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ًَطاق -ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ     ع
 ثُضهًُاٌُ        

ًَطاق -كىضزغتاْ      ع
 
 

 

 ثطٗت٘ك٘هُكاْ
84 

 

 

  ُٓؾتاو نىاض بُضطٌ – 2112اَهٌ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَهٌ كَُيُ ناثٌ                          
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ًَطاق -كىضزغتاْ  ثُضهًُاٌٌُُ هُ بآلوكطاوَكا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطٗت٘ك٘هُكاٌُ غاَهٌ ُاوٍ  ثُضهًُاٌُ(ٍ 2112)كت

ًَطاق -كىضزغتاْ   ع
 84بُضطٌ: 

 2113ناثٌ يُكَُ: 
 251رياش: ت

ًَسانىوُُوَ: ذلٌس حػّ ضٗشبُياٌُ  ث
 ُُخؿُغاظٍ: غِىبط قابط حػّ

ًَطظاز، ، خطسضًشن ُؾ كطزْ: ًِٓكات ًَُُوضٗظ ؾ ط اكطَ، طعَُط ابطآًٍ، زه
 بُختًاض غنًى، ؾىاْ ذلٌس، ُُٓوُ اغعس.

ًَبداٍُُ ًُؿتٌاًٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ:   شًاضٍَ غجاضزٌُ بُ كت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًًٌَُ خىهٌ (13ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )    ٌَ ؾُؾنُ –َُٓهبصاضزْ  غ  5 ي 16/11/2112 غ

ًًًٌَُ ( خىه14ٌثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )      67 ي 22/11/2112 ؾُؾنُزوو  –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ( خىه15ٌ) ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ   ٌَ –َُٓهبصاضزْ  غ   139 ي 23/11/2112ؾُؾنُ  غ

ًًًٌَُ ( خىه16ٌثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ ) ٌَ  –َُٓهبصاضزْ  غ  235 ي 6/11/2112ؾُؾنُ غ

ًًًٌَُ ( خىه17ٌثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )  283 ي 7/11/2112ؾُؾنُ نىاض  –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ىهٌ( خ18ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )  347 ي 12/11/2112ؾُؾنُ زوو  –َُٓهبصاضزْ  غ
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 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُؾنُ  2132\31\31ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 ٌَ  31/31/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُغ

ًَط )كا   ًَـ ًُــىَض ٍٗ(ٍ 11تــصً ٌَ  ضٗشٍ ثــ  -كىضزغــتاْ  ثُضهــًُاٌُ  16/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُؾنُغــ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضٗن و،  ًَطٍ      غىضَ ج ْ بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (13ٍشًـاضَ ) , زاًُؿـتين  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

 بُضُاًٍُ كاض:
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (13ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًَ ٌَ ؾــُؾنُ ضَيلــُوتٌ  11ًٌُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )غــ ًَـ ًُــىَض ٍٗ ضٗشٍ غــ بــَُ  زا 16/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿــًِاضّ ياغــاّ ض َيلدػــتِِ ةىتاغاُــُ ٓــُٓوِ و تايبُتــُكاْ        -1 هــُ ٓــُضَيٌِ  خػــتُِض وو طوتىطــ٘كطزُِ ث

 كىضزغتاْ.
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 اٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.بُُاوٍ خى
 ًًًَُِ ٌَ زَكُيّ، ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، خىهٌ غ بُُاوّ طُصن كىضزغتاْ، زاًُؿتِِ ًُٓط ًٗاْ زَغت ث

، 16/11/2112( ض ٗشّ زاًُؿتِِ 13َُٓهبصاضزْ، غاَهِ نىاضََ، خىصن ططَيساُِ يُكَُ، شًاضَّ زاًُؿسن )
ًٌَ حىكٌُكاُِ بط طُ يُكِ ًاززَ ) (ّ 1(، هُ ثُيط َوّ ُاوَخّ٘ شًاضَ )21بُضُاًُّ كاض: بُث

ًَطاق، زَغتُّ غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ بط ياضّ زا _(ّ ثُضهًُاُِ كىضزغتا1992ًُْٓىاضكطاوّ غاَهِ ) ع
ًًًَُِ َُٓهبصاضزْ هُ كات )13بُضُاًُّ كاضّ زاًُؿتِِ شًاضَ ) ًَـ ًُىَض ٗ، 11(ّ ٓاغايٌ خىصن غ (ّ ث

ًَؿُؾنُ ض َيلُوتِ  ًَت،، ب16/11/2112ض ٗشّ غ ًَىَيُ ب  َُ ؾ
ًَؿًِاضّ ياغاّ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ -1 خػتُِض وو طوتىط٘كطزُِ ث

ًَتُوَ كُ ًَ٘هُت  ًَطّ ثُضهًُاْ ُاوّ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُُ زَخىَيِ ًَػتاف بُض َيع غلطت كىضزغتاْ، ٓ
.َّ  بىوْ ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ با بوُضًى

ًَطٍ ثُضهًُاُْت اػنس عبساهوُبُض َيع رطغ  :/غلطت
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( كُؽ ٓاًازَُُبىوْ ًُٓىوياًُـ ًَ٘هُت بىوْ )اًًُِ ظكطّ 18، )15/11/2112( هُ 12هُ زاًُؿتِِ )
ؾ٘ضف دلًس، قبًخُ  ثا٥س عبداالسد،غعًس، بطٓاْ ضؾًس حػّ، خىضؾًس اػنس، ٓاضاؽ حػشن، تاضا ؼػشن، 
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ًَطزَي ؼػشن، عٌاز اػنس، كُيوِ اكطَ ، هًوِ اًري، ياووظ خىضؾًس، ُُشاز ععيع، قباح ذلٌس، عوِ حػشن، ؾ
 ػتاْ ذلٌس عبساهوُ(ذلٌس، اػنس غوًٌاْ، كىَي

 
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَؿًِاضّ ياغ ًَلطزُِ بُضُاًُّ كاض، ُٓويـ خػتُِض ووطوتىط٘كطزُِ ث ًَبُج ًَػتا زَيُِ غُض ج اّ ٓ
ًَطٓاتِِ بُض َيع وَظيطّ ثُضوَضزَو  ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، بُخ
ًَّ، هًصُُ تايبُتُكاْ رُضًىوْ ب٘ غُض  ًَطب ًَىاْ حلىًُتِ ُٓضَيٍ و ثُضهًُاْ زَكُيّ بُخ ًىُُغًقٌ ُ

وَ، زوايٌ ض ٌَٓ هًصُُّ ثُضوَضزَ، غُكّ٘ هًصُُكاْ، رُضًىوْ هًصُُّ ثُضوَضزَ ًاززَ، ًاززَ بًدىَيُِِ
ًَبلُُُوَ، ًَّ، رُضًىوْ زَغت ث  زوايٌ هًصُُّ ياغايٌ، زوايٌ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ ض ًَُٓكاُِ خ٘ياْ زََه

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطاق، _غتاْثط ٗشَ ياغاّ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضز  ع
 بُؾِ يُكَُ

ًَِاغُ  ُاوُاْ و ث
 : ًاُاكاُِ بُضاًبُضياُُشنًاززَّ يُن:ًُبُغت هَُ ظاضاواُُّ خىاضَوَ هُ ُٓضكىَيٌ َُٓ ياغاياُُ ٓات

ًَطاق._د. ُٓضَيٍ، ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ  ع
ًَطاق.  ب. وَظاضَت: وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ حلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ـ ع

 ُضوَضزَ. ج. وَظيط: وَظيطّ ث
 ز. ياغاكُ: ياغاّ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ.

ه. ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ: ُٓو ةىتاغاُاُُْ كُ هُٙيُْ حلىًُتِ ُٓضَيٌُوَ بُض َيىَ زَنّ و ياْ باضبىو 
  زَكطَيّ و زَكُوُُ شَيط غُضثُضؾتِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ

ًَطكطزُِ بُِض َتِ و ٓاًازَيٌ و ةىتاغاُُ و  ظ. ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ: غُضجَُ ةىتاغاُُكاُِ ر
 َُٓ ًٌَ ثُعناُطُ و غُُتُضَ ثػج٘ض يُكاْ زَططَيتُوَ، كُ هُٙيُْ كُغاْ ياْ كُغايُتًُ ًُعُِويُكاْ بُث

 ياغايُ بُض َيىَ زَبطَيّ.
ًَطكطزُِ تايبُت هُ ةىتاغاُُ ًَطكطزُِ تايبُت: بطيتًُ هُ ًُٓىو ج٘ضَكاُِ ر و ثُعناُطُّ خاوَْ ح. ر

ًَساويػتًُ تايبُتُكاْ، ةىتاغاُُّ بُٓطَزاضاْ.  ث
ًَِاُِ  ط. ةىتاغاُُ ثػج٘ض يُكاْ: بطيتًُ هُو ةىتاغاُاُُّ زازًَُظضَيّ بُ ٓاًاجنِ ٓاًازَكطزْ و ض آ
خىَيِسكاضاْ بًُُبُغتِ ثط كطزُُوَّ زَغتِ كاض هُ باظاض َكاُِ ثُيىَغت بُ طُؾُغُُسُِ ثُيىَُسّ 

ًَىَّ بىاضَ غِىوضزاضَكاُِ َُٓ ياغايُ.ٓابى  وضّ و كًُ٘آليُتِ و هُ نىاضن
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ًَِاْ هُ  ن. ثُعناُطُ و غُُتُضَ ثػج٘ض يُكاْ، ُٓو زاًُظضاواُُ زَططَيتُوَ كُ زازًَُظضَيّ بُ ٓاًاجنِ ض آ
ًَِاٌُ كاضاًُيٌ تُكًِلٌ ياْ ظًاُُواُِ  ض َيطُّ خىهٌ ًاوَ كىضت ياْ ًاوَ زضَيص، ب٘ بُ زَغت ٓ

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: ُض َيعب
 ًُُٓ بُؽ كىضزيُكُتاْ ُٓيُ؟ رُضًىوْ هًصُُّ ثُضوَضزَ،

 بُض َيع غىظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

، كُ تايبُت بىو بُ ُاضزُِ ثط ٗشَ 31/3/2111( هُ 344ٓاًاشَ بُ ُىوغطاوّ بُض َيعتاْ شًاضَ )ن(ّ )
تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، هُ كىبىوُُوَّ ٓاغايٌ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، هُ  ياغاٍ ةىتاغاُُ
ًَؿُؾنُ ض َيلُوتِ 1زاًُؿتِِ شًاضَ) ، خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ب٘ كطاوَ، ًُُّٓ 29/3/2111(ّ ض ٗشّ غ

ًٌَُيُ، ًُُٓ وَن هًصُُّ ثُضوَضزَ،  خىاضَوَ: ثىختُّ وَآلًِ ٓ
ًٌَُ حُوت ك٘بىوُُوًَاْ ُٓجناًساوَ، و، ض ٗشّ . ب٘ َُٓهػُُطاُسُِ ُاوَض ٗكِ ث1 ط ٗشَ ياغاكُ ٓ
ًُٓطيلٌ، ك٘ض بُُسَيلِ ياغايٌ ٓاوبُمشاْ ب٘  (N D A)، بُ ٓاوبُؾِ هُطَُي ض َيلدطاوّ 4/12/2111

 َُٓهػُُطاُسْ و طوتىط٘كطزْ هُ غُض ثط ٗشَ ياغاكُ ُٓجناًسا.
ٌَ كطزووَ، ه2ُ طوتىط٘ هُ َُٓهػُُطاُسُِ ثط ٗشَ ياغاكُ هُ كاتِ  . ٙيُُُ ثُيىَُسيساضَكاظناْ بُؾساضّ ث

ٌَ ياْ هُ ض ٗشّ ُٓجناًساُِ ك٘ض بُُسَكُ هُواُُف وَظاضَتِ ثُضوَضزَ،  ك٘بىوُُوَكاُِ خً٘اْ بىو ب
َِ ثاضَيعطا، زاَ و زَظطاكاُِ كًَُ٘هِ  ًًَتِ ًاً٘غتاياْ، خاوَُِ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ هُ غِىوضّ ُٓض غ يُك

 اض، ؾاضَظاياُِ ياغايٌ و ثُضوَضزَيٌ.ًُزَُِ، ثُيىَُسيس
. زواٍ ُٓجناًساُِ ظجنريَيُن ك٘بىوُُوَ و ك٘ض بُُسّ ياغايٌ تايبُت و طوتىط٘يُكِ ًُُٓٙيُُُ 3

ًَهُ زابط َيصضَيتُوَ  ًَىَ ٓاوث ًَىَ و ُاوَض وكُوَ بُو ؾ طُيؿتًُِ ُٓو ُٓجناًُّ كُ ثط ٗشَ ياغاكُ هُ ض ووّ ؾ
ًَؿًِاض زَكُيّ َُٓ ض َؾِىوغُ بلطَيتُ بًُِا ب٘ طوتىط٘ هُ ُاو َٓ٘هِ ثُضهًُاْ، نىُلُ هُو  ُٓض ب٘يُ ث

ًَىيػتًُكاظناْ زاضؾتىوَ و زَق ُىوؽ  ًَؿًِاض و ط٘ض اُلاضيُ ث ض َؾِىوغُزا غُضجَُ بريو ب٘نىوْ و  ث
 كطاوَ، هُطَُي ض َيعًاُسا.

 ايعسام._َػسٚع قإْٛ املدازع ارتاص١ يف إقًِٝ نٛزدضتإُاوٍ ياغاكُ: 
صٌ االٍٚ: ايتط١ُٝ ٚايتعسٜـ، املاد٠ االٚىل ٜكصد باملصطًشات االت١ٝ: أُٜٓا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ املعا٢ْ ايؿ

 املب١ٓٝ اشا٤ٖا،
 ايعسام. _.االقًِٝ اقًِٝ نٛزدضتا1ٕ
 ايعسام.-.ايٛشاز٠، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ يف سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتا2ٕ
 .ايٛشٜس، ٚشٜس ايرتب١ٝ.3
 ارتاص١..ايكإْٛ، قإْٛ املدازع 4
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.املدازع اذته١َٝٛ، املؤضطات ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايت٢ تتٛىل ٚشازت ايرتب١ٝ تأضٝطٗا ٚإدازتٗا ٚاالغساف 5
 عًٝٗا.

.املدازع ارتاص١: عباز٠ عٔ زٜاض االطؿاٍ ٚاملدازع ٚاملعاٖد ارتاص١ غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف ايرتب١ٝ 6
 ايرتب١ٝ تسخٝصٗا ٚاالغساف عًٝٗا. ٠يعاىل، ٚتتٛىل ٚشازٚايتعًِٝ ٚايتدزٜب امل٢ٓٗ قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ا

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ زَةِ ُٓقَوِ ثط ٗشَكُ بُ عُضَبِ بًدىَيُِِوَ. 

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿلُؾلطايُ هُٙيُْ شًاضَّ ياغايٌ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ بُ ظًاُِ عُضَبٌ )ًؿطوع  ُٓقَوِ ثط ٗشَكُ كُ ث
 اهعطاق، _واخلاقُ ؿن إةوًٍ كىضزغتاْ تٓعِٝ املدازع اال١ًٖٝةاُىْ 

 ايؿصٌ االٍٚ
 اهتػًٌات واهتعاضيف:

 املاد٠ االٚىل ٜكصد باملصطًشات االت١ٝ: سٝجُا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٓٝ اشا٤ٖا،
 ايعسام. _ِ، اقًِٝ نٛزدضتإأ.االقًٝ

 ب.ايٛشاز٠، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ.
 ز.ايٛشٜس، ٚشٜس ايرتب١ٝ.

 ٤.ايكإْٛ، قإْٛ تٓعِٝ املدازع اال١ًٖٝ ٚ ارتاص١.
ٙ.املدازع اذته١َٝٛ: ٖٞ املدازع ايت٢ تداز اٚ ٜتِ دعُٗا َٔ قبٌ سه١َٛ االقًِٝ أٚ ٜتِ دعُٗا ٚتكع حتت 

 إغساف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ.
سانص املدازع ٚاملعاٖد ٚامل ،١ًٖٝ ٚ ارتاص١: ٚتػٌُ يمٝع َدازع ايتعًِٝ االضاع، االعداد١ٜٚ.املدازع اال

 ص١ٝ ٚايت٢ تداز ٚؾل ٖرا ايكإْٛ َٔ قبٌ االغداص اٚ االغداص املعٜٓٛني. ايتدص
دازع الستٝادات ارتاص١ ََٚعاٖد ذٟٚ اٛاع ايتعًِٝ ارتاص يف املدازع ٚش.ايتعًِٝ ارتاص: ٜٚػٌُ يمٝع اْ

 ملٖٛٛبني.ا
ح. املدازع االختصاص١ٝ: ٚتػٌُ املدازع ايت٢ ٜتِ تأضٝطٗا بٗدف اعداد ٚتدزٜب ايطًب١ بكصد تٛؾري االٜدٟ 

 ايعا١ًَ يف االضٛام ذات ايعالق١ بايتطٛز االقتصاد٣ ٚاالدتُاعٞ ٚضُٔ إطاز اجملاٍ احملدٚد هلرا ايكإْٛ.
ايت٢ ٜتِ تأضٝطٗا بٗدف ايتدزٜب عٔ طسٜل ايدٚزات ط. املعاٖد ٚاملسانص االختصاص١ٝ: تػٌُ تًو املؤضطات 

 ايكصري٠ االَد اٚ ايط١ًٜٛ االَد، َٔ أدٌ اذتصٍٛ ع٢ً ايكدز٠ ايتك١ٝٓ اٚ ايًػ١ٜٛ.
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىوْ هًصُُّ ثُضوَضزَ ض اث٘ضتُكُّ خ٘تاْ غىَيُِِوَ بُ كىضزّ.
 ذلٌىز: بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَطاق._ثط ٗشَ ياغاٍ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ  ع

ًَطايُكِ ُٓو  ًَِاغُ، ًاززَّ يُكَُ:)ًُبُغت هُو ظاضاواُُّ خىاضَوَ هُ ُٓض ج بُؾِ يُكَُ ُاو و ث
  ًاُاكاُِ بُضاًبُضياُُ،شنياغاياُُ ٓات

ًَطاق._.يُكَُ ُٓضَيٍ: ُٓضَيٌِ كىضزغتا1ْ  ع
ًَطاق._.وَظاضَت، وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ حلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتا2ْ  ع
 .وَظيط: وَظيطّ ثُضوَضزَ.3
 . ياغا: ياغاٍ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ،4
ًَطكاضياُُ كُ هُ ٙيُْ وَظاضَتِ 5 .ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ: ًُٓىو ُٓو زاَ و زَظطا و ثُضوَضزّ و ر

 َ زَبطَيّ و، غُضثُضؾتِ زَكطَيّ،ثُضوَضزَ زازًَُظضَيّ و، بُض َيى
.ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ: بطيتشن هُ باخهُّ غاواياْ و ةىتاغاُُ و ثُعناُطُ تايبُتُ ُا حلىًًُكاْ كُ بُ 6

ًَِاُِ ثًؿُيٌ بُض هُ ةُ٘اغٌ خىَيِسٌُ باآل  ًَطكطزْ و ض آ ًَىَّ غُضبُخ٘ ياْ هق كاضّ ثُضوَضزَيٌ و ر ؾ
َِ و غُضثُضؾتِ زَكطَيّ،زَكُْ و، هُٙيُْ وَظاضَتِ ثُ  ضوَضزَ ًَ٘هُتًاْ زَزضَيت

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو كان ؾىاْ.
 بُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ: 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَ ًٍَ وايُ َُٓهُيُن ُٓيُ هُ بُض َيىَنىوُِ زاًُؿتُِكُ، ُٓوَّ بُض َيع هًصُُّ ثُضوَضزَ زَرنىَيِ تُوَ ُٓو ث

ًَؿًِاضياْ كطزووَ بيَب بُ زَةِ ُٓقَوِ ب٘ ًىُاةُؾُكطزْ، زَةٌ ُٓقَوٌ ياغاكُ ًُُ،  زَةُيُ كُ خ٘ياْ ث
ٌَ غىَيِسضَيتُوَ،  َّ ُٓوَ بيَب بُ زَةٌ ًىُاةُؾُكطزْ ياْ ُا؟ ًِٓجا زَب ًَـ وَخت بط ياض بسض ًٌَُ ث ٓ ٌَ زَب

 غىثاؽ،
 هًُاْ:ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُض بُض َيع

 رُضًىو غًىَيى خاْ.
 اػنس:  عجُإبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٓاوض اَ هُطَُي ٓاوكاضَ كان ؾىاْ، بُآلَ ًُُٓ يُكَُ جاض حُق وايُ يُعِِ هُ ُاوًُؿاُِ ثط ٗشَكُيُوَ 

ًَُِ غُض  ًاززَّ يُكَُ، ًُُٓ ًىُاةُؾًُاْ بلطزبايُ، ُاو ًُؿاُُكُّ هُواُُيُ ٓاض ا ُٓبًسن، حُق ًُُ ب
 غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو ز. ض ٗشاْ.
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 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس: 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿلُؾلطايُ بُ ظًاُِ عُضَبٌ هُٙيُْ - ًَػتا تُُٔا زَةٌ ثط ٗشَكُ خىَيِسضايتُوَ، زَةٌ ثط ٗشَكُّ كُ ث تا ٓ
ًَػتا ض اٍ هًصُُّ ي اغايٌ خىَيِسضاوَ، هُٙيُْ هًصُُّ ثُضوَضزَ زكت٘ض زاُا خىَيِسيُوَ كىضزيُكُّ، ٓ

ًَػتا ض اّ هًصُُّ  َّ، هُ غُض ُاوّ ثط ٗشَكُ و ًاززَّ يُكَُ، ٓ هًصُُكاْ ًايُ، زواتط ض اٍ ُُٓساًاْ وَضزَطري
ًَؿتا هًصُُّ ياغايٌ ض اٍ خّ٘ ُُخػت٘تُ ض وو،  غىثاؽ. ثُضوَضزَيُ، ٓ

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: ض َيعبُ
 رُضًىو غَىظاْ خاْ.

 بُض َيع غَىظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايُ ت٘ظَيم ًُؾػىي بىوْ بامساْ هُوَ كطزووَ،  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ كُ جُُابتاْ هُو كاتُيُ ث ٓ
ًًَُِٔ ض اث٘ضتٌ خً٘اْ  وتىوًاُُ، زواّ ُٓجناًساُِ ظجنريَيُن ك٘بىوُُوَو ك٘ض بُُسّ وتىوًاُُ هُ خاَهٌ غ

ًَىَ و  ياغايٌ و طوتىط٘يُكِ ًُُٓٙيُُُ طُيؿتًُِ ُٓو ُٓجناًُّ كُ ثط ٗشَ ياغاكُ هُ ض ووّ ؾ
ًَؿًِاض زَكُيّ كُ َُٓ ض َؾِىوغُ بلطَيتُ  ًَض زابط َيصضَيتُوَ، ُٓض ب٘يُ ث ًَىَيُّ ٓاوث ُاوَض ٗكُوَ، بُو ؾ

ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓو زاوايًُاْ كطزووَ، ُٓطُض بًُِا ب٘ طو تىط٘ هُ ُاو َٓ٘هٌ ثُضهًُاُسا، ٓ
َّ ض ووُبلطَيتُوَ، يا ُٓوَتا ًُُٓ  جُُابت ُٓو كاضَ نْ٘ ًاًَُهُّ هُطَُي زا زَكُْ هُ غُضٗكايُتِ زَتىاُط

ًا و ناكػاظيُكاُِ هًصُُّ بلطَيتُ بًُِا ض اث٘ضتٌ هًصُُّ ثُضوَضزَ ياخىز زَةٌ ُٓقَوًُكُ بلطَيتُ بُِ
َّ، غىثاؽ، ًَطٍُ خّ٘ بطط  ثُضوَضزَ ج

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَىَ ض اث٘ضتُ، ض اث٘ضت ُاكطَيتُ بًُِا ب٘ ًىُاةُؾُكطزْ، تُةطيطَ ُٓقَوًُكُ، ثط ٗشَ ُٓقَوًُكُ،  ُٓوَّ ٓ

ًَىَ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ ض ٌَٓ خ ٘تاْ زَزَْ، هًصُُّ ةاُىُِ زوايٌ ًىُاةُؾُ زَكطَيتُ ُٓغاؽ، ٓ
ًَّ ُاوًُؿاٌُ ثط ٗشَكُ، رُضًىوْ هًصُُّ ياغايٌ، هًصُُّ ثُضوَضزَ  ًَػتا ُٓوَ ض ًَُٓن ُٓيُ، زََه ٓ ،َّ زَكط

 بعامن نْ٘ تُعاًىي هُطَُي ُٓو ًُوظوعُ زَكُْ؟
 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس: 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿلُف كطايُ باؽ هُ  غُباضَت بُ ًَبًًٌِاْ ُٓيُ، هُبُضُٓوَّ ثط ٗشَكُ كُ ث ًٌَُف ت ُاوًُؿاٌُ ياغاكُ ٓ

ًَؿًِاضًاْ كطزيُ كُ تُُٔا بلطَيتُ )تٓعِٝ املدازع اال١ًٖٝ ٚارتاص١ ًٌَُ ث ًَىَيُ ٓاتًُ، ٓ ( عِىاُُكُ بُو ؾ
َّ، نىُلُ خّ٘ ياغاكُ واتا وؾُّ تُُععنُكُ َٙػسٚع قإْٛ املدازع ارتاص١ يف إقًِٝ نٛزدضتإ( ) زض

ٌَ و  ًَىيػت ُاكات وؾُّ تُُعيٍ هُ ُاو ياغاكُ ُٓب َِ ث ًُبُغتِ ض َيلدػتِِ ُٓو ج٘ضَ ةىتاغاُُيُ زَضزَن
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َّ وؾُّ َدازع االًٖٞ() ًَتُوَ  )أ٢ًٖ(ٙزض ًَىَيُ ضنًِ )َػسٚع قإْٛ املدازع ارتاص١ يف إقًِٝ تُُٔا بُو ؾ
 نٛزدضتإ(،

 اعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ز. اضغْٚ بايع امس بُض َيع
 هًصُُّ ثُضوَضزَ ض ًَٓتاْ.

 
 
 

 بُض َيع غَىظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُٓيُ كُ ًىغتُمسريَيلِ زَضَوَ زَيلاتُوَ، ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُٓيُ  هُبُض ُٓوَّ ٓ
ًَلَُهُ حلىًِ ُٓٓوِ، ةىتاغاًُُاْ كُ ًىغتُمسريَيلِ ُاوخ٘يٌ زَيلاتُوَ، ةىتاغاُُّ تايبُت ُٓ يُ كُ ت

ًَط خىاظٍ كطاوَتُوَ، َُٓ ًُٓىو ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ هُ جًاتٌ ُٓوَّ ًُٓىو ُاوَكاْ  ُٓيُ كُ ب٘ كاضّ خ
ًَىَ زاًاْ ض ؾتىوَ كُ ُاوًاْ صَن ُاوَ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ،  ًَت، بُيُن ؾ هُ ُاو زَةٌ ُُقٌ ياغاكُ ب

ٌَ زضاوَ كُ ُٓو ةىتاغاُاُُ نًشن؟ اهُ ًاززَك هُزوايًُ هُ تُعطيوُكاْ و ُِ تطزا ًُٓىوّ ًٓؿاضَتٌ ث
ًَىاظَيلِ تايبُت( هُطَُهٌ زا  ًَط خىاظيُ، حلىًِ ُٓٓوًُ، حلىًًُ بُ ؾ هُواُُ )ةىتاغاُُّ ُٓٓوًُ، خ

ًَلِ بسَييَن و، جًاٍ ك ُيُِوَ ًاًَُهُ زَكطَيت، ب٘يُ ًُٓاُُ ُاوّ تايبُطناْ َُٓهبصاضز ب٘ ُٓوَّ خػىغًُت
 هُ خىَيِسُطا حلىًًُكاْ، غىثاؽ

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَؿًِاضتاْ كطزووَ ُٓوَ هًصُُّ ياغايٌ جًايُ، عُيِِ ؾتُ، جُُابٌ وَظيط ض ًَٓت هُو  ًَىَ ث ُٓوَّ ٓ

 باضَيُوَ نًًُ؟
 خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:ذلٌس بُض َيع: ز. عكٌت 

 ًاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهُ
ًَبًًُِكا ُّٓ )ًؿطوع ةاُىْ اؽنساضؽ واؽنعآس اٙٓوًُ(، نىُلُ ًعآسيـ زَططَيتُوَ،  بُض اغتِ ًّ بُؽ ت

ًَم جىزا ُّٓ ُٓضزوو ًُزضَغُ بُؽ ُٓوَ غىثاؽ، َِ ه  نىُلُ زوو تؿت
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو كان زاُا،
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 ُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ب
َّ ُىوغطاوَ  ًَّ ؾُؾَُ، ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ هُو ُٓطُض تًُاؾاّ ًاززٍَ يُكَُ بلُيّ، هُ تُعطيوِ با بَو

ُّ غاواياْ و ةىتاغاُُ و ثُعناُطُ هةىتاغاُُ تايبُتُكاْ، نٌ زَططَيتُوَ؟ ب٘ ظنىوُُ ُىوغطاوَ باخ
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ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ ًاُعاطناْ ًُُ  تايبُتُ ُا حلىًًُكاْ، يُعين هُ تُعطيوُكُ ًَسايُ، ٓ ُٓوَّ ت
ًَّ هُ تُعطيوِ شًاضَ ؾُؾًـ ٓاتىوَ، َّ ًعآس، ُٓضنُُسَ با بَو  ُٓطُض ُٓوَؾِ صَن ظياز بلط

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو غَىظاْ خاْ.

 
 
 

 بُض َيع غَىظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 هًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُض

ًٌَُ ًٓض ٙضعناْ ًُُ هُ ًٓعارُكطزُِ ثُعناُطُ تايبُتُكاًُـ، ُٓٓوًُكاًُـ، ب٘ ُُقٌ ياغاكُ كُ بَُ  ٓ
ٌَ بُ عُضَبٌ ًّ ُٓرنىَيٌُِوَ، ٓاوكاضامن بُكىضزّ بًدىَيُِِوَ،  ًَىَيُّ صَن ب )َػسٚع قإْٛ املدازع ؾ

 ٚاملعاٖد ارتاص١ يف إقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام(
 ْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ز. اضغ بُض َيع

 بُكىضزيُكُؾِ بًدىَيُِِوَ.
 بُض َيع: رُضًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَطاق.  ثط ٗشَ ياغاٍ ةىتاغاُُ تايبُتًُكاْ و ثُعناُطا تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ـ ع

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَػت )َػسٚع قإْٛ ا ُٓضزوو هًصُُو جُُابٌ وَظيط ًىتُرقّ هُ غُض ُٓوَّ كُ ُاو ًُؿاُِ ثط ٗشَكُ ٓ

، هُ ُاوَكاْ ُةػُتاْ ُٓيُ هُ غُضّ؟ باؾ ٢َباملدازع ٚاملعاٖد ارتاص١ يف إقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام(
ًَط ذلٌىز، غاٙض ذلٌ ٌَ ةػُّ ُٓيُ هُ غُضّ ُاوَكاْ زَُىوغشن؟ )ذلٌس زه ىز،  عٌط زَُىوغشن ك

ًَط ذلٌس جنًب، ؾعاْ  عجُإ،بُضواضّ، غًىَيى  َصطؿ٢عبساهطػنّ، عبساهػَٚ  ًَط ذلِ اهسيّ، ؾو ؾو
ًَطظاز  ، ٓاؾتِ ععيع، ثُعناْ عبساهلطيٍ، برييعاْ عبداذتاؾغاػنس، مسريَ عبساهوُ، بُرطيّ حػشن، ؾ

ًَػتا ط وُيٌ هُ غُض ُٓوَ ُٓيُ كُ زَُطُ غُضُُٓط، ثُضويّ عبساهطػنّ( َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، ٓ
َّ هُ ُُةى كطزُِ  زَُط ظٗضَ ثط ٗت٘ك٘هُكاْ تً٘اض ُابّ، تُغجًى ُابّ تىوؾِ ًىؾلًوُ زَبشن ًُٓىو جاض

ًَط ًٌَِِ ُاو ةاعُكُ بجاضَيعْ، رُضًىو كان زه  ثط ٗت٘ك٘هُكاْ تلا زَكُيّ، ض جا زَكُيّ ٓ
ًَط ذلٌىز:  بُض َيع: ذلٌس زه

 اْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُ
ًَت،  ٌَ ظٗض بُ وضيايًُوَ ُٓو بُضُاًُيُ زاض َيصضاو ب بُض اغتِ كُضتِ ثُضوَضزَ وَكى كُضتُكاُِ تط ًُُ، زَب
ًَّ ب٘ ثط ٗشَ ياغايُن ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ بعاُشن ُٓو ُاوًُؿاُُ ض تُٓػريَيلِ  ًَم زازَُ ًَلسا ُاوًُؿاُ هُ كات
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ًٌَُ زَضووُِ ُٓيُ هُ غُض كّ٘ خىَيِسكاضاْ و ةىتابًاْ ه ًَلسا ٓ ُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ هُو ُاونُيُزا، هُ كات
ًَّ ثط ٗشَ ياغاكاْ، ثط ٗشَ ياغاٍ تايبُت، تايبُت ٓايا هُ نًا تايبُتُ؟ تايبُطنُُسيُكُّ هُوَ زايُ ُٓو  زََه
ًَىَّ زَضؽ طىتُِوَكُّ تايبُتُ؟ تايبُتُكُّ هُوَ زايُ هُ كُضتِ تايبُتُ؟ ياْ نٌ؟ كُواتُ  ظاًُاضٍ و ؾ

ًٌَُ بُض َيىبُضايُتًًُكٌاْ ُٓيُ هُ ُاو بُض َيىبُضايُتِ تُضبًُ بُُاوّ بُض َيىبُضايُتِ خّ٘ ه ُ خ٘يسا ٓ
ًَتُ تُٓػريَيلِ  ًَّ تايبُت ًُُٓ زَب ًٌَُ كُ زََه ٌَ ظنىوُُيٌ ُٓٓوِ، ٓ خىَيِسُِ ظنىوُُيٌ و ُٓٓوِ، زََه

ًَطُُ ُُرػِ ب٘ غُض خىَيِسكاضاُِ تط زضوغت بلات، و، ُٓو نًِاُُّ كُ زَضاً ُتًاْ كًُُ ُاتىاُّ ًِساَي بِ
ًَىَيُ، هُبُض ُٓوَ ًّ  َّ تايبُطنُُسَيتِ خّ٘ ُٓيُ بُو ؾ ًَّ كُ هُو خىَيِسُطُ ُٓٓوًُكاْ خ٘ياْ بُوَ زابِ
َّ، ثط ٗشَ ياغاٍ خىَيِسُطُ ُٓٓوًُكاْ ياْ خىَيِسُطاكاُِ كُضتِ  ُاوَكُّ واّ بُ باف زَظامن ُاو بِط

ُٓوَ ًٓض تُٓػريَيلِ ُُرػِ بُ غُض كّ٘ طؿتِ خىَيِسكاضاًُـ زضوغت تايبُت، ُُوَكى تايبُت، هُبُض 
 ُُكا، هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا، غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَبًًِت هُ غُض ًاززَ يُكًـ ُٓيُ ةػُ بلُ، نىُلُ ًاززَ يُن و عِىاُُكًُاْ كطزووَ  ًَط ُٓطُض ت كان زه

ُؾُكطزْ، ًاززَ يُكًـ خىَيِسضايُوَ بُكىضزّ و بُ عُضَبٌ، ض ٌَٓ هًصُُّ ثُضوَضزَؾِ بُيُن، هُ ًىُاة
ًَبًًِت ُٓيُ هُ غُض ًاززَ يُن ةػُ بلُ.  هُ غُض زضا، رُضًىو ُٓطُض ت

ًَط ذلٌىز:  بُض َيع ذلٌس زه
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ خ ىَيِسُطُ ظنىوُُيًُكاْ، ظنىوُُيًُكاْ بُ ًُػبُت ًاززَ يُكًـ ُٓو خىَيِسطاُُّ كُ زَططَيتُوَ، زََه
بُ ض ٌَٓ ًّ ظنىوُُيًُكاْ تايبُت ُشن، ظنىوُُيًُكاْ ياخىز بُٓطَزاضاْ، بطيتشن هُو كُغاُُّ كُ تىاُاّ 
خ٘ياْ ُٓيُ، ب٘ ظنىوُُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ياخىز بُض َيىبُضايُتِ طؿيت ثُضوَضزَكاْ، نُُس ض َيٌِايًُكًاْ 

ًَم هُو ؾ ًَـ ك٘تايٌ ظنطَكاُِ هُ )ب٘ زاُاوْ، يُك ٌَ ُٓو كُغُّ كُ غاَهٌ ث ًَت، 85تاُُ كُ زََه %( كًُرت ُُب
ًٌَ، نىُلُ ت٘ هُ ض َوظَوَ تاكى ثُعناُطاكاْ، هُبُض  سُطا ُٓٓوًُكاْ ُاتىاُِ ظنطٍَبُآلَ ت٘ خىيِ ب٘ زابِ

َّ، كُ نٌ ًَشن ًُبُغت هَُ ظاضاواُُّ خىاضَوَ، ظاضاوَكاُِ نان بلط ًَطَؾسا بَو زَططَيتُوَ تُُٔا وَكى  ُٓوَ ه
َِ كُغّ هُ كًَُ٘ي جًا زَكطَيُِوَ،  َّ ًُٓاُُ كًَُ٘ه َّ وَكى ُٓوَ تًُاؾاٍ ُُكط كُضتِ تايبُت تًُاؾاٍ بلط
ًٌَُ يُن ؾت ُٓيُ، هُ غُض حًػابٌ كُضتِ تايبُت ُُنًُِ ّٓ٘ ُٓوَّ كُ تُٓػري بُكُيُِ غُض  نىُلُ ٓ

ًَم هُ غًواتُكاُِ ةىتاغاُُ ُٓوَيُ غُيطّ خىيِسْ، غُيطّ ظاًُاضّ،  خىَيِسكاضاُِ تط، نىُلُ يُك
ًَلُوَ، بُآلَ هُ  ًَلَُهاو زَكا ث غُيطّ ًُغُهُّ تىاُاغاظّ ًطٗظ، بطيتًُ هُوَّ ًُٓىو نشن و تىَيصَكاْ ت
ًَتُ ٍٓ٘ ُٓوَّ كُ  ةىتاغاُُكاُِ كُضتِ تايبُت نُُس نشن و تىَيصَيلِ تايبُت ُٓنُِ ُٓوَيىَ، ًُُٓ ُُب

َّ كُ بُ نُُسَٓا غاَي بً٘اْ ض اغت ُُكطَيتُوَ، بُضُاًُ  تُٓػريات ب٘ غُض ةىتاغاُُكاُِ تطيـ زابِط
ًَت، غىثاؽ،  زاض َيصضاو ُُب

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
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 رُضًىو كان غاٙض.
 بُض َيعغاٙض ذلٌىز ًطاز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ،  هُ ض اغتًسا َُٓ ثط ٗشَيُ ثط ٗشَيُكِ ططُطُ، و، بًُِايُ ب٘ ثُضوَضزَّ ًُزَُِ ُٓو ًٓساعاياُُّ كُ زَكط

ًٍَ وايُ ب٘  ٌَ، ًّ ث ًَىيػت زَكا عًِىاُُكُّ ض َُطساُُوَّ ض اغتُوخّ٘ هُطَُي ض ٗحِ ياغاكُ ُٓب ث
ًٍَ وايُ خىَيِسُطا  ًُغُهُّ ةىتاغاُُّ تايبُت ظٗضتط تُضكًع كطاوَتُ غُض تُهُرىظَ عُضَبًُكُّ كُ ث

َّ، و، ُٓٓوً َّ زَوَهًُُُس بلط ُكاْ طىجناو تطَ، و، خىَيِسُطُ ُٓٓوًُكاْ هُ ض َيطاٍ كُضتِ تايبُتُوَ زَتىاُط
ًَػتاكُ هُ ُاو ض ٌَٓ عاًٌ كىضزغتاْ، ةػُيُن هُ غُض زضوغت  ًَلِ ُٓغتًاضَ، نىُلُ ٓ َُٓ بابُتُ بابُت

اغتِ خىَيِسْ و ًِساَي ُاضزُُ بىوُِ زوو تىَيصّ جًا ُٓيُ، تُبُةُيُكِ ُعَ و تُبُةُيُكِ بُضظ هُ ٓ
 َّ ٌَ هُ ثاَهٌ ُٓض ُٓوَّ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓيُ بُ ج٘ضَيم طُؾُ زاض بلط خىَيِسُطاكاْ، ب٘يُ ًُُٓ زَب
ًَم ُُكا و،  َُٓ ثُياًُ ُٓيُ بُ زوو ٓاض اغتُ هُ غُض  ًٌَ َُٓ ياغايُ كُضتُ طؿتًُكُ ُٓغت بُ غىبِ بُ ث

َّ، واتا كُضتِ طؿتِ و و، كُض تِ تايبُت هُ ض َيطُّ خىَيِسُطا ُٓٓوًُكاُُوَ، ُاوًُؿاُُكُ خىَيِسُطا بلط
َّ ةىتاغاُُ، نىُلُ ةُ٘اغِ  ٌَ، ًّ تُقُوضَ وايُ ب٘ باخهُّ غاواياْ طىجناو ًُُ، بطىتط ُٓٓوًُكاْ ب

ًَـ ةىتاغاُُيُ باخهُّ غاواياْ هُ ًاززَّ يُكَُ كُ ٓاتىوَ، و، ض اغتُ ُُٓسَيم زضوغت زَخىَيِّ، بُآل َ ث
َّ، ُُن  ًَط زَكط َِ بابُتٌ تط ر ًَِاْ و َُٓهػىكُوتِ ض ٗشاُُو وَضظف و كًَُ٘ه باخهُّ غاواياْ ظَوضتط ض آ
ًٍَ وايُ َُٓ ُاوًُؿاُُّ كُ ُٓيُ، و، هًصُُّ ثُضوَضزَو خىَيِسُِ  واُُ و زضوغِ تط، هُو ض واُطُيُوَ ث

ًٌَ خّ٘ ُا ًَسا كطزووَ، تُغُوضَ وايُ ج ٌَ، باَهاف طىض اُلاضياْ ت َّ، باؾرت وايُ خىَيِسُطُ ُٓٓوًُكاْ ب طط
 غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 غَىظاْ خاْ، ُىةتُّ ًُعاًت ُٓيُ؟ رُضًىو

 بُض َيع غَىظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ، خاقُ ه ُ )ثط ايعت(َوَ ٓاتىوَ، ُٓض ب٘ ٓاطازاضّ بُض َيعتاْ ب٘ ُٓوَّ ًٓض ج٘ضَ تُرػريَيم ُُكط
ًٌَُف غىوزًاْ هُوَ وَضططتىوَ، وَكى  ًُكتُبٌ ثط ايعت، كُ بُ وؾُكُ ًِٓطوًعيُ، ثط ايعت يُعِِ تايبت، ٓ

ًَؿًؿُوَ بامساْ كطز، ةىتاغاًُُاْ ُٓيُ غًٌ ًَلَُهُ، حلىًِ ُٓٓوًُ يُعِِ  اْيُنْ٘ هُ ث ثط ايعتُ، ت
ًَلِ زَعٍ زَكات، و، ُٓٓوًؿُ هُ ٓ ًَططُ غىوضّ، حلىًُت بُؾ ًُاْ كاتسا، وَكى ةىتاغاُُّ راخري ً

ًَت ب٘ ًُٓىو  ًَط خىاظيُ، ب٘يُ )ثط ايعت(ًاْ زٗظيُوَ كُ وؾُيُكُ طىجناو ب ةىتاغاُُّ تطًاْ ُٓيُ خ
ًَوِ َُٓ ياغايُوَ،  هُبُض ُٓوَ ًٓض جًاواظعناْ ُُكطزووَ و ًٓض  ج٘ضَ ةىتاغاُُكاْ بهُِ شَيط ض ك

ًَلِ تط، غىثاؽ، تايبُطنُُسعناْ ُُزاوَ ب ًَم هُ غُض بُؾ  ُ بُؾ
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
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 رُضًىو كان عٌط عبساهطػنّ.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٍَ وايُ َُٓ ًَؿُكِ ُٓو عِىاُُ كُ زاواكطا هُٙيُْ جُُابٌ وَظيطيؿُوَ ًُعآًسٍ غطَيتُ غُض، ًّ ث  ث

ًَت تُُٔا بُ ًُزاضؽ ُٓٓوًُ ياخىز ًُزاضؽ ٌَ تايبُت ب ًَىيػت ُاكات )ايكطاع ارتاص(  عِىاُُ زَب ث
 ًَّ ًَػتا بُ نٌ؟ ُٓطُض ب ٌَ، ُٓض نُُس خاتىو غَىظاْ تُوظذنًؿِ هُ غُض زا ٓ كُهًٌُّ خاقُّ هُطَُي زاب

ؽ اٙٓوًُ( زَكات، ًُزاضغِ هُ تُعطيوُكاْ غُيطّ بلُيّ باؽ هُ جًاكطزُُوَّ )اؽنساضؽ احللىًًُ واؽنساض
 ٌَ َّ بُض َيىَ، هُ ًُزاضغِ ُٓٓوِ باؽ زَكا زََه حلىًٌ تُحسيس كطا كُ ةُتعُْ بُٙيُُِ حلىًُتُوَ ُٓبط
ًُُٓ ًُعآس و ًُضاكعّ تُخُغىغًـ مشىوي زَكات ُٓواٌُ كُ ؾُخؼ ياْ ُٓؾداغٌ ًُعُِوٍ 

ًَت و، ياخىز ٓ َّ ُٓيبُْ بُض َيىَ، كُ ًازاَ ُٓؾداؽ تُبًعٌ ب ُؾداغِ ًُعُِوّ وَكى ًىُٓغػُغٌ برب
َّ، وَيطاّ ُٓوَّ خاقُ  ًَلِ خام، ًُُٓ هُ ةىتاعٌ حلىًِ نىوَ زَض ًَتُ ةىتاع بُض َيىَ، كُواتُ ًُُٓ زَب
هُطَُي )اؽنساضؽ اٙختكاقًُ( هُ رُةُضَ حُوت، )ح(، باغِ هُ غُض كطزووَ، )اؽنساضؽ اٙختكاقًُ( 

ًَم تُخُغىغِ جًاواظَ هُطَُي ًُزاضغِ ُٓٓوًُكُ هُ طَُي ًُزاضغُ خاقُكاْ ُٓوَ ٓاتىوَ، ًُُٓ رًُٔت
ًَم هُ بابُتُكاُِ ظاُػت و ظاًُاضّ كُ خَُهم  ًَلِ، بُ ؾُٓازَيُكِ بابُت خاقُ بُ ًًُِٔيُن بُ عوٌ

ًَىيػتُ عًِىاُِ ًُُٓ بُ )  ٌَ، تُخُغىغًُ هُبُض ُٓوَ ث ًَط زَب َػسٚع قإْٛ تٓعِٝ املدازع تًايسا ر
ًًَِاال١ًٖٝ ًََػسٚع قإْٛ تٓعِٝ َدازع ايكطاع ارتاصًَتُوَ و، ياخىز) ( ضن ًَتُوَ، غىثاؽ،( ضن ِ 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو كان عبساهػَٚ.

 قسيق: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿَى ًٓسوكُيؿّ(، )اؽنساضؽ اخلاق ًٌَ ًُعوىًاتِ ًّ )غج ًٌَُ ب٘ خً٘اْ ًٓعازَّ بُ ث ُ( نًُلُ ُاتىاُشن ٓ
ذ٣ٚ االستٝادات تُعطيوِ كُيّ، نًُلُ ب٘ ُٓو ةىتاغاُُيُ و خىَيِسُطاياُُ و ثُعناُطاياُُّ تايبُت بُ )

( ُٓواُُّ بط يُ ه٘ غُيطّ )غجًؿَى ًٓسوكُيؿّ( ُٓض ُٓوَ ظياتط ًُُ )اؽنساضؽ اخلاقُ( عُضَبٌ واتا ارتاص١
ًَؿَى( يُعِِ )خام ًَتِ( ، وايُ ًّ ُاظامن )غج ًَؿُه ًَؿَى( )غج ًَت، )خام(، )غج ( ُُن )خام(، )ثط ايعت( ب

ًَطاًاْ  ًٌَُ كُهًٌُّ ُٓٓوِ هُ ظٗض ج ٓ ،َِ ًَِ ًٌَ ًُعوىًاتِ خًُ٘، ب٘يُ تاكى ُٓو ًٓؿلاهًُ ًُُ بُث
ًَِاوَ، بعَبت ُٓٓوِ يُعِِ ةىتاعِ خام، يُن. زوو: ُٓو ًُغُهُّ ثُعناُطاف بُض اغتِ ض  َُطُ بُكاضٓ

ًٌَُ ياغايُن زَضبلُيّ ب٘ ظاُل٘كاْ يُعِِ هُطَُي ةىتاغاُُكاْ بًت  ٓ َِ َّ، غبُيِ ُٓوَ تُوَغىع بلط
 ثُعناُطاكاْ باؾرتَ هُوَّ هُطَُي ظاُل٘ بٌ، غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
 رُضًىو غًىَيى خاْ.
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 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَي 
 ُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ث

بًُُػبُت ُاوًُؿاٌُ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ كُ زََهِ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ، بُض َيع غُضٗكِ 
ٌَ، ةىتاغاُـُّ تايبــُتِ و ثُعناُطــُّ      ثُضهـًُاْ. ةىتاغاُــُ تايبُتـُكاْ هُٙيــُْ حلىًُتــُوَ بـُض َيىَ زَنــ

ٌَ هُ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓ ًَـطا تايبُتـُ هُبـُض    تايبُطناْ ُٓيُ زَب ٌَ، ظنىوًُُاْ ُٓيُ خىَيِسٌُ خ ُب
َ٘ي            َّ، ُُوجـُواُاظناْ ُٓيـُ، زوو ثـ َّ، زوو ًُضحُهـُ بُيـُن غـاَي زَبـط  ُٓوَّ زوو ث٘ي بُيـُن غـاَي زَبـط 
           ًَّ ًًَـاْ زََهـ ًَساويػـتِ تايبـُطناْ ُٓيـُ، كـُ ُٓواُـُ ث َّ، كًُُُٔـساًاظناْ ُٓيـُ، خـاوَْ ث بُيُن غاَي زَبط 

ًَّ ثُعناُطـُ، ثُعناُطـُّ ضووُآًـُ، ٓاواتـُ، بريكَ٘هـُ، ُٓواُـُ ٓـًُىو ياغـاٍ خ٘يـاْ           تايبُت، ياْ  ًًَاْ زََهـ ث
َٙيُتًـُ، بـُآلَ هُٙيـُْ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَوَ ًُُٔـُج و         ُٓيُ، ُٓواُُ ُُٓسَيلًاْ غُض بُ وَظاضَتـِ كًُ٘

َّ ةىتاغاُُ ٓ ًَـٌ    ثط ٗططاَ و ُٓو ؾتاُُياْ ُٓيُ، بُتًِٔ تُعُهىًاْ ُٓيُ، ُُٓس ُيُ بـُتًِٔ تُعـُهىًِ ث
َ٘هــُ هــُ ةىتاغاُــُ حلىًًُكاُــُ، واتــا ُٓواُــُ ٓــًُىوّ حلىًًِــُ  بــُض َيع غــُضٗكِ    ًَّ، ث٘هُكــُ، زوو ث زََهــ
َِ وَآلؾنـاْ بساتـُوَ، ٓايـا ُٓواُـُ هـُ ظًِـِ ياغـاٍ         ثُضهًُاْ. ًّ هُواُُيُ جُُابٌ وَظيطّ ثُضوَضزَ بتىاُ

هـُ ظًِـِ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ ُٓيـُ واتـا حلىًًِـُ، تايبـُتًـ         وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ُٓيُ ياْ ًُُ ، ُٓطُض 
ًُُِ، ُٓيُ ةىتاغاُُّ ظنىوُـُيًٌاْ ُٓيـُ تايبُتـُ، بـُآلَ حلىًًـُ، ةىتاغاُـُّ تايبـُطناْ ُٓيـُ خـَُهم          
ًَلُآلوَ، بُض َيع غـُضٗكِ ثُضهـًُاْ هـُ بـ٘ ٓـُوََ       ثاضَّ زَزا، بُآلَ حلىًًُ، يُعِِ هُٙيُْ ُٓضزوو ٙوَ ت

ًَ ( غاَي ًاً٘غتا بىوًُ، يُعِِ هُ بـىاضّ ثـُضوَضزَ كـاضَ كطزيـُ،     34ٍ ًّ خًربََ ُٓيُ، بُآلَ ًّ )ًُُ بَو
ًَّ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، ُٓٓوًُكاْ ةىتاعِ خام زَططتُوَ، ُٓو  ٌَ بَو ب٘ خّ٘ تُُٔا ُٓوَيُ زَب

     ُ ًَشن غـُضًايُزاضَن كـُ ةىتاغاُُيـُن زَكاتـ وَ هـُ غـُض ًُغـطورِ خـ٘يتِ     كُغاُُ زَططتُوَ تُُٔا كُ بَوـ
وَكــى كــُضتِ تايبُتــُ، بــُآلَ ُٓٓوًــُ ظنىوُــًُاْ ُٓيــُ ٓــُوَ ثُيىَُــسّ بــُ ظاُلــ٘ وَ ًُــُ، نــىُلُ ٓــُوَ   
ًَشن ظاُلـّ٘ جًٔـاْ ُٓٓوًـُ، هىبِـاُِ          ًٌَـُ ظٗض جـاض زََهـ ثُيىَُسّ بُ خىَيِسٌُ باآليُ ُٓو ةػُّ زَيلـَُ ٓ

ٌَ غُض بُ وَظاضَتِ رُضَُػٌ ُٓٓوًُ، زدنوُ ُٓٓوًُ، واتا ُٓواُُ تايب ُت ًُُ، نىُلُ ُٓطُض تايبُت بٌ، زَب
ًَسن، غىثاؽ، ًٍَ باؾُ تُُٔا ةىتاغاُُّ ُٓٓوٌ ب ٌَ، ب٘يُ ث  خىَيِسٌُ باآل ب

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَط خاْ.  رُضًىو ؾو

ًَطذلِ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ  )املدازع ارتاص١( ؾُّ تايبُت، غُباضَت بُ و ًّ هُ هًصُُّ ثُضوَضزَف ض ًَُٓكِ جًاواظَ ُٓبىو كُ ُـاب
ًَــٌ  ٌَ، هــُ بــُيِِ)املــدازع ارتاصــ١(بُتــًُُا بَو ٌَ ٓــُٓوِ بــ ًَشنٜــإ  ةــُوؽدٚٚ  ، زَبــ ، )املــدازع ارتاصــ١( بَوــ

ًَتُ ُٓٓوِ، هُبُض ُٓوَ )اؽنساضؽ اخلاقُ( ُٓض وَكى بـطا  زَضاْ باغـًاْ كـطز تايبُتـُ    )اٙٓوًُ( ياًُـ ُٓض بب
ًَــٌ                ًَساويػــتِ تايبــُت يــاْ بــُ ُُٓــسَ ثػــج٘ضّ تايبــُت يــاْ بــُ بــُٓطَزاضاْ، ُٓواُــُ ث بــُ خــاوَْ ث
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ًَسَطا، كُ  ٌَ، ُٓوَ خَُهم ًُرٔىًُكُّ ٓاوا ت َّ)اؽنساضؽ اخلاقُ(، بُآلَ ُٓطُض وؾُّ ُٓٓوِ هُطَُي ُُب زَوتط
ًَساويػتِ ُٓوَ تايبُتُ بُ ثػج٘ضٍ تايبُت، هُ غًػتًُِ ثُض وَضزَؾسا )اؽنساضؽ اخلاقُ( حُتا ب٘ خاوَْ ث

ــب       ــتًُِ )ًِٓلوىغـ ــتا غًػـ ًَػـ ــ٘ض اوَ، ٓ ــتًُُكُ طـ ــُوَّ غػـ ــُض ٓـ ــُ، هُبـ ــُوَ زايـ ــَُ بىوُـ ــُ كـ ــُت هـ تايبـ
ــُ       ــُت ه ــتِ تايب ًَساويػ ــِ خــاوَْ ث ــَُي كطزُ ًَل ــتًُِ ت ــُ ًُكتُبــُكاْ، غًػ ــِّ ه ًَ ــّ(بُكاض زَٓ ُٓجىكُيؿ

 ُ هىَ و ُٓواُـُ هـُ ًُكتُبـُكاُِ كىضزغـتاْ ُـًُاوَ، ٓـًُىو جـ٘ضَ        ًُزاضغٌ ًٓعتًازّ، وؾُّ بُتًِٔ تُعـ
ًَىيػتُ ُٓٓوٌ  ًَساويػتُ تايبُتُن هُطَُي ًِساَهٌ ٓاغايٌ هُ ةىتاغاُُ ب٘يُ خام تايبُت بُواُُ ث خاوَْ ث

ٌَ، غىثاؽ،  هُطَُي ب
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

طُض ًُٓىو ٓـُو خىؾـم و بطاياُـُ ٓـاوا بـُ تُركـًى ةػـُ بلـُْ بـط وا          ( ًاززَيُ، 63َُُٓٓ ثط ٗشَ ياغايُ )
ٌَ، رُضًىو كان ؾعاْ،15بلُْ بُ )  ( ض ٗش تُواو ُاب

 بُض َيع ؾعاْ اػنسعبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ، وَكى عِىاْ ُٓٓوًُكُ بُ ةىَترتَ، نىُلُ رُهػُرُّ َُٓ  ًٍَ وايُ ًُُٓ ًىؾلًوُ خاقُكُ ٙبسض ًًِـ ث
ط ٗشَ ياغايُ ًّ وا زَبًٍِ هُ بُيِِ ةتاعِ عاَ و ةتاعِ خاقُ، ًُزاضغٌ حلىًِ و ًُزاضغِ ُٓٓوِ، ياْ ث

ًٍَ باؾُ ثط ٗشَكُ  ًَت و، ث ًَط حلىًًُِ، يُعِِ خػىغًُتُكُ هُوَ زايُ، ب٘يُ ُٓض ُٓٓوًُكُ بُةىَتط زَب غ
ًَت، عِىاُُكُ، ثط ٗشَّ ياغاٍ ةىتاغاُُ و ثُعناُطُّ ٓ ًَىَيُ ب ُٓوِ هـُ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ، نـىُلُ     بَُ ؾ

ًَتُ ُاو غًوُتُكُّ كُ ُٓٓوًُ، غىثاؽ،  خػىغًُتُكُ هُ ُٓٓوًُتُكُ زايُ، ُٓو خػىغًُتُ زَن
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَط خاْ.  رُضًىو ؾو
ًَطذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ــىُ   ــُ، ن ــًُاْ ض اَ ُٓي ــًـ ٓ ــاضَ)  ًِ ــاٍ شً ــُ ياغ ــّ٘ ه ــاَهِ 4لُ خ ــُ   1992(ّ غ ــُضوَضزَ ه ــِ ث ّ وَظاضَت

َِ، 7( رُةُضَّ )5ًاززَّ) ًٌَُ ياغايُكٌاْ ُٓيـُ كـُ تُٓلًـس زَكاتـُ      )االغساف ع٢ً املدازع اال١ًٖٝ(( زََه ٓ
 غُض  )اؽنساضؽ اٙٓوًًُ(، هُبُض ُٓوَ با عًِىاُُكُ ُٓض )اؽنساضؽ اٙٓوٌ(يُ، غىثاؽ،

 بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ز. اضغْٚ  بُض َيع
 رُضًىو مسريَ خاْ.

 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػت ُاكات زووباضَّ كًُُوَ، غىثاؽ،   ةػُكاٌُ ًّ كطا، ث
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
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 رُضًىو بُرطيّ خاْ.
 بُض َيع بُرطيّ حػشن ذلٌس:

 َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض 
 ، غىثاؽ،ْةػُكاٌُ ًًِـ كطا

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَطَوًُُس ُٓض ًاوَ، ظٗضَ ًَطظاز.َاغا٤اي١ً كىضَ بابُ خَُهلِ خ  ، رُضًىو كان ؾ
 

ًَطظاز   ؾطيف: عبداذتاؾغبُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ، وَ هـُ          زياضَ ةػُكاٌُ ًًِـ كطا، بُآلَ ًّ ثؿتطريّ جُُابٌ وَظيـط زَكـَُ كـُ ًُعٔـُزّ بـ٘ ظيـاز بلـط
ًَلــِ    طــَُي ٓــُوَف زاَ كــُ ض َيلدػــسن بلُوَيتــُ ُــاو غــُضزَيط َكُيُوَ، ُاوَكُيــُوَ، هُبــُض ٓــُوَّ ٓــُوَ ًِٓ

ٌَ ةىتاغاُُ ُٓيُ، ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ كـُ بُض اغـتِ ض َيلدػـتًِ    اْ ظنىوُُيًُ و، ب٘ ض َيلدػتُِكُؾِ كًَُ٘ه
َّ، يــُعِِ رــُضةٌ ُٓيــُ  ةىتاغاُــُ بــ٘ ةىتاغاُُيــُكِ زيلــُ، هــُ ض ووّ ظنــطَوَ، هــُ ض وٍ طىاغــتُِوَّ  زَو

ٌَ ظٗض باؾُ ًَساب ٌَ ؾت ُٓيُ، هُبُض ُٓوَ ُٓو ض َيلدػتُِّ ت  ، غىثاؽ.ًاً٘غتا ب٘ياْ، كًَُ٘ه
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو ٓاؾتِ خاْ.
 ٓاؾتِ ععيع قاحل:بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
غُباضَت بَُ ياغايُ ًّ ض اَ وايُ ُاوَض ٗكِ ياغاكُ ظياتط هُ خعًُتِ ُاوّ ُٓٓوِ زايُ، وَن هُوَّ هُ 
ٌَ، ُاوَض ٗكُكُ ُٓوَّ غُثاُسووَ بُغُضًاُسا كُ ظياتط بري بلُيُِوَ هُ وؾُّ ُٓٓوِ،  خعًُتِ تايبُتِ زاب

ًَىاْ ًىغتُمسطّ ُٓجُِبٌ و  ُاوخ٘ هُطَُي هُبُض ُٓوَّ كُ وؾُّ ٓ ُٓوٌ بطيتًُ هُ ض َيلدػتِِ ُ
ًَىاظّ ناوزَيطيلطزُِ ب٘ ةىتاغاُُكاْ،  ًَىاظَكاُِ ض َيلدػتًِـ هُٙيُْ حلىًُتُوَ ؾ حلىًُتُ، واتا ؾ

ٌَ، هُٙ ٌَ، بُآلَ غُض بُحلىًُت ب َّ ةىتاغاُُ تايبُتًـ ب ًٌَ ةىتاغاُُّ تايبُت، زَكط يُكِ بُآلَ كُ زََه
ٌَ ةىتاغاُُّ  ًَلِ تط زََه ًَِاغُكاْ خ٘ت ةىتاغاُُّ حلىًًت جًاكطزٗتُوَ هُ ؾىَيِ تطَوَ هُ ُُرػِ ث
ًَيَن بُغُضًاُسا كُ ظياتط  ٌَ بُيُكرتّ، ب٘يُ ُاوَض ٗكُكُ ُٓوَ ُٓغُث تايبُت، كُواتُ خّ٘ ًُُٓ زش ُٓب

 جُخت بلُيُِوَ غُض ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ، غىثاؽ، 
 ْ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ز. اضغٚ بُض َيع

ًَّ رـْٚ كـُؽ تلايـُ               ًَـِشن، بَوـ ُٓطُض ًىضاعاطنـاْ ُُكـُْ هـُ زَُطـُ زَُـط، ًـُجبىوضًاْ ًُكـُْ ُاوتـاْ ب
ًٌَِـِ بجـاضَيعْ،         ًٌَـُف ُاض حـُت زَبـشن، تلايـُ ٓ ًٌَِِ َٓ٘هُكُ بجاضَيعْ، زوايٌ خ٘ؾتاْ ُاض َحُت زَبـّ، ٓ ٓ
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ــت     ــطَ زاًُؿ ًَ ــُ ه ــُّ ك ــُو هًصُُي ــىُلُ ٓ ــطا       ن ــم و ب ــُ خىؾ ًُ ٌَ ــ ــاْ ه ــُوَّ طىَيٌ ــُض ٓ ــُكاْ هُب ىوْ هًصُ
ًَّ نٌ؟ رُضًىو ثُعناْ خاْ.  ثُضهًُاُتاضَكاْ زََه

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

  ُ ٌَ، نىُلُ بُض اغـتِ ٓـ ًَطىًاْ ُٓٓوِ طىجناوتطَ هُطَُي ُاوَض ٗكِ ياغاكُ زَطىجن ٓوِ ب٘ ُاوًُؿاٌُ ياغاكُ ب
ٌَ، واتـا     ٌَ كُ هُ يُكِ بُِض َتًُوَ ُٓتا زواُـعَ بـ ٌَ ُٓٓوِ تُُٔا ب٘ ُٓو ةُ٘اغٌ خىَيِسُُ ب خ٘ؾِ ب٘ نٌ ب
ًَلِ خاقـٌ خـّ٘    ًَلِ تايبُتِ ُٓيُ، ًُعاً ًَطَ، نىُلُ يُكِ بُِض َتِ ُٓتا زواُعَّ  غػتًُ ثُعناُطاكاْ ه

ــسُِ ُــ     ــتًُِ خىَيِ ــُو غػ ٌَ بــُطىَيطَّ ٓ ــ ــُض َيىَ زَن ــٌ ب ًَ ــُ، ث ــط  ُٓي َّ، ثــُعناُطاكاْ و ةىتاغاُــُكاُِ ت ى
ٌَ ض ظطاض بلُيّ، زَبـٌ ياغـاكُ    ًٌَُ خً٘اُِ ه ٌَ، ثاؾاْ ُاتىاُشن ٓ ًَلَُي يُن زَب غػتًُِ خ٘ياْ ُٓيُ، واتا ت
ًَّ زووباضَ ًُٓىاضّ بلُيُِوَ، ظٗض ظٗض طريوططرت زَيتُ ض َيٌـاْ، ب٘يـُ جًاكطزُـُوَّ     ثُغُُس كطا، زيػاْ ب

ًَلِ تطيـ ُٓض واياْ وت ب٘ نـًُ؟ ٓـَُ   ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُٓضو َن و ٓاوكاضامن ٓاؾتِ خاْ و نُُس ض َرًق
ًَّ، غـاَهاُُ ج٘ضَٓـا طريوططرـت ُٓيـُ، كـُ بـُ ض َيٌِـايٌ         ياغايُ ب٘ ض ثُُاًاْ بطزَ بُضّ كُ ُٓو ياغايُ زابِ

ًَؿلُؾـلطزُِ ً٘هَ     ُتُكـُ، هـُ   طريوططرتُكاُِ ُٓوخىَيِسُطُ ُٓٓوًاُُ ناضَغُض زَكطا، ُٓض بطـطَ هـُ بـط ّ ث
بط ّ ُٓو ثاضَيٍُ كُ هـُ خـَُهلِ وَضزَطـطْ، هـُ جـ٘ضّ خىَيِسُـُ، هـُ ظًَـاْ ُـُكطزُِ ًاً٘غـتايُكاْ، هـُ            
بُض َيىَبُضَكاْ، ُٓوَ ٓـًُىوّ طريوططرـت بـىو، ب٘يـُ هـَُ ياغـايُ نـٌاُلطزيُ ًُٓاُـًُاْ تـُُعيٍ كطزيـُ،           

، كـُ تايبـُطناْ زاُـُ، تايبـُت بُض اغـتِ      ض َيلدػتًُ، جا ةىتاغاُُّ ٓـُٓوِ طىجنـاوتطيّ ُاوًُؿـاُُ بـ٘ ٓـُوَ     
ةىتاغاُُّ تايبُطناْ ُٓيُ كُ غطف حلىًًُِ بُ غػتًُُ حلىًًُكـُ ٓـًـ زَكـا، كـُ ٓـًك جًاكاضيـُكِ       
ًَسايُ ُُوَن ًُٓىو  ًَسا ًُُ، تُُٔا هُ تايبُتُكاْ ُٓوَّ ِٓ بُٓطَزاضاُُ تُُٔا ثوُّ زَضنىوْ و ُٓوَّ ت ت

ًَىيػـت بـُ ٓـًُىاض         ؾتُكاُِ وَكى ةىتاغاُُّ حلىًًُ،  جا تىوؾـِ َُٓهـُ زَبـشن بُضاغـتِ ٓـُضوَن وو ث
 زَكاتُوَ بُ ظووتطيّ كات ُٓضوَن وو، ب٘يُ ُٓٓوِ طىجناوتطيّ ُاوًُؿاُُ ب٘ ُٓ ياغايُ، غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَطيعاْ خاْ.  رُضًىو ب
ًَطيعاْ امساعًى غُضُُٓط:  بُض َيع ب

 ع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َي
ٌَ، نـىُلُ يـُعِِ )ثط ايعـت غـلىي(         َّ ُاوّ ةىتاغاُـُّ تايبـُت بـ ًَهُواُُّ ظٗض هُ ٓاوكاضامن، زًَُو ًّ ث
ٓــُوَف ُٓيــُ زوو ًُكتــُب ُٓيــُ حلــىكِ )ثُثوًم(هُطــَُي )ثط ايعــت( ٓــُواُِ تــط ٓــُوَّ كــُ ًُكتــُبٌ    

ًَطخــىاظّ ٓــُوَ ُٓيــُ ٓــُويـ ٓــُض تايبُتــُ، ب٘يــُ زَبــٌ ُــاوّ تاي ًَّ ٓــُٓوِ، خ ٌَ، نــىُلُ كــُ زََهــ بــُت بــ
     ،َّ ًٌَُ ُٓطُض ظٗض جاض غػـتًُِ غـىيسّ بـاؽ زَكـط ًَِشن، ٓ ُٓٓوًـ ُٓض تايبُتُ، ب٘ وؾُّ ُٓٓوِ بُكاض ب
هُ غىيس )ثط ايعتُ(هُ )ٓػلُُسَُارِ( هُ ًُٓىو وآلتُكاْ ُاوّ )ثط ايعت غلىهُ( يُعِِ تايبـُت، بـُآلَ زاوا   

ٌَ، نـىُل    ًَطكطزُـُ ٓـُويـ )ثط ايعـت غـلىهُ( وَكـى خىَيِسُـُ،         زَكَُ زايِطاؾِ هُطـَُي بـ ُ زايِطـاف ٓـُض ر
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ٌَ عايسّ وَظاضَتـِ خىَيِـسُِ    ًَىكطزُُ، ثُضوَضزَيُ، بُآلَ ثُعناُطاكاْ زاوا زَكَُ هُطَُهًاْ ُُب يُعِِ بُخ
ٌَ، ُـُن ةىتاغاُـُ تايبُتـُكاْ، نـىُلُ هـُ عـُضَ          ٌَ، ب٘يُ ض اغرتيّ ؾت ُاوّ ةىتاغاُـُّ تايبـُت بـ بٌ باَها ب

تُضجىًُ كطايُ، ب٘يُ كُ وتت ةىتاغاُُ تايبُت يُعِِ ًُٓىو ةىتاغاُُن زَططَيتُوَ كُ تايبُتُ ُٓويـ 
 ُٓٓوًُ، غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ِ ُُٓسَيم هُ ثُعناُطاكاْ تابعِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَْ و، ًُبُغتًاْ هـُو ثُعناُطاياُـُّ كـُ تـابعِ وَظاضَتـ     
 ثُضوَضزَْ، رُضًىو ثُضويّ خاْ.

 
 بُض َيع ثُضويّ عبساهطػنّ عبساهوُ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
زياضَ ًًِـ وَكى ٓاوكاضامن هُطَُي ُٓوََ كُ ياغاكُ بلطَيت بـُ ياغـاٍ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًـُكاْ، ًـّ زضَيـصَّ       

ٌَ ُــازََ، هُبــُض ٓــُوَّ ٓاوكــاضامن ظٗض باغــًاْ كــطز و، بًُُػــبُت خــاَهٌ ث  ًَِجــَُ ةىتاغاُــُ حلىًًــُكاْ ثـ
ًَىيػـت ُاكـات بـاؽ هـُ ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ           ًَىيػـت ُاكـات ث ًَطاُُ وَكى هًصُُّ ياغا ثؿتطريّ زَكـَُ ث ه

َّ، هُبُض ُٓوَّ ياغاكُ تايبُتُ بُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، غىثاؽ،  بلط
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو ٓاشَ خاْ.
 :َصطؿ٢ع ٓاشَ غوًٌاْ بُض َي

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
غـُضَتا ًــّ ًُبسًَٓــُْ بُض اغــتِ ًــّ هُطــَُي  ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ ُــًٍ، نــىُلُ يــُعِِ بُض اغــتِ جًــاواظّ  
ًٌَـُزا، بـُآلَ ًُٓـُ ثُيىَُـسّ بُغًاغـُتِ            ًَىاْ نـشن و تىَيـصَكاْ هـُ ُـاو كً٘ـَُهطاّ ٓ زضوغت كطزووَ هُ ُ

ًَسا ًُُ ةػـُّ هـُ غـُض بلـُيّ،     ٓابىوضيُوَ ُٓيُ، و، ثُيى ًَطَ ًُجاصن ت َُسّ بُ باظاض ّ ٓاظازَوَ ُٓيُ، كُ ه
ٌَ باؾـرتَ، نـىُلُ تايبُتـُ بُض اغـتِ        ًٍَ وايُ ٓـُٓوِ بـ ًَبًًُِكامن هُ غُض ياغاكُ، ًّ ث بُآلَ وَكى يُعِِ ت

ًَىيػــت ُاكــات وَظاضَتــِ ثــُض  ًَــت وابــعامن ث وَضزَ خــٍ٘ تايبُتــُكاْ ُٓطــُض غــُض بــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ب
َّ بـاؽ          َّ ًُٓىو ُٓو ؾـتاُُّ ثُيىَُـسّ بـُ خىَيِـسٌُ تايبُتـُوَ ُٓيـُ هـُو ياغايُكِ ُٓيُ ًُرطوظَ هُو
ًَؿــًِاضَكاُِ هًصُــُّ ياغــايًٍ كــُ    َّ، زَضبــاضَّ ًــاززَّ يُكــَُ ًــّ هُطــَُي ث ًَــطَ بــاؽ بلــط َّ، ُــُن ه بلــط

ًَىيػـت بـُ ةىتاغ   َّ بـاؽ       ُُٓسَيم هُ بط طُكاْ ظٗض ًٓدتًػاضياْ كطزووَ، و، ث اُـُّ حلـىًِ ُاكـات كـُ هـُو
َّ، تُُٔا هُ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ ياخىز ُٓٓوًـُكاْ بـاؽ هـُوَ بلطَيـت كـُ ٓـُواْ ٓـُض زاًُظضاوَيـُكِ          بلط
ًَـ ٓـُوَّ زَغـت بـُ          ًَػـتا ثـ ٌَ، و، زَضبـاضَّ ًُغـُهُّ زايـُُطا ٓ ثُضوَضزَيٌ كُ غُض بُ كُضتِ تايبُت ب

ُضوَضزَ ةػـَُ كـطز، زايِطاكـاْ زيـاضَ غـُض بـُ وَظاضَتـِ كـاضَ ب٘يـُ          طوتىط٘ بلُيّ هُطَُي بُض َيع وَظيطّ ث
ٌَ، نـىُلُ ًـّ غـُيطّ ثـط ٗشَ ياغـاٍ ًًػـط و               ًَم هـُ غـُض ٓـُو بابُتـُ ٓـُب ًَىيػت زَكا، يـُعِِ تـُوظذن ث
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ٌَ زَضبـاضَّ ٓـُو            ًَم ٓـُب ًَىيػـتُ تـُوظذن ًُغطيبٍ كطزووَ، زاياُطا ٓاتىوَ هـُ ُـاو ٓـُو ياغـاياُُزا، ب٘يـُ ث
 ىثاؽ، بابُتُ، غ

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو كان حًُُ غُعًس.
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَت غُضَض اّ ُٓو ٓ٘كاضاُُّ كُ باؽ كطا،  ًٍَ وايُ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطُ ُٓٓوًُكاْ ب ًًِـ ث

ًَ ٌُ ةىتاغاُُّ تايبُت و ظنىوُُيًٌاْ ُٓيُ حلىًًُ و، ةىتاغاُُّ تايبُت و ٓ٘كاضَيلِ تط هُبُض ُٓوَّ ٓ
ظنىوُُيؿٌاْ ُٓيُ ُٓٓوًُ هُٙيُْ كُضتٌ تايبُتُوَ، كُواتُ ُٓطُض ُٓٓوًٌاْ تايبُطناْ وت ًاُاّ وايُ 

ًٍَ وايُ بط طُّ ز ٌَ، غُباضَت بُ ًاززَّ يُن: ث اصن جًا ُاكطَيتُوَ حلىًًُ ياْ ُٓٓوًُ، ب٘يُ ُٓٓوٌ ب
ًَّ ياغاكُ، ياغاّ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ بًُٓك ياغايُن ُٓوًَاْ  ظيازَ، نىُلُ كُ زََه
ًٌَ َُٓ ياغايُ ًٓرت بط طُّ زاي ظيازَ،  ًَّ بُ ث ًَم كُ هُ ُاوَض ٗكِ ياغاكُ زََه ُُوتىوَ، زواّ ُٓوَف كات

ًٍَ وايُ ُٓو زضَيصيُّ َّ، ُٓو ةىتاغاُاُُْ كُ هُٙيُْ حلىًُتِ  بط طُّ ٓا ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ ث ُاو
ُٓضَيٍ و وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ بُض َيىَ زَنّ، ًٓرت باضبىو زَكطَيّ، يُعِِ كىا حلىًُت باضبىوّ ةىتاغاُُ 
َّ بُ  ًَلٌ تطيـ بُ ًُػبُت بط طُّ ظا ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ ُٓض بلط زَكات، ُٓوَ ُايُوَيت، خاَه

ًٍَ واي َّ غُضجَُ ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاُُيُ كُ هُٙيُْ كُضتِ تايبُتُوَ بُض َيىَ ُٓٓوِ ث ُ بِىوغط
ٌَ هُٙيُْ كُغايُتِ كُغِ، ياْ كُغايُتِ ًُعُِوّ، خ٘ حلىًُتًـ كُغايُتِ  ٌَ، نىُلُ زََه زَن

ٌَ، بَو ًَشن ًُعُِوّ ُٓيُ، هُبُض ُٓوَ ُٓطُض غُيط حلىًٌ ب٘ ظياز كُيّ، بُآلَ ب٘ ُٓوَّ كىضت تط ب
 غُضجَُ ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاياُُْ كُ هُٙيُْ كُضتِ تايبُتُوَ بُض َيىَ زَنّ، غىثاؽ، 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ًَبًًِت ُٓبىو؟ رُضًىو،   ًاً٘غتا رُضًاْ جُُابت ت

 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِاغُكُ زياضَ هُ ًازَّ ًَِاغُّ ةىتاغاُُ تايبُتُكاظناْ كطزيُ، ًُُاْ ، يُكَُ هُ ث ًٌَُ ث كُ ؾُؾَُ زَكا ٓ
وتىوَ باخهُّ غاواياْ، زياضَ باخهُّ غاواياْ ةىتاغاُُ ًُُ، بُض اغتِ ُٓوَّ ثُيىَُسّ بُ زاياُطا ُٓيُ، 

بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ ًُُ، زاياُطُ ثُيىَُسّ ظياتط بُ وَظاضَتِ كاضوباضّ كًُ٘آليُتِ ُٓيُ، ثُيىَُسّ 
ًَلِ تط ثُيىَُسّ زياضَ بُ ثُعناُطاكاْ ُٓيُ ُٓواُُّ كُ ؾُٓازَّ بُكاوضي٘ؽ زَزَْ، ُٓواُُ ظياتط  خاَه
ًَػتا  ثُيىَُسياْ بُ خىَيِسُِ باَها ُٓيُ، هُطَُي ُٓواُُّ زبوًّ٘ وَكى ثُعناُطاكاْ، بُآلَ ُٓو ثُعناُطايُّ ٓ

ًٌَُ بامساْ كطزيُ ُٓو ًَطَ ٓ ثُعناُطاياُُْ كُ غُض بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَْ، وَكى ثُعناُطُّ كً٘جًىتُض،  ه
ًَِض غاَهُُُ، ُٓواُُ غُض بُ وَظاضَتِ  وَكى ثُعناُطُّ وَضظف، وَكى ثُعناُطُّ ٓىُُضَ جىاُُكاْ، ُٓواُُ ث
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َْٙ و ثُضوَضزَْ، بُآلَ ثُعناُطاكاُِ تط وَكى كؿتىكاَي، وَكى تُكُِه٘جًا، ُٓواُُ غُض بُ خىَيِسُ ِ با
ًَِض غاَهاُُ و غىثاؽ،  زبوَ٘ زَزَْ، بُآلَ ُٓواُُّ خً٘اْ ث

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زوو كُضطناْ ُٓيُ، كُضتِ حلىًٌ و كُضتِ تايبُت، ُٓوَّ كُ عايسّ كُضتِ  تايبُتُ يُعِِ ُٓٓوًُ، ٓ
ًَِشن، يُعِِ ًّ  ٌَ كُ وؾُيُكِ كىضزّ ًُُ، بُآلَ وؾُّ تايبُت ُُتىاُشن بُكاضب ب٘ وؾُّ ُٓٓوِ باؾرت ب
َّ ُٓو ًُغعايُ بعامن، نىُلُ كُضتِ تايبُت يُعِِ ُٓو كُضتُيُ كُ هُٙيُْ ةىتاعٌ خاقُوَ  ًُُٓو

َّ بُض َيىَ، ةىتاعِ خام ُٓو كُغاُُْ،  ُٓو ًىغتُمسرياُُْ، ُاوًاْ ُاوَ كُضتِ تايبُت، بُعُضَبٌ ُٓبط
 ٌَ ب٘نٌ ُٓو ةىتاغاُاُُّ كُ هُٙيُْ كُضتِ تايبُتُوَ بُض َيىَ زَبطَيّ ةىتاغاُُّ تايبُت ُُبّ، ب٘ زَب
ًَػتاطوتىطً٘اْ كطزووَ، ًؿاوَضًَاْ كطزووَ،  ًٌَُ وَكى هًصُُ ٓ ٌَ ُٓضنُُسَ ٓ ُٓٓوٌ بّ، ب٘ زَب

ًَشن كُضتٌ ًىًاُُعُطناْ ًُُ هُ زاُا ًٌَُ بَو ًَبطَُ كُ ٓ َّ هُو حًلٌُتُ ت ُِ وؾُّ ُٓٓوِ، بُآلَ ًّ زًَُو
ًَِشن، ب٘ بطُض َيُِوَ غُض وؾُ عُضَبًُكُ و  تايبُت ب٘ ُٓو تايبُتُ، ب٘ ةىتاغاُُكُف بُكاضُُٓ

ًٍَ وايُ ُٓوَ كُهًٌُيُكِ عُضَبًُ، بُض َيعاْ ًُعآًسّ وَظاضَت ًَشن ُٓٓوِ، ًّ ث ِ زايتاؾًُِوَ، بَو
ًٌَُ باؽ هُ ًُعآًسّ  ًَم ًُعآًسّ ُٓيُ، ًُعآًسّ كً٘جًىتُضّ تايبُتِ كطزٗتُوَ، ٓ ثُضوَضزَ كًَُ٘ه
ًٌَُ ُٓطُض جُُابتاْ  وَظاضَتِ خىَيِسُِ باَها ُاكُيّ، ُٓوَ خّ٘ ض َيلِ خػتىوَ، بُ ةاُىُِ خّ٘، بُآلَ ٓ

ًٌَُ بُ طوتىط٘كطزْ و ًؿاوَضَ هُطَُي وَظاضَت ٓ ،ٌَ ًَِ ب ِ ثُضوَضزَ هُ نُُسيّ ك٘بىوُُوَ كُ طىَيتاْ ه
ًَؿًِاضّ ُٓواْ ًُعُٔزًاْ ًٓعارُ كطزووَ، نىُلُ هُ واةًعسا وجىزّ  ًَسا هُ غُض ث ُٓواًُـ بُؾساضبىوْ ت

ًَسضاوَ، غىثاؽ،  ُٓيُ، ًٓجاظَّ ض َيطُّ ث
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو ز. اػنس.
 عوِ )اػنس وَضتِ(: بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَطكطزُِ  ًَِاغُّ ةىتاغاُُّ تايبُت هُ ض اث٘ضتِ هًصُُّ ياغايٌ وتىوًاُُ غُضجَُ ةىتاغاُُّ ر ًٌَُ هُ ث ٓ
بُِض َتِ ٓاًازَيٌ ةىتاغاُُ و ثُعناُطُ و غُُتُضَ ثػج٘ضيُكاْ زَططَيتُوَ كُ هُٙيُْ كُغاْ ياْ 

ًٌَُ ثُعناُطامشاْ خػت٘تُ ُاو  كُغايُتًُ ًُعُِويُكاْ ًَطَ ٓ ًٌَ َُٓ ياغايُ بُض َيىَزَبطَيّ كُوا بىو ه بُث
ًَطَ  ًٌَُ ًُبُغت ه ًَِاغُكُوَ، بُآلَ غُباضَت بُ ُاوَكُ بُض اغتِ وَكى غ٘ظاْ خاًُـ باغِ كطز ٓايا ٓ ث

ٌَ ياْ هُ كىضزيُك ٌَ، هُ عُضَبًُكُ ُٓٓوٌ ب ُّ ُٓض ُاوَكُّ ُٓو بُض َيعاُُّ ةػُياْ كطز ُاوّ ُٓٓوٌ ب
ًٍَ وايُ هُ كىضزغتاْ ظاضاوَكُ ؾىَيِِ خّ٘ ططتىوَ كُ هُ  ٌَ، نىُلُ هُ بُضاًبُض ُٓٓوِ ث ُٓٓوٌ ب
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ًٌَُ ُُخ٘ؾداُُّ تايبُطناْ ُٓيُ، هُ بُضاًبُض ُُخ٘ؾداُُّ حلىًِ،  ٓ ،َّ بُضاًبُض ُٓٓوِ تايبُت بُكاضز
ًَّ )اؽنػتؿوِ اٙٓوِ اخلام( بُ ًٌَ زََه ًَّ ُُخ٘ؾداُُّ تايبُت، كُ بُ عُضَبًُكُّ ث ًٌَ زََه كىضزيُكُّ ث

ًٌَُ ُٓطُض ًُبُغت  ًٍَ وايُ هُ كىضزغتاْ ؾىَيِِ خّ٘ ططتىوَ، ٓايا ٓ و، هُ كىضزيُكُ َُٓ ظاضاوَيُ ث
ًٍَ وايُ وؾُّ  ٌَ، ططُط ًُُ، بُآلَ هُ كىضزيُكُ ث ٌَ ياْ خام بُكاض ب ُٓوَيُ هُ عُضَبًُكُ ُٓٓوِ بُكاض ب

ًَِشن باؾرت ًٌَُ ةىتاغاُُّ كىضزّ بُكاضب ٍَ هُ بُض َيعاْ ٓاًاشَياْ بُوَ زا ٓ ًَِشن، ُُٓس َ، تايبُت بُكاضب
ٌَ ُاطىتطَيت تايبُت، بُآلَ ةىتاغاُُّ  ظنىوُُيًٌاْ ُٓيُ كُ غُض بُحلىًُتُ، ُٓطُض غُض بُحلىًُت ب

ٌَ ةىتاغاُُّ ظنىوُُيٌ رُِٚ تايبُت، واتا تايبُتُ كُّ هُطَُي زا ظنىوُُيًٌاْ ُٓيُ، كُ هُطَُهِ زا زََه
ٌَ هُ كىضزيُكُ، ططُط ًُُ هُ عُضَبًُ اخلاقُ  َّ، ب٘يُ ًّ هُطَُي ُٓوََ كُ وؾُكُ وؾُّ تايبُت ب زَوتط

ٌَ، غىثاؽ، ٌَ ياْ اٙٓوِ ب  ب
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَطُض َيّ ب٘ خَُهلِ ظًاْ ظاْ، ظًاُُواًُُكاْ، ُٓطُض كطزتاْ بُ ُٓٓوِ  ًُغُهُّ ظًاُُواًُُكُ ه
ٌَ، ُٓطُض كطزتاْ  بُعُضَبًُكُّ ض َيطُ بسَْ زوايٌ ظًاْ ظاُُكاْ تُضجًُُّ ُٓٓوِ بلُْ بعاُّ نْ٘ زَب

ًَطُض َيّ ب٘ ظًاْ ظاُُكاْ، جُُابٌ وَظيط رُضًىو ًَتُ تايبت، ُٓوَ ه  بُ خام، ُٓوَ زَب
 خاهس/ وَظويطّ ثُضوَضزَ:ذلٌس بُض َيع ز. عكٌت 

 ًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضه
ًَىيػتِ ثهُن بُ ض ُٗلطزُُوَيُ، ًُوظوعِ ثُعناُطُ كُ تابعِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَيُ، ياْ ُا  بُض اغتِ ث
َّ ًُوظوعِ ثُعناُطُ  ًىزيطيُكُ عاَ ُٓيُ ثُضوَضزَ و، شًاضَكُ ثُضوَضزَيُ ياْ ثُعناُطُ، ش بُض ُُٓس

ٙظًُ ضنًِتُوَ، نىُلُ ًُوجىزَ، تشن تابعِ وَظاضَتِ ثُضوَضزٍ شّ وَظاضَتُ خىَيِسُِ باَها ُٓويـ 
ًَط حلىًًُِ شّ، يُعِِ  ًَُِ ظُكطْ، ُُ بُؽ ُٓٓوًُِ، غ زَضباضَّ ظاْ ُُوعِ ةىتاغاُُ ياْ ًُزاضؽ ت
ًَؿًِاضَيت ُّٓ  َّ ًّ زوو ث ٌَ نُُس ًَطخىاظيـ ُُٓسَن ًُزضَغُ ظُكطْ، ش ب٘ ظ ُُٓسَيم ًىُُظًَاتِ خ

ًَم ش ًُزاضؽ غ ًَلًـ ُٓضزووكُ ًٓختًٌاهُ، ٓ ( ياْ n0 g0 oُيط حلىًًُ ًُٓاُُ غُيط حلىًًُ)ٓ
ًَ ًَطخاظ ُٓغوُْ ُُ ب٘ ثاضَّ  اكًُةىتاعِ ُٓٓوٌ ج َّ ًىُُظًَُ خ َّ ُىوكُ ُُٓس زّ وَططيتُوَ، نىُلِ ز

 َّ ًَم: يا زووّ:) )املدازع ايػري سه١َٝٛ(ظُكُُُوَ، ًُزاضغُ، ُُ حلىًًُِ شّ، و، ظِ ُُٓس املدازع ُٓظُ ٓ
ُٓظٌ ًٓعارُ َدازع ايكطاع ارتاص( ) )املدازع ارتاص١(يُعِِ تىزاض ُُ اع ارتاص(اييت تداز َٔ قبٌ ايكط

ًَلَُهاويُن ًا بُيُِ تُضجىًُ خاغُ كُ تايبُطنُُسيُ ثػج٘ض ّ ٓاْ تايبُطنُُسيُ  كُتُظُ، نىُلِ ض اغتُ ت
 غُضًايُكُ تُبًعِ، غىثاؽ، 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو  ُىةتُّ ًُعاًت ُٓيُ؟عُظعنُ خاْ 
 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًُاْ هُ غُض  ًٌَُ ب٘ ك ٓ ،ٌَ ٌَ، ياْ ةىتاغاُُّ ُٓٓوٌ ب هُغُض ُٓو ُاوَّ كُ ةىتاغاُُّ تايبُت ب
ٌَ ُٓتآُتايُ َُٓ وؾُيُ وؾ ُيُكِ كُهًٌُيُن ُٓيُ، وؾُيُن ُٓيُ؟ كُ هُطَُهٌ ض آاتىويّ، زَب

ًَّ ةىتاغاُُ خً٘اَهًُكاْ، خً٘اَهًُكاًُـ هُ كُضتٌ تايبُتُ  ٌَ بًَو عُضَبًؿُ، ُٓطُض بًلُيّ بُ كىضزّ ُٓب
ًَ ٌُ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ةىتاغاُُّ تايبُطناْ خً٘اَهًٌاْ ُٓيُ كُ كُضتِ تايبُت هُ ُاوخ٘يسا  ٓ

ًَىزَوَه َّ ةىتاغاًُُاْ ُٓيُ، ُ ًٌَُ ُُٓس ًٌَُ خ٘ ُاَهًَبّ ةىتاغاُُ زَيلاتُوَ، بُآلَ ٓ ُتًُ ُٓو كاتُ ٓ
َّ ُٓض  ًَى زَوَهتشن هُ كىضزغتاْ، نْ٘ ُٓتىاُط خً٘اَهًُكاْ، كُ وطناْ خً٘اَهًُكاْ، ُٓٓوًُكاْ ُٓواُُّ كُ ُ

ًَشن ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ، غىثاؽ، َّ بَو  ُٓتىاُط
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ًَطُض َيّ، ًُغُهُّ ظًاُُ، تُزاخىي هُ ًُغُهُيُن ًُكُْ كُ  تلايُ ًُغُهُّ ظًاْ ب٘ خَُهلِ ًىختُؽ ه
ًَط زَهًِاَ ًُعاًِ ًُُ. رُضًىو بعامن، ٌَ ض جا زَكَُ، كان زه  ًٓدتًػاغِ خ٘تاْ ُُب

ًَط ذلٌىز:  بُض َيع ذلٌس زه
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَ ًٌَُ بُتًُُا بَو ًَؿُّ ظًاُُواُِ ًُُ، ٓ ًَؿُيُ ك ًَشن َُٓ ك ًٌَُ َُٓه ًَؿُّ ثُضوَضزَيُ، ٓ شن ظًاُُواُِ ًُُٓ ك
ًَتُ ّٓ٘  تايبُت هُطَُي كُضتٌ تايبُت رُضةٌ ُٓيُ، تايبُت يُعِِ تايبُطنُُسّ خّ٘ ُٓيُ، ًُُٓ زَب
ًٌَ تايبُت ًُُٓ تُٓػري زَكاتُ غُض كُغايُتِ، غُض بُٓاكاُِ خىَيِسكاضاُِ ةىتاغاُُ  ُٓوَّ كُ ت٘ زََه

َّ  حلىًًُكاْ، بَُهٌ ًَّ ب٘ ُٓوَّ ُٓغت بُوَ ُُكط ًٍَ ُٓٓوًُكُف با َُُه ًَىيػتُ ًّ زََه ًَطَ كُواتُ ث ه
ٌَ كُضتِ تايبُتُ، ثط ٗشَ ياغاٍ ةىتاغاُُكاُِ كُضتِ تايبُت، كُضتِ تايبُت هُطَُي تايبُتُ  خَُهم بَو

ًَلِ تطَ، ُٓوّ تط ًَلِ خّ٘ ُٓيُ، ظًاُُواُِ ًُُ، ت٘ تُعطيوِ بلُّ ُٓو هُ ؾىَيِ ًَلِ تطَ،  رُضة هُ ؾىَيِ
 حُةِ بُغُض ظًاُُواُِ ًُُ، غىثاؽ، 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

ٌَ تًلطاض  ٌَ نْ٘ زَب ًَط طًاْ، ٓ ًَؿرت ةػُت كطز، كان زه تىخىا ُٓوَ ًُعاًِ بىو، ًُٓاْ ةػُت كطز، كُ ث
ًُٓاْ ةػُكاْ زووباضَ زَكُيتُوَ، رُضًىو بلُيتُوَ بُ ةىضباْ، ض َيطات ُازََ عاجع زَبٌ، ض َيطُت زَزََ 

 كان ؾىاْ،
 بُض َيع ؾىاْ عبس اهلطيٍ جٚي:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَبططْ، نىُلُ ُٓوَّ ًّ ًُعاًِ ًُُ، بُض َيع وَظيط ض ايُكِ زا بُض اغتِ ض ايُكِ ظٗض  تلاَ وايُ طىَيٍ ه

ُوَّ وَظيط ض ًَُٓن بسات، ب٘يُ ُٓطُض ًُعقىي و ثط  بُخ٘يُتِ، ًٓىازاضَ هًصُُّ ًىختُؽ هُ غُض ٓ
ًَؿُكُ عًٚج زَكا، غىثاؽ، ٌَ ُٓوَّ وَظيط ًُٓىو ك ًٍَ واب ًَتُ زَُطساُُوَ، ث  ُٓوَّ وَظيط به

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
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ًَىاضَ زازًَُؿشن، باؾُ بُؽ هُ غُض ُٓو ًاززَيُ رُ ضًىو ُٓظشن ض َيطا زَزََ ًُٓىوتاْ ةػُ بلُْ ُٓتا ٓ
 خاْ زَّ،

 بُض َيع ُٓظشن عٌطاػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت و ض ًَُٓكُّ بُض َيع وَظيطّ ثُضوَضزَ  ًَؿًِاضَّ ُٓو َُٓهبُتُ ضٌَٓ وَضبطريَيتُٓطُض ب ٌَ هُ غُض ث ، ُٓب
ًَؿًِاضَكُّ بُض َيع وَظيطّ ثُضوَضزَ، غى  ثاؽ،تط ُٓيُ، نىُلُ زياضَ ض ٌَٓ جًاواظ ُٓبىو هُ غُض ث

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ تط ٓات٘تُوَ ٓاضاوَ،  ًَػتا زَبًِشن ً٘زَيو ًىٙحُظَّ يُكُ بُ يُكًُاْ هُ كاتِ ةػُ كطزُسا وَضططت،ٓ
ًٌَُ ًىٙحُظَكاظناْ وَضططت،  هُ غُض ةػُكُّ خ٘ياْ جاضَيلِ تط تُعقًب  زَزَُُوَ، ٓ

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ٌَ، ت٘ ةػُكاُِ خ٘ت بلُ،  ت٘ حُةت ًُُ غ٘ظاْ خاْ ُٓو ةػُيُّ بلُّ، غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ ُٓوَ زََه

 رُضًىوْ ب٘ ًاززَّ زووََ،
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىرِ:

 .بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
. ٓاًاجنُكاُِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و 1بُؾِ زووََ: بًُِا طؿتًُكاْ ب٘ زاُاُِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ تايبُتُكاْ. 

ًَِاُُزّ َُٓ  ًَطكطزُِ ُٓٓوِ و تايبُت زازًَُظضَيّ بُ ٓاًاجنِ ٓ تايبُتُكاْ ًاززَّ زوو: زاًُظضاوَكاُِ ر
ٍَ ب٘ غ ًَطكطزُِ ُى ُض ُٓو تىاُاياُُّ حلىًُت ُٓيُتِ، ًُبُغتاُُ: ـ د. غُضباضكطزُِ تىاُاكاُِ ر

ًَطكطزُِ ًُؿتًٌاُِ ُُتُوَيٌ، ب:  بًُُبُغتِ ياضًُتِ زاْ ب٘ طُيؿسن بُ ٓاًاجنُكاُِ ثط ٗغُّ ر
ًَِاْ و ٓاًازَكطزُِ كازيطّ ًطٗيٌ  ٓاض اغتُكطزُِ ُٓوَي و تىاُا ًُؿتًٌاًُُكاْ بُضَو بُؾساضيلطزْ هُ ض آ

ٌَ كطز ًَىيػت، ب٘ ثط ٗشَكاُِ طُؾُ ث ًَى غًػتٌُ ث ُِ ٓابىوضّ و كًُ٘آليُتِ ج: ُُضًِ خػتُِ ُ
ًَطكطزْ، هُ ض َيطاّ ُٓجناًساُِ تىَيصيُِوَ هُ غُض ثط ٗططاًُكاْ و ًًت٘زَ ُىَيًُكاْ  ًَػتاّ ر رُضًًُكاُِ ٓ
ًَساويػتًُكاُِ ُىَيلطزُُوَو ثُضوَضزَيٌ ثط  بلاتُوَ،  ًَىَيُن ث ًَطكطزْ زا، بُؾ ًَىَّ ياغاكاٌُ ر هُ نىاضن

ًَ ًَلػتلطاوَكاْ هَُ ياغايُزا، ز: ططُطِ زاْ بُ تىَيصيُِوَ زَضباضَّ ظًاُُ بًاًُُ ظيِسووَكاْ بُث ٌ بًُِا ت
ًَطُياُسْ كازيطّ صَن  هُ ثاَي ثط ٗططاًُ بط ياض هُ غُضزضاوَكاُِ خىَيِسْ، بًُُبُغتِ بُؾساضّ كطزْ هُ ث

ًَىاْ زَضنىاُسا ه: رُضآَُ كط ٌَ هُ بىاضّ ثُضوَضزَو ٓاتىو و ؾاضَظا هَُ ظًاُاُُ هُ ُ ًَرب ك زُِ بىاض ب٘ ك
ًَطكطزْ هُ ض َيٌ بُضجُغتُكطزُِ ظنىوُُيٌ بُضظ و  ًَطكطزُسا بًُُبُغتِ ظيازكطزُِ كاضاًُيًُكاُِ ر ر
ً٘زَيطْ هُ غػتٌِ بُضُاًُ ثُضوَضزَيًُكاْ. و. ٓاُساْ ب٘ بُؾساضيلطزُِ ًًووِ و غُضًايُّ ًُؿتًٌاُِ 
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ًَِاْ هُ بىاضَكاُِ و بًاُِ هُ ُٓوَهُكاُِ طُؾُغُ ًَطكطزْ هُ ض َيطاّ وَبُضٓ ُسُِ ثُضوَضزَيٌ و ر
ًَىَيُن ظياتط  ًَىَيُكِ ُىَيٌ ض َيلدطاوزا، بُؾ ًَطكطزُسا هُ ٓاغت و ج٘ضو ةىُاغُ جًاواظَكاُسا هُ نىاضن ر

ًَت، ّ: بىاض ض َخػاُسْ ب٘ ض َٗهُّ ض َوَُسَكاْ ب٘ نىُُ ثاَي زاًُظضاو َ كاضيطُضو بُض ُٓجناَ باؾرت ب
ًَىَيُكِ طىجناو  ًَطكطزُُكاًُاْ بُ ؾ ًَطكطزُُكاْ بُ رُضآًُلطزُِ خعًُتطىظاضيُ ر ثُضوَضزَيٌ و ر

ًَطكطزًُاْ،   هُطَُي ثط ٗططاًِ خىَيِسُِ وآلتُكاًُاْ و ثط ٗشَكاُِ ر
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 كان طىضاْ ُىةتُّ ًُعاًت ُٓبىو؟ رُضًىو،
 

 ضاْ ٓاظاز ذلٌس:بُض َيع طى
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَ ثُيط َوّ ُاوخ٘ ُٓض ثط ٗشَ ياغايُن كُ ًىُاةُؾُ زَكطَيت زواّ خىَيِسُُوَّ ض ٌَٓ ُُٓساًاْ  ًٌَُ بُث ٓ
ًَلًـ  ًَىيػتُ ُٓو ض ًَٓاُُّ ُٓيُ غطَيتُ زَُطُوَ، و، كاتِ خّ٘ هُ غُض ُٓو ٓػوىبُ يازاؾت و، ةػُكطزْ، ث

ضهًُاْ، و، هُ ظنىوُُّ ًىُاةُؾُكطزُِ ُٓضزوو ًُؾطوعِ ض ابىوضزوو بُتايبُتِ زضا غُضٗكايُتِ ثُ
ًَىاظّ ٓػوىبٌ ًىُاةُؾُ بريّ ُُٓساًاْ ثُضت زَكا، هًصُُكاْ بُ  ًَِسضا كُوا ُٓو ؾ قِسوةٌ غُضَتاُِ غُؽن

ض ططاْ زَطُُُ ض اث٘ضتِ ٓاوبُف، ُُٓساًاْ طوُيًاْ هُ غُض ُٓوَ ُٓيُ ض ًَٓاْ بُُُظَضّ ًٓعتًبا
ًٌَُ ًُٓط ٗ بُياُِ ًىُاةُؾُ زَكُيّ زوو ض ٗشٍ زيلُ جُشُُ، كُّ زَيًُِوَ جاضَيلِ زيلُ  وَضُُطريايُ و، ٓ
ًَُِوَ غُض ُٓو بُضُاًُيُّ كُوا ًاززَ، ًاززَ،  تُضكًعّ ُٓوًَاْ ُٓيُ؟ ب٘يُ تلا زَكَُ هُو ًُؾطوعُوَ ب

َّ، ُٓطُض ُا  ًَتُوَ، هًصُُّ ًُعِِ غًاغُّ كات و زَُطساُِ هُ غُض بلط ُٓو ططرتاًُُاْ ب٘ زووباضَ زَب
 غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
َِ كُغًاْ زاًُؿتىوْ خ٘ياْ ُ٘ كُؽ، غُكطزُُوَ هُ هًصٓاخط بطاّ ًّ غًا ًَػتا هًصُُّ ثُضوَضزَ غ كاُُ، ٓ

ًًَُ غٚحًاتًاْ ًُُ هُ جًاتِ هًصُُّ ثُ ضوَضزَ غًاغُّ كُُُوَ، زَ كُغّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ُٓو غ
ًَطكاُُْ هُ ًُغنىعِ ياُعَ كُؽ، ُٓواْ حُةًاْ ُٓيُ ُٓوَ بلُُُوَ؟ هُبُض  هًصُُّ ةاُىُِ زوو كُؽ ه
ُٓوَ ًٓؿُكًُاْ وا ٓاتىوَ ًىُاةُؾُ بلُْ زوايٌ غًاغُّ زَكُُُوَ، ض ٌَٓ ًُٓىوتاْ ًىٙحُظَ زَكُْ، 

 رُضًىو كان حًُُ غعًس،
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَػتا  ٌَ ُُبىو، ًًِـ تًُٓسّ ةػُكُّ كان طىضاْ ٓاظاز زَكَُ، ٓ ًًِـ ُىةتُّ ًُعاًًٍ ططت ٓاطات ه
جُُابت بًدُ زَُطساُُوَ، زوو ض ٌَٓ ُٓيُ، ةىتاغاُُ و ثُعناُطُ ُٓٓوًُكاْ ياْ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكاُِ 

ًٍَ كُضتِ تايبُت ياْ تايبُت، ُٓوَيُ يُن: ت٘  ًاززَكُ غُ زَُطساُُوَ، ب٘ ُٓوَّ بُض اغتِ ًًِـ زََه
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َِ كُ زَيتُوَ غُض زَُطساْ، ًىضَبُعِ يُكَُ تىوؾِ ُٓو  زَنًُِوَ خاَهِ غوط ًىضَبُعِ يُكَُ كات
ًٍَ وايُ ُٓو غػتًُُ باؾرتَ كُ ًاززَ بُ ًاززَ كُ يازاؾتًؿٌاْ زاوَ،  ٌَ، ًّ ث ًىُاةُؾُ و طوتىط٘يُ زَب

ًَتُوَ، هُ رًعوُْ ةػُكُّ ك ًَطاتطَ هُ بريًاْ ُان ان طىضاُُ يازاؾتًؿٌاْ زاوَ ُٓو غػتًُُ باؾرت و خ
ًَتُوَ زواٍ حُرتُيُن و زَ ض ٗشّ تط، غىثاؽ،   ظاكريَّ ًُٓىو ُُٓساًاْ هُ بري زَن

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
، ةريآُّ زووََ ُٓيُ، زوايٌ ب٘ زَُطساْ هُ ظٗضبُّ ظٗضّ ثُضهًُاُاتِ عاهًُِ ةريآُّ يُكَُ ُٓيُ

ٌَ هُ هًصُُّ ًىختُؽ ًُٓىوياْ زابًِؿّ ًُٓىو ُٓو ًىٙحُظاتاُُّ ثُضهًُاُتاضَكاْ  زَيتُوَ، نىُلُ زَب
َِ َِ كُؽ ُاتىاُ هُ جًاتِ ًُٓىو هًصُُكاْ  ك٘كُُُوَ، زيطاغُ بلُْ، غًاغُكِ تاظَّ ب٘ بلُُُوَ، غ

َِ غًاغُّ بلاتُوَ هُ جًاتِ ًُٓىو ٙيُُُكاْ، رُضًىو كان  غًاغُّ بلاتُوَ بُض اغتِ، زوو كُؽ ُاتىاُ
 كاضزٗ،

 بُض َيع كاضزٗذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُ ياغاكُ، ياغاٍ ض َيلدػتِِ ُٓٓوٌ  ًَّ ث ًَّ بَو ًَم كُ زََه ةػُكطزْ هُ غُض غًاغُكطزُُوَ ًُُ، كات
َّ، زوايٌ ٌَ، ًُُٓ تُغبًت زَكط ًَؿُ ًُُ، بُآلَ  تايبُت ب هًصُُّ ياغايٌ و ثُضوَضزَ غًاغُّ زَكُُُوَ ك

ٌَ غطَيُِ زَُطساُُوَ  ُٓوَ تُغبًت كطاوَ، يُعِِ ةػُ هُ غُض ُٓوَيُ، زوو ض ٌَٓ ُٓيُ، َُٓ ض ًَٓاُُ زَب
 كُ تُغبًت كطا كاَ ةبىَي كطا ، غًاغُكطزْ َُٓهسَططيّ ب٘ ُٓو كاتُّ كُ زَيًُِوَ زازًَُؿشن، غىثاؽ،

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: عبُض َي
َّ يُن ًاززَ كُواتُ  َّ، خ٘ ُاكط َّ زَُطِ هُ غُض بسض ًَطَ غًاغُ بلط ٌَ ه كُواتُ ًُٓىو زوو ض ًَُٓن ُٓب
ًَلٌ زَُطساْ هُ ةريآُّ يُكَُ زَكُيّ، غػتًٌُ زَُطساْ هُ  ًٌَُ زوو غػتًُِ زَُطساْ زَكُيّ، غػتًُ ٓ

ٌَ، ت٘ ُٓطُض ةريآُّ زووََ زَكُيّ، ز ًًََُ زَكُيّ، ٓاخط زوو زَُطساْ نْ٘ زَب وايٌ هُ ةريآُّ غ
 ًٌَُ ٌَ ًاززَكاٌُ تطيـ زَُطِ هُ غُض بسَّ هُ ًُٓاْ كات، ٓ ًاززَيُن زَُطِ هُ غُض بسَّ، زَب
ًَػتا بًدُُُ زَُطُوَ ًُٓىو با غًاغُّ بلُْ، بُغُةُتِ  ًىؾلًوُيُكٌاْ ًُُ بُض اغتِ حُظ زَكُْ ٓ

ْ ًىارق ُابّ هُ غُضّ، بُآلَ هُ ًُٓىو ثُضهًُاُُكاْ وايُ ةريآُّ يُكَُ ُٓيُ، ةريآُّ غًاغُّ زَكُ
َّ بُض اغتِ، رُضًىو كان غُضوَض، ًًََُ غًاغُزَكطَيتُوَ زَُطِ هُ غُض زَزض  زووََ ُٓيُ، ةريآُّ غ

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَى ًَطَ ؾ ًَم ه ًٌَُ كات ًٌَ ثُيط َوّ ٓ ًَىيػتُ بُث اظّ ًىُاةُؾُكطزْ و بُض َيىَنىوُِ جُهػُكاْ بُض اغتِ ث
ًَّ هُ ثُضهًُاُُكاُِ زوًُا ؾتِ وا  ًٌَُ بُو ج٘ضَ ًُُ، ُٓطُض بَو ٓ ّٙ ٌَ ًٌَ ثُيط َوّ ُاوخ٘ ب ٌَ، بُث ُاوخ٘ ب

ًَم ؾتِ تطيـ ُٓي ًَىيػتُ ناو هُ واْ بلُيّ، هُ كًَُ٘ه ًًَُِِ ُٓيُ، ظٗض ؾتِ تطيـ ُٓيُ ث ًَىيػتُ بًٔ ُ ث
 ًَّ ًَّ هُ ثُضهًُاُِ رْٚ ؾىَيّ وايُ، زََه ًَّ ثُيط َو ض َيٌ ُازا، زََه ًَطَ، هُ ُُٓسَيم ؾت زاوا زَكُيّ زََه ٓ
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ًَطَ هًُُ ض َيسَزا؟ ب٘يُ بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ، ًُُٓ زوو  ًَطَْ، ثُيط َو ض َيٌ ُازا، خ هًصُُّ تايبُطنُُس ه
ًُ َِ خُوَي كطاوْ هُٙيُْ ُُٓساًاُِ هًصُُكاُُوَ و، زوو ضاث٘ضت ُٓيُ ُٓو ضاث٘ضتاُُ ُٓضزوو هًصُُ بَُه

ًَبًِِ ُٓضزوو هًصُُ هُغُض ثطٗشَكُ ُٓيُ و، ُٓطُض  غُضجَُ ُُٓساًاْ ًٌٓعاياْ هُغُض كطزووَ، ت
ٌَ كُؽ ًَت هُٙيُْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُُوَ زَكطَيت هُبُض ناو بطريَيت، ُٓطُض هُ غ ًَلِ تط ُٓب  غُضجن

ًَت. ًَسا ب ًَؿُيُكِ ت ًٍَ واًُُ ك  ظياتط بىو غطَيتُ زَُطساُُوَ، ُٓطُض ُا بابُتُكاْ ًُٓىوّ غًاغُ كطاوَ، ث
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَىَ ط٘ض يتاْ؟. ًٌَُ ط٘ض عناْ ياْ ٓ َِ ط٘ض ّ؟ ٓ ًَؿرت واًاْ ُُزَكطز ك ًٌَُ ث ٓ 
 

 ٌط:بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ ع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًُُاْ ط٘ض يىَ. ٓ 
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

َِ ًاززَ بُ  َِ زََه ًَػتا زَرنُيُِ زَُطُوَ، باؾُ طًاْ زَرنُيُِ زَُطُوَ، ك ًَىَ خ٘تاْ ط٘ض يىتاُُ، باؾُ ٓ ٓ
ًَطَ غًاغُ بلطَيتُوَو زَُطِ هُغُض بسضَيت؟ تلايُ  ًَطَ  37زَغت بُضظ بلاتُوَ، ًاززَ ه ًَت ه كُؽ زََه

ًَت بُؽ خىَيِسُُوَكُّ ب٘ بلطَيت،  ٌَ زََه ًاززَ بُ ًاززَ غًاغُ بلطَيتُوَ زَُطِ هُغُض بسضَيت، ك
ًًًَُشن غًاغُكُّ ب٘ بلطَيت زَُطِ هُغُض بسضَيت؟ تلايُ زَغت بُضظ  ًىُاةُؾُّ بلطَيت هُ جُهػُّ غ

ًَػتا هًصُُّ ٓاوبُف نْ٘ ُٓوَ ًاززَ بُ ًاززَ غًاغُكُّ غىَيُِِوَ بًدُيُِ زَُطساُُوَ؟  بلاتُوَ، ٓ
 خاْ.عع١ُٝ رُضًىو 

 حػّ:  جنٍ اهسيّ عع١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَوَ زاوا زَكَُ كُ يُن بُضُاًُّ  ًَت، بُ٘ٓوَّ كُ ًاززَ ًاززَ غطَيتُ زَُطساُُوَ، ب٘  ثابٝتًّ ه ُٓب
َِ هُغُض ُٓض ثطٗشَيُن هُ ثُضهًُاُسا، كُ  ًُٓىو ثطٗشَكاْ ياْ ُٓوَّ كُ تُُٔا ب٘ تايبُطنُُسّ ُُزضَيت

ًَػتا  ًَت؟ ٓ ًىُاةُؾُ زَكطَيت غطَيتُ زَُطساُُوَ، ٓايا ًاززَ ًاززَ غطَيتُ زَُطساُُوَ ياْ ب٘ زوايِ ب
ًَىَيُكِ تطَ؟.  ًَىَيُكُ ب٘ ياغايُكِ تط بُؾ ٌَ ٓاتىوَ ب٘ ياغايُن بُؾ  ًُُٓ واّ ه

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع 

خىؾلِ ًّ ُٓوَ ب٘ ًُٓىو ياغاكاْ وَ زَكُيّ تاظَ تُواو، بىو بُ غًػتَُ ُٓوَ، ًُُٓ واّ صَن زَكُيّ 
ًَطَ زَُطِ هُغُض  ًُٓىو ياغاكاْ هًُُوزوا، ًُٓىو ثطٗشَ ياغاكاْ ًاززَ بُ ًاززَ غًاغُ زَكطَيتُوَ ه

 زَزضَيت، رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 ُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:ب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَم بسَيّ ب٘ هُ يُن  ًًَُؾناْ َُٓهبصاضز، بُ٘ٓوَّ زَضرُت ًٌَُ َُٓ ةريآُّ يُكَُ و زووََ و غ ًَم كُ ٓ كات
ًٌَُ ُٓو غًػتًًُُاْ َُٓهبصاضز، تاظَ ض َيعًاْ ُٓيُ ب٘ زَُطِ  ُعيم بىوُُوَّ ض ايُ جًاواظَكاْ، ب٘يُ ٓ

ًَم ُعيم ُُٓساًاْ، ب ًَىَيُ حُغٍ بلطَيت زَُطُ جًاواظَكاْ، بريوب٘نىوُُ جًاواظَكاْ ه ََٙ ٓابَُ ؾ ُ
ًَطَزا َُٓ خَُهلُّ  ًَت هُُاو ك٘بىوُُوَّ هًصُُكاُسا َُٓ كاضَ بلطَيت، نىُلُ ُٓض ه ًَتُوَ، زَضرُت ُاب ُاب

ًَت تُحًُىصن ُٓو ًُغٔىهًُتُ بلات، ًَت زَب ًَطَ زازًَُؿ ََٙ ًّ يُن ًٓقرت ه احٍ ُٓيُ، ًٓقرتاحُكُّ بُ
ًَطَ غَُهُت  ًَت َُٓهطريَيت ب٘ زوايِ، نىُلُ ه ََٙ غًاغُكُ زَب ًّ ُٓوَيُ زَُط بسضَيت هُغُض بابُتُكُ، بُ
 ،ًًََُ ًَتُوَ بُ غ ًَت بب ًَسا زَكطَيت، يُعِِ ُاكطَيت زَُط بسضَيت ب٘ بابُتُكُ ُٓض زَب زَكطَيت، َُٓهُّ ت

 كُ هُ زواّ غًاغُوَ زَُط بسضَيت.
 ض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُ

ًًَُِوَ ب٘  ًَطَ زَُط بسَْ و غًاغُّ بلُُُوَ، ياْ جاضَيلِ تط ُاي ًَت غ٘ظاْ خاْ، ياْ ه ًَت ؾتِ وا، ُاب ُاب
 زَُطساْ، رُضًىو ًاً٘غتا كاوَ.

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًٍَ وايُ ًىؾلًوُكُ هُوَّ ًُُ  ًًََُ زَُطِ ث ًَطَ زَُط زَزَيّ ياْ ب٘ زوايِ هُ خىَيِسُُوَّ غ ًٌَُ ه كُ ٓ
ب٘ زَزَيّ، ًىؾلًوُكُ ُٓوَيُ بُض اغتِ ُُٓسَيم كًُىكىض ّ ُٓيُ هُ خ٘ حاظض كطزُِ هًصُُ ٓاوبُؾُكاْ، 

ًَلِ ٓاوبُف ُٓوَ بلُْ، يُعِِ ب ا هًصُُ ٓاوبُؾُكاْ حُةُ ظياتط زيطاغُّ بلُْ، ظياتط بُيُكُوَ ضاث٘ضت
ٍَ حاظضكطزُِ ثطٗشَ ياغازا، با ظياتط ًُجاي بسَيّ بُ ُٓوَكاْ، ُُٓساًِ هًصُُكاْ  ثُهُ ُُكُيّ هُ ُُٓس
ظياتط ًىؾاضَكُ بلُْ هُ غًاغُ كطزْ و بُؾساضّ كطزْ و ًىُاةُؾُ كطزْ، ًّ واّ زَبًٍِ ُُٓسَيم هُ 

ةُؾُ زَكُْ، ُُٓساًِ ًُٓاْ ُُٓساًاْ كَُ هُ هًصُُ ًىؾاضَكُ زَكُْ، زَيُِ ُاو َٓ٘هِ ثُضهًُاْ ًىُا
 ٌَ هًصُُؾّ، بُض اغتِ حُةُ ظياتط غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ ًىضاةُبُّ ظياتط غاتُ غُض هًصُُكاْ، زاواياْ ه
ًَطَ كًُرت خ٘ ًاُسّ بىوُِ  بلات كُ ظياتط خ٘ياْ ًاُسّ بلُْ، بُ٘ٓوَّ ضاث٘ضتِ ٓاوبُف ٓاًازَ بلُْ ه

 بىَيت و، ظٗض غىثاؽ.
 ايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ ب

ًَىيػت  ٌَ با هًصُُكاْ كاضَكاُِ خ٘ياْ بلُْ، ض ث ًَبىضزْ زَكَُ ًُٓىوًاْ طُوضَو تًُاًشن، ٓ ًّ زاواّ ه
ًَشن، ُّٓ هًصُُ ب٘ زاُسضاوَ؟ ثُضهًُاُتاض ب٘ ثُضهًُاُتاضَ؟ ًٓـ وكاضَكاُِ خ٘ياْ  ًًَاْ بَو ًٌَُ ث زَكات ٓ

 بلُْ، رُضًىو ُاغم خاْ.
 ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا طُض ايُِوَ غُض ثُيط َو، نىُلُ هُ ُٓقَوسا وَكى كان ط٘ضاْ وتِ ًُُٓ ثُيط َوَ، هُبُضُٓوَ  ٓ ًٌَُ وو ٓ
ًٌَُ جاضاْ زَوتطا ٓايا ضاث٘ضتِ ٓاوبُف  ًَتاةُت ُُبشن بُ٘ٓوَّ زَُطِ زضا هُغُضّ، تُُٔا ُٓوَُسَ ُٓيُ ٓ ب
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ٌَ كُؽ ظياتط ةػُّ هُغُض بلُيُِ  ُٓقَى و ياْ ثطٗشَكُ؟ زَخطايُ زَُطساْ، زواتط ُٓض ًاززَيُن غ
ًَتُوَ ب٘ ٓاخري كُ  ًَِ كطزبا زَخطايُ زَُطساْ، غًاغُّ ظًاُُواُِ ياْ غًاغُيُكِ ةاُىُِ ُٓوَ زًَ

ًَؿىوزا ظٗض  بُ ٓاؾلطا هًصُُكُ زَيلات، ُٓطًِا زَُطساْ هُغُض ض ا جًاواظَكاْ، ًُُٓ هُ ثطٗشَكُّ ث
زَضكُوت، زواّ ُٓوَّ كُ هًصُُف نىوَوَ ُاو هًصُُكُّ خّ٘ ُُيتىاُِ كُ٘رت َٗهِ ًُٓىو ض َِٓ ثُضهًُاْ 

ًَت تا ك٘تايِ ثُضهًُاْ.  بلا، هُبُضُٓوَ ًُُٓ ُٓقَوُ و با ُٓض هُغُض ًُُٓ ب
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ًاً٘غتا عٌط.
 
 بٗا٤ايدٜٔ:ٌط عبساهععيع بُض َيع ع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ  ٌَ ُاخ٘ؾُ ه ُٓوَهُْ زَُطسضا هُغُض ُٓوَ تاظَ ُٓوَ ُاكطَيت بطُض َيًُِوَ ُٓوَ يُن، زووََ ًّ ًَُُٓ ث
ٌَ غاَي  ٌَ غاَي ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ بُ َُٓهُ ياغاكاُِ تُؾطيع كطزووَ، غ ًٌَُ ًٓقطاضّ ُٓوَ بلُيّ، كُ غ ٓ

ًَت بُ ثُيط  ًَجطُ هُ زَوضَكاُِ ض ابطزوو، ياْ زَب َوّ ُاوخّ٘ ثُضهًُاْ ُٓض باغِ َُٓ زَوضَيُ زَكَُ ب
ًًََُ بُض اغتِ هُو ٓاهًُتُّ كُ  ٌَ غاَهُ َُٓهُ بىويّ ُٓوَ زوو، غ ًٌَُ ُٓو غ ٓ ٌَ ًَطَ ًٓقطاض بلُيّ، بَُه ه

ًٌَُ وَكى رطاكػًْ٘ و ظٗضبُّ رطاكػًُُ٘كاًُـ ٓاطاياْ هُو  ًٓدتًاض كطا هُ غُضٗكايُتِ ًٓدتًاض كطا، ٓ
ًَم ُٓوَّ ًّ  ًَؿلُف كطز بىو، ُُ ضاوَيصيـ كطاوَ بُ ًٓض رطاكػًُ٘ بط ياضَ ُُبىوَ، ُُكُؽ يازاؾتِ ث
َِ ُٓوَّ  ًَم بىو هُ غُضٗكايُتًُوَ تُُوًع كطا بُب ًَت، ًٓقرتاح ًَىَيُ ب بعامن، با ٓاهًُتُكُ بط٘ض يّ بُوؾ

ًَػتا زَُطًؿِ ب٘ زضاوَ ًُُٓ  غطَيتُ زَُطساْ و ًٓض، ُٓو ٓاهًُتُّ ٌَ زَكُْ، هُبُضُٓوَ ٓ جُُابتاْ باغِ ه
ٍَ بططْ هُ يُكرت باؾرتَ، با ةػُكامن تُواو بلَُ بُض َيعاْ، عُضظَ  ًىارًقُ هُطَُي ثُيط َوّ ُاوخ٘ف، طى

ًَشن ب ُ ُٓوَيُ كُ ُٓو تطغُّ كُ بُض َيعاْ هُ هًصُُ ُٓياُُ و ُُٓسَيم هُو بطاو خىؾلاُُ ض ًَٓاْ بَو
ًَطَ طوتىط٘ زَكُْ، ُُٓساًاُِ ًُٓاْ  ًَؿرت ضاث٘ضتِ ٓاوبُف حاظض زَكُْ، ه ب٘نىوُُكُّ تط زاوَ، ُٓواْ ث
ًَطَف ُُٓساًاُِ هًصُُ ُْٓ، زَكطَيت هُ ًىزاخُهُكاًُاُسا تُٓلًس بلُُُوَ هُغُض  هًصُُ كُ هُوَيّ ه

ًٌَُ ًُٓىوًاْ ٓاظازيّ و ةػُّ  خً٘اْ زَكُيّ، هُبُضُٓوَ ض ًَُٓكُّ هًصُُكُ، ض ًىؾلًوُن ُٓيُ ٓ
ًَت  بُض اغتِ ُٓو ٓاهًُتُ ًىارقُ هُطَُي ثُيط َوّ ُاوخ٘وَ ًُُٓف غُهًٍ تطَ، ُٓطُض وا ُُكُيّ زَب
ًٌَُ بُ َُٓهُ ياغاكاظناْ  ٌَ غاَي ٓ ًُٓىوًاْ بُ غُضٗكايُتِ و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُُوَ ًٓقطاض بلُيّ كُ غ

ًَجُض اُس.  ت
 / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى

ٌَ ًُُ، ضاث٘ضتِ ٓاوبُؾًاْ ًُُ، ُٓضزوو هًصُُ ضاث٘ضتِ  ًَػتا ًىؾلًوُ ُٓوَيُ ضاث٘ضتِ ٓاوبُف ًُُ، ٓ ٓ
 ٓاوبُؾًاْ ًُُ بُض اغتِ، رُضًىو زكت٘ضَ ضٗشاْ.

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَم ُٓو ثطٗشَ ياغايُ زاخًوِ بُضُاًُ يُن كطا و كاضكطاو، ضاث٘ضتُكاْ ٓاًازَ كطاْ، واتُ هًصُُكاْ و كات
ثُضهًُاُتاضاُِ بُض َيع ٓاًازَْ ب٘ طوتىط٘ كطزْ هُغُض ُٓو ثطٗشَ ياغايُ و ًُٓىو ٓاًازَ باؾِ كطايُ، 
ًَؿُيُ، بُض اّ ًّ زَتىاُشن بُ زوو ض َيطا  ًَػتا ثاف ُٓو زَُطساُُ ب٘ ناضَغُضكطزُِ ُٓو ك ٓ ََٙ بُ

ًَؿًِاضاُُّ كطا ب٘ ظنىوُُ هُغُض ُاوّ ياغاكُ ًُزاضؽ خاقُ  ناضَغُضّ بلُيّ، يُكَُ ُٓوَتُ ياْ ُٓو ث
ًَتُوَ  ًَؿًِاضَكاْ تُُٔا زواتط غًاغُ بلطَيت هُٙيُْ ُٓضزوو هًصُُ ب ياْ ُٓٓوِ بسضَيتُ زَُطساْ، ث

ًَلِ  ًَىيػتُ ُٓضزوو هًصُُ ضاث٘ضت ََٙ ةاُىُُكُ زَُطساُِ هُغُض بلطَيت، ياْ ُٓوَتا ث ٓاوبُف بلُْ، بُ
ًَؿًِاض  ًَؿًِاض ث ٌَ، ث ًَؿًِاضّ ُُٓساًاْ زَب ٍَ و زووباضَ ث زواتط زيػاْ ُٓو ضاث٘ضتُ ٓاوبُؾُ ًىُاةُؾُ زَكط
ًَت، ظٗض  ًَت، هُو زوو ناضَغُضَ ظياتط باوَض  ُاكَُ ؾتِ تط ُٓب غطَيتُ زَُطساْ، ثطٗغُكُ ظٗض زَخايُُ

 غىثاؽ.
 غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/

ًَطَ بلطَيت  ًَت ه ًٌَُ ياْ ُٓوَتا ًاززَ بُ ًاززَ زَرنىَيًُِِوَو زَُطِ هُغُضّ زَزَيّ، غًاغُكُ زَب ٓ
ًَلِ تط بلُيُِوَ جاضَيلِ  ًَلِ تط بلُيُِوَ هُغُض غًاغُكُ، زَُط زاُ بُض اغتِ، نىُلُ ُاكطَيت زاًُؿتِ

ٌَ جاض بُض اغتِ، رُضًىو ك  ان غُضوَض.تط، ُٓوَ ُٓض زَكاتُ غ
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ غاَهُ هُ ثُضهًُاُشن، هُ زوو غاَهِ يُكَُ  ًٌَُ غ ًَؿُكًُاْ هُ خً٘اْ طُوضَ كطزووَ، ٓ ًّ ُٓغت زَكَُ ك
ًَ ًَلٌاْ وَضبطريَيت َُٓ بط ياضَ زضاوَ، ٓ َِ ُٓوَّ ض اّ ًٓض كُغ ًَلُ بُب ػتا بابُتُكاْ بُو ج٘ضَ ٓاتىوَ غاَه

ًَؿُيُكٌاْ ًُُ، ًُُٓ ثطٗشَ ياغاكُيُ، ًُُٓ هًصُُّ ياغايِ غًاغُّ كطزووَ ضاث٘ضتِ خ٘يِ و هًصُُّ  ك
ًَم  ًَلِ تاظَف ُٓيُ هُ ُٓجناًِ طوتىطّ٘ بُض َيعاْ خاَه خّ٘، ًُُٓ هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓطُض ٓاتى تُضح

ًَم ُٓيُ ثُغُُس ًٍَ وا  ُٓيُ ضَتِ بلُيُِوَ، ضَتِ زَكُيُِوَ، خاَه بلطَيت، ظياز بلطَيت، ظيازّ زَكُيّ، ث
 ٌَ ًَػتا غ ًٌَُ هُغُض ُٓو بابُتُ كطزووًاُُ، ُٓطُض بُو ج٘ضَ بط ٗيؿتبايّ تا ٓ بىو ُٓو ًىُاةُؾُّ ٓ

ًَطَزا.  ًاززًَاْ ثُغُُس كطز بىو، ُُوَن هُ يُن ًاززَ زَضباظ ُُبشن، ًُٓىوّ غًاغُكاًُـ كطاوَ ه
 ًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساع

ٌَ بلُْ غىَيُِِوَ  ًَػتا تُواو رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ و هًصُُّ ياغايِ، ُٓض هُ عِىاُُكُوَ زَغت ث ٓ
ًَطَ ُٓغت بُ ًُغُهُكاْ زَكُيّ، رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓقَوًُكُ ًِٓجا ض َِٓ  زَخطَيتُ زَُطساُُوَ ه

ًَىَ، ًِٓجا ض َِٓ هًصُُّ ياغايِ، ًِٓجا ض   َِٓ جُُابِ وَظيط وَضزَططيّ، رُضًىو ًىُاةُؾُف كطا.ٓ
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًِاضَكاْ ُٓوَ بىو كُ وؾُّ ًُعآس ب٘ ُاوّ ياغاكُ ظيازبلطَيت، واتُ بلطَيتُ )ةاُىْ  يُن هُ ث
ًَِا )واؽنعآس ؿن اةوًٍ كىضزغتاْ( واتُ يُن  ـُكُ زواتط كاًُياْ زَُطِاال١ًٖٝ ٚ ارتاص١(اؽنساضؽ(ُٓوجا ) ٓ

ًَؿًِاضَكاْ ظياز كطزُِ وؾُّ )ًعآس( ب٘ ُاوّ ياغاكُ.  هُ ث
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ )ًُعآس( ظياز بلطَيت؟ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ،  ًَػتا ك كُؽ هُطَُي زاًُُ،  4ٓ
 ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو ب٘ بططُّ زووََ.كُواتُ بُ 

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضَيلِ تط ُٓبىو بلطَيتُ )  (.َدازع غري اذته١َٝٛث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايُ بلطَيتُ ) ٌَ هُطَُي زاًُُ؟ َدازع غري اذته١َٝٛك كُؽ هُطَُي زاًُُ، بُ ظٗضيُِّ  5(؟ ك
ٌَ بط ُُٗ ًاززَّ يُكَُ، نىُلُ ًىُاةُؾُّ هُغُض  زَُط ُٓوَف ثُغُُس كطا، رُضًىو بعاُشن نِ ًاوَ، ٓ

 كطاوَ ًاززَّ يُكَُ، بُ٘ٓوَّ زَُطِ هُغُض بسَيّ، رُضًىو كان غُضوَض.
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗ

ٌَ ٓات، نىُلُ  ًَٔات ُٓوَّ كُ زَُطِ هُغُض زضا، ةُيِا َُٓ وؾُيُ واّ ه ًَتُوَ بعاُشن نِ ه بُؽ بًدىَيِ
ًَتُوَ. َٚويُن ُٓيُ، بُؽ ُٓوَُسَ كُ بط ياضّ هُغُض زضا بًدىَيِ  ُٓغت زَكُيّ ثُضف و ب

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ٌَ ٓاتُوَ، رُضًىو.بًدىَيُِِوَ بعاُ  شن ٓاخري ؾت نِ ه
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ايعسام.-َػسٚع قإْٛ املدازع ٚ املعاٖد ايػري سه١َٝٛ يف اقًِٝ نٛزدضتإ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 بط ُُٗ غُض ًاززَّ يُن.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 ع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َي
ََٙ هُ ُٓجناًِ ُٓو  ًَىاظَيم ُُكطزووَ، بُ هُ ًاززَّ يُكَُ زا ًٓض كاَ هُو بُض َيعاُُ باغِ هُو ًاززَيُ بُ ؾ

ًَِ وَكى ُٓوَّ كُ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاتىوَ، هُ ؾُؾَُ  ًٌَُ هُ ؾُؾَُ زا بُث دا زَُطساُُ ٓ
ًَتُ  )املدازع ارتاص١( َِ اذته١َٝٛ )املدازع غريزَب ( ًِٓجا با ًّ )ايػري اذته١َٝٛ(، تُعطيوُكُّ بَُه
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عٝباز٠ َٔ زٜاض االطؿاٍ ٚ املدازع ٚاملعاٖد ارتاص١ غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف ايرتب١ٝ ٚ تُواوّ بلَُ بّ٘، )
 .ايتعًِٝ ٚ ايتدزٜب املٗين قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ تتٛىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تسخٝصٗا ٚ االغساف عًٝٗا(

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غًىَيى خاْ.
 عجُإ:بُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( َِ ًَت ّٙ بسَيّ ظيازَ، )املدازع اذته١َٝٛهُو ًاززَيُ ًازاَ وايُ زَب املدازع ( تُعطيوِ ٓاتىوَ زَب
 ( ثُيىَُسّ بُو ياغايُوَ ًُُ، غىثاؽ.اذته١َٝٛ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ضَ ضٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلٌاْ ُٓبىو هُغُض ُٓو ًاززَيُ، ُٓويـ ُٓوَيُ يُن هُواُُ  ًٌَُ هُ هًصُُّ ياغايِ نُُس ض او ب٘نىوُ ٓ

ًَِاغُّ زَغتُواشَّ )اهقاُىْ( ث ًَِا ث ًَىيػت ُاكات ةاُىْ تعطيف بلطَيت، خّ٘ ُاوّ ةاُىُُكُ تاظَ زَُطِ ٓ
ًَِاغُّ ) غري اذته١َٝٛ(،)اؽنساضؽ واؽنعآس  ًَىيػت ُاكات، نىُلُ هُ ُٓقَوِ املدازع اذته١َُٝٛٓضوَٓا ث ( ث

ًَِاغُّ )اؽنساضؽ )املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛةاُىُُكُ ب٘  ًَىيػت ُاكات، )اذته١َٝٛ( ث اهتعوًٍ ( ث
ًٌَُ باؽ هُ )ًساضؽ غري  ًَطَ ًُُ ٓ ( زَكُيّ، )ًساضؽ اختكاقٌ( ُٓو اذته١َٝٛاخلام( ؾىَيِِ ٓ

بط طُيُف ٙبسضَيت، )ًعآس ًطاكع اختكاقٌ( ُٓواُُ ًُٓىوّ ٙبسضَيت و، هُياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ 
ًَتِ ُٓو َٙت ثُعناُطاُُ زضوغت بلات و  ُٓضنِ ًُٓىاضكطزُُوَ جُخت هُو ثُعناُطاُُ كطايُ، كُ زَغُ

ًٌَُ هُطَُي ًٓوػا كطزُِ بططُّ )ز  َِ، ب٘يُ ٓ ًَِاغُكاْ ط -ح  -ظ -ه  -زايبٌُظضَيِ (ـًُِ، تُُٔا نىاض بط طُ هُ ث
ًَـتُوَ. ًَِ  ضن

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 ًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضه
ٌَ زَيت: ًَىَيُّ ه ًَىاُِ خً٘اُسا، َُٓ ًاززَيُ بُو ؾ  هُ ُٓجناًِ ض اٍ هًصُُّ ياغايِ و طوتىط٘كطزظناْ هُُ

 ايؿصٌ االٍٚ
 ايتط١ُٝ ٚايتعسٜـ

 (: ٜكصد باملصطًشات االت١ٝ سٝجُا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٝٓ اشا٥ٗا:1املاد٠ )
 ايعسام.-االقًِٝ: اقًِٝ نٛزدضتإ -1 
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 ايٛشاز٠: ٚشاز٠ ايرتب١ٝ يف سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ. -2
 ايٛشٜس: ٚشٜس ايرتب١ٝ. -3
املدازع غري اذته١َٝٛ: عٝباز٠ عٔ زٜاض االطؿاٍ ٚاملدازع ٚاملعاٖد ارتاص١ غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف  -4

 صٗا ٚاالغساف عًٝٗا.ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتدزٜب املٗين قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ايعاىل ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تسخٝ
 زاوا هُ جُُابت زَكَُ زَةُ كىضزيُكُف غىَيِسضَيتُوَ، بُ٘ٓوَّ زَُطِ هُغُض بسضَيت.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان زَهؿاز.
 
 
 

 بُض َيع زَهؿاز حػشن ةازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِاغُكُ ةىتاغاُُ  ًازاَ هُ غُضَتاوَ ثطٗشَ ياغاكُ كطا ًٍَ وايُ هُ ث بُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكُ، ث
ُاحلىًًُكاْ جًا بلطَيتُوَ هُ ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ، يُعِِ بط طُيُكِ تطّ ب٘ ظياز بلطَيت، نىُلُ 
َّ بُ جًاواظّ ُاوّ  ًَِ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ بطيتًُ هُ ثُعناُطُكاًُـ، نىُلُ هُو جًاواظَ ُاكطَيت بَو

 ، ظٗض غىثاؽ.ٓاتىوَ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 كان غُضوَض رُضًىو.
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ََٙ زوو ًىٙحُظَ ُٓيُ، بُ٘ٓوَّ تىوؾِ ًٓؿلاي ُُبشن ب٘ ثاف  ُٓوَّ غ٘ظاْ خاْ خىَيِسيُوَ ظٗض باف بىو، بُ
ًَلًاْ وَك ى ُٓوَّ كُ كان زَهؿاز وتِ ياْ وؾُّ ثُعناُطاكُ هُطَُي ُٓوَ ظياز بلُيّ، ةىتاغاُُ و ثُعناُطا تط، يُك

ًَشن  ًَت ياغاّ ب٘ زازَُ ًَطَزا، نىُلُ كُ ثُعناُطاًاْ زَب ًَت ه ًَِاغُيُكِ ُٓب غري حلىًًُكاْ ياْ ثُعناُطُكاًُـ ث
ًَم، خاَهِ زووًًَاْ بُض اغ تِ ًّ هُطَُي ُٓوَ زاًٌُُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ ُاكطَيت ُُظاُشن كىَيًُ ًُُٓ خاَه

ًَم ؾىَيِسا ُاوّ  ًَطَ هُ ياغاكُزا ٓاتىوَ، هُ كًَُ٘ه ٙبسضَيت، ةىتاغاُُّ حلىًِ هُض ووّ ياغايًُوَ نًُ؟ نىُلُ ه
ًَهُواُُوَ، ياْ  ٓاتىوَ هُكاتِ طىاغتُِوَّ خىَيِسكاضَيم هُ ةىتاغاُُيُكِ غُيطّ حلىًِ ب٘ حلىًِ ياْ بُ ث

ًٍَ وايُ ًُُٓؾِ ًاً ًَطَزا ًُُٓ كاض ٓاغاًٌُاْ ب٘ زَكات ب٘ ض ووُلطزُُوَّ ياغاكُ، ث ٘غتايُن ياْ ًىاغُراتُكاُِ ه
ًَت. ًَساب  ت

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ثُعناْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُ جُُابِ وَظيط ض ووُِ بلاتُوَ، باخهُّ غاواياْ بًُُػبُت ةىت اغاُُ تايبُتُكُ، ُاظامن ث
 ةىتاغاُُيُ؟ با ض ووُِ بلاتُوَ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت هُ ضاث٘ضتُكُّ هًص ُُّ ياغايِ باخهُّ غاواياْ ُُٓاتىوَ، هُ هًصُُّ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ، ب٘يُ ُٓوَ زَب
ًَؿلُف بُ ثُضهًُاْ كطاوَ، ضاث٘ضتِ  ًٌَُ ثطٗشَيُكِ تطيؿٌاْ ُٓيُ كُ ث بُ زَُطساْ يُن ٙبلطَيتُوَ، ٓ

 هُغُض ٓاًازَكطاوَ، هُغُض باخهُّ غاواياْ.
 ثُضهًُاْ: بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلُ هُ  بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، هُ ياغاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ باخهُّ غاواياْ  ةىتاغاُُيُ و، بُؾ
ََٙ زايُُطا  ًُُعوًُكُياْ بُض َيىَبُضايُتًؿِ ُٓيُ و ُٓواْ ًٓؿطارِ زَكُْ، يُعِِ ةىتاغاُُيُ، بُ

ًَؿًِاضَكُّ بُض َيع زكت٘ض  َٙيُتًُ، غُباضَت بُ ث ًَلِ تطَ كُ عايسّ وَظاضَتِ كاضو كاضوباضّ كًُ٘ ؾت
ََٙ خ٘ؾِ هُ ياغاٍ وَظاضَتِ  ًَتُوَ، بُ ًَِ ًَطَ ضن ًٌَُ ًىًاُُعُطناْ ًُُ هُوَّ ًُزاضغِ حلىًِ ه غُضوَض ٓ

ًَطَ زابِطَي  ت ياخىز زاُُُطَيت وَن يُن وايُ ض اّ ُُٓساًاُِ بُض َيع.ثُضوَضزَ تُعطيف كطاوَ، هُبُضُٓوَ ه
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَبًًِت ُٓيُ؟  جُُابِ وَظيط ت
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ،  ياْ )كًِسَضطاض(جىظُٓكُ ش ُىُُظًَُّ زٜاض االطؿاٍ(تُبعُْ ) َِ، يُعِِ ةىتاغاُُ ُٓعػاً ثُضوَضزَي
ًَت، ُٓظ ًًُِىمن. َِ زاب َّ ٙظًُ زظِ ةاُىُ  ض اغتُ ُاًُيُكِ تايبُت ش بُض ُُٓس

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 زوا غًاغُكُّ غىَيُِِوَ بًدُيُِ زَُطُوَ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (: ٜكصد باملصطًشات االت١ٝ سٝجُا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٝٓ اشا٥ٗا:1ملاد٠ )ا
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 ايعسام.-االقًِٝ: اقًِٝ نٛزدضتإ -1 
 ايٛشاز٠: ٚشاز٠ ايرتب١ٝ يف سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ. -2
 ايٛشٜس: ٚشٜس ايرتب١ٝ. -3
ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تأضٝطٗا ٚادازتٗا ٚاالغساف  املدازع اذته١َٝٛ: املؤضطات ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايت٢ تتٛىل -4

 عًٝٗا.          
املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ: عٝباز٠ عٔ زٜاض االطؿاٍ ٚاملدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف  -5

 ٗا.ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتدزٜب املٗين قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ايعاىل ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تسخٝصٗا ٚاالغساف عًٝ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو زكت٘ضَ ضٗشاْ.
 
 

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ جُخت هُغُض ُٓو ملدازع ٚ املعاٖد ايػري اذته١َٝٛ( )اذته١َٝٛياغايُكُ ياغاٍ )اؽنساضؽ غري ا ٓ )
ًَِاغُ بلطَيت، هُبُضُٓوَّ ب٘نىوُُّ خً٘اْ زَكُيّ، كُ ث ًَىيػت ُاكات ًُزاضغِ حلىًِ هُُاو ياغاكُ ث

ًَط و تُغُصن باؽ هُو ج٘ضَ ةىتاغاُُيُ  َِ ًُٓىاضكطزُِ، بُ ت هُ ياغاّ وَظاضَتِ تُعوًٍ عاصن بُ ُٓضغ
ًَلطايُ كُ بُ ض َيٌِايِ ياخىز بُ  غري سه١َٝٛ(كطايُ، تُُٔا ُٓوَّ ) ًَىَ ُُكطايُ، ٓاًاشَّ ث ض َيػاّ باغِ ه

ًَىيػتِ ُاظاُشن  ًٌَُ بُ ث ًَػتاف كُ ُٓو ياغايُ ؾىَيِِ ُٓواُُ زَططَيتُوَ، ب٘يُ ٓ ٓ ،َِ تايبُت زَضزَنىَيِ
ًَِاغُّ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ هُُاو ُٓو ياغايُ بلطَيت، غىثاؽ.  ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَل َّ يُك  ًاْ غىَيُِوَ بُ٘ٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ، رُضًىو.غ٘ظاْ خاْ زوو ض َِٓ ُٓيُ، جاض
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت هُغُض ُٓو ضووُلطزُُواُُّ بُض َيع زكت٘ضَ ضٗشاْ وَن هًصُُّ  ًَسا ُُب ًٌَُ ًٓض ًىؾلًوًُاْ ًُُ، با ت ٓ
ًَلٌاْ ًُُ، زَكطَيت هُبُضُٓوَّ وَك ًَطو تُغُصن هُ ياغاٍ ياغايِ زاياْ ًٓض ًىًاُُعُت ى باغًؿٍ كطز بُ ت

وَظاضَتِ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ، ب٘يُ ُٓض بُو نىاض تُعطيوُّ كُ بامساْ كطز حُظ زَكُْ جاضَيلِ تط 
 زَرنىَيٌُِوَ بُ عُضَبِ و بُ كىضزّ، بُ٘ٓوَّ زَُطِ هُغُض بسضَيت.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ِ و بُ كىضزّ بًدىَيُِِوَ، ٓاخري غًاغُتاْ رُضًىو.رُضًىوْ بُ عُضَب
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ايؿصٌ االٍٚ
 ايتط١ُٝ ٚايتعسٜـ

 (: ٜكصد باملصطًشات االت١ٝ سٝجُا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٝٓ اشا٥ٗا:1املاد٠ )

 ايعسام.-االقًِٝ: اقًِٝ نٛزدضتإ -1 
 از٠: ٚشاز٠ ايرتب١ٝ يف االقًِٝ.ايٛش -2
 ايٛشٜس: ٚشٜس ايرتب١ٝ. -3
املدازع غري اذته١َٝٛ: عباز٠ عٔ زٜاض االطؿاٍ ٚاملدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف ايرتب١ٝ  -4

 ٚايتعًِٝ ٚايتدزٜب املٗين قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ايعاىل ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تسخٝصٗا ٚاالغساف عًٝٗا.
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع 

 كىضزيُكُتاْ ُٓيُ؟ رُضًىو كىضزيُكُف غىَيُِوَ.
 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ يُكَُ
ًَطايُكِ ُٓو ياغايُ ٓاتّ ًاُاكاًُاْ بُضاًبُضياُُ:  ًُبُغت هَُ ظاضاواُُّ خىاضَوَ هُ ُٓض ج

ًَطاق.-ىضزغتآُْضَيٍ: ُٓضَيٌِ ك -1  ع
 وَظاضَت: وَظاضَتِ ثُضوَضزَ هُ ُٓضَيٍ. -2
 وَظيط: وَظيطّ ثُضوَضزَ. -3
ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ: بطيتشن هُ باخهُّ غاواياْ و ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ  -4

ًَِاُِ ثًؿُيِ بُض ًَطكطزْ و ض آ ًَىَّ غُضبُخ٘ ياْ هق كاضّ ثُضوَضزَ و ر هُ ةُ٘اغِ خىَيِسُِ  كُ بُؾ
َِ و غُضثُضؾتِ زَكطَيّ. َٙ زَكُْ و، هُٙيُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ ًَ٘هُتًاْ زَزضَيت  با

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زاًُُ؟ يُن كُؽ هُطَُي زاًُُ بُ ظٗضيُِّ زَُط  َِ هُطَُي زايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ك ك
 كطا، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ تط. ثُغُُس

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًّ زَةُ عُضَبًُكُّ زَخىَيٌُِوَ زوايِ زَةُ كىضزيُكُّ، بُض َيعاْ زَةُ عُضَبًُكُّ غىَيُِِوَ هُ 
ًٌَُ ض اث٘ضتُكاظناْ زَخىَيًُِِوَ.  هًصُُّ ياغايِ، هُ ُٓقَوِ ياغاكُ زواّ ُٓوَ ٓ

 ع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َي

 رُضًىو هًصُُّ ياغايِ.
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 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ايؿصٌ ايجاْٞ:
 االضظ ايعا١َ الْػا٤ املدازع اال١ًٖٝ ٚارتاص١
ٌَ زَيت، بُؽ  )هُ ًُٓىو ًاززَكاْ زَغتُواشَكُاٚاَل: اٖداف املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ.  ًَىَيُّ ه بُوؾ

 نْ٘ ُىوغطاوَ ًّ ُٓوٓا زَرنىَيٌُِوَ(
 (: ٜتِ تأضٝظ َؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص، بٗدف حتكٝل االغساض ايتاي2:١ٝاملاد٠)

اضاؾ١ اَهاْٝات ايتعًِٝ اذتدٜج١: اىل االَهاْٝات اييت متتًهٗا اذته١َٛ، بكصد املطاعد٠ يًٛصٍٛ اىل غاٜات  -1
 ِٝ ايٛطين ٚايكَٛٞ.ع١ًُٝ ايتعً

تٛدٝ٘ املطاعٞ ٚايكدزات ايٛط١ٝٓ ٚاالدٓب١ٝ ضتٛ املػازن١ يف تدزٜب ٚاعداد ايهٛادز ايبػس١ٜ ايالش١َ  -2
 ملػازٜع ايُٓٛ االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ.

ٚضع َس١ْٚ يف ْعِ ايتعًِٝ ايسمس١ٝ اذتاي١ٝ، عٔ طسٜل اصتاش ايبشٛخ سٍٛ ايرباَر ٚايٓعسٜات اذتدٜج١  -3
قٛاْني ايتعًِٝ، بايػهٌ ايرٟ ًٜيب استٝادات ايتذدٜد ايرتبٟٛ ٚؾل ايطٛابط املٓصٛص عًٝٗا يف  ضُٔ اطاز
 ٖرا ايكإْٛ.

االٖتُاّ بايبشٛخ املتعًك١ بايًػات االدٓب١ٝ اذت١ٝ، اىل داْب ايرباَر ايتع١ًُٝٝ املكسز٠، بكصد املػازن١ يف  -4
 ارتسدني. اعداد ايهٛادز املكتدز٠ ٚارتبري٠ يف ٖرٙ ايًػات بني

تٗٝأ٠ زتاٍ املٓاؾط١ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، بكصد شٜاد٠ َؤٖالت ايتعًِٝ، عٔ طسٜل جتطٝد مناذز  -5
 زاق١ٝ ٚ سدٜج١ يف ايٓعِ ٚايرباَر ايرتب١ٜٛ.

تػذٝع املػازن١ ايػعب١ٝ ٚزأع املاٍ ايٛطين ٚاالدٓيب يف َطاعٞ ايتطٜٛس ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ، عٔ طسٜل  -6
 زتاالت ايتعًِٝ، يف شتتًـ املطتٜٛات ٚاالْٛاع ٚاملساسٌ، ضُٔ اطس ددٜد٠ َٓع١ُ، بايػهٌ ايرٟ االضتجُاز يف

 جيعٌ ايتأثريات ٚايٓتا٥ر اؾطٌ.
تٗٝأ٠ ايؿسص١ اَاّ ابٓا٤ ادتايٝات، يالْطُاّ اىل املؤضطات ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، َٔ خالٍ تأَني خدَاتِٗ  -7

 ِ بًداِْٗ َٚػازٜع ايتعًِٝ.ايتع١ًُٝٝ، بػهٌ َٓطذِ َع بساَر تعًٝ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 بُ كىضزيُكُّ ُٓتاُُ؟ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ض اّ هًصُُّ ثُضوَضزَ بُ عُضَبِ زَرنىَيٌُِوَ
 ايؿصٌ ايجاْٞ:

 ايعا١َ يتأضٝظ َدازع ايػري سه١َٝٛ. االضظ
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ًٌَُ ُىوغًٌاُُ خاقُ كطايُ بُ نىُ  )غري سه١َٝٛ(لُ تاظَ ٓ
 اٚاَل: اٖداف
ًَسا كطزووَ.(: تأضظ املدازع ايػري سه١َٝٛ َٔ ادٌ حتكٝل االٖداف االت١ٝ: 2املاد٠ )  ط٘ض اُلاضعناْ ت

ًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ اضاؾ١ اىل االَهاْٝات اذته١َٛ بػ١ٝ ايتطٜٛس ٚاملطاعد٠ اطاس١ زتاالت ددٜد٠ انجس ي -1
 ًٛصٍٛ اىل غاٜات ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايٛطين.ي

تأَني ٚتٗٝأ٠ املطتًصَات املتٓٛع١ يتشدٜد ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عٔ طسٜل ايرباَر ٚاالدسأت اذتدٜج١  -2
 ٚؾل اضظ َٚبادئ ٖرا ايكإْٛ.

اعداد ايهٛادز  االٖتُاّ بتعًِٝ ايًػات االدٓب١ٝ اذت١ٝ، اىل داْب املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ املكسز٠، يػسض -3
 َتدصص١ ٚنؿ١٥ٛ يف زتاالت ايتٛاصٌ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ ٚاملٗين ٚايتهًٓٛدٞ.

تٗٝأ٠ ازض١ٝ َٓاضب١ يًتٓاؾظ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بػ١ٝ تطٜٛس اجتاٙ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚاالبداع انجس  -4
 ب١ٜٛ.يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بتذطٝد ايُٓاذز اذتدٜج١ ٚايعصس١ٜ يف ايٓعِ َٚٓاٖر ايرت

تػذٝع ع١ًُٝ االضتجُاز ايٛطين ٚاالدٓيب يف االقًِٝ يف زتاالت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف اطاز ايرباَر ٚايٓعاّ  -5
 اذتدٜجني.

اطاس١ ايؿسص١ اَاّ ادتايٝات ٚيالد٦ني ايٛطين ٚاالداْب ست٢ ال ٜٓكطع ٚيػسض اضتُسازِٜٗ يف ايرتب١ٝ  -6
ٚايتعًِٝ ٚ خدَاتٗا َٓطذَُا َع َٓاٖر ايتعًِٝ يف االقًِٝ ٚ يف ٚايتعًِٝ ايٛطين ٚتٛؾري َطتًصَات ايرتب١ٝ 

 ايبًدإ اييت َٓٗا.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 بُ كىضزيُكُّ ُٓتاُُ؟ رُضًىو.
 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 بُؾِ زووََ

 ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ. بًُِا طؿتًُكاُِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُ و
 يُكَُ: ٓاًاجنِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ

ًَِاُِ ُٓو ٓاًاجناُُّ خىاضَوَ  ًاززَّ زووََ: ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ بُ ًُبُغتِ بُزئ
 زازًَُظضَيّ

ًَطكطزْ وَيطاٍ ُٓو تىاُاياُُّ حلىًُ -1 ت ُٓيُتِ بُ ضَخػاُسُِ بىاضّ ُىَيِ ظياتط ب٘ ثُضوَضزَو ر
ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ. ًَساْ و ياضًُتِ زاْ ب٘ طُيؿسن بُ ٓاًاجنُكاُِ ثطٗغُّ ثُضوَضزَ و ر  ًُبُغتِ ثُضَث

ًَطكطزْ هُ  -2 َّ كطزُُوَّ ثطٗغُّ ثُضوَضزَو ر ًَساويػتًُ ج٘ضاو ج٘ضَكاُِ ُى زابشن و ٓاًازَكطزُِ ث
ًَِ بًُِاو ثطَُػًبُكا ٍَ بُث  ُِ ُٓو ياغايُ.ض َيطاّ ثطٗططاَ و ضَيلاضّ ُى
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ًَطكاضيُ زاُسضاوَكاْ بُ ًُبُغتِ  -3 ًَطبىوُِ ظًاُِ بًاًُُ ظيِسووَكاْ هُثاَي ثطٗططاًُ ر بايُخساْ بُ ر
ًَطُياُسُِ كازيطّ ؾاضَظاو كاضاًُ هُ بىاضَكاُِ بُيُكطُيؿتِِ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيِ و ثًؿُيِ و  ث

 تُكُِه٘جِ.
َِ هُ -4 ًَرب ك ًَـ بطزُِ  ضَخػاُسُِ ظًًَُِّ طىجناوّ ك ًَطكطزْ بُ ًُبُغتِ بُضَو ث بىاضّ ثُضوَضزَ و ر

 َّ ًَطكاضّ بُ بُضجُغتُ كطزُِ ظنىوُُّ ُى ًَِاُِ ظياتطّ ثُضوَضزَيِ و ر ًَساُِ ًطٗيِ و زآ ضَوتِ طُؾُث
 و غُضزًًَاُُ هُ غًػتَُ و ثطٗططاًُ ثُضوَضزَيًُكاُسا.

ًَِاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ هُ ُٓ -5 ًَطكطزْ هُ ٓاُساُِ ثطٗغُّ وَبُضٓ ضَيٍ هُ بىاضَكاُِ ثُضوَضزَ و ر
َّ زا. ًَىَّ بُضُاًُ و ثُيط َوَيلِ ُى  نىاضن

ضَخػاُسُِ زَضرُت هُبُضزََ ضَوَُس و ثُُابُضاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ بُ ًُبُغتِ زاُُبط اْ و،  -6
ًَساويػتِ و خعًُتطى ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ و زابًِلطزُِ ث ظاضّ بُضزَواَ بىوًُاْ هُ ثُضوَضزَ و ر

ًَىَ ٓاتىوْ  َٙتاُُّ ه ًَطكطزُِ ُٓضَيٍ و ُٓو و ًَىَيُن كُ هُطَُي ثطٗططاًُكاُِ ر ًَطكطزْ بُؾ ثُضوَضزَو ر
ًَت.  بطىجن

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ًاً٘غتا عٌط ًىٙحُظَت ُٓيُ؟ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهععيع:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَ ٓ ًٌَُ ٌَ غًػُ هُبُض زَغتٌاْ زايُ، ًّ ثؿتطريّ زَكَُ هُ ُاوَض ٗكِ ضاث٘ضتُكاْ ؾتِ باؾًاْ ٓ ػتا غ

ًَسايُ، بُؽ غًػُيُكٌاْ ُٓيُ كُ ُٓقَوِ زَةُكُيُ كُ بُض َيعاْ ثُضهًُاُتاضاْ ُاضزووياُُ هًصُُّ  ت
ًَِ ُٓو ضاث٘ضتُّ كُ ُى ًَم،وغًىثُضوَضزَ بُث ًَؿًِاضياْ كطزووَ كُ  ياُُ، ضاوَيصياْ كطزووَ بُ نُُس ٙيُُ ث

ُٓوَ بلطَيت بُ ُٓقَى، نىُلُ زَةِ ياغاكُياْ غًاغُ كطزووَتُوَ، ًّ خَ٘ ؾُخػُْ ثؿتطريّ هُوَ 
ًَت جُُابتاْ بُ زَُطساْ حُمسِ بلُْ ٓايا ًُُٓ بلُيُِ ُٓقَى؟ زوايِ هًصُُّ ياغايِ  زَكَُ و، زَب

ًَبطُيّ ُٓقَى هًصُُّ ياغايِ ض اوو  ُ، ًُُٓ بلطَيتغُضجنُكاُِ خ٘ياْ، ُٓطُض ضوخػُو بسَْ با هُيُن ت
 ٌَ ًَػتا زوو، غ ًَّ ياْ زَةُ ُٓقَوًُكُ بلطَيت، نىُلُ ٓ غُضجنُكاُِ خ٘ياْ هُ وَختِ ًىُاةُؾُكُ زََه
ًَؿًِاض  غًػُّ جًا جًا هُبُض زَغتٌاْ زا ُٓيُ، جُُابتاْ غ٘ظاْ خاْ ُٓو ًٓقرتاحُّ كطز، كُ ُٓوَ بُ ث

ًَت ياْ ُٓوَّ بُض َيعاْ ُىغًىوياُُ خىزّ  يُن ٙ بلطَيتُوَ، يُعِِ بُ زَُطساْ ٓايا ُٓوَ ُٓقَى ب
ًَػتا ُٓواُُ ُٓض زوو  ًَت حُغٍ بلُيّ زوايِ بلُويُِ ًٓـ، نىُلُ ٓ ثُضهًُاُتاضَكاْ؟، ُٓوَ زَب
ََٙ ًٓقرتاحاتُكاُِ خ٘ياْ  ًَلُ، بُ غًاغُياْ كطزووَ، غًاغُّ جًاواظْ ظٗضبُّ كات ُاوَض ٗكُكاًُاْ يُك

ياُُتُ ُاو غًاغُكُوَ، يُعِِ ًٓقرتاحِ جًاياْ ًُُ غًاغُّ ياغاكُياْ وثُضوَضزَ خػتى هًصُُّ
 كطزووَتُوَ بُ ضاوَيص هُطَُي كُغاُِ ثػج٘ضَوَ، جا ُٓوَ بُ زَُطساْ حُمسِ بلُيّ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
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 زكت٘ضَ ضٗشاْ رُضًىو.
 َيِ:بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىاظّ طوتىط٘كطزْ و زَُطساُُكُ  ًَػتا ُاكطَيت ؾ ًَلطز بُ طوتىط٘كطزْ و زَُطساْ، ٓ ًٌَُ زَغتٌاْ ث ٓ
ًَػتا ُاتىاُشن  بط٘ض يّ، غُضَتا ُٓو ضاث٘ضتاُُ ًُٓىوّ ُُخىَيِطاوَ، تً٘اض ُُكطايُ هُ ثطٗت٘ك٘هُكاْ، ٓ

ًٌَُ ُاوَكُو ُاوّ  بطُض َيًُِوَ غُضَتا، هُ غُضَتاوَ ُٓو ًَػتا ٓ ؾتُ بلطابا ُٓو ًٓجطآُ ةُيسيِاكُ، بُؽ ٓ
ًَػتا ًاززَّ زووََ ُٓقَوِ ثطٗشَكُ خىَيِسضاوَ ض اٍ  ّ يُكُؾناْ ثُغُُس كطزوياغاكُو ًاززَ زَُطٌاْ زا، ٓ

ًَبًِِ ُُٓساًاْ خاَي بُ خاَي بسضَيتُ  زَُطساْ و ًاززَك ُ ك٘تايِ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ض اٍ هًصُُّ ياغايِ، ت
ٌَ زَيت و، غىثاؽ.  ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض.
 

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا تُُٔا ُاوًُؿاُُكُو يُن ًاززًَاْ خىَيِسووَتُوَ، هُ ُاوًُؿاُُكُؾسا ٓاغايًُ ُٓض طوتىط٘ ًٌَُ تا ٓ ٓ 
ًٌَُ هُ زوو ٙيُُُوَ ًٓػتوازَ زَكُيّ، ططيِط  زَكطا، ًّ ظٗض ثؿتطريّ ُٓو ض ًَُّٓ ًاً٘غتا عٌط زَكَُ، ٓ

( ًاززَيُ، ُٓوَّ 63ُٓوَيُ نْ٘ زَتىاُشن ياغاكُ ثُغُُس بلُيّ، يُكًًُاْ هُ ض ووّ كاتُوَ ثطٗشَكُ )
ًٌَُ وَكى هًصُُّ ث ًَم ك٘بىوُُوَو وُٗضوَضزَ ك٘كُوا هُ ُٓجناًِ بُزوازانىوظناْ زا ٓ ضن ؾ٘مثاْ ًَُه

( ًاززَّ رُضةُ 24( ًاززَ، ًُُٓ )39كطزووَ، هُطَُي خَُهلِ ثػج٘ض و تايبُطنُُس زاًُؿتىويّ بىوَ بُ )
ًٌَُ ُٓوَ زوو غُعاتُ زاًُؿتىويّ يُن ًاززَ تُواو ُُبىوَ، ُٓطُض ُٓضيُن و يُن  بًًُِِ بُض ناوًاْ ٓ

ًَشن ) ( ضٗش 8( غُعات زازًَُؿشن ُٓطُض تُةػًٌِ بلُيّ )3ضٗشّ ) ( غُعات زَكات،24غُعاتِ ب٘ زابِ
ًٌَُ )3رُضق زَكات، هُ ُٓرتُيُكسا ) ًَت، ب٘يُ تلايُ هُ 3( ضٗش ك٘بىوُُوَيُ زَكا ٓ ٌَ زَن ( ُٓرتُّ ث

ٌَ وَضزَططيّ، زووًًَاْ ًُُٓياْ غًاغُف كطاوَو ضَيلًـ خطاوَ، ُٓطُض  ض ووّ كاتُوَ ُٓوَ ظٗض غىوزّ ه
 ًٌَُ ًَلِ ةاُىُِ هُغُض نِ ُٓيُ؟ وُٓوَياْ بلُيّ بُ ُٓغاؽ، يُن ًاززَ ض ٗيؿتىبلطَيسن ٓ َ ُاظامن ًاُع

 باؾرت زَتىاُشن ًٓـ هُغُض بابُتُكُ بلُيّ. 
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان كاضزٗ.
 بُض َيع كاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَت هًصُُّ خّ٘ ثطٗشَكُ  ًَؿلُف كطاوَ، كُ ثطٗشَ ياغاكُ ثطٗشَيُكِ بُِض َتًُ، ُٓضنًاْ كطزب وا ث
ثُضوَضزَ وَكى ض ًَُٓن وَضزَطريَيت، ًِٓجا ض َِٓ هًصُُّ ياغايِ زَرنُيُِ زَُطساُُوَ، ُاكطَيت ُٓوَ 

ًَؿًِاض ّ وا زَكُْ كُ بلُيُِ بًُِاّ ُٓغاغِ ثطٗشَكُ، هُبُضُٓوَ بُض اغتِ ُاوَ ُاوَ بطازَضاُِ خً٘اْ ث
 زش بُ ثُيط َوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زَبىوايُ َُٓ  ًَؿٍ، كُ ٓ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ًّ زًَُوَيت غُضجنِ ُُٓساًاْ بُ٘ٓوَ ض اك
ًَىاظو تُضحُ، ُُن ثاف ُٓوَّ كُ عِىاُِ ةاُىُُكًُاْ ط٘ض ّ و طوتىط ٘ياُُ هُغُضَتاكُّ بلطابا ُٓو ؾ

( ًٌَُ َِ هًصُُّ ثُضوَضزَ هًصُُّ ًُعًُِ، ٓ ( زاُُ 7ًاززَّ يُكُؾناْ خىَيِس، غُباضَت بُوَّ كُ بَُه
اُلاضعناْ بُغُض ك٘بىوُُوًَاْ كطزووَ ب٘ َُٓ ياغايُ، بُ ًٓتًواق هُطَُي وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ط٘ض 

ًَِاوَو، وٗ ضن ؾ٘مثاْ ب٘ كطزووَ و، ض َِٓ خاوَُِ ةىتاغاُُّ تايبُتًؿٌاْ وَضططتىوَ، هُبُضُٓوَ زآ
ًٍَ وايُ  ًَت حُةُ بُ ُُظَض ًٓعتًباض وَضبطريَيت، نىُلُ ًّ ث ُٓطُض ُُٓسَيم ط٘ض اُلاضعناْ كطزب

 ًٓدتكام ظٗض ططيِطُو، ظٗض غىثاؽ.
 امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ بايع 

ٌَ ُٓو ضاث٘ضتُّ  ًَؿًِاضَّ زكت٘ض غُضوَضيـ بلُيّ بُ ُٓغاؽ، زَب ًىُاةُؾُ ظٗض كطا، ُٓطُض ُٓو ث
ًَبًًِت ُٓيُ؟  ًَت، جُُابِ وَظيط ت هًصُُّ ثُضوَضزَ ًُٓىوّ غىَيِسضَيتُوَ هُ ثطٗت٘ك٘ي تُغجًى ب

ًَػتا خىَيِسضايُوَ غًىَيى خاْ، نِ زَُطِ هُغُض زضا ًَػتا زَنًُِ غُض ًىُاةُؾُّ زووََ ٓ وَ؟، ُُبابُ ٓ
ًَبًِِ هُغُض ًاززَّ زووََ ُٓيُ؟ رُضًىو با ُاوّ  ٌَ ت ًَػتا ك و ًاززَّ زووََ خىَيِسُُوَّ ب٘ كطا، ٓ

ًَػتا ض َِٓ هًصُُكاْ رُضًىو هًصُُّ ياغايِ.  بِىوغشن، ٓ
 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ عوٌ)وَضتٌ(: 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 اٍ هًصُُّ كاضوباضّ ياغايِ هُغُض ًاززَّ زووََ ض 
 بُؾِ زووََ:

 بًُِا طؿتًًُكاُِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ
 يُكَُ: ٓاًاجنُكاْ

ط٘ض يِِ ُاوًُؿاُُكُ هُ بًُِا طؿتًًُكاْ ب٘ زاُاُِ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و تايبُتُكاْ ب٘ بًُِا  -1
اُُو ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ، كُ ُٓو ُاوَكُّ ط٘ض ا ُٓضوَن هُ ضاث٘ضتِ طؿتًًُكاُِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغ

َٙ زا ٓاتىوَ.  هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ با
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ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ: هًصٍُُ -2 ًَؿًِاض زَكات ًاززَّ زووََ بَُ ؾ  ياغايِ ث
 ًاززَّ زووََ

ًَطكطزْ بُ  -1 غتُكطزُُّ ُٓوَي و تىاُا ًُؿتٌاُِ و ٓاضاوضَخػاُسْ و ضَيلدػتِِ بىاضّ ثُضوَضزَ و ر
ًَؿلُوتِِ  ًَِاْ و ٓاًازَكطزُِ كازيطّ ًطٗيِ ب٘ ث بًاًُُكاْ بُضَو بُؾساضّ كطزْ هُ ًُؾق و ضآ

َٙيُتِ.  ٓابىوضّ و كًُ٘
ًَىَّ ثطٗططاَ و ثُيط َوَيلِ ُىَيسا بُ  ًَِاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ هُ نىاضن زووََ: ٓاُساُِ ثطٗغُّ وَبُضٓ

رُت زاْ هُبُضزََ ض َوَُسو ثُُابُضاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ بُضزَواَ بىوًُاْ هُ ثُضوَضزَ و ًُبُغتِ زَض
ًَساويػتًُ خعًُتطىظاضيُكاْ. ًَلِ ًُؿتٌاُِ و زابشن كطزُِ ث ًَطكطزُ  ر

ٌَ هُ  -3 ًَرب ك ًَطبىوُِ ظًاُُ بًاًُُ جًٔاًُُكاْ هُ تُن ظًاُِ زايم و ظًًَُِ غاظكطزْ ب٘ ك بايُخساْ بُ ر
ٍَ و غُضزًًَاُُ هُ غًػتَُ و ثطٗططاًُ بىاضّ  ًَطكطزْ بُ بُضجُغتُكطزُِ ظنىوُُّ ُى ثُضوَضزَ و ر

 ثُضوَضزَيًُكاُسا. 
ضَخػاُسُِ زَضرُت هُبُضزََ ض َوَُس و ثُُابُضاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ بُ ًُبُغتِ زاُُبط اْ و  -4

ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ و زابشن كطزُِ  ًَساويػتِ و خعًُتطىظاضّ بُضزَواَ بىوًُاْ هُ ثُضوَضزَو ر ث
ًَت،  ًَىَّ ٓاتىوْ بطىجن َٙتاُُّ ه ًَطكطزُِ ُٓو و ًَىَيُن هُطَُي ثطٗططاًُكاُِ ر ًَطكطزْ بُؾ ثُضوَضزَو ر

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًِِ ُٓيُ؟ ةػُّ خ٘ت بلُ كان غُضوَض ُىةتُّ ًُعاًِ ًُُ، ةػُّ خ٘ت  ٌَ ت ًَػتا ك بلُ، رُضًىو ٓ
 بعامن.

 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِ ثُيط َو بط ٗيّ بُض َيىَ  ًَلًاْ بلطَيتُ ُٓغاؽ، با بُث ًازاَ ض َظاًُُس زَبىويّ هُغُض ُٓوَّ كُوا يُك
ًَىيػتُ تً٘اض  بلطَيت. ًٓض ُا ثطٗشَكُ هُ ثطٗت٘كَ٘ي تً٘اض بلطَيت، نىُلُ  ُُخىَيِسضاوَتُوَ ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، ُٓو بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ)كان  ٌَ زَيُوَيت ًىُاةُؾُ بلات؟ تلايُ ُاوّ خٍ٘ بِىوغ رُضًىو ك
ًَط  -شياْ خاْ -كان ٓاغ٘ -ثُعناْ خاْ -ٓاؾتِ خاْ -ُٓظشن خاْ -كان ٓاضاَ -كان عبساهقازض -ؾاضٌ سطٔ ؾو

كان ةازض  -بُؾاضَتِ ؾاضٌكان  -كان ةازض -كان قباح -خاْ عع١ُٝ -غًىَيى خاْ -ً٘غتا كاوًَا -خاْ
 ؾاضٌ.ؾُومن خاْ(، رُضًىو كان  -اػنس

 حػّ امساعًى: ؾاضٌبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَطكطزُسا ٌَ هُ بىاضّ ثُضوَضزَو ر ًَرب ك ًَت رُضآَُ كطزُِ بىاض ب٘ ك ًَِجَُ زََه ، بًُُبُغتِ هُ بط طُّ ث
ًَطكطزْ، هُض َيِ بُضجُغتُكطزُِ ظنىوُُّ بُضظ و ً٘زَيطْ هُ غًػتَُ و بُضُاًُ  ظيازكطزُِ كاضاًُيِ و ر
ٌَ ًُُٓ ُٓطُض هُطَُي ُٓض ُٓو ةىتاغاُُ تايبُتًاُُ بّ، ُٓوَ ةىتاغاُُ  ًَربك ثُضوَضزَيًُكاْ، َُٓ وؾُّ ك

ًَرب ََٙ ُٓطُض َُٓ ك ًَت ٓاغايًُ، بُ ًَت، ُٓوَ ُاحلىًًُكاْ ب ًًَُ هُطَُي ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ ب ك
ًَؿًِاضزَكَُ َُٓهبطريَيت بلطَيتُ ٓاوغُُطِ، هُبُضُٓوَّ كُ بُض اغتِ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ ُاتىاُّ  ث
ٌَ َُٓ ياغايُف زَبًِشن  ًَػتاكُ ب ٌَ هُطَُي ُٓو ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُ بلُْ، هُبُضُٓوَّ كُ ٓ ًَربك ك

وَي زَزضَيت كُ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ بربَيت ب٘ ةىتاغاُُ ُاحلىًًُكاْ، ُٓضنِ ًاً٘غتاّ باؾُ، ُٓ
ًَلِ ظٗض ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ كُّ٘، ُاتىاُطَيت خاوَيّ بلطَيُِوَ ياْ  ُٓضوَٓا ج٘ضّ ةىتاغاُُكاْ بُؾ

ًُ زَغتلاضّ بلطَيّ هُناو ُٓواُِ تط و، ضَيصَّ ُٓو ةىتابًاُُّ كُ هُ ث٘هُكاْ زازًَُؿّ، يُعِِ ُٓ
ًَلِ تط بًػت ياْ بًػت  ًَت يُك ًَم ب ًَم كُ ثُجنا ةىتابِ هُ ث٘ه ًَىاْ زوو ةىتاغاُُ ُاكطَيت يُك ٌَ هُُ ًَربك ك
 ٌَ ًَربك ًَؿًِاض زَكَُ كُ ُٓو وؾُّ ك ًَساويػتًُكاُِ تطيـ، ب٘يُ ًّ ث ًَت، ُٓضوَٓا هُ بىاضّ ث ًَِك ب و ث

 بطريَيت، غىثاؽ. بلطَيتُ ٓاوغُُطِ، بُ٘ٓوَّ بتىاُطَيت ُٓو ٓاوغُُطًُ ض ا
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 كان عبساهقازض رُضًىو.
 بُض َيع عبساهقازض اكطاَ غنًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِاُِ ًُؿتٌاُِ و  غُباضَت بُ ًاززَّ زووََ، يُعِِ ُٓوَّ هُ رُةُضَ ؾُف زا ٓاتىوَ، ٓاُساُِ ثطٗغُّ وَبُضٓ
ًَساُِ هُ  ًَتُ ّٓ٘ ُٓوَّ َُٓ ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُ بط٘ض َيّ ب٘ ث ًَطكطزُسا، زَب ُٓضَيٌسا هُ بىاضّ ثُضوَضزَو ر

ًَت هُ  ًَت ضَيلاضّ تايبُتًاْ ب٘ زَضبه ًَت، يُعِِ بَُهلى زَب كً٘جاًُا، تُُٔا ُٓزَرًاْ يُعِِ ٓاًاجنًاْ ةاظاُك ب
ًَت وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ُٓويـ بُ زاُاُِ غِىوض ب٘ تُكاهًوِ خ ىَيِسْ، ُٓضوَٓا َُٓ ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُ زَب

ًَت هُ  ًَم نُُس خُضدنٌاْ ُٓيُ ةُغسَ ُٓوآًوُكاًُاُُ، ُٓواُُ زَب ًَت، ًُٓىو غاَه ًَم هُ ٓاًاجنُكاًُاْ ُٓوَ ب يُك
 ض َيطاّ وَظاضَتِ تُضبًُوَ يُعِِ زاضنُظضَيت، ُُن ُٓضوَكى ُٓوَّ يُعِِ ًُغُهُْ بُضثطغًاضّ ُٓو ةىتاغاُُ

ًَت ُٓويـ كُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَيُ، هُ رُةُضَ نىاضّ  ًَت هُ ض َيطاّ خً٘اُُوَ ب ًَت، ًٓٚ زَب ًَِ خّ٘ ُٓوَ ب
ًَت بايُر بسضَيت بُ ظًاُِ بًاًُُكاْ، ُٓضوَكى ظًاُِ ًِٓطوًعّ و رُضَُػِ و  ًاززَّ زووََ زا ٓاتىوَ يُعِِ زَب

ًَت هُ ثاَي ُٓو ظًاُاُُ ًَلُ هُُاو َُٓهٌاُِ و ِٓ تط، ُٓؾنا زَب َُٙ ًَت، نىُلُ بُض اغتِ غا ؾسا ظًاُِ عُضَبًـ ُٓب
ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا ظًاُِ عُضَبِ ظٗض ٙواظ بىوَ هُ ةىتاغاُُكاُسا، ًُٓىومشاْ زَظاُشن كُ ظًاُِ عُضَبِ و 

ًـ كىضزّ زوو ظًاُِ يُعِِ ةاُىُِ و ضَمسشن، ًُغُهُْ هُ عرياةسا و، ُٓضوَٓا ظٗضبُّ ًُغازيطَكاُِ خىَيِسُ
بُ ظًاُِ عُضَبًُ و، يُعِِ زاوا زَكَُ هُو ةىتاغاُاُُزا ُُٓسَيم ظياتط ًٓٔتٌاَ بسضَيت بُ ظًاُِ عُضَبِ، ظٗض 

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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 كان ٓاضاَ رُضًىو.
 ايىب ُعٌت ةازض)ٓاضاَ ةازض(: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ زاواكاضَ ُٓطُض ًّ ثؿتًىاُِ ه ََٙ وابعامن َُٓهُيُكِ ت ُ ضاث٘ضتُكُّ هًصُُيِ ياغايِ زَكَُ، بُ
ًَلسا كُ ٚيالد٦ني َٔ املٛاطٓنيهًصُُكُ ناضَغُضّ بلات، كُ ) ًَتُ ٙجٕ، ُٓوَ نان  َٛاطٔ( هُ كات ُاب

ُٓطُض ٔ املٛاطٓني( )الد٦ني َ( رُةُضَ نىاض، نىُلُ َٔ املٛاطٓني سنيشٓاايادتايٝات االدٓب١ٝ ٚ بلطَيت )
ًَتُ ٙجٕ ُٓو زَيطَ نان بلطَيت، ظٗض غىثاؽ. ًَت و ًىاتًُِِ ُاب  ب

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ُٓظشن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ُٓظشن عٌط اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبىضزُُوَ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ، هُب ظياتطْ هُو ػاغِ ًُضُٓوَّ ُٓواْ ًٓدتتُبعُْ ًّ بُ زاواّ ه
تُ ُٓغاؽ ب٘ خَ٘، ب٘يُ هُغُض ُٓو ضاث٘ضتُف وابعامن ًىٙحُظَتُكامن زاُاوَ، ًُجاهُزا، ًّ كطزووًُ

ًَت ) ًَتُ ياغاكُ، هُغُض خاَهِ يُكَُ زََه ( اتاس١ زتاالت ددٜد٠ انجس يًرتب١ٝوابعامن هُ ك٘تايِ ُٓض ُٓوَ زَب
ٌَ بىوُِ ُٓو يا ًَم ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ تايبُتِ ُٓيُ، كُ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ وابعامن بُب غايُ كًَُ٘ه

ًَشن ًُٓػاَي و ثاض زضوغت بىوَ ُٓيُ، ب٘يُ ًُُٓ ً ًَلًؿُ ُُن بَو ًَػتا نُُس غاَه ُجاصن تاظَ ًُُ ُٓطُض ٓ
ًَت و وؾُ ًَشن  ب يُكَُ، خاَهِ  ( ُٓوَ ب٘ خاَهًِرتب١ٝ ٚايتعًِٝي)اتاس١ زتاالت انجس تاظَكُ ٙ بُضيّ بُؽ بَو

( ًّ ُاظامن ُٓطُض ًُبُغتًاْ تُُٔا وَكى باغًاْ كطزووَ تأَني ٚتٗٝأ٠ املطتًصَات املتٓٛع١زووََ كُ باغِ )
ًَت ًُكتُبُ تايبُتًُكاْ و ُٓٓوًُكاْ، خ٘ياْ طسٜل ايرباَر ٚاالدسأت اذتدٜج١) ًَت، خ٘ زَب ( ب

ًَت، خ٘ياْ ًىاك ّ ُٓو تُةُزوًُ بلُْ، كُوا هُ زوًُاّ بًُُُُآًجُكاًُاْ ُٓوَُسَ تاظَ و حُزيؼ ب
ًَىَيُن بّ  ًَت بُؾ ٌَ، نىُلُ وابعامن ُٓواْ زَب ًًَاْ بَو ًَىيػت ُاكات وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ث زَضَوَ ُٓيُ، ث
ًَت ًُُآًجُكاًُاْ، ًىُارُغُيُن زضوغت  ًَىاظَيم ً٘زَيطْ و تاظَ و، ًًُٓؿُ هُ ط٘ض اُلاضّ زا ُٓب بُ ؾ

ًَىاْ خ٘ياْ  وَكى ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، ًًُٓـ وا هُ خَُهلِ بلُْ، كُوا هُ حلىًًُوَ بلُْ َُٓ هُُ
ًَتًـ ظيازَيُو  ًَِ ًَطَ ُٓطُض ضن ًَت ض وو هُ ُٓٓوًُكاْ بلات، ب٘يُ بُ زيسّ ًّ ًُُٓ ُٓقَوُْ ه بتىاُ

ًَت ) ًًََُ زََه ( خّ٘ ُٓو االٖتُاّ بتعًِٝ ايًػات االدٓب١ٝ اذت١ُُٝبىوُِ باؾرتَ هُ بىوُِ، خاَهِ غ
ةىتاغاُاُُ ظياتط ُٓو ةىتاغاُاُُْ كُ ظياتط بُ هىغاتِ تط زَخىَيِّ، بُ هىغاتِ ًِٓطوًعيُ يُعِِ 
ََٙ زياضَ ُٓواْ ططيِطًُكِ تايبُتِ  ًَت بُ كىضزّ، بُ تُعوًًٌاْ بُ هىغاتِ تطَ، ُٓطُض ُٓضنُُسَ ُٓف ب

( ًَّ ًَطَ ظيازَ ُٓض بَو خاَهِ  تعًِٝ بايًػات االدٓب١ٝ اذت١ٝ(،ايزَزَْ بُ هىغاتِ ُٓجُِبِ، ب٘يُ ًٓٔتٌاًُكُ ه
ًَت ) ًَىاْ تٗٝأ٠ ازض١ٝ َٓاضب١ يًتٓاؾظنىاضََ زََه ًَشن ًىُارُغُ زضوغت زَكات هُُ ( خ٘ َُٓ ياغايُ ًُُ بَو

ًَىاظّ زَضؽ وتُِوَياْ بُ بُضُاًُكُياْ ُٓواْ  ةىتاغاُُكاْ، خ٘ياْ ةىتاغاُُكاْ بُ ًُُُٔجُكاًُاْ بُؾ
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ًَتُ ٓ٘كاض بُ٘ٓوَّ خ٘ياْ ب٘ خ٘ياْ ًىُارُغ ًَت ُٓو بب ًَت، ُاب ًَت غابًت ب ُ زَكُْ، َُٓ ياغايُ زَب
 ًَِ ًَىاْ ةىتاغاُُكاْ، ب٘يُ بُ زيسّ ًّ ُٓقَوُْ ًىُارُغُ زضوغت كطزْ بُث ًَت هُ ُ ًىُارُغُ زضوغت بب

ًَت ) ًَِجَُ زََه ًَتُ َُٓهُيُكِ ظٗض ظٗض طُوضَ ب٘ ةىتاغاُُكاْ، ث  االضتجُاز(تػذٝع ع١ًُٝ َُٓ ياغايُ زَب
ًَلُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ و ُُخ٘ؾداُُ ُٓٓوًُكاًُـ،  خ٘ ياغايُن ُٓيُ ياغاٍ ًٓػتػٌاضَ، كُ نُُس غاَه
ًَِ َُٓ ياغايُ  ًَشن، بُ٘ٓوَّ بُث ًٌَُ ياغايُكِ تايبُت زازَُ ًَطَزا ٓ ًَِ ُٓو ياغايُ زازَُطَيت، ب٘يُ ه ُٓض بُث

ًَشن، ب٘ ُٓو ةىتاَوُُٓسَيم ظَوابت و ض ًَآ ةاُىُِ ًٓػتػٌاض ابت زابِ ًَػتا بُث غاُُ ُٓٓوًاُُّ كُ تا ٓ
ًَطَزا ) ( ُاظامن بُ زيسّ ًّ بُ ب٘نىوُِ ًّ كوطَ ًُغُهُّ تػذٝع ع١ًُٝ االضتجُازكاضياْ كطزووَ، ب٘يُ ه

ًٌَُ تُؾجًعِ ًُزاضغِ ُٓٓوِ زَكُيّ  ََٙ ًُغُهُّ ثُضوَضزَ ض اغتُ ٓ ٌَ بلطَيت، بُ ثُضوَضزَ ًٓػتػٌاضّ ت
تػٌاضَكُّ، بَُهلى تُؾجًعُكُ ب٘ ُٓوَيُ كُوا ًُُآًجِ تاظَ زَيت، باضّ ةىضغِ غُضؾاُِ ُُن ب٘ ًٓػ

وَظاضَتِ ثُضوَضزَو ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ كَُ زَكطَيتُوَ، ُٓضوَٓا هىغاتِ )حِ( تط ُٓيُ كُوا 
، ظٗض زَخىَيِسضَيت، ًُُآًجِ تايبُت ُٓيُ كُوا زَخىَيِسضَيت ُُن ًىُارُغُ كطزْ و ًٓػتػٌاض كطزْ

 غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ٓاؾتِ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ٓاؾتِ قاحل ععيع:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ، ُٓطُض غُيطّ خاَهِ يُكَُ  ًَم خاَهِ ت ًَىَيُكِ طؿتِ ٓاًاجنُكاْ كًَُ٘ه غُباضَت بُ ٓاًاجنُكاْ، بُؾ
بًُو تُعوًٍ زَكات، هُ خاَهِ زووََ باؽ هُ رطاواُلطزُِ وَغآًوِ تُعوًٍ بلُيّ، باؽ هُ زَضرُتِ تُض

ًًََُ باؽ هُ تُةىيُّ ظًاْ زَكات، خاهََِ نىاضََ باؽ هُ عىُكطّ ًىُارُغُ كطزْ  زَكات، هُ خاَهِ غ
ًَِجَُ باؽ هُ تُؾجًعِ ًٓػتػٌا ًَىاْ ًُزاضغُكاْ زَكات، خاَهِ ث  ،ض زَكات هُ بىاضّ تُضبًُو تُعوًٍهُُ

خاَهِ ؾُؾًًُـ باؽ هُ ُٓو خىَيِسكاضاُُ زَكات تُةىيُ، ياْ بُضزَواًِ زاْ بُ خىَيِسُِ ُٓو 
ًَلط اٍ ثطٗشَكُ خّ٘ بُ زارًعِ ضَيلدػتُِ، ٓاًاجنِ ضَيلدػتِِ  ََٙ ت خىَيِسكاضاُُّ كُ هُ زَضَوَ زَيّ، بُ

يُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ، ض اغتُ َُٓ ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُيُ، هُ ض َيطاّ ضَيلدػسن و ناوزَيطّ كطزُِ هُٙ
 ًٌَُ ٌَ كطزُِ ٓاًاجنُكُ، ٓ ًَبُج ََٙ ُٓواُُ ًًلاًُعًُ ب٘ ج ًَم ؾت باؽ كطاوَ، بُ هُ بابٌ ًَ٘هُتساْ كًَُ٘ه
ًَت،  ًَت هُ ُاوًُؿاُِ ثطٗشَكُ ُٓب ًَم كطزَوَ، وطناْ ُاب هُ ُاوًُؿاُِ ثطٗشَكُزا ُٓزَرِ ضَيلدػتٌِاْ ه

ًَت هُ ٓاًاجنُكاُسا  ًَلِ طُوضَّ َُٓ ياغايُ بطيتًُ هُ تُُععنِ عًٚةُ هُ خ٘ زَب ًَت، نىُلُ بُؾ ُٓب
ًَىاْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و، ُٓضوَٓا ٓاهًُت زٗظيُِوَ ب٘ ًىضاةُبُ كطزُِ َُٓ ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ هُ  ُ
ًَت هُ ضَيلدػتِِ ُٓو  ًَم هُ ٓاًاجنُكاظناْ بطيتِ ُُب ض َيطاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ، ُاكطَيت يُك

ُيىَُسيُو، كُ خ٘مشاْ ًُٓىوًاْ ًٓعرتاف زَكُيّ ب٘ؾايًُكِ طُوضَ ُٓيُ ب٘ ناوزَيطّ كطزًُاْ، ب٘يُ ث
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ٌَ كطزُِ ٓاًاجنِ ضَيلدػسن،  ًَبُج ًّ بط واَ وايُ ُٓواُُّ هُ بابُكاُِ تطزا ٓاتىوَ ًًلاًُعًُ ب٘ ج
ًَت كُ ًٓعارُ بلطَيت هُ خاَهِ حُوتسا، بطيت ًَلِ غُضبُخ٘ ب ًَىيػتُ ٓاًاجن ًَت هُ ضَيلدػسن و ث ِ ب

ًَِ ُٓو ضَيلاضَ ياغايًاُُّ كُ  ناوزَيطّ كطزُِ ةىتاغاُُ ُاحلىًًُكاْ، هُ ض َيطاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ بُث
ًَت، ظٗض غىثاؽ.  هَُ ياغايُ زَضزَن

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ثُعناْ خاْ رُضًىو.
 زض:بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقا

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ كُ  ًَت؟، تُبعُْ ٓ ًَؿًِاض زَكَُ، كُ خاَهِ يُكَُ هُو بًُِا طؿتًًاُُ ض ب ًٌَُ هُ بًُِا طؿتًًُكاْ ث ٓ
ًَشن خاوَْ ًٓػ ٌَ تًًَ٘هُت زَزَيّ ةىتاغاُُكاْ با بَو ًٌَُ نًاْ ث ٓ ََٙ ٌاضَكاْ ةىتاغاُُ زَكُُُوَ، بُ

ةىتابًاُُ بُض اغتِ خاظعّ هُ ب٘ ثطٗغُّ خىَيِسْ، كُ ثطٗغُيُكِ زَزَيّ ةىتابِ خً٘اْ، كُ ُٓو 
ًُؿتٌاًُُ ًُغُهُْ حلىًُتِ ُٓضَيٍ ًٓساضَّ ًٓؿُكُ زَكات هُ ض َيطاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ، ب٘يُ بُض اّ 
ًَُِكطاوَ، ُٓويـ ُٓوَيُ كُ يُن هُ ُٓٓسارُ ياًُـ ٓاًاجنُ  ًَطَ ٓاًاشَّ ث ًَلِ ظٗض ططيِط كُ ه ًّ خاَه

ًَشن ثطٗغُّ بايُخساْ بُ ُٓو تاكُّ كُ ُٓ ٌَ، ياًُـ با بَو ًَتُ ج ًَِ ضَ غُضَكًُكاُِ ثطٗغُّ خىَيِسْ بٔ
بُؾساضّ زَكات هُو ثطٗغُيُ، ُٓويـ هُ ض َيطاّ ُٓو زاض ؾتُِوَ، بايُخساْ بُ زضوغت كطزُِ كُغايُتِ 

ًَىزَوَهُ تًُكاْ، نىُلُ بُض اغتِ هُ ظٗض خىَيِسكاضاْ و ثًازَكطزُِ ًارُكاُِ ًطٗظ بُ طىَيطَّ ثطَُػًبُ ُ
ًَشن ُاوّ ٓات رُتطَكاُِ تط  ًَؿُيًُاْ ُٓيُ، ُٓوَتا ةىتاغاُُيُكِ با بَو ةىتاغاُُ تايبُتًُكاْ ُٓو ك
ةىتابِ تُٓسيس زَكات و غجِِ زَكات هُ شووضَوَ، ةىتاغاُُيُكِ تط بُ ج٘ضَيلِ تط، ةىتاغاُُيُكِ تط 

ًَ ًَِ ًَت ُٓطُض ثاضَ ُُٓ ًَىزَوَهُتًُكاُِ ًارِ ًطٗظ ظٗض ظٗض ت هُ خىَيزََه ََٙ ثطَُػًبُ ُ ِسْ زازَبط َيٍِ، بُ
ًَت، ب٘  ًَت بُض اغتِ خاظع ب ًَت َُٓ ثؿتطريّ خاَهُكُّ ٓاؾتِ خاْ زَكَُ، كُ زَب هُوَ طُوضَتطَ و، زَب

ًَشن ب٘نِ؟ ب٘ ًٓػتٌطاض يُّ تُواوّ ُٓو ضَيطا ياغايًاُُّ كُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زَضّ زَكات و، با بَو
ٌَ ُُكات، كُ ُٓوَ  ًَت كُ خَُهم ُٓغت ث ًَىَيُن ب يُعِِ بُضزَواَ بىوُِ ثطٗغُّ خىَيِسْ، كُ بُؾ
ًَت ًُٓاْ  ًَسا ُُب زابط اوَ هُو ثطٗغُيُّ كُ حلىًُتِ ُٓضَيٍ ثًايسَّ زَكات، ُُن ُٓو زابط اُُّ ت

ًَت هُ خىَيِسُِ حلىًِ و خىَيِسُِ ُاحلىًِ، ظٗض غىثاؽ.  كُغايُتِ ُٓب
 ع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

 كان ٓاغ٘ رُضًىو.
 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغ٘(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ََٙ هُطَُي ُٓوَؾسا يُن، زوو  َٙ زَكَُ، بُ ًّ ثؿتطريّ هُ ض اوو ب٘نىوُِ هًصُُّ ثُضوَضزَو خىَيِسُِ با
ًَت )ًىٙحُظَّ بهىوكٍ ُٓيُ هُغُض ُٓو ض اوو ب٘نىو ًًََُ زََه االٖتُاّ بتعًِٝ ُُكاًُاْ، هُ رُةُضَّ غ
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هؿ١٥ٛ يف ايتدصص١ ٚاملايًػات االدٓب١ٝ اذت١ٝ، اىل داْب املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ املكسز٠، يػسض اعداد ايهٛادز 
ًٍَ وايُ )زتاالت ايتٛاصٌ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ ٚاملٗين ٚايتهًٓٛدٞ(  ُٓوَ هُ  تدصص١(امليػسض اعداد ايهٛادز ث

عسازٍ، ُٓ هُوَيسا كُوازيطّ ًًَٓلِ زيلُزا زَيت، ًُُٓ هُو ةُ٘اغُ ًُُ هُ ةُ٘اغِ بُِض َتِ و ةُ٘اغ
َّ ًُُ، بُ بط وا ّ ًّ هىغاتُ ُٓجُِبًُكُ بُ ًىتُخُغًػِ كُرىٌٓ ِٓ ًُجاٙتِ تُواقوِ عوٌِ هُو

ًَت ) تًُُايٌ ( ًّ ٚاالداْب اتاس١ ايؿسص١ اَاّ ادتايٝات ٚيالد٦ني ايٛطينكارًُ، هُ رُةُضَ ؾُف زََه
ًَلِ هُو  َّ ًىغتُهُح َّ بُض اغتِ ٙجًِٔ وَتُُِ نًُ؟ ُٓض ثطغًاضَيم هُ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ، ُٓض
ًَىَ  ًَلِ تط، ُاظامن ٓ َٙت بابُتُ ُٓيُ هُ ةاُىُِ زا؟ ٙجًٕ ُٓوَيُ كُ هُ غِىوضَيم زَثُض َيتُوَ ب٘ غِىوضّ و

ًَىيػتُ َُٓ وؾُ  ووُرت بلطَيتُوَ، غىثاؽ.يُ ٙبربَيت ياْ ؾتُكاُتاْ ض ًُبُغتتاْ نًُ؟ ب٘يُ بُض اغتِ ث
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 شياْ خاْ رُضًىو.
 
 
 

 بُض َيع شياْ عٌط ؾطيف:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُ بىاض ًَربك ًَت رُضآَُ كطزُِ بىاض ب٘ ك ًَِجَُ، كُ زََه ّ ثُضوَضزَ، بًُُػبُت ًاززَّ زووََ بط طُّ ث
ًَىاْ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ و ُاحلىًًُكاْ،  ًّ واّ بُ باف زَظامن كُ بىتطَيت هُ بىاضّ ثُضوَضزَ هُُ
ًَت ب٘ ظيازكطزُِ تىاُاكاُِ  ًَت، نىُلُ ُٓض هُ خاَهِ يُكًُسا زََه ًَىاُُ بب ًًَُ هُو زوو ُ ًَربك بُ٘ٓوَّ ُٓو ك

َّ ب٘ غُض ُٓو تىاُاُُّ كُ حلىًُت ٓ ًَطكطزُِ ُى ُيُتِ، ًاُاّ وايُ ُٓو تىاُايايُّ كُ هُ ُاحلىًًُكاْ ر
ًَىيػتُ  َُُٙ نشن كُ هُو ؾىَيِاُُ زَخىَيِّ، هُبُضُٓوَ ث زا ُٓيُ ُاطاتُ حلىًًُكاْ، جا تاواُِ ُٓو ًِسا
ًَلِ تط ثؿتطريّ ةػُكاُِ  ًَت حلىًِ و ُاحلىًًُكاْ، هُ خاَه ًَىاْ ُٓو زوو ةىتاغاُُيُ ب ًَلُ هُ ُ ًَربك ك

ْ و ثُعناْ خاْ زَكَُ، خاَهِ حُوت ظياز بلطَيت ب٘ ناوزَيطّ كطزُِ َُٓ ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُ، ٓاؾتِ خا
نىُلُ ظٗض جاض ُٓو زايم و باوكاُُ كُ ًِساَهُكاًُاْ زَبُْ ب٘ ُٓو ؾىَيِاُُ، هُ زواّ ًاوَيُكِ كَُ 

ٌَ زَكُْ ث٘ؾان هُ ثُؾًٌاْ زَبُِوَ ُٓوَي زَزَْ بًبُْ ب٘ ؾىَيِِ تط، ًُغُهُْ ظٗض ؾت ُٓيُ زاواي اْ ه
َّ ُٓيُ زووةاتِ باظاض  ظياتطَ،  يُن ك٘طا بلط ْ، ك٘طاكُ خ٘ياْ زياضّ زَكُْ، ُٓو غُحطَؾِ كُ هُو

ٍَ و، ظٗض غىثاؽ. ًَم ظياز بلطَيت، بُ٘ٓوَّ ناوزَيطّ ُٓو ةىتاغاُاُُ بلط ًَت خاَه  هُبُضُٓوَ ب٘يُ زَب
 .بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ٌَ وَكى ٓاوكاضامن وتًاْ ُٓو ًٓٔتٌاًُ  ًّ ثؿتطريّ ض َِٓ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ، بُؽ هُ ًاززَّ غ
 يػسض اعداد ايهٛادزٙبربَيت، نىُلُ ُٓواْ خ٘ياْ ُٓض بُ ظًاُِ بًاُِ زَخىَيِّ، بًُُػبُت ُٓو )

( رًعوُْ ُٓوَ ب٘ جاًًعاتِ تايبُت، نىُلُ ُٓو كاتُ تُخُغىؽ زَكات، بُ ًُػبُت ًاززَّ َتدصص١
ًَت) ًَِجَُ كُ زََه تػذٝع ع١ًُٝ االضتجُاز ايٛطين ٚاالدٓيب يف االقًِٝ يف زتاالت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف اطاز ث

ًٌَُ ياغاٍ شًاضَ نىاضّ غاَهايرباَر ٚايٓعاّ اذتدٜجني ًَطَزا ٓ (ـٌاْ ُٓيُ، كُ هَُ ياغايُ هُ 2116ِ )(، ُٓه
ًَت)11بط طُ ) ًٌَُ حُغُبِ طٝاض١ ايتع١ًُٝٝ يف االقًِٝايضُٔ  ٘ايتعًِٝ ظُٝع َساسً( زََه (، ُٓطُض ٓ

ًَت  ةاُىُُيُن ًٓعارُ بلُيّ ب٘ َُٓ ًاززَيُ، بُ٘ٓوَّ بُض اغتِ وَظاضَتِ تُضبًُ زآًٌُْ تُُػًقِ ُٓب
ًَِاْ، كُ ًَلِ زَضَوَ زَيت زَيُوَيت  هُطَُي وَظاضَتِ وَبُضٓ ًَم ياْ يُك َٙتًُن ياْ ُٓض كُغ ٓاوو

ًَت ب٘ تُعوًٌُكُ،  ًَت، َُٓ ًٓجاظَيُ زَن ًَىاْ ُٓضزووٙ ُٓب ًَم بلاتُوَ، تُبعُْ تُُػًق هُُ ًُكتُب
ًَت بُضُاًُكُّ نًُ و ؾتُكاُِ تطّ ب٘ ثُيسا زَكات وَكى ظَوّ و  ٌَ بعاُ ُٓويـ ًٓجاظَكُّ وا زَزات

ًَت هُطَُي ُٓواُُ، ًّ  ًَِاْ ياغاكُّ وايُ، كُ زَب ب٘يُ تُٓلًس زَكَُ نىُلُ بُض اغتِ زَغتُّ وَبُضٓ
ًَت، كُ بُزاخُوَ هُ ) ( ثطٗشَّ ًٓػتػٌاضّ تُُٔا زوو ثطٗشَّ 311جًٔاتِ ًُعِِ ظٗض تُُػًقِ ُٓب

ًَلرت زَض  ًَت وابعامن ًٓؿُكُ بُ ضَيم و ث ََٙ ُٓطُض ُٓو تُُػًقُ ُٓب ًَسايُ، بُ وات و، ظٗض تُضبُوّ ت
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًاً٘غتا كاوَ رُضًىو.
 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َٙ زَكَُ، هُ زاض ؾتُِوَو غًاغُ كطزُِ ُٓو ًاززَيُ،  ًّ ثؿتطريّ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ با
ًَت، كُ بُ بُض اغتِ ثطٗشَّ ُٓقَوِ ظٗض ه ُطَُي ًُُتِ ًىؾُضيع و هُطَُي ُاوَض ٗكِ ًاززَكُ ُاطىجن

ًَلِ، َُٓ  َٙ كطزووياُُ بُ ضَيم و ث ًَت، ُٓوَّ هًصُُّ خىَيِسُِ با ًَطكطزْ ب ٓاضاغتُّ ثُضوَضزَو ر
غًاغُياْ كطزووَتُوَ هُ ض ووّ عُضَبِ و كىضزيُوَ، ًًُٓـ بُض اغتِ طىجناوَ هُطَُي ُاوَض ٗن و 

 غاكُ، ظٗض غىثاؽ.ًُبُغتِ يا
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 غًىَيى خاْ رُضًىو.
 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت ) اضاؾ١ اَهاْٝات ايتعًِٝ اذتدٜج١ اىل تُواو ُُبّ ةػاْ ُاكَُ، بُ ًُػبُت ُٓو ًاززَ ُٓوَهُْ زََه
ًَت )اذته١َٛاالَهاْٝات اييت متتًهٗا  ََٙ كُ بَو ًَطَ هُطَُهًٍ، بُ بكصد املطاعد٠ يًٛصٍٛ اىل غاٜات ( ُٓتا ٓ

ًَت ع١ًُٝ ايتعًِٝ ايٛطين ٚايكَٛٞ ًَطاُُ ب (، ًّ زَثطغٍ ٓايا كابطايُكِ غُضًايُزاض ياْ كابطايُكِ ب
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ًَطَ خ٘ؾُويػتِ و ًُؿتٌاْ ثُضوَضّ و خ٘ؾُو َٙت و ٓاوكاضعناْ بلات، هُ بُ٘ٓوَّ ًِساَهُكاظناْ ر يػتِ و
ًَت  ُُتُوًَاْ بلات، ُٓزّ ًٓـ و كاضّ ُٓو كىضزَو وَظاضَتِ ثُضوَضزَ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ نًُ؟ ُٓو ب

( ُٓطُض ٓاوكاضعناْ زَكات هُ تُكُِه٘جًاّ اييت متتًهٗا اذته١َٛٓاوكاضعناْ بلات واتُ هُ يُكَُ تُُٔا )
َّ، هُ ًىختُبُضات، هُ بايُخساْ بُ وَضظف، بايُخساْ ًَؿاُطا  ُى بُ ٓىُُض، بايُخساْ بُ كطزُُوَّ ث

ًَطَ  ًَت ٓاوكاضيٍ بلات، هُ بُ٘ٓوَّ ر ًَىَيُن ًّ هُطَُي ُٓوَّ ًٌُُ ب ََٙ بُ ًٓض ؾ ةُيسيِا، بُ
خ٘ؾُويػتِ ًُؿتٌاْ و ُُتُوََ بلات ُٓوَ خاَهِ يُكَُ، هُبُضُٓوَّ وو ةػاْ ُاكَُ ُٓتا خُٙؽ ُُبّ، 

ًَت، بُ ٌَ ب ًٍَ خ٘ف بىو طىَيت ه تٛدٝ٘ املطاعٞ ٚايكدزات ًُػبُت خاَهِ زووًًَـ ٓاوض اَ هُطَُي كان ٓاغ٘)ث
ًَطَ، هُبُضُٓوَّ )ايٛط١ٝٓ ٚاالدٓب١ٝ ( زَكُوَيتُ غُض ُٓغتّ٘ ١تدصصامل تأٌٖٝ تدزٜب ٚاعداد ايهٛادز( تآ

َٙ، بُ ًُػبُت ًىُارُغُف ٓاوكاضامن باغًاْ كطز و، ظٗض غىثاؽ.  ظياتط وَظاضَتِ خىَيِسُِ با
 َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض 

 خاْ رُضًىو. عع١ُٝ
 

 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًِِ بهىوكٍ ٙ زضوغت بىوَ، ضَخػاُسُِ  ًَػتا يُن ت ٓ ََٙ ًّ ُٓضنُُس هُطَُي ثطٗشَكُ بىوعنُ، بُ
ًَطكطزْ، وَيط  بىاضّ ُىَيِ ظياتط ًَساْ  اٍب٘ ثُضوَضزَو ر ُٓو تىاُايُّ حلىًُت ُٓيُتِ بُ ًُبُغتِ ثُضَث

ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ، ُٓو ًُؿتٌاًُُ  و ياضًُتِ زاْ، ب٘ طُيؿسن بُ ٓاًاجنُكاُِ ثطٗغُّ ثُضوَضزَ و ر
ٙبربَيت، هُبُضُٓوَّ ًُٓاًِ ُٓو خىَيِسُُ ُٓٓوًاُُ، كُ زَيت هُ ؾىَيُِ جًا جًاكاْ ةىتاغاُُ زَكُُُوَ، 

ًَطكطزُِ ًُؿتٌاًُت بلُْ، نىُلُ هُ ُٓواُُ بُ ظً ًَطّ خىَيِسْ و ر اُِ جًاواظ، بُ كوتىضّ جًاواظ ُايُْ ر
ًُكتُبُ حلىًًُكاُسا ُٓوَ ُٓيُ، ًُٓاُُ تايبُطنُُسّ خ٘ياْ ُٓيُ، غًػتًُِ خ٘ياْ ُٓيُ، بُضُاًُّ 

ًَؿلُوتىو تطيـ هُ ًَىَيُكِ ث ًَشن ُٓطُض ُٓواُُ بُؾ ًَطَزا ُٓكطَيت بَو واُُّ حلىًًُكاْ بّ، خ٘ياْ ُٓيُ، ه
ًَى زَوَهُتًُكاْ ُُن ًُؿتٌاُِ، ٓاًاجنُكاُِ ثطٗغُّ ثُضوَضزَو  ًَِ ثطَُػًبُ ُ ًَشن بُث زَتىاُشن بَو
ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ، نىُلُ ُٓواُُ  ًَِ ثُضوَضزَو ر ًَى زَوَهُتًُكاْ، ُُن بُث ًَِ ثطَُػًبُ ُ ًَطكطزْ بُث ر

ًَطكطزُِ ًُؿتٌاُِ ًُُ،  ًُٓاًًاْ ظٗض هُوَ طُوضَتطَ كُ ٓاتىوُُتُ ُٓضَيٍ بُ ًُٓاًًاْ ثُضوَضزَ و ر
 ظًاُِ خ٘ياْ، بُ غًػتًُِ خ٘ياْ وَكى وو، غىثاؽ.

 ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(: بُض َيع
 كان قباح رُضًىو.

 بُض َيع قباح بًت ار:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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زَكَُ كُ غًاغُيُكِ باؾًاْ زاض ؾتىوَ ب٘ َُٓ  ًًِـ ثؿتطريّ هُ ض َِٓ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل
ًَتـُ    ًَم هُ ٓاًاجنُكاْ ُٓوَيُ كـُ بب ًاززَيُ، ُٓضوَٓا هُ ٓاًاجنُكاْ بُض َيع جُُابِ غُضٗكِ ثُضهًُاْ يُك
ًَسا ض َناو ُُكطاوَ، ٓـُضوَٓا   باضغىوكِ و ٓاغاُلاضّ ب٘ بىزجُّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُ حُةًقُت ُٓوٍَ ت

ًَؿِ َّ، نـىُلُ           ثؿتطريّ هُ ث َِ وؾـُّ ٙجًـُّ وَتـُُِ بـُ حُةًقـُت ٙبـسض ًاضّ كان ٓاغ٘ زَكـَُ كـُ زََهـ
ًَطَ، غىثاؽ. ًَتُوَ ه ًَطاّ ُاب  ج

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان ةازض رُضًىو.
 بُض َيع ةازض حػّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
شَ ياغايُكِ ططُطُ بُ ًُبُغتِ ثـُضوَضزَكطزُِ  ًّ زَغت خ٘ؾِ ُٓو ثطٗشَ ياغايُ زَكَُ، بُض اغتِ ثطٗ

ًٌَىايـُ           ًَلِ بـاف، بـُآلَ ًـّ ث ًَطُياُـسًُاْ بـُ ٓايِسَيـُكِ طـُف و ًىغـتُةبُه ض َٗهُكاُِ َُٓ ُٓضَيٌُ ب٘ ث
ًُُٓ ًازاَ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ هُ باخهُّ غاواياْ و هُ ًُضحُهُّ بُِض َتِ ُٓتا زواّ ض َٗهـُكاُِ ٓـَُ   

َّ،  وآلتــُ زَخــىَيِّ ز َِ حػــاب بــ٘ ثــُضوَضزَّ ُُتــُوَيِ و ًُؿــتٌاُِ و كًُ٘آليــُتِ ٓــَُ ُٓضَيٌــُ بلــط َبــ
ًَم هُ غُضَتاوَ هُ باخهُّ غاواياْ  ُٓتا تُخُضوج زَكات هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ ًٓض  نىُلُ ُٓطُض ًِاَه

ًَلِ ُـاًّ٘ صَن زَيـت و ٓـًض غـىوزَيلِ بـ           َّ، يـُعِِ وَكـى ًِٓػـاُ ًَـط ُـُكط ًَلِ َُٓ وآلتُ ر ٘ ٓـَُ طـُي و   ؾت
َّ و ًاً٘غـتاّ تايبـُت بـَُ زَضغـاُُّ كـُ       ًَؿًِاض زَكَُ ًُُٓ بُ ُُٓس وَضبطري َِ، ب٘يُ ًّ ث ًُؿتٌاُُ ُاب
َِ هـُ       َِ ًىُارُغـُيُن ٓـُب باغٍ كطز هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُف زا ُٓبّ، ًُُٓ هُٙيُن، هُ ٙيُكِ تـط زَبـ

ًَىاْ ةىتاغاُُ ُٓٓوًـُكاْ و ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ بـ٘      ٓـُوَّ ٓـًُىو خـَُهم ض ووُُكاتـُ ٓـُو ةىتاغاُـُ       ُ
َِ بتـىاُّ ض َٗهـُكاًُاْ         ُٓٓوًاُُ، هُٙيُكِ تطيؿُوَ ًىًلًُِ ب٘ ًُٓىو خـَُهم هـُ بـىاضّ ٓـابىوضّ ُُض َخػـ
ًَطُُ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ، ُٓطُض ًػتُواّ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ بُضظ ُُكطَيتُوَ ًّ تُغُوض زَكَُ  بِ

ًَؿُي ًٌَُ تىوؾِ ك ٓ       َِ َِ، زَبـ ًَلِ زّ زضوغـت زَبـ ُن زَبشن و هُض ووّ ثُضوَضزَيًُوَ هـَُ ُٓضَيٌـُ ُٓؾـلاه
َِ، بـ٘ ٓـُوَّ هـُ       ًَىاْ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ و ةىتاغاُُّ حلـىًِ ُـُب ًَلِ ُٓوت٘ هُ ُ َِ رُضة ًىُارُغُكُ واب

ــُّ كـــ         ــُو ًٓىايـ ــىَيِّ و بـ ــُ زَضؽ زَخـ َِ كـ ــ ــُ بـ ًٌَـ ــُكاُِ ٓ ــىوزّ ض َٗهـ ــُضزوو ٙ غـ ــُ ٓـ ــُ هـ ُ ُُتًجُكـ
َِ، زيػـاْ ثؿـتًىاُِ ض َٓـِ هـُ خىؾـم و بطايـامن زَكـَُ كـُ            ًَلًاْ ب٘ َُٓ طُي و ًُؿـتٌاُُ ٓـُب ًىغتُةبُه
ًَلًــاْ هُطــَُي وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَّ      غــُضَجناَ ٓــُو ةىتاغاُــُ ُٓٓوًاُــُ هــُ ٓــًُىو ًُضحُهــُكاْ زا ض َبت

َِ، وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ ُٓضَيٍ زَغـُآلتِ هُغـُض تـُع    وًٌات زاْ هـُ ُُٓـسب بـىاضّ    ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓب
َِ، ظٗض غىثاؽ.  تايبُت زا هُو ةىتاغاُاُُ زا ُٓب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 رُضًىو. ؾاضٌكان 
 بُؾاضَتِ: ؾاضٌبُض َيع 
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًًٍِ هُغُض زوو بط طُّ َُٓ ثطٗشَيـُ ُٓيـُ، زَغـت خ٘ؾـِ هـُ ُىوغـًِِ ٓـَُ ثطٗشَيـ         ُ و هًصُـُّ  ًّ ت

ًَبًـٍِ ُٓيـُ بـُض َيع غـُضٗكِ      ثُضوَضزَ زَكَُ بُض اغتِ ثطٗشَيُكِ ظٗض زَوَهًُُُسَ، بُآلَ ُٓوَّ كُ ًّ ت
ًَــسا، ٓـُويـ هــُ ًـاززَّ       ًَلِ كىضتـت ث َِ  1هــُ خـاَهِ   2ثُضهـًُاْ ُٓضنــُُسَ جـُُابت ًٓؿــاضَت زا كــُ زََهــ

ًَطكطزُـِ ًُؿـتٌاُِ و ُُتـُوَ     يِ، ٓـًُىوًاْ زَظاُـشن بـُض َيع غـُضٗكِ     طُيؿسن بُ ٓاًاجنُكاُِ ثطٗغـُّ ر
يؿِ باؽ هُ ططُطِ زاْ بُ تىَيصيُِوَ زَضبـاضَّ ظًاُـُ بًـاُِ و    4ثُضهًُاْ ُٓض هَُ ًاززَيُ زا هُ بط طُّ 

ظيِـسووَكاْ هـُ ثـاَي ثطٗططاًـُ بط يـاض هُغـُض زضاوَكـاُِ خىَيِـسْ، ًُٓـُ بُض اغـتِ ٓـًُىوًاْ زَظاُـشن هــُ             
ىضكِ ُٓيُ و ةىتاغاُـُّ راضغـِ ُٓيـُ، ةىتاغاُـُّ رُضَُػـِ و ٓـَُهٌاُِ       ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ةىتاغاُُّ ت

ًَىَّ ثُضوَضزَ كطزْ و زَضغساُِ ض َٗهُكاُِ َُٓ  ًٌَُ زضوغت زَكات ؾ ُٓيُ، بُض اغتِ ُٓوَّ كُ ططرت ب٘ ٓ
وآلتــُ و ٓــَُ ُُتُوَيــُ، ُــاظامن وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ تــا ض حــُز ٓاطــاّ هــُ ثطٗططاًــِ خىَيِــسُِ ةىتاغاُــُ   

َّ ظٗضبُّ ًاً٘غتاكاْ هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاُسا ًاً٘غتاّ ٓ ُٓوًُكاْ ُٓيُ؟ نىُلُ ُٓو ًاً٘غتاياُُ ُُٓس
َِ ٓـَُ هـُض ووّ              ًَـم زَضؽ بـُ ض َٗهـُكاُِ ٓـَُ وآلتـُ زََهـ بًاُشن، يـُعِِ ٓـُو ًاً٘غـتايُ هُغـُض ض ثطٗططاً

ًَىَيُكِ خُهُي ظاُػتِ و َُٓ هُض ووّ ُُتُوَيٌ و غًاغًؿُوَ، نىُلُ بُض اغتِ ُٓطُض ً اً٘غتايُن بُ ؾ
َِ، بـُآلَ ظٗض ططُطـُ تـا ض حـُزَيم وَظاضَتـِ           َّ و وْ ببـ ًَلِ هـَُ ؾـلَوُف بلـط ًٌَىا ًُُ ُٓطُض حُضَكات و ث
ثُضوَضزَ هُض ووّ ظاُػتِ و هُض ووّ ُُتُوَيِ و غًاغًؿُوَ ناوزَيطّ ُٓو ةىتاغاُـُ ُٓٓوًاُـُ زَكـات كـُ     

ًَّ، ظٗض غىثاؽ.زَضؽ بُ ًِساَي و ض َٗهُّ َُٓ وآلتُ   زََه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان ةازض رُضًىو.
 بُض َيع ةازض اػنس مسايى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـلُف        َّ، كًَُ٘هطايـُكِ بـاف ث َّ ثُضوَضزَ و خىَيِسْ، كًَُ٘هطا ُٓطُض بـُجىاُِ ٓاضاغـتُ بلـط وَن زَوتط

ًَىيػـتٌاْ بُوَيـُ بـُ بُضُاًـُّ       زَكُيّ، خَُهلِ كىضزغتاًُـ بُ زَهِ ًايًُوَ  هُ ثـُضوَزَ و خىَيِـسْ زا ث
باف و طىجناو ٓايِسَيُكِ باف ب٘ وآلتُكًُاْ و ب٘ ُُوَكاظناْ زضوغـت بلـُيّ، خىَيِـسُطاّ ُـاحلىًِ بـُ      
ًَلِ باؾـُ بـ٘ ُـُوٍَ تـاظَ، ب٘يـُ ًـّ            بط واّ ًّ ططُطًُكِ تايبُتًاْ ُٓيـُ، ٓـُويـ ض َخػـاُسُِ خىَيِـسُ

ًَؿًِاض َِ بـ٘ ثـُضوَضزَ و           ث َّ و غـُضزًَِ بـ زَكَُ ٓاًاجنُكاُِ ٓـَُ خىَيِسطاياُـُ ض َخػـاُسُِ بـىاضَيلِ ُـى
ــسَزا          ــتا و ٓايِ ًَػ ــُ ٓ ــىضز ه ــُّ ك ًٌَ ــ٘ ٓ ــاْ ب ــُكاُِ ظً ــُ ٓاًاجن ــُض ه ــسْ زا، ٓ ــُّ خىَيِ ــُ ثطٗغ ــطزْ ه ًَطك ر

َِ بُ ظًا َّ ب ًَطكطزُِ ُُوَّ ُى ًَم هُو ٓاًاجناُُ ر ًَلِ باؾِ ُٓيُ، يُك ُِ ج٘ضاوج٘ضّ بًـاُِ، هـُ   ًٌُُٓٓت
ًَبُضّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زا ثطٗغُيُكِ  ًَلِ تط ُٓوَيُ كُ َُٓ خىَيِسُطاياُُ هُشَيط غ ًُٓاْ كاتسا ٓاًاجن
ًَتُ كايُوَ، كُضتِ تايبُت وَن زَبًـِشن خىَيِـسُطا و تُُاُـُت بًِـاّ      ًَِ ثُضوَضزَّ ًُؿتٌاُِ ُُتُوَيِ ب

ًَلِ بـاف    خىَيِسُطاف هُ كىضزغتاْ  كًُىكىض يُكِ  َِ هُض َيِ َُٓ ياغـايُوَ ٓاُـساُ ًٌَىايُ زَب ًَسايُ، ب٘يُ ث ت
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َِ، َُٓ ب٘ زضوغت كطزُِ خىَيِـسُطا و ٓـَُ بـ٘ كطزُـُوَّ خىَيِـسُطا و ةىتاغاُـُّ        ب٘ كُضتِ تايبُت ُٓب
ًَـ بطزُِ ثطٗغُّ خىَيِسْ، غىثاؽ.  ُاحلىًِ و ُٓوَهساْ ب٘ ظياتط بُضَوث

 ُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ث

 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾُومن ذلٌس غطيب:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىيػـتِ ُـاظامن زووبـاضَّ         هُض اغتِ زا ةػُكاُِ ًّ هُٙيُْ ٓاوض َيًاْ ٓاؾتِ خاْ و ثـُياَ خـاْ كـطاْ، بـُ ث

 بلًُُوَ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ظاْ خاْ رُضًىو.هًصُُّ ثُضوَضزَ، غ٘
 
 
 

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ بًُٙاُُوَ ظٗض ثُغُُسَ كُ بابُتِ  )تٓعِٝ َٚتابع١ املدازع اذته١َٝٛ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ٓ
َّ، ًُُٓ خاَهِ يُكَُ، خاَهِ زووََ، غُباضَت َٔ قبٌ ايٛشاز٠ سطب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(  بُ خاَهِ ًٓعارُ بلط

ًًََُ هـَُ ًاززَيُيـُ، )   يػـسض اعـداد ايهـٛادز املتدصصـ١ ٚايهؿـ٠٤ٛ ؾـ٢ زتـاالت ايتٛاصـٌ ايعًُـ٢ ٚايرتبـ٣ٛ           غ
ًَِّ، بُآلَ هُ  12زوو ًُبُغتٌاْ ُٓيُ، ض اغتُ ُٓواُُ ًِساَي ُٓتاوَكى ثَ٘هِ  ٚامل٢ٓٗ ٚايتهٓٛيٛد٢( زَضُٓن

     َِ طُياُـسووَ، ًاً٘غـتاًاْ ٓـُبىوَ خـُضدنِ      ًُٓاْ كات ًاً٘غـتاّ خ٘مشاًُـاْ وَضططتـىوَ ُٓواًُؿـًاْ ثـ
ــُواْ            ــُعِِ ٓ ــُوَ، ي ًَت ــعّ زََه ــُ ًِٓطوً ــُ ب ــتا واُ ًَػ ــىَ و ٓ َِ بًًِ ــ ــاْ ث ــىوَ زَوضَي ــاْ ب ــاتِ خً٘ جاًًع
َّ و   ًىغآًُُياْ كطزووَ هُ ًٓعسازّ كُوازيط زا، ُٓطُض ُُٓساًاًُؿًاْ باف بّ و ًىغري بّ ُٓواْ ٙزَبـط

ًَؿــًُاْ ًُــُ، غــُباضَت بــُ )  ًَؿــُيُكِ ظٗض طــُوضًَاْ ُٓيــُ  د٦ــٝني ايــٛطٓٝنيالٓــًض ك ًٌَــُ ك ( بــُض َيعاْ ٓ
غُباضَت بُ طُض اُُوَّ ض َوَُسّ كىضزّ هـُ زَضَوَ، ب٘يـُ ٙجًٌٔـاْ زاُـاوَ، نـىُلُ بُض اغـتِ ًُٓاُىيػـت        

ًَػـتا ض اّ بـُض َيعتاْ ًٓقرتاحا          ًَـىَ ٓ َِ، بـُآلَ ٓ َِ هُواُُيـُ زَغـتُواشَيُكُ َُٓهـُ بـ ًَلِ .... بـَُه تتـاْ  تُعطيو
َِ كـُ زَطُض َيتـُوَ              ًَشن، تلايـُ ض َوَُـسّ كـىضزّ كـات ًٌَُ بلـُْ، بـ٘ ٓـُوَّ ٓـُو غـًاغُتُيُ زاُـ ًَؿلُؾِ ٓ ث

َّ  ُِ بُ ظًاُِ ُٓو وآلتُ زَخىَيًِِّساَهُكا ًَِ غـىَيِط ًَطَ تُُٔا ًٓػتعساز كُ ُٓيُتِ ث ، بُآلَ كُ زَيتُوَ ٓ
ًَِاُِ ُٓواْ هُ ثا ًَطَ ُاوٓ ًٌَُ ه َي جاهًُكاْ، نىُلُ ُٓواْ جاهًُ ُشن، ُٓواْ هُو وآلتُّ ظًاُِ ًِٓطوًعيُ، ٓ

ًَلِ تايبـُتًاْ ُٓيـُ،            ًَشن جاهًُْ، بُآلَ كـُ زَطُض َيِـُوَ زَبِـُوَ ٓـاووآلتِ ٓـَُ وآلتـُ، بـُآلَ غـًوُت كُ ه
َّ ًِاَهُكاًُاْ  ًِساَهُكاًُاْ ُاتىاُّ غُُُ ًُكتُبِ ٓاغايِ هُبُض ُُظاًُِِ ظًاُُكُ و هُبُض ُٓوَّ ُاياُُو
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ًَػـتا خ٘ؾـبُختاُُ بـُ         غ َِ و هُبُضُٓوَ ًُكتـُب كطاوَتـُوَ تَُهُبُؾـِ ُٓيـُ، تايبُتـُ ٓ اهَ ًاْ هُ كًؼ به
ًَطكطزْ بُ ظًاُِ ًِٓطوًعيـُوَ ٓـُو زَضرُتـُ ظٗضتـط ض َخػـاوَ بـ٘        ّٓ٘ ظٗض بىوُِ ًُكتُبِ ُٓٓوًُوَ و ر

         ٘ ضت زَكطَيتـُوَ، ًٌٓلاًُـُتِ   ًِاَهِ ٓـُو كُغـاُُّ كـُ زَطُض َيِـُوَ، بـُآلَ عآًوُيُكًؿـٌاْ ُٓيـُ كـُ زيجـ
َِ ٓـُو     ًَتُوَ، هُبُضٓـُوَ زَبـ َِ، ًُكتُبًـ ُٓيُ بُ ًِٓطوًعّ زََه َّ زَخىَيِ ُٓوَؾِ ًُُ و ًِاَهُكُؾِ هُو
ًَتاْ باؾُ ُٓوَف ٙزَبـُيّ و تـُُٔا    ًَطَ، ُٓطًِا ُٓطُض ث ًَِاوْ ه ًَِشن، ب٘يُ ُاوًاْ ٓ زَضرُتُياْ ب٘ بط َخػ

ًَؿـتاْ باؾـُ ٓـُض ّٙ    جاهًات زَُىوغشن و )اجلاهًات ا هلىضزيُ رِ خاضج اةوًٍ كىضزغتاْ واٙجاُب( ُٓطُض ث
 زَبُيّ و ًُٓط ًُٓطّ جُُابتاُُ،  ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًًِتاْ ًُُ،  ز.ض ٗشاْ رُضًىو.  هًصُُّ ياغايِ ت
 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُف ثـاف           َُٓ ًاززَيُ باؽ هُ ٓاًاجنُكاْ زَكات، ٓاًـاجنِ زضوغـت كطزُـِ ٓـُو ةىتاغاُاُـُ هـُ نـًُ؟ ٓ
َّ بط طـُ و رُةـُضَكاْ، واتـُ     ًَم زَدلًاْ بلُيّ ُُٓس ًٌَاْ باؾُ هُ نُُس خاَه ًَبًِِ ُُٓساًاْ ث وَضططتِِ ت

ًَىَيُ هُطــ       ــ ــُو ؾ ــت و ب ــم زَي ًَ ــاَي ث ــُف خ ــُ ؾ ــُوَ ه ــىضت بلطَيت َّ ك ــ٘ظ ــُ ت ــُو  ًاززَك ــ٘ ٓ ــتطرييٍ ب َُي ثؿ
ًَؿًِاض زَكـُيّ،   ًٌَُف ثؿتطريّ هُ ًُٓاْ ث ًَؿًِاضاُُّ كُ هُٙيُْ هًصُُّ ثُضوَضزَ ثؿتطريّ صَن كطا و ٓ ث

ًَؿُّ ظٗض هُغُض بىو ) ( زَغـتُواشَكُّ وا نـا    الدـ٦ني َـٔ املـٛاطٓني   غُباضَت بُوَّ كُ ُٓو بط طُيُّ ك
َِ )رِ اه بوساْ اهتِ اتى ًِٔا( واتُ خَُهلِ كىضزغتاْ هُ زَضَوَ شيـاوْ  و  كطاوَ، بُآلَ هُ ك٘تايِ ض غتُكُ زََه

( ُٓواُُ خَُهلِ كىضزغتاُّ و ٙجًٕ الد٦ني َٔ املٛاطٓنيطُض اُُوَ ب٘ كىضزغتاْ، ًُبُغت ُٓوَيُ، بُآلَ )
َّ و ًُبُغت ُٓو كُغاُُيُ خَُهلِ كىضزغـتاُّ  و ٓاووآلتًِـُ    ًَىيػتُ ٙزض ًُُِ، ب٘يُ زَغتُواشَّ ٙجٕ ث

ً       و َّ بــُضزَوا ًٌَــُ     ٌهــُ زَضَوَ شيــاوْ و طُض اُــُوَ بــ٘ كىضزغــتاْ هــُو بــُ ثطٗغــُّ خىَيِــسْ زَزَْ، ٓ
َِ بًدىَيٌِــُوَ بــ٘ ٓــُوَّ زَُطــساُِ    ًَىَيُ غــًاغُ كطزووَتــُوَ، ُٓطــُض زَضرــُت ٓــُب ًاززَكــًُاْ بــُو ؾــ

 هُغُضّ بلُيّ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًًِت ٓ  ُيُ؟ رُضًىو.جُُابِ وَظيط ت
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطٍ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ ٓاشّ ُٓيـُ يـاْ ُـا،     ًّ بُؽ ض ووُلطزُُكا ُّٓ، ًاً٘غتايُكِ ثطغًاض كط كُ ثطٗططاًا وَظاضَتا ثُضوَضز

َّ و ًًُٓا شّ خً ًَت ثُضوَزَيِ زَيُِ ًىغازَةُ كطزْ ش وَظاضَتا ثُضوَز ِـسُا ًُؿـتٌاُِ و   ًُِٓ ثطٗططاً
َّ ض ووُلطْ زياضْ. َِ نُُس ًَسا ُٓيُ، ش ب٘ ظ  بُضناظ وَضططتِا خًِسُا ٓايًِِ شيا ت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
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 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ ةىتاغاُـُ  ببىضْ كُ ًّ هُ تُوظذناتُكاُسا هُ خاَهِ يُكَُ زا كُ باؽ هُ  تُعوًٌِ ًُؿتٌاُِ زَكُيّ، بَُه

ًَشن )     عًُٝـ١  اييًٛصـٍٛ اىل غاٜـات   تايبُتُكاْ و ُٓٓوًُكاْ ثُضوَضزَّ ًُؿتٌاُِ زَخـىَيِّ، ٓاًـاجنِ كـُ زََهـ
ًَِجــًُِ ياغــاٍ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ٓــاتىوَ كــُ   4( ٓــُوَ ٓــاتىوَ هــُ ًــاززَّ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ ايــٛط٢ٓ ث

ًَــت كــُ تــُعوًٌِ وَتــُُِ ٓاًــاجنِ ُٓواُــُ و غًاغــُتِ بــ٘   ًُٓاًــُكاُِ وَظاضَت نــًُ و هــُ بــُيِِ زا زََه
      َِ زازَض َيصْ، هُ ًاززَّ نىاضًَسا ُٓوَ ُٓيُ و رُةُضَّ يُكَُ، ٓـُو ًُكتُباُـُف و ٓـُو ةىتاغاُاُـُف بـ
َِ كطزُـِ ٓـُو        َِ بـُج طىًاْ ًازاَ هُشَيط غايُّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَزايُ ُٓواًُـ ًىغآًُُ زَكـُْ هـُ جـ
ًٌَـُ ُُتُوَيًُكـًُاْ ٙبـطزووَ، نــىُلُ            ًَتـُوَ، ٓ ًَِ َِ تًايـسا ضن ًُٓاًاُـُ ب٘يـُ ثـُضوَضزَّ ًُؿـتٌاُِ زَبـ
   َِ ًَلِ بـ ًَىَيُ ًىهعََ ُشن بُ ظًـاُ َّ، ُٓواْ بُو ؾ َّ ةىتاغاُُ ُٓيُ بابُتِ كُ باغِ ُُتُوَيِ زَكط ُُٓس

ًَ  .تُوَطاُُ واُُ بَو
 

 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(

 ز.غُضوَض رُضًىو.
 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ هـُو خاَهـُّ كـُ بـاؽ زَكـُيّ بـطازَضاْ ظٗض ثطغـًاضياْ ًُغـُهُّ           ًَم ُـُب بُؽ ب٘ ُٓوَّ بُزحاَهِ بىوُ

ًَلًُتِ كـُ غـ٘ظاْ خـ      اْ ض َخػاُسُِ زَضرُت هُبُضزََ ض َوَُس و ثُُابُضاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ، ًُٓـُ بُؾـ
َِ و      ًَطَف زا هُواُُيُ وؾُكُ هـُ ؾـىَيِِ خـّ٘ ُـُب ًٌَُ هُ زاًُؿتُِكاًُـ و ه باغِ كطز، بُآلَ ًُبُغتِ ٓ
ًَّ، ًُبُغتٌاْ ُٓوَ بىوَ شًاضَيُكِ ظٗض هُ كىضزّ ثاضنُكاُِ تطّ كىضزغتاْ ٓاتىوُُتُ  وؾُيُكِ تط زاُ

َِ ه ًَت و ج٘ضَيم ب ًَم ب ًَطَ ب٘ ُٓوَّ ًُُٓ بُؾ ًَطَ، كُ زَيُِ ٓ ُوَّ كُ زَتىاُّ هـُو ؾـىَيِاُُ زا غـىَيِّ،    ٓ
ًَم هُ ًُبُغتُكاظناْ ُٓوَ بىوَ، ب٘ ُٓوَّ وؾُكُ هُ ؾىَيِِ خّ٘  ًَِ زَكطَيتُوَ ب٘ياْ، يُك ُُٓسَيلًاْ ج

ًَشن. َِ ًُؿتٌاُِ، ُاظامن وؾُيُكِ تطٍ ُٓطُض ب٘ زاُ  ُُب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 ع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:بُض َي

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلِ ياغايِ ًُُ هـُ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ بـ٘ ٓـُوَّ ُٓواُـُّ كـُ ٙجًٔـِ ثاضنـُكاُِ تـطّ            ًٓض ًىًاُُعُت
ًَلـِ تـط بـّ و ثُُابـُض بـّ هـُ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ زابـّ ٓـًض              ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و ٙجًِٔ ٓـُض نـِ وآلت
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ًَلِ ياغايِ ًُُ هُوَّ  ًَلِ      ًىًاُُعُت كُ ُٓواْ هُ ةىتاغاُُّ تايبـُت و ٓـُٓوِ غـىَيِّ، ٓـًض ًىًاُـُعات
ًَتُوَ يازيـاْ باغـِ    ًٌَُ كاتِ خ٘ؾِ ُٓطُض بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ هًصُُّ ثُضوَضزَ ب ياغايِ ًُُ، هُبُضُٓوَ ٓ

 ض َوَُسّ كىضزعناْ كطزووَ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػتا ٓاخط غ  ًاغُّ ًىؾتُضَكٌاْ ب٘ عًٚج بلُْ،  غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.ٓ
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 غًاغُكُّ ُٓخري غىَيًُِِوَ ثاف ُٓوَّ كُ طوتىطً٘اْ كطز هُطَُي بُض َيعاْ.
 ايؿصٌ ايجا٢ْ

 االضظ ايعا١َ يتأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ
 اٚآل/ االٖداف

 ٠ ايجا١ْٝاملاد
 تأضظ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ َٔ ادٌ حتكٝل االٖداف االت١ٝ:

/ اتاس١ زتاالت ددٜد٠ انجس َٔ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ اضـاؾ١ اىل اَهاْٝـات اذتهَٛـ١ بػٝـ١ ايتطـٜٛس ٚاملطـاعد٠         1
 يًٛصٍٛ اىل غاٜات ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايٛط٢ٓ.

تشــدٜح عًُٝــ١ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ عــٔ طسٜــل ايــرباَر ٚاالدــسا٤ات  / تــأَني ٚت٦ٝٗــ١ املطــتًصَات املتٓٛعــ١ ي2
 اذتدٜج١ ٚؾل اضظ َٚباد٤٣ ٖرا ايكإْٛ.

 / االٖتُاّ بتعًِٝ ايًػات االدٓب١ٝ اذت١ٝ اىل داْب املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ املكسز٠.3
١ ٚاالبـداع  / ت١٦ٝٗ ازض١ٝ َٓاضب١ يًتٓاؾظ ؾ٢ زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ بػٝـ١ تطـٜٛس اجتـاٙ ايتُٓٝـ١ ايبػـسٜ      4

 انجس ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بتذطٝد ايُٓاذز اذتدٜج١ ٚايعصس١ٜ ؾ٢ ايٓعِ ٚاملٓاٖر ايرتب١ٜٛ.
/ تػذٝع ع١ًُٝ االضتجُاز ايـٛط٢ٓ ٚاالدٓبـ٢ ؾـ٢ االقًـِٝ ٚؾـ٢ زتـاالت ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ؾـ٢ اطـاز بـساَر            5

 ْٚعاّ سدٜجني.
اقًـِٝ نٛزدضـتإ َـٔ خـازز االقًـِٝ ستـ٢ الٜٓكطـع         / اتاس١ ايؿسص١ اَاّ ادتايٝات ٚاالداْب ٚايعا٥دٕٚ اىل6

ٚيػسض اضتُسازِٖ ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايٛط٢ٓ ٚتٛؾري َطتًصَات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚخدَاتٗا عٝح تٓطـذِ  
 قًِٝ ٚؾ٢ ايبًدإ ايت٢ اتٛ َٓٗا.االَع َٓاٖر ايتعًِٝ ؾ٢ 

َّ، كُ ) ًَم ًاوَ كُ زاوا كطاوَ ًٓعارُ بلط دازع اذتهَٛٝـ١ َـٔ قبـٌ ايـٛشاز٠ ٚسطـب      تٓعـِٝ َٚتابعـ١ املـ   خاَه
ًَطُّ ًُُ هُ ًاززَكاُِ تطيـ زا ُٓبىوَ، اسهاّ ٖرا ايكإْٛ( ًَطَزا ج ، زاواّ ُٓوَكطاوَ، بُآلَ بُض َيع ًُُٓ ه

ًَـساُِ خىَيِسُطـُّ           َِ، نـىُلُ ٓـُزَف هـُ ًَ٘هـُت ث ًٌَُ ثؿتطريّ صَن زَكـُيّ و حُةًؿـُ ٓـُب ُٓضنُُسَ ٓ
ُيـُ، بـُآلَ وَظاضَت نـِ زَكـات هـُ ًـُوازَكاُِ تـطزا ًىضاةُبـُ زَكـات و          ُاحلىًِ نـًُ؟، ًُٓـُ ُٓزَرُك  

ًَـِ            َّ و زاًـاْ ُـاوَ، بـُآلَ كـُ تـ٘ زََه ًٓؿطاف زَكات و حُظ زَكُْ ُٓوَ بـُ ًاززَيـُكِ غـُضبُخ٘ زآـُُط
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ًَِ هُ ُٓزَرُكاُِ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ ) ازع تٓعِٝ َٚتابع١ املدُٓٓسارِ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ ُاتىاُِ بَو
( ٓـُزَرِ زضوغـت بـىوُِ ةىتاغاُـُّ تايبــُت نـًُ؟ ٓـَُ ؾـتاُُيُ، ٓــَُ        ايػـري اذتهَٛٝـ١ َـٔ قبـٌ ايــٛشاز٠    

ٓاًاجناُُّ ُٓيُ، ب٘يُ ًّ زاوا هُ بُض َيعتاْ زَكَُ ُٓو ؾُف خاَهُّ كُ خىَيِسًاُـُوَ كـُ هُطـَُي هًصُـُّ     
ًٌَـُ    ياغايِ ُٓواْ كطزووياُُتُ نىاض خاَي، بُآلَ ًُُٓ ظياتط وَكى يُكُ،  هُ ًُظًىْ زا وَكى يُكـُ، بـُآلَ ٓ

 ظياتط خاَهُكاظناْ ظياز كطزووَ، ب٘يُ زاوا زَكُيّ ُٓو خاَهُ غطَيتُ زَُطساُُوَ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ هُطـَُي زاًُـُ؟      َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتـُوَ؟ كـ ًَىَيُّ كُ خىَيِسضايُوَ، ك زوو كـُؽ  بُو ؾ
 هُطَُي زاًُُ، بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط، غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 هُ ياغاّ ُٓغَوًُكُ 1ًاززَّ 
ًَساْ  زووََ/ ض َيطُث

ًًََُ  ًاززَّ غ
ًَم ٓاضَظووّ كطزُُوَّ ةىتاغاُُيُكِ ُٓٓوِ و  تايبُتِ ياْ رطاواْ كطزُِ ياْ ُٓجناًـساُِ ٓـُض   ُٓض كُغ

ًَؿـلُف بـُ وَظاضَتـِ       ًَؿـًُِ ث ًَـساُِ ث ًَىيػتُ هُغُضّ زاواكاضيُن ب٘ ض َيطُث َِ تًاياُسا ث ط٘ض اُلاضيُكِ ُٓب
ثُضوَضزَ بلات و وَظاضَت زاوايُكُ يُكٚ زَكاتُوَ و ُٓض ض َز كطزُُوَيـُن هُٙيـُْ وَظاضَتـُوَ ض ووبـسات     

ًَىيػتُ بُ ث ًَت.ث ًَلِ ؾًلاضّ ب  َُهج
َِ ًٓض ًٓعارُيُن. ًًًَُُ كُ ُٓغَوًُكُيُ، ب٘يُ وَن خ٘يٍ خىَيِسَوَ بُ ب  ًُُٓ ُُغِ ًاززَّ غ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 رُضًىو.
 بُض َيع ز. اػنس وَضتٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 املاد٠ ايجايج١

اش تػريات ؾٝٗا عًٝ٘ تكدِٜ طًـب  اص١ أٚ ٜٛد ادسا٤ تٛضعات أٚ اصتنٌ َٔ ٜسغب ؾ٢ اؾتتاح َدزض١ أ١ًٖٝ ٚخ
ايـٛشاز٠ دـدخ جيـب إ ٜهـٕٛ عذـ١      طُاح ي٘، ايـٛشاز٠ تبـت ؾـ٢ ايطًـب ٚا٣ زد َـٔ      ًَطبل اىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ي

 حت١ًًٝٝ.
ًَىَيُ ٓاتىوَ.  ُٓوَ زَةُكُ بُو ؾ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ُضًىو.هًصُُّ ثُضوَضزَ،  ر
 :اػنس ابطآًٍ وَضتٌ بُض َيع
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 زووََ/ ًَ٘هُتساْ

ًًََُ  ًاززَّ غ
َِ ياْ كً٘ـَُي،   ًَىَّ تان ب ًَلِ غطوؾتِ و ًُعُِوّ جا بُ ؾ بُ طىَيطَّ بًُِاكاُِ َُٓ ياغايُ ًُٓىو كُغ

 ًارِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُّ ُا حلىًِ و ثُعناُطاّ ُٓيُ.
2 ٘ ًَىيػتُ بـ زاًُظاضُـسُِ ةىتاغاُـُّ ُـاحلىًِ و ثـُعناُطا وَ زَغـت كـطزْ بـُ ثطٗغـُّ خىَيِـسْ و           / ث

ــِ       ــُ وَضططتِ َّ ب ــط ــُ وَظاضَت  بل ــلُف ب ًَؿ ــطاو ث ــاضّ ُىوغ ــسا زاواك ــُيِ تًاي ــاضّ ض يؿ ــساُِ ط٘ض اُل ُٓجناً
 ض َظاًُُسّ.

ًَىيػتُ هُ ًاوَيُن زا كُ 3 َِ ثـُض  ُـُكات هـُ ض ٗشّ ث    45/ هُغُض وَظاضَت ث ًَؿـلُف كطزُـِ زاواكـُ    ض ٗش ت
.َِ ًَِطاو ب ًَىيػتِ بُ ثاغاوّ ض َواو بَُهطُّ غُؽن  وَآلًِ يُكٚكُضَوَ بساتُوَ و ُٓض ض َزكطزُُوَيُن ث

ًَؿلُؾلاضّ ُُزايـُوَ، ٓـُوا   4 / ُٓطُض وَظاضَت هُ ًاوَّ ياغايِ زياضّ كطاوزا وَآلًِ زاواكاضّ ُىوغطاوّ ث
.َّ  زاواكاض بُ ثُغُُسكطاو ُٓ شًاض زَكط

ــَُي         /5 ــُ هُط َِ ك ــُب ــُضَوَّ ٓ ــُت و جًاك ــاوَيلِ تايب ــاحلىًِ ُ ــُكِ ُ ــُ و ثُعناُطاي ــُض ةىتاغاُ ٓ َِ ــ زَب
.َِ  تايبُطنُُسيُ كُهتىضّ و ثُضوَضزَيِ و ًُؿتٌاًُُكاُِ ُٓضَيٍ زا  بطىجن

َِ كُ بًُِا طؿتًُكاُِ كاضكطزْ و نًُُ٘تِ 6 َِ ًُٓىو ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ثُيط َوَيلِ ُاوخّ٘ ُٓب / زَب
َّ و وَظاضَت ثُغـُُسّ          ًَؿـلُف بـُ وَظاضَت بلـط َِ هُطـَُي زاواكـاضّ ًَ٘هـُت زا ث ًَـساب بُض َيىَنىوُِ كاضّ ت

 بلات.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَــىَ      َِ ٓــُوَّ ٓ ًٌَــُ ٓــُو ًاززاُـُّ تطًــاْ هُبُضزَغــتُ، هـُوَ زَنــ ًَبًًٌِــاْ ُٓيـُ، نــىُلُ ٓ ًٌَـُ يــُن ت ٓ
َِ، رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.خىَيِستاُُوَ ًاززَك ًَلَُي كطزب  اُتاْ ت

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ     ًَساُُ و بُ نُُس ًاززَيـُن جًاكطاوَتـُوَ، ٓ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، هُبُضُٓوَّ زووََ ض َيطُ ث
ُـ     ُ بـُ يـُن ًـاززَ بـُ نـُُس      وَن هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓغتاويّ ُٓض ٓـًُىوياظناْ زًَـك كـطزووَ كطزووًا

     َِ َِ، هُبطّ ٓـُوَّ بـُ ًـاززَ بـ ًَساْ، نْ٘ ًَ٘هُتِ زَزضَيت رُةُضَيُن، نىُلُ ًُٓىوّ ثُيىَغتُ بُض َيطُث
ًَِجَُ و ًـاززَّ ؾُؾًًُؿـٌاْ ٓـُض     ًًََُ و ًاززَّ نىاضََ و ًاززَّ ث ًَىَيُ، ًاززَّ غ كطزووًاُُ بَُ ؾ

ًًََُ، ي ًَِاوًاُُ، ًاززَّ كطزووَ بُ رُةُضَيُن هُُاو ًاززَّ غ هُيُن زاوَتـُوَ و   6و 5و  4و  3ُعِِ ٓ
.ًًََُ َِ و هُشَيط ُاوًُؿاُِ ًاززَّ غ  غًوػًوُّ ضَةًًٌُاْ زاوَت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
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 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف ثؿتطريّ هُ ز ًَك كطزُِ نُُس ًاززَيُن زَكُيّ، هُبُضٓـُوَّ ُـاوَض ٗكِ ٓـُو ًاززاُـُ ٓـًُىوّ      ٓ
ًَساُِ ًَ٘هُت زَكُْ ب٘ ُٓوَّ ةىتاغاُُيُكِ هُو ج٘ضَ كُ حىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ  ًَم ُعيلّ و باؽ هُ ث ه

ُاوَض ٗكًاْ  زَياُططَيتُوَ زاضنُظضَيت، ثؿتطريّ هُوَ زَكُيّ كُ ُٓو ًاززاُُ زًَك بلطَيّ هُبُضُٓوَّ يُن
 ُٓيُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًًِت ُٓيُ؟ رُضًىو.  جُُابِ وَظيط ت
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطٍ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ زطُي ٓـُظا ًٓجاظيَـ   َِ، وَظاضَتا ثُضوَضزَ ثؿتِ تُجطوبا و َِ بابُت ًَبًًُِكا ُٓيُ هُغُض ظ ت ٓاتًِـُ زاْ  ت

َِ  غــُواًُُت   ًَتــُ زاْ بــ٘ كً٘جاًُــُت ثــُضوَضزَي ًَتــُ تاكــُ رــُضزا، ًٓجــاظَ ب َّ ًُِــُ ًٓجــاظَ ب زطــُي ُُٓــس
ًَّ وَكـى ؾُخػـُن ًٓختٌاهـُ            ًَت غاظا ًىؾـلًوُ ًُِـُ بسَُـُ رـُضزا، ٓـُو كُغـاُُّ تـ ًُحُهًا عُزا باخه

ًَت    ًٓدتػاؽ ُُبًسن، ًُُٓ ُُٓـسَن غـُضًايُت ٓـُّ ٙظًـُ زطـُي ًٓدتػاغـ       ا ُُٓـسَن ؾـاضَظاّ ب٘نـىوُ
ًَؿـًِاضا ًـُ كـى       َّ ًـُ ث َِ نـُُس َِ بّ، زا ًىغتُحُق بًت ًٓجاظَ بساتُ ُٓض كُغُكِ ٓات، ب٘ ظ ثُضوَضزَي
َِ زَيتـُ كً٘جاًُـات ثـُضوَزَيِ بـّ، خً٘ـاَهِ يـاْ بًـاُِ، زوو/              ًَـت كـى ًَ٘هـُت وَظاضَتا ثـُضوَضزَ ٓـُو ًطٗظ

ًَت بًاُِ ض َيلُرسن ياْ شّ ُٓطُض كُغُن بًت بُؽ  ض َيلدطاوَيت ثُضوَضزَيِ بّ، خً٘اَهِ ياْ بًاُِ زَوَهُت
َِ ٓـُّ ًٓجـاظَ وَضبطـطْ و ض يـساُا          َِ كـى حـُة َّ ًطٗظـ ًَبًًِا ًّ هُغُض تُحسيـسا و ًَت غاوايا، ُٓظُ ت باخه

ًَلػـتا     ٍَ ٓـُيّ هػـُض واْ ت ًَؿُكا طُهُكِ ًُظُُ، ًٓختٌاهُ، زوو ًٚحُظ َِ تاكُ رُضز ك  4و  3و  2و  1ُٓظ
ًَصَ ُٓطُض ببتُ د و ب و ج ُٓو ؾتُ ًٓختٌاهُ زضوغت تـط بـِ، )  ُٓ ٚ    ظ ب د٤ بـ ايجيـب يتأضـٝظ َدزضـ١ خاصـ١ 

ًَتـُ كـطْ، بـُؽ     تػريات درز١ٜ ....بع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚاسداخ  ًَلػتُ زضوغت ًُُِ، ًطاجُعُتُن ب٘ ب ( ُٓظ ت
َِ ًٓجاظَ وَضططيسن تًُٓٔوُن ُٓ  بًسن، ظٗض غىثاؽ.خاَها ُٓوََهِ طُهُكُ ططُطُ، ٙظًُ ُٓو ًطٗظ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًِِ ُٓيُ؟  َِ ت ًَط)ك ثُضويّ خاْ، عُظعنُ خاْ، ثُعناْ خاْ، ٓاؾيت خاْ، كان جًُاي، ، ٓآُُط عاضف، زه
ًَط خــاْ، ٓـاشَ خــاْ، كـان     بُؾـاضَتٌ، كــان غــُضزاض، كـان خــُهًى، كـان ٓــاضاَ، شيـاْ خــاْ، زكتــ٘ض      ؾاضــٌؾـو

ًَطيعاْ خاْ، مسريَ خاْ(، رُضًىو ٓآُُط خاْ. غُضوَض، كان  عبساهقازض، طىَهًعاض خاْ، ب
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَلٌ ظٗض ططُطُ ًُكتُبٌ خـام، ُٓطـُض    ًَت )ًِح اٙجاظَ(، ًُحنٌ ًٓجاظَ ؾت ٓاتًُِ رُةُضَيُكٌ زيلُ زََه
( بُُــسٍ ُٓيــُ، هــُو رُةُضاُــُ، هــُو 83خــام هــُ قــشن )تًُاؾــاٍ غــتاُسَضزٍ عاهــًٌُ بلــُيّ ًُكتــُبٌ 
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ًٌَُ هُ ًُحنٌ ًٓجاظَ ٓـًض ًٓؿـاضَطناْ    ًَت، ٓ بُُساُُ ثًؿاْ زَزات هُو جاهًٍُ قشن كُ هُ زَضَوَ زَخىَيِ
ًَـت خً٘ـاْ رلـط بلُيِـُوَ ًٓجـاظٍَ ًُكتُبـُكٌ             بُوَ ُـُزاوَ جاهًـٍُ كـىضزٍ ٓـُوٍَ هـُ زَضَوَ زَخىَيِ

ــُبٌ بل  ٍَ ًُكت ــُو ــسَييَن ه ــُةٌ     ب ــاْ ح ًَىَيت، ي ــ ٌَ ُُؾ ــ ــُضياْ ه ــُ زَطُض َيِــُوَ غ ــٍُ ك ًَعاُاُ اتــُوَ، ٓــُو خ
ًَت، ب٘ ُٓوٍَ هُو ًُكتُبُ غىَيِّ، ُٓوَ يُن.  ًٓدتًاضياْ ُٓب

ًَـت زًَـك بلطَيـت هُطـَُي     اضـِ املدزضـ١  (، )اضـِ املدزضـ١  بًُُػبُت زووََ رُةُضَ كـُ خاقـُ بـُُاوٍ )    ( ُاب
( بـُ تـًُُا   83و غتاُسَضاتٌ عاهًٌُ، هُ ةـاُىٌُ قـًًِـ رُةـُضَ )   ًٓجاظَ، هُطَُي ًُحنٌ ًٓجاظَ، هُ ًُٓى

بُُسَيلُ خاقُ بُُاو، نىُلُ ُٓوَ عًٚةٍُ بُ ًُٓين ةُوًٌ و عًٚةـٍُ بـُ غـترياتًجٌ و عًٚةـٍُ بـُ      
 ُٓزَؿن ًُكتُبُكُ ُٓيُ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط رُضً  ىو.ظٗض غىثاؽ، كان زه
ًَط ذلٌىز:  بُض َيع ذلٌس زه

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَِجًـاْ كـطزووَ بـُ ًاززَيـُن               ٌَ و نـىاضو ث ًّ هُطـَُي ٓـُو ضاث٘ضتـٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزََ كـُ ًـاززٍَ غـ
ََٙ بًُُػبُت رُةـُضٍَ يُكـًٌُ هـُوٍَ ضاث٘ضتُكـٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ،        وكطزووياُُ بُ ؾُف رُةُضَ، بُ

ًٌَُ باغٌ ةىتاغاُُ ًَـت        ٓ غُيطَ حلىًًُكاْ زَكُيّ، يُعين كـُضتٌ تايبـُت باغـٌ ًَ٘هـُتًـ زَكـُيّ، زََه
ًَت، يـاْ كً٘ـَُي،    ًَىٍَ تان ب ًَلٌ غطوؾيت و ًُعُِوٍ جا بُؾ بُطىَيطٍَ بًُِاكاْ َُٓ ياغايُ ًُٓىو كُغ

ًـ  ًَت، ياْ كً٘جاًُا، هُ ًُغُهٍُ ًَ٘هُتسا كًَُ٘ي ًُ ًَىٍَ تان ب ُ، تـان، يـاْ   بُ ةُُاعُتٌ ًّ بطىتطَيت بُؾ
 كً٘جاًُا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، ثُضويّ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُضويّ عبساهطػنّ عبسار:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَم ب٘ َُٓ ًاززَيُ ظيـاز بلطَيـت، يـُن     ًَؿًِاض زَكَُ كُ نُُس خاَه ًًََُ، ًّ ث هُواُـُ  بًُُػبُت ًاززٍَ غ

ًَت، كـُ َُٓهسَغـسن بـُ واُـُ طىتِـُوَ بـُ               ًَٔـاتىوٍ ٓـُب ًَلٌ كاضاًـُو ه ًَت ٓـُو ةىتاغاُـُ تايبُتـُ غـتار زَب
ًَػتا هُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاُسا ٓـُْ غـاَهٌ يُكـَُ       ةىتابًاْ، هُبُض ُٓوَ ظٗضبٍُ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ كُ ٓ

ًَت كُ ُٓو غتارُ ًُٓػاَي ًَم زَيِ تُخُضوجٌ كطزووَ، كـُ تـُعًين زَكـاتّ، زيـاضَ      كُ زَيلاتُوَ زياضَ غتار
ًَت هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًُ، غاَهٌ زووََ ُٓو ًُغنىعُيـُ ٓـًُىوٍ ُـُةى زَبـّ      ُٓوَف بُ عُةس تُعشن زَب
ًَت بــُ واُــُ  طىتِــُوَ بــُ   ًَــت زيــاضَ ٓــُوَف ؾــاضَظايًُكٌ كــًٌُ ُٓيــُ َُٓهسَغــت ًُغنىعُيــُكٌ تــط زَيِ

ًَ ًَىيػتُ غتار ًَت.ةىتابًُكاْ، ب٘يُ ث ًَٔاتىو ب  لٌ ؾاضَظاو كاضاًُو ه
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ٍَٙ كىضزغـتاْ هُغـُض بًِايـُ،        ًَؿًِاضَيلٌ تطيؿٍ ُٓيُ، غُباضَت بُوَ ًىهعََ بلطَيت بـُ َُٓهـساٌُ ٓـا ًّ ث
ٍَٙ كىضزغـتاْ هُغـُض          هُبُض ُٓوٍَ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ةىتاغاًُُاْ ُٓيـُ تايبُتـُ ًـُُع زَكـات كـُ ٓـا

ُٓضوَٓا بُضُاًٍُ ثُضوَضزٍَ ًُؿتٌاٌُ كُ هُ ًُكتُبُكُ زَخىَيِسضَيت  بًِايٍُ ةىتاغاُُكُ َُٓهبلطَيت،
َٙتُكـــٍُ خــٍ٘، ٓــٌ ُٓضَيٌُكـــُ          ًَت بــُ بـــاؽ كطزُــٌ ثــُضوَضزٍَ ًُؿـــتٌاٌُ غــُباضَت بــُ و َُٓهسَغــت

 ُاخىَيِسضَيت، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، عُظعنُ خاْ رُضًىو.
 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١َُٝيع بُض 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ زَزات، ُٓو ةىتاغاُُ تايبُتاٍُُ كُ ُْٓ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغـتاْ،   ُٓو ةىتاغاُاٍُُ كُ وَظاضَت ًَ٘هُتٌ ث
ٌَ ٓـُوٍَ ٓـُو          ًَت تُجطوبُ هـُو ططرتـُ وَضبطـطيّ، ٓـُو ةىتاغاُاُـُ بـُب ًٌَُ زَب ًَػتا ططرتُ، ٓ ُٓوٍَ كُ ٓ

ًَػـتا تـاظَ كطاوَتـُوَو          ًُضجاٍُُ ك ًَـسضاوَ، يـُعين ٓ ًَـت ًَ٘هـُتًاْ ث ُ ةىتاغاٍُُ ُٓٓوشن ًـُضجًاْ تًـا ب
ًَـ هُوَ بطـطيّ هـَُ ياغـايُ زَتىاُطَيـت ٓـُو ثـُيط َوٍَ كـُ زاُـطاوَ ٓـًُىو           ًٌَُ ب٘ ُٓوٍَ ث ٓ ََٙ ُٓيُ، بُ

ًَت هُطَُي بًُِا طؿـتًُكاٌُ كـا   ضكطزْ و نـًُُ٘تٌ بـُض َيىَ   ةىتاغاُُيُكٌ تايبُت ثُيط َوَيلٌ تايبُتٌ ُٓب
نـىوْ، ٓـًُىو ٓــَُ ًـُضج و بًُِاياُــُ هُطـَُي ثُيط َوَكـُزا، هُطــَُي ًَ٘هُتُكـُزا تُةــسيٍ بـُ وَظاضَتُكــُ        
ًَـٌ زواٍ ٓـُوَ    ََٙ كُ ت٘ ًَ٘هُتتسا ث بلطَيت ًِٓجا بط ياض بسضَيت هُغُض ثُغِس كطزٌُ ُٓو ًَ٘هُتُ ياْ ُا، بُ

ًَت،   ٓاتٌ بُغُضكطزُُوٍَ ةىتاغاُُكاْ و  ٌَ بلُيت، ياْ ثُيط َوَكٍُ بُنـٌ زَنـ ًُضج و بًُِاكاٌُ زاوا ه
ًَىيػــتُ هُطــَُي ثُيط َوَكــُ، هُطــَُي بِــًُا     ــساوَو زاواكاضيُكــُت ثُغــِس كــطزووَ، ب٘يــُ ث ًَ ــُتت ث تــاظَ ًَ٘ه

 طؿتًُكاْ و ًُضجُكاْ، ًِٓجا ًَ٘هُتٌ بسضَييَت، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، ثُعناْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـت ُٓطـُض وَظاضَت هـُ ًـاوٍَ         ًَبًًٍِ هُغُض ُٓوَيُ كُ خاَهٌ نىاضََ هُ ضاثـ٘ضتٌ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ، زََه ت

ًَؿلُؾلاضٍ ُُزايُوَ، ٓ ًٌَٙ زاواكاضٍ ُىوغطاوٍ ث ُوَ زاواكُ بُ ثُغِس كـطاو ٓـُشًاض   ياغايٌ زياضٍ كطاو وَ
زَكطَيت، ًّ غُيطَ بُوَ زَيت يُعين بُض اغيت ُاظامن ُٓوَ نْ٘ بىوَ، ُٓوَ َُٓهُيُن بىوَ هُبّ زَغـتٌاْ  
ٌَ كـطز بـُ ًُعاًُهـٍُ تُةـسعنات و ؾـيت وا وَظاضَت ًـُُعٌ           زَضنىوَ، يُعين ُٓطُض ُٓو كُغـُ زَغـيت ثـ

ًَؿت بًلـات، يـُعين حُةـُ وَظيـط      ًَطزضَيـت؟         كطزو ُُئ ًَـطَ تـُزاخىي بلـات، نـْ٘ بـُ ثُغـِس كـطاو زَشً ه
.ًٍَِ  يُعين ؾتُكُ ُاظامن، ُايػُؽن
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ًَت  ًَت ُٓو ُاوَ طىجناو ب ًَلٌ تط، ُٓوٍَ ٓآُُط خاْ باغٌ كطز، بُض اغيت ُاو ظٗض ظٗض ططُطُ هُوَ، زَب خاَه
َٙتــٌ ؾــًُٓسٍ ُٓضَيٌــُ، ؾــًُٓس  ًَشن ًُٓــُ و ٍ...... ٓــُض يُكــُ ُــاوَن هُطــَُي ظضوؿن كىضزغــتاْ و وَكــى بَوــ

ًَلُ، زوو حُضرُ، يُعين حُةُ وَظاضَت ُاوَكاْ بساتُ ُٓو خىَيِسُطاياُُ. ًَت، حُضر  زازَُ
ًَـطَ ٓـُو خاَهـُ ظٗض ضووْ ًًُـُ، ٓـًُىو        ًَلٌ تطيـ، خاَهٌ ؾُؾَُ كُ باؽ هُ ثُيط َوٍ ُاوخ٘ زَكـات، ه خاَه

ًَشن بًــاٌُ كــُ زَيــت زا ًَؿــلُف زَكــات، ٓــُوَ ثــُيط َوٍ خــٍ٘ ةىتاغاُــُ، يــُعين ةىتاغاُــٍُ بــابَو وايُكــُ ث
         ََٙ ًَؿلُؾٌ زَكات با بـعاُشن ُٓٓسارـُكاٌُ نـًُ، نـْ٘ كـاضٍ ةىتاغاُُكـُ زَكـات؟ بـُ ًَت، تُبعُْ ث ًَِ زَٓ
ًَلٌ       ٌَ ًًُـُ، ؾـت ًَلٌ ُٓجِـُبٌ ثـ ُٓوٍَ ُاوَخ٘ ثُيط َوٍ نٌ، يُعين ُٓوَ خاظيعُ ب٘ ًُٓىو، نىُلُ ؾـت

   ُ ٌَ ًًُـُ، ثطٗططاًُكاُـ ًَـطَ         غُضييب ثـ ، ٓـًُىو ضَيلـاضَ ياغـايًُكاُُ كـُ وَظاضَت ثابُُـسٍ زَكـات، يـُعين ه
ًَىيػيت بُ ضووْ كطزُُوَيـُكٌ ظيـاتط ُٓيـُ، ظٗض     ًَىيػيت بُ زاض ؾتُِوَ ُٓيُ، ث ُاظامن بُض اغيت ُٓو خاَهُ ث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، ٓاؾيت خاْ رُضًىو.
 
 

 َيع ٓاؾيت ععيع قاحل:بُض 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

غــُباضَت بــُ ًــاززٍَ ًَ٘هُتــساْ، هُبــُض ٓــُوٍَ ًــّ ةُُاعــُو ُٓيــُ هُبــُض ططُطــٌ ةىتاغاُــُو ثطٗغــٍُ   
ًَلٔاتـٍُ    ًَطكطزْ و ثُضوَضزَ كطزًُـ كُ بُؾساضٍ زَكات هُ بىًُازٍ كًَُ٘هطا، هُ بط بط َ غـُضَكًُكاٌُ ث ر

ًَىاظٍ ًُُُٔجُكُيـُتٌ كــُ بــُكاضٍ    كًَُ٘هطايـُ، ٓــُوٍَ كـُ تُحــ   ُكىَ زَكـات بــُ خىَيِــسُطا ُٓٓوًـُكاْ ؾــ
ًَت، ب٘يُ هـُو بط وايـَُ ًُٓـُ بـُ تـُُٔا ًَ٘هُتـساْ ًًُـُ بـ٘ يُكُيـُكٌ ثًؿُغـاظٍ، بـ٘ كً٘جاًُايـُن              ًَِ زَٓ

ًٌَـُ ً٘هَـ          ًَـت كُواتـُ ٓ ٌَ ب ًَم ضَيلـاضٍ ياغـايٌ تـُواوٍ ثـ ًَت و كً٘ـَُه ًَِ ًَم ُٓوهُوياتٌ ضَمسٌ بٔ ُتٌ كًَُ٘ه
ًَىاظٍ ُٓو ًُُُٔجٍُ هـُو ةىتاغاُُيـُ بـُكاض     ًَم هُ ًُضجُ غُضَكًُكاْ ُٓوَيُ كُ ؾ بسَييَن، يُعين يُك
ًَم بلطَيت هـُ ًُضجـُكاٌُ ًَ٘هُتـساْ بطيتًـُ هـُ       ًَِطَيت نًُ؟ ب٘يُ ًّ زاواكاضَ بُض اغيت ًٓعارٍُ خاَه زَٓ

ًٌَ ًَِطَيت، نىُلُ ٓ ًَض كطزٌُ ُٓو ًُُُٔجٍُ كُ بُكاض زَٓ ُ ظنىوُـًُاْ ُٓيـُ ظٗض جـاض هـُ ُُٓـسَيم      ٓاوث
ٌَ ًاُطٌ حاظض بـىوَ، ٓـٌ ؾـُف ًـاُطٌ حـاظض بـىوَ، ًـّ حـُظ ُاكـَُ ُـاوٍ            ةىتاغاٍُُ ُٓٓوٌ ًُُُٔجٌ غ
ًَــٍِ كــُ كــُ٘رتاكيت هُطــَُي حلىًُتًؿــسا ٓــُبىوَ هــُ زواٍ ؾــُف ًــاُط ُٓجُِبًــُكاْ            ةىتاغاُُكــُ ب

ٌ ؾـُف ًـاُطٌ ٓايِـسَ حـاظض بلـُْ، هُبـُض ٓـُوٍَ        ضٗيؿتىوُُتُوَ بـُ ثُهـُ ثـطوظَ ُٓوَهًاُـساوَ ًُُٔـُج     
ًَم ُُٓاتىوْ، ب٘يـُ ًـّ زاواٍ ٓـُوَ     ًَلهىوْ، يُعين هُطَُي بُُسَكاٌُ كُ٘رتاكتُكُ، هُطَُي حلىًُتُكُ ث ت
ًَِطَيـت            ًَـت ٓـُو ثطٗططاًـٌ خىَيِـسٌُ بـُكاض زَٓ ًَىَيُ ًٓعارـُ بلطَيـت )زَب ًَت َُٓ خاَهُ بـَُ ؾـ زَكَُ زَب

ًَـطَ   هُٙيُْ ةىتاغاُُ ُاح ًَـت(، ه لىًًُكاُُوَ هُشَيط ناوزَيطٍ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ًىارُةُتٌ هُغُض كطا ب
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ًَؿـًِاظَيم بـ٘ وَظاضَتـٌ             ًَلٌ تًـا ًًُـُ كـُ ًـّ ث ًَؿًِاظ زَكَُ، نىُلُ غُيطٍ بط طـُكاٌُ تـطَ كـطز ؾـىَيِ ث
َضكـطزْ بـ٘   ثُضوَضزَ بلَُ، كُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ هًصُُيُكٌ تايبُت زضوغـت بلـات هـُ زواٍ تـُعوًٌات ز    

ٌَ كطزٌُ َُٓ ياغايُ بُُاوٍ هًصٍُُ ًـُُآجٌ خىَيِـسٌُ ٓـُٓوٌ، واتـا تـُةًٌٌ خىَيِـسٌُ ٓـُٓوٌ         ٌَ بُج ج
ََٙ ٓايا تايبُت ًُٓاُُ ب٘ تُةًٍ كطزٌُ ثطٗططاًٌ  ًٌَُ ًُٓاُُ خىَيِسٌُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ، بُ بلات، ٓ

   ُ ــ ــ٘ ٓ ــت، ب ًَ ــُؽ ب ــُكٌ ًىخت ــسُطا ُٓٓوًــُكاْ؟ يــُعين هًصُُي ــُ   خىَيِ ًَت ب ًَِ ــ ــاو غؿ ــٌ ن ًَطاي ــُ خ وٍَ ب
ًَـــت هُطـــَُي   ًَـــت ثاؾـــل٘ ب ًُُُٔجـــُكاْ و ُٓطـــُض كىضتُيـــُكًـ، يـــاْ بريٗكُيـــُكًـ هـــُ ًُُُٔجُكـــُ ب

 ًَ٘هُتُكُزا، ًِٓجا ًَ٘هُت بسضَيت بُو ٙيُُُ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، كان جًُاي رُضًىو.
 ابطآًٍ: طاٖسغناي بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿُكٌ ُٓوٍَ هًصٍُُ تُضبًُ ب٘ ًىزاخُهُ ًّ تُبـٌُُ زَكـَُ و ًىُاةُؾـُكَُ هُغـُض ضاثـ٘ضتٌ تُضبًـُ        ث
ًَتـى غـُيط بلـُيّ             ََٙ ُٓطـُض ب ٌَ زَكـَُ و ُٓوَهًاُـساوَ كـُ ًاززَكـاْ كـًُرت بلـُْ، بـُ ًَت، زَغتد٘ؾًاْ ه ب

ًًََُ و ًاززٍَ نى ًَشن ثُيىَُسٍ بُ ًاززٍَ غ اضََ ثاف ُٓوٍَ ط٘ض اُلاضٍ كطا هُٙيُْ هًصٍُُ تُضبًُ با بَو
ًًََُ و ًـاززٍَ نـىاضََ بـُ يـُن ًـاززَ زابط َيصضَيتـُوَ        ًَؿًِاض زَكَُ ًاززٍَ غ يُكرتيُوَ ُٓيُ، ب٘يُ ًّ ث

:ًٍَ ََٙ بُؽ بًسايُت زََه  زووباضَ قًاغُ بلطَيتُوَ، قًاغُكَُ زضَيصَ، بُ
ًًََُ  :ًاززٍَ غ

 يهٌ غدص طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ َٓؿسدًا اٚ يماع١ سل تأضٝظ َدزض١ اٚ َعٗد سطب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ:)
اضِ املدزض١ اٚ املعٗد َـع َساعـا٠ ارتصٛصـٝات     :تكدِٜ طًب َهتٛب اىل ايٛشاز٠ ٜٚتطُٔ اٚ َتطًُٓا َاًٜٞ-1

ًَّ بُ تُغُهػىي ( خاَهُكاٌُ ًاززٍَ نىاض ايجكاؾ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايٛط١ٝٓ يالقًِٝ يف ايتط١ُٝ ًَطَ ٓاتىوَ ب كُ ه
.......( ب٘يــُ ًــّ ٜسؾــل َــع ايطًــب ايٓعــاّ ايــداخًٞ ٚعًــ٢ ايــٛشاز٠ ايبــت...... هُطــَُي ًُٓــُ، خاَهــُكاٌُ تــط )

ًَطََ، ظٗض غىثاؽ. ًَؿًِاضَكَُ بُ ُىوغطاو ُىوغًٌُ ب٘ هًصٍُُ ثُيىَُسيساض زَُ  ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَِشن تا ضٗشٍ زوو ؾُؾنُ غُعات )ظٗض  ٌَ زَٓ ًَـ ًُىَضٗ بُ 11غىثاؽ، زاًُؿتين ًُٓط ًٗاْ ك٘تايٌ ث (ٍ ث
ًَطيّ ُٓضبصيّ.  خىاتاْ زَغج

 
 

                                                                                                                                                                
 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى                  ز.حػّ ذلٌس غىضَ                           غت اػنس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضٗكٌ                 ُضٗكٌ ثُضهًُاٌُ      ج
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ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )
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 2132\31\22ضَيلُوتٌ  زووؾُؾنُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 22/31/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُزوو 

ًَط )   ــصً ــىَض ٍٗ(ٍ 11كات ًَـ ًُ ــ ــًُاٌُ  22/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُؾنُزوو ضٗشٍ ث ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَ ًَطٍ      ططٍ غُضٗن و، غىضَ ج ْ بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (14ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

 بُضُاًٍُ كاض:
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغـ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  ْ تٍُ غـُضٗكايُتٌ  ع خـىهٌ   (14ٍ) شًـاضَ زضا زاًُؿـتين  ٍ بط يـاض  ثُضهـًُا
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ًَـ ًُــىَض ٍٗ ضٗشٍ زوو ؾــُؾنُ ضَيلــُوتٌ  11غــ بــَُ  زا 22/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ًًًٌَُ   زغتاْ، زاًُؿتينبُُاوٍ طُهٌ كىض ٌَ زَكُيّ، ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، خىهٌ غ ًُٓط ًٗاْ زَغت ث

، 22/11/2112، ض ٗشٍ زاًُؿسن 14َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خىهٌ ططَيساٌُ يُكَُ، شًاضٍَ زاًُؿسن 
ًٌَ حىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ  ض كطاوٍ هُ ثُيط َوٍ ُاوخٍ٘ شًاضَ يُكٌ ًُٓىا 21بُضُاًٍُ كاض، بُ ث

ًَطاق زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ ثُضهًُاْ بط ياضٍ زا بُضُاًٍُ كاضٍ -ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ 1992غاَهٌ  ع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات  14زاًُؿتين شًاضَ  ًَـ ًُىَض ٍٗ ض ٗشٍ زوو ؾُؾنُ  11ٍ ٓاغايٌ خىهٌ غ ٍ ث

ًَت: 22/11/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
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ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ض َيلدػتين ةىتاغاُُ ُٓٓوٌ و بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػت-1 ُِ ض وو طوتىط٘ كطزٌُ ث
 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا.

ًَتُوَ كُ ًَ٘هُت بىوْ ياْ  ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ُُٓساًُ بُضَيعاُُ ُٓخىَيِ ًَػتاف بُضَيع ج ٓ
 ٍَ.ُُٓاتىوْ با بوُضًى

ًَططٍ غُضٗكٌ -بُضَيع حػّ ذلٌس غىضَ  ثُضهًُاْ.ج
ًَسضاوْ ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ  16/11ٍ ٓاغايٌ هُ  12ُاوٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ هُ زاًُؿتين شًاضَ  ًَ٘هُت ث

 ُُٓساًُ، ًُٓىوياْ ًَ٘هُت بىوْ، ب٘يُ تُُٔا ُاوَكاًُاْ ُٓخىَيًُِِوَ: 16
هًوِ -7 كُيوٌ اكطَ-6 قبًخُ اػنس-5 ٓاضاؽ حػشن-4خىضؾًس اػنس  -3 بطٓاْ ضؾًس-2اًًُِ ظكطٍ -1

ًَطزَي ؼػشن-11 عوٌ حػشن-11 قباح ذلٌس-9 ُُشاز ععيع-8 اًري  اػنس غوًٌاْ-13 عٌاز ذلٌس-12 ؾ
 كىَيػتاْ ذلٌس-14
 .عٌط ػنس اًشن-16زكت٘ض بؿري خوًى -15

 
 :َيع ز.اضغْٚ بايع غُضٗكٌ ثُضهًُاْضبُ

ًَـىاٌُ ثُضهـًُاْ و حلىًـُتٌ ٓـُض      ًَطٓاتين وَظيطٍ ثُضوَضزَ و ًىُُغـًقٌ ُ َيٌٌ كىضزغـتاْ ُٓكـُيّ،   بُخ
ًَػتاف بُضزَواَ ُٓبشن هُغـُض بُضُاًـٍُ كاضًـاْ ٓـُويـ )     بـُضزَواَ بـىوْ هُغـُض خػـتُِ ض وو طوتىطـ٘      -ٓ

ــتاْ زا.( هًصُــُ      ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓــُٓوٌ و تايبُتــُكاْ هــُ ٓ ــاٍ ض َيلدػــتين ةىتاغاُ ــًِاضٍ ياغ ًَؿ كطزُــٌ ث
تين ض ابـطزوو شًاضَيـُن هـُ ُُٓساًـُ بـُضَيعَكاْ      تايبُتُكاْ رُضًىوْ ب٘ غُض غـُكٍ٘ هًصُـُكاْ، هـُ زاًُؿـ    

ًَط خاْ با بوُضًى ًَػتا ؾو ًَم ًاوَ ةػُ بلُْ، ٓ ًَم ةػُياْ كطز و بُؾ  ٍَ.ُاوٍ خ٘ياْ ُىوغٌ و بُؾ
ًَط ذلٌ اهسيّ:  بُضَيع ؾو

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 ٌَ ًًََُ هُ بط طُ زووزا كُ َُٓه غـًؼ ًسضغـُ خاقـُ    أ)دنـب ت بُ ًُػبُت ًاززٍَ زووََ )اٙجاظَ(، ًاززٍَ غ

ًـّ هـُ هًصُُكـُ ُٓثطغـٍ ، نـىُلُ وابـعامن ٓـُوَ ًٓؿـٌ         ٚايبد٤ بع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚاسداخ ايتػريات ادترزٜـ١(،  
   ( ٌَ ًًًَُسا ٓـَُه  ًىُٓغُغٍُ تُضبًُ خ٘يُتٌ كُ ًٓخساغٌ جُظضٍ بلا، هُ تايبُتُكاُسا نْ٘ نًُُ٘؟ هـُ غـ

هـُ بط طُكـٍُ تطيؿـسا كـُ باغـٍ      َٜٛـا َـٔ تكد ـ٘ (     45ش ايطًب خالٍ َد٠ ال تتذاٚعوِ اهىظاضَ اْ تبت ؿن 
ًَِاُـسا بـ٘ ثـطٗشٍَ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًـُكاْ ًٓجاظَيـاْ بـسضَييَت، ٓـُواْ             ًٌَُ بُضاغـيت هـُ ياغـاٍ وَبُضٓ كطز، ٓ

ًَّ هُ ًاوٍَ  ًَطَ كُ تـ٘ وتـت    31َُٓه ٌَ ًٓجاظَكُ جىاب بسضَيتُوَ، ه ًَم ٓـُواْ     45ض ٗشزا ُٓب ض ٗش، بـُ ؾـُضت
ض ٗشَ هُطـَُي   45ٗشَ هُطَُي جًٍُٔ ًىختُم ةػٍُ خ٘ياْ ُٓكـُْ و تـُواوٍ ُٓكـُْ، ٓايـا ٓـَُ      ض  45ُٓو 

ٌَ؟   6ياغــاٍ شًــاضَ  ٍَ بــُو ًىغــتُمسريٍَ كــُ ٓــُو خىَيِسُطايــُ ُٓكاتــُوَ تــُعاضوظٍ ُــاب كــُ ًٓجــاظَ ٓــُزض
 غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
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 رُضًىو ٓاشَ خاْ
 بُضَيع ٓاشَ غوًٌاْ:

 َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض
ًَؿًِاض ُٓكَُ ًُغُهٍُ ًَ٘هُتُكُ ُٓو ًاززاٍُُ، ًـاززٍَ   ٍَ بـُ        3/4/5ث ٍَ بـُ يـُن، و بلـط ٓـًُىوٍ بلـط

ٍَ ٓـُويـ ٓـُو    ًَلٌ تط ظياز بلط ٍَ، و خاَه نُُس رُةُضَيُن كُ ًُٓىوٍ ًُغُهٍُ ًَ٘هُتُكُ هُ خٍ٘ ُٓطط
ٍَ بًلاتـُوَ، و         ٍَ كـُ ٓـُو كُغـُ ُٓيـُو ٌَ، يـاْ ٓــًُىو       ةُ٘اغـُ زيـاضٍ بلـط ٍَ ةُ٘ـاغٌ بِـُضَتٌ بـ اتـُ ُٓيـُو

ًَىَ ًـاززٍَ   ٍَ بًلاتُوَ، و بُ ًُٓاْ ؾ ٍَ كُ ُٓو كُغُ ُٓيُو ٌَ، ُٓطُض ةُ٘اغُكُ زياضٍ بلط  6ةُ٘اغُكاْ ب
ٍَ هُطـَُي ٓـُو        ًَـم بـسض ًٍَ باؾـُ ٓـُويـ ه ًُٓىو ُٓو ًُضجاُُيُ كُ ب٘ كطزُُوَ ياْ ب٘ ًَ٘هُتُكُيُ، ًّ ث

ٍَ ب ٍَ؟           ًاززَ، ًُٓىوٍ بلط ًَتـُوَ، يُكـًًُاْ ًَ٘هُتُكـُ نـْ٘ بـسض ُ يـُن ًـاززَ، هـُ زوو بط طـُ خـٍ٘ ببًِ
ٌَ؟ غىثاؽ ًَساٌُ ًَ٘هُتُكُ نْ٘ ب  زووًًَاْ ُٓو ؾطوتاٍُُ كُ ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .ؾاضٌرُضًىو كان 

 
 حػّ: ؾاضٌ بُضَيع

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض ُٓكَُ 3هُ ًاززٍَ  ٌَ، ُٓوٍَ ًّ بـُ ثُغـُُسٍ ٓـُظامن،     ًّ ث ًَىاظَيلٌ تط ب ًَىٍَ ُىوغًُِكُ بُ ؾ ؾ

ٍَ، )هُو ؾىَيٍُِ  ٌَ ُٓو كُغٍُ كُ ٓاضَظووٍ كطزُُوٍَ ةىتاغاٍُُ ُٓيُ، بُ بط واٍ ًّ وا بِىوغط ًَطَ َُٓه ه
ًَىيػــتٌاْ بــُ ةىتاغاُُيــُ، نــى   ُلُ كــُ حلىًــُت ُُةػــٌ ةىتاغاُــُ ٓــُبًيَن(، ًٓعُٚــٌ بلــا هــُو ؾــىَيُِ ث

ًَؿًِاضيـ ُٓكَُ  ًَطخىاظو، ًّ ث ًَىاظ خَُهم ُٓيلُُُوَ، ًىُُظًَات و خَُهلٌ ر ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ زوو ؾ
ًَطخـىاظٍ      ٍَ بـُ ثطٗشَيـُكٌ خ ٌَ، ُٓو ثطٗشَيُ بطـ٘ض زض ًَىيػت ُُب ًَطا ةىتاغاُُ ثً ٍَ ج كُ ًٌٓلاُُ هُ ُُٓس

ًَؿًِاضَي ًٌَ ظَض ووضَ، ُٓض هُو خاَهُزا ث لٌ تط ُٓكَُ، ٓـَُ ًُغـُهٍُ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًاُـُ     كُ ُٓو ُاونُيُ ث
ٌَ كطاوَتـُوَ، ٓـُو ةىتاغاُـُ           تُُٔا ًُضكُظٍ ثاضَيعطاكاْ ُُططَيتُوَ، بـَُهلى ٓـُو ةُظايُُـُف كـُ ظاُلـٍ٘ هـ

ٌَ زضوغـت          ،ُٓٓوًاُُ بططَيتُوَ و ًَطاياُـُف كـُوا ظاُلـٍ٘ هـ ٍَ بـ٘ ٓـُو ج ُٓو بط ياضاُُ كُ ُٓزضَيّ ُُةَى بلـط
ًَ ًَـٌ ٓـَُ ياغـايُ ٓـُو           كطاوَ، نىُلُ ٓ ََٙ بـُ ث ٌَ زضوغـت كـطاوَ، بـُ ػتا ظٗضبٍُ ةُظاكاٌُ ُٓضَيٍ ظاُلـٍ٘ هـ

ًَؿــًِاض ُٓكــَُ ٓــُو ةىتاغاُــُ ُٓٓوًاُــُ ٓــُو ةــُظاو    ًَطاياُــُ، ب٘يــُ ث ٌَ بــ٘ ٓــُو ج ةىتاغاُــُ ُٓٓوًاُــُ ُانــ
ًًَُ، غىثاؽ  ُاحًاُُف بططَيتُوَ كُ ظاُلٍ٘ ه

 .غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٍَ ب٘ ُٓوٍَ خ٘ياْ ٓاًـازَ بلـُْ،    ُاوَكاْ ُٓخىَيٌُِوَ ب٘ ُٓوٍَ ُُٓساًُ بُضَيعَكاْ بعاُّ كٍُ ُ٘ضَياْ ز
ًَطيعـاْ خـاْ،            )كان غُضزاض، كان خوًى، كان ٓاضاَ، شيـاْ خـاْ، زكتـ٘ض غـُضوَض، كـان ةـازض، طـىَهًعاض خـاْ، ب

 غًُريَ خاْ(، رُضًىو كان غُضزاض.
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 بُضَيع غُضزاض ضؾًس:
 ُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُضَيع غ

ًَلٌ  ٍَ ب٘ ُٓوٍَ ًَ٘هُت زاُ َُُٙ ض َناو بلط ًًََُ بُضاغيت حُةُ ٙيٌُُ كَُ َُٓ خا ب٘ ًَ٘هُت زاْ ًاززٍَ غ
   ٌَ ًَىَؾاوَيٌ، بُضاغيت ُٓوَ ثطٗشَيُكٌ باظضطاٌُ ياْ ثًؿُغاظٍ ًُـُ ُٓضكُغـ ٌَ، ؾاضَظايٌ و ه تُُسضوغت ب

ٌَ بسٍَ و ًٓػتًػٌاض بلا هُ بىاضٍ ت ٌَ، بُخؿـًين بـط وا ُاًـُ، يـاْ     ًَ٘هُتٌ ث ُضبًُ، حُةُ ؾاضَظايًُكٌ ُٓب
ٍَ ُٓواُـُ خ٘يـاْ كـُ ٓـُو هًصُُيـُ غُضثُضؾـيت ٓـُو           ٌَ، ُـاكط تاةٌ كطزُُوَكاْ، هُ شَيط ًٓؿطاؿن تُضبًُزا بـ

ًَطكطزْ و ثُضوَضزَ ياْ ،خىَيِسُطا ُٓٓوًاُُ ُٓكُْ ٌَ وَن ُٓكُْ، ر ًَلٌ و ثُضوَضزَ َُٓه ًَطكطزُ  تُُسضوغت ر

ٌَ تُُسضوغيت َهطايُكٌكًُ٘ ٍَ، بُضَُٓ ه ًَِط ُٓٓ  ُ ُ  ب٘يـ ٌ  حُةـ َ  ٙيـُُ ٌ  كـُ ُ  بُخؿـًين  و ؾـاضَظاي  و بط واُاًـ

ٌَ، هًصُُيُ ُٓو ًٓؿطاؿن شَيط هُ كطزُُوَ تاةٌ  غىثاؽ زاب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان خُهًى.
 
 

 عجُإ:بُضَيع خوًى 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـطَ وا بـاؽ كـطاوَ كـُ        ُٓوٍَ ًّ ََٙ ه ٍَ، بـُ ًَِاُُ كُ ٓـُكط ًُبُغتٌُ ُٓوَ بُ ُُتًجُ ثطٗشَيُكٌ وَبُضٓ
ٌَ بلـا،        ٌَ بـُج ٌَ تًُُا ض َيٌِايـُكاٌُ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ جـ ٍَ ثطٗشَيُكٌ هَُ ج٘ضَ بلا ُٓب ٌَ كُ ُٓيُو يُك

ًَِاْ، ك ًٌَُ ياغايُكٌاْ ُٓيُ بُ ُاوٍ ياغاٍ وَبُضٓ َٙوٍ ُٓيُ هُطَُي ًُٓـُ بـ٘   ٓايا هًصٍُُ ياغايٌ ٓ ًَلُ ُ ت
ًَِاًُـ     ًٌَُ هُ ثاَي ياغاٍ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ُـاوٍ ياغـاٍ وَبـُضٓ ٓ ٍَ ًَ٘هُت زاْ بُ ُٓضَ ثطٗشَيُن، ُاكط

ٌَ بيَب، غىثاؽ ٌَ بُج ًَِشن، ب٘ ُٓوٍَ ُٓضزوو ياغاكٍُ بُغُضزا ج ُُٓ 
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان ٓاضاَ.
 ع ايىب ُعٌت )ٓاضاَ(:بُضَي

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ بـُ ٓـُض             َٙ ُٓكـَُ غـُباضَت بـُوٍَ كـُ ًـاف بـسض غُضَتا ثؿتًىاٌُ هُ هًصٍُُ ثـُضوَضزَ و خىَيِـسٌُ بـا
     ٍَ ٌَ ياْ ططو  ب٘ ُٓوٍَ خىَيِسُطٍُ ُٓٓوٌ بلاتُوَ، نىُلُ ُٓطـُض تـُُٔا ًَ٘هـُت بـسض كُغايُتًُن تان ب

ًـ    ًَلٌ طـُوضَ زضوغـت ُٓكـُيّ هُبـُض زََ كطزُـُوٍَ خىَيِـسطاٍ        بُ كُؽ ياْ طـطو  ٓـُوَ خ٘ اْ بُضبُغـت
ًَم ٓاًاجنٌـاْ زاُـاوَ كـُ رطغـُت        ٌَ، كـُ كً٘ـَُه ًَلسا هُطَُي ًُٓاجنُكاٌُ َُٓ ياغايُزا ُاطىجن ُٓٓوٌ زا هُكات

ًَُِضاْ، ياْ ب٘ ُٓوبسض ٍَ هَُ بىاضَزا كـاض بلـُْ، نـىُلُ ُٓوكاتـُ      ٍَ ب٘ وَبُضٓ ًولـُض  كُغاٍُُ كُ ُٓياُُو
ًَيَن ٓـُوجا زواٍ ٓــُو              ًَؿـسا كً٘جاًُاكـُ ًَ٘هـُتٌ بـ٘ زَضبـ ٌَ هــُ ث ًَطاةـٌ، ٓـُب ٌَ بـ٘ ةـاُىٌُ ؾـُضيلاتٌ ع ٓـُب
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       َٙ خىَيسُطا ُٓٓوًُكُ، ًُُٓف بُضاغيت زضوغت كطزٌُ هًُجـُضَيلٌ ظٗضَ، ٓـُوٍَ كـُ هًصُـٍُ خىَيِـسٌُ بـا
ًَتُوَ، و ُٓضوَٓا غُباضَت بُ ًَِ ٌَ كطزووَ وَن خٍ٘ ضن ًَتـُوَ،   3ًَ٘هُت زاْ تُُٔا ًـاززٍَ   ٓاًاشٍَ ث ًَِ ضن

ًٍَ باؾـُ ٓـُض هـُ ًـاززٍَ           ًَىٍَ تـُعوًٌات زايـُ، ثـ زا بـُ يـُن خـاَي ٓاًـاشَ      3ُٓواٌُ تط ظياتط هُ نـىاض نـ
ًَم تُعوًٌات هُ ٙيُْ وَظاضَتٌ ثـُضوَضزَوَ   ٍَ كُ كًَُ٘ه بلطَيت و ُٓو ًاززاُُ ًٓوػا بلطَيت، باؽ هُوَ بلط

ًَىاظ و بِ ٌَ ب٘ ؾ ٌَ، غىثاؽزَضن  ًُاكاٌُ ُٓو خىَيِسُطا ُٓٓوًاُُ كُ زَضزَن
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو شياْ خاْ
 بُضَيع شياْ عٌط:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 .غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض

 
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:

 ًُاْ.بُضَيع غُضٗكٌ ثُضه
ــًُاْ          ــُ ًاززَك ًٌَ ٓ  َٙ ــا ــسٌُ ب ــُضوَضزَ و خىَيِ ــٍُ ث ــُ هًصُ ــُ ه ًٌَ ــُ ٓ ــُوٍَ ك ــُ ه ــُ، جط ــًٍ ًُ ًَبًِ ــّ ت ً

ٌَ، هـُ           َٙزاَ تـُُٔا يـُن خـاَي ُـُب زاضؾت٘تُوَ، ًّ ُٓض هُطَُي ُٓو ض ايٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ و خىَيِـسٌُ بـا
ًٍَ وايُ هُ 31ُٓقوٌ ثطٗشَكُزا ب٘ ًاوٍَ ًَ٘هُت  ض ٗش  45وٍَ هًصٍُُ ثُضوَضزَ كـطاوَ بـُ   ض ٗش زاُطاوَ، ث

ًَط خـاْ وتـٌ ًُٓـُ تُعاضوظَيلـُ هُطـَُي ياغـاٍ         31بلطَيتُوَ بُ  ض ٗش، نىُلُ ُٓغت زَكُيّ وَكى َُٓ ؾـو
ًَِاٍُُ كُ زَيـّ هـُ كـاتٌ ًَ٘هـُت زا      13ُٓيُ كُ هُ ًاززٍَ  2116ٍ غاَهٌ  4شًاضَ  ٌَ ) ُٓو وَبُضٓ زا زََه
ًَـطَزا وَظاضَتـٌ ثُضوَضزَيـُ، بُغـُ زاواٍ      ض ٗش ًَ٘هُتًاْ ب٘ ز 31تُُٔا  ٍَ هُطَُي ٙيٌُُ ًىختـُم(، ه ازَُط

ٍَ بُ  45ُٓوَ ُٓكَُ كُ  ٌَ، غىثاؽ 31َكُ بلط  واتُ وَكى ُٓقوٌ ثطٗشَكُ ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع   

 رُضًىو كان ةازض
 بُضَيع ةازض اػنس:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
زاْ ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُٓٓوًُكاْ ًُُٓ ُىةتُيُكٌ ظٗض ططُطـُ، نـىُلُ ُٓغاغـٌ    غُباضَت بُ ًَ٘هُت 

ًَيَن يـاْ     َُٓ ةاُىُُيُ، يُعين نُُس َُٓ ةاُىُُ ياْ ُٓو ةىتاغاُُيُ، ياْ ُٓو ثُعناُطايُ، نُُس رُؾـُي بـ
ٌَ ٓـًُىوٍ ُٓكُوَيتـُ غـُض ٓـُو ُىةتُيـُ كـُ ًَ٘هُتـُ، تـُبًعٌ ًـّ ثؿـتطريٍ هـُ ض اثـ٘ض              تٌ هًصُـٍُ  نان بـ

ًَلسا كُ ًاززٍَ  6و  5و  4و  3ثُضوَضزَ ُٓكَُ،كُ هُ خاَهُكاٌُ  ُٓيُ،  31ٍ يُن خػتىوَ، ًُُٓ  هُ كات
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ًَـطَ، نـىُلُ ًـاززٍَ          ًَلـَُي بىايـُ هُطـَُي ٓ باغـٌ نـًُُ٘تٌ زضوغـت كطزُـٌ      31يُعين ُٓبىايـُ ٓـُويـ ت
ٌَ ًىاغــُرات   ٌ ُُٓسَغــٌ ٓــُض ةىتاغاُُيــُن ةىتاغاُــُ ٓــُكا، يــُعين ًىاغــُراتٌ ُُٓسَغــٌ، نــىُلُ ٓــُب

ٌَ، يـاْ بـ٘      ٌَ ًُتط كـًُرت ُـُب ٌَ غُةوُكُ هُ غ ًَلٌ ظٗضٍ ُٓيُ، ُٓب ٍَ، يُعين ُٓويـ رُةُضات تُةسيٍ بلط
ٌَ، ب٘ ُٓوٍَ خاَهٌ  25ُٓض  ٌَ ٓاوزَغت و ًُغػُي ُٓب ٌَ، ًُٓـُف ظٗض    31ةىتابٌ زَب هُطَُي ًُُٓ يُن ب

ًَسا ًُـُ ٓـُضوَكى ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ      ًىًٌُٓ ظٗض هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاظناْ ُٓو ُُوعُ ؾطوتاُُياْ ت
ٌَ ظٗض تُٓلًس بلُيّ هُغُض ُٓو خاَهُ، ٓـُضوَٓا ًـاززٍَ    ًًَاْ زا ُٓيُ، يُعين ُٓب كـُ ًٓجـاظَ ٓـُزٍَ     22ت

   ٌَ ٌَ، ةُقسَ هُ ؾُٓازٍَ جاًًعٌ كـًُرت ُـُب ٌَ خاوٌَُ َُٓ ًىُٓغُغُيُ ُٓبٌ ؾُٓازٍَ جاًًعٌ ُٓب ُٓب
ٌَ ةىتاغاُــُ بلاتــُوَ،  غــاَهًـ كــُ 5و  ًَم ٓــُتىاُ ًَػــتاكُ بىويتــُ تًجــاضَت، ٓــُض كُغــ ٌَ، نــىُلُ ٓ ًرت ُــُب

ٌَ، ًِٓجا كُ ٓـًُىو ٓـًـ و كاضَكـاٌُ     ٌَ يُكَُ ؾت ُٓو ًٓجاظَ ًُبسٌَٓ ب ٍَ ُٓب تُبًعٌ كُ ًٓجاظَف ُٓزض
ٍَ بُ زآًٌٌ، غىثاؽ  ،تُواو كطز ًَتُ ًىُٓةُت تا زوو غاَي بلط  ُٓو ًَ٘هُتُ بب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-ز.اضغْٚ بايعبُضَيع 
 رُضًىو طىَهًعاض خاْ.

 
 ًعاض ةازض:بُضَيع طىَه

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ       3غُباضَت بُ ًاززٍَ  ََٙ ُٓو بط طٍُ كُ هًصٍُُ ياغـايٌ ظيـازٍ كـطزووَ كـُ ٓـَُه ًّ ثؿتطريٍ ُٓكَُ، بُ

ًَطخىظاٍ ياْ ضَيلدػ ًَلٌ غًاغٌ ياْ خ ٍَ بُ ًٓض حًعب تين غًاغٌ بُ زاًُظضاُـسٌُ ةىتاغاُـٍُ   )ض َيطُ ُازض
ٍَ، ٓايـا ًُبُغـت نـًُ هـُ ض َيلدػـتين             ٌَ ُـُزض ًَطخـىاظٍ ض َيـٌ ثـ تايبُت(، ًّ هُطَُي ُٓوَ زا ُـًٍ ٙيـٌُُ خ
ًَػــتا هــُ كىضزغــتاْ    ٌَ ٓــُوَ ططرــت زضوغــت ٓــُكا، نــىُلُ ٓ ًَطخــىاظٍ بــ ًَطخــىظاٍ؟ ُٓطــُض ضَيلدــطاوٍ خ خ

ًَطخىاظٍ ُٓيُ و كاض ُٓكا ًَؿًِاضيؿٍ ُٓوَيُ ُٓو ثط ٗططاًٍُ هـُو ةىتاغاُاُـُ زَوتطَيِـُوَ    ض َيلدطاوٍ خ ، ث
ًَت، غىثاؽ ًَسا ب َٙيُتٌ و ض ٗؾِبريٍ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ت  ض َناوٍ تايبُت ًُُسٍ ٓايين و كًُ٘

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًَطيعاْ خاْ.  رُضًىو ب

ًَطيعاْ امساعًى غُضُُٓط:  بُضَيع ب
 كٌ ثُضهًُاْ.بُضَيع غُضٗ

ََٙ هـُ ض اث٘ضتُكـُ ُىوغـطاوَ ًَ٘هـُت، كاًًـاْ           ًَبًًٍِ ُٓيُ، هُ ثطٗشَ ياغـاكُ ُىوغـطاوَ ض َيطـُزاْ، بـُ يُن ت
ًَبًًِؿـٍ بـُ كـىضتٌ            ُٓوَ؟ بُ ض اٍ ًّ ًَ٘هُت باؾرتَ هـُ ض َيطـُ زاْ، نـىُلُ ًَ٘هـُت ظيـاتط ياغـايًُ، يـُن ت

  ُ ًَم زاوا بلا، يـاْ ٓـ ٌَ بـ٘        ُٓيُ هُغُض ُٓوٍَ ُٓطُض يُك ًَؿـًِاضياْ ٓـُب ًَم ث ض زَظطايـُن يـاْ ٓـُض كً٘ـَُه
وَضططتين ًَ٘هُت ب٘ زضوغت كطزٌُ ةىتاغاُـٍُ تايبـُت، ةـُباضٍَ ةىتاغاُـُ، شًـاضٍَ ةىتابًـاْ، ٓـُضوَٓا        

 تًٌُُُ ةىتابًاْ، ُٓو ًاً٘غتاياٍُُ كُ زازًَُظضَيّ نُُس غاَي خًربَياْ ُٓيُ؟ غىثاؽ
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 ًُاْ.غُضٗكٌ ثُضه-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو غًُريَ خاْ

 بُضَيع مسريَ عبساهوُ
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىيػـتُ ُٓؾداقـٌ ثـُضوَضزَيٌ بـّ،       ٌَ )كى ًّ يطغب(، ًّ هُطَُي ُٓوَ ُـًٍ، ث ًًََُ َُٓه ًَطَ هُ ًاززٍَ غ ه
ًّ ثؿتطريٍ ض ٌَٓ جـُُابٌ وَظيـط ُٓكـَُ، نـىُلُ ُٓطـُض كُغـاٌُ ثـُضوَضزَيٌ ُـُبّ ُـاتىاُّ ُٓيلـُي و           

ٌَ، ٓـُوَ يُكـَُ، و    تُ ٌَ و خًربَياْ ٓـُب ًَّ، ُٓضوَٓا هُ عًوٍ ًىًاضَغُياْ كطزب ٓػًػُكٍُ بُ جىاٌُ زابِ
       ّ  ،زووََ بلُيُِ ؾُضت هُغُضياْ ُٓو ًُزضَغاٍُُ كـُ زازًَـُظضَيّ بـا عُهـًٌُ ٓـُضَيٌٌ هُغـُض َُٓهبـسضَي

ًٓساضٍَ ًُكتُبُكٌ زَزَيُ نىُلُ ًٌٓٔاي كطايُ، غًػتًٌُ خىَيِسْ هُ بًسايُتُوَ زياضٍ بلُْ، ًُغوُْ 
        ٌَ ًَم خُضدنٌ كىهًُ ًُُ، خُضدنٌ ؾُؾٌ ًٓعسازيـُ، يـاْ ضاغـيب ؾُؾـٌ ًٓعسازيـُ نـْ٘ زَتـىاُ زَغت كُغ
ٌَ؟ ةُواعًـسٍ ضغـىب     غتاؿن ُٓو ًُكتُبُ زابيَن ب٘ هىغُكاْ ياْ ظًاُُكاْ ياْ تاةٍُ ًٓػتًعابٌ نْ٘ ٓـُظاُ

ًَم ًىًاضَغـٍُ       ًَىيػـتُ كُغـ ٌَ و ُُجاح نـْ٘ ٓـُظاٌُ؟ ث ، و ٓـُضوَٓا باغـٌ تُهـُبٌ ًىغـبُق ٓـُكا،      كطزبـ
ًَـم ض َيطـُ    كاتُكٍُ زياضٍ ُُكطزووَ ب٘ وَظاضَت، يُن ٙؾٌ ُُكطزٗتُوَ، ٓايا ُٓو تَُهُبُ ًىغبُةُيُ ض كات

ٍَ، غىثاؽ ًَىيػتُ كاتُكٍُ زياضٍ بلط ًَؿًُِ؟ ث ٍَ ب٘ ث ٌَ زَزض  ث
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَبًًِت ُٓيُ؟ 3يط هُغُض ًاززٍَ رُضًىو جُُابٌ وَظ  ُٓطُض ت
 وَظيطٍ ثُضوَضزَ:–بُضَيع  ز.عكٌت ذلٌس خاهس

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضَيت زَكـُيّ،            ٌَ تُحسيـس، ًـُ ُُٓـسَن ث ٍَ ًٌُـُ بساتـُ ُٓؾداقـا بـ ًَبًًِاًّ ُٓوا ُٓظ زطُي ُُٓـس ت

ًَــسزات عــُزا ب ًَت ث ٍَ ًَ٘هــُت ٌَ ًــُ تُحسيــس كطيــُ كــى ٓــُو ٌَ غــاوا ُٓويــسٍ كً٘جــاٌُ بــّ، يــاْ وَظاضَتــ اخهــ
ٌَ كـى ُـُت     ًَؿُكا ًُظُا ٍُٓ زطُي ُُٓسَن ُٓؾداقـ ض َيلدطاوَيت ًعُضَف بّ ب كاضَيت ثُضوَضزَيٌ، ًُ ك
ــٍُ؟          ــُضوَضزَيا ٓ ــُت ب ث ــسَ ض عٚة ــٌ زَوهًُُُ ــاْ بطَك ــُضًايُزاضَ ي ــاتٌ غ ــُكٌ ٓ ــّ ،كابطاي ًىختُق

ٍَ  ةىتاغاُــُكا ظــُكٌ وَكــٌ ًُؾــطوعُكا تًجــاضٍ، ٓــَُ ت  ًَؿــا زبًُِظــُ، وَظاضَتــا ثــُضوَضز ىوؾــٌ طُهــُن ك
ًَّ باؾــيَب جًُاعــُت؟ ًَ٘هــُتٌ    ٌَ زٍ ظًُِٓايِــُ زَض ٓــُظ حــُظ زكــَُ غًــٍِ ُٓطــُض ثــ ُُٓــسٍَ تــُعوًٌات
ٌَ بــُ كً٘جاًُــاٍ ثــُضوَضزَيٌ خً٘ــاَهٌ يــاْ بًــاٌُ،    كطزُــُوٍَ باخهــٍُ غــاواياْ، بِــُضَتٌ، ثــُعناُطا، ٓــُب

ــُوَ    ــىتٌ ٓ ــتا ط ًَػ ــتايُكٌ ٓ ــُؽ      ًاً٘غ ــاُآًُ، ب ــتُكٌ ب غ ــُضوَضزَيٌ تؿ ــاٍ ث ًَط، كً٘جاًُ ــُخ ــُ، ُ عايق
ًَـط و ةـاظاُك بـٌ،             تُخُقىقُ، يا ض َيلدطاوَيـت ثـُضوَضزَيٌ يـاْ بًـاٌُ، بـُ ًُضجـُن ٓـُو ض َيلدـطاوَ ب خ

ًَت بًاٌُ ُٓطُض بطا ًَطخاظيُ، ب٘ زَوهُت ًَطَ، يـُعين  دلًٓؿًاْ ب٘ ثُضوَضزَ ب٘ خ ُكٌ ةىتاغاٍُُ بلاتُوَ ه
ًَـطَ بلاتـُوَ، ٓـُو ًُضجاُـُ و       زَوهُت ُٓيُ ًُغُهُْ ًِٓرتُاؾًِاَي ًُزاضيؼ زضوغت زكُْ رُضعـُكًـ ه
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ٍَ، يُعين ًىؾلًوُ ًُُ، ُٓظُ زيتِاًُيُ، غىث ًَؿُيا ٍُٓ تُُٔا باخهٍُ غاواياْ بُ ُٓؾدام بسض اؽ، ًُ ك
 ًوُيُ.ُُ ًىختُم، كابطايُن زَيت تًجاضَ و ًُزضَغُكٌ زضوغت زكا ُٓظُ ًىؾل زطُي ُٓؾداقٌ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.

 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ؾــاضَظايٌ و   هُغــُض ٓــُو طوتىطــٍ٘ بــطازَضاْ كــُ زاوايــاْ كــطزووَ وَظيــطيـ زووثــاتٌ كطزٗتــُوَ كــُ زَبــ
ٌَ، و زوايـ بُخؿًين يط واُاًُ ًُٓىوٍ هُ ًاززَكـ  ًَٔاتىويٌ ُٓب اٌُ تـطزا بـاؽ كـطاوَ، ٓـُضوَٓا ض َنـاوٍ      ه

ٍَ، ًـا بـاةٌ               ًَـساْ بـُ كً٘جاًُـاٍ ثـُضوَضزَيٌ هـُوَيىَ ض َنـاو ٓـُكط ًَِاْ هـُ ض َيطـٍُ ًَ٘هـُت ث ياغاٍ وَبـُضٓ
ٍَ بـ٘       ًَساٍُُ كُ هُ ٙيـُْ تُغـجًوٌ ؾـُضيلاتُوَ ٓـُكط ًٌَ ُٓو ض َيطُ ث ًٓدتًكاقٌ وَظاضَت خ٘يُتٌ، بُ ث

ًَِاْ، تاكُكاْ، بُضَي ًٌَُ ياغاكاْ ُٓزَيُِ بُضَيع وَظيطٍ ثُوَضزَ وَبُضٓ ًٍَ وايُ ٓ ع وَظيطٍ ثُضوَضزَ ًّ ث
ٍَ هُواْ بططيّ هُ ُٓجناًٌ ُٓو تُجطوبُيٍُ كُ ُٓياُـُ هُطـَُي تاكُكاُـسا     ًٌَ بلا، ب٘يُ ُٓطُض طى ٌَ بُج ج

ًَػـتا، ٓـُواْ زاواٍ ٓـُوَ ُٓكـُْ كـ        ًَؿُ زضوغـت بـىوَ ٓ ًَم ك ُ كً٘جاًُـاٍ  ةىتاغاُُيُكًاْ كطزٗتُوَ كًَُ٘ه
ًٌَُ بُو وضزَ  ٌَ ياْ بًاٌُ، ضَيلدطاو و زوَهُتٌ بًاٌُ باخهٍُ غاواياْ ب٘ ُٓؾدام، ٓ ثُضوَضزَيٌ خً٘اَهٌ ب
ًٌَـُ   ًََوشن ب٘ وَظاضَت بُ ض َيٌِايٌ زَضٍ ُٓكات بَُ ياغايُ، ٓ ُٓٓ ًٌَ ًَِشن، زوايٌ بُج ًَىيػت ُاكا بًٔ كاضيُ ث

ًَسا  ٌَ، هــُوٍَ  31ُُكــُ ٓــًض ًاُعاطنــاْ ًُــُ هــُوٍَ كــُ ًَ٘هــُت ث ض ٗش،  31َكــُ بط٘ض َيِــُوَ بــ٘   45ض ٗش بــ
ًٌَــُ ُٓطــُض غــُيطٍ ض اثــ٘ضتٌ هًصُــٍُ      ٓ ،ٌَ ًَطخــىاظٍ بــ غــُباضَت بــُوٍَ ض َنــاوٍ تايبــُت ًُُسيُكــٍُ خ
ًَطخـىاظ بًلاتـُوَ، كـُ         ًٌَـُ ض َيطـُ ُـازَيّ خ ٌَ هُ ًاززٍَ ؾُؾَُ باؽ هُوَ ُُكطاوَ كـُ ٓ ثُضوَضزَياْ كطزب

ًٌَُ وتىوًاُـُ تـاكًـ،   وتىوًاُُ ًُٓىو ك ٓ ،ٌَ ٌَ ض َيلدطاو ب ًَطخىاظٍ ب ًَلٌ غطوؾيت و ًُعُِوٍ، ًٓرت خ ُغ
ٌَ باغـٌ عُهـًٌُ           ًَـٌ ض َيطـٍُ ياغـايٌ بـ ٌَ باغٌ ُٓوَف كـطاوَ كـُ بـُ ث ََٙ ُٓوَ ض اٍ وَظاضَت ُٓوَيُ، بَُه بُ

ًََوشن بـُ ض َيٌِـايٌ زَضٍ بلـات، تُهـ        ٌَ ٓـُٓ ُبٌ ًىغـبُةًـ، و هـُ   ُٓضَيٍ ُٓواُُ ًُٓىوٍ ب٘ وَظاضَت بـُ جـ
  ،ٌَ ٌَ ثُيط َوٍ ُاوخ٘ؾًاْ ٓـُب ٍَ هُ بُضَيعاْ باغًاْ كطز وتًاْ ُٓب ًَؿىوؾسا ُُٓس ٓاخري خاَي هُ جُهػٍُ ث
ٌَ هُطــَُي تُةــسيٍ كطزُــٌ ًٓجاظَكــُ ثــُيط َوٍ     ًَِجــَُ بامســاْ كــطزووَ كــُ ٓــُب ًٌَــُ هــُ ٓــاخري خــاَي هــُ ث ٓ

ًَىاظٍ واُـُ       ُاوخ٘ياْ تُةسيٍ بلُْ، كـُ ثـُيط َوٍ ُاوخ٘يـاْ تُةـ     ًَسايـُ جـ٘ضٍ ًُُُٔجُكـُ، ؾـ سيٍ كـطز ت
ــُزا       َُبُك ــَُي تُه ــُْ هُط ــاضٍ ُٓك ــاْ زي ــُ خ٘ي ــُيط َوٍ ُاوخ٘ي ــُو ث ــًُىوٍ ه ــ٘ضٍ ةىتاغاُــُ، ٓ ــُوَ، ج وتِ

ًَؿلُؾٌ ُٓكُْ، ًُُٓ تُُٔا ض ووْ كطزُُوٍَ هًصٍُُ ثُضوَضزَ بىو، غىثاؽ  ث
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 ًُض.رُضًىو زكت٘ض عى
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
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ًٌَُ كطزووًاُُتُ ًَ٘هُت زاْ، ًاززٍَ  ًاْ وَكى هًصٍُُ ثُضوَضزَ  5و  4و  3غُباضَت بُ ًَ٘هُت زاْ كُ ٓ
َٙ كطزٗتُ ًاززٍَ  ًَىٍَ كُ هـُ شَيـط زَغـيت بُضَيعتا   3و خىَيِسٌُ با ُـُ،  ، زووباضَ ض َيلٌاْ خػت٘تُوَ، بُو ؾ

ًَٙساُـُوٍَ وَظاضَت هـُ           ًَؿـًِاضاٍُُ كـُ ٓـاتّ، غـُباضَت بـُ ًُغـُهٍُ ًـاوٍَ وَ ًَبًين و ث ض ٗش  45ُٓوَ ت
ٍَ بـُ    ٍَ ةىتاغاُـٍُ ُـاحلىًٌ هــُ زَضَوٍَ         31بلـط ًٌَــاْ باؾـُ، غـُباضَت بـُوٍَ كــُ وابلـط ًٌَـُف ث ض ٗش ٓ

ٌَ، تُٓلًس ُٓوكات بُ طىَيطٍَ ض َيٌِايُكاٌُ وَظاضَت ًَؿـًِاضَكاْ كـُ هُٙيـُْ    ثاضَيعطاكاًُـ ب ٌ ثُضوَضزَ و ث
ًَم ةـُظا بـُ تُحسيـس ُٓيـُ كـُ ٓـُو        ًَػتاف هُ كًَُ٘ه ًَػتاف ُٓيُ، ٓ كُغاٌُ تُبًعٌ و غطوؾتًُوَ زَيّ، ٓ
ًَلًـ ًُـُ، غـُباضَت بـُوٍَ ًىاغـُراتٌ ُُٓسَغـٌ،          ٌَ و ٓـًض ًُُاعـُت ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ كطاوُُتُوَ، بـَُه

ًَسا ٓـا      ًَـساٌُ ًَ٘هُتـُ، ض َُطـُ ًَ٘هـُت بـسٍَ بـُ كُغـايُتًُكٌ         ًُُٓياْ ٓـُوٍَ هـُ ًـاززٍَ غـ تىوَ، تـًُُا ث
ــت         ــٍُ زضوغ ــاٍ ةىتاغاُُك ــتاْ بًِ ًَؿ ٓ ََٙ ــُ ــُوَ، ب ــُ بلات ــُ ةىتاغاُ ــُوٍ ك ــُبًعٌ و ًُعِ ــيت و ت غطوؾ
ٌَ هُ ٓايِسَزا ةىتاغاُُكـُ زضوغـت بلـا، بـَُ ًىاغـُراتُ، ب٘يـُ ثُيىَُـسياْ بـُ          ُُكطزووَ، ًاوَيُكٌ زَزَي

ــُوَ ُٓ ــطاوٍ      يُك ــُهٍُ ض َيلد ــرتَ، ًُغ ــطَيّ باؾ ــم غ ــاواظزا ض َي ــاززٍَ جً ــُ زوو ً ًٌَــاْ وايــُ ه ََٙ ث ــُ يــُ، ب
َٙ و كـُهتىضٍ              ًَطخىاظٍ باؽ كـطا كـُ ٓـًض ًىؾـلًوُيُن ًُـُ، غـُباضَت بـُ ًُغـُهٍُ ض َنـاو كطزُـٌ ٓـا خ

ٌَ ُٓض ةىتاغاُُيُكٌ ُـا حلـىًٌ    ًَِجًُسا زَب ًٌَُزا هُ بط طٍُ ث ٍَ    ُٓضَيٍ، هُ ض اث٘ضتٌ ٓ ٌَ زَكـط كـُ زاواٍ هـ
    ،ٌَ ٌَ هُطــَُي تايبــُت ًُُــسٍ كــُهتىضٍ و ًُؿــتًٌاٌُ ٓــُضَيٍ بطــىجن ُــاوَيلٌ تايبــُت و جًــا كــُضَوٍَ ٓــُب
ٍَ بــُ وَظاضَتــٌ ثــُضوَضزَ كــُ ض َيٌِــايٌ تــط زَضبلــا، غــُباضَت بــُ كً٘جاًُــاٍ      َٙتًـ ٓــُزض ًَطىًــاْ َغــتُ ب

ًٌَ ًٌَـاْ وايـُ كً٘جاًُـاٍ    ثُضوَضزَيٌ كُ جُُابٌ وَظيط باغٌ كطز، هُ ضاغتًسا ٓ ََٙ ث ُف هُطَُي ُٓوَيّ، بُ
ٌَ، واتــُ كً٘جاًُــاٍ ثــُضوَضزَيٌ بــ٘ خــٍ٘    ثـُضوَضزَيـ هُطــَُي كُغــاٌُ غطوؾــيت و ًُعُِويؿــسا ٓـُطىجن
ًَشن تـًُُا كً٘جاًُـاٍ ثـُوَضزَيٌ ض َُطـُ بـُو             ََٙ ُٓطـُض بَوـ كُغايُتًُكٌ غطوؾيت يـا ًُعِـُوٍ ُٓيـُ، بـُ

ًَػتا هُ ُٓضَيٌٌ ك ٌَ كطزٌُ ياغـاكُ، بـ٘؟ يُكـَُ،    واةًعٍُ ٓ ٌَ بُج ىضزغتاُسا ُٓيُ ططرت زضوغت بيَب ب٘ ج
ًَػـتا ًَ٘هـُتٌ            ٍَ؟ ٓايـا كً٘جاُـاٍ ثـُضوَضزَيٌ ُٓواُـٍُ كـُ ٓ كً٘جاًُاٍ ثُضوَضزَيٌ نـًُ؟ نـْ٘ زازًَـُظض
    ٍ ٌَ خ٘يـاْ بلـُْ بـُ كً٘جاُـا ًَساضوَ ًُٓىوياْ كً٘جاًُاٍ ثُوَضزَيشن و هُ ًاوٍَ نُُسا زَب  ُاحلىًًاْ ث

ًَىيػـتُ              ًَػـتازا ث ََٙ هـُ ٓ ٌَ باؾـُ و تًُٓسيؿـٌ ُٓكـُيّ، بـُ ًٌَـُ رلطَكـًُاْ ثـ ثُضوَضزَيٌ؟ بُ ض َٓـٌ ًـّ ٓ
ٍَ؟ ًَ٘هـُتٌ    ًٌَٙ ُٓو ثطغًاضاُُ بسَيُِوَ، يُكَُ، كً٘جاًُاٍ ثُوَضزَيٌ ةاُىًُُْ نًُ؟ نْ٘ زازًَـُظض وَ

      ْ ــا ــا حلىًًٌ ــٍُ ُ ــُزاْ ةىتاغاُ ــُ غ ــتا ب ًَػ ــٍُ ٓ ٍَ؟ ُٓواُ ٌَ زَزض ــ ــْ٘ ث ــاٍ    ن ــًُىوياْ كً٘جاًُ ــُ، ٓ ُٓي
ًَطىًاْ ُا، هُ ًاوٍَ نُُسا خ٘ياْ ُٓكُْ بُ كً٘جاًُاٍ ثُوَضزَيٌ و نْ٘ خ٘ياْ ُٓكُْ بُ  ثُوَضزَيّ؟ ب
ٌَ وَضططيّ، ُٓوكات كُغـٌ غطوؾـيت و ًُعِـُوٍ بلـُيّ      ًٌَٙ ُٓو ثطغًاضاُُ ُٓب كً٘جاُاٍ ثُوَضزَيٌ؟ وَ

ــُ     ًٌَ ــُض ٓ ََٙ ُٓط ــُ ــُوَضزَيٌ، ب ــاٍ ث ــُ كً٘جاًُ ــاٍ    ب ــُ كً٘جاًُ ــُوٍ، وات ــيت و ًُعِ ــٌ غطوؾ ًَشن كُغ ــ زََه
ًَىَ ط٘ض اُلاضيــُ، بُتايبــُتٌ ٓــُوٍَ ًــاوٍَ      ًٌَــُ هُطــَُي ٓــُوَيّ بــُو ؾــ ثــُضَوَضزَف زَططَيتــُوَ، ب٘يــُ ٓ
ًًًٌَُ ض اث٘ضتٌ هًصًُُ ثُضوَضزَ زا ٓاتىو، ثاؾاْ بط طُ بُ بط طـُ   ظًًَُُُكُ، هُطَُي ُٓوٍَ كُ هُ ًاززٍَ غ

ًَـ نا  وٍ بُضَيعاْ ب٘ زَُطساْ.بًدُيُِ ث
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 وَظيطٍ ثُوَضزَ:-خاهسذلٌس بُضَيع ز.عكٌت 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ََٙ ب٘ ج ابا وٍ، زاُاُا كً٘جاًُا ثُوَضزَيٌ تؿتُكٌ طُهُكٌ ظَػنُت ًُُِ، ًىجُضَز زياضٍ كطُا ُووَكى وَ
ًَـت ةىتاغاُـُكٌ ظـُكات، ًـُ ٓـُُىكا ُُٓـسَن         تُخُقىقُكًُ  ًَت ًاززٍ بـ٘ كُغـايُتًُت زظ و ًٌٓلاًُات

ًَت وٍ   ٌَ ٓــُوضوثا عــُضزَكٌ زيــاضٍ كــطز، عًِــىاْ و تؿــت ًَؿــُ ُُٓــُ، ؾُخكــُكٌ ٓــاتٌ ًُغــُهُْ ب ُــاظ ك
ًَُُٚ، ًُزضَغُ ٍَ ر َْٚ كىض ًَؿُكٌطُهُن غاُايُ، ر ٌَ، ك ٌَ بًُِاي ٌَ كطيُ ظ ُ، ثؿيَت طُهُكٌ ًُظْ ُٓيِ كا ن

ٌَ غاَهُكٌ زا يـاْ غـاَي و ًُعـُكٌ زا وَختـُكٌ طىجنـاو       ًَشن، خًٚه ٍَ ةاُىُُكا زاُ ُٓظ ةاُىُُ زَضنًت َُٓ ز
ًَؿـُكُ طُهـُكٌ       ٌَ ًٓساضٍ ببًتُ كً٘جاًُا، ٓـُظ تُقـُوض ُاكـَُ ك ٌَ خ٘ي ًَدُِظُ وَظع ًَت ض َيلب كى ُٓو ًطٗظ

ًَسا وَخيَت  ٌَ ُُق ًَصيسن )كى ؾدل( جاضَكٌ ُُٓاتًُ كً٘جاًُا يـاْ  ًُظْ بٌ، بُؽ ظٗضيا ظَض ووضيُ، ز ظ زب
ٌَ ب٘ ٓـُظ   ًَت زاًُسن تُرػريا ًّ ب٘ هىغ ًَت زابٌ، زيتِاًّ، تُضجىًاًّ، رُضزَن زؾ ُا؟ يُعين رُضزَن زؾ
ًَتُوَ بُضَو تُخُقىقُكٌ بهًتُوَ، يـاْ بـُضَو    ٌَ ب ًَت و ض ايُكٌ بوِستط ه ٍَ زبًٍِ ُٓطُض ب ُُقا وٍ ُٓظ

ًَسن، غىثاؽحُغنُكٌ باؾرت بهًت ًًُُِ ٍُٓ ٌَ ًَؿُت ً  ُظُ كى ُٓظ ك
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان عٌط
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
          ُ ٌَ ةىتاغاُـ ٌَ ؾُخكـٌ تـُبًعٌ و ؾُخكـٌ ًُعِـُوٍ ٓـُتىاُ  هَُ ياغايُ باغٌ هـُ زوو ؾـت كـطزووَ، ٓـَُه

ًَتُ ظًِِ ُٓو ًٓػتًػٌاضَّ كـُ هـُ ةـاُىُِ    تايبُت كُ ُاوٍ ُطا ُٓٓوِ  بلاتُوَ، ًُُٓ خّ٘ هُخّ٘ زا ُٓن
ًٓػتًػٌاضَ باغِ هُ غُض كطاوَ ًٓػتًػٌاض هُ بىاضّ تُضبًـُ و تُعوًٌـُ، هُبـُض ٓـُوَ ٓـُو كً٘جاًُايـُ بـُ        

َّ كً٘جاًُايُكِ تُضبًُ و تُعوًٌُ ًُكتُبٌ كطزٗتُوَ،   تُبًعُتِ حاَي غًوُتِ خّ٘ كُ وَضزَطط
ًَشن هُ ًاززَكاُِ َُٓ ياغايُ غُيطّ كُيّ هُ ًاززَ ). 2ُٓ ًٌَُ ب ( ؾطوتِ كطزُُوَّ َُٓ 22( و )21طُض ٓ

ٌَ خًـربَّ   ٌَ، ُٓب ٌَ ًىتُخُغًؼ ب ٌَ، ُٓب ٌَ ؾُٓازَّ جاًعِ ُٓوَصن ُٓب ج٘ضَ ةىتاغاُاُُّ زاُاوَ، كُ ُٓب
ٌَ، هُ ًاززَّ ) ًَِض غاَهٌ ُٓب و زضوغتِ زَكا كُ ُٓو ًُكتُبـُ  ( كُ باغٌ هُ غُض كطزووَ ُٓو بًِاّ 21ُٓث

ٌَ، تُةطيبُْ بُ زَ رُةُضَ باغِ هُ غُض كطزووَ، هُبُض ُٓوَ  ٌَ ؾطووتِ َُٓ بًِايُ نْ٘ ب نْ٘ نٌُ٘ ُٓب
ًٓلتًوا هـَُ ياغـايُ بُؾُخػـِ تـُبًعِ ٓـُو ًُعِـُوّ بـ٘ زضوغـتلطزْ و كطزُـُوَّ ةىتاغاُـُّ ٓـُٓوِ            

ًَلطاوَكاْ كُ هُ ُٓضَيٌِ ًَبُج ٌَ زَزا ياغـاٍ          بُطىَيطَّ ياغا ج ٌَ هـُو ياغـاياُُّ كـُ ض َيـٌ ثـ كىضزغـتاْ يـُك
ًَىيػـت ُاكـات ٓـًض        َّ ب٘ ُٓو كً٘جاًُاياُـُ هُبـُض ٓـُوَ ث ًٓػتًػٌاضَ، و، ًُُٓؾًاْ ياغايُكِ تايبُتِ زَو
ٌَ و، ًُٓىو ُٓو ؾـُضيلاتاُُ بـُطىَيطَّ ةـاُىُِ ًٓػتًػـٌاض،      ط٘ض اُلاضيُكٌ زيلُ هُو ج٘ضَ ؾُضيلاتاُُ ُٓب
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وَضزَططْ، ًىارُةاتِ خ٘ياْ وَضزَططْ، حُةٌ تُٓػًؼ وَضزَططْ هُّٙ ًىغُجوٌ ؾـُضيلات،   ًٓػتًػٌاض
ًٌَـُ وَكـى هًصُـُّ ياغـايٌ ٓـاوض ا زَبـشن هُطـُي ض آُكـُّ              ًَـٌ زضاوَ، هُبـُض ٓـُوَ ٓ هُو بىاضاُُّ كُ خـّ٘ ث

 ، غىثاؽ، هًصُُّ ثُضوَضزَ، بُ ًٓعارُّ ُٓو رُةُضٍَ كُ هُ ض اث٘ضتُكًُاْ بامساْ هُ غُضكطزووَ
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيعز.

 رُةُضَ، رُةُضَ بًدىَيُِوَ، زَرنُيُِ زَُطُوَ زواّ ُٓوَّ، كان خوًى رُضًىو،
 ػنس اًشن:عجُإ بُض َيعخوًى 

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ب٘يُ وطناْ ةػًُاْ هُ غُض ُٓوَ بىو، يُعِِ ًُوظوعُكُ بُؽ ًىززَكُ  َِ باغـِ     ًُُ،يُعِِ ٓ تـ٘ كـات

ــُض        ــُ ٓ ــُعِِ ًُوظوعُك َّ، ي ــط ٌَ بل ــُج ًَب ــُض ج ًَِاْ بُغ ــُضٓ ــاٍ وَب ــُ ياغ ــُّ ك ًَِاْ زَك ــُضٓ ــاٍ وَب ياغ
ًَِاُِ كـُي و ثـُصن         َِ حُوارعٍ تط ُٓيُ، هُثاَي ٓـُوَ كـُ ًُغـُهُْ زضاوَ بـُ وَبـُضٓ ًَ٘هُتُكُ ًُُ، كًَُ٘ه

ًَِاُِ كُي و ثُصن تُٓػًػِ كُ هُ ض غىًاتِ ط َّ، كـُ ًُٓـُ    ًٓختًاتِ، ٓ َِ ؾت زَبُخؿـط ىًططِ و هُ كًَُ٘ه
ًَِاْ ًُغـُهُْ       ًٌَاْ باف بىو ًُغـُهُْ، ُـاوّ ياغـاٍ وَبـُضٓ ًٌَُ ث ًُٓىوّ تُغًٔٚتُ ب٘ بىاضَكُ، ب٘يُ ٓ

َّ، غىثاؽ،  ًَِاْ زازًَُظض ًٌَ ياغاٍ وَبُضٓ ٌَ بُطىَيطَّ ياغاٍ ثُضوَضزَو بُث  بَو
 ًاْاضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهُ بُض َيعز.

 رُضًىو كان عٌط,
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوِ:

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ بـاؽ هـُ      ًَـِشن، ٓـُب ًَطَ، ُٓطُض ياغاٍ ًٓػتًػٌاضٍ ب ًَِشن ه ًٌَُ ُاوّ ياغاٍ ًٓػتًػٌاضيـ ب ٓ َّ ُٓوَ ُاكط

        ًَ ًٌَـُ زََهـ ٌَ باؽ هُ ياغـاٍ طـىًطط بلـُيّ، هُبـُض ٓـُوَّ كـُ ٓ ّ ٓـُو  ياغاٍ ظَضيبُّ زَخوًـ بلُيّ، ُٓب
 ِ )ٚؾـل أسهـاّ ايكـٛاْني    ةىتاغاُاُُ ؾُخػِ تُبًعِ ًُعُِوّ زضوغتِ زَكا، بُطىَيطَّ ُٓو ياغاياُُ يـُعِ

ٌَ هـُ ًـُوازّ خًتـاًِ ٓـُو          ايٓاؾر٠ يف اإلقًِٝ(  ًَىيػـت ُاكـات ُاوَكـاُِ بـ ًُٓىو ُٓو ياغاياُُ زَططَيتـُوَ ث
 َكا، غىثاؽ، ياغايُؾُ باؽ هُوَ كطاوَ كُ بُض َيع كان خوًى باغِ هُ غُض ز

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيعز.
ًَػتا رُةُضَ  رُةُضَ بًدىَيُِِوَ بًدُيُِوَ زَُطُوَ، رُضًىو غ٘ظاْ خاْ، ،ٓ

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُيُ: ـ ًَػتا بَُ ؾ  ًّ عُضَبًُكُّ زَخىَيٌُِوَ كُ ٓ
 االداش٠ : ـ ثاًْٝا

ٌ غدص طبٝع٢ َٚع٣ٛٓ َٓؿسدًا أٚ يماع١ سل تأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد ايػـري سهَٛٝـ١ سطـب أسهـاّ     : يه1
 ٖرا ايكإْٛ.
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 :ز.اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع
 بُكىضزيُكُّ ُٓتاُُ؟

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ كطزووًاُُتـُ ًـاززَّ   هُ ُُقِ ياغا ُٓقوًُكُزا َُٓ ًاززاُُ بُ ًاز زَّ جًاواظّ غُضبُخ٘ ٓاتىوَ، ٓ
ٌَ، ُٓتا ًاززَّ ؾُف، ) َِ، كطاوَتُ يُن ًاززَ، بُآلَ كطاوَ بُ خـاَي خـاَي،   5، 4،  3غ ( كطاوَ بُ ًاززَّ غ

ًَػتا ُٓو خاَهاُُ زَخىَيٌُِوَ، ًّ بُعُضَبٌ زَخىَيٌُِوَ، بُكىضزيـ زَخىَيِسضَيتُوَ،   ٓ ًّ 
 ٠.االداشًًُا: ـ ثا

 املاد٠ ايجايج١: ـ 
: يهٌ غدص طبٝع٢ اٚ َع٣ٛٓ َٓؿسدًا أٚ يماع١ سل تأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ سطب أسهـاّ  1

 ٖرا ايكإْٛ.
تػريات ادترزٜـ١ ؾٝٗـا جيـب    . يتأضٝظ املدزض١ اٚ املعٗد ايػري سهَٛٝـ١ اٚ ايبـد٤ بعًُٝـ١ ايتعًـِٝ ٚاسـداخ ايـ      2

 املٛاؾك١ َٔ ايٛشاز٠. طًب حتسٜس٣ َهتٛب ألضتشصاٍتكدِٜ 
( ًَٜٛا َٔ تأزٜذ تكد ٘ ٚجيـب إٔ ٜهـٕٛ ايـسؾش َػـؿٛعًا     31. ع٢ً ايٛشاز٠ إ تبت خالٍ َد٠ ال تتذاٚش )3

 مبربز قا٢ْْٛ.
طًب املهتٛب َٔ قبـٌ َكدَـ٘ خـالٍ ايؿـرت٠ ايكاْْٛٝـ١ احملـدد٠ ؾـبٕ ايطًـب ٜعـد          اي. اذا مل تسد ايٛشاز٠ ع٢ً 4

 َكبٛأًل.
َدزض١ خاص١ اضِ خاص، َدزض١ اٚ َعٗد غري سهـ٢َٛ اضـِ خـاص، ٚ ٝـص ٜتٓاضـب      . جيب إ ٜهٕٛ يهٌ 5

 َع ارتصٛصٝات ايجكاؾ١ٝ، ٚايرتب١ٜٛ ٚايٛط١ٝٓ يالقًِٝ،
. جيب إ ٜهٕٛ يهٌ َدزض١ اٚ َعٗد غري سه٢َٛ ْعاّ داخ٢ً ٜتطُٔ االضـظ ايعاَـ١ يًعُـٌ ٚنٝؿٝـ١ إداز٠     6

 االَٛز ؾٝٗا ٜٚكدّ َع طًب االداش٠ اىل ايٛشاز٠.
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. ُض َيعز.ب

 رُضًىو كان ؾعاْ،
 بُض َيع ؾعاْ اػنسعبساهقازض:

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَ ُٓوَّ كُ ثط ٗشَ ياغاٍ ُٓقوِ ثط ٗشَّ ًىُاةُؾُيُ، ًٓعتًبـاض هـُ غـُض ثـط ٗشَّ ُٓقـوِ زَكـطَيسن،        بُث

ًَـ ٓـُوَّ ٓـَُ تُرػـًوُّ كـُ      ُٓو ًاززاُُّ كُ غ٘ظاْ خاْ باغٌ كطز، كُ زًَك كط َِ زا ثـ اْ هُ ًاززَّ غ
َّ يـاْ   ًَؿرت تُقىيت بلطَيت كُ ُٓو ًاززاُُ زًَك بلط ٌَ، ث باغِ كطز، بُ زًَك كطزْ غطَيتُ زَُطساْ، زَب

 زًَك ُُكطَيسن، غىثاؽ، 
 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع
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 رُضًىو ٓآُُط خاْ،
 ف:زؤٚبُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
      ،َّ ًَؿرتيـ باغٍ كطز، رُةُضَّ تُمسًُ، ُٓو ض َيٌِايًـُّ كـُ بـ٘ )اغـٍ( زَيتـُ زَض ًّ ُٓض وَن زاًُؿتِِ ث
ًًَـُ،     ًَلتُض( ب٘ ًُكتُبُكاْ ًُٓىو ُٓواُُ بُُسّ ُـاو ُىوغـشن بُتُُ بًُُػبُت ًُٓىو ةاُىُِ )ثط ايعت غ

ٌَ ُا  َّ، بُتـُُ ٌَ زَضز ٌَ، ٓـُتا هـُ            نىُلُ تُعوًٌاتِ ث ٌَ بـُ بُُـسَكِ بـ ًَتُ ُـاو ًٓجـاظات، بَىيـُ ٓـُوَ زَبـ نـ
ٌَ      82(َ يـاْ ) 84ةـاُىُِ غـًًِـ بُُــسّ )   ( ُـاو ُىوغــشن بـ٘ ًُكتُبـُكاْ تــُعوًٌاتِ خـاؽ و ض َيٌِـايٌ ثــ

ٌَ، غىثاؽ، ٌَ بُُسَن بٌ بُتُُ ًَتُ ُاو تُعوًٌاتِ ًٓجاظَ، ب٘يُ زَب َّ هُ وَظاضَت ُٓوَ ُان  زَضز
 بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْز.اضغْٚ  بُض َيع

 رُضًىو ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط،
 

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَـطَ زا ًٓؿـُكاْ ظووتـط بـط وا،           ًَلِ ةـاُىُِ ُـُبشن ه ًٌَُ ُٓو ض ٗشَف بامساْ كطز ب٘ ٓـُوَّ تىوؾـِ ًٓؿـلاه ٓ
ًَػتا هُ غـُض ُٓقـَوِ ثط ٗشَكـُ ُٓطـُض زَُـط هـُ        غـُض ٓـُوَ بـسَيّ كـُ ًـّ خـَ٘ هـُ هًصُـُّ ثـُضوَضزََ          ٓ

ثؿتطريّ ُٓوَ زَكَُ كُ غ٘ظاْ خاْ خىَيِسيُوَ، بُآلَ ب٘ ُٓوَّ تىوؾِ ًٓؿلاي ُـُبشن، كـُ ًُٓـُ زَُطـِ     
ًَـِض، بـُآلَ       ًٌَُ زَنًُِ غُض ًاززَّ نىاض، ثاؾـاْ زَنـًُِ غـُض ث َّ هُ غُض ُٓقَوٌ ثط ٗشَكُ ٓ هُ غُض بسض

ًَلَُي كطاو ًَـم هـُ غـُض ًُٓـُ        َُٓ زووَف ت َ، وَكى ُٓوَّ كان ؾعاْ وتِ، ُٓطُض تـُُٔا ُٓوَُـسَ زَُـط زاُ
 زَكُيّ غًػُيُن بسٗظيُِوَ ب٘ ُٓوَّ ًٓؿُكاْ غُضيع تط بط وا، غىثاؽ، 

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع
 رُضًىو ز. عٌط.

 بُض َيع ز. عٌطػنس اًشن خسض )ُىضَزيِِ(:
 ًاْ.بُض َيعغُضٗكِ ثُضهُ

ًٌَاْ وابىوَ كُ ًاززَّ ) ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باَها كُ ث ( بلطَيّ بُ يُن ًاززَ، 5، 4، 3ٓ
ًَبًًِاُــُّ كــُ هُٙيــُْ بُض َيعاُــُوَ ٓــاتبىو،    ًَػــتا خىَيِسًاُــُوَ زوايــٌ بــُ هُبُضنــاوططتِِ ٓــُو ت وَكــى ٓ

َّ، ٓايا ًاززَّ ) ًَػتا زَُط هُ غُض ُٓوَ بسض ًَىيػتُ ٓ ( بلطَيّ بُيُن ًاززَ، زواّ ُٓوَ وَكى ُٓو 5، 4، 3ث
 بط طاُُّ كُ خىَيِسضاُُوَ بُكىضزّ زَرنىَيًُِِوَ و زَُطِ هُ غُض زَزَيّ، غىثاؽ،

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع
ــاززَّ )    ــُوَ ً ًَؿ ــُ ث ــًِاضَيلِ وا ٓات٘ت ًَؿ ــتا ث ًَػ ــُ تلايــ    5، 4، 3ٓ ــَُي زاي َِ هُط ــ َّ، ك ــط ــُن غ ــت ( ي ُ زَغ

َِ هُطَُي زا ًُُ؟ زوو كُؽ هُطَُي زا ًُُ، ُُغطيّ خاْ رُضًىو،  بُضظكاتُوَ؟ ك
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 َصطؿ٢:بُض َيع ُُغطيّ غناي 
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ

ًَؿـًِاض زَكـَُ ًـاززَّ ؾُؾًؿـِ هُطَُهـسا            ببىضَ بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ زَُطـِ هـُ غـُض زضا، بـُآلَ ًـّ ث
َّ، نـىُلُ هـَُ نــىاض ًاززَيـ      ًَىيػـت و ًُضجــُ، ًُٓـُ ظٗض تًلـطاض ب٘تـُوَ، نــىُلُ      زًَـك كـط ًَـت و ث ُ زَب

ًَتـُوَ، نـىُلُ ًُضجـُكاْ ظٗض ثـُضف و بَوـاو بـىوَ هـُ نـُُس           ًَؿُف هُ ًاززَّ ؾُف تًلـطاض زَب ًُٓاْ ك
 ، غىثاؽ.ًاززٍَ تطيؿا ًُضجُ، ًُضجُكاًُـ يُن غطَيّ هُطَُهًاْ

 
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيعز.

 غًىَيى خاْ رُضًىو،
 
 

 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ض اغت زَكُْ، ًًِـ ٓـاوض اَ   ًَلَُهِ ظٗض ت بًُُػبُت ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ ت
ًًَُِ غُض ًـاززَّ )  ًَػتا ب َِ، ًاززَيُ ٓ ، 9(، ) 16، 15، 14هُطَُي هًصُُّ ثُضوَضزَ، ُُن ُٓض ُٓو زوو، غ

( ُٓواُــُ ٓــًُىوّ ُٓطــُض ُُٓــساًاُِ ثُضهــًُاْ بًدُيتــُ زَُطــُوَ ُٓطــُض ض َظاًُُــس بــّ هــُ غــُض 11، 11
ًٌَُ ًىُاةُؾُّ زَكُيّ زَُطِ هُ غُض زَزَيّ، بُآلَ هًصُـُّ ياغـايٌ و هًصُـُّ ثـُضوَضزَ      ُٓوَّ، زوايٌ ٓ

ًَشن غـُٙحًات   ٌَ زاًُؿّ غًاغُكُّ بلُُُوَ ُٓطُض با بَوـ ًًَِـُ غـُض       زَب ًَػـتا ب َِ، هُبـُض ٓـُوَّ ٓ ًاْ بـسضَيت
    ،َِ َّ، ُٓوّ زّ ظٗضَ ًاززَكـاْ ظٗضَ، هـُ غـ ًَؿًِاضّ ُٓوَ زَكَُ، ُٓوَ و ُٓوَ زًَك بلط ًاززَكاُِ تط ًّ ث

َّ، غىثاؽ،  َِ، بلط  نىاض ًاززَ بلطَيتُ ًاززَن، بُآلَ رُةُضَكاْ، بُُسَكاْ ، يُن، زوو، غ
 /غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ز.اضغْٚ بايع امساعًى بُض َيع

ًَػـتا ٓـاخط         َّ بُيـُن، ٓ َِ ًاززَيـُ بلـط رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓوَ ًىارُةُ كطا هُ غُض ُٓوَّ ٓـُو غـ
 زَُطِ هُ غُض بسَيّ،وغًاغُّ غىَيُِِوَ، بُعُضَبٌ خىَيِسضايُوَ، بُكىضزيـ بًدىَيُِِوَ 

 بُض َيع ز. عٌطػنس اًشن خسض )ُىضَزيِِ(:
 ْ.بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُا

ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓوَّ ًُٓىوّ ثُيىَُسّ بُ ًَ٘هُت زاُُوَ ُٓيـُ، تُةطيبـُْ هـُ     هُ ض اغتًسا ٓ
ًٌَـُ كطزووًاُُتـُ )   16( تـا ًـاززَ )  3ًاززَ ) َِ         8(يـُ، ٓ ًَػـتا غـ ( ًـاززَ، ب٘يـُ هـُ ٓايِسَؾـسا وَكـى نـْ٘ ٓ

ًٌَُ زا ٓـاتىوَ كـُ نـُُسيّ     ًـاززَّ تـطيـ زًَـك زَكـُيّ وَكـى      ًاززًَاْ زًَك كطز، زيػاْ هُ ض اث٘ضتٌ ٓ
ًٌَـُف ٓـًُاْ ض ًٌَٓـاْ ُٓيـُ، ب٘يـُ        ًَؿـُوَ، ٓ ًَؿًِاضياْ كطز، ب٘يُ ُٓوَ هُ ٓايِسَزا ُٓوَ زَيتُ ث بُض َيعاْ ث
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ًًََُ زواّ ُٓوَّ كُ زَُطِ هُ غُض زضا، كُ ًاززَّ ) ًَػتا ًاززَّ غ ًَتـُ   5، 4، 3ٓ ( بلطَيتُ يُن ًـاززَ زَب
ًًََُ بط طُكاُِ بُ ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيًُِِوَ، ًاززَّ غ  كىضزّ بَُ ؾ

 زووََ: ًَ٘هُت زاْ.
ًًََُ: ـ  ًاززَّ غ

ٌَ، يـاْ             1 ًَىَّ تـان بـ ًَلِ غطوؾـتِ و ًُعِـُوّ جـا بُؾـ . بُطىَيطَّ بِـًُاكاُِ ٓـَُ ياغـايُ ٓـًُىو كُغـ
 كًَُ٘ي ًارِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ُٓيُ، 

2  ِ ــسُ ــ٘ زاًُظضاُ ــتُ ب ًَىيػ ــسْ و       . ث ــُّ خىَيِ ــُ ثط ٗغ ــتلطزْ ب ــىًٌ زَغ ــا حل ــُعناُطاّ ُ ــُ و ث ةىتاغاُ
ًَؿــلُف بــُ وَظاضَت بلطَيــت بــ٘ وَضططتِــِ   ُٓجناًــساُِ ط٘ض اُلــاضّ ض يؿــُيٌ تًايــسا زاواكــطاوّ ُىوغــطاو ث

 ض َظاًُُسّ، 
ــُ )  3 ــسا كــُ ه ــُ ًاوَيُك ــتُ ه ًَىيػ ــُض وَظاضَت ث ــُ ض ٗشّ زاواكــُوَ،  31. هُغ ــُض  ُــُكات ه ًَج ــِ ( ض ٗش ت وَآلً

ًَت ، ًَىيػتُ بُ ثاغاوّ ياغايٌ ب  يُكٚكُضَوَ بساتُوَ و، ُٓضض َتلطزُُوَيُن ث
ًَؿلُؾـلاضّ ُُزايـُوَ، ٓـُوَ       4 . ُٓطُض وَظاضَت هُ ًاوَّ ياغايٌ زياضيلطاو، وَآلًـِ زاواكـاضّ ُىوغـطاوّ ث

،َّ  زاواكُ بُ ثُغِسكطاو ُٓشًاض زَكط
ٌَ ٓــُض ةىتاغاُــُ و ثُعناُطايــُكِ ُــا حلــى5 ًَت، كــُ هُطــَُي . زَبــ ًِ ُــاوَيلِ تايبــُت و جًاكــُضَوَّ ٓــُب

ًَت.  تايبُطنُُسّ كوتىضّ ثُضوَضزَيٌ و ًُؿتًٌاًُُكاُِ ُٓضَيٌسا بطىجن
ًَت، كـُ بِـًُا طؿـتًُكاُِ       6 ٌَ ًُٓىو ةىتاغاُُ و ثُعناُطايُكِ ُا حلىًِ ثـُيط َوَيلِ ُـاوخّ٘ ٓـُب . زَب

ًَ ًَسا ب ًَؿلُف بُ وَظاضَت بلطَيت كاضكطزْ و نًُُ٘تِ بُض َيىَبطزُِ كاضّ ت ت، هُطَُي زاواكاضّ ًَ٘هُتُكُ ث
 و وَظاضت ثُغُُسّ بلات،

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع
 رُضًىو ز.اػنس،

 بُض َيعز. اػنس ابطآًٍ عوِ )وَضتٌ(:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ

ًَؿــًِاضياْ كــطز، كــُ ٓــُو ةىتاغا ًَلِ ثُضهــًُاْ ث ُاُــُّ زَكطَيِــُوَ، هُطــَُي تايبُطنُُسيــُ ظيــاز هــُ ُُٓــساً
ًَِجـَُ       ًَِجـَُ زا ٓـاتىوَ، هـُ بط طـُّ ث ًَّ، ُٓوَّ كُ هُ رُةُضَّ ث كوتىوضيُكاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بطىجن
ٌَ ُٓض ةىتاغاُُيـُكِ تايبـُت ُـاوَيلِ يـاْ ٓـُض ثُعناُطـُ و        ٌَ زَب ُٓوَّ هُ ض اث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ زََه

 ِ ٌَ، كـــُ هُطـــَُي تايبُطنُُـــسّ كوتـــىضّ  ةىتاغاُُيــُكِ ُـــا حلـــىً ُـــاوَيلِ تايبـــُت و جًاكـــُضَوَّ ٓـــُب
ًَت، يُعِِ ُٓو طىجناُِ و هُطَُي تايبُطنُُس و كوتىوضّ بـ٘   ثُضوَضزَيٌ و ًُؿتًٌاًُُكاُِ ُٓضَيٌسا بطىجن

ًَىيػت بىو ًُُٓ غطَيتُ زَُطساُُوَ بُض اغ تِ، يُعِِ ُاوَكُ زَطُض َيتُوَ، تُُٔا ُاوّ ةىتاغاُُكُ، بُآلَ ث
ًَـت         ًُُٓ ُاوّ ةىتاغاُُكُ هُطـَُي تايبُطنُُـسّ كوتـىوضّ ثـُضوَضزَيٌ و ًُؿـتًٌاًُُكاُِ ُٓضَيٌـسا بطىجن
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ياخ٘ز ُٓو ةىتاغاُـُّ كـُ زَكطَيتـُوَ، بـُ ثط ٗططاًُكُؾـًُوَ ٓـًُىوّ هُطـَُي تايبُطنُُسيـُ كوتـىوضّ و          
 ِ، غىثاؽ،ثُضوَضزَيٌ و كًُ٘آليُتًُكاُِ ًُؿتًٌاًُُكاُِ ُٓضَيٌسا بطىجن

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع
 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 هُ ًاززَّ ُٓؾت ُٓوَ ٓاتىوَ، غىثاؽ،
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع

ًَػــتا ًــاززَّ ) كِ تــاظَّ بــ٘ كــطا بــُ كــىضزّ و عــُضَبٌ ( بــُ زَُطــساْ كــطاْ بُيــُن و، غــًاغُي5ُ، 4، 3ٓ
َِ هُطَُي زا ًُُ؟ تًُُا يُن كُؽ هُطـَُي زا ًُـُ،    َِ هُطَُي زايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك خىَيِسضايُوَ، تلايُ ك

 ُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَّ ؾُف.بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغ
 

 بُض َيع ز. زاُاغعًس قىؿن:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ

ًَطكطزُــُ ٓــُٓوِ و تايبُتــُكاْ  ًــاززَّ ؾــُف: بُخؿــًِِ  ًَــساْ بــُ ًُبُغــتِ زاُــاُِ زاًــُظضاوَ ر ض َيطــُ ث
ًَىيػتِ بُ ُٓبىوُِ َُٓ ًُضجاُُ ُٓيُ: ـ  ث

ًَايـسا ًُٓاُـُ   -1 ٙيُُِ خاوَْ ٓاضَظووّ زاُاْ )زاًُظضَيُِض( ثط ٗشَيُكِ تُواو طؿتطري زَزاتُ وَظاضَت كُ ت
ثَطٗشَكــــُ، ب. غــــىوزَ ٓــــابىوضّ و كًُ٘آليــــُتِ و ض ووْ زَكاتــــُوَ: ـ د. ٓاًــــاجنِ طؿــــتِ و تايبــــُتِ       

ًَىيػــت زَكــات   ًَٔــاتىويٌ، ز. بــط ّ ٓــُو ض غــىًاتُّ كــُ ث ثُضوَضزَيًــُكاُِ، ج. غُضنــاوَّ بــاضبىوكطزْ و ه
َّ و ٓـُو ثـُض ّ تىاُـاّ            ًَىكـُضاُِ خىَيِـسكاضاْ، ه. ًُضجـُكاُِ وَضطـطتّ و ض َيـصَّ نـط  وَضبطريَيت هـُ بُخ

نــىوْ و كــُوتّ و غػــتًُِ طؿــتِ َُٓهػــُُطاُسْ، ظ. ظًــاُِ بــُكاضٓاتىو هــُ   وَضطــطتّ، و. بِــًُاكاُِ زَض
ًَِــاُِ بط واُاًــُّ  ًَؿــًِاظكطاو بــ٘ وَزَغــت ٓ وتِــُوَّ ًــاززَ جًاجًاكاُــسا، ح. ثُٚــِ خىَيِــسْ و ًــاوَّ ث
ــُ     ــاْ و كُهىثُهـ ــاوَكاُِ، ٍ. ٓاًطاظَكـ ــسْ و غُضنـ ــُكاُِ خىَيِـ ــُكاْ و ثُضتىوكـ ــىوْ، ط. ثط ٗططاًـ زَضنـ

ًَىاظَكاُِ واُــُ ٓاًازَكطاو َكــاْ بــُطىَيطَّ ةَىُــار و جــ٘ضو بُؾــُكاُِ ثػــج٘ض ّ وَضطــطتّ، ي. ض َيطــُكاْ و ؾــ
ًَــصاْ و بُض َيىَبُضيــُكاْ و ض َطُظُاًــُكاًُاْ، م. تاةًطــُ و بُؾــُكاْ و َٓ٘هــُكاُِ    وتِــُوَو جــ٘ضّ واُــُ ب

 خىَيِسْ و تُُسضوغتِ و ناٙكًُ ج٘ضاوج٘ضَكاُِ ةىتاغاُُكُ،

ًَؿًِ   اظكطاو ب٘ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُ. ع. غػتٌِ ث
ــِىوضزاضَكاُِ       2 ــُتِ غ ــتِ و تايب ــًُا طؿ ــتًٌاًُُكاْ و بِ ــُٓا ًُؿ ــَُي ب ًَت هُط ــُب ــت ُ ــُ زش وَغ . ثط ٗشَك

ًَطكطزْ.   غًاغُتِ ر
ٌَ هُطَُي غػتٌٌ طؿتِ رُضًٌ، تُُٔا ُٓطُض ض ووْ ب٘وَ كُ: ـ3 ًَطكطزُِ ٓاوجىوت ب  . غػتٌٌ ر
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ًَ ًَـت بـ٘ نـاكرتكطزُِ    د. ثط ٗشَكُ خعًُت زَطُيُُ تُ ٓاًاجنُ ثُضوَضزَيًُكاْ كُوا هُباضزايُ ياضًُتًسَض ب
ًَـى ٓاًطاظَكـاْ و         ض َٗه ًَىاظّ بـُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُـُ تاظَطـُضّ زَخاتـُ ُ ًَطكطزْ ياْ ُىَيلطزُُوَ هـُ ؾـ ِ ر

ًَت ُٓظًىوُِ ًُؿتًٌاُِ هَُ بىاضَ زَوَهًُُُستط   بلات، كُُاَهُ ثُضوَضزَيًُكاْ بُج٘ضَيم بتىاُ
ٌَ ظياْ طُياُسْ بُ ٓاغتِ خىَيِـسُِ طؿـتِ    ًَهىوّ خىَيِسْ كَُ كاتُوَ، بُب ًَت ًاوَو ت ب. ثط ٗشَكُ زَتىاُ
يـــاْ ٓاغـــتِ ظاُػـــتِ هـــُ ةُ٘اغـــُ جًاجًاكاُـــسا وًَُضجـــُ هـــَُ حاَهُتـــُزا ثط ٗشَكـــُ غطَيتـــُ ًاوَيـــُكِ  

ًَلَ٘هًُِو ًَِـاُِ    ُٓظًىوُطُضّ كُ وَظاضَت زياضّ زَكات و ض َيطُ زَزات بُ ه َّ ُٓظًىوًُُكُ، بـ٘ وَزَغـت ٓ
ًَلِ ًاوَ  ًَت ثُعناْ بسات وَ ٓاغتِ خىَيِسكاضاْ زاُابُظَيت هُ ًاوَّ ُٓضغاَه زَضُٓجناًُكُّ وَ زاواكاض زَب

ًَىَكاُِ.  ُٓظًىوُطُضيُكُ بُضاًبُض ض َيصَّ ٓاغتِ خىَيِسكاضاْ هُ ةىتاغاُُ ٓاوؾ
ــت ض َُطساُــُوَّ ُٓظًىوُطُضيُكــُ ث٘ظَت  ًَ ًَطكطزُــٌ طؿــتِ نــاكلطزُِ   ج. زَب ــت بُغــُض غػــتٌِ ر ًَ ًــف ب

ًَلِ ٙواظّ بلات. ًَٔاتىويٌ و ُاوخ٘يٌ ناضَغُضّ ُٓض ٙيُُ  ه
 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع

 بُعُضَبًُكُّ؟
 عٌط عبساهطػنّ: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
تـٛؾس ايػـسٚط   اىل ات تعًُٝٝـ١ أًٖٝـ١ ٚخاصـ١ حتتـاز     طادض١: ـ َـٓ  االدـاش٠ ارتاصـ١ بتأضـٝظ َؤضطـ      اياملاد٠ 
 االت١ٝ: ـ

 ٜطًِ ايٛشاز٠ َػسٚع ناٌَ ٚغاٌَ عٝح ٜٛض  االَٛز ايتاي١ٝ: ـ إٔ . يًذ١ٓ ايساغب١ بايتأضٝظ )املؤضظ( 1
 أ. االٖداف ايعا١َ ٚارتاص١ يًُػسٚع. 

 ب. ادتد٣ٚ االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ. 
 ٌٝ ز. َصادز ايتٌُٜٛ ٚايتأٖ

 د. َبًؼ ايسضّٛ ايٛادب اضتؿاؤٖا َٔ اٚيٝا٤ اَٛز ايطًب١. 
 ٙ. غسٚط ايكبٍٛ ْٚطب١ ايهجاؾ١ ٚاذتد االقص٢ يًكبٍٛ. 

 ٚ. أضظ ايٓذاح ٚايسضٛب ٚايٓعاّ ايعاّ يًتكِٜٛ  
 ش. ايًػ١ املعتُد٠ يف  تدزٜظ املٛاد املدتًؿ١ 

 ح. ارتط١ ايدزاض١ٝ ٚاملد٠ املكرتس١ يٌٓٝ غٗاد٠ ايتدسز. 
 . املٓاٖر ٚايهتب ايدزاض١ٝ َٚصادزٖا. ط

 ٟ. االدٚات ٚاذتادات املعد٠ سطب املساسٌ ٚاالصٓاف ٚاالقطاّ االختصاص١ٝ يًكبٍٛ. 
 ى. طسم ٚاضايٝب تدزٜظ ْٚٛع١ٝ املدزضني ٚاملدٜسٕٚ ٚدٓطٝاتِٗ. 

 ٍ. املدتربات ٚاالقطاّ ٚقاعات ايتدزٜظ ٚايصش١ ٚايٓػاطات املدتًؿ١ يًُدزض١. 
 املكرتح الداز٠ املدزض١. ّ. ايٓعاّ 
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 . املػسٚع ال ٜتعازض َع ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚايعٛابط ايعا١َ ٚارتاص١ احملدد٠ يًطٝاض١ ايتع١ًُٝٝ. 2
 .إ ٜهٕٛ ْعاَ٘ ايتع٢ًُٝ َطابكًا َع ايٓعاّ ايسمس٢ ايعاّ، إال اذا تبني اْ٘: ـ3

ٜد ٠ ع٢ً حتطني دٚز ايتعًِٝ اٚ ايتذدأ. ٜكدّ َػسٚع ارتد١َ يالٖداف ايرتب١ٜٛ عٝح ٜهٕٛ مبكدٚزٖا املطاعد
جتدٜد االدٚات ٚايكٓٛات ايرتبٜٛـ١، بايػـهٌ ايـر٣ جيعـٌ ايتذسبـ١ ايٛطٓٝـ١ انجـس        يف زتاٍ اداز٠ املدازع ٚتطذ 

 غ٢ٓ. 
ب. ٜطتطٝع املػسٚع إ ٜكًٌ املد٠ ٚتهايٝـ ايدزاض١، َٔ دٕٚ االضساز مبطت٣ٛ ايتعًِٝ ايعاّ اٚ املطت٣ٛ ايعًُٞ 

دتًؿ١ ٜٚػرتط إ ٜعسض املػـسٚع عًـ٢ َـد٠ جتسٜبٝـ١، ٚايتـ٢ حتـددٖا ايـٛشاز٠ ٚتطـُ  الدـسا٤          يف املساسٌ امل
ايبشح يف املد٠ ايتذسٜب١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر، ٚع٢ً صاسب ايطًب إ ٜتعٗد، بإٔ ال ٜٗبط َطـت٣ٛ ايطـالب   

 يف نٌ َٔ املد٠ ايتذسٜب١ٝ، قٝاضًا مبطت٣ٛ ايتالَٝر يف املدازع املػاب١ٗ. 
ابٝا ع٢ً ْعاّ ايتعًِٝ ايعاّ ٚتصـً  املـؤٖالت ايداخًٝـ١ ٚإ ٜعـا  نـٌ      جيب١ٝ إٜهٕٛ إْعهاع ايتذس ز. جيب إ

 ٚد١ٗ ضعٝؿ١. 
 
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيعز.

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُ ًٓجاظَيسا، ُٓطُض ُٓض نـٌ خُهُهـُن ٓـُبىو هـُ ظًـاٌُ عـُضَبٌ       ه ،هُ ًَ٘هُت زاُسا ثاًْٝاًاززَّ نىاضََ، 
ًَىَيُ تُضجًُُ كطاوَ،  ًٌَاْ ببىوضْ، نىُلُ بُو ؾ ٌَ ه  زَب

 املاد٠ ايسابع١: ـ أ. جيب إ ٜتطُٔ ايطًب املكدّ املٛضٛعات االت١ٝ: ـ 
 حتدٜد االٖداف ايعا١َ ٚ ارتاص١. .1
 ادتد٣ٚ ايرتب١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ.  .2

 د املصادز املاي١ٝ ٚايطسف ايداعِ. حتدٜ .3

 َكداز ايسضّٛ ايدزاض١ٝ املأخٛذ٠ َٔ ايطايب ْؿط٘ اٚ َٔ اٚيٝا٥٘.  .4

 غسٚط ايكبٍٛ ٚ ْطبت٘ اٚ اقص٢ سد ي٘.  .5

 .اضظ ايٓذاح ٚ ايسضٛب ٚايٓعاّ ايعاّ يالَتشإ ٚايتكِٜٛ.6

 . يػ١ ايدزاض١. 7
 اح. . خط١ ايدزاض١ ٚاملد٠ املكرتس١ يًشصٍٛ ع٢ً غٗاد٠ ايٓذ8
 . املٓاٖر ٚنتب ايدزاض١ َٚصادزٖا َع َساعا٠ سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ. 9

 . االدٚات ٚاملطتًصَات امل١٦ٝٗ سطب املسس١ً ٚايٓٛع ٚاالقطاّ ٚ االختصاص. 31
 . طسم ٚاضايٝب ايتدزٜظ ْٚٛع١ٝ املدزضني ٚايباسجني االدتُاعٝني ٚايٓؿطٝني ٚاملدزا٤ ٚدٓطٝاتِٗ.11
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 ب١ ٚايكطِ ٚقاعات ايدزاض١ ٚايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚايٓػاطات املتٓٛع١ يًُدزض١. . املدتربات ٚاملهت12
 .ايٓعاّ املكرتح إلداز٠ املدزض١.13

 ب. جيب إ الخيايـ املػسٚع ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملباد٤ٟ ايعا١َ ٚارتاص١ املتبع١ يف ايطٝاض١ ايتع١ًُٝٝ.
املطـاعد٠ يف حتطـني دٚز ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ اٚ      ز. جيب إ ٜكدّ املػسٚع خد١َ يًػاٜات ايرتب١ٜٛ عٝح ببَهاْ٘

 ايتذدٜد يف زتاٍ إداز٠ املدازع ٚتك١ٜٛ ايػدص١ٝ ٚايكٓٛات ايرتب١ٜٛ.
ًَىَيُّ           ًَسايـُ، بـُآلَ بـُو ؾـ ًَبىوضزْ زَكَُ ُٓو ض غـتُّ ٓـُخري كـُ خىَيِسًـُوَ َُٓهـُّ ظٗض ظٗض ت زاواّ ه

 ،تُضجًُُ كطاوَ، كىضزيُكُ باؾرتَ، غىثاؽ
 ْ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ز.اضغٚ بُض َيع

 رُضًىو ز. عٌط،
 
 
 

 بُض َيع ز. عٌطػنس اًشن خسض )ُىضَزيِِ(:
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتـُ ًـاززَّ نـىاض      ًَىَيُيُ كُ ًاززَّ ؾـُف زَب ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باَها بَُ ؾ ض ٌَٓ ٓ
ًَىَيُف زابط َيصضَيتُوَ، ط٘ض اُلاضعن ًَؿلُؾـِ زَكـُيّ ًـاززَّ    و، بَُ ؾ ًَسا ُٓجناَ زاوَ كُ ث ًَىَيُ ت اْ بَُ ؾ

 نىاضََ: 
ًَؿلُؾلطاوَكُ َُٓ بابُتاُُّ خىاضَوَ هُ خ٘ بططَيت:  ٌَ زاواكاضيُ ث  دـ زَب

 ـ زياضيلطزُِ ٓاًاجنُ طؿتِ و تايبُتًُكاْ.1
 ـ غىوزّ ثُضوَضزَيٌ و كًُ٘آليُتِ و ٓابىوضّ.2
 ٙيُُِ ثؿتًىاُِ.  ـ زياضيلطزُِ غُضناوَّ زاضايِ و3
4.َّ ًَىكاضاُِ وَضزَطري  ـ بط ّ ُٓو ض َمسُّ هُ بط ّ خىَيِسُِ غاَهاُُ هُ ةىتابٌ خّ٘ يا هُ بُخ
 ـ ًُضجُكاْ و ض َيصَو ُٓو ثُض ّ شًاضٍَ وَضططتّ.5
 ـ بًُِاكاُِ زَضنىوْ و كُوتّ و غًػتًُِ طؿتِ تاةًلطزُُوَ و َُٓهػُُطاُسْ.6
 ـ ظًاُِ خىَيِسْ. 7
ًَِاُِ بط واُاًُّ زَضنىوْ. ـ ث8ُِٚ ًَؿًِاضكطاو ب٘ بُزَغت ٓ  خىَيِسْ و ًاوَّ ث
ًَبُكاُِ خىَيِسْ و غُضناوَكاًُاْ هُطَُي ض َناوكطزُِ ًارِ خاوَُساضيُتِ ٓعضّ.9  ـ ثط ٗططاَ و كت

ًَساويػتِ ٓاًازَكطاو بُطىَيطَّ ةُ٘ار و نُؾّ و بُؾُ ثػج٘ضيُكاُِ وَضططتّ. 11  ـ كُضَغتُ و ث
ًَــصاْ و تىَيــصَضاُِ كًُ٘آليــُتِ و زَضووُــِ و          ـــ ض َي11 ًَىاظَكاُِ واُــُ وتِــُوَ وجــ٘ضّ واُــُ ب لــاض و ؾــ

 بُض َيىَبُضاْ و ض َطُظُاًُياْ.
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ًَبداُُ و بُف و َٓ٘هُكاُِ خىَيِسْ و ناوزَيطّ تُُسضوغتِ و ناٙكِ جـَىضا و ج٘ضَكـاُِ   12 ـ تاةًطُ و كت
 ةىتاغاُُ.

ًَؿًِاضكطاو ب٘ بُض َيى13  َبطزُِ ةىتاغاُُ.ـ غػتًُِ ث
ًَطكـطزْ       ب ـ ثط ٗشََكُ هُطَُي بُٓاّ ًُؿتًٌاُِ و ثطُػًجُ طؿيت و تايبُتُ ثـُيط َوكطاوَكاُِ غًاغـُتِ ر

.ٌَ  ُاك٘ن ُُب
ًَؿلُف بُ ٓاًاجنـُكاُِ ثـُضوَضزَيٌ بلـات بـُج٘ضَيم كـُ تىاُـاّ ياضًـُتٌ زاُـٌ           ًَم ث ج ـ ثط ٗشَكُ خعًُت

ًَت ب٘ باؾرتكطزُِ ض َٗهِ ثُضوَضزَ ًَطكطزْ يا ب٘ ُىَيلطُُوَّ بـىاضّ بـُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُـُكاْ و     ُٓب و ر
ًَعكطزُِ كُغايُتِ و كُُاَهُ ثُضوَضزَيًُكاْ.   بُ ٓ

 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع
ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ رُضًىو   هًصُُّ ياغايٌ ت

 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ عوٌ)وَضتٌ(:
 .بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ

ًَىيػت ُاكات هُبُض ُٓوَّ كُ ُاوَض وكِ زَةـِ ًاززَكـُ بطـ٘ض يّ     ًٌَاْ وابىو كُ كُ ًاززَّ ؾُؾَُ ث ًٌَُ ث ٓ
ضيعبُُسّ ًاززَكُ كطاوَتـُ ًـاززَّ نـىاضََ وَكـى هـُ ض اثـ٘ضتٌ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ زا ٓـاتبىو، بـُآلَ حـُظ            

ًَؿىو ض اغت بلًُُوَ، بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ. باغٍ  هُوَ كطز كـُ هـُ ًاززَكـاْ ُـُٓاتىوَ،     زَكَُ ُٓوَّ ث
نــىُلُ كــُ زَةــٌ ُٓقــَوِ ثط ٗشَكــًُاْ كطزٗتــُ ُٓغــاؽ بــ٘ ًىُاةُؾــُ ٓــُوَّ كــُ ًــّ باغــٍ كــطز هُويــُ   
ُــُٓاتىوَ ُــُ هــُ ًــاززَّ ُٓؾــت، ُــُ هــُ ًــاززَّ تطيؿــسا، ًــاززَّ ُ٘يًُــُ باغــلطاوَ، بــُآلَ هــُ ًــاززَّ    

ًَـسا، هـُ زَةـِ ًـاززَّ          ُٓؾتًُسا ض اث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَو خىَيِـسٌُ باهَ  ايـُ كـُ غـ٘ظاْ خـاْ ٓاًـاشَّ ث
ًٌَ ض َيللُوتِِاًـُّ زوو ةـَ٘هِ         ًَطكطزُـِ تايبـُت، بـُث ٌَ زاُـاُِ زاًـُظضاوّ ر ُٓؾت هُ ُٓقَوٌ ثط ٗشَكُ زََه
ًَساْ و بًُِا ض ووُلطاوَكاُِ  ًَلطزُِ ُُٓطاوَكاُِ ض َيطُ ث ًَبُج ًُٓاْ غًوُت و ًُٓاْ كُوتُِ شَيط باضّ ج

َّ            ُٓيـُ هـَُ ي   ًَجــُض  ًٌَـُ ٓـُو ثط ٗشَيـًُاْ كطزٗتـُ ُٓغـاؽ بـ٘ ًىُاةُؾـُ ُُُٓبىايـُ ت اغـايُزا، كـُوا بـىو ٓ
ًَىيػت بـىو هـُو ؾـىَيُِ غطَيتـُ زَُطساُـُوَ،       َّ ُٓطُض ث بُض اغتِ ب٘ ُٓوَّ ض ٌَٓ ُُٓساًاْ هُبُض ناو بطري

ٌَ زا   ٓــُضزوو ض اث٘ضتُكــُ   ٓــُوَّ كــُ ُٓيــُ ض اثــ٘ضتٌ هًصُــُّ ثُضوَضزَيــُ، كــُ ًُٓــُ ُٓغــاؽ ًُــُ، هــُ كــات
َّ، بـُآلَ هـُ ُٓقـَوٌ ثط ٗشَكـُ ُـُٓاتىوَ،            زَخىَيِسضَيُِوَ، زوايٌ هُ ٓـُجناًِ زَُطـساْ ض َٓـٌ هـُ غـُض زَزض

 غىثاؽ، 
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيعز. 

 رُضًىوغ٘ظاْ خاْ، 
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ: 

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًاززَّ ُٓؾتَُ هُ ض اث٘ضتُكًُاْ زا ُٓيُ، غىثاؽ، ًّ تُُٔا وو هُ
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 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ بُض َيع
 رُضًىوجُُابٌ وَظيط.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ 
 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسا ٙظ َّ ٓاْ ض َيٌِاي ًَط ًَؿُكُ ُّٓ ز طُي تُغعريَ ُٓظ ُعامن ظ َّ بُض اغتِ ًُ ك ًَتُ ناضَغُضكطْ، ُٓو ش ًُ ب
َّ ًُغـُهُْ )        ًَـص َِ، ب َّ تُةـسعنِ ًٓجـاظَّ كـُت غـعطَيلِ زّ زازَُـ ( زٗٙض 1111)تػري اٙغعاض( ًاً٘غتا ز

ًَؿـا ًـُ               َّ بوِـس كُتُظـُ، وَ ُٓظـُ ًـُظْ تـطيّ ك غاَهٌ، كُ تُ زيـت ثؿـتِ غـاَهُكُ زّ حـُةِ تـُ ض اغـُْ ز
ًَص ْ تُبعُْ زوًُايٌ ةبىي عُةسَ ًا بُيُِ ةىتابٌ زا و ًا بُيُِ ُٓظُيُ، ؼسيسَ غعطَ بسايُتُ كًٌُ، ز ب

ٌَ حلىًُتِ ًٓعْٚ كـُت  غـُوا ظـاْ بـٌ يـاْ       ًَتُ ط٘ض يّ، ًٓٚ غُض ُُٓسَن بًُِاي ًَِابت ب َِ زا، ن ًُزضَغ
ًَتــُ    ًَــسا ٓــَُ ًــىجيب ض َيٌِايــُ ٙظًــُ ُٓظــُ ب ًَــت زضك ض َرعــا تــُظَخىًِ بــٌ غــُض ظــاْ ؾــتُ، ٓــُظ ُــعامن زظ

ًَت و    ناضَغُضكط ًَب ْ، نىُلِ ُٓظُ ًُظْ تطيّ كًؿُّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُٓٓوِ ٓـُيِا، ض َيٌِـايٌ ش نـ
َِ  بُؽ ُٓظ ببًٍِ ُٓظُيُ ظوضوضيـُ زَضبـاظ ُـُبٌ، نـىُلِ طُهـُ       ًٌَ ظاكُظُ ًُغُهُ ض َرع ًَطّ جًت و ج ظ

ًَت بًُ، غىثاؽ،   طُهُكُ ظ
 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيعز.

% ض اغتُ ًّ يُن، زوو جاضٍ زيلُف هـُ ًىُاغـُبات   111ٚ جُُابٌ وَظيط ُٓو ةػُّ جُُابت زَيلُّ وََه
ًَم زَكـــُْ تُهُبــُكاْ بـــ٘ خ٘يـــاْ      باغــٍ كـــطزووَ، هـــُو ةىتاغاُــُ ُٓٓوًاُـــُ ظًػـــتًعاَي زَكــُْ ٓآـــُُط

ٌَ ؾـيت وا؟ يـُعِ       ِ بُض اغـيت  ظًػتًعاَهُكُ زَكُْ، كُنٌ زخىهًُ بُ ثاضَيُ ب٘ تُهُبـُكاْ ٓـاخط نـْ٘ زَبـ
    ّ ظيـاتط تُزضيػـِ و    بىوَ بُ ًُغُهُيُكِ ًٓختًلاضّ، بىوَ بًُُغُهُيُكِ تًجـاضّ، ظيـاتط تًجاضيـُ هـُوَ

.ٌَ  ثُضوَضزَيٌ ب
  :بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ

 بُض َيعغُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَّ، بـُؽ وظووح         ٌَ زا بٔـ ٍَ زكـَُ ٓـُظ تُراغـًوُ ظَػنُتـُ ز ةـاُىُ ًَتـُ زاْ،     ُٓظ تُقـُوض ٌَ ب ًٓؿـاضَتُن ثـ

ًَِِــُ زَضظــُ ظــاْ تُراغــًوُ زا بهــشن ناضَغــُض بلــُيّ، نــىُلِ طُهُكــُ   َِ ب َّ وَظاضَتــ ض َيٌِــايٌ زَغــَُهاتساض
 ظضووضيُ،

 اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع
ًَػـتا ٓــُضزوو هًصُــُ ض اث٘ضتُكـُياْ خىَيِــسَوَ ض ًَٓــُكاُِ خ٘يـاْ زا، جــُُابٌ وَظيــط ض     ٓ  ٌَ َٓـٌ خــّ٘ زا، كــ

ًَبًين ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟ ب٘ ُٓوَّ ُاوّ بِىوغٍ ًىُاةُؾُّ بلـُْ، )ؾـُومن ذلٌـس، ةـازض حػـّ،       ت
ًَط ذلٌس جنًب، كاوَ ذلٌس اًشن، ، ظًـاْ عبـساهطحًٍ، ٓاؾـتِ ععيـع، بؿـري      عع١ُٝ صتِ ايدٜٔؾعاْ اػنس، ؾو

مسـريَ عبساهوـُ، حًُـُ غـعًس حًُـُ عوـِ( ٓـَُ        خوًى، ُٓظشن عٌط، كاضواْ قاحل، ٓاشَ غوًٌاْ، ٓاضاَ ةازض، 
خـاْ، ظًـاْ خـاْ، ٓاؾـتِ خـاْ، ز. بؿـري،       ععُٝـ٘  ُٓو بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغـطاوَ ) . بُض َيعاُُ ُاياْ ُىغطاوَ
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ُٓظشن خاْ، كان كاضواْ، ٓاشَ خاْ، كان ٓاضاَ ، مسريَ خاْ، كان حًُُ غعًس، ز. غـُضوَض( رـُضًىو ؾـُومن    
 خاْ.

 غطيب: بُض َيع ؾُومن ذلٌس
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًٍَ باؾُ هَُ ًاززَيُ بط طُّ )ز( كُزََه ًَبًًٍِ ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ، ث بط ٍ ٓـُو   هُض اغتًسا ُُٓسَيم ت
ًٍَ باؾـُ ٓـُو ثاضَيـُ        ًَىكـُضٍ خىَيِـسكاضاْ ثـ ًَىيػت زَكا وَضبطريَيت هُخىَيِسكاضاْ، هُبُخ ض غىًاتُّ كُ ث

ٍَ هُضَيٌِايُكاُِ خ٘يـسا كـُ بُتُحسيـس    تُحسيس بلطَيت، زاوا هُو ًَطَزا وَظاضَت ًىهعََ بلط ٍَ، ه َظاضَت بلط
ًَػـتا هُةىتاغاُـُ ُٓٓوًًُكاُـسا ثاضَيـُكِ ظٗض         ُٓو ثاضَيُ تُحسيس بلا، نىُلُ ٓـُوَّ ٓـُظاُشن بُض اغـتِ ٓ

ٍَ كُبُض اغت ٍَ ًُغاضيوٌ ظيازَ بُةىتابًًاْ زَكط ٍَ، ُُٓس ًَىيػـت ًًُـُ   هُخاوَُِ ةىتابًًُكاْ وَضزَطري ِ ث
ًَلـِ ٓـُو ًُغـطَراُُ بـُ ًُُٔـُجٌ خىَيِسُـُوَ ًًُـُ، ُٓطـُض            ةىتابًًاْ ُٓو ًُغطَراُُ بلـُْ، ٓـًض ض َثت
غُيطٍ ةىتاغاُُكاْ بلُيّ، بُتايبُتِ ةىتاغاُُّ قٚحُززيّ بُض اغتِ ةىتاغاُُّ قٚحُززيِِ ُٓٓوٌ 

ًَلِ ظٗض بُةىتابًًاْ زَكا، زايم و باوكِ ةىتابًً ٌَ ُٓغـتاوَ ُٓوَُـسَ ثـاضَ ظٗض      كًُُغطَر ُكاْ ٓاواضيـاْ هـ
 ٍَ ًَطَزا غاآلُُ نُُس كىضغًًُن زَغت ًُؿاْ بلط ًٍَ باؾُ ُٓض ه بُخَُهم غُضف زَكُْ، بط طُيُكِ زيلُ ث
بــ٘ ًِــساآلُِ يــاخىز كــُؽ و كــاضٍ ؾــًُٓس و ٓــُُواي و كــَُ زضاًاتــُكاْ، نــىُلُ هُض اغــتًسا هُنــًُِ كــَُ 

اف ةىتابًًـاُِ ظيـطَن و َُٓهلـُوت و خـاوَْ تىاُـاٍ تايبـُت ُٓيـُ، ُٓطـُض         زضاًاتُكاُسا شًاضَيُكِ ظٗض بـ 
ًَعاُــُ كــَُ زضاًُتُكاُــُوَ   غــُيطٍ ةىتابًًــُ ًتُرُوةًًــُكاْ بلــُيّ هُٓــًُىو ًُجاهُكاُــسا ظٗضبــُّ هُخ

ًَىيػتُ بط ياضَي م زَضزَنُِ زَضَوَ، هُبُض ُٓوَّ تىاُاياْ ًًُُ كًُِساَهُكاًًُاْ غُُُ ُٓو ةىتاغاُاُُوَ، ث
ــُ ظيــطَكّ و كــُ            ــُو ةىتابًًاُــُّ ك ًَــت ٓ ًٌَ تاةًلطزُــُوَ ب ــُث ــسضَيت، ُٓطــُض ب ــاخىز ض َيٌِايًــُن زابِ ي
     ٌَ ــُب ــُزا ب ٍَ هُوةىتاغاُاُ ــسض ــطَيّ، ُٓوَهب ــُ تاةًلطزُــُوَ زَك ــُوَّ ك ــُ، زواٍ ٓ ًًَ ــًًاْ ث ًَلٌ باؾ ــُت ًٌٓلاُ

   ْ ًَلِ تط زَغتًِؿـاُلطزُِ شًـاضَّ خىَيِـسكاضا كًُُٓـُ ظٗض ططيِطـُ هُث٘هُكاُـسا     بُضاًبُض وَضبطريَيّ، خاَه
ٍَ، نــىُلُ ُٓطــُض شًــاضَّ ةىتابًًــاْ هــُ)   ًَجــُض  بلــا ُــُ زَتــىاُّ واُــُكاْ  25 – 21زَغــت ًُؿــاْ بلــط ( ت

ــُضوَٓا       ــُضْ، ٓ ــٌ بُض َيىَب ــُ بُباؾ ــُو ث٘ه ــساضَّ ٓ ــىاُّ ًٓ ــتايُكاًُـ زَت ــُ ًاً٘غ ــطْ، ُ ــُواوّ وَضبط بُت
ٍَ كُ ض َيطـا  ُٓضنُُسَ هُض اث٘ضتُكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَؾسا ٓات ىوَ، ُٓو خاَهُ ظٗض ططيِطُ زَغت ًُؿاْ بلط

ــُ          ــُو ض َيٌِاياُ ٓ ًٌَ ــُث ــُوَ، ب ــُ بلات ــُ ةىتاغاُ ــُزضَيت ك ــايِِ ُ ــٌ و ٓ ــِ غًاغ ــعب و ض َيلدطاوَيل ــًُٓض ح ب
ًَىاْ    ًَؿــُّ ٓــايِِ بــىو هــُُ ًٌَــُ بًًٌِــاْ هُةىتاغاُــُّ ًًــسيا هُغــُض ك زايبٌــُظضَييَن، نــىُلُ هُض اغــتًسا ٓ

ًَىَ ض َُطــُ هُةىتاغاُــُكاُِ تــطزا ًاً٘غــتايُن و  ًَؿــُيُ زضوغــت بــىو، بُٓــًُاْ ؾــ ةىتابًًُكــسا كــُ ٓــُو ك
ًَتُوَ، ُٓضوَٓا هُو ةىتاغاُاُـُزا زَبًـِشن واُـُّ ض َطـُظ ثُضغـتِ زَوتطَيتـُوَ، هُض اغـتًسا ٓـًض          زضوغت ب

ٌَ ًًُُ هُو ةىتاغاُاُُزا بُو ض َيٌِاياُُّ كُ هُكىضزغتاُسا ُٓيُ، ب٘ظنىو ُُ ًٓوتًعاَ يُعِِ بُوَّ ًٓوتًعاً
ٍْ، ًٓوتًعاَ ًًُـُ بـُوَّ كـُ بـُٓاكاُِ ًُؿـتًٌاُِ       كُ ٓاآلّ كىضزغتاْ َُٓهبلُْ كُ هُُاو وآلتِ كىضزغتاُسا
ًٌَـُ، هُبـُض    ًَِسضَيت ب٘ ٓ ًَهُواُُوَ بُٓاٍ وآلتاُِ تط زَٓ ٍَ، بُث كىضزٍ ًُغُهُْ هُةىتاغاُُكُزا غىَيِسض
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ًٍَ باؾـُ تُغـب    ًَىَيُن ض َيطـا بُزاًُظضاُـسُِ ٓـُو ةىتاغاُُيـُ        ُٓوَ ُٓو خاَهُ ظٗض ثـ ًت بلطَيـت، بـًُٓض ؾـ
ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  ُُزض

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ةازض حػّ.
 بُض َيع ةازض حػّ ةازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًٍِ هُغُض ًاززَّ ؾُف ُٓيُ كُبىو بًُاززَّ نـىاض، غـ   ُضَتا ثؿـتًىاُِ هـُ غـًػُكُّ هًصُُكـُّ     ًّ ت
ًَبًًٍِ هُغـُض بط طـٍُ    ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل زَكَُ، ُٓطُض تُغبًت بىو، بُآلَ ُٓطُض تُغبًت ُُبىو ت
ًَت هُطَُي بُٓا ًُؿتًٌاًُُكاْ و بِـًُا طؿـيت و    ٌَ ثط ٗشَكُ زشوَغت ُُب زوو ُٓيُ، هًُُٓاْ ًاززَ، كُ زََه

ٍَ ب٘ ُٓو ًُبُغتُ كـُ ضووُـرت بـيَب، ظٗض    ضزاضَكاُِ غوتايبُتًًُ غِى ًَطكطزْ هُُٓضَيٌسا ظياز بلط ًاغُتِ ر
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 كان قباح رُضًىو.
 بُض َيع قباح بًت اهوُ ؾلطٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًًًُِكَُ هُغُض ُٓو ًاززَيُ ُٓيُ، ٌَ  ًًِـ بُحُةًقُت نُُس ت ب٘ظنىوُُ بط طُّ )ظ، ح، ط( َُٓ ُٓضغ
ٌَ ظًاُِ بـُكاضٓاتىو هـُ وتِـُوَّ     ًَىيػتُ، ٍٙ ًّ واظح ُشن، ًُغُهُْ زََه بط طُيُ ظياتط ضووُلطزُُوَياْ ث
ًَِــاُِ بط واُاًــُّ زَضنــىوْ،   ًَؿــًِاضكطاو بــ٘ بُزَغــت ٓ ًــاززَ جًــا جًاكاُــسا، ثُٚــِ خىَيِــسْ و ًــاوٍَ ث

ــُتا    ثط ٗططاًــُكاْ و ثُضتىوكــُكاُ ــّ واظح ًًُــُ، ٓ ــسْ و غُضنــاوَكاُِ، ًُٓــُ بُحُةًقــُت ٍٙ ً ِ خىَيِ
       ٍَ ــط ــّ بل ــُض ٌَٓ ً ــُعِِ ب ــت ي ــاْ، زشوَغ ــُ ٓاًازَكطاوَك ــُي و ثُه ٌَ ك ــ ــُهُْ زََه ــُواُِ ًُغ ــُض ووٍ ظًاُ ه
بُٓاوتُضيب باؾرتَ هُوؾُّ زشوَغت ياْ ٓـاوجىوت، بُحُةًقـُت ثؿـتطريٍ هـُض ٌَٓ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ و       

ًَىَيُكِ باؾـًًاْ زاض ؾـتىوَ، ًـّ ثؿـتطريٍ ض َٓـٌ ٓـُواْ زَكـَُ،        خىَيِسُِ باآل  زَكَُ، كُ َُٓ ًاززَيُ بُؾ
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

خٍ٘ ًُٓىوٍ زابط َيصَيتُوَ، ًىارُةـُتِ ض َٓـٌ وَظيـط    بًُُػبُت َُٓ ًاززَيُ ًّ ض ًٍَٓ وايُ ُٓض وَظاضَت 
     ( ٌَ ــ ــسا زََه ــىاض هُزووًَ ــًُاززَّ ن ًَِا، ه ــُٓ ــٌ ُ ــُض زَُط ــُآلَ ُٓط ــَُ، ب ــ١  زَك ــ١ ٚاالدتُاعٝ دــد٣ٚ ايرتبٜٛ

، هُبُض ُٓوَّ هُ نىاضزَ ُُرػٌ ؾـتُ هـُ )ج(زا يـُعِِ هـُزواٍ نـىاضزَكُوَ، ًُٓـُ جـُزواٍ        ٚاالقتصاد١ٜ(
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ًَلسا ٓـُض ٓـُو زوو جُزوايـُ، ًُٓـُ          تُضبُوٍ و ًٓقتًػـازّ بُغـ   ُ، نـىُلُ ُٓوَيـُ كـُ هُٓـًُىو ًُؾـطوع
ٌَ، بًُُػـبُت )    املدتـربات  (زا )12( هـُ ) املدتـربات هُبُض ُٓوَّ تُضبُويًُ، هُبُض ُٓوَ تُضبًًُّ ب٘ ظيـاز بـ

ٍَ بُ ًٓساضَ، يُعِِ ًازاَ بُتُرػًوًـ باغلطاوَ، )ٚاملهاتب ٚاالقطاّ(  املهاتـب  املدتربات ُٚٓو ةػٌُ ُٓضبلط
ًَبلطَيت، ُٓض ُٓوَبىو، نىُلُ بًُُػبُت ثاضَكُ، بًُُػبُت ٓـُوَّ  ٚاقطاّ االداز٠ ٚقاعات ايدزاض٘(  ٓاواٍ ه

ًَلِ        ٌَ، نـىُلُ عـُضظ و تَُهُبـُ، خـَُهل ًَلِ ةـىضؽ زَبـ تُحسيسّ ُٓو ثاضَيُّ كُ ضغىَ وابعامن ًُُٓ ٙيُُ
ٍَ ًِساَهٌ زَباتُ ُٓو ؾىَيِاُُ، ُانـا  ٍَ و ُُتُو ًٌَـُف حـُظ زَكـُيّ ٓـُو ؾـتُ بُٓـُض        ظٗض بتُو ًَـت، ٓ ض زَب

ٌَ، بُآلَ ُٓوَيُ ثُيىَُسّ بُباظاض َوَ ُٓيـُ، هُبـُض ٓـُوَ بط واُاكـَُ بتـىاُّ ٓـُض بـَُ         ًَت بتىاُ ًَىَيُن ب ؾ
ٍَ، ظٗض غىثاؽ. ًَىَيُ، بَُ ياغايُ ُٓوَ ظَبت بلط  ؾ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ًىو.ًاً٘غتا كاوَ رُض
 

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطكـطزْ، بـُآلَ     ٓاًاجنُكاُِ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ ظٗض غىوزّ ُٓيُ، ب٘ ٓاوكاضيلطزُِ وَظاضَتِ ثـُضوَضزَ و ر
ٍَ ٙيُُِ غوبًؿٌ ُٓيُ، بـ٘ ظنىوُـُ عازَتـُْ ٓـُو ةىتاغاُـُ ُاحلىًًًاُـُ ًاً٘غـتاٍ         هًُُٓاْ كاتسا ُُٓس

َنّ ةىتاغاُُيُكِ ُاحلىًِ زَكُُُوَ، ًّ زَظامن ثابُُس بىوْ بُ ًٓوتًعاًِ زَواَ و ًاً٘غتاٍ بُتىاُا ز
ــُو       ًَم ه ــبُت ــُ ًُػ ــُوَّ ك ــىوَ، زواٍ ٓ ــاف ب ــُكاْ ظٗض ب ــُ حلىًًً ــُجاحِ هُةىتاغاُ ــًبُتِ ُ ــاف و ُػ ب

ــُض ةىتا        ــت٘تُ غ ــُضكًعياْ خػ ــاتط ت ــُوَ، ظي ــُٓوًًاْ كطزٗت ــُكِ ٓ ــىوُُ ةىتاغاُُي ــتاياُُ ن ــُ ًاً٘غ غاُ
ُٓٓوًًُكُ، ُٓضوَٓا هُزَضَوَّ ُٓضَيٍ زَواًِ حلىًٌ و ُا حلـىًِ، زَضؽ طىتِـُوَّ ًاآلًُؿـًاْ ُٓيـُ،     
بُثاضَ، ُٓوَ واٍ كطزووَ جسيًُت و ًٓٔتًٌاًساْ بُ ةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ و بُزَضؽ طىتُِوَ هـًُاآلْ  

    ً ًَؿـرت ٓـُبىوَ هُةىتاغاُـُ حلى ًَٔتًٌـاًِ ث ًَسن هُوَّ كُ ٓ ًًـُكاْ، ًـّ زَظامن ةىتاغاُـُ ٓـُبىوَ     ظياتط ب
ًَػــتا ًُػــبُتِ ُــُجاح هــُو      ًُػــبُتِ ُــُجاحٌ ظٗض بــاف بــىوَ، ٓــًُاْ ٓــُو ًاً٘غــتاياُُ وايــاُلطزووَ ٓ
ًَؿًِاض زَكَُ ض هـًُاززَّ نـىاضََ، ض هًُاززَكـُّ تـط كُهُبُؾـٌ       ةىتاغاُُ حلىًًًاُُ زابُظيىوَ، ب٘يُ ث

ًًََُ هُغُضثُضؾيت كطزْ بط طُيُن ياْ ً ًَسن، بـ٘ ٓـُوَّ كـُ ٓـُو ًاً٘غـتاياُُ زَنـّ هـُ          غ اززَيـُن ٓـُب
ًَؿـًِاضََ بـ٘        ًَُِوَ، ًٌٓٔاهٌ ُُكـُْ هُةىتاغاُـُ حلىًًًُكاُـسا، ٓـُو ث ةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ زَضؽ زََه
وَظيطٍ ثُضوَضزَف ُٓيُ كُ بتىاُّ هُض َيٌِايًُكاْ ياخىز هُكاتٌ غُضثُضؾـتِ كطزُـِ ٓـُو ةىتاغاُاُـُزا     

ًَسن، بـ٘ ٓـُوَّ تُٓػـري ُُكاتـُ غـُض ٓـُو ةىتاغاُـُ حلىًًًاُـُ          بتىاُّ ض َي ٌِايٌ و ناوزَيطٍ كطزًُاْ ٓـُب
 هُزَضؽ طىتُِوَ و جسيًُت هُ واُُ طىتُِوَ هُةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 خاْ.ععُٝ٘ رُضًىو 
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 :جنٍ اهسيّ حػّ ععُٝ٘بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َُُٙزاَ كُهًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل ض َناوّ كطزووَ، بُآلَ يُن خـاَي   زياضَ ًّ هُطَُي كٍ٘ ُٓو خا
ٌَ، هُطـَُي ٓـُوَزاَ كـُ           ًَؿـًِاضََ ُـُكطزب ٍَ بىوًـُ و ٓـُو ث ًٓعارُ زَكَُ كُ هُواُُيُ ُٓو كاتُ خ٘ؾـٍ هـُو

ًَٔتًٌــ ٍَ هــُبىاضَكاُِ  هُغًػــتًُِ ُــىَيٌ خىَيِسُــسا ٓ ًَطكــطزْ بــسض ًَلِ طــُوضَ بُثط ٗغــُّ ثــُضوَضزَّ ر اً
ٍَ، نىُلُ ٓاًاجنِ ثُضوَضزَيٌ كُضتِ  زعنىكطاغٌ و ثُضوَضزَّ ًُزَُِ و بًُِاكاُِ ًاؿن ًطٗظ ض َناو بلط
ًَِاوّ ثـُضوَضزَّ ًـُزٌَُ و زعنىكطاغـٌ، ٓـُضوَٓا             ٌَ هـُث ًَـساْ بـ ٌَ طُؾـُ ث تايبُت و كـُضتِ حلـىًِ زَبـ

ًَطكطزُِ ٌَ بًُِايُ هُٓاًاجنُ ثُضوَضزَيُكاُِ كُضتٌ تايبُت و كُضتٌ  ر ٌَ َُٓ غ بًُِاكاُِ ًاؿن ًطٗظ، زَب
ٍَ، غىثاؽ. ٌَ و ض َناو بلط  حلىًٌ و هُياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَؾسا تايبُطنُُسّ ُٓب

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ظًاْ خاْ رُضًىو.
 ٍ عبساهوُ:بُض َيع ظًاْ عبساهطحً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

بًُُػبُت ًـاززَّ نـىاض ًـّ ثؿـتطريٍ ٓـُو زاض ؾـتُِوَيُ زَكـَُ كـُ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ و خىَيِـسُِ بـاآل             
ًَطَزا ُىوغطاوَ، زَتىاُسضَيت وَظاضَتِ  كطزووياُُ، بُآلَ هُطَُي ُٓوَؾسا زَتىاُسضا ظٗضبُّ ُٓو خاآلُُّ كُه

ًَم ض َي ًَؿًِاضٍ ٓـُوَ زَكـَُ   ثُضوَضزَ خٍ٘ هُكًَُ٘ه ًَؿلُف بلا، بُآلَ هُطَُي ُٓوَؾسا ًّ ث ٌِايًسا ًُُٓ ث
ًَطَزا باغٌ تُواوّ ٓاًاجنُكاُِ ُٓو ًاززَيُ كطاوَ  تُُٔا خاَهٌ )ج( زَتىاُسضَيت بًُاززَّ نىاضََ، نىُلُ ه

 ُ ًَم هُو خاآلُـ ًَىَيُكِ كىضترت بُؽ ُٓوَ بِىوغطَيتُوَ، بًُُػبُت يُك ّ كـُ هًصُـُّ   كُ زَتىاُسضَيت بُؾ
ــىوزّ           ــت: غ ًَ ــاخىز زََه ــتُ ي ًَىيػ ــت: ث ًَ ــات زََه ــُوَ زَك ــاؽ ه ــًىيُتِ ب ــاآل ُىوغ ــسُِ ب ــُضوَضزَ و خىَيِ ث
ًَِاطَُ غىوزّ ٓابىوضٍ ًُبُغتِ نًًُ؟ نـىُلُ   ٌَ، ًّ هُوَياْ ت ثُضوَضزٍَ و كًُ٘آليُتِ و ٓابىوضٍ ُٓب

ًٌَ غىوزّ ٓابىوضٍ، غىوزّ ٓابىوضٍ ُٓطُض ب٘ ةىتا ًَم زََه غاُُكُيُ ُاظامن ب٘ ةىتابًًُكُيُ يـاْ بـ٘   ت٘ كات
ًَـم هُٓـُض ةىتابًًـُن...، هـُخاَهٌ         ٌَ ض مس ةىتاغاُُكُيُ! ُٓطُض ب٘ ةىتاغاُُكُيُ هـُزواتطزا ُىوغـطاوَ زََهـ
ًَطَؾسا جاضَيلِ تط  ٍَ، يُعِِ ه ٌَ بط ٍ ُٓو ض مسُّ كُ هُبط ٍ خىَيِسُِ غاآلُُّ ةىتابٌ وَضزَطري نىاضََ زََه

ٌَ، نــىاض خاَهــسا وَظاضَّ   باغــلطاوَتُوَ،  ٌَ، يــاْ زَتىاُــسضَيت ًُٓاُــُ ٓــًُىوٍ هُغــ ًَىيػــتُ ضووْ بــ ٓــُوَ ث
ًَـت زابِـسضَيت هـَُ ةىتاغاُـُ             ًَم غـِىوض ُٓيـُ زَب ًَىَّ ض َيٌِايـسا زَضٍ بلـات، بـُآلَ كً٘ـَُه ثُضوَضزَ هُؾـ

ًَىاظَيم ثــاضَ ُاحلىًًًاُــُزا وَكــى ٓــُوَّ ٓــُو وَضططتِــُّ ٓــُو ثاضَيــُ، نــىُلُ ٓــُض ةىتاغاُُيــُن بُؾــ  
هُخىَيِسكاضاُِ وَضزَططَيت، وَكى ُٓوَ ض ايُّ ؾُومن خاْ، ثؿتطريٍ ُٓو ض ايُّ ؾُومن خاْ زَكَُ كـُ ظٗض  
ًَِـا كـُ ًُٓـُ جطـُ هـُوَّ كـُ غـاآلُُ ثـاضَ وَضزَطريَيـت هـُبط ٍ             ًَم هُو ةىتاغاُُؾـٌ ٓ بُجىاُِ ُاوٍ يُك

ًَ ٍَ زَخىَيِّ، هُكًَُ٘ه ٍَ،  خىَيِسْ هُو ةىتابًًاُُ كُهُو م ًىُاغُبُّ تطيؿسا باُطِ زايم و باوكًًاْ زَكـط
ًٌَـُ         ًٌَـُ بُتـًُايّ هـُزآاتىوزا يـاْ هُٓايِـسَزا ٓ ٓ ٌَ ٍَ، كُ ٓـَُه ًَسَكط ًَم ًُبوُغٌ خُياَهًًاْ ه زاواٍ كًَُ٘ه
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 ٍَ ًَىَيُكِ ُٓض ًَُكٌ ثاضَ وَضبطري ةىتاغاُُّ تط زَكُيُِوَ، كُ ًُُٓ ًٓؿٌ ُٓو ةىتاغاُاُُ ًًُُ كُ بُؾ
ًَىيػــتُ ٓاًــاجنِ ٓــُو     هــُزا يم و بــاوكِ ٓــَُ خىَيِسكاضاُــُ، زواتــط يــُعِِ غــِىوض زابِــسضَيت هــُوَّ كــُ ث

ًَلِ   ًَت ب٘ ًِساآلُُ، نىُلُ ت٘ ُاكطَيت ًِساَي هُتًُـُُ ةىتاغاُُ ُاحلىًًًاُُ ثُضوَضزَيُكِ تُُسضوغت ب
ًَطزضَي ًَطٍ، ظٗضبُّ ُٓضَ ظٗضياْ هُتًُُُِ غُضَتايًُوَ زَُ ًَـت     غُضَتايًُوَ زَيِ ت بـ٘ ةىتاغاُـُ، تـ٘ زَب

بِاغُيُكٌ وا، ثُضوَضزَيـُكِ وا بطُيـًُُت بـُو ًِساَهـُ كـُ هُٓايِـسَزا تُٓػـري ُُكاتـُ غـُض غـوىكِ ٓـُو            
ًَــعاْ، ٓــَُ هــُزَضَوَ، نــىاضزَوضٍ خ٘ؾــٌ، زواتــط ثؿــتطريٍ ٓــُو ض ايــُف زَكــَُ كــُ   ًِساَهــُ، ٓــَُ هــُُاو خ

 ٌَ ًَم هُض اث٘ضتُكاُسا ُىوغطاوَ، كُ زََه ًَت،     هُيُك ًَِاُِ ض ًَع و زضومشٌ ٓـُوت٘ كـُ طاضيطـُضٍ ٓـُب بُكاضُُٓ
ًَم ض ًَــعو     ًَت، كــُ كً٘ــَُه ًَىَّ ض َيٌِــايٌ ًُٓـُ زَضبهــ بعَبـت ًُٓــُ ظٗض ططيِطــُ كــُ هـُو ةىتاغاُــُزا بُؾــ
ــُ        ــُو ةىتاغاُُي ــاجنٌ ٓ ــُض ٓاً ــسضَيت، ُٓط ًَِ ــسا بُكاضبٔ ــُُاو ةىتاغاُُكاُ ــات ه ــت ُاك ًَىيػ ــُ ث ــٍ ُٓي زضوؾ

ٍَ زَخىَيِّ، ظٗض غىثاؽ. ثُضوَضزَيُكِ  تُُسضوغتُ ب٘ ُٓو ةىتابًًاُُّ كُهُو
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ز. بؿري رُضًىو.
 بُض َيع ز. بؿري خوًى ت٘رًق:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ططيِط هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ، يا ُاحلىًًًُكاْ ناضَغُض ز ًَىيػتُ هُو َُٓ ياغايُ ٙيُُ َكا، بُآلَ ث
 ٍَ ًَىَيُكِ طؿتِ ًّ ض اًىايُ ططيِطًًُكٌ ُٓو ت٘ بُو ياغايُ بسض ًاززَيُف، هًُاززَكاُِ زآاتىوؾسا بُؾ
ًٌَُ واُُكُيّ ططيِطًًُكِ ظياتط هُحُغنِ خٍ٘ بُ ةىتاغاُُ  بُةُزَضٍ حُغنِ خٍ٘، واتُ ٓ

ًَت كُوا حلىًُتًـ، وَظاضَتِ ُاحلىًًًُكاْ بسَيّ بُوَّ كُوا بُض اغتِ ُٓتا ٍٙ خَُهل ًـ وازياضب
ًَػتاكُ هَُ زوايُزا  ثُضوَضزَف ططيِطًًُكِ ظياتط بُواْ زَزا هُغُض حًػابٌ ةىتاغاُُّ حلىًٌ، وَكى ٓ
ٌَ هُٓاغتِ ظٗضَيم  ًَػتا ٓاغتِ ةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ هُواُُيُ باؾرتب ُُٓسَيم ظاًُاضٍ بآلوب٘تُوَ كُوا ٓ

ًَىاظَيلِ ٓاوا ظياتط ططيِطِ بُواْ هُةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ ًَتُ ؾ ًَىيػتُ َُٓ ياغايُ ُُب ، ب٘يُ ًٓرت ث
ٍَ، بًُُػبُت  ٍَ، ظياتط ططيِطِ بُةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ بسض ًَم ض ابطري ًَىيػتُ بُّٙ كَُ تُواظُ ٍَ، ث بسض

طا بُض َيٌِايٌ ُٓو ًاززَيُ، ًاززَّ نىاض هُ ض اث٘ضتُكُ، ًاززٍَ ؾُف هُُٓقَوٌ ثط ٗشَكُزايُ، ُٓوَ زَك
ًٌَىاًًُُ هُةاُىُسا ُٓو ًُٓىو تُراغًى ًَتُ ةاُىْ،  وَظاضَت زَضبهىوبايُ، ًّ ث ٍَ، بب و جىظًًٓاتاُُ بلط

ٍَ، هُثاؾاْ هُخاَهٌ يُن هُرُةُضٍَ)ب( باغٌ جُزواٍ  ًَتُ ط٘ض  ًَشن ًُُٓ بُ ض َيٌِايٌ وَظاضَت ب ٍَ بَو زَكط
وَكى ظًاْ خاْ ثطغًاض زَكَُ، ٍٓ جُزواٍ ًٓقتًػازيًُ  ًٓقتًػازّ زَكا، ُٓو جُزواٍ ًٓقتًػازيًُ ًًِـ

ٍَ؟ يُعِِ َُٓ ةاُىُُ باؽ هُجُزواٍ ًٓقتًػاز زَكا، ٓايا ب٘ ةىتاغاُُ زَكا؟ ياْ ب٘خاوَْ  يـب٘ كى
ٌَ، عًٚةًُاْ نًًُ؟ ياغا عًٚةُّ نًًُ هُجسواٍ  كً٘جاًُايُكُ؟ ُٓطُض ب٘خاوَْ كً٘جاًُايُكُب

ًَتُوَ؟ زي ٌَ هُجُزواٍ ًٓقتًػازّ بلَ٘هًُِوَ ب٘ ًٓقتًػازٍ زَكَ٘ه ًٌَُ زَب ًَم، ٓ ًَسَكا ب٘ كُغ واعِ ه
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ًَلِ  ةىتاغاُُكُ، ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و ب٘ حلىًُت، ًُٓاف ُٓطُض ُٓيُتِ با ُٓوَ باؽ بلطَيت، هُخاَه
( ٌَ ٍَ، ٓايا هُثْ٘ٚطب١ ايهجاؾ١( (، )غسٚط ايكبٍٛ ْٚطب١ ايهجاؾ١تطزا زََه ًَطَ زياض بلط ٌَ ه ي ياْ زَب

( ٌَ ًَلُ، خاَهٌ )و( كُ زََه هُطَُي خاَهٌ اضظ ايٓذاح ٚايسضٛب(  هًُُُتًقُ، ًُبُغتًؿٌ وابعامن هُُاو ث٘ه
ًَىيػتُ َُٓ زوو خاَهُ هُض َيٌِايُكاْارتط١ ايدزاض١ٝ( )ح( كُ ) ٌَ، هُبُض ُٓوَّ خاَهٌ  ،ًُٓاُُ ث ٌَ، ُُب ًَطَ ب ه

( ٌَ ٌَ زََه ٌَ ًىعاهُجُّ كطزووَ، خاَهٌ غ كُواتُ هٕٛ ْعاَ٘ ايتع٢ًُٝ َطابكا َع ايٓعاّ ايسمسٞ( إ ٜ غ
ٍَ، هُخاَهٌ  ًَطَزا باؽ بلط ًَىيػت ُاكا خاَهٌ )و ، ح( ه ًُٓاُُف ًُٓىو زاخًوٌ ًُعاًِ تُعوًًٌُِ، ب٘يُ ث

( ٌَ )ُُوعًًُت( ًُبُغتِ نًًُ؟ ٓايا هُض َطُظا؟ طسم ٚاضايٝب ايتدزٜظ ْٚٛع١ٝ املدزضني(،  )ن(زا زََه
ٍَ يُعِِ ُٓوَيُ  ًٌَىايُ ُُن بِىوغط ٌَ ًّ ث )ْٛع١ٝ كُ جِػًًاْ نًًُ؟ ثًاوْ ياْ ٓارطَتّ؟ ُٓطُض ٓاواب
ًىزَضيػشن ُُوعًًُتُكُّ نًًُ؟ باف و خطاثُ، ياْ ض َطُظَكُيُ ًُبُغتُكُّ؟ ُٓطُض املدزضني( 

 ( ٌَ ًَطَ ثطغًاضَييًطّٗٛ( ض َطُظَكُيُ بابِىوغ ٍَ، هُثاؾاْ ًّ ه ًَطَ ياْ ض َطُظَكُياْ با زياض بلط م زَكَُ، ه
ضووْ ُُكطاوَتُوَ، ٓايا زابًِلطزُِ ًاً٘غتا ب٘ ةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ ًُُٓ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ 
ٌَ بُض اغتِ  ٍَ؟ ُٓطُض ُٓوَ واب ًٌَ؟ يُعِِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ًاً٘غتاٍ خٍ٘ ُُةى زَكا ب٘ ُٓو ًىهعًَُ ث

ًَػتا هُطَُي ُٓوَّ ُٓو ٓ ٓ ًٌَُ ًَؿتا ًُُٓ كاضَغاتُ، نىُلُ ٓ ًَشن ب٘ ًاً٘غتاياْ، ٓ ًُىو زاًُظضاُسُُ زازَُ
ًَطيّ و  ًَطَ زيػاْ ًاً٘غتا بِ ًٌَُ ه ًَىيػتًًُكٌ ظٗضياْ بًُاً٘غتا ُٓيُ، ُٓطُض ٓ ةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ ث
ًَلِ ظٗض باف ًًُُ بُّٙ ًُِوَ، خاَهٌ  ُُةى بلُيّ ب٘ ةىتاغاُُ تايبُتًًُكاْ كُواتُ ًُُٓ زيػاْ خاَه

ًًََُ هُطَُي ُٓو ًُٓىو زووضو زضَيصيًاُُ ًّ هُطَُي ُٓو ًُٓىو كىضتلطزُُوَّ هًصُُّ ثُضوَضزََ،  غ
ٍَ، ظٗض  ًَسَكَُ، كُوا كىضتلطاوَتُوَ ب٘ زوو زَيط ، ًُُٓ ُٓو ًُٓىو زضَيص كطزُُوَّ ُاو زَغت خ٘ؾًًاْ ه

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ٓاؾتِ خاْ رُضًىو.

 َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:بُض 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــاآلُُ         ــسُِ غ ــُبط ٍ خىَيِ ــىًاتُّ ه ــُو ض غ ــط ٍ ٓ ــىاض، ب ــُخاَهٌ ن ــُباضَت ب ــىاضََ، غ ــًُاززَّ ن ــُباضَت ب غ
ًَلِ هُطــَُي ًٓعارــُ بلــُْ   ًَىَكــُضاْ وَضزَطريَيــت، ًــّ زاوا زَكــَُ ؾــت هــُةىتابًاْ وَضزَطريَيــت، يــاْ هُبُخ

  ً ٌَ بـُبط ٍ ٓـُو خع ًَىاظّ           يُكػاْ ب ًَـت، ٓايـا ؾـ ًَؿـلُف زَكطَيـت، واتـُ يـُعِِ ةًـاؽ ب ُتطىظاضيًـُّ كـُ ث
ًَيَن         خعًُتطىظاضيًُكُّ، شًاضَّ ًاً٘غـتاياُِ بًـاُِ، جـ٘ضٍ ًُُُٔجُكـُّ، ٓـُو ًُُُٔجـُّ كُبـُكاضزَٓ
ًَؿاْ و ك٘ثٌ كطزُسا، كُ ُُٓسَيم ةىتاغاُُ زَبًين ًُُُٔجـُكاُِ ظٗض   ًَتُكُّ باؾُ هُض اك ًَلُ كىاه ًُُُٔج
ًَؿـتاكُ ض َف و غـجًًُ، ةىتاغاُـُّ           ًَؿـطاوَ، ُُٓـسَيم ةىتاغاُـُّ تـط ٓ ًَلِ باؾـسا ض ك ًَلُ، هُٓاغـت ض َيم و ث
ًَىاظ  ٍَ، بُؾ ٍَ، يُعِِ بط ٍ ثاضَكُ ًٓقرتاْ بلط ٍَ، ب٘يُ ًٓقرتاْ بلط ظنىوُُيؿُ و ثاضَيُكِ ظٗضيـ وَضزَطط

ٍَ، غُ ًَؿلُف زَكط ٌَ بُو بط َ خعًُتطىظاضيًُّ كُ ث باضَت بُوَّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ غًاغُّ يُكػاْ ب
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ًَبـُكاٌُ خىَيِـسْ و غُضنـاوَكاًُاْ بُض اغـتِ هُطـَُي ضَنـاو        9كطزٗتُوَ هُخاَهٌ ) ٌَ )ثطٗطـطاَ و كت (زا زََه
ًٌَ؟ هُواُُيُ ُٓو  كطزٌُ ًاؿن خاوَُساضيُتٌ(، ُٓوَ يُعِِ زَغتُواشَيُكِ ظٗض ُاضووُُ، ُٓزَرُكُ نًًُ ه

ٌَ، خىَيِسُُوَّ جًاواظٍ ب٘ ُُغُ عُضَبًًُكُّ زابِسض ًَسا ُُب ٌَ كُ ًُجاهٌ ُٓوَّ ت َيتُوَ ظٗض طىجناوتطب
ًَؿًِاض زَكَُ ظٗض ظَػنُتـُ بـ٘ ٓـُو هًصُُيـُّ كـُ َُٓهػـُُطاُسْ        ٍَ، غُباضَت بُبط طُّ )ب ، ج( ًّ ث بلط

ُن زَكا، نىُلُ ًُغُهُّ ً٘هُت رُتطَيُكِ ةًاغٌ ُٓيُ بـ٘ وَآلًساُـُوَّ ًَ٘هـُت، يـُعِِ بـُض بًُِايـ      
ٌَ )ثطٗشَكـُ هُطـَُي          ًًَـسا زاض َيصضاوَتـُوَ، هـُخاَهٌ )ب(زا زََهـ ٍَ كُت ٍَ ةًاغٌ َُٓ زوو بًُِايـُ بلـط زَتىاُسض
ًَت( ًُُٓ  ًَطكطزْ ُاك٘ن ُُب بُٓاٍ ًُؿتٌاٌُ و ثطَُػًجٌ طؿيت و تايبُتًُ ثُيط َو كطاوَكاٌُ غًاغُتٌ ر

     ٙ ــُ ــُ ك ــَُ ةىتاغاُُي ــُ ٓ ــُ ك ــت، ًُٓ ــاؽ زَكطَي ــسا ةً ــُضَيٌِ  هُثط اكتًل ــُعوًٌِ هُٓ ــُتِ ت ٍ زاوَ هُغًاغ
ًَىيػــتُ   ٌَ )ث كىضزغــتاُسا يــاْ ثابُُــسَ، هُبط طــٍُ ؾُؾــًُسا، هــًُاززَّ ؾُؾــًُسا هُُٓقــَوُكُ ٓــاتىوَ زََهــ
ًَت و حـعب ةىتاغاُـُ ُُكاتـُوَ(، خـٍ٘ ب٘خـٍ٘ ًُٓاُـُ ٓـَُ               ًَـسا ُـُب ًَم بِـًُاٍ ض َطـُظ ثُضغـيت ت كً٘ـَُه

ًَى      ٌَ، واتـُ هُٓـًُاْ ؾـ ًَلـ ًَم غـِىوضًاْ بـ٘ زاُـاوَ، خــاَهٌ )ج(       ٓاًاجنـُ زَث ًٌَـُ كً٘ـَُه َف هُٓاًاجنُكاُـسا ٓ
ًَؿلُف بُ ٓاًاجنُكاٌُ ثُضوَضزَيٌ بلات بُج٘ضَيم كُ تىاُاٍ  ًَم ث ٌَ )ثطٗشَكُ خعًُت ًَىَ زََه بًُُٓاْ ؾ

ٌَ غاَه ًَطكطزْ(، نْ٘ ةًاغِ زَكا؟ خ٘ ًُُٓ زَب ًَت ب٘ باؾرت كطزٌُ ضَٗهٌ ثُضوَضزَو ر ًَم ياضًُتًساٌُ ُٓب
ٌَ ٓايا تُتُوض ٍ كطزووَ بُ ًىُٓغُغاتِ تُعوًٌِ، يُعِِ ًٓعارُيُكِ ٓـُبىوَ هُغـُض    ُٓظًىوْ بلات، بعاُ
ًٌَُ زَتىاُشن ًُُٓ ةًـاؽ بلـُيّ، ب٘يـُ بـط واَ وايـُ ًُٓـُ        ض َوؾٌ خىَيِسْ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا؟ ًِٓجا ٓ

ًَتــُوَ بــ٘ ًــُظاجِ هًصُــُّ َُٓهػــُُطاُسْ كــُ ًَ٘هُتُكــُ زَزاتــ ّ، ةــابًوٌ ُٓوَيــُ كــُ خىَيِسُــُوَّ زًًَِ
  ٌَ ٌَ بُؾساضٍ ُُكطزووَ، ب٘يُ هًَُ٘هُتسا ُـاب ًَم زََه ٌَ بُؾساضٍ كطزووَ، يُك ًَم زََه جًاواظٍ ب٘ بلطَيت، يُك
ٍَ، ظٗض غىثاؽ. ًَؿًِاض زَكَُ كُ َُٓ زوو بط طُيُ ٙبسض ٌَ، ًّ ث ٌَ كُ ةابًوٌ ةًاؽ كطزْ ُُب  بًُِايُن ُٓب

 امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز. اضغْٚ بايع

 ُٓظشن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ُٓظشن عٌط اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًّ هُطَُي ض ٌَٓ هًصُُّ ثُضوَضزََ، بُض اغتِ زاض ؾـتُِوَكُّ ٓـُواْ ظٗض بـُزَةًقٌ بُعًوًٌاُـُوَ ٓـاتىوَ،      
ًَِـِ ُٓيـُ     ب٘يُ باوَض  بلُْ خاَي بُخاَي ُٓطُض بًدىَيًُِِوَ ًُٓىوٍ ًىبُضيطيا تِ خ٘يـاْ  تُضبـُوٍ و ُٔ

هُغُضياْ، تُُٔا ًّ زوو ًٓعارَُ ُٓيُ ب٘ياْ، يُكًًًُاْ ُٓوَيُ كُوا ًٓوتًعاَ كطزُِ ُٓض هُؾطوتِ ةبىٙ 
ــُ       ــٌ هُةىتاغاُ ــُوازّ ُٓغاغ ــُ ً ًَت ــُ بب ــُواز ك ــسَيم ً ــُ بُُُٓ ــُ ُٓٓوًًاُ ــُو ةىتاغاُ ــِ ٓ ــعاَ كطزُ ًٓوتً

ــُوَيـ غى  ٍَ ه ــسض ــسا زَخىَيِ ــُآلَ    حلىًًًُكاُ ــسَيلًًاْ، ب ــتا ُُٓ ًَػ ــُ ٓ ــُُسَ ُٓي ــى ُٓضن ــُوَ، وَك َيِسضَيت
ٍَ ًُواز ُٓيـُ كـُ ًىةـُضَضَ،     ًَىَُاكُْ، ةىتاغاُُكاْ ُُٓس ُُٓسَيلًًاْ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ ًٓوتًعاًِ ث
ًَـىَ ُاكـُْ،        وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ًٓقطاضٍ كطزووَ كُوا بًدىَيُِِوَ، بُآلَ هُبـُض ٓـُوَّ ٓـُواْ ًٓوتًعاًـِ ث

ٍَ، ب٘يـُ هُؾـطوتٌ ةبىوهـسا ُٓطـُض     ز ٍَ، هُُُٓسَيم جاضيؿسا ُاخىَيِسض َبًين ٙ بُٙ ُُٓسَيم جاض زَخىَيِسض
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ًَػتا  ًٌَُ زَبًِشن كُ ًُٓىو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ ٓ ًَم هُغُضياْ، ٓ ًَتُ ًُضج ًَشن ُٓوَ زَب ًَطَ زاُ ًٌَُ ه ٓ
      ٌَ ًٌَـُ، كـات ًَّ ج٘ضَ ًُطُضاًًُـُن ُٓيـُ هـٍُٙ ٓ ًُٓـُ ؾـطوتِ ةبىوهـُ، بـُآلَ زَبًـِشن ةىتاغاُـُ       كُ زَيَو

ُٓٓوًًُكاْ ُٓو ؾطوتِ ةبىوُُٙياْ ثاف ًاوَيـُن ثاؾـطُظ زَبِـُوَ، يـاخىز بُكـُيوٌ خ٘يـاْ ط٘ض اُلـاضٍ        
ًَشن نـاوزَيطٍ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًًـُكاْ زَكـا،      هُغُض زَكُْ، ُٓضنُُسَ ًىؾطيوٌ تُضبًًُّ ُٓيُ، ياخىز بَو

ًَشن ناضَغُضَيم ب٘ ٓـَُ حاَهُتـُ   بُآلَ هُطَُي ُٓوَؾسا زَبًِ ًٌَُ ب ًَت و ٓ شن خطوةات زَكُْ، ب٘يُ ُٓطُض ب
ًٌَ ٓــَُ ًُضجاُــُّ بــ٘ ًٓجــاظَكطزْ   ًَبلــُيّ غــاآلُُ ٓــَُ ةىتاغاُــُ ُٓٓوًًاُــُ بــُث ًَشن ٓــُويـ واٍ ه زابِــ

ًَم ٓـُجنا    ٍَ زَخـىَيِّ ططَيبُغـت َ بـسَْ،  زياضياْ كطزووَ، ُٓطُض هُطَُي خاوَُُكاُِ ُٓو ةىتابًًاُُّ كُهُو
ًَتُ ٓــَُ ةىتاغاُاُــُ كــُ خــاوَُِ ًِساَهُكــَُ،      يــُعِِ غــاآلُُ كــًُّ ةىتــابًٍ ُٓيــُ، ًِــساَهٍ ُٓيــُ، زَنــ
ــُو         ًَلطزُِ ٓ ــُج ًَب ــ٘ ج ــُ، ب ــّ و ةىتاغاُُك ًَىاْ ً ــُُ ٌَ، ه ــُب ًَلٍ ٓ ــت ــسََ، ططَيبُغ ــُجناَ ب ًَم ٓ ــت ططَيبُغ

َ، ًّ وَكى خاوَُِ ًِساَهُكُ ٓاطازاضٍ تُعوًٌاتاُُّ كُ ُٓواْ، ُٓو ًُضجاُُّ كُ هًُِٓجاظَكطزُسا زاياُِاو
ًَطَ بــ٘ ًٓجــاظَ زاْ  ًَم هًُُضجــُكاْ كــُه ٓــًُىو ٓــُو ًٓجاظاُــَُ، ٓاطــازاضٍ ٓــُو ًُضجاُــَُ كــُ بًِــًٍ يــُك
ٌَ هًُُضجُكاُِ  ًَطَ ُٓطُض ُٓو هُيُك بُةىتاغاُُكُ زضاوَ، غاَهُكُ ُٓو غاَهُّ كُ ًّ ةىتابًًُكَُ بٍ٘ زَُ

ًَل ِ كطز، ياخىز ط٘ض اُلاضيًـُكِ هُغـُض كـطزْ ًـّ وَكـى خـاوَْ تـُض َؿن زووََ،        ثاؾطُظ ب٘وَ، ياخىز خًٚر
ٌَ هُطــَُي، ًــّ ٓــُو كاتــُ زَتــىامن ٓاطــازاضٍ وَظاضَت بلًُــُوَ، يــاخىز ًــّ ٓــُظامن ٓــُو      ًَلٍ زَبــ ططَيبُغــت
ًٓجاظَيُ، ياخىز ُٓو ًَ٘هُتُّ ُٓو هُغُض ُٓغاغـٌ نـٌ وَضططتـىوَ، ٓـُو ًىخاهُرـُّ كـطزووَ، ب٘يـُ ٓـُو         

ًَـت، ب٘يـُ        كاتُ ٌَ بُناوزَيط، وَظاضَّ ثُضوَضزَف هـُو كاتـُزا ظيـاتط ٓاطـازاض زَب ظياتط خَُهلُكُ خ٘ؾٌ زَب
ًَىاْ تُض َؿن زووََ و تـُض َؿن ةىتاغاُـُ، ظٗض    ًَم هًُُضجُكاْ، كُ ططَيبُغت بيَب هُُ ططَيبُغت بيَب بًُُضج

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 كاضواْ رُضًىو.كان 
 بُض َيع كاضواْ قاحل اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ ُُٓـسَيجاض ةىتاغاُـُ     ًَلَُهٌ هًُىُاةُؾُكاُسا زَكُيّ، ٓ ًَلَُي و ث ًٌَُ ُُٓسَيم ت ًٌَىايُ ٓ بُض َيعاْ، ًّ ث
ًَلَُهٌ باؽ زَكُيّ، ةىتاغاُُ حلىًًًـُكاْ ت  ًٌُِٓـُ هـٍُٙ   ُٓٓوًًُكاْ هُطَُي ةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ بُت

ٍَ، بـ٘     ًَىَيُن نـاوزَيطٍ زَكـط ٍَ، بًُُٓىو ؾ ٍَ، زَثاضَيعض ٍَ، ناوزَيطٍ زَكط حلىًُتُوَ، غُضثُضؾتِ زَكط
ٍَ كُت٘ هُبُضاًبُضت بط َيم ثاضَ كُ ٓاووآلتِ  ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ هًُُٓىو زوًُا واباوَ ُٓوَ ض َناو زَكط

ًَِطَيتُ ُٓو ةىتاغاُُيُ، ش ٍَ هـُو  ًِساَهُكُّ خٍ٘ زَُ ياُِ ُٓو ةىتابًًُ هًُُٓىو ض ووَكاًًُُوَ ظاًّ زَكط
ةىتاغاُُيُزا، هُبُضاًبُض ثاضَكُزا، هُض ووٍ خىاضزُُوَ، هُض ووّ غًُُٙتًًُوَ، هـُض ووٍ غـًُُٙتِ طًـاُِ    
ًَىيػـــت زَكـــا هـــُو ًـــاززَّ )ؾـــُف(َ، كُباغـــٌ ًُضجـــُكاْ و ُُٓـــسَيم   ًٌَـــُ ث و جُغتُيؿـــُوَ، ب٘يـــُ ٓ

ٍَ هُطَُي ًاززَيلِ تط، ُٓويـ ُٓوَيـُ )  هُٓاًاجنُكاْ زَكا ًَـ بلط ًَلَُٔهل ٍَ ياْ ت ًَم ظياز بلط ٌَ ؾت ًٌَىاب ، ث
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هُغُض ٙيُُِ زاًُظضَيُِض، تُبًعٌ ياْ ًُعُِوّ زَغـتُبُضٍ غـًُُٙتِ طًـاُِ خىَيِـسكاضاْ و غـًُُٙتِ      
       ً ًَىزَوَهُتًًــُكاْ كــُ ةىتاغاُــُ ُٓٓوًًــُكاْ هُحــُضَ ًٌَ غــتاُساضزٍ ُ ِ ةىتاغاُُكــُ  تُُسضوغــتِ بــُث

ثُيىَغتساضْ بُثاضاغتِِ طًاْ و غًُُٙتِ تُُسضوغتِ ب٘ خىَيِسكاضاْ(، ُٓوَياْ هًُُٓىو ةىتاغاُـُكاُِ  
ًَتـُوَ زَضطـاٍ ًـاَي، ُُٓسَيلًؿـًًاْ        ًَِ زوًُا ُٓٓوًًُكاْ ًِساَي ُُٓسَيلًًاْ هُزَضطاّ ًاَي زَيبـا ٓـُتا زَئ

ٌَ هـُو ياغـايُ بُضاغـتِ ٓـُو ًُغـُهُيُ يـُكٚ         هُُاو حُضًَِ ةىتاغاُُكُ ُٓتا هُغُرطَكاًُـ،  ًٌَـُ زَبـ ٓ
ًَػـتا ةىتاغاُُيـُكِ ٓـُٓوٌ ُٓيـُ،       ٌَ تًٌُِِٓ شياُِ ُٓو خىَيِسكاضَ بلـات، ٓ بلُيُِوَ، خاوَُِ ثط ٗشَ زَب
ًَط،          ٌَ، هُٓـُوه هُتًُُؿتِ بًِا زَكطَيت، ةىتاغاُُكـُ نـُُس ضٗشَيـم ًٓعًُـاْ زاوْ ُـُوَكى بًِايُكـُ بط وخـ

ٌَ تُ ٌَ خـاوَْ    باؾُ ك ٌَ هُةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكُ، خـ٘ ُـاب ًٌِِٓ شياُِ زَكا؟ ُٓطُض حلىًُت بُضثطغًاض ُُب
ٌََ؟ غًُُٙتِ و شيـاُِ و جُغـتُيٌ    ثط ٗشَكُ، زاًُظضَيُِضّ ُٓو ثط ٗشَيُ بُضثطغًاضَتِ تًٌُِِٓ حُيات ب

ًَؿـًِاضّ ٓـُوَ ز   َكـَُ ٓـُضزوو هًصُـُّ    و غُحِ و ًُٓىو ٙيُُُكاُِ ةىتاغاُُ بططَيتُ ُٓغت٘، ب٘يُ ًّ ث
ًَعتًباض وَضبططْ، نىُلُ هًُُٓىو زوًُا ةىتاغاُُّ حلىًِ حلىًـُت   تايبُت، ُٓو ًُغُهُيُ بُُُظَضّ ٓ
ًَِ ياغـا، بط طُيـُكِ ياغـايٌ ظًَـاُِ حـُياتِ       ٍَ، بُآلَ ةىتاغاُُّ ُٓٓوٌ بُث غُضثُضؾتِ زَكاتّ، زَيجاضَيع

هُض ووّ طًاُِ، باؾُ بُياُِ، زوو بُياُِ ةىتاغاُُيـُن   خىَيِسكاضاْ هُض ووّ خىاضزْ، هُض ووٍ تُُسضوغتِ،
ٌَ بُضثطغًاضَ؟ ٓايا خاوَْ ثط ٗشَكُ تًٌُِِٓ حُياتِ ُٓو خىَيِسكاضَ زَكا؟ ُٓطُض هُخىَيِسطايـُن   كُوت ك
ًَلِ ثــًؼ،   ٌَ بُضثطغــًاضَ؟ ُٓطــُض خــىاضزُ ةىتابًًــُكاْ تىوؾــٌ ُُخ٘ؾــًًُكِ، ثُتايــُكِ غــُيط بــىوْ، كــ

ًَم بىو هُة ٌَ بُضثطغًاضَ؟ ُٓطُض هُض ووّ غُحِ، غُضًا، طـُضًا ٓـًُىو ٙيُُـُكاُِ    تُغًُىً ىتاغاُُكُ ك
ٌَ بُضثطغًاضَ؟ نىُلُ ُٓو بُثاضَ زَخىَييَن، ُـُن حلىًـُت ُٓضكُكـُّ بططَيتـُ ُٓغـت٘،       ٍَ ك ب٘ ظاًّ ُُكط

 ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ٓاشَ خاْ رُضًىو.
 َصطؿ٢:ٓاشَ غوًٌاْ  بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َٙحًُتُ بـسضَيت    ٍَ، ُٓو غـُ غُضَتا ًّ هُض اغتًسا هُطَُي ٙبطزُِ ُٓو ًاززَيَُ، نىُلُ ُٓو ض َيٌِاياُُ زَكط
بـُوَظاضَتِ ثـُضوَضزَ، كـُوَكى ض َيٌِــايٌ زَضيـاْ بلـات، نـىُلُ ٓــُوَ وضزَ كاضيًـُ، بُض اغـتِ هـُُاو ياغــازا          

ًَت، تُراغـًى   ُٓوَ ًًُُ، يُعِِ ظياتط ُٓو ض َيٌِايًُ هُٙيُوابعامن ظٗض  باغـٌ بلـات    ْ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَب
ًَـطَ         ًَؿـًِاضَكُّ كـان كـاضواْ زَكـَُ، بُض اغـتِ ه باؾرتَ، بُآلَ ُٓطُض ٓاتى ُٓوَ ُُكطا ًًِـ ثؿـتطريٍ هُث

ًَىَيُن بــاؽ هــًُُعاًِ خــىاضزْ ُــُكطاوَ، كــُ ظٗض ططيِطــُ، بُتايبــُتِ ض َ وظَكــاْ كــُخىاضزًُاْ بــًُٓض ؾــ
ًَـسا ًًُـُ، كُٓـُوَ ظٗض ططيِطـُ،        ًَسَزضَيت، ظٗضجاض هُظٗضبُّ ةىتاغاُُكاْ يُعِِ ًـُضجِ تُُسضوغـتِ ت ث
ًَشن هــُُاو ةاُىُُكــُ    ٓــُضوَٓا ًُغــُهُّ ثاضاغــتِِ غــًُُٙتِ كــُ ًُٓــُف زووو خــاَهٌ ططيِطــُ، ُٓطــُض بــ

ًَىَّ ٓاتىنـ٘يُكُ ٓـُويـ ظٗض ططيِطـُ كـُ        ًَت، بُٓـًُاْ ؾـ ًَت يـاْ      ُٓب ًَت، ُٓطـُض هـُُاو ةاُىُُكـُب ٓـُب
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ــاَهٌ )    ــاضَّ خ ًَت، زَضب ــ ــُضوَضزَ زَضزَن ــُوَظاضَّ ث ــت ه ًَ ــايٌ ب ًَىَّ ض َيٌِ ــ ــات  2بُؾ ــُوَ زَك ــٌ ه ــُ باغ ( ك
ٌَ بِىوغـطَيت )       املػسٚع الٜتعـازض بُعُضَبًًُكُّ ) ًَـت، زَبـ ًَىَيُ ُاب ًٌَىايـُ يـُعِِ بُوؾـ جيـب إ  ( ًـّ ث

ًَىَيُ زابط َيصَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.يُالٜتعازض املػسع ايكِٝ ايٛط١ٝٓ(   عِِ بُو ؾ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 كان ٓاضاَ رُضًىو.
 بُض َيع ايىب ًُعٌت ةازض )ٓاضاَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ُ ًَؿًِاضَ ُٓوَيُ ُٓو ًاززَيُ بُتُواوَتِ ًٓوػا بلطَيت، هُبُض ُٓوَّ كُ ُٓوَ ض َيٌِايًـ كاُِ وَظاضَتـِ  ًّ ث
ــسا      ٍَ هُض َيٌِايُكاُ ــسض ــُعِِ زَتىاُ ــسا ُٓيــُ، ي ــُض هُض َيٌِايُكاُ ــُو خاآلُــُ ٓ ــُّ ظٗضٍ ٓ ثُضوَضزَيــُ، ظٗضب
ًَـت و ًٓوػـا ُـُكطَيت ُُٓسَيلًؿـٌ ظيـازَ، خـاَهٌ يُكـَُ            ًَـم، ُٓطـُض ب ًَطُّ بلطَيتُوَ بُض اغتِ، ٓـُوَ خاَه ج

ًَؿـىوزا  بُتًـُكاْ(، هـُخاهَ  )زيـاضٍ كطزُـٌ ٓاًـاجنٌ طؿـيت و تاي     ٌَ ٓــَُ      ٌ ًـاززَّ ث بامسـاْ هـُوَ كـطز كـُزَب
ــُباضَت       ــُ، غ ًَساي ــُكاُِ ت ــُوَ ٓاًاجن ــاوَخ٘زا بُزَهًِاي ــُيط َوّ ُ ٌَ، ث ــُب ــاوَخٍ٘ ٓ ــُيط َوَيلِ ُ ــُ ث ثط ٗشَي
 ٍَ ٍَ هُو ًَىاْ ةىتابٌ و خىَيِسُطاكُزا، ُٓوَف ُاكط ًَلُ هُُ ٍَ، ططَيبُغت بُةًػتِ بط ٍ خىَيِسْ غاآلُُ زَط٘ض 

ًَت، خاَه ٌاُِ و ثط َُػـًيب  ؽ هُثط ٗشَكـُ هُطـَُي بـُٓاٍ ًُؿـتً    ًَلِ ططيِطرتيـ ُٓيُ، خـاَهِ )ب( كـُ بـا   زاب
ًَػــتا ةىتاغاُــُ ُٓيــُ هُٓــُضَيٌِ    ًَت، ٓ ًَطكــطزْ ُــاك٘ن ُــُب طؿــيت و تايبــُتِ ثــُيط َوكطاوَكاُِ غًاغــٌ ر

ٌَ، واتُ غً ػـتًُِ خىَيِسُُكـُّ   كىضزغتاُسا كُ هُطَُي غًاغُتِ ثُيط َوكطاوّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا ُاطىجن
ــُ           ــُ ك ــُو ةىتاغاُاُ ــسَيّ ب ــىاض ب ٌَ ب ــُب ــُ ٓ ــطزووَ ك ــُوَ ك ــاْ ه ــُكاْ بامس ــُف هُٓاًاجن ًٌَ ــُ ٓ ــاواظَ، ك جً
ًَلـسا غًػـتًُُكاْ ٓـُوَياْ غـُؽناُسووَ كـُ ًٓػـتًوازَّ ُٓيـُ، بـ٘ ظنىوُـُ           غًػتًُُكاًُاْ جًاواظَ، هُكات

ٍَ وآلت تًُُُِ خىَيِسْ ) َٙت 5هُُُٓس ٍَ و غًػتًُِ واُُكاْ كًُرتَ، ًاززَكاُِ جًاواظتطَ، (غاَهُ، هُُُٓس
ًَتـُوَ، ثط ٗشَكـُ    ًَِ ًٌَىايُ تُُٔا ُٓوَ ضن ًٍَ ُٓوَ ُٓض ُاك٘كُ هُطَُي ُٓقَوٌ ثط ٗشَكُ و ث هُبُض ُٓوَ ًّ زََه

ٌَ، ظٗض غىثاؽ.  هُطَُي بُٓاٍ ًُؿتًٌاُِ ُاك٘ن ُُب
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. مسريَ خاْ
 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًِـ ُٓض وَكى بطازَضامن ثؿتطريٍ كان ٓاضاَ و كان كاضواْ زَكَُ، كـُ ٓـُو ًاززَيـُ بـُض َيٌِايٌ وَظاضَت،     
طـُض  (ف تُةطيبُْ ُٓواًُـ ُٓض تُعوًٌات و ض َيٌِايٌ وَظاضَت زَططَيتُوَ، 8ُٓو  7بُآلَ هُطَُي ًاززَّ )

       ٌَ ٌَ، بـُآلَ ُٓطـُضيـ بـىاضٍ جـ ٌَ و ظياتط بـُططَوتط زَبـ ٌَ ٓاغاُرت زَب ٍَ ُٓواُُ بُيُن ض َيٌِايٌ زَضبه بلط
ًَلطزُِ ُُبىو رُةُضٍَ )ه( ) ًَتـُ )  غسٚط ايكبٍٛ ْٚطبت٘ ايهجاؾ١ ٚاذتد االقصـ٢ يًكبـٍٛ( )يًكبـٍٛ(    بُج بب

ِ زضـني ٚاملـدٜسٜٔ(   طسم ٚاضايٝب ايتدزٜظ ْٚٛعٝـ١ املد زيػاْ هُ )ن( )يالضتٝعاب(،  ُ )ْٛعٝـ١(   هـُبات ًَتـ  بب
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ٍَ،   )نؿا٠٤ املدزضني ٚاالدازٜٕٛ ٚدٓطٝاتِٗ(  ُٓض هًُُٓاْ كات حُظَ زَكطز رُةُضَيُكِ تطيـ ًٓعارـُ بلـط
 ظٗض غىثاؽ.املٓػأت ٚاملساؾل ايتع١ًُٝٝ ٚايصش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يًُدزض١(، ُٓطُض )

 :بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى / غُضٗكِ ثُضهًُاْ

 كان حًُُ غعًس رُضًىو.
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػـتا ًـاززَّ نـىاضَ، )   8و 7و  6ًّ هُطَُي ُٓوَزاَ َُٓ ًاززَيُ كُ ًاززَّ ) (ٍ 8و  7(ٍ ثط ٗشَكُيُ، كُٓ

ٍَ ب٘نــٌ )    ًَىيػــت ُاكــا، جــاض ًَت، ٓــَُ ًاززَيــُ ث ــسا ٙبهــ ًَىيػــت ُاكــا؟ )8و  7هُطَُه بــُض ٓــُوَّ ( ه7ُ( ث
ٍَ طىاغتُِوَ، ) ًَسَكط ٌَ بُج ٌَ ةىتاغاُـُ   8بُض َيٌِايٌ ج ًَىاْ زوو كُؽ ُـاب (يـ هُبُض ُٓوَ بُ ضَيلُوتِِ ُ

ٍَ، ٓـُوَ بـ٘ ٙبطزُـِ ًـاززَّ )      ٌَ ًُُٓ زضوغت بلـط ٍَ، ُٓض بُياغا زَب ( ٓـُو ًـاززَّ كـُ    8و 7زضوغت بلط
ًٌَىايــُ ظٗضبــُّ ظٗضٍ تُراغــًوٌ    ًَػــتا ًــاززَّ نــىاضَ، ًــّ ث ًَلُوَ كــُ بُتــُعوًٌات  ٓ نــ٘تُ ُــاو تُراغــًو

ٍَ و ؾــُضتِ ةــُبىوي و ُٓغاغــٌ   ٍَ بُض اغــتِ، ب٘ظنىوُــُ بــط ٍ ٓــُو ضَمســُّ كــُوا وَضزَطــري ناضَغــُض زَكــط
ــِ       ــُضوَٓا ًُعاً ًٌَىايــُ، ٓ ــّ ث ًَلُ ً ٍَ، ٓــُوَ تُراغــًو ــازض ٍَ و نــْ٘ ُ ــْ٘ زَزض ــىوْ و ؾــُٓازَ ن ُــاجًح ب

ٌَ ب٘ ًٓساضَ هًُُعاَ زا ًَؿـًِاض     ًىةتُضَح كُ َُٓه خًوًًُ، ُٓٓسارُكاْ زيػاْ هًُُعاَ زاخًوًـساْ، ب٘يـُ ًـّ ث
ًَلُوَ كُ بُتُعوًٌات ياْ بُض اغتِ بـُ ًُـعاَ زاخًوـٌ ناضَغـُض      زَكَُ ًُٓاُُ تُرػًوّ، ن٘تُ ُاو تُراغًو

ًَ ٍَ، ُُٓسَيلِ بُتُعوًٌات، ُُٓسَيلِ هًُُعاَ زاخًوًًُ، خاَه زَكطَيت كـُ ٓـَُ    لِ تط بًُُػبُت ُٓوَّزَكط
ًَهــِ ياغــايًاْ ظٗضَ وَكــى ٓــُوَّ كــُ باغــلطا، بــُ     ة ًَػــتا ٓــُْ، بُض اغــتِ غُضث ىتاغاُــُ ُٓٓوًاُــُّ كــُ ٓ

َُُٙ ثـاضَ هـُ ةىتـابِ وَضزَطـطْ و، بـُ ٓـاضَظووّ خ٘يـاْ ًُغـاضيف هُغـُض ةىتـابِ و،              ٓاضَظووّ خ٘يـاْ غـا
ٌَ كـطزَوَ،    نًُُ٘تِ زَضؽ وتُِوَو ًُُُٔجًاْ، ُٓو ُاياغايًاُُّ كُ جُُابِ وَظيطيـ خّ٘ تُ ٓلًـسّ هـ

ًَػــتا بُزوازانــىوْ ُــُكطاوَ؟ بــ٘ نــاوزَيطّ ُــُكطاوَ؟، بــ٘ ًٓجطآــات   ًــّ ٓــُو ثطغــًاضَ زَكــَُ ب٘نــِ تــا ٓ
ُُكطاوَ؟ كُ ُٓو ًُٓىو خُهُهُ ُٓيُ كُ ؾُومن خاْ باغِ كطز، ُٓو خُهُُُٙ وايُ كُ ؾُومن خاْ باغـِ  

ًَجطغًُِوَ ب٘ ًَهًُِوَو ه ًَج ََٙ بُزوازانىوْ و ه  ًُُ؟ غىثاؽ. كطز؟ بُ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض غُضوَض رُضًىو.
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ََٙ ًَت، بُ ًَت بُ ُٓغاؽ و بُوج٘ضَ ب ًّ وَيط اّ ُٓوَّ هُطَُي ُٓوَزاَ ُٓوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، كُ بب
ًَم ُٓيُ ُٓ ًَبًِِ بتىاُشن نُُس خاَه ًَىيػتِ بُ ض ووُلطزُُوَّ ظياتط ٥ٝطاطُض وَكى ت رُّ بلُيّ ياْ ث

ٌَ غىوزّ  ًٌَُ ٓاًازًَاْ كطزووَ، زََه ًَت، غُباضَت بُ خاَهِ زووََ ُٓوَّ كُ هُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓ ُٓب
ًٌَُ ُُٓسَيم حاَهُتِ تطًاْ ُٓيُ ب٘ ظنىوُُ ًَت، ٓ َٙيُتِ و ٓابىوضّ ُٓب ثُعناُطاًاْ  ثُضوَضزَيِ و كًُ٘
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َٙيُتِ و ٓابىوضّ و ثُضوَضزَيًُ ياْ  ُٓيُ ٓىُُضّ صَن زَكطَيتُوَ، ٓايا ثُعناُطايُكِ ٓىُُضّ غىوزّ كًُ٘
 ًٌَُ ًَِ ٓاطازاضّ ٓ ًَىيػت زَكات ُٓو وؾُيُّ ب٘ ظياز بلطَيت؟ نىُلُ بُث زَكُوَيتُ بىاضَيلِ تطَوَ؟ ٓايا ث

ًَطَ هُ بىاضّ ُٓٓوِ زا، غُباضَت بُ،  نُُس زاخىاظيُن ُٓيُ، كُ زَياُُوَيت ثُعناُطاّ ٓىُُضّ بلُُُوَ ه
ًَِطَيت  ًَت؟ وََهٚ ُُن ُٓض وَكى ؾُخػُكُ وَكى زاًىزَظطاف بتىاُطَيت بُكاضبٔ غىوزّ ٓابىوضّ ُٓب
ًَت، بط ّ ُٓو ضَمسُّ هُبط ٍ  ََٙ ًُغُهُّ ٓىُُضيُكُ هُواُُيُ ًٓض غىوزَيلِ ٓابىوضّ ُُب هًُُزا، بُ

َُُٙ ه ًَىكاضاُِ ةىتابِ وَضزَطريَيت، ًّ وَيط اّ زووثات كطزُُوَّ ُٓوَّ ٓاوض َيًامن خىَيِسُِ غا ُ بُخ
ًَطَيُ ًُُٓ زَغت  ًَىيػتُ بُض َيع جُُابِ وَظيط كُ ه ًَطَزا ث ؾُومن خاْ و كان حًُُ غعًس باغًاْ كطز، ه

ََٙ ظياز كطزُُكُ ُاكطَيت،  َُُٙ، بُ ًَت و ظيازيـ بلطَيت غا َّ ًُؿاْ بلطَيت، ُٓطُض ب ًٍَ ًِساَهُكَُ هُو ًّ ب
ًَؿُيُكُ هُ ًُٓىو  ََٙ غاَهِ زآاتىو ظيازّ بلات، ًُُٓ ك ًَم بلَُ ًُٓػاَي، بُ ًٍَ ططَيبُغت زاُ
ًَِ ُٓو باضوزٗخُّ كُ زَط٘ض َيت بىاضّ ًٓقتكازّ ط٘ض اُلاضّ  َُُٙ بُث ةىتاغاُُكاُسا ُٓيُ، زَكطَيت غا

ََٙ ُاكطَيت ب٘  ًَم كُ ططَيبُغتِ كطزووَ بط٘ض َيت، بُ٘ٓوَّ زواتطّ بُغُض زازَيت ظياز بلطَيت، بُ كُغ
ََٙ ب٘ ُٓو ططَيبُغتاُُّ  َّ ياْ ُايبات، بُ ًَم ٓاضَظوًُُسَ ب٘خّ٘ ًِساَهُكُّ زَبات ب٘ ُٓو ٓاغايًُ كُغ
ًَؿُيُكِ طُوضَيُ نْ٘ زَكطَيت ًىعاهُجُ بلطَيت؟،  كُوا كطاوْ ُاكطَيت بط٘ض َيّ، ٓايا ظياز بلطَيت ًُُٓ ك

ُّ كُ ثطٗشَكُ هُطَُي بُٓا ًُؿتٌاُِ و ثطَُػًبُ طؿتِ و تايبُتُ ثُيط َو كطاوَكاُِ غًػتًُِ هُو خاَه
ًَّ، ب٘ ظنىوُُ هُ  ًَػتا ًُٓاُُ ُاطىجن ًٌَُ ُُٓسَيم هُو ةىتاغاُاُُّ كُ ٓ ًَطكطزْ بط٘ض َيت، بُض َيعاْ ٓ ر

َٙ ًَلَُي بلطَيت، بُ ًٌَُ ُٓوَيُ كُ كض و كىض ت َ ُُٓسَيم هُو ةىتاغاُُ غًػتًُِ ثُضوَضزَ هُّٙ ٓ
ًَلًاْ جًاكطزووُُتُوَ، ٓايا َُٓهىَيػتِ  تايبُتاُُ، ُٓٓوًاُُ، ُاحلىًًاُُ ٓاتىوْ ُاناضياْ كطزووْ ه
ًَؿُ  ًَىزَوَهُتشن، نىُلُ ك ًَِ غًػتًُِ ُ ًَت بُضاًبُض ُٓوَ؟ نىُلُ ُُٓسَيلًاْ بُث وَظاضَت نِ زَب

ًَىزَوَه ًَِ غًػتًُِ ُ ًَت هًُُزا بُث ًَىَضّ تايبُت بُ خ٘ياْ ُٓيُ ض هُ زضوغت زَب ُتِ، ُُٓسَيم ث
ًَطَ هُ كىضزغتاْ ُُٓسَيم ةىتاغاُُ ُْٓ، ض هُ  ًُغُهُّ جًاكطزُُوَّ كض و كىض  ُٓوَّ كُ زَيبًِشن ه
ًَت؟ هُ ُُٓسَيم هُو  ًَت، نْ٘ زَطىجن ًَت هُطَُي ًُُٓزا بطىجن ًُغُهُّ تًُُْ و وَضططتًِؿًاْ كُ زََه

ًَى زَوَه ًَِ تًُُْ وَضزَطريَيّ، ًِساَهُكُ تًُُُِ ؾُف غاَهُ هُ ث٘صن يُن ةىتاغاُُ ُ ُتًاُُزا بُث
ََٙ هُوَيُ هُ ةىتاغاُُيُكِ حلىًًسا ُٓطُض  ٌَ زازَُطَيت، بُ زازَُطَيت، تًُُُِ ُٓؾت غاَهُ هُ ث٘صن غ

ًَت تايبُطنُُسّ ةى ًَتُ ُٓوَيىَ، ًُُٓ نْ٘ زَكطَيت ض َيلِ غُيّ؟ نىُلُ زَب ًَت ُان تاغاُُ كُوت ب
ًَطَ  ًَىزَوَهُتِ نْ٘ بط واُاًُكُّ ه ًَّ ةىتاغاُُّ ُ ًَم زََه ًَىزَوَهُتًُكاْ هُبُض ناو بططيّ، كات ُ
ًَت و غًػتًُُكُياْ بط٘ض ْ  ََٙ ُٓطُض ب ًَِطاوَ، بُ ًَىَ زاُج ًَلِ تطيـ بًُُٓاْ ؾ َٙت ًَت ب٘ و ًَِطاوَ زَن زاُج

َّ خاَهِ تط، هُ ًُغُهُّ ًُُُٔجًؿسا زَيًُِ غُضّ ظياتط باض ةىضؽ كطزًُاْ، غُثاُسُِ  كُ هُزواّ ُُٓس
ٌَ ًَىاْ ُٓوَ ض ٍابططيّ، َُٓ  ُُٓسَيم ثطٗططاَ بُغُضياْ زا ًُُٓ نْ٘ زَكطَيت؟ زَب ًٌَُ ٓاوغُُطًُن هُ ُ ٓ

ًَت، َُٓ ُٓو ةىتاغاُُيُف ُٓو ُٓغاَهُتُّ خّ٘ هُ زَغت ُُزاتّ،  َٙتِ خً٘اُسا بطىجن هُطَُي باضوزٗخِ و
ًَىَضاُُّ  كُوا ُٓيُتِ، ظٗض غىثاؽ خاَهُكاُِ تط ٓاوض َيًامن باغًاْ كطز. ُٓو ث



 112 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 كان ؾعاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾعاْ اػنس عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٓ ًٍَ ًَسايُ حُةُتُْ، بُؽ زيػاْ زََه ًٍَ وايُ َُٓ ًاززَيُ ؾتِ ظٗض ًىًٌِٓ ت ُو ًاززَيُ ًٓخاتُّ ًّ ث
ًُٓىو ؾطوتُكاُِ ًُحنِ ًٓجاظَ ُاكاتّ، ب٘يُ هُ ياغاؾسا ُٓو زضَيصزازض يُ، ُٓو تُراغًُُٚ هُ ياغازا ظٗض 
 ٍَ ًَطَزا ُٓو رُضظَ واًُُ، كُ ُُكط ََٙ ًّ زَبًٍِ ه ًىغتُحُق ًُُ، ُٓطُضنِ ظٗضجاض خ٘ رُضظ زَكاتّ، بُ

ًَسن، ُٓطُض بُ ًَت ًّ تُغُوض زَكَُ ظٗض ؾت ُٓيُ،  بُ ض َيٌِايِ وَظاضَت زَضبه ض َيٌِايِ وَظاضَت  زَضبه
ًَت  ًَطَزا ُُٓاتىوَ، زَب رُ بلطَيسن، تُبًعِ ًُُٓ ياغايُ ٥ٝطاكُ ظٗض هُ خىؾم و بطاياْ باغًاْ كطز كُ ه

 ،ًٌَُ ًَت تُعسيى بلطَيسن، تُعسيوِ ياغاف عًُُهًُكِ ٓاغاْ ًُُ ب٘ ٓ ًَسن زَب ًَسا ُُٓات ب ًَت ُٓطُض ت زَب
ًٍَ باؾُ ُٓض بُيُن خاَي بُ ض َيٌِايًُكِ وَظاضَت ًُحنِ ًٓجاظَ بساتّ بُ هُبُض ناوططتِِ ب٘ يُ ًّ ث

ًَىَيُ  ًَِا كُ ُٓو ًاززَيُ بُوؾ ًَساُِ ًُحنِ ًٓجاظَ ًُُٓ ُٓوَ، ُٓطُض زَُطِ ُُٓ ًُٓىو ٙيُُُكاُِ ث
ًَسن، بط طُيُكِ تطّ نىاضََ ب٘ ًٓعارُ بلطَيسن هُ ٓاخري، بُ٘ٓوَّ وَظاض َت ًىةُيُز ُُكُيّ تُُٔا بُو ب

ًَت،  ًٌَُ باؾرت زَظاُ ًَسا ٓاتىوَ، نىُلُ بُ تُٓلًس هُ ُُتًجُّ تُتبًقِ عًُُصن وَظاضَت هُ ٓ َُُّٙ كُ ت خا
ًَِا بط طُّ نىاضََ هُ  ًٍَ باؾُ ُٓطُض زَُطِ ُُٓ ًَـ، ًّ ث ًَـ ؾتِ تاظَ زَيتُ ث َّ زَيتُ ث يُعِِ ؾتِ ُى

ًَساُِ ًٓجاظَ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ، رُ بلطَيسن، ٥ُٓٝطآاخرييسا ب٘  ًَىيػت ب٘ ث ًَلِ تطّ تاظَّ ث ض ًُضج
ًَت و  بُ٘ٓوَّ وَظاضَت ًىةُيُز ُُكُيّ بُ تُُٔا بُو ؾطوتاُُ، نىُلُ ُٓو وَختُ وَظاضَت ًىةُيُز زَب

ًَِاكطَيت، ظٗض غىثاؽ.  ًٓهِ ث
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 خىاضَوَ ةػُكاُِ خ٘ت بلُ. غ٘ظاْ خاْ رُضًىو ب٘
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 َُُٙ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ًّ ويط اّ ثؿتطرييٍ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ، خىاظياضَ ُٓو خا
ًَت، بُ٘ٓوَّ ةىَتِ ةاُىُِ ظياتطَ هُو ةىَتُّ كُ بُ تُعوًٌات ًَت،  وَن خّ٘ هُُاو ياغاكُ ُٓب زَضزَن

ًَولاضّ ًُُ هُ تُعوًٌاتُكُزا؟  ًَؿ ََٙ هُطَُي بىوُِ ُٓو تُعوًٌاتُزا ٓاخ٘ ث ًَػتا تُعوًٌات ُٓيُ، بُ ٓ َِ بَُه
ًَتُوَ، نْ٘ هُ ياغاكُ ٓاتىوَ هُبُض ةىَتِ  ًَِ َُُٙ وَن خّ٘ ضن ب٘يُ ًّ ثاَهجؿتِ ُٓوَ زَكَُ كُ َُٓ خا

ًَت،  ًَػتا ناضَغُضَيلِ ب٘ بسٗظيُِوَ، ًًقساضّ ةاُىُِ ُٓو ياغايُ )ًاعسا( يُن خاَي ُُب ًَت ٓ كُ زَب
ًَم ًُُ غُباضَت بُ تُحسيسّ  ٠ َٔ ايطايب ْؿط٘ اٚ َٔ اٚيٝا٥٘(،ذخٛأايسضّٛ املضغىًِ ) ًٓض ًٓوتًعاً

ًَلِ ظٗض زَخُُُ غُض  ٌَ زا ظَغت ًَؿتا تُواو ُُبىوَ، ةىتاغاُُكاْ هُ ًاُطِ غ ضغىَ غاَهِ خىَيِسْ ٓ
ًَؿتا زَ ًَم ض ووّ ُُزاوَ كُ ةىتابًاْ، ٓ ًَؿتا ًٓض ؾت ًَت، ٓ ًَت ياْ زَضُان ضُُكُوتىوَ ًِساَهُكُ زَضزَن
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 ٌَ ًَم ض ووّ ُُزاوَ يُكػُض هُ ًاُطِ غ ٓاخ٘ تُظَخىَ زضوغت بىوَ هُ عىًوُ ياْ زضوغت ُُبىوَ؟ ًٓض ؾت
ًَِِ غُضاًُ ٌَ زا ثاضَكُ ُُٓ ًَّ ُٓطُض هُ ك٘تايِ غ ت ُٓيُ، كُ زا زَيلُُُ غُض زايم و باوكُكاْ زََه

ًَِِ باؾُ ُٓوَ ًِٓػاُُ،  111زٗٙضَ ُُٓسَيلجاض  211ُٓويـ ظيازكطزُِ  زٗٙضَ، ُٓطُض هُو ًاوَيُ ُُئ
بَُهلى هُو ًاوَيُ ُُيتىاُِ ثاضَكُ زابشن بلات ًُُٓ يُن، بُؾلى ًِساَهُكُّ زَضُُنىو، ُٓوَ بىو بُ 

ًَِّ ه ًٌَُ ثاَهُِضَيم بُ٘ٓوَّ ُٓو زايم و باوكُ ًِساَهُكُ زَضب ًَت ٓ ُو ًُكتُبُ، بًطىاظُُوَ، ُٓو زََه
ًَتُوَ ياخىز  ًَِ ًَت، هُو ةىتاغاُُيُ ضن ًَت زَضُُن ٌَ ًِساَهُكُ زَضبه عًٚةًُاْ ًُُ هُ ًاُطِ غ
ًَت ثاضَّ خ٘ت بسَّ، زَضكطزُِ َُٓ ياغايُ هُخ٘ض ا ُُٓاتىوَ هُ ُٓجناًِ بُزوازانىوْ  ًَتُوَ ت٘ زَب ًَِ ًُُ

انىوُِ زَةًق هُٙيُْ هًصُُّ ثُضوَضزَوَ بُ ًُٓىو ُُٓساًُكاًُُوَ، كُ ٓاتىوَ و، ُٓجناًِ بُزواز
ًٌَُ و هُ ًُُآًك زا طوُيِ ُٓبىوَ ًٌَُ خَُهم طوُيِ ُٓبىوَو ٓاتىوَتُ ّٙ ٓ ًٌَُ، ىٓات ،ضٗشاُُ ٓ وَتُ ّٙ ٓ

ًٌَُ، ةىتاغاُُ ُٓيُ هُطَُي  تُغجًوِ هُ ًٌٓتخاُات و تُةًٍ و تُةىعنسا طوُيِ ُٓبىوَ ٓاتىوَتُ ّٙ ٓ
ٌَ وَضزَططْ،  ًَم هُطَُي ثاضَ وَضططتُِكُزا ثاضَّ غجوًتِ ه ًِساَهُكُت هُطَُي ُٓوَي غاَهسا ب٘ ًُٓىو ًِساَه

ًَػتا ُٓيُتِ  ًَت كُ ٓ ًَت  1511ُٓطُض بُ حًػابِ ُٓو تُهُباُُّ ُٓب  غجوًيت 1511تُهُبُّ ُٓيُ، زَب
ًَسايُ هُ ث٘هُكاُسا ب٘ ًَت، غجوًتِ ت ًَِّ، ًّ زًَُوَيت ًُٓاُُ  هُو ةىتاغاُُزا ُٓب ةىتابًُكاُِ زاُاطريغ

ًَت ُُغِ ةاُىُِ  ًَت زَب ًَت بُ تُعوًٌات زَضبه ًٍَ ُاب ًَت ب٘يُ زَيٍ ُٓو وضزَكاضياُُ ًُٓىوّ زََه ًَِ ًُُ
َٙيُوَ ًّ ًىحاغُبُّ بلَُ، ب٘يُ ًّ ثؿتطريّ هُ  ًَت، بُ٘ٓوَّ كُّ كُ هُ زَضَوَّ ُٓو ةاُىُُ جىو ُٓب

َُٙ ًَت، ظٗض غىثاؽ. ًاُُوَّ ُٓو خا ًَىاظَيلِ ياغايِ ب  ُ زَكَُ وَن خّ٘، بُ٘ٓوَّ بُ ؾ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ضّ بًسن ُٓوّ زٍ بهًتُ تُعوًٌات، ظٗض ظٗض غىثاغتاْ زَكَُ، ُٓظ زطُي ُُٓسَيٌُ تؿتِ ُُ ظَضو
َُُٙ زيف ثًعا زَيتُ كطْ، ًُٓا تؿتِ ظَضوضّ وَكى غ٘ظاْ خاْ  ًَسا ط٘ض اُلاضيُ غا تُعوًٌات بطوُُ ثرتيا ت
َِ ثُيسا بلاتّ ضنًِّ زضوغتُ، وَكى زيف نىُُن ًّ طُي  ًَساّ، كُ بًُِايُن ةاُىًُاُُ ةىَت ًٓؿاضَتِ ث

تُ تُُػًبا ًاً٘غتا ب٘ ةىتاغاُُ ُٓتا ُىكُ بُؾُن ًايُِوَ، ًُ كطيُ و ض ووُلطْ، بُضّ ُىكُ ض اغ
َِ ُانًتُ  َِ حلىًُت ًَسا، نىُلُ ثاف ًاً٘غتاي ٍَ ت ًَصَ زوًآًلا وّ ثط ٗش ًَت زايُِ واْ، ُٓظ ب تُعوًٌات
ًَت، ُٓو ةاُىُُ خٚم بًت  َِ زاُاٍ، كى ض ًىؾلًوُ ًًُُِ ًَىاظَكِ تُعشن عاهًُ ًَت ُٓٓوِ، وَكى ؾ ةىتاغاُ

ً َِ َّ ثؿت ًَتُ خاض َِ ض ًػتُواّ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُاَي ىؾلًوُ ُاًًًِت، يا ٓاتًُ ناضَغُض كطْ، زوًآًل
ًَت ُٓظ غاَهُ َصازٜـ غري َٓطٛز٠ُٓوَ زَيتُ زاُاْ، ) َِ، تُعوًٌات َّ طاظ ًَصْ ُٓو، بُضّ و ( تُبعُْ ض اغت ب

ًَٚيُِ، ُٓظ تُغُوض ُاكَُ   كى ثاف ُىكُ َُٓ ةُبًى بلُي َِ بُحؼ كطيُ ًُ ُُٓ ّ، ًُٓا غ٘ظاْ خاُ
 َٙ َِ بًِّ، ُٓوَ ًُٓىو ظآرييُْ ًٓختًٌاي ُٓبىو،بُؽ زطُي ُٓظ غا َِ ظَيسَو تُبُضوعات و  ظكات غجوًت
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َِ زّ ط٘ت تُبعُْ ٓاتُ كطْ، بُهلى  َِ ُٓظ ًتٌاُُ كى ًُُايُِ، ًىتابُعُكا جسّ شّ ًاً٘غتاي خًِسُ
َٙنىوّ، بُؽ ُٓظ ًَؿا  ٓاخارتِاوّ ض اغت بِ ب٘ غا ًَصَ، ًُوظوعِ ظيازَّ ُٓغعاض، ك َٙ زَيتُ كطْ ُٓظ ب غا

َِ زَضظُ ًُعاًُن ُّٓ تُظَخىَ وَكى تىضكًا ًًػاي،  َِ كاًوُ، زَوَهُت ًَؿا كىضزغتاُ ًَت ُٓٓوًُو ك ةىتاغاُ
َِ نًسن  َّ ةىتاغاُ َِ، حلىًُت ثابُُسَ ُُٓسَ غًعط ظَيسَ بىوّ، ُُ ًىزيط ًَصُ َِ جاضَكِ زَضكُوّ، ب غاَه

َِ، بُؽ ظَي َِ، ُٓطُض وَُُبِ ُٓوَ زبًتُ ًىعاهُجُن ي ًُِٓ كىضزغتاُ سَ كُت، ُُباب زنًت ًُُعُن زاُ
َِ ب تايبُت، بُزاخُوَ ٓاتًُِ  َّ، بُضُادل َّ ًىعاهُجُ كَُ، ُٓتاكى عًٚجُن ز َِ تُعوًٌاتا ز ي ظِ زضك

َِ، زَضباضَّ ًٓدتًٚت، رًعوُْ عُظي ثُيسا بىوّ، ُٓ َِ طاظ َ زا تُعسيى بلُيُِوَ، ةُبًى كطْ بُضّ ظ
 َِ ًَسايُ، ٓاتُ ةُبًى كطْ و ظ َِ ًُعاَ عُظصن ت َِ ب ةىَتطيّ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ي كىضزغتاُ ًَل عًؿق وَكى ٓ
 َّ ًَُٚا و َِ تؿتُكِ طُهُن ب ظَػنُتُ، ًٓختًٌاهُ نٌ زيلُ ًٓجاظَ ب غاُآِ ُُزَّ، بُؽ ُُٓ طاظ

َِ بُضناظ َِ ثُضَوَضزَ تىوؾِ ًٓؿلاي ُُبِ ظآريَكا طُهُن ب ظَػنُتُ، بُؽ واةًعُك ُ، وَظاضَت
َِ ظَيسَ  ًَشن حُي بلُيّ، ُٓض ُٓوَُسَ ُٓظ زووباضَ زَغت خ٘ؾِ زكَُ، ُٓطُض ٓاتى تؿت َِ َُٓ ُُؾ زوًآًل

َّ زكَُ، طُهُن غىثاؽ. َّ ثط ٗش َِ، ثؿتُظاًُا و َّ تُعوًٌات ًَساُُبِ و  ت
 بُض َيع ز.ُٓضغُْٙ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ًىو زكت٘ض عٌط.رُض
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًٌَُ ًَؿًِاض و بريو ب٘نىوُُ جًاواظو باف و زَوَهًُُُساُُ، ٓ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، زواٍ َُٓ ث
ًَشن، هُٙيُْ نُُس بُ ًَىَيُّ خىاضَوَ زََه ًَؿًِاضّ ُُٓسَيم ض ووُلطزُُوَو ض َِٓ خً٘اْ بُو ؾ ض َيعَيلُوَ ث

ًٌَاْ وايُ كُ بُض اغتِ  ًٌَُ ث ًَت، ٓ ًَت ياْ ًُغُهُْ بُ ًاززَيُكِ ةاُىُِ ب ُٓوَ ٓات كُ ض َيٌِايِ ب
ًٌَُزا ب٘تُ ًاززَّ نىاض  ًَػتا هُ ًاززَّ ؾُف وَكى هُ ضاث٘ضتِ ٓ ًَتُوَ، نىُلُ ُٓواُُّ كُ ٓ ًَِ ًاززَكُ ضن

ًَم بًُِاْ كُ ثا بُُسّ ةاُىُِ هُّٙ ُٓضزوو تُضَف بُتايبُتًـ ُٓواُُّ كُ زآاتىوْ، ًُٓاُُ كًَُ٘ه
ًَع زَكات، جطُ هُوَف َُٓ بًُِاياُُ حاَهُتِ ُٓو ت٘ياْ  زَبُِ خاوَْ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ بُٓ
ٌَ ُٓقَوِ َُٓ ةاُىُُ ب٘يُ ٓاتىوَتُ ٓاضاوَ، نىُلُ  ًَت، غ ًَىيػتًاْ بُ تُعسيى ب ًَسا ًُُ كُ ظوو ظوو ث ت

هُ رُضاغِ ةاُىُِ ُٓبىوَ، ب٘ ضيلدػسن و ب٘ ٓاضاغتُ كطزُِ َُٓ ج٘ضَ ةىتاغاُُو ثُعناُطاياُُ،  ج٘ضَيم
ًَػتا ُْٓ، نُُسيّ ظنىوُُمشاْ هُٙيُ ًٓؿاضَ بُوَ بسَيّ كُ رُضاغِ ةاُىُِ هُ كىَيسا  ٓ ًٌَُ َٙتِ ٓ كُ هُ و

ًَ ٌَ غاَهُّ بُزوازانىوْ و ًىتابُعُ كطزُِ ٓ ًٌَُ هُ ُٓبىوَ، زَضُٓجناًِ ُٓو غ ًَلِ تط ُٓوَيُ كُ ٓ ٌُ، خاَه
َٙطناْ زاوَ َُٓ بُ حلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، َُٓ بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، كُ ب٘  ك٘تايِ ياغاكُزا زَغُ
ًَلِ ب٘ زَضبلطَيت، ب٘  ًَىيػتُ غًػتًُ ُُٓسَيم حاَهُت ب٘ ظنىوُُ غُباضَت بُ تاةِ كطزُُوَكاْ ث

ًَىيػتُ وَظاضَت ض َيٌِايِ ب٘ زَضبلات، ب٘يُ هُ ًُٓىو حاَهُتُكاُسا زَضكطزُِ ض َيٌِايِ  حاَهُتُكاُِ تطيـ ث
ًََوسضاوَتُوَو َُٓ  ٌَ كطزُِ ةاُىُُكُ، ًُُٓ ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓ ًَبُج ب٘ زَوَهًُُُس كطزْ و ٓاغاْ ج
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ًَيَن، غُباضَت  ٌَ زًَ ٌَ زاُُخطاوَ، هُطَُي ُٓوَؾسا ًٓرت ُٓوَ ب٘ بُض َيعتاْ بُج بُ ًُغُهُّ زَضطايُياْ ه
ًَشن ُٓض ط٘ض اُلاضيُن هُو  ٌَ هُ بط طُ زووزا زََه ًٌَُ هُو ًاززَيُّ ثُغُُسًاْ كطز، ًاززَ غ ضغىًات ٓ
ًَم هُواُُ ُٓطُض ط٘ض اُلاضٍ هُ  ًَت، يُك ًَت بُ ضَظاًُُسّ وَظاضَت ب ةىتاغاُُو ثُعناُطاياُُزا بلطَيت زَب

ًَت َُٓ ٙيُُُ واتُ ُٓ ًَؿًِاض بلات ب٘ ضغىًات زا بلطَيت، ُٓوَ زَب َ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكُ ث
وَظاضَت و، بُ ٓاطازاضّ وَظاضَت َُٓ ط٘ض اُلاضيُ ُٓجناَ بسات، غُباضَت بُ ًُغُهُّ هُ ض اغتًسا ظٗض 
ًٌَُ ُٓوَي ُُزَيّ ُٓو ج٘ضَ ةىتاغاُُو ثُعناُطاياُُ ظاَي بّ بُغُض حلىًًُكاُسا، ُٓزَرِ  ططيِطُ كُ ٓ

وَيُ هُض اغتًسا، بُ٘ٓوَّ ت٘ ضَيلًاْ غُّ ًٓوتًعاًاتِ ةاُىًُاْ ب٘  زضوغت بلُّ، ُٓو ةاُىُُف ُٓ
ًَىَيُن  ًَتُ ٓاضاوَ، بُؾ بُ٘ٓوَّ َُٓ ج٘ضَ ُآاوغُُطًُو، ُٓو ج٘ضَ ُابُضاًبُضيُ ُٓقَوُْ ُُٓ

ًَت، غُباضَت بُ ثابُُس بىوْ بُ ُُٓسَيم واُُ بُ تُٓلًس ُٓ ًَساب وَ تُوجًًٔاْ بلُيّ كُ ٓاوغُُطِ ت
ٌَ ظًاُِ كىضزّ غىَيِّ، ثُضوَضزَّ  ًَشن زَب ًَِاوًاُُ زََه ًٌَُ هُ ضاث٘ضتِ خً٘اْ زا ٓ ٓ ََٙ ض اغتُ، بُ

ًَلّ هُو  ث٢ًُؿٌاُِ غىَيِّ، ٓايًًِـ بُ ض َناوكطزُِ تُحُزو ٓايِِ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓواُُ بُؾ
ًَىيػتُ هُُاو ًُُٓجُكُ زا غىَيِطَيت، هُطَُي ٓ ُوَّ كُ ُٓو ةىتاغاُُيُ ب٘ وَضططتِِ غُوابتاُُّ كُ ث

ًَلِ تط باغلطا كُ  ًَىيػتِ بُ ًىارُةُتِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ُٓيُ، خاَه ضَظاًُُسّ هُغُض ًُُُٔج زيػاْ ث
ًَت، هُبُضُٓوَّ ةًاؽ كطزًُاْ ظَػنُتُ، هُض اغتًسا تُبًعُتِ ُٓو ؾتُ ًُعُِوياُُ  -خاَهِ )ب ًَِ ج( ًُُ

ََٙ ُٓو هُطَُي ُٓو زاواكاضيُ ض ووُِ زَكاتُوَ كُ خعًُتِ ب٘ خّ٘ وايُ، ةًاؽ كطزًُاْ ظ َػنُتُ، بُ
َِ هُطَُي بُٓا ًُؿتٌاًُُكاْ؟ بُتُٓلًسيـ زوا بط ياض ب٘ ُٓو هًصُُيُيُ  ًَِ ثطٗشَكُ نُُ٘، نْ٘ زَيطىجن

ًَت، غُباضَت بُ جًاو ًَِ ًَلِ زَٓ اظّ ياْ ب٘ ُٓو زآريَ خاقُيُ، كُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ ث
ًَت، نىُلُ  ََٙ تُُاةىظ و ُاك٘كِ ُُب ًَت، بُ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ جًاواظّ زَب هُطَُي ُاك٘كِ، بُ تُٓلًس ٓ
ًَىزَوَهُتِ ُٓيُ، ج٘ضيم هُ ًُُُٔجِ خاقِ خّ٘ ُٓيُ  ًىُٓغُغُيُكِ تُضبُوّ ًِٓتُضُاؾِاَي و ُ

ًَت هُطَُي  ًَلسا جًاواظّ زَب ًَطَ، ًُُٓ هُ حاَهُت ًَت ب٘ ٓ ًَِ ََٙ زَئ ًَطَ زَرنىَيِشن، بُ ًٌَُ ه ُٓو ًُُُٔجُّ ٓ
 ًٌَُ ًَم ؾت كُ ٓ ًَت هُطَُي كًَُ٘ه ًَت ُاك٘ن ب ًَت واتُ ُاب ًَت تُُاةىظّ ُٓب َُٓ جًاواظيُ يُكَُ ُاب
ًَت جًاواظّ بلُْ هُطَُي ُٓوَّ كُ  ًَىيػتُ، ب٘يُ زَب زًَاُُوَيت، زووف ضَظاًُُسّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ ث

ًَ ًَت، غُباضَت بُوَّ كُ ًُغُهُّ زَكطَيت جًاواظّ ُٓب ًَت تُُاةىظّ ُٓب ٌَ و ُاب ًَت ُاك٘ن ب ََٙ ُاب ت، بُ
ًٌَُ هُ خاَهِ  ٓ ََٙ ًَلِ ظٗض باؾُ، بُ ًٌَُف هُطَُي ُٓو رًلطَيُيّ ؾت غًُُٙتِ تُُسضوغتِ بُ تُٓلًس ٓ

ًَشن ناوزَيطّ تُُسضوغتِ و غًُُٙت 12 ِ تُُسضوغتِ، باغِ ناوزَيطّ تُُسضوغتًٌاْ كطزووَ، زَكطَيت بَو
ًَىَضَكاُِ تُُسضوغتِ  جطُ هُوَّ هُ ًاززَكاُِ زواتطيؿسا هُغُض ُٓوَّ كُ نْ٘ ض َناوّ بًُِاكاْ و ث
ًَِاوَ هُ ًاززَكاُِ زواتطزا، ُُٓسَيم خاَي غُباضَت بُ ًاً٘غتا  ًَم بط طُو بابُطناْ ٓ زَكطَيت، كًَُ٘ه

ًَلِ تايبُطناْ هُ ضاث٘ضتِ خً٘اْ تُضخ ًٌَُ بُؾ ًَِجَُ ًاً٘غتاياْ و باغلطاْ ٓ اْ كطزووَ، بُؾِ ث
كاضًُُساُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكاْ هُوَيسا باغِ ُٓوًَاْ كطزووَ، كُ ًاً٘غتا نْ٘ زازًَُظضَيت و هُوَيسا 

ٌَ كطزووَتُوَ، ظٗض غىثاؽ.  ُٓو ثطغاًُُاْ ًُٓىو ج
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 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 ع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:بُض َي

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًَُ؟ ب٘  بُض َيعاْ ُُٓسَيم هُ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ظٗض باغًاْ هُوَ كطز، غىوزّ ٓابىوضّ ب٘ ك
ًَم هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ كُ تُةسيٍ زَكطَيت بُ زَغتُّ  ًُؾطوعُكُيُ ياْ ب٘ ًُٓىو ًُؾطوع

ًَت زَب ًَم ب ًَِاْ؟، بُ ُٓضنِ ٙيُُ ًَت زيطاغُّ جُزواّ ًٓقتكازّ بلطَيت، جُزواّ ًٓقتكازّ وَبُضٓ
 ًٌَ نًُ؟ َُٓ ًُؾطوعُ هَُ ؾىَيُِيُيُ ب٘ َُٓ ؾىَيَُِ َُٓهبصاضزووَ، ب٘ َُٓ ًُؾطوعُ، نُُس كُؽ ه
ًَت؟ ٓايا ُٓو ةاظاجنُّ كُ زَكطَيت بُؾٌ تُغتًُّ تُكاهًوِ ًُؾطوعُكُ زَكات؟ بُ٘ٓوَّ  غىوزًُُس زَب

ًَت ُٓو غ ًٌَُ ًىعاهُجُّ هُ ثط  َُُه ٌََ ًّ ًٓوٚغٍ كطزووَ، ُٓضنُُسَ ٓ ًَت كابطا بَو ًَت زاعنُظضاُس ب ًَم ب اَه
ًَم َُٓ كاضَ غُضثُضؾتِ  ًَلِ وا ض وويسا ض ٙيُُ ُٓو وَظعُمشاْ كطزووَ هُ ياغاكُ، وتىوًاُُ ُٓطُض حاَهُت

ًَم هُ بًُِاكاُِ تُةسعنِ ًُٓىو ًُ ًَػتا ب٘تُ يُك ًَـ ُٓوَّ زَكات؟، جُزواّ ًٓقتكازّ ٓ ًَم، ث ؾطوع
ًَسا  َِ؟ نُُس تُهُبُ ت ًَسا تُعشن زَب زَغت بلطَيت بُ ًُؾطوعُكُ، بُ٘ٓوَّ بعاُشن نُُس كُؽ ت
ٍَ بلًُُوَ؟ زَتىاُطَيت ُٓطُض  َٙزظ ًَت؟ ب٘نِ ًّ ًُغُهُْ بط ياض زَزََ ةىتاغاُُيُن هُ ةُ زَخىَيِ

َّ زَتىامن بُضزَواَ مب، ٓايا خَُهلُكُّ َٙزظ ًَت ثاضَ بسات ب٘ خىَيِسُِ  كطزًُوَ هُ ةُ ُٓو ُاونُيُ زَتىاُ
ًِساَي هُ ُٓٓوِ زا؟ ٓايا ُٓو ثاضَيُ هُطَُي ًػتُواّ ًُعًؿِ ُٓو ُاونُيُ يُكِ ططتىوَتُوَ؟ ًُُٓ 

ًَت، ظٗض غىثاؽ. ًَم ُٓيب ًَػتا ًُٓىو ًُؾطوع ًَت ٓ  جُزواّ ًٓقتكازيُ، كُ زَب
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿرت تًُٓسّ ُٓوًَاْ كطز بىو، كُ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ زا ٓاتىوَ، َُٓهبُتُ بُ  ًٌَُ وَكى ث ٓ
ًَؿًِاضاُُّ كُ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاًُـ، ُٓوَّ كُ ظياز هُ زوو ُُٓساَ ُٓطُض  ض َناوكطزُِ ُٓو غُضُك و ث

ًَىيػتُ غطَيتُ زَُطساُُوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَت ث  ةػُّ هُغُض كطزب
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط.
 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

اغايِ زاّ، كُ ٓاوض ايّ هُطَُي ُٓض ب٘ تُٓلًس هُغُض ض ايُكُّ كان زكت٘ض اػنس، ُٓضوَكى ض َِٓ هًصُُّ ي
ًَم هُغُض ُٓوَّ كُ ُُٓسَيم هُ بطازَضاْ باغًاْ هُغُض ُٓوَ كطز،  ضاث٘ضتُكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، تُوظذن
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 ََٙ ًَتُ بابِ تُعوًٌاتُوَ ب٘ وَظاضَت، بُ ًَىيػت زَكات به ًَت، ث ًَِ ًَىيػت ُاكات َُٓ ًاززَيُ ضن كُ ُٓوَ ث
ًَط واًُِِ ُُٓسَيم هُ بط  ًٌَُ ًُٓىو طوتىط٘كاظناْ، ًُٓىو ُٓو بُ ت ًَت، ٓ ًَىيػتُ بُ ياغا ب طُكاُِ، ُٓوَ ث

ًَىيػتُ ُٓو ةىتاغاُاُُ ظٗض تُُعيٍ بلطَيّ، ظٗض ضَيم  بُض َيعاُُ تُٓلًسياْ هُغُض ُٓوَ كطزَوَ، كُ ث
ًَىيػتُ بُ ُُٓس  غطَيّ، ثاضاغتِِ بُضشَوَُسّ ًِساَهُكاظناْ و خىَيِسكاضَكاظناْ هُو ةىتاغاُاُُ ث

وَضبطريَيت، هُ ًُٓىو ُاحًُكاُُوَ هُ ُاحًُّ قُحِ، تُضبُوّ، ًُحارُظَ كطزُِ غُضو شياْ و هُف و 
ٙضياْ، ًػتُواّ زيطاغًاْ، نًُُ٘تِ ؾُٓازَ وَضططتًِاْ، ثاضَيعطاضّ ًػتُواّ تُعوًٌِ و زيطاغِ هُ 

ًَىيػت ُ ُٓوَ وَكى ياغا، بُ ياغا ُاونُكُ، ب٘يُ ُٓواُُ ًُٓىوّ ططيِط بىوْ، هُبُض ُٓو ططيِطًاُُ ث
ًَتُوَ، ًّ هُطَُي ض َيعَ ب٘ جُُابِ وَظيط و، ُٓض وَظيطَيلِ تطّ بُض َيع كُ زَيتُ ُٓو ؾىَيُِ، ُٓو  ًَِ ضن
ًَت و، هُواُُؾُ ُُٓسَيلجاض ط٘ض اُلاضّ هُ  ٌَ زَن َِ ث تُعوًٌاتُ زَكُوَيتُ غُض ُٓٓىاّ ُٓو وَظاضَتُ غبُيِ

ًَىيػت بُوَ ُاكات تُعوًٌاتُكاُسا بلطَيت، نىُلُ ت ًَت، وَظاضَتًـ ث ُعوًٌات ةابًوُ هُ وَظاضَت زَضن
ًَعّ  ََٙ ُٓطُض بىو بُ ياغا، ياغا ٓ وَكى ُٓو ثطٗشَيُ زاواّ تُعسيى كطزُِ بلات، ُٓوَ هُغُض وَظاضَتُ، بُ

َّ و ططاُرتَ هُوَّ كُوا ٓ ًَىيػتِ ُٓو ًُىو تُُوًعكطزُِ ظًَاُِ ظياتطَ و، ياغا ط٘ض اُلاضيُكُّ ُٓضكِ ث
ًَىيػتُ َُٓ خىَيِسُطاياُُ كُ ُٓوَُسَ ططيِطّ ب٘ بُضشَوَُسّ  ضٗشَيم ًاززَكاُِ بط٘ض َيت و، ث
ًَت ط٘ض اُلاضّ هُو ًُُُٔج و  ًِساَهُكاظناْ، ًُُٓ بلطَيت بُ ياغا َُٓ ًاززَيُ، بُ٘ٓوَّ كُؽ ُُتىاُ

ًَت، هُ زَظطايُكِ تُؾطيعِ وَن  ًَت، تُُٔا واضيسَ زيطاغُو ثاضاغتُِ بلات، ًٓٚ بُ ياغا ُُب ثُضهًُاْ ُُب
ًَسا بلطَيت، ًُُٓ زَكطَيت  ًَم ط٘ض اُلاضّ ت ًَم ب٘ غاَه ًُغُهُّ ضَغٍ وَضططتّ، هُبُضُٓوَّ ًىحتًُُهُ غاَه
ًَم بُ طىَيطَّ ُطر، بُ طىَيطَّ عُضظ و تُهُب، بُطىَيطَّ كطزُُوَّ ًُكتُبِ ظٗض،  وَظاضَت بُ تُعوًٌات

ًَتُوَ، ًُُٓ بُطىَيطَّ ًُضحُهُ زيطاغُكاْ تُ ًَِ ًَىيػتُ وَكى خّ٘ ضن حسيس بلات، كُ باةِ تطّ ث
بًُُػبُتِ غًُُٙتِ ًِساَهُكاْ، ضاث٘ضتُكُ باغِ هُ غًُُٙتِ قُحِ كطزووَ، باةِ تطّ غًُُٙتِ 
ًَىاْ باون و  طًاًُاْ زَكُوَيتُ غُض عًٚةُيُكِ عُةسّ بُطىَيطَّ ةاُىْ، ًُُٓ عًٚةُّ عُةسيُ هُُ

ًَلِ طًاًُاْ بُض ُٓوهًاّ ٌٓىضّ تُ هُبُكاْ هُطَُي ُٓو ًىُٓغُغُّ كُ زَيبات بُض َيىَ، ُٓض خىاُُكات ظياُ
ًَت بُ تُحػًى حاغى بُطىَيطَّ ياغاوَ ُٓوَ عًٚةُّ عُةسيُو، ُٓو  بلُوَيت ُٓطُض ًىتُعًًُس ب

ًَىيػتُ  َُٓ ًُكتُبُ، ُٓو كً٘جاًُايُ، ُٓو ؾُضيلُيُ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتًاْ زَكات، هُبُضُٓوَ ث
ًَت، ظٗض غىثاؽ. ًَعّ ياغايِ ظياتط زَب  بط طُيُ بُ ياغا زابط َيصَيت باؾرتَ و  ٓ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَىَ غىوضْ هُغُض ض َِٓ خ٘تاْ، كُ ُٓو ًاززَيُ ضَت بلطَيتُوَ، رُضًىو. ًَػتا هًصُُّ ياغايِ ٓ ٓ 
 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس:

 ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ 

ًَشن بط طُكُ هُُاو ياغايُكُ  ًَتُوَ، زََه ًَِ ًٌَُ تًُٓسّ ض ايُكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ و وَكى خّ٘ ضن ٓ
ًَعّ ياغايِ ظياتطَ، غىثاؽ. ًَت، نىُلُ ٓ  ب
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 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(:

 ض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُ

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَ بىويّ ُٓو ًاززَيُ ط٘ض اُلاضّ  ُٓوَّ كُ هُ زَةِ ثطٗشَكُ، هُ ُٓقَوِ ثطٗشَكُ ٓات بىو، ٓ
ًٌَُ ُٓقَوِ  ًَت، ُٓوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ بلطَيت بُ ُٓغاؽ، يُعِِ ُٓقَوِ ثطٗشَكُ نىُلُ ٓ بُغُض زاب

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَ ثطٗشَكًُاْ كطزوَ بُ ُٓغاؽ ب٘ ًىُاةُؾُ، ز ًَت ٓاًاشَ بسَيّ بُ ُٓقَوِ ًاززَكُ، ٓ َب
ًَطاّ بططَيتُوَ، ظٗض  ًَت، ُٓوَّ كُ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاتىوَ ج زايّ ُٓقَوِ ًاززَكُ ٙبه

 غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا زوا غًاغُتاْ نًُ؟ بُ٘ٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ،   رُضًىو.ٓ
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُٓو  ًَِ ُٓوَّ كُ وَن هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ، ٓ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ُٓض بُث
ًَىاظّ       ًَؿتىوَ، ًاززَكاُِ تـط كـُ هـُ زواوَ ٓـاتىوَ ؾـ ًٌَاْ ٓ ًاززاًُُاْ زًَك كطزوَ و، ًاززَّ حُوت بُج

ًَلِ تـط، ٓـُوَ بـا بًطىاظُـُوَ، ٓـاخط      ٓ ًَلُوَ ب٘ ؾىَيِ ُوَّ ُٓطُض ٓاتى ةىتاغاُُيُن بطىَيعضَيتُوَ هُ ؾىَيِ
ًٌَُ نًٌاْ كطزو ًَىَيُ غًاغُ كطزووَتُوَ ب٘ زَُطساْ، زوا غًاغُ:وٓ  َ ٓاتىويّ ُٓو ًاززاًُُاْ بُوؾ

 املاد٠ ايسابع١:
 جيب إ ٜتطُٔ  ايطًب املكدّ املٛضٛعات االت١ٝ: -أ

 حتدٜد االٖداف ايعا١َ ٚ ارتاص١. -1
 ادتد٣ٚ ايرتب١ٜٛ ٚ االدتُاع١ٝ ٚ ايرتب١ٜٛ يالقًِٝ يًُػسٚع. حتدٜد -2
 حتدٜد املصادز املاي١ٝ ٚايطسف ايداعِ. -3
 ٠ َٔ ايطايب ْؿط٘ اٚ َٔ اٚيٝا٤ٙ َكابٌ ارتدَات املكد١َ.ذَكداز ايسضّٛ ايدزاض١ٝ املاخٛ -4
 سد ي٘.غسٚط ايكبٍٛ ٚ ْطب١  ٚاقص٢  -5
 اضظ ايٓذاح ٚ ايسضٛب ٚ ايٓعاّ ايعاّ االَتشإ ٚ ايتكِٜٛ. -6
 ايًػ١ ايدازض١. -7
 ارتط١ ايدزاض١ٝ ٚاملد٠ املكرتس١ ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً غٗاد٠ ايٓذاح. -8
 املٓاٖر ٚايهتب ايدازض١ َٚصادزٖا َع َساعا٠ سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ. -9

 ب املساسٌ ٚ ايٓٛع ٚ اقطاّ االختصاص.االدٚات ٚ املطتًصَات املٗٝـأ٠ املعد٠ سط -11
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 طسم ٚاضايٝب ايتدزٜظ ْٚٛع١ٝ املدزضني ٚايباسجني االدتُاعني ٚايٓؿطٝني ٚاملدزا٤ ٚدٓطٝاتِٗ. -11
 املدتربات  ٚاملهتب١ ٚايكطِ ٚقاعات ايدزاض١ ٚ تأَني ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚايٓػاطات املتٓٛع١ يًُدزض١. -12
 ١.ايٓعاّ املكرتح الداز٠ املدزض -13
 جيب إ الخيايـ املػسٚع َع ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملباد٤٣ ايعا١َ ٚارتاص١ املتبع١ ؾ٢ ايطٝاض١ ايتع١ًُٝٝ. -ب
جيـب إ ٜكــدّ املػــسٚع خدَـ١ يًػاٜــات ايرتبٜٛــ١ عٝـح ٜهــٕٛ باَهاْــ١ املطـاعد٠ ؾــ٢ حتطــني دٚز ايرتبٝــ١      -ز

 ٛات ايرتب١ٜٛ.ٚايتعًِٝ اٚ ايتذدٜد ؾ٢ زتاٍ اداز٠ املدازع ٚتك١ٜٛ ايػدص١ٝ ٚايكٓ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 ًازَكُتاْ ُٓيُ بًدىَيُِِوَ، بُكىضزيُكُّ رُضًىو.
 
 

 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًاززَ نىاضََ: 
ًَؿلُؾلطاوَكُ َُٓ بابُتاُُّ خىاضَوَ هُخ٘ بطط -د ًَت زاواكاضيًُ ث  َيت.زَب

 زياضيلطزُِ ٓاًاجنُ طؿتًِ و تايبُتًُكاْ. -1
َٙيُتِ و ٓابىوضيُكاُِ ثطٗشَكُ. -2  زياضيلطزُِ غىوزَ ثُضوَضزَيُو كًُ٘
 زياضيلطزُِ غُضناوَّ زاضايِ و ٙيُُِ ثؿتًىاُِ. -3
ًَىكاضاُِ وَضزَطريَيت هُ -4 َُُٙ هُ ةىتابِ خّ٘ ياْ هُ بُخ  بط ّ ُٓو ضَمسُّ هُ بطّ خىَيِسُِ غا

ًَؿلُؾِ زَكات.  بُضاًبُض ُٓو خعًُتطىظاضياُُّ ث
 ًُضجُكاْ و ضَيصَ و ُٓوثُض ّ شًاضَّ وَضططتّ. -5
 بًُِاكاُِ زَضنىوْ وكُوتّ و غًػتًُِ طؿتًِ تاةًلطزُُوَو َُٓهػُُطاُسْ. -6
 ظًاُِ خىَيِسْ. -7
ًَِاُِ بط واُاًُّ زَضنىوْ -8 ًَؿًِاضكطاو ب٘ بُزَغت ٓ  .ثُِٚ خىَيِسْ و ًاوَّ ث
ًَبُكاُِ خىَيِسْ و غُضناوَكاًُاْ، هُطَُي ضَناوكطزُِ ًارِ خاوَُساضيًُتِ رًلطّ. -9  ثطٗططاَ و كت

ًَساويػتِ ٓاًازَكطاو بُ طىَيطَّ ةُ٘ار و نُؾّ و بُؾُ ثػج٘ضيًُكاُِ وَضططتّ. -11  كُضَغتُ و ث
ًَصاْ و تىَيصَضاُِ كًُ٘ -11 ًَىاظَكاُِ واُُوتُِوَ و ج٘ضّ واُُ ب َٙيُتِ و زَضووُِ و ضَيلاض و ؾ

 بُض َيىَبُضاْ و ضَطُظُاًُياْ.
ًَبداُُو بُف و َٓ٘هُكاُِ خىَيِسْ و زابشن كطزُِ ناوزَيطّ غًُُٙتِ و تُُسضوغتِ و  -12 تاةًطُ و كت

 ناٙكِ ج٘ضاو ج٘ضَكاُِ ةىتاغاُُكُ.
ًَؿًِاض كطاو ب٘ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُكُ. -13  غًػتًُِ ث
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ًَطكطزْ ثطٗشَكُ هُطَُي بُٓ -ب اّ ًُؿتٌاُِ و ثطَُػًجُ طؿتِ و تايبُتًُ ثُيط َوكطاوَكاُِ غًاغُتِ ر
ًَت.  ُاك٘ن ُُب

ًَؿلُف بُ ٓاًاجنُكاُِ ثُضوَضزَيِ بلات بُ ج٘ضَيم  كُ تىاُاّ ياضًُتًساُِ  -ج ًَم ث ثطٗشَكُ خعًُت
ٍَ كطزُُوَّ هُ بىاضّ  ًَطكطزْ ياْ ب٘ ُى ًَت ب٘ باؾرتكطزُِ ضَٗهِ ثُضوَضزَ و ر بُض َيىَبطزُِ ُٓب

ًَعكطزُِ كُغايُتِ و كُُاَهُ ثُضوَضزَيًُكاْ املاخٛذ٠ َٔ ايطايب ْؿط٘ أٚ ضغىَ كطا، ) ةىتاغاُُكاْ و بُٓ
جُُابِ غُضٗكِ ثُضهًُاْ، ضغىَ ُٓو ضَمساُُيُ  كُ زَوَهُت بُ  َٔ اٚيٝا٤ِٖ َكابٌ ارتدَات املكد١َ(

َّ و هَُ ثطٗشاُُ تايبُتّ، طىَيطَّ ةاُىُِ ضغىَ تُحسيسّ زَكات، ًُُّٓ كُ هُ كً٘ جاًُايُكاْ وَضزَطري
َّ بُ ًًقساضّ ٓجىض. ًَىيػتُ ضغىَ بلط  تُمسًُكُّ ٓجىضَ، ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
          َِ ًَبًِـُّ هًصُـُّ ةـاُىُِ، تلايـُ كـ ُٓوَّ كُ بُ كىضزّ و عُضَبِ خىَيِسضايـُوَ، بـُ ض َنـاوكطزُِ ٓـُو ت

َِ هُطَُي زاًُـُ؟ زوو كـُؽ هُطـَُي زاًُـُ بـُ ظٗضيِـُّ زَُـط ثُغـُُس          هُطَُي زايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟ ك
 كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط، ز.زاُا رُضًىو.

 بُضَيع ز.زاُا غعًس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 7ًاززَّ 
َِ ةىتاغاُُ هُو ؾىَيُِ بطىاظضَيتُوَ كُ ًَ٘هُتِ هُغُض وَضطـرياوَ، تـُُٔا هـُزواّ وَضط    طتِـِ ض َظاًُُـسّ   ُاب

ًَـ       ــ ــُ وَظاضَت ث ــات ب ــلُف بل ًَؿ ــُن ث َِ زاواكاضي ــ ــُ زَب ــتُف ةىتاغاُُك ــَُ ًُبُغ ــ٘ ٓ َِ، ب ــُب وَظاضَت ُ
 زووًاُط بُٙيُُِ كًُُوَ و تًايسا ٓ٘كاضَ ُٓضَيًُِكاْ غاُُض وو ب٘ طىاغتُِوَّ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عٌط رُضًىو.
 ػنّ عوٌ:بُضَيع عٌط عبساهط

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 7املاد٠ 

َٛاؾكـ١ ايـٛشاز٠، ٚجيـب إ تكـدّ     صـًت عًٝـ٘ املٛاؾكـ١ اال بعـد اخـر      الجيٛش اْتكاٍ املدزض١ َـٔ املهـإ ايـر٣ س   
 .يو قبٌ غٗسٜٔ اقٌ يتكدٜس تطتعسف ؾٝ٘ االضباب االداب١ٝ يٓكٌاملدزض١ طًبَا هلرا ايػسض اىل ايٛشاز٠، ٚذ

 ايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ ب

 هبصُُّ ثُضوَضزَ؟ رُضًىو.
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ــط          ــىَيِِ ت ــُ ؾ ــىُلُ ه ــازَ، ن ــُ ظي ــَُ ًاززَي ــُ ٓ ــُوَيّ ك ــَُي ٓ ــُ هُط ًٌَ ــًُاْ، ٓ ــساًاُِ ثُضه ــُض َيعاْ، ُُٓ ب
ُ    2هُ بط طـُّ    3ناضَغُضًاْ كطزووَ بُ تايبُتِ هُ ًاززَ  ًَشن ٓـ َِ بـُ     كـُ زََهـ َّ زَبـ ض ط٘ض اُلاضيـُن بلـط

.َّ َِ و ًُُٓ هُ زَغُآلتِ وَظاضَت زايُ و بُ ض َيٌِايًـ ض َيم زَخط  ض َظاًُُسّ وَظاضَت ب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 جُُابِ وَظيط؟ رُضًىو.
 بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس )وَظيطّ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿطىاغتِا ةى َّ ثـرت هػـُض ض اوَغـسن، يـُعِِ ي      ُكا ًُظُا ٍُٓ، ُُ وَغا بـُ غـاُايً  تاغاُُكِ ك ُ، هبُضُُٓـس

ًَــصَ يــا ٓاتًــُ    َّ زب َّ، ٙظًــُ ش بُضُُٓــس َِ ةىتاغاُــُ ُــُةى بــِ و بهــًتُ ٓــُو َّ ةىتابًــا زاّ وَختــ ًُغــري
باغِ صَن بلُيّ، يُعِِ  ناضَغُض كطزْ هسيغ زا ُٓظ خاَهُ ُٓطُض بهًت ُٓظ زبًٍِ باؾرتَ، ٓاْ ثرت تُراغًَى

ًَتُ طُض َكــُكِ نــىُلُ ُٓظــُ ًُوظوعــُكِ  ًَم بهــ ًَتُ ؾــاضَكِ، هُطــُض َك طىاغــتِا ًُبُغــتِ هــُ ؾــاضَن بهــ
ًَسا، ُٓطُض ٓاتى ي عاضزَكِ زّ بُ تُرػًَى باؽ بلُُُوَ، ًُوظوعُكُ طُهـُكِ   غاًعَ، طُهُكِ واظح ًُُِ ت

 ًىعُةُزَ، ظٗض غىثاؽ.
 ضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُ

 هًصُُّ ياغايِ؟ رُضًىو.
 بُضَيع ز.اػنس ابطآًٍ عوِ )وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايِ ثؿتًططّ زَةـِ   ًًَسا، ٓ هُبُض ُٓو ٓ٘كاضاُُّ كُ بُض َيع جُُابِ وَظيط ًٓؿاضَتِ ث

ًاْ كــطزووَ كــُ وَكــى خــّ٘ كــُ هــُ ًاززَكــًُاْ كــطزووَ، وَكــى هًصُــُّ ياغــايِ ثؿــتطريّ زَةــِ ًاززَكــُ
ًَتُوَ. ًَِ  ثطٗشَكُ ٓاتىوَ ضن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ؟ رُضًىو.
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
      ُ طـىَيطَّ ٓـَُ    هُض اغتِ زا طىاغتُِوَ هُطَُي ُٓو حاَهُتُّ كُ ُٓطـُض ةىتاغاُُيـُن يـا ثُعناُطايـُن كـُ بـ

َّ، ناضَُىوغِ ةىتابًـُكاُِ هـُ ٓايِـسَزا زياضعنـاْ كـطزووَ، كـُ بـُ ٓـًض          َّ زازَخط َِ زَزض ةاُىُُ ًَ٘هُتِ ث
 ً َِ كُ خىَيِسًُاْ هُ كـ ًَىَيُن ب َِ ناضَُىوغِ َُٓ ةىتابًاُُ بُ ؾ ًَىَيُن ُاب َِ و بـ٘ ٓـُوَ ًُٓـُ      ؼؾ بهـ

َِ كُ ًاززَكاُِ ٓ ايِسَ زَخىَيًُِِوَ، بُآلَ ُٓوَّ زَرنىَيًِِـُوَ بـُؽ   ططَُتِ كطاوَ، هُ ٓايِسَزا زَيطُيِ
ًَتُ ٓـَُ ؾـاضَ،     ًَتُ َُٓ طُض َكُ، هَُ ؾاضَ زَنـ هُ طىاغتُِوَ ُٓوَيُ كُ ًُُٓ ةىتاغاُُيُ هَُ طُض َكُ زَن
ًٌَــُ زَغــُآلطناْ زاوَتــُ وَظاضَت  و ض َظاًُُــسّ    ًٌَــاْ وابــىو ٓــُوَ هــُ ظًِــِ ٓــُو ط٘ض اُلاضياُُزايــُ كــُ ٓ ث
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ًَ 2بط طُ  3ُ طىَيطَّ ًاززَّ وَظاضَت ب ًَسضاوَ، ُٓطُض ث ؿًاْ باؾـُ ًُغـُهُْ جـُُابِ    ُٓواْ زَغُآلتًاْ ث
ًَتُوَ. وَظيط ًَِ ًَتُوَ، ًُُاعُطناْ ًُُ ضن ًَِ  وَكى وَظاضَت َُٓ ًاززَيُ ضن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َّ ُٓو ًاززَيُ ض َز بل ًَػتا ض اّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَيُو َِ ٓـُوَ غُيِـُ زَُطـُوَ،      ٓ طَيتُوَ، هُبُضٓـُوَ زَبـ
َِ هُطَُي ض اّ......... ز.عٌط رُضًىو. ًَػتا ك  نىُلُ ُٓطُض ض َز بلطَيتُوَ ًىُاةُؾُّ ُاكُيّ، ٓ

 بُضَيع عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَــُ وطنــاْ، بــُآلَ بــ٘ هُطــَُي ٓــُوَ ُــُبىويّ؟ زواّ طوتىطــ٘ و وَضطتِــِ ًُغــُهُْ  ض َٓــِ جــُُابِ وَظيــط ٓ
ًَػـتا و ٙضعنـاْ ًُـُ هـُوَّ          ًَتـُوَ ًُُاعـُطناْ ًُـُ ٓ ًَِ ًَىيػت بلـات ضن ُٓضوَٓا هًصُُّ ةاُىًُـ ُٓطُض ث

ًٌَـُ وَكـى           َِ ٓـُوَ ض َز بلطَيتـُوَ، ٓ َِ باؾُ ٓـُو ض ًَٓـُّ خً٘ـاْ كـُ زََهـ ًَتُوَ، بَُه ًَِ هًصُـُّ ثـُضوضَزَ   ضن
 غُحبِ زَكُيُِوَ.

 مساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع ا
 با بسضَيتُ زَُطساُُوَ ، ز.غُضوَض رُضًىو. 

 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًِـِ بلـَُ،            َّ و ُـُ ض َز كطزُُوَؾـُ، ٓـُوَّ ًـّ ت ًَـطَ ثُغـُُس بلـط ًَىَيُيُ كـُ ه ُٓو ًاززَيُ ُُ بُو ؾ
َّ غُيطّ بلُْ، ًُُٓ هُ  ًَؿُكًُاْ هـُوَوَ زَغـتِ   ُٓطُض بُض َيعاْ هُو ًٌَُ ك ؾىَيِِ تط ًىعاهُجُ كطاوَ، ٓ

ًَلِ تـط ًىعاهُجـُ كـطاوَ و           َِ بُ ُٓغـاؽ و ُـُكطا بـُ ُٓغـاؽ، هـُ ؾـىَيِ ًٌَاْ وابىو ًُُٓ زَب َِ كطز كُ ث ث
      َّ َّ، هُطـَُي ُُٓـس َّ طوتىطـّ٘ هُطـَُي زَكـط َّ بُو ج٘ضَ ةػُّ صَن بلُيّ كُ هُو ؾىَيُِّ كُ زَيت هُو زَكط

ًَم زضاوَ.ًاززَّ ت  ط ه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًٌَـاْ باؾـُ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ خ٘يـاْ ُٓطـُض زَطـَُي ٓـُوَ زاْ ض َز بلطَيتـُوَ، وَكـى هًصُـُّ             ًٌَُ ث ًَػتا ٓ ٓ
َِ يُ ًُُ  كُ هُغُض غُك٘يُكُ زاًُؿتىوْ، ُٓواُُّ تطيـ، غًىَيى  ثُضوَضزَ، كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓو غ

 و.خاْ رُضًى
 :عجُإبُضَيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ُٓطُض هُطـَُي ٓـُوَ زاْ كـُ ُٓطـُض ض َز بلطَيتـُوَ، واتـُ ياغـايُكُ تـُواو ًُـُ، ٓـُو كاتـُ بـُ كـُيوِ خـّ٘               
 ،َّ ًَم، ُــُن هــُ ؾــاضَن بــ٘ ؾــاضَن، زَبــِ زيــاضّ بلــط ًَم زَيباتــُ طــُض َك خاوَُُكــُّ ةىتاغاُــُ هــُ طــُض َك

 غىثاؽ.
 ْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغ
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 كاكُ حًُُ رُضًىو.
 بُضَيع ذلٌس ؾاضَظووضٍ :
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــًُاززَّ  ــُ بط طــُّ     3ًُٓــُ ه ــاضّ ض يؿــُيِ ه َِ، ط٘ض اُل ــ ٌَ زضاوَ و زََه ــ٘  2ٓاًــاشَّ غــُضذنِ ثــ ــتُ ب ًَىيػ ث
ًـساُِ ط٘ض اُلـاضّ ض يؿـُيِ    زاًُظاضُسُِ ةىتاغاُُّ تايبُت و زَغـت كـطزْ بـُ ثطٗغـُّ خىَيِـسْ و ُٓجنا     

ًَؿــلُف بــُ وَظاضَت بلــُْ، ًىعاهُجــُ كــطاوَ، بُض اغــتِ ط٘ض اُلــاضّ ض يؿــُيِ    تًايــسا، زاواكــاضّ ُىوغــطاو ث
ًَلِ زيلُ و هُ ؾاضَيلُوَ ب٘ ؾاضَيلِ زيلُ، ب٘يُ ًًِـ هُطَُي  ًَلُوَ ب٘ طُض َك َّ هُ طُض ك طىاغتُِوَف زَكط

ًَىيػت بُ ًىُاةُ  ؾُ ُاكات.هًصُُّ ثُضوَضزََ و ث
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُ ًاززَّ  وتىوًاُـُ، هـُ كـاتِ زَغـت      2هـُ خـاَهِ    3ًّ ظٗض غىثاغٌ بُض َيع كاكُ حًُُ زَكَُ، ض َيم ٓ
ًَلِ تـاظَ، يـا        َِ كطزُـِ خىَيِـسْ بـ٘ ًُكتـُب ًَم هـُو ؾـتاُُّ كـُ     اسـداخ تػـريات درزٜـ١   خىز ٓـُو ) ثـ ( يـُك

َِ تَُهـُبِ ُىوغـطاو تُةـسعنِ وَظاضَت     ًَلِ تط، بُ ب ًَلُوَ ب٘ ؾىَيِ تُغرياتِ جُظضيُ طىاغتُِوَيُ هُ ؾىَيِ
َِ، ُٓوَف ض ايُكُ ب٘ ُُٓساًاْ زَطُض َيتُوَ، ُٓطُض  َِ وَظاضَت ُاب بلُْ ب٘ ًٓػتخػاَهِ ًىارُةُ، يُعِِ بُ ب

ًًَــا ًٌَــُ هــُو ًاززَيــُ ًىعاهُجــًُاْ كــطزووَ، ُٓطــُض بــُض َيعاْ ُُٓــساًاُِ هًصُــُّ    ث ًَتــُوَ، ٓ ًَِ ْ باؾــُ ضن
ًٌَـُ         ًَػـتا ٓ َّ و ض َِٓ خ٘ياْ بـسَْ، وَن ُُٓـساًِ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ، نـىُلُ ٓ َِ بسض ثُضوَضزَ، ض َيطُياْ ث

ًَ ًَِ ًَتُوَ ياخىز ًُُ ًَِ ًَطَيّ، با ض َِٓ خ٘ياْ بسَْ و ضن ًَلٌاْ ه  تُوَ، ظٗض غىثاؽ.ُٓضغ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 تلايُ با هًصُُّ ثُضوَزَ ةػُ بلُْ بعاُشن ُٓواْ ض َِٓ خ٘ياْ بِىوغّ، ز. غُضوَض رُضًىو.
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ُ ًٌَــُ ٓاًازًَــاْ كــطزووَ هــُ  ٓـَُ ٓــُوَّ غــ٘ظاْ خــاْ ًٓؿــاضَتِ زاو ٓــَُ هــُ بُؾــِ نــىاضًَِ ٓــُوَّ كــ ٓ

 16ض اث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ زا بُؾِ نىاضََ كـُ تـُٙضّ ةىتاغاُـُّ تايبـُت و ثاؾـل٘كاُِ، هـُ ًـاززَّ        
ًَِ زَكطَيتُوَ، ًُٓاْ ُٓو حاَهُتُيُ، نىُلُ ًُٓـُ ثُيىَُـساضَ بـُ بًِـاوَ، بًدُيِـُ ًـاززَّ        َُٓ ًُُٓ ج

16  َّ ًَلَُي بىوُُ هُطَُي ُٓو بابُتُ.و زواّ خُيّ ب٘ ُٓو كاتُ، نىُلُ هُو  ًُٓاْ ؾىَيًُِتِ و ًُٓاْ ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.عٌط رُضًىو.
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 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

   ُ ًٌَُ وَكى هًصُُ رلطَّ ض َيلدػتِِ ةاُىًُاُـُّ طىاغـتُِوَّ ةىتاغاُـ ض َز  بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ٓ
َِ ض َظاًُُسّ وَظاضَتـِ هُغـُض    ًَشن عًٚغناْ كطزووَ، ُٓض ط٘ض اُلاضيُن ض ووبسات زَب ُاكُيُِوَ، بَُهلى زََه
ًَتُ شَيـط ٓـُو عًِىاُـُّ كـُ ُٓطـُض ط٘ض اُلاضيـُن ض ووّ زا            َّ، ب٘يـُ طىاغـتُِوَّ ةىتاغاُـُف زَنـ وَضبطري

ــُ      ــُ رلطَك ًٌَ ــُ ٓ َِ، ب٘ي ــ ــسّ وَظاضَت ب ــتُ بُض َظاًُُ ًَىيػ ــُكِ   ث ًَىَّ ًاززَي ــ ــَُهلى هُؾ ــُوَ، ب ض َز ُاكُيِ
ًَـطَ     ًَىيػـتُ ه ًَلِ تط و هُ ًاززَيُكِ تـط زا ث ًَشن هُبُضُٓوَّ ناضَغُضًاْ كطزووَ هُ زَة غُضبُخ٘ زا زََه

 زووباضَ بلطَيتُوَ.
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػـتا عـًٚج نـًُ؟، ُـُةَوِ بلـُيّ بـ٘ ًاززَيـُكِ تـط؟          ض َزّ كُيِـُوَ، ًىُاةُؾـُّ بلـُيّ؟ بً٘ـاْ     كاكُ ٓ
 تُحسيس بلُْ، كان عٌط رُضًىو.

 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ زووباضَ بلطَيتُوَ، ب٘يُ هُطَُي ُٓوَ ًُُِ َُٓ  ًَىيػت ُاكات ه ًَطَ رلطَكُ ض َز ُاكُيُِوَ، بَُهلى ث ًٌَُ ه ٓ
ًَطَ زووباضَ بلطَيتُوَ.  ًاززَيُ ه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

    ،ًَّ ًٌَـاْ بَوـ َِ، بُغـُضاحُت ث ًَِ َِ، ُٓطُض ُٓيُ ًاززَكُ ًُُ ًَِ كاكُ ًُعِاّ وايُ ُٓطُض ُٓيُ ًاززَكُ ًُُ
 كان عٌط رُضًىو.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ بُغـ   َِ جًـاواظَ بـُ ةاُىُـُْ      ُٓوَّ كُ كان عٌط ُىضَزيِِ باغِ زَكات ُٓض تـُغري ُض ةىتاغاُـُكاْ زا بـ

َِ، ُٓوَّ كُ ٓـُو باغـِ زَكـات هـُو      ًَلِ زيلُ ب َِ ب٘ ؾىَيِ َِ هُ ؾىَيِ هُطَُي ُٓض ط٘ض اُلاضيُن و ُُةَى كطزُ
بط طُيُ ُٓوَيُ ُاوّ ٓـَُ ًُكتُبـُ و غـًوُتِ ٓـُو ًُزضَغـُيُ ؾـىَيِِ خىَيِسُُكـُّ و ٓػـىَي و ٓػىغـِ          

ًَلُوَ بـ٘       تُعوًٌُكُّ، ًُُٓ ُُةَى  كطزُُوَّ يُعِِ َُٓ ًُكتُبُ بـُ ٓـًُىو زاًىزَظطايُكـُوَ هـُ ؾـىَيِ
َِ جُُابِ غُضٗكِ ثُضهًُاْ. ًَِ ًَطَ ضن ًَىيػتُ ه َِ، ب٘يُ َُٓ ًاززَيُ ث ًَلِ زيلُ ُُةَى زَب  ؾىَيِ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 خاْ رُضًىو. عع١ُٝ
 اهسيّ: عع١ُٝ صتِبُضَيع 

 ٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض
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ًَِ خّ٘ ُٓيُ هُ ياغـايُكُ زا، ًـّ    7ًّ غُز هُ غُز هُطَُي ةػُكُّ كان عٌطَ، نىُلُ بىوُِ بط طُّ  ج
 هُطَُي ًاُُوٍَ زاَ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.زاُا رُضًىو.
 بُضَيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ ًـاززَ و        بُض اغتِ وابعامن بُض ووُ َّ ُُٓـس ًَـِ ُـُزاوَ، بـُآلَ زَكـط ًَىَيُ ٓاًاشًَـاْ ث ِ هُ ياغايُكُ بَُ ؾ
ًٌَىايـُ          ًَشن ًىعاهُجُّ ٓـُوًَاْ كـطزووَ، بـُآلَ ًـازاَ زوو ض َٓـِ جًـاواظ ُٓيـُ و ث بط طُ بسٗظيُِوَ كُ بَو

َِ، ًٓض ظَضَضّ ًُُ و بُض َِٓ ًّ با ٓ ًَت.ًٓض ُٓؾلاي ًُُ هُغُض ُٓوَّ كُ ُٓو ًاززَيُ ُٓب  ُب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.اػنس رُضًىو.
 بُضَيع ز.اػنس ابطآًٍ )وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ كُهُ غُضَتاوَ هُ ك٘بىوُُوَّ ض ابطزوو زَُطٌاْ هُغُض  ًَطَ ُٓطُض ةػُيُكِ ةاُىُِ بلُيّ بُض اغتِ ٓ ه

غاؽ ب٘ ًىُاةُؾُ، ٓـُض ًاززَيـُن هًصُـُّ ثـُضضوَزَ و هًصُـُّ      ُٓوَ زا كُ ثطٗشَ ُٓغَوًُكُ بلُيّ بُ ُٓ
َِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ  ياغايِ تُُٔا زَتىاُّ ض َِٓ هًصُُّ خ٘ياْ بسَْ وَكى ض اث٘ضتُكُّ خ٘ياْ، بُآلَ ُٓب
ض َٓـِ خ٘يـاْ هُغـُضّ بـسَْ ثاؾــاْ بـُ زَُطـساْ يُكٚبلطَيتـُوَ، كــُ ُٓطـُض ًاززَيـُن ٙزَبـُيّ يــاْ ّٙ           

ــ ــازَيّ، ن ــ٘      ُ ــاؽ ب ــُ ُٓغ ــُيّ ب ــُ بل ــَوِ ثطٗشَك ــُو ثطٗشَيــُ ُٓغ ــُ ٓ ــُضاضًاْ زاوَ ك ًٌَــُ ة ــتا ٓ ًَػ ىُلُ ٓ
َِ كــُ ًاززَكــُ زَخىَيِسضَيتــُوَ ض َٓــِ ٓــُضزوو هًصُُكــُ  ًىُاةُؾــُ، هُبُضٓــُوَ هــُض ووّ ةاُىًُــُوَ، وَختــ

َِ يُكٚبلطَيتُوَ، هُطَُي ض َيعَ. َِِٓ ُُٓساًاْ بُ زَُطساْ زَب َّ، ثاؾاْ ض  وَضزَطري
 ُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:ب

َّ ةػــُ بلــات؟ زَ كُواتــُ بــُ      َِ زَيــُو ًَتــُوَ، ب٘يــُ ُُٓــساًاْ كــ ًَِ َّ ضن ًَػــتا هًصُــُّ ثــُضوَضزَ زَياُــُو ٓ
َِ هُطـَُي زايـُ تلايـُ           َّ ًىُاةُؾُ هُغـُض ٓـُو ًاززَيـُ بلـات؟ كُواتـُ  كـ ًَػتا كُؽ ُٓيُ بًُو تُغىيت، ٓ

َِ هُطُ َِ هُطـَُي زاًُـُ؟ كاكـُ    زَغت بُضظ بلاتُوَ؟ ك َي زاًُُ؟ كاكُ ُٓضوَكى خّ٘ وَكى ُٓوَّ كُ ُٓيُ، ك
ًَتُوَ، ب٘ ًاززَيُكِ تط، كان زاُا رُضًىو. ًَِ  بُ ظٗضيُِّ زَُط ةُضاض زضا ُٓو ًاززَيُ ضن

 بُضَيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

  8ًاززَّ 
ًَطكطزُِ تايبُت بُ  ًَِ ض َيللُوتِاًُّ زوو ةَ٘هِ ًُٓاْ غًوُت و ٓـًُاْ كُوتِـُ   زاُاُِ زاًُظضاوَكاُِ ر ث

ًَساْ و بًُِا ض ووُلطاوَكاُِ ُٓيُ هَُ ياغايُزا. َِ كطزُِ ُُٓطاوَكاُِ ض َيطُث َِ بُج  شَيطباضّ ج
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عٌط رُضًىو.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 8اد٠ امل

تأضٝظ َؤضطات ايتعًِٝ ارتاص١ ٚؾل االتؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥، هلا ْؿظ ايصؿات ْٚؿظ ايتصاَـات تٓؿٝـر خطـٛات    
 ايطُاح ٚاالضظ املٛضٛع١ يف ٖرا ايكإْٛ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ؟ كان عٌط رُضًىو.
 بُضَيع عٌط ُىضَزيِِ:

 ْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُا
ًَـىاْ             ًَلِ زووٙيُُـُّ ُ ًَىَيُ ٓـَُ ًاززَيـُ زووبـاضَ زابط َيصضَيتـُوَ، ٓـُض ض َيللـُوتِ ًٌَاُىايـُ بـَُ ؾـ ًٌَُ ث ٓ
ًَىزَوَهُتِ ياْ ًُؿتٌاُِ ب٘ كطزُُوَّ ةىتاغاُُ و ثـُعناُطاّ ُـاحلىًِ    ًَلِ زيلُّ ُ وَظاضَت و ُٓض ٙيُُ

َّ.ًُٓاْ ُٓو ًُضج و ض َيلاضو بًُِاياُُّ كُ هَُ ياغايُ ز ٌَ ٓاتىوَ ثُيط َو زَكط  ا زَةًاْ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ ًاززَّ  َّ ثاف ُٓوَّ كُ ةػًُاْ هُغُضّ كطزو زَُطٌاْ  6َُٓ ًاززَيُ زَب ُٓطُض بَُ تُعسيٚتُ بلط
ثٓا٥ٝـ١ بـني ايـٛشاز٠ اٚ ا٣ دٗـ١ اخـس٣ دٚيٝـ١ أٚ ٚطٓٝـ١        اتؿاقٝـ١  ؾـ٢ نـٌ    6املاد٠ ، )وًَؿىزا هُغُض ًاززَّ ث

 .ايطسم ٚاالضظ املٓصٛص١ عًٝٗا ؾ٢ ٖرا ايكإْٛٚالؾتتاح َدزض١ خاص١ تتبع ْؿظ ايػسٚط 
، ًّ زاواّ صَن بىضزُتاْ صَن زَكَُ، ُُغُ عُضَبًُكُّ ظٗض ض َكًلُ، كىضزيُكـُّ بلطَيتـُ ُٓغـاؽ ظٗض باؾـرتَ    

 ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ ز.اػنس رُضًىو.  هًصُُّ ياغايِ ت
 بُضَيع ز.اػنس ابطآًٍ )وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضّ ٙبطزُـِ زَكـُيّ، هُبُضٓـُوَّ      8غُباضَت بُ ًاززَّ  ًَىيػت بُو زَةُ ُاكات، ث ض اّ هًصُُ وايُ ث

 ً ًَطكـطزْ زَكُوَيتـُ شَيـط حــىكٌِ ٓـَُ ياغـايُ، زاًـُظضاوَّ خىَيِـسُِ تايبـُت بــُ          ٓـُ ىو زاًُظضاوَيـُكِ ر
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ًَـطَ           ًَؿـًِاض زَكـُيّ كـُ ٓـُو زَةـُ ه ًٌَـُ ث َّ، ُُن بُ ض َيللُوتِِ زوو ةـَ٘هِ، ب٘يـُ ٓ حىكٌِ ياغا زازًَُظض
.َِ ًَِ ًُُ 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػتا ض َِٓ هًصُُ َِ هُطـَُي  ٓ َِ؟ ك ًَِ َِ هُطَُي زايُ ُٓو ًاززَيُ ًُُ َِ، ك ًَِ ّ ياغايِ  ُٓوَيُ ُٓو ًاززَيُ ًُُ
َِ؟ وََهآل  ًَِ َِ باؾُ؟ ز.عٌط ُىةتُّ ًُعاًِ ُٓيُ رُضًىو. 31بُ  31زايُ ضن  زَُطِ خَ٘ بسََ بُ ك
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَـ ٓـُوَّ كـُ ض    ًَىيػت  بىو ث ًَتـُوَ؟           ث ًَِ ًٌَـُ غطَيتـُ زَُطساُـُوَ، ض َٓـِ خً٘ـاْ بطىتبـا كـُ بـ٘ ضن َٓـِ ٓ

َِ بسَْ. َّ ُٓو ض ًَُٓ بسَيّ ُٓطُض ًٓجاظًَاْ ث  زًَاُُو
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػـتا تـُبطيطّ خ٘تـاْ بـسَْ بـ٘ ٓـُوَّ               ًَػتا تُغـىيتُكُ تـُواو ُـُبىوَ، نـىُلُ وَكـى يـُكّ، زَتـىاُّ ٓ ٓ
ًٍَ باؾُ ُٓض ٙيُُُو ج َِ زَُط زَزََ و زَُط ُازََ كاكُ، ث اضَيلِ تط بًدُيُِ زَُطساُُوَ، كان رطغت زََه

َِ، ُٓض ٙيُو زوو كُؽ، كان عٌط رُضًىو.  تُبطيطّ خّ٘ بَو
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
    ُ َّ جـاض ٓ ًَتُوَ باؾـُ، نـىُلُ ُُٓـس ًَِ ًٌَاْ وايُ ضن ًٌَُ ث ًَـِ       ٓ ًَىزَوَهـُتِ ُٓيـُ، بـُ ث َّ ًىُٓغُغـُّ ُ ُـس

ًَم هـَُ ًىُٓغُغـُّ            ًَم هُطَُي وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ، زَيتـُ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ بـ٘ ٓـُوَّ رـُضع ض َيللُوتِ
َّ بـُ طـىَيطَّ ٓـَُ ةاُىُـُ        َِ بـسض خّ٘ بلاتُوَ، َُٓ ض َيللُوتُِ جًاواظَ هُطَُي ُٓوَّ كُ ثاؾاْ ًَ٘هُتِ ثـ

ًَــطَ ًىُٓغُغــُك َِ ه ًَطَيــُ و خــ٘ زَبــ َِ، جــُُابِ وَظيــط ه َّ و ًٓوتعاًــاتِ ةــاُىُِ بــ٘ زضوغــت بــ ُ زاضنــُظض
ًَِـُ   ًَىزَوَهُتِ ب ًَؿًِاض هُطَُي نُُس ًىُٓغُغُيُن ض َيللُوتًِاْ كطزووَ، ب٘ ُٓوَّ ًىُٓغُغاتِ تطّ ُ ث

      ُ ــ ــاْ باؾ ًٌَ ــُ ث ًٌَ ــطَ، ٓ ًَ ــُ ٓ ًَِِ ــسْ ب ــ٘ خىَيِ ــاْ ب ــُّ خ٘ي ــطاَ و بُضُاً ــتاْ و ثطٗط ــُضَيٌِ كىضزغ ــُض  ٓ ٓ
ًَتُوَ. ًَِ  ضن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهـًُاْ، ًٓتواةًـاتِ غـىُآِ ض اغـتُ زَكُوَيتـُ شَيـط ٓـُحلاًِ ٓـُو ًٓتواةًاُـُّ كـُ           
َّ بـ٘ ياغـايُكُ،     ُٓيُ، بُآلَ ُٓوَ ًُعِاّ ُٓوَ ًُُ  ًٌَُ، هُبُضُٓوَّ ُٓو ًٓتواةًُ كُ كطاوَ خـاظع ُـُكط ٓ

ًٌَُ كُ َُٓ ًاززَيًُاْ زاُاوَ وتىوًاُُ ُٓتا تُُاُُت ُٓو ًٓتواةًاتاُـُّ كـُ وَظاضَتـِ ثـُضوَزَ زَيلـات       ٓ
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ٓـ             َِ ٓـَُ ًُضجاُـُّ  َّ زَبـ ًَلِ ُـى ًَِـاُِ غًػـتٌ ًَِـاُِ ةىتاغاُـُ و بـ٘ ٓ ًَم زا بـ٘ ٓ َُ هُطَُي ُٓضض ٙيـُُ
َّ، بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ، بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهـًُاْ، ًٓتواةًُكـُ هـُ     ياغايُياْ بُغُضزا تُتبًق بلط
ًابُيِِ زوو جًُٔتِ ض َمسِ زايُ كُ ًٓتواق زَكُْ هُغُض ٓـُوَّ كـُ تـُعاوُِ غـُةارِ و ثـُوضَضزَيًاْ      

َِ بــ  َِ، بــُآلَ ٓــُوَ ًــُعِاّ ٓــُوَ ًُــُ خــاظع ُــُب ُ كــُ ُٓوَيــُ، ضَيٌــُ بــ٘ ٓــَُ ياغــاي٘ ياغــاّ ٓــَُ ُٓٓــُب
َّ، ُُكُوَيتـُ شَيـط    َِ ُُٓساًاْ هُ كاتِ زاُاْ ض َناوّ َُٓ خاَهُ بلُْ، ٓايا ًٓتواةًات كُ زَكط هُبُضُٓوَ زَب

ًَوِ َُٓ ياغايُوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَوِ ياغاوَ، يا بلُوَيتُ شَيط ض ك  ض ك
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ، كان عٌط رُضًىو.هًصُُّ ياغايِ  ًَِ ًُُ ًَّ  زََه
 
 

 اهطػنّ:سبُضَيع عٌط عب
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَاْ ُاخ٘ف ًُُ ُٓضنِ ًىُٓغُغُّ غُةارِ و تُعوًٌِ و زًُا ُٓيُ هُغُض  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايِ ث ٓ
َِ و           ًٌَـُ زَبـ ًٌَـُ بلـات، بـُآلَ ٓ ًَتـُ كىضزغـتاُُوَ و خعًـُتِ ٓ َكـى ُاحًـُّ   ُٓضنِ ًػـتُوايُكِ بـُضظ ب

ًَلِ بسَيُِوَ، نُُس زَغُآلطناْ ُٓيُ هُ ًىعآُزاتِ زَوصن ًٓـ بلُيّ، ًُٓـُ كـُ بـاؽ هـُ      ياغايًُكُّ ه
ًَتُ ظًِـِ            َّ و زَنـ ًَتُ بـابِ ٓـُو ًىعآـُزَ زَوهًاُـُّ كـُ ًػـتُوا زَكـط ًٓتواةًاتِ غىُآِ زَكات، زَنـ

      َ ًٌَــُ ًُـُ، ًُٓـُ يـُن، زووَ ًٌَــُ هـُ ًـاززَّ   زَغـتىوضّ عرياةُوَيـُ و غـُآلحًُتِ ٓ بامسـاْ هُغــُض   9/ ٓ
َّ ؾــطوتِ تايبــُتِ بــ٘ زاُــطاوَ، ٓــَُ ًىُٓغُغــاُُ ًُٓــُ ؾــطوتِ تايبــُتِ ُٓيــُ هــُ    كــطزووَ، ًُٓــُ ُُٓــس
َِ بـ٘         َِ خـاظع بـ ًٌَـُ زاواًـاْ كـطزووَ و زَبـ ًَت َُٓ ًُكتُباُُ بلاتُوَ، هُبُضُٓوَيُ ٓ كىضزغتاْ زا كُ زَب

ًٌَُ هُ  ًَػتا ٓ  غُض ًىغازَةُ كطزُِ، غىثاؽ.ؾطوتِ َُٓ ةاُىُُّ كُ ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان رطًاْ رُضًىو.
 بُضَيع رُضًاْ ععاهسيّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ُُٓساًِ هًصُُّ ثُضوَضزَ...... .

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 زوو كُغًـ ضَزّ زَكاتُوَ، رُضًىو. ةػُتاْ ُُكطز جاضٍ يُكَُ، زوو كُؽ زيواعِ صَن كطزو،
 بُضَيع رُضًاْ ععاهسيّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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َِ، زياضَ ًاُـُوَّ ٓـُو بط طُيـُ هـُو ياغـايُ ظٗض ططُطـُ،        وَكى ُُٓساًِ هًصُُّ ثُضوَضزَ ض َِٓ خً٘اْ ُٓب
ًَم هــُ ةىتاغاُــُّ ٓــُٓوِ ُُٓــُ هــُ كىضزغــتاْ زا هُطــَُي ٓــُوَّ ض يَ   لــُوتًِاْ هُطــَُي هُبُضٓــُوَّ كً٘ــَُه

وَظاضَتِ ثُضوَضزَ كطزيُ، ُٓوجا ًٓوتعاَ ُاكُْ بُ ةُضاضّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، كُواتُ ُٓطـُض ٓـُو ياغـايُ    
ًَت ًٓوعاًًاْ بلُّ، ُٓواُُ ُٓض بُ يُكجاضّ، ب٘ ظنىوُُ ؾىَيوات، بُض ووُِ، بُض اغتِ ؾىَيوات ًٓوتعاَ  ُُب

ًَىَ بلُيّ و ظياتط ثابُُسياْ بلـُيّ و  بُ ًٓض ةُضاضَن ُاكات هُ كىضزغتاْ، بُآلَ بُ و ةُضاضَ ًٓوتعاًًاْ ث
 ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.غُضوَض رُضًىو.
 
 
 

 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ، نـىُلُ وَظاض     ًَولاضّ ياغـا ُـُكط ًَؿـ َت ًـىهعََ كـطاوَ بـُوَّ    ًاُُوَّ ُٓو ًاززَيُ هُوَزايُ ب٘ ُٓوَّ ث
ًَػتا ًـّ ثطغـًاضَن هـُ     َّ ًىُٓغُغُ ُْٓ كُٓ َّ كاض بلات ب٘ ظنىوُُ بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ، ُُٓس ُُٓس
ًَطَ و هُغُضيُتِ ب٘ خـّ٘ بًِـا    جُُابِ وَظيط زَكَُ ب٘ ظنىوُُ ًىُٓغُغُّ رُظاهُض ُٓيُ كُ ٓاتىوَتُ ٓ

زغتاْ بًِاّ حلىًِ زضاوَ بُ ةىتاغاُـُّ ُٓٓوًـُكاْ كـُ    بًِايُ كُ هُ كىض 18زابشن بلات، بُآلَ هُ ظًِِ 
ّ ًىُُظًَـُ و زاًـُظضاوَّ رُظاهـُض تًايسايـُ، ٓ٘كـاض نـًُ ًُكتُبـُكاُِ        7بًِايـُ   18هُغُض خ٘ياُُ هُو 

ًَــِ ٓــُو    َِ، بــُ ث َّ زابــ ًٓؿــق هًُــُ بــّ، ًُكتــُبِ رُضَُػــِ ُٓيــُ هــُ بًِايــُّ حلــىًِ زايــُ، ب٘نــِ هــُو
َِ ؾتِ تطيؿُ، عُةساُُّ كطاوَ ًٓرت ًُُٓ  بًِايـُ، هـُض ووّ بًِايـُوَ، غـُبُب نـًُ       18ؾىَيواتُ و كًَُ٘ه

َِ بــُ جـــ٘ضَيلِ تـــط       َِ و وَظاضَت ُانـــاض زَبـــ ٓــُو عُةساُـــُ وازَكــطَيّ ٓـــُو كاتـــُ حلىًــُت ُانـــاض زَبــ
ططَيبُغتُكاْ بلات، ب٘يُ تلا زَكُيّ ُٓوَّ ًىَهم و ًاَهِ حلىًِ و ًىَهـم و ًـاَهِ طؿـتِ تايبـُت بـُ كـاض       

ًَ ًَتُوَ و غىثاغتاْ زَكَُ.ُُٓ ًَِ ًَلّ هُ كُضتِ تايبُت، تلا زَكُيّ ُٓو ًاززَيُ ضن َّ كُ ًُٓاُُف بُؾ  ِط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػتا ُٓواْ تُوارىةًاْ كـطزووَ، ض اظّ زَبـّ كـُ     كان عبساهػَٚ ُُٓجِ غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ تُوارىةًُ، ٓ
 ىَيُِِوَ، كان عبساهػَٚ رُضًىو.ُٓواْ تُوارىةِ خ٘ياْ غ

 بُضَيع عبساهػَٚ بُضواضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

           َِ ًَىزَوَهـُتِ تـ ًٍَ، ًُبُغـت هـُ ُ َّ يـُن ؾـت بَوـ ببىضَ واًعاُِ زووكُؽ ةػُ بلُْ، ًـّ بُض اغـتِ زًَـُو
ـُـ    ًَلِ عاهًًُــُ زَيــت و ًُزضَغــُ زَكاتــُوَ ٓــُوًَاْ ظا ِ، غًػــتٌِ طُيؿــتشن، ًٓتواةــاتِ زوَهًــُ، جًٔــُت
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َّ هُ كاتِ بريكطزْ هُ  ًَم ُاكط ًَلِ ًىتُكاًًوُ، ًُٓىوّ يُكرت زَططَيتُوَ، تُجاضوبِ ةاُىُ زازوَضّ غًػتٌ
ــُ            ــُت و جًُٔت ــُضكِ حلىً ــايُ ٓ ــَُ ياغ ــِ ٓ َِ كطزُ ــُج َِ ب ــ َّ ج ــط ــُ زَوت ــَُ ةاُىُ ــط، كُه ــُيُكِ ت ًَؿ ك

َِ زَظ   ًَم زَبُغـت ًٌَـُ ياغـايُن ُٓيـُ و      ثُيىَُساضَكاُُ، واتُ وَظيطّ ثُضوَضزَكُ ططَيبُغـت اُـِ هـُوآلتِ ٓ
َِ، ب٘يـُ كـُ وَكـى كـان عٌـط         زَضًاْ كطزووَ، واتُ ٓ٘تً٘اتًلًُْ ُٓو ططَيبُغتُ هُ زَضَوَّ َُٓ ياغـايُ بـ
ًَشن َُٓ ًاززَيُ زاعِ ًُُ ٓـُبِ، نـىُلُ تُحػـًَى حاغـَوُ هـُ ثطٗغـُّ        ًٌَُ كُ زََه ُىضَزيِِ باغِ كطز، ٓ

ًٌَُ كُ هُ ًٌَُ ياغـا و باُـم تُُـسَض ُٓيـُ      ض َيلُوتّ هُغُضّ، نْ٘ ٓ بىاضَكاُِ تطيـ كُ زَيّ زَثطغّ هُ ٓ
ًٌَـُ ياغـايُكٌاْ زَضكـطزووَ حلىًـُت و        ًَىَ ٓ ياغاتُُسَضبُضّ ظَضيبُ ُٓيُ، ًٓعوآات ُٓيُ، بُ ٓـًُاْ ؾـ
ًَىَيُكِ تايبُتِ ًٓوعاَ زَكُيّ هـُ كـاضكطزْ و ًَ٘هُتـساْ هُغـُض ٓـَُ ياغـايُ بهـًت،         وَظيطّ تُضبًُ بُ ؾ

اَ ُٓوَ ُٓيُ، هُغُض ُٓو ُٓغاغُ ض وحِ ًُبُغت هُ بىوُِ ُٓو ًاززَيُّ كُ ًٓوعاًِ حلىًُت زَكات ًاز
َِ، تًلطاضّ ظيازَ، غىثاؽ.  ُٓجناَ زضاوَ، ُٓوَيُ غُبُبِ ض ًَٓػِ كُ ب٘نِ َُٓ ًاززَيُ ُٓب

 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 َيُِِوَ بعاُشن، كان عبسار رُضًىو.غًػُيُكِ تُوارىةًاْ زٗظيىَتُوَ ب٘ ُُرنى
 بُضَيع عبسار ذلٌساًشن:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ؟، ًـازاَ        ًًِـ ثطغًاضّ ُٓوَ زَكَُ حًلٌُت نًُ هُوَّ كُهًٌُّ ٓـُو ًٓتواةًـُ غـىُآًُ ًٓعارـُ بلـط

َّ و هُ ًاززَّ  َِ زواّ زَضنىوُِ ةا62ًُٓاْ ةاُىُُكُ بُغُضّ زا تُتبًق زَكط ُىُُكُ هـُ جًٔـُّ   زا زََه
       َِ ًىختُؽ ًىهعًَُ ًٓـ بُ ةاُىُُكُ بلات، يُعِِ َُٓ ًٓتواةًـُ ض ًٓعارُيـُكِ ُٓيـُ؟ بـا طىَيٌـاْ صَن بـ
 َِ ًٌَُ تًُٓسّ بلُيّ، ُٓطُض ًُُ، ُٓض ةاُىُُكُ جآ بُج ُٓطُض  ًٓعارُيُكِ ًُُتقِ و ًُعقىي ُٓيُ با ٓ

ًَم هــُوَ بــُضظتط ًُــُ، ًــازاَ ة    َّ، ُٓطــُض ُــا ٓــًض ؾــت َّ، كُواتــُ ًُٓــُ   زَكــط َِ تــُُوًع بلــط اُىُُكــُ زَبــ
 ُٓوهُويُتِ ُٓيُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ُٓو غًػُ تُوارىةًُ غىَيًُِِوَ بَُهلى ض اظّ زَبّ، غًػُ تُوارىةُكُ غىَيُِِوَ ُٓطُض ض اظّ ُـُبىوْ ٓـُو   
ًَلِ تطَ، كان عٌط رُضًىو.  كات ؾت

 يِِ:بُضَيع ز. عٌط ُىضَز
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

  ،َِ ًَطَيّ تُوارىةٌاْ كطزووَ، تُوارىةُكُ هُغُض ُٓوَيُ ض َيللُوتِِ زووٙيُُُ )زووٙيُُُ( ٙبهـ ًُٓاُُّ ه
ًَىزَوَهــُتِ يــا ًُؿــتٌاُِ بــ٘     ًَلِ زيلــُّ ُ ــىاْ وَظاضَت و ٓــُض ٙيــُُ ًَ ًَلِ ُ ًَىَيُ، ٓــُض ض َيللــُوتِ بــَُ ؾــ

اّ ُاحلىًِ ًُٓاْ ُٓو ًُضج و  كاضوبًُِاياُُّ كُ هَُ ياغايُُُزا زَةًـاْ  كطزُُوَّ ةىتاغاُُ و ثُعناُط
.)َّ  ٓاتىوَ ثُيط َو زَكط
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغتِ بـُضظ   ًَػتا ُٓو غًػُيُّ كُ خىَيِطايُوَو ُٓضزوو هًصُُ ًىتُرقّ هُغُضّ، ك ٓ
َِ هُطَُي زاًُُ َِ كُؽ هُطـَُي زاًُـُ بـُ ظٗضيِـُّ زَُـط ثُغـُُس كـطا، رـُضًىوْ بـ٘          بلاتُوَ؟ ك ؟  تًُُا غ

 ًاززَيُكِ تط، كان زاُا رُضًىو.
 بُضَيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 9ًاززَّ 
ًَطكطزُـِ تايبـُت يـاْ           ًَـساْ بـ٘ زاُـاُِ زاًـُظضاوَكاُِ ر ًَلـِ تـُواو ض َيطُث َّ بُ ةُزَغُ كطزُ ةُزَغُ زَكط
ًَِطا ٙيُُِ زاواكاض ثُيىَُسّ )ُٓبىو( )ُٓيُ( بُ  ًَطكطزْ، ُٓطُض غُؽن كاضكطزْ هُُٓض ج٘ضَيلِ بىاضَكاُِ ر

ًَلطاوَكاْ.  ض َيلدطاوَ تريٗضغتًُكاْ ياْ زَغتُ ًىشزَبُضَكاْ، )تبؿريّ( ياْ ًاغُِ٘ طىًاْ ه
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َّ ُٓو ؾتاُُ ُٓيُ هُ كىض  زغتاْ؟ كان عٌط رُضًىو.ُٓض
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 9املاد٠ 

 ٓع َٓعا باتا ايطُاح يتأضٝظ َؤضطات تع١ًُٝٝ خاص١ أٚ عا١َ ؾ٢ ا٣ ْٛع َٔ زتـاالات ايتعًـِٝ اذا ثبـت إ    
 ض١ْٝٛ ٚاملػب١ٖٛ.د١ٗ يصاسب١ ايطًب ناْت هلا عالق١ باملٓعُات االزٖاب١ٝ أٚ اهل٦ٝات ايتبػري١ٜ أٚ املا

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَػتا هًصُُّ ثُضوَضزَ ض ًَٓتاْ؟ غ٘ظاْ خاْ رُضًىو. ٓ 
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِــاوَ هُغــُض ُٓوًاززَيــُ  هــُ ظًِــِ ٓــُوًاززَ ُٓغــَوًُّ خــّ٘ وَكــى خــّ٘ ُــًُاوَ،   ًٌَــُ ط٘ض اُلاضعنــاْ ٓ ٓ
ًَىَيًُاْ    هُبُض ًٌَُ ُٓض ًُُ و ُُف بىوَ، ب٘يـُ بـَُ ؾـ ًَػتا ُٓغَوُْ هُّٙ ٓ َّ ؾتِ تًايُ كُ ٓ ُٓوَّ ُُٓس

ًَػتا بىوَتُ  6صَن كطزووَ، اؽنازَ   . 9هُزواّ ُٓو زاُطساُُوَ ٓ
 9املاد٠ 

 / الٜطُ  ال٣ سصب أٚ تٓعِٝ ضٝاض٢ ٜأضظ َدزض١ خاص١.1
ًَتُتُبعُْ ًُزضَغُ خا/ الجيٛش تأضٝظ أ٣ َدزض١ )2 ًَِ ُٓو زَُطساُُ ًُٓىوّ زَب (  غُكُ ًُٓىوّ بُ ث

 ا٣ َدزض١ أٚ غري سه٢َٛ.
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يـو بعـد   ثبت ذزٖاب٢ ٚايعٓصس٣ ٚأذا االضٝظ ا٣ َدزض١ أٚ َعٗد غري سه٢َٛ ع٢ً اضاع ايؿهس أ/ الجيٛش ت2
 ًكٗا.غضٝطٗا ؾاْ٘ ٜٓبػ٢ أت
َع َباد٤٣ ايتعاٜؼ ايط٢ًُ ايـد٢ٜٓ   ت٢ ال تتؿلٚايػعازات اي/ الجيٛش ؾ٢ أ٣ َدزض١ خاص١ اضتدداّ ايسَٛش 3

 ٚايك٢َٛ يػعب نٛزدضتإ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 رُضًىو هًصُُّ ياغايِ، ز.زاُا رُضًىو.
 بُضَيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ :
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلُوَ 11و  11و  9هُبُضُٓوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل ًاززَّ  ًَؿـًِاض    ّ ث ًَم زاوَ، جـاًّ ث ه
ًَـم زضاوَو ض َبتـِ ُٓيـُ بـُو         َِ زَةِ ثـطٗشَ ُٓغـَوًُكُ، ٓـًُىوّ ه َِ ًاززَكُ غىَيًُِِوَ زَب زَكَُ ُٓضغ

ًَػتا.  ًاززَيُّ ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عٌط رُضًىو.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىيػتُ ًازز َِ ًاززَيُ تُوحًس زَكُيّ.ث ًَِ ُٓو غ َّ بَو  َ ًاززَ غىَيِسضَيتُوَ و ُٓوكات ض َِٓ هُغُضبسض

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان ز.زاُا رُضًىو.
 بُضَيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 11ًاززَّ 
ًَ ًَلِ تُواو و ض َيطُث َّ بُ ةُزَغُ كطزُ ساْ بُ حًعبُكاْ و ض َيلدػـتُِ غًاغـًُكاْ و كًَُ٘هـُ    ةُزَغُ زَكط

ًَلطزُِ ُٓٓوِ ياْ تايبُتِ. ًَطخىاظيُكاْ بُ زاًُظاضُسُِ زاًُظضاوَكاُِ ث  خ
 11ًاززَّ 

َّ بُ ةُزَغُ كطزُُوَّ ةىتاغاُُ ب٘ ًُبُغتِ ؾاضاوَ ياْ بُ ثاَهُِضّ غًاغِ ياْ حعبِ ياْ  ةُزَغُ زَكط
 تايوُطُضّ ياْ ًُظُٓبِ.

 ع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َي

 كان عٌط رُضًىو.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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َِ ًاززَيـُ بـُض اّ هًصُـُكاْ ثُيىَغـسن بُيُكـُوَ ب٘يـُ بـُ         َِ ًاززَ زَخىَيًُِِوَ بُ غُض يُكُوَ ُٓو غ غ
َِ ًاززَكُ هُ غًاغُّ ًا  ززَيُكِ ًىغتُةى زابط َيصضَيتُوَ.يُكُوَ زَرنىَيًُِِوَ ب٘ ُٓوَّ زواتط ُٓضغ

 ٓع َٓعا باتا ايطُاح يتأضٝظ َؤضطات تع١ًُٝٝ خاص١ اٚ عا١َ ؾ٢ أ٣ ْٛع َـٔ زتـاالات ايتعًـِٝ اذا     9املاد٠ 
 ثبت إ ادت١ٗ صاسب١ ايطًب ناْت هلا عالق١ باملٓعُات االزٖاب١ٝ أٚ ٦ٖٝات ايتبػري١ٜ أٚ املاض١ْٝٛ ٚاملػب١ٖٛ.

 11املاد٠ 
ضـٝظ َؤضطـات ايتعًـِٝ االًٖٝـ١     أاتا ايطُاح يالسصاب ٚايتٓعُٝات ايطٝاض١ٝ ٚادتُعٝات ارتريٜـ١ ت  ٓع َٓعا ب
 ٚارتاص١.
 11املاد٠ 

  ٓع اؾتتاح املدازع الغساض ضس١ٜ خؿ١ٝ أٚ يدٚاؾع ضٝاض١ٝ أٚ سصب١ٝ أٚ طا٥ؿ١ٝ أٚ َرٖب١ٝ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 

 غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:بُضَيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 جاضَيلِ تط بُ عُضَبِ زَرنىَيٌُِوَ، بَُ ُُغُ تاظَيُ ياخىز يُكػُض بُ كىضزّ غىَيِسضَيتُوَ، باؾُ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَلـِ بـسَْ و غـ      ًًَـاْ باؾـُ ه ًَػتا ُٓو ًاززَيُ ُٓض زوو هًصُُّ ثُضوَضزَ و ياغايِ ث ًاغُيُكِ تـاظَّ بـ٘   ٓ
َِ هُطَُي زايُ؟ كان عٌط رُضًىو.  بلُْ، ك

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

    ِ ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغـايِ ُـًُاْ وت وَن هًصُـُّ ياغـاي وطنـاْ بـ٘ ثطٗت٘كـ٘ي ًاززَكـاْ زَخىَيًِِـُوَ،       ٓ
ًٌَُ هـُ هًصُـُّ ياغـايِ ض اّ جًاواظًـاْ ُٓيـُ هُغـُض ُٓض       ٓ ََٙ َِ ًاززَكـُ، ض اًـاْ بـُ ًُٔـآِ ٙبطزُـِ       بُ غـ

ًَلِ ًٓوػـا    ًَؿىو تط، باغِ هُغُض كطاوَ، زاوا زَكُيّ ُٓضغـ َِ و ًاززَكاُِ ث ُٓوَيُ، هُبُض ُٓوَّ ًاززَّ غ
 بلطَيت.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان غُضوَض.

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ:
 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكِ

ََٙ هًصُـُّ      َِ، بـُ ًَىيػتُ ُٓو ًاززَيـُ ٓـُب يُكًًُاْ جطُ هُوَّ ًّ باغِ ُٓو تُبطيطاُُ ُٓكَُ كُ ظٗض ث
ًَؿــرت ًاززَيــُكًاْ زاُــاوَ، ٓــًُاْ ٓــُو ةػــُيُياْ  ًَـ ٓــُوَّ بطُيِــُ ٓــُو ًاززَيــُ، ث ياغــايِ ب٘خ٘ؾــِ ثــ
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ًًََُ، هُ ض اث٘ضتُكـ  ًَـت ض َيطـا بـُ       كطزووَ ُُوَن ض َتِ بلُُُوَ، هُ ًاززَّ غ ُياْ هـُ ًَ٘هـُت زاْ ٓـاتىوَ زََه
َّ كــُ بــُ زاًُظضاُــسُِ ةىتاغاُُيــُكِ تايبــُت      ًَطخــىاظّ ُــازض ًَلِ غًاغــِ خ ٓــًض حًــعب يــاْ ض َيلدػــتِ

.َّ ًَؿرت، ًٓىازاضَ كُوا ةػُّ هُغُض بلط ًَطَ ًُُٓ خ٘ؾًاْ زاواياْ كطزووَ ث َِ، يُعِِ ه  َُٓهبػت
 ُضٗكِ ثُضهًُاْ:. اضغْٚ بايع امساعًى/ غبُض َيع ز

ًَػتا ض َِٓ هًصُُّ ياغايِ و هًصُـُّ ثـُضوَضزَ زوو ض َٓـِ جًاواظيـاْ ُٓيـُ، بـا ٓـُض يُكـُياْ زيوـاع ....، هًصُـُّ            ٓ
َِ ًاززَكُ بلُيّ بُ يُن ًاززَ، هًصُُّ ياغايِ ض ًَُٓكِ تطياْ ُٓيُ، هُبُض ُٓوَ بـا هًصُـُّ    َِ ُٓضغ ثُضوَضزَ زََه

ًَّ، زيواعِ صَن بلُْ، زوايٌ هًصُُّ ياغايِ زيواع هُ ض ًَُٓكُّ خّ٘ بلـات، رـُضًىوْ   ثُضوَضزَ ض ًَُٓكُّ خ٘ياْ بَو
 هًصُُّ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ ًاززَيُ بلطَيّ بُ ًاززَيُن، نـىُلُ ٓـًُىو    ًٌَُ ض اًاْ وابىوَ كُ َُٓ غ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ٓ
ًَىَيُ، بـَُ زاض ؾـتُِّ   ثُ َّ ٙيُْ، بَُ ؾ يىَُسّ بُوَوَ ُٓيُ هُ نُُس بط طُيُكسا ت٘ ض َيطا ُُزَّ بُ ُُٓس

 خىاضَوَ:
.َِ َّ كُ ةىتاغاُُو ثُعناُطاّ ُاحلىًِ زاًُظضَيِ  يُكَُ: ض َيطُ بُ ًٓض حًعب و ض َيلدطاوَيلِ غًاغِ ُازض

َِ ًٓض ةىتاغاُُيُكِ تايبُت هُغُض بًُِاّ  َّ، ُٓطـُض  زوو: ُاب بريّ تريٗضيػتِ  و ض َطُظ ثُضغتِ زاضنُظض
.َّ َِ ُٓو ةىتاغاُُيُ زاضنُظض ًَِطا زَب  ثاف زاًُظضاُسْ غُؽن

ــَُي         ــُ هُط َِ ك ًَِ ــُكاضبٔ ــُوت٘ ب ــِ ٓ ــع و زضومش ــاحلىًِ ض ًَ ــُكِ ُ ــُ و ثُعناُطاي ــًض ةىتاغاُ ٓ َِ ــاب ُ :َِ ــ غ
 َِ.ثطَُػًجُكاُِ شياُِ ٓاؾتًاُُ و ٓايِِ طُصن كىضزغتاْ ُاك٘ن ب

 بُض َيع ز. . اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
 رُضًىوْ هًصُُّ ياغايِ.

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ: 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــاززَّ )     ًَشن ً ــَُه ــطزووَ، ٓ ــاْ ك ــاْ بامس ــُّ خً٘ ــُ ض اث٘ضتُك ــُ ه ًٌَ ــِ   9ٓ ــُ زَة ــات، ك ــًِاض زَك ًَؿ ــُ ث ( هًصُ
ًَؿًِاضكطاو ٙبسضَيت، هُبُض ُٓوَّ ًُ ًَطكطزُـِ تايبـُت هـُ ًـاززَّ        ث ضجـُكاُِ زاًُظضاُـسُِ زاًـُظضاوَّ ر

َِ هــُ   ًَؿــىو بــُ ض ووُــِ و ض اؾــلاوّ زيــاضّ كــطاوَ، جطــُ هــُ وَضططتِــِ ض َظاًُُــسّ هــُ وَظاضَت، ض َيطــط زَبــ ث
( ٓــًُاْ ض ًٌَٓـاْ ُٓيــُ كـُ ض َت بلطَيتــُوَ، هُبــُض   11زاًُظضاُـسُِ هــَُ جـ٘ضَ زاًُظضاواُــُ، هـُ ًــاززَّ )   

( هُبُض ًُٓاْ ٓـ٘ بامسـاْ هُغـُضّ كـطزووَ كـُ      11( باغِ هُغُض كطاوَ، هُ ًاززَّ )3ًاززَّ ) ُٓوَّ هُ
ًَىيػتُ ض َت بلطَيتُوَ، ب٘نِ؟، هُبُض ُٓوَّ هُ ًاززَّ) ًَشن      3ث ( هُ ض اثـ٘ضتِ خً٘ـاْ بامسـاْ كـطزووَ، ٓـَُه

ًَطخىاظّ بُ زاًُظضاُ َّ بُ ًٓض حًعب ياْ ض َيلدػتِِ غًاغِ، ياْ خ  سُِ ةىتاغاُُّ تايبُت.ض َيطا ُازض
 . اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز

 رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ.
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 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــًُاززَّ )        ــُتِ ه ــّ٘ وتىوي ــىزّ خ ــُض خ ــايِ ٓ ــُّ ياغ ــًُاْ، هًصُ ــساًاُِ ثُضه ــُض َيعاْ ُُٓ ــُّ 3ب ( ًٓعار
ــىتط   ــُ ب ــُْ، ك ــُن بل ــىاظّ      ًاززَي ًَطخ ــاْ خ ــِ ي ــتِِ غًاغ ــاْ ض َيلدػ ــم ي ًَ ــًُٓض حًعب َّ ب ــازض ــُ ُ َّ، ض َيط

ًَشن، ٓـَُ            بُزاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُّ تايبـُت، ًُٓـُ تُغـبًت ُـُكطاوَ، كُواتـُ رـُضاغٌاْ ُٓيـُ، ب٘يـُ زََهـ
ًَتُو، نىُلُ ًًُُٓاْ ًٓعارُ ُُكطز هُ كاتِ خّ٘ هُ ًاززَّ ) ًَِ َِ وَكى خّ٘ ضن كَُ ( تلا ز3ًَاززَيُ زَب

ًَتُوَ، ظٗض غىثاؽ، خُتاّ هًصُُّ ياغايًُ. ًَِ  ضن
 . اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:َيع زبُض 

ًَتـُو، جـا    ًَِ ًَػتا ًُٓىو ٙيُن ًىتُرقّ هُغُض ُٓوَّ كُ ضن َّ تُغجًى ُُكطاوَ، ٓ بًاُىوَكُ بُةىَتُ، هُو
ًَػـتا ٓـُو      ًَلِ زَكُيّ بـُ يـُن، ٓ ًَػتا ُٓضغ ًَلِ      بُو غًاغُيُّ...، ٓ َِ هُطَُهسايـُ؟، ُٓضغـ ٌَ ًاززَيـُ كـ غـ

      َِ َِ هُطَُهسايــُ تلايــُ زَغــتِ بــُضظ بلاتــُوَ؟، كــ َّ بــُ يــُن، يــُن غــًاغُّ تــاظَّ بــ٘ بلطَيتــُوَ، كــ بلــط
هُطَُهساًُُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، نىاض كُؽ هُطَُهساًُـُ، كُواتـُ بـُ ظٗضيِـُّ زَُـط ثُغـُُس كـطا        

َّ بــُ يــُن،    َِ ًــاززَ بلــط رــُضًىو غــًاغُ تاظَكــُ غىَيِــُوَ بــ٘ ٓــُوَّ ًىُاةُؾــُّ بلــُيّ،   كــُوا ُٓضغــ
 رُضًىوْ.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 اؽنازَ غابعُ:
 اٚاًل: الٜطُ  الٟ سصب اٚ تٓعِٝ ضٝاض٢ إ ٜأضظ َدزض١ خاص١.

ًَم ثاف ُٓوَّ كُ زَُطٌاْ زاوَ،  َِ هُ ًُٓىو ؾىَيِ َّ بُ   ) ببىضْ ًُزضَغُ خاغُ زَب َدزض١ اٚ َعٗد بلط
 ( ًّ وَكى خّ٘ زَرنىَيٌُِوَ.غري سه٢َٛ

ثاًْٝا: الجيٛش يف تأضٝظ َدازع اٚ َعاٖد خاص١ ع٢ً اضاع ايؿهـس االزٖـابٞ ٚايعٓصـسٟ ٚاذا ثبـت ذيـو بعـد       
 تأضٝطٗا ؾاْٗا ٜٓبػ٢ غًكٗا.

َـ     طــًُٞ ايع َبــاد٤٣ ايتعــاٜؼ ثايجـًا: الجيــٛش يف أ٣ َدزضــ١ خاصـ١ أضــتدداّ ايسَــٛش ٚايػـعازات ايــيت ال تتؿــل 
 .ٚايدٜين ٚايكَٛٞ يػعب نٛزدضتإ

 بُض َيع ز. . اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
َّ ةػُّ هُغـُض بلـات، بـا ةػـُ      َِ زَيُو َِ ًاززَ كطا بُ يُن، غًاغُّ تاظَّ ب٘ كطاوَ، ك زواّ ُٓوَّ ُٓضغ

ــًىَيى     ــى، غ ــري خوً ــًٚي، ز.بؿ ــاضاَ، ب ــات، ٓ ــُضًاْ ععجُــإبل ــساهطػنّ،   ، ر ــُضوَض عب ــٚي، ز.غ ــسيّ، ج عاه
، ؾُومن ذلٌس، حًُُ غعًس حًُُ عوِ، ز.اػنس، َُٓ بُض َيعاُـُ ُاويـاْ ُىوغـطاوَ، كـان     َصطؿ٢عبساهػَٚ 

 ٓاضاَ رُضًىو.
 بُض َيع ايىب ُعٌت ةازض)ٓاضاَ(:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
   َٙ ًَتـُوَ، بـُ ًَِ َ خـاَهِ يُكـَُ هُطـَُي ةـاُىُِ ٓـُحعاب      ثاف ُٓوَّ زَُط زضا هُغُض ُٓوَّ ُٓو غـًػُيُ ضن

ًَىَيُن ٓـُوَ هُطـَُي      يُن ُاططَيتُوَ، نىُلُ ًٓؿِ حًعب جًاواظَ كُ كاضّ نًُ هُُاو كًَُ٘هطا، بـًُٓض ؾـ
ةاُىُِ ُٓحعاب يُن ُاططَيتُوَ، ُٓضكِ ُٓو ًُُ كُ تُةسيٍ بلات ةىتاغاُُيُكِ تايبُت بلطَيتُوَ، هُبـُض  

ًٍَ خاَهِ يُكَُ  َّ وَكـى هـُ ثـط ٗشَ     ُٓوَ ًّ َُٓه ًَؿًِاض زَكَُ تُبؿرييؿِ ب٘ ظياز بلـط ظيازَ، خاَهِ زووََ، ث
ًٌَـُ   ًَؿُّ ًُٓط ّٗ كىضزغتاُُ، هُ ًُٓىو ًًسياكاْ باؽ كطا، ٓ ُٓغَوًُكُزا ٓاتىوَ، نىُلُ بُض اغتِ ُٓوَ ك

ًَؿُّ تُبؿريًاْ ُٓبىو، كُ ةىتاغاُُّ ًًسياو ًُٓىو ًًسياكاُِ كىضزغتاْ باغـًاْ كـطزووَ   ًَؿُؾـِ   ك و ك
َّ، ثاف ض َطُظ ثُضغتِ تُبؿريّ زابُظَيت، غىثاؽ.  صَن زضوغت بىوَ، ُٓو ظاضاوَّ ب٘ ظياز بلط

 بُض َيع ز. . اضغْٚ بايع امساعًى/غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
 كان بًٚي رُضًىو.

 
 

ًٌَاْ)بًٚي(:  بُض َيع اػنس غو
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُطُض ب٘ جىابِ ُٓوَف خاَهِ زووََ، هُ خاَهِ يُكَُ باغِ كـطزووَ و  ًُٓاْ ض ًَُٓكاُِ كان ٓاضاًٍ ُٓيُ، ٓ
ًَؿـرت هـُ       ًَشن هُبُض نِ، هُ خاَهِ زووًًَـ ُٓو تُبؿـريو ًاغـًُُّ٘ كـُ ث ًَىيػت ُاكات بَو ض ووُِ كطزَوَ ث
ًَــت ًٌُاُــُ بــُ تُٓلًــس    ًَلًـ بَو ًَــطَ زابِــسضَيت، ُٓطــُض كُغــ ًَىيػــتُ ه زَةــِ ثــط ٗشَ ياغــايُكُزا ٓــُبىو، ث

ًَلُوتُوَ، ًُُٓف بَُهطُيـُ هُغـُض ٓـُوَّ    ُٓ ًَؿُّ ه ًٌَاُِ و زٓ٘ن ُٓيُ، ك ًَط و غو ًاُُ، بَُهطُف هُ ُٓوه
ًَطَف بُ ُُرػِ ياغا ةُزَغُ بلـطَيّ ٓـُو    ًَىيػتُ ه بىوُِ ةىتاغاُُّ تُبؿريّ ُٓيُ هُ كىضزغتاْ، ب٘يُ ث

 ةىتاغاُاُُ، غىثاؽ.
ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ  :بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

 ز.بؿري رُضًىو.
 بُض َيع ز.بؿري خوًى حساز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ باؾُ هُو رُةُضَيـُّ كـُ بـاؽ هـُ )      ال جيٛشتأضـٝظ أ٣ َدزضـ١ خاصـ١ أٚ َعٗـد عًـ٢ اضـاع ايؿهـس        ًّ ث
ــُ     اإلزٖــابٞ أٚ ايعٓصــسٟ ــطز، ًُٓ ــًاْ ك ــاضاْ باغ ــى  ٓاوك ــىُلُ وَك ٍَ، ن ــط ــاز بل ــ٘ ظي ــٌ ب ــٍُ تُبؿرييؿ ( وؾ

ًَؿُيُكِ  ًَػـتا وجـىزّ ُٓيـُ هـُ كىضزغـتاُسا، يـاًُـ           ك زضوغت كطز هـُو باضَيـُوَ، ٓـًُىوًاْ ٓاطـازاضيّ ٓ
( ،َّ َّ رُةُضَيُكِ تاظَ هُطَُي ُٓو رُةُضَّ ًاززَكُ ظياز بلط الجيـٛش ؾـت  اٚ   ُٓطُض ُٓوَ زاُاُسضَيت، زَكط

اوَ، هُ ًُُتًقُيـُكِ  ( ب٘ زيُِكُّ خّ٘ ًُغُهُْ هُ عُُلتأضٝظ أ٣ َدزض١ د١ٜٝٓ اال ملعتٓكٞ ذيو ايدٜٔ
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ٔ   ًُغًخِ ب٘خ٘ياْ زَكُُُوَ، ًاُع نًُ؟، ًىغىَهٌاْ ب٘خّ٘ زَكاتُوَ، ًـاُع نـًُ؟، )   ( ملعتٓكـ٢ ذيـو ايـدٜ
َِ، ظٗض غىثاؽ. ََٙ ب٘ خَُهلِ تط ُُب  بُ

ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج
 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 عجُإ:بُض َيع غًىَيى 
 ضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُ

َِ، هُبُض الٜطُ  ذتصب تٓعِٝ ضٝاض٢بًُُػبُتِ ُٓو ًاززَيُ يُكَُ ) ًَساب ًٍَ باؾُ غنعًُّ خُيطيؿِ ت (ث
ًَم بــُض َيىَّ زَبــات، ُٓيــُ   ٓــُوَّ جًُعًــُّ خــُيطّ زوو ُــُوعٌاْ ُٓيــُ، ُٓيــُ ُٓٓوًــُو نــُُس كُغــاُ

ًَشن هُ شَيط ثُضزَّ حعبُوَيُ، ُٓيُ حًعبًُ، هُبُض ُٓوَ جًُعًُّ  َِ  بابَو خُيطيُكُ با ُٓض ًُمسىح ُـُب
َِ، غىثاؽ. ًَساب  بًلاتُوَ، هُطَُي ُٓئاتِ تُبؿرييؿِ ت

ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج
 ًاً٘غتا رُضًاْ رُضًىو.

 
 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ: 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَـ ًّ ةػُياْ كط  ز زَكَُ، ظٗض غىثاؽ.ثؿتطريّ تُواوَ هُ ًُٓىو ٓاوكاضامن كُ ث

ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع ز.حػّ ذلٌس غىضَ/ ج
 كان جٚي رُضًىو.
 بُض َيع جٚي عوٌ عبسار:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ( ُٓيـُ كـُ ظَضوضَ       ٌَ بـاضَّ كطزٗتـُوَ، )ُـاب َِ( نُُس جاضَيم زووباضَّ كطزٗتُوَ و غ زياضَ ًاززَكُ )ُاب

َِ، ًُغُهُّ ُٓو ةىت َّ بسضَيتُ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ، نـىُلُ هـُ ًـاززَّ    ُٓب اغاُاُُّ كُ حلىًشن ُاكط
ًَلِ باؾـُ، كـُ ةىتاغاُـُّ حلـىًِ        16) ًٍَ ؾـت ًَطُّ ب٘ بلطَيتـُوَ ثـ ًَطَ ج ًَطُّ ب٘ ُُكطاوَتُوَ، ه ( ف ج

ـُـ  َّ، هــُو بًِايا َّ بــُ ةىتاغاُــُّ ٓــُٓوِ، زَضغــِ تًــا بطىتطَيتــُوَ، ًٓهًؿــًاْ صَن وَضُــُطري ًَػــتا ُــُزض ٓ ُّ
ًَطُّ ب٘ بلطَيتُوَ، غىثاؽ.  ج

ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج
 ز.غُضوَض رُضًىو.

 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًّ ُٓض هُغُض ُٓوَ ةػُ زَكَُ كُ ض ًَُٓن ٓـُبىو ٓـُو ًاززَيـُ ض َت بلطَيتـُوَ، ٓايـا ًـّ ثطغـًاض زَكـَُ         
ُٓوَزاْ ض َيطُ بسضَيت بـُ حًـعب، يـاْ ض َيلدطاوَيلـِ غًاغـِ ةىتاغاُـُ بلاتـُوَ، نـىُلُ ٓـُبىوَ هـُ           هُطَُي 

ًَؿُؾًاْ ب٘ ُاويُِتُوَ، ب٘يُ ًّ هُطَُي ٓـُوَزاَ   كىضزغتاْ، ةىتاغاًُُاْ ُٓبىوَ حًعب كطزوويُتًُوَ، ك
َِ بُض اغتِ، بُ ُُغِ غُضيح ٓاتىوَ، ب٘ ٓـُوَّ ٓـُو ض َيطُيـُ بطـري     ًَلِ تـط هُغـُض ٓـُوَّ     ًُُٓ ُٓب َّ، خـاَه

            َّ ًٌَـُ ُُٓـس ًَِـسضَيت، بـُض َيعاْ، ٓ َِ ٓـًض ةىتاغاُُيـُكِ تايبـُت ض ًَـع و زضومشـِ ٓـُوت٘ بُكاضبٔ كُوا ُـاب
َٙتًُكِ َُٓ كىضزغتاُُ هُ ض واُطُّ  ًَِّ، هُواُُيُ ًّ وَكى ٓاوو ةىتاغاًُُاْ ُٓيُ ج٘ضَيم ض ًَع بُكاضزَٓ

َِ، ًِاَهـُكاظناْ ثـُضَوَضزَ بلـُْ بـُو        ُُتُوَيًُوَ ًٓػتًوعاظ كطزُِ ً َِ، ًٓػتًوعاظ كطزُـِ ُُتـُوَ بـ ّ ب
َِ بـ٘ ٓـُوَّ ُٓواُـُ               ًَـطَ بـُزَةِ ض ووْ و ٓاؾـلطا، بـُ زَةـِ ياغـا بـ ًَىيػـتُ ه ج٘ضَ عُةَوًُتـُ، بُض اغـتِ ث
     ِ ًَ ــُث ــتاْ، ب َّٙ كىضزغ ــا ــَُهلطزُِ ٓ ــُ، ٓ ــ٘ ظنىوُ ًٌَــُ ب ــُت ٓ ًَلُ تُُاُ ــُُطاُسُ ــُوَ َُٓهػ ــات، ٓ ــُ بل  ةُزَغ

        َّٙ ــا ــُ ٓ ــُو ًُكتُباُ ًَم ه ــَُه ــُ كً٘ ــُ، ه ــّ زاي ــتِ ً ــُض زَغ ــُوَتا هُب ــىزّ وَظاضَت ٓ ًَلِ خ ــُُطاُسُ َُٓهػ
ًَـطّ ج٘ضَيـم غـط          َِ، ُُٓـسَيلًاْ ر َّ، ُُٓسَيلًاْ ًُبُغـتِ هُواُُيـُ هـُ ثؿـت بـ وزياْ وكىضزغتاْ َُٓهِاكط

 ُ ًٌَــُ، ًُغــُه ًَم بــُٓاّ ًُؿــتًٌاُِ ٓ ًَهــُواُُيُ هُطــَُي كً٘ــَُه ٓايًِــُكاًُـ ٓــُضوَٓا، ض  زَكــُْ كــُوا ث
ًَم ٓـاظازَ هُواُـُّ كـُ نـْ٘ و ض         َِ، ُٓضكُغـ َِ، ض ًُغُهُّ ٓايِِ ًُغـًخِ بـ ًُغُهُّ ٓايِِ ًٓػًِٚ ب
         ََٙ ًَلِ ُٓيـُ، بـُ َّ، نْ٘ هُغُضّ ض ا ٓاتىوَ، ض َٗهـُّ زايـم و بـاوكِ خ٘يـُتِ، ٓـُو ٓـايِ ًَم َُٓهسَبصَيط ٓايِ

ًَم ب٘ ًِاَه ًَـم،   ُاناض كطزْ و زضوغت كطزُِ كُؾ ًَؿِ بـ٘ ٓايِ َِ نْ٘ بري زَكاتُوَ، ض ايل ًَػتا ُاظاُ ًَم، كُ ٓ
ًَلِ تـط، بُض اغـتِ ٓـُق واًُـُ        ض بُضَو ُٓو ٓايُِّ كُ خّ٘ ُٓيُتِ، بُضَو تىُس ض َوّ ياخىز بـُضَو ٓـايِ
ًَىيػـتُ ٓـُو         ًُٓاُُ هُُاو ثطٗغُّ ثُضَوَضزَزا ُٓبّ، ب٘يُ ًّ بـُ تـُواوّ ثؿـتطريّ ًُٓـُ زَكـَُ، ظٗض ث

ًَُِِوَ، غىثاؽ.ًاززا ًَطَزا ضن  ُُ ه
ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 َصطؿ٢:بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًًِـُكامن    ََٙ ت ًَلِ باف بىو، يُعِِ بُ يُن ًاززَ، بـُ ًَِسضاُِ ُٓو ًاززاُُ ؾت ًَلُوَ هل ًَؿًِاضَّ ث ُٓو ث

ًَلِ         هُغُض  ًًََُ، كـُ بـُطىَيطَّ ٓـَُ ياغـايُ ٓـًُىو كُغـ ًٌَُ زَُطٌاْ زا هُغُض ًـاززَّ غـ ُٓض يُكُياْ، ٓ
َِ ياْ كًَُ٘ي، ًارِ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُيُكِ ُا حلىًِ ُٓيُ،  ًَىَّ تان ب غطوؾتِ و ًُعُِوّ جا بُؾ

    ِ ًَل ــاُىْ ؾُخػــًُت ــِ ة ًَ َِ؟، حًــعب بــُ ث ــاب ــاْ ُــًُاوَ؟، ُٓطــُض ً َِ  ٓــَُ ًــاززَ ًــاوَ ي ــ ًُعُِويــُ، زَب
َِ ًاززَيُن ض َيطا بسَّ بُ ؾُخػًُتِ ًُعُِوّ، هـُ ض َيطايـُن ٓـُو حًعبـُّ      ناضَيُكِ ب٘ بسٗظيُِوَ، ُاب
ًَطَ؟، حًـعب هـُ ًىجتًُـُعِ ًـُزَُِ      ًَتُ ُاو حًعب خ َّ ب ُُخ٘ؾِ ًُضَظّ ًىعسّ ُٓيُ، وازياضَ ُاتُو

   َّ هـًُّ بطـطْ ض َجاتـاْ صَن زَكـَُ، حًـعب       هُغُض ًُؾاضيعِ ًٓػتًػٌاضّ ُٓشّ، حًعب...، حـُظ زَكـَُ طـى
ًَؿـلُوتىو ًـُزَُِ هُغـُض ًُبـسَِٓ ًٓػتًػـٌاض ٓـُشيت، وَكـى ٓـُض يُكُيـُكِ ُـاو ٓـُو             هًُىجتًُُعِ ث
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كًَُ٘هطايُ، تاوَكى حلىًُت ُُيلاتُ ًىَهلِ خّ٘ و ًًعاًُُّ بـ٘ غـُضف ُـُكات، حًعبـُكاْ غـىثُضًاضكت      
ب٘ ُُكُْ؟، تُحسيسًاْ كطزووَ بـُ ياغـا، ٓـُو ًُزضَغـُيُ     زَكُْ، بًِاياتًـ ُٓكُْ، ًُؾاضيعِ تُضبُوّ 

ًَؿلُؾِ كـطزووَ،   َِ، ُٓةت نًُ ُٓوَّ كُ ث َِ ثابُُسّ ُٓو ًُٓىو ًُضجاُُب هُ ض ووّ ًُُُٔج ُٓوَيُ زَب
ًَـِ زاوَ ٓـُو حًعبـُ يـاْ كً٘جاًُايـُ، يـاْ ض َيلدـطاوَ، ٓـُو ثـاضَّ خـّ٘ ًٓػتًػـٌاض              بُتايبُتِ ض َيطُؾـت ث

ََٙ ت٘ ًَؿـاْ بامسـاْ كـطزووَ،      زَكات، بُ ًَِِ، ُٓوَف هـُ ث ًََوِ ب٘ حًعبُكُّ خّ٘ بُكاضّ بٔ ب٘ت ُٓيُ ُُٓ
ًَم ٓـًض          ب٘يُ ًّ تُغُوض  زَكَُ ًُُّٓ يُكَُ ًىُاةعَ بـ٘ خـىزّ ياغـاكُ، ًٓجخارـُ بـُ ٓـُةِ جًُاعـُت
ــُ،            ــاْ حًعب ــُ ُاوي ــزن، ك ــساض ب ــُ بُؾ َٙت ــُو و ــِ ٓ ــُّ غًاغ ــُ ثطٗغ َّ ه ــُو ــُيطّ ُٓياُ ــُ، غ ــاْ ًُ طىُاحً

ًَلِ ًُعُِويُ، ب٘يُ ُٓوَ ُاياغايًُ َِ،       ،ؾُخػًُت َِ هـُُاو ٓـُو ياغـايُ ٓـُب ُا زَغتىوضيُ، خاَهِ يُكَُ ُـاب
ًَّ ُٓطــُض زَضنــىو ٓــُو جًُٔتــُّ ياغــاّ ةىتاغاُُكــُّ زاُــاوَ بــُ كــاضّ زَيًِــت، بــ٘      ــ غــًاغُّ بلــُْ، بَو

َِ، بُ ًَم هـُو     ًُغآًوِ ٓايسَ ه٘جِ تايبُت و ُٓو ًُُعِ بلات، ُٓوَ زَغتِ خ٘ف ب ََٙ حًـعب وَكـى ثؿـل
ًَلٔاتُكاُِ تط، بُض اغتِ ُا زَغتىوضيُ، زشّ ًـاززَّ   ًَطا هُ ًُٓىو ث كًَُ٘هطاّ ًُزًَُُ، ت٘ ًُُعِ بلُّ ج
ًًًَُُ، ُٓوَ يُن، زوو، هًُاززَيُكِ تط وتىوًاُُ ثط ٗشَكُ هُطَُي بُٓاّ ًُؿتًٌاُِ و ثطَُػـًجِ طؿـتِ    غ

َِ ض َنـاوّ تُعـُزوزّ بلـات،      و تايبُتُ ثُيط َو كطاوَكاُِ غًاغُتِ ًَت، ثط ٗشَكُ زَبـ ًَطكطزْ ُاك٘ن ُُب ر
  َّ ًَِ ض ًَع و زضوؾٍ بُكاُُيُت، هـُو ًَِ بَو ًَِ جاضَيلِ تط ب ًُٓىو ؾتِ باؽ كطزووَ، زاعِ ض ُٓيُ ُٓت٘ بَو
ــُ       ــتِ، تــ٘ ه ــتِ و ض َطــُظ ثُضغ ــِ بــريٍ تريٗضيػ ًَ ــُ بَو ــات، زاعــِ ُٓي ــٍ ًٓعارــُ بل كُهًٌــُّ ض ًَــع و زضوؾ

ًَلِ رـطاواْ تًُاؾـاّ       بًسا َِ بريّ ُٓوَ زضوغت بلُْ، ب٘يُ ضَجاتـاْ صَن زَكـَُ بـُ غـًِط يُتُوَ وتىوتُ زَب
ٓـُوَ بلــُْ، حًــعب وَكـى ًىُٓغُغــُيُكُ ٓــًض طىُـاحِ ُــُكطزووَ، ًــارِ خ٘يـُتِ ًٓػتًػــٌاضات بلــات،     

ًٌَــُ هــُ زوو ًــاززَّ تــط بامســاْ كــطز  ًَــِ زاوَ، زوو، ٓ ًٌَــُ ًارــت ث ًَم هــُ ياغــاكاُِ ٓ ووَ، ًُضجــُكاُِ يــُك
ًٍَ زَضنىوُُ هُ  َِ ب٘ ةًاؽ كطزُِ، َُٓه ًَىَض ُٓب َّ ث َِ جاض ًَطَ، زَب ًَت ه ًُُُٔجُكُ، ًُُّٓ ُٓو زَةُ ُٓيَو

ًَم ظيازَ، غىثاؽ.  خىزّ ض وحِ َُٓ ةاُىُُ، تًلطاضَ َُٓ ًاززَيُ ُٓضغ
ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 ُومن ذلٌس غطيب:بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ زووبـاضَ ةػـُكاُِ ٓـُواْ زووبـاضَ              وَيط اّ ثؿـتطريّ تـُواوَ بـ٘ ز.غـُضوَض عبـساهطػنّ هـُ ض اكـاُِ، ُاًـُو
َّ، بـ٘ ٓـُوَّ     ًَؿرتيـ ةػَُ هُغُضّ كطز، كُ ًٓعارُ بلـط ًٍَ باؾُ ُٓو بط طُيُ ث بلًُُوَ، هًُُٓاْ كاتسا ث

ــم يــاْ ض َيلدطاوَيلــِ غًاغــِ  و ٓــايِِ بــ٘ كطزُــُوَّ ةىتاغاُــُّ تايبــُت،    ض َيطــُ ُــُزضَيت بــًُٓض حً  ًَ عب
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج
 كان حًُُ غعًس رُضًىو.
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 ًُ عوٌ:ًُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

    ٌ ًَ ًَطىًاْ ت٘ظَيم بُ وضزتط و بُ ؾُراف تـط ةػـُ بلـُيّ، ًـّ ث َِ كـُ       ب ًَم هُطـَُي ٓـُوَزاب ىاًُـُ ٓـًض كُغـ
ــاْ        ــآًوِ ي ــ٘ ت ــسٗه٘جِ ب ــ٘ ٓاي ــُن ب ــاْ ٓايسٗه٘جً ــُتِ ي ــ٘ حًعباي ــم ب ًَ َّ، حًعب ــط ــت بل ــُ زضوغ ةىتاغاُ
ََٙ خّ٘ ب٘خّ٘ وَكى ٓـُوَّ كـان عبساهػـَٚ وتـِ،      ًُظُٓبِ، ياْ ٓريٓابِ ياْ نِ، ُٓوَ هُطَُهًسا ًُُ، بُ

ًَت ) ًَلِ ًُعُِويـُ، ٓـُتىاُشن ٓـُو خـاَهِ يُكًُـُ وا صَن      (حيهٌ غدص طبٝع٢ أٚ َعٟٓٛكُ َُٓه ًعب ؾُخػ
ًَشن ) ًَػـتا  الٜطُ  تأضٝظ َدازع ٚ َعاٖد غري سه١َٝٛ الٖداف ضٝاض١ٝ ٚسصبٝـ١ ٚأٜدٚيٛدٝـ١  بلُيّ بَو ٓ )

َٙتـِ خ٘مشـاْ           َٙوطـُّ ُٓيـُ، ًُعٌـُصن نـًٌُُتّ٘ ُٓيـُ، ًٓختًٌاهـُ هـُ و َٙتاُِ زوًُا ثا حًعب ُٓيُ هُ و
َِ، ًُؾاضي ََٙ بـ٘ ُٓٓـسارِ حًعبـِ و حًعبايـُتِ تًـا        ُٓب عِ ًٓػتًػٌاضّ ًُكتُبِ ُٓيُ، هُبُض ٓـُوَ، بـُ

ًَلِ       ــطوع ََٙ ٓــُوَ ًُؾ ــُ ــا، ب َِ ياغ ــُب َّ ب ــاكط ــُ و ُ ــُوَ ًًُِىع ــِ، ٓ ــطّ و غًاغ ــسٗه٘جِ و رًل ــات، ٓاي بل
ًَلِ تـط بًُُػـبُتِ خـاَهِ زووََ، )    ًَم، خاَه ٚ   ًٓػتػٌاضيُ، ُٓوَ خاَه َعٗـد غـري    الجيـٛش تأضـٝظ أ٣ َدزضـ١ أ

َّ،سه٢َٛ ع٢ً اضاع ايؿهس االزٖاب٢ أٚ ايعٓصس٣(  ( ب٘؟ ) ٚايتبػري٣ ٚاملاض٢ْٛ ٚاملػبٛٙ ُٓوَؾِ ب٘ ظياز بلط
نىُلُ بُض اغتِ بطاياْ ظٗض باف زَظاُّ تُبؿـريّ و ًُغـًخِ ظٗض جًـاْ هـُ يـُن، يـُعِِ ًُزضَغـُيُكِ        

ًَلِ زياضيلطاو هُُاو ُٓو كًَُ٘هطُّ ك ًَلِ تـُبًعِ خ٘يـُتِ،   زيِِ زضوغت زَكُّ، زيِ ىضزَواضيُ، ُٓوَ ُٓة
ًًًًَُؿـٍ،       ًَـم، هُطـَُي خـاَهِ غ ََٙ ب٘ ًُغآًوِ تُبؿريّ ياْ ًاغُِ٘ جًاْ هُ ُٓغَوِ زيُِكُ، ٓـُوَ خاَه بُ

 غىثاؽ.
ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

 ز.اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ وَضتِ:

 ًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضه
ًًِـ ثؿًتىاُِ هُ ض اّ ٓاوكاضامن ُٓكَُ، كُ باغًاْ هُ ًُغُهُّ يُكَُ ًُغُهُّ حًعبِ كطز، كـُ ٓـُةِ   

 ُٓيُ ةىتاغاُُّ تايبُت بُخّ٘ زضوغت بلات....
ًَططّ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

ًٌَّ بّ ب٘ ُٓوَّ بتـىاُشن ًٓػـتًوازَ    تلايُ كان ز.اػنس زَُطت بُضظ بلُوَ، زاوا هُ ُُٓساًاًُـ زَكُيّ ٓ
 هُ ةػُكاْ بلُيّ، رُضًىو.

 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ وَضتِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ََٙ ُٓطُض ٓاوض َيًاْ طىَيٌـاْ صَن ُـُططْ ض َُطـُ ٓـُض زَُطٌـاْ ُُيـُت، ًـّ         ُٓطُض زَُطًؿٌاْ بُضظ بلُيّ، بُ
َِ كُ هُغُض بًُِ ًَىَيُ ب ًٍَ باؾُ زَةُكُ بُو ؾ َِ يـُعِِ ًُزضَغـُ، يـاْ ًُعٔـُز هُغـُض       ث اّ حًعبِ ُـُب

بًُِاّ حًعبِ زضوغت ُُكطَيت، ًٓرت ُٓطُض ُٓو كُغُ ًُعُِويُ ؾُخػِ تايبُتِ ياْ ًُعُِوّ، ُٓطـُض  
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ََٙ هُغــُض بِــًُاّ حًعبــِ و    ٓــُو كُغــُ هُغــُض بِــًُاّ تــُبًعِ يــاْ ًُعِــُوّ كــُ زضوغــتِ ٓــُكات، بــُ
َِ، خــاَهِ زووََ، ٓــُوَّ كــُ هــُ زَةــِ ياغــاكُزا ٓــاتىوَ، ةُزَغــُ زَكطَيــت، ةُزَغــُ   ُٓٓــسارِ حًعبــِ ُــُب

ًَطكطزُــِ تايبــُت، كــاضكطزْ هــُ ٓــُض جــ٘ضَيلِ      ــساْ بــ٘ زاُــاُِ زاًــُظضاوَكاُِ ر ًَ ًَلــِ تــُواو ض َيطــُ ث كطزُ
ًَِطا، ٙيُُِ زاواكـاض ثُيىَُـسّ ٓـُبىو بـُ ض َيلدـطاوَ تريٗضيػـتًُكاْ، يـاْ زَغـتُ          ًَطكطزْ غُؽن بىاضَكاُِ ر

َِ هُغُض بًُِاّ بريّ ًىشَز ًَلطاوَكاْ، ًٓض ةىتاغاُُيُكِ تايبُت ُاب َضَكاْ، تُبؿريّ ياْ ًاغُِ٘ طىًاُو
َّ، ًِـًـ ٓـاوض اَ هُطـَُي ٓـُو ٓاوض َيًاُـُ كـُ ٓـُوَّ تطيؿـِ بـ٘ ظيـاز             تريٗضيػتِ و ض َطُظ ثُضغتِ زاضنـُظض

  ،َّ َّ، واتُ تُبؿريّ ياْ ًاغُِ٘، ياْ ًُؾبىه و طىًاُِ ب٘ ظيـاز بلـط ًَشن ًُـُ، وَكـى       بلط نـىُلُ ُٓطـُض بَوـ
ــُوَ، بُتايبــ        ــِ كُوت ًَ ــُ ه ــاُُّ ك ًَؿ ــُو ك ــطزووزا ٓ ــًُاوَّ ض اب ــِ زا، ه ًَ ــاْ ث ــامن ٓاًاشَي َّ ٓاوض َيً ــس ُتِ ُُٓ

، ُٓوَ بَُهطُ بىو هُغُض ُٓوَّ كُ خ٘ؾًاْ واياْ ض اياُطُياُس كُ ًُغـُهُّ  هُةىتاغاُُّ ًًسياّ ظنىوُُيٌ
ًَىَ طٚوَ هُ ًُغُهُك ًَشن هـُ كىضزغـتاْ ًُـُ، كـُ ُٓؾـُ وَكـى بَُهطـُ بامسـاْ كـطز،            تُبؿريّ ت ُ، ُٓطـُض بَوـ

ََٙ زيـاضَ ياغـا بـ٘         ًُغُهُّ بريّ تريٗضيػتِ و ض َطُظ ثُضغتِ، وابعامن ُٓض ططعناُُيًـُ هـُ كىضزغـتاْ، بـُ
َِ، هُطـُيَ              ًٌَـُ كًَُ٘هطايـُكِ غـًُُٙت بـ  ويقايُيُ بـ٘ ض َزعـُ، كـُ ياغـا زَضُٓكـُّ بـ٘ ٓـُوَّ كً٘ـَُهطاّ ٓ

كطاُُوَّ بُ ض ووّ زوًُازا، هُطَُي كطاُـُوَّ ةىتاغاُـُ و ًُعآـس و جاًًعـاتِ ٓـُٓوِ هـُ كىضزغـتاْ، بـ٘         
ــًض          ــُ ٓ ــُ ك ــَُي ُٓوًَ ــّ هُط ــُ ً ــُوَ، ب٘ي ًََوًِ ــًُُٙتِ ب ــُ غ ــاْ ب ــَُهطاّ خً٘ ــُ كً٘ ًٌَ ــىاُشن ٓ ــُوَّ بت ٓ

ؿـــريّ وًاغـــُِ٘ و ةىتاغاُُيـــُكِ تايبـــُت هُغـــُض بِـــًُاّ بـــريّ تريٗضيػـــتِ و ض َطـــُظ ثُضغـــتِ و تُب 
ًَِطا، ٓـُو ةىتاغاُُيـُ زاغطَيـت،        َِ ُـُزضَيت، ُٓطـُض غـُؽن ًَلطاوّ هُ ُٓضَيٍ، ض َيطُّ زضوغت كطزُِ ث طىًاُو

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو جُُابِ وَظيط، ض َِٓ جُُابت.
  ٍ ثُضوَضزَ:وَظيطبُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ 

 َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض 
َِ غًاغِ ُٓظ ب خ٘ؾِ زبًٍِ، ةىتاغاُُ ُانًتُ ب كاض ًِٓاْ ب٘  ٍَ ظُ ُٓيُ، ةُضاضات ثُيىَُسّ ب كًَُ٘هطُ
َٙت زاضّ ٓـُبِ بلُُُظـُ بـُؽ ُـابًٍِ تؿـتُكِ وَكـى زشّ            ًَت حًعبـِ و ٓايـسٗه٘جِ، ٓـًُا زَغـُ ًُبُغت

َِ شّ كُ٘رتَٗي َّ ي كىضزغتاُ َِ تُضجًُـُ بلـُيّ، ٓـُو        زَغتىوضّ، ًُٓا كا نُوا ز َّ ُٓةًقُتـُك كـُيّ ٓـُو
ًَـصّ   ًَِ ض َيطُ صَن بططّ، كى ب ًَصَ تى ُُؾ َِ تُةًٍ بلُْ، ب ُُظَضيعُ ُٓظ ب َِ ثُضهًُاُ ًَت ب٘ جًُُعُت زًًِ
َِ زَبِ طىجناّ بِ زطَُي ثطَُػـًجِ ثـُضوَضزَيِ، خعًـُتا     َِ و ًُزضَغ ٌَ ةىتاغاُ َِ ًُُآج ًَصي تى ُاكُّ ب

ُُ َِ كُْ و خعًُتا ٓايسَه٘جِ زّ ُُكُْ، وَكِ زّ شّ تُةسيطا بطازضَيـت ُُٓـساًِ ثُضهـًُاُِ    حًعبايُتً
َِ ي واُـُ   َِ تُبًعًُ ُُؾ َِ ُُزَْ، ُٓوَ تؿتُك َِ ٓاْ ض َيًُك َِ عًُُصن ظُ، ياْ ةابًوُ ب٘ تُتبًق ُٓظُ ش ُاحً

 ظياتط ثُضوَضزَ، ظٗض غىثاؽ.
 :بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ
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 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ )ٙيػـٌح ٍٙ حـعب( وتًـاْ      بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، غُضباضَت بُواُُّ كُ هُغُض خاَهِ يُكَُ ٓـَُه
ًٌَــُ يُكػــُض وتىوًاُــُ هــُو ًاززَيــُ   )  ًَلِ ًُعُِويــُ، ٓ ( ٚسطــب اسهــاّ ٖــرا ايكــإْٛحًــعب ؾُخػــًُت

ًَلـِ غًاغـِ ةىتاغاُـُ بلاتـُوَ، نـىُلُ ٓاًـاجنِ        َِ ض َيطُ ُازَيّ ب٘ ُٓوَّ كُ حًعب يُعِِ َُٓ ةاُىُُ زََه
          ،َّ ًَط ــج ــُؽ ض ازَغ ًَم ك ــَُه ــّ٘ كً٘ َِ خ ــ ــُوَّ زَن ــاظازَ ه ــًُ ٓ ــُ غًاغ ــُو حًعب ــُ، ٓ ًَطكطزُ ــُضوَضزَ، ر ث

ََٙ ططُطُ ُٓحلاًِ َُٓ ةاُىُُ، ُا ًَِ   كً٘جاًُايُكِ ثُضوَضزَيِ ُٓكاتُوَ، بُ َِ، بـُث َِ ٓـُب وّ تايبُتِ زَب
ًٌَـُ ًُبُغـتٌاْ          ٓ ،َِ َُٚـُ، يـُعِِ ُـاب َّ ًُٓـُ ةىتاغاُـُّ حًعبـِ ر ًُضجُكاُِ َُٓ ةاُىُُ، ُُوَن بىتط
ًٌَـُ بـىوَ، ًابـاةِ        ُٓوَيُ حًعبِ غًاغِ، تُزَخىي بلات هُ ًُغآًوِ ثُضوَضزَيًـُوَ، ًُٓـُ ًُبُغـتِ ٓ

ىوّ ُاوّ ٓاتىوَ هُُاو ُٓوَّ كُ وتىوًاُُ، ًـُبازِٓ تُعايؿـِ   ٓايِِ و تُبؿريّ و َُٓ ؾتاُُ، ًُٓاُُ ًُٓ
َِ هُغـُض          َِ هـُ تىُـسو تًـصّ، زووض بـ َّ، يـُعِِ زووضبـ غوٌِ و ٓايِِ و ةُوًِ و ؾُعبِ كىضزغتاْ بجـاضَيع
ًٌَـُ بامسـاْ كـطزووَ، ُٓغاغـِ        َِ، ب٘يـُ ٓ ًَلًـ بـ غُثاُسُِ ٓايُِكاْ بُظٗض هُغُض ةىتابًًُكاْ، ُٓضض ٓايِ

ًَِ ةاُىًُُ ٓريٓاب، ظٗض غىثاؽ.رلطّ و ٓري  ٓابِ و عىُكطيـ زياضَ بُث
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز.عٌط.
 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم بريو ب٘نىوُِ ظيِسوو تط باف خطاُُ ض وو، غُباضَت بـُ ًُغـُهُّ حًعبـ    ِ غًاغـِ، هـُ   بُض اغتِ كًَُ٘ه

ًَلِ ةاُىًُاُــُو زَغــتىوضياُُّ ُٓيــُ،  ض اغــتِ حًعبــِ غًاغــِ بــُ طــىَيطَّ ياغــاٍ ٓــُحعابِ غًاغــِ، بــىوُ
ََٙ حًعبـِ غًاغـِ ب٘خـّ٘              ًَلـُ، بـُ ًَىيػـتِ بـُ بـىوُِ حًعبـِ غًاغـِ ُٓيـُ، ًُٓـُ ُٓةًقُت غًاغًـ ث

ُـ    ََٙ     ثُعناُطا زَكاتُوَ، ةىتاغاُُ زَكاتُوَ ب٘ كازضّ خّ٘، بـ٘ ثـُضوَضزَ كطز ًَلِ تـطَ، بـُ ِ، ًُٓـُياْ ؾـت
ًَطَزايـُ،          َِ، ظيـاتط ًُبُغـت ٓـا ه ًَـساب َْٙ و بط واُاًـُّ ت َّ ثُضوَضزَ كطزُـِ ًِـا ةىتاغاُُو ثُعناُطا كُ هُو
ًَم جًا بلُيُِوَ، غُباضَت بُ ًُغُهُّ بط طـُّ زووََ، كـُ بـاؽ هـُ بـريّ تريٗضيػـتِ و ض َطـُظ         ؾتُكاْ ه

ًَم و ثُضغتِ زَكات، ُٓضزوو َُٓ بريَ ب ًَم و بُ ؾاضغتاًُُت ًَصوو تايبُت ُشن بُ ٓايِ ُض َيعاْ، بُزضَيصايِ ً
ًَى          ًَى ٓـًُىو ٓايِـُكاْ، هـُُ بُ كًؿىَضَيم و بُ طُي و ُُتُوَيُن، بـريّ تريٗضغـتِ و ض َطـُظ ثُضغـتِ هـُُ

ًَىَيُكِ طؿـتِ ٓـا     ًَى ًُٓىو طُي و ُُتُوَكاُسا ُٓبىوَ، ب٘يُ ًُٓـُ بُؾـ تىوَ ًُٓىو ؾاضغتاًُُتُكاْ، هُُ
َِ كــُ ًُٓــُ بــُ ّٙ ٓــَُ     ًَىَيُكِ طؿــتًُ ُـُوَن هُوَيــسا ًُغــُهُْ ض ًَٓــُن ٓـُب ًَـطَزا، ًُبُغــتٌاْ بُؾــ ه
ًَِـاوَ، غـُباضَت بـُ           ًَـِ ٓ ًَىَيُكِ طؿـتِ زَةٌـاْ ث ًَلِ تط ٓشن زَكـات، ب٘يـُ بُؾـ َِ و ٓايِ ًَِ ٓايُِزا زَؾل

ًَلــُوَ   ًَشن هُطــَُي ثُضَُػــًجُكاُِ ث ًٌَــُ زََهــ شيــاُِ ٓاؾــتًاُُّ ٓــايِِ و ُُتــُوَيِ بىعــسَ ٓايًُِكُؾــِ، ٓ



 133 

ًٌَاْ وايـُ ٓـَُ هـُ ض ووّ ٓاوغـُُطِ، ٓـَُ هـُ        ًٌَُ ث ًَىَيُن ٓاتىوَ كُ ٓ ًَطَزا تُعبريَكُ بُ ؾ َِ، ٓا ه بطىجن
ًَِطاوَ، نىُلُ ًىُاةُؾُيُكِ ظٗض ظٗضًـاْ هـُ هًصُـُ هُطـَُي ٓـًُىو ٓـُو        ض ووّ ًُُتقًُوَ زَةُكُ باف ٓ

 بُتاُُ كطزووَ، ظٗض غىثاؽ.ك٘ض و ك٘بىوُُواُُ هُغُض َُٓ با
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ز.زاُا.
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًََُ بلـُيّ       3ض ًَُٓن ُٓبىو كُ طىايُ ُٓوَ ُاك٘كُ هُطَُي ًـاززَّ )  ََٙ ُٓطـُض تًُاؾـاّ ًـاززَّ غـ (َ، بـُ
ًَلِ غطوؾـــتِ و ًُعِـــُوّ بـــُ طـــىَيطَّ ٓـــًض تـــُعاضوظَيم ُ َّ ُىوغـــطاوَ كـــُ ُٓضكُغـــ ابًًِِـــُوَ، هـــُو

ًٌَــُ ةػــُّ هُغــُض زَكــُيّ   ًَػــتا كــُ ٓ بًُِايــُكاُِ ٓــَُ ياغــايُ، ًــارِ زاًُظضاُــسُِ ةىتاغاُــُّ ُٓيــُ، ٓ
ًَتُ ) ًَشن زَب ًَلُ هُ بًُِايُكاُِ َُٓ ياغايُ، يُعِِ ًٓض ُاك٘كًُن 7ًاززَّ بابَو ًُُ، (َ، يُعِِ ُٓوَ يُك

 ًٓض تُعاضوظَيم ُابًِشن.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهػَٚ.
 َصطؿ٢:بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَٙساُـُوَ       ًَػـتا وَكـى هـُ وَ ًَطَ ُُبىوّ، بـا ٓ ُىةتُ ًُعاًًُكَُ هُبُض ُٓوَيُ ًّ ةػُيُكٍ كطز جُُابت ه

ًَىَيُك ــ ــُضٗكِ       بُؾ ــُض َيع غ ــَُ، ب ــُ رًلطَك ــُ واظح ًُ ــُ ب٘ي ــَُ ظَعًو ــعامن كىضزيُك ــٍ زضا، واب ًَٙ ــط وَ ِ ت
ثُضهًُاْ، ببىضْ ًّ زووباضَّ زَكًُُوَ ُاناضَ، ًّ زشّ ُٓوَبىوَ ُٓت٘ ض َيطـا بطـطّ هـُ حًعبـِ غًاغـِ،      

ًَلِ ًىجتًُــُعِ ًــُزَُِ ب٘خــّ٘ ًٓػتًػــٌاضات بلــات، كُنــِ هــُ ياغــاّ حًعبــُكاْ زآات ُكــُّ ًىكــُوُ
  َِ َِ ًىغتُةى بـ ًَؿلُوتىو حًعب زَب ًَتِ، هُ زوًُاّ ث حًعب وتىوتُ ُٓو ثاضَيُّ هُ ةاظاجنِ ًُؾطوعُكاُ
ًَلُ هــى ًىجتًُُعــُ ًُزًَُــُ طُوضَيــُّ هــُ بــُيِِ غًاغــُت و ًٓقتًكــاز، بــّ٘ ُٓيــُ    هــُ زَوَهــُت، بُؾــ

ًَــت زَكاتــُوَ يــاْ ةىتاغاُــُ زَكاتــُوَ، ًُبُغــت ٓ  ُطــُض ٓــُوَّ ؾــُضح كــطا، ًُؾــاضيع بلــات، غــىثُض ًاضك
ًُبُغت هـُوَبىو كـُ حًـعب ًٓػـتًػٚصن ُُكـُْ بـ٘ ًُبُغـتِ حًعبـِ خـّ٘، ٓـُوَ حـُي كـطاوَ، يـاًُـ              
ــِ و         ــتِ حًعب ــ٘ ًُبُغ ــىًِ ب ــا حل ــُكِ ُ ــاْ ثُعناُطاي ــُن ي ــًض ةىتاغاُُي ٓ َِ ــاب ُ ًَّ ــ ــ٘ض ْ بَو ــتُكُ بط ؾ

َِ هُطَُه ًَِــسضَيت، ًُٓــُ ُٓطــُض ًُبُغــت بــ ََٙ ض َجاتــاْ صَن زَكــَُ ٓايــسَه٘جِ و غًاغــِ  بُكاضبٔ ًساًــُ، بــُ
ُاك٘كُ ُٓحلاًِ َُٓ ياغايُ، ض اغتُ، بُؽ ت٘ هُ زوًُا هُو كًَُ٘هطايُ ُٓض ًُٓىويتِ، ٓـًُىو ٓـُو نـشن و    
ًَِ بُكاضّ  َِ ب٘، ب٘ت ُٓيُ بَو ًَِ بَو َِ ًُزضَغُ بلُّ، ب٘؟، ث ًَِ ُاب تىَيصَيُ، زَيِ يُخُّ حًعب ُٓططّ َُٓه

ًَت، ب٘ حًعب و ٓا ًَِ ًٌَـُ، تًُاؾـاّ     ُُٓ ًَتـُ ُـُضيت ّٙ ٓ ََٙ ضَجاتاْ صَن زَكَُ با ُُب يسَه٘جِ هُطَُهتٍ، بُ
ًَـت؟،      َّ طىتىوتاُـُ نـْ٘ ب ًَت، بّ٘ ُٓيُ ًٓػتًػٌاضات بلات، هـُو ًَـ َُٓهػ حًعب ُٓكُْ وَكى ًىتَُُٓ ث
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ًََوـت صَن بلـات، )             ًَـت؟، ُٓطـُض ثابُُـسّ ٓـًُىو ُٓواُـُ بـىو، بـ٘ يـُعِِ ر بلــات،  (N.G.Oُاوَكـُّ نـْ٘ ب
ًَّ جِ ٓ٘ بلات، غىثاؽ.  هُُاوّ ٓ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
( ض َيطــا بــُحًعب ُــُزضَيت ًُكتــُب بلاتــُوَ، ًُٓــُ كــاضَيلِ خطاثــُ، ٓــًض  اختًـــ ايؿكٗــا٤كــان عبساهػــَٚ )

َِ، ُـُٓج    َِ، ُُٓجِ ؾـًىعِ ٓـُب َِ، ُُٓجِ ةُوًِ ُٓب ًَلِ غًاغِ ُٓض ُُٓجُيُكِ ُٓب ِ ًٓػـًِٚ  حًعب
ًَلِ عاًِ وَتًُُُ، ًُؿـتًٌاًُُ، يـُعِِ كىضزغـتاْ ًُكتـُب      َِ، ًُكتُب ؾت َِ، ُُٓجِ زعنىكطاتِ ُٓب ُٓب
َِ ض َيطا بسَيّ بُ ثـاضتِ و بـُ يُكًـُتِ و بـُ طـ٘ض اْ و بـُ        زَكاتُوَ، كىضزغتاْ ًٓساضَّ ًُكتُب ُٓزات، ُاب

كاضَيلِ ظٗض ظٗض خطاثُ، بُُٓض ُاوَيم هـُ   يُكططتىوّ ًٓػًِٚ، بُ بعوتُِوَّ ًٓػًِٚ ًُكتُب بلُُُوَ،
َّ بُض اغ َِ ؾتِ هُو بابُتاُُ بلط َِ، ُاب ٌَ كان اػنس رُضًىو.ُاوَكاْ ب  تِ، زوا غًاغُ غىَيُِِوَ، تلايُ، بَُه

 بُض َيع اػنس غوًٌاْ عبسار)بٚي(:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَتُوَو جُُابتاْ بًدُُُ زَُ ًَـ ُٓوٍَ ُُقُكُ غىَيِ ًَىيػـتُ       ث ًَؿـًِاضَيلٌ تـاظَ كـطا، ث طساُـُوَ، نـُُس ث
ٌَ كـُؽ             ُٓواُُف ةػٍُ هُغُض بلطَيـت، يـُن/ ٙزاُـٌ ُُقـُكُ غطَيتـُ زَُطساُـُوَ، نـىُلُ ظيـاتط هـُ غـ

ٌَ كُؽ زاواٍ كطز كُ ٙبربَيت. ًَؿًِاضياْ كطز، واتا خاَهٌ يُكَُ ظياتط هُ غ  ث
ًَــِك كــُؽ تًُٓـسٍ ٓــُوٍَ كــطز كــُ ًٓعارــُ  خـاَهٌ زووًَــًـ/ ًُغــُهٍُ )تُبؿــريو ًاغـىًُُ( ظيــاتط    هــُ ث

ًَـ ُٓوٍَ زَُطساْ بسضَيت، غىثاؽ. ًَت ُٓواُُف غطَيتُ زَُطساُُوَ، ث  بلطَيت، ب٘يُ زَب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓاخط ًاغٌُ٘ ُٓيُ هُ كىضزغتاْ؟
 بُض َيع اػنس غوًٌاْ عبسار)بٚي(:

 اْ.بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُ
ٌَ زضوغـت بـىو، خـَُهلًـ      ًَؿٍُ هـ ًَط، هُ زٓ٘ن ةىتاغاُُ ُٓبىو و ك ًٌَاٌُ، هُ ُٓوه ٌَ ُٓيُ، ُٓيُ هُ غو بَُه

ًَسا كىشضا.  ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان حًُُ غُعًس.
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَساوَ خطاثرت، ًُُٓ ب٘ ٓـُوَ ًًُـُ كـُ    خ٘ ةىتاغاٍُُ ٓري ٓابًـ ُٓيُ، ُٓطُض ُٓيُ نُُس غاَهُ ضَيطًُاْ ث

ًَت هُ ٓايِسَزا، غىثاؽ.  ُٓيُ، ب٘ ُٓوَيُ كُ ُُب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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ٌَ ًًِـ ظٗض غىثاغت زَكَُ كان حًُُ غُعًس هُغُضخ٘ ةػُ بلُ، ت٘ ضَُط و ضووت خ٘ؾُ ًا ؾآُ َٙت ه
ًَت، رُضًىو ٓآُُط خاْ.  ب

 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػتا هُ زًُازا ًاغًُ٘ايُت بُؽ بُ كتـاب خىَيِسضاوَتـُوَ، ُـُ     ًَلٍ هُغُض ًاغًُ٘ا ُٓيُ، تاكى ٓ ًّ تُعوًق

ٍَ زازَُطَيّ، ُُ زَظاٌُ زَضَ ٌَ  ُٓععايُكاٌُ يُكرتٍ زَُاغّ، ُُ زَظاُطَيت هُ كى ٌَ و ياظزَو غٌ و غـ جاتٌ غ
ًَت ُٓواٍُُ هُ ؾُضةٌ ُٓوغُت هُواُُيُ هُ ًُٓىو ؾُضةٌ ُٓوغُت ؾُف، ياْ حـُوت   ٌَ ب ًًَُ، باوَض ت ث ك
ًَـت، ٓـُوَف بـُ ٓـًعَٚ و بـُ كتـاب زَضنـىوَ، كـُ بـُ تـاضيذ، ًـّ                ٌَ ب ًَت هُ زَضَجـٍُ غـٌ و غـ كُؽ ُٓب

ًَّ ًاغًُ٘ا، غىثاؽ.  تُعُجىب زَكَُ وَكى زََه
 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 رُضًىو زوا قًاغُ غىَيُِِوَ، هًصٍُُ ثُضوَضزَ زوا قًاغُتاْ غىَيُِِوَ، زَرنُيُِ زَُطساُُوَ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـت )  ٓعـِٝ ضٝاضـٞ إ ٜؤضـظ    ال ٜطـُ  الٟ سـصب اٚ ت  غُباضَت بُ ًاززٍَ حُوت هُ خاَهٌ يُكًُسا كُ زََه

ًَت، حعبـٌ غًاغـٌ وَكـى ٓـًُىو     َدزض١ اٚ َعٗد غري سهَٛٞ ٌَ كُؽ طىتٌ با َُٓ خاَهُ ٙ به (، ظياتط هُ غ
ــساو          ــٌ خ٘ت ــت ضَٓ ــُوَ، جُُابًؿ ــُ بلات ــُ ةىتاغاُ ــُوٍَ ُٓي ــُةٌ ٓ ــُوٍ ح ًَلٌ ًُعِ ــ ًَلٌ، ؾُخك ــ كُغ

ًٌَـاْ باؾـ   ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ثُضوَضزَ ث ًَتـُوَ وَن خـٍ٘،     ُُٓساًاًُـ ضٌَٓ خ٘ياُسا، ٓ ًَِ ُ ٓـَُ يُكًُـُ ضن
 ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت كُ ضَيطا ُازات حعبُكاْ ض بُ ُاوٍ حعبايُتٌ، ض بُ ُاوٍ ٓايّ،  ًَِ ًَت خاَهٌ يُكَُ ًُُ ضًَُٓن ُٓيُ زََه
         ُ ًَـت ٓـُوَ     ض بُُاوٍ ةـُوًٌ، ض بـُُاوٍ ٓـُض ُاوَيـم بـّ هـُ ُاوَكـاْ ًُكتـُب بلُُـ وَ، ضًَٓـُن ُٓيـُ زََه

ًَت ًُكتُب بلُُُوَ، رُضًىو كىَيػتاْ خاْ. َٙتٌ ُٓوَياْ ُُب ًَت، يُعين حعبُكاْ زَغُ  ٙبه
 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس عبسار:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ُ كطايـُوَ،  بُض اغيت ًُُٓ ظٗض ًىُاةُؾُ كطا، زوايٌ بُ ُاوٍ ُىةتٍُ ًُعاًًؿُوَ جاضَيلٌ تط ظٗض ًىُاةُؾ

ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَؿًِاض زَكَُ بًدُُُ زَُطساُُوَ، ًٓرت ُٓوَ يُكٚيٌ زَب  ب٘يُ ًّ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًًََُ نًُ كان عبساهػَٚ.  باؾُ رُضًىوْ بًدىَيُِِوَ زَرنُيُِ زَُطساُُوَ، ضٌَٓ غ
 :َصطؿ٢ صدٜلبُض َيع عبساهػَٚ 

 كٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗ
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ًَِاٌُ حعبـٌ غًاغـٌ بط٘ض زضَيـت،          ٌَ، نىاض بطازَض ُٓيُ طىتًاْ ُٓطـُض ًُبُغـت ُٓوَيـُ بـ٘ بـُكاضٓ ضٌَٓ غ
ًَت ةىتاغاُُو ثُعناُطاٍ ُا حلـىًٌ بـ٘ كـاضو بُضشَوَُـسٍ حعبـٌ و       ٌَ حعب وا بلات، بَوٌ ُاب ُُطىتطَيت ُاب

ًًًَُُ، غىثاؽ. ًَِطَيت، ًُُٓ ضٌَٓ غ  غًاغٌ بُكاض بٔ
 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 

 رُضًىو كىَيػتاْ خاْ.
 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس عبسار:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت، ُٓطُض ًايُوَ ُٓو كاتـُ قـًاغُكُ    ًَِ ًَت، ياْ ًُُ ًَِ ًَؿسا غطَيتُ زَُطساُُوَ َُٓ ًاززَيُ ضن ًَت هُث زَب
 زَغتلاضٍ زَكُيّ، غىثاؽ.

 .اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

 رُضًىو بًدىَيُِِوَ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 املاد٠ ايطابع١:
 اٚاًل/ الٜطُ  الٟ سصب اٚ تٓعِٝ ضٝاضٞ اٚ دٜين إ ٜؤضظ َدزض١ اٚ َعٗد غري سهَٛٞ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًًُُ زَغيت بُضظ زَرنُ ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟ ظٗض غىثاؽ، ك ًُ زَُطساُُوَ، ك
( هُطَُهسا ًًُُ، ظٗض غىثاؽ، كُواتُ بُظٗضيٍُِ زَُط ثُغِس كـطا، رـُضًىو ًاززَكـُ ٓـًُىوٍ     9بلاتُوَ؟ )
 غىَيُِوَ.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 عاْ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ.بُض َي
 املاد٠ ايطابع١:

 اٚاًل/ الٜطُ  الٟ سصب اٚ تٓعِٝ ضٝاضٞ اٚ دٜين إ ٜؤضظ َدزض١ اٚ َعٗد غري سهَٛٞ.
ثاًْٝا/ الجيٛش تأضٝظ اٟ َدازع اٚ َعاٖد غري سهَٛٝـ١ عًـ٢ اضـاع ايؿهـس االزٖـابٞ اٚ ايعٓصـسٟ ٚاذا ثبـت        

 ذيو بعد تأضٝطٗا ؾاْ٘ ٜٓبػٞ غًكٗا.
جيــٛش يف اٟ َدزضــ١ خاصــ١ اضــتدداّ ايسَــٛش ٚايػــعازات ايــيت ال تتؿــل َــع َبــادئ ايتعــاٜؼ ايطــًُٞ  ثايجــًا/ ال

 ٚايدٜين ٚايكَٛٞ يػعب نٛزدضتإ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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    ُ ٌَ ُٓيـُ ةىتاغاُـٍُ ٓريٓـابٌ بلاتـ ًَت، ٓريٓابًُكُف ٙبسَْ، نىُلُ ك ًَسا ب ًَىيػت ًًُُ ت وَ؟ ٓريٓابًـ ث
 ُٓوَ ُاكطَيت.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَشن بريٍ ٓريٓابٌ، باؾُ ٙيسَبُيّ. ًٌَُ زََه ًَشن ةىتاغاٍُُ ٓريٓابٌ، ٓ ًٌَُ ُاَه ٓ 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا وا قًاغُيُكٌ تاظَياْ ُٓيُ، تلايُ ٓاطازاض بّ بعاُّ قًا  غُ تاظَكُياْ نًُ، رُضًىوْ.ٓ
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 بُض َيعاْ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ.
 قًاغٍُ تاظَ ُٓوَيُ:

 زَُطٌاُسا ب٘ يُكَُ.
 املاد٠ ايطابع١:

ٓـُوَ ٓـٌ ٓـُو    اٚاًل/ الٜطُ  الٟ سصب اٚ تٓعِٝ ضٝاضٞ اٚ دٜين إ ٜؤضـظ َدزضـ١ اٚ َعٗـد غـري سهـَٛٞ.      
ًَتبُض   َيعاُُ بىو كُ طىتًاْ، خاَهٌ زوو ٙ به

)ثاًْٝا/ الجيٛش تأضٝظ اٟ َدازع اٚ َعاٖد غري سه١َٝٛ عًـ٢ اضـاع ايؿهـس االزٖـابٞ اٚ ايعٓصـسٟ ٚاذا ثبـت       
ًَت غطَيتُذيو بعد تأضٝطٗا ؾاْ٘ ٜٓبػٞ غًكٗا ًَؿًِاض زَكُيّ ٙ به  زَُطساُُوَ. ( ث

اييت ال تتؿـل َـع َبـادئ ايتعـاٜؼ ايطـًُٞ ٚايـدٜين ٚايكـَٛٞ يػـعب         ثايجًا/ الجيٛش اضتدداّ ايسَٛش ٚايػعازات 
 نٛزدضتإ يف ا١ٜ َدزض١ غري سه١َٝٛ اٚ َعٗد.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو زكت٘ض عىًُض.
 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ بط طٍُ يُكُؾناْ حُغٍ ًَت     ٓ ًٌَاُىايـُ بط طـٍُ زووََ ٙ بهـ ًٌَُ ث ًَػتا ًاوَتُوَ بط طٍُ زووََ، ٓ كطز، ٓ
 بًدُ زَُطساُُوَ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

       ٌَ ــ ــُوَ، ك ــُ زَُطساُ ًَت، زَرنًُ ــ ــٍُ زووََ ٙ به ًَّ بط ط ــ ــُضوَضزَ زََه ــٍُ ث ــُ هًصُ ــُ ه ــُن ُٓي ــتا ضًَٓ ًَػ ٓ
ًَت زَغ ٌَ هُطَُهسا ًًُـُ زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟ )    هُطَُهسايُ ٙ به ( كـُؽ  3يت بُظض بلاتُوَ؟ ظٗض غىثاؽ، ك

ًًََُ بًدىَيُِِوَ ب٘ زَُطساْ. ًَػتا بط طٍُ غ  هُطَُهسا ًًُُ، كُواتُ بُظٗضيٍُِ زَُط بط طٍُ زووََ ٙزضا، ٓ
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
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 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٚايػعازات اييت ال تتؿل َع َبادئ ايتعاٜؼ ايطًُٞ اٚ ايـدٜين اٚ ايكـَٛٞ يػـعب    ثايجًا/ الجيٛش اضتدداّ ايسَٛش 
 نٛزدضتإ يف ا١ٜ َدزض١ اٚ َعٗد غري سهَٛٞ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ زَغـيت بـُظض بلاتـُوَ؟     ًَىَيٍُ خىَيِسضايُوَ زَرنًُُ زَُطساُُوَ، ك ًًََُ بُو ؾ ظٗض بط طٍُ غ
ٌَ هُطَُهسا ًًُُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟ ) ( كُؽ هُطَُهسا ًًُُ، كُواتُ بُظٗضيِـٍُ زَُـط ثُغـِس    2غىثاؽ، ك

ٌَ هُطَُهسايـُ            ًًََُ، زَرنًُـُ زَُطساُـُوَ، كـ ًَلـُوَ، واتـا بط طـٍُ يُكـَُ و غـ ًَػتا ًاززَكُ ٓـًُىوٍ ث كطا، ٓ
 ُ ٌَ هُطَُهــسا ًًُــُ زَغــيت بــ ( كــُؽ هُطَُهــسا ًًُــُ، 1ضظ بلاتــُوَ؟ )زَغــيت بــُظض بلاتــُوَ؟ ظٗض غــىثاؽ، كــ

ًَـِشن تـا بـُياٌُ  غـُعات              ٌَ زَٓ بُظٗضيٍُِ زَُط ثُغـِس كـطا، بـَُ جـ٘ضَ زاًُؿـتين ٓـًُط ًٗاْ ك٘تـايٌ ثـ
ًَطيّ ُٓضبصيّ.11) ًَـ ًُىَض ٗ بُ خىاتاْ زَغج  (ٍ ث

 
 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى                  ز.حػّ ذلٌس غىضَ                           غت اػنس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضٗكٌ                 ُضٗكٌ ثُضهًُاٌُ      ج
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 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُؾنُ  2132\31\21ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  21/31/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُغ

ًَط )   ًَـ ًُــىَض ٍٗ(ٍ 11كاتــصً ٌَ  ضٗشٍ ثــ  -كىضزغــتاْ  ثُضهــًُاٌُ  23/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُؾنُغــ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضٗن و،  ًَطٍ      غىضَ ج ْ بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (15ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ٍ٘ بُغت.( ٍ خ2112, غاَهٌ )غ

 بُضُاًٍُ كاض:
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (15ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ًَـ ًُــىَض 11ٍٗغــ ٌَ ؾــُؾنُ ضَيلــُوتٌ  (ٍ ثــ بــَُ  زا 23/11/2112ضٗشٍ غــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ض َيلدػتين ةىتاغاُُ ُٓٓوٌ و  بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِ ض وو  و طوتىط٘ كطزٌُ ث

 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُسا.
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
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ًًًٌَُ بُ  ٌَ زَكُيّ، ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، خىهٌ غ ُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿتين ًُٓط ًٗاْ زَغت ث
، 23/11/2112، ض ٗشٍ زاًُؿسن 15َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خىهٌ ططَيساٌُ يُكَُ، شًاضَ زاًُؿسن 

ًٌَ حىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ  يُكٌ ًُٓىاض كطاوٍ  هُ ثُيط َوٍ ُاوخٍ٘ شًاضَ 21بُضُاًٍُ كاض، بُ ث
ًَطاق، زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ بط ياضٍ زا بُضُاًٍُ كاضٍ زاًُؿتين -ٍ  ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ 1992غاَهٌ  ع

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات  15شًاضَ  ٌَ ؾُؾنُ ض َيلُوتٌ  11ٍ ٓاغايٌ خىهٌ غ ًَـ ًُىَض ٍٗ ض ٗشٍ غ ٍ ث
ًَت: 23/11/2111 ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ض َيلدػتين ةىتاغاُُ ُٓٓوٌ و  ػتُِ ض وو بُضزَواَ بىوْ هُغُض خ و طوتىط٘ كطزٌُ ث
 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُسا.

ًَتُوَ كُ هُ زاًُؿتين  ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ُُٓساًُ بُضَيعاُُ ُٓخىَيِ ًَػتاف بُضَيع ج ٓ
ًَؿىو ٓاًازَ ُُبىو ٍَ.ث  ْ ياْ ًَ٘هُت بىوْ، با بوُضًى

ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-حػّ ذلٌس غىضَ بُضَيع  ج
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَسضابىوْ ياْ ٓاًازَ  22/11/2112ٍ ٓاغايٌ هُ  14ُاوٍ ُٓو ُُٓساًاٍُُ هُ زاًُؿتين شًاضَ  ًَ٘هُت ث
 ُُبىوْ:

 ًَ٘هُت-امساعًى ذلٌىز-1
 ًَ٘هُت-بطٓاْ ضؾًس-2
 ًَ٘هُت-خىضؾًس اػنس-3
 ًَ٘هُت-ٓاضاؽ حػشن-4
 ًَ٘هُت-ػشنتاضا ؼ-5
 ًَ٘هُت-ض اظاو ذلٌىز-6
 ًَ٘هُت-شياْ عٌط ؾطيف-7
 ًَ٘هُت-غامل تً٘ا-8
 ًَ٘هُت-زَهؿاز حػشن-9

ًَطزَي ؼػشن-11  ًَ٘هُت-ؾ
 ًَ٘هُت-قبًخُ اػنس-11
 ًَ٘هُت-قباح ذلٌس جنًب-12
 ًَ٘هُت-هًوِ اًري-13
 ًَ٘هُت-عوٌ حػشن-14
 ًَ٘هُت-عٌاز ذلٌس-15
 ًَ٘هُت-عٌط عبساهععيع-16
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 ًَ٘هُت-ض جنٍ اهسيّيؿا-17
 ٓاًازَ ُُبىو-عجُإعسُاْ -18
 ٓاًازَ ُُبىو-ز.ض َيباظ رتاح-19
 ًَ٘هُت-اهقازضز.ض ٗشاْ عبس-21

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتاف زَيًُِ غُض بُضُاًٍُ كاض: ٓ 

ًَؿــًِاضٍ ياغــاٍ ض َيلد   ػــتين ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ و  بــُضزَواَ بــىوْ هُغــُض خػــتُِ ض وو و طوتىطــ٘ كطزُــٌ ث
 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُسا.

ًَطٓاتين بـُضَيع جـُُابٌ           ًَّ بـ٘ غـُض غـُكٍ٘ هًصُـُكاْ، بـُخ زاوا هُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و ياغايٌ ُٓكـُيّ بـ
ٌَ، رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ ب٘ ًاززَيُكٌ تاظَ. ًَطب  وَظيطٍ ثُضوَضزَ ُٓكُيّ، بُخ

 ين(:بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزي
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :12ًاززٍَ 
ًَطكطزُــٌ ٓــُٓوٌ و تايبُتــُكاْ بــُ بط يــاضٍ  ًَــساْ يــاْ ض َتلطزُــُوٍَ زاًــُظضاوَكاٌُ ر ًَؿــاُُوٍَ ض َيطــُ ث ض اك
ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ بُ  ًَؿًِاظٍ ض ووْ كطزُُوَ هُ ٙيُْ بُض َيىَبُضٍ طؿيت ر ٌَ، بُ ثؿت بُغسن بُ ث وَظيط ُٓب

ًَهًُكاْ و ٓاو ًَِّ.غُضث ًَهًُكاْ ُٓغُؽن ًَض كطاوَ و ًُٓىو بَُهطُكاْ كُ غُضث  ث
  

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :12املاد٠
ٜهٕٛ ضشب االداش٠ اٚ ايػا٤ َؤضطات ايتعًِٝ اال١ًٖٝ ٚارتاص١، بكساز ايٛشٜس، باالضـتٓاد عًـ٢ َكـرتح تٛضـٝ      

 ك١ ظُٝع ايٛثا٥ل اييت تجبت املدايؿات.َٔ َدٜس عاّ ايتعًِٝ االًٖٞ، يًُدايؿات املسؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 و هًصٍُُ ثُضَوَضزَ.رُضًى
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 ربزات ايكا١ْْٝٛملاالدي١ ٚا اىلداش٠ ٚضشبٗا بكساز ايٛشٜس َطتٓدا الزؾش ايلىْ 

 :()ُىضَزيينبُضَيع عٌط ػنس اًشن
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىَيٍُ خىاضَوَ زووباضَ زابط َيصضَيتُوَ و كىضت و نط  بلطَيتُوَ. ًٌَاْ وايُ َُٓ ًاززَيُ بَُ ؾ ًٌَُ ث ٓ 
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)ضَتلطزُُوَو غُُسُُوٍَ ًَ٘هُتٌ زاًُظضاُسٌُ ةىتاغاُُو ثـُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ بـُ بط ياضَيـم هـُ وَظاضَت      
ًَت ثؿت بُغتىو بُ بَُهطُو ثاغا  وٍ ياغايٌ.زَب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ، بـُؽ ٓـُوَ     ٍَ بُ ةُضاضٍ وَظيط بـ ًٌَاْ وايُ هُبُض ُٓوٍَ غُحيب ًٓجاظَ ُاكط بًُُػبُتٌ َُٓ ًاززَيُ ث
ًَلُ هُ قٚحًُتُكاٌُ وَظاضَت، ث ٍَ )غـخب    يُك ًَىٍَ خـىاضَوَ بلـط ًٌَاْ باؾُ قًاغٍُ ُٓو ًاززَيُ بُو ؾ

(، يُعين غـُحيب ًـُُعٌ     اداش٠ َٓ  تاضٝظ َدزض١ خاص١ بكساز َٔ ايٛشاز٠، ٜهٕٛ يف ساي١ خسم ايكإْٛ
ٌَ  هُ وَظاضَتُوَ ُُن هُ وَظيطَوَ. ًٓجاظَكُ بُ ةُضاضَيم ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 .رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَاْ وايُ ًُُٓ هُ ظًين قُٙحًاتٌ وَظيطَ، ُُن وَظاضَت وَكى زاًـُظضاوَ،   ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ثُضوَضزَ ث ٓ
وَظيط ُٓو قُٙحًُتٍُ ُٓيُ كُ ض َرـعٍ بلـا يـاْ غـُحيب بلـا هـُ ٓـُجناًٌ ٓـُو بَُهطاُـٍُ كـُ زَخطَيِـُ            
ًَشن )يلـىْ         ًٌَـُ ٓـَُه ًَهُواٍُُ َُٓ ياغايُ كـاضٍ كـطزووَ، هُبـُض ٓـُوَ ٓ بُضزَغيت كُ ُٓو ةىتاغاُُيُ بُ ث

 غىثاؽزؾش االداش٠ ٚضشبٗا بكساز َٔ ايٛشٜس َطتٓدا اىل االدي١ ٚاملربزات ايكا١ْْٝٛ(، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىَ ةػٍُ تطتاْ ُٓيُ؟ زكت٘ض عٌط، رُضًىورُضًىو كان عٌط، هًصٍُُ ثُضوَض  زَ ةػٍُ كطز ٓ
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
          ٍَ ٍَ، بط يـاضيـ زَضبلـط ٌَ بط يـاض زَض بلـط ٌَ بـُ     ًىُاةُؾـٍُ ٓـُوًَاْ كـطز، نـىُلُ هـُ وَظاضَت زا زَبـ زَبـ

ٌَ، ب٘يُ ٓـُضزووكًاْ، ٓـَُ    ًَشن هـُ       تُوةًع و بُ ًٌٓعاٍ وَظيط ب وَظاضَت، ٓـَُ وَظيـط ُٓطـُض بُيُكـُوَ بَوـ
ًَـسا،          ًَتـُوَ، ٓـُوٍَ كـُ هـُ هًصُـٍُ ةـاُىًُـ ٓاًاشَيـاْ ث ٌَ، ُٓضزووٍٙ بُيُكُوَ ك٘ زَب وَظيطَوَ زَضزَن
ًَِاوًاُــُ ٓــُضزووٍٙ بُيُكــُوَ كــ٘    ًٌَــُ ٓ ب٘يــُ ُٓطــُض جــُخت هُغــُض ٓــُوَ بلُيِــُوَ ٓــُو زاضؾــتٍُِ ٓ

ٌَ ًَم ُاب  .زَكاتُوَ و ًٓض ططرت
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو ياغايٌ.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
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 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ و      ًَػتا زضا و بُ طىَيطٍَ ُٓو بط ياضاٍُُ كـُ هـُ وَظاضَتـُوَ زَض زَنـ ًٌَُ زواٍ ُٓو ض ووْ كطزُُوٍَ كُ ٓ ٓ

،ٍَ ٍَ و قازضَ ُٓكط ٌَ كًًُؿـٌ بـُ          زواتط هُ ٙيُْ وَظيطَوَ تُوةًع ُٓكط ٓـُوٍَ كـُ ظٗضيؿـٌ بـُ زَغـت بـ
 هُبُض ُٓوٍَ ٓاوض ايّ هُطَُي ض اكٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ، غىثاؽانجس  ًو اقٌ(، زَغتُ )ًّ عنوم 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 وَظيطٍ ثُضوَضزَ-بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ زَكَُ.وُيٌ ًُُِ، ُٓظ تًُٓسا ةطًُ ض ط ًَت ثُضوَضزَي ٍَ هًصُ  اض
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَبًين ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟ ٌَ ت  ك
ًَط ذلـٌ اهـسيّ، ػنـُ غـعًس ػنـُ عوـٌ، غـُضطىَي        طاٖس، )ٓآُُط عاضف، ُُشاز ععيع، غناي  ايـىب  زضـا،  ؾو

ٌَ زَكــَُ ةػــُكاْ ََٙ تلاتــاْ هــ ًَتــُوَ و بــُ ًى ُعٌــت، بــُ ٌَ، نــىُلُ ٓــَُ ياغــايُ ظٗضتختلــطاض ُُب  ُغــُض بــ
ًَىيػتُ، ؾُغت و ةػىوض ًاززَيُ، ٓاوا بُ تُركًوٌ ًىُاةُؾٍُ بلُْ  ٌَ، رُضًىو ٓآُُط خاْ.ث  تُواو ُاب

 
 

 بُضَيع ٓآُُط عاضف:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

       ٌَ ٌَ       ًّ بًسايُت هُطـَُي هًصُـٍُ ياغـايٌ بـىوَ بـ٘ ةُضاضَكـُياْ، ُـاب تـًُُا وَظيـط قـٚحًُتٌ ٓـُوٍَ ٓـُب
ًَػتا تًٍ ةُضاض زَزات بـ٘ غـُحيب ًٓجـاظَ، ضاغـتُ بـُضَيع وَظيـط        ٓ ٌَ غُحيب ًٓجاظٍَ بلا، هُ ًُٓىو زوًُاي
ٌَ، عازَتـُْ            ًَؿـٌ ٓـُوٍَ ًٓـساضٍ بـ ََٙ زَظاُـّ كـُ وَظيـط ًُُػـُبُكٌ غًاغـًُ ث تُغسيقٌ هُغُض زَكا، بُ

 سا ُٓوجا وَظيط تُغسيقٌ هُغُض زَكا، غىثاؽةُضاضاتٌ ٓاوا هًصُُ هُ وَظاضَت زَي
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان ُُشاز
:ٌَ  بُضَيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايـُ       ًـّ ًـسيط    تٛضـٝ  هُ عُضَبًُكٍُ ُٓوٓا ٓاتىوَ )اغتِازا عوِ ًقرتح  عـاَ اهتعوـًٍ اٙٓوـٌ(، ًـّ ثـ
ٍَ باؾرتَ ) ًَلٌ تـط     ايػا٤ َؤضطات ايتعًِٝ اال١ًٖٝ اٚ ارتاصـ١(،  جاظَ او ٙيلىْ ؼىيى اوابلط ٍَ بـُ عًِـىاُ هـُو

يُعين ًىخاهُرُكـُ تُوغـًق كـطابًسن، ًِـًـ هُطـَُي ض َٓـٌ ٓآـُُط خـامن كـُ          املٛثل(، ٓاتىوَ )ضنداهوتٔا 
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ًَم ُٓوَ ضَرع بلاتُوَ، زواٍ هُ ٙيُْ جُُابٌ وَظيطٍ ثُضوَضزَ تُوغـًق ب  ٌَ تًٌ ٍَ، هُطـَُي هًصُـٍُ    ُٓب لـط
 ةاُىًٍُِ هُو ًُظوعُ، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًَط خاْ  رُضًىو ؾو
ًَط ذلٌ اهسيّ:  بُضَيع ؾو

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
غُباضَت بُو خاَهُ ًّ ثؿتطريٍ ُٓكَُ زَةاوزَق هُو ض اث٘ضتٍُ كـُ هـُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ زا ٓـاتىوَ وَكـى       

ٌَ              خٍ٘، هُبُض  ًَهـًُكٌ ةـاُىٌُ بتـىاُ ٍَ بـُ وَظيـط هـُ كـاتٌ ٓـُض غُضث ٌَ ٓـُو غـُٙحًُتُ بـسض ٓـُوٍَ ٓـُب
 غُحيب ُٓو ًٓجاظَيُ بلات، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان جًُاي.

 :طاٖسبُضَيع غناي 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًًََُ بلُيّ خاَهٌ  ًَشن و غُيطٍ ًاززٍَ غ ٌَ )عوـِ اْ تبـت ؿن     3،2ُٓطُض ب ٌَ   ايطًـب....(،  زََهـ ًًََُ ٓـَُه و غـ
ايطًـب  يُكَُ، ضَرعٍ ًٓجاظَ هُ خاَهٌ زووََ حُغٍ كطاوَ، )عوـِ اهـىظاضَ اْ تبـت ؿن    اذا مل تسد ايٛشاز٠...(، )

ًَـطَ )عوـِ   َٜٛا....ٚجيب إ ٜهٕٛ ايسؾش َػؿٛعا.....(،  45خالٍ َد٠ ال تتذاٚش  ٍَ حُغٍ كطاوَ، ه ُٓوَ هُو
ًَشن )غـخب اجـاظَ اهتاغـًؼ     اهىظا ًَىيػت ُاكا زووباضَ بيَب ضَرعٍ ًٓجاظَ، تُُٔا بَوـ ضَ( يُ، ب٘يُ ًّ زَبًٍِ ث

يلىْ بقطاض ًـّ اهـىظاضَ اغـتِازا اصن اٙزهـُ واؽنـربضات اهقاُىًُـُ( ٓـُتا ًُٓآُُطًـُن هُطـَُي خـاَهٌ زووََ و           
ٍَ، غىثاؽ ًََُ بلط ًًََُ هُ ًاززٍَ غ  غ

 ٗكٌ ثُضهًُاْ:غُض-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو غُضطىَي خاْ

 زضا:بُضَيع غُضطىَي 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُطـَُي ًـاززٍَ         ًَهـُواُُ ٓـُب ٌَ ٓـُوَ ث ًٍَ وايُ ُٓطُض بُ ُاوٍ وَظيـطَوَ بـ بُ ًُػبُت ُٓو ًاززَيُ ًّ ث
ًَـساٌُ ًٓجاظَكـُ ٓـُو ت              ٌَ وتـطاوَ )عوـِ اهـىظاضَ( يـُعين هـُ كـاتٌ ث ٌَ، نـىُلُ هـُ ًـاززٍَ غـ ُضَرـٍُ كـُ   غ

ٌَ ُـُن وَظيـط،        ٌَ وَظاضَت بـ ًٍَ وايـُ ٓـُب ًٓجاظَكُ ُٓزات ُٓض ُٓويـ حُةٌ غُحيب ُٓيُ، ب٘يُ ًًِـ ثـ
ٌَ هـُ ٙيـُْ وَظاضَت يـاْ ًُجوًػـٌ وَظاضَت هُغـُض       ًَؿرت ُٓب ََٙ ث ضاغتُ هُ ك٘تايسا وَظيط ًٌٓعاٍ ُٓكا، بُ

ٍَ و زواتط بُُاوٍ وَظاضَتُوَ بط ياضَ ٌَ، غىثاؽُٓو ًُغُهُيُ ةػُ بلط  كُ زَضزَن
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان حًُُ غُعًس
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 بُضَيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٍ  11و  11ٍ ًُؾــطوعُكُ، ًــاززٍَ  17، ًــاززٍَ 3ًِــًـ ثؿــتطريٍ ض اٍ ٓاوكــاضامن ُٓكــَُ، و ًــاززٍَ  
ًُحنٌ ًٓجاظَ و غُحيب ًٓجاظَ و ضَرعٍ ًٓجـاظَ بـ٘ وَظاضَتـُ،    ض اث٘ضتٌ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ًُٓىوياْ باغٌ 

ٌَ كـطز، بـا وَظاضَت      ٌَ هُ بُيين ُٓو ًاززَ و ًاززَكاٌُ تطزا كُ ًٓؿـاضََ ثـ و ب٘ ُٓوٍَ تُُاةىظ زضوغت ُُب
          ََٙ ٌَ، نىُلُ ًٌٓعا كطزْ ُٓض تُُاةىظٍ ًُـُ، هـُ ٓـُخريزا ٓـُض ض ًَٓػـٌ ًىُٓغُغـُكُ ًٌٓـعاٍ ٓـُكا، بـُ ب

ًَـىاْ        وَظاضَت  ًَيَن، بـ٘ ٓـُوٍَ هـُ ُ ًَـم ٓـُٓ ًَيَن، هًصُـُ ث ًَم ُٓٓ ٌَ،    ب٘ خٍ٘ تًٍ ث ًاززَكاُـسا تـُُاةىظ ُـُب
 غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان ٓاضاَ

 بُضَيع ايىب ُعٌت)ٓاضاَ(:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 ةػُكامن كطاْ، غىثاؽ
 اْ:غُضٗكٌ ثُضهًُ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ
 
 
 

 بُضَيع عٌط ػنس اًشن:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَط واًٌُِـاْ ٓـُبىوَ ٓـُوٍَ كـُ بـُضَيعاْ           ًٌَُ كُ زَةُكًُاْ زاضؾـتىوَ هـُ ًُرٔىًـسا ٓـًُاْ ت هُ ضاغتًسا ٓ
ًَؿــرتيـ ٓــاتىوَ، نــىُلُ هــُ ٓايِــسَزا كــُ زَطُيِــُ غــُض ًىُاةُؾــٍُ بابُتــُكاُ  ٌ تــط باغــًاْ كــطزووَ و ث

ٍَ هُ ُاو وَظاضَت زا، واتُ وَظيـط بـُ    ًَؿًِاضٍ ُٓوًَاْ كطزووَ بُض َيىَبُضايُتًُكٌ تايبُتًـ زضوغت بلط ث
تــُُٔا ٓــُو بط يــاضَ ُــازات، ُٓجنىًــٌُُ وَظاضَت ُٓيــُ، ٓــُضوَٓا بُض َيىَبُضيُتًــُكٌ طؿــيت هــُُاو وَظاضَت  

ٍَ ب٘ غُضثُضؾيت  ًَِط ًَم زَٓ ًَلٌ تايبُت ث كطزٌُ ًٓجاظَ و ُٓواُُ، ب٘يُ ُٓو ًُوظوعُ ُٓيُ، ُٓضوَٓا تًٌ
ٌَ هـُُاو وَظاضَت بطَ ياضَكـُ              ًَم ٓـُب ٌَ كُغـ ََٙ هـُ ض ووٍ ًِٓـُوَ ٓـُب بُ ٓـًُىو ٓـُو وَيػـتطاُُزا ٓـُض وا، بـُ
ًٌَُ ٙضعناْ ًُُ هُوٍَ زووباضَ زايرب َيصيُِوَ، نىُلُ ٓـًُاْ ًُـُطناْ ُٓيـُ،     زَضبلا، ب٘يُ هُطَُي ُٓوَؾسا ٓ

ًَم هـُ   بُ ًُٓاْ تُعبري ٌَ كُغـ ًَشن وَظاضَت زيػاْ ُٓب ََٙ زَةُكٍُ وا ٓاتىوَ، هُ ٓايِسَؾسا ُٓطُض بؿَو ، بُ
ًٌَُ ٙضعناْ ًُُ كـُ   ٌَ، ب٘يُ ٓ ٌَ جُُابٌ وَظيط ب ُاو وَظاضَت بط ياضَكُ تُوةًع بلاو قازضٍ بلا، ُٓويـ ُٓب

 ٌَ ًَشن ض َت كطزُُوَ و غُُسُُوٍَ ًَ٘هُت بُ بط ياضَيم ب هُ وَظاضَت ثؿت بُغتىو بُ بَُهطُ و جاضَيلٌ تط بَو
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ًَطىًـاْ هـُ         ثاغاوٍ ياغايٌ، بُؽ ٓايا وَظاضَت وَكى ؾُخكـٌ ًُعِـُوٍ ًىُٓغُغـُيُن بط يـاض زَضزَكـا؟ ب
ٌَ بط ياض زَضبلا كُ جُُابٌ وَظيطَ. ٌَ ُٓب ٌَ يُك  ٙيٌُُ عًُُهٌ زَب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 زوا ض ًَٓتاْ، رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ.باؾُ با بعاُشن زوا قًاغُتاْ، 

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُلَ٘هًٌاْ هُوَ ًُُ كـُ وَظاضَت ًىتًُُغـًوُ بـُ ؾُخكـٌ      ًٌَُ هُ غُضَتازا باغٌ ض ٌَٓ خً٘اْ كطز، ٓ ٓ
        ٍ ََٙ ٓـُو بط ياضاُـُف كـُ زَض ًَيب ؾُخكـٌ ًُعِـُوٍ جـُُابٌ وَظيـطَ، بـُ ُٓكـُْ بـُ بـىوٌُ     وَظيط، غاح

ٍَ ًىغتُؾـاض و    ًَلَ٘هًُِوَيُ هُ ٙيُْ ُُٓـس ًٓجاظَكُ ياْ بُ ًٓوػاٍ ًٓجاظَكُ حُطنُْ زواٍ ك٘بىوُُوَ و ه
ٌَ بُ تُٓلًـس   ُٓواٍُُ كُ هُُاو وَظاضَت زا ًىزيط عاًُكاْ َُٓ كاضَ ُٓكُْ، زواتط ٓاخري كًتاب كُ زَضُٓن

ٌَ، ًُُٓ هُ ٙيُن، هُ  ًىقازَةًُاْ هُغُض كطزووَ زوَييَن،  3ٙيُكٌ تط ًاززٍَ ًٌٓعاٍ وَظيطٍ هُغُض ُٓب
ــُحيب         ــاتىوَ، وَظاضَت غ ــُ وَظاضَت ٓ ــاتىوَ، ب ــىظاضَ( ٓ ــُ )هو ٌَ بط طُكُك ــ ــُ ُٓضغ ــُض زاوَ، ه ــاْ هُغ زَُطٌ

ٌَ غـُحيب ٓـُو ًٓجـاوَ بلـا هـُ ًـىزٍَ        31ًٓجاظَكُ ُٓكا هُ خًٚهٌ  ض ٗشزا، كُواتُ ُٓض وَظاضَتًؿُ ُٓتىاُ
ًَشن )     خ٘يسا، هُبُض ُٓو ٌَ و بَوـ ًَىٍَ خـىاضَوَ بـ ًَىيػتُ قًاغُكٍُ بـُو ؾـ ٜهـٕٛ ضـشب ادـاش٠ ايتاضـٝظ     َ ث
 اىل االدي١ ٚاملربزات ايكا١ْْٝٛ(. الضتٓادبكساز َٔ ايٛشاز٠ با

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًَّ نـٌ؟ رـُضًىو قـًاغُ ًىؾـتُضَكُكُ غى     َيِـُوَ بـُ   رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ هُغُض ُٓو قًاغُيُ َُٓه

 كىضزيُكٍُ.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 :7ًاززٍَ 

ضَتلطزُُوَ و غُُسُُوٍَ ًَ٘هُتٌ زاًُظضاُسٌُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ بـُ بط ياضَيـم هـُ وَظاضَت     
ٌَ ثؿت بُغتىو بُ بَُهطُ و ثاغاوٍ ياغايٌ.  زَب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
   ٌَ ًَػتا ُٓو زاض ؾُِوٍَ ُٓخريٍ كُ ُٓضزوو هًصُُكُ ًىؾتُضَكّ و بُيُكُوَ قًاغُياْ كطزووَ ،تلايـُ كـ ٓ

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ كٍ٘ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ تط.  هُطَُي زايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟ ك
 بُضَيع عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 :13ًاززٍَ 
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ًَـ و بـُ زاُـاٌُ          ًَلػـت هُغـُض كطاوَكـاْ هـُ ًـاززٍَ ثـ ٍَ بُ طىَيطٍَ ًُضجُكاْ و بًُِا ت ٌَ زَزض ض َيطٍُ ث
ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ ياْ تايبُتٌ بُ كاضكطزْ هَُ بىاض  ُُزا:ازاًُظضاوَكاٌُ ر

ًَطكطزٌُ طؿيت ًُٓاُُ ُٓططَيتُوَ:-1  ر
ًَطكطزٌُ بُِضَتٌ و ٓاًازَيٌ.-ا  ر

ًَطكطزٌُ ثُيىَُسيس-ب ًَساويػتًُكاٌُ باظاض ٍ كاض ًُٓاُُ ُٓططَيتُوَ:ر  اض بُ ٓاًازَ كطزٌُ ضاغتُوخ٘ ب٘ ث
ًَطكطزٌُ ٓاًاززَيٌ ٓىُُضٍ بُ هقُكاْ و ج٘ضَ جًاجًاكاُ-1  .ُوَر
ًَِاٌُ ثًؿُيٌ و زَغت كاضٍ هُ بىاضَكاْ و ج٘ضَ جًاجًاكاًُُوَ.-3  ض آ
ٍَ  و ٓاًازَ كطزُُوٍَ )ت-2 ًَطكطزٌُ غُض هُُى  ُ بىاضٍ ثُضوَضزٍَ تايبُت زا ًُٓاُُ ُٓططَيتُوَ:ًٓوٌ( هأر
ًَساويػتًُ تايبُتُكاْ.-1 ًَِاٌُ خاوَْ ث  ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ بُ ض آ
ًَلطزٌُ ٓعضٍ و ُاكاًُ شيطيُكاْ و زواكُوتىواٌُ طُؾُ كطزْ.-2  ةىتاغاُُكاٌُ طُؾُ ث
َٙيُتٌ ًُٓاُُ ُٓططَي-3 ًَطكطزٌُ ثُيىَُسيساض بُ طُؾُ كطزٌُ كًُ٘  تُوَ:ر
 ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكاٌُ خعًُت طىظاضيُ كًَُ٘هايُتًُ ُاوَُسيُكاْ تا زَطاتُ بط وا ُاًٍُ ظاُل٘يٌ.-1
ًَطكطزٌُ ُا غًػتًٌُ.-2 ًَساٌُ زآاتىوٍ ر  غُُتُضَكاٌُ طُؾُ ث
 ثُعناُطُكاٌُ رطياكُوتّ و ثُضغتاضٍ.-3
ًَطكطزٌُ شُاْ هَُ بىاضاٍُُ خىاضَوَ:-4  ثُعناُطاكاٌُ ر

ًَساٌُ و ض ٗؾِبريٍ تُُسضوغيت.ثُضو-ا  َضزَ كطزٌُ ًِساَي و خ٘ضان ث
ًَعاْ و ًاَهساضٍ.-ب ًَِاْ و بُض َيىَبطزٌُ كاضوباضَكاٌُ خ  ض آ
 ٓىُُضٍ ُُخؿاُسْ و نِشن و كاضَ زَغتًُكاْ.-ج
 ٓىُُضٍ بط يّ و زوضًاْ.-ز
ًَِاُُ ثػج٘ض يُكاْ ًُٓاُُ ُٓططَيتُوَ:-4  ثُعناُطاكاٌُ ض آ
 ظًاُُ بًاًُُكاْ. ثُعناُطاكاٌُ-1
ًَِاٌُ نا  كطزْ بُ ج٘ضَ جًا جًاكاًُُوَ.-2  ثُعناُطاكاٌُ ض آ
 ثُعناُطاكاٌُ ُُٓساظٍَ كً٘جىتُض و ثط ٗططاَ ض َيصٍ-3

 عٌط عبساهطػنّ:بُضَيع 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 : 13اؽنازَ 
ايتعًـِٝ االًٖـٞ اٚ ارتاصـ١    ضٝظ َؤضطات أسطب ايػسٚط ٚاالضظ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايطابك١، بتيػٌح 

 بايعٌُ يف ٖرٙ اجملاالت:
 ايتعًِٝ ايعاّ ٚ ٜػٌُ االتٞ:-1
 ايتعًِٝ االضاضٞ ٚ االعدادٟ.-اٚال
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 ايتعًِٝ ذات ايص١ً باالعداد املباغس الستٝادات ضٛم ايعٌُ، ٚ ٜػٌُ االتٞ:-ب
 ايتعًِٝ االعدادٟ ايؿين بؿسٚع٘ ٚاصٓاؾ٘ املدتًؿ١.-1
 ػاٍ ايٝد١ٜٚ يف اجملاالت ٚاالْٛاع املدتًؿ١.ايتعًِٝ املٗين ٚاالغ-3

 زتاٍ ايرتب١ٝ ارتاص١ ٚ تػٌُ االتٞ:أًٖٞ يف ايتعًِٝ ايت-ثاْٝا
 املدازع ارتاص١ بتدزٜب ذٟٚ االستٝادات ارتاص١-1
 َدازع ايتطٜٛس ايؿهسٟ ٚايكاصسٜٔ عكًٝا ٚاملتدًؿني يف ايُٓٛ.-2
 التٞ:ايتعًِٝ املتعًل بايتطٛز االدتُاعٞ ٚ تػٌُ ا-ثايجا

 َدازع َٚعاٖد ارتد١َ االدتُاع١ٝ املسنص١ٜ )املتٛضط١ ( ست٢ ايػٗادات ادتاَع١ٝ.-1
 َسانص ايتطٜٛس ايكسٟٚ ٚايتعًِٝ غري املٓعِ.-2
 َعاٖد ايطٛاز٣َ ٚ ايتُسٜش-3
 ؿن اجملاٙت اهتاهًُ: ٤ًعآس تعوًٍ اهِػا-4

 ايطؿٌ ٚايتػر١ٜ ٚايجكاؾ١ ايصش١ٝتطبًُ -ا
 الضس٠ ٚايبٝتتسب١ٝ ٚاداز٠ غؤٕٚ ا-ب
 ؾٔ ايتطسٜص ٚاذتٝان١ ٚاالعُاٍ ايٝد١ٜٚ ٚاالبس١ٜ-ز
 ؾٔ ايتؿصٌٝ ٚارتٝاط١ ٚاذتالق١-د

 َعاٖد ايتدزٜب ايتدصص١ٝ ٚ تػٌُ االتٞ:-زابعا
 َعٗد ايًػات االدٓب١ٝ-1
 َعٗد ايتدزٜب ايطباعٞ باصٓاؾ٘ املدتًؿ١-2
 تس ٚايربزت١َٝٛعاٖد ٖٓدض١ ايهَٛب-3

 ٗكٌ ثُضهًُاْ:غُض-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضًاْ كطزووَ كُ ٓـُو ًاززَيـُ ض َت بلطَيتـُوَ، هُبـُض ٓـُوٍَ ٓـُوَ بـُ         ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ثُضوَضزَ ث ٓ
ًَّ ب٘ وَظاضَت ُٓو كاضاُُ بلات ثُيط َو ض َيم ًََو ُٓٓ ًٌَ ٍَ ُُن بُ ياغا، بُج  ، غىثاؽُٓخط

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 وَظيطٍ ثُضوَضزَ-بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

.ٍَ  بطاغيت ُٓظُ ًىختُقُضَكا طُهُكا كارًُ، ُٓظ تُراقًٚ ظَضووضٍ ُشن و بُ تُعوًٌات زَضبلط
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ.ر

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

           ،ٍَ ٌَ، و ٓـَُ ًاززَيـُ ًٓوػـا بلـط ًَلـٌ تايبـُتٌ زَضنـ ًٌَُف هُ هًصٍُُ ياغايٌ ٓاوض ايّ كـُ ًُٓـُ بـُ ًُعاً ٓ
 غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ض عٌط

 :بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ بـىاضٍ تـط      ًٌَاْ باف بىوَ كُ ًُُٓ هُ ُاو ياغاكُ زا ُُيُت، نىُلُ ض َُطُ هُ ٓايِـسَزا ُُٓـس ًٌَُ ب٘يُ ث ٓ
ٌَ و ًُُاْ ويػتىوَ  ًَؿُوَ كُ ُٓواْ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ب٘ بلطَيُِوَ كُ هُُاو زَةٌ ياغاكُزا ُُب ًَتُ ث ب

ٍَ ُٓواْ هـُ ُـاوٍ زا بط يـاضٍ    هَُ ض ووَوَ هُ ضاغتًسا نىاض ًَشن ب٘ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ كُ ُُكط ًَىَيُن زابِ ن
ٍَ ٓـُواْ ُـُتىاُّ هـُ        ًَىَيُن ببُغتشن كُ تا ياغـاكُ ٓـًُىاض ُـُكط ًٌَ ُٓواْ بُ ؾ تاظَ بسَْ ياْ زَغت و ث

ًَيَن باؾرتَ. ٌَ ضن  بىاضٍ تطزا و ثُعناُطا و ةىتاغاٍُُ تاظَ بلُُُوَ، ب٘يُ ب٘ ُٓواْ بُج
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-ُضَيع ز.اضغْٚ بايعب

ٌَ هُطـَُي زا       ٌَ هُطـَُي زايـُ ض َت بلطَيتـُوَ؟ كـ ٍَ ُٓو ًاززَيُ ض َت بلطَيتُوَ، ك ًَػتا ُٓضزوو هًصُُ زَياُُو ٓ
 ًُُ؟ بُ كٍ٘ زَُط ض َت كطايُوَ، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ تط.

 
 بُضَيع ز. عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـى       :14اززٍَ ً ًَطكاضيـُ غـِىوضزاض كطاوَكـاْ هـُ ُ ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ ناٙكًُ ر ًُضجُ هُُاو زاًُظضاوَكاٌُ ر

َٙيـُتٌ هُطـَُي هُبُضنـاو        ًَىيػت هـُ ض ٗؾـِبريٍ طؿـيت و كًُ٘ ًَلٌ ث ٌَ، بُ ٓاغت ثط ٗططاًُكاٌُ خىَيِسْ ُٓب
ًَلسا.  ططتين تُُععنًُتٌ خىَيِسٌُ كىضزٍ هُ ًُٓىو ُٓهىًُضج

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-ز.اضغْٚ بايعبُضَيع 
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :14 املاد٠
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ٜػرتط إ ٜهٕٛ يف َؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ايٓػاطات ايتع١ًُٝٝ احملدد٠ يف بساَر ايتـدزٜظ مبطـت٣ٛ َٓاضـب    
 سٚفعنٌ ايعًِٝ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ يف يصا١َٝ تَٔ ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚاالدتُاع١ٝ َع َساعا٠ ا

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ.

 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

َٓـاٖر ايتـدزٜظ ٚيف املطـت٣ٛ    ايٓػـاطات ايتعًُٝٝـ١ املكـسز٠ يف    )ٜػرتط يف املـدازع ارتاصـ١ ٚدـٛد نـٌ اْـٛاع      
َساعا٠ يرتب١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايد١ٜٝٓ َع ١ ٚاالدتُاع١ٝ باالضاؾ١ اىل ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚاٜتٓاضب َع ايجكاؾ١ ايعاَ

ٌَ كطزووَ، غىثاؽخصٛصٝات االدٜإ املدتًؿ١(  ًَىَيًُاْ ه ًٌَُ بَُ ؾ ٓ 
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض عٌط
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَىَيُ زاض ؾـت٘تُوَ، )ًُضجـُ هـُ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطاٍ ُـا حلـىًٌ زا            ًٌَُ بُ كىضزٍ زَةُكـُعناْ بـَُ ؾـ ٓ
ًَلٌ              ٌَ كـُ هـُ ثط ٗططاًـُكاٌُ واُـُ وتِـُوَ زا زيـاضٍ كـطاوْ و بـُ ٓاغـت ًَطكـطزْ ٓـُب ًُٓىو نـاٙكًُكاٌُ ر

َٙيـُتٌ هُطـَُي خىَيِـسٌُ ظًـاٌُ كـىضزٍ و ثـُض       َٙيـُتٌ و ٓـايين بـُ    طىجناو هُ ض ٗؾِبريٍ كًُ٘ وَضزٍَ كًُ٘
 ض َناو كطزٌُ تايبُطنُُسٍ ٓايُِ جًاواظَكاْ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ.

 
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَى     ًٌَاْ باؾـُ قـًاغُكٍُ بـَُ ؾـ ًٌَُ هُ هًصٍُُ ياغايٌ بُ ًُػبُت َُٓ ًاززَيُوَ ث ٌَ، هـُ    ٓ ٍَ خـىاضَوَ بـ

ٍَ بــُ )دنــب ٜػــرتط( جًــاتٌ ) َٓــاٖر ايتــدزٜظ يف املــدازع ٝــع ْػــاطات ايتعًــِٝ ايــٛازد٠ يف تٓعــِٝ يمبلــط
 ارتاص١(

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 خاهس:ذلٌس بُضَيع ز.عكٌت 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت زَكَُ كى ه ٌَ ُُق  ًصُا ياغايٌ زَضكُرتًُ، غُثاؽُٓظ تًُٓسا ظ
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًَبًين ُٓيُ؟ تًُُا يُن كُؽ، رُضًىو زكت٘ض بُؾري ٌَ ت  ك

 بُضَيع ز.بُؾري خوًى:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

َٙ ُٓكَُ، ُٓضوَٓا هُطـَُي ٓـُو ض ايـٍُ ه    ًصُـٍُ  ثؿتطريٍ هُ زاض ؾتُِوَكٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با
ًٌَُ جطُ هـُو واُاُـٍُ كـُ بـاؽ كـطا هُواُُيـُ واُـٍُ        )ٜػرتط( ياغايـ زاَ كُوا  بلطَيتُ )دنب(، ُٓضوَٓا ٓ

ًَصووٍ كـىضز، يـاْ ًًـصووٍ     ٌَ كُ  وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ زَكاتُ ًُضج بُغُض ةىتاغاُُكاْ، وَكى ً تطيـ ُٓب
م ًـُوازٍ غـابت ُٓيـُ، كُواتـُ وَظاضَت     ُٓو ُُتُواٍُُ كُ هُطَُهٌاْ ُٓشيّ هُ ةىتاغاُُكاْ، ب٘يُ بـُععيَ 

ٍَ، غىثاؽ ًَتُ ط٘ض   بُخٍ٘ زايِاوَ، وَكى ظًاٌُ كىضزيُ، ٓايُِ، ُٓواْ با ًُٓىوٍ ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ ٓاخري قًاغُتاْ هُطَُي هًصٍُُ ياغايٌ.
 :)ُىضَزيين(بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن

 ٌ ثُضهًُاْ.بُضَيع غُضٗك
ًَطَ ٙضعناْ ًُُ و تًُٓـسٍ ٓـُو ب٘نـىوٍُُ جـُُابٌ وَظيـط و زاض ؾـتُِكٍُ هًصُـٍُ         ًٌَُ زواٍ طوتطً٘اْ ه ٓ

 ياغايٌ ُٓكُيّ.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 :14اؽنازَ 

 ١جيب إ ٜتِ تٓعِٝ يمٝع ْػاطات ايتعًِٝ ايٛازد٠ يف َٓاٖر ايتدزٜظ يف املدازع ارتاص
 

 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـم              ًَلـُوَ ت ًَتـُوَ ُُقـُ ُٓقـَوًُكُيُ، كـُ نـُُسيّ بططـُ و ًاززًَـاْ ث ُٓوٍَ بـُضَيع كـان زاُـا ُٓرنىَيِ
ٌَ هـُ ًـاززٍَ           ًَـ كطزووَ، ُٓوٍَ كُ ًّ زَرنىَيٌِـُوَ ٓـُوٍَ ض اثـ٘ضتٌ هًصُـٍُ ثُضوَضزَيـُ كـُ ٓـَُه َُٓهل

ًَػـتا زَُطـٌ     ُىيَُ ثاف زَُطساْ و ث ًٌَـُ ٓ اف ظياز كطزٌُ ًاززَيُن ب٘تُ ًاززٍَ ُ٘يَُ َُٓ ًاززٍَ كـُ ٓ
 ب٘ ُٓزَيّ، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ٓاخري قًاغُتاْ غىَيُِِوَ.

 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
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 :9ًاززٍَ 
 يف َٓاٖر ايتدزٜظ يف املدازع ٚاملعاٖد ايػري اذته١َٝٛ  جيب إ ٜتِ تٓعِٝ يمٝع ْػاطات ايتعًِٝ ايٛازد٠

 بُضَيع ز. عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطكــطزْ كــُ هــُ ثط ٗططاًــُكاٌُ    ًَىيػــتُ هــُ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًُكاُــسا ٓــًُىو نــاٙكًُكاٌُ ر ث
 خىَيِسْ زا ٓاتىوْ ض َيلبدطَيّ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-عبُضَيع ز.اضغْٚ باي
 رُضًىو كان ؾىاْ
 بُضَيع ؾىاْ عبساهلطيٍ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًّ ثطغًاضَيم ُٓكَُ َُٓ هُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ و ياغـايـ، ًـُُآًجٌ زيطاغـٌ ض َيلبدـطَيّ يـُعين نـٌ؟؟         

ًٌَاُطُيُُّ ب٘ ُٓوٍَ بعاُشن ب٘نٌ زَُط ُٓزَيّ؟ غىثاؽ  ت
 هًُاْغُضٗكٌ ثُض-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض ُٓػنُز
 بُضَيع ز.اػنس وَضتٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضياْ كطزبـىو كـُ تايبُطنُُـسٍ              ًٌَُ زوَييَن هـُ كـاتٌ بـاؽ كطزُـٌ ٓـُوٍَ كـُ ُُٓـساًاٌُ ثُضهـًُاْ ث ٓ

ٍَ، ض اٍ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ ٓـُوَ        َٙيُتًـُوَ ض َنـاو بلـط بـىو كـُ   كًَُ٘هطاٍ كىضزغتاْ هُ ض ووٍ ٓايين و كًُ٘
ًَطَف زَضكطايـُ زَضَوَ بُضاغـيت، هُبـُض ٓـُوَ ُـُ ض اٍ       ََٙ ُٓوَتا ه ُٓواْ ٍٙ خ٘ياُسا جًاياْ كطزٗتُوَ، بُ
ًَـطَزا   ًَىغتُ ه ًَطَف كُ باؽ هُ تايبُطنُُسٍ كًَُ٘هطاٍ كىضزغتاْ ُٓكا، ث ُُٓساًاْ خطايُ زَُطساُُوَ، ُُ ه

ًٌَ ب٘ بلطَيتُوَ، غىثاؽ  ج
 ٗكٌ ثُضهًُاْغُض-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ََٙ ٓـُوٍَ هـُ ض اثـ٘ضتٌ      ٍَ زياض ًُُ، بـُ ًًِـ ُٓو ةػٍُ بطاٍ بُضَيعَ كان ؾىاْ ُٓكًُُوَ، يُعين ض َيلبدط

ًٌَُ هُبُض ُٓوٍَ هـُ ًُكتُبـُ ُٓٓوًُكاُـسا ًُُٔـُجًَ     لٌ تايبـُت ُٓيـُ، ٓـُو    هًصٍُُ ثُضوَضزَ زا ٓاتىوَ ٓ
ــُْ          ــُ ٙي ٌَ ه ــ ــُتٌ ب ًَىزَوَه ــاْ ُ ــات، و ي ــُض َيىٍَ بب ــُت ب ــُضتٌ تايب ٌَ ك ــ ــىًٌ ب ــُيطٍ حل ــُ ض غ ةىتاغاُُي
ًَم تايبُطنُُــسٍ     َٙتًــاٌُ ًُؿــتًٌاٌُ خً٘ــاْ كً٘ــَُه ًَىيػــتٌاْ بُوَيــُ وَكــى ٓاوو ًٌَــُ ث ض َيلدطاوَيلــُوَ، ٓ

ٌَ، ب٘ ُٓوٍَ ُٓو بابُتاٍُُ كُوا هًُُُٔ ًَـطَزا،    خً٘اْ ُٓب ٍَ، ًُٓـُ ٓـاتىوَ ه ُجٌ ُٓو ةىتاغاُاُُ غىَيِسض
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ًَلًاْ حًلٌُتٌ زاُـاٌُ ٓـُو ًـاززٍَ زاض ؾـتُِوٍَ بـَُ ج٘ضَيـُ )ًُضجـُ هـُ ةىتاغاُـُ تابًُتًُكاُـسا            يُك
ًَلًُتٌ، )كُ هُ ثطٗططاًُكاٌُ واُُ وتُِوَزا زياضٍ كـطاوْ   ًَطكطزْ ُٓبّ(، ًُُٓ بُؾ ًُٓىو ناٙكًُكاٌُ ر

ًَلٌ ط َٙيــُتٌ، هُطــَُي خىَيِــسٌُ ظًــاٌُ كــىضزٍ و ثــُضوَضزٍَ  بــُ ٓاغــت ىجنــاو هــُ ض ٗؾــِبريٍ طؿــيت و كًُ٘
ًٌَـُ ظيـازٍ             ًَلـُ ٓ ًَـطَ بابُت كًَُ٘هايُتٌ و ٓايين بـُ ض َنـاو كطزُـٌ تايبُطنُُـسٍ ٓايِـُ جًاواظَكـاْ، واتـُ ه

          ٍ ًَىَيٍُ كـُ هـُ هًصُـُ ٍَ، ُـُوَن بـُو ؾـ ًَىيػـتُ ظيـاز بلـط ًَلـُ ث ياغـايًسا ٓـاتىوَ،    ُٓكُيّ ب٘ ُٓوَ، بابُت
ًَـت و ًـىهعََ ُـُكطَيّ ُٓواُـُ هُواُُيـُ ٓـُو بابُتاُـُ ُـُخىَيِّ، زوا ةػُؾـٍ ُٓوَيـُ كـُ              نىُلُ ُٓطـُض ب
ًَشن ٓايِِاغـٌ            تايبُطنُُسٍ ُٓو ةىتاغاُاُـُف هُبُضنـاو بطـطْ، باؾـرت وايـُ بابـُتٌ ٓايًُِكـُ هُواُُيـُ بَوـ

ًَلٔاتُ جًاجًاكاْ جًا ٌَ، ب٘ ُٓوٍَ ًُٓىو ث  بلطَيتُوَ، غىثاؽ باؾرت ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان حًُُ غُعًس
 بُضَيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
يُكَُ، جُُابٌ وَظيط تًُٓـسٍ زاض ؾـتُِوَكٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَيٌ كـطز، زووََ، ٓـُو زاض ؾـتٍُِ هًصُـٍُ         

ُضوَضزَ ثـ ًُـ ُٓو ثطغًاضٍَ ب٘ زضوغت بىو، زاض ؾتُِكٍُ هًصٍُُ ياغايٌ طؿيت و ُاض ووُُ، ب٘يُ كان ؾىا
ًٍَ وايـُ ٓـُو ُُقـٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ باؾـرتَ،        زياضَ، بابُتٌ ض ٗؾِبرييُ، كًَُ٘هايُتًُ، ٓايّ ُاغًُ، ًّ ث

 غىثاؽ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان جٚي
 

 بُضَيع جٚي عوٌ عبسار:
 ثُضهًُاْ. بُضَيع غُضٗكٌ

ًَلٌ       ٌَ )بـُ ٓاغـت ٍَ، كـُ ٓـَُه ًَلًـ ًٓعارٍُ ٓـُو ُٓو زَةٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ كطزٍ َُٓ ؾاًًوُ، َُٓ ُُخت
ٌَ عًوٌـًـ        َٙيـُتٌ، ٓـُب َٙيُتٌ( ٍُٓ ظاُػـتًُكُ؟ تـ٘ ض ٗؾـِبريٍ و كًُ٘ طىجناو هُ ض ٗؾِبريٍ طؿيت و كًُ٘

ًَط حلىًًاُُ ُُٓسَيل ٍَ، زواٍ ُٓو ةىتاغاُُ غ ًاْ ب٘ ُٓو كُغاُُْ كُ هُ خاضدنُوَ ٓاتىوْ ياْ ًٓعارُ بلط
ًَـط       ًَطكطزْ و خىَيِسٌُ ظًاٌُ كىضزيـسا، يـُعين ظًـاٌُ كىضزيًـاْ ر ٍَ هُطَُي ر ٌَ بىتط ب٘ زبوً٘اغًُكاْ، ُٓب
بلٍُ، ٓايُِ جًاواظَكاًُـ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، نىُلُ ُٓطُض ُُتىت هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ هُواُُيُ هـُ  

ٌَ ًَطاق ب  ، هُبُض ُٓوَ ٓايُِ جًاواظَكاًُـ، غىثاؽزَضَوٍَ ع
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو ًاً٘غتا رُضًاْ.
 بُضَيع  رطًاْ ععاهسيّ:
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 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىزَوَهــُتٌ و ُٓواُــٍُ خً٘اَهًــُكاْ،   ًٌَاْ ُٓيــُ، ُٓواُــٍُ ُ ٍَ غــ ًٌَــُ زووجــ٘ضَ ةىتاغاُــٍُ ٓــُٓوٌ زَكــط ٓ

ٌَ ٓـًُاْ     ةىتاغاُُ خً٘ا ٍَ ٓـُب َهًُكاْ بُضاغيت ًُٓاْ ًُُُٔجٌ كُ هُ خىَيِسُطاكاٌُ خً٘اُـُ ُٓخىَيِـسض
ٍَ ًُٓاْ  ََٙ زَكط ٌَ، بُ ََٙ ُٓواٌُ تط ض َُطُ ج٘ضَيم هُ تايبُطنُُسٍ ُٓب ٌَ كًُىكىض ٍ، بُ ًُُُٔج غىَيِّ ب

ُـ        ٍَ بـ٘ ٓـُو خىَيِسُطايا ٍَ ُـُةَى بلـط ًَىزَوَهُتًؿـّ،   ُٓوٍَ هُ خىَيِسُطاكاٌُ خً٘ـاْ ُٓخىَيـسُط ٍُ ٓـُتا ُ
 غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 عع١ُٝ خإرُضًىو 

 جنٍ اهسيّ:عع١ُٝ بُضَيع 
 بُضَيع غُضكٍ٘ ثُضهًُاْ.

ــطٍ        ــاززٍَ ت ًَم ً ــَُه ــطاوَ كً٘ ــايين ك ــاوٍ ٓ ــىضزٍ و ض َن ــسٌُ ظًاُــُكاٌُ ك ــاوٍ خىَيِ ــطَ كــُ ُ ًَ بُضاغــيت ه
ًَـِشن و بًدُيِـُ ُـاو ًاززَكـُوَ، ٓـُوٍَ هًصُـٍُ         ُٓغاغًـ  ُٓيـُ كـُ بـُ ةـُز ُٓواُـُ ثًَ      ىيػـتُ ُـاوٍ بٔ

ًٌَــُ ُُٓــسَيم ةىتاغاُــًُاْ ُٓيــُ كــُ غًػــتًٌُ    ياغــايٌ ظٗضباؾــُ هُبــُض ٓــُوٍَ ٓــًُىوٍ ُٓططَيتــُوَ، ٓ
ًَم ًُُٔـُجٌ خـ٘ت،      ًَىزَوَهُتٌ، ُٓواُُ غًػتًٌُ خ٘ياْ ُٓيُ، ُاتىاٌُ ت٘ رُضظٍ بلٍُ بُغـُضٍ كً٘ـَُه ُ

 ةبىَهًؿٌ ُاكُْ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-ُضَيع ز.اضغْٚ بايعب

 رُضًىو كان عبساهػَٚ.
 
 

 بُض َيع عبساهػَٚ بُضواضٍ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

            ٌَ ُٓطــُض زيقــُت بلــُيّ هــُ زاض ؾــتُِكٍُ هًصُــٍُ ياغــايٌ، و زَيط َيــم غىَيًِِــُوَ هــُ ُٓقــَوًُكُ زَبــ
ًَطكطزْ كُ هُ ثطٗططاًُكاٌُ واُُ وتِـُوَزا ز  يـاضٍ كـطاوْ، هـُ وَظاضَتـٌ تُضبًـُ ثطٗططاًـٌ       ناٙكًُكاٌُ ر

        ،ٌَ ٍَ و رُضظ كـطاوَ هُغـُض ًُزضَغـُ حلىًًـُكاْ كـُ ض واُُيـُن ٓـُب واُُ وتُِوَ ُٓيُ، زياضٍ كطاوَ هُو
ًَطكطزُـُكاٌُ ثـُعناُطاو ةىتاغاُـُ     ًَشن ناٙكًُ ر ًَلٌ ياغايٌ تاظَ كُ بَو ًٌَُ هُ ُُق ًَطَ زآًًٌُْ ٓ زواوتُ ه

 ٌَ ٌَ، جـاضَيلٌ تـط ُـاوٍ ٓـُو زَضغـاُُ       ُا حلىًًُكاْ ُٓب ٌَ هُ ثطٗططاًٌ حلىًُت ٓـُب ًَساب ًُٓىو ُٓوٍَ ت
ًَصوويًـُ، ٓايِـُ، ٓـًُىوٍ هـُ            َٙيُتًـُ، ً ًَِشن ُٓواٍُُ هُُاو ٓـُو ثطٗططاًـُزا ٓـُْ، ظًـاٌُ كـىضزٍ، كًُ٘ ب

ىيػـتُ  ثطٗططاًٌ واُُ وتُِوَزا ُٓيُ، كُ ت٘ رُضظٍ بلٍُ ُٓو ثطٗططاًـٍُ حلىًـُت هُغـُض ةىتاغاُـُ ثًَ    
ًَ ، ب٘يُ تُقُوض ُٓكَُ ُٓو زَةُ كارًُ و ؾـاًًوُ بـ٘ ٓـُو خىؾـم وبطاياُـٍُ كـُ زاواٍ       شنًُٓىو ُٓواُُ بَو

 ُٓكُْ.
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ُاغم خاْ

 بُضَيع ُاغم تىرًق:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم هًصٍُُ ثُضوَضز َيٌ زَةُكٍُ خ٘ياْ خىَيِسَوَ زَةُكُ وابىو كُ ًّ ُىةتُ ًُعاًًُكَُ ُٓوَيُ كُ كات
ًَبًًُِن ُُبىو نىُلُ كاؿن بـىو، بـُؽ زوايـٌ     ٌَ هُغُضٍ، زوايٌ كُ ًُغُهُْ ب٘يُ ًٓض ت ًَبًين ُُب كُؽ ت
ًَػتا ًٓؿلاهًُتُكُ هُوَزا زضوغت بىوَ، هًصٍُُ ثـُضوَضزَيٌ ٓـُو زَةـٍُ     ًَلٌ تط ُٓخىَيِسضَيتُوَ ٓ كُ زَة

ًَبًًٌِاْ ُُبىو، هُبُض ُٓوٍَ ٓاخري ؾت كُ خىَيِسضايُوَ ُٓوٍَ هًصُـٍُ  كُ خٍ٘ زايط ؾتىوَ ،ب٘ ًٌَُ ت يُ ٓ
ًَلٌ تط ُٓخىَيِسضَيتُوَ كُ ًاززٍَ ُٓؾتَُ ًُُ.  ثُضوَضزَيًُ، ب٘يُ زَة

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ.

 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:
 ًُاْ.بُضَيع غُضٗكٌ ثُضه

ًَىَيُ وَكـى     ًٌَُ ب٘ بـَُ ؾـ ٍَ ض ووْ كطزُُوٍَ تطيـ بسَيّ، ٓ ًَىيػتُ ُُٓس زواٍ َُٓ طوتىط٘ و غُضجناُُ ث
ًَسايُ ب٘ ٓـًُىو   َٙ َُٓ زَةًُاْ زاض ؾت٘تُوَ؟ يُكَُ، ج٘ضَيم هُ ثابُُسٍ ت هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با

ًَطكـطز     ًَـطَ ٓـاتىويّ بـُ ُـُم        ثطٗططاًُكاٌُ خىَيِسْ و زيـاضٍ كطزُـٌ نـاٙكًُكاٌُ ر ًٌَـُ ه ََٙ بـ٘ ٓ ْ، بـُ
ــاْ       ــُتٌ ي ــٍُ تايب ــسٍ ةىتاغاُ ــىُلُ ُُٓ ــاوَ، ن ًَِ ــُكاظناْ ٓ ــُ ٓايًِ ــُتٌ و بابُت َٙي ــىضزٍ و كًُ٘ ــاٌُ ك ظً
ًَـصوو        ٍَ؟ ً ًَؿًُاْ ُٓبىوَ كـُ ظًـاٌُ كـىضزٍ نـْ٘ ُٓخىَيِـسض ٍَ ك حلىًًٌاْ ُٓيُ كُ ًِٓتُضُاؾًِاَهُ هُو

ًَؿــُيُكٌاْ ٓــُبىوَ هُطــَُي جىططارًــاٍ كىضزغــتاْ نــْ٘ ُٓخىَيِــ ٍَ؟ نــُُس ك ٍَ؟ ٓــايّ نــْ٘ ُٓخىَيِــسض سض
ٍَ خُبري ططت كُ هـَُ بـىاضَزا    وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ناضَغُضيؿٌاْ كطزووَ، ب٘يُ ُٓوٍَ كُ طىَيٌاْ هُ ُُٓس
َٙتاُـسا ُٓطـُض ًىُٓغُغـُيُن كـُ      ًٌَُياْ وت هُ ًُٓىو و ًَى زَوَهُتًـ كاضياْ كطزووَ، بُ ٓ هُغُض ٓاغيت ُ

ًَـم ٓـَُ              زَيت َٙت ََٙ ٓـًُىو و ًَم هـُ ًُُُٔجـُ ظاُػـتًُكاٌُ خـٍ٘ ٓـُخىَييَن، بـُ َٙتـُ ٓـُخىَييَن بُؾـ هَُ و
ًَم هـُو بابُتاُـٍُ كـُ تـ٘ وَكـى ظًـاٌُ خـ٘ت و               ًَطكاضياُـُ ُانـاض ٓـُكا كـُ بُؾـ زاًُظضاوَ ثـُضوَضزَيٌ و ر

ٓـ       ٌَ ٌَ ُٓو ةىتاغاُاُُ ُانـاض بلـٍُ كـُ زَبـ ًَصووٍ خ٘ت و ٓايين خ٘ت كُ زَب َُ بابُتاُـُ غـىَيِّ، ب٘يـُ    ً
ًَِاوَ ب٘ ُٓوٍَ ُٓو ثابُُسيـُ زضوغـت    َٙيُتٌ و ًُغُهٍُ ٓايًٌِاْ ٓ ًَطَ هُ ضاغتًسا ظًاٌُ كىضزٍ و كًُ٘ ه
َٙتـٌ خً٘ـاْ هـَُ            ٍَ ٓـُو تايبُطنُُسياُـٍُ و ًٌَـُ ضناُـُو ًَىَيُ ًُـُ كـُ ٓ ًَػتا َُٓ ثابُُسيُ بَُ ؾـ بلُيّ، ٓ

.ٍَ  ةىتاغاُاُُ غىَيِسض
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-ضغْٚ بايعبُضَيع ز.ا

 .رُضًىو غ٘ظاْ خاْ
 بُضَيع غ٘ظاْ ؾٔاب:
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 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ــُو        ٓ ٌَ ــ ــُن زَب ــُ ةىتابً ــُزات ب ــُٓازَ ٓ ــُ ؾ ــم ك ًَ ــُت كات ــُكٌ تايب ــًُىو ةىتاغاُُي ــتًسا ٓ ــُ ضاغ ــٍ٘ ه خ

ٌَ، ب٘ ٓـُوٍَ حلىًـُتٌ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ ًٓ     ًَساوَ ًىتابًق ب ٌَ بلـا    ًىرطَزاتٌ كُ ًٌٓتًخاٌُ ت عـترياؿن ثـ
ًَت، يـُعين      ٌَ ٓـًُاْ ًـىرطَزاتٌ خىَيِـسب ٍَ ُٓب ٌَ، هُ ةىتاغاُُيُكٌ حلىًٌ ؾُٓازَ ُٓزض ٌَ ًىتابًق ب ُٓب
ًَـٌ تـُواو هـُ ُـٍ٘ بِـُضَتٌ            ًَـٌ بَو ُٓوَ ًُُ هُ ةىتاغاُُيُكٌ ُٓٓوًسا ُٓطُض ٓـاتى ٓايًِـاْ ُُخىَيِـس تـ٘ ث

ََٙ ه ًَىاظٍ       ٓايين ُُخىَيِسوَ و ؾُٓازٍَ وَضططتىوَ، بُ ًَّ، بـُ ؾـ ٌَ ٓـَُه ًَىاظَيلٌ تـط ٓايُِِكـٍُ ثـ ٍَ بُ ؾ ُو
ًٌَ  ،ٓايّ ُاغٌ ٌَ ٓايّ، هُ ظًًِسا ٓايين خىَيِسووَ، كُ َُٓه ًَّ، ُٓض ُٓوَيُ رُضةُكٍُ، ُٓواْ كُ َُٓه ًٌَ َُٓه ث

َٙيــُتٌ ٓــًُىوٍ     َٙيــُتٌ هــُ ظًًِــسا تــاضيذ و جىططارًــا و ثــُضوَضزٍَ ًــُزٌَُ و ثــُضوَضزَيٌ كًُ٘ كًُ٘
ًَل ََٙ         ث ٌَ ٓـُو ًاززَيـُ، بـُ ًٌَـُوَ ٓـُب ُوَ ُٓخىَييَن، ب٘يُ هُ ًىرطَزاتسا ًٓض رُضةًاْ ًُـُ، بـُ ًُػـبُت ٓ

ٍَ ًـُوازًاْ ُٓيـُ كـُ بـُ ًٙاُـُوَ باؾـُ، ًاَهٌـاْ هـُ          ًٌَُ ُُٓس غُباضَت بُوٍَ كُ ًُغاحُيُكٌاْ ُٓيُ ٓ
      ٌَ ٌَ، هـُ ظًـاٌُ كـىضزٍ ظًـاٌُ زايلًاُـُ ٓـُب ٌَ ياْ حلىًٌ ب ٍَ و غـُباضَت بـُ      ًُكتُبٌ ُٓٓوٌ ب رـُضظ بلـط

ًَــصوو، جىططارًــاٍ كىضزغــتاْ، ٓــُوَ ًــاؿن خً٘اُــُ، غــُباضَت بــُ ٓــايًِـ ٓــُواْ    َٙيــُتٌ، ً واُــُكاٌُ كًُ٘
 ٌَ ٌَ هُ ًىرطَزاتٌ ؾُٓازَزا ُٓب ٌَ ٓايِِاغًُكاْ غىَيِّ، نىُلُ ُٓب ًَشن ُٓب ًٌَُ َُٓه ًُغاحُياْ ُٓيُ، كُ ٓ

ٌَ، غىثاؽ ًَساب  ٓايين ت
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-ْ بايعبُضَيع ز.اضغٚ

 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَتـُوَ هُطـَُي ض اكـٍُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ و          ًَىَيُ زاض ؾت٘تُوَ بـُ تُٓلًـس ٓـاوض ا ُٓب كُ قًاغُكًُاْ بَُ ؾ

ٌَ تـُُععنٌ ٓـًُى   ًٌَُ ُٓب ٍَ، و    هُطَُي ض ٌَٓ ظٗضيٍُِ ُُٓساًاٌُ بُضَيع، بُنٌ؟ ٓ و ُُؾـاتاتٌ تـُعوًٌٌ بلـط
ٌَ بـُجًَ       ٌَ جـ ٓـُكا؟   ٌُٓضوَٓا ًُُآًجٌ تُزضيؼ، ًُُآًجٌ تُزضيؼ ُٓو ًُُآجاُُ يـاْ ٓـَُ ياغـايُ كـ

ًٌَ ُٓكا، بـُ تُٓلًـس ًـُُآًجٌ تـُضزيؼ      ٌَ بُج َُٓ ياغايُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا ج
ًَسايُ، و زيين و ٓايين و ًُٓاُُؾٌ َْٚ     كىضزيؿٌ ت ًَِاوَ ُـًُاْ وتـىوَ رـ ًَسايُ، ب٘يُ ُٓوًَاْ بُو ُُقُ ٓ ت

ًَطَ  َْٚ زَضؽ، هُبُض ُٓوَ بُ ًىَغُع ٓاتىوَ ب٘ ُٓوٍَ ًُُآًجٌ تُضزيؼ ًُٓاْ ًُُآًجٌ ٓ زَضؽ و ر
ٌَ، هُطَُي ُٓو خكىقًاتٍُ كُ ُٓو ةىتاغاُاُُ ُٓياُُ وَكى )عُظعنُ( خاْ باغٌ كـطز، ُُٓـسَيلًاْ ٓـُْ     ب

ًَى زَوَه يمٝـع ْػـاطات ايتعًـِٝ ايـٛازد٠ يف َٓـاٖر      ُتشن، ًُُآًجٌ تايبُتٌ خ٘يـاْ ُٓيـُ، كـُ وتىوًاُـُ )    ُ
ٌَ          ايتدزٜظ يف املدازع ٚاملعاٖد ايػـري اذتهَٛٝـ١ (،    بـُ تُٓلًـس ٓـُو ًُُآًجـٍُ كـُ هـُ كىضزغـتاُسا كـاضٍ ثـ

ٍَ، ب٘ ًَِاوًاُُ، غىثاؽ.ُٓكط  يُ بُو قًػُيُ ٓ
 ًُاْ:غُضٗكٌ ثُضه-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
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ًَػتا طُيؿتًُِ غـًاغُيُكِ ٓاوبـُف، ٓـُو غـًاغُ ٓاوبُؾـُ غىَيِِـُوَ، رـُضًىو، بـُؽ بُكىضزيًُكـُّ،           ٓ
 كىضزيًُكُ زَكُيُِ ُٓغاؽ، رُضًىو.

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًاززَّ ُ٘يَُ:

ًَىيػتُ هُةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ هًُُٓىو ناٙكًًُ ًَطكطزْ ُٓبّ، كُ ث كاُِ ر
هُثط ٗططاًُكاُِ واُُ طىتُِوَزا زياضٍ كطاوْ، بُض َناو كطزُِ خىَيِسُِ ظًاُِ كىضزٍ و ثُضوَضزَّ 

 كًُ٘آليُتِ و ٓايِِاغٌ هُغُض بًُِاّ تايبُطنُُسّ ٓايُِ جًاواظَكاْ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ُؾُ كطا، رُضًىو.ًاً٘غتا عٌط ظٗض ًىُاة
 بُض َيع عٌط عبساهععيع بْٔا اهسيّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَطَ باغٌ ٓايِِ ظٗضيُِّ كًَُ٘هطاٍ كىضزغتاْ زَكُيّ، ُٓطُض  ًٌَُ ه ًَِاطَُ ٓايِِاغٌ يُعين نٌ؟ ٓ ًّ ت

ًَّ ظًاُِاغٌ، ٓايِِاغٌ، كًَُ٘هِاغٌ، باؽ ًَدُْ، يُعِِ بَو هُوَيُ كُواُُّ  وايُ ظًاُِاغٌ و كًَُ٘هِاغًؿٌ ت
ًَسَكُْ؟ ٓايّ ُاغٌ يُعِِ باغٌ  ٍَ هُكىضزغتاُسا، ب٘نٌ ٓاواٍ ه ٌَ بسض ٌَ ططيِطِ ث ثُضوَضزَّ ٓايِِ زَب
ًٌَُ باغٌ ثُضوَضزَّ ٓايًًُِ  ًَلِ ظٗض باآليُ، ٓ ُاغًِِ ٓايُِكاْ، ُٓوَ باغٌ زضاغات عىهًا و ًٓدتًػاغات

ًَٔات؟ غىثاؽ. ًُوظوعُكًُاْ، ُٓو زاضؾتُِّ غُضَتا، ٌٓ هًصُُ ظٗض  باف بىو، ب٘نٌ واٍ ه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ُُشاز.
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

بًُُػبُت ظًاُِ كىضزيًُوَ بُضاغتِ بُض َناو كطزْ، كُهًٌُّ ض َناو كطزْ ًٓوعاًِ ًًُُ، يُعِِ وؾُّ 
و كطزْ ًٓوعاًِ ًًُُ، وؾُّ بُض َناو كطزْ بُكاضٓاتبىو، ُٓو ض َناو كطزُُ ًٓوعاًِ ًًُُ، ٓاتِِ ض َنا

ٌَ، ظًاُِ  ٌَ كُ ًٓوعاًِ ب ٌَ وؾُيُن بُكاضب ٍَ، يُعِِ زَب ٍَ ض َناويـ ُُكط ًَلسا زَتىاُسض هًُُٓىو حاَهُت
ٍَ بُضاغتِ، غىثاؽ.  كىضزّ غىَيِسض

 هًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُض

 رُضًىو كان كاضزٗ.
 بُض َيع كاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ٌَ طؿتطريتطَ ب٘ ياغا،  ًّ ُٓض ثؿتًىاُِ ب٘نىوُُكُّ كان ُُشاز زَكَُ، بُآلَ زَةُكُّ هًصُُّ ياغايٍ ث
ًَت ُٓو ُاوَض ٗكُّ كُ ًُبُغتٌاُُ كُ هُُٓوَّ هًصُُّ ثُ ضوَضزَزا ٓاتىوَ بٍُٓ٘ ًُعاَ و ض َيٌِايٌ زَتىاُ

ًَطكطزْ  ًَىيػتُ هُةىتاغاُُ تايبُتًًُكاُسا ًُٓىو ناٙكًًُكاُِ ر ٍَ، ) ث ٌَ بلط ٌَ بُج ج
ًَىٍَ  كُهُثط ٗططاًُكاُِ خىَيِسُِ خىَيِسُطا حلىًًًُكاُسا ٓاتىوَ ض َيم غطَيت( ًٓرت ُٓوَ زَتىاٌُ بُؾ

ٍَ و تُواو، غىثاؽ. ٌَ بلط ٌَ بُج  ًُعاَ ج
 امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ًَػتا بُض اغتِ زوو ب٘نىوُِ جًاواظ ُٓيُ، بُآلَ يُن زوو كُغٌ تطيـ باةػُ بلُْ، نىُلُ زوو  ٓ
 ب٘نىوُُكاْ جًاواظْ، رُضًىو اًًُِ خاْ.

 بُض َيع اًًُِ ظكطٍ غعًس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَ ًَت خًِسُ َِ ًٓػًِٚ، ٓايِِ غُباضَت بُ ًُغُهُّ ٓايِِاغٌ ًُ ُُٓسَ ًُضحُه ت ُّٓ كى ش بوِ ٓايِ
َِ، بُهلى ٓايّ  ًَتعًا تايبُت بًسن ًُغُٙ ٓايِِ ب تِ َّ ُُ ث َِ، ش بُض ِٓس ًَعزّ زَيتُ خاُسُ ًُغًخِ، ٓ

ًَلعُ َّ ززَيّ كى شياُُكا ث َِ ب٘ ِٓس ًَسا َُٓ زضومش شياُا ًُِٓ  ،ُاغِ بِ، ثاؾاْ شّ ي ُٓضَيٌا كىضزغتاُ
َّ نُوا ت َِ ُُظاُِ، ُٓزياُا، ُٓظُ ز َِ شٓاييَن ًُغًخًُت َِ بًت ُٓطُض ًىغىَهٌاْ تؿتُك ُغاًىحا زيِِ ن

 َِ َِ خًِسُ َّ نىُلِ ُاظ ِٓسَن ثطٗططاً َِ ُُظاُِ، ش بُض ِٓس ًَعزيُت ياْ ًُغًخًُت تؿتُكِ بػىَهٌاُاو ٓ
َّ شّ ٓايّ ُاغِ طؿت ط َِ زَيتُ خاُسْ، شبُض ُُٓس ًَعزيُت َِ و ٓ ري تطَ ِٓسَ ًُضحُهُ َُٓ غُض ًُغًخًُت

ًَسن، غىثاؽ. َِ بٔ  كى كُهًٌُكا بت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ُاغم خاْ رُضًىو.
 

 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

، تُواو ًًِـ هُطَُي ض ًًَُٓكُّ اًًُِ خاْ و ًاً٘غتا عٌط زاَ، كُ ًازاَ ٓايُِكاْ، ٓايِِ جًا، جًا ُٓيُ
ًٌَ ٓايِِاغٌ ُٓيُ، بًلُ ٓايِِاغًـ، كان زكت٘ض عٌط ةػُيُكِ  ظًاُِ جًا، جًاف ُٓيُ، كُواتُ نْ٘ زََه
ٌَ ؾت كٍُٙ خٍ٘  ٌَ ًٓوعاًِ ُٓو ةىتاغاُاُُ بلا بُكًَُ٘ه ًَم ُٓب ظٗض جىاُِ كطز، وتِ ًُٓىو وآلت

ًَشن ظًاُِ كىضزّ؟ هُبُض ُٓوَّ ظٗضيُِ كىضزيًُ، ُٓ ًٌَُ ب٘ زََه طُض ُا تىضكٌاظناْ ُٓيُ، ظًاُِ ُٓغاغُ، ٓ
تطيؿٌاْ ُٓيُ، بُؽ ب٘ ًٓوعاَ زَكُيّ بُظًاُِ كىضزّ؟ هُبُض ُٓوَّ ظًاٌُ كىضزٍ ظًاُِ ُٓغاغٌ و 
ًَطَ  ًٌَ ثُضوَضزَّ ٓايِِ، ٓايِِ ظٗضيُِ ه ٌَ هَُ ٙيُف بَو ظٗضيُِيُ، ب٘يُ ًازاَ وتىوتُ ظًاُِ كىضزٍ زَب

تُواو زَزََ بُ اًًُِ خاْ، بًلُ بُظًاُِاغٌ، با ظًاٌُ ًٓػًُٚ، ُٓطُض زَيلُّ بُٓايِِاغٌ حُةٌ 
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ٍَ، بُؽ ًازاَ ت٘ ظًاُِ  ٍَ، باظًاُِ كىضزيـ غىَيِسض ٍَ، كوساُِ و ٓاؾىوضيـ غىَيِسض تىضكٌاًُـ غىَيِسض
ٌَ، ظٗض غىثاؽ.  كىضزت ٙ ُٓغاغُ، با ٓايِِ ظٗضيُِف ُٓغاؽ ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطظاز رُضًىو.كا  ن ؾ
ًَطظاز   ؾطيف: عبداذتاؾغبُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ، ُٓو ًِساَهُّ كُ هُُٓوضوثاوَ زَيتُوَ هُطَُي ُٓو ًِساَهُّ  ًٍَ باؾُ ًُُٓ ةُ٘اغُكُّ زياضٍ بلط ًّ ث
ًَت هُيُكِ غُضَتايًُوَ ٓايِِاغٌ كىضزٍ، عُضَبٌ ًُٓىوٍ زَخىَييَن، ض َيع ًَطَ زَخىَيِ ًاُُ، ةىاعًسَ، كُه

ٌَ غاَهٌ  ًًًَُ، غ ًَػتا ُٓوَّ ًّ ٓاطازاضَ ه ٓ ،ٌَ بُآلَ ُٓوَّ هُُٓوضوثاوَ زَيتُوَ، ُٓو ؾتاُُ بُتُواوّ ُاظاُ
ٌَ هُطَُي ُٓو ًِساآلُُّ تط  ًَتُوَ بٍ٘ حًػاب ًًُُ، ب٘ تاةًلطزُُوَّ بُكُه٘ضٍ، بُآلَ ُٓب ُٓخري ُٓطُض ب

ًٌَىايُ ُٓطُض ًُُٓ وا بط وا خَُهلِ زَضَوَ ظٗض بُكًُِ زَيُِوَ، هُتطغٌ  تاةًلطزُُوَ بلا، هُبُض ُٓوَ ًّ ث
 ًػتقبُهٌ ًِساَهُكاًُاْ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُعناْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىزَوَهُتًٌاْ ُٓيُ، ةىتاغاُُّ بُخٍ٘ ٍٓ٘ زاُاُِ ُٓو خاَهُ نٌ بىو؟  ًَػتا ةىتاغاُُّ ُ ًُغُهُْ ٓ
ًَشن ًُحُهًًُكاْ،  ًَشن خ٘عناْ ُٓيُ، ُٓضوَكى جُُابٌ زكت٘ض عٌط باغٌ كطز، ةىتاغاُُكاُِ بابَو بابَو
ًَىزَوَهُتًًُكاُُ،  ًَؿُكُ هُُٓوَّ زَضَكًًُكُيُ، ُٓوَّ ُ ًُٓاْ ثط ٗططاًِ خىَيِسْ زَخىَيِّ، بُآلَ ك

َِ، ًّ بُخَ٘ بُؾساض بىوًُ هُنُُس ك٘بىوُُوَيُكِ ًُغُهُ ًَطَ ظًاُِ تىضكِ زَخىَيِ ْ ًٓؿقٌاْ ُٓيُ ه
ٍَ، ظًاُِ تىضكِ بُغُ ب٘ ُٓو  ًَّ با كىضزّ ُُخًِسض ُٓو ةىتاغاُُيُ ظٗض زايم و باون ُُُٓ زََه

ًَشن كُ ظًاُِ كىضز ًَشن، بُضاغتِ زايِ ًَطاُُ زايِ ًَت ه ًٌَُ زَب ّ هُواُُيُ وَظاضَت ةىتاغاُُيُ، بُآلَ ٓ
ًَلِ ٓاغاُلاضيًاْ ب٘ زابيَن، بُآلَ ُٓوَ هًُُٓاْ كاتًؿسا ُٓو ظًاُُ وَحسَيُ، يُعِِ  ًَت ًُُُٔج بتىاُ
ًَشن ك٘كطاوَّ  ٌَ، ُٓو كًَُ٘هُ بابَو ًَشن زَضَجُّ هُغُضَ هُث٘هٌ ؾُف، ُٓطُض ُٓو وَحساُُّ ُُب بَو

ًَلط اٍ ظنطَكاْ هُخىَيِسُِ باآل،  ٌَ، ت ٍَ كُ ةىتابًاُِ زَضَجُّ ُُب ًَِازض هُخىَيِسُِ ظاُل٘يٌ ُٓو ًارُّ ث
ًَِازَْ بهّ  ًَىزَوَهُتًًاُُ ؾاُػٌ ُٓوَياْ ث خً٘اْ زَططَيتُوَ، واتُ هًُُٓاْ كاتًؿسا ُٓو خىَيِسُطايُ ُ
هُُاو وآلتُكاُِ ُٓواُسا غىَيِّ، ب٘يُ ُاحُةٌ زَكُْ زَضباضَّ ُٓوَ، هُٙيُكِ تط بًُُػبُت ُٓوَّ 

ًَؿُكُ هُوَوَ زضوغت بىو كُ ًاززَّ ٓايين ًَىزَوَهُتٌ ُٓيُ هرَيَ ك ًَىَ ةىتاغاُُّ ُ ًٌَُ بًُُٓاْ ؾ ٓ ،
ًَِابىوٍ بُطىَيطَّ وَآلتُكُّ خٍ٘  ًٌَ زَوتطا )ًُزاضيػٌ تُبؿريٍ( ُٓو زيُِّ خٍ٘ ٓ نًًاْ زَخىَيِس، ث
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ًَطَ زيُِكُّ رُضظ كطز، ُاوٍ ةىتاغاُُكُف زَيٍِ هُةىتاغاُُّ ًًسيا ُٓو ؾتُ ض ًٌَُ ه وويسا، جا كُ ٓ
......... 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىَ ثُضهًُاُتاضْ، رُضًىو. ًَِّ، نىُلُ ٓ  تلايُ ُاوٍ ًٓض ةىتاغاُُيُن ًُٓ

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ بط ياضًاُسا ُٓوَ ياْ ٓايِِاغٌ ياْ ًَسا ًازاَ ةىتابًًُكاْ ةىتابٌ  ًٓرت كُ ٓ ٌَ، كُ ت ضٗؾِبريٍ ٓايين ب
 ٌَ ًٌَُُُ، با ًُٓىو ظاًُاضٍ ثُيسا بلُْ زَضباضَّ ًُٓىو ٓايُِ ٓامساًًُُكاْ، ُُن تُُٔا تُخُغىؽ ب ٓ

 هُٓايِِ ًٓػَٚ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ُ ظٗض ًىُاةُؾُّ هُغُض كطاوَ، رُضًىو كان ؾعاْ.تلايُ بًُىختُغُضٍ ةػُ بلُْ، نىُل
 بُض َيع ؾعاْ اػنس عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَشن ثُضوَضزَّ ٓايّ بُضَناوكطزُِ ٓايُِكاُِ زيلُ، تُواو،  ًٌَىايُ وَكى ًُخطَج ب٘ َُٓ بابُتُ بَو ًّ ث
 ِ ٓايُِكاُِ تط، تُواو، غىثاؽ.يُعِِ ٓايِِ ًٓػَٚ ٓايِِ ُٓغاغُ، ثُضوَضزَّ ٓايّ بُضَناوكطزُ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان حًُُ غعًس.
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ظٗض طىجناو و ًىُاغب زَظامن، ُٓوَ خاَهٌ يُكَُ،  ًّ ُٓو زَةُّ غُضَتاٍ هًصُُّ ثُضوَضزَيٌ بُزَة
ٍَ بُض اغتِ، ُٓطُض خاَهٌ زو وََ هُخً٘اُُوَ ًىعُةُزّ زَكُيّ، ًّ حُظ زَكَُ ًىعُةُز ُُكط

ًٌَىايُ ) رتب١ٝ االدتُٝاع١ٝ ايًىعُةُزّ زَكُْ با وضزتطٍ بلُيُِوَ، تُعقًستطٍ بلُيّ، هُبُض ُٓوَ ًّ ث
ًَشن، ًُُٓ يُن، زوو )ٚاالضال١َٝ(  ًَشن )زيًًُِ( َُُه ٌَ، تًؿَ٘ع َساعات خصٛصٝات االدٜإ املدبَو ًَساب (ّ ت

ًٌَُ ثُضهًُاُِ  ٓ ٌَ ًَم ًُكُْ، زيّ ٙبُْ، نْ٘ زَب ياْ ُٓطُض ًُُٓف ةبىوي ُاكُْ، باغٌ ًٓض زيِ
ٌَ ُاوّ زيُِكُّ ُُبُيّ؟ بُتُحسيس ُاوّ تُضبًًُّ  كىضزغتاْ ظٗضيُِّ خَُهم ًىغَوٌاْ، نْ٘ زَب

 ًٓػًًٚـ ُُبُيّ؟ غىثاؽ.
 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ث

نًرت ًىُاةُؾُ ُاكُيّ، ًىُاةُؾُ ظٗض كطا، غًاغُكاْ بلُْ، ُٓطُض يُن.....، كاكُ ُٓوَ يُن، ُٓوَ زوو، 
ٌَ، ز. بؿري طًاْ نىاض جاض ةػُت كطزووَ، ُٓيُ يُن ةػُّ ُُكطزووَ، ُٓوَتا كان ةازض ةػُّ  ُٓوَ غ

ًَىاضَ ًىُاةُؾُ   زَكُيّ، رُضًىو ةػُ بلُ.ُُكطزووَ، ظَكًُخاْ ةػُّ ُُكطزووَ، باؾُ ُٓتا ٓ



 163 

 بُض َيع ز. بؿري خوًى تىرًق:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ةُ٘اغٌ ٓاخريٍ ) ًَػتا حاهًًُْ هُكىضزغتاُسا، هُوَظاضَتِ ثُضوَضزَ واُُّ ثُضوَضزَّ ٓايِِ هُغ و  11ٓ
ًَشن ٓايِِاغٌ، ب٘يُ ه12ُو  11 ًَىيػت بُوَ ُاكا بَو ًَػتا وايُ ث ًٌَ ( ٓايِِاغًًُ، بُخٍ٘ ٓ طَُي وَّ بَو

ًَم و تُواوَ، ُٓوَّ كُ  ثُضوَضزَّ ٓايِِ يُكَُ غًاغُ و زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ظٗض ض َيم و ث
ًَٔات وَظاضَت  ٍَ، ُٓوَ كُواٍ ه ًَلُ، با ُُط٘ض  ًَػتا جُُابٌ زكت٘ض عٌط باغٌ كطز، ظٗض تُواو و ض َيم و ث ٓ

ٌَ ثُضوَضزَ  ّ ٓايِِ تُواو، غىثاؽ.بُخٍ٘ ٓايِِاغًًُكُ تُواو زَكا، بَو
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ةازض.
 بُض َيع ةازض اػنس مسايى:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُكىضزغتاُسا باؽ هُٓاظازّ زَكُيّ، ًُٓىو ُٓو طُُُّٙ هُو ُٓضَيٌُزا زَشيّ، حُةٌ ُٓوَّ ُٓيُ  ٓ

ًٌَ بِ ٌَ، ث ًٌَ غىَييَن، حُةٌ زيُِكُّ خ٘ؾٌ ُٓيُ، بُآلَ هُكٍ٘ ُٓضَيٌِ ظًاُِ خٍ٘ ُٓب ٌَ، ث ىوغ
ًَم طُي بُيُكُوَ زَشيّ، بُزَهًِايًُوَ هُُاو كىضز، زيين ًٓػَٚ هًُُٓىوياْ  ًٌَُ كًَُ٘ه كىضزغتاُسا ٓ

ًَم بُطُهُكُياْ ياْ بُزيُِكُياْ هُطَُي ًُغًخًًُن ؾا ٍَ كىضزَيم هُطَُي تىضكٌاُ ضَظا ظياتطَ، بُآلَ ُاكط
 ًٌَ ٌَ جًاواظّ بلُيّ هُبُيِِ ظًاْ، هُبُيِِ ٓايِِاغٌ و ظًاُِاغًسا، بُث ُُبّ، ب٘يُ بُبط واٍ ًّ زَب
 ،ٌَ ٍَ، بُآلَ ظًاُُكُ بُظًاُِ كىضزّ ب ٍَ زيِِ ًٓػَٚ غىَيِسض ًٌَُ هُو ٓ ٍَ تايبُطنُُسيًُن هُعُُلاوَ ُاكط

ٌَ، ض َناوّ تايبُطنُُسيًُكاْ  ًٌَ تايبُطنُُسٍ ب ٌَ بُث ًَلُوَ شياُسا زَب بلُيّ، كُ هُطَُي ٓاظازّ و ث
ًَت، غىثاؽ.  بطىجن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ظَكًُ خاْ.
 
 كًُ قاحل عبساخلاهق:بُض َيع ظ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ زياض كطْ، وَ ًَصيّ ٓايِِاغٌ وَكى عًوٌُن زٓ ًَصض اغتِ وَخيَت َُٓ ب ْ كًَُ٘هِاغٌ وَكى ختِ َُٓ ب
ًَلُ، وَكى ظاُػتُكُ، بُآلَ ُٓوَ ُىوكُ ًُزاضيػا زَيتُ تُتبًق كطْ )غُةارُتِ ُٓزياُُ( واتُ َُٓ ع ًوٌ

 ،ٍَ ٍَ، َُٓ ب٘ ًٓػَٚ زَطط ًَّ ضوؾِبريٍ ٓايِِ ًُٓىوّ زَططَيتُوَ، َُٓ ب٘ ًُغًخًًُت زَطط ًَت بَو زؾ
ٍَ، ضٗؾِبريٍ ٓايِِ مشىهٌ ت ًَعيسيًُت زَطط  طَ ب٘ ًُٓىوياْ بُض ٌَٓ ًّ، ظٗض غىثاؽ.َُٓ ب٘ ٓ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. اػنس.
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 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوٌ)وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( ٌَ ًَِجَُ هُياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ زََه ايد١ْٝ ١ ايعٓا١ٜ بايرتبٝهُ خاَهٌ نىاضََ هًُاززَّ ث
كا٥ِ ع٢ً ايتطاَ  ٚايتعإٚ ٚايصدم ايطًٛى ايملُازض١ ايؿسا٥ش ٚمتجٌ اضايٝب ٚارتًك١ٝ ٚتٝطري ايؿسص 

ًَطَ هُو زَةٍُ ٚاالخالص يف االقٛاٍ ٚاالعُاٍ َع َساعا٠ ارتصٛص١ٝ يالقًٝات ايد١ٜٝٓ يف االقًِٝ(  ُٓوَّ كُه
طَُي ُٓوَّ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ يُن ض اث٘ضتِ هًصُُّ تُبًًُو خىَيِسُِ باآلزا ٓاتبىو ض َيم هُ

ًَطَ بُض اغتِ  ًَطَ باغٌ تُضبًًُّ زيِِ كطزووَ، ثُضوَضزَّ ٓايِِ، ب٘يُ ه زَططَيتُوَ بُض اغتِ، كُ ه
ًَسا هُةُ٘اغُكاُِ غُضَتايٌ  خىَيِسُِ ظًاُِ كىضزّ، خىَيِسُِ ٓايِِ، نىُلُ وَكى ز. بؿرييـ ٓاًاشَّ ث

ًَطٍ خىَيِسٌُ تُضبًًُّ زيِِ زَخىَي ٍَ، ُُن ٓايِِاغٌ، ٓايِِاغٌ خ٘ ًُُٓ ضٗشُٓآلتِاغٌ ًًُُ تُُٔا ر ِسض
ًَػًُبُضكُّ ُاوّ ُٓوَيُ و تُواو، هُض اغتًسا َُٓ  ًَلِ بلات و ث ُٓوَ بلطَيّ ًٓػَٚ بطيتًًُ هُ تُعطيو

ٍَ ًَؿىو كُ هُض اث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَزا ٓاتبىو، ًّ هُطَُي ُٓوًَُ كُ ُٓوَ ثُغُُس بلط و  ُُغُّ ث
ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  زَُطٌ هُغُض بسض

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زوا غًاغُتاْ رُضًىوْ.
ٌَ(:بُض َيع   ز. اػنس ابطآًٍ عوٌ )وَضت

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٓ َّ ًَتُوَ، زًَاُُو ًٌَُ غًاغُيُكِ تاظًَاْ كطزووَ، كُ ز. زاُا زَرنىَيِ ُوَ غطَيتُ زواٍ َُٓ طوت و ط٘يُ ٓ
 زَُطساُُوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ ُ٘يَُ:
ًَطكطزْ كُ هُثط ٗططاًُكاُِ واُُ  ًَىيػتُ هُةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاُسا ًُٓىو ناٙكًًُكاُِ ر ث

كىضزٍ و ثُضوَضزَّ كًُ٘آليُتِ و ٓايّ  طىتُِوَزا زياضٍ كطاوْ ُٓبّ، هُطَُي خىَيِسُِ بابُتُكاُِ ظًاُِ
 هُغُض بًُِاّ تايبُطنُُسّ ٓايُِ جًاواظَكاْ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايٌ ضووُلطزُُوَيُكِ خً٘اُس ا، ًُغُهُّ خىَيِسُِ ظًاْ و ٓايُِ ثريٗظَكاْ ٓ
ًَطَ ٓاًازَيُ بُتُعوًٌات  ًٌَىايُ ُٓوَ جُُابٌ وَظيط ه ًَؿاُُف ث بًُُٓىو جًاواظيًُكاًُاُُوَ ُٓو ك
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ٌَ، زواتط  ًَِاوَ، ب٘ ُٓوَّ طؿتطري ب ًَىَيُّ خىاضَوَ ٓ ًٌَُ ب٘يُ َُٓ غًاغُيًُاْ بَُ ؾ ناضَغُض كطاوَ، ٓ
ٌَ كُ ًٓوعاَ زَكا، وَظيط زَضٍ زَكا، ًُجوًػٌ وظَضا زَضٍ زَكا، كُ هَُ ياغايُ تُعوًٌات و  ياغا زَضزَن

ًٓوعاًِ ًُٓىو ًُكتُبُكاْ زَكا، بُطىَيطَّ ُٓو تُعوًٌاتاُُّ كُ ُٓواْ زَضٍ زَكُْ َُٓ ًُكتُباُُ 
ًَم هَُ ًُكتُبُ ُٓٓوًًاُُ  ًَؿسا بامساْ كطزووَ، وتىوًاُُ ُٓض ًُكتُب ًٌَُ هُث ، غُيط هُغُضٍ بط ْٗ، ٓ

 ،ٌَ حلىًًًاُُ، ًىخاهُرُّ َُٓ تُعوًٌاتُ و ُُٓععنُ و ياغاياُُّ َُٓ وَظاضَتُ بلا، ُٓوا بُضثطغًاض زَب
ًَشن  ٍَ، ًُُٓ كُ َُٓه ٍَ، زازَخط ٌَ زَكط تُُععنِ ًُُآًجِ تُزضيؼ )يف َٓاٖر ايتدزٜظ( غُحيب ًٓجاظَّ ه

ٌَ هُطَُي ُٓو ًُُآًجِ تُزض ٍَ، بُواتا ًُُٓ ٓاوض ا زَب يػُّ كُ ًُٓط ٗ ًُكتُبُكاْ و ةىتاغاُُكاُِ بلط
ًَلّ هَُ ياغايُ، ًٓوعاًًُتِ خ٘ياًُاْ  ٌَ، ُٓو تُعوًٌاتاُُف بُؾ ًٌَُف زَرنىَيِّ، بُتُعوًٌات زَضزَن ٓ
ًَىَيُّ  ًٌَُ ًىغري يّ هُغُض غًاغُكُّ خً٘اْ، كُ بُو ؾ ُٓيُ بُغُض ًُٓىو ًُكتُبُكاُسا، هُبُض ُٓوَ ٓ

 ىثاؽ.خىَيِسًاُُوَ، بط وات، غ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

كُغٌ تط ةػُ ُاكا، زوو ب٘نىوُِ جًاواظ ُٓيُ، ُٓضزوو ب٘نىوُُكاْ غىَيُِِوَ، زَرنُيُِ زَُطُوَ، 
ًَػتا كاَ ب٘نىوْ زووضتطَ ُٓو زَخُيُِ زَُطُوَ، كاًُّ ُٓغاغُكُيُ؟  ًُٓىو ةػُتاْ كطز، كارًًُ، ٓ

 زووضتطَ، هًصُُّ ياغايٌ غًاغُّ خ٘تاْ غىَيُِِوَ تلايُ، رُضًىو.ُٓوَّ هًصُُّ ياغايٌ 
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 جيب إٔ ٜتِ تٓعِٝ يمٝع ْػاطات ايتعًِٝ ايٛازد٠ يف َٓاٖر ايتدزٜظ يف املدازع ٚاملعاٖد ايػري سه١َٝٛ.
 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ هُطَُهسايـُ؟ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ، ظٗض      ًَػتا زَرنُيُِ زَُطُوَ، تلايُ ُٓو غًاغُّ كُ كطزّ ك بُض َيعاْ، ٓ
ٌَ هُطَُهساًًُــُ؟ زَغــت بــُضظ بلاتــُوَ، ظٗض غــىثاؽ، )       47غــىثاؽ،  ) ( كــُؽ  23( كــُؽ هُطَُهسايــُ، كــ

 هُطَُهساًًُُ، كُواتُ بُظٗضيُِّ زَُط ُٓوَّ ياغايٌ ثُغُُس كطا.....
ًَِاوَ، 47ب٘نىوُِ جًاواظ ُٓيُ، زوو ض اٍ جًاواظ ُٓيُ، ُٓوَّ هًصُُّ ياغايٌ كطزوويُتِ ) زوو ( زَُطٌ ٓ

ًَُِزاوَ ) ًَُِزاوَ، كُواتُ ٓـُوَّ زووََ ُاخطَيتـُ زَُطـُوَ، رـُضًىوْ     23ُٓوَّ كُزَُطِ ث ( كُؽ زَُطِ ث
 ب٘ ًاززَيُكِ تط.

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 .بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
 ًاززَّ نىاضزََُٓ:

ًَى ثط ٗططاًُكاٌُ  ًَطكاضيًُ غِىوضزاضكطاوَكاْ هُُ ًَطكطزُِ ُٓٓوٌ ناٙكًًُ ر ًُضجُ هُُاو زاًُظضاوَكاُِ ر
ًَىيػت هُض ٗؾِبريٍ طؿتِ و كًُ٘آليُتِ........ ببىضْ. ًَلِ ث ًَت، بُٓاغت  خىَيِسْ ُٓب

 ًاززَّ ثاظزََُٓ:
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ًَــساْ بــُزاُاُِ ًَت بــُ  ًُضجــساضَ زاواكــاضٍ ض َيطُث ًَطكطزُــِ ٓــُٓوٌ يــاْ تايبــُتِ، ثابُُــسب زاًــُظضاوَكاُِ ر
ًَؿًُِ ًارِ وَظاضَت بُغُضثُضؾتِ كطزْ و ثابُُسبىوْ بُض َيٌِايًُكاًُُوَ.  ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 عػس:ارتاَط١ د٠ املا
ٜػــرتط يف صــاسب طًــب تأضــٝظ َؤضطــ١ تعًــِٝ اًٖٝــ١ اٚ خاصــ١، بــااليتصاّ بأٚيٝــ١ ســل ايــٛشاز٠ باالغــساف   

 ٚااليتصاّ بتعًُٝاتٗا.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ تط )بُض َيعا ًٌَُ ًًُُٓاْ كطزووَ بُ رُقَو نًُُ٘تِ  االغساف( –ايؿصٌ ايجايح ْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ٓ
املدازع ٚاملعاٖـد ايػـري   كُ ب٘تُ املاد٠ ايعاغس٠ )ٜػرتط إ ًٜتصّ صاسب طًب املدزض١ ارتاص١، ًٓؿطاف كطزْ 

 غىثاؽ.(، سه١َٝٛ إ ًٜتصّ بايٓعِ ٚ ايتعًُٝات ايٛازد٠ ٚسكٗا يف االغساف عًٝٗا
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.
 
 
 

 بُض َيع بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هَُ ًاززَيُ ٓاوض ايّ هُطَُي ُٓو ط٘ض اُلاضيًُّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل كطزوويُتِ، ظٗض  ٓ

 غىثاؽ.
 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 

 رُضًىو ز. عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن خسض )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًٌَاْ وايُ ُٓوَّ كُ هًُاززٍَ ) ًٌَُ ث (، هُياغا ُٓقـَوًًُكُزا ٓـاتىوَ، هـُثط ٗشَ ُٓقـَوًًُكُزا، غطَيتـُ      15ٓ
ًًََُ كُ غُضثُضؾتًًُ ، نىُلُ هُطَُي ُاوَض ٗكِ غُضثُضؾتِ كطزْ يُن زَططَيتُوَ، ًاززَكـُ  شَيط بُؾٌ غ

ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ:  بَُ ؾ
ــُيط َ و         ــُ ث ٌَ ب ــ ــت ب ــاحلىًِ ثُيىَغ ــُعناُطاّ ُ ــُ و ث ــسُِ ةىتاغاُ ــاوَُِ زاواٍ زاًُظضاُ ــُ خ ــُ ك ًُضج

 غىثاؽ.ض َيٌِايُكاُِ وَظاضَت، ًاؿن غُضثُضؾتِ كطزًُاْ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًٓؿطاؿَن واظحرتَ، وَكِ  ًَسا ًُُِ، تُبعُْ ُٓطُض ببُِ رُقَو ٌَ، ض ًىؾلًوُ ت ُٓظ ًىتُرًقٍ هُطَُي ظٌ ُُغ
وَضزَيا طىتٌ، وَكى ُُؽ ًّ ض ًٓؿلاي هُغُض ًُُِ و وَن تُبىويب هُطـُي ًٓؿـطاؿَن بـٌ باؾـرتَ،     هًصُا ثُض

 وَكِ واْ طىتٌ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَّ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاو ) كان كاضزٗ، غً ًَبًِِ هُغُض َُٓ ًاززَيُ ُٓيُ؟ ُاوَكاُتاْ بَو ٌَ ت ىَيى ك
 خاْ، كان جٚي، كان ُُشاز(، رُضًىو كان كاضزٗ.

 بُض َيع كاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُ  ًَطَ، نىُلُ ياغايُكُ ب٘ ض َيلدػتِِ خىَيِسُطا تايبُتُكاُُ، ث ًَلِ ًًُُ ه َُٓ ًاززَيُ ًٓض ظَضووضَت
ٍَ، هُبُض ٓـُو  ًٌَ، يُعِِ ًٓض ًاززَّ ُاو ٍَ باؾـرتَ، ٓـُوَّ بُتايبـُتِ كـُ       ثابُُسيـ بٌ ث ًٌَىايـُ ٙبـسض َ ث

ًَم و ًٓؿـطاف و ًـاززَ ُىَيًُكـُّ كـُ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ و خىَيِـسُِ بـاآل ض َيلـِ خػــتىوَ،             كطاوَتـُ رُقـَو
 غىثاؽ.

 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.
 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 
 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكِ

ًٌَىايُ ُٓضزووكٌ  بًُُػبُت ًاززَّ ثاظزََُٓ و ؾاظزَ، با زووباضَ هُؾاظزَف ةػاْ ُُكًُُوَ، ًًُِٓـ ث
ٍَ، هُبُض ُٓوَّ رُقَوُكِ تايبُت ٓاتًًُ بًُٓؿطارُوَ، هًُٓؿطاف ًُٓىوٍ زياضٍ كطايُ، ًاززَّ  ٙبسض

ًٌَ ثاظزَ ُٓوَ غُضثُضؾتِ كطزُُ، ًاززَّ ؾاظزَف ًازاَ ًٓجاظَكُّ  وَضططتًًُ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ، بُث
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ٌَ، ثاظزَ و ؾاظزَ ُٓض  ٌَ، ثُيط َوّ ُاوَخٍ٘ ُٓب ًٌَ ًُعاًِ زاخًوٌ ب ًَشن بُث ٌَ بَو ُٓو ًُضجاُُّ كُ زَب
ٍَ، غىثاؽ.  ٙبسض

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان جٚي رُضًىو.
 بُض َيع جٚي عوٌ عبساهوُ:

 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكِ

وََهآل ًّ زاض ؾتِِ كىضزيًُكُ )ًُضجُ كُخاوَُِ زاواٍ زاًُظضاُسُِ ةىتاغاُُّ تايبـُت( خـٍ٘ ياغـايُكُ    
ٌَ، ُٓوَ ب٘ كىوضتلطزُـُوَ و تـُوظيح،    ًَشن ًُضجُ ٙيُُِ زاواكاض ثُيىَغت ب ةىتاغاُُ و غريَ حلىًًًُ، بَو

 ظٗض غىثاؽ.
 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُ

 رُضًىو كان ُُشاز.

:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( ٓـًض ُٓوَيـُكِ ًًُـُ، نـىُلُ     16و 15عَبـت ًـاززَّ )  ةػُكُّ ٓاوكاضَ غًىَيى خـامن بً  ًًِـ هُطَُي
ًَؿرتيـ هُُُٓسَيم ًاززَزا ٓاتبىو، ظٗض غىثاؽ.  هًُٓؿطاف ًُٓىو ُٓو بابُتاُُ ٓاتىوَ، ث

 .اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
   ٍَ ٌَ بــىتط ٌَ جـاضَيلِ تــط زابط َيصضَيتــُوَ، نــىُلُ ُــاب بـُض َيعاْ ُُٓــساًاُِ ثُضهــًُاْ، هُبابــُتِ غــًاغُيا زَبــ

ًَىيػـتُ هُغـُض خـاوَُِ ة      ٍَ ث ٌَ بـىتط ىتاغاُـُ ُاحلىًًًُكـُ، يـاخىز ثـُعناُطا ُاحلىًًًُكـُ،      ًُضجُ، زَبـ
ًٌَىايـُ ُٓطـُض هُغـًاغُ كىضزيًُكـُّ نـان بلطَيـت و عُضَبًًُكُؾـٌ          ًٓوتًعاَ بلات بُو ض َيلاضاُُ، ب٘يـُ ث

ًَت ) ًَب جيب ع٢ً صاسب طًب املدزض١ اٚ املعٗد غـري اذتهَٛٝـ١ إ ًٜتـصّ بـٓعِ ٚتعًُٝـات      وَن َُٓ زَةٍُ ه
 غىثاؽ.االغساف عًٝٗا(، ايٛشاز٠ ٚسكٗا ؾ٢ 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُٓو ُُٓساَ ثُضهًُاُاُُّ ًىُاةُؾًُاْ كـطز، تـاظَ، ض ًٌَٓـاْ وابـىو كـُ ٓـُض ض َت بلطَيتـُوَ، هُبـُض ٓـُوَّ          
 ُ، حُق وايُ بًدُيُ زَُطساْ، ُٓو ًاززَيُ، غىثاؽ.هُبُؾٌ ًٓؿطاف ُٓي
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ًُٓىو ُُياْ وت ض َت بلطَيتُوَ، زوو كُؽ وتٌ، رُضًىو كان غناي.
 ابطآًٍ: طاٖسبُض َيع غناي 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ، تَُهُب و ًىُٓغؼ، ًىٓ ًَىيػتُ غًاغُ بلط ًَم       ُٓوَ ث ُغػُ يـاْ ًىُٓغػـًُِ، يـُعِِ ؾـُضت ًًُـُ كُغـ
ًَؿـُكِ بامسـاْ كطزيًـُ، ب٘يـُ ًـّ            ًَسن، نـىُلُ رـُضزَْ ٓـُو جًُاعُتـُْ هُث ًَم بـ ًَسن، هُواُُ جًُاعُت ب

ًَؿًِاض زَكَُ  )ع٢ً َؤضظ اٚ َؤضطٞ املدازع اٚ املعاٖـد غـري اذتهَٛٝـ١ االيتـصاّ بـٓعِ ٚتعًُٝـات ايـٛشاز٠        ث
 ؼ ُٓو ًىُٓغػشن، غىثاؽ.ًىُٓغٚسكٗا يف االغساف(، 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ وَن هًصُُّ ثُضوَضزَ، ًُُٓ  ٍَ َُٓ ًاززَيُ ًٓوػا بلُيّ ٓ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ب٘نٌ ُاًاُُو

ٌَ بــُ ًٓؿــطاف كطزُــِ وَظاضَت   تُعـُٓىز ثــط  كطزُ  ُوَيــُ هُٙيــُْ ٓـُو ةىتاغاُــُ تايبُتــُوَ كــُ ثابُُـس بــ
ًَيَن، خـٍ٘ بط يـاضٍ غـُضبُخ٘ بـسا،          ًَم، يـُعِِ ًـُجاهٌ ٓـُوَ ُـاً هُغُضٍ هُطَُي ًُٓىو ًُعاَ و تُعوًٌات

ٌَ ًُٓىوّ بطُض َيتُوَ ب٘ وَظاضَت، حُةٌ ًٓؿطاف  كطزُُكُ ِٓ ط٘ض اُلاضٍ غُضبُخ٘ بلا، ب٘ ُٓو ؾتاُُ زَب
ًَتـُوَ، ًُٓـُ تُعـُٓىز و ثابُُـس بـىوْ زضوغـت              ًَِ ٍَ، وَكـى خـٍ٘ ضن ًٌَـُ ٙبـسض ٓ ٍَ وَظاضَتُ، ب٘يـُ ُاًاُـُو

 كطزُُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ، ب٘ ُٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ  ، رُضًىو.باؾُ ُٓوَّ وتِ ض َتِ زَكُيُِوَ، با َُٓهبػيَت تُبطيطّ خٍ٘ بَو
 
 

 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُٓو ثُض َ ُٓض ًُٓىوٍ باغٌ ًٓؿطاف زَكاتّ، يُعِِ وضزيؿٌ ثايجا: االغسف( املاد٠ ايطابع١ ُٓوَتا ُىغطايُ )
 ٌَ كطزيتُوَ، بُتُراغًوُكُؾٌ ظٗض جىاْ باغٌ كطزيًُ، هُبُض ُٓوًَاْ ًًُُ كُض َت بلطَيتُوَ، ُاب

ًٌَ ُٓو ض َيٌِاياُُ و ُٓو ًٓ ٌَ، واتُ وَظاضَت ًٓؿطاؿن هُغُض زَكا، بُث ؿطارُكُ هُغُض وَظاضَت ب
 تُرػرياتاُُّ كُٓاتًًُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. عٌط.
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 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ واًاْ كطزووَ، واتُ َُٓ ًاززَيًُاْ خػت٘تُ شَيط عًِىاْ هُض اغتًسا ُٓ ٓ ٌَ وَّ بُض َيع غًىَيى خاْ زَيَو
ًَىَيُّ      ًًََُ، كُ غُضثُضؾتًًُ، بُآلَ هُطَُي ُٓوَيّ كُ زووبـاضَ زابط َيصضَيتـُوَ، بـَُ ؾـ و نُتطٍ بُؾٌ غ

 خىاضَوَ:
   ٌ ــاحلىً ــُعناُطاٍ ُ ــُ و ث ــُضاُِ ةىتاغاُ ــُض زاًُظضَيِ ــتُ هُغ ًَىيػ ــُكاُِ    ث ــُيط َو و ض َيٌِاي ــسبّ بُث ثابُُ

 وَظاضَت و ًاؿن غُضثُضؾتِ كطزًُاْ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
اثــ٘ضتِ هًصُــُّ ثــُضوَضزَ بلــُْ، غُضَتاكُؾــٌ ًــّ       بــُض َيعاْ ُُٓــساًاُِ ثُضهــًُاْ، ُٓطــُض غــُيطٍ ض      

ــُوَ،  ــح  خىَيِسً ــع١   –)ايؿصــٌ ايجاي ــاد٠ ايتاض ــساف( امل ــاز كطزُــِ      االغ ــٍُٓ٘ ظي ــىو ب ــًعُْ ب ــُجاضاْ تاغ ك
ٌَ ) املاد٠ ايعاغس٠ًازَيُكُوَ ب٘تُ  ًٌَاْ باؾُ بَُ ُُغُب ًَػتا ثاف َُٓ طوت و ط٘يُ ث ع٢ً طايـب تأضـٝظ   ، ٓ

 غىثاؽ.ه١َٝٛ إ ًٜتصّ بٓعِ ٚتعًُٝات ايٛشاز٠ ٚسكٗا يف االغساف عًٝٗا(، املدازع ٚاملعاٖد ايػري اذت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا ُٓواْ زَياُط٘ ًَػـتا زَرنُيِـُ زَُطـُوَ،         تٓ ض َت بلطَيتُوَ، بُوغـًاغُيُ تـُواوَ؟ زَباؾـُ، بـُض َيعاْ، ٓ
ٌَ هُ ًَػتا خىَيِسضايُوَ ك ٌَ هُطَُهساًًُـُ؟  بُو غًاغُّ ٓ طَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ك

( 2( كُؽ هُطَُهساًًُـُ، ًِـًـ هُطـَُهت زَمب زَبـشن بـُ زوو، )     1تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، )
 كُؽ هُطَُهساًًُُ، بُظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ بً٘اززَيُكِ تط.

ًَػـتا ٓـُوَّ كـُ هَُٓ٘هُكـُ زاًُؿـتىوْ )      تلايُ ُٓواُُّ زَض ُُٗ زَضَوَ  و  58ظوو وَضُُ شووضَوَ، نـىُلُ ٓ
ٍَ و زَض وا، تلايُ كُ زَض ْٗ ظوو وَضُُوَ شووضَوَ، رُضًىو.61و  59  ( ز

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ ؾاظزََ:
ًَطكطزُــِ ٓــُٓوٌ و تايبــُتِ، ثابُُــس زَبــّ،   ًَلِ تــُواو، بُثط ٗططاًــُكاُ زاًــُظضاوَكاُِ ر   ٌبُثابُُــس بــىوُ

ًَؿلُف بُ وَظاضَتِ كطزووَ  ًَؿرت ث ًَبُكاُِ خىَيِسْ و غًػتًُِ ُاوخ٘ و غًػتًُِ َُٓهػُُطاُسْ، كُث كت
ًَساُِ هُغُض ُٓو بِهًِاُُ  وَضططتىوَ.  و ض َيطُث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.
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 ض َيع بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:بُ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 املاد٠ ايطادض١ ايعػس:

تًتصّ َؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص ايتصاَا تاَأ مبٓاٖر ٚنتب ايتدزٜظ ٚايٓعاّ ايداخًٞ ْٚعـاّ ايتكـِٜٛ،   
 ٚايرٟ ضبل ٚإٔ قدَت يًٛشاز٠ ٚاخرت االداش٠ ع٢ً ٖرٙ األضظ.

 امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 املاد٠ اذتاد١ٜ عػس:

ًَلطزووَ: ًَىًَاْ ه  بَُ ؾ
تًتصّ املدزاع ٚاملعاٖد ايػري اذته١َٝٛ  نًٝا مبٓاٖر ٚنتب ايتعًِٝ ٚايٓعاّ ايداخًٞ ْٚعاّ ايتكِٜٛ ايت٢ ضبل 

 ا يًٛشاز٠ ٚ ع٢ً اضاضٗا سصًت ع٢ً االداش٠.إ قدَتٗ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ زاًُُِ، زضوغتُ، غىثاؽ.  ًُ ض ًٓؿلاي هُطَُي وّ ُُغ
 اعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امس

ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ رُضًىو.  هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو ت
 
 

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًًُِكــًُاْ وطنــاْ ٓــُو ًاززَيــُ ًٓوػــا بلطَيــت، وَكــى هُغــُض ٓــُوَ هُطــَُي هًصُــُّ ثــُضوَضزَ      ًٌَــُ هُت ٓ

ًٌَُ بىو بًُُػبُت ُٓو ًاززَيـُ،  ( ٓاوض ا بىويّ هُغُضٍ، باغًًا9هًُاززَّ ) ْ هُغُض كطزووَ، ُٓوَ ض ٌَٓ ٓ
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلِ جًاواظَ هُثاف وَضططتِِ ًٓج ًَشن ٓـُو ةىتاغاُـُ    بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ًُُٓ ؾت ًٌَُ زََهـ اظَ، ٓ

ًَباُُّ ًُعاًُ تُةىعنُكـُّ كـُ هُغـُضّ ًٓجاظَكـُّ      ًَلِ كىهٌ زَكُْ بُو ًُُُٔج و كت تايبُتاُُ ًٓوتًعاً
ًَسا بامسـاْ   ًَم كُ ُٓو ًٓجاظَّ تُةسيٍ كطزووَ، ُٓو ًُضجاُُّ كُ زاًاْ ُابىو هًُاززٍَ غ وَضططتىوَ، كات

ٌَ ُٓو ًُٓىو ؾتاُُ ٌَ ثايُُـسبىوُِ خـٍ٘ بـُو          كطز، كُ زَب تُةسيٍ بلـا، هـُزواٍ وَضططتِـِ ًٓجـاظَوَ زَبـ
ًَتــُوَ،  ًَــٌ ثاؾــطُظ ب ٌَ ه ًَــىَ تُةــسعنِ كــطزووَ، ُــاب ًَــىَ بلــا، بــُو ؾــتاُُّ كــُ ث ؾــتاُُوَ بلــا، ًٓوتًعاًــِ ث
            ٌَ ًَم وَضططتـىوَ زَبـ ًَتـُ ٓـاضا، نـْ٘ و ًٓجـاظَّ هُغـُض ض ؾـت ًَِ ٍَ، ؾـيت تـط ب بُٓاضَظووٍ خٍ٘ ؾت بطـ٘ض 

ًَتُوَ، غىثاؽ.بُ ًَِ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَزايّ َُٓ ًاززَيُ ضن ٌَ هُغُضٍ، هُبُض ُٓوَ ٓ  ضزَواَ ب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَلًاْ  ٌَ زوو ُُٓساَ هُهًصُُّ ثُضوَضزَ، ُٓض يُك ًَّ نْ٘ زَب ثطغًاضَيم ُٓيُ، ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ زََه
ٌَ،  بُج٘ضَيم ةػُ بلُْ؟ زَ ٌَ ياْ غًاغُّ ًىَحُزتاْ ٓـُب ٌَ هًصُُّ ثُضوَضزَ ياْ ض ٌَٓ ًىَحُزتاْ ُٓب ب

ٌَ بهُِ خىاضَوَ ةػُ بلُْ، رُضًىو كان عٌط ةاُىُِ.  ياْ ض ٌَٓ جًاواظتاْ ُٓب
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايٌ زواٍ ُٓو تُوظذنُّ كُ هًصُُّ ثُضوَ ضزَ و خىَيِسُِ باآل زاٍ هُغُض بابُتِ ٓ

ًَب و ًُُُٔجٌ تُزضيؼ و ًُعاًُ  ًٓوتًعاَ بىوُِ ُٓو ةىتاغاُُ تايبُتِ و ًُعُٔزَ تايبُتًًاُُ، بُكت
ًٌَُ ٓاوض ايّ هُطَُي ُٓو ب٘نىوُُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، غىثاؽ.  زاخًوًًُكُّ، هُبُض ُٓوَ ٓ

 
 هًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُض

ًَبًين ُٓيُ؟ هُغُض ُٓو ًاززَيُ با ُاوياْ بِىوغشن، تًُُا ) ٌَ ت ًَػتا ك ( كُؽ )كان ُُشاز، ٓآُُط خاْ، 3ٓ
 ًاً٘غتا رطًاْ(، رُضًىو كان ُُشاز.

 
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٍَ باؾُ ُٓو ) ٍَإ تًتصّ جيب(َ، )تًتصًّّ ث ٌَ، يُعِِ رُضظ بلط هُغُضياْ كُ ُٓو ًىُٓغُغاتاُُ،  ( ب

ًٌَُ ُٓو ًاززَيُ كُوتُوَ شَيط ُٓوَّ ًٓؿطاف، نىُلُ ًّ و غًىَيى خاْ هُطَُي ُٓوَ  ُٓواُُ، ُٓضنُُسَ ٓ
زابىويّ كُ ُٓو زوو ًاززَيُ بُض اغتِ، نىُلُ تًلطاض ب٘تُوَ يُعِِ ُٓوَ بلطَيسن، بُآلَ ًازاَ كُوتُ 

ًَؿُ ًًُُ، بُآلَ ٍَ ) ُٓوَّ ًٓؿطارُوَ ك ٌَ بِىوغط ٌَ باؾُ، غىثاؽ.جيب إ تًتصّزَب  ( ًُّٓ واَ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو. 
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  زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ ًُكتُبُ كِ ُٓٓوٌ ًّ ثطغاضَيلٍ هُهًصُُّ ةاُىُِ و هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓيُ، رُضَظَْ ًّ زًَُو
ًَم ًٓػتًخساغٌ بىو،  بلًُُوَ، ًٓجاظَّ وَضزَططَ و ثط ٗططاًِ خَ٘ تُةسيٍ كطزيًُ، ُٓزّ ُٓطُض ؾت
ٍَ تُةسعنٌ بلَُ، ثاؾٌ ُٓو ًٓجاظَيُّ كُ وَضَ  ًُُُٔجُكٌ عًوٌِ ياْ زَضغُكِ ًٓعاؿن ًُّٓ ضنُو

رُضَظَْ ظَضووضيًُ، ططتًًُ، ) ُٓو ًا تىةُزيٍ و ًىغتُةبُهُْ( ُٓو ؾتُ ظَضووضيًُ، ُٓو ًاززَ 
ٌَ ةىتاغاُُ، ةىتابًًُكاْ  ٍَ و زَب ًَِسض ٌَ غ ك٘ضغُكُ، زَضغُكِ ُىَيًُ، بُطىَيطَّ ًىاغُراتِ عاهًُِ زَب
ًَعساَ  ٓ ،ٌَ ًَيب، نْ٘ تُةسعنِ بلَُ؟ ُٓطُض ًُّٓ ًٓجاظََ وَضططتيَب، ُٓو ؾتُ ةُضاضَكِ ةُتعٌ ب ٓاطاياْ ه

ٍَ ُٓو ًُُُٔجُ ٌَ هُغُضَ، ُٓزّ كى زًَُو ٌَ، بتىامن ب ٌَ غُغطَكِ ةاُىوُِ ُٓب ّ تُةسيٍ بلَُ؟ ةُت ُاب
ٌَ، هُغُض ُٓغاغِ عُيُِْ ًِٓجاظَكُّ ًٓػتًخساغٌ ُٓو ًىارُةُّ بلَُ؟  ٍَ ب ًُّٓ ًٙٓقُْ ؾتُكٌ ُى

 ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاً٘غتا رطًاْ رُضًىو.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 ُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ب

ًَبُكاُِ خىَيِسُُ، زياضَ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًًاُُّ كُ زازًَُظضَيّ زوو بُؾّ،  ًَبًًًُِكَُ هُغُض كت ًّ ت
ًَلًًاْ خً٘اَهًًُ، ُٓوَّ خً٘اَهًًُ زياضَ ططرتٌاْ ًًُُ، ًُُُٔجٌ وَظاضَتِ  ًَىزَوَهُتًًُ، بُؾ ًَلًًاْ ُ بُؾ

ًَىزَوَهُتًًُكُ ثُضوَضزَ زَخىَييَن و ًٓض ططرتٌا ًَىزَوَهُتًًُكُيُ، ُ ًَطَيُ هُُ ْ ًًُُ، بُآلَ ططرتُكُ ه
ًٌَُ، كُ بامساْ  ًَباُُّ ٍٙ ٓ ٌَ بُو كت ٌَ ُٓض ًىهعََ ب ًَبُكاُِ خىَيِس ُٓوَ خٍ٘ زَب ًٌَُ طىتًتٌاْ كت ٓ

ًَؿ ًَبُكاُِ خىَيِسْ كُ ُٓو ث لُؾٌ كطز، وَكى ظًاُِ كىضزٍ و ٓايّ و ُٓواُُ، تاوَكى زوايٌ، بُآلَ كت
ًَؿلُف كطزيًُ، ُٓو بُثابُُس  ًَؿلُف ُُكطزيًُ، ُٓو ًُُُٔجٌ خٍ٘ ث ًٌَُّ ث ًَبُكاُِ ٓ كطزوويُ، كت
 ٌَ ًَطَ هُُاو كُواُُ )ُٓو زَب ٌَ، بُآلَ ه ٌَ ثابُُس ب بىوْ بًُُُُٔجُكُّ خٍ٘ ُٓوَ بَُهطُ ُُويػتُ، ُٓض زَب

ًٌَُ زَيسَييَن( ًُغُهُْ ظًاُِ كىضز ٌَ بُو ًُُٔجُّ كُ ٓ ًَطَ هًُٓجاظَ وَضططتُِكُّ، ثابُُسب يًُ، ه
ًَىَيػتِ ظياتط بُ ضووُلطزُُوَيُ،  ًَبُكاُِ خىَيِسْ بط َن ث ًَطَ بُض اغتِ هُكت كًُ٘آليُتًًُكُيُ، ُٓوَيُ، ه

 ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًًِتاْ، رُضًىو.  هًصُُّ ثُضوَضزَ ت
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَساُِ ًَ٘هُتسا ةىتاغاُُ يا ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ  هُض اغتًسا ُٓو ًاززَيُ ب٘ ُٓوَ ٓاتىوَ كُ هُكاتِ ث
ًَؿلُف زَكات، ًُُٓ هُبابٌ  ًَم بَُهطُُاًُ و ؾت ث ًَؿلُف زَكات، كًَُ٘ه ًَبُكاْ ث ًُُُٔجٌ خىَيِسْ، كت

،ٍَ ًَؿلُؾٌ كطزووَ، بُآلَ  تُٓلًسا كُ زواٍ ُٓوَّ ًَ٘هُت وَضزَطط ٌَ بُو ًُُُٔجُّ ث ًَىيػتُ ثابُُسب ث
ًَشن: )ُٓضط٘ضاُلاضيً ًٌَُ هًُاززَيُكِ تطزا زََه كِ تطٍ ُُٓطُض ط٘ض اُلاضيًُن هًُُُُٔجسا كطابىو، ٓ

ٍَ، ب٘يُ زَضطاٍ ط٘ض اُلاضٍ  ٘ ضاُلاضيًُ ُٓجناَ بسض ٍَ ُٓو ط ٍَ، بُض َظاًُُسٍ وَظاضَت زَكط ًَىيػت بلط ث
ًَىيػتسا هُض ووٍ ةىتاغاُُو ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ زاُُخطاوَ، بُآلَ ًُُٓ هًُُُُٔج  ٍَ ؾتِ ث و هُُُٓس

ٌَ ب٘ غُض ثط ٗغُّ  هُبابٌ ثابُُس بىوُِ ًٓجابًًُ، بُو ًاُايُّ تُخريَيم ُُكا، كُ تُٓػريٍ غويب ُٓب
ًَىيػت بىو ت ُغريٍ ًٓجابٌ بلا، ُٓوَ خىَيِسْ و ثابُُس بىوْ بُ ًُُُٔجُكاُِ خىَيِسُُوَ، بُآلَ ُٓطُض ث

ًَبُكاُِ خىَيِسْ هُةىتاغاُُّ  ٌَ، ُٓو زَضطايُ كطاوَتُوَ(، غُباضَت بُكت بُض َظاًُُسٍ وَظاضَت ب
ًٌَُ زَبىو ثابُُسًاْ كطزباْ بُةاُىُُكُ، بُظًاُِ كىضزٍ و كىضزٍ و ُٓواُُ  ًَىزَوَهُتًًسا ض اغتُ ٓ ُ

ًَىزَوَهُتِ زَرنىَييَن، ؾُضت ًًُُ ًُٓاْ غىَيِّ، بُآلَ ُٓو ًُغُهُْ ُٓو كًًٌايُّ ةىتاغ اُُيُكِ ُ
ٍَ، ب٘ظنىوُُ كًًٌا هُةىتاغاُُّ ًًسيا  ًَطَ هُةىتاغاُُيُكِ حلىًٌ كًًٌا زَخىَيِسض ًٌَُ ه ٌَ، كُ ٓ ًَب ب كت
ًَطَ، بُآلَ ططيِط ُٓوَيُ ُٓو  ٍَ، ه جًاواظَ هُطَُي ُٓو كًًٌايُّ هُةىتاغاُُيُكِ حلىًِ زَخىَيِسض

ًَؿلُف كطاوَ ب٘ بابُتِ كًًٌا، وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ض َظاًُُسٍ هُغُض ًُُُٔجُيُّ، ٓ ًَبُّ كُ ث ُو كت
ًَلِ  ًَسايُ، زواٍ ًُُٓ بابُت ٌَ، بًُِاٍ عًوٌٌ ت ًَىَّ ثابُُس زَب ًُؿاُساوَ، كُ َُٓ ًُُُٔجُ زَخىَييَن، ث

ٌَ هُطَُي ُٓوَّ ًَيَن ب٘ خىَيِسْ، كُ جًاواظٍ ُٓب ًَلِ تط ُآ ًَب ًَيَن، كت ًَؿلُؾٌ وَظاضَتِ  تط ُآ كُ ث
ًَباُُّ كُ ٌٓ ظًاٌُ كىضزيًُ، ٌٓ ٓايُِ، ٌٓ كًُ٘آليُتًًُ، كُ ًىهعََ زَكطَيّ  كطزووَ، بًُُٓاْ ُٓو كت
ًَبُكاُِ خىَيِسْ بًُُػبُت ُٓضزوو ٙيُوَ، زَيططَيتُوَ،  هُٙيُْ وَظاضَتُوَ، ب٘ ُٓوَّ بًدىَييَن، ب٘يُ كت

 غىثاؽ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/

ٌَ هُهًصُُّ ثُضوَضزَ  غ٘ظاْ خاْ ُٓو بُُاوّ نٌ ةػُّ كطز؟ ت٘ بُُاوّ نٌ ةػُ زَكُّ؟ خ٘ زَب
ًَلتاْ ةػُّ بلُْ، رُضًىو، كان عٌط ةػُّ زَكا رُضًىو.  يُك

 
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َٚ تُوظذنُكُّ ًّ وَكى غًاغُيُكِ ياغـايًُ،  ٓـُطًِا بـاةٌ تـط ةػـًُاْ هُغـُض كـطز، ض َٓـٌ خ٘مشاُـسا          وََه
ٌَ بُياغـا، زواتـط ٓـُض      ٌَ...، هُبُض ُٓوَّ ًُُٓ زَبـ ًَلٌاْ بسات ًٌَىايُ جُُابٌ وَظيط ُٓطُض تُوظذن هُغُض، ث

   ( ٌَ ًَطَ باؽ هـُوَ زَكـا زََهـ ٌَ بُثط ٗشَّ تُعسيى ُٓو ًاززاُُ بط٘ض َيّ، ه ًَسا كطا، زَب ْٚعـاّ  ط٘ض اُلاضيًُكِ ت
ًَؿـرت تُةـسعنٌ كـطز، بـ٘ وَظاضَت، ُٓطـُض       تكِٜٛ اييت ضبل إ قدَتٗا يًٛشاز٠( اي يُعِِ ُٓو بُضُادلـُّ كُث

ًَلِ  5ٓاتى َُٓ ًُكتُبُ، َُٓ ًُعُٔزَ، ثاف ) ٌَ؟ ض ًٓجطآـات (غاَي ًُُُٔجُكُّ خٍ٘ ط٘ض ٍ، كاض نْ٘ زَب
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ٍَ؟ زاوا زَكُيّ جُ ٍَ؟ نْ٘ نُِ٘ ُٓو بُضُاًُجُّ ةبىَي زَكط ُابٌ وَظيط ب٘ ُٓوَّ غًاغُّ ياغايٌ زَكط
ًَت، بً٘اْ تُوظيح بلات، غىثاؽ.  ياغايًُكُ باف ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو جُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَتُ زَغلط بُضاًب ًَت ةاُىْ بب ًَِـُ    بُض اغتِ ًُ ُُظ ًَبًت ُُٓـسَن بابـُت بٔ ًَؿعُ خػتيَن، غاآلُُ ن ُضٍ ث

ًَسانـىوْ غـُض ًـُُآًك     َِ، ث ًَت زَغتُآلتساضٍ بساتُ وَظاضَت ًَسا ب ط٘ض يّ، زوًآًلُ ُٓظ حُظكَُ ُُغُن ت
ٌَ بلاتــُوَ، ُُبـُؽ بــُزي بلــا، زووًــآٌ كــٌ زّ زاوا     ًَت بط٘ض يتـُوَ، تــُتىيطٍ ثــ ًَّ عوٌــِ كــى بهــ و بابـُت

ًَلػ ًَىاظا عوٌـِ بسضَيتـُ        زكًُُوَ ت ًَّ عوٌـِ ي غـُض ؾـ ًَسا كُ زَغتُآلتساضيا ط٘ض يِـا بابـُت ًَتُ ةاُىُ تُن به
ٍَ بسَْ، ُُؾٌ ض تؿتاْ  ٌَ طط ٌَ، ًِٓجا بًُُعاَ بٌ، ياْ زَغتُآلتساضٍ بسا، ُٓظُ ًٌُٓ زطُي وَظاضَت وَظاضَت

ًَم ط٘ض اُلاضيًم ُىوكُ بُض َيع ٓآُُطًـ عُيُِْ ًًػاهٌ ًِٓا، ٌَ بـُزي    بلا، بابُت ًَت ضياظيـات يُعِِ ًُ زظ
ًَـسا بلـَُ، تؿـتُكِ طُهـُكا        َِ بُزي بلـَُ، ٓـُتا ت بلَُ غىبٌُٓ، ياْ زَضغُكا كً٘جىتطٍ ٓاتُ ط٘ضِ َيّ ةاُىُ
ٌَ رُةـُضَكا        ًَـسا، بـُؽ ٓـُظ زووًـآِ كـ َِ تُ ةاُىًًُُ، ت٘ نْ٘ ٓاتُ زاخًى كطْ ت ظَػنُتُ، ُٓوجا جُُاب

َٙتسا ٌَ زَغُ ٌَ ةُضاضٍ زاب ٌَ، وَبٌ ؾىهٌ بلات، ظٗض غىثاؽ.واظح بٔ  ضٍ بساتُ وَظاضَت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو. 

  زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًـّ عُيِـُْ ٓـُو ثطغـًاضََ ثطغـٌ، يـُن رُةـُضَ زَتـىاُشن ُٓطـُض هًصُـُّ               ُٓوَّ جـُُابٌ وَظيـط زَيَوـ
 (، ظٗض غىثاؽ.اَٚا تكدَ٘ السكأ اٚ َطتكبالياغايٌ ةُضاض بسَْ، )

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ًاً٘غتا عٌط.
 عٌط عبساهععيع بْٔا اهسيّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

    ُ ــٍُ زَكــُيّ هُطــ ًَػــتا ًىُاةُؾ ــُوََ ُٓيــُ ٓــُو ًاززَيــُّ ٓــُوٍَ ٓ ًَبــًين ٓ ــآل ًــّ ت ــاززَّ وََه َي زوو ً
ًَلًًاْ، ُٓطُض هًصُُّ ياغايٌ هُطَُهٌاْ بّ ب٘ ُٓوَّ نىُلُ ٓاضاغتُّ بُض َيعتاْ،  ًَؿىوف، بُض اغتِ ُٓضغ ث
ًٌَـُ هـًُاززَّ       ًَؿىوَكُف و ًُٓـُف، باغـٌ ًُضجـُ، ٓ ًَػتا ًىُاةُؾُّ زَكُيّ، ث ٌَ ًاززَّ ٓ ًٍَ ُٓو غ زََه

ٍَ ٓاًــاشَ بــًُُعاًِ تــُعوًٍ، بًُــُُآًك،      ( خاَهٌــاْ بــ٘ ًُضجــُكاْ زاُــاوَ،   13ؾُؾــسا بُض اغــتِ )  هــُو
ًَطَ زووبـاضَ ب٘نـٌ    ًٌَُ ه بُٓىغىغٌ ُُجاح، بُ ًُعاًِ تُعوًٌٌ ، بًُُُآًجِ تُزضيؼ ًُٓىوٍ كطاوَ، ٓ
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ًَطاًـاْ بلطزبايـُوَ، )     ٍَ ج ًَلِ ًُضجّ زَبىايـُ هـُو ٌَ خاَهًُاْ زاُاوَتُوَ؟ ُٓضغ ًَسايـُ   13َُٓ غ ( خـاَهٌ ت
 ٍِ، غىثاؽ.ُاظامن بُ زووباضَّ زَبً

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُٓواُُ ًٓجاظَّ تَُهـُبٌ تُٓػـًؼ و ؾـطوتٌ تُٓػًػـُكُيُتِ، ٓـَُ باباُـُ بـابٌ ًٓؿـطاؿن وَظاضَتـُ هُغـُض           
 تًًُكاْ، غىثاؽ.ًُكتُبٌ خاغُكاْ و ًُعُٔزَ تايبُ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ؾىاْ.
 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ جٚي:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ،ٍَ ٌَ، كُ باغٌ ُٓوَ زَكط ًَؿُيُ ُُجاطناْ زَب ٍَ، هُو ك ًَسا بلط ًٌَىايُ ُٓطُض غًاغُكُ ط٘ضاُلاضيًُكِ ت ًّ ث
  ٍَ ًَتـُ ُــاو ًُُٔـُجِ خىَيِسُــُوَ، ٓـُواْ نــْ٘ ناضَغــُضٍ     ُٓطـُض ًُُٔــُج بطـ٘ض  ًَلِ تــاظَ ب ، ُٓطــُض بابـُت

ًَشن ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ بُتُواوٍ ثابُُس زَبّ بـُثط ٗططاَ   ًٌَُ زََه ٌَ، كُ ٓ زَكُْ؟ ًٓىازاضَ هًصُُ ٓاطازاضب
ًَّ كـ       ًَبُكاُِ خىَيِسْ و ثَُيطَوّ ُـاوَخ٘ و غًػـتًُِ َُٓهػـُُطاُسْ، ٓـُواْ زََهـ ًَؿلُؾـٌ   و كت ًَؿـرت ث ُ ث

ًَؿلُف بُوَظاضَتِ زَكُْ(، ُٓوا ًـىظاضيعِ ًىغـتًُري َ،    ًٌَُ بًلُيّ بُ )كُث وَظاضَتًًاْ كطزووَ، ُٓطُض ٓ
ٌَ، ٓـُوَف زَططَيتـُوَ كـُ ُٓطـُض هًُىغـتُةبُهسا،هًُُُُٔجسا       ًَؿُيم زضوغت ُاب ُىةتُ تُواو، ًٓرت ًٓض ك

ــ٘ و  ــا، ٓـــًض  ط٘ض اُلاضيًـــُن بلطَيـــت و تَُهـــُب تُةـــسيٍ بلـــُْ بـ َظاضَت، وَظاضَت ًىارُةـــُتِ هُغـــُض بلـ
ٌَ، ظٗض غىثاؽ. ًَؿُيُكًًاْ ب٘ زضوغت ُاب  ك

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زواغًاغُتاْ بعاُشن نًًُ؟ هًصُُّ ٓاوبُف، كان عٌط غًاغُتاْ هُطَُي ُٓواُسا جًاواظَ؟ رُضًىو.
 

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 ضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُ

زيـــاضَ ٓـــًُىو ُُٓساًـــُ بـــُض َيعَكاْ، بُجـــُُابٌ وَظيطيؿـــُوَ، كـــ٘كّ هُغـــُض ٓـــُوَ، ض اغـــتُ ط٘ض اُلـــاضٍ   
ٌَ، ًاززَيـُن        ٍَ هَُ ياغايُ ًٓرت هَُ بابـُزا يـاْ هُبابُكـُّ تـطزا بـ ًٌَُ زَكط ٍَ، بُآلَ ٓ هًُُُُٔجُكاُسا بلط

ًَِشن باؽ هُوَ بلُيّ كُ ب٘ وَظاضَت ُٓيُ ب ًَتُوَ، ُٓو ًُُُٔجاُُّ كُ ُٓو بًُٓعارُ ب ًُُُُٔجُكاُسا به
ًُكتُبُ تايبُت و ًُعُٔزاُُّ كُ ًىارًقُ، كـُ طىجنـاوَ هُطـَُي ٓـُو تُتـُويطَ عًوًًٌـُّ كـُ ضووزَزات،        
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  ُ ًٌَىايـ ٌَ، ث ًَم بسَيّ بُ وظاضَ، ُٓوَ بًُاززَيُكِ ًىغتُةًى بـ ًَـعٍ ياغايؿـٌ ظيـاتط        حُة ٓ ،ٌَ باؾـرت زَبـ
ٌَ، غىثاؽ.  زَب

 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 ٓآُُط خاْ رُضًىو. 

 بُض َيع ٓآُُط عاضف ضٗوف: 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَىايـُ هُٓـًُاْ ًـاززَ ًٓوتًعاًـُكِ بـسَييَن بـُط٘ض اُلاضٍ          ًٌَىايُ زوو غاَهًـ ةـاُىومن خىَيِـسووَ، ث ًّ ث
ًَسن، ظٗض غىثاؽ.  باؾرت زَب

 ايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ ب

ًَػتا ُٓطُض ًاززَكُف غىَيًُِِوَ ب٘ زَُطساْ، ُاتىاُشن زَُطساُِ هُغُض بلُيّ، نـىُلُ ًُػـابٌ ةـاُىُِ     ٓ
َِ نـاوًاْ              تُواو ًًُُ، نـُُسيّ جـاض تلـا زَكـُيّ، ض َجـا زَكـُيّ، ًىضاعـات بلـُْ، ٓـٌ وا ُٓيـُ خـىازَظاُ

   ٌ ٌَ، ٓـ ًَسَنـ ًًَُتِ يُن غُعات و ًُـىّ ث ٍَ، زوايـٌ ٓـُضزَض وا و ُايُتـُوَ،        ه ًَم ز وا ُٓيـُ نـاضَطُ غـُعات
ٌَ، رُضًىو غًىَيى خاْ.  ًاَهًاْ ٓاواب

 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَِِ، ُٓطُض ظَػنُت ًًُُ، بُكاغُظَيم بٍ٘ بِىوغـُ،   ٌَ ًًُُ، ُاوٍ ب ُٓطُض ُٓو ُُٓساًُّ وايُ، حُظيؿت ه

ٍَ ٌَ تلا زَكَُ زووباضَكُٓاتُوَ شووض ٌَ، غىثاؽ. ٍ، بَو  ًُكُوَ، ُٓتا بعاُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو. 

  زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ، حُةُ ُٓواًُؿت بط٘تبايُ، ٌٓ واف ُٓيُ ٓ ًَتُ زَض ًَتُ ِٓ واف ُٓيُ ظٗض ُازيط و كَُ زَن ُض ُان
ٍَ، ظٗضُ ٍَ، غىثاؽ.ازَض ًَتُ زَض  زيط و كَُ زَن

 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَُ زَغت خ٘ؾٌ هُواُُ زَكُيّ كُ ُانُِ زَضَوَ، ُٓواُُّ كُ زَنـُِ زَضَوَف ٓـُض ةُيِاكـُ، ٓاغـايًُ      ٓ
ًَم بلُْ، ٓاوَيم غُُ٘ ًَم، زَ زَةُ ًٓػطاحُت ًَم تـاخري بـٌ،   بهّ ناضَطُ غُعات ٍَ ت٘ غُعات وَ، بُآلَ ُاكط

ًًَت و زوايٌ بط ٗيتُ زَضَوَ، رُضًىو ز. عٌط. ًَم ب  زوو غُعات تاخري بٌ، ناضَطُ غُعات
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن خسض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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       ُ ًَـطَ ًىتـُرقًقشن هُغـُض ٓـ ًٌَـُ ه وَّ كـُ ٓـَُ   غُباضَت بَُ ًاززَيُ، زواٍ ُٓو طوت و طـ٘و غـُضَجناُُ، ٓ
ٌَ نــاو   ًَشن: )وَظاضَت زَتــىاُ ًاززَيــُ بلــُيّ بــُ زوو بط طــُ، )د و ب(، )د( ٓــُوَّ كــُ خىَيِسضايــُوَ، )ب( بَوــ

ًَىَيُن كــُ هُطــ  ًَتُوَ بــُ ثط ٗططاًــُكاُِ خىَيِــسْ هُةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًًــُكاْ، بُؾــ ًَِ َُي غؿــ
ًَت(، غىثاؽ.  ثُضَغُُسُِ ظاُػتِ بطىجن

 ْ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغٚ
ًَػتا بًدىَيُِِوَ رُضًىو غ٘ظاْ خاْ  ٓ 

 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

املاد٠ اذتاد١ٜ عػس: ـ اٚال: جيب إ تًتصّ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ نًًٝا مبٓاٖر ٚنتب ايتعًِٝ ٚايٓعاّ 
 قدَتٗا يًٛشاز٠ ٚع٢ً اضاضٗا سصًت ع٢ً إداش٠.ٚيداخ٢ً ْٚعاّ ايتكِٜٛ ايت٢ ضبل ا

ثاْٝا: يًٛشاز٠ إعاد٠ ايٓعس يف َٓاٖر املدازع ٚاملعاٖد ايدٚي١ٝ ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ مبا ٜٓطذِ ٚايتطٛز 
 ايع٢ًُ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط.

 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 ض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُ

ٌَ بُ ثط ٗططاَ ، أـ زَةُكٍُ بُكىضزّ زَرنىَيًُِِوَ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ بُ تُواوّ ثابُُس زَب
ًَؿلُف بُ وَظاضَتًاْ  ًَؿرت ث ًَبُكاُِ خىَيِسْ و ثُيط َوّ ُاوخ٘ و غػتًُِ َُٓهػُُطاُسْ كُ ث و كت

ًَتُوَ بُ كطزووَ و هُ غُض ُٓو بًُِايُف ًَ٘هُتًاْ وَ ًَِ َِ ناو غؿ ضططتىوَ، ب ـ وَظاضَت زَتىاُ
ًَىَيُن كُ هُطَُي ثُضَغُُسُِ ظاُػتِ  ثط ٗططاًُكاُِ خىَيِسْ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ بُؾ

َِ، غىثاؽ،  بطىجن
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ ه َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك ُطَُي زا ًُُ؟ بُ كٍ٘ زَُط ثُغُُس كطا رُضًىوْ ب٘ ك
 ًاززَيُكِ تط،

 بُض َيعز. زاُا غعًس قىرِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَط كطزُِ ُٓٓوِ 17ًاززَّ ) ( وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٙيُُِ رُضًِ بُضثطغُ هُ غُضجَُ زاًُظضاوَكاُِ ر
ًَساُُكاُِ كاضكطزْ ياْ ض اكًؿاُُوَ ياْ ض اططتّ هُكاضو  تايبُتِ، زَغت واَهايُ هُ بُخؿًِِ ض َيطُ ث

بُضثطغًاضَتًُكُ ثُيىَغتساضيـ بُيُكٍُ غُضثُضؾتًاضّ ًُيساُِ َُٓ زاًُظضاواُُ، ب٘ زَهًِا بىوْ هُ 
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ًَلطزُِ ًُٓاُُ وَظاضَت  ًَبُج ًَلػتُ ياغايًُكاْ ب٘ ج ًٌَ ت بُض َيىَنىوُِ كاضو  بُضثطغًُتًُكاًُاْ بُث
 ٍَ  و ؾىَيِاُُ زَكات:ثًازَّ َُٓ ُٓضن و ض 

ًَؿدػسن  ًَطكطزُِ ُٓٓوِ و تايبُت و ثُُٚ غرتاتًصيُكاْ و غًاغُتُ طؿتًُكاْ ب٘ ث ا. تىَيصيُِوَّ ٓاضايٌ ر
ًَطكاضيُ.  و رطاواُلطزُِ هُ بىاضّ ُٓو خعًُتاُُّ كُ ُٓو زاًُظضاوَ ًُبُغت خىاظاُُ بَُ ج٘ضَ ر

ًَطكطزُِ ُٓٓوِ و تايبُتِ و بط ياضّ . وَضططتِِ زاواكاضّ ٓاضَظووًُُساْ بُ زاُاُِ زاًُظ2 ضاوَكاُِ ر
، تىَيصيُِوَو بط ياضزاُِ هًػت بُُسَكاْ و غػتٌُ ُاوخ٘يًُكاُِ )ثُيط َو( َُٓ 3ك٘تايٌ زَضباضَياْ، 

ًَط ّ و ٓىُُضّ و  زاًُظضاواُُو زَهًِابىوْ هُ غُضجَُ ًُضجُ ياغايًُكاْ و غُضجَُ ) ًىاغُراتُ كاضط
. ُٓجناًساُِ غُضثُضؾتًاضّ 4اوَكاُسا ُٓواُُّ زازًَُظضَيّ هُ ٓايِسَزا(، ثُضوَضزَيًُكاْ هُ زاًُظض

ًَطكطزُِ ُٓٓوٌ تايبُتِ  ٌَ طُياُسُِ كاضو ناٙكًُكاًُاْ و زاًُظضاوَكاُِ ر ًُيساُِ ب٘ زَهًِابىوْ هُ بُج
ًٌَ ٓاًاجنُ غِىوضزاضكطاو و بُضُاًُ بط ياض هُ غُضزضاوَكاًُاْ كُ هُ بِهًُِزا هُ غُض ُٓ ًاُُ ض َيطُ بُث

ًَساُِ كاضياْ وَضططتىوَ،  ًَلَ٘هًُِوَّ ظاُػتِ بُ ًُبُغتِ ٓاًاجنِ 5ث . ُٓجناًساٌُ تىَيصيُِوَو ه
ًَطكطزُِ ُٓٓوٌ و تايبُتِ باضوزٗخِ كاضَكاًُاْ،  ًَؿدػتِِ زاًُظضاوَكاُِ ر . ض َتلطزُُوَو ض اططتّ و 6ث

ًَساُِ كاضكطزْ و زاخػتِِ زاًُظضاوَك ًَؿاُُوَّ ض يَ طُ ث ًٌَ ياغا، ك ًَطكطزُِ ُٓٓوِ و تايبُتِ بُث . 7اُِ ر
ًَطكاضيُ هُ  ض َيلدػتِِ ثط ٗغُّ ثُيىَُسّ ططتّ و ًُٓآُُطِ ططتّ ثُيىَغت بُ كاضوباضّ َُٓ ج٘ضَ ر

ًَىاْ ٙيُُُ ثُيىَُساضَكاْ،  ًَىاًُاْ و ُ . بُضزَغت خػتِِ ج٘ضَٓا 8غُض ٓاغتِ زَظطاكاُِ وَظاضَت و ُ
غتُكاْ هُ ٙيُُِ ًاززّ و ًُعُِوّ و ك٘كطزُُوَّ تىاُا رُضًِ و ُا رُضًًُكاْ ثاَهجؿتِ بُ تىاُا بُضزَ

ًَطكطزُُ،  ًَؿدػتِِ َُٓ ج٘ضَ ر ًَلِ تط 9و، ناكرتكطزُِ و ث . ُٓجناًساُِ ُٓض كاضَيم ياْ بُضثطغًاضيُت
ًَت ًَلطاوَكاْ زَب ًَبُج ًٌَ ثًازَكطزُِ َُٓ ياغايُ و بُضثطغًاضَتًُكاُِ وَظاضَت هُ ياغا ج  ،بُث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 بُعُضَبًُكُّ؟

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس: كُ زَبًتُاملاد٠ ايطابع١ عػس 

دٜٔ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٖٞ ادت١ٗ ايسمس١ٝ املطؤٚي١ عٔ يمٝع َؤضطات ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٚارتاص، ٖٚٞ َطًك١ ايٝ
ؤضط١ َٔ ادٌ َٓ  إداش٠ ايعٌُ اٚ ضشبٗا اٚ إٜكاف ايعٌُ املطؤٚي١ٝ َعٗٛد٠ بٛسد٠ االغساف املادٟ هلرٙ امل

ط٦ُٓإ سٍٛ سص١ ضري ايعٌُ َٚطؤيٝات٘ ٚؾكا ْصٛص ايكا١ْْٝٛ، َٔ ادٌ تٓؿٝر ذيو تكّٛ ايٛشاز٠ الأ
 بتطبٝل ٖرٙ ايٛادبات ٚاالدسا٤ات:

ًٖٞ ٚارتاص ٚارتطط االضرتاد١ٝ ٚايطٝاضات ايعا١َ َٔ ادٌ تٗٛف بٗا . إدسا٤ ايبشٛخ سٍٛ ايتعًِٝ اال1
 ٚتٛضٝعٗا يف زتاٍ خدَات ايت٢ تكدَٗا َجٌ ٖرٙ املؤضطات املدتص١ مبٌٖٛ ٖرا ايتعًِٝ.

 . اضتالّ طًبات ايساغبني يتأضٝظ املؤضطات ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٚارتاص ٚإصداز ايكساز ْٗا٥ٞ سٛهلا.2
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ٚايٓعِ ايداخ١ًٝ )ايرباَر( هلرٙ املؤضطات يتأند َٔ تٛؾس يمٝع ايػسٚط . دزاض١ ٚإقساز َطتٓدات 3
 ايكا١ْْٝٛ ٚيمٝع املٛاصؿات االداز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايرتب١ٜٛ يف املعٓٝني ٚايرٜٔ ٜعٕٝٓٛ يف املطتكبٌ.

٠ . تٓؿٝر االغساف املٝداْٞ يتأند َٔ حتكٝل ْٚػاطات املؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص ٚؾل االٖداف احملدد4
 ٚايرباَر املكسز٠ ٚايت٢ ٖٞ اضاضًا َٓشت إداش٠ ايعٌُ بٓا٤ً عًٝٗا.

 . إدسا٤ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ بٗدف تطٜٛس املؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص ٚؾل ايكإْٛ.5
. تٓعِٝ 7. زؾش ٚإٜكاف ٚصشب إداشا٠ ايعٌُ ٚإغالم َؤضطات ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٚارتاص ٚؾل ايكإْٛ. 6

صاٍ ٚايتٓطٝل املتعًك١ بػؤٕٚ ٖرا ايُٓط َٔ ايتعًِٝ ع٢ً َطت٣ٛ َؤضطات ايٛشاز٠ ٚؾُٝا بٝٓٗا ايع١ًُٝ االت
 ٚبني االطساف ذات ايعالق١.

. إضتعُاٍ شتتًـ اْٛاع ايدعِ باإلَهاْٝات املتاح َٔ ايٓاس١ٝ املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚادتُع ايكدزات ايسمس١ٝ ٚغري 8
 تعًِٝ.ايسمس١ٝ يتشطني ٚايتطٜٛس ٖرا ايُٓط َٔ اي

 . إصتاش اٟ عٌُ اٚ َطؤي١ٝ اخس٣ ٚؾل تطبٝل ٖرا ايكإْٛ َٚطؤيٝات ايٛشاز٠ تهٕٛ عٔ ايكٛاْني ايٓاؾر٠،9
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ؟
 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ غُباضَت بُو ًاززَيُ زووباضَ زاًاْ ض ؾت٘تُوَ و كىضطناْ كطزٗتُوَبُتايبُتِ ُٓو خاَهاُُّ،  ٓ

ًٌَاْ  ًٌَُ ث ُُٓطاواُُّ كُ زياضيلطاوْ ب٘ ُٓوَّ كُ وَظاضَت بًاْ ططَيتُ بُض ثط ٗغُّ غُضثُضؾتًلطزْ، ٓ
ًَى َّ، ب٘يُ بَُ ؾ ٌَ بسض ًَىيػت ُاكات هُ ُاو ياغاكُزا ٓاًاشَياْ ث َ وابىو كُوا ُٓضكِ وَظاضَتُ و ث

زاًاُط ؾت٘تُوَ: وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٙيُُِ بُضثطغِ رُضًًُ هُ ًُٓىو ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا 
حلىًًُكاْ و تًُُا ٙيُُِ ًَ٘هُت زَضيؿُ ًاؿن ًَ٘هُت ياْ ض اططتِِ كاضّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ 

ًَِطا كُ ُٓو ةىتاغاُُو ثُعناُطايُ بُ حىكٌُكاُِ ٓ  َُ ياغايُ ثُيىَغت ُُبىو،ُٓيُ، ُٓطُض غُؽن
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو غ٘ظاْ خاْ
  

 
 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 
 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس:

ٝد٠ ملٓ  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٖٞ ادت١ٗ ايسمس١ٝ املطؤٚي١ عٔ ناؾ١ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٖٚٞ ادت١ٗ ايٛس
 االداش٠ ٚضشبٗا ٚإٜكاف عٌُ املدزض١ اٚ املعٗد غري اذتهَٛٞ إذا َا ثبت عدّ ايتصاَٗا ببسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 هًصُُّ ياغايٌ؟

 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ًٌَُ هًصُُّ ياغايٌ ض اًاْ وايُ  ًَساُِ ًَ٘هُت ٓ ًَلِ ظٗضّ هُ ث ٍَ، هُبُض ُٓوَّ بُؾ ُٓو ًاززَيُ ًٓوػا بلط
ًَطَ  ًَىيػتُ بُ ًُعاًٌ زاخوِ كُ ه ًَتُوَ ث ًَلِ تطّ ظٗضّ كُ ًًُِٓ ًَؿىو، و، بُؾ باغلطاوَ هُ ًاززَكاُِ ث

َّ، ًُغُهُّ ًُُح و غُحبِ ًٓجاظَف باغِ هُ غُض كطا كُ وَظاضَتُ و ب ُ باغلطاوَ، باغِ هُ غُض بلط
َّ، هُبُض ُٓوَ َُٓ ًاززَيُ ظيازَ،  ؾطوتٌ ةاُىُِ خّ٘ ًُحنًـ زَكا و بُؾطوتِ ةاُىُِ غُحبًـ زَكط

 غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوجُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع:ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
ٌَ ُٓظّ ُابًٍِ طُهُكُ ظض ًَلػتُكِ زآاتًُ وَظاضَتا ثُضوَضزَ تُُٔا جًطايُ ثابُُس ب وضّ ضنًِتُظُ، بُؽ ت

( َِ َِ تُضبًُ جًٔ ًَلػتُ وَظاضت َِ ُٓٓوٌ ياْ ُا؟ بُؽ ُٓظ ت ٚسٝد٠املع١ٝٓ( ب زاْ و زيف ًىُٓغُغات
ًَيَن، نىُلُ ُُوَكى و ًَسا ٓات ياْ ُا؟ ُٓطُض ُُٓاتيَب ُٓظُ ظَضووضيُ ٙظًُ ضن َظاضَتا تُعوًٍ عاضزَكٌ زٍ ت

َِ بُ ُٓظُ ًُ َِ بابُت ًَت تُٓلًس كًُُظُ، ز عاهٌ غىبُّ ًٓجاظَ بسات، وَظاضَتا كاض ًٓجاظَ بسات، بى ظ ظ
ًَ ًَسا تُحسيس كطْ، ىيػت ُاكات، ُٓطُض ُُٓاتًُ طىتُِٓطُض ُٓو ي عاضزَكِ زّ ٓاتبتُ طىتّ ث ٌَ ت ع

( ٌَ َِ تُضبًُ جٔ َِ كاض ش زَيسن، وَظاضَتا (، ٚسٝد٠ املع١ٝٓ مبٓ  إداش٠ ٚضشبٗاوَظاضَت نىُلُ بُياُِ وَظاضَت
 ٌَ ًَىيػتُ ًىضاجُعُت َِ نُُسَ ث ًَسا ثُيسا بًت، ب٘ ظ َِ ت تُعوًٍ عاهًـ زَيت، تُعُزوزيا ًُغٔىوهًُت

ٌَ ةاُىُِ، غىثاؽ،  بلُت، ب٘ ٙي
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َّ وَظاضَتُكُ وَظاضَتِ تُضبًُ يُ، زووًًًَِاْ ةىتاغاُُ ُٓكًس غُض بُ وَظاضَتِ تُضبًُيُ، ًُُٓ جاض
 .ثُعناُطاكاًُـ غُض بُ وَظاضَتِ تُضبًُيُ هُ ض ووّ ًٓدتًػاغُوَ ًُضبىوتُ بُ وَظاضَتِ تُضبًُوَ،

 
 بُض َيع:ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ زّ ًَط، ثُعناُطُ ُُٓسَيم جاض عُضز ٌَ  ُُخ ظُز كُت، يُعِِ ُىوكُ وَظاضَتا كاضةىتاغاُُ شّ ُّٓ جُُاب

َِ، وَظاضَتا كاض، غري وَظاضَتا ةىتاغاُُ شيت ُٓيّ، ُٓطُض ُٓوَ يُن ٙ  غُضٗكِ ثُضهًُاْ، وَظاضَتا قخ
ًَت ب٘ ٓاطازاضيت، غىثاؽ، ًَؿُ زّ ُٓض ًًِ  ُُبًتُوَ ُٓو ك
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 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
 .هًصُُّ ياغايٌ

 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ُٓض هُ ًاززَّ يُكُوَ كُ باؽ هُ وَظاضَت و جُُابٌ وَظيط كطاوَ باؽ هُ وَظاضَتِ تُضبًُ و وَظيطّ 
تُضبًُ كطاوَ، باؽ هُ ًُزضَغُّ خاغُ و ًُعآًسَكاًُؿِ هُ غُض كطاوَ، هُبُض ُٓوَّ َُٓ ياغايُ خاقُ 

ًَؿُوَ ًٓض ًاززَيُكِ تطّ ب٘ ًٓعارُ ب ًَتُ ث ًَلِ زيلُّ ب٘ ب ًَطَ ًٓض باب ًَىيػت ُاكات كُ ه ُ خٍ٘ ث
 بلُّ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ غُيطّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ؟ ًُٓاُُ  ًٌَُ ًٓض ًُعُٔزَيلٌاْ ًُُ غُض بُ وَظاضَتُكِ زّ ب بُآلَ ٓايا ٓ

ٌَ ُُٓسَن ًُعآس ُْٓ، رُضًىو غ٘ظاْ خاْ،كُواتُ و ًَيت بَو  َظيطّ ثُضوَضزَ حُة
 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 
ًَم خَُهم  ًًَتِ ًُعآس بلاتُوَ، وَظاضَتِ قخُ ًُعُٔزّ تًُطيع ًُغُهُْ كًَُ٘ه ٌَ وَظاضَتِ كاض ًار بَُه

يع بلُُُوَ، ُٓويـ جاضَيلِ تط ُٓطُض باؽ ُُكطَيّ، بهّ زاوا بلُْ ًُعُٔزَيلٌ تايبُتِ ُٓٓوِ تًُط
ٌَ ٓاطازاضّ وَظاضَتِ  ٌَ هُطَُي وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بُب َّ ًُٓاُُ ًٓجاظَ هُ ًُُآًك وؾتاُُ تُُػًق ب ُُوتط

ٌَ طُض اُُوَّ ب٘ياْ، غىثاؽ،  ثُضوَضزَ ًٓجاظَّ زَزضَييَت بُب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ضًىوكان عٌط.رُ
 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 
ًٌََُ وَكى بامساْ هُ غُض كطز بُ تُٓلًسَوَ ؾطوتِ زاٌُ ًٓجاظَو ُُزاٌُ ًٓجاظَ و غُحب كطزُِ ًٓجاظَ  ٓ

ًَؿىو  بامساْ هُ غُض كطزووَ زَُطًؿٌاْ هُ غُض زاوَ، وَظاضَتٌ تُضبًُ ًىختُغُ بُوَ، زاهُ ًاززَكاُِ ث
ًَىَيُّ  هُبُض ُٓوَ ب٘ تُوظيح كطزُِ ظياتط و ، ُٓو زووضو زضَيصيُّ كُ هُو ًاززَيُ ٓاتىوَ، بَُ ؾ
تهٕٛ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٖٞ ادت١ٗ ايٛسٝد٠ ٚاملدتص١ مبٓ  ٚضشب إداش٠ خىاضَوَ غًاغُكِ ب٘ زازَض َيصيُِوَ، )

ًُاْ، ًٓعازَّ غًاغُكًُاْ جُُابٌ غُضٗكِ ثُضهختصٝص املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ يف اإلقًِٝ(،
تهٕٛ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٖٞ ادت١ٗ املدتص١ سصسًا مبٓ  ٚ ضشب إداش٠ تأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد غري زَكُيُِوَ )

 اذته١َٝٛ يف اإلقًِٝ(،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوجُُابٌ وَظيط.
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 بُض َيع:ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:
 ُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْب

ًَبًتُوَ ز طُي تُعوًٍ عاصن، ِٓسَن ًُعآسا   َّ تُعاضوظَيم ن َِ زيػاْ ز َِ زضك ًَلػتُ واظحُ، بُؽ ظ ُٓظ ت
تُعوًٍ عاصن زات ًٓجاظَ، ُٓظ حُظ ز كَُ تُ ًُُُٓت غًاغُّ بلُُُوَ يا زضوغت بٌ، ًُغُهُْ ُٓظُ 

ًَّ ثؿيت قُرُ) َّ ت َِ ًُعآسَ، ًُعآس َِ ظ (ّ زَيتُ وَضططتّ، و ُاظِ وَشّ ُٓض ًُعآسَ، ُٓو 12ُىوك
ٌَ ب٘ غًاغُتُكُ زضوغت تط، زَةًق تط، نىُلِ  َِ وَظاضَتُ تُعوًٍ عاهًُ، ُٓطُض ًُجاي ُٓب ًٓدتًػاغ

ٌَ ز بًتُ تابعٌ وَظاضَتُ تُضبًُ، 12غىبُّ ًُعُٔزَكُ ظُكُت ًػتىّ ثؿتِ قُرُ) َِ ُُق (ّ ُٓظُ ظ
ًٓ ٌَ ًَت تُحسيس كُت، غىثاؽ،بَُهلى تُعوًٍ عاهًُ، بَُه ًَت ظ  جا ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىوكان عٌط.

 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ًَؿٍ وايُ ًُُٓ هُ ًاززَكاُِ تط بامساْ هُ غُضكطزووَ و ، ك٘تايًؿِ  هَُ غًاغُيُّ كُ ًّ ُٓض نُُسَ ث
ًٌَُ بامساْ هُو ياغايُ كطزووَ هُ ٓاتىوَ و  هُ غُ ٌَ، بُآلَ ٓ ض زضاوَ، بُآلَ ب٘ تُٓلًس هُواُُيُ ططُط ُُب

تُعطيوُكُزا، بُآلَ ًىعُض َرُ وَظاضَتِ تُضبًُ ًُعُٔزَكاْ، ًُكتُبُ غُيط حلىًًُكاْ هُبُض ُٓوَ 
ًَشن ًُُٓ ُٓو ًُعُٔزاُُ زَططَي ًَىيػت ُاكات ًٓض رُةُضَيُكِ زيلُّ ظياز بلُيّ، بَو تُوَ كُ بًسآٌ ث

ُٓو ًُعُٔزاُُ ُاططَيتُوَ كُ غُض بُ تُعوًٌِ عاهشن، ُٓوَّ غُض بُ وَظاضَتِ تُعوًٍ عاهًُ خّ٘ ياغاٍ 
ًَلُ ب٘ وَظاضَتِ تُضبًُ، ُٓو وَظيطَ  ًَطَ تُحسيسَْ حُغط كطاوَ، َُٓ ةاُىُُ، ةاُىُ تايبُتِ خّ٘ ُٓيُ، ه

غُض زضاوَ، ًىقازَةُكطاوَ باغِ هُ غُض كطاوَ  وَظيطّ تُضبًُيُ، ُٓو قُٙحًُتاُُّ كُوا زَُطِ هُ
ًَِشن، غىثاؽ،  هُبُض ُٓوَ ظٗض ض ووْ و واظذنُ ُٓطُض ًٓلتًوا بَُ ُُقُّ خىَيِسًاُُوَ بًٔ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط.

 
 
 

 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَشن ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ،  ًَِاغًُاْ كطزووْ كُ زََه ًَم هُ ظاضاوَكاْ و وؾُكاْ ث ًٌَُ كُ كات ٓ
ًَشن ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًاُُْ كُ هُٙيُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ غُضثُضؾتِ زَكطَيّ و  زََه

ًَـ خىَيِسُِ ظاُل٘يٌ زَططَيتُوَ، خىَيِسُِ باَها زَططَيتُوَ، واتا ًُٓىو ُٓو ثُعناُطاياُُّ كُ  خىَيِسُِ ث
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هُٙيُْ وَظاضَتِ خىَيِسُِ باَهاوَ تايبُتّ بُ خىَيِسُِ باَها ُٓواْ ُاططَيتُوَ، ب٘يُ هُ تُعطيوُكُزا ًُُٓ 
ًَلٌاْ ًُُ هُو ض ووَوَ، غىثاؽ،  ض ووْ كطاوَتُوَ، ًٓض ًٓؿلاه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ضًىو غ٘ظاْ خاْ رُ

 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ُُقُْ واًاْ وتىوَ هُ تُعطيوُكُزا، ُٓطُض جُُابٌ وَظيط بطُض َيتُوَ ب٘ تُعطيوُكُ ياخىز بًدىَيٌُِوَ، 
 زتاٍ )املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ عباز٠ عٔ زٜاض االطؿاٍ ٚاملدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ايعا١ًَ يف

( ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتدزٜب امل٢ٓٗ قبٌ َسس١ً ايتعًِٝ ايعاىل ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ تسخٝصٗا ٚاالغساف عًٝٗا
 ًًُُٓاْ هُ تُعطيف تُغبًت كطزووَ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا غًاغُكُ غىَيُِِوَ بعاُشن ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ  ًَبًِِ ُٓيُ؟ رُضًىو كان عٌط ٓاخري ٓ كُؽ ت

 غًاغُّ غىَيُِِوَ،
 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 
 ١ٗ املدتص١ مبٓ  ٚضشب إداش٠ تأضٝظ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ يف اإلقًِٝ.ادتتهٕٛ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٖٞ 

 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَبًِِ ُٓيُ هُ غُضّ؟ ُاوَكاُتاْ  ًَػتا ًُُٓ ُٓضزوو هًصُُ هُطَُي جُُابٌ وَظيط ًىتُرًقّ كُؽ ت ٓ

زَُىوغٍ، ) ز. اػنس وَضتِ، ز. بؿري خوًى، عبساهطػنّ حػشن، ُُشاز عُظيع( َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ 
 .رُضًىوز. اػنس ُىوغطاوَ،

 بُض َيعز.اػنس ابطآًٍ عوِ )وَضتِ(:
 كِ ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗ

18ٌَخّ٘ هُ ًاززَّ ) ) ال تؤضظ اٚ تكاّ  ( هُ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ خّ٘ بُ زَق ٓاتىوَ كُ زََه
َّ َدزض١ ا١ًٖٝ اٚ ادٓب١ٝ اٚ زٚض١ يالطؿاٍ اال ببداش٠ خط١ٝ ٚؾل ايػسٚط ايت٢ تطعٗا ايٛشاز٠(  يُعِِ هُو

ًٌَ ُٓو ظٗض بُ ض ووُِ ٓاتىوَ كُ ًُٓىو ةىتاغاُُيُن ياْ ض َوظَ ًَىيػتِ بُ ًٓجاظَيُكِ خُتِ بُث يُن ث
ٌَ زَزا ًُُٓ هُ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زا ٓاتىوَ،  ٌَ ًٓجاظَّ ث ًُضجاُُّ كُ وَظاضَتِ تُضبًُ زاٍ زَُ
ٌَ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ جًُٔتِ ًىختُغُ  بًُُػبُت ُٓو ُُقُّ كُ خىَيِسضايُوَ هُ هًصُُّ ٓاوبُف، زََه

ًَساْ و ياْ غُحب ك ًَم بّ٘ ُٓيُ بُ ث طزُُوَّ ًٓجاظَ، بُآلَ ُٓوَ بُ ًىتوُةِ ٓاتىوَ هُ ض حاَهُت
ٌَ هُ ُُقُكُ، ب٘يُ ُٓوَّ كُ هًصُُّ تُضبًُ  ًَىيػتُ ثامشاوَكِ ُٓب غُحبِ ًٓجاظَكُّ بلا؟ يُعِِ ث
ًٍَ وايُ ُٓض ُٓوَ باؾرتَ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٙيُُِ بُضثطغِ رُضًًُ هُ  ًَِابىوّ هُ ض اث٘ضتُكُ ًّ ث ٓ
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ًُٓىو ثُعناُطا و ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ وَ ٙيُُِ ًَ٘هُت زَضيؿُ ًاؿن غُُسُُوَّ كاضّ ةىتاغاُُ ياْ 
ًَِسضا كُ ةىتاغاُُ ياْ ثُعناُطاّ ُا  َّ ُٓطُض غُؽن ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ُٓيُ، يُعِِ ُٓوَّ ب٘ ظياز بلط

ًٍَ ثُيط َو و حلىًِ بُ حلىًُكاُِ َُٓ ياغايُ ثُيط َو و ثط ٗططاًٌ وَظاضَت ثُ يىَغت ُُبىوَ، ب٘يُ زََه
ًٌَ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ًاززَّ ) ( وَظاضَتِ ثُضوَضزَ 19ض َيٌِايًُكاُِ وَظاضَت، نىُلُ ُٓض بُث

 ،َِ ًَلِ خام زازَُ داز٠ اال)حتدد ْعاّ خاص، تطع ايٛشاز٠ َٓاٖر ٚخطط ايدزاض١ ٚغسٚط ايكبٍٛ ًُٚعاً
ًُُٓ بُ زَق ٓاتىوَ هُ زع اال١ًٖٝ ٚاالدٓب١ٝ ٚاالغساف ايؿ٢ٓ عًٝٗا( ٚايعٌُ ٚاالْعباط ٚإَتشاْات املدا

َّ ُٓضوَكى ُٓوَّ كُ هُ ض اث٘ضتٌ  ًٍَ باؾُ كُ ُٓوَؾِ ب٘ ظياز بلط ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ب٘يُ ًّ ث
 هًصُُّ ثُضوَضزَ زا ٓاتىوَ، غىثاؽ، 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًٌَُ ًَؿىوتط ًُٓىو  وََهٚ ٓ ًٍَ وايُ َُٓ ًاززَيُ ظيازَ بُض اغتِ، نىُلُ هُ ث هُ غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ ث

 ؾتُكاْ وتطاوَ، رُضًىو ز. عٌط،
 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ بطُض َيُِوَ ب٘ ًاززَّ ) ًَشن ( ( كُ ًُٓط ٗ ثُغُُسًاْ كطز، ه8ُهُ ض اغتًسا ُٓطُض ٓ َّ زا بُ ُُم زََه و

ًَت، ثؿت بُغسن بُ بَُهطُ و ثاغاوّ ياغايٌ َُٓ  ض َتلطزُُوَو غُُسُُوَّ ًَ٘هُت بُ بط ياضّ وَظاضَت زَب
َّ ض َتٌ بلُيُِوَ، ًَىيػت ًُُ زَكط  ُُقُ ُٓيُ، ب٘يُ هُض اغتًسا وَكى جُُابتاْ وتتاْ َُٓ ًاززَ ث

 ًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضه
ًَػتا  ًَىَ، كاكُ ةُيسّ نًًُ ُاوتاْ ُىوغًىَ ٓ َِ كُغشن حُةٌاْ ُٓيُ وَكى ٓ ًٌَُ هُ غُضٗكايُتِ غ ًَػتا ٓ ٓ
ًَىَ حُةِ ةػًُاْ ُٓيُ، حُةٌ ض ًٌَٓاْ  ًٌَُف وَكى ٓ ٌَ كاكُ ٓ ض ًَُٓكِ تط ُٓيُ كُ ض َتبلطَيتُوَ، ٓ

ًَلٌاْ ُٓوَ هًصُُّ ثُضوَضزَ و ياغايًـ ُٓ ًٌَُ ُٓض غ ًىوًاْ ًُتُرًقشن هُ غُض ُٓوَّ كُ ُٓيُ، ٓ
ًٌَُ حُةٌ خً٘اْ ُٓيُ ُٓو ض ًَُّٓ غُيُِ زَُطُوَ بُض اغتِ، ُٓطُض  ض ًَُٓن ُٓيُ ض َتبلطَيتُوَ، ٓ
َِ هُطَُي زايُ  َّ ض َتبلطَيتُوَ، ك ًَػتا ض ًَُٓن ُٓيُ زًَاُُو ض َتبلطَيتُوَ ًىُاةُؾُّ ب٘ نًًُ؟ ٓ

َِ هُطَُي زا ًُُ؟ يُن كُؽ هُطَُي زا ًُُ. تُواو ض َتلطايُوَ، ض َتبلطَيتُوَ تلايُ زَغت بُضظ كاتُوَ ؟ ك
 .بط ُُٗ غُض ًاززَيُكِ تط. زَُط هُ غُض ُىةتُّ ًُعاًٌ ًُُ، رُضًىوب٘ ًاززَيُكِ تط 

 
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ببىوضَ هُ بىاضّ زاضايٌ و تاواُلاضّ. 

 عوٌ: بُض َيع عٌط عبساهطػنّ
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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 (:13( ٚاييت تصب  بعدد )18املاد٠ )
ال تتشٌُ ايٛشاز٠ ا١ٜ َطؤٚي١ٝ ذات عالق١ عكٛم املٓتطبني ٚاملتعاقدٜٔ َع َؤضطات ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٚارتاص 

 غىثاؽٚال تتشٌُ اٟ تبعات سٍٛ ا١ٜ سدخ ٜكع يف اجملاالت املاي١ٝ ٚاالدسا١َٝ(، 
 ايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ ب

 هًصُُّ ثُضوَضزَ،
 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 
ًٌَُ بَُ ُُقُ زاًاْ ض ؾت٘تُوَ، اؽنازَ ) ايجا١ْٝ عػس( ال تتشٌُ ايٛشاز٠ ا١ٜ َطؤٚي١ٝ قا١ْْٝٛ سٍٛ سكٛم ٓ

 غىثاؽ تصادم ايٛشاز٠ ع٢ً عكٛدِٖ، املٛظؿني ٚايتدزٜطني ٚاملتعاقدٜٔ َع املدزض١ غري اذته٢َٛ إذا مل
 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم ُاططَيتُ ُٓغت٘ هُ باضَّ ًاؿن  ًَىًَاْ زاض ؾت٘تُوَ، وَظاضَت ًٓض بُضثطغًاضيُت بُكىضزّ بَُ ؾ

اُطاّ ُا حلىًِ زا كطزووَ، كاضًُُساْ و ًاً٘غتاياْ و ُٓواُُّ ططَيبُغتًاْ هُطَُي ةىتاغاُُ و ثُعن
َّ، غىثاؽ،  ُٓطُض ططَيبُغتُكُ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ثُغُُس ُُكط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 هًصُُّ ياغايٌ،

 بُض َيععٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ىُٓغُغُّ تايبُتِ زَياُبُْ بُض َيىَ، ياخىز َُٓ ةىتاغاُُ و ًُعُٔزاُُ، ةىتاغاُُ و ًُعآسّ ُٓٓوشن، ً
ًَسا زَكا، ًٓض  كً٘جاًُاٍ تايبُتِ زَياُبُْ بُض َيىَ، ُٓو ًُغٔىوهًُتُف كُ عًٚةُّ عُةسّ تُحُكىًٌ ت

ٌَ هَُ  َِ ب ًَىيػت ُاكات وَظاضَتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ تُضَر ًَتِ عًٚةُيُ بُ تُحًُىي كطزُِ ًُغٔىهث
ًَِا ًٌَُ هُ هًصُُّ ياغايٌ ثاف زيطاغُكطزُِ  ،وًَاهٌ، ياخىز ًٓجطاًٌ ٓ ٓ َ ًٓجطاًٌ ُا يُعِِ عًقابٌ،

ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصيُِوَ،  ًٌَاْ وابىو غًاغُكُ بَُ ؾ )تتٛىل ايٛشاز٠ املط٦ٛي١ٝ ؾُٝا ٜتعًل مبذاٍ ث
ًَطَ ب٘نٌ وَٓاًاْ زاض ؾت٘تُوَ، نىُلُ ُٓوَّ هُ غُض وَظايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚؾل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ(  اضَتُ ه

ًُجاهٌ تُعوًٍ تُحًُىهٌ ًُغٔىهًُتُكُّ خٍ٘ زَكا، بُآلَ زواتط ُٓطُض عُةسَكُّ ًىغازَةُ كطابىو 
ًَطَ ض عًٚةُّ تُحًُىهٌ  ٌَ، ًاً٘غتايُن كىشضا، تُهُبُيُن كىشضا، وَظاضَت ه ًٓجاظَكُّ زضا بىوي

ُٓغُغُيُ بُضاًبُض ُٓو كُغاُُّ ًُغٔىهًُتِ ًاهٌ ُٓيُ، ياْ ض ووخا بُغُضيسا ُٓوَ ًُغٔىهًُتِ ُٓو ًى
 ،َّ ًَىيػتُ ًُغٔىهًُتِ تُعوًٍ َُٓهطط ًَسا زَكُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ث كُ هٍُٙ زَخىَيِّ ياْ كاضّ ت

ٍَ، غىثاؽ.بُطىَيطَّ ُٓحلاًُكاُِ َُٓ ياغايُ كُ ه  ًَطَ بّ٘ ًىغازَةُ زَكط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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 جُُابٌ وَظيط،
 بُض َيع:ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
ًَلُت،  ًَط خاظ ن َِ كُضتٌ تايبُت ياْ ًىُُظًَُكُ خ َِ ُٓٓوٌ جىظُٓك تُبعُْ ةىتاغاُُ ياْ ًُزاضغ
 َِ َِ غُض ًُُِ كى ًُغٔىهًُت وَضططْ،وَ عقىزّ شّ وَ ُايُتُ زَظ ًُ تُوةًع كُيّ ش ب٘ ظ وَظاضَت

َّ كىه َّ ُُقُ كى هًصُُ هُ غُضّ ٓاتًُظُنُُس َّ طُي و َِ  ًُ ُٓظ ٌَ ًىخاهُرات ٌَ ًٓجطاًِ شّ بابُت بابُت
 ًٌَُ َِ ُاكُيّ ٓ ًَعُ ًُُِ، َُٓ تُعًُىوصن ض ًُغٔىهًُت َّ َيًت ًاصن و ةاُىُِ ض عًٚةُتُ وَظاضَتُ ث تط

 بُضاًبُضّ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 غ٘ظاْ خاْ.رُضًىو 
 بُض َيعغ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم  ًٌَُ ب٘يُ َُٓ ُُقًُاْ زاُاوَ، ب٘ ُٓوَّ هًُُو زوا ُٓو ةىتاغاُُ تايبُتُ عُةسّ هُطَُي ُٓض كُغ ٓ
 ًَِّ َّ كُؽ زَٓ ًَلِ وا ُٓيُ ُُٓس َّ هُٙيُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ، نىُلُ زَُط كطز ًىقازَةُ بلط

ًوِ ؾُٓازَّ ًٓجاظَّ واُُ وتُِوَ و زَضؽ وتُِوَ ياْ ًُُ، ُٓض تُُٔا هُبُض ُٓوَّ بُ ظًاْ ُٓقَوُْ حا
ٌَ، ُٓوَّ ًٓض  ًَتُوَ بُب ًَِّ عُةسّ هُطَُي زَكُْ واُا زََه ظًاُِ ًِٓطوًعّ ةػُ زَكُْ، هُبُض ُٓوَ زَئ

ًٌَُ ب٘يُ ًًُُٓاْ وت ٌَ، ُُ هُ ثُضوَضزَ، ُُ هُ خىَيِسُُ، ٓ ًَلِ ُٓب ) إذا مل تصادم ايٛشاز٠ ىوَ ًٓدتًػاغ
ٌَ زابط َيصضَيتُوَ،  ع٢ً عكٛدِٖ( ًَىَيُكِ تط زَب ٌَ بُ ؾ ٌَ واب بُآلَ غُباضَت بُ ُٓوَّ ، بَُهِ غَُهُتُ ُاب

ًٌَُ ًُبُغتُكًُاْ ًُُٓ بىوَ، غىثاؽ، ٓ ،ٌَ ٌَ واب  َُٓ ُُقُ ُاب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىَ غًاغ َِ، رُضًىو جُُابٌ وَظيط،بُآلَ َُٓ ؾ ًَج ًَىَ ُٓو ًُبُغتُ ُاث ٓ ُّ 
 بُض َيعز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َُٓ عُةسَ تُزةًق كُيّ، بُؽ َُٓ تُوةًع ُاكُيّ، يُعين عقىز و ؾُٓازَ و باوَض ُاًٍُ ًاً٘غتا و 

َِ تُزةًق كًُِظُ و ًىارُةُتِ ي غُض  كُيُِظُ ؾطَٗيٌ ُٓكازعنِ ظُ، ًُٓا عُةسّ وّ ز بُضرن٘ زَزَيِ
 َّ َِ ُُٓس َِ ض اتيب وّ نُُسَ حُتتا كُُطِ زّ خُٙؽ بٌ، ُٓظُ ؾَىصَن ًُ ًُُِ، ُٓؽ ظ طَُي ًىُٓغُغ
َِ بُزي كُت ُٓو ُُقُّ  ًَسن زاخًى كُ غًاغُت ًَسن ُٓطُض ظ ُٓؽ ُابًٍِ غًاغُتُ واْ ياْ عُيِِ ًُعِا ب

َِ طىتِ ُٓظ  ِ ثؿتُظاُِ ز كَُ، غىثاؽ،طَُهُك .جًُاعُت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. 

 رُضًىوهًصُُّ ياغايٌ،
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 بُض َيععٌطعبساهطػنّ عوِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ تُٓلًس هُ غُض ض َُٓكُّ خً٘اْ زَكُيُِوَ، نىُلُ ُٓو ًُغٔىهًُتُ عُةسَّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ  ٓ
ًَتُوَ، ُٓوَ عًٚةُيُكُ هُ بُيِِ ُٓو باغِ هُ غُض كطز، ٓ ًٌَُ ُاب ُوَ ض ووبُض ووّ وَظاضَتِ تُضبًٍُ ّٙ ٓ

ٌَ ؾُٓازٍَ ُٓيُ، َُٓيًتِ،  ٌَ زََه َِ زَضغٌ ث ًَِ كُغُّ كُ تُٓػًػِ زَكا و، هُطَُي ُٓو غتارُّ كُ ُٓئ
ًَلِ زيلُيُ، ًُُٓ كً٘جاًُايُ ٌَ ًُُٓ ؾت َّ، تىوؾِ كاضيػُ ُٓب كُ ًُعاًِ زاخوِ ًُُتِ، ُُخ٘ؾُ، ًُٓط

َّ، وَظاضَتِ تُضبًُّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بامساْ هُ  خّ٘ ُٓيُ، ًُغٔىهًُتِ عُةسّ خّ٘ َُٓهٌ ُٓطط
غُضكطزووَ، ًُغٔىهًُتِ ًُجاهٌ تُضبًُ و تُعوًٌُكُ بُو ؾلوُ واغعُّ كُ هُ ياغاكُ باغِ كطزووَ، 

ًٌَُ بامساْ هُ ًَػتا ٓ ًَىيػت ُاكا، هَُ غًاغُّ كُ ٓ ًَم غُيُِ غُض  هُبُض ُٓوَ ث غُض كطزووَ، ًٓض ًٓوتعاً
 وَظاضَت، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
َّ ُٓو ًاً٘غتايُ ؾُٓازَكُّ  ٌَ ًُغٔىهًُتِ ُٓوَف َُٓهطط ٓاخط كان عٌط وَظاضَتِ تُضبًُ ُٓب

ًَىَف تُٓلًس هُو ًُغُهُيُ بلُُُوَ، بَُه ٓ ،ٌَ  ٌ رُضًىو كان عٌط،ًىغسزَةُ ياْ ًىغُززَق ُُب
 بُض َيععٌطعبساهطػنّ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَِ ُٓكا، ) ورق احلاَ اهقاُىْ(  ًٌَ ُٓكا، ًٓوػاٍ ًٓجاظَكُّ ه ًٌَ كطزووَ كُ غُحيب ًٓجاظَّ ه ُٓوَ بامساْ ه

ٌَ ُٓكات، غىثا َِ هُواُُ ًاً٘غتا ؾطووتِ ُٓو زَضؽ وتُِوَّ ًُُ، ب٘يُ غُحبِ ًٓجاظَكُّ ه  ؽ،يُك
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 رُضًىو ز. عٌط،
 بُض َيععٌطػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُطَُي زووباضَ زاض ؾتُِوَيّ، بُآلَ ًاً٘غتايُن ثُعناُطا و ةىتاغاُُيُكِ ُا حلىًِ  هُ ض اغتًسا ٓ

ٌَ بُّٙ عُةسّ هُطَُي زَكا، ٓايا َُٓ ًاً٘غ ًَسايُ، زَب ًَصّ و ًاً٘غتايُتِ ت تايُ ًُضجُكاُِ واُُ ب
ًَسا بىو، ُٓوَ وَظاضَت ثُغُُسّ زَكات،  ًَىيػتِ ت وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زا بط وا، ُٓطُض ًُٓىو ًُضجُكاُِ ث
ٌَ بُ ً٘ضو بُ بَُهطُُاًُيُكِ ض َمسِ ثُغُُسّ  ًَّ ثُغُُسّ بلات، نُِ٘ ثُغُُس زَكات، خ٘ زَب ًٌَُ زََه ٓ
ًٌَُ ض اظيّ هُ  ًَسايُ ب٘يُ ٓ ًٌَ ةىتاغاُُّ رُِٚ ُا حلىًِ ت٘ ًاً٘غتاكاُت ًُٓىو ًُضجُكاُِ ت بلات، بَو
 ٌَ ًَم ياْ بُ بَُهطُ ُاًُيُن كُ ض َمسِ زَب ٌَ هُ غُضّ زيػاْ بُ ثُغُُس كطزُ غُضّ، ُٓطُض ض اظّ ُُب

 غىثاؽ، هُبُض ُٓو ًُضجاُُ ًاً٘غتا و كاضًُُسَكاُِ تً٘اْ ثُغُُس ُُكطزووَ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 رُضًىو كان عٌط،
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 بُض َيععٌطعبساهطػنّ عوِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

)ال تتشٌُ ايٛشاز٠ ا١ٜ َطؤؤي١ٝ ذات عالق١ عكٛم املٓتطبني ايتكاعد١ٜ َع املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ 
 ٚايرتب١ٜٛ( ٚتكتصس َطؤؤيٝتٗا بادتٛاْب ايتع١ًُٝٝ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط.

 بُض َيعز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ظَػنُت، ًىُتُغًب ةىتابًـ  ُّٓ ختىضَتُ غُض ةىتابًُ ُُ واظحُ، ُُ كاًوُ، غًُِوَ غُيسا ب
ًَطَ، غىثا  ؽزَططَيتُوَ ه

 بُض َيععٌطعبساهطػنّ عوِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَط، غىثاؽ،  ُُخ
 بُض َيعز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم ض ووخا ) ًَتُ 21ٓاخط ُٓطُض بُياُِ باُ ًَصيت، زَب ًَت واظح ب َِ ًُغٔىوهُ؟ ُٓظامن ز ظ ( ةىتابٌ ًطزْ، ك

 ًٓجتًٔازّ ُُ، غىثاؽ،
 َيععٌطعبساهطػنّ عوِ:بُض 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ ًٓـ و كاض زَكُْ، ُٓواُُّ ًُوجىوزْ هُو  بُ تُرػريّ ًىُتُغًب ًُٓىوُٓو كُغاُُْ كُ هُو
َّ، تًُُا ًُجاصن تُضبًُ  ًَلِ َُٓهِاطط ًٌَُ وطناْ هُ بًسايُتُ ًٓض ًُغٔىهًُت ًىُٓغُغُيُ، هُبُض ُٓوَّ ٓ

ٌَ، كُ وطن اْ تُضبًُ و تُعوًٍ باغِ ًٓؿطارٌاْ كطزووَ باغٌ ًُٓىو ؾتُكاًٌُاْ و تُعوًًٌُكُّ ُُب
 كطزووَ، غىثاؽ 

 
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػتا ُٓو غًاغُيُّ كُ ُٓضزوو هًصُُ خىَيِسياُُوَ، بُيُكُوَ ًىؾتُضَكّ، وَظيطيـ تاض اززَيُن ض اظيُ،  ٓ

َّ ةػٍُ هُ غُض بلا تل ٌَ زَيُو ايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ )حًُُغعًس حًُُعوِ، مسريَ عبساهوُ، ُُشاز ك
ًَط ذلٌس جنًب، بُؾري خوًى، ثُعناْ عبساهلطيٍ، ٓآُُط عاضف(. رُضًىو كان حًُُ غعًس.  ععيع، ؾو

 بُض َيعحًُُ غعًس حًُُ عوِ:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَُِوَ هُو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاُُ ض اغتُ ًُغٔىهًُتِ ُٓو ً٘ظَراُُ ياْ ُٓوًاً٘غتاياُُ، كُ  زَضؽ زََه
ًٌَُ َُٓ هُ ياغاٍ بىزجُ و، َُٓ هُ ًاززَّ  ٓ ََٙ ًُغٔىهًُتِ وَظاضَتُ، ًُغٔىهًُتِ ًٓؿطارِ تُضبُوّ، بُ

ٌَ و رُةُضَّ ؾُؾِ ُٓو ضاث٘ضتُ باغِ ُٓوًَاْ كطزووَ، كُ ُٓو ً٘ظَراُُ 21شًاضَ ) ( رُةُضَّ غ
ًََلًاْ ُٓيًىزَض يػّ ياْ ً٘ظَرّ حُةِ تُ ًَطَ ُةاعىز و ظًَاُِ ًٓجتًٌاعِ و ياْ ُٓض ؾت ًَػتا ه ، يُعِِ ٓ

ًَت هُطَُي ًاززَكاُِ تطزا و، هُطَُي ياغاٍ  ُُرِ ًُٓىو ُٓو حُةاُُ زَكات، ب٘يُ زوايِ تُُاةىظّ زَب
بىزجُؾسا و، هُطَُي ُٓوَّ كُ خً٘اْ تُؾجًعِ ً٘ظَف و ًاً٘غتا زَكُيّ، كُ بهّ هُ كُضتِ تايبُت 

ًَت، نىُلُ وَظاضَت زاضن ٍَ بُ نُُس رُةُضَيُن، رُةُضَيُكًاْ ُٓوَ ب ًٍَ باؾُ بلط ُظضَيّ، ب٘يُ ًّ ث
ًَم، ُٓطُض ًاً٘غتايُن هُ كُضتِ طؿتِ ض ٗيؿت ب٘ ُٓو كُضتُ  يُعِِ حلىًُتًـ، باؾُ ُٓطُض ً٘ظَر

ٍَ و ثاضَّ تُةاع ٌَ وَضزَطري ٍَ و تايبُتُ، عُةسّ بُغت زوايِ تُبعُْ ظًَاُِ ًٓجتًٌاعِ ه ٌَ زَبط  ىزّ ه
ٍَ؟  ًَٔات، نْ٘ نُِ٘ ًاًَُهُّ هُطَُي زَكط ًَلِ ه َٙتًُ، ًُُٓ ؾت ُٓو ؾتاُُ، ُٓطُض َُٓ ًاً٘غتايُ، َُٓ ٓاوو

ًَطَ غاًع ًُُ؟، هُ ًاززَّ ) ًَطَ 6( و شًاضَ )3( شًاضَ )21ٓايا ه ًَم ُُُىوغشن ه ٌَ ؾت ( ُٓيُ، ب٘يُ زَب
ًَت، غىثاؽ. ًَهُواُُّ ُٓو ًاززَيُ ب  ث

 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ، ُٓضوَكى كان حًُُ غعًس وتِ و، تُعاضوظيـ زَكات هُطَُي ًاززَّ  ُٓو ًاززَيُ ت٘ظَيم ُاض ووُِ ت
ٌَ زَيت، يُعِِ هُ ًُغوُحُتِ خاوَُلاض (زا ُٓطُض ًىٙحُظَ بلُيّ، ُٓوَ وَكى ؾىَي25) ًَلِ ٓاغايِ ه ِ

ًُُ، ةىتابِ زاًُُ، ُٓطُض ٓاتى ُٓو ًُزضَغُ ياْ ُٓو ةىتاغاُُ زاخطا، تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ ُٓو 
ًَتة ًَىَ زَن ًَت 25؟ هُ ًاززَّ )ىتابًاُُ ُاكطَيت، ك ًَطَزا ُٓطُض زََه (ـًؿسا ُٓض كُ باؽ زَكطَيت ه

ًَص  ًَت ًاً٘غتا، واُُ ب ًَم ب ََٙ ُٓطُض ُٓض ؾت ٌَ زَزات، بُ ًَتُوَ، وَظاضَت ًَ٘هُتِ ث ًَت زَضؽ زََه زَن
ًَطَزا بُ ظيازّ زَظامن ُاض ووُِ  ٌَ زَيت، ه ًَلِ ٓاغايِ ه ُاًُغٔىهًُتِ َُٓهِاططَيت، ًُعِاّ وايُ وَكى ؾىَيِ

ًَسايُ، تُعاضوظيـ زَكات هُطَُي ًاززَّ )  (، غىثاؽ.25ت
 

 امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

 كان ُُشاز رُضًىو.
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿىو تطيـ زا ٓات بىو، غُحبِ ًٓجاظَّ ُٓو ًُزاضيػاُُ،  بًُُػبُت غُحبِ ًٓجاظَ، كُ هُ ًاززَكُّ ث
ًَت، كُ ُٓطُض ًّ ثطغًاضَيم هُ هًصُُّ ثُضوَضزَ و هًصُُّ ةاُىًُـ زَكَُ، تُكوًوِ ةىت ابًُكاْ ض زَب

 غُحبِ ًٓجاظَ كطايُوَ؟ غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان جٚي رُضًىو.
 بُض َيع جٚي عوِ عبسار:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ، ُٓوَ جُُابِ وَظيطيـ  زياضَ ُٓو رُةُضَ و ُٓو ًاززَيُّ كُ باغِ زَكُْ، تُبًعًاتِ ةاُىُِ ت
ًَشن ) ًَت بَو ًًَاْ باف ب ًَلٍ ُىوغًىَ ُٓطُض ث ٜدقل يمٝع ايعكٛد ايتدزٜط١ٝ ًىٙحُظَّ زا، ًّ ُُق

ٚايتع١ًُٝٝ يف املدازع ٚاملعاٖد ايػري اذته١َٝٛ َٔ قبٌ ايٛشاز٠ ٚ ٜصادم عًٝٗا ست٢ سطب ايكٛإْٛ 
 ٚايتعًُٝات املسع١ٝ(.

 ًاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهُ

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًِـ تًُٓسّ ةػُكُّ كان حًُُ غعًسّ زَكَُ، بُض اغتِ َُٓ ًاززَيُ خّ٘ باف بىو، يُعِِ ُٓوَ ب٘ 
ََٙ ت٘ هُ ًاززَّ ) ًَت هُطَُهًسا، تُبعُْ ًُغٔىهًُتِ َُٓهِاططَيت، بُ ًَلُ كُ عُةسّ ُُكطز ب زا (21يُك

ًَتُ كُضتِ تايبُت، ٓاوا  زواٍ ُٓوَ ُٓو ًُؾطوعاُُ ًُٓىوّ ًٓػتػٌاضيّ و، تُؾجًعِ خَُهم زَكُّ به
ًَم َُٓهِاططَ تُُاةىظَ هُطَُي ) ًَشن ًّ ًٓض ًُغٔىهًُت ًَىَيُ بَو ًَم ت٘ 21بَُ ؾ (، نىُلُ بُ ًُٓىو ُُوع

ًَِ حقىةت ًُحوىظَ، بُ خعًُت بٍ٘ حًػاب زَكطَيت، يُعِِ با ًٌَ زََه ًَت ًُُٓ ب٘ ُٓو  ث ٌَ ب ٓاطاًاْ ه
ًَىَيُن تُضبًُ  كُغاُُيُ رًعوُْ هُ زَضَوَ زَيت، وَكى غ٘ظاْ خاْ وتِ ياْ عُةسَيم زَكات بُ ًٓض ؾ

ًَتُوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَِ ًَت، با ُٓوَياْ وا ضن ًٌَ ُاظاُ  ًىارق ًُُ، ياْ ًىارق ًُُ ياْ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ض بؿري رُضًىو.زكت٘
 
 

 بُض َيع ز. بؿري خوًى تىرًق:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ كُضتِ  ًٌَُ هُو ثُضهًُاُُ بُ ياغا ُٓوًَاْ زاُا، ُٓو رُضًاُبُضَّ كُ هُ كُضتِ حلىًًُوَ زَن ٓ
َِ و، ُٓضوَٓا ظًَا 3غاَي ياْ  5تايبُت، بُ٘ٓوَّ كُوا ُٓتا ًاوَّ ) ُِ غاَي( ًُىَّ ًُعاؾِ خّ٘ بسضَيت
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ًَت  ًَطَ بُععَيم ً٘ظَف به ًَت، واتُ ًُُٓ تُؾجًع زَكُيّ ه ًٓجتٌاعًـ و كاًى ًاف و حقىةِ خٍ٘ ُٓب
ب٘ بىوشاُسُُوَّ كُضتِ تايبُت، وَكى وَظيطّ ثُضوَضزَف ٓاًاشَّ بُوَ زا، بُععَيم ًاً٘غتا ُٓيُ 

ًَتُ ًَت هُو ةىتاغاُُ ُاحلىًًاُُ زَضؽ بَو وَ، كُواتُ ُٓوَ يُعِِ بُ ب٘خ٘ياْ تُُػًبًاْ كطزووَ، كُ به
َّ كاض زَكُْ و،  ََٙ بُ تُُػًب هُو ض َيطايُكٌ ُاض اغتُوخ٘ ًُٓاُُ رُضًاُبُضّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَْ، بُ
ًَت،  ٌَ و ًُىَّ هُغُض وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ب َّ ب ُٓضوَٓا تُؾجًعًـ كطاوَ ًُٓاُُ، باؾُ ًُعقىهُ ُٓوَ هُو

ًَم هُغُض وَظاضَ ًَت ُٓوَ هُٙيُن و، هُٙيُكِ زيلُؾُوَ زاوا زَكا وَكى هُثاؾاْ ًٓض ًُغٔىهًات تُكُّ ُُب
ًَت، هُبُضُٓوَّ  ُٓوَّ جُُابِ وَظيط زاواّ كطز، ةىتابًـ زاخوِ َُٓ تُبًعًاتِ ًُغٔىهًاتِ وَظاضَت ب

 ُٓوَ كاضَيلِ ططيِطُ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُعناْ خاْ رُضًىو.
 ُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:ب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، نىُلُ تُبعُْ خىَيِسْ  ًَت بُضثطؽ ب ًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي كان زكت٘ض بؿري، تُبعُْ وَظاضَت زَب
ًَشن خىتُيُكِ  ًَلِ ًُؿتٌاًُُ ُٓوَ هُّٙ ًُٓىواْ ٓاؾلطايُ و، وَظاضَت بُضثطغُ تُُاُُت هُ با بَو ثطغ

ًَِاوّ نِ ُىَيِ وَ ظاضَت، كُ بُض َيعياْ جُُابِ زكت٘ض عًكٌت زايِاوَ، كُ ًاً٘غتا تُعشن بلات هُث
ًَم بّ، ًُغُهُْ بُ ةُضظ  ًَطّ نُُس ؾت ًِٓتًػاب ب٘ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ، بُّٓ٘ ُٓوَّ كُ هُوَيىَ  ر

ًَطّ واُُوتُِوَو ًُغُهُْ ُٓو خىَيِسُطا ُٓ ٌَ زَزات، كُ ر ٓوًاُُ، ُٓضكِ تُزضيب ُٓو ًاً٘غتاياُُياْ ث
ًًَاْ زَكُْ، ُٓو ًاً٘غتاياُُ ثط  نُن زَكُْ ًِٓجا  ًَشن زَوضات و ظٗض ؾتِ تط ُٓيُ ث كطزْ و بابَو

ًَّ خعًُتِ  11غاَهُ،  5وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بعاُُ عُةسَكُ بً٘اوَّ  غاَهُ نُُسَ وَضياْ زَططَيتُوَ تا ب
ًَلُ هُ ُٓو ضَيلاضاُُّ كُ بُض َيعياْ زَيُوَيت ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ بلُْ، يُعِِ ُٓوَ وابعامن ي ُك

ًَت هُوَ،  ًَت بُضثطؽ ب بًططَيتُ بُض هُ خىتُّ زآاتىوّ، جا وَظاضَتِ ثُضوَضزَ يُعِِ بُّٙ كًُِ زَب
ًَت هُ ب٘ حىكٌِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ُٓوَ  ًَت و خاظع ُُب نىُلُ ُٓو ًاً٘غتايُ بُض اغتِ ُٓطُض ب

ًَط ًَشن ةىتاغاُُكُ زضوغت هُٙيُن زًَاُُوَيت ه اُُ خّ٘ ظًَاْ بلات، هُٙيُن ُٓو كابطايُّ كُ با بَو
ًَم بُُاوّ كاضًُُس و تىَيصَضو ًاً٘غتاو ًُٓىوّ تُةسعنِ وَظاضَت بلات، ُٓزّ ُٓطُض  ًَت هًػت زَكات زَب

ُ ُٓواُُ هُ شَيط ناوزَيطّ وَظاضَت ُُبّ، كُواتُ ثطٗغُّ خىَيِسظناْ تُغوًٌِ جًٔاتِ تط كطز، ك
ًَت و  ًَِ، كُ ُٓوَف ثطٗغُيُكِ ظٗض ظٗض خُتُضُاكُ، تطغِاكُ ُٓطُض ب ًَت ه حلىًُت بُضثطؽ ُُب
ًَت كُ  ًَـت بُغُض، هُواُُيُ ًٓجابِ ُٓب ًَطىًاْ كاضزاُُوَّ غوبِ زَب ًَم بلُيّ، ب تُغوًٌِ ُٓض ٙيُُ

ًَم هُٙيُُ ًَساُِ ٙيُُ ٌَ ب٘ ثُضَث ُكاُِ ظاُػتِ و، ُٓطُض ُٓو كُغُ ًُغُهُْ ثطٗشَيُكِ خّ٘ ُٓب
َِ، هُواُُيُ ًُغُهُْ  ًَت، كُ ثطٗغُّ خىَيِسْ بُضَو زوا به هُواُُؾُ كاضزاُُوَيُكِ ظٗض ظٗض غوبِ ُٓب
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ًَت بُضثطؽ  ًَتُ ُاوّ، ب٘يُ بُض َِٓ ًّ وَظاضَت زَب ًَلِ تط ب ًٓػتػٚصن بلُوَيتُ ُاو، هُواُُيُ ُٓض ؾت
ًَت هُو ثطغُ، يُعِِ ُاكطَيت وَظاضَت زَغتِ خّ٘ ه ًَـتُوَ، ظٗض غىثاؽ.ب ًَؿ  ٌَ بل

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

% تًُٓسّ هًصُُّ ياغايِ زَكَُ، هُو زَةُّ كُ وتىوياُُ، نىُلُ هُ غايل٘ه٘جًُتِ رُضةِ 111ًّ 
( زَكطَيت، يُن كُهًٌُ ُٓيُ، يُن وؾُ ُٓيُ privet school- public schoolًُكتُبِ )

(selection ًَت ًَىاْ ُٓو زوو ًُكتُبُّ زَكات، ِٓ يُكًًُاْ كُ زََه ( ًٓدتًاضَ ُٓوَّ كُ رُضةِ هُُ
ًُكتُبِ عاَ، خّ٘ تُهُبُكاْ بُخ٘ياْ زَنُِ تُضبًُ ُٓو ًُكتُباُُ ًٓدتًاض زَكا، تُهُبُكاْ زَنُِ 

بًُ بُخّ٘ ًىعُهًٌُكاْ و ًُٓىو كاضًُُسَكاْ ًٓدتًاض زَكا و بُ ًُعاؾُكِ ُٓو ًُكتُبُّ، تُض
ًَلِ ًىعُيًُْ، ِٓ زووََ  ًٓدتًاضَكُ،  ًىحُزَز كُ زايِاوَ، بُخّ٘ بُطىَيطَّ غُضف كطزُِ ؾت
ًَت، ًّ  ًَىاْ باون و زايلِ ُٓو تُهُبُّ هُب٘ ُٓو ًُكتُبُ خاقُّ زَن ًَىاْ تُهُبُ و هُُ عُةسَكُ هُُ

ًَىََ بُزَهُ، هُ ًُٓىو زوًُا ًُٓط ٗ ًُكتُبِ خام خَ٘ زَن ًٍَ ًُّٓ ًُعاًِ ٓ ٍ هُ ب٘ ًُكتُبُكُّ زََه
َِ هُ ُٓوضوثاّ، هُ ًُُٓضيلاّ زَططّ، هُ كُُُزاّ زَططّ غريسهَٛٞ) ( خّ٘ تُعوًٍ هُ تُوَجىِٓ زوًُاي

( َِ ًَطزَبشن نwe are learning from themْ٘زََه تُعوًٍ  (، يُعِِ ُٓوَ هُ ًُكتُبِ خام ر
ًَـ زَخُيّ، ) ًَػتا عُزَزّ 2119( ُٓظاض ًُكتُب هُ )33بُث ( هُ ًُُٓضيلاّ ُٓبىوَ ًُكتُبِ خام، ٓ

( تُهُبُ هُطَُي يُن ًاً٘غتاّ هُ كُُُزاّ حُةِ ُٓيُ ًُكتُبُكِ خام بلاتُوَ 25هُ ظياز بىوُُ، )
ًَِ ًٓدتًاض ، ًٓدتًاضّ يُكَُ حلىًُت تُضبًُ زَعًٌؿِ زَكات، يُعِِ كُهًٌُّ ًٓدتًاضَكُ كُ ت٘ زََه

تّ٘ ًٓدتًاض زَكات ض اظيُ بُو ؾتُّ، ًٓدتًاضّ زووََ رُهػُرُكُ ت٘ خ٘ت ُٓو ًُكتُبُّ ًٓدتًاض 
ًَتُ ًابُيِِ ًٓدتًاضّ خ٘ت و ًٓدتًاضّ ُٓو  زَكُّ، كُ خ٘ت ًُكتُبُكُت ًٓدتًاض كطز عُةسَكُ زَب

ةاو زَق ُُقُكُ ياغايًُو ظٗض ثط  ًُكتُبُّ، ةُت ةُت تُضبًُ ًىهعََ ًُُ بُو عُةسَّ، ب٘يُ زَ
 بُثًػتِ خ٘يُتِ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 
 

 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَىَيُ غًاغًُاْ كطزووَ، ٓ ًٌَُ بُو ؾ ُض ُٓوَيُ كُ ج٘ضَيم هُ ظًَاُُتِ ُٓوَ هُض اغتًسا ُٓو ًُبُغتُّ ٓ
ًَطزضَيت، هُ ض ووّ تُضبًُو،  ٌَ زَغج ًَت هُ ًاً٘غتاكاْ و كاضًُُسَكاْ، كُ هُو ةىتاغاُاُُزا واجبًاْ ث ُٓب
ًَلِ تط ُٓوَيُ باغِ ُٓوَ كطا باغِ ةىتابًاْ،  ًَت، خاَه ًَسا ُٓب هُض ووّ تُعوًٌُوَ ُٓواْ  ؾطوتًاْ ت

ًَل ًٌَُ بُؾ ًَم هُض اغتًسا ٓ ًَىَيُن ثاضَيعضاوَ، كات ٌاْ ُٓيُ هُ ٓايِسَزا، ًارِ ةىتابًاْ بُ ًُٓىو ؾ
ًَـ زاخػتِِ، ب٘يُ ُٓوَ هُ ٓايِسَزا عًٚج كطاوَ، ًٓض ًىؾلًوُ ًُُ،  ةىتاغاُُكُ زازَخطَيت ياْ ث
ًَلِ تط ُٓوَّ كُ باغِ  ُٓوَ زَكطَيت حقىةِ ًُغُهُْ تُةاعىزّ و ُٓواُُ ِٓ كاضًُُس و  خاَه

ًٌَُ ظًَاُُتِ ةاُىُِ ًارِ ُٓواظناْ ًاً٘غت ًَشن، بُض َيعاْ ٓ ًَلِ تط زََه ًٌَُ ؾت ًَطَ ٓ اياْ ًػ٘طُض كطاوَ، ه
ََٙ ًاً٘غتايُكِ كُُُزّ عُةسَيم زَكات هُطَُي ةىتاغاُُيُن  كطزووَ، ِٓ ًاً٘غتاو كاضًُُسَكاْ، بُ

َِ ياْ ًىؾلًو ًَطَ ًاُطاُُ بُوَُسَ، ُٓطُض ةىتاغاُُكُ ًىونٍُ ُُزاي ُيُكِ ُٓبىو وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ه
ًَطَزايُ  ٌَ ثاضَكُّ هُجًاتِ ُٓو بسات، ًىؾلًوُكُ ٓاه ب٘ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ ةاُىُِ بلات؟ بَو
 ًٌَُ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ ةاُىُِ هُطَُي ظًَاُُتِ ةاُىُِ ًارِ ُٓو ًاً٘غتايُ، جًاواظّ ُٓيُ،  ٓ

ًَت ُ ًُحلًُُ بُ تُضيقُّ تط، ظنىوُُّ هُو بابُتُمشاْ ويػتىوًاُُ ةاُىًُُْ ًارُكاُِ بجاضَيعيّ زَن
ًَطَ ُٓبىو ًىؾلًوُيُكِ هُو بابُتُياْ ُٓبىو، ُٓجُِبًـ بىو  ُٓيُ ًاً٘غتاٍ ةىتاغاُُيُكِ ُٓٓوِ ه
 َُٓ ََٙ ًَىَيُ بىو، يُعِِ باغِ ُٓوَ ُاكُيّ نْ٘ ناضَغُضًاْ كطز، بُ ًٌَُ ًىؾلًوُكُ بُو ؾ ٓاتُ ّٙ ٓ

ض وو زَزَْ، ب٘يُ وَظاضَت تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ ةاُىُِ ُُٓسَيم ؾت ُاكات، ًِِ  ةُظياُُ هُ زآاتىوزا
ًاً٘غتا هُ ةىتاغاُُيُن زَنٍ جُضعنُيُن زَكَُ، ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ 
ََٙ هُ بىاضّ ثُضوَضزَ و هُ بىاضّ عًوًٌُكُيُوَ حُةُ ُٓو تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ  ةاُىُِ بلات؟، بُ

ًَِ ُٓوَيُ.ةا ًٌَُف ًُبُغتٌاْ ث  ُىُِ بلات، ظياتط ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو جُُابِ وَظيط.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَسن يُعِِ، ً ًَت ض ووُلطزُُوَيُكِ بسََ، غُض خاَهُكازّ زٓ َِ تُُػًبا ًاً٘غتاو بُ ض اغتِ ًّ زظ ُوظوع

َِ نان نْ٘ ًُ َُٓهبصاضزْ هُ  ًَؿُن ُٓبىو، وَكِ باؽ كطيُ ًاً٘غتاي َِ ًُ ك َِ طاظ ًٓػتًعاضَ، بُضّ ظ
ًَلؿّ بلُُُوَ  ًَو َّ ب٘ ُٓوَ ب٘ خ٘ ُُٓسَن غ َِ نان و ًٓػتًعاضَ، ُىكُ ًُّ ط٘تًُ وَُاكُيّ، ز زَضغ

ًٌَُ ياضًُتِ زَزَيّ و تُعشن زَكُيّ،  ، ُٓوَ ُٓتا ُٓو وَختُّ هُ ًُزضَغُّ يػسض اضتعاز٠تاظَكاْ، ٓ
َِ بُ غِسوةِ  َِ ثابُُس ب ََٙ ُٓو زَب َِ، بُ ُٓٓوِ بًت، ؾطوتِ ًُزاضغِ ُٓٓوِ هُغُض تُتبًق زَب
تُةاعىزّ، كُ زوا ض ٗش ويػتِ بطُض َيتُوَ، هُو ض ٗشّ زَطُض َيتُوَ ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، وَظاضَتِ 

كطزُِ و تُوظيعِ و زاُاُِ هُ ؾىَيُِكاْ، ًُُٓ ُٓوَ ُاططَيتُوَ ثُعناْ خاْ،  ثُضوَضزَ ًُغٔىهُ هُ زابُف
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ََٙ ُٓوَ ًاُاّ  ًَىاظَيلِ تط، بُ َِ ياضًُتِ ُٓواْ بسَيّ، بُؾ ًٌَُ ُٓض زَب ًٌَُ باغِ ُٓوَ ُاكُيّ، نىُلُ ٓ ٓ
 ُٓوَ ًُُ ًُغٔىهشن هُطَُي عقىز، ياْ ًُغٔىهًُتِ ُٓوًَاْ ُٓيُ، ظٗض ظٗض غىثاؽ.

 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ، كُ  ًَل َُُٙ زَث ًٍَ وايُ ُٓو ُُقُّ كُ زاض َيصضا، ُٓطُض ًُجاؽناْ بسَّ بًدىَيًُِِوَ ًُٓىو ُٓو خا ث
ًَسا، نىُلُ ُٓواُِ تط هُ ًاززَكاُِ  جُُابِ وَظيط باغِ كطز و، كُ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاًُـ ًٓؿاضَتًاْ ث

ًٌَُ ويػتٌاْ بُو ُُوعُ، بُو ُُقُ ًىعاًُهُّ بلُيّ،  ََٙ ًُغٔىهًُتُ ةاُىًُُكُ ٓ تط عًٚج كطاوَ، بُ
ًَػتا بُو ُُقُ تاظَيُ ُٓطُض ض َيطا بسَّ جُُابت بًدىَيٌُِوَ. ََٙ ُٓوَ ٓ  بُ

 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُ

 رُضًىو بًدىَيُِوَ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس:

د١ٜ َع املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٚ عاكال تتشٌُ ايٛشاز٠ ا١ٜ َطؤٚي١ٝ ذات عالق١ عكٛم املٓتطبني ايت
 ايكإْٛ. تكتصس َط٦ٛيٝتٗا بادتٛاْب ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚؾل اسهاّ ٖرا 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زاًُُ؟ يُن كُؽ  ٌَ هُطَُي زايُ؟ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ك بُو غًػُّ كُ خىَيِطايُوَ تلايُ ك
 هُطَُهساًُُ، بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط.

 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 ضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُ

 :19ًاززَّ 
ًَطكطزُِ  هُطَُي ُُخػتِِ بُضثطغًاضَيتِ كُغِ ياغايِ، بُضاًبُض غُضجَُ كاضًُُساْ هُ زاًُظضاوَكاُِ ر
ًَساُُكاُِ كاضكطزُِ ُٓو زاًُظضاواُُياْ وَضططتىوَ بُُاوّ  ُاحلىًِ، ٙيُُُكاْ ياْ كُغُكاْ كُوا ض َيطُث

هَُ زاًُظضاواُُ هُبُضزََ وَظاضَت و بُضزََ ٙيُُُ ياغايًُكاُِ خ٘ياْ، يُكػُضَ بُ تُواوّ بُضثطغًاضْ 
 تط.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوِ:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ا١ْْٝٛ، سٝاٍ يمٝع املٓتطبني يف ( َع عدّ االٜؿا٤ باملطؤٚي١ٝ ايػدص١ٝ ايك14: ٚايت٢ تصب  بعدد )19املاد٠ 

َؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص، االطساف اٚ االغداص ايرٜٔ سصًٛا ع٢ً اداشات عٌُ ٖرٙ املؤضطات 
 بأمسا٥ِٗ، ِٖ َطؤٚيٕٛ َباغس٠ ٚبايهاٌَ عٔ ٖرٙ املؤضطات اَاّ ايٛشاز٠ ٚاَاّ ادتٗات ايكا١ْْٝٛ االخس٣.

 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ث

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَاْ وا بىو ًاززَّ ) ًٌَُ ث ًَىَّ بُؾِ غُضثُضؾتِ كطزُسا، ٓ ًَت، 21( و )19هُ نىاضن ًَِ ( ظَضوض ًُُ ضن

ٌَ ًاززَّ تطًاْ ًٓعارُ كطزووَ. ًٌَُ غ  هُجًاتِ ُٓوَ ٓ
 غْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:بُض َيع ز. اض

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َُٓ ًاززَيُ هُبُضُٓوَّ باؽ هُ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ ًىُتُغًبًِِ ُٓو ًُكتُب و ًعٔساُُ زَكات 
ًٌَاْ باؾُ ًاززَكُ وَكى ًَتُوَ. بُضاًبُض بُ وَظاضَت، هُبُضُٓوَّ ث ًَِ  خّ٘ هُ ثطٗشَكُ ٓاتىوَ ضن

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيعز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت و تُحًُىهُ ًُغٔىهًُتِ بلات، خاوَْ ًٓجاظَ ظٗض ظَضوضيُ ب٘ وظ ًَِ ًَصَ ًاززَ ضن  وحًاْ.ُٓظ ب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ زوا ض ًَٓتاْ نًُ؟.
 :)ُىضَزيين(بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿُوَ، كُ  ًَم ضَيلاضّ ةاُىُِ ٓاتىوَتُ ث ًٌَُ غُباضَت بُ حقىةِ ُٓواْ، هُ زآاتىوؾسا كًَُ٘ه هُض اغتًسا ٓ
ًَىَيُكِ ياغايِ ب٘ با َّ ًارُكًُاْ بُؾ ؽ هُ ًارِ كاضًُُساْ و ًاً٘غتاياْ و ًُٓىو ُٓواُُ زَكات، هُو

ًَسَكُُُوَ  ََٙ هُطَُي ُٓوَؾسا ًازاَ هًصُُّ ةاُىُِ و جُُابِ وَظيط ًٓرت تُٓلًسّ ه ًػ٘طُض كطزووْ، بُ
ًَتُوَ. ًَِ ًٌَُ ٙضعناْ ًُُ ضن ًَتُوَ، ٓ ًَِ  كُ ضن

 يع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ با
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ٌَ؟، بُ٘ٓوَّ  ًَبًِِ ُٓيُ با ُاوّ خّ٘ بِىوغ َِ ت ًَىَيُّ كُ ًاوَتُوَ هُ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ، ك بُوؾ
 ةػُّ خّ٘ بلات، كُؽ ةػُّ ُٓيُ؟ بُؽ زكت٘ض بؿري، رُضًىو زكت٘ض بؿري.

 بُض َيع ز. بؿري خوًى تىرًق:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًََُ، كُ بُُاوّ ًٓؿطارُ و، تًُاؾا زَكُيّ ًٓض ًاززَيُكًؿِ َُٓ ًاززا ُُ ًُٓىوّ زَكُوَيتُ شَيط بابِ غ
ََٙ هُُاو وَظاضَت زا  هُ ب٘ ًٓؿطاف زاُُُاوَ، ض اغتُ ًٓؿطارِ عاًِ وَظاضَت باؽ زَكات ًُٓاُُ، بُ

تكاقِ، ًىزيطيُ وَحسَيُن ُٓيُ بُُاوّ وَحسَّ ًٓؿطاف، زوو بُؾُ ًٓؿطارِ تُضبُوّ و ًٓؿطارِ ًٓد
عاًُؾًاْ ُٓيُ، زَكطَيت ُاوّ ُٓواًُـ بٔات بىوايُ، كُ ُٓواْ ًٓؿًاْ نًُ و؟ كاضَكاًُاْ ًٓؿطاف هُغُض 

 ُٓو ةىتاغاُاُُ بلُْ هُشَيط ُاوَكُيُ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ُٓو باغًُاْ كطز ًَلِ ُٓو ةىتاغاُاُُ، وهُ ًاززَكاُِ زوايِ زا ٓاتىوَ، نىُلُ ٓ وَ، كُ ًُٓىو ًٓؿطار

كُ وطناْ ًٓؿطاف هُٙيُْ وَظاضَتُوَ بُ غًػتَُ ضَيم زَخطَيت، ًُبُغتٌاْ ُٓوَيُ كُ وَظاضَت ُٓض هُ 
ًُُٓ بُ ًُعاَ ضَيم زَخطَيت، كُ ًٓؿطاؿن  ١ٝ االغساف عًٝٗا(نٝؿ(ـًُ )13ًاززَيُن زاًاُط ؾتىوَ كُ )

ًَىَةىتاغاُُكاُِ خً٘اْ، نْ٘ ًٓؿطاف زَكطَي ًَؿتىوَ بُ  ،ت؟ ُٓواًُـ بُ ًُٓاْ ؾ ًٌَاْ ٓ ب٘يُ ُٓوَ بُج
ًَػتا باغِ ًاززَيُكِ تط زَكُيّ، كُ جُُابِ وَظيط ثؿتطريّ  ٓ ًٌَُ ٓ ًَِ ًُعاَ بلطَيت، ُٓوَّ جُُابت زََه

ٌَ ك ًَػتا باؽ هُو ًاززَيُ ه ًَِ باف بىوَ، ُٓو ثؿتطريّ هُو ًاززَيُ كطزووَ، ٓ طزووَ و، هًصُُّ ةاُىُِ ث
 زَكُيّ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاززَكُ غىَيُِوَ بُ٘ٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ، رُضًىوْ.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطكطزُِ ه ُطَُي ُُخػتِِ بُضثطغًاضَيتِ كُغِ ياغايِ، بُضاًبُض غُضجَُ كاضًُُساْ هُ زاًُظضاوَكاُِ ر
ًَساُِ كاضكطزُِ ُٓو زاًُظضاواُُياْ وَضططتىوَ بُُاوّ  ُاحلىًِ، ٙيُُُكاْ ياْ كُغُكاْ كُوا ض َيطُث

ت و بُضزََ ٙيُُُ ياغايًُكاُِ خ٘ياْ، يُكػُضَ بُ تُواوّ بُضثطغًاضْ هَُ زاًُظضاواُُ هُبُضزََ وَظاضَ
 تط.

 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ ): 19املاد٠   (13كُ زَب

ات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص، َع عدّ االٜؿا٤ باملطؤٚي١ٝ ايػدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ، سٝاٍ يمٝع املٓتطبني يف َؤضط
االطساف اٚ االغداص ايرٜٔ سصًٛا ع٢ً اداشات عٌُ ٖرٙ املؤضطات بأمسا٥ِٗ، ِٖ َطؤٚيٕٛ َباغس٠ 

 ٚبايهاٌَ عٔ ٖرٙ املؤضطات اَاّ ايٛشاز٠ ٚاَاّ ادتٗات ايكا١ْْٝٛ االخس٣.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي َِ هُطَُي زايُ؟ ك زاًُُ؟ تُُٔا يُن كُؽ هُطَُي زاًُُ، بُظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ  ك
 ب٘ ًاززَيُكِ تط.

 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 :02ًاززَّ 
ًَم زَيلُْ، ياْ ُىَيُِضاُِ وَظاضَت و  ًَهًًاُُّ كُغاُ وَظيط غُضثؿلِ بط ياضزاُُ، زَضباضَّ ُٓو غُضث

ًَطكطزُِ ُاحلىًِ، بُطىَيطَّ حىكٌُكاُِ ُىَيُِض َكاُِ ٓاوبُؾّ تًايسا، بُضاًبُض ُٓض زاًُظضاوَيُكِ ر
ًَلطاو. ًَبُج  َُٓ ياغايُو بُ ياغاكطاوَكاُِ ج
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوْ بُ عُضَبًُكُّ.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ ًاززَّ )(: 02اد٠ )امل  (41كُ زَب
ايٛشٜس شتري يف قسازت٘، سٍٛ املدايؿات اييت ٜستهبٗا اغداص، اٚ  جًٛا ايٛشاز٠ ٚاملُجًٕٛ املػازنٕٛ 

 )املطاُٖٕٛ( ؾٝ٘، اشا٤ نٌ َؤضط١ تع١ًُٝٝ ا١ًٖٝ اٚ خاص١، سطب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ٚايكٛاْني ايٓاؾر٠.
 ُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غ

 هًصُُّ ثُضوَضزَ  رُضًىو.
 بُض َيع عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ َُٓ ًاززَيُ ضَت بلطَيتُوَ، هُبُضُٓوَّ كُ ج٘ضَيم هُ رُضاغِ ةاُىٌُ ًُُ  ٓ
 هُوباضَوَ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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 ُّ ياغايِ رُضًىو.هًصُ
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَاْ  ًٌَُف ث هُبُضُٓوَّ ُٓو ًاززَيُ خّ٘ باؽ هُ ًىخاهُرُ زَكات، ًىخاهُرُ خٍ٘ ُٓض ًىخاهُرُيُ، ٓ
ًَت، ًٓوػاّ ُٓو ًاززَيُ بلطَيت، غىثاؽ. ًَسا ُٓب ًَم ُاكات ت ًَىيػت بُ ًٓض ُُق  باؾُ ث

 اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيعز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسن.  خ٘ جىاب زا ظَضوضَت ًُُِ كُ ُٓوَ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زاًُُ؟ يُن كُؽ ُٓضزوو هًصُُ زاواّ ض َت كطزُُوَّ زَكُْ،  َِ هُطَُي زايُ ضَت بلطَيتُوَ؟ ك ك
ًىعاضيعَ بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، كُ ضَت بلطَيتُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط، رُضًىو زكت٘ض 

 عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَ ُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ نُُس ًاززَيُكٌاْ ظياز كطزووَ، غُباضَت بُ ثطٗغُّ غُضثُضؾتِ كطزْ، ٓ
ًَىيػتِ زَظاُشن غطَيتُ  ب٘يُ زاوا هُ جُُابت زَكُيّ كُ ثطغِ َُٓ ظيازكطزُِ ُٓو ًاززاُُ، كُ ظٗض بُ ث

 ض وو، زَُطِ هُغُض بسضَيت و، ًاززَكاْ غىَيًُِِوَ ب٘ ًىُاةُؾُ و طوتىط٘.
 ٗكِ ثُهًُاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُض

 رُضًىوْ.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ًاززَيُكٌاْ ظياز كطزووَ بُُاوّ ُٓوَّ كُ ًُٓاُُّ خىاضَوَ بُ ثُيط َو ضَيم زَخطَيت:  ٓ 

ًَطريّ خىَيِسْ و تاةًلطزُُوَ. -4  غاَهِاًُّ ج
ًَىاظَكاُِ ُٓجناًساُِ تاةًلط -0  زُُوَ.بًُِاو ؾ
 ثؿىوَ رُضًِ و ثُضوَضزَيًُكاْ. -3
َُُٙياْ. -1 َّ كطزُُوَّ تً٘اضّ غا  وَضططتِِ ةىتابًاْ و ُى
ًَِاْ ب٘ ًاً٘غتاو كاضًُُساْ. -5  كطزُُوَّ خىصن ض آ
 نًُُ٘تِ غُضثُضؾتِ كطزًُاْ. -6
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ًٌَاْ وايُ ًُٓىو ُٓو بابُتاُُ بُ ًُعاَ ضَيم غطَيت، بُ٘ٓوَّ كُ ًُجاصن ًٓجتٔازات ِ تايبُتِ و ج٘ضَيم ث
ًَتُوَ. ًَِ ًَسا ًُُ  هُ رُضاغِ ت

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػت هُطَُي ض َيعًسا ب٘ ض ًَُٓكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ُٓوَّ كُ بُ ًُعاَ ضَيم زَخطَيت، ُٓوَ  ًٓض ث
ًَطَ باغِ بلُيّ، ُٓوَ كاتِ خّ٘ كُ ًٓجاظَكُ تُةسيٍ زَكُْ، زاوا  ًٌَُ بُ ًاززَيُكِ ياغايِ ه ُاكات ٓ
ٌَ كطزُُوَ،  ًَبُج ٌَ زَكُْ، زواتطيـ َُٓ ياغايُ كُ نىوَ باضّ ج زَكُْ، زاواّ ًُعاًُكاًُؿًاْ ه

ًَىيػت ُ ًَت، هُبُضُٓوَ ث ٌَ زَضزَن ًَت، تُعوًٌات و ُُٓععنُّ تطيؿِ ث ًَسا ُٓب اكات ُٓو ًٓعاراُُّ ت
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 رُضًىو زكت٘ض عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم ياغاٍ وَظاضَتِ خىَيِسُِ با َّٙ زَضكطزووَ هُطَُي ض َيعًسا ب٘ ُٓو ب٘نىوُُ، ُٓض ثُضهًُاُِ بُض َيع كات

َُُّٙ كُ 42( شًاضَ )0228غاَهِ ) ًَت ًُٓاُُّ خىاضَوَ بُ ًُعاَ ضَيم زَخطَيّ، ًُٓىو ُٓو خا ( زََه
ٌَ ٓاتىوَ، كُ بُ ًُعاَ ضَيم زَخطَيّ، ُٓواْ ًُعاًًاْ  ًَىَ ُُقِ ث ًَطَزا ُْٓ، ب٘ ظاُل٘كاًُـ بًُُٓاْ ؾ ه

ًَطاّ خ٘ؾِ ططتىوَ، نىُ ٌَ زَضكطزووَ، هُض اغتًسا ج ًَؿلُف كطزُِ ُٓو ث ًَت هُكاتِ ث لُ ُٓطُض ًُعاَ ُٓب
ًَؿلُف زَكطَيت، ُُن ُٓض ةىتاغاُُ و ُٓض ثُعناُطايُ ب٘خّ٘ ج٘ضَيم هُ ًُعاَ و  ًَ٘هُتُ، ُٓو ًُعاًُ ث

ًَت. ًَؿلُف بلات، كُ هُطَُي ًُعاًُكُ تُُاةىظّ ُٓب  ًٓرت ثُيط َوّ ُاوخ٘ ث
 ًاْ:بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهُ

ًَِ، كُواتُ بًلُ بُ ةاُىْ، ب٘يُ ًُعاَ و تُعوًٌات  ًَطَوَ ًُعاًِ ب٘ زابِ وََهٚ زكت٘ض عٌط كُ ت٘ ه
ٌَ كطز بًلُّ  ًَطَ ًُٓطت ث زَضزَكات، نىُلُ خػىغًُتِ خٍ٘ ُٓيُ ًُعاَ و تُعوًٌات زَضزَكات، كُ ت٘ ه

ًَتُ ةاُىْ، رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.  ُٓوَ زَب
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 ُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ب

ًٌَُ، بً٘اْ زَضكُوتىوَ كُ  بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، هُُٓجناًِ ًىتابُعُ كطزْ و بُزوازانىوُِ ٓ
ًَطريّ ُٓيُ هَُ  ًَػتا ُاج ًَت ٓ ًَطري ُاب ًَت، ج ًَسا ُُب رًعوُْ ُٓطُض هُ ت٘ و ًُعاًُكُ ُٓو ؾتاُُّ ت

ْ وَكى ثؿىوّ ةىتاغاُُكاُِ تط ًُُ، ُٓضيُكُ بُ ٓاضَظووّ بابُتُزا، هُ ُُٓسَيم ةىتاغاُُ ثؿىوَكاًُا
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ًَىاظّ تاةًلطزُُوَكاْ، غُباضَت بُ عىتَوُّ ضَمسِ و تُضبُوّ،  خّ٘ ثؿىو زَزات، غُباضَت بُ ؾ
ًَىاظّ  ًٌَُ وتىوًاُُ با بُ ًُعاَ بلطَيت، ؾ ًَطريَ، ب٘يُ ٓ غُباضَت بُ ةبىَهِ تُهُبُ ًُٓاُُ ًُٓىوّ ُاج

ٍَ ًٓؿطارِ زَكات؟ نْ٘ ًٓؿطاف ًٓؿطاف كطزُُكُمش ًَطَ زاُاوَ، بُ٘ٓوَّ بعاُّ ُٓو ةىتاغاُُ هُ كى اْ ه
َّ ب٘ خىَيِسُِ ُٓٓوِ؟ كُ ًٓؿطارِ  َِتِ ٓايا هًُُوزوا ًىؾطيوِ تايبُطناْ زَو زَكطَيت؟ خىَيِسُِ بُِض

ًَشن بُ ًُعاَ يُعِِ ُٓجنى ًَت ًُٓاُُ ًُٓىوّ زياضٍ بلطَيت بُ ًُعاَ، كُ زََه ًُُِ وَظيطاًُـ بلات، زَب
 ًىارُةُتِ هُغُض زَكات.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيعز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ىي زطُي ُٓظ ُعامن ًُبُغتِ نًُ ًُعاَ؟ يُعِِ ُٓطُض ًُعاًُكِ ًىَحُز هُ وَظاضَت زَضكُظِ تُعاً
ًَىاْ  ًَلا زَواً ًَت واْ ِٓسَن زضَيصتطَ، زَغتج ًَت ُٓٓوِ، ُٓغوُْ ًاوَّ خًِسُ ًَت ظاْ ًُزاضغ خػىغًات
َِ ُٓوَ ًُعاًا خ٘  ًَت واْ زضَيص تطَ، ُٓطُض ًُ باغِ ًُعاًُكا تايبُت ب٘ ُٓض ةىتاغاُُك زضَيص تطَ، عتَُه

َّ زبًٍِ ُٓطُض ُٓو َِ، ُٓظ ًَت حلىًِ ُٓوَ تُةسيٍ كطّ ب٘ ُٓض ةىتاغاُُك َ زضغت بِ ًُػبُت ًُزاضغ
ًَت ُّٓ، زَضباضَّ ِٓسَن تؿيَت  ًَت خ٘ي ًَت ُٓٓوِ ُُ حلىًِ، خػىغًات ظٗض ب ظَػنُتُ ًُػبُّ ًُزاضغ
ًَت ضَمسِ  ًَت ضَمسِ، يُعِِ عىتَُه َِ ب٘ عىتُه َِ زاُ َّ نُوا ًُعاًُك زّ شّ ُٓتا ًُػبُت حلىًِ، ُعا ز

ًٍَ، يُعِِ َِ زاُ َّ نُوا ًُعاًُك ًَتُوَ، بٚ  ز َِ ًُعاَ ثٌ زظ َّ نُوا ُٓظ بًٍِ ُٓو تؿت ًَت تُضبًُّ، ز عىتُه
َِ ضَرع بلات، ب٘ ُٓجنىًُُِ وَظيطاْ، ُٓوَ  َِ ًٓختًاج ًُعاًُك َِ بسات، وَخت َّ ث ضنًًِت وَظاضَت بط ياض
ًَت ًِٓتُض  ًَت ُٓٓوِ تُتبًقاوّ عًُُهًُكا ب ظَػنُتُ، زطُي ًُُآج ًَلا ؾاًى ب٘ ًُٓىو ًُزاضغ ٓ
ًَت ًُ ًُُِ، بُؽ وَكى ٓآُُط  َّ واْ زطُي ي ًَت ُّٓ، ثؿى ًَؿٍُ ًُي ُاؾِاَي زكُت، ض اغتُ ُُٓسَن ك
َّ تُةسيٍ بلُت ًٓتًٚع ي  َِ ةُبًى بلُْ، ًُرطوظَ بُض َّ ض ًُعاً َِ باؽ كطّ، ةبىٙ وّ ةىتابِ ز خاُ

َِ زضكًسا ًٓختًٌا ًَِ، ُٓظُ ظ هُ ُُ عًُُهًُكُ ب ظَػنُت ًُعاًا وّ بلُت، ُٓطُض ض اظّ بًت ثابُُس بِ ث
 بِ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 رُضًىو غ٘ظاْ خاْ.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت ؾُؾنىاْ هُو ًُكتُباُُ  بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، يُعِِ ًُعقىهُ وَظاضَت ٓاطاّ هُوَ ُُب
ضٗش زَواَ زَكات،  5ُُٓسَيم ًُكتُب ُٓيُ ُٓٓوًُ ؾُؾنىاْ عىتوُيُ، يُعِِ هُ ُٓرتُكُزا  عىتوُيُ،

ًَت وَظاضَت  ََٙ زَب ٌَ زَواَ زَكات، بُ حُةِ خ٘يُتِ ٓاغايًُ، ظٗض ظٗض تُبًعًُ  هُ ُٓؾتُوَ ُٓتاكى غ
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ًَشن بُ ًُعا ًٌَُ ب٘يُ زََه ًَت ًُٓط ٗ ؾُؾنُ هُو ةىتاغاُُيُ عىتوُيُ، ٓ َ بلطَيت، بُ٘ٓوَّ وَظاضَت ٓاطازاض ب
ًَسا ًُُ، ُُن بُ٘ٓوَّ رُضظّ بلات  ًَت، كُ ؾُؾنُ ُٓو ةىتاغاُُيُ عىتوُّ ُٓيُ، خىَيِسُِ ت ٓاطازاض ب
ًَت زَواَ بلات، نىُلُ ُٓواْ هُ ضٗشّ ُٓطُض ض َيطاَ بسَْ تُوظذنِ بلَُ، هُ ضٗشاُِ  بُغُضيسا، كُ ًٓٚ زَب

ْ، تُةىيُياْ ُٓيُ ب٘ تُزضيػًُكاْ، بُضُاًُّ تايبُتِ خ٘ياًُاْ ؾُؾناُسا تُةىيُياْ ُٓيُ ب٘ تُهُبُكا
ًَت، ًٓض زشّ ُٓوَ  ًٌَُ هُ زشّ ُٓوَ ُشن ُٓواْ ُٓو خػىغًُت و تايبُطنُُسيُّ خ٘ياًُاْ ُٓب ُٓيُ، ٓ
ًٌَُِوَ، ةىتاغاُُيُكِ ُٓٓوِ ُٓبىو ُٓتاكى  ًَػتا ًّ يُن ظنىوُُتاْ ب٘ زَٓ ًَت ٓ ََٙ زَب ُشن، بُ

ًَػتا بىوَ بُ تُهُبُكاُِ طُ ُُياْ زَظاُِ ًىعتُضَرُ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ  40يؿتُ ث٘صن ؾُؾِ، كُ ٓ
ًٌَ زَوت ًىعتُضَرّ، ُّٓ ًىعتُضَف  ًًَُوَ وَظاضَت ًُٓىو ضٗشَيم ث ياخىز ًىعتُضَف ًُُ، بُ زَهُ ضاوك

.ًٍَ  ُشن و، ظنىوَُُ ُٓيُ هُزوايًسا ُاوّ ُٓو ةىتاغاُُيُ بُ جُُابِ وَظيط زََه
 ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ: بُض َيع

ًَِ بُُٓض  ًَطَوَ ًُعاًِ ب٘ زازَُ ًَِ، ت٘ ه ًَطَو ًُعاًِ ب٘ زابِ ٓاخُض ًىعتُضَرِ رُضةِ ُٓيُ هُوَّ ت٘ ه
ًَىَ ةػُتاْ كطز ُاوّ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ زَُىوغشن با ُٓواًُـ ةػُّ خ٘ياْ  حاَي ُاوّ زَُىوغشن، ٓ

ٌَ زَ ًَػتا ك  -يُوَيت ةػُ بلات؟ ُاوَكاًُاْ زَُىوغشن ُٓو بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىغًىوَ)كان كاضزٗبلُْ، ٓ
 -كان ؾعاْ -اًًُِ خاْ -كان كاضواْ -ُٓظشن خاْ -كان عبساهطػنّ -ٓآُُط خاْ -خاْعع١ُٝ  -ٓاؾتِ خاْ
 كان حًُُ غعًس( رُضًىو كان كاضزٗ. -ز.اػنس -مسريَ خاْ

 بُضَيع كاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:
 ع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

غُباضَت بُ زَضكطزُِ ًُعاَ و ض َيٌِايِ، ُٓوَ زاواكطزُُكُ ب٘ ًىَحُز كطزُِ خىَيِسُطا تايبُتُكاْ هُطَُي 
ًٌَاْ وايُ هُ ظٗض ض ووَوَ تايبُطنُُسّ ُٓيُ، يُعِِ ُٓو تايبُطنُُسَ ثؿتًىاُِ  ًٌَُ ث حلىًًُكاْ، كُ ٓ

نىُلُ ض َيطا ُُزاْ بُتايبُطنُُسّ ج٘ضَيم هُ ُاوَُسيُتًُ  ب٘نىوُُكُّ بُض َيع وَظيطّ ثُضوَضزَ زَكَُ،
ب٘ تُوحًسكطزُِ ًُكتُبِ حلىًِ هُطَُي ُاحلىًِ، ًٓرت كُواتُ ُٓو ياغايُّ ب٘نًُ؟ بُ ثُيط َو و 
ًٍَ وايُ  ًَىاْ خىَيِسُطا ضمسًُكاْ و حلىًًُكاْ و تايبُتُكاْ، هُبُضُٓوَ ث تُعوًٌات ًٓض جًاواظّ ًُُ هُُ

ًَىيػتُ خىَي ََٙ خػىغًُتِ خ٘ياْ هُكاتِ زَواَ، هُ ث ًَِ َُٓ ياغايُ كاضزَكُْ، بُ ِسُطا تايبُتُكاْ بُث
ًَلُ خَُهم بُ ًٓدتًاضّ خّ٘  عىتوُ ُٓتا هُ ًىُاغُباتًـ جًاواظياْ ُٓيُ، يُعِِ ًُُٓ ضَيلُوتِ

ٌَ َُٓهًبصاضزووَ ُٓو خىَيِسُطا تايبُتاُُ و، ُٓضكًؿِ هُ ُٓغت٘يُ، ُٓضكِ تايبُتًؿِ هُ ُٓغ ت٘يُ بُب
ًَىيػت ُاكات بُو وضزَكاضيُ كُ هُو ياغايُ ٓاتىوَ، غىثاؽ. ًٍَ وايُ ث  وَظاضَت، هُبُضُٓوَ ًّ ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 ٓاؾتِ خاْ رُضًىو.
 

 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاظَكُّ هًصُُّ ثُضوَ ضزَ زَكَُ، بط واَ وايُ كُ ٓاًاشَ زَكطَيت بُ ُُٓسَيم ًّ ثؿتطريّ هُ ث
ًََوِ طؿتِ باؽ هُ تُعوًٌات زَكطَيت، ُُنىوُُتُ ُاو تُراقًوِ تُعوًٌاتُوَ، بَُهلى ٓايا  تُعوًٌات، وَكى ٓ
ًََوُ  ٙزاْ هُ تُعوًٌات غعاكُّ ةىضغرتَ ياْ ٙزاْ هُ ةاُىْ؟، بُو ًُُتُ خطاوَتُ ُاو ةاُىُُكُ، ُاو ٓ

ًَؿىوزا ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ هُ كىضزغتاْ كطاوَتُوَ، ًٓجاظَياْ هُ طؿتًُكا َُِٙ ث ًٌَُ هُ غا ُِ تُعوًٌاتُكُ، ٓ
ًَم تُُاةىظ ُٓبىوَ هُ  ًَهِ ُٓبىوَ، كًَُ٘ه ًَم غُضث وَظاضَتِ ثُضوَضزَ وَضططتىوَ هُطَُي ُٓوَؾسا كًَُ٘ه

َُِٙ ضابطزوو غًػتًُِ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُكاْ، بُ٘ٓوَّ تُرازياْ زَكُيّ تىو ؾِ ُٓو ًىؾلًُُّٚ غا
ًََوِ طؿتِ هُ ةاُىُسا ٓاًاشَّ  ُُبًُِوَ، زياضَ ٙزاْ هُ تُعوًٌات ٓاغاُرتَ وَن ٙزاْ هُ ُُٓسَيم ٓ
ًََوُ طؿتًُكاُِ تُعوًٌاتُ ُُن نىوُُ ُاو تُزَخىي و ٓاظازّ  ًَت، ًُُٓ بُتُُٔا تُحسيس كطزُِ ٓ ًَلطاب ث

ًََوُ طؿتًاُُ وَكى تُعوًٌات، كُ نْ٘ وَظاضَتِ  ثُضو ًٍَ باؾُ َُٓ ٓ َضزَ زازَيسَض شَيتُوَ؟ ب٘يُ ًّ ث
 تُعوًٌات ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زابِطَيت، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 خاْ رُضًىو. عع١ُٝ
 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُكاتِ و ًَؿىوزا بامساْ هُوَ كطزووَ، كُ ثُيط َوّ زياضَ ٓ َضططتِِ ًَ٘هُتسا هُ ياغاكُزا، هُ ًاززَكاُِ ث
ًَت، نْ٘ ًُعاًِ بُغُضزا رُضظ  ًَت، كُ ثُيط َوّ ُاوخ٘ خّ٘ ُٓب ًَت، تايبُطنُُسّ ُٓب ُاوخ٘ خّ٘ ُٓب

ًَت، زَكطَيت؟ يُعِِ كُ ثُيط َوّ خّ٘ ُٓبىو ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًُ تُةسعنِ كطز، ثُيط َوّ  خّ٘ ُٓب
ٌَ وَضططَيتُوَ؟، غىثاؽ. ًَم تايبُطنُُسّ خّ٘ ه ًَم كًَُ٘ه ًَت بُ ًُعاً  نْ٘ ت٘ زَتىاُ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 :زؤٚفبُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ض ُٓوَّ كُ ثًؿاًُـ زَزََ ُُٓسَيم خُتِ عاَ ُٓيُ، ًّ هُطَُي ُٓضزوو ض ًٌَُٓ و، زَهًوًؿٍ ُٓيُ هُغُ
ًٌَُ خً٘اْ هُ ًىُٓغُغُّ ) ًَت، ٓ ٌَ ب ًَت وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓاطاّ ه  98( ًٓؿٌاْ زَكطز، غاَهِ UNزَب

ًَِ ًٓتواةًُكِ، كُ ًىُُظًَُكِ عاهًُِ بىو هُطَُي UN) 2112ُٓتا  ( عىتوُّ ُٓبىو، ُٓو عىتُُٚ بُث
ًَت حلىًُتِ عرياق، ًٓتواةً ُكِ كطز بىو كُ ض عىتوُن ًىًٌُٓ هُ حلىًُتِ عرياق، ُٓو عىتُُٚ زَب

( بعَبت زايسَُا يُن UN( تُتبًق بلطَيت و، ُٓو عىتُُّٚ كُ خ٘ؾِ ُٓيبىو )UNهُغُض غتارِ )
ٚؾكَا( (ـِ عىتوُ بىو ُٓواُُ )25( بىو هُ )زأع ايط١ٓهُواُُ ٓػتُض بىو، يُن هُواُُ عىتوُّ تط بىو، كُ )

ِ زَوَصن بىوَ، كُ زَٓات هُطَُي حلىًُتِ عرياق، هُ ظًَاُِ حًعبِ بُعؼ قساَ ًابىو، ُٓواْ ًُعاً
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ًَم ًًٚزّ )غًس اهطًٓؼ(، يُكِ ) ًٌَُ ظٗض ًىًٌُٓ، يُك (ـِ تُؾنىظ، يُكِ 14زَياْ وت زوو عىتوُ ب٘ ٓ
ًَط و هُ زٓ٘ن،17) ًٌَاُِ و هُ ُٓوه ًٌَُ هُ غو ًًٚزّ  14و  17 (ـِ تُؾنىظ، باوَض  بلُ بُ ًٓجباضّ ٓ

ًٌَُ زًَاُُوَيت زَواَ بلُيّ، وتًاْ  ًٌَاْ زَوت ٓ ًٌَاْ زَكطزُُ عىتوُ، كُ جُضطٌاْ زَيؿا، كُ ث ضًَٓػًاْ ث
ََٙ ُٓوَ ًٓتواةًُكُ بُطىَيطَّ  ًَىَ حىض ْ زَتىاُّ زَواَ بلُْ، زَتىاُّ بهُِ غُض ًٓؿُكاُِ خ٘تاْ، بُ ٓ

ًٌَُ هُطَُي ُٓو حلىًُتُّ كُ ًٓتواةٌاْ كطز يُ ضَناوّ ُٓو عىتُُٚ بلطَيت، كُ ُٓو هُو زَوَهُتُّ ٓ
َِ ًٓدتًاضَ ) (، SELECTIONًىًٌُٓ، ُٓوَّ كُ ًّ باغٍ كطز وو ًُزاضيػِ ُٓٓوِ ًٓدتًاضَ؟ بَُه

َّ بسَ بُ ًّ، ُُٓسَيم عىتوُ ُٓيُ ًُرطوظَ ُٓو زَوَهُتاُُ بُطىَيطَّ ُٓو  ََٙ كان عكٌُت يُن ت٘ظ طى بُ
ٌَ ُٓو عىتُُٚ هُّٙ ًّ ةاُىُُّ جُُابت كُ وَظ اضَتِ تُضبًُ ب٘ ُٓو ًُكتُباُُ زابيَن، ورق ًٓتواةًُ بَو

ًَت ت٘ يُعِِ ُٓو ًُكتُباُُ  ًَت ظًِِ عىتوُكاُِ خ٘تاْ بّ، ُٓوَيُ كُ زَب َِ زَب عىتوُّ ًىًٌُٓ، بَو
ًَت ظًِِ ًٓعارُتُْ ب٘ ٓ ٌَ ُٓو عىتُُٚ ب٘ ًّ ًىًٌُٓ، ُٓو عىتُُٚ زَب ًٌَ، بَو ًًَاْ بَو ُو عىتُُّٚ كُ ث

 بُخ٘تاْ بُطىَيطَّ ثُيط َوّ خ٘تاْ ُٓتاُُ، ظٗض غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

َّ بُضُاًُّ خّ٘ تُةسيٍ عع١ُٝ ُٓو ةػُيُّ  خاْ بُ ض َِٓ ًّ ظٗض ض اغتُ، كُ زَيِ ًٓجاظَ وَضزَطط
ًَسايُ، ًُعاًِ خّ٘ تُةسيٍ زَكات، زَكات ُٓو ًُكتُبُ، كُ هُ بُضُاًُكُ ُُٓسَيم هُوؾتاُ ُّ ت

ًَت ُُٓسَيم  ًًَسايُ، زووًًًَِاْ ةػُّ ت٘يُ ُٓوَّ ت٘ف هُٙيُكِ تطَوَ ض اغتُ، زَب ًُعاًُكُّ خّ٘ ت
ًَت، بُؽ ُٓويـ ُُٓسَيم ًىُاغُباتِ خّ٘ ُٓيُ، ُٓويـ  ًًَساب ًَطَ ت ًىُاغُباتِ وَتُُِ ُْٓ ه

 بُضُاًُجُكُّ خّ٘ زَكات، رُضًىو.
 زؤٚف:آُُط عاضف بُض َيع ٓ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، بُ٘ٓوَّ ُٓو عىتُُّٚ  ُٓضواؾُ خّ٘ بُخّ٘ ُٓو ًٓتًواةُ كُ هُطَُي تُضبًُ، تُضبًُ ٓاطازاضّ زَب
ًىًٌُٓ هُّٙ ت٘، ت٘ ٓاطازاضّ ُٓو بلُيُوَ كُ ُٓوَ ظَضوضيُ، تُهُبُّ خً٘اْ ُٓو عىتُُٚ بعاُّ نًُ، 

ًًَاُِ وتًُ ُٓوَ ُٓوَّ خ٘ؾِ هُ ثُيط َوّ خ٘ ّ زاُايُ ُٓغاغُْ وَظاضَتِ تُضبًُ ًٓتواةِ هُغُضّ ث
َّ ُٓويـ  ًَتُ ُٓو ٌَ ثُيط َوّ خ٘تاُُ، ًُّٓ ًٓخرتاًِ ُٓو ثُيط َوَ زَططَ و، ُٓو تُهُبُّ كُ زَن زَب
ٌَ كُ بُ ٓاطاّ هًصُُّ ثُضوَضزَ كُ وَظاضَت ُُٓسَيم  خّ٘ ًٓدتًاضّ كطزيُ، ب٘يُ ُٓوَّ غ٘ظاْ خاْ زََه

ًَت هُو ًُكتُباُُ ُٓوَ هُ )ع ًَت هُ UNىتوُ، ُُٓسَيم ثؿىو كُ ٓاطازاض ب (ـًـ ثُيط َو كطا بىو، زَب
 ًُكاتبًـ ثُيط َو بلطَيت، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 كان عبساهطػنّ رُضًىو.
 بُض َيع عبساهطػنّ حػشن ابابلط:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًُٓىوًاْ زًَاُُوَيت ثُيط َوّ زعنىكطاتِ ضَناو بلطَيت هُ بُ ًَطَ كُ غُيط زَكُيّ، ٓ ض اغتِ ًّ ه
ًَطَ ُٓو ثطٗشًَاْ زاُاوَ ب٘ ُٓو ةىتاغاُاُُّ كُ )غري  ًَػتا ه كىضزغتاْ، كُ زعنىكطاتِ ضَناو كطا ُٓوَ ٓ

ًَسا و  ١ُععٝحلىًشن( ياْ ُٓو ثُعناُطاُُّ كُ )غري حلىًشن(، ُٓواُُف وَكى كُ  خاًُـ ًٓؿاضَتِ  ث
ًَىَيُن، ُٓو  ًَسا، ثُيط َو و ثطٗططاًِ خّ٘ تُةسعنِ وَظاضَت زَكُْ بُ ًُٓىو ؾ جُُابًؿت ًٓؿاضَتِ  ث
ًَت هُُاو ُٓو ثطٗططاًُ،  ًَم زَب ًَشن ًُعاَ ُٓويـ وَكى ثطٗت٘كَ٘ه ًٌَُ زََه ًَػتا كُ ٓ بططُف وَكى ٓ

ًَ ًَؿلُؾِ وَظاضَت زَكات كُ ُٓوَ ُاكطَيت ٓ ًَم بّ٘ ث ًَم ياْ ًُعاً ًَشن زووباضَ ب٘ياْ غًػتًُ ًَطَ ب ٌُ ه
ًٌَُ ُٓض  ًَت، ُٓوَ زعنىكطاتًُطناْ كُ ثُيط َو ُُكطز، كُواتُ ٓ ًَت ياْ واُُب زابط َيصيّ، ت٘ زَتُوَيت واب
ًَلَُي بلُيّ هُطَُي ثُيط َوّ خً٘اْ بشن ِٓ وَظاضَتُكُّ خً٘اْ، با  زَغتلاضعناْ كطز، ُٓضوا با ت

ًَلِ ًُٓىوًاْ  ًَشن كُواتُ ًُُٓف غًػتًُ ًَت، ُٓوَ ب٘ وا زََه ًَت، يُن ةىتاغاُُ ب يُن ًُزضَغُ ب
زَضبهّ  3بهّ غُعات  8تايبُتِ خّ٘ ُٓيُ، خ٘ياْ بُطىَيطَّ خ٘ياْ ثُضوَزَ زَكُْ، هُواُُ غُعات 

ًٌَُ غُعات  4غُعات  ٌَ غُعات زَخىَيِّ 12زَنّ غُعات يُن،  8بُضبسَْ، ِٓ ٓ ، بُضزَبّ، زوو، غ
ٌَ بسَْ ُُٓسَيم  ًَُِِوَ هُواُُيُ خىاضزًُؿِ ث َّ زًَ َّ، هُو ُٓواُُ ؾُف، حُوت غُعات زَخىَيِّ هُو
ًٌَُ ًٓض هُو غًػتًُاًُُاْ ًُُ، ًٓرت هُبُضُٓوَ  ٌَ زَزَْ، غُياضَّ ه٘ زَططْ، ٓ ةىتاغاُُ، خىاضزًُؿِ ث

ًٌَُ ثُيط َوّ غًػتًُ ًَت، ٓ ًَِ ًَم زَكُيّ، ب٘ ُٓواُُ غًػتَُ ًّ ثؿتطريّ زَكَُ ُٓو غًػتًُُ ُٓض ًُُ
ًَم هُغُض ُٓواُُ رُضظ ُُكُيّ، ةُيِاكُ وَكى ٓآُُط خاْ باغِ كطز ضٗشّ ُُوضٗظ  بىويُِ، ًٓض ؾت
ًٌَُ ٓاطازاض زَكُيُِوَ ُٓطُض ُٓواًُـ  ًٌَُ ضٗشَيلِ ثريٗظَ ّٙ ًُٓىوًاْ، ٓ ًُغُهُْ، ُُوضٗظ هُّٙ ٓ

ًٌَاْ ب ًٌَُ ظٗض ث ًٌَُ زَغتلاضّ ُُكُيّ و تُزاخىي ثُيط َو بلُْ باؾُ، يُعِِ ٓ اؾُ ًُٓا ُٓواُِ تط ٓ
ًَىَيُكِ ًُعاًًُْ تُزاخىي ُُكُيّ، نىُلُ ُٓواْ ٓاظازّ خ٘ياْ ُٓيُ، ةىتابًُكاْ بُ  ُُكُيّ، بُ ًٓض ؾ

َّ غىَيِّ و زَضبهّ، ًٓرت ظٗض غىثاؽ.  غُضبُغتِ و بُ ٓاظازّ هُو
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 ُظشن خاْ رُضًىو.ٓ
 بُض َيع ُٓظشن عٌط اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَم ُُٓععنُكاْ تُُعيٍ ُاكطَيت هُُاو ياغاٍ، نىُلُ  ًَم ُٓيُ هُ ياغازا، ًٓض كات زياضَ خّ٘ ُٓض ًُبسَٓ
ًَطَزا  ًٌَُ ٓ٘كاضَيلِ ًىحُزَز ًُُ هُُاو ياغا، ت٘ ًُعاًُكاْ زياضّ بلُّ كُ خاَي بُُسّ ب٘ بلُّ، ب٘يُ ه ٓ

ًَىَيُ ٓاتىوَتُوَ ُٓوَ ًىحُزَز ًُُ هُُاو ُٓو ياغايُ،  ُٓو خاَي بُُسيًُاْ كطزووَ هُ ياغايُزا، كُ بَُ ؾ
 ًَّ ًَِ، زََه َُُّٙ كُ هُ ٓاخريَوَ زايسَُ بَُهلى تُُٔا ُٓوَُسَيُ هُ ًُٓىو ياغايُكًؿسا هُو ًاززَ ثطٗت٘ك٘

ت، ب٘يُ ُٓوَّ كُ هُ ك٘تايًسا باؽ زَكطَيت كًوايُتُ، بُ تُعوًٌاتُوَ بُ ُُٓععنُ ُٓو ياغايُ ضَيم زَخطَي
 ًٌَُ ًَطَزا كُ ُٓو ًىُاةُؾاُُّ ٓ ًَم ب٘ خّ٘ ُُٓععنُ تُعوًٌات زَضبلات، ه بُ٘ٓوَّ كُوا ُٓض جًُٔت
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 ًٌَُ ًًَُِِوَ، ٓ ًَسَكات ُُٓسَيم تايبُطنُُسّ هُ ةىتاغاُُ تايبُتًُكاْ بػ زَيلُيّ بُض اغتِ واًاْ ه
ََٙ هُطَُي ُٓوَؾسا ًُٓىوًاْ زَظاُشن ة ىتاغاُُ تايبُتًُكاْ ض اغتُ تايبُطنُُسيُتِ خ٘ياْ ُٓيُ، بُ

ٌَ كطزُِ ب٘ ظنىوُُ ُٓو باغِ  ًَبُج ًُضجِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَؾِ ُٓيُ، كُ ُٓواْ ًىهعًَّ بُ ج
ٌَ كطزُِ  ًَبُج عىتوُكاْ و ثؿىوَكاْ ياْ ًىُاغُباتِ ضَمسِ زَكطَيت، َُٓهبُتُ ُٓواْ ًىهعًَّ ب٘ ج

ًَت و، هُ ًَطَزا ُُب طَُي ُٓوَ ثُيط َوّ ُُٓععنُّ خ٘ؾًاْ زَكُْ، ب٘يُ بُ ض َِٓ ًّ َُٓ ًاززَيُ ُٓقَوُْ ه
ٌَ زَكطَيت و،  ًَبُج ًٌَُ هُ ًُٓىو جاضَيلسا وتىوًاُُ بُ ُُٓععنُ و بُ تُعوًٌات َُٓ ياغايُ ج هُك٘تايًسا ٓ

هُ ًاززَّ يُكًُُوَ ب٘ خاَهِ ك٘تايِ  ُٓو ًٓوتًعاًاتاُُّ كُ هُغُض ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، هَُ ياغايُ
ًَت هُغُض كاضو ُٓزاو تُعوًٌِ خىَيِسُُ  زاُسضاوَ، كارًُ بُ٘ٓوَّ وَظاضَت ضيقابُيُكِ تُواوّ ُٓب

 تايبُتًُكاْ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 كان كاضواْ رُضًىو.
 بُض َيع كاضواْ قاحل اػنس:

 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗ

بُض اّ ًّ هُ زَضكطزُِ ُٓو ظَوابت و ُُٓععناُُ، ُٓطُض تايبُطنُُسيُكاْ هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ 
ًَت، ُٓو  ًَِ ًٍَ وايُ ُٓوَ ُٓو ُٓٓوًُتُّ ُاً ًَِطَيتُوَ وَكى ةىتاغاُُ خً٘اَهًُكاْ غُيط بلطَيّ، ث بػ

ًَؿًِاضّ ُٓوَ زَكَُ ه ًَت، ب٘يُ ًّ ث ًَِ ُ زَضكطزُِ ُٓو ُُٓععنُو ظَوابتاُُ و، ُٓضوَٓا تايبُطنُُسيُّ ُاً
ًَىزَوَهُتًاُُّ كُ  هُٙيُْ وَظيطّ بُض َيعيـ و وَظاضَتُ بُض َيعَكُؾًاُُوَ ث٘هشن بلطَيت، ُٓو ةىتاغاُُ ُ
ًَىاظّ تايبُتِ خ٘ياْ ُٓيُ هُ واُُ وتُِوَو هُ  غُضو غًٌاّ تايبُتِ خ٘ياْ ُٓيُ، ياْ ضَيلاض و ؾ

عىتوُكاْ و هُ ًُٓىو تايبُطنُُسيُكاْ جًازَكطَيُِوَ، هُطَُي ُٓو ةىتاغاُاُُّ كُ  زَضغُكاُِ خ٘ياْ، هُ
 خً٘اَهشن و هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ زَكطَيُِوَ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 اًًُِ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع اًًُِ ظكطّ غعًس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ُ ُٓظ ًاززَ غُضووّ ُٓغاغِ هًصُُّ ثُضوَضزَ زاُاكى،َُٓهبُت
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 كان ؾعاْ رُضًىو.
 
 

 بُض َيع ؾعاْ اػنس عبساهقازض:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

يُ كُ ًّ زَبًٍِ خىزّ َُٓ ياغايُ، رُهػُرُّ َُٓ ياغايُ تُُعيٍ كطزُِ ُٓو ةىتاغاُُ و ًُعُٔزاُُ
ًَػتا تُُعيٍ ُُكطاوَ، رُهػُرُّ ُٓوَ تُُعيٍ كطزُِ ُٓواُُيُ، ًُٓطَيلِ  ًَلُ كُ ُٓتا ٓ ُاحلىًشن، جُُاح
ًَت ب٘ َُٓ ةىتاغاُُ و ًُعُٔزاُُ و، هُبُضناو ططتِِ  ًَلِ تايبُتًؿِ ُٓب ًٓورتاظيُ كُ وَظاضَت ًُعاً

ًَطَ خػىغًُتِ ُٓو ةىتاغاُُ وًُعُٔزاُُ هُو ثُيط َوَزا ياْ هُو ُ ًعاًُزا، ب٘يُ ُٓو ًاززَيُّ كُ ه
ًَىيػت بُ ًاُُوَّ ُاكات، ظٗض غىثاؽ.  ٓاتىوَ، ًاززَيُكِ ًٓورتاظيُ ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًُ، نىُلُ تُةطيبُْ ُٓضزوو تُجىضبَُ بًًِىَ، كُ ًىزيط عاًِ ًّ هُطَُي تُوظذنُكُّ غ٘ظاْ خاْ زا
ًَططُ غ٘ضّ بىوَ، ًُغنىعُيُكٌاْ ُٓبىو خىَيِسُِ تايبُت بىو غابًؼ بىو ُٓوٍ  ًىجًُُعِ راخري ً
تطيـ حلىًِ بىو، ُٓوَّ غابؼ بىو ؾُؾنىاْ ٓ٘رِ ُٓبىو، ًُٓىو ضٗشّ ؾُؾنىاْ ُُن ُٓوَ بىو كُ 

ُٓبىو، ُُؾاتاتِ ٙغُرًاْ ُٓبىو، ًٌٓتخاُاتًاْ ُٓبىو هُو ضٗشَ زَكطا،  ُُزَٓاتُِ زَواَ، ناٙكًاْ
تُهُبُكاُِ خً٘اًُـ خ٘ت بلىؾت با ُٓتا غُعات زوو بىو، ثاؾِ زوو ًُٓىو زَنىويُِوَ، ُٓواْ ُٓتا 
ًَشن هُ ك٘تايِ  غُعات نىاض و ًُى زَواًًاْ ُٓبىو، هُ ُٓؾت و ًُى ُٓتا نىاض و ًُى، )ًع اهعوٍ( ًُُٓ بَو
ًَِك ًُُُٔجُكاْ ًُٓىوّ ك٘تايِ زَٓات و ًٌٓتخاْ زَكطا ُٓواْ تُواو زَبىوْ، )ًع اهعوٍ(  ًاُطِ ث

ًَىيػتُ ثُيط َوَّ خ٘ياْ  1/7غابًؼ زَبىوايُ ُٓتا ًُٔايُتِ ؾُف،  ًَطَ ث ٌَ زَكطز، ه عىتوُياْ زَغتِ ث
ًَت هُّٙ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ هُطَُي ثُيط َوّ ٓ ََٙ تُقسيق كطاب ًَت، بُ ًَت، ُٓضزووكًاْ ُٓب ًٌَُ ُاطىجن

ًَىاًُاْ، ظٗض  ًَسايُ، تُرطيقُ ظٗض ُٓيُ هُُ ًَت، نىُلُ ًىخاهُراتِ ظٗضّ ت زًَك بلُيّ يُن ثُيط َو ب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 زكت٘ض اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(: 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت ثطٗططاَ و ُُخؿُّ خىَيِسْ و  ًَِ ُٓوَّ كُ هُ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓاتىوَ، كُ زَب بُث
ًُضجُكاُِ وَضططتّ و بُض َيىَبطزْ و كاضكطزْ و تُُععنات و تاةًلطزُُوَ، هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوِ و 

ٌَ زياضّ بًاًُُكاْ غُضثُضؾتِ كطزًُاْ هُ ض ووّ ٓىُُضيُوَ، بُ ثُيط َوَيلِ تايبُت كُ وَظا ضَت زايسَُ
َُُّٙ كُ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاتىوْ، ظٗضبُياْ هُو ًاززَيُّ كُ ًاززَّ  زَكطَيّ، ُٓو خا
ََٙ ًّ ثطغًاضَكَُ ُٓوَ بىو هُ جُُابِ وَظيط، ٓايا  ُ٘ظزًَُُٓ هُ ياغاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓاتىوُُ، بُ
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ًَم ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُٓيُ هُ ًَػتا كُ كًَُ٘ه ًَػتا ًٓض  تا ٓ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و ِٓ بًاًُـ ُٓيُ، ٓايا ٓ
 ًَِ ًَِ ُٓوَّ هُ ًاززَّ ُ٘ظزَ هُ ياغاٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ؟ ُٓطُض بُث ثُيط َوَيلًاْ زاُاوَ بُث
ًَىيػت ُاكات، نىُلُ ُٓو ًاززَيُ زَغت ًُؿاُِ كطزووَ، كُ  ًَت بُض اغتِ ُٓو ًاززَيُ ظيازَ، ًٓض ث ُٓوَ ب

ًَلِ خام زياضياْ بلات، ظٗض غىثاؽ.بُ ثُي  ط َو ًُٓىو ُٓواُُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ هُغُضيُتِ بُ ًُعاً
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 كان حًُُ غعًس رُضًىو.
 بُض َيع حًُُ غعًس حًُُ عوِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

اَ زيـاضّ زَكطَيـت، ًُٓـُ تُراقـًوُ ٓـُوَ بـُ ًُـعاَ        غُضَض اّ ُٓوَّ كُ ُٓوَ خ٘ؾِ ُىوغـًىيُتِ بـُ ًُـع   
ََٙ وَضَ هــُ ًــاززَّ نــىاضزا كــُ ٓــُو ٓــُوضاق و خىتُيــُّ، كــُ ٓــُو جًُٔيــُّ   زاخوــِ زيــاضّ زَكطَيــت، بــُ
ًَـت            ًَـت، كـُ ٓـُو زََه ًَـت ثابُُـس ب ًَـٌ، زَب زَيُوَيت ُٓو ةىتاغاُُو ًُعُٔزَ ُٓٓوًـُ بلاتـُوَ ًىهتُظًـُ ث

( هُ بططُّ ؾُف و نىاضزا حـُصن كـطزووَ، هـُ    4( كُ نىاضزَ بططُيُ ًاززَّ )١)تكِٜٛ ضٟٓٛ ثابت يًدزاض
ًَت ) ِ      بططُّ ؾُؾًؿسا زََه ( ًُٓـُ  اضظ ايٓذاح ٚ ايسضٛب ٚ ْعـاّ ٚاضـظ ْٚعـاّ االَتشاْـات ٚاضـظ ايتكـٜٛ

ًَلِ تــط  ًَــت ))اضــظ ادــسا٤ يالَتشــإٓــًُىوّ كــطاوَ، خــاَه قبــٍٛ يطًــب (هــُ بط طــُّ ؾُؾــسا ٓــُوَّ كــُ زََه
ًَــت ) ٚجتٗٝــد ًَِجــسا زََه ًَلِ تــط ٓــُوَّ كــُ  ٚاقصــ٢ ســد يــ٘(  غــسٚط ايكبــٍٛ ٚ ْطــب١( هــُ بططــُّ ث ، خــاَه
ًَــت) ناضَغــُض كــطاوَ، ًُغــُهُّ ًٓؿــطاف و ًُغــُهُّ ٓــُوَ       11( هــُ بط طــُّ  ؾــت  دٚزات تأًٖٝٝــ١ زََه

ًَت) 13ُىوغًىيُتِ هُ بط طُّ  ٚ  اداز٠( )ايٓعاّ املكرتح الداز٠ املدزض١زََه ًَسايـُ،  ( ًُٓىو ٓـُو تُراقـً ُُّ ت
ًٍَ وايـُ           ًَـٌ، ًـّ ثـ ًَـت ث هُبُضُٓوَ هُ و نىاضزَ بط طُيُّ ًاززَّ نىاضزا، كـُ ٓـُو جًُٔتـُ ًىهتـُظيٍ زَب

ًَىيػت بَُ ًاززَيُ ُاكات، غىثاؽ. ًَسايُ و تًلطاضَ ث  ُٓواُُ ًُٓىوّ ت
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُهًُاْ:

 ًاً٘غتا رطًاْ رُضًىو.
 اْ ععاهسيّ ذلٌىز:بُض َيع رطً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

زياضَ ظٗض ًؿتىًط  كطا هُغُض ًُغـُهُّ ثـُيط َو، زيـاضَ ٓـُوَ زوو جـ٘ضَ ثـُيط َوًاْ ُٓيـُ، ثـُيط َوَيلٌاْ         
ًَػـتا كـُ باغـِ ٓـُو ثـُيط َوَ       ٓ ًٌَُ ًَّ وَضططتّ، ٓ ًَؿلُؾِ زَكات وَكى بَُه ُٓيُ جاضَيلًاْ ُٓو ةىتاغاُُ ث

ًَىيػـتُ ضَيـم غطَيـت بـُو ثـُيط َوَ،          وَضزَ، باؽ هـُوَ  زَكُيّ هًصُُّ ثُض ًَم ؾـت ُٓيـُ ث زَكـُيّ كً٘ـَُه
ََٙ بسضَيتـُوَ، ٓـُو               ًَػـتا ٓـُض يـُن وَ ًَـت، ٓ هُواُُّ كُ ضَيـم غطَيـت نـْ٘ ُٓطـُض هـُو ثـُيط َوَ ُـُٓات ب
ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُُ نْ٘ تاةًلطزُُوَ ضَيـم زَخـاتّ ٓـُو ةىتاغاُـُ ُٓٓوًـُ نـْ٘ تـاةِ كطزُـُوَ ض َيـم          

ًَلُ هـُ كـّ٘ غًػـتٌِ خىَيِـسْ      زَخات ًَشن، خ٘ ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًُ بُؾ ًٌَُ بُ ثُيط َو زاٍ ُُُ ُٓطُض ٓ
هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، بُ تايبُتِ هُ ًُغُهُّ تاةِ كطزُُوَ، هُبُضُٓوَّ تـاةِ كطزُـُوَ ظٗض ططُطًـُكِ    
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ًَؿُ ظٗض طُوضَكاُِ تايبُتِ ُٓيُ، ُٓوَ خاَهِ يُكَُ، خاَهِ زووََ/ ًُغُهُّ وَضططتّ، بُض اغتِ  يُن هُ ك
ًَم ةىتاغاُُ ُٓيُ تـُُٔا   َِ هـُو       91ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ كًَُ٘ه ًَػـتا زَبـ ٓ ،َّ َِ وَضت ُـاطط % كـًُرتت ٓـُب

ًَِ ُٓو ثُيط َوَّ كُ هـُو خاآلُـُزا ٓـاتىوَ،     َّ بُ ث َِ بُض اغتِ ُٓو ةىتاغاُُ ًىهعََ بلط ياغايُ كُ زَضزَن
ًًَُن تُةسي َّ خـ٘ ةىتاغاُـُّ    ك٘ ظنطَكاًُاْ ُٓض ك َّ، ُُن ...... ٓاخط ُـاكط ٍ بلات هُو ةىتاغاُُ وَضبطري

َِ غـاآلُُ ٓـُو ثـاضَ وَضّ زَططَيـت،            ُٓٓوِ ُٓض ب٘ تَُهُبُّ ظيـطَن ًُـُ، ٓـُوَّ ًٌٓلاًُـُتِ ُٓيـُ زَتـىاُ
َّ، بــُض َيع غــُضٗكِ ثُضهــًُاْ ُٓطــُض ٓــاتى بــُؽ تَُهُبــُ       ُٓطــُض ٓــاتى بــُؽ تَُهُبــُ ظيطَكــُكاْ وَضبطــط

ًَساُِ ًطٗيِ و ظاُػتِ هُ كىضزغـتاْ ٓـًض طُؾـُّ ُـُكطزووَ، يـُعِِ      ظيط َّ هُطَُي طُؾُث َكُكاْ  وَضبطط
ــتِ           ــتِ ظاُػ ــُوَّ ٓاغ ــ٘ ٓ ًَم ب ــُة ــُ ن ــسكاض بلات ــات، خىَيِ ــُ بل ــُتِ تَُهُب ــُ عُةَوً ــُ ب ــُيتىاًُىَ طُؾ ُ

ُ 91بُضظبلاتُوَ، هُبُضُٓوَ خّ٘ تَُهُبُكُ خاوَْ بُٓطَيُ و ظنطٍَ  ِسُـُ تايبُتًـُ   ، ططُطـِ ٓـُو خىيَ  ـــ
نًُ؟ خاَهِ تطًاْ ُٓيُ، كطزُُوَّ خىي ب٘ ًاً٘غتاياْ، بُض اغتِ ُٓوًاً٘غتاياُُّ كُ هـُ ظٗضبـُّ ظٗضّ   
ًَِ ُٓيُ، ُٓوَ ًاً٘غتا بُ ُٓظًىوُُكاْ ُٓيـُ، بـُآلَ    ًَط كُ ؾاضَظايًٍ ه نُُس خىَيِسطايُن هُ ؾاضّ ُٓوه

ًَػتا هُو خىَيِسطا  ًَم،    تُٓٓوًُ ًاً٘غتاظٗضبُّ ُٓو ًاً٘غتاياُُّ تط كُ ٓ َِ ُٓظًىوُّ و  هُواُُيـُ غـاَه ب
ًَلٌ ظٗضيؿًاْ بُ رُضًِ زاًُُُظضاوْ، جـا كطزُـُوَّ خـىي بُض اغـتِ      ياْ زوو غاَهُ زاًُظضاوْ، هُواُُ بُؾ
َِ ُُكـُّ، بُض اغـتِ      ظٗض ططُطُ ُٓطُض بُ ياغايُن و بُ ض َيٌِايًُن ت٘ خىهًاْ ب٘ ُُكُيُوَ و ًُؾـقًاْ  ثـ

اً٘غــتاياُُّ ٓــُو تَُهُبــُّ هُبُضزَغــتًاُُ بتــىاُّ ٓاغــتِ ظاُػــتًاْ بــُضظ بلُُــُوَ، ظٗض  ُٓغــتًُُ ٓــُو ً
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
 كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ، نـىُلُ وَن ٓـاوض َيٍ كـان        كـاضزٗ باغـِ كـطز، ٓـُوَ ًُضكُظيـُت       ًّ هُطَُي ُٓوََ كـُ ٓـُو ًاززَيـُ ُـُب
ًٌَُ ُٓطُض زوو ظنىوُُ هًُاُُ وَضبطـطيّ، ُٓطـُض باغـِ كـاتِ زَواَ كـطزْ بلـُيّ ًُٓـُ         زضوغت زَكطَيت، ٓ
َّ، خىَيِسطاكاُِ غُض بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَف كاتِ زَواَ كطزًُـاْ   ُُن هُ خىَيِسطا ُٓٓوًُكاْ ض َيم ُاخط

َِ غـُعات زَواَ       وَن يُن ًُُ، بُ ّٓ٘ كًُِ خىَيِسُط َِ زَواًـِ تًايـُ و غـ َّ خىَيِسطا ُٓيـُ غـ اوَ ُُٓس
ــُ و      ــِ تًاي ــُ زوو زَواً ــسُطا ُٓي َّ خىَيِ ــس ــات، ُُٓ ــسُطا     5زَك ــُوَ خىَيِ ــُ ه ــات، جط ــُعات زَواَ زَك غ

ظنىوُُيًُكاُِ غُض بُ وَظاضَتِ تُضبًُف ٓـًُاْ ٓ٘رًـاْ ُٓيـُ، بـُآلَ ُٓواُـُّ كـُ ٓـًُاْ ٓ٘رًـاْ ًُـُ،          
ــِ غــُيطّ ًَ وَضططتِــِ تَُهُبــُ بلــُّ هــُ خىَيِسُطــُ ظنىوُُيًــُكاُِ غــُض بــُ وَظاضَتــِ تُضبًــُ    ُٓطــُض ب

وَغتاوَ، هُ ًُكتُبِ ض َُطشن و ضظطاضّ و ًُكتُبِ ؾرييّ، كُواتُ ت٘ زَيٌ  96ُُٓسَيلًاْ بُ زَضَجُيُ هُ 
ـُـ   ًٌَىايــُ ًُٓــُ ًُضكُظيــُت زضوغــت زَكــات، ٓــًُىومشاْ زَظا ًًَِتُوَ، ب٘يــُ ًــّ ث شن ًُٓــُف َُٓهسَوَؾــ

َِ ٓـًُىو ًُٓاُـُ بطُض َيًِتـُوَ     ض َيٌِايِ و تُراغًَى و وضزَكاضيُ، كُ تُراغًَى و وضزَكاضّ زَُىوغِ ت٘ زَب
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    َِ ب٘ ًُضكُظيُت، هُبُضُٓوَ ُُن ُٓض ظَضَض هُ خىَيِسُطا ُٓٓوًُكاْ زَزَّ كُ تايبُطنُُـسّ خ٘يـاْ ٓـُب
َّ تايبًُُُـسّ خ٘يـاْ     ظَضَض هُ وَظاضَتِ تُضبًُ و  خىَيِسُطا حلىًًُكاًُـ زَزٍَ كُ ُُٓسَيلًاْ ُُٓـس

ًَىَيِِ، غىثاؽ.  ُٓيُ كُ ُٓو تايبًُُُسيُتُف زَؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كُؽ زاوا زَكُْ كُ َُٓ ًاززَيُ ض َز بلطَيتُوَ، ز.عٌط رُضًىو.5ظياتط هُ 
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ٌ ــت ًَىيػ ــُ ث ًٌَ ــسن و       ٓ َّ يُكدػ ــُو ــُ زًَاُ ًٌَ ــتِ زا ٓ ــسَيّ، هُض اغ ــاتط ب ــُوَّ ظي ــُ ض ووُلطزُ ــُوَ ُٓي اْ ب

ًَىَيُكِ طؿــتِ هُض اغــتِ زا زَضكطزُــِ    ًَلِ طؿــتِ بــ٘ ٓــًُىو ٓــُو ثطغــُ ططُطاُــُ بلــُيّ، بُؾــ ض َيلدػــتِ
      ُ ًَم ب٘ َُٓ بابُتاُُّ خىَيِسطا و ثـُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ ثاضاغـتِِ خػىغـًُتِ ُٓواُـُ، واتـ تـ٘ بـُ    ًُعاً

        ،َّ ًَلِ تايبُتِ ب٘ ُٓواْ ض َيلِ زَخُّ ب٘ ٓـُوَّ خػىغـًُتِ ٓـُواْ هـُُاو ًُعاًُكـُ زا ض َنـاو بلـط ًُعاً
ًَشن، بِـًُا       َّ خً٘اْ هُ ًُضكُظيُت بجاضَيعيّ بـَُهلى بِـًُا طؿـتًُكاْ زابِـ ًٌَُ زًَاُُو زوو/ هُض اغتِ زا ٓ

ظنىوُـُ نـًُُ٘تِ غُضثُضؾـتِ كطزُـِ ٓـُو      طؿتًُكاْ كُ ًُٓىو ُٓو ثطغـُ ططُطاُـُ ٓاضاغـتُ زَكـات، بـ٘      
ــُ و         ــاوخّ٘ ةىتاغاُ ــُيط َوّ ُ ــُ ث ــْ٘ ه ــُ، ن ــاُِ وَظاضَت ًَلِ غُضؾ ــُضك ــُ ٓ ــُو ثُعناُطاياُ ــُ و ٓ ةىتاغاُ
ًَىَيُ ًٓؿـطارِ خـَ٘ زَكـَُ، ًُٓـُ هـُ ثـُيط َوّ ُـاوخّ٘         ٌَ ًّ خَ٘ بَُ ؾ َّ بَو ثُعناُطاكاْ ُٓوَ زَُىوغط

َوّ ُاوخّ٘ ثُعناُطا و ةىتاغاُُ ب٘ ض َيلدػتِِ شيـاُِ ُـاوخ٘ و ٙيـُُِ    ةىتاغاُُ و ثُعناُطازا  ُايُ، ثُيط 
ًَلِ ظٗض ططُطـُ بـُ         ًَِـاْ بـ٘ ًاً٘غـتاكاْ، هُض اغـتِ زا خـاَه ًٓساضّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطايُكُيُتِ، خىصن ض آ

ًَِـــاْ   ًَىيػـــتُ هُغـــُض ةىتاغاُـــُ و ثـــُعناُطاّ ُـــاحلىًِ غـــاآلُُ خـــىصن ض آ ًَـــِ ث ًَـــم زََه بـــ٘ نـــُُس خاَه
َِ ج٘ضَيم هـُ ًٓوعاًـِ    ًَساُِ تىاُاكاُِ، زَب ًاً٘غتايُكاْ و ب٘ رُضًاُبُضَكاُِ بلاتُوَ بُ ًُبُغتِ ثُضَث
َّ، ٓــُضوَٓا غــُباضَت بــُ غــاَهِاًُّ تً٘ــاضّ غــاآلُُّ ةىتابًــاْ بــُض َيع    ًَىَيُ زضوغــت بلــط ًٓجــابِ هــُو ؾــ

ّ ٓـَُ غـاَهُوَ    3ىًِ ُٓيـُ هـُ ًـاُطِ    غُضٗكِ ثُضهًُاْ، بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ةىتاغاُـُّ ُـاحل  
َّ، هـُ ةىتاغاُُيـُكِ تـط بـُ             تً٘اضّ غاآلُُ زَكاتُوَ بـ٘ غـاَهِ ٓايِـسَ و كـطَيـ هـُ ةىتابًـُكاُِ وَضزَطـط

َّ نـُُس بط طـ        ًَىَيُكِ تـطَ، ُـاكط ًَىَيُكِ تطَ و هُ ؾـىَيِِ تـط بُؾـ ّ    ؾ ًَـِشن و ٓـُوَي بـسَي ًَم ب  ُ و بابـُت
ًَىاظّ تً٘اضّ غاآلُُّ ةىتابًا َِ و ض َيلًـاْ     ؾ ْ هُو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاياُُ هُ ج٘ضَيم هـَُ رُوظايـُ زَضبهـ

َِ و       ًَِـ ًٌَُ غىوضيّ هُغُض ُٓوَّ كـُ ٓـَُ ًاززَيـُ ضن غُيّ، غُباضَت بُ ًُٓىو ثطغُكاُِ تطيـ، ب٘يُ ٓ
ً   3تُٓلًــسف هــُوَ زَكُيِــُوَ هــُ ًــاوَّ   ــسا ــاَهِ ض ابــطزوو زا هُٙيــُْ ظٗضبــُّ ظٗضّ بــُض َيعاُِ ُُٓ اُِ غ

ًٌَُ ٓـاتىوَ تلايـُ ٓـُوَي بـسَْ ٓـَُ بـىاضَ ططُطاُـُّ كـُ          ًَؿًِاض ب٘ ٓ ثُضهًُاْ و هًصُُكاُِ ثُضهًُاُُوَ ث
ًَِاوًاُُ هُ ةىتاغاُُ تايبُتًُكاْ ض َيلِ غُْ ٓ ًٌَُ ًَطَ زا ٓ  رُوظا ُٓيُ و غلاآلًاْ ب٘ ٓاتىوَ. ،ه

 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
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ًَػتا طىطناْ ظيـ  ثُضهـًُاُتاض زاواّ ٓـُوَياْ كـطزووَ ُٓغـَوُْ ٓـُو ًاززَيـُ ض َز بلطَيتـُوَ،         5تـا   4اتط هـُ  ٓ
 اًًُِ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع اًًُِ ظكطّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

.َِ ًَت بهُِ زَُطساُ َِ بسات بؿ َّ ٓاتُِ كطْ ُٓطُض بًُ٘ ض ووُلطُ َِ وَظيط  نُُس ثطغًاضَن ي جُُاب
 يع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ با

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس )وَظيطّ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَـت ض ووُلطُـا      َِ ثُضهًُاْ، تُبعُْ ُُٓسَن ثطغًاض ٓاتُِ كـطْ ًـّ زظ َِ غُضٗك َِ طُؾتٍ جُُاب ُٓظ باف ت

َِ َِ      بسََ، زَضباضَّ ٓايا ًُعاَ ُٓيُ ٓاْ ًُُِ؟، بُضّ ظ َِ ٓـاْ ُـا؟، ًُٓـُ بُحػـ َِ و ةىتاغاُا ثابُُسْ ث طاظ
عُغطَكِ زكُيّ كى ةاُىْ ُُبىو، ُىكُ ًُ ةاُىُُكا زاض ؾتًُ، ًـُ طـ٘تِ ٙظًـُ ًُعاًـا زاخوـِ ٓـُبِ، ٓـُظ        
َِ زا ٓاتًـُ           َِ ةـاُىُ َِ، ٓـًض ةىتاغاُُيـُكًـ كـُ ًُِـُ ًـىًٍٓ زظـ َّ ًُعاًـ َِ تُوظذنِ و ًَصَ زبىضّ ثؿت زب

َِ، خػىغًُتا ةىتاغاُا ُايُتُ ثاضاغسن ُٓطُض تُ ًُعاًـُكا عـاَ ًِٓـا زَضظـُ بـ٘      ٙظًُ ًًُٓا ُٓب ِ، يا زووي
             َّ َِ بُحػـِ صَن كطيُظـُ، عـىتآل ُـُظطٗظ َِ ٓـُو ُىةتـُت طـطُط ُٓوَيـُ ٓآـُُط خـاُ ًُِٓ ةىتاغاُـا، بـَُه

      ً َِ زا  َّ ًُعاًـ َِ زو ًَت ًُيُت ةىضبـاُِ و ٓـَُ ٙظًـُ بلُيِـُ خاَهـُك ًَصُ َِ هُغـُض   ًُغُهُْ ياْ ج ىارُةـُت
َّ تُبعـُْ وَكـى ًٓؿـطاف كـُ زَيِـُ كـطْ، ُُٓـسَن            َِ زّ تـط َِ هُغُض ُُكُيُِظـُ، بابـُت ُُكُيّ، ًىارُةُت
ًَـصَ ز تـُُعيٍ كُُـُوَ، زطـُي خـاآل ُُٓسَيٌـُ        َِ، ُٓظ ب َِ زَيًُِِ زَضظُ ب٘ ًٓؿطار تُعوًٌات ُّٓ ي وَظاضَت

َِ ًُضج َِ، زيػاْ ًُوظوع َّ ًٓؿطار ًَىاظ َِ زَيتـُ كـطْ،     ٓاؾلطا كطُا ؾ َِ ب٘ ًاً٘غتا زيػـا تـُعوًٌات ًَِاُ َِ ض آ
َّ نـُوا زَيتـُ كـطْ؟، يـاْ ُايُتـُ كـطْ، ُٓطـُض تـى              َّ ًٌٓتًخاُاتـا ٓـُظًىوُا ز ًَىاظ بُؽ طُهُن تؿت ًـُ ؾـ
ًَـسا، يـُعِِ ٓـُظ تُٓلًـس زكـَُ، بـُؽ          َِ رـُوظا ت َِ ُُٓسَن حاَهـُت بُحػِ بُضّ ُىكُ بلُّ و بُضّ ةاُىُ

ًَ َّ زا، ظٗض غىثاؽ.ثؿتِ ُٓظ ةاُىُُ ت َِ بُض  تُ زاُاْ، ي خاَه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

وََهآل جُُابِ وَظيط ةىتاغاُُّ ؾىَيوات ةىتاغاُُيُكِ زَوهًُ، ًىًلًُِ هُ زَياْ زَوَهُتاُِ تـطّ زوًُـا   
َّ هــُ كىض   َِ، خــ٘ ٓــًُىو ًُُُٔجُكــُ و ًُعاًُكــُّ وَكــى يُكــُ هـُ زَوَهــُتاْ، زَكــط زغــتاْ ٓــُو يــُن ٓـُب

َِ؟       ًَلِ خاغـِ ٓـُب َّ ؾـت َِ ًُغُهُْ؟ وَكى ؾـىَيوات زَكـط َِ و بُضُاًُّ خاغِ ُٓب ًُُُٔجِ خاغِ ُٓب
 يُعِِ جًا هُوَكاُِ تطّ كُ هُ وآلتاْ ُٓيُ؟ جُُابِ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطّ ثُضوَضزَ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَغ ًَت ظٗض ظَػنُتـُ،    ُٓطُض ةىتاغاُُكا ُ َّ ظُ زَغلاضّ طُهُن بُضُاًـُج َِ  و زَوَهُتِ وَضططت بُضاًُج
ًَت واْ ةُبًى بلُْ و تُحـًُٚ ةىتـابِ و تُحـًُىٙ ظـِ، نـىُلُ ُٓطـُض ٓـاتى تـُ          َِ بهًم كُ غًعُت تؿت

َِ جـىزا جـىزا تؿـت        َِ عـُضَبِ، كًَُ٘هِاغـِ، ٓـايِ َِ كىضزّ، ظًـاُ ًَت ظَيسَ زَضؽ زاُاُُ ًُغُهُْ طىتِ ظًاُ
 َّ َِ نُُس َِ ُاكا، ب٘ ظ َِ ب٘ ببًِِ ياْ ةىتابِ تُحًُو ًَت ؾىَيوات زا ٙظًُ تى جٔ ةُوًِ ُٓطُض ي بُضُادل
ًَت وَيــت غــُضَكِ و  َِ ٓــَُ ًُعاًــُن تُةــسيٍ بلــا، وَغــا تُةــسيٍ كطيــا طىجنــاّ بــِ زطــُي بُضاًــُج وَختــ

َِ هػُض ُُكا،  َِ هػُض و ًىارُةُت َِ، ٓاْ ًٓتواة ًَت كىضزغتاُ َّ ٓـُظ بـاوَض َ ضنًًِتـُ      خػىغًُت َِ نـُُس ب٘ ظـ
     َِ ًَت كىضزغـتاُ َِ ٙظًُ بعاًُسن، وَظاضَتُكا كىضزغـتاًُُ، نـُِ خػىغـًُت ةىتاغاُُيُكِ وَكِ خ٘ وَظاضَت

َّ ظَيسَتط ضنًُِ، ظٗض ظٗض غىثاؽ.  ٙظًُ بُضناظ وَضبططَ ٓاْ ًٓجاظَ ُُزات، و
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَ َِ       بُُٓضحاَي ٓ َّ ُٓغـَوُْ ٓـَُ ًاززَيـُ ض َز بلطَيتـُوَ، تلايـُ كـ ٌُ ض ًَُٓن زَخُيُِ زَُطُوَ، كُ زَياُُو
َِ      22هُطَُي ُٓوَ زايُ َُٓ ًاززَيُ ض َز بلطَيتُوَ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ؟     َّ ض َز بلطَيتـُوَ، كـ كـُؽ زَيـُو

        ُ ًَتُوَ؟ بـُ ظٗضيِـُّ زَُـط ًايـُوَ، رـُضًىو زوا غـًاغُتاْ بـ٘ ٓـ ًَِ َّ ضن وَّ بًدُيِـُ زَُطساُـُوَ،   زَيُو
 ز.عٌط رُضًىو.

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًُُٓ زوايشن زاض ؾتِِ خً٘اْ زَخىَيًُِِوَ.
ًُٓاُــُّ خــىاضَوَ بــُ ثــُيط َو ض َيــم زَخـــطَيّ هُطــَُي ثاضاغــتِِ تايبُطنُُسيــُتِ ةىتاغاُــُ ثـــُعناُطا          

 ُاحلىًًُكاْ.
ًَطريّ خىَي1  ِسْ و تاةِ كطزُُوَ./ غاَهِاًُّ ج
ًَىاظَكاُِ ُٓجناًساُِ تاةِ كطزُُوَ.2  / بًُِا و ؾ
 / ثؿىوَ رُضًِ و ثُضوَضزَيًُكاْ.3
َّ كطزُُوَّ تً٘اضّ غاآلُُياْ.4  / وَضططتِِ ةىتابًاْ وُى
ًَِاْ ب٘ ًاً٘غتا و كاضًُُساْ.5  / كطزُُوَّ خىصن ض آ
 / نًُُ٘تِ غُضثُضؾتِ كطزًُاْ.6

 يع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ با

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 زَةُكُ بُ عُضَبِ زَخىَيٌُِوَ.
  14اؽنازَ 
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 ٜٓعِ َاٜأت٢ بٓعاّ َع اذتؿاظ ع٢ً خصٛص١ٝ املدازع ٚاملعاٖد ايػري اذته١َٝٛ.
 / تكِٜٛ ض٣ٛٓ ثابت يًدزاض١ ٚاالَتشاْات.1
 االَتشاْات ٚاضايٝبٗا./ اضظ ادسا٤ 2
 / ايعطٌ ايسمس١ٝ ٚايرتب١ٜٛ.3
 / قبٍٛ ايطًب١ ٚتطذٌٝ ايطذالت ايط١ٜٛٓ هلِ.4
 / ؾت  ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يًتدزٜطني ٚاملٛظؿني.5
 / نٝؿ١ٝ االغساف عًٝٗا.6

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ هُطَُي زاًُُ؟  َِ هُطَُي زايُ؟ ك  ًُ، بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، ز.عٌط رُضًىو.كُؽ هُطَُي زاُ 18ك
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىيػـتِ زَظاُـشن ظيـاز        ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِـسُِ بـاآل بـُ ث ًاززَيُكِ تط زَخىَيًُِِوَ كُ ٓ

.َّ  بلط
ُاوّ بُض َيىبُضايــُتِ طؿــتِ ةىتاغاُــُ و هــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ بُض َيىبُضايُتًــُكِ طؿــتِ زازًَــُظضب بــُ

ًَم زَيت:  ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ كُ هَُ بُض َيىبُضايُتًاُُّ خىاضَوَ ث
 / باخهُّ غاواياْ.1
 / بُِض َتِ.2
 / ٓاًازَيِ.3
ًَطكاضّ.4  / ثُعناُطاكاْ و ُاوَُسَكاُِ ر
 / َُٓهػُُطاُسْ و بُزوازانىوْ.5
َِ./ ُٓض بُض َيىبُضاتًُكِ تط كُ وَظاض6َ ًَىيػتِ زَظاُ  ت بُ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 بُ عُضَبًُكُّ؟ غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 15املاد٠ 
ت تػهٌ ؾ٢ ايٛشاز٠ َدٜس١ٜ عا١َ باضِ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًُدازع ٚاملعاٖد ايػري اذته١َٝٛ ٚتتهٕٛ َٔ املـدٜسٜا 

 االت١ٝ:
 / زٜاض االطؿاٍ.1
 / ايتعًِٝ االضاع.2
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 / ايتعًِٝ االعداد٣.3
 / املعاٖد َٚسانص ايتعًِٝ.4
 / ايتكِٜٛ ٚاملتابع١.5
 خس٣ تساٖا ايٛشاز٠ ضسٚز١ٜ./ ا١ٜ َدٜس١ٜ ا6

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز.اػنس عوٌ ابطآًٍ )وَضتِ(:

 غُضٗكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع
َِ ًاززَكـُ غىَيِِـُوَ    ُٓوَّ كُ خىَيِسضايُوَ، ض اث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَيُ ُُن ُٓغَوِ ثطٗشَكُ، ياْ زَب

.َّ َِ ُٓو ًاززَ ًٓعارًُ هُ ؾىَيِِ زابِسض  ياْ ُٓطُض ض َز كطايُوَ ُٓو كاتُ زَب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 رُضًىو. هًصُُّ ياغايِ؟ كان عٌط
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ هُبُض زوو غُبُب، يُكـَُ/ ًُٓـُ بـاؽ هـُ      ًَىيػت ُاكات بب ًٌَاُىايُ ظٗض ًٓعارًُ ث ًٌَُ ث َُٓ ًاززَيُف ٓ
تــُغريّ تُؾــلًوُّ وَظاضَت زَكــات، ٓــُوَ ياغــاّ تايبــُتِ خــّ٘ ُٓيــُ، زووََ/ ُٓطــُض ةُغــس هــُ زضوغــت 

َّ ًى ًًَُتِ هُ ُٓغَوِ ةاُىُِ وَظاضَتُكُ باغِ هُغُض كطاوَ، ُٓطـُض  كطزُِ ُُٓس ًَىيػتِ ث َِ كُ ث زيطيات ب
ًَىيػت بـُ تُؾـلًوِ و ًىزيطيـاتِ تـاظَ وًٓػـتخساؽ ٓـُبىو يـاْ زَدلـِ ٓـُبىو يـا ًٓوػـاّ ٓـُبىو،              ٓاتى ث

.َِ ًَىيػت ُاكات ًُُٓ بب ًَطَ ث َِ بًلا، هُبُضُٓوَ ه  غُآلحًُتِ وَظيطَ، زَتىاُ
 .اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس )وَظيطّ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
   َِ َِ طـاظ َِ ظـ ًَػتا ًُعاًًا ًُضكُظيُت َِ ًٍُ ش بُض زوو غُبُبا، يُن شّ ُٓظُ ٓ َِ ب٘نىوُ ض اغتِ ُٓظ زطُي ظ

َِ ثُضوَضزَزا  ًَؿايُ ز وَظاضَت ًَؿـًِاضا         12ًُ ك َِ كـُ ُىكـُ ث َّ وَظاضَتـ ًسيطيُت عاًُّ ُٓيِـُ ي ًُضكـُظ
َِ بسَيُِ بُض َيىبـُضَيت   ًُ تُةوًؼ كُيُِظُوَ، ًُعاًًا ًُضكُظيُتا ًٓساضّ بلُيُِ ًُٙضكُظّ ثرت ًٓٔتٌاً

َِ، زاُاُِ بُض َيىبُضايُتًـُكا طؿـتًا زيـا ًٓعارـِ، يـُعِِ عُكػـا ب٘نـىو        َِ طؿتًُت ثاضَيعطآُ ُُن وَظاضَت ُ
َِ ًُظُـُ، يـُعِِ ًىزيطيُتـُكا ٓـُوا،        َِ ُـُ ًىحتـاج َِ زبًِّ، ضَةَُ زوو حُغن ُٓو ًٓتٚةُْ خ٘ زطُي ظ

 َّ َّ تُبعــُْ ُٓظــُ ُــا  5غُضاُػــُضّ كىضزغــتاُآ و ًسيطيــُت ًــُّ زّ ًاهُبــُض َِ نــُُس ًسيطيــُ، ش بــ٘ ظــ
ًَتـُ، )          ًَـت تـى هع ًَلػـتا ًـّ زظ َِ بـُؽ غـري ت َّ زابـ ًَـط َِ زظ از٠ َـدٜسٜات أٚ ٚسـدات   ٜػـهٌ ؾـ٢ ايـٛش   ًىحتاج
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(، ًـُوظوعِ ًسيطيـُكا عـاَ    شتصص١ بايدزاضات ايػري اذته١َٝٛ ؾ٢ َسنص ايٛشاز٠ ٚاحملاؾعـات سطـب اذتادـ١   
ــُت ًــُّ ٓــُْ            ــُعِِ ُُٓــسَن ذلاظَضَي ــُبُبا ًُضكُظيــُتا ُٓغــَوُْ ي ــُ، بــُ وازّ غ ــسا ًٓعارــُ كُظ ًَ ت

 ًُزضَغُكا، ظٗض غىثاؽ.
 اْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُ

 هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاخط ض ًَٓتاْ؟ ز.عٌط رُضًىو.

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُٓو ًاززَيًُاْ ظياز كطزووَ كاتِ خّ٘ و طوتىطً٘اْ هُطَُي وَظاضَتِ ثُضوَضزَ كـطزووَ،   هُض اغتِ زا ٓ
ًَؿًِاضّ ُٓوًَاْ بُ ُىوغطاو هُٙيُ كُ ُٓواْ تًُٓسّ ُٓوَ ز َّ،  ث َكُْ كُ َُٓ بُض َيىبُضَ طؿتًُ ظياز بلـط

ًٌَُ طوتىطً٘ـاْ هُطـَُي ٓـُواْ كـطزووَ، ٓـُواْ       ًَـ جُُابِ كان ز.عكٌت بىوَ، ب٘يُ هُ ض اغتِ زا ٓ بُآلَ ث
ًَىيػــتِ بــُوَ ُٓيــُ بلطَيتــُ بُض َيىبــُضّ طؿــتِ،   ًَػــتا بُض َيىبُضاتًــُن ُٓيــُ، بــُآلَ ث ُٓضنــُُس طىتًــاْ ٓ

ياغاّ وَظاضَتِ ثُضوَزَف كطزَُُوّ بُض َيىبُضاتًُكِ طؿتِ هُ زَغُآلتِ وَظاضَت هُض اغتِ زا بُ طىَيطَّ 
ًَػتا بُو  َِ، ب٘يُ هُغُض زاواّ ُٓواْ و ظاًُِِ ُٓواْ ُٓوًَاْ كطزووَ، بُآلَ ٓ َِ بُ ُُغِ ةاُىْ ب زاًُُ، زَب

.َِ ًَىَيُ ب ًٌَُ ٙضعناْ ًُُ كُ بَُ ؾ ًَؿلُؾِ كطزووَ ٓ  غًػُيُّ كُ جُُابِ وَظيط ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ، كـُ    ًَلًاْ ًىتُرق بىوْ هُغُض ُٓوَّ كُ ًىزيطيُتِ عاَ ُـُب بُُٓضحاَي ض ًَُٓكِ وا ُٓيُ، ُٓوَ ُٓض غ
َِ، وَظيط غُآلحًُتِ ُٓيُ ًىزيطيُت بلاتُوَ، كُواتُ َُٓ ًاززَيُ بُ ُٓغـَى وجـىزّ    ًىزيطيُتِ عاَ ُُب

َِ ًَىيػت ُاكات وجىزّ ُٓب َِ هُطَُي زايُ ض َز ث ، كُواتُ زَرنُيُِ زَُطساُُوَ َُٓ ًاززَيُ ض َز بلطَيتُوَ، ك
َِ هُطَُي زاًُُ؟ بُ كّ٘ زَُط ض َز كطايُوَ رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط،  ز.عٌط رُضًىو.  بلطَيتُوَ؟ ك

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًاززَيُكِ تطًاْ ًٓعارُ كطزبىو ، بُآلَ ض َبتِ بـُو ًاززَيـُ ٓـُبىو كـُ ض َز كطايـُوَ، ًـازاَ ٓـُو ض َز        ٓ
 كطايُوَ ُٓويـ ض اغتُوخ٘ ض َز زَكطَيتُوَ، ُارنىَيًُِِوَ و زَيًُِوَ غُض ُٓغَوِ ثطٗشَكُ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان رُضًاْ، رُضًىو.

 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ :
 ًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضه

 نىاضََ
 بًِايُّ ةىتاغاُُّ تايبُت و تُواوكاضيُكاُِ:

 21ًاززَّ 
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:َِ ًَسا ب ًَىيػتُ بًِايُّ ةىتاغاُُكاْ َُٓ ًُضجاُُّ ت  ث
ًَــت هــُ ؾــىَيُِ طؿــتِ و ثًؿُغــاظّ و باظضطــاُِ و ٓــُو ؾــىَيِاُُّ كاضيطــُضّ ُــُضَيًِاْ بُغــُض    1 / زووض ب

ًَت، بُ بط   ياضّ وَظاضَت ؾىَيُِكُ غِىوضزاض زَكطَيت.ثطٗغُّ ثُضوَضزَ و ةىتاغاُُوَ زَب
َِ، تـُُٔا بـ٘ ٓـُو ةُ٘اغـُّ بـّ٘ زيـاضّ           2 ًَطكـطزْ ُـُب َّ تـُُٔا بـ٘ ر ًَِسض ًَلِ تط بُكاضبٔ / ب٘ ًٓض ًُبُغت

ًَساُُكُ. ًَىاْ زاواكاضّ و ض َيطُث  كطاوَ هُ ُ
َِ بـ٘ ٓـُوَّ خى        3 ًَىيػـت رـطاواْ بـ َيِـسكاضاْ واُـُكاْ   / َٓ٘هُكاُِ خىَيِسْ و شووضَكاُِ تـط بـُ طـىَيطَّ ث

 وَضططْ و ناٙكًُكاْ ُٓجناَ بسَْ.
َِ هُطـــَُي  4 َِ بـــ٘ ُٓجناًـــساُِ نـــاٙكًُكاُِ ةىتاغاُـــُ و ةىتاغاُـــُ طىجنـــاو بـــ ًَىيػـــت ٓـــُب / ؾـــىَيِِ ث

 خىَيِسُُكُ.
ًَط ّ و ناٙكًُكاْ ثان و خاوَيّ و ض َوؾُْ و ٓاَهىط٘ض َيلِ ُٓوايِ و ٓاًطاظّ 5 / شووضَكاُِ خىَيِسْ و كاضط
َِ.غ  اضزّ و طُضًِ و كاضَباّ ُٓب
6.َِ  / ؾىَيِِ ٓاو خىاضزُُوَّ ثان و خاوَيّ و طىجناو زووض هُ ؾىَيِِ تىاهًت ٓاًازَ كطاب
ًَـِ تىاُـا زووض    7 َِ بـُ ث ًَىَضّ تُُسضوغتِ طىجناو بًِاز ُطاب َِ بُ طىَيطَّ ث َِ ُٓب ًَىيػت زَتىاُ /شًاضَّ ث

َِ هُ َٓ٘هُكاُِ خىَيِسْ.  ب
ــُ ث٘ؾــ 8 ًَط ّ و       / ةىتاغاُ ــاضط ــسْ و ك ــُّ خىَيِ ــىوُِ ثطٗغ ــ٘ بُض َيىَن ــاو ب ــُصن طىجن ــُ كُهىث َِ ب ــ تُ كطاب

ًَطكطزْ.  ناٙكًُكاْ وَن كىضغِ تُُسضوغت و ض َحوُ و ب٘ضزّ غُوظ ياْ غجِ و ٓاًطاظ و ٓ٘كاضَكاُِ ر
9.َِ ًَىيػت ب٘ يُن خىَيِلاض هُ يُن ًُتط نىاض ط٘ؾُ كًُرت ُُب  / ض ووبُضّ ث

َِ هُطَُي شًاضَّ خىَيِـسكاضاْ، ض ووبـُضّ زوو ًـُتط نـىاض ط٘ؾـُ ب٘يـُن       / ط٘ض َثاُِ ةىتا11 غاُُ طىجناو ب
ًَت.  خىَيِسكاض كًُرت ُُب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عٌط رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهععيع بٔاْ اهسيّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 15ايت٢ تصب  بتطًطٌ  21املاد٠ 
 تٛؾس ؾ٢ َب٢ٓ املدزض١ ارتاص١ ايػسٚط ايتاي١ٝ:جيب إ ت

/ إ ٜهٕٛ بعٝدا عٔ االَانٔ ايعا١َ ٚايصٓاع١ٝ ٚايتذازٜـ١ ٚاالَـانٔ ايتـ٢ هلـا تـأثريات ضـًب١ٝ عًـ٢ ايعًُٝـ١         1
 ايرتب١ٜٛ يًُدزض١ ٜتِ حتدٜد املهإ بكساز َٔ ايٛشٜس.

 ؾ٢ طًب االداش٠. سس١ً ستدد٠ هلاايتعًِٝ ٚؾل َ/ الجيٛش اضتدداَ٘ ال٣ غسض اخس اال 2
/ إ تهٕٛ قاعات ايدزع ٚايػسف االخـس٣ ٚاضـع١ ٚؾـل سادـ١ نـ٢ ٜطـتٛعب ايطًبـ١ دزٚضـِٗ ٚإ ٜٓذـصٚا          3

 ْػاطاتِٗ.
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 / إ ٜهٕٛ ؾٝ٘ غسف ٚاَانٔ ضسٚز١ٜ الدسا٤ ايٓػاطات املدزض١ٝ َٚال١ُ٥ َع املسس١ً ايدزاض١ٝ.4
ٕٛ ؾٝٗا َؿسؽ ٖٛا٤ ٚاالت ايتربٜد ٚايتدؾ١٦ /إ تهٕٛ غسف ايدزع ٚاالداز٠ ٚايٓػاطات ْعٝؿ١ َٚط١٦ٝ ٜٚه5

 ايهٗسبا١ٝ٥.
 / إ تٗٝأ اَانٔ غسب املا٤ ايٓك٢ ٚايٓعٝـ بػهٌ َٓاضب ٚبعٝدا عٔ اَانٔ ايتٛايٝت.6
/إ ٜهٕٛ ٖٓايو عددناف َٔ ايتٛايٝت )دٚزات املٝـاٙ( ٚإ تهـٕٛ َبٓٝـ١ ٚؾـل املعـاٜس ايصـش١ٝ املٓاضـب١ ٚإ        7

 قدز االَهإ. تهٕٛ  بعٝد٠ عٔ قاعات ايدزاض١
/ إ تهٕٛ املدزض١ َؤثج١ باالدٚات املٓاضب١ تطري ع١ًُٝ ايدزاض١ ٚاالداز٠ ٚايٓػاطات، َجٌ ايهساض٢ ايصش١ٝ 8

 ٚايسسالت ٚايًٛح )ايبٛزد( االخطس أٚ االبٝش ٚاالالت ٚٚضا٥ٌ ايتعًِٝ.
 /املطاس١ ايطسٚز١ٜ يًتًُٝر ايٛاسد إ ال تكٌ عٔ َرت َسبع ٚاسد.9

( َـرت َسبـع يًطايـب    2اس١ املدزض١ َٓاضب١ َع عـدد ايطًبـ١، إ ال تهـٕٛ اقـٌ َـٔ ضـاس١  )      / إ تهٕٛ ض11
 ايٛاسد.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ، غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًاززَكًُ ًَىَيُ زاض ؾت٘تُوَ:بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ٓ  اْ بَُ ؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ يُن زَةًقُ كىَيػتاْ خاْ ُىةتُّ ًُعاًِ ُٓيُ، رُضًىو.

 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ ًاززَّ  ًَلِ زيلُيُ، يُعِِ بريتاْ نىو ُٓوَ ًاززَيـُكِ ًٓعارـِ بـىو زَب    15ه ىوايـُ بـُ زَُطـساْ    ؾت
.َّ ًَتُوَ، ًىُاةُؾُ بلط ًَِ َّ، ُٓطُض زًَ َّ، ًٓوػا بلط  ُٓطُض ًٓوػا بلط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هُ ُٓغَوِ ثطٗشَكُ ًُُ ُٓض خ٘ياْ ُىوغًىياُُ، غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ــاززَّ  ــىوتطّ      ٓ٘تً٘اتً 15ً ًَؿ ــاززَّ ث ــُ ً ــُ ب ــىُلُ ض َبت ــُوَ، ن ــُ زَُطساُ ــىوَوَ ُُخطاي ــا ب ــُْ ًٓوػ لً

ًَـىَّ يُكػـُض            14خ٘يُوَ، كُ ًاززَّ  بىو تُغىيتِ هُغـُض كـطا كـُ ًٓوػـا كطايـُوَ، نـىُلُ ض َبـت بـىو ث
 ُٓويـ ٓ٘تً٘اتًلًُْ ًٓوػا كطايُوَ، ُُخطايُ زَُطساُُوَ، نىُلُ بُيُكُوَ ضَبت بىوْ.

 بٓا٤ املدزض١ ارتاص١ ًَٚشكاتٗا                                      
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 املاد٠ ارتاَط١ عػس: 
َٔ ادٌ خًل ب١٦ٝ تسب١ٜٛ َٓاضب١ ٚيػـسض َـٓ   إدـاش٠ املـدازع ٚاملعاٖـد ايػـري اذتهَٛٝـ١ جيـب إ ٜتـٛؾس          

 ايػسٚط االت١ٝ:              
االَانٔ ايصٓاع١ٝ ٚ ايتذاز١ٜ ٚاحملالت ايت٢  جيب إ ٜهٕٛ ستٌ املدزض١ أٚ املعٗد ايػري اذته٢َٛ بعٝدا عٔ -1 

 تؤثس ضًبا ع٢ً ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ٚددد ستًٗا مبٛاؾك١ ايٛشٜس.     
/ الجيٛش اضتدداّ املدزض١ أٚ املعٗد غري اذتهـ٢َٛ الٟ غـسض اخـسغري اغـساض ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ٚتطـتددّ        2

 يًُسس١ً ايت٢ اخرت االداش٠ عطبٗا سصسا.     

أٚ َعٗد غري سه٢َٛ اضطت ملسس١ً َع١ٓٝ جيـب إ تتـٛؾس ؾٝٗـا نـٌ ايطـٓٛات ايكاْْٛٝـ١ هلـر٠        / نٌ َدزض١ 3
 املسس١ً.

/ جيــب إ تتطــع قاعــات ايدزاضــ١ ٚايػــسف االخــس٣ سطــب ايطــسٚز٠ عٝــح ٜــتعًِ ؾٝٗــا ايطًبــ١ ٚ ازضــٕٛ   4
 ْػاطِٗ.

 ١ُ٥ ملسس١ً ايتعًِٝ./ جيب إ تهٕٛ ؾٝٗا  ايػسف ٚاالَانٔ ايطسٚز١ٜ الصتاش ْػاطات املدزض١ ٚاملال5

 / جيب إ تهٕٛ قاعات ايدزاض١ ٚاالداز٠ ٚاالْػط١ ْعٝؿ١ َٚٓري٠ ٚزتٗص٠ بايطاسبات ٚاملهٝؿات ٚاملدؾ٦ات.6

 / جيب ت١٦ٝٗ اَانٔ غسب املٝاٙ ايٓعٝؿ١ بصٛز٠ َٓاضب١ ٚبعٝد٠ عٔ املساؾل ايصش١ٝ.7

تهـٕٛ بعٝـد٠ َـا اَهـٔ عـٔ قاعـات       / بٓا٤ عدد َٓاضب َـٔ املساؾـل ايصـش١ٝ سطـب املعـاٜس ايصـش١ٝ عٝـح        8
 ايدزاض١.

 / جيب إ تهٕٛ ؾ٢ املدزض١ االدٚات املٓاضب١ الداز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاالداز١ٜ ٚاالْػط١.9

/ تهٕٛ َطاس١ املدزض١ َتٓاضب١ َـع عـدد ايطًبـ١ َٚسسًـ١ ايدزاضـ١ ٚ املطـاس١ ايالشَـ١ يًطايـب ايٛاسـد          11
 تهٕٛ سطب املعاٜري ٚاالضظ ايدٚي١ٝ.  

 َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض 

 هًصُُّ ياغايِ؟ كان عٌط رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿلُؾِ كطزووَ ب٘ َُٓ ًاززَيُ. ًٌَُ ٓاوض ايّ هُطَُي ُٓو ُىوغًُِوَّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ث ٓ 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ىو.ز.عٌط رُضً

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػـتًـ بلـات       ًٍَ زووباضَ زاًاْ ض ؾت٘تُوَ ًاززَكُ، ثؿـتًىاُِ زَكـُيّ، ُٓطـُض ث ًّ ُٓض ويػتٍ ُٓوَ بَو
 بُ كىضزّ بًدىَيًُِِوَ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.

 اهس )وَظيطّ ثُضوَضزَ(:بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُ تُراغًآل ةاُىُِ زابّ ياْ ُا؟، ُٓظ ُابًٍِ ُٓطُض طُهُكًا ظَضوضيــ بًـت ُٓظـُ زبًـٍِ      ُٓظ ُعامن ث
ًَؿـًِاض   ًَِِ ٓـُظ ث ًَسابًت، ُٓطُض ضن َّ زبًٍِ ًُُٓ ظَضوضيُ ت ًَؿًِاضا ًّ ُٓوَيُ ُٓظ ا )عًـ٢ ٚشاز٠  ُٓوََهُْ ث

 (.صداز ايتعًُٝات ايتط١ًٝٝٗ يًُٛاصؿات اال١ًٖٝ عٝح تٓطذِ َع االٖداف املٓػأ٠ َٔ ادًٗاايرتب١ٝ ا
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَساوَ هُ وَظاضَتُوَ هُُاو ب اظاض َيـم زايـُ، بًِايُكـُّ كـُ ططتىوياُـُ      ةىتاغاُُ ُٓيُ ِٓ ُٓٓوِ ًٓجاظَتاْ ث

     َّ ًٌَــُ زًَاُــُو َِ، ب٘يــُ ٓ َّ زَخــىَيِ ًٌَــُف هــُو ًَِاوياُــُ كطزووياُــُ و ًِــساَهِ ٓ خــّ٘ بــ٘ بــاظاض  كــطاوَ، ٓ
َِ بـ٘ ةىتاغاُـُ ُـُن     َِ كُ ًىُُٓٓي ب َِ بًِايُن ب ًُضجًاْ بُغُضزابلُيّ، ُٓطُض بًِايُكًـ زَططْ زَب

َِ و َِ و زوكاْ ب َّ ًـّ هـُ زوايـِ زا       باظاض َيم ب ًَّ ًُٓاْ تُكوًوًاْ كطزووَ و ُٓطُض جُُابِ وَظيـط زَيـُو ب
.ًٍَ َِ زََه  ُاوّ ةىتاغاُُكُؾِ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ٓآُُط خاْ ُىةتُّ ًُعاًًت ُٓيُ؟ رُضًىو.

 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ ؾـطوت و عاًـُّ        َوَظيطّ تُضبًُ بُض َيعِ ًًّ هُطَُي ض َٓ ، ُٓطُض ٓـُو رُةُضَيـُ بهـًُِ تُراقـًى، زَبـ
َّ، كاضَبـا و ثٚكـِ            ًىاغُراتِ بُ طىَيطَّ غـتاُساضزّ زوَصن ُىةتـُ بـُ ُىةتـُ، حـُضف بـُ حـُضف بِىوغـط

َِ ثٚكـِ كاضَبـا بـ٘ ض َوظَ، ًُكتـُبِ ٓـُٓوِ، زَضطاكـا       ْ بـُ  كاضَبا و ثُجنُضَ، ض ووُاكِ،  ُٓزّ نُُس بَوِس ب
ًَت هُ غُزاغُز ض اغـتُ، غـتاُساضزّ عاهـًُِ     زَضكُّ ض اغت بلطَيتُوَ ياْ كاضَبا، ُٓوَّ وَظيطّ تُضبًُ زََه

 ُٓيُ ب٘ ُٓو ؾتُ، بُو غتاُساضزَ ُٓو ؾطوتاُُ زازَُسضَيت ب٘ ًُٓىو ًُكتُبُكاْ، ظٗض غىثاؽ.
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 ٌط .رُضًىو بُض َيع ز.ع
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 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف كُ ًىُاةُؾـًُاْ كـطزووَ، هـُ ُٓغـَوِ ةاُىُُكـُف ٓـاتىوَ هُطـَُي وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَف           بُض اغتِ ٓ
بُض َيعياْ ٓاًازَبىوْ هُ ًىُاةُؾُ كطزُِ ياغاكُ، زَظاُـشن نـىوُُ ُـاو وضزيـاتِ تُراغـى هـُ ةـاُىْ ض َُطـُ         

ََٙ هــُ ٙيــُكِ تطيؿــُوَ باؾــًُكُّ هــُ نــِ زايــُ، نــُُس ةىتاغاُــُّ ٓــُٓوِ و تايبــُتِ و  بــا َِ، بــُ ف ُــُب
ًَػتا هُ شوضَيلِ بهل٘هُ  َٙتُ ُْٓ، كُ ٓ ًَسايـُ، نـُُس ةىتاغاُـُّ ُـاحلىًِ،      51ُاحلىًِ هَُ و تُهُبُّ ت

ًَلًاْ هُ بًِايُكُزا ًُُ، هُباظاض  ًَسا ثُعناُطاّ ُاحلىًِ ُْٓ كُ ًٓض ًىاغُرات زاْ، ًُضجِ تُُسضوغتًاْ ت
ًَتـُوَ، بـ٘     ًَِ ًَىيػتٌاْ ظاُـِ ضن ًَساًُُ، ب٘يُ َُٓ تُراغًوُ هُ ض اغتًسا بُ ث ًُُ، ًُضجِ غاضزّ و طُضًًاْ ت
ٓــُوَّ كــُ ج٘ضَيــم هــُ ًٓوعاًــِ ةــاُىُِ زضوغــت بلــطب، ٓــَُ بًُُػــبُت وَظاضَت ٓــَُ بًُُػــبُت ٓــَُ     

ًَػــتاوَ رــُض اغِ طــُوضَ ًٌَــُ هــُ ياغــازا باغــِ ةىتاغاُاُــُوَ، هــُ ٓ ٓ َِ ًاْ ُٓيــُ، بــُض َيعاْ ض َُطــُ غــُيط ُــُب
ًَـت     ٓاوزَغت بلُيّ، ظٗض ططُطُ هُ ةاُىُسا باغِ ُٓوَ بلُيّ كُ ُٓو شووضَّ كُ ةىتـابِ واُـُّ صَن زَخىَيِ
ًَشن ٓـُو ًُغـاحُيُّ ةىتـابِ هـُ شووضزا         ًٌَـُ بَوـ َِ، ظٗض ظٗض ططُطـُ ٓ هُ ض ووّ غاضزّ و طُضًًُوَ طىجناو ب

ًَ َِ، ًُٓىو ُٓواُُ هـُ ض ووّ ًُغـُهُْ زابـشن كطزُـِ ٓـاوّ      ه ًَىزَوَهُتِ و طىجناوب َِ، غتاُساضزّ ُ ِ زازًَُؿ
ًَتـُ           ًَـِشن، ض َُطـُ ًُٓـُ وَكـى تُراغـى ب ًٌَـُ بـُ ةـاُىْ بًٔ ثاكِ خىاضزُُوَ هُ ةىتاغاُُكاُسا ظٗض ططُطُ ٓ

ََٙ زضوغـت كطزُـِ بًُِايـُكِ ةـاُىُِ و ثابُُـس بـىوُِ ةـا         ًَؿُوَ، بـُ ُىُِ بـَُ ًُضجاُـُوَ، بًُُػـبُت    ث
ًَتُوَ. ًَِ ًَىيػتِ زَظاُشن كُ ضن ًٌَُ بُ ث  ًُٓىو ٙيُكُوَ هُ بابِ تُٓلًسّ ًٓجابًُ، ٓ

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
َّ هُغُض َُٓ ًاززَيُ ةػُ بلات، ُاوّ زَُىوغشن، عبساهقازض باظضطاْ، ُٓظشن عٌط،  َِ زَيُو ًَػتا ك  ععُٝـ١ ٓ

ًَطيعاْ غُضُُٓط، غًىَيى  ًَط ذلٌس جنًب، ٓاشَ غوًٌاْ، ب ، هقٌاْ غوًٌاْ عجُإجنٍ اهسيّ، ًُٓري ط٘طُ، ؾو
، ؾـعاْ  طـاٖس ، كاوَ ذلٌساًشن، ُُغطيّ جًُاي، اًًُِ ظكطّ، ٓآُُط عاضف، غـُضوَض عبـساهطػنّ، غنـاي    

ََٙ تلايـُ بـُ     ، ُُشاز، ٓاوض اظ، ُاغم، كـان عبـ  عجُإاػنس، ةازض حػّ، عبساهػَٚ، خوًى  ساهقازض رـُضًىو، بـُ
.َّ  ًىختُغُضّ ةػُ بلُْ، ُٓو ًُوظوعُ ًُنُِ تُراغًوِ، تُراغًوِ ُاو

 بُض َيع عبساهقازض باظضطاْ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

      ،َِ ًَلِ عاهـًُِ ٓـُب َِ نـُُس جـ٘ضَ ًىاغـُرات ب٘ زضوغت كطزُِ ةىتاغاُُو ثُعناُطاّ حلىًِ، يُعِِ زَب
ًَم هُ ُٓواُُّ كُ خَ٘ ٓ َِ ض ووبُضّ ُٓض ث٘ه ًًَُتِ، زَب َِ، نـىُلُ ُٓطـُض      16اطاَ ه ًُتط زوجـا كـًُرت ُـُب

            َِ َِ هـُ ثـ٘صن يُكـُوَ تـاوَكى ثـ٘صن نـىاض زَبـ َِ ب٘ ٓـُوا خطاثـُ، رُةـُضَّ زووََ، زَبـ هُو حُغنُ كًُرت ب
َِ.... 211غاحُّ خاضدنِ ُٓو ةىتاغاُُيُ هُ   ًُتط زوجا كًُرت ُُب
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َِ ُٓو تُراغًٚتاُُّ  ًَػتا زوو ض َِٓ ُٓيُ، ض ًَُٓكًاْ وَظيط زََه كان عبساهقازض، ًٓجاظَّ بطاّ خ٘ت بسَ، ٓ
ََٙ هًصُـُّ            َّ، نىُلُ تـُعوًٌات و ًُـعاَ، ٓـًُىو ًُزضَغـُكاْ تـُعوًٌات و ًُعاًـِ خ٘يـاْ ُٓيـُ، بـُ ُاو

ًَّ ُٓو تُراغًٚتاُ َِ باؾُ رُضًىو.ثُضوَضزَ زََه َّ، تُراغًٚتُكاًُـ ُٓواْ ُىوغًىياُُ، كاًُت ث  ُّ زَو
 بُض َيع عبساهقازض باظضطاْ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ غاحُّ خاضدنِ هُ  ًَِجُوَ تاوَكى ث٘صن زَ، زَب َِ، بـ٘ ًُضحُهـُّ      411هُ ث٘صن ث ًُتط زووجـا كـًُرت ُـُب

ــُ   َِ ه ــ ــازَيِ، زَب َِ  611ٓاً ــُب ــًُرت ُ ــا ك ــُتط زووج ــُض      ً ٓ َِ ــ ــىاض زَب ــ٘صن ن ــاوَكى ث ــُوَ ت ــ٘صن يُك ــُ ث ، ه
          َِ َّ زَبـ َِ، هـُ ثـ٘صن ُـ٘ وَ ٓـُتاوَكى غـُض ةىتاغاُُيُن شوضّ ًٓساضَو كً٘جًىتـُض و شوضّ ًاً٘غـتاّ ٓـُب
َِ غـُةوًاْ هـُ زوو ًـُتط و ُٓؾـتا            َِ، ٓـُضوَٓا ٓـُو تاةًطاُـُف زَبـ تاةًطُّ رًعيا و كًًٌا و احًـاّ ٓـُب

َِ، ُٓضو َِ، غىثاؽ.11َٓا ض ووبُضّ ثُجنُضَكاًُـ هُ غاُتًٍ كًُرت ُُب  %ّ ض ووبُضّ شوضَكُ كًُرت ُُب
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 ُٓظشن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ُٓظشن عٌط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَب بلــُيّ بــ٘ ٓــُوَّ بــعاُشن شًــاضَّ ةىتاغاُــُّ ُٓٓوًــُكاْ، ه   ًٌَــُ ُٓطــُض حػــ ُطــَُي ةىتاغاُــُ زيــاضَ ٓ

حلىًًُكاْ نُُسَ، َُٓهبُتُ ُٓبًِشن ةىتاغاُُّ حلىًِ ظٗض ظٗضتطْ هُوَّ كُ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ ُٓيُ، 
ًَػــتا رــُضظ كــطاوَ؟، ًُــُ، ظٗض    ٓايــا ةىتاغاُــُ حلىًًــُكاْ ٓــًُىوّ ًُضجــُ تُُسضوغــتًُكاُِ تًايــُ كــُ ٓ

   ُ ــُراتاُ َِ ٓــَُ ًىاغ ًَِ تــُعوًٌات خــ٘ ٓــُب ََٙ بــُث َِ هــُ ٓــًُىو   تــُواوَ، بــُ ــطاوَ، ٓــُب ــطَ بــاؽ ك ًَ ّ كــُ ه
َِ خــ٘   َِ ُــاب ًَبــُج ََٙ غــُز هُغــُز ج َِ كــُ حلــىًشن، ٓــُوَ ُٓطــُض تــُعوًٌات ُٓيــُ، بــُ ةىتاغاُــُكاْ ٓــُب
ًَشن ةىتاغاُُ تايبُتًُكاْ بُ ًُٓاْ  ًٌَُ ًُٓىوّ ناضَغُض بلُيّ، بَو ًَطَ بُيُن رُةُضَ ٓ ًَػتا ه ُٓتىاُّ ٓ

ًَىاظ كُ ب٘ ةىتاغاُُ حلىً ًَِ تـُعوًٌات     ؾ َّ..، نىُلُ ُٓظاُشن ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ بـُث ًُكاْ زآُض َيصض
ًٌَــُ ٓــًُاْ ًــُضجِ كــُ بــ٘ ةىتاغاُــُ حلىًًــُكاْ     ٓ َِ َِ، ٓــُب َِ تًــاب ٓــًُىو تايبُطنُُسيــُكِ غــخِ ٓــُب

َّ ًَم باؽ بلط َِ هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، ًّ هُطَُي ُٓوََ كُ ًُٓىو ؾت ، زاُطاوْ، ًُٓاْ ًُضج ًتُوَرط ب
َّ، جـ٘ضّ ُٓضظيُكـُ بـاؽ        َّ، وَكى ٓآُُط خاْ باغِ كطز ُٓتاوَكى ثـٚن بـاؽ بلـط بُ تُراغًى باؽ بلط
ــ٘        ــُ ب ًَم ظٗض ططُط ــُرات ــًُىو ًىاغ ٓ ،َِ ــ ًَىَيُن ب ــ ــُضض ؾ ٓ ،َِ ــ ــُضف ب ــاخىز ر َِ،  ي ــ ــُضتاْ ب ــُ ت َّ، ك ــط بل

ًٌَــُ ٓــُتىاُشن ٓــًُىو ًىاغــُراتُكاْ هــَُ ًاززَ  َّ، ٓايــا ٓ يــُ ؾــىَيِِ بلُيِــُوَ؟، ةىتاغاُــُكاْ زيــاضّ بلــط
َِ، ض       َِ ب٘ ًىاغُراتِ ةىتاغاُـُكاْ، جـا ةىتاغاُـُ ض ٓـُٓوِ بـ ًَلِ خاؽ ُٓب َِ تُعوًٌات ُاتىاُشن، ب٘يُ ُٓب
َِ كطزُـِ ٓـُو تُعوًٌاتـُ بلـُيّ كـُ بـ٘ ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ             ًَبـُج ًٌَُ ٓاًـاشَ بـُ ج ًَطَ ٓ َِ، ه حلىًِ ب
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ًَىاظّ تُقــًٌٌِ ةىتاغاُــُكاْ، ض هــُ ض ووّ تُُسضوغــتِ، ض هــُ ض ووّ ٓــُواوَ، ض هــُ ؾــىَيِِ  زاُــطاوَ بــ٘ ؾــ
َِ زيـاضّ    ًَىاظّ زيىاضَكاْ بُضظّ و ُعًِ، ُٓتاوَكى ج٘ضّ طَو٘ثُكاْ ٓـُب َّ، ؾ ةىتابِ نُُس ًُتطّ بُضكُو

َِ، ظٗض غىثاؽ. ًَىاظ ب َّ، هُ تُعوًٌات ب٘ ُٓوٍَ ةىتاغاُاُُّ كُ حلىًٌ و ُٓٓوِ بُ ًُٓاْ ؾ  بلط
 ايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ْٚ ببُض َيع ز.اضغ

 كان اًري رُضًىو.
 بُض َيع اًري ط٘طُ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ نـُُسيّ غـاَهُ ٓـُظ غـ٘ غُضثُضؾـتِ ثـُضوَضزَ بـٌ، يـُعِِ            ًَؿُكِ ُعامن زَضباضَّ ظِ بابـُتِ ي طـ٘ض  ث

ٓـ          ًَـت  َِ غـُضزاُا ظـاْ ةىتاغاُ ًَـصيّ وَختـ َِ كـى ٓـَُ ب ُٓوِ، ٓـُض ةىتاغاُـُكِ   بابُت ب ظِ ض َُطِ ًُُِ يـ
َِ، ُٓظـُ ٓـًُِ هًجـاْ ُُٓـُ زَيـّ واْ ؾـتا        ًَت ُّٓ زَيّ بُحؼ كطُ َِ ُٓظ ؾطوت ًَساُ ُٓٓوِ بُضّ ًَ٘هُت ث
ًَت ًٓؿاضَ كطْ، ُٓغـوُْ ض زاعـِ ًُِـُ،     َِ، ظاْ تُراغًٚ ض زاعِ ًُُِ ب بًِّ، ثؿتِ ِٓطِ ًَ٘هُت زَيت زاُ

َّ ًَتُ زظاُِ ب٘ تُجسيسا ًٓجاظ َّ جُُاب َِ زو َِ، زوو ًاُطـا ٓـُتا        ي ًَت ٓـًُِ زووبـاضَ ثـرت ش ًاُطـُك ظاْ تؿت
َِ ُٓٓوِ زَيتُ كطْ َّ ب٘ ظاْ ًُزاضغ َِ زَيت، هًصُا غـ تُجسيسا ًٓجاظ خِ زَيـت، هًـصُا ضيقـابِ    ، هًصُُ ش تُضبً

َِ ظاْ ًُزضَغا زكُْ، ثؿتِ ِٓطـِ ًٓجاظَكـُ ٓايـا تُجسيـس بـت يـا       ًَت ًُِٓ غُضَزاُ  ْ ُـا؟ زَيت، واْ هًجاُ
َِ ٓاتًُِ وَضطـطتّ،  ُٓضوَغ َّ ِٓطِ ظاْ تُراغًو َِ ًُِٓ بُض َِ ٓاْ كى ٓاْ ظاْ تُراغًو ا ب٘ وَضططتِا ًَ٘هُت

ًَسا ُُبّ، ُٓغوُْ ُٓظ هًصُُ غُضَزاُا  َِ كطْ، باوَضكُ ُٓطُض غُف غاحًبُ ت ًَبُج ًَت ٓاتُِ ج ظاْ تُراغًو
َّ ززَت،  َّ نُوا ًٓجاظ ًَوًت ًٓجاظَ تُجسيس بت، ز َِ زكُت ُآ ًَت  ًُزضَغ ب ض ًَٓا ًّ يُن زَيط ُٓو ؾـطوت

ًَـت ٓـُٓوِ و ٓـًُِ        َِ كـطْ، بـ٘ ةىتاغاُ ًَبـُج ًَُِ ج َِ واْ ؾطوتا ب َِ حلىًِ بت، ُُرػ ًىحتاجِ ًُزاضغ
َِ وَظيطّ ُٓو زَيطَيت ُعًػِ ُاظ ُٓضزوو زَيط كارًُِ، غىثاؽ.  كارًُِ، وَن جُُاب

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
 ْ رُضًىو.ٓاشَ خا

 بُض َيع ٓاشَ غوًٌاْ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسايُ، بُض َيع وَظيـطّ ثـُضوَضزَ    ًًِـ هُطَُي ٙبطزُِ َُٓ ًاززَيَُ، نىُلُ بُض اغتِ ظٗض ظٗض تُراغًوِ ت
ًَـطَ ٓـُوَّ كـُ         ََٙ يـُن ؾـت ُٓيـُ ه ًَت، بـُ ٍَ بُ ض َيٌِايٌ زَضبه ظٗض بُ وضزّ ض ووُِ كطزَوَ، كُ زَتىاُسض

ًَ ًٌَـُ             ٓ ٌُ تطغِ ُٓوًَاْ ُٓيـُ، يـُعِِ ُٓطـُض ٓـاتى هـُُاو ياغـاكُزا ُُيـُت ٓـُو ةىَتـُ ةاُىًُـُّ ًُـُ، ٓ
ًٌَـُ هًصُـُّ ثُيىَُسيـساضًاْ ُٓيـُ بـ٘ ٓـَُ           ًَت، ٓ زَتىاُشن ُٓو ض َيٌِايًُ هُ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَف زَضبهـ

ضزَ، بتىاُسضَيت كـُ ًىتابُعـُ   ًُبُغتُ، ُٓتىاُشن هُ ض َيطُّ ًىتابُعُ كطزُِ هًصُُكاْ ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَ
َّ هُو ةىتاغاُاُُ، غىثاؽ. ًَِ بلط ًَبُج  بلات، َُٓ ؾطوتاُُّ كُ ُٓيُ ج

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
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ًَطيعاْ خاْ رُضًىو.  ب
ًَطيعاْ غُضُُٓط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَشن هُغُض ُٓٓوًُكاْ بًُُػبُت ُٓو ًاززَيُ زوو ثطغًاضَ ُٓيُ، زَ ًٌَُ زازَُ ًٍَ ٓايا ُٓو ًُضجاُُّ كُ ٓ َه
َِ هــُ ؾــىَيِِ طؿــتِ،   ًَشن زووضبــ يــاْ ُــا حلىًًــُكاْ، ٓايــا ٓــُو ًُضجاُــُ هــُ حلــىًِ ُٓيــُ، ًُــُ؟، كــُ زََهــ
ًٌَـُ ًـُضجًاْ هُغـُض          ةىتاغاُُ ُٓيُ ِٓ حلىًِ هُتًُُؿـت هُحًٌهـًُ، ٓـُواًُـ نـىُلُ ثـاضَ زَزَْ ٓ

ًَشن، ُٓو ًُ َِ ُٓٓوًـ ناو هُ حلـىًِ بلـات، ُٓطـُض ٓـاتى ُٓٓوًـُكاْ      زازَُ َِ هُغُض حلىًِ ُٓب ضجُ زَب
ًَساُُبىو، ٓايا ُٓواُُ ًُغريياْ نًُ؟، زازَخطَيّ؟، ُٓوَ يُن، بًُُػبُتِ ُٓوَّ ُٓطـُض   ُٓو ًُضجاُُياْ ت

ًَلٌ ًٌَُ بُؾ ٓ ،َِ اْ وَضططتىوَ، ظٗض ٓاتى ًايُوَ ُٓو ؾتُ ظٗض وضزَكاضّ هُوَ ظياتط ُٓيُ زَبآ هُُاو ُٓوَ ب
ًَىيػت بىو ُٓو ًاززَيُ ُٓض هُُاو ًَ٘هـُت بىايـُ،    َِ، ُُٓسَيم هُ ًاززَكاْ ث ًًَسا ب َِ ت ؾتِ ططُط ُٓيُ زَب
ًَسابىايُ، حاظض بىايُ، ٓـُوجا   ًَؿلُؾٌ زَكات ُٓو ؾطوتاُُّ ت ًَم هُو ثط ٗشَّ كُ ث كُ ًَ٘هُت زَزَّ بُ يُك

ًَػتا ًَ٘هُتت زايُ  ًَسابايُ، ٓ َِ، ٓـُوَ زَبىايـُ   ًَ٘هُتت ث ًَم ًُكتُب بلاتُوَ، ُٓوجا ؾطوتِ ب٘ زازَُ بُ يُك
ًَطكـطزْ،    ًَِسضَيت تُُٔا بـ٘ ر ًَلِ تط بُكاضبٔ َّ ب٘ ًٓض ًُبُغت َِ، هُ خاَهِ زووََ، زََهآ ُاكط هُطَُي ًَ٘هُت ب

ــُكاْ ظ        ــَ٘هِ ًُكتُب ــط ٓ ــاُِ ت َٙت ــُ و ََٙ ه ــُ ــسْ، ب ــ٘ خىَيِ ــسضَيت ب ًَِ ــتُ بُكاضبٔ ًَىيػ ًَشن ث ــ ــُض بَو ــاض ٓ ٗضج
ًَىيػـت   ًَشن ض ووبُضّ ث ًَبططيّ؟، ُٓضوَٓا كُ زََه ًَِسضَيت ب٘ ناٙكِ تط بُكاضٓاتىوَ، ب٘ ض َيطُياْ ه بُكاضزَٓ
َِ، ٓــُوَ ُٓطــُضٓاتى هــُ ًَ٘هــُت ُُبىايــُ حــُغنِ    بــ٘ خىَيِــسْ كــُ هُيــُن ًــُتطّ نىاضط٘ؾــُ كــًُرت ُــُب

ًٌَـُ ٓـُوَ بوَـ         ًَـم     ًُكتُبُكُت نـُُسَ، ٓـُوَّ ُُزَويػـت، نـىُلُ ُٓطـُض ٓ ًَشن ٓـُض ث٘ه  28ًَشن زَبـآ بَوـ
َِ، ظٗض غىثاؽ. َِ ظياتط ب  تَُهُبُ ُاب

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 عجُإ:بُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ، هُطَُي ُٓو غًاغُيُّ بُض َيع وَظيطّ ََٙ ) بًُُػبُتِ ُٓو ًاززَيُ زضَيصَّ ُازًَ َـع  ثُضوَضزَ كطزّ، بُ
َِ، غىثاؽ.َساعات ذ٣ٚ االستٝادات ارتاص١ ًَساب  ( ّ ت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
 كان هقٌاْ رُضًىو.

 بُض َيع هقٌاْ غوًٌاْ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــّ زاواكــ        ً ََٙ ــُ َِ، ب ــ ًَِ ــًوُكاُِ ضن ــُ تُراغ ــُو ًاززَي ــُوَزاَ ٓ ــَُي ٓ ــّ هُط ــُ   ً ــُ ةىتاغاُ ــساْ ب اضَ ططُطً
ًَػـتا   َِ ُٓوَ هُبري ُُكُيّ ٓ ُاحلىًًُكاْ هُغُض حًػابِ ةىتاغاُُ طؿتِ و حلىًًُكاْ ُُبّ، نىُلُ ُٓب
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ًَلِ ظيِسوو هُُاخِ كًَُ٘هطاكًُاُُ ٓاواض ُٓكات، وَكى ةىتاغاُـُ ُاحلىًًـُكاْ ُـشن، ٓـُو زَُطاُـُف       ظَُط
َّ َِ حًػابًاْ ب٘ بلط ًَلِ ظٗضْ و ُٓب َٙيـُتِ وا زضوغـت بلطَيـت كـُ ٓـُشاضاْ بـُ        زَُط ًَلِ كًُ٘ َِ كُؾـ ، ُاب

ًَىيػــتُ   َٙيــُتِ، ب٘يــُ ث نــاوَيلِ ُاحــُظَوَ غــُيطّ ةىتاغاُــُ ُاحلىًًــُكاْ بلــُْ، هُبــُض جًــاواظّ كًُ٘
         َِ ًَلـساْ كـُ حُغـىزياْ ثـ ًَػـتا هـُ زٗخ ةىتاغاُُ حلىًًُكاًُـ رُضاً٘ف ُُكطَيّ، ٓـًُىوًاْ ٓـُظاُشن ٓ

 ىثاؽ.ُابطَيت، ظٗض غ
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغ

 ًاً٘غتا كاوَ رُضًىو.
 بُض َيع كاوَ ذلٌساًشن:

 بُض َيع غُضّٗ ثُضهًُاْ.
ًَت، ثؿـتطريّ ض اّ بـُض َيع     ًًِـ هُطَُي ُٓو تُراغوُ ًٍُ كُ ُٓةُ بُ تُعوًٌات هُٙيُْ وَظاضَتُوَ زَضبهـ

 وَظيطّ ثُضوَضزَ زَكَُ، ظٗض غىثاؽ.
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:اضغ ُض َيع ز.ب

 ُُغطيّ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ُُغطيّ غناي:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًّ ثؿتًىاُِ ض ًَُٓكُّ بُض َيع وَظيطّ ثُضَوَزَو بُ ًٓعارُكُّ غًىَيى خاُُوَ زَكَُ، نـىُلُ بُض اغـتِ   

َِ، وَظاضَتِ ثُضوَضزَ خـّ٘   َِ تُعوًٌات ب زايط َيصَيتـُوَ، ٓـَُ هـُ ٓـًُاْ كـات ُٓطـُض ٓـاتى ًُٓـُ         ُٓوَ ُٓب
ًَـطَ، ُٓطـُض    َِ ه ًَم تُراغًوِ تط ُٓيُ، هُطَُي ُٓوَف كُ َُٓ تُراغًَوُّ زضاوَت ًَىيػتِ بُ كًَُ٘ه ًايُوَ، ث

ــتُ بط طــُّ )   ًَىيػ ــُوَ ث ــُّ )  5( و)4( و )3ًاي ــُن غطَيــت، بط ط ًَم   7( و)6(ي ــت، كً٘ــَُه ( ف يــُن غطَي
 زابط َيصْ، غىثاؽ.تُراغًَوِ تطّ ب٘ 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
 ٓاًًُِ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ٓاًًُِ ظكطّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسا طُهُن جاض ًُ طىه صَن بًسن يـا   َِ كىضزغتِ َِ ثطغًاضَيًُ، ُٓظُ ُاو ثُضهًُاُ ثطغًاضَن ب٘ ًّ طُهُن جٔ
َِ ُابًت ُٓو تُراغًو َِ زَيتـُ تـُُوًع كـطْ،      غاُا ن َِ كىضزغـتاُ ًَتُ طىتّ، وَن ًُبسَِٓ شّ ي ثُضهـًُاُ ُ ب

ًَـت بـعاُّ كـى       ًَؿـلُرتِ شيايِـُ، ظ َِ ث َٙت َٙتِ شيايُِ، ي و َّ زَضظُّ و ًَت كى ُٓو ًَتٌُ ُُٓساَ ثُضهًُاُ ُٓظاَه
َِ رـُضعً   َِ ياغـاي ًَت ُّٓ، ب٘ ُٓض تؿتُك ًَت رُضعً ًَت كى وَيطَ زَضكُظّ،ياغاي ًَـت ٓـُّ،   ُٓو ياغاي ًَت خ٘ي

َِ ٓـًُِ ةىتاغاُـُ ٓـُبىو،         َّ ياغايا ثـُضوَضزَّ حُجًُـُكِ ظٗض ًـُظْ بُضزَغـت َِ غىيس َٙت ًُ نىويُِ و
      َِ َِ برتغشن، بوعُكؼ بٚ ًُِٓ ثُضهـًُاُتاض ٓاضيلـاضّ بلـُْ كـا ض خـاَه ًَت ياغاي يُعِِ ب٘نِ َُٓ تُراغًَو
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َّ ش بري كطيُ بٚ بًِشن بلُيُِ  ًَدشن، كـا ض ٙيُُـُ ًُٓـُ ش بـري       زٍ تط، هًصُا ثُضوَضز زُاظسا، بٚ بقـىَتط بـ
ًَتـُ            ٌَ ض َيٌِـاّ ب ًَت ٓـُّ، ب٘نـِ ٓـُض تؿـتُن بـ ًَت رـُضعً ًَشن، ياغـاي ًَت ةاُىُِ ُُتطغـ كطّ، َُٓ تُراغًو
َِ كـطْ،    ًَبـُج ًَتُ ج َِ، ياغا ُآ ًَدػسن، ض َيٌِاّ ب ض اغتِ َُٓ ًُِٓ زَيطُشن ي واةعِ ُٓضَيٌا كىضزغتاُ زَضٓ

ًَصا ٓاضيلاضّ ُٓوجا نُو َّ زاًُ ثُضهًُاُتاضَيت ٓ َّ ُٓظ زطَُي ِٓس َِ كطْ، شبُض ِٓس ًَبُج ا ض َيٌِايِ زَيُِ ج
ًَت وّ بهـُِ ًاززَيـسا، وَكـِ      ًَىيػتُ تُراغـًو َّ بلُْ، كا ز ض بُُسَكِ تط، ز ض خاهُكِ تط ث هًصُا ثُضوَضز

َِ، غىثاؽ.  خ٘ ضنًِ
 :ِ ثُضهًُاْضٗكْٚ بايع امساعًى/ غُبُض َيع ز.اضغ

 ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
%( غـُزا زَ هُطـَُي ض ًَُٓكـُّ كـان عكـٌتٍ نـىُلُ بـُخّ٘ ًىُُٓسغـُ         11ًّ هُ بًسايـُتًـ طـىو بـ٘)   

ًٌَـُ باغـِ صَن زَكـُيّ       َِ رُضق ُٓيُ هُ ًابُيِِ ةاُىْ و ًىاغُراتِ رُُِ، ٓـُوَّ كـُ ٓ جُُابِ نان زَظاُ
ًَشن  َِ، ُٓوَ ؾطوت و ًىاغُراتِ رًُُُ، بُ كُيوِ ًّ و ٓاضيلاضّ يُكِ زّ و يُكِ زّ زََه هُو ةاُىُُ ُٓب

َّ، ٓـُوَ )يـىُؼ كـ٘( يُ)يىُػـ    ث ًوُ( عاهًًُـُ، غـتاُسَضاتِ عاهًًُـُ، ٓـُو ًُكتُبـُّ كـُ زازَُـسضَيت        ًَِاو
ًىاغـُراتِ رـُُِ   ًىاغُراتِ خاغِ خّ٘ ُٓيُ، هُ ُٓهف ُٓتاوَكى يا، هـُ غـُز وَضَةـُّ ظيـاتطَ، ؾـطوت و     

َِ ٓـُو             رُضةِ ُٓيُ هُطَُي ةاُىْ، ُٓوَّ كـُ بـُض َيع وَظيـطّ ثـُضوَضزَ زََهـآ هـُ غـُزا غـُز ض اغـتُ، بُتـُُ
( َِ ََٙ زَب َِ، بُ  ( ظٗض غىثاؽ.ٚؾل ايػسٚط ٚاملٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ٚايدٚي١ٝرُةُضَيُ ُٓيُ، ظَضوضيُ بب

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
 ضوَض رُضًىو.ز.غُ

 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىاظّ زاض ؾتُِوَيَُ كـُ هـُ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ كطزووًاُـُ،       بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، ًّ هُطَُي ُٓو ؾ
َِ؟، هُبـُض ٓـُوَّ           ًَطَزابـ ًٌَـُ  ًّ ثطغًاضَيم زَكَُ، ٓايا ٓ٘كـاض نـًُ و ض ض َيططيـُن ُٓيـُ ٓـَُ ًاززَيـُ ه ٓ

ًَٙـٍ بساتـُوَ، هـُ غـاَهِ      ََٙ هُ بُض َيع جُُابِ وَظيط زَثطغٍ ًٓىازاضَ وَ  2113ض اغتُ ض َيٌِاعناْ ُٓيُ، بُ
  ُ ًَػــتا ُعيلــُّ وا ٓ ــتاْ زا ُٓيــُ، ٓ ــاْ  62ت زَكــَُ غــوَ ةىتاغاُــُّ ٓــُٓوِ و ُــاحلىًِ هُكىضزغ  65ي

ًَِ يُن ةىتاغا ًٍَ بَو َّ ث َِ؟، تُُٔا ُاوّ ةىتاغاُُ ُٓيُ، جُُابِ وَظيط زَكط ًَساب ُاُُ ًُضجُكاًُاْ تُواو ت
ًَلِ وَظاضَتـُ خـّ٘ ُىوغـًىيُتِ،         ًًَت، هُبُض ُٓوَّ ًُٓـُّ هُبـُض زَغـتٌُ ض اثـ٘ضت َِ بَو يُن ةىتاغاَُُ ث
وَظاضَت ُىوغًىيُتِ غُضجَُ ةىتاغاُـُكاُِ َُٓهػـُُطاُسووَ، يـُن زاُـُ هـُ ةىتاغاُـُكاْ ًُضجـُكاًُاْ        

ًَساًُــُ، ًُضجــُكاًُاْ  ًَىيػــتُ  ت ًَبًِــِ زَكــُيّ ظٗض ث ًٌَــُ ت تــُواو ًُــُ ٓــُوجا ظٗض و كــَُ، ب٘يــُ ٓــُوَّ ٓ
َّ ُـاوّ )    َّ، ُـاكط َُُٙف زَغتًِؿاْ بلـط َِ، ُٓو خا ًَطَزا ُٓو ًاززَيُ ُٓب ًَـت هـُ ياغـازا؟، بـَُهآ     w.cُٓه ( ب



 226 

ةىتابًـُوَ   411خىَيِـسكاض، بـُ    411ظٗض ططُطُ، بُض َيعاْ ةىتاغاُُّ حلىًِ ُٓبىوَ نىويُِتُ ُاوّ بُ 
َِ نـْ٘              w.cيُن ) ًٌَىايـُ بـُ ُٓرتُيـُن غـطَّ ُاطاتـُ غـُض، ةىتاغاُـُ بـَُ جـ٘ضَ بـ (ياْ ٓـُبىوَ، كـُ ث

ًٌَـاْ وايـُ ٓـُض      ًَـطَ، ث َُُّٙ كُوا زَغت ًُؿاْ كطاوْ ه ًَم هُو خا َّ؟، ب٘يُ بُططُطٌاْ ظاًُىَ ُٓضيُك زَكط
 ُ ًَساويػـتً ًَلِ     هُ ًُغُهُّ ؾىَيِِ بًِاكُوَ، هُ ط٘ض َثاُُوَ، هُ ث َِ، خـاَه كاُِ تـطَوَ، ظٗض ظَضوض بـىوَ ٓـُب

ًَٙـٍ بساتـُوَ،       ًٍَ خ٘ؾـُ ٓـًُط ٗ وَ ًَـ ثطغًاضَيلٍ كطز هُ وَظيط، ثـ تط بُض َيعاْ، ًّ ثطغًاضَيلٍ كطز، زوَيِ
ًَػتا هُو  ًَِٙ ُُزايُِوَ، ًُُٓ ثُيىَُسيساضَ بُ بًِاّ ةىتاغاُُكاُُوَ، ٓ ًَـ وَ ياْ 18ةىتاغاُُ  61زوَيِ

ًَم             هُ بًِايُّ ًَـطَزا غـُضجن َّ ه حلـىًِ زاْ، ب٘نـِ نـَ٘ي ُـاكطَيّ؟، بـُض َيع غـُضٗكِ ثُضهـًُاْ، ًـّ زَكـط
ًَؿـلُف بـُ غـُضٗكايُتِ         ًٌَـُ زوو غـاَهُ ثـط ٗشَ بط ياضَيلٌـاْ ث ٓاضاغتُّ غُضٗكايُتِ ثُضهًُاًُـ بلُيّ، ٓ

  ِ هُغـُض ُىوغـطاوَ،    ثُضهًُاْ كطزووَ، ب٘نٌ نَ٘ي كطزُِ بًِايُّ حلىًِ كاضّ هُغُض ُـُكطاوَ؟، ض اثـ٘ضت
ُُخطاوَتُ بُضُاًُّ كاضَوَ، ُىوغطاوًاْ ٓاضاغتُّ ُٓجنىًـُُِ وَظيـطاْ كـطزووَ، ُىوغـطاوًاْ ٓاضاغـتُّ      
ًٌَـُ     ًَلُ هـُوَّ ٓ َٙؾناْ ُُزضاوَتُوَ هُغُض ًُُٓ، كُ ًُُٓف بُؾـ بُض َيع غُضٗكِ حلىًُتًـ كطزووَ، وَ

ُ، بًِاكاظناْ خطاثّ، كُنـِ بًِاكـاُِ تطًـاْ وَكـى     ةىتاغاًُُاْ ًُُ ب٘ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ، بًِاًاْ ًُ
ًَىيػــتُ ب٘خ٘يــاْ بًِــا زضوغــت بلــُْ، ًاززَيــُكِ     غًٌُُــُ بُخؿــًتُوَ بــُ ةىتاغاُــُ ُٓٓوًــُكاْ، كــُ ث
َِ ُٓطُض تىوؾِ َُٓهُ ُُمب، ثطغًاضَيم هُ بُض َيع هًصُـُّ ياغـايِ و هًصُـُّ ثـُضوَضزَ بلـَُ هُغـُض        ًٌَىاب ث

َِ كُ طوتىطً٘اْ هُغُضّ كطز، ةػُيُكِ وابىو كُ تـُٓجًوِ  ُٓوَ، هُ ًاززَّ حُوتسا و ا ُٓغت زَكَُ زوَيِ
بلُيّ و زواّ غُيّ بـ٘ ٓـُو ًاززَيـُ، كـُ بـاؽ هـُ طىاغـتُِوَّ ةىتاغاُـُكاْ زَكـات، ٓايـا زاًـاْ ُـا يـاْ              

ًَتُوَ، غىثاغتاْ زَكَُ. ًَطَ؟، نىُلُ ًُُٓ ؾىَيًُِتِ، بُ٘ٓوَّ بريًاْ ُُن  طىاغتٌاُُوَ ٓ
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ز.اضغ بُض َيع

 كان غناي رُضًىو.
 :طاٖسبُض َيع غناي 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَػــتا ٓــُبًِشن ظٗض تُراغــًوِ تًايــُ، ظٗض   ًَشن غــُيطّ ٓــَُ ياغــايُ هــُ بًسايــُتِ بلــُيّ، تــاوَكى ٓ ُٓطــُض بــ

ًَؿـُ       تًلطاضّ تًايُ، هُبُض ُٓوَ ُٓبًِشن ُٓض ًاززَ ب٘ ًاززَ ًٓوػا ز َكطَيتـُوَ، يـاْ زًَـك زَكطَيـت، ٓـُو ك
ًَشن باغِ ًُباُِ بلُيّ، ًُباُِ ًُزاضؽ و ًُعآس، ٓـُض ًُزضَغـُيُن    ًَؿُّ تُراغًوُ، ُٓطُض ب نًُ؟، ك
ًَىيػت ُاكات بط ٗيُِ ُـاو ٓـُو تُراغـًوُوَ، نـىُلُ ظٗض ؾـتِ تـط        و ًُعآسَيم تايبُطنُُسّ خّ٘ ُٓيُ، ث

ًَطَ باغِ بلُيّ، ب٘يُ ًّ  ًَؿًِاض زَكَُ وثؿتًىاُِ ض اّ جُُابِ وَظيط زَكَُ، زوو زَيـطَ ُىوغـًىَ   ًاوَ ه ث
إ ٜساع٢ يف بٓا٤ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٚ ( نُُس زَكات )دنب 17( ياْ )16ب٘ هًصُُكُ، ًاززَّ )

ً ٘ؾاع٠ًٝ َٚباْٝٗا املعاٜس ٚاملباد٤٣ اييت َٔ غأْٗا خد١َ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝ بهؿا٤ رت ٓـُوَ ٓـًُىو   ( ٓـ
 زَططَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
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 كان ؾعاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾعاْ اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ََٙ هُياغـازا ًـّ    ًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي ض َِٓ جُُابِ وَظيط ُٓةًقُتُْ، ُٓطُضنِ َُٓ ُىةاتاُُ ظٗض ُشن، بُ

ًَىيػت  ًَساُُ، بـُؽ تُراغـًوِ ٓـُوَ هـُ     بُ ث َِ، نىُلُ بًِايُ يُن هُ ؾُضتُكاُِ ًٓجاظَ ث ُاظامن هُ ياغازاب
َِ ُُكطَيت، ًـّ ٓـاوض اَ هُطـَُي ب٘نـىوُُكُّ جـُُابِ وَظيـط، ظٗض        َِ هُ ياغازا ٓاًاشَّ ث ًَلِ تطَ، زَب حاَهُت

 غىثاؽ.
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:اضغبُض َيع ز.

ًَط خاْ رُض  ًىو.ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ ) َِ، بَُ ؾ ًًَاْ باف ب ًٍَ بُ زوو بط طُ ُٓطُض بُض َيعاْ هُُٓضزوو هًصُُ ث جيب إ ًّ َُٓه

إ  ٚهَٛٝـ١  اذتُٓٛذدٝـ١  ايدازع املـ تهٕٛ بٓا١ٜ املدزض١ َطابك١ يًػسٚط ٚاملٛاصؿات ايؿٓٝـ١ املتبعـ١ يف بٓـا٤    
َِ، زووََ)التكٌ عٓٗا َِ هُوَ كًُرت ُُب مبا إ ؾت  َدازع غري سه١َٝٛ عٓد َٓشٗا ادـاش٠  ( يُعِِ ًٓض ُُب

َٔ قبٌ ايٛشاز٠ تهٕٛ بايتٓطٝل َع ١٦ٖٝ االضتجُاز ؾٝذب إ ٜهٕٛ هلا سل َٓ  قطع١ ازض َٔ قبـٌ اهل٦ٝـ١   
( يـُعِِ باغـِ   ضتجُاز عًـ٢ ْؿكـ١ اذتهَٛـ١   بًٝط ايػازع قإْٛ االتٜٚهٕٛ اٜصاٍ ارتدَات َٔ ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ 

ًَلُ هـُ بُُـسَكاُِ، هُغـُض حلىًُتـُ،      ًَِ ةاُىُِ ًٓػتًػٌاض ُٓو تُعوًٌِ خاغُ يُك ٓاو كطاوَ، ًُٓاُُ بُث
 غىثاؽ.

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 :َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 

 ْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُا
ًَبًًِـُكاُِ خىؾـم و بطايـاْ، ًُبسَُٓكـُف         ًَلٍ ٓاًـازَ كـطزووَ هُغـُض ت ُٓو طوتىط٘يُّ كُ كطا، ًّ زَة
ََٙ ياغـا         ًَىيػـتِ بـُ تُراغـًوُ، بـُ ًٌَُ ض اغـتُ ُُٓـسَيجاض ث ًَػتا، ٓ ب٘نىوُِ جُُابِ وَظيطَ ُٓرنىَيٌُِوَ ٓ

ًَطُتًغ، ناضَغُض ُا َّ بُزَضكطزُِ ياغايُكِ تـاظَ، بعَبـت   زاُاْ وَكى كاضزاُُوَ هُ بىوُِ زياضزَيُكِ ُ كط
ًَػـتاكُ وَظعُكـُ وَكـى كـان غـُضوَض         ًًِـ وَكى َُٓ خىؾم و بطاياُُ نُُس ظنىوُُ ُٓيُ، كـُ رًعوـُْ ٓ
ًَىيػـتُ َُٓهىَيػـت وَضطـطيّ، َُٓهىَيػـتُكُ نـُُس        ياْ بطازَضاُِ هًصُُّ ثُضوَضزَ باغًاْ كطز، ًُٓػـاتُ ث

َِ بً َِ كُ ُاناضياْ بلات ًُزضَغـُكاْ  ُُٓطاوًاْ زَخُيتُ بُضناو زَب َِ ًاززَيُكٌاْ ُٓب لُيّ، يُن، زَب
ًَم     ًٌَُ هـُ ياغـا ؾـت ًَػتآُيُ، ب٘يُ ُٓو ًاززَيُ ظَضوضيُ، زوو، بُض اغتِ ُٓتىاُشن ٓ َِ كُ ٓ ًَىَيُ ُُب بُو ؾ

ٓـ   ًٌَُيُ وَكى ثُضهًُاُتاض، بُزوازانىوْ بلُيّ، ٓايـا  ًَشن، ثاؾاْ ًٓؿِ ٓ ُو ياغـايُ  بلُيّ، غتاُساضزَكُ زابِ
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ًَؿُّ ض َيٌِايًاْ ُٓيُ هُ كىضزغتاْ، ُٓوَف ُٓظاُشن ُٓضيُكًُاْ تُعاًىي هُطَُي  َِ كطاوَ ياْ ُا، ك ًَبُج ج
ًٌَُيـُ،     ًَم ُٓكات ُٓوَ ُٓظاُشن، ُُٓسَيجاض ُٓغوُْ ض َيٌِايًُكاْ ت٘ظَيم زَضنىوُّ هُ ياغـا، ًٓؿـِ ٓ وَظاضَت

ًٌَُ ًَشن ٓ َِ بَو ًٌَُ بُوَ واجبٌاُُ يُعِِ ُاب ًََوشن   ٓ َِ بُزوازانىوْ بلُيّ و ُـُٓ ياغايُكٌاْ زَضكطزووَ، زَب
ًَؿًِاضَ زَكَُ، وَيُِكُؾٍ ُـاضزووَ، نـُُس َُٓهـُّ ظًاُـُواُِ      ُٓو زياضزَ غوبًاُُ ُٓوَ بّ، ب٘يُ ًّ ُٓو ث
ًَىيػــتُ باَهُخاُــُّ           ــتُ ًاززَكــُ ٓــُو ُُغــُ َُٓهآ)ث ًَىيػ ــُ، ٓــُوَّ ُٓرنىَيٌِــُوَ زضوغــت تــطَ، ث ًَساي ت

ًَِ ًُضجـُكاُِ زضوغـت كطزُـِ باَهُخاُـُّ ةىتاغاُـُكاْ بـّ، كـُ         ةىتاغاُ ُو ثُعناُطاّ ُاحلىًًُكاْ بـُث
ًَــت( تُغــُوض  زَكــَُ ٓــُو ٓــًُىوّ   ًَِ ثــُيط َوَ جًٔاًُــُكاْ ب هُٙيــُْ وَظاضَتــُوَ ثــُيط َو زَكطَيــت، بــُث

ًَسايُ وابعامن، غى  ثاؽ.ُٓططَيتُوَ، كُ ًُزضاغتِ حلىًِ ُٓكطَيّ ُٓو تُراغًوُ ًُٓىوّ ت
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 كان ةازض حػّ رُضًىو.
 بُض َيع ةازض حػّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ كطزْ زايُ، هُطـَُي ٓـُو ٓـًُىو تُراغـًوُ ُـًٍ،       ًَبُج بُ تُغُوض ّ ًّ ةىَتِ ياغا و حًلٌُتِ ياغا هُ ج

 َّ َِ ًُٓىوف بُ ياغا زابُظ َِ     ُٓطُض ًىتابُعُ ُُب ََٙ ُٓطـُض ًىتابُعـُّ بـُضزَواَ ٓـُب َِ، بُ َِ ُاب ًَبُج ج
ًَؿـًِاضّ جـُُابِ وَظيـط              َِ، ب٘يـُ ًـّ هـُ بـُيِِ ٓـُضزوكًاْ تًُٓـسّ ث َِ زَبـ ًَبـُج َِ ج بُ تُعوًٌاتًـ بـ

ًَلطاوَ، غىثاؽ. ًَىَيُكِ كىضت و ًىختُغُضّ ٓاًاشَّ ث ًَىَيُّ ياغايًُو َُٓ بُؾ  زَكَُ، َُٓ بُؾ
 امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:ْٚ بايع بُض َيع ز.اضغ

 كان ُُشاز رُضًىو.
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُُٓسَيم هُ ٓاوكاضامن باغًاْ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ كطز، ض اغتُ ةىتاغاُُ حلىًًـُكاْ ُُٓـسَيلًاْ كـَُ    
ًٌَـُ هـُو ةىتاغا    ََٙ ُٓوَ ًاُاّ ُٓوًَُـُ ٓ ًَسايُ، بُ ًَِ ٓـُوَ بـط ٗيّ، ًـّ        و كىض ياْ ت ُـُ ُٓٓوًاُـُ ٓـُض بـُث

َِ، هُبُض ُٓوَّ تُجطوبـًُاْ ُٓيـُ كـُ     ًَِّ، هُبُض ُٓوَّ كُوا ةىَتِ ةاُىُِ ُٓب ًٌَىايُ ُٓو ُىةاتاُُ ضن ث
َِ ُُكطاوَ، هُبُض ُٓوَ ًّ هُطَُي هًصُُّ ثُضوَضزَزاَ، غىثاؽ. ًَبُج ًَػتا تُعوًٌات زضاوَ ج  تاوَكى ٓ

 اعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امس

 كان خوًى رُضًىو.
 عجُإ:بُض َيع خوًى 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ةػُكاُِ ًّ كطا، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:
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 خىؾلِ ظٗض بُض َيع ٓاوض اظ خاْ.
 بُض َيع ٓاوض اظ اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ََٙ  غُباضَت بُو ًاززَ َِ، بـُ ًٍَ خَ٘ هُطَُي ُٓو ًُٓىو تُراغًَوُزا ًٍُ هُُاو ياغا ب يُ بُض اغتِ هُواُُيُ بَو

ًَىَيُن         ًٌَُ زَبًِشن ُٓو ًُضجاُُّ كـُ بـ٘ ةىتاغاُـُّ ُٓٓوًـُكاْ زاُـطاوَ، بـًُٓض ؾـ ًَسا بُض اغتِ ٓ هُكات
َّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ، ٓايا ُٓو ًُضجاُُف ُٓيُ ب٘ ةىتاغا ًَىيػت ض َناو ُاكط ُُ حلىًًُكاْ؟، ٓايا ث

َِ؟، ب٘نـِ بُض اغـتِ             ًٌَـُ هـُو ةىتاغاُاُـُ ًُـُ كـُ ٓـُو ًُضجاُـُف هُوَيـساب ًُُ، ظَضوض ًُُ ُٓض ًِـساَهِ ٓ
ــًُاْ          ًَـ ثُضهـ ــُث ــىو هـ ــُو ض ٗشَ بـ ــُض ٓـ ــسضَيّ، ٓـ ــُةُت زازَُـ ًَىَيُكِ غـ ــ ــُكاْ بُؾـ ــُ حلىًًـ ةىتاغاُـ

ًَم كــطا، زاوايــاْ زَكــطز ًِــساَهِ بُضثطغــا   ْ و ثُضهــًُاُتاضاْ ُُنــُِ ةىتاغاُــُ ُٓٓوًــُكاْ و  خ٘ثًؿــاُساُ
  َِ ًٌَــُ كــُضتِ طؿــتِ ثــُكٌاْ خػــتىوَ، بــ ًَلــُ ٓ ُُنــُِ ُُخ٘ؾــداُُ ُٓٓوًــُكاْ، بُض اغــتِ ًُٓــُ ُٓةًقُت
ََٙ بُض اغـتِ   َِ، بُ ًَلِ ظٗضًاْ زاُاوَ، ًّ هُطَُي ُٓوَزاَ هُوَف ظياتط ًُضج ُٓب ًتٌاًُُاْ كطزووَ، ًُضج

ًَػــتا باغــِ ٓــُوَ زَكط ٓ   ،َِ َيــت، خــاَهِ يُكــَُ بــاؽ هــُوَكطا هــُ ؾــىَيِِ ثًؿُغــاظّ و باظضطــاُِ ُعيــم ُــُب
ًَط باغِ  ًَػتا هُ ُٓوه ًَط ُٓيُ هُغُض ؾُةاًُ، زَضطاكُّ كُوت٘تُ غُض ؾُةاَ، ُٓتاوَكى ٓ ةىتاغاُُ هُُٓوه

       ُ ةىضبـاُِ   ُٓو حازيػاُُ بلُّ ُٓو ةىتاغاُاُـُّ كـُ ًِساَهـُكاًُاْ بـُض ض ووزاوّ ٓاتىنـ٘ كـُوتىوْ، بىوُـ
ًَىيػــتُ بــُوَ    َِ؟، ب٘نــِ بُض اغــتِ ث َِ ٓايــا ةىتاغاُــُّ حلــىًِ زَضطاكــُّ هُغــُض ؾــُةاَ بــ ٓاتىنــ٘، زَبــ
ًَـم      ََٙ بُض اغـتِ كات َِ، بـُ زابهًُِوَ، ططُطُ بُض اغتِ ةػُّ صَن بلُيّ، ًّ هُطَُي ُٓوَزاَ كُ تُراغًى ُـُب

  ُ َّ، هُبـ َِ ُـاكط ًَبُج ًَم بُ ض َيٌِايِ زازُسضَيت و ج ًٍَ باؾـُ        كُ ؾت ض ٓـُوَّ ياغـا ةىَتُكـُّ ظيـاتطَ، ًـّ ثـ
ًَطَزا، غىثاؽ. َِ ه  وَكى ياغا ُٓب

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
 ُاغم خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتـُ ٓ٘كـاضّ ٓـُوَّ كـُ كـى         َِ ُـُكطزُِ ض َيٌِـايِ ُاب ًَبـُج ًٍَ ثاغاوّ ج اهًتِ ياغـاكاظناْ هـُ ٓاغـتِ    ًّ َُٓه
َِ، ًُرطوظَ ي ًَىيػت ُُب َِ، ُٓوَّ كُ ض َيٌِايٌث ًَلِ طُوضَيُ وَكى نـْ٘   اغا ًُتّ ب َّ، عُيب َِ ُاكط ًَبُج ج

       َِ َِ ُـُكطا، عقىبـُو غـعا بـسات، ٓـُتىاُ ًَبـُج ًَم ضَيٌِايًُكُّ ج ًَتى وَظاضَت َّ، ُٓطُض ب َِ ُاكط ًَبُج ياغا ج
ٓ َِ َّ، ًىتابُعـُمشاْ كـطزووَ،     ًَ٘هُت وَضططَيتُوَ، ُٓتىاُ َِ ُـاكط ًَبـُج ُُىاع ؾت بلات، نُْ ياغا ُٓيُ ج

ًَلِ تطًـاْ         ًٌَـُ حـُصن ةُظيُيـُن بلـُيّ، ؾـىَيِ َّ هـُباتِ ٓ ََٙ نِ كطاوَ زواّ ُٓوَ؟، هُبُض ُٓوَّ ُاكط بُ
َّ كىاهًتِ ياغاكاظناْ ُاؾرييّ بلُيّ ًَلِ تط خُغاض بلُيّ، ُاكط ًَِشن ؾت ًٌَُ زَغت ب ًَـ ُٓكات، ٓ ، هُبـُض  ٓ

َّ، ًّ ُٓظامن هًصُُّ ثُضوَضزَ ب٘ نـىوُُتُ ٓـُو تُراغـًوُ؟، هُبـُض ٓـُوَّ       َِ ُاكط ًَبُج ُٓوَّ ض َيٌِايِ ج
َِ بُؾلى بُ ياغا ًٓوعاًِ بلَُ، بُؽ ُٓطُض ٓايا بُض َيٌِايٌ ُٓطـُض   بُ رًعوِ َُٓ كَُ و كىضتًاُُ ُٓيُ، َُٓه
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َِ ض يَ  ًَطّ ُٓوَ ُـُب َِ بلـا   َُِٓ خَُهلُ ر ًَبـُج َِ ٓـُكات؟، هُبـُض ٓـُوَ بُض اغـتِ ًـّ        ٌـاّ ج ًَبـُج ت، ياغـا ج
ــُو           َِ ًىضاجُع ــات ــُظَض، ك ــُّ ُ ًَط ــُ ج ًَت ــت ب ًَ ٌَ ب ــ ــاكاظناْ واّ ه ــُتِِ ياغ ًَىاظّ ً ــ ــُوَزاًٍُ، ؾ ــَُي ٓ هُط
َّ ياغاكاًُاْ ظٗض زووضو زضَيصَ، عازَتـُْ   ًىتابُعُّ ياغاكاْ، زَضنىوُِ كىاهًتِ ياغاكاظناْ ُٓكطَيت، بىتط

ًَػـتا وَكـى ٓـُو خىؾـم و بـطا بُض َيعاُـُ ًٓؿـاضَتًاْ           هُ تُراغًَوًـ كُ َِ، نـىُلُ ٓ َ و كىضتِ زضوغـت ٓـُب
َِ يـُن زوًُـا وضزَكـاضّ تـط ُٓيـُ بًِىوغـشن، هُبـُض           ًَتى غُيطّ ُٓو تُراغًوُ بلـُيّ، ٓـُب ًًَسا، ُٓطُض ب ث

زايط َيؿـت،  ُٓوَ بُض اغتِ ًّ هُطَُي ُٓو ُُغُزاَ، بـُ ظيازَكـُّ غـًىَيى خاُـُوَ، ٓـُو ُُغـُّ كـُ وَظيـط         
َِ ًىضاجُعُيـُكِ   ََٙ بُض اغتِ ُٓب هُطَُي ُٓو ظيازَيُّ كُ غًىَيى خاْ خػتًُ غُضّ، ُٓوَ كًوايُتُ، بُ

َِ ُُكطزُِ ياغاو ض َيٌِايًُكاْ بلطَيتُوَ هَُ كىضزغتاُُ، غىثاؽ. ًَبُج  ُٓةًقِ ج
 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 خاْ رُضًىو. عع١ُٝ
 ٍ اهسيّ:جن عع١ُٝ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ ٓـَُ ضَيٌِايًاُـُ هـُ              َٙ ب٘يـُ طُيؿـتىوُُتُ ٓـُو ةُُاعُتـُ كـُ ٓ زياضَ هًصٍُُ ثـُضوَضزَو خىَيِـسٌُ بـا
ًَم هُبُضناوًاُُ ضَيٌِايٌ ُٓبىوَ، ًُضجٌ  ًَطاٍ ب٘ بلُيُِوَ، هُبُض ُٓوٍَ واةًع ًَىٍَ ياغايُكسا ج نىاضن

ُـ     ٌَ ُـُكطاوَ، ٓـُو ةػـاٍُُ كـُ زكتـ٘ض غـُضوَض كــطزٍ         ٓـُبىوَ بـ٘ كطزُـُوٍَ ةىتاغا ٌَ بــُج ٍُ تايبـُت جـ
ٌَ زضاوَو        ًَػتا ًٓض ٓـُو ًُضجاُـُ ًًُـُ كـُ ًَ٘هـُتًاْ ثـ ًُٓىوٍ ضاغتُ، هُ ةىتاغاُُكاٌُ كُضتٌ تايبُت ٓ
ًَت   ًَلٌ ةـاُىٌُ ٓـُب ًٌَُ ُاناض بىويّ هَُ نُُس خاَهُزا ضَيٌِايًُكاْ ةىَت  بُضزَواًًؿّ هُ خىَيِسْ، ب٘يُ ٓ

ًَطــاٍ بــ٘ بلُيِـُوَ، نــىُلُ تُجطوبــًُاْ هُطـَُي ياغــاكاْ و ضَيٌِايًــُكاٌُ      و بتىاُطَيـت هــُُاو ةاُىُُكـُ ج
ًَـٌ بــ٘                 ًَىيػـت زَظاُـشن هـُ ُـاو ٓـَُ ياغـايُ ج ًٌَـُ ٓـُو ضَيٌِايًاُـُ بـُ ث وَظاضَتـُكاٌُ تـطزا ُٓيـُ، ب٘يـُ ٓ

ًَتُوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَِ  بلطَيتُوَو ضن
 / غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى

 ظٗض غىثاؽ، ًاً٘غتا رُضًاْ رُضًىو.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
غُضَتا ثؿتطريٍ هُ ةػُكاٌُ ٓاوكاضامن زَكَُ هُ هًصٍُُ ثُضوَضزَو ضاث٘ضتُكٍُ خً٘ـاْ، بُض اغـيت ُٓطـُض    

ًَِـاوَ ةىتاغاُــٍُ ٓـُٓو        ٌ، باخهـٍُ غـاواياْ وَضبطـطيّ نـُُس غــُز     غـُضُك بسَيِـُ ُٓواُـٍُ كـُ ُاوًـاْ ه
ًَطَ  ًَت بىوْ هُ غُز ًُتطٍ، ه ًُتطيًُن تابو٘يُكٌ َُٓهىاغًىوَو باخهٍُ غاواياُُ ًُٓىو ًِساَهُكاظناْ ؾ
ًَػـتا ةىتاغاُـُ ُٓٓوًـُكاْ بـُ            ًَِاُـٍُ ثـط  كطزٗتـُوَ كـُ ٓ ٌَ بُض اغيت ٓـًُىو ٓـُو كُه كُ تُراغًوٌ زضاوَت

ًَِّ، بُض  ًَتُوَ ًٓعارُكاضٍ ب٘ بلطَيت و ضَيم و زَغتًُوَ زَُاَه ًَِ اغيت ظٗض ططُطُ ُٓو ًاززَيُ وَكى خٍ٘ ضن
ًَتُوَ. ًَِ ََٙ وَكى خٍ٘ ضن ًَلرت بلطَيت، بُ  ث
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َٙتٌ غـىيسًاْ كـطز، غـُضَتا ثطغـًاضًاْ كـطز، ثطغـًاضًاْ هـُ         ًٌَُ غُضزاٌُ و خاَهٌ تطًاْ ُٓيُ، بُض اغيت ٓ
ًَلٔـاتىوَ بـُ رـُ٘يت     411ُُكُياْ هُ زوو بُضطـسا هـُ )  ياغاٍ خىَيِسٌُ ُٓواْ كطز، ياغاٍ خىَيِس ( ٙثـُض َ ث

ًٌَُ بُ ٙثُض َيـُن ُىوغـطاوَتُوَ رـُ٘يت )    ًٌَـاْ ضَواْ    16و  14ُٓؾت ُىوغطاوَتُوَ، وَكى ٓ (يـُ ًِٓجـا ث
ًَشن، كُ ًُٓىو ٙيُكاْ تُغتًٍُ ًُٓىو ٙيُُـُكاٌُ ثطٗغـٍُ    ًٌَُ ب٘ هُ تُراغًوٌ ياغا برتغ ًَت، باؾُ ٓ ُاب

 اُُ ُٓٓوًُكاظناْ ب٘ زَكات.ةىتاغ
ًَِــاوَ ةىتاغاُــٍُ ٓــُٓوٌ و      ًَػــتا ُاويــاْ ه ًَلٌ تطًــاْ ُٓيــُ، بُض اغــيت ظٗضبــٍُ ظٗضٍ ةىتاغاُــُكاْ ٓ خــاَه
ََٙ وَكى ظيِساْ وايـُ،   تابو٘ياْ ب٘ َُٓهىاغًىَ وَكى ظيِساْ وايُ، جطُ هُ غُز ًُتطيًُكاْ ًٓض بُٙيُن، بُ

ًَـطَ     ًَػـتا           بُض اغيت ٓـُو تُراغـًوٍُ كـُ ه ٌَ تىاًُىيـُتٌ ناضَغـُضٍ ٓـَُ ٓـًُىو ططرتـُ بلـات، كـُ ٓ زضاوَتـ
ًَِّ، ظٗض غىثاؽ.  خىَيِسُطاكاْ بُطؿيت، ُٓضوَٓا خىَيِسُطا تايبُتُكاْ بُ زَغتًُوَ زَُاَه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، غ٘ظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. بُض َيع
 بُض َيعاْ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ.

ًَم ُٓيُ، ُُن وَكى ضَز رًعى، بَُهلى وَن ناضَغُضَيم ب٘ ُٓو واةًعُ، ب٘ ُٓو ظآـريٍَ   هُبُض ُٓوٍَ واةًع
ًًَت بُ ياغا ناضَغُضٍ بلُيت.  كُ ُٓيُ ًُرطوظَ ت٘ ب

ًَم ًَت ًِساَهُكـٍُ   بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ، بُض َيعاْ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ، كات ًٌَ باف ب كُ زايم و باون ث
ًَؿلُؾـٌ زَكـُْ، هـُ            ًَطَيتُ خىَيِسُطُيُكٌ ٓـُٓوٌ، ثـاضَ زَزات بُضاًبـُض ٓـُو خُزًَاتـٍُ كـُ ٓـُواْ ث بِ
ًَـت و زاتاؾـ٘يُكاْ،    ًَِ ظعنين خُزًَاتُكُ ؾىَيين بًِايُكُو ث٘هُكُو ضَحوُكُو تُختُكٍُ كُ بُكاضٍ زَٓ

ًَم           ُٓو ثاضَيٍُ كـُ ٓـُو ةىتاغاُ   ًَـطَ حاَهـُت ََٙ ه ًَـت تـُورريٍ ٓـُو ؾـتاُُ بلـات، بـُ ُيـُ وَضيـسَططَيت زَب
ًٌَـُ زًَاُـُوَيت       ًَؿـلُف ُاكـات، ب٘يـُ ٓ ََٙ خُزًَاتُكُ ث زضوغت بىوَ ةىتاغاُُكُ ثاضَكُ وَضزَططَيت، بُ

ًٌَــُوَ بــُض َيع جــُُابٌ وَظيــطٍ ثــُضوَض     ٌَ، جــاضَيلٌ تــطيـ زَيَو زَ بــُو تُرػــًوُ ناضَغــُضٍ بلــُيّ، بــَُه
ًَـسا           ةىتاغاٍُُ ُٓٓوٌ ُٓيُ هُ بًِايُكُ كُ بـاظاض َ، بـ٘ بـاظاض  زضوغـت كـطاوَ، ؾـطوتٌ ةىتاغاُـٍُ ٓـُٓوٌ ت
ًَسا ًًُُ، ُٓغَوُْ بًِاٍ ةىتاغاُُ ًًُـُ، بـاظاض َ، ُاوَكـٍُ كطاوَيـُ،      ًًُُ، ُُن ؾطوتٌ ةىتاغاٍُُ ُٓٓوٌ ت

رترييايُكــُياْ ًٓعُٚـــٌ ةىتاغاُُكـــُياْ  زوكاُــُكاْ وا هـــُ زَوضيــُتٌ بـــُ وَضَةـــُ ؾــىَيين ًٓساضَكـــُو كا   
ــُو         ــ٘ ٓ ــرياوَ ب ــاظَ وَضط ــُ ًٓج ــم ك ًَ ــطاوَ كات ــُضظ ك ــا ر ــُ بًِ ــطيـ ُٓي ــىَيين ت ــسَيم ؾ ــُ ُُٓ ــًىوَ، ه زاث٘ؾ

% ثؿـتطريٍ ةػـُكاٌُ   111ةىتاغاُُيُ بًِايُكٌ تايبُتٌ بُغُضزا رُضظ كطاوَ، كـُ ؾـطوتٌ تًـا ًًُـُ، ًـّ      
ًَلـٌ وَكـى غـىيس ياغـاكُياْ هـُ )       ٓاوكاضَ كان رـُضًاْ زَكـَُ ةىتاغاُـُ تاي    َٙت ( ٙثـُض َ  411بُتـُكاْ هـُ و

ًَلٔاتىوَ، ُٓو ) ًَـت زَكـات بُضظيُكـٍُ، زَغـت ؾـ٘ض          411ث ( ٙثُض َ بُ رـُ٘يت ُٓؾـتُ، تُُاُـُت باغـٌ تىاه
بُضظيُكٍُ، نىُلُ ةىتاغاُُ ُٓيُ ًِساَهٌ ظٗض بهـىون تًـاٍ زَخـىَيِّ زَغـت ؾـ٘ضَيلًاْ تًـا زاُـُوَ بـ٘         
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ًَت بُ ًىةابًوٌ ُٓو ثاضَ زاُُ خُزًَات وَضططَ، تُراغـًى ظَضوضيًـُ    ًطٗظٌ طُوضَ، كُ ًّ ثاضَ زَزََ زَب
 ًّ ثؿتطريٍ هُ ًاُُوٍَ زَكَُ و ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَـُ هـُ    ( ٙثُض 21ثطغًاضَيم هُ غ٘ظاْ خاْ زَكَُ، ثطغًاضَيم هـُ ٓـًُىوتاْ زَكـَُ، ًُٓـُ وابـعامن )      َيـُ ٓ
ًَت بُ نُُس غاَي تُواوٍ بلُيّ؟ رُضًىو.411كُيُوَ خُضيلشن، ٍُٓ ُٓطُض ) ًَت، زَب  ( ٙثُض َ ب

 بُض َيع غ٘ظاْ ؾٔاب ُىضٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
َٙتٌ غىيس ٓاًازٍَ زَُطساٌُ ياغـايُن بـىويّ هـُ )    َٙ هُ و ًٌَُ وَرسٍ هًصٍُُ ثُضوَضزَو خىَيِسٌُ با ٓ37 )

 ا بًػت ياغاياْ زَُط هُغُضزا، ظٗض غىثاؽ.زَةًقُز
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ُٓيُ با بوُضًىَيت. ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ ُُٓسَيم ت ًَػتا بُض َيع ج  ظٗض غىثاؽ، ٓ
ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ/ ج

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿرت ًَػـتا ةىتاغاُـُ هـُ       زياضَ ث ًَلٌ ًىحـُزَز بـىوَ، ٓ ًَم كطاوَتُوَ كُ نُُس ؾطوت ةىتاغاُُكاْ بُ ؾطوت

ــٌ زَطىتطَيــت ًُعاًــٌ ًٓعتًٌــاز، واتــا )ُٓضكًتًؿــّ(، ٓــُو ًُعاًــٌ      ًَ ــم زَكطَيتــُوَ كــُ ث ًَ عاهــَُ بــُ ًُعاً
 ٌ ًَم غتاُساضزٍ عاهـًُ ًَم غتاُساضزٍ عاهًٌُ، هُ كًَُ٘ه وَضطـرياوَ، غـتاُساضزٍ    ًٓعتًٌازَ بطيتًُ هُ كًَُ٘ه

عاهــًٌُ غــابت ًًُــُ هــُ زًُــازا، ٓــًُطيلا غــتاُساضزٍ خــٍ٘ ُٓيــُ، ٓــُوضوثا غــتاُساضزٍ خــٍ٘ ُٓيــُ، ٓــُض  
ًَت هُطـَُي   ًَِ ًَلًـ غتاُساضزَيلٌ تايبُتٌ خٍ٘ ُٓيُ، كُ هُو غتاُساضزَ عاهًًُُ وَضيططتىوَو زَيطىجن َٙت و

ًٌَ زَطىتطَيت غتاُساضزٍ ًُحـُهٌ، يـُع   ين هـُ غـتاُساضزَ عاهًًُُكـُ غـتاُساضزَيلٌ ًُحـُهٌ      خٍ٘، ب٘يُ ث
ًَت، ًُٓـُ ؾـطوتٌ ًىحـُزَز ًًُـُ، وَكـى غـ٘ظاْ خـاْ باغـٌ كـطز بطيتًـُ هـُ ٓـُظاضاْ ُىةـات،               زضوغت زَب
ًَلـُ،              ًَم بلُيتـُوَ، ٓـُوَ ًُعاً ُٓظاضاْ خـاَي بـ٘ ٓـُوٍَ تـ٘ ةىتاغاُُيـُن، يـاْ ُُخ٘ؾـداُُيُن، يـاْ ؾـت

ًَلٌ ًٓعتًٌازٍ خاقُ، ب٘ي ًَت هُوَ، ُٓواُـٍُ  ًُعاً ًٌَُ ضظطاضًاْ ُاب ُ تُُٔا بُ نىاض خاَي، ياْ بُ زَ خاَي ٓ
ًَـٌ خ٘يـُتٌ        ًَطَ ظيلطٍ كطزووْ، ياْ هًصٍُُ ثُضوَضزَ باغٌ زَكـات حـُةٌ خ٘يـُتٌ و هـُ ج غ٘ظاْ خاْ ه
ََٙ تــُُٔا خً٘ــاْ ُــاتىاُشن بــَُ زَ خاَهــُ ضظطــاض بلــُيّ هــُ ؾــطوتٌ زضوغــت كطزُــٌ     ًَت، بــُ ٓــًُىوٍ ٓــُب

ًٌَـُ وَظاضَت ًىكُهـُف بلـُيّ كـُ        ةىتا ٌَ زَيـط ٓ غاُُيُن، ب٘يُ ًّ هُطَُي ُٓوََ كُ تُُٔا بُ زوو زَيـط، غـ
ًَشن وَكى ُٓوٍَ كُ كـان عبساهػـَٚ زايِـا، وَكـى ٓـُوٍَ كـُ        ًَلٌ ًٓعتًٌاز هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زابِ ًُعاً

ًَلٌ ًٓعتًٌا ًَػتاوَ خُضيم بّ ًُعاً ًَّ و، ظٗض   كان جًُاي زايِا، ًٓرت خ٘ياْ هُ ٓ زٍ ب٘ ةىتاغاُـُكاْ زابِـ
 غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَىايــُ قــًاغُيُكٌ ًىؾــتُضَكًاْ كــطزووَ، بــا ٓــُو قــًاغُ ًىؾــتُضَكُ غىَيِِــُوَ،     ظٗض غــىثاؽ، ًــّ ث
 رُضًىوْ.

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ََٙ َُٓ زاض ؾتُِ تاظَيُ تُعبري هُ ًّ زًَ ًٍَ كُ َُٓ زاض ؾتُِ تاظَيُ زَخىَيًُِِوَ، بُ ُوَيت غُضَتا ُٓوَ بَو

ًَػتا ضٌَٓ تط ُٓيُ.  ضاٍ يُكططتىوٍ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُاكات، نىُلُ هًُُوَ ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَـىَ، زوايـٌ         ُٓطُض وايُ زوو ضٌَٓ ُٓيُ، ضٌَٓ هًصٍُُ  ةاُىٌُ و وَظيـط غىَيِِـُوَ كـُ زووضتـطَ هـُ ضَٓـٌ ٓ
ٌَ بلُْ.  ضٌَٓ خ٘تاْ غىَيُِِوَ، ُٓطُض ًىتُرًق ُشن واٍ ه

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ  قًاغُ كطاوَ: َُٓ زاض ؾتُِيُ هُ بُزيوٌ ُٓوٍَ كُ هُ ضاث٘ضتٌ هًصٍُُ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ بَُ ؾ
ًَــىَضَ ٓىُــُضٍ و ظاُػــيت و            ًَىيػــتُ هــُ تــُٙضٍ ةىتاغاُــُو ثــُعناُطا ُاحلىًًُكاُــسا ٓــُو ًــُضج و ث ث

ًَىيػسن و هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ب٘ياْ زياضٍ زَكطَيت.  ثُضوَضزَيٌ و تُُسضوغتًاُُ ُٓبّ، كُ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا زَرنًُُ زَُ ٌَ هُطَُهسا ًًُُ زَغيت بُضظ ٓ ٌَ هُطَُهسايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟ ظٗض غىثاؽ، ك طساُُوَ، ك
( كــُؽ هُطَُهــسا ًًُــُ، ظٗض غــىثاؽ، كُواتــُ بــُ ظٗضيِــٍُ زَُــط ثُغــِس كــطا، كُواتــُ ٓــَُ   13بلاتــُوَ؟ )

 ًاززَيُ ضٗيؿت، رُضًىو.
 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَ ًَـم وَضُـاططيّ و       ٓ ًَٙ ََٙ ٓـًض وَ ٌُ ضٗشاُُ ثطغًاض  ٓاضاغتٍُ غُضٗكايُتٌ و جُُابٌ وَظيـط زَكـُيّ، بـُ
 ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ          ظٗض ًَـصَ ُـُظًا جـىاب بـسََ، غـ غىثاؽ، بُض اغيت شٍ زئٌ ًّ جىاب ُُزا، نىُلُ ًـُجاي ُـُبىو، كـى زب

ًَـت وَظاضَتـا    ٍَ ظاٙ كطُا ٓاْ ًٓدٚ ٓاظاي خاَي ُٓظ حُظ زكَُ ضووْ بلًُُظُ، ُٓوٍَ نىو ب٘ تُقىيت، يا زو
 ّ ًَعاُشن ٓـات ٍَ، ًاُطا ُٓؾت وَكٌ ًّ زَغت بُ كاضٍ كطيا، ظُ ب٘ ث كـُ ًعاًوُتـُ ٓـٍُ بـ٘ ٓـًدٚ       ثُضوَضز
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ٍَ ُٓتا هًصُا ثُضوَضزَيـ زاخاظ كط، ٓـُظ ذلارـُظا، ثاضَيعطـا     ٌَ تًُاَ ُُبىويُ، غىبٍُ ضٗش ٌَ طا ظ بًِا بُضٍ ظ
ٍَ ٓـُهططتِا زاططتِـا ض ًىغـتُهُح           ٌَ ثـُضوَضز ًّ زاخىاظ كط جـُضزَكا زوًـآٌ  بلـَُ، بُتايبـُتٌ وَظاضَتـ

ًَعاًُين ًـُظُا بً٘ـاْ ٓـاتّ زوًـآٌ     هػُض ٙيُكٌ زٍ با، تُبعُْ ًٓدتًٚرُ ن ًا ُٓبىو هُ عُزَزٍ ُاظسا ث
ًَت ٓــًدٚ ضَيطــا    ٌَ كطيــُ بــُ ًعاًــُٙت بــُضٍ بًػــت ضٗشَكــا ٓــاخري جــُضزا بــًّ٘ ٓاتًُظــُ، ًــّ زَغــتًاْ ثــ
ٍَ ظٗضبـٍُ         ٌَ وَظاضَتـا ثـُضوَضز ًَؿا هُ ًًُٓا ًُظُرت ُٓو ٓاظايٌ ًىغـُجى ًُِـُ بـُ ُـاظ ًُحلٌُ، نىُلُ ك

ٍَ، ٓـاْ ًٓـساضا ًُحـُهًا، يـاْ ٓـُضظٍ          واْ، يُعين  ٌَ ثـُضوَضز ظٗضبٍُ بًِايُتا ُُن ًىغُجُي ًُِـُ بـُ ُـاظ
ٍَ ًُُا ٓـًٚ زاوا ش ًٓـسيعا عـاَ زكـَُ ياضًـُتٌ ًـّ بـسَْ بـ٘ ٓـًدٚ، ٓـُظ            بُهُزيًًُ، بًِايُت ويُ، ًّ ض ض

ٌَ و ُُٓساً ًَصَ ُٓوَي زَعىا ًُ بُ ضَيعا بُضٍ ُٓظ ًٓعًساضَ ثُضهًُاُ ٌَ زاواٍ ًـّ   خ٘ؾخاَهٌ زب ٌَ ثُضهـًُاُ
ًَـصٍ غـىبٍُ بسًَـُ زَغـيت كـُ       ًَت كطيُِو زا ب ًَعاُشن كُ ًٓجطآات ُُكطيُِ، ًّ ٓ ثؿتا ًّ بططٍ، ُٓظُ ث
ًَهـًُِوَ كطيـُ ًاُطـا ُٓؾـت ٓـُتا ُىكـُ ٓـُظ             ٌَ ث نىيتا ًٓسيعاٍ عاَ، يا نىيتا وَظاضَتـا عـُزهٌ، ُُٓـسَ هـ

ًَِسَ ًٓـ بلَُ، ُٓظُ يُن. ٓ 
ٌَ، ُٓظ تًُٓس زكَُ ٓاخارتيَن واْ طىت و ثرت،  زَضباضٍَ طوُيٌ غُض بًِايُ خىَيِسُطا، ياْ ةىتاغاُُ حىكٌُت

ًَسايـُ،        ًَسا ًُِـُ، كـُرِّ، كـًُّ، ٓـًٌُ تؿـيَت ت ًَت خىَيِسُطايا ُاظ طُض َكٌ ةُضَباَهػسا ؾطوتٌ قخٌ ت ٓاظاي
ٌَ ًًعاًُــا  ًَتــُ تــُضخاْ كــطْ ًِٓــس ثــاضَ بً٘ــُ  2113ٓــُظ زاوا زكــَُ شٍ ثُضهــًُاُ تــُضخاْ كُُُظــُ بــ٘ ب

ًَـصت ًـُضارق زَضا زضتًِـُ،             ًَت، ُـُ ثـاظزَ غـُزيـ هـُ ًًعاًُـُ ًـُ بـرب ْ و ثاؾـٌ ب ًَِ غاَهُكُ زٍ ُٓظُ ًُُ
ٌَ بُضنــاظ بططُُظــُ هــُ    ٍَ زاوا زكــَُ ي ثُضهــًُاُ ٌَ وَظاضَتــا ثــُوَضز ًِٓــس  2113جاضَكــا زٍ ٓــُظ بــُ ُــاظ

ًَلًاْ   411ارتيَن واْ طـىتٌ ) ًًعاًُُ غُُُ بُض زَغيَت ًـُ زا ٓـَُ كـًُى كىضياُـُو ٓاخـ      ( ةىتـابٌ ًـُضارًق
ًُُِ، بًِايُ كُرِّ، غبػًاْ خطاثُ، ًٌُٓ ضاغتُ، ُٓظ تًُٓس زكَُ ُٓو شٍ زطُي ًُ ناضَغُض زكُيّ، ظٗض 

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

  َ َٙ ًًَٙـ زايتـُوَ، بـُ ًٌَـُ وَظيطًـاْ بـاُط ُـُكطزووَ بـ٘       ظٗض غىثاؽ، خٍ٘ زكت٘ض غُضوَض ضَيطاًاُسا وَ ٓ
ًٌَٙ ثُضهًُاُتاضَكاْ بساتُوَ، وَظيط بـاُط كـطاوَ بـ٘ ًىُاةُؾـُ      ًٓػتًجىاب، وَظيطًاْ باُط ُُكطزووَ وَ
ًَـس زَكـُيّ          ٌَ ثريٗظبـايٌ زَكـات، ٓىً كطزٌُ َُٓ ثطٗشَ ياغايُ، غُضٗكايُتٌ ثط  بـُزَي جـُشٌُ ةىضباُتـاْ هـ

ًَِشن، رُضًىو كان غُضُُٓط.عىتوُيُكٌ خ٘ف بُغُض ببُْ، زاًُؿ ٌَ زَٓ  تين ًُٓط ًٗاْ ك٘تايٌ ث
 بُض َيع غُضُُٓط رطج ذلٌس:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 ٌَ ٌَ بسََ، ب٘ ُٓوٍَ خَُهلٌ كىضزغتاْ بُ َُٓهُ هُ ؾتُكاْ ت ًَطَ ٓاًاشٍَ ث يُن ًُوظوع ُٓيُ حُظ زَكَُ ه
ًٌَــُ زاواكــاضيّ هــُ  ُُطــُْ، وَظيــطَ بــُض َيعَكاْ هــُ ظٗض ًىُاغــُبُ ٓــُو ةػــاُُ   ٓ ًَّ ــ زووبــاضَ زَكُُــُوَ زََه

ًٌَُ ظياز بلات، ُاظامن ُٓو بُض َيعاُُ ٓاطاياْ هـُوَ ًًُـُ كـُ     ثُضهًُاْ كُ بىزجُ ٓات حكٍُ وَظاضَتُكٍُ ٓ
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ًَت، غــُضٗكايُتٌ    حكــٍُ ٓــًُىو وَظاضَتــُكاْ هــُ ًٓػتًػــٌاضٍ هــُ تُؾــػًوٌ وَظاضَتــٌ ثُٚــساُاْ زايــسَُ
ًَت، ُٓوَ ض ًَلٌ بُ ثُضهًُاُُوَ ُٓيُ، ظٗض غىثاؽ. حلىًُت زايسَُ  ضَبت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَــِشن، تــا زواٍ   ٌَ زَٓ ٌَ زَكــُيّ، زاًُؿــتين ٓــًُط ًٗاْ ك٘تــايٌ ثــ ظٗض غــىثاؽ، بُٓــُض حــاَي ثريٗظبايًتــاْ هــ
 جُشٌُ ةىضباْ خً٘اْ ٓاطازاضتاْ زَكُيُِوَ، ُٓضبصيّ غُضكُوتىو بّ.

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى                  ز.حػّ ذلٌس غىضَ                           غت اػنس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضٗكٌ                 ُضٗكٌ ثُضهًُاٌُ      ج

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع

 
 

  

 
 
 
 
 



 236 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُؾنُ  2132\33\1ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  1/33/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُغ

ًَط )   ــصً ٍ (ٍ 11كات ــىَض ٗ ًَـ ًُ ــ ٌَ  ضٗشٍ ث ــ ــُؾنُغ ــُوتٌ  ؾ ــًُاٌُ  6/11/2112ضَيل ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضٗن و،  ًَطٍ      غىضَ ج ْ بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (16ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

 ُاًٍُ كاض:بُض
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (16ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات ) ٌَ ؾ11ُغ ًَـ ًُىَض ٍٗ ضٗشٍ غ ًَىَيُ  زا 6/11/2112ؾنُ ضَيلُوتٌ (ٍ ث بَُ ؾ

ًَت:  ب
ًَؿــًِاظٍ ياغــاٍ ض َيلدػــتين ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ و      بــُضزَواَ بــىوْ هُغــُض خػــتُِ ض وو و طوتىطــ٘ كطزُــٌ ث

 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ.
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/بُض َيع 

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
 ْ ًًًٌَُ          بُُاوٍ طُهٌ كىضزغـتا ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ خـىهٌ غـ ، زاًُؿـتين ٓـًُط ًٗاْ زَغـت ثـ

، 6/11/2112، ض ٗشٍ زاًُؿــسن 16َُٓهبــصاضزْ، غــاَهٌ نــىاضََ، خــىهٌ ططَيــساٌُ يُكــَُ، شًــاضٍَ زاًُؿــسن 
 بُضُاًٍُ كاض:

ًٌَ حىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ  ٍ  1992اَهٌ هُ ثُيط َوٍ ُاوخٍ٘ شًاضَ يُكٌ ًُٓىاض كـطاوٍ غـ   21بُث
ًَطاق زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ ثُضهًُاْ بط ياضٍ زا بُضُاًٍُ كاضٍ زاًُؿتين شًاضَ -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  16ع

ــات      ــُ ك ــصاضزْ ه ًًًٌَُ َُٓهب ــ ــىهٌ غ ــايٌ خ ــُوتٌ      11ٍ ٓاغ ــُ ض َيل ــُؾنُ ه ٌَ ؾ ــ ــىَض ٍٗ ض ٗشٍ غ ًَـ ًُ ــ ٍ ث
6/11/2112 :ٌَ ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿــًِاظٍ ياغــاٍ ض َيلدػــتين ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ و   بــُضزَواَ بــىوْ هُغــُض خػــتُِ ض وو و   طوتىطــ٘ كطزُــٌ ث
 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ.

ًَتـُوَ كـُ ًَ٘هـُت بـىوْ يـا       ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ُُٓساًُ بُضَيعاُُ ُٓخىَيِ ًَػتاف بُضَيع ج ٓ
.ٍَ  ٓاًازَ ُُبىوْ، با بوُضًى

ًَططٍ غُضٗكٌ ثُضهًُ-بُضَيع حػّ ذلٌس غىضَ  اْ.ج
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَسضاوْ ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ. 22/11ٍ ٓاغايٌ هُ  15ُاوٍ ُٓو ُُٓساًاٍُُ هُ زاًُؿتين شًاضَ   ًَ٘هُت ث
 ًَ٘هُت-اػنس غوًٌاْ-1
 ًَ٘هُت-امساعًى ذلٌىز عبسار-2
 ًَ٘هُت-بطٓاْ ضؾًس-3
 ًَ٘هُت-ثُضويّ عبساهطػنّ-4
 ًَ٘هُت-ثُعناْ ععاهسيّ-5
 ًَ٘هُت-تاضا ؼػشن-6
 ًَ٘هُت-ػنسيُ ًعطوف-7
 ايواز-خىضغًس اػنس-8
 ًَ٘هُت-ض اظاو ذلٌىز-9

 ًَ٘هُت-ض ٗشاْ عبساهقازض-11
 ٓاًازَ ُُبىو-ض َيباظ رتاح-11
 ٓاًازَ ُُبىو-غاٙض ذلٌىز-12
 ًَ٘هُت-غامل تىًا-13
ًَطزَي ؼػشن-14  ًَ٘هُت-ؾ
 ًَ٘هُت-قباح ذلٌس-15
 ًَ٘هُت-قبًخُ اػنس-16
 ًَ٘هُت-عوٌ حػشن ذلٌس-17
 ًَ٘هُت-عٌاز ذلٌس حػشن-18
 ًَ٘هُت-ط٘ضاْ ٓاظاز-19
 ًَ٘هُت-هًوِ اًري-21
 ًَ٘هُت-يؿاض جنٍ اهسيّ-21

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتاف بُضزَواَ ُٓبشن هُغُض بُضُاًٍُ كاض، رُضًىو كان كاضزٗ ٓ 

 بُضَيع كاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:
 ْ.بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُا

ًَـ   ٌَ ثـ ًٌَ ثُيط َوٍ ُاوخ٘ كُ غُضٗكٌ رطاكػًْ٘ ُٓتىاُ ًَـ زوو ض ٗش ٙيُُُكاٌُ رطاكػًْ٘ بُ ث ًٌَُ ث ٓ4 
ًٍَ وايــُ هــُ ثُضَغــُُسٌُ    ٌَ غاتــُ بُضُاًــٍُ كــاض، ثــ ًَلٌ بــُ ثُهــُ، و بابــُتٌ طؿــيت بــ غــُعات ٓــُض بابــُت

ــاظتط و طــطُط   ــاواٍ كىضزغــتاْ نــاضَُىوؽ غ ــًُاٌُ  ض ووزاوَكــاٌُ كىضزغــتاْ و ض ٗشٓ ــ٘ ٓــُوٍَ ثُضه رت ًُــُ ب
كىضزغتاْ طوتىطٍ٘ هُغُض بلا، بُ تايبُت هُغُض زوو تـُوَض، تـُوَضَيلًاْ بـ٘ ثؿـتًىاٌُ كطزُـٌ غًاغـٌ و       
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ٌَ هُ ض َيطـاٍ   ًَىَيُكٌ ض َمسٌ، و زاًُظضاوَيٌ ب ٍَ، بُ ؾ ًُعُِوٍ، ٙيُُُ غًاغًُكاْ ياْ حًعبُكاْ كُ ُٓكط
 ٌ ًَــىَضزاٌُ ٙيُُــُ غًاغــًُكاْ يــاْ    زاًــُظضاوَ ض َمسًــُكاْ، نــىُلُ ًُتطغــًُك طــُوضَ ُٓيــُ كــُ زَغــت ت

ًَتـُ              ًٌَـُ خً٘ـاْ زيىًاُـُ، ُـُن ٓاوكـاضٍ، بب ًَتـُ ًايـٍُ تُجطوبُيـُكٌ تـاَي كـُ ٓ ثؿتًىاٌُ حًعبـُكاْ بب
ض ٗش  51زووبُضَكٌ، غُضَض اٍ ُٓوَ تُوَضَيلٌ تط، ًاُططتين ظيِساًُاٌُ غًاغٌ كىضزغـتاٌُ بـاكىوض كـُ بـ٘     

ٌَ، و خـ  ًَلٌ ظٗضٍ جـًُاوَضٍ كىضزغـتاْ هُغـُض جازَكـاْ هـُ تىضكًـاْ، بـ٘ زاواٍ زعنـىكطاتٌ         ظياتط ُٓن َُهل
ًَىيػـتُ غـُضَضاٍ ٓـُوٍَ هـُ ٓـُضَيٌٌ             ًٌَـاْ وايـُ زاوايـُكٌ تـُواو و زعنىكطاتًـُ، ث زاواٍ ٓاظازٍ ظًاْ كـُ ث

ُـ   ًٌَاْ وايُ ٓـُضكٌ ثُضهًُا ُ، و باؾـرتيّ  كىضزغتاًُـ خَُهم هُغُض جازَْ ب٘ ثؿتًىاٌُ ُٓو زاخىاظياُُ، ث
ًًِبُض و ؾُضعًُت تطيّ ًًِبُض ثُضهًُاٌُ كىضزغتاُُ كـُ ةػـُ هُغـُض ًُغـُهُ ُُتُوايُتًـُكاْ بلـا، و       
ًَِاٌُ زاوا ض َواكـاٌُ طُهُكـًُاْ كـُ زاواٍ          ًَع كـطزْ و بـُزئ ًَتـُ ًايـٍُ بـُٓ ٓاوغ٘ظٍ و ثؿتًىاٌُ خٍ٘ بب

ٌ ُُتُوَيٌ كىضزًاْ، و هُغُض ٓـُواًُـ  ًُؿتًٌاُشن، كُ ثطغٌ ُُتُوَيشن، كُ ُٓغُضٍ ُٓيُ هُغُض وَظع
ًٌَ ثُيط َوٍ ُاوخ٘ بلطَيتُ بُضُاًٍُ كـاض و ُٓطـُضُا غطَيتـُ     ٌَ َُٓ بابُتُ بُ ث ًٌَاْ وايُ ُٓب ُٓيُ، ب٘يُ ث

 زَُطساْ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَم، رُضًىو ةػُ بلُ. ٍَ بُض هُ ًُٓىو ؾت  جاض
 ع:بُضَيع عٌط عبساهععي

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ََٙ بسَيتُوَ، ًـّ تُٓلًـس ُٓكًُـُوَ هُغـُض ٓـُو ةػـاٍُُ        ٌَ ب٘يُ ُٓطُض جُُابت وَ هُواُُيُ يُن تُوَض ب

ًَـٌ ثـُيط َوٍ ُـاوخ٘ ًـاززٍَ      ًٌَُ بُ ث هـُ بط طـُ يـُكٌ و هـًُاززٍَ تطيؿـسا ض َُطـُ        54بُضَيع كان كاضزٗ، ٓ
ًٌَ ُٓو ثـُيط َو  ٌَ، بُ ث ٌَ كطاب ٍ ُاوخ٘يـُ ؾـتُكًُاْ زاوَتـُ بـُضَيعتاْ، ةػـُكُف باغـٌ طوتىطـ٘        ٓاًاشٍَ ث

كطزُُ، ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ باغٌ ًُغُهُيُكٌ ٓاوا ططُط كُ ثُيىَُسٍ وابعامن بُ ُاوَخٍ٘ خ٘مشاُـُوَ  
ًٌَـُ بـ٘ ٓاوغـ٘ظٍ ُُتـُوَيٌ         ٓ ،ٍَ ُٓيُ، هُ ظٗضبٍُ ؾاض و ؾاضٗنلُكاْ ًاوَيـُكٌ ظٗضَ خ٘ثًؿـاُساْ ٓـُكط

 ٗ ــاْ ظ ــَُهلٌ خً٘ ــُ      خ ــُ ُُخطاوَت ــُوَ ك ــاضَوَ، و بُزاخ ــٍُ ك ــُ بُضُاً ــُ غطاباي ــُو بابُت ــُ ٓ ــايًُ ك ض ٓاغ
ًٌَـُ بـُ    ًَلُ ب٘ ثُيط َوٍ ُاوخٍ٘ ثُضهًُاْ، نىُلُ ٓ ًَى كطزُ ًَؿ بُضُاًٍُ كاضَوَ، وا ُٓظاُشن ًُُٓ خٍ٘ ث

ًَهُواٍُُ بط طُيُكٌ ياغايـ ب ًَؿًِاضًَاْ كطزووَ، واُاظاُشن ث ًٌَ ثُيط َوٍ ُاوخ٘ ُٓو ث ٌَ، بـُ تُبًعـُتٌ   ث
ٌَ، ضاغتُ بُضُاًـٍُ تطًـاْ ُٓيـُ، هـُ      ًَىيػيت بُ ك٘بىوُُوٍَ تايبُت ُُبىو تا بُٓ٘يُوَ ظَػنُت ب حاَي ث
ٍَ بريو ب٘نـىوٌُ رطاكػـًُُ٘كاْ، ٙيُُـُكاٌُ ُـاو ثُضهـًُاْ، و خـىزٍ غـُضٗكايُتٌ         ًاوَيُكٌ كىضتسا ُٓكط

ًٌَـُ كـُ ٓـُو بابُتـُ ُُخطاوَتـُ         ثُضهًُاْ ب٘ ُٓو بابُتُ غطابايُتُ ض وو، و بُضاغيت ًى راجُٓـُ بـىو  بـ٘ ٓ
ٌَ َُٓهىَيػيت تط وَضططيّ، غىثاؽ ًَلٌ ًىةًِعٌاْ ُُب ًَٙ ًٌَُ ُاناضيّ ُٓطُض وَ  ض وو، ب٘يُ ٓ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان ٓاضاَ
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 بُضَيع ايىب ُعٌت ةازض)ٓاضاَ(:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿـًِاضَيم  ُٓخطَيتـُ ض وو بـ٘ ٓـُوٍَ              ظيا ًَلـسا كـُ ث تط ًـّ بط طُكـٍُ ثـُيط َوٍ ُـاوخ٘ بـاؽ ُٓكـَُ، هـُ كات
ًَت و ُٓو رطاكػًُ٘اُُ ياْ ُٓو ُُٓساًُ تُُاظوهٌ ُُكطز هُ ًارُكٍُ خٍ٘  غطَيتُ خؿتٍُ كاضَوَ، ُٓطُض ب

َٙت   ٌَ غطَيتــُ زَُطــساْ، و ثُضهــًُاًُـ كــُ بطيتًــُ هــُ بــُضظتطيّ زَغــتُ ٌ غًاغــٌ ٓــَُ هــُ ٓــُضَيٌٌ  ٓــُب
كىضزغتاْ َُٓ هُ جًٔاُسا، ًُٓىو ض َيلدطاوَكاٌُ كًَُ٘هطاٍ ًُزٌَُ ؾاض و ؾاضٗنلُكاْ تـُعبريياْ هـُ بـري    
ٌَ، غُباضَت بـَُ ض ووزاواُـٍُ بـاكىوضٍ     ٌَ،ياْ بُ بُضُاًُ ب و ب٘نىوٌُ خ٘ياْ كطزووَ جا بُ خ٘ثًؿاُساْ ب

ٌَ تـُع   ًَلسا ثُضهًُاْ ٓـُب ََٙ بـُ      ٌَ هـُ غًاغـ  بري بـ كىضزغتاْ، هُ كات َٙتًـاٌُ كىضزغـتاْ، بـُ ُتٌ ٓـًُىو ٓاوو
ًَلٌ ًُُ، ب٘يُ زاك٘كٌ هُغُض ٓـَُ َُٓهىَيػـتُ    زاخُوَ هُ ظٗضبٍُ ظٗضٍ ض ووزاوَكاْ ثُضهًُاْ ًٓض َُٓهىَيػت

.ٍَ  ُٓكُيّ كُ َُٓ خاَهُ غطَيتُ خؿتٍُ كاضوَ و طوتىطٍ٘ هُغُض بلط
 ٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗك

ًَبـىضزْ ُٓكـُيّ    ًَم زاواٍ ه ٍَ بُض هُ ًُٓىو ؾت ٍَ ًُٓىو ةػُ بلُْ، جاض ٌَ كُؽ ةػٍُ كطز، كارًُ، ُاكط غ
ًٌَـُ ض َيطـًُاْ          ٌَ، هُطـَُي ٓـُوَف ٓ ٌَ هـُُاو بُضُاًـٍُ كـاض بـ ُٓوَ ُىةتُ ًُعاَ ًُُ، نىُلُ ُىةتُ ًُعاَ ُٓب

ًَلتاْ زاُ  ًٌَُ هُطَُي ُٓضغـ ًَساْ ةػُ بلُْ، ًِٓجا ٓ ًَـىَ هـُ زواٍ       ث ًؿـتشن و ةػـًُاْ كـطز، زاوا كاضيُكـٍُ ٓ
ََٙ ض َيـم             ًَشن، بـُ زاُاٌُ بُضُاًٍُ كاض بـىوَ، نـىُلُ ةـُوي وابـىو بُضُاًـٍُ كـاض بـ٘ ض ٗشٍ زووؾـًُُ زايبِـ
ًٌَـُ       ًًًًَُؿـًاْ ٓ ًَىَ زواٍ بُضُاًـٍُ كـاض بـىوَ، غ ٌَ ؾُؾنُ، كُ زاوا كاضيُكٍُ ٓ ُُكُوت و خطايُ ض ٗشٍ غ

ًَىٍَ بـُضَيع وطنـاْ هـُ غـُضٗكايُتٌ زيطاغـٍُ ُٓكـُيّ، كـُ زيطاغـٍُ ُٓكـُيّ بـا           كُ ةػًُاْ كطز  هُطَُي ٓ
ٍَ تـ٘     ََٙ ُـاكط ًٌَُ زيطاغٍُ ُٓكُيّ و زوايٌ ةػٍُ هُغُض ُٓكُيّ، بـُ ٌَ ًٓعتًازٍ ٓ زاًُؿتُِكُ بُض َيىَ به

   ُ ًٌَُ بـُضزَواَ ٓـُبشن هُغـُض زا ًؿـتين خً٘ـاْ، ةػـُ    بًدُيتُ بُضُاًٍُ كاض، بُضُاًٍُ كاض زاُطاوَ، ب٘يُ ٓ
ًَّ خُتـُضَيلٌ ٓـُوت٘ ًُـُ هُغـُض وَظعـٌ           ًَـىَف ٓـَُه كطزْ ًُُ هُ زَضَوٍَ بُضُاًٍُ كاض، ٓـُو حاَهُتـٍُ ٓ
كىضزغتاْ و هُغُض ًُغُهٍُ كىضز، زَياْ جاض ًىظآُضات كطاوَ، خَُهم هُ ظيِساْ ًاٌُ ططتـىوَ، حُطنـُْ   

ًَم ُٓكُيّ هُ زوًُا كُ ًارُكا ًٌَُ تًُٓسٍ ًُٓىو كُغ ٍَ، هُ ض َيطٍُ ٓاؾـيت، ًىظآـُضات، ٓـُوجا    ٓ ٌُ وَضطط
ًَلٌ ًٓػتًػـِآٌ خُتـُض ًُـُ تـ٘ هُغـُضٍ زاًُُُؿـٌ و ك٘بىوُـُوَ           ََٙ ٓـُوَ حاَهـُت ٌَ، بُ ُٓطُض كىضزيـ ب
ٍَ، ظٗض حاَهُتًـ، هُبُض ُٓوَ تلا ُٓكُيّ با ًٓوتًـعاَ بـُ بُضُاًـٍُ كـاضَوَ بلـُيّ،       ُُكٍُ زوًُا ك٘تايٌ ز

ــطٍ     هًصُــُ تايبُتــُكاْ رــ  ــُضَيع وَظي ًَطٓاتين ب ــُخ ــشن، ب ــُضزَواَ ب ــُوٍَ ب ــاْ، بــ٘ ٓ ــىَيين خ٘ت ــ٘ ؾ ُضًىو ب
       ،ًَّ ًَطب ًَــىاٌُ ثُضهـًُاْ و حلىًـُتٌ ٓــُضَيٌٌ كىضزغـتاْ، بــُخ ثـُضوَضزَف ُٓكـُيّ، هُطــَُي ًىُُغـًقٌ ُ

.ٍَ  رُضًىو، هًصُُ تايبُتُكاْ رُضًىو ب٘ ؾىَيين تايبُتٌ خ٘تاْ، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ ُى
 ػنس اًشن خسض)ُىضَزيين(: بُضَيع عٌط
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 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
هُ طوتىطً٘اْ و ثُغِس كطزٌُ ًاززَكاٌُ ثـطٗشَ ياغـاٍ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ طُيؿـتشن بـُ        

ًَػتا بـُكىضزٍ زَرنىَيًِِـُوَ، ثاؾـاْ ض اٍ     22ًاززٍَ  كُ تايبُتُ بُ ًُغُهٍُ كاضًُُساٌُ ةىتاغاُُكاْ، ٓ
 كُيّ و زَضطا ُٓكطَيتُوَ ب٘ طوتىط٘.هًصُُكاْ عُضظ ُٓ

 غعًس:  ذنس٣ُِ بُضَيع اً
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطكاضٍ ةىتاغاٍُُ تايبُتٌ ًَِجَُ:كاضًُُساٌُ زَظطاكاٌُ ر  ث
 :22ًاززٍَ 

ًَطكاضٍ ةىتاغاٍُُ تايبُتٌ:  ًُضجساضَ ب٘ بُض َيىَبُضٍ زاًُظضاوٍَ ر
1-.ٌَ  بط واُاًٍُ ظاُل٘يٌ ُٓب
ــُ بط واُا-2 ــُ      ب ًَت ك ًَِسضاب ــُؽن ــج٘ض َكاُُوَ غ ــلًُ ثػ ــُ ثعيؿ ــُْ هًصُ ــُ ٙي ًَلطاو ه ــاوَض ث ــلٌ ب ــُكٌ ثعيؿ ًُي

 تُُسضوغيت جُغتُيٌ و زَضووٌُ و شيطيٌ هُباضٍ ُٓيُ ب٘ ثًازَ كطزٌُ ُٓو ثًؿُيُ.
ًَــِك غــاَي هــُ   -3 ٌَ هــُ ث ًَلــٌ ض َيلدــطاو و خعًــُتٌ كــًُرت ُــُب ًَــت بــُ زَة ًَٔــاتىويٌ ثــُضوَضزَيٌ ب خــاوَْ ه

ًَطكاضٍ ثُضوَضزَيًساكاضك  طزٌُ رًعوٌ)كطزاضٍ( هُ بىاضٍ ر
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو زكت٘ض.
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ِـ       ًٌَـُ وَكـى هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ و خىَي ٓ ََٙ ًَؿلُف كطاوَ تُُٔا بُ كىضزيُ، بـُ َٙ  زَةٌ ثطٗشَكُ كُ ث سٌُ بـا

ًٌَُ وَكى  ًَػتا ُٓطُض زَضرُت بسَْ ٓ ض ًٌَٓاْ ُٓيُ َُٓ بُ كىضزٍ و َُٓ بُ عُضَبٌ قًاغًُاْ كطزووَ، ٓ
ًَؿـلُف بلـُيّ       َٙ ض اٍ خً٘اْ بُ كىضزٍ و عُضَبٌ هُغـُض ٓـَُ ًاززَيـُ ث هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با

.ٍَ  ثاؾاْ هًصٍُُ ةاُىًُـ زواٍ ُٓوَ طوتىطٍ٘ هُغُض بلط
 :د.ثا٥س عبداالسد اٚغططنيع بُضَي

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػتاف  زَةُكُ بُ عُضَبٌ ُٓخىَيًُِِوَ. ٓ
 :22املاد٠ 

 ٜػرتط ع٢ً َدٜس املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ يًُدازع ارتاص١:
 إ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً غٗاد٠ داَع١ٝ-1
١ٝ ٚايعكًٝـ١ دٝـد٠   طب١ٝ اختصاص١ٝ بإ صشت٘ ادتطـد١ٜ ٚايٓؿطـ   إ ٜجبت بػٗاد٠ َصدق١ َٔ قبٌ دت١ٓ-2

 ملُازض١ ٖرٙ امل١ٓٗ
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إ ٜهٕٛ َؤٖال تسبٜٛا بٓص َٓعِ ع٢ً إ ال تهٕٛ خدَت٘ اقٌ َٔ مخط١ ضٓٛات بايعٌُ ايؿعًٞ يف زتـاٍ  -3
 ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 بُضَيع ز. عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. بُضَيع

ًٌَُ هُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ض اًاْ وابىوَ  َُٓ بُؾُ عًِىاُُكٍُ بلطَيتُ  ٓ 
ًَِجَُ(  )بُؾٌ ث

 )ًاً٘غتاياْ و كاضًُُساٌُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ(
ًَىٍَ خىاضَوَ زووباضَ زابط َيصضَيتُوَ : ًَيَب، و َُٓ ًاززَيُ بَُ ؾ  واتُ عًِىاُُكُ ٓاواٍ ه

ٌَ:بُض َيىَبُ ًَساب ٌَ َُٓ ًُضجاٍُُ ت  ضٍ ةىتاغاٍُُ تايبُت ُٓب
ًَت-1 ًَِا ب  بٍُٙ كًُُوَ بط واُاًٍُ بُضايٌ ظاُلٍ٘ بُزَغت ٓ
ًَت كــُ  -2 ًَِ بــُ بَُهطُُاًُيــُكٌ ثعيؿــلٌ ثُغــِس كــطاو هــُ ٙيــُْ هًصُُيــُكٌ ثػــج٘ضٍ ثعيؿــلًُوَ بًػــُؽن

 و ثًؿُزاتُُسضوغيت جُغتُيٌ و زَضووٌُ و عُةوٌ طىجناوْ ب٘ كاض كطزْ هُ
ًَِك غاَي -3 ًَت و ًاوٍَ خعًُت كطزٌُ هُ بىاضٍ ثُضوَضزَيًسا   هُ ث ٌَ هُ ض ووٍ ثُضوَضزَيًُوَ ؾًاو ب زَب

ٌَ  كًُرت ُُب
ًَت-4 ًَلٌ ٓابط ووبُض ياْ بُ غعايُكٌ ثُضوَضزَيٌ بُضناو غعا ُُزضاب ًَت بُ تاواُ  ًُضجُ حىكٍ ُُزضاب
ًَىزَو -5 ًَطٍ بــُ ض َظاًُُــسٍ   بــ٘ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطاٍ تايبــُتٌ ُ ــُتٌ ياضيــسَزَضَيم بــ٘ كاضوبــاضٍ كــاضط َه

ًَىٍَ خىاغسن ياْ تُُػًب.  وَظاضَت زازَُطَيت بُ ؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكٍُ.
 :د.ثا٥س عبداالسد اٚغططنيبُضَيع 

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 ايؿصٌ ارتاَظ

 ازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛاملد اايتدزٜطٕٝٛ َٚٛظؿٛ
 املاد٠ ايطابع١ عػس:

 جيب إ تتٛؾس ايػسٚط االت١ٝ يف َدٜس املدزض١ ارتاص١:
 وهًُ عوِ اٙةى.اْ يلىْ حاقٚ عوِ اهؿٔازَ جاًعًُ ا-1
ٜجبت بٛثٝك١ طب١ٝ َصدق١ َٔ دتٓـ١ طبٝـ١ شتتصـ١ إ ضـالَت٘ ادتطـد١ٜ ٚايٓؿطـ١ٝ ٚايعكًٝـ١ تؤًٖـ٘         اْ -2

 ١يًعٌُ يف ٖرٙ املٗٓ
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 إ ٜهٕٛ َؤٖال َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ ٚالتكٌ ؾرت٠ خدَت٘ يف زتاٍ ايرتب١ٝ عٔ مخظ ضٓٛات.-3
 إ ال ٜهٕٛ ستهَٛا عًٝ٘ ظٓا١ٜ شت١ً بايػسف اٚ بعكٛب١ تسب١ٜٛ بازش٠.-4
 ٜعني َعإٚ يًػؤٕ االداز١ٜ يًُدزض١ ارتاص١ ايدٚي١ٝ بطسٜل االعاز٠ اٚ ايتٓطٝب ٚذيو مبٛاؾك١ ايٛشاز٠.-5

 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 
 هًصٍُُ ياغايٌ.

 بُضَيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 زا ٓاتًُ، غىثاؽ 17ثؿتطريٍ هُو زاض ؾتٍُِ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُٓكُيّ كُ بُ ض يعبُُسٍ ًاززٍَ 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ط.جُُابٌ وَظي
 وَظيطٍ ثُضوَضزَ-بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ زَكَُ. ًَلػيَت هًصُا ثُضوَضزَي ٌَ ت  ُٓظ ثؿتطرييا ظ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ٌـ       ًَبًين ُٓيُ؟ )طُؾُ زاضا، غًُريَ عبساهوُ، ةازض اػنس، ؾـعاْ اػنـس، يـاووظ اضغـْٚ، كـاوَ ذل ٌَ ت س اًـشن،  ك

 بُؾري خوًى، ػنُ ؾاضَظووضٍ، عبساهػَٚ، جٚي عوٌ(
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو كان حًُُ
 بُضَيع حًُُ غعًس حًُُ عوٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ )بــُ بَُهطُُاًُيــُكٌ ثعيؿــلٌ ثُغــِس كــطاو هــُ    ٙيــُْ ًــّ ًىٙحــُظََ هُغــُض خــاَهٌ زوو ُٓيــُ كــُ ٓــَُه

ًًَِت كُ تُُسضوغيت جُغتُيٌ و زَضووٌُ و عُةوٌ( زيـاضَ ٓـًُىو    هًصُُيُكٌ ثػج٘ضٍ ثعيؿلًُوَ بًػُؽن
ًٍَ وايـُ ًُٓـُ               ٌَ، ب٘يـُ ثـ ٌَ بـَُ ًُضحُهـُزا بهـ ًَـ ٓـُوٍَ ًىباؾـُضَ بلـا ٓـُب ٌَ ثـ ًَم كُ تُعشن ٓـُب كُغ

ــُضوَضزَ     ــاوٍَ ث ًًًًَُـ ً ــ ــاَهٌ غ ــُ، خ ــَُ خاَه ــَوُ ٓ ــًَى حاق ــاوَ يتُحك ــ٘ زاُ ــُ ض ووٍ  ٌ ب ٌَ ه ــُب ٓ( ٌَ ــَُه ٓ ،
ًَ ٌَ( كُ ت٘ َُٓه ٌَ، بُضاغيت ًُُٓ ظيازَيُ  ٌثُضوَضزَيًُوَ ؾًاو ب ًَِك غاَي كاضٍ كطزب هُ بىاضٍ ثُضوَضزَزا ث

ٌَ باؾـرتَ، خـاَهٌ نـىاضََ، هـُ زوًُـازا        ًَِك غاَي هُ بىاضٍ ثُضوَضزَزا كاضٍ كطزبـ ًٌَ ث ًٌَ، ت٘ كُ بَو كُ ت٘ ُٓيَو
    ٌَ ٌَ حـىكٍ زضابـ ٌَ، بُضاغـيت ًُٓـُف بـُ              ًُُ كـُ يـُك ًَـٌ بـا حـىكٍ ُـُزضاب ٌَ، تـ٘ ًـُضجٌ بـ٘ زاُ تـُعشن بـ

ٌَ، غىثاؽ ٌَ تُعشن ُاب ٌَ، ُٓضكُؽ حىكٍ زضاب  تُحكًَى حاقَى ُٓظامن، ُٓوَ ظيازَيُ، حىكٍ ُُزضاب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو طُؾُ خاْ
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 بُضَيع طُؾُ زاضا:
 ًُاْبُضَيع غُضٗكٌ ثُضه

ًَىَ ٓـُو           ًَلٍ ُٓيـُ، وابـعامن هًصُـٍُ ثـُضوَضزَف بـُ ٓـًُاْ ؾـ ًّ هُغُض بط طٍُ زوو هُو ًاززَيُ غـُضجن
ٌَ )بُ بط واُاًُيُكٌ ثعيؿلٌ كُ تُُسضوغيت زَضووُـٌ و جُغـتُيٌ و    بابُتُياْ زاُاوَتُوَ، ُٓويـ كُ َُٓه

ََٙ جُغـتُيٌ بـ٘؟ كـات      ٌَ( زَضووٌُ و عُةوًُكُ وايـُ، بـُ ًٌَـُ هُياغـاٍ كًُُُٔساًاًُؿـسا    عُةوٌ تُواوب ٓ ٌَ
ٌَ، ٓايـا    5ض َيصًَاْ زاُاوَ، هُ ياغاٍ ًٌٓتًاظاتٌ كًُُُٔساًاْ و زاًُظضاُسُُكاْ بُ ًُػبٍُ هُ  % ب٘ ٓـُواْ بـ

ًٍَ وايُ ٓـُو   ٌَ ثًؿٍُ ًاً٘غتايٌ بلات؟ هُبُض ُٓوَ ث ٌَ ُاتىاُ ًَلٌ ُُب ٌَ؟ ياْ ةان ًَلٌ ُُب ًَم كُ زَغت كُغ
ٍَ باؾرتَ  ، غىثاؽجُغتُيُ ٙبط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 كان عبساهػَٚ.

 :َصطؿ٢ بُضَيع عبساهػَٚ
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ ُٓطـُض ٓـَُ ًاززَيـُ غىَيًِِـُوَ و ًـاززٍَ زواٍ ٓـُويـ            وَيطاٍ ثؿتطريٍ كطزٌُ طُؾـُ خـاْ، ًـّ ٓـَُه
ًَلًاْ 24غىَيًِِـــُوَ، و ًـــاززَ ُٓقـــوًُكُ  ًَشن ٓـــُو ًُضجاُـــٍُ ، ُٓضغـــ بـــُ يـــُن ُـــُم ٓـــُتىاُشن بَوـــ

ٍَ، ًِٓجـا ُٓطـُض        زاًُظضاُسٌُ رُضًاُبُضاْ و كاضًُُساٌُ ُٓئاتٌ حلىًٌ هُغـُض ٓـُواًُـ تـُتبًق ٓـُكط
ٓــاتىوَ ٓــُتىاُشن ًٓعارــٍُ بلــُيّ، نــىُلُ ًُٓاُــٍُ   25ؾــيت ظيازًــاْ ُٓيــُ، وَكــى ٓــُوٍَ هــُ ًــاززٍَ   

َهلُ هُ ُٓئاتٌ تُزضيػٌ، نىُلُ هًُاززٍَ زواٍ ُٓوَف ٓـُو  ُىوغطاوْ ًُٓىوٍ ًُضجٌ زاًُظضاُسٌُ خُ
     ٍَ ٍَ و زًَـك بلـط ًَؿًِاض ُٓكَُ ًٓعازٍَ قـًاغُكُ بلـط ُُقُ ُٓيُ، ب٘يُ تاكى ُُنًُِ َُٓ تُراقًُُٚ، ث

ًَلٌ    23هُطَُي  ًَشن بُو ًُضجاٍُُ كُ خَُهم وَضُٓطريَيّ هُ بىاضٍ ثُضوَضزٍَ حلىًٌ، و ُٓطـُض ؾـت ، و بَو
ٌَ ٍَ، غىثاؽ تاظَف ُٓب  ًٓعارُ بلط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان ةازض اػنس

 بُضَيع ةازض اػنس:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًًِـ ُٓض هُغُض خاَهٌ زوو ةػَُ ُٓيـُ، و تًُٓـسٍ ةػـُكاٌُ طُؾـُ خـاْ ُٓكـَُ هـُ ض ووٍ جُغـتُيُوَ،         
ٌَ  ُٓطُض غُيطٍ بىاضٍ ثُضوَضزَ بلُيّ هُ ََٙ ُٓتىاُ ظٗض ؾىَيين زوًُا خَُهم زَغيت ًُُ ياْ ةانٌ ًُُ، بُ

ٍَ، ٌٓ زووًًَـاْ ، ثطغـًاض ُٓكـَُ هـُ كىضزغـتاُسا نـُُسيّ        هُ بىاضٍ ثُضوَضزَيًسا خعًُت بلا، ُٓوَ ٙبرب
ُٓظاض خىَيِسُطا ُٓيُ، و هُطَُي ُٓض خىَيِسُطايُكًـ بُض َيىَبُضٍ خ٘ؾٌ ُٓيُ، ٓايا َُٓ ًُضجاُُ هُغُض 
ًَـٌ خ٘يـُتٌ،     ٌَ ُٓوَ هـُ ج ٌَ ب ٌَ بُج ٌَ؟ و ُٓطُض ج ٌَ ُٓب ٌَ بُج غُضجَُ بُض َيىَبُضَكاٌُ كىضزغتاًُـ ج
ًَشن، ب٘يـُ       ًَلٌ ُُطىجناو ُٓكُيّ، كُ ب٘ نُُس خىَيِسُطايُكٌ ُٓٓوٌ ٓـُو ٓـًُىو ًُضجـُ زابِـ ُٓطُضُا ؾت



 246 

 ،ٍَ ًَتُوَ و ٙيُُُ جُغتُيُكُ ٙبط ًَِ ًَؿًِاض ُٓكَُ َُٓ خاَهُ ضن َُٓ ًاززَيُ هُغُضجَُ خىَيِسُطاكاْ ًّ ث
ٍَ، غىثاؽ ٌَ با ٙبرب ٌَ بيَب تُواوَ، نىُلُ ُٓطُض ب٘ غُضجَُ بُض َيىَبُضَكاْ ُُب ٌَ بُج  ج

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو غًُريَ خاْ

 بُضَيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ضوَضزَ ُٓكَُ، نىُلُ ٓـُو ًُضجاُـٍُ زاُطايـُ ًـّ وَكـى خـَ٘ كـُ بُض َيىَبـُض بىوًـُ          ثؿتطريٍ هًصٍُُ ثُ
            ُ ٌَ )جُغـُزيًًُُـ(، ًـّ هُطـُيَ  ٓـُوََ ٓـُوَ ٓـ ض تُتبًق كطايـُ بُغـُض ٓـًُىو بُض َيىَبـُضَكاْ، كـُ ٓـَُه

ٌَ، نىُلُ ظٗضياْ ُٓيُ ظ ًًَِ ٍَ ٓـُض       ٍَريًاًُاْ زَطضن ًَبطـُيِّ؟ ُٓطـُض تُحسيـس بلـط باؾـُ،  ، نْ٘ خـَُهم ت
ًَلٌ تطيؿٍ ُٓيُ ُٓط ََٙ ًّ خاَه ًَيَن، بُ ٍَ )اْ يلىْ كىضزياضن ًَىيػتُ ًىزيطَكـُ  ُض ًٓعارُ بلط ( ًُغُهُْ ث

ٌَ، نْ٘ هىغٍُ تُرآىَ هُ بُيين زايـم و باوكـاْ و ًىزيطَكـُ     ًَلٌ تط ب َٙت ٌَ، با ًىؾطيوُكُ ٌٓ و كىضزٍ ب
ًَػتا ًُغُهُْ )غابًؼ( ًُضجٌ كطزيـُ ًىزيط  ًٍَ باؾـُ ٓـُو خاَهـُف ًٓعارـُ        زضوغت ُٓكا، ٓ َكـُ كـىضزَ، ثـ

ٍَ، غىثاؽ  بلط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ؾعاْ
 بُضَيع ؾعاْ اػنس:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَلُ بُضاًبـُض ُٓواُـٍُ كًُُُٔـساًّ،          ب٘ ًُغُهٍُ جُغتُيٌ ًِـًـ ٓـاوض اَ، ًُغـُهٍُ جُغـتُيٌ غـتًُ

ًَؿرتيـ نُ ًَىيػـتُ            ث ٌَ بـُ غـعاٍ ؾـُضَف( ث ُس ياغايُكٌاْ بـ٘ زاُـاوَ، هـُ بط طـٍُ نـىاضََ )حـىكٍ ُـُزضاب
ٌَ بُ تُُٔا، غىثاؽ ًَشن ُٓو )جِح(، ؾُضت ًُُ بُ جًِايُ ب  بَو

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان جُٙي

 بُضَيع جٚي عوٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ، هُبـُض ٓـُوَ نـُُس تُركـًى         زياضَ ًُغُهُ ٍ ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ هُ زآـاتىوزا زَوضَيلـٌ باؾـٌ ٓـُب
ٌَ )بـٍُٙ كًُـُوَ بط واُاًـٍُ بـُضايٌ             ٍَ بُ ؾـطوتُكاْ باؾـُ، بـُ ًُػـبُت بُض َيىَبـُضٍ ةىتاغاُـُ ٓـَُه بسض

ٍَ ٌَ ُٓوَ ًُعقىي تطَ، ُاكط ٌَ ظاُلٍ٘ تايبُطنُُسٍ ُٓب ََٙ بِىوغ ٌَ(، بُ تـ٘ ُٓضنـٌ خـُضدنٌ     ظاُل٘يٌ ُٓب
ٌَ )ًـازٍَ    ٌَ(، زوو، كُ ٓـَُه ًٌَ )بط واُاًٍُ ظاُلٍ٘ تايبُطنُُسٍ ُٓب ٌَ بَو ٌَ بًلٍُ بُ بُض َيىَبُض، ُٓب كىهًُ ب
ٌَ(، زيـاضَ هـُ بـىاضٍ ثُضوَضزَيًـسا ًُٓاُـٍُ       ًَِك غاَي كًُرت ُُب خعًُت كطزٌُ هُ بىاضٍ ثُضوَضزَيٌ هُ ث

ًَِك غاَهًاْ ُٓيُ ظٗضبُياْ هُ ةًتاع ٍَ هُ ةًتاعٌ ُاحلىًٌ ياْ ث ٌ حلىًًساْ، يُعين ُٓوَف تُحسيس بلط



 247 

ًَِك  ٌَ؟ خ٘ ُٓطُض هُ حلىًٌ ث ًَِك غاَهٌ ُٓب ٌَ واظ هُ وَظيوُحلىًٌ ث ٌَ ُٓب ًَيَن    غاَهٌ ُٓب حلىًًُكـٍُ بـ
ٍَ، ُٓوَف ض ووْ بلطَيتُوَ باؾُ، غىثاؽ ًَتُ ُٓو  و به

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ُضًىو كان ياووظر

 بُضَيع ياووظ خىضؾًس اضغْٚ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَيَن،    ًّ ثؿتطريٍ هُ ض اٍ بُضَيع حًُُ ؾاضَظووضٍ ُٓكَُ، بُضاغيت غُباضَت بُ بط طٍُ زوو ُٓوَ ٓـُض ُـًُ
ٌَ و              ًَتـُ ًاً٘غـتا رلـطٍ و بـُزٌَُ تـُواو ُـُب ًَم ُٓب نىُلُ وَكـى بـُضَيعياْ رـُضًىوٍ ًـُعقىي ًُـُ يـُك

ًَـ ُٓو بط طُيُ ظيازَ هُ بًسايـُت ) ب إ ٜهـٕٛ َـؤٖال َـٔ ايٓاسٝـ١ ايرتبٜٛـ١      ًلُْ بُ ًاً٘غتا، هُ بط طٍُ غ
ُٓوَ َُٓهبػيت )اْ ٙ تلىْ خسًتُ ًّ ؼنؼ غِشن ٚالتكٌ ؾرت٠ خدَت٘ يف زتاٍ ايرتب١ٝ عٔ مخظ ضٓٛات( 

ًَتُوَ، غىثاؽٖرا اجملاٍ(، ًّ اهعٌى اهوعوٌ ؿن  ًَِ  ُٓوَُسَ ضن
 .اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

 رُضًىو ًاً٘غتا كاوَ
 بُضَيع كاوَ ذلٌس اًشن:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ بٍُٙ كًُـُوَ بط واُاًـٍُ بـُضايٌ ظاُلـٍ٘ بُزَغـت       ًّ ةػَُ هُغُض بط طٍُ يُكًٌُ ًاززَكُ ُٓيُ، َُٓه

ٍَ كُؽ ؾُٓازٍَ ثُعناُطاٍ ٓ ٌَ، ًّ ةُُاعُو وايُ ُُٓس ُيُ، تىاُاو ؾاضَظايٌ باؾٌ ُٓيُ هُ بـُض َيىَ  ًِٓاب
ًَـطَ ُٓطـُض              ٌَ، حُةـُ ه ًَطكـطزْ، هُواُُيـُ ُُٓـسَيلًاْ هـُ خـُضدنٌ ظاُل٘كـاْ ظيـاتط تىاُايـاْ ٓـُب بطزْ و ر
       ،ٌَ ًَطكطزًُـاْ ٓـُب ًٓعارٍُ خُضدنٌ خاٍُُ ًاً٘غتاياْ و ثُعناُطاكاْ بلطَيـت كـُ تىاُـاٍ بـُض َيىَبطزْ و ر

ٌَ،      نىُلُ بُضاغيت ُٓيُ هُ ًُكتُبٌ بُِض َتٌ ُاحلىًٌ، ب٘ يُعين ًاً٘غـتايُكٌ ظاُلـ٘يٌ بُض َيىَبـُضٍ بـ
ٌَ بُض َيىٍَ ببات، غىثاؽ ٌَ ُٓتىاُ ًَلٌ ًُعُٔزٍ ؾاضَظا ُٓظًىوٌُ باؾٌ ُٓب  ب٘ ُٓطُض خُضدن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو زكت٘ض بُؾري
 بُضَيع ز.بُؾري خوًى حساز:

 ع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُضَي
ًَلٌ  ظيــازَ، هُبــُض ٓــُوٍَ ًُٓــُ     ًٍَ وايــُ كــُ ٓــُوَ خــاَه بــُ ًُػــبُت خــاَهٌ زووََ هــُو ًاززَيــُ ًِــًـ ثــ

ًَػـتا ُـُن            ٍَ، هـُ ثاؾـاْ ٓ ٌَ زاوا ٓـُكط ٍَ ٓـُوٍَ هـ بُض َيىَبـُض   تُحكًوٌ حاقـوُ، ًـىَظَف ُٓطـُض زازًَـُظض
ًَط، ٍَ؟ ُُخ ًَساوا زَكط هُبُض ُٓوَّ هُكاتِ زاًُظضاُـسْ ٓـُوَّ كـطزووَ و     هُةىتاغاُُكاُِ حلىًِ ُٓوَّ ه

ًَطَزا ظيازَ، َُٓ خاَهُ و خاَهُكُّ كُ هُض اث٘ضتُكُؾسا ٓاتىوَ، ُٓوَّ كـُ )  ًٌَىايُ ه إ زاواٍ كطزووَ، ًُُٓ ث
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ًَىيػـت       الٜهٕٛ ستهَٛا عًٝ٘ ظٓا١ٜ شت١ً بايػسف ( ًُُٓف ٓـُض هُُٓقـَوٌ زاًُظضاُسُُكـُزا ُٓيـُ، ب٘يـُ ث
ٌَ، ظ  ٗض غىثاؽ.ُاكا ُٓب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوضَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ، زوايــٌ ٓــَُ ض َٓــٌ و بــري و   غــُباضَت بــُ بط طــُّ يُكــَُ بــٍُٙ كًُــُوَ بط واُاًــُّ بــُضايٌ ظاُلــّ٘ ٓــُب
ًٌَـــُ ٙضعنـــاْ ًًُـــُ كـــُ زووبـــاضَ ب٘نـــىوُُ كـــُ هُٙيـــُْ  بـــُض َيعاْ ُُٓـــساًاُِ ثُضهًُاُـــُوَ ًُؿـــاُسضا، ٓ

ٌَ هـُبىاضٍ             ًَِـاب ًَشن: )بـٍُٙ كًُـُوَ بط واُاًـُّ بـُضايٌ ظاُلـ٘ يـاْ ثـُعناُطاّ بُزَغـت ٓ زايرب َيصيُِوَ، بَوـ
  ٘ ًَىَيُ زووباضَ زابط َيصَيتُوَ، غُباضَت بـُخاَهٌ زووََ كـُ ك ًَؿـًِاض و   ثُضوَضزَ و خىَيِسْ( بَُ ؾ ًَم ث ًـَُه

ٌَ ُٓوَ ًًُُ، زضوغـتِ جُغـتُيٌ    ًٌَُ هُض اغتًسا ًُبُغتٌاْ ث غُضَُك ُٓبىو هُغُض زضوغتِ جُغتُيٌ، ٓ
ًَساويػـتِ تايبـُت بـىو ٓـُو هـُض ووٍ جُغـتُيًُوَ غـار ًًُـُ، بـَُهلى ُٓيـُ              ًاُاٍ ُٓوَ ًًُُ كـُ خـاوَْ ث

ُغتُيٌ ُٓيُ، ًُغُهُْ ُُخ٘ؾٌ ًىظًًين ًُٓىو ُُٓساًِ جُغتُؾٌ تُواوَ، بُآلَ بُض اغتِ ُُخ٘ؾٌ ج
ًَىاظٍ ةػـُكطزُسا ُٓيـُ، ٓـَُ ًُضجاُـُف تـُُٔا ًُغـُهُْ ًىؾـلًوُّ هـُ          ُٓيُ، ًُغُهُْ ًىؾلًوُّ هُؾ
ٌَ ُٓوَيـُ، ٓـُطًِا ُٓطـُض بـُض َيعَيم              ٌَ، ب٘يـُ بُض اغـتِ ًُبُغـتٌاْ ثـ ٌَ، هُةػـُ كطزُـسا ٓـُب بًػسن زا ٓـُب

ُـ    ًَم هُُُٓـساًاُِ جُغتُؾـٌ  ٌَ، بًػـتِِ، ةػـُ كطزُـِ،         ًُغُهُْ يُك ٌَ، ُُخ٘ؾـٌ ُـُب ٌَ، بـُآلَ غـار بـ ُب
ٌَ بيَب بُ بُض َيىَبـُض، ب٘يـُ ٓـُو ًُضجاُـُ تـًُُا بـ٘ بُض َيىَبـُضٍ         ٌَ، ُٓوَ زَتىاُ تىاُاكاُِ تطٍ ًىُُٓٓي ب
ةىتاغاُُيُ، هُطَُي ثُعناُطاٍ ُاحلىًِ ُُن ًُغـُهُْ بـ٘ كاضًُُـس و ٓـُواُِ تـط، ظيـاتطيـ ًُبُغـتٌاْ        

ًٌَ هُوَ ًَبًًِاُـُّ بطايـاْ و خىؾـلاْ،         ث ًَطُيؿـتٌِاْ ُٓيـُ بـ٘ ٓـُو غـُضَُك و ت ًٌَُ ت يُ، ب٘يُ هُض اغتًسا ٓ
ًَـطَزا ُٓوَيـُ، حاَهـُت ٓـُبىوَ كـُ ض وويـساوَ ٓـَُ ًؿـلًوُّ جُغـتُيًُّ ٓـُبىوَ،            ًٌَُ ه ََٙ ًُبُغتِ ٓ بُ

ٌَ وَكــى بُض َيىَبــُض ُانــاض ًُغــُهُْ زوايــٌ ُــُةوًاْ كــطزو  وَ ، يــاْ ٙيــاْ بــطزووَ، ُــُيتىاًُىَ بــُضزَواَ بــ
ــُض َيعاْ        ــُ ب ــَُ ض ووُلطزُُوَي ــُض زواٍ ٓ ــُ، ُٓط ٌَ هُُٓوَي ــ ــتٌاْ ث ــاتط ًُبُغ ٌَ، ظي ــ ــاْ زاوَت ًَلِ تطي ــت ث٘غ
ٌَ بًلـُيّ بـُزوو ض َٓـٌ،     ًَتُوَ، ُٓطُض ُا زَب ًَِ ًٌَُ هُو تُعبريَ، ُٓوَ ضن ٌَ ب٘ ًُبُغتِ ٓ ًَطُيؿتًِاْ ُٓب ت

ًٌَُف هُطـُيَ  ٓ ًًََُ ٌَ هـُض ووٍ ثـُضوَضزَيٌ          غُباضَت بُبط طُّ غ ٓـُوَيّ كـُ ٓـُو رُةـُضَّ يُكـًُِ زَبـ
ًَشن ًاوَ خعًُت كطزُِ هُبىاضٍ ثـُضوضَضزَزا هـُ )   ًَت بَو ًَِ ًَت، ُٓوَ ًُُ ٌَ، جـا     5ؾًاو ب ( غـاَي كـًُرت ُـُب

ٌَ،        5هُكُضتِ تايبُت بـىو، هـُحلىًٌ بـىو، هُٓـُض بىاضَيلـسا )      ٍَ ٓـشن بـ ( غـاَي خعًـُتِ ٓـُبىو ٓـُوَ زَكـط
ًَم يـاْ        غُباضَت بُ ًَت بـُتاواُ ًٌَُ ُٓوَّ ب٘ ظيـاز بلـُيّ ) ًُضجـُ حلـىَ ُـُزضاب ٓ ٍَ بط طُّ نىاضََ زَكط

ًٌَُ خ٘ زَظاُشن هُياغايُكاُِ تطزا ُٓيُ، بُآلَ بـُض ووُِ بـ٘ بُض َيىَبـُضٍ ةىتاغاُـُ      ًَلِ ٓابط ووبُض، ٓ كُتِ
ٍَ ًُغـ          ًٌَـُ بُباؾـٌ زَظاُـشن، غـُباضَت بـُوَف كـُ زَوتـط ًَتـُوَ، ٓ ًَِ ٌَ، ًُٓـُ    ًُُٓ ضن ُهُْ كىضزغـتاٌُ بـ

ٌَ،           5هُبط طُ ) ٌَ، بـٍ٘ ُٓيـُ بُض اغـتِ بُض َيىَبُضَكـُّ بـا بًـاُِ بـ ًَىزَوَهـُتٌ بـ (زا ُٓطُض ةىتاغاُُيـُكِ ُ
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ٍَ كــُ هُٙيــُْ وَظاضَتــِ     ًٌَــُ حاَهُتُكــًُاْ جًــا كطزٗتــُوَ كــُ ياضيــسَزَضَيلِ بــ٘ زابِــسض بــُآلَ هُوَيــسا ٓ
ٍَ و هُُٓضَيٌِ كىضز ٌَ، ظٗض غىثاؽ.ثُضوَضزَوَ زابِسض  غتاُسا كُ خَُهلٌ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ رُضًىو.  هًصُُّ ياغايٌ ت
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضاُُّ كُ كطا، ُٓو ًُضجاُُ تايبـُتّ بُبُض يَ  ًَـص       غُباضَت بُو ث ىَبـُض، ًـاززَّ زواتـط ًـُضجِ واُـُ ب
ٌَ ُٓو زوو بابُتـُ زووبابـُتِ هُيـُكرت جًـاواظْ، كـُ بـاؽ هـُوَ كـطا          ياخىز ًاً٘غتا زياضٍ كطايُ، ب٘يُ زَب
       ٌَ ٌَ بـ٘ كـاضكطزْ، واتـُ كـَُ و كىضتًًـُكِ وا ُـُب ٌَ هُض ووٍ جُغتُيًُوَ، ًُبُغت ُٓوَيُ طىجناوب ؾًاو ب

ٌَ هُبُضزََ ُٓجناًسا ُِ ُٓو كاضَ، ُـُن هـُضٍِووٍ زاًـُظضازْ و يـاخىز ض َيطـطٍ هُبـُضزََ زاًُظضاُـسْ        ض َيطط ب
ٌَ بــ٘ كــاضكطزْ هــُو بــىاضَزا، زَةُكــُ ظٗض ضووْ و      ٌَ طىجنــاو ُــُب هــُبىاضٍ ثــُضوَضزَ، تــُُٔا ٓــُو كــاضَّ ثــ
ٍَ، غــُباضَت بُبط طــُّ نــىاضََ حلــىَ  ًَؿــًِاضَ زَكــُيّ كــُ كــُتًِـ ظيــاز بلــط ٓاؾــلطايُ، ثؿــتطريٍ هــُو ث

ًَىَيُكِ ض َٓـا  ُ ًَلِ ٓابط ووبُض، ُٓو ًُٓىو ج٘ضَ حلىًُكاْ ُاططَيتُوَ، بُؾ ًَم ياخىز كُتِ ٌَ بُتاواُ ُزضاب
ُُٓاتىوَ زَةُكُ، تُُٔا ُٓو ج٘ضَ حلىًساْ، تاواْ، ُٓطُض كُتُِكُف ظياز كـطا زواٍ زَُطـساْ، ٓابط ووبـُض    

ًَم ُاططَيتُوَ، ثؿتطريٍ هُوَ زَكُي ٌَ، واتُ ًُٓىو ج٘ضَ حلىً ًَلِ ٓابط ووبـُضيـ   ب ٍَ، كـُتِ ّ كُ ظياز بلط
ٍَ، ب٘ زَةٌ بط طُّ نىاضًَِ ًاززَكُ، ثؿتطريٍ هًُاززَكُ زَكُيّ، ظٗض غىثاؽ.  ظياز بلط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 اْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُ

ًَـت            ًَلػـيَت زكـَُ، جُغـُزّ ٓـُض نـُُسَ ؾُضحًؿـٌ كـطز، بـُؽ ًـّ زظ ٌَ ت بُض اغتِ ُٓظ ثؿتطرييًا ًاُا ظ
إ ٜجبـت بٛثٝكـ١ طبٝـ٘ َصـدق١ َـٔ دتٓـ١ طبٝـ١ شتتصـ١ إ ضـالَت٘ ادتطــد١ٜ          ًٓعارـُكِ بـ٘ بلًُـُوَ، )    

ُ ) تؤًٖ٘ يًعٌُ يف ٖرٙ امل١ٓٗ( زوايٌ طىتًًُ ٚايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ ٌَ    (، يُعِِ زياضَ ٓـ ًَـىَ ُـُب ًَلِ ث وَّ زَغـت
ًَت بـار بـٌ يـاْ ًُغـُهُْ غـُضع ٓـُبٌ ُٓظـُ ٙظًـُ ٓـُض ٓـُبٌ، ُٓظـُ                 ًىؾلًوُ ًًُـُ، بـُؽ ُٓطـُض ُُؾـ
َِ طُهُن واظحُ يـُعِِ زاض ؾـتُِكِ طُهـُكا واظحـُ كـُ مشـىهٌ كـَُ ُُٓـساًاْ ُاكـاتّ، ٓـُظ ًُحنـُ،             جاضَك

ًَت وٍ ًُيُِتِ بلات، شبُض ُٓ ٌَ زكات ُُؾ ًَسن،      بُيًُِا مشىهٌ ك ًَِـ ٍَ زبًـٍِ ٙظًـُ، زيتِـاًّ ٙظًـُ ضن ُس
 ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ هًُُكتُبُ ُٓٓوًًُكاْ، ُُٓسَيم هُ ًاً٘غتايُكاْ ًُغُهُْ بـُؽ   ًٌَ تُجطوبُ ُُٓس خٍ٘ بُض اغتِ بُث
ًَِاوياُُ، ًّ ظاًُاضيٍ ُٓي ُ، زووًًًَِاْ ُُٓـسَيم هُُُخ٘ؾـًًُكاْ   ًِٓطوًعّ زَظاُّ، ؾُٓازَؾًاْ ًًُُ، ٓ
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ًَت تُٓلًس بلُُُوَ ُٓو ًاً٘غتاياُُ ُٓو ُُخ٘ؾًًُ غاضياُُّ ًًُُ، تلايُ ٓـاخري غـًاغُتاْ    ٌَ ُاب غاضيّ، ٓ
 غىَيُِِوَ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ب٘ ُٓوَّ بًدُيُِ زَُطساُُوَ، رُضًىو.

 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 اْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُ

ًَؿًِاضَكاُِ بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، زوايـّ   زواٍ ُٓو ٓاَهىط٘ض يًُّ كُ ُٓجناؾناُسا، هُبُض ض ٗؾًِايٌ ث
ًَىَيُّ خىاضَوَ:  غًاغُ زَخىَيًًُِِوَ، بَُ ؾ

:ٌَ ًَسا ب ٌَ َُٓ ًُضجاُُّ ت  بُض َيىَبُضٍ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ زَب
ًَـت هـُبىاضٍ ثـُضوَضزَ و      بُّٙ كًُُوَ بط واُاًُّ بُضايٌ  -1 ًَِـا ب ظاُلٍ٘ ياْ ثُعناُطاٍ بُزَغـت ٓ

 خىَيِسْ.
ًَيَن كـُ          -2 بَُهطُُاًُيُكِ ثعيؿلِ ثُغـُُس كـطاو هُٙيـُْ هًصُُيـُكِ ثػـج٘ض ٍ ثعيؿـلًًُوَ بًػـُؽن

 زضوغتِ جُغتُّ زَضووُِ و عُةَوٌ طىجناوْ، ب٘ كاض كطزْ هُو ثًؿُيُزا.

ٌَ.ًاوٍَ خعًُتلطزُِ هُبىاضٍ ثُضوَضزَزا ه -3 ًَِك غاَهسا كًُرت ُُب  ُ ث

ًَلِ ٓابط ووبُض يـاْ بُغـعايُكِ ثـُضوَضزَيٌ بُضنـاو      -4 ًَم ياْ كُتِ ًَت بُتاواُ ًُضجُ حلىَ ُُزضاب
ًَت.  غعا ُُزضاب

ًَط ٍ بُض َظاًُُـسّ وَظاضَت          -5 ًَىزَوَهـُتِ ياضيـسَزَضَيم بـ٘ كاضوبـاضٍ كـاضط ب٘ ةىتاغاُـُّ تايبـُتِ ُ
ًَىَّ خىاغسن ياْ تُ  ُػًب.زازَُسضَيت، بُؾ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَـ ٓــُوَّ بًدُيِــُ            كىضزيًُكــُ زَكُيِــُ ُٓغــاؽ، نــىُلُ غــًاغُّ عُضَبًًُكــُ ُــُكطاوَ، بــُآلَ ثــ

ٍَ، رُضًىو طُؾُ خاْ.  زَُطساُُوَ، ض ًًَُٓن ُٓبىو ُٓوَّ غًُُٙتِ ُُرػٌ و جُغُزّ ُٓواُُ َُٓهبطري
 بُض َيع طُؾُ زاضا جٚي:

 ض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُ

ًٌَـُ ًًُـُطناْ ٓـُوَ ًًُـُ كـُ               ًّ خَ٘ غـىضَ هُغـُض ٓـُو بابُتـُ، نـىُلُ بـُض َيع ز. ض ٗشاْ رـُضًىوّ كـُ ٓ
ًَلسا بُض َيع  ًَطَ نْ٘ جًاٍ بلًُُوَ كُ َُٓ ًًُُتُ ًًُُ، هُكات جُغتُيِ ُٓو ًاُايُ بططَيتُوَ، بُآلَ ًّ ه

ٌَ جُغتُيٌ ًُبُغتٌاْ ُُخ٘ؾًً ًَم        ز. عٌط زََه ًَلـسا يـُك ٍَ، هُكات ُ ًىظًًُِكاُـُ، كـُ ٓـُوَف ٓـُض ُـاكط
   ُ ًَبُؾـــٌ بلـــُّ ه ــ٘ ب ٍَ تـ ــط ٌَ، زَكـ ــاْ ُُخ٘ؾـــٌ ؾـــُكطَّ ٓـــُب ًَسن، يـ ثًؿـــُّ وُُخ٘ؾـــٌ ظَختـــِ ٓـــُب

ٌ  املطًل جيسٟ ع٢ً اطالق٘( ًاً٘غتايُتًًُّ )  ٌَ تـُواوّ جُغـتُي ُ  ،بًُىتَوُةٌ زََه ٌ  يـُن  كُواتـ  ثُجنُؾـ

،ٌَ ٌَ و زَكات مشىهٌ ُُغُ َُٓ ُُب ٌَ ًاً٘غتايٌ ثًؿُّ ُاتىاُ ٌَ ج ٍَ، بلات، بُج ُ  جًاواظيؿِ بُض َيىَبُض  ُٓيـ

ًَسا، و بًػت ًاززَّ هُطَُي ًَـ غ  غىثاؽ. بلطَيتُوَ، بايُكٍٚ زَُطساْ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. ضٗشاْ.
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 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 ضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُ
ًَىَيُكِ بط طُيُ ُٓو ًَت كطزووَ، زياضٍ بُؾ ًَِ ْ  بًػُؽن ِ  هُٙيـُ ٍ  هًصُُيـُك ًَت  ثعيؿـلًُوَ  ثػـج٘ض ًَِ  بًػـُؽن

ًَطَزا عُةَوٌ و زَضووٌُ و جُغتُيٌ كسضوغتِ  ثًؿُيُزا، هُو كطزْ كاض ب٘ طىجناوْ، كطايُ، زياضٍ تُةًسَكُ ه

 ُ ٌَ،  طىجنــاو ُٓطـُض  واتـ ٌَ،  ض َيطــط ٓـُوجا  ُـُب ٍ  بــ٘ طزواتـ  زَبـ ٌَ  ٓاغـاُلاض ًَلطزُِ جـ ُ  ٓـُو  بــُج  ض َيٌِــايٌ ياغـاي

،ٌَ ٍَ، باؽ وضزَكاضيًُ ُٓو زَتىاُّ هُض َيٌِايُكُ زَضزَن ًَطَ بلط ٌَ تُةًسَكُ تُُٔا ه ٘  طىجناوب ْ  بـ  هـُو  كـاضكطز

ًٌَــُ ثًؿـُيُزا،  ُ  بــَُ زَكــُيّ، بُض َيىَبـُض  باغــٌ ٓ ًَىَي  وضزَكــاضٍ زَتــىاُّ ًًُــُ، ًىتَوـُق  و كطايــُ تُةًــس ؾـ

ًَطَيُ، وَظيط ابٌجُُ ٍَ وضزَكاضياُُ ُٓو ًُٓىو بُض َيٌِايٌ زواتط ه  غىثاؽ. غطَيّ، ض َيم هُو
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ياووظ. كان رُضًىو
 :عجُإبُض َيع  ياووظ خىضؾًس 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَػتا هُبـُض َيعياْ زَثطغـٍ، ٓـُو    ُٓوكُ ًّ هُطَُي ُٓوَّ زاًُ ض ًَٓؿٍ وابىو، كُ ُٓو ب ًَسن، ٓ ط طُيُ َُٓهبػت

ًَِاوَ كـُ غـًُُٙتُ، غـار و غـًُُٙتُ، زوو ضٗش زَواًـِ كـطز،        ؾُخػُ، ُٓو ًاً٘غتايُ ٓات، تُةطيطَكِ ٓ
ٍَ يُكـُ       ٌَ؟ تُبعـُْ هُوَيِـسَض ُُخ٘ؾًًُكٌ ططت، ًِٓوػاَ ؾُخػًُو ُٓو ؾتاُُ، ناضَغُضَكُّ نـْ٘ زَبـ

كاْ، تَُهُبُكاْ، َُٓهسَغسن نٌ زَكُْ، ؾلايُتًـ زَكُْ، ُٓوَف ُٓض وايُ، ُٓطُض ًٓساضيًُكُ، ًاً٘غتايُ
ٍَ زيػـاْ      ٍَ، خ٘زيـاضَ هُوَيِـسَض ًَِّ بًلُُُ ًىزيط هُوَيِـسَض ٌَ، بًٔ ٍَ، ُُخ٘ف ب ًاً٘غتايُكًـ زياضٍ بلط

             ُ ًٍَ باؾـُ ٓـُو بط طُيـ ًٍَ ثـ ٌَ ٓـُو ًاً٘غـتايُ، ٓـُو ًـىزيطَ خطاثـُ، ه٘يـُ ًـّ زََهـ ًَسن،   ُٓض زيـاضزَب ًَِ ُـًُ
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 غُضوَض. ز. رُضًىو
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
بُض اغتِ غُباضَت بًُُغُهٍُ جُغتُيٌ ًّ ثؿتطريٍ ض ايُكاُِ ٓاوض َيًامن زَكَُ، كُ باغًًاْ كـطز، حـُق   

ــطَزا ياغــايُن زَضزَكــُيّ زشٍ ياغــايُكِ تــطَ، كــُ هــُو    ًًُــُ ٓــُوَّ جُغــتُي ًَ ًٌَــُ ه ٌَ، نــىُلُ ٓ ٌ ٓــُب
ًَلُ، بـُآلَ   ثُضهًُاُُزا ثُغُُسًاْ كطزووَ، ياغاٍ ًاؿن كَُ ُُٓساًاُُ، هُطَُي ُٓوَزايّ كُ ُُخ٘ؾٌ حاَهُت

ٌَ، ز ًَلِ ُُب ٌَ، ةان ًَت و ثُجنُيُكِ ُُب ًَطَزا وَكى ُٓوَّ طُؾُ خاْ باغٌ كطز، ُٓطُض ب ٌَ،   ه ًَلِ ُـُب َغـت
ٓــُوَ بُٓــًُاْ ؾــت زَيططَيتــُوَ، غــبُييَن هًُجــُضٍ هُبُضزًَــسا زضوغــت زَكــُْ، ب٘يــُ تلــا زَكــَُ، يــاْ    
ًَشن كَُ ُُٓساًاْ  ًَىاظَيم ببًًُِِوَ، ُٓو ياغايُ تُعاضوظ ُُكا هُطَُي ياغاٍ كَُ ُُٓساًاُسا، ب٘ ظنىوُُ بَو ؾ

ًٌَ ياغايُكُّ ُٓياُُ، ُاظامن هُض  ًَـساوْ،       هًُُ بُزَضْ بُث ٍَ ًارٌـاْ ث ووٍ ياغـايًُوَ بـُض َيعاْ زَظاُـّ، هـُو
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ًًَُِِوَ، نْ٘ زَكطَيسن ًُُٓ؟ خاَهٌ زووًًَؿًاْ ًاززَّ ) ًَسَغت ًَطَ ًارُكُياْ ه ( ًُٓـُ هُطـَُي   22بُآلَ ه
ًَـ زَُطساْ يُكٚ بلطَيتُوَ، وَكى ُٓوَّ باغًاْ كطز، نـىُلُ ٓـًُاْ بابُتـُ،    23ًاززَّ ) ًَطَ ث (زا ُٓض ه

ًَـطزا   ُاكطَي ٌَ، ب٘يُ ًّ زاوا زَكَُ، بُض اغتِ ًاؿن كَُ ُُٓـساًاْ ه ًَلِ تطو ٓاوزش ب ٍَ بهًُِ غُض بابُت سن هُو
ٌَ، غىثاؽ.  ثاضَيعضاوب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ضٗشاْ. ز. رُضًىو
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿــرت كــُ زَُطٌــاْ هــُب٘ زايــُ، هُبــُض ٓــُوَّ   ٓــًض تــُعاضوظَي ًَىاْ ٓــُو ياغــايُ و ياغــايُكُّ ث م ًًُــُ هــُُ

      ،ٍَ ٍَ، هُزاًُظضاُـسْ ض َيـصَيم هـُب٘ واْ زابِـسض هُوَيِسَض ض َيصَن زاُسضايُ، باغٌ بُض َيىَبُض ُُكطايُ زاضنـُظض
ٍَ ب٘ زاًُظضاُسْ، ُٓو ًارُياْ ًػ٘طُض كطايُ، ُٓ وَ باغٌ ًُضجُكاُِ بُض َيىَبُض ض َناوٍ حاَهُتُكُياْ بلط

ٍَ وَكى  ٌَ ُٓو كاضَ ُٓجناَ بسا، هُو زَكا، ُٓطُض كَُ و كىضتًًُن ُٓبىو ض َيطط بىو هُبُضزََ ُٓوَّ كُ بتىاُ
ٍَ، زواتط ُٓطُض ُٓو كُغُ  ًَلِ زيلُ زاضنُظض ًَلِ زيلُ، هُؾىَيِ ٍَ، بُآلَ زَتىاُّ هُث٘غت بُض َيىَبُض زاُاًُظض

ًـ   ًَم هـُو ًُضجاُـُّ هُزَغـتسا، بـٍُٓ٘          وَكى بُض َيىَبـُض زا ًَـسابىو، زواتـط يـُك ُظضا، ٓـًُىو ًُضجـُكاُِ ت
ًَىيػــت بــىو بــ٘ زاًُظضاُــسْ زواتــط   ٌَ، بــُض َيعاْ، ٓــُو كــُ ث ُُخ٘ؾــٌ، بــٍُٓ٘ ضووزاوَيــم، ٓــُض ٓ٘كاضَيــم بــ

ًَىيػتًؿُ ب٘ بُضزَواَ بىوُِ ث٘غـتُكُ، كـُ يـُن هـُو ًُضجاُـُّ هُزَغـتسا، ٓـُو ث٘غـتُ هُزَغـت زَزا          ، ث
ًَىيػتُ غُضَتا بـ٘ زاًُظضاُـسْ، ٓـًُاْ     ًَسا ًًُُ، واتُ ُٓو ًُضجاُُّ ث هُبُض ُٓوَّ ًُضجُ ياغايًُكُّ ت

ًَىيػتُ هُكاتٌ بُضزَواَ بىوْ هُث٘غتُكُ، غىثاؽ.  ًُضج ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 عٌط. كان رُضًىو
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكٌ

ًَساويػتِ خاوَْ ًارُكاُِ هُبُضزََ ةاُىوُِ ض َيططيُكِ ًٓض بط طُيُ َُٓ هُض اغتًسا  ُاكـات،  زضوغت تايبُت ث

ًٌَُ نىُلُ ًَشن ٓ ّ  بُبُض َيىَبُضّ بىوْ ب٘ تُُسضوغتًًُكاْ ًُضجُ زََه ٘  ُـاحلىًِ،  ةىتاغاُـُ  بُض َيىَبـُض  بـ

ٍَ ٓــًرت بُض َيىَبــُض، بــ٘ تــُُٔا ًَتــُ بــُض َيعَيم كــُ هــُوَّ ض َيطــطَ ُٓيــُ غــُحِ ؾــُضتِ ُُٓــس  بُض َيىَبــُضٍ بب

ٌَ جُغتُيِ ُُٓساًُكاُِ ًُٓىو جا ةىتاغاُُ  غىثاؽ. ُُييَب، ياْ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 عبساهػَٚ. كان رُضًىو
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 قسيق: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَـ ٓـُوَّ          ًُّٓ وَكى ٓ ًٍَ، ب٘يـُ زاواٍ ةػـُ كـطزمن كـطز، ثـ ًَبًًِاُُّ طُؾُ خـاْ و ز. غـُضوضَض زََهـ ُو ت
ًٌَُ زَُط بسَيّ هُغُض ًاززَّ ) ًٌَُ كُ ًاززَّ )22ٓ ًَؿُيُن زَبشن، 23( ٓ ( ًىُاةُؾُكطا، ضووبُضووٍ ك

   ً ًَــت بُٓــُ ٍَ زََه ىو غــُضاحُ ٓــُو ب٘يــُ ويػــتٍ، نــىُلُ ُٓطــُض زَُطٌاُــسا زواتــط ُــاتىاُشن بًطــ٘ض يّ، هــُو
  ٌَ ٍَ حُمسِ كطزووَ، بـ ًَسا بّ، واتُ هُو ٌَ ت ًُضجاُُّ ب٘ زاًُظضاُسُِ ًىزيط هُةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ زَب

ًَػتا يُعِِ بُعًُُهٌ ًاززَّ )ًُٓوَّ بهًتُ ًُٓىو تُراغ ( زَكات، ياْ 22( ًٓوػآٌ ًاززَّ )23وُوَ، ٓ
ًَؿًاضَ ًَت، ب٘يُ جاضَيلِ تط ًّ ُٓض ُٓو ث ًَـ ٓـُوَّ زَُـط بـسَيّ هُغـُض        عاًرت زَب ، غـُضَتاف كـطزَ، ثـ

ٌَ بلُيِـُوَ، )    22ًاززَّ ) ًَبًًِاُُ هُغُض تُراغًى زَض بهـّ، بـابريٍ هـ ( ٓـُو كاتـُ يـاْ    23( ُٓو ًُٓىو ت
ًَت يـاْ )  ًَت ُُب ٌَ، ُٓواُـُّ هـُ ًُضجـُكاُِ             22زَب ًَـسا بـ ٌَ، تـُُٔا ٓـُو ؾـتاُُّ ت ًَىَيُكِ تـط بـ (كـُ بُؾـ

ًَسا ُُبّ، يُعِِ تاظَ بـّ هُزاًُظضُـسُِ بُض َيىَبـُض بـ٘ ًُزضَغـُ حلىًًًـُكاْ،        زاًُظضاُسُِ بُض َيىَبُض ت
ٍَ، ًـاززَّ )   ًَػتا ثُيط َو زَكـط ًَساُُ، باؾُ كاًًاْ ٓ ًَىَ وتىتاُُ ت (  يـاْ  22ًُٓىو ًُىٍَ ُٓو ًُضجاُُّ ٓ

ًَسَكَُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ت٘ظَيم هُطَُي ًّ بري بلُُُوَ، ياًُـ بـَ٘ ض 23) ووْ بلُُـُوَ، ًـّ   (؟ ض َجاتاْ ه
ًٌَ، غىثاؽ. ٌَ ًُضج زازَُ ًَـ ُٓو زوو، غ ًٌَ، ث ًَطُيؿتىوًُ، نىُلُ زَيًت و ًُضجِ طؿيت زازَُ  غَُهُت ت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو اًًُِ خاْ.
 غعًس: نسٟذُِ اًبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
( ًٓوػــاّ كــطٍ، يــُعِِ ضاظبــُضكطُا 23ِــس، زطــُي هًــصُا ةـاُىُِ ًــاززَّ ) هًصُـُّ ثــُضوَضزَ و خىَيِــسُا بوَ 

 ثط ه٘شَيا هًصُُّ ثُضوَضزَيسا ُٓظ ًاززَ ًُُايُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُض َيع كان رطغت غًاغُيُكِ تاظَّ ُٓيُ، رُضًىو .
ًَطٍ ثُضهًُ  اْ:بُض َيع رطغت احس عبساهوُ / غلطت

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَتُ ط٘ض يّ، هُباتِ ) ًَؿًِاض زَكَُ غًاغُكُ بٔ ضـالَت٘ ادتطـد١ٜ   ب٘ ناضَغُض كطزُِ ض او ب٘نىوُِ جًاواظ ث

ًَتُ )ٚايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ(   غىثاؽ.ضالَت١ ايصش١ٝ تؤًٖ٘ يًعٌُ يف ٖرٙ امل١ٓٗ(، بب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 تلايُ بَُ غًاغُيُ بًدىَيُِِوَ، ب٘ ُٓوَّ بًدُُُ زَُطُوَ، غًاغُيُكِ باؾُ، رُضًىو. باؾُ،
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 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 بط طُ زوو جاضَيلِ تط بُو غًاغُ ُىَيًُ زَخىَيًُِِوَ:

ًَت كُ هُض ووّ بُبَُهطُُاًُيُكِ ثعيؿلِ ثُغُُس كطاو هُٙيُْ هًصُُيُكِ ثػج٘ض ٍ ثعيؿلًً ًَِ ُوَ، بًػُؽن
 تُُسضوغتًًُوَ طىجناوَ ب٘ كاضكطزْ هُو ثًؿُيُزا.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػــتا كــُ ط٘ض اُلــاضٍ بُغــُض زآــات، ٓــُو ًاززَيــٍُ   ًَػــتا زَرنًُــُ زَُطــُوَ، بــُو غــًاغُيُّ ٓ بــُض َيعاْ، ٓ
ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ ز  َغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ.خىَيِسضايُوَ، ك

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ( كُؽ هُطَُهساًًُُ، بُظٗضيُِّ زَُط ثُغُز 3ك
 كطا، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ تط.

 غعًس: نسٟذُِ بُض َيع اً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
:ٌَ  ًاززَّ بًػت و غ

ًَطكطزُـِ ٓـُٓوٌ و تايبـُتِ،     ًُضجُ ب٘ ُٓو كُغٍُ زَغت ًُؿاْ زَك طَيت بُبُض َيىَبُضٍ زاًـُظضاوَكاُِ ر
ًَت، وَكـى ٓـُوَّ هُةىتاغاُـُ      ًَـساب ًَلػت هُغُض كطاو هُهًػتبُُسٍ ثًازَكطاوّ ةىتاغاُُّ ت ًُضجُكاُِ ت
ًَـىاْ زَغـتُّ            ًَجطـُ هُناوث٘ؾـشن هًُـُضجِ بـىوُِ ٓـُو كُغـُهُ ُ حلىًًًُكاْ ثًازَ زَكطَيـت، ًُٓاُـُ ب

 ٌ ةىتاغاُُ.ساُُكاضًُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُعُضَبًًُكُّ غىَيُِِوَ رُضًىو.
 :ثا٥س عبداالسد اٚغططنيز.بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (:23املاد٠ )

 ٜػرتط ع٢ً َٔ ٜتِ حتدٜدٙ نُدٜس ملؤضط١ تعًِٝ ا١ًٖٝ ٚخاص١، إ تتٛؾس ؾٝ٘ ايػسٚط املٓصـٛص عًٝٗـا يف  
ايال٥ش١ املطبك١ يف املدزض١ ناييت تطبل يف املدازع اذته١َٝٛ، ٖرا عدا عـٔ غـش ايٓعـس عـٔ غـسط إ ٜهـٕٛ       

 ٖرا ايػدص َٔ بني ١٦ٖٝ َٓتطيب املدزض١.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكِ
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ًَطاٍ ب٘تُوَ، ُٓض ب٘يُ هُطَُي  ًَؿىوزا كُ ثُغُُس كطا ج ًٌَُ ض ًٌَٓاْ وابىو كُ َُٓ ًاززَيُ، هًُاززَكُّ ث ٓ
 ًٓوػا كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 ض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُ
ًَؿـىوتط      ًٌَُف هُطَُي ًٓوػاكطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُْ، هُبُض ُٓوَّ ُاوَض ٗكِ ٓـُو ًاززَيـُ، هًُاززَكـُّ ث ٓ

 ناضَغُض كطايُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًًِـ ًُٓاْ ض ًٍَٓ ُٓيُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ــطَوَ، ض َت          ــُُابٌ وَظي ــايٌ و ج ــُضوَضزَ و ياغ ــُّ ث ــُْ هًصُ ــُ هُٙي ــُو ًاززَي ــُ، ٓ ــُن ُٓي ــتا ض ًًَٓ ًَػ ٓ
ٌَ هُطَُهسايُ ض َتبلطَيتُوَ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلات ًَتـُوَ؟   بلطَيتُوَ، ك ٌَ هُطَُهسايـُ ضنًِ ُوَ، ظٗض غىثاؽ، ك

ًَتـُوَ، بُظٗضيِـُّ زَُـط ض َتلطايـُوَ،       1تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ،  ) ( كـُؽ هُطَُهسايـُ ضنًِ
 رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ تاظَ.

 غعًس: نسٟذُِ اًبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (:24ًاززَّ )

ًَص:  زَغتُّ ًاً٘غتاياُِ واُُ ب
ًَــصَ   -1 ًَىيػــتُ ًاً٘غــتاياْ هــُض ووٍ ثُضوضزَيًــُوَ ؾــًاو بــّ، ُٓضنــٌ ُُٓــساًاُِ زَغــتُّ واُــُ ب ث

ًَت و هـُض ووّ   ًَت ياْ بط واُاًُّ ظاُل٘يٌ ُٓب ًَىيػتُ بُٙيُُِ كًُُوَ بط واُاًُّ زبوًً٘اْ ُٓب ث
 ثُضوَضزَيًُوَ ؾًاو بّ.

ــت    -2 ــُتِ، زَغ ــُّ تايب ــاضٍ ةىتاغاُ ًَطك ــُظضاوَكاُِ ر ــتُ زاً ًَىيػ ــُضزَواًًاْ   ث ــصّ ب ًَ ــُ ب ُيُكِ واُ
ًَت هُض َيـصَّ   ًَت، كًُرت ُُب %، بـُآلَ زَكطَيـت بـ٘ ٓـُو زاًُظضاواُـُ هـُباضوزٗخٌ ُاياغـايٌ        81ُٓب

ًَطكاضٍ طؿتِ يـاْ تايبـُتِ،    ًَلٔاتُيًُكاْ ياْ ر ًَصاُِ زاًُظضاوَ ث ثاغاوزاضزا ثُُا ببُُُ بُض واُُ ب
  ِ ــُوَظاضَت ــان ه ــُكِ ت ــِ ض َظاًُُسيً ــُف    زواٍ وَضططتِ ــتُكُ، ًُٓ ــُّ ًُبُغ ًَلٔات ــُضوَضزَ و ث ث

ًَلِ خىَيِسْ و ب٘ ًاوَيُكِ زياضيلطاو.  هُثُِٚ ُٓض غاَه
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.

 :ثا٥س عبداالسد اٚغططنيد.بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ني:١٦ٖٝ االضاتر٠ ايتدزٜطٝ (:24املاد٠ )
جيب إ ٜهٕٛ اآلضاتر٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ َؤًٖني، اَـا اعطـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتدزٜطـٝني جيـب عًـ٢ اقـٌ         -1

 تكدٜس َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدبًّٛ اٚ ايػٗاد٠ ادتاَع١ٝ ٚإ ٜهْٛٛا َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ َؤًٖني.
%، يهـٔ  81ع٢ً َؤضط١ ايتعًِٝ املدزع ارتاص إ ٜهٕٛ يدٜٗا ١٦ٖٝ تدزض١ٝ دا١ُ٥ التكٌ عٔ ْطـب١   -2

جيٛش هلر٠ املؤضطات يف ايعسٚف غري االعتٝاد١ٜ املـربز٠ إ  تًذـا اىل تدزٜطـٞ املؤضطـات ايتهٜٛٓٝـ١ اٚ      
ايتعًِٝ ايعاّ اٚ ارتاص، بعد اخر َٛاؾك١ َؿسد٠ َٔ ٚشزاز٠ ايرتب١ٝ َهٕٛ ايػسض، ٖٚرا يف خط١ نٌ 

 ض١ٓ دزاض١ٝ ٚملد٠ ستدد٠.

 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُ

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلِ هـًُاززَّ )    ًٌَُ َُٓ ًاززَيـًُاْ بُؾـ ًَلًؿـٌ هـًُاززَّ      18ٓ ( ض اث٘ضتُكـًُاْ غـًاغًُاْ كـطزووَ، بُؾ

ًَىَيُ زَخىَيًُِِوَ:18(زا، ب٘يُ ًُُّٓ ًاززَّ )19)  ( بَُ ؾ
ًَـصاْ بـٍُٙ كًُـُوَ بط واُاًـُّ زيبوـَ٘ يـاْ بط واُاًـُّ بـُضايٌ          ًُضجُ زَغتُّ ًاً٘غتايا -1 ْ، واُـُ ب

.ٌَ  ظاُل٘ياْ ُٓب
هُض ووٍ غًُُٙتِ جُغتُيٌ و زَضووُِ و عُةَوٌ و ثـُضوَضزَيٌ و ثػـج٘ض يًُوَ ؾـًاو بـّ و باؾـرتَ       -2

ًَِاُِ ثُضوَضزَيٌ بّ.  ُٓطُض زَضنىوّ خىهٌ ض آ
 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ث

 بُعُضَبٌ ُٓتاُُ؟ رُضًىو.
 :ثا٥س عبداالسد اٚغططنيد.بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:18املاد٠ )
ٜػرتط يف اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ سصـٛهلِ عًـ٢ غـٗاد٠ ايـدبًّٛ اٚ ايػـٗاد٠ ادتاَعٝـ١ االٚيٝـ١         -1

 ع٢ً االقٌ.
ختصاصا، ٜٚؿطـٌ ادتٝـاشِٖ دٚز٠ تدزٜبٝـ١    إ ٜهْٛٛا َؤًٖني دطدٜا ٚ ْؿطٝا ٚ عكًٝاٚ تسبٜٛا ٚ ا -2

 تسب١ٜٛ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. ياغايٌ هًصُُّ
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف ًَؿًِاضَّ هُو ثؿتطريٍ ٓ ّ  كُ زَكُيّ، ثُضوَضزَ هًصُُّ ث ِ  هـًُاززَ  ٓـاتىوَ،  ُياُـسا ض اث٘ضتُك ٓـُشزًَ

 غىثاؽ. ظٗض
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 وَظيط. جُُابٌ رُضًىو
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

ٌَ ُٓظيـ ًَسَكَُ ثؿتًطريي  غىثاؽ. ًاززَيُ، ُٓظ ه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ ًَبًين ك ْ  ُتلايـ  ُٓيـُ؟  ت ًَّ......،  ُاوَكاُتـا ُ  ٓـُو  بَوـ ْ  بُض َيعاُـ ْ  خـاْ،  )ٓـاشَ  ُىوغـطاوَ  ُاويـا ًَطيعـا  خـاْ،  ب

ًَط كان اػنس، ز. جٚي، كان غناي، كان خاْ، ثُضويّ ًَط زَي، ؾ  خاْ. ٓاشَ رُضًىو خاْ(، ؾو
 :َصطؿ٢بُض َيع ٓاشَ غوًٌاْ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًًُِكُّ ُ  زايط ؾت٘تُوَ، ثُضوَضزَ هًصُُّ كُ زاض ؾتُِوَيُ ُٓو هُغُض ًّ ت ًَلٔـاتىوَ،  خـايَ  هـُزوو  كـ ّ  ث  ًـ

ًٌَىايُ ع٢ً َؤضط١ ايتعًـِٝ املدزضـٝ٘ ارتاصـ٘ إ ٜهـٕٛ يـدٜٗا      ) ٓاتىوَ زووََ خاَهٌ كُ ُٓقَوًًُكُ هُثط ٗشَ ث
ُ     %( ١٦ٖٝ81 تدزض١ٝ دا١ُ٥ التكٌ عٔ ْطب١  ًَسن، نـىُل  ُٓوَ بُض اغتِ ظٗض ططيِطـُ هـُُاو ةاُىُُكـُزا ٓـُب

ًَت كُب٘ زَضؽ  ٌَ ظٗض جاض ًاً٘غتاٍ ُاب بُض اغتِ ُُٓسَيم ةىتاغاُُ ُٓيُ، ُٓطُض هُو ُػبُيُّ كًُرت ُٓب
ًَتُوَ هُُاو ياغايُكُ تا ُٓو ةىتاغاُاُـُ ض َيـصَّ ٓـُو     ًَِ وتُِوَيُ، ب٘يُ ظٗض ططيِطُ كُ ُٓو ُػبُيُ ُٓض ضن

ٌَ ب٘ ُٓوَّ بُ زآًٌٌ بتىاُّ كُ واُُ ب ٌَ بـُف    ًاً٘غتاياُُياْ ُٓب ًَُِوَ هُةىتاغاُُكاْ، ةىتابًًـُكاْ بـ َو
 ُُبّ هُ واُُ وتُِوَ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطيعاْ  رُضًىو. خاْ ب
ًَطيعاْ امساعًى غُضُُٓط:  بُض َيع ب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًّ  ٍ ّ  ثؿـتطري ٌ  هًصُـُ ٘  زَكـَُ،  ثـُضوَضزَ  و ياغـاي ْ  تُِوَياْ،زاض ؾـ  بـ ًَسَكـَُ،  زَغتد٘ؾـًًا ُ  ظٗض ه  و جىاُـ

ًَلِ و بُض َيم ٍ  و ث ُ  هـُو  ظٗضَ، ًاُـا ّ  ظٗض ًاززَيـ ًَسايـُ،  زووبـاضَ ُ  ت ٌ  ب٘يـ ْ  ٓـ َ  زاوا ٓـُوا ًَيَن،  زَُـط  زَكـُ  بـ

 غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. خاْ ثُضويّ
 بُض َيع ثُضويّ عبساهطػنّ عبساهوُ:

 ُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.ب

ًَلِ ٍ  تـط  خاَه ًَ ُ  ثـ ٘  خ٘ؾـ َ  بـ ُ  ٓـُ ٍَ،  ظيـاز  ًاززَيـ ـ  بلـط ُ   ٓـُوي ُ  ُٓوَيـ ٘  زَوضَيـُن  كـ ُ  ٓـُو  بـ  ًاً٘غـتاياُ

ًَىيػتُ ُٓضوَضٓا ًاً٘غتاياُُ، ُٓو بًُُػبُت زَضووُِ ٙيُُِ ب٘ بُتايبُتِ بلطَيتُوَ،  ياخىز غتارُّ ُٓو ث

ًَىيػتُ وَضزَطريَيّ، ًآُُُُُٓو ةىتاغاُُ هُو كُ ًاً٘غتاياُُّ ُٓو ِ  ث ًَىَيُك ْ  ؾـ ًَطرييًـا ًَـىَ  ج ٌَ  زيـاض  ث  بـ

ًٌَُ ُٓوَّ هُبُض ةىتاغاُاُُزا، هُو ٌَ ًُٓىو ُٓيُ، ُٓٓوًٌاْ ةىتاغاُُّ ٓ ٍَ، خٍ٘ غتارُكُّ غاَه  باؾُ زَط٘ض 

ــُو ــُ ٓ ــْ٘ تَُهُبُي ــُو ن ًَىاظّ ه ــ ــُ ؾ ــُوَ واُ ــسَطا؟ وتِ ًَ ــُض ت ــاَهُّ ٓ ًَىاظَيلِ غ ــ ــاخىز ؾ ًَل ي ــوىب ــىَيٌ ِٓػ ُ 

ٍَ، ًاً٘غتايُكُ ًٍَ ب٘يُ وَضزَطط ًَىَيُكِ باؾُ ث ًَطريٍ ؾ ًَىَ ج ٌَ، ث  غىثاؽ. ظٗض زياضب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 غناي. كان رُضًىو
 ابطآًٍ: طاٖسبُض َيع غناي 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌ  ًىُاةُؾُكطزْ، ب٘ ُٓغاؽ كطزيتٌُ ًّ ثُضوَضزَ، هًصُُّ هُّٙ (ي18ُ) ًاززَّ ُٓوَ تُبعُْ َ  خـاَه  يُكـُ

ًَىيػتُ ًَشن ث ُ  هـريَ  )اعطـا٤(  ايتدزٜطـ١ٝ(  اهل٦ٝـ١  اعطـا٤  يف ٜػـرتط  ) بَو ٌ  بلـُْ،  ًٓعارـ إ ٜهْٛـٛا  ) زووََ، خـاَه
ًَسن )  َؤًٖني دطدٜا ٚ ْؿطٝا ٚ عكًٝاٚ تسبٜٛا ٚ اختصاصٝا(  ٜٚؿطـٌ   ًُُٓ يُعِِ حُغٍ بىوَ، زوايـٌ زََهـ

ًَىيػت ُاكاتّ )تدزٜب١ٝ (، ادتٝاشِٖ دٚز٠  ًَؿُكًٌاْ ٜٚؿطٌ ادتٝاشِٖ دٚز٠ تدزٜب١ٝ(، يُعِِ ث نىُلُ هُث
ًٍَ باؾـُ زوايـٌ )    َؤًٖني دطـدٜا ٚ ْؿطـٝا ٚ عكًٝـاٚ تسبٜٛـا (      ط٘تًًُ ) ٍَ بـُ )  ٚ اختصاصـٝا ثـ ٜٚـتِ  ( بلـط

ًدتًػـاؽ بـىو، يـاْ    ُٓطـُض ٓـاتىو ط٘ض اُلـاضٍ هـُبىاضٍ ٓ    ٛانبـ١ املطـتذدات(   املاغسانِٗ يف ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ 
ًَطَ ) ٌَ، نىُلُ ه ٌَ ياْ ًُُُٔج ب باؾُ هًُُجاهٌ ًٓدتًػاؽ ، ادتٝاشِٖ دٚز٠ تدزٜب١ٝ تسب١ٜٛ(  هُبُضُاًُب

 ًُجاهٌ ُُرػٌ، ًُجاهٌ ؾتِ تط، نْ٘ زَكطَيسن؟ ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. جٚي كان
 وُ:بُض َيع جٚي عوِ عبساه

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًًًُِكٍ هُكىضزيًُكُ ًّ ٌَ ُٓيُ، ت ٌ  بط واُاًُّ ياْ زََه ٘  بـُضاي ْ  ظاُلـ ٌَ،  يـا ّ  ٓـُب ْ  زيلـُف  جاضَكـُ  وطنـا

ــُضايٌ ــٍ٘ ب ــُضوَضزَيٌ ظاُل ــاْ ث ــُتًًاْ ي ٌَ، تايب ــُب ــُوَ ٓ ــُكِ ٓ ًَبًًًِ ــُ، ت ــُض ووٍ زووََ باؾ ــًُُٙتِ ه  غ

 ًـُعقىي  تطَ طىجناو  ،بُعُضَبًًُكُ باؾرتَ زوو، تُُسضوغتِ، تِغًُُٙ بُ بلطَيت وتُُسضوغتِ جُغتُيٌ

ٍَ كُ باؾرتَ (ٜؿطٌ) طىجناوتط ُٓحػُْ، ُُن باؾرتَ تطَ  غىثاؽ. ظٗض بُطىجناوتط، بلط
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. اػنس ز.
 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوٌ )وَضتٌ(:

 هًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُض

ًَبًًٍِ ًًِـ ُ  زووًَُ، خاَهٌ هُغُض ت ٌَ  كـ هـُض ووٍ تُُسضوغـتِ و جُغـتُيٌ و زَضووُـِ و عـُةَوٌ و       ) زََهـ
ًَِـاُِ ثـُضوَضزَيٌ بـّ(، زيـاضَ           ثُضوَضزَيٌ و ثػج٘ض يًُوَ ؾًاو بـّ و باؾـرتَ ُٓطـُض زَضنـىوّ خـىهٌ ض آ

( ٌَ ُتًًُ هُعُضَبًًُكُزا ًًُُ، ب٘يُ ٓـًُّ  يُعِِ ُٓو غًُٙإ ٜهْٛٛا َؤًٖني دطدٜا( هُعُضَبًًُكُ زََه
ًَـطَف        ًَؿـىوزا هُبُضنـاو طـريا، ه ًَطٍ ثُضهًُاْ كـُ هـًُاززَّ ث ًَؿًِاض زَكَُ ُٓو ًٓقرتاحُّ بُض َيع غلطت ث
ــُض ووٍ         ــُضوَضٓا هـ ــّ، ٓـ ــًاو بـ ــُوَ ؾـ ــِ و عُةَوًًـ ــتُيٌ و زَضووُـ ــتِ و جُغـ ــُض ووٍ تُُسضوغـ ًَشن هـ ــ بَوـ

ٍَ،    ثُضوَضزَيؿُوَ طىجناو بّ، باؾرتَ ُٓطُ ًَِاُِ ثُضوَضزَيٌ بّ، ٓـُو بط طُيـُ ٙبـسض ض زَضنىوّ خىهٌ ض آ
ٌَ زَضنـىوٍ   هُبُض ُٓوَّ كُ ُٓطُض هُ ض ووَكاُِ ثُضوَضزَيٌ و ثػج٘ض يًُوَ ؾًاو بّ ًٓرت ثًىيػت ُاكا، بَو

ًَىيػت ُاكا، ظٗض غىثاؽ. ًَِاُِ ثُضوَضزَيٌ بّ، نىُلُ ُٓوَ بُخٍ٘ ؾًاوَ، ًٓرت ث  خىهٌ ض آ
 اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.

ًَطزَي رُضًىو.  كان ؾ
ًَطزَي ؼػشن ذلٌس:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٜهٕٛ َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدبًّٛ إ االقٌ  ٢جيب عً( ُٓيُ )تسضيؼ( ُٓيُ )) اعطا٤هُ خاَهٌ يُكَُ ٓاتىوَ كُ 
ُ    ٚايػـٗاد٠ ادتاَعٝـ١(    ًٌَـُ ًُعٔـُزًاْ ُٓيـُ، ً عٔـس ًٓعـساز ًىعـُهًٌشن، زَوضَ تُضبـُوعناْ ُٓيـُ،      باؾـُ ٓ

ٌَ بُف كطز هُ زَضؽ وتُِوَّ ُٓو ًُزاضغُ ُٓٓوًًاُُ، خاُُّ ًاً٘غتاياْ كُ ظٗضبُّ  يُعِِ ُٓواًُُاْ ب
ًَػتا خاُُّ ًاً٘غـتاياُُ، ًُعٔـُز ًٓعـساز ًىعـُهًٌشن زَوضَّ تُضبـُوّ ٓـٌ واُـُ،        ؾُؾـِ   ةىتاغاُُكاْ ٓ

َٚؽ كطزيُ، زَوضَ تُضبُو ًَُِوَ هـُو  خ ًَػتا، ُٓواْ ب٘ ُُتىاُّ ُٓو زَضغاُُ بَو ّ ُٓبىوَ، بىويُِ ًاً٘غتا ٓ
 ًُكتُباُُ؟ غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلِ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَصاْ بـٍُٙ كًُـُوَ بط واُاًـُّ زيبوـَ٘ يـاْ      غُباضَت بُ خاَهٌ يُكَُ )ًُضجُ زَغتُّ ًاً٘ غتاياْ، واُُ ب
     ،ٍَ ٌَ( ٓـُوَّ بـ٘ ًٓعارـُ بلـط ٌَ ياْ زَضنىوّ خىهٌ ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياْ ب بط واُاًُّ بُضايٌ ظاُل٘ياْ ُٓب
ًَـم   ٌَ( ًٓض خىه ًَِاُِ ثُضوَضزَيٌ ب ٌَ )باؾرتَ ُٓطُض زَضنىوّ خىهٌ ض آ نىُلُ هُخاَهٌ زووََ ٓاتىوَ زََه

ٌَ ؾُٓازَّ ًاً٘غتايٌ بساتُ ُٓواُُّ كُ بُؾساضٍ زَكـُْ، تـُُٔا خـىهٌ ؾـاُسُِ ًاً٘غـتاياْ زوايـٌ       ُاتىا ُ
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ًَم هـُزواٍ ٓاًـازَيٌ ؾـُف ًـاُط زاخًوـٌ خـىهٌ         ًٌَ ياغاٍ خعًُتِ ؾاضغتاًًُُت ُٓضكُغـ ٓاًازَيٌ، بُث
ًَسَزضَيت، بُآلَ ٓـُوَّ كـُ ؾـ    ًَتُ ًاً٘غتا، ؾُٓازَّ ث ًَت، زَب ًَسضايـُ بـُو   ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياْ ب ُٓازَّ ث

ٌَ ج٘ضَ ًاً٘غتاًاْ  ًَع كطزْ، ب٘يُ ُٓوَ غ خىهُ زَتىاٌُ بُؾساضٍ خىهٌ ثُضوَضزَيٌ زيلُف بلُ، ب٘ بُٓ
ٌَ، بـُةاُىْ ٓـُوَ          ٌَ زَضنـىوّ خـىهٌ ؾـًاُسُِ ًاً٘غـتاياْ بـ ًَطَ، بط واُاًُّ بُضايٌ و زبوَ٘ و زَبـ ُٓيُ ه

ًَتُ ًاً٘غتا، هُخاَهٌ يُكَُ ُٓوَ ًٓعارُ بلط ٍَ، باؾرتَ، ظٗض زَب ٍَ، هُزووًًَـ زيػاْ ُٓو جُغتُيًُ ٙبسض
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. ثُضوَضزَ هًصُُّ
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

1- ًٌَُ ًَؿًِاضاُ و غُضَُك ُٓو ض ٗؾِايٌ هُشَيط ُٓوَيّ هُطَُي ٓ ًَىَيُّ بَُ ُث  زابط َيصضَيتُوَ: خىاضَوَ ؾ
ًَصاْ بٍُٙ كًُُوَ بط واُاًُّ زيبوَ٘ ياْ بط واُاًُّ بُضايٌ  ًُضجُ ُُٓساًاُِ زَغتُّ ًاً٘غتاياْ، واُُ ب

ًَشن زيبوَ٘ ثُعناُطاف زَططَيتُوَ. ٌَ، كُ زََه  ظاُلٍ٘ هُبىاضٍ ثُضوَضزَزا ُٓب
 و طىجناو بّ. هُض ووّ تُُسضوغيت و ثُضوَضزَيًُوَ، ؾًاو -2

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطزَي رُضًىو.  كان ؾ

ًَطزَي ؼػشن ذلٌس:  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَـ بىويتـُ زبوـَ٘ )  ( ًُعٔس ٓداز املعًُني) ( غـاَي  5ًعساز ًىعُهًٌشن زبوَ٘ ُُبىو، يُعِِ رُتطَن هُوَو ث
 َيعاُُ باغًًاْ كطز زبوَ٘ ًُُ، غىثاؽ.َهًاْ زَخىَيِس، ُٓو زَوضَّ كُ ُٓو بُض ( غا3زَخىَيِّ، ُٓو كات )

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَط خاْ.  رُضًىو ؾو

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيعؾو
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَ ياغاٍ خعًُتِ ٌَ ب٘ ُٓو  ُٓوَّ ًّ باغٍ كطز خىهٌ ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياْ بُث ؾاضغتاًُُت تًُٓٔى زَب
ًَػتا بط ياضزضايُ هُ ظاُل٘كاًُـ  ًَـ ُٓتا ٓ َِ، هُ ًُٓىو ج ًاً٘غتايُ ؾُٓازَّ ًاً٘غتايٌ زَزضَيت
َّ، ًاً٘غتايُ بُ ؾُٓازَ، ُُن بُ زَوضات و تُةىيُ و ُٓواُُ، ُٓوَ خىهٌ ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياُِ  وَضبطري

َّ، ثاؾِ ًٓعسازيُ بُو ؾُٓازَي ٌَ زَوتط ُ، بُو ؾُف ًاُطُّ كُ زَخىَيِّ ؾُٓازَّ ًاً٘غتايٌ ث
 وَضزَططْ، ًاً٘غتاُُ بُ بط واُاًُ ًاً٘غتاُُ، غىثاؽ،
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو مسريَ خاْ.

 بُض َيعمسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَط خاْ باغِ خىهٌ ؾًاُسْ زَكا، ًَم  كُ ؾو ض اغتُ ةػُكُّ، نىُلُ خُضدنِ تًجاضَ و غًِاعُ غُضزًَ
ُٓظًُّ ًاً٘غتاياْ ُٓبىو هُ ٙزَيًُكاْ بُ بط ياضَيلِ وَظاضَت ًُٓاُُياْ ًُٓىو كطزَ ًاً٘غتا ُٓتا 
خُضدنِ وَيصَيٌ و ًٓعسازٍ كُ ث٘صن ؾُؾُكاْ بىوْ هُ كىهًُكاْ وَضُُطريابىوْ، بُو زَوضَيُ ُاوياْ ب٘ 

ًَػتاف بُضزَواًُ ُٓض ُٓيُ، كُ ُٓو ةُضاضَف زَضنىوَ هُ كىهًُكاْ  ًاً٘غتا خىهٌ ؾًاُسًُاْ ب٘ كطا، ٓ
ٌَ خُضدنٌ  ٌَ، ُاب ٌَ خُضدنِ ؾُؾِ ًٓعسازٍ ب ًَػتا ًىُاةُؾُ هُ غُض ُٓوَيُ كُ زََه ٓ ،ٍَ وَضبطري

ٌَ تُهُبُ زَٓاتّ ًىظآُضَياْ زَكطز ًَطَ ُٓظًُيُكِ زضوغت كطز ًُٓىو زًَ ٌَ، ه ، ُٓو ثًؿُيًُكاْ ب
َِ غاَي بىو  ٌَ )اعساز ًعوٌشن( كُ ُٓبىو غ ًَطزَهًـ زََه ُُوعُ، ُٓو ج٘ضَ ًاً٘غتايًُاْ ُٓيُ، كُ كان ؾ
ًَِض غاَهُكُ ًِٓجا بىو بُ زبوَ٘، ًُغنىوعُيُكِ كَُ  ًَِض غاَي هُ ثاف ث زبوَ٘ ُُبىو، بُؽ كُ بىو بُ ث

ًَِض غاَهاٌُ حُرتايُكاْ ُٓوًَاْ ُٓبىو، بُؽ هُ ُٓؾتايُكاْ كُ ط٘ض  ًَِض غاَي، ث ا ب٘ ًُعُٔز بىو بُ ث
ًَِض  ًَػتا ًُعُٔزًاْ ُٓيُ بُضزَواَ، ًُعُٔزّ كً٘جًىتُضَ، رِىْ جًًُوُيُ، وَضظؾُ، بُ ث غاَهاكُف ٓ

 غاَهِ ؾُٓازَّ زبوَ٘ وَضزَططْ، بُآلَ غُض بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَْ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ.رُضًىو   ؾو
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيعؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ُٓوَّ ًّ باغٍ كطز خىهٌ ؾًاُسُِ ب٘ ًاً٘غتاياْ هُطَُي ض َيعَ ب٘ ُٓو ب٘نىوُُ بُ بط ياضّ وَظاضَت 
ًٌَ ياغاٍ خعًُتِ ؾاضغتاُِ ُٓض  ًَلٌ ُٓظًُّ ًاً٘غتا بىو، ُٓوَ بُث ُُبىو، بط ياض ًُُ، ض اغتُ هُ كات

ٌَ زَوضَكُّ، ؾُٓازٍَ كُغ َّ ؾُف ًاُط كًُرت ُُب ًَىيػت بىو تًُٓٔى بلط ًَم ثاؾِ ًٓعسازيُ ث
ًٌَ ياغايُ، غىثاؽ، ًَتُ ًاً٘غتا، ُٓوَ بط ياض ًُُ، بُث  ًاً٘غتايٌ زَزضَيتِ زَب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان عٌاز.
 بُض َيععٌاز ذلٌس حػشن:

 ٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض
ًَصّ، ُٓض  ًَت، بٍ٘ ُٓيُ واُا ب ًَصيّ رُةُضَن ُٓض ًاً٘غتايُن ُٓب ٌَ ب ب٘ ظِ ُٓض ًاً٘غتايُن َُٓ ز ؾ
ٌَ، بٍ٘  ًَت بُضّ ُىوكُ ًاً٘غتايٌ كطزب ًاً٘غتا كى ض َمسًُْ ًاً٘غتا وَظاضَتُ ثُضوَضزٍ ًاً٘غتا ب

،ٌَََََ ٌَ ًٓؿلاصن، ض ًُعُٔز ب َّ و، حُي زَب ًَص ٌَ، ُٓض ًاً٘غتايُكِ بُضّ ُىوكُ وَكى  ُٓيُ واُا ب ض زَوضَ ب
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ًَت بُضّ ُىوكُ زاًُظضاُسْ، وَكى ًاً٘غتا،  َّ، ُٓطُض ٓاتب ًَص ًَت زاًُظضاُسْ بّ٘ ُٓيُ واُا ب ًاً٘غتا ٓاتب
 غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. ض ٗشاْ.

 بُض َيعز. ض ٗشاْ عبساهقازضاػنس:
 ع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

َّ، وؾُكُ ٓاتًُ  )إ ٜهٕٛ َؤٖاًل َٔ ايٓاس١ٝ ايصش١ٝ هُ بط طُّ زوو باؽ هُ تًُٓٔوِ تُضبُوّ زَكط
َّ، ُٓوَ ب٘ وَظاضَت زَطُض َيتُوَ ُٓطُض هُ ٚايرتب١ٜٛ(  ًَىَيُ زاًاْ ض ؾتىوَ، تًُٓٔوٌ تُضبُوّ كى زَكط بُو ؾ

ًَىاظَي ٌَ، هُض َيطاّ ُٓض ؾ ٌَ، وَظاضَت زَيططَيتُ بُض ب٘ ُٓوَّ هُ ض وٍ ثُضوَضزَيًُوَ ُٓو ض َيطاّ زَوضات ب م ب
ًَص يُن هُ  ًَتُ ًاً٘غتا ياْ واُا ب ٌَ ب٘ ُٓوَّ بب َّ، تاكى ؾًاو ب ّ ، ٓاًازَ بلط كُغُ تًُٓٔى بلط

َّ، دٚزات تدزٜب١ٝ( ياْ )طسم تدزٜظةىتاغاُُكاْ، )  ( تًُٓٔوِ تُضبُوّ ًُٓىو ُٓو ؾتاُُ هُ خ٘ زَطط
 غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَطزَي.  رُضًىو كان ؾ
ًَطزَي ؼػشن ذلٌس:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىيػت ُاكات، بُؽ ؾُٓازَّ زبوَ٘ ُىوغطايُ هُطَُي ؾُٓازَّ جاًعِ ةاُىْ، ةاُىُُ، َتُبًعِ ز ٌَ ث َه

َِ ُٓوَ بلا ز ٌَ به ٌَ ُٓوَ ُىوغطايُ ؾٔازَّ زبوَ٘ و ؾُٓازَّ ُٓطُض غبُّ، زووغبُّ ُٓضكُغ ََه
  بُكُه٘ضيىؽ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ زوا غًاغُتاْ، 

 بُض َيع عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَصاْ بٍُٙ كًُُوَ زَضنىوّ ظاُل٘ ياْ ثُعناُطا يُكَُ: ًُضجُ ُُٓساًاُِ زَغتُّ ًاً٘غتاياْ و واُ ا ب
ًَِاُِ ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياْ بّ هُ بىاضّ ثُضوَضزَزا،  ياْ خىهٌ ض آ

 زووََ: هُ ض ووّ تُُسضوغتِ و ثُضوَضزَيًُوَ ؾًاو بّ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًًِت؟  رُضًىو جُُابٌ وَظيط ٓاخري ت
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 ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:بُض َيع
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُ تُحسيس كطْ، يُعِِ طىتِ  ًَػتا تًُٓسا وّ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ز كًُُوَ طىتٌ ض َيصا غتاؿن زآًٌٌ ب ٓ
ًَسا 81 %ّ غتاؿن زآًٌٌ بًتُظًُ ُٓظ تًُٓس كًُُوَ، نىُلِ ًُزضَغُكُ ًٓض ًاً٘غتايُكِ زآًٌٌ ت

َِ ز ُٓظ ةىتاغاُُ زَواَ ز كُتّ ياْ ُا؟ يُعِِ ض َيصَكُ ًُُِ، ك ُ ًُعوىَ ًُُِ ًىغتُةبُي ثؿتِ غاَهُك
غتارِ زآًٌٌ ُُ ًىعتًًُس بٌ، ًُِٓ غُض ًىحعَضاتُ ياْ ًىحاظض ُٓظ تًُٓسا وّ كًُُظُ ُٓو طُهُكُ 

ًَتُ ًٓعارُ كطْ، غىثاؽ،  ظَضوضيُ ب
 ًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضه

 رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاخري غًاغُتاْ، بُكىضزّ و بُ عُضَبٌ، رُضًىو ز. اػنس.
 آًٍ عوِ )وَضتِ(:بُض َيع ز. اػنس ابط

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ خىهٌ ؾًاُسْ ٓاوتا كطاوَ هُطَُي بط واُاًُّ ظاُل٘يٌ و زبوَ٘، يُعِِ  ًٌَ ُٓو زَةُ ب ًَطَ بُث يُعِِ ه

ٌَ تُُٔا ٌَ، غىثاؽ، نْ٘ زَب َّ هُطَُي ُٓوَّ بط واُاًُّ ظاُل٘يٌ ُٓب  خىهٌ ؾًاُسْ ٓاوتا بلط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطزَي.  رُضًىو كان ؾ
ًَطزَي ؼػشن ذلٌس:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ زَكطَيسن، نىُلُ ُٓوَ خىهٌ ؾًاو ُ ًَطَ ًٓعساز ًىعُهًٌشن غُزضّ ه ًَسا ًُُ، ه ىوغطايُ خ٘)زاض اؽنعوٌشن( ت

 غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ ُٓطُض ؾُؾِ  ٌَ ) زاض اؽنعوٌشن( ُٓقَوُْ ب٘ ُٓوَ زاُطاوَ، نْ٘؟ ُٓظاُِ ك كُ ُٓو خىهٌ ؾًاوّ ب٘ زاُطاب
ٌَ، بيَب بُ ًاً٘غتا )زاضاؽنعوٌشن(  ُٓض هُ ُٓقوُْ ب٘ ًاً٘غتايُتِ  غاُُوّ زوايٌ خىهٌ ؾًاُسُِ ب٘ كطاب

 زاُطاوَ، نْ٘ مشىوهٌ ُاكا، رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاخري غًاغُتاْ غىَيُِِوَ،
 بُض َيعز. ض ٗشاْ عبساهقازضاػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىَيُ زاًاْ ضؾتُوَ، ًاززَّ )18ًاززَّ )  (:18( ُٓضزوو هًصُُ بُو ؾ

إ ٜهٕٛ َٔ خسجي٢ ادتاَعات اٚ املعاٖـد اٚ ايـدٚزات    -1 .يتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٜٔػرتط يف اعطا٤ اهل١٦ٝ ااوٙ: 
 . إ ٜهٕٛ َؤٖاًل َٔ ايٓاس١ٝ ايصش١ٝ ٚايرتب2.١ٜٛايتأ١ًٖٝٝ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. 

 % َٔ زتُٛع ايهادز ايتدزٜط81.٢ثاْٝا: جيب إ ال تكٌ ْطب١ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ايدا٥ُٝني عٔ 
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 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 
 بُكىضزيُكُّ،

 عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:ز.بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَـصاْ، يـاْ بـُ زاض ؾـتُِكِ تـط ُُٓـساًاُِ زَغـتُّ           يُكَُ: ًُضجُ ُُٓساًاُِ زَغتُّ ًاً٘غـتاياْ و واُـا ب
ًَىيػتُ َُٓ ًُضجاُُّ ًَصاْ ث ٌَ: ـ    ًاً٘غتاياْ و واُا ب ًَسا بـ . زَضنـىوّ ظاُلـ٘ يـاْ ثـُعناُطا يـاْ خـىهٌ       1ت

ٌَ هُ بىاضّ ثُضوَضزَ،  ٌَ، 2ؾًاُسُِ ًاً٘غتاياْ ب  . هُ ض ووّ تُُسضوغتِ و ثُضوَضزَيًُوَ ؾًاو ب
ًَت كُ ض َيصَّ هُ  ًَت.81زووََ: زَغتُّ ًاً٘غتايٌ بُضزَواًًاْ ُٓب  %ّ كًُرت ُُب

 ٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗك
َِ هُطَُي زا ًُُ؟ يُن زَُط هُطـَُي زا ًُـُ بـُ ظٗضيِـُّ زَُـط       َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك ك

 ثُغُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط، تلايُ ُٓواُُّ زَض ُُٗ زَضَوَ ب٘ زَُط زاْ ٓاًازَ بّ، رُضًىو،
 غعًس: نسٟذُِ اً بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَت ًٓض كاَ هُ بُض َيىَبُضاُِ ةىتاغاُُ رُضًًُكاْ و ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاُِ 25اززَّ )ً ( ُاب

ًَص هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاُسا تُُٔا ثاف وَضططتِِ ض َظاًُُسّ زَظطاكاًُاْ،  وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ببُِ واُُ ب
ًَت، ًَهُواُُّ زَواًِ زَظطاكاُِ خ٘ياْ ب ًَم ث  بًُُضج

 غْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اض
 بُعُضَبًُكُّ،

 :ثا٥س عبداالسد اٚغططنيبُض َيعز. 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( الجيٛش ألٟ َٔ َدٜس٣ املدازع ايسمس١ٝ ٚاملعًُني َٚٛظؿٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ إ ٜصبشٛا تدزٜطٝني 25املاد٠ )
 سط إ ٜهٕٛ عهظ دٚاّ َؤضطاتِٗ،يف املدازع اال١ًٖٝ، اال بعد أخر َٛاؾك١ َؤضطاتِٗ، غ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 هًصُُّ ثُضوَضزَ،

 بُض َيعز. عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ب٘تُ ًاززَ ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ، ًاززَكُ هُ ّٙ ٓ ًٌَُ ض اًاْ وايُ كُ ًاززَكُ بَُ ؾ ٓ ّ
ًٌَُ زا ب٘تُ ًاززَّ )25)  (،19(، ًاززَّ )21( و ًاززَّ)19( كطزووًاُُتُ زوو ًاززَ هُ ض اث٘ضتٌ ٓ
ٌَ بُض َيىَبُضاْ وياضيسَزَضاُِ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ و ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاُِ وَظاضَت ببُِ 1 .ُاب

ًَ ىَّ ًًُٓؿُيٌ تًُُا هُ ثاف ًاً٘غتا ياْ رُضًاُبُض هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ زا بُ ؾ
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ًَت،  ًَص هُ 2زابط اًُاْ هُ زَظطاكاُِ حلىًُت ُُب َّ ًاً٘غتاٍ ةىتاغاُُّ حلىًِ وَن واُُ ب . زَكط
َّ زواّ ض َظاًُُسّ غُضثُضؾتًاضّ ثػج٘ض  و  ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاُسا غىوزياْ صَن وَضبطري

ًَم كاض ُُكاتُ غُض بُؾُواُُّ ياغايٌ  ًَىيػتُ ًاززَّ )بًُُضج (ًًـ زوايٌ 21هُ ةىتاغاُُّ حلىًِ، ث
 بًدىَيًُِِوَ ًىُاةُؾُّ بلُيّ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 بُعُضَبٌ ُٓتاُُ ُٓوَ؟

 :ثا٥س عبداالسد اٚغططنيبُض َيعز. 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ْٚني ٚايتدزٜطٝني يف املدازع اذته١َٝٛ ٚاملٛظؿني يف ايٛشاز٠ بإٔ ٜهٕٛ ( اٚاًل: الٜطُ  يًُدزا٤ ٚاملعا19املاد٠ )
تدزٜطٝني اٚ َٛظؿني يف املدازع اال١ًٖٝ ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ بصٛز٠ دا١ُٝٝ٥، إال بعد إْؿهانِٗ َٔ 

١ .  هٔ االضتؿاد٠ َٔ ايتدزٜطني يف املدزض١ اذته١َٝٛ نُشاضس يف املدازع اال2ًٖٝاملؤضطات اذته١َٝٛ، 
ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ بعد َٛاؾك١ املػسف االختصاص٢ غسٜط١ إ ال ٜؤثس يف سص١ تدزٜط٢ ايكا١ْْٝٛ يف 

 غىثاؽ،املدزض١ اذته١َٝٛ، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ،
 بُض َيعز. ض ٗشاْ عبساهقازضاػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف ثؿتطريّ  هُو زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ، كُ هُ ض َيطاٍ زوو ًاززَ ُٓو بابُتُّ ض َيم ٓ

( ًٓض 19(، ًاززَّ )21( و ًاززَّ )19خػتًُ غُباضَت بُ ًاززَّ كطزيتًُ زوو ًاززَ، ًاززَّ )
ًَبًًٌِاْ هُ غُض ًُُ، ثؿتطريّ صَن زَكُيّ، تُُٔا بُؾِ زووََ كُ كطايتُ ًاززَّ ) بط طُكِ  ( هُ غُض21ت

ًَبًًٌِاْ ُٓيُ، كاتِ كُ خىَيِسضاوَ ُٓوكات ب٘نىوُِ خً٘اْ زياضّ زَكُيّ، غىثاؽ،  ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو جُُابٌ وَظيط
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلَُه ٌَ زضوغتُ، بُض اغتِ ُٓضزوو ًاززَ طُهُن ت ًَصَ ُٓوَ زضوغتُ ُٓطُض يا زيغ زا ُُب َِ ب ّ، يُعِِ ُُؾ

نىُلِ ُعامن ب٘نِ رُغى كطيُِ ُٓضزوو ًاززَ، يُعِِ ُٓطُض ًّ طىتبا زضوغتُ زوًآِ ُُٓسَيم 
ًَلُت يُعِِ ٓاْ زَغتلاضّ كطْ زَغت ُابًٍِ، ُٓضزوو ًاززَ طُهُن تُزاخىهُ طُهٌ  ًىُاةُؾُّ ن

ًَسايُ بُ ض َٓ َِ بعظطيُِظُ، ُٓظ ُعامن كُ زّ كىضزّ ت ٌ ًّ ُٓطُض ٓات و تُغريات ثاؾِ زوو ًاُطِ تط ظ
ًَلعُ ُٓيُ بُ ُٓضزوو ًاززَ، غىثاؽ،انُو  يُ زَيتُ غًاغُكطْ؟ نىُلِ طُهُن عًٚةُتُ ث
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًِِ ُٓيُ؟ ) ٓآُُط عاضف، اػنس وَضتِ، طُؾُ زاضا َِ ت طاٖس، خٛزغٝد امحد،  ، طىَهًعاض ةازض، غنايك

 مسريَ عبساهوُ، جٚي عوِ( َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، رُضًىو، ٓآُُط خاْ،
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ زَضّ زَ ًَلِ ض اغتُ، ض وحِ ُٓو ةاُىُُّ ُٓوَّ ٓ يِشن، ُٓو ُٓوَّ بُض َيع وَظيطّ ثُضوَضزَ طىتِ ؾت

َّ هُ ًابُيِِ ًُكتُبٌ خام و ًُكتُبٌ ُٓٓوٌ بيب، خّ٘ هُو رُةُضَّ  ًىُارُغُّ ُٓوَّ زًَاُُو
ًَسَطُض َيٍ بُ تُعوًٌات ب٘ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، نىُلُ وَظاضَتِ  ًَتُوَ، ًّ مب غًاغُّ ُٓو ةاُىُُّ ه زَبًِ

ٌَ ًُنَى ًُكتُبٌ ُٓ ٌَ تُةُيًسّ ًاً٘غتاّ بلا، بَو ٓوِ، ياْ بُ ؾطووتِ ًّ بط ٗ، ياْ ًُى ثُضوَضزَ ُاب
ًَلِ ًىعُيُْ بط ٗ، حُتتا ًاً٘غتاّ ًُكاتيب ياْ ةىتاغاُُّ خام ياْ ًاً٘غتاّ  زَواَ بط ٗ ياْ زَواً
ًَدِ كُ بعاُِ ض وحِ ًىُارُغُ و  ًَـ ب ةىتاغاُُّ عاَ، ِٓ حلىًِ ُُطاتُ ُٓو ةُُاعُتُّ كُ خّ٘ بُ ث

ًًُ؟ هُو بط وايًُُ ثُضوَضزَعنُ ُاطاتُ ُٓو ٓاغتُّ ُٓطُض بطاتُ رُضةٌ ًا بُيِِ ُٓضزوو ةىتاغاُُ ن
َِ هُ  ًَؿلُوتىو، ب٘يُ ُٓو ةاُىُُ ظٗض ظٗض ًىًٌُٓ ب٘ ُٓوَّ ض وحِ ًىُارُغُّ زاُ ثُضوَضزَّ وآلتاٌُ ث
 َِ ًَدِ بُ ٓاٍ ثات ًٓـ بلا، با بعاُ ًَـ ب ًَطُض ٍ با ًاً٘غتا خٍ٘ بُ ث غػتٌِ ياْ هُ ُٓزَؿن ُٓو ةاُىُُ، ه
ًَدِ با  ًَـ ب ًَى زَوَهُتِ نًًُ؟ و، خّ٘ بُ ث غػتٌِ ةىتاغاُُّ حلىًِ نًًُ؟ غػتًٌُ ةىتاغاُُّ ُ
ًَلِ  ٌَ، با بُ ًٓدتًاضّ خ٘ؾِ بطُض َيتُوَ ُٓو ةىتاغاُاُُّ حلىًِ كُ زيػاْ ُٓواًُـ ًٌٓتًاظات ًىُٓٓى ب

ٌَ، ب٘يُ ُٓو )ٙ دنىظ(َ  ًَّ ض وحِ ًىُارُغٍُ ب٘ ثُيا زَب ًًٍَ غَُهُتُ ُٓوَّ كُ ز. خاقِ ب٘ زازُ ًّ ث
ٌَ هُوَّ ًٓدتًاض  ٌَ، ظٗض ظٗض ُٓب ًَلػبَوتِ(ب َّ )رو ًَبطُض  ٌَ و با ه عكٌُت وتِ ظٗض ض اغتُ بُتُعوًٌات زَضب

 بسضَيتُ ًاً٘غتا، نىُلُ ًاً٘غتا ُٓزَرُ هُو زوو غػتًُُ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو ز. اػنس.
 بُض َيع ز. اػنسابطآًٍ عوِ )وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ هُ ُٓقَوِ ًاززَّ ) ٌَ ًٓض 25غُباضَت بُو ًاززَيُ جاض ٌَ ُاب ًَِاوَ زََه ( هُ ُٓقَوٌ ثط ٗشَكُ ُٓو واّ ٓ

ًَص كاَ هُ بُض َيىَبُضاُِ ةىتاغاُُ رُضًًُكاْ و ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاْ ووَظاضَتِ ثُضوَضزَ ببُِ وا ُُ ب
 ٌَ إ يُعِِ ُُّ وتىوَ ) )إ ٜصبشٛا تدزٜطٝني(هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاُسا، بُآلَ هُ عُضَبًُكُزا زََه

ًَص ُُن ًاً٘غتا، بُآلَ ًّ تصبشٛا ستاضسٜٔ( ٌَ ببُِ واُُ ب ًَصَ ُاب ًَطَ تِاةىظ ُٓيُ، خّ٘ واُُ ب َ ًُُٓ ه
ًَطَ بُض اغتِ ثؿتطريّ هُو زاض ؾتُِّ هًصُُّ ثُضوَضزَ ز ًَم هُو ه َكَُ، ًُُٓف هُبُض ُٓوَّ يُك

ض َخِاُُّ كُ هُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ، تايبُتُكاْ طريا، ُٓوض ٗ ُٓوَيُ كُ ظياتط بىاضّ ض َخػاُسووَ ب٘ 
ُٓوَّ ًِساَهٌ زَوَهًُُُسَكاْ هُو ةىتاغاُاُُ غىَيِّ، كُ ُٓشاضَكاْ ُاتىاُّ و، ُٓطُض ًاً٘غتاياُِ 
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َََََََََّ ببُِ ةىتاغاُُّ حلىًِ بُض َظاًُُ ٌَ كُ ًّ هُطَُهٌ ًٌُُ بُض اغتِ بتىاُّ هُو سّ زَظطاكُؾًاْ ب
ًىحاظض كاضيطُضّ هُ غُض ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ زضوغت زَكا ظياتط تُوَجىه بُّٙ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ 

ٌَ هُ ةىتاغاُُ ًٌَُ ُاب حلىًٌ  زايُ، يُعِِ ظياتط ًٓٔتًٌاَ بُ ةىتاغاُُّ ُٓٓوِ زَزَْ، ب٘يُ بُض اغتِ ٓ
ٌَ ططُطِ ظٗض بُ ةىتاغاُُ حلىًٌ بسَيّ، بُآلَ بُ ياغا ةىتاغاُُّ ُٓٓوًـ ض َيم  كَُ كُيُِوَ، زَب
زَخُيّ ب٘ ُٓوَّ كُ ب٘تُ ًُٓطّ واةًع ض َيلِ خُيّ بُ ياغا هُبُض ُٓوَ تُُٔا بُ ًىحاظض ًاً٘غتاياْ 

ًَص ُٓوي ًَم وَكى ُٓوَّ هًصُُّ بتىاُّ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُا حلىًِ بزن بُ واُُ ب ـ بُ ًُضج
ًًَسا واُُ  ثُضوَضزَ زياضّ كطزووَ كاضيطُضّ غوبِ زضوغت ُُكا هُ غُض واُُّ ةىتاغاُُ حلىًًُكُ كُ ت

ًَتُوَ، غىثاؽ  زََه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو طُؾُ خاْ.
 بُض َيع طُؾُ زاضا جٚي:

 .بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ
ًَت هُ ةىتاغاُُيُكِ حلىًِ  ًَم ًاً٘غتا ب وََهٚ بًُُػبُت ُٓو ًاززَيُ ُٓض هُ طَُهٌ زا ًٍُ كُ كُغ

ًَتُوَ، ب٘ هُبُض ُٓوَّ  ًَتُ ةىتاغاُُيُكِ ُا حلىًِ ياخىز ُٓٓوِ واُُ بَو . زَضرُتِ كاض هُ خَُهلاٌُ 1به
ًٌَُ زَبًِشن ُٓو ًُٓى خُضدنِ ظاُل ًَلسا كُ ٓ َّ هُكات ًَلاض ًاوُُتُوَ زيلُ زَطط ٘يًُاْ ُٓيُ غاَهاُُ ب

ًَم كُ  ٌَ ب٘ خَُهلاُ ًَطَ ُٓهٌ كاض زَضَخػ ًَلِ ًُحسوز زياضّ زَكا ب٘ زاًُظضاُسْ، ه حلىًُت ُػبُت
ٌَ وَكى ز. اػنس  ًٍَ وايُ كاضيطُضيؿِ زَب ًَص هُ َُٓ ةىتاغاُاُُ و، ث زاًُُُظضاوْ با ُٓواْ بزن بُ واُُ ب

َِ ُٓو تىاُايٍُ وتِ هُ غُض ُٓو ًاً٘غتايُ هُ  ًَتُ ةىتاغاُُيُكِ ُٓٓوِ ض َُطُ ُُتىاُ ًَلسا زَن كات
ًَلٌ  ًَتُ زَواً ٌَ هُ ًُكتُبُ حلىًًُكُ و، جاضَيلِ زيلُ زَن ًَم كُ حػُّ خّ٘ تُواو زَب ًُحسووزَ كات

ًَطَيُ ةىتاغاُُ طؿتًُكا ًٍَ وايُ بُو ًٓتجآُ زَض وا كُ ططُطِ بُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكُ ه ظناْ زيلُ زَكا، ث
ًَت  ًَِ َّ، هُبُض ُٓوَ هُطَُي ُٓوَزا ًٍُ ُٓطُض ُٓو ًاززَيُ وا ًُُ ًٌَ ُازض ًَىيػت ططُطٌ ث ٌَ وَكى ث ٙواظ زَب

 زابط َيصضَيتُوَ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو طىَهًعاضخاْ.
 بُض َيع طىَهًعاضةازض امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
( ًًِـ هُطَُي ُٓوَزا ًٍُ كُ بُض َيىَبُض و ًاً٘غتاياْ هُةىتاغاُُ تايبُتًُكاُسا 25غُباضَت بُ ًاززَّ )

ًًَُِوَ،  ًَص زَضؽ بَو ٌَ، بَُهلى تًُُا بُ ًىحاظض و واُُ ب بزن بُ ًاً٘غتا، ُٓطُض بُض َظاًُُسّ ُٓوَكُؾًاْ ب
 غىثاؽ،
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 اْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُ
 رُضًىو كان غناي.

 :طاٖسابساِٖٝبُض َيع غناي 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَػـتا زَكاتـُ ًـاززَّ )      ًَشن غُيطّ ُٓو ًاززَيُ بلـُيّ كـُ ٓ ( هـُ ض اثـ٘ضتٌ هًصُـُّ خىَيِـسْ و     19ُٓطُض ب
ًَسن )  ًَطكـطزْ، زََهــ ًًَِــُ غــُض ال ٜطــُ  يًُــدزا٤ اىل اخــسٙر ٓــاخط ( ًــّ جىًوُكــُ ٓــًُىو ُــاخىَيٍِ ُٓطــُض ب

ًَلًاْ ُٓيُ، بُآلَ ُُياْ تىاًُـىَ  ) اىل بعد اْؿهان٘ َٔ املؤضطات اذته١َٝٛ( كُهًٌُ  يُعِِ وا زياضَ ًُبُغت
ًَشن )ٙدنىظ اجلٌع بشن اهعٌـى   ًَؿًِاض زَكَُ خاَهٌ يُكَُ بَو ًَم زايرب َيصْ، نىُلُ ًّ ث ًَىَيُكِ ض َيم و ث بُؾ

ًَـطَ تُٓلًـس        ؿن اؽنساضؽ واؽنعآس غري احللىًًُ واحللىًًُ او ؿن اهىظاضات اٙخطّ بأيـُ قـوُ كاُـت( جىُلـُ ه
ــُ           ــاضكطزْ ه ــىاْ ك ًَ ــُ ُ ــُيّ ه ــًُع بل ــت ج ًَ ــُوَ ُاب ــاّ ٓ ــِ ًاُ ــان كطزُ ــاف ًِٓوًل ــت و ث ًَ ــات )اٙ( ب زَك
ًَلِ تط،  ًىُٓغُغُّ ياْ ًُزضَغُّ حلىًِ ياْ ًُعُٔزّ حلىًِ و، ًُعُٔزّ خام ياْ هُ ُٓض وَظاضَت

ًَطَ زياضَ )ا ًَطَ ًٓعارُ كطزيُ، ًُبُغتًاْ ُُ ُٓوَ تًُُا )ات اذته١َٝٛملؤضطنىُلُ ه املٛظؿني ، املـدزا٤ اٚ  (ه
ًَىَ ٓاخط ؾت ) ،تًُُايُاملعاْٚني يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ(  (ًٓعارـُ كطيـُ،   املؤضطـات اذتهَٛٝـ١  وايُ ياْ ُا؟ نىُلُ ٓ

 غىثاؽ، ب٘يُ زَبًٍِ )ٙدنىظ اجلٌع بشن اهعٌى ( هُ ُٓضزوو ؾىَيّ ياْ هُ ُٓضزوو بابُت، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو كان خىضؾًس.
 بُض َيع خىضؾًس اػنس غوًٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَسايُ بُ ض ٌَٓ ًّ ب٘ 25ُٓو ًاززَّ ) ٌَ غُضوبُضّ ت ( بُض اغتِ يُعِِ زاض ؾتُِوَّ ًاززَ يُعين ظٗض ب

ُٓوًُكاْ هُ غُض حًػابٌ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ طُؾُ ُُكُْ ًٓػتقطاضّ ًًٚن ب٘ ُٓوَّ ًُزاضغُ ٓ
ًَم كُْ، َّ ض َيم و ث ٌَ ت٘ظ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايعٌُ يف املدازع غري سه١َٝٛ دٕٚ  . ال جيٛش ملٓتطيب1 غًاغُكُ زَب
 . ع٢ً ٚشاز٠ ايرتب١ٝ إصداز ايتعًُٝات ايالش١َ بٗرا ايصدد ضًٜٓٛا، 2 ،َٛاؾك١ َطبك١ َٔ ايٛشاز٠ اٚ َؤضطاتٗا

ًَتُ ًُغُهُيُكِ ًًعاجٌ، هُ  ٌَ وَ ُاب ٌَ هُ شَيط ض َٗهٌ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زَب بًُُ ًٓؿُكُ تُضتًب زَب
ًَم بُ ٓاضَظووّ خّ٘ تُغطوف بلُْ، وَظاضَتِ ثُضوَضزَ تُعوًٌات زَضزَكات غاَهاُُ ب٘  ُٓض ؾىَيِ

ًَم ُٓزضَيت بُ ًُزضَغُ يُكِ غُيطّ حلىًٌ، تُُععنِ كاض وَ نْ٘ خُزًَاتِ ًىَظَرُن ياْ ًىزَضغ
 غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو مسريَ خاْ.
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 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًِـ ًُٓاْ ب٘نىوُِ بطازَضامن ُٓيُ، بُآلَ تُُٔا ثؿتطريّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ هُ بط طُّ يُكَُ 
ًَطَ كُ هُ ثط ٗشَ ُٓقوًُكُ زا ٓاتًُ زوو غًوُتِ وَضططتًُ  كُ زاض ؾتًِاْ كطزيُ، ِٓ زووََ ُا، نىُلُ ه

ٌَ، ُٓصن كاض بسٗظيُِوَ نُُسيّ  ًٌَُ خًُِ خَُهلٌاْ ب ًَسا ًُُ، ُٓطُض ٓ كُضتِ عاَ و خام ًٓض تُبعاتٌ ت
َّ ُُٓسَيلًاًُـ ًَطَ زوو وَظيوُّ وَضبطط ًَلاض ًاُُوَ ب٘ ه ٌَ،  خُضدنٌاْ ُٓيُ ًُٓىو ب ٌَ ًُحطوَ ب هُ ًاَه

ًٌَُوَ  ًَطَ هُ ًُكتُبٌ حلىًِ زَضؽ بَو زَواًٌ تُزضيؼ ُٓوَُسَ ةىضغُ خ٘ ُٓوَُسَ ٓاغاْ ًُُ، ًّ ه
 َِ َّ غبُيِاُُ تا عُغطَ، كُيِ بُغاض بهٌُ تايبُتًُكاْ، تايبُتًُكاْ خ٘ت زَظاٌُ زَواًًاْ ًُٓىو ض ٗش

ًَتُوَ، َّ زََه َِ هُو ًَتُوَ، كُيِ ًَطَ زَضؽ زََه َّ ُٓو  ه َّ نْ٘ زازَض َيصض ُّٓ نْ٘ تُوظيعِ حكُ زَكط
جُزَوَهُيُ؟ ًّ هُطَُي ُٓوَ زا ًٌُُ ظيازَ، بُ تًُُا بط طُّ يُكَُ هُطَُهِ زاًُ زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ 

 ثُضوَضزَ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو كان جٚي.
 بُض َيع جٚي عوِ عبساهوُ:

 ض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُ
ًَلسا ُٓوَ غُضّ ُُططت، ) ( ال جيٛش ملٓتطيب ايـٛشاز٠ ًّ ثؿتطريّ ض َُٓكُّ كان غناي زَكَُ، بُآلَ هُ حاَهُت

ًٓرت كارًُ وَظاضًَاْ تُعطيف كطزووَ هـُ كىضزيُكُؾـسا  ُٓطـُض وَكـى خـٍ٘ ًايـُوَ زابـط اْ ٓـُوَ يـُعِِ          
ًَشن َّ، بــُآلَ بَوــ ًَِــاٌُ رــُضًٌ يــُعين بــُض َمسِ واظبــًيَن زابــط اْ بُض اغــتِ ًُتطغــًساضَ زابــط   زابط اُــٌ واظٓ

َّ بُُُوعُكِ زيلُ، غىثاؽ، َِ تُٓىيى كط َِ هُ خ٘يُوَ به  كابطايُن زَتىات
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 هًصُُّ ثُضوَضزَ
 بُض َيعز. عٌط اًشن خسض )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىاْ ةىتاغاُُ 19ض اغتًسا ًاززَّ )هُ  ًٌَُزا زوو ؾتِ ض َيم خػتىوَ ياْ ثُيىَُسّ ُ ( هُ ض اث٘ضتٌ ٓ

حلىًًُكاْ و ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ ض َيلِ خػتىوَ هُ زوو خاَي زا ب٘ ُٓوَّ كُ ثُيىَُسياْ هُ 
ًَ ًَلُوَ ض َيططَيلِ ًٓجابٌ ُٓيُ، هُ ؾىَيِ ٌَ، بُآلَ هُ ؾىَيِ ًَىاًُاُسا ُٓب ًَلِ ًٓجابٌ ُٓيُ، بُو ُ ًَساُ لُوَ ض َيج

ًَـ  ًَىَّ زآًٌٌ، ك ًَىَّ زآًٌِ ًاً٘غتا و رُضًاُبُض ُابّ، ُٓطُض بُ ؾ ًاُايٍُ هُ خاَهِ يُكسا تُُٔا بُ ؾ
ًاً٘غتا و رُضًاُبُض هُ ض اغتًسا نىُلُ ًُُٓ ًىؾلًوُ زضوغت زَكات بُض َيع جُُابٌ وَظيط و ُٓواُُّ هُ 

ًًَُ ب٘تُ ًايُّ ُٓوَّ، نىُلُ ُْٓ هُ ثُعناُطا و ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ بىاضّ ثُضوَضزَؾسا ٓاط اياْ ه
ٌَ، واٍ كطزووَ كُ ك٘نِ ًاً٘غتاكاْ هُ  ًَػتا ُْٓ، ض َُطُ ًىونُو ًٌٓتًاظاتِ ًاززّ ظياتط ب كُ ٓ
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و  ةىتاغاُُ حلىًًُكاُُوَ بُضَو ُٓواْ بط وا، ب٘يُ ًُُٓ ض َيططيُكِ ًٓجابًٌاْ زاُُوَ ب٘ ًاً٘غتا
ًَلِ ًٓجابٌ ُٓيُ ُٓويـ ُٓوَيُ  ًَساُ ًَىٍَ زآًٌٌ، بُآلَ هُ خاَهٌ زووًَسا ض َيطُ ث رُضًاُبُض بُ ؾ
 َّ ًَص ب٘ ُٓوَّ تىاُاّ خ٘ياْ هُو ًاً٘غتاياُِ بُ ُٓظًىوْ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاُسا زَتىاُّ ببُِ واُُ ب

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ ُٓطُض هُ ض ووّ ًُِٓوَ  ًَِّ، ب٘يُ ٓ زووباضَ غًاغُّ بلُيُِوَ بُتايبُتِ خاَهِ بُكاض ب
ٌَ بُض َيىَبُضاْ ياضيسَزَضاُِ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ و ًاً٘غتاياْ و  ًَىَيُّ خىاضَوَ، ُاب يُكَُ بَُ ؾ
ًَىَّ  رُضًاُبُضاُِ وَظاضَت بزن بُ ًاً٘غتا ياْ رُضًاُبُض هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ بُ ؾ

ٌَ، ًًُٓؿُيٌ تًُُا ثاف زَغتبُض َّ ًاً٘غتاٍ 2زاضبىوُِ ض َمسًاْ هُ زَظطاكاٌُ حلىًُت ُُب . زَكط
َّ زواّ  ٌَ وَضبطري ًَص هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُا حلىًِ غىوزياْ ه ةىتاغاُُّ حلىًِ وَن واُا ب

ٌَ كاض ُُكاتُ غُض بُؾُ واُُّ ياغايٌ هُ ةىتاغاُُّ حلىًٌ،   ض َظاًُُسّ غُضثُضؾتًاضّ ثػج٘ض  بُ ًُضج
 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض 

 هًصُُّ ياغايٌ ض ًَٓتاْ نًًُ؟
 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ًُٓىو زَظاُشن  غُباضَت بُ غىوز وَضططتّ هُو ًاً٘غتاياُُّ هُ غُض ًًٚكِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَْ ٓ

ًَؿُّ كًُِ ًاً٘غتا هُ و َّ، كُوا ك َّ و غِىوضزاض بلط ًَىيػتُ ًُضج زابِط َظاضَتِ ثُضوَضزَ ُٓيُ، ب٘يُ ث
ًَىيػتُ  ًَُِوَ، ب٘يُ ث ًَص واُُ بَو ًَّ ُٓواُُّ كُ ب٘ياْ ُٓيُ بهّ هُ ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ وَكى واُُ ب ك

ٌَ هُ غُض ُٓزاّ ُٓو َّ، كاضيطُضّ ُُب ًَىيػتُ ض َظاًُُسّ وَظاضَت وَضبطري َّ، ث ًاً٘غتايُ هُ  غِىوضزاض بلط
ًَسا  ًَلِ واّ ت ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ، ُٓضوَٓا وؾُّ )ٙيػٌح( هُ ض ووّ ةاُىًُُوَ )قاضَ( ًُُ، اهعاًِ ؾت
َِ كُ ض َظاًُُسّ وَظاضَت و كاضيطُضّ  َّ، بًُُضج ًُُ، ُٓطُض ُٓض ًاوَ بلطَيتُ )ٙ دنىظ( وَ غِىوضزاض بلط

َّ هُ ةىتاغاُُ حلى  ًًُكاْ، غىثاؽ،هُ غُض ُٓزاّ ًاً٘غتا  ُُكط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 ُِ خاْ.رُضًىو اً
 

 غعًس: نسٟذُِ اًبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَصا ًٓض كاضغُباضَت خاَها  ٍَ يا واُُ ب َِ حلىًِ، نىُلِ ًُ ُّٓ ُُٓسَن واُُ  يُُُكط زوو غُض ًُزضَغ
َِ حلىًِ  ًَت كُضت ًَص ًاً٘غتا ت ًَت ُّٓ، ُٓظُ تُٓػريّ ب ًَت ُّٓ، نىاض حػُّ زَضغ َِ حػُّ زَضغ غ

َّ ُٓظ ُابًٍِ كى ببًتُ يُعِِ َُٓ ض َيططيُ واْ ًاً٘غتا  ُاكاتُ غُض زَواًا واْ يا حلىًِ، ش بُض ُُٓس
َّ شّ ُّٓ تُٓػريّ ش غُض كُضتِ حلىًِ ُاكات كى بهّ  بلُيّ كى خىزاْ ؾًاُّ و ًُجاصن ُُٓس
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َّ ُٓظ بًٍِ ُٓظ خاَهُ ضنًيَن كى ًُغوُحُتُ ُٓو ًاً٘غتايٌ كى ًُزضَغُّ ُٓٓوِ زَضغ َِ زَّ ش بُض ُُٓس
ًٌَّ بهّ خعًُتُكُ تط هُ كُضتا تايبُت زا بلا،غىثاؽ، َِ ك  ُٓو واُُّ واْ زَضغ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 
ًَبًًِت ُٓبىو؟ كان غناي رُضًىو،  كان جٚي ت

 ابطآًٍ طاٖسبُض َيعغناي 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَسن )اؽن٘غػات احللىًًُ( ًُبُغتاْ ُٓو َيُ تُُٔا ُاكطَيسن يُعِِ بابُتُكُ ُٓض وَن خٍ٘ ًاوَ، زََه
 ُٓوَّ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان رطغت.

ًَطّ ثُضهًُاْ:  بُض َيع رطغت اػنس عبسار/ غلطت
 َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض 

ًَـت هـُ تُضبًـُ، ُـاكطَيسن هـُ ًُزضَغـُ و ًُعٔـُزّ خـام ٓـًـ            ًَت ياْ ًعـاوْ ب ًَت ياْ ًىزيط ب ً٘ظَف ب
ًَت ُٓو ًىُٓغُغات حىكًٌُ ظيازَ، ُٓطُض ُا هُجًاتِ ) ( بلطَيتُ )اهىظاضات( ُٓوكاتُ ايٛشاز٠بلات، ُٓطُض واب

   َ َٙ ًَسن، نىُلُ تـُعًٌٍ زَكـطَيسن، بـُ ًَـطَزا ًُبُغـتًاْ تـُُٔا وَظاضَتـِ تُضبًُيـُ ُـاكطَيسن،        زضوغت زَب ه
ًَىيػتُ ٙبربَيتً ًَسن ىُٓغُغِ حلىًِ ث  غَُهُتُ. ،ُاب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَــُ باغــِ تـُوظيعِ حػــُؽ    ٌَ زَضؽ يــاْ نــىاض زَضؽ، بــُخّ٘   ُٓطـُض ٓ بلــُيّ، كـُ ًاً٘غــتا ُٓيــُ بُغـ
 ( ٌَ ــ ــُكاْ زَب ــُ ًُكتُب ــ٘ضَ ه ــت )  12زكت ًَ ًَط زَب ــت ًَت، ًاجػ ــُب ــُّ ٓ ــُكاه٘ضي٘ؽ  14( حػ ًَت، ب ــُب ـــِ ٓ )

ًَلِ      24(ـًُ، زبوَ٘ )18) ًَىيػـتُ هـُ ًُكتـُب ًَت ث ٌَ حػُ و، نىاض حػُ و، ؾُف حػـُّ ٓـُب (ـُ، ُٓطُض غ
ًَتـُوَ،         تطّ حلىًِ تُكًٌوُّ ًُػا ًَت هـُ ًُكتـُب و ةىتاغاُـُ ُٓٓوًـُكاْ زَضغـِ بَو ب بلطَيت، ُـُن بهـ

ًٌَُ ُٓبُز هُطَُي ُٓوًَُُِ، ًاً٘غتايُكاُِ هـُ ةىتاغاُـُّ حلىًًِـُ بهـُِ ُٓٓوًُكـُ، بـ٘ ٓـُصن كـاض هـُ           ٓ
ًَىيػتُ ضَرع بلطَيت ُٓطُض ض َ ٓـِ  خَُهلِ تط برب ْ؟ طُجنِ تطًاْ ُٓيُ تُخُضوجِ كطزيُ، بططُّ زووََ ث

 خَ٘ بسََ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض غُضوَض رُضًىو.
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 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ باؾـُ           ٌَ كـُؽ ثؿـتطريّ ٓـُو ض ًَٓـُّ كطزيـُ، ًـّ ثـ ََٙ ُٓوَُسَيُ غـ ةػُكاُِ ًّ مسريَ خاْ كطزّ، بُ
ساُُوَ، َُٓ ًُغُهُّ زابشن كطزُِ ُٓصن كاض، َُٓ ب٘ٓـُوَّ ةىتاغاُـُ حلىًًـُكاْ بُض اغـتِ     غطَيتُ زَُط

ٌَ حػـُّ          ٙواظ ُُبّ، َُٓ هُٙيُكِ تطيؿُوَ ةىتاغاُُ حلىًًـُكاْ ضَيـم غـطَيّ، نـىُلُ وَكـى ٓـُوَّ غـ
َّ ثط ٍ بلاتُوَ، ب٘يُ ًّ زاوا زَكـَُ   ًَىيػتُ هُو غطَيتـُ زَُطساُـُوَ،   ُٓيُ ًُُٓ خّ٘ كاضَيلِ ُاياغايًُ، ث

ٌَ كُؽ ثؿتطريّ كطزوو ٌَ ض ًَُٓو غ ، هُطَُي ضَت كطزُُوَّ بططـُّ زووََ، هـُ ضاثـ٘ضتِ هًصُـُّ     َنىُلُ غ
َّ زَضؽ             ًَلِ تـط هـُو ًَـت، وَكـى ًىحـاظض بـا كُغـ َّ ب ثُضوَضزَ، كُ ُاكطَيت ًاً٘غـتا وَكـى ًىحـاظضيـ هـُو

ًَلاضْ. ًَلِ ظٗضًاْ ُٓيُ ب ًٌَُ خَُهل ًَتُوَ، ٓ  بَو
 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـُو ًىاظَُـُ ًابـُيِا            ًَـسا، ك َِ ةاُىُ ًَسا، زظـ ب ض اغتِ ُٓظُ ُىةتُيُ ش ٓـًُِ ًـىًٍٓ تـطَ ي ظـِ ًىُاةُؾـ

ًَت ُٓٓوِ يُعِِ غ َّ رُهػـُرُو بـريو باوَض َيـت    ًىُٓغُغات ُيطّ حلىًِ، كاضيطُضيُكِ ي غُضَ، ظظطيتُ ز
ًَؿـُّ خـ٘ بلُتُظـُ،         َّ ك َّ بططيّ، ٓـاْ يـا ٙظًـُ ناضَغـُض ًُ نُِ، ٓايا خًِسُا ُا حلىًِ ظَضوضيُ ثؿتاو
َِ ذلـُصن جىظًٓـُْ         َِ خ٘ ًُِٓ ثُيسا بلـُْ، ُٓطـُض ًٓعتًٌـاز هُغـُض غـتار ًَّ غتار ًَت ُٓٓوِ ُُؾ ًُزاضغ

ًَجا نُُس بًت، ُٓظ بُضَيسا غُُك َِ بىوَ ًُ ًُُع كطُْ ُٓوَ ٓ َِ ظاُل٘ي َِ    ُضٗك ، ًُُعـُْ باتـُْ، ًاً٘غـتاي
         َِ َّ طـاظ ًَتـُوَ، نـىُلِ وّ وَختـِ ًُتطغـًُن ي غـُض ٓـُبىو، و ظاُل٘ ُُنًت ي ظاُل٘يا ُٓٓوِ زَضغـا بَو

ًَت ًَت ًُيُ، ُٓطُض ًاً٘غتاي ًَت ًُو ةىتاغاُ َِ بهًتت وَكِ  عُيِِ ًُتطغًا ي غُض ًُزضَغ ًُ ض َيطُ زاي
ًَتـُ ناضَغـُض كـطْ،     ًَتُ ناضَغُض كطْ، ٙظًُ ب َِ ُُ ياغايًُ، ُٓوَ ب َِ باؽ كطّ، ُٓوَ حاهُتُك ٓاًًُِ خاُ
             َِ ًَصيتـُوَ يـاْ نـاض زَضغـا، حاهُتـُك َِ زَضغـا ب ًاً٘غـتايُن ًُعاؾـِ وَضبططيتـُوَ ب تـًُاًِ، زوايـِ غـ

ًَتُ ناضَغُض كطْ ًَـت      زضغت ًُُِ ُٓظُ، ٙظًُ ب ًَـصّ، ُٓطـُض ٓـاتى ًـُ بع ، ياْ بهًتُ عاضزَكِ زّ زَضغا ب
َِ ًىحُزَز،  ًَصيتُوَ،  ةىتاغاُُكا غُيطّ حلىًِ، ٙظًُ تى تُحسيس بلُّ عُزَزَك ًاً٘غتا بهًت واُُ ب
َّ ٓـًُِ      ًَس ًَت ُٓض بُؾُضَكِ وَكِ ًاً٘غتايُكِ طىتِ ًُحسوزْ، كـُؽ ًُـُ غـج بهًتُظُ، نىُلُ تاةُت

ًَصيت و ٓ َٙويُكـُ ًـُظْ ٓـُّ ًابـُيِا       زَضغا ب ًَلُ ًَصيتُظُ، يُعِِ ٙظًُ يا غـِىوض زاضبًتُظـُ، ت ًَىاضَيصّ ب
َّ خ٘ بسَّ زيعـسا اغـوىب ايعـاضَ ٓـُظ ثؿـتطريّ...، ٓـُوَ        ُٓضزوو ظاْ رُةُضاتازا، نىُِ زيعسآُطُض تى بُض

بـٚ ب خـ٘ ٓـًعْٚ     ًىةتُضَحِ ًُِ، ب٘نِ ًاً٘غتايُكِ ةىتاغاُُيُكِ ب ض َيلًُُظُ، ُٓتا ًاً٘غتايُكِ
َّ ب٘ تُعشن كًُُظُ ب٘ غـُضَظ ًٓعـاضَ، ُٓطـُض     ًَت ُّٓ، ز َِ جاًعُي ًَت ُٓيسن، ًُ خُضدن بلُت، ًُ بُ تاَه
َِ شّ صَن بططيسن ًٓتٚةُْ ُُنًت، با بهًت بُؽ  ًَُِ تُحسيس كطْ، ُُ ًُعِاّ ض َيل ًَلطا ب ُٓو زوو بابُت ظ
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َِ طُهُكِ غِىوضزاضزا ًاً٘غتا بهّ زَ ًَت    ي حاهُتُك ًَت ٓـُٓوٌ شّ ٓـُض ًِـساَه َِ، نىُلُ ةىتاغاُ ًَصُ ضغا ب
ًَؿُكِ بىويُِ، ًـُ   ًَت ًُُُ يُعِِ ُٓض كىضزغتاًُُِ، تؿتُكِ زٍ شّ ُٓيُ تىوؾِ ك ًُ صَن زخًِّ، ُٓضي
ًَت ُّٓ، ًُ غُيطّ حلىًًت ُّٓ ػاضّ ب٘ ثاضَ ؾ٘ي كُت، ُٓيُ بـ٘ ثـاضَ ؾـ٘ي     غُيطّ حلىًُ زوو تؿت

ــُو ٓاضيلاضي  ــُ ٓ ــا، ك ــُوشّ     ُاك ــُ، ٓ ــُّ ًٓعارــُ كطيُظ ــسا، خاهُكٌ ًَ ــُ زَيتــُ زوًآًل ــُ، يــُعِِ ُىك ــت ًُُ ًَ
َِ حاهُتا زَضكُوّ تُعوًٌات، ُٓظ تُغُوض كَُ  ًَت ًابُيِا ُٓضغ َّ نُوا تُعاًىه ًَتُوَ، ز َِ زظ تُوظذنُت ث

ًَصيّ، ٓـُوَ  ًَػتآ ةاُىُِ، باف حُي كُيُِظُ عٌىًًات، بُؽ ب ًَؿـُكا   ُٓطُض ًُ ُُؾًا ز ضيلا ةاُىًُسا، ت ك
َّ زوًآًلــا تىوؾــِ    ًَــسا ز َِ ت ًَتــُ كــطْ، ٓــُزُا غُهــُت َِ طُهــُن ًــُوظوع ب َِ زضكــ ًَسن ظــ طُهــُن ًُظُــُ زظــ
  َِ َِ زياضّ بلَُ ب٘ ُُٓـساً ًَؿُك َِ، يُعِِ ًُغُهُْ ك ًَت زيِ َِ غُزا ًاً٘غتاي َِ طاظ ًُتطغًُكِ كُتُظُ، ظ

ًَت ًُّ ًُُ زَضكُرتًُِظُ، ًُز َِ تُعًِات َِ طاظ ًَت ُٓٓوِ نِ ًاً٘غتاّ نًُِ طىُسَكِ ثُضهًُاُِ، ظ اضغ
َِ ي وَيـطَ ثُيـسا كـُت، ُىكـُ ًـّ           ًَؿـُك َّ ك َّ وَضَ تـُعشن كـَُ، كـا ز َِ نىوّ ًٓتًواةا زطُي كطيُ ز زّ، ي
ًَـت             ًَـت ٓـُٓوِ، ب غـُزاْ ض يل َِ ُـابِ ًاً٘غـتاو تؿـتا ةىتاغاُ بط ياضَكا زاّ ًٓتٚةـُْ تـُعًِا ُٓوغـاَهُ نـ

َّ ض  ٍَ جاض ًَت ُّٓ، و َِ تُعاًىهًـُ،        وَغاي َّ ظٗض ظٗض ططُطـُ، ُٓغاغـ َِ ي غـُض و َّ زاوايـ اوَغـتًاُُ ي غـُض و
ًَِـُ   ًَلطا ب َِ ُٓضزوو بابُت ظ َِ ثُضَوَضزَ، ظٗض غىثاؽ، ُٓظ بًٍِ ًىةتُضَحِ ًّ زوًآًل ًابُيِا وَظاضَت

َِ ًَل ًَت، نىُلُ ٓ َّ ًُ زظ َِ عُضز َِ َُٓ طُيؿتًُِ ظ عُٙةـُت ب   ًىُاةُؾُ كطْ، زابعاُشن خىٙغا زوًآًل
 ويا زّ ُّٓ،  ظٗض ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ هُطـَُي ٓـُوَيّ كـُ ًاززَكـُ بـَُ ؾـ         ًَؿـًِاضاُُ، ٓ ًَىَيُ زواٍ هُبُضناوططتِِ َُٓ طوتىط٘و غُضُك و ث
ــصاْ و       ًَـ ــتاياْ و واُُب ــُ ًاً٘غـ ــُكاْ هـ ــُ ُاحلىًًـ ــُو ثُعناُطـ ــِ ةىتاغاُـ ــىوز وَضططتِـ ــُوَ )غـ زابط َيصيِـ

ًَت(.  رُضًاُبُضاُِ وَظاضَت زَكطَيت بُ ض َيٌِايِ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ زَضبه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو.
 :بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطػنّ عٌط

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ُٓوَيُ ُٓوَّ كان زكت٘ض عٌط خىَيِسيـُوَ،   ًَؿُّ ٓ ََٙ ك ٌَ باؾُ، بُ ًّ ض ايُكُّ جُُابِ وَظيطَ ظٗض ث
َِ ٓـُو وَظيـطَ زَط٘ض َيـت وَظيطَيلـِ تـط               ًَـطَ، يُكـًًُاْ ٓـُوَ غـبُيِ ًَـت ه ًٌَ ضَيٌِـايِ ب ًَـت و بـُث ُٓطُض ب

ًَىيػـتُ هـُ ياغـازا     ض ايُكِ تطّ ُٓيُ، ض َيٌِايًُكُ هُ ٌَ زَكات ًُُٓ يُن، ب٘يُ ث َٙتِ خ٘يُتِ و واّ ه زَغُ
ــُ ًــاززَّ )   ًٌَــُ ه ــاَهِ زووًًَــاْ ٓ ًَت، خ ــطَ بهُغــج ًَ ــُُِ   61ه ــت غــُضٗكايُتِ ُٓجنىً ــت زَكطَي ًَ (ـــسا زََه
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ًَــطَف             ًَىيػـت زَضبلـُْ بــ٘ ٓاغـاْ كطزُـِ ٓـُوَ، هـُوَيـ ٓـاتىوَ ه وَظيـطاْ، وَظيـطّ ثـُضوَضزَ ض َيٌِـايِ ث
ًَِ        نًِ ًَـطَزا زاوا زَكـَُ بـُث ٌَ؟ ب٘يـُ ه َِ ض َيٌِايِ، َُٓ ًُٓىو ض َيٌِايًُ ب٘نِ هُ يـُن ؾـىَيّ بـ ًَلِ تط بَو

ًَِــُوَ هــُ    ًاززَكــُ يــُن ٙ بلطَيتــُوَو، ض ًَٓؿــٍ هُطــَُي ُٓوَيــُ ض َيطــا ُــُزضَيت ُٓواُــُّ حلــىًِ زَضؽ بَو
ًٌَُ كُضتِ طؿتِ بجاضَيعيّ.  ُٓٓوًُكاْ، بُ٘ٓوَّ ٓ

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 رُضًىوْ زوا غًاغُ غىَيُِِوَ.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ ًاززَكًُاْ زاض ؾتُوَ ) ٜهٕٛ تٓعِٝ اضتؿاد٠ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ َـٔ اعطـا٤ اهل٦ٝـ١    بُو ؾ
 ايٛشاز٠ بايتعًُٝات اييت تصدزٖا ايٛشاز٠(. ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ ٚاملٛظؿني يف

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطـَُي زايـُ؟ تلايـُ زَغـت بـُضظ              ًٌَُ عُضَبًُكُّ زَكُيِـُ ُٓغـاؽ، ٓـُو غـًاغُّ كـُ خىَيِطايـُوَ كـ ٓ
َِ هُطَُي زاًُُ؟  رـُضًىوْ بـ٘ ًاززَيـُكِ    كُؽ هُطَُي زاًُُ، بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا،  9بلاتُوَ، ك

 تط.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َٙ، هـُ ضاث٘ضتُكًُاُـسا ًـاززَّ بًػـتُؾناْ ُٓيـُ، هـُُاو ثـطٗشَ         ًٌَُ وَن هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ با ٓ
 ياغا ُٓقَوُكُ زاًُُ زًَاُُوَيت بًدىَيًُِِوَ، ًىُاةُؾُ بلطَيت

  (21ًاززَّ)
زَكطَيت ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُـاحلىًِ هُغـُض بِـًُاّ خىاغـسن ًاً٘غـتا و رُضًاُبـُض هـُ وَظاضَتـِ          -1

 غاَي كُ ُٓو ًاوَيُ ؾايُُِ تاظَكطزُُوَيُ. 5ثُضوَضزَ وَضبططَيت بً٘اوَّ 
 بُض َيىَبُضايــُتِ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطاّ ُــاحلىًِ بُضثطغــُ هــُ زابًِلطزُــِ ًــاف و جًــاوكِ ًــازّ و  -2

 ًُعُِوّ ًاً٘غتاياْ و كاضًُُساُِ هُو ًاوَيُّ كُ هُ ةىتاغاُُّ خعًُت زَكُْ.
ًَلطاوَكـاْ بـُ    -3 ًَِ ياغا كاضث ًاوَّ خعًُتِ ًاً٘غتاو كاضًُُساْ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ بُث

 خعًُت ُٓشًاضزَكطَيت ب٘ ًُبُغتُكاُِ ثوُ بُضظكطزُُوَو غُض ًىونُ و خاُُُؿًِِ.
ًَساويػـــتِ و ثػــج٘ضّ واُُوتِـــُوَو     بُض َي -4 ىَبُضايــُتِ ةىتاغاُـــُ و ثــُعناُطاّ ُـــاحلىًِ بــُطىَيطَّ ث

ضَظاًُُسّ يُكُّ غُضثُضؾتًاضّ ثػج٘ضّ، زاواّ زاًُظضاُسُِ ًاً٘غتاياْ هُ وَظاضت بلات، وَظاضَتًـ هُ 
   ّ ًَىَضَ ياغـايِ و ظاُػـتًُكاْ ضَظاًُُـس هُغـُض زاًُظضاُـسُِ    ض َيطاّ هًصُُيُكِ ثػج٘ضَوَ هُغُض بًُِاّ ث

 ًاً٘غتا ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ زَزات بُ بط ياضّ وَظيط.
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ــُضزاضّ      -5 ــت ب ــسّ وَظاضَت زَغ ــايِ و ضَظاًُُ ٌَ ثاغــاوّ ياغ ــ ــاحلىًِ ب ــُعناُطاّ ُ ــُ و ث ــت ةىتاغاُ ًَ ُاب
ًَت.  ًاً٘غتاياْ  و كاضًُُساُِ ب

ــاحلىًِ بَُهطُُ   -6 ــُعناُطاّ ُ ــُ و ث ــت ةىتاغاُ ًَ ــتاياْ و   زَب ــًُىو ًاً٘غ ًَت و ٓ ــُب ــاضكطزُِ ٓ ــُّ تً٘ اً
َٙيـُتِ      َٙيُتِ هُ وَظضاَتـِ كـاضو كاضوبـاضّ كًُ٘ رُضًاُبُضاُِ خّ٘ هُ رُضًاُطُّ كاض و زَغتُبُضّ كًُ٘

ًَؿلُؾِ بلات. َُُٙ ث  تً٘اض و هُ ضاث٘ضتِ غا
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِ ًَىَ ت  ًتاْ هُباضَّ ُٓو ًاززَيُ نًُ؟هًصُُّ ياغايِ ٓ
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، نـىُلُ   ًٌَُ كاتِ خّ٘ كُ ضاث٘ضطناْ ٓاًازَ كطز، ثؿتطريعناْ هُو ًاززَيُ كطز تُُٔا بططُّ يُكِ ُُب ٓ
ًَؿُّ كًُِ ًاً٘غتا، ًاً٘غتا هُ ةىتاغا ًَتُ ةىتاغاُـُ     هُطَُي ُٓوَ ُُبىويّ هُبُضُٓوَ ك ُـُّ حلـىًِ بهـ

ًَطـُض ا هـُ ب٘ٓـُوَّ وَظاضَت بـُ          ًَػتا ًاززَيُكٌاْ ثُغُُس كـطز كـُ ٓـُو بابُتـًُاْ ه ٓ ََٙ ُاحلىًًُكاْ، بُ
ًَت،     ًَـساب ًَىيػت ُاكات، ض َيٌِايًُكاْ  ٓـُو وضزَكاضياُـُّ ت ض َيٌِايِ ضَيلِ غاتّ، ب٘يُ ُٓو ًاززَيُ ظيازَ و ث

 غىثاؽ.ُٓوَ ض اّ هًصُُكًُاُُ و، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ بـُؽ ًٓـسّ ٙظًـُ ب ةـاُىْ         َِ و زوو ًَلـ ٓ َِ جىظُٓن ٓاخُرتِا هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓظ تًُٓس زكـَُ، بابـُت
َٙ زّ    زَضكُظِ، ناُابًت ب َّ رعوُْ ُٓو ُا ظضوضيُ ُـُ زَضكـُظِ، خـا َِ و يا زو َٙ ًٓل بتُ ض َيٌِايِ، يُعِِ خا

ًَتُظُ، يُعِِ ) ًَتع َّ ةاُىْ ث ًَـسا زَضكـُظِ، ُـا     االعاز٠ ٚ استطاب ايتعني يػسض ارتد١َتط ًَـت ةاُىُ ( ُٓوَ ظ
 ّ ًَؿًِاض زكَُ، ًـاززَ َّ ُٓظ بُؽ ث َِ نُُس ًَجا ب٘ ظ ًَسا، ٓ ًَبًت ي ض َيٌِاي َّ رعوـُْ    21) ن َِ، زوو ًَلـ ( خـاٙ ٓ

َٙ زّ  ًَُِ ًىُاةُؾُ كطْ، ًّ ًىُاةُؾُ ي غُض خا َِ و ب َّ ضنًِ َِ كطْ، خاٙ زّ تط ُٓظُ ب ض َيٌِايِ زَيُِ ن
َّ زّ ببًسن.  ُٓيُ، ُٓطُض ُٓو

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ هُغُض ُٓو ًاززَيُ ُٓيُ؟ با ةػُ بلات، َِ ت ًَؿـًِاضكطا هُٙيـُْ هًصُـُّ         ك ٓـُو ًاززَيـُّ كـُ تـاظَ ث
ًَبًِِ ًُُ؟ رُضًىو زكت٘ض اػنس.  ثُضوَضزَوَ با ُاوّ بِىوغٌ، كُؽ ت
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 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ )وَضتِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

خـاَهِ يُكـَُ ُـًٍ،     هُبُضُٓوَّ كُ زَخطَيتُ زَُطساُُوَ، ًّ بُض اغتِ بُ٘ٓوَّ ض اّ هًصُُّ ياغايِ هُطَُي
ََٙ خاَهِ يُكَُ يُعِِ وَضططتِِ ًاً٘غتا بُطىَيطَّ وَظاضَتِ ثـُضوَضزَ، ٓـُوَ    ٌَ باؾُ، بُ خاَهُكاُِ تطَ ث

ٌَ زَكَُ، غىثاؽ.  ُٓو خاَهُ ٙبربَيت و خاَهُكاُِ تط ثؿتطريّ ه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ياغايِ، رُضًىوْ بعامن زوا غًاغُتاْ، زوا ض ًَٓتاْ. هًصُُّ ثُضوَضزَ هُطَُي هًصُُّ
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، نـىُلُ ٓـُوَ هُطـَُي             ًَِ ًٌَـُ خـاَهِ يُكـَُ ُـًُ ًٌَُف هُطَُي ُٓوَيّ هـُ ًـاززَّ بًػـتًُِ ضاثـ٘ضتِ ٓ ٓ
ًَؿىوتط كُ ثُغُُسًاْ كطز زَكطَيت ُٓوَ تُ ََٙ )ًاززَّ ث (ـٌ ُاو ًاززَكـُ  6- 5 -1 -3 -0ُعيٍ بلطَيت، بُ

ًُٓىوياْ ثُيىَُسياْ بُ نًُُ٘تِ زابشن كطزُِ حقـىق و ًٌٓتًـاظاتِ ًـاززّ و ًُعِـُوّ ٓـُو ًاً٘غـتاو       
ًَصو كاضًُُساُُيُ، كُ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ كاضزَكُْ، هـُ ض ابـطزووزا رـُضاغِ ةـاُىًُـ      واُُب

ًٌَـُ جطـُ هـُ خـاَهِ يُكـَُ تًُٓـسّ ٓـُوَ زَكـُيّ، كـُ           ُٓبىوَ، جُُابِ وَ ًَساوَ، ب٘يـُ ٓ ظيطيـ ٓاًاشَّ ث
ًَتُوَ. ًَِ  ًُٓىو خاَهُكاُِ تط ضن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ زوا ض ًَٓتاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿـًُاْ        ُٓطُض  ًَت ٓـُوَ ك ًَىيػـتُ هـُ ياغـاكُ ٓـُب بططُكاُِ تط ُاتىاُطَيت بُ ض َيٌِايِ ناضَغُض بلطَيـت، ث
ًَؿـىو، كـُ زَُطٌـاْ هـُ بـ٘ زا وَكـى خـاَهِ يُكـَُ ٓـُوَ               ًَت كـُ هـُ ًاززَكـُّ ث َُُّٙ ُـُب ًُُ، تُُٔا ُٓو خا

 ً ًَىيػــتُ ٙبربَيــت، هُبُضٓــُوَّ ٓــُو بابُتــُ بــُ تــُعوًٌات ضَيــم زَخطَيــت،  اززَكــُ زَُطــِ هُغــُض زضا و ث
ًَُِوَ زووباضَ  بططُكاُِ تط ظًَاُُتِ ًارِ ُٓو ًاً٘غتاياُُ زَكات، كُ هُ ةىتاغاُُ ُاحلىًًُكاْ واُُ زََه

 ُُكطَيتُوَ هُُاو ض َيٌِايًُكاْ، ُٓوَ ٙضعناْ ًُُ و، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ؾىاْ رُضًىو.
 ع ؾىاْ عبساهلطيٍ جٚي:بُض َي

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًِـِ ُٓيـُ؟، بـُؽ ًـّ ثطغـًاضَيلٍ ُٓيـُ هُغـُض خـاَهِ نـىاضََ ُٓطـُض                ٌَ ت ًَبـىضزْ زَكـَُ، وتًؿـت كـ ًّ زاواّ ه
ًَت          ًَت هًصُُّ ثُضوَضزَ بً٘ـاْ ض ووْ بلاتـُوَ، نـْ٘ بُض َيىَبـُضّ ةىتاغاُُيـُكِ ُـاحلىًِ بـّ٘ ٓـُب ُٓظيُت ُُب

 َ بلات ًاً٘غتا تُعشن بلطَيت، ُٓوًَاْ ب٘ ض ووْ بلُُُوَ، ًّ ظٗض غىثاغتاْ زَكَُ.زاواّ ُٓو
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ْ، كـُ زاواّ ض ووُلطزُـُوَّ كـطز هُض اغـتًسا ًُٓـُ ططرتـُ       زَضباضَّ ثطغًاضَكُّ بطاّ بُض َيعًاْ كـان ؾـىا  
ًَىيػــتًاْ بــُ ًاً٘غــتا ُٓيــُ و، نــًُُ٘تِ ٓــُوَّ كــُ   هُٙيــُن، ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًــُكاْ كــُ ث
ًَم كـُ ٓـُو         ًَـت، خـَُهل ًَىيػتُ ٓـُواْ زَغـتًاْ كـطاوَ ب ًَطَزا ث ًاً٘غتا هُّٙ ُٓواْ كاض بلا و زاضنُظضَيت، ه

ًَ ًَؿلُؾـِ ٓـُو بُض َيىَبُضايُتًـُّ ٓـُو ةىتاغاُـُ بلـات،         ًُضجاُُّ ت ًَتُ ًاً٘غـتا، تَُهـُب ث ًَت كُ زَب ساب
نىُلُ حقىةِ ًاززّ ُُٓسَيم حقىةِ تطيؿِ هُّٙ ةىتاغاُُكُوَ بُطىَيطَّ ياغـاكُ بـ٘ زابـشن زَكطَيـت،     

ََٙ هُ ض ووّ ثػـج٘ضيُتِ و  هـُ ض ووّ ؾـًاويُوَ ٓـُوَ     واتُ ًٓوتًعاًاتِ زَكُوَيتُ غُض ؾاُِ ةىتاغاُُكُ، بُ
ًَتــُ     ًَىَيُ ويػــتىوًاُُ ج٘ضَيــم هــُ ٓاغــاُلاضّ ب ٌَ، ب٘يــُ بــَُ ؾــ ــسا ٓــُب ًَ ًَىيػــتُ وَظاضَت ضَظاًُُــسّ ت ث
ًَؿُوَ، كُ ةىتاغاُُو ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ هُغُض بِـًُاّ ُُٓـسَيم ثطَُػـًب و ًـُبازٖ، كـُ تـُواظُِ        ث

ًَسايُ هُض ووّ ثػج٘ضيُتِ و هُض ووّ ؾًاويُوَ ضَظاًُُسّ وَظاضَت وَضزَططَيت، ب٘خ٘ؾًاْ زَغتًاْ كطاوَ  ت
ًَتـُوَ، كـُ بُض اغـتِ ٓـُواْ ًىؾـلًوُياْ ُٓيـُ، يـُعِِ          ًَِ ًَت َُٓ ثطٗغُيُ ضَيم غطَيت وَكى جـاضاْ ًُُ ب

 هُض ووّ تُعشن بىوُِ ًاً٘غتا، كاضكطزُِ ًاً٘غتا هُّٙ ُٓواُُوَ، رُضاغِ ةاُىًُـ ُٓبىوَ هُو ض ووَوَ.
 اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.

 رُضًىو جُُابِ وَظيط.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض، بـ٘ ناضَغـُض كطُـا     َٙ زَف ًّ ٓاتِ ب ض اغتِ وَكى ث ًَت بُؽ ض ووْ كطزُُوَكِ بسََ، نىُلِ ُٓظ خا ًّ زظ

ًَت  َِ، ياْ زَبِ ناضَكا زّ ببًًِـُوَ،  ُُبىوُا غتارِ ةىتاغاُ َِ بسَي ُاحلىًِ، ياْ زَبًت غتارا وَظاضَتا ثُضوَضزَي
َّ ًاً٘غــتاّ ًــُظًىوْ بــِ،    َِ و ًَتــُ كــطْ، ًــار َّ ًٓعُٚــا تــُعًِاتِ ب نــاضَ ٓــُوَ كــى ش زَضظــُّ وَظاضَتــا ثــُضوَضز

َِ      بُزاخُوَ ٓـُتا غـِسوةا تـُةاعىزّ بػـري ًىُتُغـبِ حلىًـُ ًـُ ًُِـُ، يـُعِِ ًـُ ًُِـُ             َِ بـ٘ ٓـُظ ًـار َِ زضكـ ظـ
ًَىيػتِ بُ زوو ًاً٘غتا ٍُٓ، ب٘ خـّ٘ ٓـًعْٚ بلـات     ًَتُ ظُ، ُٓظ ض َيلُ ًُ زٗظيُوَ ةىتاغاُا ًىعُيُْ ث ثاضاغيت ب
ًَصيت بًُ٘ تُعشن بلُْ، ب٘ ُٓوَّ تُٓػـري ي ًـُ ُُكـُت، تـُعشن زكـَُ هًػـُضَظ        ًَىَضَيت حلىًِ ب زوو ًاً٘غتا، ث

ًَتُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ببًتُ ًاً٘غـتا  ًٓعاضَ، تُٓػري هًًُٚكِ وَظ اضَت ُُكُت، نُُس غاَي ُٓطُض تُواويـ بىو، ب
ًَــسا ًُــُ، طُهــُكا ب غــاُآِ زَيتــُ  بــُ ؾــطوتِ ًاً٘غــتاياُِ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ، ٓــُض ُٓوَيــُ ٓــًض ًُتطغــًُكِ ت

ًَؿتا تُوظيح ززََ ًّ، غُضناوا. ًَت ٓ  تُُعيٍ كطْ، ظٗض غىثاؽ، ُٓطُض زظ

 غْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اض

 رُضًىو.
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 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـرت زَُطٌـاْ      6ًاززَّ بًػتَُ  رُةُضَ بىو بططُن ٙزضا، بططُّ يُكُؾناْ ٙبطز، هُبُضٓـُوَّ ًـاززَّ ث

 هُ ب٘ زا، بُ تُعوًٌات ضَيم غطَيت.
 -املاد٠ ايعػسٕٚ:

از٠ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ َطؤٚي١ عٔ تأَني اذتكٛم ٚ االَتٝاشات املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يًتدزٜطٝني اد -1
 ٚاملٛظؿني ؾٝٗا خالٍ َد٠ خدَتِٗ باملدزاع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ.

٠ حتتطب ؾرت٠ خد١َ ايتدزٜطٝني ٚاملٛظؿني ؾ٢ املدازع ٚاملعاٖد غـري اذتهَٛٝـ١ الغـساض ايرتؾٝـع ٚايعـالٚ     -2
 ٚايتكاعد.

تطايب اداز٠ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ايٛشاز٠ بتعني ايتدزٜطٝني سطب ساداتٗا اىل االختصاصات  -3
ٛشاز٠ عٔ طسٜل دت١ٓ شتتص١ ٚع٢ً اضاع املعاٜري ايكا١ْْٝٛ ايايدزاض١ٝ بعد َٛاؾك١ ٚسد٠ االغساف ٚتكّٛ 
 ٚايع١ًُٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ذيو ٚبكساز َٔ ايٛشٜس.

ش يًُدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ إ تتد٢ً عٔ تدزٜطٝٗا َٚٛظؿٝٗا بدٕٚ َربز قا٢ْْٛ ٚبدٕٚ الجيٛ-4
 َٛاؾك١ ايٛشاز٠.

ع٢ً اداز٠ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ َطو ايطذالت ايت٢ ٜػرتطٗا قإْٛ ايطُإ االدتُاعٞ يتجبٝت -5
 سكٛم َٓتطبٝٗا َٔ ايتدزٜطٝني ٚاملٛظؿني ٚايعاًَني يدٜٗا.

 َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض 

َِ هُطَُي زايُ؟ تلايُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ،     ُٓو غًاغُّ كُ ُٓضزوو هًصُُ بُ ًىؾتُضَكِ خىَيِسياُُوَ، ك
ًَلـط اّ زَُـط ثُغـُُس كـطا، رـُضًىوْ بـ٘            َِ هُطـَُي زاًُـُ؟ بـُ ت َِ هُطَُي زاًُُ؟ تاظَ زَُطٌاْ هُغُضزا، كـ ك

 ًاززَيُكِ تط.
 غعًس: نسٟذُِ اًَيع بُض 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًََُ  بُؾٌ غ
 ثطٗططاًُكاٌُ خىَيِسْ و غًػتًٌُ وَضططتين خىَيِسكاضاْ و تاةًلطزُُوَكاْ

 يُكَُ: ثطٗططاًُكاْ
ًَبُكاٌُ خىَيِـسْ بط يـاض هُغـُضزضاوَكاْ بُغـُض خىَيِـسكاضاٌُ ةىتاغاُـُ       26ًاززٍَ ) (: ثطٗططاًُكاْ و كت

ًَتــُ بِهــًُِ هــُ َُٓهبــصاضزٌُ ثطٗطــطاَ و    حلىًًــُكاْ هــُ ة ُ٘اغــُكاٌُ خىَيِــسْ و بُؾــُ جًاجًاكــاٌُ زَب
ًَت، بـُ ثؿـت بُغـسن           ًَطكطزٌُ ٓـُٓوٌ و تايبـُتٌ، زَكطَيـت ٙتـُضن كـطزْ ٓـُب ًَبُكاٌُ زاًُظضاوَكاٌُ ر كت

ًَِطَيّ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ، ًُُٓف هُ زوو حا ًَم زَٓ  َهُتسا:هُغُض تىَيصيُِوَيُن هُٙيُْ هًصُُكاُُوَ ث
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ُٓطُض ُٓو ةىتاغاُاُـُ كـُ ًُـاظ وايـُ زاضنـُظضَيت تايبـُت بلطَيـت بـ٘ خعًـُتلطزٌُ تاكـُكاٌُ ضَوَُـسَ             -1
ًَت. ًَؿلُف زَكطَيت، تُُٔا ب٘ ضَٗهُكاٌُ ُٓو ضَوَُساُُ زَب  بًاًُُكاْ و خعًُتلطزٌُ ثُضوَضزَيٌ كُ ث

ــُكاٌُ ك     -2 ــُ بابُت ــُكاْ ه ــُ بًاًُ ــُكاٌُ ةىتاغاُ ــت ثطٗططاً ــاٌُ    زَكطَي ــاضٍ، ظً ــاض، بريك ــا، ٓاً ــا، رًعي ًًٌ
ًَتــُ ثــُضوَضزٍَ تُُسضوغــيت و شيِطــُو ضٗؾــِبري كطزُــٌ  ًِٓطوًــعٍ و ٓــُو ثطٗططاًاُــٍُ خعًــُت زَطُيُُ
ًَِـاٌُ         ًَبـُكاٌُ ضآ ًَِاٌُ ًاَهـساضٍ و نـِشن و ُُخؿـاُسْ و بـط يّ و زووضًـاْ و كت خ٘ضاكٌ و ٓابىوضٍ و ضآ

ًَم ًَ٘هُتٌ  ٌَ وَضبطريزضَيت هُ هًصُُكاٌُ ٓىُُضٍ ثػـج٘ض، زَضبـاضٍَ ٓاغـيت    ٓىُُضٍ و ثًؿُيٌ، بُ ًُضج ث
ًَِاٌُ ٓىُُضٍ.  ظاُػيت و ُاوَض ٗكٌ ٓعضٍ و كاضيطُضيًُ ثُضوَضزَيًُكاْ و زآ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ظٗض غىثاؽ، بُ عُضَبًُكُف تلايُ.

 :د.ثا٥س عبداالسد اٚغططنيبُض َيع 

 كٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗ
 ايؿصٌ ايجايح

 املٓٗاز ايدزاضٞ ْٚعاّ قبٍٛ ايطًب١ ٚاالَتشاْات
 اٚاًل: املٓاٖر
َٓاٖر ٚنتب ايدزاضـ١ املكـسز٠ يطًبـ١ املـدازع اذتهَٛٝـ١ يف َساسـٌ ايدزاضـ١ ٚاالقطـاّ املدتًؿـ١،           (:26املاد٠ )

رتى، اضتٓادًا يبشـح َـٔ قبـٌ    تصب  االضاع يف اختٝاز َٓاٖر ٚنتب َؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص، جيٛش اي
 دتإ تػهٌ هلرا ايػسض، ٖٚرا يف سايتني:

اذا ناْت املدازع املصَع اْػا٤ٖا، خصصت رتد١َ اؾساد ادتايٝات االدٓبٝـ١ ٚارتـدَات ايرتبٜٛـ١ ايـيت تكـدّ       -1
 تهٕٛ سصسًا البٓا٤ ٖرٙ ادتايٝات.

االسصــا٤، ايسٜاضــٝات، ايًػــ١ االْهًٝصٜــ١،  جيــٛش ملٓــاٖر املــدازع االدٓبٝــ١ يف َٛاضــٝع ايهُٝٝــا٤، ايؿٝصٜــا٤،  -2
ٚاملٓاٖر اييت تكدّ ارتد١َ يًرتب١ٝ ايصش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايتجكٝـ ايػرا٥ٞ ٚاالقتصادٟ ٚايتدزٜب املٓصيٞ ٚايػـصٍ  
ٚايتطسٜص ٚايتؿصٌٝ ٚارتٝاط١ ٚنتب ايتدزٜب ايؿين ٚاملٗين، غسط اخر االداش٠ بٗا َٔ ايًذإ ايؿ١ٝٓ املدتص١ 

 ًُٞ ٚايؿش٣ٛ ايؿهسٟ ٚتأثرياتٗا ايرتب١ٜٛ ٚاالبداع ايؿين.سٍٛ املطت٣ٛ ايع
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، هًصٍُُ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ ًاززَكُ زووباضَ زابط َيصضَيتُوَو كىضت بلطَي ًَىَيٍُ خىاضَوَ:ٓ  تُوَ بَُ ؾ

ــٌ        ــسْ و بُؾ ــُكاٌُ خىَيِ ــُ ةُ٘اغ ــساو ه ــُعناُطاٍ ُاحلىًً ــُو ث ــُ ةىتاغاُ ــسْ ه ًَيب خىَيِ ــ ــطاَ و كت )ثطٗط
ٌَ هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ضَظاًُُسيًاْ هُغُض بسضَيت(.  جًاجًازا زَب
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، هًصٍُُ ياغايٌ.
 َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:بُض 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضٍ ضَتلطزُُوٍَ ُٓو ًاززَيٍُ كطزووَ، هُبُض ُٓوٍَ هـُ ًـاززٍَ نـىاض كـُ بـاؽ هـُوَ        هًصُُكًُاْ ث
ًَىَيُ، كـُ ٓـُو ياغـايُ     زَكات ًَ٘هُت وَضبططَيت ب٘ زاًُظضاُسْ، ياخىز زضوغت كطزٌُ ةىتاغاُُيُن هُو ؾ

ٍَ باؽ كطاوَ كُ ثطٗططاًُكاٌُ خىَيِسْ هُطَُي زاواضيًُكٍُ زَيتُ بُضزََ وَظاضَت، يـُن   ضَيلٌ زَخات، هُو
هُو ٓ٘كاضاُُ ُٓطُض وَظاضَت ضَظاًُُـسٍ ُـُزاو ضاظٍ ُـُبىو هُغـُض ثطٗططاًُكـُ، ٓـُوَ ضَظاًُُـسٍ ُـازات         

ًَــت    ًَِ ًَىيػــت ُاكــات ٓــُو ًاززَيــُ ضن ، ُٓطــُض ٓــُض هُغــُض زضوغــت كطزُــٌ ٓــُو جــ٘ضَ ةىتاغاُــُ، ب٘يــُ ث
ًَت كُ بلُيتُ واجًب جيب إ تٛاؾل ايٛشاز٠ًايُوَف ُٓو زاض ؾتُِوٍَ كُ كطاوَ ) ( ُاكطَيت بُو قًاغُتُ ب

ًَـت، ٓـُوَ            ًَـت بـُو ثطٗططاًـُ ضاظٍ ب ًٌَ حـىكٌٌ ةاُىُُكـُ ُانـاضت كـطز ٓـُض زَب هُغُض وَظاضَت، واتا بُث
ًٌَُ ُٓو ًاززَيُ بُ ظَضوضَت ُاظ اُشن، نـىُلُ ثطٗطـطاَ ظٗض ططُطـُ هـُ ثطٗغـٍُ      قًاغُتُكٍُ بط٘ض َيت و ٓ

ًَىيػتُ ثطٗططاًُكاْ زيطاغُت بلات و ضَظاًُُسٍ ُـُزات هُغـُض ثطٗططاًـُكاْ     خىَيِسْ غُضَتا وَظاضَت ث
ًٌَُ باغـٌ ٓـًُىو ضَيلاضَكـاٌُ زاًُظضاُـسٌُ ةىتاغاُـًُاْ كـطزووَ، زواتـط         ةىتاغاُُكُ زاًُُُظضَيت، ُُن ٓ

ًَــت، ظٗض ( كطزيتٌاُــجيــب عًــ٢ ايــٛشاز٠) ًَت هُغــُض ًُُُٔجُكــُو ثطٗططاًُكــُ ضاظٍ ب ُ واجًــب و  ٓــُضزَب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، جُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَلٌ زياضَ، ُُٓسَن ًُزضَ ًَت عاهًُشن، ب٘ بُض اغيت ُٓظُ ًُوظوع غُ ُُُٓ هُ تُعطيوا ًُ زاًُُِ، ثطٗططاً

ًَت    ٌَ تُعاًىي وَكى ظنىوُُ ُٓظُ ُىكُ ُُٓـسَن بُضُاًـُج ًَسن ب٘ وَظاضَت ٍَ طُهُن ًطوُُت ُٓب ٌَ نُُس ظ
ًًَـُ، يــُعين         ٌَ ثــُضوَضزَ شياُ بـ٘ ًــّ ٓاتًِـُ تُةــسيٍ كـطْ، تُبعــُْ ُٓظـُ ُُوعــُ ةىتاغاُُكـُ هــُ زوًُـاي

ٌَ         شيِطُيُن ةىتابٌ ه ًَطـا ظـ ٌَ ج ٌَ بـُضرطاواْ و طُهـُن ةـازَت عاهـًُشن زَضكُتًِـُ، ظـ ًَت و زوًُاي ُُاظ زاب
ًَشن ظـاْ تؿـتُ حُقـط بلُيِـُوَ،          ًَـسا ٓـَُ بؿـ ٍَ ُٓظ باوَض  ُاكَُ هـُ ةاُىُ ًَسن، شٍ بُض ُُٓس ٌَ ب ًَم ظ رُضع

ٍَ خـ٘ بسَُـُ ٓـُويَ      ٌَ كـى بـُض ًَت هُ تُعوًٌاتازا ب٘ وَظاضَت رتا، ُٓظـُ ظَضوضيِـُ   ٙظًُ ُُٓسَن ًطوُُت ُٓب
ًَـت بـ٘               ًَِ ٍَ ضووْ بلًُـُوَ وَكـى هًـصُا ياغـايٌ طـىتٌ ٓـُظ ًُجاهـُ ضن ٌَ نـُُس ٌَ بطـطيّ، بـ٘ ظـ ٍَ ه ٌَ ض ُُؾ
ٍَ ةىتاغاُُ ُٓطُض طىجناو  ٍَ بسَْ غُض واْ ًُُٔاجا، غُض واُُ و ًَسا كى بط ياض ًَت ًىختُؽ هُ وَظاضَت ًطٗظ

ًَت، تُبعُْ ُٓظُ ًٓض ةىتاغاُُ، ُٓظ غًػتٌا ًَـت ٓـُيّ، بـُيٌِا      ب ٌَ زوُاي ُُ ًُعطورّ غُضاُػـُضٍ عاهـًُ
ًَت، ُٓظ تؿتُ، ظٗض غىثاؽ.  ُُبىوَ تؿيت وا ُٓوغا، يُعين ُٓظ تًُٓس زكَُ ُٓظُ ٙظًُ ُٓض ُٓب
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت؟  ظٗض غىثاؽ، جُُابٌ وَظيط هُطَُي ُٓوٍَ ُٓو ًاززَيُ ًٓوػا ب
 .عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ:بُض َيع ز

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـت ةاُىُـا ًـّ حـُق ُٓيـُ تـُعاًىي          ُٓطُض ياغايٌ جىابٌ ًُ بسات، غىبا ُٓطُض بُضُاًُ ب٘ ًـّ ٓـات، زظ

ًَتـُ  جيبهُطَُي بلَُ، زيتِا ًّ ًاُُوٍَ باؾرتَ، بُؽ كُهًٌٍُ ) ًَت بب ًَتُ ط٘ض يّ وَكى طىتٌ ًٓوعاَ ُُب ( ب
( ٓاْ قًاغُتُكُ ببًتُوَ، نىُلُ ُٓظُ كُغُكُ ًـّ ًِٓـاٍ طُهـُن ُٓيـُ، ًُٓـُ ُىكـُ تُةـسعنٌ        ٜػرتط)

ًَصَيت  ًَت، كُ ب ًَسا به ًَت ث ٌَ تُبعُْ ُٓظُ هٍُٙ ًُ ًُُِ ُٓظ تؿتُ، هًصُُكُ ًىختُؽ ب ًٓجاظٍَ كط وٍ ظ
 ٓا، ٓاْ ُا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ، رُضًىو ٓاًًُِ خاْ.ظٗض غىثاؽ
 غعًس: نسٟذُِ اًبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَسن ٓـُض       ٌَ زظـ ًَـت خاُـسُ ًَب ًَصيت ُٓو ثطٗطـطاَ و كت ٍَ شٍ ًُٓاْ ضًَٓا ٍُٓ، طُهُن واظيح زب هًصُا ثُوَضز

ٍَ غـُض بًَٔ            ًَتـُ، يـُعين ٍٙ وَظاضَتـا ضَظاًُُـس ٌَ ظـُ ب ًَسن هُٙيـُْ وَظاضَتـ تـُ زاْ،  بُؾُكٌ جـىزا جـىزا بـ
 يُعين غُيطٍ وٍ ًُف ُُطىتًا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، زكت٘ض عىًُض رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًـ    ًَطى ََٙ     هُض اغتًسا وَكى ضٌَٓ هًصٍُُ ةاُىٌُ كُ هُ ًاززٍَ نىاضزا بـاؽ كـطاوَ، ب ٍَ بـاؽ كـطاوَ، بـُ اْ هـُو
         ٍَ ًَم زاواٍ ًَ٘هــُت زَكـات بـ٘ كطزُــُوٍَ ةىتاغاُُيـُكٌ ُـاحلىًٌ ٓــُتا ثـَ٘هٌ ؾـُف، هــُو ًُغـُهُْ يـُك
ََٙ زواٍ زوو غاَي تـا ٓاًـازَيًـ    ًَؿلُف زَكات، بُ هُطَُي زاواكاضيًُكُ ًُُُٔجٌ خىَيِسْ تا ثَ٘هٌ ؾُف ث

ًَؿرت هُ تُهُبٌ زاواكاضيسا ًُُ ًَؿلُف ُُكطزووَ، ب٘يُ هُ بـابٌ تُٓلًـس كطزُـُوٍَ    زَكاتُوَ، ث ُٔجُكاٌُ ث
ًَىيػـت ُـُكات،    ََٙ ُٓوٍَ كُ ًىٙحُظٍَ ُٓيُو وا ث ًَىَيُ كىضطناْ كطزٗتُوَ، بُ ًَطَ بَُ ؾ ًٌَُ ه ًٓجابٌ، ٓ

ًَىَيُ: ًَشن بَُ ؾ  زَكطَيت بَو
ًَيب خىَيِسْ هـُ ةىتاغاُـُو ثـُعناُطاٍ ُاحلىًًـسا هـُ ةُ٘      اغـُكاٌُ خىَيِـسْ وبُؾـٌ    ًُضجُ ثطٗططاَ و كت

 جًاجًازا هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ضَظاًُُسياْ هُغُض بسضَيت.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، هًصٍُُ ياغايٌ.
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 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت هُ ًَـت بـُ وضزٍ غـُيطٍ ثطٗطـطاَ و     غُضَتاٍ زاًُظضاُسْ و ضَظاًُُسٍ وَظاضَت زَب غُض بًُِاٍ ُٓوَ ب
ًَـت، ضاغـتُ       ًَت، ثطٗططاَ هُ ثطٗغٍُ خىَيِسْ ظٗض ططُطـُ، ضَٗهـٌ غـُضَكٌ زَبًِ ًُُُٔجٌ خىَيِسٌُ كطز ب
بايُر بُ ًاً٘غتا زَزضَيت، بُؽ ٙيٌُُ زووًًَـ ثطٗغٍُ خىَيِسُُو ًُُُٔجُكُيُ، ٓـُويـ ثطٗططاًـٌ   

ٌَ غـاَي وَضبططَيـت،            خىَيِسُُ، ُٓطُض ةىتاغاُُكُ  بـ٘ ًـاوٍَ ؾـُف غـاَي بـىو، زواتـط ويػـيت ضَظاًُُـسٍ غـ
ًَت ثطٗططاًُكُؾـٌ   ًَؿلُف زَكات زَب ياخىز ٓاًازَيٌ، هُ كاتٌ وَضططتين ضَظاًُُسيًُكُ زاواكاضيًُكٍُ ث
ًَـت، كـُ غـُضَتا        ًَت، يُعين ُاكطَيت هُبُض ُٓو ًاززَيُو بىوٌُ ٓـُو ًاززَيـُ تُبطيطَكـُ ٓـُوَ ب  هُطَُهسا ب

ًَت، ثطٗططاًُكُ بُؽ بُِض َتٌ بـىو، زواتـط تـا     زاواٍ ضَظاًُُسٍ كطزووَ كُ ةىتاغاٍُُ بُِض َتٌ زاضنُظضَيِ
ًَت ثطٗططاًـٌ ٓـُو    ٌَ ثَ٘هُ زَكات، زَب ٌَ ثَ٘هٌ تطيؿٌ ظياز كطز، كُ زاواٍ ظياز كطزٌُ ُٓو غ ثَ٘هٌ زواظزَ، غ

ًَت، ٓـُوَ هـُ ًاززَيـُن زَ    ٌَ ثَ٘هُ هُطَُي زاواكاضيًُكُ ب ُطـٌ بـ٘ زضاوَ، ب٘يـُ ٓـُوَ تُٓلًـسَ هُغـُض ٓـُو        غ
ًَىيػت بُ تُٓلًـس كـطزْ    ًُضجاٍُُ كُ زاُطاوَ ب٘ وَضططتين ضَظاًُُسٍ ب٘ ُٓو ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ، ةاُىْ ث

ًَؿرت باؽ كطاوَو زَُطٌاْ ب٘ زاوَ، غىثاؽ.  ُاكات، ًُضجُكُ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ضًىو زكت٘ض ُٓػنُز.ظٗض غىثاؽ، رُ
 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ عوٌ)وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

َُٙـُ          ًَـت، ٓـُو خا ًَـسا ب َُٙـٍُ ت ًَىيػـتُ ٓـُو خا ًَؿلُف زَكطَيـت ث ًَت ُٓو زاواكاضيًٍُ كُ ث هُ ًاززٍَ نىاضًَسا زََه
  ٍَ ََٙ هـُو خـىضزٍ ُُكطزٗتـُوَ، بـ٘ ظنىوُـُ ٓـُوٍَ      هُخ٘ بططَيت، ب٘ ظنىوُُ ثطٗططاًٌ خىَيِسْ، ظًاٌُ خىَيِسْ، بُ

ًَػـتا كـُ              ًَىيػتُ هـُثاَي ٓـُو ظًاُـٍُ خـٍ٘ ظًـاٌُ كـىضزٍ غىَيِـسضَيت، يـُعين ٓـُو ًـاززٍَ ٓ ًَت ث هُو ًاززَيُ زََه
ًَىيػتُ ظًاٌُ كىضزٍ هُ ثاَي ُٓو ظًاُاٍُُ كُ هـُو   ًَت ث ًىُاةُؾٍُ زَكُيّ ظياتط خىضزٍ كطزٗتُوَ، ب٘ ظنىوُُ زََه

ٍَ ًُٓـُ خـىضز ُُكطاوَتـُوَ هـُ ًـاززٍَ       ةىتاغاُُيُ ث ُيط َو زَكطَيت، ياخىز زَخىَيِسضَيت غىَيِسضَيت، يُعين هـُو
ًَىيػت بُو ًاززَيُ زَكات، ظٗض غىثاؽ.  نىاض، ب٘يُ ًّ وا زَظامن بُ زاض ؾتُِوَيُكٌ تط ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، هًصٍُُ ةاُىٌُ.
 ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ََٙ ٓـُوَ ًاززَكـٍُ زواتـطَ، ٓـُو           ًٌَـُ جـُخت هـُوَ زَكُيِـُوَ، بـُ غُباضَت بُ خىَيِسٌُ ظًاٌُ كىضزٍ، ٓ
ًَـت هُغـُض ثطٗططاًـٌ خىَيِـسْ،             ًاززَيُ ًًُُ، ٓـُو ًاززَيـُ بـُؽ بـاؽ هـُوَ زَكـات وَظاضَت ضَظاًُُـس ب

ًَػتا ضاثـ٘ضتٌ خً٘اُـُ وَكـى    27ٍُ زواتط ٓاتىوَ، كُ ًاززٍَ )ظًاٌُ كىضزٍ هُ ًاززَك ( هُ ضاث٘ضتُكُ، تا ٓ
ًَػتا ُُطُيؿتىوُُ ُٓو ًاززَيُ، غىثاؽ.  هًصٍُُ ياغايٌ، تا ٓ
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 ًُاْ.بُض َيع غُضٗكٌ ثُضه
% ب٘نــىوُُكٍُ هًصُــٍُ ياغــايٌ تــُواوَ، نــىُلُ ضوحــٌ ًُكتــُبٌ خــام زَثاضَيعَيــت، رُهػــُرُكٍُ  111

 زَثاضَيعَيت هُو ةاُىُُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظٗض غىثاؽ، مسريَ خاْ.
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

اْ ب٘نىومن ُٓيُ، نىُلُ هُ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ بُض َيىَبُضايُتًـُكٌ طؿـيت ُٓيـُ بـُُاوٍ ثطٗطـطاَ و        ًًِـ ًُٓ
ََٙ ةىتاغاُـُكاٌُ      ًَّ، بـُ ًَت بعاُّ ًُُُٔجـُكاْ زابِـ َٙ ب ًُُآًك، با ُٓو زَغتٍُ بسَيُِ ُٓواْ، ُٓواْ زَغتًاْ وا

يُ، بـُضيتاٌُ ُٓيـُ، ؾـىَيوات ُٓيـُ، ًُو٘ظـُض      ُٓٓوًـ خٍ٘ يُن ج٘ض ًًُُ، يُعين )بطوت كُُػُهٌ( ًُٓطيلٌ ُٓ
ًَـطَ ٓـًُىوٍ تُحسيـس بلـُيّ، ُٓطـُض غـُٙحًُت بسَيِـُ         ًٌَُ نْ٘ زَتىاُشن ه ُٓيُ، ُٓيُ كًُرتَ، ُٓيُ ظياتطَ، ٓ

ًَت و غىثاؽ.  وَظاضَت و ًىزيطيٍُ عاًٍُ ًُُآًك ُٓواْ تُحسيس بلُْ و ًىقُزَق ب
 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُ

ًَىيػـت ُاكـات و          ًَـت ُٓغـَوُْ ٓـَُ ًاززَيـُ ث ًَػتا زوو ضٌَٓ ُٓيُ، ضٌَٓ هًصُـٍُ ةـاُىٌُ زََه ظٗض غىثاؽ، ٓ
ًَػـتا ٓـاتىوَ، ضًَٓـُكٌ تـط ُٓيـُ كـُ ضَٓـٌ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَو جـُُابٌ               ًَـ ٓ ًَّ ثـ ًَت، نـىُلُ زََهـ ًَِ ًُُ

ََٙ بُو قًاغٍُ كُ تاظَ ُٓواْ ًَتُوَ، بُ ًَِ ًَّ ضن كطزووياُُ، هُبُض ٓـُوَ زووضتـطيّ ضَٓـٌ ضَٓـٌ      وَظيطَ زََه
ــَوُْ        ــُ ُٓغ ــُو ًاززَي ــُ ٓ ــَُي ُٓوَي ٌَ هُط ــ ــُض َيعَكاْ ك ــًُاُتاضَ ب ــتا ثُضه ًَػ ــُوَ، ٓ ــُ ضَز زَكطَيت ــُ ك ُٓوَي

ٌَ كطاوَ زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟ )    ًَؿرت باغٌ ه ًَت و ضَز بلطَيتُوَ نىُلُ هُ ث ًَِ ( كـُؽ هُطَُهسايـُ،   38ًُُ
ٌَ هُطـُيَ   ًَتـُوَ هُطـَُي ٓـُو قـًاغُيٍُ كـُ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَو ًىارُةـُتٌ           ظٗض غىثاؽ، كـ ًَِ ُٓوَزايـُ ضن

ًَتـُوَ، ظٗض غـىثاؽ، كُواتـُ بـُ ظٗضيِـٍُ        8جُُابٌ وَظيط زَغيت بُضظ بلاتـُوَ؟ )  ًَِ ( كـُؽ هُطَُهسايـُ ضن
ًَِشن، تا بُياٌُ غـُعات  ًَػتاف بَُ ج٘ضَ ك٘تايٌ بُ زاًُؿتين ًُٓط ًٗاْ زَٓ (ٍ 11) زَُط ضَز كطايُوَ، ٓ

ًَطيّ ُٓضبصيّ. ًَـ ًُىَض ٗ، بُ خىاتاْ زَغج  ث
                                                                                                                                                                                                                       

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى                  ز.حػّ ذلٌس غىضَ                           غت اػنس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضٗكٌ                 ُضٗكٌ ثُضهًُاٌُ      ج

ًَطاق       – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – كىضزغتاْ                        ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2132\33\1ضَيلُوتٌ  نىاضؾُؾنُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 1/33/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُىاض ن

ًَط )   ــصً ٍ (ٍ 11كات ــىَض ٗ ًَـ ًُ ــ ــُؾنُنىاض ضٗشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــًُاٌُ  7/11/2112ضَيل ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضٗن و،  ًَطٍ  بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسا    غىضَ ج ْ ر غـلطت خـىهٌ   (17ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

 بُضُاًٍُ كاض:
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (17ٍزاًُؿـتين شًـاضٍَ )   زضاٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ًَـ ًُــىَض ٍٗ ضٗشٍ نــىاض ؾــُؾنُ ضَيلــُوتٌ  11غــ بــَُ  زا 7/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿــًِاضٍ ياغــاٍ ض َيلدػــتين ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ و      بــُضزَواَ بــىوْ هُغــُض خػــتُِ ض وو و طوتىطــ٘ كطزُــٌ ث

 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا.
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
          ًًًٌَُ ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ًٗاْ زَغـت ثـ

، 7/11/2112، ض ٗشٍ زاًُؿــسن 17َُٓهبــصاضزْ، غــاَهٌ نــىاضََ، خــىهٌ ططَيــساٌُ يُكــَُ، شًــاضٍَ زاًُؿــسن 
ًٌَ حىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ بُضُ هُ ثُيط َوٍ ُاوخٍ٘ شًاضَ يُكٌ ٓـًُىاض كـطاوٍ    21اًٍُ كاض، بُ ث

ْ  1992غاَهٌ  ًَـطاق زَغـتٍُ غـُضٗكايُتٌ ثُضهـًُاْ بط يـاضٍ زا بُضُاًـٍُ كـاضٍ        -ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغـتا ع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات  17زاًُؿتين شًاضَ  ًَـ ًُىَض  11ٍ ٓاغايٌ خىهٌ غ ٍٗ ض ٗشٍ نـىاض ؾـُؾنُ   ٍ ث

ًَت: 7/11/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
ًَؿــًِاضٍ ياغــاٍ ض َيلدػــتين ةىتاغاُــُ ٓــُٓوٌ و      بــُضزَواَ بــىوْ هُغــُض خػــتُِ ض وو و طوتىطــ٘ كطزُــٌ ث

 تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا.
    ْ ًَـىاٌُ  حلىًـُت و ثُضهـًُا ًَطٓاتين بُضَيع وَظيطٍ ثُضوَضزَ و ًىُُغـًقٌ ُ ًَػـتاف زاوا    بُخ زَكـُيّ، ٓ

ُٓكُيّ هُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و هًصٍُُ ياغايٌ بهّ بـ٘ غـُض غـُكٍ٘ هًصُـُكاْ بـ٘ بـُضزَواَ بـىوْ هُغـُض         
 بُضُاًٍُ كاضٍ ًُٓط ٗ، بوُضًىوْ، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ تاظَ.

ًَط ذلٌ اهسيّ:  بُضَيع ؾو
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 :27ًاززٍَ 
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ًَطكطزُـسا،       ةىتاغاُُ تايبُتلطاوَكاْ بُ ًَِّ هـُ ر ض َٗهُكاٌُ ض َوَُسَكاْ، ًارًاْ ُٓيُ ظًـاٌُ خ٘يـاْ بـُكاضب
ًَلـسا ض ووْ بـ٘وَ كـُ خىَيِـسكاضاٌُ بـُ          ًَم ظًاٌُ كىضزٍ بىتطَيتُوَ وَكـى ظًـاٌُ زووََ، هـُ حاَهُت بُ ًُضج

ًَـطَزا وتِـُوَ    ًَىَيُكٌ طؿـيت، ه ًَطاةٌ وَضزَططْ )هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ( بُ ؾ ٍ ٓـَُ واُـٍُ   ض َطُظُاًٍُ ع
ًَتُ تُوظعنٌ:  ثط ٗططاًُ رُضًايًاٍُُ خىاضَوَ زَب

 ظًاٌُ كىضزٍ -1
ًَصوو و ض ٗؾِبريٍ طؿيت-2  ثُضوَضزٍَ ًُؿتًٌاٌُ و جىططارًا و ً
ًَبُ رُضًًًُ بط ياض هُغُض زضاوَكاْ هَُ بابُتاٍُُ خىَيِسْ.-3  هُطَُي ثابُُس بىوْ بُ وتُِوٍَ كت

 بُضَيع ثُعناْ عبساهلطيٍ: 
 ع غُضٗكٌ ثُضهًُاْبُضَي

 :27اؽنازَ 
املدازع املدصص١ البٓا٤ ادتايٝات، َٔ سكٗا اضتدداّ يػتٗا يف ايتعًـِٝ، غـسط إ تـدزع ايًػـ١ ايهٛزدٜـ١ نًػـ١       
ثا١ْٝ ٚيف ساٍ تٛضٝ  بـإ طًبتٗـا ٜٓـايٕٛ ادتٓطـ١ٝ ايعساقٝـ١ )يف اقًـِٝ نٛزدضـتإ( بصـٛز٠ عاَـ١ ، عٓـدٖا           

 صاَٝا:ٜصب  تدزع املٓاٖر ايسمس١ٝ ادْاٙ اي
 ايًػ١ ايهٛزد١ٜ-1
 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚ ادتػساؾٝا ٚ ايتازٜذ ٚايجكاؾ١ ايعا١َ-2
 د بتدزٜظ ايهتب ايسمس١ٝ املكسز٠ يف ٖرٙ املٛاد ايدزاض١َٝٝع ايتكٝ-3

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ُـ         ًَـسَُطٌ ُـُثاضَيعْ، تُغـجًى  ًَم ب ًَم   بُضاغيت ُٓطُض ًىضاعاطنـاْ ُُكـُْ، ُٓطـُض ُـُخت ٌَ، تلايـُ ُـُخت اب
ًَسَُطٌ بجاضَيعْ، رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ  ب

 بُضَيع ز. عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَتُ ًاززٍَ  ًَىَيُ زاض َيصضاو22َهُ ض اث٘ضتٌ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُٓب ، بَُ ؾ  
:22ًاززٍَ   

٘ياُُ ظًاٌُ رُضًٌ خ٘ياْ هُ خىَيِسْ و ةىتاغاٍُُ تايبُت بُ ض َوَُسَكاْ ياْ ثُُابُضاْ، ًاؿن خ
ًَلٌ  ًٌَ ثطٗططاً ًَم ظًاٌُ كىضزٍ وَكى ظًاٌُ زووََ غىَيِسضَيت بُ ث ًَِّ، بًُُضج ًَطكطزُسا بُكاضبٔ ر

 تايبُت كُ وَظاضَت بط ياضٍ هُغُض زَزات
 بُضَيع ثُعناْ عبساهلطيٍ: 

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
:22اؽنازَ   
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ايالد٦ني هلا اذتل يف اضتدداّ يػتٗا ايسمس١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ غسٜط١ تدزٜظ املدازع ارتاص١ بادتايٝات ٚ
زٙ ايٛشاز٠سايًػ١ ايهٛزد١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ سطب َٓٗر خاص تك  

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ

 بُضَيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَىَ ًٌَُ بُ ًٓض ؾ ٍَ، ظًـاٌُ      ٓ يُن هُطَُي ُٓوَزا ُشن كُ ظًاٌُ كىضزٍ وَكى ظًـاٌُ زووََ حًػـابٌ بـ٘ بلـط

ٍَ، ثؿـتطريٍ هـُ             ٍَ بـُ ياغـايُن وَكـى ظًـاٌُ زووََ حًػـابٌ بـ٘ بلـط ََٙ ُـاكط رُضًًُ، ظًاٌُ خىَيِسُُ، بـُ
      ٌ ٍَ، وَكـى ظًـاُ ًَم وؾـٍُ زووََ ٙبـط ََٙ بـُ ًـُضج خىَيِـسْ   زاض ؾتُِوَكٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُٓكُيّ، بُ

ًَلٌ تايبُت، كُ وَظاضَت بط ياضٍ هُغُض زَزات، واتُ تـُُٔا وؾـٍُ    ًٌَ ثطٗططاً ٍَ بُ ث ظًاٌُ كىضزٍ غىَيِسض
ٌَ ُٓكُيّ، غىثاؽ ٍَ، ُٓويرت ثؿتطريٍ ه  ظًاٌُ زووََ هُ زاض ؾتُِوَكٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ٙبط

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ٌ وَظيطرُضًىو جُُاب

 َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس:وَظيطٍ ثُضوَضزَبُض
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ ٓـٍُ ش             ٌَ طـىتٌ بـُؽ بـ٘ ٙجٔـا، خُهلـُك ٌَ ًُزاضغـ ٌَ زضكـ ٌَ، ًـُ ي ظـ ًَـسظً بطاغيت ثًهُكا تُوظيح ثرت ث
ٌَ ٓـاتٌ يـاْ ش خـاض ٓـاتٌ، ُٓطـُض ظًــا ًـُ ةىتاغاُـُكا ٓـُٓوٌ يـاْ حلـىًٌ ُُكاتُظـُ ًُغــُهُْ ب              بُغـساي

ٌَ بلُيّ، عُضَبٌ ياْ ظً اُُكٌ زٍ ُٓظُ ناوا ًعاهُجُ زكُت؟ ًُػبُت ًُ شٍ َُٓ ُعاُشن ناوا تُعاًىي ظ
ًَـسا زخًـِّ، ٓـَُهٌاٌُ     ًَت ُٓيّ هىغُت تىضكًا ت ًَسابٌ َُٓ ُُٓىكُ ةىتاغاُ ًَؿًِاضاًّ ُٓوَيُ ط٘ض اُلاضٍ ت ث

     ْ ٌَ ُٓجُِبًـُت زَيتـُ حًػـاب كـط ٍَ هىغـات ، بـُؽ ُٓطـُض ٓـاتى    زخًِّ، ًِٓطوًعٍ زخًِّ، ُٓظا ب ًٓعتًباض
ًَم بسَْ ظًاٌُ عُضَبًـ غًِّ ُٓظ تُقُوضَيت زكَُ تؿتُكٌ باؾرتَ، غىثاؽ  ًٓؿاضَت

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ضَ ض ٗشاْ

 بُضَيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَؿًِاضٍَ جُُابٌ وَظيط كـطزٍ هـُ ًاززَكـُ ناضَغـُض ك     ًَىَيُ       ُٓو ث طايـُ، هُبـُض ٓـُوٍَ قـًاغُكُ بـُو ؾـ
)ةىتاغاُــٍُ تايبــُت بــُ ض َوَُــسَكاْ يــاْ ثُُابــُضاْ، ًــاؿن خ٘ياُــُ ظًــاٌُ رــُضًٌ خ٘يــاْ هــُ خىَيِــسْ و   
ًَلـٌ            ًَـٌ ثطٗططاً ًَم ظًـاٌُ كـىضزٍ وَكـى ظًـاٌُ زووََ غىَيِـسضَيت بـُ ث ًَِّ، بًُـُضج ًَطكطزُسا بـُكاضبٔ ر

زَزات( واتُ ُٓوٍَ باغٌ ُٓكٍُ ظًاُُ رُضًًُكٍُ خ٘ياْ و ًُُٔـُجٌ   تايبُت كُ وَظاضَت بط ياضٍ هُغُض
ٌَ و غىَيِّ. ٌَ كىضزٍ وَكى ظًاْ هُ ثط ٗططاًسا ُٓب ََٙ زَب  خىَيِسْ بُو ظًاُُيُ، بُ
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو جُُابٌ وَظيط
 وَظيطٍ ثُضوَضزَ:-عكٌت ذلٌس خاهس بُضَيع

 .ُضهًُاْبُضَيع غُضٗكٌ ث
ًَسايُ طىتٌ )جاهًـات و اهٚجـٔشن(، ُٓظـُ ٓـُو ًُِـُ، ٓـُظ تُقـُوضَيت زَكـَُ ُٓظـُ ش ُاحًـُت ةـاُىٌُ زا             ت

ٍَ غَُهُت مب زضوغتُ، بُؽ ُٓظ تُقُوضَيت زكَُ ُٓظاْ ُاططيتُظُ.  ُٓظاْ ُاططيتُظُ، ُٓظ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَبًين ُٓيُ؟ )اػنـس وَضتـٌ، يؿـا    ٌَ ت ض جنـٍ اهـسيّ، ايـىب ُعٌت)ٓـاضاَ(، ٓـُظشن عٌـط، ؾـىاْ كـطيٍ، مسـريَ          ك
ًَطظاز   رُضًىو زكت٘ض اػنسساؾغ(، عبسهوُ، ُُشاز ععيع، قباح بًت اهوُ، عبساهطػنّ حػشن، ؾ

 بُضَيع ز.اػنس وَضتٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

      ُ ض خىَيِـسكاضاٌُ بـُ ض َطـُظ    غُباضَت بُو ًاززَيُ كُ هُ ُٓقوٌ ثطٗشَكـُزا ٓـاتىوَ بـاؽ هـُوَ ٓـُكات ُٓطـ
ًَطَزا وتُِوٍَ ٓـُو واُاُـٍُ كـُ هـُ خـىاضَوَ       ًَىَيُكٌ طؿيت، ه ًَطاةٌ وَضططْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بُ ؾ ع
ًَتـُ ًٓوعاًـٌ، واتـُ ظًـاٌُ كـىضزٍ و ثـُضوَضزٍَ ًُؿـتًٌاٌُ و جىططارًـا و ض ٗؾـِبريٍ            ًَـساوَ ُٓب ٓاًاشٍَ ث

ًَطَ باؽ هُ ظًـاٌُ عـُضَبٌ ُـُكطاوَ، َُٓهبُتـُ ٓـُواْ       طؿيت، وَكى ُٓوٍَ كُ جُُابٌ وَظيط ٓاًاشٍَ ًَسا ه ث
 ٌَ ًٌَ زاض ؾتُِوٍَ هًصٍُُ ثُضوَضزَف ب ًَىٍَ جاهًاتُوَ، هُبُض ُٓوَ ُٓطُض ُٓو ًاززَيُ بُ ث ُانُِ نىاضن
ٌَ )ض َوَُسَكاْ يـاْ ثُُابـُضاْ ًـاؿن خ٘ياُـُ ظًـاٌُ خ٘يـاْ        ًَىَ ُٓض ُاياْ ططَيتُوَ، نىُلُ َُٓه بُ ًُٓاْ ؾ

َٙتٌ   بــُ ًَــطَزا ُٓواُــُ جاهًــاتّ، نــىُلُ ٓــاوو ًَِّ( كُوايــُ ه ًَم ظًــاٌُ كــىضزيـ بــُكاضب ًَِّ بــُ ًــُضج كاضب
ًَطَ بىوْ ُٓواْ ًاؿن خ٘ياُُ بُ ظًـاٌُ   ًَّ، كُ ه ًَطاق ًُؿتُج ًَطاةٌ ُٓواُُْ كُ هُ ًُٓىو ًىحارُظاتٌ ع ع

 خ٘ياْ غىَيِّ، غىثاؽ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 .كان يؿاض رُضًىو
 بُضَيع يؿاض جنٍ اهسيّ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَؿـٍُ ٓـُوَ ُٓيـُ كـُ زَضغـٌ ٓـايين         27هُ ًاززٍَ  زا ٓاًاشَ بُ واٍُُ ٓايين ُُكطاوَ، هُو ةىتاغاُاُـُزا ك

ًٌَـُزا زَضغـٌ        ٍَ، نىُلُ ُٓو ةىتابًاٍُُ كُ ض َوَُسْ هُواُُيُ ًىغـَوٌاْ ُـُبّ، هـُ ةىتاغاُـُكاٌُ ٓ غىَيِط
ٌَ ُٓطـُض     ٓايّ ًَؿُياْ ب٘ زضوغـت ٓـُب ًَىيػت ُٓكا ٓايين خ٘ياْ غىَيِّ، ياْ ك ُٓوتطَيتُوَ، ُٓو ةىتابًاُُ ث

ٌَ، هُ ض ابطزووؾسا ةىتابٌ وا ُٓبىوَ ًُغًخٌ بىوَ هُ ةىتاغاُُكاٌُ ظنىوُُيٌ  هُغُض ًُُُٔجٌ ًٓػًٌٚ ب
ٌَ كطزووَ و ُٓويـ ُُي ًَؿٍُ ب٘ زضوغت بـىوَ،  ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ًٌٓتًخاٌُ زَضغٌ ٓايًِاْ ث لطزووَ و ك

ٍَ هُو ةىتاغاُُزا واٍُُ ٓايين نُُ٘؟ غىثاؽ ًَىيػتُ ٓاًاشَ بُوَ بلط  ب٘ ُٓوٍَ يُن ٙ بلطَيتُوَ ث
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .رُضًىو كان ٓاضاَ
 بُضَيع ايىب ُعٌت)ٓاضاَ(

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ٍَ،           ًّ غُضَتا وَكى ثطغًاضَيم هُ ًَلـسا كـُ بـاؽ هـُ جاهًـاتٌ ُٓجِـُبٌ ٓـُكط ُٓضزوو هًصُـٍُ بـُضَيع هُكات

ًٌَـُ ٓـُتىاُشن            ََٙ ٓـاتىوْ بـ٘ كاضوبـاض هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاُسا، نـْ٘ ٓ ًَلٌ تطْ،ـ بـُ َٙت تُبعُْ ٓاووَهاتٌ و
ًَعاُـُ يـاْ    ََٙ ب٘ جاهًات كُ خ ٌَ، بُ ةىُػـَوًاتُ  ظًاٌُ كىضزياْ بُغُض رُضظ بلُيّ؟ ُٓوَ ب٘ ٙجًُٔكاْ ُٓب

ــْ٘ زاواٍ      ــاْ ن ٌَ، ثاؾ ــُوََ بــسَُ ًَىزَوَهُتًــُوَ حــُظ ُٓكــَُ ض ووْ كطزُ ــاُىٌُ ُ ٍَ، هــُ ض ووٍ ة ــاكط ٓــُوَ ُ
ًَطاةـٌ ُاكـا، و ٓـُوٍَ كـان يُؾـاض باغـٌ          ًَطاةٌ ُٓكُْ؟ ُٓو جاهًاتُ ٓـُضطًع زاواٍ جِػـًٍُ ع جِػًٍُ ع

 ًٌَُ ٌَ، جىططارًا و ُٓواٌُ تط، ٓ ًٌَ ًـاززٍَ نـىاض ٓـًُىوًاْ زَُطٌـاْ     كطز، ًُغُهٍُ بابُتُكاٌُ تط ب بُ ث
ــًُىو        ــسا ٓ ــُ تايبُتُكاُ ــُض ةىتاغاُ ــتُ هُغ ًَىيػ ٌَ )ث ــَُه ــُ ٓ ــايٌ ك ــٍُ ياغ ــًِاضٍَ هًصُ ًَؿ ــُو ث ــُض ٓ زا هُغ
ًٌَـُ ٓـُوًَاْ حُغـٍ     ًَطكطزْ كُ هُ ثط ٗططاًُكاٌُ خىَيِسُسا ٓاتىوْ ض َيلبدطَيّ، ُٓو كاتٌ ٓ ناٙكًُكاٌُ ر

ًَت و ج ًَسايُ، ًاززٍَ نىاض كُ كطز، ًُغُهُْ ُٓطُض ب ٌَ عُيين ًاززَيُ و تُُاةىظيؿٌ ت اضَيلٌ تط زيػاْ ب
ًَؿـىو حـُمساْ كـطز بـُوٍَ كـُ       بامساْ هُ ثُضوَضزٍَ ًُؿتًٌاٌُ و ٓايّ و ُٓواُُ كطز هُ ك٘بىوُُوَكاٌُ ث
   ُ ًَىيػــتُ هــُ ةىتاغاُــ ٍَ بــُو زَةــُ ث ًَؿــًِاضَكٍُ هًصُــٍُ ياغــايًٌاْ كــطز وطنــاْ ُٓواُــُ ٙبــط  ثُغــِسٍ ث

ًَػـتا ٓـُو          تايبُتُكاْ ًُٓىو ناٙكًُكاٌُ خىَيِسْ كـُ هـُ ثطٗططاًـُكاٌُ خىَيِسُـسا ٓـاتىوْ ض َيلبدـطَيّ، ٓ
 ًاززَيُ تُُاةىظٍ ُٓيُ هُطَُي ُٓوَ، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ُٓظشن خاْ

 :بُضَيع ُٓظشن عٌط
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ           ًّ ثؿتطريٍ ض ايُكٍُ ًَِاوياُـُ ٓـُوَ ُـُب ًَىَيُكٌ بـاف ٓ هًصٍُُ ثـُضوَضزَ ُٓكـَُ، نـىُلُ ٓـُواْ بُؾـ
ًَـٌ         وؾٍُ ٙجًًٔين هُغُض ٙبسَيّ، نىُلُ ًُٓىوًاْ ُٓظاُشن كىضزغـتاْ بـُ ٓـٍ٘ ٓـُوٍَ ُٓةوًٌـُ، بـُ ث

ًَِجَُ ) 111زَغتىض ًازٍَ  ًَـط    دت٤ٛ( خاَهٌ ث َٙتٌ حلىًـُتٌ رًسضاَهًـُ، ب٘يـُ ه ًَلٌ حُغطٍ زَغتُ َزا حُة
  ٌَ ُٓو كًَُ٘هُ ظٗضَ ٙجًُٔ، ًُؿتًٌاُُ، كُوا ةىتاغاٍُُ تايبُتًاْ ب٘ بلُيُِوَ، تُُٔا ٙجًٌٔ جاضيات ُـُب
ٍَ ٓــُو جــ٘ضَ ةىتاغاُــُياْ بــ٘    ًَــطَْ، ٓــُتىاُط ًَلٌ رــُضًٌ ه وَكــى كــان ٓــاضاَ باغــٌ كــطز، ُٓواُــُ بــُ ٓــُضك

ٌَ رً ٌَ ظًاٌُ كىضزٍ ظًاٌُ زووََ ب ََٙ كُ َُٓه عوُْ ُٓو ةىتاغاُاُُ تُُٔا ب٘ ُٓو جاهًاتاُُ كُ بلطَيتُوَ، بُ
ًَطَْ بـ٘ ًاوَيـُكٌ كـىضت     ُٓكطَيتُوَ هُغُض غًػتَُ و ظًاٌُ خ٘ياْ ُٓخىَيِّ، نىُلُ ُٓواُُ بُ رُضًٌ ه
ٌَ تـُُٔا بـ٘ ُاغـاُسٌُ ٓـُو خَُهلـٍُ كـُ         و ُٓطُض َيُِوَ، كُ هىغٍُ كىضزيـ غىَييَن وَكى ظًاٌُ زووََ ٓـُب

ًَىَيُكٌ بـاف   هُوَيّ، ب٘يُ ُٓطُض ًَلٌ عاتًوٌ ًُُ، ياغايًُْ وابعامن ظٗض بُؾ ٍَ ظًاٌُ زووََ ًُُٓ ؾت بىتط
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ٓاتىوَ، نىُلُ تُُٔا ب٘ ُاغـًين ٓـُو ظًاُُيـُ كـُ ٓـُواْ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ ٓـُشيّ، ب٘يـُ زَةـاو زَق            
ًَطاٍ خ٘يُتٌ، غىثاؽ  ُٓوٍَ كُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُىوغًىياُُ هُ ج

 ُضٗكٌ ثُضهًُاْ:غ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .رُضًىو كان ؾىاْ
 بُضَيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
َٙتـاْ ٓـُو ةىتاغاُاُـُ حلىًـُت ُٓيلاتـُوَ،          ًَىيػت ًُُ، نـىُلُ هـُ ظٗضبـٍُ و بُ بط واٍ ًّ ُٓو ًاززٍَ ث

َٙتٌ تط كُ ٓاتىوْ ًٓرت بُ ٓ ٌَ ياْ بُ ةًتاعٌ خام ةىتاغاُُ ُاكاتُوَ ب٘ ض َوَُس و خَُهلٌ و ٍ٘ ًٓؿُوَ ب
ًٍَ وايـُ هـُ بـُضَيعاٌُ     ٌَ، ًُُٓ ُٓضكٌ حلىًُتُ، ُٓضكٌ ةًتاعٌ خام ًُُ، هُبُض ُٓوَ ث ًَم ب ٍٓ٘ ُٓض ؾت
هًصٍُُ ثُيىَُسيساض كُ بَُ ًاززَيـُ زا بهـُِوَ و يـُن ٙيـٌ بلُُـُوَ، نـىُلُ ٓـُوَ ٓـُضكٌ حلىًُتـُ و          

 ُٓضكٌ ةًتاعٌ خام ًُُ، غىثاؽ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 .مسريَ خاْ
 :امساعًىبُضَيع مسريَ عبسار 

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ٌَ ٙجًٌٔـاْ ُٓيـُ، كىضزغـتاْ بـُضَو طُؾـُ زَض وا،        ًَّ ٙجًٌٔاْ ًُُ، بـَُه بُ ًُػبُت ُٓو ًاززَيُّ كُ َُٓه

ــُو ًُكتُبــ      ــ٘  ٓ ــُ هــُوَف خ ــًُاْ ُٓيــُ، جط ــُو كًُجاُ ــُوَ )زًًٗــع(َ، ٓ ــُ ٓــُوَ ًــُؼنىوضَ، ٓ ُ بًاًُاُ
ًَطَُُ ًٓـ زَكـُْ، ٓـُو ك٘ضياُـُ، ٓـُو      زَكطَيتُوَ تُُٔا ب٘ ًِساَهٌ كىضز ًُُ، ُٓزٍ ُٓو ًُٓىو ؾُضيلاُُ ه
ًَىيػـتُ ظًـاٌُ          ٍَ، ُٓطـُض باغـٌ ظًـاْ بلـُيّ ث ٌَ هُ زآاتىوزا ٓـُض بلـط ٌَ ُٓب ًَػتاف ُُب قًًِاُُ، ُٓطُض ٓ

َٙتاْ َُٓه ٍَ، هُ ًُٓىو و ٍَ بـُ زَضَجـُ زوو،      كىضزٍ بُ ظًاٌُ رُضًٌ زابِط ًَّ ظًاٌُ زايم حًػـابٌ بـ٘ ُـاكط
ًَشن بُ ظًاٌُ رُضًٌ وَكـى زكتـ٘ضَ    ًَىيػتُ بَو ًَسا ُٓيُ، ث ًٌَُ نىُلُ ُٓةوًٌشن ًىكُويِاتٌ تطًاْ ت ٓ ََٙ بُ
ًَــطَ    ًَلــَُي كــطز وَكــى ٓــايّ و جىططارًــا و ُٓواُــُ، باوض كــَُ ُٓواُــُ ه ٍَ ًاززَمشــاْ ت ض ٗشاْ وتــٌ، كــُ ُُٓــس

ًَ ًَطٍُ ُاب ًَػتا ُٓٓوًـ كطايتُوَ، كا بعامن هُ ج ًَػتا ًُعُٔزَكاْ، ًُعُٔزٍ كً٘جىتُض ٓ تُوَ، ب٘ ظنىوُُ، ٓ
ض ًُضحُهُيُن زيين ُٓخىَيِّ؟ هُ ض ًُضحُهُيُن تاضيذ و جىططارًاٍ زَخـىَيِّ؟ ُـُن ٓـُوٍَ ُٓٓوًـُ،     

 ُ ٍَ هُطـَُي    هُ حلىًًُكُف، ُٓزٍ ُٓةػاًُ ُٓٓوًُكاْ؟ ُُ زيّ ُٓخىَيِّ، ُُ تاضيذ ٓـُخىَيِّ، ٓ واُـُ ُـاكط
ٍَ، بابُتُكُ جىزايُ، غىثاؽ ًَلَُي بلط  ظًاْ ت

 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان ُُشاز
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ٌَ بُضَيع ُُشاز ععيع  :غىضً
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًٍَ وايـ  ًًِـ هُطَُي ُٓوٍَ ٓاوكاضَ كان ؾىامن ًَىيػتُ حلىًُت بًلاتُوَ، ثـ ُ ةػـُكٍُ  ، ُٓو ةىتاغاُاُُ ث
ًَطَُـُ حلىًـُت               ٌَ ٓـُٓوٌ بـّ، عازَتـُْ ٓـُو جاهًاتاُـٍُ كـُ ه كان ؾـىاْ ظٗض ضاغـتُ، ٓـُو ةىتاغاُاُـُ ُـاب
  ٍَ ةىتاغاُــُياْ بــ٘ بلاتــُوَ بــ٘ ٓــُوٍَ بــُ ظًــاٌُ ٓــُواًُـ، و و ظًــاٌُ كــىضزيـ بــُ ض َٓــٌ ًــّ ُُُىوغــط

ٌَ، و ُٓو ًُُُٔجٍُ كُ هُ وَظاضَتٌ تُضبًُ ب٘ياْ زآ ٍَ، غىثاؽهىغُكٌ زووََ ب ٌَ ُٓوَ غىَيِسض ٍَ ُٓب  ُُط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان قباح
 بُضَيع قباح بًت ار:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
َٙتـٌ غـىيس يـاْ           ًَؿًِاض ُٓكَُ ُٓو ًاززٍَ قًاغُيُكٌ تـطٍ بـ٘ بلـطَيسن، نـىُلُ ض َوَُـسَن هـُ و ًًِـ ث

َٙ ًَتـُ ظًـاٌُ          زاًٌُاضن ًُضجُ ظًاٌُ ُٓو و َٙتـٌ زايـم ظًاُُكـٍُ بب ََٙ كـُ ُٓطُض َيــتُوَ بـ٘ و ٌَ، بـُ تُ بعاُ
ٍَ و قًاغُكٌ تطٍ ب٘ بلطَيسن، غىثاؽ  زووََ بُ ض ٌَٓ ًّ حُةُ ُٓوَ ٙبسض

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان عبساهطػنّ

 بُضَيع عبساهطػنّ حػشن:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ و ظًاٌُ ريٍ ةػُكاٌُ هًصٍُُ ياغايٌـ ثؿتطًًِ َٙتٌ خً٘اْ ب ٍَ و ، و ةػُكاٌُ غًُريَ خاْ ُٓكَُ، ُاكط
ًَم ًُُ، ظًاٌُ ًّ ظًاٌُ رُضًًـُ   َٙت ًٌَُ ُُخىَييَن، ياْ ظًاٌُ خَ٘ بُ زَضَجُ زوو بعامن، ًُُٓ هُ ًٓض و ٓ

ٌَ، ُٓطـُض          ٌَ رـُضًٌ بـ ًَم غـىَييَن ٓـُب ٌَ      هُ ُٓض ُىوغـًُِطُيُن، هـُ ٓـُض ًُكتـُب ٌَ ًٓجـاظٍَ ثـ ٌَ ٓـُب ُـُب
ٍَ و    ًَم ٓــُكط َٙتــُ بــصٍ ٓــُبٌ بعاُــٌ، بــُياٌُ ؾــت ٍَ ظًــاٌُ ًــّ ٙبــسٍَ، هــَُ و ٍَ، نــىُلُ ٓــُوَ ُــاكط ُــُزض

ٌَ، غىثاؽ ًَطب ٌَ، ب٘خٍ٘ ر  ُٓرطٗؾ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَم بلات ًَطَ ًُكتُب ًٌَ زَغتىوضيـ خَُهلٌ عُضَب حُةٌ ُٓيُ ه ُوَ و غـىَييَن، رـُضًىو كـان    وابعامن بُ ث
ًَطظاز  ؾ

ًَطظاز   عبداذتاؾغ:بُضَيع ؾ
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ََٙ ًّ ًٓعارَُ ُٓيُ كـُ   ٌَ، بُ زياضَ ًّ هُطَُي ض ٌَٓ هًصٍُُ ثُضوَضزَ زاَ كُ ظًاٌُ كىضزٍ ظًاٌُ زووََ ب
     ٘ ًَم بـ ًَطَ ظًـاٌُ عـُضَبًـ ُٓوتطَيتـُوَ، حًػـاب ٌَ، نىُلُ ه ٍَ، هُطـَُي     ظًاٌُ عُضَبًـ ُٓب ٓـُوَف بلـط

ًَلت  ٍَ، هُ ض ًُضحُهُيلسا بتىاُّ ُٓو ظًاُُ غىَيِّ؟ ًُغُهُْ ت٘ ًِاَه ُٓوَف ًُضحُهُكاًُـ زياضٍ بلط
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ٌ  ٍ خىَيِسووَ، ُٓطُض ُٓو ز 9/11ُٓيُ هُ ُٓوضوثا زَيتُوَ تا  ًَ ٍَ ًىٓتـَُ ُـُب )ا، ب(  ايم و باوكٍُ ُُٓس
ًَــطَ بــىوَ و  ٌَ، يــُعين ٓــُو ًِاَهــٍُ كــُ ه ض َيعًــاٌُ خىَيِــسوَ يــاْ ٓــُوٍَ خىَيِــسووَ، طُؾــت٘تُ ٓــُو   ُــاظاُ

ٍَ بُك٘ه٘ضيـُ و ُٓواُـُ ًٌٓتًخـاْ بـسات، هُبـُض           ًَطبلـٍُ رطيـاٍ ُاكـُو ًَين ٓـُوٍَ ر ًَػتا بًٔ ًُضحُهُ، ت٘ ٓ
ًَلٌ ظٗض باؾُ بُو ًٓعارًاٍُُ كُ باغٍ كطز، غىثاؽ ًٍَ وايُ ُٓوَ ٍ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ؾت  ُٓوَ ًّ ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بايعبُضَيع ز.اضغْٚ 
 هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:ز.بُضَيع 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايـُ         ًَؿـًِاضٍَ هًصُـٍُ ياغـايٌ، ثـ ٌَ هُغـُض ٓـُو ث ًٌَُ ٙضعناْ ًُُ هُغُض ُٓوٍَ كُ ظًاٌُ زووََ ٙبه ٓ
ٍَ ظًـاُ    ََٙ ططُطًُكُ هُوَزايُ كـُ بتـىاُط ٌَ، بُ ٍَ هـُو ةىتاغاُاُـٍُ     ًُٓاْ ًاُا ُٓبُخؿ ٌ كـىضزيـ بتـىاُط

ًٍَ وايـُ           ًَـطَ ُٓيلُُـُوَ، ًـّ ثـ ٌَ كـُ زَيـّ ه ٌَ، ياْ ُٓض جاهًُيُكٌ زياضٍ كـطاو بـ ًُغُهُْ ب٘ ثُُابُضاْ ب
ََٙ ٓـُو ًارـُ ُٓيـُ كـُ        ًَػتا كَُ ُٓيُ ياْ ظٗض ُٓيُ، ُٓوَ ًُغُهُيُكٌ تـطَ، بـُ حُق بُوَف زضاوَ كُ ٓ

ًَتـُ       ةىتاغاٍُُ تايبُت ًازاَ بلطَيت ََٙ طـطُط ُٓوَيـُ زَب ُوَ ًٓختًٌاهٌ ُٓيُ هُ زآـاتىوزا بلطَيتـُوَ، بـُ
ًَطبّ، جا ب٘يُ بُ  ًَم هُ ظًاٌُ كىضزٍ ر ًَطَ ُٓشيّ، ب٘ ُٓوٍَ كًُ ًَىيػتًؿُ ب٘ ُٓواٍُُ كُ ه ٓاغاُلاضٍ و ث

ًٌَــاْ باؾــُ ظًــاٌُ كــىضز  ًٌَــُ ث ًَــٌ ٓــُو ثطٗططاًــٍُ كــُ وَظاضَتــٌ ثــُضوَضزَ ب٘خــٍ٘ زيــاضٍ ٓــُكات ٓ يـ ث
ًَىيػــت ُــ ََٙ ٓــُوٍَ كــُ ث ٍَ هــُو ةىتاغاُــُ، بــُ ًَــطَ وَكــى ظًــاٌُ زووََ ُغىَيِــسض ًٌَــُ زيــاضٍ بلــُيّ ه كا ٓ

ٍَ؟  ٍَ  ياْ بُ ظًاٌُ يُكَُ حًػابٌ ب٘ بلط  غىَيِسض

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًَط خاْ  رُضًىو ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُضَيع ؾو
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ثؿتطريٍ ةػُكٍُ كان زكت٘ض زاُا ُٓكَُ كُ ثؿتطريٍ هًصٍُُ ياغا بىو ةػُكاٌُ، وَكى ظًاٌُ زووََ ًًِـ 
    ،ٍَ ًَم ظًـاٌُ كـىضزيـ غىَيِـسض ًَشن بُ ًُضج ٍَ هُو ةىتاغاُاُُ، بَُهلى هُو ةىتاغاُاُُ بَو كىضزٍ ُُخىَيِسض

َٙتاْ كُ ةىتاغاُُ ب٘ جاهًات ُٓكطَيتُوَ، ٓ ٌَ ُٓوَ يُعين ًُضجُ هُ ًُٓىو و ٌَ ياْ حلىًٌ ب ُطُض ُٓٓوٌ ب
ًَـطَ           ًَىَيـُتٌ زَخـىَييَن، ه َٙتـٍُ كـُ ه َٙتـاًُـ ٓاوايـُ ظًـاٌُ ٓـُو و ََٙ هُ ًُٓىو و بُ ظًاٌُ جاهًُكُيُ، بُ
ًَّ ٓـُوَ   ٍَ ٓاوكاضاْ َُٓه ًَبًًٍُِ كُ ُُٓس ٍَ، غُباضَت بُو ت ٌَ غىَيِسض ََٙ ُٓب ًَشن زووََ، بُ ًَىيػت ُاكا بَو ث

ََٙ هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُف ٓاوكاضٍ حلىًُتّ هُ كطزُُوٍَ  ُٓضكٌ حلىًُتُ، ٌَ ُٓضكٌ حلىًُتُ، بُ بَُه
ًَم ًُُ، غىثاؽ ٌَ، ًٓض ًاًُع ٌَ ياْ ب٘ ُاوخ٘ ب  ةىتاغاُُ، ض ب٘ جاهًات ب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .رُضًىو ٓآُُط خاْ
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 بُضَيع ٓآُُط عاضف:
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ، ُٓو قًاغُ ةاُىًُـٍُ كـُ   ًّ  ٌَ ياْ يُن ب تُوظذنُكٍ ُٓيُ بُ ًُػبُت زيطاغٍُ كىضزٍ زَضَجُ زوو ب
بُضَيع زكت٘ضَ ض ٗشاْ كطزيُتٌ، هًصٍُُ ياغايٌ كطزيُتٌ قًاغُيُكٌ تـُواوَ، ثوـُ يـُن و ثوـُ زوو ًُـُ هـُ       

ًَم، ُٓوٍَ هُغُض ُٓضظٍ كىضزغتاْ ُٓشٍ ًُرطوظَ ٓـُهف   ًَلٌ زايم ب٘ ظًاُ َٙت ًَـٌ كـىضزٍ غـىَييَن بـُ     و و ب
ٌَ، ٓــُوَ هــُ ٓــًُىو زوًُــا زا ُٓيــُ، هــُ ةــاُىٌُ قــًين ٓــُتا ٓــُو    ُٓجُِبًــُوَف، نــىُلُ ًٓدتًَوــاتٌ زَبــ
ٍَ، ٓـُو قـًاغٍُ كـُ       ٌَ هىغُكٌ قـًين غىَيِـسض ٌَ ُٓب ٍَ ُٓكطَيتُوَ، هُ خاضدنٌ قشن َُٓه ًُكتُبٍُ هُ زَض

    ُ ًٍَ ؾـًعطٍ  ٍ كـىضزٍ، نـىُلُ زيطاغـٍُ كـىضزٍ ُـاهَ     هًصٍُُ ياغايٌ كطزييت ظٗض باؾـُ بـُ ًُػـبُت زيطاغـ
ًَـٌ كـىضزٍ       ،هُ ًُكتُبٌ ًٍُٙ جُظيطٍ غىَييَن ٌَ ٓـُهف و ب ََٙ ٓـُب جاهًات كُ ظًاٌُ خٍ٘ ُٓجُِبًُ، بـُ

        ٍَ ًٌَ بـُو زَضَجـُ ٓـُطىتط ٍَ، كـُ ٓـُتى ٓـَُه ًٌَ ظًاٌُ كىضزٍ بُ زَضَجُ يُن و زوو ُاطىتط غىَيِّ، كُ َُٓه
ًٌَُ ًىُُٓسيػٌ ثاكػتاًٌُاْ ُٓبىو هُ ًُؼنىوض بىو، ًِساَهًاْ هـُ  كُ ُٓتى بُ ًػتُواٍ  ُٓو ًُكتُباُُ، ٓ

ًُكتُبٌ كىضزٍ ٓـُياْ خىَيِـس، بـُ كـىضزٍ ةػـُياْ ٓـُكطز، كُنـٌ بابـُكاًُاْ بـُ ًِٓطوًـعٍ تـُعاًىهًاْ            
ــُ ًٓدتًــاضٍ            ٌَ ك ــُزات ــٍ٘ ٓ ــُةٌ خ ــًاغُيُكُ ح ــايٌ ق ــٍُ ياغ ــًاغٍُ هًصُ ــُ ق ــري، ه٘ي ــُ زَوآ ــطز ه زَك

 اًُكٍُ بلات، غىثاؽثطٗطط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 .عع١ُٝ خإرُضًىو 
 :جنٍ اهسيّعع١ُٝ بُضَيع 

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
  ٌَ ٌَ، ٓـُب ًَم كُ بُ ظًاٌُ رُضًٌ خٍ٘ غىَييَن كُ هُ ُٓض ؾىَيًِم ب ًٌَُ ًارٌاْ زاوَ بُ ًُٓىو كُغ ًازاَ ٓ

ًَطايـُكّ ظًـاٌُ رـُضًٌ خ٘يـاْ        ُٓو حُةُف بسَيّ بُ ُٓض ثُُابُضَي ًَلّ يـاْ هـُ ٓـُض ج َٙت م كُ هُ ُٓض و
ًٌَُ ًازاَ ًَ٘هُطناْ زاوَ بُ كطزُُوٍَ ةىتاغاُُ، ًُكتُبٌ  ٓ ،ٌَ ٌَ، ُٓطُض ُٓجُِبٌ ب غىَيِّ، ُٓطُض كىضز ب
رُضَُػًٌاْ ُٓيُ، ًُكتُبٌ َُٓهٌاًٌُاْ ُٓيـُ، ًُٓاُـُ ًُكتـُبٌ تايبـُتّ بـُ ظًـاٌُ خ٘يـاْ و غًػـتًٌُ         

ًٌَُ هُ كُضتٌ تايبُت، هُ ةىتاغاُُكاٌُ كُ غُضبُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَْ، ًُٓىو ُٓو ةىتاغاُاٍُُ خ٘ ياْ، ٓ
ٌَ ثابُُـس ٓـُبّ بـُوٍَ كـُ ظًـاٌُ كـىضزٍ ظًـاٌُ          كُ هُ كُضتٌ تايبُت وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ًَ٘هُتًاْ ٓـُزات

ََٙ ُٓوَمشاْ ه ًٌَ ثطٗططاًُكاٌُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، بُ ٌَ كُ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ    ض َمسًُ بُ ث ُبري ُُن
ًَػتا  ًَىزَوَهُتشن، ياْ ظًاُُ جًاواظَكاُّ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، ٓ ٍَ بُو خىَيِسُطاياٍُُ كُ ُ زا ًَ٘هُت ُٓزض
ًُكتُبٌ غىيسعناْ ُٓيُ ُٓواٍُُ هُ ًُضحُهُ جًاجًاكاْ هـُ غـىيسَوَ ُٓطُض َيِـُوَ، ُٓطـُض ُٓواُـٍُ كـُ       

ٌَ     كىضزْ و طُض اوُُتُوَ، يُع ين هُو ةُ٘اغاُُ ُاتىاٌُ رُضظٍ بلٍُ بُغُضيسا كُ ظًـاٌُ كـىضزٍ ٓـًض ُـاظاُ
ًَـى     ًَلٌ ُ ٌَ هُو ًُكتُبُ تايبُتاُُزا ُٓواٍُُ كـُ غًػـتًُ ٌَ، نىُلُ ُٓب ًٌَ ظًاٌُ كىضزٍ ظًاٌُ ضَمسٌ ب بَو
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ََٙ ُٓواٍُُ كُ غُضبُ كُضتٌ تاي ٌَ، بُ بُتّ و غـُضبُ  زَوَهُتًاْ ُٓيُ، ظًاٌُ ض َمسٌ خ٘ياْ ظًاٌُ يُكَُ ب
ٌَ كُ َُٓ بُضَيعاُُ باغًاْ كطز، غىثاؽ  وَظاضَتّ ُٓواُُ ب٘ياْ ُٓيُ كُ ثطٗططاًُكاًُاْ وَكى ُٓوَ ب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
         ٌَ ٌَ ؾـتُكُ حـُي ٓـُب ًَشن ظًـاٌُ كـىضزٍ وَكـى ظًـاٌُ زووََ ٙبهـ ًَػتا ًىؾلًوُكُ ُٓوَيُ كاكُ ُٓطُض بَو ٓ

ًَيَن، رُضًىو زكت٘ض غُضوَض بُضاغيت، ًٓؿلاي  ُاً
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَـُ خـُضيلشن،       63ًّ ةػَُ هُغُض ظًاْ و ياغاكُ ًُُ، بُضاغيت ُٓو ياغـايُ   ًَلـُ ٓ ًاززَيـُ ُعيلـٍُ ًاُط

ًَىاظَ ةػٍُ هُغُض بلـُيّ ًـّ تلايـُكٍ ُٓيـُ هـ     27تاظَ طُيؿتىويُِتُ ًاززٍَ  ُ بـُضَيعتاْ  ، ُٓطُض بُو ؾ
ٍَ ًُزَْ بُُاوٍ ُىةتٍُ ًُعاًُوَ ًّ َُٓهبػتٌُوَ كًَُ٘هًم ةػـٍُ تـط بلـَُ،     وَكى غُضٗكٌ ثُضهًُاْ، ض 
ًَُِوَ، بــ٘ ٓــُوٍَ بتــىاُشن هــُو ًاوَيــُ، ٓــُو ياغــايُ   ًَبــسَ، ُٓطــُضُا زاًًِؿــ ُٓطــُض ُىةتــٍُ ًُعاًــُ ض َيــٍ ث

ًَط اُاطُيّ، و بُضَيعاًُـ حُةُ هُ ن ٌَ ث ٌَ به ًَىٍَ بابُتُكُ ةػُ بلُْ...ُٓوَُسٍَ ث  ىاضن
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 غُضوَض طًاْ زوايٌ هُغُض خ٘ؾت تُتبًقٌ ُٓكُيّ، زكت٘ض زاُا رُضًىو
 بُضَيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
  ُ ٍَ هــُو زَغــتُواشٍَ ظًــاٌُ زووََ بــُ ًاُــاٍ ثوــُ بُُــسٍ كطزُــٌ ظًاُــُكاْ ًُــُ، زَغــتُ واشَي كــُ بــُكاضز

ًَسايُ، ظًاٌُ زووََ بُو ًاُُيُيُ كـُ   َٙتاٍُُ كُ خَُهلٌ ثُُابُض و جاهًٍُ ت ًُجاُُٙ، بُ تايبُتًـ هُو و
ََٙ وَكى ظًاٌُ زايم ُارنىَيين، يُعين وَكى ظًاٌُ زووًَُ، ظًاٌُ زايم ًُـُ،   ت٘ ظًاٌُ زووََ ُٓرنىَيين، بُ

ًَىاظ     ــ ــُ ؾ ــُهٍُ ُٓوَي ــُ ًُغ ــسٍ ب ــًُُا ثُيىَُ ــىَي     ت ــط  و ظٗض ة ًَىَيُكٌ ظٗض ن ــ ــُ ؾ ــا ب ــُ ٓاي ٍ خىَيِسُُك
ًَىاظَيلٌ تط ُٓرنىَيين كُ ظًاٌُ زايلت ًُُ، ب٘ ظنىوُـُ هـُ بـُضيتاًُا ظًـاٌُ ًِٓطوًـعٍ       ُٓرنىَييَن؟ ياْ بُ ؾ
َٙتُكُف ٌٓ خ٘ياُـُ و ظًاُُكـُف رُضًًـُ، و هـُ غـىيسٍ ًُٓاُـُف بـُ         ٍَ، و وَكى ظًاٌُ زووََ ُٓخىَيِسض

ًَىَيُ، ًَؿـُيُ بامسـاْ كـطز، ًُغـُهٍُ ظًـاٌُ زووًَـاْ        ًُٓاْ ؾ ًَػتا ب٘ ًىعاهُجُ كطزٌُ ُٓو ك ٓ ًٌَُ جا ٓ
ًَػتا قًاغُيُكٌ ًىؾتُضكٌاْ ُٓيُ، ُٓطُض ًٓجاظَ بسَْ ُٓرنىَيًُِِوَ.  ٙزاوَ، ٓ

 :22ًاززٍَ 
و ةىتاغاُــٍُ تايبــُت بــُ ض َوَُــسَكاْ يــاْ ثُُابــُضاْ، ًــاؿن خ٘ياُــُ ظًــاٌُ رــُضًٌ خ٘يــاْ هــُ خىَيِــسْ     

ًَلـٌ تايبـُت كـُ وَظاضَت          ًَـٌ ثطٗططاً ًَم ظًـاٌُ كـىضزٍ غىَيِـسضَيت بـُ ث ًَِّ، بًُُضج ًَطكطزُسا بُكاضبٔ ر
 بط ياضٍ هُغُض زَزات.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ كٍ٘ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ تط ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك  ك
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ًَط ذلٌ بُضَيع  اهسيّ: ؾو
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 :28ًاززٍَ 
ًَلػـت هُغـُض كـطاو هـُ بط طـُ )        (ٍ ٓـَُ  26( هـُ ًـاززٍَ )  1زَكطَيت ب٘ ةىتاغاُُ ُٓٓوًـُكاْ، بابُتـُكاٌُ ت

ًَم كاضيطُضٍ ُُضَيين ُُخاتُ غُض خىَيِسكاضاٌُ  ًَم هُ ظًاُُ بًاًُُكاْ بىتطَيتُوَ، بُ ًُضج ياغايُ بُ يُك
يبُتًـ خىَيِسكاضَ كىضزغتاًُُكاْ، هُ بىاضٍ كاضيطـُضٍ خػـتُِ غـُض ض َيـط َوٍ ظًـاٌُ      خَُهلٌ ُٓضَيٍ، بُتا

ًَطُيؿسن هُ بًُِاكاٌُ خىَيِسْ و ُىوغـشن و خىَيِسُـُوَ    ُُتُوَيًاْ، ياْ كاضيطُضٍ غاتُ غُض زابُظيين ت
ــُكاْ        ــُ رُضًًً ــُ ةىتاغاُ ــاْ ه ــُ ٓاوض َيلاًُ ــت ب ــاو ٓاغ ــصٍ، ٓ ًَ ــُزَبٌ و ض واُب ــطتين ٓ ــىَيطٍَ  و وَضط ــُ ط ب

 ةُ٘اغُكاْ و هقُكاٌُ خىَيِسْ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو بُ عُضَبًُكٍُ
 ثُعناْ عبساهلطيٍ: بُضَيع 

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
 :28املاد٠ 

سـد٣  ( َٔ ٖـرا ايكـإْٛ، ٜـدزع با   26( َٔ املاد٠ )1 هٔ يًُدازع اال١ًٖٝ، املٛاد املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكس٠ )
ايًػات االدٓب١ٝ، غسط إ ال ٜؤثس ضًبٝا عًـ٢ ايطًبـ١ َـٔ اٖـٌ االقًـِٝ، خصٛصـا ايطًبـ١ ايهٛزدضـتإْٝٛ، يف         
زتاٍ ايتاثري ع٢ً زتسٜات يػتِٗ ايك١َٝٛ، اٚ ٜؤثس ع٢ً ٖبٛط ؾِٗ اضظ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاالضـتٝعاب االدبـٞ   

 ٚؾسٚع دزاضتِٗ ٚايبالغٞ، برات َطت٣ٛ اقساِْٗ يف املدازع ايسمس١ٝ ٚؾل َساسٌ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 هًصٍُُ ثُضوَضزَ
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَاْ وابىو ُٓوَ ُٓكطَيتـُ بِـًُا، ب٘يـُ     َٙ ث ًَؿرت هُ ض اث٘ضتٌ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با هُبُض ُٓوٍَ ث

ًٌَ ُٓوَ ُُض ٗيؿتىويّ، ي ًَػتا بُ ث ٓ ََٙ ُعين زياضعناْ ُُكطزووَ ٓايا ُٓو ًاززَيُ ض َرع كطاوَتُوَ ياْ ُا؟بُ
ًٍَ بـاؽ    23كُ غُيط ُٓكَُ ًاززٍَ  َٙ، زَتىامن بَوـ ٍَ هُ ض اث٘ضتُكٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با يَُ ز

ــاززَ        ً ٌَ ــ ــُْ زوو، غ ــُ تُةطيب ــا ب٘ي ــاْ، ج ــطتين ةىتابً ــُضَكًُكاٌُ وَضط ــًُا غ ــُكا بِ ــُوَ ٓ ــع  ه ــُض ضَر ٓ
ٌَ بًدىَيًُِِوَ. ًٍَ وايُ ُٓض ُٓب ََٙ ث  كطاوَتُوَ، بُ

 :23ًاززٍَ 
:ٌَ ًَىٍَ خىاضَوَ ُٓب  بًُِا غُضَكًُكاٌُ وَضططتين ةىتابًاْ بَُ ؾ
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غًػتًٌُ وَضططتين ةىتابًاْ هُ ةىتاغاُُ تايبُتُكاُسا زَكُوَيتُ بُض حىكٌٌ بًُِاكاٌُ غًػتًٌُ -1
 تساوَضططتّ هُ ةىتاغاُُكاٌُ حلىًُ

ًَؿلُف بُ وَظاضَت بلات و -2 ٌَ ةىتاغاٍُُ تايبُت ثٌُٚ وَضططتين ةىتابًاْ هُ كاتٌ زياضيلطاوزا ث زَب
ًَؿلُف بلات ب٘ ثُغِس كطزٌُ ًَم بُ ُاوٍ ُٓواُُوَ ث  ثاف ض َظاًُُسٍ وَظاضَت هًػت

ًَهُواُُوَ ب-3 ٍَ ةىتابٌ هُ ةىتاغاٍُُ حلىًًُوَ ب٘ ةىتاغاٍُُ تايبُت ياْ بُ ث طىاظضَيتُوَ، بُ زَكط
 طىَيطٍَ زَةٌ ُٓو ض َيٌِايًاٍُُ هُ ثُيط َوٍ تايبُت بُ وَضططتِسا ض َيلسَخطَيت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان زاُا.

 بُض َيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ هـُض اث٘ضتِ      خً٘اُـسا، ُٓضنـُُسَ ُـًُاْ ُىوغـًىَ، بـُآلَ ض َطنـاْ       ًّ غُضَتا باغٌ ُٓوََ كـطز، طـىو ٓ
ًَؿـرت بـاؽ    ٌَ ًاززَيُّ كُ ثُيىَُسٍ بُوَوَ ُٓيُ، هُبُض ُٓوَّ هًُاززَكاُِ تطزا ث كطزٗتُوَ، ُٓو زوو، غ

ًٌَُ ب٘يُ تُغُغىهٌ ًاززَّ ) ًَطا كطاوَتُوَ، ٓ ًٍَ هـًُاززَّ    23كطاوَ، ج ( يُكػُض زاوًاُُ بُو، زَتـىامن بَوـ
ــُو      (َوَ زَغــت32) ــاآل هُطــَُي ضٍَِتلطزُــُوَّ ٓ ــُّ ثــُضوَضزَ و خىَيِــسُِ ب ًٌَــُ وَكــى هًصُ ــات، ٓ ٌَ زَك ثــ

 ًاززَيُيّ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.
 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿــًِاضٍ ض َتلطزُــُوَّ   ًٌَــُف ث ٓــُو ًاززَيــُ زَكــُيّ، هُبــُض ٓــُوَّ ُــاوَض ٗكِ ًاززَكــُ هــًُاززَكاُِ   ٓ
ًَؿىوتطزا زَُطٌاْ ب٘ زاوَ، ناضَغُض كطايُ، زاوا هُبُض َيعتاْ زَكُيّ كُ ض َتلطزُُوَكـُ بسضَيتـُ زَُطـساْ،     ث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.بُض َيع ز. عكٌت 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ُٓظيـ ض ًٓؿلاي ًُُِ ُٓظ ًاززَ ٙبهًسن، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي وَّ زايُ ض َتبلطَيتُوَ؟ تلايُ زَغت  ٍَ ض َتبلطَيتُوَ، ك ُٓضزوو هًصُُ و جُُابٌ وَظيط زَياُُو
ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ.بُضظ بلات  ُوَ، ظٗض غىثاؽ، ك
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 بُكٍ٘ زَُط ض َتلطايُوَ، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:29ًاززَّ )
ًَبُ بط ياض هُ غُض زضاوَكاُِ وَظاضَت زَبّ، ةىتاغاُُ تايبُتُ كىضزيًُكاْ ثابُُسّ ًُٓاْ ثط ٗططاَ و كت

ًَىيػتُ ك٘ثًًُن هُثط ٗططاًُكاْ و  ًَىَ ةُ٘اغُكاْ، بُآلَ ةىتاغاُُ تايبُتُ ُاكىضزيًُكاْ، ث هُٓاوؾ
ًَباُُ   ًَت ًٓض ط٘ضِ اُلاضيًُن بلُْ هَُ ثط ٗططاَ و كت ًَبُكاْ بسَُُ وَظاضَت ب٘ بط ياضزاْ هُغُضياْ، ُاب كت

ًَت ًاززَيُكِ ظياز بُزَ ض هُوَّ بط ياضٍ وَضططتىوَ بىتطَيتُوَ، تاكى بُُىغطاو بط ياضٍ وَظاضَت ياْ ُا ب
.ٍَ  وَضُُطط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:29املاد٠ )
ٚايهتب املكسز٠ ٚشازٜا، مبجٌ املساسٌ، يهٔ املدازع ارتاص١ غري  املدازع ايهٛزد١ٜ ارتاص١، تًتصّ بٓؿظ املٓاٖر

ايهٛزد١ٜ، جيب إ تكدّ ْطد١ َٔ املٓاٖر ٚايهتب اىل ايٛشاز٠ القسازٖـا، ٚجيـب إ ال جتـسٟ اٜـ١ تػـٝريات عًـ٢       
 ٖرٙ املٓاٖر ٚايهتب اٚ الجيٛش إ تدزع َاد٠ اضاؾ١ٝ غري اييت اخـرت بٗـا املٛاؾكـ١ ستـ٢ ٜـتِ اضـتعُاٍ قـساز       

 ايٛشاز٠ حتسٜسٜا.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ض َتلطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ، بًُُٓاْ ٍٓ٘ ُٓوَّ كُ هًُاززَكاُِ تطزا ناضَغُضٍ ب٘ كطاوَ،  ٓ
 ظٗض غىثاؽ.

 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض زَكا، ُٓو ًاززَيُ ض َت بلطَيتُوَ، غىثاؽ.  هًصُُّ ياغايٌ ث
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض زكَُ ض َت بلطَيتُوَ، ُٓظُّ ٓاتُ طىوتّ، غىثاؽ.  ُٓظيـ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايـُ ض َت ب     ٍَ ض َت بلطَيتـُوَ، كـ لطَيتـُوَ؟ تلايـُ زَغـتِ    ُٓضزوو هًصُُّ و جُُابٌ وَظيط زَياُـُو
ٌَ هُطَُهساًًُــُ؟ تلايــُ زَغــت بــُضظ بلاتــُوَ، ظٗض غــىثاؽ، بــُكٍ٘ زَُــط     بــُضظ بلاتــُوَ، ظٗض غــىثاؽ، كــ

 ض َتلطايُوَ، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (:31ًاززَّ )

ًَلِ خىَيِسُِ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ بلات، كُ تاُُ و وَظاضَت بٍ٘ ُٓيُ، ًُٓىاض ياْ ض اططتِِ ٓ ُض ثط ٗططاً
ًَت بُ بُٓا ٓايِِ و ُُتُوَيًـُكاُِ وآلت، وَظاضَت بـُ ُىوغـطاوَيم تًـازا ٓ٘يـُكاْ و بِـًُاكاُِ        تىاجنساض ب
بط ياضَكــُ، زيــاضٍ زَكــات و ةىتاغاُــُّ ثُيىَغــتساض ٓاطــازاض زَكاتــُوَ و ًــاوَّ طىجنــاو زيــاضٍ زَكــات بــ٘    

ًَ ٌَ كطزُِ بط ياضَكُّ.ج  بُج
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:31املاد٠ )
 يًٛشاز٠ اذتل يف تعدٌٜ اٚ اٜكاف اٟ َٓٗاز دزاضٞ يًُدازع ارتاص١ نإٔ تهٕٛ تطعٔ ٚتٓاٍ َٔ ايكـِٝ ايدٜٓٝـ١  
ٚايك١َٝٛ يًبًد، ٚتٛض  ايٛشاز٠ بهتـاب اضـباب ٚأضـظ ايكـساز، ٚختطـس املدزضـ١ املعٓٝـ١ ٚحتـدد املـد٠ املٓاضـب١           

 يتٓؿٝر ايكساز.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.

 بُض َيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ًٓوػا   كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ، غىثاؽ.ٓ
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَــساُِ ًَ٘هـُت زَكـا، ٓـُو بابُتــُ             ًَؿـًِاضٍ ض َتلطزُـُوَّ زَكـُيّ، هُبـُض ٓــُوَّ ٓـُو ًاززَيـُ بـاؽ هـُ ث ث
 ضَغُض كطاوَ، ظٗض غىثاؽ.نا

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًُٓاْ ض ًٍَٓ ٍُٓ، نىُلُظُ زووباضَيُ ٓاتًًُ طىتّ، غىثاؽ.

 ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ

ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايـُ ض َت بلطَيتـُوَ؟ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ، ظٗض        ًَػتا زَرنًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ، ٓ
ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ( كُؽ هُطَُي ًاُُوٍَ َُٓ ًاززَيـُ،  1غىثاؽ، ك

 ِ تط.بُ ظٗضيُِّ زَُط ض َتلطايُوَ، رُضًىو ب٘ ًازَيُك
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (:31ًاززَّ )

ًَـب و تً٘اضَكـاْ و نـاثلطاوَكاْ و ض ٗشُاًـُكاْ و      ًَبداُُ و َٓ٘هٌ خىَيِسُُوَ و كت غُضجَُ كُي و ثُهٌ كت
ًََولاضَكاْ و وَيُِكاْ ،.... ٓتس، زَكُوَيتُ شَيط غُضثُضؾتِ و ناوزَيطٍ وَظاضَت. ٓ 

 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:31املاد٠)
يمٝع َٛاد املهتب١ ٚقاع١ املطايعـ١، ٚايهتـب ٚايطـذالت ٚاملطبٛعـات ٚادتسا٥ـد ٚايتدطٝطـات ٚايصـٛز،... ٚا ،        

 تكع حتت اغساف ٚزعا١ٜ ايٛشاز٠.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
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 بُض َيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿىو، غىثاؽ. ًَؿًِاضٍ ًٓوػا كطزُِ زَكُيّ، هُبُض ُٓوَّ ناضَغُض كطاوَ هًُاززَكاُِ ث ًَىَ ث  بًُُٓاْ ؾ
 ٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُض

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿرت ناضَغُض كطاوَ ُٓو بابُتُ، غىثاؽ. ًَؿًِاضٍ ض َتلطزُُوَّ زَكُيّ، هُبُض ُٓوَّ كُ ث  ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ. بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ُٓظيـ ًُٓاْ ض ٌَٓ ٌٓ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايـُ ض َت بلطَيتـُوَ؟ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ، ظٗض        ًَػتا زَرنًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ، ٓ
ٌَ هُط َُهساًًُُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غـىثاؽ، بـُكٍ٘ زَُـط ض َتلطايـُوَ، رـُضًىو بـ٘       غىثاؽ، ك

 ًازَيُكِ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 زووََ: بًُِاكاُِ وَضططتِِ خىَيِسكاضاْ

 (:32ًاززَّ )
ًَطكطزُـِ       ٓـُٓوٌ، زَكُوَيتـُ شَيـط ثابُُـس بـىوْ بـُ       غًػتًُِ وَضططتِـِ خىَيِـسكاضاْ هـُ زاًـُظضاوَكاُِ ر

بًُِاكاُِ غًػتًُِ وَضططتّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًًًُكاْ، وَ زَكطَيـت ٙزا بُيـُن غـاَي بـُضَو بـُضظتطيّ      
ًَىَ هُةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ.  ياْ ُعًرتيّ تًُُُِ بط ياض هُغُضزضاو ب٘ ث٘هُكاُِ خىَيِسْ ٓاوؾ

 ٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗك

 رُضًىو بُعُضَبًًُكُّ.

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ثاْٝا: َاضظ قبٍٛ ايطًب١
 (:32املاد٠ )
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ْعاّ قبـٍٛ ايطًبـ١ يف َؤضطـات ايتعًـِٝ االًٖـٞ، تكـع حتـت طا٥ًـ١ االيتـصاّ بأضـظ ْعـاّ ايكبـٍٛ يف املـدزاع              
٠ ضتٛ أع٢ً أٚ اضؿٌ ايعُـس املكـسز يصـؿٛف ايدزاضـ١ املػـاب١ٗ يف      اذته١َٝٛ، ٚ هٔ إ ٜهٕٛ اضتساف بط١ٓ ٚاسد

 املدازع اذته١َٝٛ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.

 بُض َيع ز.زاُا غعًس ق٘ؿن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَشن هـُشَيط زَضواظَّ ٓـُوَزا ٓـا     ًٌَُ تُواوٍ ُٓوَّ كُ بـابَو تىوَ، بـُُاوّ بِـًُا غـُضَكًًُكاُِ وَضططتِـِ     ٓ
ًَىَيُ زاًاْ ض ؾت٘تُوَ: ٌَ ًاززًَاْ هُيُن زاوَ، بَُ ؾ  ةىتابٌ، ُٓض غ

ًَت:23ًاززَّ ) ًَىَيُّ خىاضَوَ زَب  (: بًُِا غُضَكًًُكاُِ وَضططتِِ ةىتابًاْ بَُ ؾ
1-      ً ــى ــُض حل ــُ ب ــسا زَكُوَيت ــُ تايبُتُكاُ ــُ ةىتاغاُ ــاْ ه ــِ ةىتابً ــتًُِ وَضططتِ ــًُاكاُِ غًػ ِ بِ

 غًػتًُِ وَضططتّ هُ ةىتاغاُُكاُِ حلىًُتسا.
ًَؿلُؾـٌ بـُ وَظاضَت           -2 ٌَ ةىتاغاُـُّ تايبـُت ثُٚـِ وَضططتِـِ ةىتابًـاْ هـُكاتِ زيـاضيلطاوزا ث زَب

ًَؿلُف بلات ب٘ ثُغُُس كطزُِ. ًَم بُُاوّ ُٓواُُوَ ث  بلات و ثاف ض َظاًُُسّ وَظاضَت هًػت

ٍَ ةىتابٌ هُ ةىتاغاُُّ حل -3 ًَهُواُُوَ بطىاظضَيتـُوَ،  زَكط ىًًًُوَ ب٘ ةىتاغاُُّ تايبُت ياْ بُ ث
 بُ طىَيطَّ زَةٌ ُٓو ض َيٌِايًاُُّ هُ ثُيط َوّ تايبُت بُ وَضططتِسا ضَيلسَخطَيت.

 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 ٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض

ًٌَُ ثؿتطريٍ هُزاض ؾتُِوَكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ، كـُ بـُض يع بُُـسّ ًـاززَ )     (يـُ، تـُُٔا ٓـُوَ    23ٓ
ًٌَ ُٓو زَغتُواشاُُّ كُ زَُطِ هُب٘ زضايـُ، ُٓٓوًًُكـُ بلطَيتـُ غـُيط      ٌَ زَغتُواشَكاْ بط٘ض زضَيّ، بُث ُُب

ٍَ، هُبُض ُٓوَّ ُٓو  ًٌَـُ هـُُاوّ   حلىًٌ، وَ ًُعآًسيـ ظياز بلط ًاززَيُ تُُٔا باؽ هُ ًُزاضيؼ زَكا، ٓ
ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  ياغايُكُزا ًُعآًسيؿٌاْ ظياز كطز، ًُعآًسّ غُيط حلىًًـ ظياز بلط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 ُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ ث
ٌَ، هُخًِسُا ُٓٓوٌ، خاغُتُْ بًُُػبُت عٌطٍ، طُهُن جاض ًُ  ًَسا ب ُٓظ تًُٓس ُاكَُ، ٙظًُ ًُجاي ثرت ت

ٍَ وّ ظَيسَيُ، ُٓظ غا ًُ يز تُحسيسا ًَتُْ، تؿيَت تُْ، بُؽ عٌط ًَت ُٓيّ َُٓ خَُهلِ ض ازَططيُِظُ، ؾًا ُ
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ٍَ ك ٌَ ًُجبىضبّ ُُٓسَن جاضا، ًُ هُةىتاغاُُ يا  ًُعآًس ٍَ يا بًِا غاظيًًُ، ُُٓسَن ُُٓساً ً٘جًىتُض
ًَسا  ٌَ، ًُ ؾُضتِ عٌطٍ ًٓوػا كطيُوَ، ُٓظ ُابًٍِ ٙظًُ وَن يُن بّ، ٙظًُ ُُٓسَن ًطووضَ ت ثطهًُاُ
ٌَ يا  ٌَ بهًتُ ُٓو ةىتاغاُُي ٌَ عٌطٍ ياْ تؿتُكٌ زٍ ُُؾ ٌَ، غُبُب بًتُوَ، ًُجاهُن ب٘ واْ كُغ

ًَتُ ٌٓ ُٓٓ ٍَ حلىًٌ به ٌَ ُٓض ًُعآًس ًَؿُ ُُب ًَتُ تُعسيى كطْ، ُٓطُض ك وٌ، ُٓظ بًٍِ ُٓظُ ب
ًَت،  ًَؿًِاضَ ُٓوَيُ ؾُضتٌ عىًط ٙبه ٌَ، ث ًَؿُكا واةعٌ ًُيُ هُغُض ظٌ بابُت ًَت، نىُلُ ُٓظُ ك ًًُُِ

ًَت )  ًَطَف بُ ًىتَوقٌ ٓاتىوَ، ًُٓاْ ؾطوتُ، ُٓوَ ب٘تُ غًُِ، زََه خيط  قبٍٛ ايطًب١ هُٓاغيت ثط ٗشَ و ه
ًَسايُ،  املدازع ارتاص١ السهاّ ٚاضظ ْعاّ ايكبٍٛ يف املدازع اذته١َٝٛ(يف  كُ ُٓوَ ًُٓىو تؿتُن ت

 ٍَ ًَم زَيُو ًَطَ، نىُلُ ًُزاضغٌ ُٓٓوٌ كُغ ًُعُزَي و ُٓوَ و، ًّ هُطَُي زاض ؾتُِكِ بُ ضووُرتَ ه
ًَسابًسن و رطغُتُن ُٓبًسن ًَسا، عازَتُْ بُثاضَّ خٍ٘ زَخًِتُوَ، زَبًسن بط َن ؾٌ هُو ًاززَّ ت  ت

ًَتُ ؾىَيوات  ٌَ، ًُُٓٚ به ًَت رط غُت ًُُِٓايُ ب٘ ض َغبُت ًَت ُٓٓوٌ زَضطايُكُ ب٘ واْ كُغ ظُكطُا ًُزاضغ
ٌَ نُُس ُو ًُزضَغ ٌَ غًِّ، ب٘ ظ يُكا زٍ ًػتُواٍ بَوِستطَ، ُُٓسَكا زَهًعا ًًُُِ هًُُزضَغا حلىًُت

ًَسن ٙظًُ بُضناظ وَضططيعُوَ، ُٓو ةبىوي ٙظً َِ زَضكُظُِوَ، زظ ُ ُُٓسَن ؾطوتا خام بًت ي وَظاضَت
ًَطَ زاْ، ٙظًُ تُحقًق كاتّ، كابطايُكٌ  ٌَ ت ًَت ُٓٓوٌ ث ٌَ و ُٓزَؿَن كى ًُزاضغ ًَؿ ٌَ ك ناضَغُضيا ظ

ًَت حلىًُتا،   ًَت كً٘جًىتُضٍ غًًِت، ةىتاغاُ ًَت به ٌَ وّ كًُرتَ زوو زَضَجُ ًُغُهُْ، زظ ًُعُزَه
ًُ ،ٌَ ٍَ حلىًُت ٍَ وّ ًُعآًس ٌَ ثًسا بلُّ، ياْ عٌط ٌَ ًطووضَت ٌَ ظًُ تىو ظ جاي ًُُِ، زاتىو زَهًعُ بسَي

ًَت  ًَت هطَُي رُهػُرا ظُكطُا ًُزاضغ ٌَ ُٓقَوُْ ًُُٓ ُاطىجن غاَهُكا بُغُضنىو ياْ ُٓض ؾُضتُكا زّ، ب٘ ظ
ًَُِ زاُاْ، ظٗض غىثاؽ. ًَسن، ُُٓسَن ؾطوتِ تايبُت بٔ  ُٓٓوٌ، ُٓظُ ٙظًُ ضنًِ

 .اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

ًَبًين ُٓيُ؟ با ُاوٍ بِىوغشن، تلايُ ُاوَكاُتاْ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغـطاوَ )   ٌَ هُغُض َُٓ ًاززَيُ ت ك
كان ةازض، طُؾُ زاضا، ٓآُُط خاْ، كان عبساهطػنّ، كان عبساهػَٚ، ُاغم خاْ، ظكًـُ خـاْ، مسـريَ خـاْ،     

ًَط خاْ، كان ؾعاْ خـاْ(، رـُضًىو كـان     ععُٝـ١ ، كان غناي، كان جٚي، ثُضويّ خاْ، ًاً٘غـتا رطًـاْ،   ؾو
 ةازض.

 بُض َيع ةازض حػّ ةازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ جطــُ هــُوَّ هــُض ووٍ ظاُػــيت بــاآلتط و ُٓواُــُ،      زيــاضَ ًُبُغــت هُكطزُــُوَّ ةىتاغاُــُ ُٓٓوًًــُكاْ بــ
ًَلِ ظياتطيؿُ ب٘ ُٓوَّ ظٗضبُّ ُٓض ًَـط بـزن،   زَضرُت ًَطخىاظاْ بتىاُّ هُةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاُسا ر َ ظٗضٍ ر

ًَؿــًِاضٍ جـُُابٌ وَظيـط زَكــَُ، كـُ ٓـُو ؾــطوتاُُّ هُةىتاغاُـُ حلىًًًـُكاْ رــُضظ           ب٘يـُ ًـّ تًُٓـسّ ث
ٍَ، ظٗض غىثاؽ. ٍَ، بُتايبُتِ هُض ووٍ تًُُُُوَ، بُغُض ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاُُوَ رُضظ ُُكط  زَكط

 بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ 

 طُؾُخاْ رُضًىو.
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 بُض َيع طُؾُ زاضا جٚي:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ ٓـُوَ رـُضظ بلـُيّ بُغـُض        ٓ ٌَ ًًِـ ثؿتًىاُِ ةػُكاُِ بُض َيع وَظيط زَكَُ، هًُُغُهُّ تًُُْ، ُـاب
ًٌَ ةىتاغاُُّ ُٓٓوٌ غ ًَم كُ ت٘ زََه ًَلِ تايبُت بُخ٘يـُتِ، كُواتـُ   ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًًاُُزا، كات ًػتًُ

ًَلِ    ًَــٌ غًػــتًُ ًَلــسا تــ٘ بَو ٌَ؟ هُكات تــ٘ بًدُيتــُ شَيــط بــاَهٌ غًػــتًُِ حلىًًًــُوَ، ض جًاواظيًــُكِ زَبــ
ٌَ، ًُكتــُب ُٓيــُ، بــُ )    ٌَ جًــاواظب ( غــاَهٌ 7تايبــُت بــُخٍ٘ ُٓيــُ، واتــُ هًُُغــُهُّ وَضططتِــسا زَتــىاُ

ٍَ، بُآلَ ٍٙ خً٘اْ ز ٌَ )خىَيِسكاض وَضزَطط ًَت )6َب ًَت، يُعِِ ض َُطُ ُٓب ًَت، غـُباضَت  5( غاَي ب ( غاَي ب
ًَىزَوَهُتِ يـاخىز ٓـُٓوٌ،    بُطىاغتُِوَّ خىَيِسكاضيـ هُةىتاغاُُيُكُّ حلىًًًُوَ ب٘ ةىتاغاُُيُكِ ُ
ًَـٌ ثـُيط َوٍ غًػـتًُِ تايبـُت بـُخٍ٘        ًَلسا تـ٘ زََه ًُُٓف ج٘ضَيم ٓاوزشٍ زضوغت زَكات، نىُلُ هُكات

ًٌَ غًػتًُُ حلىًًًُكُ بلا، ض  ًَلسا بُث ٍَ، هُكات ًٌَ تًُُْ ُٓو حىَيِسكاضَ وَض بطط َُطُ ُٓو غًػتًُُ بُث
ٌَ، ب٘ظنىوُُ هُ ) ًَجُضٍِازب ٌَ ُٓو ةُ٘اغُّ ت ًَتُ ةىتاغاُُيُكِ ُٓٓوٌ يا 5زَب ٍَ به ( زَضُُنىوَ، بُآلَ زَيُو

ٍَ، ُٓطُض ُٓو ةُ٘ ًٌَ تًُُْ وَضٍ زَطط ًَشن ُاحلىًٌ، ُٓو بُث ٍَ، ٓايـا    بَو ٌَ، وَضٍ زَطـط ًَُِثُض اُـسب اغُؾٌ ت
ًٌَ غًػـتًُِ تايبـُتِ           ًَىيػـتُ بـُث ًَىاْ ٓـُو زوو غًػـتًُُ؟ هُبـُض ٓـُوَ ث ًُُٓ ٓاوزشٍ زضوغت ُاكا هـُُ

 ةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ خىَيِسكاض بطىَيعضَيتُوَ ياْ وَض بطريَيت، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ،   حُق  بىو باغٌ زَضَجُؾت بلطزبايُ، نىُلُ ُٓطُض زَضَجُف بُةُزَض زَضَجُّ جاًًعاتِ حلـىًٌ بـ
ًَتُ جاًًعــاتِ ٓــُٓوٌ، رــُضًىو    ٌَ ٓــُوجا زَنــ ٌَ زَضَجُكــُّ كــًُرتب ًَتُ ٓــُٓوٌ، حُطنــُْ زَبــ كــابطا ُانــ

 ٓآُُط خاْ.
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ُض َيع وَظيطّ ثـُضضوَضزَ زَكـَُ، ز. عكـٌت، نـىُلُ رُهػـُرٍُ ٓـُو زوو ًُكتُبـُ        ًّ ثؿتطريٍ تُواوٍ ب

             ٍَ هُتُُارىغُ هُطـَُي يـُن، ٓـُو ًُعاًـُ ٓـُو زوو ًُكتُبـُ، خـاؽ و عـاَ ض َبـت ًًُـُ بُيـُكرتٍ، زازَُـسض
 ِ ٌَ بــ٘ ٓــُوَّ ثط ٗططاًًــاْ، وَكــى ًِٓتًداباتــُ، ثط ٗططاًــِ ٓــُض ططووثــُك ًَؿــلُوتىوّ زوًُــاي  هــُوآلتاُِ ث

ٍَ بُؾـطوتِ             ًىختُهًوُ بـ٘ ٓـُوَّ ُٓواُـُ بلُوُـُ ًىُارُغـُ، رُهػـُرُكُّ ُٓوَيـُ كـًُٓض ض َبـت ُـُكط
 حلىًٌ، ب٘يُ ثؿتطريٍ بُض َيع وَظيطٍ ثُضوَضزَ زَكَُ، هُو ٙيُُُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: 

 كان عبساهطػنّ رُضًىو.
 بلط:بُض َيع عبساهطػنّ حػشن ابا

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًًِـ ُٓضوا ثؿتطريٍ ةػُكاُِ جُُابٌ وَظيط زَكَُ، ةػُكاُِ ًّ كطا، ظٗض غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 قسيق:َصطؿ٢ بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُٓٓوٌ، ُُٓسَيلًاْ ُٓيُ تُُٔا هُبُض ُٓوَّ نـىُلُ ض َيطـا ًًُـُ ةىتـابِ و     زوو ب٘نىوْ ُٓيُ بًُ٘زضَغٍُ 
ــىَيِّ،      ــط غـ ــُكِ تـ ًَطايـ ــسَييَن هُج ًَلًًاْ بـ ــُجاه ــّ، ًـ ــُكاْ وَض بطريَيـ ــُ حلىًًًـ ــسكاض هُةىتاغاُـ خىَيِـ
ًٌَـُ ض َيطـا بـسَيّ      ًَـت، ٓ ًَلِ تط ُٓيُ كُ بُتُغُوض ٍ ًّ ًُبُغت هُو ياغايُ ُٓو ب٘نىوُُ ُٓوَ ب ب٘نىوُ

ٍَ، ٓـُو ًُزضَغـُ       ب ًَـىَض بطـط ًٌَـُ كـَُهلِ ه ُ رط َ نُؾِِ و جًاواظّ ًُغآًوٌ تُضبُوٍ و بَُهلِ خَُهلِ ٓ
ًٌَـُ     ًَسن كُ ُُٓسَن تاةٌ كطزْ و تً٘ضٍ تُضبُوٍ تاظَ ُٓيُ هـُزوًُازا، ب٘يـُ ٓ ُٓٓوًًاًُُاْ هُبُض ناو ب

ًَؿًِاض زَكَُ، ُٓطُض هُ ًَط واًًُُِّ زووًَسا بهشن ًّ ث ًَسن، ًـاززَ     ُٓطُض بُو ت غُض ياغـايُ ُٓقـَوًًُكُ بـ
ٍَ، ٓــٌ ُٓقــَوٌ، ُٓطــُض تــُُٔا ًُغــُهُّ طىاغــتُِوَيُ، نــىُلُ ٓــُوَ ض َبتــِ ُٓيــُ          33و  32) ( ٙبــسض

بُغًػتًُِ زيطاغًٌاْ، هُطَُي ض َناو كطزُِ ُٓو تايبُطنُُسيًاُُّ كُ طُؾُ خاْ باغٌ كطز، ُٓطُض ٓـاتى  
ــَُي جــ     ــت، هُط ًَ ــُضوَضزَ ب ــُّ ث ــًِاضٍ هًصُ ًَؿ ــطتّ و     ث ــُكاُِ وَضط ــٌ بًُِاي ــًض باغ ــُ ٓ ــطَ ك ُُابٌ وَظي

ًٌَـُ هُغـُضَتاوَ، ب٘يـُ ًىُُٓٓهـُ وَض زَطـطيّ تـاوَكى وَظاضَت        بًُِايُكاُِ ًِٓعيبات و ض َرتاض ُُكُيّ، ٓ
ٌَ، زاعٌ ًًُُ ت٘ بًُاززَيُكِ  ٌَ، كُ ًىُُٓٓهُكُّ زاي زيطاغُتِ رآًوُكُ ًُٓىوّ زَكا، ًىُُٓٓهُّ زَزات

ًَـٌ، ضَيلدػـتِِ طىاغـتُِوَ، نـًُُ٘تِ طىاغـتُِوَ، هـُ ًُزضَغـٍُ حلـىًٌ بـ٘          تط ُُٓسَيم تُعق ًسات زابِ
ًَشن ٓـًُاْ بًُِايـُكاُِ              ٌَ، بـُآلَ واُُكـُيّ بَوـ ٌَ ياغـا ةػـُّ هُغـُض ٓـُب ًَلـُ زَبـ ُاحلىًٌ رًعوـُْ بابُت

ًَّ بـ٘ وَظ     ًَلُ تُغـُوض  زَكـَُ بًَوـ ٍَ، ُٓوَ ؾت ٌَ وَض بطري اضَت، بـُآلَ  وَضططتّ هًُُزضَغُكاُِ حلىًٌ زَب
 ض َيطا بسَيّ، ُٓطًِا باغٌ ُُةبىي بلُيّ و ُُ باغٌ نًُُ٘تِ تُزضيؼ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ُاغم خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

  ٌَ بط طــُ كطزوويـُتِ، تُةطيبــُْ ُعيلــُ ض اًــاْ   زيـاضَ ٓــَُ ًاززَيــُ زاض ؾــتُِوَكُّ هًصُـُّ ثــُضوَضزَ بُغــ
هُيُكرت، ُٓض هُطَُي ض ٌَٓ وَظيطٍ زايّ، بُؽ خاَهٌ يُكَُ كـُباؽ هُغًػـتًُِ وَضططتِـِ ةىتابًـاْ زَكـا،      
ًَلِ ٓـُٓوٌ     ٍَ ًُكتـُب ٌَ ُٓو كُغُّ كُ زَيـُو ًَؿرت هًُاززَيُكسا كُ باؽ هُوَ كطاوَ زَب ًٌَىايُ ًُُٓ هُث ث

ٌَ ثُيط َو ًَـسا      بلاتُوَ، زَب ًَؿلُف بلا، ُٓو ثـُيط َوَ حُطنـُْ غًػـتًُِ خـٍ٘ ت ٍ ُاوَخٍ٘ ةىتاغاُُكُ ث
ٌَ غًػـتًُِ وَضطـطتّ هُطـَُي       ًَـٌ زَبـ ًَين بَو ًَطَ بًٔ ًَىيػت ُاكا جاضَيلِ تط ت٘ ه تُوظيح زَكا، هُبُض ُٓوَ ث

ًَسَكـُّ؟ ٓـاخط زَظاُـِ ثـُيط           ًَـت، ٓـُّ تـ٘ ب٘نـٌ زاواٍ ثـُيط َّ ه َوّ ٓـُواْ،  ةىتاغاُُكاُِ حلىًُت زاب
ٌَ هــُحلىًٌ، هُبــُض ٓــُوَ ًــّ وابــعامن ٓــُو خــاَهٌ يُكًُــُ، ظيازَيــُ،      يــاخىز غًػــتًُِ ٓــُواْ جًــاظاظ بــ
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ًًًَُُ كُ هـَُ ياغـايُزا تـا     ًَتُوَ َُٓ غ ًَِ ًَتُوَ، ًُٓ ًَطُّ زَب ًَىَ هُثُيط َوزا ج زووًًَـ ُٓض بًُُٓاْ ؾ
  ُ ًَػتا باؽ ُُكطاوَ، ًُغُهُّ طىاغتُِوَ هُٙيُكُوَ بـ٘ ٙيـ ًَؿـُيُّ زَيتـُ       ٓ كِ تـط، ٓـًًُـ زيػـاْ ٓـَُ ك

بُضزَغتِ، ٓايـا ٓـَُ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًًـُ كـُ ظٗض بُتـُبًعِ يـاخىز ٓـُو ثُعناُطايـُ كـُ ًُٓـُ ثُعناُطاؾـٌ             
ًَم ُــُيتىاًُىَ خىَيِــسُِ ؾــُف تــُواو بلــا بــ٘ ظنىوُــُ تًًُُُؿــٌ   ًَــسابىو، كــُ طىَيِــازا بُتًُــُْ و كُغــ ت

ًَلِ ُٓ ًَتُ ؾىَيِ ٓوٌ، زواتط ًٓجاظَّ بسَيّ بطُض َيتُوَ ب٘ حلىًًًُكُ، ٓايـا حلىًًًُكـُ   مشىوهٌ ُاكا، زَن
ًَسا ُـُبىوَ، زَضَجـُّ كـَُ بـىوَ، ًِٓجـا نـ٘تُ ٓـُو         ًَلسا َُٓ ؾطوتِ تًُُُِ ت ٍَ؟ هُكات ٌَ وَضٍ بطط زَتىاُ

ٌَ هُُٓٓوٌ غىَييَن، زو ٌَ به ٌَ، يُعِِ ٓ٘تً٘اتًلًًُْ زَتىاُ ًٌَ َُٓ ًاززَيُ ب ًَػتا بُث ًَم  ُٓٓوًًُ، ٓ اٍ غـاَه
ًَتُوَ، ُٓوَ ب٘ ًِِٓ حلىًًًُكُ، هُبُض ُٓوَ بُض ٌَٓ ًّ يُكَُ و زووََ ٓـُض هُثـُيط َوٍ    زاوا بلا ُُةى ب
ًَم هُطـَُي ض َيٌِايـُكاُِ ةىتاغاُـُ     ًَشن )بًُُضج ٌَ بَو ًَتُوَ، ظيازَيُ، زووًًَـ زَب ًَطاٍ زَب ُاوَخ٘يُكُ ج

ٌَ ُُةى ٍَ( ًِٓجا بتىاُ ٌَ ب٘ حلىًٌ، غىثاؽ. حلىًًًُكاُسا ض َيم بلُو  ب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ظَكًُ خاْ رُضًىو. 
 :خلاهقبُض َيع ظكًُ قاحل عبسا

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ زطـُي         ٌَ وَضططتِـ ًًََُ بِـًُاي ٌَ كى ز ض اث٘ضتا هًصُـُيا ثـُضوَضزَزا ٓاتًـُ، غـ بُض اغتِ ُٓظ زطُي خاآل يُك
ٌَ وَضط ًَتُ كطْ، نـىُلى ُُٓـسٍ   غًػتًُ ًَتُ يُن، ُٓظُ ب ًٓض ض َُطُكِ ُآ َِ حلىًٌ و ٌٓ ُٓٓوٌ بب طتِ

ــُوةعا           ــا ً ــُْ ي ٌَ تًُ ــ ــُض ُٓغاغ ــُؽ ي غ ــىًِ ب ــت حل ًَ ــطتيَن ي ةىتاغاُ ــتًٌُ وَضط ــازاضَ غًػ ــُظ ٓاط ٓ
ًَــت ٓــُٓوٌ ُىوكــُ     َِ وَضطــطتيَن ةىتاغاُ ًَشن هُواةعــسا غــُح كــُيّ، غًػــتًُ جىططارًايــا، بــُؽ ُٓطــُض بٔــ
ًَت ًـاززّ ٓـُتا ي ُُٓـسَن ًُزاضغـازا ُٓظًىُـُن زَيتـُ كـطْ كـى          ٌَ، زَبًِشن ًُغآًو هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُ
ــًسن       ٍَ شّ يــا ظًــا ب ــس ــُ شّ بلــاضزيِّ، ش بــُض ُُٓ ــطْ، زيػــا ش غًػــتًُِ ةىضع ٍَ كــى  ةىتــابٌ وَضط ُُٓــس

ًَّ زوو غًػـتًُِ ُىوكـُ    ًَِشن، ياْ َُٓ ُُؾ ٓـُضزوو غًػـتًُا   غًػتًُِ حلىًٌ بط٘ضيّ زطُي واْ بطىجن
ٌَ ةىتابٌ وَض بططيّ، غُباضَت ظُ طىاغتِا يا ةىتابٌ ياْ شحلىًٌ ب٘  ٌَ زضك ًَشن ظ َّ بؿ بلُيُِ يُن كى ِٓس
ًَعـُضَن ُٓيـُ    ُٓٓوٌ يا ش ُٓٓوٌ ب٘ حلىًِ ُٓظُف شّ ُٓظ بًٍِ ٓايا هػُض ويػتا ةىتابٌ غ٘يا؟ ياْ شّ ث

ًَــت ٓــُٓوٌ ُىكــُ ه  ٌَ، نــىُلُ ٓــُوَ ةىتاغاُ َّ كــطْ، ٓــُتا  ُٓــُضَيبــ٘ ظــِ يــُك ٌَ زَيتــُ نــاظُض  ٌَ كىضزغــتاُ ٌ
ٌَ ب٘ظنىوُُ ًُزضَغا ظنىوُُيا حلىًًا ُّٓ، ُٓطُض  ًَت ظنىوُُيٌ ش ُٓضَيٌا كىضزغتاُ ًَت ي ُُٓسَن ةىتاغاُ

ٌَ ش ) ًَسا ًُعُزَه ًَسا 72ٓاتى ي زَضغُك ٌَ زضك ٍَ ُُةى كُُُ ًُزضَغُكا زٍ، كى زظ ٍَ، يُكػُض ز ( ٓاتُ خىاض
ًَـسظًا غـُض ويػـتا يـا وّ             ُٓظ بًٍِ يا ط َِ، ث ىجناّ ًُُِ كـى ٓـَُ ظـِ ض َُطـِ تـُعاًىي بلـُيّ بـ٘ ظُطىاغـتِ

َِ ُُكطيـُ كـى ي غـُض ويػـتا ةىتـابِ ب خـ٘ بـًسن،         ًَطَزا ٓاًاشَ ث ًَتُ ظُ طىاغسن ظ َّ ب ةىتابِ بًسن، ب٘ ِٓس
 ظٗض غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 مسريَ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلساًًُُ،      ُٓض تًُٓسّ ةػُكاُِ ظَكًُ خاْ زَكَُ، بًُُػبُت غًػتًُِ وَضططتِـِ ةىتـابٌ، هـًُٓض ؾـىَيِ
ًَػتا بط ٗ ؾىَيوات )غايبؼ(  ًَـ زَغتٌاُُ، ٓ كُضتِ تايبُت هُطَُي حلىًِ يُن بططَيتُوَ، ُٓض ظنٌىُُ هُث

ٌَ بُنىا ًَتُ )زَب ٌَ زَيـت )  K.J.1ض غاَهٌ ُٓو ةىتابًًُ وَضزَططٍ زَب ( )كـُّ  K.J.2( )كٍُ جٌ وَْ( زوايـ
ًَػـتا هـُب٘ ٓـُو غـاَي       ًَت، ٌٓ ض َوظَّ عٌطٍ نىاض غـاَهُ، ٓ ًَىَّ زازَُ جِ تىو( يُعِِ ًُُُٔجُكُّ بُو ؾ

ــا، ٓــُتا )   ٍَ، تاضرنُكــُّ زيــاض زَك ٌَ، تــا ) 15/9/2111وَضبطــط ــ ـــ ( يــ15/9/2113ُ( هــُزايم ب ن ض ٗشي
ًَتـُ ثـ٘هٌ يـُكِ ض َوظَ،           ٍَ، ٓـُوَ زَب ٌَ، ٓـًُىو واغـتُّ زوًُـاٍ بلـُيّ وَض ُـاطري ًَجُض ٍ، ناوًاًُـ زَضب ت
ًَتُ ةُ٘اغُكـُّ غـُضَتايٌ، كـا هـُحلىًِ           ًَتـُ ض َوظَّ زوو، ٓـُوجا زَنـ زوايٌ ُٓض ٓـُو ةُ٘اغـُ زَض وا، زَب

ًٌَُ ةـاُىُِ حلـىًِ تـُتبًق بلـ     ًَػـتا     ُٓوًَاْ ُٓيُ، نْ٘ زَتىاُشن ٓ ُيّ هُوَيِـسَض؟ ٓـُض ًُعـُزَهًـ، ٓ
ٌَ غاَي هُؾُف ًايتُوَ، رُقَى بىوَ، تًُُُُكُّ ُْٓ ض ٗيؿتًًُ،  تَُهُبُ ُٓيُ، ث٘هٌ ؾُؾٌ ٓاًاززَيًُ، غ
زَضَجُكُؾٌ هًُُعُٓسّ كً٘جًىتُضٍ خً٘اْ ُٓويـ ُٓض بُتًُُ، تًُُُُكُّ زياضٍ كطايـُ، خُضدنًـُ   

َٚ ٌَ هُر ٌَ،    غاَهُكُؾٌ زياضٍ كطاوَ، زَب ًَُِثُض ٍ بـ ٌَ، غـاَهٌ بػـُضت ٌَ، ُُرػٌ غاَي ب ٌَ تُخُضوجِ كطزب ْ غاَه
ًَػتا ٓاتًًُ، نـىوَ هُكً٘جًىتـُضٍ ٓـُٓوٌ     ًَجُض يًُ، ض اغب بىوَ هُث٘هٌ ؾُف، ٓ ٌَ غاَي ت ًُعُهعًوٍ ُٓوَ غ
ًًًًَُـ باغـٌ تُٓـسيب و ُٓواُـُ كـان عبساهػـَٚ بـُجىاُِ باغـٌ كـطز،            زَخىَييَن، ُٓوَ زوو ًُضج، ٓـٌ غـ

ًَلّ، ًُعاًِ خ٘ياْ هُب٘ تُٓسيب و ض َوؾت  ًَػتا هًُُٓىو كُضتُكاْ، كُ بهًُِ ًُكتُبُكاُِ غُض بُ وآلت ٓ
         ،ٍَ ًَىيػتُ ًُٓىوّ هـُُاو ثـُيط َوٍ ُـاوَخ٘، هـُُاو رآًوـُن، ٓـًُى تـُزويّ بلـط ًَّ، ُٓوَ ث و غوىكِ زازَُ

ٌَ، بً ٍَ وآلت ُٓيُ ُٓضوَظاضَتًاْ هُطَُي رايوُكُ تُةسيٍ ًَ٘هُت زَكا، هُوَظاضَت تُغسيق كطاب سضَييَت، ُُٓس
 ًًُُ، وَظاضَتِ ثُضوَضزَياْ ًًُُ، تُُٔا كُضتٌ تايبُتُ ثُضوَضزَ بُض َيىَ زَبات، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

هَُ ياغايُزا يُعِِ ٓـُو كـ٘ت و بُُساُـُّ خطايـُ غـُض كـُضتٌ تـُعوًٌٌ تايبـُت، بُض اغـتِ          ًّ خَ٘ ُٓض 
ًَـِشن، جـُُابٌ          ًَػتا جاضَيلِ تط ُٓوَُسَّ تط ًىةُيـُز بـيَب، هُبـُض ٓـُوَ بـا واظ هـُوَ ب هُطَُهًاْ ُُبىوَ، ٓ

ظاضَتُكـُياْ ٓـُو   وَظيط نْ٘ ًٓؿُكاُِ خٍ٘ زَكا، بُؽ ًُّٓ يـُن ثطغـًاضَ ُٓيـُ، ٓايـا بـُض َيعياْ هـُ وَ      
ًَتـُ         ٌَ تُةًٌٌ ُٓو ٓـًُىو ثـُيط َوٍ ُـاوَخّ٘ ًُكتُباُـُ بلـات؟ كـُ ُُب كازيطَ ؾاضَظايُّ ُٓيُ كُ بتىاُ
ًَهــُواُُوَ    ض َيطــط بــٍ٘، نــىُلُ بُض اغــتِ ًٓبــساعٌ خىَيِــسكاضاْ هــُ ًُكتُبــُ تايبُتُكاُــسا زَضكــُوت، بُث
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 ُ ٌَ ت َهبــُ بُباؾــٌ بــري بلاتــُوَ، ٓــًض تَُهُبُيــُكِ  ًُكتُبــُكاٌُ خً٘ــاْ هــًُُعاًِ زَضر كــطزْ، كــُ ُايــَُه
ًَّ َُٓ خىي ِسكاضَ ًىبسيعٌاْ ًًُُ، ُٓواْ ٍٙ خ٘ياْ ُٓقَوُْ ًُعاًٌ جًُجًاْ ُٓيُ، زايم و باوكُكُ زََه

ًَسَثـُض َييَن ًُٓاُـُ ٓـًُىوٍ           ًَلِ ت ًَـط بـيَب، ُٓوَُـسَ ظيـطَن و  بُتىاُايـُ غـاَه هَُ ث٘هُ ًٓرت ًٓض ًُُاوَ ر
ًَتى ًٌَُ ب ًَػـتا    ُٓطُضٓ ًَشن، ُٓيلُيُِوَ بًُُكتُبُكاُِ خً٘اْ، كُ بُض اغـتِ ٓ ًَطَ زاًُؿشن ةاُىٌُ ب٘ زابِ ه

ًَـىَضَ   02هُوآلتاْ ت٘ غُيط بلُ زَبًين زكت٘ضاٍ تُواو كطزووَ، تًُُُِ ) ًَت و ٓـَُ ث ًٌَُ ُٓطُض ب ( غاَهُ، ٓ
ًَشن ب٘ ًُكتُبُ تايبُتُكاْ ُاطُيّ بُو وآلتاُُ، ُٓض هُزواوَ زَبشن،   غىثاؽ.زابِ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ؾعاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾعاْ اػنس عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ٓـُض باغـٌ          ٌَ ؾـت ُٓيـُ زَبـ وََهآل ةػُكامن كطا، بُآلَ ُٓض ويػتٍ تُٓلًس بلًُُوَ، زووبـاضَ، يـُعِِ غـ
اهػَٚ زَكَُ، يُن ًُغُهُّ تُٓسيبُ، زووََ ًُغُهُّ عٌطَ، ُُكُيّ، ًًِـ ثؿتطريٍ ةػُكاُِ كان عبس

ًَــت، ُٓطــُض بُغــًػُيم   ًًََُ كــُ باغــُِكطايُ، ًُغــُهُّ ًُعُزَهــُ، ٓــَُ خػىغــًُتُ بــ٘ ًُزاضغــاُُ بب غــ
ٌَ هُؾـطوتُكاُِ          ًٌَ ثـُيط َوٍ ُـاوَخ٘ يـُك بِىوغشن خػىغًُتِ واْ هُبُض ناو بطريَيـسن، هـُو بـاضَوَ، بـُث

ًَّ حُغًى حاغَوُ، ظٗض غىثاؽ.وَضططتِِ ًٓجاظَزا ٓ ًَلِ وَكى زََه  ُو ؾتُ ؾت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان جٚي.
 بُض َيع جٚي عوٌ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ىًًًاُـُ كـُ   زياضَ ض َيصَيُكِ ظٗض كَُ هُةىتابًاْ هًُُكتُبا ُاحلىًًًُكاْ وَضزَطريَيّ، ُٓو ًُكتُبُ ُاحل
تايبُتّ، ًٌٓتًاظياتًاْ ُٓيُ، هُجاًًعُ تايبُتُكاُسا كُ هُكىضزغـتاُسا ُٓيـُ، بـ٘ ظنىوُـُ باغـٌ جاًًعـُّ       
ًَطبـىوُِ ظًـاُِ ًِٓطوًـعّ، ٓـُو ةىتابًاُـُّ           ًٌَاٌُ، ًُعاًـِ مسػـتُضياْ ُٓيـُ بـ٘ ر ًُُٓضيلِ زَكُْ هُغو

ًَعوـا زَكـطيَ    ًَطبـىوُِ ظًـاُِ      هًًُسيا زَضزَنّ، ياْ هُقُٙحُززيّ زَضزَنـّ، ٓ ّ بـُ ًُعاًـِ مسػـتُضٍ ر
ًِٓطوًعٍ، هُبُض ُٓوَ رُضظ كطزُِ ؾطوتِ وَضطـطتّ هـًُُعاًِ حلىًًـسا بُغـُض ُٓٓوًًُكاُـسا ظَػنُتـُ،       
ٌَ، هُواُُيــُ     ًٌَاُِ زَكــَُ هُواُُيــُ ؾــىَيواتًـ وابــ نــىُلُ ٓــُو ةىتاغاُــُ ُٓٓوًًاُــُ، كــُ ًــّ باغــٌ غــو

  ُ ــُ ه ــاْ ُٓي ٌَ، ًٌٓتًاظياتً ــ ــًـ واب ــُضوَضزَ و    غاغًبػ ــُّ ث ــُ هُهًصُ ــاَ واي ــُزا، تل ــسا هُجاًًعُك وَضططتِ
ًَـٌ ٓـُوَ زَكطَيتـُوَ كـُ ةىتابًًـُن              ًَـٌ ٓـُوَ بلُُـُوَ، يـاْ جـُُابٌ وَظيـط نـْ٘ ج هُهًصُُّ ياغايٌ، ج
ــُ           ــُآلَ ه ــىَييَن، ب ــعٍ زَخ ــاُِ ًِٓطوً ــاَي ظً ــُضيلِ، زووغ ــُّ ًُٓ ًَتُ جاًًع ــ ــىًٌ زَن ــُّ حل هُةىتاغاُ

ــسيا بهـــ  ــُٙحُززيّ و هًًُـ ــُ،    قـ ــُ زواوَّ ةىتاغاُـ ــاَي زَكُوَيتـ ــاخىَييَن، زوو غـ ــعٍ ُـ ــاُِ ًِٓطوًـ ٌَ، ظًـ
ــاْ        ــُوَ خً٘ ــىُلُ ٓ ــُوَ، ن ــُوَ بلُُ ــِ ٓ ًَ ــُ ج ــاَ واي ٌَ، تل ــ ــىًٌ زَضزَن ــُّ حل ــُّ هُةىتاغاُ ةىتابًًُك
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ًَتُ ةىتاغاُـُ ُٓٓوًًـُكاْ، كـُ     ٌَ به ًًَسا ، زووباضَؾٌ زَكًُُوَ، ض َيصَيُكِ كَُ زَتىاُ ظَضَضًُُس زَبشن ت
 ُغبابٌ ًىجُبٍُ ُٓيُ، ظٗض غىثاؽ.ٓ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان غناي رُضًىو.
 ابطآًٍ: طاٖس بُض َيع غناي

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىاْ ةىتاغاُـُ و    ًَػتا كُ جًاواظيًُن ُٓيُ هـُُ ًٍَِ و ُٓواُُ، ُٓوَ زياضَ ٓ ًّ ُاض ًُٗ تُراغًى و ظنىوُُ ب

ًَؿــُيُ و كــىضتلطزُِ ٓــَُ ًاززَيــُ،  ثــُعنا ُطا حلىًًًــُكاْ و ُاحلىًًًــُكاْ، بــ٘ ناضَغــُض كطزُــِ ٓــَُ ك
ٌَ، نـىاض زَيـطَ     ًٌَُ هُجًاتِ ُٓو غـ ًَلٍ  ُىوغًُ، بُجُُابٌ وَظيطَ زايُ، ب٘ هًصُُؾٍ ُاضزيًُ، ٓ ًىةتُضَح

ًَشن  ٚايٝٗـا ٚقـل ضـٛابط َٚبـادئ      )ٜهٕٛ قبٍٛ ايطًبـ١ يف املـدازع ٚاملعاٖـد غـري اذتهَٛٝـ١ ٚاالْتكـاٍ َٓٗـا       بَو
ٌَ و كـٍُ        رتب١ٝ( ايحتددٖا ٚشاز٠  ٌَ نـْ٘ ظَوابـت زازَُـ ًَطَ غُآلحًات بُوَظيط تُضبًًـُ زَزَْ، ٓـُو زَظاُـ ه

ٌَ زَضزَكات، ظٗض غىثاؽ. ًَت، تُعوًٌاتٌ خاؽ ث ٌَ و نُُس ُُةى زَب  ُُةى زَب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُضويّ خاْ.
َُِي  ع ثُضويّ عبساهطػنّ عبساهوُ:ب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ  32بًُُػبُت ًاززَّ ) ( كُ باؽ هُ غًػتًُِ وَضططتِِ ةىتابًاْ زَكا، هُةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ، ًّ ثـ
    ،ٌَ باف ًًُُ كُ وَضططتِِ ةىتابًاْ هُو ًُكتُبُ ُٓٓوًاُُ بُطىَيطَّ غًػتًُِ ةىتاغاُـُ حلىًًًـُكاْ بـ

ًٌَُ ةىتاغاُُّ ظنىوُُعناْ ُٓيُ كـُ غـُض بُحلىًُتـُ، ظنىوُـُّ وَن ٓـُوَ ض ٗظان، رـاخري       هُبُض ُٓوَّ  ٓ
ًَطٍ ظنىوُُّ، زياضَ ُٓواُُ بًُىعُزَصن ظٗض بُضظ ةىتـابٌ وَضزَطـطْ، هـُو ةىتاغاُاُـُ،      ًَططُ غ٘ضٍ، ُٓوه ً

ًَـت      ًَت و وَضططتُِكُ بُطىَيطَّ غًػـتًُِ ٓـُو ةىتاغاُـُ حلىًًًاُـُ ب ًٌَُ ُٓطُض ب ٌَ هُةىتاغاُـُ   ٓ ، زَبـ
ُٓٓوًًُكاْ بُو ًىعُزَهُ بُضظَ ةىتابًًُكاْ وَض بطريَيّ، زياضَ ًُبُغتًـ هُو ةىتاغاُـُ ُٓٓوًًاُـُ كـُ    
ــسَْ هــُو            ــسًُاْ ب ــصَ بُخىَيِ ــُوَّ بتــىاُّ زضَي ــ٘ ٓ ــاْ، ب ــاًًُُكُ بــ٘ ةىتابًاظن ــطزْ و كاضٓاغ ــاضّ ك ٓاوك

     ُ ــ ــتًُِ وَضططتُِك ــُ غًػ ًٍَ باؾ ــ ــّ ث ــا ً ــُزا، ج ــُ     ةىتاغاُاُ ــِ ةىتاغاُ ــتًُِ وَضططتِ ــُطىَيطَّ غًػ ب
ًَت، بُطىَيطَّ ًاززَّ ) ( كُ باؽ هُطىاغتُِوَّ ةىتابًاْ زَكات، هًُُكتُبٌ حلـىًٌ  24حلىًًًُكاْ ُُب

ًَتـُوَ، نـىُلُ هُواُُيـُ ٓـُو خـاوَْ          ًٍَ باؾـُ ٓـُو خاَهـُف ضنًِ ب٘ ُٓٓوٌ و هُُٓٓوًًـ ب٘ حلىًٌ، ًّ ث
ًَيَن، يــاخىز غــُض  ٌَ هُثط ٗشَكــُّ زا، ٓــُو غًػــتًُُّ كــُ ثــُيط َوّ زَكــا  ثط ٗشَيــُ، ٓــُضَؽ بــ كُوتىو ُــُب

ًَيَن، ٓـُو كاتـُ ض هـُةىتابًاْ زَكـُّ؟ كـُ هـُو            ٌَ، رُؾـُي بُثط ٗشَكـُ بـ ًَلِ باف ُـُب غًػتًُُكُ غًػتًُ
ٌَ، ظٗض غىثاؽ. ٌَ ُٓو كاتُ ُٓواْ ًٓهًاْ ب٘ ُاب  ةىتاغاُُُُ، نْ٘ زَطىاظضَيُِوَ؟ ُٓطُض طىاغتُِوَ ُُب
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 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 ًاً٘غتا رطًاْ.
 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

زياضَ غُضَتا زوو ج٘ضَ وَضططتّ هُو ةىتاغاُاُُ ُٓٓوًاُُزا ُٓيـُ، ج٘ضَيلًًـاْ ٓـُو ةىتاغاُاُـُْ غـُضَتا      
ًَتِ ظاُػـتًًاْ       ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ تُغطيف بلُيّ هُب٘ )د و ب(  ًَشن، ٓـُو ةىتاغاُـُّ كـُ كـىاه واٍ زابِـ

ًَشن، ُٓواُــُّ كــُ   ًَشن، ٓــُو ةىتاغاُــُّ كــُ كــًُرتْ هُخاُــُّ )ب( زايــاْ بِــ بــُضظَ هُخاُــُّ )د( زايــاْ بِــ
ــُض       ــسكاضَكاْ ُٓط ــتِ خىَيِ ــُكاْ بُض اغ ــُ ُٓٓوًً ــُضظَ هُةىتاغاُ ــاْ ب ٌَ، وَض  91كىاهًتً ــُب ــًُرتياْ ٓ % ك

ًَتًؿًاْ ُعًـُ، ) ُاطريَيّ، ُٓواُُّ ك ٌَ وَض زَطريَيـّ،   51ىاه جًاواظكطزُـُوَّ زَضبـاضَّ ٓـُوَ، بـُض َيع     ( ٓـُب
ًَـطَ             ًَؿـُ ُٓيـُ هـُ غػـتًٌُ ةىتاغاُـُ تايبُتـُكاْ ه غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. ُٓو ياغايُ بـ٘ ُٓوَيـُ كـُ ٓـُو ك

َّ، بُتايبُتِ هُ وَضططتِِ ًُغُهُّ خىَيِسكاضاْ، زياضَ خىؾـم و بطايـاٌُ بـُض     َيع ظٗض بـري و  ناضَغُض بلط
ًٌَُ كُ باؽ زَكُيّ هُ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ ُٓوَ  ًَطَ ٓ ض اياْ زا زَضباضَّ وَضططتُِكُ، بُآلَ وَضططتُِكُ ه

ًَتُ ٓـُو   )عسض ٚ طًب(خىاغت و خػتُِ ض ووَ،  َِ زَنـ ٌَ ُٓض كُغ ، كُ ةىتاغاُُكِ كطزيتُوَ با بٍ٘ ُٓب
ًَػتا ُُٓس ًَسن، بُآلَ ٓ ًٌَـُ       ةىتاغاُُ ُٓٓوًُ با به َّ ةىتاغاُُ بُض اغـتِ ُٓطـُض بـُطىَيطَّ ٓـُو بط طاُـُّ ٓ

َِ بُضبُغـيت هُبـُضزًٌَ         َّ هُبـُض ٓـُوَ كً٘ـَُه زاًاْ ُايُ، ُٓطُض وا ُُض واتّ ًُٓىو خىَيِـسكاضَيم وَضُـاطط
ًَؿُكِ زَكا ُٓطُض هُو ض َيـصَ ظنـط   َّ ُٓو ةىتابًاُُ زاُايُ، ب٘ ظنىوُُ غاُػَىض َيلِ زاُايُ تاةًلطزُُوَيُكِ ث

ٌَ ٙ بهـّ يـاْ يـُعِِ     َّ، كُواتُ ُٓو غاُػ٘ض اُُ زَب َّ هُ ةىتاغاُُكُ وَضُاطري ُٓو بّ٘ زاُايُ كًُرت وَضطط
ًَلِ باظضطــاٌُ و )عــسض ٚ طًــب(ظٗض بــُ ٓاغــاٌُ كُواتــُ ، ًٓقتًػــازَ ٓــُوَ ةىتاغاُــُّ ٓــُٓوٌ زاُايــُ بُؾــ

َِ هـُ ةىتاغاُـُن غـ       َّ ًُٓىو كـُؽ بـا بهـ ًَطُض  َِ ُـُوَت     زَغلُوتِ ًاززيُ، ه َِ ُـُن غاُػـ٘ض َيم زابِـ ىَيِ
َِ هـُو ةىتاغاُـُ         ًَم بـُو ٓاظازيـُ بهـ كًُرت وَضُُططَ ُٓو ياغايُ ب٘ ُٓو ٓاغاُلاضيُ ظيازَ كُ ٓـًُىو كُغـ

َِ، غىثاؽ،  غىَيِ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 خاْ.عع١ُٝ رُضًىو 

 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١ُٝبُض َيع 

 كٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗ

( هُ هًصُُّ ثُضوَضزَ هُ ض اث٘ضتِ خً٘اْ، هُ خاَهِ )د، ب( ًًِـ هُطَُي ض اّ وَظيـطَ هُبـُض   23هُ ًاززَّ )
ًََوشن ةىتاغاُـُ ُٓٓوًُكـُ خـّ٘         ٌَ زَٓـ ُٓوَّ كُ بًُِاكاُِ وَضططتّ هُ طَُي ثُِٚ وَضطـطتّ ٓـُوَّ بـُج

ًٌَـُ ُـاتىاُشن وَكـى وَظاضَتـِ ثـُض       وَضزَ ثابُُـس بلـٍُ كـُ ٓـًُىو ةىتاغاُـُ كـُضتِ       تُةسيٍ زَكا، ٓـُوَ ٓ
 ًًََُ ًَّ، نىُلُ ُٓواْ ثُيط َوّ خ٘ياْ ُٓيُ، خاَهِ غ تايبُت وَظاضَتِ ثُضوَضزَ وَضططتّ و ثُِٚ ب٘ زابِ
ًَـم بامسـاْ هـُوَ كـطزووَ،        ًٌَـُ هـُ خاَه ًًََُ، نىُلُ ةىتاغاُُ ٓ َِ هُطَُي ُٓوَ زاَ كُ خاَهِ غ ًَِ ًَىيػتُ ضن ث
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َّ ٓـُو    ةىتاغاُاُـُّ كـُضتِ تايبـُت وَظاضَت ُٓطـُض ثابُُـس ُـُبّ بـُ ًُضجُكاُـُوَ ٓـُو ةىتاغاُـُ           زَكـط
ٌَ بطىاظضَيتـُوَ بـ٘ ةىتاغاُـُكاُِ ُٓطـُض هـُ        َِ، هُو حاَهُتُ خىَيِسكاضَكاْ ٓـُب ًََو َّ ُٓو ةىتاغاُُ ُُٓ زاغط

ًًَـاْ بـ٘ بلطَيتـُوَ       ًًََُ بـُ     كُضتِ تايبُتًـ ُُخىَيِّ بطىاظضَيُِوَ هـُ كـُضتٌ حلـىًِ ج ، ب٘يـُ خـاَهٌ غـ
َّ، غىثاؽ، ًَتُوَ، بُآلَ خاَهٌ يُكَُ و زووََ ٙبسض ًَىيػت ُٓظامن ضنًِ  ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا زوا غًاغُتاْ غىَيُِِوَ،  ٓ 

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَبًًُِكاْ ظٗ َّ هُبـُض       زياض بىو غُضُك و ت ضبُّ هُ غُض ُٓوَ بىوْ  ج٘ضَيـم ًطووُـُتِ ظيـاتط ًُؿـاْ بـسض
ــطَ     ًَ ًَػــتا ه ًٌَــُ ٓ ًَشن تايبــُتّ، ُُٓــسَيم خػىغــًاتٌ تايبــُتًاْ ُٓيــُ، ٓ ــ ٓــُوَّ ُٓواُــُ ةىتاغاُــُّ بــا بَو

ًَػـتا، ًـاززَّ )          ٌَ زَرنىَيًِِـُوَ ٓ ًًَتـاْ بـاف بـ (: بِـًُا  23طُيؿتىيُِتُ غـًاغُيُكِ ٓاوبـُف، ُٓطـُض ث
ٌَ: ـ غُضَ ًَىَيُّ خىاضَوَ زَب  كًُكاُِ وَضططتِِ ةىتابًاْ بَُ ؾ

َّ هـُ ًـُضجِ تًُـُْ و ظنـطَ كـُ       1 . وَضططتِِ ةىتابٌ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ بُزَض زَكـط
َّ هُ غػتٌِ وَضططتّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ   ثُيط َو زَكط

ٌَ ةىتاغاُُو ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ ثُِٚ و2 ًَؿـلُف بـُ      . زَب َضططتِِ ةىتابًاْ هـُ كـاتٌ زيـاضيلطاو زا ث
ًَؿلُف بلطَيت ب٘ ثُغُُسكطزٌُ، ًَم بُ ُاوّ ُٓواُُوَ ث  وَظاضَت بلات و ثاف ض َظاًُُسّ وَظاضَت هًػت

. طىاغتُِوَّ ةىتابٌ هُ ةىتاغاُُو ثُعناُطاٍ حلىًًُوَ ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ، ياْ 3
ًَهُواُُوَ بُطىَي  طَّ ثُيط َوّ تايبُت بُ وَضططتّ ض َيم زَخطَيت، بُث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. ض ٗشاْ

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 تهٕٛ املباد٤٣ االضاض١ٝ يكبٍٛ ايطًب١ ناالتٞ: ـ( 23ًاززَّ )

ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ َٔ غسط ايعُس ٚاملعدٍ املعتُد يف ْعاّ ايكبٍٛ يف .ٜطتج٢ٓ قبٍٛ طًب١ املدازع 1
 املدازع اذته١َٝٛ. 

.تكّٛ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ بتكدِٜ خط١ قبٍٛ ايطًب١ اىل ايٛشاز٠ يف ايٛقت احملدد ٚ بعد َٛاؾك١ 2
 ايٛشاز٠ تكدّ قا١ُ٥ ببمسا٥ِٗ ايٝٗا يًُٛاؾك١ عًٝٗا.

ملدازع ٚاملعاٖد اذته١َٝٛ اىل املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٚبايعهظ ٜهٕٛ ٚؾل ايٓعاّ .ْكٌ ايطًب١ َٔ ا3
 ارتاص بايكبٍٛ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 عبدايطالّ.رُضًىوكان 

 قسيق:َصطؿ٢ بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زَُط زاْ هُ غُض ُٓوَ  ببىضَ بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ ًّ ًَـ ُٓوَّ ٓ ُىةتُ ًُعاًُكَُ هُوَيُ ث
ًَيَن، تُُٔا باغِ طىاغتُِوَ 12تا  11بسَيّ ض ٌَٓ ظياتط هُ ) ( خىؾم و بطا ُٓبىو، يُكَُ و زووََ ًُُ

َّ، نىُلُ يُكَُ و زووََ ُٓجناَ زضاوْ هُ كاتِ ًٓجاظَّ وَضططتىوَ ُٓو ةىتاغاُُ، ب٘يُ ًّ هُبُض  بلط
ًٌَ هُطَُي ًُُٓيُ ياْ هُطَُي ًُُٓ ُشن ُٓو ض ٌَٓ تطيـ، غىثاؽ، ُٓوَ ًَـ ُٓوَّ بَو   ّ ُىةتُ ًُعاًُكَُ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان زاُا.

 بُض َيعز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ غًاغُّ ٓاوبُمشاْ خىَيِسَوَ هُ غُض ُٓو ض  ايُّ خً٘اُشن، هُ ض ًاززَيُن ٓاتىوَ تلايُ كان ٓ
 عبساهػَٚ ُٓطُض بً٘اْ زَغت ًُؿاْ بلُّ؟

 قسيق: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَ بىويّ كُ ًُٓىوًاْ ةػُكاظناْ ك٘كطزُُوَّ ُٓو ُٓض  ًَؿًِاضَيم ُٓيُ، يُعِِ ٓ ٌَ ث بَُه
َِ ًاززَيُ بُيُن غً تا  11اغُّ ُٓوَّ هًصُُّ تُضبُويٌ كطزبىو باؾُ ، بُآلَ ثاف ُٓوَّ خىَيِسياْ)غ

ٌَ، نىُلُ هُ كاتِ وَضططتِِ ًٓجاظَ ُٓجناَ 12 ( خىؾم و بطا وتًاْ خاَهٌ يُكَُ و زووََ زاعِ ًُُ ُٓب
ٌَ ب٘ ًُغُهُّ طىاغتُِوَ، ب٘يُ ض جا ز ًَم تُُٔا ُٓب ًَلػت َكَُ هُ زضاوَ، ًُٓىوًاْ هُطَُي ُٓوَ بىويّ ت

ًٌَُ بلا، هُطَُي ًُُٓف غطَيتُ زَُطساْ، غىثاؽ، ًَؿًِاضَّ ٓ  هًصُُّ ياغايٌ غًاغُّ ُٓو ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. ض ٗشاْ

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 ،َّ َّ، بابُتُ ططُطُكاْ ُٓو بابُتُ كُ هُ ُاو ياغاكُ باؽ ُُكط ٌَ بُ ياغا و ض َيٌِايٌ ض َيم غط ُٓوَ زواتط زَب
َّ، ُٓطُض ُا زواتط وَظاضَت  ًَىَ طؿتًُكُ بٍ٘ زياضّ بلط ًَىيػتُ هُ ياغاكُ نىاضن وَكى ثط َُػًجُ طؿتِ و ث

َّ وَكى ًُبازئُكِ عاَ هُ ُاو  ٌَ غِىوضَيم زابِط ياغاكُ ب٘ ٓاظاز زَكُيّ هُوَّ ض َيٌِايٌ نْ٘ زَضزَكا زَب
ُٓو بابُتُ، زواتط كُ باغِ ُٓو ًاززاُُّ كُ زَُطِ ب٘ زضاوَ كُ باغِ وَضططتِِ ًَ٘هُت زَكا ُٓو 

َّ، غىثاؽ، ًَؿلُف زَكط ًَسا ًُُ، زاواكُ ث  وضزَكاضيُّ ت
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ُاغم خاْ

 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:

 ضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُ

َِ كُؽ ًٓقطاضّ  َّ، ض ًَُٓن ٓاتىوَ ظياتط هُ غ ًَولطزُِ ثُيط َوّ ُاوَخ٘ زَكط ًَؿ ًّ وا ُٓغت زَكَُ ث
ًَِا  ًَيَن، زَُطٌ ٓ َِ، ياْ زَُط ُآ ًَِ كطزووَ جُُابتاْ وَكى غُضٗكايُتِ بًدُُُ زَُطساْ ياْ زَُط زَٓ

ًٌَ ُٓكُيّ، يُكَُ و زووََ ٙ ُٓز ًَِا وَكى زاض ؾتُِوَكُ واّ ه َيّ، يُن خاَي زاّ ُٓض َيصيُِوَ؟ زَُطِ ُُٓ
 هًصُُّ ثُضوَضزَ زَرنُيُِ زَُطساْ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا زَرنىَيًُِِوَ ٓاخط غًاغُ ُٓو خىؾم و بطاياُُّ كُ  ًَوٌاْ كطزووَ زَُطساظناْ كطزووَ؟ ٓ ًَؿ جا كىا ث

ًَػتا ةػُياْ كطز ًَّ خاَهٌ يُكَُ و زووََ ض َتبلطَيتُوَ زَرنُيُِ زَُطُوَ بعاُشن ض َتبلطَيتُوَ ياْ  ٓ زََه
ًَبًًِت ُٓيُ؟ رُضًىو ُا؟ رُضًىو ٓاخط غًاغُتاْ غىَيُِِوَ،  .جُُابِ وَظيط ت

 بُض َيعز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ت ٌَ ًُ، بُؽ ُُ ًًُُٓ، يُعِِ واْ باغِ عٌطّ تُبعُْ ُٓوَ واْ طىتِ جىظٓ ُحقًق كُت ًُتَوُب
َِ زّ ٍُٓ، ُٓظ ز طُي  كطيُ و ًُعسَٙتُ، ًٓختًٌاهُ ُُٓسَن ؾطوتٌ ًىةابُهَُيًت ٍُٓ ُُٓسَن تؿت
ٌَ ًُزاضؽ ُٓٓوٌ ضنًيَن ج٘ضّ تُعوًٌاتُ خػىغًاتُ ُٓض ًُزضَغُن،  َّ ًٍُ غِىوضزاضكُيّ ةبىه ُُٓس

ٌَ ُٓض ًُزضَغُن ب ًَتُ زاُاْ ًٓختًٌاهُ بًِّ وبُه َّ بًٍِ ًٓختاج ُاكطَيتُ ب َّ ُٓظ ٌَ نُُس ًَت  ز٘ظ ظ
 ،ًَُِ ًَط ُٓظُ ُُ زَغَُهاتساضَيت وَظاضَت َِ غِىوضزاضكُُُظُ ُٓظ طُي ُُٓسَيٌُ ُُخ زَغَُهات زاضيُ وَظاضَت

ًَيَن َّ ُٓضزوو بابُت ًُُ ٌَ نُُس ٌَ ًُزضَغُيُ، ش ب٘ ظ  يُعِِ طُي بَُهلى ُٓوَ غِىوضزاضكطزُُ خػىغًات
ٍَ  ًُ، غىثاؽ، ِٓس

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ٓاخط غًاغُ غىَيُِِوَ خاَي، خاَي غىَيُِِوَ، رُضًىو

 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

َّ هُ ًُض1 جِ تًُُْ و ظنطَ كُ .وَضططتِِ ةىتابٌ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ بُزَض زَكط
َّ هُ غػتٌِ وَضططتّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ،  ثُيط َو زَكط

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
تلا زَكُيّ هُ خ٘تاُُوَ ةػُ ًُكُْ، ًىُاةُؾُّ خ٘تاْ كطز، ض ٌَٓ خ٘تاْ زا غًاغُكطاوَتُوَ هُطَُهّ 

ًَّ وََهٚ ًاززَكاْ ياْ هُطَُي ُشن؟ نٌ بلُيّ يُن غُعاتُ ًىُا َّ، زوايٌ زََه ةُؾُّ زوو ًاززَ زَكط
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ًَػتا تُٓلًس زَكُيُِوَ ُٓو خاَهُّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ خىَيِسياُُوَ  ٌَ زَُطِ بجاضَيعْ، ٓ ُاض ْٗ، تلايُ ب
َِ هُطَُي زا ًُُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ رُضًىو كاكُ بًدىَيُِِوَ ٓاخط جاض بًدىَيُِِوَ، ُاغم خاْ رُضًىو،  ك

 َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:بُض 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ُٓوًَاْ ويػتىوَ هُ ًُظًىوُُ،  ٌَ بُزَض هُ تًُُْ و ُٓوَ ٓ ًَػتا ُٓو خاَهُ كُ ُٓرنىَيًِتُوَ كُ َُٓه ٓ
ًََوُ ب٘ وَظيط خىزّ  ٌَ ب َّ، نىُلُ ًُُٓ تُراغًوُ، َُٓ تُراغًوُ بُن َّ هُ ياغاكُ ُُُىوغط بُآلَ ًُٓاُُو

ًَتِ ًُىَّ وَظيط ًٌَ َُٓ خاَهُ نُُس كُؽ هُطَُه ًَػتا كُ ت٘ زََه ٌَ بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ، ٓ يـ وا َُٓه
ًَتُ ض َيٌِايًُ تايبُتُكاُِ وَظاضَت  ًٌَ وايُ َُٓ خاَهُ ظَضووضَ، بُآلَ با به َّ ، نىُلُ ث ب٘يُ زَغت َُٓهِابط 

َّ ب٘ ًُُٓ كُ باؽ هُ طىاغتُِوَكُ بلا   تُُٔا ُٓوَُسَ، غىثاؽ،يُن خاَي زابط َيصض
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ، نىُلُ زوو ض ٌَٓ جًاواظ ُٓيُ، ُٓضزوو غًاغُكُ زَخُيُِ  َّ زوو غًاغًُاْ بسَُ ًٌَُ زًَاُُو ًَػتا ٓ ٓ
 زَُطساُُوَ رُضًىو ز. ض ٗشاْ

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

َّ، ٓ٘كاضَكُّ ض َ ٌَ بُ ياغا ض َيم غط َّ، ض ًَُٓكًـ زََه ٌَ َُٓ بابُتُ بُ ض َيٌِايٌ ض َيم غط ًُٓن ُٓيُ زََه
َّ، بُض َيعاْ ُٓوَ يُكَُ  ًٌَُ زاواًاْ كطز وَكى هًصُُّ ياغايٌ ُٓو بابُتُ بُ ياغا ض َيم غط نًًُ؟ كُ ٓ

َّ هُ غُ ًَطاق ُُن ُٓض كىضزغتاْ، ياغايُكِ ياغايُ هُ ب٘ ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ ثُغُُس زَكط ض ٓاغتِ ع
ًَساُِ ةىتاغاُُكاْ ًُٓىو زَظاُّ ططُطِ ُٓو بابُتُ، بُآلَ  ًَلِ ظٗض ططُطُ كطزُُوَو ًَ٘هُت ث ططُطُ بابُت
ًَىيػتُ ًٓتاضَ عاؾنُكُ،  ًَلِ وا ططُط زَغُآلت بسَيُِ وَظاضَت ض َيٌِايُكُ ةابًوِ ط٘ض اُُ ث بابُت

ًَىَ طؿتًُكُ، ثط َّ ُٓطُض ًُضجِ تًُُْ، ًُضجِ ظنطَ، هُ نىاضن َُػًجُ طؿتًُكُ هُ ُاو ياغا زياضّ بلط
ًَىيػتُ ًٓتاضَ  ٌَ زَكَُ ت٘ ث ًَبُج ًَِ ًُٓاْ ج َِ هُواُُيُ بَو َِ ض َيٌِايٌ زَضبه َّ غبُيِ ياغاكُ ُُكط

ًَىَّ ُٓو ياغاكُ زازُايا وَ ظاضَت ٓاظاز طؿتًُكُ هُ ياغاكُ زياضّ بلٍُ، غِىوضزاضّ بلٍُ، ثاؾاْ هُ نىاضن
ًَىَيُ ض َيٌِايٌ زَضبلُيّ، ض َيٌِايًُكُ ًىتابقِ، بُآلَ ُٓطُض هُ ةاُىوْ باغت ُُكطز  ٌَ هُو نىاضن ب

% زا بُ وَظاضَت ُٓو ض َيٌِايًاُُ بُ ٓاغاُِ ًُٓىاض زَكطَيّ بُ ٓاغاُِ زَط٘ض زضَيّ، وَزواتط 111زَغُآلتِ 
ًَىيػتُ  َِ، ث ٌَ بُ كُيوِ خّ٘ ًُضجُكاْ زابِ ًَلِ ططُطُ ض َناوّ ُٓو زَتىاُ َّ، بابُت بُ ياغا غِىوضزاض بلط

 خاَهُ بلُْ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًِِ ُٓيُ، رُضًىو  جُُابٌ كان رطغُت ت
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ًَطٍ ثُضهًُاْبُض َيع رطغُت اػنس عبساهوُ  :/ غلطت

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَم تُعبري هُ رُه ػُرُيُن زَكات، ب٘ تُعبريكطزْ هُو رُهػُرُيُ ًُرطووظَ هُ ةاُىْ ُٓض ةاُىُ

ًُبازئٌ غُضَكِ بهُِ ُاو ةاُىْ ًُعاَ و تُعوًٌات ٓاهًُتِ تُُوًعّ ُٓو رُهػُرُيُ، بُ ض ٌَٓ ًّ 
رُهػُرٍُ ُٓو ةاُىُُ ُٓوَيُ ض َيطايُن بسَيّ ُٓو كُغاُُّ وَكى جُُابٌ وَظيط تُعبريّ كطز، ُُياُتىاُِ 

ِ خ٘ياْ تُواو بلُْ زَضطايُكًاْ ب٘ بلُيُِوَ كُ خىَيِسُِ خ٘ياْ تُواو بلُْ، يُن هُ ُٓغبابٌ خىَيِسُ
ُا تُواوكطزُِ خىَيِسُُكُ ُٓوَ بىو ياْ عىًطَ ياْ ًىعُزَهُ ياْ وَظعِ ًٓقتًػازّ خطاثُ بُياًُاْ 

َِ ًٓؿُ َِ زَواَ بلازَتىاُ ًٌَُ بتىاُشن زوو عاين بلاتّ و ًٓىاضاْ به ق هُ ض َيطا ٙبسَيّ، عايقِ ، عُهُةُي ٓ
ًَتُ  ًٍىعُزَي، كى ٓاغتُُطُ هُ ض َيطا عىًطَكُ بىويُ، نىُلُ ُٓوَ ًُبسَُٓكِ ُٓغاغًُ بُ ض ٌَٓ ًّ به

ًََوشن، نىُلُ ًُعاَ و تُعوًٌات ٓاهًُتِ  ًََوشن، ُُوَكى ب٘ ًُعاَ بًٔ ُاو ةاُىْ ُُوَكى ب٘ تُعوًٌات بًٔ
ًَت ًُبازٌٓ تُُوًعَ، ًُعاَ و تُعوًٌات ُُ ًٓختىآ ٌ ًُبازٌٓ ُٓغاغِ زَكُْ هُ ًُعاَ و تُعوًٌات ُاب

ًَّ ًُبازِٓ غُضَكِ ٙظًُ بهُِ ُاو ةاُىْ تُراغًى بهُِ ُاو تُعوًٌات و ًُعاَ ُٓوَف بُ ض ٌَٓ  تاظَ زابِ
ًَلِ ُٓغاغِ  ًَتُ ًُبسَٓ ًَتُ تُرػًَى، ًٓعتًباض زَب ًّ ُٓو ًُبسَُٓ ٙزاُِ ُٓو زوو ؾُضتُ ًٓعتًباض ُاب

ًَت، ُٓتًُر َّ، غىثاؽ.طووظَ هُُاو ةاُىْ ب ًَطاّ خّ٘ بطط  ا ةاُىْ ج
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًًِت ُٓبىو؟ رُضًىو،  جُُابٌ وَظيط ت
 بُض َيعز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًُ، وّ ًُبسٌَٓ ْتُبعُْ ُٓظ تًُاًُ ًَصَيسن  عُكػُ جٔ َِ غُض ًٓػتًِاز ز كُت غُض ب كى هًصُُ ةاُىُ
َّ وَظاضَت ًُِٓ وَختُ ط٘ض ّ َِ ) ٖٚٛ املطًٛب( ز َِ ض ٗشاُُ و ط٘ض اُلاضيُ كُظًتُ ظاُػت طُي ًٓختًاجات

ٙظًُ ًُ ضنطوُُتُظُ تُعاًىصَن ز طُي كُيّ، ًُِٓ جاضَ ُُ ظظطيُِ ةاعُ ثُضهًُاُِ ُٓظطوكُ ز ظاُِ 
ًَؿلُرت َّ تُةُزوًُ، ث َّ ًٓختًٌاهُ غاَهاُُ َُٓ ز َّ خىَيِسُُ زا ظٗض ظٗضَ، ش بُض ِٓس ُِ، تُُلُِه٘جِ بىاض

ًَسا، نىُلِ زا ضنًًِتُظُ وَ  ًىحتاجِ ط٘ض اُلاضّ بًُِ ظُ، )وهِوؼ اهػبب( ُٓظ زاوا ز كَُ ُٓظُ ُُنتُ ت
ٌَ ًٓجابٌ ًُِٓ  َِ ُا تُرػري كُْ ب٘ ٙي َّ ًطوُُت وَختُ ب٘ ّٙ غوبِ ُٓو ضنًًِتُظُ تؿتُكِ َُٓ بهِ و

َِ وَظاضَت، غىثاؽ، ًَِ ٌَ غِىوض ُاً ًَُوَ ُٓطُض بُ تُعوًٌات ب ٍَ تُرػري كُُُظُ، ت٘ غِىوضزاض زازَُ  ز
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ٓآُُط خاْ
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 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَّ غِىوضز ًَلِ زَكُيّ ب٘ زوو بِلُّ ُٓغاغِ، )كُ ًُُٓ زََه َِ 111اُِ ةاُىُ ( بِلُّ ُٓغاغٌ غبُيِ
َّ، نىُلُ ُٓوَ هُ تُغريَ  ٌَ ُٓوَ غِىوضزاض بلط ُٓواْ زَبُِ ُٓغاغِ كان ز. عكٌت ض اغت زَكات، ةُز ُاب

َّ َّ، ُٓو ط٘ض اُلاضيُ ُٓوض ٗ ًىًٌُٓ ب٘ ت٘ غبُّ ض ٗش َّ ط٘ض اُلاضّ بُ غُض ز ؾتُكِ زّ  ُٓو ؾتُ ًُٓىو ض ٗش
 ،ٌَ ًٍَ ٓ٘زَن نىاض بُ نىاض ب َِ ُاتىامن بَو ٌَ وَكِ ؾطوت عاًُّ ًىاغُراتًُ، ًّ بُتُُ زَيتُ ض َيٌ، ُٓطُض ب
 ،َّ ًٌَ بط٘تط ٌَ ه ٌَ زوو ؾُضتِ بُتُُ ٌَ ُٓوَ ُاب ٌَ غِىوضزاضب ًًٍَ، ب٘يُ ُاب ٌَ ًُٓىو ًىاغُراتُكاُِ بَو زَب

ًَـ، زوايٌ ت٘ زَغتُّ ثُضهًُاْ ًىضاةُبُيُ، هًصُُّ  ًُٙيّ ؾُضت ُٓيُ، غبُّ، زوو غبُّ زَيتُ ث
ًٌَُ رُضظ بلُيّ هُ  ٓ ٌَ ٌَ ًىضاةُبُّ تُعوًٌاتِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ظٗض باف بلات، زَتىاُ ثُضوَضزَ زَتىاُ
ٌَ، ةاُىْ وَكى بُ  ٌَ ُٓو ض َيٌِايًاُُ زاُ ًَُِ، ُٓتا ًُٓىو كُؽ ُاتىاُ ًَشن كاكُ ًٓػتًؿاضّ ب غُض حلىًُت بَو

ًَتُوَ،  زوو ؾُضتِ ًَِاطُض َيٍ ظىوه ًّ غِىوزاضّ زَكَُ ُٓو ةاُىُُ حىكٌِ ًٓعساًِ هُ غُض زَضزَيٍِ، ه
 ٌَ  % ب٘ خعًُتِ ةاُىُُكُيُ، غىثاؽ،111ُٓوَّ وَظيطّ ثُضوَضزَ زََه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا ٓاخري غًاغُ بُ ُٓضزوو ٙياْ، زَظاُِ نْ٘ خىؾم و بطاي ُِ وََهِٚٓ ًىُاةُؾُّ ظٗض ظٗض كطا، ٓ

 ،ٌَ ٌَ هُ ةاُىُُكُ ب ٌَ، ُٓوٍ تطياْ زََه ٌَ بُ تُعوًٌات و ًُعاَ ب ًَلًاْ زََه ًَػتا واظذنُ زوو ض ٌَٓ ُٓيُ، يُك ٓ
ٌَ باؾُ ُٓو زووَ زَخُيُِ زَُطساُُوَ ُٓوَّ تط، رُضًىو ُٓظشن خاْ،  ظٗض واظذنُ، ٓ

 بُض َيع ُٓظشن عٌطاػنس:

 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضٗكٌ

ًَؿرت ًًُُٓاْ بُ زَُطساْ ناضَغُض كطزووَ، ُٓطُض بطُض َيُِوَ ب٘ ًاززَّ نىاضََ خاَهٌ  ًٌَُ ث بُآلَ ٓ
ًَت ) ًَِهَُ، ٓاخط زََه ًٌَُ زَُطٌاْ زاوَ ُٓو كاتُ غسٚط ايكبٍٛ ٚايٓطب١ ٚاقص٢ سد ي٘( ث )طًب( كُواتُ ٓ

ًَِجَُ بُ زَُطساْ تُةسيٍ زَكا ؾطوتِ خّ٘ ب٘ ت٘ تُةسيٍ زَكا كُواتُ ت٘ ًاز زَّ نىاضََ خاَهِ ث
ًَطَ تُُاةىظ زضوغت  ًًَُِوَ ه ًَطَ زيػاْ زَيًُِوَ ؾطوتِ حىكٌِ ب٘ زازَُ ًٌَُ ه ٓ ،َّ ناضَغُض كطاوَ هُو

ًَػتا ًىُاةُؾُّ هُ غُض زَكُيّ، غىثاؽ، ٌَ، هُ بُيِِ ًاززَّ نىاضََ و ُٓو ًاززَيُّ كُوا ٓ  زَب
 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗ

 رُضًىو ز. زاُا
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَشن ًٓـ و كاضّ  ًَم تًطُيؿسن ُٓيُ، نىُلُ يُعِِ غػتٌِ وَضططتّ ب٘ با بَو ًٍَ وايُ ج٘ضَيم بُ َُٓهُ ه ث
ًَتُوَ ب َّ، ُٓويـ ُٓض زَن ُض زَغتِ وَظاضَت زَكُيّ غػتٌِ وَضططتّ خ٘ هُ ثُضهًُاْ زاُُض َيصض

وَظاضَت يُعِِ وَظاضَت ب٘خّ٘ زَغتِ كطاوَيُ، زوا جاض خىزّ ُٓو غػتٌِ وَضططتُِكُ ًُٓىاض بلاتُوَ، 
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ًَهُواُُيُ ُٓوَيُ، كُ ت٘ تُحىيوِ زَكُيت غػتٌِ وَضططتّ تًُُا زوو ؾُضتِ  يُعِِ بُض اغتِ ُٓوَ بُ ث
َّ، خ٘ هُ  ٌَ بُزَضططتىوَ، غػتٌِ وَضططتُِكُف هُ وَظاضَت زَكط ثُضهًُاْ ُُكطاوَ زَغُآلتِ وَظاضَت ه

ًٌَُ خىَيِسًاُُوَ باؽ هُوَ زَكات زووباضَ  ًَىَيُ، ُٓو غًاغُيُّ ٓ َّ بَُ ؾ زيػاْ غِىوض ُاكط
َّ هُ ًُضجِ تًُُْ و  زَرنىَيٌُِوَ، )وَضططتِِ ةىتابٌ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ بُزَض زَكط

َّ هُ غػتٌِ وَضطط تّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ( غػتٌِ وَضططتّ هُ كىَيٌ ظنطَ كُ ثُيط َو زَكط
َّ، غىثاؽ، ًَطىًاْ ُٓويـ ُٓض هُ وَظاضَت زازَض َيصض َّ ب  زازَض َيصض

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. ض ٗشاْ

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـ زاًُؿتُِ كُ ُٓوَّ هُ ًِٓػات هُو َٓ٘هُّ ثُضهًُاُُزا هُ غُض ُٓو ياغايُ زَُطِ هُ ب٘ زضايُ ًُُٓ ث
ًٌَ كطز زاواكاضّ  ًُٓىوًاْ هُ ٙيُ، ُٓوَّ كُ باؽ كطايُ هُ ًاززَ نىاض كُ ُٓظشن خاْ ٓاًاشَّ ث

ًَم زاواكاضيُكُ هُ خ٘ بط ًَىيػتُ نُُس بابُت ًَؿلُؾلطزُِ زاواكاضّ ث َّ هُ كاتِ ث ًَؿلُف زَكط َّ، خاَهٌ ث ط
ًَِهَُ باؽ هُ ًُضجُكاْ و ض َيصَ و ُٓو ثُض ٍ شًاضَّ وَضططتّ زَكا، كُ هُ زاواكاضيُكُ باؽ هُوَ زَكا  ث
ٌَ، كُ ُٓو ياغايُ ك٘ت و  ًَىيػتُ هُ غُض بًُِاّ ُٓو ياغايُ ب َّ، ث ًُضجُكاْ و ض َيصَّ ةىتابًاْ كُ وَضزَطط

ًَؿ ًَىيػتُ كُ ث ًَىَّ ُٓو ك٘ت و بُُسو بابُتُكُّ غِىوضزاض كطز، ث لُف زَكُّ زاواكاضيُكُ هُ نىاضن
ٌَ كُ ياغاكُ زايِايُ، هُ ًاززَ نىاض ُٓو وضزَ كاضيُ باؽ ُُكطايُ، هُطَُي ض َيعَ، غىثاؽ، بُض َيع  بُُساُُ ب
ًَؿًِاضّ يُكَُ ُٓوَيُ بابُتٌ ثطَُػًجُ بًُِا غُضَكًُكاُِ  ًَؿًِاض ُٓيُ، ث غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. زوو ث

ًٌَ وَضططتِِ ةىتاب َّ: ـ وَضططتِِ ةىتابٌ بُث ًَىَيُ ض َيم غط ًاْ هُ ثُعناُطا و ةىتاغاُُّ ُا حلىًِ بُو ؾ
،ٍَ ٌَ كُ بُ ض َيٌِايٌ هُٙيُْ وَظاضَت ض َيم زَخط ٌَ ُٓو ًُضجاُُ زَب  ًُضج زَب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان خىضؾًس،
 بُض َيع خىضؾًس اػنس غوًٍ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ بُ زَق، با ُٓوَ  ًَؿًِاض هُ ٓاضازايُ، يُن زََهٌ بُ ض َيٌِايٌ، ُٓوٍ تط زََه ًَػتا زوو ث ؾتُكُ ظٗض زياضَ ٓ
ٌَ ًُُٓ بامساْ كطزووَ، ت٘ باغت ُُكطزووَ، جُُابٌ  بًدُيُِ زَُطساْ، ثاؾاْ زَيًُِ خاَهِ زووََ، بَُه

ًٌَُ ثؿتُواًٌُاْ كطزووَ،   وطناْ بُ ض َيٌِايٌ با بًدُيُِ زَُطساْ،وَظيط ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. زاُا
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 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض زَكَُ ًاززَّ ) ًَػتا ٓاتىوَ ث ًَؿًِاضَّ كُ ٓ َّ و، ًاززَيُن هُ جًاتِ 28، 27، 26ُٓو ث ( ٙ بسض
ًَتُ ُٓو  ًَؿًِاضّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، يُعِِ زَب ًًًَُِ ث ًَؿًِاضَكُ ُىوغطاوَ خاَهٌ غ ًٌَ ث ًَت، بُث ًاززَيُ ب

ًًََُ، طىاغتُِوَّ ةىتابِ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ حلىًًُوَ ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا  خاَهٌ غ
ًَهُواُُوَ بُ طىَيطَّ ثُيط َوّ تايبُت بُ وَضططتّ ض  َيم زَخطَيت، ُٓوَ ٓاتىوَ هُ حلىًِ ياْ بُ ث

ٌَ هُطَُي ُٓوَ ُشن ُٓقَوُْ باؽ هُ ض َيٌِايًُكاُِ ةىتاغاُُ  ًَؿًِاضَكُ، ٓ٘كاضَكُؾِ ُٓوَيُ زََه ث
ًَؿِ ًَ٘هُت وَضططتّ َُٓ بابُتُ زَغت ًُؿاْ  َّ، نىُلُ ُٓو ةىتاغاُُ هُ ًاززَ نىاض ث حلىًًُكاْ بلط

 كطاوَ، غىثاؽ،
 عًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امسا

 زكت٘ضَ ضٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَطُيؿتشن، بُ ٓـُضزوو هًصُُكـُ تُرػـريًاْ كـطز، نـىُلُ ظٗض ض ووْ ُـُبىو، ُٓوَيـُ         ًَؿًِاضَ ت ُٓوَّ هُو ث

ًَتـُ ُـاوَض ٗكِ ًاززَكـُ ٓـُوَ ثًَ       ًًََُ بب ًَؿـًِاضَيلًـ ُٓيـُ بـُ      ًاززَكُ تُُٔا خـاَهِ غـ ؿـًِاضّ يُكًُـُ، ث
ًَؿًِاضَيلًـ كُ ِٓ ُٓضزوو هًصُُيُ هُُاو ياغاكُ، كُ ًُضجِ تًُُْ و ظنطَ بـُزَض   ٍَ، ث ض َيٌِايِ ضَيم غط

ًَؿًِاضَ ُٓيُ. ٌَ ث  بلطَيت ُٓو غ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو.يُكُ يُكُ بًدىَيُِوَ، زَرنُيُِ زَُطساْ، 

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت بط طُّ يُكَُ و زووًَِ ًاززَكُ ًٓوػْا  بلطَيت، ُٓو ًاززَيُّ كـُ هـُ ضاثـ٘ضتِ     ًَؿًِاضّ يُكَُ كُ زََه ث
ًَت )23هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓاتىوَ، بُ ض َيعبُُسّ ًاززَ ) ًَىَيُ ب ٌ ايطًب١ َٔ ْك(، واتُ ًاززَكُ تُُٔا بُو ؾ

 اىل املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٚ بايعهظ ٜهٕٛ ٚؾكَا ايٓعاّ ارتـاص بـايكبٍٛ(،   املدازع ٚاملعاٖد اذته١َٝٛ
ًَم زَيت.  ًاززَكُ بُؽ هُو خاَهُ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايُ؟  َِ هُطَُي ُٓوَ زاًُُ؟ ُّٓ نْ٘ 16ك ًَت؟ ٓـِ زووََ غىَيِـُوَ زَرنُيِـُ     كُؽ، ك زَب
 زَُطُوَ، رُضًىو.

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًِاضّ زووََ ُٓوَيُ، ُٓويـ هُٙيُْ نُُس ثُضهًُاُتاضَيلِ بـُض َيع كـطا، كـُوا وَضططتِـِ ةىتابًـاْ هـُ        ث
ضَيم غطَيت، وَضططتّ و طىاغتُِوَّ ةىتابًاْ هـُ ةىتاغاُـُ   ةىتاغاُُو ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ بُ ض َيٌِايِ 

 و ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ بُ ض َيٌِايِ ضَيم غطَيت.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًًََُ غىَيِـُوَ، زكتـ٘ض            َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ؟ كُؽ هُطَُي زاًُـُ، يـُن كـُؽ هُطـَُي زايـُ، رـُضًىو ٓـِ غـ ك
 رُضًىو.

 بُض َيع ز. ٓاضاؽ حػشن ذلٌىز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿُيُن زايّ، ُٓو. ًٌَُ هُ ك ًَػتا ٓ ًَؿًِاضَيلٍ ُٓيُ، ٓ  ًّ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَـت، زكتـ٘ض ببـىضَ،          ََٙ بـ٘ ًىزاخُهـُّ تـط ُاب ًَت، بـُ هُ ًُضحُهُّ تُغىيتشن ُٓطُض ُىةتُّ ًُعاًت ٓـُب
ًًََُ غىَيُِوَ.كاك ًَت، رُضًىو ِٓ غ ًَِ ض َيٌِايًُكاْ ُاب ًَشن بُث  ُ زََه

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: 
 تهٕٛ املباد٤٣ االضاض١ٝ  يكبٍٛ ايطًب١ ناالت٢ :

1-        ٔ غـسطٞ ايعُـس ٚاملعـدٍ املعتُـد٠ يف ْعـاّ       ٜطتج٢ٓ قبٍٛ ايطًبـ١ ؾـ٢ املـدازع ٚاملعاٖـد غـري اذتهَٛٝـ١ َـ
 ايكبٍٛ ؾ٢ املدازع اذته١َٝٛ. 

تكّٛ املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ بتكدِٜ خط١ قبٍٛ ايطًب١ اىل ايٛشاز٠ يف ايٛقت احملدد ٚبعد َٛاؾكـ١   -2
 ايٛشاز٠ تكدّ قا١ُ٥ بامسا٥ِٗ ايٝٗا يًُٛاؾك١ عًٝٗا. 

١َٝٛ اىل املدازع ٚاملعاٖد غري اذته١َٝٛ ٚ بايعهظ ٜهٕٛ ٚؾكَا ايٓعاّ ْكٌ ايطًب١ َٔ املدازع ٚاملعاٖد اذته -3
 ارتاص بايكبٍٛ.  

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُكىضزيُكُؾِ غىَيُِِوَ.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىرِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 :ًًََُ  ًاززَّ بًػت وغ
ًَت:بًُِا غُضَكًًُكاُِ  ًَىَيُّ خىاضَوَ زَب  وَضططتِِ ةىتابًاْ بَُ ؾ

وَضططتِِ ةىتابِ هُ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ بـُزَضزَكطَيت هـُ ًـُضجِ تًُـُْ و ظنـطَ كـُ          -1
ٍَ هُ غًػتًُِ وَضططتّ هُ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ.  ثُيط َو زَكط
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ًَت ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُـاحلىًِ ثُٚـِ وَضططتِـِ ةىتا    -2 ًَؿـلُف بـُ      زَب بًـاْ هـُكاتِ زيـاضيلطاو زا ث
ًَؿلُف بلات ب٘ ثُغُُس كطزُِ. ًَم بُُاوّ ُٓواُُوَ ث  وَظاضَت بلات و ثاف ضَظاًُُسّ وَظاضَت هًػت

طىاغتُِوَّ ةىتابِ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ حلىًًُوَ بـ٘ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطاّ ُاحلىًًـُكاْ يـاْ       -3
ًَهُواُُوَ بُطىَيطَّ ثُيط َوّ  تايبُت بُ وَضططتّ ضَيم زَخطَيت. بُ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زايُ؟  ًَؿًِاضّ غًاغُّ يُكَُ  38ك ًًََُ زايُ، ث ًَِـا، غـًاغُّ زووََ     16كُؽ هُطَُي غ زَُطـِ ٓ
(1   ( ًًََُ ــ ــا، ٓــِ غ ًَِ ــِ ٓ ــاخري غــ      38( زَُط ــىو، ٓ ــبًت ب ــُ تُغ ــُ ًاززَك ــا، كُوات ًَِ ــِ ٓ ــُ ( زَُط ًاغُ ك

 خىَيِطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ــت          ــُ هًػ ــاتىوَ ه ــُ ٓ ــطزْ ك ــًُيَب ك ــتًُِ ت ــسُلاضاْ و غًػ ــُكاُِ خىَيِ ــُت و بَُهطُُاً ــُكاُِ ًَ٘ه حىكٌ
ًَطكطزُـِ ٓـُٓوِ   بُُسيًُكاُِ ضَيلدػـتِِ ةىتاغاُـُ حلىًًًـُكاْ، بُغـُض خىَيِـسكاضاُِ زاًـُظ       ضاوَكاُِ ر

ًَجـُض  ُـُكات،    ٌَ زَكطَيت، زَكطَيت ٙزاْ بُ زضَيصكطزُُوَّ ًاوَّ خىَيِسْ بلطَيت، هُ يُن ُٓرتُ ت ًَبُج ج
 ًًُٓـ هُغُضَتا ياْ هُ ك٘تايِ غاَي.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ غىَيُِِوَ، رُضًىو.
 عبساهلطيٍ عبساهقازض:بُض َيع ثُعناْ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (33املاد٠ )
اسهاّ االداش٠ ٚٚثا٥ل ايطًب١ ْٚعاّ ايتأدٜـب ايـٛازد يف قـٛا٥ِ تٓعـِٝ املـدازع اذتهَٛٝـ١، تطبـل عًـ٢ طًبـ١          
املؤضطات ايتع١ًُٝٝ اال١ًٖٝ، جيٛش إ ٜهٕٛ ارتسٚز َٔ خالٍ متدٜد َد٠ ايدزاض١، ع٢ً إ ال تتذاٚش االضـبٛع،  

 ٖرا يف بدا١ٜ اٚ ْٗا١ٜ ايعاّ.ٚ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىرِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَِ ضاثــ٘ضتِ هًصُــُ ٓــُو ًاززَيــًُاْ ًٓوػــْا  كطزووَتــُوَ، زواتــط هُبُضٓــُوَّ هــُ ًاززَكــاُِ تــط   ًٌَــُ بــُث ٓ
 ِ ُٓو ًاززَيُ ٓاتىوَ.ُاوَض ٗك

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.



 321 

 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف زاواّ ضَت كطزُُوَ ُٓو ًاززًَاْ كطزووَ، هُبُضُٓوَّ هُ ضاث٘ضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ هـُ ًـاززَّ    ٍٓ
ًَسايُ.( ُٓو ح25)  ىكٌاُُّ ت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت. ًَساب  ُٓظ شّ تًُٓسّ ُٓواْ زكَُ، ًٓختاج ًُُ ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُ َِ هُطَُي زاًُُ؟ بُكّ٘ زَُـط ضَت كطايـُوَ، رـُضًىوْ    ك طَُي ُٓوَ زايُ ُٓو ًاززَيُ ضَت بلطَيتُوَ؟ ك
 ب٘ ًاززَيُكِ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (34ًاززَّ )
      ُ ــُ حلىًًً ــُ ةىتاغاُ ــت ه ــسكاضاْ وَضبطريَي ــتُِوَّ خىَيِ ــاُِ طىاغ ــِ زاواك ــت وَضططتِ ــ٘  زَكطَي ــُوَ ب كاُ

ًَلػـرتاوَكاُِ            ًَهـُواُُوَ، ُٓواُـُ زَكُوُـُ شَيـط َُٓهػـىكُوتُ ت ًَطكطزُـِ ٓـُٓوِ يـاْ بـُ ث زاًُظضاوَكاُِ ر
ًَطكطزُُ طىاغرتاواُُ، بُ بىوُِ تً٘اضّ خىَيِسكاض طىاغرتاوَ  هًػت بُُسيًُ ضَيلدُضيًُكاُِ ب٘ َُٓ ج٘ضَ ر

ًَِ و، بُتىُسّ ة ًَت.هُ ًُٓاْ ث٘صن خىَيِسُِ طىاغرتاوَ ه  ُزَغُيُ ٙتُضيلِ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (34املاد٠ )
كـع ذيـو   جيٛش اضتالّ طًبات ْكٌ ايطًب١ َـٔ املـدازع اذتهَٛٝـ١ اىل َؤضطـات ايتعًـِٝ االًٖـٞ اٚ بـايعهظ، ٜٚ       

حتت االدس٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف ايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ ملجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ املٓكٍٛ، بٛدٛد ضذٌ ايطايب 
 املٓكٍٛ َٔ ْؿظ ايصـ ايدزاضٞ املٓكٍٛ َٓ٘، ٚ ٖٓايو َٓع قاع يٛدٛد ايالَباال٠.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
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 ُض َيع ز. زاُا غعًس قَىرِ:ب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضّ ضَت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيًُاْ كطزووَ. ًَىَ ث  بُ ًُٓاْ ؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِا ًٌَُف ث ًَػتا زَُطٌاْ هُ بـ٘ زا باغـِ   23ضّ ضَت كطزُُوَّ زَكُيّ، هُبُضُٓوَّ هُ ًاززَّ )ٓ ( كُ ٓ
 طىاغتُِوّ ةىتابًاْ كطا و، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت.ُٓظ  ًَِ  تُ ًٓسّ ُٓضزوو هًصُُ زكَُ، كى ًُُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زاًُُ؟ بُكّ٘ زَُط ضَت كطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط. ٌَ هُطَُي زايُ ضَت بلطَيتُوَ؟ ك  ك
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًََُ: تاةًلط  زُُوَكاْ و زَضكطزُِ بط واُاًُكاْ.غ
 (35ًاززَّ )

ٓــًُىو ثطٗططاًــُ بط يــاض هُغــُضزضاوَكاُِ خىَيِــسُِ ثُيىَغــت بــُ بابُتــُكاُِ خىَيِــسْ، زَكُوَيتــُ شَيــط   
تاةًلطزُُوَكاْ، كـُوا هـُشَيط غُضثُضؾـتِ وَظاضَت يـاْ بُض َيىَبـُضَيتِ ثـُضوَضزَ هـُ ثاضَيعطاكاُـسا ٓـُجناَ          

ًَت ٓ ًَـت          زَزضَيت و، زَب ًَـت هُطـَُي غًػـتًُِ وَظاضَت كـُ زايِـاوَ يـاْ بط يـاضّ هُغـُض زاوَ، ُاب اوجىوت ب
ًَت،  ًَــسا ُــُب ًَلِ تــط تــُُٔا ُٓطــُض ٓــًُىو ًُضجــُكاُِ طىاغــتُِوَّ ت خىَيِــسكاض بــُضظ بلطَيتــُوَ بــ٘ ٓاغــت

 ُٓضوَن هُ بًُِا رُضًًًُكاُسا ٓاتىوَ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.ب
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ثايجا: االَتشاْات ٚ اداز ايػٗادات
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 (35املاد٠ )
يمٝع املٓاٖر ايدزاض١ٝ املكسز٠ املتعًك١ مبٛاضٝع ايدزاض١، ختط  يالَتشإ، ٚاييت جتسٟ حتت اغـساف ايـٛشاز٠   

عـات، ٚجيـب إ تطـابل َـع ايٓعـاّ ايـرٟ ٚضـعت٘ ايـٛشاز٠ اٚ اقستـ٘، الجيـٛش زؾـع            اٚ َدٜسٜات ايرتب١ٝ يف احملاؾ
 ايطايب اىل َطت٣ٛ اخس اال اذا تٛؾست ؾ١ٝ غسٚط االْتكاٍ، َجًُا ٖٛ ٚازد يف ايكٛاعد ايسمس١ٝ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قَىرِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زاواّ ضَت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيًُاْ كطزووَ. ٓ 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿرت ًَؿًِاضّ ضَت كطزُُوَّ زَكُيّ، هُبُضُٓوَّ ث ًٌَُف ث   ناضَغُض كطايُ.ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي زاًُُ؟ بُكّ٘ زَُط ضَت كطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط. ٌَ هُطَُي زايُ ضَت بلطَيتُوَ؟ ك  ك

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:36ًاززَّ )
ــُظضاوَكاُ  ــسكاضاُِ زاً ــُ     خىَيِ ــساضيلطزْ ه ــ٘ بُؾ ــُْ ب ــلُف بل ًَؿ ــُ زاوا ث ــاْ ُٓي ــُٓوِ، ًارً ــِ ٓ ًَطكطزُ ِ ر

ًَِـاُِ بط واُاًـُ طؿـتًُكاْ، كـُ وَظاضَت ض َيلـِ زَخـات هُغـُض ٓاغـتِ ُاوَُـسّ و            تاةًلطزُُوَ ب٘ بُزَغـت ٓ
ًًَُتِ بُ ًُٓاْ بًُِاكاْ و ًُضجـُكاْ و )ضغـىًُ( بط يـاض هُغـُض زضاوَكـاْ، بُغـُض ٓاوث٘هـُكاًُاْ هـ         ُ خ٘ج

ٌَ زَبُخؿطَيت.  زَضنىواُِ ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ غُضكُوتىواْ و بط واُاًُّ حلىًًِ رُضًًاْ ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (:36املاد٠ )
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ًـٞ، دـل هلـِ تكـدِٜ ايطًـب َـٔ ادـٌ املػـازن١ يف االَتشاْـات الدـٌ اذتصـٍٛ عًـ٢             طًب١ َؤضطات ايتعًِٝ االٖ
ايػٗاد٠ ايعا١َ، ٚاييت تٓعُٗا ايٛشاز٠ ع٢ً املطت٣ٛ املسنصٟ ٚاحملًٞ، بٓؿظ االضظ ٚايػسٚط ٚايسضّٛ املكسز٠ ع٢ً 

 .أَجاهلِ يف صؿٛف املدازع اذته١َٝٛ، ٚ ٓ  ايٓادشٕٛ غٗادات سه١َٝٛ زمس١ٝ
 ضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.ا

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قىرِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ. 

ًَىَيُكِ تط  ًَم هُ ُاوَض ٗكِ ًاززَكُّ زواتط بُؾ ًَشن بُؾ ًٌَُ ُاوَض ٗكِ ُٓو ًاززَيُ هُطَُي ُُٓسَيم با بَو ٓ
ًَتُ ًا ًَػتا زَب ًَت )ةىتابًاُِ ةىتاغاُُ وثُعناُطاّ 24) ززَّزاًاْ ضؾتىوَتُوَ، كُ ٓ ًَىَيُ زَب (ـَُ بَُ ؾ

ًَت، وَن ةىتـابِ رـُضًِ تًُاؾـا زَكـطَيّ و      ٌَ زَب ًَبُج ُاحلىًِ كُ حىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُياْ بُغُضزا ج
ًَـطزَّ خىَيِسُـسا ُٓيـُ      بُطىَيطَّ ُٓوَف هُ كاضتِ تاةٌ كطزُُوَزا تً٘اض زَكطَيّ و ًارًاْ هُ ظًَاهـُ و ُ

 بُ ًُٓاْ ُٓو ًُضجاُُّ ب٘ ٓاوتاكاًُاْ هُ ةىتاغاُُ حلىًًًُكاُسا زَغتُبُض كطاوَ(.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

    َٙ ًٌَُ ثؿتطريّ هُ ُـاوَض ٗكِ ًاززَكـُ زَكـُيّ، بـُ ًَىيػـت بـُو وضزَكاضيـُ      ٓ ًَىَيُن زابط َيصضَيتـُوَ ث َ بُؾـ
ًَـت،       ُاكات، ًُبُغت هُو ًاززَيُ ُٓوَيُ ًارِ ةىتابًاْ هُ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ ثـاضَيعضاو ب

ًَىَيُ ًاززَكـًُاْ زاض ؾـتىوَتُوَ، ًـاززَّ      )ةىتابًـاُِ ةىتاغاُـُ و    36وَكى ةىتاغاُُ حلىًًُكاْ بُو ؾـ
 احلىًًُكاْ ًارُكاًُاْ ثاضَيعضاوَ وَكى ةىتابًاُِ زاًُظضاوَ حلىًًُكاْ(.ثُعناُطا ُ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَت عاَ ظُ، ًَت كى كُرتُ بّ ًٌٓتًخاُات ًَـت       ُٓو ةىتاغاُ ًَت ًٌٓتًخاُات تُبعُْ ٓـُوَ طُهـُن ٓاغـايًُ، ٓـُظ

َّ حلـىًِ،        َِ ي غُض ض ابىَغتشن، بُؽ ًُعٔـُزا كً٘جًىتـُضّ ٓـُٓوِ، ًُعٔـُزا كً٘جًىتـُض خام زكُْ زظ
َّ نـُوا ناضَغـُضّ           َِ، ز َِ بلـُْ ي غـُض ةبـىٙ جـاًًع ًَـت ًىُارُغـ زَضَجُّ خُضدنا وَكِ يُن ًُِـُ، زظ

َِ ُٓظ ُعامن بًٍِ ٙظًُ ثـرت ي غـُض ض ابىَغـسن، ثؿـتِ     زكُّ، ُٓوَ ًُوظوعُكِ حُغاغُ  َِ زضك ب ض اغتِ، ظ
     َّ َِ نـُُس ًَت حلىًِ زَضَجُّ واْ ُُوَكِ يُكـُ، ش بـ٘ ظـ ًَت ُٓٓوِ جاًًعات ًَت جاًًعات َِ خُضدن َِ طاظ ظ
ًَت وَغـا، ٓـُو زضوغـتُ ًٌٓتًخاُـا طؿـتِ         ًَت ًٓعسازيـُو تؿـت ًَت طؿتِ زكُْ، ًُزاضغ ًَت كى ًٌٓتًخاُات ُٓظ
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ًَتـُ كـطْ زضوغـتُ، بـُؽ      ب َِ ب َِ تايبُت شّ ُّٓ ًُعازَهُ ب٘ ظـ َِ بُضُادل َِ ًُ بلُت زضوغتُ، ُٓظ ُضُادل
ًَت حلـىًِ         ًَـصَ غـُزض ي ًُزاضغـ ًَتـُ كـطْ، ٓـُظ ب ًَت ب َِ طؿتِ ُُكُْ وَكى ًُعُٔزا ُٓظ ًَت ًٌٓتًخاُ ُٓظ

 ىثاؽ.بًتُوَ ثًهُن ز ظِ بابُتًسا، ي غُض ِٓسَيٌُ ثًهُن ي غُض ض ابىَغسن، ظٗض غ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ ُٓيُ؟ رُضًىو ٓآُُط خاْ. ٌَ ت  ك
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَشن تـُعوًٍ، ٓـُو ًُكتُبـُ كـُ          ًَشن تـُتىيط، زََهـ ًَشن ًىُارُغـُ، زََهـ ًٌَُ زََه هُ رُهػُرُّ ُٓو ًُكتُباُُ ٓ
ًَـت خـّ٘ تـُت    ًَت، ب٘ٓـُوَّ كــُ تُهُبـُكاُِ خـّ٘ تــُتىيط       زَب ًَلًؿــِ ٓـُب ًَـت غًػتًُ ٌَ بلـات، زَب ىيط ثــ

ًَلـِ خاقـِ ُٓيـُ،           زَكُْ، بعاُّ ُٓواُُ هـُ ض كىهًـُكِ وَضزَطريَيـّ، ًُغـُهُْ ًُكتـُبِ ؾـىَيوات ًُعاً
  ُ َِ، ٓـُوَ كُُُزايـ ًَلِ زوَصن خاقِ ُٓيُ، بُخّ٘ هُطَُي جاًًعاتِ ُُٓسَيم زَوَهُتِ زوًُاي ، ٓـُوَ  تُعاوُ

ًَـت ض َيطايـُكِ بـ٘ بلاتـُوَ             ًَـت ورقـُْ ًُعاًـِ خـٍ٘، زَب رُضَُػايُ، ُٓو تُهُبُّ كـُ خـُضدنِ خـّ٘ زَب
ًَشن تـا    ًٌَُ ُاتىاُشن بَوـ ًَت هُ تُكًٌوُّ زيطاغُّ، ٓ عًوًًٌُْ، ُُرػًًُْ، تُضبُويًُْ، ُٓو ًُغٔىصن ُٓو ب

ًَتُ ًىُا ًَتُ تًجاضَت، ُاب ًَت ُٓو كاتِ زَب رُغـُيُكِ عًوٌـِ، ب٘يـُ بـُض َيع وَظيـط ض اغـت       حُزَيلِ ُٓوَ ُاب
ًَشن      ًَشن غًػـتًُِ تُضبـُوّ بَوـ ًٌَُ بَوـ ًَت هُو ًاززَيُ ظٗض ظٗض بلطَيت، نىُلُ ُٓطُض ٓ زَكات، تُُُِٓ زَب
ًَت، ضَبتِ  ًَلِ ضَبتِ ًُعاًِ عاهًُِ ب ًَت وا هُو ًُكتُباُُ بلُيّ بُ ًُعاً ًُعاًُكُ تُةُزوَ زَكات، زَب

ٌَ بلـُْ، ُـُن ٓـًُّ ضَوظَكـِ بلًُـُوَ هـُ               كىهًاتِ ُٓٓوِ بّ، ضَبـت بـّ، تُؾـجًع بـّ خ٘يـاْ تـُتىيط ثـ
ًَتُ زوكاْ زاُاْ،  ًَتُ تًجاضَت، زَب ًُضحُهُّ نىاض تُواو مب ُُتىامن ًٓبتسآِ بلًُُوَ، ُٓو كات ُٓوَ زَب

ـِـ    اعتـراز( بُغـُضاحُت )ًــع احرتاًـات( و )ًــع    ََٙ ُٓطـُض ٓــًُّ ضَوظَكـِ زاب ًٍَ هــُ بــ٘ ٓــُو كُهًٌُيـُ، بــُ
ًَتـُ              ضَوظضَوَ تُهُبُكاُِ خـَ٘ بِاغـٍ ٓـُتا كىهًـُّ بًـاْ بـَُ، غـبُّ، زووغـبُّ يـُن هـُو تُهُباُـُ زَب
         ٌَ ًَـت ٓـُوَ تًُُُٓـُكِ هـ ًَلِ جاًًعِ، بُض َيع وَظيطّ تُضبًُ هـُ رُهػـُرُكُّ ض اغـت زَكـات، زَب ًىُٓغػ

 ُ ًَم خاقِ هُ ب٘ بلطَيت، وَ بلُيّ هـ ًَت ًُعاً و ةاُىُـُّ ٓـُو ًُعٔـُزّ ُٓٓوًاُـُ،     بلطَيت ُٓو ةبىَهُ زَب
ٌَ بلـُْ، جاًًعـات خ٘يـاْ ناضَغـُضّ تُهُبـُّ خ٘يـاْ بلـُْ و،            ُٓو ًُكتُبُ ُٓٓوًاُُ خ٘يـاْ تـُتىيط ثـ
خ٘ياْ تُهُبُّ خ٘ياْ بطُيًُِ ًُضحُهُيُكِ هُ ٓاغتِ ُٓعسازيُّ بَوِس تط و، هـُ ٓاغـتِ جاًًعـاّ بَوِـس     

 ٗض غىثاؽ.تط، هُ ٓاغتِ زوكت٘ضاو عوٌِ تط بَوِس تط، ظ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
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 قسيق: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلًاْ ًُغـــُهُّ      ًُغــُهُّ طوتىكـــ٘كطزْ هُغــُض ٓـــُو ًاززَيـــُ ثُيىَُــسّ بـــُ زوو بابـــُت ُٓيــُ، يـــُك
ُٓو ةىتاغاُاُُ هُو تاةًلطزُُوَ و ًٌٓتخاُات، زووًًَـ ًُغـُهُّ  تاةًلطزُُوَكاْ و بُؾساضّ ةىتابًاُِ 

ٌَ زَكَُ ةػـُكاُِ ٓآـُُط خـاْ     ثُيىَُسياْ ياْ ثابُُسبىوًُاْ بُ غًػتًُِ حلىًِ،  زووًًَاْ زَغت ث
ًَـت، كـُ          ًٌَُ ض َيطـا بـسَيّ ًُزضَغـُّ ةىتاغاُـُّ ٓـُٓوِ زضوغـت بب ًَت ٓ ًَت، ُاب ُٓوَيُ كُ هُبُضناوًاْ ب

ًٌَـُ       ٓاغتُكُّ ًَـت ًًُٓؿـُ ٓ ًَت هُ ٓاغـتِ حلىًًـُكاْ، زَب ًٌَُ، كًُرت ب ًَت ُٓوَيُ ًُبُغتِ ٓ ض ظاُل٘ ب
ًَت، ب٘يُ ًّ بُ  ًَؿلُوتىو تط و غعًى تط ُٓب ًَت، غًػتًُِ تاظَ و غًػتًُِ ث ياغاكًُاْ بُو ٓاضاغتُيُ ب

     ُ ًٌَـُ بـ ًٍَ يُن: ُٓو ًُتطغًُّ كُ تاةًلطزُُوَكاُِ ُُطؿـتِ بـاف بـىو، ٓ ضَبـت كطزُـِ ًـاززَّ     ُٓو زََه
ًَؿىو ٙزضا، ُٓو ًُطُضاًُُّ جُُابِ وَظيط ُٓيبىو، غُباضَت بُ ؾُٓازَ طؿتًُكاْ ًـارِ زَوَهُتـُ، ًـارِ     ث
ًَىَيُن هـُ ًٓوتًـعاَ، بـُ           َٙتُ، رًعوـُْ ثابُُـسّ ةىتاغاُـُكاُِ تـط بلـات بُؾـ غًػتًُِ ثُضوَضزَيُ هُو و

ًَت بُ ًَؿـُكُ هـُوَ زَيـت      تاةًلطزُُوَو ؾُٓازَ طؿتًُكاْ تاكى بتىاُ ََٙ ك ًَشن، بـُ ًَت، واتُ ُٓطُض بـ ضزَواَ ب
ًَشن)  ــ ًٌَــُ بَو بــٓؿظ االضــظ ٚايػــسٚط ٚايسضــّٛ املكــسز٠ عًــ٢ أَجــاهلِ يف صــؿٛف املــدازع   كــُ جــاضَيلِ تــط ٓ

ًٌَـُ ض َيطاًـاْ زا بـُ نـُُس           اذته١َٝٛ( ًَبًًُِكَُ و ًُطُضاُِ ًّ هُو ًاززَيـُ هـُو زَةُيـُ جـاضَيلِ تـط، ٓ ت
ًَؿ  4ىو جاهًات ب٘خ٘ياْ ًُزضَغُ بلُْ وَكى غًػتًُِ خ٘ياْ، ًّ كُ هُ ًُُػا بىوَ ًٓبتسآِ ًاززَّ ث

ًٌَُ هُ غًػـتًُِ تُضبـُوّ خً٘ـاْ بِـُض َتًٌاْ كـطزَ       4غاَهُ، ًتُوَغتُ   9غاَهُ، ًٌٓتخاُِ طؿتِ زَيت، ٓ
ُ      8غاَي، ُٓو كُ  ًَِ خـّ٘ ً َٙتـِ خـّ٘ بـُث زضَغـُكُ بـُض َيىَ   غاَهِ خىَيِس ض َيطاّ زايُ ًُُُٔجِ خـّ٘ و و

ًَـت ةبـىَهِ       8ببات، ثاف  ًٌَـُ غىَيِ ًٌَُ، زَيت هـُ ُٓعسازيـُّ ٓ غاَي ؾُٓازَّ زايُ، ؾُٓازَّ ًتُوَغتُّ ٓ
(ــِ  9(ـِ ُُخىَيِسووَ ةبـىَهِ ُاكـُيّ، ُٓقـَوُْ ًٌٓتخـاُِ ثـ٘صن )     9( غاَهِ خىَيِسووَ، )8ُاكُيّ، نىُلُ )

ًَت ت٘  ًٌَُ بسات زََه ًَؿًُاْ جاضَيلِ تط هُو ُٓو ياغايُ ًُٓىوّ وا زَكات غاَهت تُواو ُُكطزووَ،  9ٓ واتُ ك
ًَىَ بهشن ًًُٓؿُ ضووبُض ووّ ) ًٌَُ ك ( زَبشن، اذته١َٝٛ بٓؿظ االضظ يف املدازعًُطُضاْ بّ، ُُٓسَيم هُ ٓ

ًَت وضيا بشن هـُو جـ٘ضَ    ب٘يُ ُٓطُض ضناُُوَيت ُٓوًُزضَغاُُ رًعوُْ غُضَظ هُو ياغايُ تُحقًق بلُْ، زَب
ًَم      ضغتاُُ ًَلـطاوَ ًَ٘هـُت زاْ غًػـتًُ ًٍَ، هُ ةبـىَي ٓـُو زاواّ ه ّ كُ ٓاتىوُُ، هُ ةبىَي ًّ جاضَيلِ تط زََه

ًَؿلُف بلات، زيطاغُت كطاوْ هُ وَظاضَت ًَ٘هُتِ وَضططتـىوَ، زَيـشن    4ًُٓىو ُٓواُُّ هُ ًاززَّ  ُُُٓ ث
ًَـت وَكـى وو ٓـُوَ    جاضَيم تط ًاززَيُكِ تط ؾتِ تطّ هُغُض رُضظ زَكُيّ، كـُ ًُبُغـتُكُ تـُح    قًق ُاب

ــاُِ       ــُ ًٌٓتخ ــُةِ ٓــُوَّ ًُ ــًاْ ح ًٌَ ٓــُو ًــاززَ ًٓه ــُث ــُكاُِ ب ــُيُ تايبــُت، واتــُ ةىتابً ٓــُو ًُزضَغ
ــىُلُ )  ــُْ، ن ــتُ بل ــسووَ ) 8ًتُوَغ ــاَهًاْ خىَيِ ٌَ    9( غ ــ ــريّ ه ــرت ب ــت باؾ ًَ ــُ زَب ــسووَ، ب٘ي ـــًاْ ُُخىَيِ )

 بلُيُِوَ جاضَيلِ تط، غىثاؽ.
 اعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امس

 زكت٘ض عٌط رُضًىو.
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 بُض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض )ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َٙ بلــُيّ، كــىضتِ كطزووَتــُوَ   ُٓطــُض غــُيطّ زاض ؾــتُِوَكُّ ضاثــ٘ضتِ هًصُــُّ ثــُضوَضزَ و خىَيِــسُِ بــا
ًَؿـىوتطزا بِـًُاكاُِ ثُغـ     ًَـطَزا جـُخت هُغـُض ٓـُوَ      غُباضَت بُ تاةًلطزُُوَ هُ ًاززَكـاُِ ث ُُس كـطا، ه

ــُباضَّ         ــَُ ه ــُ، ٓ ــاوَْ ًار ــِ خ ــُكِ ض َمس ــُكاْ ةىتابً ــُعناُطا ُاحلىًً ــُ و ث ــُ ةىتاغاُ ــابِ ه ــطاوَ ةىت ك
ــساُِ بط واُاًــُ ًــارِ ُٓيــُ، ٓــَُ هــُ ظًَاهــُ و هــُ ُــاضزْ كــُ ًُغــُهُْ هــُ ةىتاغاُــُ       ًَ تاةًلطزُــُوَ و ث

َّ ًارِ هُو بابُتُ ُٓيُ،  ًَطزضَيـت   حلىًًُكاُسا ُُٓس ًَت هُ ةُ٘اغِ ٓاًـازَيِ زَُ ًَم يُكَُ زَب ُٓطُض يُك
ًَـت ُٓواُـُ    ًَىَف هُو ةىتاغاُاُُ ُٓطُض بًُُٓاْ ثطٗغُ زاض ٗيؿت، ُاب ب٘ زَضَوَ ب٘ خىَيِسْ، بُ ًُٓاْ ؾ
ًَبُف بّ هُوَ كُ هُ ضابطزووزا َُٓ ًٓؿلاهًُتُ ُٓبىوَ، َُٓ رُضاغُ ُٓبىوَ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ب٘يـُ   ب

َٙ، بُ واظذنِ َُٓ ًاراُُياْ ب٘ بُضجُغتُ بلُْ.  َُٓ  زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ با
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ضَ ضٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ابًاُُّ هُو جـ٘ضَ ةىتاغاُـُ و ثُعناُطاُـُ زَخـىَيِّ ثـاضَيعضاو      ًُبُغت هُو ًاززَيُ ُٓوَيُ ًارِ ُٓو ةىت
ًَت، ياغاف هُ بـ٘ ضَيلدػـتِِ ًارـُكاْ زازَُطَيـت، نـُُس ظنىوُُيـُن هـُ ضاث٘ضتُكـُّ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ            ب
ًَطزضَيـت،      ٓاتىوَ، كُ باؽ هُ ًارُكاُِ ةىتابِ زَكات ططيِطرتياْ ُٓوَيُ، كُ ٓـُو ةىتابًـُ بط واُاًُكـُّ بِ

ًَـت هـُ ثطٗغـُّ خىَيِـسْ ٓـُوَ هـُ            نىُلُ  ًَـت بـُضزَواَ ب ُٓطُض ًٓعرتاف بـُ ؾـُٓازَكُّ ُـُكطَيت، ُاتىاُ
ًٌَُ هُ هًصُُّ ياغايِ هُطَُي ُٓوَ زاُُ بىويّ كُ ًارُكاُِ بِىوغطَيتُوَ ياخىز  ٓ ََٙ ًُٓىوّ ططيِطرتَ، بُ

ًَىَيُكِ ًىت ًًَُِِوَ ُُوَن ُُٓسَيم ؾت هُبري بلطَيت، ب٘يُ بُؾ وُق باغـِ ٓـًُىو ًارـُكاظناْ    ظنىوُُّ ب
ــُكاًُاْ ثــاضَيعضاوَ، ٓــُض هــُ ٓــًعرتاف زاْ بــُ           ــطز، ةىتابًــاُِ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًــُكاْ ًار ك
بط واُاًُكُو ًُٓىو ُٓو ًاراُُّ كـُ ةىتـابِ هـُ ةىتاغاُـُّ حلـىًِ ُٓيـُتِ، كـُ زاًُظضاُسُـُ بـُضزَواَ          

 ت، ُٓوَيُ ًُبُغت هُو ًاززَيُ.ثطٗغُّ خىَيِسُُ، ًُٓىو ُٓو ًاراُُ هُخ٘ زَططَي
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رًُىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَت ثطغًاضَكِ بلَُ ُٓواْ ب٘ ًّ تُرػري كُْ، ) ّ ٖـرا  طًب١ املدازع ارتاص١ ٚش١ْ تطبل عًٝـ٘ اسهـا  ًّ زظ

َِ تــُتبًق بلــُْ ي غــُض  ايكــإْٛ ٜعــإًَٛ نطًبــ١ زمســني ٚبايتــاىل ضــذًٕٛ يف بطاقــ١ االَتشاْــات   ( بً٘ــُ ظــ
َّ نُوا تُعاًىي طُي زكُْ، ظٗض غىثاؽ. ًَصْ ز  ًُزضَغا ًًسيا ُّٓ ُىكُ، ي غُض ؾىَيوات، كا ب
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 اًًُِ خاْ رُضًىو.
 اًًُِ ظكطّ غعًس: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

           َّ َّ زاخـىاظ ًَتـُ ًىؾـلًوُ ش بـُض ُُٓـس جُُابِ وَظيط ًُوظوعُكِ ططيِطِ بـاؽ كـطز، كـى ٓايِـسَّ ًـُ زب
ًَت ُٓظ ًاززَ. ًَبٔ َّ،  ض ه ًَؿًِاض َّ جُُابِ وَظيط بلُ ث  جُُابت زكَُ، كى زاخىاظ

 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَؿًِاضَكُّ نًُ؟ ًَؿًِاضَّ اًًُِ خاْ، بعاُشن جُُابِ وَظيط ث  ُٓيُتٌ؟ ُٓو ث
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَط، غىثاؽ.  ُُخ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض زاُا رُضًىو.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قَىرِ:

 َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض 

ًَشن ٓــُو ًُضجــُكاُِ ًَ٘هــُت وَضططتٌِــاْ ثُغــُُس كــطز، نــْ٘ يــُعِِ    ًَؿــىو بــا بَوــ ًٌَــُ هــُ ًاززَكــاُِ ث ٓ
ًَم هُواُُ ُٓوَ بـىو بـا    ًَىاظَيم وَضزَطريَيت، يُك ًَشن ُاحلىًِ ياْ ثُعناُطايُن بُ ض ؾ ةىتاغاُُيُكِ با بَو

ًَؿرت ث ًَت ث ًَم ُٓوَيُ زَب ًَشن كًَُ٘ه ًٌَـُ كـُ بـاؽ هـُ ًُغـُهُيُن      بَو ًَؿلُؾِ بلُْ، يُن هُواُُ ُٓوَيُ ٓ
زَكُيّ، بُطىَيطَّ ُٓوَف هُكاتِ تاةًلطكطزُُوَكُزا، كُ وابعامن ثطغًاضَكُّ جـُُابِ وَظيـط هُغـُضَوَ    
ًَشن ًَ٘هـُت وَضطـطتّ كـاضتِ تاةًلطزُـُوَ        ًَطىًاْ ُٓو كاتُيُ هُ ًُضجُكاُِ كُ بـا بَوـ بىو تً٘اض زَكطَيّ، ب

ًَـطَ باغـِ زَكـُيّ،        يُعِِ ًَؿلُؾًاْ كطزووَ بـُطىَيطَّ ُٓوَيـُ كـُ ه غًػتًُِ خ٘ياْ تايبُتًاْ ُٓيُ، ث
ــاضتِ        ــُ ك ــُ ه ــُوَف ك ــُطىَيطَّ ٓ ــت، ب ــا بلطَي ــُضًِ تًُاؾ ــابِ ر ــاتى وَن ةىت ــُض ٓ ــطاوَ ُٓط ــىُلُ ُىوغ ن

ًَؿـرت ٓـُواْ هــُ ًُعاًـِ خ٘يـاْ           كـطزووَ، هــُ  تاةًلطزُـُوَزا تً٘ـاض زَكطَيـت، يـُعِِ كــاضتِ تاةًلطزُـُوَ ث
ًُعاًُكُّ خ٘ياْ كطزووَ، يُعِِ ُٓوَ ُٓض بُو طىَيطَيُ، ُٓض ُٓوَيُن تايبُت بُخّ٘ ُٓيُ، ض اغتُ ِٓ 

َِ ب٘ طؿتِ ُٓيُ.  حلىًًُكاْ تايبُت بُ خ٘ياْ ُٓيُ ِٓ ًُغُهُّ كاضتِ ًٌٓتخاُات، بَُه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 زكت٘ض عٌط رُضًىو.
 
 
 



 329 

 ض َيع ز. عٌط ػنساًشن خسض )ُىضَزيِِ(:بُ

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ُٓطُض بُ غًػُيُكِ ٓاوبُف بىو، ططيِط ُٓوَيُ هُو ًاززَيُزا  جـُخت هُغـُض ٓـُوَ بلطَيـت، ًارـُكاُِ      
ًَىٍَ ُٓواُِ تط ثاضَيعضاوَ.  ُٓو ةىتابًاُُّ كُ هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًشن بُ ًُٓاْ ؾ

 ْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 رُضًىو زكت٘ض زاُا.
 بُض َيع ز. زاُا غعًس قَىرِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ثُغُُسًاْ كطزووَ، ُٓوَّ هُ ًاززَّ نىاضََ بىو، ًاززَّ نىاضََ، ؾُؾَُ بـاؽ هـُوَ    ُٓوَّ كُ تا ٓ
ًَت بًُِاكاُِ زَضنىوْ و كُوتّ و ًَت نِ؟، زََه غًػتًُِ طؿـتِ تاةًلطزُـُوَو َُٓهػـُُطاُسْ،     زَكات زََه

َّ بامساْ كطزووَ. ًَسا ٓاتىوَ كُ تُةسعنِ زَكات ًُضجُكاْ، يُعِِ هُو َّ ت  يُعِِ هُو
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو. 
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ زاض  هًصُُّ ؾتُوَ، ةىتابًاُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ ًارـُكاًُاْ   ياغايِ ًاززَكُّ بُو ؾ
 ثاضَيعضاوَ وَكى ةىتابًاُِ زاًُظضاوَ حلىًًُكاْ، ُٓطُض ُٓوَ بسضَيتُ زَُطساْ غىثاغت زَكُيّ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَلط اّ        ُٓو غًػُيُّ كُ خىَيِسضايُ ٌَ هُطـَُي زاًُـُ؟ بـُت َِ هُطَُي زايُ؟ تلايُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ، كـ وَ ك
 زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (37ًاززَّ )
ــرت )     ًَؿ ــاززَّ ث ــىكٌِ ً ــُوا ح ــُٓوِ، ك ــِ ٓ ًَطكطزُ ــُظضاوَكاُِ ر ــسكاضاُِ زاً ــازَ   (35خىَيِ ــُضياُسا ثً بُغ

زَكطَيت، وَكى خىَيِسكاضّ رُضًِ غُيط زَكـطَيّ و تً٘ـاض زَكـطَيّ هـُ كـاضتِ تاةًلطزُـُوَكاْ هُغـُض ٓـَُ         
ًَــت بــ٘ َُٓهبــصاضزْ هــُ بُخؿؿــُكاْ و ؾــاُسّ خىَيِــسْ، بُٓــًُاْ ًُضجــُكاْ كــُ   بًُِايــُ، وَ ًارًــاْ زَب

ٌَ زَكطَيت. بُغُض  ٓاوث٘هُكاًُاْ هُ زَضنىواُِ ةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ ًَبُج  ج
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
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 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (37املاد٠ )
ٝـٕٛ  (، ٜٓعس ايِٝٗ نطًب١ زمس35طًب١ َؤضطات ايتعًِٝ اال١ًٖٝ، ٚايرٟ تٓطبل عًِٝٗ اسهاّ املاد٠ ايطابك١ )

ٚ ٜطذًٕٛ يف ايبطاقـات االَتشاْٝـ١ بٓـا٤ عًـ٢ ذيـو، ٜٚهـٕٛ هلـِ اذتـل يف االَتٝـاشات ٚٚؾـٛد ايدزاضـ١، ٚبـرات             
 ايػسٚط املطبك١ عل خسجيٞ ْؿظ صؿٛؾِٗ يف املدازع اذته١َٝٛ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 :بُض َيع ز. زاُا غعًس قَىرِ
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ََٙ زَتىامن  ًَىاظَيلِ تط غًاغًُاْ كطزووَ، بُ ًٌَُ بُؾ ًَسا، هُبُضُٓوَّ ٓ ًَؿىوف ًٓؿاضَو ث ًّ هُ ًاززَّ ث
ــُ         ــط ك ــُّ زوات ــُكاتِ ًاززَك ََٙ ه ــُ ــت، ب ــْا  بلطَي ــُ ًٓوػ ــطزووَ، ك ــًِاضًاْ ك ًَؿ ــُ ث ًٌَ ــُ ٓ ــُو ًاززَي ٓ ًٍَ ــ بَو

ًَؿًِاضّ ًٌَُ ث ًٌَُ ًٓوػاًاْ كطزووَ ُٓو ًاززَيُ. زَخىَيِسضَيتُوَ ٓ  خً٘اْ زَخىَيًُِِوَ، ٓ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 بُض َيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضّ ضَت كطزُُوَّ زَكُيّ، هُبُضُٓوَّ هُ ًاززَ  ًَس 36ث  ايُ.ُٓو حىكٌاُُّ ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًُٓاْ ض ًٍَٓ ُٓيُ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ ضَت بلطَيتُوَ؟ ك  زاًُُ؟ رُضًىو ضَت كطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط. ك
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (38ًاززَّ )
ًَطكطزُـِ      ًَساُاُِ حلىًُت و ثُغُُسّ رُضًِ بُغـُض بط واُاًـُكاُِ زاًـُظضاوَكاُِ ر بُخؿًِِ ًارِ زاُج

 ْ، كُ زَيبُخؿُِ خىَيِسكاضاًُاْ، ًُضجساضَ:ُٓٓوِ و تايبُتِ و بَُهطُُاًُ ةىتاغاُُيًُكا
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ًَت. -1 ًَساُِ بُضزَواًِ ُٓب  ةىتاغاُُكُ ض َيطُ ث
ــت و، ٓــُض زاُُيــُكِ     -2 ًَ ًَبــُكاُِ خىَيِــسُِ ةىتاغاُُكــُ، وَظاضَت ض َظاًُُــسّ هُغــُض زاب ثطٗطــطاَ و كت

ًَبُ بابُتِ رُضًًًُ. ًَت، ب٘ زَضخػسن كُوا َُٓ كت  ًُؿاُُّ رُضًِ هُغُض ب
ًَِطاوَكاْ      -3 ًٌَ ثطٗطـطاَ و غًػـتًُُ غـُث ثابُُس بىوْ بُ ًارِ وَظاضَت هُ ثؿلِشن و ٓاضاغتُكطزْ، بـُث

 بُغُض ةىتاغاُُ حلىًًًُكاْ.
ًَت وَظاضَت بط يـاضّ بَُهطـُكطاوّ هُغـُض     -4 غًػتًُِ تاةًلطزُُوَكاْ، كُ ةىتاغاُُكُ ثًازَّ زَكات، زَب

ًَـت هـُشَيط   ًَت، َُٓ تاةًلطزُُواُُ زَب غُضثُضؾـتِ وَظاضَت و ُىوغـًِطُكاُِ هـُ ثاضَيعطاكـاْ و زَظـُضَ       زاب
ًَت جا ض هُغُض ٓاغتِ تاةًلطزُُوَكاُِ طىاغتُِوَيِ ياْ بط واُاًُ طؿتًًُكاْ. ًَطكطزْ ب  جًاجًاكاُِ ر

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 ض:بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقاز

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 (38اؽنازَ )
َٓ  سل االعـرتاف اذتهـَٛٞ ٚاملصـادق١ ايسمسٝـ١ عًـ٢ غـٗادات َؤضطـات ايتعًـِٝ االًٖـٞ ٚارتـاص ٚٚثـا٥كِٗ            

 املدزض١ٝ ايت٢  ٓشْٛٗا يطًبتِٗ، ٚ ٜػرتط:
 املدزض١ ي١ اداش٠ دا١ُٝ٥. -1
٠ ٚإ ٜهٕٛ نٌ ْطد١ َٓٗا حتٌُ عال١َ زمس١ٝ، املٓاٖر ٚايهتب ايدزاض١ٝ يًُدزض١ قد ٚاؾكت  عًٝ٘ ايٛشاز -2

 الظٗاز بإ ٖرٙ املاد٠ زمس١ٝ.
 االايتصاّ عل ايٛشاز٠ يف ايتؿتٝؼ ٚ ايتٛدٝ٘ طبكأ يًُٓٗاز ٚ ايٓعاّ املطبل عٌ املدازع اذته١َٝٛ. -3
4-            ٕ ٖـرٙ   ْعاّ االَتشاْات ايـيت تطبكٗـا املدزضـ١، جيـب إ ٜهـٕٛ يًـٛشاز٠ قـساز َٛثـل عًٝٗـا ٚ جيـب إ تهـٛ

االَتشاْات حتت اغساف ايٛشاز٠ ٚ َهاتبٗا يف احملاؾعات ٚ االَانٔ املدتًؿ١ يًتعًـِٝ، ضـٛا٤ اناْـت عًـ٢ َطـت٣ٛ      
 االَتشاْات االْتكاي١ٝ اّ ايػٗادات ايعا١َ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىوْ.  ه
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘ؿن:

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع 
ًَىًَاْ زاض ؾتىوتُوَ. ًٌَُ َُٓ ًاززَيًُاْ ثىخت كطزووتُوَ و بُو ؾ ٓ 

ًَِجَُ:  ًاززَّ بًػت و ث
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ًــاؿن ثُغــِسكطزٌُ بط واُاًــُ و بَُهطُُاًــُّ زَضنــىوٌُ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًــُكاْ بــ٘ وَظاضَت    
ًَــت ةىتاغاُـُ و     ثــُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ ًَ٘هــُتٌ بــُضزَواَ   ثـاضَيعضاوَ، هُطــَُي ض َنـاوكطزٌُ ٓــُوٍَ كـُ زَب

ًَت و ثابُُسبّ بُ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت.  بىوٌُ خىَيِسًُاْ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَــُف ثؿــتطريٍ هــُو زاض ؾــتٍُِ ًَص ٓ هــُ ضاثــ٘ضتٌ  25ُــُّ ثــُضوَضزَ زَكــُيّ كــُ بــُ ض يعبُُــسٍ ًــاززَّ ه

ًَصُُّ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ.  ه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط؟
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَت، بـُؽ ُٓطـُض ٓـُبًَ     ٌَ ُٓظ ظَضوضيُا ُٓظ ٓـُب ًَت:      ُاب تعتـرزايٛشاز٠ عـٔ   ت حـُظ ُٓكـَُ ٓـُظ ًٓعارـُ ٓـُب

 املصادق١ عٔ ايػٗادات ٚٚثا٥ل تعًِٝ املازع ارتاص١ ٚ َعادي١ دزدات املـدازع ارتاصـ١ َجـٌ املٓـاٖر ارتاصـ١،     
ًَتــُ كــطْ،   ، وَكــى بــُحؼ كطيــُ  َعاديــ١ دزدــات املــدازع ذات االَتشاْــات املٓــاٖر ارتاصــ١ ُٓظــُ ًٓعارــُ ب

كرتٍ تط زَضجات زيت ًُٓـُ ٙظًـُ ٓـُتا بـ٘ جاًًعـاتًـ و بـ٘       ُُوٍَ تط ُُٓسَيم غًُغُهُْ ؾىَيوات و ٓ
 تُةسعنًؿٌ ًُُٓ ًُبُغتُ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ُٓيُ؟ ، ٓـَُ بُض َيعاُـُ ُاويـاْ ُىوغـطاوَ، ٓـاشَ غـوًٌاْ، غنـاي         ٌَ ت عبساهػـَٚ، كـاوَ ذلٌـس،     طـاٖس، ك
 ريَ عبسار، رُضًىو ٓاشَ خاْ.ْ، مسعجُاغًىَيى 

 :َصطؿ٢ بُض َيع ٓاشَ غوًٌاْ
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿـًِاض زَكـَُ كـُ ٓـُو خاَهـُ كـُ هـُ             ًَصُـُّ ثـُضوَضزَ، بـُآلَ ث هُطَُي ثؿتطريٍ كطزمن ب٘ ُٓو زاض ؾـتٍُِ ه
ًَت، ُٓويـ بط طُّ  ًًًَُُ : ُٓقَوٌ ثطٗشَكُزا ٓاتىوَ وَكى بط طُيُن هُُاو ُٓو ًاززَيُ ُٓب االيتصاّ عل غ

، نـىُلُ بُضاغـيت   ايٛشاز٠ يف ايتؿتـٝؼ ٚ ايتٛدٝـ٘، طبكـأ يًُٓـاٖر ٚ ايٓعـاّ املطبـل عًـ٢ املـدازع اذتهَٛٝـ١         
ًٌَىايُ ُٓو خاَهُ ظٗض ظٗض ططُطُ، هُو كاتُزا زَتىاُطَيت كُ ًٓوعاَ بلطَيت ُٓو ةىتاغاُاُُ كُ تـُرتًـ هـُ    ث

ٍَ ب٘  ًَؿًولاضيُن ُُكُْ هُو ًُعاًٍُ كُ ب٘يـاْ زاُـطاوَ بـُ    ٙيُْ وَظاضَتٌ ثُضَوَضزَوَ بلط ُٓوٍَ ًٓض ث
ًٌَ ُٓو ياغايُ، ظٗض غىثاؽ.  ث

 



 333 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان جًُاي رُضًىو.
 ابطآًٍ: طاٖسبُض َيع غناي 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَِشن ت ًَؿـًِاض    ُٓطُض َبًشن و غُيطٍ َُٓ ًاززَيُ بلُيّ زَب ًَسايُ، تُواو ًُُ، ب٘يـُ ًـّ ث ٘ظَيم ضَكاكُتٌ ت

ًَشن ًـاززَّ     ًَؿـًِاضَ، بَوـ ًَؿًِاضٍ جُُابٌ وَظيطيـ زَخًُُ ُاو ُٓو ث زَكَُ كُ زووباضَ زابط َيصضَيتُوَ و ث
ًَــطَ،  25، كــُ زَكاتــُ 25 نــىُلُ ُُتًجــُف  حتــتؿغ ايــٛشاز٠ عكٗــا يف املصــادق١ عًــ٢ ْتــا٥ر االَتشاْــات، ه

ًَطَ؟، باؽ ُُكطاوًَىًٌُٓ، ُٓز ٌَ ًىقازَةُ زَكات ه ، ْتا٥ر االَتشاْات يف املدازع ٍ ُُتآًجٌ ًٌٓتخاُات ك
نــىُلُ باغــٌ   ٚ املعاٖــد ايػــري اذتهَٛٝــ١ ٚ َصــادق١ َعاديــ١ ايػــٗادات ٚ ٚثــا٥ل ايتدــسز ايصــادز٠ َٓٗــا،         

ًَشن. ًَىيػتُ هُُاوٍ زابِ  ًىعازَهُؾٌ كطز، ب٘يُ ث
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 بُضواضٍ:َصطؿ٢ بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ــٌ            ــاو كطزُ ــُ ض َن ــُوٍَ ب ــَُي ٓ ــطزووَ، هُط ــًاغُّ ك ــازَّ ق ــُضوَضزَ ًٓع ــُّ ث ًَصُ ــُ ه ــُ ك ــَُي ُٓوًَ هُط

          ِ ًَـت، ًـاؿن ثُغـ ًَىَيُ ب ًَؿـًِاض زَكـَُ قـًاغُكُ بـُو ؾـ ًَبًًُِكٍُ وَظيـط، ًـّ ث سكطزْ و ٓاوتـا كطزُـٌ   ت
ًَم هُطَُي ضَنـاوكطزٌُ ٓـُوٍَ    بطواُاًُ و بَُهطُكاْ.......تا ب٘ وَظاضَت ثاضَيعضاوَ، نىُلُ ُٓوٍَ بُ ًُضج
ٌَ غُحب كطاوَ، ب٘يُ تُقُوض  ًَػتا ًُزضَغُكُ ًَ٘هُتٌ ه ًَت، نىُلُ ٓ ًَم، نىُلُ ُٓطُض ثابُُس ُُب ًُضج

 زْ و ٓاوتاكطزٌُ تا  وَظاضَت و ُىةتُ ثاضَيعضاوَ.زَكَُ تُحكًى حاقوُ، ب٘يُ ًٓعارٍُ ثُغِس كط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُض َيع ًاً٘غتا كاوَ رُضًىو.
 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ثُضو ًَؿًِاضكطاوٍ ه ٌَ، هُ ًاززَّ ث ٌَ ب ًَصُُ ناوياْ ه ًٍَ خ٘ؾُ بطازَضاٌُ ه َضزَ كـُ بـُ ًـاززَّ    ًّ ث

ٓاتىوَ،  كُ ًاؿن ثُغِس كطزٌُ بطواُاًُ و بَُهطُُاًُّ زَضنـىوٌُ ةىتاغاُـُ تايبُتـُكاْ بـ٘ وَظاضَت      25
ــَُي         ــاضَيعضاوَ هُط ــُ، ث ــُوَ ًُ ــُ يُك ــسياْ ب ــسن، ثُيىَُ ــُ زواٍ زَي ــُ ه ــط ك ــُّ ت ــُو بط ط ــَُي ٓ ــاضَيعضاوَ، هُط ث

ًَت ةىتاغاُُ تايبُتًُك ًَت و ثابُُس ض َناوكطزٌُ ُٓوٍَ كُ زَب اْ ًَ٘هُتٌ بُضزَواَ بىوٌُ خىَيِسًُاْ ُٓب
بّ بُ ض َيٌِايُكاٌُ وَظاضَت، بُضزَواَ بىوٌُ ةىتاغاُُ ض عًٚةـٍُ بـُ ثُغـِسكطزٌُ بط واُاًـٍُ ٓـُوَكاْ      
ًٌَىايُ ُٓوٍَ هُطَُي ض َناوكطزٌُ تا ٓاخريٍ ظيازَ، هُطَُي ٓـُو ًىٙحـُظٍَ وَظيـط     ُٓيُ؟ هُبُض ُٓوَ ًّ ث

ًٌَىايُ ُٓوَ بُغُ، ُٓوٍَ زيلُ ظيازَ و ظٗض غىثاؽ.زاٍ قًاغ  ُ بلطَيتُوَ، ث
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.
 اػنس: عجُإبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضٗن ثُضهًُاْ.
ًٌَىايُ،  ًَشن اٚآل ٚثاْٝأ ٚثايجأ ٚزابعأبُ ًُػبُت ُٓو ًاززَيُ ًًِـ ث ، 38ظيازَ كُ قًاغُكُ ًـاززَّ  ، با بَو

ٌَ حُرتُيـُ ًىُاةُؾـٍُ ٓـَُ ًاززَيـُ          ًٌَـُ غـ ًَصُُّ ثُضوَضزَ قًاغٍُ كطزووتـُوَ باؾـُ، ٓ وَكى ُٓوٍَ ه
زَكــُيّ تــاظَ طُض ايِــُوَ غــُض ًــاززَّ يُكــَُ، زووََ طُض ايِــُوَ غــُض ًاززَكــاٌُ تــط كــُ ٓــًُىوٍ ظيــازَ،  

ًٌَ ًٌَُ ُٓواًُُاْ زووباضَ ًٓؿطاف و ًٌٓتخاُات و ًٓجاظَ هُ غُضَتاوَ  ٓ ُ هُ كاتٌ زاض ؾتين ُاوٍ ثطٗشَكُ ٓ
ًًَـاْ         ًَصُـُّ ثـُضوَضزَ و ياغـايٌ ث ًَؿـًِاضَكٍُ جـُُابٌ وَظيـطٍ ه ًٌَىايُ ظيازَ، بُآلَ ُٓطُض ث كطزيتُوَ، ث

ًٍَ باؾُ و، غىثاؽ. ٍَ، ث  باؾُ ًٓعارُ بلط
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ىو.غًُريَ خاْ رُضً
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٍَ باؾُ وَكى بطازَضاْ تًُٓسٍ ةػـٍُ جـُُابٌ وَظيـطٍ زَكـَُ، بـُآلَ ثطغًاضَيلًؿـٍ ُٓيـُ وَكـى          ًًِـ ث
ًَىَزَوَهُتًــُكاْ ُٓيــُ، ٓــُوَ ؾــىَيواتُ، كاًربيــسج كُ٘ػــىهٌ بُضيتاًُــُ،    تــُوظذنات، ًُغــُهُْ ةىتاغاُــُ ُ

ًَـطَف زووبـاضَ تُقـسيق زَكطَيتـُوَ؟،        ُٓواُُ ؾُٓ ٍَ و ه ٍَ تُقـسيق زَكـط ًَتُ وآلتٌ خ٘ياْ هُو ازَياْ زَن
 ،ٌَ ًَطَف ًىعتُضَف زَب ٍَ ُٓوَ ه ٍَ تُقسيق بلط ٌَ، ُٓطُض هُو ُٓطُض ُٓوًَاْ ب٘ ضووْ بلاتُوَ، ُٓطُض وا ب

ًَـت؟، ُٓطـُض ٓـُو ثطغـًا      ًَطَ ًىعتـُضَف ُاب ٍَ تُقسيق كطا ُٓوَ ه ضًَاْ جـىاب بساتـُوَ و   بُآلَ ُٓطُض هُو
 زَغتتاْ خ٘ف.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ــيت        ــاظَ وَخ ــاْ ًىج ــُ ي ــ٘ ةىتاغاُ ــُ خ ًَت ًَِاظ ــسيق ب ــُ، تُق ــم جىزاُ ًَ ــيت ه ــُ زوو ؾ ــسيق و ًىعازَه  تُق

زَضزكُويت ؾُٓازَيا وٍ، ًُٓا ًىعازَهُ زَضجاتُ ًّ بُحػـٌ وٍ بـىوَ، يـُعين ًـّ بُحػـٌ ًىعازَهـٍُ       
ٍَ؟،     ٍَ زَضجــٍُ نــٌ حًػــاب بلــط ٌَ هــُ ؾــىَيوات تُةــسعنٌ ظاُلــٍ٘ بلــات، ز زَضجاتــُ، يــُعين ُٓطــُض يــُك

      ُ ــ ــُض ؾ ٓ ٍَ ــُو ٍَ زَضك ــيت ٓــُو ــاظ وَخ ــُضظَيلٌ ًىج ــُض ع ــازَةُ ٓ ــُؾنا ًىق ــُ، ٓ ــّ ُٓوَي ــتا ً ٓازَ ًُبُغ
 ًىقازَةُ كطيُ، ظٗض غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَصُُّ ثُضوَضزَ.  ه
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘ؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضَّ جـُُابٌ وَظيـط و ٓـُضوَٓا ُُٓـسَيم هـُ ثُضهـًُاُتاضاْ ًُبُغـتًاْ ٓـُوَ بـىو كـُ            ًٌَىايُ ُٓو ث ث

ًٌَــُ زَتــىاُشن ٓــُو ًُغــُهٍُ بــا بَوــ ًَــت كــُ ٓــَُ ًىعــُزَي و ٓــَُ، بــُآلَ ٓ ًَــسا ب ًَشن تــُعازوهٌ ُٓوَؾــٌ ت
ًُغُهُيُ ناضَغُض بلُيّ هُ ض َيٌ ظيازكطزٌُ ًـاؿن ثُغـِسكطزْ و ٓاوتـاكطزٌُ بط واُاًـُ و بَُهطُُاًـُكاْ،      

َ، ٓـَُ ؾـُٓازَيُ   ًُٓىوٍ زَططَيتُوَ، هُبُض ُٓوٍَ بَُهطُُاًُكاْ ُٓويـ كاضتُ، يُعين ُٓويـ زَططَيتُو
و ٓــَُ بَُهطُُاًــُكاْ، يــُعين ٓــُواٌُ تــطيـ زَططَيتــُوَ، غــُباضَت بــُ بُؾــٌ زووًَــٌ ًاززَكــُ، ٓايــا ض    
     ٌَ ثُيىَُسيًــُكٌ بــُ ًُغــُهٍُ ثُغــِسكطزُُوَ ُٓيــُ، بُؾــُضٍ يــاخىز بــُ ض نــاوكطزٌُ ٓــُوٍَ كــُ زَبــ

ٌَ يــاْ ثابُُــس بــّ بــُ  ثُعناُطــُ يــاْ ةىتاغاُــُ ُاحلىًًــُكاْ ًَ٘هــُتٌ بــُضزَواَ بــىوٌُ خىَيِــسُ   ًاْ ٓــُب
ًٍَ هُغـُض ًػـتُواٍ جاًًعـُكاْ       ًٌَُ نُُس ظنىوُُيُكٌاْ ُٓيُ، ظياتط زَتـىامن بَوـ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت، ٓ
ٍَ ُٓوَ هُغُض ًػتُواٍ ةىتاغاُُكاًُـ ضووبسات، ب٘ ظنىوُُ ُُٓسَيم ظاُل٘ ٓـُبىوْ   ض وويساوَ، بُآلَ زَكط

ٌَ غُُسبىوُُوَ، ًَشن ؾـُٓازَ   وَظاضَت ًٓجاظَّ ه ًَؿتا با بَو ًَؿتا ُٓواْ بُضزَواَ بىوْ هُ خىَيِسْ، ٓ بُآلَ ٓ
ًٌَُ ٓـُو ًُضجـًُاْ زاُـاوَ، ُٓطـُض      و بط واُاًُياْ زَزا بُ تَُهُبُكاًُاْ، يُعين ب٘يُ ض َيططٍ هُوَ بلُيّ، ٓ

ٌَ غـُُسب  ًٌَ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت كاضياْ ُُكطز، وَظاضَت ًٓجاظَّ ه ٍَ ٓـُو   ةىتاغاُُيُن بُ ث ىو، ُـُتىاُط
  ٍَ ٌَ، ظياتط ُٓوَ بـ٘ ض  ٍَ بُضزَواَ ب ًَت و ُٓض ؾُٓازَّ بساتُ تُهُبُكاٌُ و هُو ةىتاغاُُيُ ُٓض بُضزَواَ ب

 ططتّ هُوَ زاُطاوَ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ياغايٌ رُضًىوْ.  ه
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 ع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض َي
ٍَ، اؽنكـازةُ عوـِ          ضاغتُ باؽ هُ ًاؿن وَظاضَت زَكات بـ٘ ثُغـِسكطزٌُ بطواُاًـُ و ًىعازَهُكـُف ظيـاز كـط

غسٜط١ ايتـصاّ املـدازع بتعًُٝـات ايـٛشاز٠( ٜـإ) اذتصـٍٛ عًـ٢        اهؿٔازَ و ًعازهتٔا، بُآلَ ُٓو بط طُّ ك٘تايٌ)
اؾُ ُٓطـُض وَظاضَت ٓـُو ًَ٘هُتـٍُ ُُزايـُيٌ، يـاْ ةىتاغاُـُ       (، ًَ٘هُتٌ بُضزَواَ بىوْ، باداش٠ االضتُساز١ٜ

ٍَ، ٓــٍُ نــْ٘   ُاحلىًًُكـُ هُبــُض ٓــُض ٓ٘كاضَيــم زاخــطا،  ًــاؿن ةىتابًاُــُ كــُ بط واُاًــُكاًُاْ ثُغــِس بلــط
     ٌَ ًَىيػت ُاكـات هـُ زَةُكـُ ٓـُب ٌَ، ث زَتىاُّ بطىاظضَيُِوَ ب٘ ةىتاغاُُيُكٌ زيلُ؟، ًُضجًؿُ كُ ثابُُس ب

ٌَ ُـُن تـُعوًٌات، يـُعين اهتـعاَ بلـات بـُ ٓـًُىو         )اهتعاَ اؽن سضغُ بتعوًٌات اهىظاضَ(، يُعين ُٓوَ ُٓض زَبـ
ٌَ و             ٌَ ثـاضَيعضاو بـ ًَـطَ زَبـ ٌَ، ًـاؿن ةىتابًـاْ ه ًَلـسا كـُ زاخـطاو و ٓـُوَ بـ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت، ُُن هُ كات

ٍَ و طىُاحٌ ُٓو ةىتابًُ ًُُ كُ ةىتاغاُُ ٍَ هُبُض ُٓوٍَ  ةىتاغاُُ بط واُاًُكاًُاْ ثُغِس بلط كُ زازَخط
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ًٓوتًعاًٌ ُُكطزيُ بُ تُعوًٌاتٌ وَظاضَت، يـاْ هُبـُض ٓـُوٍَ ةىتاغاُـُ ُاحلىًًُكـُ ًَ٘هـُتٌ  بـُضزَواَ        
ًَساٌُ ًَ٘هُتٌ هُ زَغت زايُ، ٍُٓ ًاؿن ُٓو ةىتابًـُ   بىوٌُ وَضُُططتًُ هُبُض ُٓوٍَ يُن هُ ًُضجُكاٌُ ث

ٌَ ُٓطُض بط و ًٌَـُ هُطـَُي ٓـُوَيّ كـُ       كى ثاضَيعضاو زَب ٍَ هُ ٙيُْ وَظاضَتـُوَ، ب٘يـُ ٓ اُاًُكٍُ ثُغِس ُُكط
ٍَ، غىثاؽ. ٍَ و ُٓوٍَ بط طُّ ك٘تايٌ ٙبسض  وؾٍُ ًىعازَهُ ظياز بلط

 بُض َيع ز.زاُا غعًس قىؿن:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ًَؿُ و ططرتٌاْ ُٓيُ ٓ ًَؿرتيـ ضووُلطزُُوَيُكٌاْ زا كُ نُُس ك ًٌَُ ث هُ ةىتاغاُـُ ٓـُٓوٌ يـاخىز     ٓ
ٍَ هُبُض ٓـُوٍَ كـُ ٓاطـازاض ًُـُ ٓايـا ياغـايُن        ثُعناُطا و تاكى ظاُل٘ ُٓٓوًُكاًُـ، ظٗض تُهُبُ ًاؿن زَخىض
ٍَ ُـاوٍ ةىتاغاُـُ و            ُٓيُ ُٓو ةىتاغاُُيُ ياخىز ُٓو ظاُل٘يـُ ًـىهعََ زَكـات بـُوٍَ كـُ ٓايـا، ًـّ ُاًـُو

ًٌَُ نُُس حاَه ًٍَِ، بُآلَ ٓ ًَـطَ، ةىتابًـُكاْ بـُضزَواًّ هـُ خىَيِـسْ هـُو         ظاُل٘كاْ ب ًَػـتا ه ًَلٌاْ ُٓيـُ ٓ ُت
ًٌَ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَتًاْ ُـُكطزووَ، ُُٓـسَيلًاْ ًَ٘هُتُكُؾـًاْ غـُحب      ظاُل٘ و ةىتاغاُاُُ، بُآلَ بُ ث

            ُ ًَىيػـتُ ٓـ و كطاوَتُوَ ب٘ ٓـُوٍَ ةىتابًـُكاْ ظَضًَُُـس ُـُبّ و بـ٘ ٓـُوٍَ تىوؾـٌ ٓـُو حاَهُتـُ ُـُبّ، ث
ٌَ، ٓــَُ بــ٘      ٌَ و ضووُــرت زَبــ ًَىَيُكٌ ياغــايٌ ٓــُزَي ٍَ، يــُعين نىاضنــ ًُغــُهُيُ بــُ ياغــا ناضَغــُض بلــط
ًَىَيٍُ كـُ هـُ             ًٌَـاْ وايـُ ظَضوضَ ٓـُو ًـاززٍَ بـُو ؾـ ًٌَـُ ث ةىتاغاُُكاْ و َُٓ ب٘ ةىتابًـُكاْ، جاب٘يـُ ٓ

ًَصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ باآل ٓاتىوَ  بُ تُعسيى كطزُـٌ ٓـُو   ٍَ كـُ بامسـاْ كـطز، ًُغـُهٍُ     ضاث٘ضتٌ ه
زَغُآلت و ب٘ ًُغُهٍُ ًىعازَهٍُ ًعُزَهًـ بططَيتُوَ، ُٓوٍَ كُ جُُابٌ وَظيطيـ باغٌ كـطز، ُٓطـُض   

ٌَ ًّ قًاغُّ ُٓخريٍ زَخىَيٌُِوَ: ًَتاْ باف ب  ث
 25ًاززَّ 

حلىًًـُكاْ بـ٘   ًاؿن ثُغِسكطزْ و ٓاوتاكطزٌُ بط واُاًُ و بَُهطُُاًُّ زَضنىوٌُ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُا  
ًَــت ثــُعناُطا و ةىتاغاُــُ ُاحلىًًــُكاْ ًَ٘هــُتٌ    وَظاضَت ثــاضَيعضاوَ، هُطــَُي ضَنــاوكطزٌُ ٓــُوٍَ كــُ زَب

ًَت و ثابُُس بّ بُ ض َيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت.  بُضزَواَ بىوٌُ خىَيِسًُاْ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت ب  ُضظ بلاتُوَ، رُضًىو ز.ضٗشاْ.ك

 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَسا  ًَؿًِاض ُٓيُ، يُن ُٓوٍَ كُ تاظَ ز.زاُا خىَيِسيُوَ، زووًًَاْ ُٓوَيُ كُ تُُٔا بط طُّ ُٓخريٍ ت زوو ث
ٌَ، واتا تُُٔا :  َ      ُُب عاديتٗـا ٚٚثـا٥ل ايٓذـاح يًُـدازع ٚ     حتـتؿغ ايـٛشاز٠ عكٗـا يف املصـادق١ عًـ٢ ايػـٗادات ٚ 

ًَؿًِاضَف ُٓيُ، غىثاؽ.املعاٖدات ايػري اذته١َٝٛ ٌَ، ُٓو ث ًَسا ُُب  ، هُ زواٍ ُٓو ؾُضيتُوَ ًُضجُكاٌُ ت
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿًِاض غىَيُِِوَ و يُن يُن زَرنُيُِ زَُطساْ.  كُواتُ ُٓضزوو ث
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 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ــا ٚٚثــا٥ل ايٓذــاح يًُــدازع ٚ املعاٖــدات ايػــري       ــا يف املصــادق١ عًــ٢ ايػــٗادات ٚ َعاديتٗ ــٛشاز٠ عكٗ حتــتؿغ اي
 اذته١َٝٛ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطْ بعاُّ نُُسَ؟،  ٌَ هُطَُهسايُ؟، تىخىا بصً يُ، ُٓوٍَ تطيـ غىَيُِِوَ بعاُّ نُُس كُغٌ هُطَُهسا 34ك
 كُغٌ هُطَُهسايُ؟.
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘ؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 :25ًاززَّ 

ًاؿن ثُغِس كطزْ و ٓاوتا كطزٌُ بط واُاًُ و بَُهطُُاًُّ زَضنـىوٌُ ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُـا حلىًًـُكاْ      
ًَـت ةىتاغاُـُ و  ثـُعناُطا ُاحلىًًـُكاْ ًَ٘هـُتٌ       ب٘وَظاضَت ثاضَيعضاوَ، هُطَُي ضَناوكطزٌُ ُٓ وٍَ كـُ زَب

ًَت و ثابُُس بّ بُ ضَيٌِايًُكاٌُ وَظاضَت.  بُضزَواَ بىوٌُ خىَيِسًُاْ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ؟،  ًَِـا         15ك ًَـٌ زَُـط قـًاغُّ يُكـَُ زَُطـٌ ٓ ، رـُضًىوْ بـ٘   كُغٌ هُطَُهسايُ، كُواتـُ بـُ ث
 ًاززَيُكٌ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 بُؾٌ نىاضََ
 غًػتًٌُ بُضَيىَبطزْ و زاضايٌ

 يُكَُ: غًػتٍُ بُض َيىَبطزْ
 :39ًاززَّ 

ٍَ هُ : ًَلس ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ ث ًَلٌ بُضَيىَبطزْ هُ ُٓض زاًُظضاوَيلٌ ر ًَِاٌُ ُٓجنىًُُ ًَلٔ  ث
ٌَ، هــُ حاَهــ3ٓاوثؿــلُكاْ شًاضَيــاْ هــُ ) ُُٓساًــُ-د ُتٌ ظيــازكطزٌُ ٓاوثؿــلُكاْ هــَُ شًاضَيــُ، ( ظيــاتط ُــُب

ٌَ هُ ُُٓساًٌ َُٓهسَبصَيطَيت ب٘ ُىَيُِضايُتٌ كطزٌُ بُض َيىَبطزٌُ ةىتاغاُُ.  ُٓجنىًٌُُ طؿيت غ
 بُض َيىَبُضٍ ةىتاغاُُ.-ب
ًَصاْ.-ج  زوو ُىَيُِض هُ زَغتٍُ واُُ ب
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 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 ايؿصٌ ايسابع

 ْعاّ االداز٠ ٚ املاي١ٝ
 اٚآل: ْعاّ االداز٠

 39املاد٠ 
 تػهٌٝ زتًظ اداز٠ يف نٌ َؤضط١ تع١ًُٝٝ  ا١ًٖٝ تتهٕٛ َٔ:

د خيتاز اجملًظ ( ٚ يف ساي١ اشدٜاد املػرتنني ع٢ً ٖرا ايعد3االعطا٤ املػازنٕٛ إ ال ٜهٕٛ عددِٖ انجس َٔ )-أ
 ايعاّ ثالث١ َٔ االعطا٤ يتُجًٝ٘ يف زتًظ اداز٠ املدزض١.

 َدٜس املدزض١.-ب
  جالٕ عٔ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ.-ز

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ثُضوَضزَ؟  ه
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘ؿن:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَتُ بُؾٌ  ًٌَُ ُٓوَ زَب ًٌَـُ بـُو          ٓ ًَـٌ ضاثـ٘ضتٌ خىَيِـسٌُ بـاآل و ٓ ًَػـتا بـُ ث حُوتَُ هُ ضَيعبُُسيًُكـٍُ ٓ

ًَىَيُ زاًاُط ؾتىوَ،   ؾ
ًَ ًٌَـاْ وايـُ كـُ بـاؽ          غًػتًٌُ كاضط ط ٍ و زاضايٌ و غعايٌ، غعايًؿٌاْ بـ٘ ًٓعارـُ كـطزووَ هُبـُض ٓـُوٍَ ث

 هُوَف زَكات هُو زَضواظَيُ، 
 يُكَُ: غًػتًٌُ كاضطري ٍ

 26ًاززَّ 
ًَهُ  ًَلٌ كاضط ًَىٍَ خىاضَوَ:ُٓض ةىتاغاُُيُكٌ تايبُتسا، ُٓجنىًُُ ًَلسَيت بَُ ؾ  ط ٍ ث

ًَلسا ُٓطـُض  ةىتاغاُُكـُ بـُ كً٘ـَُي بـىو، ٓـُواْ ُىَيِـُضَيم         -1 خاوٌَُ ةىتاغاُُّ تايبُت هُ حاَهُت
 َُٓهسَبصَيطْ.

 بُض َيىَبُضٍ ةىتاغاُُ تايبُتُكُ. -2

 زوو ُىَيُِضٍ زَغتٍُ ًاً٘غتاياْ. -3

 َضٍ كًُ٘آليُتٌ ةىتاغاُُ تايبُتُكُ.تىَيص -4

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ــعازاْ        ــُوَ و غ ــُ زَططَيت ــُوَ و ًاهً ــاضطري ٍ زَططَيت ــُوَ، ك ــًُىوٍ ُاططَيت ــساضَ ٓ ــٌ ًٓ ًَ ــُ زََه ــا ك ــان ز.زاُ ك
 زَططَيتُوَ، ُٓو عًِىاُُ زووض و زضَيصَّ ب٘ نًًُ؟، رُضًىو.
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 غ٘ؿن: بُض َيع ز.زاُا غعًس

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
هُ بُؾُكاٌُ تط هُبُض ُٓوٍَ كطاوَ بُ يُكَُ، غًػتًٌُ كاضطري ٍ و زوايٌ زووََ ٓاتىوَ، زآـات و زاضايـٌ،   

ًٌَ كطاوَتُوَ. ًَلًاْ هُو زَضواظَيُ ج ًًََُ غعاكاْ ٓاتىوَ، يُعين  ُٓض غ  زوايًـ غ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ياغايٌ زَكُيّ بُ ضَيعبُُسٍ   هُ ضاث٘ضتُكُياُسا ٓاتىوَ. 26ثؿتطريٍ هُ زاض ؾتُِوَكُّ ه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط؟
 ثُضوَضزَ: بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ رًعوُْ بُ ةاُىًُُْ ب ّ ًت ؿـ ٓ ًَـت ا ًلـى      يٓعـا ، عايـسٍ ةـاُىْ زيـُ ا    ايٓعـا َ؟،  يـُعين ُٓظـُ ٙظًـُ بب

اٙزاضٍ واؽنــاهٌ و  ايٓعــاّ دٜٚــٞاٙزاضٍ ًُغــُهُْ، يــُعين ٓــُوَ زبًــصَيت ًُعاًــُ يــُعين ةاُىُــُ ٓــُظ وَكــى 
ًَلٌ ب٘ ببًِّ، يـُعين ُٓوَؾـٌ ثـُضوَضزَزا ٓـُظ ُـُبٌ،       ، كُهًٌٍُ عًقابًـ ُٓطُضايعكابٞ ٍَ بُزيو ضنًُِ ش

ٌَ؟، ُـابًٍِ ُٓغاغـُْ ُٓظـُ طىجنـاو بًـت زطـُي               ُٓظ ُعامن ٓايـا ٓـُظ تُراقـًوُ ظَضووضيـُ هـُ ةاُىًُـسا ٓـُب
ٌَ، ُٓطُض ُٓظُ بطازَضاٌُ ثُضهًُاْ زَُط هُغُض بـسَْ، ٓـُظ ُـابًٍِ ٓـُظ تُراقـًى ظَضووضٍ       زاض ؾتِا ةاُىُ

ًَ  سن هُ ةاُىًُسا، ظٗض غىثاؽ.ب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ز.ضٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ هـُ ضاثــ٘ضتٌ خً٘ـاْ عًقابًُكـًُاْ ٙزايــُ، غًػـتًٌُ بـُضَيىَبطزْ، و ًُبُغــت هـُ ًُعاًـٌ ًٓــساضٍ          ٓ

ًَىاظٍ  ُٓوٍَ غًػتًٌُ ب ًَىاظٍ بُضَيىَبطزُُ، ضاغتُ وؾٍُ ًُعاًُكُ ُٓيلُهٌ ًٓساضيُ و ؾـ ُضَيىَبطزْ و ؾ
ًٌَــُ زاواٍ ضَتلطزُــُوًَاْ كطزيــُ و ُٓطــُض  ًَسايــُ ٓ بــُضَيىَبطزْ، ٓــُتا ًاززَكــاٌُ زواتــط ظٗض وضزَكــاضيٌ ت

ًَىيػـيت ُـاظاُّ كـُوا ٓـُو وضزَكاضيًـُ كـُ هـُ ًـاز              ًَصُـُّ ثـُضوَضز بـُ ث ٓاتًــُ  26زَّ جـُُابٌ وَظيـط و ه
ًَت، ُٓوَ بعاُشن هُ ًُعاًُكُ و بُ ضَيٌِـايٌ وَظاضَت ضَيلـٌ    ًَىيػت ًُُ هُُاو ياغايُكُ ُٓب ظَضوضٍ ًُُ و ث
ًَلٌ زيلُيــُ، بـُآلَ وؾــٍُ عًقابًٌـاْ ٙزايــُ و ًٓساضيُكـُ ًُُايــُ، ُٓيلـُهٌ ًٓساضيــُ و        زَخـات، ٓــُوَ ؾـت

ًَىاظٍ بُضَيىَبطزُُ و، غىثاؽ.  ؾ
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 يع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ با

 جُُابٌ وَظيط؟
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٍ زيػاْ جاضَيلٌ زٍ خكىقًاتٌ ًُزاضيػُ، ُٓض ًُزضَغُكٌ غًػتًٌُ خـٍ٘ ًٓـساضَكطزٌُ ُٓيـُ،    شُٓوَ

ًَـصٍ و ضَيطاكـا ةـاُى      ًَلٌ بب ًَىاظيلٌ زٍ ُٓيُ، ُٓتى ضاظـا ةـاهب ًَسن ًُزاضيػـٌ      ؾ ٌُ تـى رُضظكطيـُ غـُض، ض زظـ
ًَـت غـُض كـاضٍ ًٓـساضٍ، ٓـُظ زَبًـٍِ و           ًَم كاضيطـُض ب ًٍَِ ُٓظـُ طـُه ًَىاظَيلٌ زٍ ُٓيُ، ُٓظ ُاب عاهًٌُ و ؾ

ًٍَ ُٓظُ ظٗض ظَضووضٍ ًُُ و، غىثاؽ.  جاضَيلٌ زٍ زووباضَ زَه
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ُٓيُ؟ ٌَ ت جنـٍ اهـسيّ، ٓآـُُط عـاضف، كـاوَ ذلٌـس اًـشن،         ععُٝـ١ ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، ك
ٌَ، مسـريَ عبـسار، برييعـاْ      قباح بًت ار، عبساهػَٚ بُضواضٍ، ةازض حػّ، اًري ط٘طا، ٓاضاَ ةازض،اػنس وَضتـ

 خاْ. عع١ُٝخاْ، رُضًىو 
 جنٍ اهسيّ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ باآلَ، غًػتًٌُ كاضطري ٍ و زاضايٌ ً ًَصُُّ خً٘اْ، ه ًَؿًِاضٍَ ه ّ هُطَُي ُٓو ث

ًٌَُ هُ ًاززَّ  ًَيَن، هُبُض ُٓوٍَ ٓ يًُسا، غعا زاُـطاوَ  بـ٘ ٓـُو خىَيِسُطاياُـُّ كـُ ثابُُـس       29و غعايٌ ضن
ٌَ خاَي، يا بُ َُٓه ًَت يـاْ بُغـُضزاططتين   ُابّ بُ ض َيٌِايُكاٌُ وَظاضَتُوَ، بُ غ ىَؾاُسُُوَّ ةىتاغاُُكُ ب

ًَم خـاَهٌ تـط كـُ هـُُاو         ًَىيػتًُكاٌُ ثط  ُٓكاتُوَ وَكـى ًُضحُهـُيم و كً٘ـَُه ةىتاغاُُ تا ُٓو كاتُّ كُ ث
ًَ 29بط طُّ ًاززَّ  ط ٍ و زاضايًؿٌاْ، زاضايٌ هُبُض ُٓوٍَ زا ُٓيُ، ب٘يُ بط طُّ غعايٌ، وَ غًػتًٌُ كاضط

ًَ ًٌَُ كًَُ٘ه م ةىتاغاُُّ كُضتٌ تايبُطناْ ُٓيُ ةاظاُك ويػـتُ و ُُٓسَيلًؿـٌاْ ُٓيـُ ةـاظاُك ُُويػـتُ،      ٓ
ًَىيػت  ًَطخىاظيّ و ةىتاغاُُيُن زَكُُُوَ، هُبُض ُٓوَ غًػتًٌُ زاضايًاْ جًاواظَ، ب٘يُ ث ُٓواُُّ كُ خ

ًَ ًَتــُوَ هُبــُض ٓــُوٍَ هــزَكــات غًػــتًٌُ  كــاضط ُ ًاززَكــاٌُ تــطزا ط ٍ و زاضايــٌ و غــعايٌ وَكــى خــٍ٘ ضنًِ
 ضووُلطزُُوَ زضاوَ و بُخاي.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَلـٌ ًٓـساضٍ         ًَم ًُعاً ًَىيػت بُو تُراقـًوُ ُاكـات، نـىُلُ ٓـُض ًُكتـُب بُ ًُػبُت غًػتًٌُ  ًٓساضٍ ث

ًَـت  و خـٍ٘       خاقٌ خٍ٘ ًَِت ُٓوَيُ كُ بـُ خـٍ٘ ًُعاًُكـٍُ زازَُ ٌَ ًاجنًٌِت، ًاجنٌ ُٓيُ، ت٘ كُ زََهً
ــُو        ــُ ب ًٌَ ــُض ٓ ــُ، ُٓط ــُضق ُٓي ــُكٌ ظٗضٍ ر ــُن هُطــَُي ي ــات، ي ــى زَك ــٍُ ك ــُو ًُكتُب ــساضَّ ٓ ًٓ ٌَ ــ زَظاُ
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  ،ًَّ ًٌَُ ًُعاًًاْ ب٘ زازَُـ ٓـُوَ عُكػـٌ   تُراقًوٍُ بهًُِ ُاو ُٓو ةاُىٍُُ ًُعِاٍ ُٓوَيُ تُزاخىهُ و ٓ
ًَت و، ظٗض غىثاؽ. ًَسا ب ٌَ ًٓض ُٓو تُراقًوُّ ت  رُهػُرٍُ ةاُىُُكُ خ٘يُتٌ، ب٘يُ ُاب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ًاً٘غتا كاوَ رُضًىو.

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ       ًًِـ ُٓض ًُٓاْ ض اَ ُٓيُ، بُضاغيت حُةٌ ُٓو ًُٓى ًٍَ باؾـُ ًاززَكـُ بـُو ؾـ و تُراقًوُ ًُـُ، ثـ
ًَط      ًَلٌ كـاضط ًَت، هُ ُٓض ةىتاغاُُيـُكٌ تايبُتـسا، ُٓجنىًـُُ ًَـم زَيـت كـُ هـُ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ بـُ        ب ٍ ث

ٍَ، خاَهُكاْ ظيازْ، ب٘ ظنىوُُ، تىَيصَضٍ كًُ٘آليُتٌ ةىتاغاُـُ، ٓـُوَ    ضَيٌِايًُكٌ تايبُت ب٘ياْ زياضٍ زَكط
ــصَضٍ ك٘ ــُض        تىَي ــُزٍ ُٓط ٓ ،ٌَ ــُب ــُتٌ ٓ ــصَضٍ كًُ٘آلي ٌَ تىَي ــ ــُكاٌُ زَب ــُ ًُضج ــُن ه ــُبىو، ي ــُتٌ ُ ًُآلي

ًٍَ باؾُ ُٓض وابٌ كُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ بُ ضَيٌِايٌ ب٘ياْ زياضٍ بلـات   ُُياُبىو؟، ًِٓجا هُبُض ُٓوَ ًّ ث
ًَ ًَّ و، ظٗض غىثاؽ.و زَيُِ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ و ُٓئُتٌ كاضط  ط ٍ خ٘ياْ زابِ

 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 كان قباح رُضًىو.
 بٍُضَيع قباح بًت ار:

 بُض َيع غُضكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىيػت ُاكات، نىُلُ ُٓض كُغُو غًػتًٌُ تايبُتٌ خ٘ياْ ُٓيـُ، هـُ ضَوظَوَ زَغـت     بُ ض ٌَٓ ًّ ًُُٓ ث

ًَسَكات ًِٓجا ةىتاغاُُ و ًِٓجا ثُعناُطاكاْ، غًػتًًُاْ ج ًاواظَ، هُبُضُٓوَ ًّ هُطَُي ُٓوًَـُ كـُ ٓـُو    ث
ًَىيػت ُاكات، غىثاؽ.  ًاززَيُ ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 بُضواضٍ: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـىاْ جـ٘ضٍ ٓـُو    ًٌَُ ضَناوٍ جًاواظٍ هُ ُ ةىتاغاُاُـُ بلـُيّ، ُٓيـُ هـُ ضَوظَيـُ تـا        ًّ هُطَُي ُٓوًَُ ٓ
ــتًٌُ       ٍَ غًػ ــُخىاظ ــُكاًُاْ ٓ ــتُكاًُاْ و ُٓضك ــاواظٍ ٓاغ ــاْ جً ًَطىً ــلُوتىو، ب ًَؿ ــُكٌ ث ــُ ثُعناُطاي زَطات
ًَلٌ بُ زَهٌ خً٘اْ هُغُضياْ رُضظ بلـُيّ،زوو:   ًٌَُ غًػتًُ ٓ ٌَ ًَت، ب٘يُ يُن: ُاب بُض َيىَبطزًُاْ جًاواظ ب

ًٌَُ ظَغُت بلُيُِ غُض ثطٗشَيُكٌ كُضتٌ تايبُت، قًُىخناُُيُن بلَُ رُضظ هُطَُي ُٓوَ ًٍُ ُٓقَوُْ  ٓ
زَكــٍُ هُغــُضَ ًــىزيط ًٓساضَيــُن نــْ٘ بًــت؟، كً٘جاًُايــُن بلــَُ بــ٘ ٓــُوٍَ كاآليــُكٌ ظٗض رــطاواْ و     
ــَ٘         ــطَ ب٘خ ــاظَ وَضزَط ــت؟، ًٓج ــْ٘ بً ــتًُُكٍُ ن ــُضَ غًػ ــٍُ هُغ ــُضظ زَك ــٍِ، ر ًَ ــَُ ب ــُوضَف بُضٓ ط

ًَ ًٌَُ هُ ًاززَّ غًػتًُُكٍُ زازَُ ًَؿلُف كطزٌُ ًٓجاظَ، 14ٍ، ٓ َ ًارٌاْ زايُتٌ، كطزووًاُُ ُٓضن هُ ث
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ًٌَُ هُ ياغا ت٘ظَيم ثابُُـسياْ بلـُيّ، ًـّ     ًَىَّ بُضَيىَبطزُُكٍُ زَغتًِؿاْ بلُيت، ، بُآلَ تاكى ٓ ٌَ ؾ زَب
ًَصُــُ، ًــاززَّ كــٌُ٘    ًَؿــًِاضَيلٍ ُٓيــُ بــ٘ ٓــُضزوو ه ًَشن: كــ٘ بلــط 41و39وا بــعامن  41و  41ث ــ َيّ وا بَو

ًَىٍَ بُضَيىَبطزُُكــٍُ و ٓاًاجنــُ غــُضَكًًُكاٌُ  ًَىيػــتُ هُغــُض ةىتاغاُــُ يــاْ ثــُعناُطاٍ ُــاحلىًٌ ؾــ ث
ًَـت ثابُُـسياْ        ًَؿلُف بلات ب٘ حلىًُت و ب٘ ٓاطازاضٍ و وَضططتين ضَظاًُُـسٍ، ُٓطـُض ًُبُغـت هـُوَ ب ث

ًٌَُ ثابُُسياْ ًَت، ٓ ًَىَيُكٌ بُض َيىَبطزًُاْ ُٓب ًَىٍَ خ٘يـاْ زايا    بلُيّ ؾ ِـاوَ  ُزَكُيّ بُوٍَ كُ ٓـُو ؾـ
ًٌَــُ    ًَــطْ و وَظاضَت ًىارُةــٍُ بلــات، نــىُلُ بً٘ــاْ ًُــُ، كــُضتٌ تايبُتــُ، يــُعين بــ٘ ٓ بــ٘ حلىًــُت بِ

ًَىَيُكٌ ًٓساضٍ هُغُضياْ رُضظ بلُيّ؟، غىثاؽ  حلىًُت ؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ةازض رُضًىو.
 ع ةازض حػّ ةازض:بُض َي

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ، نـىُلُ ًُُٔـُجٌ خىَيِـسْ و             ٌَ بـسض ًَؿـًِاض زَكـَُ ًـاؿن زاًُظضاُـسٌُ بـُضَيىَبطزٌُ خ٘يـاْ ثـ ًًِـ ث
ٍَ كُ نْ٘ بُضَيىَبُضايـُتٌ خ٘يـاْ زَكـُْ، زوو: كـُ      ًَبسض تايبُطنٌُُ جًاواظياْ ُٓيُ، ب٘يُ ُٓو ًارُياْ ث

ٌَ: ُُٓسا ًَطَ هُ )د( زََه ٌَ، ًّ ثطغًاض زَكـَُ بـ٘؟، يـُعين ظيـاتط     ه ًُ ٓاوثؿلُكاْ شًاضَياْ هُ غٌَ ظياتط ُُب
ٌَ، غىثاؽ. ًَِك كُؽ ب ٍَ جاض ث ٌَ، ُُٓس ٌَ ظياتط ب ٍَ؟، نىُلُ ٓاوثؿم ًٓختًٌاهُ هُ غ ٌَ ُازض ٌَ ضَيطُّ ث  ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ًُٓري رُضًىو.
 ا يىغف:بُض َيع اًري ط٘ط

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىيػيت بُو ًاززَّ ُاكـات، نـىُلُ ُٓقـَوُْ     ٌَ جُُابٌ وَظيطٍ زَكَُ كُ ث ُٓظٍ ثؿتطريٍ ض ٌَٓ و ب٘نىوُ

ٌَ خٍ٘ تايبُت ُٓيُ، غىثاؽ.  ُٓض يُن غًػتًُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ٓاضاَ رُضًىو.
 :اَ(ايىب ُعٌت )ٓاضبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
    ،ٍَ ًَؿـًِاضَكَُ ًٓوػـا بلـط ًَصُُّ بُض َيع، ُٓو رُقَوُ ظيـاتط ث ًَؿًِاضَيلٍ ُٓيُ ب٘ ُٓضزوو ه ًَـٌ    ًّ ث ُٓطـُض ه

ــُ خــاَهٌ ؾــُف ًــاززَّ    ٌَ ٓــًُىو    9وضز ببِــُوَ، نــىُلُ ه ٌَ: زَبــ ــ ــِسًاْ كــطزووَ، زََه ــُض خً٘ــاْ ثُغ ٓ
ــاوَ   ــُيط َوَيلٌ ُـ ــُت، ثـ ــُيلٌ تايبـ ــًُُ٘تٌ    ةىتاغاُـ ــاضكطزْ  و نـ ــتًُكاٌُ كـ ــًُا طؿـ ــُ بِـ ٌَ كـ ــُب خٍ٘ ٓـ

ٌَ، يـُعين ٓــَُ رُقـَوُ ٓــًُىوٍ باغـٌ ًُغــآًوٌ زاضايـٌ و ًٓــساضَ و عقىبــاتٌ        ًَـسا بــ بـُضَيىَبطزٌُ كــاضٍ ت
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ًَىيػت ُاكات ُٓوَ هُ ضووٍ ؾلوًؿُوَ ُٓو  ًَسايُ، بُضاغيت ث ٘نىوُُ هُُاو ياغازا بُ ؾـًاو ُـاظامن و، ظٗض   بت
 غىثاؽ.

 ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 

 ز.اػنس رُضًىو.
 بُض َيع ز.اػنس ابطآًٍ عوٌ)وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـت، ُٓطـُض هـُ ًـاززَّ زوايـِ        هُغُض خاَهٌ نىاضََ كُ  ًَط ّ ب تىَيصَضّ كًُ٘آليُتِ هُ ُاو ُٓجنىًـُُِ كـاضط

َِ، ًٓهًاْ هُواُُ ًُُِ كـُوا تىَيـصَضّ   تًُاؾا بلُيّ، ُٓو ُٓضكاُُّ كُ ُٓجنىًُُِ كاضط ًَِ َُٓهسَغت ًَط ّ ث
كًُ٘آليــُتِ ٓــُجناًًاْ زَزات بــُ زيــاضّ كطزُــِ غُضنــاوَّ زآــاتِ ةىتاغاُــُ يــاْ ثــُعناُطاّ ُــاحلىًِ،  
  َِ َِ بــُج ًَطيــاضّ و حػــابات، جــ بط يــاضزاْ هُغــُض بىزجــُّ ةىتاغاُــُ و نــاوزَيطّ كطزُــِ نُغــجاُسُِ شً

ًٌَىايـُ ُٓواُـُ ًٓهـًاْ هُواُـُ ًُِـُ كـُ تىَيـصَضّ          كطزُِ غًاغُتِ طؿتِ  ةىتاغاُُ تايبُتـُكاْ، يـُعِِ ث
ــُ        َِ ه ــ ًَم ب ــ ــُتِ بُؾ ــصَضّ كًُ٘آلي ــات تىَي ــت ُاك ًَىيػ ــُ ث ًٌَىاي ــّ ث ــُ ً ــسات، ب٘ي ــُجناًِ ب ــُتِ ٓ كًُ٘آلي

َِ طط    ًَط يُكُ، يُعِِ ُٓطُض هُُاو ةىتاغاُُ زا ياْ هُُاو ثـُعناُطا ُاحلىًًُكـُ بـ رـت ًُـُ،   ُٓجنىًُُِ كاضط
ًَسا ًُُ، ظٗض غىثاؽ. ًَلِ ُٓوّ ت ًَط ّ وابعامن هُ ًُٓاًُكاْ ًٓض ُٓضك  بُآلَ هُ ُٓجنىًُُِ كاضط

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
 مسريَ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع مسريَ عبسار:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ ُٓيلُصن ًٓساضّ ٓ َِ، نْ٘ ت٘ ُٓيلُهُكُّ ض َيـم زَخـُّ؟، تـُُٔا    يُكَُ ختىَ ُٓض ًُعاًِ ًٓساضّ زَب ُب
ًَطَ باغلطاوَ، ُٓض ُٓوَ ًُُ، ب٘ ظنىوُُ ًُعُٔزَن هُطَُي ض َوظَيُن زَكُيُ يـُن ًُعٔـُزّ    ُٓواُُّ كُ ه
ًَِك، ؾـُف بـُف    ًَلٔاتىوَ، وَضظف هُ ث َِ بُف ث ًَلٔاتىوَ، رِىُِ جًًُوُ هُ غ كً٘جًىتُض هُ نىاض بُف ث

ًَلٔاتىوَ، ُٓضيُكُ تُ ًَط ّ           ث ًًَِـُ غـُض ًٓساضَكـُف، ًٓـساضَ كـاضط َهُبُّ خـّ٘ ُٓيـُ، ةػـٌِ خـّ٘ ُٓيـُ، ب
َِ، ٓـُض     ًَىيػت ُاكات ُٓو ًُعاًـُ ٓـُب ُٓيُ، خ٘يُتِ ُٓيُ، زاضايِ ُٓيُ و ةاُىُِ ُٓيُ، ًٓعًِٚ ُٓيُ، ث

ًَت، با قُآلحًًُت بسَيُِ ُٓو ةىتاغاُـُ، ٓـُض يُكـُ و     ًَطَ ُُب ًَطَ، بُض َِٓ ًّ ُٓوَ ه بـُ طـىَيطٍَ   ظيازَ ه
ًَت، باغٌ تىَيصَض زَكُيّ هُ ًُعُٔزَكاْ تىَيصَض ًُُ، ُٓض هُواٌُ  ًَىيػيت خٍ٘ و ًٓدتًكاقٌ خٍ٘ زابِ ث
ًَـت، ٓـُض ُٓجنىًُُُكـُ ٓـِ ًُعآـس         ًَـم ُاي ٌَ كـُؽ ث ٌَ كُؽ، ُٓض بُ غ تط تىَيصَض ُٓيُ، ُٓو زاُسضايُ غ

 َِ َِ كُؽ تُزبري زَكط 12زَب ًَت، ُٓوَ نْ٘ بُغ ًَسا ب  َّ؟، ظٗض غىثاؽ.كُغِ ت
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَطيعاْ خاْ رُضًىو.  ب
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ًَطيعاْ غُضُُٓط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ بـ٘ بـُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُـُ، بُض َيىَبـُضّ ةىتاغاُـُ و         هُو ًاززَيُ زاوكطاوَ كُ ُٓجنىًُُُكـُ زازًَـُظض
ًَصاْ  َِ هُ ًُكتُبُكُ، زوو ُىَيُِض هُ واُُب ًَؿًِاض زَكَُ زايم و باوكًـ ُىَيُِضياْ ُٓب ًُؿاْ كطاوَ، ًّ ث

ــتِِ          ًَؿدػ ــ٘ ث ــاب ب ــم وب ــُب و زاي ــَُي ًُكت ــُيّ هُط ــت بل ــُ زضوغ ــُ عًٚة ًٌَ ٓ َِ ــ ــُواًُـ زَب ــىُلُ ٓ ن
َِ بلــُيّ ٓــُو    ًَػــتا هــُ ُٓٓوًــُوَ زَغــت ثــ َِ، بــُآلَ ُٓطــُض ٓ َِ ٓــُب ةىتاغاُُكــُ، ٓــُتا هــُ حلــىًًـ زَبــ

ًَط ًُوَ، خَ٘ ُىَيُِضّ زايم وباون بىوًُ ب٘ ًِساَهُكاُِ هُ ةىتاغ َّ، ُٓطُض ظنىوُُيُن بط ًَـ زَكُو اُُ ث
ًَؿــًِاضياْ ُٓيــُ، زَغــت ًُؿــاُِ ًِــًـ كــطا، هُبُضٓــُوَّ كــُهتىضَ َُٓهططتًــُ،      ٓــُوضوثا، ُٓواُــُّ كــُ ث

َّ، ُٓتا ًِاَهُكاْ ظياتط ًُكتُبُكُياْ خ٘ف بى ًَطَ و كُهتىضّ ُٓو َِ كُهتىضّ ٓ َّ و ظيطَكرت بّ و ططُطِ ث
َِ هُو ُٓجنىًُُُ ب٘ ناكلطزُِ ةىتاغاُُ. ًَىيػتُ زايم وباب ُىَيُِضّ ُٓب  بسَْ، ظٗض ظٗض ث

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ، كان زاُا رُضًىو.
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ظيا َِ هُب٘ ًُبُغتِ ٓ ًَط ّ ُٓب ًَلِ كاضط ًَىيػتُ ُٓجنىًُُ تط تُٓلًس كطزُُوَ هُو ًاززَيُ ُٓوَيُكُ  ث

ًَشن ُٓو ةىتاغاُُيُ ياْ ُٓو ثُعناُطايـُ زَكـات،    َِ تُحًُىصن ًُغٔىهًُتِ بط ياضَكاُِ بابَو َّ ك ُٓوَّ بعاُط
ًٌَُ هُ ًاززَّ  ًٌَىايُ  4ض اغتُ ٓ وتِ ُٓواُُّ تُةـسيٍ كـطزْ   بىو بامساْ كطزووَ كُ ب٘ ًُغُهُّ ؾط 13ث

ًَؿـًِاض كـطاو بـ٘ بـُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُكـُ، يـُعِِ          13ب٘ ًَ٘هُت وَضططتّ،  باؽ هُوَ زَكـات غًػـتٌِ ث
ًَؿًِاض كطاو ب٘ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُكاْ، بُآلَ باغِ تُراغًَى ُُكطاوَ،  ًَلُ هُ ًُضجُكاْ، غًػتٌِ ث يُك

َِ؟، بُآلَ ُٓو ًاززَيُ،  ًَّ ُٓواُـُّ كـُ          يُعِِ نِ زَب ُٓوةىتاغاُُيـُ ًـىهعََ زَكـات كـُ زيـاضّ بلـُْ كـ
ًٌَُ بُض اغـتِ بـىوُِ ٓـُوَ ظَضوضَ     تُحًُىصن ًُغٔىهًُت زَكُْ هُ زَضكطزُِ بط ياضَكاْ، جا ب٘يُ بُض اّ ٓ
ب٘ ٓـُض ةىتاغاُُيـُن، هُض اغـتِ زا ةىتاغاُـُ غـًُىوخناُُ ًُـُ، ياغـاّ تطًـاْ زَضكـطزووَ بـ٘ ظنىوُـُ بـ٘             

ًَىَ طؿتًُكاظناْ زياضّ كطزووَ ب٘ ٓـُوَّ كـُ ثـُيط َوّ    ًىُُظًَ ًَؿرت، نىاضن ًَشن غُيطَ حلىًِ ث اتِ بابَو
َِ، ثـُيط َوَيلِ         َِ، ض اغتُ يـُعِِ ةىتاغاُـُف ثـُيط َوَيلِ تايبـُتِ خـّ٘ زَبـ ًَساب ًَىيػتُ نِ ت ُاوخ٘ياْ ث

َِ ُُٓـس      َِ، ب٘ بُض َيىَبطزُِ ًٓـ و كاضَكاًُـاْ، بـُآلَ تـ٘ زَبـ ب ٓػـىؽ و بِـًُا زيـاضّ بلـُّ،     ُاوخّ٘ زَب
يُعِِ ُٓوَ تُغبًت كطزُِ بًُِايـُكِ زعنىكطاغـًُ ُٓطـُض ُـا خـاوَُِ ةىتاغاُُكـُ بـُ ٓـاضَظووّ خـّ٘          
َِ،يـُعِِ ٓـُو كاتـُ تُحـًُىصن ًُغـٔىهًُت بلـات، بـُآلَ           ًَم بلات، تًُُا و تـًُُا ٓـُو زَب َِ ُٓض ؾت زَتىاُ

ًَىيػتُ ُٓجنىًُ ًَلت زاُا كُ ث َِ كُ ت٘ ًُضج َِ، ُٓو كاتُ وازَكُّ ٓـَُ ًاً٘غـتاكاْ   كات ًَط ٍ ُٓب ًَلِ كاضط ُ
بُؾساض بّ هُو بط ياض وَضططتُِزا، َُٓ ُٓو ُىَيُِضاُُّ تط كُ زياضّ كطاوَ، ُٓطُض ةػًُاْ هُغـُض طـ٘ض يِِ   
ًَىيػـتُ يـُعِِ هـُو          ًَلِ تـطَ، بـُآلَ ث ُىَيُِضَكاُُ ياخىز ُٓواُُّ كُ زَبُِ ُُٓساًِ ٓـَُ ُٓجنىًُُـُ ؾـت
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ًَ َِ هُ ةىتاغاُُ يـاْ هـُ   نىاضن ًَط ّ ُٓب ًَلِ كاضط ًَىيػتُ ُٓجنىًُُ َّ كُ ث ىَ ياغايًُ زا بًُِاكُ زياضّ بلط
َِ تُحــًُىصن ًُغــٔىهًُت زَكــات و بط ياضَكــاًُـ بــُ رــُضزّ   َِ بــعاُشن كــُ كــ ثــُعناُطا بــ٘ ٓــُوَّ كــُ زَبــ

 ُُزضَيّ، ًُغُهُكُ ُٓوَيُ، ظٗض غىثاؽ.
 ًُاْ(:بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضه

 جُُابِ وَظيط، رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطّ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىاظَكِ   َّ بلَُ، يُن ُٓيلُصن ًٓساضّ ب٘ ضَوظَّ ُٓتا ًُعُُٓزا ؾـ َّ هػُض ُُٓس َِ تُٓلًس بط اغتِ ُٓظ زظ

ًَـ       َّ ُٓظـُ غَُهتـُكا تُختًتًـُ، ٓـُظ ُـابًٍِ و ُاطىجن ًَسا ًُُ، جاض ت زطـُي بىاضَيـت ًـّ، ُٓظـُ يـُن، زوو/      ت
ًَىاظّ ًٓـساضَ          ًَـِ زايـُ، ُٓطـُض صَن بعَظطظًـُوَ ؾـ ًًَسا، جىظُٓكُ ًُعاَ زاخوًـُ كـُ ه ًٓجاظَّ ًُعاَ زاخوٌ ت
َِ زايم وبابا كطيُظـُ، جىظُٓكـُ ش ًُعاًـا     َِ هُ ًاً٘غتا بلَُ كُ بُحػ ًَت زَغت خ٘ؾً َِ/ ًّ زظ َِ، غ كطُ

َِ ُٓوَ كُ َِ       ًٓػآلحًا ثُضوَضزَي ثُيىَُسّ ُٓبِ ًابُيِِ ًُِٓ ةىتاغاُا زا، بـُؽ ٓـُظ بـاوَض  ُاكـَُ جٔـ
ًَِاْ، ظٗض ظٗض غىثاؽ. ًَتُ بلاضٓ َّ ب َِ ثُضوَضز ًَؼ ٙظًُ وَظاضَت َِ زا وَكى ثطٗغ  كى ز ةاُىُ

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 اْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُ
ًَط ّ و زاضايـِ      ًَشن غًػـتٌِ كـاضط ًَط ّ و زاضايِ ظٗض ططُطُ، كُ زََهـ هُض اغتِ زا َُٓ بُؾُ واتُ غًػتٌِ كاضط
ًَتُوَ، غًػتًُُكُ رطاواُرتَ هـُ ُٓيلُهُكـُ، ب٘يـُ زَبًـِشن      بُض َيعاْ تُُٔا هُ ُٓيلُصن ًٓساضّ زا كىضت ُاب

ًَلٌاْ كطزووَ  ًَؿًِاضّ بابُت ًٌَُ ث ًَـساُِ  %ّ َُٓ زآاتُ ه5ٓ َّ ب٘ ثُضَث َِ تُضخاْ بلط ُض ووّ زاضايًُوَ زَب
% ّ زآاتُكُ ب٘ خىصن 5تىاُا ظاُػتِ و ثُضوَضزَيًُكاُِ ُاو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكاْ، ت٘ ًٓوعاًًاْ زَكُّ 

ًَم ض َيىؾىَيُِ كُ كاض هُغُض ٓاغتِ ظاُػتِ ًَِاُِ كًَُ٘ه ًَِاُُ، ب٘ بُضظ كطزُُوَّ ٓاغتِ ظاُػتًُ، ب٘ زآ  ض آ
ًَط ّ زَكات، باغـِ   و ثُوضَضزَيِ زَكات، ًُُٓ هُ ًُِٓكاُِ تط زآاتىوَ، ًُُٓ تُُٔا باغِ ُٓجنىًُُِ كاضط
ُٓجنىًُُِ ًُغُهُْ ظاُػتِ ُاكات، هُ ثُعناُطاكاُسا غُضٗكِ بُؾُكاْ ظياتط ُٓجنىًُُِ ظاًُػتشن هُطَُي 

   ِ ًَشن غـُضٗك َّ بَوـ َِ زَكـط بُؾـُكاْ هـُ ثـُعناُطاكاًُـ زَبـّ بـُ       ُٓوَؾسا ُٓطُض ًُبُغتٌاْ ثُعناُطاكاْ ب
ًَلِ تط  ًَط يُ ُُن ُٓجنىًُُِ ظاُػتِ، ب٘يُ خاَه ًَط ّ، بُآلَ ًُُٓ ُٓجنىًُُِ كاضط ُُٓساًِ ُٓجنىًُُِ كاضط
ًَىاظّ غًػـتٌِ          َّ ؾـ َّ كُهُ ًُعاًِ زاخوـِ ٓـُض ةىتاغاُـُ و ثُعناُطايـُن زا ٓـُواْ زَكـط باغِ ُٓوَ زَكط

ًَؿــلُف بلــُْ، ض اغــتُ  َِ، بــُآلَ هــُ ًُعاًــِ   ًٓــساضّ ث ًَىيػــتُ كــُ ٓــُياْ بــ ًٌَــُ ًُعاًــِ زاخوــِ ٓــُواْ ث ٓ
ًَؿلُؾـِ         ًَىَيُن ث َِ، بُؾـ َِ هـُشَيط ض ٗؾـِايِ ٓـَُ ياغـايُزاب ًَؿلُؾِ زَكُْ زَبـ َِ ُٓواْ ث زاخوًُكُ زا كات

ًَىَيُ بـُ طـىَيطَّ ًـا         ًٌَـُ بـَُ ؾـ ًَشن ٓ َّ زابَوـ ززَّ بلُْ كُ ثابُُس بّ بُ بًُِاكاُِ َُٓ ةاُىُُوَ كُ هـُو
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         ،َِ َِ و ُُٓـساًِ ٓـُب ًَط ّ غـُضٗكِ ٓـُضَيٍ ٓـُب َِ، ُٓجنىًـُُِ كـاضط ًَلًاْ ٓـُب َِ ُٓجنىًُُ ُٓوَُسَ كُ زَب
َِ، غُباضَت بُوَّ كُ تىَيصَضّ كًُ٘آليُتًـ ظٗض ظٗض ططُطُ هُ ض اغتِ زا،  ًَسا ُٓب ُىَيُِضّ ًاً٘غتاياُِ ت

ًَسا ًٌَُ بايُؼناْ ث َِ غاَهِ ض ابطزووزا ٓ وَ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل هـًُاوَّ  هُ ًاوَّ زوو، غ
 تىَيصَضّ كًُ٘آليُتِ ........ . 511زوو غاَهِ ض ابطزوو زا هُطَُي وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ظياتط هُ 

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَلُ، رُضً ،زكت٘ض طًاْ ًُُٓ ُىةتُّ ًُعاًٌ ًُُ  ىو.ًُُٓ ؾُضح و ًىزاخُهُ و ًُٓىو ؾت
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ، نىُلُ هُ ض اغتِ زا ُٓو ًٓؿِ  َّ هُ هًصُُّ ًُعِِ بطري ًَم زا ططُطُ طى هُ ًىُاةُؾُّ ُٓض ثطٗشَ ةاُىُ
ًَػتا ًـّ باغـِ ظَضوضَتـِ بـىوُِ      ًَسا كطزووَ، وَكىهًصُُ ثُيىَُسّ ُٓيُ بُ بىاضَ تايبُتًُكُوَ، ُٓطُض ٓ ت

 كًُ٘آليُتِ بلَُ، بُ ًُى غُعاتِ تطيـ تُواو ُامب، ظٗض غىثاؽ. تىَيصَضّ
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ُىةتُّ ًُعاًُ، ٓآُُط خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ نىاض ثاوَضث٘يِتِ ُٓيُ كُ ُٓيلـُصن خـ   ّ٘ ًُؿـاْ زَزات،  ُٓو ًُعاًُّ ًُزاضغِ خاؽ كُ تُةسيٍ زَكط

ًَطظؼ، خُزًَاتـُ،   يُن ُٓيلُصن ًٓساضيُ، يُن ُٓيلُصن خىَيِسُُ، يُن ُٓيلُصن ًاهًُ، يُكًـ ُٓيلُصن غ
َِ، بُنـىاض              َِ و حـُوت كـُؽ ُٓجنىًـُْ بـ ًٍَ، نـىاض كـُؽ ُٓجنىًـُْ بـ ًٍَ و بَوـ َِ ًُُ ًـّ بـ يُعِِ بُتُُ

ًَِك ُٓيلُصن ًٓساضّ خّ٘ ثًؿاْ زَز َِ ًُغـٔىهًُتِ،   ًُعاًِ ثاوَضث٘يِت ياْ ث ات كُ ُٓواُُ ض زَكُْ و كـ
ًٍَ هُو ةاُىُُّ حُغطّ بلَُ هُغُض  % ّ ًـاصن ُٓؾـُٔزوبًٚ ًـّ    5ًُكتـُبِ، بـُآلَ    21كُؽ بـ٘   6ًّ ب

ًَتُ ٓـُو ًُكتُبـُ و           6هُطَُهًامن رُضظّ ُٓو ًُكتاباُُ بلـُْ   ًًَـُ بهـ تَُهُبـُّ رـُةري ٓـُوَّ كـُ حـُظّ ه
 ،َِ َِ به َّ، هُطـَُي ُٓوَعنـُ بـُآلَ وََهـآل           % ّ ب٘ ُٓوا5ًاهًُْ ُاتىاُ ًَتُ ٓـُو ًَّ، ٓـُوَ بـُ ًًِخـُ بهـ ُُ زاُـ

َِ تُةـسيٍ بلـات،             ًَـِك ثـاوَض ث٘يِـت زَبـ ًَلِ ًىُٓغُغـاتُكِ ًىتُتـُوض ث هُطَُي ُٓوَ ًٌُـُ ٓـُتى ُٓيلـُه
َّ حُغطّ بلُّ بُ ؾُف ٓـُععاّ؟ ظٗض   ًَلِ ُٓتى كى زَكط ًَلِ تط، هُ ُٓض بُؾ ًٓلُصن خّ٘ هُُٓض جًُٔت

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ، كان زاُا رُضًىو.
 بُض َيع ز.زاُا غعًس غ٘رِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ. َِ، غًاغُكُ بُو ؾ ًَط ّ ُٓب ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ُٓجنىًُُِ كاضط ٓ 
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ًَط ّ   غًػتٌِ كاضط
  26ًاززَّ 

ًَىَّ خىاضَوَ:هُُٓض ةىتاغاُُيُن و ثُعناُطا ًَم زَيت بَُ ؾ ًَط ّ ث ًَلِ كاضط  يُكِ ُاحلىًِ ُٓجنىًُُ
ًَلًـ زا ُٓطُض خاوَُساضَيتًُكُ بُ كًَُ٘ي بىو ٓـُوا  1 / خاوَُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ هُ حاَهُت

 ُىَيُِضَيم َُٓهسَبصَيطْ.
 / بُض َيىبُضّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ.2
 ُّ ًاً٘غتاياْ./ زوو ُىَيُِضّ زَغت3
 / تىَيصَضّ كًُ٘آليُتِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًِ.4

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ هُطـَُي زايـُ        َِ ًٓوػـا بلطَيتـُوَ، كـ َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟ ض ًَُٓن ُٓيُ ُٓغَوُْ زََهـ ك
َّ؟  ًَتـُوَ؟   كُؽ هُطَُي ًٓوػ 27َُٓ ًاززَيُ ًٓوػا بلط ًَِ َِ هُطَُي زايـُ ضن كـُؽ هُطـَُي    28ا كطزُُوَيُ، ك

ًَتُوَ، كُواتُ غًاغُكُ غىَيُِِوَ ب٘ ُٓوَّ بًسَيُِ زَُطساُُوَ، ُٓو ًاززَيُ بُظٗضيُِّ  ًَِ ُٓوَيُ كُ ضن
َِ ٓـات و تـا               زَُط ًايـُوَ بـُو غـًػُيُّ كـُ خىَيِسضايـُوَ ثُغـُُس كـطا، زاًُؿـتِِ ٓـًُط ًٗاْ ك٘تـايِ ثـ

ًَطيّ و ُٓض بصيّ. 11غُعات   ّ ض ٗشّ زووؾُؾنُ بُ خىاتاْ زَغج
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغْٚ بايع امساعًى                  ز.حػّ ذلٌس غىضَ                               غت اػنس عبسار            رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضٗكٌ                 ُضٗكٌ ثُضهًُاٌُ      ج
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 ( 31ثطٗت٘ك٘هٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2132\33\32ضَيلُوتٌ  زوو ؾُؾنُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 32/33/2132 ضَيلُوتٌ ؾُؾنُزوو 

ًَط )كا   ــصً ــىَض ٍٗ(ٍ 11ت ًَـ ًُ ــ ــًُاٌُ  12/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُؾنُزوو ضٗشٍ ث ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضٗكٌ  ز.اضغْٚ بايع امساعًىبُ غُضٗكايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضٗن و،  ًَطٍ      غىضَ ج ْ بـُض َيع رطغـت دػنـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (18ًٍـاضَ ) , زاًُؿـتين ش ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

 بُضُاًٍُ كاض:
ًٌَ حىكٌُك ٍ 1992(ٍ ٓـًُىاضكطاوٍ غـاَهٌ   1ٍ ُـاوخٍ٘ شًـاضَ )  َوط ( هُ ثُي21(ٍ ًاززَ )1اٌُ بط طُ )بُث

ًَطاق, زَغتٍُ غُضٗكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (18ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًَُ ًَـ ًُــىَض ٍٗ ضٗشٍ زوو ؾــُؾنُ ضَيلــُوتٌ  11ًٌ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات ) غــ بــَُ  زا 12/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوٌ و  بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِضوو و طوتىط٘كطزُِ ث

 تايبُتُكاْ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا.
 :ْثُضهًُاغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
 ًًًَُِ ٌَ زَكُيّ، ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، خىهٌ غ بُُاوّ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿتِِ ًُٓط ًٗاْ زَغت ث

( 12/11/2112(، ضٗشٍ زاًُؿسن )18َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خىهٌ ططَيساٌُ يُكَُ، شًاضَّ زاًُؿسن )
 بُضُاًُّ كاض:

ًٌَ حىكٌُكاٌُ بط طُ ) (ّ ًُٓىاضكطاوّ غاَهٌ 1( هُ ثُيط َوّ ُاوَخٍ٘ شًاضَ )21(ٍ ًاززَ )1بُث
ًَطاق، زَغتُّ غُضٗكايُتِ ثُضهًُاْ بط ياضيسا بُضُاًُّ كاضٍ زاًُؿتِِ -ّ ثُضهًُاُِ كىضزغتا1992ْ ع

ًًًَُِ َُٓهبصاضزْ هُكات )18شًاضَ ) ًَـ ًُىَض ٍٗ ضٗشٍ زووؾًُُ ضَيلُوتِ 11(ّ ٓاغايٌ خىهٌ غ (ّ ث
ًَت: 12/11/2112 ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ض َيلدػتِِ ةىتاغاُُ ُٓٓوٌ و  بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِضوو و طوتىط٘كطزُِ ث
 تايبُتُكاْ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا.

ًَتُوَ كُ ٓاًازَ  ًَططٍ غُضٗكِ ثُضهًُاْ ُاوّ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُُ زَخىَيِ ًَػتاف بُض َيع ج ٓ
ٍَ.ُُبىوْ ياْ ًَ٘هُتًا  ْ ُٓبىو، با بوُضًىو

ًَططٍ غُضٗكِ ثُضهًُاْ:  بُض َيع حػّ ذلٌس غىضَ / ج
( ًَ٘هُت 7/11/2112(ٍ ٓاغايٌ هُ )17ُاوّ ُٓو ُُٓساَ ثُضهًُاُُ بُض َيعاُُّ هُ زاُؿتِِ شًاضَ )

ٌَ ًَ٘هُت ٓاًازَ ُُبىوْ: ًَسضاوْ ياْ بُب  ث
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 بطٓاْ ضؾًس                           ًَ٘هُت. -1
 ا عبساهطظاق                        ً٘هُت.تاض -2
 ػنسيُ ًعطوف                       ًَ٘هُت. -3
 ضَيباظ رتاح                            ًَ٘هُت. -4
 ًَ٘هُت.زضا                         غُضطىَي  -5

 غ٘ظاْ ؾٔاب                          ًَ٘هُت. -6

 ًَ٘هُت.           قباح ذلٌس جنًب         -7

 قبًخُ اػنس                        ًَ٘هُت. -8

 عٌط عبساهطػنّ                    ًَ٘هُت. -9

 ذلٌس                         ًَ٘هُت. ؾاضٌ -11

 ًَ٘هُت.عاض                    هًوٌ اًري  -11
 ٓاشَ غوًٌاْ                       ًَ٘هُت. -12
 ًى                         ًَ٘هُت.بؿري خو -13

 ضاظاو ذلٌىز                        ٓاًازَ ُُبىوَ. -14
 ؾُومن ذلٌس غطيب                ٓاًازَ ُُبىوَ. -15

 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع دمساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتاف بُضزَواَ زَبشن هُغُض بُضُاًُّ كاض زاوا هُهًصُُ تاي بُتُكاْ زَكُيّ، هًصُُّ ياغايٌ و بُض َيعاْ، ٓ
ًَطٓاتِِ جُُابٌ وَظيطٍ ثُضوَضزَ و ًىُُغًقٌ  هًصُُّ ثُضوَضزَ بوُضًىوْ ب٘ غُكٍ٘ هًصُُكاْ، بُخ
ًَسَكُيّ  ًَّ، باهًصُُكاْ بوُضًىوْ، زاواتاْ ه ًَطب ًَىاُِ حلىًُت و ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ زَكُيّ، بُخ ُ

ٌَ، ةػٍُ هُغُض ًُكُْ، ُٓوَهسَْ ؾتُكاْ زووباضَ ًُكُُُوَ، ُٓوَّ كُ ثُيىَ ُسٍ بُ ًاززَكُوَ ُُب
ًَىَف ض ًًَُٓكاُِ خ٘تاْ زَضبرب ْ، نىُلُ بُض اغتِ بٍُٓ٘ زووباضَ بىوُُوَ و نىوُُ غُض  بُكًُرتيّ ؾ
ًَسَكُيّ كُ زَنُِ زَضَوَ ظوو وَضُُ  ًاززَّ تط، ًاوَيُكٌ ظٗضٍ خاياُسووَ َُٓ ياغايُ، زاواؾتاْ ه

ٌَ ب٘كاتِ زَُطساْ، رُضًىو كان غناي.شووضَوَ، ب٘ ُٓوَّ ُ  ًػابٌ ةاُىوُِ تُواو ب
 ابطآًٍ: طاٖسبُض َيع غناي 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَ ًاززَّ ) ٌَ غُضٗكايُتِ ُٓو 26بُث ًَطَ زَغت ًُؿاْ ُُكطاوَ، ك ( كُ ًُجوًؼ ًٓساضَيُكٌاْ زاُا، ٓايا ه

ًَـ ُٓوَّ بط ُُٗ ًُجوًػُ زَكات؟ ًاهًلِ ًُزضَغُ، ياْ ًىزيطٍ ًُزضَغُ ًَؿًِاض زَكَُ، ث ، ب٘يُ ًُّٓ ث
ًَم زَغتًِؿاْ زَكطَيسن، ُٓؾن ًَّ ض ًَٓؼ ًُجوًػ ًَطَ زياضٍ بلُْ، بَو بُتطيقُّ ًِٓتًداب  اًاززَّ تط ه

ًَىَيُكِ تط، ظٗض غىثاؽ.  ياًُـ بُؾ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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 ن غناي بسَُُوَ.رُضًىو هًصُُّ ثُضوَضزَ، وَآلًِ كا
 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ض اغتُ ُٓوَّ بطاٍ بُض َيع كان غناي باغٌ زَكا، بُآلَ هُض اغتًسا ُٓض ةىتاغاُُيُن ياْ ثُعناُطايُكِ 

ٌَ، بُآل ًَط ٍ زَب ٌَ، َُٓ بُض َيىَبُضَ غُضٗكِ ُٓجنىًُُِ كاضط َ غُيط زَكُيّ ُاحلىًٌ بُض َيىَبُضٍ زَب
ًَت،  ًَشن بُض َيىَبُضٍ ةىتاغاُُ غُضٗكِ ُٓجنىًُُِ بُض َيىَبُضٍ زَب ًَىيػتُ بَو ُٓطُض بُواظحٌ ُُٓاتبىو، ث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

.ٍَ  رُضًىو ب٘ ًاززَيُكِ ُى
 بُض َيع ظكًُ قاحل عبساخلاهق:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 (: ُٓجنىًُُِ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُ، تايبُطنُُس زَكطَيت بَُ كاضاُُ:41َّ )ًازز

ًَـ غُضَتاٍ غاَهٌ خىَيِسْ و زياضٍ كطزُِ زآاتُ  -1 بط ياضزاْ هُغُض بىزجُّ ةىتاغاُُ، ث
زاضايًُكاْ، هُغُض بًُِاٍ شًاضَّ خىَيِسكاضَ وَضطرياوَكاْ و بُخؿًؿُكاْ و ٓاوكاضيًُكاْ كُ ب٘ 

زَيت، ُٓضوَٓا ًُظَُسَّ ًاُطاُُ زازَُطَيت ب٘ ًىونُّ ًاً٘غتاياْ و كاضًُُسَ  ةىتاغاُُ
ًَبُكاُِ ةىتاغاُُ و ٓاًطاظ و كُهىثُي و  بُض َيىَبُضيًُكاْ و كطَيلاضاْ و كط يِِ كُضَغتُكاْ و كت

ًَىيػتُكاْ.  ُٓجناًساُِ ناكػاظّ و كطزاضٍ ناكلطزُُوَّ ث
ًَسانىوُُوَّ حػاباتِ ًاُطاُُ و ك٘ت -2 ايٌ ةىتاغاُُ و ٓاًاضكطزُِ ٓاًطاظَكاْ و كُهىثُي و ث

ًَىيػتًُكاْ.  ُٓجناًساٌُ ناكػاظّ و كطزاضٍ ناكلطُُوَّ ث

ًَسانىوُُوَّ حػابٌ ًاُطاُُ و ك٘تايٌ ةىتاغاُُ و نُغجاُسُِ. -3  ث

ًَلطزُِ غًاغُتِ طؿتِ ةىتاغاُُ زَضباضَّ ٓاضاغتُكطزُِ ٓىُُضٍ و بُض َيىَبطزْ   -4 ٌَ بُج ج
ايٌ حىكٌُ ٓاتىوَكاْ هُهًػتبُُسيًُكُ و ُٓو بط ياضو هًػتبُُسيًاُُّ هُ وَظاضَتُوَ هُبُض ضٗؾِ

 زَضزَنّ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ.

 زابُؾلطزُِ زَغتُّ كاض بُغُض زَظطاكاُِ ةىتاغاُُ. -5

ًَىَيُكِ طؿتِ. -6  بُزوا زانىوُِ ٓاغتِ بُض َيىنىوُِ كاضوباضَكاُِ ةىتاغاُُ بُؾ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/

 رُضًىوْ بُعُضَبًًُكُّ.
ًَط ذلٌ اهسيّبُض َيع   :ؾو

 (: زتًظ اداز٠ املدزض١، خيتص باالعُاٍ ايتاي41:١ٝاملاد٠ )
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اقساز َٛاش١ْ املدزض١، ذيو قبٌ بد٤ ايعاّ ايدزاضٞ ٚحتدٜد املٛازد املاي١ٝ، ٚذيو ع٢ً اضاع عدد  -1
اىل املدزض١ ٚنريو ٜتِ ختُني ايسٚاتب ايػٗس١ٜ ايطًب١ املكبٛيني ٚاملٓ  ٚاملطاعدات اييت تسد 

يًُعًُني ٚاملٓتطبني ٚاالدازٜني ٚايعُاٍ ٚغسا٤ االدٚات ٚايهتب املدزض١ٝ ٚاالالت ٚاملٛاد ٚاصتاش 
 ايتصًٝ  ٚعًُٝات ايرتَِٝ ايطسٚز١ٜ.

َسادع١ اذتطابات ايػٗس١ٜ ٚايٓٗا١ٝ٥ يًُدزض١ ٚدسد االالت ٚاالثاخ ٚادسا٤ ايتصًٝ  ٚعًُٝات  -2
 يرتَِٝ ايطسٚز١ٜ.ا

 َسادع١ اذتطابات ايػٗس١ٜ ٚايٓٗا١ٝ٥ يًُدزض١ ٚتجبٝتٗا. -3

يًُدزض٘ ؾُٝا ٜتعًل بايتٛد١ٝ ايؿين ٚاالداز٠ ع٢ً ض٤ٛ االسهاّ ايٛازد٠ يف تٓؿٝر ايطٝاض١ ايعا١َ  -4
 يصادز٠ هلرا ايػسض َٔ ايٛشاز٠.اايال٥ش١ ٚايكسازات ٚايًٛا٥  

 .تٛشٜع االٜدٟ ايعاًَ٘ ع٢ً اقطاّ املدزض١ -5
 َتابع١ َطت٣ٛ ضري االعُاٍ يف املدزض١ بصٛز٠ عا١َ. -6

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوضَضزَ رُضًىو.

 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ: ٓ ًٌَاْ وايُ كُ ًاززَكُ بَُ ؾ  ث
ًَط ٍ َُٓ ُٓضكاُُّ خىاضَوَ زَططَيتُ ُٓغت٘:ُٓجنى  ًُُِ كاضط
 زياضٍ كطزُِ غُضناوَكاُِ زآاتِ ةىتاغاُُو ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ. -1
ًَلطزُِ غاَهٌ خىَيِسْ. -2  بط ياضزاْ هُغُض بىزجُّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ، بُض هُزَغت

ًَطياضٍ ًاُطاُُ و ك٘ت -3  ايٌ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ.ناوزَيطيلطزْ و نُغجاُسُِ شً

ًَلطزُِ غًاغُتِ كؿتِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُاحلىًًًُكاْ هُبُض ض ٗؾِايٌ ُٓو ثُيط َ و  -4 ٌَ بُج ج
ًَلطزُِ َُٓ ياغايُ زَضنىوْ. ٌَ بُج  ض َيٌِاياُُّ كُ ب٘ ٓاغاُِ ج

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ىو.هًصُُّ ياغايٌ رُضً

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ض َتلطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُْ، هُبُض ُٓوَّ ُٓضكُكاُِ ُٓجنىًُُِ بُض َيىَبطزْ زَتىاُّ بُض َيػا  ٓ
ٍَ، غىثاؽ. ًَىيػت ُاكا هُُاو ياغازا زياضٍ بلط  ضَيم غُْ، ث

 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗ

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.
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 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ُٓظ تًُٓسا هًصُا ياغا زكَُ، نىُلُ ُٓظُ ًُعاًُ زَيتُ تُحسيس كطْ، ُٓظُ ُا ًىحتاجُ بهًتُ ةاُىُُوَ، 

 غىثاؽ.
 

 ْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُا
ٍَ غًاغُيُكِ تاظَّ ب٘ بلا، بُآلَ هًصُُّ ياغايٌ و  ًَػتا زوو ض ٌَٓ جًاواظ ُٓيُ، هًصُُّ ثُضوَضزَ زَيُو ٓ
ًَػتا ض َتلطزُُوَّ  ًَىيػت بُو ًاززَيُ ُاكا، بُض َيعاْ، ٓ َّ ض َتِ بلُُُوَ، ث جُُابٌ وَظيط زَياُُو

ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ ُٓو ًاززَ يُ ض َت بلطَيتُوَ؟ تلايُ زَغت بُضظ ًاززَكُّ زَخُيُِ زَُطساُُوَ، ك
ًَتُوَ؟ تلايُ زَغت 42بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ًَِ ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ ضن ( كُؽ هُطَُي ض َتلطزُُوَيُتِ، ك

ًَتُوَ، كُواتُ بُظٗضيُِّ زَُط ض َتلطايُوَ،رُضًىوْ 21بُضظ بلاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ٍَ ضنًِ ( كُؽ زَيُو
 ب٘ ًاززَيُكِ تط.

 ُ قاحل عبساخلاهق:بُض َيع ظكً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 زووََ: زآاتُ زاضايًُكاْ.
ًَت هُ:41ًاززَّ ) ًَلسَٓ ًَطكطزُِ ُٓٓوٌ و تايبُتِ ث  (: زآاتُ زاضايًُكاُِ زاًُظضاوَكاُِ ر
 بط َ ثاضَّ هُبُضناوطرياو هُٙيُْ ُُٓساًُ زاًُظضَيُِضَكاُِ ثط ٗشَكُ. - أ
ًَىكاضاًُاْ.ثاضَّ خىَيِسُِ وَضطرياو هُخىَيِس - ب  كاضاْ و بُخ

ٓاوكاضٍ و بُخؿؿُكاْ و ياضًُتًًُكاْ، كُ ةىتاغاُُ زَغتِ زَكُوَيت هُٙيُُُكاُِ حلىًُتِ  - ج
 ُٓضَيٍ ياْ ٙيُُِ تط، وَظاضَت بط ياضٍ هُغُض زَزات هُض َيطاٍ زَظطا تايبُتُكاُِ.

 ثاْٝا: املٛازد املاي١ٝ:
 ـ َٔ:أياالًٖٞ ٚارتاص تت (: املٛازد املاي١ٝ ملؤضطات ايتع41ًِٝاملاد٠ )
 املبايؼ املاي١ٝ املسصد٠ َٔ قبٌ االعطا٤ املؤضطني يًُػسٚع. - أ
 املبايؼ املطت١ًُ َٔ ايطًب١ ٚاٚيٝا٤ اَٛزِٖ. - ب

املعْٛات ٚاملٓ  ٚاملطاعدات اييت حتصٌ عًٝٗا املدزض١ َٔ اطساف سه١َٛ االقًِٝ اٚ ادتٗات اخس٣  -ز
 تكسزٖا ايٛشاز٠ عٔ طسف َؤضطاتٗا ارتاص١.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوضَضزَ رُضًىو.
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 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصَيتُوَ، ُٓضوَٓا ًٓعارُمشاْ كطزووَ بُتايبُتِ   ًٌَاْ وايُ ًاززَكُ بَُ ؾ ًٌَُ ث ٓ

ًَطٍ ةىتابًاْ و تُضخاُلطزُِ بط َيم  ًَساُِ تىاُاٍ ظاُػيت و ثُضوَضزَيٌ، كاضط هَُ زآاتُ ب٘ ثُضَث
ًٌَُ زاض َيصضاوَتُوَ: ًَىَيُ هٍُٙ ٓ  ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاُِ ةىتاغاُُكُ بَُ ؾ

ًَتُ ًاززَّ ) ًٌَُ:28زَب  ( هُ ض اث٘ضتِ ٓ
ًَلسَيت هُ: - د  زآاتٌ زاضايٌ ةىتاغاُُّ تايبُت ث

ٍَ.ُٓو بط َ ثاضَيُّ هُ -1  ٙيُْ ُُٓساًاُِ زاًُظضَيُِضَوَ ب٘ ثط ٗشَكُ تُضخاْ زَكط
ًَىَض و ٓاغتِ  -2 ًَىيػتُ هُغُض بًُِاٍ ث ُٓو بط َ ثاضَيٍُ غاآلُُ هُةىتابًاْ وَضزَطريَيت، كُ ث

ًَت. ًَسَضن ًَت و هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ض َيٌِايٌ ث  ظاُػيت و ثُضوَضزَيِ َُٓهػُُطاُسٌُ غاآلُُ ب

اضًُتًًاُُّ ةىتاغاُُكُ هُ هُٙيٌُُ زيلُوَ زَغتِ زَكُوَيت هُثاف ُٓو كًُ٘ن و ًًِخُ و ي -3
 ض َظاًُُسٍ وَظاضَت و ٙيُُاٌُ ثُيىَُسيساضَوَ.

 ُٓو زآات و زَغتلُوتاُُّ هُُٓجناًٌ ناٙكًًُكاُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكُوَ بُزَغت زَيّ. -4

ًَت بُ - ب ًَىيػتُ ثابُُس ب  :هُغُض ةىتاغاُُّ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ ث
ًَطياضٍ زاضايًاُُّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ ًُهلُنِ حلىًٌ ياغايُكاْ و ض َيلاضَكاُِ  -1 شً

ًَت.  ناوزَيطٍ زاضايٌ ُٓض َيٍ زَب
ًَساُِ 5تُ ضخاُلطزُِ ض َيصَّ  -2 %ّ ةاظاجنِ غاآلُُّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُاحلىًٌ ب٘ ثُضَث

ًَطٍ ةىتابًاْ و ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاُِ ةىتاغاُُ و  تىاُاٍ ظاُػيت و ثُضوَضزَيٌ و كاضط
 ثُعناُطايُكُ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ رُضًىو.

 بُضَيع ز. ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ثؿتطريٍ هُو ض اث٘ضتُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ، كُ بُض يعبُُسّ ًاززَ   ( ٓاتىوَ، غىثاؽ.28)ٓ

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس / وَظيطٍ ثُضوَضزَ.

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَسا،  ًَت يا زّ ظضوضّ ًُُِ ز ةاُىُ ًٌَُ  تى ط٘تِ ضنًِ ٌَ زووًآٌ ك ُٓظ زطُي واْ زاَ، بُؽ ُٓضزوو خاه
ًَت ) و تهٕٛ اذتطابات املاي١ٝ يًُدزض١ ارتاص١ خاضع١ السهاّ قٛاْني ايسقاب١ املاي١ٝ يف االقًِٝ ٚ َكى زَه

َّ )تدابريٖا(  ًَم، يا زو % َٔ ايسب  ايطٟٓٛ يًُدزض١ ارتاص١ الغساض تطٜٛس 5ختصٝص ْطب١ ُٓظُ ٓ
َّ زّايطاقات ايع١ًُٝ(  َّ زّ ُٓظ تُغُوض زكَُ ًُِٓ ظَضوضّ ًُُِ رُةُض  ، ظٗض غىثاؽ.ُٓو

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ ةػُ بلات هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟ تلايُ ُاوَكاُتاْ، ظٗض غىثاؽ، َُٓ بُض يعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ )  ٌَ زَيُو ك
ثُضويّ خاْ، ؾاضٌ، طىَهًعاض خاْ، كان عبساهقازض، كان خىضؾًس، مسريَ خاْ، كان جٚي، كان غناي، كان 

 ًاً٘غتا رطًاْ، كان هىةٌاْ، كان عبساهطػنّ(، رُضًىو طىَهًعاض خاْ.
 بُض َيع طىَهًعاض ةازض امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

(، ًّ ثؿتطريٍ ًاززَكُ زَكَُ كُ بُو زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل 41ًاززَّ )
ًًََُ كُ زََه ٌَ ُٓو كًُ٘ن و ًًِخُ و ياضًُتًًاُُّ ةىتاغاُُكُ هُ كطزوويُتِ، بُآلَ غُباضَت بُ خاَهٌ غ

ٍَ ُاض ووُِ  هُٙيٌُُ زيلُوَ زَغتِ زَكُوَيت هُثاف ض َظاًُُسٍ وَظاضَت و ٙيُُاٌُ ثُيىَُسيساضَوَ، ُُٓس
ًَّ؟ ُٓواُُ، نىُلُ هًُاززَّ ) (ّ ُٓقَوٌ ثط ٗشَكُزا باؽ هُٙيُُِ حلىًُتٌ 41ُٓيُ، ٙيُُِ زيلُ ك

ٌَ هُثاف ض َظاًُُسّ وَظاضَت و ُٓضَيٍ و ٙيُ ًَطَ باؽ هُحلىًُتِ ُٓضَيٍ ُُكطاوَ، زوايـ زََه ُِ تط زَكا، ه
ٌَ و بُؽ،  ًٍَ باؾُ تُُٔا وَظاضَت ب ًَطَ زياض ًًُُ، ب٘يُ ث ٙيُُاُِ ثُيىَُسيساضَوَ، ٙيُُِ ثُيىَُسيساض ه

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ض رُضًىو.كان عبساهقاز
 بُض َيع عبساهقازض اكطاَ غنًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَت،  ٌَ ُٓو ثاضَيُ غِىوضزاض ب غُباضَت بُ ثاضَّ وَضطرياوّ غاآلُُ هُ ةىتابًاْ، ًُّٓ تُٓلًس زَكًُُوَ زَب
ٌَ كُ ُٓو ةىتاغاُُيُ تُةسعنٌ زَكات، هُٙيُْ ظاُػتِ و ًٓساضّ و تُُععنًً ُوَ، بُةُزَض ُٓو خعًُتُ ب

ًَم  ًَتُ خاَه ُٓوَ يُن، ُٓضوَٓا تُٓلًس زَكًُُوَ هُ حلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ كُ ُٓو ةىتاغاُاُُ ُُب
هُخاَهُكاُِ ًٓػتػٌاض، نىُلُ ٓاووآلتًاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ يُعِِ ٓابىوضٍ ًُٓىوياْ ُٓوَُسَ بُةىَت 

ٍَ ب٘ َُٓ ةىتا ًَط ٌَ ًِساَهٌ خٍ٘ بِ غاُاُُ، يُعِِ تُٓلًسَ ُٓوَيُ كُ ُٓو ًًُُ ُٓتا ًُٓىو كُؽ بتىاُ
ًًََُ ُٓوَيُ تُٓلًس زَكًُُوَ كُوا  ًَلِ ططيِط هُخاَهُكاُِ ًٓػتًػٌاض، خاَهٌ غ ًَتُ خاَه خاَهُ ُُب
ٌَ حلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و وَظاضَتِ ثُضوَضزَ َُٓهبػيَت بُ  خاُُوازَّ ؾًُٓساْ ُٓوَف زَب

ىتاغاُاُُزا ب٘ خاُُوازَّ ؾًُٓساْ، نىُلُ ُٓواْ يُعِِ زابًِلطزُِ نُُس ًُةعُزَيم، يُعِِ هُو ة
 بُغُضاحات ظضووؿن ًٓقتًػازيًاْ خطاثُ، ظٗض غىثاؽ.   
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان خىضؾًس.
 بُض َيع خىضؾًس اػنس غوًٍ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ بهًُِ ُاو ثط ٗشَّ ةىتاغاُُّ ُٓٓوًًُكاْ ثط ٗ ًَىيػت ُاكات ٓ شَيُكِ ًٓػتًػٌاضيٌ ضوعًًُ، ث
ًَىَيُن ثُيسا زَكاتّ؟ ُٓوَّ ُٓو ثط ٗشَ  تُراغًى، ثاضَّ نْ٘ زَيًِت و نْ٘ غُضف زَكات و بُض ؾ
ٌَ نْ٘ ثاضَ هُو ثط ٗشَزا غُضف زَكات، نْ٘  تُبُُِ زَكاتّ حػابٌ خٍ٘ كطزووَ، ثاضَّ ُٓيُ، نان ُٓظاُ

ًٌَُ ًٓؿٌاْ ثاضَ ثُيسا زَكا ًٌَُ ُُنًُِ ُاو ُٓو تُراغًوُوَ، ًُواضيس، ٓ ت، هُبُض ُٓوَ ًّ هُطَُي ُٓوََ ٓ
ٌَ ب٘ ض َةابُّ  ٌَ، حاظضب بًُُواضيس ًًُُ، ُٓوَ يُن، زوو ًّ هُطَُي ُٓوََ ًًعاًًُُّ غُُُوياتًاْ ُٓب

ًٌَُ ًًُُ، % هُ و ثاضَ تُضخاْ بلطَيت ب٘ تىاُاغاظٍ ةىتاغاُُكُ، بُآلَ نىوُُ ُاو ت5ًاهٌ،  ُراغًى ًٓؿٌ ٓ
ًَيَن و ثاضَ غُضف بلا، يُعِِ ُُنًُِ ُاو ُٓو تُراغًوُوَ، ُٓوَ ًٓؿٌ  ًىغتُمسري ًىكُهُرُ ثاضَ ب

 خ٘يُتِ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع دمساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ظٗض ططيِطًاْ هُبري  ثؿتطريٍ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ، كُ ُٓو زاض ؾتُِّ زاض ؾتًتُوَ، بُآلَ خاَه
ًَِك ةىتاغاُُ ًاةبى  ًَت هُث ًَػتا بُخً٘اْ زَظاُشن كُ كًَُ٘هطُ زضوغت زَب كطزيًُ، كُ ُٓويـ حاُىوتُ، ٓ

ًَػتا ً ُعآس و كىهًُكاًُـ زضوغت بىوُُ، تُعوًٌٌ ًٓوعاًِ ُٓيُ، بُِض َتِ ُٓيُ، ُٓعسازيُكُّ ُٓيُ، ٓ
ٍَ كطايتُوَ،  ٌَ، نىاض غاَهُ جاًًعُؾٌ ُٓيُ، ًىجًُُعُيُكِ ُى ب٘ ظنىوُُ ُٓو غايبػٌاْ ُٓيُ، غ
َٚوَ  ًَّ غُض بُتىضكًًُ، ُٓويـ ُٓض هُضَوظَيُوَ ُٓتا جاًًعُّ وا زَض واتّ، هُؾق ًَسََه زهلُُسٍ ث

ًَططُغ٘ضيًُ  كًَُ٘هطايُكِ تطًاْ ُٓيُ، ك٘ضٍ زضوغتِ كطزووَ، ًَطَيـ ُٓوَّ كُ راخري ً هُُٓوه
ًٌَاُِ،  ٌَ كًَُ٘هطُّ تطيـ زضوغت بلُْ يُن هُ زٓ٘ن، يُن غو ك٘ضيًُكاْ زضوغتًاْ كطزووَ، بُتًُاُُ غ
ًَلِ  ٍَ، ُٓتا حاُىوتُكُف بُضًُٓ ٌَ، ُٓوَ ظٗض تَُهُبٍُ هُخٍ٘ زَطط ًَط، ُٓوَ بىوَ غ يُكُكًـ هُُٓوه

ٍَ ظٗضٍ ُٓيُ، ُاُِ ًُىَض ٗياُُك ٍَ، بُةُزَض ُٓو ًُٓىو ثاضَيٍُ كُ وَضزَطط ٍَ زَخىض ُف هُو
ٌَ هُب٘ ض َةابُّ  ًٌَ خاظع ب ٌَ، كُ بَو هُحاُىوتُكُ ُٓييت، غجوٌ خاغًؿٌ ُٓيُ، كُ هُغُض ٍ ُٓوَ زَب
ًاهًًُّ، بُ خٍ٘ ُٓض خاظعُ، كُ ًُّٓ ًىزيطّ كًَُ٘هطُ بىوًُ، ٌٓ زاض ًىعُهًٍ و ًىعُهًٌات بىوًُ، 

ٌَ، ظٗض غىثاؽ.ُٓوَ ُٓض ُٓبىو ََٙ حاُىوتًـ ًٓعارُ بلطَيت، زَغتًاْ خ٘ف ب  َ، خاظع بىوَ هُبٍ٘، بُ
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع دمساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان جٚي.
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 بُض َيع جٚي عوٌ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ وَظاضَت و ًّ ثؿتطريٍ هُزاض ؾتُِكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ، بُآلَ بًُُ  ًًََُ كُ زََه ػبُت خاَهٌ غ
ٌَ، ُٓضزووكٌ يُن ؾت  ٌَ ياْ ٙيُُِ ثُيىَُسيساض ب ٙيُُِ ثُيىَُسيساض، باؾرت وايُ ياْ وَظاضَت ب
ٌَ ًّ ثُيىَُسيساضَ، ًُُٓ يُن، زوو  ًَت بُزوو ؾت، غبُييَن ٙيُكٌ تطيـ زََه زَططَيتُوَ، نىُلُ ُٓوَ زَب

ٌَ هُغُض ةىتاغاُُ ًَىيػتُ، هُ )ب( زََه ًَط ٍ ةىتاغاُُّ ُاحلىًِ ث ََٙ هُغُض ُٓجنىًُُِ كاضط ّ تايبُت، بُ
ًَط ٍ ب٘ زياضٍ  ٌَ زَيبا بُض َيىَ؟ ُٓجنىًُُُكُ زَيبا بُض َيىَ، باؾرت وايُ ُٓجنىًُُِ كاضط نىُلُ ةىتاغاُُ ك

ًَطياضٍ زاضايـ كاضو ًَطياضٍ زاضايـ كاضوباضٍ زاضايٌ ةىتاغاُُف شً ٍَ، ًُغُهٍُ شً باضٍ زاضايٌ بلط
ةىتاغاُُّ تايبُت، يُعين كاضوباضٍ زاضايٌ ض َةابُف زَططَيتُوَ، ًُحاغُبُف زَططَيتُوَ، تُزةًقًـ 

ٍَ كاضوباضٍ زاضايٌ ةىتاغاُُّ تايبُت، ظٗض غىثاؽ.  زَططَيتُوَ، هُبُض ُٓوَ بىتط
 بُض َيع ز.دضغْٚ بايع دمساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غناي.
 ابطآًٍ: طاٖساي بُض َيع غن

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَّ و ًُقازيُعِِ ًىؾلًوُ ًًُ ًَسن ُ، ُٓطُض ب ض تُعسيى بلُْ، يُعِِ عازيًُ، تؿتُكٌ ظٗض عازٍ زَب

ًَىَيُن  اب املػسٚع(شاصحُطنُْ ياْ حلىًُت ياضًُتِ زَزاتّ ياًُـ ) خ٘ياْ تًُىيى زَكُْ بُُٓض ؾ
ًَؿُ  ًَطَ ك ًَت، ُٓطُض ظيلط بلٍُ ه ًَسن )ب (، دخٌ املايٞ(، )ٜتهٕٛ ايدخٌ املايًًُُٞ، بُآلَ زاض ؾتُِكُّ زََه

ًَطَ ًىغتَُهُحُ تُواو ًًُُ، ) ًَشن ) َصادز ايتٌُٜٛت٘ظَن ه تتهٕٛ َصادز ايتٌُٜٛ املدزض١ اٚ املعاٖد ( بَو
ًَلِ تط )ب( )ارتاص١ َٔ:  ًَع٢ً املدزض١ ارتاص١ االيتصاّ ب٘( يُن و زوو، ُٓتا ٓاخريٍ، خاَه طَ تُحسيسًاْ ه
ًَطَ ط٘طناْ  %(5ختصٝص ْطب١ كطزيًُ، )  ًٌَُ ه ًٌَُ ُاكطَيت 5ٓ % يُعِِ زَغتُّ ُٓوَ بُمساُُ، ٓ

ٌَ، ًُزضَغُ ُٓيُ 5تُحسيسٍ بلُيّ، ًُزضَغُ ُٓيُ هُواُُيُ  ًَؿلُوتِِ 11% ب ًٌَ ث % يُ، بُث
ًَلِ ت5ًُزضَغُيُ، هُواُُيُ ًُٓػاَهُ هُزآات ياْ هُ ُٓضباح  ًَسن، غاَه ًَؿًِاض زَكَُ 15ط بلَُ بُ % ب %، ث

( ٌَ ، ًٓرت ُٓوَّ تط ُٓجنىًُُِ ًُزضَغُ خ٘ياْ تُحسيس زَكُْ نْ٘ %(5ختصٝص ْطب١ التكٌ عٔ بَو
ًَت، ظٗض غىثاؽ.  زَب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 .ؾاضٌرُضًىو كان 
 ةازض )بُؾاضَتِ(: ؾاضٌ ستُدبُض َيع 

 ًاْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهُ
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ًَبًًٍِ هُغُض خاَهٌ )ب( َُٓ ًاززَيُ ُٓيُ، كُ باغٌ ياضًُتِ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ زَكا، ًّ  ًّ ت
ًَؿًِاض زَكَُ وَظاضَت، نىُلُ بُض اغتِ هُظٗض بط طُ و بابُتِ َُٓ ثط ٗشَيُزا ٓاتىوَ كُ ةىتاغاُُ  ث

ًَبًًًُِ  ُٓٓوًًُكاْ ثُيىَغت زَكطَيّ بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل، ًَطاٍ ت بُآلَ ُٓوَّ كُ ج
ًَػتاكُ ًُغُهٍُ وَضططتِِ ثاضَّ  ََٙ بُضٍ اغتِ تا ٓ ٌَ وَظاضَت زياضٍ زَكا، بُ ُٓضنُُس هُخاَهٌ )ج( زََه
خىَيِسْ هُةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ تُحسيس ًًُُ، غاآلُُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ ب٘ خ٘ياْ، يُعِِ بُبري 

ُ غُض ًُغُهُّ وَضططتِِ خىَيِسْ هُ ةىتابًاْ، ًُُٓ بُض اغتًًُكُّ كطزُُوَّ خ٘ياْ ًٓعارُيُن زَخُُ
ًَلِ زضوغت كطزووَ، نىُلُ بُض اغتِ ظٗض هُو ةىتابًاُُ ًِساَهٌ رُةري و  ًٍَ ٓاغتُُط تُةطيبًُْ زَتىامن بَو

َٙ ًَىيػتُ حلىًُتِ ُٓضَيٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ تُحسيسٍ ثاضَّ خىَيِسْ هُةىتابًاْ بلات، غا ُُ، ُٓشاضْ، ث
 ب٘ ُٓوَّ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ بُكُيوٌ خ٘ياْ ثاضَ هُةىتابًاْ وَضُُططْ ب٘ خىَيِسْ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُضويّ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُضويّ عبساهطػنّ عبساهوُ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىكُضاْ،  ( خاَهٌ )ب( ك41ُبًُُػبُت ًاززَّ ) ثاضَّ خىَيِسُِ وَضطرياو هُ خىَيِسكاضاْ و بُخ
ٍَ هُةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ، زياضَ وَكى كان  رُضًىوّ،  ؾاضٌبًُُػبُت ُٓو ثاضَّ كُ هُةىتابًاْ وَضزَطري

ًَسا، ُٓض غاَهُّ بُج٘ضَيم وَضزَططْ، يُعِِ ًٓػتقطاضٍ ًًُُ ُٓو ثاضَيُ، ُٓض غاَهُّ ج٘ضَيلُ،  ًٓؿاضَتِ ث
ٌَ ًِساَهِ هُو ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُ زَخىَييَن، بُآلَ ُُرػٌ غاَي  بُغاَي ظياز زَكا، ًاَي ُٓيُ نىاض ًِساَي، غ

ًَطوكاُُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ياغايُن زَضبلا، ُٓو ثاضَيُ ًُغُهُْ بًُُػبُت  ًَىيػتُ ه ثاضَ وَضزَططَيت، ث
ٌَ كُ و ٍَ، بُآلَ ب٘ ًِساَهٌ زووََ، ًِساَهٌ يُكَُ ةُيِاكُ با ًُػبُّ ثاضَكُ ُٓض ُٓوَُسَ ب َضٍ زَطط

ًًََُ، تُ  ٍَ و كًُرت بلطَيتُوَ، بًُُػبُت خاَهٌ )ج( بُخؿـ و ياضًُتًًُكاْ، زياضَ ُٓو خغ ًَم بلط وًعات
ةىتاغاُُ ُٓٓوًًاُُ ُاظامن ًِٓجا ُٓوَياْ كطزووَ بُ بُٓاُُيُن ب٘ خ٘ياْ ياخىز بُو ًُبُغتُّ كُ 

ًَىيػتًاُُ غُضؿن زَكُْ؟ ياخىز  ب٘ خ٘يتًاْ؟ ُاظامن، بُآلَ كُ زاواٍ بُخؿـ و ياضًُتِ زَكُْ، وَكى ث
ٍَ هُ ةىتاغاُُكاْ زاواّ بُخؿـ و ياضًُتِ هُزايلاْ و باوكاْ  ٌَ ك٘بىوُُوَّ زايم و باوكاْ زَكط كات
ٌَ بُخؿـ و ياضًُتًًُكُ ُازََ، ت٘ ثاضَّ  ٌَ كُ بَو ًَخطاجًًُ ب٘ زايم و باوكاْ ُاتىاُ زَكُْ، ُٓوَف ٓ

ًَىيػت ُاكا، زاعِ ُاكا زاواٍ بُخؿـ و ياضًُتِ هُزايلاْ و باوكاْ بلُّ، خىَي ِسْ وَضزَططٍ، ًٓض ث
ٌَ ُٓوَ  ًَىيػتُ، زََه ًَىيػتُ، ُُن ث ٌَ زَكُْ، ُٓوَ ثاضَّ ةىضباًًُُ ث ياخىز كُ كاغُظت ب٘ ض َواُِ ًاَه

ًَىيػتُ ت٘ ياضًُتًٌاْ بسَّ، ياخىز بُؾساضٍ بلُّ هُو ةىض باًًُُ، ياخىز كاغُظت ب٘ ةىضباٌُ زَكُيّ ث
ًَىيػتُ  ٌَ ُٓو ًُواز غُظايٌ ض َواْ بلُيّ و بُغُض ًاَهُ ُٓشاضَكاْ زابُف زَكُْ، ب٘يُ ث ض َواْ زَكُ هًُاَه
ًَطَ وَظاضَتِ تُضبًًُ ض َيٌِايٌ ياخىز ياغا زَض بلا، ب٘ نُغجاُسُِ ُٓو ؾتاُُ كُ ُٓو ثاضَّ غاآلُُ وَضٍ  ه

ٍَ، زاعٌ ُاكا كُ ُٓو ؾتاُ  ُ هُ زايم و باوكٌ خىَيِسكاضَكُ زاوا زَكُْ، ظٗض غىثاؽ.زَطط
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاً٘غتا رطًاْ رُضًىو.
 

 بُض َيع رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ةػُكامن كطا، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ىةٌاْ رُضًىو.كان ه
 ٌاْ حػشن:بُض َيع هقٌاْ غوً

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَ ًاززَكُزا ٓاتىوَ ُٓو كًُ٘ن و ًًِخُ و ياضًُتًًاُُّ ةىتاغاُُ كُ هُٙيُُِ زيلُوَ زَغتِ  هُخاَهٌ غ
ًًَُ؟ نىُلُ ؾُضت ُٓوَيُ كُ ٍَ، كُ ٙيُُِ زيلُ ك ًَىَ طؿتًًُكُّ زياضٍ بلط ٌَ نىاض ن  زَكُوَيت، زَب

ٙيُُِ زيلُ ُٓو ٙيُُُّ كُ تًُىيوٌ ةىتاغاُُ ُٓٓوًًُكاْ زَكُْ، زش ُُبّ هُطَُي بُضشَوَُسيًُ 
باآليُكاُِ طُهٌ كىضزغتاْ، هُواُُيُ ُٓو ٙيُُاُُ كُ تًُىيوٌ ُٓو ثط ٗشَيُ زَكُْ، ُٓطُض بُج٘ضَيم زش 

ٌَ، ظٗض بّ هُطَُي بُضشَوَُسيًُ باآلكاُِ طُْٙ هُواُُيُ تُٓػريّ هُغُض بُضُاً ُكاُِ خىَيِسْ ُٓب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهطػنّ.
 بُض َيع عبساهطػنّ حػشن ابابلط:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ باغٌ ةىتاغاُُ ُاحلىًًًُكاْ زَكـُيّ، بـُؽ هُٓـُض بط طُيـُن و هُٓـُض       بُض اغتِ ًّ وَكى زَيبًٍِ ٓ
ــَُ      ًازز ــُزاخىهٌ ٓ ًَم وَظاضَت ت ــت ــًُىو ؾ ــُعِِ هُٓ ــاو، ي ــُضٍ، وَظاضَت وا بل ــا هُغ ــُن وَظاضَت وا بل َي

ًَــم هُبُضُاًــُّ     ًَتــُ جىظوٓ ًٌَىايــُ كــُوا زَبًــٍِ ٓــَُ ةىتاغاُُيــُ زَب ةىتاغاُاُــُ زَكــات، يــُعِِ ًــّ ث
ًَ ٓ ََٙ ًَتُ غُض وَظاضَت و تُواو، بُ ًَطَ باغـٌ ةىتاغاُـُ   وَظاضَت، يُعِِ با ُٓض زَعًٌـ بلا و ُٓض بب ٌُ ه

ٌَ ٓاطـازاض      ٍَ زَيـت؟ وَظاضَت ثـ ًَشن ُٓو كًُ٘ن و ًًِخُّ هـُكى ًٌَُ بَو ٓ ٌَ ُاحلىًًًُكاْ زَكُيّ، كُواتُ ُاب
 ٌَ ًَِــاوَ، ثــاضَّ خــ٘يتِ، يــُعِِ زَبــ ًًَــُكِ ٓ ًَِــاٍ؟ بــَُهلى كً٘جاًُايُكــُ، تاجطيُكــُ، هُج ٓ ٍَ ًَــت، هــُكى ب

ٓ ٍَ ًَت تُراغًوُكِ كُ هُكى ًَِاوَ ُٓو ثاضَيـُ، نـْ٘ زازًَـُظضَييَن؟ بـُض ٌَٓ ًـّ ًُٓـُ يـُعِِ        وَظاضَت به
ٌَ ٓـُو وَظاضَتـُ، بـُؽ       ًٌَىايُ جىاُرت زاٍ بط َيصيّ ياْ ُٓض هُياغـايُكُزا ُـُب َُٓهُيُ هُياغايُكُزا ُٓيُ، ث

ًَطيـاضٍ زاضايـٌ نـاوزيَ      ٌَ شً طٍ، تُزاخىهٌ  ًٓـ و كاضٍ َُٓ ةىتاغاُُيُ بلا، ياْ هُبط طُيُكِ تطٍ كـُ زََهـ
ثاضَّ خ٘يُتِ ب٘ خٍ٘ ًُكتُبٌ كطزيُ و ثاضَّ خٍ٘ غُضف كطزيًُ، ةىتاغاٍُُ ب٘ خٍ٘ زاًُظضاُسوَ و 
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ًَيَن نُُسٍ بطزيًُ و نـُُسّ   ٌَ ناوزَيطٍ ثاضَكُّ بلا، طريراُِ زَضب بُخٍ٘ ثُضوَضزَّ زَكا، وَظاضَت به
  ُ َٚ ُٓوَ بُض ايٌ ًّ َُٓهُيُ، يـُعِِ ٓـ ًَٔات، وََه ًَِاوَ و نٌ ه ًَلِ خاقـُ،      زَضٓ ٍَ، ٓـُو ب٘خـٍ٘ ؾـت وَ ُـاكط

ًَِـاوَ، ض   ب٘خٍ٘ ًُزضَغٍُ بُض َيىَ زَباتـ ةىتاغاُُّ زاُاوَ، بُخٍ٘ ثُضوَضزَ زَكا و بُخٍ٘ ًاً٘غتاٍ ٓ
ًٌَىايُ ظٗض باؾرتَ وَكى كـان غنـاهًـ ةػـُّ كـطز، )     ٌَ، ًّ ث ًَىَُُب ًَشن هـُ   5ثُيىَُسّ وَظاضَتِ ث %( و بَوـ

ٌَ، يُع5ِِ) ٌَ، بُآلَ ُٓو  %( بُضَو غُضَوَب ٌَ بُف زَبّ، هُواُُيُ ةىتابًًُكِ ظيطَن ب نىُلُ ُُٓسَيم ب
ًَتُوَ، ُٓطُض هُ )5) ٍَ زًًَِ ًَُِطُض ٌَ، هُواُُيـُ ظٗضبـُّ ةىتابًًـُكاْ بـُض      5%( غاَهُ ه %( بُضَو غُضَوَ بـ

 بلُوْ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 و.كان عٌط ُٓوضاًِ رُضًى
 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُكِ طؿتِ ثؿتطريٍ هُو زاض ؾتُِوَيُ زَكُيّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ باآل كطزوويُتِ،  بُؾ
ًَبًًًُِكاُِ ًاً٘غتا غناي زَكَُ، ُٓوَّ ثُيىَُساضَ بُ خاَهٌ )د( ب٘ خاَهٌ ) ( ًّ 3بُآلَ ثؿتطريٍ هُت

ًَىيػتِ ُاظ ٍَ بُةىتاغاُُيُن بُث ًَم كُ ُٓزض ًَّ كُ ًىارُةٍُ وَظاضَتِ تُضبًًُ ب٘ ُٓض بُخؿًِ امن بَو
ٌَ ٓاطازاض  ًَشن وَظاضَتِ ه ٍَ بَو ٍَ، ب٘؟ نىُلُ هُُٓقَوسا ُٓوَ ثط ٗشَيُكِ غُيط حلىًًًُ، بُآلَ ُٓكط وَض بطري

ًَتُ ٍٓ٘ ٙزاُِ ةىتاغاُُكُ ياْ ث ًَم َُٓ بُخؿًُِ ُُب ط ٗشَكُ هُ ٓاًاجنُ بلطَيتُوَ و بًُُضج
ًَطكطزُُ، هُخاَهٌ )ب(زا خاَهٌ يُكًًُاْ  ًَؿلُف كطزُِ خعًُتطىظاضٍ ثُضوَضزَيٌ ر غُضَكًًُكاُِ، كُ ث

ٍَ ) تهٕٛ اذتطابات املاي١ٝ يًُدزض١( ُىوغًىيُتِ)  ٍَ، بىتط تداز بُباوَض ٍ ًّ ًُُٓف زاض ؾتُِكُّ بط٘ض زض
ًٌَُ ؟ هُبُض نٌ ايٓاؾرٙ يف أقًِٝ نٛزدضتإ(، اذتطابات َٚاي١ٝ املدزض١ ٚؾكَا السهاّ ايكٛاْني هُبُض ُٓوَّ ٓ

ًَلِ غُيط حلىًًًُ،  ٌَ بُ َُٓ ًُؾطوعُوَ كًُُؾطوع تُُٔا ةاُىُِ ض َةابُّ ًاهًٌاْ ًًُُ كُ ثُيىَُساضب
ًَم ةُواًُين تطًاْ ُٓيُ، ُٓض هُةُواًُين ًُحاغُبٌ، ةُواًُين  ًٌَُ كًَُ٘ه ًَلِ ًٓػتًػٌاضيًُ، ٓ ًُؾطوع

ًَىيػت زَكات ةاُىُِ  ًٓػتًػٌاضَ، ُٓوَ ةاُىُِ ؾُضيلاتُ، ُٓوَ ةاُىوُِ ض َةابُّ ًاهًًُ، ب٘يُ ث
ًَىَ ب٘ خاَهٌ زووًًَـ ثؿتططٍ هُ  ًَىَيُكِ طؿتطريٍ َُٓ بط طُيُ زابط َيصَيتُوَ، بًُُٓاْ ؾ بُؾ

ًَؿًِاضَكُّ ًاً٘غتا غناي زَكَُ، بُوَّ كُ بىتطَيت)  %( بُضَو غُضَوَ، ظٗض غىثاؽ.5ث
 ع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 هًصُُّ ثُضوضَضزَ رُضًىو.

 بُض َيع ز. عٌط ػنس اًشن )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضاُُ  ًَتُوَ، بُآلَ جاضَيلِ تط هُشَيط ض ٗؾِايٌ ُٓو غُضَُك و ث ًَِ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ًاززَكُ ضن ٓ
زوو خاَهًـ وَكى ضووُلطزُُوَّ ظياتط ةػُّ هُغُض زَكُيّ، ًُغُهُّ كطَيٌ  زايرب َيصيُِوَ، تُُٔا يُن
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ًَطريٍ بلُّ،  ٍَ هُض اغتًسا ت٘ ُاتىاٌُ بُتُواوَتِ غِىوضزاضٍ بلٍُ و ج غاآلُُّ كُ هُةىتابًاْ وَضزَطري
ًَؿلُف زَ ًَؿلُف كطزُِ ُٓو خعًُتطىظاضياُُّ كُ ث ٍَ، بُطىَيطَّ ث ٍَ، ةابًوٌ ُٓوَيُ كُ غاآلُُ بط٘ض  كط

ًَىيػتُ  ًٌَُ طوت و طً٘اْ ظٗض كطزووَ هُغُض ُٓوَ، بُآلَ ث ًَساويػتًًُكاُِ شياْ، ب٘يُ ٓ ُٓضوَضٓا ط٘ض اُِ ث
ًَت، ُٓوَياْ  ٌَ كطزٗتُوَ، غُباضَت بُ ًُغُهُّ ًُٓىو ُٓو زآات بُض َظاًُُسٍ وَظاضَت ب جُختًؿٌاْ ه

َّ ُٓوَ ًَت هُ زآات، ُٓوَ حاُىوتًـ  و زَغتلُوتاُُّ هُ ٙيُْ ةىتاغاُُكُوَ زَغت زَكُو ًَم زَب بُؾ
زَططَيتُوَ هُ ظًًِاْ زا، ًُغُهُّ ُٓوَّ كُ ض َظاًُُسّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَو ٙيُُُ ثُيىَُسيساضَكاْ 
 ٌَ ًَىيػتُ وَظاضَتِ ه َّ جاضاْ ُٓو كًُ٘ن و بُخؿًُِ، كًُ٘ن و بُخؿًِِ ُاوخ٘يًُ،  ث ًُبُغتٌاُُ ُُٓس

َّ، بُآلَ كًُ٘ن و ٍَب ٓاطازاض بلط َِ كُ هُ زَضَوَّ وآلت ز ًَىيػت كات ُٓتا ُٓجنىًُُِ ُخؿًِ ، ض َُطُ ث
ٌَ، ًُُٓ تُُٔا ب٘ زَهًِايٌ بىوُُ هُوَّ كُ ُٓو غُضوناوَيٍُ َُٓ تًُىيُِ  ٌَ ٓاطازاض ب وَظيطاًُؿِ ه
ًَؿلُف بَُ ًىُٓغُغُيُ زَكا، هُٙيُْ وَظاضَت و هُٙيُْ ًىُٓغُغاتٌ  ًَؿلُف، ياْ َُٓ ًًِخُيُ ث ث

ًَىَيٍُ خىاضَوَ خً٘ ًَتُوَ بَُ ؾ ًَِ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَؾشن ُٓوَف ضن ٌَ، بىيُ ٓ اُُوَ ج٘ضَيم هُ زَهًِايٌ ُٓب
ًَم زَيت هُ: ـ  . 1جاضَيلٌ تط زايسَض َيصيُِوَ: ـ د. غُضناوَ زاضايًُكاُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ث

. ُٓو بط َ ثاضَيُّ 2ٗشَكُ تُضخاْ زَكطَيت. ُٓو بط َ ثاضَيُّ هُٙيُْ ُُٓساًاُِ زاًُظضَيُِضَوَ ب٘ ثط 
ًَىَضو ٓاغتِ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيٌ  ًَىيػتُ هُ غُض بًُِاٍ ث غاَهاُُ هُ ةىتابًاْ وَضزَطريَيت، كُ ث

ًَت،  ٌَ زَضن ًَت و هُ ٙيُْ وَظاضَتُوَ ض َيٌِايٌ ث . ُٓو كًُ٘ن و ًًِخُ و 3َُٓهػُُطاُسُِ غاَهاُُ ب
ُ هُ ٙيُُِ زيلُوَ زَغتِ زَكُوَيت هُ ثاف ض َظاًُُسّ وَظاضَت و ٙيُُِ ياضًُتًًاُُّ ةىتاغاُُكُ ك

. ُٓو زآات و زَغتلُوتاُُّ هُ ُٓجناًِ ناٙكًُكاُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاوَ بُ زَغت 4ثُيىَُسيساض، 
 زَيّ. 

ٌَ بُ : ـ ا.   ًَىيػتُ ثابُُس ب ًَط ّ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ث كاضوباضّ زاضايٌ ب. ُٓجنىًُُِ كاضط
ًَلطاوَكاُِ ُٓضَيٍ و زيىاُِ ناوزَيطيُ هُ ُٓضَيٌِ  ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ًولُنِ ياغا كاض ث

ٌَ هُ 2كىضزغتاْ.  %ّ ةاظاجنِ غاَهاُُّ ةىتاغاُُ وثُعناُطاٍ ُا 5. تُضخاُلطزُِ ض َيصَيُن كُ كًُرت ُُب
ًَساُِ تىاُاّ ظاُػيت و ثُضوَضزَ ًَط ّ ةىتابًاْ و ًاً٘غتاياْ و رُضًاُبُضاّ حلىًِ ب٘ ثُضَث يٌ و كاضط

 ةىتاغاُُو ثُعناُطاكُ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ، 
 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف ثؿتطريّ هُو زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُي َّ، ياغاٍ ًاهًًُ، ٓ ّ تُُٔا ياغاكاْ زياضّ بلط

ٌَ هُ ٙيُْ زيىاُِ  ٌَ، ُٓوَ ظٗض ططُطُ كُ ًولُنِ ناوزَيطيلطزْ ب ةُواًُين ًاهًُ، جطُ هُوَّ ًولُض ب
ض َةابُّ ًاصن و غُباضَت بُ تًُىيى كطزْ ُٓوَ ًاززَكِ ظٗض ططُطُ هُبُض ُٓوَّ ُٓو ٙيُُُّ كُ 
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َّ ًُضجٌ هُواُُيُ بًبات و وَكى هُ ًازز ًَؿلُف بُو ةىتاغاُُيُ بلات، ُُٓس َكُزا ٓاتىوَ ٓاوكاضّ ث
ٌَ تاكى هُوَ زَهًِا بشن كُ ُٓو ثاضَيُ  ًَ ىيػتُ ض َظاًُُسّ وَظاضَتِ هُ غُض ب خّ٘ رُضظ بلات، ب٘يُ ث
زَغؿطَيتُ ةىتاغاُُكِ ُا حلىًِ ياخىز ثُعناُطايُكِ ُا حلىًِ زش بُوَ ًُُ كُ غًاغُتٌ ثُضوَضزَ هُ 

ًَم هُ ُٓضكُكاُِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَيُ ُٓض هُبُض زَهًِابىوْ و ٓ ُضَيٌِ كىضزغتاْ كُ ُٓوَف يُك
 ،َّ ًَىيػتُ ض َظاًُُسّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ وَضبطري ًٌَُ ض اظّ بىويّ بُوَّ كُ ث ًػ٘طُضكطزُِ ُٓو ٓاًاجنُ ٓ

 غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَ ًَىَ ض ًَٓتاْ نًًُ؟هُ غُض ُٓو ت  بًًُِّ هًصُُّ ياغايٌ ٓ
 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَشن ياغاكاُِ  ٌَ بَو ًَلطاوَكاْ، بُآلَ زَب ًٌَُ واًاْ خىَيِسَوَ ياغا كاض ث تُُٔا جًاواظيُكُ هُوَ زايُ ٓ

ًَلطاوَكاْ هُ ُٓضَيٍ  ًَىَيُ زَرنىَيًُِِوَ ثُيىَغت بُ ياغا زاضايًُ كاض ث و زيىاُِ ناوزَيطّ زاضايٌ بَُ ؾ
ًَلطاوَكاْ و  جاضَيلِ تط، كاضوباضّ زاضايٌ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاّ ُا حلىًِ ًولُنِ ياغا زاضايًُ كاضث

ًَت،  زيىاٌُ ناوزَيطّ زاضايٌ ُٓضَيٍ زَب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَ نٌ؟جُُابٌ وَظيط ُٓو زوا  غ ًَىاُِ ُٓضزوو هًصُُكاْ جُُابت زََه  ًاغُ ٓاوبُؾُّ ُ
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًىؾلًوُ ًُُ ُٓظ ًىوتُرًقٍ ز طُي،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
َِ هُطَُهِ زايُ تلايُ  بُو زاض ؾتُِوَّ ُٓخريّ كُ ُٓضزوو هًصُُكُ و جُُابٌ وَظيط ًىتُرًقُ هُ غُضّ ك

َِ هُطَُي زا ًُُ؟ تًُُا زوو كُؽ هُطَُي زا ًُُ بُ ظٗضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا،  زَغتِ بُضظكاتُوَ؟ ك
 رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط،

 بُض َيع اًًُِ ظكطّ غعًس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ضتِ غاَهاُُّ بىزجُ و حًػابٌ ك٘تايٌ ٓاًازَ زَكات زواّ بط ياض (: بُض َيىَبُضّ ةىتاغاُُ ض اث42ً٘اززَّ )
ًَتُ بُض َيىبُضايُتِ  هُ غُض زاٌُ هُٙيُْ ُٓجنىًُُِ بُض َيىَبطزُِ ةىتاغاُُ ك٘ثًُن هَُ ض اث٘ضتاُُ زَطَُيِ

ًَطكطزُِ ُٓٓوٌ و تايبُتِ وَظاضَت،  طؿتِ ر
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 ضَبًُكُّ،بُعُ
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ًَط ذلِ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( َدٜس املدزض١ ٜعد ايتكسٜس ايط٣ٛٓ يًُٝصا١ْٝ ٚاذتطابات ايٓٗا١ٝ٥، ٚبعد إقسازٖا َٔ قبٌ إداز٠ 42املاد٠ )
 ز٠،املدزض١ ٜتِ اٜصاٍ ْطد١ َٔ ٖرا ايتكسٜس اىل املدٜس١ٜ ايعا١َ يًتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص يف ايٛشا

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 .هًصُُّ ثُضوَضزَ

 بُض َيع عٌط ُىضَزيين:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 ،َّ ًٌَاْ وايُ كُ ًُُٓ هُ ُاو ثُيط َوّ ُاوخّ٘ ُٓض ةىتاغاُُ و ثُعناُطايُكسا كُ تُغبًت زَكط ًٌَُ ث ٓ
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ٓ  ُو ًاززَيُ ًٓوػا بلطَيتُوَ، غىثاؽ،هًصُُّ ياغايٌ،تُحػًى حاغوُ، ب٘يُ ٓ

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ثؿتطريّ هُ ًاززَكُ زَكُيّ ُٓض وَن هُ ثط ٗشَكُ ٓاتًُ، غىثاؽ، ٓ 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو جُُابٌ وَظيط. 
 

 عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:بُض َيع ز. 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ُٓظ تًُٓسَ ًٓوػايٌ زَكًُُظُ وَكِ هًصُُّ ثُضوَضزَّ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت َّ ضنًِ ًَػتا هًصُُّ ثُضوَضزَو جُُابٌ وَظيط زاواٍ ًٓوػاٍ زَكُْ، بُآلَ هًصُُّ ياغايٌ زَيُو ٓ َِ ُوَ، ك
َِ هُطَُي زا ًُُ؟ ) ( كُؽ هُطَُي زا ًُُ، 11هُطَُي ُٓوَزايُ ًٓوػا بلطَيتُوَ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك

 كُواتُ بُ ظٗضيُِّ زَُط ض َتلطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط،
 غعًس: ذنسٟاًُِ بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
:ًًََُ ًَلَ٘هًُِوَو تًُيَب كطزْ،  غ  ه
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ًَصاْ و كاضًُُساْ و  (:11زَّ )ًاز ًَلَ٘هًُِوَ هُطَُي بُض َيىَبُضاْ و واُُ ب وَظاضَت زَغُآلتساضَ ب٘ ه
َّ هُض َيطاّ ُىَيُِض ياْ بطيلاضَيم  ًَلَ٘هًُِوَيُ ُٓجناَ زَزض رُضًاُبُضاُِ ةىتاغاُُ تايبُتُكاْ، َُٓ ه

ٌَ كُ بُ غُض ب َّ، ًُٓاْ حىكٍ زَغُث ًَصاْ و كاضًُُساْ هُٙيُْ وَظيطَوَ زياضّ زَكط ُض َيىَبُضاْ و واُُ ب
ًَلَ٘هًُِوَ و ًُٓاْ ُٓو زَغُآلتُّ  و رُضًاُبُضاُِ وَظاضَت هُ بىاضَكاُِ حىكٌُ ياغايًُكاُِ ُٓجناًِ ه

ًَيَن، غىثاؽ،  زَيػُث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 بُعُضَبًُكُّ،
ًَط ذلِ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 غُضٗكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع 
 ايتشكٝل ٚايعكٛبات: . 1

ـ يًٛشاز٠ صالس١ٝ ايتشكٝل َع َدٜسٟ ٚتدزٜطٞ َٚٓتطيب َٚٛظؿٞ املدازع ارتاص١، ٜٚتِ ٖرا  املاد٠ ايجايج١:
ايتشكٝل عٔ طسٜل  جٌ اٚ ٚنٌٝ دددٙ ايٛشٜس، ٜٚتِ ؾسض ْؿظ اذتهِ املطبل عل املـدٜسٜٔ ايتدزٜطـٝني   

 يٛشاز٠ يف زتاٍ االسهاّ ايكا١ْْٝٛ ايٓاجت١ عٔ ايتشكٝل ٚتسؾش ْؿظ ايطًط١،ٚاملٓتطبني ٚاملٛظؿني يف ا
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ،
 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ًَ ًًََُ كُ تايبُتُ وَكى هُ ثط ٗشَ ُٓقوُكُزا ٓـاتىوَ، ه ٌَ       بُؾِ غ ًٌَـُ ُاوًـاْ هـ لَ٘هًِـُوَ و تـًُيَب كـطزْ ٓ

ًٌَـُ كطزووًاُُتـُ   51(وَ تا ًاززَ )43ُاوَ غعاكاْ هُ ًاززَ ) (كُ ًُٓىوّ هُ شَيط عًِىاُِ غعاكاْ زايُ، ٓ
ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ: كطزووًاُُتُ زوو ًازَ ٓـَُ   ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ بَُ ؾ زوو ًاززَ، ب٘يُ ٓ

  ًُٓىو ًاززاُُ،
ًَلـسا ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطاّ ُـا حلـىًِ ثُيىَغـت ُـُبىو بـُ حىكٌـُكاُِ ٓـَُ              29ًـاززَّ )  (: ـ هـُ حاَهُت

ًَىيػـتُ ض اث٘ضتـُن هـُ بـاضَّ        َّ، كـُ ث ًَـم ز ًَلَ٘هًُِوَ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ ث ياغايُ هُ وَظاضَتًـ هًصُُيُكِ ه
ًَم هًُاُُّ خىاض . زَغتططتّ بُغُض ةىتاغاُُ و 1َوَ: ـ  حاَهُتُكُوَ بُضظبلاتُوَ ب٘ بط ياضزاْ هُ غُض يُك

ٌَ زووضزَخطَيتـُوَو هـُ     ًَىَيُكِ كاتِ و خاوَُِ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكُؾِ هـ ثُعناُطا ُا حلىًًُكُزا بُ ؾ
ًٌَ حىكٌـُكاُِ ٓـَُ ياغـايُ ناضَغـُض             ًَؿـُكاْ بـُث بطّ ُٓويـ وَظاضَت بـُض َيىَّ زَبـات تـا ٓـُو كاتـُّ ك

 َ٘هُتُكُ و زاخػتِِ  ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكُ، غىثاؽ،. َُٓهىَؾاُسُُوَّ 2ًزَكطَيت، 
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايٌ، 
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 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

   ُ ــ ًَلَ٘هًِــُوَ ه ــُوَّ ه ــُيّ، هُبــُض ٓ ــَُ ًاززَي ًٌَــُ هُطــَُي ض َتلطزُــُوَّ ٓ ــُ زَغــُآلتِ   ٓ ًَم ه ــُض بابــُت ٓ
ًَؿـُن هـُو ةىتاغاُـُ ُـا حلىًًـُ يـاْ ثـُعناُطا ُـا            َِ، ُٓطـُض ك ًَِـ ًَم زَٓ وَظاضَتسايُ، هًصُُّ تُحقًقٌ ث

ًَلٌ ياغا ُاكات ُٓو ًارُ ُٓيُ، غىثاؽ، ًَىيػت بُ زَة  حلىًٌ ض ووّ زا، ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 جُُابٌ وَظيط،
 َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:بُض 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَُِ ُٓظ ٌَ وَظاضَت ًَصَ تُحػًى حاغوُ، يُعِِ تُحقًق قٚحًات ُ     ُٓظ ب  ُعامن ظضوضَتُكـُ ةـاُىُِ ُٓيـُ ظـ

ٌَ )غـخب      ز ًَت ًـُضاحو ًَـت تُراغـًو ٌَ ياْ ُا؟ ُابًٍِ ظَضوضيُ يُعِِ ُٓظُ ًُٓا ُٓطـُض ز ظ ًَطّ زا ب جـاظَ  اظ
ًَلِ ظَػنُتُ، غىثاؽ،  ًَصَ زاخوِ ةاُىُِ زا ثه  اهعقىبات( ظاْ يُعِِ ُٓظ ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ طىض اُلاضٍ هُطَُي ًاززَكاٌُ زيلُ  ًَتُوَ بُكًَُ٘ه ًَِ ٌَ ُٓو ًاززَيُ ضن ًَػتا ض ًَُٓن، هًصُُّ ثُضوَضزَ زََه ٓ

ًَبًًِـت     زًَك بلطَيّ، بُآلَ هًصُُّ ياغاي ًَّ َُٓ ًاززَيُ ض َتبلطَيتـُوَ، كـان عٌـط ت ٌ و جُُابٌ وَظيط زََه
 ُٓيُ؟ رُضًىو، 

 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

( ًاززَيـُ،  11( واتا ُعيلـِ ) 51( وَ تا )43هُ ض اغتًسا ُٓطُض غُيطّ ثط ٗشَ ُٓقوُكُ بلُيّ هُ ًاززَّ )
ًٌَــُ كطزووًاُُتــُ زوو ًــاززَ، ب٘يــُ هُطــَُي   ٓــًُىوّ ثُيىَُــ سَ بــُ ًُغــُهُّ غــعازاْ و تــًُيَب كــطزْ، ٓ

ًَلَ٘هًِـُوَ بُض اغـتِ زَغـُآلتِ وَظاضَتـُ بـُؽ،        ًٌَُ زَظاُـشن ه كىضتلطزُُوَ و نط كطزُُوَّ بىويّ، بُآلَ ٓ
      ُ ض ةىتاغاُـُ و  خاَهِ يُكَُ و زووََ زوو حاَهاطناْ زاخًى كطزووَ، حاَهـُتِ يُكـَُ ُٓوَيـُ كـُ زَغـت بُغـ

َّ بُ وَةتِ وَظاضَت بُض َيىَّ زَبا، هُ ك٘تايًـسا ُٓطـُض ًىؾـلًوُكُ بـُضزَواَ بـىو ٓـُوا        ثُعناُطاكُزا زَطري
َّ، واتــا ٓــُو زوو    ٌَ غــُحب بلطَيتــُوَ و ةىتاغاُُكــُ زاغــط َّ بطاتــُ ٓــُو ض ازَيــٍُ كــُ ًٓجاظَكــُّ هــ زَكــط

ًَيَن، غىثاؽ،حاَهُتًُاْ هُ يُكرتّ جىزا كطزٗتُوَ، ب٘يُ هُطَُي   ُٓوَيّ كُ ضن
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. ض ٗشاْ. 



 367 

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلطاوَكاْ هُ  ًَهًلطزُِ ياغا كاضث ًَم غُضث بًُُػبُت غُحبِ ًٓجاظَو زاخػتِِ ُٓو ةىتاغاُاُُ هُ حاَهُت
ًَيَن، بُآلَ تُُٔا ًارِ  ُٓضَيٌِ ًٌَُف هُطَُي ُٓوَيّ ُٓو ض َيلاضاُُ ضن كىضزغتاْ ُٓوَ هُ ًاززَكِ زواتطَ، ٓ

ًَىيػت ُاكات  ًَؿُن ض ووبسات ُٓوَ زَغُآلتِ وَظاضَتُ ث ًَم هُ ك ًَلَ٘هًُِوَ هُطَُي بابُت تُحقًق كطزْ ه
ٌَ، بُآلَ غُباضَت بُ غُحبِ ًٓجاظَ و ًَم هُ ُاو ُٓو ياغايُ ُٓب ًَػُُسُُوَّ ًَ٘هُت و زاخػتِِ  زَة ه

ًٌَُف غىوضيّ هُ غُض ُٓوَّ ُٓو  ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكاْ ُٓوَ ًاززَّ زواتط باغِ زَكا، ٓ
ٌَ و ُٓو زَغُآلتُ بسضَيتُ وَظاضَت، غىثاؽ،  ًاززَيُ ُٓب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط.

 س اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:بُض َيع ز.عٌط ػن
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ًٌَُ ًٌَُ ًاززَكُّ زواّ ُٓو كُ باغِ غُحيب ًٓجاظَ زَكات، ٓ ًٌَُ ًُٓاْ ض ًٌَٓاْ ُٓيُ، نىُلُ ٓ كُواتُ ٓ
 ُٓوًَاْ ًٓوػا كطزٗتُوَ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو برييعاْ خاْ.

 يعاْ امساعًى غُضُُٓط:بُض َيع بري
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿتا ُُزضايتُ زَُطساْ، بُؽ ُٓطُض ٓاتى زضا زَُطساْ و ًايُوَ حُظَ زَكطز ةػُّ هُ غُض بلَُ ُٓو  ٓ
ًَيَن زَض وا، غىثاؽ،  ًاززَيُ، ٓاخط ُٓو وَختُ يُكػُض زَُط ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
طزُُوَكُ، ُٓطُض ض َتبلطَيتُوَ ب٘نِ ًىُاةُؾُّ هُ غُض بلُيّ، ُٓطُض ظٗضيُِ زَُطـِ هـُ غـُض    ٓاخط ض َتل

  خاْ.ععُٝ٘ زا، زوايٌ كُ ًايُوَ ًىُاةُؾُّ هُ غُض بلا، رُضًىو 
 جنٍ اهسيّ حػّ: ععُٝ٘بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَتُوَ، هُبُض ًّ هُطَُي ُٓوَ زاَ كُ ُٓو زووخاَهُّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓ ًَِ ًَلطز ز. عٌط ضن اًاشَّ ث

ٌَ، زَياْ  ًٌَ ض َيٌِايٌ ب ًَػتا بُث ًَىيػتُ هُبُض ُٓوَّ تا ٓ ُٓوَّ زوو خاَهِ غعايٌ هُ ُاو ياغاكُزا ظٗض ث
ًٌَُ زَتىاُشن  ٙزاْ هُ ثُيط َوّ بُضُاًُّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ًٓجطآات ُُكطاوَ هُطَُهًاُسا، بُآلَ بُ ياغا ٓ

ًَتُوَ هُ ُاو ياغاكُزا وَ ًٓجطآات كطزْ و، غىثاؽ،ُٓو زوو خاَه ًَِ  ُ ضن
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
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 رُضًىو ًاً٘غتا رُضًاْ.
 

 بُض َيعرُضًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف ٓ ٌَ هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓض  زياضَ هُطَُي ًاُُوَّ ًاززَكَُ، هُبُض ُٓوَّ جُُابٌ وَظيطيـ زَظاُ
ًَىَيُن ُٓو ةىتاغاُُ ُٓٓوًاُُ  ٌَ بًُٓض ؾ ًُٓىوًاْ ٓاطازاضّ ُٓوَيّ بُض اغتِ ُٓطُض ج٘ضَيم هُ غعا ُُب
ًَهِ  ًَم ض َيٌِايٌ هُ وَظاضَتِ ثُضوضَضزَ ُٓيُ، بُض اغتِ غُضث ًَػتا كًَُ٘ه كُ٘رت ٗي ُاكطَيّ، هُبُض ُٓوَّ ٓ

بُضظكطزُُوَّ ُطخِ غاَهاُُّ خىَيِسْ، هُ وَضططتِِ خىَيِسكاضَكاْ، ًُٓىو ض َيٌِايًُكاْ زَكُْ، ُٓض هُ 
 َّ ًَم ياغا و ض َيػا زاُُُط ًَػتا ُٓطُض كًَُ٘ه ًَهشن، ٓ هُ كتاب رطٗؾسن، هُ جى رطٗؾسن، ُٓواُُ ًُٓىو غُضث

ًَهِ بُضزَواَ زَبّ، غىثاؽ،  ب٘ كُ٘رت ٗي كطزًُاْ بُض اغتِ ُٓواْ هُ غُض ًُٓاْ غُضث
 ْ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغٚ

ٍَ؟ غعا  بُآلَ ًاً٘غتا رُضًاْ ُٓطُض ًىخاهُرُيُن هُ ُٓض زآريَيُكِ حلىًُت بىو، تُحقًق ُاكط
ٍَ؟ تُحػًى حاغى؟   ُازض

 بُض َيعرُضًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلَ٘هًُِوَ  ًَصُُّ ه ًَلَ٘هًُِوَف زَضنىوَ، ه بط ياضيؿِ زايُ، بُآلَ ًٓجطآات ُُكطايُ، ًُُٓ ض اغتُ هًصُُّ ه
ٌَ زَهًوٌاْ هُبُض زَغتُ، غىثاؽ،  هُو ؾتاُُ بُض اغتِ كًَُ٘ه

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 ٌَ َّ، ُٓطُض ُُتًجُكُ ُٓوَ ب َّ ُٓض غعا ُازض ًَيَن هًصُُ ةُضاضّ زا غعا ُُزض باؾُ ُٓطُض ُٓو ًاززَيُف ضن

 كان عبساهػَٚ،رُضًىو 
 قسيق: َصطؿ٢بُض َيعكان عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَػتاّ ةىتاغاُُ ُا حلىًًُكاْ زياضَ كُ ُاتىاُايٌ ُٓيُ، هُّٙ ثُضهًُاْ و حلىًُت  هُ ٙيُكُوَ واةًعِ ٓ

ًَلِ ياغاي ًَىيػتِ زَة ًَلطزُِ حُتتا ض َيٌِايًُكاُِ، ب٘يُ ًىؾُضيع ض َُطُ بُ ث ًَبُج ٌَ، بُآلَ ب٘ ج ًٌاْ ُٓب
ًّ ض َخَُِ هُ غُض ُٓوَيُ يُعِِ ض َززّ ُٓو ًاززَيُ زَكَُ،  حلىًُت تُعاًىي هُطَُي خاوَُِ ثط ٗشَ 
زَكات، حلىًُت تا ُٓو ٓاغتُ زَيت هُطَُي ُٓو كُغُّ ًَ٘هُتِ وَضططتىوَ ًاًُهُّ هُطَُي زَكات، ةُز 

ًٌَُ ظَضَضَيلِ طُوضَ  زَطُيُُشن هُ تُوَجىِٓ ًاًُهًُاْ هُطَُي تُغُوضَ ًُبسَُٓكِ ظٗض غُةُتُ ٓ
ًَت باُطِ رُض اف و ًىعوًٍ و ًىزَضيؼ بلات،  ةىتاعِ خام حُق بُ حلىًُت، حُق بُ خٍ٘ بسات، به
ًَت ُٓو زَةُ ياغايًُو ُٓو  ًَؿًِاض زَكَُ بسٗظُُوَ كُ حلىًُت بتىاُ ًَىيػتُ ًّ ث ض َيطايُكِ تط ث

ًَىيػتُ ب٘ بُض َيىَبط ًَِاُِ ُٓو زضووغتلطزُِ ض َيٌِايًاُُّ كُ ث زُِ ةىتاغاُُ ُا حلىًِ ب٘ بُزَغت ٓ
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ٌَ ًىبُض يط َ هُٙيُْ  ًَلٌ ظٗض ب ًَىَ ًىباؾريَ، نىُلُ بُض اغتِ تُزَخىه ُٓجناَ بسضَيّ، بُآلَ ُُ بَُ ؾ
حلىًُتُوَ بُ ثط ٗشَيُكِ ُٓٓوِ حًػابٌ خ٘تاْ بلُْ ًّ ثط ٗشَيُكِ غًاحٌ زَكَُ، حًػابٌ بلُْ 

ًَم زَكُ ًَو ًَت زَكًُُوَ، واتا ض َيطاًاْ زا ُٓوًَاْ كطزَ ٓ٘ت ًُوَ، حًػاب بلُْ ؾُضيلُيُكِ ًِٓتُضُ
ًَتُ ةىتاعٌ غُض بُ حلىًُت،  ًَتُ ةىتاعِ ًىختُهُت، زَب غابًقُّ ةاُىُِ ًٓض ةىتاع خام ًُُا، زَب

ًَلٌ وا بلطَيت كُ ًُبُغتُكُ هُ بىوُِ َُٓ ًاززَيُ تُحقًق ب يَب، بُآلَ ب٘يُ ُٓطُض تىاُا ُٓيُ زاض ؾتِ
ًَت  ًَىَيُ ب ًَتُ ُاو ًُزضَغُكُ، باؾُ ُٓطًِا ُٓطُض بَُ ؾ تُعاًىي هُطَُي خاوَُِ ًٓجاظَ بلات، ُُن

ًَت، غىثاؽ، ًَِ  ًًِـ هُطَُهًٌُ ًُُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ ُٓقوُْ ُٓو ًاززَيُ ُٓض  ًَػتا زوو ض ٌَٓ جًاواظ ُٓيُ، ض ًَُٓكًاْ زََه ٓ ٌَ ض َتبلطَيتُوَ، ض ًَُٓكًـ زََه
َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ َُٓ ًاززَيُ  ًَػتا ك ٌَ كطا، ٓ ًَتُوَ، ُٓضزوو ض ًَُٓكُ ةػُّ هُ غُض كطا، زيواعٌ ه ًَِ ضن

َِ هُطَُي ُٓوَزايُ 23ض َتبلطَيتُوَ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ) ( كُؽ هُطَُي زايُ ض َتبلطَيتُوَ، ك
ًَتُوَ؟ ظٗضيُِيُ كُواتُ  ًَِ َُٓ ًاززَيُ ًايُوَ، رُضًىو ز. عٌط ب٘ زوا غًاغُكُّ بعاُشن، بًدىَيُِوَ ب٘ ضن

 ُٓوَّ ًىُاةُؾٍُ بلُيّ،
 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َّ، ًاززَّ ) ًٌَاْ باؾُ ًىُاةُؾُ بلط ًٌَُ ث (يَُ ُٓوَّ كُ هُ ض اث٘ضتٌ هًصُُّ ثُضوَضزَزا ٓاتىوَ، 29ٓ

ًَؿًِاضًاْ كطزووَ زووباضَ زابط َيصضَيتُوَ و ُٓضوَضٓا هُ ًا ًٌَُ ث ًَىَيُّ خىاضَوَيُ ُٓوَّ ٓ ززَكُ بَُ ؾ
َّ هَُ ًاززَيُزا، ًاززَّ )45( تا )43ًاززَّ ) ًَلسا ةىتاغاُُو ثُعناُطاٍ ُا 29( زًَك بلط (يَُ هُ حاَهُت

ًَلَ٘هًُِوَ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ حلىًِ ثُيىَغت ُُبىو بُ حىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ هُ وَظاضَت هًص ُُيُكِ ه
ًَم هًُاُُّ  ًَم هُ باضَّ حاَهُتُكُوَ بُضظبلاتُوَ وَ ب٘ بط ياضزاْ هُ غُض يُك ًَىيػتُ ض اث٘ضت َّ كُ ث ًَم ز ث

ًَىَيُكِ كاتِ و خاوَُِ 1خىاضَوَ: ـ  . زَغتططتّ بُغُض ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُا حلىًًُكُ بُ ؾ
 ٌَ زووضزَكطَيتُوَ و هُ بطّ ُٓويـ وَظاضَت بُض َيىَّ زَبات، تا ُٓو كاتُّ كُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاكُؾِ ه

ًٌَ حىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ ناضَغُض زَكطَيّ،  ًَؿُكاْ بُث . َُٓهىَؾاُسُُوَّ ًَ٘هُتُكُ و زاخػتِِ  2ك
 ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ هًصُُّ ياغايٌ  هُ غُض َُٓ زاض ؾتُِوَ ت

 بُض َيع ز. ض ٗشاْ عبساهقازض اػنس:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًًٌِاْ ُٓيُ، زَُا ) ًٌَُ تُُٔا هُ غُض هًصُُ تُحقًقًُكُ ت ( كُ خاَهِ زووًَُ ايػا٤ االداش٠ ٚغًل املدزض١ٓ
ًٌَُف 44َ )( هُ ض اث٘ضتٌ هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓوَ هُ ًازز29هُ ًاززَ ) (ّ ُٓقوِ ثط ٗشَكُ ٓاتًُ، ٓ
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ًَهِ كطزُِ حىكٌُكاُِ  ًَسا باؽ كطزيُ كُ هُ حاَهُتِ غُضث ثؿتطريعناْ صَن كطزيُ، وَ وضزَكاضيُكاظناْ ت
ًَتُوَ و، زَظطاكُ زاغاتّ، بُآلَ ُٓوَ ًاززَّ زواتطَ  ًَِ َُٓ ياغايُ وَظويط بّ٘ ُٓيُ ًَ٘هُتُكُ َُٓهبىَؾ

ًٌَُ ه ُ غُض ُٓقوٌ ثط ٗشَكُ كاضًاْ كطزووَ، بُآلَ جًاواظيُكُ هُبُض ُٓوَيُ هًصُُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓ
ًَبًِِ و ض او تُ ُاو ض اث٘ضتُكُّ خٍ٘ثُضوَضزَ نُُس ًاززَيُكِ خػتًُ  ًٌَُ وَكى ًاززَ، ًاززَ ت ٓ ،

ًٌَُ هُطَُي هًصُُّ تُحقًق ُُبىويّ و زَُطٌاْ ب٘ ُُزا، بُآلَ ) يػا٤ اب٘نىوُِ خً٘اْ ُىوغًىَ، ب٘يُ ٓ
 ( ُٓوبلطَيتُ ًاززَكِ غُضبُخ٘، غىثاؽ،االداش٠ ٚغًل املدزض١

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان عبساهػَٚ،

 قسيق: َصطؿ٢بُض َيعكان عبساهػَٚ 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضّ كطزووَ هُ ًاززَ ) َّ 51( تا )41هًصُُّ ثُضوَضزَ ث ًَت ًّ بُ ( َُٓهبطري هُ باتِ ُٓو زوو ًاززَ ب
ًٌَُ ةبىي زَكُيّ، كُ ُٓوًَاْ ةبىي كطز، ًِٓجا ًىُاةُؾُّ  ًَىيػتِ زَظامن با زَُطساْ بسَيّ كُ ٓ ث

ًَؿًِاضّ هًصُُّ ثُضوَضزَ بلُيّ، غىثاؽ،  ث
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ. 
 ساهقازض اػنس:بُض َيع ز. ض ٗشاْ عب

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَِا، با  ُٓوَ هُ بسايُتِ طوتىط٘كطزْ هُ غُض ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ ُٓطُض ثط ٗشَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَُطِ ٓ
ُٓوَ بلطابا بًُِا ب٘ طوتىط٘كطزْ، ُٓوَ ؾتُكِ باف بىو، هُبُض ُٓوَّ ُٓواْ ثط ٗش ياغاكُياْ ظٗض ثىخت 

ًٌَُ  طُيؿتىويُِ 39( كطزووياُُ بُ)63طزيتُوَ هُ )كطزٗتُوَ، ظٗض كىضتًاْ ك ًَػتا ٓ ( ًاززَ، بُآلَ ٓ
ًٌَ ُٓقوٌ ثط ٗشَكُ )41ًاززَ ) ًَػتا ُٓقوٌ ثط ٗشَكُ بًُِاٍ طوتىط٘كطزْ بىوَ، تاظَ 44(َكاْ بُث (َ  تا ٓ

ًٌَُ ًاززَ، ً اززَ، ض اث٘ضتٌ هُ ًُىَّ ًىُاةُؾُ ُٓوَ بط٘ض يّ ض اث٘ضتُكُ بلُيُِ بًُِاّ ًىُاةُؾُ ُاظامن، ٓ
خً٘اْ ٓاًازَ كطزووَ، هُبُض ُٓوَ ًاززَ، ًاززَ، هُطَُي ثط ٗشَ ياغاكُ بُضزَواًشن هُ طوتىط٘كطزْ، 

 غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهػَٚ.
 قسيق: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ وَيطاّ غىثاؽ و ض  َيعَ ب٘ ض ٌَٓ هًصُُّ ياغايٌ، ًّ زاواَ ُُكطزووَ ض اث٘ضتُكُ بلطَيتُ بًُِا، وابعامن ٓ

ًًُٓؿُ واًاْ كطزووَ زوو ًاززًَاْ كطزووَ بُيُن، زَُط زَزَيّ هُ غُض ُٓوَّ ًىارقشن ياْ ُا؟ هُو 
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َِ، نىاض ًا ًَىَيُكِ تط حاَهُتُ باغِ ًُٓىو ض اث٘ضتُكُ ُاكَُ، ُٓواْ بُ ًُغوُحُتًاْ ظاًُُ غ ززَ بُؾ
ًَػتا  َّ ُاوَض ٗكُكُّ هُ زوو ًاززَّ كُ تاظَ ض ًَٓاْ زاوَ، وابعامن ُٓوًَاْ كطزووَ ظٗض جاض ُٓض ٓ زابط َيصض

ًَػتامشاْ كطز، ًُغُهُّ ض َتلطزُِ ض اث٘ضت با، ُٓوَ ًّ هُطَُي ض ٌَٓ هًصًُُُ، غىثاؽ، ًَـ ٓ  ث
 :بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 رُضًىو ًاً٘غتا عٌط،
 قازق: بٗا٤ايدٜٔعٌط ععيع ز.  بُض َيع

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَِا،  ٌَ، ُٓو غًاغُيُّ هًصُُّ ثُضوَضزَوَ غطَيتُ زَُطساُُوَ، زَُطِ ٓ ًّ وا ُابًٍِ تُعاضوظَيم ُٓب

 زواتط ًاززَكاْ يُكُ يُكُ ُٓنشن بُغُضٍ زا زَرنىَيًُِِوَ، تُحػى حاغوُ،
 .اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

 رُضًىو ز. اػنس.
 بُض َيعز. اػنس ابطآًٍ عوِ)وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَلَ٘هًُِوَ و تُحقًق زَكا هُٙيُْ وَظاضَتُوَ ب٘ ةىتاغاُُ، بُآلَ ًاززَّ )43ًاززَّ ) ( باؽ 44( باغِ ه

ًَهِ زَكات، هُبُض ُٓوَ ُٓو زاض ؾتُِ (َوَ، هُبُض 44وَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، ثُيىَغتُ بُ ًاززَّ )هُ غُضث
ًَىيػتُ  ُٓوَ ُٓوَّ كُ ز. ض ٗشاْ وتِ ُٓو ًاززَيُ غُضبُخ٘يُ ًازاَ زَُط زضا هُ غُض ًاُُوَّ ث

َّ، ثاؾاْ كُ نىويُِ غُض ًاززَّ ) ( ُٓو زاض ؾتُِوَّ هًصُُّ 44ًىُاةُؾُّ ُٓو ًاززَيُ بُجًا بلط
ًَطَ تُُٔا ًاززَّ )ثُضوَضزَ، هُطَُي ُٓو ً َّ، ه ٌَ، غىثاؽ،43اززَيُ ًىُاةُؾُ بلط  ( ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًًِت ُٓبىو؟ رُضًىو  كان كاضزٗ ت

 بُض َيعكاضزٗ ذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًاززَكاْ غىَيِسضَيت َّ زوو ًاززَف زًَك بلُيّ، زَب ًَؿًِاضَيلُ نُُس ًاززَ ُٓطُض ضناُُو ُوَ، ُٓوَ ث
ًَؿتا ًاززَكُ ُُخىَيِسضاوَتُوَ نْ٘ زَيلُيتُ يُن غًاغُ، هُبُض ُٓوَ ًاززَ، ًاززَ  ًَلَُي زَكا، ت٘ ٓ ت

ٌَ بًسَيّ ُٓو كاتُ بًدُيُِ زَُطساُُوَ، غىثاؽ،  ٌَ غىيِسضَيتُوَ بط ياضّ زَُطًـ ُٓب  زَب
 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُ

 رُضًىو ُٓظشن خاْ.
 بُض َيع ُٓظشن عٌط اػنس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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ًَم ًاززَيُ،  ًَطَ كًَُ٘ه ًٌَُ ه ض ًَُٓكُّ كان عبساهػَٚ ظٗض ظٗض ةاُىٌُ و زضوغتُ، هُبُض ُٓوَّ رًعوُْ ٓ
ىوّ ( ًاززَيُ ُٓطُض بًدىَيًُِِوَ خاَي بُ خاَي زَبًِشن 11ًُٓ( ًاززَيُ، ُٓو )11تُةطيبِ )

كىضتلطاوَتُوَ هُ يُن ًاززَزا، هُبُض ُٓوَ خّ٘ تُحػًى حاغوُ كُ ت٘ ًٓوػآٌ زَكُّ، ك٘ت كطزٗتُوَ هُ 
ٌَ ب٘ ُٓو  ًَططَوَ ب َّ َُٓ ًاززَيُ ج ًٌَُ ًُٓاُُو ًَىَيُ، ب٘يُ ُٓطُض ٓ يُن ًاززَ غًاغُت كطزٗتُوَ بَُ ؾ

ٌَ زَُطساٌُ هُغُض بلُيّ زواٍ ُٓوَ ًُُٓ ت11ُ) غبًت كُيّ ب٘ ًىُاةُؾُكطزُِ، ( ًاززَّ تط زَب
 غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط.

 بُض َيع عٌط ػنس اًشن خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػت كات  َّ نُُس ًاززَيُن كُ ث هُ ض اغتًسا ُٓضزوو ب٘نىوْ زضوغسن، يُكًًُاْ ُٓوَيُ كُ ت٘ زَكط
َّ، بُآلَ ُٓوَّ كُ هَُ ياغايُزا ًُغُهُْ زووبا َّ بُ تُقىيت ًُُٓ بلط ضَ زايرب َيصيُوَ زًَك بلط

َّ زَدلِ كُيّ هُ ًاززَ  ًٌَُ ضناُُو ًَػتا ُٓطُض ٓ ثُيط َوكطاوَ ُٓوَيُ كُ ًاززَ بُ ًاززَ بط ٗيّ، ب٘يُ ٓ
اُِ ُُٓساَ ثُضهًُاْ هُ ( ًاززَ بُ ًاززَ غىَيِسضَيتُوَ، بُضناوّ خىؾم و بطاي45(وَ تا ًاززَ )43)

ًٌَُ ب٘ زًَك كطزْ و زاض ؾتُِوَّ  ًَؿًِاضَكُّ ٓ ٌَ، ًِٓجا زَةٌ ث غُض ُاوَض ٗكِ ُٓو ًاززاُُ ض ووْ ب
َّ، ض َُطُ هُطَُي ُٓوَ بشن كُ باؾرتَ ًاززَ بُ ًاززَ بط ويّ، نىُلُ  غىَيِسضَيتُوَ ًِٓجا زَُطِ هُ غُض بسض

ًَِاوَ، نُ ُس ًاززَيُكٌاْ ًاوَ ب٘ ُٓوَّ وَن خّ٘ بط واتّ ُٓوَي بسَيّ كُ ُٓض هُ بًسايُتًُوَ واًاْ ٓ
 زيػاْ تىوؾِ ُٓو ًٓؿلاهًُتُ ُُبشن ُٓطُض ُا ُٓضزوو ّٙ بُض اغتِ زَكطَيت، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿتا ًٌَُ ًٓض ًاززَيُكٌاْ، ُٓو ًاززاُُّ كُ ًاوْ هُغىًاْ ُُكطزووَ ٓ ب٘ ُٓوَّ غىَيِسضَيتُوَ  خ٘ ٓ

ًَػتا ُٓو  َّ ُٓوَّ هُغى زَكُيّ زوايٌ هُغىّ زَكُيّ، ٓ ًاززَكُ، ًاززَ بُ ًاززَ كُ ط٘ض اُلاضّ بُ غُض زاز
َّ ةػُّ هُ غُض بلا تا ُاوّ بِىوغشن، )برييعاْ غُضُُٓط، كاوَ  َِ زَيُو ًاززَيُّ كُ خىَيِسضايُوَ، ك

ُ، ز. اػنس وَضتٌ( َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، رُضًىو برييعاْ ذلٌس اًشن، ز. بؿري خوًى، مسريَ عبساهو
 خاْ،

 بُض َيع برييعاْ امساعًى غُضُُٓط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَلَ٘هًُِوَ وؾُيُكِ جىاُُ، بُؽ تًُيَب كطزْ جىاْ ًُُ  َِ كطزْ، ه ًَلَ٘هًُِوَو تًُب ًٍَ ه ظٗض بُ كىضتِ زََه
ٌَ، كُ بُض َيىَب ًَلَ٘هًُِوَت كطز يُكًم هُ ياغا ُٓب َّ ب٘يُ كُ ت٘ ه ُض ياْ كاضًُُس ياْ ًاً٘غتا تًُيَب بلط

َّ و نِ ب٘ زَكطَيت، ظٗض ناكُ كُ  ًٌَ زازَخط َّ ًِٓجا ث ًَلَ٘هًُِوَ غعا زَزض ًٌَ ه ُا ياغايٌ كطز، بُث
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ًَهِ ياغا، ب٘يُ زاوا زَكَُ وؾُّ تًُيَب ًَلَ٘هًُِوَ ب٘ غُضث ٌَ هُطَُي ه  كطزْ هُ ُاو وَظاضَت زَغُآلتِ ُٓب
َِ هُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، وؾُيُكِ جىاْ ًُُ، غىثاؽ،  ياغايُن زَضُُن

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ًاً٘غتا كاوَ.

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًصُُّ ثُضوَضزَ، ُا ًّ هُ غُض ُٓوَ (يًُِ ه29وََهٚ ًّ ُاظامن زَتىامن ةػُ بلَُ هُ غُض ًاززَّ )
َّ، غىثاؽ، ًَبًًٍِ ُٓيُ ُٓطُض ًىُاةُؾٍُ هُ غُض بلط  ت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان جٚي.
 بُض َيع جٚي عوِ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ٗض ًُُتقًُ، بُآلَ ًّ ًىٙحُظََ ُٓيُ، هُ ًاززَكُ ك٘كطزُُوَّ نُُس ًاززَيُ هُ زوو ًاززَ بُض اغتِ ظ
ًَشن ُٓجنىًُُِ  ًَلسا ةىتاغاُُّ ياْ ثُعناُطاّ حلىًِ، خ٘ ةىتاغاُُ تُجاوظ ُاكات، بَو يُكًُسا هُ حاَهُت
 ،َّ َّ تُحسيس بلط ًَلَ٘هًُِوَ زضوغت زَكط ٌَ هًصُُّ ه ًَط ٍ ةىتاغاُُ ُٓوَ ًُعقىي تطَ، زوو كُ زََه كاضط

ٌَ هًصُُّ تُحقًقُكُ بُضظكاتُوَ و ض اث٘ضتٌ خّ٘، زوو زَغت 15ًُغُهُْ هُ ًاوَّ ) ( ض ٗش ظياتط ُُب
ططتّ ياْ ًٓختًٚي ياْ ةُُاعُو وايُ ُٓوَف ًُعقىي ًُُ، ُٓوَف بُض َيُبطزُِ ةىتاغاُُكُ هُٙيُْ 

ٌَ زووض غطَيتُوَ كُ ت٘ خ٘ت ةىتاغاُُ ت تايبُطنُُساُِ وَظاضَتُوَ، ُٓو كُ خاوَُِ ةىتاغاُُّ ه
َّ تا ُٓو كاتُّ  ٌَ ٙبسض بُض َيىَبطز، تُبًعِ ًىزيطّ ةىتاغاُُكُ ُايُتُ ُٓوَيىَ تُحػًى حاغوُ، ُٓوَّ ه
َّ، هُحاَهُتِ زووََ، هُ حاَهُتِ ناضَغُضُُكطزُِ  ًٌَ حىكٌِ ُٓو ياغايُ ناضَغُض زَكط ًَؿُكاْ بُث كُ ك

ًَؿُكُ  َّ، وَ هُواُُيُ ك ًَؿُكاْ بط ياضّ َُٓهىَؾاُسُُوَّ بسض ٌَ، هُبُض ُٓوَ هُ زووًًَـ ُٓو ك حُي ب
 ،َّ ًَؿُكاْ بط ياضّ َُٓهىَؾاُسُُوَّ ةىتاغاُُكُ بسض ًىٙحُظَيَُ ُٓيُ هُ حاَهاتِ ناضَغُضُُكطزُِ ك

 غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. بؿري.
 بُض َيع ز. بؿري خوًى تىرًق:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَم َُٓ زوو خاَهُّ كُ زايِاوَ ب٘ ثؿ تطريّ هُ زاض ؾتُِكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ، بُآلَ بًُُضج

َّ بُغُض  ًَػتاوَ حىكٌُكاُِ زاوَ ياْ زَغت بطري ًَػتا هًصُُ هُ ٓ ٌَ، ب٘ ظنىوُُ ٓ غعايُكاْ هُطَُي ُُب
ٌَ غُحب بلطَيتُوَ، هَُ زوو بط ياضَ ظياتط ًُُ،  َّ، ةىتاغاُُ، ياْ ًٓجاظَكُّ ه ًَم ز كُواتُ هًصُُّ ب٘ ث
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ًَىيػتُ؟ ب٘يُ  ٌَ ض بط ياضَيم ث ًَؿُكُ زيطاغُت بلا بعاُ َّ ب٘ ُٓوَّ كُ ًىٙبُغاتِ ةُظيُكُ، ك ًَم ز هًصُُ ث
ًَىيػتُ هًصُُكُ  ٌَ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ ث َّ، هُ غُضَوَ بَو ًّ ض اَ ُٓويُ كُ ُٓو زوو غعايُ زاُطاوَ برب

ًَم هُ باضَّ حاَهُتُكُوَ بُ َِ بُضظكاتُوَ؟ ب٘ وَظيط، ب٘ زاُِ ض اث٘ضت ضظكاتُوَ ب٘ وَظيط، ُُُىوغطاوَ ب٘ ك
ًَىيػتُكُ ٓايا تًُبًُٔ، تُوبًدُ، ًٓووات ُُظَضَ، جاضّ وا ُٓيُ ًٓهِ  ًَىيػت، ًِٓجا بط ياضّ ث بط ياضَ ث

ًَػتا زا ًّ ث َّ، جاضّ وا ُٓيُ ًِٓجا هُواُُيُ غُحبِ ًٓجاظَيُ، ب٘يُ زياضيلطزُِ غعاكاْ هُ ٓ ًٍَ ُاو
ًَلٌ باف ًُُ، غىثاؽ،  ؾت

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو مسريَ خاْ.

 بُض َيع مسريَ عبساهوُ امساعًى:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 ٌَ ًًِـ ثؿتطريّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكَُ كُ هًصُُيُكِ تُؾلًى كطزيُ، كُ هُ ثط ٗشَكُّ زآاتًُ زََه
ٌَ، ًُجاصن تاُُ  وَظيط قٚحًُتٌ ٌَ، ياْ وَكًى ب ُٓيُ، ًىًُغًوُن ياْ وَكًوُن، ُٓطُض ًىًُغًوُن ب

ٌَ، بُ هًصُُكُ ًٓؿُكُ ؾُراف تط  ٌَ بُ هًصُُ ب ٌَ ططتّ ُٓيُ، كُ ُٓو زََه ًَساْ ُٓيُ، ًُجاصن ض َخُِ ه ه
َّ ُٓواُُ وؾُيُكِ ًٓ ٌَ، ُٓو وؾاُُؾِ كُ هُ ُاو ٓاتًُ زََهٌ تًُيَب و ُٓواُُ ُاكط ساضيُ، ب٘ خ٘ت زَب

ًَىيػتُ هُ غُض ُٓوَّ  ًَسايُ، ث ٌَ هُ ًٓساضَ ُٓواُُ ًُٓىوّ ُٓض ت ٌَ ًٓؿِ كطزب ُٓوَّ ثُضوَضزَيٌ ب
 ثُضوَضزَ بط ٗيّ و، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع امساعًى/ غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. اػنس

 بُض َيع ز. اػنس ابطآًٍ عوِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ ه ٌَ )43ُ ًاززَّ )ه ًَؿتُِوَّ زضا، زََه يًٛشاز٠ ( ُٓطُض ُٓقوٌ ًاززَكُ كُ وَكى خّ٘ بط ياض هُ غُض ٓ
ٌَ  صالس١ٝ ايتشكٝل َع( ) َع َدٜسٟ ٚتدزٜطٞ هُ ض اغتًسا َُٓ زاض ؾتُِوَ ًُٓىوّ َُٓهُيُ عُضَبًُكُ زَب

ُٓوَ خّ٘ غَُهُتُ،  ٓتطبٛا()تدزٜطني َُُٚن وَن  َٚٓتطيب َٚٛظؿٞ املدازع ارتاص١ اٚ املعاٖد ارتاص١(
ًَطَ باؽ هُ ًُجوًػِ ًٓساضَ ُُكطاوَ كُ ًُُٓ بط ياضًاْ زا هُ غُض ُٓوَّ كُ ُٓجنىًُُِ  ًِٓجا ه

ًَِ َّ كُوا بىو بَو ثاؾاْ )يًٛشاز٠ صالسٝات ايتشكٝل َع َدٜس زتًظ االداز٠(  بُض َيىَبطزْ زضوغت بلط
ُٓو  ص١، ٚ ٜتِ ٖرا ايتشكٝل عٔ طسٜل  جٌ،َدزا٤ ٚ تدزٜطٝني ٚ َٓتطيب ٚ َٛظؿٞ املدازع ارتا)

ًَصُُ باؾرتَ وَكى  ًَصُُ،هُ ضاغتًسا ه ًَصُُّ ثُضوَضزَ كطزووياُُ بُ ه ًىًُغًوُ وَكى ُٓوَّ كُ هُ ضاث٘ضتٌ ه
 ،ٌَ ٌَ ب ًَلٌ ه ، عٔ طسٜل دت١ٓ دددٖا ايٛشٜس، ٚ ٜتِ ؾسض ْؿظ اذتهِ املطبل عل املدزا٤ُٓوٍَ كُ ًىًُغًو

ًَىٍَ  املٓتطبني ٚ املٛظؿني يف ايٛشاز٠(دزا٤ ٚ ايتدزٜطٝني ٚ املُُن اؽنسيطيىْ،  ًَىيػتُ زاض ؾتُِوَكُ بُو ؾ ث
ًٌَُ زَُطٌاْ ب٘ زا،  ًَؿسا ٓ ًَطَ، ُٓجنىًٌُُ بُض َيىَبطزْ كُ هُ ث ًَىيػتُ ًُجوًػٌ ًٓساضَ ه ٌَ، ب٘يُ ث ب
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ٌَ، ُُن تُُٔا ًىزيطٍ ًُزضَغُكُ و وَكى تُزضيػًُكاْ و  ًَىيػتُ هُُاوياْ ب ًىُُتُغًبُكاْ و ث
 ًىَظَرُكاْ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.  ه

 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن ُىضَزيين:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ كــُ ًــاززَّ   ًٌَــُ بــُو ؾــ َٓ ًٌَــُ زَدلــٌ ًــاززَّ  29ضَٓــٌ  ًَىَيُ 44و  43ضاثــ٘ضضتٌ ٓ ٌَ و، بــَُ ؾــ بــ
 صضايتُوَ:زاض َي

ًٌَـُ عًِىاُُكـًُاْ كطزٗتـُ           َُ ُٓوَيّ كـُ بُضاغـيت ًُغـُهٍُ تُُبًـُ ُـًًُين، ب٘يـُ ٓ ًٌَُف هُط يُكَُ: ٓ
ًٌَُف هُطَُي ُٓوٍَ ُُبىويّ كـُ وؾـٍُ تُُبًـُ     ًَلَ٘هًُِوَ و تُُبًُ كطزْ ط٘ض عناُُوَ، ب٘يُ ٓ غعاكاْ، هُ ه

ًَتُوَ.  ضنًِ
 :29ًاززَّ 

ًَلسا ُٓجنىًٌُُ كاضطري  هُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ ثُيىَغـت ُـُبىو بـُ حىكٌـُكاٌُ ٓـَُ        ٍحاَهُت
ًَـم هـُ بـاضَّ              ًَىيػـتُ ضاث٘ضت ًَلـسَيت كـُ ث ًَلَ٘هًِـُوَ بـ٘ ٓـَُ ًُبُغـتُ ث ًَصُُيـُكٌ ه ياغايُ، هـُ وَظاضَت ه

ًَم هًُاُُّ خىاضَوَ:  حاَهُتُكُوَ بُضظ بلاتُوَ ب٘ بط ياضزاْ هُغُض يُك
1-   ُ ًَىَيُكٌ كـاتٌ، بـُض َيىَبطزٌُ هـُ ٙيـُْ وَظاضَتـُوَ تـا ٓـُو           زَغتططتّ بُغـُض ةىتاغاُُكـ بـُ ؾـ

ًٌَ حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ ناضَغُض زَكطَيّ. ًَؿُكاْ بُ ث  كاتُّ ك

ًَتُوَ و ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطاكاْ           -2 ًَؿـُكُ ٓـُض بـُضزَواَ بـىو، ٓـُوَ ًَ٘هُتُكـُ َُٓهسَوَؾـ ُٓطُض ك
 زازَخطَيت.

 :هًُاْثُضغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 
ًَصُُّ ياغايٌ رُضًىوْ.  ه

 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػـتا ز.عٌـط ُـىضَزيين       ًَؿًِاضَ زَكُيّ ًازاَ ًاززَكُ ُٓض ًاوَ، ُٓو غـًاغُتٍُ كـُ ٓ ًٌَُ ثؿتطريٍ هُو ث ٓ
ًٌَُ ثؿتطريٍ هُو قًاغُتُ زَكُيّ و، ظٗضغىثاؽ.  خىَيِسيُوَ ٓ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /ْٚ بايعبُض َيع ز.اضغ
 رُضًىو ًاً٘غتا كاوَ.

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَط بـ٘ت ًُـُ ةػـُ بلـٍُ، ٓـُوَ             29ًّ طىو ًاززَّ  ًَصُـٍُ ثـُضوَضزَ ةػـُ بلـَُ؟، وتًـاْ ُـُخ ضاث٘ضتٌ ه
     ٍ ًَؿـُكٌ ًـاززَ، هـُ زوو زَيـط  ًاززَكـُ هُطـَُي خـاَهٌ زووََ،     زَزَُُ زَُطساْ، ًّ ُا تُبايًُن زَبًٍِ هـُ ث

ًَـت        ٌَ بط ياضٍ هُغـُض بـسات، نـىُلُ ٓـُو ًىغـبُةُْ زََه ًَصُُكُ زَب ًَطَيت و ه ًَصُُيُن ضازَغج نىُلُ ُٓو ه
ًٍَ باؾـُ ٓـُوَ وا بِىوغـطَيتُوَ: زواٍ             ًَـت، ًـّ ثـ بط ٗ ضاث٘ضت بِىوغُ و بط يـاض هُغـُض ٓـُوَ بـسَ، ٓـُوَ ُاب

ًَلَ٘هً ُِوَ بٍ٘ زَضكُوت كُوا ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُـا حلىًًـُكاْ ثُيىَغـت    ُٓوٍَ وَظاضَت هُ ُٓجناًٌ ه
ًَصُُكُ  ًَم هًُاُُ بسات، كُ بٍ٘ زَضكُوت، يُعين ه ًُُ بُ حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ، ًِٓجا بط ياض هُغُض يُك

ًَـت      ٌَ ب ًٌَىايـُ  قـًاغُكُ واٍ هـ ٌَ بط ياض بسَْ، هُبُض ُٓوٍَ ًّ ث ًَؿتا ُُتًجُّ ُُزايُ ُٓواْ زَب و، ظٗض ٓ
 غىثاؽ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو.

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ــسا        ًَل ــُ حاَهُت ــُوَ، ه ًَىَيُ زابط َيصيِ ــ ــَُ ؾ ــُ ب ــُكٌ ًاززَك ًَؿ ٍَ ث ــط ًَيَن، زَك ــًُ ــىظَ ُ ــُو غىً ــُوٍَ ٓ ــ٘ ٓ ب
ُطاٍ ُــاحلىًٌ ثُيىَغــت ُــُبىو بــُ حىكٌــُكاٌُ ٓــَُ ياغــايُ هــُ ط ٍ ةىتاغاُــُ و ثــُعنآُجنىًـٌُُ كــاضطًَ 

ًَم هُباضَّ حاَهُتُكُوَ بُضظ  ًَىيػتُ ضاث٘ضت ًَلسَيت كُ ث ًَلَ٘هًُِوَ ب٘ َُٓ ًُبُغتُ ث ًَصُُيُكٌ ه وَظاضَت ه
ًَم هَُ حاَهُتاُـُّ خـىاضَوَ: ٓـُتا وَظاضَت بط يـاض زَزات ُـُن       بلاتُوَ ب٘ وَظاضَت ب٘ بط ياضزاْ هُغُض يُك

ًَصُُكُ،  ه
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟، بـُ كـٍ٘ زَُـط               ٌَ هُطـَُهٌ زايـُ بـا زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ ًَىٍَ كُ زاض َيصضاوَ، كـ بُو ؾ
 ثُغِسكطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكٌ تط.

 غعًس: ذنسٟاًُِ بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :44ًاززَّ 
ًَلٌ حىكٌـــُكاٌُ ٓـــَُ ياغـــايُ يـــاْ ض َيعبُُـــسٍ  ُٓطـــُض ٓـــُو ةى ًَهـــٌ ٓـــُض حـــىكٌ تاغاُـــُ تايبُتـــُ غُضث

ًَىَيُن ُــُياُتىاٌُ     ًَؿــًولاضٍ بُض َيىَبطزُــُكاٌُ بــاضٍ زاضايــٌ خــطا  بــىو، بــُ ؾــ ًَلاضَكاٌُ يــاْ ث ًَبــُج ج
ًَطكـاضٍ و ضاوَيـص بـُضظٍ زونـاضٍ زابـُظيّ          ٌَ، يـاْ ٓاغـيت ظاُػـيت ر ٓـات هـُ   ثابُُسٍ بُضثطغًاضيُتُكاٌُ ب

ًَم كــُ زشَ هُطــَُي      ًَِسضا ةىتاغاُُكــُ كــاض زَكــات بــ٘ بآلوكطزُــُوَّ ثطَُػــًج ًَىيػــت، يــاْ غــُؽن ٓاغــيت ث
ًَؿًِاظٍ  ًَطَزا وَظيط بٍ٘ ُٓيُ هُغُض ث ثطاُػًجُ ض َغُُُكاْ كُ غًػتًٌُ بِهًُِيٌ زَوَهُت زاًُظضاوَ، ه

ًَم هَُ ُُٓطاواٍُُ خىاضَوَ بلات:  بطيلاضٍ وَظاضَت ُٓض كاً
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ــت        زَ -1 ــَُ زَغـ ــاَي، ٓـ ــايٌ غـ ــاكى ك٘تـ ــاتٌ تـ ًَىَيُكٌ كـ ــ ــُ ؾـ ــُ بـ ــُضزاططتين ةىتاغاُُكـ ــت بُغـ غـ
ٍَ بُغــُض ةىتاغاُُكــُوَ، وَظاضَت هــُ بــط ٍ خاوَُُكــٍُ   بُغــُضزاططتُِف زَغــيت خــاوَْ ةىتاغاُــُ زَطــط

 بُض َيىَبُضٍ زَبات.

ًَلٌ زياضيلطاوَ. -2  زاخػتين ةىتاغاُُ هُ ضووٍ بُض َيىَبطزُُوَ ب٘ كات

ٌَ ُُزاُُكٍُ.َُٓهىَؾا -3  ُسُُوٍَ ض َيطا ث

ًَىيػـت         غُضباض ًُٓاٍُُ غُضَوَ، بُ زووض ًُُ ًاؿن بُضظكطزُـُوَّ زاواٍ ًـُزٌَُ يـاْ جًِـايٌ هـُ كـاتٌ ث
 تً٘اض بلات.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 بُ عُضبًُكٍُ.

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :44 املاد٠
اذا خايؿت ٖرٙ املدزض١ اٟ سهِ َٔ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ، اٚ ايًـٛا٥  املطبكـ١ اٚ ازتهبـت ايتذـاٚشات االدازٜـ١ اٚ      
تدٖٛز ٚضعٗا املايٞ بايػهٌ ايـرٟ عذـصت ؾٝـ٘ عـٔ ادا٤ َطـؤيٝاتٗا، اٚ إ َطـت٣ٛ ايتعًـِٝ ٚايسؾـع االخالقٝـ١          

تعٌُ يٓػس ضابط ٜتعازض َع ايطـٛابط االصـ١ًٝ،    َٔ املطت٣ٛ املطًٛب، اٚ ثبت إ املدزض١ اىل االد٢ْٖبطت 
ٚاييت بٓٝت عًٝٗا ايٓعاّ االضاضٞ يًدٚي١، ٜهٕٛ َٔ سل ايٛشٜس بٓا٤أ ع٢ً َكرتح َـٔ ٚنٝـٌ ايـٛشاز٠ اختـاذ اٟ     

 َٔ االدسا٤ات ادْاٙ:
َصادز٠ املدزض١ بػهٌ َؤقت ست٢ ْٗاٜـ١ ايعـاّ، ٚ ٖـرٙ املصـادز٠ تسؾـع ٜـد صـاسب املدزضـ١ َٓٗـا ٚ تكـّٛ           -1
 ٛشاز٠ بادازتٗا عٛضأ عٓ٘.اي
 اغالم املدزض١ َٔ ايٓاس١ٝ االداز١ٜ اىل اَد ستدد.-2
 ايػا٤ االداش٠.-3

 اضاؾ١ اىل َاٚزد اعالٙ، يٝظ بعٝدا ذتل زؾع غه٣ٛ َد١ْٝ اٚ دٓا١ٝ٥ عٓد اذتاد١.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ًَصُُّ ثُضوَضزَ.  ه
 ين(:بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزي

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿــىوتط كــُ ثُغــِسًاْ كــطز، هُوَيــسا    ًٌَــُ هُطــَُي ًٓوػــا كطزُــٌ ٓــَُ ًاززَيــُيّ، نــىُلُ هــُ ًاززَكــٍُ ث ٓ

 عًٚجٌ َُٓ ثطغُ كطاوَ.
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

ًَصُُّ ياغايٌ.  ه
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 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبس اهقازض زظَيٌ:
 ًاْ.بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهُ

ًَؿـىو زَُطٌـاْ بـ٘زا و طوتىطـ٘كطا كـُ              ًٌَُف هُطـَُي ض َت كطزُـُوَّ ٓـَُ ًـاززَيّ، نـىُلُ هـُ ًـاززَّ ث ٓ
 ناضَغُض كطاوَ.

 
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

 جُُابٌ وَظيط؟
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 ًٓعازَيُ.ًُٓاْ ضًٍَٓ ُٓيُ كُ 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ هُطَُهسايـُ كـُوا ض َت بلطَيتـُوَ؟،     ًَصُُ و جُُابٌ وَظيطيـ هُطَُي ض َتلطزُُوَّ َُٓ ًاززَْ، ك ُٓضزوو ه

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، زوو زَُط هُطَُهسا ًُُ، بُ ظٗضيُِّ زَُط ضَت كطايُوَ، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكٌ تط.  ك
 غعًس: ذنسُِٟ اًبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 :45ًاززَّ 

ًَم بطيلـاضٍ بلـات، بـٍ٘ ُٓيـُ هـُ ًـاوَّ يـُن حُرتـُزا هـُ ضٗشٍ ٓاطـازاض              خاوَْ ةىتاغاُُ ياْ ٓـُض كُغـ
ًَتُ غُضٗكٌ ُٓجنىًٌُُ وَظيطاْ زَضبـاضَّ بط يـاضٍ وَظاضَت بُضاًبـُض     كطزُُوَكُيسا، ثاكاُُّ خٍ٘ بطُيِ

ةىتاغاُُكـُ، يـاْ زاخػـتين هـُ ضووٍ بُضَيىَبطزًُـُوَ، يـاْ ضَت كطزُـُوَّ ضَيطـا         زَغت بـُ غـُضزاططتين    
ٌَ هُ ًاوَيـُن كـُ ظيـاتط ُـُبٌ هـُ       ًَىيػتُ ناضَُىوغٌ زاواكاضٍ ثاكاُُكٍُ ُٓجناًٌ ُٓب ًَساُُكٍُ، ث  31ث

ًَـــت زَضبـــاضَّ ًُٓـــُ و ثاكاُـــُكاض ٓاطـــا ضٗش هـــُ بـــُضواضٍ بُضظكطزُُوَكُيـــسا، وَ بط  زاض يـــاضٍ ك٘تـــايٌ زاب
 زَكطَيتُوَ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىوْ بُ عُضَبًُكٍُ.

 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :45املاد٠ 
ملدٜس املدزض١ اٚ نٌ َٔ  جً٘ إ ٜكدّ خالٍ اضبٛع ٚاسـد َـٔ ٜـّٛ اخطـازٙ، بـسا٠٤ ذَتـ٘ اىل ز٥ـٝظ زتًـظ         

ا٤ قساز ايٛشاز٠ مبصادز٠ املدزضـ١ اٚ اغالقٗـا ادازٜـا اٚ ايػـا٤ اداشتٗـا، ٚ جيـب إ ٜهـٕٛ َصـري طًـب          ايٛشزا٤ ، اش
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َٜٛا َٔ تأزٜذ زؾع٘، ٚ ايكساز ايصادز ٜهٕٛ ْٗا٥ٝا سٍٛ ذيو ٚ ٜـتِ   31بسا٠٤ اير١َ خالٍ َد٠ ال تصٜد ع٢ً 
 اخطاز طايب بسا٠٤ اير١َ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز. اضغْٚ بايع
ًَ  صُُّ ثُضوَضزَ؟ه
 
 
 

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُـُّ ةاُىًُـُوَ و ضاثـ٘ضتٌ         45غُباضت بُ ًاززَّ  ًَؿـًِاضَ زَكـُيّ كـُ هـُ ٙيـُْ ه ًٌَُ تًُٓسٍ ُٓو ث ٓ ،

ًَـ ناوٍ زَخات.  ُٓواُُوَ ٓاتىوَ كُ ث
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ًَصُُّ ةاُىٌُ.رُضً  ىوْ ه
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىَيُن زابط َيــصضٍ كــُوا ًــاف بسَيِــُ خــاوَْ ٓــُو جــ٘ضَ    ًَؿــًِاضزَكُيّ كــُوا ٓــُو ًاززَيــُ بــُ ؾــ ًٌَــُ ث ٓ

ًَهــٌ كطز         ــُتٌ غُضث ــاْ زا وَظاضَت كــُ هــُ حاَه ًَؿــىوتط ًارٌ ــُ ًــاززَّ ث ــُ زواٍ ٓــُوٍَ ك ُــٌ ةىتاغاُاُ
ٌَ ٓــُو ٙيُُــٍُ كــُ   ًَتُوَ و ًىُٓغُغــُكُ و زَظطاكــُ زاغــات، زَبــ ًَِ حىكٌــُكاٌُ ياغــا ًَ٘هُتُكــُ َُٓهىَؾــ
ًَىَيُن زاض ؾتىوَ  ًٌَُ ًاززَكًُاْ بُ ؾ ٌَ هُ بط ياضٍ وَظاضَت، ٓ خاوٌَُ ُٓو زَظطايُيُ ًاؿن تاُُ ططتين ُٓب

 كُ غُضَتا، بُ عُضَبٌ زَخىَيٌُِوَ:
ُٝٝـ١، ايطعـٔ يف قـساز ايػـا٤ االدـاش٠ اٚ غًـل املدزضـ١ غـري اذتهَٛٝـ١ اٚ املـدازع ٚ           دل يصاسب املؤضط١ ايتعً

اٜـاّ َـٔ ٜـّٛ تبًٝػـ٘ ٚ ٜصـدز اجملًـظ قـسازٙ         7املعاٖد ايػرياذته١َٝٛ اَاّ زتًظ ايـٛشزا٤ يف َـد٠ ال تتذـاٚش    
ايٓٗـا٥ٞ،   َٜٛا َٔ تكدِٜ ايطًب قساز15َٙٔ تازٜذ تكدِٜ ايطًب،ٚ ٜصدز اجملًظ خالٍ َد٠  15خالٍ َد٠ 

 ٚ ايكساز قابٌ يًطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

 جُُابٌ وَظيط؟
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَ ًَصُا ةاُىٌُ طىتٌ، نىُلُ ٙظًُ ًار ٌَ خىزاٌُ ًُٓظ زطُي ُُٓسَيٌُ ًاؿن، وَكى ه ٍَ تـُعين  م ُٓب اهٌ ةُضاض

ٌَ ُٓظ تًُٓس زكَُ.  بسات كُؽ، بُه
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
ًَبــًين هُغــُضٍ ُٓيـُ بــا ُــاوٍ بِىوغـشن؟، تــُُٔا      ٌَ ت كــُؽ، رــُضًىو  4ٓـُو قــًاغُّ كــُ خىَيِسضايـُوَ كــ

 ز.بؿري:
 بُض َيع ز.بؿري خوًى حساز:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ملدٜس املدزض١ اٚ َٔ  جً٘ إ ٜكدّ خالٍ اضبٛع ٚاسد َٔ اخطازٙ بسا٠٤ ذَت٘ ا ٓاتىوَ )هُ ُٓقَوٌ ًاززَكُز

ًَلٌ زووضَ، ًُٓــُ عًٚةــُّ نــًُ بــُ ضَٓــًؼ ًُجوػــٌ    اىل ز٥ــٝظ زتًــظ ايــٛشزا٤  (، بُضاغــيت ًُٓــُ ؾــىَيِ
ًَصُُّ ياغايٌ بوَـ  ٍَ ُٓو ًٓقترياحٍُ ه ًَؿُيُكٌ ُٓيُ، زَكط ًَصُُيـُن  وظَضاوَ؟، ًُُٓ هُطَُي وَظاضَتسا ك ٌَ: ه

ًَؿـًِاظَكُياْ      ًَصُـُّ ياغـايٌ هـُ ث ًَساٌُ ُٓواْ هُ ةُضاضَكُ، بُآلَ زيػاْ ه ًَت هُ وَظاضَت ب٘ تُعّ ه ًَم ب ث
ًَصُُيُف زيػاْ خاظيعُ ب٘ ًُحلًُُيُكٌ ًٓـساضٍ، يـُعين كُواتـُ بـىوَ زوو تـُعّ،       ًَّ: ةُضاضٍ َُٓ ه زََه

ًَصُُكـُ بـ٘ ًُحلًُـٍُ ًٓـساضٍ، باؾـُ ٓـُض       يُكَُ تُعّ هُ ًىزيطٍ ًُزضَغُ، زووََ تـُعّ هـُ ةـُض    اضٍ ه
ٍَ باؾرت ًُُ؟، ٓـُوَتا هـُ ًـاززَّ غـًًُشن هـُ       يُكَُ جاض هُ ًُحلًٍُُ ًٓساضيُكُ ًُغُهُكُ حُغٍ بلط

ــازٍَ    ــُ ً ــُضوَزَزا ه ــُّ ث ًَصُ ــ٘ضتٌ ه ــىاْ وَظاضَت و     31ضاث ًَ ــُ ُ ــتًم ه ٌَ :ططَيبُغ ــ ــات، زََه ــُوَ زَك ــاؽ ه ب
ٌَ، غلاآل هُ زازطاٍ ةىتاغاُُ تايبُتسا ضَيم زَخطَي ًَسا ب ت كُ ًُٓىو ًُضجُكاْ و ثابُُس بىوْ و غعاكاٌُ ت

ًَصُُكٍُ وَظاضَت و، ظٗض غىثاؽ. ٌَ، كُواتُ ززاطا بُغُ و كارًُ ُُن ه ٍَ يُكٚكُضَوَ زَب  تايبُتسا هُو
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:/ بُض َيع ز.اضغْٚ بايع 

 كان جُٙي رُضًىو.
 بُض َيع جٚي عوٌ عبسار:

 َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض 
ًَؿًِاض زَكـَُ ًُجوًػـٌ ًٓـساضَ او     ًَؿىوزا وطناْ ًُجوًػٌ ًٓساضَ، هُبُض ُٓوٍَ ًّ ث ًٌَُ هُ ًاززَكٍُ ث ٓ

ًَؿىوزا ًُجوًػٌ ًٓساضًَاْ وتىوَ و، ظٗض غىثاؽ. خيٛيًّ٘   تُعُِكُ بسات،هُبُض ُٓوٍَ هُ ًاززَكٍُ ث
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 

ًَ  ط خاْ رُضًىو.ؾو
ًَط ذلٌس جنًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:
ًَصُُّ ياغايٌ زاٍ ض ؾتىوَ، غـاحًيب ًىُٓغُغـٍُ تـُعوًٌٌ ٓـُو كُغـُيُ كـُ هـُ زوو ؾـىَيّ          ًَطَ ُٓوٍَ ه ه
ًَِاْ     ًَِاُــسا، تــ٘ كــُ زَغــتٍُ وَبــُضٓ ٍَ، هــُ وَظاضَتــٌ تُضبًــُ و هُطــَُي زَغــتٍُ وَبُضٓ ًَ٘هــُت وَضزَطــط

ٌَ كـُ  ًُٓـُ ًىخاهًوـُ    ُٓضظَيل ٍَ هُغُضٍ، يُعين زواٍ غاَهٌ، زوو غاَي ًُُٓ زَضُٓن ٌَ و تاث٘ ُٓكط ٌ ُٓزات
بـ٘ ةـاُىْ، باؾـُ كــُ نـىوَ ًُحلًُـُوَ ًُٓـُ غــاحًيب ٓـُو ظَويًـُ، يـُعين زوايــٌ نـْ٘ عًٚجـٌ ٓــُوَ            

ًَـت ًـّ ًَ٘هُتُكـُ غـُحب زَكًُـُوَ          ٍَ؟، بُضاغيت ُٓض ُٓوَ ًُـُ وَظاضَتـٌ تُضبًـُ بَو و ًُكتُبُكـُ  زَكط
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ٍَ، نـىُلُ       زآُخَُ، ُٓو كُغُ زاغطَيت ُٓض غاحًيب ُٓو ًىَهلُيُ، با ُٓوَ بـُ ُـُظَضٍ ًٓعتًبـاض وَضبطـري
ًٌَـُ، نـُُس    ًَِاٌُ ٓ ضًَٓػٌ ًىُٓغُغُكُ ُٓو كُغُيُ ُُ ًىزيطَ و ًُُٓهُ، خاوٌَُ ُٓو ًٓجاظَّ وَبُضٓ

ٌَ بُ ُُٓس وَضُاططَيت، تا ُٓو ٍَ     جاضٍ تط هَُ ياغايُ ًٓض كُغ ًٓجاظَّ وَضططتىوَ و ٓـُو عىةىباتـٍُ هـُو
ٌَ كـُ ًىغـتخُق      ًَت، ٓـُوَ بـ ًَت، عىةىبُ ب ٌَ ُُرػٌ ٓشن ب زايِاوَ ب٘ ُٓو كُغٍُ كُ ًىخاهُرُ ُٓكات ُٓب

ٌَ، غىثاؽ.  ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

 كان عبساهػَٚ رُضًىو.
 

 بُضواضٍ: َصطؿ٢بُض َيع عبساهػَٚ 
 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗك

ًَلٌ بهىون بلُيّ، ٓـُو   ًَدؿاُ ًَلُ ُٓطُض تُُٔا ناوث ًّ ب٘يُ ُٓو زَةُ ُٓقَوًُ ضَت زَكَُ، ُٓطُض زَضرُت
ًَت            ًٌَـُ ٓـَُه ًَصُـُّ ياغـايٌ ظٗض جاضبـُ ٓ ًَؿىو، بُضاغـيت هـُ تُضجىًـٍُ ط٘طـَى ُٓنـًت، ه ُُقُ و ُُقٌ ث

ٍَ ، بُضآـٍُ ظعنـٍُ نـٌ؟، باغـٌ ًٓعـترياظ      ُُقٌ عُضَبٌ ُٓغاغُ،  خىاٍ كطز كُ َُٓ ُُقاُُ ثُغِس ُاكط
ٌَ باغٌ ًُجوًؼ ويـعَضاٍ كـطزووَ؟، ًُغنىعـُ ًُغـآًى ُٓيـُ يـُعين       ايٛشزا٤ُٓكات، اصن دلوؼ ضًٓؼ  ، ك

ًَؿىو،  اضاؾ١ اىل َا ٚزد اعالٙ يٝظ بعٝدا عٔ سل زؾـع غـه٣ٛ َدْٝـ١ اٚ دٓا٥ٝـ١ عٓـد      بُضاغيت هُ ًاززَّ ث
ًَسا  جآًعَيُكٌ نُُس ًوًْ٘ زيِاضٍ اذتاد١، ًَت ًُُٓ ًُعِاٍ ُٓزات، رًعوٌ ت ًٍَ بَو ًَم ث ُٓزََ ُٓطُض يُك

ًَُِطـُيّ،        ًَِّ كـُ ت ًَلٌـاْ بـ٘ ُـُٓ ًَصُُّ تايبُتُكاْ تلايـُ زَة ًٌَُ كُ ه ًَت ب٘ ٓ ًُُ، ب٘يُ ًُُٓ با زَضؽ ب
      ٌ ًَم، غـُبُب ًَصُـُّ ياغـايٌ زَكـَُ، ٓـُوَ  غـُبُب ًَؿًِاضَكٍُ ه ًَم تًُٓسٍ ث  ب٘يُ هُبُض ُٓوَ يُن غُبُب

ًَـىاْ حلىًـُت و خـاوٌَُ ًٓجاظَكـُ         ٌَ ًاًُهـُ هـُ ُ ًٌَُ هُ ياغا زَبـ ًَؿىوَ زَكَُ، ٓ زووََ تًُٓسٍ ةػٍُ ث
ًٌَـُ،     حلىًُت ًُُ، ُٓو زاخًوـٌ ٓـًض زَة   بلُيّ، ب٘يُ ًىزيط ًُزضَغُ عًٚةُتٌ بُ ًَـم ُـُبىوَ هُطـَُي ٓ

ًَت تُةسعنٌ تُعّ ب لات ُُن ًىزيطٍ ًُزضَغـُ،  ب٘يُ هُ حُةٌ ًٓعترياظَكُ خاوٌَُ ًٓجاظَكُ حُةٌ ُٓب
ًَصُُّ ياغايٌ زَكَُ و، ظٗض غىثاؽ.  ب٘يُ تًُٓسٍ ُٓوٍَ ه

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:/بُض َيع ز.اضغْٚ بايع 
ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه

 بُض َيعز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم ًاف بسَيُِ ُٓو ٙ ًَؿًِاضٍ ُٓو ًاززَيُ، كُ هُ حاَهُت يٍُُُ كـُ خـاوٌَُ ٓـُو زظطايُيـُ،     غُباضَت بُ ث
ًٌَـاْ بـاف بـىو كـُ تُظَهىًُكـُ و تُعُِكـُ هُبـُضزََ           ًٌَـُ ث ٌَ زَضنـىوَ، ٓ كُ زَظطاكُ بط ياضٍ وَظاضَتٌ ث
ٌَ زَضنـىوَ، هُبـُض ٓـُوٍَ وَظاَضت بط يـاضٍ َُٓهىَؾـاُسُُوَ و ًٓوػـا          ٌَ كُ تُعُِكـٍُ هـ ًُٓاْ جًُٔت ُُب

 ُ ًاْ زا بـُ ًـُجوًؼ وظضا، كـُوا غـُيطٍ ٓـُو غـلاآليُ بلـات،  ٓـُو         كطزٌُ ُٓو زَظطايٍُ زايُ، ب٘يُ ًارُكـ
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ًَتُ ًُحلًُُ، هُبُض ُٓوٍَ ُٓوَ ثُيىَُـسٍ بـُ ثطٗغـٍُ خىَيِـسْ ُٓيـُ،       تاُُططتُِ هُ بط ياضَكُ، زواتط ب
ٌَ و هـُ ٙيـُْ زازطـا ضاوَغـيت و ًـاؿن ٓـُو خَُهلـُ              ًَؿـُكُ ظٗض غايـُُ ًَتُ زازطـا و ك هُواُُيُ ضاغـتُوخ٘ بهـ

ٍَ، زواتـط ُٓطـُض ٓـُض              ًىعُهُق ًَتـُوَ، هُبـُض ٓـُوَ غـُضَتا هُبـُضزََ ُٓجنىًـُُِ وَظيـطاْ تاُـُ بطـط ضنًِ
ًَؿُكُ هُبُضزََ ًُحلًٍُُ ًٓساضٍ، ذنق  يصاسب املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ ايطعٔ يف قساز ايػـا٤  يُكٚيٌ ُُبىوَ ك

اٜاّ َٔ تبًٝػ٘، ٚ  7ال تتذاٚش  االداش٠، اٚ غًل املدازع ٚ املعاٖد ايػري سه١َٝٛ اَاّ زتًظ ايٛشزا٤ خالٍ َد٠
تكدِٜ ايطًب قسازٙ ايٓٗا٥ٞ، ٚ ايكساز قابـٌ يًطعـٔ اَـاّ احملهُـ١      تأزٜذ ّٜٛ َٔ 15ٜصدز اجملًظ خالٍ َد٠ 

ًٌَُيُ.االداز١ٜ ًَؿًِاضٍ ٓ  ، ُٓوَ ث
 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 جُُابٌ وَظيط؟

 زَ:بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَض
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطخاٌُ بـسََ، تُبعـُْ          ًَصُُيا ةاُىًُا زَكَُ، بـُؽ ٓـُظ تُوظذنـُن هُغـُض ضًَٓـا ؾـو ُٓظ تًُٓسا ب٘نىوُا ه
ٍَ  ُٓطـُض    ًَت، ب٘ ظٌ نـُُس ًَت، يُعين تُٓدري  زَب ًَلٌ زضوغتُ بُؽ طري زَب ًُحلًٍُُ ًٓساضٍ ًُضجُع

ًَتُ ًُحلًُـٍُ ًٓـساضٍ،      ٓات و تًًًُع ياْ ةُضاضٍ تُعّ هُ ُٓجنىًُُ ٌ وَظيطاْ غُض ُـُططت ٓـُوجا بهـ
ًَتُ يُن ًُضحُهُ بـُؽ زضَيـص    ياْ ُٓظُ زيطا وَكى ز.بؿري طىتٌ، زضوغتُ ضَيطايُكٌ كىضت بلات، بُؽ  زَب
ًَط خـاْ ًٓػـاضَّ كـطز، ٓـُويـ ًُقـريٍ ًىًتُهُكاتـُ كـُ غـُحيب          ًَت، ُىةتُيُكٌ تط ًىًٌُٓ كُ ؾو زَب

ٌَ وٍ كطيـا ٓاظـا زكـُت بـ٘ ٓـُوَّ         ًٓجاظَ كطا، ُٓغاغُْ ًىً تُهُكاتٌ طُهُكٌ بُ ةًٌـُت حلىًـُتٌ زَعٌـ
ًَـت     ًَت باؾـرت ب ٌَ زٍ؟ ُٓظ ُعامن ُٓطُض تُرػريَيلٌ ةاُىٌُ ب٘ ُٓوَ ٓـُب ًٓجاظٍَ بساتٌ، زو ًآٌ زٍ نٌ ه

 ُٓظ ُعامن، طُهُن غىثاؽ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

 تا بًدُيُِ زَُطساْ، ٓآُُط خاْ رُضًىو.ز.ضٗشاْ زوا قًاغُ غىَيُِوَ 
 زؤٚف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ، ةاُىٌُ ًٓػتًػٌاض و ًىُٓغُغٍُ ُٓئٍُ ًٓػتًػٌاض، ُٓئـٍُ ًٓػتًػـٌاض    بُ ًُػبُت تُوظذنٌ ه

ٍَ زَبًًِتــُوَ كــُ ُٓضظَكــٍُ زَزا تــُ ٓــُو، ٓــُض ض بُزاخــُوَ كــُ ٓــُضظَيلٌ زَزات، ًىًٌُٓكــٍُ خــٍ٘ هــُو
ًَلٌ بٌُُ جُظآٌ هُو ًىًتُهُكاتاُُ و هُو ُٓضظاُُ كُ ُٓو  ثطٗشَيُن بىو، خٍ٘ ًُرطوَ هُ ُٓض ًُؾطوع
ــٍُ       ــت، ُٓئ ــَُهٌ تــُضَف بً ــٌ هُط ــٌ خ٘ؾ ــٍُ ًٓػتًػــٌاض زَب ــت، ُٓئ ــَُهٌ تــُضَف بً ــٌ هُط زَيــسا خ٘ؾ

ًَطَ ًىًٌٍُٓ ُٓوَيُ بـُؽ ُٓضزَكـٍُ زَزات، ٓـُوجا    ٌَ ًُـُ هـُ بُهُزيـٍُ       ًٓػتًػٌاض بُزاخُوَ ه طـىَيٌ هـ
ًَىاظٍ      وَضزَططٍ، زَغت بُغُض زازَيين، ًىؾلًوٍُ خُهق زَكات؟، زَبٌ خٍ٘ تُضَف بٌ هـُ عُةـس و هـُ ؾـ
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ًَتـُوَ؟،           ٌَ زَب ُٓو ًُؾطوعاُُ، ُٓطُض ٓات و ُٓو ًُؾـطوعاُُ رُؾـُهٌ ًِٓـا ٓـُو عاضزاُـُ ًُغـريٍ نـٌ هـ
ًى بـ٘ وَظاضَتـٌ بُهُزيـُ و وَظاضَتـٌ قـًِاعُ و      خٍ٘ ظوعوُكُ هُ ُٓئٍُ ًٓػتًػٌاضَ بُضاغـيت، ًُؾـاك  

 ُٓتا وَظاضَتٌ ثُضوَضزَف زَكات، ظٗض غىثاؽ.
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه
 
 
 

 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 :45اؽنازَ 
يطعـٔ يف قـساز ايػـا٤ االدـاش٠، اٚ غًـل املدزضـ١ ٚ املعٗـد ايػـري         يصاسب املدزضـ١ اٚ املعٗـد ايػـري اذتهـَٛٞ ا    ذنق 

 15اٜـاّ َـٔ ٜـّٛ تبًٝػـ٘، ٚ ٜصـدز اجملًـظ خـالٍ َـد٠          7سه١َٝٛ اَاّ زتًظ ايٛشزا٤ خالٍ َد٠ ال تتذاٚش 
 .َٜٛا َٔ تأزٜذ  تكدِٜ ايطًب قسازٙ ايٓٗا٥ٞ، ٚ ايكساز قابٌ يًطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ

 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ع/ ز. اضغْٚ بايبُض َيع 
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كٍ٘ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكٌ تط.  ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
 غعًس: ذنسٟاًُِ بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
 نىاضََ

ًَهًُكاْ  غعاكاْ و ناوخؿاُسْ بُغُضث
 :46ًاززَّ 

ًَبصاضزٌُ  ًَت    ًوًْ٘  51ًوًْ٘ زيِاض تا زَطاتُ  11غعاٍ ث ًَم ُٓغـت ًَِسضَيت بُغُض ٓـُض كُغـ زيِاض زَغُث
ًَت بُ رطاواْ كـطزْ   ًَساْ، ياْ ُٓغت ٌَ ضَيطُ ث ًَطكاضٍ ةىتاغاُُّ تايبُتٌ بُ ب بُ كطزُُوَّ زاًُظضاوَيلٌ ر

ًَطكـاضٍ ةىتاغاُـٍُ تايبـُت        ًَـسضاو، يـاْ زاخػـتين زاًـُظضاوَّ ر ٌ ياْ َٓ٘ي ظياز كطزْ هُ زَظطايُكٌ ض َيطُ ث
ًَـ ك٘تايٌ هُ كاتٌ بىوٌُ بًاُىويُكٌ هـُ زَغـت َُٓهـُ بـُزَض و طـ٘ضيين بُضُاًـُ و        غاَهٌ خىَيِسْ، جطُ ث

ًَــسضاوَكاْ، يــاْ زاُــٌ زبوــىَ و زبوــًٌ٘ تايبــُت بــُ زاًُظضاوَكــُ، بــ٘ وظاضَت زَكطَيــت           ٍَ ث ثطٗططاًــُ ض
ًَلٌ ضيَ لدػسن غِىوضزاض زَكطَيت، وَ هـُ حاَهـُت   ٌ زووبـاضَ بىوُـُوَ   َُٓهػىكُوتٌ بُضَيىَبُضٍ بلات، بُ زَة

ًوًـْ٘   111ًوًـْ٘ زيِـاض تـا زَطاتـُ      21ُٓضزوو ٓاغيت ُعًرتيّ و بُضظتطيين غعاكُ بُضظ زَكطَيتُوَ بـ٘  
ًَطكــاضٍ ةىتاغاُــُّ     ًَِاُــُ كايــُوٍَ  زاًــُظضاوَّ ر ٍَ هــًُاؿن ٓ ًَبــُف بلــط ًَهــٌ كــاض ب ٍَ غُضث زيِــاض، زَكــط

ٌَ ه  غاَي. 2غاَي، كًُرت ُُبًت هُ  11ُ تايبُتٌ، ياْ بُض َيىَبطزٌُ ب٘ ًاوَّ ظياتط ُُب
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 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

 زابعا
 ايعكٛبات ٚ َسادع١ املدايؿات

 :46املاد٠  
ًَٕٝٛ دٜٓاز ع٢ً نٌ َٔ ٜكّٛ بؿـت  َدزضـ١ تعًـِٝ َؤضطـ١ خاصـ١ َـٔ        51َالٜني اىل  11تؿسض غسا١َ 

ٚ شٜاد٠ ايكاعات يف َؤضط١ زتاش٠ اٚ اغـالم َؤضطـ١ تعًُٝٝـ١ َدزضـ١ٝ خاصـ١      دٕٚ اداش٠، اٚ ٜكّٛ بايتٛضٝع ا
قبٌ اْٗا٤ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ، عدا ساي١ ٚدد سذ١ اٚ ضبب خازز  االزاد٠، تػٝري ايربْاَر ٚ املٓٗاز املطُٛح ب٘ اٚ 

بـٓص، ٚ يف سايـ١   َٓ  ايدبًّٛ اٚ ايدبًّٛ ارتاص ملؤضط١ ايٛشاز٠ ٚ ايكٝاّ باالدسا٤ات االدازٜـ١ ٚ ٜـتِ حتدٜـدٙ    
ًَٝـٕٛ دٜٓـاز، ٚ  هـٔ إ     111ًَٝـٕٛ دٜٓـاز اىل    21ايتهساز ٜتِ زؾع َطتٜٛات االد٢ْ ٚ االع٢ً يًػسا١َ َٔ 

ضـٓٛات ٚ ال تكـٌ عـٔ     11دسّ املدايـ َٔ سل تأضٝظ َؤضط١ تع١ًُٝٝ خاص١ اٚ ادازتٗا ملـد٠ ال تصٜـد عـٔ    
 ضٓتني.

 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 
ًَص  ُُّ ثُضوَضزَ؟ه

 بُض َيع ز.عٌط ػنساًشن خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ هُ ًازَّ  ٍَ و بلطَيتُ يـُن ًـاززَ، ٓـُضوَٓا     51تا ًاززَّ  46ٓ ًُٓىوٍ زًَك بلط
ًَىَّ خىاضَوَ زابط شضَيتُوَ:  بَُ ؾ

ًَىاْ وَظاضَت و ةىتاغاُُ و ثُعناُط ًَم هُ ُ اٍ ُاحلىًٌ ضَيم زَخطَيت، كُ ًُٓىو ًُضج و ثابُُس ططَيبُغت
ٌَ، هُ حاَهُتٌ ثابُُس ُُبىوٌُ ٓـُض ٙيـُن، ٙيـٌُُ بُضاًبـُض غـلاآليُن بـ٘        ًَسا باؽ كطاب بىوْ و غعاكاٌُ ت

 زازطاٍ بُضاًبُض بُضظ زَكاتُوَ تا ُٓويـ هُ ًاوَّ ياغايًسا بط ياضٍ يُكٚكُضَوٍَ هُغُض بسات.
 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ يع/ ز. اضغْٚ بابُض َيع 

ًَصُُّ ياغايٌ:  ه
 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ،  ًٌَُف ثؿتطريٍ هُ ضايُكٍُ ضاث٘ضتٌ ه غُباضَت بُ يُكدػتين نُُس ًاززَيُن، ٓ

ٍَ، هُبُض ُٓوٍَ )ٙ جط عنُ و ٙ عقىبـُ اٙ بـِل(، ُٓطـُض    بُآلَ باؽ كطزٌُ غعا هُُاو ططَيبُغت، ُٓوَ ُاكط
ًَصُُّ ثُضوَضزَ باؽ  باؽ هُ غعا زَكٍُ، هُ ُاوًُؿاٌُ ُٓو زَضواظَّ ُٓو ًاززاُُف باؽ كطا هُ ضاث٘ضتٌ ه
ًَـىاْ وَظاضَت و ُٓجنىًـٌُُ               ًَم هـُ ُ ًَـٌ طـُض َيٌ هـُ ب٘ٓـُوٍَ تـا ططَيبُغـت ٍَ ه هُ غـعاكاْ زَكـات، غـعا ُـاكط

ًَم هُُاو ٍَ، هـُ       بُضَيىَبطزٌُ ُٓض ٙيُُ ٍَ، ؾُضتٌ جـُظآٌ ًُبوـُغٌ بـ٘ زازَُـط ططَيبُغت باؽ هُ غعا بلط
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ًَؿـًِاضَ            ًٌَـُف ثؿـتطريٍ هـُو ث ٌَ، ب٘يـُ ٓ ٌَ بـُ ياغـا ٓـُب ًَلٌ تطَ، بُآلَ غـعا زَبـ ًَم ُٓوَ ؾت نُُس حاَهُت
ًَىَيُ:  زَكُيّ و ًاززَكاْ يُن غطَيّ بُو ؾ

ٌـ    ًَهـٌ حىك ًَم غـعا       ُٓض ةىتاغاُُيُن ياْ ثُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ غُضث ُكاٌُ ٓـَُ ياغـايٍُ كـطز بـُ بـصاضزُ
ٍَ )غُضاًُ( كُ هُ  ٌَ و هُ  51بسض ًٌَُيُ كُ هـُ   211ًوًْ٘ كًُرت ُُب ًَؿًِاضٍ ٓ ًوًْ٘ ظياتط ُُبٌ، ُٓوَ ث

ٍَ و، ظٗض غىثاؽ.  ؾىَيين ُٓو ًاززاُُ زابِط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع

ٌَ نٌ؟جُُابٌ وَظيط هُطَُي يُكدػتين ُٓو ًاززا  ُُ جُُابت زََه
 
 

 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطٍ ثُضوَضزَ :
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًٓجاظَ غُضاًُكٌ  ًَلٌ ُٓطُض يُكٌ ًُزضَغُيلٌ كطزبٌ ب ٍَ زَغج ًوًُُ٘، يُعين غُضاًـُكٌ كـى    21جاض
ًَـصٍ ٓـُظ       زَبًًِسن ًُزضَغُكُ كٌ زَبٌ زَضٍ؟، ُٓظ ُـاظامن ٓـُظ زَبًـٍِ ُـا واظذنـُ ُٓظـُ، و       ٌَ ض زب بـ٘ بـ

ًَلٌ طُهـُكٌ ططُطـٌ         ًَتـُ يـُن، بـُؽ ُٓظـُ بابـُت ًَم كُ ُٓض نىاض بُُسا ب ًَلُي كطزًٌُُ و قاغُت زطُي ت
ًَسا، بُؽ طىتًُ غُضاًُ بلُ و ُُطىتًا بططَ، يُعين ُٓظُ غُهُتُ.  ت

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه
 زض زظَيٌ:بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقا

 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
ًَهًُن هُ ٙيُْ ثُعناُطا و ةىتاغاُُ ُاحلىًًـُكاْ، زَغـُآلت زضايتـُ وَظاضَت كـُ      هُ حاهُتٌ بىوٌُ غُضث
ًَىاظَيلُ كـُ ًـاؿن ٓـُوٍَ     ًَهًُكُ بُ ؾ ًَصُُّ تُحقًقٌ ُٓطُض زييت غُضث ًَت، ه ًَِ ًَم ب ًَصُُكٌ تُحقًقٌ ث ه

ًَهـٌ كطزُـُ،       ُٓيُ، ُٓوَ وَظاضَت بٍ٘ ُٓيُ تُُٔا ًاؿن َُٓهىَؾاُسُُوَ بسات، ُٓو غـعايُ هـُ حاَهـُتٌ غُضث
ًَِا و ثُضهـًُاْ زَُطـٌ بـ٘ زا بـُ حـىكٌٌ       ًَصُُّ تُحقًق ًُُ و غعايُكُ ُٓطُض زَُطٌ ٓ ًَىيػيت بُ ه واتا ث

 ٓ ًَؿىوتط زَُطـٌ  ًَِـاوَ،  ةاُىْ غعاٍ غُضاًُ رُضظ زَكُيّ، بُآلَ َُٓهىَؾاُسُُوَّ ض َيلاضٍ خٍ٘ ُٓيُ كُ ث
 ًٓوػاٍ ًٓجاظَكُيُ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ز.عىًُض.

 بُض َيع ز.عٌط ػنس اًشن ُىضَزيين:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.
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ٍَ ًٓوتًعاًـاتٌ             هُ ضاغتًسا ٓـَُ ثابُُـس ُُبىوُـُ بـ٘ ٓـُضزوو ٙيُُـُ، هُواُُيـُ وَظاضَتـًـ بُضاغـيت ُُٓـس
ًبــُض بــُ ٓــَُ ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطا ُاحلىًًاُــُ، ُٓطــُض وَظاضَت ثابُُــس ُــُبىو،  بلُوَيتــُ غــُض ؾــاْ بُضا

ًَلًؿــسا ةىتاغاُــُ و     ٌَ كــُ  هــُ ٍٙ زازطــا زاواٍ حــُةٌ خــٍ٘ بلــات، هــُ حاَهُت ٓــُويـ ضَُطــُ حــُةٌ ٓــُب
       ً ـ ثُعناُطاكُ  كُ ثابُُس ُُبىو بُ ُٓو ًٓوتًعاًاتـُّ زَكُوَيتـُ غـُض ؾـاٌُ، بُضاغـيت زَغـُآلتٌ وَظاضَتـ

ًٌَُ هُطـَُي ٓـُوَيّ كـُ ٓـُو      ٌَ، هُ ضاغتًسا ب٘يُ ٓ ٌَ كُ ج٘ضَيم هُ غُضاًُ ياْ ًٓرت ًُضجٌ غعايٌ ُٓب ُٓب
ًَّ ًـُضج و ثابُُـس بـىوْ،        ًَسايُ، غعايُكُ ٙ بـسَيّ، تـُُٔا  بَوـ ًٌَُ زاًاُط ؾتىوَ كُ وؾٍُ غعاٍ ت ًاززَّ ٓ

ًَسا تُحسيس كطايُ، ضَُطُ بُآلَ ُٓو ًاززاُُ زووض و زضَيصْ و ثابُُس بىوْ و تُراقًوٌ  ًَسايُ و ًُبوُغٌ ت ت
ًٌَُ باؾرتَ. ٌَ ضنًيَن بُضاٍ ٓ ٌَ، ب٘ وَظاضَت بُج  ُٓو ًُبوُغاُُ هُ ٓايِسَزا ط٘ض اٌُ بُغُض زاب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ز.ضٗشاْ.

 بُض َيع ز.ضٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ابُتُكاْ و ًُضجُكاْ و ًٓوتًعاًاتُكاْ ًُٓىوٍ بُ ياغا ضَيلدطا، ُٓو ططَيبُغتُ ةًٌُتٌ ض زَبٌ؟، ُٓطُض ب
ًَػتا ططَيبُغت نٌ زَكات؟، كُ ياغا ُٓبىو  ت٘ ياغات زاُايُ ب٘ ُٓو ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ و زَظطا تُعوًًٌاُُ، ٓ

كطز، غعاٍ زاُا، ُٓو ططَيبُغتُ ٓـًض  و  ياغا ًُضجُكاٌُ زياضٍ كطز و ياغا ًٓوتًعاًاتٌ ُٓضزوو ٍٙ زياضٍ 
ًَيَن.  ةًٌُتٌ ُاً

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ًٌَـُ زآًٌـُْ تلـا و ضجاًـاْ      ًَىيػيت بُ زَُطساُُ بُضاغيت، بُآلَ ًُكابٌ ةاُىٌُ تُواو ًُُ، ٓ ًَػتا ًُُٓ ث ٓ

ًَـِشن، بـط وا   كطزووَ و وتىوًاُُ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُُ كُ زَض ُُٗ زَضَوَ ظو ٍَ ُاوَكاْ ب ًَُِوَ، ُاكط و ب
ٌَ            11بلُْ ثُضهًُاُتاضٍ وا ُٓيُ  زَةـُ زَيـت و ُٓقـَوُْ ٓـُض ُايُتـُوَ، جـاضٍ وا ُٓيـُ يـُن غـُعاتٌ ثـ

ًَم و زوو      ٍَ غـُعات ًَساويػـتًُكٌ ظَضووض زَض واتـُ زَضَوَ، ُـاكط ٌَ، ثُضهًُاُتاض كُ زَض واتُ زَضَوَ ب٘ ث ُٓن
ٌَ بىَغ ًَػتا زَب ًَُِوَ شووضَوَ، غُعات، ٓ ٍَ بلُيّ تا بُ ضَػنُتٌ خ٘ياْ ُٓو ثُضهًُاُتاضاُُ ب تشن و ناوَض 

ًَّ  ظوو        ًًَـاْ بَوـ ًٍَِ و عاجعياْ بلَُ، نـىُلُ ٓـُوَ نـُُسيّ جـاضَ ث ٍَ ُاوَكاْ ب ٌَ ؟، ُاًُو ُٓوَ نْ٘ ُٓب
ًَبًًِت ُٓبىو؟، رُضًىو. ًَشن نٌ؟، غًُريَ خاْ ت  وَضُُوَ ، ًٓرت بَو

 ار امساعًى:بُض َيع مسريَ عبس
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَسا ُٓيُ، بُ خً٘اْ ًُٓىوًاْ ًٓساضًَاْ بًًُِ  ًَلُآلوٍ ت ُٓو ًاززَيُ ظٗض زووض و زضَيصَ و ظٗض غاًعَ و ت
ٍَ ةىتاغاُـُ    ًَػتا بُض َيىَبُضايُتٌ عاًٍُ ُٓٓوٌ ُٓيُ هُ وَظاضَت، ُُٓـس و زَبًِشن، ًُغُهُْ ب٘ ظنىوُُ ٓ

ًَىيػيت بُ ًِٓعاض ُٓيُ، بُ تـُوبًذ ُٓيـُ، هـُ حـاآلتٌ ًىغتُعكـٌ ٓـُو حاَهُتـٍُ         ُٓيُ ًُغُهُْ تُُٔا ث
ًَسا ُٓيُ، ظٗض غىثاؽ. ٍَ كُ غُضاًٍُ بلٍُ و غجين بلٍُ و ةُثاتٌ بلٍُ، بُآلَ ؾيت غىوكًؿٌ ت  زَو
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز. اضغْٚ بايع
 رُضًىو ٓآُُط خاْ.

 زٚؤف:بُض َيع ٓآُُط عاضف 
 ع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض َي

ٌَ ًـُضج هـُ ثـُيط َوٍ ُـاوَخٍ٘، ٓـُوَ وَكـى عُةـسٍ            ًَصُُّ ثُضوَضزَ ضاغتُ، نـىُلُ كـُ زََهـ قًاغُكٍُ ه
ًَِيت ُٓيُ، يُعين ًُػـبٍُ ُٓيـُ،    ًَطغ ًَم ث ًقاوَٙتُ، ًُضجٌ غعا هُ عُةسٍ ًقاوٙت هُ ًُٓىو كُ٘رتاكت

ًَلٌ خاقــٌ ُٓيــ  ًَم و ًٓؿــ ًَم هُطــَُي  ٓــُو ًُكتُباُــُ ٓــُض كُغــُو ٓــُزَر ُ، يــُعين ؾــُضت ًُــُ ًُكتــُب
ٌَ، زَةــاو زَق بــُ طــىَيطٍَ      ــ ًَصُــُّ ثــُضوَضزَ زََه ٌَ، ًُضجــُكاْ ٓــُوٍَ كــُ ه ًَم يــُن غــعاٍ ٓــُب ًُكتــُب
ًَلُ كُ  غًػتًٌُ ًٓؿٌ عُةسَ، ططَيبُغتًُ، حُطنُْ ُٓو ًُضجاُُ زَط٘ض ٍ و هُ ثُيط َوٍ  ُاوَخ٘ف حُة

ٍَ هُطَُي ًُضجُكاْ زياضٍ بلط ٌَ و      ًٌٓعا زَكط ٌَ و ًُضجُكـُ ض بـ ٍَ ب٘ ُٓض ةىتاغاُُيـُن غـعايُكٍُ ض بـ
ٌَ؟، ظٗض غىثاؽ.  ًُضجٌ عًقابٌ ض ب

 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 
 ُٓظشن خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ُٓظشن عٌط اػنس:
 بُض َيع غطٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػــت   ا، بــُآلَ وا زيــاضَ زَكُوَيتــُ عــُرى بلــُ جــُُابٌ غــُضٗن، ًــّ ًُبُغــتٍ ٓــُوَ ًُــُ تــُزاخىي بلــَُ ٓ
 ًىُاةُؾُ كطزُُوَ، ب٘يُ ًًِـ حُظ زَكَُ ضٌَٓ خَ٘ زَضبط َ.

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ. /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
ٍَ ٓـُو ًاززاُـُ يـُن غـُيّ و زوايـٌ            ًٌَـُ زًَاُـُو ٓ ٍَ تلايُ ُٓطُض ُىةتٍُ ًُعاًتاْ ُٓيـُ؟، نـىُلُ جـاض

ًَػـتا،          قًاغُكُ ًىُاةُؾـُ بلـُيّ، تـُُٔا ُٓطـُض ُىة     تـٍُ ًُعاًتـاْ ُٓيـُ، نـىُلُ بـ٘ ؾـُضح كـطزْ ًُـُ ٓ
 رُضًىو عُظعنُ خاْ.

 جنٍ اهسيّ حػّ: عع١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿىو ُٓوَيُ كُ غعاكاْ زَغتططتّ بُغُض  ًٌَُ كُ هُ ًاززَكٍُ ث ٌَ، هُبُض ُٓوٍَ ٓ َِ َُٓ ًاززَيُ ططُطُ ضنً
ــاُسُُوَّ ًَ٘هُت ــٍُ    ةىتاغاُــُ و َُٓهىَؾ ــىاْ وظاضَت و ةىتاغاُ ًَ ــُ ُ ًَم ه ــت ــطَزا ططَيبُغ ًَ ــىُلُ ه ُكاُــُ، ن

ٍَ تاظَ ُٓو خاَهـٍُ كـُ    ٍَ و ًُُاُُو تايبُت ضَيم زَخطَيت كُ ًُٓىو ًُضج و ثابُُس بىوْ و غعاكاْ، ضناُُو
  ُ ًَم هـُو زوو ٙيُُاُـ ًَلسا ُٓطُض يُك ًَسا بىو و زَُطٌ هُغُض زضابى ًايُ، بُآلَ هُ حاَهُت ٓـُوٍَ   زوو غعاٍ ت

ٍَ، خاوَْ ثطٗشَكُ و هُطَُي وَظاضَت ثابُُس ُُبىوْ، ُٓو كاتـُ غـلاآليُن    ًَىاًُاْ ُٓكط ًَم هُ ُ كُ ططَيبُغت
ًَؿـُكٍُ           ب٘ زازطاٍ تايبُت بُضظ زَكاتـُوَ كـُ ٓـُويـ بط يـاضٍ يُكٚكـُضَوَ بساتـُوَ، ًُٓـُ ناضَغـُضٍ ك
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ُـ     ًَص ًَصُـُّ خً٘ـاْ ه ًَىيػت ُاكات، ُٓوٍَ ضاثـ٘ضتٌ ه ًَىيػـت ُاكـات     كطزووَ و ث ُّ ثـُضوَضزَ ظٗض باؾـُ و ث
ٍَ ، غىثاؽ.  ًىُاةُؾُ بلط

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ: /بُض َيع ز.اضغْٚ بايع
 كان عىًُض ُىةتٍُ ًُعاًت ُٓيُ رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ عوٌ:
 بُض َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ، هُ  ٌَ زَكط ًَلٍ ُٓبىو، بُ ًُػبُتٌ َُٓ ًاززَيُوَ كُ باغٌ ه ُٓقَوٌ ثطٗشَكُ ًاززَكـُ ٓـُض ظٗض   تُوظذن
ًَىيػـت ُاكـات، ًُٓـُ ًٓعتًٌـازٍ كطزيـُ       ٍَ ؾيت تًايُ كُ ُٓقَوُْ ضَبيت بُ يُكُوَ ًُُ و ث ُا ضووُُ، ُُٓس
    ،ٌَ ًَصُُّ ثُضوَضزَ باغٌ هُغُض كـطز، ططَيبُغـتُكُ ٓـُب هُغُضٍ، ًُُٓ هُ ٙيُن، هُ ٙيُكٌ تط ُٓوٍَ كُ ه

ًَصُُّ ياغايٌ باغٌ هُغُض كطز، بـاؽ  عقس ؾطياهضاغتُ بُ طىَيطَّ ياغا ) عُ اؽنتعاةسيّ(َ، بُآلَ ًُُٓ وَكى ه
هُ غعازاْ ُٓكات، عقىبُ، )ٙ جطعنُ و ٙ عقىبـُ اٙ بـِل( ًُٓـُ بـاؽ هـُ ًىخاهُرـٍُ ٓـَُ ًىُٓغُغـُيُ         

ٌَ ؾطووتُكاٌُ ياغايٌ هُ ةا ٌَ، بُ ب ٌَ ًٓجاظَ زبوًٌ٘ زاب ٌَ، بُ ب ٌَ ًٓجاظَ خٍ٘ زضوغت كطزب عُ ُٓكات، بُ ب
ٌَ، خـاضدنٌ ٓـُو       ًَلٌ كطزبـ ٌَ، واتا ٓـُض ؾـت و َٓ٘ي و هُو بابُتاٍُُ كُ باغٌ هُغُض ُٓكات ًىخاهُرٍُ كطزب

ــٍُ ــابِ       ضَيٌِايًاُ ًَتُ ب ــ ــات، زَن ــاوَ و بًل ــّ٘ زاُ ــُ وَظاضَت ب ــُّ ك ــُو ًىارقُتاُ ــاضجِ ٓ ــُ و خ ض َيٌِايًاُ
     ُ ًًَىغـت َّ ٓـَُ       ًىخاهُرُّ ياغايُكُوَ، كُ نـىوَ بـابِ ًىخاهُرـُّ ياغـاكُوَ، ث َّ، كـُ غـعا زَزض غـعا بـسض

َِ بـُ ةـاُىْ     َّ، بط يّ و تُخػًؼ كطزْ و نُغجاُسُِ ُٓض بط َيلِ غُضاًُ زَبـ غعاياُُف هُ زازطا غعازَزض
َّ، ُٓطُض َُٓ ياغايُ و َُٓ بط طُيُ بـُ طـىَيطَّ ض اث٘ضتُكـُّ     َِ هُ ض َيِ زازطاوَ ةُضاضّ هُغُض بسض َِ و زَب ب

ًَـط     َ تـُوظذنِ هُغـُض كـطاوَ، ُٓوَُـسَ بـط ّ غُضاًـُ، ًُٓـُ زواتـط ًـُحاكٍ و          هًصُُّ ياغـايِ كـُ ٓـاتىوَ ه
ًَىيػـتُ ُُغـُكُّ             ًَِّ، ب٘يـُ كـُ ث زازطاكاْ بَُ ةاُىُـُ خاغـُ تُةًـسّ عـاَ زَكـات و غُضاًُكـُّ صَن زَغـ
َِ ٓـُض                ًَم، تـُبًعِ كـُ زََهـ ًَم و ٓـُض ًُكتـُب َِ ٓـُض كُغـ ًَىَيُّ كـُ زََهـ َِ، بـُو ؾـ ًَِـ هًصُُّ ياغـايِ ضن

غُيُن، ًُزضَغُ يـُعِِ ٓـُو ًىُٓغُغـُيُ، يـُعِِ ُٓئـُّ ًىُٓغـؼ يـُعِِ ًـسيطّ ًىرـُوَظ          ًُزضَ
ًَجطغطاوّ يُكًُِ ُٓو ًىُٓغُغُيُ، ًىخاهُرُّ ُٓحلاًِ َُٓ ياغـايُّ كـطزووَ، كـُ ًىخاهوـُّ      ياخىز ه
َِ بــُ واتــا ؾــاًوُ، ٓــًُىو حىكٌــُكاُِ ططتىوَتــُوَ، هُبُضٓــُوَ غــًاغُكُّ   ٓــُحلاًِ ٓــَُ ياغــايُّ كطزبــ
 َُٓ ،َّ َّ و ُٓو غًاغُيُ بِىوغط ًَىيػت زَكات ًٓعتٌازّ هُغُض بلط هًصُُّ ياغايِ، غًاغُيُكِ ياغايًُ، ث

ــتُ        ــط، ض اغ ــُوازّ ت ً َّ ــُعع ــِ ب ــس كطزُ ــبُتِ تُوحً ــُ ًُػ ــُ ب َّ و   51و 49و  48ًاززَي ــط ــس بل تُوحً
ًَؿُيُكِ هُغُض ًُُ و غىثاؽ.  ك

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
ًَبًًِت ُٓيُ ؾُضح ُا، رُضًىو.كان خ  ىضؾًس ُٓطُض ت

 بُض َيع خىضؾًس اػنس غوًٍ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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َِ ًٓجـاظَ          ًَـت ًُزضَغـُيُن زضوغـت بلـات بـ ثطغًاضّ جُُابِ وَظيط زووباضَ زَكًُُوَ، ًُعقىهـُ يـُن ب
ًٌَُ غُضاًُّ بلُيّ، ٓاخط ُٓغَوُْ )اؽنبِِ عوـِ اهواغـس( ًٓؿـُكُ ُٓغـَوُْ زضوغـ      ت ًُـُ، نـْ٘ غُضاًـُّ    ٓ

ًَم هـُ          َِ ًٓجـاظَّ غـُر زَكُّ؟ ًُُٓيُن، زوو/ نْ٘ ٓاوتاّ كابطايُن ًُزضَغـُيُن زضوغـت بلـات بـُ بـ
َِ؟ ٓاخط ًُُٓ ًُعقىي ًُُ. َِ و عُيِِ ًاززَ ب  ًُزضَغُّ ظياز بلات، عُيِِ عقىبُ ب

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
 ىو.رُضًهًصُُّ ثُضوَضزَ، كان ز.عٌط 

 
 
 
 

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ، بـ٘ ٓـُو حاَهُتاُـُ           هُض اغتِ زا َُٓ ًاززَيُ تُُٔا ب٘ ُٓوَ زاُطاوَ كـُ غـعازاُُكُ ظيـاتط غُضاًـُّ ًـاصن بـ
زاُطاوَ َُٓ ًاززَيُ، ُٓضزوون ًٙاْ هُطَُي هًصُُّ ةاُىُِ هُطـَُي زَدلـِ ٓـَُ ًاززاُـُ ٓـًُىوّ بلطَيتـُ       

ًٌَُ تًُٓسّ غًاغُكُّ هًصُُّ ةاُىُِ زَكُيّ.ًاز  زَيُن و هُض اغتِ زا زواّ طوتىط٘ ٓ
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.ض ٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ زاض ؾتُوَ، زواتط ًاززَكاُِ تط كُ زاوا كط ًٌَُ ًاززَكًُاْ بُو ؾ َّ، ُٓوَ ٓ َّ و زًَك بلط ايُ يُن غط
ًَؿًِاضّ ًٓوػا كطزُُوَّ زَكُيّ و بسضَيتُ زَُطساُُوَ.  ًاززَ ًاززَ زاواّ ًٓوػاّ زَكُيّ و ث

نٌ َدزض١ أٚ َعٗد غري اذته٢َٛ ختايـ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ تعاقب بػسا١َ التكـٌ عـٔ مخطـني ًَٝـٕٛ دٜٓـاز      
 ٚالتصٜد ع٢ً َا٥ت٢ ًَٕٝٛ دٜٓاز.

 اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز. 
 جُُابِ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس )وَظيطّ ثُضوَضزَ(:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ ًٓجاظَ ًُزضَغُ ظُكط،  َِ ب ًَتُ طُض يُك َِ رُةُضَن ب َِ ًُزضَغُ كطيُ كُتًُ ًىجاظ، بُضّ ظ ُٓظُ بُحػ
َِ   ُٓظُ ُٓطُض ًُزضَغُكا ًىجاظ بًت ًىخاهُرُ  بلات ت٘ غُضاًُ زاًُُ غُض عقىبُ بُؽ خـاَهِ زّ ٓـًًًُ
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َِ كـى         َّ ًُزَضَغـُكِ ظـُكات ةىتابًـا وَضطـطّ ظـ َِ ًٓجاظَ، ٓـاْ ز َِ زكُتُ ًُعُٔز ب ًىًٍٓ تط طُهُكِ ُاظ
َّ ناضَطا ثاؾِ ُٓظُ زيت، ُٓظ ُعامن ب٘ وايُ. َِ وَضبططّ، ُٓو هُو  ًىارُةُت

 :بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(
 هًصُُّ ياغايِ، ز.ض ٗشاْ رُضًىو.

 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَــُ   ًَؿــرت ٓ ًَهــًُكُ، ٓــُوجا هُبُضٓــُوَّ ث ًَهــًُكًُاْ ُــُكطزووَ ض جــ٘ضَ غُضث ًٌَــُ باغــِ جــ٘ضّ غُضث ٓ
ًَهِ كطزُـِ حىكٌـُكاُِ ةـاُىْ، وَظ    َِ   ًاززَكٌاْ زاُاوَ هُ حاَهُتِ ًىخاهُرُ كطزُِ، غُضث اضَت بـّ٘ ٓـُب

ًَهــِ تــُُٔا ٓــُوَ ًُــُ، ةىتاغاُُيــُن    ًَهــِ زَكــات، غُضث ًَِسضَيتُوَ، ٓــُوَ باغــِ غُضث ًَ٘هُتُكــُّ صَن بػــت
ًَهـًُكاْ         َِ ًَ٘هُت، هُواُُيُ هُ ًُـىَّ غـاَهِ خىَيِـسْ، ثطٗططاًـِ خىَيِـسْ بطـ٘ض يّ، غُضث زاضنُظضَيِِ بُب

َِ وَضططتىوَ، غ ًَهِ بلـات و بًـاُط٘ض ّ و زَغـلاضّ ثطٗططاًُكـُ     ظٗضْ ُٓو ًُضجاُُّ كُ ًَ٘هُتُكُّ ث ُضث
           َِ َِ ًَ٘هـُت غُضاًـُّ بـسَيّ، هـُو حاَهُتـُ زَبـ بلات، ًُبُغتٌاْ ُٓوَ ًُُ ةىتاغاُُيـُن زاًُظضايـُ بـُ بـ
ًَهـِ حىكٌـُكاُِ       ًٌَـُ باغـِ غُضث ًَؿىوتط زضاوَتُ بُض َيعتاْ، بـُآلَ ٓ زايبدُيّ، ُٓو زَغُآلتُ هُ ًاززَّ ث

ًَؿىوتط كُ زَُطٌـاْ بـّ٘ زايـُ، زواّ زاًُظاضُـسُِ ةىتاغاُـُ كـُ       ياغا زَكُيّ، ُٓو  حىكٌاُُّ ًاززَكاُِ ث
ًَهــًُن هــُو ًُضجاُــُ ُــُكطز،      ًَم هــُ زاًُظضاُــسُِ غُضث هُغــُضَتاّ زاًُظضاُسًُــُوَ هــُزواّ نــُُس غــاَه

يُ ةىتابًـاْ،  ثطٗططاًِ خىَيِسُِ ط٘ض ّ، ُٓو بط واُاًُّ هُغُضّ ض َيلُوت بىوْ بط واُاًُيُكِ ُعًرت هُوَزا
  َّ ًَِ زَطـىتط ًَم ؾت ُٓيُ زَتىاُشن ةىتاغاُُكُ ُٓطُض زَغلاضّ كطز ُٓوا ث ًَم ض َيلاض ُٓيُ و كًَُ٘ه كًَُ٘ه
ًَهـًُكًُاْ زيـاضّ ُـُكطزووَ،       ًَهـًُ ض ووّ زا جـ٘ضّ غُضث ًَطَ كُ ُٓو غُضث ًَهِ حىكٌُكاُِ ةاُىْ، ه غُضث

َّ و غىثاؽ.ُٓوَ بُ حىكٌِ ةاُىْ ُٓو غُضاًُيُّ هُغُض رُضظ زَك  ط
 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ، ز.عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
هُض اغتِ زا َُٓ ًاززَيُ كُ ظياتط غُضاًُّ ًاهًُ، ب٘ ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاياُـُّ كـُ ًٓجاظَيـاْ ُٓيـُ،     

َّ هُض اغتِ زا، جا ب٘يُ ًُُٓ تُحػًَى حاغَوُ، ًُُٓ ةىتاغاُُ و ثُعناُطايُ َِ زاغط َِ زَب ن كُ ًٓجاظَّ ُُب
ًَسضاوَ.  ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطاياُُ زَططَيتُوَ كُ ًٓجاظَّ ث

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
َِ يُكػُض  َِ ًٓجاظَ نْ٘ زَيلاتُوَ زَب َِ و بُب َِ ةىتاغاُُيُن ُٓب بهّ ًُزضَغـُكُ زاخـُْ و   رًعوُْ ُاب

ًٌَىاًُُ، يُعِِ ُٓوَ تُحػًَى حاغَوُ رعوُْ، جُُابِ وَظيط رُضًىو.  كابطاكُؾِ غجّ بلُْ، نْ٘ ًّ ث
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطّ ثُضوَضزَ(:
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 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ ًّ ًاززا  َِ يُ  ي بُضزَغت َِ ُٓظُ ُُغا جُواب ٜـ   ) 46بَُه ني اىل مخطـني ًَٝـٕٛ   تؿسض غساَـ١ عػـس٠ َال

 دٜٓاز ع٢ً نٌ َٔ ٜكّٛ بؿت  َؤضط١ تع١ًُٝٝ َدزض١ٝ خاص١ َٔ دٕٚ اداش٠(.
ًَصَ ُٓظُ. َّ ُٓظ زب َّ ٓاتِ، ش بُضُُٓس ًَط َِ ٓاتِ، ًُبسَِٓ رلطيـ ش ظ  ُا، ُا رلطَكُ ش ظ

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
 رُضًىو غًُريَ خاْ.

 بُض َيع مسريَ عبسار:
 َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض 

ًَم َُٓهبػـيَت ةىتاغاُُيـُن     ٌَ ًَ٘هُطناْ ُٓيُ هُ كىضزغتاْ؟ تىاًُيت غُضبُخ٘ ُٓض كُغـ ٓايا ةىتاغاٍُُ ب
ًَطَزايُ. ٌَ ًَ٘هُت زضوغت بلات؟ ثطغًاضَكُ ه  بُ ب

 
 

 بُض َيع ز. اضغْٚ بايع)غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
 ٓآُُط خاْ، رُضًىو.

 بُض َيع ٓآُُط عاضف:
 ع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.بُض َي

ًَهًًُن زَكـَُ بًػـت ًِـساَهٍ ُٓيـُ، ٓـُوَ وَن       ٍَ، ًّ غُضث ٌَ هُ ةاُىْ زابِسض ٌَ ةُتعٌ ب غُضاًُ ةُت ُاب
ٌَ، زوو غاَهٌ تط ًّ هُ كطَيٌُ، تُواو  ًٍَ زوو غاَهٌ تط تُواو زَب ةاُىٌُ ًٓػتًػٌاضَ، خاُىويُكٍ كط ٍ يُ زََه

ًٌَـُ ًِـساَهٌاْ هـُو ًُكتُبـُ زاُـاوَ، باؾـُ        ُُبىو، ًُرطووظَ ًىغتُمسري ثاضٍَ غُضاً ٍَ بساتُ ًـّ، ٓ ٍُ كط
ٌَ بُ ًـُضج  يٛ ؾسضٓآُو ًُكتُبُ ) ًَتُوَ؟ ُٓوَ زَب ( ًػتُواٍ كًُرت بىو، ُٓزٍ ُٓو ثاضَ نْ٘ ًٓعازَ زَب

( ٌَ ٌَ، ًُضجُكُف هُ ُاو ثُيط َوَكُ زََه ٔ   ب ًٍَ، ًـّ      ايعكـد غـسٜع١ املتعاقـدٜ (، ًُحاهـُ ًـّ غُضاًُيـُن زاُـ
َّ،    ًو11 َِ زابِـسض ٌَ ًًُِىومن بُ غُضاًُّ زَ ًوًُِ٘، زَيسََ و زَض َٗ و خىاحارًع، ثـاضَ ُـاب ً٘من خىاضزب

َِ ُٓوَ، غىثاؽ. َِ بُ طىَيطَّ ًُضج ب َّ، زَب َِ زابِسض  ًىتَوُق ُاب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 خاْ رُضًىو. عع١ُٝ
 جنٍ اهسيّ: عع١ُٝبُض َيع 

 ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضٗكِ 
َِ هـُُاو        َِ و زيـاضّ كـطاو بـ ًَىَيُن بـ َِ بُ ؾـ ًًِـ هُطَُي ةػُكُّ ٓآُُط خامن، هُبُضُٓوَّ غُضاًُ ُاب

.َِ َِ هُُاو ياغايُن ُٓب َِ، ُاب َِ هُ عُةسَكُ زا ُٓب  ياغايُكُ زا، غُضاًُ زَب
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.
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 ْ ذلٌس عبسار:بُض َيع كىَيػتا
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًِـ هُطَُي زاض ؾتِِ يُكًُِ هًصُُّ ثـُضوَضزََ كـُ ٓـًض غُضاًُيـُكِ زَغـت ًُؿـاْ كـطزووَ، نـىُلُ         
ًَـت، ٓـُو هـُ          51ُٓوَ بُض اغتِ ٓـُو   ًوًُ٘ـُوَ   51ًوًُ٘ـُ ظٗض ةاغـًُ، ض َُطـُ ًىخاهُرُكـُ ظٗض بُغـًت ب

َِ كطزووَ، ُٓطُض بط ياضَ َُٓ ًَلِ زيلُيـُ، نـىُلُ ًُٓـُ ظٗض ةاغـًُ،        زَغتِ ث ًُكتُباُُ زاخُْ ًُٓـُ ؾـت
ًٌَــُ ًــُضجِ   ٓ َّ ًَلِ ظٗضيــاْ كــطزووَ، ُــاكط ًَلًاْ خعًــُت ًٌَــُ ُٓطــُض غــُيط بلــُيّ، بُؾــ ُٓوًُكتُباُــُ ٓ
ٍَ ثؿتطريّ ض اّ يُكـًٌُ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ زَكـَُ كـُ ٓـًض        ًَشن، ب٘يُ ًّ جاض ُٓوَُسَ ةاغًاْ هُغُض زابِ

َِ، ثؿتطريّ ٓآُُط خاْ و  بط َيلِ زَغت ًَتـُوَ،     عع١ًُُٝؿاْ ُُكطزب ًَِ خاْ زَكَُ وَن ٓـُوَّ خـّ٘ ضن
 كُ يُكَُ جاض زاُطاوَ و ًٓض بط َيلِ ثاضٍَ زَغت ًُؿاْ ُُكطزووَ و، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ياغايِ؟ ز.ض ٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَهـِ           ًٌَـُ غُضث َّ ؾـت ُٓيـُ هـُ زَغـتىوض باغـلطاوَ ُـاتىاُشن ٓ ض َيعَ ب٘ ًُٓىو ض اوب٘نىوُُن، بُآلَ ُُٓـس
َِ، باؾـُ ٓـُو       ًَِ ًٌَُ باغِ بلُيّ ِٓ ةاُىْ ًُُ، كُ باؽ هُوَ زَكـُْ غـعا  ُـًُ َّ ؾت ُٓيُ ٓ بلُيّ، ُُٓس

ًَهًُكِ حىكٌِ ياغاّ كطز  نِ هُطَُي زَكُّ؟ هـُ ض اث٘ضتُكـُّ هًصُـُّ ثـُضوَضزَ بـاؽ      ةىتاغاُُيُ غُضث
ًَلِ زَغتىوضعناْ ُٓيُ )ٙجطعنُ وٙعقىبـُ اٙ بـِل(    َّ، ًُبسَٓ هُوَزَكات عقس، غعا هُُاو عقس باؽ ُاكط
  ،َِ ًَم بّ٘ ًُُ غُضاًُ هُغُض ُٓو ةىتاغاُاُُ زاُـ َِ ًٓض كُغ غُضاًُف عقىبُيُ، ُٓطُض ُُغِ هُغُض ُُب

ــا عرياةًــُ         زواتــط ض َيصَيــ  ــًُىو ياغــايُكاْ، ياغ َّ، هــُ ٓ ــُكط ــاضّ ُ ــُ ًُبوُغُكــُّ زي ُن زاُــطاوَ، غُضاً
ًَلطاوَكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ياغاكاُِ هُثُضهًُاُِ كىضزغتاْ زَضنىوَ و ثُغُُس كطاوَ، ًُبوُغِ  كاضث

ًَـىاْ    ٓـُوَّ كـُ زَُـط    ًوًـْ٘   111ًوًـْ٘ تـا    51غُضاًُ زياضّ كطاوَ، بُآلَ زوو ض َيصَّ ب٘ زاُطاوَ، هـُ ُ
ًَىاْ ُٓو زوو ض َيصَيُ بُضَو حُزّ ُٓزُا و ُٓعٚ، زَغُآلت زَزضَيت بـُ زازوَض كـُ بط يـاض زَزات     َِ، هُ ُ زَيِ

َِ، ثُجناّ هُغُض رُضظ بلات، ياْ هُ  ًَهًُكُ هُطَُي ثُجنايُكُ زَطىجن ظياتط ُٓتاوَكى ُٓو  51ج٘ضّ غُضث
     ُ ًَلِ زيلـُ غـعا هـُ ُـاو ةـاُىْ بـاؽ          ض َيصَيُّ كُ هـُ ثُضهـًُاْ زيـاضّ زَكطَيـت، بـ آلَ ُـاتىاُشن ُٓطـُض  ؾـت

َّ، باغِ ؾىَيّ كطا،  ُُكطَيت غُضاًُ غعايُكِ زاضايًُ ؟ ُاتىاُّ غعا هُغُض ُٓو ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ رُضظ بلط
ًٌَُ زَُطٌاْ بّ٘ زاوَ  ًَؿى ٓ ةىتاغاُُكُ و بًِايُكُ زضوغت ُُكطا، ُٓوَ ُاتىاُشن، هُبُضُٓوَّ هُ ًاززَّ ث

َِ ٓـُوجا ًَ٘هـُت وَضزَطـطيّ،           4ززَّ ًا ًَبداُـُ و ؾـىَيّ و ٓـًُىوّ ٓـُب كُ باؽ زَكطا ٓـُتا تاةًطـُ و كت
ًَؿـرت زَُطٌـاْ بـّ٘ زاوَ،        ًَهُواُُّ ُٓو ًاززاُـُ بـشن كـُ ث َّ ض َيلاضَكاْ زياضّ كطاوَ ُاتىاُشن ث يُعِِ ُاكط

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:



 393 

ًَػتا زوا غًػُت َّ، رُضًىو.ٓ  اْ نًُ؟ ز.عٌط زوا غًاغُ ب٘ ُٓوَّ ًىُاةُؾُ بلط
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ كطزُِ هُ  ًَىيػتُ ًُُٓ كَُ بلُيُِوَ و حُزّ ُٓزُا و حـُزّ   51هُض اغتِ زا زَغت ث ًوًُُ٘وَ ظٗضَ، ث

َِ، بُآلَ هُ  َِ ُُكات، ض َُ 51ُٓعّٚ ُٓب َِ    ًوًُُ٘وَ زَغت ث ًَىيػـت بـ طُ ج٘ضَيم هُ غُضاًُّ ًاصن ٓـُض ث
َِ. 5ب٘ ًُزضَغُيُن   ًوًْ٘ ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.ض ٗشاْ رُضًىو.
 
 
 
 

 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض كطاوَ هُٙيُْ هًصُُّ ياغايِ ، ) د غري سه٢َٛ ختـايـ اسهـاّ   نٌ َدزض١ َٚعُٗٓو زاض ؾتُِوَّ كُ ث
ًَؿـًِاضّ   ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚالتصٜـد عـٔ َـا٥ت٢ ًَٝـٕٛ دٜٓـاز(،       51ٖرا ايكإْٛ تعاقب بػسا١َ التكٌ عٔ  ٓـُوَ ث

ًٌَُ ثُجنا ب٘ زوو غُز، ض َناوّ ُٓوَف بلُْ، ةػتِ خىَيِسْ نُُسَ، نـُُس ثـاضَ هـُ كُغـىكاضّ ةىتـابِ       ٓ
َِ ض َيم زَكُوْ هُغُض زاُاُِ  َّ، كات  بط ّ غُضاًُكُ؟ و غىثاؽ.وَضزَطري

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًِِ ُٓيُ ةػُّ هُغُض بلات؟ ُٓظشن خاْ و غًىَيى خاْ و كان كاضزٗ،  َِ ت خاْ و مسـريَ خـاْ    عع١ُٝك
 و كان عٌط، ُٓظشن خاْ، رُضًىو.

 بُض َيع ُٓظشن عٌط:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِٓ هًصُـُّ ياغـايًٍ بـ٘ ٓـُو زاض ؾـتُِوَيُ كـُ زايـاْ ُـاوَ، نـىُلُ بُض اغـتِ           % هُطَُي ض 111َُٓهبُتُ ًّ 
ًَهـِ ٓـُو ةىتاغاُُيـُ            غُضاًات ًُٓىوًاْ زَظاُـشن كـُوا ُٓطـُض ًىخاهـُراتِ طـُوضَ بلـات و يـاخىز غُضث
َِ هُغـُض ياغـايُكُ      ًَهِ ُٓغاغـِ بـ ًَهِ ُٓض رُةُضَيُن هَُ رُةُضاُُّ ياغايُكُ بلات، ُٓطُض غُضث غُضث

وا زياضَ زَض واتُ بابِ غُهق كطزُُوَ ياْ زاخػسن و ٓـُو عقىباتاُـُ، بـُآلَ ُٓطـُض ًىخاهُرـُّ كـطز يـاْ        ُٓ
ًَهًًُ طُوضاُُ ياخىز ُٓو ٙزاُُ طُوضاُُّ كُ هُ ًاززَكاُِ  ًىخاهُرُ كطزْ رُضةِ ُٓيُ هُغُض ُٓو غُضث

َِ هُ خاَهُكاْ ز ًَهِ كطزُُكُ زياضَ يُك ًٌَـُ ٓـُو ًُضجاُـُّ      ياغايُكُزا ٓاتىوَ، ب٘يُ غُضث َططَيتـُوَ كـُ ٓ
ــُض            َّ بُضاًب ــط ــاضّ بل َِ زي ــ ــُّ زَب ــطز، بط َك ــُّ ك ــاتى ًىخاهُر ــُض ٓ ــُ ُٓط ــايُ، ب٘ي ــَُ ياغ ــاوَ ه ــاْ ُ زاً

ًوًْ٘ ظٗضَ ُٓطُض  211ًوًْ٘ تا  51ًىخاهُرُكُ، ب٘ ًىخاهُرُ كطزُُكُ، بُآلَ هُطَُي ُٓوَ بُ زيسّ ًّ 
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ًٌَُ بًلُيُِ  ًَتى ٓ َِ، بـُآلَ هُطـَُي ُٓوَؾـسا كـُ باغـِ           ًوًْ٘، 151تاوَكى  25ب ض َيصَكـُ ًـُعقىي تـط زَبـ
    ،َّ َّ، باوَض ُاكَُ َُٓ ياغايُ ُٓوَ تُحًُىي بلات كـُ عُةـس بلـط عُةسيـ بلُيّ، ُٓطُض باغِ عُةس زَكط
نـىُلُ ياغـايُكُ خـّ٘ غــُضوبُُسّ هـُ ًـاززَّ يُكًُــُوَ تـا ٓـاخط ًىهعًَـُ بــ٘ ٓـُضزوو تـُضَف، ض بــ٘           

َِ كطزُِ، ب٘يُ ًـّ هُطـَُي ٓـُوََ ٓـُو زَةـُّ هًصُـُّ       ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكُ،  َِ بُج ض ب٘ حلىًُتًـ ب٘ ج
َِ، بُآلَ ض َيصَكُ كَُ بلطَيتُوَ، هُ  ًَِ  ًوًْ٘، ظٗض غىثاؽ. 151َوَ تا  25ياغايِ ضن

 :ثُضهًُاْغُضٗكٌ ز. اضغْٚ بايع/ بُض َيع 
 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 :عجُإبُض َيع غًىَيى 
 اْ.بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُ

َّ ًِٓجـا ٓـُو         ًَشن زًَـك بلـط ًَؿًِاض كطا كُ يُكَُ جاض ُٓو ًاززاُُ ٓـًُىوّ بـا بَوـ بُ ًُػبُت ُٓو ًاززَ ث
غًاغُيُّ ز.ض ٗشاْ ياْ هًصُُّ ثـُضوَضزَ خىَيِسياُـُوَ، تُبعـُْ ُُخطايـُ زَُطساُـُوَ، ٓايـا ٓـُو ًاززاُـُ         

ًَت ياْ ًٓوػ ًَؿًِاض كطاوَ غطَيتُ زَُطساُُوَ، ٓايا ًٓوػا ب َِ، ًِٓجا ُٓو غًػايُّ هًصُـُّ ياغـايِ يـاْ    ث ا ُُب
هًصُــُّ ثــُضوَضزَ ًىُاةُؾــُّ ٓــُو غــًاغُيُ بلــُيّ، تُبعــُْ ًِــًـ ض َٓــًٍ ُٓوَيــُ ٓــُو ًاززاُــُ ٓــُض    

ًَتُوَ، تـا ًـاززَّ    ًَسايـُ،        51ًُٓىوّ ًٓوػا ب هُبُضٓـُوَّ ٓـًُىوّ عقىبـُ و غُضاًـُ و تُراغـًَوِ ظٗضّ ت
َِ ًَِِ كُ زََه َِ ُٓو كُغُّ كُ  ُٓطُض ظنىوُُيُن ب َِ، ُّٓ كات َّ ُٓوَُسَ كُ ُٓطُض ًَ٘هُتِ ُُب غُضاًُ بلط

َِ هـُ كـاتِ تُةـسيٍ           ًَـساب َِ ٓـًُىو ٓـُو ًُضجاُـُّ ت َّ ةىتاغاُُيُن زضوغت بلات ياْ بًلاتـُوَ ُـاب زَيُو
  ُ ًَـِ ٓــُو ض َيٌِايًاُــُ و ٓــُو ًُضجاُــُ  ًَ٘هُت كــُّ كـطزْ يــاْ زاواكاضيُكــُّ هــُ بــ٘ وَظاضَت، وَظاضَت بــُ ث

ًَؿـًِاض زَكـَُ               ًَؿـىوتط زيـاضّ بـىو، واتـُ ُٓواُـُ ٓـًُىوّ ظيـازَ ًِـًـ ث َِ، كـُ هـُ ًاززَكـاُِ ظٗض ث زَزات
ًَتُوَ، ًِٓجا زوايِ غًاغُ و زاًُؿتُِوَ هُ بُيِِ هًصُُّ ثُضوَضزَ و هًصُـُّ   ُٓوًاززاُُ ًُٓىوّ ًٓوػا ب

 ياغايِ كاًًاْ باف بىو زَُطِ ب٘ بسَيّ و غىثاؽ.
 ْ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغٚ

 كان كاضزٗ رُضًىو.
 بُض َيع كاضزٗ ذلٌس:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَِ  46غُباضَت بُ ًاززَّ  َّ، بُآلَ بُ ث ًَهِ زَكط َِ غُضث َِ كات َِ غعاكُ زياضّ ُُكطاو ُُب ًٌَىايُ ُاب ًّ ث

    ُ ٓ َّ َِ و ضناُـُو ًٌَُ زيـاضّ كـطاو بـ َِ، يُعِِ ٓ ًَهًُكُ ب طـُض هـُ رـآلْ بط طـُ و رـآلْ بط طـُّ       ةُباضَّ غُضث
ًَهـًُكُ، ُٓطـُض    ًَِ حُغنِ غُضث ًَهُواُُّ غعايُكُّ ُٓوَُسَيُ، يُعِِ زياضّ كطاوَ و غِىوضزاضَ بُ ث ث
ًَىَّ         ًَتُ نىاضنـ ًَشن ططرتُكًُاْ هُوَيُ غعايُكُ ظٗضَ، ُٓطـُض ةػـُف هُغـُض ًَ٘هُتـُ، ًَ٘هُتُكـُ زَنـ بَو

َِ كـابطا نُواؾـُّ خـَُهم زَكـات، ةىتاغاُُيـُن      ةاُىُِ عقىبات و ًٓض عًٚةُّ بُو ةاُ ىُُوَ ًُُ كُ كات
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َّ، بُؽ بـ٘ ٓـُوَ زيـاضّ كـطاو      ٍَ ياغاّ غعازاُِ عرياةِ بُغُضزا تُتبًق بلط َِ، زَتىاُط َِ ًَ٘هُت زازَُ بُ ب
َّ، غىثاؽ. ًَهًاُُّ كُ زَكط ًَِ ُٓو غُضث َِ بُث  ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ُضًىو.خاْ ر عع١ُٝ
 جنٍ اهسيّ:عع١ُٝ بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَتـُوَ كـُ هـُ       ًَِ َِ تُُٔا ُٓوَ بـ٘ عُةسَكـُ ضن ًّ هُطَُي ُٓوَ ًٍُ كُ ًٓض غُضاًُيُن هُُاو ياغايُكُ ُٓب
ًَم زا نىُلُ ثابُُس ُُبىوْ ياْ غعازاْ جـاضّ وآُيـُ    ًَىاْ ُٓو كُغاُُّ كُ ططَيبُغتُكُ زَكُْ، هُ كات ُ

ًَ ًَهًُكُ ظٗض طُوضَيُ ت٘ نـْ٘ ًُٓـُ هـُُاو ياغـايُكُ زا زيـاضّ      غُضث هًُكُ بهىوكُ و جاضّ وآُيُ غُضث
ًَم      ًَهـًُكِ ظٗض طـُوضَتط، هـُكات ًَهًُكُّ بهىوكُ يـاْ غُضث ًَِِ بُغُض غُضث زَكُّ ُٓو بط َ ثاضَيُ بػُث

ــُ ةىتاغاُُكـــُ زَكاتـــُوَ و ٓـــُو ثابُُـــس ُـــُبىو،    ــاظَت زا بـــُو كُغـــُّ كـ ــُ  زا كـــُ تـــ٘ ًٓجـ ةىتاغاُُكـ
ًَِطايُوَ، ُٓو بـط َ ثاضَيـُكِ ظٗضّ وَضططتـىوَ، نـْ٘ بـُو غُضاًـُ كطزُـُ زَتـىاُِ ةـُضبىوّ ٓـُو            َُٓهىَؾ
ًَؿًِاضَ ُٓوَيُ كُ هُُاو ياغـايُكُزا بـط ّ زيـاضّ كـطاو      ًٍَ و ث ثاضَيُ بلُيتُوَ كُ وَضطرياوَ؟، ب٘يُ ًّ زََه

َِ، و غىثاؽ. َِ هُُاو عُةسَكُزا ُٓب  ًُةتىع ُُب
 َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:بُض 

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبسار:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ،َِ ًَلِ بهىون ب َّ، هُواُُيُ ًُكتُب ُٓوَّ هًصُُّ ياغايِ زايِاوَ ثاضَكُّ ظٗض ظٗضَ هُ ثُجناوَ زَغت بلط

َِ خـّ٘ ك٘بلاتـُوَ ٓـُو ثاضَيـُ       بُ نُُس غاَي ُٓو غـاحبِ ٓـُو ةىتاغاُُيـُ، ٓـُض خـّ٘ ًٌٓلا      ًُـُتِ ٓـُب
َّ، ُٓيُ ةىتاغاُُ ظٗض  ًَىيػتُ غعايُكُ بُ طىَيطَّ حُغنِ تَُهُبُ و ةىتاغاُُكُ زابِسض َّ، ث تُعىيع ُاكط

ًٌَُ هُ  ًَشن ٓ َّ، بَو ًَم ٓاتىوَ ُٓوَ زَكط ًَِك، ؾُف ةىتاغاُُ ث  111ًوًـْ٘ ٓـُتا   11طُوضَيُ كًَُ٘هطا هُ ث
َِ بلُيّ ظٗضَ.ًوًْ٘ تُغاعىزّ زابِ  َِ، بُآلَ هُ ثُجناوَ زَغت ث

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عٌط رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَهـِ       َِ، كـُ ضَبتـِ بـُ غُضث ًَهِ كطزُِ ياغاوَ ٓـُب َُٓ ًاززَيُ ًاززَيُكِ عًقابًُ، واتُ ضَبتِ بُ غُضث

ًَؿرتّ ياغاكُوَ ُٓو ًاززاُُف كُ هُ زواّ كطزُِ َُٓ ياغا َِ هُطَُي ًاززَكاُِ ث َِ طىجناو ب َِ، زَب يُوَ ُٓب
ًَلُآلويؿـِ تًايـُ، ب٘يـُ ٓـًُىو ٓـُو بُض َيعاُـُ           َّ، ُٓغَوِ ثطٗشَكُ جـُُابِ غـُضٗكِ ثُضهـًُاْ ت ًُُٓوَ ز
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َّ و ُٓضكُؽ هُ هًصُُكاًُـ بُجًا ض َِٓ خ٘ياْ هُغُضّ  زاوَ، ًُُٓ باؽ هُوَ تُرػريّ جًاواظّ ب٘ زَكط
ًٌَـُ بامسـاْ        ًَشن ٓ َّ ب٘ ُٓو كُغاُُ )بسوْ اجاظَ(، با يُكػـُض باغـِ بلـُيّ و بَوـ َِ غُضاًُ زَزض زَكات وزََه
ًَم و ًُعٔـُزَيم و          َِ ًٓجـاظَ ًُكتـُب َّ بـُ بـ َّ، نـْ٘ زَكـط ًَؿِ ياغاكُ )بسوْ اجاظَ( ُـاكط هُوَ كطزووَ ث

َِ، ًُُٓ با ُُنًُِ تُرػ ًَم     جاًًعُيُن زضوغت بب ًَوُكُيُوَ، َُٓ ًىُٓغُغاُُ كـُ زضوغـت زَكطَيـت طـُه
ًَلِ ؾـُو و ض ٗشّ ًُـُ زضوغـت           َِ، هُبُضٓـُوَ ًُٓـُ خـ٘ ؾـت َّ ُٓتاوَكى زضوغـت زَبـ ًٓجطآاتِ ؾُكوِ زَو
َِ ًٓجاظَ، زووََ/ ُٓض هُُُغِ ًاززَكُ باؽ هُ تُوغًع و ظيازَّ ةاعات و غُهق و زاُِ زبوَ٘  َّ و بُ ب بلط

ًُُٓياْ زياضَ ب٘ ُٓو كُغُيُ ًٓجاظَّ ُٓيُ، ًٓجاظَّ ُٓيـُ، بـُآلَ ةاعُكـُ ظيـاز زَكـات،      و ًُٓاُُ  ُٓكا، 
َِ بُكـُه٘ضي٘ؽ بـسا و زبوـَ٘ زَزات، ًُغـُهُْ          ًٓجاظَّ ُٓيُ و تُوَغىع زَكـات، ًٓجـاظَّ ُٓيـُ و زَتـىاُ

َِ خـاضجِ ٓـريازَ، خـاضجِ ٓـرياز     ًَلـِ  ًُُٓ ب٘ ُٓو كُغُيُ كُ ًٓجاظَّ ُٓيُ، باؽ هُوَ كطاوَ َُٓه َ ض ضَبت
ًَلِ ظٗض ًٓػتػـِآًُ كـُ ياغـا تُحسيـسّ كـطز، وَكـى كُواضغـِ             بَُ ًاززَيُوَ ًُـُ، خـاضجِ ٓـريازَ حاَهـُت
ًَىيػـتُ ٓـَُ ًاززَيـُ بـُ زوو ض واُطـُ         تُبًعِ و وَكى با كُ خىاُُخىاغتُ زَكُوَيتُوَ هُ وآلتُكـُ، ب٘يـُ ث

َّ، ض واُطُّ ُٓو كُغاُُّ كُ ُٓو ًىُٓغُغُيُّ ك ُ ُٓض ًٓجاظَّ ًُُ، ًُُٓ تُحػًَى حاغـَوُ،  غُيطّ بلط
غُآلحًُتِ وَظيطَ و غُهقِ زَكـات، ًىغـازَضَّ ٓـًُىاصن زَكـات، عقىبـُياْ زَزات، ًٓخاهـُّ ًُحلًُـُّ        
زَكات، بابِ زووًَِ ٓـُو ًىُٓغُغـاُُْ كـُ ًىجـاظْ، بـُآلَ ًىخاهُرـُّ تُعوًٌاتُكـُّ ًٓجـاظَّ خ٘يـاْ          

ًَؿل   ُؾـِ كـطز هُطـَُي ض َيـعَ زا بـاؽ هـُ ططَيبُغـت زَكـات، جـُُابِ          كطزووَ، ُٓوَّ كُهًصُـُّ ثـُضوَضزَ ث
َّ ثـُيط َوّ ُـاوخّ٘ خـّ٘ و ًُُُٔجُكـُّ        غُضٗكِ ثُضهًُاْ، ططَيبُغت ًُُ ًُُٓ كـُ ًىُٓغُغـُيُن ز
ًَم ب٘ كطزُُوَّ ًىُٓغُغـُيُكِ ثـُضوَضزَيِ،    ًَؿلُف بُ وَظاضَتِ ثُضوَزَ زَكات ب٘ زاُِ ًَ٘هُت خّ٘ ث

َِ     وَظاضَت غُيطّ زَكات،  وَظاضَت كُؾوِ ؾىَيُِكُّ زَكات، وَظاضَت زيطاغـُّ ثُيط َوَكـُّ زَكـات بعاُـ
      َِ نُُس طىجناوَ هُطَُي ًُُُٔج و ثُيط َوّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ ًِٓجـا ًٓجاظَكـُّ ثـ

ًَلِ غـُضيح باغـِ هُغـُض ب       ًَىيػتُ هُ ُاوياغـايُكُ بـُ ُُغـ ًَطَ ث َّ،  زَزات، بُآلَ رُضظ كطزُِ غُضاًُ ه لـط
            َِ َِ، وَظيـط ُـاتىاُ نىُلُ ُٓو غُضاًُيُ هـُ تُحػـًَى حاغـَى هـُ زواتـطزا ًٓخاهـُّ ًـُحاكٌِ تايبـُتِ زَبـ
ًَتُ ًـُحاكٍ، ًـُحاكٍ بـُ طـىَيطَّ ياغـا غُضاًُكـُ رـُضظ زَكـات و ٓـَُ              غُضاًُّ كُؽ بلـات، ًُٓـُ زَنـ

َّ ياغـايُكِ خـاؽ، ٓـَُ ياغـا خاغـُ و ياغـا عاًـُكاْ هُواُ          ًَـِ زَوتـط ُيـُ ًىخاهُرـُ هـُ ياغـاّ     ياغايُف ث
َِ غُضاًُكُّ بطاتُ ًُغُهُْ ًُى ًوًـْ٘ زيِـاض، زوو غـُز ٓـُظاض      عقىباتِ عرياةِ ًٓض ًىخاهُرُيُن ُُب

ًَشن  ًَطَ كُ زََه ًٌَُ ه ًَـسا بلـات، ٓـُويـ     21زيِاض، ٓ َِ ياغايُكِ خاؽ تُحُكىًِ ت ًوًْ٘ زيِاض بُ واتا زَب
ًَطَ هًصُُّ ياغايِ باغـِ كـطز   َِ ٓـُو كُغـاُُ و ٓـُو ًىُٓغُغـُيُّ ًىخاهُرـُّ       َُٓ ياغايُيُ، ه ووَ و زََهـ

ــُو        ٓ ،َِ ــُزَضب ــايُ ب ــَُ ياغ ــِ ه ــاًوُ، ُٓضن ــاَ و ؾ ــُوَ ع ــًرت ٓ ــُعِِ ٓ ــات، ي ــايُ زَك ــَُ ياغ حىكٌــُكاُِ ٓ
ًٌَـُ   ًَىيػتُ ٓ َِ ُٓو بط َ ثاضَيُ غُضاًُكُّ خّ٘ بسات، هُبُضُٓوَ ث ًىُٓغُغُيُ ًىخاهُرُّ كطزووَ، زَب

ــطَ بــ٘ بــُةىَت كطزُــ  ًَ ــُ زضاوَ    ه ًَؿــُوَ ك َِ هُطــَُي ًاززَكــاُِ ث ــُوَّ تــُُاةىظيـ ُــُب ِ ياغــايُكُ، بــ٘ ٓ
ًَىيػـتُ غُضاًـُكاْ            غُآلحًُت بُ وَظيط كُ بـاؽ هـُ غـُهق  و غـُحبِ ًٓجـاظَ و ًٓوػـاّ ًٓجـاظَ كـطاوَ، ث
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َّ ظٗضَ، نـىُلُ هـُ ياغـاّ              ًَـطَ باغـِ هُغـُض كـطاوَ ُٓضنـُُس بط َكـاْ تـ٘ظ َّ، بُو بـط َّ كـُ ه تُحسيس بلط
ًَػتا هُو بـط َ غُضاًاُـُ ًُـُ ُٓضنـُُسَ ياغـايُكُف كُ٘ـُ، ٓـًرت ُـاظامن، ٓـُوَ زوايـِ           ع قىباتِ عرياةِ زا ٓ

ًَت و غىثاؽ. ًَىيػتُ غًاغُكُّ هًصُُّ ياغايِ ب َِ، بُآلَ ث َِ ًُبوُغُكُّ ظٗضب  ض َِٓ ةاعُكُ زَظاُ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ًىو.هًصُُّ ثُضوَضزَ، كان عٌط رُض
 بُض َيع ز. عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَاُىايُ كُ غُضَتا ُٓوَ يُكٚبلُيُِوَ كُ هًُاززَّ  ًٌَُ ث َّ و زَُطِ  51َوَ تا  46ٓ بُض اغتِ زًَك بلط

َّ، يُكـَُ جـاض، زواّ ٓـُوَ هـُشَيط ض ٗؾـِايِ ٓـُو غـُضجناُُّ كـُ خطاُـُ ض وو ٓـِ            ب٘ بسضَيت  كُ زًَك بلط
َّ و هُغـُض ًُػـبُتُكُف ُٓطـُض        بُض َيعا ْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ، زووباضَ غـًاغُ كطزُـُوَّ ًاززَكـُّ بلـط

َّ هُض اغتِ زا. ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ًُػبُتُكُ زَط٘ض  َّ ض َيم بلُويّ، ٓ َِ بلُو  ط٘ض اُلاضّ ت
 

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ٓآُُط خاْ رُضًىو. 51ُٓتا  46ًاززَّ  ُٓض زوو هًصُُ ًىتُرقّ هُغُض زًَك كطزُِ
 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَشن عقىبـُ، ٓـُزّ تـُعىيع كـىا؟ كـُ غـبُّ              ًٌَـُ ٓـُض زََهـ ًّ ثطغًاضَكٍ ٙ زضوغت بـىو، ٓـُزّ تـُعىيع، ٓ

 كاضيػُيُن ةُوًا، خ٘ هُ حُضبِ عاهًُِ زووََ..... .
 ضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُ

 ةاُىُِ ًُزَُِ ُٓيُ ب٘ ُٓو ًُغُهُيُ، هًصُُّ ياغايِ ز.ض ٗشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َِ، هُٓــُض        َِ بُضاًبــُضّ ظيـاْ ٓــُب ًَلِ تـطَ، غُضاًــُ غـعايُ، تــُعىيعٍ زَبـ تـُعىيع ؾــتُكُ و غُضاًـُ ؾــت
ًَم ض  ًَم و ُٓض ٙيُُ ًَم ُٓض كُغ ووبُض ووّ ظياْ بىوَوَ بـّ٘ ُٓيـُ زاواّ تـُعىيع بلـات ًُحلًُـُ      حاَهُت

ًَِ ياغاّ ؾاضغـتاًُُوَ كـاضّ    ًَِ ظياُُكُو ةُواعًسّ عاًًُاْ ُٓيُ بُ ث تُةسيطّ تُعىيعَكُّ بلات بُ ث
ــُبىو          ــاُىْ ُ ــِ ة ــُض ُُغ َِ، ُٓط ــ ــُض ب ــاُىُِ هُغ ــِ ة َِ ُُغ ــ ــعا زَب ــعايُ، غ ــُ غ ــُآلَ غُضاً َّ، ب ــط َِ زَك ــ ث

 غعا رُضظبلات. ًُحلًُُف ُاتىاُآ
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:
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َّ زَدلُكاْ غُيُِ زَُطُوَ، تلايُ زَدلُكاْ ُٓضزوو هًصُُ زاواّ زَدلِ ًـاززَّ   ًٌَُ جاض  51تـا   46با ٓ
َِ هُطَُي زاًُُ؟  بُ كّ٘ زَُط زًَك كـطا، رـُضًىوْ    َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، ك زَكُْ، ك

 بًُاززَ ب٘ ُٓوَّ بعاُشن نِ بلُيّ، رُضًىوْ غًاغُ تاظَكُتاْ، ز.ض ٗشاْ رُضًىو. ًاززَ
 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

ًًَاْ ظٗض  ًَؿًِاض و غُضجنِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ث هُغُض غُضاًُكُ ًُٓىوّ ض َيللُوتشن و بط َكُّ هُغُض ث
ًَىَيُ: 151ًوًْ٘ تاوَكى  11َ، كُؾناْ كطزَوَ ب٘ بىوَ، ُٓو ض َيصَيُ كُ زاُطاو  ًوًْ٘ بُو ؾ

نٌ َدزض١ ٚاملعاٖد غري اذتهَٛٞ ختايـ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ تعاقب بػساَـ١ التكـٌ عـٔ عػـس٠ َالٜـني دٜٓـاز       
 عساق٢ ٚالتصٜد عٔ َا١٥ ٚمخطني ًَٕٝٛ دٜٓاز عساق٢.

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

َِ هُطَُي ُٓو َِ هُطَُي زاًُـُ؟ ؾـُف كـُؽ هُطـَُي زاًُـُ، كُواتـُ بُظٗضيِـُّ        ك َيُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟ ك
 زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ ب٘ ًاززَيُكِ تط، اًًُِ خاْ رُضًىو.

 
 

 غعًس: ذنسٟاًُِ بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

 حىكٌُ طؿتًُكاْ
 52ًاززَّ 

َّ، ٓــُض حىكٌــُكاُِ ٓــَُ ياغــايُ بُغــُض ٓــًُىو زاًــُظض ًَطكطزُــِ ٓــُٓوِ و تايبــُتِ ثًــازَ زَكــط اوَكاُِ ر
ًَلِ ياغايِ ياْ هًػتاُسيُكاْ ياْ غًػتًُُكاْ ض َيلُوتِِاًُكاُِ ٓاوكاضّ ثـُوضَضزَيِ و ض ٗؾـِبريّ    حىكٌ
ًَطكطزُِ ُٓٓوِ و تايبُت، ُٓطُض ٓاوزش بىو هـُ طـَُي حىكٌـُكاُِ ٓـَُ ياغـايُ       ثُيىَغتُ بُ كاضوباضَكاُِ ر

 تُوَ.ض َز زَكطَي
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 رُضًىو ثُعناْ خاْ.
 بُض َيع ثُعناْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
 ايؿصٌ ارتاَظ
 االسهاّ ايعا١َ

 52اؽنازَ 
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أٚ ْعـِ  تطبل اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً يمٝع َؤضطات ايتعًِٝ اال١ًٖٝ ٚارتاص١، ٚنٌ اسهاّ قا١ْْٝٛ أٚ يٛا٥  
إتؿاقٝات ايتعإٚ ايرتب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ تتعًل بػؤٕٚ ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٚ ارتاص، اذا تعازض َع اسهاّ ٖرا ايكـإْٛ  

 تسؾش.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ، ز.عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
ًَـ ُٓ َِ ًاززَيـُكِ    هُض اغتِ زا ث ًٌَاوايـُ زَبـ ًٌَُ هُض اث٘ضتِ خً٘اُسا هُ حىكٌُ طؿتًُكاْ زا ث َ ًاززَيُ ٓ

ًَشن كُ ثُيىَُسّ بُ ًػـ٘طُضكطزُِ ًـارِ ةىتابًـاْ و ًاً٘غـتاياْ و رُضًاُبُضاُـُوَ ُٓيـُ زواّ        تاظَ زابِ
ًٌَــُ     ًَؿــًِاض زَكــُيّ ٓــَُ ًــاززَ ًٓعارــُّ ٓ بًدىَيًِِــُوَ و زاخػــتِِ ةىتاغاُــُ يــاْ ثُعناُطاكــُ، ب٘يــُ ث

َّ زَنًُِ ًاززَّ  َّ، ُٓدلا ُٓطُض بلط  . 52طوتىطّ٘ هُغُض بلط
  31ًاززَّ 

ًَىَّ ًًُٓؿُيِ زاخطا ًارِ ةىتابًاْ و ًاً٘غـتاياْ   ًَم زا ُٓطُض ةىتاغاُُ ثُعناُطاّ ُاحلىًِ بُؾ هُ كات
ًَىَيُّ خـــىاضَوَ ثــاضَيعضاوَ، يــُن/ ةىتابًــاْ زَطىَيعضَيِـــُوَ       بــ٘ ةىتاغاُــُ يـــاْ    و كاضًُُــساُِ بــَُ ؾــ

َِ، زوو/ ًاً٘غــتاو      ًَىَ بــُبآ ٓــُوَّ غــاَهِ خىَيِــسًُاْ هــُ كــًؼ بهــ ثُعناُطايــُكِ ُــاحلىًِ تــطّ ٓاوؾــ
رُضًاُبُضاُِ زَخطَيُِ غُض ةىتاغاُُ ياْ ثُعناُطايُكِ ُاحلىًِ تط ياْ زَخطَيُِغُض ًًٚكـِ وَظاضَتـِ   

 ثُضوَزَ.
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 ُُّ ياغايِ؟ ز.ض ٗشاْ رُضًىو.هًص

 بُض َيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

َّ  ثؿتطريّ صَن  ُٓض ًاززَيُن ًارِ ةىتابًاْ كُ هُو ج٘ضَ ةىتاغاُاُُ زَخىَيِّ ًػ٘طُض زَكات و زَيجاضَيع
ًَلِ ُـاظامن ٓـُوَ زَيططَيتـُوَ يـ     ًَؿرت هُ ًاززَيُن بابُت ًٌَُ ث َِ     زَكُيّ، بُآلَ ٓ اْ هـُ بـ٘ ض َيٌِايًٌـاْ بـُج

ًَؿـًِاض كـطاوَ هُٙيـُْ هًصُـُّ           َِ كـُ ث ًَؿت، وَظاضَت ض َيٌِايِ زَضكطز، ُٓطُض ًُبُغـتِ ٓـُو ًاززَيـُ بـ ٓ
َّ، يـاْ ٓـُو تـُُٔا               ًَؿـرت زَُطٌـاْ بـّ٘ زا  بـُ ض َيٌِـايِ ض َيـم زَخـط ثُضوَضزَ، ًُٓاْ ٓـُو ًاززَيُيـُ كـُ ث

 غتُِوَيُ، هُو حاَهُتُ ثؿتطريّ هُو ًاززَ زَكُيّ، غىثاؽ.تايبُت بىو ب٘ وَضططتّ، ُٓوَف ب٘ طىا
 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ؟ ز.عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
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،َِ ًَِ ًَم زايُ َُٓ ُُةَى كطزُُوَ و ب٘ طىاغتُِوَيُ كُ ةىتاغاُُكُ ضن بُؽ ٓـُوَ هـُ حاَهـُتِ     ُٓو هُ حاَهُت
زاخطاًُُتِ، ناضَُىوغِ ةىتابًاْ و ًاً٘غتا و كاضًُُسَكاْ نِ صَن زَيت؟ كُ زَياْ ظنىوُُّ تاَهٌـاْ ُٓيـُ   
 َِ َّ، ةىتابًاْ بُب ًَىَيُ ًػ٘طُض بلط ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ بَُ ًاززَيُ ًارِ ُٓواْ بَُ ؾ هُض اغتِ، ب٘يُ ٓ

،َِ َِ ٓـًـ      ُٓوَّ غاَهِ خىَيِسًُاْ هُ كًؼ به َِ ٓـُوَّ بـ ب٘ ًاً٘غتا و كاضًُُسَكاْ و رُضًاُبُضاُِ بـُب
ًَتُوَ. ًًَاْ بجطغ َِ ه  بّ و ًٓسّ كُؽ ُُب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 جُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس)وَظيطّ ثُضوَضزَ(:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ )ُٓظ خاآل بِػبُتا ةىتابًا ً ٜٓكٌ ايتدزٜطـني ٚاملـٛظؿني اىل   ّ زطُمل، يُعِِ ُٓظ تًُٓسّ زكَُ، خاآل زوٓ

َِ ُُةَى زَكات ًُغُهُْ، ًّ ٓـًض   َدزض١ خاص١ اخس٣  أٚ اىل َالى ٚشاز٠ ايرتب١ٝ( َِ ُٓو ًٓؿُ زَكات؟ ك ك
َِ ُُةَوِ زَكات، بُ ض ُُةَو َِ و عًٚةُّ بُ ثُضوَضزَوَ ُُبِ ك  ِ بلَُ؟.زَغُآلو ًُُ كُ ًاً٘غتايُن ب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ًَطــا بــ٘ ًاً٘غــتايُكاْ و             َّ كــُ ج َّ ًٓوــعاَ بلــط ًَلِ تــط ُــاكط َّ هًصُــُّ ثــُضوَضزَ، ٓــًض ًُكتــُب جــاض
     َِ َّ هُغــُضّ، يــُعِِ زَبــ ٌَ بــ٘ رــُضظ بلــط رُضًاُطــُكاُِ تــط ُــُكطزووَ، خــّ٘ ٓــاظازَ نــُُس ًاً٘غــتا بــ

ض اغتِ، تَُهُبُكاْ ةُيـسّ ُاكـات، بـُآلَ  ًـىَظَف و  ًاً٘غـتاكاْ ؾـُضت       عًٚجُن ه٘ ُٓوَ  بسٗظيُِوَ بُ
 ًُُ، ٓآُُط خاْ رُضًىو.

 بُض َيع  ٓآُُط عاضف:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

تَُهُبـَُ ُٓيـُ، زَ تَُهُبـُّ زّ     41ُٓتا تَُهُبُف ُاتىاُِ رُضظ بلُّ، بُ خَ٘ ًٓػتعابِ ًُكتُبِ خـَ٘  
ًَم     بًِِ ٓاخط بُ ض عُةسَن ًُّٓ ًٓجباض بلطَيٍ ُٓواُُ ةُبىَي بلَُ، ُٓوَ هُ ثُيط َوَكـُّ ٓـُض ًُكتـُب

َِ ٓــًُّ هًِلــُكٍ ُٓيــُ هُطــَُي  َِ هــُ ثُيط َوَكــُّ خــّ٘ زََهــ رُهػــُرُّ ثــُضوَزَّ ًُكتــُبِ خاغــِ ٓــُب
ًُكتُبُكُّ زّ، ياْ هُطَُي ًىُٓغُغُكِ يـاْ هُطـَُي ًىُٓغُغـُكِ يـاْ هُطـَُي جاًًعاتـُكِ عُةـسَكٍ        

ًَىَ و بـُو        ُٓيُ و وَك ى باُم، ُٓو ًُِِٓ زَعٍ بلات و ًًُِٓـ ُٓوّ زَعـٍ بلـَُ، هـُو حاَهُتاُـُ بـُو ؾـ
ؾتاُُ، بُآلَ بُزاخُوَ، ًُّٓ كُ غُيطّ ُٓو ةاُىُـُّ زَكـَُ زَبًـٍِ ٓـًُّ بـُؽ هـُ جاُبـُ تُغـلُكُّ         

         ّ ، هـُوَّ  ُٓوَّ كُ ظوَهٌٌاْ صَن كطاوَ هـُ رلـطَّ باظضطـاُِ هـُ كطزُـُوَّ ًُكتـُبِ ٓـُٓوِ غـُيطّ زَكـُي
َِ بًتُ ًىُارُغُ هُطَُي ًُكتـُبِ حلـىًِ هـُوَّ      غُيطّ ُاكُيّ كُ ُٓو ثطٗططاًُ، ثطٗططاًُكُ زَب

ًَـ غُّ، ًُُٓ بُؽ هُ جاُبُ واجًٔـُ تُغـلُكُّ باغـِ زَكـُيّ      ثُضوَضزَ و هُ ثطٗغُّ ثُضوَضزَ بُ ث
تَُهُباُـُ غـُز تَُهُبُُـُ و    زَُا ةىَت ًُُ رـُضظ بلـات، ٓـُو ًاززَيـُ ًعُهًٌاُـُ ٓـًُىو ُـُةَى بلـات، ٓـُو          

َِ ًاَهِ ًّ حاظضَ ب٘ ُٓوَّ ًُّٓ ُٓواُُ ًٓػتًقباي بلَُ. َِ زََه  ًُٓىوّ بًاُبُُُ ًُكتُبُكِ زّ، ك
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 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

ٌَ.....  ٓآُُط خاْ رُضًىو.  رًعوُْ ًىًلًُِ ُٓو ًُزضَغُيُ تاةُّ ًٓػتعابِ ُُب
 بُض َيع ٓآُُط عاضف:

 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.
َِ ُٓوَّ رُضظ بلُيّ، ظٗض غىثاؽ.  ُاب

 بُض َيع ز.اضغْٚ بايع )غُضٗكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ؟ ز.عٌط رُضًىو.

 بُض َيع ز.عٌط ُىضَزيِِ:
 بُض َيع غُضٗكِ ثُضهًُاْ.

اُُيـُن زاخـطا، باؾـُ    هُض اغتِ زا غُباضَت بُ ناضَُىوغِ ةىتابًاْ ثطغـًاضَكِ غـازَ ُٓيـُ، ُٓطـُض ةىتاغ    
ًٌَـُ ظنىوُـًُاْ ُٓيـُ هُغـُض ٓاغـتِ ظاُلـ٘ هـُ ٓـُضَيٌِ                ٌَ زَيـت؟ ب٘يـُ ٓ ناضَُىوغِ ٓـُو تَُهُباُـُ نـٌ هـ

ًَم بُض زَضطاٍ ثُضهًُاًُاْ ططت ُٓواٍُُ ظاُلٍ٘ ؾآاٍُُ بُضيتاٌُ بـُ ض َظاًُُـسٍ ٓـًُىو     كىضزغتاْ غاَه
ََٙ ب ُ ض َظاًُُسٍ بىو، خ٘ بُ ًٓجباضٍ ُُبىو، حُطنُْ بـُ  ٙيُن ُٓتا ُُةَوٌاْ كطزْ ب٘ ظاُلٍ٘ عًؿق، بُ

         ٍَ ٌَ، تاةـٍُ ٓـُو هُبـُض نـاو زَطـري ٌَ، ةىتاغاُُكـُ خـٍ٘ ض اظٍ ٓـُب ٌَ زَب ٌَ، وَظاضَت ٓاطاٍ ه ض َظاًُُسٍ زَب
ٍَ زواٍ ٓـُوٍَ ةىتاغاُـُ    ََٙ ظٗض بًُٙاُُوَ ططُطُ ناضَُىوغٌ تَُهُبُ زياضٍ بلط ُٓوجا ُُةى ُٓكطَيّ، بُ

ًَؿـتاْ هُغـُض بط طـٍُ زووََ ؾـايٌُُ            ياْ ثـُعن  ٍَ، نـىُلُ ٓـُو ًارـُياْ بـ٘ ًػـ٘طُض بلـُيّ، ٓ اُطا زازَخـط
ًََوًُِوَ. ًَسانىوُُوٍَ ب٘ بلُيّ، تًُُا بط طٍُ يُكَُ بٔ  ُٓوَيُ ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس:وَظيطٍ ثُضوَضزَ
 كٌ ثُضهًُاْبُضَيع غُضٗ

ٍَ ًٌُـُ كـى ًٓوـعاَ كـُيّ ةىتاغاُـُكا تايبـُتٌ ًاً٘غـتايا زٍ               ٌَ ٓـُظ زطـُي ُُٓـس ٌَ غـُهق ب٘ ناضَغُضيا ظـ
وَضبططيت ياْ ةىتابًا، بـُؽ خاَهـُكا زٍ ٓـٍُ، وَظاضَتـا ثـُضوَضزَ ُٓخٚةًـُْ ُٓطـُض ًٓجـاظَ زا ًٓلـٌ، و          

ٌَ ض اظُغتًعُ،  ٍَ رُؾُي ًِٓاْ، ٙظًُ ًُغٔىهًُت ٌَ ويػايُزا ثؿيَت ُُٓس ٌَ ظ ٌَ ض َيلا ٙظً ٌَ ًُزضَغ ُٓو شٍ ظ
ٌَ خ٘  ٌَ زَضك ٌَ زدنوُ ي ظ ٌَ ويػايُ زكاتُظُ ُٓطُض ناضَ ُُبىو، وَكى زدنوُ، ظاُل٘ي بلات، يُعين ب٘ رُتطَك
َٙ بىوْ، ًاوَيُكٌ بط َيلا وَغايُ بطَيعـُ نـىو، نـىُلٌ طُهـُكا ظَػنُتـُ،       ٌَ با ٌَ خىَيِسُ ٌَ وَظاضت ٌَ ُُٓساً ظ

ٍَ       ُٓغوُْ  ٌَ نـُُس ٌَ، ٙظًـُ بـ٘ ظـ ٌَ خىَيِسُا ٓـُٓوٌ  ض ًُزضَغـ ًَت بُضُاًُج ٌَ وٍ ُُطىجنٌ  ض ب بُضُادل
 ٙظًُ ُٓظ خاهُ ُٓبًسن، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض
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 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًٌَُ تُجطوبًُاْ ٓـُبىوَ  ُٓو ًاززَيُ كُ زاُطاوَ هُ هًصُُ ٍ ثُضوَضزَ بُضاغيت هُ ُٓجناًٌ ُٓوَ زاُطاوَ ٓ
ٍَ، ًّ هُطَُي ُٓضزوو خـاَي زاَ، ب٘نـٌ؟ يُكـًًُاْ، ٓايـا      ٌَ ب٘ ُٓوٍَ ًىعاهُجُ بلط ًَؿُف  زضوغت ُٓب و ك

ٌَ جُُابٌ وَظيـط ناضَُىوغـٌ    211ُٓطُض ةىتاغاٍُُ )ا( هُو ؾاضَزا زاخطا كُ  ةىتابٌ ُٓيُ، ظَػنُت ُُب
ًَـم    ًَلٌ ةاُىًُؿًُ، ُٓو ًُكتُبـُ كات ًَلٌ ُٓخٚةًُ، ًٓوتًعاً ٍَ؟ نىُلُ ُُن ُٓض ًٓوتًعاً ًَس ُٓواُُ نٌ ه
ٍَ كطاوَتـُوَ، ٓايـا           ٌَ ض َيٌِـايٌ ةـاُىٌُ هـُو ٌَ ًُٓـُ ةاُىُـُ، بـُ ثـ ًٌَ ةاُىْ ُٓطُض ةاُىْ ُُب كطاوَتُوَ بُ ث

ٌَ ًؿىضٍ ه ًَطىًاْ ُٓب ٍَ؟ ب ٌَ بُغُض ز ٌَ وَظاضَت، خاَهٌ ناضَُىوغٌ ُٓواُُ نٌ ه ٍَ و بُضُاًٍُ ُٓب ٌَ غىض
ًَشن ةىتابًاْ ُٓطىاظضَيُِوَ ب٘ ةىتاغاُُيـُكٌ   ًَم َُٓه ًَلٌ تطٍ باؽ بلَُ، ًُُٓ ظٗض ض َوايُ كات زووََ، ٙيُُ
ٍَ، بـُضَيعتاْ          ًَلٌ تـطيـ زَيتـُ طـ٘ض  ََٙ ؾـت ٌَ، بـُ ٌَ ُٓوٍَ غاَهٌ خىَيِسًُاْ هُ كـًؼ بهـ ًَىَ ب تايبُتٌ ٓاوؾ

ــُتا ــُ      ًِاَهُك ــُ ب ــ٘ ظنىوُ ــطزووَ ب ــتت ك ــاوَ، ططَيبُغ ــُتاْ زاُ ــُو ةىتاغاُ ــطزووَ ه ََٙ  2111ْ ب ــُ زٗٙض، ب
ٍَ         5111ةىتاغاُُيُكٌ تط ُٓيـُ بـ٘ ظنىوُـُ     ًَتُ ٓـُو ًَـم زَنـ ًَىَيُتٌ، ٓايـا ٓـُو ةىتابًـُ كات زٗٙض ٓاوؾـ

        ٌَ ٌَ بـُج ٍَ هـُ ُُتًجــٍُ كـُوا ًُضجـُكاٌُ جــ ًَـم ةىتاغاُُكـُ زازَخــط ُــُكطزووَ؟  طىُـآٌ ٓـُو نــًُ كات
ًَلٌ تط، ُٓو ثـاضَ ظيـازَ بـ٘ ٓـُو بًـسات؟ ًُٓـُ زَكُوَيتـُ غـُض          ًَؿٍُ ُٓيُ هُطَُي وَظاضَتسا، ياْ ُٓض ؾت ك
ٌَ؟ غُباضَت بُ خاَهٌ زَووًًَـ، ًاً٘غتا و رُضًاُبُضاٌُ ُٓخطَيتُ غُض ةىتاغاُُيـُكٌ تـط، ُٓواُـُ هـُ      ك

ًَؿىوزا وتىوًاُُ ُٓواُُ بـُ ططَيبُغـسن، و ك   ٌَ،       ًاززَكاٌُ ث ٌَ بـُ ٓاطـازاضٍ وَظاضَت بـ ًَـم زاؾـسَُطَيّ ٓـُب ات
ًَـٌ ًاززَيـُكٌ تـط زاواٍ ًارـُكاٌُ خ٘يـاْ ُٓكـُْ؟ هُواُُيـُ         ٍَ؟ ٓايا بُ ث ًَس ٍُٓ ناضَُىوغٌ ُٓواُُ نٌ ه
 ََٙ ًَسا بلُْ، بُ ًَىيػيت بُ ناضَغُضَ، ُاظامن ُٓطُض ط٘ض اُلاضَيلًؿٌ ت ٍَ، ًُُٓ ث ٌَ هُو ًَم خعًُتٌ ُٓب َُٙ غا

ًَبُضاغيت  ٍَ ُٓو ًاززَيُ. ٌهُ ج  خ٘يُتٌ زابِط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ٌَ، ٓــُضوَٓا حقــىةٌ   ٌَ، ًىغــتُةبُهًاْ ُُرــُوت كــان زكتــ٘ض غــُضوَض، ًــُرطوظَ حــُةٌ تَُهُبــُكاْ ُُرــُوت
ََٙ ًّ ًُزضَغُيُكٌ تطَ وَضياْ ُـاططَ، ًـّ ًـىهعََ ُـًٍ وَضيـا      ٌَ، بُ ْ ًاً٘غتا و رُضًاُبُضاًُـ ُُرُوت

ٌَ، ٓـًض            ًَىٍَ تُزضيػـٍ رـُضةٌ ٓـُب بططَ، ًىًلًُِ بُضُاًـُجٌ ًُكتُبُكـَُ رـُضةٌ ُٓيـُ، ًىًلًِـُ ؾـ
 تاٍ تط وَضططَ، رُضًىو بعامن....عُةسَيلًؿٍ ُُكطزووَ ب٘ ُٓوٍَ تُهُبٍُ تط وَضططَ ياْ ًاً٘غ

 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضضهًُاْ

ًٌَ ظٗض ضاغ ًَـم ُٓكـُيّ كـُ هُغـُض ؾـاٌُ وَظاضَتـُ، ًـّ           ُٓوٍَ جُُابت زََه ًٌَـُ باغـٌ ًٓوتًعاً ٓ ََٙ تُ، بـُ
ًَػتا زاخطا،  ٍَ؟      211ثطغًاضَيلٍ كطز، باؾُ ُٓو ةىتاغاُُيُ ٓ ٌَ ٓـُكط ةىتابٌ ُٓيُ، ُٓو ةىتابًاُـُ نـًاْ هـ

ًَتــُوَ، ٓــ       ــٌ كطاب ًَ ــايُن ج ــُ ياغ ــطَ ب ًَ ــىا و ه ٌَ غ ــ ــًًُاْ ه ــاٌُ وَظاضَتــُ كــُ خ ــُضكٌ غُضؾ ــُ ٓ ًًَُٓ شن َُه
ًَىَ.  ةىتاغاُُيُكٌ ٓاوؾ
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان عٌط.
 بُضَيع عٌط عبساهطػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَىيػــت ُاكــا بــُو ًىةتُضَحــٍُ هًصُــٍُ ثــُضوَضزَ باغــٌ كــطزووَ، هُبــُض نــُُس   ُٓقــوُْ ٓــُو ًاززَيــُ ث

ًَلٌ تايبُتـ  ٍَ كـُضتٌ تايبُتـُ، كـُ وتـت         ٓ٘يُن، يُكَُ، َُٓ ياغايُ ب٘ كُضت ُ، ٓـُو ًُكتُبـٍُ كـُ زآـُخط
ًَم ثُيط َو و ثطٗططاًٌ تايبُتٌ خٍ٘ ُٓيُ، هُ ٙيـُكٌ تـط، غـُهق رـُضةٌ ُٓيـُ       كُضتٌ تايبُت، ُٓض كُضت
ــاْ         ٍَ، و ي ــُكط ــا ٓ ــاْ ًٓوػ ٌَ، ي ــُب ــُهق ٓ ــاْ غ ٌَ، ي ــُب ــك ٓ ــاْ زًَ ــُ، ي ــُهٌ ُٓي ًَم ح ــُب ــُوٍَ ًُكت ــَُي ٓ هُط

ُت ًٓؿٔاضٍ ًٓوٚغـٌ خـٍ٘ ٓـُكا، ضاغـتُ ًُغـريٍ تَُهُبـُكاْ، ًِـًـ هُطـَُي         ًىُٓغُغُيُكٌ كُضتٌ تايب
ٍَ؟ ًُُٓ تًُُا حاَهُتٌ غُهق ًُُ، كـُ وتـت    ٌَ نْ٘ تُحسيس بلط ََٙ ُٓب ٍَ، بُ ًَىيػتُ زياضٍ بلط ُٓوََ كُ ث

      ْ ًَلُ هُ ُُتًجٍُ ًىخاهُرُيُكٌ ياغايٌ، وَظاضَت ٓـًُطٍ زَضكـطزووَ هـُ ض َيـٌ زازطـاوَ يـا هـُ   غُهق حاَهُت
ض َيٌ خ٘يُوَ بُو تُعوًٌاتٍُ كُ ُٓيُتٌ غُهقٌ ٓـُو ًىُٓغُغـُيُ ٓـُكا، ٓـٍُ ُٓطـُض ٓـُو ًىُٓغُغـُيُ        
ًَم      حُي بىو؟ ٍُٓ ُٓطُض زًَك بىو؟ ٍُٓ ُٓطُض ًٓؿٔاضٍ ًٓوٚغٌ خٍ٘ كطز؟ ٓـَُ تُهُباُـُ بـُ ض ٓاهًـُت

ًَلسا ُٓو كُضتُ تايبُتٍُ تط ثُيط َو و ثطٗطط اًٌ تايبُتٌ خـٍ٘ ُٓيـُ، ٓـُو    ُٓنُِ كُضتٌ تايبُتُوَ هُكات
ًىُٓغُغُيُ ًىُٓغُغـٍُ ضيبخًـُ، خُغـاضٍَ ُٓيـُ، ثـُيط َوٍ تايبـُتٌ خـٍ٘ ُٓيـُ، زوو، بـُ ًُػـبُتٌ           
ُٓواُــٍُ كــُ نــىوُُ ططَيبُغــًتاْ كــطزووَ هــُ ًاً٘غــتاياْ و ًىُتُغــًبشن، ُٓواُــُ ططَيبُغــتًاْ كــطزووَ،  

ًَلُ،     ُٓواُُ بُ ضَغبُتٌ خ٘ياْ نـىوْ، عُةـسياْ كـطزووَ، كـُ هًقـا      ٌٓ ٓـُجطٍ يـُوًٌ، ؾـُٓطٍ، ُٓضنـُ٘
ًَلـٌ وَظاضَتـٌ تُضبًُيـُ ُٓطـُض        ٍَ، ض ظًَب ًٓـ ب٘ ُٓو ًىُٓغُغُيُ بلا و بُ ضَغبُتٌ خٍ٘ ثـاضَ وَضطـط

ٌَ،  111ًىظَف و  111ُٓو ًىُٓغُغُيُ ًٓؿٔاضٍ ًٓوٚغٌ خٍ٘ كطز؟ وتٌ ًٓرت  ًاً٘غتا خىاحارًعتاْ ب
ًَتُ غُض ًًٚكٌ وَظاضَتٌ تُ ًَلسا ٓـُواْ بـُ ضَغبـُتٌ خ٘يـاْ ٓـُو عُةـسَياْ       ًُُٓ نْ٘ ُٓن ضبًُ؟ هُ كات

ــُتٌ غــُهق زا، و هُبــُض      ًَىيػــتُ ًُغــريٍ ةىتابًــُكاْ هــُ حاَه هُطــَُي ٓــُو ًىُٓغُغــُزا كــطزووَ، ض اغــتُ ث
ًَتُ كُضتٌ تايبُت؟ غىثاؽ  ُٓغبابٌ ياغايٌ با بربَيُِ ةىتاغاُُ و كىهًاتُ حلىًًُكاْ، ب٘نٌ به

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٍَ عُةـسٍ      ََٙ ًاً٘غـتايُن هـُو ٌَ، بـُ ٌَ ًىغتُةبُهٌ تُهُبُكاْ ظاًّ ب ًّ ُٓضوَكى غىٓاهُكٌ بُغًت، ُٓب
كطزووَ هُ ةىتاغاُُيُن، باؾُ هُطُي ؾُضيلُيُكٌ ًٓػتًػػٌاض عُةسٍ كطزبا رـُضةٌ نـٌ بـىو؟ رـُضًىو     

 .ٓاؾيت خاْ
 بُضَيع ٓاؾيت ععيع:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَىَ  غــُ ًٌَــُ ًىُاةُؾــُكًُاْ خُضَيلــُ هــُو نىاضنــ ًَتــُوَ، ٓ ًَِ ًَؿــًِاض ُٓكــَُ كــُ ضن باضَت بــَُ خاَهــُ ًــّ ث

ًٌَُ باؽ هُ ضيبح و خُغاضَت ُٓكُيّ هُ ًىُٓغُغُيلسا ضاغتُ ًُرٔىًٌ ًٓػتًػٌاضٍ  ًُٓاُباتُ زَضَوَ، ٓ
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ًَم   ًٌَُ هُ ٓاًاجنُكاٌُ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاُسا يـُك ٓ ََٙ هـُ بط طـُ غـُضَكًُكاْ ُٓوَيـُ كـُ      هُ ثؿتُوَيُ، بُ
ًَلٌ بُضظتط، يُعين نًُلٌ غُضَكٌ كاض ٓاغاٌُ كـطزْ   ًَتُ ٓاغت ٍَ ٓاغيت خىَيِسْ هُ كىضزغتاْ به ًُٓاُُو
ََٙ ٓـُو          ًَطكـطزْ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ زا بـُضظ بلُيِـُوَ، بـُ ب٘ ةىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ ُٓوَيُ كُ ٓاغيت ر

ًٌَُ هُغُض كاض ًَـم، زوو ًاُـم هـُ    ًُرٔىًٌ ةُغُكطزٍُُ ٓ طُيُكٌ ُاُُةُيػٌ ًُُ، كُ حُي بلطَيت و ًاُط
ًٌَـُ نـًُلٌ غـُضَكٌ ُٓوَيـُ كـُ ًىغـتُةبُهٌ           ًِٓتاجٌ كطَيلاضَكاٌُ حُي بلٍُ هـُ ُاونـُيُكٌ تـطزا، ٓ
ٌَ هُواُُ كُ ُٓو طُجناُُ ياْ  ةىتابًُكاْ هُ زوو زَضواظَزا، بُ بط واٍ ًّ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ بُضثطغُ، يُك

ًَلٌ ًُؿـتًٌاٌُ        ُٓو ًِا َٙتٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغـتاُّ، ب٘يـُ زابـشن كطزُـٌ ًىغـتُةبُهًاْ ًُغـٔىهًُت َهاُُ ٓاوو
ٌَ و             ٍَ، هـُ ٙيـُكٌ تـط، ٓـٍُ نـْ٘ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ ًـاؿن ٓـُوًَاْ زاوَتـ طُوضَيُ، ُٓبٌ حُهٌ ب٘ زابِـط

ًَم هـُ ًُعا   ٌَ كطزووَ كُ ًٓجاظَ بسات بَُ ٙيُُُ، ُٓض ٙيـُُ ًـٌ عاًـسا كـُ ًُغـٔىهًُتٌ     زاك٘كٌ ُٓوًَاْ ه
ٍَ تا حـُي   ًَم هُ ًُغٔىهًُتًـ ُٓكُوَيتُ غُض ؾاٌُ، ُاكط ًَلٌ تط بُؾ ُٓوٍَ وَططت ًٓجاظَ بسات بُ ٙيُُ
ًٌَ ُٓو ياغايٍُ كـُ قـُٙحًُتٌ ٓـُبىوَ و ًٓجـاظٍَ زاوَ      ًًَتُ زَضَوَ، بُ ث ٍَ ت٘ هُ ًُغٔىهًُتُكُ ب ُٓكط

ًَ ٌَ بُ ث ًَم بسٗظَيتـُوَ    بُواٍُُ كُ ًٓػتًػٌاضٍ كطزووَ ُٓب ٌ ُٓوَف ُٓغت بُ ًُغٔىهًُت بلا كـُ ؾـىَيِ
ٍَ كـُ كـاض ٓاغـاٌُ بلـا بـ٘           ًَؿًِاظٍ ُٓوَ ُٓكَُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ٓـُوٍَ بـ٘ ًٓعارـُ بلـط ب٘ ُٓوٍَ، ًّ ث
ًَىاظَيلٌ     ٍَ، ب٘ ظنىوُـُ يـاٌُ ؾـ ٙيُُُكاٌُ كُ رطغُت ُٓزٗظَيتُوَ ب٘ ُٓو ةىتابًاُُ ياْ ًاً٘غتاكاْ وَضبطط

ًٌَ كاضٓاغــاٌُ كــطزْ، زواتــط بــُ  كـاض ٓاغــا  ٌَ، ٓــًرت خــاُىوٍ بــ٘ زابــشن ٓـُكات، يــُعين كــُ ٓــَُه ٌُ كــطزْ ٓــُب
ًَم     ًَم هُ كطَيٌ خاُىوَكٍُ هُطَُي ةىتاغاُُيُكٌ تطزا بـ٘ ٓـُزات؟ بُؾـ ًَتُوَ ٓايا بُؾ تُعوًٌات ض ووْ ُٓب

ًَساويػيت ب٘ ةىتابًُكاْ زابشن ُٓ كات؟ ب٘يـُ ًـّ بـُ تـُواوَتٌ     هُ ثاضٍَ ًاً٘غتاكاْ ُٓزات، ياْ ُُٓسَيم ث
ًَىيػــتُ نــًُلٌ غــُضَكٌ تــُضكًعًاْ هُغــُض ًىغــتُةبُهٌ    ثؿــتطريٍ ةػــُكاٌُ زكتــ٘ض غــُضوَض ُٓكــَُ، ث

ًَتُ زَضَوَ، نىُلُ ًٓجاظٍَ زاوَ، غىثاؽ ٌَ هَُ بُضثطغًاضيُتًُ به ٌَ، و وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ُاب  ةىتابٌ ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 ٘ض ُٓػنُزكترُضًىو ز
 بُضَيع ز.اػنس وَضتٌ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ٍَ و ُاوَكـاْ           ٍَ، ُٓطـُض ًىُاةُؾـُ بلـط ًَؿـسا زَُـط هُغـُض ٓـُوَ بـسض ُٓو ًاززَيُ ًاززَيُكٌ ًٓعارًُ، هُ ث
   ٌَ ٌَ بط ياضيؿـٌاْ زابـ ٌَ ُاو ُىوغشن ةػُ بلُيّ، زَب ٍَ ب٘ ُٓوٍَ ةػٍُ هُغُض بلُيّ، يُعين ُُن ب بِىوغط

ٍَ ُٓو ًا  ززَ ًٓعارًُ ًىُاةُؾٍُ بلُيّ ياْ ُُيلُيّ؟جاض
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض عٌط
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
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ًَيَن، بــُ تايبــُتٌ ٓــُوٍَ ثُيىَُــسٍ بــُ ًػــ٘طُض كطزُــٌ      ًٌَــاْ وايــُ ٓــُو ًاززَيــُ ضنــ ًٌَــُ ث هــُ ضاغــتًسا ٓ
ًَلــسا ُٓطــُض ةىتاغاُــُ و ثــُعناُطاٍ ُــاحلىًٌ بــُ  ناضَُىوغــٌ ةى ًَشن هــُ كات ًٌَــُ زََهــ تابًُكاُــُوَ ُٓيــُ، ٓ

ٌَ؟ هُ ٓـُجناًٌ ًٓوٚغـُوَ    ًَىٍَ ًًُٓؿُيٌ زاخطا، ُٓو زاخطاُُ خٍ٘ حُي زَكا؟ هُ ُٓجناًٌ غعاوَ ُٓب ؾ
  ُ ٍَ ناضَُىوغٌ ٓـُو ةىتابًاُـ ًَىٍَ ًًُٓؿُيٌ زآُخط ًَم ةىتاغاُُيُن بُ ؾ ٌَ؟ كات ٍَ؟ ًُٓـُ     ُٓب ًَـس نـٌ ه

ــٌ           ــٍُ وَظاضَت ــُ ض َيط ــاْ ه ًَطىً ــط، ب ًَىٍَ ت ــ ــٍُ ٓاوؾ ًَشن ةىتاغاُ ــَُه ــيت، ٓ ًَشن بُضاغ ــاَه ــُ ُ ًٌَ ــُن، زوو، ٓ ي
ٍَ، غــُباضَت بــُ ًُغــُهٍُ     ًَِط ٍَ، تىاُــاٍ وَضطــطتين ٓــُو َُٓهسَغــُُط ثــُضوَضزَوَ طوتىطــٍ٘ هُطــَُي ٓــُكط

ًٌَـُف و  َن هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ ض اث٘ضطنـاْ ُٓيـُ، هًصُـٍُ      ناضَُىوغٌ ُٓو ةىتابًاُُ ظنىوُُيُكٌاْ ُٓيُ، ٓ
ًَىيػـتُ       ياغايـ ض اث٘ضتًاْ ُٓيُ، هُغُض زاوا كاضٍ ناضَُىوغٌ ةىتابًاٌُ ظاُلـٍ٘ ؾـآاٍُُ بـُضيتاٌُ كـُ ث
َٙ هُطـَُي     ََٙ ُٓو ض ًًَُٓاْ زا رًعوُْ وَظاضَتٌ خىَيِـسٌُ بـا ًَىَ، بُ ًَطزضَيّ ب٘ ظاُل٘يُكٌ تايًبُتٌ ٓاوؾ بِ

ًَىََ ُٓيُ، تىاُاؾٍ ُٓوَُسَيُ، بُ طـىَيطٍَ تىاُـاٍ   ظاُلٍ٘ عًؿق  طوتىطٍ٘ كطز وتٌ ض اظيٍ خىَيِسٌُ ٓاوؾ
ًَىٍَ  ٍَ زَواَ ُٓكـُْ،    25خىَيِسٌُ ٓاوؾ ًَػتا هـُو ٍَ، ناضَُىوغًاْ ثاضَيعضاوَ، ٓ ةىتابًاْ ُُةَى كطز ب٘ ُٓو

        ُ ًَىَ هُ ةىتاغاُـٍُ ظنىوُـُيـ ُٓيـُ، تـا هـُ زآـاتىوزا تىوؾـٌ ٓـ و ًىؾـلًوُيُ ُُبًِـُوَ و   ب٘يُ ًُٓاْ ؾ
ًَتُوَ،  ًَِ ًَتُوَ، بُضاغيت هُطَُي ُٓوَيّ كُ َُٓ ُُقُ بُتايبُتٌ ب٘ ةىتابًُكاْ ضن رُضاغُ ةاُىًُُكُ كَُ ب
ًَؿتاْ ب٘ ًاً٘غتا و رُضًاُبُضكاًُـ ُٓطـُض غطَيِـُ غـُض ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ تـط زيػـاْ،          ٓ

ًَم زايـُ ٓـَُ ةىتاغ     اُـُ بـُ يـُكجاضٍ زاخـطا، ٓـًُىو ض ٗش ةىتاغاُـُكاْ زاُـاخطَيّ،        نىُلُ ًُُٓ هـُ حاَهـُت
ََٙ غـُباضَت بـُوٍَ غطَيِـُ غـُض        ًَتُوَ، و تىاُاٍ ناضَغُضيؿًاْ ُٓيـُ، بـُ ًَطا ُاب ٌَ، ج عُزَزياْ كَُ ُٓب
ٌَ، نـىُلُ ًُٓـُ هـُباضٍ ةاُىًُـُوَ ًٓؿـلاي بـ٘          ًٌَُف هُطَُي ُٓوَيّ كـُ ُـاب ًًٚكٌ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، ٓ

 َت زضوغت ُٓكات.وَظاض
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو جُُابٌ وَظيط
 بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس:وَظيطٍ ثُضوَضزَ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
         ٌَ ًَت ُُُٓ، كُ ًُزضَغُ زاخطا ٓايـا ًٓػـتٌطاضَيت زكـا، يـاْ ٙظًـُ حـُي كـُيّ ظـ بطاغيت َُٓ زوو ب٘ نىوُ

ٌَ؟ تُبعُْ ض ًَٓا ح ٌَ ببًتُ )َُٓهبصاضزٌُ ةىتابًاْ ًُزضَغ ٌَ زضك ٌَ ظ ٌَ ُٓظ ثؿتُظاًُا زكَُ، بُؽ ه ُي كطزُ
ٌَ ثـُضوَضزَ          ًَىاْ ًُزاضغٌ حلىًٌ ياْ ٓـُٓوٌ حُغـُب ًٌٓلاًُـات(، وَكـى خاتىوُـُكٌ طـىتٌ وَظاضَتـ هُ ُ

ًًَِتُظُ وَكى ًاؿَن ةىتابًـا ٓـَُ وَكـى    حلىًـُتا   ٙظًُ بُضثطغًاض ببًتُظُ بُضاًبُض ب٘نىوُُواْ. ُٓطُض ضن
ٍَ ًـىهعًَشن نـاضَكٌ بـ٘ ببًـِشن، هُبـُض ٓـُوٍَ ُٓطـُض ببًتـُ           ٌَ، وَكى وَظاضَتا ثـُضوَضز ُٓضَيٌا كىضزغتاُ
ــىاْ ًُزاضغــٌ حلــىًٌ يــاْ ٓــُٓوٌ حُغــُب ًٌٓلاًُــات(، ٓــُوَ يــُن، ٓــًض     ًَ )َُٓهبــصاضزٌُ ةىتابًــاْ هــُ ُ

ٌَ ٍَ ًُُِ، بُه ٍَ بُضاًبُضٍ رُضًاُبُض ٌَ    ًٓوتًعاًُكٌ وَظاضَتٌ ثُضوَضز ٌَ بـىو ظـ ًَىيػتًٌاْ ث ُٓطُض ًَُٓ ث
 ٓ٘تً٘اتًلًُْ زظظطَظُِظُ، غىثاؽ وَخيت ًٓختًٌاهُ وَضبططَيُِظُ، ُٓطُض ًاً٘غتا بّ ياْ رُضًاُبُض بّ



 416 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 .رُضًىو كان عٌط ٓاخري قًاغُ غىَيُِوَ ب٘ ُٓوٍَ ًىُاةُؾٍُ بلُيّ

 ضَزيين(بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُى
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 :31ًاززٍَ 
ــاْ و           ــاؿن ةىتابً ــطا، ً ــُيٌ زاخ ًَىٍَ ًًُٓؿ ــ ــُ ؾ ــاحلىًٌ ب ــُعناُطاٍ ُ ــُ و ث ــُض ةىتاغاُ ــسا ُٓط ًَل ــُ كات ه

ًَىٍَ خىاضَوَ ثاضَيعضاوَ:  ًاً٘غتاياْ و كاضًُُساٌُ بَُ ؾ
1-ٌَ ًَىَ، بُ ب ُٓوٍَ غاَهٌ خىَيِسيِاْ هُ كًؼ  ةىتابًاْ ُٓطىاظضَيُِوَ ب٘ ةىتاغاُُيُكٌ تايبُتٌ تطٍ ٓاوؾ

.ٌَ  به
ِــُ غــُض ًًٚكــٌ  ًاً٘غــتا و رُضًاُبــُضَكاٌُ ُٓخطَيِــُ غــُض ةىتاغاُُيــُكٌ تايبــُتٌ تــط، يــاْ زَخطيَ  -2

 وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَبًين هُغ ٌَ ت  ُض ُٓوَ ُٓيُ؟ رُضًىو ٓآُُط خاْك
 
 

 بُضَيع ٓآُُط عاضف:
 َيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْبُض

حُهٌ وَغُت ب٘ ُٓو حاَهُتٍُ ُٓوٍَ بُضَيع زكتـ٘ض عًػـٌُت طـىتٌ، تؿـتُكٌ تـطيـ ٓـُتىاُشن ثـُيط َوٍ        
ٍَ، ُٓيـُ ظٗض بًُٓقتًكـازَ، بُضُاًـٍُ ظٗض ًىتُةُزعنـُ،          بلُيّ، ًُكتُبٌ خـام عازَتـُْ تُقـًِف بلـط

ٍَ، ُىةتـُ ًُـعاَ تُقـًِف      ٍَ ُٓتىاٌُ وَضيبطـط ظٗض ًىًٌٓـُ بـ٘ ٓـُوَ كـُ حـُهٌ بلـا،       ُٓوٍَ تط كُ زازَخط
ٍَ نىُلُ ُٓغاغٍ بـُ ًُٙيِـُ، زَتـىاٌُ     ٌَ حُي ُٓكط ًُّٓ ًىةاويوٍ تُقًِوٍ زَضَجُ يُكُ، كاضيػُكٍ ث

ًٍَ كاكُ ت٘  41 ٌَ ب٘ ةىتاغاُُكاْ زَتىامن بَو كُغٌ ببُيُ ُٓو ةىتاغاٍُُ، هُبُض ُٓوَ ُٓطُض تُقًِف ُٓب
ًَلٌ زَضَجُ يُكٌ، ًٓقتًكازت هُو ةىتابًاٍُُ ًايِـُوَ وَضيـاْ بطـطَ بـ٘ ٓـُوٍَ       5ظٗض بُ ةىَتُ،  ًُكتُب

ٌَ ًىًٌٓـُ بـ٘ ٓـُوٍَ ٓـُو ًُكتُباُـُ هـُ ثُيط َوَكـٍُ          ُُنّ، ب٘يُ تُقًِف ًىًٌُٓ، و عُةسَيلًـ ٓـُب
ًَّ، غىثاؽ  خ٘ياْ زايبِ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ض ُٓػنُز،ٓاخري كُؽ

 ضتٌ:بُضَيع ز.اػنس وَ
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
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ٌَ ُٓكـَُ كـُ ةىتابًــاْ هـُ حاَهـُتٌ زاخطاُـٌ ةىتاغاُــُ يـاْ ثـُعناُطاٍ ُــاحلىًٌ            خـاَهٌ يُكـَُ ثؿـتطريٍ هــ
ًٍَ باؾـُ بـُ غُضثُضؾـيت وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزٍَ بـ٘ ظيـاز          ََٙ ًّ ثـ ًَىَ ياْ حلىًٌ، بُ بطىاظضَيُِوَ ب٘ ٓاوؾ

ٌَ كاض زياضٍ ٌَ بُج ٍَ، نىُلُ ٙيٌُُ ج ًَىَ هـُ        بلط ًَؿـرت هُبـُض ُـُبىوٌُ ياغـايُكٌ ٓاوؾـ ًٌَُ ث ُُضكطاوَ، ٓ
كاتٌ زاخطاٌُ ظاُلٍ٘ ؾآاٍُُ بُضيتاٌُ غُضطُضزاْ بىوْ ُُياْ تىاٌُ هُ ًٓض ؾـىَيًِم وَضطريَيـّ، هُبـُض    
ٌَ بـَُ كـاضَ َُٓهسَغـيَت،          ٌَ كـ ٍَ بـ٘ ٓـُوٍَ زيـاض بـ ًَطَ ٙيٌُُ غُضثُضؾيت كاض كُ وَظاضَتُ زياضٍ بلط ُٓوَ ه

 .ثاؽغى
 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ رُضًىو كان عٌط، تلا ٌَ ًُى زَةًقَُ بسَُ  ُٓكا َُٓه

 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَىيػتُ ًٓعارُيـُكٌ   ََٙ ث ًَلٌ تايبُت ياْ حلىًٌ، بُ ًَتُ كُضت ظٗض باؾُ با ًُغريٍ خىَيِلاضَكاْ ُُض وا، به
ًَتًا ب  شن )حػب تعوًٌات اهىظاضَ(، غىثاؽلُيّ و بَو

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ٓاخري قًاغٍُ غىَيُِِوَ

 
 بُضَيع ز. عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَُ ًارُكُياْ ب٘ ًػ٘طُض ُٓكُيّ هًُاززَيـُكٌ ت  ََٙ هُضاغتًسا ٓ ًَػتا زوا قًاغُ ُٓخىَيٌُِوَ، بُ طيؿـسا  ٓ

ًَىيػـتُ ض َيٌِــايٌ زَضبلـات، غـُباضَت بــَُ ًاززَيـُ وَظاضَت ض َيٌِـايٌ زَضزَكــات،         ًَشن هُغـُض وَظاضَت ث ٓـَُه
ًَىَيُ زوا قًاغُ ُٓخىَيٌُِوَ  ًُُٓ تُحكًَى حاقَوُ، بَُ ؾ

 :31ًاززٍَ 
ًَىٍَ ًًُٓؿـُيٌ زاخـطا، وَظاضَت ُٓهَ       ًَلسا ُٓطُض ةىتاغاُُ و ثـُعناُطاٍ ُـاحلىًٌ بـُ ؾـ سَغـيَت بـُ   هُ كات

       ٍ ٌَ ٓـُوَ ًَىٍَ حلـىًٌ و ُـاحلىًٌ، بـ  طىاغتُِوٍَ ةىتابًايُكاْ ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُطايـُكٌ تـطٍ ٓاوؾـ
 .ٌَ  غاَهٌ خىَيِسًُاْ هُ كًؼ به

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟ بـُ كـٍ٘ زَُـط ثُغـِس كـطا، رـ              ٌَ هُطَُي زايُ تلايـُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ؟ كـ ُضًىو بـ٘  ك

 ًاززَيُكٌ تط
 :ذنسٟاًُِ بُضَيع 

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
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 :52ًاززٍَ 
ٍَ، و ٓـُض          ًَطكطزُـٌ ٓـُٓوٌ و تايبُتـسا ثًـازَ ٓـُكط حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ بُغُض ٓـًُىو زاًـُظضاوَكاٌُ ر

ًَلٌ ياغايٌ ياْ هًػتُُسيًُكاْ ياْ غًػـتًُُكاْ يـاْ ض َيللُوتِِاًـُكاٌُ ثـُضوَضزَيٌ و ض      ٗؾـِبريٍ  حىكٌ
ٌـ      ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ و تايبُت، طـُض ٓـاوزش بـىو هُطـَُي حىك ُكاٌُ ٓـَُ ياغـايُ   ثُيىَغتساض بُ كاضوباضَكاٌُ ر

 ض َتسَكطَيتُوَ
 ثُعناْ عبساهلطيٍ:بُضَيع 

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
 :52اؽنازَ 

١ْٝ اٚ يٛا٥  اٚ ْعـِ  تطبل اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً يمٝع َؤضطات ايتعًِٝ اال١ًٖٝ ٚارتاص١، ٚنٌ اسهاّ قاْٛ
اتؿاقٝات تعإٚ تسب١ٜٛ ٚثكاؾ١ٝ تتعًل بػؤٕٚ ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتـاص، اذا تعازضـت َـع اسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ       

 تسؾش
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ ٓ  كُ ًاززَكُ بَُ ؾ

 :32ًاززٍَ 
حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ بُغـُض طؿـت ةىتاغاُـُ و ثـُعناُطا ُـا حلىًًـُكاْ و ض َيلُوتِِاًـٍُ زوو ٙيُُـٍُ         

ٍَٓاوكاضٍ ثُضوَضزَيٌ و ض ٗؾِبريٍ ثُيىَُسيساض بُ ةى  تاغاُُ تايبُتُكاْ ثًازَ ُٓكط
 :هًُاْغُضٗكٌ ثُض-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 ٍ ياغايٌهًصُُ
 بُضَيع ز.ض ٗشاْ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ََٙ وؾٍُ هُوآًح و ُٓواُُ هُطَُي غًػتًُ ٌَ ُٓكُيّ، بُ ًٌَُ ثؿتطريٍ ه ٍَ، غىثاؽٓ ٌَ، ٙزض ًٌَُ ُاطىجن ٓ ٌ 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 :ُضوَضزَوَظيطٍ ث-بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ زكَُ  ُٓظ ثؿتطريي
 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
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ٌَ تًبًين ُٓيُ؟ )كاوَ ذلٌس اًشن، خىضؾًس اػنس، ض ٗشاْ زظَيٌ،   عع١ُٝ صتِ ايدٜٔ(ك
 :جنٍ اهسيّ عع١ُٝبُضَيع 

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَسا ًُـُ، بـ   ًَؿٍُ ت ًَم ُٓيـُ هـُ ٓاوكـاضٍ كطزُُكـُ، زوو ٙيُُُيـُ ٓـُو        زياضَ َُٓ بط طُيُ ًٓض ك ََٙ ُُةكـ ُ

ٍَ باؾُ،  ًَىاْ زوو ٙيُْ، ٓاوكاضٍ ثُضوَضزَيٌ و ض ٗؾِبريٍ بُ ض ٌَٓ ًّ بلط ٍَ هُ ُ ض َيللُوتِِاًٍُ كُ ُٓكط
ًَلُ هُطَُي ثُضوَضز ًَطكاضيُكُف نىُلُ بُؾ ًَطكاضٍ ثُضوَضزَيٌ و ض ٗؾِبريٍ، ر ٌَ جًـا بلطَيتـُوَ  ر ، َزا، ُاب

 غىثاؽ.
 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ًاً٘غتا كاوَ

 بُضَيع كاوَ ذلٌس اًشن:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَـطَ              ًَبًِـًٍ ٓـُبىو، هـُ ًاززَكـاٌُ تـط ةـُت باغـٌ ثـُضوَضزٍَ ض ٗؾـِبريٍ ُـُكطاوَ، ه ًًِـ ُٓض ٓـًُاْ ت
ًَطكاضٍ بُ ُٓوَف ظياز كطاوَ، ُٓو ض ٗؾِبرييُ ظيازَيُ، ثُضوَضزٍَ  غُ، غىثاؽر

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان خىضؾًس.

 بُضَيع خىضؾًس اػنس:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

تطبـل اسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ عًـ٢ يمٝـع َؤضطـات ايتعًـِٝ االًٖٝـ١ ٚارتاصـ١،           بُ ض َٓـٌ ًـّ ٓـُض بـُ كـىضتٌ )     
ًَٚالٜعٌُ باٟ ْص تعازض باسهاّ ٖرا ايكإْٛ(   ىيػيت بُو تُراقًوٍُ تط ُاكات.ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو زكت٘ضَ ض ٗشاْ

 بُضَيع ز.ض ٗشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَِاغـٍُ ٓـُو جـ٘ضَ               ًَؿـًِاضٍ ض َت كطزُـُوٍَ ٓـُو ًاززَيـُ ُٓكـَُ، هُبـُض ٓـُوٍَ هـُ ًـاززٍَ يـُن ث ًّ ث
ٍَ، زواتـط ياغـاٍ       ةىتاغاًُُاْ كطزووَ ك ُ ُٓو ياغايُ بُ ًُبُغيت ض َيلدػتين ٓـُو جـ٘ضَ ةىتاغاُـُ زازَُـط

وَظاضَتــٌ ثــُضوَضزًَاْ ُٓيــُ، كــُ يــُن هــُ ُٓضكــُكاٌُ كــُ هــًُاززَ زووَ بــاؽ هــُ ُٓضكــُكاٌُ وَظاضَتــٌ    
ــُض       ــتاْ، واتــُ ٓ ــُضٍ ٓــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ غُضتاغ ــيت ه ــُتٌ ثــُضوَضزَيٌ طؿ ــاٌُ غًاغ ثــُضوَضزَ ٓــُكات، زاُ

ٌَ ُٓوا ًولُنٌ ُٓو ض َي ًَلٌ تط ب َٙت ًَم هُ ُٓض و ًَىاْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ و ُٓض وَظاضَت ٍَ هُ ُ ًَم بلط للُوتِ
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ًَىيػت بـُو ًاززَيـُ ُاكـات، غـطياٌُ ةاُىُُكـُ هـُ        ٌَ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، ب٘يُ ث ًَىَ ياغايًُ ُٓب نىاض ن
ًَؿًِاضٍ ض َت كطزُ ًَؿىو ض ووْ كطاوَتُوَ، ب٘يُ ث  ُوٍَ ُٓو ًاززٍَ ُٓكَُ، غىثاؽًاززَكاٌُ ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ُيُِ زَُطُوَ، رُضًىو ٓاًًُِ خاْزاواكاضيُكٍُ ؾُخكًُ، يُن زَُطًؿُ، ب٘يُ ُاتىاُشن بًد

 :ذنسٟاًُِ بُضَيع 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 ٍَ ٌَ خ٘ زَضبط ٍ، َُٓ وَكٌ هًصُا ثُضوَضز  ْ خاًُُِزطُي ض ٗاثاف ُٓوٍَ ض ٗشاْ خاْ ض ًَٓ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض عىًُض
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ٌَ بـىوٌُ بُغـُض ةىتاغاُـُ و         ٌَ بـُج ًَؿرت باغٌ ُٓوًَاْ كطزبىو، هُ ضاغتًسا ياغـاكُ بـ٘ جـ هُ ضاغتًسا هُ ث

ٌَ           ثُعناُطا ُاحلىًًُكاُُ، ًٓرت ب٘ ًَِؿـًاضٍَ زكتـ٘ضَ ض ٗشاْ ثؿـتًىاٌُ هـ ًٌَ تـطَ، ب٘يـُ هـُ ض اغـتًسا ٓـُو ث ك
ًَيَن ًَطَيّ، ب٘ ُٓوٍَ كُ ًُُ  ُٓكُيّ، ُٓوٍَ كُ ه

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ يُن كـُؽ هُطـَُي زا ًُـُ،     ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك ُٓضزوو هًصُُ زاواٍ ض َت كطزُُوٍَ ُٓكُْ، ك

 غِس كطا، رُضًىو ب٘ ًاززَيُكٌ تطظٗضَيٍُِ زَُط ثُبُ 
 :ذنسٟاًُِ بُضَيع 

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
 :53ًاززٍَ 

ٌَ هـُ        ًَم ظيـاتط ُـُب ًَطكطزٌُ ُٓٓوٌ و تايبـُتٌ، هـُ غـاَه ًازَيُكٌ طىاغتُِوَ ُٓبُخؿطَيتُ زاًُظضاوَكاٌُ ر
ًَـ زَضنـ  ىوٌُ ٓـَُ ياغـايُ زاًـُظضاوْ، بـ٘ ٓـُوٍَ      بُضواضٍ زَضنىوٌُ َُٓ ياغايُ، ب٘ ُٓو زاًُظضاواٍُُ ث

كاضوبــاضٍ بُض َيىَبــُضٍ و زاضايــٌ و ٓىُــُضٍ خ٘يــاْ ض َيلبدــُْ، و ٓــَُ ياغــايُ ثًــازَ ُاكطَيــت بُغــُض ٓــُو    
ًَساٌُ وَظاضَت زاًُظضاوْ ٌَ وَضططتين ض َيطُ ث  زاًُظضاواٍُُ كُ بُ ب

 بُضَيع ثُعناْ عبساهلطيٍ:
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

 :53اؽنازَ 
ٓ  َد٠ اْتكاي١ٝ ملؤضطات ايتعًِٝ االًٖٞ ٚارتاص ع٢ً إ ال تصٜد َٔ عاّ َـٔ تـازٜذ صـدٚز ٖـرا ايكـإْٛ،      مت

يًُؤضطات قبٌ صدٚز ٖرا ايكإْٛ، نٞ تكّٛ بتٓعِٝ غؤْٚٗا االداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ، ٖٚرا ايكإْٛ ال ٜطبـل  
 ع٢ً تًو املؤضطات اييت تاضطت َٔ دٕٚ اذٕ ايٛشاز٠
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-ْٚ بايعبُضَيع ز.اضغ
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ

 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَىٍَ خىاضَوَ زابط َيصضيتُوَ: ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ بَُ ؾ ٓ 
ًَم هُ يُن غاَي ظيـات  ط ًاوَيُكٌ ض اطىاغتُ بُ ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ ًَ٘هُتسضاو زَزضَيت بُ ًُضج

ًَط ٍ و ز ٌَ هُ ض ٗشٍ زَضنىوٌُ َُٓ ياغايُوَ تا كاضٍ كاضط  اضايٌ و تُكًِلٌ خ٘ياْ ض َيلبدُُُْب
 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ.
 بُضَيع ز.ض ٗشاْ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَبًًِــُكٌاْ ُٓيــُ، ًاوَكــ ََٙ ت ًَم ظيــاتطَ هــُ غــاَهٌ ثؿــتطريٍ هــُ ًاززَكــُ ُٓكــُيّ، بــُ ُ يــُكجاض ظٗضَ، غــاَه

ًَؿًِاضٍ هًصٍُُ ياغايٌ ُٓوَيُ هُ ؾُف ًاُط ظياتط ُُبٌ، ض َناوٍ غاَهٌ خى ٍَ   خىَيِسْ، ب٘يُ ث َيِـسْ بلـط
 هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو جُُابٌ وَظيط

 
 بُضَيع ز.عكٌت ذلٌس خاهس:وَظيطٍ ثُضوَضزَ

 ضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْبُ
ًٌَرت بٌ، بُؽ ُٓظـُ مشـىهٌ بًِايـُف زكاتُظـُ، ُٓطـُض       ُٓظ زطُي زاُاُا ًىزَكًٌُ، ُٓطُض غاَهُن بٌ، ياْ ك
ًَت ٍُٓ، ُٓطُض مشىهٌ بًِايـُت ُـُكات    ًَؿُت زاضاي ًَت ًُ ك مشىي بلات، خٚم ُابسن ُٓظُ، ظٗض هُ ًُزضغ

 زضغتُ، ُٓطُضُا ُابًسن.
 ُضٗكٌ ثُضهًُاْغ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 ضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَرُ
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَط ٍ زاضايـٌ و زاضايـٌ و تـُكًِلٌ، هـُ ضاغـتًسا ًُغـُهٍُ        ٌَ كاضط ًٌَُزا بُ واظذنٌ ٓاتىوَ زََه هُ ُُقُكٍُ ٓ

ًَم ب٘ بً ًٌَُ ًُبُغتٌاْ ُٓوَ ُُبىوَ.غاَه  ِا ٓ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-عبُضَيع ز.اضغْٚ باي
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ٍَ هُغُض ُٓو ًاززَيُ ةػُ بلا؟ )عٌط ُٓوضاًٌ، زكتـ٘ض غـُضوَض، جـٚي، غـًىَيى، طـىَهًعاض ةـازض،        ٌَ زَيُو ك
 خىضؾًس(، رُضًىو كان عىًُض

 بُضَيع عٌط قسيق)ُٓوضاًٌ(
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ُاحلىًًُكاْ جًاواظَ وَكى ُٓوٍَ  بُ باوَض ٍ ًّ هُبُض ُٓوٍَ ض َيلدػتين كاضوباضٍ ةىتاغاُُ ياْ ثُعناُطا
ًٌَُ باؽ هُ ياغـاكُ ُٓكـُيّ    ََٙ هُبُض ُٓوٍَ ٓ ًَسا، بُ َٙ ٓاًاشٍَ ث غُضٗكٌ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ با
 ٍَ ًَم زآُُط ٍَ )ًاوٍَ غاَه ًَىيػتُ بىتط ٌَ، ب٘يُ ث ًَىَيُكٌ طؿيت ب ًَىيػتُ زاض ؾتُِوٍَ َُٓ بط طُيُف بُ ؾ ث

ًَِّ هُطـَُي ياغـاكُ( ُٓوكاتـُ ٓـُوٍَ ثُيىَُسيـساضَ بـُ        ب٘ ةىتاغاُُ و ثُعناُ طا ُٓٓوًُكاْ تا خ٘ياْ بطـىجن
ًَـٌ تـُعوًٌات وَظاضَت ًُٓـُ تُحسيـس بلـا، و ثوـُ           ٍَ بـُ ث كاضوباضٍ زاضايٌ ياْ ًاهٌ ياْ تـُكًِلٌ، ٓـُتىاُط

ًَ ًَىَيُكٌ طؿيت ُاوياْ بٔ ًَِشن، بَُهلى بُ ؾ ًٌَُ ُاوَكاًُاْ بٔ ٓ ٍَ ٍَ باؾرتَ، غبُُسٍ ب٘ بلا، ُاكط  ىثاؽِط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَط ٍ زاضايـٌ و    ًَطَ هُ ض ووٍ كـاضط ًّ ثؿتطريٍ ُٓو ًاززَيُ ُٓكَُ، ُٓوٍَ كُ كان زكت٘ض عىًُض باغٌ كطز ه

    ُ ًَم ظٗضَ، ًُٓــُ بـــ٘       تُكًِلًــُوَ، ٓــُضوَٓا ثؿــتطريٍ ض اكــ ًٍَ وايــُ غــاَه ٍ زكتــ٘ضَ ض ٗشاْ ُٓكـــَُ كــُ ثــ
ًَؿتاْ ثُغِس ُُكطاوَ ُٓوَ ًاُطٌ ياظزَيُ، ُاوَضاغيت ًـاُطٌ زواُـعَف هُواُُيـُ     ةىتاغاُُيُ، ياغاكُ كُ ٓ
ًَشن بـ٘ غـاَهٌ زآـاتىوف،      َٚو ُُكطَيتُوَ، ُٓطُض واٍ زابِـ ٍَ، هُ ض ٗشُاًٍُ رُضًًسا ب تا ُٓوكات ثُغِس ُُكط
ًَِؿًاضٍ ُٓوَ ُٓكَُ ُٓوَ بيَب بُ ؾـُف ًـاُط تاكـُ هـُ      ٍَ، ب٘يُ ث ٌَ ًاُط ُٓض وا ياغاكُ ثُغِس ُاكط واتُ غ
ًَِّ، و هـُ     ًَط ٍ و زاضايٌ و تُكًِلًُوَ بتىاُّ خ٘يـاْ بطـىجن غاَهٌ زآاتىوٍ خىَيِسْ بتىاُّ هُ ٙيٌُُ كاضط

ٍَ بُ ض َيٌِايٌ ض َي ٍَ،     ٙيٌُُ ًُغُهٍُ بًِاغاظيؿُوَ ُٓوَ ُٓكط ًَلًاْ بـ٘ زابِـط ٍَ ب٘ ُٓوٍَ ًـاوٍَ غـاَه لبدط
.ٍَ ٌَ بلط ٌَ بُج ََٙ ططُم ُٓوَيُ هُ غاَهٌ زآاتىوٍ خىَيِسُسا ج  ياْ ُٓض ًاوَيُكٌ تط، بُ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان جُٙي

 بُضَيع جٚي عوٌ:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ بسَْ، ًاوَيُكٌ ض اطىاغتُ ًُرٔىَ ًُُ هُ ُاو ًّ ةػُكَُ هُغُض ًُغُهٍُ تُضجىًُك ُيُ ُٓطُض ض َيطَُ ث
ٍَ ًَشن بىاض زَزض ًٍَ باؾُ بَو  بُ ثُعناُطا ُاحلىًًُكاْ، غىثاؽ خَُهم، ًّ ث

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو غًىَيى خاْ
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 عجُإ:بُضَيع غًىَيى 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

زكت٘ضَ ض ٗشاْ ُٓكـَُ كـُ ًاوَكـٍُ كـَُ بلطَيتـُوَ، بلطَيتـُ        ثؿتطريٍكت٘ض غُضوَض وًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي ز
ٍَ كُ ٓاتىوَ )زاضايـٌ و رـٌُُ ( هـُ ًاززَكـُ )     ٖٚـرا ايكـإْٛ ال   ؾُف ًاُط، هُ ك٘تايُكُف ُٓو قًاغُ ٙبط

ــٛشاز٠(      ــيت تاضطــت َــٔ دٕٚ اذٕ اي ــو املؤضطــات اي ــ٢ تً ــل عً ــًض  ٜطب ــُوٍَ ٓ ــُض ٓ ٍَ، هُب ــُ ٙزض ــُوَ حُة ٓ 
ٍَ، واتُ ُٓوَ ظيازَ، غىثاؽ ٌَ ًٓعٌُ وَظاضَت زاُاًُظض  ًىُٓغُغُن ب

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ًعاض خاْ.رُضًىو طىَه

 بُضَيع طىَهًعاض امساعًى:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُ جًـاتٌ غـاَهًم، نـىُلُ غـا    ًّ  ًَم ظٗضَ ثؿتطريٍ ض اٍ هًصٍُُ ياغايٌ ُٓكَُ كُ ًاوَكُ ؾُف ًاُط ب َه
 ب٘ ُٓوٍَ كُ خ٘ياْ ض َيلبدُْ، غىثاؽ

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو كان خىضؾًس

 
 
 
 

 بُضَيع خىضؾًس اػنس:
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

املؤضطـات ايتعًُٝـ١ غـري اذتهَٛٝـ١     هُ ضغتًسا قًاغُكُ زياض ًُُ، قًاغُيُكٍ ٓاًازَ كطزووَ )توتعَ غنًـع  
تـازٜذ صـدٚز ٖـرا    سهاّ ٖرا ايكإْٛ ٚخالٍ ض١ٓ َـٔ  املاي١ٝ ٚاالداز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ، مبا ٜٓطذِ ٚا بتٓعِٝ غؤْٚٗا

 يُعين َُٓ قًاغُ ظٗض ًُعقىهُ، ُٓويرت واظيح ًُُ.ايكإْٛ(، 
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

ًَلٌ تُعوًٌٌ باؾُ جُُابٌ وَظيط باغٌ بًِايٍُ كطز، هًصٍُُ ياغايٌ و هًصٍُُ ثُضوَضزَ، خ٘ ًٓض ٓ ُئُت
ٍَ، كُ وَضيططت خاُىوٍ ًُُ ٍَ ُٓتا ًىارُةُ وَضُُطط ٍَ؟     خاُىو زضوغت ُاكا جاض ، ٓـُوَ نـْ٘ عـًٚج ٓـُكط

 رُضًىو
 بُضَيع ز.ض ٗشاْ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
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         َٙ ًَـ زَضكطزُـٌ ٓـُو ياغـايُ زاًـُظضاوْ و بىوًُـاْ ُٓيـُ، بـُ َ ُٓو ًاززَيُ باؽ هُو ةىتاغاُُ ُٓكا كـُ ثـ
ًَشن كـُ ٓـُو            ًَم و ُـُ بـُ ؾـُف ًـاُط و ُـُ زَتـىاُشن ًـىزَ زابِـ ًَؿُيُكُ ُُ بُ غاَه ًَؿٍُ بًِايُ ُٓوَ ك ك
             ٌَ ًًَـاْ بـاف بـ ًَىَيُن، و ُٓطـُض هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ ث ٌَ بـُ ٓـًض ؾـ ٌَ، ب٘يـُ ُـاب بًِايُ بُ نُُس تُواو ٓـُب

ًَيَن ًَىاظَيلُ، ُٓض خٍ٘ بطىجن ٍَ كاضوباضَكُ ض ؾ  هُطَُي حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ زيـاضٍ  ؾٔىُُكُ زياضٍ ُُكط
ٍَ بُنـُُس بًِايُكـُ زضوغــت             ٍَ زيــاضٍ بلـط ٍَ، نـىُلُ ُـاكط ًَؿـٍُ ٓـُو بًِايــُف نـاضَ ُـُكط ُُكـٍُ، تـا ك

.ٍَ  ُٓكط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ
 بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزيين(

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَُ ه ًَؿـًِاضَكٍُ         ٓ ًَؿـًِاض كـطا، بـُ تايبـُتٌ ث ًَىَيٍُ كـُ ث ُطَُي ُٓوَيّ كُ زووباضَ زايرب َيصيُِوَ، بـُو ؾـ

ًٌَـُف هُطـَُي ٓـُوَيّ، ثاؾـاْ وَظاضَت               ٓ ،ٌَ ًَىَيُكٌ طؿـيت بـ بُضَيع كـان عىًـُض ٓـُوضاًٌ كـُ وتـٌ بـُ ؾـ
ََٙ بُضاغيت ًُغُهٍُ ًاوَ ٌَ، ض َيٌِايٌ زَضكا كُ ًُغُهٍُ بًِا ًٓػتًػِآُ، بُ ًَم ب ًٌَاْ وايُ غاَه ًٌَُ ث كُ ٓ

ٍَ، يـاْ كـاتٌ    ًَسَكُو بُضَيعاْ هُ هًصُُ بًًِاْ كُ ظٗض زيطاغًُاْ كطز َُٓ خاَهُ، وطناْ ًُغُهُْ ثؿىوؾٌ ت
  ٌَ ٌَ كُ ُٓواْ زوايٌ ثاغاوٍ ُٓوَياْ ُـُب ًَم ب ٌَ، بُ ُٓضحاَي كات ًَىَيُن ب ٌَ كطزٌُ ةاُىُُكُ بُ ؾ ٌَ بُج ج

ًَىَيُ زايسَض َيصيُِوَ:كُ خً٘اْ ض َيلبدُيّ و ك  اضَكاظناْ ًٓعازَ ُُظَض بلُيّ، ب٘يُ بَُ ؾ
ٌَ هـُ            ًَم ظيـاتط ُـُب ًَم هـُ غـاَه ٍَ بـُ ًـُضج ًاوَيُن بُ ثُعناُطاو ةىتاغاٍُُ ُـاحلىًٌ ًَ٘هـُت زضاو ٓـُزض

ًَِّ  ض ٗشٍ زَضنىوٌُ َُٓ ياغايُوَ، تا خ٘ياْ هُطَُي حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُوَ بطىجن
 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-ايعبُضَيع ز.اضغْٚ ب
 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطػنّ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
  َ ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُٓوًَاْ وتىوَ، بُؽ ًّ ثطغـًاضَيم ُٓكـُ ، ٓايـا ط٘ض اُلـاضٍ ياغـايُن     ضاغتُ ٓ

ٌَ؟ ُٓتا ًُىٍَ زَواَ خٍ٘ ُُطىجناُس ٍَ هُُاوَضاغيت زَواًسا ُٓب ًَِسض ٌَ و هُ ُاوَضاغـيت زَواَ خـٍ٘   بطىجن ب
ٍَ، ُٓؾت ًاُطُ، زَ ًاُطُ، نـُُس   ًَشن كاتُكُ وا زابِط ًَيَن، نىُلُ زَكُوَيتُ ًُىٍَ غاَهُوَ، ب٘يُ َُٓه بطىجن
ًَشن كـَُ               ٍَ، ُٓوَيـُ كـُ ٓـَُه ٌَ بلـط ٌَ بـُج ٍَ، بـُؽ بـ٘ غـاَهٌ زآـاتىو جـ ٌَ ُـاكط ٌَ بـُج ٍَ، َُٓ غاَي ج زازُط

ًَم  ٌَ.بلطَيتُوَ، ُُن ُٓض غاَه  ب
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو ٓاًًُِ خاْ



 415 

 :ذنسٟاًُِ بُضَيع 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَّ ًـاوٍَ ؾـُف ٓـُيعا زا        ٌَ كطٍ، خاُسًُا بُضزَواًـُ، ٓـُو ُُؾـ ٌَ ُٓظُيُ كُ غاَهًا زَغت ث ًُبُغت زاُاُ
     َٙ ًَسن بــ٘ غـا ٍَ يــُن غـاَهٌاْ زاُايــُ كـى بؿــ  ٓايِــسَ ٓـًٌُ وَضططتِــا تَُهُبــُ ب  خـ٘ بطــىجنًِّ، شبـُض ُُٓــس

ًٌَُ ًَسا وَختُكٌ ظٗض ك ًَت بٌ، ًاوٍَ ؾُف ُٓيع  ةاُىُ
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو زكت٘ض غُضوَض
 بُضَيع ز.غُضوَض عبسٙضػنّ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَم، تلا ُٓكَُ ًُُٓ ًاُطٌ زو ٌَ بُ غاَه َٚو بلطَيتـُوَ، ًـاُطٌ زواُـعَ تـا       هُ ض ووٍ ياغايًُوَ ًُُٓ ُاب اُـعَ بـ

ًَم، هــُ ض ووٍ ياغــايًُوَ، ٓــُوكات ُاوَض اغــيت زَواًــُ، بــُؽ   ًَت بــُ غــاَه ًـاُطٌ زواُــعٍَ غــاَهٌ زآــاتىو ٓــُب
ًَلٌ زيطاغٌ ًُغُهُْ. ٌَ غاَه ٍَ، بَو  قًػُيُن بسٗظضَيتُوَ ب٘ ُٓوٍَ غاَهٌ زآاتىو ثُغِس بلط

 اْغُضٗكٌ ثُضهًُ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ضًىو كان خُهًى.رُ

 :عجُإبُضَيع خوًى 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًٍَ باؾُ غاَهٌ خىَيِسٌُ زآاتىو زا ٍَ، غاَهٌ خىَيِسٌُ ًّ ث  2113/2114بِط
 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو كان عٌط ُٓوضاًٌ
 بُضَيع عٌط قسيق ُٓوضاًٌ

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَِـاوَ، يـاْ قـًاغًُاْ كـطزووَ، تُةطيبـُْ         ب٘ نُُس ياغايُكٌ ًٌَُ هَُ خىهُزا ٓـًُاْ بط طـًُاْ ٓ تطيـ ٓ

ٌَ، ًُبُغـت          ٌَ، ًُبُغت هـُوَ ًُـُ تـا ٓـًُاْ غـاَهٌ زآـاتىو بـ ًَجُض  ُُب ًَم ت ٍَ هُ غاَه ُعيم هُوَ، كُ ُٓوتط
ٌَ ض  ٍَ هُو كاتُ، خ٘ وَظاضَت حُطنُْ هُطَُي جًُٔتٌ ثُيىَُسيساض ُٓب ًَُِثُض  ٗشاُُ ًىتابُعُ بلـا،  هُوَيُ ت

 غىثاؽ
 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 رُضًىو مسريَ خاْ
 :بُضَيع مسريَ عبسار

 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَشن )هوػُِ اهسضاغ ٍَ بَو ًَشن يُن غاَيًزَكط  ُ( يُعين غاَهٌ خىَيِسْ، ُُن بَو
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 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ػَٚرُضًىو كان عبساه

 ضواضٍ:ُب َصطؿ٢بُضَيع عبساهػَٚ 
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

     ،ٌَ ًَشن )غاَهٌ زيطاغٌ زآاتىوٍ ثاف زَضنىوٌُ ياغاكُ، ٓـُوكات ؾـتُكاْ حـُي ٓـُب ًُٓاْ ةػَُ ُٓبىو، بَو
ًَشن هُ غٍُُُ زيطاغٌ ثاف زَضنىوٌُ َُٓ ياغايُ. ًَلُ؟ ب٘يُ بَو  نىُلُ ُاظاُشن ُٓو ياغايُ هُ ض ًاُط

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ:-ز.اضغْٚ بايع بُضَيع
 رُضًىو كان جًُاي.

 :طاٖسبُضَيع غناي 
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ.

:ٌَ ًَىَيُ ب ًَؿًِاض ُٓكَُ بَُ ؾ ًَؿُ ًّ ث  ب٘ ناضَكطزٌُ َُٓ ك
َؤضطات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايػري اذته١َٝٛ، تٓعِٝ غؤْٚٗا االداز١ٜ ٚاملايٝـ١ ٚايتكٓٝـ١ خـالٍ ؾـرت٠ َـابني      )عوِ 
 ( 2113/2114ٖرا ايكإْٛ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ صدٚز 
 

 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ

 
 
 

 :بُضَيع ز.ض ٗشاْ زظَيٌ
 .بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَم زواٍ ثُغِس كطزٌُ  ًَلطزٌُ غاَهٌ خىَيِسٌُ ُىَيٌ خىزَيِسْ، ياْ ًاوٍَ غاَه ًَشن غُضَتاٍ زَغت ث كُ َُٓه
ًَلت زاُا ض ٗشَكُ و ًاوَكُت زياضٍ ُُكطزيُ، واتُ هـُ ًـاوٍَ يـُن    ُٓو ياغ ايُ، ًُٓاْ بابُتُ، كُ ًاوٍَ غاَه

ٌَ ُاكـا   ًَيَن هُطَُي حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ زَغت ث غاَي، يُعين ُٓطُض بًسايُتٌ غاَهٌ خىَيِسْ خٍ٘ ُُطىجن
ًَم ياْ هُ غُضَتا ًَيَن، ب٘يُ ًاوٍَ غاَه ًَلطزٌُ غاَهٌ خىَيِسْ ًُٓاْ زواٍ ًُىٍَ غاَي خٍ٘ بطىجن ٍ زَغت ث

ــاْ         ــُكاْ خ٘ي ــُتىاُّ ةىتاغاُ ًَم ٓ ــاَه ــُضوَضزَ غ ــٍُ ث ــُوٍَ هًصُ ــاَهُكُ زواٍ ض ووْ كطزُ ــاوٍَ غ ــتُ و ً ؾ
ًَؿُ زضوغت ُاكا هُ ض ووٍ ياغايًُوَ. ًَِّ هُطَُي حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ، ًُٓاْ ًاُا ُٓزات و ًٓض ك  بطىجن

 ضهًُاْغُضٗكٌ ثُ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 ًىو ٓاؾيت خاْرُض

 بُضَيع ٓاؾيت عُظيع
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 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
    ٌَ ٌَ بــُج ًَلطزُــٌ خــىهٌ خىَيِــسْ يــاْ غــاَهٌ خىَيِــسٌُ ٓايِــسَ، جــ ًٌَ زَغــت ث ٍَ كــُ ٓــَُه واتُكــٍُ ٓــُط٘ض 
ًٌَـُ ٓـًُىوًاْ ًىتـُرًقشن هُغـُض ٓـُوٍَ كـُ بـ٘ غـاَهٌ           ٌَ؟ ٓ ٌَ، يُعين َُٓ غُةوُ ب٘ بُكطاوَيٌ بـ ُُكطاب

ًَؿــًِاضَ ُٓكــَُ،  خىَيِــ ٌَ، كُواتــُ ًِــًـ ثؿــتطريٍ هــُو ث سٌُ ٓايِــسَ ٓــَُ ؾــطوتاُُ هــُ ةىتاغاُــُكاْ ٓــُب
ٍَ بُ غاَهٌ خىَيِسُُوَ، غاَهٌ خىَيِسٌُ ٓايِسَ، غىثاؽ  وابُغتُ بلط

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو ُاغم خاْ

 بُضَيع ُاغم تىرًق
 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ

ًَؿًِا ٌَ كطز، ُٓوَ بىوبُ نىاض بُ ُٓو ث ضٍَ غاَهٌ خىَيِسُُ ظياتط هُ نىاض كُؽ، هُ كان خُهًوُوَ زَغيت ث
ًَؿًِاضَكاْ  ٓاؾيت خاُُوَ، ًُٓىوًاْ هُ ُاوَض ٗكسا ًىتُرًقشن، ُٓطُض غاَهٌ خىَيِسُُكُ غطَيتُ زَُطساْ، ث

ٍَ بُ ثُي 2113/2114ظٗض بىوْ، غاَهٌ خىَيِسيّ   ط َو كطزٌُ ياغاكُ.ُٓكات، هُوَيىَ زَغت بلط
 :غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع

 ٍُُ ثُضوَضزَ زوا ض ًَٓتاْ نًُ؟ رُضًىو كان عُوٌُ.هًص
 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
 ْ ، وازياضَ هُو ًاززَ ًُبُغتٌاْ زوو بُؾُ، يُن، ُٓو ةىتاغاُُ و ثُعناُطا ُٓٓوًاٍُُ كُ ًُوجىزْ حاهًـُ

ٓــُوَ بابُتــُن، زوو، ٓــُو ةىتاغاُــُو ثُعناُطاياُــٍُ كــُ زازًَــُظضَيّ زواٍ زَضنــىوٌُ ياغــاكُ، غــُباضَت   
ًَـ ُٓواُــٍُ ُٓياُــُ، ًــّ      ََٙ ُٓواُــٍُ كــُ ثــ بُواُــٍُ زواٍ زَضنــىوٌُ ٓــَُ ياغــايُ ٓــُوَ ًُعوىًــُ، بــُ

:ٌَ ًَىَ تُضح ُٓكَُ ُٓطُض ُُٓساَ ثُضهًُاُاْ ةبىَهًاْ ب  قًاغُيُكٌ بُو ؾ
قبٌ صدٚز ٖرا ايكـإْٛ تهٝٝــ اٚضـاعٗا ايكاْْٛٝـ١     اؽنساضؽ واؽنعآس اهػري احللىًًُ اؽنىجىزَ ؿن اٙةوًٍ  عوِ

 َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ خالٍ َد٠ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ املكب١ً َٔ تازٜذ ايٓؿاذ
 

 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
 رُضًىو هًصٍُُ ثُضوَضزَ
 ين(بُضَيع ز.عٌط ػنس اًشن)ُىضَزي

 بُضَيع غُضٗكٌ ثُضهًُاْ
ًَىَيُ جاضَيلٌ تط قًاغٍُ ُٓكُيُِوَ: ًٌَُ بَُ ؾ ٓ 

ًَِّ هُطَُي حىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ هـُ   ًَىيػتُ  ةىتاغاُُ و ثُعناُطاٍ ُاحلىًٌ ًَ٘هُت زضاو خ٘ياْ بطىجن ث
ًَلٌ غاَهٌ خىَيِسٌُ  ٍَ 2114/ 2113ًاوَيُكسا كُ هُزَغتج ًَُِثُض   ت
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 غُضٗكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع ز.اضغْٚ بايع
ٌَ هُطـَُي     ٌَ هُطَُي زايـُ؟ كـ ٌَ، ب٘يُ ك ًٍَ واب ُٓو قًاغٍُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ ُٓوَّ كان عُوًُؿٌ ططتُوَ ث

ٌَ زَيِشن، تا بُياٌُ غُعات   11زا ًُُ؟ بُ كٍ٘ زَُط ثُغِس كطا...بَُ ج٘ضَ زاًُؿتين ًُٓط ًٗاْ ك٘تايٌ ث
ًَطَيشن......  بُ خىاتاْ زَغت ث
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