـــ١ض ٠نٝـ ١ْٖـــس
َٞ ٜإ ثط٩شا١ْ، ١٥ٚ ب٪ ؾاض٠ٚا١ْٝنا٠ٚ١ْ َٟ، زابري ب٪ ٥اٜٚإ ثط٩شا٠ٚ١ْ ي١ٚ ١٥ب  غا١ْ٫َ ث٬ْسإ، ي١ ١٥َا١ْ بهط

َٜـ ط١ٜاْــسْٞ تــ٪ض ٟ بــ١ضز٠ٚاّ بــ١ ط١ض ٠ناْــ١ ٥ــ١ٚ  يــ١ ٚ ١ٖٜــ١، نــ٪ْٝـ تــ٪ض ٟ نطزْــ٠ٚ١ٟ تــاظ٠ ٚ ١ٖٜــ١، ْــٛ
ٚ  ٠ٚضططتين ْطخٞ ز٠ضباض٠ٟ زا ٥ٝػُاعٌٝ ناى ثطغٝاض٠ن١ٟ َُٝـ١  ٫ٟ ب١ض اغـيت  ٥ـا  ٖـات٠ٚٛ  ثطغـٝاض٠ن١زا  يـ١  ٥

١َُٝ ب٪١ٜ ١ٖظاض٠، 15 َِٝ ن١ٚا ١ْبٜٛٚٔ ساَيٞ ٥ٝػُاعٌٝ ناى ١َب١غت١ن١ٟ ي١ ٥ َٝػـتا  ٠، 1511 ٚاٜـ١  ث  يـ١  ٥
َٞ ١٥ٚ ثطغٞ، زا ثطغٝاض٠ن١ٟ َٟ،  زٜٓـاض  21111 ب١ زٚاتط ٚ ٓاض٠زٜ 15111 ب١ ز٠َي ٔ  ب١ض اغـيت  ١٥ؾط٩ؾـط  َـ

َِٝ خ٪ّ ت١قسٜطٟ ب١ َٝهٞ ث َٟ زٜٓاض 15111 ب١ ١٥ط١ض بٛٚ ٥اغاٜٞ ؾت َٞ بهط زض َٞ  خ٪ ٥  ٟ 21 بـ١  نـابطا  ز٠بـ
َٝت٠ٚ١؟ َٜت٠ٚ١ 21 ب١ ٚ 1511 ب١ ١٥ط١ض ب٫َ١ّ بؿط٩ؾ ٞ  نطزْٞ ن٪ْذل٩ٍ ب١ض اغيت ١٥ؾط٩ؾط ـ  ْطخـ  يـ١  ٥ـاٜٚ

١َُٝ ز٠غيت ١َُٝ ١ْٝ، ٥ َٜٓا١ْٟ ١٥ٚ ب٫َ١ّ ٥اٟٚ، زٚاٟ ب١ بهري ٥ ١َُٝ، ي١غ١ض تاْه١ض ٥اٟٚ ن١ ؾٛ َُٝـ١  ٥ ٥  ٟ  ثـاض٠
ــاتٞ يــ١ ٥ــاٚ َٟ زٜٓــاض 751 ٠ٚضْــاططٜٔ، ٖاَٚٚي َٜع ٥ــاٚ، تاْهٝــ١ى بــ٪ ٠ٚضز٠طــرل  ٥ــ١ّ ث١ضيــ١َإ، غــ١ض٩نٞ بــ١ض

ــ١ٚظٚعٞ ــت١ٜ٠ٚ١ٓ َ ــاظ٠ٟ بــ١ ؾط٩ؾ ــاض٠ٚاْٞ ٥ٝذ ــ١ ْٝــ١، ؾ ــٝض ١٥َ ــسٟ ٖ ــ١، ث٠ٜٛ١ْ ــ٫َ١ّ ب ــ١ٚ ب ــ١ ٥ٟ٠ ــ١ ن  ي
َٟ غ١ضنا٠ٚن١ َٞ، زٜٓاض 751   ٠ٚضز٠طرل َٞ، زٜٓاض 1511  ب َٜهٞ ب ٞ  ب٪ ١ْٝ ٚا بط  َٜه ٚ  ١٥طـ١ض  ٥ـاٚ،  تاْهـ١ض  ٥ـا

ٚ  َا٫َْٝـ بيات١ ٟ  ٥ـ١ َٟ،  ي١غـ١ض  ٖـ١ض  ْطخـ١ ّ  ز٠نـ١ٚ ٟ  بـ٫َ١ ٕ  ؾط٩ؾـت٠ٚ١ٓ َٜع  ١٥َـ١،  تاْهـ١ضنا ٞ  بـ١ض  غـ١ض٩ن
ــ١َإ ــاظ٠ ث١ضي ــٝاضٟ ١ٖٜــ١ ٥ٝذ ــسٜـ.ز ثطغ ــٛاب اظي ــس٠ّ؟ د ــٝاضٟ ب َٜع ثطغ ــ١ض ــاى ب ــس.ز ن ــ٠ٚ١ٟ اظي ــ١ ٥  ن
َُٝـ٠ٚ١  ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ َٞ  ١ٖٜـ١  ٥ ٞ   بـ١َي ٞ  ١٥ن١َـ٠ٚ١،  زٚٚثـات ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت ٟ  ب١ض  َُٝاْٞ،  ٥ـاٚ ٞ  غـً ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت  ب١ض 

١َُٝف ٚ ٠ٚظاض٠ت، ي١غ١ض ٥ا٠ٚض ٩نإ ٚ ٥اٚ طؿيت َٝػـتا  تا ن١ٚا ١٥ن٠ٚ١َ١ باض٠ٟ ن١ْس ٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚنٛ ٥ ٥ 
َٝهٞ ٖٝض ي١ ١َُٝ، ؾشٛغاتٞ ١ْ َٛخت١ب١ضٟ، ؾ١سػ  ١ٖبْٛٚٞ غ١غياْسْٞ ت١ْسضٚغيت، ٠ٚظاض٠تٞ ؾشٛغاتٞ ١ْ ٥

ٞ  ١َؾطٚع١ نطا٠ٟٚ ثاى ٥اٟٚ ي١ ١ْخ٪ؾٞ ٖ٪ناضٟ ٞ  ٠ٚظاض٠ت نـ١  ض ٠زلٝـ١ناْ َٝـ ٕ  ١٥طاتـ١  ٚ ب١ضثطغـ١  ي  َـا٫َ
ٞ  ْٝـ١،  َٜو  نـ١  ٥ــ٠ٚ١ٟ ق٪ْاغـ١ناْ ٕ  غ١ضنــا٠ٚ ١ْٖـس ٛ  ٖـ١ َٝـط  غ١ضنــا٠ٟٚ ١٥ٚاْـ١  نـطز  باغــِ ٠ٚنـ  ؾــ١ضَري غ
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َٜٓٝو  ٖـٝض  ي١ َا٫َٕ برلٟ ١ٖٕ، زا َا٫َٕ ي١ْاٚ ن١ٚا ١٥ٚا١ْٟ ١تاٜب١تٞب ب١زاخ٠ٚ١، َٜعإ،  ْٝـ١  زا ؾـٛ ٔ  بـ١ض  َـ
َٝو   ي١غ١ض ْاظامن ٍَ،  5 ض ٠ْي١ ض ابطزٚٚ غا٫َْٞ ي١ زا باضٚز٩خ ٍَ،  6 غـا ٍَ،  11 غـا َٝـو  ي١َ١ٚبـ١ض  غـا  باضٚز٩خ

َٞ ٚاٟ َٞ خ١َيهٞ ب١ َ٪َي١ت نطزب ٞ  ٜإ زضاب َٞ  َ٪َي١تٝؿـ َٞ  ثـ ٚ  يـ١  نـ١  ْـ١زضاب ٞ  ْـا َٜـو  خ٪ٜـسا  َـاَي  بهاتـ٠ٚ١،  برل
َٝه١ ١َ١٥ ب١ض اغيت ـ  غ١ضنـا٠ٚ،  يـ١  ١ٜن ٕ  ٥ـ١ٜٚذلٜ ٞ  نـطإٚ،  ق١ز٠غـ١  نـ١  ١٥ٚاْـ١ َُٝـ١  ٖـ١ْيا٠ٚناْ ٚ  بـ٪  ٥  ٥ـ١
َٝػتا ٠ٚخت١ٟ  بـ٪  نطزْـ٠ٚ١  ثـاى  ١ْٖيا٠ٚناْٞ ق٪ْاؽ ب١ ق٪ْاؽ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ نطز٠ٚ١ْ ض ٚٚمن ن١ بٕٛٚ ٠ٚ١٥ ٥

َٜياؾ٠ٚ١، ي١ ،غ١ضنا٠ٚ٠ٚ ي١ ١ٜ١ٖ، ب١ضز٠ٚاَٞ ٥اٚ َٝـ ٚ ض  ـ  زابـ١ف  ث ٚ  نـطزْٝ ٟ  يـ١ْا ٟ  خـٛز َُٝاْٞ،  ؾـاض  غـً
َٜع ثطغٝاضٟ  .ْٛٚغري ب١ ١ْٖات١ٝ َٔ ب٪ عُط َاَ٪غتا ب١ض

َٜع  :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .عبسي١ً ناى ؾ١ضَٛٚ

َٜع  :اَري ستُس عبساي١ً ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٝسضا٠ٚ ١٥ؾع٠ي١ٝتٞ ن١ ؾ١ضٜه١ٜ١ ٥ٚ١ ب٪ زَيؿاز ناى ٠َٚياَٞ ب١ غ١باض٠ت  ٚ ١ٜ١ٖ ٥ٝدتكاقٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ث
ٍَ َٔ ب٠ٚٛ، ١َْٛؾٝع ؾ١ضٜه١ٟ َٝتـ١  نـ١  زا١ٜ ي٠ٚ١ قإْٛ سٝه١ُتٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ِْٝ، ب٪ن١ْٚٛ ١٥ٚ ي١ط١  بب
َٝو َٝو ي١ ١٥ط١ض سٛنِ، ب٪ ١٥غاغ َٝو ثؿتيرلٟ قاْْٛ َٝين  ؾـ١ضٜه١ٜ١ى  ت٪ ١ْٝ قاْْٛٞ ٖٝض ١ْنا ١٥ؾع٠ي١ٝت  بـ

َٞ ١٥ؾع٠ي١ٝتٞ ب١ز٠ض ٜاغا ي١ َٟ، ث ٞ  تـ٪  ٚا١ٜ١ْ ي١ ١ْٝ؟ تٝا ٥ٝدتٝكاقٞ ظٜاتط ؾ١ضٜه١ٜ١ ي١ّ ١ٜعين بسض َٝـ ًَ  ب
 ؾ١ضٜه١ٜ١نٞ ؾ١ضٜه١ن١ ٚا١ٜ١ْ ي١ ْا، ١٥َيِٝ َٔ ١َْٛؾٝع٠، ؾ١ضٜه١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ٥ٝدتٝكاق١ٝتٞ، ي١ب١ض

َٞ، سٝعبٞ َٝط٠زا ب َٞ ي ١َُٝ ١٥ب َٞ قإْٛ، ب٪ بهري ٥ َٞ ن٪ٕ قإْٛ ي١ ١٥ب َٞ س١قٞ ؾ١ضٜه١ٜ١ ١٥ّ ٥ٝذطا٥اتٞ ب  ث
،َٟ ٕ  ١٥طـ١ض  بسض ٞ  قـاْٛ َٝـسا  سـ١ق ٟ  ث َٞ  ٥ٝؿـ١ن١ َٟ،  ثـ ٞ  بـسض َٞ  سـ١ق ٟ  ْـ١زا  ثـ َٞ  ٥ٝؿـ١ن١ َٟ،  ثـ  ََٛهٝٓـ١  ْـ١زض

َٞ ؾ١ضٜه١ن١ َٜيَت ١٥ؾع٠ي١ٝتٞ ب١ز٠ض ٜاغا ي١ ن١ بعاْ َٝـو  ٥اغاٜؿ١ن١ٟ بها، ٥ُٝٗايٞ ١٥زض َٞ،  ت ٍَ  ب٪ٜـ١  بهـ  ي١طـ١
 غٛثاؽ ِْٝ، ب٪ن١ْٚٛ ١٥ٚ

َٜ  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز عب١ض
 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع  :ط٪ظاض ٚ ط١ؾت ٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ:ؾٗاب زَيؿاز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

٠َٜٛنــْٛٚٞ ز٠ضبــاض٠ٟ  ٥ــ١ٚ ٥ٝــساض٠زاْٞ ْطخــٞ ْطخــ١نإ، ب١ض اغــيت باب١ت١ن١ٜــ١، د١ٖٚــ١ضٟ نــ١ ناض٠نــ١ ب١ض 
ٞ  ْطخ١ ي١ٚ ٠ْي١ض  به١ٜٔ ٥ٝساض٠ٟ خ٪َإ ١٥ط١ض ثط٩ش١ٜ٠ َٞ،  ظٜـاتط  تـ١نًٝؿ ٞ  بـ٪  بـ َٝـ٠ٛ  َـ١عًَٛات ٠َٜٛ  ٥  بـ١ض 

ٕ  211 بـ١  ثط٩ش٠ن١ بطزْٞ َٟ  زٜٓـاض  ًَٝـ٪ ٞ  نـ١ٚا  َاْياْـ١  ٥ـ١نط ٟ  زاْـ ٞ  َٛٚنـ١ ٞ  ناض١َْـس٠ناْ  سه١َٛتٝؿـ
َٝسا١ٜ َٝهٞ ٖٝض ٚ ١ٜن١،% 71 ظَين ي١ ت  يـ١  ب١ْٚٛ غ١ضن١ٚتٛٚ ١ٜنٝإ ؾت، 2 ي١ ١ْب٠ٚٛ، ٥ٝدتٝاض تط غ١ب١ب

َٝػتا ن١ ٥ا٠ٟٚ ١٥ٚ غ١َ٫١تٞ ٚ ثؿهٓري ز٠ض١٥صتا١َناْٞ ٥ٝساض٠ن١ٟ، َٜي١ٟ ي١ ٥  ؾاضٟ ز٠طات١ ثط٩ش١ٜ٠ ١٥ّ ض 
َُٝاْٞ َُٝاْٞ ؾاضٟ ي١ ث١تا١ٜ ١٥ّ غ١ض١َٖيساْٞ زٚاٟ غ١ضزاْٞ زٚا ي١ ناض٠ن١، غ١َ٫١تٞ ي١غ١ض ب١َيي١ٜ١ غً  غً



 199 

ٟ  نـ١  َٜٓـ١ض ْٛ w.h.o ٍَ ٟ  ي١طـ١ َٜٓـ١ض ْٛ  ٞ َٝهـ ٞ  تُٝ ٞ  ٖاٚب١ؾـ ٞ  ٚ ت١ْسضٚغـيت  ٠ٚظاض٠تـ ٞ  ٠ٚظاض٠تـ  نـ١  ؾـاض٠ٚاْ
١َٜٓن١ٜإ غ١ضزاْٞ ٠َٜٛب١ضٟ نطز٠ٚٚ ؾٛ َٝـطام  ي١(  w.h.o) غ١ضث١ضؾتٝاضٟ طؿيت ب١ض   نـ١  ط١ٜاْـس٠ٚٚ  ض اٟ ع
َٝو  تـ١ْٗا  ١ْى زٚنإ ٥اٟٚ ثط٩ش٠ٟ ٚ  ٜـ١ن ٟ  يـ١ َٜع  نـ١  ثط٩شاْـ١ ٞ  عبسايًـ١  نـاى  بـ١ض  تـ١ْٗا  ْـ١ى  ٥ـ١نات،  باغـ

َٝه١ غ١َ٫١ت١، ثط٩ش١ٜ٠نٞ َٝطام ١ٖض ١ْى ثط٩ش٠ناْٞ ٔتطٜ غ١ضن١ٚتٛٚ ي١ ١ٜن  ١٥َـ١  ْاٚن١ف، ٖٞ ب١َيهٛ ع
َٝهٞ ز٠َــٞ ي١بـ١ض  َٝػـتا  نــ١ ظ٩ضزا، خــ١َيه ٌ  ٚ َــ١ٚدٛز٠، ن١غــ١ن١ف ٚ َــ١ٚدٛزٕ، ٥  نــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ ي١غــ١ض ز٠يٝـ

٠َٜٛ غ١َ٫١تٞ ب١ ثط٩ش٠ن١ َٞ، ب١ض  ٞ  غ١َ٫١تٞ ب٪١ٜ ١٥ن ٠َٜٛنـْٛٚ ٚ  ٚ ثط٩ش٠نـ١  ب١ض ٟ  ٥ـ١  يـ١  نـ١  ١ْداس١تـ١
َٝو  ي١غـ١ض  ْٝـ١  ي١ٜـ١ى ب١َي ٖـٝض  ١ٜ١ٖ زا ناض٠ن١ٟ ٞ  بـ١  ١٥َـ١  ٥ٝؿـ١ن١زا  يـ١  خ١يـ١ي  ظ٩ضتـط  ٥ـ١ظاْري  غـ١ض٠ن

َٜع ن١ ي٠ٚ١ٟ  .١٥نات باغٞ عبساي١ً ناى ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

 :غعٝس س١َ١ ناى
َٜع  :عًٞ ١١َس غعٝس ١١َس ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

ٍَ  ..زضا١ْٚت٠ٚ١ ٫َ٠َٚٝإ ٚ ب١ْٚٛت٠ٚ١ زٚٚباض٠ ثطغٝاضا١ْٟ ١٥ٚ ١٥ز٠ّ ١ٖٚ
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض

َٞ تهاتإ ٔ  ي ٚ  ١٥نـ١ٜ ٟ  ٥ـ١ ٞ  ٚ تهـطاض٠  ثطغـٝاضا١ْ ـ  دـ١ْاب ٚ  ٠ٚظٜـطٜ ٟ  ٥ـ١ ٕ  نـ١  ثطغـٝاضا١ْ ٕ  تٝهـطاض  خ٪ؾـٝا
 ؾ١ضَٛٚ ١ْز٠ٚ١ْ٠، ٫َ٠َٚٝـ ٚ ١ْن٠ٚ١ْ١ تٝهطاضٟ

َٜع  :عًٞ ١١َس غعٝس ١١َس ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع  بـ٪  ثطغٝاض ٟ  بـ١ض ٕ  ت١ْسضٚغـيت،  ٠ٚظٜـط ٟ  ٚ ثـ٬ ٞ  ب١ضْاَـ١ َٜيـ١  بـ٪  غـذلاتٝذ ٔ  ض  ٞ  ناض٠غـ١ض  ٚ طـطت  نطزْـ
َٝطا؟ ١ْخ٪ؾٞ َٜين ٥اٜا ٚ ن٪ي َٝطا ب١ تاٜب١ت ١ْخ٪ؾدا١ْٟ ؾٛ َٞ دٝا ن١ ١ٜ١ٖ ن٪ي ٞ  بـ١  ب  ٚ تـط؟  ١ْخ٪ؾـ١ٝناْ

َٝهٞ نطز٠ٚٚ؟ نٝتإ ٚ ١ٜ١ٖ؟ زاٚز٠ضَإ ٚ ن١ض٠غت١ ٚ غتاف ٥اٜا  َـٛزٜط  بـ١  زضا٠ٚ س١ٝتقـ٫١َ  ٥اٜـا  تط، خاَي
ٔ  غ١ٜاض٠ ٜإ نط ٜٔ غ١ٜاض٠ ب٪ بٔ نطا٠ٚ ز٠غت ٥اٚازا ساَي١تٞ ي١ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ عا١َنإ ٕ  طـطت ٕ  ٜـا  زاٚز٠ضَـا

ــإ ــ١ض ٜ ــت١ٝنٞ ٖ َٝساٜٚػ ــطٟ ث ــ١ّ ت ــ١ٝ، ٥ ــٝاضٜـ ١ْخ٪ؾ ــ٪ ثطغ َٜعٜٞ ب ــ١ض ــطٟ ب ــاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜ ــ١ْس ؾ  ١ٖضن
١َُٝ ١ٜ١ٖ، ثطغٝاضّ زٚٚ ب١ؽ ١َْٓاضز٠ٚٚ، ٥.... 

َٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإباٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .١َخ٪ س١ض اَٞ تها١ٜ

َٜع  :س١َ١ عًٞ غعٝس ١َس١ ب١ض
َٝؿتين ب٪ ١٥ن١ٕ نٞ ٚ نطز٠ٚٚ نٝتإ ٥اٜا ١ٜ١ٖ، ثطغٝاض٠ناْسا ي١ْاٚ ٟ  ن١ّ ٜإ ١ْٖ ٕ  نطزْـ٠ٚ١  غ١ضنـا٠ٚنا

َُٝـ١  ١ْخ٪ؾـ١ٝ؟  ب١ّ بٕٛٚ تٛٚف ٖ٪ناض٠ناْٞ ٜإ َٝو  ٥ ّ  يـ١  غـتاؾ ٞ  ١٥ْـسا ٟ  ث١ضيـ١َاْاْ ٞ  ْٛٚغـٝٓي١ َُٝاْ  غـً
٠َٜٛب١ض ٟ غ١ضزاْٞ َُٝاُْٝإ ت١ْسضٚغيت طؿيت ب١ض  َٜـ نطز، غً ٠َٜٛب١ضٟ ي١ٚ ـ  بط   ن١ٚتٝٓـ١  بـٛٚ،  ٥اَـاز٠  ٥ـاٜٚ
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َٝهــ٠ٚ١، ْــاٚ ٠َٜٛبــ١ض ٟ ٚ د١ز٠ي َٝػــتاف ٥ــا٠ٚ، ٥ــ١ٜٛت ت١ْسضٚغــتٝـ ْٝــ١، ٥ــاٚ غ١ضنــا٠ٚن١ ز٠ٜــٛت ٥ــاٚ ب١ض  ٥ 
َٞ ٠ٚظٜط د١ْابٞ ٞ  ٥ـا٠ٚ،  غ١ض٠نٞ ٖ٪ناضٟ ١٥َي ٟ  دـ١ْاب َٞ  اض٠ٚاْٞؾـ  ٠ٚظٜـط ٚ  ٥ـ١َي ٕ  ْٝـ١،  ٥ـا  ٖ٪ناض٠نـ١  ت١بعـ١

َٝـو  ٖـ١ض  يـ١  ٥ا٠ٚ، بْٛٚٞ ثٝؼ َٞ  ق٪ْاغ َٞ  بـ ٚ  ٥ـ١ب َٜـت ََٝجايب نـ١  ٥٠ـا َٞ  ٛض َٞ  غـ١َ٫١ت  ٠ٚ١٥ْـس٠  ز٠بـ  ٖـٝض  يـ١  بـ
َٝهــسا َُٝــ١ ن١ٚاتــ١ ٥ــا٠ٚ، ٥ــ١ٚ ق٪ْاغ َٝهٞ تٛٚؾــٞ ٥ ــٞ ْــاتٛاْري نــ١ ٥ــ١بري ســ١شيٞ ؾــت َٝ  ١٥َــ١ بــري، ض ظطــاض ي

١َٜٝ؟ ناض٠غ١ض٠ن١   ي١نٛ
َٜ  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز عب١ض

 .٠ٚظٜط د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ
َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟس١َ١ ضؾٝس/  ض 
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜو ض ٥٠ٞ ب١ غ١باض٠ت ّ  ١ْٖس ٞ  ١٥ْـسا ـ  ث١ضيـ١َاْ َٜو  تـطٜ ٞ  ١ْٖـس َٟ  باغـ ٕ  ٚ غـ١ٜاض٠  طـطتين  بـ١نط  ١٥ٚاْـ١ٜا
١َُٝ نطز٠ٚٚ، َٝػتاف ١ٖتا ٥ َٟ ق٬س١ٝتٞ ت١ْسضٚغتٝـ ٠ت٠ٚٞظاض خ٪سلإ ٥  ١ْب٠ٚٛ، غ١ٜاض٠َإ ططتين ب١نط

َٝؿٟٛٚ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ب٫َ١ّ  ؾـ٪ض   ز٠غت٫َ١ت زضا بط ٜاض ب٫َ١ّ ١ْبٛٚ، ب٠ٚ١ف ض ٠بيت زا ٠ٚظٜطإ ١٥صت١َْٛٞ ث
َٜت٠ٚ١، َٞ بهط َٟ َٔ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب٫َ١ّ ١ٜ٠ٚ١٥، ز٠غت٫َ١ت١نإ ي١ ١ٜن ٚ١َ١٥ َِٝ ًَ َٝو  ١ٖض ١٥نٝت١ بٝ َٜٓ ٞ ب ؾـٛ  اغـ

َٝؿ١ َٞ ١٥نات ن ٞ  ٥ـ٠ٚ١  ن١َ١، غ١ٜاض٠ّ ١٥َي ٟ  غـ١ٜاض٠ناْ َُٝاْٞ،  قـ١س١ ٟ  غـً ٞ  ت١ْسضٚغـيت  ؾ١ضَاْيـ١ َُٝاْ  غـً
ٍَ ٟ  26 ١ٖٜـ١،  ع١قسٜإ ثٝهاثٞ غ١ٜاض٠ٟ 86 ١٥َػا ٕ  َـٝين  ٚ ثـام  غـ١ٜاض٠ ٟ  151 ١ٖٜـ١،  ثاقـٝا  غـ١ٜاض٠
 ٚ ٠َٜٜٛطاٜــ١تٞ ١ٖٜــ١، سهَٛٝؿــٝإ دــ٪ضٟ دـ٪ضا  غــ١ٜاض٠ٟ 6 ١ٖٜــ١، سهَٛٝٝــإ غــ١ٜاض٠ٟ 12 ٜٚكاٜـ١ف  ب١ض 

َٜب١غتٝؿــٝإ َٝو بٛزد١ٜــ١ ٥ــ١ٚ خــ٪ بــ٫َ١ّ ١ٖٜــ١، تطٜؿــٝإ غــ١ٜاض٠ٟ 11 ١ٖٜــ١، طط َٟ ١ٖضن١غــ  يــ١ ١٥ٜــ١ٚ
َٟ، ب٪ غ١ٜاض١ٜ٠نٞ ١َٖٟٛٚ قػ٠ٚ١ُ، ١َغ٦ٍٛ ي١ ٥ٝساض٠ٚ٠، َٛزٜط ي١ َٛزٜط٠ٚ٠، َٟ، ٠ٚ٬ََي بهط   غـ١باض٠ت  ْانط

َٞ، ز٠غت بٛزد١ ب٠ٚ١ٟ ٚ  نطا٠ٚب ٟ  ٥ـ١ ٠َٜٛب١ضا١ٜتٝـ١ ب بـ٪  نـ١  ز٠غـت٫َ١تا١ْ ٕ  ١ض  َُٝـ١  زابـ١ظٟ،  طؿـت١ٝنا ٥  ٚ  ٥ـ١
َٞ، ظ٩ضتط ز٠غت٫َ١ت١َإ ٞ  ٚتٜٛٚاْـ١  نـطا  بـاؽ  نـ١  ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنإ ي١ زضا٠ٚت ٞ  ٠ٚظاض٠تـ  ت١ْسضٚغـيت  ٚ ؾـاض٠ٚاْ

ٕ  351 ١ٜ١ٖ ب٪ّ خ٪ّ َٔ ز٠ب١ظاْس٠ٚٚ، ز٠غت٫َ١تٝإ ظ٩ضتطٜٔ ٕ  َـٛزٜط  بهـ١ّ،  غـ١ضف  ًَٝـ٪ ٕ  عاَـ١نا  ب٪ٜـا
ٞ  ٠ٚ١٥ْـس٠ف  ٖـ١ض  بهـ١ٕ،  غـ١ضف  ًَٝ٪ٕ 251 ١ٜ١ٖ َٜـ َٝـسضا٠ٚ،  ض  ٞ  ث ٟ  ١ٖٜـ١  بـ٪ت  تـ٪  ٚتٜٛٚـ١ت  بـ٪  ٠ٚ١٥ْـس٠

َٜين،  ٚ ز٠ضَــإ ٠ٚ١٥ْــس٠ٟ ١ْخ٪ؾــ١ٝ ٥ــ١ٚ َٛغــ١ظٟ، ٚ ز٠ضَــإ ١َغــ١ي١ٟ ١ٖٜــ١، ؾــت١ناْٝإ ٖــ١َٛٚ زابــ١ظ
ٕ  ي٪ضٟ 6 ،5 ض ٩شا١ْ ٖات٠ٚٛ، ب٪ ب١غسا٠ٚ ي١ َٛغ١ظٟ َٟ، بـ٪  َٛغـ١ظضيا ٟ  ز َٟ،  َـٛغع ٞ  ٥ـ١ٚ  غـاٜهًٝين  ز٩ٜػـه

،َٟ َٜٔ،  ١َغ١ي١ٟ ١ٜ١ٖ، ١ََٖٛٚإ ٥ٝذط٩َاٜػٔ، ٍَي١ط١ ١٥ٚ َُٝـ١  ؾـٛ ٕ  نـ١ْس  ٥ ٚ  يـ١  خ١غـت١خا١ٜ١ْنُا  تـ١ٚا
َٜعإ ب٫َ١ّ زا١ٜ، بٕٛٚ َٜو  ي١ٚا١ٜ١ْ ٠ٚظع١ ب١ٚ ٚ بٛزد١ ب١ٚ ب١ض ٕ  ١ْٖـس ٠َٜٛ  بـ٪  خ١غـت١خا١َْا َٞ،  بـ١ض   ١ْنـ

َٟ  ي١ ١غت١خا١َْإخ ن١ْس به١ّ باؽ ب٪تإ با نطزبٛٚ خ١غت١خا١ْ ي١غ١ض غ٥ٛايٝإ ث١ضي١َاْتاضٜـ ١ْٖس
ًَ 211 ظاخ٪ خ١غت١خا١ْٟ زٖ٪ى ي١ بْٛٚسا١ٜ، ت١ٚاٚ َٜ َٞ، ت١ٚاٚ خ١ضٜه١ ١ٜٞق١ض٠ٚ  ناض١َْسٟ ب٠ٛ ت١ٚاٚ ١٥ب

ــا٠ٚ، َ َٟ ــس ــيت ١ْٖ ــطٜـ ؾ ــا٠ٚ، ت ــت١خا١ٜ١ْنٞ َ ــ٬ز٠ خ١غ ــ١ْاٚ ٜٚ ــ٪ ي ــ١ٚاٚ ظاخ َٞ، ت ــ١ب ــ١ ٥ ــ٪ى ي َٞ زٖ ــ  غ
ٚ  ت١ٚاضٟ ٚ ناٚ خ١غت١خا١ْٟ َٞ،  تـ١ٚا َٝط  يـ١  ٥ـ١ب ٟ  ٖـ١ٚي ٚ  ٪ضإغـ  خ١غـت١خا١ْ َٞ،  تـ١ٚا ٟ  ٥ـ١ب  خ١غـت١خا١ْ
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َٞ، ت١ٚاٚ ١َقٝـ َٞ، ت١ٚاٚ ب١ً خ١غت١خا١ْٟ ١٥ب َُٝاْٞ ي١ ١٥ب ٚ  نـ٫١ض  ت١ٚاضٟ خ١غت١خا١ْٟ غً  بـ٠ٚٛ،  تـ١ٚا
َٝهٞ ٟ 2 َاْيٞ غ١زٟ نٛاض خ١غت١خا١ْٟ َٞ، ت١ٚاٚ تط غاَي ٚ  زاٖاتٛٚ غاَيٞ َ٪ر ناْسْٞ غ١ْت١ضٟ ١٥ب  تـ١ٚا

،َٞ َٞ، ت١ٚاٚ غٓط خ١غت١خا١ْٟ ١٥ب َٞ، ت١ٚاٚ نطا٠ٚ زَيٞ غت١خا١ْٟخ١ ١٥ب  ١٥ٚا١ْ ب١ؽ ١َٖٟٛٚ ١٥َا١ْ ١٥ب
َٟ، َْٛت١غٝبُإ 3511 ٠َٛٝ ن١ ١ٖظاض٠ٟ 17111 ي١ٚ ب١ز٠ض ١٥ٚ ٕ  ب٪ ٥ َُٝـ١تا َٝطاف  يـ١  زاْـا٠ٚ،  ٥ َٝػـتا  نـ٪ي ٥ 

َٝــٞ نــطا٠ٚ بــ٪ َٛاؾ١قــ١تٞ خ١غــت١خا١ٜ١ْنري زٜــعاٜين نطزْــٞ زضٚغــت غــ١ضط١ضَٞ ســاظض ســاَيٞ َٟ ث  ٥ــ١ٚتط
َٝطا ب٪ ت٪ ْاتٛاْٞ طٛاظضا٠ٚنإ، ١ْخ٪ؾ١ٝ ١ٜعين س١َٜٛات، َٞ به١ٟ،ت٪ زضٚغت ن٪ي ٟ  بـ٪  ١٥ب َٝطا  زضٚغـت  نـ٪ي

َٝهٞ ب٪ ١ْخٛاغت١ خٛا به١ٟ، زضٚغت باَيٓس٠ٟ ١٥ْؿً٪ْعاٟ ب٪ به١ٟ،  ي١ ٠ٚ١٥ ب١َيٞ به١ٟ، زضٚغت تطٟ ٠ٚبا٥
َُٝاْٞ  نطزْـ١،  زضٚغـت  ي١ ٜإ زٜعا١ٜٓ ي١ ٜإ ١ٜ١ٖ تطٜؿُإ خ١غت١خا١ْٟ ظ٩ض ٚ زا١ٜ، نطزٕ زضٚغت ي١ غً

َٟ ب٪ ز٫٩ضٟ 111 ١ْؾ١ضٟ ن١ بٛزد١ٜ١ٟ ب١ٚ ب٫َ١ّ ٠َٜٛ خ١غت١خاْا١ْ ١٥ٚ زابٓط َٞ،  بط  ٕ  ْانـ َٞ  ٜـا ٚ  ٥ـ١ب  ٥ـ١
َٝػتا ن١ ت١ُٓٝ٥١ ٜاغاٟ َٜع١ٜ٠ ث١ضي١َا١ْ ي١ّ ٥ َٟ ت١قسٜل ظٚٚ ب١ض َٟ ت٥١ُري ٜاغاٟ ٚ بهط  بـ١  خ١َيو ٚ زابٓط
َٝو َٞ ٜإ بها، ب١ؾساضٟ ؾت َٟ، ظٜاز ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ بٛزد١ٟ ١٥ب  غٛثاؽ بهط

َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ د١ْابٞ ؾ١ضَٛٚ

َٜع  :ط٪ظاض ٚ ط١ؾت ٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ/ ؾٗاب زَيؿاز ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

َٜـ ن١ٚا ي٠ٚ١ٟ غعٝس س١َ١ ناى ثطغٝاض٠ن١ٟ ز٠ضباض٠ٟ َٝط٠ف ٚ ١ٜ١ٖ د١ز٠ٍ ي١ٚ َٜعإ ،١ٜ١ٖ د١ز٠ٍ ي  ب١ض
ًَٝهاضٜــ١نٞ ١٥َــ١ َٝػــت زٚناْــ١ غــ١زٟ ٥ــاٟٚ زٚناْــ١، ٥ــاٟٚ ثــط٩ش٠ٟ ٖ  بــ١ غــ١ز٠ن١ خــٛاض٠ٚ٠ٟ يــ١ نــطا٠ٚ ت

َٝط٠ ٥اٚ ض اغت١ٚخ٪ ١َٜٓ، ي َٝؿٞ ١َغاض٠ ي١ّ خاٚ َٝط٠ ٥اٚ ثط٩ش٠ن١ بيات١ ٠ٚ١٥ٟ ث  ثط٩ش٠نـ١  ز٠طاتـ١  نـ١  ثٝػـ١،  ي
َٝط٠ ٥اٚ خ٪ ت١غؿ٠ٚ١ٝ زٚاٟ ي١ َٜت٠ٚ١، ي ٞ  ْاطٛاظض ٚ  َـ٠ٚ١ ١٥ن١ زٚٚثـات ٞ  ٠ٚ١٥ٖـ١َٛ  نـ١  ت١غـؿ١ٕٝ،  ق٪ْاغـ١ناْ

َٟ نً٪ض باغٞ َٟ باؽ ٠ٚ١٥ْس٠ ب٪١ٜ ١٥نط َٝطا٠ٚ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ نْٛه١ ١٥نط ٟ  ١٥طـ١ضْا  ١ٖٜـ١،  ن٪ي ٚ  ت١غـؿ١ٝ  ٥ـا
َٜصٟ ٚ زٚٚض ١ْٖياٟٚ ٥اٚ، ي١ ١ْٝ بطٜيت ب١ؽ خ٪ ّ  زإ ز٠غـت  ي١ب١ض ١َٖٟٛٚ ٥اٚ ت١غؿ١ٟٝ زض  ض ٠ْيـ١  بـ٫َ١

َٜهٞ ي١ َٞ ي١غ١ض ثطغٝاضٟ ت١سسٜس٠ٕ تطزا ثطغٝاض َٜـسا  ب٪١ٜ نطاب ٞ  ي١ٚ ٕ  غ١ضنـا٠ٚ  ١٥نـ١ّ،  باغـ ٞ  ٜـا  ٖـ١بْٛٚ
َٞ ٥اٚزا؟ ي١ َٝهط٩ب ٟ  ت١غـؿ١ٝ  ٥اٟٚ ي١ ب٫َ١ّ ٥اٚزا١ٜ، ي١ ب١َي ٟ  نـطاٚ  خـ١َيهٞ،  بـ٪  ْٝـ١  طٛاغـذلا٠ٚ  ط١ٜ١ْـسضاٚ

َٞ ض اغت١، ١ٖضزٚٚنٞ ٟ  ب٫َ١ّ ٥ا٠ٚ، غ١ضنا٠ٚن١ ب١َي ٟ  ْـ١ى  ْـ١نطا٠ٚ،  ثـاى  ٥ـاٚ ٞ  ٥ـاٚ ٟ  يـ١  نـ١  ثط٩ش٠نـاْ َٜيـ١  ض 
  غٛثاؽ َاَي١نإ، ١٥طات١ سه١َٛت٠ٚ١

َٜع  :ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ/باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
ٍَ ؾ١ضَٛٚ خ٪ف، ز٠غت  .خإ غ١ضطٛ

َٜع ٍَ ب١ض  :زعا غ١ضطٛ
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض
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َٜهٝإ ١ٜ١ٖ، ثطغٝاضّ زٚٚ ٟ  ب٪ ١٥ٜٚذلٜـ ٚ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ ب٪ ثطغٝاض  بـ١  غـ١باض٠ت  ؾـاض٠ٚاْٞ،  ٠ٚظٜـط
ــٝاضٟ ــ١ّ،ٜ ثطغ ــ٠ٚ١ٟ ١ن ــهطا١ٜ ٥ ــ١ ٥اؾ َُٜٞ ي ــ١ض ــتإ ٖ ــ١ نٛضزغ ــاَيٞ ي ــسا 2117 غ ــ١ض ٜؿ ــ١تاٟ ٖ َٝطا ث ــ٪ي  ن

١َُٝ ب٬َٚب٠ٚ١ٜٚٛ، َُٝاْٞ ث١ضي١َاْتاضاْٞ ٠ٚنٛ ٥ ٠َٜٛب١ضٟ غ١ضزاْٞ ن١ غً َُٝاْٞ، ي١ نطز طؿتُٝإ ب١ض   باغٞ غً
ــ٠ٚ١ٟ ١٥طــ١ضٟ ١ْخ٪ؾــ١ٝ ٥ــ١ّ نــ١ نــطز يــ٠ٚ١ ــ١ اتــ١ٚ ١َٖيساتــ٠ٚ١، غــ١ض تــط غــاَيٞ 5 زٚاٟ ١ٖٜــ١ ٥  ض ٟٚٚ ي

َٟ ن٪ْذل٩يٝـ ١٥ط١ض ١ْخ٪ؾ١ٝ ١٥ّ ثعٜؿه٠ٚ١ٝٝ َٞ ب١ناض ع٬ٝدا١ْف ١٥ٚ ٚ ١ْنط  ١َٖيس٠زاتـ٠ٚ١،  غ١ض ١ٖض ب
١َُٝ ف 2117 ب٪ ي١ٚا١ٜ١ْ ٚتٞ نطزٟ ١٥ٚ قٝاغ١ٟ ١٥ٚ ب٪١ٜ ّ  بـ٪  زابٓٝؿـ٠ٚ١ٓٝ  ٥  تـا  2117 ١َٚظٚعـ١،  ٥ـ١

َٝػــتا ٥ 5 ٍَ  ٥ــ١ٚ ٥ٝٓػــاْسا ي١ؾــٞ يــ١ ؾــاض٠ظاٟ، دــ١ْابت قــ١س٠ٚ١ٝ ض ٟٚٚ يــ١ ١َْاع١نــ١ ٜــ١عين ٥ــ١نا، غــا
ٟ  يـ١  ٠ٚ١٥ٜـ١،  َٔ ثطغٝاض٠ن١ٟ غاَي١، 5 ب٪ ١َْاع١ٜ١ ّ  َـا٠ٚ ٞ  ١٥َـ١  ١٥طـ١ض  غـاَي١  5 ٥ـ١ ٞ  ١َع١ًَٜٛـ١ن  تـٛب

َٞ ناضٟ ب٪ ض اغت١ ١َْٛٝناْٞ ١َٖي١ٓزات٠ٚ١؟ غ١ض ث١تا١ٜ ١٥ّ ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ١ْنطا٠ٚ ث َٜٛؾ  ٚ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ض 
َُٝـ١  اؾـس  2117 يـ١  ٠ٚ١٥ٟ ب٪ ن١ٝ د١ْابتإ ٥  ٞ ٟ  ١ْبٝٓـ٠ٚ١؟  تٛٚؾـ ٟ  بـ٪  ز٠ّٚٚ ثطغـٝاض ٞ  ٠ٚظٜـط  ؾـاض٠ٚاْ
َِٝ ٥ا٠ٚ، ب١ غ١باض٠ت ٍَ ٚ زٚنإ ٥ا٠ٚناْٞ ثط٩ش٠ٟ نطا، ي١غ١ض ظ٩ضٟ ثطغٝاضٟ ٚا١ٜ ث  ز٠ضب١ْسخياْـ١  ٚ خٛضَا

َٜعٜإ ب٪١ٜ ي١غ١ض٠، طَٛاْٞ َٝؿذل ب١ض ٟ  ثـاى  ن١ نطز باغٞ ث ٚ  نطزْـ٠ٚ١ ٟ  تـ١ْٗا  ٥ـا  ٥ـ٠ٚ١  ْٝـ١،  نًـ٪ض  ١َغـ١ي١
 غٛثاؽ تط٠، ٥اٟٚ ب١َيهٛ َا٫َٕ ١٥طات١ ن١ ١ْٝ ٥اٚا١ْ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ ١٥ٚ غ١ضنا٠ٟٚ ن١ بهات٠ٚ١ ض ٕٚٚ

َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .٠ٚظٜط د١ْابٞؾ١ضَٛٚ 

َٜع َٜه١ٚت.ز ب١ض  :ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ/ ضؾٝس ١١َس ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

ٞ  سنـ١ْ  ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْبٝػت٠ٚٛ، ٥اٚاّ ططضياْٞ َٔ َٞ  غـاَيٝه َٞ،  ثـ ّ  بهـ ٔ  ،ٞ ثـاض غـايَ  ي١ٚا١ْٜـ١  بـ٫َ١ ّ  ثـاض  َـ  خـ٪
َُٝاْٞ ق١س١ؽ ض ٥٠ٝؼ َٝت٠ٚ١، ١٥تطغاّ بّٛٚ غً َٝط١ٜ٠ نٝتاب١نإ ٠ٚ١٥ ؾ١ؾ٠ٚ١ ي١َاْيٞ ب٬َٚب  ٥ٝذطا٥اشيإ ي

َٝهٞ ١ْٝ ؾ١ضت ٠ٚ١٥ ي١ب١ض نطز٠ٚٚ، َٞ ٚا ططضياْ ٞ  ي١ ١َغ١ي١ٕ ٠ٚ١٥ٟ، ي١ب١ض ١ٖب َُٝاْ  ب٬َٚب٪تـ٠ٚ١، % 98 غـً
َٝهٞ زٚاٟ ب٪ت٠ٚ١، ب٬َٚ 2111 ابعامنٚ َٝٞ ١ْٝ ٚا ؾت ًَ ٍَ، 5 ٠ٚ٬ََي ب َٝت٠ٚ١ ب٬َٚ ن١ ب٫َ١ّ غا ٚ  ١٥ب  خـ١َيو  ٖـ١َٛ

َٟ ب١ضٟ َٞ نٕٛٚ غو تٛٚؾٞ ٟ% 21 ي١ ي١ٚا١ٜ١ْ خ١َيه١ ي١ٚ ب١نذلٜان١، ١٥ن١ٚ ٟ  ب٫َ١ّ ن١َذلٟ، ٜإ ب  ٥ـ٠ٚ١
ٍَ 5 ن١ َٜو غا َٝتـ٠ٚ١،  داض َٝط  ب١٥ٚ٬َب ٚ  ْـ١خ ٚ  بـ٬َ َٝتـ١ ٚ  غـ١باض٠ت  ٠،ْاب َٜٓا١ْ  بـ١ َٜٛؾـٛ ٚ  ض  ٞ  ٖـ١َٛ  ١ْخ٪ؾـ١ٝن

َٟ، ي١ْاٚ ق٪ْاؽ زٚٚ ب١ طٛاظضا٠ٚ ٞ  ت١ْسضٚغـت١ٝ،  ٖ٪ؾٝاضٟ ١ٜن١ّ ق٪ْاغٞ ١٥بط ٚ يـ١   ز٠ّٚٚ ق٪ْـاغ ٞ   ْـا  بطزْـ
َٜياناْٞ َٝطا١ٜ ١٥ّ ت١يكٝح، ١ٖض٠ٖٚا ب٬َٚب٠ٚ١ْٚٛ، ض  َٝو ١ٜ١ٖ، ١ْٚعٞ زٚٚ نٛتإ ١ْٝ، ت١يكٝشٞ ن٪ي  نـ١  نٛتاْ

َٜ ز٠ّ ب١ َٝـو  ٚ ١ٖٜـ١،  ١َْاعـ١ت % 23 يـ١  ت١ْٗا ت١٥،٠ٚ١خٛض  ١َْاعـ١ت % 41 يـ١  تـ١ْٗا  ز٠ضظٜـ١  بـ١  نـ١  نٛتاْ
َٝٓت عاي١َٞ ق١سٞ ١َْٛظ١َ٠ٟ ٚ ١ٜ١ٖ، َٞ  ْانـا،  ض ٜه٪َ ٞ  بـ٪  ْـاَي ٟ  خـ١َيه َٝـٓٔ،  بـ١ناض َٞ  ب ٚ  بـ٪  تـ١ْٗا  ٥ـ١َي  ٥ـ١

َٝٓٔ ب١ناض ن١غا١ْ َٜٔ تط٠ٚ٠ ٫َٚتٞ ي١ ن١ ب َٝهٞ ب٪ ١ْٝ تٝا ب١نذلٜا١ٜٟ ١٥ٚ ز َٞ ب٫َ١ّ تط، ٫َٚت َٝهٞ ب٪ ْاَي  يٛقاس
َٜص٠ ٠ٚى تط َُٝـ١  ٥ـ١طٝٓا  ثط٩طـطاّ،  بـ١  بٝه١ٕ ؾاٜطغٞ ن١ب١ز ٥ًٝتٝٗابٞ ٚ غههٕٛٚ ٚ َٓا٫َٕ ؾ١ي١يٞ ٚ غٛض ٥ 

َٝٓا، ب١ناضَإ َٓاَي٠ٚ١ٝ ي١ ٚ ثط٩ططاّ ب١ نطز ١٥َإ  غٛثاؽ ١٥ٖ
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َٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ:باٜع اضغ٬ٕ.ز ب١ض
 .ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ

 
 

َٜع  :ط٪ظاض ٚ ط١ؾت ٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٠ٚظٜطٟ-ؾٗاب ززَيؿا ب١ض
َٜع  .ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ ب١ض

١َُٝ  ْري؟ ططؾت١ن١ نطزْٞ ناض٠غ١ض ٞي١خ١َ ب٪ نطا ثطغٝاض ططؾت١ن١ٜٔ، نطزْٞ ناض٠غ١ض ٞخ١َ ي١ ظ٩ض  ٥
َٝساْٞ ث١ض٠ ي١ نطزٕ ث١ي١ ٚ ٜٚكا٥ٞ ٥ٝذطا٥اتٞ ٚ ١َٜساْٞ غ١ضزاْٞ ٚ بط زضإٚ ن١ ١ْٖياٚا١ْٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ  ث

ٟ  ١٥ٚ ٚ ١ٜ١ٖ ن١ ث١ْ٬ٟ ١٥ٚ ٕ  نـ١  ٥ٝذطا٥اتاْـ١ ٕ  ٠ٚضطـرلاٚ ٞ  ٖـ١َٜٛٚا ٔ  ٥ٝذطا٥ـات َٜٝٛػـت  ١ْٖٛٚنـ١ٜ  ْانـا  ث
ٟ  بـ٪  نطز غ١ض٠ن١ٝناِْٝ ٖ٪ناض٠ باغٞ غذلاتٝذٝـ ث٬ْٞ ي١ ٚ به٠ٚ١َ١، زٚٚباض٠ٟ ٞ  ٥ـ٠ٚ١ َٝه  ٖـ١تا  ظ٠َاْـ١ت

َٟ  ١ٖتاٜٞ ٞ  ناض٠غـ١ض  بـ٪  بـسض ٞ  نطزْـ َٜع  نطزْـٞ،  َٛعاي١دـ١  ٚ ٥ـا٠ٚض ٩  ١ٖضنـ ٍَغـ١ض  بـ١ض ٕ  طٛ َٞ  خـا  بـ١  ٥ـ١ب
َٜٔ ب١ٓبط  ١ٜنذاضٟ َٜهٞ ي٠ٚ١ٟ بري زَيٓٝا ٠ٚ١٥ٟ ب٪ بهط ٞ  ٠ٚ١٥ ب٫َ١ّ ١َغ١ي١، ١٥ّ تط داض َٜياٜـ١ن ٕ  ض   زٚٚضَـا

َٝؿ١ ي١ ّ  س١قٝك١ت، ب١ ث ٟ  بـ٫َ١ ٚ  نـ١  ْٝـ١  ٥ـ٠ٚ١  َاْـا ١َٜٓ  يـ١  ْـ١ْطا٠ٚ،  ٖـ١ْيا َٞ  ز٠غـت  خ١ت١ض٠ناْـ٠ٚ١  ؾـٛ  ثـ
َٝه١ن١ٟ زٚنإ ٥اٟٚ غ١ضنا٠ٟٚ ١٥ن١ٜٔ، َٝهٞ ي١ ن١ طٛاظ١٥،٠ٚ١ٜٓ ٥ٝٓت ٟ  تاٜبـ١ت  ن١ْاَي َٞ،  بـ٪ ّ  بـ  ١َغـاض٠  بـ١

َٝػ١ َٜٔ ١ٜن١َري نطزٕ باغِ ن١ ١ْض ٚا ث َٟ ب٪ ٥ا٠ٚض ٩ٟ َٛعاي١د١ٟ ١٥ٚ ن١ ؾٛ  ي١غـ١ض  نـاض  زٚنا١ْ، ٖٞ ١٥نط
َٜعب١ْس١ٜى ن١ٚا ١٥ن١ٜٔ ٠ٚ١٥ َٞ ض  َٜٓا١ْٟ ١٥ٚ ب٪ ١ٖب َٝـ،  خب١ٜٓـ١  ١٥َا١ْ ظ٩ضتط٠ خ١ت١ضٜإ ن١ ؾٛ  ْـ١ى  ثـ

َٟ، غ١ٜط ٠ٚظع٠ٚ١ ١ٜى ٚ ناٚ ١ٜ١ىب ١َٖٟٛٚ ٞ  بهط ٚ  ١٥ن١َـ٠ٚ١  زٚٚثـات ٟ  ٥ـ١ َٝػـتا  نـ١  ٥اٚاْـ١ ٥  ٔ  طَٛاْـاٜٚ
ٞ  ي١ ن١ ٥اٚا١ْٕ ١٥ٚ ٟ  نـ٪ْذل٩ي ٚ  زا٥ـرل٠ َٜٔ، ٖـ١ض٠ٚنٛ نـ٪ٕ ٖـ١ض           ،٥ـا َٝهـ٢ ز٠نـط ٚاتـا ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٠ٚنـٛ غ١ضث

  ٚ َٞ، بـ١ زاخـ١ َٝسا تٛٚؾ٢ ططؾتاضٟ ز٠ب َٝه١ٝن٢ تط٣ ب١ز٠ض ي١ ٜاغا ن١ ٖاٚٚآلت١ٝى ت َِٝ ٜـ١ع٢ٓ    غ١ضث ًَـ ٠ نـ١ ب
َٜت٢ ١ٜنــ١ّ ١َٖيــس٠طط٣َ، نــ١ٚا تٛٚؾــ٢    ١ْتٝذ١نــ٣١ ظ٠ض٠ض١َْــس٣  بــ٪ ١ََٖٛٚاْــ١، بــ١آلّ خــ٪٣ ب١ضثطغــٝاض
َٜعإ، دي١ ي١ ْاٚ ؾـاض٣   َٝو ٜإ ظ٩ضتط ي١ غ١ض ن١ ٥ا٣ٚ غ١ضنا٣٠ٚ زٚنإ ب١ض  َٞ، ب٪ زَيٓٝا بْٛٚ َٝه٢ ٚاب َٜع ٠ٚظ

ٍَ ٚ ؾـ٪ض ف ٚ ت١ن     َُٝا٢ْ ٥ا٣ٚ زٚنـإ بـ٪ ن١َهـ١َا ٝـ١ ٚ باظٜـإ ٚ ٥ـ١َيا٢ٖ ٚ ط٪ثاَيـ١ ٚ ثرل٠َـ١ططٕٚٚ، بـ٪       غً
ًَاٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ ث١تا٣ غهه١ْٚٛ ١ٜى  ٍَ ب َٝػتا ي١ط١ َٝت، خ٪ف ب١ختا١ْ تا ٥ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ٥ا٣ٚ زٚنإ ز٠ن
ساَيات٢ ث٪ظ٠تٝغ ي١ّ ١َْتٝكا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ت٪َاض ١ْنطا٠ٚ، ١٥ط١ض خٛا١ْ خٛاغت١ غ١ضنا٣٠ٚ ٥اٚ ثـٝؼ بٛاٜـ١   

َٜ َٝو ١ٖض تٛٚف ز٠بٛٚ، اذتُسي١ً خ٪ ١٥ط١ض ب١ض  ه١ٚتٝـ بٛا١ٜ ي١ٚ ١َٖٛٚ ز٠ٜإ ٚ غ١زإ ١ٖظاض ١ْؾ١ض٠ ١ٜن
ن١ ن١ؽ تٛٚف ١ْب٠ٚٛ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ خ٪٣ ب١َيي١ٜ١ ي١ غـ١ض ٥ـ٠ٚ١، ْـ١ب٢ْٚٛ ساَيـات٢ ثـ٪ظ٠تٝغ نـ١ ٖـ١َٛٚإ        

َٝت، ب١َيي١ٜـ١ ي١غـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا غ١ضنـا٣٠ٚ ٥ا         َٜٓا١ْ ز٠نـ ٠ٚنـ١، زٚا٣  غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ زٚنا١ْ ب٪ ٥ـ١ّ ؾـٛ
َٜه٢ غ١َ٫١ت١ ن١ ب١ خ١َيو ز٠طات، غٛثاؽ.  ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥اٚ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٜعتإ، بــ٪  11ض ٩ش٣ نٛاضؾــ١ػي١ غــ١عات ) َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ زاْٝؿــت٢ٓ ث١ضيــ١َإ ١ٖٜــ١، بــ٪ ٥اطــازاضٟ بــ١ض  (٣ ثــ
ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا٣١ٜ ن١ َْٛاق١ؾ١َإ نطز ي١ ١ٖؾتـ٣١  ثط ٩ش٣٠ قٛتاخبا١ْ ١ًٖٝ١٥نإ ٚ ز٠ْيسإ ي١ غ١ض ١٥ٚ زٚ

 ض ابٛٚضزٚٚزا.
 
 
 

َٜع عبسار سادٞ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهٝامن ٠ٚضطـطت، زٚٚ ثطغـٝاض٠ن٣١ تطٜؿـِ نـٛضت ز٠ن١َـ٠ٚ١، بـ٪         َٔ غ٢َ ثطغٝاضّ نطزبٛٚ، د١ٚابٞ ثطغـٝاض
َٝـ ٠ٚختــ١تا       َٜع ٠ٚظٜــط٣ ت١ْسضٚغــت٢، ٥اٜــا ث٬ْــ٢ ثــ ٕ ٥اَــاز٠نطز٠ٚٚ، بــ٪ ض ٚٚب١ض ٚٚبْٛــ٣٠ٚ١ ٖــ١ض    بــ١ض 

َٜيـا٣      َٜعتإ يـ١ ض  ًَاٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ١ٝ طٛاغذلا٠ٚنإ، ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ: ٥اٜـا بـ١ض  َٝه٢ ي١ ْاناٚ ٠ٚى ب ناض٠غات
َٜط٣ ٚثؿـه٢ٓٝٓ بـ١ضز٠ٚاَتإ زاْـا٠ٚ بـ٪ غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ       ز٠ظطا تاٜب١ت١نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ تاٜب١ت٠ٚ١ يٝص٣١ْ ناٚز

 ٖاٚٚآلتٝإ، غٛثاؽ.٥ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط. 
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠ٚ١٥ ن١ د١ْابت ْٛٚغٝٛت١، ب١َي٢َ ١٥ْؿً٪ْعا٣ باَيٓس٠ ١ٖض خ٪ٟ ي١ َػت١ٚا٣ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ يٝصْـ٣١  
َٝٔ ٠ٚظاض٠ت ٥ــ١ٚ    ب ــ ًَ َُٝــ١ يــ١ َػــت١ٚا٣ ٠ٚظاض٠ت ١َٖاْــ١، ٥اٜــسظٜـ ٖــ١ض يــ١ َػــت١ٚا٣ ب َٝطا ٥ اَيــا ١ٖٜــ١، نــ٪ي

ــ١،          ــإ ١ٖٜ ــ٣١ خ٪َ ــ١ ن٪َٝت ــ٣َٚٛ١ ١٥ٚاْ ــطزٕ ٖ ــاٜٞ ز٠ضن َُٜٓ ــ٠ٚ١ْٚٛ ض  ــ١ طصزان َٝٔ ب ــ ًَ ــ١ ب ــ١َإ ١ٖٜ ٖٓٝ
ــس         ــاتط ث٠ٜٛ١ْ ــري، ظٜ ــ١ض٩ن٢ ْ ــ١ غ َُٝ ــس٠ ٥ ــ١ْؿً٪ْعا٣ باَيٓ ــاخ٪ز ٥ ــ١ ٜ ــ٣٠ٚ١ َاْياْ ــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢  ن٪بْٛٚ ٣ ب

َٜٛب١ضا١ٜت٢ خ٪ثاضاغت٢ٓ ٥اَٚإ ١ٜ١ٖ، ي١  ١َُٝ ب١ض ١َُٝ َٛخت١ب١ض٣ ٥اَٚإ ١ٜ١ٖ، ٥ نؿتٛناَي٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ب١َي٢ ٥
٢َٜ ١٥ٚ َٛخت١ب١ض٣ ٥اٚا٠ٚ١ْ صي١ْٚٛ ٠ٚضز٠ططٜٔ، ١٥ٚ صيْٛٚا١ْ ١ّٖ صي١ْٚٛ ب٪ ظٝػ٢ ٠ٚضز٠طـطٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ    ض 

  ٚ ، ب١زٚازانـ٢ْٚٛ بـ٪ ز٠نـ١ٜٔ، ١َغـ١ي١ٕ غـ١ٜطن١ ١٥َـ١       ب٪ ب١نذلٜان١، ١ّٖ صي١ْٚٛ ب٪ ٥ـاٜٚـ ٠ٚضز٠طـطٜٔ 
َٝسا١ٜ، َاْي٢ ) َٝسا١ٜ، بـ٪ صيْٛٚـ١ َـاْي٢ )   9، 8، 7ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ صي١ْٚٛ ٣َٛ١ٖ ت (، ْ٪ٖـ١ت ٚ ْـ٪   9(٣ ت

َٝذيـ١ يـ١   129ثؿهُٓٝٓإ نطز٠ٚٚ ب٪ ظٝػ٢، ) َُٝا٢ْ ب ( ثؿهُٓٝٓإ نطز٠ٚٚ ب٪ ت١ْه٢ َاَيإ، ١ٖض ي١ ٥ا٣ٚ غً
َٝ َٝذي١ يـ١ زٖـ٪ى، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ صيْٛٚاْـ١ بـ١َي٢َ ٖـ١َٛٚ ب١زٚازانـٛٚصيإ         ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚب١ض، ب َٝط، ب ذي١ ي١ ١ٖٚي

،١ٜ١ٖ 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ قػ١ت ١ٜ١ٖ؟ شٜإ خإ ؾ١ضَٛٚ

َٜع شٜإ عُط ؾطٜـ:    ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 غٛثاؽ ٠ٚآلَِ ٠ٚضططت،

 َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإب١ض 

 .باؾذل، ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ
 
 

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ     َضطؿ٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ نطزبٛٚ، زٜاض٠ ١ٜن١ّ: ي١ غ١ض غ١ضنا٣٠ٚ ٣٠ٚ١٥ نـ١   َٔ زٚٚ ثطغٝاضّ ٥اض اغت٣١ ب١ض 
َٝت١ ًَاٚبب ١َٝن١ ب ٠ٚ، غ١ضنا٠ٚن٣١ ن١ٝٝ؟ ٠ٚآل١َن١ّ ٠ٚضططت٠ٚ١، ز٠َٚٚٝإ: ي١ غ١ض ب٪ت١ ٖ٪٣ ٣٠ٚ١٥ ١ْخ٪ؾ

َٜعٜإ باغـ٢ نـطز، نـ١ غـ٢َ ساَيـ١ت٢ َـطزٕ ٖـ١ب٠ٚٛ، بـ١آلّ ٥اٜـا بـ١ ؾٝعًـ٢                 ١٥ٚ ساَيات١ َطزْاْـ١ بـٛٚ نـ١ بـ١ض 
َٝطا٠ٚ ب٠ٚٛ؟ غٛثاؽ،  ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ساَي١ت١ َطزْا١ْ ب١ٖ٪٣ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٝ  ٌ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.  َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ٖـ٣َٚٛ١           َٝط، بـ١َي َٝو يـ١ ٖـ١ٚي َُٝا٢ْ، ساَيـ١ت َٝسا غـ٢َ ساَيـ١ت يـ١ غـً َٞ نٛاض ساَي١ت ب٠ٚٛ ٠ٚنٛ ٥اَاش٠ّ ث ب١َي
َٝري غـ١ؾ١ض٠ن٢       ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ن١ بـ١ٖ٪٣ ٥ـ١ٚ ١ْخ٪ؾـ١ٝ بـ٠ٚٛ، ٥ـ١      ًَـ َٝط خـ١َيه٢ زٖ٪نـ١ٚ ب ٚ ١ْخ٪ؾـ٣١ ٖـ١ٚي

َٝط، ١ْ ي١ زٖ٪ى ت٪َاض ١ْنطا٠ٚ َٞ تط ١ْ ي١ ١ٖٚي ٚ، غ١ٜط٣ ْـاٚ    نطز٠ٚٚ ي١ ض ا٠ٚ١ْٝ ٖات٠ٚٛ، ٚ، ٖٝض ساَي١تٝه
َُٝا٢ْ، ٖٝض ساَي١تٞ تط ي١ ق١ظاٚ ْاس١ٝنإ  ت٪َاض ١ْنطا٠ٚ، غٛثاؽ،  َٞ غ١ْت١ض٣ غً َُٝاْٝـ ١ْب  غً

َٜع ز. اضغ  ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ نٜٛػتإ خإ، 

َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜعنٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ِ َٝٞ ٥ـ١ٚ ظاْٝاضٜاْـ٣١ ي١بـ١ض ز٠غـتسا١ٜ بـ٪ ٖـ١ض              :ثطغٝاض٣ ١ٜنـ١َ َٝؿـ١ بـ٪ ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢، بـ١ث يـ١ ث
١ًَٜٜـ١نٝإ   11272) َُٝا٢ْ، بـ٪       ( ن١ؽ، ١ٜى ن١ؽ ي١ ١ْخ٪ؾدا٣١ْ ٖـ١ْاٚ ق١ضٚ بـ١ض ز٠نـ٣َٚ١ يـ١ ؾـاض٣ غـً
ًَٜـ١ٜإ بـ١ض ز٠نـ٣َٚ١، ٚاتـا يـ١ ساَيـ١ت٢ ٥اغـاٜٝسا بـ١ٚ         657) ( ن١غٝـ ي١ ١َٖٛٚ خ١غت١خا١ْنإ ١ٜى ق١ضٚ

َُٝا٢ْ           َٝػـتا يـ١ ؾـاض٣ غـً َٜعٜإ، ٥ـ١ٚ ١٥ظ١َٜـ١ ناض٠غـ١ض ْانـات، نـ١ ٥ خ١غت١خاْا١ْؾ٠ٚ١ ن١ باغٞ ز٠نا ب١ض 
َٝٞ ب١زٚازانْٛٚٝؿِ،   ب٪ بٛ َُٝا٠ٚ١ْٝ        ١ٜ١ٖ، ب١ث َٜـٞ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ت١ْسضٚغـت٢ غـً زدـ٣١ طؿـت٢، ٚ،   يـ١ ض 

َٜٝٛػـت١ ٠ٚظاض٠ت َـٔ خـ٪ّ       ٖٝض ثط ٩ش١ٜ٠ى ١ْٝ، ب٪ زضٚغتهطز٢ْ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْى ب٪ ساَي١ت٢ نتـٛثط، نـ١ ث
َٝــٞ ٚتــّٛٚ ثــط ٩ش٣٠ ٚا ْٝــ١، يــ١ بٛزدــ٣١ طؿــتٝـ ْٝــ١، ٜــ١ع٢ٓ     ٍَ زنتــ٪ض َــرلإ قػــ١ّ نــطز٠ٚٚ، ٚ، ث ي١طــ١
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َٝ َٝؿٓٝاض ن١ س١ق١ ٠ٚظاض٠ت ب١ث١يـ١ بـرل   ثطغٝاض٠ن١ زٜاض٠ ث ـ تط د١ٚاب زضا٠ٚت٠ٚ١، ب١آلّ َٔ ز٠ٜي٪ض ّ ب١ ث
َُٝـ١ ٥ـ٠ٚ١      َٝط ٚ زٖ٪نٝـ ٠ٚ١٥ زضٚغت به١ٕ، ب٪ ١َغـ١ي٣١ غـتاف، ٥ َُٝا٢ْ ي١ ١ٖٚي ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١، ١ْى ي١ غً

َُٝا٢ْ ١ٖغتُإ نطز ١٥ظَـ٣١ غتاؾ  ٝؿـٝإ ١ٖٜـ١،   ض ٩ش٣٠ ن١ نٜٛٚٔ ب١زٚازانٛٚصيإ نطز، ي١ ْٛٚغٝٓي٣١ غً
َٝط    َُٝاْٞ ٚ ٖـ١ٚي َٝؿٓٝاض، ن١ س١ق١ ٠ٚظاض٠ت ي١ غـً ١ٜع٢ٓ ٠ٚآل١َن١ َٛقٓٝع ١ْبٛٚ ب٪ َٔ، ب٪١ٜ ز٠ٜه١ّ ب١ ث
َٞ، ١٥ّ غتاؾ١ ي١ ساَي١تٞ ٥اغاٜٞ ي١ ١ْخ٪ؾدا١ْنا٢ْ زٜه١ ز٠ٚاّ بهـ١ٕ،   َٝٓطا٣ٚ ١ٖب َٝه٢ ض اٖ ٚ زٖ٪نٝـ غتاؾ

َٝ َٞ، ١ٖض ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي َٝت، ض ٠ْي١ ٠ٚنٛ باغـٝإ  ب١آلّ ن١ ساَي١تٞ نتٛثط  ز٠ب طا ١ْٝ، ض ٠ْي١ ب١َٚٛي١ضظ١ٜ٠ى بب
ــط٣َ، ٚ،           َٞ به ــ ــٝإ ث ــط٠ ٥ٝؿ َٝ ــطٜٔ ي َٓٝ ــ١ بٗ ــ٠ٚ١، ١٥َاْ َٝت ــ٬َ بب ــس٠ ب ــ١ْؿًْٛعا٣ باَيٓ ــ١تا٣ ٥ ــ٢ ث ــطز ١ْخ٪ؾ ن

َٜهٝؿِ ١ٖض ي١ غ١ض ١َ١٥ ١ٜ١ٖ، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ قـش١ بـرل يـ٠ٚ١ بهاتـ٠ٚ١ َاغـت١ض      َٝؿٓٝاض بهاتـ٠ٚ١ بـ٪    ث
َٝػـتا ٖـٝض       ٣ ١ْٖا١٥ٚٚ زنت٪ضا١ْ َٝٓإ ب٪ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ث١تا طٛاغـذلا٠ٚنإ، نـ١ تـا ٥ ي١ غ١ض ١َغ١ي٣١ ض اٖ

َٜت٢ ططْيـ١ نـ١ ب١زٚازانـٕٛٚ ز٠نـا بـ٪          ٠َاغت١ض َٜٛبـ١ض َٜت٢ خ٪ثاضاغـذي نـ١ ب١ض  َٜٛبـ١ض ى ١ْٝ ي١ّ بٛاض٠ٜا، ب١ض 
َٝؿ٣١ غ١ٜاض٠ٜ َٝؿ٣١ ز٠ضَاَي١ٜإ ١ٜ١ٖ، ن َٝو، ن َٞ ؾـ١ف  ١َتع١ّ ٚ ب٪ ٥اٚ ٚ ب٪ ١َٖٛٚ ؾت إ ١ٜ١ٖ، زنت٪ض ز٠َي

َِٝ، يـ١ بٛزدـ٣١     2112َاْط ب١عكس ب٪ّ ططتٕٛٚ، ١٥ٚ ع١قس٠ ثاض٠ن١ ز٠ض ٚات، َٔ ١ٜى ٥اَاض ب١ زنت٪ض ز٠َي
َٝـٓر غـ١ز ٖـ١ظاض ز٫٩ض      29ي١ ١ٖب٠ٚٛ ْازاضا١ٜٝنإ، ) ( ًَٝاض زٜٓاض زاْطا٠ٚ ب٪ نط ٢ٜٓ غـ١ٜاض٠، زٚٚ ٖـ١ظاضٚ ث

َٝٓر غ١ز َٜٛب١ضا١ٜتٝـ١        ز٠نا، ٥اٜا ي١ّ زٚٚ ١ٖظاضٚ ث ١ٖظاض ز٫٩ض٠ ١ْ ١٥نطا ؾـ١ف غـ١ٜاض٠ بهـط ٣َ، بـ٪ ٥ـ١ّ ب١ض
َٜتـ٠ٚ١، ١٥َـ١              ططْي١ ن١ ١٥ضن١ قٛضغ١ن١ يـ١ غـ١ض ١٥ٚاْـ١ بـ١ تـ١ْٗا يـ١ نـات٢ ث١تاناْـ١ ٥ـ١َاْٝإ بـرل ز٠ن١ٚ
َٜب١غـت١ ثاض٠نـ١ ز٠ض ٚات        َٜب١غتٝؿ١، نْٛه١ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ٣١ غـ١ٜاض٠ بـ١ طط ت١بع١ٕ ب٪ غ١ٜاض٠نا٢ْ ن٣١ ن١ طط

ــ َٞ،       ٠ٚن ــ ــط٣َ ب ــا٢ْ ن ــ١ خا٠ْٚٛن َٝو ن ــ١ت ــ٪ سهَٛ ــط ٣ ب ــ٠ٚ١ بٝه ــات٢ ٥ ــ١ ب ــط٣، ي ــاْٛٚ بــ١نط٣َ بي ــ١ خ ٜ٠ٚ١٥ ٛ
َٞ؟ ثطغـٝاض٣ نـٛاض٠ّ تـا نـ١ْس ٥ـ١ٚ ١َضن١ظ١ٜتـ١ ١ٖٜـ١ َـٔ ب١زٚازانـٛٚمن بـ٪              غ١ٜاض٠ناْٝؿ٢ ١ٖض نـط٣َ بـ

َٝػت ٢ََٓٝ ٥ َُٝا٢ْ ب١ ز٠غت٢ ١٥ْاَي َٝه٢ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، ض٦ٜاغ٣١ قش٣١ غً ا ب٪ ططت٢ٓ غ١ٜاض٠ نطز٠ٚٚ ١َضن١ظ١ٜت
َٝهسا نـ١ ٥اطاَـإ    ٝتابٞ ز٣َٚ٠ تا ١٥تٛا٢َْ غ١ٜاض١ٜ٠ىب٪ نط٣َ ن١ْسٜٔ ب١زٚازانٕٛٚ ٚ ن ب١نط٣َ بيط٣َ، ي١ نات

ــ٪      ــٞ، بـ ــط٣ زاضاٜـ َٜع ٠ٚظٜـ ــ١ض  ــت٢ بـ ــت٪ت١ ب١ضز٠غـ ــ١ن٢ ظ٩ض٣ خػـ ــ١ت، ثاض٠ٜـ ــ١ض٩ن٢ سهَٛـ َٜع غـ ــ١ض  ــ١ بـ َٝٝـ ي
َٞ ي١َ١ٜا َٜو  ططت٢ٓ ب١ض٠ْياضب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ ث١تا١ٜ، ١٥نط٣َ ٖٝض ١ْب َٞ، ب٪ نط ٢ٜٓ ١ْٖس ٕ ١َ٫ضن١ظ١ٜت ١ٖب

َٝٓذـ١َِ: ٠ٚ١٥ٜـ١ يـ١نات٢ غـ١ضزاصيإ      َٞ، تانٛ ث١تان١ ز٠ض ٚات، ثطغٝاض٣ ث غ١ٜاض٠ ١٥ٚ ١َضن١ظ١ٜت١ تْٛس٠ ١ْب
َٜت٢َ     َٝطنــاض٣، يــ١ بــات٢ ٥ــ١ّ ناض١َْساْــ١ ز٠ضَاَيــ٣١ ١َتطغــٝإ بــسض بــ٪ ب١ؾــ٢ ؾطٜانــ١ٚت٢ٓ ١ْخ٪ؾــدا٣١ْ ؾ

َٜٔ نــ١ ٥َٝ  َٝه٢ ؾــجطظ٠زابٕٛٚ، َٛٚنــ١ناْٝإ زٚانــ١ٚتبٛٚ، ض اغــت١   َٛناؾ٥١ــ١ بهــط ــ١ت ُــ١ بُٝٓٝــأْ يــ١   ساَي
د١ْابٞ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا١ٜٝ، ب١آلّ د١ْابٝؿ٢ ١٥ْساَٞ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا١ْ، ز٠نط٣َ ي١ ساَي١تٞ ٚا 

َٝـ خبط٣َ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ٚ ب١ؾا٣١ْ  ن١ شٜاْٝإ ي١ خ١تـ١ض زاٜـ١   ، ٥ـ٠ٚ١ بـ٪   َٛٚن٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ث
٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢، ب٪ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، باغ٢ ١٥ٚ ثـط ٩ش٣٠ ت١غـؿ١ٟٝ ٥ا٠ٚض ٚنـا٢ْ نـطز نـ١ ظ٩ض٣ ز٣َٚ٠،      
ب١آلّ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ ض اغت١ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ن٣١ د١ٚاب زا٠ٚت٠ٚ١، ب١آلّ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ٚ َا٣١ٜ٠ٚ ن١ 

َٝت١ بٛ َٜـٞ   َا١ٜٚت٢، ٥ٝـ ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ بهات ن١ ١٥ٚ ثط ٩ش١ٜ٠ به َٝهطزٕ، نْٛه١ ١َ١٥ ١ٖض بـ٪ ظ َٝب١د اض٣ د
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َٜٝــ١نا٢ْ نٛضزغــتا٠ٚ١ْ، ثطغــٝاض٣   َٜتــ١ ْــاٚ ظ َٜٝــ١نا٢ْ زٜه١ٜــ١، نــ١ ٥ا٠ٚض ٩نــإ ز٠ض ش زٚنــإ ْٝــ١ بــ٪ ٖــ١َٛٚ ظ
ز٠َِٚٚ: َٔ بـ١ بـ١ زٚازانـ٢ْٚٛ تـ١ٚاّٚ ٚ، نـ١ يـ١ غـ١ض نـا٣٠ٚ ظ٩ض زضٚغـت٠ٚ١ ٠ٚضَيطتـ٠ٚٛ، نـ١ ٖـ١ضزٚٚ             

َٝ َٝه٢ ض اث١ض ٜٔب١ؾ١ن٣١ ث١صتا ٚ س١ٚت١نا٢ْ ب١ؾ ١َٖٛٚ ١ٖٚاض٣ ؾاض ٚ ١َٖٛٚ ن١َي١نٔ  ه٢ ب١نط٠ن٪ ٚ ب١ؾ
 َٞ َٝػتاف )٫ ٜعاٍ(ٚ، ١٥ّ ٥اٚا١ْ ي١ّ ؾ١َعا٠ٚ١ْ ٥اٜٚإ ب٪ ز٠ن ٥ َٞ ٚ ١َٖٛٚ قط ط١، ب١ ت١ْه١ض ٥اٜٚإ ب٪ ز٠ن

ًـ  ١ٜ١َُٝ، ٖٝض ١ْؾِ ب٠ٛٝٓٝ ن َٝٔ ؾ١َع١نإ ثٝػ١، ١ٜن٢َ ي١ّ ؾ١َعا١ْ ي١ ط١ض ٠ن٢ ٥ َٝػتا ز٠َي َٝهـ١ٕ  ن١ ٥ ٪ض٣ ت
َٜـت يـ١ّ ؾـ١َع١ ٥ـاٚ بـ٪ ٥ـ١ّ ط١ض ٠ناْـ١ ز٠بـات نـ١             َٝت، ض ٩شا١ْ ت١ْهـ١ض٣ ؾـاض٠ٚا٢ْ ز َٛضاقٝبٝؿ٢ ب١زٚا٠ٚ ب
َٜٝٛػـت١ بـ١ ض ا٣ َـٔ ٥اٜـا ٥ـ١ٚ       َٝسا ز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١ ١٥ّ ؾ١َعا١ٜ١ْ ن١ ث َٝو ي١ّ غ١ضناٚا٣١ْ ن١ َٝهط٩بٞ ت ١ٜن

َٜه٢ ٠ٚى      ٠ٚظاض٠ت١ نٞ ز٠نات ب٪ ٥آٜس٠؟ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ّ ط١ض ٠ناْـ١ نـ      َُٝاْري، ١َعكٛيـ١ ؾـاض ١ يـ١ ؾـاض٣ غـً
            :َِ١َٝٝ َٞ، ثطغـٝاض٣ غـ َٝػـتا ط١ض ٠نـ١نا٢ْ ب١ت١ْهـ١ض ٥ـا٣ٚ بـ٪ بهـ َٜـٞ طـ١ٚض٠زا تـا ٥ َُٝا٢ْ ي١ ب٢ٜٓ١ زٚٚ ظ غً

َٝو يـــ١ ط١ض ٠نـــ١نا٢ْ ١ََيهـــ٢ْ١ ٚ  221ؾـــ١ب١ن٣١ ط١ض ٠نـــ١نا٢ْ ٖـــ١ٚاض٠ بـــ١ضظ٠ )  ــ َٜٛـــص٠، ب١ؾـ ( تـــ١نا٢ْ ط
٠َٜٛب١ض٣ ٥اٚ نـ١ ن٪بٜٛٚٓـ٠ٚ١ يـ١ طـ١َي٢     قابْٛه١ضإ  ١َ١٥ ؾ١ب١ن١ناْٝإ ن ٪١ْ،  ٚ، ي١ غ١ضزصيإ ب٪ ٣٫ ب١ض 

َٝه١َي٢ ٥اٚ ببٕٛٚ ١٥ّ ؾ١ب١ن١ ن٪ْا١ٜ١ْ، ١٥ط١ض٣  َٜطاب١نإ ت ١٥ّ ث١تا١ٜ ن١ ب٬َ ب٪ت٠ٚ١ ١٥ط١ض٣ ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ظ
 َٛ َُٝا٢ْ ن١ َٔ خـ َٞ، ز٠نط٣َ ١٥ّ ط١ض ٠ن١ ن٪ْا٣١ْ ؾاض٣ غً َٜطاب بٛٚ ب َٝه١َي٢ ظ ََٜٛـ١ٚ بـ١   ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ن١ ت ّ ز

زٚازان٢ْٚٛ ت١ٚاّٚ ب٪ نطز٠ٚٚ، ٚ، ظاْٝاض٣ زضٚٚغت١ ي١ غ١ضنا٣٠ٚ ظ٩ض ١َٚغٛق٠ٚ١ ٠ٚضَيطت٠ٚٛ، ز٠نط٣َ ي١ 
َٞ، ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚا٢ْ   ب١ضْا١َٜـ١ن٢ ١ٖٜـ١    َٝؿتا ؾ١ب١ن١ن١ٜإ ن٪ٕ ب َُٝاْٞ ي١ّ ط١ض ٠ن١ ن٪ْا١ْ ٖ ؾاض٣ غً

١نا٠ٚ١ْ باغ٢ ٠ٚ١٥ نطا نـ١ نً٪ضَـإ   ْن١ ي١ ض اط١ٜاْس ب٪ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥ّ ؾ١ب١نا١ْ؟ ثطغٝاض٣ نٛاض٠َِ: ١ٜ٠ٚ١٥
َٜتـ١ ٥ـا٠ٚ٠ٚ بـ٪ قـص خطاثـ١،       ظٜاز نطز٠ٚٚ ب٪ ٥اٚ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري نً٪ض َازز١ٜ٠ن٢ ظ٠ٖط٠، ١٥ط١ض ظٜاز بهط
ب٪ غ٢ خطاث١، ٚ، َٔ خ٪ّ ب١زٚازانـٛٚمن نـطز٠ٚٚ، نـ١َٚٛت١ زٚنـإ، نـ١َٚٛت١ ثرلقٛضبـإ ٚ غٛٚضقاٚؾـإ        

ّ٣٠َٛٝ ١٥ ٍَ ْانات،  ب١َٛٝٓٝ ؾ ١ٜ٠َٛٝن٢ ١٥ي١نذل١ْٝ٩ ٚ، ب١بط ٠ ٚ، ن١ّ ٚ ظٜاز قبٛ َٜت١ ٥ا٠ٚ٠ٚ، ؾ نً٪ض٠ ن١ ز٠نط
َٝٛضنطز٣٠ٚ١ْ خ١َيه١؟ ٚتٝإ نً٪ضَإ ظٜاز نطز٠ٚٚ، ٜإ ١ٖض ١َ٠ن٢ نًـ٪ض ظٜـاز ز٠نـ١ٕ ٚ     ٥اٜا ١َ١٥ ١ٖض ب٪ ٖ

َٜتــ١ ١َتطغــ٠ٚ١ٝ، ١٥طــ١ض نً٪ض٠نــ١  ظٜــاز بهــ١ٕ، غــٛثاؽ، بــرل يــ٠ٚ١ ْان١ْــ٠ٚ١ نــ١ ت١ْسضٚغــت٢ خــ١َيو ز٠ن١ٚ
َٝبٛضزٕ ز٠ن١ّ.  غ٥ٛاي١نامن ظ٩ض بٕٛٚ زاٚا٣ ي

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٓر غ٥ٛايت ْاٚ ز٠غت١، ز٠ غ٥ٛايت نطز، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،   نٜٛػتإ خإ خ٪٣ ث

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.   َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 

     َٞ َٞ نٞ؟ ت١يـ١ؾ٪من بـ٪ نـطز٠ٚٚ ز٠َيـ ًَ َٞ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ب َِٜ ن١ ثاض٠ ي١ باْل ١ْب َٝساز َٝٓذ٠ٚ١َ١ ث ي١ غ٥ٛايٞ ث
َِٝ نٞ؟ ت١يـ١ؾ٪من بـ٪    ًَ َٝٓري، ثاض٠ٜإ ١ْٝ ب ٠َٜٛ ب٪٣ ب َٝٝسا ١ْٝ باْل، ٚتٞ ٠ٚ١٥ ت١ي١ؾ٪ٕ ز٠ن١ّ ْاظامن ي١ نٛ ت

َٞ ١ْٝ، ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ نطز٠ٚٚ َٔ ظ٩ض ت١ي١ؾ٪٢ْ ب٪ ز٠ن١ّ ن َٞ ٜا اي١ً، ٚت٢ ثاض٠ّ ث ١ ت١ي١ؾ٪٢ْ ب٪ ز٠ن١ّ ز٠َي
َٝهري يـ١ٚ         َِٝٓ ٚ، نـاى زَيؿـازٜـ ٜـ١ن َٝـ٣٠ٛ ٥ـ١ْاَي ٖري ١ْٝ، ب١َيٞ ١٥ٚ ١َضن١ظ٠ زاضا١ٜٝ خطاث١، َٔ ظ٩ضٜــ ث
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١َُٝ ز٠غت ن١ٜٔ ب١  َٝٓري، ب١آلّ ٠ٚ١٥ َاْا٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١ٖض ث١تا١ٜى بٛٚ ٥ٝذل ٥ ٣٠َٛٝ ١٥ْاَي زٚٚ ٠ٚظٜط٣٠ ن١ ث
ٍَ ض ا١٥نــ٣١ دــ١ْابتا ْــِٝ، بــ١ ض اٟ َــٔ غــ١ٜاض٠ ١٥طــ١ض ض٩تٝٓــ٢     غــ١ ٜاض٠ نــط ٜٔ ٚ غــ١ٜاض٠ طــطتٔ، َــٔ ي١طــ١

َُٜٓاٜٞ زاضاٜٞ غ١ٜاض١ٜ٠ى ب٪ ْاٚ ؾاض ز٠طط٣َ ب١ ) َٝٞ ض  َٞ، غ١ٜاض٠ ططتٔ باؾ١، ب٪ ب١ث ( 711ططت١ٓن٣١ باف ب
٣٠ غـٝاق١ يـ١ غـ١ض خ٪ٜـ١ت٢،     ( ١ٖظاض زٜٓـاض٠ نـابطا بـ١ْعٜٔ يـ١ غـ١ض خ٪ٜـ١تٞ، ثـاض       ١ٖ711ظاض زٜٓاض، ١٥ّ )

 َٞ َٝــو ز٠نــط ٣ بــ١ ٠ٚ١٥ْــس٠ ٖــ١ظاض ز٫٩ض، ٥ٝٓذــا ز٠بــ ١َغــط٠ؼي غــ١ٜاض٠ن١ يــ١ غــ١ض خ٪ٜــ١ت٢، بــ١آلّ تــ٪ ثٝهاب
ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا َـٔ يـ١ َـاْي٢ )              ( 8غا١ٜقٝؿ٢ بـ٪ تـ١عري نـ٣١، ٥ٝٓذـا بـ١ْعٜٔ، ٥ٝٓذـا ١َغـط٠ؼي غـ١ٜاض٠، ي١طـ١

َٝهِ نطز٠ٚٚ، ب٪ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، نْٛه١ َـٔ   ٍَ ض ٥٠ٝػـ٢ قـش١ بـّٛٚ ٜـ١ى غـ١ٜاض٠ٜإ بـ٪        3)نٝتاب ( غـا
( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض زاٚا٣ غ١ٜاض٠ّ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ غ١ٜاض٣٠ نٞ؟ ٥ٝػعاف، ١ْ5نط ِٜ، ٚتٝإ غ١ٜاض٠ ْانط ٜٔ، باٜٞ )

ت١ْه١ض، ثٝهاب، ب١ض از٣ ز٠ضَإ، زاٚا٣ غ١ٜاض٠ّ ١ْنطز٠ٚٚ، ثط از٩ ٚ ١َضظ١ٜٚ ْاظامن نـ١ٝٝ ٚ ْـاظامن نـٞ بـ٪     
َٜط َٛزٜط٠نإ ٢ًَٝ خـ١ز٢َ٠ ٚ ت١ْهـ١ض٣ ٥ـاٚ ٚ      ش ، ٠ٚ١٥ّ زاٚا ١ْنطز٠ٚٚ، زاٚا٣ ٠ٚ١٥ّ نطز٠ٚٚ نط ٜٓـ٢ ٥٪تـ٪َب

َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿـت١ٝ ت١ْسضٚغـت١ٝنإ ْٛٚغـطاٚ يـ١      َٜتا ٚ ٢َٓ ثاؽ ب٪ ب١ض  ، بـ١آلّ  2112/ ٥5/8ٝػعاف ٚ تٛ
َٞ نطز٠ٚٚ، ض ٠ظا١َْس٣ ي١ غ١ض زا٠ٚ، ب١آلّ بٛزد١ ١ْٝ، ٚ َٞ زاٜٚٔ، غ١ض٩ن٢ سه١َٛتٝـ ثؿتٝٛا٢ْ ي ٠عسٜإ ث

َٞ بس٠ٕ نـ١ يـ١ غـاَيٞ زاٖـاتٛٚزا بٛزد١نـ١َإ بـ٪ ظٜـاز بهـ١ٕ، ٠ٚنـٛ ث١ضيـ١َإ ٖـ٣َٚٛ١             ٠َٛٝف ٠ٚعسَإ ث ٥
َٝه٢ ؾط ٜإ ١ٖبٛٚ، ب١ض اغيت ن١َٞ  َٝؿٛٚ ي١ ١ََيب١ْس٣ ت١ْسضٚغت٢ شاضا٠ٚ بّٛٚ، ٥ٝػعاؾ َٝػتا، َٔ ١ٖؾت٣١ ث ٥

َٝط غـ١ٜاض٠ بهـط ٜٔ   بٛزد١ ٚا٣ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١ْى غ١ٜاض٠ بهط ٜٔ ب٪ َ َٝط ٠نإ، ١ْخ ٛزٜط٠نإ ٚ َٛزٜط٠ ناضط
َٜٛب١ضاٜـ١ت٢         َٜـ٢ ب١ض  َٜـو زٜٓاضٜـإ زاٜٚٓـ١ت٢َ َٛسـاؾع يـ١ ض  ١َُٝ ًَٝاض َٝط٠ ٥ ب٪ خع١َت٢ خ١َيو، ي١ٚ ث١تا٣ ن٪ي

َُٝا٠ٚ١ْٝ غـ١ضؾ٢ ز٠نـا ٚ، ب١ث١يـ١ )    َُٜٓاٜٝـ١ن٢      11طؿيت ت١ْسضٚغت٢ غً ( غـ١ٜاض٠َإ بـ٪ ططتـٕٛٚ ٚ، ٖـٝض ض 
١َغـ١ي٣١ ز٠ضَاَيـ١، َـٔ ٥ـ٠ٚ١     اْػاا٤اي١ً   بٛٚ ٚمت بط ٩ٕ بٝيطٕ َٔ ٥ُٝعا٣ ز٠ن١ّ ٖٝهـِ زَي ْانـ١ٕ   زاضاٜٞ ١ْ

نتاب١نامن ب٪ نطز٣ٚٚ، غ٥ٛاي١نامن ب٪ نـطز٣ٚٚ بـ١ ٖـري ٥ـ٠ٚ١ ناضْاَـ٣١ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ خ٪َـ١، َـٔ ٚتَٛٚـ١          
       ٚ َُٜٓـ١ ٢َٜٓ تاٜبـ١ت، ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ت ز٠خٛ ٠، ٠ٚنـٛ ٠ٚظٜـط٣   ٠ٚنٛ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ َٔ ز٠ضَاَيـ١ ز٠ز٠ّ بـ١ ؾـٛ

ــْٛه١     ــت٢ٓ ت١ْسضٚغــت٢، ن َٝٗ٪ؾــه١ض، خ٪ثاضاغ ــو ٠ٚى ب َٜو ثعٜؿ ــ٣١ ١ْٖــس ت١ْسضٚغــت٢ ظٜــازنطز٢ْ ز٠ضَاَي
ثعٜؿه٢ )ن٪َٓٝتُٝإ( ن١َ١، عٝاز٠ؾٝإ ١ْٝ ١٥ٚ ثعٜؿها١ْ ١ٜع٢ٓ ٣٠ٚ١٥ د١ض اح عٝاز٣٠ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١ْٝت٢ 

َٜو ناض١َْــس٣ ثعٜؿــه٢ يــ١   بــٛاض٣ خ٪ثاضاغــذي ٚ غــٛتا٣ٚ ٚ ٚ، ثعٜؿــه٢ )ؾــاًَٞ َٝس٠غــٔ( ٖــ١ض٠ٖٚا ١ْٖــس
ــٕٛٚ ٚ       ٍَ بـ ــسا ــ٪َي٢ َٓـ ٍَ ٚ ٖـ ــ٣٠ٚ١ ز ٍَ ٚ بٛٚشاْسْـ َٜط٣ ز ــاٚز ــ١ْا٣ٚ ٚ نـ ــت١ضط١ض٣ ٚ ٖـ ــ١ٚتٔ ٚ ١ْؾـ ؾطٜانـ
َٞ تــ٪ يــ١           َٝط ز٠بــ ؾطٜانــ١ٚت٢ٓ َٓــساَيإ ٚ ت١قطٜبــ١ٕ غــٛٚن١ ض ٠ظا١َْس١ٜنٝؿــِ ٠ٚضططتبــٛٚ، ٚتٝــإ ْــ١خ

طرلا٠ٚ ٜإ ز٠ضظٜإ ي١ خ١َيو زا٠ٚ، ٖاتٔ ٚتٝـإ   غ١ْسٜهانإ ٖات، خ٪ َٔ ١٥ٚ ؾ١ف َاْي١ ١ٖض ٜا َاصيإ زَي
َٝػـتا      ١َٜٓ ٠ٚضطـط٣َ نـ١ ٥ َٞ ب٪ ١َٖٜٛٚإ ظٜاز ن٣١، ٚمت ْانط٣َ ت٪ بٓه١ٜ١ن٢ ت١ْسضٚغت٢ ب١ق١ضز ١٥ٚ ؾـٛ ز٠ب
  ٍَ َٝٞ َاْــسٚٚب٢ْٚٛ خــ٪٣، َٓــٝـ ؾٝعًــ١ٕ ي١طــ١ َٝو بــ١ث ًَاٚب٪تــ٠ٚ١، ٖــ١َٛٚ ن١غــ َٝطا٣ تٝــسا ب غههــٕٛ ٚ نــ٪ي

َٞ نـ١ س١غاغـ١،     ٠ٚ١٥زاّ ن١ ز٠ضَاَي١ٜ١ َٝت ن١ ٬ٖٝنٔ، ب٪ ١٥ٚ ؾـٜٛٓا١ْ ٖـ١ب َٜٓا١ْ ١ٖب ن٢ تاٜب١ت ب٪ ١٥ٚ ؾٛ
َٜـت        َٝـٞ ز٠ٚتط َٜتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ ث غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ َٓٝـ ثؿتيرل٣  ٣٠ٚ١٥  ت٪ ز٠ن١ّ َاغـت١ض٣ ٖـ١ْا٣ٚ بهط
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َٝػتا  تٛط١ٓ امل)ا َساض  ١َُٝ ٥ ١َُٝ ن١ٝٝ؟ َٛؾه٣١ًٝ ٥ َٝه١، ب١آلّ َٛؾه٣١ًٝ ٥ ب١زاخ٠ٚ١ ١ٜع٢ٓ ٥ٝدتٝكاق
َٝػـتا َـٔ           ثعٜؿه١ناصيإ، خ١َيو ب١ عاّ، بـ١زٚا٣ ٥ٝػـطاسات زا ز٠طـ١ض ٣َ، بـ١زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ ْاطـ١ض ٣َ، ١َغـ١ي١ٕ ٥
١٥ظ٣١َ ت١خسٜطّ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ نٝتامب نطز٠ٚٚ غ١ض٩ن٢ سه١َٛت ض ٠ظا١َْس١ٜن٢ ٖٝين ي١ غ١ض زا٠ٚ، بهِ ي١ 

ــه٣١ًٝ َــ      ــِٓ، َٛؾ َٝ ــسٜط ب ــتإ ت١خ ــ١ ٖٝٓسغ ــِٓ، ي َٝ ــسٜط ب ــجري ت١خ ــ١،  ؾًٝ ــ٪ض٣ شمن ١ٖٜ ــه٣١ًٝ زنت ٔ َٛؾ
َٜـت ٚاغـت١ ز٠نـات         َٛؾه٣١ًٝ ثعٜؿه٢ )ؾاًَِٝ( ١ٜ١ٖ، َٛؾه٣١ًٝ ثعٜؿـه٢ خ٪ثاضاغـتِٓ ١ٖٜـ١، ٖـ٣َٚٛ١ ز
َٝػـتا ٠ٚض٠                َٝػـت ٠ٚضَيـط٠، نـاى زنتـ٪ض يـ١ غـ٪١ْض ٠ٚضَيـط٠ سـ١ظٜإ يـ١ٚ ؾ١ضعاْـ١ ْٝـ١، ٥ ناى زنتـ٪ض يـ١ ث

َٜو بهــ٠ٚ١ بــ٪  ــ٠ٛ  بعاْــ١ ٜــ١ى نــتٛطٓاا١  امل)ا َااساض َاغــت١ض َٝ َٞ، ٜــ١ع٢ٓ َٛؾــه١ًٝن١ ٠ٚ١٥ٜــ١، ٥ ١ؽ ز٠نــ
َٝؿــٓٝاض٠نإ    َٝؿــ١َإ ١ٖٜــ١، ؾٝعًــ١ٕ ث َٜو ن ز٠ضَاَي١نــ١ ٚتَٛٚاْــ١ ثاض٠نــ١ ظٜــاز ز٠نــ١ٜٔ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ١ْٖــس
َٝٔ نٞ؟ تا  ًَ ١َُٝ ب ٥ َٞ َٜٝٛػتُإ ب١ ثعٜؿه٢ ظٜاتط٣ ن٪١َٜٓت١ٝ، ب١آلّ ن١ خ١َيو ١ْن ١َُٝ ث َٝٔ، ؾٝع١ًٕ ٥ ب١د

َٝػت ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ي١َ١ٚ ٫ ١ْغ٪١ْض ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١، ١٥ٚاْـ١ ْان١ٜٓـ٠ٚ١،    )ْٝكا١َ قٛزَا( ز٠ن١ٜٓ ٠ٚ١ ت١بع١ٕ ١ْ ث
َٜٝٛػـتُإ ب١ٚا١ْٜـ١، غـ١باض٠ت       ٍَ بٕٛٚ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١، نـْٛه١ ث ت١خسٜط ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، َٓساَيإ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، َٓسا

َٞ ب١ ت٪٣ ٚ َٝػتا ١ْخ٪ؾدا٣١ْ س١َٜٛات َٔ ْاظامن ن َُٝا٢ْ ٥ ت٠ٚٛ؟ ٠ٚ١٥ ب٣٠ٚ١ ن١ ١ْخ٪ؾدا١ْ ن١َ١ ي١ غً
١َُٝ خ١غت١خا٣١ْ س١َٜٛاشيإ ١ٜ١ٖ ٚ،  ٠ن١ؾـ٢ تـ١ٚاٚ   (TOR)س١ظ ز٠ن٣١ َٔ ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ ز٠ن١ّ ٥

ــ١ ٥ٝع٬ْساٜــ    ــتا ي َٝػ ــ٠ٚٛ، ٥ ــت١خا٣١ْ )  ١ب ٍَ خ١غ ــ١ ٍَ     211ي١ط ــ١ ــٕٛٚ، ي١ط ٍَ ب ــسا َٓ ٚ ٍَ ــسا ــ١ٜٞ َٓ ًَٜ ( ق١ضٚ
ًَٜــ١ٜٞ ض َٚــاتٝعّ، ٖــ١ض٠ٖٚا خ١غــت١خا٣١ْ )211خ١غــت١خا٣١ْ ) ٍَ، ( ق١ض51( ق١ضٚ ًَٜــ١ٜٞ يــ١ ن١َهــ١َا ٚ

ــ٪ ٚتــ٠ٚٛ؟ ٥ــ٠ٚ١ زٚاٜــٞ قػــ١ ز٠نــ١ٜٔ ٚ        َٞ ٥ــ١ٚ ١َعًَٛاتــ٣١ بــ١ ت ــ ــ١، ٥ــ٠ٚ١ ن ــ٣َٚٛ١ يــ١ ٥ٝع٬ْ ١٥َاْــ١ ٖ
َٝٓت، غٛثاؽ،  ؾت١ناْٝؿت ز٠ز٢ََ٠ ب١ زنٝ٪َ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜ  ط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝن٢ طؿـت٢ ٚ، ب١تاٜبـ١تٝـ يـ١ غـ١ض      ١َٜٝنا٠ٚ١ْ ب١ ؾ ١َٜٓ ظ ٣٠ٚ١٥ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ٥ا٠ٚض ٩نا٢ْ ن١ٚا ز٠ض ش
َُٝا٢ْ   َٝػتا َاغت١ض ث٢ْ٬ ٥اٚ ٚ ٥ا٠ٚض ٣٩ ؾاض٣ غـً َٝري ٥ا٣ٚ زٚنإ ١ٜ١ٖ، ت١بٝع٢ ٥ ًَ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض با ب

َٝو ٥اَاز٠نطا٠ٚ  (S G A)ٛٚض٣ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ي١ ١ٜ٫ٕ ن٪َجاْٝا٣ ٚ غٓ ٥ٝتاي٠ٚ١ٝ ١٥صتاَسضا٠ٚ، ٚ، ث٬ْ
َٜت ب١ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ١٥َا١ْ: ت١بٝع٢ ٖاٚؾـإ   َٝٞ تٛاْاٟ زاضاٜٞ ب١ ضٜعب١ْس١ٜى ز٠غت بهط ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ ث

َٞ نطز، بـ١آلّ ت١سسٜـس٠ٕ ن٪َجا   ٍَ ٠ٚ١٥زا َٔ ي١ غ١ض٠تا ٥اَاش١ٜ٠نِ ث َٝػـتا يـ١ نٛضزغـتا١ْ يـ١      ي١ط١ ْٝاٜـ١ى ٥
َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ ن٪َجاْٝا١ٜن٢ بطٜتا٢ْ َٛعت١ب١ض٠ ب١ْا٣ٚ ن٪َجاْٝاٟ  َٝطٜـ عطٚظ٣ ث َُٝاْٝـ ٚ ي١ ١ٖٚي غً
َٜت، ٖاٚؾا٢ْ ١٥ٚ تٛاْا زاضا٣١ٜٝ ن١ٚا يـ١   َٜصخا١ٜٕ ي١ باْه٢ ز٠ٚزي ٠ٚضبيط َٜه٢ زض )باٜ٪تا٣( ن١ ز٠تٛا٢َْ ق١ضظ

َٝػتا َِٜ زا ١ٜ١ٖ، ٥ ١ٜ٠َٛٝى      بٛزد٣١ ١ٖض ٍَ ١٥ٚ ن٪َجاْٝا٣١ٜ نـ١ٚا بتـٛاْري بـ١ ؾـ ١َُٝ ي١ طؿتٛط٪ زأٜ ي١ط١ ٥
َٝٔ ب٪ ٣٠ٚ١٥، نْٛه١ ١٥َا١ْ ١َبايػ٢ ظ٠عئ بتٛاْري ٥ٝػتٝؿاز٠ٜإ زَي به١ٜٔ، ١٥ّ  ٠َٛٝنإ ٠ٚنٛ ق١ضظ ب ي١ ؾ
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٣٠َٛٝ زا٣٠ٚ١ْ ق١ضظ٠نإ   ي١ غ١ض زاٖات٢ ثط ٩ش٠نإ بٔ  ثط ٩شا١ْ نٝذل ي١ غ١ض ثاض٠ زٚا ١ْن١ٕٚ، ٥ٝٓذا ب١ ؾ
زٚاتط ٠ٚنٛ خع١َتيٛظاض٣ ثاض٣٠ ٥ا٠ٚض ٚ ٠ٚضبيرل٣َ ١ٖض٠ٚنٛ ن٪ٕ ثـاض٣٠ ٥ـاٜٚـ ٠ٚضز٠طـرل٣َ ٜـإ سهَٛـ١ت      
ــعاض٣ ٖــ١بٕٛٚ ٚ ْــ١ب٢ْٚٛ       َُٝــ١ تــ١ْٗا ٥ٝٓتٝ ــ٠ٚ١، ٚاتــا ٥ ــٛأْ قــ١ضظ٠نإ بسات َٜصخاٜــ١ٕ بت ــ١ن٢ زض بــ١ َا٠ٜٚ

َٜع نٜٛػتإ  ٍَ ٥ـ١ٚ ١ٜ٫ْاْـ٣١    بٛزد١سلإ ١ْنطز١ٜ، برلَإ ي٠ٚ١ف نطز٩ت٠ٚ١ ب١ض  خإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ي١طـ١
َٝـو ٥اَـاز٠نطا٠ٚ بـ١ ٫ٟ ن١َـ٠ٚ١      َٝطاٜٞ زٜعآٜ َٝػتا ب١ خ ن١ٚا ز٠تٛأْ ثاض٠ زابري به١ٕ ب٪ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١، ٥
١َٜٓ ْاٚ ٥اٟٚ زٚنإ، ١ٜع٢ٓ ١ٖتا ٠ٚنـٛ َـ١ستات٢ ت١غـؿ١ٝف     َٝطاٜٞ ؾًت١ضنطز٢ْ ٥ا٠ٚض ٩نا٢ْ ن١ٚا ز٠ض ش ب١ خ

َٜٔ َٜو   ١٥ٜٚـ ض ٠ ،زاز٠ْط َٜت ٜـ١ع٢ٓ ١ْٖـس َٝهطزْٝؿ٠ٚ١، ب١آلّ ز٠نط َٝب١د َٝه٢ ب٣َٛ س١تتا ي١ ض ٣ٚٚ د ْي١ نات
َٜه٢     َٜت، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٠ٚنـٛ ٖـ١ْياٚ َٝو بهط َٜؿٓ َٞ، ب١آلّ ؾًت١ض ١َس١تات٢ ؾًت١ض٣ ١٥ط١ض ت١غؿ٣١ٝ ناًَٝـ ١ْب

َٜي١ططتٔ ي١ٚ ٠ٚظع٣١ ن١ٚا ١ٜ١ٖ، ثط ٩ش٣٠ ٥ـا٣ٚ ٜـإ ٥ـا    َٝو ض  َٝؿ ٠ٚض ٣٩ َـا٠ٚت يـ١   غ١ض٠تاٜٞ ٜاخٛز ن١ْٚٛ ث
َٜت ٠ٚنٛ  َٜيا بيرل َٝهطز٠ٚٚ ن١ٚا ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض  َٝهطز٠ٚٚ ت١قؿ١ٝنطز٢ْ ٥ا٠ٚض ٩ن١ ز٠غت٢ ث غاَي٢ ثاض٠ٚ٠ ز٠غت٢ ث
ــ١         ــط ٠ٚ١٥ٜ َٜه٢ ت ــ١ْياٚ ــطزٕ ٖ ــ١ضظّ ن ــٔ ع ــ٣٠ٚ١ َ ــإ، ٥ ــ٣١ زٚن ــاٚ ز٠ضٜان ــ١ ْ َٜت ــ١ ز٠ض ش ــ٣٠ٚ١ ن َٝو ي ــ ب١ؾ

١َٝٝت٢ ب٪ ٣١َٜٓ ي َٝي١ن٣١ زٚنإ، ي١ٚ ؾٛ َٜص٣٠  طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ٥ُٝت ض اغت١ٚخ٪ ي١ ثؿت غ١زز٠ن٠ٚ١، ن١ٚا ي٣َٚ١ ض 
٢َٜٓ ت١قـؿ١ٝنطز٢ْ ١َس١ت١نـ١، ز٠ضبـاض٣٠          ٣١َٜٓ نـ١ٚا ز٠طاتـ١ ؾـٛ ٍَ ٥ـ١ٚ ؾـٛ ثان٢ ٥ا٠ٚن١ ظ٩ض دٝاٚاظ٠ ي١ط١
غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ ١٥ٚ ت١ْه١ضا٣١ْ ن١ٚا زاب٢ٓٝ ز٠ن١ٕ، ت١بٝع٢ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ يٝص١ٜ١ْن٢ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ، 

َٝت٢ ٥ا٣ٚ َٜٓا٣١ْ ن١ٚا ٥ـاٚ ب١ت١ْهـ١ض    يٝص٣١ْ نٛاي َٝٔ، تاٜب١شي١ْس٠ ب١ ب١زٚازان٢ْٚٛ ١٥ٚ ؾٛ َٞ ز٠َي تاْه١ض٣ ث
َِٝ زَيٓٝا١ٜٝن٢ ) ًَ َٝت ب َٝه٢ ٥ـ١ّ ت١ْه١ضاْـ١      ٠ٚ111ضز٠ططٕ، ب١ ت١ْه١ض ز٠ٜيٛاظ٠ٚ١ْ، َٔ ث %( يـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـت

َٞ نطزب٪ض ١ٜ َٝت، د١ْابت ٥ٝؿاض٠تت ث َٝه٢ َٝػازي ب َٜت ١َ١٥ ض ٠ْي١ ساَي١ت َٜط ٥ـ١ضظ زا  ٠ٚضز٠طرل ن٢ ٥اٚ ن١ ب١ش
َٝتـ١ غـ١ب١بٞ ٥ـ٣٠ٚ١         111ز٠ض ٚات زَيٓٝا١ٜٝن٢ ) َٝهـ٢ زضٚغـت بـيَب ٚ، بب َٝو يٝه َٜٓ %(٣ ١ْٝ ي٣٠ٚ١ ن١ يـ١ ؾـٛ

َٝؿ٣١ زٜاض ْـري   ٣١ًَٝ ١ٖض٠ ط١ٚض٣٠ ن١ ن َٝؿ١نا٢ْ ٥اٜٚـ َٛؾه َٝت، ن َٝو ي١ ١َغ١ي١ن١ زضٚغت ب ن١ٚا خ١ي١ي
َٜو يـ١ بـ٢ٜٓ١ ؾـ١ب١ن    ات٢ ناض٠بـا ٚ ؾـ١ب١نات٢ ٥ـاٚ زا بهـ١ٜٔ خـ٪ ١٥طـ١ض ٚاٜـ١ض٠ن٢        ب١ض اغت٢، ١٥ط١ض ب١ضاٚضز

َٝـس٠نا، بـ١آلّ ض ٠ْيـ١ ؾـ١ضت ْٝـ١ ٖـ١ض               َٜت ي١بـ١ضز٢َ٠ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـا، ٖـ١َٛٚ خـ١َيو ١ٖغـت٢ ث ناض٠با بجهـط 
َٜت ٜــإ داز٠ٜــ١ى تــ١ض  بهــات ٜــ١ع٢ٓ     َٝه٠ٚ١ ز٠ضبهــ١ٚ َٜٓ َٝو نــ١ٚا ٥ــا٣ٚ زَي تٛٚؾــ٢ ؾــهإ بــٛٚ يــ١ ؾــٛ َٜٓ ؾــٛ

%( ْٝـ١، بـ١آلّ   111ض به٣ٚ١ ب١ض اغت٢، ب٪١ٜ زَيٓٝا بـٕٛٚ يـ١ّ ساَي١تـ١ف س١قٝك١قـ١ٕ )    ع٫١َات١نا٢ْ ب١ زٜا
ٍَ ١٥ٚ ٠ٚظع٣١ ن١ٚا خٛيكا١ٜ ن٪ْذل ٩يٝؿـ٢ يـ١ غـ١ض ظٜـاز نـطا٠ٚ ٚ، ٖـ١َٚيٝـ زضا٠ٚ نـ١ٚا ٥ـ١ٚ ثط ٩غـ٣١           ي١ط١

َٜتـ٠ٚ١، ٚ، يـ٣٠ٚ١         َٟ بـ١ بـ١ضز٠ٚا٢َ بـ٪ ١٥َاْـ١ ٚ، نـط تطٜـ بهط نـ١ ١ٖٜـ١،   ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥ا٠ٚنا٢ْ تط ز٠نط
َٞ نـطز ب١س١قٝكـ١ت يـ١ زاْـا٢ْ ت٪ض ٠نـا٢ْ ٥ـاٚ             ب١آلّ ناض٠غ١ض٣ ب١ٓض ٠تٞ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ دـ١ْابت ٥ٝؿـاض٠تت ثـ
َٝهطإٚ ٚ، ي١ ب١ضز٠ٚا٢َ زإ ٚ بـاقٞ تـطٜـ    َٝػتا ز٠غت٢ ث َٝٓا٠ٚ١ْ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ َٜو صي١ّْٚٛ ٖ ١ْٖس

َٜٓا١ْ   ٣ نــ١ٚا تــاظ٠ٕ، ١ٖضنــ٢ ب١ْػــب١ت٢ ٥ــ١ٚ  يــ١ ث٬ْــسإ ٚ، بــ١ضز٠ٚاّ ز٠بــري يــ١ّ ثط ٩غــ١ٜ١ بــ٪ ٥ــ١ٚ ؾــٛ
َٜص٠ ٚ ١ََيه١ْس٣ ٚ قـابْٛه١ضإ ٚ ظ٩ض طـ١ض ٠ن٢    َٞ نطز ١ٖٚاض٠ب١ضظ٠ ٚ طٛ َٜٓا٣١ْ ن١ٚا د١ْابت ٥اَاش٠ت ث ؾٛ
َٝط٠ٚ٠ ض اٜبي١ٜ١من نـ١ٚا ٥ـ١ٚ    َِٝ خ٪ؾ١ ي َٝٓإٚ ٜاخ٪ز ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا باغٝـ ١ْنطإٚ، ٠ٚ١٥ ث تط٣ ن١ ْاٚت ٖ
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ٍَ ن ٪َجاْٝا١ٜن٢ ن٪ض٣ ي١ ظ٢َٓ ق١ضظ٣ )داٜها( زا١ٜ، ط٪ض ٢ٜٓ ١٥ٚ ت٪ض ا٣١ْ ن١ْٚ١ ع١قسٜإ ٥ُٝعانطا٠ٚ ي١ط١
َٝـو تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، ت١ْاْـ١ت ثاض٠نـ١ف             َٝهطزٕ، ٚاتـا ٖـ١َٛٚ ٥ٝذطا٥ات َٝبـ١د َٝت١ بـٛاض٣ د ن١ ي١ّ ْعٜهاْـ١ ز٠نـ

َٝبـ١دَٝ      َٝػـتا ز٠غـت ب١د َٝه٢ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ٜـ١ نـ١ٚا ٥ َٜب١غت١ن١ف ٥ُٝعانطا٠ٚ، ١َ١٥ ب١ؾ هطز٢ْ ٥اَاز١ٜ٠ ٚ، طط
َُٝا١ْٝ، ب١ؾ٢ ٖـ١ض٠ ظ٩ض٣ ت٪ض ٠نـا٢ْ نـ١ٕٚ يـ١ ْـاٚ       َٜت، ٣٠ٚ١٥ ن١ ط٪ض ٢ٜٓ ت٪ض ٠ ن٪١ْنا٢ْ ْاٚ ؾاض٣ غً ز٠نط
َٜو ٥ٝذطا٥ات٢ تط نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ز٠ضباض٣٠ ت٪ض ٠نا٢ْ ٥ـاٚ بـ١    َٜٔ، ١ْٖس َُٝا٢ْ ي١ّ ثط ٩ش١ٜ٠زا ز٠ط٪ض زض ؾاض٣ غً

َٝو بـ٪ ٥اطازاضنطزْـ٠ٚ١       س١قٝك١ت س١تتا ناض ط١ٜؿت٪ت١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝع٢ْ٬ شَاض٣٠ َٜٓ ت١يـ١ؾ٪ٕ ٚ نـ١ْس ؾـٛ
َٝهـطز نــ١              َٝو ٥ٝؿـاض٣٠ ث َٜٓ َٜع ٥اٖـ١ْط خـإ ي١ؾـٛ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ١٥طـ١ض ٖـ١تتا ٖاٚٚآلتٝـاْٝـ، نــْٛه١ بـ١ض 
ــ١       َٝه٢ صي١ْٜٚٛٝ ــ١ت ــ١ ساَي ــ١بٝع٢ ١٥َ َٜٔ، ت ــ١ض  ــ١ناْٝـ زا بي ــ١ض َاَي ــ١نإ ب١غ ــإ تُٝ ــسإ ٜ ــت ناض١َْ َٜ ز٠نط

َٝت َٞ، ب١آلّ َٔ ث َُٝـ١ ؾ١سػـ٢      ١َؾطٚظ٠ ٚاب ٥ ٍَ ٍَ بـ١ َـا ١َُٝ ط١ٜؿت٪ت١ ١٥ٚ ٥اغت٣١ ن١ٚا َا َِٝ تٛاْانا٢ْ ٥ ًَ ب
٥اٚ ي١ َاَي١ناْسا به١ٜٔ، ب١ض اغت٢ ١َ١٥ ١ٖض٠ٚنٛ ب١زٚازانـ٢ْٚٛ ت٪ض نـاْٝـ، ب٪ٜـ١ ١٥طـ١ض ٜـ١ع٢ٓ بـ٪ ٠ٚنـٛ        

ــ١   ــا٢ْ ٠ٚظاض٠ت ٚ ب١تاٜبــ ــ١ ٥اطازاضنطزْــــ٣٠ٚ١ زاّ ٚ ز٠ظطانــ ــإ يــ ــاضٜهطز٢ْ ٖاٚٚآلتٝــ َٜو ٖاٚنــ ت٢ ٖــــ١ْياٚ
َٝت بـ٪ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ،          َٝو نـ١ٚا ٖـ١ب َٝو ٜـإ يـ١ ٖـ١ض خ١يـ١ي ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥اٚ ٚ ت١ُٝنإ، ي١ ١ٖض ؾهاْ ب١ض 
َٝو ١ٜ١ٖ ت١بٝع٢، ١ٜع٢ٓ ب٪ ظٜاز  َٜٓذ َٞ ض  َٜت، ب١َي َٜص٣٠ نً٪ض ٥ٝع٬ٕ نطا٠ٚ ن١ ظٜاز بهط ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ض 

َٜٓذ١نــ١ ٚ نــ٢َ١، بــ١آلّ ي١ساَيــ١ت٢ ٖــ١ب٢ْٚٛ ث١تا١ٜنــسا ٜــإ ١َتطغــ١ٝ  ى زا، ز٠نــط٣َ تــ٪ ســ١ز٣ ٥ــ١ع٣٬ ض 
َٜـت، ١َب١غـت يـ١ ظٜـازنطزٕ       َٝهتٝؿا ب١ س١ز٣ ٥ـ١زْا٣ بهط ٠ٚضبيط٣، ٚ، ي١ ١ْٖس٣َ ساَيات٢ ٥اغاٜٞ زا ض ٠ْي١ ٥

َٝـ٠ٛض٣ دٝٗـا٢ْ          َٝٞ ث َٝـت ؾٝعًـ١ٕ بياتـ١ ٥ـ١ٚ ٥اغـت١، بـ١ث َٜٓذ١ زا١ٜ، ْاب يـ١ نـات٢    (W H u)ي١ ظ٢َٓ ١٥ٚ ض 
َٝـٓر     ض اط١ٜاْسْٞ ث١تاٟ غههٕٛٚ  َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ث َٜص٣٠ نً٪ض بـ١ضظ بهط َٜت ض  ٚ، بـ٪ َا٠ٜٚـ١ن٢    (P P M)زا ز٠نط

َٝٞ قٝاغاتٞ  َٜٓذ١ ١َزلٛس١ ب١ ث َٝت، ١٥ّ ض   W H)نٛضت ت١بٝع٢ ١ٖتا ٠ٚنٛ َا٣٠ٚ ث١تا١ٜن١ ب١ غ١ض ز٠ن

U)       َٛٝػـتا بـ١ َٛعـ١ز٠يٞ زٚٚ ٖـ١تا زٚٚ ٚ ْٝـ ٥ ،ٚ(P P M)        ٠، بـ١آلّ بـ١ زَيٓٝاٜٝـ٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ّ َٛع١ز٠يـ١
َٜعضاٚ      َٜص٠ٜـ١ ثـاض َٝؿ٢ زاب١ؾـهطزْٝـ ٥ـ١ٚ ض  َٝت، ب١َيهٛ ث َٝت، ٚاتا ١ْى ي١ غ١ضنا٠ٚن٠ٚ١ ٠ٚ١٥ْس٠ ب َٜعضاٚ ب ثاض
َٝت١ ٖ٪ٟ ي١ْاٚ بطز٢ْ، ي١ ثـاف   َٝت ١٥ّ نً٪ض٠ ز٠ب َٝت ب٪ ٣٠ٚ١٥ زَيٓٝا بري ي٣٠ٚ١ ن١ ١٥ط١ض ١َتطغٝـ ١ٖب ب

      ٚ َٝـسضا٣٠ٚ نـ١ َٟ ث َٜـص٠ ض  َُٝـ١ تـ١داٚظٟ ٥ـ١ٚ ض  َٝٞ غـتاْس٠ضز٠نا٢ْ   ظٜازنطزْٝؿ٠ٚ١ ٥ َٜيـا٣   (W H U)ا بـ١ث ض 
َٜٓذـ١ زا ظٜـازنطا٠ٚ              َِٝ ٚتـٔ يـ١ ظَٓـ٢ ٥ـ١ٚ ض  َٜعإ تـ١داٚظ٣ ٥ـ٠ٚ١َإ ْـ١نطز٠ٚٚ، بـ١آلّ ٠ٚنـٛ ثـ َٝسضا٠ٚ ب١ض  ث

َٝت، غٛثاؽ،  َٝس٠ن َٜٞ ت  ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ض 
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ  ت
َٜػتا َٜعنٛ  ٕ ستُس عبساي١ً:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهــ١ٚت ١ٜ،١ٜ١ٖنــ١َٝإ: ١َغــ١ي٣١ غــ١ٜاض٠ َــٔ زٜػــإ     َٜع زنتــ٪ض ض  زٚٚ تــ١عكٝبِ يــ١ غــ١ض قػــ١نا٢ْ بــ١ض 
َٝـٞ غـ١ٜاض١ٜ٠ى َاْياْـ١ بـ١ )          ( 711زٚٚباض٣٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ نط ٢ٜٓ باؾـذل٠ يـ١ ع١قـس، نـْٛه١ دـ١ْابت ز٠َي
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َٝو  َٜتـ٠ٚ١ بـ٪      ١ٖظاض زٜٓاض ز٠ططٜٔ، ثاض٣٠ غاَي َٝتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ ز٠ط١ض  َٓٝ ٍَ ز٠َ َٟ، ن١ ب٪ ن١ْس غـا غ١ٜاض١ٜ٠ ز٠نط 
بٛزد٣١ طؿت٢ ١ٖض٠ٚى ١٥ٚ خاْٛٚا١ْ ٚا١ٜ ن١ ١٥ٚ ثاض٠ ظ٩ض٣٠ ز٠ز٣٠ ب١نط٣َ ٚ زٚاٜٞ خا٣ْٚٛ خ٪َإ ١ْٝ 
َٝػتاف ي١ غـ١ض ض ٥٠ـٞ خـ٪ّ غـٛٚضّ، ز٠ّٚٚ:      غ١ٜاض٠ف ٢ٖ خ٪َإ ١ْٝ ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض غ١ضف ز٠ن١ٜٔ، ب٪١ٜ ٥

َٝـ خ٪ؾـت، نـ١ْس باغـٞ ٥ـ١ٚ ١ْخ٪ؾـداْا١ْ ز٠نـ١ٕ نـ١ ٥ـ٠ٚ١ نـٛاض غـاَي١ ثـاض٠              د١ْ ابٝؿت ٠ٚظٜط٠نـا٢ْ ثـ
زاْطا٠ٚ، ١٥ٜه١ٜٔ ٚ ١٥ٜه١ٜٔ ٚ ١٥ٜه١ٜٔ ٚ ْانط٣َ، ٖٝـٛازاضّ ؾـ١ف َـاْيٞ زٜهـ١ ١٥طـ١ض دـ١ْابت ٖاتٝتـ٠ٚ١        

َٝٞ ٠ٚ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٚ ١٥ٚ خ١غت١خا٣١ٜ١ْ ٠ٚ١٥ ٚ ٠ٚ١٥ ي١ غ١ض ز٠غت٢ َٔ ت١ٚاٚ بٛٚ ًَ َٝط٠ ب  ، غٛثاؽ، ٥
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.  َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا ي١ٚ ؾ١ف َاْي٣١ ن١ َٔ ٖاتّٛٚ، ٥ـ٠ٚ١ خ١غـت١خا٣١ْ ض اْٝـ١     ٥ َِٝ َٜع٣ ز٠َي ٣٠َٛٝ ب١ض  َٔ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ ٥
َٝط ) اْػا٤ي١١ً زا١ٜ، ي١ ٥ٝشاي َٜب١غت٢ ب٪ ز٠ن١ٜٔ، خ١غت١خا٣١ْ ٫ٚز٣٠ ١ٖٚي ١ًَٜٜٞ ي١ بازاٚإ 211طط ( ق١ضٚ

َٝؿ١ٜ١ن٢ ٖـ١بٛٚ نٝؿـ١ن١َإ سـ١ٍ نـطز ٥ـ٠ٚ١ َكاٚي١نـ١ ٥ـٝـ ز٠نـا، خ١غـت١خا٣١ْ )          ًَٜـ١ٜٞ  311ن ( ق١ضٚ
ًَٜــ١ٜٞ ض ٩َــاتٝعّ ٚ 211ؾطٜانــ١ٚت٢ٓ زٖــ٪ى، ٥ــ٠ٚ١ يــ١ ٥ٝشايــ١ زاٜــ١، خ١غــت١خا٣١ْ )   َٝٓاْــ٣٠ٚ١ ( ق١ضٚ ض اٖ

ــ١ٕ،        ــ٢ ز٠ن ــ١ظ٠ ٥ٝع٬ْ ــ١ َٛساؾ ــ٪ ي ــٝع٬ٕ، خ ــ١ ٥ ــٝذل ط١ٜاْسَٚٚاْ ــ١ظ٠، ٥ ــ١ َٛساؾ ــ١ ي ــ١ ٥ٝع٬ْ ــت١ٝ ي غطٚؾ
ــت١خا٣١ْ  ــت١خا٣١ْ )   211)ٚالد٠ ٚ أطؿاااٍخ١غ ــٝع٬ٕ زاٜــ١، خ١غ ــ١ ٥ ٠َٛٝ ي ــ ــ١َإ ؾ ــ١ٜٞ ب١ٖ ًَٜ ( 51( ق١ضٚ

َٝٞ ٚتٜٛٚا١ْ ١ْٝ، ٠ٚ١٥ف ي١ ٥ٝع٬ٕ ز ١ًَٜٜٞ س١َٜٛات ٣٠ٚ١٥ ت٪ ز٠َي ا١ٜ، ب١آلّ َـٔ ٜـ١ى ؾـت ١٥َـ٣َٚ١     ق١ضٚ
١َُٝ ١ٜنـ١ّ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ ٥ٝؿـ٢ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ خ١غـت١خا١ْ زضٚغـت بهـات، ٥ٝؿـ٢ ٠ٚظاض٠تـ٢             ٥  ،َِٝ ًَ بٝ
ــ٢      ــ١ؾطٚظ٠ ٠ٚظاض٠ت ــّٛٚ، َ َُٝا٢ْ ب ــت٢ غــً ــ١ ؾ١ضَاْيــ٣١ ت١ْسضٚغ ــامب نــطز٠ٚٚ ي ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٜــ١، َــٔ نٝت

١َُٝ ز َٞ ز٠ضَـإ بهـط ٜٔ،      ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ٜا ١٦ٜ١ٖت٢ خ١غت١خا١ْ ب٪ ٥ َٝهري ز٠بـ َُٝـ١ ٦ٜ١ٖـ١ت ضٚغت٢ بهات، ٥
َُٝـ١ زنتـ٪ضٜٔ ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ زاٜـ١             َٞ ب١زٚازانٕٛٚ ب٪ ٥ـ١ّ ٥ٝؿـا١ْ بهـ١ٜٔ، ٥ ز٠ب
َٝػتا َٔ ظ٩ضب٣١ ٥ٝؿ١ن١ّ ب١ ١ْٖس٣َ ٥ٝؿـ٢ ٠ٚ٫نٝـ٠ٚ١ ز٠ب١َـ١ غـ١ض      زنت٪ض٠ ٜإ ناض١َْس٣ ت١ْسضٚغت١ٝ، ٥

َِٜ بـ١زٚا٣              ن١ ٥ٝؿ٢ َٔ ١ْٝ، نان١ ٥ٝؿـ٢ َـٔ ْٝـ١ خ١غـت١خا١ْ زضٚغـت بهـ١ّ، ٥ٝؿـ٢ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ بيـ١ض 
َٝػتا ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ٥ٝػتٝؿاض٣ ٖات٠ٚٛ ن١ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ ٥ٝػتٝؿاض١ٜ خ١ضٜه٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٚضز٠ ٚضز٠  زٜعأٜ، ٥
َٜو ؾــت ١ٖٜــ١ يــ١ ٥ُٝهاْٝــات٢ ن٪َجاْٝــاٟ ١َســ١يٞ ْٝــ١،     ثط ٩ش٠ناصيــإ بــ٪ خباتــ١ غــ١ض غــه١، ٥ٝٓذــا ١ْٖــس

ًَٜـ١ٜٞ نـاْس٢ْ ب١ؾـ١نا٢ْ يـ١ شٜـا٢ْ      111ي١ٕ ن٪َجاْٝاٟ ١َس١يٞ ْاتٛا٢َْ خ١غت١خا١ٜ١ْن٢ )١َغ١ ( ق١ضٚ
َٝػـتا خ١غـت١خا٣١ْ ٚا يـ١ ْاٚنـ١ن١ زا         َُٝا٢ْ زضٚغت بهات، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ تـا ٥ )٥٪ض طإ تط اْؼ ث٬ٕ( ي١ غً

َُٝـ١ ْٝـ١، ٚ، نـ١ْس          دـاضٜـ زاٚاَـإ    ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْٖـس٣َ ؾـت ١ٖٜـ١ ب١ض اغـت٢ ٜـ١ع٢ٓ ٥ٝدتٝكاقـ٢ ٥
نطز٠ٚٚ ي١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١٥ٚاْٝـ خـ١ضٜه٢ زٜطاغـ١ت نـطزْٔ، ٥ٝؿـ٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ٚ ت١ْسضٚغـت٢ ٥ـ٠ٚ١        

 ١ْٝ ن١ خ١غت١خا١ْ زضٚغت ن١ٕ، غٛثاؽ، 
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ.   ؾ١ضَٛٚ ب
 
 

َٝطٜعإ ازلاعٌٝ غ١ض١ْٖط:  َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜع٠ن١ ز٠ن١ّ، زٚٚ ثطغٝاضّ ْاضز٠ٚٚ ب٪ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط ١ٜنـ١نٝإ    َٝطٖات٢ٓ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ضِ  َٝؿ١ن٢ ب١خ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ ٠ٚ١٥ ز٠بِٝٓ ٥ـ١ٚ ناتـ١ باغـٞ     ٠ٚآلَٞ زا٠ٚ، ب١ؽ ب١ ٠ٚآل١َن٣١ ٥ٝكٓاع ١ْبّٛٚ، ١َ١٥ ي١ ١ٖض

١ ١ْخ٪ؾـ١ٝن١ بـ٬َٚ ز٠بتـ٠ٚ١، خ٪ثاضاغـذي يـ١      ١ْخ٪ؾ٢ ز٠ن١ٜٔ، باغ٢ خ٪ثاضاغـذي يـ١ ١ْخ٪ؾـ٢ ز٠نـ١ٜٔ نـ     
٢َُٜ نٛضزغتإ ظ٩ض ٫ٚاظ ز٠بِٝٓ، زٚاٜٞ  ١ْخ٪ؾ٢ باؾذل٠، ي١ ناض٠غ١ضنطزٕ، خ٪ثاضاغذي ي١ ١ْخ٪ؾ٢ ي١ ١ٖض
َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغ٢ ٣٠ٚ١٥  َٝت٠ٚ١، ب١ض  َُٜٓاٜٞ ز٠ضز٠ن١ٜٔ ن١ ٠ٚ١٥ ق١ز٠غ١ ز٠ن١ٜٔ ٚ ١ْخ٪ؾٞ ب٬َٚ ز٠ب ض 

١َي٢ )ظانػري( ١ٜ١ٖ، ب٪ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ، نْٛه١ َٔ خ٪ّ ٠ٚضَيطت١ٝ، َٓساي١ناْٝؿِ نطز )ظانػري(ت١يكٝش١ ب
٢َُٜ نٛضزغتإ  َٜٝٛػت١ ١٥ط١ض ي١ ١ٖض ٠ٚضٜاْيطت١ٝ، ١ٖضن١ْس٠ خ٪ثاضاغت١ٓن٣١ ْػب١ن٣١ ن١َ١، ب١آلّ ظ٩ض ث

َٜعاْـ٣١ نـ١ ٥ـ١ٚ تُٝـ١ ثعٜؿـه٣١ٝ نـ       ١ ٥ـٝـ  ١ْٝ بٝهط ٜٔ، ب١تاٜب١ت٢ ب٪ ١٥ٚ ناض١َْسا٣١ْ، ١٥ٚ ثعٜؿه١ ب١ض 
َٜٔ باؾذل٠، ١٥ط١ض ) َٝو ز٠ن٠ٚ١ٓ َاَي٠ٚ١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ت١يكٝح بهط %( 41ز٠ن١ٕ ب٪ خع١َتهطز٢ْ ١ْخ٪ف، نات

١َُٝ باغ٢ ز٠ضَاَي١ٜإ بـ٪ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١آلّ باغـ٢ تـ١يكٝشٝإ بـ٪        ٥ ،َٞ َٜٝٛػت١ ١ٖب َٞ خ٪ثاضاغت١ٓن١ ١ٖض ث ف ب
١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠نـ١ّ    ْان١ٜٔ، بـ١ ْٝػـب١ت ٥ـ٣٠ٚ١ ثطغـٝاض٣ تـط ظ٩ض غـٛثاؽ ٚ ز٠غـت خ٪ؾـ٢ يـ         

َٝتـ١ ٖـ٪٣ تــٛٚف             َُٝاْٞ نـ١ ظ٩ض ؾـيت ق١ز٠غ١نطزٜـ١ نـ١ ز٠ب َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ت١ْسضٚغـت٢ غـً ب١تاٜبـ١تٞ يـ١ ب١ض 
َُٝا٢ْ، يـ١        ٢َُٜ نٛضزغـتإ، ْـ١ى بـ١ؽ يـ١ غـً ب٢ْٚٛ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ب١آلّ ١ٜى ؾت َٔ خ٪ّ ز٠بِٝٓ ي١ ١ٖض

ـ   َٝ َٜػـتٛضاْت١نإ ؾًـري زاْطاٜـ١ غـ٫١د١ٜإ بـ١ض٠ٚاش       ْعٜو ١ْخ٪ؾدا١ْنإ ٜإ ي١ٚ زٚنا٣١ْ ْعٜهٔ يـ١ ثـ ض 
ٚ  زاْا٠ٚ ثط ٜإ نطز١ٜ ي١ ٥اٚ ٚ ب١ؾط ٜإ ن٪ن١ ن٪٫ ٚ ًَٞ ٥ا٣ٚ ي١ ْـا َٚؾـٔ، ٖـ١َٛٚ نـ١ؽ     ؾاْتا ٚ ٜإ بٛت ز٠ؾط

َٝط٠ف ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ ٠ٚ١٥ ق١ز٠غ١ْ١نطا٠ٚ، ي١  ز٠غت٢ ز٠خات١ ْا٣ٚ ٥ا٠ٚن٣١ ز٠ضز٢ٜٓ٠ ز٠خٛا ٖ٪٣ غ١ض٠ن٢ ن٪ي
ــتٛض  َٜػ َٝـ ض  ــ ــ٪       ث ــ١ض٠ن١ٝ ب ــ١ن٢ غ َٜياٜ ــ٠ٚ١ ض  ــ١ ٥ ــطا٠ٚ، ب٪ٜ ــدا١ْنإ زاْ ــو ١ْخ٪ؾ ــ١ ْعٜ ــطا٠ٚ، ي اْت١نإ زاْ

طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١ْخ٪ؾ٢، ي١ ن٪تاٜٝسا زٚٚباض٠ زاٚا ز٠ن١ّ ن١ ناض٠غ١ض٣ ب١ٓض ٠تٞ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ بهط٣َ ١٥ٜٚـ 
َُٝا٢ْ ٚ ض اْٝـ١ ٚ        َٜب١ضاٜـ١ت٢ ٥ـا٣ٚ غـً ٍَ ب١ض  ١َُٝ زاْٝؿـتري ي١طـ١ َٜيا٣ ٥ا١ٜ٠ٚ٠ٚ ٥ ٚابـعامن ن١َهـ١َاَيٝـ   ي١ ض 

َٝٔ نً٪ض زٚٚ د٪ضٟ ١ٜ١ٖ، نً٪ضٟ ثاٚز٠ض ١ٖٜـ١،   َٝؿ٣١ نً٪ضٜإ نطز، ن١ ز٠َي َُٝا٢ْ باغ٢ ن بٛٚ، ز٠ٚضٚب١ض٣ غً
َٝٞ ظاْٝٓـ٢ خ٪ٜـإ ب٪ٜـإ            َٝـٓٔ، ٥ـ١ٚإ بـ١ث َٝػتا ٥ـ١ٚإ نًـ٪ض٣ ثـاٚز٠ض بـ١ناض ز٠ٖ نً٪ض٣ غا٥ٌٝ ١ٜ١ٖ، ١ٖتا ٥

اضٟ ز٠ٜٓٔ، ٠ٚ١٥ْس٠ غٛٚز٣ ١ْٝ ٠ٚنـٛ نًـ٪ضٟ غـا٥ٌٝ، نًـ٪ضٟ     ضْٚٚهطز٠ٚ١ٜٓ ن١ ١٥ٚ نً٪ض٣٠ ن١ ثاٚز٠ض٠ ب١ن
    َٜٔ َٜٔ بهات٠ٚ١، ب١آلّ ١٥ط١ض نً٪ض٣ غا٥ًٝٝإ ١ٖبٝذي ٥ـ٠ٚ١ ظٜـاتط خـاٚ ثاٚز٠ض ١َغاؾ١ٜ١ن٢ ن١ّ ز٠تٛا٢َْ خاٚ
ز٠نات٠ٚ١، ب٪ٜٞ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ن١ ٠ٚ١٥ٜإ ب٪ زابري بهاتٔ ١َ١٥ ١ٜى: ز٠َٚٚٝـ: د١ْابٞ 
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َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ـاٚ  ٠ٚظٜط٣  َٝت١ َاَيإ، ي١ ب١ض  َٝٓٔ ن١ ٥اٚ ثٝػ١، ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ ز٠ن َٞ صي١ٜ١ْٚٛنِ ب٪ ب ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠َي
َٝسا ب٠ٚٛ، غٛثاؽ، َٝط٣٠ ت  خ٪ٜإ ٥اطازاضٜإ نطز٠ٚ١ٜٓ ن١ صي١ْٚٛ ١ٖب٠ٚٛ ن٪ي

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣
َٜه١ٚت س َٜعز. ض   ١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢. ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت ن١ ت٪ ي١ ١٥ٚضٚثا ٖاتٝتـ٠ٚ١ ب١نذلٜانـ١ ٖـ١ض ْٝـ١، تـ٪       َٜٓا١ْ ب١ناضز َٜت ب٪ ١٥ٚ ؾٛ ١٥ٚ يٛقاس١ ن١ ب١ناض ز
َٝه٠ٚ١ ن١  َٜٓ َٜٝت١ ؾٛ َُٝـ١    )َتٛط١ٓ  ن١ ز َٝػـتا ٖـ١ََٛٚإ ٥ ب١نذلٜان١، ت٪ خ٪ت ز٠خي٪ٜت٠ٚ١، ٣١٥ ت٪ خ٪ت ٥

( 192ْاع١َإ ١ٜ١ٖ، ب٪ ١٥ٚ ب١نذلٜا١ٜ خ٪ ١َغـ١ي١ٕ نـ١ ٖـ١ظاض ٚ ٠ٚ١٥ْـس٠ خـ١َيو زاخـٌ بـ٠ٚٛ، )       ؾت٢َ ١َ
ن١ؽ )ث٪ظ٠تٝع١( ) ن٪١َْـ١تٝهع ثـ٪ش٠ض( بـ٠ٚٛ، خـ١َيو ٖـ٣َٚٛ١ بـ١ض٣ نـ١ٚت٠ٚٛ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ تـ٪ يـ١             

َٞ ي١ ) ٢ََٜٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ٖض ٖٝض ١ْب َٜٝت ١٥ٚ يٛقاس١ ز َٞ، ي١بـ١ض   %( ١َْاعـ١ت  45%( ي١ )١٥21ٚضٚثا٠ٚ ز بـسات
َٝـطاقٝـ قػـ١         (W Hض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ يٛقاس١ ١٥طـ١ض  ٍَ ٠ٚظاض٠تـ٢ قـش٣١ ع َٝٓسؾـ٢ٓ(بهات ٚ، َـٔ ي١طـ١ ض ٜه٪َ

َٞ ٥ـ١ٚ يٛقاسـ١  )٥ُٝٓٝتـ٢(              َُٝـ١ زابٝٓـ٢ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١آلّ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ َـ١عًَٛامت ٖـ١ب ز٠ن١ّ، ب١ غ١ض نـاٚ ٥
ن١ ب٪ن٢ ٥ٝذطا٥ات ١ْنطا٠ٚ ب٪ ١٥ٚ  %( ْازا، ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ: ز٠ّٚٚ: غ١باض٠ت ب111٣٠ٚ١ٜاخٛز ١َْاع٣١ ي١ )

َٜع     ١َُٝ نطزَٚٚا١ْ ي١ َاْي٢ ؾ١ؾ٢ ثـاض٠، ١٥طـ١ض بـ١ض  َٜه١  ٥ َٝط ا١ْ؟ ١َ١٥ ْٛٚغطاٚ ١َٜٓ ز٠غتي ع١ض٠باْا١ْٚ ؾٛ
َٜعطـاض. بابـ١ت/            َٜع ثاض َُٝا٢ْ، ْٛٚغـٝٓي٣١ بـ١ض  َٜعطـاض٣ غـً َٜيـاّ بـسات، بـ٪/ ثاض د١ْابٞ غ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ، ض 

ٖـ   َٜعتإ نـ١         ٖاٚناضٜهطزٕ، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١  ات٢ٓ ٠ٚضظ٣ طـ١ضَاٚ ظٜـازب٢ْٚٛ ١ْخ٪ؾـ٢ غههـٕٛٚ زاٚانـاضٜٔ يـ١ بـ١ض 
ًَٝياْـ٣١ نـ١ بـ١ ٥ـاٚ ٚ ٥ـا٠ٚض ٩، بـ١ ٥ـا٣ٚ         ١ْ١ٜ٫ ب١ضثطغ١نإ ٥اطازاضبه٠ٚ١ْ١ ب١ ق١ز٠غ١نطز٢ْ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ن

َٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا ق١ز٠غ١نطز٢ْ ١٥ٚ خٛاضزٕ ٚ خٛاضز١ْٚا٣١ْ ن١ ب١ ٖ٪٣ ع١ض٠با١ْٚ ؾط٩ؾٝا ض٣ قٛضؽ ٥اٚ ز٠زض
َٜه٢   َٜي١ ناض٠ ب٪ٜإ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ زٚٚ زٜاضز١ٜ٠ ٖ٪نـاض َٞ َ٪َي١ت  ناضز٠ن١ٕ ٚ ز٩ظ٣٠ٚ١ٜٓ ض  َٝط ٚ ب ز٠غتي
َٜعٜؿــتإ ز٠نــ١ٜٔ نــ١ نــ١ْسٜٔ دــاض بــ٪ ٥ــ١ّ    ًَاٚٚبْٛــ٣٠ٚ١ ١ْخ٪ؾــ٢ ٚ ث١تاٜــ١، ٚ، ٥اطــازاض٣ ب١ض  غــ١ض٠ن٢ ب

َٝهٞ ٥ــ١ٚت٪ٟ ْــ١ب٠ٚٛ  ١َب١غــت١ ْٛٚغــطاَٚإ نــطز٠ٚٚ بــ٪ ١ٜ٫ْــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ، بــ١آلّ تــ   َٝػــتا ٥انــاَ ا ٥
َُٝـ١ ْـاتٛاْري ٚ ْـ١      َٝعا١ْٓٝ، ٠ٚ١٥ خـ٪ ٥ َٝياٟ ث َٝٓا٣ٚ ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢ طؿت٢ زا د ٖاٚناضٜهطزْتإ ي١ ث

 ع١ض٠با١ْ ز٠ضن١ٜٔ ٚ ١ْ ؾ١ًٓٝ ز٠ضن١ٜٔ، غٛثاؽ،
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ،  ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ب
َٜ َٝطٜعإ ازلاعٌٝ غ١ض١ْٖط: ب١ض   ع ب

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ا٣ٚ ي١ ْاٚ ز٠ؾط٩ؾٔ، ٠ٚ١٥ ظ٩ض ١ََٓٛع١، ١ْنطا، غٛثاؽ، 
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
 
 
 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ  َٝٔ ْاب َٜه٢ ١ْخ٪ؾ٢ ب١ ز٠َي ت، بـ١ ؾٛسٛغـات٢ َٛخت١بـ١ض٣ ز٠بٝـت،     ز٠غت ْٝؿإ نطز٢ْ َٝهط٩ب ٚ ٖ٪ناض
ٍَ ؾٛسٛغـات٢        َُٝا٢ْ ي١طـ١ ٠َٜٛبـ١ض٣ تاقٝيانـا٢ْ ٥ـا٣ٚ غـً ٍَ ب١ض  َُٝا٢ْ ي١ط١ َٜٛب١ض٣ ٥ا٣ٚ غً ١٥َط ٩ ب١ٜا٢ْ ب١ض 

َٜع دــ2112١( َــاْي٢ غــاَيٞ 9) ٍَ بــ١ض  ْابٞ ٠ٚظٜــط٣ ت١ْسضٚغــت٢ نــ١ يــ١ ت١ْٝؿــت٠ٚ١ُ زاْٝؿــت١ٝ نــ١ ، ي١طــ١
َٝػتا ٖٝض ١ْتٝذ١ٜ١ن٢ ث٪ظ٠تٝغ ي١ ٥111ا٠ٚنإ ؾٛسٛغات٢ َٛخت١ب١ض٣ ١٥ٚاْٝـ ) ( باض٣٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ تا ٥

َٝٔ يـ١ ؾ٬ْـ١ ثـط ٩ش٠، يـ١ ؾ٬ْـ١         ًَـ َُٝـإ ب ٖٝض ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ ٥ا٣ٚ سه١َٛت زا ١ْٝ، ٚ، تها ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ ث
َٜٔ زا ١ٜ١ٖ، ي١ ؾ١ْ٬ ١َؾطٚع٢ ٥اٚزا ١ٜ١ٖ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٖاٚناض بري ي٣٠ٚ١ ن١ ناض٠غ١ض٣ به١ٜٔ، نـْٛه١   ؾٛ

َٝـت نـ١ ٥اٜـا خـ١تا٣ َٓـ١ ٜـإ خـ١تا٣ َـٛزٜط٣ ٥ـا٠ٚ ٜـإ ٖـ٢             ١َب١غت َٔ بط ٚا ْان١ّ ي١ّ زاْٝؿت١ٓ ٠ٚ١٥ ب
َٝه٢ زيَ  ػـ٪ظ١ٜن٣١  ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت١ٝ ٜإ ٢ٖ ث١ضي١َا١ْ ٜإ ٢ٖ سه١َٛت١؟ ق١ظ١ٜن١ ن١ ١ٜ١ٖ، ١ٖض ن١غـ

َُٝـ١ بـ١زٚا٣ زا بهـري     َٝت ي١ ز٩ظ٣٠ٚ١ٜٓ ٖ٪ناض٠ن٣١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ ب٠ٚ١ ْٝؿإ ز٠زات ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ٖاٚناض ب
َُٝـ١    َٜو ي١ٚا١َْإ  ثٝؿاصيإ بـسات، ٥ َٝو ٖ٪ناض ناض٠غ١ض٣ ب٪ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ، خ٪ ١ٜع٢ٓ ١َؾهٛضٜٔ ١٥ط١ض ١ٜن

 ب١زٚا٣ زابهري، غٛثاغ٢ ز٠ن١ٜٔ،
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلا  عٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ز. ضٜباظ
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َـٔ ْٛقت١ٜـ١ن٢ ْٝعاَــ٢ ظاْػـتِٝ ١ٖٜــ١، ٥ـ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜــ١ نـ١ ٥ـ١ٚ تاقٝي١ٜــ١، ٥ـ١ٚ ؾــٝهاضٜا٣١ْ نـ١ نــطا٠ٚ،         
َٝطا ١ٖٜـ١ ٜـإ ْـا؟ ؾـٝها            َٞ يـ١ ٥ـا٣ٚ َاَياْـ١ نـ٪ي ًَـ َٜـص٣٠    ؾٝهاض٣ ١ْنطا٠ٚ زٜـاض٣ بهـا، ب ض١ٜن١ تـ١ْٗا ٠ٚ١٥ٜـ١ ض 

َٝط٠َإ ١ٖب٠ٚٛ ٜـإ ْـ١ب٠ٚٛ، بـ١َيهٛ     َٝري ن٪ي ًَ ١َُٝ ب نً٪ض٠ن١ زٜاض٣ ز٠نات، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ قػ١ٜ١ ض اغت ١ْٝ ن١ ٥
١َُٜٝإ زا ١ٜ٠ٚ١٥ نـ١ ٥ـ١ٚ    ٣٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغتٝـ ٚ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚاْٝـ  ٠ٚ١٥ؾ٢ ثٝؿا٢ْ ٥

َٜص٣٠  َٞ ض  َٝطا ١ٜ١ٖ ٜإ ْا، غٛثاؽ، ؾ١سػ٣١ نطا٠ٚ ت١ْٗا ز٠َي َٞ ن٪ي ًَ َُٝإ ب  ٠ٚ١٥ْس٠ نً٪ض ي١ ٥اٚ ١ٜ١ٖ، ١ْى ث
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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نت٪ض ٚ د١ْابٞ زنت٪ض٣ ٖاٚناض٠ٚ١َ ز٠بٝػتِ، َٔ زنتـ٪ض ْـِٝ، بـ١آلّ ٖـ١ب٢ْٚٛ     ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ ي١ د١ْابٞ ز
َٝت ١َتطغ٢  َٝطا ي١ ٥ا٠ٚن١زا ١َْا ب َٝطا ٜاخ٪ز ٖ٪ناض٣ ن٪ي َٜص٣٠ نً٪ض٠ ظا٢َٓ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ب١نذلٜا٣ ن٪ي ١٥ٚ ض 

َٜـص٣٠ نًـ٪ض       َٝٔ يـ٣٠ٚ١ نـ١ ٖـ١ب٢ْٚٛ ٥ـ١ٚ ض  ١َُٝ ٥ٝعتُاز ي١ غ١ض ٠ٚ٠ٚ١٥ ز٠َي َٝطا٣ ١ْبٝت ٥ ظآَـ٢ ٠ٚ١٥ٜـ١    ن٪ي
َٝت ي١ّ ْاس٠ٚ١ٝ ٥ٝعتُٝازَإ ي١ غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥،  ن١ٚا ٥ا٠ٚن١ ثاى ب

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.  َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ يـ١ ٥ـا٣ٚ ثـط ٩ش٠       ط١ض ب١ضْا١َن٣١ َٔ ٠ٚ١٥َي٠َٚي٢ٖ٬ ١٥ٚ ؾت١ ظ٩ض باغهطا، ١٥ َٜٓسَـ٠ٚ١، ٚمت ٥ ١نـ٣١ خٛ
١َُٝ ب١ؽ ي١ َاْي٢ ) ( صيْٛٚـ١َإ  147( ٜـ١ ) ١ْ9َإ ز٩ظٜت٠ٚ١ ي١ ٥ا٣ٚ ت١غؿ١ٝنطاٚ ١َْإ ز٩ظٜت٠ٚ١، ٚ، ٥

َٜٝٛٔ ٚ ظٝػــٝـ ز٠ثٝــٜٛٔ ٚ، ٥ـ١ٚإ خ٪ؾــٝإ ز٠ٜهــ١ٕ ٚ،      َٜــص٣٠ نًــ٪ضٜـ ٥ـ١ث َُٝـ١ ض  ٠ٚضططتـ٠ٚٛ بــ٪ ظٝػــ٢، ٥
َٝيـ١تغ بـ٠ٚٛ، بـ١آلّ    َٛخت ْ ١َُٝ ٣َٚٛ١ٖ َٝؿ١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٝؿ١ن١ ن١ٝٝ؟ ن ١ب١ض٣ شٜٓي١ف ز٠ٜها، خ٪ٟ ن

عاز٠ت١ٕ ؾ١سػ٢ ظٝػ٢ قٛضغ١ ي١ ٥اٚ، ١َغ١ي١ٕ ن١ ي١ ٥ا٠ٚ ناَي١ن١ف ز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ن٪َـ١ْٝهإ  
َُٝـ١ يـ     ١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ زٚٚبـاض٣٠ ز٠ن١َـ٠ٚ١ ٥ ١ ْـاٚ ٥ـا٣ٚ ت١غـؿ١ٝنطا٣ٚ    ظ٩ض ب٠ٚٛ، ١٥طٝٓا ٥

َٜه٢ َاَيإ ي١ ط١ض ٠ن٢  َٜٔ ز٩ظَٜٛا١ْت٠ٚ١ ي١ قٛي١ن٣١ قًٝاغإ، ي١ برل َٞ ؾٛ زٚنإ ظٝػُٝإ ١ْز٩ظٜت٠ٚ١، ي١ غ
 ابطاِٖٝ ١٥ظي١ز، ظا٥ٝس٠ٕ ي١ ٥ا٠ٚ ناَي١ ت١غؿ١ٝ ١ْنطا٠ٚن٣١ غ١ز٣ زٚنإ، غٛثاؽ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ْٖط خإؾ١ضَٛٚ ٥ا
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٚ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢، ؾٛسٛغات٢ ٥اٚ ن١ ز٠نط٣َ يـ١ َٛخت١بـ١ض٣    ب٪ ١٥ْساَا٢ْ ب١ض 
١َؾاضٜع١نإ ت١ْٝا ؾ١سػ٢ نً٪ض ٚ بـاًٜ٪د٢ ْٝـ١، ؾ١سػـٞ نُٝٝاٜٚـ١، ؾ١سػـٞ ؾٝعٜاٜٝـ١، سـ١تتا ت١ْاْـ١ت         

َٞ ١ْٖـس٠ى ب١ؾـ١ض٣ غـو ثـط ،            ١ْٖس٠ى دـاض،  ؾ١سػـٞ ض ٠قـام ٚ َـ١ٚاز٣ س١زٜسٜؿـ١، نايٝػـٝ٪١َ،ن١ ز٠بـ
زٚٚطٝإ ١ْٖس٠ى ١َٚاز ١ْ٠ٚطط٣َ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ناضا ١ْبٞ ي١ غ١ض٣، تها١ٜ ١َطيٛع١ ؾٛسٛغات١ن٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، 

َٝس٠ث١ض ٣ ي١ ) ً٪دٝـ١،  ( ؾ١سؼ ن١ ي١ غ١ض ١َؾطٚع٢ ٥ا٠ٚ، ب٪١ٜ ب١ت٢ْ١ باًٜ٪د٢ ١ْٝ، با111ٜي١ ض ٚغٝاٟ ت
 نُٝٝا١ٜٝ، ؾٝعٜا١ٜٝ، ب٪ بٝٓاٜإ، غٛثاؽ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ُـ  َٝ ١ بـ١ ٣٫ ؾٛسٛغـات ٚ ٥ٝذطا٥ـاتٞ تـط زا ١ْنـٜٛٚٔ،      نْٛه١ باب١ت١ن١ س١قط٠ ي١ غ١ض ١٥ّ باب١ت١، ب٪١ٜ ٥
َٜه٢ زٚٚض    ١٥طٝٓا ١ْى ١ٖض ي١ ١َٚظٚعٞ ؾٛسٛغات، زٚٚثات ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ ١َس١تات٢ ت١غـؿ١ٝف ثط ٩غـٝذ١ض
َُٝـ١ باغـ٢ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١آلّ       َٝؿ١ٓ، ٣٠ٚ١٥ نـ١ ٥ َٛضْ َٝو ي١ خ١ت٠ٛنإ نً َٜت، ١ٜن َٜص٠، ز٠ٜإ خ١ت١ٚات ز٠ْط ٚ زض

١َُٝ س ١َُٝ ب٪ ٣٫ ؾٛسٛغات٢ تط زاْـ١ نـٜٛٚٔ، ٥ـ١طٝٓا    نْٛه١ باب١ت١ن٣١ ٥ ١قط٠ ي١ غ١ض ١٥ّ باب١ت١ ب٪١ٜ ٥
َٔ ب٪ خ٪ّ ن١َٚٛت١ ١٥ٚ َٛخت١ب١ضا٣١ْ ن١ ١َٖٛٚ ٥ـ١ٚ ؾٛسٛغـاتا٣١ْ نـ١ دـ١ْابٞ ٥اٖـ١ْط خـإ باغـ٢        

َٜه٢ ي١ ٥اغت ٚ ظ٩ض ب١ضظٚ باؾٝؿ١، غٛثاؽ، َٝػتا َٛخت١ب١ض  ز٠نات ٚ ٥
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:  َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١            ــ١نط٣َ ي ــٞ ٥ ــ٠ٚ١ ن َُٜٓ ــإ خبٛ ــا ب٪ت ــتاْس٠ض٠، ب ــ١ن٢ غ ــ١ ٠ٚض٠ق١ٜ ــ١ٚا٠ٚ، ١٥َ ــإ ت ــ١ْط خ ــ١ن٣١ ٥اٖ قػ
َٜٛب١ضا١ٜت٢ خ٪ثاضاغذي؟   ب١ض 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٝ  ٌ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: ب١ض 
َٜٓٝت٠ٚ١، ض دا ز٠ن١ّ، َٜٝٛػت ْانات ١َٖٛٚ ؾت خبٛ  عاّ قػ١ به١، ث

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:  َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

(P H)      ( ز٠نـط٣َ )َٝـط بٝتٝتـ٢ َٝٓػـٝ٪َيٞ( ز٠نـط٣َ ) ت َٝٓع ٍَ غػج ز٠نط٣َ )ت٪ت١ٍ زٜػ٪َيعٝػ٪َي٢( ز٠نط٣َ ) ت٪ت١
ــط٣َ     ناي ــٝ٪ّ( ز٠نـ ــط٣َ )ث٪تاغـ ــ٪زٜ٪ّ( ز٠نـ ــط٣َ )غـ ــت( ز٠نـ ــط٣َ ) نً٪ض اٜـ ــ١ْت٢( ز٠نـ ًَـ ــط٣َ ) ١٥ت ــٝ٪ّ( ز٠نـ ٝػـ

َٞ( ز٠نـط٣َ )غـ١يؿا٣( ز٠نـط٣َ )٥ـاَ٪ْٝ٪ّ(           )١َطٓٝػٝ٪ّ( ز٠نط٣َ )ْـاٜذل٣َ( ز٠نـط٣َ ) ؾً٪ض اٜـس) ز٠نـط٣َ )غـ١يؿ
 ز٠نط٣َ ) غًٝه٣١( ز٠نط٣َ، غٛثاؽ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَْٛٚاغو خإ.
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطا، ٚاّ ظاْٞ ب١ عاّ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٠ٚنـٛ ٠ٚظٜط٠نـا٢ْ    ثطغٝاض٠نا٢ْ َٔ  ثطغٝاض٣ تٝا ١ْٝ ي١ غ١ض ن٪ي

  ٚ َٝٓاثـ١ض ٣َ بـا ز َٝط٠ ي١ ؾ١ف، س١ٚت ثطغٝاض ت َٞ، ي١بـ١ض    تط ٚمت ١٥ن١َٚ١ ١٥خرل، ثطغٝاض٠نا٢ْ ن٪ي ٚبـاض٠ ْـ١ب
َٝطا٠ٚ ١ْٝ، ب١ؽ  َِٜٓ ١٥ط١ض بهط٣َ زٚاٜٞ ٠َٚياَِ بسات٠ٚ١ ؾٛنط ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن٪ي ٠ٚ١٥ َٔ ثطغٝاض٠نامن ْاخٛ

َٝؿ١ ١ٜ١ٖ،   ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩، 
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َٜع ناضز٩ ستُس ثرلزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
١ٖضن١ْس ٖاٚناضامن ب١طؿت٢ ثطغٝاض٠ناْٝإ نطز، ب١آلّ َٔ ت٥١هٝس ي١ ١ٜى ؾت ز٠ن٠ٚ١َ١ ٥ـ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜـ١   
َٜـت نـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢       ن١ ب١ض اغت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ي١ غٝاغ١ت٢ خ٪ٜسا ٚ، ي١ ب١ضْاَـ١نا٢ْ زا ١ٖغـت ْانط

١ٜ٠َٛٝن٢ طؿـيت     َٞ ب١ؾـ َٝو بـ َٞ، ١ٜع٢ٓ غٝاغ١ت٢ خ٪ثاضاغذي ب١ؾـ ، ز٠ْـا ٥ـ١ّ ث١تاٜـ١، ثـ١تاٟ ٥ـ١ٚ      ٖاٚٚآلت٢ ب
١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢، ٚ،  ١َُٝ ب١ؾ ١َُٝ ٜإ ي١ ٚآلت٢ ٥ َٞ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ ظ١ْ١َ٠ ١ْٝ، ١٥ط١ض غٝاغ١ت٢ خ٪ثاضاغذي ١ٖب
١ٜ٠َٟٛٝ ن١ يـ١ ٥ُٝهـإ زاٜـ١ بـ٪ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ ْـ١خ٪ف، ١٥طـ١ض ت١َ١ؾـا          ت١ْٗا ناضز٠ن١ٜٔ ٠ٚ١٥ٜـ ب١ٚ ؾ

َٞ يـ١ نٛضزغـتإ،    به١ٜٔ ب١ طؿت٢ ي١ غاَيا٢ْ ض ابٛضزٚٚ ت ١ْ١َٜنإ ظٜاز ز٠بـ َٜص خا َٝػا ١ْخ٪ؾ١ نٛؾٓس٠ ٚ زض ا ٥
َٝه٢ نط  ز٠نط٣َ، بـ١آلّ زٚا٣   َٝهٝـ ١ْخ٪ؾ١ٝن٢ ٚا ٜإ ث١تا١ٜن٢ ٚا ز٠ضز٠ن٣َٚ١، ١َٖي١ُت َٝإ ٚ، نات ١َ١٥ ١ٜن

َٝت٠ٚ١ ي١ ناضنطز٢ْ خ٪ٟ ٠ٚنٛ ب١ضْا١َ، ب٪ صي١ْٚٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥َٝ   ػـتا يـ١   ١٥ٚ ١َٖي١ُت١ غٝاغ١ت١ن١ غاضز ز٠ب
     َٞ َٝــٞ قــإْٛ ز٠بــ ١َٜٓ طؿــت١ٝنإ ٚ ١٥ٚاْــ١ ض ٚٚز٠زا ٥ــ١ٚ ١َٖي١ُتــ١، ٥ــ١ٚ ١َٖي١ُتــ١ بــ١ ث َٝؿــتدا١ْٚ يــ١ ؾــٛ ن

 ٞ ــ َٝ َٞ ث ــ َٝت١     ،٠ٚظاض٠ت ثاب١ْــس ب ــ ــ١ى ز٠ن ــانط٣َ،  ٜــ١ع٢ٓ ١َغــ١ي١ٕ يٝص١ْٜ ــاْْٛٞ ْ ١َٜٛٝن٢ ق ــ ــتاف ب١ؾ َٝػ ٥
َٞ ٣٠ٚ١٥ غٝا َٝو ظ٩ض بط ٜاض، بط ٜاض٣ ض ٩شا١ْ ٖان١ظا١ٜٝ ب١ب َٜٓ َٝٞ ْٝعاّ ؾٛ َٞ ٚ، ب١ ث َٝه٢ زٜاض٣ ٜاغاٜٞ ١ٖب غ١ت

َٜٓا١ْ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض  َُٜٓا١ٜٝنإ ١٥ّ يٝصْا١ْ ناض٣ خ٪ٜإ به١ٕ ٚ ٥ٝذطا٥ات٢ تْٛس به١ٕ، ب٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾٛ ٚ ض 
٠ٚ١٥ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ نـ١  ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٠ّ ٖـ١بٛٚ غـ١باض٠ت بـ١ ٠ٚظاض٠ت نـ١ بـ٪ ثاب١ْـس٣ ٜاغـاناْٞ              

َٜٝٛػذي ب٪ ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢ ْابٞ، غٛثاؽ، ٠ٚظاض٠ت ٚ ١٥ٚ ٜاغاٜاْ  ٣١ ن١ ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:   َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات١ تْٛسا٣١ْ ي١ّ ناب١ٜ١ٓٝ نطا٠ٚ َٝػـتا َـٔ      َٔ ث ي١ ٖٝض ناب١ٜٓٝه٢ زٜهـ١ ْـ١نطا٠ٚ، ٚ، ٥
ٍَ نطزْــ٢ ز٠ضَــإ    ًَــاٚ ْــ١بب٠ٚٛ ز٠غــتُإ نــطز بــ١ نــ٪ْذل ٩ َُٝــ١ ٖــٝض ١ْخ٪ؾــ١ٝى ب َٝهت ب٪بــاؽ بهــ١ّ، ٥ ؾــت
َٜػتٛضاْت١نإ ٚ، ز٠غتُإ نـطز٠ٚٚ بـ١    ز٠غتُإ نطز٠ٚٚ ب١ غعازا٢ْ خ١َيو، ز٠غتُإ نطز٠ٚٚ ب١ زاخػت٢ٓ ض 

َٝػـتا         زازطاٜٝهطز٢ْ خ١َيو، ٚ، خ١ َيو زا١ْ ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ـٝذل عكٛبـ١ بـسض٣َ، ْـ١ى ٖـ١ض ٥ٝذطا٥ـات بهـط٣َ، ٥
َُٜٓـ٠ٚ١، نـ١ َـٔ يـ١ َـاْي٢ )        َٝهتـإ بـ٪ ز٠خٛ َٞ بس٣٠ َٔ نٝتاب َِٜ ث ( ٜـ١ نطزَٚٚـ١، غـ١باض٠ت بـ١     ١٥9ط١ض ض 

َٝػتا ) َٜو ن٪َجاْٝاٟ ز٠ضَإ ن١ ١ٖتا ٥ ١ زازطـا  ( غاَي١ ٠ٚ١٥ْس٠ ن٪َجاْٝاٚ ١َزخ١ض٣ ز٠ضَإ زضا٠ٚ ب١ٖ21ْس
َٝه٪َيٝٓـ٣٠ٚ١ زٚنـإ، ثاَيجؿـت بـ١            َٜعتإ ١َدامل بـس٠ٕ بـا ١ٖٓٝنـ١ بس٩ظَـ٠ٚ١، بـ٪ زازطـا٣ ي ٜإ ْا ١٥ط١ض ب١ض 

(٣ غاَيٞ 159َازز٣٠ زٚٚ بط ط٣١ ١ٜى ٚ َازز٣٠ س١ٚت ي١ بط ط٢ ١ٜن١ّ ٚ ي١ ٜاغاٟ زاٚاناض٣ طؿت٢ شَاض٠ )
٣ ٜاغـاٟ زاٚانـاض٣   2117( غـاَي٢  18َـاض٠ ) ٚ، َازز٣٠ نٛاض٠ّ ي١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ي١ ٜاغاٟ ثاؾه٪٣ ش 1979

َٝـطٜٔ يـ١    يـ١ ٜازاؾـت٢ يٝصْـ٣١     3/9طؿت٢ ٖاٚثٝض ْٛغد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ شَاض٠ ٠ٚ١٥ْس٠تإ ب٪ ز٠ْ
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ن٪ْذل ٩َي٢ ب٪ ض ٠ٚا١ْ ز٠ن١ٜٔ ن١ تٝـاٟ زا ٖـات٠ٚٛ ٖـ١ض ٜـ١ى يـ١ ن٪طـاٚ ن٪َجاْٝـ١نإ نـ١ يـ١ خـٛاض٠ٚ٠ ْاٜٚـإ            
َٝ َٝط، باَيه٪ ؾاض١َ ي١ زٖ٪ى، ١ٖٚضاَإ ي١ ٖات٠ٚٛ، ن٪طا٣ ٖاٚناض ي١ ١ٖٚي َٝط، ٖاش٠ ي١ ١ٖٚي َٝس ي١ ١ٖٚي ط، غ١َٓٝ

َٜٔ يــ١ ض اْٝــ١، ن٪طــاٟ ض اْــٛٚ يــ١ ض اْٝــ١، ١٥ٚاْــ١ّ ٖــ١َّٛٚ زا٠ٚ بــ١ زازطــا،   َُٝا٢ْ، بتــٛ َُٝا٢ْ، ؾــ١ْط يــ١ غــً غـً
َٞ خ٪ ٥ٝؿ١ن٣١ َٔ ١ٖض ١ٜ٠ٚ١٥ خ٪ َٔ ْـاتٛامن، بهـِ ؾـٛضت١ ببـ١ّ ٚ ع     كٛبـ٣١ ز٠ّ،  نٝبه١ّ ي٠ٚ١ ظٜاتط، ٥

َٝػـتا          َُٝا٢ْ ٥ َٜٞ زاٚاناض٣ طؿت٢ خ١َيو بس٠ّ بـ١ زازطـا، خـ١َيهُإ زا٠ٚ بـ١ زازطـا يـ١ غـً ٥ٝؿ٢ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ض 
َٝٓٔ، بـ١       ن٠ٚٛ ز٠عٛا٣ َٛظاز٣ زَي ق١ٜس نطزٜٚٚٔ، ١َٖٛٚ ض ٩ش٣َ ٠َٛظ٠ؼي ض ٜكابـ٣١ قـش١ٝٝن١ ١٥بـ١ٕ ٚ ٥ـ١ٜٗ

   َٞ َٝـط٠ بـ َٝٞ قا٢ْْٛ ض ٜكاب٣١ قش٣١ ي١ٚا١ٜ١ْ ستـاَٞ ي َٞ        ث َٞ، ٥ـ١ٚ ١َسه١َ١ٜـ١ ْـاب ، يـ١ َـٔ ؾـاض٠ظاتط٣ زَي بـ
َٝػتا َٛغا١ً٥ ز٠نط٣َ،  َٛغا١٥ي١ بها ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١َتع١َ١ ب٪ زاخطا٠ٚ؟ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿ٢ ض ٜكاب٣١ قش١ٝ، ٥
َٜه١ٚت ١َتع١َ١نـ٢َ١ زاخػـت َٛغـا١٥ي١ت     َٞ زنت٪ض ض  ًَ ١ٜع٢ٓ ت٪ به٪ ١ٖض زاٚا١ٜى ت١قسِٜ ن١ ١َغ١ي١ٕ ب

َٞ ١٥ن٠ٚ١ْ١، داضا ٕ ٚا ْـ١بٛٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ ٥ـ١ٚ ٠َٛظ٠ؾاْـ١ س١قـا١ْٜإ ٖـ١بٛٚ، ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢ بـ٪٣           ي
َٝػتا ١٥ٚ س١قا١ٜ١ْ ١َْا٠ٚ، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ خـ١َيو ب٪ٜـ١     ١ٖبٛٚ ن١ ١٥ٚ ٠َٛظ٠ؾا١ْ ٥ٝشاي٣١ ١َسه١َ١ بها، ٥

َٝػـتا َـٔ ْٛٚغـطاَٜٚ      ٍَ نطز٢ْ خـٛاضزٕ ٥ـ٠ٚ١ ٥ هِ يـ١  ١٥تطغٔ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ نُٝإ نطز٠ٚٚ ب٪ ن٪ْذل ٩
( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ٚ، غـ١ض٩نٞ سهَٛـ١تٝـ ض ٠ظا١َْـس٣    5( زاٚاّ نطز٠ٚٚ، باٜٞ )9ب١ضز٠غت زا١ٜ ن١ ي١ َاْي٢ )

ــ١       ــ٪ضاى ي ــ٪ تــ١س٢ًًٝ خ َٜه٢ تاظ٠ٜــ١ ب ــاظ ــ١ٝٝ؟ دٝٗ ــٛٚت ١٥ْا٫ٜع٠ضن ــط ٜٔ، ؾ ــ١ْا٫ٜع٠ض به ــٛٚت ٥ زا٠ٚ، نــ١ ؾ
ٍَ ٠ٚظاض٠تــ٢ ظضاعــ١ ت١ْػــٝكُإ نــطز٠ٚٚ َٜــت،  غــٓٛٚض٠نإ زاٜبــٓري، ٖــ١ض٠ٖٚا ي١طــ١ نــ١ غــ١ٚظ٠ ٚ َٝــ٠ٛ نــ١ ز

َٜٝٛػـت١ ١ْٖــس٣َ ؾ١سػــٞ َــُٖٛٝٞ بـ٪ بهــط٣َ، ٥ــ١ٚ ؾ١سػــا١ْ نــري؟ ْـ١ب٢ْٚٛ ؾــ١سؼ نــطزٕ بــ٪ ١ْٖــس٣َ     ث
َٝٔ ١ْخ٪ؾـٞ غـ١ض٠تإ يـ١      َٞ ٥ـ١َي ١َٚاز٣ َٛغت١ضت١ٕ، ١َٚاز٣ َٛؾٝع، غ١باض٠ت ب١ ١ْخ٪ؾٞ نٛؾٓس٠ف ب١َي

َٝػــتاف ٥اَــاض٠ دٝٗاْٝــ١نإ    َُٝــ١ ٖــٝض  نٛضزغــتإ ظٜــاز٣ نــطز٠ٚٚ، بــ١آلّ ٥ ٠ٚنــٛ ٥اَاض٠نــا٢ْ نٛضزغــتا١ْ، ٥
َٝري ي١ٚ ) ًَ َٝهُإ ي١ ب١ضز٠غت زا ١ْٝ، ب ( ًَٝ٪٣١ْ خ٪َإ ن١ ١ٜ١ٖ شَاض٣٠ غـ١ض٠تإ ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ،    5ز٠يًٝ

 غٛثاؽ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ناضز٩.ؾ١ضَٛٚ
َٜع ناضز٩ ستُس ثرلزاٚز:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 
َٜٝٛػت٢ ب١ غ١ضنا٣٠ٚ زاتا ٚ ظاْٝاض٣ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ دٝا٠ٚظ١ٜنإ  َٝو ي١ زاض ؾت٢ٓ غٝاغ١ت ن١ ث ١ٜن
ــت٢         ــ٣١ ت١ْسضٚغ ــ٢َ، يٝصْ ــ١نُإ ز٠زات ــ١ ٠ٚظاض٠ت صي١ْٜٚٛ ــ٢ صيْٛٚ ــ٪ ٠ٚضططتٓ ــا٠ٚنإ، ب ــ١  غ١ضن ــ١ٜٔ ي به

َٝهُـإ ١ٖٜـ١    َُٝـ١ ططؾت ١َٜٓ       صي١ٜ١ْٚٛنٞ زٜه١َإ ز٠زات٢َ ١َ١٥ ١ٜنٝإ: زٚٚف: ٥ يـ١ ض ٠قابـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ؾـٛ
َٝه١ ي١ َٛؾـه١ًٝنإ، ٖـ١ض    َٜٓسْيانامن نطز،  ١َ١٥ف ١ٜن َٜٝٛػت١ َٔ ي١ٚ ض ٩شا١ْ ت١َاؾا٣ خٛ طؿتٝا٣١ْ ن١ ث
َٜٓسْياٜاْـ٣١ نـ١ ساْٛٚتٝـإ ١ٖٜـ١، ٜـ١ع٢ٓ نـ١ْس          َٝت٠ٚ١ غ١ض ت١ٌَٜٛ نطز٢ْ ثاض٠ ٜإ زاضاٜـٞ ٥ـ١ٚ خٛ ز٠ن

َٝه٢ ب١غٝت٢ ز٣َٚ٠ ب٪ ناض٠غ١ضن َٝت١ َا٣١ٜ ١ْخ٪ؾ٢ ب٪ قٛتاب١ٝنإ ٜإ ب٪ ٥ُٝها١ْٝت ١َٜٓى ن١ ز٠ب طز٢ْ ؾٛ
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َٜو غ١ضنـا٣٠ٚ ٚا بس٩ظٜٓـ٠ٚ١      َٜٝٛػـت١ ١ْٖـس ١َُٝ ث َٜٓسناض٠نإ، ٥ُٝها١ْٝت ١ْٝ ناض٠غ١ض بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ ٥ خٛ
َٜصخا١ْٜـ١نإ، ي١ٚاْـ١ بـ١           َٝط ث١صتـ١ ٜـإ يـ١ ١ْخ٪ؾـ١ٝ زض َٞ، خ٪ثاضاغذي يـ١ ؾـ ن١ غ١ضنا٣٠ٚ خ٪ ثاضاغذي ب

َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ يـ١ٚ باض٠ٜـ٠ٚ١   ز٠ضَإ ناض َٝه٢ تط٣ ز٠ض١ٜ٠ٚ٠ ن١ ث ٠غ١ض ْانط٣َ، ١َ١٥ غٝاغ١ت
َِٝ ٚا١ٜ ٫ٚاظ٠ ي١ّ ض ٠ٚ٠ٚ، غٛثاؽ،  غٝاغ١ت٢ ١ٖبٝذي، ن١ ث

 
 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣  َٜعز. ض   ت١ْسضٚغت٢: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا ْـ١ب٠ٚٛ، ٥ـ١ٚ صي١ْٜٚٛـ١       2( صي١ْٚٛ تـ١ْٗا ) ١٥72ٚ صي١ٜ١ْٚٛ ن١ باؽ ز٠نط٣َ ز٠َيٞ ) ( صيْٛٚـ٣١ نًـ٪ض٣ ت
َٜٛب١ضا١ٜت٢ َٛخت١بـ١ض٣ ٥ـا٠ٚ٠ٚ ٠ٚضَيطتـ٠ٚٛ،     ١َُٝ، ١٥ّ غ١ضنا١ٜ٠ٚ ن١ َٔ ي١ ب١ض  ١٥ّ غ١ضنا١ٜ٠ٚ ن١ َٔ ث

١َُٝ َاْيٞ ) (٣ 4(٣ ثط ٩ش٠ٜـ١، ) 7(٣ ب٪ض ٜـ١، ) 51(١ٜ )١198َإ ؾ١سؼ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ )( صي198ْٚٛ(، )٥9
َٝـ         129(٣ ت١ْه٢ غـ١ض٠ن١ٝ، ) ٥17رلتٝٛاظ١ٜ، ) َٝٓـت ٚ نـ (ٜـ١ تـ١ْه٢ َاَياْـ١، ٥ـ٠ٚ١تا صي١ْٚٛنـ١ بـ١ ز٩نَٝٛ

َٜهِ ي١ب١ضز٠غت زاٜـ١ نـ١    َٝػتا ْٛٚغطاٚ ٢ََٓٝ، غ١باض٠ت ب١ ساْٛٚت٢ ١َنت١ب١نإ َٔ ٥ ٣َٚ١ٜ١٥ ؾ١ضَٛٚ با بٝب
َٜٝٛػــت بيط١ْبــ١ض بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ٥ــ١ٚ     ٥ َٜين ث ــٛ ؾــٛ َٜ َٝٔ ض  َُٝــ١ نطزَٚٚاْــ١ بــ٪ ســاْٛٚت٢ ١َنت١بــ١نإ ٥ــ١َي

َٝػتا َٔ ١٥ط١ض د١ْابٞ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  َٜت، ٚ، ٥ َٝه٢ ت١ْسضٚغتٝإ ب٪ بهط َٜٓسناضا١ْ ي٣َٚ١ ن١ خٛاضزْ خٛ
َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ثـ١ض   ٠ٚ١َُٜٓ، ب٪/ ب١ض  َٞ بسا ْٛٚغطا٠ٚن١ٜإ ب٪ ز٠خٛ َِٜ ث َٝٓـاٚ     ض  َُٜٓـاٜٞ يـ١ ث َُٝاْٞ/ ض  ٠ٚضز٣٠ غـً

ــ١        ــ١نإ، ب ــسْيا ٚ قٛتاخباْ َٜٓ ــسا٢ْ خٛ ــتاٜإ ٚ ناض١َْ ــسناضإ ٚ َاَ٪غ َٜٓ ــت٢ خٛ ــت٢ طؿ ــت٢ٓ ت١ْسضٚغ ثاضاغ
َٜتـ١ غـٓٛٚض٣ ز٠غـ١َيات٢             َٜٓـسْيا ٚ قٛتاخباْـ١ ٚ ث١ضياْياٜاْـ٣١ ز٠ن١ٚ َٜٝٛػـت٢ ز٠ظاْـري نـ١ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ خٛ ث

َُٜٓاٜٝا٣١ْ يٝصْـ٣١ تاٜبـ١تٞ ثؿـه٢ٓٝٓ ؾط٩ؾـيانإ     ناضنطزْتا٠ٚ١ْ، ٥اطازاض به١ٕ ن١ ث١ ٜط ٣ٚ٠ ١٥ٚ ١َضز ٚ ض 
َُٝــ١ يٝصْــ٣١ تاٜبــ١تُٝإ ١ٖٜــ١، ٚ، يٝصْــ٣١ تاٜبــ١ت٢ غــ١ضزا٢ْ ٥ــ١ٚ ؾط٩ؾــياٜا٣١ْ نــطز٠ٚٚ، بــ٪ ٥ــ١ّ     بــٔ، ٥
١َب١غت١ يٝص١ٜ١ْن٢ تاٜبـ١ت٢ زضٚغـت بهـ١ٕ ب١غ١ضث١ضؾـت٢ َاَ٪غـتا١ٜن٢ ثػـج٪ض  ٚ بـ١ ٖاٚنـاض٣ يٝصْـ٣١          

ــاٚز  ــه٢ٓٝٓ ن َٝٓا٢ْ       ثؿ ــ١ناضٖ ــ١ ب َٜت ب ــ١زض ــٛاض ْ ــ٣١، ٚ، ب َٝهطز٢ْ ْا٠ٚض ٚن١ن ــ١د َٝب ــ٪ د ــت٢ ب َٜط٣ ت١ْسضٚغ
َٝٓـا٣ٚ ثاضاغـت٢ٓ ت١ْسضٚغـت٢          َٝـت، ٖاٚنـاضٜهطزٕ يـ١ ث َُٜٓاٜٝاْـ١ ب َٝو ن١ ب١ز٠ض يـ١ّ ض  ؾط٩ؾت٢ٓ ١ٖض خٛاضزْ

ٝـ          َٝ َٝٝـإ ٚتـٕٛٚ نـٞ بهـ١ٕ؟ ث َٝعاْٝٓـ١، ٥ـ٠ٚ١ف ض اث٪ضت١ن١ٜـ١ نـ١ ث َٝيا٣ ث إ ٚتـٕٛٚ    دي١ض ط٪ؾ١ناصيإ د
َُٝـ١            َٝٝـإ ٚتـٕٛٚ   ؾـت٢َ بهـط ٕ؟ ٥ـٝذل خـ٪ ٥ َٝـٓٔ، ث َٞ بـ١ناض ب َٝٝإ ٚتٕٛٚ   خـٛاضزْ َٝٓٔ، ث َٞ ب١ناضب ١َصت١َي
َٝري نانــ١، غــ١ٜطن١ ٖــ١َٛٚ ١َضدــ١نا٢ْ  َٝــو ز٠َيــ َٝٔ ١٥نــ١ٓٝ ساْٛٚت َٝــٞ ٥ــ١َي َُٝــ١ ث َــٛزٜط٣ ت١ضبٝــ١ ْــري، ٥

َٝـ، غ١زض١ٜ، بْٛٚ َٜت، ٠ٚى ز٠غت ن ٍَ ٜإ غـتٌٝ بـ٪   ت١ْسضٚغت٢ ض ٠ناٚ بهط ٢ ٥اٚ، غٓط، زاْاْٞ تا٣٠ٚ تٝعا
َٝٓا٢ْ غــ١ٚظ٠ٚ نــاٖٛ   َٜــو ظ٠ٜتــ٢ بــ١ناضٖاتٛٚ بيــ٪ض زض٣َ، ب١ناضْــ١ٖ َٞ ٖــ١َٛٚ ض ٩ش ٥اَــاز٠نطز٢ْ خــٛاضزٕ، ز٠بــ
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        ،َٞ َٝهـ٠ٚ١ٓٝ ز٠بـ َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ تٛٚؾـٞ زَي ث ١ٜ٠َٛٝى، ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ١َضدـ١ناْٞ ت١ْسضٚغـت٢ بـ١ ث ب١ٖ١َٛٚ ؾ
َٜ َٝٝإ؟غٛثاؽ،ي١ٜ٫١ٕ ت١ُٝناْٞ ناٚز َٝٔ ث ًَ َٜط٣ بهط٣َ، ٥ٝذل خ٪ ي٠ٚ١ ت١ؾاغٌٝ تط نٞ ب  ط٣، ناٚز

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ط١ؾ١ خإ،  
َٜع ط١ؾ١ زاضا د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع غـ١ض٩نا١ٜت     َٜهِ ١ٖٜـ١ يـ١ بـ١ض  ٢ ث١ضيـ١َإ يـ١ غـ١ض      ظ٩ض غٛثاؽ َٔ ٠ٚآل١َنامن ٠ٚضططت، ب١آلّ ثطغٝاض
َٜـو ١ٖٜـ١ بـ٪       ٠َٛٝض َُٝـ١ بـعاْري   ث َٜه٢ تط ٥ ب١َٓا١ٜى ثطغٝاض٣ ١٥ْساَإ ٠ٚضز٠طرل٣َ؟ ب٪ باْيهطز٢ْ ٠ٚظٜط

 ٠ٚضططتين ثطغٝاض٠نإ؟

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٜٓـ٠ٚ١   َٝٞ ١٥ٚ قا١ُٝ٥ ت١غ١يػٛي٣١ ْا٠ٚنـإ ز٠خٛ ، نـ٢َ ثطغـٝاض٣ َـابٛٚ؟ يـ١     قا١ٜ١ُٝ٥نِ ي١ ب١ضز٠غت١ ب١ث
 ن٢َ ثطغٝاضت َابٛٚ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى ز. غ١ض٠ٚض 

َٜع ز. غ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ         َٜـت بـ١ض  َٜـت، س١قـ١ نـات زابٓط ٌَ ز٠نط َٝ َٝؿـ ب١ض اغت٢ ١ٖغت ز٠ن١ّ ي١ د١يػ٣١ ث١ضي١َإ ثط ٩ت٪نـ٪ٍ ث
َُٝــ١ بــ٪ ٥ــ  َٝؿــذلٜـ ض اتــإ ط١ٜاْــسبٛٚ، ٥ ٣٠ٚ١ ٖــ١َٛٚ ١٥ْــساَإ نــ١ ثطغــٝاضٜإ نــطز٠ٚٚ، ب١غــ١ ض ابيــ١ٜٔ   ث

( ز٠قــ١ قػــ١ ز٠نــاتٔ ٚ، زٚٚباض٠ؾــٞ ز٠ناتــ٠ٚ١، زٚٚ دــاض٠ زٚٚبــاض٠  11ثطغــٝاض٠نإ بهــ١ٜٔ، ١٥ْــساّ ١ٖٜــ١ )
َِٝ ٚاٜـ١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ثط ٩ت٪ن٪يـ١،     ٠َٛٝ ٠ٚآل١َناْٝـ، زٚٚباض١ٜ٠ ١٥ّ د٪ض٠ طؿتٛط٪١ٜ ث نطاٜت٠ٚ١، ب١ٖ١َإ ؾ

 غٛثاؽ، 

 َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٞ، ١٥ط١ض ت١ن٣١ًُٝ ز٠نـ٣١،   َٝػتا؟ زنت٪ض غ١ض٠ٚض، ض خ١ٓن٣١ خ٪ت بيط٠ ط١ضز٠ْت ٥اظاب ١ٜع٢ٓ نٞ به١ٜٔ ٥
َٞ باؾ١ ز٣٠، زلرل٠ خإ ؾ١ضَٛٚ،  ؾ١ضَٛٚ ت١ن٣١ًُٝ به١، َاَيٞ ت٪ف ٥اٚاب

َٜع زلرل٠ عبساي١ً ازلاعٌٝ:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َٝػتا ن١ت١ُٝ زٚا٠ٚ ٚاَعا٢ْ ٖـ١ض ثـاظ زضاضيـ١، يـ١      َٝؿ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ت١غذًِٝ نطز، ٥ بط ٚا به١ ْاٟٚ َٔ ظ٩ض ي١ ث
َٝط ٖــات٢ٓ ٖــ١ضزٚٚ ٠ٚظٜــط ز٠نــ١ّ، ثطغــٝاض٣ ١ٜنــ١َِ ٠ٚ١٥ٜــ١: ب٪نــ٢ ٠ٚظٜــط٣     بــرل نــ١َٚٛ، غــ١ض٠تا بــ١خ

َٝؿـت ْـ١نطإٚ، نـْٛه١ ض ا    َُٝاْٞ باْيٗ َٜعطاض٣ غً ٍَ ثاض غـت١ٚخ٪ ث٠ٜٛ١ْـس٣ ١ٖٜـ١ بـ١ٚاْٝـ،     ث١ض٠ٚضز٠  ي١ط١
َُٝــ١ ز٠بٝــٓري تــاْه٢ ٥ــاٚ يــ١ بــ١ض ض ٩ش ١ٖٜــ١ يــ١ غــاس٣١ زاٜــ١ نــ١ْس      قٛتابٝــإ يــ١ ١َتطغــٝسإ، نــْٛه١ ٥
ــ٣١        َٝٔ ٥ا٠ٚن ــ ــ١ ز٠ْ ــ١ٚ ب١يٛع١ٜ ــإ ب ــٔ ز٣ٚ٠ خ٪ٜ ــ١ى ز٠ن ــ١ زٚا٣ ٜ ــ١ى ب ــ١ ٜ ــ١ ت١ي١ب ٜ٠َٛٝ ــ١ن٢ ث ب١يٛع١ٜ

َٜه٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ ب٪ ب١َياٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ َٜو:ز٠خ٪٠ٚ١ْ، ت٥١ػرل َٝط٠ ٠ٚ١٥ ثطغٝاض  ٪ؾ٢ ن٪ي
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت يـ١ ث١ضيـ١َإ قػـ١ بهـات ٚ      َٝه٢ زٜه١ ْاتٛاْ خٛؾه٢َ با َٔ د١ٚابت بس٠ٚ١َ٠، نْٛه١ دٝا ي١ ٠ٚظٜط ن١غ
 د١ٚاب بسات٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ 

 
 
 
 

َٜع زلرل٠ عبساي١ً ازلاعٌٝ:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــإ ٚ     ثطغــ ــ١ بٛزدــ٣١ زاْطاٜــ١ بــ٪ نٛت ــط٣ ت١ْسضٚغــت٢، ٥اٜــا ٥ــ١ٚ ب١ؾ ٝاض٣ ز٠َٚٚٝؿــِ: بــ٪ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜ
َٜط٣ ٚ ب١زٚازانٕٛٚ، ٥اٜا ب١ؾٝإ ز٠نات ٜإ ْا؟ ١٥ط١ض ب١ؾـٝا٢ْ نطزٜـ١ نـ١ْسٜا٢ْ زَي غـ١ضف نطزٜـ١،       ناٚز

َٞ بـٛٚ، ز٠تـٛأْ يـ١ٚ بٛزدـ٣١ نـ١ زاَـإ ْـابٛٚ يـ١ بـ٪ ساَيـ١ت            َٜٝٛػتٝإ ثـ ٢ تـ١ٚاض٣ يـ٣ٚ١   ١٥ط١ضٜـ ١ٖض ث
    ًٝ َٝٓا٠ٚ ٜإ ْا، ١٥ط١ض ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنٝـ يـ٠ٚ١َإ بـسات٢َ، ٚ، ب١ْٝػـب١ت تـ١سً ٞ ب١ناض٣ بٝٓٔ، ب١ناضٜإ ٖ

َٝٔ ٥ا٠ٚنــ٣١ َــ١ضغٛب ْٝــ١ ٚ ض ٠خٓــ٣١ ظ٩ض٣ ١ٖٜــ١   َٝــا٠، نــْٛه١ ثــط ٩ش٣٠ زٚنــإ ظ٩ض طًــ١ٜٞ ز٠نــ١ٕ، ز٠َيــ
ػاغـِ يـ١ نُٝٝاٜـ١، نـ١ ١َؾـطٚعِ ت١قـسِٜ       ن١ْس٠ٖا غاَي١، َٔ ب١ؽ باغٞ ٣٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ، نْٛه١ َٔ ٥ٝدتٝ

َٝساٜـ١،                َٝػـتا ت١َاؾـاٟ يـذل٣ ٥ـاٚ بهـ١ٜٔ ٖـ١َٛٚ عْٛػـط٠نإ بـ١ ْػـب١ ت نطز ي١ غـ١ض تـ١سًًٝٞ َٝـا٠ بـٛٚ، ٥
َٞ ي١ ْاٜٚا ٥اٜا ت١سًًٝٞ ٥اٚ ي١ نُٝٝاٜٞ ن١ ت١سًٌٝ ز٠نط٣َ ت١ض ٠غـٛبات يـ٣ٚ١ غـؿط     َٞ غؿط ب ت١ض ٠غٛبات ز٠ب

ز٠نـٞ ٜـإ ْـا؟ ١٥طـ١ض ْـا ٥ـ٠ٚ١ ٖـ٪٣ خـ٪٣ ١ٖٜـ١ نـ١ ١ْخ٪ؾـ٢ ١َتطغـٞ             ز٠نط٣َ ب١ ١َض اس٢ً ت١ض ٠غـٛبات  
َٝط٠ ٜإ ١ْخ٪ؾ٢ ١َتطغٝساضاْٞ تـط زَي ثـ١ٜا بـيَب ٚ، نًـ٪ضٜـ نـ١ باغـ٢ ز٠نـ١ٕ ٥ـ١ْٛاع٢ نًـ٪ض ١ٖٜـ١، )            ن٪ي
َٞ، ١٥طـ١ض يـ١              َٝـسا بـ َٞ ٖـ١َٛٚ بـ١ ْٝػـب١ ت نً٪ضٜس( ١ٜ١ٖ، )نً٪ضٜو(١ٖٜـ١، ) نً٪ض اٜـس( ١ٖٜـ١، ١٥ٚاْـ١ف ز٠بـ

َٞ ٥َٝ          ْٝػب٣١ خ٪٣ َٞ، ظٜـاْٞ ١ٖٜـ١، نـ١ ز٠َيـ َٝـسا بـ َٝج١ض ٣ ظٜـا٢ْ ١ٖٜـ١، نـ١َٞ ت ُـ١ ع١قـسَإ   س١ز٣ خ٪٣ ت
ٍَ ن١ْس ن٪َجاْٝا َٞ ) ي١ط١ ٍَ )71نطز١ٜ، ز٠َي ٍَ ز٠نـط٣َ   71( ن٪َجاْٝا، ب٪ ي١ط١ ( ن٪َجاْٝا بهط٣َ، ن٪ٕ نـ٪ْذل ٩

َٞ َٞ، زٚٚ ب َٞ، ب١غ١ ي١ ب٪ ١٥١ٖٚ ن٪َجاْٝاٜا١ْ؟ با ن٪َجاْٝا١ٜى ب َٝٓر ب َُٝـ١    ، ث ٢َُٜ نٛضزغتإ، بـا بتـٛاْري ٥ ض
ٍَ به١ٜٔ، ١٥ط١ض ن٪ْ ٍَ ١ْنط٣َ، ْانط٣َ، غٛثاؽ، ذل ن٪ْذل ٩ ٩ 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝا٢ْ، ؾ١ف ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝ٪١ْ، ؾ١ف ًَٝـاض٣  بٛزد٣١ خ٪ثاضاغتٓ ٢ ت١ْسضٚغت٢ غً
َٝو  َٝت٠ٚ١، ب٪ ١َٖٛٚ ناض٠ناْٝإ، ١َٖٛٚ غاَي ب٪ َٛٚن١ ز٠ض ٚا، ت١ْٗا ١ٖؾت غ١ز ٚ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝ٪٢ْ ز٠َٝٓ
           ٕ ١َُٝ نـ١ْس س١ًَ١ٜـ١ن٢ تـ١يكٝشات ز٠نـ١ٜٔ، س١ًَـ١ ت١يكٝشاتـ١نإ ٖـ١َٛٚ س١ًَ١ٜـ١ى غـ٢َ غـ١ز ًَٝـ٪ ٥ 
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َٝـطاض ٚ ١٥ٚاْـ١ ب١ض اغـت٢            َُٝـ١، غـاَي٢ ثـاض ٚ ث َٝـ ٥ ١َُٝ ططؾت٢ بٛزدـ١َإ ١ٖٜـ١، ٚ، ٥ـ١ّ غـاَي ز٫٩ض٣ ز٣َٚ٠، ٥
َٜع غــ١ض٩ن٢ سهَٛــ١ت ٚ     ٍَ ٠ٚظاض٠تــ٢ ؾــاض٠ٚاْٞ، بــ١ض  ٍَ ٖٝهــٝإ ْــ١زا٢َٜٓ ي١طــ١ بٛزدــ١ٜإ ز٠زآٜــ٢َ، ١٥َػــا

  ٍَ َٝهٝإ ز٠زآٜـ٢َ ، ١٥َػــا ٜــ١ى زٜٓــاض٣ يــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــٞ  ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ يــ١ ثــاض٣٠ ْــ١ٚتٝـ تؿــت
َٝــٞ ز٠ٚتــط٣َ    َٝو ١ٖٜــ١ ث َٝػــتا بــ٪ صيْٛٚــ١ بــ٪ ز٠ٚضاتــ٢ ت١ٚعٝــ١ ؾــت ْــ١زا٢َٜٓ، ٚتٝــإ ُْٝاْــ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ٥
َٝهٝإ ب٪  َٜهدطا٣ٚ شْإ ن٪ ز٠ن١ٜت٠ٚ١ باغ٢ ؾت َٝػتا ت٪ ١َطيٛع١ٜ١ى ض  َٝط عاًَري ١َغ١ي١ٕ ٥ َٛناؾ٥١ات غ

َٜهاض٣ ١َتع١ّ  ١َُٝ ت١ْٗا ١ٜى ًَٝ٪ْٝإ ز٠ن٣١، ١َطيٛع١ٜ١ى نط َٝهٝإ ب٪ ز٠ن٣١، ٥ ن٪ ز٠ن١ٜت٠ٚ١ باغ٢ ؾت
ب٪ زاْاٜٚٔ ب٪ غاَي١ن١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛزد١نـ١َإ ن١َـ١، ٜـ١ع٢ٓ ؾٝعًـ١ٕ تـ١ٚا٠ٚ بٛزد١نـ١َإ ن١َـ١، ٥ـ٠ٚ١         

َٞ، غٛثاؽ، ١ُٖٝ2113تٞ د١ْابتا١ْ ي١ بٛزد٣١   ٥اطاتإ زَي َإ ب

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا نا٠ٚ.

َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠         ١ٜى ثطغٝاضّ ١ٖبٛٚ ١٥ٜٚـ ٠ٚ١٥ بٛٚ بـ١ ض ا٣ ؾـاض٠ظاٜإ ٚ بـٛاض٣ ت١ْسضٚغـت٢ غ١ضنـا٣٠ٚ ثـ١تا٣ نـ٪ي
     ٚ ــٛظ٠ضإ  ــ١شاض ْؿــٝٓٔ ٥اغــت٢ ط ــ١ٚ ٚآلتاْــ٣١ نــ١ ٖ َٝه٢ غطٚؾــت١ٝ ٜــاخٛز ي ــات  زا٥ُٝــ١ٕ ي٠ٚ١ٜــ١ ٜــإ ناض٠غ

َُٝـ١ ت١َاؾـا بهـ١ٜٔ ْـ١ ن٪َـ١َييا٣            خع١َتيٛظاضٜإ ي١ خٛاض٠ٚ٠ٜـ١، ٖـ١شاضٕ، ٥اغـت٢ ض ٩ؾـ١ْبرلٜإ ٠ٚ١٥ٜـ١، ٥
َٞ بـ٠ٚٛ، ْـ١ ؾـاض٠ن٢ ٖـ١شاض ْؿـٝٓٔ ٥اغـت٢        َُٝا٢ْ ب١ تاٜب١تٞ، ١ْناض٠غات٢ غطٚؾت٢ ي نٛضزغتإ، ١ْؾاض٣ غً

   ٚ َٝه٢ خٛاض٠ٚ٠ زا١ٜ، ن١ن٢ ْاظامن ٥ـ١ٚ ث١تاٜـ١ نـ١ ز َٝتـ٠ٚ١ نـ١ْس      ض ٩ؾٓبرلٜإ ي١ ٥اغت ٚبـاض٠ ٚ غـ٢َ بـاض٠ ز٠ب
َٜع نطزٜــإ ٠ٚآلَــ٢              َٝػــتا يــ١ٚ ض ْٚٚهطزْــ٣٠ٚ١ نــ١ ٖــ١ضزٚٚ ٠ٚظٜــط٣ بــ١ض  َٝو ت١ؾــدٝؼ ْــ١نطا٠ٚ، ٥ غــاَي
١َٝٝ؟ ١ٜع٢ٓ ١ٖض عَُٛٝات بـاؽ نـطا٠ٚ،    ثطغٝاض٠نا٢ْ ٖاٚناض٠ناْٝإ زا٠ٚ ت١ؾدٝػ٢ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ١ْنطا٠ٚ ن

َٝه٢ ْا َٞ، ز٠غت َٝه٢ ز٠ض٠ن٢ ب َٞ ز٠غت َٝهُإ ٠ٚض١ْططت ٥اٜا ز٠ب َٝػتا ٠ٚآلَ َٞ، ٚا بها، ْاظامن ب١ض اغت٢ تا ٥ س١ظ ب
 ي١ غ١ض ٠ٚ١٥، غٛثاؽ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:   َٜعز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ نٞ؟  ًَ َُٝـ١ بازلـإ نـطز٠ٚٚ، غـ١ب١ب١ناصيإ بـاؽ نـطز٠ٚٚ، غـ١ب١ب١ناصيإ        ٠َٚي٢ٖ٬ ب ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َُٖٝٛ ٥
َٞ خ٪ؾـ١،      ٍَ ١ْنطا٠ٚ، غ١ٚظ١ٜ٠، خٛاضز١ْٝ١َ٠، ت١ْسضٚغت٢ طؿت١ٝ، خ٪ َٔ ١٥ٚ قػـا٣١ْ تـ٪ّ ثـ ٥ا٣ٚ ن٪ْذل ٩

َُٝاْٞ ظ٩ض٠        ٢َٜٓ يـ١ خـ١َيه٢ غـً َُٝاِْٝ ١٥ظامن ٚؾـٝاض٣ ت١ْسضٚغـيت ٚ ثـاى ٚ خـاٚ ، بـ١آلّ  َٔ خ٪ّ خ١َيه٢ غً
َُٝــ١ ٥ــ١ٚ غــ١ب١باصيإ نــ١ بازلــإ نــطز   يــ١ نــانطز٢ْ ٥ا٠ٚنــإ،   يــ١ َــ١ْع نطزْــ٢ غــ١ٚظ٠،   يــ١   ٥ َٞ ز٠بــ

َٝط ،   ي١ باؽ نطز٢ْ ت١ْسضٚغت٢ قٛتاخب   ا١ْنإ ١٥ٚا١ْ ناى به١ٜٔ، غٛثاؽ.خٛاضز٢ْ ز٠غتي
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚناى عبساي١ً
َٜع ع   ستُس اَري: بساي١ًب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ بـس٣٠              َٜيـ١ّ ثـ َٝٓتِ ي١ غ١ض قػ١ٟ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط بـ٪ زضٚغـت بـٛٚ بـ١ ٫َـ٠ٚ١ ططْيـ١ ١٥طـ١ض ض  ١ٜى ن٪َ
 بٝه١ّ،

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ٠ٚ١٥ د١ْا َٞ، نْٛه١ ت٪ ٠ٚ١٥ ثطغٝاض ز٠ن٣١، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ َٛزاخ١ي١ ب َٝٔ تـ٪   ْاب بت، ط١ًِٜٝ زَي ز٠ن١ٕ ز٠َيـ
َٞ، ٥ـ٠ٚ١ طًـ١ِٜٝ زَي         ظ٩ض َٛزاخ١ي١ ز٠ن٣١ ٚ ْٛقت١ ْٝعاّ ز٠ز٣٠، نْٛه١ غ٥ٛاٍ يـ١ غـ١ض غـ٥ٛاٍ زضٚغـت ْـاب

َٞ ؾ١ضَٛٚ،  ز٠ن١ٕ، ١َٖٛٚ د١َاع١ت ض ٠خ١ّٓ زَي ز٠ططٕ ٚ، ١ٖض٠ٚ١٥ َا٠ٚ ب١َي

َٜع عبساي١ً ستُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٥اَاش٣٠ ب٠ٚ١ زا ن١ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ي١ ثاض٣٠ ١ْٚت ١َغ١ي١ٕ زضا٠ٚ ب١ ٠ٚظاض٠تـ٢  ب١ض 
َٝو تٛخٛا ١٥ط١ض ب٪َإ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١،  َٝٞ   قاْْٛ  قش١ ثاض٣٠ نٞ ١ْٚت؟ٚ، ب١ ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ ْـ١ٖات٠ٚٛ ْـ١ٚت؟ ٜـ١ع٢ٓ تٛخـٛا      ثطغٝاض٣ ١ٜ١ٖ، ب١قٛضبإ ١٥ٚ نٛظا٢َْ، ١٥ٚ ؾتا١ْ َٟ ٖات٠ٚٛ ي١ نٛ ي١ نٛ
 ٠ٚ١٥ ْٛقت١ ْٝعا١َ؟ ٥اخط بطا٣ خ٪ّ، ع١ظٜع٣ َٔ، نا٠ٚن١ّ، ض ٚس١ن١ّ، ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ،

َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ٥ا٠ٚ، ب ًَاٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي َٝو ي١ ٖ٪ناض٠نا٢ْ ب ١َُٝ تا زٜاض٠ ١ٜن َٝت ٥ َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٝـ ز٠َي ١ض 
َٝػتا ي١ب١ض ز٠غت٢ َٔ زا١ٜ  َٝٓت٣١ ن١ ٥ َٝو، ب١آلّ ب١ٚ ز٩نُ ١َٜٓٝٓ ١َٖٛٚ َاَي ض از٠ى تٛاَْٝٛا١ْ ٥ا٣ٚ ثاى بي١

َٜطاب ب٠ٚٛ، ب٪ َاَياْٝـ ز٠ض ٚا، ١ٖض 19ي١ ) ٍَ ب١ ظ َٝه١ َٝيا ٥ا٣ٚ ن٪َإ ب٪ض ٣ ٥ا٠ٚن٣١ ؾها٠ٚ ٥ا٣ٚ ثٝؼ ت ( د
َٟ ؾ١ػي ١َُٝ ي١ نـ٪َإ بـٜٛٚٔ ظٜـاتط يـ١ )    ض ٩ش ( ٖـاٚٚآلت٢ بـ١ٖ٪٣ غههـ٠ٚ١ْٚٛ زاخًٝـ٢ ١ْخ٪ؾـدا١ْ      ١11 ٥

َٜع ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢ ٥اطـازاض٠     َٝطاؾٝإ ب٪ نطزبٛٚ، ْاظامن تا   ض از١ٜ٠ى ب١ض  بٕٛٚ، زٜاض بٛٚ ناض٠غ١ض٣ خ
َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ط١ض ٥ٝٓهاض٣ ي١ غ١ض به١ٕ، غٛثا َٝٓت١ن١ ب٪ ب١ض   ؽ،٠ٚ١٥ف ز٩نُ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ثطغٝاض٣ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ ب٪ َٔ ١ْٖات٠ٚٛ، ب١آلّ ؾٛضغ١ت١ ثطغٝاض٣ ناى ناضز٩ف ٖـ١ض ١٥َـ١ بـ٠ٚٛ ١٥طـ١ض     
٥ٝذاظ٠ بؿ١ضَٕٛٚ، زٚا٣ ٖات٢ٓ ثطغٝاض٠نإ ٚ زٚا٣ ٖات٢ٓ ت١قاضٜط ٥ٝع٬َـٝـ س١قٝكـ١ت ب١زٚازانـٕٛٚ بـ٪     
َٜٓا١ْ ْـ١ب٠ٚٛ،           َٝؿ٣١ ٥ـا٣ٚ نـ٪َإ ب١زاخـ٠ٚ١ ٜـ١ع٢ٓ ؾـهاْٞ ٥ـ١ّ ٖـ١َٛٚ ؾـٛ َٝؿ٣١ ٥ا٣ٚ ن٪َإ نطا٠ٚ، ن ن

َٝو ْاتٛا٢َْ ظ٠َاْ َٜو ب٠ٚٛ ن١ٚا ٚاضز٠ ب١ض اغت٢ ن١غ َٜه٢ ٥ـاٚ    ؾٝع١ًٕ ؾهاْٞ ن١ْس ق١ؾٝع ١ت بها ٖـٝض قـ١ؾٝع
َٝت، ب١آلّ ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ نطا٠ٚ ١٥َط ٩ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ ٚ ناى نـاضز٩ زَيٓٝـا ز٠نـ١ّ     َٝو ْاؾه َٜٓ ي١ ٖٝض ؾٛ
َٝط٠ ت٥١هٝس٣ ب١زٚازان١ْٚٛن١ّ نـطز٠ٚٚ، نـ١ٚا    ١َُٝ ٥ َٝؿ٢ ٣٠ٚ١٥ ب ن١ ق١ؾٝع٠نإ ناى نطا١ْٚت٠ٚ١، ١٥َط ٩ ث

َٝه٢ ؾ٢ْ١ ن٠ٚٛ ٚ، ١٥ّ خ١ي٣١ْ٫١ َٜه٢ ط١ٚض٠ ي١ نـٝا   تُٝ ن١ٚا ي١ ب٪ض ١ٜناْسا ب٠ٚٛنانهطا٠ٚ، ٣ٚ١٥ تط ب١ضز
ن١ٚت٪ت١ غ١ض غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚن١ ن١ ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ٥ا٠ٚن٣١ ظ٩ض ن١ّ نطز٩تـ٠ٚ١، ٚ، ؾٝعًـ١ٕ ت٥١ػـرل٣ يـ١     
٢َٜٓ زاب١ؾــهطز٢ْ بــ٪ ؾاض٩نــه١ن١ ٥ــ٠ٚ١ َــا٣٠ٚ   َٝٓــا٢ْ ٥ا٠ٚنــ١ نــطز٠ٚٚ يــ١ غ١ضنــا٠ٚ٠ٚ بــ٪ ْــاٚ ؾــٛ بــ٪ض ٟ ٖ

َٟ، بـ١آلّ ٥ـ١ٚ ساَياتاْـ٣١ نـ١ٚا       ١ٖؾت١ٜ١ى تا ز٠ ض ٩ش٣ ز٣َٚ٠، تا ٠ٚنٛ ١٥ّ ططؾت١ ب١ٜ١نذاض٣ ناض٠غ١ض ز٠نـط
َٜع ناى ؾ١ضَإ باغ٢ نطز ٠ٚ١٥ ١٥َط ٩ ناض٣ ي١ غ١ض نطا٠ٚ، نانهطا٠ٚت٠ٚ١، غٛثاؽ،  ب١ض 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.
َٜعز َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:  ب١ض   . ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــاض٠ )   ــطا٣ٚ شَ ــطز٠ٚٚ ب١ْٛٚغ ــٛٚصيإ ن ــ١ ب١زٚازان َُٝ ٥ َٞ ــ١َي ــ٪َإ  1433ب ــت٢ ن ــ١ت٢ ت١ْسضٚغ َٜٛب١ضاٜ ( ب١ض 
ــطا٣ٚ )     ــ١ ْٛٚغ ــ١ٚاْٝـ ب ــ٠ٚ١، ٥ َٝط٣ نطز٩ت ــ١ٚي ــش٣١ ٖ ــازاض٣ ق ــ١ ٥14957اط ــا٣ٚ  23/9( ي ــازاض٣ ٥ / ٥اط

َٝ طٜإ نطز٩ت٠ٚ١ َٔ ب١ض اغـت٢ ز٠غـت خ٪ؾـٝإ زَي ز٠نـ١ّ، نـْٛه١ ظ٩ض دـٛإ ْٛٚغـٜٝٛا١ْ،        ز٠ٚضٚب١ض٣ ١ٖٚي
ًَ َٜٓا٣١ْ نـ١ تـ٪ باغـٝإ ز٠نـ٣١ َـاَيٞ           ١ٜع٢ٓ س١شي١ٕ ٖ٪َي١نإ، قؿ ١َٜٓنإ، ٚ، سـ١تا ٥ـ١ٚ ؾـٛ َٝٔ ؾـٛ ًَـ ١نإ، ب

ــ١،          ــ١ ٚاٜ ــ١ٚ َاَي َٝـ ٥ ــ ــ١ ث ــها٠ٚ، ي ــ٠ٚ١ ؾ ــ١ٚ َاَي ــت ٥ ــ١ ثؿ ــ١ ي ــ٠ٛٝ، ٚتٝاْ ــٝإ ْٛٚغ ــعامن ظ١َ٫٠ناْٝؿ ٚ، ٠ٚب
 ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ نطا٠ٚ، ناض٠غ١ضنطا٠ٚ، غٛثاؽ، 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ؾ١ضَإ.ؾ١ضَٛٚ 

َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜـط٣ ؾـاض٠ٚا٢ْ طـٛت٢ تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ بـ١ضز٠ طـ١ٚض٠ ْٝـ١ نـ١ ن١ٚت٪تـ١ غـ              ١ض نـا٠ٚن٣١،  زٜاض٠ ٥ـ٣٠ٚ١ بـ١ض 
َٝيا١ٜى ؾها١ٜ ب١تاٜب١ت٢ ٣٠ٚ١٥ يـ١ ْـاٚ ض ٚٚبـاض٣ نـ٪َا١ْ قـٛض ٚ يٝتـ١ٚ يـ١         ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ب٪ض ١ٜ ي١ ن١ْس د
َٝساٜـ١، تـ١ْٗا ٖـ١ض ب١ضز٠نـ١ ْٝـ١              َٜطابـ١نا٢ْ ت ٍَ بـٛٚ بـ١ ظ َٝهـ١ ١٥صتاَٞ ثؿهٓري  نطّ ٚ قـٛض ٚ يٝتـ١ٚ  ٥ـٝذل ت

 ن١ٚت١ غ١ضٚنا٠ٚن٣١، غٛثاؽ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜعازل  اعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚد١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ. 
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ /٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٞ باغ٢ ب١ضز٠ن١ به١ّ باغٞ ؾها٢ْ ق١ؾٝع٠نامن نطز ٚ، ٚمت تُٝٞ ؾ١ْٞ نـٕٛٚ، ٚ، ٥ـ١َط ٩   ز٠غـتٝإ بـ١    ث
َٝه١، َٓٝـ ب١ دٝاٚاظ باغِ نطز، ١ٜن١َري دـاض  نانهطز٠ٚ١ْ نطز١ٜ ١َ١٥ ب١ؾ َٝه١، ١َٚظٚع٢ ب١ضز٠ن١ ب١ؾ

َٝه٢ تط٠ ب٪ ثـذل   َٝؿِ ٚت٢ ن١ٚا ز٠غت ب١نانهطز٠ٚ١ْ نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ٣ٚ١٥ تط باب١ت ت٥١ٝس٣ د١ْابتِ نطز ٚ، ث
َٝػــتا ٖــ١تا ن٪تــا٢ٜ َــاْي٢ ١ٖؾــتٝـ     زَيٓٝــا بــٕٛٚ، ١٥َاْــ١ ؾشٛغــات٢ َٛخت١بــ١ض٣ ٥ــا٣ٚ نــ٪َأْ، ٖــ١تا ٥

َٝٓٔ، ١َ١٥ ؾ١ سػ١نإ ي٣٫١ َٓٔ، ن١ٚا ؾشٛغات٢ َٛخت١ب١ض٣ ٥ا٣ٚ ن٪َأْ، ن١ٚا غ١َ٫١ت٢ ٥ا٠ٚن١ ز٠غ١َيُ
َٝو ٜٚػيت ٥ٝت٬ٝع٢ ي١غ١ض بهات، غٛثاؽ.  ؾشٛغات١نأْ ب٪ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ ساظض٠ ١ٖض ٠ٚخت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 زنت٪ض غ١ض٠ٚض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. غ  ١ض٠ٚض عبسايطظئ عُط:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ب١ض اغت٢ ض٠خ١ّٓ ي٠ٚ١ بٛٚ، غ١ض٠تا ض٠خ١ٓ ي١ خ٪َإ ز٠ططّ ٠ٚنٛ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ س١ق١ ١ٜن١ّ 
ؾت ي١ ب١ضْا٣١َ ناض ١ْ٫ز٠ٜٔ ٚ، ز٠ّٚٚ ؾتٝـ ثطغٝاض٣ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ ١ْن٠ٚ١ٜٓ١، ض٠خ٣١ٓ ز٠َٚٚٝؿِ 

َٜع غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ض َٝهُإ ٫ز٠ز٠ٜٔ ي١ ب١ضْا٣١َ ناض، ض اَإ بيطٕ ي١ ب١ض  ١َُٝ ١ٖض ١ٜن َٝو ٥ ي١َا١ْ س١ق١ نات
َٝت، ز٠َٚٚٝإ  َٔ ب١ض اغت٢  ٠َٜٛ به َٜع٠، ب٪٣٠ٚ١٥ د١يػ١ن١ باؾذل ب١ض  ٣٠َٛٝ ب١ض  ٚ زٚا بط ٜاضٜـ ب٪ ٥

١َُٝ ي١ ١٥صتا٢َ ب١زٚازانٛٚصيا َِٜ زلرل٠ خإ باغ٢ نطز، ٥ ٕ ي١ ثؿتيرل٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ٣٠ٚ١٥ ٖاٚض 
َٝت، ن١ٚا غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥ا٣ٚ  َٝو ي١ قٛتاخبا١ْنإ ب١ ز٠ط١ُٕ ١ْب قٛتاخبا١ْنإ زا، ١َْب٠ٛٝٓٝ ي١ ١ٜن
َٝسا  َٝه٢ ت١ْسضٚغت٢ ت َٝت ٚ ٖٝض ١َضد َٝت١نإ، ب١ض اغت٢ ثاى ب ٢َٜٓ ز٠غت ؾ٪ضٜٔ ٚ تٛاي خٛاضز٠ٚ١ْٚ ؾٛ

َٜي١ٜ١ؾ٠ٚ١ ب٪٣٠ٚ١٥ ١ّٖ ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١  َٝت، س١م بٛٚ ي١ٚ ض  َُٝا٠ٚ١ْٝ ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ ب غً
َٝط٠ بٛٚا١ٜ، غ١باض٠ت ب١  َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ث١ض٠ٚضز٠ف ي َٜت، ب٪٣٠ٚ١٥ ب١ض  َٞ بيرل َٜت، ١ّٖ ب١ضٜؿ٢ ي بهط
َٜع  َٜهِ ب٪ ب١ض  َٜعإ َٔ ثطغٝاض َٜيط١ٜى بهطابا١ٜ، ب١ض  َٝط ٚ زٖ٪ى ٚ ط١ضَٝاْٝؿ٠ٚ١ ض  ١َٜٓنا٢ْ تط٣ ١ٖٚي ؾٛ

َٜٝٛػت ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٖغت ز٠ن َٝت، ن١ٚا سه١َٛت ٠ٚنٛ  ث َٝبُٝٓٝإ نطزب ١ٜٔ ٣٠ٚ١٥ ت
١ْٖيا٣ٚ ١ْْا٠ٚ ب٪ ب١ضططتٔ ي١ ثٝؼ ب٢ْٚٛ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥ا٣ٚ ض ٚٚباض٠نإ، ب٪ صي١ْٚٛ ٠ٚنٛ زٚنإ، ض اغت١ 
َٝت ١َ١٥ ض اغت١،  َٝت ٚ ت١غؿ١ٝ نطاب َٝت ٖٝض ز٠ضٜان١ٜ١ى ١ْٝ ٥ا٠ٚن٣١ ثاى ب َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠َي ب١ض 

َٜطاب١نإ، ب٫َ١ّ  َٜيا ١ْططٜٔ ي٣٠ٚ١ ن١ ٥ا٣ٚ ٥ا٠ٚض ٩نإ، ظ ١َُٝ ض  ١َ١٥ ت١بطٜطٜـ ١ْٝ، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥
َٝو زا ١٥ط١ض  َٜهٝإ به٠ٚ١ٓ ْاٚ ١٥ٚ ض ٚٚباضا١ْ، خ٪ ي١ ساَي١ت َٝت١نإ، ثاسلا٣٠ٚ ١ْخ٪ؾدا١ْنإ ١ْٖس تٛاي

٢َٝ َٝت قاخ ٚ باب١ت٢ تط ث َٝه٢ ط١ؾتٝاض ز٠ن َٝو ١َي١ ز٠نات ي٣َٚ١، ن١غ َٝت١  ن١غ َٝيَٛإ ز٠ب ز٠ؾٛات، ٠ٚ١٥ ب
 ٣٠َٛٝ َٜعإ ن١ باغٝإ نطز، ١ٖض ي١ نٛاضن َٝه٢ تط ب١ض  َا٣١ٜ تٛٚف ب٢ْٚٛ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ خاَي
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١َُٝ ؾ١سػ٢ ٥ا٠ٚناصيإ نطز٠ٚٚ ٚ ثؿهَٓٝٛا١ْ،  ٥ َٔٝ ثطغٝاض٠ن١ّ زاٖات٠ٚٛ ١َغ١ي٣١ برل٠نا١ْ، ٥اٜا ن١ ز٠َي
َُٝا ٥13اٜا  َٝيَٛإ د١ْابٝإ ١َْٖٛسٜػٔ، ١٥ْساظٜاضٕ ي١ َٔ ١ٖظاض برل ي١ ؾاض٣ غً َٝٓطا٠ٚ؟ ب ٢ْ زا ثؿه

َٝت١  َٜٔ زا ٥ا٣ٚ ثٝؼ ز٠ن َٝو ؾٛ َٝط٠زا ي١ ط١ي َٝٛإ ت١ب١قات١نا٢ْ ١٥ضظزا ي باؾذل ز٠ظأْ، ن١ ن٪ٕ ي١ ْ
َٜيا١ٜى طرلا٠ٚ ب َٝؿا١ْ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ٥اٜا   ض  َٝه١ ي١ٚ ن َٝت، ١َ١٥ ١ٜن ٍَ ب١ٚ ٥ا٠ٚف ز٠ب َٝه١ ٪ خٛاض٠ٚ٠ ٚ ت

َٝس٠ن١ٜٔ ١٥ٚ برل  ١َُٝ ١ٖغت٢ ث َٜعإ ب١ض اغت٢ ٣٠ٚ١٥ ٥ َٝسا٢ْ ١٥ٚ برلا١ْ؟ ب١ض  ب١ضططتٔ ي١ ١َغ١ي٣١ ي
 َٔٝ ١ًَٕ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ز٠َي َٝه٢ ٜاغا١ٜٝ ٚ، ١ٜ١َ١٥ ١٥ق َٜٓ َٟ ٚ ؾٛ َٞ ٖٝض ض  َٞ ث٢ْ٬ ظاْػت١ٝ، ب١ب َٝساْا١ْ ب١ب ي

َٝؿذل باغ٢ نطز ١َ١٥ ض١ٖ٠ْس٣ ْٝؿتُا٢ْ ١ٜ١ٖ، ١ٜن َٝو ي١ ٖ٪ناض٠نا٢ْ نْٛه١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ا٣ٚ ناى زنت٪ض ث
َٝت١ َا٣١ٜ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ  َٝه٢ تطٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ز٠ب َٜت، ١ٜن َٜطظ٣ٚ٠ غاَا٢ْ دٝا ب١ ١ٖز٠ض ز٠زض ش
َٜه٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ ن١  َٝت٠ٚ١، ٖ٪ناض َِٝ ن١ ١ْخ٪ؾ٢ زَي ب٬َٚز٠ب ًَ َٝه٢ تطٜؿٝإ ز٠تٛامن ب خٛاضز٠ٚ١ْ، ١ٜن

َٝط٠ ي١ب١ض نا٣ٚ ض اط١ٜا َٜت ي َٝت ٚ ناض٠ ْانط َٜه٢ ب١ض اغت٢ ظ٩ض ظ٩ض ١َتطغٝساض٠ ١٥ط١ض ب َٝري، ٖ٪ناض ًَ ْسٕ بٝ
َٝت١ نا٠ٚ١ٜ، ب٪١ٜ تها١ٜ نٝتإ  َٝسا٢ْ ١٥ٚ برلا١ْ ب َٜت، ١َ١٥ ناض٠غات٢ ط١ٚض٠تط ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ١َغ١ي٣١ ي ١ْنط

َٜع  َٜه٢ بهٛٚنٝؿِ ي١ ب١ض  َٜيا ناض٠ ن١ٝ؟ ثطغٝاض ٠َٛٝ ب٪٣٠ٚ١٥ ب١ض ب٠ٚ١ بيطٕ ٚ ض  ٠ٚظٜط٣ نطز٠ٚٚ ٥
َٜت؟  َٝطزض َٝو باؽ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ، ٥اٜا ي١ ١َغ١ي٣١ ثؿهٓري زا ب٪ن٢ ب٪ ب١غساز ز٠ْ ت١ْسضٚغت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ نات
 ٢َٝ ١َُٝ ي١ نٛضزغتإ زا تاقٝي٣١ ٚاَإ ١ٜ١ٖ؟ ب١ث د١ْابٝإ ض ْٚٚٝإ نطز٠ٚ٠ ١َ١٥، ب٫َ١ّ ٥اٜا ٥

َٝت، َٔ ثعٜؿو ِْٝ، ب٫َ١ ٠َٛٝ ز٠ن١ٕ ١٥ّ ب١زٚازان٢ْٚٛ َٔ ي١ خ١َيه٢ ثػج٪ضّ ثطغ٢ ب ّ ٣٠ٚ١٥ باغ٢ ي
َٝو ب٪ ب١غساز  ١َُٝ ب١ٚ د٪ض٠ ي١ٚ باب١ت١ ١ْٝ، ي١ٚ باب١ت١ ن١ ُْٝا١ْ، نْٛه١ نات د٪ض٠ تاقٝي١ٜ١َإ ٥
َٜٝٛػت١ ب٪  َٝطٜٔ ١ٜى ب١ ١ٖز٠ضزا٢ْ غاَا١ْن١ٜ١ ٜإ ظٜاتط غ١ضف نطز١ْ، زٚٚ: نات٢ ظٜاتط٣ ث ز٠ٜٓ

َٞ: ٥اٜا خ٪َإ ١٥ٚ ثؿه١ٓٝٓ به١ٜ َٝه٢ تط٣ ب١زٚازانٕٛٚ. غ َٜٓ َٝت١ ؾٛ ٔ غٝك١ ظٜاتط ١ْٝ ي٣٠ٚ١، ن١ ز٠ن
َٝٓذ١َٝإ: ٥ٝشتُٝازي ٕٚ بٕٛٚ ١ٜ١ٖ ي١  َٝٛاظ٣ سؿع نطز١ْن٣١. ث ز٠ض٣٠ٚ٠ ثعٜؿه١نا٢ْ خ٪َإ؟، نٛاض: ؾ
َٜت ١٥ٚ د٪ض٠ َٛخت١ب١ض٠، ١َب١غتِ ي١  ١َُٝ ٚ، ظ٩ضٜؿ٢ ْاٚ ٢َٝ ب١زٚازان٢ْٚٛ ٥ َٝو ناتسا، ب٪١ٜ ب١ث ط١ي

َٝت ب٪٠ٚ١٥ ن١َ١، تها ز٠ن١ٜٔ ب٪َا٢ْ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١ ٚ، ثاض٣٠ بٛزد٣١ ت١ضخاْهط ا٠ٚ ١٥ط١ض ظ٩ضٜـ ب
 ب٪٣٠ٚ١٥ ي١ غاَي٢ زاٖاتٛٚزا ١٥ط١ض ٠ٚب٢َ ناض٣ ي١غ١ض به١ٜٔ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو بٛٚ؟ ٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ زٚٚ غ٥ٛاٍ بٛٚ؟  باؾ١ ؾ١ضَٛٚ غ١ض٠ٚض طٝإ ٠ٚ١٥ زٚٚ غ٥ٛاٍ بٛٚ، ٜإ ن١ْس غ٥ٛاي
 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢  َٞ ز٠ْط بٕٛٚ، َٔ بط ٚا ْان١ّ ثاف ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١ٜع٢ٓ طٛت١ٓنا٢ْ َٔ ب١ؾ ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ب
َٞ ز٠ْط ْ ١َُٝ ب َٝت١ تٝهطاض٣ ز٠ٜإ داضٜـ، ١ٜع٢ٓ ٥ َٜع ناى زنت٪ض غ١ض٠ٚض ب١ضاَب١ض ضِ ٠ْي١ بب ١ب١ٜٓٚٛ، ب١ض 

َٜصخا١ٜمن باؽ نطز، ١ْٖيا٠ٚنا٢ْ ٢ٖ ث٢ْ٬ ٥آٜس٣٠ غاَي٢ ) (ـِ ١٥2113ٚ ١ْٖياٚا٣١ْ ن١ ١ٖٕ ث٢ْ٬ زض
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َٝؿ٣٠ٚ١ ١٥ٚ ٠ٚظع٣١ ن١ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١  ٍَ ٖات١ٓ ث َٝػتاؾِ باؽ نطز ي١ط١ باؽ نطز، ١ْٖيا٠ٚنا٢ْ ٥
َٜت د١ْابت زَيٓٝا ب َٜيا ز١َ٠ٚ َٝؿذل ١ٖب١ْٚٛ، ت١بٝع٢ ١٥ّ برلا١ْ ض  َٝسا٢ْ ساَي١ت٢ برلا٣١ْ ن١ٚا ث ه١ّ، ١٥ّ ي

َٜٔ زابري بهات،  َٝت ٥ا٣ٚ خاٚ َٝهٝـ بٛٚبٔ ن١ٚا سه١َٛت ١ْٜتٛا٢ْ ب َٝسضاٚ ١ْب١ٜٓٚٛ، ض ٠ْي١ ٢ٖ غ١ضز٠َ ث
َٝـ ثط٩ش٣٠ زٚنإ َٜو زابري بهات ب١تاٜب١ت٢ ث ١ًَٕ ٥اٚ َٝـ ١٥-١٥ق َُٝا٢ْ زٚٚ، ١ٜع٢ٓ ث ٣٠ٚ ن١ٚا ١٥ٚ غً

َٞ ٥اٜٚإ ١ٖب٠ٚٛ ٚ، خ١َيه١ن١ف ث١ْا٣  َُٝا٢ْ ؾٝع١ًٕ ططؾت٢ ب َٜو ط١ض ٠ى ي١ غً ثط٩ش١ٜ٠ به١ٜٚت١ ناض، ١ْٖس
َٝت، ب٫َ١ّ  َٞ ١ْنطزب َٜيط١ٜن٢ ٚا٣ ي َٝه٢ زضٚغت زا ض  ب٪ ٠ٚ١٥ بطز٠ٚٚ ٚ، سه١َٛتٝـ ض ٠ْي١ ي١ ١ْب٢ْٚٛ ب١زًٜ

ًَ َٝػتا زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ ١٥ّ د٪٠ دٝٗاظا١ْ ١٥ق َٝػتا ١٥ط١ض ١٥ّ دٝٗاظا١ْ ٥ ١ٕ ق١ز٠غ١ نطإٚ، ١ٜع٢ٓ ٥
َٝه١ٝن١، نْٛه١ ١َ١٥ غ١ض ي١ب١ض٣ ظ٠ض٠ض٠ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ظ٠ض٠ضا٣١ْ ن١ٚا  َٜت، ١ْى غ١ضث َٜٔ ي١ْاٚ ز٠بطزض بيرل
َٝسا٢ْ ١٥ٚ برلا١ْ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾاض٠نإ ب٪  َٝػتا ١ْى ت١ْٗا ب٪ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ي د١ْابت باغت نطزٕ، ٥

َٝت، سه١َٛت ظ٠ضاع١تٝـ ١ََٓ َٓٝ َٝت ١٥ٚ برل٠ ب١ناض بٗ َٝو ي١ ١َظض٠ع١ٜ١نٝـ ب ٛع١، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ١ٜن
َٝت  َٜت، ب٪٣٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ْب َٜت، ١ٜع٢ٓ ت١ؾٓٝـ ز٠نط ٫َٛس١ق٣١ ز٠نات ٚ، دٝٗاظ٠ن١ ي١ْاٚ ز٠بطزض

َٝػتا ي١ط٠ٚذت َٝت٠ٚ١، ٥ َٝه٢ تط ب١ناضب َٜٓ َٜت ٜإ ب١ٜا٢ْ ١٥ّ دٝٗاظ٠ ي١ ؾٛ ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ اغٌ غطا١ٜ١َى بهط ١
َٜه٢ ١ٜى  ١َُٝ بط ٜاض َٜهه١ٚتٜٛٚٔ، َٔ غٝاغ١ت٢ ٥اّٚ ي١ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ابطزٚٚزا ض ٕٚٚ نطز٠ٚ٠، ن١ٚا ٥ ظضاع١ ض
١َُٝ ناض٣  َٝػتا٣ ٥اٚ ن١ ٥ ١َُٝ به١ٕ ١َٖٛٚ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥ ٫ن١ض٠ٚ٠َإ ٠ٚضططت١ٝ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض غ١ٜط٣ ث٢ْ٬ ٥

َٝو ي١ ب١ضْا١َنا٢ْ سه١َٛت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ١ٖتا ََٛهري ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ غ١ض ظ١ٜٝٚ٠ ٚات١ ١ٜ ن
َٜهدػت٢ٓ ١َضاغ١ُٝناْٝـ بط ٜاضَإ زا٠ٚ،  ي١ ب١ضاَب١ض٣ ١ٖض ثط٩ش١ٜ٠ى زا، ت١ْا١ْت ي١ ض ٣ٚٚ ٥ٝع٬ّ ٚ ض
َٜه٢  َٜهس٠خ١ٜٔ، ي١ ب٪ زاخػت٢ٓ غ١ض٣ ن١ْس برل َٝهٝـ ض ي١نات٢ نطز٣٠ٚ١ْ ١ٖض ثط٩ش١ٜ٠ى زا ١َضاغُٝ

َٜط ظ٣ٚ٠ ن١ ب١ َٝٔ، نْٛه١ ٥ا٣ٚ ش ًَ َٝو ب١ خ١َيه٢ خ٪سلإ ٚ ب١ زْٚٝاف ب َٝٓٔ، ب٪٣٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ث١ٜاَ ناض٣ ز٠ٖ
َٜط ظ٣ٚ٠ ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٖ٪ناضا٣١ْ ن١ٚا  َٝٓا٢ْ ٥ا٣ٚ ش َٜه٢ خطاث١، ؾٝع١ًٕ ظ٩ض٣ ب١ناضٖ ١َ١٥ ١٥َٛؾط

َٜهه١ٚتري، ٬ٝ٥ ١٥ط١ض ب٪ س ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع١ ض َٝػتا ي١ط١ َٝه٢ ظ٩ض د١ْابت باغت نطز، ١ٖتا ت١ْا١ْت ٥ اَي١ت
َٜت، ب٪  َٞ بسض َٜو ي َٜت ن١ٚا برل َٜيا بسض َٝه٢ ٠َٛق١ت ض  َٝت، ب٪ ساَي١ت َٝه٢ غ١ضنا٣٠ٚ ٥اٚ ١ْب ْاناض ٖٝض ب١زًٜ
َٜه٢ ب١ َٛاغ١ؾات ١ْى ٠ٚنٛ ١٥ٚ برلا١ْ، ١٥ٚ برلا٣١ْ ن١ د١ْابت  غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ١٥ٜٚـ برل

 ّ٢َٝ ١٥ ١َُٝ 13ز٠َي ١َٜٓ، ١ٜع٢ٓ  ١ٖظاض برل٠، ٠ٚ١َْي٬ ١ْى ٥ َٝؿ٢ ْاظاْري ي١ نٛ ؾ١سػُإ ب٪ ١ْنطز٠ٚٚ، ١ٖض ث
٢َٝ زا٠ٚ، خ٪ ١٥ٜٚ ض٠ق١َا١ْف ت١قسٜط٣  ١ٖظاض برل  ١ٓ13، نْٛه١ ١٥َا١ْ ١٥ٚ برلا١ْ ْري ن١ سه١َٛت ي

َٝط ٣٠ْٛٝ ظٜاتط٣ ٥ٝعتُٝاز٣ ي١غ١ض برل٠، ١٥ٚدا  َٜت؟ ي١ ١ٖٚي َٞ ز٠زض َٝسا١ٜ  2111ب٪ن٢ ي ١ٖظاض برل٣ ت
َٝػتا ناضْان َٝػتا، ١َطيٛع١ٜ١نٝـ زاخطإٚ ض ٠ْي١  2111ات، ن١َذل ي١ ٥ َٝؿ٢ ٥ َٝػتا ث برل ناض ز٠نات، ١ْى ٥

َٝط ٥ٝعتُٝاز٣  َٝه٢ ظ٩ض٣ ٥ا٣ٚ ١ٖٚي َٝػتا ٥ٝـ ز٠ناتٔ، )َع ايعًِ( ب١ؾ َٜو ٥ ي١ سسٚز٣ ن١ْس ١ٖظاض برل
َٝو، َٝو، ٜإ ب٪  ي١غ١ض برل٠نا١ْ، ١٥َا١ْ برل٣ ؾ١خػري ناى زنت٪ض، ١ٜع٢ٓ ٢ٖ ٠ٚ١٥ ْري ب٪ ط١ض ٠ن ب٪ ن٪٫َْ

َٝه١ ٜإ ن١َذل ٜإ ظ٩ضتط، زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ٚ ١ْٖياٚا٣١ْ ن١  َٝذي، ض ٠ْي١ ٢ٖ َاَي َٝو ب١ناضب ن١ْس َاَي
َٜع  َٝت، ت١غطحيات٢ ب١ض  ٢َٝ ز٠ب َٜٝٛػتُإ ث ١َُٝ سيإ ظاْٝبا ث ْطٚإ، ؾٝع١ًٕ ؾ١ٖاز١ٜ٠ن٢ ٥ٝػتؿاض٣ خ٪ظط١ ٥
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َٝجطغطا٣ٚ ) َِٜٓ ي١ب١ضز٢َ٠ د١ْابتإ ٚ،  ( يWHO١ناى ستُس س٣١َ١ ي نٛضزغتإ، ١َ١٥ ْاٜٚؿ٢ ز
َٜت٠ٚ١ ب١ ١ٖض ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ن١ ي١نات٢ غ١ضزا٢ْ خ٪٣ زٚا٣ غ١ض١َٖيسا٢ْ  ز٠تٛأْ ََٛه١ٓٝ ت٥١هٝسٜـ بهط
١٥ّ ث١تا٣ غهه١ْٚٛ، ب٪ ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ زٚنإ ب١ سعٚض٣ ت٢ُٝ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ 

٢َٝ ب١زٚازان١ْٚٛنا٢ْ ١٥ٚإ ٚ غتاْس٠ضز٠نا٢ْ ١٥ٚإ غ١ضنا٣٠ٚ ثؿت ض اغت٢ نطز١ٜٓٚٚت ٠ٚ١، ن١ٚا ب١ث
 ٥ا٠ٚن١ غ١َ٫١ت١ ٚ، ب١ ثط٩ش١ٜ٠ن٢ ظ٩ض باؾٝـ ٠ٚغؿ٢ نطز١ٜ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚ َٜع ز. ض  غت٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٞ َٝت ٥ٝع٢ْ٬ به١ٕ، ز٠ب َِٝ ْاخ٪ف بٛٚ ْاضزَٚٚا١ْ ب٪ ب١غساز، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ٜاغا١ٜ ٚتٝإ ْاب َٔ خ٪ؾِ ث
َٝٔ ؾ١ن١، نْٛه١ ١َ١٥ ) َٝت ٥international health regulationٝع٬ْٝؿ٢ به١ٕ بًَ ( قا١ْْٛ ٚ، ز٠ب

(WHOَٝت ب َٞ ٥اطازاض به٠ٚ١ْ١ ٚ، ز٠ب َٝطٕ ب٪ قاٖرل٠، ن١ َٛخت١ب١ض٣ )(ـ٢ ي ( ي٣َٚ١ ١WHOغسا بٝٓ
١َُٝ ١ٖتا ٥ٝ صي١َْٚٛإ  07صي١ْٚٛ ن١ ت١ْٗا  717صي١َْٚٛإ ي١ٚ ض٩ش٠ٚ٠ نطز٠ٚٚ،  717ػتا ١ٜ١ٖ، ٥

١َُٝ نُٝإ ٚت٠ٚٛ ١٥ٚاْٝـ  07ْاضز٠ٚٚ ب٪ ب١غساز،  صي١ْٚٛن١ف ٣َٚٛ١ٖ ب١ َٛتابك٢ ٖات٠ٚٛت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ٥
َٝه٢ قٛضؽ ١ْٝ ي١ثٝػا١ٜٝ، ظ٩ضداض ؾ١سػ١ن١ ي١ ٥ا٣ٚ  ٠ٚ١٥ٜإ ٚت٠ٚٛ، نْٛه١ خ٪٣ ؾ١سػ١ن١ ؾ١سػ

َُٝا٢ْ تٛا١ْٜٛٝت٢ ي١ ٥اٜٚـ زا زضٚغت٢ به١ ٚ، ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ ٠ٚبا ١ْٝ  َٝت، ن١ ق١س٣١ غً قٛضؽ ز٠ب
َٝت٠ٚ١، ١ٖتا ي١ ١٥ْؿ٠ٚ١ًْع٣٠ باَيٓس٠ ٚ ب١ضاظ زا ١٥ٚإ تٛاْٜٝٛا١ْ ) َُٝا٢ْ بب ( h5n1( )h1n1ضٚٚب١ض ٣ٚٚ غً

١َٜٓنا٢ْ ظاٜط٩غ َٝٓٔ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٔ زَيٓٝاتإ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ٚ دٝٗاظا٣١ْ ن١ ي١ ؾٛ ١ن١ ن٪ض٠ن٣١ ز٠ضبٗ
َٝط زا ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ي١ٚا٢ْ ب١غسا باؾذل ١ْبٔ ٠ٚنٛ ١٥ٚأْ، ظ٩ض  َٝري ١ٖٚي ًَ َُٝا٢ْ ٚ زٖ٪ى ٚ ب ق١س٣١ غً

 غٛثاغت ز٠ن١ّ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضَٛٚ.ضاظاٚ خإ ؾ١
َٜع ضاظاٚ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٚي٬ َٓٝـ ١َٖإ ثطغٝاض٣ ث١ضي١َاْتاض ط١ؾ١ خإ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١َ١، ب٪٣٠ٚ١٥ زٚاتط ب٪ بعاْري ١٥ٚ 
َٝٛاظ٣ ْاضز٢ْ ثطغٝاضٚ ت١سسٜس نطز٢ْ ن١غ١نإ.  ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َِٝ ٚتٔ ؾ١ضسِ  َٜٓس١َٚٚت٠ٚ١، ١ٖض َٔ ث ٢َٝ قا١ُٝ٥ن١ خٛ نطز ٠ٚ١٥تا قا١ُٝ٥ن١ّ ي١ب١ضز٠غت١، ب١ث
٢َٝ شَاض٣٠ ؾطانػٝ٪١ْنا١ْ، ؾ١ضَٛٚ. َٜهٝؿٝإ ١ٜى ١ٜنٝؿٝإ، زٚٚ ٥ٝذل ب١ث َٝو داض  ؾطانػٝ٪ْ

َٜع ضاظاٚ ستُٛز:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعامن نطز٠ٚٚ، ظ َٜهٞ زٚٚباض١ٜ٠، ب٪١ٜ َٔ زٚٚباض٣٠ زٜاض٠ ١٥ٚ ثطغٝاضا٣١ْ ٥اضاغت٣١ ١ٖضزٚٚ ب١ض  ٩ض
َٝه٢ ض٩شْا١َٚا٢ْ زا ٥اؾهطا٣ نطز، ن١  َٝسٚاْ َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ي١ ي ْان٠ٚ١َ١، ثطغٝاض٣ ١ٜن١َِ ب١ض 
َٝهسا ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ  َٜعٜإ ب٪َإ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١، ن٪ٕ ي١ نات َٜط ن٪ْذل ٩ٍ زا١ٜ، ١٥ط١ض ب١ض  َٝو ي١ش ١َٖٛٚ ؾت

َٝؿتا ظ٩ض ب٠ٚ٬َ ٚض٩ش ب١ض٩ش ي١  َٝهسا ز٠بٝٓري ٖ ب٬َٚب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ظٜاز بٕٛٚ زا١ٜ، ز٠ثطغري ناّ ن٪ْذل ٩ٍ؟ ي١ نات
ٍَ ١ْخ٪ؾد١نا٢ْ تط زا ناض٠غ١ضٜإ  ٢َٜٓ تاٜب١تٝإ ب٪ دٝا١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ت١ْٗا ي١ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْى ي١ط١ ؾٛ

١ََِٝٝ ١ٖض غ١باض٠ت ب١ ز٠ضَإ  َٝط ٚ ب٪ ز٠ن١ٜٔ، ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ زٚٚباض٣٠ ْان٠ٚ١َ١، ثطغٝاض٣ غ ٚ ٥اَ
َٜٝٛػت١، ب٪ ضٚٚب١ض ٚٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ  ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ ٥اٜا ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ضَإ ٚ ن١ٍ ٚ  ن١ٍ ٚ ث١زي ث
َٜع٣  َٜٝٛػت٢ ١ٜ١ٖ؟ زٜاض٠ ٢َ٫َ٠ٚ ٣١َ١٥ زا٠ٚ١ٜ، ب٫َ١ّ َٔ ١َب١غتِ ي١ٚ ثطغٝاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ض  ث١زي ث

َٜ َٝسا ي١غ١ض٠تا٣ قػ١نا٢ْ، ن١ ١٥ّ ضٚٚب١ض ٣ٚٚ ؾ١ض  ه٢ قٛضؽ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ب١تاٜب١ت٢ ي١ ض اط١ٜاْس٢ْ ٥اَاش٣٠ ث
 ،٠ٚ١َُٜ َٞ ٠ٚ١٥ ْا١ٜت١ باظاض ٣ ١ٖض َٝت٢ ن٪ْذل ٩ٍ ْا١ٜت١ باظاض ٠نا٠ٚ١ْ، ب١ب َٞ نٛاي ٠ٚ١٥ٟ ن١ نٝذل ز٠ضَإ ب
َٞ ب١ضْا١َ ٚ ب١ث١ي١ ٚ ي١  َٜت ب َٜت ٚ ْانط َٜصخا٢ْ١ٜ ز٠ٚ َٝه٢ زض َٝت٢ ن٪ْذل ٩يٝـ غذلاتٝذ١ٝت زٜاض٠ نٛاي

َٝهسا بط ٜا َٝو ١ْخ٪ؾدا٣١ْ غات َٝت ي١ زٚٚ ض٩ش٣ ض ابطزٚٚزا، ن٪١ََي َٜت، ٠ٚ١٥ْس٣٠ ظاْٝاضَإ ١ٖب َٞ بسض ض٣ ي
َٝت، ١ْخ٪ؾدا١ْنا٢ْ تطٜـ زاٚا٣ ٠ٚ١٥ٜإ نطز٠ٚٚ  َٝطا ١ٖب َُٝا٢ْ ١ْى ت١ْٗا ١ْخ٪ؾدا٣١ْ تاٜب١ت ب١ ن٪ي غً

َٝؿ٣١ ن٢َ١ ز٠ضَاْٝإ ١ٜ١ٖ ٚ، ي١ غ١ٜس٠ي١ٝناْٝـ  ن١ ٥ٝذل ز٠ضَإ ١َْا٠ٚ ي١ خ١غت١خا١ْناْٝإ، ن
 ٢َٝ َٜعٜإ ث َُٝا٢ْ، ب١ض  َٝؿ٣١ ن٢َ١ ز٠ضَاصيإ ١ٜ١ٖ ي١ غً ١َْا٠ٚ، ي١ ١َظخ١ض٠ناْٝـ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ن
َٝت٢  ٠َٛٝ بط ٜاض٣ ٠ٚ١٥تإ زا٠ٚ ٥ٝذل ب١ نٛاي َٜت ي١َ١ٚزٚا ي١ باظاض ٠نإ، ٚات١ ١٥ط١ض ٥ ضاط١ٜاْسٕٚٚ ن١ ٥ٝذل ز٠نط

َٝت، ٣١٥ ن٪ٕ بط ٜاض٣ ٠ٚ١٥ف ز٠ز٠ٕ  ي١ٖ١َإ ناتسا ز٠تٛأْ ي١ باظاض ٠ناْسا ز٠ضَإ بهط ٕ ٚ؟ ن٪ْذل ٩ٍ ب
َٝؿذل ي١  ثطغٝاض٣ نٛاض٠َِ ب١ؽ زٚٚباض١ٜ٠ٚ غ١باض٠ت ب١ ث٢ْ٬ ١ٖض زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ن١ بٛٚ، زٜاض٠ ث

َٜهِ ٠ٚضططت، غٛثاؽ.  ١َ٫َ٠ٚناْٝاْسا ٢َ٫َ٠ٚ ١ْٖس
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ط.ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜ
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ زا، ٥ٝٓؿار َٔ ب١ٚ  ض٩ش ب١ض٩ش ي١ ظٜاز بٕٛٚ زا ١ْٝ، ساَي١ت١نإ ن١ّ بٜٛٚت٠ٚ١ ٚ، َٔ ٥اَاش٠ؾِ ث
َٝٓر ؾ١ّ ٚ دَٛع١  َٝت، ن١ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ن١ّ ي١ ١َ١٥ي١ّ ث١ْا ب١خٛا ي١ ث َٝت٠ٚ١ ١ٖتا ٠ٜٚع١ن١ ١ْداشيإ ب ب

َٞ، ١٥َط ٩ ي١  ١ًَ َٛخت١ب١ض١ٜناْٝـ ٚا ز٠َي % ث٪ظ٠تٝغ ب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ي١ٚ غاَج٣١ْ٬َ ن١ ٠ٚضَإ 12:5غاَج
%، ض٩ش٣ ١ٜن١ّ ت١قطٜب١ٕ ي١ غ١زا ؾ١غت ٚ ١٥ٚا١ْ ب٠ٚٛ ١َ١٥ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ َٔ ٖٝض 12:5ططت٠ٚٛ ي١ 

١َٓٝط١ٜؿت٠ٚٛ ن١ ز٠ضَإ ي١ خ١غت١خا١ْنإ ن١ّ بٜٛٚ َٜهِ ث َٝه١ خ١ب١ض َٜعإ ١َ١٥ ؾت ت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب١ض 
َٞ ٠ٚنٛ  َٝه١ خ١َيو ز٠َي ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ًَٝ٪١ْٖا ز٫٩ض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ب١ قاظاصت٢ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ١َ١٥ تٝذاض٠ت
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َٜٓت٢ ٠ٚ١٥ ز٠زات َٔ  َٝه١، ن٢َ طط َٝط ي٠ٚ١ف َٛضبٝح تط٠، ١َ١٥ تٝذاض٠ت ١ْٚت ٚ ْاظامن غ٬ٝح ٚا١ٜ، ١ْخ
 َٞ َِٝ ز٠ضَإ ب ًَ َٜٓت٢ ٠ٚ١٥ ز٠زات؟ ن١ؽ ٥ُٝعا٣ به١ّ ب َٝت١ ؾاض٠نا٢ْ نٛضزغتا٠ٚ١ْ؟، ن١ؽ طط َٝت٢ ب نٛاي

َٝؿتت ز٠ضَإ  َٝٔ نان١ ب٪ ٖ ز٠تٛا٢َْ ب١ ٜاغاٜٞ غب٢َٜٓ١ خ٪تإ باْيِ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ١َسه١َ١ّ ز٠ن١ٕ ز٠َي
َٝت ن٪َجاْٝا٣ ؾ١ض٢َ َٜيا ْاز٠ّ، َٔ نِٝ ٚت٠ٚٛ ٚت١َٚٛ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝى ض  َٝت، َٔ ب١ ٖٝض ؾ َٝت٢ ب َٞ نٛاي  ب١ب

َٝت ١َظخ١ض ز٠ضَإ  َٝط ْاب َِٝٓ، ١ْخ َٝط َٔ ١َظخ١ضّ ز٠نِ ز٠ضَإ ز٠ٖ َُٝا٢ْ، ز٠َي٢َ ١ْخ َٝت، ي١ غً ب
 َٞ َٝت، ٥ َٓٝ َٝت ب١ ي٪ض٣ ز٠ٜٗ َٝت ١٥ٚ ز٠ن َٓٝ َٝت، ٚت١َٚٛ ب١ ب١ض از بٝٗ َٓٝ َٞ ن٪َجاْٝا ز٠ضَإ بٗ َٝت، ز٠ب َٓٝ بٗ

٢َٓٝ ؾ١سػ٢ ب١غسات ت، ٚت١َٚٛ ١٥ط١ضْابٝ َٝ ي١ ب١غسات ز٠ٜٗ َٞ ب َٝت ث َٞ ١ْٝ، ز٠ب ت، ؾ١سػٞ ب١غساؾ٢ ث
َٝت، ٠َٛق١ضٜـ ١ْٝ، ٥اخ١ض ْاتٛامن، خ٪  َٝت، َٛغ١د١يٝـ ١ْٝ، ق١ٜٓان١ ٠َٛق١ض ب ز٠ضَا١ْن١ َٛغ١د١ٍ ب
َِٝ بط ٩ نان١ ن٢ ز٠ن٣١ بٝه١، ؾ١ضٜه١ٜ١نُإ  ًَ َٔ ْاتٛامن ت١ْسضٚغت٢ ٖا٫َٚٚتٝإ، خ٪ ْاتٛامن ب١ خ١َيو ب

َٝٓا٠ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ب١ضٜتا٢ْ، ز٠ َٝت، ب١ض اغت٢ َٓٝـ ٖ َٝٔ نان١ ٠ٚضٕ با ز٠ضَإ ؾ١سؼ به١ٜٔ ن١ؽ ْاٖ َي
َٝت٢   َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ناّ ز٠ضَا١ْ؟ ز٠ضَا٢ْ نٛاي َُٝا٢ْ ن١ّ ب َِٝ ب١َي٢َ ٚا١ٜ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠ضَإ ي١ غً ًَ ١َ١٥ ب

َٝط٠ ب١ؽ ثعٜؿه٢ ز٠ضَاْػاظ ْ َٝت ثعٜؿه٢ ز٠ضَاْػاظ بٝهات، ي اٜهات، خطاخ، نان١ ز٠ضَا١ْ باظضطا١ْٝن١ ز٠ب
َٝٓا٠ٚ ٠ٚنٛ زٜه٪ض، َاْي٢  َٝه٢ ٖ َٝو ز٠غت٢ زا٠ٚت١ ز٠ضَإ، ن٪َجاْٝا١ٜن٢ زاْا٠ٚٚ ثعٜؿه  ١ٖ0211َٛٚ ن١غ

٠َٛٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ  َٝت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٥ َٝت َٔ ن٢ ز٠ن١ّ، ٥اخ١ض ٚا ْاب َٝت ٠َٚي٬ س١قت ١ْب ز٫٩ض٣ ز٠زات٢َ ز٠َي
١َُٝ تا ض از١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ب١ض اغت٢ ثؿتيرل٣ ١ْٖيا٠ٚنا٢ْ َٔ به١ٕ، ثؿتيرل٣ ١ْٖيا ٠ٚنا٢ْ سه١َٛت به١ٕ ٚ، ٥

 ١َُٝ  ١ْ01ٚع ثاضاغٝت٪غيإ ب٪ن١ٝ؟ با  ١ْ011ٚع ثاضاغٝت٪غيإ ١ٜ١ٖ،  011ز٠ضَاصيإ ن١ّ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ٥
َٝت،  َٝت، ب٫َ١ّ َٛغ١د١ٍ ب َٝهُإ ١ٖب َٜو ٚ ث ١ْٚع ١٥ْيت باٜ٪تٝو ١٥َ٪نػًُٝإ ١ٜ١ٖ، خ٪  ١ْ011ٚع٢ ض

َٝت، ٣٠ٚ١٥  ٠ٚ١٥01 ن١ّ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ي١ٚا١ٜ١ْ ١َغ١ي١ٕ ٣٠ٚ١٥ ن١ ن١ّ ب٠ٚٛت٠ٚ١  ١ْٚع ١٥َ٪نػٌٝ ب
َٝت٢  ١َُٝ داضإ ي١ نٛاي َٝؿ١ بري ز٠ضَا٢ْ غ١ض ٠تا١ْٝ، ب١َي٢َ ٚا١ٜ ز٠ضَا٢ْ غ١ض ٠تا٢ْ ٥ ي١ٚا١ٜ١ْ تٛٚؾ٢ ن
َٝػتا ٚضز٠ ٚضز٠ خ١ضٜه١ ؾ١ضٜهات ٚ ٠ٚنٛ  َٝٓري، ٠ٚ١٥ ٥ ن٪ْذل ٩ٍ ٥ُٝها١ْٝت٢ ٠ٚ١٥َإ ١ْب٠ٚٛ بٝٗ

َٝٔ نان١ ١٥غ َٝؿ٠ٚ١ ي١ نٛضزغتإ، ز٠َي ١َٜٓ ث ذلاظٜٓٝها، ٠ٚنٛ غآٜ٪ظ٢، ٠ٚنٛ ْ٪ظاضتؼ، ٠ٚنٛ با١ٜض ٚضز٠ ٚضز٠ ز
َٝػتا ١ٖب٠ٚٛ  َٝٓري، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ؾ١ضٜهاتا٣١ْ ١ٖتا ٥ َٜري ٠ٚناي١ت ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ با ز٠ضَا٢ْ ض٠غ١ٕ ب ١َُٝ ز ٥

َٝهت ز٠زات٢َ  ظ٩ضب٣١ ض٠غ١ٕ ١ْب٠ٚٛ، ١٥ق١ًَٕ ظ٩ضب٣١ ن٪َجاْٝانإ ز٠ضَإ ن١ ت٪ ز٠نط ٣ ي١ ١َع١ُي١ن١، ؾت
( َٔٝ ٢َٝ ز٠َي َٞ ١ْٝ، ٣١٥ ي١  (method of analysisث َٜت؟ ٖٝه٢ ٠ٚ١٥ٜإ ث ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ ت١سًٌٝ ز٠نط

َٝت بعاْري ي١ ن٣َٛ نط ٜٛتا١ْ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ب١ ز٠ضَإ ٚ ن١ٍ ٚ ث١زي  ن٣َٛ نط ٜٛتا١ْ ١٥ّ ز٠ضَا١ْ؟ ْاب
َٜٝٛػتُإ ب١َي٢َ ١ٜ١ٖ، ؾٛ َٜت ١ْٖا٣ٚ ث ٢َٝ ز٠ٚتط َُٜٓإ ١ٜ١ٖ ث َٜو ؾٛ َٜٔ زاْسضا٠ٚ ١ْٖس َٜٔ زاْسضا٠ٚ، ب١َي٢َ ؾٛ

َٝه٢ ن١ث١، ١ٜع٢ٓ  َٜٓ ١َٜٓن١ ؾٛ َٝطناض٣ ٚ، ؾٛ َُٝإ باف بٛٚ بٝب١ٜٓ١ قات٢ ١ٜن٢َ١ ؾ ؾطٜان١ٚتٔ، ب٫َ١ّ ث
َٝهٝؿ٢ ب٪ ت١ َٜباظ ت١غطحي ١َٜٓن١ٜإ ز٠ٜٛ، ٚابعامن زنت٪ض ض َٜباظ ٚ بطاز٠ضإ ؾٛ ي١ؾعٜ٪٢ْ ط١زي زنت٪ض ض

َٝه٢ خع١َتيٛظاض٣ باف زا١ٜ، ٠ٚ١٥ ب١ ٥ٝعذلاؾ٢ ناى زنت٪ض، ٠ٚ١٥ٟ  ١َٜٓن١ ي١ ٥اغت نٛضزغتإ ْاضز ٚت٢ ؾٛ
 تطٜـ ظ٩ض غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜباظ ب١خٛا٣ ظ٩ض َٛزاخ١ي١ نطا بطا٣ خ٪ّ، ز٠ ؾ١ضَٛٚ. َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ، ضاظاٚ خإ؟ زنت٪ض ض  ت
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜٓ ١ْنطز٠ٚٚ، َٔ باغ٢  ١ٜ٠َٛٝ ١ْٝ، َٔ باغ٢ ؾٛ ١٥ٚ ت١غطحي٣١ ن١ ناى زنت٪ض باغ٢ ز٠نات ب١ٚ ؾ
١َُٝ دٝاَإ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ١َٚظٚع٢ ثطٜع١ٜؿٔ ٚ  ناض٠غ١ضنطزمن نطز٠ٚٚ، ي١ ضاث٪ضت١ن١ؾسا ٠ٚنٛ يٝص١ْ ٥

َٝػتا ن١َذل٠ ي١ ض٩ش٠نا٢ْ ٠ٚ١٥ٍ، ١َٚظٚع٢ ناض٠غ١ضنطزٕ،  َٜص٣٠ َطزٕ ٥ َِٝ ن١ ض  َٔ ْاتٛامن ١٥ٚ ض اغت١ٝ ١َْي
َٜٝٛػت زا١ٜ، نْٛه١  ١َٜٓن١ ي١ ٥اغت٢ ث ن١ؽ ي١ْاٚ ١ٜى شٚٚضزا١ٜ ب٪ ١ْخ٪ؾ١ٝى  6ب١ؽ ١ّْ ٚت٠ٚٛ ن١ ؾٛ

َٝت٠ٚ١، ٥اٜا  ١ًَٕ ١٥ّ ْ 6ن١ ب٬َٚ ز٠ب َٜٝٛػت زا١ٜ؟ ٚ، ١٥ق ١خ٪ؾدا١ٜ١ْ ن١ؽ ي١ ١ٜى شٚٚضزا ي١ ٥اغت٢ ث
َٝػتا ١ْؾت١ضط١ض٣ ي١ٚ ١ْخ٪ؾدا١ٜ١ْ ضاطرلا٠ٚ ٚ، ي١ ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ  َٝؿ١ٜ١ن٢ تط٠ ٚ، ٥ ١ْخ٪ؾدا٣١ْ ن
َٝت ب٪ ١َ١٥، ناض٠غ١ضنطزٕ  َٝه٢ تاٜب١ت ١ٖب َٜٓ َٜٝٛػت١ ؾٛ ت١ْسضٚغتٝـ ت٥١هٝسَإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚ٠، ن١ ث

 دٝاٚاظ٠ ٚ ن١ضت٢ بٝٓاغاظ٣ ت١ْسضٚغت٢ زٚٚ ؾت٢ دٝاٚاظٕ.
َٜع ز.  اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ساد٢ ب٬ٍٝ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع اظيس غًُٝإ عبسار )ب٬ٍٝ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ثطغٝاضّ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ نطز٠ٚٚ، ثطغٝاض٣ ١ٜن١َِ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زٜاض٠ َٔ ي١  َٔ غ
َٜو ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٜ َٜعٜإ ١ْٖس َٝو ي١ ثطغٝاض٠نإ، ب٫َ١ّ َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ١ٖضن١ْس٠ ب١ض  إ زا٠ٚ، ي١ ب١ؾ

َٝت دٛامب زاٜت٠ٚ١، دٛامب ١ْزات٠ٚ١، ٠ٚى ي١ ثؿه١ٓٝٓ  ًَ َٝت ب ثطغٝاض٠ن١ ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض دٛاب٢ زا٠ٚ١ٜ ز٠تٛاْ
َٜت٠ٚ١ ب٪  َٝطا، ي١ نٛضزغتإ ز٠ط١ض  غ١ض٠تا١ٜٝنإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٖ٪ناض٣ غ١ض٠ن٢ تٛٚف بٕٛٚ ب١ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي

َٝػتا ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٠ٚ١٥ف ب١َيي١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥اٚ، تا  ٥
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنا٢ْ ٥اٚ، ب٪ صي١ْٚٛ ي١ ؾاض٩نه٣١ ضا١ْٝ ) ( ناض١َْس٣ ٥اٚ 597ططٜٓي٢ ت١ٚا٣ٚ ١ْزا٠ٚ ب١ ب١ض 

َٝػتا ١ْنطا١ْٚٚت١ ب ٍَ ططٜٓي٢ ١٥ٚ ٥ا٠ٚ ٚ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ناض١َْس٠ ن١ تا ٥ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢، ي١ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ي١ط١ ١ض 
٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ تط ١ٖٕ، ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ن١ ١ّٖ ؾ١ضَاْب١ضٜإ ن١َذل٠، ١ّٖ  َٝهسا ن١ْسٜٔ ب١ض  نات
َٜٝٛػت ططٜٓي٢ ْاز٠ٕ ب١ ٥اٚ؟  َٞ ١ْزضا٠ٚ، ٥اٜا ب٪ن٢ ٠ٚى ث ططٜٓٝيٝإ ن١َذل٠، ب٫َ١ّ ١٥ٚإ ططٜٓيٝإ ث

َٝهسا ٥اٚ غ١ضنا٣٠ٚ شٜا١ْ ٚ ب٠ٚٛت١ غ١ضنا٣٠ٚ  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ز٠ّٚٚ ظ٩ضب٣١ ي١نات ١ْخ٪ؾٝـ ي١ ١ٖض
َٜطاب١نإ، ؾاض٩نه١نا٢ْ ق٫َ١ زظ٣َ ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣، ضا١ْٝ ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣، زٚنإ ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣  ٥ا٣ٚ قٛضغ٢ ظ
َُٝا٢ْ، ن١  َٜت ب١ ٖا٫َٚٚتٝإ ي١ غً ١َٜٓ ْاٚ ز٠ضٜان٣١ زٚنا٠ٚ١ْ، زٚاداض ١َٖإ ٥اٚ ز٠زض ضاغت١ٚخ٪ ز٠ض ش

َٝؿ َٜت٠ٚ١، ١ّٖ ب٪ ٖا٫َٚٚتٝإ، ١َٖٝـ ب٪ ١٥ٚ ١َ١٥ف ط١ٚض٠تطٜٔ ن َٞ ز٠ن١ٚ ٣١ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ ي
َٝػتا ١٥ٚ  َٝط٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ب٪ن٢ تا ٥ طٝا٠ٚ١ًْضا٣١ْ ن١ ي١ْاٚ ١٥ٚ ز٠ضٜان١زا شٜإ ب١غ١ض ز٠ب١ٕ، ثطغٝاض٠ن١ ي
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َٜت ضاغت١ٚخ٪، ؾ١ضع٢ ب: ٍَ ب١ ٥ا٣ٚ ز٠ضٜان٣١ زٚنإ ز٠نط َٝه١ ٥اٜا ب٪ن٢  ٥ا٠ٚض ٩ٜا١ْتإ ي١ّ ؾاض٩نها١ْ ت
َٜط  َٜيا٣ ت١غؿ١ٝ )ثانهطز٠ٚ١ْ( ب٪ ٥ا٣ٚ ظ َٜت١ ْاٚ ز٠ضٜان٣١ زٚنا٠ٚ١ْ؟ ي١ ض  َٝـ ٣٠ٚ١٥ بط ش َٜت ث اب١نإ ْانط

َٝطا ب٪ ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ زٚنإ  َٜه٢ خ َٝؿ١ٜ١؟ ناض٠غ١ض َٝػتازا نٝتإ نطز٠ٚٚ ب٪ ناض٠غ١ض٣ ١٥ّ ن ٥اٜا ي١ ٥
١َّٝٝ غٝػت١ َٜه٢ غ١ض٠تا٢ٜ، ثطغٝاض٣ غ ٠َٟٛٝ ٠ٚى ناض٠غ١ض َٝػتا ب١ؾ ٢َ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٥اٚ ي١ نٛضزغتإ تا ٥

(coloration َٝه٢ ظ٩ض ن٪١ْ ت١ْٗا ي١ ٫َٚت١ زٚان١ٚت٠ٚٛنإ ناض٣ َٜت، ن١ ١َ١٥ف غٝػت١َ ( ز٠نط
َٝؿه١ٚتٛٚ، ب٪ غٝػت٢َ١ ثانهطز٣٠ٚ١ْ  َٜت، ٥اٜا نٝتإ نطز٠ٚٚ ب٪ ١٥صتاّ زا٢ْ غٝػت٢َ١ تاظ٠ ٚ ث َٝس٠نط ث

 (؟، غٛثاؽ. ٥ozoneا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، غٝػت٢َ١ )
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ب٫َ١ّ  ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١٥ٚ شَاض٣٠ ناض١َْسإ ي١ غٓٛٚض٣ ؾاض٩نه٣١ ضا١ْٝ زا ١ٜ١ٖ،
َٜع٠ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ن١ٚا ي١غ١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢، ١َ١٥ ٜاغا٣ ٠ٚظاض٠ت١ ٚ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض  ١ْب٠ٚٛت١ ب١ض 
َٜعطانإ  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ٥اٚٚ ٥ا٠ٚض ٩نإ ١ٜ١ٖ، ي١غ١ض ٥اغت٢ ثاض ٥اغت٢ ١َٖٛٚ نٛضزغتإ ١ٜى ب١ض 

َٝري ي ًَ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ١ٜ١ٖ، ي١غ١ض ٥اغت٢ ز٠ٚضٚب١ضٜـ با ب َُٝا٢ْ ب١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ غً َُٝا٢ْ ب١ض  ١ غً
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ غ١ضث١ضؾت٢ ١َٖٛٚ  َُٝا٢ْ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ب١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ غً ١ٜ١ٖ ٚ، ب١ض 
َٝطٜـ ٚ ي١  َُٝا٢ْ ز٠نات، ١ٖض٠ٚنٛ ن٪ٕ ي١ ١ٖٚي ؾ١ضَاْي١نا٢ْ ٥ا٣ٚ ق١ظاٚ ْاس١ٝنا٢ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ غً

ساَي١ت ٚا١ٜ، ١َ١٥ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ١ٖٜه١ي١ٝت٢ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١، زٚٚثات٢ زٖ٪نٝـ ٚ ي١ ط١ضَٝاْٝـ ب١ ع٢ٜٓ١ 
َٝو ي١ٚ  َٝسان٠ٚ١ْٚٛ ب١ ٜاغا٣ ٠ٚظاض٠ت زا به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜن ١َُٝ ي١ ب١ضْا١ََإ زا ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢ ث ز٠ن٠ٚ١َ١ ٥
َٝت ز٠غ٫َ١ت  ١َُٝ ؾٝع١ًٕ ٜإ ز٠ب َٝهطز، ن١ ٥ َٜع ناى ب٬ٍٝ ٥اَاش٣٠ ث خا١ْ٫َ ١ٜ٠ٚ١٥ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ض 

َٜو خب١ٜٔ، ن١ٚا ١٥َا١ْ ١َدبٛض٣ ١٥ٚ غٝػ١ًٝ َٛضاد١عا١ْ بب٠ٚ١ٓ، خ٪ٜإ ز٠غ٫َ١ت٢ ب ١ٜ٠َٛٝن٢ ٚا ض ١ؾ
٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚب١ض ١ْبٔ،  َٝه٢ ط١ٚض٣٠ ب١ضؾطاٚا٢ْ ٠ٚنٛ ضا١ْٝ َٛستاد٢ ب١ض  َٜٓ ٚاٜإ ١ٖب٢َ ي١ ؾٛ

٠َٜٛب١ َٜعطانإ ب١ض  َٝت ي١غ١ض ٥اغت٢ ثاض َٜٓري، ب١ ب٪ ١َٖٛٚ ناض٠ناْٝإ ٜإ ز٠ب ضا١ٜت٢ طؿت٢ زاسي١ظض
 ٍَ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ناض٠با ١ٜ١ٖ؟ ٢ٖ نؿتٛنا َٜو ٚا١ٜ، ب٪ن٢ ب١ض  س١قٝك١ت َٓٝـ ب٠ٚ١َ٫١ ٠ٚنٛ ثطغٝاض
َٝهسا ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚاْٝـ  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ٥اٚٚ ٥ا٠ٚض ٩ ١ْٝ؟ ي١ ساَي١ت ١ٜ١ٖ؟، ث١ض٠ٚضز٠ ١ٜ١ٖ؟، ب٪ ب١ض 

َٝذي ٥ٝؿ١نإ ض ٠ْي١ ن ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢، ظ٠ضٚض تط ب ََٛاتٝه١ٕٝ ز٠ب١ٓ ب١ض  َٛت َٜٓا١ْ ٥ َٝت، ١٥ٚ نات٢ ١٥ٚ ؾٛ ١َذل ١ْب
١َُٝ برل  َٝت، ٥ َٝري ظ٩ض ٥ٝؿطازَإ ١ْنطزب ًَ ١ٖضزٚٚ ٥ٝشتُٝاي١ن١ ي١ب١ضز٠غت زإ ت١ْا١ْت ١٥ط١ض ١ٜع٢ٓ با ب

ٍَ بٛ َٝه١ َٝؿ١نا٢ْ ٥اٜٚـ ت َٝٓا٢ْ ز٠غت١ٜ١ن٢ ٥اٜٚـ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ن َٝهٗ ٢ْٚ ب١ ي١ ث
َٜٝٛػت٢ ب١ ظٜاتط ت١ضنٝع ي١غ١ض  َٜت ثذل ث َٝؿ١نا٢ْ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١تاٜب١ت٢ ي١ٚ ٠ٚظعا١ْزا، ن١ ب٪َإ ز٠ضز٠ن١ٚ ن
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 َٞ نطز١ْ، ٥اٚٚ ٥ا٠ٚض ٩نإ ظٜاتط ي١ض ٣ٚٚ ١ٖٜه١ي١ٝت ٚ تٛاْا ٚ ز٠غ٫َ١ت ٚ ١َٖٛٚ ١َغ١ي١ٜ١ن١ ططٜٓي٢ ث
َٜ َٜت،  ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ٥اٚٚ ٥ا٠ٚ قٛض غا٣١ْ ن١ٚا ز٠ض ش ١ٓ ْاٚ ز٠ضٜان٣١ زٚنا٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض سيبٛضٕ بسض

 دٛاب١ن٣١ َٔ زٚٚباض١ٜ٠ ْاظامن ٥ٝذاظ٠ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ َٔ زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١َ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜط ٫َ٠ّٚ بس٠ٚ٠، ب٫َ١ّ ظٜاتط ْا، ؾ١ضَٛٚ.  ١٥ط١ض ٚتطا٠ٚ ٫َ٠َٚت زا٠ٚت٠ٚ١، ب١ زٚٚ ز
َٜع زَيؿاز ؾٗاب  ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت ٜاخٛز ن١ظ٩ضتط ب١سػ٢ )نً٪ض١ْ٠ٜؿٔ(  ١َُٝ ١٥ٚ غٝػت٣١َ١ ن١ٚا باؽ ز٠نط ١َّٝٝ، ٥ ز٠ضباض٣٠ ثطغٝاض٣ غ
َٝه١ ي١ ١ْٖيا٠ٚنإ، ١ٜع٢ٓ خ٪٣ ثط٩غ١ن١ ثط٩غ١ٜ١ن٢  َٜت، ت١بٝع٢ ٠ٚنٛ ع١ضظّ نطزٕ ٠ٚ١٥ ١ٜن ز٠نط

َٜص٠ َٜت )ثطٟ نً٪ض١ْ٠ٜؿٔ( ٣ٚ١٥ ٚات١ زٚٚضٚ زض ٢َٝ ز٠ٚتط َٝهسا ت١بٝع٢ ساَي١ت٢ ١ٜن١ّ ن١ ث ، ي١ ن١ْس ق٪ْاغ
َٜت، ٥ٝٓذا ث٪ي١ُٝض٣  َٝس٠نط َٝهطز٢ْ ت َٝه٢ نً٪ض ت َٝـ ٠ٚخت، ١ٜع٢ٓ غ١ض٠تا ق٪ْاغ َٝهطز٢ْ ث نً٪ض ت

ًَت ٚ ؾتا٣١ْ ن١ٚا ي١ْاٚ ٥ا٠ٚن١ زا َٜت، ن١ ٠ٚ١٥ ب٪ ١َٜري ٚ ب٪ ١ٜنيطت٢ٓ ١٥ٚ خ َٝس٠نط ١ٖٕ، ب٪٣٠ٚ١٥  ت
َٟ، ١٥ٚ نٛت٣١ْ٬ ن١ٚا ١ٜنس٠ططٕ  َٞ ز٠ٚتط َٜت١ غ١ض ١َضس١ي١ٜ١ن٢ تط ن١ ؾً٪ن١ٜؿ٢ٓ ث َٜت ٥ٝٓذا ز ١ٜى بيط
َٜت١ غ١ض ق٪ْاغ٢ ْٝؿذي، ن١ ي١زٚا٣ ١ٜنيطت٢ٓ  َٜت، ٥ٝٓذا ز َٞ ز َٝه٢ ٚا٣ ي ٠ٚنٛ نٛت١ٜ١ًن٢ ٥ٝػؿ١صت٢ ؾت

َٝو ب١ ٥ا٠ٚن١  ٍَ ١٥ٚ نٛت١ْ٬ ١َضس١ي١ٜ١ى ي١ س١ٚظ٠نإ غبٛت َٝت، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١٥ٚ َاززا٣١ْ ي١ط١ زا ز٠ب
َٜت َٝت، ٥ٝٓذا زٚا٣ ٠ٚ١٥ ؾًٝت١ض٠ٜؿٔ ز ن١ٚا ١٥ٚ َاززا٣١ْ ن١ ْٝؿتٕٛٚ ي١   ١ٜنذل٣ ١ٜنٝإ ططت٠ٚٛ بٓٝؿ

 ١َُٝ َٜت، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٜت ١٥ٚدا ١٥ٚ نً٪ض١ْ٠ٜؿ١ٓ ز ٠ٚ١َٜٓ، ٥ٝٓذا ن١ ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ز٠نط ٥ا٠ٚن١ دٝابهط
َٝػتا ١َب١غت١ ن١ باغ٢ َٝػتا، ٚات١ ع١َ١ي١ٝن١ ت١ْٗا  ٥ ٣١َُٝ ٥ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ّ ساَي١ت٣١ ٥

َٝه١ ي١  عٝباض٠ت ١ْٝ ي١ نً٪ض١ْ٠ٜؿٔ ٚ، ١ٓٝ٥َا غًٝػ١ٜ١ًٝى ثط٩غٝذ١ض٠ن١ ن١ ع١ضظّ نطزٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ١ٜن
َٜع ٥ا١ْٖط خاْ ١، ١ْٖيا٠ٚنإ، ١٥ّ ١َٚظٚع٣١ ٥٪ظ٩ْٝـ ن١ٚا تٝهطاض٣ ٜإ دٛاب٢ ٜإ ثطغٝاض٠ن٣١ ب١ض 

١َُٝ ب١ ١ْٖس٣ ١َٖيس٠ططٜٔ ٚ ي١ض ٣ٚٚ ع١َ١زي ٚ ي١ ض ٣ٚٚ نٛيؿ١ ٚ ي١ ض ٣ٚٚ ت١ق٠ٚ١ْٝٝ١ ٣َٚٛ١ٖ ب١ضاٚضز  ٥
َٝط٠ ١٥ٚ  َٜو ن١ ي َٝت١ ١ْٖياٚ َٝت، ١َ١٥ بب ز٠ن١ٜٔ ٚ، ب١َيهٛ ي١ ٥اٜٝٓس٠ ١٥ط١ض ؾٝع١ًٕ ن١ ١َ١٥ باؾذل ب

َٜت، غٛثاؽ.  ثط٩غ١ٜ١ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ؾ١ٚمن خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾ١ٚمن ستُس غطٜب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ نطز بٛٚ، ب٫َ١ّ  ي١ض اغتٝسا َٔ زٚٚ ثطغٝاضّ ٥اضاغت٣١ ب١ض 
 ١َ٫َ٠ٚنامن ٠ٚضططت٠ٚ١ ي١ خ٬ٝزي قػ١ ٚ باؽ ٚ َْٛاق١ؾ١ناْسا، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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 طَٛيٝعاض خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع طَٛيٝعاض قازض ازلاعٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣  َٞ ثطغٝاضّ ٥اضاغت٣١ ب١ض  َٜع٠نإ ز٠ن١ّ، َٔ غ َٝطٖات٢ٓ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ض  غ١ض٠تا ب١خ
٠َٜٛ غ١ضنا٣٠ٚ ت١ْسضٚغت٢ نطز بٛٚ، ب٫َ١ّ ثطغٝاض٣ ١ٜن١َِ ٫َ٠َِٚ ٠ٚضططت ٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ ي١ نٛ

ططت٠ٚٛ، ٥اٜا ٥ا٠ٚ ٜإ زاٚٚ ز٠ضَإ ٚ ب١غ١ضن٢ْٚٛ خ٪ضان١؟ ثطغٝاض٣ ز٠َِٚٚ ٥اٜا ١َٖا١ْٖيٝتإ ٠ٚى 
َٝهسا١ٜ؟ ب٪  ٍَ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تط ٠ٚنٛ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ ْاٚخ٪ ي١   ٥اغت ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ي١ط١

َٜيطتٔ ي١ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخ٪ َٝٔ ٠ٚظاض٠ت١نإ ض  ؾ١ٝنإ ٚ ثاى ض اططت٢ٓ شٜٓي١، نْٛه١ خ١َيه٢ ز٠َي
١َّٝٝ ٥اَاض٣ ت١ٚاٚ ي١ب١ض ز٠غت  ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنإ، ثطغٝاض٣ غ َٝجطغ٠ٚ١ٜٓٝإ ١ْٝ ب٪ خٛاض٣ٚٚ خ٪ٜإ ٚ ب١ض  ي

٢َٓٝ بس٠ ٠َٛٝ ز٠تٛأْ َعط َٝػتا َٓسا٫َْٝؿ٢ ططت٠ٚٛت٠ٚ١، ٥اٜا ٥ ٕ ب١ زا١ٜ ب٪ تٛٚف بٕٛٚ ب١ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ن١ ٥
َٜت؟ غٛثاؽ.  َٞ ز  خ١َيو ن١ ب١ّ ظٚٚا١ْ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝٝ ن٪تا٢ٜ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾا ض٠ٚا٢ْ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ، ب١َي٢َ ١َٖا١ْٖي٢ ت١ٚاَٚإ ١ٜ١ٖ، ي١ط١
 َٔٝ َِٝ ز٠َي َٜو ث َٝت ١َٖٛٚ زٚٚ غ١عات داض ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنا٢ْ خ٪سلإ ز٠ثطغ٠ٚ١ٓٝ، با٠ٚض تإ ١ٖب َٔ ي١ ب١ض 
٠َٜٛب١ضا١ٜت١نا٢ْ خ٪سلإ  ٍَ ب١ض  َٝه٢ باسلإ ي١ط١ ن١ْس زاخٌ ب٠ٚٛ ن١ْس ز٠ضن٠ٚٛ؟ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ت١ْػٝك

ٍَ ي١ٚ غٛابا٣١ْ ن١ ٠ٚضَإ ططت٠ٚٛ ي١ ١ٜ١ٖ، ت١ْٗا نٛاض  َٝػتا خ٪ف ب١ختا١ْ نٛاض َٓسا ٥ ٍَ َٓسا
َٝػتا غٛثاؽ ب٪  ٍَ ١ٜى زٚٚ ض٩ش ظٜاز٣ نطز، ب٫َ١ّ ٥ خ١غت١خا٣١ْ َٓسا٫َٕ تٛٚف بٕٛٚ ٚ، ١ْخ٪ؾ٢ َٓسا

َٝه٢ زَيد٪ف ن١ض٠ ٚ ٍَ ١ْٝ ن١ ٠ٚ١٥ )اذتُسر( ؾت َٞ ٖات٠ٚٛت٠ٚ١ ٚ، َطزصيإ ي١ َٓسا ، َٔ خٛا ٠ٚنٛ خ٪٣ ي
١َٝٓٝن٣١  َُٝإ باٚ ٚ، ٥اَاش٠ناْٝـ ١ْى َعط ٢َٓٝ ز٠ز٠ّ ب١ خ١َيو ن١ ٥ٝٓؿار ١٥ّ ١ٍٖ ٚ ١َ١٥ ٠ٜٚع١ ي َعط

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ.  َٔ ٚا ١٥ز٠ٕ ن١ ٥ٝذل ٚضز٠ ٚضز٠ ١ْخ٪ؾ١ن١ ب١ض٠ٚ خٛاض به
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ْغطٜٔ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْغطٜٔ طيا  :َضطؿ٢ٍ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، َٔ ١َ٫َ٠ٚنامن ٠ٚضططت٠ٚ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظٝإ خإ؟ ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ي١ض اغتٝسا ثطغٝاض٠نا٢ْ َٔ نٛ اض ثطغٝاض٠، زٚٚاْٝإ ز٠ن١ّ ٚ زٚٚ ب١ض 
َٜع، غ١باض٠ت ب١ ٥ا٣ٚ زٚنإ ٚ ١٥ٚ  ثطغٝاض٠ن٣١ تطّ ز٠ط٪ض ٠ٚ١َ ب١ غٝاغ٢ زٚٚ قػ٣١ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٣ ب١ض 
٢َٜ زٚنا٠ٚ١ْ قػ١ ٚ باغ٢ ظ٩ض نطا، ي١ض اغتٝسا ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ن٢ ١٥ٚ ثط٩ش٠  َٜت١ ظ ٥ا٠ٚض ٣١ٜ٩ ن١ ز٠ض ش

َٜت١ غ١ض ١٥ٚ ثط٩ش٣٠ ن١ ط١ٚض٣٠ نات٢ خ٪٣ ن١ ١٥صتاّ ز ضا، َؿٛض٣ ٠ٚ١٥ ١ْخٛضا ن١ ٥ا٠ٚض ٣٩ زٚنإ ١ْض ش
َٝهسا ب١ ًَٝاض٠ٖا، ب١ ًَٝ٪١ْٖا ز٫٩ض غ١ضف نطا٠ٚ ي١ٚ ثط٩ش١ٜ٠،  َُٝا٢ْ؟، ي١نات َٜت ب٪ غً َٝؿط َٞ ١َٖيس٠ن ٥ا٣ٚ ي

َُٝا٢ْ نٛاض نًٝ٪١َتط ز َٝهسا زٜعاٜري ب٪ ٥ا٠ٚض ٣٩ زٚنإ ب٪ خٛاض ثط٩ش٣٠ ٥ا٠ٚن٣١ غً َٝت، ٠ٚ١٥ ي١نات ٠ب
َٝهسا  َٝت، ٠ٚ١٥ ب٪ ١ْنطا٠ٚ؟ ن٢َ ن١َت١ضخ١َ١ ي١ٚ ١َغ١ي١ٜ١؟ ي١نات َٝس٠ن َٜه٢ ت ن١َذل ي١ ن١ْس ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض
١َُٝ ٠ٚنٛ ن١ْس ١٥ْساّ  َٝؿذل زا٠ٚت١ ٢ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض، ٥ ن١ ؾاض٠ٚا٢ْ زٚنإ زٜعا٢ٜٓٝ ١٥ٚ ثط٩ش٣٠ ث

َٝيان١ ٚ، ضاث٪ضتٝؿُإ ي١ٚ باض َٝو ن١ٜٓٚٛت١ د ٠ٚ١ٜ٠ ي١ ١َتطغ٢ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٟ زاٚت١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َاْ
١َٜٝن١  َٜت١ ظ ١َٝٝ ن٪ٕ ٥ا٠ٚض ٩ن١ ز٠ض ش ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ز٠ضؾ١ت ١ْبٛٚ ١٥طٝٓا َٔ غٝس١ٜن٢ ق٠ٛض ِٜ ث
َٜت ب٪ زٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ  َٝهسا نٛيؿ١ٜ١ن٢ ظ٩ض ن٢َ١ ز٠ٚ َُٝا٢ْ، ن١ ي١نات َٝت١ غ١ض ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ غً ٚ، زٚاداض ز٠ن

َٝسا َطز٠ٚٚ ٚ، ١٥ط١ض٣ َطز٢ْ  ي١ٚ ب٫َ١ ٚ ي١ٚ ١َُٝ قػ١ ي١غ١ض ث١تا١ٜى ز٠ن١ٜٔ ن١ خ١َيه٢ ت ب١ٜ٫َ١، ٥
َٝت٠ٚ١ ٚ، ١٥ّ باب١ت١ ي١ض اغتٝسا  خ١َيه٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ ٚ، ض٩شا١ْ غ١زإ ن١غٝـ ضٚٚب١ض ٣ٚٚ ناض٠غ١ض ز٠ب

َٝو ز َٜو ت َٝت، ١َ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥اغاٜٝؿ٢ ن٪١ٜ٫َ١َت٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، خ١ضٜه١ ٥اغاٜٝؿ٢ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ؾاض ٠ن
َُٝا٢ْ زا  َٝؿ١ن١ ي١ غً َٝت؟ َٔ ت١غ١ٚض ّ ٚا١ٜ َازاّ ن ٢َٝ ١َغ٦ٛي١ ٚ ٥ٝذطا١٥ت١نإ ن٪ٕ ز٠ب َٞ ي ن
َٝو ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َتُا١ْٚ  َٝؿ١ن١ ٥ا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥ا٠ٚ٠ٚ ١ٜ١ٖ ٚ، ي١ب١ض ساَي١ت نط ب٠ٚٛت٠ٚ١، َازاّ ن

َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت١ٝ ٠ٚ ١ٜ١ٖ ٚ، ١ٖض٠ٖٚا َا٣٠ٚ ز٠غت غٝك١ ب١ ١ٖضزٚٚ ب١ض 
َُٝا٢ْ  ٠َٜٛب١ض٣ ٥ا٣ٚ غً َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ض  َٝط٠زا ث ب١ناضبْٛٚٝؿٝإ ن١َ١، ١٥طٝٓا قػ٣١ تط ١٥نطا، ب٪١ٜ َٔ ي
َٜيا٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٠ٚ١ْٝ ناض ي١غ١ض ناض  َٝؿ١ٜ١، ي١ ض  َُٝا٢ْ ن١ ١َع٢ٓ ب١ّ ن ٠َٜٛب١ض٣ ؾاض٠ٚا٢ْ غً ٚ، ب١ض 

َٜت ي١ض اغ ٍَ ثطغٝاض٠نا٢ْ َٔ ٫بطزْٝإ بهط َٜٔ، ١َ١٥ ي١ثا تٝسا ٚ، ب٪٣٠ٚ١٥ غعا٣ ٜاغا٢ٜ خ٪ٜإ بسض
ٍَ ١٥ّ باب١ت١زا ١َتطغ١ٝن٢ نا٠ٚض  ٜٚـ ١ٜ١ٖ ١٥ٜٚـ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥ا٣ٚ ٚإ نطات١ضسٝـ ب٠ٚٛ، ي١ثا

َٝـ ١َغ١ي٣١ زٚنإ ٚ زضٚغت ب٢ْٚٛ  َٝه٢ ظ٩ض٠ ث ز٠ضب١ْسخيإ ٚ ب١ْسا٣ٚ ز٠ضب١ْسخيا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، غا٫َْ
َٜت١ ض ٚٚباض٣ ث١تا٣ ن َٜت ٚ، ٥ا٠ٚض ٩ٟ ز٠ضب١ْسخيإ ز٠ض ش َٝطا، ي١ ز٠ضب١ْسخيإ ١٥ّ باْي١ٚاظ٠ ز٠نط ٪ي

َٝت١ غ َٝيانا٢ْ تط،  ١ض با٠ْٚٛٚض ، ٥ا٠ٚض ٣٩ با٠ْٚٛٚضغرلٚا٠ٚ١ْٚ ز٠ن َٜت١ غ١ض ن٫١ض، ي١ ن٫١ض٠ٚ٠ ب٪ د ز٠ض ش
َٝت ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥َ َٟ ٚ، ث٢ْ٬ ب١ ث١ي١ ١ٖب َٝت َؿٛض٣ ١٥ّ باب١ت١ خبٛض َٝت٠ٚ١، ز٠ب َٝيا٣ تط زٚٚباض٠ ١ْب ١ ي١ د

َٝه٢ تط ن١  ٖاٚناضا٢ْ تط ن١ نٛٚ ب١ْٚٛ غ١ض ٥ا٣ٚ با٠ْٚٛٚض  بٝين بٜٛٚإ س١ٚظ٠ن١ ٚ ١٥ٚ باب١ت١ ن٪١ْ، خاَي
َٝط ٠ٚ١َ ب٪  َُٝا٠ٚ١ْٝ ١ٜ١ٖ، ز٠ٜي ٠َٜٛب١ض٣ ٥ا٣ٚ غً ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ت٥١هٝس نطز٠ٚ١ْ ي١غ١ض ناض ٫بطز٢ْ ب١ض 

َٝهسا تاْه٢  ١ٜى ساَي١ت ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ت٣ٛ ١َيٝو ي١ َا٣٠ٚ ض ابطزٚٚزا زضٚغت نطا، ي١ )نٔ ؾٝهٕٛ( ي١ ساَي١ت
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َٝو ي١ َاَي١نإ ٥اٚ بطز٢ْ، ن١ ز٠ضن١ٚت ١٥ٚ ؾاٜب١ض ث٬غ٣١ ن١ ب٪ تاْه١ٝن١ ب١ناض ٖات٠ٚٛ، ٢ٖ  ت١قٝٛ ب١ؾ
َٝيَٛ َٜت، ١َ١٥ ن٪َٝسٜا١ٜ ١َ١٥ ن١ٝ، ٥ٝذطا٥ات٢ نطا٠ٚ؟ ب َٞ زضٚغت بهط إ ْا ي١ٚ ٠ٚ١٥ ١ْٝ تاْه٢ ٥ا٣ٚ ي

َٜه٢  ًَِ ب٪ ثطغٝاض َٝ َٞ ز٠ٖ َٜت، َٔ زٚٚ ثطغٝاض٠ن٣١ تط ب١د باض٠ٚ١ٜ٠ ٖٝٛازاضّ ١٥ّ باب١تا١ْ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبيرل
َٜع  َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ب٪ّ زضٚغت بٛٚ، ب١ض  تط ن١ ي١ غٝاق٢ قػ٣١ ١ٖضزٚٚ ب١ض 

٢َٝ ؾشٛغات ي١ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْن١ ب اغ٢ نطز، ن١ ١٥ٚإ ١ْٜإ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١ ٚ، ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ب١ث
َٝٛإ ١ْز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١  َٝه٢ ظ٩ضَإ نٛضز١ٜن١سلإ باؾ١ ي١ْ َِٝ ٚا١ٜ ب١ؾ َٝت ١ْٝ، ث َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ز٠َي ب١ض 
ٚ ١ْٝ دٝاٚاظ١ٜن٢ س١قٝك٢ ١ٜ١ٖ ١ْى يٛغ٣ٚ١، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ ٫َ٠ٚػيإ بس٠ٚ١ْ٠ ب٪ ١٥ٚ باب١ت١، 

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ با  ٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ا٠ٚض ٩ٟ زٚنإ ب٪ن٢ ٚ ١ْنطا٠ٚ ٜاخٛز ٥ٝؿ٢ ي١غ١ض ١ْنطا٠ٚ؟ َٔ ض ٚٚمن نطز٠ٚ٠ 

١َُٝ ناض٠غ١ض٣ ب١ٓض ٠ت٢ ي١ خ٪٣ ز ١َُٝ ٥ ا ز٠بٝٓري، ن١ٚا غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚن١ بيٛاظ٠ٚ١ٜٓ، ي١بط ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥
َٜت ١ٖتا٠ٚنٛ ز٠طات١  ١ٖتا ١ٖتا٢َٜ خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ بري، ٥اٜا ١َتطغ٢ ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ض ٚٚباض٠ ن١ ي١ غ١ز٠ٚ٠ ز
١٥ْتٝه١ن١، َٛع١ض٠ظ٠ ب٪ ثٝؼ بٕٛٚ ٜاخٛز َٛع١ض٠ظ ١ْٝ ب٪ ثٝؼ بٕٛٚ، ١َتع٢َ١ ي١غ١ض زضٚغت نطا ٜإ 

َُٝا٢ْ، ي١ نا١ٜخ َٜعطا٣ غً َٝػتا ي١ ثاض ١َُٝ ظ٩ض ب١ض ٢ْٚٚ ٥اؾهطاَإ نطز ن١ٚا ٥ ا٣١ْ ي١غ١ض زضٚغت نطا، ٥
َٝه٢ ٥اٚ ض اغت١ٚخ٪ ي١ غ١ز٠ن٠ٚ١، ن١ٚا  ق٪ْاغ٢ زٜعاٜري ٚ ناضنطزْري، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ٚا غ١ضنا٣٠ٚ ١٥ٚ ن١ْاَي

ًَٝهاض٣١ٜ ن١ٚا ض ٚ ٖ ٚ١٥ ٍَ َٝهطز ي١ط١ ٢َٝ ١٥ٚ ؾ١سػا٣١ْ ٥اَاش٠٠ّ ث ٚمن نطز٠ٚ٠، ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ ن١ٚا ي١ ب١ث
١َُٝ ي١ بط ٣ ٣٠ٚ١٥  َٜٔ تط٠ ي١ٚ ٥ا٣٠ٚ ن١ٚا ز٠طات١ ٣٫ ١٥ْتٝه١ن١، ٥ غ١ز٠ن١ٜ١، ي١ ١٥ب غذلضي١ن١ٜ١ ظ٩ض خاٚ
١َٜٓ ثان١ن٠ٚ١  خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ بري ١٥ّ ١َغاض٠ ثاى به٠ٚ١ٜٓ١، خ١ضٜه٢ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ٚا ض اغت١ٚخ٪ ي١ ؾٛ

َٝٓري ب٪ ٣َٚ١٥، نْٛه١ َٝه٢ ٥اٚ ب َٜعإ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا باغهطا ي١ ثٝؼ  ن١ْاَي ١َتطغ١ٝن١ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْٝ ب١ض 
َٝري ٥ا٠ٚض  ًَ ٩ن١نإ، ب١َيهٛ ١َٚظٚع٢ ن١ّ ب٢ْٚٛ ٥ا٠ٚ، ١َٚظٚع٢ ؾ١ت زا٢ْٚ ٖٞ بٕٛٚ ٚ ٖات١ٓ غ١ض٣ با ب

َٜت٠ٚ١، ١٥ّ ١٥ط١ضا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ١ٖض  َٝسا ز٠طط  غ١ز٠ن١ٜ١، ١َٚظٚع٢ خٓها١ْ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا ساَي١ت٢ ٥ا٣ٚ ت
١َُٝ ناض ب١ضز٠ َٝػتا ٥ ١َُٝ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ تط ب٪ ١٥ْتٝه١ن١ ث١ٜسا ١ْن١ٜٔ، ن١ ٥ َٝت تا٠ٚنٛ ١٥ط١ض ٥ ٚاّ ز٠ب

١َُٝ ناى غا٫ض ٠ٚ١٥ س١زي د١ظضٟ تط٠ ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ي١ س١ي١ن٣١ تط، ن١ٚا  ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ، ب١ض ا٣ ٥
ظ٠ّ بس٠ َٔ با٠ٚض ْان١ّ خ١ضٜه٢ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ١َغاض٠ بري ب١ زضٚغت نطز٢ْ ٥ا٠ٚض ٩ ٚ ١٥ٚا١ْ، ٥ٝذا

َٝت، ي١غ١ض ناض١َْسا٢ْ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ض ٠ْي١ قاع٣١ ث١ضي١َإ  ٢َٜٓ سهّٛ زإ ب قاع٣١ ث١ضي١َإ ؾٛ
َٜٓسّ خٛاضز١ٜ، ب٫َ١ّ  َٝت ي١ َٔ ٠ٚنٛ ٠ٚظٜط، ن١ ي١ب١ضز٢َ٠ ث١ضي١َإ غٛ َٞ غ١ْس٣٠ٚ١ْ َتُا١ْ ب ٢َٜٓ ي ؾٛ

٢َٜٓ بط ٜاضزإ ١ْٝ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ب َٜت ٚ، ن١َت١ضخ١َٝ١ن٣١ ؾٛ َٜو بهط َٞ ٣٠ٚ١٥ ت١سكٝل ي١ ناض١َْس
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َٜت ن١ٚا َٔ زٚٚ باؾذلٜٔ ناض١َْس٣ غٓٛٚض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ  َٝط٠ٚ٠ زاٚا ي١ َٔ بهط َٜت، ي َٝٓط بػ١غي
ٍَ نطزٕٚٚ غ١ض٩ن٢ ؾاض٠ٚا٢ْ  َٜعا٣١ْ ن١ٚا ناضٜإ ي١ط١ َُٝا٢ْ ٚ، ١٥ٚ ب١ض  َٜعطا٣ غً ب١تاٜب١ت٢ ي١ غٓٛٚض٣ ثاض

َُٝاْ َُٝاْري ٚ، َٔ ب١ضثطغٝاضّ ب١ضاَب١ض ب١ٚ طٛت٣١ٓ خ٪ّ، ي١ خ١ّ خ٪ض٣ ٜإ غً ٠َٜٛب١ض٣ ٥ا٣ٚ غً ٢ ٚ ب١ض 
ي١ دس١ٜتٝإ ٜإ ي١ ٥ٝـ، ي١ ب١زٚازانْٛٚٝإ، ي١ زٜك١تٝإ، ي١ ؾاض٠ظاٜٝإ ٠ٚنٛ ١َْٖٛسٜػ٢ ناى 

َٜعّ ب٪ ب٪ن٢ْٚٛ ناى غا٫ ٍَ ض  ٠ٚ١َُٝ ي١ط١ ض، زاٚاناض١ٜن٢ ١َضؾٛظ٠ س١قٝك١ت١ٕ، ب٪١ٜ ١٥ّ زاٚاناض١ٜ ب٣٫١ ٥
١َُٝ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات١ ب١ ٥ٝذطا١٥ن٢ غ١يُٝٝـ ْاظاْري ٚ زضٚغتٝـ ١ْٝ ي١ قاع٣١ ث١ضي١َإ، نْٛه١ ١َ١٥  ٥ ٚ
١َُٝ سٛن٢ُ  ١ٜى ٫ن١ض٣٠ٚ٠ ١٥ّ ١َٖٛٚ ٠ٚظع١ ب١غ١ض زٚٚ ناض١َْس٣ ؾاض٠ٚا٢ْ زا  قاع٣١ زازطا ١ْٝ ٥

َٝط٠ٚ٠ بط ٜاضٜإ زا٠ٚ زاٚا٣ ٫زاْٝ َٝٓري ٚ، ي َٜع٣ بػ١ث َٝه٢ تط٣ ب١ض  إ به١ٜٔ ٚ، ناى غا٫ض ٚ ١ٖض ١٥ْساَ
َٜيا٣ زاٚاناض٣ طؿت٠ٚ١ٝ بهات، ١٥ّ ١َي١ؾا١ْ به١ٓ زازطا ٚ  ث١ضي١َإ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ت١سطٜه٢ ١٥ّ زاٚاٜا١ْ ي١ ض 
َٜه٢  َٝٓطا ن١َت١ضخ٢َ١ ؾ١خػ٢ ي١ ض ٣ٚٚ ظاْػت٢ ٜإ ي١ ض ٣ٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ ي١ ناض١َْس َٝو ن١ٚا غ١غي نات

١َُٝزا ١ٜ١ٖ َٜت ٥ ، ١٥ٚ نات ٢ًَ ١ََٖٛٚإ ي١ َٛٚ باضٜو تط٠ ب١ضاَب١ض ب١ ق١ظا، ب٫َ١ّ ١َ١٥ ي١ ق١ظا ز٠نط
١ْنٛ ب١ ت١ؾطٜع ي١ ٖ٪َي٢ ث١ضي١َإ، ٣٠ٚ١٥ تط٣ ن١ ١ْٝ ٜإ ١ْز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١ َٔ ١َب١غتِ ي١ ١ٜى ن١يُٝات 

َٝػتا٣١ْ ن١ٚا ١ْب١ْٚٛ ن١ٚا ١ْبٕٛٚ ٚ ١ْز٩ظ٠ٚ١ٜٓ، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖضزٚٚنُإ ن٪نري ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ ٚ ت
١َُٝ نٝؿا١ٜت ١ْبٛٚ بٔ ٚ، ١ٖض  َٝػت١نا٢ْ ٥ َٝٓطاٚ ١ْٝ، ي١غ١ض ١ٖب٢ْٚٛ ٥ٝٓذا ١٥ط١ض ت نطزَٚٚا١ْ ٖٝه٢ غ١غي
َٝت، ب١ض اغت٢ َٔ ْاتٛامن ١٥ٚ سٛن١ُ به١ّ ض ٠ْي١ ثذل ٠ٚنٛ  َٜه٢ تط َاب َٝػتا١ْؾسا ١٥ط١ض ٍَ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ت ي١ثا

٢َٝ ٢ًٖ١٥ ٥ٝدتكام ٚ َٛخت١ب١ضات ٚ ١٥ٚا ًَ ١ْ، ب٫َ١ّ َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا نطإٚ، ١٥ٚ ب
َٝت، ي١ ٥ا٣ٚ ثط٩ش٠ناْسا  َٝٓٔ ن١ٚا ي١ ٥ا٣ٚ ثط٩ش٠نإ زا ٠ٚ١٥ ١ٖب غاَج٣١ْ٬َ ن١ٚا ٠ٚضطرلإٚ ١٥ٚا١ْ ْاغ١غي

َٝت، َٜت َازز٣٠  ١٥ّ ث١تا١ٜ ١ٖب ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ تاْه٣١ٝ ن١ٚا ؾها٠ٚ، ت١بٝع٢ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ٚا ب١ناضز
(JRP ) َٜت ناى غا٫ض؟ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َازز١ٜ٠ن٢ ناْعا٢ٜ ١ْٝ ٚ ش٠ْط َٝٔ، ب٪ن٢ ب٪ تاْه٢ ب١ناضز َٞ ز٠َي ث

َٝهطز٢ْ  ١َٚاز٣ نً٪ض ٚ ١َٚاز٣ ت١عك٢ُٝ ت١ؾاعٍٛ  ٍَ ت َٝت، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ط١ َٓٝ َٜت، ش٠ْط ١َٖيٓاٖ ١َٖيٓاطط
َٝطا٢ٜ ْانات، غ١َ٫١ت٢ ق١س٢ ظ٩ض٠ ٚ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ٚا َازز١ٜ٠ن١ ب١ ٥اغاْذلٜـ ب١ َٜت ٚ، خ ز٠غت ز٠ن١ٚ

َٜت٢ ١٥ٚ  ٍَ تط٠، ب٪ ز٠غت ْٝؿإ نطز٢ْ ٖ٪ناض ٚ ب١ضثطغٝاض َٞ نطزْٝؿ٢ ي١ َازز٠نا٢ْ تط َٛؾ١ظ٠ َٝب١د د
٢ََٜٓ زٚا٣ ٠ْٛٝض ٩ ب١ َٔ ط١ٜؿتٕٛٚ، ١٥َا١ْ ثطغٝاض٣  َٜعإ زٚ تاْه١ٝ ؾها٠ٚ، ت١بٝع٢ ١٥ّ ثطغٝاضا١ْ ب١ض 

َٝطا ١ْٝ، َٔ س١قِ ١ٖبٛٚ ٢َ٫َ٠ٚ ١٥ٚ ثط غٝاضا١ْ ١ْز٠ٚ١َ٠، نْٛه١ باب١ت٢ زاْٝؿت٢ٓ  ١٥َط ٩ ي١غ١ض نٛي
٢ََٜٓ ؾ٠ٚ١ ب٠ٚٛ، ١٥َط ٩ن١ َٔ ٖات١َٚٛت١ قاع١ ت١سكٝل ي١ ؾهاْس٢ْ تاْه١ٝى  َٝطا ب٠ٚٛ ٚ، ي١ زٚ نٛي
َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ي١ّ باب١ت١ ز٠ن١ٜٔ  ١َُٝ ي َٜت، ب٫َ١ّ ناى غا٫ض زَيٓٝا ز٠ن١ّ ن١ ٥ َٜت، ١ْ ١ْتا٥ٝذ٢ ٠ٚضز٠طط ١ْز٠نط

َٜع ض ٕٚٚ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ت١ق١ٚض ن١ٕ ٣٠ٚ١٥ َٔ ب١ ١َٖي١ ٚ ز٠ض٥ ٣٠َٛٝ ب١ض  ١صتا١َن١ؾ٢ ب٪ د١ْابٝإ ٚ ب٪ ٥
 زا١ْنٛٚمب ٠ٚ١٥ْس٠ بٛٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٞ ١ْٝ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  َٜري ب١زٚاٜسا، ١٥ٚ ز٠َي ١َُٝ باؾذل ز٠ط١ض  َٜع ناى غا٫ض ١َْإ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ٥ ب١ض 

 ١َْإ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى غا٫ض.
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
َٝو ١ٜ١ٖ ن١  ١َُٝ باب١ت ٢َُٜ ٥ َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢، ي١ض اغتٝسا ي١ ١ٖض ١ٖضزٚٚ ب١ض 
َٝت١  َٝب١، ب٪١ٜ ١٥ّ ؾهػت١ ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ ن١ؽ ْان َٞ قاس َٝب١، ب٫َ١ّ ؾهػت ب َٞ غ١ضن١ٚتٔ ؾط٠ قاس ز٠َي

َٝت ظ٩ض ب١دس٣ تط َٜت٢ ٚ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ز٠ب َٜط باض٣ ب١ضثطغٝاض َٝسا  ش َٝػتا قػ٣١ ت ي١ٚ باب١ت٣١ ن١ ٥
َٝت، ب١َي٢َ ض ٩َي٢  َٜط٣ نطزٕ ٚ، ي١ ١َساغ١ب١ نطز٢ْ ز٠ظطا٣ ت١ْؿٝع٣ ببٝٓ ز٠ن١ٜٔ، ض ٩َي٢ خ٪٣ ي١ ناٚز
١َٜٓضٟ خ١َيه٢  ْٛ ٚ َٔٝ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْٚ، ١٥ضن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْ خ١شت٪ض٣ ٖا٫َٚٚتٝإ ب

َٝت ب١غ١ض دٝٗاظ َٝت ٠ٚنٛ ن٪ٕ ٣٫ نٛضزغتا١ْٚ، َٛضاقٝب ب ًَ َٝؿٓٝاض ٚ ض ٢٥٠ خ٪ؾ٢ ب ٣ ت١ْؿٝعٜؿ٠ٚ١ ٚ، ث
َٝه٢ ١َضؾٛظ٠، َٔ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ٚ ي١ ب١ضش٠ْٚس٣  َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ١٥ٚ ت١ضس١ ت١ضس ب١ض 
١َُٝ ٥ٝذطا٥ات به١ٜٔ، غعا٣  َٝه١ ي١ٚ ت١ضسا٣١ْ ن١ ٥ َُٝا٢ْ ٚ خ١َيه٢ نٛضزغتإ، ب٠ٚ١َ٫١ ١ٜن خ١َيه٢ غً

َٞ خ١َيه٢ ن١َت١ض َٝسا ب٠ٚٛ، ن َٝيَٛإ ١٥ٚ باب١ت١ ن١َت١ضخ٢َ١ ت خ١ّ بس٠ٜٔ ي١ٚ باب١ت١ٚ ي١ٚ بٛاض٠، ب
َٜٝٛػت١ ي١ ب١ضاَب١ض ن١َت١ضخ١َٝ١نإ، ي١  َٝسا٠ٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ث ١َغ٦ٛي١؟ ١٥ٚ سه١َٛت٣١ ن١ َٔ َتُا١ّْ ث

٠َٛٝ ١ٖضزٚٚنتإ زٚٚ ٠ٚظٜط٣ ٍَ ١ْبري ٚ، ب٪٣٠ٚ١٥ بتٛأْ ٥ ن١ؾ٥ٛٔ، زٚٚ  ب١ضاَب١ض ن٢َ َاغ١ٝنإ زٚٚ ز
َٝهت١ض٠ ظ٩ض ١ٖغتٝاض٠، ز٠تٛأْ ٥ٝذطا٥ات٢  خ١َيه٢ ط١صتٔ ٚ، َتُا٣١ْ خ١َيه٢ نٛضزغتاْتإ ١ٜ١ٖ ي١ّ زٚٚ غ
َٜٝٛػت ٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ تاْه١ٝ ؾها٠ٚن١ ١ٜ١ٖ، ن١ ؾها٠ٚ ب٪ ؾها٠ٚ؟ ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ثطغٝاض٠  ث

َٝطان٠ٚ١  ٍَ خ٪ٜسا ٫ؾا٣ٚ دس١ٜن١ٜ١، ي١زٚا٣ ٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ثطغٝاض ٚ ن٪ي ١ٜ١ٖ، ن١ ؾها٠ٚ ي١ط١
َٝطا ب٪ ٥اٚ ط١ض ا٠ٚ١ٜ، َٓٝـ  ٍَ ب٠ٚٛ، غ١ضنا٣٠ٚ ن٪ي َٝٓا٠ٚ، ب٢ٓ تاْه١ٝن١ ب١ ت١ب١قات ثط ٣ ثٝػ٢ ٚ خ٪ ٖ

 ت١ْٗا قػ١ّ ي١غ١ض ٥اٚ نطز٠ٚٚ، ي١غ١ض بٝبػ٢ ١ْنطز٠ٚٚ؟.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
 َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع ناى غا٫ض باغ٢ نطز ١َُٝ با٠ٚض َإ ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ب١َٓاٜا٣١ْ ن١ٚا ب١ض  ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ب١َٓا١ٜن٢ ٜاغا٢ٜ  ،٥

َٝت ) َِٝ املتِٗ بسئ ست٢ تجبت اداْت١ٜ١ٖ٘ ز٠َي َٜت َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠َي ١َُٝ ٥ٝػجات٢ (، ١ٜع٢ٓ ْانط ١ٖتا ٥
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١َُٝ ق١ضاض ي١غ١ض  َٜت ٥ َٝو ي١ّ ١َداي١زا ١ْن١ٜٔ، ْانط َٜو ٜإ ١ٖض ن١غ َٜو ٜإ نازٜط ن١َت١ضخ٢َ١ ناض١َْس
١َُٝ ١ْٝ، ق١تٝـ خ٪َإ ي١ خا٣١ْ  ٠ٚ١٥ بس٠ٜٔ، ن١ ب١ض اغت٢ َٔ زٚٚثات٢ ز٠ن١َ١ٚ ٖٝض زٚٚ زَي١ٝى ي٣٫١ ٥

َٜه٢ ن١َت١ َٝت ١َ١٥ ي١غ١ض زٜؿاع نطزٕ خٛا١ْ خٛاغت١ ي١ ناض١َْس ضخ١ّ زا ْاب٠ٚ١ٓٝٓٝ، ب٫َ١ّ ز٠ب
َٝهسا ي١ّ  ٍَ ١ٖض ن١غ َٝذي، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ٝذطا٥ات ي١ط١ َٜٝٛػت زاب َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ٚ ب١َيي٣١ ث ب١َٓا١ٜن٢ ي
َٝت، نْٛه١ بٝبػ٢ ْاظامن د١ْابت ١َعًَٛاتت ١ٜ١ٖ،  َٜذي، ٠َٚي٬ ب٪٣ ١ٜ١ٖ غ١ضنا٣٠ٚ بٝبػ٢ ب باب١ت١زا بهط

َٜ َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ َٔ ت١ق١ٚض  ز٠ن٣١ ض  َٝت؟ ١ٜع٢ٓ بٝبػ١ٝى ز٠ظا٢ْ ب١ض  ص٣٠ بٝبػ٢ ن١ْس٣ ٥اٚ ب
َٜص٣٠ ن١ْس٣ ٥ا٠ٚ؟ غ١ز٣ ٠ٚ١ْت٢ ظٜاتط٣ خٝاض ٥ا٠ٚ  َٜو ض  َٜو ي١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغتِٝ ثطغ٢ ٚمت خٝاض ض٩ش

َٜهٝـ َٝت، ََٛه١ٓٝ ي١ خٝاض َٜت ََٛه١ٓٝ ١٥ٚ ٥ا٠ٚ ي١ بٝبػ١ٝنٝـ زاب َٝٓط َٝط٠ ز٠ن َٝت،  ٚ، ١٥ّ خٝاض٠ ي زاب
َٜه٢ قاناؽ  َٝت، ََٛه١ٓٝ ي١ برل َٝت، ََٛه١ٓٝ ي١ غ١ضنا٣٠ٚ ب٪ض ١ٜى زا ب َٝه٢ ٥اٚ زا ب ًَ ََٛهٝٓٝؿ١ ي١ بت

َٝت ٠ٚى ١٥ٚا٣١ْ ن١ٚا باغِ نطزٕ، ب٫َ١ّ ي١ ثط٩ش٠نا٢ْ ٥ا٣ٚ ت١غؿ١ٝ نطاٚ زا١ْٝ، غٛثاؽ.  زاب
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٛٚ.ب١ؾطٜٔ خإ ؾ١ضَ
َٜع ب١ؾطٜٔ سػري خ١يٝؿ١:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ب١ ٥ٝذاظ٣٠ غ١ض٩نا١ٜت٢ َٔ ؾ١ف ثطغٝاضّ ١ٖبٛٚ، ب٫َ١ّ زٚاْٝإ ٫َ٠ّٚ  ب١ض 
َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا١ْٝ غ١باض٠ت  ١ََٝٝٝؿِ ب٪ ب١ض  زضا٠ٚت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ف ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ ٚ ز١َ٠ٚٚ، ثطغٝاض٣ غ

َٜه٢ ظ٩ضٜـ ب١ ط١ؾتٛط ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠َٚي١َ١ْس٠ ب١ ْاٚن١ٜ١ن٢ ط١ؾتٛطٛظاض٣ ظ٩ض، ط١ؾتٝاض ٛظاض، ١ٖض
َٜت ن١َت١ضخ٢َ١ ي١ ْاٚن١ ط١ؾتٛطٛظاض٠ن١  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ن١ٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ب١ز٣ ز٠نط ض ٚٚ ي١ ١ٖض

َٝسا ١ْٝ ٜإ ن١َ١، ب١ س١ق١ت ١ْبْٛٚ َٝت٢ ت َٜٔ، تٛاي َٜٝٛػت ْانط َٝت ي١ ْاٚن١ ظ٩ض ظ٩ض٠، خع١َت٢ ث ٢ تٛاي
َٝت١  ٖ٪٣  ط١ؾتٝاض١ٜنإ ٚ ي١ ْاٚن١ ٖا١ٖ١ٜٓٚٚاض٠نإ ٚا ز٠نات، ن١ غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚنإ ثٝؼ بٔ زٚاتط بب
طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١ْخ٪ؾ١ٝن١ ٚ خ١َيه٢ تٛٚؾ٢ ناض٠غات به١ٕ، ز٠ثطغِ ث٢ْ٬ٝ ٠ٚظاض٠ت ن١ٝ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠؟ ب٪ 

٣ ١ْبٔ ب١ غ١ضنا٣٠ٚ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١ْخ٪ؾ٢، خع١َت نطز٢ْ ظٜاتط ب١ ْاٚن١ ط١ؾتٝاض١ٜنإ ٚ، ب٪٠ٚ١٥
َٜه٢ تطّ ب٪ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت١ٝ، ن٢ ي١ ث٬ٕ ٚ ب١ضْا٣١َ ١٥ٚإ زا ١ٜ١ٖ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت؟ ب٪  ثطغٝاض
َٜت ي١  َٝؿيرل٣ بهط َٜو ن١ ث َٝت، ب١د٪ض ط٪ض ٢ٜٓ غٝػت٢َ١ ت١ْسضٚغت٢؟ ن١ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٖا٫َٚٚتٝإ زاب

َٜب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ د٪ض٠ ١ْخ٪ؾٝا١ْ  ١َٓٝٝ ٠ٚنٛ ٥اَاز٠غاظ١ٜى، ثطغٝاض ١َُٝ ب ه٢ تط ٠ٚ١٥ْس٣٠  ٥
َٝه٢ ظ٩ض باف ٚ ب١ضؾطاٚإ ١ٜ١ٖ ب٪ ناضٚنا٫ن١ٝنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢، تا  ض اط١ٜاْس١ْنا٠ٚ١ْ، ١َٖي١ُت
َٜت١  َٝه٢ ١٥ّ ١َٖي١ُت١ خبط َٞ ز٠ن١ٜٔ، ب٫َ١ّ باؾذل ١ْٝ ن١ ب١ؾ َٝيا٣ ز٠غت خ٪ؾ١ٝ، ز٠غت خ٪ؾٝإ ي َٝط٠ د ٥

َُٜٓا٢ٜ ٚ ن٪١ْٝت٢ خع١َ ت٢ ثط٩غ٣١ ٖ٪ؾٝاضنطز٣٠ٚ١ْ ٖا٫َٚٚتٝإ، غ١باض٠ت ب١ ٖ٪ؾٝاض٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ض 
َٝؿ١ن٢ ب٪ خ٪ثاضاغذي ي١ّ د٪ض٠ ١ْخ٪ؾٝا١ْ،  َٝه٢ ث خ٪ ثاضاغذي ي١ّ ١ْخ٪ؾٝا١ْ؟، زٜػا٠ٚ١ْ ٠ٚنٛ ؾت

َٜه٢ تط ٥اخرل ثطغٝاض ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١َٖٚيٝإ ١ْزا٠ٚ ن١ ٖاٚض ٣َ  ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ثطغٝاض ي١ط١



 241 

َٜع٣  َٝت ب٪ خ٪ ثاض َٜٓس٠ٚ١ْ، ن١ غ١ض٠تا١ٜى ب َٝٛ ثط٩ططا١َنا٢ْ خٛ ٍَ بس٠ٕ ٚا١ٜ١ْى خب١ْ١ ْ ث١ض٠ٚز٠زا، ١ٖٚ
٠َٜٛ ن٪١ََييا  ١َُٝ ز٠ظاْري ق٪ْاغ٢ ب١ٓض ٠ت٢ ١ٖغتٝاضتطٜٔ ٚ ْاغهذلٜٔ ق٪ْاغ١، ن١ ي١ٚ نطزٕ ي١ ١ْخ٪ؾ٢، ٥

٣١َٜٓ خ٪٣ بهات ١٥ٚإ نٝإ نطز٠ٚٚ ٚ َٝت ٚ ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ز٠تٛاْ َٝٝإ باؾ١ ي١ط١ ٠نٛ ٠ٚظاض٠ت؟، ث
َٜٓس٠ٚ١ْ ب٪ ق٪ْاغٞ ب١ٓض ٠ت٢، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت، ٚا١ٜ١ْى خبات١ ْاٚ ثط٩ططا٢َ خٛ  ب١ضْا١ٜ١َن٢ ٚا ١ٖب

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚ َٜع ز. ض  غت٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٓا١ٜٝناصيإ ب٪ ب٬َْٚان٠ٚ١ْ١،  َٝسا، ناضٚنا٫ن١ٝن١َإ ب٪ ب٬َٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ب٫َ١ّ ض  َٔ ٠ٚ١٥ٍ ٥اَاش٠ّ ث
َِٝ ي١ّ س١ٜ١ًَ١ ب١  ًَ َٞ ب َٝٓٔ ١ٖتا َٔ ١ٜى ؾتتإ ث ظ٩ضداض ١َٖٚي٢ ٠ٚ١٥سلإ زا٠ٚ، ٚتٜٛٚا١ْ خ١َيو ١َتطغ

تا َٔ ي١ ب١غساؾ٠ٚ١ ي٪١َ نطاّٚ ب٪ ط١ٚض٠ت نطز٠ٚٚ، ٚمت َٔ ْاتٛامن َٔ ٚتطا٠ٚ ط١ٚض٠ نطز٠ٚٚ، ١ٖ
 ٚ َِٝ ض اغت١ٝنإ ي١ خ١َيه٢ ٫َٚت١ن٣١ خ٪ّ بؿاض٠ٚ١َ، نْٛه١ َٔ ١٥ط١ض ط١ٚض٣٠ ١ْن١ّ ٚ ب١ خ١َيو ١َْي

َٝػتا زاْٝؿتبإ ي١دٝات٢ باغ٢ ض٩ش٣ ) َٝت، ي١ٚا١ٜ١ْ ٥ ( ن١ؽ زاخٌٝ به١ٜٔ ٚ باغ٢ ٥151اطاتإ ي١ خ٪تإ ب
َٞ ٜإ نٛاض ن١ؽ به١ٜٔ طٝا٢ْ ي١ ز٠غت زا٠ٚ، باغ٢ ١ٖظاض٠ٖا ن١زلإ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٣٠ٚ١٥ ن١  غ

َٝسا ١َغ١ي٣١ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠،  َٝٔ ط١ٚض٠تإ نطز٠ٚٚ، َٔ ٠ٚنٛ ٥اَاش٠ّ ث َٝػتاف نطزَٚٚا١ْ ز٠َي ٥
َٝط ز٠غتُإ ١ْخػت٠ٚٛت١ ْاٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ٚ٠، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ ١َُٝ ططٜٓيُإ نطز٠ٚٚ، زاٚاَإ ١ْخ

َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ن٪١ٜ٫َ١َتٝإ ب٪ ْاضزٜٚٚٔ ب٪ ت١زضٜب نطزٕ  نطز٠ٚٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ن١ ْعٜه٣١ ١ٖظاض تٛ
َٝسا ن١ ١٥ٚا١ْ بدي ب١ َٛغ١ق َٝٔ ب١ )ز٠ضغ٢ ١ٚ، ٥اَاش٠ؾِ ث ًَ َٜٓسْياناْسا، ز٠ضؽ ب ف ق١س٢ ي١ْاٚ خٛ
َٝ ًَ َٝػتا خ٪ثاضاغذي ٚ ز٠ضغ٢ ت١غكٝؿ٢ ق١س٢( ب َٜٓسناض٠نإ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ تا ٥ ٠ٚ١ٓ ب١ خ١َيو، ب١ خٛ

َٜٝٛػت٢ ب١ ) ( ًَٝ٪ٕ زٜٓاضا، ٚتٜٛٚا١ْ بٛزد١ ١ْٝ، ١ٜ٠ٚ١٥286 ن١ بٛزد٣١ ب٪ زابري ١ْنطا٠ٚ، ْعٜه٣١ ث
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٠ٚ١٥  غ١باض٠ت ب١ٚ ط٪ض اْهاضٜا٣١ْ ن١ نطزَٚٚا١ْ ي١ غٝػت٢َ١ ت١ْسضٚغت٢ ١٥ط١ض ب١ض 

َٝٓاٚ  َاْي١ ز٠ضَإ نطز٠ٚٚ س١ظ ز٠ن٣١ ب٪تإ باؽ ز٠ن١ّ. ١َ6ٚ ١٥ٚ ق١ضاضا٣١ْ بٛٚ ٖ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطا ز٠ن١ٜٔ. ١َُٝ باغ٢ ن٪ي ٥ 
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠ َٝه٢ ث َٜي َٞ غ١عات ناض َٝت، باؾ١ غ١ضناّٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.١٥ض٣َ ٠َٚي٬ غ  ن
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢/ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ َا١ٜ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ثطغٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ زٚٚ ثطغٝاض٣ ب١ؾطٜٔ خا٢ْ، ١٥ط١ض ب١ ١َٖي١ زا١ْنٛٚمب ٣٫ ٥
َٜع  َٝٓا٢ْ ١َٚاز٠ ٜاخٛز غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚن١ٜ١، ٣٠ٚ١٥ ط١ؾتٛطٛظاض ب١ض  ز٢َ٠ٚٚ ز٠َيآ ن١َت١ضخ٢َ١ ي١ ب١ناضٖ
َٜب١غت١نا٢ْ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ٢ٖ ؾاض ٚ ؾاض٩نه١نإ،  َٝػتا ي١ ث٢ْ٬ ٠ٚظاض٠ت ي١ طط غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ٥

َٝه٢ ت١بٝع٢ نا١َ ثط٩غ١ٜ١ن٢ تاظ١ٜ٠ ١٥ٚ ض٩ش٠ف  َٝؿتاف ي١ غ١ض٠تانا٢ْ زا١ٜ، ق٪ْاغ ٢َٝ نطز ٖ ٥اَاش٠ّ ث
َٝػتا ٥ٝشاي١ بٕٛٚ، ١٥ٚا٢ْ تط ي١ ب١ضْا١َ زإ  باؾ٢ بط ٠ٜٛ س١قٝك١ت١ٕ ت١قطٜب١ٕ ظ٩ضب٣١ ؾاض٠ ط١ٚض٠نإ ٥

َٜ ٍَ ١ٖض ن٪َجا١ْٝى ن١ٚا طط َٜب١غت٢ تاظ٠ ز٠ن١ٜٔ ي١ط١ َٜت، ١٥ٚ ض٩شا١ْ ٜاخٛز َاْيا١ْ طط ب١غت ز٠نط
ًَ َٝػتا ١َْتٝك١ با ب َٜت، ٥ َٞ ز٠نط َٜب١غت٢ ي َٜت١ غٓٛٚض٣ ١٥ٚ ؾاض٠ٚا٣١ْٝ ن١ طط َٝري غٝاس٣١ٝ ن١ٚا ز٠ن١ٚ

َٝه٢ زٜاضٜهطاٚ، غٓٛٚض٣ ؾاض٠ٚا١ْٝن٢ ب٪  َٜٓ َٜب١غتسا ٚات١ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ؾٛ ٍَ ١َٖإ طط ٠ٚ١٥ف ي١ط١
١َٜٓ ط١ؾتٝاض١ٜناْٝـ، ب٪٣٠ٚ١٥ ي١ٚ َٜب١غت١ن١، َٛيع١َ٠ ب١ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ؾٛ َٝت ب٪ طط ق١ظ١ٜ  ز٠ضز٠ن

٢َٜٓ ن٪نطز٠ٚ١ْٚ َٛعاي١د١ نطز٢ْ ثاسلا٠ٚنا٢ْ  َٝذي ٚ، زٚٚضخػت٣٠ٚ١ٓ غ١ضنا٠ٚنإ ٜاخٛز ؾٛ ض ظطاضَإ ب
َٝه١ ي١ ت١عًُٝات٢ عكٛز٠نإ ٚ،  ٌَ ٚ خاؾان١ن١، زٚٚضخػت٠ٚ١ٓ ي١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ، ١َ١٥ ١ٖض خ٪٣ ١ٜن ظب

َٝت، ١٥ّ َٝت ١٥ّ َٛعاي١داتا١ْ ي١ ْعٜو غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥ا٠ٚ٠ٚ ب َٝه٢  ْاب َٝؿٔ ٚ، ي١ ب١ؾ زٚٚ ١ْٖيا٠َٚإ ي١ ث
َٜهٝـ ٠ٚنٛ ٚمت ي١ ثط٩غ١ زإ ٚ، ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري تا ٠ٚنٛ ٣َٚٛ١ٖ ٥ٝٓؿار ب٪  ١َٜٓن١ ٥ُٝعا نطإٚ ١ْٖس ؾٛ

َٜت١ ن٪َجاْٝا، غٛثاؽ. 0100غاَي٢ ) َٝت ن١ٚا ١ْزض َٓٝ َٝو ْاَ َٜٓ  ( ١َٖٛٚ ع١قس٠نإ ٥ٝشاي١ ز٠بٔ ٚ، ٖٝض ؾٛ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜ  ع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ٥اؾت٢ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ي١ ثطغٝاض٠نامن ٫َ٠َِٚ ٠ٚضططت٠ٚٛ،  َٝٓر ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ، ١ٜن َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ث َٔ ب٪ ب١ض 
َٜت  َٝسا زضٚغت ز٠نط َٜٓا٣١ْ ن١ خٛاضز٢ْ ت َٜه٢ تط ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ثطغٝاض٣ ١ٜن١َِ غ١باض٠ت ب١ٚ ؾٛ َٝٛاظ ب١ ؾ

َٝسا  َٜٓا٣١ْ ن١ خٛاضزْٝؿ٢ ت نطا، ب٫َ١ّ َٔ ٢َ٫َ٠ٚ ثطغٝاض٠ ضاغت١ٚخ٪ن٣١ خ٪ّ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ ٚ، ١٥ٚ ؾٛ
َٜت١ ز٠غت٢  َٜت، ز٠ن١ٚ َٝسا ٥اَاز٠ ز٠نط َٜت ٠ٚنٛ )١َخاظٕ ٚ ن٪طانإ( ٚ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ خٛاضزٕ ت ١َٖيس٠طرل

١َُٝ ي١نات٢  َٜو ي١ ٖا٫َٚٚتٝإ، ٥ َٝه٢ يٝص٣١ْ ظ٩ض يٝص٣١ْ ثهؿٓٝٓسا َٔ خ٪ّ ي١ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ بِٝٓٝ ١٥ْساَ
َٜػتٛضاْت١ ١ْٝ،  َِٝ ٚت٢ ٥اٚ ي١ْاٚ ١٥ّ ض  َُٝا٢ْ ْا٠ٚن٣١ ْاَي َٝو ي١ غً َٜػتٛضاْت ت١ْسضٚغت٢ ٥اَاش٣٠ نطز ن١ ض 

َٜو َ٪َي١ت٢ ت١ ٠َٛٝض َٝؿطا٠ٚ، ٥اٜا ١َ١٥ ي١غ١ض   ث َٜػتٛضاْت١ن١ ض ا١ْن ْسضٚغت٢ ٚات١ ب١يٛع٣١ ٥اٚ ب٪ ْاٚ ض 
٢َٜٓ تط  َٜو ؾٛ َٝو ١َتاعِ ي١ ن٫١ض ٚ ي١ ١ْٖس َٝو ١َضد٢ تطٜـ ي١ ن٪١ََي َٜػتٛضاْت١؟ ن١ ن٪١ََي زضا٠ٚ ب١ٚ ض 
َٝت،  َُٜٓا١ٜٝنإ ب ٢َٝ ض  َٝر ن١ٚت٠ٚٛت١ خٛاض٠ٚ٠، زٜٛاض٠نا٢ْ ظبط٠ ن١ ب١ث َٝو ي١ ط بُٝٓٝإ ن١ غ١قؿ١نإ ب١ؾ

َٜػ َٝت، ت١ْٗا سٝػاب ب٪ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ١٥ٚ زٜٛاضا٣١ْ ي١ ض  َٜت ب١ؽ ظا١ٜٚنا٢ْ تٝص ١ْب َٝٓط تٛضاْتسا ب١ناضز٠ٖ
َٜو ٚ،  ٠َٛٝض َٝت٠ٚ١، ٥اٜا ١٥َا١ْ ي١غ١ض   ث َٓٝ َٝسا ز٠َ ٢َٜٓ تٝص ١َٖييط٣ ب١نذلٜا١ٜ ٚ ب١نذلٜا ت ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ؾٛ
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َٝت، د١ْابت ٫َ٠َٚت  َٝطدٓػ٢ ١ْب ١ٜ٠َٛٝن٢ ز٠ٚض٣ ثؿهٓري ْان١ٟ ب٪ٜإ؟، ي١ ساَي١ت٢ ٥ُٝ ن٪ٕ ١٥َا١ْ ب١ؾ
َٜه٢ تط ٢َ٫َ٠ٚ زا٠ٚ١ٜ  َٝطا َٔ ي١ ثطغٝاض َٝـ زضٚغت ب٢ْٚٛ ساَي١ت٢ ن٪ي ١َُٝ ث ٚتت يٝص١ْنا٢ْ ثؿه٢ٓٝٓ ٥

َٝت، ب٫َ١ّ ١ٖض ي١ ساَي١ت٢  َٜع ٠ٚنٛ يٝص١ْناْتإ ز٠غتتإ خ٪ف ب ٣٠َٛٝ ب١ض  د١ْابت ز٠ز٠ٚ١َ٠، ن١ ٥
َٝهطز٠ٚٚ، ثطغٝاض٣ ز٠َِٚٚ ي١زٚا٣ ن١ْس ن١ٜ َٝطدٓػٞ ١٥ٚ ثؿهٓٝٓا١ْتإ ز٠غت٢ ث ؼ شٚٚض٣ ع١َ١يٝات ٥ُٝ

َُٝا٢ْ  ٠َٜٛب١ض٣ ت١ْسضٚغت٢ غً َٜع ب١ض  َٝت ن١ ب١ض  ٢َٝ ١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ ب َٝطا١ٜ زضٚغت نطا؟ ب١ث ب٪ ١٥ّ ساَي١ت٢ ن٪ي
َٝهطز٠ٚٚ ز٠َي٢َ ي١زٚا٣  ن١ٜؼ بط ٜاضزإ ي١غ١ض زضٚغت ب٢ْٚٛ ساَي١ت٢  02ن١ٜؼ، ٥اٜا ي١زٚا٣  ٥02اَاش٣٠ ث

َٝ َٝطا ١َ١٥ ساَي١ت َٜعت ت١ٚاض٣ ب٪ ١ْخ٪ؾ٢ ن٪ي ه٢ َٛت١٥١خ١ض ١ْٝ ب١ زٚٚ ب١َيي١؟، ١ٜى: ن١ ٠ٚنٛ ب١ض 
َٝري ي١ غاَي٢  ًَ ٢َُٜ نٛضزغتاْسا )قَٛيت١ٓٝ(، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ١٥َطٜها ١ْٝ ب َٝهطز ١٥ّ ب١نذلٜا١ٜ ي١ ١ٖض ٥اَاش٠ت ث

َٞ به١ٜٔ ٚ )0900) ( ١ٖظاض ن١ٜؼ ي١ 00( ٠ٚ )0117(ـ٠ٛ ١٥ّ ب١نذلٜا١ٜ بٔ بط  ب٠ٚٛ، خ٪ؾشا١ْ٫َ ثؿت٢ ي
َٜ َٜعٜؿتإ، ١ٖض َٝـ ٠ٚخت٢ ب١ض  َٝه١ ز٠بٛٚا١ٜ ناب١ٓٝنا٢ْ ث ٢ُ نٛضزغتإ زا ت٪َاض نطا٠ٚ، ن١ٚات١ ١َ١٥ ساَي١ت

َٜعتإ غ١ض ب١   ناب١ٜ١ٓٝنٔ، ٠َٚي٢ٖ٬ غاَي٢َ زٚٚ غاَي٢ تط ٥٪ث٪ظٜػٝ٪ْٝـ ٚ ١ٖض  َٛؾه١ًّٝ ١ْٝ ب١ض 
َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ن١َت١ضخ َٝت، ث َٝت ٠ٚظٜط ب َٝه٢ تط ي١غ١ض قا١ٜ١ُٝ٥ى ب َٝري ن١غ ًَ َٝٞ ب ٢َ١ ١ََٖٛٚإ ث

َٜو ٥اَاش٠ت نطز  َٜعت ن١ْس داض َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ بب٢، ب٫َ١ّ ب١ض  َٜٝٛػت١ ضٚٚب١ض ٣ٚٚ ي َٜعت ن١َت١ضخ٢َ١، ث ب١ض 
١َُٝ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥اتا١َْإ نطز٠ٚٚ ي١ َا٣٠ٚ 6ن١ ت٪ ) ٢َٝ ٥ َٝٓت ب٪ َٔ ب١ضظ ز٠ن١ٜت٠ٚ١، ز٠َي ( َاْط ز٩نَٝٛ

َٜعٟ ٚ، سٝعب١نا٢ْ ( َاْيسا، َٔ ع٬ٝق١ّ ١ْٝ ت٪ ٥ٝتٝؿ6) ٍَ سٝعب٢ ب١ض  َٝه٢ غذلاتٝذ٢ ١ٜ١ٖ ي١ط١ اق
َٝت ب١ ١َٖٛٚٚتإ. َٝسا ب١ؾساض بٛٚ ب َٝؿٛٚتطٜـ ١٥ط١ض ٥٪ث٪ظغٝ٪ٕ ت  ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َٓٝ، خٛؾه٢ خ٪ّ، بط ٩ غ ١ض خٛؾه٢ َٔ ٠ٚ١٥ ع٬ٝق٣١ ب١ ٥ٝتؿاق٢ غذلاتٝذ٢ ١ْٝ، ْا٣ٚ سٝعبا١ٜت٢ ١َٖ
َٝطا ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝنإ، ب٪ ز٠ٜه١ٜت١ ١َغا٢ًٝ٥ غٝاغ٢ خٛؾه٢ خ٪ّ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ١َغ١ي٣١ ن٪ي

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٣٠ ظ٣ٚ٠  َٝت ي١ ١ٖغاض١ٜ٠ن٢ تط٠ٚ٠ ١ْخ٪ؾ٢ ن١ٚت١ خٛاض٠ٚ٠ ب٪ غ١ض ١٥غت َٜعٜإ ب ٢َٝ ١َ٫َ٠ٚنا٢ْ ب١ض  ب١ث

َٜ َٝطا، ب١ض  َٜت ن٪ي ٢َٝ ز٠ٚتط َٝٞ ساَي١ت١نا٢ْ تط ث َٜعٜؿت ز٠َي َٝت ١َٖٛٚ ؾها١ٜٝٚنإ ن٪ْذل ٩ي١، ب١ض  ع٣ ز٠َي
١ٜ٠َٛٝن٢  َٝه٢ ظ٩ض٣ ن٪ْذل ٩ي١، ن١ٚات١ ب١ؽ ع٬ٝق٣١ ب١ ز٠غت ؾٛٚؾت٢ٓ ٖا٫َٚٚتٝإ زا ١ٜ١ٖ، ن١ ب١ؾ ب١ؾ

َٝه٢ تط ي١ ثطغٝاض٠نامن ب١ض اغت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١زٚا٣ ١٥ٚ ثطغٝا ض٠ ظ٩ض ب٪ طٛصتاٚ ز٠غت ٚ ثًٝإ ْاؾ٪ٕ، ١ٜن
َٝسا١ٜ ٠ٚنٛ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ٫َ٠َِٚ  َِٝ ١٥ّ ب١ؾ٣١ ت َٜه٢ ظ٩ض٠ٚ٠ ز٠َي َٜع َٜعتإ ٥اضاغت١ نطا، َٔ ب١ ب١ض  ب١ض 

َٝو ٚ، زاٚا به١ّ ) َٜت٠ٚ١ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ ٚ، س١ق٢ خ٪١َ ن١ َٛقت١ْٝع ١ْمب ب١ ٫َ٠َٚ ٌَ ن١ٝن٢( ٫َ٠ّٚ بسض ز٠ب
١َٜٝ َٜعت 2117؟ ي١ )تا٠ٚنٛ ق١ْاع١ت ز٠ن١ّ ن١ ١َ٫َ٠ٚن١ ي١ نٛ (ـ٠ٚ١ ٠ٚنٛ باغهطا ث٢ْ٬ غذلاتٝذ٢ ب١ض 

َٜت، ب٪  ٢َ١َٝٝ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ زاٚا٣ بٛزد١ٜ١ى ْانط ١َُٝ ١٥َا١ْ ز٠ن١ٜٔ، ثطغٝاض٣ غ ٢َٝ ب٪ ٥اٜٝٓس٣٠ ٥ ز٠َي
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  َٝؿٛٚزا، ن١ ١َ١٥ ت١ن١ٜ١ًُٝ، ٥ا ي١َ١زا َٔ ب١ ب١ض  ساَي١ت٢ ت١ٚاض٣ ي١ غاَي١نا٢ْ ث
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َِٝ ث١ ٠ْٜٛس٣ ب١ ١َغا٢ًٝ٥ غٝاغ٠ٚ١ٝ ١ْٝ، ب٫َ١ّ ناب١ٓٝنإ ت١ن٣١ًُٝ ١ٜنذل١ٜ، ١٥ط١ض ت١ن٣١ًُٝ ١ٜنذل٣ ز٠َي
َٝؿٛٚ ي١ ) ٢َُٜ نٛضزغتإ زاٚا٣ 2117بٛٚ ي١ غا٢ْ٫َ ث َٜٝٛػت١ ي١ َٝعا٣١ْٝ ١ٖض َٝو ث (ـ٠ٚ١، ١َٖٛٚ غاَي

َٝط َٝساف ٥اَاش٠ف بهطا با ساَي١ت٢  ن٪ي ٢َُٜ بٛزد١ٜ١ى نطا٠ٚ ب٪ ساَي١ت٢ ت١ٚاض٣ ت َٝه٢ ٚاضز٠ ي١ ١ٖض ا ساَي١ت
١ٜ٠َٛٝ، ب٪١ٜ ث٢ْ٬ غذلاتٝذ٢  َٝو ١ٜ١ٖ ي١ّ ؾ نٛضزغتاْسا، نْٛه١ ب١ّ ْعٜها١ْ بٔ بط  ١ْنطا٠ٚ ٚ، ساَي١ت
َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ب٪ ٥آٜس٠ ن٢ ز٠ن١ٕ؟ ١َ١٥ ١َغ١ي١ٜ١ن١، ب٫َ١ّ ناب١ٓٝن٣١  َٜعت ب٪ ٥اٜٝٓس٠ ٚ، ب١ض  ب١ض 

َٜعتإ ت١ن١ًُٝ ١ْٝ ب٪ غٝا ١ت٢ سٝعبا١ٜت٢ غٝاغ١ت ١ْٝ، غٝاغ١ت٢ غغ١ت٢ ١َب١غتِ ببٛض٠ ت١ْٗا غٝاب١ض 
ن٪١ٜ٫َ١َتٝـ ١ٖض غٝاغ١ت١، غٝاغ١ت٢ ت١ْسضٚغتٝـ غٝاغ١ت٢ ١ٜ١ٖ، ٥ٝكتكازٜـ ١ٖض ساَي١ت٢ غٝاغ١ت١، 
َٜعتإ ن١ٝ؟ ب٪ ٥آٜس٠ ٠ٚنٛ  غٝاغ١ت ب١ ١َعٓا ت١غه١ن٣١ ١ْٝ، ٚات١ ث٪يٝػ٢ ٚ غٝاغ١ت٢ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض 

اتٝذ٢، ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ ي١ غا٢ْ٫َ ض ابطزٚٚزا، ١٥ط١ض ١٥ّ غ٥ٛاي١ ي١ ٠ٚظٜط٠نا٢ْ تط٣ ث٢ْ٬ غذل
َٝري خٛزي ناب١ٓٝنا٢ْ  ًَ َٝؿه١ف به١ٜٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ب١ض اغت٢ ب َٝو ث به١ٜٔ، ٜإ ٥ٝكذلاس

َٞ َٔ ي١َا11سه١َٛت ي١ ) ًَ َٜت٢ ب َٝت، ب٪٣٠ٚ١٥ ب١ ب١ضثطغٝاض ٍَ ن١َذل ١ْب ( غاَي١ ١٥ٚا١ّْ ٣٠ٚ11 )( غا
َٞ ي١َا٣٠ٚ ) ًَ َٝط٠ ب َٝت١ ٥ َٝو ب ١َٜٓض٣ ٖا٫َٚٚت٢، 6نطز، ١ْى ١ٖض١ٜن ( َاْط ٠ٚ١٥ّ نطز، ٣١٥ َٔ ٠ٚنٛ ْٛ

َٝه٢ باف؟ ن١ بطٜت١ٝ ي١ ٥اٚ ن١ ١ٜنػا١ْ ب١  َٝت َٜٝٛػت ْاطات١ ز٠غت٢ ب١ نٛاي ٖا٫َٚٚت١ٝى ن٢ بهات ن١ ؾت٢ ث
َٜه٢ تطّ ٥اضاغت٣١ ب١ض  َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغيت ز٠ن١ّ ١ْخ٪ؾدا١ْنإ ١َ١٥ ١٥ٚ ساَي١ت١ شٜإ، َٔ ثطغٝاض

َِٝ ز٠غت١ناْتإ خ٪ف  َٜه٢ تط ز٠َي َٜعتإ ٥ٝع٢ْ٬ ساَي١ت٢ ت١ٚاضٜتإ نطزٚ، ثؿهٓٝٓتإ نطز، داض بٛٚ ن١ ب١ض 
َٝو ٖا٫َٚٚت٢ طٝا٢ْ  َٝهػجا١ٜض ٚ، ن٪١ََي َٝو ع٬ٝد٢ خطاخ ٚ ٥ َٝو زابٛٚ ن١ ن٪١ََي َٝت، ب٫َ١ّ ي١ ساَي١ت ب
َٝطدٓػ٢ ١٥ّ  َٝهطز، ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ ت١ْٗا ي١ ساَي١ت٢ ٥ُٝ ي١ز٠غت زا ١٥ّ ثؿهٓٝٓا١ْ ز٠غت٢ ث
١ٜ٠َٛٝ ن١  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ب٪ خ١شت٪ض٣ ب٪ ق١س١ت٢ خ١َيو ب١ّ ؾ ثؿه١ٓٝٓ َٛن١غ١ؾ١ ي١غ١ض ٥اغت٢ ١ٖض

َٜػتٛضاْت ز َٝو ض  َٝت بِٝٓٝ ي١غ١ض ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ن٪١ََي َٝو بَٝٓٝٛإ ز٠غت١ناْت خ٪ف ب اخطا، ن٪١ََي
َٝسا  َٝهػجا١ٜض٣ ت َٝو زنت٪ض خا٢ْ٠ٚ ١٥ّ خ١غت١خاْا١ْٕ، ن١ ز٠ضَا٢ْ ٥ خ١غت١خا١ْ ن١ ب١زاخ٠ٚ١ ن٪١ََي
َٝٔ ٠ٚنٛ غ١ضنا٣٠ٚ ب٢ْٚٛ ٥اٚ ن١ ب١نذلٜان١ ث٪ظ٠تٝغ  َٜعتإ ز٠َي َٝطا ض اغت١ٚخ٪ ب١ض  ؾط٩ؾطا٠ٚ، ٥اٜا ١٥ط١ض ن٪ي

َٜ َٝت ٜإ ١ْز٩ظضا٠ٚت٠ٚ١، ٥اٜا ب٥ٛط٣٠ ثٝػ٢ ؾٛ َٝو ١ْٝ؟، ََٛيي١ٜ١ى ١ْٝ ب٪ ب٬َٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ؟ ب ٓ
َٜت٠ٚ١  َٝسا ز٠طٛاظض ٢َٜٓ ت َٝت، خ١َيو بطٜٓساض٠ خٛ َٝسا ي١ زاٜو ز٠ب ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ خ١غت١خاْا١ْ َٓساَي٢  ت
َٝو ٥ٝٓعاؾات٢ تط ز٠طات ب١ّ ن١غ٣١ ن١ ١ْخ٪ؾ١، ٥اٜا ٣َٚٛ١ٖ ب٥ٛط١ٜ٠ى ١ْٝ ب٪ ثٝؼ ب٢ْٚٛ شٜٓي١  ن٪١ََي

َٝ ًَ َٝه١ خ١َيٜإ با ب َٜٓ َٜت، شٜا٢ْ ري ؾٛ َٝسا ٠ٚضز٠طط َٝهػجا١ٜض٣ ت َٜت، ز٠ضَا٢ْ ٥ َٝسا ٠ٚضز٠طط و ع٬ٝد٢ ت
َٜع  َٜه٢ تطّ ب٪ ب١ض  َٝٓذ١َِ ٫َ٠َِٚٝ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ثطغٝاض َٝت٠ٚ١؟، َٔ ثطغٝاض٣ ث ضٚٚب١ض ٣ٚٚ خ١ت١ض ز٠ب

َٜص٣٠ ثٝؼ  َٜو ٢َ٫َ٠ٚ ٠ٚ١٥ت زا٠ٚ١ٜ ن١ ض  َٜعت ن١ْس داض ب٢ْٚٛ ٥ا٣ٚ ز٠ضٜان٣١ ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ض 
َٜعت ز٠ن١ّ ٥اٜا ضٜٗا١ْن١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  زٚنإ ٚ ز٠ضب١ْسخيإ ي١ ن٢ زا١ٜ؟ َٔ ١ٜى ثطغٝاض ي١ ب١ض 
١َُٝ طط٠ٚ٠ن١َإ ي١غ١ض  َٝطا ي١ ٥ا٣ٚ زٚنإ ٚ ز٠ضب١ْسخيإ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ؟، ١ٜع٢ٓ ٥ َٝت ب١نذلٜا٣ ن٪ي ز٠ب

١َُٝ خ١ّ خ٪ض٣ ٠ٚ١٥ بري  َٜعت ١ٜ٠ٚ١٥، ١َْتك٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ ٢َٝ ٜاغا٣ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض  َٜه٢ ثاى ب١ث ن١ ٥اٚ
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َٜه٢ غاؾ٢ ثاى ٚ ثٛخت بيات١ ز٠غت ٖا٫َٚٚت٢، ن١ ٠ٚ00ظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٜاغا٣ شَاض٠ ) َٜٝٛػت١ ٥اٚ (، ث
ز٠بٝٓري ظ٩ضب٣١ ١َغاغ١ًنا٢ْ ن١ٚ ٚ مل ي١غ١ض ز٠ضٜان٣١ ز٠ضب١ْسخيا١ْ ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ 

َٝو ٖاٚناضا٢ْ تط ٥ ٌَ ٚ ن٪١ََي َٝو ٥ا٠ٚض ٩ ٚ ظب اَاش٠ٜإ ب٠ٚ١ نطز غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ زٚناْٝـ ن٪١ََي
َٜه٢ تط تٛٚؾ٢ ١ْخ٪ؾ٢  َٝسا ن٪ب٠ٚٛت٠ٚ١، ن١ٚات١ ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ داض َٜو ي١ ثٝػ١ٝنا٢ْ ت غ١ضنا١ٜ٠ٚى ن١ ظ٩ض
١ْب٠ٚ١ٓٝ ١َضز ١ْٝ ب١ ت١ْٗا ب٠ٚ١ زَيد٪ف بري، ن١ ٥ا٠ٚنإ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ب١نذلٜا٣ ث٪ظ٠تٝع٢، ١ْتٝذ١نإ 
٢َٝ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ  َٜعت ي١ ب١ضاَب١ضزا ز٠َي َٝري ثٝؼ ١ْٝ، ب١ض  ًَ َٝري ١٥ٚ ٥ا٠ٚ با ب ًَ ١َُٝ ب ث٪ظ٠تٝغ ١ْب٠ٚٛ ن١ٚات١ ٥
َٝٞ ب١ضثطغري، باؾ١ ي١ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْْٛٚغطا٠ٚ  ١َُٝ ي ن١ ز٠طات ب١ خ١َيو ٥ا٠ٚ ؾ١ض١َٝن١ ٥

َٝس٠ط١ّ ي١ ب َٜعت ز٠ظامن ن١ٝ، ١َب١غت١ن١ت ي١ ن١ٝ، ٥ا٣ٚ ؾ١ض٢َ ٚ ٥ا٣ٚ ْاؾ١ض٢َ، ٥ا٣ٚ ؾ١ض٢َ َٔ ت ١ض 
َٜت، ت١غؿ١ٝن٢  َٝؿه١ف ب١ ٖا٫َٚٚت٢ ز٠نط ١ٜ٠َٛٝن٢ ض زل٢ ي١ٜ٫١ٕ سه١َٛت٠ٚ١ ث ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ٥ا٣٠ٚ ن١ ب١ؾ
َٜت، ١ٜع٢ٓ ب١ ثط٩غ١ ض زل١ٝنإ زا ز٠ض ٚات ن١ ١َغ٦ٛي١ٝت٢ سه١َٛت١، ب٫َ١ّ ت٪ ي١  ض زل٢ ب٪ ز٠نط

َُٝا٢ْ ٚ، ب١ضاَب١ضزا ي١ ط١ض ٠ن٢ ب١نط٠د٪ ب٪  صي١ْٚٛ ط١ض ٠ن٢ ٫١َنإ ٚ، ظ٩ضب٣١ ط١ض ٠ن١نا٢ْ تط٣ غً
َٝػت١ن١ ز٠ضن٠ٚٛ، ن١ ت٪ ٠ٚنٛ  َٜع٣ ٥اَاش٣٠ ب٠ٚ١ نطز ن١ ي١ برل٣ بطاِٜ اظيس ب١نذلٜان١ ب١ ث٪ظ٠تٝغ ت ب١ض 
َٜٔ ١ْط١ٜ١ْٝت١ ز٠غت٢ ٖا٫َٚٚت٢، ٖا٫َٚٚت٢ ب١ز٢ًٜ ن١ٝ؟ ١٥يت١ضْاتٝع٢ ن١ٝ؟  ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٥ا٣ٚ خاٚ

َٝت ٥ٝعتُٝاز بهات١ غ١ض برل، ن١ ت٪  ض٩ش ٥ا٣ٚ ب٪ ب١ض١ْز٠ٜت٠ٚ١ ٠ٚنٛ ط١ض ٠ن١نا٢ْ ب١نط٠د٪،  6ْاناض ز٠ب
َٜت٠ٚ١ ي١ٚ َاَي٣١ ن١ برل٣ ١ٜ١ٖ، ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ا٣ٚ ب٪ زابري بهات، ن١ٚات١ ع٬ٝد١  َٞ بجاض  َٝت ز٠ب ْاناض ز٠ب

َٝو، ١ْى ع٬ٝ َٝعاْ َٝت ٥اٚ بيات١ ١َٖٛٚ خ ١َُٝ ١٥ٚ غ١ض٠ن١ٝن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠ب َٝت، ن١ٚات١ ٥ د١ن١ ٠ٚ١٥ ب
َٝهسا،  َٜٓ َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ، ي١ ؾٛ ٥ا٠ٚ ت١غؿ١ٝ نطا٠ٚ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛت١ خ١َيه٢، َٔ ١ٜى ثطغٝاض٣ تط ب٪ ب١ض 
َٝت ١٥ّ ٥ا٠ٚ ب١ ن١َيه٢  َٝو ز٠ضز٠ن َٝػت َٜهسا، ي١ ق١ظا١ٜنسا ب٪ صي١ْٚٛ ي١ ْاٚن١ٜ١ن٢ دٝاٚاظزا، ن١ ت ي١ طْٛس

َٝ َٝت، ٥ ٍَ ٖاٚناضامن غ١ضزا٢ْ ١َٜساُْٝإ نطز٠ٚٚ ب٪ خٛاضز٠ٚ١ْ ْاٖ ١ُ ي١ ظ٩ضب٣١ طْٛس٠ناْسا ن١ ي١ط١
٢َٜٓ تطٜـ بَٝٓٝٛا١ْ خ١َيه٢ طْٛس٠ن١ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠ن١ٕ ٥ا٠ٚن١ ي١  َٜو ؾٛ طْٛس٠نا٢ْ ق١ضاؽ ٚ، ١ْٖس

َٜو دٝٗا َٜت ١ْٖس َٝػتسا ز٠ض١ْن٠ٚٛ، ٥اٜا ٥ٝذطا٢٥ ٠ٚقا٢٥ ت١ٚاضٜتإ ١ٜ١ٖ؟ ١ٜع٢ٓ ب٪ صي١ْٚٛ ز٠نط ظ ت
 ١ٜ١ٖ، دٝٗاظ٣ ت١غؿ١ٜ١ٝ ي١بط ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت٪...

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ز٠قٝك١ٜ١ ب١ؽ قػ١ ز٠ن٣١، خٛؾه٢ َٔ ٠ٚ١٥  01خٛؾه٢ َٔ ت٪ ؾ١ضح ز٠ن٣١ ٜإ غ٥ٛاٍ ز٠ن٣١؟ ت٪ 
َٜٓٝت٠ٚ١ خٛؾهِ، خٛؾ ه٢ َٔ ت٪ غ٥ٛاٍ ١ْٝ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ؾ١ضس١، س١ق١ ب١ؽ غ٥ٛاي١نا٢ْ خ٪ت خبٛ

س١ق٢ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْت ١ْٝ، س١قت غ٥ٛاي١، ت٪ س١ق٢ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ٚ ؾ١ضح نطز١ْناْت ١ْٝ، س١قت ب١ؽ 
 غ٥ٛاي١نا٢ْ خ٪ت١، غ٥ٛاي١نا٢ْ خ٪ت به١ ب١غ١ضناٚ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜو خطاخ ز٠ضز٠ن٢َ ٥ َٝػت٢ ٥اٚ ٝذطا٢٥ ٠ٚقا٢٥ ي١ْاناٚتإ ن١ٝ؟ ٠ٚى ي٣٠ٚ١ ثطغاض٠ن٣١ َٔ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ت
َٜت، ثطغٝاض٣ نٛاض٠َِ ب٪  َٜت، ن١ ١َ١٥ ظ٩ض٣ ز٠ٚ برل ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ثط٩ش٣٠ ٥ا٣ٚ ْاٚن١ن١ بي٪ض زض
 ،َٜٔ َٝٓذٛ ١َُٝ غ١ضزاصيإ نطز٠ٚٚ، ث ٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ ٥ ١َٜٓنا٢ْ ١ٖض َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ ي١ ظ٩ضب٣١ ؾٛ ب١ض 

ٌَ ٚ خاؾاى ب١ضظصت١، ط١ضَٝإ، ب١تاٜ َٝؿتا خع١َتيٛظاض٣ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ظب ب١ت ن٫١ض٣ ن٪ٕ بَٝٓٝٛا١ْ ن١ ٖ
 ،َٜٔ َٝٓط ١ًَنإ ز٠غٛٚت ي١ٚ ١َْتٝكا١ْ ١ْٝ؟، ب٪ صي١ْٚٛ ي١ ب١ضظصت١، ي١ زاخ١ًٝن٢ ط١صتاْسا ي١ْاٚ س١ٚؾ١ن١ ظب

ٌَ َٝه٢ تط ي١ ٖ٪ناض٠نا٢ْ ن١ ظ٩ضداض ظب َٟ؟ ١ٜن ١ًَنإ بب١َ١ نٛ َٝت ْاظامن ظب َٜت٠ٚ١  ي١ب١ض٠ٚ١٥ ز٠َي زٚٚض ز٠خط
َٜه١ ب٪ ثٝؼ بٕٛٚ ٚ، ظ٩ضداض طٛاغت٣٠ٚ١ٓ  َٜت، ن١ ١َ١٥ ٖ٪ناض َٝه٢ ظ٩ض ْعٜو ي٣َٚ١ ناض٠غ١ض ز٠نط َٜٓ ي١ ؾٛ
َٜو ي١  َٜع ٠ٚظٜط٣ ؾاض٠ٚا٢ْ باؽ ي٠ٚ١ نطا ن١ ظ٩ض َٝه٢ تط ي١ ثطغٝاض٠نامن ب٪ ب١ض  ١ْخ٪ؾٝؿ١، َٔ ١ٜن

َٝو غ١ َٜي٠ٚ١ٜ١ ٥اٚ ز٠طات١ خ١َيه٢، غ١ضنا٠ٚ ٥ا٠ٚنإ بطٜت١ٝ ي١ ٥ا٣ٚ برل ٚ، ن٪١ََي ضنا٣٠ٚ تط ن١ ي١ّ ض 
َٜو ثط٩ش٠ ١ٜ١ٖ ثط٩ش٣٠ سه١َٝٛ، ١٥ط١ض ١َ١٥ٜإ ثط٩ش٣٠ ٖا٫َٚٚت١ٝ برل، ٣١٥ ثط٩ش٠ سه١َٝٛنإ  ١ْٖس

َٝهسا ات١ ز٠غت٢ ٖا٫َٚٚت٢ ي١ با٠ْٚٛٚض٠ٚنٛ ثط٩ش٣٠ ٥اٚ ن١ ز٠ط ٢َٝ ٚتٜٛٚٔ ن١ ي١ َاْي ، خ١َيه٢ ْاٚن١ن١ ث
َٜو غ١ط٢ ت٪ث َٝه٢ ب٪ زضٚغت ١ْنطا٠ٚ ي٠ٚ١ ن١ْس داض ٝٛ، ٥اش٠َي٢ ت٪ثٝٛ ي١ْاٚ س١ٚظ٠ن١ ن١ ٖٝض عاظي

س١ٚظ٠زا، غ١ض٠ن٣١ زا١ْث٪ؾطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ١٥َا١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ٜ١ٖ ب١ ٥اٚٚ ضاغت١ٚخ٪ خع١َتيٛظاض٣ ن١ 
َٝػت٢ ١ْخ٪ؾ١ٝن١، ظ٩ض  َٝؿه١ؾ٢ ز٠نات، ١ْى ب١ ت١ْٗا ز٠ضن٢ْٚٛ ١ْتٝذ٣١ ت َٜعت ث ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ب١ض 

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب  ١ض 

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿتا ث٪ظ٠تٝغ ١ْب٠ٚٛ ن١ شٚٚض٣ ع١َ١يٝاشيإ  َٝع٠نإ( ٖ ي١زٚا٣ ن١ْس ن١ شٚٚض٣ ع١َ١يٝات زضٚغت نطا، )ن
ٍَ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥  َٝض ي١ط١ َٝت ٖاٚث َُٝا١ْٝ، ن١ ز٠َي ٠ٚنٛ ن٪ْٛٚغ٢ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ضٜاغ٣١ ق١س٣١ غً

َٝطٜٔ ب٪تإ، ب٪  ْٛٚغطا٣ٚ َازز٠ ن٪ْٛٚغ٢ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ تاٜب١ت ب١ ظٜازب٢ْٚٛ زٜاضز٣٠ غههٕٛٚ ز٠ْ
َٜٝٛػت، ي١  ٠َٜٛب١ض٣ طؿت٢ ت١ْسضٚغت٢  ٥06/9اطازاض٣ ٚ ١٥صتاَسا٢ْ ناض٣ ث نطا٠ٚ ب١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ب١ض 

َٞ ض٩ش  ٠ٚ09/9 ١ٖض ب٪ ت٪ؾِ ساظض نطز٠ٚٚ بٝب١ ب٪ خ٪ت، ٠ٚ١٥ف ١٥ ساَي١ت٢ ث٪ظ٠تٝع١نإ ز٠ضن٠ٚٛ، غ
زٚا٣ ٠ٚ١٥ ن١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ نطا٠ٚ ٚ شٚٚض٣ ع١َ١يٝات زضٚغت نطا٠ٚ ٚ ت١ٚغٝات٢ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ غ١باض٠ت ب١ 

َٜٓ َٝري ٣٠ٚ١٥ ي١ٚ ؾٛ ًَ َٝسا زضٚغت غ٥ٛازي ١ٜن١ّ، غ١باض٠ت ب١ غ٥ٛازي ز٠ّٚٚ، غ٥ٛازي ١ٜن١ّ ب ا٣١ْ خٛاضز٢ْ ت
٢َٝ قا٢ْْٛ ضٜكاب٣١  َٜت، ١٥ٚا١ْ ٣َٚٛ١ٖ َ٪َي١تٝإ ز٠ز٢َٜٓ٠ ٚ، َ٪َي١ت١ناْٝـ َٛاغ١ؾاشيإ ١ٜ١ٖ ب١ث ز٠نط

َٞ َٞ ٠ٚ١٥ ٚا ب َٝت، ز٠ب َٝت ق١غاب ٚا ب َٝت، ز٠ب َٞ ١َتع١ّ ٚا ب َٝت، ز٠ب َٞ ْا١ْٚا ٚا ب َٝت ز٠ب ناؾ٢  ،ق١س٢، ز٠َي
َٞ ٚاب َٝت، ز٠ب َٞ، ٚاب َٝت، ٚاب َٝـ ب َٞ، َٔ ٣٠ٚ١٥ ن١ بٝػت١َٚٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ن٪١ْ ْاظامن ٚ، ؾ١ف َاْط ي١َ١ٚ ث

َٝطدٓػ١ٝى ١ْبٛٚ، ن٢ ١ٖب٠ٚٛ؟ زْٚٝا  ١َُٝ ز٠غتُإ نطز٠ٚٚ ب١ س٣١ًَ١ ز٠ضَإ ٚ خٛاضزٕ ٖٝض ٥ُٝ ن١ ٥
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َٝو ١ْب٠ٚٛ َٔ ي١ غاَي٢  َٞ  0100ظ٩ض ٖاز٨ ب٠ٚٛ ٖٝض َٛؾه١ٜ١ًٝى ١ْبٛٚ، ١ٜع٢ٓ ٖٝض ساَي١ت غ
َٝهػجا١ٜض، ١ْى خ١غت١خا١ّْ ي َُٝا٢ْ َٛزٜط٠نا٢ْ زا٠ٚ ب١ زازطا، خ١غت١خا٣١ْ ٢ًٖ١٥ ي١غ١ض ؾت٢ ٥ ١ غً

 َٞ َٝٔ ٚ ن َٝػتاف ي١ ١َسه١َ١ن١ ز٠ض١ْنٕٛٚ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ث١ضي١َا١ْف ٥اطازاض٠ ن زاشتػت٠ٚٛ زا١َٚ ب١ زازطا، ٥
١َُٝ ٥ٝذطا٥اشيإ نطز٠ٚٚ، بطز٠ٚاَٝـ ز٠بري، ثطغٝاض، ْري ١َّٝٝ ث٢ْ٬ ١ْ ٥ُٝطدٓػٞ ١ٖبٛٚ ١ْٖٝض، ٥ ٟ غ

َٜت، ب٪ ث٢ْ٬  َٜصضاٚ ْابٝٓط ١ٜ٠َٛٝن٢ ث٬ٕ زاض  ٠ٚظاض٠ت ب٪ خ٪ ٥اَاز٠نطزٕ ب٪ ضٚٚب١ضٚٚب٣٠ٚ١ْٛ ١ْخ٪ؾٞ ب١ؾ
َٜصضاٚ ١ْٝٝ؟ ٠ٚ١٥ ) ( ض٩ش٠ ب٠ٚٛ، ١ّٖ ١ْخ٪ؾ١نإ ن١ّ ب١ْٚٛت٠ٚ١، ١ّٖ َطزٕ ي١غاآلٕ ن١َذل٠، 11زاض 

١ٝ؟ ث٬ٕ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ت٪ ت١ٚع٣١ٝٝ خ١َيو به٣١، ١َٖٝـ خ١َيه١ن١ ت١ٚع٣١ٝٝ ثٝسا نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ث٬ٕ نٝ
َٜصضاٚ ن١ٝٝ؟  ع٬ٝد٢ خ١َيو به٣١، شَاض٣٠ ١ْخ٪ؾ١نإ ن١ّ به١ٜت٠ٚ١، ٥ٝذل ث٬ٕ ن١ٝٝ؟ ١ٜع٢ٓ ث٢ْ٬ زاض 

َٝطؾ١ن١ 121( ب٠ٚٛ، )151( ب٠ٚٛ، )181( ب٠ٚٛ، )211ث٬ٕ ض٩شٟ ١ٜن١ّ ) َٝطف ز٠ٜه١ٜٔ، ن ( ب٠ٚٛ، ب١ن
َٜو، ١٥ٚ َٜعتإ ز٠تٛأْ غ١ٜطٟ به١ٕ، ١َ١٥ ن٪ْٛٚغٞ ٖري ز٠ن١ٜٔ، ١َٖٛٚ ؾ١ٚ ٠ ن٪ْٛٚغ١نا١ْ زٚاٜٞ ب١ض 

َُٝا٢ْ َٛزٜطٟ ٥اٚ ٖات٠ٚٛ، َٛزٜطٟ 2/11، ي١ 1/11ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ي١  ، ب٥١اَاز٠ ب٢ْٚٛ خ٪ّ ي١ق١س٣١ غً
َُٝاُْٝإ زاْا٠ٚ، ١َ١٥ خ١َيه٢  ؾاض٠ٚا٢ْ ٖات٠ٚٛ، َٛزٜطٟ شٜٓي١ ٖات٠ٚٛ، ن٪ب١ْٚٛت٠ٚ١، خ١ضٜت١ٜ١ن٢ غً

َٜٝٝ ٍَ ٠ٚظعت ن٪ٕ ب٠ٚٛ؟ ١ْٖاٚ ٠ٚظعت ن٪ٕ ب٠ٚٛ؟ نٝتإ نٛ ١، ١َ١٥ ن٪١ْ، ١َ١٥ ن٪ٕ ١ْٝٝ، ١٥تؿا
َٜٝٛػت١؟ ١ٜع٢ٓ  َٜٝٛػت١؟ زا٥رل٣٠ شٜٓي١ نٞ ث نطز٠ٚٚ ب٪ ط١ض إ ب١زٚاٟ ١٥ٚزا؟ زا٥رل٣٠ ٥اٚ ت٪ نٝت ث

َٜصضا٠ٚ، ١٥ٚ غاَجآل٣١ْ ن١ ٥اٚ ب٪ ثؿه١ٓٝٓ ْاٚ َٜصضاٚ ن١ٝٝ؟ ٠ٚ١٥ ث٢ْ٬ زاض  ن١ دٝاٚاظ٠نإ ي١نات١ ث٢ْ٬ زاض 
َٟ، ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ ظ٠ضؾ١  ٣٠َٛٝ ز٠ٚضٟ ١٥صتاّ ز٠زض َٞ ب١ؾ َٜت، ب١َي ٣٠َٛٝ ز٠ٚضٟ ١٥صتاّ ز٠زض دٝاٚاظ٠نإ ب١ؾ
َُٝا٢ْ  ١َُٝ ز٠طات١ ق١س٣١ غً َٝط ناضٚ نا٫ن١ٝٝنا٢ْ ٥ َٟ، ١َٖٛٚ َاْي ٣٠َٛٝ ز٠ٚضٟ ١٥صتاَس٠زض ب١ؾ

َٝ َُٝا٢ْ ٖ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ خ٪ثاضاغذي ٚ ق١س٣١ غً ٣٠َٛٝ ي١ب١ض  َٞ ١َٖٛٚ ؾت١نإ ب١ؾ ٓا٢ْ ب٪ ٠ٚظاض٠ت، ب١َي
 ز٠ٚضٟ ١٥صتاَاْسا٠ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ باغـٞ ٥ـا٣ٚ ثـاى...، ٜـ١ع٢ٓ        ز٠ضباض٣٠ ثطغٝا َٜع ٥اؾت٢ خإ، زٜاض٠ د١ْابٝؿت ز٠ظاْـري نـ١ ٥ ض٠نا٢ْ ب١ض 

َٞ، د١ْابٝؿـتإ ز٠ظاْـٔ،            َٞ ٥ـا٣ٚ ؾـ١ض٢َ ٚ ٥ـا٣ٚ ْاؾـ١ض٢َ َٛسـ١ض٠ف ْـ١ب ١٥ط١ض ت١زلٝٝه١ف زضٚغـت ْـ١ب
   ٕ َُٝـــ١ ١َب١غـــتُا َٝي١ٜؿـــتٕٛٚ نـــ١ٚا ٥ َٜع٣ ث١ضيـــ١َاْٝـ، بـــط ٚا ز٠نـــ١ّ يـــ٠ٚ١ ت ، ٖـــ١َٛٚ ١٥ْـــساَا٢ْ بـــ١ض 

َٜـت، ١َغـ٦ٛي١ٝت٢            َٜت، ي٫١ٜـ١ٕ سه١َٛتـ٠ٚ١ زابـ١ف ز٠نط َٝٓـسض ب١ضثطغٝاضٜٔ يـ١ٚ ٥ـا٣٠ٚ نـ١ٚا ب١ضٖـ١ّ ز٠ٖ
ــٔ        ــإ َ ــت زٜػ َٜ ــ١، ْانط ــت٪ٟ ٠ٚظاض٠ت زاٜ ــ١، ي١٥١غ ــت٪ٟ سه١َٛت ــ٣١ ي١٥١غ ــ١َ٫١ت٢ ثان١ٝٝن ــذي ٚ غ ثاضاغ

َٝت، ض اغت١ ٥ا٣ٚ قٛضغ َٝج١ض  ز٠ب ٠ٚ١َُٝ ١َدطا١ٜى ب١ب١ضز٢َ٠ َاَي١ن٣١ َٓسا ت َٝت، بـ١آلّ  ز٠َي َٝج١ض  ْاب َٝسا ت ٞ ث
َٝـت ٜـ١ع٢ٓ ب١ضثطغـٝاض٠ت٢ ٠ٚظاض٠تـ٢           َٓٝ َٜـو بـ١ناض ب َٝت يـ١ْاٚ ٥ـ١ّ ١َدطاٜـ١ ٥اٚ َٝو به ١٥ط١ض ب١ٜا٢ْ َٓساَي
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َٜع  ١َُٝ ب١ضثطغري ي٥١ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ب١ض  َٝهسا زٜاض٠ ن١ ت٪ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ت نا١ٜ١َ؟ ٥ ؾاض٠ٚا١ْٝٝ ي١ساَي١ت
١َُٝ ب١ض ثطؽ ْري َٞ ي١ز٠ضٜانـ٣١ زٚنـإ ٥ـاٚ خبٛاتـ٠ٚ١، ٜـإ ١َيـ١ٚا٢ْ يـ١           ٥اؾيت خإ، ٥ َٝو بهـ ي٣٠ٚ١ ٜـ١ن

ــ٢ )        َٜه ــ١زضاٚ، برل َٓٝ ــ١ ث َٜي ــطٚع٢ ض  ــ١ٜط٠ ١َؾ َٜه٢ غ ــاٚ ــإ ٥ ــات، ٜ ــسا به َٜه٢ ثٝػ ــ١ٚظ ــ١ْاٚ  15س ــ١تطٟ ي َ )
َٝبـسات، يـ١ْاٚ ٜـ١ى ١َغـاؾ٣١ )      َٝه٢( ١ٖٜـ١، )   111س١ٚؾ١ن٣١ خ٪ٜـسا ي ( َـ١تط٠  12( َـ١تطزا )غـٝجتٝٓتاْه

َٜهٝؿٞ ١ٜ١ٖ )٥ا٣ٚ قٛضغٞ  َٝس٠ناتٔ، برل َٜيَن، باؾ١ َٔ ١ٜع٢ٓ ٥ٝذطا٥ـات٢  15ت َٝس٠ضز ٢َٜٓ ي ( ١َتط٠ ٥ا٣ٚ خاٚ
َٝهسا ٥ٝٓػإ ١ٖض ب٪خ٪ٟ ض ٠ْيـ١ عـ١ؾّٛ    َِٝٓ؟ ي١ساَي١ت َٟ ب نٞ به١ّ ب٪ غ١َ٫١ت٢؟ غ١َ٫١ت٢ ١٥ٚ ٥ا٠ٚ ي١نٛ

َٝٓا٢ْ زٚٚ ٥ــا٣ٚ ٚا ي١ٜــ١ى ْعٜــو، ١٥َــ١ تاْهٝٝــ َٞ بــ١ناضٖ ١ن٢ ٥ــا٣ٚ خطاثــ١ يــ١ْاٚ ز٠نــ١ٕ، ض ٠ْيــ١ قــٛضؽ بــ
َٝري ٥ـ١ٚ     ًَ َٜه٢ ٚا١ٜ، ١٥ٚ نات٣١ ن١ٚا ١٥ّ تاْهٝٝا٣١ْ زضٚغت نطإٚ، ٜـاخٛز بـاب َٝسا٢ْ برل َاَي١ن١زا، ١َ١٥ف ي
َٜعإ،       َٝػــتا ٖ٪ناض٠نـإ ْــ١َإٚ، بــ١ض  َٞ ي١نــ٢َ١ ٥ــاٚ، بـ١آلّ ٥ َٝــسضإٚ، ١٥طـ١ض ن١َت١ضخــ٢َ١ ٖـ١بٛٚب برلاْـ١ ي

َُٝا٢ْ ٚ ١ٖٚي َٞ ؾاضٟ ط١ٚض٣٠ غً َٝساٜٚػت٢ غتاْس٠ضزٟ دٝٗا٢ْ ي١ٖ١ضغ َٝط ٚ زٖ٪ى زٚٚداض ٚ ْٝٛ ب١ق١ز٠ض ث
َٟ، ز٠ؾـيات١ ٖاٚٚآلتٝـإ، غـتاْس٠ضز٣ عايـ٢َ١ )     َٝٓسض ( يـٝذل ٥ـاٚ بـ٪    ٥211ا٣ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ثاى ب١ض١ّٖ ز٠ٖ

َُٝا٢ْ ي١غــ١ض٣ٚٚ )    َٝػــتا يــ١ْاٚ غــً َٜهــ١، ٥ــا٣ٚ ب١ضٖــ١ّ ٖــاتٛٚ، ٥ــا٣ٚ ثــاى ٥ َٝو، ب٪ٖــ١ض ض٩ش ( ١ٖ511ضن١غــ
َٝو ٥ـا٣ٚ خٛاضزْـ٠ٚ١            يذل١ٜ٠ٚ٠ بـ٪  َٝساٜٚػـت٢ ١ٖضن١غـ َٝو، بـ٪ ٖـ١ض ض٩شٜـو، زٚٚ ٚ ْٝـٛ ب١قـ١ز٠ض ث ١ٖضن١غـ

َٝط ي١ ) َٜت، ي١ٖ١ٚي َٝٓسض َُٝـ١ ٥ـ١ٚ      511( يٝذل ظٜاتط٠، ي١ زٖ٪ى يـ١ ) 451ب١ض١ّٖ ز٠ٖ َٝػـتا ٥ ( يـٝذل ظٜـاتط٠، ٥
     ُ َٜ َٝساٜٚػـت١ٝنا٢ْ خـ١َيه٢ ٖـ١ض َٝـت يـ١ ث َٜٓ َٝهط ا   ٥ا٣٠ٚ ن١ٚا ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ض١َٖٞ ز ٢ نٛضزغـتإ بـ١ت

َٝٓــا٢ْ ٥ــاٚزا ١ٖٜــ١ ب١ض اغــت٢، دــا بهــ١ٓٝ    َٞ ٥ــ٠ٚ١ ْٝٝــ١ نــ١ّ ٚ نــٛض ت٢ ي١ب١ضٖــ١ّ ٖ ظٜــاتط٠، نــ١َذل ْٝٝــ١، ٥ــ
َٝطا زٚٚض ز٠ن١ٜٚٓــ٠ٚ١، ٥ــ١طٝٓا ١٥َــ١ بابــ١ت٢ ن٪بْٛٚــ٣٠ٚ١ ض ابــطز٠ٚٚ، ضٚٚمن نــطز٠ٚ٠    باب١تــ١نا٢ْ تــط يــ١نٛي

١َُٜٝــ١، ب١ٖــ١ز٠ضزا٢ْ ٥ــاٚ ١ٖٜــ١، ب١ؾرل٩نــ٢ْٚٛ ١ٖٜــ١، ز٠غــت ث  َٜه٢ ت١قػــرلٟ ٥ ٠َْٛٝــ١ططت٢ٓ ١ٖٜــ١، ١ْٖــس
َٜه٢ غـ١ٜط ْـ١نطز٢ْ ٥ـ١ّ غـاَا١ٜ١ْ            َٜه٢ ْـ١ب٢ْٚٛ ٥ٝذطا٥اتـ١، ١ْٖـس َٜه٢ ت١قػـرلٟ ٖاٚٚآلتٝٝـ١، ١ْٖـس ١ْٖس
َٜٝٛػت٢ خـ٪ٟ ظٜـاتط ٥ـاٚ غـ١ضف      َٝو س١ْ١ؼي َاَي١ن٣١ خ٪ٟ ز٠نات٠ٚ١ ن١ ي١ث َٝو ١ٜن ي٣٠ٚ١ ب١ٖ١ز٠ضزا٢ْ نات

 ٞ ــ١ب١ب َٝتــ١ غ ــس ز٠ب ــا، ١٥نٝ ــ١ّ      ز٠ن ــ١ ٥ــا٠ٚ، ب١نــ٢َ١ ب١ضٖ ــْٛه١ ١٥َ ــط ٟ، ن ــط ز٠ب َٝه٢ ت ــ١ن ــا٣ٚ ٜ ــ٣٠ٚ١ ٥ ٥
َٜـذي، بـ٪           َٞ ز٠ض ٚات ٚ ٖـ١ض ب١ز٠غـت ز ًَـ َٜت ب١ضٜبـسات ٚ ب َٝو بٝٝـ١ٚ َٟ، ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ضٚٚبـاض٠ ١ٖضنـ٪ْ َٝٓسض ز٠ٖ

َٝساٜٚػت٢ خ١َيه٢ ظ٩ض تط٠، ن١َذل ١ْٝٝ، ٥ٝذطا٥ات١نا٢ْ  تط ٣٠ٚ١٥ د١ْابت زَيٓٝا بٞ ٥ا٣ٚ ب١ض١ّٖ ٖاتٛٚ ي١ ث
َِٝ ض اط١ٜاْـسٕ نـ١ ب١ضْاَـ٣١ غـ١ض اَات ١ٖٜـ١،         ب٪ غ١َ٫١ت٢ ثاضاغت٢ٓ ١َ١٥ َٔ ي١ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ابـطزٚٚزا ثـ
َٝو يــ١ٚ    َٝــ٠ٛض ٥ُٝــعاٟ ي١غــ١ض نــطا٠ٚ، ٖــ١َٛٚ ١٥ٚاْــ١، يــ١ٖٝض ٜــ١ن ب١ضْاَــ٣١ نــانهطز٠ٚ١ْ ١ٖٜــ١، زاْــا٢ْ ث

َٝػتاف ٚ ١ْ ي١ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ابطزٚٚ زا َٔ ب١ف بـ١سايَ  ٞ خـ٪ّ، خـ٪ّ ب١ب١ضثطغـٝاض١ٜت٢    ناضا٣١ْ ١ٜ١ٖ، ٥١ْ
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ٥ٝذاظ٠ّ بس٠ٕ  َٝٝسا ب١ضثطغٝاض٠ ب١ض  َٝو ي١ٚ ناض ٚ ١٥ضنا٣١ْ ن١ٚا سه١َٛت ت ٖٝض ١ٜن
َٝذي ١٥ط١ض َـا٣٠ٚ ز٠غـت بـ١ناض     َٜع ناى غا٫ض ز٠َي َٝج١ض  ب٠ٚٛ ب١ض اغت٢، ب١ض  َٝهِ ب١غ١ضزا ت ي٣٠ٚ١ ن١ٚا َٔ ؾت

َٞ، َٔ ؾـيت  ٠َٛٝ ن١ّ ١ْب  تـطّ زاٚا ز٠نـطز، َـٔ زاٚاّ ز٠نـطز نـاى غـا٫ض ب١نـا٣ٚ ب١ظٜٝـ٠ٚ١ غـ١ٜطٟ          ب٢ْٚٛ ٥
َٜو يـ١َٔ ١ٖٜـ١ ٠ٚنـٛ ٠ٚظٜـط بٝداتـ١ بـ١ضز٢َ٠ ١٥ْـساَا٢ْ         َا٣٠ٚ ز٠غت ب١ناض ب٢ْٚٛ َٔ ١ْنات،   ت١قػرل
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َٟ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١، َـٔ يـ١ ٖـٝض           ٍَ بهـط َٝجطغـ٠ٚ١ّٓٝ ي١طـ١ َٜع٣ ث١ضي١َإ، ي١٥١َطَ ٩ ْعٜو تط ١ْٝٝ ن١ َـٔ ي ب١ض 
َٝ َٝٓازظ٠ٚ١َ، َا٣٠ٚ َٔ نٝؿا١ٜت١، ١٥ٚ ؾ١ف َاْي٣١ ن١ٚا َـٔ  ١ٜن و ي١ٚ ب١ضثطغٝاض٠تٝا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ خ٪ّ ي

َٜـت، ب١غـًيب ٚ بـ١ ٥ٝذـابٞ، تهـاّ ٚاٜـ١        َٝسا ناضّ نطز٠ٚٚ نٝؿا١ٜت١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ١َٖيػ١ْياْس٢ْ ي١غ١ض بهط ت
        ٝ َٝتـ٠ٚ١، ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ١َغـ١ي١ٕ ٖـ١ض ناب َٝـت ٚ ناب١ٜٓٝـ١ى    ب١ظ٠ٜتإ ب١ ٠ٚظعـ٢ َـٔ زاْ ١ٜٓـ١ى ب

َٜـت            َٜع٠، ز٠نط َٜتـ١ بـ١ضز٢َ٠ ٥ـ١ّ ث١ضي١َاْـ١ بـ١ض  بط ٚات، َٓٝـ ي٠ٚ١ ز٠ثطغـِ غـاآل١ْ ث٬ْـ٢ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ز
َٜٝٛػـت              َُٝـ١ف ي١سهَٛـ١ت ٠ٚنـٛ ث َٝٞ ١٥ٚيـ١ٜٚات٢ نـ١ ١٥طـ١ض ٥ َٜـت ؾـت بـ١ث َٜـت، ز٠نط َٝـسا بهط ط٪ض اْهاضٟ ت

َٝت ت١ضنٝع ي١غ١ض ١٥ٚي١ٜٚات١نإ به َُٝـ١ نـ١ّ نطاٜـ٠ٚ١،    ١15ٜٔ، ١ٖض٠ٚنٛ ن٪ٕ بٛزد٣١ ١َْاْتٛا٢ْ ب ٣ ٥%
َُٝــ١ بــ١ٚ  َٝؿــ٣١ ي١غــ١ض ١ٖٜــ١ ٥ َٝػــتا ن %٣ ز٠ٜهــط ٜٔ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ٚا عٝباض٠تــ١ ي١بٛزدــ٣١ ٥15ــ١ٚ نًــ٪ض٣٠ ٥

َٞ ثاض٣٠ نط ٜٓٝـ نً٪ضٜـ  ١َُٝ، َٔ ز٠ب % نـ١ّ به١َـ٠ٚ١ بـ٪ ظاْٝـاضٟ دـ١ْابتإ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ        15ت١ؾػًٝٞ ٥
َٞ ٜإ %٣ ي15باب ٚ غ١ضؾا٣١ْ ن١ٚا  َٝسا١ٜ، ؾٝع١ًٕ َٔ ز٠ب %٣ 15َٞ ن١ّ نطاٜت٠ٚ١ نط ٜين ثاض٣٠ نً٪ضٜؿٞ ت

َٝه٢ تـطزا زاٚا بهـ١ّ،      15ن٣١َٝٝ١ نً٪ض ن١ّ به٠ٚ١َ١، ٜإ  َٜٓ َٞ ي١ؾـٛ %٣ ثاض٣٠ نً٪ض ن١ّ به٠ٚ١َ١، ٜـإ ز٠بـ
َٝت، ز٠ضبـا        ض٣٠ ن١ٚا سه١َٛت ب٪ّ ت٥١ُري بها، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض سٝػابٞ نًـ٪ض ٚ ٥ـ٣ٚ١ تـط ٚ ٥ـ٣ٚ١ تـط ْـ١ب

َٜطٟ نطزْـ٢         َٝهـطز، نـاٚز َٜع ٥اؾـيت خـإ ٥اَـاش٣٠ ث َٜعطاٜا٣١ْ ن١ٚا بـ١ض  َٜطٟ نطز٢ْ ب١ْسا٠ٚنإ ي١ٚ ثاض ناٚز
ــاضٟ       ــطز، ب٪ظاْٝ ــ١ باغــٞ ن ــ١ ٚ بــ١ٖ٪ٟ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ باب١تاْــ٣١ ن ثــٝؼ ْــ١ب٢ْٚٛ ب١ْــسا٠ٚنإ بــ١ٖ٪ٟ ناضط

َٜعطــاضٟ ب١ْــسا٠ٚنإ يــ١ ٥ٝدتٝػاغــٞ ٠ٚظاض٠ت١نــ٣١ َٓــسا ْٝٝــ١، بــ    َٞ َــٔ ١َغــ٦ٛمل يــ٣٠ٚ١  دــ١ْابتإ ثاض ١َي
َٝـت ٜـاخٛز              َٝـ٠ٛ خـ٪ بـ١ؽ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ ٥ـ١ٚ ٥ـا٠ٚ ثـاى ب َٞ خـ٪ ١َغـ٦ٛي١ٝت٢ ٥ ن١د١ْابٝإ ٥ٝؿاض٠ت ز٠نا ز٠َي
َٞ، ٥ـ١ّ ٥ـا٠ٚ ْـ١ى ٖـ١ض ي١ثانهطزْـ٣٠ٚ١ يـ١ّ َٝهط ٩بـ١، بـ١َيهٛ ي١ٖـ١َٛٚ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝى ٚ             َٝساْـ١ب َٝهط ٩بٞ ت

َٝو ي١٥١ضن٢ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ٥ َٝػت ١ٜ١َُٝ، ب١آلّ ثاضاغت٢ٓ ب١ْساٚ ٚ ضٚٚباض٠نإ ي١٥١ضن٢ ز٠ضن٢ْٚٛ ي١ ١َٖٛٚ ت
٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ١ْٝٝ، د١ْابٝؿتإ ١٥ّ س١قٝك١ت١ ي١ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تسا ز٠تـٛأْ ت٥١هٝـس٣ به١ْـ٠ٚ١، ٖـٝض     

َٝه٢  َٝههْٛٚ َِٝ ١ْٝٝ، بي َٞ ١ٜ١ٖ، َٔ ْاَي َٜت ب١ٖ٪ٟ خطاثٞ ت٪ض ٠نا٢ْ ٥اٚ، ب١َي ١ضناٚ ١ْٝٝ، ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ز٠طٛتط
َُٝا٢ْ زٚاٟ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ٥ـ١ٚ ثط ٩ش٠ٜـ٣١ نـ١      ب١آلّ  ض٩ش ي١زٚاٟ ض٩ش ب١ض٠ٚ ن١ّ ب١ْٚٛ، ب١تاٜب١ت٢ ي١ؾاضٟ غً

َِٝ بــ١ض٠ٚ ْعٜهــ٣١ ْــ١َإ      ــ ًَ َٟ ز٠تــٛامن ب َٝػــتا ٥ُٝــعا نــطا٠ٚ، طــ٪ض ٢ٜٓ تــ٪ض ٠ ن١ْٚــ١نا٢ْ تــطزا ١٥صتاَــس٠زض ٥
َٝؿ٣١ ثٝؼ ب َٜع ٥اؾت٢ خإ ن َٝت٠ٚ١، ١٥ط١ض ي١ٖ١ض ق١ظاٚ ْاس١ٜ١ٝٝى ب١ض  ٢ْٚٛ ٥اٚ ٥ٝػجات نطا ١ٜنػ١ض ز٠ن

َٝـت، ١٥طـ١ض َـَٛهري ْـ١بٛٚ ز٠َٛز٠غـت             َٝـت بـ١ناض ب ٥ٝذطا٥ات٢ ١ٜن١َري ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٥ـ٠ٚ١ غ١ضنـا١ٜ٠ٚ ْاب
َٝه٢ تـطٜـ    َٜعإ، س١قٝكـ١ت َٜت ٥ا٣ٚ ثٝؼ بط ٚاتٔ ب٪ خ١َيه٢، ب١ض  َٜيا بسض ناض٠غ١ضٟ به١ٜٔ، ََٛهري ١ْٝٝ ض 

َٝ ١َُٝ )ي١ب١ض ناٚ بيطٜٔ َٔ زٚٚثاتٞ ز٠ن٠ٚ١َ١ خ٪ ٥ ( ًَٝـ٪ٕ  ١ُ5 َٓت ب١غ١ض خ١َيه٠ٚ١ٝٝ ْان١ٜٔ، ب١آلّ ٥
َٝٓري، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض خطاثٞ ٥اٚ بـ١ّ   ن١ؽ ي١نٛضزغتإ ض٩شا١ْ ٚ غ١عات ٚ ١َٖٛٚ ز٠قٝك١ٜ١ى ٥اٚ ب١ناضز٠ٖ
َٟ ٖــ١ظاضإ    َُٝــ١ ض٩ش ٥ َٞ َٜت، ز٠بــ َٝــس٠نط َٜعاْــسا ٥اَــاش٣٠ ث َٜو ي١ب١ض  َٝــت، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ يــ١طٛت٢ٓ ١ْٖــس ٠ٚظعــ١ ب

َٝطاٜٞ ب٬َٚز٠بٓـ٠ٚ١، باؾـ١ بـ٪    ساَي١ت٢ ٠ٚؾ َٞ، نْٛه١ ١ْخ٪ؾ١ٝٝنا٢ْ ٥اٚ ١ْخ٪ؾٞ نٛؾٓس٠ٕ، ب١خ ٝاشيإ ١ٖب
َٝٞ ٥ـ١ٚ         َٜٔ بـ١ث َُٝـ١ يـ١زابٝٓهطز٢ْ ٥ـا٣ٚ خـاٚ َٜص٠ف سٝػاب بهـ١ٜٔ، ٥ َٜذي ن١ٚا ١٥ط١ض ب١ض  باغٞ ١٥ٚا١ْ ْانط
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َٝػتا باغهطا ي١غ١ض٣ٚٚ  ٠َٛٝضا٣١ْ ن١ ٥ 95َٜث َٟ ض َٜٔ زابٝٓهطا٠ٚ، ١٥ض ص٣٠ ١ْخ٪ؾـٞ بـ١ٖ٪ٟ ٥ـا٣ٚ    % ٥اٟٚ خاٚ
َٜٔ ط١ٜؿت٪ت١  َٞ َاْاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ن١ 5خاٚ %٣ خـ١َيه٢ ٥ـا٣ٚ   95%؟ َٔ ي١د١ْابتإ ز٠ثطغِ، ن١ ١ْط١ٜؿت٪ت

َٞ ب٪  َٝس٠طات، باؾ١ ١٥ط١ض ب١ثَٝج٠ٛضٜـ ب ٢َٜٓ ث % ١ْداح ْٝٝـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ تـ٪ تـ٢ُٓٝ٥١ ٥ـ٠ٚ١ بهـ٣١        95خاٚ
َٝهسا  َُٝٛا١ٜ 1,1ي١ساَي١ت خ١ي١ي١ ي١َ١ٚظٚعٞ ٥اٚزا، نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْس٣ بـ١شٜا٢ْ  % غ١زا ث٪ٜٓت ١ٜنٝـ َٔ ث

َٜطاْهاض١ٜٝى ي١ ٠ٚظعٞ  َٜت ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٚ خ١َيه٠ٚ١ٝٝ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ن١ ١٥ّ ساَي١ت١ ٚاْٝؿإ بسض
َُٝــ١ ب١ضثطغٝاضٜؿــري، زٚٚثــات٢     َٝط ٥ َٜه٢ ظ٩ض ظ٩ض طــ١ٚض٠زأٜ، ْــ١خ َُٝــ١ ي١بــ١ضز٢َ٠ خ١تــ١ض ٥ــاٚزا ١ٖٜــ١، ٥

َٜذي نــ١ٚا ثٝػــٔ،    ب١ضثطغــٝاض٠ت٢ خ٪ؾــ َٝٓسض ــو نــ١ ٥ــ١ٚ غ١ضنــاٚا١ْ ثــٝؼ ز٠بــٔ ز٠غــ١غي َٝ ِ ز٠ن١َــ٠ٚ١، نات
َٝهـ٣١ْٚٛ نـ١ ١ٖٜـ١، نـ١باؽ               َٝػـتا ١ٖٜـ١، ٥ـ١ٚ ي َٜٔ ٖـ١تا٠ٚنٛ ٥ـ٠ٚ١ّ بـاؽ نـطز، ببـٛضٕ، ٥ـ٣٠ٚ١ ن٥١ ض از٠طرل

ٍَ غـتاْس٠ضاتٞ         َُٝـ١ ي١ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ غ١ضنـاٚا٠ٚ١ْ ي١طـ١ َٝػتاف ٥ـا٣ٚ ٥ َٜت، ٥   ث١غـ١ْس نـطا٠ٚ،   (w,h,o)ز٠نط
َٜهدطاٚ غ١ض ب١ْ١ت٠ٚ١ ١ٜنيطت٠ٚٛنإ ي١نٛضزغتإ َـ١ٚدٛزٕ، زضاغـات ز٠نـ١ٕ،     َٝو ض د١ْابتإ ز٠ظأْ ن٪١ََي
َُٝـ١ ؾـت بـآلٚ            َُٝـ١، ب٪خـاتطٟ ٥ َٝٔ بـ٪ ٥ ًَـ ب١زٚا زانٕٛٚ ز٠ن١ٕ، ١٥َا١ْ ت١ْٗا ز٠ظطاٟ سهـ٢َٛ ْـٝري نـ١ٚا ب

ثطغـٔ ب١ضاَبـ١ض بـ١ّ ١َغـ١ْ٫١،     به٠ٚ١ْ١، ١٥نٝس ي١ّ ١َخاتطا١ْ، نـْٛه١ ١٥ٚاْـ١ ي١غـ١ض ٥اغـت٢ زْٚٝـا ب١ض     
١٥َا١ْ ب٪خ١َيه٢، ب٪ ض اٟ طؿت٢ ض ٕٚٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ز٠ٜـاْيٛت نـ١ غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ ٥ـ١ّ ٥ـا٠ٚ غ١ضنـا٣٠ٚ ثٝػـٔ،        
١ٜ٠َٛٝن٢    ٌَ ٚ خاؾاى ب١ض اغـت٢ ب١ؾـ َٝػتا ١َٖييطت٢ٓ ظب ٌَ ٚ خاؾاى، ت١بٝع٢ ١ٖتا ٥ ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٞ ظب

َٝو ظ٩ َٜٓ َٜت ي١ؾــٛ َٝػــتا ٥ــ١ّ   ن٬غــٝه١ٝٝ، ١َٖيــس٠طرل َٟ، ٜــ١ع٢ٓ تــ١ْٗا ٖــ١تا ٥ َٝػــتا ز٠ؾــٔ ز٠نــط ضبــ٣١ ٖــ١تا ٥
َٝهـطز، يـ١زٖ٪ى ز٠غـت بـ١زاْا٢ْ ناضط١ٜـ١ن٢ ضٜػـاٜهًري          ٥ٝذطا١٥تا١ْ َٔ ي١ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ابـطزٚٚ ٥اَـاش٠ّ ث
َُٝا٢ْ ي٥١ٝع٬ْــ١، ٠ٚ ٥ــ١ّ   َٟ ب١غــت نــطا٠ٚ، ي١غــً َٝط طــط نطابــٛٚ، بــ٪ ١َعاي١دــ١ نطزْــ٢ ب١ٜــ١نذاضٟ، ي١ٖــ١ٚي

َٟ، ي١ظ٢َٓ ١٥ٚا١ْؾسا ْاٚن٣١ ؾـاض٠ظٚٚض٠  ثط ٩غ١ٜ١ ب١ ١َٜٓنإ ع٬ٝز بهط َٞ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ؾٛ ضز٠ٚاّ ز٠ب
َٝسا٢ْ ب١ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ن١ضتٞ تاٜب١ت، طٛش١َن١ؾٞ بـ٪ زابٝٓهطاٜـ١، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١      َٟ ب١غت١ ب٪ ث َٝػتا ي١طط ن١ ٥

َٜع ٥اؾـيت خـإ، ز٠ضبـاض٣٠ ثطغـ       َٜه٢ تـطٜـ بـ١ض  َٝٓذـ١ّ، ب١ض اغـت٢   ن١ ي١ّ ٠ٚظع١ ١ْداتٞ بيَب، بطاز٠ض ٝاضٟ ث
َٝساٜـ١،            َٝري يـ١ْاٚ ؾـاض٠نإ غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ ٥ـاٚ غـ١ط٢ ت٪ثٝـ٣ٛ ت ًَـ َُٝـ١ ب ٥ َٟ َٜعإ، َٔ ْاظامن ١ٜع٢ٓ ز٠نـط ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ،   داٟ غ١ط٢ ت٪ثٝـٛ   ١ٜع٢ٓ َٔ ْاظامن ب١ظٜٓسٟٚ غ١ط٢ غاؽ ْابِٝٓ ي١ْاٚ ؾاض ٚ ؾاض٩نه١نإ بػٛٚض 

َٝه٢ ط١ٚض٠ٜـ١، ١٥طـ١ض ؾ١عًـ١ٕ ؾـت٢ ٚا        ي١ْاٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚزا، ١ٜع٢ٓ َـٔ تهـا ز   ٠نـ١ّ ١٥َـ١ ١َغـ٦ٛي١ٝت
َٜت، سـ١م             َٜـت، ١٥َـ١ سـ١م ْٝٝـ١ بـ٪ ١َساغـ١ب١ نطزْـ٢ َـٔ ٖـ١َيبيرل ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ؾٝع١ًٕ ؾـت٢ ٚا ز٠بٝٓط
َٝو يـ١ّ ٫َٚتـ١    َٜو، ب١ضثطغ ٠َٛٝ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ٕ ٜٚصزا٢ْ ناض١َْس َٜع٣٠ ١ٜع٢ٓ ٥ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠ّ ٚ ز٠غت ١٥ٚ ب١ض 

َٝو تـ١بًٝػ٢   ١٥ط١ض ب١ضاَب١ض  َٝت، ١٥ط١ض ٜـ١ن َٝت، ب١ضاَب١ض ب١خ١َيه٢ ٠ٚ١٥ْس٠ َطزٚٚ ب ب١ سهَٛط اْٝـ ١ْب
َٝه٢ ٥اٚ زا١ٜ،  َٜه٢ ت٪ثٝٛ ي١ْاٚ خ١ظاْ َٞ ت١ٜط ًَ َٜه٢ ؾاض٠ٚا٢ْ بهات، ب ؾ١ضَاْي١ٜ١ن٢ ٥اٚ بهات، ١ٜع٢ٓ ناض١َْس

  َ َٝت، خــ١َيو ن١َت١ضخــ١ ٢ بهــاتٔ يــ١ّ نانــ١ بهــ٪ ع٬ٝدــ٢ بهــ١، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ خــ١َيو تٛٚؾــٞ ١ْخ٪ؾــٞ ْــ١ب
َٝه٪َيٝٓــ٠ٚ١       َٞ ي َٝت ١٥َــ١ٜإ َــٔ بــ١ب َٝه٢ ٚاٖــ١ب ــ١ض ؾــت ١َغــ١ي١ٜ١؟ َــٔ بــط ٚا ْانــ١ّ، ســ١ظٜـ ز٠نــ١ّ ١٥ط
َٞ َــٔ ٥اَــاز٠ّ، بــ١آلّ بــا٠ٚض  ْانــ١ّ بــ١ٚ ض از٠ٜــ١ نــ١ٚا   ٥ٝذطا٥ــ١ت ز٠نــ١ّ ب١ض اغــت٢، ١٥طــ١ض ي١غــ١ض خ٪ؾــِ بــ
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َٝهـ١ٚتيَب، ٜـ١نذاضٟ بـ١ٚ ٠ٚظعـ١ ٚابـٔ،        َِٝ        غ١ضنا٣٠ٚ ٥ا٠ٚنـإ ؾـت٢ ٚا٣ ت ًَـ طٛتٓـ١نا٢ْ َـٔ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ ْـري ب
َٝه٢ صي١ْٜٚٛٞ  ١َُٝ ي١ساَي١ت ١َُٝ ٜاخٛز خ١ظا١ْنا٢ْ ٥ َٝٛاظ٣٠ ١ٖ111َٛٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥ % زإ، ب١آلّ ب١ٚ ؾ

 ، ثط ٩غ٣١ ع٬ٝز نطزْٝؿٝإ ب١ضز٠ٚا٢َ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.١ٝن١ّ ٚ نٛضتٝٝا١ْف ْٝ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥اؾت٢ خإ.ؾ١ضَٛٚ 
 
 

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع   قاحل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعت ب١باؾـٞ ي١ثطغـٝاض٠ن٣١       َٞ بـ١ض  َٜع ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢، يـ٠ٚ١ ز٠نـ َٝو غ١باض٠ت ب١قػ١نا٢ْ ب١ض  ت١عكٝب
َٜص١ٜٝ ي١) ١َٓٝط١ٜؿتيب، َٔ ١َب١غتِ ي١ ث٬ٕ ض  َٜـصٟ ز٠نـ٣١   2117َٔ ت َٜعت باؽ ي١ث٬ْط  َٝػتا، ب١ض  (٠ٚ ب٪ ٥

َٞ نـ١ّ نطزْـ٣٠ٚ١ ١ْخ٪ؾـٞ، نـ١ّ نطزْـ٣٠ٚ١ ظ٠ساٜـ١،            َٝػـتازا ز٠َيـ ي١زٚاٟ زضٚغت بْٛٚـ٣٠ٚ١ ساَي١ت١نـ١ ي٥١
َٝط        َٜع ٠ٚظٜـطٟ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٖـ١ض ي١ٖـ١ٚي َٝهٝؿِ ب١ثطغـٝاض٠نا٢ْ بـ١ض  َٜصٟ ١ْٝٝ؟ غ١باض٠ت ت١عكٝب ١٥َا١ْ ث٬ْط 

ٍَ طٝـا٢ْ ي١ز٠غـتسا٠ٚ، نـ٪     َٝؿ٠ٚٛ ب١ٖ٪ٟ غ١ط٢ ٖاض٠ٚ٠ نـٛاضَٓسا ٕ غـ١ط٢ بـ١ض ٠آل ْٝٝـ١؟ باؾـ١     ي١ّ َا٣٠ٚ ث
زٚإ، ١ٜى ن١غٝـ ب٫١ٟ ٠ٚ١َٓ ظ٩ض ططٜٓي١، زَيٓٝاؾِ ي٫١ٟ ت٪ف ططٜٓي١، ٣٠ٚ١٥ ن١ض ٠ثت٢ ب١ثطغـٝاضن٣١  
َٝه٢ ٥اٚ ي١با٠ْٚٛٚض نٛاض ١٥ْساّ ث١ضي١َإ بٜٛٚٔ غ١ضزاصيإ نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥  َٞ، خ١ظاْ َٜعت٠ٚ١ ١ٖب ب١ض 

     َٞ َٟ، غـ َٜع غـ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١         قابًٝٞ ٠ٚ١٥ ْٝٝـ١ ن١زضٚغـت بهـط َٜيا٣ بـ١ض  َٝػـتا يـ١ض  َـاْط بـ١ض يـ١ ٥
َٜه٢ ظ٩ض غـاز٠، غـ١ٜط ْٝٝـ١، ن١ٚاتـ١       َٟ، خ١ظا١ْنإ ب١ثطغـٝاض َٜٝٛػت بهط ٜازاؾت ب١ضظ نطا٠ٚت٠ٚ١ ن١ ناضٟ ث
             َٞ َٟ؟ خـ١َيه٢ طْٛس٠نـ١   َـ١دبٛٚض٠ قػـ١ٜ١ن٢ ْاض اغـت بهـا؟ ز٠َيـ َٝبهـ١ٚ ن٪ٕ َٛعـ١ض٠ظ ْٝٝـ١ نـ١ ٥ـاش٠َيٞ ت

٥اش٠َيٞ ت٪ثٝٛ ي١ْاٚ ٥ا٠ٚن١ٜ١، ظ٩ض ب١ب١غـٝيت بـ٪ ض اغـت٢ قػـ١نا٢ْ َـٔ خ١ظا١ْنـ١ غـ١ضٟ ْٝٝـ١، ظ٩ض          غا١ْ٫َ
 ب١غاز٠ٜٞ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 قػ١ٜ١نتإ ١ٜ١ٖ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ؟، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 
 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝب١ٝٓٝن٣١ ٥اؾيت خإ، غٛثاؽ. ١َُٝ غ١ضٟ ١٥ٚ خ١ظا٢ْ ٥ا٠ٚ ١َعاي١د١ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ ب٪ ت ٥ 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜه١ٚت قػ١ت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.   ز. ض

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢. َٜع ز. ض  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
١َُٝ ١ْى ي١ ) َٜـص٣ خ٪َـإ ١ٖٜـ١، ت١ٚعٝٝـ٣١ غـ١سُٝإ ١ٖٜـ١،          ٥2117 َُٝـ١ ٖـ١ض٠ٚنٛ ٜٚكاٜـ١ ث٬ْط  ٠ٚ٠، ٥)

ٍَ زا٥ـرل٣٠ ٥ـاٚزا،           ؾ١سػٞ ٥اَٚإ ١ٜ١ٖ، ؾ١سػٞ ب١زٚا زانـٛٚصيإ بـ٪ َـاآلٕ ١ٖٜـ١، ت١ْػـٝكُإ ١ٖٜـ١ ي١طـ١
َٜ َٝؿذلٜـ ١َٖإ ب٠ٚٛ، شٚٚضٟ ع١َ١يٝات٢ ظ٩ضب٣١ ١ْخ٪ؾ١ٝٝناصيإ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ١٥ٚ ث٬ٕ ض  ص١ٜ ث

َٝػتاف ١َٖا١ْ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓ    َٝو ي١ت َٜو قػ١ نطا، ب١آلّ ي١ض اغـتٝسا َـٔ ٜـ١ن ١َُٝ ١ْٖس ٝـ١نامن ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١    ٥اخط ي١زٚاٟ ض اث٪ضت١ن٣١ ٥
َُٝـ١             َٝٛإ ٥ـ١ٚ زاتاٜاْـ٣١ نـ١ ٥ـ١ٚ ض٩ش٠ بـ٥١اَاز٠ب٢ْٚٛ ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢ ب٥١ ب٪نٞ دٝـاٚاظ٣ ١ٖٜـ١ يـ١ْ
َٝٓاٜـ٠ٚ١ باغـٞ نـطز، ٚاظ      َٜع ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ بآلٟٚ نـطز٠ٚ٠؟ ٖ َٝػتا ب١ض  ٍَ ١٥ٚ زاتاٜا٣١ْ ن١ ٥ زضا٠ٚ، ي١ط١

ــ١ّ ظ٩ض    َٝس٠ن ــ١ع٢ٓ ٚاٟ ي ــِٓ، ٜ َٝ ــٝاض٠نامن ز٠ٖ ــ٣٠ٚ١    ي١ثطغ ــ٪ بآلٚبْٛٚ ــطتٔ ب ــ١ ط َٜي ــ١نٛضت٢ ض  َٞ، ب ــ ــٛضت ب ن
َٜهدطا٣ٚ ت١ْسضٚغت٢ دٝٗا٢ْ َٛضاق١ب١ نطزْـ١، ٥ـ١ّ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝ     َٜط٣٠ ٥اَ٪شطاض١ٜنا٢ْ ض ١ْخ٪ؾ١ٝٝن١ ب١طٛ
١َُٝ َٛضاق١ب١ن١َإ  َٝت، ٥اٜا ٥ َٜٝٛػت١ ت٪ َٛضاق١ب١ٜ١ن٢ دسٜت ١ٖب َُٝاْٞ ١ٜ١ٖ، ن١ٚات١ ث ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١غً

َٜٝٛػت زاب َٜٝٛػـتسا ْـ١ب٠ٚٛ، بـ٪ غـ١ضد١ّ صي١ْٚٛناْـ١      ي٥١اغت٢ ث َٝط ي٥١اغـت٢ ث ْـ١ى تـ١ْٗا ٥ـا٣ٚ     ،٠ٚٛ؟ ١ْخ
َُٝاْٞ يـ١     َٝه٢ ظاْهـ٪ٟ غـً َٜط٣٠ ب١سػ َُٝا٢ْ ٥ـا٣ٚ    97ب١يٛع١، ١ٜع٢ٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ زَيٓٝابٔ، ب١طٛ % خـ١َيه٢ غـً

ٚ       عب١يٛ ٠َٜٛبـ١ضٟ ٥ـا َٝٓٔ، غ١ضد١ّ ١٥ٚ صيْٛٚاْـ٣١ نـ١ ٠ٚضطـرلإٚ ١٥َـ١ زاتا١ٜنـ١ ب١ض  َُٝا٢ْ  ١ ب١ناضز٠ٖ ٣ غـً
َٟ بـٜٛٚٔ، نـ١ ٚتٜٛٚـ١ت٢      َٝٓر ١٥ْسا١َن٣١ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ن١يـ١ٚ ٣١َُٝ زا٠ٚ، ب٥١اَاز٠ ب٢ْٚٛ ١ٖض ث ب٥١

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ خ٪ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢ ت١ْٗا ) َٝري ٥ـ١ّ )   74ب١ض  (صيْٛٚـ١  74( صي٣١ْٚٛ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١٥طـ١ض بـ
َٜو ي١صي١ْٚٛنإ ي٥١ا٣ٚ برلٜـ  َٜه٢ يـ٥١ا٣ٚ ت١ْهـ١ضٜـ ٠ٚضطـرلا٠ٚ، بـ١ؽ     ٠ٚضطرلا١٥٠ٚط١ضنٞ ١َ١٥ ١ْٖس ، ١ْٖس

َٝري ٣َٚٛ١ٖ ي٥١ا٣ٚ ب١يٛعـ١ف ٠ٚضطـرلا٠ٚ، بـ١ؽ تـ١ْٗا )     ١َُٝ ططضيا١ْن١ ٚازابٓ ( ض٩ش ب١غـ١ بـ٪ ب٬َٚبْٛٚـ٠ٚ١ ٚ    5با ٥
َٜع ٠ٚظٜــطٟ ت١ْسضٚغــت٢ ب٪خــ٪ٟ ثعٜؿــه١ ٚ   زضٚغــت بــ٢ْٚٛ ب١نذلٜانــ١ ٚ بآلٚبْٛٚــ٠ٚ١ ٚ ت١ؾــ١ْ١نطز٢ْ، ٥ــ٠ٚ١ بــ١ض 

َٝت، ت١ْٗ َٞ ؾـ١ف دـاض صيْٛٚـ١     5ا )ز٠ظاْ َٝٓذ٢ به١ٜٔ ز٠بـ ( ض٩ش ب١غ١ ب٪ بآلٚب٣٠ٚ١ْٚٛ، َاْي١ن١ ١٥ط١ض ت١قػُٝٞ ث
َٝه١ َٛعـ١ض٠ظ٠ بـ٪ بآلٚبْٛٚـ٣٠ٚ١ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝن١، ١٥طـ١ض )         َٜٓ َُٝا٢ْ ؾـٛ َٝت، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ غـً ( ت١قػـُٝٞ  ٠ٚ74ضطرلاب

َُٝا٢ْ تـ١ْ    َٜه٢ ط١ٚض٣٠ ٠ٚنـٛ غـً َٜهسا ب٪ ؾاض ( صيْٛٚـ١ ٠ٚضطـرلا٠ٚ، ٥اٜـا ١٥َـ١     12ٗا )ؾ١ف به١ٜٔ، ن١ٚات١ ي١ٖ١ض داض
( ّ١٥ َٞ َٜٝٛػت زاب٠ٚٛ؟ ١ٜع٢ٓ ز٠ب َٝت؟ ١ٜع٢ٓ غ١ٜط٠ تـ١ْٗا ي١غ١ضنـا٠ٚن١ف   12ي٥١اغت٢ ث َٟ ٠ٚضطرلاب (صي١ْٚٛ ي١نٛ

َٝؿتا ١٥ّ صي١ٜ١ْٚٛ ١ٖض ن١َ١، ططضيإ ١٥ّ قػـ١ٜ١)  ٖ َٞ (ف ض اغـت ْٝٝـ١ ٚ قػـ٣١ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢      ٠ٚ74ضطرلاٚب
َٞ، )191ٜــ١، بــا )( صي191١ْٚٛض اغــت١ ) َٞ، )211( ْــ١ب َُٝــ١ 6( صي١ْٚٛنــ١ف ت١قػــ٢ُٝ )211( صيْٛٚــ١ بــ ( بهــ١ٜٔ ٥

َٞ َٛضاق١ب١ٜـ١ن٢ دـسضيإ        َُٝـ١ ز٠بـ َٜو ب١غ١ ب٪ بآلٚبْٛٚـ٣٠ٚ١ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝن١، ٥ َٝٓر ض٩ش َٜط٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٖض ث ب١طٛ
َٜو ) َٞ، ١٥ٚا ب٪ ١ٖضداض ض ٠ى ز٠ناتٔ؟ باؾ١ خ٪ تـ١ْٗا  ( صي١ْٚٛ ب١ؾٞ ن١ْس ط31١( صي١ْٚٛ ٠ٚضطرلا٠ٚ، باؾ١ )١ٖ31ب
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َٝت٠ٚ١، ط١ض ٠ن١نا٢ْ تطٜـ تٛٚف بـٔ، ن١ٚاتـ١ َٛضاق١بـ١نطزٕ     َٝسا بآلٚ بب َٝو ب١غ١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْخ٪ؾ١ٝٝن٣١ ت ط١ض ٠ن
َٜع ٠ٚظٜــطٟ  ٍَ قػــ٣١ بــ١ض  َٜٝٛػــتسا ْــ١ب٠ٚٛ، َــٔ ي١طــ١ ٠َٜٛب١ضٜــ١ت٢ خ٪ثاضاغــت٢ٓ ت١ْسضٚغــت٢ ي٥١اغــت٢ ث ي٫١ٜــ١ٕ ب١ض 

 ٛ ــ١ٚ صي ــ١ت ٥ ــاض٠ٚاِْٝ ت١ْاْ ــ٢     ؾ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ن ــ١ٚ صيْٛٚا١ْؾ ــ٠ٚٛ، ٥ ــت٢ ٠ٚضٟ ططت ــ٢ ت١ْسضٚغ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ن ْٚا١ْؾ
١َُٝ ي٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ٠ٚى ض ٩تـري صي١ْٚٛنـ١      َٝؿ٣١ ٥ ١َُٝ ي١٥١زا٥ٞ ناض١َْس زا١ٜ، ن َٝؿ٣١ ٥ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚضٟ ططت٠ٚٛ، ب١ؽ ن

َٝو ْٝٝـ١ بـ٪        ٥ـ١ٚ ١٥صتاَاْـ١ بـ٪؟    ٠ٚضز٠ططٜٔ، ؾ١سػ١ن١ف ز٠ن١ٜٔ، ب١آلّ ؾٝسبانُإ ْٝٝـ١ ي١غـ١ضٟ، ٖـٝض ض ٜػج٪ْػـ
َُٝا١ْٝٝ، يـ١ )       74ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ ) ٠َٜٛبـ١ضٟ ٥ـا٣ٚ غـً ( صي١ْٚٛنـ١ زٚٚ صيْٛٚـ١ ثـٝؼ    74( صيْٛٚـ١، ١٥َـ١ قػـ٣١ ب١ض 

َُٝا٢ْ ثٝػــ١، ٥اٜــا يــ١  3,7بــ٠ٚٛ، ز٠ناتــ١  َٜص٠ٜــ١ن٢ ن١َــ١؟ ٥اٜــا ض ٜػج٪ْػــٞ ٜــ١ع٢ٓ ناضزاْــ٣٠ٚ١   3,7% ٥ــا٣ٚ غــً % ض 
َُٝا٢ْ ب٪ ١َ١٥ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ا٣ٚ غً َُٝـ٣١ ٥اطـازاض      ب١ض  َٝـو، ْـ١ خـ٪ٟ ٥ َٝٓت ١ٜ٠َٛٝى، ب١ٖٝض زٜه٪َ نٞ ب٠ٚٛ؟ ب١ٖٝض ؾ

٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ خ٪ثاضاغـت٢ٓ ت١ْسضٚغـتٝـ ٥اطـازاض نطا١ْٚتـ٠ٚ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١           نطز٠ٚ٠ ي٣٠ٚ١ ن١ نٝإ نطز٠ٚٚ، ١ْ ب١ض 
َٝؿ١ٜ١، ي١َاْي٢ ) َٝو نطا٠ٚ ب٪ ١٥ّ ن ٠َٜٛب   ٥7ٝذطا٥ات َٜط٠ٟ ظاْٝاضٜٝـ١نا٢ْ ب١ض  ٍَ بـ١طٛ ١ضاٜـ١ت٢ خ٪ثاضاغـت٢ٓ   (٣ ١٥َػـا

َٜص٣٠ ثـٝؼ بـٕٛٚ يـ١     % 13( يـ١  7% بـ٠ٚٛ، بـ١آلّ يـ١َاْي٢ )   3,7( يـ١  9% بـ٠ٚٛ، ٜـ١ع٢ٓ يـ١َاْي٢ )   13ت١ْسضٚغت٢ ض 
َٟ نـ١        َٝػـتا باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـط َِٝ غـ١ٜط٠ ٥ َٝو ١ْنطا٠ٚ، ت١ْا١ْت ثٝؼ ب١ْٚٛن١ف َٔ ث ب٠ٚٛ، زٜػا٠ٚ١ْ ٖٝض ٥ٝذطا٥ات

َُٝا٢ْ   ( ظٞ، غٞ، نْٛه١ ْاv,cؾٝهاضٟ نطا٠ٚ ب٪ ) َٝػتا نـ١ ي١غـً َٝـ ٥ ١َُٝ زٚٚ ض ٩ش ث ظامن ١٥ّ ظاْٝاضٜا١ْ ب٪ ط٪ض ا١ٜ؟ ٥
َٟ بـٛٚ، ٖـٝض باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ ْـ١نطز٠ٚٚ نـ١ ؾ١سػـٝٝإ بـ٪            َٜع ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ خ٪ؾـٞ يـ١ٚ بٜٛٚٔ، يٝص١ْن١، ب١ض 

(v,cٖ ،َٜص٣٠ نً٪ض زٜاضٜهطا٠ٚ َٞ، ب١آلّ ت١ْٗا ١٥ٚإ باغٝٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١ ض  ١ض ب٪١ٜ ططضيا٣١ْ خطاثـٞ  ( ظٞ، غٞ نطزب
١َُٝف ١ْٝٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْن١ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ نـٛايٝت٢ نًـ٪ض    َٝو ي١ططضيا١ْنإ زاْا، ٠ٚ١٥ قػ٣١ ٥ نٛايٝت٢ نً٪ضٜإ ٠ٚنٛ ١ٜن
           َٞ ــ١َي ــاض٠ٚا٢ْ ٥ ــطٟ ؾ ــاز ٠ٚظٜ ــاى زَيؿ ــتا ن َٝػ ــ١ ٥ ــ١ ن ــ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ٜ َٝه٢ ٥ ــ ــ٣١ ب١ضثطغ ــ١ قػ ــ١َيهٛ ١٥َ َٞ، ب ــ ــطاخ ب خ

َٝٓت نً٪ض٠ن١ خطاخ ١ْٝٝ  ، ت١ٚاٚ، غٛثاؽ.ب١زٜه٪َ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜه١ٚت.  ؾ١ضَٛٚ ز. ض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢. َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜه٢ ٥ـ١ّ ب١ٜاْٝٝـ١ بـ١     َُٝا٢ْ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ي١خ٪ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢ ١ْٖس َٔ ١٥ّ د١ز٠ٚي١ّ ي١ق١س٣١ غً

ٌَ َٝ َٜهٝؿٞ ي١ٚ ظ٠ضؾا١ٜ١ْ ب٪ٜإ ْاضزّٚٚ، ١٥ط١ض ت٪ د١ْابتإ ٠ٚنٛ ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َإ،  ٥ُٝ ب٪ّ ٖات٠ٚٛ، ١ْٖس
َٝػـتا        َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ زضٚغـت بهـ١ٕ، ١ٖض٥ ٠ٚنٛ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ، زَيٓٝا ْٝري ي١ٚا١ْ ز٠تـٛأْ يٝص١ْٜـ١ن٢ ي

َُٝا٢ْ، بعامن ١٥ٚ د١ز٠ٚي٣١ ٣٫ َٔ ١ًَٝٝن١ٜ١، ٜإ ١٥ٚ د٪ض٣٠ ٫ٟ  غٛاضٟ غ١ٜاض٠ ز٠بري، ز٠نري ب٪ غً ١٥ق
( ظـٞ، غـٞ نـطا٠ٚ، شَـاض٣٠     v,c( ؾ١سػـٞ ) 99(، )9ت٪، ١َ١٥ ١٥ٚ د١زٚي١ٜ١ ن١ زاٜتٝإ ب١َٔ، ٖٞ َـاْي٢ ) 

َٞ ٥اَــاضٟ ثؿــهٓٝين   v,c( ؾ١سػــٞ )48ث٪ظ٠تٝـــ ظٜــط ٩، ) ( ظــٞ، غــٞ نــطا٠ٚ، شَــاض٣٠ ث٪ظ٠تٝـــ ظٜــط ٩، ٥ــ١َي
٠َٜٛٝـ١، ؾـرلٜٔ عٛزلـإ ١٥غـ١ز      2112يٞ ب١نذلٜ٪ي٪د٢ ٥ا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ب٪ َاْي٢ ١٥ًٜٛٚ َ٪ضٟ تاقٝي٣١ ث

َٝج ( 4( ي١ثط ٩ش٠، )7( ي١ب٪ض ٟ، )51غطا٣ٚ تاقٝي٣١ خ٪ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢، شَاض٣٠ ٠ٚضطرلا٣ٚ صي١ْٚٛ )طي
(، بــرلٟ ٖاٚٚآلتٝــإ ٚ 129(، ظا٥ٝــس٠ٕ تــ١ْهٞ َــاآلٕ )78( يــ١تاْهٞ غــ١ض٠ن٢ نــ٪ )17يــ١برلٟ ٥رلتٝــٛاظ٣، )

( صي١ْٚٛ ٠ٚضطرلا٠ٚ، زٚاٟ 276(، )276(، بٛٚ ب١ )198( َٔ ن١َٝؿِ ط٪ت١ٝٝ )276( )69غ١ضنا٣٠ٚ تط )
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َٞ َٛخت١ب١ضٟ ٥ـاٚ خ٪ؾـٞ َٛخت١بـ١ضٟ ١ٖٜـ١، شٜٓيـ١ف خـ٪ٟ َٛخت١بـ١ضٟ ١ٖٜـ١،          ٠َٛٝ برلتإ ١ْن ٠ٚ١٥ ٥
َُٝـ١ خـ٪ ْـابري ب١بـ١زًٜٞ زا٥رل٠نـا٢ْ تـط،        َٜه٢ ض ٜكاب١ٝٝ، ٥ ١ٜع٢ٓ خ٪ ز٠ٚضٟ خ٪ثاضاغت٢ٓ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ٚض

(، بـرلٟ  27( ثـط ٩ش٠ ) 17( صي١َْٚٛإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١َ١٥ف ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚبـ١ض٠، ٥ـا٣ٚ ز٠ٚضٚبـ١ض بـ٪ض ٟ )    276)
(، ت١بع١ٕ ٥ا٣ٚ ز٠ٚضٚب١ض ١٥ٚ ق١ظاٜا١ٜ١ْ ن١ غ١ض ب١ق١س٣١ 67( ن٪ )8(، تاْه٢ غ١ض٠ن٢ )15تٝٛاظ٣ )رل٥

ٖـ            َٝػـتا قـ١س١نا٢ْ تـط قـ١س٣١ ؾــاض٠ظٚٚض ٖـٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، ض اْٝٝـ١  َُٝا١ْٝٝ، ٜـ١ع٢ٓ ٥ ٞ خـ٪ٟ ١ٖٜــ١،  غـً
َٝٞ زَيٓٝا ْٝري ز٠تٛاْري  َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ي ١٥ٚا٣١ْ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ٥اَاضا١ْ ١٥ط١ض ١َغ١ي١ٕ ب١ض 

، 2112(٣ غـاَيٞ  9غ١ٜطٟ به٠ٚ١ٜٓ١، بعاْري ؾت١نإ ن٪١ْ؟ ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ َٔ زَيٓٝاّ ١َ١٥ ٥اَـاضٟ َـاْي٢ )  
 ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٛٝض٣٠ ن١ٚا ي١غ١ض ) َُٝـ١  74( صي١ْٚٛ، )74( صي١ْٚٛ نطا١ٜ، )74ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ث ٌَ ن١َ١، ١َ١٥ ٖٞ ٥ ( غاَج
١ًَناْ  َٝهــسا غــاَج َُٝــ١ يــ١ )ْٝٝــ١، يــ١ٖٝض َاْي ٢ ٥211  َٞٝ َٜص٠ٜــ١ن٢ طٛصتــا٠ٚ بــ١ث ( نــ١َذل ١ْبْٛٚــ١، ١٥َــ١ ض 

١َُٝ، ت١ْا١ْت ي١ ) َٜـص٣٠       211ت١قسٜطات٢ ٥ َٝري ب١صيْٛٚـ١ ٠ٚضطـرلإٚ ض ًَ َٜـص٣٠ بـاب (ٜـ ظٜاتط ١ٖبْٛٚـ١، زٚا ض 
َٝسا غؿطب٠ٚٛ، ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ٥ٝع1,4ثٝؼ ب٢ْٚٛ ٥اٚ ي١  َٜص٣٠ ١ْب٢ْٚٛ نً٪ضٜـ ت َٝج١ض ٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ض  اؾـ١  % ت

َٜع غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ             َٜهـ١ٚت ضْٚٚـٞ نـطز٠ٚ٠، بـ١ض  َٜع نـاى ز. ض  ب٪ ١٥ّ زاتاٜا١ْ ٖـ١ب٠ٚٛ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ن١بـ١ض 
َٝػت٢ ) َُٝـ١ تـ١زقٝكٞ ٖـ١ب٢ْٚٛ نًـ٪ض٠ يـ١ْاٚ ٥ـاٚزا،         v,cت ( ظٞ، غٞ ٥ٝؿٞ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ْٝٝـ١، نـاضٟ ٥

   ٚ ١َُٝ ١٥ّ ت١زقٝك١َإ نطز٠ٚٚ، ١ْتا٥ٝذ١ناْٝؿـُإ ٥ٝذـابري، ٖـ١َٛ َُٝـ١ َـ١ٚدٛزٕ، دـ١ْابٞ      ٥ َٝه٢ ٥ غـذ٬ت
٠َٜٛب١ضاٜــ١ت٢ ٥اٚتــإ ....، ْــاظامن     ــ٠ٛ ب١ض  َٝ َٜبــاظٜـ غــ١ضزا٢ْ نــطزٜٚٚٔ، غــذ٬ت١نإ، ١٥طــ١ض ٥ نــاى زنتــ٪ض ض 
َٜٝٛػت ز٠نات غذ٬ت١نإ ت١َي١ب به١ٕ ٜاْا؟ غذ٬ت١نإ ٥ٝؿٞ ٥ـ١َط ٩ ْـري، َاْياْـ١ ب١ض اغـتي٪١ٜن٢ ٠ٚنـٛ       ث

  ٚ َٝو نـا َٞ ٣٠ٚ١٥ ن١غـ َٝهـ٠ٚ١ٝٝ ٜـإ          خ٪٠ٚ١ٜ، ب١ب َٝـ٢ ز٠ث َٜـو يـ١ض ٩شإ ز٠نـٞ ي ٠ض ٚا٢ْ ٥ـ٠ٚ١ بهـات نـ١ٚا ض ٩ش
ــٞ )      ــ٠ٚ١، ؾ١سػ َُٝ ــٔ ز٠َي ــإ َ ــ١آلّ زٜػ ــٞ، ب ــت ز٠ب ــ٪ زضٚغ ــ١ٜ١ن٢ ٚاٟ ب َٝؿ ــ١   v,cن ــت٢ ْ ــٞ ب١ض اغ ــٞ، غ ( ظ

٠َٜٛب١ضاٜـــ١ت٢ ٥ـــا٠ٚ، تـــ١ْٗا غـــ١َ٫١ت٢ ٥ـــ١ٚ    َٝدتٝػـــاؽ، ْـــ١ ي١٥١ضنـــ١نا٢ْ ٥ـــٞ ٠ٚظاض٠تـــ٢ ٜـــ١ع٢ٓ ب١ض  ي٥١
َٜع غــ١ض٩ن٢ ث١ضيــ١َإ    َه١ْٚاتا١ْٜــ١ ٥ــ١ َٝهٝإ ي١ٚاْــ١ ٖــ١ب٢ْٚٛ نًــ٪ض٠، بــ١ض  َٝهــطز، ٜــ١ن ٣٠ٚ نــ١ ٥اَــاش٠ّ ث

٥ٝذاظ٠ّ ز٠ز٣٠ ١ٜى ثطغٝاضٟ ناى ناضز٩ٟ َا٠ٚ، ٖات٠ٚٛ ثطغٝاض٠ن١، نْٛه١ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ٫ٟ َٔ َا٠ٚ، بـ٪  
زابـري نـطا٠ٚ،    ( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٠ن٣١ ن١ٚا ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥ا٣٠ٚ١٥311ٚ ٠ٚض٠ق١نا٢ْ خ٪ّ قجات به١ّ، ي١غ١ض )

َٞ ٥اٜا ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ٣َٚٛ١ٖ ب٪ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ زاْسضا٠ٚ ٜاخٛز ب٪نٞ ١َٖٟٛٚ بـ٪   ناى ناضز٩ ثطغٝاض ز٠نا ز٠َي
 ،َٞ َٝو ١ٖبٛٚب ١َٓٝط١ٜؿتٓ َٜو ي١ٜ١ى ت َٝؿٛٚزا ض ٠ْي١ ت٪ظ ثط ٩ش٠نا٢ْ ٥اٚ زا١ْْسضا٠ٚ؟ زٜاض٠ ي١ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ث

َٜع ناى ناضز٩، ) َٜو، ٚاتـ١ ْعٜهـ٣١ )   ( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ٚ 279ب١ض  َٜب١غـت٢ ي١غـ١ض    281ن١غـط ( ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض طط
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َٝٞ غتاْس٠ضزٟ داٜها ن١ خ٪ٟ غ١ضث١ضؾتٝاض بـ٠ٚٛ،  21نطا٠ٚ ب٪ ت١ْؿٝع٣ ثط ٩ش٠نإ، ) ( ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض ن١ ب١ث
( 8( ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض٠ تـ١ْٗا )  21ب٪ نـاضٟ زٜـعأٜ ٚ ٥ٝؿـطاف ٚ نـاض٠ ٥ٝساضٜٝـ١نإ، ١ٖضٖـ١َٟٛٚ، ٥ٝٓذـا يـ١ّ )        

( ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض يـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ َا٠ٚتـ٠ٚ١، ٥ـ١ّ      11َٜو بـ٪ ٥ـ١ّ بـٛاض٠ نـ٠ٚٛ، ْعٜهـ٣١ ظٜـاتط يـ١ )       ًَٝ٪ٕ ٚ ن١غط
َٜطٟ نطزٕ ب١تاٜب١ت٢ بـ٪ ٥ٝؿـطاف، تـ١بٝعٞ ١٥َاْـ١ ثـط ٩ش٣٠       َٜعإ ب٪ ناٚز غ١َ٫١ت٢ زاْا٢ْ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ب١ض 

َٝري )   ًَ ــ 8( ًَٝـــ٪ٕ ز٫٩ضٟ ٥ـــ١ّ )  281( ًَٝـــ٪ٕ ز٫٩ض يـــ١ن٪ٟ )  8طـــ١ٚض٠ٕ، ٜـــ١ع٢ٓ بـــاب ١ زاْـــ٢  ( ًَٝ٪ْـ
َٝه٢ َْٛاؾ١غ١، ن١ داٜهـا خـ٪ٟ غ١ضث١ضؾـت٢ نـطز٠ٚٚ، غـ١َ٫١ت٢       َٜب١غت ب١ن٪َجاْٝا١ٜن٢ ٥ٝػتٝؿاضٟ ب١ طط

ــ١ن٢ )  ــ١ضن١ٚت٢ٓ ثط ٩ش٠ٜ ــاظاصت٢       311غ ــٞ ٚ ق ــ٢ْ١ زاضاٜ ــٞ ي٫١ٜ َٝ ــ١ض ب ــ١ ١٥ط ــ١، ٚات َٝساٜ ــ٪ٕ ز٫٩ض٣ ت ًَٝ )
ًٝ٪ْـ١ ظآَـ٢ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ٚا     ( 8ََٛغت١قب١ٍ ٚ ١ًًَٝت ٚ غٛٚز١َْس٣ ٖاٚٚآلتٝاْٝـ ٚا سٝػاب به٣١ ١٥ّ )

َٜطٟ، غ١ضث١ضؾــت٢ ثط ٩ش٠نــ١َإ بــ٪ بهــات،   ن٪َجاْٝاٜــ١ن٢ بــ١ق٠ٛت ٖــ١ّ نــاضٟ ٥ٝػتٝؿــاضٟ، ٖــ١ّ ٖــٞ نــاٚز
ــط ٩ش٠ قٛضغــ١نا١ْ )  ــْٛه١ ١٥َــ١ ث ــاٜٞ    281ن ــ١ن٢ ٥اغ َٜص٠ٜ ــ١ ب١ض  َُٝ ــ١، ٥ ــ١ّ ْٝٝ ــ١ن٢ ن ــ٪ٕ ز٫٩ض ثاض٠ٜ ًَٝ )

َٜطٟ ٖـ١َٛٚ ثط        َٜع نــاى نـاضز٩ نـاٚز ٩غــ١ن١ٜإ نـطز٠ٚٚ، ٖـ٢ ت١ْـس٠ضٜٝإ نــطز٠ٚٚ،    ز٠ظاْـٝري، خ٪ؾـٝإ بـ١ض 
َٝري ٖـ٢ يٝصْـ٣١ نـ١ٚا بـٛٚ ٥ٝػتٝؿـاض١ٜن١، ٖـ٢ ن٪َجاْٝاٜـ١نا٢ْ             ًَ َٝـسا ي١ت١ْـس٠ضٟ بـاب خ٪ٜإ ع١ظٚ بْٛٚـ١ ت

( 26ن١َْٛاؾ١غــ١ٜإ ي١غــ١ض ٥ٝػتٝؿــاض١ٜن١ نــطز٠ٚٚ، يــ١ّ ن٪َجاْٝاٜاْــ٣١ نــ١ٚا بــ٪ ظاْٝــاضٟ د١ْابٝؿــتإ ) 
َٞ ق٪ْاؽ ؾٞ نطز٣٠ٚ١ْ َٝهٝإ  ن٪َجاْٝا ب١غ ب٪ نطا١ٜ، ١ٖتا٠ٚنٛ ٥اخرل٠ٕ ١٥ٚ زٚٚ ن٪َجاْٝا١ٜ ز٠ضنٕٛٚ، ١ٜن

َٝط ٚ زٖـ٪ن٢ بـ٪ ز٠ضنـ٠ٚٛ، نـ١ ٥ـ٣٠ٚ١              َٝهٝإ ثانـصٟ ٖـ١ٚي َُٝا٢ْ ٚ ١َٖي١جبـ٣١ بـ٪ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ٜـ١ن ثانصٟ غـً
َُٝا٢ْ ٚ ١َٖي١جبـ١              َٝؿـتا ٥ُٝـعا ْـ١نطا٠ٚ، بـ١آلّ ٖـ٢ غـً َٝط ٖ َُٝا٢ْ ٚ ١َٖي١جبـ١، ببـٛضٕ ٖـ٢ زٖـ٪ى ٚ ٖـ١ٚي غً

ُعانطا٠ٚ، ١٥ٟٚ تطٜـ ت١سطٜط نطا٠ٚ، ب١آلّ ي١ق٪ْاغ١نا٢ْ ْٝٗاٜٞ بط ٜاضزاْري، ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ف ي٫١ٟ َـٔ  ٥ٝ
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ ب٪ ٖاٚناضٟ نطزْت.  َابٛٚ، ببٛض٠ ب١ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.  ز. ٥اضاؽ ت
َٜباظ ؾتاح َٜع ض  ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا ٖـ١ض يـ١ّ قاع١ٜـ١ نـ١ْس شَاض٠نـإ طـ٪ض إ؟          ١َُٝ ب١نا١َ ي١ٚ زاتاٜا١ْ بط ٚا به١ٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ ٥ ٥ َِٝ َٔ ز٠َي
٢َٜٓ          211ت١ْا١ْت َٔ باغِ نطز ١٥ط١ض ) َٝط ي١ٚا١ْٜـ١، نـْٛه١ ؾـٛ َٝؿـتا ن١َـ١، ٜـ١ع٢ٓ بـ٪ ٖـ١ٚي ٖ َٞ (ٜـ بـ
َٝه٢ ي١باض ١ْٝٝ، ب َٜٓ َٝط ؾٛ َٝط ْٝٝـ١ ْٝؿـا٣ٚ١ْ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١      ١ٖٚي َٝطا ي١ٖـ١ٚي َٝطا، خ٪ ن١ ن٪ي ٪ ط١ؾ١نطز٢ْ ن٪ي

١ٜ٠َٛٝن٢ ظٜاتط ي٥١ا٣ٚ ض ٚٚبـاض ط١ؾـ١    َٝطا ب١ؾ َٝط ثان١، ب١آلّ ي١ض ٠ٚٚ ظاْػت١ٝٝن٠ٚ١ٜ١ ٥ا٣ٚ ن٪ي خ٪ ٥ا٣ٚ ١ٖٚي
َُٝاْٝسا، ٜـ١ع٢ٓ          َُٝا٢ْ َٛسـ١ض٠ظ تـط٠ بـ٪ ٥ا٠ٚنـ١، ٥اغـاْذل ط١ؾـ١ ز٠نـا ي١غـ َٞ    ز٠نا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ غً َُٝـ١ ز٠بـ ٥

َٝػـتا ي١َ١٥١ضٜهاؾـسا ١ٖٜـ١، بـ١آلّ ب٪نـٞ         َٝط ٥ َِٝ....، ْـ١خ َٞ، ب١آلّ َٔ ز٠َيـ َُٝا٢ْ ظٜاتط ب َٛض اق١ب١َإ ي١غً
             َٟ َٝت٠ٚ١ بـ٪ ١٥َـ١ضٜها يـ١ٚ َٝـو ز٠نـ َٞ بـ٪ ٥ـ١ؾطٜكا نات َٝو ي١٥١َـ١ضٜها٠ٚ ز٠نـ ١ٜ١ٖ؟ ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ن١غـ

َٝو       61( ن١ٜػٞ ٖـ١ب٠ٚٛ، ٖـ١ض )  61( )2112_1995تٛٚف ب٠ٚٛ ) (نـ١ٜإ ي١بـ١ض غـ١ؾط نـطزٕ بـ٠ٚٛ، ٜـ١ن
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َٜتـ١     َٝطاٟ ططتـ٠ٚٛ، ز َُٝا٠ٚ١ْٝٝ نـ٪ي َٜو ي١غً َُٝا٠ٚ١ْٝٝ، ث١ضي١َاْتاض َٝو ي١غً َٝػتا ١ٜن َٜيانا٢ْ طٛاغت٠ٚ١ٓ ٥ ي١ض 
َُٝا١ْٝٝ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض شَاض٠نـ١ف َـٔ        َٞ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ن١ٜػٞ غـً َٝط زاخٌٝ ز٠ب َٝط ت١بع١ٕ ي١ٖ١ٚي ١ٖٚي

ــس ز٠ن١َــ٠ٚ١ ١٥ ــ١ض شَاض٠نــ١ف )ت٥١هٝ ــا)211ط َٞ ب ــٛٚب ــاب١ن١   311( ب ــا٠ٚ١ْ سٝػ ــتا زٜػ َٝػ َٞ، با٥ ــ ـــ ب ٜ )
ــٔ،       ــ٠ٚ١ زاٜ ــ١ت٢ زاتــا ن٪نطزْ َٝه٢ غ١َي ــت١َ َُٝــ١ ي١بــ١ضز٠ّ غػ ــ١، ٥ ــ١ شَاض٠ٜــ١ن٢ ن١َ ١ْن١َــ٠ٚ١، بــ١ؽ ١٥َ

َٝجطغ٠ٚ١ٓٝف ١ْٝٝ، تهاّ ٚا١ٜ نانٞ به١ٕ، غٛثاؽ.  ي١غ١ضد١ّ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ١٥ط١ض ي
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع   ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ، ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜع زَيؿاز ؾٗاب ساد٢ / ٠ٚظٜطٟ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ زاْٝؿـت١ٝٝ، ٥ـ١ٚ    َٝط غ١ضنا٣٠ٚ ط١ٚض٠ن٣١ ٥اٟٚ ضٚٚباض٠، ٠ٚ١٥ ٥ا١ْٖط خإ خ٪ٟ ي ز٠ضباض٣٠ ٥ا٣ٚ ١ٖٚي
َٝو ب٠ٚٛ ي١ٚاْ َٝه٢ ظ٩ضٟ ١ٜن َٝػتا ٥ا٠ٚن١ زاب١ؾٞ ب١ؾ ٣١ ن١ ي١َ١ؾطٚع٢ ٥ا٣ٚ ٥ٝؿطاظ ناضٟ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ٥

َٝـط٠ ْٝٝـ١ ٚ ت١َـ١ْا     َٝط ز٠نا، ب١ؽ ب١ٖ١َإ ق٪ْاغ١نا٢ْ ت١غؿ١ٝٝزا ز٠ض ٚات ؾٛنط ب٪ خٛا ن١ٚا ي ؾاضٟ ١ٖٚي
َٜع غـ١ض٩ن      َُٝاْٝـ بٔ بط بيَب، ز٠ضبـاض٣٠ دٝـاٚاظ٣ زاتانـإ بـ١ض  ًَآل ي١غً َٜعإ،   ز٠ن١ٜٔ ٥ٓؿا٥ ٢ ث١ضيـ١َإ، بـ١ض 

َُٝـ١ ٖـ١ضداض٣٠            ٥ ،َٜٔ َٜٔ، ي١تاقٝي١ٜـ١نٝـ بـ٪ تاقٝي١ٜـ١ى ز٠طـ٪ض زض َٝـو ز٠طـ٪ض زض َٝو بـ٪ َاْي زاتانإ يـ١َاْي
َٝـٓر،   َٞ، نٛاض، ث َٝو به١ٜٔ، َاْيٞ ١ٜنُإ ي١ب١ضز٠غت١، زَٚٚإ ي١ب١ضز٠غت١، غ ض ٠ْي١ غ١ٜطٟ قا٣١ُٝ٥ َاْي

َٝه    َٝو ب٪َـاط ١ًَنإ ؾٝعًـ١ٕ )      ؾ١ف، ١ٖتا ْ٪، ٜـ١ع٢ٓ يـ١َاْي ( ٢211 تـط دٝـاٚاظ٣ ١ٖٜـ١ يـ٠ٚ١ضططت٢ٓ غـاَج
َُٝـ١          214( ١ٖٜـ١، ) 241( ١ٜ١ٖ، )١ٜ١ٖ191، ) َٝذيـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ ( ١ٖٜـ١، ٥ـ١َإ ٖـ١َٟٛٚ ٖـ١ٕ، ٥ٝٓذـا ب

 ٍَ ١َُٝف دٝاٚاظ٣ ي١ط١ ١ًَنا٢ْ ٥ ًَٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ، شَاض٣٠ غاَج ٠ٚضَإ ططتٕٛٚ، ؾ١ضَاْي٣١ ت١ْسضٚغتٝـ غاَج
ٌَ ١َْاٟ  آلّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ٖٞ ١٥ٚاْسا ١ٜ١ٖ، ب١ َٝت ١٥ّ دٝاٚاظٟ ٠ٚضططتين غ١َج ب٣٫١ ن٠ٚ١َ١ ب٪ ٖاٚٚآلتٝإ ب

ًَـ١   َٜين ١َؾطٚع١ن١ ٚ ١٥ّ بت َٝت١ غ١ض ؾٛ َٝهٞ َٛخت١ب١ضٟ ز٠ن َٜت، ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ن١غ ١ًَ ٥ا٠ٚ ٠ٚضز٠طط ١٥ّ بت
َٞ غـ         ٌَ، زٚٚ غـ١زٟ ٠ٚضطـرلا٠ٚ، ١٥طـ١ض ن١َـ١ غـ َٜـت زلجـ َٝٞ ز٠طٛتط َٜت، ١َ١٥ ث َٜـت،  ٥ا٠ٚ ٠ٚضز٠طط ١ز ٠ٚضبيرل

َٜت، ب١ ت٥١هٝس  ١ًَنإ ظ٩ضتط ٠ٚضبيرل َٜباظ،  ١ٖضن١ْس ع١ز٠ٟ زلج ٍَ زنت٪ض ض ١٥ط١ض ن١َ١، َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١
َٛضاق١ب١ٜــ١نٞ ظٜــاتط ٚ باؾــذل ز٠زاتــ١ ز٠غــت، بــ١آلّ خ٪ؾــب١ختا١ْ ٥ــ١ٚ زلجآلْــ١ٟ ٠ٚضطــرلإٚ ٖٝهــٞ           

َٜهٞ غًيب ٠ٖٚاٟ ١ْزا٠ٚ ن١ٚا ١َتطغٞ ٠ٚ١٥ زضٚغت بهات َٝـت، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ       ١٥َٛؾرل ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ َٛؾـ١دٝع ب
 ظٜاتط ب١زٚاٟ زابهري ب١ْٝػب١ت ١َٚظٚعٞ نً٪ض٠ٚ٠، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
غٛثاؽ ب٪ ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى، َـ١َْٓٛتإ ز٠بـري، َـ١َْٓٛٞ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ز٠بـري، بـ١ّ دـ٪ض٠ف ن٪تـاٜٞ بـ١             

َٝٓري ب١ خٛاتإ ز٠غج  َٝطٜٔ.زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠ٖ
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 ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ                      ز.سػٔ ستُس غٛض٠                       غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝيطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝ - ع   طامع
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 ( 00ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ػي١  6106\01\01ض
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١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   01/01/6106 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ (11ٟناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١نٛاض ض٩شٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  11/11/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝيطٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع ؾطغـت عظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (11ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (11ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاض  َٜهـ١ٚتٞ      11زٕ يـ١ نـات )  غ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ نـٛاض ؾـ١ػي١ ض بـ١ّ   زا 11/11/2112(ٟ ثـ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٜع )يٛقُإ غًُٝإ سػٔ اظيس(، ن١ ب١ ظصترل٠ 1 َٝٛضاٚ ب١ض  َٝـ ناٚخػت٢ٓ ب١ ١٥ْساّ ٠ٚضططت٢ٓ ثاَي  33/ ث

َٜع ) َٝؿا٠ٚ ب١ض  َٝيا٣ ١٥ْسا٢َ ز٠غت ي١ناضن ٢َٝ ٣ يٝػت٢ ط٪ض إ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ي١ د ازلاعٌٝ غعٝس ستُس( ب١ ث
 ٣ ١َٖٛاض نطاٚ. ٣1992 غاَي٢ 1ي١ ٜاغا٣ شَاض٠  1بط ط٣١  61َازز٣٠ 

٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ 2 َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ غ١ْسٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ غاظ ي١ ١ٖض / خٛ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ.  ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ن3 َٝٓا٢ْ ١ْٚت ن١ ي١ٜ٫١ٕ / خٛ ٪َجاْٝا٣ نٛضزغتإ ب٪ ز٩ظ٠ٚ١ٜٓ ٚ ٠ٚب١ضٖ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ.  ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ.4  / ز٠ْيسإ ي١غ١ض ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ثاضاغت٢ٓ زاضغتإ ي١ ١ٖض
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ قٛضؽ.5 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ غ١ْسٚق٢ ٖاٚناض٣ نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ ؾ  / ز٠ْيسإ ي١غ١ض ث
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6 ٢َُٜ َٜهدػت٢ٓ قٛتاخبا١ْ ٢ًٖ١٥ ٚ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ ض  / خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطز٢ْ ث
 نٛضزغتإ.

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

١َٝٝ ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ٜٔ. ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ زاْٝؿت١ٓن١َإ ٢َ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، خٛزي غ
َٜسا٢ْ ١ٜن١ّ، شَاض٣٠ زاْٝؿذي   .11/11/2112، ض ٩ش٣ زاْٝؿذي ١ٖ11َيبصاضزٕ، غاَي٢ نٛاض٠ّ، خٛزي طط

 ب١ضْا٣١َ ناض
٢َٝ سٛن١ُنا٢ْ بط ط٣١  ٣  ٣1992 ١َٖٛاض نطا٣ٚ غاَي٢ 1ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪٣ شَاض٠  ٣21 َازز٣٠ 1ب١ ث

ٜاض٣ زا ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عرلام، ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط 
٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات 11 َٜه١ٚت٢  11ٟ ٥اغا٢ٜ خٛزي غ َٝؿ٠ٛٝٓض ٣٩ ض ٩ش٣ نٛاض ؾ١ػي١، ض  ٣ ث
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ: 11/11/2112  ب١ّ ؾ
َٜع )يٛقُإ غًُٝإ سػٔ اظيس(، ن١ ب١ ظصترل٠ 1 َٝٛضاٚ ب١ض  َٝـ ناٚخػت٢ٓ ب١ ١٥ْساّ ٠ٚضططت٢ٓ ثاَي  33/ ث

٢َٝ ٣ يٝػ َٜع )ازلاعٌٝ غعٝس ستُس( ب١ ث َٝؿا٠ٚ ب١ض  َٝيا٣ ١٥ْسا٢َ ز٠غت ي١ناضن ت٢ ط٪ض إ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ي١ د
 ٣ ١َٖٛاض نطاٚ. ٣1992 غاَي٢ 1ي١ ٜاغا٣ شَاض٠  1بط ط٣١  61َازز٣٠ 

٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ 2 َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ غ١ْسٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ غاظ ي١ ١ٖض / خٛ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ.ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت  ٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َٝٓا٢ْ ١ْٚت ن١ ي١ٜ٫١ٕ 3 َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ن٪َجاْٝا٣ نٛضزغتإ ب٪ ز٩ظ٠ٚ١ٜٓ ٚ ٠ٚب١ضٖ / خٛ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ.  ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ.4  / ز٠ْيسإ ي١غ١ض ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ثاضاغت٢ٓ زاضغتإ ي١ ١ٖض
َٝؿٓٝاض5 َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ قٛضؽ./ ز٠ْيسإ ي١غ١ض ث  ٣ ٜاغا٣ غ١ْسٚق٢ ٖاٚناض٣ نطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ ؾ
6 ٢َُٜ َٜهدػت٢ٓ قٛتاخبا١ْ ٢ًٖ١٥ ٚ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ ض  / خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطز٢ْ ث

 نٛضزغتإ.
َٝت٠ٚ١ ن١ َ٪َي١ َٜٓ َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ْا٣ٚ ١٥ٚ ث١ضي١َاْتاضا١ْ ز٠خٛ َٜع د َٝػتاف ب١ض  ت زضإٚ ٜإ ٥

 ١ْٖاتٕٛٚ با بؿ١ض٣ََٚٛ.
َٝيط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ ) د  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝسضإٚ ٜإ ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ،  ٣8/11 ٥اغا٢ٜ ي١ 11ْا٣ٚ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ي١ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠  َ٪َي١ت ث

ٝإ َ٪َي١ت بٕٛٚ، ب٪١ٜ ب١ؽ ْا٠ٚناْٝإ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ، ١َٖٛٚؾ 16ب١ٜا١ْٝن٣١ 
َٝط ست٢ ايسٜٔ،  ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ا١َٓٝ ظنط٣، بٛضٖإ ضؾٝس، ساظّ حتػري، ظيس١ٜ َعطٚف، غ٪ظإ ؾٗاب، ؾً ز٠خٛ

َٝط ستُس، ٜاٚٚظخٛضؾٝس، ؾعإ اظيس، ؾ٪ض ف زتٝس، قبٝش١ اظيس، عبسايكازض انطاّ، عُط ظيساَري، يًٝ ٢ ؾً
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َٝٛاض٠ن٣١  س،اَرل، ١ْشاز ععٜع، ْٝؿتُإ َطؾ ١٥ْساّ ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ، ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ َ٪َي١ت ب٠ٚٛ، ا١َٓٝ  ٥21
 ٍَ َٝط ستُس، غ١ضطٛ َٝط ست٢ ايسٜٔ، ؾً ظنط٣، بٛضٖإ ضؾٝس، ساظّ حتػري، ظيس١ٜ َعطٚف، غ٪ظإ ؾٗاب، ؾً

٢ اَرل، ١ْشاز ععٜع، ، ؾعإ اظيس، ؾ٪ضف زتٝس، قبٝش١ اظيس، عبسايكازض انطاّ، عُط ظيساَري، يًٝزعا
 س، ٜاٚٚظ خٛضؾٝس، ٥اٚاظ عبسايٛاسس، ز.بؿرل، بهط نطِٜ، تاضا حتػري.ُإ َطؾْٝؿت

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜع )يٛقُإ غًُٝإ  َٝٛضاٚ ب١ض  َٝـ ناٚخػت٢ٓ ب١ ١٥ْساّ ٠ٚضططت٢ٓ ثاَي بط ط٣١ ١ٜن١ّ ي١ ب١ضْا٣١َ ناض )/ ث

َٜع ٣ يٝػت٢ ط٪ض إ ْاٚ 33سػٔ اظيس(، ن١ ب١ ظصترل٠  َٝؿا٠ٚ ب١ض  َٝيا٣ ١٥ْسا٢َ ز٠غت ي١ناضن ٣ ٖات٠ٚٛ ي١ د
٢َٝ َازز٣٠  ٣ ١َٖٛاض نطاٚ( با  ٣1992 غاَي٢ 1ي١ ٜاغا٣ شَاض٠  1بط ط٣١  61)ازلاعٌٝ غعٝس ستُس( ب١ ث

َٜٓس خٛاضز٢ْ ٜاغا٢ٜ.  ناى يٛقُإ بؿ١ض٣ََٛ ب٪ غٛ
َٜع ي  كُإ سػٔ:ب١ض 

َٜعطاض٣ ب١ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚ َٝٗط٠بإ )َٔ يٛقُإ غًُٝ َٜٓس ب٢َ ب١ ١ٜظزا٢ْ ١َظٕ ثاض إ سػٔ اظيس(ّ غٛ
َٝت٢ ط١ٍ ٚ خان٢ نٛضزغتا٢ْ عرلام ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜ باآلنا٢ْ ز٠ن١ّ.  ي١ ١ٜن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
َٝس ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ باق٢ ث١ ضي١َاْتاض٠ ثرل٩ظبا٢ٜ ي١ ناى يٛقُإ ز٠ن١ّ ن١ بٛٚ ب١ ١٥ْسا٢ْ ث١ضي١َإ، ٥َٛ

َٝٓا٣ٚ خع١َت نطز٢ْ ١ًًَٝت١ن١َإ ٚ  َٝه٢ نٛغت ٚ نا٫ى ب٢َ ي١ ث َٜع٠نإ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ ب١ض 
ٍَ ٠ٚؾس٣  ٍَ ز٠ن١ٜٔ ي١ط١ َٝطٖات٢ٓ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا َٜه٢ تطٜـ ثرل٩ظ٠، ب١خ ْٝؿتُا١ْن١َإ، داض

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغ ١َٜٓٝ غ١ض خاَي٢ ز٠ّٚٚ )خٛ َٝػتا ز ا٣ غ١ْسٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ ٜا٠ٚض٣، ٥
َٝؿه١ف نطا٠ٚ، يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪  ٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث غاظ ي١ ١ٖض

٢َٜٓ خ٪تإ، ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.  ؾٛ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، بط ط٣١ ز٢َ٠ٚٚ ب١ضْاَ َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ب١ض  ٣١ ناض٣ ١٥َط ٩َإ خٛ

َٝؿه١ف نطا٠ٚ،  ٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث ٜاغا٣ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض
ب١  7/11/2112ي١  ١٥2297ّ ثط٩ش١ٜ٠ ب١ ْٛٚغطا٣ٚ غ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ شَاض٠ 

َٜو زٚٚ ثط٩ش٠ ٥اضاغت٣١ ث١ضي١َإ  نطا٠ٚ، ز٠ق٢ ْٛٚغطا٠ٚن١: ْٛٚغطاٚ
 ب٪/ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ

 باب١ت/ ثط٩ش٠ ٜاغا
َٝطٜٔ ب٪تإ ن١  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ْ َٝض/ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ قا٢ْْٛ غ١ْسٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض ٖاٚث

ؾٓا٢ٜ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ي١ب١ض  ض ٩ ٣5/12/2117 ض ٩ش٣  16ي١ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ شَاض٠ 
َِٜ شَاض٠  ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثط٩ش٠ قا٢ْْٛ ن٪َجاْٝا٣ نٛضزغتإ ب٪  ٣2117 غاَي٢ 22ٜاغا٣ ١ْٚت ٚ طاظ٣ ١ٖض
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َٜت١ ب١ضز٠ّ  َٝطٜٔ ب٪تإ بؿ١ضَٕٛٚ ١ٖضزٚٚ ثط٩ش٠ قا١ْْٛن١ خبط َٝٓا٢ْ ١ْٚت ز٠ْ ز٩ظ٠ٚ١ٜٓ ٚ ٠ٚب١ضٖ
َٜعزا.ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ب١ ١َب١غت٢ طؿتٛط٪نطزٕ ٚ بط ٜاضزإ ٚ ي١ ١٥صتاّ ٥اطا ٍَ ض   زاضَإ به٠ٚ١ْ١ ي١ط١

َٝهرلظإ باضظا٢ْ / غ١ض٩ن٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ. َٝسضاٚ/ ْ َٝض ١ٖضزٚٚ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ٥اَاش٠ث  ٖاٚث
صٓدٚم عا٥دات ْؿط ٚغاش اقًِٝ نٛزدضتإ د١ْاب٢ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ثط٩ش٣٠ ١ٜن١ّ ن١ ب١ ْا٣ٚ قا٢ْْٛ )

َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ ٖات٠ٚٛ ت١ْٗا ب١ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ٖات٠ٚٛ ا ايعسام  َازز٠، زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ  14، ث
 ز٠ن١ّ ٥اضاغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ث٠ٜٛ١ْساض ٚ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ بهات ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

٢َٝ تاٜب١شي١ْس١ٜن٣١ ٥اضاغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ٜاغا٢ٜ ٚ ٚظ٠ٚ زاضا٢ٜ ٚ غ١ضد١ّ  ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١ ث
.ّ١َٝٝ َٜع٠نا٢ْ ز٠ن١ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ ب٪ خاَي٢ غ  ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝسا زٚٚ ثط٩ش٠ ب١ ١ٜى ْٛٚغطاٚ ٥اضاغت٣١  ٢َ١َٝٝ ب١ضْا٣١َ ناض ٠ٚنٛ ي١غ١ض٠تا٣ قػ١نامن ٥اَاش٠ّ ث خاَي٢ غ

َٜٓ س٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ن٪َجاْٝا٣ نٛضزغتإ ب٪ ز٩ظ٠ٚ١ٜٓ ٚ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ نطابٛٚ، خٛ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ب١ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢  َٝٓا٢ْ ١ْٚت ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث ٠ٚب١ضٖ

َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ب١ْا٣ٚ ) َازز٠ 15( ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ قإْٛ غسن١ نٛزدضتإ الضتهػاف ٚاْتاز ايٓؿطث
َٝهٗات٠ٚٛ زاٚا  ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ٥اضاغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ث١ْٜٛساض ٚ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ  بهات ث
 ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٜع٠نا٢ْ  ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜف ٥اضاغت٣١ يٝص١ْنا٢ْ ٜاغا٢ٜ ٚ ٚظ٠ٚ زاضا٢ٜ ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
َٝػتا ١َٜٓٝ خاَي٢  ز٠ن١ٜٔ، ٥ ٢َُٜ نٛضزغتإ( زاٚا  4ز )ز٠ْيسإ ي١غ١ض ثط٩ش٠ ٜاغا٣ ثاضاغت٢ٓ زاضغتإ ي١ ١ٖض

ي١ يٝص١ْ تاٜب١شي١ْس٠نإ ز٠ن١ٜٔ بؿ١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ن٪٣ يٝص١ْنإ، ؾ١ضَٕٛٚ َازز٠ َازز٠ ز٠غت ث٢َ به١ٕ 
 ب٪ ٣٠ٚ١٥ ز٠ْي٢ ي١غ١ض بس٠ٜٔ.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ ٠ٚ١َٜٓٝٓ ٚ زٚا٢ٜ ب١ نٛضز٣ ١٥ط١ض د١ْابت َٛاؾ١ق١ بؿ١ض٣َٚٛ.ي١ ث  ؿ٠ٚ١ ٜاغا١ٜن١ ب١ ع١ض٠ب٢ ز٠خٛ
 اىل/ ز٥اض١ بسملإ نٛزدضتإ ا ايعسام

 ّ/ تكسٜس َػرتى سٍٛ َػسٚع قإْٛ محا١ٜ ايػابات.
ٚايصزاع١ ٚايس٣  / ادتُعت ايًذإ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 31/7ؾ٢  217اؿاقا بتكسٜس ؾ١ٓ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ املسق١ُ  

ايهٛزد٣  ٚبعد  2712/ض٠ظب١ض/13ّ املضادف يّٝٛ  2112/ 3/11ٚايػؤٕٚ ايضش١ٝ ٚايب١٦ٝ بضٛز٠ َػرتن١ بتازٜذ 
االْتٗا٤ َٔ َٓاقػ١ َٛاد َػسٚع قإْٛ محا١ٜ ايػابات ؾ٢ اقًِٝ نٛزدضتإ بػ١ٝ ؾسش ٚؼدٜد االزا٤ ٚاملكرتسات 
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ذإ اىل اعاد٠ صٝاغ١ املػسٚع بايػهٌ االت٢ ٚاملسؾل َع ٖرا ايتكسٜس.زادني املكد١َ ٚبعد املٓاقػ١ ٚايدزاض١ تٛصًت ايً
 ايتؿغٌ باالطالع ٚعسض ايضٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ يًكإْٛ ع٢ً ايربملإ البدا٤ ايسا٣ املٓاضب ٚايتضٜٛت.

 6106قإْٛ زقِ )   يطٓ٘
 ايعسام–قإْٛ غابات اقًِٝ نٛزدضتإ 

 ايباب ا ٍٚ
 ٕايتعازٜـ ٚاالٖداف ٚايطسٜا

 ايؿضٌ ا ٍٚ
 " ايتعااازٜـ "

  :1املاد٠)
 ٜكضد بايتعابريٚاملضطًشات االت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اشا٤ٖا الغساض ٖرا ايكإْٛ: 

 أٚاًل: ايٛشاز٠: ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٛازد املا١ٝ٥ يف اقًِٝ نٛزدضتإ.
 ثاًْٝا: املدٜس١ٜ ايعا١َ: املدٜس١ٜ ايعا١َ يًبطت١ٓ ٚايػابات ٚاملساعٞ.

َدٜس١ٜ ايػسط١ املهًؿ١ عُا١ٜ ايػابات َٚٓتذاتٗا  :: َدٜس١ٜ غسط١ محا١ٜ ايػابات ٚايب١٦ٝ يف اإلقًِٝثايجًا
 َٚهْٛاتٗا.

َٔ ا غذاز ٚايػذريات ٚا عػاب ٚايٓباتات ضٛا٤ أناْت ٚاييت تتهٕٛ يٛسد٠ اؿٝات١ٝ املتها١ًَ ا :زابعًا: ايػاب١
 يطٝٛز ٚاالسٝا٤ ايدقٝك١. ٚاٚاؿٝٛاْات اٚغري طبٝع١ٝ ْابت١ بضٛز٠ طبٝع١ٝ 

ايػابات االَري١ٜ: ٖٞ ايػابات ايطبٝع١ٝ اٚاملػادس ٚأزاعٞ ايػابات ايعا٥د٠ ًَهٝتٗا يالقًِٝ ضٛا٤ عًٝٗا  خاَطًا:
 سل االْتؿاع يًػري اّ مل ٜهٔ.

ل طبٝعٝني اَٚعٜٓٛني اييت تعٛد ًَهٝتٗا أٚ س ٖٞ ايػابات املٓػأٙ َٔ قبٌ اغداظ :ضادضًا: ايػابات اـاص١
 ايتضسف ؾٝٗا هلؤال٤ االغداظ.

نٌ َاد٠ يف ايػاب١ ثابت١ أٚ َٓكٛي١ ناـػب ايضٓاعٞ ٚخػب ايٛقٛد ٚايؿشِ ٚايساتٓر : ضابعًا: ِاْتاز ايػاب١
ٚايعؿط ٚاالصُاؽ ٚاملٛاد ايدباغ١ٝ ٚايجُاز ٚايبرٚز ٚاؾرٚز ٚا يٝاف ٚايًشا٤ ٚايعطٌ َٚٔ ايطُا ٚايدباٍ 

يؿطس ٚايًشّٛ ٚؾسا٤ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ ٚايطٝٛز ٚاالمساى ٚايبٝض ٚا شٖاز ٚايرتاب ٚايضدٛز ٚا عػاب ٚا
 ٚابضاٍ ايص١ٜٓ ٚغريٖا.

 ثآًَا: ايػذس٠: نٌ ْبت١ ذٟ ضام خػيب ؾُٝع أدٚاز منٛٙ.
 تاضعًا: املػتٌ: االزاعٞ املدضض١ الْتاز ٚتسب١ٝ غتالت أغذاز ٚغذريات ايػابات ٚاملػادس.

 ت ايسع١ٜٛ ايداد١ٓ.عاغسًا: املٛاغٞ نٌ اؿٝٛاْا

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 ب٪ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ـ عرلام
 باب١ت/ ض اث٪ضت٢ ٖاٚب١ف

ٚ ض اث٪ضت٢ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ  ١31/7/2112 ي 217زٚاب١زٚا٣ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ ناضٚباض٣ ٜاغا٢ٜ شَاض٠ 
َٜط٣ ٚ يٝص٣١ْ ناضٚباض٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ شٜٓي١  ٍَ ٚ ٥اٚز ١ٖض غ٢َ يٝص٣١ْ ناضٚباض٣ ٜاغا٢ٜ ٚ نؿتٛنا

٣  2712/ض ٠ظب١ض/٣13 ظا٢ٜٓ ب١ضاَب١ض ب١  3/11/2112ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٖاٚب١ؾٝإ ١٥صتاّ زا ي١ ض ٩ش٣ 
٢َُٜ نٛضز٣، زٚاب١زٚا٣ ن٪تا٢ٜ ٖاتٔ ب١ ط ؿتٛط٪٣ َازز٠نا٢ْ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ثاضاغت٢ٓ زاضغتإ ي١ ١ٖض

َٝؿه١ف نطإ،  َٝؿٓٝاضا٣١ْ ث نٛضزغتإ ب١ ١َب١غت٢ ث٪يري نطزٕ ٚ زٜاض٣ نطز٢ْ ١٥ٚ ض اٚب٪نٕٛٚ ٚ ث
 ٍَ َٝه١ ي١ط١ َٜت٠ٚ١ ن١ ٖاٚث َٜصض ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زابط  يٝص١ْنإ ط١ٜؿت١ٓ ١٥ٚ ١٥صتا٣١َ ن١ ثط٩ش٠ن١ ب١ّ ؾ

َٜت١ ب١ضز٠ّ  ١٥ّ ض اث٪ضت١، َٜعزا، تها١ٜ بؿ١ضَٕٛٚ ب٪ ٥اطازاض٣ ٚ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜن١ ٚ خبط ٍَ ض  ي١ط١
 ث١ضي١َإ ب٪ ز٠ْيسإ ي١غ١ض٣.

 6106ٜاغاٟ شَاض٠ )  (٣ غاَيٞ 
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام-ٜاغاٟ زاضغتإ ي١ ١ٖض  ع

 ز٠ضٚاظ٠ٟ ١ٜن١ّ
َٝهطزٕ َٝٓاغ١ٚ ٥اَاْر ٚ ناضث  ث

 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ
َٝٓاغ١نإ   "" ث

 (:1َازز٠ٟ )
 ١َب١غت ي١ّ ز٠غت١ٚاش٠ ٚ ظاضاٚا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ ٚاتا زٜاضٜهطا٠ٚناْٞ ب١ضاَب١ضٜا١ْ ب٪ ١َب١غيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ:

َُٜٞ نٛضزغتإ ٤ٍَ غ١ضنا٠ٚناْٞ ٥اٚ ي١ ١ٖض َٝطام.-١ٜن١ّ: ٠ٚظاض٠ت: ٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا  ع
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت باخساض٤ٟ زاضغت ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت: ب١ض   ا٤ٕ ثاٚإ.ز٠ّٚٚ: ب١ض 

َٝطزضا٠ٚ ب١  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ث٪يٝؼ ن١ ضاغج ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ث٪يٝػٞ ثاضاغتين زاضغتا٤ٕ شٜٓي١: ب١ض  ١َّٝٝ: ب١ض  غ
َٝهٗات١ناْٞ.  ثاضاغتين زاضغتا٤ٕ ب١ضٚب١َٚٛنا٤ْٞ ث

َٜت ي١ زاضٚ ز٠ضخت ٚ ، ثٛٚف ٚ ثاٚإ ٚ ،  : زاضغتإ:نٛاض٠ّ َٝهس َٝهٗات١ٜ١نٞ ش٠ٚ١ٜٓضٟ ت١ٚاٚناض٠ ، ن١ ث ث
١َٜٛٝنا٤ٕ ، ظٜٓس٠ٚ٠ضٟ ب١ناٚ ١ْبٝٓطاٚ ، دا   غطٚؾيت بٔ ٜا ض ٠ٚٚن١نإ ٚ ، طٝا١ًْب١ض ٚ باَيٓس٠ ن

 ْاغطٚؾيت.
َٝٓذ١ّ: زاضغتا٢ْ َرلٟ: بطٜت١ٝ ي١ زاضغتاْٞ غطٚؾيت ٚ ز٠غتهطز ٚ ، ظ٤ٟٚ٠ظاضٟ زاضغتإ ن١ ََٛيه١ٝتٞ  ث

َِٜ ، دا َاؼي غٛٚز ٠ٚضططتٓٝإ ب٪ ن١غٞ تط  َٜت٠ٚ١ ب٪ ١ٖض َٝت ، ٜإ ْا.١٥ط١ض   ب
١٥ٚ زاضغتاْا١ْٟ ي١ٜ٫١ٕ ن١غاْٞ ٥اغاٜٞ ٜا ١َع٣ٚ١ٓ زضٚغتهطاب٤ٔ، ََٛيها١ٜتٞ  :ؾ١ؾ١ّ: زاضغتاْٞ تاٜب١ت

َٜت٠ٚ١. َٝٓاْٝإ ب٪ ١٥ٚ ن١غا١ْ ز٠ط١ض   ٜا َاؼي ب١ناضٖ
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َٝت ، ٜا طٛاظضا٠ٚ ٠ٚى ت١خت١ٟ ثٝؿ١غاظ٤ٟ  :س١ٚت١ّ: ب١ضٟ زاضغتإ َٝيرل ب ، ١ٖض َازز١ٜ٠ى ي١ زاضغتإ د
زاضٟ غٛٚت١َ١ْٞ، خ١َيٛظ ٚ ضاتٝٓر ٤ َاظٚٚ ٚ ن١ترل٠ ٚ ن١ض٠غت١ٟ ثٝؿ١غاظ٤ٟ ، ب١ض ٚٚ ٚ ت٪ٚ ، ض ٠ط ٚ 
َٟٝٛ ٚ باَيٓس٠ ٚ َاغٞ ٚ  َٝػيت ٥اش٠َيٞ ن ٤ٌَ طٝا ٚ قاضنو٤ ط٪ؾت٤ ث ٤ٌَ ١ْٖي٤ٜٔٛ ط١ظ٩ٚ ، ط َٜه ٤ٍَ تٛ ض ٜؿا

ٍَ ٚ ثٝاظٟ دٛاْٞ ٚ ب١ضٚبَٛٚٞ زٜه١. ًَٝه١ ٚ طٛ ٖ 
َٜهٞ زاضٜين ١ٖبآ ب١ ١َٖٛٚ ق٪ْاغ١ناْٞ ط١ؾ١نطز٠ٚ١ْ. :١ٖؾت١ّ: زض٠خت َٝو ن١ ق١ز  ١َٖٛٚ ض ٠ٚٚن

َٝٓا٤ٕ ث١ض٠ٚضز٠نطزْٞ زاضٚ زض٠خيت خ٪ض غو ٚ ز٠غتهطز. :ْ٪١ّٜ: ١َْاَي١  ظ٠ٟٚ ت١ضخاْهطاٚ ب٪ ب١ض١َٖٗ
َٜٔ. :ز١ٜ٠ّ: َاآلت  غ١ضد١ّ ٥اش٠َي١ َاَي١ٝٝنإ ن١ ي١غ١ض طصٚ طٝا ز٠ي٠ٚ١ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(: ب١ض 

َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚ.  ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت١  َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ْاْٚٝؿا٢ْ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜن١ خبط َٝـ ٣٠ٚ١٥ ١٥َٚازز١ٜ٠ خبط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ث َٔ ث

، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ي١ ت١قطٜط٣ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، نْٛه١ ٣٠ٚ١٥ ي١ سه١َٛت ٖات٠ٚٛ ٜاغا٣ ثاضاغتت٢ٓ زاضغتا١ْ
َٜت١  َِٝ باؾ١ ب١ز٠ض ي٣٠ٚ١ ٠ٚ١٥ خبط َٜه٢ زٜه١ف ١ٖبٛٚ، َٔ ث َٝؿٓٝاض َٛؾت١ض٠ن١ ٜاغا٣ زاضغتا١ْ ٚ ن١ْس ث

 ز٠ْيسا٠ٚ١ْ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝٔ ن٢؟ ز.ض ٩شإ ؾ١ضَٛٚ.  يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠َي
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ  َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ غ١ض٠تا ْا٣ٚ ٜاغا١ٜن١ زٚاتط َازز٠ن١ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ خٛ ١َُٝف ثؿتيرل٣ ي١ٚ ث ٥
َٜـ١ ز٠ْيسإ، غٛثاؽ.  بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  باؾ١ ْا٣ٚ ٜاغا١ٜن١ خبٛ
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
٢َُٜ نٛضزغتإ ـ عرلام(.  )قإْٛ غابات اقًِٝ نٛضزغتإ ـ ايعطام(، ب١ نٛضز١ٜن١ؾ٢ )ٜاغا٣ زاضغتا٢ْ ١ٖض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٜٓس٠ٚ١ٜ ب٪ ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب١ضظ بها ت٠ٚ١ تها١ٜ؟ ن٢َ ١٥ٚ ْاْٚٝؿا٣١ْ ن١ ز.ض ٩شإ خٛ
ٍَ ١ْٝ؟  ٣١ٜ٠َٛٝ  5ي١ط١ ١َٜٓٝ غ١ض َازز٣٠ ١ٜن١ّ، ب١ٚ ؾ ٍَ زا١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ز ن١ؽ ي١ط١



 267 

ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١ ن١ؽ  3ب١ نٛضز٣ ٚ ع١ض٠ب٢ خٛ
ٍَ زاْري، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٛ  ٕٚ ب٪ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ.ي١ط١

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ايؿضٌ ايجاْٞ
 " االٖااداف "

  :2املاد٠ )
 ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل :

 اؿؿاظ ع٢ً االضتكساز ٚايتٛاشٕ ايطبٝعٞ ٚاداز٠ ٚتٓعِٝ ايػابات ٚشٜاد٠ َطاساتٗا. أٚاًل:
 اخ١ٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايتٓٛع ايب٦ٝٞ.ؼطني ايب١٦ٝ ٚتكًٌٝ تأثري ايتػريات املٓ ثاًْٝا:
 تٛؾري بعض املٛاد ا ٚي١ٝ ٚاييت تتطًبٗا ايضٓاع١. ثايجًا:
 تػذٝع االضتجُازايصزاعٞ يف فاٍ ايػابات. زابعًا:

 اؿؿاظ ع٢ً االصٓاف ايطبٝع١ٝ َٔ ايٓباتات ٚاالبكا٤ ع٢ً أصٛهلا ايٛزاث١ٝ يف نٛزدضتإ. خاَطًا:
 .تٛؾري املٓاطل ايطٝاس١ٝ ضادضًا:

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ب١ؾٞ ز٠ّٚٚ

 " ٥اَاصت١نإ "
 (:2َازز٠ٟ ) 

 ٥اَاصت١ناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ:
َٜهدػـتين ز       :١ٜن١ّ ٠َٜٛبطز٤ٕ ض اضغـتإ ٚ بـط٠ٚزإ بـ١    ثاضاغتين غـ١قاَيرل٤ٟ ٖاٚغـ١ْي٢ خ٪ضغـهٞ بـ٪ بـ١ض 

 ظٜازنطزْٞ ضٚٚب١ض٠نإ.
 ز٠ّٚٚ: نانهطزْٞ شٜٓي١ٚ ، ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ناضٜي١ضٟ ن١ف١ٖ٤ٚا ٚ ، ثاضاغتين ١َ١ٖن١ؾ١ٟٓ شٜٓي١ٜٞ.

َٜٝٛػت١ٝتٞ. ١َّٝٝ: ؾ١ضا١َٖهطزْٞ ١ْٖسآ ن١ض٠غت١ٟ غ١ض٠تاٜٞ ، ن١ ثٝؿ١غاظٟ ث  غ
ٍَ ي١بٛاضٟ زاضغتاْس :نٛاض٠ّ َٝٓاْٞ نؿتٛنا  ا.ٖاْساْٞ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓذ١ّ َٝؿت٠ٚ١ٟٓ خ٪ضغه١ ض٠ن١َي١نساض٠نإ ي١ نٛضزغتاْسا. :ث  ثاضاغتين د٪ضٟ خ٪ضغو ي١ ض٠ٚٚن١نا٤ٕ ، ٖ
 ز٠غت١ب١ضنطزْٞ ْاٚن١ ط١ؾتٛطٛظاض١ٜنإ. :ؾ١ؾ١ّ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
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َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تها١ٜ  ٣١ٜ٠َٛٝ ب١ ع١ض٠ب٢ ٚ نٛضز٣ خٛ ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ب١ٚ ؾ ن٢َ ي١ط١
ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ب٪ َازز٣٠  1ن٢َ ي١ط١  .3ن١ؽ ي١ط١

َٝؿذل ٥اطازاضَإ به٠ٚ١، ب٪ َازز٣٠  َٝب١ٝٓٝنت ١ٖبٛٚ ث  ؾ١ضَٛٚ. 3د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ايؿضٌ ايجايح

 اااسٜإ "" ايط
  :3املاد٠ )

 تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً: :أٚاًل
/غابات االقًِٝ ٚاالزاعٞ اييت مت تػذريٖا يًٓؿع ايعاّ إعاؾ١ إىل االزاعٞ اـاي١ٝ َٔ ايػابات يف املٓاطل 1

 ايػاب١ٝ أٚ اييت ميهٔ إٔ تٓػأ عًٝٗا  ايػابات.
 / ايػابات اـاص١ َٔ ايٓٛاسٞ ايؿ١ٝٓ ٚاالداز١ٜ.  2
 حملُٝات ايطبٝع١ٝ./ ا3

 ؽضط االزاعٞ ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )أٚال  َٔ ٖرٙ املاد٠ بكساز َٔ ايٛشاز٠. :ثاًْٝا
 اد٠ ايسابع١.املٜٛدد اقرتاح بتشٌٜٛ ثايجا اىل 

  :4املاد٠ )
 تطذٌ أزاعٞ ايػابات ٚاملساعٞ اييت مل ٜتِ تطٜٛتٗا بإضِ ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٛازد املا١ٝ٥.

 ٌ زابعا  اىل املاد٠ ايسابع١ َطتك١ً.ٜٛدد اقرتاح بتشٜٛ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ز.ض ٩شإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض ز٠نط٣َ ب١ ٥ًٝػا نطز٢ْ بط ط٣١  َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ث ٣  4ز٠ب٢َ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜن٬ بهط

َٜت١ َازز١ٜ٠ن٢ غ١ضب١خ٪، ١٥ط١ض ١٥ٚ زٚٚ  َٜو ١ٜ١ٖ ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ١٥ٚ بط ط١ٜ١ بهط َٝؿٓٝاض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ث
َٜت١ ز٠ْيسإ، ٚات١ ١َغرل٣ بط ط٣١  َٝٓا ١٥ط١ض ْا ١٥ٚدا َازز٠ن١ بسض َٝؿٓٝاض٠ ١ٜى ي١ٚا١ْ ز٠ْي٢ ٖ  4ث

َٜت٠ٚ١ ١٥ٚدا َازز٠ن١ ز٠ْيسا٢ْ ي١ ب٪ بهط٣َ ٚ غٛثاؽ.  ١ٜن٬بهط

َٜع  ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(: ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ زٚاتط قػ٣١ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ.  نٛضز١ٜن٣١ خبٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ّ١َٝٝ  ب١ؾٞ غ

َٝهطزٕ "  " ناضث
 (:3َازز٠ٟ )

َٝـت ي١غ١ض: ١ٜن١ّ: َٝب١دآ ز٠ب  سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د
٤َِٜ ، ٥ــ  1 ــتا١ْناْٞ ٖــ١ض ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ١ٟ نــطإٚ بــ١ زاضغــتإ نــ١ زاضغــتاْٝإ تٝــا ْٝٝــ١ يــ١ ْاٚنــ١         / زاضغ

َٜت. َٜت زاضغتاْٞ ي١غ١ض زضٚغتبهط  زاضغتا١ْٝناْسا ن١ ١٥تٛاْط

َٝط ٠ٚ١ٜٝ.2  / زاضغتا١ْ تاٜب١ت١نإ ي١ض ٟٚٚ ١ْٖٛض٤ٟ ناضط

َٜعضا٠ٚ خ٪ضغه١ٝنإ.3  /ثاض

٢َٝ بط ط١ٟ )١ٜن١ّ( ي١ّ َازز َٜو ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١.ز٠ّٚٚ: ظ١ٜٝٚ٠ ت١ضخاْهطا٠ٚنإ ب١ث  ١ٜ٠ ب١ بط ٜاض
َٜت١ َازز١ٜ٠نٞ تاٜب١ت(. َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ )نٛاض٠ّ( بهط  )ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝٔ ؾ١ضَٛٚ ناى عُط. ًَ َٝؿٓٝاض٠ ض ٢٥٠ ٖاٚب١ؾ٢ خ٪تاصيإ ث٢َ ب ٠َٛٝ ب٪ ١٥ٚ ث  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝت١ َازز١ٜ٠ن 4ب١ ْٝػب١ت بط ط٣١  نـطا٠ٚ نـ١ ٥ـ١ٚ     ٢ َٛغـت١قٌٝ ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا باغـ٢ ي١غـ١ض    ن١ زاٚا نطا٠ٚ بب

َٜٔ ٚت١ َٝػتا ت١غ١ٜٛ ١ْنطإٚ، ت١غ١ٜٛ بهط َٜٔ ب١ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع٠ٚ١ ٚ ١َٚاضز٣  غذٌٝظ٠ٜٚا٣١ْ تا ٥ بهط
      ٚ َٝهـ١ َٜهـ١ ث ا٣١ْ ٜاغـا دـ٢َ بـ١د٢َ نطا٠ٚناْـ١، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ       َا٠ٚ١ٝ٥، دـ١ْاب٢ غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ١٥َـ١ ناض

َٝػتا يٝذا٢ْ ت١غ١ٜٛ ١٥ط١ض ٣َ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ َايٝـو سـ١ق٢ ض٠قاب١نـ٣١     َٝػتا ت١غ١ٜٛ ١ْنطا٠ٚ ٥ ظ٠ٜٚا١ْ ن١ تا ٥
١٥نط٣َ ب١ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝ ٚ زٚاتط ١٥ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ي١غـ١ض٣ ؾ٫١سـ١ت ز٠نـ١ٕ خ٪ٜـإ ٜـاخٛز ب٪ٜـإ         

َٜط٣٠ ٜاغا ز٠ب١ٓ َٛت١غ١ضٜـ، ١ٜع٢ٓ س١ق٢ ت١غـ١ضٚؾٝإ ز٠بـ٢َ،   َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ باٚباثرلاْٝاْ ٠ٚ١ ١٥ٚا١ْ ب١ طٛ
ًَسا ٖـ٢ ز٠َٚيـ١ت ز٠بـ٢َ، َٛت١غـ١ضٜـ َايٝـو              ب١آلّ س١ق٢ ض٠قابـ١ ٚ سـ١ق٢ ََٛيهٝـ١ت٢ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚاْـ١ يـ١ ١٥غـ
ؾ٫١س١ن١ٜ١ ٜاخٛز ٠ٚض٠غ٣١ ١٥ٚ ؾ٫١سا١ْٕ ٚ سـ١ق٢ ت١غـ١ضٚؾٝـ يـ١ٚ س١قا١ْٜـ١ نـ١ يـ١ قـإْٛ ٖـ١َٛٚ         

َٝ ه٢ ٠ٚنٛ س١ق٢ َايٝه٢ ث٢َ ز٠زض٣َ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ْانط٣َ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ ب١ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع٠ٚ١ ت١غـذٌٝ  س١ق
.َٜٔ  بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(: َٜع ز.غرلٚإ بابإ)٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
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َُٝـ١ ثؿـتيرل٣       4ظ٩ض غٛثاؽ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ز٠ضباض٣٠ ؾ١ق١ض٣٠  َٜت٠ٚ١ ٜـإ ْـا، ب١ض اغـت٢ ٥ ن١ ي١غٛ بهط
َٝو ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚنٛ ؾـ١ضسٝإ نـطز خـ٪٣ ١٥غاغـ١ٕ بـ١ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢        َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض غ١ب١ب َٓٝ ز٠ن١ٜٔ ن١ سي

  ٚ تـ١تٜٛط ز٠نـات، نـ١ ٥ـ١ٚ ١٥ضنـ١ بـ١       َاي١ٝ ز٠ب٢َ، قا١ْْٛن١ ْا٣ٚ قا٢ْْٛ غابات١، ْا٠ٚض ٩ن١ن١ باغـ٢ سُٝاٜـ١ 
١َُٝ زضا٠ٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْري ١٥ٚ ٥ٝؿـ١ بهـ١ٜٔ ظٜـاتط ٥اغـإ ز٠بـ٢َ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ قا١ْْٛنـ١ تـ١بٝل           ٠ٚظاض٠ت٢ ٥

٠ٚ١َُٝ، ظ٩ض غٛثاؽ.  بهط٣َ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ١ْنطا ب١ ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝـٓر، ؾـ١ف نـ١ؽ         ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥  َٜه٢ زٜهـ١، ٥ـ٠ٚ١ ث َٜتـ٠ٚ١ دـاض ظ٩ض َْٛاق١ؾ١ نطا٠ٚ، ْانط٣َ َْٛاق١ؾـ١ بهط
َٝػتا بعاْري يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف   ٠َٛٝ ض ٢٥٠ خ٪تإ طٛت٠ٚٛ ٥ ز٠غتٝإ ب١ضظ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ْانط٣َ ب١ض اغت٢، ٥

َٜه٢ تـط ز٠نـ٠ٚ١ٓٝ غـ١ض خـاَي٢ غـؿط،        ؾـ١ضَٛٚ يٝصْـ٣١    ز٠َي٢َ ن٢؟ ز٠غت ث٢َ به٠ٚ١ٜٓ١ ب١ َْٛاق١ؾـات دـاض
 ٖاٚب١ف بعاْري ٥اخط ض ٥٠ٝتإ ن١ٝ؟ ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٥اٜا ت١غ١ٜٛن١ ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع٢ ب٢َ، نْٛه١ ي١ ثط٩ش٠ن١  َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ خبط ث
زلإ ي١غـ١ض٣ نـطز ٚ تـ١ٚظحيٝهُإ زا ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚاْـ١       ٖات٠ٚٛ ٜاخٛز ٥ًٝػا بهط٣َ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ٠ٚنٛ با

َٝت١ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝ،  ز٠نط٣َ ن١ ت١غ١ٜٛ ز٠نط٣َ ن١ تاث٪٣ ١ْٝ زٚا٢ٜ ن١ ت١غ٣١ٜٛ ب١غ١ضزاز٠نط٣َ ز٠ب
َٛت١غ١ضٜـ ١٥ٚ ؾ٫١س١ ز٠ب٢َ ن١ خ٪٣ ٜاخٛز ١٥ط١ض َطزب٢َ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ز٠بٓـ١ َٛت١غـ١ضٜـ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ     

 ظ١ٜٚ٠.
َٜع ز.  اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:ب١ض 

ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ن١ ٥ًٝػـا بهـط٣َ،    َٝػتا ز٠َا٣َٚ١ْ زٚٚ ن١ؽ ٣٠ٚ١٥ ن١ زاٚا٣ نطز٠ٚٚ ٥ًٝػا بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١ ١َُٝ ٥ ٥
 زٚٚ ن١ؽ ٠ٚضز٠ططٜٔ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ ز٠ٜا٣َٚ١ْ ٥ًٝػا بهط٣َ، ناى ازلاعٌٝ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ازلاعٌٝ ستُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝػـتا زٚٚ ٜاغـا         َٝـسا ظ٠ض٠ض١َْـس ز٠بـٔ نـ١ تـا ٥ َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ي١ ناى عُط ز٠ن١ّ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ْاٚنا١ْ ت
١ٜ١ٖ ٚ ٜاغا٣ ت١ًَٝو ١ٜ١ٖ ٚ ٜاغا٣ ت١غ١ٜٛف ١ٜ١ٖ، ٜاغا٣ ت١ًَٝو ٚ ت١غ١ٜٛ ٥ـ١ٚ ْاٚنـا١ٜ١ْ نـ١ ظٜـاتط     

َٝـــساب٠ٚٛ ١َْتٝكـــ١نإ، ز٠غـــ١آل َٝـــساب٠ٚٛ سهَٛـــ١ت بـــ٢ْٚٛ ؾـــ٪ض ف ٚ بـــ١ضز٠ٚا٢َ ؾ٪ض ؾـــ٢ ت ت٢ ؾ٪ض ؾـــ٢ ت
ــتا١ْٜإ          ــ١ٚ ظ٣ٚ٠ ٚ ؾ ــ٣١ ٥ ــ١ٚ خ١َيهاْ ــ١ض ٥ ــات ي١غ ــاث٪ به ــإ ت ــات ٜ ــ١ٜٛ به ــ١نإ ت١غ ــ١ٜتٛا٠ْٛٝ ١َْتٝك ْ
ي١ب١ضز٠غت١، ن١ ب١ َرلات ي١ باٚباثرلاْٝإ ب٪ٜإ َا٠ٚت٠ٚ١، ١٥ٚ زٚٚ ٜاغا١ٜ ن٣١ د٢َ ب١د٢َ بٕٛٚ سه١َٛت 

َٝو ز٠تـٛا٢َْ بـ١ناض٣   تٛا٢ْ ٜاغا١ٜن١ د٢َ ب١د٢َ بهات ١٥ٚ نات١ سهٛ َٜٓ َٜٝٛػت٢ ث٢َ بٛٚ ي١ ١ٖض ؾٛ ١َت ن١ ث
٢ََٓٝ، ب٪١ٜ َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ز٠ن١ّ ن١ ٥ًٝػا بهط٣َ.  بٗ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
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 ناى ب٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع اظيس غًُٝإ )ب٬ٍ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ًَـ     َٝري ت١غـ١ٜٛ نـطزٕ ٚ بـ١ْاٚ نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚاْـ٣١ نـ١ ٥ـ١ٚ ٖاٚٚآلتٝاْـ٣١          ١٥ّ بط ط١ٜ١ تـاث٪ نطزْـ٢ ٜـإ ب

َٜــِ ٥ــ١ٚ ْاٚنــا١ْ ظ٩ض َــ١سطّٚ نــطإٚ ٚ            ب١تاٜبــ١ت٢ ْاٚنــ١ ؾــاخا١ٜٚنإ نــ١ ز٠بٝــٓري ي١غــ١ضز٢َ٠ ض ش
َٜه٢ زٜه١ٜإ زَي ز٠نـط٣َ بـ٣٠ٚ١ نـ١     َٜه٢ زٜه١ ب١ٚ ٜاغا١ٜ غ١زض َٝػتاف داض َٜعضإٚ ٚ غ١زضٜإ زَي نطا٠ٚ ٥ ض اطٛ

َٜـٔ بـ١ سهَٛـ١ت بـ٢َ ٥ـ٣٠ٚ١ خا٠ْٚـ١ناْٝإ ن١ي١ب١ضز٠غـتٝا١ْ ٚخعَـ١تٝإ         ١٥ّ  َٜه٢ زٜه١ ز٠زض ظ٠ٜٚا١ْ داض
١ًَٕ ْـ١ٜاْعا٠ْٛٝ        َٜهـإ بـٕٛٚ ١٥غـ َٜٝا٣١ْ ن١ خ١َيو ٚ ٖاٚٚآلتٝاْـ٣١ يـ١ ٫ز نطز٠ٚٚ ن١ْس غاَي١ ٚ ظ٩ض ي١ٚ ٫ز

٢َٝ ٚا١ٜ ن١ََٛيه٢ خ٪١ٜت٢ ٚ ي١ باب ٚ باثرل٣ ب٪٣ َا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ٖـ١ض ٖـ٢ خ٪ٜـ١ت٢،     تاث٪ ن١ٝ ٚ ٠ٚ١٥ ن١ٝ، ث
َٝؿــ٣١ طــ١ٚض٣٠ زَي    َٝؿــُٛا١ٜ ن َٝهــ٢ ط١ٚض٠ٜــ١ ٚ ث َٝػــتا سهَٛــ١ت بــ٢َ ٚ بــ١ْا٣ٚ خــ٪٣ بهــات ب١ض اغــت٢ ظَٚيُ ٥
َٝؿـ١ن١            َٜـري ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٥ًٝػـا ز٠نـ١ٜٔ، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ ن َُٝـ١ خ٪َـإ ز َٝؿ١ٜ١ف زٚادـاض ٥ َٜت٠ٚ١، ١٥ّ ن ز٠ن١ٚ

نــ١ سهَٛــ١ت ٚ ٖــاٚٚآلت٢ زش٣ ٜــ١ى ب٠ٛغــت٠ٚ١ٓ، ١٥َــ١ف  ٠ٚ١٥ْــس٠ طــ١ٚض٠ ز٠بــ٢َ ي١ٚا١ْٜــ١ بياتــ١ ٥ــ٣٠ٚ١  
١ٜ٠َٛٝى      ب١ض اغت٢ س١ق٢ ٖاٚٚآلت١ٝ ٚ ظَٚي١ُ ي١ ٖاٚٚآلت٢ ز٠نط٣َ ب١ تاٜب١ت٢ ي١ ؾ٬ح، ب٪ٜـ١ َـٔ بـ١ ١َٖٛٚؾـ
ــ١        ــ٣١ ن ــ١ٚ خ١َيهاْ ٥ ،َٜٔ ــط ــ١ت به ــ١ْا٣ٚ سهَٛ ــ١ ب ــ١ّ ظ٠ٜٚاْ ــاب٢َ ٥ ١ٜ٠َٛٝى ْ ــ ــ١ٖٝض ؾ ــت٠ٚ١ُ، ب زش٣ ز٠ٚ٠غ

َٟ بــ١    ب١ْاٜٚاْــ١ ٜــإ ب١ز٠غــتٝا١ْٚ َٜت٠ٚ١ ٚ بــسض َٝٝــإ بػــ١ْسض ١ٜ٠ س١قــ١ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚإ تــاث٪ بهــط٣َ ْــ١ى ي
َُٝٛاٜــ١ ب١ض اغــت٢ ٥ــ١ّ بط ط١ٜــ١    َٝه٢ ب١غــ١ضٜا٠ٚ١ْ ٖــ١ب٢َ، َــٔ ث سهَٛــ١ت بــ٢َ ٥ــ٣٠ٚ١ سهَٛــ١ت ٖــٝض ســ١ق
َٝري ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ    ١َُٝ بـ ١ٜ٠َٛٝى ظَٚيِ ي١ ؾ٬ح بهط٣َ ب١ ع١نػ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ٥ َٜٝٛػت١ ٥ًٝػا بهط٣َ ْاب٢َ ب١ٖٝض ؾ  ث

َٜٝٛػت٢ تاث٪نطز٢ْ ظ١ٜٚ٠نإ ٚ ت١غ١ٜٛ نطزٕ ب١ْا٣ٚ ١٥ٚ ؾ٬ح ٚ ١٥ٚ خ١َيها٣١ْ ن١ ب١  ت١ؾعٌٝ به١ٜٔ ن١ ث
ز٠غتٝا١ٜ٠ٚ١ْ، ٖٝض ظ١ٜٚ٠ى ١ْٝ ي١ٚ نٛضزغتا١ْ ب١ ز٠غت ن١غ٠ٚ١ ١ْب٢َ، دا بـ١ْا٣ٚ سهَٛـ١ت نـطا٠ٚ ٜـإ     

َٝه١ٜ٠ٚ١ ٚ زاٚا ز٠ن َٜعّ ز٠ْيـ٢   ١ٖض ١ْنطا٠ٚ، َِٖٛٝ ١ْٝ، ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ز٠غت٢ ن١غ ١ّ ي١ ٖاٚناضا٢ْ بـ١ض 
١ٜ٠َٛٝى، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ط١ٚض٠تطٜٔ ططؾت زضٚغت ز٠نات، غٛثاؽ.  ث٢َ ١ْز٠ٕ ب١ ٖٝض ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

٢ََٓٝ؟. ٢ََٓٝ، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت٪ زٜؿاع ز٠ن٣١ ن١ سي َٝػتا زٚٚ ن١ؽ زٜؿاع بهات ي٣٠ٚ١ ن١ سي ٥ 
َٜع ز.غ ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(:ب١ض   رلٚإ بابإ )٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو زا ١ٖض ََٛيه٢ سه١َٛت١، ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢  ت١ؾػرل٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ٖ١ض ساَي١ت

ات ٚ ن٢َ َاي١ٜ١ٝ ٜإ ََٛيه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع١ٜ١؟ باغ٢ قا٢ْْٛ غابات ز٠ن١ٜٔ ن٢َ ت١تبٝك٢ ز٠ن
١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ثؿتيرل٣ ي١ ؾ٫١ح به١ٜٔ ٚ ؾ١ض ٠ن١ٜإ ب٪ به١ٜٔ،  غاْهاض١ٜن٣١ ب٪ ز٠نات؟٥ا ٥ٝؿ٢ ٥

َٝت٠ٚ١،  َٓٝ َٝٓاْٝإ ب٪ ْان١ٜٔ، ٠ٚنٛ غابات ٚ ١َضاع٢ ز٠َ ١َُٝ ١َؾطٚع٢ ٠ٚب١ضٖ َٝت ٥ ١٥ط١ض ب١ْا٣ٚ ١َ١٥ ب
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َٝت١ غ١ض  ١ٜع٢ٓ ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥، ب١ْا٣ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ظضاع١ ب٢َ ن١ بتٛاْري ثؿتيرل٣ زَي به١ٜٔ ٜإ به
 ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝ، ١َٖٛٚ ساَي١ت١نإ ١ٖض ب١ْا٣ٚ سه١َٛت ز٠ب٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢َُٜ نٛضزغتإ غ١خ١ض١ٜ، ١ٜع٢ٓ  % ١َٖٛٚ ٠ٚ67,4َيآل َٔ ١ٖض ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ز٠ز٠ّ،  ظ٣ٚ٠ ١ٖض

ًَسا ن١ ت١غ١ٜٛ نطا٠ٚ غاَي٢  ب١  1957ب١ض٠ز٠آل١ْٝ، ؾاخ١ ٚ ز٩َي١ ٚ ب١ ن١َيو ْا١ٜ ٚ ١٥ّ غ١خ١ض١ٜ ي١ ١٥غ
١٥َرل٣ زاْطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ١٥َرل١ٜ ٚ ١َ١٥ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ دٛتٝاض ٚ خ١َيه٠ٚ١ ١ْٝ، ٖٝض 

َٝه٢ تٝا ١ْٝ، ١َٖ ٛٚ ٠ٚسس١ٜ٠ن٢ ٥ٝساض٣ غٓٛٚض٣ ٥ٝساض٣ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١َضعا٣ خ٪٣ ١ٜ١ٖ ٚ ١َظَي١َٝٛت
ق١ز٠غ٣١ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ت١ْٗا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١ْب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٜاغا٣ 
ٍَ بتٛا٢َْ ي١ زازطانإ ٚ ي١ ١َدًٝػ١نإ زا ي١ بٛاض٠نا٢ْ َْٛاق١ؾات  ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛناَي١، ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛنا

َٝؿ٢  1957ع ي١ّ ظ٠ٜٚا١ْ بهات، ١٥طٝٓا ٠ٚنٛ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط طٛت٢ ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْ ي١ ١٥غًَسا ي١ زٜؿا ٜؿ٠ٚ١ ٚث
٢َُٜ نٛضزغتإ زضٚغت نطا٠ٚ  57 ٜؿ٠ٚ١ ١٥َرل١ٜ ن١ ي١ غاَي٢ غ١ٝٝنإ زا خ١ضٜت٣١ نازغذل٣٩ ١َٖٛٚ ١ٖض

 ١٥َرل١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(  :ب١ض 

َٝػتا ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ بط ط٣١  ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥  ٥44ًٝػا بهط٣َ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟  3ي١ َازز٣٠  ٥4 ن١ؽ ي١ط١
َٝت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ به٠ٚ١ْ١؟  َٓٝ َٝت٠ٚ١،  14ن١ ي١غٛ بهط٣َ، ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ سي َٓٝ ٍَ زا١ٜ سي ن١ؽ ي١ط١

٠ٚ١َٜٓٓ َٝػتا بط ط١نإ خبٛ  ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ٢ٖ3 َازز٣٠  ن١ٚات١ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ي١غٛ نطا، ٥
َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ايؿضٌ ايجايح

 " ايطاااسٜإ "
  :3املاد٠ )

 تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً: :أٚاًل
/غابات االقًِٝ ٚاالزاعٞ اييت مت تػذريٖا يًٓؿع ايعاّ إعاؾ١ إىل االزاعٞ اـاي١ٝ َٔ ايػابات يف املٓاطل 1

 أٚ اييت ميهٔ إٔ تٓػأ عًٝٗا  ايػابات. ايػاب١ٝ
 / ايػابات اـاص١ َٔ ايٓٛاسٞ ايؿ١ٝٓ ٚاالداز١ٜ.  2
 / احملُٝات ايطبٝع١ٝ.3

 ؽضط االزاعٞ ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )أٚال  َٔ ٖرٙ املاد٠ بكساز َٔ ايٛشاز٠. :ثاًْٝا
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٚ١َٜٓٓ  ٠.ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ّ١َٝٝ  ب١ؾٞ غ

َٝهطزٕ "  " ناضث
 (:3َازز٠ٟ )

َٝـت ي١غ١ض:: ١ٜن١ّ َٝب١دآ ز٠ب  سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د
٤َِٜ ، ٥ــ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ١ٟ نــطإٚ بــ١ زاضغــتإ نــ١ زاضغــتاْٝإ تٝــا ْٝٝــ١ يــ١ ْاٚنــ١            1 ــتا١ْناْٞ ٖــ١ض / زاضغ

َٜ َٜت.زاضغتا١ْٝناْسا ن١ ١٥تٛاْط  ت زاضغتاْٞ ي١غ١ض زضٚغتبهط
َٝط ٠ٚ١ٜٝ.2  / زاضغتا١ْ تاٜب١ت١نإ ي١ض ٟٚٚ ١ْٖٛض٤ٟ ناضط

َٜعضا٠ٚ خ٪ضغه١نإ.3  /ثاض

َٜو ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١. ٢َٝ بط ط١ٟ )١ٜن١ّ( ي١ّ َازز١ٜ٠ ب١ بط ٜاض  ز٠ّٚٚ: ظ١ٜٝٚ٠ ت١ضخاْهطا٠ٚنإ ب١ث

 ٣٠ٚ١٥ تطٜـ ن١ ٥ًٝػا نطا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث  ١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  3ن٢َ ي١ن١ ن١ؽ ي١ط١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ايباب ايجاْٞ

 ادسا٤ات محا١ٜ ايػابات ٚتٓعِٝ أٚد٘ االْتؿاع ؾٝٗا.
 ايؿضٌ االٍٚ

 " إداسا٤ محاا١ٜ ايػاابات "
  :4املاد٠ )

 ميٓع ايتضسف بايػابات ضٛا٤ ناْت َطذ١ً بأضِ ايٛشاز٠ أّ غري َطذ١ً اال ٚؾل ايكاْإٛ.  :أٚال
َٝسا١ٜ ) َٝط٠ ٖٝٓٝه٢ ت  ( ٠ٚ١٥ ظٜاز٠ ْٛٚغطا٠ٚ ي١ ١ٖٓٝن١، َػ٠ٛز٠ن١.  ٚ َٔ قبٌٝ ذيو ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ.ي
١ٝ أزاعٞ ايػابات االَري١ٜ  ٟ غدط أٚ د١ٗ َامل ٜهٔ املػسٚع إضرتاتٝذٞ ٜتعرز اجياد ثاْٝا: الجيٛش ْكٌ ًَه

 َٛقع أنجس َال١ُ٥ يتٓؿٝرٙ ٚذيو بكساز َطبب َٔ فًظ ايٛشزا٤.
 الجيٛش ايكٝاّ بأ٣  َٔ ايتضسؾات ٚايٓػاطات اآلت١ٝ إال مبٛاؾك١  ايٛشاز٠: :ثايجا
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سل املًه١ٝ  ع٢ً ازاعٞ ايػابات )َػسٚط١ بعدّ إْػا٤ أٚ تبدٌٜ أٚ ْكٌ  أٟ سل عٝين أخسغري  -1
 االعساز بايػطا٤ ايٓباتٞ .

 تأدري أزاعٞ ايػابات. -2

 إقا١َ َٓػأت عا١َ أٚ خاص١ داخٌ أزاعٞ ايػابات بػهٌ َؤقت أٚ دا٥ُٞ. -3

 شزع أزاعٞ ايػابات أٚ إضتػالهلا.  -4

 ساز بٗا أٚ تػٜٛٗٗا.تػرٜب أٚ تكًِٝ االغذاز ٚايػذريات ايػابات١ٝ أٚ ايكطع مبا ٜؤدٟ إىل االع -5

 قطع أٟ َٔ أالغذاز ايػابات١ٝ. -6

 إصطشاب اآلالت ٚايٛضا٥ٌ اـاص١ بايكطع ْٚكًٗا داخٌ ايػاب١. -7

ٓاطل اييت دس٣ ؾٝٗا سسٜل ٚاغذازٖا نًٝا َكطٛع١ يؿرت٠ قدد٠ اٚ داخٌ َٓاطل املايسعٞ داخٌ  -8
 االخالف اؾدٜد٠ ايٓاغ١٦.

اب١ أٚ  تبدٌٜ دسٜاْ٘ أٚ َد خطٛط ايهٗسبا٤ ذات إقا١َ ضد أٚ سادصع٢ً ْٗس أٚ ددٍٚ ميس بايػ -9
 ايغػط ايعايٞ.

إْػا٤ املكايع أٚ إضتدساز ْٚكٌ ايضدٛز ٚاالسذاز ٚاالتس١ٜ َٔ داخٌ َٓاطل ايػابات أٚ ايكٝاّ  -11
 باؿؿسٜات ؾٝٗا.

 عدّ تؿتٝت أزاع٢ ايػابات. -11

 زابعًا: ميٓع زعٞ اؿٝٛاْات يف: 
ع١ أغذازٖا نًًٝا   ااّل بعد َغٞ ؾرت٠ قدٚد٠  ٚ سطب ْٛع ايػابات اييت غب ؾٝٗا سسٜل   أٚ املكطٛ -1

 ا غذاز.

ايػابات احمل١ُٝ ٚاملٓاطل ايٛقا١ٝ٥ ايٛازد٠ يف املادتني )اـاَط١  ٚ )ايطادض١    ٚنريو ايػابات اييت  -2
 تكٌ اعُاز أغذازٖا عٔ عػس ضٓٛات.

٢ َٓاطل ايػابات جيب ع٢ً اؾ١ٗ عٓد سضٍٛ املٛاؾكات االصٛي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ إلْػا٤ املػسٚع ؾ :خاَطًا
 %  َٔ االغذاز ٚايػذريات نشد اد٢ْ. 31املدتض١ ذات ايعالق١ اإلبكا٤ ع٢ً )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ز٠ضٚاظ٠ٟ ز٠ّٚٚ

َٜٛ َٜين ثاضاغتين ض  ٠َٛٝضططتين.ؾٛ َٜهدػتين ١ْ١ٜ٫ناْٞ غٛٚز ي  زاضغتا٤ٕ ض
 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ

َٜين ثاضاغتين زاضغتإ " َٜٛؾٛ  " ض 
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 (:5َازز٠ٟ )
َٝت ٜإ ْا ، ي١صي١ْٟٚٛ ١٥ٚاْـ١   :١ٜن١ّ َٜت ،   ب١ْاٟٚ ٠ٚظاض٠ت ب َٜت ض٠ؾتاض ب١ زاضغتا١ْنا٠ٚ١ْ بهط َٜي١ ْازض ض 

 ب١تاٜب١تٞ.
َٜت ََٛيه١ٝتٞ ظ٠ٟٚ  َٜي١ ْازض َٝو ، ١٥ط١ض ب٪ ز٠ّٚٚ: ض  َٜت٠ٚ١ ب١ ٖٝض ن١ؽ ٜا ١ٜ٫ْ زاضغتا١ْ َرل١ٜٝنإ بيٛاظض

َٝبـ١دآنطزْٞ          َٜــت٠ٚ١. بـ٪ د َٝي١ٜـ١نٞ طٛصتـاٟٚ بـ٪ بس٩ظض َٝت ، نـ١ ْـ١تٛاْط٣َ د ثط٩ش١ٜ٠نٞ غترلاتٝصٟ ١ْب
َٝؿذل ي١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ. َٜهٞ ث  ١َ١٥ف ب١ بط ٜاض

:ّ١َٝٝ َٝهطز٤ٕ ، ٥ـ١ّ     غ َٜت ٖـٝض نـاضث َٜي١ ْازض َٜت تـ١ْٗا بـ١ ض٠ظا١َْـسٟ        ض  نـا٫نٝا١ْٟ خـٛاض٠ٚ٠ ٥ـ١صتاّ بـسض
 ٠ٚظاض٠ت ١ْبآ:

َٝهٞ زٜاضٜهطاٟٚ تط ، ت١ْٗا َاؼي ََٛيهساضٟ ي١غ١ض   -1 زضٚغتهطزٕ ٜإ ط٪ض ٜٔ ٜإ طٛاغت٠ٚ١ٟٓ ١ٖض َاؾ
 ظ٠ٟٚ زاضغتإ ، ١َ١٥ف ١َضدساض٠ ب١ ظٜإ ١ْط١ٜاْسٕ ب١ ض ٚٚث٪ؾٞ ض٠ٚٚنٞ.

 ب١نطآزاْٞ ظ٠ٟٚ زاضغتإ. -2

١ٜ٠َٛٝنٞ ناتٞ ٜا ١َٖٝؿ١ٜٞ.زا١َظض -3  اْسْٞ ز٠ظطاٟ طؿيت ٚ تاٜب١ت ي١ْاٚ ظ٠ٟٚ زاضغتاْسا ب١ؾ

َٝٓاْٞ ب٪ ١َب١غيت تط. -4  ناْسْٞ ظ٠ٟٚ زاضغتا١ْنإ ٜا ب١ناضٖ

َٝت١ ٖ٪ٟ ظٜاْي١ٜاْسٕ ٜـإ   -5 ١َٖيجانري ٚ غٛٚنهطزْٞ زاضٚزض٠خيت زاضغتا١ْنإ ٜإ بط ٠ٚ١ٜٟٓ ن١ بب
َٝٛاْسْٞ.  ؾ

َٜهٞ ز -6  اضغتا١ْنإ.بط ٠ٚ١ٜٟٓ ١ٖض زاض

َٝط ٚ ن١ض٠غت١ٟ تاٜب١ت ب١ بط ٠ٚ١ٜٓ ٚ طٛاغت٠ٚ١ٟٓ ي١ زاضغتا١ْناْسا. -7 َٝٓاْٞ ٥اَ ٖ 

ي٠ٚ١ض اْسٕ ي١ٚ ْاٚنا١ْٟ ن١ غٛٚتإٚ ٚ زاض٠ناْٞ ب١ت١ٚاٟٚ بط ا١ْٚت٠ٚ١ بـ٪ َا٠ٜٚـ١نٞ زٜـاضٜهطاٚ ،     -8
 ٜا ١٥ٚ ْاٚنا١ْٟ ث١يٞ تاظ٠ٟ ز٠ضنطز٠ٚٚ.

َٝج١ض  ١٥بٔ ، ٜـإ طـ٪ض ٜين   زا١َظضاْسْٞ ب١ْساٚ ٜا ب١ضب١غت ي١غ١ض ض ٚ -9 ٚباض ٚ د٪ط١ٟ ب١ زاضغتاْسا ت
َٝؿاْٞ خ١تٞ ناض٠باٟ ٚظ٠ ب١ضظ. َٜط ٠ٟٚ ٜا ض ان  ض

ٍَ ي١ْاٚن١ زاضغتا١ْٝناْسا ٜـإ ١َٖيه١ْـسٕ    -11 َٜط ٚ ب١ضز ٚ خ٪ َٝٓاْٞ تاٚ زضٚغتهطزْٞ نا١ْب١ضز ٚ ز٠ضٖ
 تٝاٜسا.

 ن١ضت ١ْنطزْٞ ظ١ٜٚ٠ناْٞ زاضغتإ. -11

َٜت ي١:نٛاض٠ّ: ي٠ٚ١ض اْسْٞ َاآلت   ق١ز٠غ١ ز٠نط
٥ــ١ٚ زاضغــتاْا١ْٟ ٥اططن١ٚتٓــ٠ٚ١ تٝاٜــسا ض ٜٚٚــسا٠ٚ ٜــا زاض٠نــاْٞ بط ا١ْٚتــ٠ٚ١ ب١تــ١ٚاٟٚ تــ١ْٗا زٚاٟ  -1

 ب١غ١ضنْٛٚٞ َا١ٜ٠ٚنٞ زٜاضٜهطاٚ ب١ثآٟ د٪ضٟ زاض٠نإ.

َٝٓذ١ّ( ٚ )ؾ١ؾ١ّ( ٖـ١ض٠ٖٚا ٥ـ١ٚ زاضغـتاْا١ْٟ ت١َـ١ْٝإ      -2 َٜعضا٠ٚنإ ن١ ي١ َازز٠ٟ )ث زاضغتا١ْ ثاض
ٍَ ن١َذل٠.( 11ي١ )  غا
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َٝهطاٟٚ ٜاغاٜٞ ب٪ زضٚغـتهطزْٞ ثط٩ش٠ٜـ١ى يـ١ْاٚ زاضغـتا١ْناْسا      َٝٓذ١ّ: ي١ناتٞ ز٠ضبط ٜين َٛاؾ١قاتٞ ناضث ث
َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١ٜ٫ْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٫ْٞ ن١ّ ) َٜت31.٠ٚ١ث ًَط َٝ  %(ٟ زاضٚزض٠خت١نإ بٗ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ْٝعا٢َ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ.ز.قباح ْٛقت٣١ 
َٜع ز.قباح ب١ضظصت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو بهـ١ٜٔ بط طـ٣١         َٝـط٠ ١٥طـ١ض بـ١ضاٚضز َٜتـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١ ي َٝـ ٣٠ٚ١٥ ١َ١٥ خبط ّ  ز٠َيـ٢َ )  3ث   الجياٛش ذٚ ايكٝاا

تٝت٢ ( ٜـ١ع٢ٓ ١٥َـ٣َٚ١ بـعامن ٥اٜـا دـا٥ٝع٠ تـ١ؾ      عدّ ؽطٝط ازاعا٢ ايػاباات  ز٠َي٢َ ) 11ب١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠( 
١٥ضاظ٣ ٜإ دا٥ٝع ْٝـ١؟ ٜـإ ١٥طـ١ض عـ١ز٠ّ تـ١ؾتٝت بـ٢َ ز٠بـ٢َ ع١ز١َ٠نـ١ ٫بهـ٢َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٜ٫دٛظ٠نـ١             

َٝت١ غ١ض٣.  ١ْن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ض ٥٠ٝتإ؟.
 

َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع َٜٝٛػت١ ٥ـ١ٚ ٚؾـ١ٜ١ عـسّ يـ١ ز٠قـ١ ع١ض٠ب١ٝنـ١ ٫بـدل٣َ، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ يـ١           ض اغت١ ب١ض  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ث

٢ََٓٝ، غٛثاؽ. َٝط٠ سي َٜٝٛػت ْانات عس١َ٠ن١ ي َٝؿ١ن٢ بط ط١ن١ ٖات٠ٚٛ ن١ )٫جيٛظ( ث  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ١٥ظري خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝــط٠ عاادّ تؿتٝاات ازاعاا٢ ايػاباااتبهــ١ٜٔ ز٠َيــ٢َ ) ١٥11طــ١ض ت١َاؾــا١ٜن٢ خــاَي٢  ( ٚابــعامن ٚؾــ٣١ تــ١ؾتٝت ي

 نٛضز١ٜن١ ز٠َي٢َ ن١ضت ١ْضنطز٢ْ، ٚؾ٣١ ت١ؾتٝت ٚ ن١ضت ١ْنطزٕ ي١ ١ٜى دٝإ، ز٠ب٢َ ناى بهطآ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ٠ظٜط ؾ١ضَٛٚ.د١ْاب٢ ٚ
ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(: َٜع ز.غرلٚإ بابإ )٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝري  ًَ َٝب١ٝٓٝى ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب َٜط      11ٚ  ١ٖ11ض ت ٢ًَ ز٠ّٚٚ، يـ١ش عكٛبات٢ ب٪ زا١ْْطا٠ٚ، زٚا٢ٜ نـ١ ز٠نـٝت١ ؾ١غـ

َٝـ ١َٖي١ بٛٚ ٥ َـإ   4َٝػتا خ٪ ناى نطز٠ٚ٠، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١  )ضابعا( خاَي٢ ز٠ّٚٚ ٚ )خاَػا ٚ غازغا( ي٠ٚ١ٚ ث
 ي١غٛ نطز، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ  ٍَ نطا، ن٢َ ي١ط١ َٝب٣١ٝٓٝ ن١ ي١غ١ض٣ زضا ٚ ق١بٛ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ٚ ١٥ٚ ١ٜى، زٚٚ ت ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ب١ٚ ؾ
ٍَ زا١ْٝ؟ ت١ْٗا  ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا،  2تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن١ؽ ي١ط١

 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  :6املاد٠ )
ٖٚٞ َطاس١ ايػابات أٚ االزاعٞ ايٛاقع١ داخٌ ايػابات ٚتهٕٛ كضض١  غساض خاص١  :ايػابات احمل١ُٝ

ٝٛاْات ٚايطٝٛز أٚ املٛاقع االثس١ٜ أٚ املٓاظس ايطبٝع١ٝ   ٜٚهٕٛ إْػا٤ ناحملاؾع١ ع٢ً بعض ا غذاز ٚاؿ
 ٚؼدٜد ٖرٙ احملُٝات بكساز ٚشاز٣ تدد ؾٝ٘:

 أٚاًل: إضِ ايػاب١ احمل١ُٝ ٚاهلدف َٔ إْػا٥ٗا.
 ثاًْٝا: َٛقعٗا ٚسدٚدٖا َٚطاستٗا.

 ثايجًا: تٓعِٝ نٝؿ١ٝ ايدخٍٛ ٚاـسٚز  ٚإدازتٗا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع   )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (:6َازز٠ٟ )

َٜهٞ زاضغتا١ْ ، ٜا ١٥ٚ ظ٠ٜٚا١ْٟ ١٥ن١ْٚ١ ْاٚ زاضغتا١ْنإ نـ١ تـ١ضخاْهطا٠ٚ    َٜعضا٠ٚنإ ، ض ٚٚب١ض زاضغتا١ْ ثاض
َٜو د َٜعطاضٟ ي١ ١ْٖس ١َٜٓٚاضٟ  ب٪ناضٟ تاٜب١ت ، ٠ٚى ثاض َٟٝٛ ٚ ؾـٛ ٪ضٟ زاضٚزض٠خت ، طٝا١ًْب١ض ٚ باَيٓس٠ٟ ن

َٜطٜٔ ٚ زضي١ْ١ غطٚؾت١ٝٝنإ.   ز
َٜهٞ ٠ٚظاضٟ ز٠بٔ: َٜعضاٚا١ْ ب١ بط ٜاض  زا١َظضاْسٕ ٚ ْٝؿاْهطزْٞ ١٥ّ ثاض

َٜعضا٠ٚن١ ٚ ٥اَاصتٞ زا١َظضاْسْٞ.  ١ٜن١ّ: ْاٟٚ زاضغتا١ْ ثاض
َٜٔ ٚ غٓٛٚضٟ ضٚٚب١ض٠ن١ٟ. :ز٠ّٚٚ  ؾٛ

َٜ ١َّٝٝ: ض ٠َٜٛبطزْٞ.غ  هدػتين ن٪١ْٝتٞ ٖاتٛن٪ ٚ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ  َٜٓطا٠ٚ١ٜ ب١ ع١ض٠ب٢ ٚ نٛضز١ٜن٣١، ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ب١ٚ ؾ
ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، تها١ٜ ن١ ز٠ض ١ْ٩ ز٠ض٠ٚ٠ ٚابه١ٕ ٠ٚ١َٓٝ، نْٛه١ ٠ٚ١٥  ي١ط١ ظٚٚ ب

 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ز٠ْيسا١ْ، ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  :6املاد٠ )

أٚاًل: يًٛشٜس إْػا٤ َٓاطل ٚقا١ٝ٥ ؾ٢ ا زاعٞ االَري١ٜ ٚ أزاعٞ املًهٝات اـاص١ ٚايت٢ تهٕٛ دسدا٤ َعسع١ 
 أٚ يف االزاعٞ ايػابات١ٝ االخس٣ ٚذيو َٔ أدٌ:يًتعس١ٜ بطبب دسٜإ ايططشٞ يًُا٤ 

 %  ؾُا ؾٛم. 41تجبٝت ايرتب١ ع٢ً اؾباٍ ٚايتالٍ ٚاملٓشدزات اييت تصٜد  ْطب١ املٌٝ ) .1

 محا١ٜ ا زاعٞ َٔ إدتٝاح ا ْٗاز ٚايطٍٝٛ. .2

 سؿغ ايٝٓابٝع َٚضادز ٚفازٟ املٝاٙ. .3

 سؿغ املٓاظس ايطبٝع١ٝ الَانٔ االصطٝاف أٚ ايطسم ايعا١َ. .4

 اًْٝا: ميٓع أصشاب املًهٝات اـاص١ َٔ االضتجُاز ايػري املال٥ِ يالٖداف ايٛقا١ٝ٥ داخٌ ايػاب١.ث
 ثايجًا: يًٛشٜس ايػا٤ قساز إْػا٤ َٓاطل ايٛقا١ٜ عٓد شٚاٍ ا ضباب ايداع١ٝ الْػا٥ٗا.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
 

َٜع ظنٝ  ١ غٝس قاحل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 (:6َاز٠ٟ )
َٜعضا٠ٚنإ زضٚغت بهات ي١ْاٚ ظ٠ٟٚ سهَٛٞ ٚ ظ٠ٟٚ َـَٛيهٞ تاٜبـ١ت نـ١     ١ٜن١ّ: ٠ٚظٜط ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ْاٚن١ ثاض
َٜط ٠ٟٚ ٥اٟٚ غ١ض ظ٠ٟٚ ٜإ زاضغتا١ْٝناْٞ تطزا ،  ض ٚٚت١ْٔ ٚ ضٚٚب١ض ٟٚٚ ضاَاَيٝين خاى ب١ْٚٛت٠ٚ١ ب١ٖ٪ٟ ض

َٝٓاٚ  ٟ:١َ١٥ف ي١ث
َٝصاٜٝإ ي١ ) -1 َٝص١ٜٝنإ ، ن١ ي ٤ٌَ خاى ي١غ١ض ؾار ٚ ططز٠نإ ٚ ي َٝيرل نطزْٞ ط  %( ظٜاتط41.٠د

 ثاضاغتين ظ١ٜٚ٠نإ ي١ ضاَاَيٝين ضٚٚباض ٚ ٫ؾاٚ. -2

 ثاضاغتين ناْٞ ٚ غ١ضنا٠ٚناْٞ ٥اٚ. -3

َٜيا طؿت١ٝٝنإ. -4  ثاضاغتين زضي١ْ١ غطٚؾت١ٝٝنإ ي١ ْا٠ْٚس٠ ط١ؾت٤طٛظاض١ٜٝنإ ٚ ض 

َٜ ٍَ ٥اَاصتــ١ناْٞ   ز٠ّٚٚ: ض  َٝٓاْٞ ْــ١طٛصتاٚ نــ١ ي١طــ١ َٜــت بــ١ خــا٠ٕٚ ظ٠ٜٚٝــ١ تاٜب١تــ١نإ بــ٪ ٠ٚبــ١ضٖ يــ١ ْازض
َٜت ي١ْاٚ زاضغتا١ْناْسا. َٜو ١ْن١ٚ  ثاضاغتٓسا ض

َٝت٠ٚ١ ١٥طـ١ض ٖ٪ناض٠نـاْٞ            َٓٝ َٜعضا٠ٚنـإ ١َٖي٠ٛؾـ ١َّٝٝ: ٠ٚظٜـط بـ٪ٟ ١ٖٜـ١ بط ٜـاضٟ زا١َظضاْـسْٞ ْاٚنـ١ ثاض غ
 زا١َظضاْسْٞ ١َْا.

َٜع ز.  اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١  ١٥1ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ خٛ

ٍَ زا١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.  ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ن١ؽ ي١ط١
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َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
 

 ايؿضٌ ايجاْٞ
 " االْتؿاع َٔ ايػابات "

  :7املاد٠ )
  َٔ ٖرا ايكإْٛ 5أٚال: يالغداظ ايطانٓني داخٌ أزاعٞ ايػابات أٚ ظٛازٖا ٚإضتجٓا٤ً َٔ أسهاّ املاد٠ )

 االْتؿاع مبا ال ٜتذاٚش إستٝاداتِٗ ايػدض١ٝ َٔ ايػابات غسٜط١ عدّ االعساز بٗا ٚذيو َٔ خالٍ:
اع َٔ مجٝع ا خػاب ايٝابط١ ٚاملهطٛز٠ ٚاييت تطتددّ يضٓع اآلالت ٚا دٚات ايصزاع١ٝ بعد االْتؿ -1

 االذٕ.

 زعٞ املٛاغٞ ٚتكًٌٝ أعداد املاعص يف ايػابات احمل١ُٝ. -2

 َٓع دخٍٛ املٛاغٞ ايٛاؾد٠ خازز اإلقًِٝ ااّل بأَس صادز َٔ ايٛشاز٠. -3

أذٕ ا غداظ املػُٛيني بايبٓد )أٚاًل  َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚأؾساد ثاًْٝا: يًُدٜس ايعاّ إٔ ٜضدز إداشات بدٕٚ َكابٌ ب
 ايكبا٥ٌ بسعٞ َٛاغِٝٗ يف ايػابات اساٚز٠ هلِ بػسط ايتكٝد بتعًُٝات تضدز هلرا ايػسض.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 
 ب١ؾٞ ز٠ّٚٚ

 " غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ زاضغتا١ْنإ "
 (:7َازز٠ٟ )

َٝٔ ، ٜإ ي١ز٠ٚضٚب١ضٜٔ ، بـ١ز٠ض يـ١ سٛنُـ١ناْٞ َـازز٠ٟ      ١ٜن١ّ: ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ي١ْاٚ زاضغتا١ْناْسا ْٝؿت١د
َٝت     5) َٜٝٛػـيت خ٪ٜـإ ظٜـاتط ْـ١ب (ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠تٛأْ غٛٚز١َْس بٔ ي١ ب١ضٚبَٛٚٞ زاضغتا١ْنإ ن١ ي١ ث

َٜي١ٟ:ب١َ١ض َٝو ظٜإ ١ْط١ٜ١ْٔ ، ١َ١٥ف ي١ ض   د
َٝط ٚ ٥ـاَطاظٟ      -1 َٜت بـ٪ زضٚغـتهطزْٞ ٥ـاَ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ ١َٖٛٚ زاض٠ ٚؾو ٚ ؾها٠ٚنإ ن١ ب١ناضز

َٝسإ.  نؿتٛناَيٞ ، زٚاٟ َ٪َي١تج

َٜعضا٠ٚناْسا. -2  ي٠ٚ١ض اْسْٞ َاآلت ، ن١َهطز٠ٚ١ْٟ شَاض٠ٟ بعٕ ي١ زاضغتا١ْ ثاض

َٜي١ططتٔ ي١ ٖاتين َاآلت ي١  -3 َٝت.ض َِٜ ت١ْٗا ب١ بط ٜاضٟ ٠ٚظاض٠ت ١ْب  ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض
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َٝب١ضاَب١ض ز٠ضبهات ب٪ ١٥ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١ بط طـ١ٟ )١ٜنـ١ّ(ٟ      ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ب٪ٟ ١ٜ١ٖ َ٪َي١تٞ ب ز٠ّٚٚ: ب١ض 
         ، َٜٔٓ ــ٠ٚ١ض  َٞ بً ــ ــتا١ْناْٞ زضاٚغ ــ١ زاضغ ــإ ي ــ١ َاآلتٝ ــ١ٟ ن ــ١ٚ ٖ٪ظاْ ــ٪ ٥ ــ٠ٚ١ ٚ ، ب َٜت ــ١ ز٠ٜاْيط ــ١ّ َازز٠ٜ ٥

َٝو ثاب١ْسب َُٜٓاٜٝا١ْٟ ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١ ز٠ضز٠نٔ.ب١َ١ضد  ٔ ب١ٚ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ با بؿ١ض٣ََٚٛ.  د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت
ٍَ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(: َٜع ز.غرلٚإ بابإ )٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ بهٛٚنِ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ ن١ باؽ ( ٚابعامن ٠ٚ١٥ )طيع(، ن١ اْتؿاع َٔ مجٝعز٠نات ي١ ) زٚٚ ت

َٝت٠ٚ١ ) َٜٓ َٜط ْتؿاع َٔ مجع االخػاب ايٝابط١ ٚاملهطٛز٠الاز٠خٛ )يًُسٜط  ثاْٝا(، ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ/ ي١ ش
ٍَ ن١ ي١  َٝؿٓٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ ٠ٚ١٥ َٝؿ٠ٚ١، دا ث َٝـ ت١عطٜـ ١ْنطا٠ٚ، ي١ ث ايعاّ( َٛزٜط٣ عاّ ي٠ٚ١ٚث

٢َٝ )اغيسٜط ايعاّ يًػابات ت١عطٜؿ١ن١ َٛ ٢َٝ َٛزٜط٣ عاّ ز٠ب٢َ بًَ َٝط٠ ن١ ز٠َي ١َٝٝ، ٜإ ي ٢َٝ ن ًَ زٜط٣ عاّ ب
 ٚايبػت١ٓ(، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 َاَ٪غتا عُط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١ ٥ـ١سها٢َ َـازز٠    بط ط٣١ ٠ٚ١٥َي١ْٝـ ١٥ٚ ١٥ َُٝـ١ َـازز٣٠    4سها٢َ َازز١ٜ٠ خاَػا ز٠ب٢َ بهط ، نـْٛه١ ٥
5. 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝبٝٓٝا٣١ْ ن١ ٚتطا، ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.  ناى ٥اضاّ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٖبٛٚ؟ باؾ١، ب١ض ٠ناٚنطز٢ْ ١٥ٚ ت
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
 ي١ دٝات٢ ٚؾ٣١ ب١ْس ؾ١ق١ض٠ زابٓسض٣َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
َٝبٝٓٝا١ْف ن١ ٚتطإ ث١غ١ْس نطإ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ن٢َ  َٜٓطا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚ ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ نٛضز٣ ٚ ع١ضب٢ خٛ

ٍَ زا١ْٝ؟  ١َيسا١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ن١ؽ ي١ ط 1ي١ط١َي١ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  :8املاد٠ )
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ؽضط ٚشاز٠ املاي١ٝ بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ ٚشاز٠ ايصزاع١  ٚاملٛازد املا١ٝ٥ املطاسات املطًٛب١ َٔ ا زاعٞ  أٚاًل:
 تػذري ٚإْػا٤ ايػابات ٚتٛضٝعٗا يف املٓاطل اييت ال تُٓٛ ؾٝٗا ا غذاز بضٛز٠ طبٝع١ٝ.ا َري١ٜ ِيأغساض اي

يًٛشاز٠ ايكٝاّ بتػذري املٓاطل املعسع١ يًتعس١ٜ ٚاملطاسات اؾاْب١ٝ ؾداٍٚ ايسٟ ٚأسٛاض ا ْٗس  ثاًْٝا:
 ايعالق١. ٚايطدٚد ٚدٛاْب ايطسم ايعا١َ خازز سدٚد ايبًدٜات ٚغريٖا بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــازز٠ٟ ) ــ١ضٟ         (:8َ ــاٚ ضٚٚب ــا٠ٚناْٞ ٥ ٤ٍَغ١ضن ــ١ض زاٚاٟ ٠ٚظاض٠تــٞ نؿتٛنا ــٞ زاضاٜــٞ ي١غ ــ١ّ: ٠ٚظاض٠ت ١ٜن

َٜٝٛػت ي١ ظ٠ٟٚ َرلٟ ت١ضخإ بهات ب٪  ١َب١غيت زاض ناْسٕ ٚ زضٚغتهطزْٞ زاضغتإ ٚ ؾطاٚاْهطزْـٞ يـ١ٚ   ث
َٜت. ٠َٟٛٝ غطٚؾيت تٝازا ْاض ٚ  ْاٚنا١ْٟ ن١ زاض ٚزض٠خت ب١ؾ

َٜطٟ ٚ س١ٚظٟ ب١ْساٚ ٚ ضٚٚباض٠نإ بهـات   ز٠ّٚٚ: ٠ٚظاض٠ت ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ضٚٚب١ض٠ناْٞ ت١ْٝؿت د٪ط١ناْٞ ٥اٚز
ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ.ب١ زاضغتإ ، ب١ز٠ض ي١ غٓٛٚضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ٖٞ تط   ب١ ١َٖا١ْٖيٞ ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ز. قباح ب١ضظصت٢:

َٜع ز.قباح ب١ضظصت٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا بـ٪    ظ٩ض داض ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ َٛتاب١ق١ ي١ ب٢ٜٓ١ عـ١ض٠ب٢ ٚ نٛضز١ٜنـ١ ْٝـ١ ز٠بـ٢َ ٥ـ٠ٚ١ ض ٠نـاٚبهط٣َ،       ٥
 ( ي١ نٛضز١ٜن١ ١ْٖات٠ٚٛ.َٓاطل املعسع١ يًتعس١ٜصي١ْٚٛ ي١ ز٠ّٚٚ زا باغ٢ )اٍ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ع١ض٠بٝه٣١ ز٠ن١ٜٔ ب١ ١٥غاؽ، ب١ٚ ؾ

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن  ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  :9املاد٠ )

ع٢ً ايٛشاز٠ ٚبايتٓطٝل َع ايٛشازات ذات ايعالق١ ايكٝاّ بٓػس ايٛع٢ ٚايجكاؾ١ ا١ُٖٝ ايػابات ٚاؿؿاظ عًٝٗا 
 ايدزاض١ مبساسًٗا املدتًؿ١ ٚاغسانِٗ ؾ٢ محالت ايتػذري.ٚصٝاْتٗا ٚمحاٜتٗا َٔ اؿسا٥ل ٚادخاهلا ؾ٢ َٓاٖر 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (:9َازز٠ٟ )

ٍَ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بـ١ بآل        ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت َٜٝٛػـت١ بـ١ ١َٖاٖـ١ْيٞ ي١طـ١ ٚنطزْـ٠ٚ١ٟ ٖ٪ؾـٝاضٟ ٚ   ث
َٝو ي١  َٜت١ ب١ؾ َٜعطاضٜهطزٕ ٚثاضاغتين ي١ ٥اططن١ٚت٠ٚ١ٓ، ٠ٚ ١٥ّ ن١يتٛض٠ بهط ن١يتٛضٟ ططْيٝٞ زاضغتإ ٚ ثاض
ــإ يـــ١ ١َٖي١ُتـــ١ناْٞ     َٝهطزْٝـ َٜٓـــسٕ يـــ١ ق٪ْاغـــ١ دٝادٝاناْـــسا، ٖـــ١ض٠ٖٚا ب١ؾـــساضٟ ث ثط٩ططاَـــ١ناْٞ خٛ

 زاضناْسْسا.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َا٢ْ نٛضزغتإ(:ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١

 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  :11املاد٠ )

ز٠ باضتجُاز غاباتِٗ بايتدؿٝـ  صشاب ايػابات اـاص١ ٚؾل ايػسٚط ٚاملعاٜري ايؿ١ٝٓ اييت ؼددٖا ايٛشا
ٚايتكًِٝ ِٚاضتبداٍ ا غشاز ايػابات١ٝ بأغذاز َجُس٠ َال١ُ٥ يًُٓطك١ غسٜط١ سضٛهلِ ع٢ً زخض١ َٔ 

 ايٛشاز٠.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (:11َازز٠ٟ )

َُٜٓاٜٝـ١ ١ْٖٛضٜاْـ١ٟ ٠ٚظاض٠ت زٜـاضٟ ز٠نـات       خا٠ٕٚ زاضغتا١ْ تاٜب١ت١نإ ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ ب١ثآٟ ١٥ٚ َـ١ضز٤ ض
َٝٓإ ٚ غٛٚنهطزْٝإ ، ٠ٚ طـ٪ض ٜين زاضغـتا١ْنإ بـ١ زض٠خـيت بـ١ضزاض       َٝٓاْٞ زاضغتا١ْناْٝإ ب١ زاٖ ب٪ ٠ٚب١ضٖ

ٍَ ْاٚن١ن١ ب١ٚ ١َضد١ٟ َ٪َي١تٝإ ي١ ٠ٚظا َٝت ي١ط١ َٜت.ن١ طٛصتاٚ ب  ض٠ت٠ٚ١ ث٢ بسض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ناى عبسايطظئ ؾ١ضَٛٚ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسايطظئ سػري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ز٠َا٣َٚ١ْ، داضإ باغ٢ سه١َٛت ز٠ن١ َٝط٠ ١ٖض ض ٩تٝٓٝات ظٜاز ز٠ن١ٜٔ، ٥ ١َُٝ ي ٕ ض ٩تٝٓٝا٢ْ ب١ض اغت٢ ٥
١َُٝ ٜاغا ز٠ضز٠ن١ٜٔ ١ٖتا ض ٩تٝٓٝات زٚٚ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ن١ ي١ْاٚ سه١َٛت ٚ زاَٛز٠ظطا٣ تط ١ٜ١ٖ  ي١ْاٚ ظٜاز٠، ٥
١َُٝ ظ٩ضقػ١َإ نطز ي١نات٢ طؿتٛط٪ نطزٕ  َٝط٠ ز٠َي٢َ ب١َ١ضد٢َ َ٪َي١ت ي١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚضبيط٣ََ، ٥ َٝػتا ي ظٜاتط، ٥
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َٝػتا ١ٖض ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ْا٠ٚ، ز٠َا٣َٚ١ْ ي١ْاٚ ث١ضي١َإ، طٛشيإ با ي١ ْعٜهذلٜٔ ؾ١ ضَاْي١ ب٢َ ١٥ٚ َ٪َي١ت١، ٥
َٜو ي١غ١ض٣ ١٥ٚ ث١ض ٣ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ب٢َ ب٪  َٝت١ ؾ١ضَاْي١ ٚ ض٩تٝٓٝات ن١ّ بب٢َ، دٛتٝاض ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ بب
َٝط٠  َٝٓر غ١ز ١ٖظاض٣ ز٠ن٢َ ٚ زٚٚ ؾ١ٚ ي َٝه٢ ب١غٝت ٠ٚضبيط٣َ ب١خٛا نٛاض غ١ز، ث َٝط ٚ َ٪َي١ت ١ٖٚي

َٟ ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.ز٠خ٣َٚ١ ١َُٝ ز٠َا٣َٚ١ْ ي١ ْعٜهذلٜٔ ؾ١ضَاْي١ ١٥ٚ َ٪َي١ت١ ٠ٚضبيط ٥ ، 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚ.  ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو ٥اضاغت٣١ ١ٖض غ٢َ يٝص٣١ْ تاٜب١شي١ْس ز٠ن١ّ ٚا ١ٖغت ز ٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠ن٢ َٔ ثطغٝاض

َٝسا١ْٝ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض  ٢ًَ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜن٣١ سه١َٛت ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ت ظٜاز٣٠ ٥ٝعاؾ١ نطا٠ٚ، نْٛه١ ي١ ١٥غ
َٜت١  َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ٥اٜا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز بهط٣َ ٜإ ْا زٚا٢ٜ غٝاغ١ن٣١ خبط َٝؿذل ٚا١ٜ خبط ظٜاز٠ ب٢َ ث

 ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ظ٩ضغٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ٥٠ٝتإ؟ ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
 

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعا١ْ ي١ْاٚ قاع١ن١  ١٥12ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ ١ْٝ، َازز٣٠  ١ٜ، ب١آلّ ب١ ١ْتٝذ٣١ طؿتٛط٪٣ ١٥ٚ ب١ض 
َٝ ٣١ٜ٠َٛٝ زَي ٖات٠ٚٛ ن١ ٥ َٜع٠ف ن١ باغ٢ ي١ غٝاغ١ن٣١ ب١ٚ ؾ ػتا باغ٢ ي١غ١ض نطا، ب١ ْٝػب١ت٢ ١٥ٚ ب١ض 

٠ٚظاض٠ت نطز، ق١غس ي٠ٚ١ ١ْٝ ١َٖٛٚ ن١غ٢َ َٛضاد١ع٣١ ٠ٚظاض٠ت ز٠نات، ٠ٚظاض٠ت ت١عًُٝات ز٠ضز٠نا ٚ 
٠ٚظاض٠ت ٥اطازاض٣ ز٠ٚا٥رل٣ تابٝع٣١ خ٪٣ ز٠نات، ١٥ٚ ؾ١ضَاْيا٣١ْ ن١ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠تٔ، ز٠نط٣َ ١٥ٚ 

َٝت١ ٠ٚظاض٠ت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ي١ ضٚخػ١ت١ ي٣َٚ١ بس َٜٝٛػت ْانات ١َٖٛٚ ن١غ٢َ ب٪ ضٚخػ١ت ب َٜت٢َ، ث ض
 ت١عًُٝات٢ ن١ زٚا٢ٜ ب٪ ت١غ٢ًٝٗ ٥اغاْهاض٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د٢َ ب١د٢َ ز٠نط٣َ ي١ٚ ت١عًُٝات١ ز٠ضز٠ن٢َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.غرلٚ ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(:ب١ض   إ بابإ )٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ٠ٚ١٥ ١َٖإ ت١ؾػرل بٛٚ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
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ٍَ زا١ْٝ؟  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ  ١٥2ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ ؾ
ٍَ زا١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.  ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ن١ؽ ي١ط١

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 تعٌُ ايٛشاز٠ ع٢ً دعِ ٚتػذٝع ٚامنا٤ ٚتطٜٛس َػاتٌ ايػابات اـاص١ ٚذيو َٔ خالٍ:  :11املاد٠ )

 بات ٚؾل تعًُٝات تضدزٖا ايٛشاز٠.أٚاًل: ؽضٝط أزاعٞ غري املهط٠ٛ بايػا
 ثاًْٝا: تكدِٜ اـرب٠ ايؿ١ٝٓ ٚايػتالت ٚايبرٚز ٚاملعْٛات االخس٣.

 ثايجًا:  تكدِٜ ايكسٚض املٝطس٠ هلرا ايػسض.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ًَياناْٞ زاضغـتا١ْ        11َازز٠ٟ ) َٝساْٞ ؾـ١ت (:٠ٚظاض٠ت ناض ز٠نات بـ٪ ٖاْـس٤ٕ ثؿـتيرلٟ زا١َظضاْـسٕ ٚ ط١ؾـ١ث

َٜي١ٟ:  تاٜب١ت١ٝنإ ، ١َ١٥ف ي١ض 
َُٜٓاٜٝاْـ١ٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠ضٟ          ١ٜن١ّ: تـ١ضخاْهطزْٞ ٥ـ١ٚ ظ٠ٜٚاْـ١ٟ ب١زاضغـتإ زا١ْث٪ؾـطإٚ ٚ بـ١ثآٟ ٥ـ١ٚ ض

 ز٠نات.
َٝساْٞ ؾاض٠ظاٜٞ ت١نٓٝهٞ  ٚ ١َْاّ ٚ ت٪ٚ ٚ ٖاٚناضٟ زٜه١. ز٠ّٚٚ: ث

َٝٓطاٚ ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١. َٝؿه١ؾهطزْٞ ق١ضظٟ ض٠خػ ١َّٝٝ: ث  غ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

 ْٛقت١ت ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ ز.ض ٩شإ.
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ١ن٢ َازز٠ن١ ٚؾ٣١ ) ٢ًَ َازز٠ن١ زا ١ْٝ ٚ ي١  (اْػا٤ت١ْٗا ي١ ث ٠ٚ١٥ ١َٖي١ٜ١ ناى بهط٣َ ي١ ١٥غ
 َػ٠ٛز٠ناْٝـ زا١ْٝ، ت١ْٗا ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ٫بدل٣َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
َٜٓطا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟  ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ٫بدل٣َ، ب١ٚ ط٪ضاْهاض٣١ٜ  اْػا١٥٤ٚ َازز١ٜ ب١ٚ ؾ

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ ز.ض  ٩شإ طٛت٢ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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  :   13املاد٠ )
  اٚاًل: يًٛشاز٠ ؼدٜد َٛاضِ ٚ أٜاّ ايتػذري خالٍ ايط١ٓ.

ت ايػاب١ فاًْا ع٢ً ايبًدٜات ٚاملٓعُات ٚدٚا٥س اإلقًِٝ يًكٝاّ عُالت يًُدٜس١ٜ ايعا١َ تٛشٜع غتال :ثاًْٝا
 غسع ا غذاز يف املٓاضبات ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ ٚتضدز بريو تعًُٝات عٔ نٝؿ١ٝ غسع ٚادا١َ ايػتالت.
 ثايجًا: ع٢ً ايٛشاز٠ ٚ بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ ْػس ٚعٞ ثكاؾ١ اؿؿاظ ع٢ً ايػابات ٚاُٖٝتٗا.

 رتح ايًذ١ٓ ايػا٤ املاد٠.تك
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت. 13َازز٣٠  َٜو خبط َُٜٓا٢ٜ ض  َٜت٠ٚ١، ١٥ّ د٪ض٠ باب١تا١ْ ز٠نط٣َ ب١ ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٥ًٝػا بهط  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ  باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(: ب١ض 
َٝت٠ٚ١؟ ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ  َٓٝ ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ سي

َٝت٠ٚ١، ٚات١ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ٥ًٝػا نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. َٓٝ ٠ٚ١َٜٓٓ. ز٠ٜا٣َٚ١ْ سي  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
 
 

َٜع ظن١ٝ غٝ  س قاحل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 12َازز٣٠ 
َٜو خبات. َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َ١٥ ي١ غ١آلس١ٝت٢ ٠ٚظاض٠ت١ ١٥ٚ د٪ض٠ ناضا١ْ ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٥ًٝػا بهط  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
َٜت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ به ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ن٢َ ي١ط١ ات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

٠ٚ١َٜٓٓ. ز٠ْط ي١غٛ نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 12ٜكبح اغياز٠  15اغياز٠ 

بعض االغذاز ايػابات١ٝ تل ملايهٞ ا زاعٞ ايصزاع١ٝ اٚ املػسٚض١ بأغذاز َجُس٠ ٚايٓابت١ عًٝٗا   :12املاد٠ )
%  قطع ْٚكٌ ٚتؿشِٝ االغذاز املجُس٠ ٚتكًِٝ االغذاز ايػابات١ٝ مبٛدب اداش٠ تضٌ 11بهجاؾ١ تكٌ عٔ )

 عًٝٗا اصشابٗا َٔ دا٥س٠ ايػابات يف املٓطك١ بعد ادسا٤ ايهػـ ع٢ً املٛقع.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
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٠ٚ١َٜٓٓ  .ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

خا٠ٕٚ ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٞ ٜـإ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظ٠ٜٚـ١نٞ بـ١ زض٠خـيت بـ١ضزاض نـاْس٠ٚٚ ٚ ١ْٖـسآ زاضٟ          (:12َازز٠ٟ )
َٜتـ٠ٚ١ ٚ بٝهـات بـ١ خـ١َيٛظ ٠ٚ          11زاضغتاْٞ ي١غ١ض ض ٚٚا٠ٚ ب١ نط ٜٞ ) %( نـ١َذل، َـاؼي ١ٖٜـ١ ٥ـ١ّ زاضاْـ١ بدل 

َٝو نــ١ خا٠ْٚــ١ناْٞ ٠ٚض٦ٜــ١ططٕ يــ١ ؾ١ضَاْيــ١ٟ زاضغــتاْٞ    غــٛٚنهطزْٞ زاض٠نــاْٞ زاضغــتإ بــ١ثآٟ َ٪َيــ١ت
١َٜٓن١ٟ ب٪ نطا.  ْاٚن١ن١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ؾؿٞ ؾٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ت١ْٗا  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ 4ن٢َ ي١ط١ ٩ض٣١ٜٓ ن١ؽ ي١ط١
 ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ. ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 13ٜضبح املاد٠  16املاد٠ 
جيٛش يًُطتجُس إ ٜٓكٌ َٓتذات غابات االقًِٝ املسخط ي٘ ٚباضتجُازٖا َٔ َٛقع ايتذُٝع اٚ ال  :13املاد٠ )

ْكٌ تضدز َٔ َدٜس١ٜ ايػابات يف احملاؾع١ اٚ املٓطك١ تدد ؾٝٗا ن١ُٝ املٓتذات  َطتٛدع اـصٕ اال باداش٠
 املٓكٛي١ ٚاْٛاعٗا ٚاٚصاؾٗا ٚايطسم ايٛادب ضًٛنٗا عٓد ايٓكٌ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠ ) 16زز٠ٟ َا  (:13ن١ ز٠ب

َٜين      ــٛ ــات ي١ؾ َٝٓاْٞ تٝــازا به ــ١ضٖ ــسضإٚ  ٠ٚب َٝ َٜي١ث ــ١ ض  َِٜ ن ــ١ض ــتا١ْناْٞ ٖ ــ١َٞ زاضغ َٝٔ ب١ضٖ ــ١ضٖ ــآ ٠ٚب ْاب
٠َٜٛب١ضاٜـ١تٞ زاضغـتإ يـ١            َٜتـ٠ٚ١ ، تـ١ْٗا بـ١ َ٪َيـ١ت ْـ١بآ نـ١ يـ١ ب١ض  ططزنطز٠ٚ١ْٚ ٜا ي١ ط١صت٠ٚ١ٓٝ بيٛاظض

َٜعطا ٜإ ْاٚن١ن١ ٠ٚ ضز٠طرلآ َٜياناْٞ طٛاغـت٠ٚ١ٓ زٜـاضٟ    ثاض ٚ بط ٟ ب١ض١َٖٞ طٛاغذلا٠ٚٚ د٪ض ٚ ن١ؾٔ ٚ ض
.َٜٔ  بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ) غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ(:  ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  ٍَ زا١ْٝ؟، غ٢َ ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١

 ث١غ١ْس نطا، ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع د٬ٍ ع٢ً:ب١  ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 14ٜضبح َاد٠  17املاد٠ 
يػسط١ ايػابات سذص َٓتذات ايػاب١ ٚاالدٚات ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاالستؿاظ بٗا  ؿني صدٚز سهِ احمله١ُ بػإٔ 

اّ ٖرا ايتضسف بٗا اذا ثبت باْٗا تطتعٌُ ؾ٢ اسداخ االعساز بايػاب١ أٚ اضتػالهلا أٚ االْتؿاع بٗا خالؾا السه
 ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  17َازز٣٠   14ن١ ز٠ب

َٝط ٚ ٖ٪١ٜنا٢ْ طٛاغت١ٓٚ ٠ ٚ ث٪يٝػ٢ زاضغتإ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ز٠غت بيط٣َ ب١غ١ض ب١ض١َ١ٖنا٢ْ زاضغتإ ٚ ٥اَ
َٝٓطا ن١ ب٪ ٠ٚ١٥  َٝٓاْٝإ ١٥ط١ض غ١غي طًسا٠ٚ١ْ ٜإ تا ١٥ٚ نات١ سٛن٢ُ زازطا ز٠ضز٠ن٢َ غ١باض٠ت ب١ ب١ناضٖ
َٝه١ٚا٣١ْ  َٝٝإ ب١ ث َٝٓا٢ْ ٚ غٛٚز٠ٚضططت٢ٓ ي َٜت ن١ ظٜإ ١٥ط٢َْ١ٜ١ ب١ زاضغتإ ٚ خطاخ ب١ناضٖ ب١ناضز

 سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٍَ ٍَ زا١ْٝ؟ ت١ْٗا ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  3زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن١ؽ ي١ط١
 ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 
َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 15ٜضبح املاد٠  18املاد٠ 

ذات ايػاب١ اىل إ ٜتِ عسعٗا يًبٝع يًٛشٜس ٚباَس ٚشاز٣ ٜضدزٙ تعني َسانص خاص١ يتهٕٛ قال يتذُٝع َٓت
 مبٛدب ايتعًُٝات ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو املٓتذات ايطسٜع١ ايتًـ.

 تكرتح ايًذ١ٓ ايػا٥ٗا الٕ َٔ صالس١ٝ ايٛشزا٤ اصداز اَس ٚشاز٣ يتٓعِٝ ٖرٙ املطا٥ٌ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس  قاحل: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  18َازز٣٠  َٜت٠ٚ١ ١َ١٥ ي١ ز٠غ١آلت٢ ٠ٚظٜط٠  15ن١ ز٠ب َٝؿٓٝاض٣ يٝص١ٜ١ْ ن١ ١َ١٥ ٥ًٝػا بهط ث

 ؾ١ضَا٢ْ ٚظاض٣ ث٢َ ز٠ضبهات.
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
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ٍَ زاٜ َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث ١ ٥ًٝػا بهط٣َ؟ ن٢َ ي١ط١
 ٥ًٝػا نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 15ٜضبح املاد٠  19املاد٠ 

ميٓع صٓع ايؿشِ ؾ٢ ايػابات اال مبٛدب تسخٝط خاظ ٜضدز َٔ ايٛشاز٠ أٚ ممٔ ؽٛي٘  الستٝادات االقًِٝ 
 ؾكط.

َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١  19َازز٣٠   15ن١ ز٠ب

َٝه٢ تاٜب١ت ١ْب٢َ ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١  َٜي١ ْازض٣َ ب١ زضٚغت نطز٢ْ خ١َيٛظ ي١ زاضغتا١ْنإ زا ت١ْٗا ب١ َ٪َي١ت ض 
َِٜ.ٜإ ١٥ٚ ٣١ْ١ٜ٫ ز٠غ١ َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ١ٖض َٜت ت١ْٗا ب٪ ث  آلت٢ ث٢َ ز٠زض

 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 16ح اغياز٠ ٜكب 21اغياز٠ 

ميٓع اخساز االصٍٛ ايٛزاث١ٝ ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ َٔ َٓاطل ايػابات ٚتضدز ايتعًُٝات ايالش١َ باالصٍٛ 
 ٚاالْٛاع املطُٛس١ َٔ ايٛشاز٠.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  21َازز٣٠   16ن١ ز٠ب
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َُٜٓا٢ٜ تاٜب١ت  َٜت١ ز٠ض٠ٚ٠، ض  ْاب٢َ ب١ٓن٣١ ض ٠ن١َي١ن٢ ض ٠ٚٚن٢ ٚ ٥اش٠َي٢ ي١ ْاٚن١ زاضغتا١ْٝنإ بدل
َٝسضا٠ٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١. َٜي١ث  ز٠ضز٠ن٢َ ب١ٚ ض ٠ن١َي١ى ٚ تٛعيا٣١ْ ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ(: َٜع ز.غرلٚإ بابإ )٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ )اْٛاع اغيػُٛس١ َٔ  ًَ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ن١ )يتكسض ايتعًُٝات اي٬ظ١َ با٫قٍٛ( ٚؾ٣١ )نُٝات( ٥ٝٓذا ب ث
َٝط٠.  ٚظاض٠(، نْٛه١ باغ٢ ن١َٝ١ ْانات ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ(:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠ ن١ٚتَٛٚا١ْ ١َقػ١ز ي١ٚ ؾتا١ٜ١ْ ن١ز٠ط١ُْٔ، ٥ػَٛي٢ ز٠ط١ُْٔ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ن١َٝات ب٪ ؾ١ت٬ت  ي

 ْاٚتط٣َ، ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ع١ز٠ز ب٢َ ب١ ٠ٚظٕ ١ْب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(  :ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ١ٜى  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ب١ٚ ؾ
 َٛعاضٜع٠ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. 

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 17ٜكبح اغياز٠  21اغياز٠ 
ت ايػابات َٚضادزٙ ايػتالت املٓتذ١ الغساض ػاز١ٜ دٕٚ تضدز ايٛشاز٠ تعًُٝات سٍٛ اْتاز غتال اٚاًل:

 تسخٝط.

الٜطُح بادخاٍ غتالت ايػابات ايػري َطتٛؾ١ٝ يػسٚط ٚعٛابط ٚقا١ٜ ايٓباتات ٚايكٛاْني املسع١ٝ اىل  ثاًْٝا:
 داخٌ االقًِٝ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن  ١ٝ غٝس قاحل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  21َازز٣٠   17ن١ ز٠ب
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َٜت ب١غ١ض  َٝٓا٢ْ ١َْا٢َ زاضغتإ ٚ ز٠غت ز٠طط َُٜٓا٢ٜ ز٠ضز٠نات غ١باض٠ت ب١ ب١ض١َٖٗ ١ٜن١ّ/ ٠ٚظاض٠ت ض 
َٝٓطاٚ ب٪ ١َب١غت٢ باظضطا٢ْ ن١ ب١ ب٢َ َ٪َي١تٔ.  ١َْا٢َ ب١ض١ّٖ ٖ

َٝٓا٢ْ َٜي١ ْازض٣َ ب١ ٖ َٜيط٠نا٢ْ ثاضاغت٢ٓ ض ٠ٚٚن٢ تٝا ١ْٝ  ز٠ّٚٚ/ ض  ١َْا٢َ زاضغتإ ن١َ١ضد٢ ١ْٖٛض٣ ٚ ض 
.َِٜ َٝهطا٠ٚنا٢ْ ْاٚ ١ٖض ٢َٝ ٜاغا ناضث  ب١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط  ٍَ زا١ٜ؟ ن٢َ ي١ط١ َٜت١ تكسض، ب١ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ن٢َ ي١ط١ ١ٜن١ّ ٚؾ٣١ ٜكسض بهط
 نطا ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.ث١غ١ْس 

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 18ٜكبح اغياز٠  22اغياز٠ 
ميٓع ايتذاٚش ع٢ً أزاعٞ ايػابات بطسح االْكاض ٚايٓؿاٜات ٚاملدًؿات ايضًب١ أٚ ايطا١ً٥ أٚ املػع١ أٚ ا١ٜ َٛاد 

 ًَٛث١ يًب١٦ٝ أٚ عاز٠ بٗا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ(:ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  22َازز٣٠   18ن١ ز٠ب

َٜسا٢ْ ثاسلا٠ٚ ٚ ثاؾ١ض ٣٩ ض ٠م ٚ ؾٌ ٜإ تٝؿهساض ٜإ  َٜت١ غ١ض ظ٣ٚ٠ زاضغتإ ب١ ؾط  َٜص٣ بهط ْاب٢َ ز٠غت زض
 ٜإ ظٜا٢ْ ث٢َ بي٢َْ١ٜ١. ١ٖض َازز١ٜ٠ن٢ تط ن١ شٜٓي١ ثٝؼ بهات

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ب١ ْٝػب١ت٢ ١٥َٚازز١ٜ٠ ت١ْٗا ٚؾ٣١ )ضيٓح(٠ ٜإ )ضيٓع(٠ نْٛه١ ١٥ٚ زٚٚ ٚؾ١ٜ١ زش٣ ١ٜنٔ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ٍَ ب١ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ٜإ ض اغت نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١، ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 19ٜكبح اغياز٠  23اغياز٠ 
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 .ٚاملٓاطل املدتًؿ١ بايتٓطٝل َع االدازات احمل١ًٝ ؼدد َد٠ املسع٢ يف ايػابات ٚاملساعٞ سطب املٛاضِ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١نٛضز١ٜن٣١ تها١ٜ بٝدٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  23َازز٣٠     19ن١ ز٠ب

ٚ ٢َٝ ٠ضظ ٚ ْاٚن١ دٝاٚاظ٠نإ ز٠ب٢َ ب١ ١َٖا١ْٖي٢ َا٣٠ٚ ي٠ٚ١ض اْسٕ ي١ زاضغتإ ٚ ي٠ٚ١ض طانإ زا ب١ ث
١َٝٝنإ زا. َٝط ٣ ٜإ خ٪د ٍَ ناضط  ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪   ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ عًٞ عبسار:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

 ايؿضٌ ا ٍٚ
 " ايٛقا١ٜ َٔ اؿسا٥ل "

 21ٜضبح املاد٠  24املاد٠ 
تعس محٌ ايٓاز اٚ اعساَٗا خازز املطانٔ ٚاالب١ٝٓ عُٔ سدٚد غابات االقًِٝ ٚيف خازدٗا عُٔ َطاؾ١  :اٚاًل

 َرت عٔ سدٚدٖا. 211
إلْػا٤ات املؤقت١ ايٛاقع١ داخاٌ غاباات اإلقًاِٝ أٚ عًا٢     ميٓع اضتعُاٍ ايٓاز يف اـِٝ ٚ ايٛزش ٚاملضاْع ٚا :ثاًْٝا

   َرت َٔ سدٚدٖا ااّل  دٌ ايطٗٞ ٚايتدؾ١٦ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ تؤخر ايتدابري ايالش211.١ََطاؾ١ )
الجيٛش اْػا٤ اٟ َؤضط١ صٓاع١ٝ اٚ َٓػأ٠ تطتعٌُ ايٓاز  اٚ اْػاا٤ َطاتٛدع ملاٛاد َػاع١   أٚ بٓاا٤ اياداز        :ثايجًا

  َرت َٔ ناٌ  511عٔ املا١٥ ٚايعػسٕٚ َرت َسبع داخٌ غابات اإلقًِٝ أٚ ع٢ً َطاؾ١ أقٌ َٔ )تصٜد َطاستٗا 
سد َٔ اؿدٚد عُٔ ايػابات بدٕٚ اؿضٍٛ ع٢ً إداش٠ َٔ ايٛشاز٠   ٚتضدز تٛعٝشات عُٔ تعًُٝات ايٛشاز٠ 

 بريو.
ٔ     :زابعًا َارت اال بادااش٠ َأ     311 الجيٛش الٟ غدط اغعاٍ ايٓاز داخٌ غابات االقًِٝ اٚ عًا٢ َكسبا١ تكاٌ عا

 اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ محا١ٜ ايػابات.
عًاا٢ ايااٛشاز٠ ٚبايتٓطااٝل َااع اؾٗااات ايؿٓٝاا١ تااٛؾري ادٚات َٚطااتًصَات َهاؾشاا١ اؿسا٥اال املٝهاْٝهٝاا١  :خاَطااً 

 ٚايٝد١ٜٚ ٚاْػا٤ ابساز َساقب١ َٚهاؾش١ اؿسا٥ل يف املٓاطل ذات ايهجاؾ١ ايعاي١ٝ ٚاملتٛضط١.
َٔ خيٛي٘ اإلضتعا١ْ بايطًطات اإلداز١ٜ يف املٓطكا١ بإضاتدداّ اآليٝاات ٚاملهاا٥ٔ يػاسض اؽااذ        يًٛشٜس أٚ :ضادضًا

 ايتدابري ايالش١َ يًٛقا١ٜ َٔ اؿسا٥ل.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝٔ ظٜاز١ٜ٠، ظ٩ض باؾ١ )تعٜس( ؾ١ضَٕٛٚ ب١ نٛض١ٜن٣١ ا١َٓٝ خإ ؾ١ضَٛٚ. َِٝ ٚا١ٜ ز٠َي  )٫تعٜس( ث
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:ب١  ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ز٠ضٚاظ٠ٟ نٛاض٠ّ

َٝيطتين َٜي١ ي  خ٪ثاضاغذي ي١ ٥اططن١ٚت٠ٚ١ٓٚ ض 
 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ

 ثاضاغذي ي١ ٥اططن١ٚت٠ٚ١ٓ
َٝت١ َازز٣٠  24َازز٠ٟ   21ن١ ز٠ب
ـٖـ   ١ٜنــ١ّ: َٝٛ غــٓٛٚضٟ زاضغــتا١ْناْٞ  َِٜ ٚ ٖــ١َييطتٔ ٚ ٥اططنطزْــ٠ٚ١ يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ خــاْٛٚ ٚ بٝٓانــإ يــ١ْ ١ض

َٝٛإ )  /ّ( ي١ غٓٛٚض٠ن211.٠ٚ١ٜ١ز٠ٚضٚب١ضٟ ق١ز٠غ١ٜ١ ي١ ْ
َٜين ٥ٝؿـهطزٕ ٚ ناضطـ١ زاَـ١ظضا٠ٚ ناتٝٝـ١نإ نـ١       ز٠ّٚٚ: َٜت ي١ْاٚ نازض ٚ ؾٛ َٝٓط َٜت ٥اطط ب١ناضبٗ َٜي١ ْازض ض

َِٜ ٜــا بــ١ زٚٚضٟ ) /ّ( يــ١ غــٓٛٚض٠ن١ٟ تــ١ْٗا بــ٪ ١َب١غــيت خــٛاضزٕ 211ز٠ن١ْٚــ١ ْــاٚ زاضغــتا١ْناْٞ ٖــ١ض
َٜت١ب١ض.زضٚغت َٜٝٛػت ز٠طرل َٜين ث َٝت ي١ٚ ساَي١ت١زا ض آٚ ؾٛ  هطزٕ ٚ خ٪ ط١ضَهطز٠ٚ١ْ ١ْب

:ّ١َٝٝ َٜت ، ٜا زا١َظضاْسْٞ  غ َٝت زاسي١ظض َٜٓ ْابآ ٖٝض ز٠ظطا١ٜنٞ ثٝؿ١غاظٟ ٜا زا١َظضا١ٜ٠ٚى ن١ ٥اطط ب١ناضز
ــ١ )        ــت ي َٝ ــ١ ْاب ــاْٛٚ ن ــتهطزْٞ خ ــا زضٚغ ــهس٠ض ، ٜ ــازز٠ٟ تٝؿ ــ٪ َ ــا ب َٝــ   121ن٪ط ــاتط ب ــع( ظٜ ــ١ْاٚ َطب ت ي

َِٜ ٜا ي١ زٚٚضٟ ) َٝٓاْٞ َ٪َيـ١ت ،  511زاضغتا١ْناْٞ ١ٖض َٜهٞ زاضغتا١ْناْسا ب١بآ ب١ز٠غتٗ /ّ( ي١ ١ٖض غٓٛٚض
َُٜٓا١ٜٝناْٞ ٠ٚظاض٠ت ب٪ ١٥ّ باب١ت١. َٝٛ ض َٜت ي١ْ َٜٝٛػت  ز٠ضز٠نط  ١ٖض٠ٖٚا ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ث

َُٜ نٛاض٠ّ: َٝٛ زاضغتا١ْناْٞ ١ٖض /ّ( 311سا ٜا يـ١ ْعٜهـٞ نـ١َذل يـ١ )    ٖٝض ن١ؽ ب٪ٟ ١ْٝٝ ٥اطط بهات٠ٚ١ ي١ْ
َٝت. َٝت ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١ٜ٫ْٞ ب١ضثطؽ ب١ ثاضاغتين زاضغتا١ْناْٞ ز٠ضز٠ن  ب١ َ٪َي١ت ١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٖبٛٚ؟.  ز.ض ٩شإ ؾ١ضَٛٚ ت
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( ايـساض تعٜـس َػـشاتٗا    بٓاا٤ ي١ ثـاف ٥ـ١ٚ )   3اغتعُاٍ( سطؾ٢ )ب( ٠ٚ١٥ ظٜاز٠، ي١بط ط٣١)ضيٓع ب 2ي١ بط ط٣١ 
الجياٛش   :ثايجااً  َازز٠نـ١ غـٛثاؽ،   3، ٚات١ ٚؾ٣١ زاض َػاستٗا ظٜاز بهط٣َ ب٪ ض ٜع٣ ١ٜن٢َ١ بط ط٣١ 121عٔ 

ٚ ايداز  اْػا٤ اٟ َؤضط١ صٓاع١ٝ اٚ َٓػأ٠ تطتعٌُ ايٓاز  اٚ اْػا٤ َطتٛدع ملٛاد َػع١   أٚ بٓا٤ )  ظٜاز بهـط٣َ 
 )تصٜد َطاستٗا عٔ َا١٥ ٚايعػسٕٚ...... . . ١ٜن١ ٫بدلزض٣َ ٚ ب١ؽ)ال 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ظن١ٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛاب٢َ َٝت١ ثاضاغذي ١ْ خ٪ثاضاغت. َٔ ي١غ١ض عٝٓٛا١ْن١ ن١ ز٠َي٢َ خ٪ثاضغذي ي١ ٥اططن١ٚت٠ٚ١ٓ، ث  ٜٚكا١ٜ ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ض اغت١ ثاضاغت١ٓ ١ْى خ٪ثاضاغذي، ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ١َٖي١ٜـ١ نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ز٠بـ٢َ بـ١ ْٝػـ١ب ت١سسٜـس        بهـط٣َ،   ْٝػب٣١ ت١سسٜس نطز٢ْ ١٥ٚ ١َغاس١ٜ١ ث

٢َٝ ز٠نط٣َ، ب٪١ٜ ١َغاس١ن١ ي١ ٖٝض  ٢َٝ ١٥ٚ َْٛؿ٥١ات١ ٚ ١٥ٚ زاضغتا٣١ْ ن١ ي س١غ١ب٢ ظضٚف ٚ ظ١َ٠ٕ ٚ د
٢َٝ ْػب٣١ ٚاقع سازي ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٣َٚ١ٜ٠ ١٥ٚ  قا١ْْٛن٢ زْٚٝازا ١َغاس١ ي١ قإْٛ ت١سسٜس ْانط٣َ، ٬ًٝ٥ ب١ ث

 َْٛؿ١٥١، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(  :ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ؟ ناى د٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع د٬ٍ ع٢ً عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜي١ ططتٔ ي١ غ١ض  ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ بٛٚ، ب٪ ض  َٜع ٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا َٝؿٓٝاض٣ ب١ض  َٝؿٓٝاض٠ ي١غ١ض ث ١٥ّ ث

َٝؿٓٝاض َٜع ٠ٚظٜط٣ ٟث َٜع ٠ٚظٜط ،ب١ض  َٝؿٓٝاض٣ ب١ض  َٝؿٓٝاض٠ ي١غ١ض ث ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ بٛٚ، ١٥ّ ث ٣ نؿتٛنا
َٜي١ ططتٔ ي١ زضٚغت نطز٢ْ ق٪ضر نطزٕ ٚ ١َغاس١ٜ١ن٢ ظ٩ض ب٪ خا٣ْٚٛ ط١ٚض٠، ١٥ٚ ٥ٝكترلاس٢  ب٪ ض 

َُٝإ باف بٛٚ ن١ زاخٌ بهط٣َ. ١َُٝف ث  نطزبٛٚ، ٥
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع   غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝط٠ بعأْ، ب١  َٝو ١ٖب٢َ ي َُٜٓا١ٜى ٜإ ١ٜن ٍَ ٚ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ثطغ٢، طٛت٢، ١٥ط١ض ض  َٜع ٠ٚظٜط٣ نؿتٛنا ب١ض 
َٝطخإ بٜٛٚٔ، ب١ؽ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ ي١  َٝسأٜ ٚابعامن َٔ ٚ ؾً َٝو، ت١عًٝكٝؿ٢ ي ت١سسٜسٜـ طٛت٢ ١َْٖٛسغ

َٝطغ١ْت ت١سسٜس ز٠نط٣َ ي١ زْٚٝا، ق١ت قا١ْْٛنا٢ْ )ططٜٔ ٖ٪ّ( ٣٠ٚ١٥ ن١ قا٢ْْٛ غابات  ١ٜ١ٖ ٣َٚٛ١ٖ ب١ ث
َٝطغ١ْت ١ْ21ب٠ٚٛ ١َغاس١ ت١سسٜس بهط٣َ، ت١غبٝت بهط٣َ ي١ قإْٛ  ١َتط َٛض٠ب١ع ب٢َ ب٪ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى، ب١ ث
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َٝي١ٟ، ١ٖتا٠ٚنٛ ؾاْٚس٠ٜؿٔ ٚ ض ٠ط ٚ ١َٚاز٣ زَي  ت١سسٜس ز٠نط٣َ، س١غ١ب٢ ظضٚف ٚ ظ٠َإ ٚ ١َنا٢ْ ١٥ٚ د
َِٝ تٛ( غتاْساضز٣ عاي١َٝ١، ظ٩ض غٛثاؽ.٥ٝػتٝعُاٍ ز٠ ٢َٝ ١ٜ١ٖ، ي١ )٥ َٝه٢ ي  نط٣َ، ناض٠باٚ ٥اٚ ١َٖٛٚ ؾت

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ب١ َٛضاعات  ٣١ٜ٠َٛٝ ن١خٛ َٝػتا يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ١ٖض٠ٚنٛ خ٪٣، ب١ٚ ؾ َٝبٝٓٝت ١ٖبٛٚ، ٥ ظ٠ن١ٝ خإ ت٪ ت

َٝبٝٓٝا٣١ْ ن١ زضا ٕ، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  نطز٢ْ ١٥ٚ ت
 نٛاض ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ ع٢ً عبسار:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٕ.املاد٠ اـاَط١ ٚايعػسٕٚ ٜضبح املاد٠ ٚاسد ٚايعػسٚ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١ نٛضز١ٜن١ف خبٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١  25َازز٣٠   :21ن١ ز٠ب

١ًَنا٢ْ ناض٠با٣ ٚظ٠ ب١ضظ ق١ز٠غ١ٜ١ ي١ْاٚ زاضغتا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ن١ ظ٩ض نط ٕ ٜإ ْا٠ْٚسٜٔ. َٝ َٝؿا٢ْ ٖ  ض ان
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ٬ٕ باٜع/ز. اضغ ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠.
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض زظ٢ٜ٠:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ 4زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ْا٠ٚض ٩ن٢ ٠ٚ١٥ َازز١ٜ٠ ي١ بط ط٣١ ْ٪٢َ١ٜ َازز٣٠ ) ١َُٝ ث ( ز٠ْي٢ ب٪زا، ٥

َٜت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا ي١ َازز٠ َٜٝٛػت ْانات ٥ًٝػا بهط ( بط ط٣١ ز٠ّٚٚ )ز( غعا٣ ب٪ زاْطا٠ٚ، ٣27 )َازز١ٜ٠ ث
١َُٝ َازز٠ )  ( باؽ ي١ ْا٠ٚض ٩ن٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠نات، ظ٩ض غٛثاؽ.9( َإ ث١غ١ْس نطز، ي١ بط ط٣١ )4ب٫َ١ّ ٥

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜت٠ٚ١، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ن َٜت٠ٚ١ ز٠غت٢ ب١ضظ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ز٠ٜا٣َٚ١ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛ بهط ١ ي١غٛ بهط

 بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ب١ن٪٣ ز٠ْط ي١غٛ نطا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ٚاسس ٚ عؿطٕٚ.اغياز٠ ايػازغ١ ٚايعؿطٕٚ ٜكبح 

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓ  ب١ نٛضز١ٜن١ف خبٛ

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذ١ّ:  ز٠ضٚاظ٣٠ ث

 سٛن١ُنا٢ْ غعازإ.
َٝت١ بٝػت ٚ ١ٜى.  َازز٣٠ بٝػت ٚ ؾ١ف ن١ ز٠ب

َٝو ظٜاتط ١ْب٢َ، ٜإ غ١ضا١ٜ١َى ي١ غ٢َ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل  َٜت ن١ ي١ غاَي ١ٜن١ّ: غعا٣ ب١ْس نطزٕ ١٥زض
َٝه٢ سٛن١ُنا٢ْ بط ط١نا٢ْ )١ْب٢َ، ي١  َٝو غ١ضث َٝٓر ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ظٜاتط ١ْب٢َ، ١ٖضن١غ ، 8، 7، 6، 5، 1ث

 ( ١٥ّ ٜاغا١ٜزا بهات.4( ي١ َازز٣٠ )2( ي١ بط ط٣١ )11
َٝه٢  َٝو غ١ضث َٝٓر ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل ١ْب٢َ، ١ٖضن١غ ز٠ّٚٚ: غعا٣ ب١ْس نطزٕ ٚ غ١ضا١ٜ١َن١ ن١ ي١ ث

 ( ٣ ١٥ّ ٜاغا4.١ٜ( ي١ َازز٣٠ )2( ي١ ب١ْس٣ )11، 4، 3، 2سٛن١ُنا٢ْ بط ط١نا٢ْ )
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٕٛٚ زٜػإ ب١ نٛضز١ٜن٣١ خبٛ
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓذ١ّ:  ز٠ضٚاظ٣٠ ث

 سٛن١ُنا٢ْ غعازإ.
َٝت١ بٝػت ٚ ١ٜى.  َازز٣٠ بٝػت ٚ ؾ١ف ن١ ز٠ب

َٝو ظٜاتط ١ْب٢َ، ٜإ غ١ضا١ٜ١َى ي١ غ٢َ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل ١ٜن١ َٜت ن١ ي١ غاَي ّ: غعا٣ ب١ْس نطزٕ ١٥زض
َٝه٢ سٛن١ُنا٢ْ بط ط١نا٢ْ ) َٝو غ١ضث َٝٓر ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ظٜاتط ١ْب٢َ، ١ٖضن١غ ، 8، 7، 6، 5، ١ْ1ب٢َ، ي١ ث

 ( ١٥ّ ٜاغا١ٜزا بهات.4( ي١ َازز٣٠ )2( ي١ بط ط٣١ )11
َٝه٢ ز٠ّٚٚ: غعا٣ ب١ْس  َٝو غ١ضث َٝٓر ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل ١ْب٢َ، ١ٖضن١غ نطزٕ ٚ غ١ضا١ٜ١َن١ ن١ ي١ ث

 ( ٣ ١٥ّ ٜاغا4.١ٜ( ي١ َازز٣٠ )2( ي١ ب١ْس٣ )11، 4، 3، 2سٛن١ُنا٢ْ بط ط١نا٢ْ )
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٝؿ١ٚا.  ؾ١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
َٜو ٖات١ ٥اضا٠ٚ ب٪ يٝص٣١ْ تاٜب١شي١ْس، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ غعا٣  َٝؿٓٝاض ي١نات٢ َْٛاق١ؾ١ نطز٢ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠زا، ث
َٝؿٓٝاض٣ ٣٠ٚ١٥ نطز، زٚاتط ناى ؾطغ١تٝـ  ٢ََٓٝ، زٜاض٠ غ٢َ ن١ؽ ث ٢ََٓٝ، غعا٣ غ١ضا١َن١ سي ب١ْس نطزٕ ١َْ

َٝو ثؿتيرل٣ نطزٜٔ ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ط١ض بهط٣َ، ي١بط٣ غعا٣ ب١ْس نطزٕ،  غعا٣ ب١زٌٜ ١ٖب٢َ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١غ
٠ٚ١َٜٝٓ، ب٪١ٜ َٔ ز٠ثطغِ ب٪ن٢ ض ٠نا٣ٚ ١٥ٚ  َٜه٢ ث٢َ بط ٚ َٜو ١َٖيه٢َْ١ ي١بط٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ بٝيط٣ زاض زاض

َٝؿٓٝاض٠ٜإ ١ْنطز٠ٚٚ يٝص٣١ْ تاٜب١شي١ْس؟، ظ٩ض غٛثاؽ.  ث
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َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٢َ٫َ٠ٚ بس٠ٚ١ْ٠.

َٜع عُط عبسايطظئ:ب١  ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ٣٠ٚ١ ب١ْس نطزٕ ي١ّ َاززا١ْ ن١ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، بط ط١نا٢ْ ) ( 11، 8، 7، 6، 5، ١َ1غ١ي٣١ ٖات١ٓ ث
٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ٜاغا تاٜب١شي١ْس٠نإ، ٜاغا٣ ٣4 َازز٣٠ ) َٝؿ٢َ، ١٥ط١ض بي١ض  ( ب٪١ٜ س١ثؼ ٚ غ١ضا١َ ٖات٪ت١ ث

١َُٝ بازلإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز، ن١ ٚشيإ عكٛبات٢ عرلاق٢ ب١ ٠َٛٝ س١ثؼ ٚ غ١ضا٣١َ زاْا٠ٚ، ٥ ١َٖإ ؾ
َٝه٢ ْٝؿتُٝا١ْٝ،  َٜعطاض٣ زَي بهط٣َ، ظ٩ض ن١ؽ باغ٢ ي٠ٚ١نطز ن١ ١َ١٥ غ١ض٠ٚت َٜٝٛػت١ غابات ثاض ث

َٝٓا َٜٝٛػت١ ز٠غت٢ ٥اطط نطز٠ٚ١ْٚ ناضنطزٕ تٝا١ٜ، ت١غ١ضٚف تٝا نطز٢ْ ٚ ب١ناضٖ َٝه٢ ٠ٚت١ْٝ١، ث ٢ْ غ١ض٠ٚت
َٜعطاض٣ نطز٢ْ ي١ ١َٖٛٚ ت١ع١زا١ٜى ن١ ي١غ١ض ١٥ّ غاباتا١ْ بهط٣َ، غابات  ب٪ ١٥غطاظ٣ تاٜب١ت٢، ثاض
َٝت١ غ١ض١ٜ٠ٚن٢ ْٝؿتُٝا٢ْ، ب٪١ٜ  َٝت١ ٖ٪ناض٣ غٝاس١، ١٥ب ١ٜ١َُٝ، ١َْع٠ض٣ دٛا١ْ ١٥ب ْاْٚٝؿا٢ْ ٫َٚت١ن٣١ ٥

َٜع د١ْاب٢ غ١ض َٜٝٛػت نطا، عكٛب١نإ ب١س١ثؼ ٚ غ١ضا٠ٚ١َ ب٢َ، ب١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ، عكٛب١نإ ن١ باؽ ث
َٜت١ ز٠غت ت١قسٜط٣ ١٥ٚ ١َسه١َ١ٟ ن١ ١َسان٣١َ١ ١٥ٚ ن١غ١ ١٥نات، س١ثؼ  ي١ س١ثؼ نطاٚ، ٠ٚ١٥ ١٥زض

َٜط٣٠ د١غا٣١َ د١ضضي١ن١،  5غ١عات ب٪  24ي١  ٍَ، ز٠غت ث٢َ ز٠نات ٚ غ١ضا١َؾ٢ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ف ب١طٛ غا
َٜط٣٠ تْٛس٣ ١٥ٚ تاٚا٣١ْ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ب١ض ١َُٝ ١ٜع٢ٓ ب١طٛ اَب١ض ب١ زاضغتا١ْنا٢ْ نٛضزغتإ ز٠ٜهات، ٥

َٜعٜٔ، ب٪١ٜ ١٥ٚ  َٝو بجاض َٝه٢ ز٠ض٠ن٢ ٚ ت١ع١زانطزْ ١ٖز٠ؾُإ ي١ٜ٠ٚ١ ١٥ٚ زاضغتاْا١ْ ي١ ١َٖٛٚ ز٠غت
َٝط٠ باؽ نطا٠ٚ، ١٥ٚ عكٛبا١ْ ب١ ١ٖز٠ؾ٢ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ خ١َيو ١ٖضن٢ ز٠غت٢ ب٪ زاضغتإ ب١ض٣َ  عكٛبا١ْ ي

َٜت١ غذ٠ٚ١ٓ، ١َ١٥ ١ٖز٠ؾ٢ َٛؾ١ضٜع١، ي١ زاْا٢ْ عكٛب١ ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ عكٛب١ بسض٣َ ٚ  سٛنِ  بسض٣َ ٚ خبط
١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َْع٢ خ١َيو بهات ي١ ت١ع١زا نطزٕ، ٠ٚ١ْى ١ٖز٠ؾ٢ ٠ٚ١٥ب٢َ ن١ غعا٣ خ١َيو بسات ب١ ١َ١٥زي 
َٝو خ١َيه٢ زٚض ن٠ٚ١ْٚ١ ي١ت١ع١زا نطزٕ، ي١ زاضغتا١ْنإ، َٝت١ ؾت  غعازإ، ب١ ١َ١٥زي ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َ١٥ بب

َٜٝٛػتٝؿ١ بيَب،  ٍَ ١َٖٛٚ ٜاغا غعا١ٜنإ، ث َٝط٠ ٖات٠ٚٛ ٖاٚض ا١ٜ ٚ ت١ضٜب١ ي١ط١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ غعاٜا١ْ ن١ ي
 غٛثاؽ.

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ناى خًٌٝ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع خًٌٝ   :عجُإب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َ١َٝٝ، ي١ َازز٣٠  َُٝٛا١ٜ ١َ١٥ بط ط٣١ غ نٛاض، ٠ٚ١ْى ز٠ّٚٚ، زٚٚ ي١ ١َٖإ َازز٠ ١٥زتاض٠ ١٥ّ زٚٚ َٔ ث
ظاضا٠ٚ ١ٜى خبط٣َ باؾذل٠، ١ٜع٢ٓ ب١ؾ٢ ز٠ّٚٚ، ْٛٚغطا٠ٚ ب١ْس٣ ز٠ّٚٚ، ي١ ز٠ّٚٚ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ْس ي١ 

َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٓر، ناى بهط  َازز٣٠ ث
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
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 ناى عبسايطظئ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع   عبسايطظئ سػري:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠  َٝٓر ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي ١َُٝ ظٜاتط ي١ نٛاض، ث َٝؿ١ٚا ١٥ن١ّ، ٥ ب١ض اغت٢ َٓٝـ ثؿتيرل٣ قػ١نا٢ْ ناى ث
١َُٝ زاٚا ز٠ن١ٜٔ  َٝػتا ١ٖضٚا ٖات٠ٚٛ، ز٠ب٢َ بٝد١ْ١ ز٠ْيسإ، ٥ ٢ََٓٝ، ن١ن٢ ٥ طٛشيإ با ١٥ٚ غذ٣١ٓ تٝا ١َْ

ٕ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ١٥ٚ بط ط٣١ٜ١ ن١ ناى خًٌٝ باغ٢ نطز، ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ن١َذل ١ْب٢َ ي١ ٠ٚ١٥ خب١ٜ١ ز٠ْيسا
َٝٓر ن١َذل  َٝت، ٠ٚ١ْى ي١ ث َٝٓر ًَٝ٪ٕ ب ٍَ بط ط٣١ ١ٜن١ّ، ي١ غ٢َ ًَٝ٪ٕ تا ث َٝت١ ثا ٍَ، با ١٥ٜٚـ به َٝٓر غا ث

َٝه٢ ْٝؿتُٝا١ْٝ، ب١ؽ ١٥ٚ ْٝؿتُٝا١ْف ١ٖض ٢ٖ  ١ْب٢َ، ١ٜع٢ٓ ٥اٚا ض ٠م بري ي١غ١ض ١َ١٥، ٠ٚ١٥ ض اغت١ ؾت
١َُٝ ز٠ب٢َ ٜاغا١ٜى ز٠ضبه١ٜٔ ي١َ١غ١ًس١ت٢ خ١َيو ب٢َ، ٠ٚ١ْى  ١ٜ١َ، ١٥ٚ خ١َيه١ف ١ٖض خ١َيه٢ خ٪َا١ْ، ٥

 ١ٖض ب٪خ٪َإ زضٚغت ب٢َ، باؾ١ٚ ت١ٚاٚ، غٛثاؽ.
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ض 
َٝٓذ١ّ( ب١ ع١ض٠ب١ٝن٣١  َٝري عٝٓٛا١ْن٣١ ب١ نٛضز٣ ْٛٚغطا٠ٚ )ز٠ضٚاظ٣٠ ث ًَ ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ باب

( ب١ نٛضز٣ ْٛٚغطا٠ٚ سٛن١ُنا٢ْ غعازإ، ب١ ع١ض٠ب١ٝن٣١ ْٛٚغطا٠ٚ )ايعكٛبات( ايؿضٌ ايجاْْٞٛٚغطا٠ٚ ) 
١ ١ٖضزٚٚ ٫، نْٛه١ سٛن١ُنا٢ْ غعازإ ب١خ٪٣ ١٥ط١ض ٜإ نٛضز١ٜن٣١ بي٪ض ٜٔ ٜإ ع١ض٠ب١ٝن٣١ بي٪ض ٜٔ، ي

َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ )ايعكٛبات( ي١ زٚٚ ٫ ١٥ط١ض ظ٠ظي١ت ١ْٝ بعاْري، غٛثاؽ.خٝتا١٥٠ٚ١َٝٝسها٢َ   ، ي
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٝؿ١ٚا. َٝت١ ١٥غاؽ، ناى ث َٝط٠ ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠ب  خ٪٣ عاز٠ت١ٕ ي
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
٢َٝ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ ناضز٠ن١ٜٔ، ١٥ط١ض ظٜاتط ي١ غ٢َ ١٥ْسا٢َ  َٝب١ٝٓٝن٣١ َٔ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ َازاّ ب١ث ت
َٝؿه١ف نطز، ١َؾطٚظ ٚا١ٜ ي١نات٢ زاض ؾت٢ٓ غٝاغ١ نطز٢ْ ض اث٪ضت٢ َٛؾت١ض٠ى،  َٜه٢ ث َٝؿٓٝاض ث١ضي١َإ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ناى عُط باغ٢ نطز، َٔ قػ١ّ ي١غ١ض ١ْٝ٠ٚ١٥،  ض ٠نا٣ٚ ٠ٚ١٥ بهط٣َ، ب٪١ٜ َٔ ث
ٍَ قا٢ْْٛ عكٛبات،  َُٝٛا١ْٝ ٖٝض ْان٪ى ب٢َ ي١ط١ ١َُٝ زاٚاَإ نطز، ث َٝؿٓٝاض٠ن١ٜ١، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ قػ١ّ ي١غ١ض ث
١َُٝ خب١ْ١  َٝؿٓٝاض٣٠ ٥ ب٪١ٜ س١ظ ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ناى ؾطغت ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ظٜاتط بسات، ١٥ط١ضْا ١٥ٚ ث

 ز٠ْيسا٠ٚ١ْ.
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ٕ باٜع/ز. اضغ٬ ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜط٣٠ قا٢ْْٛ  ٠ٚ١َُٝ، س١ثؼ ب١ طٛ ًَ َٜه٢ تط ١٥ٜ َٝط٠ باؽ ي١ ن١ّ ٚ ظ٩ض٣ غعان١ٚ غ١ضا١َن١ ٖات، َٔ داض ي
ٍَ، ؾ١ضت ١ْٝ ز٠قاٚ غ 5غ١عات ١ٜ١ٖ ب٪  ٥24ػَٛي٢ ١َسان١َات٢ د١ظا٢٥، قا٢ْْٛ عكٛبات٢ عرلاق٢ ي١  ا

َٝري  َٜط٣٠ قٛضغ٢ ٚ غٛٚن٢ ١٥ٚ تاٚا١ْ، ب٪ َٝػاٍ بازلإ نطز٠ٚٚ ١٥َي َٜت، ب١طٛ ٍَ سٛنِ بسض َٝٓر غا ز٠م ث
٢َ١َٝٝ َازز٣٠ نٛاض باغ٢ ي١غ١ض 1( ؾ١ق١ض٠ )11، 8، 7، 6، 5، 1ؾ١ق١ض٠ ) ( ٣ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ن١ ي١ ب١ْس٣ غ

٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض٣ باؽ ي١ طٛاغت١ٓٚ ٣٠ سكٛق٢ ع٢ٜٓ١ ز٠نات، سكٛق٢ ع٢ٜٓ١ ي١ٚ ١ٖق١ نطا٠ٚ، ١٥ط١ض بي١ض 
َٜٝٛػت١  َٝه٢ تط، ث َٝو ب٪ ١ٜن َٜت٠ٚ١ ي١ ١ٜن َٜع َٛنت١غ١با١ٜ١ْ ن١ ْانط٣َ ب١ ٥اغا٢ْ خ١َيو ١٥ٚ ١ٖقا١ْ بيٛ
َٝٓر باؽ ي١ بط ٜٔ ٚ ١َٖيه١ْسٕ ٚ ١٥ٚ  َٝٓر ز٠نات، ؾ١ق١ض٠ ث َٜت، ١ٖض٠ٖٚا باؽ ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ث غعا٣ ب٪ زابٓسض

َٝري ي١ زاض٠ ب١ ت١َ١ٕ ٚ  ْازضا١ْ ١٥نات ن١ ي١ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚان١ بازلإ ي١ غ١ضا١َن١ نطز٠ٚٚ ١٥َي
َٝٓر ًَٝ٪١ْن١، ١َ١٥  َٝٓر ًَري ظٜاتط ١ْب٢َ، ب١ٚاتا ؾ١ضت ١ْٝ ز٠قاٚ ز٠م ي١ ث غ٢َ ًَٝ٪ٕ ن١َذل ١ْب٢َ، ي١ ث

َٜت٠ٚ١ غ١ض غ٫١سٝ َٜت، ١َ١٥ف ١٥ط١ض  ٣١َٜٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ز َٜت ب١ّ ؾ ١ت٢ ١٥ٚ ١َسه٣١ٜ١َ١ ١ْغ٢ ٜاغا ن١ ز
َٜط٣٠ ططْي٢ ٚ غٛ ٍَ ١٥نات، ٚن١ ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ تاٚاْباض٠ن١ ب١ طٛ ن٢ ٚ قٛضغ٢ تاٚا١ْن٣١ ١َعا١َي٣١ ي١ط١

١َُٝ ١ٖز٠ؾُإ ي٠ٚ١ ١ْٝ  ١ٜ٠َٛٝ ب٢َ، َٔ تهطاض٣ ١٥ن٠ٚ١َ١، ٥ ٢َٝ باؾ١ ٜاغا غعا١ٜنإ ب١ّ ؾ ب٪١ٜ َٛؾ١ضٜع ث
َٝٓري، ١ٖز٠ؾُإ ي١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ب١ض ١٥ّ غعاٚ ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ خ٪َإ به١ٜٓ١ شٚٚض٠ٚ٠ ٚ غ١ضا٣١َ زَي  بػ

َٜت، غٛثاؽ.  غ١ضا١ٜ١َ ز٠غتهاض٣ غابات١نإ ١ْنط
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ١٥ط١ض ْٛقت٣١ ْٝعاّ ب٢َ، ْٛقت٣١ ْٝعاّ ١ْب٢َ، ؾ١ضَٛٚ.
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع  َٝٓٔ، ١ٖض ١٥ٚنات١ يٝص٣١ْ ٣٠ٚ١٥ ب١ض  َٝو بّٛٚ ي١ٚا٣١ْ ن١ ٚمت غعا١ْب٢َ زاض به َٝؿ١ٚا ٚت٢، ض اغت١ ١ٜن ث
َٝٝإ ثطغ٠ٚ١ٓٝ ن٢َ  ٜاغا٢ٜ ز٠غتد٪ؾ٢ زَي نطزٜٔ ٚ ٚت٢ ثؿتيرلٜت ز٠ن١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١٥ْسا٢َ تطٜـ ١ٜ١ٖ ي

َٜت١ ز٠ْيساْ  ٣٠ٚ١٥.٠ٚ١ زاٚا نطز٠ٚٚ، بعأْ ١٥ط١ض غ٢َ ن١غٔ ٜإ نٛاض ن١غٔ، ز٠ب٢َ بسض
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

يٝص٣١ْ َٛخت١ؽ، يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْن١ ب١ نا٢ًَ، ١٥ٚ غٝاغ١ٜ١ٜإ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ 
َٝؿ١ٚا ١َٖيػ١ ٥اخرل ١ٖٓٝن٣١ خ٪ت به١، ب١تاٜب١ت٢ ١٥خي١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ.  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 
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َٝؿٓٝاظ٠ن١َإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ غعا٣  َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ث َٝؿٓٝاظ٠ن٣١ خ٪ّ غٛٚضّ ٚ زاٚاف ز٠ن١ّ خبط َٔ ي١غ١ض ث
٢ََٓٝ ي١ ٜاغان١، غعا٣ ب١ز٢ًٜ ١ٖب٢َ، َٔ قػ١ّ ي١غ١ض غ١ضا١َن١ ١ْبٛٚ، ب٪١ٜ غعا٣ ب١ْس  ب١ْس نطزٕ ١َْ

َٝيط٣٠ٚ٠ غعا٣ ب١ْس نطزٕ ب٢َ، ظ٩ض غ ٢ََٓٝ، ب١زٌٜ ١ٖب٢َ د  ٛثاؽ.نطزٕ ١َْ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

٢ََٓٝ، ب١ؽ غ١ضا١َ ب٢َ، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ  َٝٔ غعا٣ ب١ْس نطزٕ ١َْ َٜه٢ ٚا ١ٜ١ٖ ن١ غ٢َ ن١ؽ ز٠َي َٝؿٓٝاض ث
ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ٠ٚنٛ غٝاغ١ن١ ن٪ٕ ٖات٠ٚٛ ٥اٚا  16ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، ن٢َ ي١ط١

َٝت َٓٝ َٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ز٠قٞ َازز٠ن١ 34) ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ٠ٚ١ تها١ٜ سي َٓٝ َٞ ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي ( ز٠ْط ز٠َي
 َٞ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب١نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ، ن ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ خٛ

نطا ؾ١ضَٛٚ ( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس 14ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، )
 ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع د٬ٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  :63املاد٠ )
 َع عدّ االخالٍ بأ١ٜ عكٛب١ أغد ٜٓط عًٝٗا ايكإْٛ

 ٜعاقب باؿبظ َد٠ التكٌ ع٢ً ضت١ اغٗس ٚ بػسا١َ التكٌ ع٢ً مخط١ َالٜني دٜٓاز نٌ َٔ قاّ: أٚاًل:
 ١ املعُس٠ أٚ ايٓادز٠ أٚ ػسٜدٖا َٔ قػٛزٖا أٚ تػٜٛٗٗا بأ١ٜ صٛز٠.قطع ٚسسم االغذاز ايػاباتٝ - أ

َٔ تطبب بكضد َٔ ْػٛب سسٜل أٚ إعساّ ايٓاز يف ايػابات ٚاالزاعٞ ايػاباتٝ٘ ٚاحملُٝاات ٚاملٓااطل     - ب
 ايٛقا١ٝ٥ ٚاملساعٞ.

 قاّ بصزاع١ ٚاضتػالٍ ازاعٞ ايػابات ٚاحملُٝات احملسٚق٘.  - ز

ثالث١ اغٗس ٚال تصٜد عٔ ضا١ٓ ٚاساد٠ ٚ بػساَا١ التكاٌ عأ مخطا١       ٜعاقب باؿبظ َد٠ التكٌ ع٢ً  - د
 َالٜني نٌ َٔ قاّ بضٓاع١ ايؿشِ بدٕٚ َٛاؾك١ ايٛشاز٠.

 
 ثاًْٝا: 

ٜعاقب باؿبظ َد٠ التصٜد ع٢ً ثالث١ اغٗس ٚبػسا١َ التكٌ عٔ مخطُا١٥  ايـ دٜٓاز نٌ َٔ تطبب  - أ
 يف اسداخ سسٜل يف غاب١ عا١َ أٚ خاص١. غطأ ٚ كايؿ١ السهاّ ٖرا ايكإْٛ أٚ ايتعًُٝات ايضادز٠

  َٔ ٖرا ايكإْٛ نُا ًٜٚصّ بأشاي١ ٚزؾع املٛاد اييت قاّ بايكا٥ٗا ٚعًا٢ ْؿكتا٘   23خيايـ أسهاّ املاد٠ ) - ب
 اـاص١.

ِاقا١َ ضد أٚ سادص ع٢ً ْٗس أٚ ددٍٚ ميس بايػاب١ أٚ دسٜاْ٘ أٚ َاد خطاٛط ايهٗسباا٤ ذات ايغاػط       - ز
 ايعايٞ. 

 طاعد٠ َٔ إطؿا٤ سسٜل ْػب يف ايػاب١ اٚ احمل١ُٝ أٚ زؾض املطاعد٠ بدٕٚ عرز.إَتٓع عٔ تكدِٜ امل - د
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ٜعاقب باؿبظ َد٠ التكٌ عًا٢ ضات١ اغاٗس ٚبػساَا١ َغااعؿ٘ بكُٝا١ املااد٠)ايؿشِ  ناٌ َأ قااّ بٓكًاٗا             -ٖا
 ٚاخسادٗا اىل خازز االقًِٝ بدٕٚ َٛاؾك١ ايٛشاز٠ كايؿ٘ السهاّ ٖرا ايكإْٛ.

َٜع سػٔ ستُس غٛض َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض   ٠ / د
 نٛضز١ٜٝن١ؾٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ظن١ٝ قاحل عبسارتايل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠ )27َازز٣٠ )  (:22( ن١ ز٠ب

ٍَ ١ْ٫زإ ي١ٖ١ض غعا١ٜن٢ تْٛس ن١ي١ّ ٜاغا١ٜزا ٖات٠ٚٛ:    ي١ط١
َٜت ب١ ب١ْسنطزٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ي١ ؾ١ف َـاْط نـ١َذل   ١ٜن١ّ: َٝـٓر       غعا ١٥زض َٝت ٠ٚغ١ضا١َٜـ١ى نـ١ يـ١ ث ْـ١ب

َٝو ن١ ١َٖيػا ب١: َٝت ١ٖض ن١غ  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل ١ْب
ًَـ١ناْٝإ    - ع َٜه بط ٠ٚ١ٜٓ ٜا غٛٚتاْس٢ْ زاض٠ ب١ت١ْ١َ١نا٢ْ ٜا ز٠ط١ْ١ُنا٢ْ زاضغتإ ٜا زَي نطزْـ٣٠ٚ١ تٛ

َٝت. َٜو ب َٝٛاْسْٝإ ب١ٖ١ض ن٢ د٪ض  ٜا ؾ

َٝو بــٛٚ بــ١ٖ٪٣ ٥اططن١ٚتٓــ٠ٚ١ ٜــا ٥ــاطط تــ  - ب ٢َ بــ١ضزا٢ْ زاضغــتإ ٚ  ظ٣ٚ٠ زاضغــتا١ْنإ ٚ ٖــ١ض ن١غــ
َٜعضا٠ٚنإ ٚ ْاٚن١نا٢ْ ثاضاغذي ٚي٠ٚ١ض طانإ.  ثاض

َٜعضا٠ٚنإ ٚ زاضغتا١ْ غٛٚتا٠ٚنإ  - ز َٝٓا٢ْ ظ١ٜٚ٠نا٢ْ زاضغتا١ْ ثاض ١َٖيػ٢َ ب١ ناْسٕ ٚ خطاخ ب١ناض ٖ
. 
َٝ   - ز َٝت ٚ ي١ غـاَي َٜت ب١ب١ْسنطزٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١غ٢َ َاْط ن١َذل ١ْب َٝت ٚ   غعا ١٥زض و ظٜـاتط ْـ١ب

َٞ ض٠ظا١َْـس٣       َٝو خـ١َيٛٚظ زضٚغـتبهات بـ١ب َٝت ١ٖض ن١غـ َٝٓر ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َذل ١ْب ب١غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي١ ث
 ٠ٚظاض٠ت .

  ز٠ّٚٚ : 
َٝـٓر         - ع َٝت ٠ٚب١غ١ضا١َٜـ١ى نـ١ يـ١ ث َٜت ب١ب١ْسنطزٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ي١ غ٢َ َـاْط ظٜـاتط ْـ١ب غعا ١٥زض

َٝو  َٝت ، ١ٖض ن١غ َٝه١ٚا٣١ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ  ١ٖظاض  زٜٓاض ن١َذل ١ْب َٝت ب١ ١َٖي١نطز٢ْ ٜا ث ٖ٪ناض ب
َٝه٢ طؿت٢  ٜإ تاٜب١ت. َٝت ب١ض ٚٚزا٢ْ ٥اططن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ زاضغتاْ َُٜٓاٜٝا٣١ْ ز٠ض١٥ن  ٜا ١٥ٚ ض 

ــازز٣٠ )  - ب ــ١نا٢ْ َـ ــ٢ سٛنُـ َٝهـ ــ٫١بطزٕ ٚ    23غ١ضث َٜت بـ ــ١نط ــس ٥ـ ــات ٠ٚثاب١ْـ ــا١ٜ بهـ ــ١ّ ٜاغـ (٣ ٥ـ
 ٣ زا٠ٚ ٠ٚي١غ١ض ١٥ضن٢ )ثاض٣٠( خ٪٣ .١َٖييطت٣٠ٚ١ٓ ١٥ٚ َاززا٣١ْ ؾط ٣َ 

ــإ       - ز َٜط٥ٚ٠ــ١نات ٜ ــط ي١غــ١ض ض ٚٚبــاض  ٜــا د٪طــ١ نــ١ ب١زاضغــتاْسا ض  َٜي زضٚغــتهطز٢ْ ب١ضب١غــت ٜــا ض 
٢ًَ ٚظ٠ ب١ضظ . َٝ َٝؿا٢ْ ٖ  ض ان

ــتإ ٚ       - ز ــ١ زاضغ ــ٠ٚ١ ي َٝت ــ١ ن١ٚتب ــو ن َٜ ــ٣٠ٚ١ ٥اطط ــ٪ نٛشاْسْ ــ١ت٢ ب ــهطز٢ْ ٜاضَ َٝؿه١ؾ ــت ي١ث َٝ َٜيطب ض 
َٜعضا٠ٚنا٢ْ ٜإ ٜاض  ١َتٝسإ ض ٠تبهات٠ٚ١ ب١ب٢َ ثاغاٚ.ثاض
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َٝٓـس٣٠ ْطخـ٢            -ٖـ َٝت ٠ٚ ب١غ١ضاَـ٣١ زٚٚ ٖ َٜت ب١ب١ْسنطزٕ بـ٪ َـا٣٠ٚ ؾـ١ف َـاْط نـ١َذل ْـ١ب غعا ١٥زض
َِٜ ب١ب٢َ ض٠ظا١َْـس٣ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚ   َٝو ١ٖغتا ب١ طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚ بطز١ْ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض َازز٣٠ )خ١َيٛظ( ١ٖض ن١غ

َٝه١ٚا٣١ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.  ب١ث
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض   َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝتـ١ َـازز٣٠ )  27غ١باض٠ت ب١َازز٣٠ ) ٖـات٠ٚٛ   قااّ  يـ١ن٪تاٜٞ بط ط١نـ١ ٚؾـ٣١ )   اٚال ( ي١بط طـ١ٟ  22( ن١ ز٠ب
َٜٝٛػت ْانا،  َٝـس٠نات، )   ١ٜٝت٢ بط ط١نإ ١َٖٟٛٚ بـ١ ؾ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ بٝسانٌ َٔ  ث قطاع  تطابب     عـٌ ز٠غـت ث

َٟ ي١بٝساٜـ١ت٢ بط ط١نـ١، )   ن١ؾـٞ  تطابب بكضاد َأ ْػاٛب سسٜال  )َأ       ي١بط ط٣١ )ب( ٚؾ٣١ )َٔ(ن١ ٫بسض
 ( َٟ َٟ، ي١)ز( ٚؾ٣١ )قاّ(٣٠ ْاٚ َٝـس٠نا، بط طـ٣١ )ز( ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ غـعا١ٜن٣١        بصزاعا١   ْاٚ بـ١ؾٝعٌ ز٠غـت ث

ٚ١٥ ٍَ َٝتـ١   ثاْٝاا   ٣٠ ي١بط ط٣١ ١ٜن١ّ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ ض ٜع ب١ْس٠ن١ ب١ٖ١َي١ ناثهطا١ٜ، دٛزا١ٜ ي١ط١ ٚاتـ١ )ز( زب
١َّٝٝ، ي١بط طــ٣١ )ٙ( زٚٚبــاض٠   َٝتــ١ غــ ٍَ بط طــ٣١ ١ٜنــ١ّ دٛزاٜــ١، ز٠ّٚٚ ز٠ب ز٠ّٚٚ، ي١بـ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ غــعاٟ ي١طــ١

َٝت١ ) َٜٝٛػت١ )ٙ(ٜـ بب ٍَ بط ط١ناْٞ زٜه١، ث َٝت١ )ٙ( ز٠بزابعا   غعا١ٜن١ دٛزا١ٜ ي١ط١ َٝت١ نٛاض٠ّ، ز٠ّٚٚ ز٠ب
         ،َٟ َٞ بهـط َٝت١ ز٠ّٚٚ، ١ٜن١َٝـ ٠ٚنٛ خـ٪ٟ تـ١ْٗا بٝساٜـ١ت٢ بط طـ١نإ ب١ؾٝعًـ١نإ ز٠غـت ثـ ١َّٝٝ، )ز( ز٠ب غ

َٝيَن، ي١ )ب، ز(، ظ٩ض غٛثاؽ.)قاّ  ن١ ٚ قطع  تطبب  شزاع١ ٚاضتػالٍ ازاعٞ  )َٔ )  ٠ن١ ١َْ
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 اى ٥اضاّ ؾ١ضَٛٚ.ن
 
 

َٜع اٜٛب ْعُت )٥اضاّ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ١٥ْساّ باغـٝإ يـ١ بط طـ٣١ )ز( نـطز، نـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ زاٚاٟ بط طـ٣١ ٜاضَـ١ت٢           ي١نات٢ طؿتٛط٪زا ظٜاتط ي١غ
ــٝض      ــ١َانا٢ْ َــاؼي َط٩ظــ١، ٜــ١ع٢ٓ يٝص١ْنــ١ ٖ َٝهــ١ٚا٣١ْ بٓ ــ٠ٚ١ ث َٟ، ٚشيــإ ٥ ــسض َٞ عكٛبــ١ ب ــ َٟ ز٠ب ــس٠نط َٝ  ي

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ ١ْنطز٠ٚٚ ن١ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ١٥ٖٚا بهط  ٥اَاش١ٜ٠ن٢ ث
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 يٝص١ْنا٢ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٛخاي١ؾـ٣١ بٓـ١َانا٢ْ َـاؼي َـط٩ظ     ١٥ٚ زاٚا نطز٣١ْ ن١ ب٪ ٜاض١َتٝسإ زاٚا نطا٠ٚ ب٪ ٥ـاطط طٛشاْـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١    
َٝه٢ ١٥غاغ١ٝٝ، ي١ٖ١َٛٚ ٜاغاناْسا ٖات٠ٚٛ، ب١تاٜب١ت ي١قا٢ْْٚٛ عكٛبـات٢   َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ٠ٚ١٥ ١َبس٥٠ ١ْٝٝ، ب١ث

َٝطاقٞ ي١َازز٣٠ ) َٝٞ َـ١سع٠ض٠، عكٛبـات٢         371ع ( ت١َي١بٞ ٥ٝذـاظ٠، زاٚانطزْـ٢ ٜاضَـ١ت٢، ض ٠ؾـع نطزْـ٢ بـ١ث
    ٕ َٝـط٠ عكٛب١نـ١سلا َُٝـ١ ي َٝو زاٚا٣ َٛغـاع١ز٣٠         خ٪ٟ ١ٖٜـ١، ٥ ظ٩ض ب١نـ١َذل زاْـا٠ٚ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١ض ن١غـ

ــاطط         ــسٕ، ٥ ــ١ضظ٠، خٓهاْ ــاٚ ، ب١َٚٛي ــ١ظإ، ٫ؾ ــسا )ؾ١ٜ ــ١نات٢ ن١ٚاضٜػ ــت، ي َٜ َٝبهط ــاضٟ ي َٟ، زاٚا٣ ٖاٚن ــط َٝبه ي
َٝـت بـ٪ ٖاٚنـاضٟ نـطزٕ، ١ْٜـسا ب١ق١غـت،            َٝـت ٜاضَـ١تٞ ز٠ض ب َٝت ٜـ١ع٢ٓ بتٛاْ ن١ٚت٠ٚ١ٓ(، ٥ٝػتٝعساز٣ ٖـ١ب

َٝيَن، غٛثاؽ. تاٚاْباض٠ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ سي  ٚ عكٛب٣١ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

     ٔ َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز، ٥ـاخط غـذ َٝو ث ٍَ ْٝٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ     ٠ٚنٛ ناى ٥اضاّ باغٞ نطز ن١ْس ١٥ْساّ ث١ضيـ١َاْ َـاقٛٚ
ٍَ ز٠نا غذ٢ٓ به١ٕ؟ غٛثاؽ. َٞ بعا١ْ قبٛٚ َٝو تٛٚؾٞ ١٥ٚ ساَي١ت٣١ ب  ت١َ١ْا ز٠ن١ّ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 ناى عبسايطظئ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ناى عُ َٟ ز٠ظاْـري ٥ـ١ٚ            ١َ١٥ ي١نٛ َُٝـ١ يـ١نٛ ٥ ،َٞ َٝـسا ٖـ١ب َٞ ١٥طـ١ض تٛاْـاٟ ت َٜعّ ١ٜ١ٖ باغـٞ ز٠نـا ز٠َيـ ط ض 
  ،َٞ َٞ، ي٫١ؾاٚ ز٠تطغـ َٞ، ي٥١اطط ز٠تطغ َٝه١ ز٠تطغ َٝسا ١ْٝٝ؟ ب١ؾهٛ ن١غ َٝسا١ٜ ٜإ  ت ثٝا٠ٚ، ١٥ٚ ن١غ١ تٛاْاٟ ت

َٝسا َٞ نٞ ت َٞ ؾ١سػٞ تٛبٞ بها، بعاْ َٞ به َٞ؟ ز٠ب َٞ، ن٪ٕ ز٠ظاْ ١ٜ ٜإ ْا، ١٥َـ١ بـ١ض ا٣ َـٔ ٥ـ١ٚ     ي٥١اٚ ز٠تطغ
َٝيَن ي١غـ١ض ْـاخ٢ ٥ٝٓػـإ ١٥طـ١ض ٠ٚت١ْٝٝـ١،              َُٝـ١ ٥ٝذبـاضٟ بهـ١ٜٔ، ز٠َـ ٥ َٞ بط ط١ٜ١ ١ٖض ظٜـاز٠، ٜـ١ع٢ٓ ْـاب
َٞ، ٜاض١َت٢ ز٠ض  َٝه٢ تط ز٠غٛٚت َٞ، زَيٞ ب١غابات١ن٣١، ب١َاَيٞ ن١غ ١٥ط١ض زَيػ٪ظ٠، زَيٞ ب١ ٠ٚت١ْ١ن٣١ ز٠غٛٚت

َٞ، خـ٪ٟ ز٠ض ٚا، خـ٪ٟ يـ١ْاٚ ٥ـا     َٝتـ٠ٚ١ ي١غـ١ض          ب َٓٝ َٝس٠نـ٣١؟ ١٥َ َٜـس٠زا، بـ١آلّ ن١ْـ١ض ٚا ٥ـٝذل تـ٪ نـٞ ي طط ؾ١ض 
َُٝٛا١ٜ ١٥ّ بط ط١ٜ١ ظٜاز٠، ظ٩ض غٛثاؽ.  ؾ١خػٞ خ٪ٟ، ث

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ
َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــاٚض ا  ــٝـ ٖ َٓ          ٍَ ــاططت ي١طــ١ ٥ َٞ ــ ــ٣١ ب َٝو ز٠ن ــ٪ زاٚا ي١ٜــ١ن ــ١ ت ــ٣٠ٚ١ ن ــامن، ١َغــ١ي٣١ ٥ َٜه ٍَ ٖاٚض  ــ١ ّ ي١ط
َٜٝٛػـت٢      َٜٝٛػت٢ بـ١ تـ١زضٜب ١ٖٜـ١، ث َٝهسا ث َٟ ١ٖض ٥اطط نٛشاْس٠ٚ١ْ ب١تاٜب١ت٢ ي١زاضغتاْ َٝت٠ٚ١، داض َٜٓ بهٛش
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َٝ َٝياضٟ ١ْٝٝ ١ٜن َٜٝٛػت٢ ب١ ٥اَاز٠ناضٟ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ب َٟ ز٠ض ٚا بـ١ظ٩ض   ب١دًٞ تاٜب١ت٢ ١ٜ١ٖ، ث و يـ١ٚ
َُٝـ١          َٜٞ زْٚٝـا ؾـيت ٚا ١ٖٜـ١؟ تـا ٥ َٝٞ س١ثػٞ بهـ٣١، ١٥َـ١ يـ١نٛ َٝت٠ٚ١؟ ن١ْاٜها ب َٜٓ َٞ بهٛش ٢َٓٝ ٥اططٟ ث بٝٗ
َٝت٠ٚ١، ْاٜهاتٔ، دًٞ ٣ٚ قـاِٜ ْٝٝـ١، تـ١زضٜيب ْـ١نطز٠ٚٚ،      َٜٓ َٝس٠ن٣١ ٥اطط بهٛش َٟ زز٠ض ٚا زاٚاٟ ي َٝو ب١ٚ ن١غ

َٝ َٞ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ بهاتٔ، ن٪ٕ ز٠ٜٗ َٜٓٝت٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ.ْاظاْ َٝس٠نٛش  ين ب١ظ٩ض ٥اططٟ ث
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َٞ ١٥ظري خإ ؾ١ضَٛٚ.  ب٥١ٝذاظ٣٠ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ب١ضز٠ٚاّ ز٠مب، ب١َي
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

باغٞ نـطز ٥ـ٠ٚ١ بٓـ١َاٟ ٜاغـا١ٜٝ، ٥ـ٠ٚ١ ي١ٜاغـاٟ       َٔ ثؿتيرلٟ قػ١نا٢ْ ناى عُط ز٠ن١ّ، ٣٠ٚ١٥ ناى عُط 
َٝـت، ٜاغـاٟ عكٛبـات            َٝو ز٠ض بهـ١ٜٔ، َٛخـايؿٞ بٓـ١َانا٢ْ ٜاغـا ب َٝـط٠ ؾـت ١َُٝ ْـاتٛاْري ي عكٛباتسا ٖات٠ٚٛ، ٥
َٝت             َٞ ١َيـ١ف ْـاظاْٞ، ٥ـ١ب َٝو غـ١ضم ز٠بـ َٟ ساَي١تـسا ب١د١ضضيـ١ زاْـا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ تـ٪ ٜـ١ن ٥ُٝتٝٓاعٞ ي١ٖ١ْس

َُٝــ١ زاَاْــا٠ٚ بــ١ ََٛت١يــ١نات٢ ٠ٚتــ٢ْ١ ٚ نــ٪ت١   ٖاٚنــاضٟ بهــ٣١، ب٪ٜــ١ ســ١ضم َٝط٠زاٜــ١، ٜــ١ع٢ٓ غابــات ٥ ي
َٞ، ٖاٚناضٜؿت ز٠ن١ٕ، ١٥ٚ  َٝط٠ د١ضضي١ٜ١ن١ ١٥ط١ض ت٪ ٥ُٝهااْٝاتت ١ٖب ١َغ١ي١ٟ ٢َٓ١٥ ق٠ٚ١َٝٝٚ١، ٠ٚ١٥ ي

َٝس٠نا ١َٖيب١ت١ ت١غ٬ٝٗتت بـ٪ ز٠نـا،    ٞ ن١غ١ٟ ن١ زاٚا٣ ٜاض١َت٢ ي خـ٪ٟ  بـ٪ ز٠نـا، ب٪ٜـ١ ب١ض اغـت٢      ٥ٝذطا٥ـات
َٝري،  َٝط٠ ب١ّ قا١ٜ١ْْٚٛ َٛخاي١ؾات٢ زاْ ١َُٝ ي ١َ١٥ ب١َٓا١ٜن٢ قٝاغ١ٝٝ ي١ٜاغاٟ عكٛباتسا ٖات٠ٚٛ، ْاتٛاْري ٥

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ظ٩ض ٚاظحي١، زٚٚ ض ٥٠ٞ ١ٜ١ٖ، ناى غ١ضزاض ؾ١ضَٛٚ.  ث
 
 
 

َٜع غ١ضزاض ضؾٝس ستُس:  ب١ض 
َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٟ ب١ب١ْـس نطزْـ٢ ب٪َـا٠ٟٚ ؾـ١ف َـاْط،            ٠َٚيآل ي١ض اغتٝسا َٔ ي١غـ١ض بط طـ٣١ )ٙ( قػـ١ّ ٖـ١بٛٚ، غـعا ز٠زض
َُٜـ١ ٜـإ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١       َٝٓس٣٠ ْطخ٢ َازز٣٠ خ١َيٛظ، ْاظاْٝري خ١َيٛظ٠ن١ خ٪َاَي١ٝٝ ْـاٚ ١ٖض ب١غ١ض ا٣١َ زٚٚ ٖ

َِٜ؟ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ب٪نٞ ْطخ٢ ب١ض  َٜت١ ْاٚ ١ٖض َٟ،    ز اغت٢ خ١َيٛظ؟ ١ٜع٢ٓ س١ق١ غ١ض ا١َنـ١ زٜـاضٟ بهـط
َٞ، غٛثاؽ.  بط ٟ ثاض٠ن١ ٠ٚ١٥ْس٠ ب

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   :زؤٚفب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ ن١ ض ٚٚز٠ زات،  تٝجٞ خاغٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، ي١قـ١س٣١    زٜاض٠ ١ٖض ن١ٚاضغ١ى ٜإ ١ٖض ت١ٚاض١ٜٝى ي١زْٚٚٝاٜ

َٟ َٛغـاع١ز٠               َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ ظ٩ضدـا ظ٩ض نـ١ؽ ١ٖٜـ١ نـ١ ز ز٠طـطٟ، يـ١ غابـات ز٠طـطٟ، ي١سـ١ضٜل ز٠طـطٟ، بـ١ ث
٢َٜٓ، غتاْس٠ضزٟ خ٪ٟ ٚ ت٢ُٝ خاغـٞ خـ٪ٟ بـ١خ٪ٜإ ز٠ظاْـٔ، سـ١ضٜل بـ١خ٪ٟ        َٛٝ َٝت ز٠ؾ ت١قسِٜ ز٠نات، ي

َٜت٠ٚ١، ن٪ٕ ؾ٪ؾ١ضٟ ز َٟ ز٠نٛش َٝـطام     ز٠ظا٢ْ غابات ي١نٛ ٢ٜٓ٠ ٚ ن٪ٕ خ١ت١ن٣١ ي٪ بٓـدل  ز٠نـا، سهَٛـ١ت٢ ع
١َٓٝط١ض إ ١ٖتا ز٠ض اغ١نإ بهٔ خ١ت٢  َٝطٟ ١َٖٛٚ غٛٚتاْس، ب١ٜ١ى ؾكات٣١، ب١آلّ ي َٞ ط١صي٢ ١ٖٚي َٟ غاَي ٚ١٥
َٝب١ضز٠بٛٚ، ٠ٚ١٥ غـتاْس٠ضزٟ عاي١َٝٝـ١ ٚ ؾـت١ن١ َٛاغـ١ؾات٢ ١ٖٜـ١،       َٝس٠ٕ، نْٛه١ ز٠ض اغ١نإ ٥اططٜإ ت ي٪ ي

َٞ ب١ٚؾت١، قا٢ْْٚٛ عكٛبات ١ٖضت١ُٝى ن َٞ َٛخت١ؽ ب َٝت٠ٚ١، ١٥ٚ ت١ُٝ ب١خ٪ٟ ز٠ب َٜٓ َٞ ؾت١ن٢ بهٛش ١ ز٠ن
ٍَ ت٪١َ، ب١آلّ َٔ ؾ١خػـ١ن٢ ز٠ٜـِٓ ب١ؾـ١ض٠ قـ١ييب ططتٝٝـ١، ٠َٚيـآل ٥ـ٠ٚ١ ن١ٚاضٜػـ١ ؾ١ٜعاْـ١ى ٖاتـ١            ي١ط١

      ٔ َٞ بعامن نٛ ١٥ٚ ؾ١ٜعا٣١ْ ١َْع ز٠ن١ّ، تُٝـ٢ خاغـٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، بـ١آلّ َـ ٍَ ت٪َـ١    َاَي١ن٢، َٔ ز٠ب ي١طـ١
َٟ ٠َٚيـآل س١قـ١      ١َٓٝنـ١ّ، ٥ـ١ض َٞ، َٔ برل٠نِ ١ٜ١ٖ، برل٠ن١ٜإ ي٪ ث َٝب١ض ز٠ب ١٥ط١ض ١َغ١ي١ٕ غابات١ى ٥اططٟ ت

َٞ ي١قإْٛ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٟ، س١م ١ْٝٝ به١غج َٝت١ ز٠ض َِٜ، ٠ٚ١٥ س١ق١ ب١ت١عًُٝات ب  عكٛب١ بسض
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 اى ٥اضاّ ؾ١ضَٛٚ.٥اخرل ن١ؽ ن
َٜع اٜٛب ْعُت )٥اضاّ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطاقـٞ، قـا٢ْْٚٛ عكٛبـات٢           َٝهـ١ٚا٣١ْ ٜاغـاٟ عكٛبـات٢ ع َٝه١ٚا٣١ْ ب١َٓانا٢ْ َـاؼي َط٩ظـ١ ْـ١ى ث َٔ ٚمت ث

١ٜ٠َٛٝن٢ طؿـت٢، ٥َٝ    َٝسا١ٜ، ظ٩ض قاغ١ٝٝ ب١ضاَب١ض ب٥١اظاز٣ َط٩ظ ٚ َـط٩ظ ب١ؾـ َٝو ٜاغاٟ ت َٝطاق٢ ن٪١ََي ػـتا  ع
ــ٢        ــاضٟ نطزْٝؿ ــ٠ٚ١ ٖاٚن ــ١ض ٥ ــ١ٕ، ي١ب ــا١ٜ ز٠ن ــ١ٚ ٜاغ ــ٢ ٥ ــ١َٛاض نطزْ ــاْٝـ زاٚا٣ ٖ ــ٣١ ظ٩ضٟ زازطان ظ٩ضب

َٜت، غٛثاؽ. َٝٓسض َٝٞ ب١ٜاغا بػ١ث ًَ ١ٜ٠َٛٝى ب َٟ ب١ٖٝض ؾ  ت١ٚع١ٝٝ، ب١ظ٩ض ْانط
 

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

١َٖٝض٠ٚى باغِ نطز زٚٚ ٥ٝتٝذاٙ ١ٖٜـ١، ٥ٝتٝذا  َٞ ْـاتٛاْري        هٖ ٝـإ ع١ي١غـاؽ ْاٜاغـا١ٜٝ، ١٥طـ١ض ْاٜاغـاٜٞ بـ
 بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسإ، ب٪١ٜ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٥اخط ت١عًٝكٞ خ٪ٜإ ي١غ١ض ١٥ٚ باب١ت١، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعاْـ١ ب١تـ١ٚا٠ٚ   ١َُٝ بازلإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ب١ض  َٜٓٓـ٠ٚ١ بـاؽ يـ١ ض ٠ؾـع٣     ١َغ١ي٣١ ٥ٝػاغ١ن١ ن٥١ ت٢ بٝدٛ
َٝـٞ ١ْٜهٛشاْـ٠ٚ١   بدٕٚ عرز  َٛغاع١ز٠ ز٠ن١ٜٔ ) ًَ ٠ٚ١َٜٓ، ب َٝٞ ٥اطط بهٛش ًَ َٝو بيطٟ ب ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ث١يٞ ١ٖضن١غ

   َٞ َٜو ن١ٚت٪تـ٠ٚ١، غـ َٝػتا ٥ا١ْٖط خإ باغٞ نطز، ٥اطط َٞ ١َعع٠ض٠ ب٪ صي١ْٚٛ نابطا١ٜى ٠ٚنٛ ٥ بٝد١ْ١ غذ٠ٚ١ٓ، ب١ب
َٞ      ت١ْه١ض ٥ا٣ٚ ي١ب١ض َٜه٢ ١ٜ١ٖ، ٥ُٝها١ْٝت٢ ٥ا٣ٚ ١ٜ١ٖ، ١َن٣١ٓٝ ١ٜ١ٖ، ؾـت٢ ي١بـ١ض ز٠غـتسا١ٜ، بـ١ب ز٠غتسا١ٜ، برل

َٝٝــ١            َٝه٢ ث َٝت، ٜـا ٥ـ١ٚ ظ٫٠َــ١ ي٥١ا٠ٚنـ١ غـ١ضم بــ٠ٚٛ، ثـ١ت ١َٜٓن١ بػــٛٚت َـ١عع٠ض٠ غـ١ٜط بهــاٚ ٖـ١ض ١ْٜـسا، ٖــ١ض ؾـٛ
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َٞ، ٜاضَــ١ت٢ ْــ١زا، ١٥َــ١ نانــ١ يــ١قا٢ْْٛ عكٛباتــسا ٖــاتٛ ٠ٚ، ٥ــ١ّ قــا٢ْْٚٛ عكٛباتــ١ يــ١ بٓــ١َا ب١ز٠غــت٠ٚ١ٝٝ، ١ْٜــسات
 عاي١َٝٝ١نإ ٠ٚضطرلا٠ٚ، َٔ باغٞ ٠ٚ١٥ ْان١ّ ض اغت ز٠نا 

َٝساض٣٠      157ٚ  155َازز٣٠ ) َٞ ٥ـ٠ٚ١ عكٛبـ٣١ ؾـ١زٜسٟ غـ َٞ ظزٟ سعب ٚ غ١ٚض٠ بـ ( باغٞ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ١ٖض  ن١غ
َٞ ٥ٝػاغـ٣١ ٥ـ١ّ ناض٠غـاتا٣١ْ    ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ باؽ ي١ عا٢َ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿيت ز٠نا، ١َ١٥ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ن١ ١ٖض ن١غـ 

١َُٝ ٚتَٛٚا١ْ ) َٞ ١َعع٠ض٠، ٥ َٝو بدٕٚ عرز١ْنطز )٫ؾاٚ، ؾ١ٜعإ، ب١َٚٛي١ضظ٠، س١ضٜل، غ١ضم( ب١ب ( ١ٜع٢ٓ ١ٖضن١غ
َٟ، نـْٛه١ ٖاٚنـاض ْـ١ب٠ٚٛ، بـ٪      َٞ غعا بسض ١َعع٠ض٣٠ ١ٖبٛٚ ١َعؿ١ٝٝ ي١ عكٛب١ن٣١، ب١آلّ ن١ ١َعع٠ض٣٠ ١ْبٛٚ ١٥ب

ٕ نٛشاْــ٣٠ٚ١ ٥ــ١ٚ ٥ــاطط٠ ٜــاخٛز ٠ٚغــتا٢ْ ٥ــ١ٚ ناض٠غــات٣١ نــ١ ضٚٚ ٥ــ١زا، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ض ظطــاض نطزْــ٢ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ ٜــا
َٝيَن، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜين خ٪ٜسا سي َٜٝٛػت١ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ي١ؾٛ  ث

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 
َٞ، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ َٝػــتا يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ت٥١هٝــس ز٠ن١ْــ٠ٚ١ ٠ٚى خــ٪ٟ بــ ٥ َٞ ١ ٠ٚنــٛ خــ٪ٟ ز٠خ١ٜٓــ١ ز٠ْيــسإ، نــ

َٞ    29ي١ط١َيسا١ٜ؟ ب١ٚ ز٠غتهاضٜا٣١ْ ن١يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ نـطز٣، تهاٜـ١ ز٠غـت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، )        ( نـ١ؽ ي١ط١َيساٜـ١، نـ
( ن١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، بـ١ٚ ز٠غـتهاضٜا٣١ْ ن١يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ باغـٞ       18ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ با ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١، )

 ْي٢ ٠ٚضططت، ظ٩ض غٛثاؽ، ؾ١ضَٛٚ.نطز زضا ز٠ْيسإ ز٠
َٜع ناضز٩ ستُس ثرلزاٚز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ٥ــ١ٚ    ٍَ ْــ١ب٠ٚٛ، ْــانط َٝؿــٓٝاض، ٜــإ ظ٩ضٜٓــ١ ي١طــ١ َٜو نــطا٠ٚ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ١ْٜهطز٩تــ١ ث َٝؿــٓٝاض َٝــو ث نات

َٜت١ ْاٚ ٜاغان١ ٜإ ْ َٜت١ ز٠ْيسإ، ٥اٜا خبط َٟ، ١ٜعين ١ْخط َٝؿٓٝاض٠ ؾ١ضاَ٪ف بهط َٝؿذلٜـ َْٛاق١ؾـ١ٟ  ث ا؟ ث
 ي١غ١ض نطا٠ٚ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع َٜع ب١ض  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝٓابا١ٜ ١٥ٜٚذلٟ ١٥خػت١ ز٠ْي٠ٚ١.  ٥اخط ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ خػت١ٝ ز٠ْي٠ٚ١ ز٠ْيٞ ١ْٖ

 
 

َٜع ؾطغت اظيس َٝطٟ ث١ضي١َإ:-ب١ض  غهطت
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ٛ َٝؿــٓٝاض٠ى َٛخــايؿٞ قاعٝس٠ٜــ١نٞ قــاْ َٝــت، غ١َي١تــ١ بٝد١ٜٓــ١ ١٥طـ١ض ث َٝــت ٜــإ ١َبس٥٠ــ١نٞ قــاْْٛٞ ب ْٞ ب
َٝه١        ز٠ْيـ٠ٚ١، نــْٛه١ سـ١قُإ ْٝــ١ ق١ٚاعٝـسٟ قــاْْٛٞ ٥ًٝػـا بهــ١ٜٔ، ١َبـس٥٠ٞ قــاْْٛٞ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٖــ١ض ن١غــ
َٝت ي١  َٝت ٜاض١َتٞ بسات، ٚ ٥ُٝتٝٓاع بها، ٠ٚ١٥ ب١ د١ضضي١ سٝػاب ١٥ب َٝهٞ تط بتٛاْ به١ٚت١ خ١ت١ض٠ى، ن١غ

َٟ    ١َٖٛٚ قاْْٛٞ عكٛبات َٝطاقٝـ ٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ٥ًٝػـا٥ٝـ بهـط ٞ زْٚٝا، ي١ قاْْٛٞ عكٛباتٞ ع
َٝطاقٞ ١َٚدٛز٠. َٝيَن، نْٛه١ ١ْق١ن١ ي١ قاْْٛٞ عكٛباتٞ ع َٝط٠ ١ٖض ١َؾعٛي١ن١ٟ ١٥َ  ي

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜػتإ خإ.  ؾ١ضَٛٚ نٛ
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َٜػتإ ستُس: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ.ب١ض

َٞ ١٥ْـساَٞ ث١ضيـ١َإ             َٝو غـ ٠ٚ١٥ باغٞ زاضغـتإ ٥ـ١نات باغـٞ ؾـ١خل ْانـات، ١٥َـ١ ٜـ١ى، ز٠ّٚٚ، ٖـ١ضنات
َٜتـ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، قػـ١ٟ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ بـ١ ١ْٖـس             َٟ ١ْخط َٞ خطا٠ٚتـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، ْـانط َٜهٞ نطزبـ َٝؿٓٝاض ث

َٟ، ١َ١٥ باغٞ زاضغتإ ١٥نات، باغٞ ؾ١خل ْانا.  ٠ٚض١ْطرل
َٜع ز.اضغ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-٬ٕ باٜعب١ض

َٝتـ١ ٖـ٪ٟ ظضاعـ١ت، غـٛٚتاْٞ َـاَيٞ           باؾ١ زاضغتإ ؾ١خل ١ْٝ؟ َٔ ي١ قا١ْْٛنـ١ ْـاظامن، بـ٫َ١ّ زاضغـتإ ْاب
َٜٓـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ تٛٚؾـٞ خ١تـ١ض ْـ١بٔ،        ٍَ ١٥طٛاظض َٜت٠ٚ١ غ١زإ َا َٜو ١٥ن١ٚ خ١َيو، داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ن١ ٥اطط

 ؾ١ضَٛٚ ناى ط٪ضإ.
َٜع ط٪ضإ ٥اظاز ستُ  س:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝػتا ْاظامن َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض   ز٠ن١ٜٔ؟ َِٝ ٚا١ٜ ٥ َٝؿٓٝاض٠ن١ خطا ز٠ْي٠ٚ١، ث  ١ٖضزٚٚ ث

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ن١غـجاْس١ْن١ٟ ْـ١زا    َٞ        َٔ ١ٖضن١ْس ز٠ْيٝؿِ ي١طـ١ َٞ ي١ط١َيٝـ١تٞ، نـ ، بـ٫َ١ّ ١ْتٝذ١نـ١ عـ١ٜين ؾـت١، نـ
َٝػـتا بؿـٝد١ٜت٠ٚ١         َٝتـ٠ٚ١، ٖـ١ضزٚٚنٞ ٜـ١ى ١٥صتاَـ١، ٜـ١عين ٥ َٓٝ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ سي َٞ ي١ط١ َٟ، ن زش١ٜتٞ، ٥ًٝػا بهط
َٝـو ٜـإ زٚٚ            َٟ، ت١قطٜبـ١ٕ ١ْتٝذ١نـ١ ٜـ١ى ؾـت١، ١٥طـ١ض ز٠ْي َٟ ٜـإ ٥ًٝػـا ْـ١نط ز٠ْط ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥ًٝػا بهط

 .ٛثاؽز٠ْط ؾ١ضم بهات،غ
 

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ناى اظيس ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.اظيس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ب١ ض ٥٠ٞ َٔ غ١ضصت١ن١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ يٝذاْٞ َٛؾت١ض٠ى ض ٥٠ٞ ١٥ْـساّ ث١ضي١َاْـ١ناْٝإ نـ٪ نطز٩تـ٠ٚ١ يـ١      
َٜٛٝ ػت١ ١ٖض ؾ١ق١ض١ٜ٠ى نـ١ زٚٚ نـ١ؽ ض ٥٠ٝـإ ي١غـ١ض     ناتٞ َْٛاق١ؾ١زا ١ْى ض ٥٠ٞ يٝص١ْنإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٝبـٝين ١٥نـ١ّ يـ١ ض اث٪ضت١نـ١ ٥ـ١ٚ ض ٥٠ٝاْـ١ٜإ             َٝتٝـإ، ٥ـ٠ٚ١ٟ َـٔ ت َٝٓاب َٜٝٛػت١ يٝذا١ْنإ بـ١ ض ٥٠ـٞ ٖ َٞ ث زاب
َٞ )تكــذلح        َٞ )تكــذلح ايًذٓـ١(، ْــاَي َٜين تــطٜـ، ت١ْاْـ١ت ض ٥٠ٝــسإ ي١غـ١ض َازز٠نــإ ٥ـ١َي َٝٓا٠ٚ يــ١ ظ٩ض ؾـٛ ْـ١ٖ
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َٟ،     ايًذــإ(، ٜــ١عين َٞ يٝص١ْٜــ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ض ٥٠ــٞ ٥ــ١ٚ ١٥ْــساّ ث١ضي١َاْاْــ١ بــا ٠ٚضطــرل  ١٥َــ١ ض اثــ٪ضتٞ غــ
َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ  .ن٪نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ض اث٪ضتا١ْ ٚ خبط

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى زيؿاز.

َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ثـ١ْا            ي١ ض اغيت زا ب١  َٞ نـطزٕ ٥ـ١تٛاْ َٞ بـ١د َٝٞ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين زاضغـتإ يـ١ ظ٩ض ٫َٚتـسا، ز٠غـت٫َ١تٞ دـ ث
َٞ ب٪ ٖاٚناضٟ نـطزٕ،   َٝو ب َٞ ٜإ ١ٖض ؾت َٝو ن١ ي١ٚ ْاٚن١ٜ١ٜ١ ن١ ٥اي١ٝتٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ ب َٜت١ب١ض ١ٖضن١غ ب١ض

َٞ ز٠غ َٞ، ١ٜعين ١٥تٛاْ َٞ نـطزٕ   ب٫َ١ّ ي١ ٖٝض ٜاغا١ٜى ١ْٝ ٖاٚناضٟ ١ْنطزْٞ عكٛب١ٟ ١ٖب َٞ بـ١د ت٫َ١تٞ د
َٜت١  َٞ نطزٕ ي١ٚ ْاٚن١ٜ١، ث٪يٝػٞ زاضغتإ، ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ث١ْا ب١ض َٞ ب١د ي١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ز٠غت٫َ١تٞ د
َٞ ب٪ ٥اطط نٛشا٠ٚ١ْ، ب٫َ١ّ ٥اطط نٛشا٠ٚ١ْ ٥ٝذبـاض   َٝطٟ طٛاغت٠ٚ١ٓ ب َٞ، ٥اَ َٝو، ٥ٝذل ٥ٝػٓإ ب ب١ض ١َٖٛٚ ن١غ

َٝ ًَ َِٝ ب َِٝ خ٪ؾ١ ث َٝو ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ١ْنطا٠ٚ، ث  ٔ ي١   قاْْٛ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى عُط
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٝو يـ١ّ سازٜػـ١ٜ١    ١َُٝ ١٥ط١ض ١٥ّ عكٛب١ٜ١ ي١ّ ٜاغا١ٜ باؽ ١ْن١ٜٔ، ب١ تاٜب١ت ١٥ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠، ١٥ط١ض ؾت ٥

َٜت٠ٚ١ ب٪ ١٥ّ قاْْٛٞ عاَـ١، قـاْْٛٞ عـاَٝـ قـاْْٛٞ عكٛباتـ١ نـ١       ض ٟٚٚ زا ٚ ٥ٝػاغ١ن١ ١ْنطا، ْا ناض ١٥ط١ض 
َٝطاقٞ َازز٠ٟ  َٝطاقٝـ، ي١ قاْْٛٞ عكٛباتٞ ع َٟ ي١ نٛضزغتإ ٚ ي١ ع َٞ ١٥نط َٞ ب١د َٝػتا د ٥371  ًَٞ ي١ ؾ١ق

َٝػتا بازلـإ نـطز، بـا ب٪تـإ خبَٜٛ    اغاث١  )ا٫َتٓاع عٔ  ١َُٝ ٥ ُٓـ٠ٚ١ بـ١   عكٛب١ن١ٟ ي١ّ عكٛب١ٜ١ ظٜاتط٠ ن١ ٥
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ي١َإ،  ًَٞ )ا٫ 371ي١ بابٞ َازز٠ٟ ٜاض١َتٞ ب١ض َٞ  1ؾ١قـ١ض٠ ) اغاث١  َتٓاع عٔ ي١ ؾ١ق ( ٥ـ١َي

)ٜعاقــب بــاذتبؼ َــس٠ ٫ تعٜــس عًــٞ غــت١ اؾــٗط ٚ بػطاَــ١ ٫تعٜــس عًــٞ عيػــري زٜٓــاضا اٚ باســسٟ ٖــاتري     
ٛظـ اٚ َهًـ غدَا١ عاَا١ كاتط    عرز عٔ تكدِٜ َع١ْٛ طًبٗا َايعكٛبتري نٌ َٔ اَتٓع اٚ تٛاْٞ بسٕٚ 

ايػسم اٚ نازث١ اخس٣  ٚ ٜعاقب بايعكٛبا١ ذاتٗاا َأ اَتٓاع اٚ تاٛا٢ْ بادٕٚ عارز عأ اغاثا١          عٓد سضٍٛ اؿسٜل اٚ 
َٝـسا نـطز٠ٚٚ،        ًَٗٛف يف نازث١ اٚ ف٢ٓ ع١ًٝ يف دسمي١    َُٝـ١ ت١خؿٝؿٝؿـُإ ت َٝٓـا٠ٚ، ٥ـ١ّ ١ْقـ١ ٥ ب١ ٥ٝت٬م ْاٟٚ ٖ

َٝت )ٖاٚناضٜؿُإ نطز٠ٚٚ، ٚ باغ ١ٜعين ١٥ط١ض  ٥اض٠ظٚٚ ١َْس بـٛٚ بـ١   بدٕٚ عرز   ٝؿُإ نطز٠ٚٚ ي١ ٥اخرل٠ن١زا ١٥َي
َٜع       َٝٓـا٠ٚ بـ١ض َٞ ي١ٚ عكٛب١ٜ١، ١َ١٥ يـ١ خ٪َاْـ٠ٚ١ ْـ١َإ ٖ َٞ ١َعؿٞ ١٥ب َٜهٞ ١ٖب َٞ، ١٥ط١ض ١ٖض عٛظض َٞ ب١َيي١ ١ٖب ب

 غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٝؿ١ٚا.ؾ١ضَٛ  ٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا ت َٜع ث  ؾٝل:ٛب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َـٔ ٜــ١ى ثطغــٝاض ٥اضاغـت١ٟ نــاى عُــط ز٠نــ١ّ ٠ٚنـٛ ْٛقتــ١ ْٝــعاّ، دــ١ْابٞ ظ٩ض ثـ١ْا ١٥باتــ١ بــ١ض قــاْْٛٞ     
َٝٓا، ١٥ٚ ن١غـ١ نـٛٚ يـ١ تطغـٞ ٥ـ١ٚ       َٞ ١٥ن١ّ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ غ١ضٟ ططت ٚ ز٠ْيٞ ٖ َٜهٞ ي عكٛبات، َٔ ثطغٝاض

َٞ ب١   ٜاغا١ٜى ت١عٜٛعٟ ٥ـ١ٚ  قا١ْْٛ غٛٚتا  ًَ َِٝ ب ٜإ طٝاْٞ ي١ز٠غت زا ٜإ ن١ّ ١٥ْساّ بٛٚ، ناى عُط با ث
 .ن١غ١ ١٥نات٠ٚ١؟ غٛثاؽ

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٖـ١ضنات ٥ـ١ّ       َٔ ت١عٜٛعٟ ١٥ٚ ن١غ١ ْان٠ٚ١َ١، قاْْٛٞ عكٛبات  َٝه١ ٫ ١ٜظاٍ ْـاؾٝع٠ يـ١ ٖـ١ض قاْْٛ

َٟ، ٜـإ     َٝو ت١قسِٜ به١ٕ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٥ًٝػـا بهـط ١َُٝ ي١ ث١ضي١َإ ٚ د١ْابتإ تٛاْٝتإ ١َؾطٚع قا١ْْٛ ١ْؾاظٟ ١َْا ٥
َٟ، ب٫َ١ّ ٫ ١ٜظاٍ ١٥ّ قا١ْْٛ ٚ عكٛب١ن١ف ْاؾٝع َٟ ١٥ٚنات١ف ١٥ّ عكٛب١ٜ١ ٥ًٝػا ١٥نط  ٠.ت١عسٌٜ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜهٞ تـط ز٠ْيـٞ ي١غـ١ض                َٝػـتا َْٛاق١ؾـ١ ١٥نـ١ٕ خـ٪ دـاض نان١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ز٠ْيـٞ ي١غـ١ض زضا٠ٚ، ن٪تـاٜٞ ٖـات٠ٚٛ، ٥

 ْاز٠ٚ١ٜٓ٠؟  
َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝري ض اغت١،  ًَ َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ططؾتُإ ي١ ٜاغان١ ١ْٝ، ٠ٚ١٥ٟ ناى عُط ز٠َيٞ باب قػ١َإ ي١غ١ض ١َبس١٥٠ن١ٜ١، ث

َٞ خطا٠ٚت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ قػ١ ي١غ١ض ١َبس١٥٠ن١ ١٥ن١ٜٔ،  َٝؿٓٝاض ١ٖب ١َُٝ ن١ ث ١َ١٥ عٛضؾ١ ٫ٟ ٥
َٜٝٛػــت١ ث١ضيــ١َإ ٜــإ يٝصْــ١    َُٝــ١ زٜؿــاع يــ١ ١َبس١٥٠نــ١ ١٥نــ١ٜٔ نــ١ ث ديــ١ يــ٠ٚ١ َٛؾــه١ًٟٝ تــط ْٝــ١، ٥

َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ َٝٔ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ١٥غاغـ١ بـا      ٖاٚب١ؾ١نإ ن١ ث ًَ بٝد١ْ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ٜإ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ بس٠ٕ ب
َٜت٠ٚ١.  ض ٠ؾع بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝهـ١ يـ١ َـ١باز٧ٜ ٚ غـ١ٚابيت            َٟ، ٥ـ٠ٚ١ ١ٜن َٝٔ ١َباز٧ٜ ٚ غـ١ٚابيت قـإْٛ ز٠ْيـٞ ي١غـ١ض ْـازض ناى ناضز٩ ١٥َي

 قإْٛ.
َٜع زَيؿاز سػري:  ب١ض

َٜع غ  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف بط ٩ غ١ض َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع د٬ٍ عًٞ:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٓعاقب بالصجً مدة التسٓد على شبع شيْات كل مً حاز أّ اظرتى بصْء الئة ىتاا  الااباة ٍّاْعلى     :28اغيـاز٠  

صاٍنة باتتكا  ارجرةمة امللة خالفًا ألحكاو ٍذا الكاىٌْ ّ ٓعاقب احلائس باحلبض بعرط عدو عله بأٌ ماحينلُ متحص
 اليت حتصلت ميَا تلك امليتْجات.

َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت١  28َازز٠ٟ  َٟ ب١ ب١ْس نطزٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١  :23ن١ ز٠ب َٝو      7غعا ١٥زض َٞ ١ٖضن١غـ ٍَ ظٜـاتط ْـ١ب غـا
َٝه١ٚا١ْٟ سٛن١ُناْٞ ب١ض ١َٝٝتٞ ث َٟ ٠ٚ١٥ ث َٝيرلا ٜإ نط ٜين ب١ ١َب١غيت خطاخ ن١ ١٥ظاْط ١َٖٞ زاضغتاْٞ ي

َٞ ي١ ١٥صتاّ زاْٞ ١٥ٚ تاٚا١ْ ن١ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖاْـ١ٟ    َٝو ب١ؾساض ١ْب َٟ ب١ ططتٔ ب١ ١َضد ١٥ّ ٜاغا١ٜ غعا ١٥زض
َٞ طرلا٠ٚ.  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪            ١ٜ8؟ ن نـ١ؽ ي١طـ١

 َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع د٬ٍ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 (:65املادة: )
ٓعاقب باحلبض مدة التكل على شية ّاحدة ّ بارامة التكل على ثالثة مالٓني دٓيات مع مصادتة ما ٓضبط معاُ   اّاًل:
 ( مً ٍذا الكاىٌْ.21ل مً خيالف احكاو املادة )ك

ٓعاقب باحلبض أّ بارامة قدتٍا الف دٓيات للعتلُ  الْاحدة ّتصادت العتلة كل مً أىات  أّ أدخال ظاتالت     ثاىًٔا:
 الغراض جتاتُٓ أّ غري مصتْفاة للضْابط ّفل احكاو ٍذا الكاىٌْ,

 ٍذا الكاىٌْ تعترب خمالفُ الحكامُ كل ما مل ٓذكر مً ارجرائه امليصْص اعالِ يف ثالجًا:
َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت١  29َازز٠ٟ   :24ن١ ز٠ب

َٞ يـ١        -1 ٍَ ٜـإ بـ١ غ١ضا١َٜـ١ى نـ١َذل ْـ١ب َٞ ي١ ١ٜى غـا َٟ ب١ َا١ٜ٠ٚى ن١َذل ١ْب ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض    3غعا ز٠زض
َٝهـ١ٚا          َٝو ث َٝـٞ طـرلا٠ٚ ١ٖضن١غـ ٍَ ز٠غـت ب١غـ١ض زاطـطتين ٥ـ٠ٚ١ٟ ث يـ١ّ   ١ْ17ٟ سٛنُـ١ناْٞ َـازز٠ٟ   ي١طـ١

 ٜاغا١ٜ.
َٟ ب١ ططتٔ ٜإ ب١ غ١ضا١ٜ١َى -2 ٍَ ز٠غـت ب١غـ١ض زاطـطتين        1111غعا ١٥زض َٝو ي١طـ١ زٜٓاض ب٪ ٖـ١ض ْـ١َاَ

َٝت ٚ   َُٜٓا١ٜٝنإ ْـ١ب َٝٞ ض  َٝت١ ْا٠ٚ٠ٚ ب٪ ١َب١غيت باظضطاْٞ ٜإ ب١ ث َٓٝ َٝت ٜإ بٗ َٓٝ َٝو ب١ض١َٖٞ بٗ ١ٖضن١غ
َٝٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا  ١ٜ.ب١ ث
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َٟ ب٪ سٛن١ُناْٞ.-3 َٝٞ زا١٥ْط َٝو ن١ باؽ ١ْنطا٠ٚ ي١ٚ تاٚاْا١ْٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١غ١ض ث  ١َٖٛٚ ؾت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝػتا َازز٠ٟ  ٍَ زا ْٝـ١؟      24ن١ بٛٚ ب١  ٥21 َٞ ي١نـ١ ٍَ زاٜـ١؟ نـ َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ١ٜ٠َٟٛٝ ن١ خٛ  11ب١ٚ ؾ
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض١ٜٓ  ٟ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.ن١ؽ ي١ط١

َٜع د٬ٍ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

كل مً تعى حْٔاىَا ، أّ اطلكُ يف غابات اإلقلٔه ، خالفًا ألحكااو ٍاذا الكااىٌْ ٓقعاقاب بااحلبض مادة التسٓاد            (:31املادة)
بكر ، ّ ععرة آالف دٓيات عاً كال تأط ماً املااعس      على ظَر ّبارامة ال تكل عً مخصة آالف دٓيات عً كل تأط غيه أّ

 ّاخلٔل ّالباال ّاحلنري ّغريٍا.                                                              
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:    ب١ض 

 ب١نٛضز١ٜن٣١.
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ )31َازز٠ ) َٝو25( ن١ ز٠ب َٝهـ١ٚا٣١ْ     (، ١ٖضن١غ َٜٓٝت ٜا ب١ضَي٬َبهات يـ١ زاضغـتا١ْنإ ب١ث ٍَ ب٠ٚ١ًض  ٥اش٠

َٝٓر ١ٖظاض زٜٓاض  َٝت ٚ ب١ غ١ضا٣١َ ث َٝو ظٜاتط ١ْب َٜت ب٪ َا١ٜ٠ٚى ي١ َاْي سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ غعا ١٥زض
َٝو ٜا ١٥غ َٜص ٚ ٢ٖ زٜه١. ب٪ ١ٖض غ١ض َاْيا١ٜى ٚ، ز٠ ١ٖظاض زٜٓاض ب٪ ١ٖض غ١ض بعْ  ح ٚ ط٣َٛ زض

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿ١ٚا.  ؾ١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٔ، ١٥طـ١ض              َٝؿـٓٝاظا١ْ نـ١ ز٠نـط َٜتـ٠ٚ١، َـٔ ْـاظامن، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ ث َٝؿـٓٝاظبٛٚ نـ١ ٥ًٝػـا بهط ١٥ٚ َازز١ٜ٠ف ث
َٜٔ ب٪نــ٢؟ ١٥طــ١ض ب١ٖ١ْــسٜـ ٠ٚضز٠طرلٜــٔ، س١قــ١ ب١ض اغــت٢ ١َغــ١ي١ٕ ض ٠نــا٣ٚ ٥ــ٠ٚ١    ب١ٖ١ْــس ٠ٚضْــ اطرل

َٜذي، غٛثاؽ،   بهط
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٠ٚآلَتإ.
َٜععُط عبسايطظئ ع٢ً:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝف ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥ٚ نات١ ٚابٛٚ ٠ٚ١٥ ي١ ناتٞ طؿتٛط٪ ٚا بط ٜاض ٚاب ٛٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض ٫ بدل٣َ، ٥

َٟ، ب١آلّ زٚاتط زٜـاض٠ يـ١ نـات٢ غـٝاغ١      ٍَ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ن١، ٖاٚض ا بٜٛٚٔ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚ١٥ ٫بدل ي١ط١
َٝؿـ١ٚا    ٍَ ض ١٥٠ن٣١ نـاى ث ١َُٝ ٖاٚض أٜ ي١ط١ َٞ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥ َٞ، ٜإ ٥ٝعاؾ١ نطاب َٞ برل نٛٚب بـ١ ٫بطزْـٞ   ١٥ب

 ١٥ٚ بط ط١ٜ١، غٛثاؽ، 
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ْٝـ١؟ ٜـ١ى نـ١ؽ      َٞ ي١طـ١ َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ن ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط َٞ ي١ط١ ن

ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ٥ًٝػا نطا،   ي١ط١
َٜع د٬ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  : 25  ٜضبح املاد٠ )31املاد٠ )

 االسهاّ اـتاَٝ٘                                      

 )ع٢ً ايٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ 
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 نٛضز١ٜن٣١،ب١
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ )31َازز٣٠ )   :(25( ن١ ز٠ب

 سٛن١ُ ن٪تا١ٜٝنإ                                 

َٜٝٛػت ز٠ضبهات ب٪ َُٜٓاٜٞ ث َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض ٠ٚظٜط ض َٝهطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.   ث َٝب١د  ٥اغإ د
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع   ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غٓس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. ٍَ زا١ٜ؟ ن٢َ ي١ط١  ن٢َ ي١ط١
َٜع د٬ٍ ع٢ً عبساي١ً:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
يف إقًااِٝ  1955  يطاات١ 75   )ٜٛقااـ ايعُااٌ بكااإْٛ ايػابااات ايعساقااٞ زقااِ ) 26  ٜضاابح املاااد٠ )32املاااد٠ )

 ايعسام  _دضتإ نٛز
 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١،

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــازز٠ ) ــ١ ) 32َ َٝت ــ١ ز٠ب ــاض٠ )     26( ن ــٞ شَ َٝطاق ــتا٢ْ ع ــا٣ زاضغ ــاضنطزٕ بــ١ ٜاغ ( 1955(٣ غــاَي٢ )75( )ن
٢َُٜ نٛضزغتإ َٝٓط٣َ ي١ ١ٖض َٝطام(._٠ٚ١٥غت  ع

َٜع اٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(.ب  ١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو،  ن١ ناض ْانط٣َ بـ١ ٖـٝض ز٠م    َٟ ب١ ز٠ق َٟ، بي٪ض  َٜو ١ٖبٛٚ ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٫ بدل َٝؿٓٝاض ٠َٛٝ ث ب١ ١َٖإ ؾ
ٍَ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا، َٞ ي١ط١ َٝه١ٚا١ْ ب  ٚ بط ط١ٜ١ى ن١ ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس.

َٜعز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً)٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ز٠ضنـ٠ٚٛ نـات٢ خـ٪٣، ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٥ًٝػـا              َٝو ت١عًُٝات ١ٜ١ٖ، نـ١ بـ١ ث زٜاض٠ ن٪١ََي
ٍَ ٥ًٝػـا ز٠نـط      ٢َٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٕٛٚ، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ٣َٚٛ١ ي١طـ١ َٜت، ١٥ّ ت١عًُٝاتا٣١ْ ن١ ب١ ث َٞ  بهط َٜٔ، ز٠بـ

َٝهـ١ٚا١ْ        َٝٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ضنـ١ْٚٛ، َـازاّ ث َٟ ن١ بـ١ث ١َُٝ ٥ٝػتػٓا١ٜى به١ٜٔ، ناض ب١ٚ ت١عًُٝاتا١ْ ز٠نط ٥
َٝؿـ١ بـ٪ ٖـ١ّ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ ظضاعـ١ٚ بـ٪              ٍَ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغـا١ٜزا، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ض ٠ْيـ١ ١٥َـ١ ن َٞ ي١ط١ ١ْب

 ٖاٚٚآلتٝاْٝـ زضٚغت بهات، غٛثاؽ، 
َٜع ز. اضغ٬ٕ ب  اٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف
َٜعز. ض ٩شإ عبسايكازض اظيس زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه١ٚا٣١ْ سٛن١ُنا٢ْ ٥ـ١ّ   َٜو ْانط٣َ ث َٝو ٜإ بط ٜاض َٝو ب٣٠ٚ١ ن١ٚا ناض ب١ٖٝض ز٠ق غ١باض٠ت ب١ ب٢ْٚٛ ز٠ق

ٍَ ض اططتين ناضنطزٕ ب١ ٜاغـا١ٜ  َٞ ز٠نـط٣َ، ٥ـ٠ٚ١ زٚٚ ؾـت٢          ٜاغا١ٜ بٔ، ي١ط١ َٝػـتا نـاض٣ ثـ َٝطاقـٞ نـ١ تـا ٥ ن٢ ع
  ،َٞ َٝو ٖـ١ب َٞ، ٚاتا ناضنطزٕ ب١ٚ ٜاغا١ٜ ض ا١ْطرل٣َ ز٠ق دٝاٚاظ٠، ي١ب١ض نٞ؟ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ٚ ز٠ق١ ١ْب
      ٢َُٜ ــ١ض ــ١ ٖ ــا، ٥ــ٠ٚ١ ي ــ١ْس٣ ز٠ن ــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ ث١غ ــتا ث١ضي َٝػ ــا٣١ٜ ٥ َٝهــ١ٚا٣١ْ سٛنُــ١نا٢ْ ٥ــ١ّ ٜاغ ث

َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ نـ١  نٛضزغتإ نا َٜع ز. اظيس، ض  َٝب١ٝٓٝن٣١ ب١ض  َٞ ز٠نط٣َ، باب١ت١نإ دٝاٚاظ٠، غ١باض٠ت ب١ ت ض٣ ث
َٝطاق١ٝن٣١ غـاَيٞ   َٝهطز٢ْ ٜاغا ع َٝب١د َٝطاقـ٢ شَـاض٠        1955ي١ ب٪ ٥اغاْهاض٣ د ز٠ضنـ٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٜاغـاٟ ع

َٝسا١ٜ، ٚاتا ن١ ٜاغا١ٜن١ٜإ ١َٖي٠ٛؾاْس2119( غاَيٞ 31) َُٜٓاٜٝا٣١ْ ، ١٥ٚ بط ط٣١ٜ١ ت ٩ت٠ٚ١ ٚ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ض 
َٝه٢ نـ١ َثهـ١ٚا٣١ْ سٛنُـ١نا٢ْ      َٞ ز٠ن١ٕ، ب١ؾـ َٝهطز٢ْ ٜاغان١ ز٠ضن٠ٚٛ ١٥ٚإ ناض٣ ث َٝب١د ب٪ ٥اغاْهاض٣ د
َٜعإ تـ١ْٗا       َُٝـ١ بـ١ض  َٝسا١ٜ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٜاغـان١ٜإ ١َٖي٠ٛؾـاْس٩ت٠ٚ١، ٥ َٝطاق٣١ٝ ت َٞ، ١٥ٚ ز٠ق١ ي١ ع ٜاغا ١ْب

َُٜٓاٜٝا٣١ْ ن١ ب٪ ناضنطزٕ ب١ٚ ٜاغا١ٜ ي١ ١ٖ ٢َُٜ نٛضزغتإ ض از٠ططٜٔ، زٚٚ باب١ت ٚ بط ط٣١ دٝاٚاظ٠، ١٥ٚ ض  ض
َُٝـ١ نـ١ ٜاغـاٟ       َٞ ْانـ١ٜٔ، ٥ َٝبـ١د َُٜٓا١ٜٝناْٝـ د َٞ ١ْن١ٜٔ، ض  َٝب١د ١َُٝ ن١ ٜاغان١ د ٥اغاْهاض٣ ٜاغان١ ز٠ضن٠ٚٛ، ٥

٢َُٜ نٛضزغتإ ث١غ١ْسنطز، ز٠غ١يََََََََََََََََات ب١ ٠ٚظٜـط ز  ضاٜـ١ يـ١ٚ َازز٠ٜـ٣١ نـ١ ز٠ْيُـإ بـ٪ زا، َـازز٠ نـ١         خ٪َإ ي١ ١ٖض
َُٜٓاٜٝـ١      25ب٠ٚٛ، ) َٜٝٛػـتُإ بـ١ ض  َُٝـ١ ث َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ب٪ٜـ١ ٥ َٝب١د َٜٝٛػت ز٠ضنا ب٪ ٥اغاْهاض٣ د َُٜٓاٜٞ ث (، ض 

َٝهطز٢ْ ٜاغاٟ شَاض٠ ) َٝب١د َٝطاق١ٝن١ ١ْٝ ن١ نات٢ خ٪٣ ز٠ضن٠ٚٛ، ب٪ ٥اغاْهاض٣ د   ، غٛثاؽ،1955(٣ غاَيٞ 75ع
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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ٍَ زا      ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ ناتـ٠ٚ١، نـ٢َ ي١طـ١ زٚاٟ ١٥ٚ ْٛقت١ ْٝعاّ ٚ ت١ٚظحياتا٣١ْ ن١ زضإ،  ن٢َ ي١ط١
ٍَ زا ١ْٝ، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.  ١ْٝ؟ ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ ي١ط١

َٜع د٬ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 

 أعتبازًا َٔ تأزٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ .    ٜٓؿر ٖرا ايكا27ْٕٛ  ٜضبح املاد٠ )33املاد٠)
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١.
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ًَاٚنطز٣٠ٚ١ْ ي١  َٜت.١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ض٩ش٣ ب َٝس٠نط  ض٩شْا٣١َ ؾ١ض٢َ)٠ٚقاٜع٢ نٛضزغتإ( ناض٣ ث

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٣ٛ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ ٖ٪١ٜنا٢ْ ز٠ضنٕٛٚ، ـ             ٍَ زا١ٜ؟ ن٢َ ي١ط١  ن٢َ ي١ط١

َٜع د٬ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.                                   ب١ض 

 ا ضباب املٛدب١ ا   ـ                                              
ايكٛاْني ايٓاؾار٠ يف إقًاِٝ نٛزدضاتإ بػاإٔ ايػاباات أصابشت التاتال٥ِ ٚ َتطًباات محاٜا١ ايػاباات  ٚ يػاسض            

٤ ٚاملطاا١ُٖ يف ؼطاني ايب٦ٝا١  ٚ    تٓعِٝ إداز٠ ٚ محا١ٜ ٚ صاٝا١ْ ؼطاني ايػاباات  ٚ شٜااد٠ املطااسات اـغاسا      
تٛؾري َٓاطل ضٝاس١ٝ ٚ تسؾ١ٝٗٝ اييت أصابشت يف ايٛقات اؿاعاس َأ عاسٚزٜات اؿٝاا٠. ٚ ملٛانبا١ ايعاسٚف         
ايسا١ٖٓ ٚ ايطٝاض١ ايػابات١ٝ ايت٢ جيب إٔ تتبع يف محا١ٜ ايػاباات بإعتبازٖاا ثاس٠ٚ قَٛٝا١ ٚ ٚطٓٝا١ ٚاؿؿااظ       

 بكا٤ ع٢ً اصٛهلا ايٛزاث١ٝ يف نٛزدضتإ  ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ.ع٢ً ا صٓاف ايطبٝع١ٝ املال١ُ٥ ٚاإل
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١نٛضز١ٜن٣١.
 

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ   .ب١ض 

 ـ ٖ٪١ٜنا٢ْ ز٠ضنٕٛٚ ـ                                           
ــ١ضَٜ    ــاٜا٣١ْ يــ١ ٖ ــ١ٚ ٜاغ ــت٢ٓ       ٥ ــت١ٝنا٢ْ ثاضاغ َٜٝٛػ ٍَ ث ــ١ ــ١ زاضغــتا١ْنإ ي١ط ــ١باض٠ت ب ــ١ضناضٕ غ ــتاْسا ب ٢ُ نٛضزغ

َٜعطـاض٣ ٚ نـانهطز٢ْ زاضغـتا١ْنإ ٚ           َٜهدػـت٢ٓ ٥ٝـساض٣ ٚ ثاضاغـذي ٚ ثاض َٝٔ ٚ، بـ١ ١َب١غـت٢ ض زاضغتا١ْناْسا ْـاطٛصت
َٜ َٝٓا٢ْ ؾٛ ٢ٓ ط١ؾـتٝاضٜٞ ٚ ضابـٛاضزٕ،   ظٜاز نطز٢ْ ضٚٚب١ض٣ غ١ٚظاٜٞ ٚ ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ نانهطز٢ْ شٜٓي١ٚ ب١ز٠غتٗ

َٜٝٛػـت١    ٍَ باضٚز٩ر ٚ غٝاغ١ت٢ زاضغتإ، نـ١ ث َٜٝٛػت١ٝناْٞ شٜإ ٚ، ب٪ خ٪ طٛصتاْسٕ ي١ط١ َٝػتازا ب٪ت١ ث ن١ ي١ نات٢ ٥
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َٜعطـاض٣ ي١غـ١ض دـ٪ض٠ غطٚؾـت١ٝٝ        ث١ٜط ٠ٚ بهط٣َ ب٪ ثاضاغت٢ٓ زاضغتا١ْنإ ٠ٚنٛ غاَاْٞ ١ْتـ٠ٚ١ٜٞ ٚ ْٝؿـتُٝا٢ْ ثاض
ٍَ شٜ َٜٓسضا.طٛصتا٠ٚنا٢ْ ي١ط١ ١َُٝ ٚ َا٣٠ٚ١ْ بٓه١ٓٝ ب٪ َا١ٜ٠ٚناْٝإ ي١ نٛضزغتاْسا، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنٛ  ٓي٣١ ٥

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿ١ٚا.  ؾ١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.                                   ب١ض 

٣َٛٝ ٚ ظٜٓس٠ٚ٠ض٣ ب١نـاٚ ْـ١بٝٓطاٚ ٚ غطٚؾـت٢ ٚ     ي١ ْا٠ٚض٩ن٢ ٜاغان١ ظ٩ض باؽ ي١ طٝا١ًْب١ضإ ٚ باَيٓس٣٠ ن
َٜٝٛػـت٢ ز٠ضنـْٛٚٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ١زٚٚضٚ ْعٜـو باغـ٢ ْـ١نطز، ب٪ٜـ١           ْا غطٚؾت٢ نطا، ب١آلّ ي١ ٖ٪١ٜنا٢ْ ث

َٞ باَيٓس٠ٚ ظٜٓس٠ٚ٠ضٜـ خب١ْ١ ْا٠ٚ٠ٚ، نْٛه١ ي١ ْاٚ َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ١ٜع٢ٓ ب١ ض غت١ٜ١نٝـ ب ٠ض ٩ن٢ ٜاغـان١  ث
َٜص٣ بازلإ نطز٠ٚٚ،   ب١ زض

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

َٜع د٬ٍ عًٞ عبسار:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ   .ب١ض 

َٝـط٠     غٝاغـ١تٞ غابـات    )ٚ ملٛانبا١ ايعاسٚف ايسآٖا١ ٚايطٝاضا١ ايػاباتٝا١      َٔ ت٥١ٝسٟ ؾهط٠ن١ ز٠نـ١ّ، بـ١آلّ ي
١ ن١ زٜاضضيإ نطز٠ٚٚ، ي١ ب١َٓاٟ ٜاغانإ، ي١ ت١عطٜؿ١نإ، غٝاغ١ت٢ غابات٢ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ     ٠ٚ١٥ٜ

 ز٠ضنطا٠ٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٖ٪١ٜنا٢ْ ز٠ضنْٛٚٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ن٢َ ي١ط١
ٍَ زا ْٝـ١؟ سـ١ٚت      ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٝهط اٜٞ ن٢َ ي١ط١ َٝػتا ٜاغان١ ب١ ت ث١غ١ْسنطا، ٥
َٝس٠نـ١ٜٔ َا٠ٜٚـ١ن٢ ظ٩ض َْٛاق١ؾـ١تإ     ٍَ زا ١ْٝ ب١ظ٩ض٣١ٜ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ز٠غت خ٪ؾٝتإ ي ن١ؽ ي١ط١

     ٚ َٝس٣ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ زاضغـتإ نـ١ غـ١ض َٝهـ١ يـ١    نطز، ٬ٖٝى بٕٛٚ، َاْسٚبٕٛٚ، ٥َٛ َٝه٢ ْٝؿـتُا١ْٝ، ٚ، ١ٜن ٠ت
َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغـا١ٜ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١     َٝب١د َٝس ز٠ن١ٜٔ ١َٖٛٚ ١ٜ٫نُإ ب٪ د َٝو، ٥َٛ زضي١ْ١ دٛا١ْنا٢ْ ١ٖض ٚآلت
َٜعٜٔ، غٛثاغــٞ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٜـ ز٠نــ١ٜٔ نـ١ ٥ـ١ٚ َا٠ٜٚــ١ ي١طـ١َيُإ بـٛٚ، ب١ؾــساض٣          زاضغـتا١ْناصيإ بجـاض

َٝػت  ا بعاْري زٚا قػ١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط   قػ١ٜ١ن٢ ١ٜ١ٖ؟ با بؿ١ض٣ََٛ،نطزٜٔ ب٪ ز٠ضنطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ٥
َٜعز. غرلٚإ بابإ/ ٠ٚظٜط٣ نؿتٛناٍ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ٥اٚ،  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.                                   ب١ض 
ٝـ         إ نـطز، بـ١   ظ٩ض غٛثاغ٢ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ غـ٢َ يٝص١ْٜـ٣١ ث١ضيـ١َإ نـ١ٚا ٖاٚناضضياْ

٠َٛٝ خٛؾهإ ٚ بطاٜاْٞ ث١ضي١َاْتاض٣ نٛضزغتإ، ن١ٚا ب١ض اغت٢ قا١ْْٚٛن١ٜإ ظ٩ض ز٠َٚي١َ١ْس نطز،  ١َٖإ ؾ
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ١ًت١ن١َإ ز٠ن١ٜٔ، د١ْابٞ ٠ٚظٜـط دـ١ْابت ٥ـاظاز٣ غٛثاغـت    ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى ٚ ثرل٩ظ باٜٞ ي١ ًَٝ غٛثاؽ ب٪
َُٝـ١ ز٠نـ١ٓٝ غـ١ض بط طـ٣١ تـط، غـ١ض بط طـ٣١ ز٠ّٚٚ، ؾـ١ضَٕٛٚ           َٝػـتا ٥ ز٠ن١ٜٔ، ز٠تٛا٢ْ ب٪ خ٪ت ٥اظاز بٞ، ٥
َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا ٚ قٓسٚق٢  َٝط ث١صت١ ٚ ز٠ْيسإ ي١ غ١ضث ٍَ ٥اظازٕ، ١٥ٜٚـ ١ْخ٪ؾ٢ ؾ ٠َٛٝف يٝص٣١ْ نؿتٛنا ٥

َٝـ        َٝط ث١صتـ١ٚ ١ْخ٪ؾـ٢ قـٛضؽ، يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ي ط٠ٕ، يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـت٢   ٖاٚناضٜهطز٢ْ ١ْخ٪ؾ١نا٢ْ ؾـ
 ؾ١ضَٕٛٚ، ؾ١ضَٛٚ ناى طٛضإ، 

َٜع طٛضإ ٥اظاز ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

  َِٝ خٛز٣ ض اث٪ضت١ن١ ب١ غٝابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ْٛٚغطا١ٜ، ز٠ْيساْٝـ ب١ غٝابٞ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ثـ
 ٚا١ٜ خ١ي١ٍ ي١ ٜاغان١ زضٚغت ز٠نات، 

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع ازل  اعٌٝ/غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ١٥ٚ ط١ضز٢ْ٠ ٥اظازنطزٜٚٚٔ، ؾ١ضَٕٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

َٜع ٖاٚض اظ ؾٝذ اظيس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

 باب١ت/ ض اث٪ضتٞ ٖاٚب١ف
ــ١ضٚاض٣   ــ٠ٚ١ ٚ بــ١     2/11/2112يــ١ ب ــت٢ ٚ شٜٓيــ١ ٚ يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ن٪بْٛٚ ٖــ١ضزٚٚ يٝصْــ٣١ ت١ْسضٚغ

ت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ب١ ١َب١غت٢ ٥اَـاز٠نطز٢ْ ض اثـ٪ضتٞ ٖاٚبـ١ف، يـ١     غ١ضث١ضؾت٢ ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜ
ــاف          ــ١ ث ــ١نإ، ي ــ١ٝ قٛضغ ــ١ ٚ ١ْخ٪ؾ َٝط ث١صت ــ ــبٛا٢ْ ؾ ــ٪ تٛٚؾ ــ١ى ب ــٓسٚقٞ ن٪َ ــاٟ ق ــط ٩ش٠ ٜاغ ــاض٣٠ ث ب

َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ١٥ْساَإ، ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ّ خاَيا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠:   َٝؿٓٝاض ٚ ت  طؿتٛط٪نطزٕ ٚ ب١ ١ْٖس ٠ٚضططت٢ٓ ث
 ب١ ْا٣ٚ ٜاغان١ زٚٚ ض ا ١ٜ١ٖ، .غ١باض٠ت 1

َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾـ١ٝ   َٝت٠ٚ١ ٚاتا قٓسٚق٢ ٖاٚناضٜهطز٢ْ تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ َٓٝ ع. ض اٟ ١ٜن١ّ ْا٠ٚن٣١ ٠ٚى خ٪٣ سي
 قٛضغ١نإ،  

ــ٣١        َٝطث١صت١، ظ٩ضٜٓ ــ ــبٛا٢ْ ؾ ــ٪ تٛٚؾ ــ١ى ب ــٓسٚق٢ ن٪َ ــت ق َٝ ١ٜ٠َٛٝ ب ــ ــ١ّ ؾ ــان١ ب ــا٣ٚ ٜاغ ب. ض اٟ ز٠ّٚٚ ْ
 ٍَ  ض اٟ ١ٜن١َٔ.١٥ْساَا٢ْ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١

َٜت ب١ْا٣ٚ قٓسٚق٢ ن٪َـ١ى بـ٪ تٛٚؾـبٛا٢ْ    2 َٝو ز َٝو ث َٜت٠ٚ١ قٓسٚق َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط .َازز٣٠ ١ٜن١ّ ب١ّ ؾ
َٝط ٜـــ٠ٚ١   َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾـــ١ٝ قٛضغـــ١نإ، خـــا٢ْ٠ٚ ن١غـــا١ٜت٢ ١َع١ٜٓٚـــ١ ٚ يـــ١ ض ٣ٚٚ زاضاٜـــٞ ٚ ناضط ؾـــ

َٜت٠ٚ١، َٝت ٚ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ز٠ب١غذل  غ١ضب١خ٪ ز٠ب
َٜتـ٠ٚ١،        . 3  َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ض اٟ ظ٩ض٣١ٜٓ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْنـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ َازز٠نـ١ بـ١ّ ؾـ

ٍَ ١ٜ٫ْـــ١   َٝٓا٢ْ ١٥َاْـــ٣١ خٛاض٠ٚ٠ٜـــ١: قـــٓسٚم بـــ١ ١َٖاٖـــ١ْي٢ ي١طـــ١ َـــازز٣٠ ز٠ّٚٚ، ٥اَـــاصت٢ قـــٓسٚم بـــ١زٜٗ
َٜيا٣ ناض٠غ١ َٜهاض٠نا٢ْ خـ٪ ثاضاغـت٢ٓ ٖاٚٚآلتٝـا٢ْ    ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ناض ز٠نات ب٪ زابٝٓهطز٢ْ باؾذلٜٔ ض  ض نطزٕ ٚ ض 

َٜٝٛػتٝإ بـ١ ثؿـتيرل١ٜن٢ نـط  ١ٖٜـ١،      َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ قٛضغ١ناْٝإ ١ٜ١ٖ، ن١ ث نٛضزغتإ، ١٥ٚا٣١ْ ساَي١ت٢ ؾ
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َٝط٣ ثعٜؿـه٢ يـ١ بٓهـ٣١ ثػـج٪ض ، بـ٪ ناض٠غـ١ضنطزٕ يـ١             َٝساٜٚػـت٢ ناض٠غـ١ض٣ زاٚ ٚ ز٠ضَـإ ٚ ٥ـاَ ب٪ زابٝٓهطز٢ْ ث
َِٜ،  ْا٠ٚ٠ٚٚ ز  ٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض

٠َٟٛٝ خـٛاض٠ٚ٠: َـازز٣٠   4 ١َّٝٝ ٚ ؾ١ؾ١ّ زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓن١ ب١ّ ؾ َٝهسا٢ْ َازز٣٠ غ ٍَ ي .يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١
١َّٝٝ: قٓسٚم ١٥ٚ ١٥ضنا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ي١ ١٥غت٪ ز٠طط٣َ،   غ

َٝؿدػـتين بٓهـ١نا٢ْ تاٜبـ١ت ب١ناض٠غـ١ضنطز٢ْ       1 . ٖاٚناضٜهطز٢ْ ٢ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض يـ١ زضٚغـتهطزٕ ٚ ث
َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝ قٛضغ١نإ،   تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ

َٜط٣٠ ٜاغــا نــاض           2 َٝٓاْٝإ بــ١ طــٛ َٜيت نــطزٕ ٚ ثاضاغــتين غــاَا٢ْ طٛاغــذل٠ٚ٠ٚ ١ْطٛاغــذلا٠ٚ ٚ، بــ١ناضٖ . خا٠ْٚــساض
َٝهطا٠ٚنإ،    ث

ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ، بـ٪ زابٝٓهطزْـ٢ ناض٠غـ١ضٟ ثعٜؿـه٢ طٛصتـاٚ يـ١       3 َٜب١غت ي١ط١ . ١٥صتاَسا٢ْ طط
 ثعٜؿه٢ ٚ نازٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن٪َجاْٝاٟ ْٝؿتُٝا٢ْ ٚ بٝا٢ْ، غ١ْت١ض٣ 

َٜٝٛػت يـ١ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ، بـ٪ بـ١زٟ      4 َٝٓا٢ْ زاتاٚ ٥اَاض٣ ث َٜص٠ٚ١ٜٓٚ ب١ ز٠غت ٖ . ١٥صتاَسا٢ْ تٛ
َٝٓا٢ْ ٥اَاصت١نا٢ْ قٓسٚق١ن١. ٖ 

 ١ٜت٢ ٜإ ٢ٖ خ٪١ٜت٢، . قٓسٚم َاؼي ث١ْا بطز١ْ ب١ض زازطا٣ ١ٜ١ٖ، ي١ٚ ١٥ضى ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض5
٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚباض٠نا٢ْ قٓسٚم،6 َٜه٢ ْاٚخ٪ ب٪ ب١ض  .زاْا٢ْ ث١ٜط ٠ٚ
َٝط٠ٟ ن٪تاٜٞ غاَيا٣١ْ قٓسٚم،7 َٝٓطاٚ ٚ شَ  . زاْا٢ْ ثط ٩ش٠ بٛزد٣١ خ١ًَ
٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ قٓسٚم ٚ غٝػت٢َ١ زاضاٜـٞ  8  َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ض اث٪ضتٞ خٛزي، غ١باض٠ت ب١ ن٪١ْٝت٢ ب١ض . ث

 قٓسٚم،
ــاْهطز٢ْ غــــٛٚز١َْسبٛٚإ يــــ١        . 9  ــ٪ ز٠غــــت ْٝؿــ َٜٝٛػــــت بــ ــ١ناْٞ ث ٠َٛٝض٠نــــاْٞ ٚ ١َضدــ ــا٢ْ ث زاْــ

 خع١َتيٛظاض١ٜنا٢ْ قٓسٚم،
َٝٓإ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚٚم.11 َٝسا٢ْ ٠ٚب١ضٖ  . زاْا٢ْ ث٢ْ٬ٝ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٚ ط١ؾ١ث

َٜيا٣ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١ غٓسٚٚم ي١غـ١ض٣ ز٠ض ٚات  ، بط ٜـاضزا٢ْ ٥ـ١ٚ ث٬ْاْـ٣١    ٜاظز٠ّ: زٜاضٜهطز٢ْ ١ْخؿ١ ض 
َٝسا ن٪ْذل ٩ٍ ز٠نات. ٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ ت  ن١ ب١ض 

َٝــت ٚ     ٍَ ز٠ب َٜــت، َا٠ٚنــ٣١ نــٛاض غــا َٝٛإ ١٥ْــساَا٢ْ ١٥صتَٛــ١ٕ بــ١ ١َٖيبــصاضزٕ زاز٠ْط ز٠ّٚٚ: غــ١ض٩ى يــ١ْ
َٜت٠ٚ١. َٜت ب٪ ١ٜنذاض ٣َْٛ بهط  ز٠نط

 َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ
ــ١نذاض ن٪ز٠بَٝ    ــاْي٢َ ٜ ــ١ّ َ ــ٢ ن ــ١ٕ ٫ْ ــ١ّ: ١٥صتَٛ ــ١ض٩ن٢     ١ٜن ــت٢ غ َٝؿ ــ١ باْيٗ ــت ب َٜٝٛػ ــ١نات٢ ث ــ٠ٚ١ ٚ ي ت

 ١٥صت١َٕٛ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ ١٥صتاّ ز٠زات.
َٜـت بط ٜـاضٜـ بـ١ ز٠ْيـ٢          ز٠ّٚٚ: ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥صت١َٕٛ ب١ ٥اَاز٠ بـ٢ْٚٛ ظ٩ضٜٓـ٣١ ١٥ْـساَإ ٥ـ١صتاّ ز٠زض

َٜ َٜه٢ تاٜب١ت ز٠ْٛٚغط َٝت ٚ طؿتٛط٪ ٚ بط ٜاض٠نا٢ْ ١٥صت١َٕٛ ي١ ت٪َاض  ت٠ٚ١.ظ٩ض٣١ٜٓ ٥اَاز٠بٛٚإ ز٠ب
٠َٜٛبطزٕ ض اث٪ضت١ خٛي١ٝنا٢ْ خ٪٣ ي١باض٣٠ نـا٫ن١ٝنا٢ْ غـٓسٚٚم ز٠خاتـ١ بـ١ضز٠ّ      ١َّٝٝ: ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض  غ

 ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.
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نٛاض٠ّ: ٠ٚظٜط ب١زٚازان٢ْٚٛ غٓسٚٚق٢ ي١غ١ض٠ ن١ ٖـ١تا نـ١ْس ثاب١ْـس٣ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ١ٜ طـ١ض        
ٍَ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زا ١ٜ١ٖ، ٜإ غٓسٚٚم ب٪٣ ز٠ضن١ٚت ٖاٚزش١ٜى ي١ ناضٚ بط ٜاض٠نا٢ْ غٓسٚٚ م ي١ط١

َٜت، ١٥طـ١ض   َٞ ١ْنطز٠ٚٚ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض٠ٚ١٥ تا١ْ بيط َٝب١د ١ٜ٠َٛٝن٢ ب١تٛاْا ٚ ناضٜي١ض د ٥اَاصت١نا٢ْ ب١ؾ
 ١٥7صت١َٕٛ غٛٚض بٛٚ ي١غ١ض ض ا٣ خ٪٣ ٠ٚظٜط باب١ت١ن١ ب١ضظز٠نات٠ٚ١ ب٪ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ يـ١ َـا٣٠ٚ     

َٜت ي١ َا٣٠ٚ ض٩شزا ي١ ب١ضٚاض َٜٝٛػت ٠ٚضبيط َٝت ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ بط ٜاض٣ ث  ض٩شزا. ٣15 تا١ْن١، ز٠ب
٢ًَ ثط٩ش٠نــ١ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ض اٟ ٚاٜــ١ َــازز٣٠ ْ٪ٜــ١ّ ٚ   س١ؾتــ١ّ: غــ١باض٠ت بــ١ َــازز٣٠ ْ٪ٜــ١ّ يــ١ ١٥قــ

َٜت٠ٚ١. َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َٝت ب١ ظصترل٣٠ َازز٣٠ س١ٚت١ّ ٚ ب١ٚ ؾ َٜت ٚ ز٠ب َٝو بسض َٝعز٠ّ ي  غ
 زز٣٠ س١ٚت١ّ َا

َٜت ي١ ٢ْ١ٜ٫ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطاْـ٠ٚ١ ٚ   َٝت ن١ زاز١َ٠ظض َٝهاض٣ ز٠ب َٞ ب١د َٜه٢ د ٠َٜٛب١ض ١ٜن١ّ: غٓسٚٚم ب١ض 
َٜٔ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ٚ باض٠طان١ؾـ٢   َٜو ٜاضٜس٠ز٠ض٣ ز٠بٔ ن١ ت١ْػٝب ز٠نط ن١ْس ؾ١ضَاْب١ض

َٝت . َِٜ ز٠ب َٝطٟ ثاٜت١خت٢ ١ٖض  ي١ ١ٖٚي
َٝت ، ت١ْػـٝب ٤ ٫زاْـٞ يـ١ ناض٠نـ١ٟ بـ١بط ٜاضٟ ظ٩ضٜٓـ١ٟ       ز٠ّٚٚ: غٓسٚٚ َٝهاضٟ ز٠ب َٝب١د َٜهٞ د ٠َٜٛب١ض م ب١ض 

َٝت.  ٠َٜٛبطزْٞ غٓسٚٚق١ن١ ز٠ب  ١٥ْساَاْٞ ١٥صت١َْٛٞ ب١ض 
َٜت٠ٚ١: َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ َازز٠ن١ ب١ّ ؾ َٝٓذ١ّ: غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ، يٝص١ْ ي١ط١  ث

َٜت:غ١ضنا٠ٚنا٢ْ  َازز٣٠ نٛاض٠ّ: َٝو ز  زاٖات٢ غٓسٚٚم ي١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث
.َِٜ ٢َُٜ نٛضزغتإ غا١ْ٫َ ت١ضخا٢ْ ز٠نات ي١ بٛزد٣١ طؿت٢ ١ٖض  ١ٜن١ّ:١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض

َٝو ي١ زاٖاتٞ غٓسٚٚق١ن١ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ زابري ز٠نطآ.  ز٠ّٚٚ: ب١ؾ
ّ١َٝٝ َٜص٣٠ ) :غ ْـ  5زاْا٢ْ ض َٜٓـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ؾـت ٚ َـ١ى ٚ ب١ض١َٖـ١ ظٜـإ         %( ي١ٚ باز ٚ ض زلٛتا ٣١ نـ١ ز٠خط

َٜـت     ب١خؿ١نإ ن١ ظ٠ض١َْسٕ ب٪ ت١ْسضٚغت٢ ي١غ١ض ن١ٍ ٚ ث١ٍ ٚ ب١ض٢َ١ٖ ْـاٚخ٪ ٚ ٖـاٚضز٠نطاٚ ٠ٚضز٠طرل
 ب٪ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غٓسٚٚم. 

َٝؿإ. :نٛاض٠ّ  بصاضز٠ٟ )غطا١َ(٣ ٠ٚضطرلاٚ تاٜب١ت ب١ ق١ز٠غ١نطز٢ْ دي١ض٠ ن
َٝٓذ١ّ َٜص٣٠  :ث َٝـسا       % ي١ٚ 51ض  بصاضزا٣١ْ  ب١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ ٚ خ٪ضاناْـ٣١ نـ١ َـ١ضد٢ غـ١َ٫١ت٢ ٚ ت١ْسضٚغـتٝإ ت
. ٢ْ ١ٜ 

َٜص٣٠  َٜت.25ؾ١ؾ١ّ: ض  َٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٠ٚض٣ ز٠طط  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ن١ ناٚز
َٝـت. َِٜ ب  س١ٚت١ّ: ثٝتاى ٚ ن٪١َى ٚ ب١خؿري، زٚاٟ ض٠ظا١َْسٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ، ط١ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض

 زاٖاتٞ نا٫نٝٞ غٓسٚٚم.: ١ٖؾت١ّ
َٜــص٣٠   -ع: ْ٪ٜــ١ّ َٝــو ٚ طٛاغــت٣٠ٚ١ٓ       5ظٜــازنطز٢ْ ض  % بــ٪ ض ٠زلــ٢ ت٪َــاضنطز٢ْ  ٖــ١َٛٚ دــ٪ض٠ ٥ٛتَٛبًٝ

َٜت٢ ٚ ٣َْٛ نطز٣٠ٚ١ْ غا٣١ْ٫َ )غ١ٜٛٓ( ٠ٚضز٠طرلٜت ب٪ ١َب١غت٢ غٓسٚٚم .  ََٛيهساض
َٜص٣٠  -ب َٜت. 2ض  َٝه٢ ٖاتٛٚ ٚ ن٪ ٠ٚضز٠طرل  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ غ١ضث
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ــ ــ١       ؾ١ؾ ــ١ ي ــ١ ١ٖض١ٜن ــ١ف ض ا٣ ٚاٜ ــ٣١ ٖاٚب ــ١، يٝصْ ٢ًَ ثط٩ش٠ن ــ ــ١ ١٥ق ــ١ّ ي َٝٓذ ــازز٣٠ ث ــ١ َ ــ١باض٠ت ب ١ّ: غ
٣٠َٛٝ زٚٚ َــازز٠ بــ١ ظصتــرل٣٠ َــازز٣٠    َٜتــ٠ٚ١ يــ١ نٛاضنــ َٜصض َٝٓذــ١ّ، س١ٚتــ١ّ ٚ ١ٖؾــت١ّ زابط َازز٠نــا٢ْ ث

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  َٝٓذ١ّ( ٚ )ؾ١ؾ١ّ( ب١ّ ؾ  )ث
َٝٓذ١ّ  َٝه٢ ب ١ٜن١ّ: َازز٣٠ ث ٠َٜٛبطز٢ْ غٓسٚٚم( ي١َاْـ٣١  ١٥صت١َْٛ ٠َٜٛبطزٕ ب١ْا٣ٚ ) ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض ١ض 

َٜت:  َٝو ز  خٛاض٠ٚ٠ ث
1.َِٜ َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٝطث١صت١ ي١ ثاض ٠َٜٛب١ض٣ ١ٖض ١ٜى ي١ غ١ْت١ض٠نا٢ْ ناض٠غ١ض٣  ؾ  . ب١ض
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ.2 ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ب١ ث٣١ً ب١ض  ْٛ . 
١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا3 ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ. . ْٛ  ٢ٜ ب١ ث٣١ً ب١ض 
َٝت ي١ ْا٠ٚ٠ٚٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت. 4 َٜو ثػج٪ض ب َٜصناض  . ؾاض٠ظا١ٜى ٚ ضاٚ

:١ٜ٠َٛٝ َٝت١ ظصترل٣٠ َازز٣٠ )١ٖؾت١ّ( ب١ّ ؾ َٜت٠ٚ١ ٚ ز٠ب َٜصض ٢ًَ ثط ٩ش٠ن١ زاز٠ض   َازز٣٠ نٛاضز١ٖ٠ّ ي١ ١٥ق
َٝت بط ٜاض٣ َٝب١د٢َ نطز٢ْ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ  َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ: ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ب َٜٝٛػت تاٜب١ت ب١ د ث

 ٜاغا١ٜ ز٠ضبهات. 
٣٠َٛٝ زٚٚ َـازز٠ بـ١           َٜتـ٠ٚ١ يـ١ نٛاضنـ َٜصض ْ٪: ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َـازز٣٠ )ثـاظز٣٠( ثط٩ش٠نـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ زاض

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  ظصترل٣٠ َازز٣٠ ْ٪١ّٜ ٚ ز١ٜ٠ّ ٚ ب١ّ ؾ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٞ ؾ١ضَٛٚ.ٖاٚ  ض اظ خإ ١ٜى ز٠قٝك١ بعاْري ناى عبسايػ٬ّ ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ١ٜ١ٖ، ب١َي
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض ٚ ٥ٝكذلاح ٖات، ب١تاٜب١ت٢ ١٥ّ َازز٣٠  َٜٓس٣٠ٚ١ْ ز٠ّٚٚ ب٪ ١ٖض َازز١ٜ٠ى ١َطيٛع١ٜ١ى ث ١َُٝ خٛ ٥

َٝه٢ تط ١ٖ َٝػتا، ب٪نْٛٚ َٝـ ٥ َٝو ْـ١ب٠ٚٛ،       ث َٜٓٝتـ٠ٚ١ نـ١ ١٥ْـ١َا ؾـت َٝهٗات٣١ ١٥ٚ ١َدًٝػـ١، ز٠خيٛ بٛٚ ب٪ ث
َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ز٠ّٚٚ نـطا، بـ٪          ب٪١ٜ َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ ١٥ّ ضاث٪ضت١ ن١ٝ؟ ٥ـ١صتا٢َ ٥ـ١ٚ طؿتٛط٪ٜـ٣١ نـ١ يـ١ خٛ

َـ        َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ ١٥ْساَإ بٛٚ، ٜإ ١ٖض ب١خ٪ٜإ ١٥ّ ز٠قـ١ ْـاظامن يـ١ نـ٣َٛ ٖـات٠ٚٛ؟ ب٪ٜـ١  ٔ ٠ٚضططت٢ٓ ض اٚ ث
َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ            َٜت بـعامن يـ١ٚ ض اث٪ضتـ١ ز٠ْـط ي١غـ١ض   بـس٠ٜٔ؟ ٜـ١ع٢ٓ ٥ ٠ٚى ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ز٠ظامن، ز٠َـ١ٚ
َٝٗاتٝـ١ ٥ـ١ٚ        َٝـت، نـ٢ ي ١ٜ٠َٛٝن٢ تـط ب ١٥ْسا١َنإ زاْٝؿتٕٛٚ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ٚ غٓسٚٚق١، ض ١ٝ٥٠ى ١ٖبٛٚ ب١ؾـ

َُٝـ١ َازز٠َـإ ز٠ْيـ٢ ي١غـ١ض       َٜـت ٚ ٥ َٜٓط َٝػتا ١َ١٥ ١٥طـ١ض خبٛ َُٝـ١      ض ٥٠ٝا١ْ؟ ٥ بـس٠ٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ ض ٥٠ٝـ١نا٢ْ ٥
َٞ ز٠نـ١ّ ٥ـ١ّ ض اث٪ضتـ١ َـٔ ْـاظامن نـ١ٝ؟ تـ١عبرل يـ١ زاْٝؿـت٢ٓ                 ٖـ٣َٚٛ١ ثؿـتي٣َٛ خـطإ، ب٪ٜـ١ ض ٠داتـإ يـ

 ز١َ٠ٚٚ، ض ٢٥٠ خ٪ٜا١ْ ٜإ ثط٩ش١ٜ٠ن٢ تاظ١ٜ٠.
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ط٪ضإ.
َٜع ط٪ضإ ٥اظاز:  ب١ض 
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َٜع غ١  ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٔ ت١ٚاٚ ثؿتيرل٣ قػ١نا٢ْ ناى عبسايػـ٬ّ ز٠نـ١ّ، ثط٩ت٪نـ٪زي ث١ضيـ١َإ ٚ قػـ٣١ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ         

ٍَ ١٥ٚ ض اث٪ضت١ ٖٝه٢ ٠ٚى ١ٜى ْا١ٜت٠ٚ١.  ببٝٓٔ، ي١ط١
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث  ١ضي١َإ.ب١ض 

 ّ١َٝٝ َٜه٢ تطٜـ ي١غ١ض َازز٣٠ غ َٜع ٣٠َٛٝ ٖاٚناضامن، ب١ س١قٝك١ت َٔ ب٪ خ٪ّ ٚ ن١ْس ب١ض  ١ٖض ب١ٖ١َإ ؾ
َٝو ب١ٚ ض ٥٠ٝا١ْ ١ْزضا٠ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٚ نٛاض٠ّ ض ٥٠ُٝإ زا٠ٚ، ٖٝض ٥ٝؿاض٠ت

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 .ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ

َٜع غا٫ض ستُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ سٛن٢ُ زٚٚ ٖ٪ناض: َٝسا، َٔ ث َٜع ٥اَاش٠ٜإ ث َٝط ٚا٣١ْٓٝ ن١ ١٥ْساَا٢ْ ب١ض   ي١غ١ض ١٥ٚ ت
 ١ٜن١ّ: ب١ ١ْٖس ٠ٚض١ْططت٢ٓ ب٪ن٢ْٚٛ ث١ضي١َاْتاضإ.  

َٝـت   َٝـت ٥اَـاز٠   ز٠ّٚٚ: ب١ٖ٪٣ ٥اَاز٠ ١ْب٢ْٚٛ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢، ن١ ي١ض اغتٝسا ب١ٖا٣١ْ ١ٖضن١ٝى ب ز٠ب
َٜت ٚ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. َٝت، زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ّ زاْٝؿت١ٓ ت٥١ذٌٝ بهط  ب

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ث١ضيإ خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ز٢َ٠ٚٚ  َٝه١ د١ْابتإ ز٠ظأْ خٛ ب٪نطا٠ٚ ٚ، طؿتٛط٪١ٜن٢ تـ١ٚاٚ  ي١ض اغتٝسا ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ظ٩ض ز٠َ
َٜع ٠ٚظٜـط ٥اَـاز٠           َٝػـتا نـ١ بـ١ض  َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ثط٩ش٠ٜـ١ نـطا٠ٚ ٚ، ٥ ب١ ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ ب١ض 
َٝـت، يــ١              ْـ١ب٠ٚٛ ٜـإ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ٥اطـازاض٣ ١ْنطز٠ٚٚتـ٠ٚ١ ٜـإ ٠ٚظٜــط بـ٪ خـ٪٣ َٖٛتـ١ّ ْـ١ب٠ٚٛ بـ٣٠ٚ١ ب

َٜت ثط٩ش١ٜ٠ن٢ ٚا  َٜـت،    ١ٖضزٚٚ ساَي١ت١ن١زا ْانط َٝه٢ ٚا طـطٜٓط زٚا خبط ططٜٓط، ب٪ زضٚغت نطز٢ْ غـٓسٚٚق
َٝط٠ ٥اَاز٠ ١ْٝ، غٛثاؽ.  ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ ت١ْٝا ٠ٚظٜط ي

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ ستُس: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝـسا ض ٠ْـط     َٓٝـ ثؿتيرل٣ ٖاٚناضامن ز٠ن١ّ، ن١ ١٥ٚ ض  اث٪ضت١ ٖٝض زٜس ٚ ب٪ن٢ْٚٛ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َا٢ْ ت
َٝه٢          ٠َٜٛبطزٕ، ؾـت َٝـٓر ٚ سـ١ٚت ٚ ١ٖؾـت تاٜبـ١ت بـ١ ١٥صتَٛـ٢ْ١ بـ١ض  ١ْزا٠ٚت٠ٚ١، ب١تاٜب١ت٢ ن١ َازز٣٠ ث
َٞ ْـ١ب٠ٚٛ نـ١ؽ ١٥َـ١ بـاؽ بهـات، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١         َِٜ ي تطٜإ غٝاغ١ نطز٠ٚٚ ن١ َٔ ب٪ خ٪ّ ي١ْاٚ ١٥ٚ ٖ٪َي١ طٛ

َٝه٢ تاظ١ٜ٠ ن١ ثطغٝاض٣ ي١غ١ ض٠ ٚ ت٥١ٝس نطا٠ٚ، ض ا١ٜن٣١ ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ب٠ٚٛ ١ْى ١َ١٥، ١َ١٥ ؾت
ٍَ نـاى غـا٫ض، نـ١        ٠ٚ١َُٝ ١ْٝ، ب٪١ٜ َٓـٝـ ٖـاٚض اّ ي١طـ١ خ٪ٜإ زضٚغتٝإ نطز٠ٚٚٚ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ض اٟ ٥

ــ٠ٚ١،    َٜت َٜصض ــط زابط  ١ٜ٠َٛٝن٢ ت ــ ــت ٚ، ضاث٪ضت١نــ١ ب١ؾ َٜ ــ٥١ذٌٝ بهط ــ١ّ ن٪ب٠ٚ١ْٜٚٛــ١ ت ــ٢ْٚٛ   ٥ ــس ٚ ب٪ن ــ١ زٜ ن
َٝت ١ْى ٢ٖ ١٥ٚ يٝص٣١ٜ١ْ خ٪ٜإ، غٛثاؽ.  ١٥ْساَإ ب

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ط١ؾ١ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ط١ؾ١ زاضا:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه١ٚت ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ نطز، ٥اطا َٜع زنت٪ض ض ١َُٝ ث٠ٜٛ١ْسضيإ ب١ ب١ض  َٝػتا ٥ ٣ يـ١ ضاثـ٪ضت٢ ١ٜن١َـ١    ب١ض اغت٢ ٥
َٝػـتا ي١بـ١ضز٢َ٠ ١٥ْـساَا٢ْ           َٝػتا ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ ٖـ١ض ْـ١َا٠ٚ، ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ٣١ ٥ ن١ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ْٛٚغطا٠ٚ، ن١ ٥
َٝـت        َٝؿذل ٥اَاز٠ ب٠ٚٛ، ٠ٚظٜط ض٠ظا١َْـس٣ خـ٪ٟ ي١غـ١ض ز٠ضبط ٜـ٠ٛ، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ز٠ب ث١ضي١َا١ْ ظ٩ض دٝاٚاظ٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ث

َٝت تا بعاْري ض  َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.١٥ٚ ٥اَاز٠ ب  ا٣ ١٥ٚ ن١ٝ تا ي١غ١ض ١٥ٚ ١٥غاغ١ ز٠ْط بسض
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ضاظاٚ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ضاظاٚ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت، تا٠ٚنٛ ضاث٪ضت٢ ٖاٚبـ١ف زَٜ  تـ١  ثؿتيرل٣ ض ا٣ ٖاٚناضامن ز٠ن١ّ، ن١ ز٠ْيسإ ي١غ١ض ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠ زٚا خبط
َٝت، غٛثاؽ. َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٥اَاز٠ ز٠ب  ب١ضز٠ّ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٚ، ب١ض 

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.

 
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زٚؤف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسات٠ٚ١، ٣٠ٚ١٥ ب٪٣٠ٚ١٥ َْٛػٝـ بري ٚ عازٌٜ بري، س١ق١ ت١ي١ؾعٜ٪٢ْ ث١ضي١َإ د١يػ١ن١  ي١ ثط٩ت٪ن٪ٍ ي
ن١ َْٛاق١ؾ٣١ ١٥ٚ قا١َْْٛإ ي١غ١ض نطز١ٜ، خ٪سلإ ب١ضاٚضز به١ٜٔ ١٥ٚاْٝـ ١٥ٚ ؾـت٣١ نـ١ ْٛٚغـٝتُإ    

َٝت، غٛثاؽ. َٞ بس٠ٜٔ ٚ ت١غٜٛت٢ ي١غ١ض به١ٜٔ بعاْري ن٪ٕ ز٠ب  سيإ ز٠ٚ١ْ٠، ب٪٣٠ٚ١٥ بتٛاْري سٛن٢ُ ي
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٝبٝٓٝتإ؟ ؾ١ضَٛٚ.يٝ  ص٣١ْ ٖاٚب١ف ت
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َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

   ٚ َٝبٝٓٝا١ْ طٛتطإ، ب٫َ١ّ زٜاض٠ نـْٛه١ ١٥َـ١ ٖـ١َٛ َٝؿذلٜـ ١َٖإ ١٥ٚ ت َِٝ ٚا١ٜ ي١ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ث ضاث٪ضت١نـ١   َٔ ث
َٝهط ا ض ٜٚٚإ ي١ ٠ٚ١٥ نطز، ي١ س١ َٝب١ٝٓٝنإ ت ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١َٖٛٚ ت َُٝإ باؾ١ ١٥ط١ض ي١ ناّ َـازز٠  ز٠خٛ ١َُٝ ث قٝك١ت زا ٥

َٜـت ٥ـ١ٚ ض ا٣ ١٥ْساَاْـ١     َٜت، ي١ناّ َازز٠ ض ا٣ ١٥ْساَإ ٠ٚض١ْطرلا٠ٚ ز٠نط ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ض ا٣ ١٥ْساَإ ٠ٚض١ْطرل َٔ ي١ط١
َٞ ض ا٣ ١٥ْـساَإ ْٝـ١، ب١ض             ًَـ َٜـت نـ٪٣ ضاث٪ضت١نـ١ ب ٍَ ٥ـ٠ٚ١ زاٜـٔ، بـ٫َ١ّ ْانط َُٝـ١ ي١طـ١ َٜت١ ز٠ْيسإ، ٥ اغـت٢ ١٥َـ١   بسض

َٝيا٣ خ٪٣ ١ْٝ، غٛثاؽ.  ي١د
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٜباظ ؾ١ضَٛٚ.  زنت٪ض ض
َٜباظ ؾتاح: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضا٣١ْ ن١ ي١ْاٚ زاْٝؿت١ٓن٣١ ض ابـطزٚٚزا غـ١ضد١ّ ١٥ْـساَإ     ضاث٪ضت١ن١ ٥اَاز٠نطا٠ٚ، ي١ ١٥صتا٢َ ١٥ٚ ث
َٝط٠ زاْٝؿتٕٛٚ ٥ـ١ٚ ض اٜاْـ١ٜإ ْٛٚغـ٠ٛٝت٠ٚ١،     خػتٝا١ْت١ ض ٚٚ ٚ، ١ٖض١ٜن١ ي١ ٖاٚض اظ خإ ٚ زنت٪ض٠ دٝٗإ ي

َٝؿــٓٝاض٠نإ ٥ــ١ٚ      ١٥ْــساَا٢ْ يٝصْــ٣١ ٜاغــا٢ٜ ٚ يٝصْــ٣١ ت١ْسضٚغــت٢ زٚاتــط زاْٝؿــتٕٛٚ، ي١غــ١ض بٓــ١َا٣ ث
٣٠ٚ١ نـ١ ٖـ١ض   ضاث٪ضت١ ٥اَـاز٠ نـطا٠ٚ، يـ١ زاْٝؿـت٢ٓ ١ٜنـ١َٝـ ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢ ٥اَـاز٠ بـ٠ٚٛ، بـ٫َ١ّ ٥ـ           

َٝط٠ ١ْْٛٚغطا٠ٚ، خ٪ ١َ١٥ ي١ ضاثـ٪ضت٢ ٖـٝض يٝص١ْٜـ١نٝـ ١٥َـ١ ْـ١نطا٠ٚ،       َٜه٢ نطز٠ٚٚ ي َٝؿٓٝاض َٝو ٚ ث ن١غ
َٝؿـٓٝاضا٣١ْ نـ١          َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ث َٝؿٓٝاض٠نإ خب١ٜٓ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١ بـا ٥ ١٥ط١ض ق١ضاض ٚا١ٜ ١َٖٛٚ ث

َٜٝٛػت ْ ١ًَٕ ث  انات ب٪٣ ن١ ضاث٪ضت٢ ٖاٚب١ف بٓٛٚغري.نطإٚ ١ٜى، ١ٜى بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ١٥ق
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

ــا٢ٜ      ٍَ يٝصْــ٣١ ت١ْسضٚغــت٢ ٚ يٝصْــ٣١ ٜاغ َٜعتإ ٥اطــازاض بــٔ، غــ١ض٩نا١ٜت٢ خ٪ؾــ٢ ي١طــ١ ســ١ظ ز٠نــ١ّ بــ١ض 
َٝو زاْٝؿـتري ي١طــ١َيٝإ، ٖـ١تا ْٝٗاٜـ١ت٢، زٚا٣ َْٛاق١ؾــ١ٜ١ن٢ ظ٩ض ٖـ١تا ط١ٜؿــت       َٞ غــ١عات ١ٓٝ زاْٝؿـتري، غـ

 غٝػ١ٜ١ن٢ ْٝٗا٥ٞ، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
 
 

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ َٓـٝـ         َٜعّ ١ٜ١ٖ ب٪ ب٪ن٢ْٚٛ ١ٖض زٚٚ ١٥ْسا٢َ يٝصْـ١، ١٥َـ١ زاب ٚ ْـ١ضٜت٢ ث١ضي١َاْـ١ ١٥ٚاْـ٣١ ثـ ض 
َٝط٠ بٕٛٚ، ١٥ط١ض ظٜاتط ي١ ) َٝؿه١ف نـطز، تـ  3ي َٜهٝإ ث َٝؿٓٝاض َٝـ ْٝـٛ       ( ن١ؽ ث َٝػـتا ثـ َٝـ٢ ٖـ١تا ٥ ًَ ٪ ز٠بـ٢ ب

َٞ ض ٥٠ـ٢ ٖـ١بٛٚ، زٚٚ ض ٥ـٞ          َٝـ٢ ز٠ضبـاض٣٠ َـازز٣٠ س١ٚتـ١ّ، غـ ًَ غ١عات ٜاغا١ٜنُإ ز٠ْي٢ ي١غ١ض زضا، ز٠ب٢ ب
َٝط١ٜ٠ با  ٢َٝ ض ٢٥٠ خ٪ت ي١غ١ض َٔ ؾ١ضظ به٣١، ٠ٚ١٥ زنت٪ض٠ ض٩شإ ي َٞ، ب٫َ١ّ ١ْت١ْٗا ب ًَ ١ٖبٛٚ، ض ٢٥٠ خ٪ت ب

١ٜ٠َٛٝن٢ تاظ٠ٜــ١، ١٥طــ١ض    ب٪َــإ بــاؽ بهاتــ٠ٚ١، نــاى عُــط ٚ ٥ــ١ٚإ، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ّ ضاث٪ضتــ١ ب١ض اغــت٢ ١٥َــ١ ؾــ
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١َُٝ ؾ١ضظ به١ٕ َٔ ب١ؾـساض ْـامب يـ٠ٚ١، ٖٝـٛازاضّ ٥ـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١ف         َٜت ض ٢٥٠ خ٪تإ ي١غ١ض ٥ بتا١ْٚ
َٝه٢ خطاث١، غٛثاؽ. َٝه ًَٔ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠غت ث َٝ ٖ١ْ 

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ط٪ضإ ؾ١ضَٛٚ. ناى

َٜع ط٪ضإ ٥اظاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ؾــت٢           َٜبــاظ ن٪َـ١َي َـٔ سـ١ظ ْانــ١ّ باغـ٢ ظ٩ض ٚضز٠نــاض٣ ْٛٚغـ٢ٓٝ ٥ــ١ٚ ضاث٪ضتـ١ بهـ١ٜٔ، بــ٫َ١ّ بـ٪ نــاى زنتـ٪ض ض
َٝـت، ؾـت٢ د١ٖٚـ١ض٣ يـ١ٚ ٜاغـا١ٜ باغـهطا١ٜ، ْـ١ى غـ         َٝو زٚٚ ؾت٢ ز٠َي َٞ د١ٖٚ١ض٣ باغهطا، ؾت٢ ؾه٢ً ق١ٜٓا ١٥ْساَ

َٝؿٓٝاض٣ نطز ١ٖض ب٣٫١ زا١ْنٜٛٚٔ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ٚ زاْٝؿت١ٓ... َٞ ن١غٝـ ث  ن١ؽ ظٜاز ي١ غ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض
َٜباظ ؾتاح: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ َٝؿٓٝاضا٣١ْ ن١ ظ٩ضتطٜٔ قػ٣١ ي١غ١ض ب٠ٚٛ، ٥ َٝط٠ ٥ٝؿـُإ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ، بـ٫َ١ّ ٥اَاز٠ؾـري يـ١       ١٥ٚ ث ي
َٝ َٝؿـٓٝاض٠ن١  ١ٖض َازز١ٜ٠ى ث َٝط٠ ث َٝت٠ٚ١ ي ١َُٝ ي١برلَإ نطز٠ٚٚ، ز٠تٛا٢ْ ١ٖض ١٥ٚ ١٥ْسا١َ ١ٖغت َٜو ٥ ؿٓٝاض

.٠ٚ١٥ ١ْٝ ٍَ َٝؿ١ٜ١نُإ ي١ط١  خبات١ ض ٚٚ، ز٠خي٠ٚ١ٜٓ١ ز٠ْيسإ ٖٝض ن
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 َٛٚ ناى ناضز٩.ؾ١ض
َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

غ١ض٠ض ا٣ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض بٛٚ ب١ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢، ب٫َ١ّ ب١ض اغـت٢ يـ١ ٥ـ١صتا٢َ طؿتٛطـ٪ ٚ     
َٝؿ٣١ زضٚغـت نـطز، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ زٚا٣ نـ١ْسٜٔ زاْٝؿـذي ط١ٜؿـ       َٝؿ٣١ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ن ١ٓٝ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ن

َِٝ ٚاٜـ١ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ناض٠غـ١ض٣ ٥ـ١ٚ ثط٩ش٠ٜـ١ بهـ١ٜٔ ٚ،             َٝت، َـٔ ثـ َٝه٢ ٖاٚب١ؾـ٢ ٚا ز٠ضبهـ ١٥ٚ ١٥صتا٣١َ ن١ ضاثـ٪ضت
َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ بـ١ٚ         َٞ ث١ضي١َاْتاض ض ٥٠ـ٢ ٖـ١ب٠ٚٛ، نـ١ ث َٝت، ي١ ١ٖض َازز١ٜ٠ى غ ضاث٪ضت١ناْٝـ غ١ضن١ٚتٛٚ ب

 ٠َٛٝ َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا٠ٚض ٩ن١ن٣١ ب١ٚ ؾـ َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َٜـت، نـْٛه١        ؾ َٝـت بٝد١ٜٓـ١ ز٠ْيـسإ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ناض٠غـ١ض بهط ١ٜ ب
َٜه٢ تطٜـ زضٚغت ز٠نات٠ٚ١  َٝؿ١ داض َٜت ١٥ّ زاْٝؿت١ٓ، ١َ١٥ ن ٢ًََ ت٥١ذٌٝ نط َٜه٢ تط ١٥ط١ض به٠ٚ١ٓٝ زاْٝؿذي ب داض

َٝـط٠ َْٛاق١ؾـ٣١ ي١غـ١ض ز٠نـ١ٜٔ، يـ١ زاْٝؿـت٢ٓ          َٝػتا ٖـ١ض َازز٠ٜـ١ى ي َٝؿـٛٚ  ب٪ ض ٢٥٠ دٝاٚاظ ٚ َْٛاق١ؾ٣١ ٥ٝذل، ٥ ث
َٝـت، ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْيـسإ ناَٝـإ       ١ٜ٠َٛٝ ب َٝت ب١ٚ ؾـ ١ٜ٠َٛٝ ١ْب َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ ن١ ب١ّ ؾ َٞ بطاز٠ض ث َٜو، غ ١ٖض بطاز٠ض

َٜت، غٛثاؽ. ٍَ نطا ١٥ٚ ت١غبٝت بهط  قبٛ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ناى ٥اضاّ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع اٜٛب ْعُت )٥اضاّ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َٝه٢ ْٛٚغــٞ ٚ، بــ٫َ١ّ زٚاٜــ٢ ضاث٪ضت١نــ١ زنتــ٪ض٠ ض٩شاْــٝـ خــ٪٣   ب١ض اغــت٢ غــ١ض٠تا يٝصْــ٣١ ٜاغــا٢ٜ ضاثــ٪ضت
َٝهِ ي١ٚاْـ٣١       َٝسا ٖـات، ب٪ٜـ١ َٓـٝـ ٜـ١ن ٥اطازاض٠، زٜاض٠ بٛٚ ب١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٚ ١٥ٚ ضاث٪ضت١ ط٪ض اْهاض٣ ت

َٝو برلٚب٪نـ٢ْٚٛ ١٥ْـساَا       َٝبٝٓـِٝ ي١غـ١ض ْٛٚغـ٠ٛٝ، ن٪َـ١َي ٢ْ ث١ضيـ١َإ ٖـ١بٛٚ ت٪َـاض ْـ١نطا٠ٚ،     ن١ خ٪ّ ت
َٜٝٛػت٢ ب١ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ ضاث٪ضت١ن١ٜ١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ي١ب١ض٠ٚ١٥ ث

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض

َٜباظ ؾتاح: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٕٛٚ، نـ١ َٛؾـت١ض٠ى بـ٠ٚٛ ٖـ١ضزٚٚنٝإ ١٥ْـسا٢َ      ناى ٥اضاّ ٚ ناى طـ٪ضإ ٖـ١ضزٚٚنٝإ يـ١ٚ ن٪ب٠ٚ١ْٜٚٛـ١ ٥اَـاز٠ بـ      
َٜهُإ ١ْنطز٠ٚٚ ي١برلَإ ن٠ٚٛ ب٪١٥ٚإ باغٝإ ١ْنطز ي١ٚنات١؟. َٝؿٓٝاض ١َُٝ ث  يٝص٣١ْ ٜاغاٜري، ١٥ط١ض ٥

َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ناى قازض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع قازض اظيس زلاٌٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػــتا زٚٚ َٞ نــ١ؽ ت٥١ٝــس٣ ز٠نــات بٝاخن١ْــ١ ز٠ْيساْــ٠ٚ١،   ٥ ض ا٣ دٝــاٚاظ ١ٖٜــ١، ٖــ١ضزٚٚ ض ا١ٜنــ١ ظٜــاز يــ١ غــ
َٜت ٜإ ب١ضز٠ٚاّ بري.  ت٥١ذٌٝ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ٥ٝػُاعٌٝ ؾ١ضَٛٚ.

 
 
 
 

َٜع ازلاعٌٝ ستُٛز عبسار:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ ض١ٝ٥٠ن١ٟ ناى ناضز٩ ز٠ن١ّ، زٚاٟ ١ْخ١ٜٔ باؾ١، ١َٖٟٛٚ ز٠ َازز١ٜ٠، ٥ـ١ٚ َاززاْـ١ٟ نـ١     َٔ ثؿتٝٛاْٞ
َٜـت ٚ    َٝب١ٝٓٝناْٝإ ب١ ١ْٖـس ٠ٚضز٠طرل َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض ١ٖب٠ٚٛ، ت َٜع٠نإ ت َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض٠، ٚاتا ١٥ْسا١َ ب١ض  ت

َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜت١ ز٠ْيسإ ٚ ١ٜن٬ ز٠نط  ز٠خط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٝطٜعإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ظ٩ض غٛثاؽ، ب
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َٝطٜعإ ازلاعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػت١  َٜت، نْٛه١ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ ب١ غ١ضث١ضؾيت ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت١ٝ، ٠ٚظٜطٟ ت١ْسٚضغيت ث ب١ ض٥٠ٞ َٔ زٚا خبط

َٝت ؾت١ن١ ت١ْسضٚغ َٝت، ن٪ٕ ز٠ب َٜت، غٛثاؽ.٥اَاز٠ ب  ت١ٝ ٠ٚظٜط ٥اَاز٠ ١ْٝٝ؟ ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ زٚا خبط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـت، بـ٫َ١ّ يـ٠ٚ١ ظٜـا         تط َـٔ زاٚانـاضّ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    ي١ض اغتٝسا َٔ ض٥٠ِٝ ٚا بـٛٚ ٥ـ١ّ طؿتٛط٪ٜـ١ تـ٥١ذٌٝ بهط

َٝبـٝين ث١ضيـ١َاْتاضإ ز٠ضنـ١ٚت ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١       َٝت ب١ سٛنُٞ ٠ٚ١٥ٟ ت َٓٝ ث١ضي١َإ غ٫١س١ٝتٞ خ٪ٟ ب١ناض ب
َٝـت، غـ٫١س١ٝتٞ         َٝـت ٥اَـاز٠ ب َٝت، ز٠ب َٜهٞ ٖـ١ب ت١ٚاٚ ١ْٝٝ، ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغتٝـ ٥اَاز٠ ١ْٝٝ، ٖـ١ض ٖ٪نـاض

َٝٓاْٞ زاْٝؿ َٝٓٔ ب٪ ن٪تاٜٞ ٖ  ت١ٓن١، ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.خ٪تإ ب١ناض ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ناى ع١َٛض ١ٖٚضاَٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػـتا خػـتٝا١ْ ضٚٚ، َاْـاٟ ٚاٜـ١ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ٟ نـ١          َٜو ٥ ٠َٟٛٝ ١٥ٚ قػا١ْٟ ن١ ن١ْس ث١ضيـ١َاْتاض ي١نٛاضن

َٜعا١ْٟ ن١ َٛؾاضى بٕٛٚ ي١ ٥اَـاز٠ نطزْـٞ، نـ١َٛنٛض ٟ    ٥ا َٜعّ ب٪ َاْسٚٚ بْٛٚٞ ١٥ٚ ب١ض  ٍَ ض َاز٠ نطا٠ٚ ي١ط١
َٜعإ، ي١ ث١ضي١َاْتاض٠نإ، ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناْٞ تط تاٜب١ت ب١ َْٛاق١ؾ١  َٜو ض٥٠ٞ ي١ ب١ض  ١ٜ١ٖ ي٠ٚ١ٟ ن١ ١ْٖس

َٝٝسا ١ْٝٝ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١   َٜـت،       نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ خػتبٜٛٚا١ْ ضٚٚ ت ضاث٪ضت١نـ١ بـ١ ْٛقكـإ ٖـ١شَاض ز٠نط
َٜهٞ تط  َٜعإ ث١ضي١َاْتاضإ خػتبٜٛٚا١ْ ضٚٚ غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ داض ب٪١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ٚ ضا١ٜٟ ن١ ب١ض 
ــط،           ــْٛٚٞ ٠ٚظٜ ــاز٠ ب ــ١ ٥اَ ــت ب َٜ ــ١ٟ بهط ــاتٛٚزا َْٛاق١ؾ ــتين زاٖ ــ١ زاْٝؿ ــت ٚ، ي َٜ ــاز٠ بهط ــط ٥اَ ــ٪ضتٞ ت ضاث

َٜت، ظ٩ض غٛث  اؽ.زاْٝؿت١ٓن١ زٚا خبط
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ز.قباح ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.قباح ستُس صتٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطٚ ت١غـ١ٍ ٚ،   َٝهٞ ت َٜت ي١ب١ض خاتطٟ ٠ٚ١٥ٟ ضاث٪ضت َٓٝـ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي٠ٚ١ ز٠بِٝٓ ١٥ّ زاْٝؿت١ٓ زٚا خبط

َٝت، ٖ َٝعاْري يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف،   ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚظٜطٜـ ٥اَاز٠ ب َٜعٚ ث ٍَ ض َٝؿ١ٜ١نٝـ ١ْٝٝ، ١ٜعين َٔ ي١ط١ ٝض ن
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َٜتـ٠ٚ١ٚ ٖـ١َٛٚ بـرلٚ ب٪نـٕٛٚ ٚ ط٪ؾـ١            َٝت ت١س١َٛيٞ ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٕ نـ١ قـٝاغ١ٜ١نٞ تـاظ٠ بهط ١٥ٚاْٝـ ز٠ب
َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت ٚ ٠ٚظٜطٜـ ٥اَاز٠ ب َٝسا ب  ْٝياٟ ث١ضي١َاْتاضاْٞ ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ظ٩ض غٛثاؽ، غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: زعاب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتا ث١غٓسَإ نطز ظ٩ضٟ يـ١ ١٥ْـساَإ    َٝت، ١ٖض ١٥ٚ ٜاغا١ٜٟ زاضغتإ ن١ ٥ َُٝٛا١ٜ ضاث٪ضت ١ٖض ن١َٛنٛض ٟ ز٠ب َٔ ث

ٍَ ت١ضح نطزٕ ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١   َٞ نـ١ؽ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ          ز٠ٜاْيٛت ض٥٠ُٝإ زاخٌٝ ١ْنطا٠ٚ ي١ط١ ت٥١هٝـس نـ١ ض٥٠ـٞ غـ
َٝت ١٥َـ١ تـ١ْٗا ز٠ْيـسإ       َٜت، نْٛه١ ١ٖض   ن١َٛنٛض ٜٝـ١نٞ ٖـ١ب َُٝٛا١ٜ ت٥١ذٌٝ ١ْنط َٜت، َٔ ث باب١ت١ زاخٌٝ ز٠نط

َٜت ٚ غٛثاؽ. َٝت ٥ٝعاؾ١ بهط َٜت، ٥ٝعاؾ١ ١ٖب َٜت قػ١ٟ ي١غ١ض بهط  ١ْٝٝ، ١ٖض َازز١ٜ٠ى ز٠تٛاْط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، َاَ٪غتا نا٠ٚ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ١٥ط١ض ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض َْٛاق١ؾـ١ نطزْـٞ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ ٖاٚب١ؾـ١ ظٜـاتط تٛٚؾـٞ ٥ـاَي٪ظٟ ٚ          َٔ ث

َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١   َٝٛإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ١ّٖ خٛ َٝتـ١      ْان٪نٞ ز٠بري ي١ْ ّ ٚ ز٠َٚٚـٞ بـ٪ نـطا٠ٚ، ٥ـ٠ٚ١ ز٠ب
َٝـت يـ١ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ             ١ََٝٝٞ ٚ ْاط١ٜٓـ١ ٥ـ١صتاّ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٠ٚظٜـطٜـ ٥اَـاز٠ ب َٜٓس٠ٚ١ْٟ غ خٛ

َٜت ٚ ظ٩ض غٛثاؽ. َٝؿ١ٜ١ف س١ٍ بهط َٜت ٚ ١٥ٚ ن  زاٖاتٛٚ باؾذل ٚا١ٜ ت٥١ذٌٝ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى غ١ضزاض ؾ١ضَٛٚ. ظ٩ض غٛثاؽ،
َٜع غ١ضزاض ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ؾـت يـ١              َٝـت ن٪َـ١َي َٝؿـٛٚ، نـاى دـ٫١ٍ ز٠ظاْ َٝت بـ١ ٜاغـان١ٟ ث َٜعت ز٠نـ١ّ ب١ض اغـيت ْـ١ب َٔ زاٚا ي١ ب١ض 

ْابٞ ١٥غٓاٟ َْٛاق١ؾات ٫َإ بطز بٛٚ زٜػإ ٖاتب٪٠ٚ قػ١سلإ ي١غ١ض نطز ب١ ١ْٖس ٠ٚض١ْطرلاٚ، ٠ٚ١٥ دـ١ 
َٜـت             َٞ ١ْٜـ١ت، زٚا خبط َٝؿـٟٛٚ يـ َٝـت ٠ٚنـٛ ٥ـ٠ٚ١ٟ ث َٝـطٚ ت١غـ١ٍ ب زاْٝؿت٠ٚٛ، ب٪١ٜ تها ز٠ن١ّ ١٥َـ١ٜإ بـا ت

 باؾذل٠، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜباظ ؾ١ضَٛٚ.  ظ٩ض غٛثاؽ، ناى ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 ٓ َُٝـ١ بـ٠ٚٛ، َـٔ زَيٓٝاتـإ              ١٥ٚ زاْٝؿـت َٝؿـٓٝاضا١ْٟ نـ١ يـ٫١ٟ ٥ َٜـت، ٥ـ١ٚ ث َٜـت ٖـٝض يـ١ ١َغـ١ي١ن١ ْاط٪ض  ١ف زٚا خبط
             َٞ َٝـط٠ دـ َٜو نـطا٠ٚ بـ٪ ٫بطزْـٞ َازز٠ٜـ١ى ٚ زٚاٜـٞ ي َٝؿـٓٝاض ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ب١ ١ْٖـسَإ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، بـ٫َ١ّ ١٥طـ١ض ث

َٜــت ي١غــ١ض ز٠ْيــٞ ٜــ١ى نــ١ؽ، ٜــإ زٚٚ نــ١ؽ تــ٪ َا   َٞ ْــ١نطا٠ٚ، ْانط زز٠ٜــ١ى ٥ًٝػــا به١ٜتــ٠ٚ١، بــ٫َ١ّ زٚاتــط  بــ١د
َٝؿٓٝاض٠ ظ٩ضا١ْ نـري نـ١ ٥ـ١ٚ ١٥ْساَـ١      َٞ ْاط١ّ ١٥ٚ ث َٜت، َٔ ت َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫ بدل َٜت خبط ز٠تٛاْط
َٝبٝٓٝاْـ١             َٝٔ بـعاْري ٥ـ١ٚ ت ًَـ َُٝـإ ب َٝـط٠؟ بـا ث َُٝإ ْـ١نطز٠ٚٚ ي َٞ بـ١د َُٝـ١ دـ َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٜعا١ْ ت ب١ض 

 نري؟ غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ دٝٗإ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع بـ١ ١ْٖـس        َٝؿـٓٝاضٟ ١٥ْـساَاْٞ بـ١ض  َٝػتا ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زاضغـتإ ظ٩ض ث َٝـ ٥ ٚابعامن ١ٖض ي١ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ث

َٝػتا ْـاظامن بـ٪ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ثـط٩ش٠       ٠ٚض١ْطرلا بٛٚ، ب٫َ١ّ َٝط٠ ٖات١ٓ ب١ضناٚ ططتٔ ٚ ت١قٜٛيت ي١غ١ض نطا، ٥ ي
َٜت ب٪ ت٥١ذٌٝ نطزْٞ ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ؟ غٛثاؽ.  ٜاغا١ٜ ١٥ّ ١َٖٛٚ قػ١ٜ١ ز٠نط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َُٝ زاٚا ز٠ن١ٜٔ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف بـ١     ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َْٛاق١ؾ١ن١ زٚٚ خ١تٞ دٝاٚاظٟ ١ٜنذلٕ ب١ض اغيت ٥
ــ١ض         ــعأْ ١٥ط َٜع٠نإ ب ــ١ض  ــ١َاْتاض٠ ب ــٞ ث١ضي ــ١ ض٥٠ ــ٠ٚ١ ي َٟ بيطْ ــٛ ــط ط َٜهٞ ت ــاض ــ٠ٚ١ٓ، د ــسا به ثط٩ت٪ن٪ي١ناْ
َٝتـ١ ْـاٚ ضاث٪ضت١نـ٠ٚ١،         َٝـت ْـ١خطا ب َٝهٝإ طـٛت ب َٜع ؾـت َٜهٞ ب١ض  َٝب١ٝٓٝى، ض١ٝ٥٠ى، ٜإ ن١ْس ث١ضي١َاْتاض ت

َٞ ز٠َٚي١َ١ْس به ١ٕ، ٜإ ض١ٝ٥٠ دٝاٚاظ٠نإ خب١ْ١ ْاٚ ضاث٪ضت١ن١، بـ٫َ١ّ ز٠سلـاْتٛاْٞ ٖـ١ض يـ١     ضاث٪ضت١ن١ٟ ث
غ١ض٠تا٠ٚ َْٛاق١ؾ١ٟ َازز٠ ب١ َازز٠ به١ٜٔ ٚ ض١ٝ٥٠ دٝاٚاظ٠ناصيإ ز٠خػت١ َْٛاق١ؾ٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ـ١ّ  

َٝطٜ     11زاْٝؿت١ٓ ت٥١ذٌٝ ز٠ن١ٜٔ تـا زٚٚ ؾـ١ػي١ٟ زاٖـاتٛٚ غـ١عات )     َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ بـ١ خٛاتـإ ز٠غـج ٔ (ٟ ثـ
 ١ٖضبصٜٔ.

                                                                                                                                                                          
 ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ                    ز.سػٔ ستُس غٛض٠                         غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝيطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطا - ع   مع
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  (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   01/01/6106 ض
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َٝط )   ــصَ ــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11نات َٝـ ْٝ ــ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١زٚٚ ض٩شٟ ث ــ١َاْٞ  15/11/2112ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝيطٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع ؾطغـت عظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (12ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ضْا١َٟ ناض:ب١
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (12ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾــ 11غــ َٜهــ١ٚتٞ (ٟ ثــ بــ١ّ  زا ١15/11/2112ػي١ ض

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ

َٜـساْٞ ١ٜنـ١ّ، شَـا     ، 15/11/2112، ض ٩شٟ زاْٝؿـذي  12ض٠ٟ زاْٝؿـذي  ١َٖيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُناْٞ بط ط١ ١ٜنٞ َازز٠  (ٟ ٖـ١َٛاض نـطاٟٚ   1ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ شَاض٠ ) 21ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ بط ٜـاضٟ زا ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ      1992غاَيٞ  ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نـات   ٟ ٥اغاٜٞ 12زاْٝؿتين شَاض٠  َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض ٩شٟ زٚٚ ؾـ١ػي١     11خٛيٞ غ ٟ ثـ

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 15/11/2112ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ.-1 َٝؿٓٝاضٟ ٖاٚناضٟ نطزْٞ ؾ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ ث  ز٠ْيسإ ي١غ١ض ث
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ قٛتاخبا١ْ ١ًٖٝ١٥نإ -2 َُٜٞ نٛضزغتإ.خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طؿتي٪نطزْٞ ث  ٚ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض

َٝت٠ٚ١ نـ١ َ٪َيـ١ت بـٕٛٚ ٜـإ      َٜٓ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ْاٟٚ ١٥ٚ خٛؾو ٚ بطاٜا١ْ ١٥خٛ َٜع د َٝػتاف ب١ض ٥
.َٟ  ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ، با بؿ١ضَٛ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝسضإٚ ٜإ ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ،  11/11ٟ ٥اغاٜٞ ي١  11ٝؿتين شَاض٠ ْاٟٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١ زاْ َ٪َي١ت ث
23 .٠ٚ١َُٜٓ  ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ، ١َٖٜٛٚإ َ٪َي١تٔ ب٪١ٜ ت١ْٗا ْا٠ٚناْٝإ ١٥خٛ
ــعٝس.  -1 ــطٟ غ ــ١ ظن ــٝس  -2 آَ ــإ ضؾ ــس  -3بطٖ ــ١ٜإ اظي ــسايهطِٜ. -4ب ــ١ضيإ عب ــري. -5 ث ــاضا حتػ ــاٚاظ-6 ت ٥ 

-11 ؾـ٪ضف زتٝـس.  -11 ز.زاْـا غـعٝس قـ٪ؼي.   -9 َـ١ غـعٝس.  ١سس١َ١ عًٞ  -8 ّ حتػري.ساظ-7عبسايٛاسٝس 
َٝط ستـٞ ايـسٜٔ.   -15 غ٪ظإ ؾـٗاب. -14 زلرل غًِٝ.-13 ز.عُط ظيس اَري.-12 قبٝش١ اظيس. ؾـعإ  -16 ؾـً

 ععُٝا١ -23ْـ١شاز ععٜـع.  -22 ٜاٚٚظ خٛضغـٝس. -21 ْاغو تٛؾٝل.-19 يًٝٞ اَرل.-18 ن١ًٜٞ انطّ-17 اظيس.
 عبساي١ً ٬َ ْٛضٟ.-23 صتِ ايسٜٔ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
َٞ نطزْٞ ب١ضْا١َٟ ناض، خاَيٞ ١ٜن١ّ َٞ ب١د ١َٜٓٝ غ١ض د َٝػتاف ز ٥ : 

َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾٞ قٛضؽ.-1 َٝؿٓٝاضٟ ٖاٚناضٟ نطزْٞ ؾ َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ ث  ز٠ْيسإ ي١غ١ض ث
 إ.يٝص١ْ ٖاٚب١ؾ١نإ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْن

َُٜٞ نٛضزغـتإ ١٥نـ١ٜٔ،     َٝٛاْٞ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛتٞ ٖـ١ض َٝطٖاتين ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٚ ١َْٛغٝكٞ ْ ب١خ
.٠ٚ١َٜٓ  يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت ؾ١ضَٛٚ َازز٠ ب١ َازز٠ بٝدٛ

َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ.
 باب١ت/ض اث٪ضتٞ ٖاٚب١ف

 
 ٟ ٖـــ١ضزٚٚ يٝصْـــ١ٟ ت١ْسضٚغـــيت ٚ شٜٓيـــ١ ٚ يٝصْـــ١ٟ ٜاغـــاٜٞ ن٪بْٛٚـــ٠ٚ١        2/11/2112 يـــ١ بـــ١ضٚاض

ب١غ١ضث١ضؾيت ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ب١ ١َب١غيت ٥اَاز٠ نطزْٞ ض اث٪ضتٞ ٖاٚب١ف يـ١  
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾـ١ٝ قٛضغـ١نإ، يـ١ ثـاف طؿتٛطـ٪           باض٠ٟ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ ن٪َـ١ى بـ٪ تٛٚؾـبٛاْٞ ؾـ

َٝب١ٝٓٝناْٞ ١٥ْساَإ ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ّ خا١ْ٫َٟ خٛاض٠ٚ٠:نطزٕ ٚ  َٝؿٓٝاض ٚ ت  ب١ ١ْٖس ٠ٚضططتين ث
 غ١باض٠ت ب١ ْاٟٚ ٜاغان١ زٚٚ ض ا ١ٜ١ٖ، -1

َٝطث١صت١ ٚ          -ا َٝتـ٠ٚ١، ٚاتـ١ )غـٓسٚقٞ ٖاٚنـاضٟ نطزْـٞ تـٛٚف بـٛٚاْٞ ؾـ َٓٝ ض اٟ ١ٜن١ّ ْا٠ٚن١ٟ ٠ٚى خـ٪ٟ سي
 ١ْخ٪ؾ١ٝ قٛضغ١نإ.

َٝطث١صت١( ض اٟ ز٠ّٚٚ ْاٟٚ ٜاغان١-ب َٞ )غٓسٚقٞ ن٪١َى ب٪ تٛٚف بٛاْٚٞ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
ٍَ ض اٟ ١ٜن١َٔ.  ظ٩ض١ٜٟٓ ١٥ْساَاْٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١ط١

َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-اضغ٬ٕ باٜع ز. ب١ض
 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ايعسام-إىل/ ز٥اض١ بسملإ نٛزدضتإ 
 ىّ/ تكسٜس َػرت

ادتُعت ؾ١ٓ ايضااش١ ٚايب١٦ٝ ٚايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛ بإغاساف ٦ٖٝا١ ز٥اضاااا١ بسملاااإ نٛزدضاااتإ  بتاازٜذ             
  يػسض إعداد تكسٜس َػرتى سٍٛ َػسٚع قإْٛ )صٓدٚم إعا١ْ َسع٢ ايطاسطإ ٚا َاساض   2/11/2112

 سعاتِٗ  تٛصًٓا إىل ايٓكاط اآلت١ٝ:املطتعض١ٝ   ٚبعد املٓاقػ١ ٚا خر بٓعس االعتباز َكرتسات ا عغا٤ َٚال
 . ؾُٝا ٜتعًل بتط١ُٝ ايكإْٛ ٖٓاى زأٜإ:0
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 ايسأٟ ا ٍٚ ٜس٣ االبكا٤ ع٢ً ايتط١ُٝ نُا ٖٞ  أٟ صٓدٚم إعا١ْ َسع٢ ايطسطإ ٚا َساض املطتعض١ٝ. -أ
 ايسأٟ ايجاْٞ ٜس٣ إٔ تهٕٛ تط١ُٝ ايكإْٛ  نُا ٜأتٞ: )صٓدٚم إعا١ْ َسع٢ ايطسطإ . -ب

 ب١ٝ أعغا٤ ايًذ١ٓ املػرتن١ ٜؤٜدٕٚ ايسأٟ ا ٍٚ.ٚأغً
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

َٝتـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ض ٥٠ـٞ         َٓٝ َٞ ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ سي َٝػتا زٚٚ ض ٥٠ٞ ١ٜ١ٖ، ض ١ٝ٥٠نٝإ زٚٚضتط٠، نْٛه١ ض ٥٠ٞ ١ٜنـ١ّ ٥ـ١َي ٥
ٍَ ض ٥٠ٞ ١ٜن١َسإ، دا ته َٜٓٓـ٠ٚ١،     ز٠ّٚٚ ن١ ظ٩ض١ٜٟٓ ١٥ْساَاْٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١ط١ اٜـ١ ض ٥٠ـٞ ١ٜنـ١ّ خبٛ

         َٞ ١ٜ٠َٛٝ بـ َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ٚ ز٠خي١ٜٓـ١ ت١غـٜٛت٠ٚ١، ض اٟ ز٠ّٚٚ ْـاٟٚ ٜاغـان١ بـ١ّ ؾـ ض ٥٠ٞ )ب( زٚٚضتط٠، ١٥ٚ ز٠خٛ
ٍَ زا١ٜ؟  َٞ ي١ط١ َٝطث١صت١(، ن ٍَ زا ْٝـ١؟    48)غٓسٚقٞ ن٪١َى ب٪ تٛٚف بٛٚاْٞ ؾ َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ، ن ن١ؽ ي١ط١

ــ١ ظ٩   22 ــ١ ب ــ١، ن١ٚات ٍَ زا ْٝ ــ١ ــ١ؽ ي١ط َٝطث١صت١     ن ــ ــٛٚاْٞ ؾ ــٛٚف ب ــ٪ ت ــ١ى ب ــٓسٚقٞ ن٪َ ــط غ ــ١ٟ ز٠ْ ضٜٓ
َٝت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ. َٓٝ َ١٥ 

َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت٠ٚ١:  - َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َازز٣٠ ١ٜن١ّ ب١ّ ؾ
َٜت ب١ْا٣ٚ  َٝو ز َٝو ث َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝٝ قٛضغ١نإ(غٓسٚق , خـا٢ْ٠ٚ   )غٓسٚقٞ ن٪١َى ب٪ تٛٚؾبٛاْٞ ؾ

َٝـت ٚ بـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ         َٝط٣ٝـ٠ٚ١ غـ١ضب١خ٪ ز٠ب ن١غا١ٜت٢ ١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ ٚيـ١ ض ٣ٚٚ زاضاٜـ٢ ٚناضط
َٜت٠ٚ١.  ز٠ب١غذل

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 . إعاد٠ صٝاغ١ املاد٠ ا ٚىل ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:
   ٜتُتاع بايػدضا١ٝ املعٜٓٛا١     املطتعضا١ٝ  صٓدٚم إعا١ْ َسع٢ ايطسطإ ٚا َاساض ٜؤضظ صٓدٚم بإضِ )

 ٚاالضتكالٍ املايٞ ٚاإلدازٟ  ٜٚستبط بٛشاز٠ ايضش١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

َٜهٞ تط ب١ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ ب ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ نات٠ٚ١؟ داض َٞ ي١ط١ ٠ٚ١َٜٓ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.ن  ٝدٛ
 
 
 

َٜع عُط   عبسايطظئ:ب١ض
َٜع غ  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٟ غـٓسٚقٞ )        َٝـٞ ٥ـ١ٚتط َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١ نـ١ ث إعاْا١ َسعا٢   ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ب٪ ت١ٚظٜح نطزٕ ن١ خٛ
 ٜتُتع بايػدض١ٝ املع١ٜٛٓ  ٚاالضتكالٍ املايٞ ٚاإلدازٟ  ٜٚستبط بٛشاز٠ ايضش١.ايطسطإ 
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض 

َٜع  َٜباظ ؾتاح:ب١ض  ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿــ١ن١ ي٠ٚ١ٜــ١ نــ١ نــ٪ٕ غــ١ضب١خ٪١ٜ ٚ غــ١ضب١ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغتٝؿــ١؟ ٥ــ١ّ غــٓسٚق١ تــ١ْٗا     ٚابــعامن ن
َٟ بـ١          َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ْـانط َٜين تطٜؿـ٠ٚ١ بـ٪ٟ ز بٛزد١ٟ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ب٪ ْا١ٜ، ب١َيه١ يـ١ ؾـٛ

َٞ ي١ بط ٜـاض٠ زاضاٜٝـ١نإ غـ١ضب١خ٪    ت١ٚا٠ٚتٞ ١ٜن١ٜ١نٞ غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ت١ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥تٛاْ ْسضٚغيت ب
َٜـط      َٝؿـسا يـ١ ش َٞ بط ٜاضٟ غ١ضب١خ٪ بسات، ب٫َ١ّ ي١ ٖـ١َإ نات َٝٓاْٝـ ١٥تٛاْ َٞ، ت١ْا١ْت ي١ بط ٜاضٟ ٠ٚب١ض ٖ ب

َٝهـ            َٝهـ٠ٚ١ يها١ْنـ١ ت١قطٜبـ١ٕ ت َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ غـ١ضب١خ٪١ٜن١ ٚ ث َٜطٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـيت زا بـ ٍَ نـاٚز ١
َٝٞ ب١ ت١ٚا٠ٚتٞ غ١ضب١خ٪١ٜ ًَ َٝـٞ     نطا٠ٚ، ١ٜعين ْاتٛاْٞ ب ًَ ٚ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت زاٟ بدل ٟ، ْاؾـتٛاْٞ ب

 ب١ ت١ٚاٟٚ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت١ٝ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ:
َٜع عبسايػ٬ّ   :َضطؿ٢ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝػـتا دـ١ْابت باغـت نـطز     ظ٩ض  َٟ ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ١٥ّ ٚت١ دٛاْا١ْ ي١ٚ ز٠ق١ ١ْٝ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ ت٥١ٝسٟ ٖاٚض 

            ٍَ َٞ ي١طـ١ َٝطٟ ٚ زاضاٜٝـ٠ٚ١ غـ١ضب١خ٪١ٜ، ْـاطٛصت َٜصٟ َـٔ ز٠ْيـٞ بـ٪ ٥ـ١ز٠ّ، ٚاتـ١ يـ١ ض ٟٚٚ نـاضط ب٪َإ زابط 
َٜت٠ٚ١، د١ْابت ظ٩ض دٛإ ؾ١ضست نطز ْاب١غذل ١َُٝ ٥ٝعترلاظَـإ  ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت بب١غذل َٜت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٥

َٝـت    َٝطٟ ْاب َٜت٠ٚ١ بٝي٪ض ٕ ٜإ غ١ضب١خ٪ٜٞ زاضاٜٞ ٚ طـاضط ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥، ع٬ٝدٞ به١ٕ ٜإ ٚؾ١ٟ ز٠ب١غذل
َٜت٠ٚ١ ب١ ٠ٚظاض٠ت.  ن١ ز٠ب١غذل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٞ غـ١ضب١ ٖـٝض        َٝو بـ َٞ غـٓسٚق َٞ، ْـاب َٝو بـ َٜٓ َٞ غ١ض ب١ ؾـٛ َٞ، تـ١ض٠ؼي َـ١عين ٥ـ١ّ       نان١ ١٥ب َٝـو ْـ١ب ٠ٚظاض٠ت

َٝهٞ  َٜٓ َٞ ب١ ؾٛ َٞ، ب٫َ١ّ خ٪ٟ َٛغت١ق١ًٝ، ي١ ٥ٝساض٠ناْٞ خ٪ٟ ١٥ب َٝهٞ ب١ ٠ٚظاض٠ت ١ٖب َٞ ض ٠بت غ١ْسٚق١ ١٥ب
َٞ، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط. َٞ، ١َضبٛت ب١ْٚٛن١ؾٞ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ١٥ب  ١َع٠ٚ١ٝٓ ١َضبٛت ب

 
 

َٜه١ٚت س َٜع ز.ض   ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: -١َضؾٝس١ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜط     َٞ يــ١ش َٜت٠ٚ١ ٥ــ١ب َــٔ ٖــٝض يــ١ ؾ١ضَاْيــ١نامن ؾ١خكــ١ٝتٞ غــ١ضب١خ٪ٜإ ْٝــ١، ١٥طــ١ض ب١َٓــ٠ٚ١ بب١غــذل
َٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ دٝا١ٜ، غٛثاؽ َٞ، ١٥ط١ض ب١َٓٝـ ١ْب١غذل ١َُٝزا ب َٜطٟ ٥  ناٚز
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ؾ١ٚمن خإ.

َٜع ؾ١ٚمن ستُس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ي١  ١٥ٚ غٓسٚق١ غٓسٚقٞ ١ْخ٪ؾ١ٝناْٞ غ١ض٠تا١ْ، ١َغط٠ؼي ١٥ٚ غٓسٚق١ ٚ ٥ٝـ ٚ ناضٟ ١٥ٚ غٓسٚق١ ١٥ب
َٝو          َٞ، ض اغـت١ غـٓسٚق َٞ بـ َٞ ٠ٚظاض٠تٞ قـ١س١ غ١ضث١ضؾـيت بهـا ٚ ٥اطـاٟ يـ َٞ، ١٥ب َٜياٟ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س٠ٚ١ ب ض 

َٟ غــ١ضب١خ٪ٜٞ غــ َٜطٟ ٠ٚظاض٠تــٞ   زضٚغــت ٥ــ١نط ــط نــاٚز َٜ َٞ ٥ــ١ّ غــٓسٚق١ يــ١ ش ٓسٚق١ن١ ٜــ١عين نــٞ؟ ٥ــ١ب
َٟ، غٛثاؽ ١ٜ٠َٛٝ بهط َٞ ب١ٚ ؾ َٟ، ١٥ب  ت١ْسضٚغيت زا ثاض٠ناْٞ غ١ضث١ضؾيت بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض 

َٜباظ ؾتاح: َٜع ض   ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١ٜ١ ٠ٚابعامن ط٪ض ٜين ٚؾ َٜطٟ نطزٕ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ن ١ن١ ي١ ب١غت٠ٚ٠ٚ١ٓ ب٪ غ١ضث١ضؾيت نطزٕ ٜاخٛز ناٚز

ــٞ       ناض٠غ١ض بها، ١ٜعين ي١ َٜطٟ ٠ٚظاض٠ت ــاٚز َٜط ن ــ١ش ــإ ي ٜ ،َٞ ــ ــيت ب ــٞ ت١ْسضٚغ ــيت ٠ٚظاض٠ت ــط غ١ضث١ضؾ َٜ ش
.َٞ  ت١ْسضٚغيت ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ.

َٜع ز.ض ٩ش  إ زظ٠ٜٞ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٓـاْٞ  ٥ـ١ّ غـ        َٝهٗ ١َُٝ ن١ باؽ ي١ غ١ضب١خ٪ٜٞ ١٥ن١ٜٔ غـ١ض٠تا نـ١ بازلـإ يـ١ ث ق١ نـطز ١َب١غـتُإ   س٥١ْٚ
َٝط  َٞ،     ١َ٫ضن١ظ١ٜت بٛٚ، ن١ باؽ ي١ غ١ضب١خ٪ٜٞ ناضط ٟ ٚ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ٜٔ ١َب١غـتُإ ٠ٚ١٥ٜـ١ غـ١ضب١خ٪ بـ

َٟ ثــطؽ بــ١ ٠ٚ َٜــو ١ْطــ١ض  َٞ، نــ١ بــاؽ يــ١  بــ٪ ٖــ١َٛٚ بط ٜاض ظٜــط بهــا ٜــإ بــ١ ز٠غــت١ٜ١ى يــ١خ٪ٟ بــ١ضظتط بــ
٥ٝػتٝك٬يٞ زاضاٜٞ ١٥ن١ٜٔ ١َب١غتُإ ي١ٚ زاٖات١ٜ١ ن١ ي١َازز٠ناْٞ زاٖاتٛٚ زا ٖات١ٝ، زاٖـاتٞ غـٓسٚق١ن١،   
َٞ، ٚ ١٥َـ١             َٝو بـ َٞ غـ١ضب١ٜ٫١ْ َٜتـ٠ٚ١ ثـطؽ بـ١ ٠ٚظٜـط بهـا، بـ٫َ١ّ ز٠بـ ي١ خ١ضز نطزْٞ ١٥ٚ زاٖاتاْـ١ ١ْط١ض 

َٝٓاٜـــ١ ٖـــ١َٟٛٚ  ١ٜنــ١زتاض   َٝـــو ٖ ْٝـــ١، نـــ١ْس ٜاغـــا١ٜنٞ تطَـــإ ي١بـــ١ض ز٠غــت١، غـــٓسٚق١ناْٞ تطَـــإ ث
٠َٜٛ بطزْـٞ ناضٚباض٠نـاْٞ، يـ١        َٝو ب١ْٚٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١غا١ٜتٞ ١َع١ٟٓٚ ١ٖٜـ١ يـ١ ض ٟٚٚ بـ١ض  غ١ضب١ٜ٫١ْ

َٝهٞ تط ْان َٟ، ٚات١ ثطؽ ب١ٜ٫١ْ ٠َٜٛ بطزْٞ ١٥ٚ زاٖات١ٟ ن١ ي١ غٓسٚق١ن١ زاز٠ْط َٜٝٛػت١ ض ٟٚٚ ب١ض  ا، ب٫َ١ّ ث
   َٞ َٜٔ ١ٖٜــ١، ْــاب َٜٝٛػــيت بــ١ ؾــٛ َٜٝٛػــيت بــ١ ؾ١ضَاْبــ١ض ١ٖٜــ١، ث َٝو بــٞ، باؾــ١ ٥ــ١ٚ غــٓسٚق١ ث غــ١ضب١ٜ٫١ْ

َٝري ) َٟ ن١ ز٠َي َٜٓا١ْٟ ب٪ زابري بها؟ ت١ْٗا ي١ب١ض ١ْٖس َٝو بٞ تا ١٥ٚ ؾٛ (، ٜاستبط باٛشاز٠ ايضاش١   غ١ضب١ٜ٫١ْ
 غٛثاؽ



 334 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
.َٟ َٝبين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛ َٟ ت َٝطٟ ث١ضي١َإ ١ْٖس َٜع غهطت َٝػتاف ب١ض ٥ 

َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع ؾطغت اظيس عبسار / غهطت  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜو بسات ي١غـ١ض   ب٪ ٥ٝـ ٚ ناضٟ خ٪ٟ ١٥ٚ غٓسٚق١ َٛغت١ق١ًٝ، ْاس١ٟٝ َايٞ ٚ ٥ٝساضٟ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض بط ٜاض
َٟ ١ْ١ٜ٫ناْٞ تط ١َضبٛتٞ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ قـ١س١ٜ١، ١َغـ١ي١ٕ   ٥ٝـ ٚ ناضٟ خ٪ٟ َٛغت١ق١ًٝ ، ب٫َ١ّ ي١ ١ْٖس

َٝٝـإ ٥ـ١زاتٔ، ْاسٝـ١ٟ ؾـ١ْٞ، ْاسٝــ١ٟ             ٜـ١ى يـ١ٚإ ق١ظٜـ١ٟ ١َعاؾـ١، َٛخ١ق١قـات١، ٠ٚظاض٠تـٞ قـ١س١ ث
َٟ َــ١دايٞ تــط ض ٠بــيت ١ٖٜــ١،   َٝٝــإ ٥ــ١زاتٔ، ٥ٝشتُٝــاٍ ١ٖٜــ١ يــ١ ١ْٖــس ز٠ضَــإ، ١٥ٚاْــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ قــ١س١ ث

َٝـٛإ ٖـ١ضز٫ٚٚ ٥ـ٠ٚ١ ١َدًٝػـٞ          بط ٜاض٠نإ خاظٜعٞ ض٠قاب١ٟ ٠ٚظٜطٕ ١٥ط١ض ٖـاتٛ خ٬ٝؾـ١ى ث١ٜـسابٛٚ يـ١ ْ
ٍَ    (٠ْاعر)٠ٚظٜطإ س١يٞ ١٥ٚ خ٬ٝؾ١ ١٥نا، ١ٜعين ٥ٝػتٝك٬ي١نٞ  ، ي١ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى ٖـٝض ع٬ٝقـ١تٞ ي١طـ١

ــ١        َٜت ــ١ ز ــب١ٟ باب١ت١ن ــ١عين غ ــاض زإ، ٜ ــ١ بط ٜ ــ٪ٟ، ي ــاضٟ خ ــٝـ ٚ ن ــ١ ٥ ــ١، ي ــ١س٠ٚ١ ْٝ ــٞ ق َٝـ  ٠ٚظاض٠ت ــ ث
َٞ، ٫ظَـ١ بـ١ٚ               ١ٜ٠َٛٝ بـ َٝـ٠ٛ ٫ظَـ١ بـ١ٚ ؾـ َٞ بط ٜاض٠نـ١ٟ ٥ ًَـ َٝذي ب َٞ بـ ١٥صت١َْٛٞ ١٥ٚ غـٓسٚق١، ٠ٚظٜـط ْـاتٛاْ
َٞ، ٥ــٝـ ٚ ناضٜــإ َٛغــت١ق١ًٝ يــ١ٚ ْاسٝــ١، ْاسٝــ١ٟ ٥ٝــساضٜـ، ٥ــٝـ ٚ نــاضٟ خ٪ٜــإ، نــط ٜين   ٥ٝتٝذاٖــ١ بــ

َٜو ١ْن١ٚتٔ ي١ ز٠ضَإ، ي١ٚ ْاس١ٝ َٛغت١قًٝٔ، ١٥ط١ض ٖاتٛ بط ٜاض٠نٝإ زا ٠ٚظٜط َ ٛعت١ضظ بٛٚ ي١غ١ضٟ ٚ ض 
َٝٛإ ١ٖضز٫ٚٚ ١٥ٚنات ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١٥ٚ خ٬ٝؾ١ س١ٍ ز٠نات، بـ١ ض ٥٠ـٞ َـٔ ١ْقـ١ن١ ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ        ْ

َٝسا ١ْٝ، غٛثاؽ َٝين ٚ ٖٝض خ١ي١يٞ ت  سي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض

َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ. ب١ض
١ٖض ١٥ّ د٪ضٟ ب١غت٠ٚ١ٟٓ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ي١ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ب١ ٚاظسٞ باغٞ ١٥نات، ١ٜعين 

َٟ ن١ ن٪ٕ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ  ٠َٟٛٝ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ زٜاضٟ ١٥نط َٝج١ض  بري ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ؾ َٝط٠ ت ١٥ط١ض ي
َٞ ًَ َٝ َٝو ْاٖ َٟ. ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ٚابعامن ٖٝض ٥ٝؿهاي ي١ٚ  

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
 ناى عُط.

 
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
( ٚ نـ٪١ْٝتٞ ت١ؾـهٌٝ نطزْـٞ يٝصْـ١ ٚ     11( ٚ )١٥9ط١ض غ١ٜطٟ باقٞ َازز٠ناْٞ تط به١ٜٔ ٠ٚنٛ َـازز٠ٟ ) 

ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َٔ ب١ ت٥١هٝسّ ٖـ١َٛٚ  ١٦ٜ١ٖٚ ١َدًٝػٞ ١٥ّ غٓسٚق١، ب٪١ٜ ض٠بت نطا٠ٚ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س٠ٚ١ 
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َٟ، ي١ َازز٠ٟ  َٜع٠نإ ١٥ظأْ َْٛت١غٝيب ١٥ٚ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ نـ١ َْٛت١غـٝب١ناْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ     ١٥9ْسا١َ ب١ض
ق١س١ بب١ٓ َْٛت١غٝيب ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ ١ٖز٠ؼي ٠ٚ١٥ٟ ن١ ن١َذلٜٔ ١َغط٠ؼي ٠َٛظ٠ف ٚ َٛزٜطعاَٞ تـطٟ  

َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١ َازز٠ناْٞ تط زا باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ١٥ّ غٓسٚق١ َْٛت١غٝب١ناْٞ يـ١ ٫ٜـ١ٕ   ب٪ ت١عري بهط
َٜٝٛػت١ ١ٖض ١ْقـ١ن١   َٜت، ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ض٠بت نطا٠ٚ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س١، ٚ ث ٠ٚظاض٠تٞ ق١س٠ٚ١ زا١٥ْط

.َٟ َٝت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ غٓسٚق١ نٝذل ٥ٝعاؾ١ٟ ب٪ ١ْنط َٓٝ ٠َٟٛٝ خ٪ٟ سي  ب١ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

.َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛ َٟ ت َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ١ْٖس َٜع د  ب١ض
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/  َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض  د
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٜٞ  نٛضزغـتإ     َٝٞ قاْْٛٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ١َغ٦ٛي١ ي١ قـ١س١ٟ ٖـ١ض زٜاض٠ ب١ ث
َٜهــ٠ٚ١،   يــ١ نــ١ض َٟ بــ١  يــ١ ٖــ١َٛٚ بٛاض َٞ ٜــإ خــام، ب٪ٜــ١ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ قاْْٛاْــ١ٟ نــ١ ز٠ضز٠نــط تٞ عــاّ بــ

َٞ ض٠بيت ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ٚ  َٝو ١٥ب ْٝػب١تٞ غ١ْسٜهانإ ٜإ ب١ ْٝػب١ت غٓسٚق١نإ ٜإ ١ٖض باب١ت
َٞ، ٚؾـ١ٟ )         َٜطٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـيت بـ َٜـط نـاٚز َٞ، ٚ يـ١ ش ( َٛعاي١دـ١ٟ  ٜاستبط ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت ٖـ١ب

َٝؿ١ن١ٟ  َٝري )ٜنطز٠ٚٚ، نْٛه١ زٚٚ ساَي١ت ١ٜ١ٖ، ٜن ًَ َٞ ب َٞ   إ ز٠ب َٝيَن، ٥ـ١ب تبع(، ن١ٚات١ ٥ٝػتٝك٬ي١ٝتٞ ْـاَ
١َُٝ َٛخايٝـ ٠ٚ١٥غـت٠ٚ١ٓٝ   ٠ٚ١٥ ٥ َٞ َٝؿٞ زا١ْب َٝت١ زا٥رل١ٜ٠ى ي١ زا٥رل٠ناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س١، ٚ ١٥ط١ض ت بب

َٝه ٞ ٚاٟ ز٠ز٠ٜيَن ن١ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜنٞ ب١ قاْْٛٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ن١ٚات١ ١٥ٚ غٓسٚق١ ٥ٝػتٝك٬ي١ٝت
َٝيَن، ب٪١ٜ ٚؾ١ٟ ) َٝطٟ ث١ضيـ١َامن نـ١ َٛعاي١دـ١ٟ     ٜستبطب١ ٠ٚظٜط ١َْ َٜع غـهطت ٍَ قػ١ٟ ب١ض ( َٓٝـ ي١ط١

َٞ ١٥ٚ غٓسٚق١ ت١قاضٜطٟ ت١ْسضٚغيت بـسات بـ١ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـيت، ٠ٚظٜـط       َٝؿ١ن١ٟ باف نطز٠ٚٚ، ٚ ١٥ب ن
َٞ َٛضاق١ب١ٜإ بهاٚ َٛساغ١ب١ٜإ بها، غٛثاؽب٪ٟ ١ٜ١ٖ ٥ٝعترلاظ ي١غ١ض ناض٠ناْٞ بها،   ٚ ز٠تٛاْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  /غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض
٠ٚ١َٜٓ ٚ ١٥خي١ٜٓ١ ز٠ْيسا  ٠ٚ١ْ، ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ.زٚا قٝاغ١ٟ خبٛ

 . ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ ايجا١ْٝ  ؾإٕ زأٟ أغًب١ٝ أعغا٤ ايًذ١ٓ  ٖٛ إعاد٠ صٝاغ١ املاد٠  نُا ٜأتٞ:
 ٠ ايجا١ْٝ: ٜٗدف ايضٓدٚم إىل ؼكٝل االتٞ:املاد

ايتٓطٝل َع اؾٗات املعٓٝا١  بتاٛؾري اؾغاٌ طاسم ايعاالز ٚ االداسا٤ات ايٛقا٥ٝا١ ملاٛاطين نٛزدضاتإ املضاابني           
باَساض ايطسطإ ٚ االَساض املطتعض١ٝ ٚ اييت تطتًصّ دعُاَا َسناصَا هلاا بتاٛؾري َطاتًصَات ايعاالز ٚاالدٜٚا١        

 سانص  َتدضض١ بايعالز داخٌ اإلقًِٝ ٚخازد٘.ٚاالدٗص٠ ايطب١ٝ يف َ
َٜت٠ٚ١:  - َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َازز٣٠ ١ٜن١ّ ب١ّ ؾ

َٜت ب١ْا٣ٚ  َٝو ز َٝو ث َٝطث١صت١ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝٝ قٛضغ١نإ(غٓسٚق , خـا٢ْ٠ٚ   )غٓسٚقٞ ن٪١َى ب٪ تٛٚؾبٛاْٞ ؾ
َٝـت ٚ بـ٠ٚ١ظاض٠ت٢       َٝط٣ٝـ٠ٚ١ غـ١ضب١خ٪ ز٠ب ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ   ن١غا١ٜت٢ ١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ ٚيـ١ ض ٣ٚٚ زاضاٜـ٢ ٚناضط

َٜت٠ٚ١.  ز٠ب١غذل
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َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 . إعاد٠ صٝاغ١ املاد٠ ا ٚىل ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:
ٜؤضظ صٓدٚم بإضِ )صٓدٚم إعا١ْ َسع٢ ايطسطإ ٚا َساض املطتعض١ٝ   ٜتُتع بايػدض١ٝ املع١ٜٛٓ  

 ٚاالضتكالٍ املايٞ ٚاإلدازٟ  ٜٚستبط بٛشاز٠ ايضش١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜعب  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪            6ن نـ١ؽ ي١طـ١
 بط ط١ٜ١نٞ تط.

َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ــ١ َاز    ــ١ نـ ــ١ ٠ٚ١٥ٜـ ــساَاْٞ يٝص١ْنـ ــ١ٟ ١٥ْـ ــازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ض اٟ ظ٩ضٜٓـ ــ١ َـ ــ١باض٠ت بـ ١ٜ٠َٛٝ  ز٠غـ ــ ــ١ّ ؾـ ــ١ بـ نـ
َٜت٠ٚ١: َٜصض  زابط 

َٝٓا٢ْ ١٥َا٣١ْ خٛاض١ٜ٠ٚ٠: َازز٣٠ ز٠ّٚٚ:  ٥اَاصت٢ غٓسٚم ب١زٜٗ
َٜيـــا٣         ٍَ ١ٜ٫ْــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ ناضز٠نـــات بــ٪ زابــري نطزْـــ٢ باؾــذلٜٔ ض  غــٓسٚم ب١ٖ١َاٖــ١ْي٢ ي١طـــ١

َٜهاض٠نا٢ْ خ٪ثاضاغت٢ٓ ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ نٛضزغـتإ ١٥ٚاْـ٣١ ساَيـ١ت٢    َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾـ٢    ناض٠غ١ضنطزٕ ٚ ض  ؾـ
َٝساٜٚػت٢ ناض٠غ١ض٣ زاٚ ز٠ضَإ ٚ  َٝٛغتٝإ ب١ ثؿتيرل١ٜن٢ نط  ١ٜ١ٖ ب٪ زابٝٓهطز٢ْ ث قٛضغٝإ ١ٜ١ٖ ن١ ث

.َِٜ َٝط٣ ثعٜؿه٢ ي١ بٓه٣١ ثػج٪ض  ب٪ ناض٠غ١ضنطزٕ ي١ ْا٠ٚ٠ٚ ٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض  ٥اَ
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايجا١ْٝ  ؾإٕ زأٟ أغًب١ٝ أعغا٤ ايًذ١ٓ  ٖٛ إعاد٠ صٝاغ١ املاد٠  نُا ٜأتٞ:. ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ 

 املاد٠ ايجا١ْٝ: ٜٗدف ايضٓدٚم إىل ؼكٝل االتٞ:
ايتٓطٝل َع اؾٗات املعٓٝا١  بتاٛؾري اؾغاٌ طاسم ايعاالز ٚ االداسا٤ات ايٛقا٥ٝا١ ملاٛاطين نٛزدضاتإ املضاابني           

تطتًصّ دعُاَا َسناصَا هلاا بتاٛؾري َطاتًصَات ايعاالز ٚاالدٜٚا١        باَساض ايطسطإ ٚ االَساض املطتعض١ٝ ٚ اييت 
 ٚاالدٗص٠ ايطب١ٝ يف َسانص  َتدضض١ بايعالز داخٌ اإلقًِٝ ٚخازد٘.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ن٪ٟ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١نٞ تط. َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  ن

َٜع ظن١ٝ قاحل  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

٣٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  - َٝهسا٢ْ َازز٣٠ غ٢َ ١ّٜ ٚ ؾ١ؾ١َ١ ٚ زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓت٢ ب١ّ ؾ ٍَ ي  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١
:ّ١ٜ َٞ َٜت: َازز٣٠ غ  غٓسٚم ١٥ّ ١٥ضنا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ي١ ١٥غت٪ ز٠طط
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ــ١ّ: ــ١نا٢ْ ت       ١ٜن ــت٢ٓ بٓه َٝؿدػ ــطزٕ ٚ ث ــت ن ــ١ زضٚغ ــساض ي ــ٢ْ١ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــ٢ ٫ٜ ــاض٣ نطزْ ــ١  ٖاٚن ــ١ت ب اٜب
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ ١ٜ قٛضغ١نإ .  ناض٠غ١ضنطز٢ْ تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ

َٜط٣٠ ٜاغـا        ز٠ّٚٚ: َٝٓاْٝإ بـ١طٛ َٜت٢ نطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ غـاَا٢ْ طٛاغـذلا٠ٚ ٚ ١ْطٛاغـذلا٠ٚ ٚ بـ١ناضٖ خا٠ْٚساض
َٝهطا٠ٚنإ .  ناض ث

ٍَ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بـ٪ زابـري نطزْـ٢          غ٢َ ٜـ١ّ:  َٜب١غـت ي١طـ١ ناض٠غـ١ض٣ ثعٜؿـه٢    ٥ـ١صتاّ زاْـ٢ طط
 طٛصتاٚ ي١ غ١ْت١ض٣ ثعٜؿه٢ ٚ نازضٟ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن٪َجاْٝا٣ ْٝؿتُا٢ْ ٚبٝا٢ْ.

َٜٝٛػــت ي١ٜ٫١ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ بــ٪      نـٛاض٠ّ:  َٝٓا٢ْ زاتــا ٚ ٥اَـاض٣ ث َٜصٜٓــ٠ٚ١ ٚ ب١ز٠غـتٗ ٥ــ١صتاّ زاْـ٢ تٛ
َٝٓا٢ْ ٥اَاصت١نا٢ْ غٓسٚق١ن١ .  ب١زٜٗ

َٝٓذ١ّ: َٜت٢ ٜا ٢ٖ خ٪١ٜت٢ .غٓسٚم َاؾ٢ ث١ْا بطز١ْ ب١ض  ث  زازطا٣ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ١٥ضى ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض
٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚ باض٠نا٢ْ غٓسٚم. ؾ١ؾ١ّ: َٜه٢ ْا٠ٚخ٪ ب٪ ب١ض  زاْا٢ْ ث١ٜط٠ٚ

َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ غا٣١ْ٫َ غٓسٚم . س١ٚت١ّ: َٝٓطاٚ ٚ شَ  زاْا٢ْ ثط٩ش٠ بٛزد٣١ خ١ًَ
َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ض اث٪ضت٢ خٛٚي٢ٝ غ١باض٠ت ب١ ن٪١ْٝ ١ٖؾت١ّ: ت٢ ب١ض ٠ٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ غٓسٚم ٚ غٝػـت٢َ١  ث

 زاضا٢ٜ غٓسٚم .
َٜٝٛػت ب٪ ز٠غتٓٝؿإ نطز٢ْ غـٛٚز١َْسبٛٚإ ي١خعَـ١تيٛظاض٣    ْ٪١ّٜ: ٠َٛٝض٠نا٢ْ ٚ ١َضد١نا٢ْ ث زاْا٢ْ ث

 ١ٜنا٢ْ غٓسٚم .
َٝٓإ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚم . ز١ٜ٠ّ: َٝسا٢ْ ٠ٚب١ضٖ  زاْا٢ْ ث٢ْ٬ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٚ ط١ؾ١ث

َٜيا٣ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١ غٓسٚم ي١غ١ض٣ ز٠ض ٩ات ٚ بط ٜاضزا٢ْ ١٥ٚ ث٬ْا٣١ْ  ٜاظز٠ّ: زٜاض٣ نطز٢ْ ١ْخؿ١ ض 
ٍَ ز٠نات . َٝسا ن٪ْذل٩ ٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ ت  ن١ ب١ض 

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ايٛد٘ اآلتٞ: . تس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١ دَر املاد٠ ايجايج١ ٚاملاد٠ ايطادض١ ٚإعاد٠ صٝاغتُٗا ع٢ً
 املاد٠ ايجايج١: ٜتٛىل ايضٓدٚم املٗاّ اآلت١ٝ:

أٚاًل: ايتعااإٚ َااع اؾٗااات املعٓٝاا١ يف تأضااٝظ ٚتطااٜٛس املسانااص اـاصاا١ بعااالز املضااابني بايطااسطإ ٚا َااساض  
 املطتعض١ٝ.

 يٓاؾر٠.ثاًْٝا: متًو ا َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚايتضسف ؾٝٗا مبٛدب ايكٛاْني ا
ثايجًا: ايتعاقد َع اؾٗات املع١ٝٓ بتٛؾري ايعالز ايطيب املال٥ِ َأ املساناص ايطبٝا١ ٚايهاٛادز ايضاش١ٝ ٚايػاسنات       

 ايٛط١ٝٓ ٚا دٓب١ٝ.
زابعًا: إدسا٤ ايبشٛخ ٚاؿضٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚا سضاا٤ات ايالشَا١ َأ اؾٗاات املعٓٝا١ يػاسض ؼكٝال أٖاداف         

 ايضٓدٚم.
 ايتكاعٞ أَاّ احملانِ ؾُٝا ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات.خاَطًا: يًضٓدٚم سل 
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ضادضااًا: ٚعااع ْعاااّ داخًااٞ إلداز٠ غااؤٕٚ ايضاآدٚم َاأ قبٝااٌ تعااٝني َٓتطاايب ايضاآدٚم ٚؼدٜااد زٚاتاابِٗ  
 َٚهاؾآتِٗ َٚعاقبتِٗ يف ساي١ ازتهابِٗ املدايؿات.

 يًضٓدٚم. ضابعًا: اعتُاد َػسٚع املٝصا١ْٝ املد١ُٓ ايط١ٜٛٓ ٚاؿطاب اـتاَٞ
 ثآًَا: َسادع١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ سٍٛ نٝؿ١ٝ ضري أعُاٍ ايضٓدٚم ْٚعاَ٘ املايٞ.
 تاضعًا: ٚعع املعاٜري ٚايػسٚط ايالش١َ يتشدٜد املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات ايضٓدٚم.

 عاغسًا: ٚعع خطط إدا١َ ٚت١ُٝٓ اضتجُازات َٚٛازد ايضٓدٚم.
 ا ايضٓدٚم ٚ اقساز اـطط اييت ؼهِ ضري ايعٌُ ب٘.سادٟ عػس: زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ اييت ٜطري عًٝٗ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
.َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛ َٝطٟ ث١ضي١َإ ت َٜع غهطت  ب١ض

َٜع ؾطغت اظيس َٝطٟ ث١ضي١َإ.-ب١ض  غهطت
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ نطز١ْ ب٪ غٝاغ١تٞ عاّ   َٞ ب١د ٚ ث٬ْٞ غٓسٚم، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َؾطٚظ٠ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ت١ْؿٝع نطزٕ ٚ د
َٞ، غٛثاؽ 11ؾ١ق١ض٠ٟ   ي١ ١ٜن١ّ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايطظئ.

َٜع عبسايطظئ سػري:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

         َٞ َٝؿٞ ١٥ٚ ١٥َطاظ َٛغت١عػ١ٝ ٫َـإ بـطز نطزَاْـ١  عـ٬ٝز بـ٪ غـ١ض٠تإ، ١٥َـ١ ٥ـ١ب ١َُٝ ي١ ث يـ١ ٖـ١َٛٚ   ٥
َٝت١ غ١ض٠تإ، غٛثاؽ َٟ ١٥ٚ ١٥َطاظ َٛغت١عػ١ٝ ٚ بب  ثط٩ش٠ن١ ٫بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١٥َرل.

َٜع اَرل طٛط١:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ( َٞ ضادضااًا: ٚعااع ْعاااّ داخًااٞ إلداز٠ غااؤٕٚ ايضاآدٚم َاأ قبٝااٌ تعااٝني َٓتطاايب   بــ١ ْٝػــب١ت خاَيــا ؾ١ؾــ
 يضٓدٚم ٚؼدٜد زٚاتبِٗ َٚهاؾآتِٗ َٚعاقبتِٗ يف ساي١ ازتهابِٗ املدايؿات.ا

َٝت ت١سسٜــس نـ١ٜٔ، غــ١ًّ ض٠ٚاتـب ١ٖٜــ١،         َٝت ت١سسٜـس نــ١ت، ض٠ٚاتـب غــٓسٚم ١ْؾـ ض٠ٚاتـب ٚ غـٓسٚم ١ْؾــ
 ١َعٍُٛ بٝٗٞ نٛضزغتإ، ١ٖض٠ٚغا ْػب١تا عكٛب١ ٚ َٛناؾ٥١ات١، قا١ْْٛنُإ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ.

َٜع ْاغو تٛؾٝل:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ب١سؼ  ١ٖضن١ْس٠ ناتٞ طؿتٛط٪ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ خاَيٞ نٛاض٠ّ ٥ٝذطا٥ٞ حبٛؽ، ٥اٜا ١٥ّ غٓسٚق١ ١٥تٛاْ

َٝري ) ًَ َٜهٞ حبٛؽ ٜإ ب َٝت١ غ١ْت١ض َٝه١، ١٥ب ٚاؿضاٍٛ عًا٢      ايبشٛخَٔ  االضتؿاد٠بهات؟ ١ٜعين خ٪ٟ حبٛغ
 ١ٖغت ١٥ن١ّ ن١ غٓسٚم ن٪ٕ ب١سؼ ١٥نا؟ غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ؾ١ٚمن خإ.

َٜع ؾ١ٚمن ستُس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝإ باغٝإ نـطز، زابـري نطزْـٞ َـ١عاف بـ٪ ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١، خـ٪ ٥ـ١ٚ           َٝؿذل ٖاٚض  ي١ ض اغيت زا ١٥ٚ بط ط١ٜ١ٟ ث
٠َٜٛ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ زابـري نطزْـٞ           غٓسٚق َٜو ٠ٚظاض٠تـٞ قـ١س١ ٚ نازٜط٠نـاْٞ قـ١س١ ٥ـ١ٜبات بـ١ض  َٝـ ت٪ظ ١ ث

١َعاؾٞ نٞ ي١ّ بط ط١ٜ١؟ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س١ ٠َٛظ٠ؾ١ناْٞ خـ٪ٟ ١٥خاتـ١ ٥ـ١ّ غـٓسٚق٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ بط ط١ٜـ١ى،       
َٞ عكٛز بهات ١٥ّ غٓسٚق١، ١٥ّ غٓسٚق١ ن٪ٕ ع١قـس بهـا نـ    َٝسا١ٜ ن١ ١٥َي اى ١٥ضغـ٫١ٕ؟  بط ط١ٜ١نٞ تطٜؿٞ ت

َٞ خـ٪       َٟ، ٥ـ َٝساٜٚػت١ٝنإ ١ٜى زا٥ـرل٠ٟ َٛتـ١ناًَٝٞ ٥ـ١ٚ َٜهٞ ز٠ضَإ ب٪ نط ٜين ث زضٚغت نطزْٞ ١ٖض ع١قس
َٟ، ب١ؾـٞ ٥ٝـساضٟ     َٝه١ زضٚغت نطا٠ٚ، خ٪ ١َ١٥ زا٥رل١ٜ٠نٞ َٛت١ناٌَٝ ١ْٝ؟ ب١ؾٞ ٜاغاٜٞ ٥ـ١ٚ ١َ١٥ غٓسٚق

َٟ نـ١ زٜطاغـ١ٟ          َٟ، قٝػـُٞ ؾـ١ْٞ ٥ـ١ٚ َٟ، ب١ؾـٞ سٝػـاباتٞ ٥ـ١ٚ َٟ نـ١       ١٥ٚ ع١قس٠نـ١ بهـا، قػـُٞ تـٛبٞ ٥ـ١ٚ
        َٞ َٞ، نـْٛه١ ١٥َـ١ ٥ٝؿـٞ قـ١س١ٜ١، ٥ـ١ب َٞ ي١ّ غـٓسٚق١ ٖـ١ب ت١سسٜسٟ ز٠ضَا١ْنإ بها، ب١ض اغيت ع١قس ْاب
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ق١س١ ت١ْػٝل به١ٕ ب٪ ز٠غت ْٝؿإ نطزْٞ ن١غ١نإ ٚ نـط ٜين   ١٥ٚ غٓسٚق١ ب١ ٖاٚناضٟ ي١ط١

َٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ع١ق َٝساٜٚػت١ٝنإ، ن٪ٕ ١٥ب َٞ ١َعاؾٞ ٠َٛظ٠ف ت١سسٜس نا، ن١ٚات١ ٖـٝض  ث س بها؟ ن٪ٕ ١٥ب
.َٟ َٝهٞ ١ْٝ ب١ ق١س٠ٚ١، زا٥رل١ٜ٠نٞ تاٜب١ت١ زا ١َ١٥ظض  ض٠بت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜهٞ تط، ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ. َٞ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ، ؾ١ضح ١ْٝ داض َٝب١ٝٓٝناْتإ ثٛخت ب  تها١ٜ ت

َٜع اٜٛب ْ  عُت)٥اضاّ(:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َـٔ ٜــ١ى ثطغـٝاضّ ٖــ١بٛٚ، يٝصْـ١ٟ ٖاٚبــ١ف غـ١باض٠ت بــ١ ١َغـ١ي١ٟ َــ١ٖاَٞ ٥ـ١ّ غــٓسٚق١، ٜـ١عين ٥اٜــا        
ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ؾــٞ ب٪ٜــ١ تــ٥١ذٌٝ نــطا بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ غــ١ٜطٟ ثط٩ت٪نــ٪ٍ بهــ١ٕ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ بــعأْ نــ١ ١٥َــ١ 

طٟ ثط٩ت٪ن٪ي١نــ١ٜإ نــطز٠ٚٚ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ    َــ١ٖاَٞ ١َدًٝػــ١ن١ٜ١ ٜــإ غــٓسٚق١ن١ٜ١؟ ْــاظامن ٥اٜــا غــ١ٜ      
َٝؿٓٝاض٠ناْٞ تط خب١ْ١ ز٠ْي٠ٚ١؟ غٛثاؽ  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝهٞ ١٥ٚت٪ٟ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط. ٠َٜٟٛ ١٥بات، ؾ١ضق  خ٪ٟ ؾ١ضقٞ ١ْٝ، غٓسٚق١ن١ف ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ن١ ب١ض 

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٞ، بـ٪؟ ي١بـ١ض          ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٠ٚ١٥ٜ َٜٝٛػـت ْـري ٖـ١ب ساض٠ ب١ ١٥ضن١ناْٞ ١٥ّ غٓسٚق١ بـ١ بـا٠ٚض ٟ َـٔ ٖـ١ض ث
َٞ ١٥ضنـ١ناْٞ ٥ـ١ّ       َٞ، ١٥َـ١ ٜـ١ى، زٚٚ، ٥ـ١ب َٞ ؾ١خك١ٝتٞ ١َع١ٟٓٚ ١ٖب ٠ٚ١٥ٟ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ٚتَٛٚا١ْ ١٥ب

ــٛاْٞ ْ           ــٛٚف ب ــ١ ت ــ١ٟ ن ــاتط ب١ٚاْ َٞ ظٜ ــ ــساض ب َٝٓري ث٠ٜٛ١ْسٜ ــ١ٖ ــاٟٚ ٥ ــ١ ْ ــاتط ن ــٓسٚق١ ظٜ ١خ٪ؾــ١ٝن١، غ
َٟ ٥ـ١ّ باب١تاْـ١ بـ١ ْٝعاَـٞ زاخًٝـٞ غـٓسٚق١ن١            َٝطث١صت١(، ١ْى ٥ٝـ ٚ نـاضٟ ٥ٝـساضٟ، نـْٛه١ ٥ـ١تٛاْط )ؾ
َٝهٞ تطٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـاى ٥ـ١َرل طـٛتٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠ بـ١ ز٠غـت          َٝهٞ، ١ٜ٫ْ ْ١َ١٥ ١ٜ٫ ،َٟ ناض٠غ١ض بهط

َٝهٞ عاػيإ ١ٜ١ٖ ب٪ ٖ ١َُٝ ْٝعاَ َٝـٞ ٥ـ١ٚ   ْٝؿإ نطزْٞ َٛٚن١ٟ ؾ١ضَاْب١ض، ٥ ١َٛٚ ٠َٛظ٠ؾٝين ز٠ٚي١، ب١ ث
َٝـط٠          َٜٝٛػـت ْانـا ي َٝهٞ تـطٜـ بـ١ بـا٠ٚض ٟ َـٔ ث َٟ، ت١ضق١ٝ ٚ ع٠ٚ٫١ ٚ ١٥ٚا١ْ، خـاَي ْٝعا١َ ض٠ٚاتبٝإ زا١٥ْط

َٞ، ١٥ٜٚـ خاَيٞ نٛاض١َ٠، )اعساز تكاضٜط زٚضٜـ١ عـٔ غـرل عُـٌ ايكـٓسٚم       َُٝـ١ يـ١ْاٚ   ٚايٓعااّ املاايٞ     ١ٖب ٥
ــتإ ٜــ  َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١تٞ ٖ ــرلٟ    سهَٛ ــ١َٛٚ ز٠ٚا٥ ــت١ نــ١ ٖ َٜٝٛػ ــ١، ث ــإ ١ٖٜ ــ١زٟ َايُٝ ــٞ ٠َٛس ١ى ْٝعاَ

َٝٔ، غٛثاؽ َٝط٠ ب َٜٝٛػت ْانا ١٥ّ باب١تا١ْ ي  سه١َٛت ث١ٜط ٠ٟٚ ١٥ّ ْٝعَا١ْ به١ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: -ب١ض

َٝط٠ ١ْبٟٛٚ،  َٝٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َا١ٜ٠ٚى ي َٝطب  ببٛٚض٠.ناى ؾٛإ. ناى ؾعإ ب١خ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـٛإ نـٛضزٟ بـ٪ عـ١ض٠بٞ،          ي١ ؾ١ؾ١ّ ٚ غازغ١ٕ ي١ ع١ض٠بٞ ٚ ؾ١ؾ١َٞ نٛضز١ٜنـ١، دٝاٚاظٜـ١ى ١ٖٜـ١ يـ١ ْ

َٝٔ ناَٝإ؟ ًَ َُٝإ ب  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: -ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾعإ.
َٜع ؾعإ اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ.ب١ض

َٝـ خػـتين بٓهـ١نإ ١٥َـ١ ٥ٝؿـٞ         ١ٖض ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ ١٥ٖساؾ١ناْٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ز٠بِٝٓ ي١ زضٚغـت نـطزٕ ٚ ثـ
َٞ سهَٛـ١ت بٓهـ١ٟ               َٞ ٖـٝض ب١ٓن١ٜـ١نٞ ٥ـ٠ٚ١ زضٚغـت بهـا، ٥ـ١ب غٓسٚم ١ْٝ، ٥ٝؿـٞ سه١َٛتـ١، ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ْـاتٛاْ

َٜص خا١ٜٕ زضٚغت بها، ١ْى غٓسٚم، ب٪١ٜ  َٔ ١٥بِٝٓ ٠ٚ١٥ ظٜاز٠. غ١ض٠تإ ٜإ ١ْخ٪ؾٞ زض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: -ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ     االَساض املطتعض١ٝ   غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ) َٜٝٛػـت١ ٫زض َٜص خا١ْٜـ١نإ ث ١ْخ٪ؾ١ٝ زض

َٝطث١صت١ َا٠ٚ، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ؾ١ؾ١ّ ض اغت١ َٓٝـ ثؿـتيرلٟ يـ١   ز٠ْيسإ ي١غ١ض ٜاغان١ نطا ن١ ت ١ْٗا ؾ
َٝؿــذل ٥ــ١ٚ ض غــت١ٜ١َإ   َٝؿــٓٝاضٟ ١٥ْساَــ١نإ ز٠نــ١ّ ٥ــ٠ٚ١ٟ ت١سسٜــس ض٠ٚاتــب يــ١ نٛضز١ٜنــ١ زا ْٝــ١ نــ١ ث ث

َٟ، غ١باض٠ت بـ  َٞ بهط َٜٝٛػت١ ع١ض٠بٞ ٚ نٛضز١ٜن١ ٠ٚنٛ ١ٜنٞ ي ١ ١َٖييطتبٛٚ، ب٫َ١ّ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ َاٜت٠ٚ١، ث
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      َٟ بط ط١ٟ ٜاظز٠ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ باؽ ي١ زاض ؾت٠ٚ١ٟٓ غٝاغ١تٞ طؿيت ١٥نا ب١ باؾـٞ ٥ـ١ظامن ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ١ بهـط
َٜعب١ْسٟ ١ٜن١ّ زٚاتط ١٥ٚاْٞ تط ض ٜعب١ْسٟ خ٪ٜإ ٠ٚضططٕ، غٛثاؽ  ب١ ت١غ١يػٍٛ ب١ ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: -ب١ض
٠ٚ١َٜٓ ٚ ١٥خي١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١،  َٜباظ.زٚا قٝاغ١ٟ خبٛ  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض 

َٜباظ ؾتاح: َٜع ض   ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ           َٟ َٛزاخ١ي١ٟ تط ١ٖبٛٚ، ١َغ١ي١ٟ ع١قس ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ب٪ٜـ١ زا٥ـ١ْط ١ْٖس
           َٞ َٝػـتا دـ َٜت بـ٪ زابـري نطزْـٞ خعَـ١ت طـٛظاضٟ، ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ ب١خؿ٠ٚ١ٟٓٝ ثاض٠ ب٪ ١ْخ٪ف بي٪ض 

َٟ َٞ ١٥نط َٟ            ب١د َٞ ٥ـ١زض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثاض١ٜ٠ى ١٥ز٠ٜٔ بـ١ ْـ١خ٪ف، ١ْخ٪ؾـ١ن١ ٜـا ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ ثـاض٠ٟ نـ١ ثـ
َٞ، ب٪ٜـ١        َٟ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٫َٚت ٚ ثاض٠نـ١ٟ تٝـا ١٥نـ َٝهٞ خطاخ ١٥نـ١ٚ َٜٞ ب١ن١غ ب١ؾٞ ْانا ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن٣١ ض 

َٟ غ١ْت١ضٟ  ٍَ ١ْٖس َٞ ي١ط١ َٝؿه١ٚتٛٚ ١٥ق١ًٕ ؾهط٠ٟ غٓسٚق١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ غٓٛق١ خ٪ٟ ع١قسٟ ١ٖب ث
َٟ، ْـو ثـاض٠ بـسات بـ١ خـ١َيو        َٟ بـ٪ ٥ـ١ٚ َٝط ٚ خـ١َيو ثاض٠نـ١ غـ١ضف بهـا،      ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ خ٪ٟ ١ْخ٪ؾ١نإ بٓ

َٞ َٝعاْٝـ١ٟ    ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َعاؾ١ن١ ٠ٚ١٥ زنت٪ض ض ٩شإ ٫َ٠َٚٞ زا٠ٚ١ٜ، َٝعا١ْٟٝ غا١ْ٫َ ١٥ّ غٓسٚق١ ٥ـ١ب
َٝو ١ْٝ ي١ َٝعاْ عاّ، نْٛه١ غٓسٚق١ن١ ب١ز٠ض ي١ٚ َٝعا١ْٟٝ نـ١  ١ٟ ٝغا١ْ٫َ زابيَن، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َ١٥ ب١ؾ

َٜٝٛػت١ خ٪ٟ  َٜت١ ْاٚ َٝعا١ْٝن٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث َٝهٞ تطٜؿٞ ١ٜ١ٖ ن١ ز َٟ خ٪ؾٞ ب١ؾ ي١ سه١َٛت٠ٚ١ ب٪ٟ ز
َٞ ٜـإ ْـا؟         َٝعا١ْٟٝ خ٪ٟ زٜاضٟ  َٟ، ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ٝؿـٞ ٥ٝـساضٟ يـ١ْاٚ ١٥ضنـ١نإ ٖـ١ب بها، ١ْى ي١غ١ض ٥اغيت عاّ زابٓط

َٟ، زضٚغـت       ٠ٚ١٥ زٚٚ ب٪نْٛٚٞ دٝ اٚاظ بٛٚ، ب٫َ١ّ ٚا باؾذل ظاْطا ن١ ي١ْاٚ ٜاغان١ ١٥ضنـ١نإ بـ١ ٚاظح تـط زٜـاضٟ بهـط
نطزْٞ بٓه١ ١٥ضنٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ١ْٝ، ب٫َ١ّ ْٛٚغطا٠ٚ ٖاٚناضٟ نطزْٞ سه١َٛت ب٪ زضٚغت نطزْٞ بٓه١، ١ْى خ٪ٟ 

 بٓه١ زضٚغت بها، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ابٞ ٠ٚظٜط.ؾ١ضَٛٚ د١ْ
َٜه١ٚت س َٜع ز.ض   ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:/ ١َ ضؾٝس١ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝري، ١َغ١ي١ٕ  َٜٔ زابٓ َٜٛؾٛ َٝػتا ي١ ناب١ٟٓٝ س١ٚت خ١ضٜهٞ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ ض  ١َُٝ ٥ َٝطٜٔ ب٪  ٥411 ١ْخ٪ف ١٥ْ

١ْسضٚغـت١ٝ، َـٔ   ناْسْٞ َ٪ر، ع١ضظَإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١ ظ٩ض خ١غت١خا١ْ ب١ض اٟ َٔ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ت  
َٟ؟ ي١غـ١ض تاثـاٟ دٝٗاْـسا      َٞ ٥ـ١نط َٞ ب١د غ٥ٛاي١ن١ّ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ٥اٜا ١٥ّ ١َٖٛٚ ١٥ضن١ ب١ّ غٓسٚق١ د
١٥ّ غٓسٚق١ ب١ؽ ب٪ ن٪ نطز٠ٚ١ْٟ ن٪١َن١، ١٥ّ غٓسٚق١ ب١سؼ بها ٚ ت١تٜٛط بها ٚ ١َضنـ١ظٟ غـ١ض٠تاْٞ   

َٟ ب٪ ز٠ض٠ٚ٠، دا ٠ٚ١٥ َٛ َٝط َٟ ٚ ١ْخ٪ف بٓ  ١٥غ١غ١ٜ١نٞ نا١ًَ، غٛثاؽبها ٚ ز٠ضَإ بهط 
َٜع ز.ضغ٬ٕ باٜع  :/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط ظيس اَري)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝػــتا باغــٞ ي١غــ١ض ١٥نــ١ٜٔ  خاَيــ١، ١٥َــ١ َــ١ٖاَٞ غــٓسٚق١ن١ٜ١، ٜــ١عين ١٥َــ١ ناض٠نــاْٞ  ١٥11َــ١ٟ نــ١ ٥

َٝري يـ١ َـازز٠ٟ     2ن١ ي١َازز٠ٟ غٓسٚق١ ب٪ ت١سكٝل نطزْٞ ١٥ٚ ١ٖز٠ؾ١ٟ   2بازلإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ ن١ ٥ـ١َي
( َٞ ب٪ بتٛؾري اؾغٌ طسم ايعالز ٚ االدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ملٛاطين نٛزدضتإ   ١ٖز٠ؼي ١٥ّ غٓسٚق١ ن١ٝ؟ ن١ ١٥َي

َٟ ١٥ّ غٓسٚق١، د١ْابٞ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ،  َٜٝٛػت١ ١٥ّ ١َٖاَا١ْ ي١خ٪ بيط ت١سكٝل نطزْٞ ١٥ّ ١ٖز٠ؾ١ ث
َٞ نطا٠ٚ، ي١بـ١ض  ١٥ّ َ َٝٓاْٞ ١٥ّ غٓسٚق١ٟ ن١ زاٚاٟ ي ١ٖاَا١ْ ٖٝهٞ ظٜاز ١ْٝ، ١٥ضن١ناْٞ غٓسٚق١ ب٪ ب١زٜٗ

َٝيَن، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي  ٠ٚ١٥ٟ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

.٠ٚ١َٜٓ  ٥اخرل قٝاغ١ٟ خبٛ
َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٣٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:َازز٣٠ غ٢َ ١ّٜ ٚ ؾ١ؾ  ١َ١ ٚ زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓت٢ ب١ّ ؾ

َٜيا٣ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١ غٓسٚم ي١غ١ض٣ ز٠ض ٩ات ٚ بط ٜاضزا٢ْ ٥ـ١ٚ ث٬ْاْـ٣١   -١ٜن١ّ زٜاض٣ نطز٢ْ ١ْخؿ١ ض 
ٍَ ز٠نات . َٝسا ن٪ْذل٩ ٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ ت  ن١ ب١ض 

َٝؿدػـــت٢ٓ بٓهـــ١نا٢ْ ت-ز٠ّٚٚ اٜبـــ١ت بـــ١ ٖاٚنـــاض٣ نطزْـــ٢ ٫ٜـــ٢ْ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـــساض يـــ١ زضٚغـــت نـــطزٕ ٚ ث
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ ١ٜ قٛضغ١نإ .  ناض٠غ١ضنطز٢ْ تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ

ّ١َٝٝ َٜط٣٠ ٜاغـا       -غ َٝٓاْٝإ بـ١طٛ َٜت٢ نطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ غاَا٢ْ طٛاغـذلا٠ٚ ٚ ١ْطٛاغـذلا٠ٚ ٚ بـ١ناضٖ خا٠ْٚساض
َٝهطا٠ٚنإ .  ناض ث

 -نٛاض٠ّ
ٍَ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بـ٪ زابـري نطزْـ٢       َٜب١غت ي١طـ١ ناض٠غـ١ض٣ ثعٜؿـه٢ طٛصتـاٚ يـ١      ١٥صتاّ زا٢ْ طط

 غ١ْت١ض٣ ثعٜؿه٢ ٚ نازٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن٪َجاْٝا٣ ْٝؿتُا٢ْ ٚبٝا٢ْ
 ّ َٝٓذـ١ َٜٝٛػـت ي١ٜ٫١ْــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بــ٪       -ث َٝٓا٢ْ زاتـا ٚ ٥اَــاض٣ ث َٜصٜٓـ٠ٚ١ ٚ ب١ز٠غــتٗ ٥ـ١صتاّ زاْــ٢ تٛ

َٝٓا٢ْ ٥اَاصت١نا٢ْ غٓسٚق١ن١ .  ب١زٜٗ
َٜت٢ ٜا ٢ٖ خ٪١ٜت٢ .غٓسٚم َاؾ٢ ث١ْا بطز١ْ ب١ض ز -ؾ١ؾ١ّ  ازطا٣ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ١٥ضى ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض

َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ غا٣١ْ٫َ غٓسٚم :-س١ٚت١ّ َٝٓطاٚ ٚ شَ  زاْا٢ْ ثط٩ش٠ بٛزد٣١ خ١ًَ
ــت١ّ ــٛٚز١َْسبٛٚإ     -١ٖؾــ ــ٢ غــ ــإ نطزْــ ــ٪ ز٠غتٓٝؿــ ــت بــ َٜٝٛػــ ــ١نا٢ْ ث ــا٢ْ ٚ ١َضدــ ٠َٛٝض٠نــ ــا٢ْ ث زاْــ

 ي١خع١َتيٛظاض٣ ١ٜنا٢ْ غٓسٚم .
َٝسانْٛٚ -ْ٪١ّٜ ٣٠ٚ١ ض اث٪ضت٢ خٛٚي٢ٝ غ١باض٠ت ب١ نـ٪١ْٝت٢ ب١ض ٠ٜٛنـ٢ْٚٛ نـاض٣ غـٓسٚم ٚ غٝػـت٢َ١      ث

 زاضا٢ٜ غٓسٚم .
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َٜٝٛػت ب٪ ز٠غتٓٝؿإ نطزْـ٢ غـٛٚز١َْسبٛٚإ ي١خعَـ١تيٛظاض٣     -ز١ٜ٠ّ ٠َٛٝض٠نا٢ْ ٚ ١َضد١نا٢ْ ث زاْا٢ْ ث
 ١ٜنا٢ْ غٓسٚم .

َٝٓا -ٜاظز٠ّ َٝسا٢ْ ٠ٚب١ضٖ  ٕ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚمزاْا٢ْ ث٢ْ٬ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٚ ط١ؾ١ث
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايجايج١: ٜتٛىل ايضٓدٚم املٗاّ اآلت١ٝ:

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض
َٜع١ٜٓ،  داض  21ن١ؽ قػ١ٟ نطز٠ٚٚ، َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ٖٝض َازز١ٜ٠ى ْاض ٚا ب١ضاغيت،  11ب١ض
 اق١ؾ١ َْٛاق١ؾ١؟ ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.ن١ؽ قػ١ٟ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، زٜػإ ١ٖض َْٛ 111نطا٠ٚ، َْٛاق١ؾ١ 

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ١٥ضى ن١ ١٥ق١ًٕ ٖٞ غٓسٚم ١ْٝ، ب٪ صي١ْٚٛ ن١  َٜو ض ٥٠ُٝإ زا ب١ضاَب١ض ١ْٖس ١َُٝ ن١ْس ث١ضي١َاْتاض ٥
َٝط٠ٟ ن٪تاٜٞ َٞ )٥اَاز٠ نطزْٞ شَ َٞ غاَي١ َْٛاق١ؾ١ٟ َٛاظ١ْ٠ ز٠َي ١َُٝ غ َٜعا١ْ ١٥ثطغِ، ٥ ( ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ب١ض

 ١َُٝ َٝو دي١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ ١٥نا تا ٥ ٚ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ ١٥ن١ٜٔ، ٖٝض ٠ٚظاض٠ت
َٜعا١ْٟ ن١ قػ١ٜإ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ١٥ّ باب١تا١ْ،  بٝه١ٜٔ؟ نطزٚٚتإ ب١ ١٥ضنٞ ١٥ّ غٓسٚق١، ١٥ٚ ب١ض

َٜ َٝػتا ز٠ْط ١ْٖس َٟ؟ ن١ َٔ ٥ َٜٝٛػت ز٠نا ض ٥٠ٞ ١٥ٚ ث١ضي١َاْتاضا١ْ ٠ٚض١ْطرل هٝإ ٥ٝـ ٚ ناضٟ ١َْٗٝري، ث
َٜص٠ٚ١ٜٓ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥  َٜهٞ تط زابٓٝؿ٠ٚ١ٓٝ ٚ زٜػإ زاٜدل  َٞ؟ ١٥ط١ض داض ب١ٚ َازز١ٜ٠ ١ْز٠ّ، ب١زًٜٞ َٔ نٞ ب

،َٜٔ َٜٝٛػت١ ب١ ١ْظ٠ضٟ ٥ٝعتٝباض ٠ٚضطرل َٟ ث  .غٛثاؽ ١٥ٚ ض ٥٠ٝا١ْٟ ن١ ١٥زض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ؾ١ٚمن خإ.
َٜع ؾ١ٚمن ستُس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ١٥ط١ض سه١َٛت َٝعا١ْٟٝ ب٪  َٞ ي١ ١ٜ٫ٕ سه١َٛت٠ٚ١ َٝعا١ْٟٝ ب٪ زابري بهط ١٥ٚ باب١ت١ٟ باؽ نطا ١٥ب

َٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت غ١ضث١ضؾيت بها، ١ّْ غ َٞ.زابري بها ١٥ب  ٓسٚق١ن١ خ٪ٟ َٛغت١قٌٝ ب
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض
َٞ، خ١َيو ت١ب١ضٚعاتٞ ب٪ ز٠نا، ٜإ سه١َٛت ت٥١ُٝين ب٪ ز٠نا،  َٝهٞ خ١َيو ب١ زٜاضٟ ثاض٠ٟ ز٠زات ٠ٚ١٥ ب١ؾ

٥ٝتٝؿاق١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ت١بع١ٕ، ب٫َ١ّ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ١٥َٛغ١غ١ٜ١نٞ غ١ضب١خ٪١ٜ، ب٫َ١ّ ض ٠بيت ب١ ٠ٚظاض٠تٞ 
 ضاغيت، ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ.١ٜ١ن١ ب١١س٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، خ٪ٟ ١٥َٛغ١غق

َٜع ْاغو ت  ؾٝل:ٛب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١ََٖٛٚإ ٥ٝشػاؽ ١٥ن١ٜٔ، ١٥ضنٞ ٠ٚظاض٠ت ظ٩ضب١ٟ ٖات٪ت١ ٫ٟ ١٥ّ غٓسٚق١، ١٥ّ غٓسٚق١ زٚٚ ٥ٝؿٞ 

َٟ دٝٗات ٚ غ١ضؼي ١٥نا ب٪ ١ْخ٪ؾ١نإ، َٟ ي١ ١ْٖس غ١ٜطٟ ١َ١٥، ١َ١٥  غ١ض٠نٞ ١ٜ١ٖ، ثاض٠ ٠ٚض١٥طط
َٞ ٚ ١َ١٥ ١٥نا، ١٥َا١ْ ن١ٟ ٥ٝؿٞ ١٥ّ غٓسٚق١ٜ١؟   ب١سؼ ١٥نا ٚ ب١سؼ ١٥ْٛٚغ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   :َضطؿ٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ، ب٪١ٜ.. َٜت١ ز٠ْيسإ غ١ضْان١ٚ  ..٠ٚنٛ زٜاض٠ ١٥ّ ١ْق١ ١٥ط١ض خبط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

َٟ؟ ي١ خ٪ت٠ٚ١ ب٪ قطاض ١٥ز٠ٟ؟ ؾ١ضَٛٚ.  نٛظاْٞ غ١ضْان١ٚ
َٜع عبسايػ٬ّ   :َضطؿ٢ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َِٝ ب١ ت١ق١ٚضٟ َـٔ بـ١يهٞ غ١يـ١ت مب َـازاّ ٥ٝعـترلاظٟ ظ٩ض ي١غـ١ض ١ٖٜـ١، سايـ١تٞ ٖـاتٛ يـ١ ز٠ْيـسإ             ١٥َي

١َُٝ ض ا٠ٚغت َٞ بيـطٕ،      ز٠ض١ْنٛٚ ٥ َِٜ يـ َٝؿٓٝاض٠نِ ١ٜ١ٖ، قٝاغ١ٜ١نٞ ب١زًِٜ ١ٖٜـ١ ١٥طـ١ض طـٛ ري، ب٪١ٜ َٔ ث
( خاَيٞ ١ٜن١ّ، تٛخٛا ٥ٝؿاض٠ٟ به١ٕ، خاَيٞ ز٠ٜـ١ّ، خـاَيٞ   12( تانٛ )١٥1ط١ض ت١َاؾاٟ َازز٠نإ به١ٜٔ ي١ )

ــه١ ض ٩      ــط( خٛؾ ــاى )عُ ــت١ ٫ز٠، ن َٞ ؾ ــ ــ١ّ ١ٖضغ ــ١ض٩ى، ٥ ــاظز٠ ز٠ّٚٚ ٖــات٠ٚٛ، غ ــاف ٜ ــْٛه١ ث شإ ز٠ّٚٚ، ن
َٞ َـازز٠ ٥ـ١ٚاْٞ تـط ١َغـا٥ًٝٞ ٥ٝـساضٜٔ، ٜـإ س١قٝاْـ١، نـْٛه١ َـازاّ                ٖاٚناضِٜ بهـ١ٕ، يـ١ غـ١ٜطٟ ٥ـ١ّ غـ
١َع١ٜٚ١ٓ ث١ْا ببات١ بـ١ض زازطـا ت١بٝعٝـ١، َـازاّ يـ١ ظَـين غٝػـت١َٞ ض٠ٚاتـب ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ سه١َٛتـ١ ٖـ١َٛٚ            

َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ١ٝن َٝو ب٪ ؾ َٜٝٛػت ْري، ١٥ّ غٓسٚق١ ؾت اْٞ بهات، ٖاٚناضٟ نطزْٞ ١٥ٚاْٞ تط ب١ضاغيت ث
َٜطٟ، ٚ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ ١٥طـ١ض      َٝو ب٪خ٪ٟ ١َٖيس٠بـص َٝو ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠، زاْاْٞ ث٬ْٞ ب١ضز٠ٚا١َ، غ١ض٩ن ْ١ٜ٫
َٜعإ، ٥ـ١ٚاْٞ تـط ب١ضاغـيت ٖـ١َٟٛٚ ظٜـاز٠، نـ٪ٕ        َٞ ب١ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ض َٝؿٓٝاضٟ َٔ برلٟ ي َٜٝٛػت بٛٚ، ٚات١ ث ث

َٞ ب٪ غٓسٚم ١٥ضى زضٚغت به١ٜٔ؟ ١ٜعين  ١َُٝ ٠ٚ١٥ٟ َٔ باغِ نطز ز٠ضّ ز٠ب سٝػابٞ به١ٜٔ، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥
َٝؿـٓٝاضٟ َٛسـ١ز٠زٟ َـٔ ٥ـ١ّ           َٝطث١صت١ ْٝـ١، ٚ ؾـيت ض ٩تٝـٓري، ب٪ٜـ١ ث نطز، ١٥ٟٚ تط ٖٝض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ؾـ
َٟ ي١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ، ي١ بط ط١ٟ ز١ٜ٠ّ، ٚ زٚاظز٠ّ ب١ ٥ٝعاز٠ٟ قـٝاغ١، ٜـاظز٠ ٚ ز٠ٜـ١ّ ت١َاؾـا      َِٝ ز َازز١ٜ٠ ث

َٝ َٜطٕ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ، نْٛه١ ١٥ٚاْٞ تط ١َٖٜٛٚإ ظٜازٕ، غٛثاؽبه١ٕ، ١ٜن  هٝإ ١َٖيبص
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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         ٟ َٟ ثـاف ٠ٚ١٥ْـس٠ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ ٚ ثـاف ٠ٚ١٥ْـس٠ زاْٝؿـتين ٖاٚب١ؾـٞ يٝصْـ١ ٚ ٠ٚضطـطتين ض ا َٞ ز  َٔ غ١ٜطّ ي
َٜٓسْـ٠ٚ١ ٚ     َٝؿتإ ١٥ّ ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١، ١َع١ٍ عًِٝ ١٥َط ٩ ١٥بٛا١ٜ ب١ؽ ز٠ْيـسإ بٛاٜـ١، خٛ ٠ٚظٜط  ٖ
َٟ ١٥ْـساَإ         َٝػـتا ٥ـ١بٝٓري غـ١ض يـ١ ْـٛ َٟ زٚٚ ض ا ١ٜ١ٖ خبطا١ٜت١ ب١ضز٠َٞ ١٥ْـساَإ، ٥ ز٠ْيسإ بٛا١ٜ، ي١ نٛ

ًَسا يٝص١ْٟ َٛ َٝؿه١ف ١٥ن١ٕ، ن١ٚات١ ١ٖض ي١ ١٥ق َٟ ث َٝؿٓٝاضٟ ْٛ َٜٝإ ي١ ١٥ْساَإ ْـ١ططت٠ٚٛ،  ث ؾت١ض٠ى طٛ
 ث١غٓسٜإ ١ْنطز٠ٚٚ ض انإ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض
َٝط٠ ١ْبٟٛٚ غ٪ظإ خإ، ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ. َٞ ض ١ٝ٥٠نإ تاظ٠ ْري؟ نْٛه١ خ٪ت ي َٞ ١٥َي  ن

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ْاغو خإ ٖا َٞ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ زٚٚ ٥ٝؿـٞ ١ٖٜـ١، ٜـ١نٝإ ث١ٜـسا نطزْـٞ ثـاض٠،           ١ٜن١ّ َٔ ي١ط١ ٚض اّ نـ١ ٥ـ١َي
َٝطث١صت١، ز٠ّٚٚ، ت١ٚدٝـ٘ نطزْـٞ ٥ـ١ٚ        َٝػتا ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ ناض٠غـ١ضٟ ١ْخ٪ؾـٞ ؾـ ظٜاتط ي٠ٚ١ٟ ن١ تا ٥
َٟ؟ ز٠ّٚٚ، دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط نـ١              َٝطث١صت٠ٚ١ غـ١ضف بهـط َٜـو يـ١ٚ بـٛاض٠ٟ نـ١ ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ ؾـ ثاض٠ ب٪   بٛاض

َٟ        ١َعين  َُٝـ١ قـٝاغ١َإ نـطز  ١٥َاْـ١ٚ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ غ١ض٠ن١ٝ ب١ٚ غٓسٚق١ ض ١ٝ٥٠نٞ َٛخايٝؿٞ ١ٖٜـ١ ي١طـ١
َُٝـ١       َٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١٥ضنا١ْ ١٥ضنٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ْٝـ١، ٜـ١عين نـ١ غـٓسٚق١ن١ ٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ١٥ٚ ١٥َي

١َُٝ بٝد١ٜٓ١ ٥  ١غت٪ٟ ١٥ّ غٓسٚق١؟ ث٠ٜٛ١غتُإ نطز٠ٚٚ ب١ ٠ٚظاض٠ت، ١َ١٥ ١َٖٟٛٚ ١٥ضنٞ ٠ٚظاض٠ت١، ب٪ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

َٝو تـابٝع ْٝـ١ بـ١ٚ ٠ٚظاض٠تـ٠ٚ١، ؾـ١ضَٛٚ يٝصْـ١ٟ              َٝهٞ ١ٖٜـ١، ٖـ١َٛٚ ؾـت ٥اخط ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ٫ ١َضن١ظٜـ١ت
 ٖاٚب١ف، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت ظي١ ضؾٝس َٜع ز.ض   ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:-ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٠َٜٛبـ١ضٟ           ٥ َٞٔ غٛثاغ َٜعا١ْ ١٥ن١ّ نـ١ ٥ـ١ٚ ٥ٝكترلاساْـ١ٜإ نـطز٠ٚٚ بـ٪ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١، َـٔ نـ١ ب١ض  ١ّ ب١ض
َٝػتاف ي١ ناب١ٟٓٝ س١ٚت زا نٝتامب نـطز٠ٚٚ بـ٪ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١،      طؿتٝؿِ نٝتامب نطز٠ٚٚ ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١ ٚ ٥

َٝت١ خ١غ َٝػتا ١٥ٚ ثاض٠ٟ ن١ ١٥ن ت١خا١ْٟ ٖٝـٛا ٚ  ١٥ّ غٓسٚق١ ٥ٝؿٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜنِ ثاض٠ ن٪نات٠ٚ١، ز٠ّٚٚ، ٥
١ٜ٠َٛٝنٞ غٝػـت١َاتٝهٞ غـ١ضف        ْا١ْن١ي٠ٚ١ٝٝ  َٛزٜط٠ن١ ب١ ن١ٜؿٞ خ٪ٟ غ١ضؼي بها، نـ٪ٟ بهاتـ٠ٚ١ ٚ بـ١ ؾـ
َٝط٠نـ١ ببـا بـ٪           َٞ خ َٝتـ١نإ، خـ١َيهٞ ز٠َٚي١َ١ْـسٚ باظضطـإ ١ٖٜـ١ ْـاظاْ َٟ ي١ غٛث١ض َاضن َٟ، غٓسٚم زابٓط بهط

َٟ؟ ١٥ّ غٓسٚق١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥، ز٠ّٚٚ، زاْٝؿتُٓإ نطز زٚ ٍَ نٛ َٝهُإ نطز ي١ط١ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١ّ، زاْٝؿتٓ اٟ خٛ
 .يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت ٚ قٝاغ١ن١َإ نطز٠ٚ٠، ١٥ّ قٝاغ١ٜ١ ط٪ض ا٠ٚ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.

َٜع ٖاٚض اظ خ٪ؾٓاٚ:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْنا١ْ ْٛٚغـ١َٛٝ، ظ٩ض يـ١ٚ   ي١ ضاغتٝسا َٔ ْاٚب١ْاٚ  َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١  ث ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث

َٝػـتا بـ١ْاٚ       َٝط٠ ١ْبٕٛٚ يـ١ناتٞ َْٛاق١ؾـ١ن١، َـٔ ٥ َٜو ي َٜٔ ب١ زاخ٠ٚ١ ؾيت تاظ٠ٕ، ٜإ ١ْٖس ض ٥٠ٝا١ْٟ ن١ ز
  ٚ ٠ٚ١َُٜٓ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٠ٚضٜـ طرلإٚ، ١ٜعين ب٪ صي١ْٚٛ ١ٖض ي١ٚ َازز١ٜ٠ نـاى قـازض  نـاى قـباح ٚ    ب٪ت ١٥خٛ

١َّٝٝ ٚ ؾ١ؾـ١ّ     ١َّٝٝ ن١ َـازز٠ٟ غـ َٝط خإ ٚ ناى طياٍ ٚ ١٥ٚا١ْ ض ٥٠ٝإ ٚابٛٚ خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ َازز٠ٟ غ ؾً
َٝػتا ٥ـ١ٚ   َٝػتا نطاٜت١ ٖاٚناضٟ، ١ٜعين ٥ َٝػتا ب٪ت١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ، باغٞ ت٥١ٝػٝػٞ بٓه١ٟ ت١ْسضٚغيت بٛٚ ٥ ٥

َٝهٞ ٚا ْـ١ب٠ٚٛ بـ١ٚ    قػ١ٟ ١٥ٚإ نطزٜٚٚا١ْ ز٠قاٚ ز٠م ي١ْاٚ ثط٩ش٠ ٜاغا ن١ ٠ٚضطرلا٠ٚ، ٠ٚ١٥ٟ تط ١ٜعين ؾـت
١َُٝ ْـ١َاْتٛا٠ْٛٝ، ي١بـ١ض    َٟ ي١ٚ خا١ْ٫َ ي١ ١َدًٝػٞ غ١ض٠تإ زا ب٠ٚٛ ٥ َٝٓري، ٜإ ١ْٖس ١َُٝ بٝٗ ١ٜ٠َٛٝ ن١ ٥ ؾ
َٝين يـ١ْاٚ ٥ـ١ّ      َٟ، ي١ ٜاغا١ٜى َازز١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ، تـ٪ بٝٗـ َٝٛإ زٚٚ ٜاغا زضٚغت نط َٟ زشا١ٜتٞ ي١ ْ ٠ٚ١٥ٟ ْانط

َٟ ي١ٚ قػا١ْٟ ن١ ٜاغا َٝب١ٝٓٝنإ ١َٖٟٛٚ ٠ٚضطرلإ ٚ ١ْٖس َٝياٟ به١ٜت٠ٚ١، ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠، ١٥ط١ضْا ت ١ٜف د
َٟ ب١ضاغيت قػ١ٟ تاظ٠ٕ. َٝػتا ١٥نط ٥ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط

َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو ي١ يٝص١ْٟ ٖ َٟ بـ١ ق١ْاعـ١تٞ َـٔ، ١٥َـ١ ١٥قـًٞ         َٔ با زٜؿاع َٞ ٥ـ١نط اٚب١ف به١ّ، ب١ضاغيت غـ١زضٜإ يـ
ٍَ ْٛٚغطا١ٜ، بـ٪ ظٜـاز بـٛٚ ب١ضاغـيت ض اٚ غـ١ضصتٞ ث١ضيـ١َاْتاضاْٝإ بـ١ ١ْٖـس ٠ٚضططتـ٠ٚٛ،          5ٜاغان١ٜ١ ) ( خا

َٟ ٥ٝعــترلاظ بهــ١ٕ              َا٠ٚتــ٠ٚ١ ض اٜــ١نٞ تــانٞ تٝاٜــ١، ت١زلٝــ١ ْــ١نطا٠ٚ ٚ ْٝػــابٞ ٜاغــاٜٞ تٝــا ْٝــ١ ٥ــ١نط
َٟ؟ ٚ ب٪١ٜ ٥ـ١ٚ ب١ْساْـ١ ظٜـاز بـٕٛٚ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ       ث١ضي١ َاْتاضإ ن١ ٠ٚ١٥ ١ٜى ن١ؽ ب٠ٚٛ ب٪ خػتٛٚت١ ْاٚ

َٞ، نـــٛاض خـــاَيٞ ظ٩ض غـــاز٠ٟ ْٛٚغـــ٠ٛٝ، بـــ٫َ١ّ يـــ١ نـــاتٞ َْٛاق١ؾـــ١  َٝؿـــٓٝاض نـــطا٠ٚ، ١٥قـــًٞ ٜاغـــان١ غـــ ث
نـ١ؽ،   2ٕ بٛٚ، ١َطيٛع١ٜ١ى ٥ٝكذلاسات نطا، َٔ ناى ي١ برل١َ، ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ٥ٝكترلاسٞ ث١ضي١َاْتاضا

َٜٝٛػت١ ي١ زٚٚ ؾت ٥ٝكـترلاح بهـ١ٜٔ، ْٛقتـ١     3 ١َُٝ ث َٝػتا ٥ ن١غٝـ ظٜاتط قػ١ٜإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، ١ٜعين ٥
َٝتـ١ ْـاٟٚ سـ١قٞ         َٞ ٚ خطاب َٞ ي١غ١ض غ١ٜطٟ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١، ٜإ ١٥طـ١ض ض ٥٠ٝـ١نٞ ؾـاظ ٚتطابـ َٝهُإ ١ٖب ْٝعاَ

 ٥ٝعترلاظَإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضٟ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ث١ضي١َإ غ١ض٩نٞ-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ ناى عُط
 :َٜع عُط ظيس اَري)ْٛض٠زٜين(ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٍَ دـاْيب      َٟ غٓسٚم ض٠بـيت ١ٖٜـ١ ي١طـ١ َٝو، ن١ ز٠طٛتط ي١ ضاغيت زا قا١ْْٛن١ تاٜب١ت١ ب١ زا١َظضاْسْٞ غٓسٚق

َـ   ١َُٝ باغٞ ت١قاعٛز ز٠ن١ٜٔ، باغٞ حبٛؽ ز٠نـ١ٜٔ ١٥ َٜٝٛػـيت بـ٠ٚ١   َايٞ ٚ ثاض٠ ث١ٜسا نطزٕ، ب٪١ٜ ن١ ٥ ١ ث



 347 

َٜٝٛػـت١ ن٪َـ١َيٝو      َٞ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ زٜطاغـات ٚ حبـٛؽ ث ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ غٓسٚق١ن١ ت٪ يكٞ تط ٚ ب١ؾٞ تطت ١ٖب
ــ١        ــتت ب َٜٝٛػ ــ١، ث ــ١نٞ حبٛغ ــ١ زا٥رل٠ٜ ــتت ب َٜٝٛػ ــا، ث ــاض به ــٓسٚق١ن١ ن ٍَ غ ــ١ ــ١ٟ ي١ط ــ١م بب ــ١َيهٞ َٛخت خ

َٜب١غت ٚ ١ْٖس َٟ سٝػاباتٞ تط، ب٪١ٜ ي١ ضاغـيت زا  زا٥رل١ٜ٠ن١ ن١ خ١َيهٞ َٛخت١قٞ ب٪ ب١ضٟ تاٜب١ت ب١ طط
َٞ نـ١ يـ١ ١٥غاغـسا ٥ـ١ضنٞ        َٝو ٥ٝدتٝكام ٚ َـ١ٖاّ بـ َٝه٫َ١ٟٚ ن٪١ََي ١٥ٚ ١َٖاَا١ْ ٚا ز٠نا ن١ غٓسٚق١ن١ ت

َٝتـ١ بـ١زٌٜ بـ٪              ١قٓسٚق َٞ ز٠ب َٞ، ١٥َـ١ ٜـ١ى، زٚٚ ١٥طـ١ض ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ١٥ضناْـ١ ٥ـ١ضنٞ غـٓسٚق١ن١ بـ ن١ ْـاب
َٟ بٛاضٟ تطزا نـ١ ض   َٞ،         ٠ٚظاض٠تٞ ق١س١ي١ ١ْٖس ٠ْيـ١ ١٥َـ١ ٥ٝؿـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ قـ١س١ ٜـإ ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ تطبـ

َٟ ن١ غٓسٚق١ن١ ظٜاتط ١٥ضى  ٚ ١َٖاَٞ ثاض٠ ث١ٜسا نطزٕ  ب٪١ٜ ب١ضاغيت د١خت ٚ ت١ضنٝع ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بهط
َٟ ٚ باؾذل٠. َٜو ١٥خط َٜسا ض   ٚ ن٪١َنٞ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ ٚ ي١ٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ.

َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ث١ضي١َاْتاض٠نإ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥بٝٓري َازز٠ن١ ١َٖٟٛٚ خ٬ٝؾاتٞ ظ٩ضٟ ب١خ٪٠ٚ١ٜ ططت٠ٚٛ ٚ زٜاض٠ ب١ض
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ  َٝري، ث َٝٞ ز٠ضنٜٛٚٔ ي١ ١َعٍُٛ، ب١ ْٛقت١ٟ ْٝعاّ ١ََٖٛٚإ ض ١ٝ٥٠ناْٞ خ٪َإ ١٥َي ٠ٚنٛ ١٥َي

َٟ ؾ١ق١ض٠ َٟ س١زلٞ به١ٜٔ ب١ٜ١نذاضٟ، بـ٪ صيْٛٚـ١   ١٥ط١ض بهط ، ؾ١ق١ض٠ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ تا بتٛاْري ي١ٚ
ؾ١ق١ض١ٜ٠ ١ْخي١ٜٓ١ ز٠ْيسإ، ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١ّٖ ٫َٛسـ١ظاتٞ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ ١٥ٚاْـ١ٟ      11

 ن١ ط١ًٜٝإ ١ٜ١ٖ، ١َٖٝـ ١َٖٛٚ ض١ٝ٥٠نإ ن٪ى بٔ ي١غ١ض َازز٠ن١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  نٞ ث١ضي١َإغ١ض٩-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.
َٜع س  ١َ عًٞ:١َ١ غعٝس س١ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿـذل يـ١       َُٝـ١ ث َٟ، ٖ٪ناض٠نـ١ٟ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ َِٝ ٚا١ٜ ٖ٪ناضٟ ١٥ّ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ ٚ زضٚغت بْٛٚٞ ض اٟ ْٛ َٔ ث

َٝػـتا    خٛي١ناْٞ تط َازز٠ ب١ َازز٠ َْٛاق١ؾ١َإ ١٥نطز ٚ ت١غٜٛتُإ ١٥نطز ٚ َازز٠نـ١   ١٥ض ٩ٜؿـت، بـ٫َ١ّ ٥
َِٝ، نـ١   ٝهاْٝع١َ تاظ١ٜ٠ ١٥ّ َ ًَ َٞ ن١ َٔ ٥ـ١ٜ ن١ ي١ ث١ٜط ٠ ٚ ثط ٩ططاَٝؿسا ٚا١ْٝ، ث١ٜط ٠ ٚ ثط ٩ططاّ ١َ١٥ ١٥َي

١َُٝ َْٛاق١ؾـ١ٟ ١٥نـ١ٜٔ ٚ زٚاتـط     َٞ ن١ ٥ َازز٠ ب١ َازز٠ َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ن١ٜٔ ٚ ت١غٜٛيت ١٥ن١ٜٔ، ب٫َ١ّ نات
َٝٓٝٓـ٠ٚ١ ٚ يــ١ ن٪ يٝصْـ١نإ ١٥نــٔ قـٝاغ١ٟ ١٥ن١ْــ٠ٚ١    َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ   بْٛٚــ٠ٚ١ٚ زٜػــإ ١٥ٜٗ ١َّٝٝ زا نــ١ خٛ غـ

٠ٚ١َٜٓ ٥ـ١ّ ض اٜـ١ تاظاْـ١ف زضٚغـت      ١َّٝٝ ز٠ْيسإ، ن١ ز َٜٓس٠ٚ١ْٟ غ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ز٠ّٚٚ طؿتٛط٪، خٛ ١ٜن١ّ، خٛ
١َُٝ نٛاض ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ َٝػتا ٥ ٥ ،َٞ ٚ      َا١٥ٕب َٝـٞ ثـ١ٜط ٠ٚ  َِٝ ٚا١ٜ ١٥طـ١ض ي١َـ١ٚزٚا بـ١ ث  ب٪ ١َ١٥ نطز٠ٚٚ، َٔ ث

ثط ٩طـطاّ ٚا  ٚثط ٩ططاّ بٝه١ٜٔ ٚ َازز٠ بـ١ َـازز٠ َْٛاق١ؾـ١ٟ بهـ١ٜٔ ٚ ز٠ْيـٞ ي١غـ١ض بـس٠ٜٔ، نـ١ ثـ١ٜط ٠ٚ          
          ٚ َٟ َٜو ٥ـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ١٥َـ١ َٛعاي١دـ١ بهـط َٞ، ضاغت١ ي١غ١ض ز٠ْيٞ ن١ْس ث١ضيـ١َاْتاض ١٥َي
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َٝهٞ تـط بـ١ ْٝػـب١ت ٥ـ١ّ        َٝت٠ٚ١ ب٪ ثط٩ش٠ ٜاغاناْٞ تـط، خـاَي ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ     تٝهطاض ١ْب ١َٖاَاْـ٠ٚ١، َٓـٝـ ي١طـ١
ٍَ، ٠ٚنٛ ٥ـ١ٚ   َٞ، نٛاض خا َٟ ب١ غ َٟ بهط َٟ ١َٖاّ ٖٞ ١٥ٚ غٓسٚق١ ١ْٝ ١٥نط ١َٖاَٝإ ظ٩ض٠، ز٠َٚٚٝـ، ١ْٖس

 خا١ْ٫َٟ ن١ باؽ نطا، ْاغه١ خإ ٚ بطاز٠ضاْٞ تط باغٝإ نطز، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ض 
َٜع  َٜباظ ؾتاح:ب١ض  ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝط   َٝيـط٠ٚ٠ٟ ٠ٚظاض٠ت، ْـ١خ َٝت١ د ٚا ْٝـ١، ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ تـ١ْٗا ٥ـ١ضنٞ       ،قػ١ٜ١ى ١ٖبٛٚ ن١ ١٥ّ غٓسٚق١ ١٥ب

َٞ، ٜـإ ب١ؾـٞ ْانـات،       ١َُٝ ١٥خي١ٜٓ١ ز٠غيت ١ْخ٪ف، ٜإ بـ١ناضٟ ْاٜـ١ْ َٝػتا ٥ َٜهدػتين ١٥ٚ ثاض١ٜ١ٜ٠ ن١ ٥ ض 
َٜو ب٪ ٠ٚظاض٠ت، ٥ـ٠ٚ١  ١٥ضنٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ١ٜ٠ٚ١٥، ي١ َٝت١ ٖاٚناض َٝت١ ب١زًٜٞ ٠ٚظاض٠ت، ب١َيهٛ ١٥ب ب١ض ٠ٚ١٥ ْاب

َٜصٜٓـ٠ٚ١ يـ١ْاٚ ٜاغـان١ْ١بٛٚ،          َٜصٜٓـ٠ٚ١، ١٥قـ١ًٕ خـ٪ٟ تٛ َٝهٞ تطٜـ ١َغـ١ي١ٟ ١٥صتاَـساْٞ تٛ َٝو، ١ٜن ١ٜن
َٝ ٍَ ١٥ٚ قػ١ٟ ناى زنت٪ض عُط ِْٝ ن١ ث َٝؿٓٝاض٠ٜإ نطز، َٔ ي١ط١ َٜع ١٥ٚ ث ٜٛػيت ب٠ٚ١ ب٫َ١ّ ١٥ْساَاْٞ ب١ض

َٝػـتا ظاْهـ٪ ١ٖٜـ١ يـ١ ٥ـ١َطٜهاٚ         َٜصٜٓـ٠ٚ١ ٥ َٜص٠ٚ١ٜٓ، ١٥قـ١ًٕ تٛ َٞ زا٥رل١ٜ٠ى به١ٜت٠ٚ١ ب٪ غ١ْت١ضٟ تٛ ١ٖب
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ب٪ ٥ـ١نا، ٥ـ١ٚ تـ١ْٗا ز٠عُـٞ َاي١ٝنـ١ ٥ـ١نا، خـ١َيو ١ٖٜـ١          َٜتاْٝا، خ١َيو ١ٜ١ٖ ي١ نٛضزغتإ تٛ ب١ض

َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـيت بهـا،     َٝػتا ي١ نٛضزغتإ ٥اَاز٠ٜـ١ تٛ َٟ، ٜـ١عين ٥ـ١ّ         ٥ بـ٫َ١ّ تـ١ْٗا ز٠عُـ١ َاي١ٝنـ١ٟ ٥ـ١ٚ
َٝو بهـا بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖ٪ناض٠نـاْٞ ظٜـاز بـْٛٚٞ         َٝهٞ خطاخ ١٥نا ١٥ط١ض ز٠عُٞ َايٞ ن١غـ غٓسٚق١ ب٪ ت١ْٗا ٥ٝؿ
َٝـط٠ٟ ن٪تـاٜٞ زابـيَن ٜـإ ْـا، ٖـ١َٛٚ              َٞ شَ َٜتـ٠ٚ١؟ ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ٥ـ١تٛاْ غ١ض٠تإ ي١ نٛضزغـتإ بس٩ظ

ؾا١ْٝتٞ ي١ ن٪تاٜٞ غاَيسا ن١غٞ ب١ضثطغٝاض ي١ خ٪ٟ ٥اطـازاض بهاتـ٠ٚ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١     زاَٛز٠ظطا١ٜى ١٥ضنٞ غ١ض 
َٟ ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ ٥اض٠ظٟٚٚ خـ٪ٟ بٛزد١نـ١ٟ غـ١ضف بهـا ٚ      بٛزد١ن١ٟ ن٪ٕ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ١ٜعين ١٥نط
زٚاتط ٠ٚظاض٠ت ٚ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜاض٠نإ ٥اطازاض ١ْنات٠ٚ١ ي٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ّ بٛزد١ٜـ١ٟ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ، ٥ـ١ٟ       

 َٞ َٞ؟ ن َٝط٠ٟ ن٪تاٜٞ ١ْب َٞ شَ َٞ ب١غ١ض٠ٚ١ٜ؟ ن٪ٕ ١٥ب َٜط ١٥ب  ناٚز
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
 

َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعاْـ١        َٜع٠نإ، ١٥َـ١ ٠ٚنـٛ ٥ـ١ٚ ب١ض َٝػتا خطا٠ٚت١ بـ١ضز٠ّ ١٥ْساَـ١ بـ١ض  زٜاض٠ ١٥ّ ١َٖاَا١ْ ن١ ظٜاز نطا٠ٚ ٥
َٜص٠ ٚ ض ا١ٜناْٞ ١٥ٚ بطاز٠ضا١ْ بٛٚ، ١َ١٥ ١ٜى،  باغٝإ ي١غ١ض نطز، ١َ١٥ ١ْتٝذ١ٟ ١٥ٚ َْٛاق١ؾ١ زٚٚض ٚ زض
َٜي١ٜـ١ بـ٪     َٝٔ ١ٖز٠ؼي ١٥ّ غٓسٚق١ ز٩ظ٠ٚ١ٜٟٓ باؾـذلٜٔ ض  ١َُٝ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ز٠ْيُإ ي١غ١ض زا٠ٚ، ١٥َي زٚٚ، ٥

َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ غ١ض٠تا١ْ، ت١ٚ ؾرلٟ َٛغت١يع٠َات١، ع٬ٝد١، ١٥ز١ٜٜٚـ١،  ناض٠غ١ضٟ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ ي١ٖ١ض
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َٜٝٛػــت١ بــ٪    ٥ــ١دٗٝع٠ٟ تٛبٝــ١، يــ١ زاخًٝــٞ ٥ــ١قًِٝ ٚ خــاضجيٞ ٥ــ١قًِٝ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ غــ١ض٩نٞ ث١ضيــ١َإ ث
َٝـط٠ باغـٞ ي١غـ١ض             َٞ، ٥ـ١ٚ ١٥ضناْـ١ٟ نـ١ ي َٝهٞ ٖـ١ب ت١سكٝل نطزْٞ ١٥ّ ١ٖز٠ؾ١ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ نـ١ْس ٥ـ١ضن

١َٓٝ غ١ض خـاَيٞ ز٠ّٚٚ،  نطا٠ٚ، ب٪ صي١ْٚٛ باغٞ ١ٜن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ٚ ن١ ن َٝؿ٠ٚ١ ٚ ب٪ت١ ب١ض٠زلٞ غٝاغ١، ب ٪ت١ ث
( َٞ َٞ تـ١عإٚ    ايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ يف تأضٝظ ٚتطٜٛس املسانص اـاص١ بعالز   ١٥َي ١٥ٟ ١َ١٥ ١٥طـ١ض ْـ١ٜ

ٍَ ١٥ٚ د١ٗٝتا١ْٟ ن١ خاقـٔ بـ١ ناض٠غـ١ٟ ٥ـ١ّ ١ْخ٪ؾـ١ٝ، ١٥َـ١ ٥ـ١ضنٞ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ْٝـ١ بـ٪             ١ْنا ي١ط١
َٝتـ١ خـا٠ْٚٞ ٥ـ١َٛايٞ ١َْكٛيـ١ ٚ      ت١سكٝكٞ ١ٖز َٞ بب ٠ؾ١ن١ٟ ن١ ع٬ٝدٞ غ١ض٠تا١ْ؟ ١٥ٟ ١٥ّ غٓسٚق١ ْـاب

َٞ ضاغـت١ بازلـإ             َٝط ١َْكٛي١؟ ٚ ستاؾ١ظ٠ٟ بهـا، ٚ نـ٪ٕ غ١ضؾٝؿـٞ ٥ـ١نا بـ١ َٛدـ١بٞ ٥ـ١ٚ قاْْٛاْـ١، بـ١َي غ
َٝٔ ؾ١خك١ٟٝ ١َع١ٟٓٚ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ؾ١خك١ٝ ١َع١ٜٚ١ٓ ١َٖٛٚ سكٛق١نإ ي١ خـ٪ٟ ٥ـ١ط   َٟ، نطز٠ٚٚ، ١٥َي ط

َٜت٠ٚ١، ثاض٠ٟ َٝعا١ْٟٝ عا١َٟ ٫َٚت١، ١ٖض٠ٖٚا ٖٞ ٖٝب١ ٚ  َٝسا ن٪ ١٥نط َٝو ثاض٠ٟ ت ب٫َ١ّ ١٥ّ غٓسٚق١ ن٪١ََي
  ٚ َٟ َٞ بهـط َٞ ب١ قإْٛ ١٥ّ ثاضا١ْ ت١غ١ضٚؼي ث َٟ، خ٪ ١٥ب ١َٓٝح ٚ ت١ب١ضٚعات١ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ن٠ٚ١ ب٪ٟ ز

َٓٝ َٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ب٪ ب١زٜٗ ١َّٝٝ، ١٥ب اْٞ ١٥ّ ١ٖز٠ؾ١ٟ ن١ ع٬ٝدٞ غ١ض٠تا١ْ تـ١عاقٛز بهـا   ستاؾ١ظ٠ٟ بها، غ
ٍَ ١٥ٚ د١ٗٝتا١ْٟ ن١ خاقٔ ٚ ت١خ١قٛقٝإ ١ٜ١ٖ ب١ ناض٠غ١ض ٚ ب١ ١٥ز١ٜٚ ٚ ب١ ١٥دٗٝع٠ ٚ ٥ـا٫تٞ   ي١ط١
١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ، زٚاتط ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ دـ١ْابٞ غـ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ ؾ١خكـ١ٟٝ ١َعٓـ١ٟٚ ١ٖٜـ١ ظ٩ض ضاغـت١،          

  ٞ َٞ س١قٞ تـ١قاظٟ ٚ ٥ػـٛي َٞ ي١بـ١ض ز٠ّ ١َسه١َـ١ زٜؿـاع يـ١ س١قـ١ناْٞ بهـا، ٚ           ب٫َ١ّ ١٥ب َٞ، ٥اَـاز٠ بـ ٖـ١ب
  ٚ َٞ َٟ ٚ تٛٚؾٞ ناض٠غات ٥ـ١ب َٞ ي١ٚ َٝو ١٥ن َٜٔ، ١ْخ٪ؾ َٝٞ ١٥نط َٜعطاضٟ ي١ خ٪ٟ بها ي١ٚ ؾها١ٜتا١ْٟ ن١ ي ثاض
َٞ زٜؿـــاع يـــ١ ســـ١قٞ خـــ٪ٟ ٚ    َٟ نـــ١ؽ ٚ ناض٠نـــ١ٟ بـــ٪ٟ ١ٖٜـــ١ ؾـــها١ٜت يـــ١ّ غـــٓسٚق١ بهـــا، ٥ـــ١ب ٥ـــ١َط

َٞ؟ ب١ؾـٞ ؾ١ؾـ١ّ يـ١        ٥ًٝتٝعاَات١ناْٞ  َٝهـٞ زاخًٝـٞ ٖـ١ب َٞ ْٝعاَ خ٪ٟ بها، دي١ ي٠ٚ١ ١٥ّ غٓسٚق١ خ٪ ٥ـ١ب
َٝؿت٠ٚ١ ٚ ب١ؽ، ضاغت١ ٥ـ٠ٚ١ٟ تـطٟ ظٜـاز٠، بـاقٞ تـطٟ خـ٪       ْعاّ ٚعع داخًٞ االداز٠ غؤٕٚ صٓدٚم  َإ ) ٖ

َٝو ٥ًٝتٝ َٝو ثاض٠ ٚ ن٪١ََي َٝؿه١ف بها، ١٥ٟ خ٪ ١٥ٚ غٓسٚق١ ن٪١ََي َٞ ت١قاضٜطٟ ث عاَات ن١ ١٥ّ غٓسٚق١ ١٥ب
ض٠بيت ب١ س١ٜاتٞ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ ١َٖاَا١ْ ١ٜنٞ ي١ ١ٜنٞ ظ٠ضٚٚضتط٠، ب٪ ت١سكٝل نطزْٞ 

 بازلإ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ ١٥2ٚ ١ٖز٠ؾ١ٟ ن١ ي١ َازز٠ٟ 
َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايطظئ.
 

َٜع عبسايطظئ سػري:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض

١َُٝ ن١ باغٞ غٓسٚم ١٥ن١ٜٔ باغٞ ٥ٝػتٝشساغٞ زا٥رل١ٜ٠ى ١٥ن١ٜٔ نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ قـ١س١ زضٚغـيت ٥ـ١نا،       ٥
ٍَ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ١٥نـ١ٜٔ، غـٓسٚم            َٝو ت١غـ١ضٚف ي١طـ١ َٝط٠ نـطز٠ ز٠َٚيـ١ت، ٠ٚنـٛ ز٠َٚيـ١ت ١َُٟٝ ي غٓسٚق١ن١ ٥

 َٞ َٟ زا١٥ْ َٝو ي١ٚ ن١ ١َْٗٝٞ بٔ ي١غ١ض ١٥ّ ٥ٝؿ١ زا٥رل١ٜ٠ى ٥ٝػتٝشساؽ ١٥نا، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١ْس ٠َٛظ٠ؾ
٠َٜٛ ب١ضٕ، ثاض٠ ٠ٚضططٕ ٚ ثاض٠ بس٠ٕ، ٥ٝذل ن١ْس ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ١٥ن١ٕ ن٪ٕ بـس٠ٕ؟ بـ١      ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ض 
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١ٜ٠َٛٝى بـس٠ٕ ٥ـ٠ٚ١ خ٪ٜـإ         َٞ َٛغـت١س١م ْٝـ١؟ بـ١   ؾـ َٞ ١َغت١س١ق١؟ ن َٜي١ٜ١ى ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ١٥ز٠ٕ؟ ن ض 
َٝط٠ ٠ٚ١٥ٟ باغٞ ١٥ن١ٜٔ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ  َِٝ       ١٥ظأْ؟ ي بها ٚ ْاظامن نٞ بهـا؟ َـ١ْاٟ ٚاٜـ١ ز٠غـت٫َ١تٞ ٠ٚظٜـطٟ نـ

            َٞ ــ ــ١ ن ــسات، ب ــاض٠ ب َٟ ٚ ث ــط ــاض٠ ٠ٚضط ــرل٠ ث ــ١ّ زا٥ ــات، ٥ ــرل٠ به ــ١ّ زا٥ ــيت ٥ َٞ ٠ٚظاض٠ت غ١ضث١ضؾ ــ ــطز، ز٠ب ن
َٟ ٥ـٝذل نـٞ بهـا ٚ نـٞ          َٝـٞ ْـاٚ ١َغت١س١ق١؟ ي٠ٚ١ٟ ظٜاتط ١َٖٛٚ ١٥ّ بط طا١ْ ظٜاز٠ ب١ ض ٥٠ٞ َـٔ، ٜـ١عين ث

ٚ ْاظامن زٜؿاع ي١خ٪ٟ بهاٚ، ١َٖٛٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ى س١قٞ ١ٖٜـ١ يـ١ ١َسه١َـ١ زٜؿـاع يـ١      ١ْنا؟ س١قٞ ستانِ 
 خ٪ٟ بها، ١َ١٥ ١َٖٟٛٚ ظٜاز٠ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع:غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ,

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

  ٛ َٝـ َٝه١َي١ٝنُإ ١ٜ١ٖ يـ١ ْ إ َٝعاْٝـ١ٟ غـ١ض٠تإ ٚ غـٓسٚقٞ غـ١ض٠تإ، ٥ـ١ٚ ز٠ٚٚ ظ٩ض ٥ٝؿـٝإ       زٜاض٠ ١َ١٥ ت
َٞ ظ٩ض ضاغــت١، حبــٛؽ زا٥ُٝــ١ٕ خ١غــت١خا١ْ ٥ــ١ٜها، خ١غــت١خا١ْٟ ظ٩ض   َٜبــاظ ٥ــ١َي دٝــاٚاظ٠، ٥ــ٠ٚ١ٟ زنتــ٪ض ض 
َٞ ٥ـ١ٜها بـ١ َٝعاْٝـ١ٟ خـ٪ٟ نـ١ سهَٛـ١ت تـ١ضخاْٞ ٥ـ١نا، ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ٟ َٝعاْٝـ١ٜإ              ط١ٚض٠ف ي١ زْٚٝـاٜ

َٞ، بـ٫١َ   ّ غــٓسٚقٞ غــ١ض٠تإ غـٓسٚق١ن١ َــ١ٖاَٞ ٖـ١َٛٚ خ١َيهــ١، خ١َيه١نــ١ خـ٪ٟ ثــاض٠ٟ يــ١ْاٚ    ظ٠بـ٫١ح بــ
ٍَ غٓسٚقٞ غ١ض٠تإ، غٛثاؽ َٟ، َٝعا١ْٟٝ غ١ض٠تإ ظ٩ضٟ ؾ١ضق١ ي١ط١ َٞ ن١ ١٥ٚ ٖاٚناض١ٜٟ بهط  زاز٠ْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع:غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط ْٛض٠زٜين.

َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض
َٜع غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ف ١َٖٝؿ١ د١خت ي٠ٚ١ ١٥ن١ٕ ن١  َٔ ْٛقت١ ْٝعاَِ ١ٖبٛٚ، ي٠ٚ١ف ن١ د١ْابتإ ب١ ث
َٝهٞ يـ١ّ باب١تـ١      يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ضاغت١خ٪ ٫َ٠َٚٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١ْزات٠ٚ١، ب٪١ٜ ب١ضاغيت نـ١ ساَيـ١ت

َُٝـ١ تَٝ    ٠ٚ١َٜٓ، ١٥َـ١ ٜـ١ى، زٚٚ، ٥ َٜٝٛػت١ ٚضٜا بهط ي١ٜؿـتُٓإ ١ٖٜـ١ بـ٪ ٥ـ١ٚ ض ٕٚٚ نطز١ْٚاْـ١ٟ نـ١       ١ٜ١ٖ ث
َٝو    َٞ، غـٓسٚق َٜب١غيت ٖـ١ب َٝو ١٥ضنٞ طط يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١غ١ض ١َٖا١َنإ نطزٜإ، ب٫َ١ّ ز٠ثطغري غٓسٚق
َٝو ٥اَـاض          َٝو بـ١ٜاْات نـ٪ بهاتـ٠ٚ١، غـٓسٚق َٜصٜٓـ٠ٚ١ بهـا، غـٓسٚق َٝو تٛ ع٬ٝز زابري بها ب٪ غ١ض٠تإ، غٓسٚق

ٟ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغــيت بهــ١ٕ ٚ غــ١ٜطٟ َــ١ٖاّ ٚ ١٥ضنــ١ناْٞ ٠ٚظاض٠تــٞ        ٥ــ١صتاّ بــسات، غــ١ٜطٟ ٜاغــا   
َٞ ٜإ ْا؟  َٝه٫َ١ٟٚ ٚ بٕٛٚ ب١ ب١زٌٜ زضٚغت ز٠ب َٜو ي١ ت  ت١ْسضٚغيت به١ٕ، بعأْ د٪ض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع:غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩

َٜع ناضز٩ ستُس   :ثرلزاٚزب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٜ ١َُٝ داض هٞ تط ١٥ن٠ٚ١ٓٝ ب٪ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ غ١ض٠تاٜٞ ب٪ ١٥ٚ ناض٠، ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ تاٜب١تـ١ بـ١ ١ْخ٪ؾـٞ      ٥
َٜٝٛػت١ بٝها، ١َ١٥ ْـ١ بـ١زًٜٞ ٠ٚظاض٠تـ١     َٜٝٛػت١ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ بٛاضا١ْ ث غ١ض٠تإ، ١ْخ٪ؾٞ غ١ض٠تإ نٞ ث

َِٝ باؾ١ ١ّٖ ث١ضي١َإ َا١ٜ٠ٚنٞ ن١َٞ َا٠ٚ، ٠ٖٚ ١ْ١ْٝٝ ع٬ٝق١ٟ ب١ ١َُٝف َا٠ٜٚـ١نٞ  ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث ١ّ ٥
َٟ ١ٖٜـ١   َٜهٞ ْٛ َٝؿٓٝاض َٝؿ١ٜ١ى، ١٥ط١ض ث َٝؿ١ٟ ط١ٚض٠ٟ ي١غ١ض ١ْٝ ٚ تاٜب١ت١ ب١ ن ظ٩ضَإ ب١ّ ٜاغاٜا١ْ ن١ ن

١َُٝ َٞ ن١ؽ ثؿتٝٛاْٞ ١٥نا با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١، ١٥ط١ضْا ن١ٟ ٥ ١ََٖٛٚإ َٛت١ؾٝل ب١ٜٓٚٛ ي١غـ١ض ٖـ١ض    غ
َٝهٞ ٜاغاٜٞ؟ غٛثاؽ  .ز٠ق

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع:  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض س١غ١ٕ.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض  د
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

    ،َٞ َٜــو يــ١ تــ١ْاقٛظات يــ١ نــاتٞ َْٛاق١ؾــ١زا زضٚغــت ٥ــ١ب َٟ، ب٪ٜــ١ د٪ض َٞ ٥ٝتٝذــاٙ قػــ١ ٥ــ١نط زٜــاض٠ بــ١ غــ
َٝهٞ ٥ٝؿـترلان١ٝ، يـ١      َُٝـ١ غٝػـت١َ َٝهٝإ غٝػت١َٞ ت١ْسضٚغٝيت ٥ َٜٞ غـ١س١ يـ١      ١ٜن ْٝـعاّ ٚ غٝػـت١َٞ ْـٛ

َٞ ٫ٟ ١٥ْـساَاْٞ     ١َٖٛٚ عاي١ّ خ٪ ز٠ضباظ نطز١ْ ي١ غٝػت١َٞ عَُٛٞ، ي١ غٝػت١َٞ ٥ٝؿترلانٞ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ب
َٟ غٝػـت١َٞ ت١ْسضٚغـيت ز٠ضبـاظ بهـ١ٜٔ يـ١ غٝػـت١َٞ        ١َُٝ ١٥َا١ْٚ َٞ ن١ ٥ ث١ضي١َإ ١٥ّ ؾهط١ٜ٠ ١َقبٍٛ ب

َُٜٞ نٛضزغـتإ يـ١         عَُٛٞ ب٪ ن١ضتٞ تاٜب١ت ٚ ن١ضتٞ ١َ٫ضنـ١ظٟ،   ١٥َـ١ ن٪ْؿطاْػـٞ قـ١س١ بـٛٚ يـ١ ٖـ١ض
ــاَيٞ   ــط ٚا،     2111َــاْيٞ ؾــٛباتٞ غ َٝهٞ ٫ ١َضنــ١ظٟ ب ــت١َ َٞ بــ١ض٠ٚ غٝػ ــيت ٥ــ١ب نــطا، غٝػــت١َٞ ت١ْسضٚغ

َٞ ٫ٟ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ،     َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ١َقبٍٛ بـ َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث غٝػت١َٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ١٥ط٪ض 
َٝػتا ؾهط٠ٟ ١٥ ١َُٝ ب١ض٠ٚ ٥ـ١ٚ ٥ٝتٝذـاٙ   ١٥ط١ض تا ٥ ٥ َٞ ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ْٝعا١َ ٥ٝؿترلان١ٝن١ٜ١ ١٥ب

َٝٛإ ْٝعاَـٞ ع١َـ١يٞ ٚ ْٝعاَـٞ     َٝه١ ي١ٚ ١ْٖياٚا١ْ، ١ْٖياٟٚ ز٠ّٚٚ، ؾ١ضم ١ٜ١ٖ ي١ْ بط ٩ٜٔ، ٚ ١َ١٥ف ١ٜن
َٟ ٫َٚت، يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت ب١ ناٚ َٝه١ ن١ ت١تبٝل نطا٠ٚ ي١ ١ْٖس ٟ خ٪ٟ ١٥ّ ١ْظ٠ضٟ، ١٥ّ غٓسٚق١ غٓسٚق

َٝـو   َٝو ي١ ض ٟٚٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ  ٚ ١ْظ٠ض١ٜن١ زضٚغت ١ْبٛٚ ي١ ٖٝض ٫َٚت ت١تبٝكات١ٟ ب٠ٛٝٓٝ، ب٪١ٜ ٖٝض خ٬ٝؾ
١َّٝٝ، ١َٖاَـ١نإ ي١غـ١ض زٚٚ ١٥غـاؽ         ١َُٝ ١٥ّ ١َٖٛٚ ٥ٝؿهاي١ٝت١ٟ ب٪ زضٚغـت بهـ١ٜٔ، ساَيـ١تٞ غـ َٝػتا ٥ ٥

َٝهٝإ ي١غ١ض ١٥غاغٞ ٥ٝػتٝك٬ي١ٝتٞ غٓسٚق١ن١ َٝـسا، نـ١    زاْطإٚ، ١َٖاَ ١ٜ ن١ ٠ٚنٛ بطاز٠ضإ ٥ٝؿـاض٠تٝإ ث
َٝين ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ٥ـ١ّ ١َٖاَاْـ١ٟ ١ٖٜـ١، بـ٫َ١ّ ١َٖا١َنـ١ٟ باؾـذل٠            َٝين ٚ ْـاٟٚ ْـ١ٖ َٝت ٚ ْاٟٚ ب ١٥ط١ض ب
َٝهٞ تــطٟ ي١غــ١ض ١٥غاغــٞ داْٝبــ١ ؾ١ْٝ١نــ١ٟ ٖــات٠ٚٛ، نــ١ ٥ــ١ّ    ت٥١هٝــس٠ يــ١ َــ١ٖاَٞ غــٓسٚق١ن١، َــ١ٖاَ

َٝه١ ب٪ ز٠عِ نطزْٞ ١ْخ٪ ف زشٟ ١٥ّ ١ْخ٪ؾ١ٝ، ١ٖض ب٪ صي١ْٚٛ، َٔ ي١ ض ٟٚٚ ع١َ١يٝـ٠ٚ١  غٓسٚق١ غٓسٚق
َٝػتا خ١غت١خا١ٜ١ْنٞ ١ْخ٪ؾٞ غـ١ض٠تإ   َٝط ٥ َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ١٥ّ ناض٠ نطا٠ٚ، ب٪ صي١ْٚٛ ي١ ١ٖٚي ي١ ١ٖض
َٞ نـ٪ٕ غـٓسٚم    ًَ َٝو برلنات٠ٚ١ ٚ ب َٝطخٛاظ زضٚغيت نطز٠ٚٚ، ب٠ٚ١َ٫١ ظ٩ض غ١ٜط٠ ١٥ْساَ ١ٜ١ٖ ن١ ن١ضتٞ خ

َٞ خ ١غت١خا١ْ زضٚغت بها؟ خ١غت١خا١ْ زضٚغت ١٥نا ب١ؽ ٥ٝـساض٠ٟ ْانـا، خـ١َيو َعطـ١ٚت زضٚغـت      ١٥تٛاْ
١٥نا ب١ؽ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ٥ٝساض٠ٟ ١٥نا، خ١َيو قٛتاخبا١ْ زضٚغت ١٥نا ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ضبٝـ١ ٥ٝـساض٠ٟ ٥ـ١نا،     
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َٝط        َٝـط٠ يـ١ ٖـ١ٚي ٥ـ١ٚ ١٥ضنـ١   خ١َيو خ١غت١خا١ْٟ زضٚغت ١٥نا ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ٥ٝـساض٠ٟ ٥ـ١نا، ٖـ١ض ي
    ٚ َٟ َٞ ٥ٝتٝذاٖـ١ قػـ١ ٥ـ١نط َٞ، ب٪١ٜ ب١ٚ غ َٝري ْاب ًَ ١َُٝ ي١ْاٚ ث١ضي١َإ ب َٝػتا ٥ َٝؿذل ١ٖب٠ٚٛ ٥ نطا٠ٚ، ن٪ٕ ث

َٝو ١ٜ١ٖ، غٛثاؽي١  ٍَ نطزْ َٝه١ َٞ ٥ٝتٝذا١ٖن١ف ت  ١ٖض غ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع:غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝب١ٝٓٝنت ١ٜ١ٖ؟  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜه١ٚت س١ َٜع ز.ض  ١َ ضؾٝس:٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت:ب١ض

َٜع غ٩١نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ بهـ١ٜٔ ٥ـ١ّ ٖـ١َٛٚ نـاض٠            َٞ بـ١د َٝهـٞ دـ َٜو ٚ ث َٟ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ١ض  َٝب١ٝٓٝن١ٟ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض سيا١ْٚ ت
٠ٚ١َُٓٝ، يـ١   َٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، َٔ ٜو صي١ْٚٛت ب٪ ١٥ٖ َٜت٠ٚ١ ٚ ث١غ١ْس بهط َٝػتان١ ب١٥ٚ٬َنط َٞ بها، ١ٖتا ٥ ْاتٛاْ

َٝطام نُٝٝازا ي َٝػـتاف        ١181 ع ن١ؽ َاغت١ض ٚ زنت٪ضاٜإ ١ٜ١ٖ ع١قـسٟ ز٠ضَـإ ١٥نـ١ٕ غ١َيـ١ت ١٥نـ١ٕ، ٥
َٟ ع١قسٟ ز٠ضَإ به١ٜٔ، ١ٜعين ز٠ضَإ نط ٜٔ ٚ ١ْخ٪ف  ١َُٝ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت خ٪َإ ْاتٛاْري ١ْٖس ٥

َٜو ١٥ضنٞ غٓسٚق١ن١ قٛضؽ ١٥نا، غٛثاؽ َٜص٠ٚ١ٜٓ ٚ ١٥ٚا١ْ ت٪ظ  ْاضز١ْ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ تٛ
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع:غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٥اخرل قٝاغ١تإ ٚ ١٥خي١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١.
َٜع ظن١ٝ قاحل:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ١٥ّ َازز١ٜ٠: َٞ ز ٠َٟٛٝ ي ٍَ ب١ٚ ؾ َٞ خا َٝٞ ط٪ض اْٞ ض ٜعب١ْسٟ خاَي١نإ ٚ ٫بطزْٞ غ  ب١ ث

َٜيا٣ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١-١ٜن١ّ غٓسٚم ي١غ١ض٣ ز٠ض ٩ات ٚ بط ٜاضزا٢ْ ٥ـ١ٚ ث٬ْاْـ٣١    زٜاض٣ نطز٢ْ ١ْخؿ١ ض 
ٍَ ز٠نات . َٝسا ن٪ْذل٩ ٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ ت  ن١ ب١ض 

َٝؿدػــت٢ٓ بٓهــ١نا٢ْ تاٜبــ١ت بــ١            -ز٠ّٚٚ ٖاٚنــاض٣ نطزْــ٢ ٫ٜــ٢ْ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض يــ١ زضٚغــت نــطزٕ ٚ ث
َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ ١ٜ قٛضغ١نإ .  ناض٠غ١ضنطز٢ْ تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ

ّ١َٝٝ َٜت٢  :-غ َٜط٣٠ ٜاغـا     خا٠ْٚساض َٝٓاْٝإ بـ١طٛ نطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ غاَا٢ْ طٛاغذلا٠ٚ ٚ ١ْطٛاغـذلا٠ٚ ٚ بـ١ناضٖ
َٝهطا٠ٚنإ .  ناض ث

ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ب٪ زابري نطز٢ْ ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه٢ طٛصتاٚ  -نٛاض٠ّ َٜب١غت ي١ط١ ١٥صتاّ زا٢ْ طط
 ٢.ي١ غ١ْت١ض٣ ثعٜؿه٢ ٚ نازضٟ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن٪َجاْٝا٣ ْٝؿتُا٢ْ ٚبٝاْ

 ّ َٝٓذـ١ َٜٝٛػـت ي١ٜ٫١ْــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ بــ٪       -ث َٝٓا٢ْ زاتـا ٚ ٥اَــاض٣ ث َٜصٜٓـ٠ٚ١ ٚ ب١ز٠غــتٗ ٥ـ١صتاّ زاْــ٢ تٛ
َٝٓا٢ْ ٥اَاصت١نا٢ْ غٓسٚق١ن١ .  ب١زٜٗ

َٜت٢ ٜا ٢ٖ خ٪١ٜت٢  -ؾ١ؾ١ّ غٓسٚم َاؾ٢ ث١ْا بطز١ْ ب١ض زازطا٣ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ١٥ضى ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض  

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٝ  ٌ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.
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َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚباضٟ غٓسٚم، )  (١ّٜ ٫ن٠ٚٛ، غٛثاؽ.9، 8، 7ب٪ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 املاد٠ ايجايج١:
 اٚال: زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ اييت ٜطري عًٝٗا ايضٓدٚم ٚ اقساز اـطط اييت ؼهِ ضري ايعٌُ ب٘.

 ثاْٝا: ايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ يف تأضٝظ ٚتطٜٛس املسانص اـاص١ بعالز املضابني بايطسطإ.
 ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚايتضسف ؾٝٗا مبٛدب ايكٛاْني ايٓاؾر٠. ثايجا: متًو ا َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١

زابعا: ايتعاقد َع اؾٗات املع١ٝٓ بتٛؾري ايعالز ايطيب املال٥ِ َٔ املساناص ايطبٝا١ ٚايهاٛادز ايضاش١ٝ ٚايػاسنات      
 ايٛط١ٝٓ ٚا دٓب١ٝ.

ض ؼكٝال أٖاداف   خاَطا: دعِ ايبشٛخ ٚاؿضٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚا سضا٤ات ايالش١َ َأ اؾٗاات املعٓٝا١ يػاس    
 ايضٓدٚم.

 ضادضا: يًضٓدٚم سل ايتكاعٞ أَاّ احملانِ ؾُٝا ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات.
 ضابعا: ٚعع ْعاّ داخًٞ إلداز٠ غؤٕٚ ايضٓدٚم.

 ثآَا: ٚعع خطط إدا١َ ٚت١ُٝٓ اضتجُازات َٚٛازد ايضٓدٚم.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ ٥ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١،ٝب١ض   ػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن
 غٛثاؽ.

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، )      01) ( نـ١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١، ن١ٚاتـ١     00( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، نـ
ٝـ            َٝػتا ؾ١ق١ض، ؾ١ق١ض٠ ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـعاْري نـاّ ؾ١قـ١ض٠ ١َقبٛٚيـ١، نـاّ َـ١قبٍٛٚ ْٝ ١، ٥

٠ٚ١َٜٓٓ، ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْيـ٠ٚ١،    َٞ، ؾ١ضَٛٚ ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ بٝدٛ َٝه٢ ١ٖب َٞ ١٥ّ غٓسٚق١ ١َٖاَ نْٛه١ خ٪ ز٠ب
 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط عبسايطظئ قػ١نا٢ْ خ٪ت به١.

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٜـ          َٞ َـ١ٖاّ َا َٜط٣٠ ٥ـ١ّ ع١َ١يٝٝـ٣١ ت١غـٜٛت١ بـ َٝػـتا بـ١طٛ َٝو َـ١ٖا٢َ    ١٥ّ غـٓسٚق١ ٥ َٟ غـٓسٚق ٠ٚ١، ْـانط
َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، )           ًَٞ ٜاظز٠نـ١، ١ٖؾـت٢ خٛ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، خـ٪ٟ ي١٥١قـ َٞ يـ١ٚ خاآلْـ٣١ نـ١ خٛ َٝت، ٖٝض خـاَي ( ١ْ8ب

َُٝـ١ نــ١ْس ض٩ش٠             َٝٓـا، ٥ ١َٖا١َنـ١ ٖٝهـ٢ ب١نـ١َيه٢ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ْـ١ٖات. ن١ٚاتــ١ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ ؾ١ؾـ١يٞ ٖ
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َٞ ٥ًٝػـا بهطَٜ      َٝيَن، ١٥َـ١ ٜاغـا١ٜن١ ي١خعَـ١ت٢ ظ٩ضٜٓـ٣١       َْٛاق١ؾ٣١ ز٠نـ١ٜٔ، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٥ـ١ب تـ٠ٚ١ ٚ ْـ١َ
َٜٝٛػت١ د١ْابٞ غ١ َٜص٠ زا١ٜ، ث ٠َٛٝ   خ١َيو زا١ٜ، ي١خع١َت٢ ١٥ّ تٛ  ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ١٥ّ غـٓسٚق١ ب١ٖـ١َإ ؾـ

َٝػـتا، ز٠خي١ْـ٠ٚ١ ز٠ْـط، ١٥َـ١ ت١ضنـ١       َٜت٠ٚ١ ٥ َٜٓسض َٜت٠ٚ١ ١َٖا١َنا٢ْ، دا ٥ٝذل ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ ز٠خٛ ًَط َٝ بٗ
 ث١ضي١َإ، غٛثاؽ. ب٪غ١ض٩نا١ٜت٢

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

       َٟ َٜٓٝٓـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ٣١ ز٠ْيـ٢ ٠ٚضز٠طـط َُٝإ باؾ١ ؾ١ق١ض٠، ؾ١قـ١ض٠ بٝدٛ ١َُٝ ي١غ١ض٩نا١ٜت٢ ث َٝػتا ٥ ٥
َٝؿـٓٝاض         َٜٓٓـ٠ٚ١. ث َٝـت، ؾـ١ضَٛٚ ؾ١قـ١ض٠، ؾ١قـ١ض٠ بٝدٛ َٟ ي١َ١ٖا١َنـ١ ْاَٝٓ ٟ باؾ١، ٣٠ٚ١٥ ز٠ْي٢ ٠ٚض ْـاطط

 نٞ؟ ؾ١ضَٛٚناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝري   ًَـ َٞ ١٥ّ غٓسٚق١، ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜن١ ٠ٚنٛ ١ٜ٠ٚ١٥ ب ٍَ ٠ٚ١٥ ْري ١َٖا٢َ ١ْب ن١زلإ ي١ط١

١َُٝ ز٠ْيسإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ن١ ٥ َٟ َٞ، ب١آلّ ْاؾهط َٝه٢ ١ْب َٜعَإ با ز٠غت ٍَ ض  َٝػـتا     ي١ط١ َٝت، دـا ٥ َٓٝ ْـ١َ
َٜت٠ٚ١ ز٠ْيسإ، ب١ٜاض١َتٝت غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، َـٔ   َٜت٠ٚ١، خبط َٜٓسض َٜه٢ تط ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ ب٪َإ خبٛ داض

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ يٝص١ْن١ غٝاغ١ٜ١ى بهات٠ٚ١ ب٪ ١َٖا١َن٣١ ب١ ) َٜط ، ١ْٜهـ١ٜٔ بـ١ ؾ١قـ١ض٠، ؾ١قـ١ض٠     4، 0ث ( ز
 ز٠ْط، ٥اٚا باؾذل٠، ظ٩ض غٛثاؽ. (َازز٠ن١ ٥اَاز٠ بٛٚ بٝد0٠ٚ١ٜٓ١، 0زٚاٜٞ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ سٝػـابٞ ٥ـ١ٚ          َٝػـتا بـ١ث نان١ غٝاغ١ن١ نطا٠ٚ١ٜ، ن١ْس ؾ١ق١ض١ٜ٠ن٢ س١ظف نـطا، ٥ٝٓذـا قبـٍٛٚ ْـ١نطا، ٥
َٝيَن ب١ض اغت٢، ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ. َٞ ١٥ّ ١َؾطٚع١، ١٥ّ غٓسٚق١ ١ٖض ١َْ  ز٠ْيسا١ْب

َٜع طي  :طاٖسابساِٖٝ اٍب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ب٪ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ْاضز١ٜ، ب١ ) َٝؿٓٝاض َٞ       ١٥4َٔ ث َٜط ّ زاْاٜـ١، ن٪نطزْـ٣٠ٚ١ ثـاض٠، نـ٪ٕ ت١غـ١ضٚف ثـ ( ز
َٜت ) ٚ ٚؾل ايغٛابط ز٠نط نـ١ٚازٜطٟ تٛبٝٝـ١    ١٥َٛغ١غـات٢ تـٛبٞ ٚ ٥ٝػـتٝعا١ْ بـ١     ، ن٪ٕ ز٠ع٢ُ َـ١ضانٝع 

َٜ َٜذي خبٛ َٝت٠ٚ١ باؾذل٠، غٛثاؽ.به١ٜٔ؟ ١٥ط١ض بهط ٓ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ازلاعٌٝ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ازلاعٌٝ ستُٛز عبساي١ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

           َٟ ١َُٝ ن١ ز٠ْيُإ بـ٪ ض ٠تهطزْـ٣٠ٚ١ زا َاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ نـ١ ٖـ١َٛٚ ١َٖاَـ١نا٢ْ ض ٠ت به١ٜٓـ٠ٚ١، ١ْٖـس ٥
ــ١َاْتاض٠ن ــٔ       ي١ث١ضي ــ١ َ ــ٠ٚ١، ب٪ٜ ــ٣١ ض ٠ت ز٠ن١ْ َٟ بط ط ــس ــ١ٕ، ١ْٖ ــ١نإ ز٠ن َٟ ي١بط ط ــس ــتٝٛا٢ْ ي١ٖ١ْ إ ثؿ
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َٜتـ١ ز٠ْـط ٚ ز٠ْيـ٢ بـ٪ بـس٠ٜٔ ٚ          َٜت١ ز٠ْـط، بط طـ١، بط طـ١ خبط ثؿتٝٛا٢ْ ض اٟ غ١ض٩نا١ٜت٢ ز٠ن١ّ، ٠ٚ١٥ خبط
 ١ٜن٣٬ به٠ٚ١ٜٓ١، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.ناى عبسا
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت بـ٪         َٜه٢ زٜـاضٜهطاٚ بٗ َٝؿـتٝاض ١٥ٚ بط ط١، بط طا١ْ ض ٠ؾع نطإ، ب١ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ب٪١ٜ تـ١ْٗا ناض٠غـ١ض ١ٖٜـ١ ث
    َٞ َٞ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ بـ ٥ـ١ضى   ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ ١٥ضن١نا٢ْ ١٥ٚ غٓسٚق١، ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ناى عُط باغٞ نطز، ْـاب

َٜٓٓـ٠ٚ١،        َٝـ٠ٛ بٝدٛ َٝؿـٓٝاض ٖاتْٛٚـ١ ب١ضز٠غـت٢ ٥ َٞ ث َٜه٢ تط َازز٠، َازز٠ ْا، زٚٚ، غـ َٝيَن، ض١ْٚٚ، ب٪١ٜ داض سي
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٓـا             َٝؿـٓٝاض٠ ت١بـ٢ْ١ ز٠نـ١ٜٔ، بط طـ١، بط طـ١ ز٠خي١ٜٓـ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ٣١ ز٠ْيـ٢ ٖ َٝػتا ١٥ٚ ث ٥ـ٠ٚ١  ٥
َٝيَن  ي١َ١ٖا٢َ غٓسٚق١ن١، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط. َٝٓا ْاَ  قبٛٚي١، ٣٠ٚ١٥ ز٠ْي٢ ١ْٖ

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت. َٜع ز. ض   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

    ٍَ َٟ، ٖاٚناضٟ نطزٕ ٚ ١َٖاٖـ١ْي٢ نـطزٕ ي١طـ١ َٝه٢ ت١ٚظس٢ٝ بٓٛٚغط َٜو ز٠ن١ّ، ب١ض اٟ َٔ خاَي َٝؿٓٝاض َٔ ث
َٞ، ٥ــ١ٚ   ٠ٚ َٝهطز٢ْ ٥ــ١ّ ١َٖاَاْــ٣١ خــٛاض٠ٚ٠، ١َٚظٚع١نــ١ ناض٠غــ١ض ز٠بــ َٞ بــ١د ظاض٠تــ٢ ت١ْسضٚغــت٢ يــ١د

١َٖاَا٣١ْ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ١َٖٟٛٚ ٥ٝؿٞ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت١ٝٝ، ١٥ٚإ ٖاٚناضضيإ بهـ١ٕ ٚ ١َٖاٖـ١ْيُٝإ   
َٞ ن١ي١ُٜٝـ١،  به١ٕ، ت١ٚاٚ، ٖاٚناضٟ نـطزٕ ٚ ١َٖاٖـ١ْي٢ نـطزٕ ٚ ز٠عـِ نطزْـ٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢، غـ        

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
 
 

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ طٛتَٛٚاْـ١     ١َُٝ ث ٣٠ٚ١٥ ن١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط زاٚاٟ ز٠نات ٚاضٜس ١ْٝٝ ي١قا١ْْٛن١، نْٛه١ ٥

 ٥ٝذل ١َٖا١ْٖي٢ ٚ َٛغاع١ز٠ ١َْا، َٛضت١بٝت١ ب١ٜ١ن٠ٚ١، غٛثاؽ.شاز٠   )تستبط باي١٥ّٛ غٓسٚق١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
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َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت. َٜع ز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٠ٚ١٥َإ ت١ٚاٚ نطز، ١َ١٥  ط٪ض ا٠ٚ، غٛثاؽ. ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو    َٞ ٫بـطز، ١ْٖـس َٞ ؾ١ق١ض٠َإ ي ١َُٝ غ َٝػتا خطا٠ٚت١ ز٠ْي٠ٚ١ زٚاٟ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٜت، ٣١َ١٥ ن١ ٥ ١َ١٥ ْانط
َٝسا نـطز،  َٝري             ط٪ض اْهاضضيإ ت ًَـ َُٝـ١ ب َٜٝٛػـت١ ٥ َٝػـتا ث َٝٓا، ٥ يـ١ ٜاْعز٠نـ١ بـٛٚ ب١ٖ١ؾـت، ٥ـ٠ٚ١ف ز٠ْيـ٢ ْـ١ٖ

٣١ٜ٠َٛٝ خـٛاض٠ٚ٠ ٥ـ١ّ          َٝٝـ١، بـ١ّ ؾـ َٜع٠نإ، غـٝاغ١ٜ١ن٢ تاظ٠َـإ ث د١ْابٞ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ١٥ْسا١َ بـ١ض 
 غٝاغ١ٜ١َإ خب١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ض٩شإ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠ٚ١٥ ز٠ْيسا٢ْ ي١ب٪ نطا ض اٚب٪ن٢ْٚٛ دٝاٚاظ٣ ي١غ١ض بٛٚ، ْا٠ٚض ٩ن٢ بط طـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ بـٛٚ، نـ١ؽ      
َٞ ض ا١ْ    َٞ، نْٛه١ ١َٖٛٚ زَيٓٝإ ي٣٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ضن٢ ثـ َٞ ١َٖاّ ب َٟ، ٚاتـ١   زشٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ، ن١غٓسٚم ب١ب َٝط غـج

َٜٝٛػت ب١ٚ ٜاغا١ٜ ْانات، ب١آلّ ض اٚب٪ن٢ْٚٛ دٝاٚاظ ي١غ١ض بط طـ١ ٚ ب١ْـس٠نإ ٖـ١بٛٚ، غـ١ض٠تاف زاٚاَـإ       ث
ــ١        ــ١، بط ط ــتسا١ٜ، بط ط ــ١ض ز٠غ ــإ ي١ب َُٜ ــت١ٜ٠ٚ١ٓن٢ ْٛ ــتا زاضؾ َٝػ ــسإ، ٥ ــ١ ز٠ْي َٜت ــ١ بسض ــ١، بط ط ــ١ بط ط ــطز ن ن

 ٛ َٝؿه١ؾـــٞ ز٠نـــ١ٜٔ، دـــ١ْابت ٥ـــ١َط بؿـــ١ضَ َٜٓٝٓـــ٠ٚ١، ث َٟ،  ز٠خيٛ ٟٚ بط طـــ١، بط طـــ١ ز٠ْيـــساْٞ يـــ١ب٪ بهـــط
َٝه٢ تاظ٠، غٛثاؽ.  ب١غٝاغ١ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َُٝإ باؾ١ غ١ض٩نا١ٜت٢ بط ط١، بط ط١ زٚاٟ غٝاغ٣١ تاظ٠ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ. ١َُٝف ث ٥ 
 
 

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜيا٣ غٝاغ١ت٢ طؿت٢ ن١ غٓسٚم ي١غ١ض٣ ز٠ض ٩ات ٚ بط ٜاضزا٢ْ ١٥ٚ ث٬ْاْـ٣١   ١ٜن١ّ: زٜاض٣ نطز٢ْ ١ْخؿ١ ض 

ٍَ ز٠نات . َٝسا ن٪ْذل٩ ٠َٜٛن٢ْٚٛ ناض٣ ت  ن١ ب١ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
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َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 
 اٚال: زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ اييت ٜطري عًٝٗا ايضٓدٚم ٚ اقساز اـطط اييت ؼهِ ضري ايعٌُ ب٘.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غـت بـ١ضظ    بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ بـ١ن٪ٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا، ؾـ١ضَٛٚ          ن

 ب٪خاَيٞ ز٠ّٚٚ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿدػــت٢ٓ بٓهــ١نا٢ْ تاٜبــ١ت بــ١            ز٠ّٚٚ: ٖاٚنــاض٣ نطزْــ٢ ٫ٜــ٢ْ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض يــ١ زضٚغــت نــطزٕ ٚ ث

َٝطث١صت١ ٚ ١ْخ٪ؾ٢ ١ٜ ق  ٛضغ١نإ .ناض٠غ١ضنطز٢ْ تٛٚؾبٛا٢ْ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ثاْٝا: ايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ يف تأضٝظ ٚتطٜٛس املسانص اـاص١ بعالز املضابني بايطسطإ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝػــتا خــاَيٞ ز٠ّٚٚ نــ١              ٥ ،َٞ ٍَ ت١غــذٌٝ ْــاب َٞ، زٚاٜــٞ يــ١ ثط ٩ت٪نــ٪ َُٜــإ ي١ٜــ١نذلٟ بــ تهاٜــ١ ٚا بهــ١ٕ طٛ
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب١نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ ن  خٛ

َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثا   38)  ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١،   11)ٚ ؽ.( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، ن
 ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

 
 
 

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜط٣٠ ٜاغـا       َٝٓاْٝإ بـ١طٛ َٜت٢ نطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ غاَا٢ْ طٛاغـذلا٠ٚ ٚ ١ْطٛاغـذلا٠ٚ ٚ بـ١ناضٖ ١َّٝٝ: خا٠ْٚساض غ

َٝهطا٠ٚنإ .  ناض ث
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
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َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثايجا: متًو ا َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚايتضسف ؾٝٗا مبٛدب ايكٛاْني ايٓاؾر٠.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )    32) ( نـ١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١،    19( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، ن
 ب١ظ٩ض٣١ٜٓ  ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝ َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ذ اظيس:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ب٪ زابري نطز٢ْ ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه٢ طٛصتاٚ  َٜب١غت ي١ط١ نٛاض٠ّ: ١٥صتاّ زا٢ْ طط

 ي١ غ١ْت١ض٣ ثعٜؿه٢ ٚ نازضٟ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ن٪َجاْٝا٣ ْٝؿتُا٢ْ ٚبٝا٢ْ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٠ب١ٝٝن٣١.ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زابعا: ايتعاقد َع اؾٗات املع١ٝٓ بتٛؾري ايعالز ايطيب املال٥ِ َٔ املساناص ايطبٝا١ ٚايهاٛادز ايضاش١ٝ ٚايػاسنات      
 ايٛط١ٝٓ ٚا دٓب١ٝ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتا ز٠ َٜعإ، ٥ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.ب١ض   خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )       17) ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١،   34( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، نـ
َٝبٝٓٝـت      َٜبـاظ ت ن١ٚات١ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ض ٠تهطا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تـط، ؾـ١ضَٛٚ ز. ض 

 ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١ ن١ٚات١ غـٓسٚق١ن١   ًَٞ غٓسٚق١ن١ زابري نطز٢ْ ناض٠غ١ضٟ ثعٜؿه١ٝٝ، ١٥ط١ض ١٥ٚ خاَي١ ض ٠ؾع بهط ١٥ق
َٟ ب١غـت١ن١ ١ٖٜـ١، ٥ـ٠ٚ١ بـرل نطز٠ٚ١ْٜـ١ن٢ ١َضن١ظٜا١ْٜـ١،             ٍَ طـط َٝؿـ١تإ ي١طـ١ نٞ ز٠نا؟ ٜـ١ع٢ٓ ١٥طـ١ض ن

ٍَ ٫ظ٠ٜؿـٔ( ١َ٫ضن١ظ١ٜٝتـ١، بـ١آلّ       ١٥ َٝٓذل ٠ ١ًَٕ ي١غٝػت٢َ١ تاظ٣٠ ت١ْسضٚغت٢ َِٖٛٝ تـطٜٔ ؾـت )زٟ غـ ق
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َٜب١غت١ن١ف ٫ب١ضٕ، ب١ؽ زابٝٓهطز٢ْ ناض٠غـ١ضٟ   َٜب١غت١ن١ ١ٜ١ٖ، قرلٚغٝا طط ٍَ طط َٝؿ١ؾتإ ي١ط١ ١٥ط١ض ن
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ َٞ سي  ثعٜؿه٢ ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ. َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ت  د
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ قا١ْْٝٝٛ، ب١ض ٥٠ٞ َٔ ١٥ط١ض ي١زشٜؿـٞ ض ٥٠ـٞ بـس٠ٜٔ غـٓسٚم َـاز٠ّ ؾ١خػـ٣١ٝٝ        ١٥ّ ١َبس١٥٠، ١َبس٥٠
 ، ب٪١ٜ ...........١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، ١ٖض س١قٞ ت١عاقٛز٣ ١ٜ١ٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــط       ٢َٜٓ خــ٪ت قػــ١ ١َنــ١، ؾــ١ضَٛٚ نــاى عُ ــ١ٕ، نــاى عبسايػــ٬ّ ي١ؾــٛ ٢َٜٓ خ٪تــإ قػــ١ ١َن تهاٜــ١ ي١ؾــٛ
 عبسايطظئ.

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜباظ باغٞ ي١غ١ض نطز، ز٠ق َٝري    ٣٠ٚ١٥ ن١ ناى ز. ض ١َُٝ ز٠ْيُـإ ي١غـ١ض زا٠ٚ، ز٠َيـ ٍَ َازز٣٠ زٚٚ ٥ اٚز٠م ي١ط١

بايعالز خازز اإلقًِٝ ١٥دٗٝع١ٜ٠ ي١ ١َضانٝعٟ تٛبٞ خام ) ،١٥ز١ٜ١ٜٚ ،١ٖز٠ؼي ١٥ّ غٓسٚق١ ع٬ٝدٞ ٫ظ١َ
َٞ ١٥ٚا١ْ ث١ٜسا بهات ١٥ّ غٓسٚق١؟ غٛثاؽ.ٚداخٌ االقًِٝ .  َٞ، ن٪ٕ ١٥تٛاْ َٜب١غت ١ْب  نان١ ١٥ط١ض طط

َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜع ز٠ن١ّ، ز٠تا٣َٚ١ْ ١٥ّ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ خا٢ْ٠ٚ ؾ١خػ١ٝٝت٢ ١َع٣ٚ١ٓ  ٣٠َٛٝ ب١ض  ٠َٚيآل ١٥َٔ ١ٜى غ٥ٛاٍ ي٥١
َٝط ْـ٠ٚ١ بـ٪             َٝٔ ٖـ١َٛٚ ز٠ط ًَـ َٝـ٠ٛ ز٠ٜ َٞ؟ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ َٞ؟ ٖـ١َٟٛٚ ١َضنـ١ظٟ بـ َٞ؟ ١َ٫ضن١ظٜٝـ١ت٢ ْـ١ب خ٪ٟ ١ْب

َٞ ؾ١خػــ١ٝٝت٢  ١َغــ١ي٣١ ١َضن١ظٜٝــ١ت، ٖــ١َٟٛٚ  َٞ، ٥ــ١ّ ١٥َٛغ١غــ١ٜ١ ز٠بــ َٜٔ ٚ قــ١ضاض ز٠نــ ي١ٜــ١ى ؾــٛ
َٞ ب١ض اغت٢، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.  ١َع٣ٚ١ٓ خ٪ٟ ١ٖب

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ١ْؾ١غتإ  ١َُٝ ت٪ظ َٜػت٢ ٥ َٝس٠ن١ّ ي١ٖ١َيٛ َٞ،  خٛؾو ٚ بطاٜإ، ١٥ْساَا٢ْ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، ض ٠داتإ ي ٖـ١ب
َٝري ١٥ٚاْـ١ ؾـت٢ تـ١بٝعري، ١٥َـ١          َُٝـ١ ٥ـ١َي َٞ ْاطـ١ٕ، ٥ ١َُٝ، ببٛٚضٕ َاْاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ تـ َٝبي١ٕ ي٥١ ١َٖٚيس٠ٕ ت
َٜب١غـت        ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـري طط َُٝـ١ ي١طـ١ َٜهٝٝإ، ْـ٠ٚ١نٛ ٥ َٞ، نْٛه١ ١٥ضى ْري ١٥َا١ْ، ١ْٖس زا١ُٝٝٝ٥ ي١ٜاغا ١ٖب

ٍَ ٥ــ٠ٚ١ ْــري ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــا٠ٚخ٪٣  َُٝــ١ ي١طــ١ َٝت، ثــ١ْا بــ٪ زازطــا ببــات، نــ١ ٚتَٛٚاْــ١   ْــ١نات، ْــ٠ٚ١نٛ ٥ ْــ١ب
    ،َٞ َٜٝٛػـت ْٝٝــ١ ي١ٜاغــا ٖــ١ب َٜهــ٢ ظٜــاز٠، ث َٝه٢ ١َع١ٜٓٚٝــ١، ٜـ١ع٢ٓ ١٥َــ١ تٝهطاض غـ١ضب١خ٪١ٜ، ؾ١خػــ١ٝٝت

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 



 361 

َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ س١قٞ ت١عاقٛز٣ ١ٖٜ َٝه٢   ب١آلّ ي١ض ٟٚ قا٠ٚ١ْْٝٝٛ ١َٖٛٚ ؾ١خػ١ٝٝت ١، ٖـ١َٛٚ ؾ١خػـ١ٝٝت
 ١َع٣ٚ١ٓ ب١ض اغت٢، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ خاَيٞ نٛاض٠ّ. َٝٓذ١ّ ز٠ب َٝػتا خاَيٞ ث  خاَيٞ نٛاض٠ّ ض ٠تهطا٠ٚ١ٜ، ٥

َٜٝٛػــت ي١    نـٛاض٠ّ:  َٝٓا٢ْ زاتــا ٚ ٥اَـاض٣ ث َٜصٜٓــ٠ٚ١ ٚ ب١ز٠غـتٗ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض٠نإ بــ٪  ٥ــ١صتاّ زاْـ٢ تٛ
َٝٓا٢ْ ٥اَاصت١نا٢ْ غٓسٚق١ن١ .  ب١زٜٗ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
عٓٝا١ يػاسض ؼكٝال أٖاداف     زابعا: دعِ ايبشٛخ ٚاؿضٍٛ عًا٢ ايبٝاْاات ٚا سضاا٤ات ايالشَا١ َأ اؾٗاات امل      

 ايضٓدٚم.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ، ) ْس ( ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١  ز٠ْـط ث١غـ١   2ن
 نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓذ١ّ. َٝت١ خاَيٞ ث  خاَيٞ ؾ١ؾ١ّ ن١ز٠ب
َٝٓذ١ّ: َٜت٢ ٜا ٢ٖ خ٪١ٜت٢ . ث  غٓسٚم َاؾ٢ ث١ْا بطز١ْ ب١ض زازطا٣ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ١٥ضى ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
 
 
 

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 خاَطا: ايضٓدٚم ي٘ سل ايتكاعٞ أَاّ احملانِ ؾُٝا ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.ب١ض 
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َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ، ) ( ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١  ز٠ْـط ث١غـ١ْس    4ن
 نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ ْا٠ٚخ٪ ب٪ ب ؾ١ؾ١ّ: ٠َٜٛبطز٢ْ ناضٚ باض٠نا٢ْ غٓسٚم.زاْا٢ْ ث١ٜط٠ٚ  ١ض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ضادضا: ٚعع ْعاّ داخًٞ إلداز٠ غؤٕٚ ايضٓدٚم.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜع َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.ب١ض  َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن  إ، ٥

َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ، ) ( ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١  ز٠ْـط ث١غـ١ْس    5ن
 نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓإ ٚ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚم.س١ٚ َٝسا٢ْ ٠ٚب١ضٖ  ت١ّ: زاْا٢ْ ث٢ْ٬ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٚ ط١ؾ١ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ايضٓدٚم.ثآَا: ٚعع خطط إدا١َ ٚت١ُٝٓ اضتجُازات َٚٛازد 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )        28) ( نـ١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١،    2( ن١ؽ ي١ط١َيساٜـ١، نـ
 ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا،

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١: َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ َازز٠ن١ ب١ّ ؾ  غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ : يٝص١ْ ي١ط١

َٜت: َٝو ز  َازز٣٠ نٛاض٠ّ: غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚم ي١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث
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َِٜ. ١ٜن١ّ: ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ سه١َٛت٢ ٢َُٜ نٛضزغتإ غا١ْ٫َ ت١ضخا٢ْ ز٠نات ي١ بٛزد٣١ طؿت٢ ١ٖض  ١ٖض
َٝو ي١ زاٖاتٞ غٓسٚٚق١ن١ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ زابري ز٠نطآ.  ز٠ّٚٚ: ب١ؾ

َٜص٣٠ ) ١َّٝٝ: زاْا٢ْ ض َٜٓـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ؾـت ٚ َـ١ى ٚ ب١ض١َٖـ١ ظٜـإ         5غ %( ي١ٚ باز ٚ ض غَٛاتا٣١ْ ن١ ز٠خط
بـــ٪ ت١ْسضٚغـــت٢ ي١غـــ١ض نـــ١ٍ ٚ ثـــ١ٍ ٚ ب١ضٖـــ٢َ١ ْـــاٚخ٪ ٚ ٖـــاٚضز٠نطاٚ ٚ ب١خؿـــ١نإ نـــ١ ظ٠ض١َْـــسٕ 

َٜت ب٪ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غٓسٚم.   ٠ٚضز٠طرل
َٝؿإ.  نٛاض٠ّ: بصاضز٠ٟ )غطا١َ(٣ ٠ٚضطرلاٚ تاٜب١ت ب١ ق١ز٠غ١نطز٢ْ دي١ض٠ ن

َٜص٣٠  َٝٓذ١ّ: ض  ٝإ % ي١ٚ بصاضزا٣١ْ  ب١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ ٚ خ٪ضانا٣١ْ ن١ ١َضد٢ غ١َ٫١ت٢ ٚ ت١ْسضٚغت51ث
َٝسا ٢ْ ١ٜ .  ت

َٜص٣٠  َٜت .25ؾ١ؾ١ّ: ض  َٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٠ٚض٣ ز٠طط  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ن١ ناٚز
َٝـت. س١ٚت١ّ: ثٝتاى ٚ ن٪١َى ٚ ب١خؿري َِٜ ب  زٚاٟ ض٠ظا١َْسٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ، ط١ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض

 ١ٖؾت١ّ : زاٖاتٞ نا٫نٝٞ غٓسٚم.
ــ١ّ : ع ــص٣٠   -ْ٪ٜ َٜ ــازنطز٢ْ ض  ــ٢  5ظٜ ــ٪ ض ٠زل ــت٣٠ٚ١ٓ    % ب ــو ٚ طٛاغ َٝ ًَٝ ََٛب َٛت ــ٪ض٠ ٥ ــ١َٛٚ د ــاضنطز٢ْ  ٖ ت٪َ

َٜت٢ ٚ ٣َْٛ نطز٣٠ٚ١ْ غا٣١ْ٫َ )غ١ٜٛٓ( ٠ٚضز٠طرلٜت ب٪ ١َب١غت٢ غٓسٚم .  ََٛيهساض
َٜص٣٠  -ب َٝه٢ ٖاتٛن٪.2ض  َٜت ي١غ١ضث  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ٠ٚضز٠طرل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ ايسابع١: تتهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًضٓدٚم مما ٜأتٞ:

 أٚاًل: َا ؽضض٘ سه١َٛ االقًِٝ ضًٜٓٛا عُٔ املٛاش١ْ ايعا١َ يإلقًِٝ.
 ثاًْٝا: َطتشكات ايضٓدٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١.

١ ٚ ايسضّٛ املؿسٚع١ عًا٢ املاٛاد ٚاملٓتذاات ايغااز٠ بايضاش١ املطاتٛزد٠ اٚ       % َٔ ايغسٜب5ثايجًا: تغاف ْطب١  
 املٓتذ١ قًٝا ٚتطتٛؾ٢ ملضًش١ ايضٓدٚم. 

 زابعًا: ايػساَات املطتٛؾا٠ مبٛدب قإْٛ َهاؾش١ ايتدخني.
 % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املٛاد ٚاالغر١ٜ املدايؿ١ يًػسٚط ايضش١ٝ. 51خاَطًا: ْطب١ 
 % َٔ ايػساَات اييت تطتٛؾ٢ مبٛدب قإْٛ ايسقاب١ ايضش١25.١ٝ ضادضًا: ْطب

 ضابعًا: املٓح ٚايتربعات ٚاهلبا٠ بعد َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ إ ناْت َٔ خازز اإلقًِٝ.
 ثآًَا: زٜع ْػاطات ايضٓدٚم.

 تاضعًا:
 ايضٓدٚم.% اىل زضِ تطذٌٝ املسنبات ْٚكٌ ًَهٝتٗا ٚػدٜد ايط١ٜٛٓ ٚتطتٛؾ٢ الغساض 5تغاف ْطب١ -أ
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 % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املدايؿات املسٚز2.١ْٜطب١  -ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ض٩شإ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ي١َإ.  ب١ض 

َٜص٣٠  ١َّٝٝ )زاْإ( زاْا٢ْ ض  ١ن١ ٥ٝعاؾ١نطا١ٜ ي١غ١ض ١٥ٚ بادـ٣١  %، ي١ع١ض٠ب5ٝٝي١ز٠ق١ نٛضز١ٜٝن١ بط ط٣١ غ
ٍَ ٚؾـ٣١ غ١ضاَـ١ َػـت١ٚؾات زاْسضاٜـ١،      َٜت٠ٚ١، ي١ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝٝن١ف ي١ثا َٜٝٛػت١ ١ٜى خبط ن١ٜ١ٖ١، ٠ٚ١٥ ث
َٟ، غ١ض اَـ١ بـ١سه٢َٛ        َٜت، غ١ض اَـ١ ٥ٝػـتٝؿْا  ْـانط ٚؾ٣١ ٥ٝػتٝؿْا  عاز٠ت١ٕ ي٪ ضٚغَٛات ٚ ظ٠ض ا٥ٝب بـ١ناضز

َٟ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥   غعا١ٜن٢ زاضا١ٜٝ، ظ٩ض غٛثاؽ.قإْٛ ؾ١ض ظ ز٠نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ.  ١٥ٚ ط٪ض اْهاض٣١ٜٝ ن١ ز. ض٩شإ نطزٟ، ن
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ي١َإ.  ب١ض 

نـ١ْسٜٔ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ    دٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١  َطتشكات ايضٓ)ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز٠ ز٠ّٚٚ 
َٝؿــذل نــ١      َُٝــ١ ث َٝتــ٠ٚ١، ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ٥ باغــٝٝإ نــطز، ٥ــ١ٚ ت١خػــٝٝات٣١ ٠ٚظاض٠تــ٢ غــ١س١ بــاي٪خ٪ٟ سيٝٓ
َْٛاق١ؾ١َإ نطز ٠ٚ١٥ ي١ب٪ ١ْخ٪ؾٞ غ١ض٠تإ ٚ ١٥َطاظ٣ َٛغت١عػـ١ٝٝ بـٛٚ ٥ٝٓذـا ط٪شيـإ بـا ٠ٚظاض٠تـ٢       

َٝطث١صت١ٜ١، ٠ٚظاض٠تـ٢ غـ١س١ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ٣١          غ١س١ ثاض٣٠ ١ْزاتٔ ي١َٝعا َٝػـتا تـ١ْٗا يـ١ب٪ ؾـ ٣١ْٝٝ خـ٪ٟ، ٥
َٝتـ٠ٚ١ ز٠ّٚٚ،           َٞ، ٜـ١ع٢ٓ يـ١ب٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ غـ١س١ سيٝٓ ز٠خيات١ ١٥ٚ غٓسٚق٣١ بـا يـ١ب٪ ١ْخ٪ؾـ١ٝٝنا٢ْ زٟ بـ

َٝؿٓٝاضٜـ نطا١ٜ، ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ غٓسٚم ن١ؽ باغٞ ي١  %٣ ١ْنطز غ١ضاَات٢ َـطٚٚضٟ، ٜـ١ع٢ٓ   ١َ١٥2 ث
% ْـاظامن يٝصْـ١   2% غـ١ضاَات٢ َـطٚٚضٟ، ٥ـ١ٚ يـ١     51%، ٜـإ  41ْساّ ث١ضي١َإ بازلإ نطز، ٜإ ي١ ن١ْس ١٥

١َٝٝ، ي٪خ٪ٟ ث٠ٜٛ١ْس٣ بـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪٠ٚ ١ٖٜـ١ ْ٪ٜـ١ّ، س١قـ١        َٝهطز٠ٚٚ، ١ٜى زٚاٜٞ ١٥يـ ٚ ب باغٝإ ي
َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ....، غٛثاؽ. َٞ بهات١ ١ٜى غ١ضا١َ، ١٥ط١ض ب١ض   ١٥يـ ٚ ب

 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝط خإ.  ؾ١ضَٛ ؾً
َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢       َٜهدطإٚ، ديـ١ يـ١َازز٣٠ ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، ٖـٝض ؾـت َٝٞ ٜاغا ض  ظ٩ض ض ٥٠ٞ ١ٖبٛٚ ن١ ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ب١ث
َٜهدطا٠ٚنـا٢ْ ن٪َـ١َيٞ َـ١ز٠    َٝت، ب١آلّ ض  َٓٝ َٝٝـ١ ثاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض ت١بـ١ضٚع       زٜه١ ١َْ َُٝـ١ ٥اطاَـإ ي ٢ْ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥

َٝٞ ٜاغـا      َٟ، ١٥َا٣١ْ تـط ٖـ٣َٚٛ١ بـ١ث َٝػتا خ٪ٜإ ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ضٜإ ن٪نطزٜت٠ٚ١ با ٠ٚ١٥ زاخٌٝ بهط ز٠نا، ٥
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َٝـط٠ٚ٠، ي١بـ١ض      َٝهٞ ٖاتٛن٪ قـ١ت ْا١ٜتـ١ ٥ َٝػتا با٠ٚض به١ غ١ضث ٥ ،َٟ َٟ ت١زاخٍٛ بهط َٜهدطإٚ، ٚشيإ ْاتٛاْط ض 
َٟ، غٛثاؽ.٠ٚ١٥ ؾت َٝٔ ن١ بهط  َٝو زاْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ط٪ضإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ط٪ضإ ٥اظاز ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ قػـ١َإ ي١غـ١ض        َٝط خإ باغـٞ نـطز، بـ١ؾٝعًٞ ٥ َٝو ي١ٚ ض ٥٠ٝٝا١ْ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ٚا ب١ض اغت٢ ٣٠ٚ١٥ ؾً ١ٜن
َٞ، ي١غـ١ض ١َغـ١ي٣١ خـاَيٞ طـَٛطط٢       ٠ٚ١٥ نطز ن١ٚا  َٝري َٛخاي١ؾ٣١ قـإْٛٚ بـ ًَ َٜت١ ز٠ْي٠ٚ١ باب َٝو ْاخط ؾت

١َُٝ ب٪خ٪َـإ تٛٚؾـٞ د١ز٠ي١ٜـ١ن٢ تـط بهـ١ٜٔ،       ١َُٝ ض ٥٠ٞ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١َٝٝإ ٠ٚضططت١ٝٝ، ١ٜع٢ٓ ١ْٝٝ، ٥ ٥
َٜٞ بــ٪ تــ١ضخإ ز٠نــ٣١، ٜــ١ع٢ٓ غ١ضنــا٣٠ٚ َــاي   َٟ زٚاٜــٞ ١َغــ١ي٣١ غــٓسٚم تــ٪ زا٥ُٝــ١ٕ زاٖــات٢ ْــٛ ٞ ْــٛ

ز٠ب٠ٚ١ٝٝٓٝ، ت٪ غ١ضاَات٢ َطٚٚض١ٜٝ، ْاظامن نـ١ٝٝ؟ ١٥َاْـ١ ٖـ١َٛٚ بٛزدـ٣١ عـا٢َ سهَٛـ١تٔ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١         
٠ٚ١َٓٝٝٓٝ ٠ٚى ١٥ٚ  َٝو بدل ٜٔ ٚ بٝٗ َٟ ؾت َٟ، ي١ٚ ١َُٝ ز٠َا٣َٚ١ْ ي١ بٛزد١، ي١ٚ % ٣ ث١ً باآلنـإ نـ١تا٠ٚنٛ   ٥11

َُٝـ١ بـاب        َٟ، قٛضغـ١ بـ١زٚا زانـ١ْٚٛن١، ٥ َٟ، ْـابط  َٝػتا ز٠بـط  َٝري ٥ـ١ٚ بٛزد١ٜـ٣١ نـ١ ي١سهَٛـ١ت تـ١ضخاْٞ      ٥
َٜٔ ٚ ز٠         َٞ يـ١ز٠ضطاٟ ز٠ ؾـٛ َٜٝٛػـت ْـ١ب َٝذي ث َٜه٢ ٠ٚ١٥ْس٠ طٛصتـاٚ ٚ ؾاٜػـت١ بـ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ١٥ٚ غٓسٚق١، بط 
َٜهدـطا٠ٚ، ١٥َـ١ ض ٥٠ـٞ ؾـ١ض٢َ ٠ٚظاض٠تـ٢            ٠ٚظاض٠ت بس٠ٜٔ ن١ٝٝ ثاض٣٠ ب٪ ز٠بـط ٕ نـ١ ١َٖٛٚؾـٝإ بـ١ ٜاغـا ض

 َاي١ٝٝف بٛٚ، غٛثاؽ.
َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ز٠ن١ّ، ْاٜه١َ١ ط١ًٜٞ، ثطغٝاض ز٠ن١ّ، خ٪١َ١٥ ي١د١يػ٣١ ز٠ّٚٚ  ٠ٚي٬َ َٔ ثؿتيرلٟ قػ٣١ ١ٖضزٚٚ ٖاٚض
َٝؿٓٝاض٠ن١ َٛس١ز٠ز ٠ٚ١٥ بٛٚ ١َٖٛٚ َٝسا١ٜ ي١ب١ض ٖ٪ناض٠نا٢ْ زٜهـ١   ت١ضح نطا، ث ١٥ٚ بط طا٣١ْ ن١ ْٝػب٣١ ت

٢َُٜ نٛضزغــتا١ْ نـ١ ي١بٛزدـ١، بٛزدـ١ٜإ بــ٪           َٜٔ ، ٜــ١ى: ٥ٝذبـاضٟ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض زٚٚباض٠ٜـإ ْانـ١ّ ٫بـسض
َٝٓذ١ّ ٚ ؾ١ؾـ١َٝـ تـ١سكٝل    َٜت، ٠ٚ١٥ ١ٜن١َ١، ز٠ّٚٚ: ٠ٚظاض٠ت ١٥ط١ض ٜٚػت٢ ي١ز١َ٠ٚٚن١ ث ت١ضخإ بهط

َٝت، ١ٜع٢ٓ ١ٜن١ّ  َُٝـ١   ز٠ب َٝٓٔ، زاٖات ي١نا٫ن٢ خ٪ٜإ، ١٥ٚ بٛزد٣١ سه١َٛت نـ١ ٥ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ ١ٖؾت١ّ سي
َٝري سه١َٛت نٛا ١٥ٚ ثـاض٣٠ تـ١ضخاْتهطز٠ٚٚ؟    َٟ، ز٠َي ٍَ ن١ بٛزد١ َْٛاق١ؾ١ ز٠نط ب٪َإ ْٛٚغٞ، ١َٖٛٚ غا

َٝػـتا ١ٖٜـ١ ٥ـ٣٠ٚ١ ت١ْسضٚغـت٢ ٚاتـ١ ١ٜنـ١ّ ٚ         َٞ، ز٠ّٚٚ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ َٞ، ظ٠َإ ز٠ب ز٠ّٚٚ ٚ ي٣َٚ١ ١َظَٕٛٚ ز٠ب
َٝٓٔ، ١٥ٚ ض ١ٝٝ٥٠ ت١ضسٝـ نطابٛٚ ي١ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ض ابطزٚٚ، غٛثاؽ.  ١ٖؾت١ّ ت١ْٗا سي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٜٝٛػـت ١َعاي١دـ٣١ ١ْخ٪ؾـٞ           َٝٞ ث َٝػـتاف سهَٛـ١ت بـ١ث َٝػتاف ٚاٜـ١ نـاى عبسايػـ٬ّ، ٥ ٥اخط باؾ١ خ٪ ٥
َٞ ١٥ٚ غ ٓسٚق٣١ ب٪ ن١ٝٝ؟ سه١َٛت بـ١خ٪ٟ زآٜـا٠ٚ ١َعاي١دـ٣١ ز٠نـا، ٥ـ١ٚ      غ١ض٠تا١ْنإ ز٠نا، ١٥ط١ض ٚاب

ٍَ ت١ب١ضٚعات١ن١ سهَٛـ١تٝـ ٜاض١َتٝٝـ١ن٢ بـسات نانـ١،      غٓسٚق١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خ١َيو ت١ب١ضٚعات بها، ي١ثا
َٟ ب١ض اغــت٢،   ١٥طــ١ض سهَٛــ١ت ٖــ١ض بــ١خ٪ٟ زاٜــبيَن ٥ــٝذل ٥ــ١ٚ غــٓسٚق١َإ بــ٪ نــ١ٝٝ؟ ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١َإ ْــاٚ

 ٜط ت١ْسضٚغت٢.ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظ
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط باظضطـا٢ْ            َٝػـتا ي١ٖـ١ٚي ٍَ د١ْابتاْسا ٖاٚض اّ، ١٥ٚ غـٓسٚق١ بـ٪ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ خـ١َيو ز٠عُـ٢ بهـا، ٥ َٔ ي١ط١
َٜهدػت٢ٓ ١٥ٚ  َٝٞ ظٜاز ز٠َٚي١َ١ْس ١ٜ١ٖ، ١ْخ٪ؾدا١ْ خ٪ٟ زضٚغت٢ ز٠نا، ١٥ٚ غٓسٚق١ ب٪ ض ناضا١ٜ١ْ، ن١ ١٥َي

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغــت٢،             ٌَ ٚ ٥ـ٣٠ٚ١ غـ١ضاَات٢ َـطٚٚضٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ َٝـ َٜـص٣٠ ٥ٛت٪َب نطزْـ٢ ض 
ٍَ ز٠نـا، خـ١َيو تٛٚؾـٞ ١ْخ٪ؾـٞ           ١ًَنـ١ زٚنـ١ َٝ ٌَ ٥ٝػـترلاز ز٠نـا، ٥ٛت٪َب َٝـ َٝه٢ ٠ٚضططٜٔ، ١٥ٚ ٥ٛت٪َب ٠ٚظاض٠ت

     ٟ َٟ بـ٪ ٣٫ َـٔ، ٥ـ١ٚ سازٜػـ٣١ َـطٚٚض َٞ، ز َٟ، بـ١آلّ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ َـٔ         ز٠ب ز٠نـا، ٥ـ١ٚ غ١ضا١َنـ١ ٠ٚضز٠طـط
    ،َٟ َِٝ باؾـ١ ظٜـاتطٜـ بهـط َِٝ باؾ١، ث َٟ، ي١ب١ض ١٥َا١ْ ١ْى ث َٟ ٚ َطز٠ٚٚنإ ٠ٚضز٠طط بطٜٓساض٠نإ ٠ٚضز٠طط

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ز٠خي١ٜٓٛ ز٠ْي٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ  .زٚا غٝاغ٣١ خبٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 غ١باض٠ت ب١َازز٣٠ نٛاض٠ّ يٝص٣١ْ......

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ز. ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١٥ٚ بٛزد١ٜ١ ١ْٝٝ نـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ بـ٪      ض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١َ١٥اغ١ب
َٝو ي١ ١َْاؾٝعٞ ٥ٝؿتُٝاعٞ، ٠ٚآل٢َ ٠ٚ١٥ف ز٠ز٠َـ٠ٚ١   َٝطث١صت١ غ١ضؼي ز٠نا، ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ب١ؾ ؾ
َُٝـ١ بـ١ؽ باغـٞ            َٝو ١ٖٜـ١ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغـت٢ بـ١ْا٣ٚ َـ١ْاؾٝعٞ ٥ٝذتُٝـاعٞ، ٥ ناى عبسايػ٬ّ، ب١ؾـ

َٝت١ ْـاٚ غـٓسٚق١ن٠ٚ١،     ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ب١ؾ٣١ ن١ َٝطث١صت١ بهـ ي١ ١َْاؾٝع٢ ٥ٝذتُٝاعٞ تاٜب١ت١ ب١ ؾ
ــٛا ٚ        ــدا٣١ْ ٖٝ ٠َٜٛبطز٢ْ ١ْخ٪ؾ ــ١ض  ــ٣١ ب ــ١نطز٠ٚٚ بٛزد ــ١َٚإ ْ ــٞ ٥ ــطز٠ٚٚ، باغ ــ٠ٚ١َإ ن ــٞ ٥ ــ١ؽ باغ ب
َٜو نـطا بـ٪           َٝؿـٓٝاض َٜو نـطا ض اغـت١ ث َٝؿـٓٝاض َٝت١ غ١ض غٓسٚق١ن١، غـ١باض٠ت بـ٣٠ٚ١ نـ١ ث ١ْخ٪ؾدا٣١ْ تط به

َُٝـ١   ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٝت٠ٚ١، بـ١آلّ ٥ َٓٝ َٜٔ ت١ْٗا بٛزد١ن٣١ ٠ٚظاض٠ت ٚ بٛزد٣١ سه١َٛت سي ١ٚ َاززا٣١ْ تط ٫بدل
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َٜت،  َٝت بي١ض  َٝؿ١ن١ ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ قٛضؽ ب ًَٞ ن ناض٠غ١ضَإ ب٪ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، نْٛه١ ١٥ق
١َُٝ ن٪ٕ ز٠تٛاْٝري ١٥ٚ بٛ َٝت٠ٚ١ ب١غسا ٥ زد١ٜ١ خب١ٜٓ١ ْاٚ غٓسٚق١ن١؟ ٜاخٛز ي١ٚا١ٜ١ْ زاٖات٢ ْا٠ٚخ٪ به

َٝؿـٛٚتط نـ٠ٚ١ضطرلا٠ٚ زاَآْـا٠ٚ، نـْٛه١        َٜصا٣١ْ ن١ زاَآْا٠ٚ ب١ ٥ٝعاؾ٣١ ٥ـ١ٚ غ١ضاَـ٣١ ث ١َُٝ ١٥ٚ ض  ب١آلّ ٥
َٟ، بـ١آلّ يـ١ بـٛاض٠ ت١ْسضٚغـت١ٝٝن٣١      َٝٓإ بب١خؿط سه١َٛت ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ض غَٛات٢ قاظاصت٢ خ٪ٟ ي٠ٚ١ب١ضٖ

١َُٝ ْاٜب١خؿري، ١ٖض ي١ب١ض ١ٜ١َ١٥ ْ َٝو ١َٚظٚعٞ تط ٥ طخ٢ دي١ض٠، ٜا ْطخٞ ١َؾطٚبات، ٜا ْطخ٢ ن٪١ََي
١َُٝ ي١ٚا١ٜ١ْ  َٝٓا١ْن٣١ ٥ ن١ ي١نٛضزغتإ ْطخ١ن٣١ ي١ٚآلتا٢ْ تط ١ٖضظا١ْ، ب٪؟ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١بٛاض٠ ٠ٚب١ضٖ
َٝت١ ْـــاٚ غـــٓسٚقٞ   َُٝـــ١ ْاٜب١خؿـــري، ثاض٠نـــ٣١ ز٠نـــ َٝتُإ، بـــ١آلّ يـــ١بٛاض٠ ت١ْسضٚغـــت١ٝٝن٣١ ٥ ب١خؿـــٝب

َٝطث١صت٠ٚ١، َُٝـ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ َاززاْـ٣١ تـط ٫بـ١ضٜٔ           ؾ َٛ ز٩ظ٠ٜٛتـ٠ٚ١، خـ٪ ٥ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب٠ٚ١ ناض٠غ١ضَإ بـ
١ًَٕ؟ غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ غٓسٚق١ن١َإ ب٪ زضٚغت نطز٠ٚٚ ١٥ق َٓٝ  ت١ْٗا بٛزد١ن٣١ سه١َٛت سي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ     ناى عُط ١ٖٚضا٢َ ؾ١ضَٛٚ، ناى عبسايػ٬ّ ض  َٜـو، زٚٚدـاض، غـ ٢َٜٓ خ٪ت قػ١ ١َنـ١، داض ٠دا ز٠ن١ّ ي١ؾٛ
  َٞ َٝٞ خ٪ت قػ١ ز٠ن٣١؟ ْـاب داض، نان١ س١قت ١ْٝٝ قػ١ به٣١، بطاّ غ١ز ن١ؽ ٠ٚنٛ ت٪ زاْٝؿت١ٝٝ، ب٪ ي١د

َٞ داض ناؾ١ٝٝ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط. َٜو، زٚٚداض، غ َٝٞ خ٪ت قػ١ به٣١، بطاٟ خ٪ّ داض  ي١د
َٜع عُط قسٜل ستُس )١ٖٚضا٢َ(  :ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعا٣١ْ نـ١   ١َُٝ ٖٝض قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ْان١ٜٔ يٝص١ْن١ نٞ ْٛٚغٝت٠ٚ١، نٞ ١ْْٛغ١ٝٝت٠ٚ١، ب١آلّ ١٥ٚ ب١ض  ٥
َٜــع٣   َٜٝٛػــت ز٠نــا ض  َٝؿــٛٚ   ض ٥٠ٝٝــ١نٝإ ٖــ١ب٠ٚٛ ث َٝــط٠ٕ، ي١د١يػــ٣١ ث َٝــط٠ٕ، ٥ــ١ٚ ث١ضي١َاْتاضاْــ٣١ نــ١ ي ي

١َُٝ ب١ت١سسٜس ن١ْس ث١ضي١َ ٥ ،َٟ َٝبيرل َٜص٣١ٜٝ ي َٜٝٛػت ْانا ١٥ٚ ١َٖٛٚ زٚٚضٚ زض َٝؿٓٝاضَإ نطز ث َٜو ث اْتاض
َٜت، َٔ ١ٖتا ١٥ٚ نات٢ َٔ بّٛٚ ناى  َٝٓسض َٝس٠ٖ ٍَ ن٪تاٜٞ ث َٝٔ ب١نٛاض خا ًَ ٠َٛٝ ز٠ٜ َٜت٢َ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ بسض

َٜٝٛػت ز٠نا  َٜـع   عبسايػ٬ّ بٛٚ، ناى ط٪ضإ بٛٚ، زنت٪ض ٥اضاغٝـ زٚاٜٞ ت٥١ٝس٣ نطزٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث َٝـ٠ٛ ض  ٥
 ي١ٚ ض ٥٠ٝٝا١ْ بيطٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ.
 
 
 

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝري ٚ غـ١ٜطٟ       َٝو ٥رلازاتـ١، ١ْؾ١قاتـ١، ١٥طـ١ض بـ َٝري ٚ غ١ٜطٟ بٛزد١ به١ٕ، بٛزد٣١ ١ٖض سه١َٛت ١٥ط١ض ب
َٝـط٠        َٝػـتا ي َُٝـ١ ٥ ١َقازضٟ ٥رلاز٣ سه١َٛت به١ٜٔ )ظ٠ضٜب١ٜ١، ضغَٛات١، غ١ضاَاتـ١، د١ظا٥اتـ١،...( ١٥طـ١ض ٥
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َٝـط٠        َٝـت ٚاتـاٟ ي َٝو ب َٜٓ َٞ، ١ٖضؾـٛ َٞ،   ي١ تـ١زخري بـ َٝري ي١ٚ غطاَاتا١ْ   ي١ َطٚٚض ب َٝري ْٝػب١ٜ١ى زابٓ ب
َٝٓٔ ي١غ١ض سه١َٛت ؾ١ضظ به١ٕ َٜذي، زٚاٜـ ب ثاض١ٜ٠ى ت١خػـٝؼ بهـات، ٜـ١ع٢ٓ     زٚٚداضٟ ت١خػٝؼ ز٠نط

َٝري تــ١ًَٜٛٞ     ًَ َٝذي، نــْٛه١ ٥ــرلاز، ١٥ٚاْــ١ ١َقــس٠ضٟ ٥ــرلاز٠، ٥ــرلاز ١َقــس٠ضٟ بــاب زٚٚدــاضٟ سٝػــاب ز٠بــ
َٝت، )             ٍَ ظٜـاتط ْـ١ب َٞ، نـٛاض خـا ٍَ، غـ َٞ خـا َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ تـ١ْٗا زٚٚ، غـ َاا   ١ْؾاتات٢ سه١َٛت١، ب٪ٜـ١ َـٔ ث

َٝذي،  (، ثاض١ٜ٠ى زابٓؽضض٘ سه١َٛ االقًِٝ ضًٜٓٛا َٝو زابٓـ َٝت ٚ ؾت َٝٔ، ز٠ّٚٚ ٢ٖ ٠ٚظاض٠ت٢ غ١س١ ١٥ط١ض ب
َٝط٠ف تٛٚؾٞ  َٝت١ ١َقس٠ضٟ غ١ض٠ن٢ ي ١َّٝٝ  ٖٞ ٥ٝعاْات، َٛغاع١زات، ت١ب١ضٚعات، ١٥ٚا١ْ ت١قطٜب١ٕ ١٥ب غ

 ٥ٝعاؾ١ ْابٔ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه َٜع ز. ض   ١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت.ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه٢ عاي١َٝٝـ١، ٖـ١َٛٚ ْٝعاَـٞ             َُٝـ١ ي١خ٪َاْـ٠ٚ١ ٠ٚضَـإ ْـ١ططت٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ ؾـت ٣٠ٚ١٥ ن١ زاْـسضا٠ٚ زٜـاض٠ ٥
َٟ خـٛاضز٢ْ طـطإ،    ؾ٪ض٠ْػٞ زْٚٝا باز ز٠خات١ غ١ض نشٍٛ، باز ز٠خات١ غ١ض دي١ض٠، باز ز٠خات١ غ١ض ١ْٖس

َٞ بـ٪ غـ١س١ ٚ بٛزدـ١ بـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ غـ١س١ غـ١ضف       باز ز٠خات١  َٝو ظ٠ض٠ض٣ ١ٖب َٝٓا٢ْ غ١ٜاض٠، ١ٖضؾت غ١ض ٖ
َٝتٝإ، ١٥َـ١ ي١ظ٩ضبـ٣١         َٝو ْٝٝـ١ ٥ـ١َإ ي١خ٪ٜاْـ٠ٚ١ ْٛٚغـٝب َٟ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ؾـت ٠َٛٝض ز٠طط بها، ١٥ٚ باد٢ ي

 ْٝعا٢َ ت٢ُٓٝ٥١ عاي١َٝٝا ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ناى غ١ض١ْٖط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ١ض١ْٖط ؾطز ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

    َٞ َٜو نطابـ َٝؿـٓٝاظ َٞ ١َٖٛٚ ض اٟ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٖـ١ض ث زٜاض٠ َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ١٥ٚ ب٪ن١ْٚٛ ز٠ن١ّ ن١ ١٥ب
١َُٝ س١ق ١ٜ١ٖ ٥ ٍَ َٜو خا َٟ ٠ٚنٛ خ٪ٟ، ب١آلّ ١ْٖس َٞ ٠ٚضبيرل َٞ ن١ؽ ثؿتٝٛا٢ْ نطزب ١ ٜـ١ع٢ٓ ٚضز بـري   ٚ غ

َٝؿٓٝاض٠ّ، خا٢ْ٠ٚ  ي١غ١ضٟ، ١ٜعين قػ١ٜ١ن٢ دسٟ به١ٜٔ، ١َغ١ي٣١ غ١ضاَات٢ َطٚٚضٟ، َٔ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ ث
َٝـو بـ٪ ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١، نـ١ؽ باغـٞ يـ١              َٝؿـٓٝاض٠ّ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـيَب بـ١ ز٠عُ %٣ ْـ١نطز٠ٚٚ ب١ض اغـت٢،   ١٥2ٚ ث

% نطا٠ٚ، ثؿـتٝٛا٢ْ نـطا٠ٚ، تٛخـٛا    21% ١ْنطا٠ٚٚ، باغٞ ي١ 41غ٠ٌٜٛٝ خاْٝـ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ١ْٜٛت باغٞ ي١ 
َٝت٠ٚ١ بـ٪ ب١غـسا،           َُٝـ١ خ٪َـإ ز٠ظاْـري غـ١ضاَات٢ َـطٚٚضٟ ْانـ ب٥١ٝذاظ٠، ١َ١٥ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضاغـت٢ ....، ٥
َٜتـ٠ٚ١ يـ١ْاٚ          َٞ، غـ١ضاَات٢ َـطٚٚضٟ غـ١ضف ز٠نط َٞ بطاز٠ضا٢ْ يٝص١ْف ٥اطاٜـإ يـ٠ٚ١ بـ ١َُٝ ٥اطاَإ ي٠ٚ١ ب با٥

َٞ ١َٖٚيبـس٠ٜٔ ظ٩ضتـطٜٔ ١َقـس٠ضٟ    %ٟ ٠ٚ21١٥ظاض٠ت٢ ْا٠ٚخ٪زا، با ي١ ١َُٝ ز٠ب َٝت١ غ١ض ١٥ّ غٓسٚق١، ٥ ١َ ب
َٝت ز٠ع٢ُ ١٥ٚ غٓسٚق١ بهات، غٛثاؽ.  َايٞ ب٪ ١٥ّ غٓسٚق١ ث١ٜسا به١ٜٔ، نْٛه١ سه١َٛت ب١ت١ْٗا ْاتٛاْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ناى ناضز٩ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ستُس ثرلزاٚز:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َُٝٛاٜـ١   ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ سه١َٛت ثاب١ْس نطا٠ٚ ي١َٝعا٣١ْٝٝ خ٪ٟ غاآل١ْ بٛزد١ٜ١ى ت١ضخإ بهات ب٪ ٠ٚ١٥، ث
َٞ ٜـا يـ١ٚ      َٝت٠ٚ١ غ١ض بٛزد١ عا١َن٣١، ١٥ط١ض ١٥ٚ ي١بط ٢ٜٓ بٛزد١ ض زلٝٝـ١نإ بـ ي١بط ١ٜٓنا٢ْ تط ١ٖض ز٠ن

َٞ ن١ ي١غ١ض َٛخاي١ؾ٣١ َطٚٚضٟ ٜا طَٛ َٞ ض اغـت١، تـ٪    ض غَٛاتا١ْب َٜع ٠ٚظٜطّ ثـ َٝؿٓٝاض٣٠ ب١ض  طط٢، َٔ ١٥ٚ ث
َٝري ١٥ٚ َٛخاي١ؾاتا٣١ْ ناضٜي١ض ز٠بٔ ب٪ غ١ض ١ْخ٪ؾـ١ٝٝن٣١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١     ًَ َٝع٣ ثاضاغتٓٝـ ز٠ز٠ٜت١ ب ٖ
١َُٝ ب١تاٜب١ت ٥ٝعاؾـ١ى ز٠خ١ٜٓـ١ غـ١ض ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ٖ٪ناضاْـ٣١، ٥ـ١ٚ ١َتطغـٝٝا٣١ْ نـ١           ٥ٝعاؾ١ن١ ض اغت١، ٥

ــاضٟ ١ْخ  ــ١ ٖ٪ن ــعٟ      ز٠بٓ َٝ ــ١ّ ٖ ــ١، ٖ َٜياٜا١ْٜ ــ١ٚ ض  ــ١َطٚٚض٠، ب ــ١ٜاض١ٜ٠، ب ــس٣ ب١غ ــ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْ ــ١ٝٝن١ ٥ ٪ؾ
َٝؿـٓٝاضَإ نـطزٚ              َُٝـ١ ث ثاضاغـت١ٓن١، ٖـ١ّ َٝعا١ْٝٝنـ١ف ظٜـاز ز٠نـ١ٜٔ، ٥ٝعاؾ١نـ١ ض اغـت ٚ زضٚغـتذل٠ نـ١ ٥

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝـ ي١غ١ض٣ َٛت١ؾٝل بٕٛٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ.
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢ ٖـ١بٛٚ، ٜـاخٛز ض ٥٠ٝٝـ١ن٢           َٝؿـٓٝاض َٝػـتا ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ث خاَي١ن٣١ َٔ ْٛقت٣١ ْٝعا١َٝٝ، نـْٛه١ ز٠بٝـِٓ ٥
١َُٝ، ٚاز٠ن١ ن١ٚا ت٥١ػرل بهات١ غ١ض ض ٥٠ٞ خـ٪ٟ، زضٚغـت ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ١٥طـ      َٝػتا ؾ١ضعٞ ز٠نا ب٪ ٥ ١ض ١ٜ١ٖ، ٥

     َٟ َٝؿٓٝاضٟ نطز، زٚٚ نـ١ؽ ت١غـ٣١ٝٝٓ نـطز، ز٠تٛاْـسض َٞ ن١ؽ ظٜاتط بٛٚ، ١ٜى ن١ؽ ث ض ١ٝٝ٥٠نإ ١ٜ١ٖ ي١غ
َٜتـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١،             ٍَ ض ٥ٝٝـ١نا٢ْ تـط خبط َٟ ي١ض اث٪ضت١نـ١زا، ٥ـ١ٚ ض ٥٠ٝٝـ١ ي١طـ١ َٝػتا ٠ٚنٛ ض ٥٠ـٞ ت١غـبٝت بهـط ٥

َٝٝٓـ٠ٚ١، ٚابهـ١ٜٔ    ًَ َٜه٢ تط ض ١ٝٝ٥٠ن١ ب ١َُٝ داض َٜٝٛػت ْانا ٥ نـ١ٚا ت٥١ػـرلات زضٚغـت بهـ١ٜٔ يـ١ْاٚ قاعـ١زا       ث
َٞ ز٠عِ ض ١ٝٝ٥٠ن٣١ خ٪َإ ن٪ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٠ٚنٛ ن٪ٕ ز٠َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠َٛٝ خ٪تإ قػـ١ ز٠نـ١ٕ، ٥ـ٠ٚ١ زٚٚ غـ١عات١ ْـ١َاْتٛا٠ْٛٝ نـٛاض َـازز٠         ١َُٝ ْري ١ٖض ٥ َٞ خٛؾه٢ َٔ خ٪ ٥ ٥
ََٟ به١ٜٔ ١َّٝٝ           ب١ض  َٞ يـ١باض٣٠ خـاَيٞ غـ َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز ز٠َيـ ، زٚٚ غ١عات١، ١ٖض بـ٪ تـ١ٚظٜح يٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ث

َٜـص٣٠   َٜتــ١ 5ض  َٜــص٣٠ 61% بهط َٜتــ١ 51%، ض ١َٜٓن٢ زٜهــ١  71% بهط َٜتــ١ 51%، ي١ؾـٛ %، خــ٪ زاضاٜـــ 81% بهط
َٞ ب١ض اغت٢، ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ قػ٣١ خ٪ت نطز، ؾ١ضَٛٚ.  ٠ٚ١٥ ز٠َي

َٜع ١٥ظري عُط   اظيس:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعتإ ١َغـ٦ٛئ يـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا        ١َُٜٝٔ ١٥ٚ َٛخاي١ؾ١ٜ١ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١آلّ بـ١ض  د١ْابت ظ٩ض ض اغت ز٠ن٣١ ٠ٚ١٥ ٥

١َُٝ ١٥ٚ ؾتا١ْ به١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ. ١َُٝ ض ابيطٕ، ١ٜ١َْئ ٥ ٥ 
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع ع  ُط عبسايطظئ عًٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜياٟ غ١ضا٠ٚ١َ دي١ ي٣٠ٚ١ ن١ تـ٪ غ١ضنـا١ٜ٠ٚن٢ زاٖـات ٚ     ي١ض اغتٝسا زابٝٓهطز٢ْ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ زاٖات ي١ض 
َٜياٟ غ١ضا٠ٚ١َ َاْا١ٜن٢ تطٟ ١َع١ٜٓٚؿٞ ١ٜ١ٖ ٥ـ١ٜٚـ   ز٠ع٢ُ َازز٣ ب٪ غٓسٚق١ن١ َػ٪ط١ض ز٠ن٣١، ي١ض 

َٜياٟ ٥ـ١ّ      َٜياٟ ١َغــ١ي٣١     ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ تــ٪ يـ١ض  َٜــو يـ٠ٚ١ع٢ بآلٚز٠ن١ٜتـ٠ٚ١ نــ١ يـ١ض  دــ٪ض٠ غ١ضا١َٜـ٠ٚ١ د٪ض
َٜياٟ ١َغ١ي٣١ ١٥ٚا٣١ْ ١َٚاز٣ غ َٜياٟ سازٜػات٢ َطٚٚض٠ٚ١ٜ، ي١ض  َٝٓا٢ْ غ١ٜاض٠، ي١ض  ٞ ١َغ١ي١ٕ ٥عاٝب١ناضٖ

َٝ َٜهٝـ ب٪ ٠ٚ١٥ زابٓ َٜت٠ٚ١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت٪ غٓٛٚض َٝهػجا١ٜض ب١ناضز٠ٜٓٔ ن١ ١٥ّ غ١ضاَا١ْ ن٪ ز٠نط ٞ، ب٪١ٜ ٥
َٜـسا ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١        َٝؿـٓٝاض٠ نـ١ ي١ٚ ي١ض اغتٝسا ١ّٖ ق١ُٝت٢ َازز٣ ١ٜ١ٖ، ١ّٖ ق١ُٝت٢ ١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، ٥ـ١ّ ث

َٝت٠ٚ١ باؾ١، غٛثاؽ. َٓٝ  سي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ، بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ؾ١ضَٕٛٚ.  ٥اخرل غٝاغ٣١ بٝدٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت٠ٚ١: َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ َازز٠ن١ ب١ّ ؾ  غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ : يٝص١ْ ي١ط١

َٜت: :َازز٣٠ نٛاض٠ّ َٝو ز  غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚم ي١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ غا١ْ٫َ ت١ضخا٢ْ ز٠نات ي١ بٛزد٣١ ط َِٜ.١ٜن١ّ: ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض  ؿت٢ ١ٖض

َٝو ي١ زاٖاتٞ غٓسٚٚق١ن١ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ زابري ز٠نطآ. :ز٠ّٚٚ  ب١ؾ
ّ١َٝٝ ١َٜٓ غ١ض ١٥ٚ ؾت ٚ ١َى ٚ ب١ض١َٖـ١ ظٜـإ ب١خؿـ١نإ     :غ ظٜازنطز٢ْ ١٥ٚ باز ٚ ض غَٛاتا٣١ْ ن١ ز٠خط

  ٚ َٜــت بــ٪ نــ١ ظ٠ض١َْــسٕ بــ٪ ت١ْسضٚغــت٢ ي١غــ١ض نــ١ٍ ٚ ثــ١ٍ ٚ ب١ضٖــ٢َ١ ْــاٚخ٪ ٚ ٖــاٚضز٠نطاٚ ٚ  ٠ضز٠طرل
 ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غٓسٚم. 

َٝؿإ.  نٛاض٠ّ: بصاضز٠ٟ )غطا١َ(٣ ٠ٚضطرلاٚ تاٜب١ت ب١ ق١ز٠غ١نطز٢ْ دي١ض٠ ن
َٜص٣٠  َٝٓذ١ّ: ض  % ي١ٚ بصاضزا٣١ْ  ب١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ ٚ خ٪ضانا٣١ْ ن١ ١َضد٢ غ١َ٫١ت٢ ٚ ت١ْسضٚغتٝإ 51ث

َٝسا ٢ْ ١ٜ .  ت
َٜص٣٠  :ؾ١ؾ١ّ َٜط25ض  َٜت .% ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ن١ ناٚز  ٣ ت١ْسضٚغت٢ ٠ٚض٣ ز٠طط

َٝـت. َِٜ ب  س١ٚت١ّ: ثٝتاى ٚ ن٪١َى ٚ ب١خؿري زٚاٟ ض٠ظا١َْسٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ، ط١ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض
 زاٖاتٞ نا٫نٝٞ غٓسٚم.: ١ٖؾت١ّ 
ــ١ّ : ــص٣٠   -ع ْ٪ٜ َٜ ــازنطز٢ْ ض  ــت٣٠ٚ١ٓ      5ظٜ ــو ٚ طٛاغ َٝ ََٛبًٝ َٛت ــ٪ض٠ ٥ ــ١َٛٚ د ــاضنطز٢ْ  ٖ ــ٢ ت٪َ ــ٪ ض ٠زل % ب

َٜت  ٢ ٚ ٣َْٛ نطز٣٠ٚ١ْ غا٣١ْ٫َ )غ١ٜٛٓ( ٠ٚضز٠طرلٜت ب٪ ١َب١غت٢ غٓسٚم .ََٛيهساض
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َٜص٣٠  -ب َٝه٢ ٖاتٛن٪.2ض  َٜت ي١غ١ضث  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ٠ٚضز٠طرل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ايسابع١: تتهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًضٓدٚم مما ٜأتٞ:املاد٠ 

 أٚاًل: َا ؽضض٘ سه١َٛ االقًِٝ ضًٜٓٛا عُٔ املٛاش١ْ ايعا١َ يإلقًِٝ.
 َطتشكات ايضٓدٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١. ثاًْٝا:

د٠ اٚ % َٔ ايغسٜب١ ٚ ايسضّٛ املؿسٚع١ عًا٢ املاٛاد ٚاملٓتذاات ايغااز٠ بايضاش١ املطاتٛز      5ثايجًا: تغاف ْطب١  
 املٓتذ١ قًٝا ٚتطتٛؾ٢ ملضًش١ ايضٓدٚم. 

 زابعًا: ايػساَات املطتٛؾا٠ مبٛدب قإْٛ َهاؾش١ ايتدخني.
 % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املٛاد ٚاالغر١ٜ املدايؿ١ يًػسٚط ايضش١ٝ. 51خاَطًا: ْطب١ 
 % َٔ ايػساَات اييت تطتٛؾ٢ مبٛدب قإْٛ ايسقاب١ ايضش25.١ٝضادضًا: ْطب١ 

 ًا: املٓح ٚايتربعات ٚاهلبا٠ بعد َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ إ ناْت َٔ خازز اإلقًِٝ.ضابع
 ثآًَا: زٜع ْػاطات ايضٓدٚم.

 تاضعًا:
 % اىل زضِ تطذٌٝ املسنبات ْٚكٌ ًَهٝتٗا ٚػدٜد ايط١ٜٛٓ ٚتطتٛؾ٢ الغساض ايضٓدٚم.5تغاف ْطب١ -أ

 ١.% َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املدايؿات املسٚز2ْٜطب١  -ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.  زنت٪ض٠ ت

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝري            َٜتـ١ ز٠ْيـسإ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ططضيا١ْٜـ١ زابٓـ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بط طـ١، بط طـ١ بسض ث
َٝ َٝؿـٓٝاضّ ٠ٚ١٥ٜـ١           َازز٠ن١ ز٠ْيٞ ١ْٖ َٞ غـٛٚز٠ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ، ب٪ٜـ١ ث َٞ، ز٠نـا بـ َٞ زاٖـات ز٠بـ ٓا غٓسٚق١ن١ ب

َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.  بط ط١، بط ط١ ب١ت١ْٗا ز٠ْيسا٢ْ ي١ب٪ بهط
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

     ٚ َٜٓٓـ١ َٝؿٓٝاض٠َإ قبٍٛٚ نطز، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بط طـ١، بط طـ١ بٝدٛ ٠ بٝد١ٜٓـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١،   ي١غ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥ٚ ث
 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َضطؿ٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜتـ٠ٚ١،         َٜٓسض َٞ، ٖـ١ضزٚٚ ض ١ٝٝ٥٠نـ١ ز٠خٛ َُٝـ١، ١٥طـ١ض زٚٚ ض ٥٠ـٞ ٖـ١ب َٝٞ ث١ٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخ٪ ز٠بٞ ٣٠ٚ١٥ ٥ ب١ث

َٝػتا ٥ُٝٗايٞ ض ٥٠ٞ ز٠ّٚٚ نطا، ب٪١ٜ َٔ ت١ َٜت١ ز٠ْيسإ، ٥ َٟ،       ز٠خط َٜٝٛػـت١ ٥ـ٠ٚ١ ض ٠نـاٚ بهـط غـ١ٚض  ز٠نـ١ّ ث
َٝـٓٔ )١ٜنـ١ّ ٚ            َٞ َـازز٠ سي ض ١ٝ٥٠ى ١ٖبٛٚ با١َي١ؾات٢ خ٪ٜإ زٚٚضنـ١ٕ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ باغـهطا٠ٚ تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ غـ
َٞ ٥ُٝٗـايٞ ٥ـ٠ٚ١        َٜٓس٣٠ٚ١ْ ز٠ّٚٚ، َٔ ثطغـٝاض ز٠نـ١ّ نـ٪ٕ ز٠بـ ز٠ّٚٚ ٚ ١ٖؾت١ّ( ١ٜ١ٖ ي١َْٛاق١ؾات٢ خٛ

َٜت، ْاناضَإ به١ٕ ز٠ْط بس٠ ٜٔ ت١ْٗا ي١غ١ض ٜـ١ى ض ٥٠ـٞ، ب٪ٜـ١ ْٝعاَٝٝـ١ ٫ٟ َـٔ خطٚدـ١ يـ١ْٝعا٢َ        بهط
َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ز٠ّٚٚ نـطإ ط١آلَيـ١ نـطابٔ، يٝصْـ٣١         َٞ ٥ـ١ٚ َْٛاق١ؾـ١تا٣١ْ ي١خٛ زاخًٝٞ ٚ ٥ٝؿٞ ث١ضي١َإ، ز٠ب

   ٝ َٞ ٥ـ١ٚ ث١ض٠ْػـ َٟ، ب١آلّ ز٠بـ َٞ زٚٚ ض ٥٠ٞ ١ٜ١ٖ، ٥ٝٓؿا١٥َيآل ز٠ْط ب١ َٛخايؿٞ ض ٥٠ٞ َٔ ز٠زض ًَ  ١جٖاٚب١ف ب
َٝس٠ن١ّ، غٛثاؽ. َٜعٜٔ، ض٠داتإ ي  ث١ضي١َا١ْٝٝ بجاض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.َٟ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ بابؿ١ضَٛ َٜو ت َٝطٟ ث١ضي١َإ ١ْٖس َٜع غهطت َٝػتا ب١ض  ٥ 
َٝطٟ ث١ضي١َإ:  ب١ض ٜع ؾطغت اظيسعبساي١ً/ غهطت

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠َٛٝ ؾ١قـ١ضات، ٖـ١ض ؾ١ق١ض٠ٜـ١ى ز٠ْيـ٢      ب١ض ٥٠ٞ َٔ ض ١ٝٝ٥٠نا٢ْ ب طاز٠ضإ ظ٢َٓ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٖات٠ٚٛ، ب١ؾـ
َٝٓا زٜػإ َٛؾه١ًٝ ١ْٝٝ، ٥ٝٓذـا ٖـ١ضزٚٚ ض ٥ـٞ ظَٓـ٢ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١        َٝٓا ٠ٚ١٥ ت١ٚاٚ بٛٚ، ز٠ْيٝؿٞ ١ْٖ ٖ

َٞ ؾ١قـ         َٝـسا ْٝٝـ١، دـ١ْابتإ ض ٥٠ـٞ خ٪تـإ ب١غـ ٣٠َٛٝ ؾ١ق١ضات، ١ٜع٢ٓ ٖٝض ؾـ١ضقٞ ت ١ض٠ ٖات١ْٚٛ ب١ؽ ب١ؾ
َٞ ؾ١قـ١ض٠ ظَٓـ٢ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٖـات٠ٚٛ، بطاز٠ضاْـ٢ تـط ض ٥٠ٝٝـإ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ٝعاؾـ٣١             س١غطتإ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ غـ
َٜـت، ٥ـ١ٚ ٠ٚختـ١ بـ٪ سـ١يهطز٢ْ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـهاي١ٝت١ ؾ١قـ١ض٠، ؾ١قـ١ض٠             غ١ضاَات٢ َٛغـت١قت١عٝـ ٥ٝعاؾـ١ بهط

٠َٛٝ ب١غ١ض َٜت١ ز٠ْيسإ تا٠ٚنٛ بتٛاْري، زٚٚض ١ْٝٝ ؾ١ق١ض١ٜ٠ى ي١ض ٥٠ٞ ٥ ََٜت، ض ١ٝٝ٥٠ن٢ تط ب١غـ١ض   بسض به١ٚ
َٝسا ١ْٝٝ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜت، ب١ض ٥٠ٞ َٓٝـ ٖٝض َٛخاي١ؾ٣١ ْٝعاَٝؿٞ ت  ١ْن١ٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت. َٜع ز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ باؾذل٠، ظ٩ض غٛثاؽ.١٥ط١ض ب١ض اٟ  َٞ، غٓسٚق١ن١ ١ْب َٞ ب١ؽ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ ١ٖؾت١ّ ب  َٔ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع بْٗا ايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٌَ َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ ض ٣١ٝٝ٥٠ ناى عبسايػ٬ّ باغٞ نطز، ١٥ق َٜت١  َٓٝـ ث َٞ َازز٠، َازز٠ خبط ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢، ز٠ب
َٝه٢ تطٜـإ      َٜعإ ي١يٝصْـ١ خـاَي َٜت١ ز٠ْيسإ، بـ١ض  ز٠ْيسإ، ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ْاظامن ب٪ ٥اٚا ٥اَي٪ظ ب٠ٚٛ، ١َ١٥ خبط
َٞ، نٛاض ي١ٚ غ١ضاَا١ْ ٫بس٠ٕ ن١ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ناتـ١ ض ٥٠ـٞ ز٠َٚٚـ٢ بـطاز٠ضإ، ١٥طـ١ض        َٝه٢ تط غ ١ٜ١ٖ، ٜإ زاضؾتٓ

َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.١َ١٥ ز٠ْ َٝٓا ٠ٚ١٥ خبط  يٞ ١ْٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ؾ١ضَٛٚ.  ؾ١ضَٛٚ ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ بٝدٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ َا َٜت٠ٚ١:غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ : يٝص١ْ ي١ط١ َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  زز٠ن١ ب١ّ ؾ

َٜت: َٝو ز  َازز٣٠ نٛاض٠ّ: غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات٢ غٓسٚم ي١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ غا١ْ٫َ ت١ضخا٢ْ ز٠نات ي١ بٛزد٣١  ١ٜن١ّ: ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض

.َِٜ  طؿت٢ ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ٝن٣١.ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠بٝ

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايسابع١: تتهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًضٓدٚم مما ٜأتٞ:

 أٚاًل: َا ؽضض٘ سه١َٛ االقًِٝ ضًٜٓٛا عُٔ املٛاش١ْ ايعا١َ يإلقًِٝ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتا ز٠خي١َ َٜعإ، ٥ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ.ب١ض   ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، غـــٛثاؽ، ) ( نـــ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـــ١، ب١ظ٩ضٜٓـــ٣١ ز٠ْـــط 1نـــ
 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ ؾ١ق١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ي١ زاٖات  ٞ غٓسٚٚق١ن١ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ زابري ز٠نطآ.ز٠ّٚٚ: ب١ؾ

 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 ثاًْٝا: َطتشكات ايضٓدٚم َٔ ؽضٝضات ٚشاز٠ ايضش١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازل  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 
َٞ ي١ط١َيساْٝٝـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، غـــٛثاؽ، ) ( نـــ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـــ١، ب١ظ٩ضٜٓـــ٣١ ز٠ْـــط 5نـــ

 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
١َّٝٝ: ظٜازنطز٢ْ ) ١َٜٓ غ١ض ١٥ٚ ؾت ٚ ١َى 5ٚغ  %( ي١ٚ باز ٚ ض غَٛاتا٣١ْ ن١ ز٠خط

ــ١        ــ١ٍ ٚ ث ــ١ض ن ــت٢ ي١غ ــ٪ ت١ْسضٚغ ــسٕ ب ــ١ ظ٠ض١َْ ــ١نإ ن ــإ ب١خؿ ــ١ ظٜ ــاٚخ٪ ٚ  ب١ض١َٖ ــ٢َ١ ْ ٍ ٚ ب١ضٖ
َٜت ب٪ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غٓسٚم. ٖاٚضز٠نطاٚ  ٠ٚضز٠طرل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
% َٔ ايغسٜب١ ٚ ايسضاّٛ املؿسٚعا١ عًا٢ املاٛاد ٚاملٓتذاات ايغااز٠ بايضاش١ املطاتٛزد٠ اٚ         5ثايجًا: تغاف ْطب١ 

 املٓتذ١ قًٝا ٚتطتٛؾ٢ ملضًش١ ايضٓدٚم. 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازل  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْي٠ٚ١، ن َٜعإ، ٥  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، غـــٛثاؽ، ) ( نـــ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـــ١، ب١ظ٩ضٜٓـــ٣١ ز٠ْـــط 3نـــ
 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
َٝؿإ.  نٛاض٠ّ: بصاضز٠ٟ )غطا١َ(٣ ٠ٚضطرلاٚ تاٜب١ت ب١ ق١ز٠غ١نطز٢ْ دي١ض٠ ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.
 
 

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ْٕٛ َهاؾش١ ايتدخني.زابعًا: ايػساَات املطتٛؾا٠ مبٛدب قا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟           َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ َٜعإ، ٥ ب١ض 
٪ ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ       1تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )   

 بط ط١ٜ١ن٢ تط.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـــص٣٠  َٝٓذـــ١ّ: ض  % يـــ١ٚ بصاضزاْـــ٣١  ب١غـــ١ض ٥ـــ١ٚ َـــازز٠ ٚ خ٪ضاناْـــ٣١ نـــ١ َـــ١ضد٢ غـــ١َ٫١ت٢ ٚ   51ث

َٝسا ٢ْ ١ٜ .  ت١ْسضٚغتٝإ ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع   دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املٛاد ٚاالغر١ٜ املدايؿ١ يًػسٚط ايضش١ٝ. 51خاَطًا: ْطب١ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

        ٛ َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ َٜعإ، ٥ َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟  ب١ض  ثاؽ.ن
( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪        4تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )   

 بط ط١ٜ١ن٢ تط.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص٣٠  َٜت .25ؾ١ؾ١ّ: ض  َٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ٠ٚض٣ ز٠طط  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ن١ ناٚز

َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 % َٔ ايػساَات اييت تطتٛؾ٢ مبٛدب قإْٛ ايسقاب١ ايضش25.١ٝضادضًا: ْطب١ 
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتا ز٠ َٜعإ، ٥ َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟          ب١ض  َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ
( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪        1تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )   

 بط ط١ٜ١ن٢ تط.
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َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـت. ى ٚ ب١خؿريس١ٚت١ّ: ثٝتاى ٚ ن٪١َ َِٜ ب  زٚاٟ ض٠ظا١َْسٟ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ، ط١ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 إ ناْت َٔ خازز اإلقًِٝ.املٓح ٚايتربعات ٚاهلبا٠ بعد َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤  :ضابعًا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟           َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ َٜعإ، ٥ ب١ض 
 تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١ن٢ تط.

َٜ َٝذ اظيس:ب١ض   ع ٖاٚض اظ ؾ

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 زاٖاتٞ نا٫نٝٞ غٓسٚم. ١ٖؾت١ّ :

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثآًَا: زٜع ْػاطات ايضٓدٚم.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازل  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟           َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ َٜعإ، ٥ ب١ض 
ــٛثاؽ، )   ــ٠ٚ١، غ ــ١ضظ بهات ــت ب ــ١ ز٠غ ــ٪     4تهاٜ ــ١ضَٛٚ ب ــ١ْسنطا، ؾ ــط ث١غ ــ١ن٪ٟ ز٠ْ ــ١، ب ــ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝ ( ن

 بط ط١ٜ١ن٢ تط.
 
 
 

َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ــ١ّ  ــص٣٠   -ع: ْ٪ٜ َٜ ــازنطز٢ْ ض  ــت٣٠ٚ١ٓ      5ظٜ ــو ٚ طٛاغ َٝ ََٛبًٝ َٛت ــ٪ض٠ ٥ ــ١َٛٚ د ــاضنطز٢ْ  ٖ ــ٢ ت٪َ ــ٪ ض ٠زل % ب

َٜت٢ ٚ ٣َْٛ نطز٣٠ٚ١ْ غا٣١ْ٫َ )غ١ٜٛٓ( ٠ٚضز٠طرلٜت ب٪ ١َب١غت٢ غٓسٚم .  ََٛيهساض
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٣١.ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 تاضعًا:

% َاأ زضااِ تطااذٌٝ املسنبااات ْٚكااٌ ًَهٝتٗااا ٚػدٜااد ايطاا١ٜٛٓ ٚتطااتٛؾ٢ الغااساض 5تغاااف ْطااب١ -أ
 ايضٓدٚم.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ ت    َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ َٜعإ، ٥ َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟       ب١ض  هاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن
( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪        9تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ، )   

 بط ط١ٜ١ن٢ تط.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص٣٠ -ب ْ٪١ّٜ : َٜت ي١غ21١ض  َٝه٢ ٖاتٛن٪.% ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ٠ٚضز٠طرل  ضث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املدايؿات املسٚز21.١ْٜطب١  -ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ، َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟           ب١ض  َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ ٥
َٞ ز٠ْي٢، ؾ١ضَٛٚ. َٜباظ، تها١ٜ ب  تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ........، ؾ١ضَٛٚ ز. ض

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ٠ٚ١ضز٠طرل   ــ٣١ ن ــ١ٚ غ١ضا١َٜ ــٛضٕ، ٥ ــ١   بب ــ٪ ي ــٞ ٖاتٛن َٝه ــ١ٚ   41َٟ ي١غ١ضث ــ٢ ٥ ــاضٟ نطزْ ــ١ ٖاٚن َٝت %٣ ز٠ب

٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝٝنـ١      41ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ ن١ ي٠ٚ١ظاض٠ت١ن١زا ٖـ١ٕ، يـ١   َٝتـ١ تـ١تٜٛطٟ زا٥رل٠نـ١ خـ٪ٟ، ب١ض  %٣ ز٠ب
١َُٝ برل ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ثاض٠ٜـ١ى بـ٪ غـٓسٚق١ن١    21ي١ َٜت٠ٚ١ ب٪ َٝعا١ْٝٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٥ %ٟ ز٠ط١ض 

َٝري  َٞ برل ي١ٚ زابٓ َٟ ب٪ غٓسٚق١ن١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٚابـرل نطاٜـ٠ٚ١      21ز٠ب % به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ن١ْسٟ زابٓسض
َٞ ١٥ضن١نـ٣١ ي١غـ١ض    21ن١ ي١ٚ ي١ َٜياٚبإ ٚ ١٥ٚاْٝـ زٜػا٠ٚ١ْ ١ٖض ز٠بـ َٝت١ ت١تٜٛطٟ ض  َٜه٢ ز٠ن %ف ١ْٖس

َٞ باف بٛٚ ي١  ١َُٝ ٚاَإ ث َٞ، ْاظامن ٥ َٞ، ٥ٝذل ٠ٚ١٥ف ز٠ْيسا٢ْ ٠ٚ١َ١٥5٥ ب  ١ْساَإ ز٠ظأْ، غٛثاؽ.% ب
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٔ نٞ؟ ٠َٛٝ ز٠َي  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٥
َٜع ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ي  ثؿتيرلٟ ي١ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ب١   %ن١ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْي٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ.5ن١ٚات١ ٥اخرل غٝاغ٣١ خبٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص٣٠ -ب َٝه٢ ٖاتٛن٪.5ض  َٜت ي١غ١ضث  % ي١ٚ غ١ضاَا٣١ْ ٠ٚضز٠طرل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٠ب١ٝٝن٣١.ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 % َٔ ايػساَات املطتٛؾا٠ عٔ املدايؿات املسٚز5.١ْٜطب١  -ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١         َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، غـٛثاؽ.ن َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْيـ٠ٚ١، نـ ط١َيساْٝٝـ١؟  ب١ض ٜعإ، ٥
( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪        11تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ، )

 َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢ًَ ثط ٩ش٠ن١: يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ا٣ ٚا١ٜ ١ٖض١ٜن١ ي١ َازز٠ن َٝٓذ١ّ ي١ ١٥ق َٝٓذ١ّ غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ث ا٢ْ ث

َٝٓذـ١ّ( ٚ )ؾ١ؾـ١ّ(       ٣٠َٛٝ زٚٚ َازز٠ بـ١ ظصتـرل٣٠ َـازز٣٠ )ث َٜت٠ٚ١ ي١ نٛاضن َٜصض , س١ٚت١ّ ٚ ١ٖؾت١ّ زابط 
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:   ب١ّ ؾ

َٝٓذ١ّ:   َازز٣٠ ث
َٝـو           ٠َٜٛبطز٢ْ غـٓسٚم( ي١َاْـ٣١ خـٛاض٠ٚ٠ ث ٠َٜٛبطزٕ بـ١ْا٣ٚ ) ١٥صتَٛـ٢ْ١ بـ١ض َٝه٢ بـ١ض  ١ٜن١ّ: ١٥صتَٛـ١ْ

َٜت:   ز
1َٜ َِٜ.. ب١ض َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٝطث١صت١ ي١ ثاض  ٠ٛب١ض٣ ١ٖض ١ٜى ي١ غ١ْت١ض٠نا٢ْ ناض٠غ١ض٣  ؾ
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ.2 ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ب١ ث٣١ً ب١ض  ْٛ . 
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ.3 ١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ ث٣١ً ب١ض  ْٛ . 
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َٝت ي١ ْاٚ 4  َٜو ثػج٪ض ب َٜصناض  ٠ٚ٠ٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت .. ؾاض٠ظا١ٜى ٚ ضاٚ
َٝـت ٚ             ٍَ ز٠ب َٜـت، َا٠ٚنـ٣١ نـٛاض غـا َٝـٛإ ١٥ْـساَا٢ْ ١٥صتَٛـ١ٕ بـ١ ١َٖيبـصاضزٕ زاز٠ْط ز٠ّٚٚ: غ١ض٩ى يـ١ ْ

َٜت٠ٚ١. َٜت ب٪ ١ٜى داض ٣َْٛ بهط  ز٠نط
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ع١ض٠ب١ٝٝن٣١.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ اـاَط١ َٔ اصاٌ املػاسٚع: تاس٣ ايًذٓا١  املػارتن١ دَار ناٌ َأ املااد٠ اـاَطا١ ٚايطاابع١            
 ٚايجا١َٓ   ٚإعاد٠ صٝاغتٗا عُٔ َادتني بتطًطٌ املاد٠ )اـاَط١  ٚ )ايطادض١  ٚ ناآلتٞ:

 املاد٠ اـاَط١:
ُٜػهٌ فًظ اداز٠ بإضِ )فًظ إدا  ز٠ ايضٓدٚم  مما ٜأتٞ:أٚاًل: 

 . َدزا٤ َسانص عالز ايطسطإ يف قاؾعات اإلقًِٝ.1
 . ممجٌ ٚشاز٠ ايضش١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بدزد١ َدٜس عاّ.2
 . ممجٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ  ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بدزد١ َدٜس عاّ.3
 . خبري ٚ َطتػاز َٔ املدتضني َٔ داخٌ ٚشاز٠  ايضش١ اٚ خازدٗا.4

 َٔ بني أعغا٤ اسًظ  ملد٠ أزبع ضٓٛات  قاب١ً يًتذدٜد ملس٠ ٚاسد٠ ؾكط.ثاًْٝا: ٜتِ اْتداب ايس٥ٝظ 
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َٟ، ب٪  َٝط َٝطٟ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ْا٣ٚ ١٥ْساَإ بصَ َٝـ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، َٔ زاٚا ي١غهطت ث
ٚدٛز٠، ب٪١ٜ ْٝػاب تـ١ٚا٠ٚ، ْٛقتـ٣١ ْٝعاَـ٢،    ( ١٥ْساّ ٣٠ٚ١٥68١َ بعاْري ْٝػاب ت١ٚا٠ٚ ٜإ ْا، )

َٝٞ  ؟ َازز١ٜ٠ن٢ ث١ٜط٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ ناى د٬ٍ.  ب١آلّ ب١ث
َٜع د٬ٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢        َٝؿٛٚزا ١ٖتا ي١ت١غذ٢ًٝ َـ١ساظضا ي١ٜاغان١ؾـسا نـ١ بـ١ض  ي١َْٛاق١ؾ١نا٢ْ ث
َٞ، ٖٝض باغٞ ١ْنطاٚ َٝساٜـ١        غ١ض٩ى ب َٝه٢ ت َٝساٜـ١، نـ١ْس ن١غـ َٝػتا ي١ّ ٜاغـا١ٜزا َـٛزٜط عـا٢َ ت ٠، ٥

ــ١       ــ١ٚ ٖــ١َٛٚ ن١غ ــ١ْاٚ ٥ َٝو ي ــ١ض٩ن ــا غ ــ١، ٥اٜ َٝساٜ ــ١ضانٝع٣ ت ــٛزٜطٟ َ ــاّ، َ ــٛزٜط ع ب١ز٠ض٠دــ٣١ َ
َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١     َٞ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ غ١ض٩ى بـ َٜت ن١ قػ٣١ بط ٚات؟ ب١ت٥١هٝس ز٠ب َٜطزض ١َٖيس٠بص

عـأَ، ي١ٜاغان١ؾـسا ٖـ١ب٠ٚٛ، ي١َْٛاق١ؾ١ن١ؾـسا ٖـ١ب٠ٚٛ، ْـاظامن بـ١         ١٥َا٣١ْ تـط ٖـ١َٛٚ َـٛزٜط    
 ٜاغا١ٜى، ب١  َْٛاق١ؾ١ٜ١ى ٠ٚظٜط ٫بطا٠ٚ؟ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 
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َُٝـ١ ي١ز      َٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ زاخًٝٞ ْٛقات٢ ْٝعاَـٞ بـري، ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٜـ١ى ز٠ز٠ٜـٔ، ٥ اْٝؿـت٢ٓ  ب١ؽ ث
َٝه٢     َٝتٛ ٥ـ١ّ غـٓسٚق١ غـٓسٚق ٍَ غ١ض٩نا١ٜت٢ َْٛاق١ؾ٣١ ٠ٚ١٥َإ نطز ن١ ١٥ط١ض ب يٝص١ْنإ ٚ ي١ط١
ــات        ــت ز٠نـ ــ١ع٢ٓ ثاَيجؿـ ــ١ظٟ ٜـ ــ١باز٦ٜٞ ١َ٫ضنـ ــيَب، َـ ــت بـ ــ١ظٟ زضٚغـ ــس٥٠ٞ ١َ٫ضنـ َٝٞ ١َبـ ــ١ث بـ
       َٞ َٝـٞ بـ١ زا١َظضاْـسٕ ز٠بـ  ب١ٖ١َيبصاضز٢ْ غ١ض٩ى، دا٥ٝع ١ْٝٝ ت٪ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢ ١٥طـ١ض زاٜبٓ

َٞ َـ١عكٍٛ ْٝٝـ١ تـ٪ يـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ ١٥ْساَاْـ١ ٠ٚظٜـطٟ              بٝه١ٜ١ غـ١ض٩ى، بـ١آلّ ١٥طـ١ض ب١ٖ١َيبـصاضزٕ بـ
َٜطٟ، ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغـت٢ بـ٪ خـ٪ٟ غـ١ض٩ن٢ ؾـ١خطٟ ٥ـ١ٚ غـ١ْسٚق١ٜ١،         َٞ   ت١ْسضٚغت٢ ١َٖيبص بـ١ب

َٝٞ قـا٢ْْٛ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢         ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا، نْٛه١ ٠ٚنٛ بازلإ نـطز بـ١ث
َِٝ    ب١ضث ــ ًَ َٟ ٥ــ٠ٚ١ف ب َِٜ، ٖــ١ض٠ٖٚا ز٠َــ١ٚ َٜه٢ ت١ْسضٚغــت٢ يــ١زاخًٝٞ ٖــ١ض طغــ١ ي١ٖــ١َٛٚ ناضٚبــاض

ٍَ نـطز        يٝص٣١ْ ٜاغاٜـ ب١بط ٜاض٠ن٣١ خ٪ٜإ زان٠ٚ١ْٚٛ، ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـتٝـ نـ١ قػـ١َإ ي١طـ١
َٟ، زٚا      َٜصضا٠ٚتـ٠ٚ١ بهـط َٝػـتا نـ١ زاض  َٝٞ ١٥ّ َازز٣١ٜ٠ ٥ ق١ْاع١ت٢ ٚابٛٚ ن١ ؾٝع١ًٕ ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ث

َٜع٠، ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ. ٠َٟٛٝ ب١ض   قػ١ف ب٪ ٥
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٟ، ٜـ١ى    َِٝ ت١ؾػرلٟ ب٪ بهـط ًَ َٟ، ٠ٚنٛ خ٪ٟ ن١ ز٠ٜ ٣٠َٛٝ تط ت١ؾػرل ١ْنط َٔ ٖٝٛازاضّ قػ١نامن ب١ؾ

َٝدؿاٍ نطز٢ْ ض ٥٠ٞ ز١َ٠ٚٚ، سيبٛضٕ ٚ َِٝ، َـ١ساظض ١ٖٜـ١،    زٜاضٜس٠ ي١ّ ض اث٪ضت١زا ١ٜ١ٖ ١٥ٜٚـ ٥ از٠َيـ
َٝٝــسا بهــ٠ٚ١ٓ، ١٥طــ١ض ٥ــ١ٚ قػــ٣١ٜ١ َــٔ ٥ٝػــجات ْــ١بٛٚ     ثط ٩ت٪ن٪َيــ١نإ ١ٖٜــ١، تهــاّ ٚاٜــ١ زٚاتــط ث
َٝـ٠ٛ زٚاتـط يٝصْـ١نإ،      ١َُٝ ض ١ٝٝ٥٠ن٢ زٜه١ ١ٜ١ٖ، ض اغـت١ ٥ َٜو بسا َٔ َٛاؾكِ، ٥ غ١ض٩نا١ٜت٢   بط ٜاض

زٜه١ ٖـ١ب٠ٚٛ، نـ١ ١٥َـ١ ض ٥٠ـٞ يٝصْـ٣١      يٝصا٢ْ َٛخت١ؽ ن٪ب٪ت٠ٚ١ ٚ ١٥ٚ ض ٣١ٝٝ٥٠ زا٠ٚ، ض ١ٝٝ٥٠ن٢ 
َٝٓا   12قا٢ْْٛ ب٠ٚٛ، ن١) َٜت١ ض اث٪ضت١ن٠ٚ١، خ٪ ١٥ط١ض ز٠ْيـ٢ ْـ١ٖ َٞ خبط ( ن١ؽ ثؿتيرلضيإ نطز، ز٠ب

١َّٝٝ دـاض٠      َٟ، ١٥َـ١ غـ َٝٓا ب١ضاغت٢ س١ق١ ض ٥٠ٞ ث١ضي١َاْتاضإ ب١ٖ١ْس ٠ٚضبيـط ٥اغا١ٜٝ، ز٠ْيٝؿٞ ٖ
 ؽ.ض ٥٠ٞ َٛخاي١ف ي١ّ ض اث٪ضت١ ١ْٝٝ، ظ٩ض غٛثا

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ.
 
 
 

َٜع ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٚيآل َٔ غ١باض٠ت ب١ شَاضز٢ْ ١٥ْساَإ ي١ٖ٪َيٞ ث١ضي١َاْسا ب١ض اغـت٢ يـ١ض ٠ٚٚ قا١ْْٛن١ٜـ٠ٚ١ تـ١ْٗا     
َٞ قاْْٛٝٝــ١،   ٥ٝٓعٝكــاز٠ ٜــ١ع٢ٓ ْــ١ى يــ١نات٢ د١يػــ١ن١ َٜو يــ١شٚٚض٠ٚ٠ بــ نــ١ ٥ٝٓعٝكــاز بــٛٚ نــ١ْس
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       َٞ َُٜٓـ٠ٚ١، ز٠َيـ )الٜهإٛ اْعكااد اسًاظ قاْْٛٝاا اال     د١ْابت ؾـ١ضَٛٚت بـ١َازز٣٠ قـا٢ْْٛ بـ٪ت ز٠خٛ
    ٔ (، ن١ٚاتـ١ نـ١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ ت٥١ػـرل    عغٛز اغًب١ٝ اعغا٥٘ ٜٚتدر اسًاظ قسازتا٘ بأغًبٝا١ اؿاعاسٜ

َٝٞ ١٥ٚ ١ْغ١، غٛثاؽ.ْانا ي١َْٛاق١ؾ١نإ ٚ ي١ز٠ْيسا١ْن  إ ب١ث
َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ. َٝطٟ ث١ضي١َإ ت َٜع غهطت  ب١ض 
َٝطٟ ث١ضي١َإ:  ب١ض ٜع ؾطغت اظيسعبساي١ً/ غهطت

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝذي، ض اغت١ ٖ َٜو ث١ضي١َا٢ْ زْٚٝـا ١ْٖـ١   بط ٜاض٣ ٠ٚضططتٔ ٚ ت١غٜٛتسإ ٫ظ١َ ْٝػاب١ن١ ت١ٚاٚ ب ١ْس

َُٝـ١، ٖـٞ ث١ضيـ١َإ َـ١ؾطٚظ٠ ي١ز٠ْيـسإ       ١ٜ٠َٛٝن٢ تط ض ٠ؾتاض ز٠ن١ٕ، ب١آلّ ب١ْٝػب١ت ْٝعا٢َ ٥ ب١ؾ
َٝت، ق١غسٜـ ي١ ١٥غ١ًب١ٝتٞ ساظضٜٔ ثاف ت١ٚاٚ ب٢ْٚٛ سٝػاب١، غٛثاؽ.١سٝػاب  ن١ ت١ٚاٚ ب

َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ / د  ب١ض 
َٜع ٠ٚظ  ٜطٟ ت١ْسضٚغت٢ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.ب١ض 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز. ض   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٜٛبـ١ضٟ طؿـت٢        َٟ ١َغـ١ي١ٕ تـ٪ ث١ًٜـ١ن٢ ب١ض  َٜطٕ، ْـانط َٞ ي١ب٢ٜٓ١ خ٪ٜاْسا ١َٖيبص غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ض ٥٠ٞ غ
٠َٜٛب١ َٝو ي١ب١ض  ٠َٜٛب١ض ب١ؾهٛ ١ٜن َٞ ب١ض  َٝٝت ٚ غ ض٠نإ ز٠ضنٛٚ، ١ٜع٢ٓ ٥ٝساض١ٜٕٝ خ٪ف ١ْٝٝ، ٜـ١ع٢ٓ  زابٓ

َٜط  َٟ، ت٪ زٚٚ َٛزٜط عاّ ز٢ٜٓ٠ ي١زاضاٜٞ ٚ ي١ ت١ْسضٚغت٢ ١٥خي١ٜت١ ش َٝسان٣٠ٚ٠ٚٛ ب٪ بهط َٞ ١٥ٚ ١ٖٓٝ ث ز٠ب
َٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٠َٜٛب١ض٠، ٠ٚ١٥ قا١ْْٕٝٝٛ ٚ ٥ٝساض١ٜٕ ْاب َٝه٠ٚ١ ن١ ث١ًن٣١ ب١ض   ز٠غت٢ ١ٜن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاع  ٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ز. ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ، ي١ض اغـتٝسا   َٝط٠ ٥ُٝٗاٍ نطاب َٜع ناى ؾٛإ باغٞ نطز، ١٥ط١ض ض ا١ٜى ي َٝط٠ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ض  ١٥ط١ض ض ا١ٜى ي

َـ  ١َُٝ ٚاظَإ ي١ض ا١ٜن٣١ خ٪ ١ًَٕ زٜؿـاع نطز١ْنـ٣١     ض اٟ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ خ٪َاْري، ن١ ٥ َٝٓـا٠ٚ، ١٥قـ إ ٖ
١ًَٝٝن١ ٥ـ٠ٚ١بٛٚ        َٜـت، بـ١آلّ يـ١ثط ٩ش٠ ١٥قـ ١٥ْساَإ ي١يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ١٥صت١ْ١َٛن١ زٜـاضٟ بهط
َُٝـ١ف ٖاتٝٓـ١ غـ١ض ض اٟ ١٥ْـساَإ، ١٥صت١ْ١َٛنـ١َإ زٜـاضٟ نـطز، غـ١باض٠ت            ١٥صت١ْ١َٛن١ زٜـاضٟ ْـ١نطا، ٥

 َٞ َٜٓـ١ضٟ      ب٣٠ٚ١ ن١ ٠ٚظٜط ي١يٝص١ْن١زا ١ٖب ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١، ْٛٚغـَٝٛا١ْ ْٛ َٝؿ١َإ ي١طـ١ ١َُٝف ن ٜاخٛز ْا؟ ٥
َٜهذاض ١ٜع٢ٓ خ٪ تـا قٝاَـ١ت    َٞ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْٖس ٠َٜٛب١ضٟ طؿت٢ ن١َذل ١ْب ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ب١ث٣١ً ب١ض 
ــ١ٚ يٝص١ْٜــ١، ي١ٚا١ْٜــ١       َٝتــ١ ١٥ْــساّ ي َٞ بب ــ َٞ به ــسا بــ َٝ ــت٢ ْٝٝــ١، ٥اَــاز٠ٜٞ ت َٜهــ١ٚت ٠ٚظٜــطٟ ت١ْسضٚغ ز. ض 

َُٝـ١    ٚ َٝـت، ٥ َٟ زاز٠ْ َٜه٢ خ٪ٟ يـ١ٚ ١َٜٓض َٝت١ ١٥ْساّ ي٠ٚ١، ١٥ٚ ْٛ َٝت س١ظ١ْنا بب َٜه٢ ت١ْسضٚغت٢ تط ١ٖب ٠ظٜط
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َٝو َـٛزٜطٟ      َٝت، غ١باض٠ت بـ٣٠ٚ١ نـ١ ن١غـ َٜو ٬ٝ٥ ي١ٚ يٝص١ٜ١ْ ب ب٪ ؾ١ضظٟ به١ٜٔ ب١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚظٜط
َٝهٝـ َــٛزٜط عاَــ١ ي١ض اغــتٝسا ٥اغــا١ٜٝ، نــْٛه١ غــٝؿ١ت    ٢ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ يــ١ّ يٝص١ْٜــ١  ١ْخ٪ؾــدا١ٜ١ْ، ن١غــ

َٝو يـ١ْاٚ ١٥صت١ْ١َٛنـ١ بـ٢ْٚٛ ١ٖٜـ١، ْـ١ى ٠ٚى َـٛزٜط عـاّ         َٝه٢ تط، ١٥ٚ ٠ٚى ١٥ْساَ ١٥ْسا١َ، ١ْى ث٪غت
َٟ، ٠ٚى َــٛزٜطٟ ١ْخ٪ؾــدا١ْن١ ٥ــ١ٜٚـ ض ٥٠ٝــ١ن٢ ١ٖٜــ١، ْــ١ى ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ٥ــ١ٚ َــٛزٜط عاَــ١     ٖــاتيَب يــ١ٚ

٠َٜٛب١ضٟ ١ْخ٪ؾـشا١ْ  َٞ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ض  ١ٜ، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢ ي١ٖـ١َٛٚ     ض ١ٝٝ٥٠ن٣١ ب١ق٠ٛتذل ب
َُٝـ١ نـ١ْس ١ْخ٪ؾـدا١َْإ ١ٖٜـ١ ي١نـ١ْس ؾـاضٟ          ١ْخ٪ؾدا١ْنا٢ْ نٛضزغتاْسا خ٪ ١٥ْساّ ْٝٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ ٥
َٝـت؟ زا٥رل٠نـ١ف غـ١ض         ٠َٜٛبـ١ض بٛٚب نٛضزغتاْسا قاب١ًٝ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغـت٢ ي١ٖـ١َٛٚ ١ْخ٪ؾـدا١ْناْسا ب١ض 

٠َٜٛب١ض ْ َٝهٝؿسا خ٪ٟ ب١ض  َٝـط٠ف ١٥طـ١ض ٠ٚظٜـطٟ ت١ْسضٚغـت٢         ب٠ٚ١ٚ ي١نات ٠َٜٛبـ١ض٠؟ ي ٝٝـ١، ن١غـٞ زٜهـ١ ب١ض 
َٜط ز٠غت١آلت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغيت زا١ْٝٝ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت َاْاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ١٥ّ غٓسٚق١ ي١ش  غ١ض٩ى ١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ض اظاٚ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ض اظاٚ ستُٛز  :ؾطز ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝٛاظ٣ ٠ٚضططت٢ٓ ض اٟ  َٜع ناى ؾٛإ ي١غ١ض ؾ َٝيطٟ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ب١ض  َٜع د ت١عكٝب ب٪ ١٥ٚ قػا٣١ْ ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ٥ـ٠ٚ١ّ نـطز٠ٚٚ ٖـ١ض     َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ض اث٪ضت١زا ت ١َُٝ، َٔ ٠ٚى خ٪ّ ي١خٛ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ، ب١ض اغت٢ ٥

َٞ ١٥ٚإ ٠ٚنٛ ١٥ْساَا٢ْ َٞ ض اٟ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َاْإ        ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنٝإ ١ٖب يٝصْـ١، ٠ٚنـٛ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ٥ـ١ب
َٜت َٜـت ٠ٚنـٛ ْٛٚغـٝين ضاث٪ضت١نـ١      ض ٠ناٚ بهط َٝػتا ز٠نط ٍَ ٠ٚ١٥ بٛٚ، ٥ ظ٩ضتطٜٔ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ض٥٠ٞ ي١ط١

َٜعَإ ١ٜ١ٖ ب٪ ٥اَاز٠نـاضٟ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ ٖاٚب١ؾـ١، بـ٫َ١ّ بـ١ ض٥٠ـٞ ١ٜنـ١ّ ٚ          َٝت، ١ٜعين ض ض٥٠ٞ ز٠ّٚٚ ١ٖب
١َّٝٝ، ض١ٝ٥٠نإ ١ْخطا٠ٚت١ ضٚٚ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ز٠ْيٞ ي١غـ١ض بـس٠ٕ،   ض٥٠ٞ ز٠ٚٚ ّ ٚ ض٥٠ٞ غ

َٝت ٚ ٥ـ١ضى   َٝت١ غ١ض٩نٞ ٠ٚ١٥، ض١ٝ٥٠ناْٞ تطٜـ ن١ ١٥ّ غٓسٚٚق١ ن٪ٕ ب ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ٟ ١ٖب٠ٚٛ ن١ ٠ٚظٜط بب
ٜـ        َُٝـ١ ١ٖغـتُإ بـ٠ٚ١ نـطز٠ٚٚ، ٥ٝٓذـا تها َٝت؟ ي١ ١َٖٛٚ خاَي١ناْـسا ٥ ١ ض٥٠ـٞ ٥ـ١ٚإ ٖـ١ض    ٚ ١َٖاَٞ ن٪ٕ ب

َٝت، ي١ط١َيٝسا بٔ، ٜإ ي١ط١َيٝسا ١ْبٔ، با ض٥٠ٞ ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ض٥٠ٞ ١ٜن١ّ ٚ ض٥٠ٞ  ن١ٝى ب
َٜت١ ضٚٚ، غٛثاؽ. ١َّٝٝ خبط  ز٠ّٚٚ ٚ ض٥٠ٞ غ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ ؾ١ضَٛٚ.  ظ٩ض غٛثاؽ، ؾً

 
َٝط ستُس صت َٜع ؾً  ٝب:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهدطا٠ٚنـاْٞ         ١َٜٓضاٜـ١تٞ ض َٝو بازلـإ نـطز نـ١ ْٛ ١َُٝ ي١ َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ن١ْس ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َاْ ٥
َٝهٝإ     َٝػـتا ٥ـ١ٚإ ٜـ١ن ن٪١ََيي١ٟ ١َز٠ْٞ ب١ٚ باب١ت٠ٚ١، ب١ض اغيت ١٥ٚإ ثاض٠ ن٪ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ١َعكٍٛ ١ْٝٝ ٥
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َٝت، نـْٛه١ ٥ـ١ٚأْ نـ١ ثـاض      َٜبـاظ خـ٪ٟ ٥اطـاٟ يـ١           ي٠ٚ١ ْـ١ب َٝػـتاف نـاى زنتـ٪ض ض ٠ ظ٩ض٠نـ١ نـ٪ ز٠ن١ْـ٠ٚ١، ٥
َٞ، ٜـ١عين ١٥طـ١ض    َٝؿتا ٥ٝذاظ٠ٟ ١ْزضا٠ٚت َٜه١ ن١ ثاض١ٜ٠نٞ ظ٩ضٜؿٞ ن٪ نطز٩ت٠ٚ١ٚ باغٝؿُإ نطز ٖ َٜهدطاٚ ض
١ٜ٠َٛٝى ١٥ٚإ ت١ب١ضٚعٞ ز٠ن١ٕ، ١٥ط١ض ض٥٠ٝإ  َٝط٠ ١ْبٔ بط ٚا ْان١ّ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ب١   ؾ ١٥ٚإ ي

َٜت؟ غٛثاؽ.  ٠ٚض١ْطرل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ناى ع١َٛض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ي١ ١ٜن١ّ َازز٠ٚ٠ بازلإ ي١غ١ض نطز، ١٥ّ غٓسٚٚق١ ) ًَسا ١٥ّ غٓسٚٚق١ ٥ ( تستبط بٛشاز٠ ايضاش١ ي١ ١٥غ

بــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ قــش٠ٚ١ ١ٖٜــ١، يــ١ َازز٠نــاْٞ تــطزا بازلــإ ي١غــ١ض نــطز نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ قــش١      ١٥َــ١ ض٠بــيت
ــٓسٚٚق١ن١ف ٚ        ــٞ غـ ــ١ٟ ٥ٝدتٝكاقـ ــ١، َٝٓشـ ــٓسٚٚق٠ٚ١ ١ٖٜـ ــ١ّ غـ ــ١ض ٥ـ ــ١ٚا٠ٚتٞ ب١غـ ــ١نٞ تـ ١ٖضي١ْ١ٜـ
َٝـط٠زا ١ٖٜـ١ يـ١           َٝػـتا ي ٥ٝساض٠ن١ؾٞ، نْٛه١ ١َْٛت١غبٝين غٓسٚٚق١ن١ باؽ يـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ يـ١ َازز٠نـإ نـ١ ٥

َٝـت ٚ ٚاف غـٓسٚٚق١ن١ ٥ٝسا١َنـ١ٟ          ١َْٛت١غبٝين  ٠ٚظاض٠تـٞ قـش١ٜ١، بـ١ ٖـ١َٛٚ سٛنُـ١نإ ٚا باؾـذل ز٠ب
َٝت، نْٛه١ ت١سكٌٝ ساق١ً، خ٪ٟ ٠ٚظٜط ض٥٠ٝػٞ ؾ١خطٟ  َٝت، ن١ ض٥٠ٝػٞ ١٥ّ غٓسٚٚق١ ٠ٚظٜط ب ظٜاتط ز٠ب

َٜــت َٝــط٠ تــ١ٚظٜح بهط َٜٝٛػــت١ بــ١ ٜاغــا ي َٝــت، بــ١ ٚاتــا ث َٝــت، ض٥٠ٝػــٞ غــٓسٚٚق١ن١ ز٠ب ، َــٔ ١َدًٝػــ١ن١ ز٠ب
َٝػـتا          َٝهُإ بـاؽ نـطز٠ٚٚ، ١ٖضنـ١ْس٠ ٥ َُٝـ١ ؾـت ٠ٚ١َُٜ ب٪ ٠ٚخيت خ٪ٟ ي١ ضاث٪ضتٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ٥ ز٠ط١ض 
َٝهٞ ٖاٚب١ؾ١، بازلإ ي٠ٚ١ نـطز نـ١ ض٥٠ٝػـٞ ٥ـ١ٚ غـٓسٚٚق١، ض٥٠ٝػـٞ ٥ـ١ٚ ١َدًٝػـ١ ٠ٚظٜـطٟ           ١َ١٥ ضاث٪ضت

َٝػــتاف ٚا باؾــذل٠، نــْٛه١ ٥ــ١ّ ت١ؾــه١ًٟٝ ١َدًٝػــٞ ٥ٝس َٝــت، ٥ َٜٓــ١ضٟ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسٚضغــيت ز٠ب اض٠ٜــ١ ْٛ
َٝتـ١ ض٥٠ٝػـٞ             َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ َايٝـ١ بب َٝـو ٠ٚضبيـطٜٔ يـ١ ١َٖيبصاضزْـسا ْٛ َٝساٜـ١، ٚاضٜـس٠ ٥ٝشتُٝاي َاي١ٟٝ ت
غٓسٚٚقٞ غ١ض ٠تإ، ١َ١٥ ظ٩ض دٝاٚاظ٠ ي١ ٥ٝدتٝكام، ي١ ١َٖاّ، ي١ ١َٖٛٚ ناض٠ناْٝسا، ١٥َـ١ ٚا باؾـذل٠ بـ١    

َٝري ًَ َٝط٠ س١قطٟ به١ٜٔ ب ١َُٝ ي َٜـت         ت١سسٜس ٥  )يـٛظٜط ايكـش١( ض٥٠ٝػـٞ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١ٜ١، بـاقٞ تـطٟ ز٠نط
َٝـت، ز٠ض٠د١نـ١ٟ    َٝت َٛزٜط عاّ ب َٝري ٬ٝ٥ ز٠ب ًَ َٜو ي١ ٠ٚظاض٠تٞ قش١، ١َضز ١ْٝٝ ب ١َٜٓض َٝري ْٛ ًَ ي١ٚاْٞ تط ب
َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ قـش١ٚ، ٥ـ١ّ غـٓسٚٚق١         ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ قش١، ت١بع١ٕ نـ١ طٛشيـإ ْٛ َٝري ْٛ ًَ َٝت، ب ن٪ٕ ب

َٝت، ي١بـ١ض     ب١ٚ َ َٝت ي١ٚ ٥ٝدتٝكاق٠ٚ١ نـ١ بـ٪ٟ ز٠نـ َٜت ن١ ْعٜو ز٠ب َٜط َٜو ١َٖيس٠بص ١َٜٓض ١ٖا١َٟ خ٪ٟ ْٛ
َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜطٟ قش١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥ّ ١َدًٝػ١ٚ ١٥ّ غٓسٚٚق١ بهات، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٠ٚ١٥ ث

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜو  َٜو به١ّ ناى ع١َٛض، ٥اٜـا ١َ٫ضن١ظٜـ١ت   ظ٩ض غٛثاؽ، َٓٝـ ٠ٚنٛ ١ٖض ث١ضي١َاْتاض س١قِ ١ٜ١ٖ ثطغٝاض
          َٟ َٝـت؟ ٥ـ١ٟ ١َ٫ضن١ظٜـ١ت يـ١نٛ َٜت٠ٚ١ ن١ ٠ٚظٜـطٟ قـش١ غـ١ض٩نٞ ٥ـ١ّ غـٓسٚٚق١ ب ٍَ ٠ٚ١٥ ١ٜى ز٠طط ي١ط١

َٝت٠ٚ١ زٚاٟ ٠ٚ١٥؟ َٓٝ  ز٠َ
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َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ زا ٍَ ١َ٫ضن١ظ١ٜتساّ ٚ ي١ط١ ب١ظاْسْٞ ز٠غ٫َ١ت١نإ ٚ ؾطاٚإ بْٛٚٞ ١َٖٛٚ ز٠غ٫َ١ت١نإ زأٜ، َٓٝـ ي١ط١
َٜهٞ ٜاغـاٜٞ مب بـبِ بـ١       َٜت َٔ ب٫١ ١َضن١ظٟ ٥ٝساضٟ َـٔ ثٝـاٚ ب٫َ١ّ ١٥َا١ْ ؾيت ٥ٝدتٝكاقري، ١َ١٥ ْانط

َٝت، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜطٟ قش١ ب  ض٥٠ٝػٞ ١َدًٝػٞ غ١ض ٠تإ، ب٪١ٜ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ناى ناضز٩ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ستُس ثرلزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٞ ٚاٜـ١   َٝت، ض١ٝ٥٠نٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ ث َٝٞ ٚا١ٜ ٠ٚظٜط غ١ضث١ضؾيت بهات، ٜإ ب١ضثطغٞ ب زٚٚ ب٪نٕٛٚ ١ٜ١ٖ، ض١ٝ٥٠ى ث

َٝو َٜص٠ ب١ ؾت َٜٝٛػت ْانات زض َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ث َٝت، خبط  بس٠ٜٔ ن١ َْٛاق١ؾ١َإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ. ٚا ١ْب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز.ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ  َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ب٫َ١ّ ث َِٝ باؾ١ ٠ٚ١٥ٟ ناى ناضز٩ خبط َٝيـطٟ غـ١ض٩ن١ن١      َٔ ث َٜتـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١ بـا د ٠ٚ١٥ٟ خبط

َٞ، ٠ٚ١٥ ١َعكٛيذل٠، غٛثاؽ. َٜت ن١ ز٠غ٫َ١ت١ناْٞ بسات َٝت، با ٠ٚظٜطٟ ت١ْسٚضغيت ٥ٝذباض بهط  ب١ ١َٖيبصاضزٕ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتا ١ٖضزٚٚ ب٪نٕٛٚ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، بعاْري ن١َ ًَٞ ثط٩ش٠نـ١  ظ٩ض غٛثاؽ، ٥ ٍَ ١٥غ ٝإ زٚٚضتط٠ ي١ط١
١ًَن١ٟ            َٜٓٓـ٠ٚ١، زٚاٜـٞ ٥ـ١ٜٚذل ٚاتـا ١٥غـ ٠ٚ١َٜٓ، تانٛ بٝد١ٜٓـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، ناَـ١ٟ زٚٚضتـط٠ ٥ـ١ٟٚ خبٛ بٝدٛ

.٠ٚ١َٜٓٓ َٝؿٓٝاض٠ تاظ٠ن١ خبٛ َٜت٠ٚ١، ث َٜٓسض  ز٠خٛ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت: َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ز٠َي  ٠ٚظٜط غ١ضث١ضؾيت غٓسٚٚق١ن١ بهات(.) ١٥ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض١ٜ٠ ن١ ٠ٚظٜط غ١ضث١ضؾيت ١٥ٚ غـٓسٚٚق١ بهـات تهاٜـ١ ز٠غـيت      ٍَ ١٥ٚ ث َٞ ي١ط١ ز٠خي١َ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ن
َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ٠ٚظٜـط غـ١ض٩نٞ ٥ـ١ٚ ١ٖ       27ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) َٝت   ( ن١ؽ ي١ط١َيساٜـ١، ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ١٦ٜتـ١ ْـ١ب

َٝت، ظ٩ض غـٛثاؽ، ن١ٚاتـ١   28ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) ( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ ن١ ٠ٚظٜط غ١ض٩نٞ ١٥ٚ ١٦ٜ١ٖت١ ١ْب
َٝت، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١نٞ تط.  غ١ض٩نٞ ١٥ٚ ١٦ٜ١ٖت١ ٠ٚظٜط ْاب

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝٓذ١ّ:   َازز٣٠ ث
َٝه٢ بـ١   :١ٜن١ّ َٝـو        ١٥صتَٛـ١ْ ٠َٜٛبطز٢ْ غـٓسٚٚم( ي١َاْـ٣١ خـٛاض٠ٚ٠ ث ٠َٜٛبطزٕ بـ١ْا٣ٚ )١٥صتَٛـ٢ْ١ بـ١ض ض 
َٜت:   ز

1.َِٜ َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٝطث١صت١ ي١ ثاض ٠َٜٛب١ض٣ ١ٖض ١ٜى ي١ غ١ْت١ض٠نا٢ْ ناض٠غ١ض٣ ؾ  . ب١ض 
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ.2 ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ب١ ث٣١ً ب١ض  ْٛ . 
١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا3٢ٜ ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ. . ْٛ  ب١ ث٣١ً ب١ض 
َٝت ي١ ْا٠ٚ٠ٚٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت. 4  َٜو ثػج٪ض ب َٜصناض  . ؾاض٠ظا١ٜى ٚ ضاٚ
َٜهدطاٟٚ ن٪١ََيياٟ ١َز٠ْٞ. ٠ٚ١٥َإ ب٪ ٥ٝعاؾ١ نطز.5 ١َٜٓضٟ ض ْٛ . 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َٜٓضٟ ٚ َٟ.١٥ط١ض ١٥ٚ َٛزٜط عا١َ به١ْ١ ْٛ  ٠ظاض٠تٞ قش١ باؾذل ١ْٝٝ؟ نْٛه١ ت٪ ت١سسٜست نطز٠ٚٚ ي١ٚ
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت. ْٛ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ١٥ظي١ز.
َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت،  ٠َٜٛب١ض ن١َذل ١ْب َٝت ي١ ث١ًٟ ب١ض  ٍَ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ دٝاٚاظ٠، ي١ نٛضز١ٜن١ ز٠َي ٠ٚ١٥ٟ ي١ نٛضز١ٜن١ٜ١ ي١ط١
َٝت )ع٢ً إ ٜهٕٛ بسضد١ َسٜط عاّ(، غٛثاؽ.  ب٫َ١ّ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع١َٛض.
َٜع ز.عُط ظي  ساَري خسض)ْٛض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت       َٜهٞ زاَٛز٠ظطـاٟ ن٪َـ١َيياٟ َـ١ز٠ْٝـ ٖـ١ب َٜٓـ١ض ي١ض اغتٝسا َٔ خ٪ّ ١َبس١ٝ٥٠ٕ ت٥١ٝسٟ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ْٛ
َٝٛإ غـ١زإ زاَٛز٠ظطـاٟ ن٪َـ١َيياٟ       َٜـت يـ١ْ ١َٜٓض٠ ن٪ٕ زٜاضٟ ز٠نط َٜسا، ب١ؽ ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ّ ْٛ ي١ٚ

 ١َز٠ْٞ؟ غٛثاؽ
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاٚض اظ ؾ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض٠ٟ نـاى عَٛـ١ض يـ١ ٜاغـاٟ شَـاض٠ )      ١ٖٜـ١، ت١بعـ١ٕ َـ١دًٝؼ غـ١ض ٠تاصيإ      1985(ٟ غـاَيٞ  ١٥63ٚ ث
 َ َٜهدطا٠ٚنــاْٞ ن٪َــ١َيياٟ َــ١ز٠ْٞ ١٥ْــسا ٔ يــ١ٚ ١َدًٝػــ١، ٜاغــاٟ شَــاض٠  ١ٖٜــ١، يــ١ ١َدًٝػــٞ غــ١ض ٠تإ ض

َٞ نطا٠ٚت٠ٚ١، غاَيٞ  1985(ٟ غاَيٞ 63) َٝسا د َٝػـتا ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١      ١َ١٥1985ٟ ت َٝط٠ ْـاؾٝع٠، ٥ ْاؾٝع٠، ي
َٝط٠. َٝؿذل، ٥ٝذل ْاظامن ي  ز٠غت ب١ناضٜؿ١، ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض.
َٜع ز.ع  ُط ظيساَري خسض)ْٛض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت بـ١ ت١سسٜـس،     َٝت ب٪ ٠ٚ١٥، ب١ ض٥٠ٞ َٔ غ١ض٩نٞ غ١ْسٜهاٟ ثعٜؿهإ ب َٝؿٓٝاض نٞ ب باغٞ ٠ٚ١٥ نطا ن١ ث
َٝت ي١ط١َيٝــسا،  َٝهٝؿــٞ ٖــ١ب َٝــت ٚ ض٠بت ١َٜٓضاٜــ١تٞ زاَٛز٠ظطــاٟ ن٪َــ١َيياٟ َــ١ز٠ْٞ، نــ١ ض٠ْيــ١ باؾــذل ب نــ١ ْٛ

 غٛثاؽ.
َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ناى ع١َٛض ١ٖٚضاَٞ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاض٠ن١    ١ٜ٠َٛٝ ْـ١بٛٚ، ث َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ب١ٚ ؾ َٝؿٓٝاض٠ّ نطز، ب٫َ١ّ ث َٝو بّٛٚ ي١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ١٥ٚ ث َٔ ١ٜن
١َٜٓضاْٞ َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٛنإ بدي ب١ ١٥ْساَٞ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١، ْٛٚغـطا٠ٚ خـاَيٞ      ٠ٚ١٥ ١ْبٛٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ْٛ ض

َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ب١ ت١سسٜـس ٥ـ٠ٚ١    ١ٜن١ّ/ )ٜؿهٌ(، خاَيٞ ز٠ّٚٚ/ )يًُذًؼ ا٫غتعا١ْ بارتدلا ٚاغيػتؿاضٜٔ(، َٔ ث
َٜهدــطا٠ٚ            ــ١ٚ ض ــات ب ــتٝعا١ْ به ــاز٠ٚ ٥ٝػ َٝت ٥ٝؿ ــ١ب ــ٪ غــٓسٚٚق١ن١ ٖ ــت ب َٜ ــ١ بهط ١َّٝٝ ٥ٝعاؾ ــ ــاَيٞ غ ــٛٚ خ ب

َٜـت، ْـ١ى بـدي بـ١          ْاس َٞ ٠ٚضبيط َٝـت ٥ٝػـتٝؿاز٠ٜإ يـ هَٛٝا١ْٟ ن١ ي١ ١َدايٞ تٛٚؾـبٛٚاْٞ غـ١ض ٠تإ ز٠تٛاْ
 ١٥ْساَٞ ١َدًٝػ١ن١ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت. َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ت َٜع د  ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ض 
 
 
 

َٜع سػٔ ستُ َٝيطٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   س غٛض٠/ د

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى ع١َٛض ١ٖٚضاَٞ ٠ٚ١٥ ي١ ناتٞ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناْسا يـ١ َـازز٠ٟ زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١     َٝؿٓٝاض٠ٟ ب١ض  ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ ث
َٜت. َٟ ٥ٝعاؾ١ ز٠نط َٝو بهات ي١ٚ  ٖات٠ٚٛ ١َدًٝؼ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ٥ٝػتٝعا١ْ ب١ ١ٖض ن١غ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاع  ٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓذ١ّ: ١ٜن١ّ ٠َٜٛبطز٢ْ غـٓسٚٚم( ي١َاْـ٣١     :َازز٣٠ ث ٠َٜٛبطزٕ ب١ْا٣ٚ )١٥صت٢ْ١َٛ بـ١ض  َٝه٢ ب١ض  ١٥صت١َْٛ
َٜت:  َٝو ز  خٛاض٠ٚ٠ ث

٠َٜٛب١ض٣ ١ٖض ١ٜى ي١ غ١ْت١ض٠نا٢ْ ناض٠غ١ض1٣ َِٜ. . ب١ض  َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٝطث١صت١ ي١ ثاض  ؾ
١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢.2 ْٛ . 
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ن١َذل ١ْبآ.3 ١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ ث٣١ً ب١ض  ْٛ . 
َٝت ي١ ْا٠ٚ٠ٚٚ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت. 4  َٜو ثػج٪ض ب َٜصناض  . ؾاض٠ظا١ٜى ٚ ضاٚ

َٝـٛإ ١٥ْــساَا٢ْ ١٥صتَٛـ١ٕ بــ١ ١َٖيبــصاضز    :ز٠ّٚٚ َٝــت ٚ   غـ١ض٩ى يــ١ ْ ٍَ ز٠ب َٜـت، َا٠ٚنــ٣١ نـٛاض غــا ٕ زاز٠ْط
َٜت٠ٚ١. َٜت ب٪ ١ٜى داض ٣َْٛ بهط  ز٠نط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ اـاَط١:
 )فًظ إداز٠ ايضٓدٚم  مما ٜأتٞ:ُٜػهٌ فًظ اداز٠ بإضِ  :أٚاًل
 . َدزا٤ َسانص عالز ايطسطإ يف قاؾعات اإلقًِٝ.1
 . ممجٌ ٚشاز٠ ايضش١.2
 . ممجٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ  ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بدزد١ َدٜس عاّ.3
 . خبري َٚطتػاز َٔ املدتضني َٔ داخٌ ٚشاز٠  ايضش١ اٚ خازدٗا.4

   ملد٠ أزبع ضٓٛات  قاب١ً يًتذدٜد ملس٠ ٚاسد٠ ؾكط.ٜتِ اْتداب ايس٥ٝظ َٔ بني أعغا٤ اسًظ :ثاًْٝا

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١             َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، نـ
 َازز١ٜ٠نٞ تط.ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ 

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ: 
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َٝؿــت٢ غــ١ض٩ن٢      :١ٜنــ١ّ َٜٝٛػــت بــ١ باْيٗ َٝتــ٠ٚ١ٚ يــ١نات٢ ث ١٥صتَٛــ١ٕ ٫ْــ٢ نــ١ّ َــاْي٢ ٜــ١ى دــاض ن٪ز٠ب
 ١٥صت١َٕٛ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ ١٥صتاّ ز٠زات.

ْـ     :ز٠ّٚٚ َٜـت، بط ٜـاضٜـ بـ١ز٠ْي٢     ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥صت١َٕٛ ب١ ٥اَـاز٠ بـ٢ْٚٛ ظ٩ضٜٓـ٣١ ١٥ ساَإ ٥ـ١صتاّ ز٠زض
َٜت٠ٚ١ . َٜه٢ تاٜب١ت ز٠ْٛٚغط َٝت ٚ طؿتٛط٪ ٚ بط ٜاض٠نا٢ْ ١٥صت١َٕٛ ي١ ت٪َاض  ظ٩ض٣١ٜٓ ٥اَاز٠ بٛٚإ ز٠ب

ّ١َٝٝ ٠َٜٛبطزٕ ضاث٪ضت١ خٛي١ٝٝنا٢ْ خ٪٣ ي١باض٣٠ نا٫ن١ٝٝنا٢ْ غٓسٚٚم ز٠خات١ ب١ضز٠ّ  :غ ١٥صت٢ْ١َٛ ب١ض 
 ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢.

٠ٚظٜط ب١زٚازان٢ْٚٛ غٓسٚٚق٢ ي١غ١ض٠، ن١ تا ن١ْس ثاب١ْس٣ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ١ٜ، ط١ض ب٪٣  :نٛاض٠ّ
ٍَ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜزا ١ٖٜـ١، ٜـإ غـٓسٚٚم          ز٠ضن١ٚت ٖاٚزش١ٜٝى ي١ ناضٚ بط ٜاض٠نا٢ْ غـٓسٚٚم ي١طـ١

َٝب١د٢َ ١ْنطز٠ٚٚ، ب٪٣ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٥ ١ٜ٠َٛٝن٢ ب١ تٛاْاٚ ناضٜي١ض د َٜت ١٥ط١ض ٥اَاصت١نا٢ْ ب١ؾ ٠ٚ١ تا١ْ بيط
( ١٥7صت١َٕٛ غٛٚض بٛٚ ي١غ١ض ض ا٣ خ٪٣ ٠ٚظٜط باب١ت١ن١ ب١ضظ ز٠نات٠ٚ١ ب٪ ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ يـ١ َـا٠ٚ )  

َٜت ي١َا٣٠ٚ ) َٜٝٛػت ٠ٚضبيط َٝت ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ بط ٜاض٣ ث  ( ض ٩شزا.15ض ٩شزا ي١ ب١ضٚاض٣ تا١ْن١، ز٠ب
َٜهٞ تط ١ٖبٛٚ ب٠ٚ١ٟ ن١ َٝؿٓٝاض َٜو       ي١ض اغتٝسا ث َٜط٠ٟ ثـ١ٜط ٠ٚ َٜٓـ٠ٚ١ٚ، ١٥َـ١ بـ١طٛ ١٥َا١ْ ٖـ١َٟٛٚ ض٠ز بهط

َٜت١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ٜإ ْا؟ َٝت، ٥ٝذل ْاظامن ٠ٚ١٥ ز٠خط َٜت ن١ ١٥صت١ْ١َٛن١ زاٜس٠ْ  زاز٠ْط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ،  ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 املاد٠ ايطادض١:
أٚاًل: جيتُع اسًظ  َس٠ ٚاسد٠ يف ايػٗس  ع٢ً ا قٌ  ٚيف ساي١ ايغاسٚز٠ ٜٓعكاد االدتُااع بادع٠ٛ َأ ز٥اٝظ       

 اسًظ.
ٜٓعكد ادتُاع اسًظ عغٛز أغًب١ٝ ا عغا٤  ٚتتدر ايكسازات ؾٝ٘ بأغًب١ٝ أصٛات اؿاعاسٜٔ  ٚتادٕٚ    :ثاًْٝا

 ٚقسازات٘ يف ضذٌ خاظ.َٓاقػات اسًظ 
 ع٢ً فًظ اإلداز٠ إ ٜعسض تكازٜسٙ ايدٚز١ٜ سٍٛ ْػاطات ايضٓدٚم ع٢ً ٚشٜس ايضش١. :ثايجًا
ٜتٛىل ايٛشٜس َتابع١ َد٣ ايتصاّ ايضٓدٚم باسهااّ ٖارا ايكاإْٛ ٚإذا تابني يا٘ ٚداٛد َاا ٜتعاازض َأ           :زابعًا

كٝل ايضآدٚم الٖداؾا٘ بهؿاا٠٤ ٚؾاعًٝا١ ناإ يا٘       أعُاٍ ايضٓدٚم ٚقسازات٘ َع أسهاّ ٖرا ايكإْٛ  اٚ عدّ ؼ
االعرتاض ع٢ً ذيو ٚيف ساي١ إصساز اسًظ ع٢ً زأٜا٘ ٜعاسض اياٛشٜس االَاس عًا٢ فًاظ اياٛشزا٤ خاالٍ َاد٠          
 ضبع١ اٜاّ َٔ تازٜذ االعرتاض ٚع٢ً فًظ ايٛشزا٤ اؽاذ ايكساز ايالشّ بػأْ٘ خالٍ َد٠ مخط١ عػس٠ َٜٛا.  

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  زلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػـت١ يـ١             ١ََٝٝٞ َـازز٠ٟ ؾـ١ف ث ١َُٝ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ بط طاْـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١: بط طـ١ٟ ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ غـ َٝبٝين ٥ ت
َٝت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ١َدًٝؼ ٚ ق١ضاض٠ناْٞ ١َدًٝػ َٓٝ َٜين خ٪ٟ سي ٞ ٥ٝـساض٠ ب١ٜاغـا ت١سسٜـس    ؾٛ

َٜت، زٚاتط ْٝعاَٞ زاخًٝٞ  َٝط٠ ب١ ٜاغا ت١سسٜس بهط َٜٝٛػت١ ي ٍَ ْٝعاَٞ زاخًٝٞ، ث َٜت، ١َ١٥ دٝاٚاظ٠ ي١ط١ بهط
َٜط٠ٟ ١٥ٚ ْٝعا١َٟ ن١ ١ٜ١ٖ. َٜو ناضٟ تطٟ تاٜب١تٞ غا١ْٟٚ ١َدًٝؼ ت١سسٜسٟ ز٠نات ب١طٛ  ١ْٖس

ٜـ     ط ٥ًٝتٝعاَــاتٞ ٥ــ١ٚ غـٓسٚٚق١ َٛتاب١عــ١ ز٠نــات،  بط طـ١ٟ نــٛاض يـ١ ١٥خرلٜــسا نــ١ باغـٞ ي١غــ١ض نــطا٠ٚ ٠ٚظ
َٝري ١َدًٝؼ ب٪ٟ ١ٖٜـ١   ًَ َٜت ب َٜت ؾ١ق١ض١ٜ٠نٞ تط ٥ٝعاؾ١ بهط َٝت ٚ، ز٠نط َٓٝ َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ف ٠ٚنٛ خ٪ٟ سي ث
َٞ ٠ٚ١٥ٟ س١قٞ ت١قـٜٛت نطزْـٞ    َٝت ب٪ ١َدًٝػ١ن١ ب١ب َٝو بهات ن١ ظ٠ضٚض ب ٥ٝػتٝعا١ْ ب١ ض٥٠ٞ ١ٖض ن١غ

َٝت ي١ ١َدًٝػسا.  ١ٖب
َٜع  ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ب١ ٥ٝعاؾ١ نطزْٞ ٥ـ١ٚ   ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ب١ ع١ض٠بٞ ٚ نٛضزٟ خٛ
َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١ ز٠غـيت           َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ َٝبٝٓٝا١ْٟ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ، ن ت

 ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ ثط ٩ش٠ن١ : يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ا٣ ٚا١ٜ َازز٣٠ ْ٪١ّٜ ٚ غـٝاْعز١ٖ٠ّ   -7 غ١باض٠ت ب١َازز٣٠ ْ٪١ّٜ ي١ ١٥غ
٠َٛٝ َٝت١ ظصترل٣٠ َازز٣٠ )س١ٚت١ّ( ٚ ب١ّ ؾ َٜت ن١ ز٠ب َٝو بسض َٜت٠ٚ١:ي َٜصض  ١ٜ زابط 

 َازز٣٠ س١ٚت١ّ: 
ــ١ّ ــ٢ْ١        :١ٜنـ ــ١ٕ ١٥صتَٛـ ــ١ ٫ٜـ َٜت يـ ــ١ظض ــ١ زاز٠َـ ــت نـ َٝـ َٝهاض٣ ز٠ب ــ١د َٞ بـ ــ َٜه٢ دـ ــ١ض ٠َٜٛبـ ــٓسٚٚم ب١ض  غـ

ــ٢       ــ١ٕ ٠ٚظاض٠تـ َٜٔ ي٫١ٜـ ــط ــٝب ز٠نـ ــ١ ت١ْػـ ــٔ نـ ــس٠ز٠ض٣ ز٠بـ َٜو ٜاضٜـ ــ١ض ــ١ْس ؾ١ضَاْبـ ــ٠ٚ١ٚ نـ ٠َٜٛبطزْـ ب١ض 
َٜ َٝط ثاٜت١خت٢ ١ٖض َٝت.ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٚ باض٠طان١ؾ٢ ي١ ١ٖٚي  ِ ز٠ب

٠َٜٛبطزْٞ غـٓسٚٚم         :ز٠ّٚٚ ٠َٜٛب١ض ي١ ناض٠ن١ٟ بـ١ بط ٜـاضٟ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ١٥ْـساَاْٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ بـ١ض  ٫زاْٞ ب١ض 
َٝت.  ز٠ب

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٚاملاد٠ ايجايجا١ عػاس٠   . ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ ايتاضع١ َٔ اصٌ املػسٚع: تس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١ دَر املاد٠ ايتاضع١ 7
 َٔ املػسٚع ٚاييت ضتضبح بتطًطٌ املاد٠ ايطابع١  ٚإعاد٠ صٝاغتٗا ٚناآلتٞ: 

 املاد٠ ايطابع١: 
ٜهٕٛ يًضٓدٚم َدٜس تٓؿٝرٟ ٜعني َٔ قبٌ فًظ االداز٠ ٜٚعاْٚ٘ عدد َٔ املٛظؿني ٜتِ تٓطٝبِٗ َٔ  :أٚاًل

 قبٌ ٚشاز٠ ايضش١ ٜٚهٕٛ َكسٙ يف ازبٌٝ عاص١ُ اإلقًِٝ.
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 ٜتِ اعؿا٤ املدٜس ايتٓؿٝرٟ اٚ عصي٘ بكساز أغًب١ٝ أعغا٤ فًظ اداز٠ ايضٓدٚم. :ثاًْٝا

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١             َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، نـ
 ١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ب

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝتــ١ ظصتــرل٣٠ َــازز٣٠ )١ٖؾــت(ّ  بــ١ّ    -8 َٜتــ٠ٚ١ٚ  ز٠ب َٜصض ٢ًَ ثط ٩ش٠نــ١ زاز٠ض  َــازز٣٠ نــٛاضز١ٖ٠ّ يــ١ ١٥غــ
:١ٜ٠َٛٝ  ؾ

َٜٝٛػت  َٝت بط ٜاض٣ ث َٝب١د٢َ نطز٢ْ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ: ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ب تاٜب١ت ب١ د
 ٜاغا١ٜ ز٠ضبهات.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 د٠ )ايجا١َٓ  ٚناآلتٞ:. تتِ إعاد٠ صٝاغ١ املاد٠ ايسابع١ عػس٠ َٔ اصٌ املػسٚع ٚاييت تضبح بتطًطٌ املا8

 ع٢ً ٚشٜس ايضش١ إصداز ايكسازات ايالش١َ ؾُٝا خيط اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.   املاد٠ ايجا١َٓ:
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ع١َٛض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ّ ؾ َٜت٠ٚ١:ث َٜٓسض  ٟ خٛاض٠ٚ٠ خبٛ
 (.ع٢ً ٚشٜس ايضش١ إصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ)

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تها١ٜ ب١ نٛضز١ٜن١ف قٝػ١ن١ٟ بي٪ض ٕ.
 
 
 

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ نطزْٞ سٛن١ُناْٞ ٥ـ١ّ  ي١غ١ض ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚ َٞ ب١د َُٜٓاٜٞ طٛصتاٚ ز٠ضبهات ب٪ ٥اغإ د َٜٝٛػت١ ض غيت ث
 ٜاغا١ٜ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١             َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، نـ
 ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠َٛٝ زٚٚ َـازز٠ بـ١      -9 َٜت٠ٚ١ يـ١ نٛاضنـ َٜصض ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َازز٣٠ )ثاظز٣٠( ثط ٩ش٠ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ  زاز٠ض
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  ظصترل٣٠ َازز٣٠ ْ٪١ّٜ ٚ ز١ٜ٠ّ ٚ ب١ّ ؾ

 ٟ ْ٪١ّٜ:َازز٠
َٞ به١ٕ. َٜٝٛػت١ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د٢َ ب١د  ي١غ١ض ١٥صت٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ تها١ٜ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

اَطاا١ عػااس٠ َاأ اصااٌ املػااسٚع  تااتِ صااٝاغتٗا عاأُ َااادتني بتطًطااٌ املاااد٠  . اَااا ؾُٝااا ٜتعًاال باملاااد٠ اـ9
 )ايتاضع١  ٚ )ايعاغس٠  ٚناآلتٞ:

 املاد٠ ايتاضع١:
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ. 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

   َٞ َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١          ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، نـ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ
 ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ:

َٜت.١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ض٩شٟ بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ ي١ ض٩شْا١َٟ ؾ١ضَٝٞ  َٞ ب١دآ ز٠نط  )٠ٚقاٜعٞ نٛضزغتإ( د
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ تها١ٜ.
َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 املاد٠ ايعاغس٠:

 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازًا َٔ تأزٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ .
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١  ض 

َٞ ي١ط١َيـسا ْٝٝـ١             َٞ ي١ط١َيساٜـ١ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ ظ٩ض غـٛثاؽ، نـ ظ٩ض غٛثاؽ، ز٠خي١َـ١ ز٠ْيساْـ٠ٚ١، نـ
 ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ ١٥غباب َٛدٝب١.

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 ٖ٪ناض٠نا٢ْ ز٠ضن٢ْٚٛ ١٥ّ ٜاغا١ٜ:  -11
َٝطث١صت١ٚ بـاضططا٢ْ ٥ـابٛٚض٣ ب١غ١ضؾـا٢ْ ١ْخ٪ؾـ٠ٚ١  يـ١ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ        ي١ب١ض ظ٩ضب٢ْٚٛ تٛٚؾبٛٚا٢ْ ؾ
َٝؿـ٣١ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ ٚ     َٝعا٢ْ ١ْخ٪ف ي١ زاض َا٢ْ ٥ابٛٚض٣ ٚ زضٚغت بـ٢ْٚٛ ن ١٥ّ ١ْخ٪ؾٝٝا١ْٚ ثاضاغت٢ٓ خ

َٜٝٛػت ٚ غ١ضز٠َٝا١ْ بط ٜاضَاْسا ب١ ز٠ضنطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.زابري نطز٢ْ ناض٠غ١ض  ٣ ثعٜؿه٢ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ تها١ٜ.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 . ا ضباب املٛدب١:11
ملًك٢ ع٢ً عاتل املاسٜض يف عاالز ٖارٙ ا َاساض  ٚؿُاٜا١      ْعسًا الشدٜاد َسع٢ ايطسطإ ٚايعب٤ االقتضادٟ ا

عا١ً٥ املسٜض َٔ االْٗٝاز االقتضادٟ ٚايتعسض يًُػانٌ االدتُاع١ٝ  ٚتٛؾري ايعاالز ايطايب اياالشّ ٚايعضاسٟ      
 ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ ٥ٝعترلاظت ن١ٝ؟
َٜ  ع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت ) ًَٞ ١٥ّ قا١ْْٛ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ؾٞ ز٠َٚٚٞ ز٠َي ٟ     خ٪ٟ ١٥غ ( ز٠بٛاٜـ١  ٚتاٛؾري ايعاالز ايطايب اياالشّ ٚايعضاس

َٝـ ٠ٚ١٥ بٛا١ٜ ن١ باغٞ سُٝا١ٜٟ ) (، االدتُاعٝا١ عا١ً٥ املسٜض َٔ االْٗٝاز االقتضادٟ ٚايتعاسض يًُػاانٌ   ث
َٝؿسا  َٟ ي١ ث َٝؿه١ف ب١ ١ْخ٪ف بهات، ١ْى داض نْٛه١ ١ٖز٠ؼي غ١ض٠نٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ع٬ٝد١ن١ ث

َٝـت )            َٞ ب َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٚاٟ يـ َٝعا١ْن١ بهـات يـ١ زاض َـاْٞ ٥ٝكتٝكـازٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ث ْعاسًا  سُٝا١ٜٟ خ
ٟ ٚيتؿادٟ ايعاب٤ االقتضاادٟ املًكا٢ عًا٢ عااتل      الشدٜاد َسع٢ ايطسطإ ٚيتٛؾري ايعالز ايطيب ايالشّ ٚايعضس
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املسٜض يف عالز ٖرٙ ا َساض  ٚؿُا١ٜ عا١ً٥ املسٜض َٔ االْٗٝاز االقتضادٟ ٚايتعسض يًُػانٌ االدتُاعٝا١   
 (، غٛثاؽ.ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ.
َٜع ١٥ظري عُط اظي  س:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝتـ٠ٚ١ ١ْخ٪ؾـدا١ْ ١ٖٜـ١ عـ٬ٝز       َٓٝ َٝياٟ خ٪١ٜتٞ، ب٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠َ زٜاض٠ ض١ٝ٥٠ن١ٟ غ٪ظإ خإ  ظ٩ض ي١ د
َُٝـ١ بـ١ّ غـٓسٚٚق١              َٝـط٠ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ َٝؿـ١ ي ز٠نات، تـ١ٚؾرلٟ ع٬ٝدـٞ تـٛبٞ ٚ ٫ظّ ٚ ع١قـطٟ ١ٖٜـ١، بـ٫َ١ّ ن

َٝــط٠ باغــٞ ن٪نطزْــ٠ٚ١ٟ ٜاضَــ١تٞ ٚ ٥ــ١ٚ ٖاٚناضٜٝــ١ ١َٖيػــتأٜ بــ١ زابــري نطزْــٞ ٥ــ١ٚ ٜاض١َتٝــ١، ٚ ابــعامن ي
َٜت ن١ٚا ١ٖز٠ؼي ١٥ّ غٓسٚٚق١ ن٪نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ٜاض١َت١ٜٝـ١ بـ٪    َٝو زٜاضٟ بهط َٝت ب١ خاَي ١ْنطا٠ٚ، ب٪١ٜ ز٠ب

 ت١ٚؾرل نطزْٞ ١٥ٚ ع٬ٝد١، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
َٜ َٜباظ ؾتاح ستُٛز:ب١ض   ع ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٌَ ٚاٜـ١ زابـري نطز١ْنـ١ يـ١        َٝت، ب٫َ١ّ ي١ض اغـتٝسا ١٥غـ َٝؿ٠ٚ١ ب َٝؿ١ٟ ْابِٝٓ نا١َٜإ ي١ ث ي١ض اغتٝسا َٔ ب١ ن
َٝهٓس٠ض١ٜٝ، ثطاضي١ض٠ن١ٟ ي١ ١٥غت٪ٟ ٠ٚظاض٠تـ١، بـ٫َ١ّ    َٝت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َٚظٚعٞ زابري نطز١ْن١ غ زٚا٠ٚ ب

َٝ ًَٞ         ١َ١٥ ز٠ب َٜهٞ ٠ٚظاض٠ت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ زابـري نطزْـٞ ناض٠غـ١ض٠ن١ خطا٠ٚتـ١ زٚا٠ٚ، ٥ـ١طٝٓا ١٥غـ ت١ ٖاٚناض
غٓسٚٚق١ن١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ باضططا١ْٝ ٥ابٛٚضٜٝـ١ٟ ب١غـ١ض ١ْخ٪ؾـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ يـ١ زابـري نطزْـٞ ناض٠غـ١ضٟ         

َٜي١ٟ ١٥ّ غٓسٚٚق٠ٚ١ ب٪ٟ زابري ز٠ن١ٜٔ، ١ٜعين ١َُٝ ي١ ض ب٪ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١    ثعٜؿهٞ ن١ خ٪ٟ زابٝين ز٠نات، ٥
َٜياٟ ٥ـ١ّ ٜاغـا٠ٚ١ٜ    ١َُٝ ت١ٚاٟٚ ع٬ٝد١ن١ ي١ ض َٝؿ١ ٥ابٛٚض١ٜن١ٟ ١ْخ٪ف ناض٠غ١ض به١ٜٔ، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ٥ ن
َٝب١ٝٓٝنـ١ٟ            َٝؿـ١ٜ١نُإ ْٝٝـ١، ٖـ١ض ٚابـعامن ت َٜـت ٖـٝض ن َٝـ ٚ ثـاف خبط َٞ به١ٜٔ، ب٫َ١ّ ١٥طـ١ض ثـ َٞ ب١د د

َٝؿٛٚتط بـٛٚ، نـ١ ٥ٝؿـٞ ز    ٠َٚٚـٞ ٥ـ١ّ غـٓسٚٚق١، نـ١ ناض٠غـ١ض زابـري       ١٥ظري خإ ب٪ خ٪ٟ ٫َ٠َٚٞ ٠ٚ١٥ٟ ث
 ز٠نات، ١٥طٝٓا ٥ٝؿٞ ١ٜن١َٝ١ن١ ي١ ١٥غت٪ٟ ٠ٚظاض٠ت١، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْيسا٠ٚ١ْ.  زٚا قٝػ١تإ خبٛ
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َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطث١صت١ٚ باضططا٢ْ ٥ـابٛٚض٣ ب١غ١ضؾـا٢ْ ١ْخ٪ؾـ٠ٚ١ يـ١ ناض٠غـ١ض نطزْـ٢       ي١ب١ض ظ ٩ضب٢ْٚٛ تٛٚؾبٛٚا٢ْ ؾ

َٝؿـ٣١ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ ٚ         َٝعا٢ْ ١ْخ٪ف يـ١ زاض َـا٢ْ ٥ـابٛٚض٣ زضٚغـت بـ٢ْٚٛ ن ١٥ّ ١ْخ٪ؾٝٝا١ْٚ ثاضاغت٢ٓ خ
َٜٝٛػت ٚ غ١ضز٠َٝا١ْ بط ٜاضَاْسا ب١ ز٠ضنطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا  ١ٜ.زابري نطز٢ْ ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه٢ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ تها١ٜ.

َٜع دٗإ ازلاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ْعااسًا الشدٜاااد َااسض ايطااسطإ يف اقًااِٝ نٛزدضااتإ ٚإ تهااايٝـ عااالز ٖاارٙ االَااساض باٖغاا١ ٚيعاادّ قاادز٠  
 .ع ٖرا ايكإْٛاملضابني ع٢ً ؼٌُ تهايٝـ ايعالز  ؾكد غس

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساٜــ١ ز٠غــيت بــ١ضظ     َٝهط اٜٞ ز٠خي١َــ١ ز٠ْيساْــ٠ٚ١، نــ ظ٩ض غــٛثاؽ، ١٥غــبابٞ َٛدٝبــ١ٚ ٜاغــان١ بــ١ت
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ز٠غت  بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ن

َٝهٞ طـ١ٚض٠ٟ تٛٚؾـبٛٚإ ز٠نـات، ب١تاٜبـ١تٞ      خ٪ؾٝت َٞ ز٠ن١ٜٔ، ب١ض اغيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ دٝا ي٠ٚ١ٟ خعَـ١ت إ ي
٠َٛٝ ٬ٖٝى بٕٛٚ، ن١ْسٜٔ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛتإ ب٪ نـطز٠ٚٚ، زٚاٜـٞ    ٠َٛٝف َا١ٜ٠ٚنٞ ظ٩ض٠ ث َٝطث١صت١، ٥ ١ْخ٪ؾٞ ؾ

َٝــ٠ٛ ز٠نــ١ٜٔ ٚ ٖــ١ّ ثرل٩ظبــاٜٞ يــ  َٝػــتا ز٠ضنــٛٚ، ٖــ١ّ ز٠غتد٪ؾــٞ يــ١ ٥ ١ٚ خٛؾــو ٚ بــطا بــ١ّ قــٝػ١ٜ١ٟ ٥
َٝتـ١ ٖـ٪ٟ ٖاٚناضٜٝـ١نٞ بـاف بـ٪              َٝطث١صت١ بـٕٛٚ، نـ١ ١٥َـ١ ز٠ب ١ْخ٪ؾا١ْ ز٠ن١ٜٔ نـ١ تٛٚؾـٞ ١ْخ٪ؾـٞ ؾـ
َٝهـٞ ْـاخ٪ف بـٔ،             َٝـسٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١َذلٜٔ تٛٚؾـبٛٚاْٞ ٥ـ١ّ ١ْخ٪ؾـ١ٝ تٛٚؾـٞ ٠ٚظع ع٬ٝز نطزْٝإ بـ١ ٥َٛ

َٝػتاف دٝا ي٠ٚ١ٟ غٛثاغٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ٜٔ ن١ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ي١ط١َيُإ بٛٚ ٚ ٖاٚناضٟ نطزٜٔ بعاْري  ٥
َٜت.  ٥اخرل قػ١ٟ ٚ ؾت١ناْٞ ن١ٝ با بؿ١ضَٛ

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغيت: َٜع ز.ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهـٞ ضاغـت ٚ ٠ٚظع١نـ١ باؾـذلٜـ       َٜط٠ٚ َٞ ز٠ن١ّ، زٜاض٠ ١٥ٚ ٜاغا١ٜنٞ ضاغت بٛٚ بـ١ ض َٓٝـ ز٠غتد٪ؾٝتإ ي
َٝت ١٥ط١ض ي١ّ خٛيـ١ ٜا  غـاٟ تـ٥١ُري قشٝؿـُإ ط١ٜاْس٩تـ١ ث١ضيـ١َإ، ١٥ٜٚؿـُإ بـ٪ َْٛاق١ؾـ١ بهـ١ٕ،          ز٠ب

َٜهٞ ظٜاتط ب٪ قش١ ن٪  َٝري ٜاغاٟ )٥ٝٓؿٛض اْؼ(، ز٠تٛاْري ؾ١ْس َٜهٞ باف بٓ نْٛه١ ب٠ٚ١ف ز٠تٛاْري ١ْٖياٚ
به٠ٚ١ٜٓ١، ظ٩ض غٛثاؽ، زٚٚباض٠ ز٠غتد٪ؾٞ ي١ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت ٚ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ ز٠نـ١ّ ٚ ز٠غتد٪ؾـٞ    

٠ٚف ز٠ن١ّ ب١ٚ َْٛاق١ؾا١ْٚ ز٠غتد٪ؾٞ ي١ ١َٖٛٚ ث١ضيـ١َإ ٚ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٝـ ز٠نـ١ّ، ظ٩ض     ي١
 غٛثاؽ.
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َٝٝـت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ بط طـ١ٟ ز٠ٚٚػيـإ        َٝط ب َٝت ٚ غٛثاغٞ د١ْابت ز٠ن١ٜٔ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط بـ١خ َاَيت ٥اٚا ب
َٝــط٠ ْٝٝـ١، زاْٝؿــت١ٓن١َإ تــ٥١ذٌٝ ز٠نـ١ٜٔ بــ٪ بـ١ٜاْٞ غــ١عات )   َـا٠ٚٚ ٠ٚظٜــطٟ ثـ١ض٠ٚ   َٝـ 11ضز٠ ي (ٟ ثــ

َٝطٜٔ ١ٖضبصٜٔ.  ٠ْٛٝض ٩ ب١خٛاتإ ز٠غج
 
 
 

                    
                                                                                                                                                           

 
 ز. اضغ٬ٕ باٜع ازلاعٌٝ                  ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝيطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – ضزغتإنٛ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
 
 
 
 
 

 
 


