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ًَطاق -ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ     ع
 ثُضهًُاٌُ        

ًَطاق -كىضزغتاْ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤكؤهُكاْ
85 

 

 

ًَِر بُضطٌ – 2112اَهٌ/ غ   ُٓؾتاو ث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطؤتؤكؤهُكاٌُ غاَهٌ ُاوٍ  ثُضهًُاٌُ(ٍ 2112)كت

ًَطاق -كىضزغتاْ   ع
 85بُضطٌ: 

 2113ناثٌ يُكَُ: 
 251ترياش: 

ًَسانىوُُوَ: ذلٌس سػّ ضؤشبُياٌُ  ث
 ُُخؿُغاظٍ: غِىبط قابط سػّ

ًَطظاز، ، خضطضًغل ُؾ كطزْ: ًِٓكات ًَُُوضؤظ ؾ ط اكطَ، طعَُط ابطآًٍ، زه
 بُختًاض ـلًى، ؾىاْ ذلٌس، ُُٓوُ اغعس.

ًَبداٍُُ ًُؿتٌاًٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ:   شًاضٍَ غجاضزٌُ بُ كت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًًٌَُ خىهٌ (19ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )    ٌَ ؾُللُ –َُٓهبصاضزْ  غ  5 ي 13/11/2112 غ

ًًًٌَُ ( خىه21ٌثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )      43 ي 19/11/2112 ؾُللُزوو –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ( خىه21ٌ) ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ   ٌَ –َُٓهبصاضزْ  غ   115 ي 21/11/2112ؾُللُ  غ

ًًًٌَُ ( خىه22ٌثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )     133 ي 21/11/2112ؾُللُ نىاض  –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ( خىه23ٌثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )     167 ي 26/11/2112ؾُللُ زوو –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ( خىه24ٌضَ )ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًا   ٌَ  –َُٓهبصاضزْ  غ   219 ي 27/11/2112ؾُللُ غ

ًًًٌَُ ( خىه25ٌثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )     213 ي 3/12/2112ؾُللُ زوو  –َُٓهبصاضزْ  غ

ًًًٌَُ ( خىه26ٌثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )   ٌَ  –َُٓهبصاضزْ  غ   271 ي 4/12/2112ؾُللُ غ

ًًًٌَُ ( خىه27ٌضَ )ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًا     287 ي 11/12/2112ؾُللُ زوو  –َُٓهبصاضزْ  غ
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 ( 91ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2192\99\91ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 ٌَ  91/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ًَـ ًُــىَض ؤٍ(ٍ 11كاتــصً ٌَ  ضؤشٍ ثــ  -كىضزغــتاْ  ثُضهــًُاٌُ  13/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُللُغــ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ      غىضَ د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (19ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   ٍ(19زضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ٌَ ؾــُللُ ضَيلــُوتٌ  11غــ ًَـ ًُــىَض ؤٍ ضؤشٍ غــ بــَُ  زا 13/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزُِ ياغايِ ض َيلدػـتِِ وىتاغاُـُّ ٓـُٓوِ و تايبُتـُكاْ     -1

 هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا.
 :ثُضهًُاٌْ غُضؤكز. اضغالْ بايع/ بُض َيع 

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ًًًَُِ          بُُاوّ طـُػل كىضزغـتاْ،    َِ زَكـُيّ، ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ، خـىػل غـ زاًُؿـتِِ ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ

 .13/11/2112( ض ؤشّ زاًُؿعل 19َُٓهبصاضزْ، غاَهِ نىاضََ، خىػل ططَيساُِ يُكَُ، شًاضَّ زاًُؿعل )
 بُضُاًُّ كاض:

ــُكاُِ   ًَِ سىكٌ ــُث ــُ )ب ــاززَ )1بط ط ــاضَ )  21(ّ ً ــاوخؤّ شً ــُيط َوّ ُ ــُ ث ــاَهِ  1( ه ــطاوّ غ ــًُىاض ك ٓ ّ)
ّ ثُضهًُاُِ كىضزغتاُِ عرياق، زَغتُّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ بط ياضيسا بُضُاًُّ كاضّ زاًُؿـتِِ  1992

ًًًَُِ َُٓهبــصاضزْ، هــُكات 19شًــاضَ ) َِ ؾــُللُ ض َيلــُوتِ 11( ّ ٓاغــايِ خــىػل غــ ًَـ ًُــىَض ؤ ض ؤشّ غــ  ثــ
ًَت. 13/11/2112 ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزُِ ياغايِ ض َيلدػتِِ وىتاغاُُّ ُٓٓوِ و تايبُتـُكاْ هـُ   -
 ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا.

ًَتـُوَ كـُ ًؤَهـُت بـىوْ يـاْ          ًَطّ ثُهًُاْ، ُاوّ ٓـُو ثُضهـًُاُتاضَ بُض َيعاُـُ زَخىَيِ ًَػتاف بُض َيع غلطت ٓ
َّ.ٓاًازَُُب  ىوْ با بفُضًى

ًَطّ ثُضهًُاْ:  بُض َيع رطغت افلس/غلطت
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ٌَ    13/11/2112( ّ ٓاغـايِ هـُ ض ؤشّ   18ُاوّ ُُٓساًاُِ ثُضهـًُاْ كـُ هـُ زاًُؿـتِِ شًـاضَ )      ًؤَهـُت ثـ
َِ ًؤَهُت ٓاًازَُُبىوْ، ًُٓىو ُٓو بُض َيعاُُ بُ ًؤَهُت بىوْ.  زضاوْ ياْ بُب

 بطٓاْ ضؾًس -1
 اْ عٌطشي -2

 فلسيُ ًعطوف -3

 ض َيباظ رتاح -4

 ضضاغُضطىَي  -5

 غؤظاْ ؾٔاب -6

 قباح ذلٌس زلًب -7

 قبًشُ افلس  -8

 بُرطيّ سػغل  -9

 ثُؿلاْ ععاهسيّ -11

 عاضامري هًوِ  -11

 ٓاشَ غوًٌاْ -12

 ظًاْ عبساهطسًٍ -13

 سًُُ غعًس سًُُ عوِ -14

 ؾُومن ذلٌس غطيب -15

 غاالض ذلٌىز -16

 عثماىعسُاْ  -17

 ياوظ خىضؾًس -18

 يؿاض زلٍ اهسيّ -19

 بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ   
ًَؿًِاضّ  ًَػتاف بُضزَواَ زَبغل هُغُض بُُاًُّ كاض، بُضزَواَ بىوْ هُغُض خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزُِ ث ٓ
ياغــاٍ ض َيلدػــتِِ وىتاغاُــُ ُٓٓوًــُكاْ و تايبُتــُكاْ هــُ ٓــُضَيٌِ كىضزغــتاْ، زاوا هــُ هًصُــُ تايبُتــُكاْ  

ًَطٓاتِِ بــُض َيع    هًصُــُّ ياغــايِ  و هًصُــُّ ثــُضوَضزَ  زَكــُيّ رــُضًىوْ وَضُــُ غــُكؤّ هًصُــُكاْ، بــُخ
ًَت، رُضًىوْ بؤًاززَّ تاظَ هًصُُّ ثُضوَضزَ. ًَطب  وَظيطّ ثُضوَضزَ زَكُيّ، بُخ

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 54ًاززَّ 
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ًَ ًَىيػتُ هُغُض بُض َيىَبُضّ وىتاغاُُّ تايبُت، ًُٓىو غاَه م ض اثؤضتِ غـااَلُُّ زَضبـاضَّ وىتاغاُُكـُّ    ث
ًَؿلُف بُ وَظاضَت بلات.  هُكؤتايِ غاَهِ خىَيِسُسا ث

 
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
علٖ مسِط املسضغٕ اشباصٕ اى ِقسم نًإِ كل  علام اقرقطِلط اقػلهُٗ ذلُر املسضغلٕ ة نًاِلٕ اق لام          :54املازٔ 

 ضاغٖ اىل اقُظاضٔ.اقس
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ بُضَيىَبـُضّ وىتاغاُـُو ثـُؿلاُطاّ             ًَىَيُ ٓـَُ ًاززَيـُ زابط َيصضَيتـُوَ، )زَبـ ًٌَُ ض اًاْ وايـُ كـُ بـَُ ؾـ ٓ

ًَؿـلُف بـُ           ُاسلىًِ كؤتايِ ًَلِ غـااَلُُ هـُ بـاضَّ وىتاغاُـُ يـاْ ثُؿلاُطاكُيـُوَ ث ًَم ض اثـؤضت ًُٓىو غاَه
 وَظاضَت بلات(.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 زاض ؾتُِوَكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ، غىثاؽ.ثؿتطريّ هًُاززَكُ زَكُيّ، بُطىيطَّ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟، كاضزؤ ذلٌس، غـًىَيى، ؾـناْ افلـس، عبساهػـالَ، ُـُشاز ععيـع، عٌـط         َِ ت ك
 ُٓوضاًِ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، رُضًىو كان كاضزؤ.

 ٌس:بُض َيع كاضزؤ ذل
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَط يُو تُعوًٌات ُٓيـُ و وـاُىْ ُٓيـُ،     ًَىيػت ًُُ، نىُلُ ُٓوَ كاضّ كاضط ًٌَىايُ ُٓو ًاززَيُ ًٓض ث ًّ ث
ًَهِ بلات، َُٓ هُ ياغاكُ غعا زاُطاوَ، خـؤ ٓؤضطـاُِ سًعبـِ و     ًَِ، ُٓطُض ثابُُس ُُبآ غُضث َِ ث ثابُُس زَب

ًَم ض اث َِ وَظعُكُّ نؤُُ بؤ وَظاضَت؟، غىثاؽ.ض َيلدطاو ًُُ ًُٓىو غاَه ًَم بِىوغ  ؤضت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.
 عثماى:بُض َيع غًىَيى 
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــاززَّ      ــُو ًاززاُــُ تــاوَكى ً ــُ، ٓ ــُو ًاززَي ــُض ٓ ــُوَن ٓ ــبُت ُ ــُ   59بًُُػ ــازَ، ه ــُ ظي ًٌَىاي ٓــًُىوياْ ث

ًَؿــىوتط ٓـًُىوّ بـاؽ كــطاوَ، هـُو ًاززَيـُ باغــِ        تـُعو  ًٌاتِ وَظاضَتـِ ثــُضوَضزَ ٓـاتىوَ، هـًُاززَكاُِ ث
ًىزيطّ ًُكتُب زَكات، بُض َيىَبُضّ وىتاغاُُ ًٓوتًعاَ زَكات بُو تُعوًٌاتُّ كُ هُ وَظاضَتِ ثـُضوَضزَ  

ًَت، ًٌٓتًشاُاتُ، ًٓؿطارُ ًُٓىوّ ثابُُسّ و َِ، ًّ هُبُض ٓـُوَّ  ُٓيُ، غااَلُُ ض اثؤضت زَُىوغ َظاضَت زَب
ــَُ، ًــاززَّ )       ــًُاززَكاُِ تــط بــاؽ ُُك ــًه َُٓهُِغــتٌُوَ و ه ( ٓــًُىوّ 59، 58، 57، 56، 55، 54ن

ًَؿىو تط ٓاتىوَ، ُٓتاوَكى ًاززَّ  ًَىيػـت ُاكـات هـًُاززَكاُِ        61هًُاززَكاُِ ث ًٌَىايـُ ٓـًُىو ظيـازَ، ث ث
ًٌَىايُ البطزُِ باؾهَ، غىث ًَؿىوتط ٓاتىوَ، ث  اؽ.ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان ؾناْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾناْ افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٓــُو ًاززَيــُ زَبًــٍِ ًاززَيــُكِ ظيــازَ، ًاززَيــُكِ عُكػــًُ تًُاًــُْ هُطــَُي دىٓــسّ وًتــاعِ خــاؽ،    

يـُ غـُضبُ وَظاضَت ًُـُ ٓـُتاوَكى ًـىهعََ      تُؾذًعِ ًٓػتًػٌاض هُ بىاضّ تُضبًُو تُعوًٌسا، ٓـَُ ثُؿلاُطا 
ًَم وَظاضَت         َِ ًُٓىوغـاَه ًَم تُوطيطّ خؤّ تُوـسيٍ بـُ وَظاضَت بلـات، بـُ عُكػـُوَ زَبـ ًَت ًُٓىو غاَه ب

 خؤّ تُوسؿلِ ُٓو ًُعآساُُ بلات، بؤيُ ًّ زَبًٍِ ُٓض الظًًـ ًُُ ُٓو ًاززَيُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 عبساهػالَ رُضًىو. كان
 مصطفٖ:بُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَـطيّ،               ًٌَـُ غـُض بـُو وَظاضَتـُ ُـغل، تـاوَكى ًـىهعََ بـغل تـُوطيط بـؤ ٓـُو وَظاضَتـُ بِ هًُُٓاْ ًٓتًذاه ٓ
     ،َِ َِ بـُ عُكػـُوَ بـ ًَىَيُكِ ُازضوغت تًُاؾاكطزُِ ًىُٓغُغاتِ كُضتِ تايبُتُ، زَبـ تُغُوض زَكَُ بُؾ
ًَـت هـُ ثابُُـس بـىوْ،          ًَِ ُٓو عُوسَّ كُ كطزوويـُتِ هُطـَُي وىتاغاُـُكاْ، ًىهعًَـُ زَهًِاب سلىًُت بُث

ًَؿًِاضَيم ُٓيُ هُ اليُْ هًصُُّ ثـُضوَضزَ، ًاززَكـاُِ هـُ     ًَطَ ُٓض ُٓو ًىالسُظَيُ تلطاض زَكُيّ، ث  43ه
ًَ 51تاوَكى  ًَؿًِاض زَكَُ ٓـَُ  ًّ تُغُوض  زَكَُ عُضظيؿًاْ كطز، ُٓطُض ًىغط بّ هُغُض ث ؿًِاضَكُياْ، ث

ًَؿًِاضَ غُيِـُ زَُطساُـُوَ، ٓـُو     ًاززاُُ ُٓوَّ كًُُٓىاض كطزُُكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ ُٓططَيتُوَ، ُٓو ث
ًَّ ًىُاوُؾُ بلُيّ، غىثاؽ.  ًاززَّ ُٓواُُ بُزيى بىوَ، ُٓو ًاززَ زابِ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ًىو.كان عٌط رُض
 بُض َيع عٌط قسيق ُٓوضاًِ:
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـىو ٓـُوَّ     ًَىيػت بُو ًاززَيُ ُاكات، نىُلُ هـًُاززَكاُِ ث وػُكاُِ ًًِـ ُٓض ثؿتطريّ كطزْ بىو، ث
ًَطري كـطاوَ، وَكـى ٓاوكاضيؿـٍ       ثُيىَُسيساضَ بُ ًىتابُعُ كطزْ بؤ كاضوباضّ َُٓ وىتاغاُُ ُاسلىًًاُـُ، دـ

ًَؿىوتط و َّ تؤ تُوًٌِ كاضَيم بلُّ كُ ث َِ بُو كاضاُُ، نىُلُ ُاكط ًَىيػت زَكات وَظاضَت خؤّ َُٓهػ تِ، ث
َِ، بـؤ ٓـُوَّ كـُ         ًَىيػت زَكات وَظاضَتُكُ هُ ض َيطـُّ بُض َيىَبُضايُتًـُكاُِ بـُوكاضَ َُٓهػـ خؤت بًلُّ، ث

َِ هُ زآاتىو بًلات، ظؤض غىثاؽ. ًَىيػت ب  تُوًٌِ ُٓو ًُزاضغاُُ بلات، ض ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان ُُشاز رُضًىو.
:َِ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 وػُكاُِ ًّ كطاْ غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا ُٓو خىؾم و بطاياُُّ كُ َُٓهػاُُوَ زاواّ ض َت كطزُـُوَّ ًاززَكـ   ًَبًًِتـاْ     ٓ ًَـىَ ٓـًض ت ُ زَكـُْ، ٓ
ًَم، ُٓطـُضُا زَطلُيِـُ زَُطساُـُوَ بـؤ         ًَم بـسَْ يـاْ ؾـت ُٓيُ هًصُُّ ثُضوَضزَ، هًصُُّ ياغايِ؟، تُوظضل
َّ ٓـَُ ًاززَيـُ ض َت بلطَيتـُوَ، تلايـُ          َِ زَيـُو ًَػـتا كـ ًَبًًِت ُٓيـُ، ٓ ض َت كطزُُوَكُّ، دُُابِ وَظيط ت

َِ هُطَُهسا    ًُـُ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط ض َت كطايـُوَ،          زَغتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ
 رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

:وىتاغاُُ تايبُتُكاْ زَكُوُُ شَيط ثؿلًِِِ ٓىُُضّ و بُض َيىَبطزُِ وَظاضت، بُض َيىَبُضايُتِ 55ًاززَّ 
 اُُكاْ غُضثُضؾتِ تُُسضوغتِ و ناضَغُض كطزُِ ُٓو وىتاغاُاُُ زَكات.تُُسضوغتِ وىتاغ

 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

:ربضع املساضؽ اشباصٕ قلرفرّـ اقفل  َادزاضٓ قللُظاضٔ َرؿلطد مسِطِلٕ اقصلرٕ املسضغلّٕ صلرّا         55املازٔ 
 .َعالجّا  علٖ يصٍ املساضؽ

 ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىوْ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَىَيُ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ، ) وىتاغاُُو ثُؿلاُطاّ ُـاسلىًِ ًولُنـِ    ًٌَاْ وابىو ًاززَكُ بَُ ؾ ًٌَُ ث ٓ
ًَط ّ وَظ ًَــت، بُض َيىَبُضايــُتِ تُُسضوغــتِ وىتاغاُــُكاًُـ هــُ ض ووّ  ثؿــلًِِِ تــُكًِلِ و كــاضط اضَت زَب

 تُُسضوغتِ و ناضَغُضَوَ غُضثُضؾتِ ُٓو وىتاغاُُو ُٓو ثُؿلاُطاياُُ زَكات(.
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 ْ.بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُا
 ثؿتطريّ ًاززَكُ زَكُيّ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ ُٓيُ؟. َِ ت  ك
 بُض َيع غًُريَ عبسار:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ ظؤضبُّ ًُكتُبُكاْ ًُغُهُْ، زكتؤضاياْ ُٓيُ، ياْ  َِ ًولُض بّ بؤ ًٓؿطاف، ُٓطُض ظاُػتِ ب ًَت زَب زََه

ًَطياْ ُٓي ًَم هـُوّ تًُـُُِ طهـلُتط،         21ُ، يـاْ ًاًؤغـتاّ بـُ تًُـُْ     ًادػت غـاَي خعًـُتِ ُٓيـُ، يـُك
ًَــطَ ًُساَهـُ، ُٓطـُض باغــِ غـُسُ زَكـات، ٓــُتاوَكى           َِ تُرتًؿــِ زَكـات، ٓـُوَ ه خعًُتًؿـِ كـًُهَ زَنـ
َِ غــُضزاُِ ُاكــات و    ًَػــتا هًصُُيــُكِ غــُسِ بــُ تــُواوَتِ ُانــ ًُكتُبــُكاُِ خؤًــاْ سلــىًِ، تــاوَكى ٓ

ًَػتا ٓـُو كؤًَُهطـُ كؤضياُـُ كـُ زضوغـت كـطاوْ، شوضّ ُٓيـُ، ٓـًُىو ٓـُدًٔعَّ ُٓيـُ،           تُرتًؿ ِ ُاكات، ٓ
       ًَِ ًَـطْ تًُاؾـا زَكـات، ٓـُوَ ُٓغـج دًٔاظّ ظَغت و غىكُضّ و زَضًاُاتِ ُٓيُ، داضو باض ًىَظَرـُكِ زَُ

ًَىيػتُ ظياتط ًٓٔ َِ بـسضَيت،   هُغُضَ، ُٓوَ ُاظامن نِ ُٓيُ، ًٓض عًالز و ؾتِ واّ ًُُ، يُعِِ ث تًٌاًِ ثـ
ًَـِر    ًَػتا ُٓض كؤًَُهطايُن بهـِ ث ُٓطُض باغِ ُٓدًٔعَّ تُكًِلِ و ًىختُبُضات و ُٓو ؾتاُُ زَكُيّ، ٓ
ًىختُبــُضّ ُٓيــُ، كًًٌــا، رًعيــا، اسًــا، ًىختُبــُضّ غــُوتِ ًِٓطوًــعّ، هُطــَُي ًُضغــًُُكاْ و ٓــاالتِ    

َِ بهّ، ُٓطـُض بـ   َِ ُٓواُُ ًُٓىوّ ًٓدتًػاغِ ب ؤ ؾلىوُـُ باغـِ كًًٌـا بلـُيّ، ًـُواز ُٓيـُ،       ًؤغًقا، زَب
ًُوازّ يؤضاًُؤَ، ُُوَوّ، ًُراعوِ ُُوَوّ ػَل زضوغت زَكطَيت، ظئبُق كُ باؾهيّ ًاززَيُ بـؤ تًذـاضَت   

ًَت، ُُوَن ُٓضوا بُ غازَيِ بهًُِ ُاوّ، ظؤض غىثاؽ. ًَت بًفطؤؾ َِ به  زَتىاُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ.رُ  ضًىو ؾو
ًَط ذلِ اهسيّ:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَطَ ُٓضنُُسَ ض اثؤضتِ هًصُُّ خؤًاْ هًصُُّ ثـُضوَضزَو خىَيِـسُِ بـااَل، وؾـُّ      غُباضَت بُو ًاززَيُ، ه
   ُ ًٍَ باؾُ ُٓو وؾُّ ًولُض، بطؤض َيت بُ ثابُُـس بـىوْ بـ  وىتاغاُُّ تايبُت ًولُنِ ثؿلًِِِ تُكًِلِ، ث

َِ باؾـهَ، ُٓطـُض وبـىَهِ بلـُْ، ظؤض       ًَط ّ، ُاظامن ُٓو وؾُيَُ ث ض َيٌِايِ زَضباضَّ ثؿلًِِِ تُكًِلِ و كاضط
 غىثاؽ.

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ز.عٌط رُضًىو.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَغل عًُُهًــُّ  هــُ ض اغــتًسا ٓــَُ ثؿــلًُِِ بؤ ًَؿــه، زََهــ ًٌَــُ ًاززَيــُكِ تطًــاْ ثُغــُُس كــطزووَ ث خــؤّ ٓ

ًَت، بؤيُ هُوَيـسا ٓـَُ تُراغـًوُ ُٓيـُ      ًَم زَضزَن غُضثُضؾتِ كطزُِ ُٓو وىتاغاُُو ثُؿلاُطاياُُ بًُُعاً
ًَط يــُ، ٓــُوَّ     ــطَ ثؿــلًُِِكُ ظيــاتط ًُغــُهٍُ تــُكًِلِ و كاضط ًَ كــُ نــؤْ غُضثُضؾــتِ زَكــطَيّ، بــُاَلَ ه

ًَطري زَكطَيـت، ٓـَُ ثاؾـاًُـ وَظاضَت ض َيٌِـاّ زَضبـاضَّ زَضزَكـات،       ًٓ َِ، َُٓ هُ ًُعاًُكُزا د دتًػاغِ ب
ًَلـِ خـاؽ     ًَم ُابًِغل، كُ ًُغُهُْ ُُنىيُِ ُاو تُراغًوُوَ، نـىُلُ ًُعاً ًٌَُ هُوَزا ًٓض ًٓؿلاه بؤيُ ٓ

ًَت، ٓــُوَّ تــطيـ ظيــاتط ًُبُغــتٌاْ   ًًَــُ بُض اغــتِ، اليــُُِ بــؤ ًُغــُهُّ ًٓؿــطاف و ثؿــلِغل زَضزَنــ ث
ًَتُوَ. ًَِ  غُسًُ، بؤيُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ًاززَكُ ؼل

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 زوا غًاغُتاْ بعاُغل.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ بُ ثؿلًِِِ تُكِ ًَط ّ وَظاضَت و بُض َيىَبُضايـُتِ   وىتاغاُُو ثُؿلاُطاّ ُاسلىًِ ثابُُس زَب ًلِ و كـاضط

تُُسضوغــتِ وىتاغاُــُكاًُـ هــُ ض ووّ تُُسضوغــتِ ناضَغــُضَوَ غُضثُضؾــتِ ٓــُو وىتاغاُــُو ثــُؿلاُطا   
 ُاسلىًًاُُ زَكات.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُهسايُ تلايُ زَغتِ بـ  َِ هُطَُهساًُـُ تلايـُ زَغـتِ      بُو زاض ؾتُِّ كُ خىَيِسضايُوَ ك ُضظ بلاتـُوَ؟، كـ
 بُضظ بلاتُوَ؟، تًُُا زوو  كُؽ هُطَُهساًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُز كطا، رُضًىووْ بؤ ًاززَيُكِ تط.

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 :56ًاززَّ 
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     ُ ــ ــُكاْ زاؼل ــُ تايبُت ــُ وىتاغاُ ــُضَيم ه ــًض رُضًاُب ــت ٓ ًَ ــسَيلِ   ُاب ــِ ض َظاًُُ ــُُٔا زواّ وَضططتِ ظضَيت، ت
ــطاو        ــُكاُِ زاُ ــُض ًُضد ــُوَ هُغ ًَِ ًَلؤَه ــاوَكى ه ــت ت ــُف ُازضَي ــَُ ض َظاًُُسي ًَت، ٓ ــُب ــطاوّ وظاضَت ُ ُىوغ

َِ كاضَكاْ بؤّ. ًَبُد ًَِ ًاززَكاُِ َُٓ ياغايُو ض يعبُُسيُكاْ و بط ياضَ د  زَكطَيت، بُث
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 ض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُ
دجيُظ ر ني آ مُظف ة امللساضؽ اشباصلٕ اد د لس اغررصلار املُااقلٕ اقررطِطِلٕ ملو اقلُظاضٔ َد          :56املازٔ 

ر طٖ يصٍ املُااقٕ اد د س اقررقّق ملو رلُاط اقؿلطَحمل اةلسزٔ َالق ملُاز يلصا اققلانُى َاقللُاٙا َاققلطاضا            
 املطبقٕ حبقٌ.

 مساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع ا

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿىو ناضَغُض كطاوَ. ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ُٓو ًاززَيُ ًٓوغا بلطَيتُوَ، نىُلُ هًُاززَكاُِ ث ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ.
 ض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ: بُ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف هُطَُي ض َت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ، هُبُض ُٓوَّ هًُاززَّ  ّ ُٓو ياغايُ زَُطٌاْ بـؤ  13و  12ٓ

ًَؿُّ ًىُتُغبغل ناضَغُض كطاوَ.  زاوَ، ُٓو ك
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط.
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ًًِـ تًُٓس زَكَُ ًٓوغا بلطَيتُوَ، نىُلُ بُ ُٓغَوًؿُوَ ًٓؿِ وَظاضَت ًُُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ كُ ٓـُو  ض َِٓ ُٓضزوو هًصُُ و دُُابِ وَظيط ُٓوَيُ كُ َُٓ ًاززَيُ ًٓوغا  بلطَيتُوَ، ك
َِ هُطَُهساًُــُ تلايــُ زَغــتِ بــُضظ بلاتــُوَ؟، بــُكؤّ زَُــط ًٓوغــا كطايــُوَ      ًاززَيــُ ًٓوغــا بلطَيتــُوَ؟، كــ

 رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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 :57ًاززَّ 
ًَىيػتُ يُكػُض وَظاضَت ٓاطازاض  ًَؿاُُوَّ رُضًاُبُض.ث  بلطَيتُوَ هُكاتِ الزاْ ياْ زَغت هُكاض ك

 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 اض اقُظاضٔ اُضا .بة ذاقٕ اص  اَ اغرقاقٕ مُظف جيب اخ :57املازٔ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 .هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىوْ
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ُٓو ًاززَيُ ًٓوغا بلطَيتُوَ، نىُلُ ُٓويـ هُ ًاززَكاُِ تط ناضَغُض كطاوَ. ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ: 

 َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض 
ًَؿىو تط  ًَم ض اثؤضتُكاؾلاْ ٓاًازَكطز ثؿتطريؿلاْ هُو ًاززَيُ ُُ كطز، هُبُض ُٓوَّ هًُاززَكاُِ ث ًٌَُ كات ٓ

ًَىيػت بُو ًاززَيُ ُاكات، غىثاؽ.  ُٓو بابُتُ باؽ كطاوَ زيػاْ، ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 ُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:ب

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ بلُْ، ُُ ًـىَظَف، بـُؽ    َِ بُزي كطْ، ًٓعالُا وَظاضَت َِ وَخت َّ ًُزضَغ ُٓظ زطَُي ُُٓسَيٌُ بُؽ ًىزيط
.َِ َّ ًُزضَغ  ًىزيط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَىَ ض ًَٓتا  ْ نًُ؟.هًصُُّ ثُضوَضزَ ٓ
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَىيػـتُ   َِ، ث ًَغل هُُٓض طؤض اُلاضيُن كُ هُ وىتاغاُُو ثُؿلاُطازا زَب ًَؿىو تطزا زََه ًَم هًُاززَكاُِ ث هُ يُك

ًَلُ هُو طؤض اُلاضياُُّ كُ ك ًَىيػتُ وَظاضَتِ وَظاضَتِ ػَل ٓاطازاض بلطَيتُوَ، طؤض يِِ بُض َيىَبُضيـ يُك طا، ث
 ػَل ٓاطازاض بلطَيتُوَ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
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           َِ َّ ٓـُو ًاززَيـُ هـُغى بلطَيتـُوَ، كـآ هُطـَُي ُٓوَزايـُ هـُغى بلطَيتـُوَ؟، كـ ًَػتا ُٓضزوو هًصُُ زَياُُو ٓ
 رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.هُطَُهساًُُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، بُ كؤّ زَُط هُغى كطايُوَ، 

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:   بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 : 58ًاززَّ 
ًَىيػتُ بُض َيىَبطزُِ وىتاغاُُ غطَيتـُ   7هُكاتِ ُُٓاتِِ بُض َيىَبُضّ وىتاغاُُ بؤ ًاوَّ ظياتط هُ  ض ؤش ث

 اضَت بَُ كاضَ.ُٓغتؤّ رُضًاُبُضَيلِ تط، هُطَُي يُكػُض ٓاطازاض كطزُُوَّ وَظ
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 :58املازٔ 

رغّب مسِط املسضغٕ ملسٔ اكثلط ملو غلب ٕ اِلام جيلب اى رُكل  ازاضٔ املسضغلٕ اىل مُظلف اخلط ملع اعلالم             عهس
ٔ  دًصا ادمط.  اقُظاضٔ مباؾط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ ُٓو ًاززَيُف ًٓوغا بلطَيتُوَ، زيػاْ هُبُض ُٓوَّ َُٓ هُ ثـُيط َوّ ُـاوخؤ، ٓـَُ هـُ      ٓ

 ًاززَكاُِ تط ناضَغُض كطاوَ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 اغايِ.هًصُُّ ي
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ: 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف هُطَُي ض َت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ، هُبُض ُٓوَّ بُ ثُيط َو ناضَغُض زَكطَيت. ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط.
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض 
.ًُ ٍَ  ُٓظ شّ زَطَُي ًٓوغايآ ُٓو ًازز

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
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َِ هُطَُهسايُ ُٓو ًاززَيـُ ًٓوغـا بلطَيتـُوَ؟،     ًَػتا ُٓضزوو هًصُُو دُُابِ وَظيط هُطَُي ًٓوغا كطزُُوَْ، ك ٓ
َِ هُطَُهساًُُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، بُ ك  ؤّ زَُط ًٓوغا كطايُوَ رُضًىوْ بؤًاززَيُكِ تط.ك

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 :59ًاززَّ 
َِ وىتاغاُُّ تايبُت كؤًُن ياْ بُخؿغل هُ كُغاُِ غطوؾتِ ياْ ًٓعتباضيّ هُ ُاوَوَو زَضَوَّ واَلت  ُاب

َّ تُُٔا زواّ وَضططتِِ ُىوغطاوَيلِ ض َظاً  ُُسّ وَظاضَت.وَضبطط
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ِو زاخل  وَ خلاضد   ّلاز مها َعطاِا مو اؾلدا  ببلّ ني اَ اعر  دحيق قلمسضغٕ اشباصٕ اى رػرلم  :59املازٔ 

 .اقُبو اد د س اغررصار كراب مُااقٕ اقُظاضٔ
 ْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُا

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَـــُ هُطـــَُي ًٓوغـــا كطزُـــُوَّ ٓـــُو ًاززَيـــُيّ، نـــىُلُ هـــًُاززَّ   ًَغل 3هـــُ رُوـــُضَّ ) 28ٓ ( زا زََهـــ

ُـ       سّ ُٓوكؤًُكاُُّ وىتاغاُُ و ثُؿلاُطاّ ُاسلىًٌ هُ اليُُِ زيلـُ وَزَغـتِ زَكـُوَيت، هـُ ثـاف ض َظاًُ
ًَىيػـت     َّ عـًالز كـطاوَ، ث ًَم هُ غُضناوَكاُِ زآات، هُو ًَتُ يُك وَظاضَت و اليُُِ ثُيىَُسيساض ًُُٓ زَب

ًَت. ًَِ ًَطَ ُٓو ًاززَيُ ؼل  ُاكات ه
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ: 

 .بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ
ًَِ كطزووَ، هُبُض ُٓوَّ ُٓطُض تُبُضوعاتُكاْ هُ زَضَوَّ كىضزغـتاْ   ًٌَُ هُ ض اثؤضتُكًُاْ ثؿتطريؿلاْ ه ٓ

ًَىيػتِ بُ ض َظاًُُسّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُ، وابعامن ُٓو بط طُيُ هُ ًاززَّ  باؽ ُُكطاوَ، بُاَلَ  28بىو، ث
ًَىيػت بُ زووباضَ َِ، ث َِ و زَُطِ بؤ زضاب  كطزُُوَ ُاكات. ُٓطُض باؽ كطاب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط.
 بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿـُن ٓـُّ ي        َّ زكـُت، نـىُلُ ب ض اغـتِ ًـُ ك َِ ًىتُُٓكًسَ ٓاخارتِاوّ طؤتِ، نىُلِ مشىػَل و ُٓظ ُُي
ًَت ُٓٓوِ، ب َِ تُبـُضوعات، ُٓطـُض        وىتاغاُ ًَت ثاضَ ش وىتابًـاْ زَيتـُ وَضطـطتّ، ب ُـاظ َِ غجوًت و تؿت ُاظ

.َِ َّ يُعِِ ُٓو بط طازّ، تُغتًُ بلُت زضوغتُ، ُٓطُضُا ظَضوضيُ ؼلًِ  ُٓو هًصُا زّ تط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ.
 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ تُٓلًس زَكُيُِوَ كُ هُ رُوُضَ  زا بُ واظسِ ٓاتىوَ، كؤًـُن و ًًِشـُو ياضًـُتِ     28هُ ًاززَّ  3ٓ

    ،َِ َِ زواّ وَضططتِــِ ض َظاًُُــسّ وَظاضَت و اليــُُِ ثُيىَُسيــساض بــ وىتاغاُــُو ثــُؿلاُطاّ ُــاسلىًِ زَبــ
ًَم كُ ٓـُو كؤًُكـُ هـُ زَضَوَّ    تُوظضلًؿٌاْ زا هُ اليُُِ ثُيىَُسيساض ًُبُغت ٌاْ ًُدوػِ وظَضايُ، كات

َِ، بؤيُ هُو ًاززَيُزا ُٓو ًُوظوعُ عًالز كطاوَ.  ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان خىضؾًس.
 بُض َيع خىضؾًس افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَطَ زوو ؾتِ دًا ٓ ًَـت ٓـُوَ        ًُِح و عُتايُ ُٓيُ، دـًُ   ُيُ، ًه تُبـُضوعات هـُ وىتابًـُكاْ ُٓيـُ، زَب

ًَم دًا بلُيُِوَ، ًًُِح و عُ ًَـت، دـًُ   ايُ زَبآ بته تُبـُضوعاتًـ زَضطايُكـُ    ُ ًىارُوُتِ وَظاضَت ب
َِ نا ًـ   ضَّ بؤ بسؤظيُِوَ، نىُلُ ًُٓىو ضزَب ًَِّ بؤ غجوًت و ُٓوَُـسَ ثـاضَ ب ًَّ ُٓوَُسَ ثاضَ ب ِّ ؤش زََه

َِ ُٓو زوو ساهُتُ ُٓضزوكِ عًالدِ بلُيّ، ظؤض غىثاؽ.  بؤ رالْ ؾت، زَب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 غًُريَ خاْ.
 بُض َيع غًُريَ عبسار:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَــم دًــا بلطَيتــُوَ، ظؤ   َِ ه ضبــُّ دــاض ًِــًـ ٓــًُاْ ض َٓــِ كــان خىضؾــًسَ ُٓيــُ، ثؿــتًططّ زَكــَُ، زَبــ

بُض َيىَبُضّ وىتاغاُُكاْ هـُ زايـم و باوكـاْ ياضًـُتِ وَضزَطـطْ، غـُضَض اّ ثاضَكـاُِ كـُوَضزَططْ، زاواّ         
ًَِّ، ًِـًـ   ًَم ثاضَياْ ػَل زَغت ًَم زَكُْ، زاواّ غؤبُيُن زَكُْ، ياْ ظًػتًناَهُن زَكُُُوَ كؤًَُه غجوًت

 ثؿتطريّ وػُكاُِ كان خىضؾًس زَكَُ، ظؤض غىثاؽ.
 ع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َي

 رُضًىو كان ؾىاْ.
 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ:
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٍَِ، ثـاضَ كـؤ كطابـؤوَ      ًٌَُِوَ، ُاوّ وىتاغاُُكُ ُـآ ثؿتطريّ ُٓضزوو ٓاوكاضَ زَكَُ، ًّ ؾلىوُُيُن ُٓٓ

ُُٓسَيم ؾـىَيّ ثـاضَ كـؤ ُٓكطَيتـُوَ بـؤ وىضبـاُِ،       بؤ ثان كطزُُوَّ شووضَكاُِ وىتاغاُُكُ، دطُ هُوَ هُ 
َّ، بؤ خؤّ غُضَتاّ غاَي ثاضَيُن  ًَتُ ُٓو َّ ُٓو تَُهُبُيُ كُ ُٓن ًَبىضزُُوَ ُاكط بُض اغتِ ُٓوَ بُ زاواّ ه

َِ كُ ض َيططّ هُوَ بلات، ظؤض غىثاؽ. ًَم ُٓب َِ هُ ياغاكُ زَو  ُٓزات بؤ خىَيِسُُكُيُ، زَب
 اعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امس

 كان عبساهػالَ رُضًىو.
 مصطفٖ:بُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضَيلٍ ُٓيُ، ًٓعازَ غًاغُّ ٓـَُ ًاززَيـُ، بـؤ ًٓعـازَّ غـًاغُ كطزُـِ ٓـَُ ًاززَيـُ تُوطيبـُْ           ًّ ث

        ُ ًَـت، بـُاَلَ    ُٓواُُّ كُ وػـُياْ كـطز زشّ ٓـُو ًاززَيـُ بـىيّ، ًًِـُح و عُتايـُ بـُ ًىار وـُتِ وَظاضَت ب
َّ، بؤيـُ ًـّ ٓـًقهاح ُٓكـَُ بـُ              ًُٓىوًاْ زاوا زَكُيّ ض َيطا بطريَيـت هـُوَّ بـاضّ وىتابًـاْ طـطاْ تـط بلـط

جيب اسبصُر علٖ مُااقٕ اقلُظاضٔ ة ذاقلٕ اّلام املسضغلٕ دررمّل  اقطلبلٕ اِلٕ اعبلا٘ ماقّلٕ خلاضد           عُضَبِ )
ًَىيػـتُ  ( بُ كىضزّ يُعِِ هُ ساَهاذكام يصا اققانُى ُتِ ظياز كطزُِ باضّ وىتابًُكاْ هُ ض ووّ زاضايًُوَ، ث

 ًُزضَغُ ُٓوَ وَضبططَيت هُ وَظاضَت، ُٓوكاتُ تًُاؾا ُٓكطَيت و ض َُطُ وبىَهًـ ُُكُْ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 زَ:بُض َيع عكٌت ذلٌس خاهس/ وَظيطّ ثُضوَض

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َّ وّ طــطاْ كــُت، رــُضق و دــىزايِ ثُيــسا زَكــات ًابــُيِا وىتابًــازا، كابطايــُن   ًُُـُوظو  ٓــُوَ بــُؽ بــاض
           َِ َِ، ٓـُظ باوَضُاكـَُ رـُضق و دًـاواظّ ًٓـساضَ زطـُي ُـُكات، ظـ ًَتـ َِ غـجوًتا زاُ زَوَهًُُُسَ زَيهًت ي غُر

ًَتـُ طـطتّ، ٓ      َّ ًـُرطوظَ ٓـُظ ض َيطـُ ب َِ بؤنـِ غـجوًت ش وىتـابِ وَضزططيـت، يـاْ شّ        نُُس َّ ًُزضَغـ ًـساض
ًَؿـُيا          َِ ثاضَ بًُِ بؤ تُُعيف ياْ بـؤ تؿـتُكِ زّ، عًباضَكـا طُهـُن واظح، الظًـُ ُـًًًُِعل، ًـُ ك ًَصيت زب

َِ ثُضهًُاُِ ؾلايُتا كطّ، ظؤض ظؤض غىثاؽ.  ُّٓ، ًُِٓ ُُٓساً
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ن سًُُ غعًس.كا
 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٓـُوَ ُاططَيتـُوَ، كـُ بـطازَضاْ باغـِ ُٓكـُْ، ُٓوَُاططَيتـُوَ، بؤيـُ ًـّ تُٓلًـس هـُ             28بُض اغتِ ًـاززَّ  

 ُ ًَػتا هـُ ًُكت بـُكاْ  وتُكاُِ بُض َيع وَظيط و بطازَضاْ ُٓكَُ، َُٓ ًاززَيُ بطؤض َيت، باؽ هُوَ بلطَيت كُ ٓ
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ُٓواُُّ كُ ًِاَهًاْ ُٓيُ، ُٓواُُّ كًُىتابُعُ زَكُْ باؾه ُٓظاُّ، بُض اغتِ نُُس ًاُط داضَيـم ثـاضَّ   
ًَىيػتُ باغـِ كؤكطزُـُوَّ تُبـُضوعات هـُ وىتـابِ و وَػل ٓـًُطّ وىتـابِ         ظيازَياْ ػَل ُٓغُُسضَيت، بؤيُ ث

ًَت، غىثاؽ. َّ زواّ ًىارُوُّ وَظاضَت ب  بلط
 بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ 

 كان خىضؾًس رُضًىو.
 بُض َيع خىضؾًس افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ُٓض ًُُ ميهع مجع اقرربَعا  ة امللساضؽ ريلري اسبكُمّلٕ ملو اقطلالب      وُزَغُ بلُيّ، ) حبُ ض َِٓ ًّ ٓ

 (.َدأٓ شضِ ٕ كانت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.
 :عثماىبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَــت )ؿلِــ  ًِعــاو باتــاو( ٓــُض تُبُضوعاتــُن ٓــُض ؾــتُن   بًُُػــبُت ٓــُو بابُتــُ هؤخــؤّ كــان خىضؾــًس زََه
ًَىكـُضّ             َِ ًٓـساضَّ ًُكتـُب زاوا بلـات، بـُاَلَ دـاضّ وا ُٓيـُ بُخ وَضبططّ هُتَُهُبـُ يـاْ زاوا بلـُّ، ُـاب

ًَّ غـذوِ        وىتا ًَـِ زََهـ ًَـطَ غـذوُن ُٓيـُ، ث ًَم بلط َيـت، ه ًَم زَكط َيت بؤ ًُكتُبِ، ياْ ُٓض ؾت بًُن غجوًت
ُٓغاؽ، غـذوِ ُٓغـاؽ ًـىزيطّ ًُكتـُب زوو بُؾـِ ُٓيـُ ٓـُضزوون غـازضّ ُٓيـُ، هُٓـُضزوو بُؾـُكُ            

 َّ ًَتُ ًىَهلِ وىتاغاُُ، زوايِ زَيساتُ تُدًٔعات، هـُو ًـُخعَْ ُٓيـُ، هـُ     زاخوِ زَكات، كُزاخوِ كطز زَب
ًَتـُ         ًَـسَزات، زَب ًَِ ُٓو ض َوًُُو ُٓو شًاضَيـُ و ٓـُو بـُضواضَ ًـؤضَكِ بـؤ ه تُدًٔعات ًٓعالُِ زَكات بُث
ــُتِ      ًَىكُضَكــُ بؤخــؤّ بــُ ٓــاضَظووّ خؤي ــىُلُ بُخ ــت، ن ًــىَهلِ ًُكتــُب، ٓــُوَ ًٓعتًازيــُ وَضّ بططَي

َِ        زَيسات، بُاَلَ وىضباُِ زَكطَيت و ًـُوهىز زَكطَيـت، ُـاظامن    ًَىَيُن ُـاب سُروـُ زَكطَيـت، ٓـُوَ بـًُٓض ؾـ
 يُن زيِاض هُتَُهُبُّ وَضبطريَيت، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
 هًصُُّ ثُضوَضزَ زوا غًاغُتاْ.

 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

تـُواو كؤكـُ، نـىُلُ هـُ ٓـُضزوو ال دـُخت        28ّ ًـاززَّ  3َ ض َيـم هُطـَُي رُوـُض    59هُض اغتًسا ًـاززَّ  
َِ ض َظاًُُسّ وَظاضَت و اليُُِ ثُيىَُسيساض، بُاَلَ ُٓو  َِ وَضبطريَيت بُب زَكطَيتُوَ، كؤًُن و بُخؿغل ُاب
ًٌَـُف تًُٓـسّ             ًَػتا وضووشَيِـطاوَ كـُ ثـاضَ هـُ وىتابًـاْ وَضُـُطريَيت، ٓـُوَ رلطَيـُكِ تاظَيـُ، ٓ ثطغُّ ٓ

ًَـ ناوّ دُُابتاْ، بؤ زَُطساْ هُغُضّ.زَكُيّ،   غًاغُيُكٌاْ بؤ كطزووَ، ُٓوَ زَخُيُِ ث
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 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ: 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض كطا هُ اليُْ ثُضهًُاُتاضاْ. ًَىَيُ زاًاْ ض ؾتُوَ ُٓو ًاززَيُّ كُ ث  بُو ؾ
جلُض  ا َامل ايلس ريلري اسبكُمّلٕ دلاٗ اعبلا٘ ماقّلٕ اَ رربَعلا  علسا        دجيُظ اقعام اقطاقلب ة امللساضؽ    :59املازٔ 

  اقسضاغٕ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 عٌط ُٓوضاًِ رُضًىو.
 بُض َيع عٌط قسيق ُٓوضاًِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
     ُ ًَـت كؤًـُن و ياضًـُتِ هـ ًَىيػت ُاكـات و ُاب ًٌَُ زاكؤكِ هُوَ ُٓكُيّ كُ ث وىتابًـاْ كـؤ بلطَيتـُوَ، بـُ      ٓ

َِ ًىارُوـُتِ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ، هُبـُض نـِ؟،       ًٌَُ تُوًسّ بلُيّ، ًٓال بُب ًَىيػت زَكات ٓ باوَض ّ ًّ ث
هُبُض ُٓوَّ ُُٓسَيلذاض ُٓبًِِ كؤًُن كؤ زَكطَيتُوَ هـُ ٓاغـتِ ٓـًُىو ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ، بـؤ ٓـًُىو        

ًَلِ زياضيلطاو، ُٓو وىتابًاُُّ كُ ه ُو وىتاغاُُو ثُؿلاُطاياُُ ٓـُخىَيِّ، ُٓطـُض ُُغـُكُ ٓـُوٓا بـُ      ساَهُت
ًَـم كـُ ًٌٓلاُـُ بـُ سـُظّ              غُضاسُت غىَيِـسضيت، ًـُضدِ تًـا زاُُُـسضَيت، ًـُسطوًًاْ ُٓكـُيّ هـُ ًار
ًَىيػـت            ًَؿـًِاض زَكـَُ ث ًَلِ زيـاضيلطا، بؤيـُ ث َّ كؤًُن بسَْ، يـاْ ٓاوكـاضّ بلـُْ بـؤ بابـُت خؤياْ بًاُُو

ًَت كؤًُن و ياضًُتِ هُ وىتابِ وىتاغاُُو ثـُؿلاُطاكاْ كؤبلطَيتـُوَ   زَكات ُُغُكُ ب ًَت، ُاب ًَىَيُ ب ُو ؾ
 ًٓال بُ ًىارُوُتِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
ًَغل دـاض دـاضَ كؤًـُن كـؤ زَكطَيتـُوَ بـؤ ًُغـُهُيُكِ وَكـى          ٓـاواضَّ كىضزَكـاُِ   كان عٌط، بؤ ؾلىوُُ بَو

ًٌَُ ُٓوَ غُيُِ ُٓغتؤّ ًُكتُبـُكاْ و وىتاغاُـُكاْ، بـا كـُؽ و كاضَكـُّ بًلـُْ، رـُضًىو         ض ؤشٓاوا، بؤ ٓ
 خاْ. عظّمٌ

 زلٍ اهسيّ: عظّمٌبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًـ              ًَىَيُ ٓـًض كؤ ُن و ًّ ثؿـتطريّ تـُواوّ وػـُكاُِ كـان خىضؾـًس زَكـَُ، هُطـَُي ٓـُوََ كـُ بـًُٓض ؾـ
َِ ُُزضَيت، هُبُض ٓـُوَ ًٓػـتًغالي ٓـُكطَيت، ٓـُوَّ      ًَت و ض َيطُّ ث ياضًُتًُن بؤ وىتاغاُُ ُٓٓوًُكاْ ُُب

ًٌَُ بًًِىًاُُ ًَىيػـتُ ٓـُو وػـُيُّ         ،كُ ٓ تُدطوبًُاْ ُٓيُ هُطَُي ساَهُتُكـُ، كـؤُهؤي ُاكطَيـت، بؤيـُ ث
 كان خىضؾًس....

 هًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُض
 زوا غًاغُتاْ بًدىَيُِِوَ بؤ ُٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ.

 بُض َيع ز.عٌط فلساًغل ُىضَزيِِ:



 22 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 :59املازٔ 
دجيُظ اقلعام اقطاقلب اَ شًَِلم ة امللساضؽ َامل ايلس ريلري اسبكُمّلٕ دلاٗ اعبلا٘ ماقّلٕ اَ رربَعلا  علسا اجلُض              

  اقسضاغٕ.
 

 امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع
َِ هُطَُهساًُـُ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟، بـُكؤّ زَُـط             َِ هُطَُهسايُ تلايُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ ك

 ثُغُُس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 :61ًاززَّ 

ًَػت ًَسضاوْ هـُ اليـُْ   ُٓو وىتاغاُُ تايبُتاُُّ ٓ وَظاضَتـُوَ  ا هُ ٓاضازاْ هُكاتِ كاضكطزْ بَُ ياغايُ ض َيطُ ث
ًَـساْ و وَضططتِـِ        ًَىيػتُ كاضوباضّ خؤياْ ضَيـم خـُْ زَضبـاضَّ ض َيطـا ث بُ بُضزَواَ بىوْ هُ كاضَكاًُاْ، ث

ًَلِ تط بؤ غُضَتاّ بُضواضّ  ًَـ كؤتايِ غاَهِ خىَيِسُ ًَىيػت بُطىَيطَّ ُٓو ياغايُ، ث ًَلطزْ.ث  كاضث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
املساضؽ اشباصٕ املُجُزٔ ذاقَّا، عهس اق م  َاق يصا اققانُى، ركُى صباظٔ مو اب  اقُظاضٔ  (:61املازٔ )

َجيب علًّا اى رهظم ؾؤَنًا ذُر اغررصار املُااقٕ اقضطَضِٕ َاق يصا اققانُى، اب   قالغرمطاض ة اعماهلم،
 نًإِ عام زضاغْ اخط مهص دسإِ رأضِذ نفاشٍ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زوَييَن ُٓو ًاززَيًُاْ ثُغُُس كطز، بؤيُ هُطَُي ُٓوَيّ كُ ًٓوغْا  بلطَيتُوَ ُٓوَ. ٓ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

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

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًٌَُف هُطَُي ضَت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُيّ ، هُبُضُٓوَّ زوَييَن زَُطٌاْ هُ بؤ زا بُ ًاززَيُكِ ٓ
 غُضبُخؤ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 

 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ًًِـ ًُٓاْ ضًٍَٓ ُٓيُ، زوَييَن ٓاتُ ثُغُُس كطْ.
 اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.

َِ هُطَُي زايُ ضَت بلطَيتُوَ؟ تلايُ  ُٓضزوو هًصُُو دُُابِ وَظيط هُطَُي ضَت كطزُُوَّ ُٓو ًاززَيُْ، ك
َِ هُطَُي زاًُُ؟ بُ كؤّ زَُط ضَت كطايُوَ، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط، رُضًىو  زَغت بُضظ بلاتُوَ، ك

 زكتؤض عٌط.
 فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:بُض َيع ز. عٌط 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض كطزووَ، ُٓطُض ضَظاًُُسّ  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ بااَل، ًاززَيُكِ ظيازًَاْ ث ٓ
 بفُضًىوْ زَوِ ًاززَكُ غىَيٌُِوَ و، ثاؾاْ طفتىطؤّ هُغُض بلطَيت بؤ زَُطساْ هُغُضّ.

 / غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى

 رُضًىو بًدىَيُِِوَ.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ُٓطُض وىتاغاُُو ثُؿلاُطاّ ُاسلىًِ  (ـ36ُهُ ضاثؤضتِ هًصُُّ ثُضوَضزَ و خىَيِسُِ بااَلزا ًاززَّ )
ًَىيػتِ بؤ بلُْ  واظازلِ ُُويػت بىو، هُغُض وَظاضَت و اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاُُ ٓاوكاضّ و ٓاغاُلاضّ ث

ًٍَ وىتاغاُُو ثُؿلاُطاّ  ًَت ض َيٌِايِ تايبُت زَضبلات، نىُلُ زًَُوَيت ُٓوَ بَو و هَُ باضَوَ وَظاضَت زَب
ًَت. ًَت، زَكطَيت واظازلِ ُُويػت ب  ُاسلىًِ زَكطَيت واظازلِ ويػت ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُّ ياغايِ رُضًىو.هًصُ
 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتِ زَظاُّ و دؤضَيم هُو  ًَؿًِاض كطايُ، ُٓطُض بُ ث ُٓوَ ًاززَيُكِ ُىَيًُ هُاليُْ هًصُُّ ثُضوَضزَ ث
ًَؿُيُ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ًُّٓ ُاظامن وىتاغاُُ بُ ًُبُغتِ ثُضوَضزَيِ و ٓاًا ُر و ًُبُغتُكاْ ك
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ًَت و واظازلِ  ًَؿىو تط باغلطايُ، ُاظامن وىتاغاُُيُن زاؼلُظضَيت ًُبُغتِ واظاُر ُُب هُ ًاززَكاُِ ث
ًَت، ُٓو دؤضَ وىتاغاُاُُ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بىوُِ ُٓيُ ًَىيػتُ ُٓو ًاززَيُ  ،ُُويػت ب زاًُظضايُ؟ ث

ًَت.   ُٓب
 ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

هُض اغتًسا ُٓو وىتاغاُاُُ هُ ًُغُهُّ وَضططتِِ ثاضَ زوو دؤضْ، ُٓياُُ بُ ٓاًازلِ واظاُر كطزْ ثاضَ 
ًَهىوّ بُض َيىَبطز ُِ وىتاغاُُكُو ُٓزَرِ كؤكطزُُوَّ وَضزَططَيت، ُٓيُ ثاضَ وَضزَططَيت تُُٔا بؤ ت

ًَت ياْ  ًَىَّ تان ب واظاُر و، تُوػًٌِ واظاُر ًُُ بُغُض ُٓواُُّ كُ خاوَُِ وىتاغاُُكُْ، دا بُؾ
ًَىاْ  ًَت، ُٓؾُ ٓاًازلِ ُٓوَيُ كُ واظاُر كؤبلاتُوَ، واظازلًـ زابُف بلات هُُ ًَىَّ كؤًَُي ب بُؾ

ًَلسا ُٓطُض بُ ُٓزَرِ غري ضعِ و واظاُر ُُويػت بىو، ُٓواُُّ كُ خاوَُِ كؤًجاًُاكاُّ، هُ ساَه ُت
ٍَ و ٓاْ بسضَيت و ٓاغاُلاضّ ظياتطّ بؤ بلطَيت، هُ  سُوِ ُٓوَيُ كُ ُٓو وىتاغاُُيُ تُؾذً  بلط

 بُضاًبُض ُٓوَّ كُ ُٓزَرِ واظاُر و كؤكطزُُوَّ واظازلُ ؾلىوُُمشاْ ُٓيُ هُض اغتًسا.
 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَت ض ووُلطزُُوَ ي غُض بسََ ُٓطُض ًٓذاظَ بسَيُ ًّ، طُهُن واَلتا  ُٓظ ُىوتُ طُهُن ًىًٌُٓ ُٓظ زظ

ًَت كى زَيّ ُٓغوُْ ًُداػل ُازَْ ثُضوَضزَ ببًتُ تؿتُكِ ضوعِ، ًًػاي ت ىضكًا، ًُِٓ ُٓو ًىُُظًَات
َّ ًٓشتًٌاهُ ًٓذاظَيت زاّ، ًُبُغتًـ غُيطّ سلىًِ  َِ ٓاخري ؾىػَل ثُضوَضزَّ زكُُُظُ ُٓتا ُٓظ ُعامن ظ

َِ ُُ غَُهُتا ضعًُ َِ ًىُٓغُغ ًَم دىزاُُ، ُٓضزووكًـ ثطاينعل، ًُبُغت هُ زاُاُا ظ ًَت ٓ ، زوو تؿت
َّ ًُعاًُز َِ يُ، ُٓتا ًُعُرًُِ ش ناكػاظّ، ًُِٓ نًتُ بُضيلا كًسا، هُو كا خاؽ ب ًُعُقُبًا ظ

ًَبًت بؤ  ًَسا، ُٓو رايسَ ُا ن ًٌَهْ، ُٓطُض ٓاتى رايسَن كُتُ ت َّ خؤ زَّ طُهُن ك وَختُكِ تى بُض
واظازلُكِ بِ، بُيًُِا زياض بًت بؤ ًُبُغتُكا خُيطّ، ُٓظ غااَل بؤ ؾلىوُُ، ًُ ًُزضَغُكا دُضًاُسّ ي 

َِ ر ًَناضاْ ًىدًُُع َِ تايبُت ٓ ًَططُغؤضّ ًٓناضاْ، كُ ًىُُظًَُكا )ثطؤرت ًُيلغل( وىتاغاُُك اخري ً
َّ، خاهُكا طُهُن  َِ نُُس ًَت ضوعِ، ُٓظ تُغُوض زكَُ طُهُكا غُضكُرتًُ بؤ ظ َّ ًُبُغت بلطَيتُظُ، ب و

َِ ًَّ ياضًُتًا ًُ بسَْ ي كُضت ًَط خىاظ ٓاْ كى ب ثُضوَضزَيسا، دًا  ططُطُ َُٓ تُؾذً  كُيّ، خُهلُكا خ
َّ ُٓظ  َِ نُُس َِ ًٓػتًػٌاضّ، بؤ ظ ُُبًتُوَ ؾُضيلُكا ًٓػتًػٌاضّ بًت، ُُ ًُوظو  بؤ ضَيلا  ؾُضيلات
ًَت ًاهًُّ  ٌَ شّ ٓاغاُلاضّ بؤ بلات، ًُعاً ًَت، سلىًُتا ُٓضَيٌ طُهُن ب ُُٓس زظامن ُٓظ خاػَل ؼلًِ
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ًَت ُّٓ بؤ تُعاًىي زطُي ظاُُ، بؤ ٓاطازاضّ ُٓض ًُ ًَتُ ُنًػغل، خاغ عاًا زاخوًُكِ شّ زا واظح الظًُ ب
َّ، يُعِِ  اَ درػ ٖ( َاملؤغػٕ رػ ٖ اىل اقطدا املاقْ ي  املهظمٕ) َِ زّ بى ُٓطُض ال تػعِ تُعوًٌات و تؿت

ٍَ شّ ػَل  ًَسا بلات، ػَل كى كط َِ ت َّ زَواً ًَناض ٓ َِ َِ، زَواً َِ بًت سلىًُت ُٓتا وىتاغاُُكِ شّ بسات ن
َّ ُٓغعاض طُهُن داض ًُنُكا ُُغتًِِ، نىُ َّ خؤ ز َِ تايبُت، زيػاْ بُض لُ ياضًُتًُكُ زَيساتًُُ بؤ كُضت

َّ، غىثاؽ. َِ رلط َِ تايبُت، تايبُت ُُٓاتّ كىضت كُتُظُ، ُٓظ ثؿتطرييُكا بُوىَت كَُ بؤ ظ  غعطا كُضت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ هُغُض ُٓو ًاززَيُ ٌَ ت ُٓيُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ ) كان  ك
غًىَيى  -خاْ عظّمٕ -كىَيػتاْ خاْ -ُاغم خاْ -كان وازض  -كان عبساهػالَ -كان عٌط ُٓوضآِ -عٌاز
ًَطيناْ خاْ -خاْ  مسريَ خاْ( رُضًىو كان عٌاز. -زكتؤض غُضوَض -ُٓظغل خاْ -ب

 بُض َيع عٌاز ذلٌس سػغل:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 وػُكامن كطاْ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عٌط رُضًىو.
 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ، َُٓ ًاززَيُ ثُيىَُساضَ بُو وىتاغاُُ و  َُٓ ياغايُ ُٓض هُُاوًُؿاُُكُيُوَ تا طُيؿتىوَتُ ٓ
ُطاُُّ كُ ُاسلىًغل و، ًٓتذآِ ُٓو ًاززاُُّ كُ زاض ٍَِيصضاوْ زَُطِ هُغُض زضاوَ، بُو ًٓتذآُ ثُؿلا

ًَؿلُف زَكُْ، بُاَلَ ضعًاْ هُ  ض ؤيؿتىوَ كُ ُٓو ًىُٓغُغاُُ ضعغل ظياتط، ض اغتُ خعًُتطىظاضّ ظياتط ث
ُضُٓوَّ تُبًعُتِ ُٓو ثؿتُوَيُ، ًٓعارُ كطزُِ ُٓو ًاززَيُ بُ باوَض ّ ًّ ظيازَ، هُبُضنِ؟ هُب

ًَتُوَ، بؤيُ زَكطَيت بُ ياغايُكِ تط ياْ بُ  ًَطاّ ُاب ًَطَ د وىتاغاُُّ ياْ ُٓو ثُؿلاُطاّ كُ تؤ زَتُوَيت ه
ًٌَُ بُ ًىدُض َزّ تًُاؾاّ ُٓو ياغايُ بلُيّ، ًُُٓ ًٓض  ض َيٌِايِ َُٓ بابُتُ ناضَغُض بلطَيت، ُٓطُض ٓ

ًَؿًِاضّ كطزووَ، نىُلُ هُ ُٓغاغسا ثُيىَُسّ ًُُ بُو دؤضَ وىتاغاُاُُّ  كُ بُض َيع هًصُُّ ثُضوَضزَ ث
ًَىاْ ُٓو  ًَِاغُكاْ و، ُٓضوَٓا هُو ًاززاُُّ كُ كاضوباضَكاُِ ضَيلدػتىوَ هُُ هُ ُاوًُؿاُُكُّ، هُ ث
ًَىاْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و دًٔاتِ تط باؽ هُوَ زَكات نؤًُُتِ بُض َيىَنىوُِ كاضوباضّ  زاًُظضاواُُ، هُُ

ىتاغاُُكُ هُض ووّ ًاػل، هُض ووّ رُُِ ًُٓىوّ ظياتط بُو ًٓتذآُيُ، كُ ًٓػتػٌاض زَكات كُ واظاُر و
ًَطَ ظياز زَكطَيت باؽ هُو وىتاغاُُ زَكات ياْ دؤضَيم هُ زاًُظضاوَكُ زَكات، كُ  زَكات، بُاَلَ ُٓوَّ كُ ه

ًَت، بؤيُ بُ باوَض ّ ًّ ُٓوَ ًٓعارُ كطزُِ ً اززَيُكُ كُ يُن ُاططَيتُوَ هُطَُي ضبح هُثؿتُوَّ ُُب
ًَؿىوزا، ظؤض غىثاؽ.  ًاززَكاُِ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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 كان عبساهػالَ رُضًىو.
 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًًَُِِ بريّ خؤًاْ يُكًُغل ضؤشّ طفتىطؤكطزُِ َُٓ ياغايُ، ب ًَٔ ًَؿًِاضّ كطز تُُٔا ُٓطُض ب ُض َيع وَظيط ث
ًَت، ُٓو كاتُ ضووبُض ووّ  ًَت َُٓ دؤضَ ًُزضَغاُُ زابِ كؤًجاًُاّ تُضبُوّ ياْ زَظطاّ تُضبُوّ بؤّ ُٓب
ًَػتا وَكى  ًَؿُيُ ُُزَبىويّ، ُٓو كاتُ ُٓو زَظطايُ ياْ ُٓو ضَيلدطاوَ تُضبُويُ واظازلِ ُُويػتُ، ٓ ُٓو ك

ًَجُض اُس تُوطيبُْ طُيؿتًُِ ٓاخري ياغا، كُ  ٓاوض َيٍ كان عٌطيـ ًٓؿاضَتِ ًٌَُ ياغايُكٌاْ ت ًَلطز، ٓ ث
ًًَت، نؤْ سُػل بلُيّ؟ بؤيُ ًّ  ًُٓىوّ هُغُض ُٓو ُٓغاغُيُ ًىغتًُػريَكُ ًُزضَغُ زآُُ
ًَلِ ياغا باغِ بًعات ُٓو دؤضَ وىتاغاُاُُ بلُيّ، كُ  ًَؿًِاضزَكَُ ياْ بري بلُيّ هُ ياغايُن ًىحلُو ث

ًَِر، ؾُف رًعوُْ  ًَغل ًٓعارُتُْ بؤ ُٓسلاًِ رالُُ ياغا، كُ َُٓ ياغايُ ث واظاُر ُُويػعل ض َُطُ بَو
ًَػتا ٓاضاغتُّ ياغاكُ ًُٓىوّ بطؤض يّ، هُغُض ُٓو  ًَت، ياًُـ ُٓطُض ؼلاُُوَيت ٓ ًَساب ًاززَّ تطّ ت

ًَلُ هُو  ًَلُ ياْ بُؾ ًَلُ ياْ اليُُ ًُزضَغاُُ، ثطؤشَّ تط ؾُضسُّ دُُابِ وَظيط وتِ، نىُلُ ُٓوَ داُب
ًَت ٓاغاُُ،  ٌَ بلُيّ كُ ياغاكُ رعوُْ واظاُر ُُويػت ب ًٍَ ُٓطُض ويػتٌاْ واّ ه ُٓيُ ًٓػتػٌاضيُ، زََه

ًَت )يتعٔس  ًَؿًِاض زَكَُ غًاغُّ ُٓو ًاززٍَ تاظَيُ بَو مقسم بلب ارا املسضغٕ اَ امل ًس ريري اسبكُمْ ث
اقرتدُِٕ َاقر لّمّٕ كما ميكو هلا )قلمسضغٕ هلا( عهس دردصّص اضداح املسضغٕ رطُِط َذبػني اشبسما  

(، ُٓطُض واًاْ زاُا ض َيطامشاْ زاُا رقسِم م ُنا  َمػاعسا  دظمٕ اسباجٕ اقطلب مو ازبًا   شا  اق الإ
ًَىَكاْ بؤخؤياْ ًٓػتػٌاضّ بلُْ، نىُلُ ) ًَىَيُن هُ ؾ رطُِط َ ذبػني اشبسما  ُٓو ثاضَيُ بُؾ

َِ ضاتبِ ظياز بلات، يُعِِ ُٓو واظاُر ض َُطُ بت اقرتدُِٕ( ًَم، ض َُطُ بتىاُ ًَت ؾىوُ بلط َيت بؤ ًىزَضيػ ىاُ
 ُُويػت و ويػتُف عًالز زَكطَيت، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان وازض افلس رُضًىو.
 بُض َيع وازض افلس مسايى:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ، وَكى ٓاوكاضَ ك ان عٌط ُٓوضاًِ باغِ كطز، ٓاوض اَ هُطَُهِ بُؽ زوو ًىالسُظََ ُٓيُ زًَُوَيت بًَو
ًَسَكطَيت، ًُٓاُُّ ظَضيبُياْ هُغُضَ  ًَػتا هُ كىضزغتاُسا دؤضَيم هُ طُُسََهِ زَكطَيت كُ كَُ ُٓغتِ ث ٓ

ًَم، بُاَلَ ًعطُوتُكُ ظؤض كًُهَ هُبايِ ُٓو ظَ ضيبُيُّ كُ هُغُض َُٓهسَغعل بُ زضوغتلطزُِ ًعطُوت
ًٍَ وايُ هُغُض وَظاضَت و اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاُُ  ًًَاْ خؤف زَبّ، بؤيُ ًّ ث ؾاًُاُُ و، هُ ظَضيبُكُ ه
ًَت ًىغتُمسري زاوا  ًَت، ُٓويـ ب ًَلًاْ ٓاوكاضّ و ٓاغاُلاضّ ًاززّ ُُب كُ ٓاوكاضّ و ٓاغاُلاضّ بلُْ، يُك

ُ ٓايِسَزا زاوا بلطَيت سلىًُت ظًًَُِّ خؤؾلطزُِ ُٓوَ هُ سلىًُت بلات و، ض َيطاّ بؤ بلُيُِوَ كُ ه
َِ ُٓويـ هُغُض ظَضيبُو هُغُض ُٓغاغِ ظَضيبُ خىَيِسُطاو ُٓو ؾتاُُ بلاتُوَ،  خؤف بلات، كُ غبُيِ
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ًَت وا ضَيم غطَيت كُ بًُٓض  ًٍَ وايُ زَب وَكى بطاياْ باغِ كطز َُٓ ثطؤشَيُ ثطؤشَيُكِ واظازلُ، بؤيُ ث
ًَىَيُن ظًًَُِ  ّ زضوغت كطزُِ طُُسََهِ خؤف ُُكات، غىثاؽ.ؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُاغم خاْ رُضًىو.
 

 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَغل ُٓطُض ُٓو ياغايُ هُ ُٓوَهُوَ ٓاخري ًاززَكُّ ًٓقطاضًاْ ك ًَىَ، زََه طز، زياضَ ًًِـ ُٓض بًُُٓاْ ؾ
ًَم  ًَلِ تط تؤ كؤًَُه ًُغُهُّ ُٓوَّ كُ ًُغُهُْ ٓاوكاضّ هُ وىتابًاْ كؤُُكاتُوَ، ياْ ًُغُهُْ هُ ؾىَيِ
ًَطَ  ًَػتا تؤ زَيٌ بُيُن ًاززَ ه ض َيٌِايًت رُضظ كطزووَ بُغُض ُٓو ًُكتُباُُ بؤ؟، هُبُضُٓوَّ ضعغل ٓ

ٌَ ُٓوَّ با ًَت هُ ُٓوَهُوَ، ب ًَِاغًُاْ كطزب ٌَ ُٓوَّ ث ًَِ بُب ًَطَ باغِ زَكُّ، زََه ًَت زَيٌ ه مساْ كطزب
ًَت ٓاوكاضّ بلطَيت، ُٓقَوُْ خؤّ ُٓطُض ًُزضَغُيُكِ غري ضعِ  ًُزضَغُيُكِ  غري ضعِ ُٓبىوَ زَب
ًَتُ ٓاوكاضَيلِ باف بؤ غًػتًُِ ثُضوَضزَ،  بىو كُواتُ ٓاوكاضّ وَظاضَت زَكات، نىُلُ غري ضعًُ زَب

ًَىيػتِ بُ ياغايُكِ ًَىيػتُ  كُواتُ ث ًَغل ث تطّ غُضبُخؤيُ، خؤ ُٓطُض ياغايُكِ غُضبُخؤّ بؤ زاُُُ
 ًٌَُ ًٍَ وايُ ُٓو ًُوظوعِ غري ضعًُ دا ُاكطَيت ٓ ضَيم غطَيت بُ ًُعاَ ُُن بُ ض َيٌِايِ، هُبُضُٓوَ ًّ ث

ًَىَّ وػُ كطزْ ُغل هُغُض ًُوظوعِ ًُكتُبُ غري ضعًُك ًَلُوَ باغِ بلُيّ، هُ نىاضن اْ، هُ ًٓتاضّ ؾت
َُٓ ياغايُ هُغُضَوَ تا خىاضَوَ باغِ ُٓو ًُكتُباًُُاْ كطزووَ، كُ ًىغتًُػريَيم زَيلاتُوَ ثاضَ هُ 
ًَػتا بُ تُُٔا بُيُن ًاززَ ُٓوَ ٓاوا سُي  ًَت، ٓ تُهُبُ وَضزَططَيت و، عُدايب ًُُ ضعِ ظؤضيؿِ ُٓب

ًَت زاضؾتُِوَكُّ بطؤض َيت ياْ ُٓض الّ بُيّ ُٓو ًَسايُ، بُ ياغايُكِ  ُاكطَيت، بؤيُ زَب ًاززَيُّ ت
غُضبُخؤ باؽ هُو ًُكتُب و ثُؿلاُطاو ُٓو داًًعُ ُٓٓوًاُُ بلُيُِوَ، كُ غري ضعغل ياغايُكِ تايبُت 

ًَغل، كُ ُٓٓوغل و غري ضعغل.  بؤ ًُٓىوياْ زابِ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.
 ذلٌس عبسار:بُض َيع كىَيػتاْ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم هُ ٓؤكاضَكامن  ًَؿًِاضياْ كطزووَ ظيازَ، يُك ًٍَ وايُ ُٓو ًاززَيُّ كُ هًصُُّ ثُضوَضزَ ث ًًِـ ث
ًَت  ًَِ ٌَ ُٓوَ َُٓهسَغُُط ُٓوَيُ كُ ٓاوكاضَ كان عٌط ُٓوضاًِ باغِ كطز، ٓؤكاضَكاُِ تطيؿٍ ُٓوَيُ كُ ك

ًَتُ ٓؤكاضّ كُ َُٓ وىتاغاُُيُ واظاُر  زَكات ياْ واظاُر ُاكات؟ ًّ تطغٍ ُٓيُ هُزوايًسا َُٓ ًاززَيُ بب
ُٓوَّ كُ ُُٓسَيم وىتاغاُُ ٓاوكاضّ بلطَيّ، ُٓواُُّ كُ ًُبُغعل و، ُُٓسَيلِ تطيـ ٓاوكاضّ ُُكطَيّ، 

 غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 خاْ رُضًىو.عظّمٕ 
 
 
 

 زلٍ اهسيّ سػّ: مٕعظّبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿه زَُطٌاْ هُغُضزا، كُ ًُٓىو دؤضَ ٓاوكاضيُن  ًٌَُ هُث ًّ هُطَُي ًٓوغا كطزُِ ُٓو ًاززَيَُ، نىُلُ ٓ
ًٌَُ هُ  ًَطخىاظَو وىتاغاُُيُكِ واظاُر ُُويػت زازَُا، ٓ ًَطَ ُٓو كُغُّ كُ خ ًٌَُ ه ًُُ  بلطَيت، بُاَلَ ٓ

ًٌَاْ ناضَغُض ُاكطَيت، ُٓضَيٌِ كىضزغت ًَم كًُىكىض ؿلاْ هُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ُٓيُ ث اُسا كؤًَُه
ًَغل ُٓو ٓاوكاضيُ بؤ ُٓو وىتاغاُاُُّ تط زابغل بلُْ، ُُن ُٓوَّ كُ  وىتاغاُُّ ظؤض خطامثاْ ُٓيُ با ب

ًَط خىاظّ و واظاُر وىتاغاُُيُكِ تايبُت وَظاضَت زَعًٌاْ بلات، ٓاوكاضياْ بلات بُُاوّ وىتاغاُُّ خ
 ُُويػتًُوَ، بؤيُ ًّ هُطَُي ُٓوََ ُٓو ًاززَيُ بُتُواوّ ًٓوغا بلطَيت، غىثاؽ. 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 افلس: عثماىبُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايُ ُٓو ًَت ًٓوغا بلطَيتُوَ هُبُضنِ؟ وَن ٓاوكاضَ بًُُػبُت ُٓوًاززَيُّ ًٓعارُ كطا، ث  عظّمَٕ زَب
%(ـِ وىتابًاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ هُ وىتاغاُُ سلىًًُكاُّ، ُٓوَّ هُ 91% تا 85خاْ وتِ هُ )

ًَغل  كُ زَواَ زَكُْ ُٓواُُ ُُٓسَيم باضّ ٓابىوضياْ باؾُ، نىُلُ بُ ثاضَيُ  وىتاغاُُّ تايبُت با بَو
ًَت و بًُوَيت وىتاغاُُيُكِ تايبُت بلاتُوَ، ًُكتُبِ تايبُتُ بُ ث اضَيُ،  ُٓطُض كابطايُن غُضًايُزاض ب

ًَت ُٓو ًُزضَغُ  ًَت بؤخؤّ ٓاوكاضّ خَُهم بلات، ُٓطُض زََه ًَىيػتِ بُوَّ ًُُ كُؽ ٓاوكاضّ بلات، زَب ث
ًًَسا ُُبىو، ياْ ثُيىَ ًَت هُو ياغايُ ُاظامن ت ُسّ بُ وَظاضَتِ خاقُ غري ضعًُ، ُٓطُض ًُبُغت هُوَّ ب

ًَغل غري  تُضبًُوَ ُٓيُ ُٓوكاتُّ كُ باؽ هُ ساُىتِ ًُكتُب زَكطَيت زاضايًُكُ، ُٓطُض وىتاغاُُّ با بَو
ًَلِ تُعاوُِ، ساُىتِ تُعاوُِ نًُ؟ هُ وىتابًاْ  ًَتـُ ساُىت ضعِ بىو، ُٓوَيُ ساُىتِ ًُكتُب زَب

ٌَ زَكطَيعل هُ ساُىتِ غُضَتاّ  غاَي بط َ ثاضَيُن وَضزَطريَيت، ُٓو بط َ ثا ضَيُ غُضف زَكطَيعل واظازلِ ه
ًَلطزووَ، تُواو  ًُكتُب، زوايِ هُكؤتايِ غاَهسا زواّ ُٓوَّ ُٓو وىتاغاُُ ًُٓىو ًُغطَف و ؾتِ خؤّ ه
ًَتُ غُض ُٓو  ًَت زابُف بب ًَت هُكؤتايِ ًُكتُبُكُّ كؤتايِ غُضّ غاَي ُٓو واظازلُ زَب ًَِ واظاُر زًَ

ًَساُِ ثاضَكُ هُو ساُىتُّ بؤ خؤّ ُٓطُض غري ضعِ وىتابًاُُّ كُ بُؾ ساض بىويُِ، كُ بُؾساضبىويُِ هُث
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ًَعل ُٓو ًاززَيُ ًٓوغا  ًَت، ثُيىَُسّ بُ ساُىتُوَ ُٓيُ بُ ًُغاضيفُوَ، بُاَلَ ُٓطُض واُُب ًَت واب ًَت زَب ب
ًَ ًَت باؾهَ، ُٓو ٓاوكاضيُّ بؤ ُٓو وىتاغاُاُُيُ، بؤ وىتاغاُُ سلىًًُكاْ ب  ت باؾهَ، غىثاؽ.ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطيناْ خاْ رُضًىو.  ب
 
 

ًَطيناْ امساعًى غُضُُٓط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت زوو دؤضَ واظاُر  ًَِ ض ووُلطزُُوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ بُتايبُتِ غُضؤكِ هًصُُّ ثُضوَضزَ، كُ زََه بُث
ثُضوَضزَ ُٓيُ، ًُكتُب ُٓيُ بؤ واظاُر و ُٓؾُ بؤ ًُكتُبُكُيُ، بُض اّ ًّ وىتاغاُُ و  ُٓيُ، يُعِِ

ًَت، بُاَلَ  ًَؿلُف زَكات ُٓوَ ثطؤشَيُ زَيُوَيت غُضكُوتىو ب واظاُر بُيُكُوَ بُغهاوَ، ُٓوكُغُّ كُ ث
ًَت، واظاُر و ثُضوَضزَّ باف بُيُكُوَ بُغهاو ًٌَُ ُاتىاُغل ًاُاّ ُٓوَ ًُُ تُُٔا بؤ واظاُر ب ْ، بؤيُ ٓ

ًَتِ ياْ بؤ ًُكتُبُكُيتِ ُٓو ياغايُ  ًَىَيُن َُٓهػُُطاُسْ بلُيّ، ٓايا ُٓو ًُكتُبُ بؤ واظازل بُؾ
ًَغل  ًٌَُ غىثاغِ ًُكتُبُن بلُيّ بَو ًَّ بُيُكُوَ بُغهاوْ، ُاتىاُغل ٓ ًَت، نىُلُ ُٓضزووكًاْ زََه ًَِ ًُُ

ًَت، هُبُضُٓوَ َُٓهػُُطاُسْ هُو ُٓوَ باف بىوَ، ُٓوَ خطاخ بىوَ، ُٓوَّ خطا ًَت ُٓض ُٓب ثُكُ ُاب
ًَؿلُف  ًَم ثُضوَضزَيُكِ باف ث ًَسا ُابًٍِ، واظازلًـ ًارِ خؤيُتِ، بُاَلَ بُؾُضت ًَىَيُ عُزاهُتِ ت ؾ

 بلات بُيُن بُغهاوْ، ظؤضغىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُٓظغل خاْ رُضًىو.
 عٌط افلس: بُض َيع ُٓظغل

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُوَ، 111ًّ  ًَِ ًَت، ُٓو ًاززَ وَكى خؤّ ٓاتىوَ ؼل ًَِ % هُطَُي ضٌَٓ هًصُُّ ثُضوَضزََ كُ ُٓو خاَهُ ؼل
ًَت كُ َُٓ ياغايُ هُطَُي ُٓوَ خؤّ ُاططَيتُوَ، كُ ُٓو  ًَت و تطغِ ُٓوًَاْ ُٓب هُبُضُٓوَ ُٓطُض ب

ًَغل غُيطّ بلُيّ ًاززَكاْ باغِ وَضططتِِ تُهُبِ ًٓذاظَ زَكات، باغِ وىتاغاُُ غري ضعًاُُ، ُٓطُض  ب
ًَسا ًُُ كُوا  ًَلِ ت ًٓؿطاف زَكات، باغِ تُزضيػغل زَكات، باغِ بًِا زَكات، باغِ ًُُآًر زَكات، ؾت

ًَت كُ َُٓ ياغايُ هُطَُه ًَت هُطَُي ُٓو وىتاغاُُّ كُ غري ضعًُ، بؤيُ ُٓطُض تطمساْ هُوَ ب ِ ًىخاهف ب
ًَت، َُٓ ياغايُ  ًَىَيُن 111ُاطىزل ًَت، كُ وابعامن بُؾ ًَت تُُٔا خاَهِ ًاهًُكُ ُُب % هُطَُهِ زَطىزل

ًَت) ( تُُٔا هُ اشا ماربُنٖ اقصاكطًٔاهًُكًُاْ زاض ؾتىوَتُو ًٓض باغِ ضعٌاْ ُُكطزووَ، عُضَب زََه
ًٌَُ باغِ ُٓوَ كطا، كُ تُؾذً  عًُُهًُتِ ًٓػ ًَت ٓ تػٌاض وَتُُِ ُٓويـ ًٓوغاًاْ ًاززَّ زووََ ُُب

ًَىاظَكاُِ، بُ ًُٓىو ًاززَكاُِ هُطَُي ُٓو ًُزضَغُ غري ضعًاُُ  كطزَوَ، كُواتُ َُٓ ياغايُ بُ ًُٓىو ؾ
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ًَلِ ياغاؿلاْ بؤ زضوغت ُاكات، ُٓو ًُزضَغُ غري ضعًاُُ َُٓهبُتُ  خؤّ زَططَيتُوَ، ُٓوَ ًٓض خًالر
ًَت و بُ ض َيٌِايِ تُضتًب بلطَي ت، ُٓوَ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ خؤؾًاْ باف زَتىاُّ تُوًٌِ ُٓوَ ُٓطُض ب

بلُْ، كُ َُٓ وىتاغاُُ هُطَُي ُٓو ًُُُٔدُّ كُ تُوسؿلِ زَكات هُطَُي ُٓو تُزضيػُو ُٓو بُضُاًُّ كُ 
ُٓيُتِ، ٓايا ُٓو ًُبوُغُ كُ وَضّ زَططَيت ضعًُ ياْ ُا؟، هُ زوًُا ظؤض ظؤض ُٓيُ، وىتاعاُُ ُٓيُ غري 

ًَلِ ظؤض باف و ثُضوَضزَيِ ُٓيُ، كُ ًُُٓ ضعً ًَم و ثطؤططاً ُ و ًُُآًذِ باف تُوسيٍ زَكات، تُزضيػ
ًٌَُيُ، كُ هَُ ياغايُ ويػتٌاْ تُغبًتِ بلُيّ، ض اغتُ بؤ ًُزاضغِ ُٓٓوِ  رًعوُْ ُٓغاغِ ًُبسَِٓ ٓ

ًٌَُ ُٓوَ بىو ثُضوَضزَيُكِ باؾه ًَؿلُف بلُيّ بُ ضعِ زاًاُِابىو، بُاَلَ ُٓزَرُ ُٓغاغًُكُّ ٓ  ث
ًٌَُ داضَيلِ  ًَىيػت ُاكات ٓ ًَىَيُن بىوُِ ُٓو ًاززَيُ ًٓض ث ٓاوواَلتًاُِ كىضزغتاْ، بؤيُ بُ ًُٓىو ؾ
تط، ياغايُكِ تط زاض َيصيُِوَ و، تُُٔاو تُُٔا باغِ ُٓوَ بلُيّ كُوا سلىًُت نؤْ ًُزاضيػُ غري 

ًٌَُ  ضعًُكاْ ًٓساضَ بلات، ُٓضوَكى خؤّ وَكى ومت ياغايُكُ ًَت ٓ زَيططَيتُوَ، تُُٔاو تُُٔا ُٓوَُسَ ُُب
 زَغتِ وَظاضَت وااَل بلُيّ، بؤُٓوَّ بُ ض َيٌِايِ تُضتًبِ بلات، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 زكتؤض غُضوَض رُضًىو.
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطفلّ عٌط:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًاززَيُّ كُوا ظياز كطاوَ، بُض اغتِ ًّ هُ هًصُُؾسا ض ًٍَٓ هُطَُي ُُبىوَ ًُُٓ هُ ضاثؤضتِ غُباضَت بُو 
ًَطَزا ثطغًاضَيم زَكَُ، زَكطَيت  ًَت، بُاَلَ ه ٌَ ُُزاب هًصُُيُ، ُٓضنُُسَ هُواُُيُ هُ ًٌٓعاكُ ًٓؿاضَمت ث

ًَِاغُ ُٓيُ بًلُي ًٌَُ وَكى ُُٓسَيم هُ ٓاوض َيلامن باغًاْ كطز، زوو ث ًًَُ و ٓاغاُلاضّ ٓ ّ واظاُر ُُويػت ك
ًَت، باض وىضغًُكِ  ًَغل ُٓو ياغايًُاْ زاُاب ًٌَُ ب ًَغل ٓاغاُلاضّ وَكى ُٓوَيُ ٓ ًَم زََه نًُ؟ نىُلُ كات
ٌَ واظاُر  ًَم كاضَيم بلات بُب ًٍَ واًُُ كُغ ٌَ زَضبلُيّ، ًّ ث َِ بُغُض وىتاغاُُكاُِ تطَوَ ًُُّٓ ه ظؤضب

ًَت ياْ بًلات ياْ واظاُر ُُويػت ب ًَت، دا بؤ َُٓ زوًُاّ ب ًَت ياْ ًُعُِوّ ب ًَت، دا واظازلُكُ ًاززّ ب
ًَطَزا زَثطغغل  ًَسا ُٓيُ، ه ًَلِ ت ًَطىًاْ واظازل ًَطَزا ب ًَت، بؤيُ ُٓوَّ كُوا ُٓيُ ه بؤ ُٓو زوًُاّ ب

ًَـ غطَيت ًَـ وىتاغاُُكاُِ تط ث ، كاتِ بؤ كَُ ٓاغاُلاضّ نًُ، نِ بلطَيت هُ ٓاغاُلاضّ، ٓايا ًاًَُهُّ ث
ًَت هُغُض سًػابِ وَظاضَتِ  ٌَ بسضَيت، ناوزَيطّ ُُكطَيت، ًاًؤغتاّ بؤ زاؼلُظضَيِ بلطَيتُوَ، ظَوّ ظياتطث
ٍَ، بؤيُ ًاززَكاُِ تط بُض اغتِ ثؿتطريّ هُ ٓاوض َيلامن زَكَُ كان  ثُضوَضزَ؟ ًّ ُاظامن نِ بلطَيت هُو

ًٍَ وايُ ُٓو ًاززَيُ ظيازَ ُٓوَ خؤّ عٌط ُٓوضاًِ، كان عٌاز، ُٓظااَلْ ظؤضياْ باغًاْ  هُوَ كطز، ًّ ث
ًٍَ بُ ًاززَيُكِ ياغايِ زَيغل  ًَم زَخاتُ غُض ًاززَكاُِ تطيـ، بُدؤضَيلًـ زَتىامن بَو هُخؤيسا طىًاُ
ًَغل بؤ ًاززَكاُِ تط و غُضدَُ ياغاكُو كاضَيلِ ُاياغايِ هُواُُيُ هُثاَهسا بلطَيت،  دؤضَيم، وُيسَيم زازَُ

 هُطَُي ضَت كطزُُوَّ ُٓوَ زاَ، بؤُٓوَّ ًٓعارُ ُُكطَيت، ظؤض غىثاؽ.بؤيُ ًّ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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 مسريَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَساًُُ، بُؽ ظًَاْ ُٓي ُ وَظاضَت ظًَاْ زَزات؟ ًّ يُن ثطغًاضَ ُٓوَيُ ظًَاْ نًُ؟ كُ ُٓوَ ضعِ ت
ًَّ ُٓوَ واظاُر ُُويػتُ، ُٓطُض غًتارُكُ هُغُض سلىًُت بىو،  ُٓوَ ظؤض ططيِطُ بُالًاُُوَ، ُٓطُض زََه
ًَطَوَ طُُسََهًُن زضوغت بىو، ُٓض ساُىتُكُ هُخؤيسا كُ تؤ  ًؤظَف و ًاًؤغتا و ًًالكات ُٓوَ ُٓض ه

َّ ؾتًاْ ك ط ّ، ًّ زَنٍ بُ دىًوُ ؾتِ ظؤض ُٓضظاْ باوّ زَكط َ، بُكطَيتسا ُٓو ًُٓىو تُهُبُ ٓاتّ هُو
ًٍَ تُهُبُف ًُٓىوّ زَيلط ْ، ُٓوٓاف ضَوابُيُكِ تىُسو  ًَلػجايُض زَكط َ زَيٍِ هُ ساُىتُكُّ زازَُ ٓ
ًًَُِ غُض ظَضيبُكُ، ظَضيبُكُف  تًص ًُُ هُغُض، ُٓوَ طُُسََهًٍ كطزَوَ، زيػاْ هُغُض ُٓوَ ُٓض ب

ًَػتا ًؤزَيو ًَلِ ُىَيـ زضوغت بىوَ، ُٓض وىتاغاُُيُن غًػتًُِ دى و بُضطِ زازَُا، ُٓضوايُ، ٓ
ًَت، ًُّٓ تُُػًق زَكَُ هُطَُي خُياتُيُن، وىًاف و ؾت  ًَت ُٓو وىتاغاُُيُ ُٓو ض َُطُ ب ض َُطُكاْ زَب

 ،ًٍَ ًٍَِ بُ زايم و باوكِ زََه ًٍَِ، ُٓطُض هُويـ ُُغت بُ ًُٓىوّ هُ كًػُّ وّ ثاضَف هُ تُهُبُّ زَغت
ًٍَ بط ؤ هُ رالْ ًُعٌُي خُياتِ ياْ هُكّ رالْ خُياتُّ دوُكاْ بسوضْ و بًِّ، ُّٓ ُٓوَ  تُهُبُّ زََه

ٌَ زَيٍِ، ظؤض غىثاؽ.  ًُٓىوّ طُُسََهِ ًُُ، ُٓزّ ُٓوَ ًُٓىو ضبح بُؽ ًُُ، كؤتايِ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان سًُُ غعًس رُضًىو.
 ًُُ غعًس سًُُ عوِ:بُض َيع س

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم زضوغت زَكات، بُض اغتِ بؤُٓوَّ ُُٓسَيم  ًٍَ وايُ ُٓو ًاززَيُ بُو غًاغُّ كُ ٓاتىوَ ًُداه ًّ ث
كُؽ ياْ ُُٓسَيم اليُْ وىتاغاُُ زضوغت بلات و ُاوّ بيَن ضعِ زواتط ثاضَ هُ سلىًُت وَضططَيت، 

ًَسايُ و ر ًَلِ ت ًَِاغُّ غري كُواتُ ًُداه ًَسايُ، ُٓطُض ُُيُْ بلُيّ غري ضعِ نًُ؟ يُعِِ ث ًَلِ ت طغُت
ًَت، نىُلُ ض َيٌِايٌ و  ًَغل، بُض اغتِ هُ واُىُُكُ ض َيٌِايِ ُُب ًَلِ بؤ زابِ ضعِ بلُيّ ظَوابت و ؾطوت

ًَطَ هُواُىُُكُ ُٓطُض غِىوضَيلٌاْ  ًَت، بُاَلَ ه ًَت واب ًَت زَب َّ نؤْ زَضزَن ًَت هُو بؤ زاُا بؤ غري ًُعاَ ب
ًَم ظَوابتُكُّ نًُ؟ خؤّ بُض اغتِ ُٓو وىتاغاُاُُ ياْ ُٓوَتا ًُغطوف و  ضعِ، يُعِِ بُ نُُس ؾطوت

ًَـت بُ تًذاضّ، ياْ ُٓوَتا  ًُغطورِ ظياتط هُ زآاتِ،  ػاُُ، ياْ ُٓوَتا زآاتًاْ ظياتطزآاتًاْ يُك زَب
ًَطخىاظّ، بُاَلَ  ًَت بُ خ ًَِ زَب ًَطَ بُ ُٓوكاتُ وَكى بَو ًَت ياْ ه ًَِ ًَت ًاززَكُ ًُُ ًٍَ وايُ ياْ البه ًّ ث

ًَت، ظؤض غىثاؽ. ًَِاغُّ غري ضعِ بلطَيت، ؾطوت و ظَوابتِ بؤ زابِ  واُىْ تُوًسّ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ُِو زَياُُوَيت ضَت هًصُُّ ثُضوَضزَو شًاضَيُن ثُضهًُاُتاضّ بُض َيع هُطَُي زاُاُِ ُٓو ًاززَيُ ًُ
ًَتُوَ تُغبًت بلطَيت؟ رُضًىو.بلطَي ًَِ ًَىَ تُبطيطتاْ نًُ بؤ ُٓو ًاززَيُ كُ ؼل  تُوَ، ٓ
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 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓيُ، هُغُض ٓاغتِ وىتاغاُُ و هُغُض ٓاغت ِ ظاُلؤف هُض اغتًسا ُٓو ساَهُتُ ٓ
ًَتُ ضيلالَ بؤ ًٓض ًىُٓغُغُيُن، وىتاغاٍُُ تايبُت ُٓبىوَ هُ  ًٌَُِوَ بؤُٓوَّ ُُب ُٓيُ، ؾلىوُُ ُآ

ًٌَُّ ثُضوَضزَ كطزووَ، ًٓض ثاضَيُكِ هُ ًٓض  01ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ  ٌَ بُضاًبُض ًِسااَلُِ ٓ غاَي ب
َِ، بؤيُ ُٓيُ هُ تُهُبُيُكِ وَضُُططتىوَ، سلىًُت تُُٔا بُوَُسَ ٓاوكاضّ كطزووَ  كُ بًِايُكِ زاوَت

ًَسايُ، بؤيُ هُوَّ  ًَت ُٓو ساَهُتُ، زوو: ُٓوَ غُضًايُزاض زَيلاتُوَو غُضًايُطىظاضيؿِ ت زآاتىوف زازَب
ًَسا زَكطَيت ياْ ًىغتُمسري زَيلاتُوَ ض اغتُ، بُاَلَ كابطايُكِ غُضًايُزاض زَيت  كُ ًٓػتػٌاضّ ت

ِ ُٓوَُسَ ثاضَ هُ تُهُبُكاْ و زايم و باوكًاْ وَضزَططَيت، كُ وىتاغاُُيُن زَكاتُوَ تُُٔا بُؾ
ًَم كؤُاكاتُوَ بًداتُ طريراُِ خؤيُوَ، ٓايا َُٓ ًىُٓغُغُّ هُو  ًىُٓغُغُكُ بُض َيىَ بربَيت ًٓض واظازل
ًَىَيُن، بُ ًٓض  ًَساُِ ثاضَ ًُُ بُ ًٓض ؾ ًٌَُ ث ًَىيػت ُاكات تؤ ٓاوكاضّ بلُّ، كُ ُٓزَرِ ٓ بابُتُ ث

ًَ ٌَ ؾ ًَلِ هُوبابُتُزا ًُغُهُْ ب ًَلِ ُُزضَييَت، بُاَلَ هُ ساَهُت ىَيُن هُ بىزدُّ وَظاضَت سلىًُت روػ
ًَِاُِ بؤ زَكاتُوَ، ياْ  َِ ياْ ًُغُهُْ خىػل ض آ ًَبِ زَزات ثاضَ زَيلاتُوَ، سلىًُتِ ُٓضَيٍ كت

ًَلِ تط ُٓوَيُ كُ هُ وىتاغ ًَىاظَيلِ تط كُ ٓاغاُلاضّ بؤ زَكات، خاَه اُُ و ثُؿلاُطاّ واظاُر ُُويػتُ، بُؾ
ًًُٓؿُ ُٓوكطَيًُّ كُ وَضزَطريَيت ظؤض كًُهَ بُضاًبُض بُوَّ كُ واظاُر ويػتُ، ُٓو كطَيًُّ كُ 
ًَسا، ُٓزَف هُوَ تُُٔا بُض َيىَنىوُِ ُٓو وىتاغاُُيُ، هُض ووّ  وَضيـ زَطريَيت كًُهَ وَكى ٓاًاشًَاْ ث

ًَلِ تط ُٓوَيُ كُ زاضايِ و ًاهًُوَ، ُُن كؤكطزُُوَّ  ثاضَو ًٓه تؤ وَكىواظاُر بؤ خؤت بًبُّ، خاَه
ًَػتا  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ثُضوَضزَو خىَيِسُِ بااَل ًُٓىوًاْ هُطَُي بىويّ، ُٓطُض ٓ ُُظَض  َجًٕبُض َيعاْ ٓ

ًَت، ُٓو طؤض اُُف ًىستُضًَُ هُطَُي بىويّ، وَظيطّ ثُضوَضزَ كُ وَظيطّ ثُيىَُسيساضَو هُُاو  طؤض ا ب
ًٌَاْ وايُ كُ تُٓلًس  ًَطُيؿتِِ زضوغت و ًٓه تًُٓسّ ُٓو ًُوظوعُ زَكات، بؤيُ ث واوًعُكُ زايُ، ت
هُغُض ُٓوَ زَكُيُِوَ، خىؾم و بطاياُِ بُض َيعّ ُُٓساَ ثُضهًُاْ ٓاوكاضًاْ بّ هُوَّ كُ هًصُُّ 

ٌَ باؾُ، دطُ هُوَف ُٓو واُىُُ تُُٔا بؤ وىتاغ اُُ و ثُؿلاُطاّ واظاُر ًُعِِ، وَظاضَتِ ًُعِِ ًُُّٓ ث
ًَت ياْ  ٌَ واظاُر ويػت ب ويػت ًُُ ُٓضزووال زَططَيتُوَ، ُٓض ثُؿلاُطا و وىتاغاُُيُكِ ُاسلىًِ ب
 ٌَ ًٌَُ بُف بُ ساَهِ خؤًاْ َُٓ غ ًَت َُٓ واُىُُ زَيططَيتُوَ، ًٓض تُعاضوظيـ ُاكات، بؤيُ ٓ ُُويػت ب

ًَتُوَ. ُُٓساًُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ كُ زاًُؿتىويّ هُطَُي ًَِ  ُٓوَيّ كُ ًاززَكُ ؼل
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ زوا ض ًَٓتاْ نًُ؟
 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿُ، هُض ووّ بًِايُو هُض وو ًٌَُ ًُٓىوًاْ باف ؾاضَظاّ ضَوؾِ وىتاغاُُكاُغل هُض ووّ ك ٓ ّ
ًَساويػتًُكاْ و كًُِ بىزدُّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، غااَلُُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ باؽ هُ كًُِ بىزدُ  ث
ًَىيػتِ  ًَؿُكُ ظؤض طُوضَيُو ث ًَساويػتًُكاُِ خؤياْ زابغل بلُْ، ض اغتُ ك زَكات، كُ بُؾِ ُٓوَّ ُاكات ث

ًَىيػتِ بُ بىزدُيُكِ ظؤضَ، هُواُُيُ بىزد ُّ  ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓض بُ ثالُِ زضَيصخايُُُو، ث
ًَساويػتًُكاْ ُُكات ُٓوَ هُاليُن، هُاليُكِ تط  ًُٓىوّ تُضخاْ بلطَيت هُ بؤ كُضتِ ثُضوَضزَ، بُؾِ ث
ًَِاغُّ  ًَت، ًُٓىو كؤًجاًُايُن بطُض َيًُِوَ واُىُِ ؾُضيلات، كُ ث كُ ض َيطا زضا بُ كؤًجاًُا وىتاغاُُ زاُ

ًَطُيؿتٍ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ٓاوكاضّ ُٓو كؤًجاًُا كطا بُ ًُبُغتِ ضعُ، ُٓو َّ ًُّٓ هُوًاززَيُ ت
دؤضَ وىتاغاُاُُ زَكات، ٓاوكاضيُكُ ًاززّ زَططَيتُوَ، ًُعُِويـ زَططَيتُوَ، باؾُ ُٓطُض بىزدُّ 
ًَساويػتًُكاُِ خؤّ ُُكات زابغل  وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، بىزدُّ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بُؾِ ث

ًَطَ تُؾذًعِ ُٓوَ زَكُيّ، بلات، ُٓوَُسَ ظيا ًٌَُ ه زَ ٓاوكاضّ وىتاغاُُّ تطيـ بلات كُ زاؼلُظضَيت، ٓ
  ًَّ ًاػل ُُكُوَيتُ غُض بىزدُّ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ  عبُٕٓو ياغايُ زَضنىوَ ُٓو وىتاغاُاُُ كُ ب

َِ، بُاَلَ بًِايُ بًِاف بُ ثاضَ زضوغت َِ، ثاضَّ ُُزاُ زَكطَيت، تؤ  كىضزغتاْ، ُٓطُض سلىًُت كطَيِ ُُزاُ
َِ باؾُ بؤ غتارِ خؤًاْ ًُُ بُض َيىَّ ببات،  غتارِ بؤ تٌُٓغل بلُّ، خىػل هُ بؤ بلُيُوَ، بًِايُّ بسَيت

ًَطُيؿتىوًُ، ظؤض غىثاؽ.  ُاظامن ُٓوَُسَ هُ ًاززَكُ ت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 /وَظيطّ ثُضوَضزَ:بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت  غىثاؽ، بؤًّ زياض بىو كُ واظيح ًُُِ َُٓ ثطؤرت ًُيلًِط نًُ؟ يُعِِ بُزاخُوَ بُؽ ًّ زظ
َِ، بُ عُكػُوَ  َِ ُاب ًَصَ، كؤًجاًُايُ ًىُٓغُغُ واظاُر ُُويػت ًُُُعِايُ ُٓوَ، كى ٓذىضا ش خُهل ب

ًَط خاظ نُوا باؾهيّ ٓاضيلاضَ بؤ وَظاضَتا ثُضَو َّ ُُوػاًُ ُّٓ بؤ بىزدُّ، كابطايُكا خ َضزٍَ، بؤ و
َِ ٓاظا زكُت، واتاّ ُٓوَيُ ًىُٓغُغُكا ثُضوَضزَيِ  َِ ًعطُوتُكا ٓاظا زكُت، ياْ وىتاغاُُك َِ طاظ نًعل ظ
ًَت غُيطّ  ٌَ زايُ واُىُا ًىساغُبًسا، ؾُضيلات و ًىُُظًَات َِ واظازلا ًاززّ، ز ًُعاً ب ض َينُ ببات ب
َِ خؤزا، ُٓطُض ٓاتى  َِ ًاززّ بلُتُ بُضيل َِ ًٓض ضوع ضوعِ، ُٓظ ًىُُظًَات بؤّ ًُُ ًىدبِ واُىُ
َّ ظَيسَ كُُُظُ، زَيسات ب سػاب  َّ غاػَل ُٓكًس ُُٓسَن ٓذىض وىتاغاُُكا ًىعُيُْ، ٓذىض وَضططتّ و غُض

ًَت زّ بؤ كُ َّ تط بؤ كط ّ، ُُٓسَن ُُؾات َّ ُى َّ كؤًجًىتُض َِ، ز ًَصيت زبًتُ باض و تَُهُب تّ، ُٓظُ كى ب
 َِ ططاًُُن، ُٓظُ ًُبُغتاًُيُ كى زبًتُ بُضغنًلُن بؤًُ، يُعِِ بُزَي ُٓظ بهٍ بؤ وىتاغاُُك
َّ ًاًؤغتا،  ًٍَ يا زو ًَت وىتاغاُُّ ًٓساضَكُت، دؤضَيت طُهُن ك ًَطخاظ زٓ َِ خ ًٓساضَّ بلًُُظُ، ًطؤظُك

َِ غايُت بًتُ ضعِ تى زنِ ػَل طُضيُظُ ب ُؽ بطَينُ ببُّ ؾُضت ُُوعًُت ًُُِ، عُوُي ُُوعًُت وَخت
ًَعل كى  َِ، ُُظ ب ض َينُ ببُّ ي غُض ًىاغُرات، بُؽ ُُ ضوعِ، باؾهيّ ًاًؤغتا زيًِت، باؾهيّ ثاضَ زَت
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ًَت  ًَطُيؿتُِظُ،  ًّ زظ َِ ٓاتُِ ت َّ، ًّ زيت بطازَضَيت ًُ ُٓظ تُغُوض ُاكًُُظُ ش ًُوظوع بًِتُ خاض
ًَطُيٌُِظ َِ ُُٓطؤ ت َّ، بؤ ياضًُتًساُا واْ وىتابً ًَنُ بؤ وَظاضَتا ثُضوَضز ُ، ُٓظُ تؿتُكُ بؤ ياضًُتًساُ

ًَِر ُٓظاض زؤالضا زَت، كى زوو ُٓظاض زؤالض بسات، سلىًُتًـ  َِ غىيِّ بُزَي ث زبًت بهُِ وىتاغاُُك
ًَِاْ ُّٓ  َِ، وَكِ طىتِ، ًّ خىهُكا ض آ ًَت ُُٓسَن ًٌٓلاًُُت ُّٓ سلىًُت ياضًُتِ زَت بؤ ًاًؤغتاي

َِ شّ كَُ  َّ واشّ زاخى كَُ، ًّ وىتاغاُُكا ُّٓ ُٓظ نٍ ًٓػتًغِاي َِ غُيطّ ضَعِ ز خؤ، ًُزاضغ
َّ زوو ُٓظاض زؤالضا شّ  َِ وَضبططّ، ز َّ ش عاهًُ ًَِر ُٓظاض زؤالض ًَسا بُؽ ث َِ وَضَ ت ًَصً َّ ب ًَناضّ، ز ٓ

ًَت تُٓلًس وَضبططّ، يازّ زَضباضَّ ُُٓسَن طؤتِ واُىُاًُ نىوّ بُضَ وَ ضوعِ، ًّ يُن رُوُضَ زظ
َِ شيسا غُيطّ سلىًِ  َِ ُٓظآ زطُي غُيطّ سلىًِ، ي زوًُاي َِ طاظ ًَسا، ُٓتا ظ كًُُظُ ًٓال ضعِ بًت ت
َِ ُٓيُِظُ،  ًَط كؤًجاًُاّ ثُضوَضزَي ياْ ضعِ و ُا ضعِ، ض ؤشاْ خاْ طؤتِ ًُِٓ كؤًجاًُا ضعًُِ؟، ُُخ

َِ، كؤ َِ غُيطّ ضعِ، ُٓظ ضعِ بال بعظطيتُ ًُعاً ًجاًُا ثُضوَضزَيِ ضعِ، ًىُٓغُغات ياْ ًىُُظًَات
ًَتُ ططتّ، ظؤض غىثاؽ.  زطُي ِٓسَيٌُ ُٓظ ض َيطُ ُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا زوو ض َِٓ دًاواظ ُٓيُ، ًُٓىوتاْ وػُتاْ كطز، هًصُُّ ثُضوَضزَ هُطَُي دُُابِ وَظيط زَيُوَيت ٓ 
ًَتُوَ، بُاَلَ هًصُُّ ياغايِ هُطَُي شًاضَيُن هُ ثُضهًُاُتاضاْ، كُ ًُـلىعُيُن بىوْ  ًَِ ُٓو ًاززَيُ ؼل
ًَػتا ُٓوَّ كُ زووضَ هُغى كطزُُكُيُ ُٓو زَخُيُِ  بُض اغتِ زَياُُوَيت ُٓو ًاززَيُ هُغى بلطَيت، ٓ

َِ زَيُوَيت ُٓو ًاززَيُ هُغى بلطَيت؟ تلايُ زَغت بُضظ كُؽ هُطَُي ُٓوَ زايُ كُ  01بلاتُوَ، زَُطُوَ، ك
ًَتُوَ؟  ًَِ ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايُ ؼل ًَـُوَ، كُواتُ بُ ظؤضيُِّ  23هُغى بلطَيتُوَ، ك ًَِ كُؽ هُطَُي ُٓوَزايُ ؼل

 زَُط هُغى كطا، ًاززَكُ ًُُا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 (10)ًاززَّ 
ًَىيػت زَضبلُْ بؤ ٓاغاُلطزُِ  زَكطَيت غُضؤكايُتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ و وَظيطّ ثُضوَضزَ، ض َيٌِايِ ث

ٌَ كطزُِ سىكٌُكاُِ ُٓو ياغايُ. ًَبُد  د
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غًىَيى خاْ.
 افلس: عثماىبُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضَكُّ خؤياْ، ًاززَكُ.61ًاززَّ )  (ـِ ُُخىَيِسَوَ يُكػُض ٓاتُ غُض ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ رُضًىو.  تُواوًاْ كطز، بَُه
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ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ُٓوَ ُٓقَوِ ثطؤشَكُيُ، ببىوضْ.

 امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع

 ، بُ عُضَبًُكُّ.10رُضًىوْ بؤ ًاززَّ 
 
 

 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ( 10املازٔ )
 ميكو اى ِصسض صبلؼ اقُظضا٘ ََظاضٔ اقرتدّٕ، اقر لّما  اقضطَضِٕ قرػًّ  رطبّق اذكام يصا اققانُى.

 مساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع ا

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ هُغُض وَظاضَت و اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاُُ  ًٌَُ تًُٓسّ ًاززَكُ زَكُيّ، كُ بَُ ؾ ٓ
ًَىيػ ٌَ بلُْ و، ث ًَبُد ٌَ كطزُِ سىكٌُكاُِ ُٓو ياغايُ د ًَبُد ًَىيػت بؤ ٓاغاْ د تُ وَظاضَت ض َيٌِايِ ث

 ُٓو ياغايُ زَضبلات.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

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

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضّ كطزيُ بلطَيتُ زوو ًازز ًَت ُٓوَّ هًصُُّ ثُضوَضزَ ث ًَلًاْ ُٓوَب َ، زوو ًاززَّ غُضبُخؤ يُك
ٌَ كطزُِ ياغاكُ، ُٓوّ تطيـ  ًَبُد ًَىيػت زَضبلات بؤ ٓاغاُلاضّ د كُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ض َيٌِايِ ث
ًَىيػتُ  ًاززَيُكِ تط ياْ بط طُيُكِ تط هُ ًاززَكُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ و اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاْ ث

ٌَ ًَبُد  بلُْ. سىكٌُكاُِ ُٓو ياغايُ د
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَت زكَُ، ُٓوَيُ زضوغتُ تًُٓسَ زَكَُ.  ُٓظ تًُٓسّ ُُق
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ  ٌَ ت ًَبًِِ ًُُ، رُضًىوْ زوا غًاغُتاْ غىَيُِِوَ، بؤُٓوَّ بًدُيُِ زَُطُوَ.ك  ُٓيُ؟ كُؽ ت
 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم زَيت، اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص اهتعوًٌات  )علٖ َظاضٔ اقرتدّٕ اصساض بط طُّ يُكَُ ًاززَكُ هُ زوو بط طُ ث
 . ُى(اذكام يصا اققان

 .صبلؼ اقُظضا٘ َازبًا  شا  اق الإ رهفّص اذكام يصا اققانُىبط طُّ زووًًَـ )عوِ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عىُِ.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس)بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، نىُلُ بابُتُكاْ دًاو ًَت زوو ًاززَّ دًاواظ ب اظَ، ًُعاًُكُ دًاواظَ كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ياْ زَب
ًَت، ظؤض غىثاؽ. ًَِ زَكُْ، تُعوًٌاتُكُف هُ وَظاضَت زَضزَن ًَبُد  اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاْ د

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطزَي رُضًىو.  كان ؾ
ًَطزَي ؼػغل ذلٌس:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 تطريّ هُ بؤنىوُُكُّ زكتؤضَ ضؤشاْ زَكَُ.ثؿ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًًُِّ كان عىُِ؟ ًَؿًِاضَّ ياْ ُٓو ت  هًصُُّ ياغايِ وَاَلًتاْ بؤ ُٓو ث
 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت هُ يُ ًَت، ًٓض الضّ ًُُ ُٓطُض زوو بط طُ ب ًَت، با زوو ًاززَّ غُضبُخؤ ب ن ًاززَ ياْ زوو ًاززَ ب
ًَت ) ًَىَيُ ب  (.اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص اذكام يصا اققانُى اقر لّما  علٖ َظاضٔ اقرتدّٕ اصساضًاززَيُن بُوؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي  ًَىَيُّ كُ خىَيِسضايُوَ ك ٌَ هُطَُي زاًُُ؟ ُٓو ًاززَيُ بُوؾ زايُ؟ تلايُ زَغت بُضظبلاتُوَ، ك
 بُكؤّ زَُط ثُغُُس كطا رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.

 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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 (.علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َازبًا  شا  اق الإ رهفّص اذكام يصا اققانُىًاززَكُّ تط)
 ًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساع

ٌَ هُطَُي زاًُُ؟ بُكؤّ زَُط ثُغُُسكطا رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط. َِ هُطَُي زايُ؟ ك  ك
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ  (62ًاززَّ ) ًَبُد هُغُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ و وَظاضَتُكاْ و اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاُُ َُٓ ياغايُ د
 ْ. ُٓوَ ُٓقَوِ ثطؤشَكُيُ.بلُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 (62املازٔ )
 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َاقُظاضا  َازبًا  شا  اق الإ رهفّص يصا اققانُى.

 امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ هُدًاتِ ُٓوَ  62ُٓوَّ هُ ًاززَ  ًٌَُ ثُغُُسًاْ كطز، بُاَلَ ٓ ًَؿه ٓ زا ٓاتىوَ ث
ًَغل كاض بُ ًٓض زَ ٍَ، بَو ًَلِ ياغايِ ُاكطَيت كُ هُطَُي سىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ ًاززَيُكِ تط ظياز بلط و

ًَت.  ُاكؤن ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

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

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ثؿتطريّ زَكُيّ هُ بىوُِ ُٓو ًاززَيُ.
 عًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امسا

ًَبًِِ ُٓيُ؟ رُضًىو بًدىَيُِوَ بًدُيُِ زَُطُوَ داضَيلِ تط.  ُٓو ًاززَيُّ كُ خىَيِسضايُوَ كُؽ ت
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ياغايِ ُاكطَيت ياْ بط ياضَيم ُاكطَيت، كُ هُطَُي سىكٌُكاُِ ٓ ًَت.كاض بُ ًٓض زَو  َُ ياغايُ ُاكؤن ب
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زاًُُ؟ بُكؤّ زَُط ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط. ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك  ك
ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 اَلوكطزُُوَّ هُ ض ؤشُاًُّ رُضًِ )ووآ  كىضزغتاْ(.كاض بَُ ياغايُ زَكطَيت، هُ بُضواضّ ب (63ًازززَّ )
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ عُضَبًُكُّ رُضًىو.
 بُض َيع ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 (63املازٔ )
 ى( اقطمسّٕ.ِهفص يصا اققانُى اعرباضَا مو رأضِذ نؿطٍ ة جطِسٔ )َااٙع كُضزغرا

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُّ خىاضَوَ زابط َيصضَيتُوَ: َُٓ ياغايُ هُ ض ؤشّ باَلوكطزُُوَّ هُ  ًٌَُ هُطَُي زَوِ ًاززَكُيّ بًُؿ ٓ
ٌَ زَكطَيت.ض ؤشُاً ًَبُد  ُّ رُضًِ )ووآعِ كىضزغتاْ( د

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

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

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ّ، غىثاؽ.ثؿتطريّ زاض ؾتُِكُّ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُي
 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ 

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ُٓظ ثؿتطريّ هًصُُ ثُضوَضزَ زَكَُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ ُٓيُ هُغُض؟ زوو كُؽ )ُاغم خاْ و مسريَ خاْ(، رُضًىو ُاغم  َِ ت  خاْ.ك
 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ كطزُُوَ،  ًَبُد ًَتُ بىاضّ د ًَم به ًَؿىوزا ًٓقطاضًاْ كطز، كُ ُٓو ياغايُ زواّ غاَه ًٌَُ هُ ًاززَيُكِ ث ٓ
ًَت. ٌَ ب ًَت ٓاطايُكٌاْ ه  بؤيُ ُٓو ًىالسُظَيُ زَب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 مسريَ خاْ رُضًىو.
 
 

 بُض َيع مسريَ عبسار امساعًى:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

هُغُض وؾُّ ووآعِ كىضزغتاْ، بُ كىضزيُكُو عُضَبًُكُّ ُٓض ًُٓىوّ وَوآًعُ، ُٓزّ ظًاُُواُِ 
ًَِغل و تُواو. ًَِغل ُٓوًُٓىو ًاُايُ بؤ؟ بؤ ُُرػِ وؾُ بُكاضبٔ  كىضزّ ُٓطُض بُكاضّ بٔ

 .اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

 هًصُُّ ثُضوَضزَ رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَِّ هُطَُهِ، هُزواّ  ًٌَُ ُٓو ًاوَيُّ كُ زاًاُِا، بؤُٓوَّ وىتاغاُُ و ثُؿلاُطا ُاسلىًًُكاْ خؤّ بطىزل ٓ
ٌَ زَكطَيت، ب ًَبُد ًَػتا ُٓض بُ وَوآًعِ ُٓو ضؤشَّ د ؤيُ ُٓوَ دًاواظّ ُٓيُ ُٓوّ تطيـ هُض اغتًسا تا ٓ

ًَتُوَ. ًَِ  كىضزغتاْ ٓاتىوَ وَن خؤّ ؼل
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 زوا غًاغُتاْ غىَيُِوَ.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ زَكطَيت.َُٓ ياغايُ هُ ض  ًَبُد  ؤشّ باَلوكطزُُوَّ هُ ض ؤشُاًُّ رُضًِ )ووآعِ كىضزغتاْ(ـسا د
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي زاًُُ؟ بُكؤّ زَُط ثُغُُسكطا، رُضًىو كان زكتؤض. َِ هُطَُي زايُ؟ ك  ك
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 هًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُض

ًٌَُ هُ ضاثؤضتِ هًصُُّ  ًَىيػتًُكاُِ زَضنىواُِ ُٓو ياغايُ ُُٓاتىوَ، بُاَلَ ٓ هُ ياغا ُٓقَوًُكُزا ٓؤكاضَ ث
ٌَ بسَْ كُ بًدُيُِ  ًَىيػتُ ض َيطاًاْ ث خؤًاْ، هًصُُّ ثُضوَضزَو خىَيِسُِ بااَل غًاغُيُكٌاْ كطزووَ، ث

ًَـ ناوّ بُض َيعاْ بؤ طفتىطؤ و زَُطساْ هُغُضّ.  ث
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو.
 بُض َيع ز. عٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُكاُِ زَضنىواُسُِ َُٓ ياغايُ، بًُُبُغتِ ضَيلدػتِِ ًُٓىو ُٓو ًاف و ُٓضن و بابُت  ٓؤكاضَ ث
ًَطكطزْ، كُ هُاليُْ كُضتِ تايبُتُوَ بُض َيىَ و ثطغُ ططيِطاُُّ كُ ثُيىَغعل بُ ثطؤغُّ ثُضوَ ضزَ و ر

ًَىَيُكِ ٓاوغُُط هُض ووّ ياغايِ و ثُضوَضزَيِ و  ًَت و وَظاضَتِ ثُضوَضزَ غُضثُضؾتِ زَكات، بُؾ زَن
ًَطكطزُسا و،  ًَِاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ، هُ بىاضّ ثُضوَضزَ و ر ظاُػتًُوَ، ٓاُساُِ ثطؤغُّ وَبُضٓ

ُٓػل طىزلاُِ بؤ خىَيِسْ و ثُضوَضزَ بؤ ض ؤَهُكاؾلاْ، بُ ًُبُغتِ ظياتط و باؾه ضَخػاُسُِ زَضرُت و 
ًَِاُُزّ ٓاًازلُكاُِ  ًَطكطزْ هُض ووّ نؤُايُتِ و نُُسايُتِ و ُٓوَهساْ بؤ ٓ ًَساُِ ثُضوَضزَ و ر طُؾُث

ًَلِ ًؤزَيطُِ ًطؤيِ هَُ ُٓضَيٌُزا َُٓ ياغايُ زَضنىوَيِطا. ًَساُ  ثُضَث
 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

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

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ثؿتطريّ هُ هًصُُّ ثُضوَضزَ زَكُيّ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 َضزَ:بُض َيع ز. عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ُٓظ ثؿتطرييُ زَكَُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ كُؽ ) ًَبًِِ ُٓيُ؟ تُُٔا غ  خاْ.عظّمٕ كان سًُُ غعًس( رُضًىو  -كان ـلاي -خاْعظّمٕكُؽ ت
 زلٍ اهسيّ سػّ: عظّمٕبُض َيع 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ُِّ كُ بًُُبُغتِ ضَيلدػتِِ ًُٓىو ُٓو ًارُ ُٓضن و بابُت و ثطغُ ططيِطاُُّ، كُ زياضَ تا ُٓو ؾىَي
ًَت، وَظاضَتِ  ًَطكطزْ، كُ هُاليُْ كُضتِ تايبُتُوَ بُض َيىَزَن ثُيىَغعل بُ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ و ر

ًَىَيُكِ ٓاوغُُط هُض  ووّ ياغايِ و ثُضوَضزَيِ و ظاُػتًُوَ و، ثُضوَضزَ غُضثُضؾتِ زَكات بُؾ
ًَلِ تطًاْ ُٓيُ  ًٌَُ ُٓزَر ًَِاُِ ًُؿتٌاُِ و بًاُِ هُبىاضّ ثُضوَضزَزا، ٓ ٓاُساُِ ثطؤغُّ هُبط ّ وَبُضٓ
ًَِاُِ كُضتِ بًاُِ و  ًَِ خىَيِسُُ هُو واَلتُزا هُ كُضتِ تايبُت، ُُن ٓاُساُِ وَبُضٓ ًَرب ك ٓاًازلٌاْ ك
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ًَؿًِاضزَكَُ ًىُارُغُّ كُضتِ خىَي ًَطَوَ ث ًَت هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ُُن تايبُت، بؤيُ ًّ ه ِسْ ب
ًَِاْ و هُبىاضّ ثُضوَضزَزا، ضَخػاُسُِ زَضرُت و ُٓػل كاضّ طىزلاو تا كؤتايِ هُطَُهِ زاَ،  وَبُضٓ

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ـلاي رُضًىو.
 
 

 ابطآًٍ: بايطبُض َيع ـلاي 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَغل ُُقِ عُضَبِ غىَيًُِِوَ، زَبًِغل تؤظَيـم يـُعِِ ًِٓؿـآُكُو زاضؾـتِِ تـُواو ًُـُ، )      ُٓط دغّلٕ  ُض ب
 ٕ ًَؿــًِاضَيلٍ  رهظلّم اسبقللُا َاقُاجبللا  َاملُضللُعا  اققضللاّٙ ًَسايــُ، بؤيــُ ًــّ ث ( يــُعِِ تؤظَيـم ٓــاَهؤظّ ت

املساضؽ َامل ايس ريري اسبكُمّٕ  علٖ رأغّؼهتعايس االوباي  نظطَاُاضزووَ بؤ هًصُُّ ثُيىَُسيساض ُىوغًٌاْ )
ة ادالّم، َ دغّٕ رهظلّم اق الالٕ دّهًلا َدلني َظاضٔ اقرتدّلٕ ة اةلاَض كاالٕ َ ملو اجل  رؿلحّع ادغلرثماض            
اقُب  َادجهيب ة يصا اجملار َرلُاري الط  اقر للّم قلحمّلع َر عِلع زَض يلصٍ امللساضؽ َامل ايلس ة رهمّلٕ          

 قس ؾطع يصا اققانُى.املُاضز اقبؿطٌِ كمَا َنُعَا ا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان سًُُ غعًس رُضًىو.
 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

( ٍَ ًَسايُ، داض ًٍَ وايُ تؤظَيم زاضؾعل و غًاغُكُّ الواظّ ت ًَىيػـت ُاكـات،    اضلإّٙ( و  مُضُعا ًًِـ ث ث
ًَــٌ )احل قــىق واهىادبــات( ٓــًُىو ٓــُو ؾــتاُُ زَططَيتــُوَ كــُ ًىتُضتًباتــُ بؤغــُض ًــُزاضيؼ و   كــُ تــؤ زََه

ًَت)اهيت يسيطٓا( زَبىوايـُ بطُض َيتـُوَ بـؤ ًـُزاضيؼ و بـؤ       ًُعآسَيلِ غري سلىًِ ُٓوَ يُن، زوو: كُ زََه
ًَغل  ًَت، بَو ًَت عًُُهًُْ ُاب َامل ايلس ريلري    )دغّٕ رهظّم اسبقلُا َاقُاجبلا  قلملساضؽ   ًُعآسَكاْ، ُٓو زََه

بػـط َيت ًـُزاضؽ و ًُعآـس     ُٓوَ ُٓو دىًوُيـُ هـُو ًُوظوعاتـُوَ   اسبكُمّٕ اقيت ِسِطيا اققطاع اشبا (، 
ًٍَ وايُ َُٓ زاضؾتُِ ) ًَطاّ، زووََ ًّ ث ٕ   َاغطَيتُ د ابِـْا ٓـا    راذٕ اقفطصٕ َاجملار املهاغلب خبصلُ  زضاغل

( ًٌَ ًَت يـُعِِ ٓـًُىو ًـىاتِغل        (سضاغٕ قلمُابهنياقاطصٕ دراذٕ واههبًتغل( بَو ، بؤٓـُوَّ بـُ ٓـُبِْا  ُـُب
( ًِٓذـا )ؼقًـق اهتًٌِـُ اهبؿـطيُ(     )كملَا َ نُعلا  ( ُاوَيت، تُتىيط خـؤّ زيـاضَ   َرطُِطيم قغطض كمَا َنُعَا

ًَت و، غىثاؽ. ًٍَ وايُ طؤض اُلاّ بُغُض زاب ٌَ عًباضَتُ ث ٌَ بلات، ُٓو غ  هُوَيىَ زَغت ث
 / غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى

 هًصُُّ ثُضوَضزَ زوا غًاغُتاْ هُطَُي هًصُُّ ياغايِ، رُضًىوْ.
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 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَـِ ظاُػـتِ بـؤ زَوـِ ٓؤكاضَكـاُِ           ًَرب ك ًَبًِِ ُُٓـساًاْ، بـُ ظيـازكطزُِ وؾـُّ ك زواّ وَضططتِِ غُضُر وت
ًَىَيُ ُٓضزوو هًصُُ زايط ؾتُوَ زَوـُ كـُ بـُ عـُضَبِ بؤًـاْ ٓـاتىوَ، بـُ        زَضنىواُسُِ َُٓ ياغايُ،  بُو ؾ

عللٖ رأغلّؼ امللساضؽ َامل ايلس ريلري اسبكُمّلٕ ة اداللّم، دغّلٕ         االوباي  )نظطَا قرعاِسعُضَبِ زَطلىَيٌُِوَ 
َادغرثماض اقُب    الإ دّهًا َدني َظاضٔ اقرتدّٕ ة اةاَض كاإ َ مو اج  رؿحّع املهااػٕ اق لمّٕاقرهظّم 

َادجهيب ة يصا اجملار َ رلُاري الط  اقر للّم قلحمّلع َر عِلع زَض يلصٍ امللساضؽ َامل ايلس ة رهمّلٕ امللُاضز           
 اقبؿطِٕ كمَا َنُعَا اقس ؾطع يصا اققانُى(.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

   ّ ٌَ هُطـَُي زايـُ؟ تلايـُ زَغـت         بُو غًاغُيُّ كُ خىَيِطايُوَ هُطـَُي ياغـاكُ ٓـًُىو زَكُيِـُ ُٓغـاؽ، كـ
ٌَ هُطَُي زاًُُ؟  ٌَ      2بُضظ بلاتُوَ، ك كُؽ هُطَُي زاًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كـطا زَغـت خؤؾـًتاْ هـ

زَكــُيّ، ًاوَيــُكِ ظؤض ًىُاوُؾــُ كــطا، ٓــًالن بــىوْ، ًاُــسوو بــىوْ، ثريؤظبــايِ زَكــُيّ هــُو ًاًؤغــتاو   
ًَــسّ غــُضكُوتًِاْ بــؤ زَخــىاظيّ، غىثاغــِ   بُض َيىَبــُض و وىتابًاُــُّ كــُ هــُو وىتاغاُاُــُ زَخــىَيِّ، ٓىً

ًَطَ بىو، غىثاغـِ هًصُـُكاُِ ثـُضوَضزَو هًصُـُّ ياغـايِ و غـُضدَُ        دُُابِ وَظيط زَكُيّ كُ ًاوَيُن ه
ًَت، رُضًىو دُُابِ وَظيط. ًَػتاف دُُابِ وَظيط ُٓطُض وتُيُكِ ُٓب ًَىَّ بُض َيع زَكُيّ، ٓ ٓ 

 عكٌت ذلٌس خاهس/وَظيطّ ثُضوَضزَ: بُض َيع ز.

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ُُٓــساًِ ثُضهــًُاُِ ظؤض بــُض َيع، بــُُاوّ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ٓــُظ خؤؾــشاػل خــؤَ زياضزَكــَُ، بُض اغــتِ     
َِ، ُٓكًــس هُخعًــُتا كىضزغــتاْ زَكــات، ٓــُظ      َّ وــاُىُ ًَؿــا تــاكى طُيؿــتًُِ زواَيــِ ًــازز ًَلِ ًــُظْ ك ٓــُضك

ًَنًساضَ بُضز ًَـت، ٓاضيلاضيُ يُن بلُْ.ٓ  َواَ ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَلِ تـط ٓاطازاضتـاْ       ٌَ زَيـِغل تـا زاًُؿـتِ غىثاؽ بؤ ًُٓىو اليُكتاْ بُدلؤضَ زاًُؿتِِ ًُٓط ؤًاْ كؤتايٌ ث
ًَطيّ، غُضكُوتىوبّ.  زَكُيُِوَ بُخىاتاْ زَغج

 
 
 
 
 

 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                                غت افلس عبسار           رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَط – ع ًَطاق - اق                           كىضزغتاْع   ع
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 ( 21ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2192\99\91ضَيلُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 91/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُزوو 

ــصً   ــىَض ؤٍ(ٍ 11ًَط )كات ًَـ ًُ ــ ــًُاٌُ  19/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُللُزوو ضؤشٍ ث ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ      غىضَ د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (21ٍَ ), زاًُؿـتين شًـاض  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (21ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
 ًًًٌَُ ــ ــات ) غ ــُ ك ــصاضزْ ه ــُوتٌ   11َُٓهب ــُللُ ضَيل ــىَض ؤٍ ضؤشٍ زووؾ ًَـ ًُ ــ ــَُ  زا 19/11/2112(ٍ ث ب

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ــطاق        -1 ًَ ــتاٌُ ع ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓ ــُكاْ ه ــا ثؤاَلي ــاُعا ُ ــاٍ ك ــطؤشَ ياغ ــًٌُ ث ــُوٍَ يُك ــُْ  ،خىَيِسُ هُالي

ًَؿلُف كطاوَ  ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث
ًَطاق خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ كاُعا-2 هُ اليُْ ُٓزلىًـٌُُ   ،ثؤاَليُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع

ًَؿلُف كطاوَ  وَظيطاُُوَ ث
3-      ْ ــتا ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓ ــُكاْ ه ــا ُُوتً ــادٌ كؤًجاًُ ــاٍ ب ــطؤشَ ياغ ــًٌُ ث ــُوٍَ يُك ــُْ   ،خىَيِسُ ــُ الي ه

ًَؿلُف كطاوَ  ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث
ًَطاقخىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ كؤًجاًُاٍ كىضزغت-4 هُ  ،اٌُ بؤ كاُعاكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع

ًَؿلُف كطاوَ  اليُْ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث
ٌَ كطزٌُ ياغاٍ زازُىوغُكاْ شًاضَ -5 ٌَ بُد هـُ   1998ٍ غاَهٌ  33خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ د

ًَؿلُف كطاوَ ،ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ عرياق  هُ اليُْ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ًُٓىاض كطزٌُ ياغاٍ زاواكاضٍ طؿيت شًاضَ خىَي-6  1979ٍ غاَهٌ  159ِسُُوٍَ يُكًٌُ ث
ٌَ كطزُـٌ ياغـاٍ خعًـُتٌ ظاُلـؤيٌ شًـاضَ            -7 ٌَ بـُد ٍ غـاَهٌ   23خىَيِسُُوٍَ يُكـًٌُ ثـطؤشَ ياغـاٍ دـ

ًَطاق 2118  ٍ عرَياوٌ رًسضاَي و ًُٓىاضَكاٌُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع
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فتىطؤ كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ ًُٓىاض كطزٌُ ُؤيًٌُ ياغاٍ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاٌُ ٓـُضَيٌٌ  خػتُِ ض وو و ط-8
 ًُٓىاض كطاو 1992ٍ غاَهٌ 3كىضزغتاْ شًاضَ 

ًَـى غـِىوضٍ    -9 ًَؿًِاضٍ ياغاٍ تًُوًم كطزٌُ ُٓو طىُساٍُُ كُوتىوُُتـُ ُ خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث
 ؾاضَواًُُكاْ

11- ًَ  ؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَ ض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُخػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث
 

 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/ بُض َيع 
 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.

          ًًًٌَُ ٌَ ُٓكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ
   ُ ، 19/11/2112، ض ؤشٍ زاًُؿـعل  21َ، شًـاضٍَ زاًُؿـعل   َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خـىهٌ ططَيـساٌُ يُكـ

ًٌَ سىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ  هُ ثُيط َوٍ ُاوخؤٍ شًاضَ يُكٌ ٓـًُىاض كـطاوٍ    21بُضُاًٍُ كاض، بُ ث
ْ   1992غاَهٌ  ًَـطاق، زَغـتٍُ غـُضؤكايُتٌ ثُضهـًُاْ بط ياضيـسا بُضُاًـٍُ كـاضٍ        -ٍ ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتا ع

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كـات  ٍ ٓا 21زاًُؿتين شًاضَ  ًَـ ًُـىَض ؤٍ ض ؤشٍ زوو ؾـُللُ     11غايٌ خىهٌ غ ٍ ثـ
ًَت: 19/11/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ــطاق        -1 ًَ ــتاٌُ ع ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓ ــُكاْ ه ــا ثؤاَلي ــاُعا ُ ــاٍ ك ــطؤشَ ياغ ــًٌُ ث ــُوٍَ يُك ــُْ  ،خىَيِسُ هُالي
ًَؿلُف كطاوَ  ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث

ًَطاقخىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ -2 هُ اليُْ ُٓزلىًـٌُُ   ،ثطؤشَ ياغاٍ كاُعا ثؤاَليُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع
ًَؿلُف كطاوَ  وَظيطاُُوَ ث

3-      ْ ــتا ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓ ــُكاْ ه ــا ُُوتً ــادٌ كؤًجاًُ ــاٍ ب ــطؤشَ ياغ ــًٌُ ث ــُوٍَ يُك ــُْ   ،خىَيِسُ ــُ الي ه
ًَؿلُف كطاوَ  ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث

ًَطاق خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ-4 هُ  ،كؤًجاًُاٍ كىضزغتاٌُ بؤ كاُعاكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع
ًَؿلُف كطاوَ  اليُْ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث

ٌَ كطزٌُ ياغاٍ زازُىوغُكاْ شًاضَ -5 ٌَ بُد هـُ   1998ٍ غاَهٌ  33خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ د
ًَ ،ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ عرياق  ؿلُف كطاوَهُ اليُْ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث

ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ًُٓىاض كطزٌُ ياغاٍ زاواكاضٍ طؿيت شًاضَ -6  1979ٍ غاَهٌ  159خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ث
ٌَ كطزُـٌ ياغـاٍ خعًـُتٌ ظاُلـؤيٌ شًـاضَ            -7 ٌَ بـُد ٍ غـاَهٌ   23خىَيِسُُوٍَ يُكـًٌُ ثـطؤشَ ياغـاٍ دـ

ًَطاق 2118  ٍ عرَياوٌ رًسضاَي و ًُٓىاضَكاٌُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع
خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ ًُٓىاض كطزٌُ ُؤيًٌُ ياغاٍ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاٌُ ٓـُضَيٌٌ  -8

 ًُٓىاض كطاو 1992ٍ غاَهٌ 3كىضزغتاْ شًاضَ 
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ًَـى غـِىوضٍ    -9 ًَؿًِاضٍ ياغاٍ تًُوًم كطزٌُ ُٓو طىُساٍُُ كُوتىوُُتـُ ُ خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث
 ؾاضَواًُُكاْ

ًَؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَ ض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُخػتُِ ض وو  -11  و طفتىطؤ كطزٌُ ث
ًَتُوَ كُ ُُٓاتىوْ ياْ  ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُضَيعاُُ ُٓخىَيِ ًَػتاف بُضَيع د ٓ

ٍَ  .ًؤَهُت بىوْ، با بفُضًىو
 
 

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع سػّ ذلٌس غىضَ  د
 ضهًُاْبُضَيع غُضؤكٌ ثُ

ًَـسضاوْ يـاْ ٓاًـازَ     13/11هُ ض ؤشٍ  19ُاوٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ كُ هُ زاًُؿتين ٓاغايٌ شًاضَ  ًؤَهُت ث
ُُٓـــساَ ثُضهـــًُاْ ٓاًـــازَ ُـــُبىوْ، ًُٓىوؾـــًاْ ًؤَهـــُت بـــىوْ، بؤيـــُ تـــًُُا ُاوَكاًُـــاْ    17ُـــُبىوْ، 

 ُٓخىَيٌُِوَ.
 بطٓاْ ضؾًس-1
 عثماىعسُاْ -2
 محسِٕ م طَد-3
 احضَيباظ رت-4
 ضضاغُضطىَي -5
 غؤظاْ ؾٔاب-6
 عٌط عبساهطفلّ-7
 قبًشُ افلس-8
 بُرطيّ سػغل-9

 ثُؿلاْ ععاهسيّ-11
 هًوِ اًري-11
 ٓاشَ غوًٌاْ-12
 ظًاْ عبساهطسًٍ-13
 ياووظ خىضؾًس-14
 ؾُومن ذلٌس-15
 غاالض ذلٌىز-16
 يؿاض زلٍ اهسيّ-17

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَطٓا  ًَّ،  بـُخ ًَطب ًَـىاٌُ ثُضهــًُاْ و سلىًــُت ُٓكــُيّ، بــُخ تين بــُضَيع وَظيــطٍ ؾــاضَواٌُ و ًىُُغــًقٌ ُ
ًَػتاف زَيًُِ غُض بُضُاًٍُ كاض، زاوا هُ هًصٍُُ ياغـايٌ ُٓكـُيّ بفـُضًىوْ بـؤ غـُض       غـُكؤٍ هًصُـُكاْ،   ٓ

 رُضًى كان كاضزؤ
ًَطزاوز:  بُضَيع كاضزؤ ذلٌس ث

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَاْ باؾُ غُضؤكايُتٌ غُضَض اٍ ُٓ وٍَ زاُاٌُ بُضُاًٍُ كاض هُ زَغتُاَلتٌ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاُُ، بُاَلَ ث

وَاَلًٌ ُٓوًَاْ بساتُوَ، غُباضَت بـُ خىَيِسُـُوٍَ يُكـَُ بـؤ ٓـًُىو ٓـُو ثطؤشاُـٍُ كـُ كـطاوَ، يـُعين           
ًَلسا ُٓوهُويُتٌ تـط ُٓيـُ؟ بـؤ    ٍَ هُ كات ًٌَـُ نـاوَض َيٌ     هُغُض ض بًُِايُن ُٓو بُضُاًُيُ زازَُط ؾلىوُـُ ٓ

بىزدُ ُٓكُيّ، سًػابٌ خًتاًٌ ُٓيُ، ض اثؤضتٌ هًصٍُُ زاضايـ ُٓيُ، هًصٍُُ ياغايـ ض اثـؤضتٌ ُىوغـًُ،   
ًَتُ بُضُاًــُ، نــُُسيّ ثطؤشًَــاْ ُٓيــُ كــُ ًاوَيــُكٌ ظؤضَ تُوــسيٍ كــطاوَ بــؤ ٓــُوٍَ بــُ   ًَلــسا ُانــ هُكات

ٍَ، ي ُكًم هُو ثطؤشاُـُ زَغـتُاَلتٌ زازوَضيًـُ، كـُ هُطـَُي      شًاضَيُكٌ ياغايٌ خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ بؤ بلط
    ٌَ ًَطيـ وػًُاْ كطز، وتٌ ُٓطلُيُِ بُضُاًُ، بُاَلَ ُُطلػتُ بُضُاًٍُ كاض، غـُضَض اٍ ٓـُوٍَ ُٓضغـ غلطت

ًَلً ًَلٌ ُــا ٓاغــايٌ، و   اْاليــٌُُ ٓؤثؤظؤغــًؤْ يازاؾــت ًَِــاٌُ يــاْ ُٓزلاًــساٌُ زاًُؿــتِ ًَلٔ زا غــُباضَت بــُ ث
ًَػتا ُٓظاُغل ُاونُ زابط َيِسضاوَكاْ ض ووزاوَكاٌُ هُ ًًىاُساضٍ ثاضَي ٔٓ ًٌَُ عطاض و ُٓزلىًُْ، هُبُض ُٓوٍَ ٓ

ًَػــتا   ًَىاظٍ وَضطــطتين بط يــاض بــُ تايبــُتٌ تــا ٓ ثُضَغــُُسَيلّ ٓــُتا هــُ ناضَُىوغــٌ تُدطوبُكــُمشاْ و ؾــ
ًَسَُطـُ، كُنـٌ وَاَلللـاْ وَضُـُططت، زاو     ًٌَ ب اكـاضَ وَاَلللـاْ بسَُـُوَ،    ثُضهًُاْ وَكى زَظطايُكٌ ض َمسٌ ه

 غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَـ ًاوَيُكًـ شًاضَيـُن ثُضهـًُاُتاضٍ تـط زاوايـاْ كطزبـىو،       ،ُٓو يازاؾتٍُ هُغُض ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ ث
ًٌَ ثون و زَوضزاوا كطابىو كُ ًىسارًعٍ كُضكى ُيط َوٍ ُـاوخؤٍ  وبُضٍ هُ ثُضهًُاْ ٓاًازَ بّ، بُاَلَ بُ ث

ٌَ هـُ ثُضهـًُاْ وػـُ بلـا و هُبـُض زًَـٌ ثُضهـًُاْ ثطغـًاضَكاْ دـىاب              ٌَ بـ ثُضهًُاْ دًا هُ وَظيـط ُـاتىاُ
ٌَ هُبـُض زًَـٌ ثُضهـًُاْ وػـُ بلـا، زووًًَـاْ، كـُضكى              ن هـُ  وزاتُوَ، هُبـُض ٓـُوَ ًىسـارًع سـُوٌ ًُـُ بـ

ـِـ   ًٌَــُ ُــًُاْ تىاًُــىَ بًدُي ُ بُضُاًــٍُ كــاضَوَ، وَكــى ٓــُوٍَ كــُ  زَضَوٍَ ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاُُ، بؤيــُ ٓ
ًَم زَضبلُيّ بـؤ ٓـُو ًُغـُهُ، تُبعـُْ      ًَعل، بُاَلَ زَتىاُغل وَكى رطاكػًؤُُكاْ بُياُ زاواكطاوَ ًىسارًع ب
ًَؿـٌُضطُ و وَظيـطٍ ُـاوخؤ      ًَىيػت بىو بؤ ُٓو ًُغُهُيُ ُٓتىاُغل وَظيـطٍ ث زيطاغُؾٌ ُٓكُيّ، ُٓطُض ث

ًَىَ زاوتاُُ هُبُض زَغيت باُط بلُيّ، بُاَلَ دُُابٌ ًىسارً ًَطَ وػُ بلا، ُٓو يازاؾتٍُ كُ ٓ ٌَ ه ٌَ ب ع ُاتىاُ
ًٌَُيُ، زيطاغٍُ ُٓكُيّ، هُ زواٍ زيطاغُ بط يـاضٍ هُغـُض ٓـُزَيّ، و هُطـَُي خؤؾـتاْ زآًُُؿـغل بـعاُغل         ٓ

ًـُ،  نؤْ تاوتىَيٌ بلُيّ؟ ُُٓسَيلًـ هُو ثطؤشَ ياغاياٍُُ كـُ ٓـُْ ض اظيبـىوٌُ ًٓذٌـاعٌ كـاًوٌ هُغـُض ُ      
ًَطَ بُ ظؤضيُِ و كًًُُِ ًٓقطاضًـاْ كـطز، ٓـُو ياغـاياٍُُ      ٍَ هُ ياغاكاٌُ تط كُ ه ٍَ وَكى ُُٓس ًٌَُ ُاًاُُو ٓ

ٌَ، رُضًىو زكتؤض عىًُض  واب
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 بُضَيع ز.عٌط فلس اًغل)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَِــاٌُ رُضًاُــسَيٌ زصلوــُ و َُٓهىَيػــيت ثُضهــًُاٌُ كىضزغــتاْ و ًَلٔ ًٌَــُ وَن  ،رطاكػــًؤُُكاْ زَضبــاضٍَ ث ٓ
ًَؿدُضيُكٌاْ كطز بُ ٓاوبُؾٌ هُطـَُي ٓـًُىو رطاكػـًؤُُكاٌُ ثُضهـًُاٌُ      رطاكػًؤٌُ كىضزغتاٌُ زَغت ث
ًَـط واًُين       ٌَ كـُ بُضدُغـتٍُ َُٓهىَيػـت و ت كىضزغتاْ، طُيؿتغل بُوٍَ كُ بُياُِاًُيُكٌ ٓاوبُمشاْ ٓـُب

ًَِـاٌُ   ًُٓىو رطاكػًؤُُكاٌُ كىضزغتاْ بلُيّ، هُوَيسا بُ ًَلٔ ض ووْ و ٓاؾلطايٌ ُٓوًَاْ خػتؤتُ ض وو كُ ث
َُٓ رُضًاُسَيًـُ ُـا زَغـتىضيُ، ض َتـٌ ُٓكُيُِوَ،نـىُلُ  خعًـُتٌ غًاغـُت و بُضشَوَُسيـُ طؿـتًُكاٌُ          
ًَؿهـىوٌُ             ًَتـُ بُضبُغـت هُبـُضزََ بـُضَو ث ًَتـُ ٓـُُطاوَيم كـُ ض َُطـُ بب ًَطاق ُاكـات، بـَُهلى ُٓب ًَػتاٍ ع ٓ

ــُ ٓــًُىو   ــطاق ه ًَ ــُ     ع ــاتط ه ــُ واشووٍ ظي ــُ الٍ بُضَيعتاُــُ كــُ ب ــط ه ًَلٌ ت ــت ــسا، ٓــُضوَٓا يازاؾ  25بىاضَكاُ
ٍَ، زواٍ   ٍَ، ياْ بُياُِاًُيُن زَضبلـط ثُضهًُاُتاض كطاوَ، هُوَيسا زاواكطاوَ ياْ كؤبىوُُوَيُكٌ ُآاغايٌ بلط

     ٍَ ًَتــُ ًٓ ٓـَُ ض ووْ كطزُــُوٍَ بـُضَيعتاْ ض َُطــُ هـُ ًُغــُهٍُ ُٓزلاًـساٌُ كؤبىوُُوَكــُ ُُٓـس ؿــلاهًُت ب
ًَىٍَ بُياُِاًُيـُن َُٓهىَيػـيت خـؤٍ غـُباضَت      ًٌَاْ باؾُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ هُ نىاضن ًَؿُوَ، بُاَلَ ث ث
ًَِاٌُ ٓـَُ رُضًاُسَيًـُ    ًَلٔ ًَِاٌُ َُٓ رُضًاُسَ غُضباظيُ ُٓضوَٓا ُٓو ض ووزاواٍُُ كُ هُغُضيين ث ًَلٔ بُ ث

ًَؿُوَ و دؤضَيم هُ ططشٍ و ٓاَهؤظٍ  هُغُض ٓاغـيت غـُضباظٍ و هُغـُض ٓاغـيت غًاغـٌ، هُغـُض ٓاغـيت        زَيُِ ث
ًَىٍَ بُياُِاًُيـُكٌ طؿـيت زا بـؤ ض اٍ طؿـيت           ًُؿتًٌاٌُ زضوغت كـطزووَ، َُٓهىَيػـيت ثُضهـًُاْ هـُ نىاضنـ
ًَتـُ          ًَّ كـُ بب ٍَ كـُ هـُ زآـاتىوزا ٓـُُطاوٍ ٓـُوتؤ ٓـَُهبِ ض ووْ بلطَيتُوَ و زاواكاضيـ هُ بُضثطغُكاْ بلط

ًَطاوسا، غىثاؽًايٍُ ناضَغُ  ض كطزٌُ َُٓ ططرتُ هُ ع
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىَ ًَؿًِاضاٍُُ ٓ ًَـم        ،خؤٍ ُٓو ث ًٌَُ زوايٌ هُطَُهتاْ زازًَُؿـغل و وػـُ ُٓكـُيّ، بـعاُغل بـُ ض ًًلاًُعً ٓ
ًٌَ ثُيط َوٍ ُاو ًَىَ زاواتاْ كطزووَ بُ ث خؤٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغـتاْ  بًلُيّ؟ نىُلُ ُُٓسَن هُواٍُُ كُ ٓ

ٌَ بـاُط بلـُيّ؟           ٍَ؟ كـ ًَـم ٓـُو كؤبىوُُوَيـُ بلـط ٌَ، زازًَُؿغل زوايٌ هُطَُهتاْ، بـعاُغل بـُ ض ًًلاًُعً ُاب
ٍَ ًىخاهُرٍُ ثُيط َوٍ ُاوخؤٍ ثُضهًُاْ بلُيّ، رُضًىو كان ٓاضاَ  نؤْ بًلُيّ؟ نىُلُ ُاكط

 بُضَيع ايىب ُعٌت)ٓاضاَ(:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ٌ  ثاغا ٍَ ثطؤشَ ياغا كُ خىَيِسُـُوٍَ يُكـًُ ًٌَ خؤيُتٌ بؤ ُُٓس ًَىيػـيت بـُ       وَكُ هُ د ٌَ كـُ ث بـؤ ُـُكطاب
ًٌَــُ هــُ غــاظ ٌَ، بــُاَلَ ٓ ًَػــتا زاًُؿــتين بــؤ   7/5/2112اْ ٓــُب ًَؿــلُف كــطزووَ تــا ٓ ثــطؤشَ ياغــايُكٌاْ ث

خاَهٌ زووََ هُ يازاؾتُكُ ُُكطاوَ )ض َيلدػتين شًاضٍَ ثاغُواُاٌُ بُضثطغاٌُ سلىًٌ(، ُٓوَ خاَهٌ يُكَُ، 
ًَتُ هًصُُكاٌُ ثُضهًُاْ، هًصُـُ ثُيىَُسيـساضَكاٌُ    ًَتُ ثُضهًُاْ، وؽلاْ ب باؽ هُوَ ُُكطاوَ كُ ًىسارًع ب
ًَلٌ ثُضهًُاْ، ُٓو هًصُاٍُُ كُ ثُيىَُسيساضْ بؤ طفتىطؤ كطزْ و بُزوا زانىوٌُ  ثُضهًُاْ، وَكى َُٓهىَيػت

ًَؿاُُ، غىثاؽ  ُٓو ك
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 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال
ًّ بُ ؾُخكـٌ وػـَُ هُطـَُي دـُُابٌ ًىسـارًع كـطز بـؤ ٓاًـازَ بـىوْ هـُ هًصُـُكاٌُ ثُضهـًُاْ، يـاْ هـُ               
كؤبىوُُوَيُن هُ زَضَوٍَ ٓؤَهٌ ثُضهًُاْ، هُ ٓؤَهٌ ثُُاطريٍ، وتٌ ُٓطُض ًـّ ُُيـَُ هـُ ٓـؤَهٌ ثُضهـًُاْ      

ًٌَُف ُاتىاُغل ًٓوعاًٌ بلُيّ، بُ ؾُخكٌ خؤَ وػَُ هُطَُي وػُ ُُكَُ ُايًُُ كؤبىوُُوَكاٌُ تطيـ، ٓ
ًَــطَ وػــُ بلــا بــؤ                ًَتــُ ٓــؤَهٌ ثُضهــًُاْ، ه كــطز بــؤ ٓــُو ًُغــُهُيُ، ٓــُو زاواٍ ٓــُوٍَ كــطز ُٓطــُض ب

 .بُوَ ُازات، رُضًى كىَيػتاْ خاْ ثُضهًُاُتاضَكاْ، بُاَلَ ثُيط َوٍ ُاوخؤ ض َيطُ
 
 

 بُضَيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 ثُضهًُاْ بُضَيع غُضؤكٌ

ًَؿــه ثُضهــًُاْ هــُ خــىهٌ زووًَــسا زَضٍ كــطزووَ، ثُضهــًُاْ ًُضدــُعٌ ًُغــُهُ   ًَــٌ بط ياضَيــم كــُ ث بــُ ث
ًَىيػــت بــىو ٓــُض ظوو، ٓــُض ٓــُو كاتــٍُ ٓؤثُضاغــًؤٌُ زصلوــُ زضوغــت بــىو ثُضهــًُاْ     ُُتُوايُتًُكاُــُ، ث

ًَم بـُ تـًُُا ٓـًض هـُ ٓاغـ         ًٍَ وايـُ يازاؾـت ًَىيػـتُ    كؤبىوُُوٍَ ُٓزلاَ بسايُ، ًّ ثـ يت ًُغـُهُكُزا ًُـُ، ث
ًَطَوَ َُٓهىَيػيت ض ووْ و ٓاؾـلطاٍ خـؤٍ زَضبلـات هـُ ًـُض        ثُضهًُاْ كؤبىوُُوٍَ ُا ٓاغايٌ خؤٍ بلات، و ه
ًَِسضاوَتُ كُضكىون بُ ُا زَغتىضٍ، بؤيـُ ًـّ تُٓلًـس هـُ كؤبىوُـُوَ ُـا        ًَعَ كُ ٓ ٓاطازاض كطزُُوٍَ ُٓو ٓ

كُضكىون ُٓض هَُ خىهُزا كؤبىوُُوًَاْ ُٓزلاًـساوَ بـؤٍ، بؤيـُ     ٓاغايًُكُ ُٓكًُُوَ، و هُغُض ًُغُهٍُ
تُٓلًس زَكًُُوَ هـُ ُٓزلاًـساٌُ كؤبىوُُوَيـُكٌ ُـا ٓاغـايٌ ٓـُض نـُُسَ ظؤض زضَُطـُ، بـُاَلَ كطزُـٌ هـُ            

 ُُكطزٌُ باؾهَ، غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَلٌاْ ًُُ هُ كؤبىوُُوٍَ ًٌَُ ًٓؿلاه ًَؿـهيـ هًػـيت كىضزغـتاٌُ      ٓ ُآاغايٌ ثُضهًُاْ، بُاَلَ بامساْ كـطز ث
ــُض         ــلاهُكًُاْ هُغ ــُاَلَ ًٓؿ ــطزووَ، ب ــسؿلتاْ ك ــاضَظَ تُو ــىٍَ ًىع ًَ ــتاف ٓ ًَػ ــطز، ٓ ــسيٍ ك ًَلٌ تُو ــت يازاؾ
ٌَ، ًىسـارًع خؤؾـٌ     ًًلاًُعًٌ كؤبىوُُوَكُيُ، ًًلاًُعًٌ كؤبىوُُوَكُ زاواكطاوٍ يُكَُ كُ ًىسارًع بـ

ًٌَُ بؤتاْ تُٓلًس ُٓكُيِـُوَ   زاواٍ كطز، ًَتُ زَضَوَ، ٓ ًَىٍَ واُىْ ُٓن بُاَلَ زواٍ زيطاغُ كطزْ هُ نىاضن
ًٌَ ُٓكـُيّ، رـُضًىو كـان          ٌَ بـُد كُ زوايٌ زآًُُؿغل بعاُغل ُٓو ًًلاًُعًُ نـًُ هـُ ض ووٍ ياغـايًُوَ دـ

 سًُُ ؾاضَظووضٍ
 بُضَيع ذلٌس افلس عوٌ)ؾاضَظووضٍ(

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَ ًَـ بُ ض َمسٌ كُ ُٓو هًصُُيـُ  ٓ ًَؿٌُضطُيُ زوو ُٓرتُ هًُُو ث ٌُ وَكى هًصٍُُ تايبُؽلُُس كُ هًصٍُُ ث

ًَؿـُكاٌُ         ُىَيُِضٍ ًُٓىو ثُضهًُاُُ ض ٌَٓ خؤًاْ زَضبـط ٍ هُغـُض ٓؤثُضاغـًؤٌُ زصلوـُ و هُغـُض ٓـًُىو ك
ًَؿًِاضٍ بؤ بُضَيع كان عىًُض ك ًٌَُ ث طز كـُ ُـاض َظايٌ زَضبط يُِكـٍُ    كُضكىون و ًُٓاُُ، زوو، هًصُُكٍُ ٓ
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ًٌَـُ وَكـى      ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ بؤ ًُغُهٍُ وَظعٌ كىضزاٌُ باكىوض و ض ؤشٓاوا، ٓؤثُضاغـًؤٌُ زصلُهـُف، ٓ
ــُ ُٓطــُض           ــى هًصُ ــُ بط ياضًــاْ زاوَ وَك ــَُ بابُتاُ ــُض ٓ ــُوًاْ كــطزووَ هُغ ــس كؤبىوُ ــٍُ تايبُتسًُُ هًصُ

ًَلٌ ًىسارًع ٌَ غُضزاُ ٍ كـُضكىون ُٓكـُيّ بـؤ ثؿـتطريٍ و ثؿـتًىاٌُ ثُضهـًُاٌُ       غُضؤكايُتٌ هُطَُهٌاْ ب
ظٍَ كـُضكىون و ٓـُو ٓؤثُضاغـًؤُُ ٓـُض بـؤ      ًُىسـارًع و ٓـَُ بـؤ ُٓزلىًـٌُُ ًىسارـ     بـؤ  كىضزغتاْ  َُٓ 

 ٓاطازاضٍ دُُابتاْ، غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿٌُضطُ ٓـُت  ًَىَف وَكى هًصٍُُ ث ٍَ بلـُْ، ًٓؿـلاهًُؽلاْ ًُـُ،       ؾتُكاْ واظضلّ، ٓ ىاُّ بهـّ غـُضزاٌُ ٓـُو
 .ٓاخري كُؽ كان ُُضؿلاْ، رُضًىو

 بُضَيع ُُضؿلاْ عبساهوُ وازض:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًٍَ وايُ هُ ض ووٍ ًٓساضيُوَ زَغتُاَلتٌ غُضؤكٌ ثُضهًُاُُ كُ كؤبىوُـُوَكاْ ض َيلبدـات، هـُ ثـُيط َوٍ      ًّ ث
ًَسضاوَ، ُٓ ٍَ بـؤ هًصُـُكاْ يـاْ بـؤ         ُاوخؤف ض َيطٍُ ث ًٌَُ زاواًاْ كطزووَ كـُ ًىسـارًع بـاُط بلـط وٍَ كُ ٓ

ًٌَــُ بـُ غــًفُتٌ ًًىاُـساضٍ بـاُطٌ ُٓكــُيّ، ُـُن بــُ          ثُضهـًُاًُـ ًىًلًِـُ، هُبُضنــٌ؟ هُبـُض ٓـُوٍَ ٓ
ًَىَيُكٌ ضَمسٌ بؤ ًىساغُبات و بؤ ُٓواُُ، وَٓا هَُ ثُضهًُاُـُ نـُُسيّ دـاض ُىَيِـُضٍ واَلتـاًُـ      ضُٓ ؾ

ًَم وػـٍُ كـطز،       ٓاتىو ًَطاوًـ ٓاتىوَ، )زاًُاي ًًهاْ( هُو ؾىَيُِ هُبـُض نـاوٍ ٓـًُىوًاْ غـُعات َ، ٌٓ ع
ٍَ ًىسـارًع وَكـى ُىَيِـُضٍ           وَظعٌ زوًُاٍ بؤ باؽ كـطزيّ و ٓـٌ ٓـُضَيٍ و ثؿتًىاًُُكاًُؿـٌ، بؤيـُ زَكـط

ًٌَُ بُياُِاًُيُن زَضٓ ًَم ٓ ٌَ   كىضز هُ ثاضَيعطاكُ و ٓاطازاضٍ وَضزَكاضيُكاُُ، كات ُكُيّ بُضنـاوًاْ ض ووْ بـ
ًٌَــُ ُانــغل زَعىَيــُكٌ ضَمســٌ يــاْ     هــُ ٓــُزلاًٌ ٓــُو ظاًُاضياُــٍُ كــُ ٓــُو بــُ ثُضهــًُاٌُ كىضزغــتاٌُ ٓــُزات، ٓ
ًَم زاواٍ بلـا       ًَلؤَهًُِوَ، بَُهلى بؤ ًًىاُـساضٍ ًىًلًِـُ ٓـُض كُغـ وآًٌُيُكٌ واُىٌُ بؤ بلُيُِوَ بؤ ذلاغُبُ و ه

ًَتُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، بؤ ٍَ و طىزلاوَ، غىثاؽب ًٍَ وايُ هُ ض ووٍ ثُيط َوٍ ُاوخؤؾُوَ زَكط  يُ ًّ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

  ٌَ ًَطَ وػُ بلا، ٓـُب ٌَ ه ًّ هُ ض ووٍ واُىيُِوَ ؾتُكامن باؽ كطز، ُٓطُض ض َيطُ بسٍَ ًىسارًعٍ كُضكىون ب
ٌَ، ًـّ خـؤَ تـُكوًفٍ كـطز      ض َيطُ بُ ًىسارًعَكاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاًُـ بسَيّ، هُ ض ووٍ ثطؤتؤكؤهُوَ ُاب

ًَتُ ٓؤَهٌ ثُُاطريٍ، هُ دًاتٌ  ًَعل هُطَُي هًذاُُكاٌُ ثُضهًُاْ، ب بُ ؾُخكٌ وػَُ كطز هُطَُي ًىسارًع ب
ًَم  ٍَ، بُ واظضلٌ وػَُ كطز هُغُض ُٓو ًُغُهُيُ، ًٓؿلاه َُٓ ٓؤَهُ بهًُِ ٓؤَهٌ ثُُاطريٍ، وتٌ ُايًُُ ُٓو

ًَـم ًىسـارًعٍ كـُضكىون         ًُُ  ٌَ ٓـُض وَخت ًٌَـاْ ٓـُب ًَػتاف ًىًلًُِ زواٍ ٓـُوَ طـىَيٌ ه هُو ًُغُهُيُ، ٓ
ٌَ ٓـُططَيّ، بـُاَلَ      ًٌَُ ًُٓىوًاْ طـىَيٌ هـ ًَلٌ تط ٓ ًَتُ ثُضهًُاْ هُ ٓؤَهٌ ثُُاطريٍ ياْ هُ ُٓض ٓؤَه ويػيت ب

 ٌَ ٍَ، ٓـ ٌَ ُايًُُ ُٓو خـؤ ُـاتىامن ًٓوعاًـٌ بلـَُ، ُٓطـُض       وتٌ هُ ٓؤَهٌ ثُضهًُاْ هُ كؤبىوُُوٍَ ض َمسٌ ُُب
ًٌَاٌُ و زٓؤن بايُ ًٓوـعاًٍ ٓـُكطز، بـُاَلَ ُـاتىامن ًٓوعاًـٌ ًىسـارًعٍ كـُضكىون         ًَط و غو ًىسارًعٍ ُٓوه

 بلَُ نىُلُ هُ زَضَوٍَ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُُ، خؤ بُ ظؤض ًُُ؟ كاكُ وػُ ظؤض كطا، كاكُ غُضُُٓط رُضًىو
 بُضَيع غُضُُٓط رُضز:
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 ثُضهًُاْ بُضَيع غُضؤكٌ
بُؾٌ يُكًٌُ وػُكاْ كىَيػتاْ خاْ كطزٍ، بُؾٌ زووًٌَ وػُكاْ يُن ؾت بـريٍ دـُُابتاْ ُٓخًُـُوَ،    
ًٌَــُ هــُ ياغــاٍ بىزدــُ كــُ ثُضهــًُاٌُ كىضزغــتاْ ثُغــِسٍ كــطزووَ، بــُ ظؤضيِــٍُ زَُــط بط يــاض زضا كــُ      ٓ

 ٌَ ًاُطـسا، و هـُ ًـاوٍَ ؾـُف      ًُغُهٍُ زَغتٍُ ُُظآُ و ناوزيَطٍ زاضايٌ يُكاليٌ بلطَيتُوَ هُ ًاوٍَ غـ
ٌَ، ًٓه ًُغُهٍُ ًُؿتًٌاٌُ ُاظامن ن ٍَ بط ياضًاْ زاوَ.ًاُطًؿسا ياغاٍ بىزدٍُ ُٓسعاب ب ًٌَُ هُو  ًُ؟ ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ُ ًَلُ هُ كؤبىوُُوَكاٌُ ض ابطزوو ؾُضسٍ كطز، ومت خؤَ ثُيىَُسيٍ كطزووَ بـُ ؾ خكـٌ  كاكُ ُٓويـ تُضس

ًَّ ُٓضكٌ ًُغٔىهًُتٌ ناوزَيطٍ زاضايٌ و ُُظآُ وَضطـطْ ٓاًـازَ    هُطَُي ًُـلىعُيُن خَُهم بؤ ُٓوٍَ ب
ًَؿــًِاض      ًًَــُ و زاًُؿـتىوْ، بــُ ُٓواًُؿــٍ وت، خـَُهلٍ بــؤ ث ُـُبىوْ، رطاكػــًؤُُكاٌُ ًىعـاضَظَف طىَيًــاْ ه

ًَػـتا هـُ ٓـًض ال           ٌَ، تـا ٓ ٌَ اليـُْ، ًٓذٌاعًؿـٌ هُغـُض بـ ًَؿـًِاض     بلُْ، خـَُهلٌ بـ ًَلٌاْ بـؤ ث يُكـُوَ خـَُهلاُ
ًٌَـُ ٓـُو ًُغـوُيًُاْ ًٌٓٔـاي       ٓ ٌَ ٌَ و خؤؾًاْ وبىَهٌ بلُْ، هُبُض ُٓوَ وَ ُـُب ُُكطاوَ ًٓذٌاعٌ هُغُض ب
ٌَ، ًٓؿٌاْ هُغُض كطزووَ، خؤَ بـُ ؾُخكـٌ هُطـَُي شًاضَيـُكًاْ وػـَُ كـطزووَ، بـُاَلَ ٓاًـازَ ُـغل،           كطزب

ًَّ ًىعاضَظَ ٓاوكاضؿلاْ  ٌَ خؤمشـاْ هـُ خؤًـاْ        نىُلُ َُٓه ُاكا، كُ ًىعـاضَظَ ٓاوكاضؿلـاْ ُـُكا و ض اظٍ ُـُب
ض اُابًِغل ُٓو ُٓضكُ وىضغُ هُ ُٓغتؤ بططيّ، ثوُكُؾٌ ثوٍُ وَظيطَ، بُاَلَ ُُطُيؿتًُِ ًٓض ُُتًذُيـُن  

 بُضاغيت، رُضًىو هًصٍُُ واُىٌُ زَغت بُ خىَيِسُُوٍَ خاَهُكاْ بلُْ.
 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 ُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْب
بط طٍُ يُكًٌُ زاًُؿتين ًُٓط ؤًاْ تايبُتُ بُ خىَيِسُُوٍَ نـُُس ثطؤشَيـُن كـُ هـُ اليـُْ سلىًـُت و       

ًَؿلُف كطاوَ:  شًاضٍَ ياغاٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاُُوَ ث
ــُْ       --1 ــُ الي ــطاق ه ًَ ــتاٌُ ع ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُ ٓ ــا ثؤاَليــُكاْ ه ــاُعا ُ ــاٍ ك ــطؤشَ ياغ ــًٌُ ث ــُوٍَ يُك خىَيِسُ

ًَؿلُف كطاوَُٓ  زلىًٌُُ وَظيطاُُوَ ث
 2712ضَظبُض  16هُ ض َيلُوتٌ  2113َُٓ ثطؤشَيُ بُ ُىوغطاوٍ غُضؤكايُتٌ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ شًاضَ 

 كطايُ، زَوٌ ُىوغطاوَكُ: ٓاضاغتٍُ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ 8/11/2112ٍ كىضزٍ بُضاًبُض 
ًَض نىاض  23/9/2112هُ ض ؤشٍ  15شًاضَ ثؿت بُغعل بُ بط ياضٍ كؤبىوُُوٍَ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاٌُ  ٓاوث

ثـطؤشَ ياغــاتاْ بـؤ ض اواُــُ ُٓكــُيّ، كـُ هــُ خــىاضَوَ زيـاضٍ كــطاوْ بفــُضًىوْ غطَيتـُ بــُضزََ ثُضهــًُاٌُ      
ًَهّ.  كىضزغتاْ بؤ طفتىطؤ كطزْ بُ ًُبُغيت بط ياضزاْ هُطَُي ض يعزا، ثطؤشَ ياغاكاْ ٓاوث

ــاُىْ  -1 ــطؤشٍَ )و ّ امل للاث ــُضَيٌٌ    طاا( اق لل-م كُضزغللراىزى اقالاعِللٕ داللل ــُ ٓ ــُكاْ ه ــا ثؤاَلي ــاُعا ُ ــاٍ ك ياغ
ًَطاق، َُٓ ياغايُ هُ  ًَم ٓاتىوَ، زاوا هـُ غـُضؤكايُتٌ ثُضهـًُاْ ُٓكـَُ ٓاضاغـتٍُ       25كىضزغتاٌُ ع ًاززَ ث

 هًصُُكاٌُ ثُيىَُسيساض و ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ بلات، غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًٌَ تايبُؽلُُسٍ خؤٍ ٓاضاغتٍُ هًصُُكاٌُ )ياغايٌ، زاضايٌ، غاًاُُ غطوؾتًُكاْ( و  َُٓ ثطؤشَ ياغايُ بُ ث
 ُٓكُيّ، رُضًىو بؤ بط طٍُ زووََ.غُضدَُ ثُضهًُاُتاضَ بُضَيعَكاٌُ 

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بط طٍُ زووًٌَ بُضُاًٍُ كاض:

ًَطاق )واُىْ اكلعياغاٍ كاُعا ثؤاَليُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىض  طاق(اهع-ازْ اهفوعيُ الووًٍ كىضزغتاْزغتاٌُ ع
ــُ   ــُ ه ــُكاٌُ      19ٓــَُ ثطؤشَي ــتٍُ هًصُ ــَُ ٓاضاغ ــًُاْ ُٓك ــُضؤكايُتٌ ثُضه ــُ غ ــاتىوَ، زاوا ه ــم ٓ ًَ ــاززَ ث ً

 .بلات، غىثاؽ ثُيىَُسيساض و ُُٓساًُ بُضَيعَكاٌُ
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ياغــايٌ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ )ياغــايٌ، زاضايــٌ، غــاًاُُ غطوؾــتًُكاْ( و ُُٓــساًاٌُ بــُضَيعٍ     ٓــَُ ثــطؤشَ

 ُٓكُيّ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط
 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بعاظ

:ًًََُ  بط طٍُ غ
اقضلطاٙب  خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثـطؤشَ ياغـاٍ بـادٌ كؤًجاًُـا ُُوتًـُكاْ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ )وـاُىْ          -

 عرياا(-قهفطّٕ/االّم كُضزغراىقلؿطكا  ا
ًَلٔــاتىوَ، زاوا هــُّ غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاْ ُٓكــَُ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ         6ٓــَُ ثطؤشَيــُ هــُ    ًــاززَ ث

 ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاٌُ بلات، غىثاؽثُيىَُسيساضو 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ــايٌ،    ــتٍُ هًصُــُكاٌُ )ياغ ــايُ ٓاضاغ ــطؤشَ ياغ ٍ  ٓــَُ ث ــُضَيع ــساًاٌُ ب ــتًُكاْ( و ُُٓ ــاًاُُ غطوؾ ــٌ، غ  زاضاي
 ُٓكُيّ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط

 :بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 بط طُ نىاضََ:
ًَطاق )واُىْ  خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ كؤًجاًُاٍ كىضزغتاْ بؤ كاُعاكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ ع

 هوٌعازْ( ؾطكُ كىضزغتاْ
ًَلٔــاتىوَ، زاوا هــُ غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاْ ُٓكــَُ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ         15ٓــَُ ثطؤشَيــُ هــُ    ًــاززَ ث

 ُسيساض و ُُٓساًاٌُ بُضَيعٍ بلاتثُيىَ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 و ُُٓــساًاٌُ بــُضَيعٍٓــَُ ثــطؤشَ ياغــايٌ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ )ياغــايٌ، زاضايــٌ، غــاًاُُ غطوؾــتًُكاْ(    
 ُٓكُيّ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط



 54 

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ
ًَِذًٌُ:  بط طٍُ ث

ٌَ كطزٌُ ياغاٍ زازُىوغُكاْ شًاضَ -5 ٌَ بُد هـُ   1998ٍ غاَهٌ  33خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ د
ْ   اه 1998هػـُِ   33ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ عرياق )اُفاق واُىْ كتاب اهعـسوي ضوـٍ    -عطاوـٌ مل اووـًٍ كىضزغـتا

 اهعطاق(
ًَؿـًِاض   6َُٓ ثطؤشَيُ هُ   ًَلٔاتىوَ، هُطَُي ٓؤيُكاٌُ زَضنىواُسٌُ ياغاكُ، و ياغا ُٓقوًُكُ كُ ث ًاززَ ث

ٍَ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ )واُىْ كتاب اهعسوي ضوٍ  ٌَ بلط ٌَ بُد ًَـم ٓـاتىوَ هـُ    1998هػُِ  33كطايُ د ( ث
واُسٌُ، زاوا هــُ غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاْ ُٓكــَُ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ  ًــاززَ هُطــَُي ٓؤيــُكاٌُ زَضنــى  51

 ثُيىَُسيساض و ُُٓساًاٌُ بُضَيعٍ بلات
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 .َُٓ ثطؤشَ ياغايٌ ٓاضاغتٍُ هًصُُكاٌُ )ياغايٌ( و ُُٓساًاٌُ بُضَيعٍ ُٓكُيّ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط 

 :كٌاي غعًس بُظاظ بُضَيع عىٌُ
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 بط طٍُ ؾُؾَُ:
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ًُٓىاض كطزٌُ ياغاٍ زاواكـاضٍ طؿـيت شًـاضَ     )وـاُىْ تعـسيى وـاُىْ     1979ٍ غـاَهٌ   159ث

 اهعطاوٌ. 1979هػُِ  159اهعاَ ضوٍ  ادزعا٘
ًَؿلُف كطا وَ، و ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُضَيعاُـُ  َُٓ ثطؤشَيُ هُ اليُْ شًاضٍَ ياغاٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاُُوَ ث

ًَؿلُؾـًاْ كـطزووَ )زكتـؤض افلـس ابطآًٍ)وَضتـٌ(، ٓـاضاَ وـازض، طـىَهًعاض وـازض امساعًـى، طـؤضاْ ٓـاظاز،              كُ ث
زكتؤض غُضوَض عبساهطفلّ، مسريَ عظّمٕ ظبم اقسِو، عبسار ذلٌس اًغل، ٓاؾيت ععيع قاحل، زَهؿاز سػغل، 

سًُـُ غـعًس   ااضل  ذػلو امساعّل ،    ذلٌـس ؾـاضَظووضٍ، رطًـاْ ععاهـسيّ،     عبسار امساعًى، غـاالض ذلٌـىز،   
ــُ      ــَُ ثطؤشَيــُ ه ــُ عوــٌ( ٓ ــاكُ، زاوا هــُ        14سًُ ــُكاٌُ زَضنــىاُسٌُ ياغ ــاتىوَ هُطــَُي ٓؤي ًَلٔ ًــاززَ ث

غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاٌُ بــُضَيع ُٓكــُيّ ٓاضاغــتٍُ هًصُــُكاٌُ ثُيىَُسيــساض و ُُٓــساًاٌُ ثُضهــًُاْ و         
ٍَ، غىثاؽ  سىكٌُتٌ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
َُٓ ثطؤشَ ياغايٌ ٓاضاغـتٍُ هًصُـُكاٌُ )ياغـايٌ( و ُُٓـساًاٌُ بـُضَيع ُٓكـُيّ، ٓـُضوَٓا وَيُِيـُكًـ بـؤ          

ٍَ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط ًَطزض   سلىًُت زَُ
 :بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 بط طٍُ سُوتَُ:
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ٌَ كطزٌُ ياغاٍ خعًُتٌ ظاُلـؤيٌ شًـاضَ   خ ٌَ بُد  2118ٍ غـاَهٌ   23ىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ ثطؤشَ ياغاٍ د
هػُِ  23واُىْ اخلسًُ اجلاًعًُ ضوٍ  انقاشٍ عرَياوٌ رًسضاَي و ًُٓىاضَكاٌُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ )واُىْ 

ضٍَ ياغايٌ ُُٓساًاٌُ ثُضهـًُاْ  اهعطاق(، َُٓ ثطؤشََيُ هُ اليُْ شًا -وتعسيالتُ مل اووًٍ كىضزغتاْ 2118
ًَؿلُف كطاوَ، ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُضَيعاٍُُ كُ واشووياْ هُغُض كطزووَ )زاُا غعًس قىمل، عٌط ُىضَزيين،  ث
ًَط ذلـٌ اهـسيّ، ض ؤشاْ زظَيـٌ، عـىٌُ بـُظاظ، عبـسار سـادٌ ذلٌـىز، ٓاغـؤ كـطيٍ،              غُضوَض عبـساهطفلّ، ؾـو

ٌـ     س ثـريزاوز، ثـُؿلاْ عبـساهلطيٍ، زكتـؤض بُؾـري، غـا، تؤًـا، ٓـاضاَ         امساعًى ذلٌىز، ؾـناْ افلـس، كـاضزؤ ذل
ًَلٔاتىوَ، هُطَُي ٓؤكاضَكاٌُ زَضنىواُسٌُ، و ياغا ُٓقوًُكُ  5ؾآغل، ٓاضاَ وازض( َُٓ ثطؤشَيُ هُ  ًاززَ ث

ًَلٔـاتىوَ هـُ        2118ٍ غاَهٌ  23كُ شًاضَ  ٍَ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ، ث ٌَ بلـط ٌَ بُد ًَؿًِاض كطاوَ د َ كُ ث
، و ٓـًُىاضٍ  2111ٍ غـاَهٌ   32ًاززَ، و زوودـاض ٓـًُىاض كـطاوَ، ٓـًُىاضٍ يُكـَُ بـُ ياغـاٍ شًـاضَ          21

كطاوَ، زاوا هُ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ ُٓكَُ ٓاضاغتٍُ هًصُـُكاٌُ   4هُ ًاُطٌ  2111زووََ بُ ياغاٍ غاَهٌ 
ٍَ، غىثاؽ  .ثُضهًُاْ و ُُٓساًاْ و سلىًُت بلط

 ًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساع
َُٓ ثـطؤشَ ياغـايٌ ٓاضاغـتٍُ هًصُـُكاٌُ )ياغـايٌ، خىَيِـسٌُ بـااَل، زاضايـٌ( و ُُٓـساًاٌُ بـُضَيعٍ ُٓكـُيّ،            

ٍَ، رُضًىو بؤ بط طُيُكٌ تط    ًَطزض  ُٓضوَٓا وَيُِيُكًـ بؤ سلىًُت زَُ
 عىٌُ كٌاي غعًس بعاظ:بُضَيع 

   .بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
 بط طٍُ ُٓؾتَُ

ُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ ًُٓىاض كطزُـٌ ُؤيـًٌُ ياغـاٍ ُٓزلىًـٌُُ وَظيطاُـٌ ٓـُضَيٌٌ       خػت
ــاضَ  ــتاْ شً ــاَهٌ 3كىضزغ ــاْ     1992ٍ غ ــُ ض اثؤضؽل ًٌَ ــًُاْ، ٓ ــُضؤكٌ ثُضه ــُُابٌ غ ــُضَيع د ــطاو، ب ــًُىاض ك ٓ

ــطاْ ث      ــٌُُ وَظي ــاٍ ُٓزلىً ــٌ ياغ ــًُىاض كطزُ ــاٍ ٓ ــطؤشَ ياغ ــٌ ث ــؤ كطزُ ــُض طفتىط ــُ هُغ ــٌ ًَٓاًازَي ؿلُؾ
 ُُٓساًاٌُ بُضَيعٍ ُٓكُيّ.

ًَطاق  بؤ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاٌُ ع
 بابُت/ض اثؤضتٌ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ

ظايــين هًصُُكــًُاْ كــؤ بــؤوَ بــؤ   14/11/2112ٍ كــىضزٍ ض َيلــُوتٌ  2712ٍ ضَيعبــُض 24هــُ بــُضواضٍ 
ًَلطزٌُ ثطؤشٍَ ًُٓىاض كطزٌُ ُؤيـًٌُ ياغـاٍ ُٓزلىًـٌُُ وَظيطاُـٌ ٓـُضيَ      ٍ  3ٌٌ كىضزغـتاْ شًـاضَ   تاوت

ًَؿـلُف كـطاوَ، زواٍ           1992غاَهٌ  ٍ زَضكطاو كـُ هـُ اليـُْ ُٓزلىًـٌُُ وَظيطاُـٌ سلىًـُتٌ ُٓضَيٌـُوَ ث
ــاضَ        ــايٌ شً ــتين ٓاغ ــُ زاًُؿ ــًُاْ ه ــُ ثُضه ــًٌُ ه ــُوٍَ يُك ــط ؤشٍ  11خىَيِسُ ض اواُــٍُ  8/11/2112ث

و ض ا طؤض يِـُوَ هُغـُضٍ بؤًـاْ زَضكـُوت      هًصُُكًُاْ و هًصُُ ثُيىَُسيساضَكاْ كطاوَ، زواٍ طفتىطؤ كطزْ
ًٌَـُف بـُ         ًَؿـلُف كـطزووَ، ٓ ًَؿهيـ ثطؤشَيُكٌ هُ باضٍَ ًُٓىاض كطزُـٌ ٓـَُ ياغـايُوَ ث كُ سلىًُت ث

ًٌَ ُىوغطاوٍ هًصُُكًُاْ شًاضَ  ًَلـُف بـُ غـُضؤكايُتٌ       7/6/2112هُ  81ث ًَلٌاْ هـُ باضَيـُوَ ث ض اثؤضت
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اثؤضتُ هُ اليُْ ثُضهًُاُُوَ بؤ ًاوَيُكٌ ُازياض زوا خطا، دًاواظٍ ثُضهًُاْ كطزووَ، طفتىطؤ كطزٌُ ُٓو ض 
ًَؿًِاضٍ ُٓكطز كـُ ُٓزلىًـُْ وَظيطَكـاٌُ ٓـُضَيًٌـ هـُ       ًَىاْ ُٓضزوو ثطؤشَكُ ُٓوَيُ ثطؤشٍَ يُكَُ ث ُ
ٍَ، دا هُبـُض ٓـُوٍَ    ٍَ، بُاَلَ َُٓ ثطؤشَيُ تاظَيُ زاوا ُٓكات كُ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ هُ خؤٍ بطط خؤٍ بطط
ًَؿًِاض ُٓكات كُ َُٓ ض اثؤضتُ بلطَيتُ بِهًُِ و بًُِاٍ طفتىطـؤ و   ًَىَْ، هًصُُ ث كُ ُٓضزوو ثطؤشَكُ ٓاوؾ
ٍَ بـَُ          ٍَ ض اغـتلطزُُوٍَ تًـازا ٓـُزلاَ بـسض ٌَ ُُٓـس زَُطساْ، ُٓضوَٓا هًصُُ هُطَُي ثطؤشَكُزايُ بـُ ًـُضد

ًَىَيٍُ خىاضَوَ:  ؾ
ٍ  1992ٍ غـاَهٌ   3ياغـاٍ ُٓزلىًـٌُُ وَظيـطاْ شًـاضَ     ، ياغاٍ ٓـًُىاض كطزُـٌ   2112ياغاٍ شًاضَ غاَهٌ 

 ًُٓىاض كطاو:
 ًاززٍَ يُكَُ:

ٍَ بـُ دؤضَيـم كـُ ُٓقـوٌ ًاززَكـُ         1992ٍ غاَهٌ  3ًاززٍَ ُؤيًٌُ شًاضَ  ٍ ًُٓىاض كطاو ٓـًُىاض زَكـط
ًَىَيُ: ٍَ بَُ ؾ  بيَب بُ بط طٍُ )ا( و بط طُيُكًـ بُ ظزلريٍَ بط طٍُ )ب( بؤ ظياز بلط

ٌَ ُٓ -ب ٍَ.زلىًٌُُ وَظيطاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زَؾ  زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ هُ خؤٍ بطط
ًَىيػتُ هُغُض ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ سىكٌ ًاززٍَ زووََ: ٌَ بلاتث ٌَ بُد  ُكاٌُ َُٓ ياغايُ د

:ًًََُ  ًاززٍَ غ
ٌَ ٓــُكطَيت و هــُ ض ؤشُاًــٍُ رــُضًٌ وَوــآًعٌ كىضزغــتاُسا    ٌَ بــُد ٓــَُ ياغــايُ هــُ بــُضواضٍ زَضنــىوٌُ دــ

وُٓكطَيتُوَ، تلايُ بفُضًىوْ بؤ ٓاطازاضيتـاْ، و ض اثؤضتُكـُ غُُـُ بـُضزََ ثُضهـًُاْ بـؤ طفتىطـؤ كـطزْ         باَل
 هُغُضٍ، و ض اٍ طىزلاو و زَُطساْ هُغُضٍ، غىثاؽ

 بُضَيع ز.عٌط فلس اًغل ُىضَزيين:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَػتا ض اثؤضتٌ هًصٍُُ ياغايٌ بُ ظًاٌُ عُضَبٌ ُٓطلىَيٌُِوَ. ٓ 
 عرياا-اىل/ضٙاغٕ دطملاى كُضزغراى

 م/رقطِط زبهٕ اققانُنّٕ
ملّالزٓ، قسضاغلٕ    14/11/212كلُضزٓ، املصلازد قّلُم    ضَظبُض//24اجرم ت زبهٕ ؾؤَى اققانُنّٕ دراضِذ 

امل لسر(، املقلسم    1992( قػلهٕ  3مؿطَع اانُى )اقر سِ  اقراغع ققانُى صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى، ضالم ) 
حلاى امل ّهلٕ د لس اققلطا٘ٔ ادَىل قلٌ ة اقربمللاى       لا٘ االلّم كُضزغلراى، َاةلار اىل زبهرهلا َق    مو ابل  صبللؼ َظض  

َد لس املهااؿلٕ َاملساَقلٕ، دذظلت اقلحهلٕ دلاى غلبق َ اى         8/11/2112( ة 11جبلػرٌ ادعرّازِٕ املطامٕ )
ُقٌ اىل ضٙاغلٕ اقربمللاى،   اسم مؿطَعا مو اب  اسبكُمٕ ذُر ر سِ  اققانُى املصكُض، َاسمت زبهرها رقطِطٍ ذ

نٌ اىل مُعس ريري ضبسز، َاقفطا أ، َ اجلت املهااؿا  ة اقربملاى دؿ7/6/2112( ة 81مبُجب كرادها املطام )
َظضا٘ االلّم، دّهملا املؿلطَع ازبسِلس ِقلرتح       ،دني املؿطَعني يُ اى املؿطَع ادَر كاى ِقرتح اى ِضلم اجملللؼ  
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س دني املؿطَعني، رقلرتح اقلحهلٕ ج ل  يلصا اقرقطِلط اغاغلا قلمهااؿلٕ        َظِطِو قالالّم، َقُجُز رطادط َرُاذ
 َاقرصُِت، َ رؤِس اقلحهٕ املؿطَع مع اجطا٘ د ض اقرصرّرا  اٌّ، َكادرْ:    

 2192اانُى ضام)( قػهٕ 
 اانُى اقر سِ  اقراغع ققانُى صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى

 املازٔ ادَىل:
امل سر، جي   اص  امللازٔ اقلطٔ )ا( هللا، َ اضلاإ اقلطٔ       1992( قػهٕ 3ضام )ر سر املازٔ اقراغ ٕ مو اققانُى 

 درػلػ  )ب( اقًّا، َ كادرْ:
 جيُظ اى ِضم صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى َظِطِو قالالّم-ب

 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ رهفّص اذكام يصا اققانُى املازٔ اقثانّٕ:
 ذ اصساضٍ َِهؿط ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َااٙع كُضزغراى(ِهفص يصا اققانُى اعرباضا مو راضِ املازٔ اقثاقثٕ

 .ضاجني اقرفض  دادبالع َ عطض اقرقطِط علٖ اقربملاى قلمهااؿٕ َ ادسا٘ ادٓ املهاغب دؿانٌ، َاقرصُِت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عىُِ.
  بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

  ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك
 جيُظ اى ِضم صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى َظِطِو قالالّم-ب

 املازٔ اقثانّٕ:
 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ رهفّص اذكام يصا اققانُى. 

 :املازٔ اقثاقثٕ
 ِهفص يصا اققانُى اعرباضا مو راضِذ اصساضٍ َِهؿط ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َااٙع كُضزغراى(

رقطِط علٖ اقربملاى قلمهااؿٕ َ ادسا٘ اقطوٓ املهاغب دؿانٌ، َاقرصُِت مع ضاجني اقرفض  دادبالع َ عطض اق
 اقرقسِط.

دُُابٌ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ، ًُُٓ ًُٓىاض كطزُِ ُؤيًُُ هُياغاٍ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، ثط ؤشَيُكُ هُاليُْ 
ًَؿلُف كطايُ، غًاغُكُّ بَُ ؾلوُيُ:  سلىًُتُوَ ث

دااضاإ اقطٔ )ب( اىل نًاِلٕ امللازٔ َركلُى     1992( قػهٕ 3اققانُى ضام ) ر سر املازٔ اقراغ ٕ مو املازٔ ادَىل:
 كادرْ:

 جيُظ اى ِضم صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى َظِطِو قالالّم.-ب
ًَػتا  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايٌ ثؿتطريٍ هُثط ؤشَكُ بُطؿتِ زَكُيّ، بُتايبُتِ ُٓو ًاززَيٍُ كُ ٓ ٓ

ٍَ، بؤ طفتىطؤ، ظؤض خىَيِسضايُوَ، زاوا هُغُضؤكايُتِ ث ُضهًُاْ زَكَُ، عُضظٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ بلط
 غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا ُٓضزوو ثط ؤشَكُ هُيُكهٍ ُعيلّ، ثط ؤشَكُّ سلىًُت و ُٓو تُعسيوُّ، ياْ ُٓو طؤض اُلاضياُُّ  ٓ

يُكَُ غىَيُِِوَ هُُٓقَوٌ ًُؾطوعُكُّ سلىًُت، هًصُُّ ياغايٌ كطزوويُتِ هُغُضٍ، بؤيُ ًاززَّ 
ًَّ، زَطلُيُِ بُضزًَِ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ، رُضًىو ز. عٌط.  زوايٌ ض ٌَٓ خؤتاْ بَو

 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

بلطَيت بُبًُِا بؤ طفتىطؤ، بؤيُ زاواكاضيُكُّ هًصُُّ ياغايٌ ضووُُ، كُ زاوا زَكُْ ض اثؤضتُكُّ ُٓواْ 
ًَىَيُكُ كُ  ٍَ، هُض اغتًؿسا َُٓ زاض ؾتُِوَّ ُٓواْ بُؾ ًَـ ناو، زَُطٌ هُغُض بسض ًَىيػتُ ًُُٓ غطَيتُ ث ث

 كاضٓاغاًٌُاْ بؤ زَكا، بؤ زَُط هُغُض زاْ و ًىُاوُؾُكطزْ هُغُض ًاززَكُ، غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَطزضاوَكُّ سلىًُت غىَيِسضَيتُوَ، ًاززَ بًُاززَ، هًصُُّ ياغايٌ ض  ٌَ باؾُ ُٓقَوٌ، ُ ًٌَُ واًاْ ث ٓ
ًَىَ ًىُاوُؾُّ  ًَؿًِاضَيلِ ُٓيُ، ض طؤض اُلاضيُكِ ُٓيُ، ُٓويـ غىَيِسضَيتُوَ، زَطلُيُِ بُضزَغتِ ٓ ث

 هُغُض بلُْ، رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.
  :بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 هُثط ؤشَّ سلىًُت. ًاززٍَ يُكَُ:

دا اضاإ اقطٔ )ب( اىل نًإِ املازٔ َركلُى   1992( قػهٕ 3ر سر املازٔ اقراغ ٕ مو اققانُى ضام ) املازٔ ادَىل:
 كادرْ:

 جيُظ اى ِضم صبلؼ َظضا٘ االّم كُضزغراى َظِطِو قالالّم.-ب
 بُكىضزيُكُؾٌ.
 َ هُثط ؤشَّ سلىًُت.ًاززَيُّ يُكُ

ًَتــُ بط طــٍُ )ا( و  1992ٍ غــاَهٌ  3ًــاززٍَ ُؤيــًٌُ ياغــاٍ شًــاضَ  ٍَ، ُٓقــوٌ ًاززَكــُ زَب ٓــًُىاض زَكــط
ًَىَيُ:  بط طُيُكًـ ظياز زَكطَيت بُ ظزلريٍَ )ب(، بَُ ؾ

ٌَ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ -ب ٌَ. _زَؾ ًَسا ب ًَطاق، زوو وَظيطٍ ُٓضَيٌِ ت  ع
 ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 

 هًصٍُُ ياغايٌ رُضًىو.
  بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَىَيُّ كُ ٓاتىوَ، كُخىَيِسُُوَمشاْ بؤ كـطزووَ،   ًٌَُ هُهًصُُّ ياغايٌ ثؿتطريٍ ًاززَكُ زَكُيّ بُو ؾ ٓ
ٌَ ُُكطا، غىثاؽ.  ًٓض طؤض اُلاضٍ ه

 ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 
ًَّ،  ٓـَُ بُض َيعاُـُ ُاويـاْ         ٍَ، تلايـُ ُاوَكاُتـاْ بَوـ ًَبًين ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟ وػُّ هُغُض بلـط ٌَ ت ك
ُىوغطاوَ ) ز.قباح، كان عبساهػالَ، ًاًؤغتا رطًاْ، كان عبساهطفلّ، كان غُضُُٓط، ُُغطيّ خاْ، كان 

افلـس، كـان ٓـاضاَ، كىَيػـتاْ خـاْ، ٓاؾـتِ خـاْ، ز. عٌـط، كـان كـاضزؤ، اًًِـُ ظكـطٍ(،             زَهؿاز، كان سـاظَ، ز.  
 رُضًىو ز. قباح.

 بُض َيع ز. قباح ذلٌس زلًب:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

     ٌَ ــ ــلاالت بـ ٍَ ًٓؿـ ــس ــُضٍ ُُٓـ ٌَ بـــؤ ناضَغـ ــىاُ ــسا زَتـ ــُضَيٍ هُٓـــُض كابًُِيُكـ ــىوُِ وَظيـــطٍ ٓـ ــاضَ بـ زيـ
ًَلِ       هُبُض َيىَبطزُِ كاضَكاًُسا، ي ًَلِ ًٓتـًالمل زضوغـت بـيَب، سلىًـُت ًَىيػت كـطا سلىًـُت ًَم كُ ث ا بؤ كات

ًَم              ٌَ بـؤ غـُرُض، يـُك ًَؿـُّ هُغـُض ًًُـُ، يـاخىز دـاضٍ وا ُٓيـُ وَظيطَيـم زَنـ ًُؿتًٌاُِ، ًُُٓ ٓـًض ك
ًَـطَ بُالًـُوَ غـُيطَ بـؤ     نـٌ   هُوَظيطَكاُِ ُٓضَيٍ كُ كاضوباضَكاُِ وَظاضَتُكُ زَبا بُض َيىَوَ، بُآلَ ًّ ه

      ٍَ ٌَ ًُغـُهُْ زوو كـُؽ بلـط ٍَ يـُعِِ بط يـاضزضاب ٌَ زَكط ٌَ؟ يُعِِ ًُُٓ بؤُِ ُٓوَّ ه تُُٔا زوو وَظيط ب
ًَت هُُٓزلىًـُُِ وَظيطاُـسا         ٌَ دـىاُهَ، ُٓؾـ ًَىَيُ بـ ًٌَىايُ غًغُكُ بـَُ ؾـ ًَلِ وا، بؤيُ ث بُوَظيط ياْ ؾت

ٌَ ًَىيػت ُُكا، ك ًَت، نىُلُ ض َُطُ ث ًَلِ       نُُس وَظيطَيلِ ُٓضَيٍ ُٓب ًَىيػـت ُاكـا تُعـسيو ٌَ غـبُييَن ث زََهـ
ًَلِ تط بلطَيت، بؤيُ نُُس وَظيطَيلِ ٓـُضَيٍ تُبًعًًـُ، هـُظؤض هُوآلتاُـسا ُٓيـُ،       ٍَ، يُعِِ تُعسيو تط بلط

ٌَ، بُآلَ كُ بىو ٍَ، ٓـُوَ     ،ُٓطُض ُُؾيَب ض َُطُ باؾه ب ٌَ، با تُسسيسٍ شًاضَكُكـُ ُـُكط با يُن ياْ زوو ُُب
 ىثاؽ.طىزلاوتطَ، ظؤض غ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىَ كُيفٌ خؤتاُـُ،   ًَشترياًِ ض ٌَٓ بطازَضاُِ خؤتاْ بططْ، نىُلُ ٓ تلا زَكَُ هُثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ ٓ
ًَشه اًِ ض ٌَٓ يُكه بططيّ، رُضًىو كان عبساهػال ٌَ ًُٓىو ٓ  َ.ض ًَٓتاْ ًىعاضيعَ هُطَُي يُكهٍ، بُآلَ زَب

 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ًاززَيُن هُياغاٍ ضَيلدػعل و زَغتًِؿاُلطزُِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ًُٓىاض زَكـُيّ، واتـُ كـُ ٓـَُ      ٓ
ًَغل             ٌَ ٓـُوَ زَتـىاُِ هـُوَخيَت بَوـ ًَتـُ واوـ ، بؤيـُ وؾـُّ ُٓؾـ ياغايُ، َُٓ ًُٓىاضكطزُُ زَضنـىو ٓـًه زَب

ًَت، هُٓايِسَ ًَطَ تُسسيس زَكُيّ سلىًُت ويػتىويُتِ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٌِ ُٓب ًٌَُ ه ًَغل، ًازاَ ٓ زا زازَُ
 ( ٌَ ــ ــُّ )د( زََهـ ــّ  رركلللُى صبللللؼ اقلللُظضا ٘ ملللو  بط طـ ــُوض ٍ ًـ : )د( وَظاضَت، وَظاضَت، وَظاضَت، )ب( بُتُغـ

ٌَ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ كُ كاضَكاًُاْ هُاليُْ ُٓزلىًُ ًَؿًِاضَكَُ ُٓوَيُ بَو ُِ وَظيطاُُوَ زياضٍ زَكطَيّ، ث
   ًٌَ ًَم سلىًـُت بـُث ًََوغل و ُٓض وَخت ًَبًًًُِكُّ ٓاوض َيٍ ز. قباح ض اغتُ ُٓكطا بُكطاوَيٌ ب ُٓضنُُسَ ت
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ًَػـتا سلىًـُت خـؤٍ         ًَؿلُؾـٌ بلـات، بـُآلَ ٓ ًَعل ث ًَىيػتِ بُوَظيط ٓـُب ُٓو ًُُتقُّ ٓاوض َيٍ باغًلطز، ث
ًَت، ًــّ ز ًَغل زوو وَظيــط، وَظيــطٍ ٓــُضَيٍ كــُ  بًُُغــوُسُتِ ظاًُــىَ زوو ٓــُب ٌَ بَوــ ًٍَ ٓــُوَّ كــُ ُٓؾــ ََهــ

ٍَ، غىثاؽ.  كاضَكاًُاْ هُاليُْ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَغتًِؿاْ زَكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهطفلّ.
 بُض َيع عبساهطفلّ سػغل ابابلط.

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

غُبُبٌ ظيازكطزُِ ُٓو زوو وَظيطَ هُياغايُكُزا ُُٓاتىوَ، يُعين غُبُبُكُّ نًًُ؟ بـؤ ظيـاز   بُض اٍ ًّ 
ًٌَُ كُ ًىُاوُؾُّ هُغُض  ًَىيػتِ بُنٌ ُٓيُ؟ ًٓـ و كاضَكاًُاْ زياض ُُكطزووَ بؤ ٓ ٍَ زوو وَظيط؟ ث بلط

ــُضيَ      ــؤ ٓ ــم ب ٌَ، وَظيطَي ــ ــُضَيٍ ب ــطٍ ٓ ــُض وَظي ــم بُغــُ، ُٓط ــّ وَظيطَي ــُض آٌ ً ــىُلُ بلــُيّ، ب ٍ بُغــُ، ن
ًَػتا بهىوكُ، ) ٌَ، بُض ٌَٓ 19( ًوًؤْ كُغغل، )5ُٓضَيٌُكًُاْ ٓ ( وَظيطًاْ ُٓيُ، وَظيطٍ ُٓضَيًٌـ ُٓب

( ًّ19( ٌَ ٌَ، ظؤض زَوَهُتِ طُوضَ ُٓيُ، )15( وَظيطيـ ظؤضَ، زَب ًٌَـُ بـؤ   15( وَظيط ب ( وَظيطٍ ُٓيُ، ٓ
ٌَ؟ يُعِِ بُض ٌَٓ ًّ يُن وَظيط ب19ُ) ًٌَـُ،    ( وَظيطًاْ ُٓب غُ، ٓؤٍ ظيازكطزُِ ًُٓاُُ زياض ًًُـُ بـؤ ٓ

ًَّ غُبُبِ ُٓوَيـُ، بـؤ ُٓوَيـُ، بـؤ ٓـُوَّ       ُاظاُغل يُعِِ بؤ نٌ؟ غُبُبُكُّ نًًُ؟ بؤ نٌ؟ يُعِِ بَو
ًٌَُ زَُطٌاْ هُغُض زابا، ظؤض غىثاؽ. ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ًاًؤغتا رطًاْ.
 ْ ععاهسيّ ذلٌىز:بُض َيع رطًا

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ بؤ غُضؤكِ  غُضَتا زَكطَيت بجطغغل وَظيطٍ ُٓضَيٍ بؤنٌ؟ بُض اغتِ ُٓو بُض َيعاُُّ كُ زَغتًِؿاُسَكط
ًَـىاْ       ًٌَُ وَكى زَبًِغل يُكًاْ غاغ بىويتُوَ بُض اغتِ ٓـُوَ ثوـُّ وَظيـطَ و ًُٓآـُُطٌ ُ ُٓضَيٍ، زياضَ ٓ

ًٌَـُ      ثُضهًُاْ و رُضًاُطُك ًَعيسيًـُ، زيـاضَ ٓ اُِ سلىًُت زَكا، بُآلَ ُٓوَّ زووََ كُ طىايُ بـؤ بطايـاُِ ٓ
ًَعيسّ ظؤض هُوَ بُ ؾايُغـتُتط زَظاُـغل كـُ ثوـُّ وَظيـطٍ ٓـُضَيًٌاْ بـسضَييَت، زَبىايـُ بطايـاُِ           بطاياُِ ٓ

ًـ    ًَعيسّ يُن هُ ثؤغتُ غًازيًُكاْ وَض بططْ، ُٓواُُّ كُ وَظيطّ تـُعوًٍ و كاضوبـاضٍ خع ُتطىاظاضيًاْ ٓ
        ٍَ ًَعيـسٍ بُض اغـتِ بـُداضَيم وَيطاُـُ، زَكـط ًَين بُُاونـُكاُِ ٓ بُزَغتُ، هُبُض ُٓوَّ ُٓطُض ناوَيم غؿـ

 ( ٍَ ٌَ بِسض ٌ ُاوٍ ه ًَىيػـتِ بـُوَبىو وَظيـطٍ ؾـاضَواٌُ وَظيـطٍ تُُسضوغـتِ، يـُن هـُو         املهابق املهكُدل ( ث
ٓـ      ًَعيـسٍ، ُـُن بـؤ      وَظيطاُُّ كُ بًتىاًُبايـُ خعًـُتِ ُاونـُكاٌُ بلطزباُـُ  ُوًاْ زابِابايـُ هـُبطاياُِ ٓ

ــُوَ       ــتِ ظؤض ه ــطَ بُض اغ ًَ ــُ ه ًٌَ ــُضَيٍ، ٓ ــُُاوّ وَظيــطٍ ٓ ًَّ ب ــ ــم زابِ ــسّ وَظيطَي ًَعي ــاُِ ٓ ض اظيلطزُــِ بطاي
ٍَ بُُاوٍ وَظيـطٍ ٓـُضَيٍ، بُض اغـتِ زاُاًُؿـٌ      ًَعيسّ زَظاُغل كُ وَظيطَيم زابِسض بُؾايػتُتط بُبطاياُِ ٓ

ًٌَىايُ ُٓطُض بَُ ؾ ًَعيسّ، بُض اغتِ ض اظٍ ًٍُ، ظؤض غىثاؽ.ث ٌَ بؤ ض اظيلطزُِ بطاياُِ ٓ  ًَىَيُ ب
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿه هُهًصُُكاُـسا بـاُطِ سلىًـُتتاْ     ًاًؤغتا ُٓض ثُضهًُاُتاضَيلِ بُض َيع كُ ُٓو ثطغًاضاُُ زَكا، زَبىو ث
بؤنـٌ و هُبـُض نـٌ؟ ًِٓذـا تُسسيـس ُـُكطاوَ ٓـُو وَظيطاُـُ بؤنـٌ،          بلطزبايُ، بتاْ طؤتبا ٓـُو وَظيطاُـُ   

ٌَ، كان ؾىاْ ُىوتُّ ًُعاًًت ُٓيُ؟ رُضًىو.  سلىًُت زاوا زَكا زوو وَظيطٍ ُٓضَيٌِ ُٓب
 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ دالي:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

،ٍَ ًٌَ خؤٍ بطط ٌَ و د ًَعيسيًـُ، تلـاَ وايـُ      وََهآل ًّ ضووُلطزُُوَيُكٍ ُٓيُ، ًٓىازاضَ واب يُظيسٍ ًًُـُ، ٓ
ًَلـُ ٓـُوَهٌ ٓـُوَ زَزَْ، زوشًِـُكاؾلاْ ؼلبـىضَ، هُطـَُي ض َيعًـاْ بـؤ              ٍَ، نـىُلُ ٓـُوَ زًَ ًُُٓ ض َنـاو بلـط
ًَعيـسّ، ظؤض   ًَغل ٓ ًًَاْ زََه ًٌَُ ث ًَّ يُظيسّ، ٓ ًًَاْ زََه ٓاوكاضَ و بطاٍ بُض َيعَ ًاًؤغتا رطًاْ، زوشًُِكاْ ث

 غىثاؽ.
 
 .اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

ًَعيسٍ،  ٓ ٌَ ًَغل يُظيسّ، كَُ كُؽ زََه ًَؿًاْ زََه ًَعيسيًُكاُغل، ث بُخىاٍ ؾىاْ طًاْ ًُٓىوًاْ زؤغتِ ٓ
 ُُغطيّ خاْ رُضًىو.

 مصطفٖ:بُض َيع ُُغطيّ ـلاي 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًّ ثؿتًىاُِ ُٓو بُؾُّ زَكَُ، كُ كان ًاًؤغتا  زياضَ غُباضَت بُ ًاززَّ يُكًُِ َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ،
ًَعيسيًُكاْ، ًّ ثؿتًىاُِ ض ًًَُٓكُّ ًاًؤغتا رطًاْ زَكَُ، نىُلُ  رُضًاْ باغًلطز، هُغُض ًُغُهُّ ٓ
ًَلَُهغل، ًُٓىوًاْ كُؽ و كاضٍ يُكهيّ، عُظيعيؿّ هُالًاْ، بُآلَ  ًَعيسٍ ًُٓىوًاْ ت ًٌَُو بطاياُِ ٓ ٓ

ًَلًًاْ بسضَييَت هُطَُي ُٓوَؾسا كُ زاو اٍ وَظيطَيم زَكطَيت، سُوُ خؤياْ وبىوَهٌ ُٓوَ ُُكُْ كُ ثؤغت
ًَعيسيًُكاْ هُواُُيُ بطا كاكُيُكاْ و بطا ؾُبُبُكاًُـ  ًَت، ُٓض هًُُٓاْ كاتسا هُطَُي بطا ٓ تُُٔا بُُاو ب

ًٌَُف  ٓ ًَّ ًَلٌاْ زاواكاضٍ ُٓوَ بّ، كُ تاظَتطيّ زاواكاضٍ بطا كاكُيُكاًُـ ُٓوَيُ كُ زََه سُوُ كُغاُ
 ٌَ ٍَ زَب ٌَ بلط ٌَ بُد ٌَ، هُسلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا، هُو كاتُ كُ ُٓوَ د ٌَ، ُىَيُِضَيلٌاْ ُٓب ُٓب
ًٌَُ كابًُِ  ًَلًاْ، خاَهٌ زووََ، هُض اغتًسا ٓ ٓاوض َيلًـ هُبطا ؾُبُن و بطا كاكُيًُكاْ بسضَيتُوَ، ًُُٓ خاَه

بط ياضَيم زضا كُ تُوُؾىرات بلات، بط ياضَيم زضا كُ تُووًػات  (7و 6و  5يُن هُزوا يُكُكاْ، كابًُِّ )
بلات، بُآلَ بُزاخُوَ ُٓو تُووًػاتُ زَوضو كاضيطُضيًُكِ ُٓو تؤٍ ُُبىو، ض ؤش بُض ؤش وَظيط ظياز زَكطَيت، 
شًاضَيُكِ ظؤض هُوَظيطًاْ ُٓيُ، شًاضَيُكِ ظؤض زَغتًُاْ ُٓيُ، ًُٓىو غُضؤكٌ ُٓو زَغتاُُ وَظيطْ، 

ًَلُ بُض اغيت ُاكطَيت تؤ بُو دؤضَ ُٓ ًاُُ كؤٍ بلُيتُوَ شًاضَيُكٌ ظؤض هُوَظيطًاْ ُٓيُ، كُ ًُُٓ ساَهُت
ًَوٌ بط ياضَكُّ خؤت بلُّ،  ًَؿ خؤت بُضُاًُيُن َُٓهبططٍ بؤ تُووًػات و تُوُؾىرات، بُآلَ خؤؾت ث

ٍَ هُو وَظيطاُُ ًَم، ُٓض وَظيط ؤ غُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، كُ ظيازَيُكِ تطَ ب ،بؤيُ ظيازكطزُِ ُٓض ثؤغت
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ًُُٓ ض َُطساُُوَّ كابًُِ يُن هُزوا يُكُكاُُ، كابًُِ يُن هُزوا يُكاُُف كُ بط ياضياُسابىو، بُزاخُوَ 
ًَػتاف زوو ًٓساضَيٌ ُٓض بُضزَواًُ، يُعين ًؤضكِ زوو ًٓساضَيٌ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا  كُتاوَكى ٓ

ًٌَُ بُضزَواًُ، كُ بُتُووًػات و تُوُؾىراتُكا ًَؿًِاض زَكَُ، وابعامن ٓ ًَطَ ث ًُؿُوَ كُ ُٓيُ، بؤيُ ًّ ه
 ٌَ ًَىاْ سلىًُت و ثُضهًُاؾلاْ ُٓيُ، ُٓو ًىُُغًقُ ًٓؿُكاُِ خؤٍ د ُىَيُِضًاْ ُٓيُ، ًىُُغًقٌ ُ
ًَعيسيًُكاْ و بطا كاكُيًُكاْ و  ًَلطزووَ، زَكطَيت ُٓو ًىُُغًقُف ُٓض ًٓؿُكاُِ بطا ٓ بُد

ٍَ ًَىيػتِ بُوَ ُٓيُ، كُ خؤياْ  ؾُبُكُكاًُـ زَتىاُسض ًَعيسيًُكاْ ث ٍَ، يُعين بطا ٓ ٌَ بلط ٌَ بُد د
ٌَ، بؤ ُٓوَّ كاضَكاًُاْ  ًَلِ كاضاياْ بسضاباي ًَم ياْ وَظاضَت ًَىيػت بُوَ بىو كُ ثؤغت وبىوهٌ ُٓوَ ُُكُْ، ث

ٍَ، َُٓ زوو وَظيطَ، وَظيطٍ ُٓضَيٍ بُوُُاعُتِ ًّ ظَضووض ًًُُ هُكابًُِّ ت ٌَ بلط ٌَ بُد اظَ كُ د
 زابِسضَيت، ظؤض غىثاؽ.

 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَىَ  ًّ تُٓلًس زَكًُُوَ هُغُض ُٓوَّ ُٓو زوو وَظيطٍ ُٓضَيٌُ ُاوٍ ُُٓاتىوَ بؤنًًُ، ُاوّ ُُٓاتىوَ، ٓ

ًََم زَكُْ، كُ هُثط ؤشَكُ، هُزاواكاضيًُكُ ُُٓاتىوَ، تلايُ ٓ ًَىَ ًىُاوُؾُّ ُٓوَ ًىُاوُؾُ هُغُض ًُوظوع
 بلُْ كُ هُثط ؤشَكُ، هًُاززَكُزا ٓاتىوَ، كان ؾناْ ُىوتُّ ًُعاًًت ُٓيُ؟  رُضًىو.

 بُض َيع ؾناْ افلس عبساهقازض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ ُٓض كُؽ بُ ُٓوَّ خؤٍ، دُُابت ض َيطا ُُزَّ كُ  ًّ زاوا هُدُُابت زَكَُ ُٓو ًُوظوعُ تُرػري ُُكط
ًَعيسّ و ًىُُغًق و ُٓوَ ُُكطايُ، ُٓوَ  هُبُضُاًُ ًَت، باغٌ زوو وَظيط كطايُ، باغٌ ًٓض ٓ زَضبه

 زَضنىوُُ هُبُضُاًُّ َُٓ ياغايُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غُضُُٓط.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ بطاياُِ ًَؿه َُٓ ثط ؤشَيُ ٓاتىوَ، ثُضهًُاْ زاواٍ كطزووَ،  ٓ هًصُُّ ياغايـ باغٌ ُٓوَياْ كطز كُ ث

ًَلِ ُازياض، غُضؤكايُتِ ثُضهًُاًُـ  ٍَ بؤ كات ياْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ زاواٍ ُٓوَياْ كطز، زواغط
ًَؿه ٓاتبىوَ ب ًَؿلُف كطز، َُٓ ثط ؤشَيُ ُٓض ًُٓاْ ثط ؤشَيُ، كُ ث ًَؿًِاضَكُّ ث ًَؿه ث ُضزَغتٌاْ، ث

ًَىاْ  ًَم هُو ثؤغتُ بؤ ًُغُهٍُ ًىُُغًقٌ ُ ٌَ بطايُن هُو بطاياُُ كُغ تُسسيس كطابىو وَظيطَكاْ زََه
ًَعيسيًُكاْ، َُٓ ثط ؤشَيُ ُٓض َُٓ  سلىًُت و ثُضهًُاْ، ُٓوّ تطيؿًاْ بؤ ًُغُهُّ كاضوباضٍ بطآ

ٌَ ُٓوَّ  ثط ؤشَيُ بؤيُ هُو ًُوظوعُ وػُّ هُغُض زَكُيّ، بُض اٍ ًّ ٌَ بُب ًَِسضاب ٍَ َُٓ ثط ؤشَيُ ٓ ُاكط
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ٌَ تُسسيسٍ بلا، ُٓطُض  ٌَ كُ َُٓ وَظيطاُُّ بؤض كاضوباضَيلُ؟ ُٓقَى وايُ زَب سلىًُت تُسسيسٍ كطزب
تُسسيسٍ ُُكا، نؤْ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ ًٓقطاضٍ ظيازكطزُِ زوو وَظيط زَكا بؤ ُاو ُٓزلىًُُِ 

ٌَ ُٓوَّ بعاُِ بؤ ض ً ًَىاْ ثُضهًُاْ وَظيطاْ، بُب ًَغل كُ بؤ ًىُُغًقٌ ُ ًَلُ، ُٓطُض رُضَظُا وازابِ ُبُغت
ًَىيػت بُو  ًَػتازا ظؤض، ظؤض بُباؾٌ زَض وا ث ًَىاْ ثُضهًُاْ و سلىًُت هُٓ و سلىًُتُ، ُٓوَ ًٓـ و كاضٍ ُ

ًَػتا ُٓو تُووًػاتُّ ًَىيػتٌاْ بُوَ ُٓيُ كُٓ ًٌَُ ث كُ باغلطا،  ساَهُتُ ُاكا، وَكى بطازَضَكاْ باغًاْ كطز ٓ
ًٌَُ وىضغايٌ هُغُض  ًَىَّ تط ٓ ٌَ، ُُن بُُاو و بُ ثوُّ دؤضاو دؤض و بُؾ ُٓو تُوُؾىراتُ ًٓساًُّ ُٓب
كابًُِّ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، هُغُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ظياتط بلُيّ، خَُهم ظياز بلُيّ بُُاو 

ٌَ وارُض َظْ كُ ثوُّ وَظيط كُ ًُُٓ وىوضغايُن كًُُٓىوًاْ زَظاُغل زضوغت زَ كا، ُٓطُض بط ياضيـ ب
ًَطَ وػُّ  ٌَ، ُٓوَ بُتُٓلًس ؾُبُكًـ ه ًَعيسيًُكاْ ب بطازَضَكُّ تط، كُ ثؤغتُكُّ تط بؤ كاضوباضٍ بطا ٓ
ًَلسا هُبُضناو  ًَىيػتُ هُكات ًَطَ وػُّ ُٓيُ، بطا ُٓوضاًًًُكاًُـ وػُياْ ُٓيُ، ًُٓاُُ ث ُٓيُ، كاكُيـ ه

ٌَ َُٓ تُواظُُ  بطريَيّ كُ ًُغُهُْ سلىًُت ٍَ، زَب ٌَ  بسض ٍَ، ًُٓاُُ وَظاضَتِ رُعوًًاْ ث تُؾلًى زَكط
ٍَ ض اغت بلطَيتُوَ، ظؤض  ٍَ، ُُن زوايٌ، َُٓهُكُ كطاوَ، زوايٌ بُدؤضَيلِ تط بىيػه هُو كاتُزا ض ابطري

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَطظاز.  رُضًىو كان ؾ
ًَطظ  ؾطيف: عبساسبااظاز بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٍَ باؾُ َُٓ ثط ؤشَيُ  ًَت، دىابٌ يُكه ُُزَيُِوَ، ث ًّ بؤ ُٓوَّ ُٓهَُ ًىُاوُؾُ دًاياُُ ض ظطاضًاْ ب
ًَغل وَضَ بؤًاْ زَغت ًُؿاْ بلُ، ُٓو زوو وَظاضَتُت بؤنًًُ؟ ُٓو كاتُ  ًٌَ بَو ًَطزضَيتُوَ بؤ سلىًُت، ث بِ

 ًَت بط ياضٍ خؤٍ بسات، ظؤض غىثاؽ.ثُضهًُاْ زَتىاُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان زَهؿاز رُضًىو.

 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطَيُ بؤ  ٍَ، ًّ ُاظامن ُىَيُِضٍ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ه ُٓو ثط ؤشاُُّ هُُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ ز
َُ ثط ؤشَيُ ياْ ُا؟ وَكى عىضف، وابعامن ُٓو ثط ؤشاُُّ كُ ٓاتىوْ ُىَيُِضَيم ياْ ًىُاوُؾُكطزٌُ ٓ

 ًٌَُ ًٌَُ، نىُلُ ٓ ٌَ بؤ ضووُلطزُُوَّ َُٓ ثطغًاضاُُّ ٓ ًَلِ ًُعِِ هُُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ٓاًازَب وَظاضَت
ٌَ بلُيُِوَ، ُٓزلىًُُِ وَظيطاُِ َُٓ كابًُِيُ ُع ًَم ُاظاُغل ُٓو ثطغًاضاُُ ضووبُضووٍ ك يلُّ غاَه

ٌَ وَآلللاْ بساتُوَ،  ًَىيػتِ بُ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ بؤنًًُ؟ زَب ًَم كًُهزا ث كًُهٍ ًاوَ، هُغاَه
ًَلسا زاُاٌُ زوو وَظيط دطُ هُوَّ ظيازكطزُِ ثؤغتُ،  ٓاًازلُكاٌُ نغل؟ ُُٓٓزارُكاٌُ نغل؟ هُكات
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ًَتُ عىض ًَلٔاتُّ هُض ووٍ ًاهًًُوَ وىضغايٌ زَخاتُ غُض بىزدُّ طؿتِ، زَب ًَم هُزآاتىو بؤ ث ف و عازَت
ٍَ هُزآاتىو بؤ كًُُ ُُتُوَكاْ، ياْ كًُُ  ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ كُ َُٓ عىضف و عازَتُ ض َناو بلط
ًَلِ ًاوَ،  ٓايُِكاُِ تطيـ، بؤيُ بُبط واّ ًّ كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُِ َُٓ كابًُِيُ كُ كًُه هُغاَه

ًَػتا زوو وَظيط ًَىيػتِ بُوَ ًًُُ  ٓ ٌَ ث ًَغل زوو وَظيطٍ ب ٍ بؤ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ظياز بلات، بابَو
ٌَ ُىَيُِضَيم هُُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُٓوًَاْ بؤ ضووْ  ًَغل، وَظيطٍ ُٓضَيٍ ظياز بلا، زَب وَظاضَت بابَو
ًَبطُيّ  ًٌَُ ُاتىاُغل هُوَ ت ٓ ٌَ ًًَُ؟ ُٓزَرُكُ نًًُ؟ ٓاًازلُكُ نًًُ؟ نىُلُ ُٓطُض واُُب بلاتُوَ بؤ ك

َُٓ  ،ٍَ ًَىاْ ثُضهًُاْ و سلىًُتُ كُوا وػُّ هُغُض زَكط ًَعيسيًُكاْ و بؤ ًىُُغًقٌ ُ وَظيطَ بؤ بطآ
ًَطَ ًًُُ، ًًُُٓاْ بؤ ضووْ بلاتُوَ، وَآلللاْ بساتُوَ،  هُبُض ُٓوَّ ُىَيُِضايُتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ه

ًَلِ ًاوَ، ُٓزلىًُُِ وَظيطا ًٍَ باؾُ هَُ ًىزَّ كُ كًُه هُغاَه ْ ًٓض وَظيطَيلٌ ُٓضَيٍ ظياز بؤيُ ث
ًَِّ ض َناوّ ًُُٓ بلُْ  ًَلسَٓ ًَلٔاتُ غًاغًاُُّ كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ث ُُكات، هُزآاتىوزا ُٓو ث
ًَػتا ُٓطُض هُغُضٍ بط ٍِؤيّ داضَيلِ تط ُٓطُض  ًَِاُسا، نىُلُ هُض اغتًسا ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ٓ ًَلٔ هُث

ًٍَ وايُ كًُه هَُ وَ ٌَ ُٓييَب، بتىاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ تُؾلًوٌ بلُيتُوَ ث ظيطاُُّ كُ ُٓيُتِ زَب
ًَؿتا وَظيطًاْ  ٌَ ثاضَيعطاو ُاونُ زابط ٍِاوَكاُسا كُ ٓ ٍَ، كُ ًُغارُكُ و خؤت زَظاٌُ هُغِىوضٍ غ بُض َيىَبُض

 ظؤضَ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ساظَ رُضًىو.
 ػغل غعًس:بُض َيع ساظَ ؼ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
( ٌَ ًَعيسّ ي كىضزغتاُ ًَت ثه و ثه 5ٓريؤ ٓ ( غُز ُٓظاضْ، ًًووُتُكغل طُهُن تُعُزا ي ًُ بىّ، ًُ ُُظ

ًَعزٍ شّ ض اظّ بّ، ٓى ظاُّ  َّ  ي ًُ بلات، سلىًُت سلىًُتا ًُيُ، ٓى زبًت ٓ َِ تُعُز سلىًُتا كىضزغتاُ
ًَ ًَصْ ٓ ًَعزّ ُعامن نًُِ و ُعامن نِ؟ َُٓ ضدا ش وَ زكُيّ، نُُس عاهَُ كى ُُٓسَن ب عزّ عُضَبّ، ٓى  ٓ

َّ ُٓبىو، ُٓودا َُٓ  َِ كابًِا ًُ كى ش وَظيط ًَـ ظ ًَتُ كطْ، نىُلى ث تُعسيال واُىْ ًُدوؼ وظَضا ب
ًَعزياْ، ُٓظ طُهُن ًًُِىمن. ٓ َّ َّ كاضوباض ًَت، وَظيط َِ زكُيّ وَظيطَن ب  ضَداي

 امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع 
 ز. افلس رُضًىو.

:)ٌَ  بُض َيع ز. افلس ابطآًٍ عوٌ )وَضت
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطزضاوَ، بُآلَ داضٍ يُكَُ كُ هُ  ُٓزلىًُُِ  21/5/2112زياضَ ُٓو ثط ؤشَيُ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُ
ُاضزوويُتِ بُ  18/9/2112كُ هُ ( ُاضزوويُتِ، هُطَُي ُٓوَّ 1312وَظيطاْ بُُىوغطاوّ شًاضَ )
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( ٓاًاشَّ بُوَ كطزووَ كُ ُٓو بط ياضَ هُ كؤبىوُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زضاوَ، 11287شًاضَ )
 شًاضَكُّ.........

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًٌَِِ ٓؤَهُكُ بجاضَيعْ، نُُسداضَيلِ تط بامساْ كطزووَ، هُث ٌَ تلايُ ُُٓسَيم ٓ ط ؤتؤكؤَي تُغذًى ُاب

ٍَ هُض َرًقُكاُتاْ بططْ، رُضًىو ز.افلس.  زوايٌ، سُوًؿُ طى
:)ٌَ  بُض َيع ز. افلس ابطآًٍ عوٌ )وَضت

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَطزضاوَ، هُكؤبىوُُوَّ  ٓاًاشَّ بُوَ كطزووَ كُ ُٓو بط ياضَ هُكؤبىوُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُ

كطزووَ، ض ُٓوَّ هُ  27/5/2112ُىوغطاوَكُ ٓاًاشَّ بؤ  كؤبىوُُوَّ ، يُعِِ ُٓضزوو 27/5/2112
ًَطزضاوَ، ض ُٓوَّ هُ  21/5 ًَطزضاوَ، تُُٔا دًاواظيًُكُ ُٓوَيُ يُكُكًاْ بُ ًٌٓعاٍ غُضؤكٌ  18/9ُ ُ

ًَططٍ غُضؤكٌ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُ، ُٓطُض زواٍ ُٓوَّ  ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُ، يُكُكًؿًاْ بُ ًٌٓعاّ د
ًَطزضاوَتُوَ بؤ سلىًُت، كؤبىوُُوَّ تطٍ هُغُض ُُكطاوَ، بًُُٓاْ كُ هُثُ ضهًُاُُوَ ُٓو ثط ؤشَيُ ُ

ٌَ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُِ  ٌَ زَؾ ًَؿه زََه ًَطزضاوَتُوَ، طؤضزضاوَ بُوَّ كُ ث ُٓو كؤبىوُُوَيُ داضيلٌ زيلُ ُ
ٌَ ُٓزلىًُُِ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ نُُس وَظيطَيم هُخؤ بططَيت، بُآلَ هُُىوغطاوّ زووََ زََه ٌَ زَؾ

وَظيطاْ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ هُخؤ بططَيت، ًٓض دًاواظيًُكِ ُُكطزووَ، تُُٔا ُٓضزووكًاْ ٓاًاشَ بُوَ 
هُكؤبىوُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بط ياضٍ هُغُض زضاوَ، ًُُٓ يُكَُ، زووََ،  27/5/2112زَكُْ كُ هُ 

وَظيطاْ ًُٓىاض كطايُوَ، شًاضَّ وَظيطَكاْ كَُ  هُغُضَتاٍ َُٓ خىهُّ ثُضهًُاُسا كُ ياغاٍ ُٓزلىًُُِ
كطايُوَ، ٓؤكاضَكُّ ُٓوَبىو ُٓو وىضغايًُّ هُغُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ كَُ بلطَيتُوَ، ُٓو ًُٓىو 
ًَػتا كُ وَظيطٍ ُٓضَيٍ داضَيلِ تط  وَظيطاُُ هُ كابًُِّ سلىًُتسا ُُبّ بُتايبُت وَظيطٍ ُٓضَيٍ ًُُا، ٓ

ِ هَُ ثط ؤشَيُ زياضٍ ُُكطاوَ، َُْٓغباب ًىدًبُ، ٓؤكاضٍ نًًُ كُ سلىًُت زابِسضَيتُوَ ٓؤكاضَكاُ
ٌَ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٍ  ًَطَزا زََه ٌَ، ه زاواٍ كطزووَ؟ هُُىوغطاوّ يُكَُ كُنُُس وَظيطَيلٌ ُٓضَيٍ ُٓب

ٍَ، ٓؤكاضَكاُِ زَغت ًُؿاْ ُُكطزووَ هُض اغتًسا، بؤيُ ًّ تُُٔا ض ًٍَٓ هُغُض ُٓوَيُ كُ يُن  هُخؤٍ بطط
ًَت، نىُلُ وازَظامن ظياتط ًُبُغتِ سلىًُت ُٓوَ بىوَ كُ  وَظيطٍ ُٓضَيٍ هُكابًُِّ سلىًُتسا ُٓب
ٌَ ًٓـ و كاضَكاُِ بُتُواوّ ببات  ًَىاْ ثُضهًُاْ و سلىًُت بؤ ُٓوَّ كُ بتىاُ ض َيلدُضٍ كاضوباضٍ ُ

ٌَ، هُبُض ُٓوَ  ًّ هُطُ َي ُٓوَ زاَ تُُٔا يُن بُض َيىَ و هُكؤبىوُُوَكاُِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بُؾساض ب
 وَظيطٍ ُٓضَيٍ هُخؤ بططَيت، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كان ٓاضاَ رُضًىو.

 بُض َيع ايىب ُعٌت وازض )ٓاضاَ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَهُواُُّ ُٓو زوضمشُيُ كُ سلىًُت خؤٍ بُضظٍ كطز ًَؿىو كُ َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ ث ؤتُوَ هُ كابًُِكاُِ ث
ًَػتا خؤٍ بَُ ثط ؤشَ  ٍَ وَظاضَتُكاْ كَُ بلاتُوَ، بُآلَ ُٓوَتا ٓ طىايُ تُضؾًقٌ ًٓساضٍ زَكات و زَيُو
ًَهُواُُّ ُٓو كؤبىوُُواُُيُ كُ  ًَهُواُُّ ُٓو زوضمشُّ خؤيُتِ، َُٓ ثط ؤشَ ياغايُف ُٓض ث ياغايُ ث

ًٌَُ ضؤشاُُ زَيبًِغل، نُُسيّ وَظيط  ٌَ ُٓوَّ ٓ ُٓيُ هُكؤبىوُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بُؾساضَ بُب
ٌَ، بُُاوٍ رُضًاُطُ و بُُاوٍ زَغتُوَ نُُسيّ وَظيط  ًَت و ٓاطازاضيـ ب ثُضهًُاًُـ ثُغُُسٍ كطزب
ًٌَُ وَكى  ًَػتا بُؾساضٍ كؤبىوُُوَّ غُضؤكايُتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَكا، ُٓطُضّ ًًُُ، نىُلُ ٓ ٓ

ًًَُ؟ يُكًاْ بؤ ضَيلدػتِِ كاضوباضٍثُضهًُاُتاض بُزَهًِ   ايًُوَ ثطغًاضًاْ ًًُُ، َُٓ زوو وَظاضَتُ بؤ ك
ٌَ، نىُلُ بُزَهًِايًُوَ بىوُِ ُٓو  ًٌَُ ثؿتطريٍ ُٓوَ زَكُيّ ُٓوَ ُٓب رُضًاُطُّ ثُضهًُاْ و وَظاضَتُ، ٓ

ًَػتا بُؾساضَ، بُؽ ت ًَلِ بُض َيعَ ظياتط كاضوباضَكاُِ ثُضهًُاْ كاضاتط زَكات، خؤؾٌ ٓ ُُٔا ُٓوَيُ ضؤَه
ٍَ، بؤ ُٓوَّ كُ تُُػًق و ًُٓآُُطًًُكُ ظياتط بلا، بُآلَ ُٓوَّ كان ساظَ باغًلطز بؤ  ٌَ بسض ظياتطٍ ث
ًَعيسيًُكاْ كطاوَ، بُض اغتِ بًُُ وُضَبىو ُاكطَيتُوَ َُٓ  وُضَبىو كطزُُوَّ ُٓو غتًُُّ كُ هُبطا ٓ

ًَلًاْ ًَؿىو وَظاضَت ًًَاْ غُُسضاوَتُوَ، وُضَبىوَكُ بُوَ زَكطَيتُوَ  ثط ؤشَ ياغايُ، هُكابًُِّ ث ُٓبىو ه
ًًَاْ بسضَيتُوَ، ُُن بُو ثط ؤشَ  ًَم هُوَظاضَتُكاُِ تط بُتايبُتِ ُٓو وَظاضَتاُُّ كُ ططيِطّ ث ًَػتا يُك ٓ

 ياغايُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.
 ػتاْ ذلٌس عبساهوُ:بُض َيع كىَي

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿىو كابًُِّ ؾُف باغٌ ُٓوَّ كطز كُ تُضؾًقٌ  ًًِـ ثؿتطريٍ ٓاوض َيلامن زَكَُ، كُ كابًُِّ ث
( بُآلَ هُثاَهساّ ُٓوَُسَّ زَظطا و زَغتُّ زضوغتلطز، 28( وَظيطَوَ كطزّ بُ )41سلىًُت زَكات، هُ )

(ّ 41ثاَهسا ُٓوَُسَّ زَغتُ و زاًُظضاوَّ زضوغتلطزووَ ظؤض هُ )( وَظيطَ، ه28ُ( وَظاضَتُ، )19)
ًَتُ ُاوَوَ، بُض اغتِ ًُُٓ تُ ًَِ ًَىاظَيلِ زيلُ وَظيطٍ ُٓضَيٍ زَٓ ًَػتاف بُؾ ًَجُض اُسووَ، ٓ ًق ًًُُ، ضؾت

ًَلٌ طُوضَ زَخاتُ غُض سلىًُت  ًَم ُٓو ًُٓىو وَظيط و َُٓ ًُٓىو زَغتُيُ كُ ُٓضك ًُُٓ هًُٓض ؾىَيِ
ٌَ وا  ٌَ بُد زَكات ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ هُكاتٌ خؤياُسا كؤُُبُِوَ، كُ كؤُابُِوَ، وا زَكا بط ياضَكاًُاْ د

ًَلسا ياغايُكُ خؤٍ ُٓغباب ًىدُبُؾٌ ُُُاضزووَ، بؤيُ ُٓض  ٌَ، بؤيُ ًّ ُٓوَ ض َتسَكًُُوَ، هُكات ُُب
ٍَ بؤ  ض َتِ ياغايُكُ زَكًُُوَ، ثؿتطريٍ ًاززَكُ ُاكَُ، ثؿتطريٍ ُٓوَ زَكَُ كُ ًٓض وَظيطَيم ظياز ُُكط

 ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ٓاؾتِ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:



 67 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿىوزا تُدطوبُيُكٌاْ  ثؿتطريٍ هُوػُكاُِ ٓاوكاضَ كىَيػتاْ خاْ زَكَُ، بط واَ وايُ كُ هُكابًُِكاُِ ث
ُٓبىوَ كُ ثؤغيت وَظيطّ ُٓضَيٍ ُُيتىاًُىَ بُؾساضٍ بلا هُزاض ؾتِِ ُٓو غًاغُتُّ كُ هُاليُْ 
ًَم هُ ضووُلطزُُوكًُاْ  ًٌَُ زاواكاضيّ بُض اغتِ بُؾ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ ض ازَطُيُُسضَيت، بؤيُ ٓ

ًَت بؤ باآلُػلطزُِ ًَم ُٓب ًَلٔاتُيُكِ كؤًُآليُتِ،  هُوَوَ غُضناوَ زَططَيت كُ ُٓض ثؤغت ُٓض ث
ًَلِ رعوٌ  ًَطُيُكِ طُوضَياْ ُٓيُ، بىوُ ًَلٔاتُيُن هُُاو ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا ُٓواْ ث عُوًسّ، ياْ ُٓض ث
ٌَ بلات، ُٓطُض  ٌَ ُلؤَهٌ ه ًَم ُاتىاُ خؤياْ ُٓيُ، هُٓاغتِ كؤًُآليُتِ و هُٓاغتُكاُِ تطزا، ًُُٓ ًٓض كُغ

ٍَ ُٓو باآلُػُ هُض َيطا ٍ زابُؾلطزُِ ثؤغتُوَ بلُيّ، ظؤض اليُُِ تط ًُغسوض زَبّ هُو ًُغُهُيُ، ؼلاُُو
ٌَ، بؤ ُٓض  ًٌَُ بُض اؾلاواُُ ًّ خؤَ ؾُخػٌ زاواٍ ُٓوَ زَكَُ كُ ُٓطُض بؤ باآلُؼ وَضططتّ ب بؤيُ ٓ
ًَىيػتُ ثؤغيت رُعوًًاْ بسضَييَت، ُُن ثؤغتِ  ًَلٔاتُيُن هُُاو زاًُؿتىاٌُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا ث ث

ٌَ، نىُلُ تُؾ طيفٌ كُ ُٓواْ ُُتىاُّ هُٓاضاغتُكطزُِ غًاغُتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُسا وػُّ دسيًاْ ُٓب
ًَسايُ، كُ زَتىاُّ بُؾساضٍ بلُْ هُ ض َمسٌ غًاغُتِ  ًَٔاتىوياْ ت زَهًِايّ ُٓواُُ خَُهلِ ظؤض ؾاضَظاو ه

ًَطُ ًَطُّ رُعوٌ زَكُيّ بؤياْ، ُُن ث ّ تُؾطيفٌ هُطَُي ُٓزلىًُُِ وَظيطاُسا، بؤيُ زاواٍ ث
 ض َتلطزُُوَّ ًاززَكُ زاَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ُُضؿلاْ.
 بُض َيع ُُضؿلاْ عبساهوُ وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

بُدىاُِ هُض اغتًسا ًًِـ ثؿتطريٍ هُ زاواكاضٍ ٓاوكاضامن زَكَُ، كىَيػتاْ خاْ و ٓاؾتِ خاْ، 
ٍَ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ كُ ُىوغطاوَيلِ كطزووَ،  ًٌَُ زًَاُُو ًُوظوعُكُياْ ضووُلطزَوَ، هُض اغتًسا ٓ
ًَم هُُٓضَيٌِ كىضزغتاْ كُ سُوٌ خؤيُتِ ًُٓىو ًُكُوُاتٌ  ٍَ كاضَيلِ باف بلا، بؤ ُٓوَّ ًُكُوُ زَيُو

ٌَ هُزَغتُآلتُ رُعوًًُكاْ هُُاو ُاو ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بُ عُوآًسٍ و بُُُتُوَكاُُوَ ًامل خؤياْ  ُٓب
سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا، هُبُض ُٓوَّ ُٓواًُـ خاوَُِ ُٓو خاكُْ، هُبط ياضزاُُ ناضَُىوؽ 
ًٌَُ بُرعوٌ كاضياْ بؤ بلُيّ،  ٓ َّ غاظَكاُسا بُؾساضْ، هُض اغتًؿسا بُؾساض بىوُُ، بُآلَ ُٓطُض زًَاُُو

ًٌَُ ب ٌَ هُض َمسِ غًاغُتِ ًٓساضٍ و هُض اغتًسا ؾىَيّ ظؤضَ، يُعِِ ٓ ٌَ وَظاضَت ب ًَغل وَظيطَيلِ ب
ًٌَىايُ تُُٔا تُعغل  ًَّ، ث ٌَ، تُُٔا وَكى ض ًَعَيم زايبِ ًَلِ ُُب ًٓقتًػازّ و غًاغٌ َُٓ وآلتُزا ًٓض بىوُ

ٌَ، بَُهل ًَعيسيًُكاْ بُوَ ض اظٍ بّ كُ تُُٔا وَظيطَيم ُٓب ًٍَ واًًُُ بطا ٓ ى كطزُِ وَظيطَيلُو بُؽ، ًّ ث
ًَم  ًٌَُ كُ ُٓض ًُوظوع ٌَ، وَكى باغلطا ٓ ًَلِ تطيـ ب ٌَ، ياْ ُٓض ًىكُوُ ٌَ وَظيطَيلِ رُعوًًاْ ُٓب زَب

 زَيتُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ........
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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باغٌ ُٓوَياْ كطز  بط اٍ خؤَ ُٓتؤ ًىُاوُؾُّ ُٓوَ بلُ، تؤ ض اظّ ياْ ض اظّ ٌُ، ُٓو بطازَضاُُ ًُٓىو
ٌَ ض اظٍ ًٌُُ هُبُض َُٓ غُبُباُُ ض اظٍ ًٍُ،  ٍَ؟ تؤ ض اظٍ ياْ ض اظٍ ٌُ؟ بَو هُواُىُُكُ ُُٓاتىوَ، ًُُٓ بؤ كى

 رُضًىو.
 بُض َيع ُُضؿلاْ عبساهوُ وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ، وَ هُكا ٌَ ًُُتًق و سًلٌُت و رُهػُرُكُّ بىتط ٌَ هُكاتٌ ض اظٍ بىوُسا زَب تٌ ض َرع كطزًُؿسا زَب

ًًَُ؟ ُُ وتى ٍَ، باؾُ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُُ وتىويُتِ بؤ ك يُتِ ُٓغباب ًىدُبُكُّ وبىتط
ًَغل، نٌ هَُ ُٓضَيٌُ زَكات؟ ًٓذابًات وغوبًاتِ  ًَم زازَُ ًٌَُ وَظاضَت ًَلسا ٓ نًًُ؟ كاضٍ نًًُ؟ هُكات

ًَؿًِاض زَكَُ بُض اغتِ ُٓض ًىكُو ًَلِ نًًُ؟ بؤيُ ًّ ث ٍَ، ُُن وَظاضَت ٌَ بسض ًَم وَظاضَتِ رًعوٌ خؤٍ ث ُ
ٍَ هًُُغُهُكُ، غىثاؽ. ٍَ، ًٓض ُُطؤض  ٌَ بسض  تُؾطيفاتِ ث

 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

دُُابت هُهًصُُّ واُىُِ بىوّ ُٓوكاتُّ كُ ًىُاوُؾٍُ ُٓوَ كطا زَبىايُ ثطغًاض بلُّ، هُطَُي سلىًُت 
 لُّ ُٓو كاتُ، رُضًىو ز. عٌط.ثطغًاض ب

 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ، ُُؾـٌ وتـىوَ    ًَىيػتِ بُوَ ُٓيُ زوو وَظيطٍ ُٓضَيٌِ ُٓب زاواكاضيُكُّ سلىًُتٌ ُٓضَيٍ ضووُُ، ُٓو ث
ًَـطَ زَخـؤْ،    ًُغُهُْ بؤ نٌ ًُ؟ بُآلَ هُزآاتىوزا كُ ٓـَُ وَظيطاُـُ زيـاضٍ زَكـطَيّ، غـىيَ      ِسّ ياغـايٌ ه

ٌَ ٓــَُ زوو وَظيــطَّ ٓــُضَيٍ، سلىًـُتِ ٓــُضَيٍ بؤنــٌ زَوَيــت؟ ٓــُوَّ تــط بُض اغــتِ    بـُزَهًِايٌ زيــاض زَبــ
ًَتـُ وَظيـطٍ كاضوبـاضٍ ثُضهـًُاْ          ٌَ كـُ بب ًَم هُ وَظيطَكاْ بـؤ ٓـُوَ بـ ًَلساُُوَيُ، ض َُطُ يُك ًَؿبًين و ه ث

ًَػـتا بـُرًعوٌ       ًٌَـُ هًصُـُكاْ هُثُيىَُسيـسايّ        هُُاو سلىًـُتِ ُٓضَيٌـسا كـُ ٓ ُٓيـُ و كـاض زَكـا، ضؤشاُـُ ٓ
ًَىاْ زَغتُآلتِ تُُفًعٍ و تُؾطيعٌ زَكا، ُٓوَّ تط هُ ًَلساُُوَيُ  هُطَُهٌ و كاضٓاغاُِ هُُ ض اغتًسا ًُُٓ ه

ًَؿًِاضَكُّ كان ًَعزّ، ث ٌَ؟ ٓ ٌَ ياْ ُاب ًَعيسياْ زَب ًَ      ٓايا بؤ كاضوباضّ ٓ ٌَ بَوـ غل ؾـىاْ بُض اغـتِ زضوغـتُ زَبـ
ًَـ بريوبؤنـىوُِ سلىًـُت       َّ، سلىًُت خؤّ ٍُُ وتـىوَ، بؤيـُ ثـ ًَعزّ، ُٓوَ ُٓو ًىُاوُؾُّ كُ زَكط ٓ
    َّ ٌَ سلىًــُتِ ٓــُضَيٌِ كىضزغــتاْ ُٓطــُض بًــُو ًٌَــُف ًىتابُعــًُاْ كطزبــ ُُكــُويّ، تــا ٓــُو ض ازَيــُّ ٓ

ًَىَّ ٓــُو   ًَعزيــُكاْ هــُ سلىًــُتِ ُٓضَيٌــسا بلــات هــُ نىاضنــ زوو وَظاضَتــُ كــُ  بُؾــساضّ ُىَيُِضايــُتٌ ٓ
      ،ٌَ ًَـعزّ بـ ٓ ٌَ َّ هُ ُاو كابًُِّ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغـتاُسا وَظيطيـم ٓـُب َّ، ُٓو ض َُطُ بًُو زازًَُظض

 ٌَ ًَعيسيُكاْ، بؤيُ هُ ض اغتًسا ُـاب ًَّ بؤ كاضوباضّ ٓ ًَـ ٓـُوَ بلـُويّ كـُ سلىًـُت بـُ ض ووُـِ و         ُُن بَو ثـ
ًَِاوَ هُ ُاو ياغاكُزا، ُٓ ًَعيسيـُكاْ      ض َواُِ ُٓوَّ ُُٓ طُض وػُ هُ غـُض بُؾـساضّ رًعوـِ و بُضدُغـتُّ ٓ
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ٌَ هُ زَغُآلتِ غًاغٌ هُ غُض ٓاغتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و هُ غُض ٓاغتِ ًٓتًشازّ، ُٓوَ هُ ض ابـىوضزووزا   ب
ًَعيسيــُكاْ، ًُغــًشًُكاْ، تىضكٌاُــُكاْ( وَظيــطّ رًعوًــاْ     زيــاضَ، ًًُٓؿــُ هــُ كابًِــُكاُِ سلىًُتــسا )ٓ

َِ سًػــابٌ بــؤ  ٓــُبىوَ، زياضيؿــ ًَطاوًؿــسا بــُ رًعوــٌ كــ ُ كــُ هــُ ُــاو ثُضهــًُاُِ كىضزغــتاْ و ثُضهــًُاٌُ ع
ٌَ و هــُ ُــاو ٓــَُ زَغـــُآلتُزا           ًَعيسيــُكاْ كــطزووَ و ويػــتىويُتِ ُىَيُِضايــُتِ ٓــُواْ ســـعووضّ ٓــُب ٓ

ًَسا هُ ٓايِسَزا ُٓوَ ض  ًَلٌ تط ُٓوَيُ كُ هُ ض اغتًسا ٓاًاشََ ث ًَتُوَ ًىًاض َغُّ زَغُآلت بلات، خاَه ووْ زَب
َّ، ض َُطـُ كـُ وَظيطَيـم          ًَط ٌَ بػـج كُ سلىًُتِ ُٓضَيٍ، َُٓ وَظيطاُُّ بؤ نًًُ؟ ض َُطُ ظيـاز هـُ كـاضَيلِ ثـ
َّ، ض َُطـُ بـؤ     ًَط َّ كاضوباضّ تايبُت ض اٍ بػـج َّ، ض َُطُ بؤ ُُٓس ًَط ٌَ بػج ًؤَهُتُ وَكاهُتُْ ُٓو وَظاضَتُّ ث

ٌَ، ض َُطُ بؤ َّ كاضوباضّ ًىتابُعُ ب ٌَ، وَ ًُٓـُ هـُ زآـاتىوزا         ُُٓس َّ كاضوبـاضّ كؤًـَُهطاٍ ًـُزٌَُ بـ ُُٓس
ًَلٌ    ًٌَ ًُٓـُ ؾـت ًَىيػت ُاكات تؤ ًُغُهُْ بَو ًَتُوَ هُ كاتِ غىَيِس خىاضزٌُ وَظيطَكاْ و ًٓض ث ض ووْ زَب
ًَػــتا هــُ        ؾـاضاوَيُ، غــُباضَت بـُوَف كــُ هـُ ض اغــتًسا زَبًــِغل ًُٓـُ هــُ كابًِـُّ ض ابىضزووؾــسا ٓـُبىوَ، ٓ

ًَطاوًـ زا ُٓيُ، هُ كابًُِّ سلىًُتُكاُِ تـطّ زوًُـاّ زؿلىكطاغًؿـسا ٓـَُ دـؤضَ ثؤغـتاُُ       سلى ًُتِ ع
َّ، ٓـَُ زوو بـُض َيعَ كـُ زَبـّ بـُ وَظيـط، تـُُٔا خؤيـاْ               ُٓيُ، و وػُف هـُ غـُض ًُغـُهُّ تُضؾـًق زَكـط

ًَلِ طُوضَ و ُُ ُٓيلـُػل طـُوض   ٌَ، ُُ وَظاضَت ًَلِ تايبُت بُ خؤياْ زَب َ كـُ تُٓػـري بلاتـُ    وَظيطْ، ٓؤرًػ
ًَىَيُن كـُ تُٓػـرياتِ غـويب           غُض تُضؾًق و طُوضَكطزْ و ٓـًه ظهلطزُـِ وـُباضَّ ُٓيلـُػل ًٓـساضّ بُؾـ

ٌَ، غىثاؽ،  ُٓب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان كاضزؤ. 
 بُضَيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ض ووُِ بلاتُوَ ٓؤكاضّ  ًُٓىاضكطزُِ ياغا ٌَ، زَب ًٌَ و ض َُطُ ُاب ياْ زاُاُِ وَظيط هُ غُض ُٓطُض و زَؾ
ًَم:  ٌَ ًِٓذا زَُطِ بؤ بسات، ًُُٓ خاَه ًَىيػتًُكاُِ زوو وَظيطّ بؤ نًًُ؟ ًُُٓ الٍ ثُضهًُاْ ض ووْ ب ث

ًَهُواُُّ كاضُاًُّ سلىًُتُ كُ ًتٌاُُّ ًَلِ تط: زاُاُِ وَظيطّ ُٓضَيٍ بُ ث هُو ثُضهًُاُُّ  خاَه
ًَؿت بًُِاٍ تُضؾًق  وَضططتىوَ، ُٓو هُ غُض بًُِايُن وَظاضَتُكاُِ كَُ كطزووَ و وَظيطّ ُٓضَيٌِ ُُٓ
ًَػتا  ًًَاْ وابىو باضَيلِ وىضغُ بُ غُض ُٓضَيٌُوَ، هُبُض ُٓوَ ٓ كطزْ بىو هُ سلىًُتِ ُٓضَيٍ، نىُلُ ث

ًَط ٌَ و ُىَيُِضٍ سلىًُتًـ ه ٌَ ًُُٓ ظؤض ض ووْ ب ًَم؟ زَب ٌَ ُٓو ض ووُلطزُُوَيُ بسات، هُ غُض ض ُٓغاغ َ ب
ًَم زَططَيتُ  ٍَ، غُباضَت بُوٍَ كُ ُٓو وَظيطَ ض ُٓضك ُٓواْ ُٓو ًُٓىواضكطزُُوَو ُٓو وَظيطَياْ زَو
ٌَ، و زَضرُتِ  ٌَ هُ غُض بًُِاّ سلىًُتِ ٓاووآلتِ ب ًٌَاْ وايُ سلىًُتِ كىضزغتاْ زَب ًٌَُ ث ُٓغتؤ؟ ٓ

ًَيَن، ًُُٓ بُ ًاُاّ ُٓوَ ًُُ ُٓطُض يُكػاْ بؤ ًُٓىو ٓا ًَلٔاتُكِ بط َخػ ووآلتًُن هُ كىضزغتاْ، ُٓض ث
ًَؿُكاُِ ُٓو  ًَه سلىًُت تىاًُتِ وُضَبىوّ ك ًَلٔاتُيُن هُ سلىًُت بىو كُواتُ ٓ ُىَيُِضَيلِ ث

َِ، كُ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ س ًَم ب ًَم ث ًَطَ سلىًُت هُ ُٓض كُغاُ ًَلٔاتُيُ بلاتُوَ، ه لىًُتِ ث
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ٌَ بُ وىَتلطزُِ شَيطخاْ  ًَلٔاتُيُن كُ ؾايػتُّ خعًُتلطزُّ بُ ثط ؤشَ، زَب ٓاووآلتًُ، خعًُت كطزٌُ ث
ًٌَُ ُىَيُِضَيم ظياز  ٌَ، ُُن بُ ؾيت زيلىضّ، بُوَّ كُوا ٓ ًَلطزُِ كاضُاًُّ سلىًُت زَب ًَبُد ٌَ، بُ د ب

ًَعيسيُكاْ ياْ كاكُيًُك ًَؿُّ ٓ ًٌَُ ك ًَم ٓاتُيُن ياْ زَكُيّ، كُواتُ ًٓه ٓ اْ ياْ ؾُبُكُكاْ ُٓض ث
ًٌَُ هُطَُي ُٓوَ زايّ سلىًُت ٓؤكاضَكُ ض ووُلاتُوَ و  ًُغًشٌ ياْ كىضز، يُن الًاْ كطزَوَ، بؤيُ ٓ
ًٌَاْ وايُ ُٓو باض وىضغًُّ  ًٌَُ ث َّ كُ ٓ ٌَ، و ُٓو كاتُ طفتىطؤ هُ غُض ُٓوَ بلط ًَطَ ب ُىَيُِضّ سلىًُت ه

ًَػتا سلىًُتِ ُٓضَيٌِ ًَلٔاتُّ زَغتُكاْ كُ بُ ثوُّ وَظيط و ُٓطُض  كُ ٓ كىضزغتاْ ُٓيُتِ هُ ث
بُو ثط ؤشاُُّ كُ سلىًُت ُاضزوويُتِ ياغاٍ ُُوت و طاظ  عيؿتاْ ٓاطازاض بّ ُٓطُض ياغايُنبُض َي

ًٌَاْ  ًٌَُ هُ ٓايِسَيُكِ ُعيلسا، هُبُض ُٓوَ ث ٌَ بلُيّ، ؾُف، سُوت، وَظيطٍ زيلُ ظياز زَكُيّ ٓ ًَبُد د
ٌَ بلات، ُُن ثؤغت ظياز وايُ  ًَبُد ٌَ، و ظياتط بُضُاًُ و ثط ؤشَكاُِ د ًَلِ كطزاضّ ب ًَىيػتُ سلىًُت ث

 بلات، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو اًًُِ خاْ. 
 بُضَيع اًًُِ ظكطّ غعًس:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت بُض غُضَ ًَتاْ تُٓلًس ض اٍ ثؿتطريّ كطزُا بؤنىوُ َيع ز. عٌط ُىضَزيِِ، ًُٓاْ ٓاخارعل ًّ ُٓبىوْ، ه
َّ بىيُ، كى ُٓو  َِ ز طُي ُُٓس َّ كًُُظُ كى ُٓضزََ غًاغُتُ سلىًُتُ ُٓضَيٌا كىضزغتاُ غُض ُُٓس
ًًَُ ٓاتًُِ زاُاْ، ًُِٓ كابًُِ  َِ شَيًاتِ و ٓاووآلتِ بىوُ َِ غُض ُٓغاغ ًَُِ زاُاْ، وَظيطّ ُٓضَيٌ َّ ت وَظيط

ًَعيسّ ُٓبىو، تىضكٌاْ ُٓبىو، سلىً َِ ًُ زيتغل وَظيطّ ُٓوضاًٌ ُٓبىو، رُيوِ ُٓبىو، ٓ َِ ُٓضَيٌ ُت
َِ غًاغُتُكُ ؾُراف بؤ زياض كطُا شَيًاتًًُ ُٓض  ًُغًشٌ ُٓبىو، يُعِِ ُٓظُ زياض كُتّ سلىًُتُ ُٓضَيٌ

 ِِ، زكَُ، غىثاؽ،تار و ٓاووآلتٌ بىوُُ يا وَآلتِ كُ ثؿتطرييا ٓاخارتِِ بُض َيع ز. عٌط ُىضَزي
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.
 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿلُف كطايُ، دًاواظٍ هُ ًُىاْ ثط ؤشَّ يُكَُ كُ  ًًَُ زوو ثط ؤشَ ث ًُٓىو ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ٓاطاياْ ه

ًٌَُ وَكى هًصُُ َّ، 6ّ ياغايٌ ض اثؤضتٌ خؤًاْ هُ غُض ُىوغِ هُ ًاُطِ )ٓ ( تُُٔا ُٓوَيُ كطاوَ بىو هُو
ٍَ بُ ُاوّ وَظيطّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، وَزياضّ  نُُس وَظيطَيم هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ًٓعارُ زَكط

شَياْ بُوَ زا ُُكطاوَ وَظيطَكاْ بؤ ض كاضَيم؟ واتا زياضٍ ُُكطاوَ تاظَ ُُٓسَيم ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ٓاًا
ًًَاْ  كُ ًُُُِٓا هُ ثط ؤشَّ يُكَُ زياضٍ كطابىو وَظيطَكاْ بؤ ض كاضَيم تُضخاْ زَكطَيّ؟ ياْ ض كاضَيم ث
ًَبًِِ ُٓوَّ بلُيّ ثط ؤشَكاْ ًٓض ُٓو بابُتُّ  َّ؟ بؤ وَضططتِِ ُٓو ثؤغتُ، بُآلَ ُٓطُض ت ًَطزض ض ازَغج
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ًَسا ًُُ، و ًٓض باغِ نغل و تىَيصَكِ كىضزغتاُِ ًَسا ُُكطاوَ، تُُٔا ُٓوَ ثط ؤشَكُ هُ سلىًُتسا  ت ت
ٓاتىوَ، و سلىًُت خؤّ ثاف ُٓوَّ كُ كابًُِ تُؾلًى كطا زياضَ ُٓغتِ بُوَّ كطز، كًُُُُِٓا 
َّ، و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ  ًَطزض ًًَاْ بػج ًٓشتًادٌ ُٓيُ بُ وَظيطَيم ياْ زوو وَظيط بؤ ُُٓسَيم كاض كُ ث

ًَؿىو )باغِ تُضؾًق كطزْ زَكُْ رً ( وَظيطّ 42عوُْ تُضؾًق كطا، كؤبىُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُِ ث
ًَػتا كُ كًُلطايُوَ بىو بُ ) ًَسا بىو، ٓ ًَؿًِاضّ كطزووَ زوو 19ت ( وَظيط، واتا تاظَ ُٓو ثط ؤشَيُ تُُٔا ث

َّ، بؤ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، زاوا هُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ ُٓو با بُتُ وَظيطّ ُٓضَيٍ ًٓعارُ بلط
ٌَ ًٓشتًادِ بُ نًًُ؟ غىثاؽ،  غطَيتُ زَُطساْ بُتايبُتِ ثط ؤشَّ سلىًُتُ، سلىًُت خؤّ زَظاُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كىيػتاْ خاْ. 

 
 
 

 بُضَيع كىيػتاْ ذلٌس عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

َِ هُ ُٓزلىًُُِ ( و28َ( يُ بُؽ )19ض اغتُ وَظاضَتُكاْ ) ظيط ُٓيُ، يُعِِ ُٓطُض كان عىُِ بجطغ
ًَؿهيـ )19وَظيطاْ بؤّ ض ووْ زَكُُُوَ ُٓو وَظيطاُُّ كُ ٌٓ نًًُ؟ ) ( وَظاضَت 42( وَظاضَتُ ث

ًَػتاف )42ُُبىوَ، ) ًَططَكُيُوَ، ٓ (ْ بُغُضؤن 28( ُُٓساًٌ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُٓبىو بُغُضؤن و د
ًَذطُ زَ ًَططَكُيُوَ، ب  غتُ و زاًُظضاوَكاْ و، غىثاؽ،و د

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ُٓوَ ياغاٍ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ًُٓىاضكطزُِ ُٓؾتَُ هُبُض زَللاُُ، ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ زَتىاُّ 
 ( وَظيطًاْ ُٓيُ، ظياتط ًُُ، غىثاؽ،19تُُٔا )بًدىَيُِِوَ، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ُىوتُّ ًُعاَ ظؤض بىو، تلايُ ًىُاوُؾُّ خؤتاْ كطز، ض ٌَٓ خؤتاْ زا، تُواو، بطاَ با هًصُُّ واُىُِ 

 ضاَ،بًدىَيِتُوَ، ُىوتُ ًُعاَ زضا، ًُٓىوتاْ وػُتاْ كطز، كاكُ، رُضًىو كان ٓا

 بُضَيع ايىب ُعٌت )ٓاضاَ(  :
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًِاضّ كطز، كُ تُُٔا يُن وَظيط، تُُٔا ُٓويـ وَظيطّ ض َيلدُضّ كاضوباضّ  َِ ُُٓساَ ثُضهًُاْ ث غ
َِ ُُٓاَ ثُضهًُاْ بىو، ًَؿًِاضّ غ ٌَ، ُٓوَ ث  ثُضهًُاْ ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ىو كان زَهؿازرُضً

 بُضَيع زَهؿاز سػغل وازض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطَيُ، بؤ ُٓوَّ وَآلًِ ُٓو ثطغًاضاًُُاْ بساتُوَ،  ًٌَُ ثطغًاضًاْ كطز ُىَيُِضّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ه ٓ
ٌَ هُ دًاتِ  ًٌَُ ًُُاْ ويػت هًصُُّ ياغايٌ هُ دًاتِ سلىًُت وَآلَ بساتُوَ، ًُُاْ ويػت ًٓض كُغ ٓ

ًٌَُ بساتُوَ، سل ًَطَيُ، وَآلًِ ُٓو ثطغًاضاُُّ ٓ ىًُت وَآلللاْ بساتُوَ، ُىَيُِضّ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ ه
ًَىيػتِ َُٓ بؤ زوو وَظاضَتُّ بؤنًًُ؟ بؤ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بؤًاْ ض ووْ كاتُوَ، غىثاؽ،  ٓؤكاضّ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿهيـ باغٍ كط ًَسايُ، ُٓطُض ُٓو ًّ ث ز، زَبىايُ هُ هًصُُّ ياغايٌ كُ ُىَيُِضّ ًُٓىو اليُكاُِ ت

ًَػتا  ثطغًاضاُُّ كُ ُٓبىوْ، زَبىو هُ هًصُُّ ياغايٌ زاواياْ بلطزايُ تُوظضلات هُ سلىًُت بٔاتبايُ، ٓ
ٌَ، بعاُغل نؤْ غًاغُّ ُٓوَ زَكُْ ه ًَّ يُن وظيط ب ًَؿًِاضَيم ُٓيُ، زََه ُ ُٓقوِ هًصُُّ ياغايٌ، ث

َِ كُؽ زاواّ ُُكطزووَ، يُن كُؽ، هًصُُّ ياغايٌ نؤْ  ٌَ، ٓاخط غ ٌَ زوو وَظيط ب ًاززَكُؾسا ٓاتىوَ، زَب
 تُعاًىي هُطَُي ُٓو ًُوظوعُ زَكُْ، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 هًُاْ.بُض َيع غُضؤكٌ ثُض

ًَؿًِاضَكُ غطَيتُ زَُطساْ، هُاليُْ ُُٓساًاُِ  ًَـ ُٓوَّ غًاغُّ بلُيّ بُ ض ٌَٓ ًّ ُٓض بُ ؾُرُوٍ ث ث
 ثُضهًُاْ ٓايا ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ض َتبلطَيتُوَ ياْ ُا؟ ًِٓذا زوايٌ غًاغُّ زَكُيّ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا ض ًَُٓن ٓ َِ هُطَُي ُٓوَ زايُ ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ٓ ُيُ كُ ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ض َتبلطَيتُوَ ك

َِ هُطَُي ًاُُوَيُتِ تلايُ زَغت 19ض َتبلطَيتُوَ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ) ( كُؽ هُطَُي ض َتلطزُُوَيُ، ك
ًَتُوَ، ًِٓذا رُضًىو بؤ ُٓوَكُّ تط كُ يُك44بُضظكاتُوَ؟ ) ًَِ ٌَ يُن، ( كُؽ هُطَُي ُٓوَزايُ ؼل ًاْ زََه

ٌَ زوو، ُٓويـ غُيُِ زَُطُوَ،  ُٓوَّ تط زََه

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَتُوَ هُ وَظيطّ ُٓضَيٍ بؤ كاضوباضّ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُسا،  ًَؿًِاضّ زووََ، تُُٔا يُن وظيط زًًَِ ث
 :ٌَ ًَىَيُ زَب  غىثاؽ،ظاضا٘ إالّم كُضزغراى َظِطا  قإلالّم( )جيُظ اى ِضم صبلؼ َغًاغُكُ بَُ ؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ تلايُ زَغت  ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ يُن وَظيط ُٓب ٌَ، ك ًَػتا ض ًَُٓن ُٓيُ، تًُُا يُن وَظيطّ ُٓضَيٍ ُٓب ٓ

ًَػتا ض ًَُٓكُّ تط غىَيُِوَ،4بُضظكاتُوَ؟ )  ( هُطَُي ُٓوَ زايُ، ٓ

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

امل سر جب   وص  املازٔ اقطٔ )و( هلا َإضاإ  1992(قػهٕ 3املازٔ ادَىل: ر سر املازٔ اقراغ ٕ مو اققانُى ضام )
 اقطٔ درػلػ  )ب( اقًّا َكاألرٖ: ل ب. جيُظ اى ِضم صبلؼ َظاضا٘ إالّم كُضزغراى َظِطِو قإلالّم.

 ع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي
ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ )  ًَىَيٍُ كُ 41ك ٌَ، بُو ؾ ( كُؽ هُطَُي زايُ، زوو وَظيط ب

( ،ٌَ َِ زشّ ُٓوَيُ كُ زوو وَظيط ب َّ، ك ( كُؽ هُطَُي زا ًُُ بُظؤضيُِّ زَُط 19ٓات ثُغُُس بلط
 ٍ زووََ،ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَ

 
 

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ )علٖ صبلؼ اقُظضا٘ رهفّص يصا اققانُى(  ًاززَّ زووََ هُ ثط ؤشَكُ ًٌَُ هُ هًصُُّ ياغايٌ غًاغًُاْ وَ ه ٓ
، زَكُواتا وؾُّ ُٓسلاَ ًٓعارُ كطايُ هُ غُض ًازعلٖ صبلؼ اقُظضا٘ رهفّص وذكام يصا اققانُى(، كطزيُ،)
 غىثاؽ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ كُؽ هُطَُي زا ًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط  َِ هُطَُي زا ًُُ؟ غ َِ هُطَُي زايُ؟ ك ًَبًين ُٓيُ هُ غُضّ؟ ك ٌَ ت ك

 ُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.ثُغ

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌُٓ ) ِهفص يصا اققانُى مو رأضِذ إصساضٍ َِهؿط ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ(  هُ ثط ؤشَّ سلىًُتاقثاقثٕ:  املازٔ
ًَىَيُ كطاوَ: )ِهفص يصا اققانُى إعرباضا  مو رأضِذ إصساضٍ َِهؿط  هُ هًصُُّ ياغايٌ غًاغُّ ًاززَكُ بَُ ؾ

 غىثاؽ،ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ َااٙع كُضزغراى(، 

 يع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ با
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َِ هُطَُي زا  َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك ًَبًين ُٓيُ؟ بُو غًاغُيُّ هًصُُّ ياغايٌ ك ٌَ ت ك
ًَػتا ًُٓىو واُىُُكُ بُو غًاغُيُّ كُ 7ًُُ؟ ) ( كُؽ هُطَُي زا ًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُسكطا، ٓ

َِ هُطَُي زايُ تلايُ ز َِ هُطَُي زا ًُُ؟ )ٓاخري داضكطا، ك ( كُؽ هُطَُي زا ًُُ، 18َغت بُضظكاتُوَ؟ ك
ًَػتاوَ  ًَس زَكُيّ غُضكُوتىوبّ و ُٓو زوو وَظيطيُف هُ ٓ بُظؤضيُِّ زَُط َُٓ واُىُُ ثُغُُس كطا، ٓىً

ٌَ زَكُيّ ًَس زَكُيّ هُ خعًُتِ ًًووُتُكًُاْ زابّ، هًصُُّ ياغايٌ بؤ  إنؿا٘اهلل ثريؤظبايًاْ ه ٓىً
 واّ ُٓوَّ بُضُاًُّ كاض،رُوُضَّ ز

 بُضَيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضّ ياغاٍ تًُوًم كطزُِ ُٓو طىُساُُّ  بط طُّ ُؤيًُِ بُضُاًُّ كاض خػتُِض وو و طفتىطؤكطزُِ ث
ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايٌ زواٍ ٓاًازَكطزُِ ض اث ًَى غِىوضّ ؾاضَواًُُكاُُوَ، ٓ ؤضؽلاْ و كُوتؤُُتُ ُ

ًَؿلُؾلطزُِ بؤ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ، بؤًاْ زَضكُوت هُ ُٓزلاًِ غًًٌِاض كُ هُ ثُضهًُاْ كطا، بُ  ث
ًَؿُّ تًُوًم و تُداوظاتًاْ ُٓيُ، زاواياْ  ٓاًازَبىوُِ وآًٌقاَ و ًىزيط ُاسًُكاُِ ًُُتًقُكاُِ كُ ك

ًَؿًِاضّ باف كطا، وػُّ باف كطا، وُىَيُِضّ وَظيط و تا ثؤف هُطَُهًاْ زابىو، بؤ ًُبُغتِ ظياتط كطز، ث
ًَؿًِاض زَكُيّ ُٓو ثط ؤشَيُ طفتىطؤ هُ غُضّ زواغطّ بؤ ُٓوَّ  ًٌَُ ث زَوَهًُُُسكطزُِ ثط ؤشَكُ، ٓ
ٌَ، هُطَُي ُىَيُِضاُِ ُٓتطارُكاُِ زيلُ بتىاُغل  ًَم ًُٓىو اليُُُن ب بتىاُغل غًاغُكِ واُىُِ ض َيم و ث

َّ، غىثاؽ، طفتىطؤّ هُ غُض بلُيّ و زاوا  زَكُيّ زوا غط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان دالي.
 بُضَيع دالي عوِ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ          ٌَ، و ًُرطوظ وابىو بُض اغـتِ كـُ تـُسىيوِ هًصُـُّ كؿـتىكاَهِ كطابـا، بـُآلَ ٓ ًَسا ب ظَوّ كؿتىكاَهًؿِ ت
كاَهٌ وَكى ُُٓساًاْ ض اثؤضتٌ خؤًـاْ ُىوغـًىَ، و ض َٓـٌ خؤًـاْ ُٓيـُ، تلـا زَكـُيّ، هـُ         وَكى هًصُُّ كؿتى

ٌَ، غىثاؽ.كاتِ ًىُاوُؾُ هًصُ  ُّ كؿتىكاَهًـ ٓاًازَ ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو كان بالي.
 بُضَيع افلس غوًٌاْ عبساهوُ)بالي(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ هُ هًصُُّ ؾاضَواُِ َُٓ بابُتًُاْ ظؤض زيطاغُكطزووَ و نُُس كؤبىوُُوًَاْ هُ غُض كطزووَ،ًّ ٓ
ًَم وَوت  ًَؿًِاضَكُّ بُض َيع كان عىُِ، بُآلَ بًُُضد وَكى خؤَ وَكى غُضؤكٌ هًصُُكُ ُا ض اظّ ًٍُ بُ ث

ًَلُ َّ، نىُلُ َُٓ ثط ؤشَيُ، ظؤض زًَ ًَجُض  ُُكط َّ هُ نُُس ت خَُهم ناوَض ٍ زَكا و بُبُضزَواَ  زياضّ بلط
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ًٌَُ ظَختٌاْ هُ غُضَ، ُٓتا وَظاضَتِ ؾاضَواًُـ خؤؾًاْ نُُس داض زاواياْ كطزووَ، ُٓطُض وَوت  ٓ
َّ، هُطَُهِ زا ًٍُ، غىثاؽ، ًٌَُ هُطَُهٌ زايّ، ًاُ  ًٌُُ، بُآلَ ُٓطُض وَوت زياضّ ُُكط ٓ ،َّ  زياضّ بلط

 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

ٌَ زَكُيّ هًصُُكاُِ ًُعِِ بُٓاوكاضّ  بؤ ًُغُهُّ وَوت ُاتىاُغل وَوت زياضّ كُيّ، بُآلَ زاواتاْ ه
ًَلُ ُٓوَ بُض اغتِ هُبُض  هُطَُي سلىًُت و وَظاضَتُكاْ، زَغتىبطز بلُْ هُو ًُغُهُيُ، نىُلُ زًَ

 دُُابٌ وَظيط، زَغتاْ زايُ، دا ُٓو ًُٓىو ُىوتُّ ًُعاًُ نُُس وَضططَ، رُضًىو

 بُضَيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم ُٓيُ  تُبًعِ َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ وَكى هُ تُراغًوُكُّ زا ٓاتىوَ ثُيىَُسّ بُ نُُس وَظاضَت
ًَلِ ُٓو ظَوياُ ًَلطز كُ بُؾ ًَلِ بُض َيع كان دالي ًٓؿاضَتِ ث ًَػتا هُ غُض سُوًقُت، بُؾ ُ ض َُطُ ُٓتا ٓ

ًٌَُ بُف بُ ساَهٌ خؤًاْ  ًَؿتا ُُطؤض زضابّ بؤ ُٓوَّ ببُِ ًىَهلِ ؾاضَواُِ، ٓ ظَوّ كؿتىكاَهِ بّ و ٓ
ٍَ و ؾىَيِِ تُختًيت و ُٓو بط طُ و ًاززاُُّ كُ هُ ثط ؤشَكُ زا  ُٓوَّ كُوا ثُيىَُسّ بُ ض َيلاضَوَ ُٓيُ، ض 

ًَؿًِاضّ نُُس ت ًٌَُ وَكى وَظاضَتِ ؾاضَواُِ ٓاًازَيّ سُوًقُتُْ، بُآلَ ٓاتىوْ هُطَُي ث ًَم ٓ ُعسيو
ًٌَُ بُ تُُٔا وَظاضَت ًُُ، نىُلُ َُٓ ًُغُهُيُ تُُٔا ثُيىَغت ًُُ بُ وَظاضَتِ ؾاضَواًُُوَ،  وَظاضَتِ ٓ

ًٌَُ ٓاتىوُُت ًٌَُوَ بطازَضاُِ هًصُُّ ؾاضَواًُـ زَظاُّ و بطازَضاٌُ ٓ ُ ُٓو بُؾُّ كُ ثُيىَغتُ بُ ٓ
هًصُُ و ض اثؤضتًؿٌاْ ساظضَ، زَتىاُغل، بُآلَ بُ زيتِِ ًًِـ ثًىيػتِ بُ ظياتط طفتىطؤ زَكا، نىُلُ 
ٌَ ض ًَُٓكِ ُٓزلىًُُِ  ًَلط ا زَب ٌَ ض ٌَٓ ظياتطّ هُ غُض بسَْ و بُ ت وَظاضَتِ تط و اليُُِ تطيـ زَب

ًَتُوَ، ًِٓذا غطَيتُ بُضُاًُّ كاضَوَ، ًًِـ بُ ث  ُغُُسّ زَظامن، غىثاؽ،وَظيطاُِ هُ غُض ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿُوا.  رُضًىو كان ث

ًَؿُوا تىرًق ًغسيس:  بُضَيع ث
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم بىوَ هُواُُّ كُ  ًَؿًِاضَّ زَكا، ًّ خؤَ يُك ًَم َُٓ ث وََهال ًّ ُاظامن كان عىُِ هُ غُض ض ُٓغاغ
ًَم كُ بُض َيىَبُض و وآًٌقاًُكاُِ تُُٔا زوو ُاونُ ٓاتبىوْ بؤ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ،  ٓاًازَ بىوَ كات

ُٓوَّ كُ هُ بُض زَغتِ ًًِؿُ ض اثؤضتٌ هًصُُّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض، ض اثؤضتٌ هًصُُّ كؿتىكاَي، 
ًًَُ ض اثؤضتٌ هًصُُّ زاضايٌ و ٓابىوضّ، تُُٔا ض اثؤضتٌ هًصُُّ ياغايٌ هُ بُضزَغتِ ًّ زا ُ ًُ، كُواتُ بُو ث

ًٌَُ وَكى هًصُُّ كؿتىكاَي و ٓاوزَيطّ اليُُِ ثُيىَُسيساضيؿٌاْ  ٌَ ًُٓاُُ ًُٓىو زيطاغُ كطاوَ، ٓ ب
َّ؟ ًّ زاوا زَكَُ  ًَؿًِاضَ زَكط ًَم َُٓ ث ٓاطازاضكطزؤتُوَ ُىَيُِضّ وَظاضَت، بؤيُ ُاظامن هُ غُض ض ُٓغاغ

ًًَ َّ، بُو ث َّ، طفتىطؤّ هُ غُض بلط ًَطو زوا ُُخط ُّ كُ ض اثؤضتُكاْ ٓاًازَْ ًُؿاُُّ ُٓوَيُ كُ بُ ت
 تُغُػل طفتىطؤ هُغُض َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ كطاوَ، غىثاؽ،
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان وازض.
 بُضَيع وازض افلس مسايى:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ُِ زَظُضّ ض اثُض يِت كطز، و َُٓ داضَيلِ تطيـ بُض َيىَبُضّ ًّ بُف بُ ساَهٌ خؤَ، دُُابت َُٓ غُضزا
ًَِا، بؤ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، هُ ٓؤَهٌ  ُاسًُ و ؾاضَواًُُكاْ و ظضاعُ و ًُٓىو اليُكِ َُٓ غِىوضًَاْ ٓ
ًَؿُكاُِ تاثؤ وػًُاْ كطز، زواخػتِِ َُٓ ثط ؤشَيُ غاَهِ ثاضيـ زواخطا ُُتىاُطا وَن  ثُُاطريّ، هُ غُض ك

ًَ ًَؿُيُكِ طُوضَّ هُ ُاسًُكاْ و وُظاكاْ زضوغت كطزووَ، ث َّ، ُُبىوُِ تاثؤ ك ىيػت كاضٍ هُ غُض بلط
ًَؿُيُكِ طُوضَ بؤ ٓاووآلتًاُِ دًاواظ  ٌَ ظؤضَ و بؤتُ ك ًَؿُيُّ هُ ُاسًُكاْ و وُظاكاُسا ُٓيُ، طُه ُٓو ك

ًٍَ هُ غِىوضّ وُظاّ ض اًُُ، ُاس ًَت زََه تا  45ًُّ نىاضوىض ُُ هُ غُضووّ )هُ ُاوَُسّ ثاضَيعطاكاْ، ًّ ث
ًَم هُ 51 ٌَ، يُك ًَسا يُن خاُىو ُُكطاوَ، هُ غىهفُّ عُواض ًىغتُرًس بىوب ( ُٓظاض ٓاووآلتِ ت

 َِ َِ خاضدِ تًُوًم، ُُ هُ ُاسًُكُّ خؤّ زَيسات َّ زَياُسات غُبُبُكاُِ ُٓوَيُ سلىًُت ُُ وَكى الز
ًٌَُ هُ غِىوضّ نىاضوىضُُ وايُ،  غىهفُّ عُواض بُتًُوًم، بؤيُ بُ بط واّ ًّ ًُُٓ ُاسًُكُّ ٓ

ًَطؤ وايُ، ًٓػًىَ وايُ، شاضاوَ وايُ، بؤيُ بُبط واٍ ًّ ُٓو كًُُ وضزَكاضيُ زَزََ كُ  غُضوناوَ وايُ، ٓ
ظَضووضَتِ ظؤضّ ُٓيُ، َُٓ ثط ؤشَيُ ًىُاوُؾُّ بلُيّ، هُ ُاو دىظٌٓ ًىُاوُؾُكُزا اليُُِ 

ًَؿُ بؤ ثُيىَُسيساضَكاْ باُط بلُيّ بؤ ُٓ َّ بؤ ُٓوَّ ًٓهٌ زيلُ ك ٌَ بجُض َيِسض وَّ ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ت
ٌَ، غىثاؽ،  ٓاووآلتًاْ زضوغت ُُب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان غُضزاض.
 بُضَيع غُضزاض ضؾًس ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

َِ زياضَ َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ غُضَ ض اّ ُٓو ض َ ًَِ ٌَ ؾىَيين زيلُ ُٓيُ ُُٓاَه ًُّٓ كان وازض كُ باغِ كطز كؤًَُه
ًَػتا بُض اغتِ تاثؤّ ًُُ و غىوزًُُس  ٌَ هُو ؾىيِاُُ كُ َُٓهُظُيُ تاكى ٓ بُض اغتِ بُزَغت ُٓوَوَ، يُك
ُُبىوْ هُ غىهفُّ عُواض، سُوُ بُض اغتِ كاتٌ خؤّ ًُٓاُُ، بُ زارعٌ غًاغٌ تاثؤ ُُكطاوْ، ًُُٓ سُوُ 
ًَلطزووَ،  َّ، يُعِِ تُداوظات دًايُ ُٓوَّ كاتِ خؤّ بُعؼ ظؤَهٌِ ه ًَلَُي ُُكط هُطَُي تُداوظات ت

ًَطاّ زاخُ هُ ) ًَػتا د ًَساكطزووَ، بُض اغتِ تاكى ٓ ( وَوَ سلىًُؽلاْ 1992تُضسًوِ كطزووَ، كًًٌايٌ ث
ًَػتا، هَُ ثط ؤشَ ياغايُ  ًَػتا تاثؤّ ًُُ، وَ ٓ ًَلَُي كطاوْ،  اتهُطَُي تُداوظُٓيُ ُٓو ؾىَيِاُُ تاكى ٓ ت

ًَلَُي ُُكا،  بُض اغتِ سُوُ هًصُُّ ياغايٌ هُ غُض ُٓو ًُغُهُيُ َُٓهىيػتُيُن بلات، ُٓو زوو ؾتُ ت
ٌَ وَكى تُداوظ غُيط  ٌَ كطاوَ ُاب ٌَ كطاوَ، كُ غُزضياْ ه نىُلُ ُٓواُُ سُوِ تُوسيطياْ ُٓيُ، غُزضياْ ه

 بلطَيّ، غىثاؽ،
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 ع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ باي
 رُضًىو غًىَيى خاْ.

 افلس: عثماىبُضَيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

َِ وَظاضَت زاز،  ًَغل ثاضَيعطاض و اليُُِ ثُيىَُسيساض ُٓض غ ًٌَُ هُطَُي با بَو بُ ًُػبُت ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ٓ
كؿتىكاَي، هًصُُّ ؾاضَواُِ و هًصُُّ ياغايٌ،  كؿتىكاَي، ؾاضَواُِ زاًُؿتغل، ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ هًصُُّ

ًَؿلُؾِ ثُضهًُاُِ بلُْ، ُٓواْ  َِ وَظاضَت كؤ ببُِوَ ثط ؤشَ ياغا تُوسيٍ كُْ ث بط ياضزضا ُٓض غ
ًَسايُ، هُ  ًَسايُ، ض َِٓ ًُٓىو وَظاضَتُكاٌُ ت ًَؿلُؾِ ثُضهًُاًُاْ كطزووَ، واتُ ض ٌَٓ واُِ ًُٓىو ت ث

ًٌَُ زاُ ًَسايُ، ِٓ هًصُُّ ؾاضَواُِ ٓ ًؿتٌِاْ هُطَُي وَظاضَتِ ؾاضَواُِ كطزيُ، ض اٍ وَظاضَتِ زازّ ت
ًٌَُ هُبُض ُٓوَّ بُ ُاوّ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ  كؿتىكاَهِ تًسايُ، هُبُض ُٓوَّ ًُٓىوياْ بُ ًُٓآُُطِ، ٓ

ًَؿلُمشاْ كطز، ُٓتا بُظووتطيّ كات غطَيتُ بُضُاًُّ كاضَوَ، ُٓض ُاونُن هُ ُٓضَيٌِ كىضزغ تاْ ُاوّ ث
ًٍَ، ُٓض ُاونُن هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ زَنِ غُضزاُِ زَكُّ يُكَُ ُا ض َظايٌ كىضزغتاْ  ُاونُكاْ ُاَه
ُٓوَيُ كُ تاثؤياْ ًُُ و كاضوباضَكاْ بُباؾِ بُض َيىَ ُاض وا، ياْ خعًُتطىظاضياْ بؤ ُاض وا هُ غُضَوَ، هُبُض 

ًٌَُ طفتىطؤّ هُ غُض بلُيّ و با ُٓوَ ًّ هُطَُي ض اّ هًصُُّ ياغايٌ ًٌُُ تُٓذًى كط َّ، سُق وايُ ٓ
 بطُيُِ ُٓزلاَ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَط خاْ  رُضًىو ؾو

ًَط ذلٌس ُُدًب:  بُضَيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ك طاوَ ُٓتا ًُٔايُتُكُّ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ًُٓىوّ كؤكّ هُ غُض ُٓوَّ كُ بُض اغتِ كاضَيلِ ظؤضّ ه
َِ وَظيطَكُ زاًُؿتىوْ هُ هًصُُّ ياغايٌ، هُ ٓؤَهُكُّ 2111زاُطابىو كُ هُ ًُٔايُتِ ) ٌَ ُٓض غ (زا ب

ٌَ ٓاتىوَ  ًَػتا واّ ه ُٓواْ، ًُٓىوًاْ باغِ ُٓوًَاْ كطزووَ، كُ خَُهلُكِ ظؤض ناوَض واُِ ُٓوَ زَكات، ٓ
ًٌَُ ًاوَّ ُٓرتُيُن ًُٓىو ًٓؿُكاْ ثُكِ كُوتىوَ، هُبُض ُٓوَ هًص ٌَ با ٓ ُُّ ياغايٌ ُٓوَؾِ ُٓب

ًٌَُ هُطَُي وَظاضَتِ  ٓ ،ًًَُ ًَّ، وَظيط كُ زَيت خؤياْ ٓاطاياْ ه ًَغل زوايٌ ُٓو وَظيطاُُّ تطيـ با ب زاُ
ًَػتا  ًَلِ ثُضهًُاْ، ٓ ًَطواْ سُيسَضّ خؤّ وَكى ُُٓساً عُزي ًىؾلًوُّ غىض َت وُيسًاْ ُٓيُ، كان ؾ

ًٌَُ ُٓطُض وَكى وَظيطَيم يُع ًَؿُكاُُ، ُٓواُُ بُض اغتِ ٓ ِِ ظؤض ظؤض هُ ُعيلُوَ ٓاطاّ هُ ًُٓىو ك
ٌَ، هُ باب و  ٌَ ُٓوَّ غىض َت وُيسَيلًاْ ُٓب َّ َُٓ خَُهلُ بهُِوَ ُاو ًاَهِ خؤياْ بُض َيلِ، بُب ؼلاُُو

ًَؿُيُ ( غاَهُ سلىًُتِ ُٓضَيٍ ُٓيُ ُُيتىا21باثريَوَ بؤياْ ًاوَ ُٓتا كُّ ُٓواْ ُٓوٓا بّ ) ًُىَ ُٓو ك
ًٌَُ ظياتط تُٓذًوِ كُيُِوَ، وابعامن بؤ غاَهِ زآاتىو بُ  ناضَغُض بلا، هُبُض ُٓوَ ًُُٓ باؾهيّ رطغُتُ ٓ

ًَِ، غىثاؽ ًَىَيُن ُاخطَيتُ بُضُاًُوَ ًّ زاوا زَكَُ هُ بُض َيعت ُٓرتُيُن ظياتط زاُُُ  ًٓض ؾ
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ُضًىو ًاًؤغتا رُضًاْ.ر

 بُضَيع رُضًاْ ععاهسيّ ذلٌىز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

زياضَ ُٓو ياغايُ ثُيىَُسيُكِ ظؤضّ بُ بُضشَوَُسّ خَُهلُوَ ُٓيُ، بُتايبُتِ بُضشَوَُسّ ُٓشاضَكُ و 
َّ ُؿًُِكاْ و ؾاض و ؾاضؤنلُكاْ، بُض اغتِ زواخػتِِ ًّ ًٓض ًىبُض يط َيم ُابًٍِ، زاوا زَكَُ  الز

َّ، غىثاؽ،  بُض اغتِ ثؿتطريّ ٓاوكاضَكامن زَكَُ ثط ؤشَ ياغايُكُ غطَيتُ كاض و طفتىطؤٍ هُ باضَوَ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط. 

 بُضَيع ز. عٌط فلس اًغل خسض)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ، ُٓوا ض اثؤضتُكاْ ٓاًازَْ كُ هًصُُكاْ هُ ض اغتًسا ُٓطُض ًُوظو   تًُٓسكطزُِ ُاوَض ؤكِ ثط ؤشَ ياغاكُ ب
ًًَاْ باؾُ  ٌَ، تُسُرىظٍ دىظِٓ بىوَ، بؤيُ ًُٓىو اليُن ث تًُٓسياْ كطزووَ، ُٓطُض تُسُرىظَيلًـ ُٓب

ًَلِ ظؤضَوَ ُٓيُ، ياغايُن زَضبه َِ، بُآلَ بؤ ناضَغُضكطزُِ َُٓ ثطغُّ كُ ثُيىَُسّ بُ زاواكاضّ خَُهل
ًٌَاْ خؤؾُ بُض َيعاْ هًصُُّ ياغايٌ ٓؤكاضَكاُِ زواخػتُِكُّ بؤًاْ  َّ ث ًَػتا زواغط غُباضَت بُوَّ كُ ٓ
ًٌَ، بًُُبُغتِ ُٓوَيُ هُ رُتطَيُكِ ظًٌَُُ  ًَـ ناوّ بُض َيعاُِ غُْ، ُٓطُض ًُبُغت ه غُُُ ض وو، ث

ٓاوبُؾُكاْ طفتىطؤّ هُ غُض بلُْ، زَوَهًُُُسّ ًىسُزَز زا، هُ ٓايِسَزا، وَظاضَتُ ٓاوبُؾُكاْ و هًصُُ 
ًَتُ ٓاضا، تا ًُٓىو بريوبؤنىوُُ دًاواظَكاْ هُ زَضَوَ يُن غُْ، هُ ُاو  بلُْ، ثط ؤشَيُكِ ٓاوبُف ب
َّ، ُٓوَ  َّ و زَُطِ هُ غُض بسض ثُضهًُاُسا دًاواظيُكاْ كَُ كاتُوَ، تا بُ ٓاغاُه ًىُاوُؾُ بلط

ًٌَا ًَلِ تطَ، بؤيُ ث ْ خؤؾُ هُ ض اغتًسا هُ غُض ٓؤكاضّ زواخػتُِكُّ وػًُاْ بؤ بلُْ ُٓطُض ًُوظوع
ٌَ هًصُُ  َّ، زواكُوتُِكُ بُ ض اغجاضزَيُن ب ًُبُغتِ زَوَهًُُُسكطزُُ و هُ ض اغتًؿسا ُٓطُض زوا بلُو
ٓاوبُؾُكاْ و وَظاضَتُ ٓاوبُؾُكاْ، كؤبىوُُوَيُن بلُْ هُ ٓايِسَيُكِ ُعيلسا بريو بؤنىوُِ خؤياْ 

ًَلِ ٓاوبُف تا هُ رُتطَيُكِ ُعيلسا غطَيتُوَ بُضُاًُّ كاضَوَ و ًىُاوُؾُّ هُ غُض يُك دُْ، ض اثؤضت
َّ َُٓ ياغايُ، غىثاؽ، َّ ثاؾاْ زَضبهىَيِسض  بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان كاضزؤ.

 بُضَيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتِ بُ ث ًٍَ وايُ ًُٓىوًاْ ٓاوض ايّ هُ غُض ُٓوَّ كُ ثط ؤشَيُكِ ططُطُ وَ ًٌُُٓٓتِ ُٓيُ، ث
وضزَكاضّ ظؤضَ، بُآلَ ًّ ُٓو ثطغًاضَ زَكَُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ ٓاطازاض ًُُ ض اثؤضتُكاْ ٓاًازَكطاوْ، 
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ٌَ زَيًِ ًَؿُيُكٌاْ ًُُ؟ زَخطَيتُ بُضُاًُّ كاضَوَ؟ بؤ كات ُ زاًُؿعل هُ ًىُاوُؾُكطزْ ُٓو يُعِِ ًٓض ك
ًَلسا كؤبىوُُوَ هُطَُي سلىًُت كطاوَ، هُطَُي وَظيطَكاْ  َّ هُ كات ًَىيػتُ زواغط ًَـ ث ثطغًاضَ زَيتُ ث
كطاوَ، هُطَُي ُٓوَف نُُس ُاونُيُن ٓاتّ، زوايٌ ًُُٓ بؤ كُّ وَكى ُٓوَ وايُ ثُضهًُاْ نُُسيّ 

ٍَ كطز ًَؿُكاْ ناضَغُض كاضُاًُ و ثط ؤشَّ ظؤض وىضغهّ بُض  ٌَ ض اُُطاتّ، بؤيُ ظًَُْ زَزاتُ خؤٍ و ك ٌَ، ث ب
ًَػتا  ًَـ ُٓرتُيُن ُٓو ًٓؿاًُُاْ ُُزَكطز كُ ٓ بلات، ًُُٓ ُٓقوُْ زاًُؿتغل، ًٓض ًٓؿٌاْ ًُُ، بؤ ث
َّ بلَُ بُض اغتِ، بُؽ ًُُٓ زواٍ  َّ ُٓرتُّ ٓايِسَ بًلُيّ؟ يُعِِ ًّ ُٓو ثطغًاضَ زًَُو زًَاُُو

ثاضيـ ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ ُٓض زواًاْ خػت خؤّ ثط ؤشَكُ ُٓض سلىًُت ُاضزيتِ، سلىًُت غُيّ، ًُُٓ 
ًٌَُ ًىُاوُؾًُاْ هُ  ططرتِ نًًُ؟ كُ خؤّ ُاضزبِ هُ سلىًُت، كُواتُ سلىًُت خؤّ ُاضزوويُتُّ ٓ

ٌَ زَيغل ًىُاوُ ٌَ، كات ٌَ، ناضَغُضًاْ ُُكطزب ٌَ، ًُٓىو اليُن، كاؽلاْ ظؤض هُبُضزََ ب ؾُّ غُض كطزب
َّ تا ظًَُُُكِ زيلُ، ُاظاُغل كُيِِ زَيتُ ثُضهًُاْ؟ غىثاؽ، ًَىيػتُ ُٓوَ زوا غط ٌَ وََهال ث  زَكُيّ زََه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. افلس. 

 بُضَيع ز. افلس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ىوّ ُىوغطاوَ، ض اثؤضتٌ هًصُُّ ياغايًـ ُٓض ُىوغطاوَ، بُآلَ زياضَ ُٓو زياضَ ض اثؤضتٌ هًصُُكاْ ًُٓ
ًَؿُيُ كًؿُّ ظؤض ُاونُّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ، ُٓض تُُٔا ُاونُيُكِ زياضيلطاو ًُُ، ُاونُّ َُٓهُظُ  ك
و ؾاضَظووضَ، بتىَيّ و ثؿسَضَ، نؤًاُُ، ظؤض ُاونُّ زيلُ، زياضَ دُُابًؿتاْ وَكى غُضؤكايُتِ وَكى 
ًَلِ ُٓو وآًٌقاَ و ًىزيط ُاسًُ و بُض َيىَبُضٍ ؾاضَواًُُكاْ و ثؿسَض و بتىَيِتاْ كطز، كُ  ًًىاُساضّ بُؾ
ًٍَ باف  ًَسايُ، ًّ ث ًَؿُ و طري و ططرتاُُّ ت ًَؿُ و ططرتُكاًُاْ كُ ًُُتًقُيُكِ ظؤض ُٓغاغًُ كُ ُٓو ك ك

ْ، بُؽ ُُخطايُ بُضُاًُّ كاضَوَ، بؤ ُٓوَّ بىو كُ دُُابًؿتاْ زَتاْ ظاٌُ ض اغتُ ض اثؤضتُكاْ ُىوغطابىو
كُ ُٓو ًىالسُظاتاُُّ ُٓواًُـ كُ زايبىوياْ بُ ُُظَضّ ًٓعتًباض وَضبطرياْ و ض اثؤضتُكُياْ 
ًَػتا زواخػتُِكُ ًّ هُطَُي  ًَسانىوُُوَياْ بؤ بلطابا، ًِٓذا غطابا بُضُاًُّ كاضَوَ، بُآلَ بُُٓض ساَي ٓ ث

َّ، ُٓو ض اوبؤنىوُاُُّ كُ ُٓو ُٓوًَُ وَكى ٓاوكاضامن ٓاًا ًَسا غُوفُكِ ظًَُُِ زياضّ بلط شَياْ ث
َّ، بؤ ُٓوَّ  ًَسانىوُُوَ بُ ض اثؤضتُكاُسا بلط بُض َيعاُُ خػتًاُُ ض وو وابعامن ض اوبؤنىوُُكاْ تؤًاضكطاوْ، ث

ًَلِ ظًَُُِ، كُ هُ ) َّ، بُآلَ غُوف ًَجُض  ُُكطَيت، غى11ثط ؤشَكُ زَوَهًُُُس بلط  .ثاؽ( ض ؤش ت

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان دالي.
 بُضَيع دالي عوِ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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 َُٓ ،َّ ًَم زا بؤ ًىُاوُؾُ كُ ض َيطُ هُ ظؤض ؾت زَطط ًٌَُ ًاوَيُن هًُُوبُض زَُطٌاْ بُ غًػتًُ ٓ
ًَلِ ٓاوبُف كُ ًُرطوظ وايُ ُٓو غًػتًُُ ًُغُهُيُ ثُيىَُسّ، ًٌَُ زَُطٌاْ هُغُض زا، ضاثؤضت ّ كُ ٓ

ًَطَ كؤُاكطَيتُوَ و، ضاثؤضتِ ٓاوبُف  ًَػتا هًصُُكاْ ُٓض كُغُو ض َِٓ خؤّ ُٓيُ، ه ًَطَ، نىُلُ ٓ ًَتُ ٓ ب
ًَطَ يُن اليِ بلطَيتُوَ، هُبُضُٓوَ  ًَت ه ًٌَُف زَُطٌاْ هُغُضزاوَ زَب ًَت و، غًػتًُُكُّ ٓ زضوغت ُاب

ًَ ًَىيػتُ ضاثؤضت ًٍَ ُٓطُض ث ًَت، ًّ ًىالسُظَيُكِ تط زََه لِ ٓاوبُؾٌ ًُٓىو هًصُُ ثُيىَُسيساضَكاْ ُٓب
َُٓ ياغايُ زَُطِ هُغُض بسضَيت، تُٓذًى بلطَيت ياغاكُّ زواّ ُٓويـ كُ ًُغُهُّ تُداوظاتُ ظؤض 

ًَت ُٓويـ تُٓذًى بلطَيت، غىثاؽ.  ثُيىَُسّ و ٓاوتُضيبُ هُطَُي َُٓ ياغايُ، زَب
 ضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.ا

بُاَلَ كان دالي هُ كُيُوَ ًىُاوُؾُ زَكطَيت ُٓو ثطؤشَ ياغايُ، ُٓو ًُٓىو ًاُط و غاَهُ ُُتىاُّ 
ًَىَ ٓاخري داض وػُ بلُْ، رُضًىو  ًَِّ، كان عىُِ ٓ ًَم ب ًَلِ ٓاوبُف ياْ ثطؤشَيُكِ ٓاوبُف ث ضاثؤضت

 كان دالي.
 بُض َيع دالي عوٌ

 غُضؤكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع
ًَلِ غُضَكًُ هُو ًُغُهُيُ، هُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاُُوَ  ًَؿُكِ ومت هًصُُّ كؿتىكاَي اليُُ ًّ ث

ًٌَُ ُُكطاوَ َُٓ ياغايُ.  بُزاخُوَ تُسىيوِ ٓ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 زكتؤض ضَيباظ رُضًىو.
 

 بُض َيع ضَيباظ رتاح:
 ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ 

هُبُضُٓوَّ كُ هًصُُِّ ياغايِ ضاثؤضتِ ُىوغًىَ، هُ ضاثؤضتُكُؾسا باغِ ُٓوَياْ ُُكطزووَ، هُبُضُٓوَّ 
ًَم هُ ُُٓساًاْ  هًصُُّ ياغايِ بؤ خؤياْ ضاثؤضتًاْ ُىوغًىَ و، هُ ضاثؤضتُكُف كؤّ هًصُُكُّ ياخىز بُؾ

ًَػتا بُ تُُٔا  ًٌَُ بهًُِ ُاو ًىُاوُؾُوَ  1باغِ ُٓوَياْ ُُكطزووَ تُٓذًى بلطَيت، ٓ ًَـ ُٓوَّ ٓ كُؽ ث
ُاتىاُطَيت زاواّ ُٓوَ بلطَيت كُ تُٓذًى بلطَيت، ًىُاوُؾُ بلُْ كُ ٓايا تُٓذًى زَكطَيت ياْ ُاكطَيت؟ 

َِ هُدًاتِ هًصُُكُ وػُ بلات  1نىُلُ ُٓو  َّ ُىَيُِضايُتِ هًصُُكُ زَكات، بُاَلَ ُاتىاُ كُغُ، ض اغتُ هُو
ًَت بُضُاًُّ كاض بط وات، كُّ ُٓوكاتُّ  و ضاثؤضتُكُ ضَرع كُؽ هُ  4كُؽ ياخىز  3بلاتُوَ، بؤيُ زَب

ُُٓساَ، بؤنِ؟  1ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ زاواياْ كطز ضَرع بلطَيت، ُٓو كاتُ زواغطَيت، ُُن ُٓوَّ كُ تُُٔا 
َّ وػُ بلات، وػُكُ ًَم هُو ًَلٍ، بُاَلَ ُٓطُض كُغ ّ بُ كؤّ هًصُُكُ ُٓطُض ًّ وػُ بلَُ ًّ تُُٔا ُُٓساً

 سًػاب زَكطَيت، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَت، ُٓواْ  كُغّ دُُابِ وَظيطيـ زاوا زَكات، ُا،ُا ُٓضزووكًاْ زاوا  2زكتؤض ضَيباظ ُٓطُض بُ سًػابًـ ب
 زَكُْ، كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 ًاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهُ

ًٌَاُِ  ًٌَاُِ كطز، تُُٔا هُ غو طىُس ُٓيُ  75ًّ َُٓ بُياًُُ وػَُ هُطَُي بُض َيع غُضؤكِ ؾاضَواُِ غو
ناضَُىوغِ َُٓهىاغطاوَ، تاثؤّ ًُُ، خعًُتطىظاضّ بؤ ُاكطَيت، هُبُضُٓوَّ ُُطىُسَو ُُ طُض َكُ، 

ًٍَ غُيطَ وَظيطّ ؾاضَواُِ زاواّ تُٓذًوِ بل ًَطَ ُُبىوَ ث ًَؿت ُٓضنُُسَ ه ات، نىُلُ هُكاتِ باُطٔ
كطزُِ هُغُض ثطغًاضَكاْ، دُُابِ نُُس داضَيم تلاو ضَداّ هُثُضهًُاْ كطز، كُ َُٓ ياغايُ ُٓضزووكِ 
ًٌَاُِ نىويُِ الّ بُض َيع ثاضَيعطاّ  ًٌَُ وَرسَيم بىويّ هُ غو َِ، دُُابت خؤت هُطَُهٌاُسا بىوّ، ٓ زَضنىَيِ

ًٌَاُِ، داضَيم زووباضَّ كطزَوَ ك ًَؿُّ طُض َن و طىُس غو ُ َُٓ ياغايُ زَضنىَيِطَيت، بؤُٓوَّ هُ ك
ًَلِ ظؤض  ًَػتا بىوُُتُ طُض َن هُ وَظع ًَت، بؤيُ ًّ زاوا زَكَُ هُبُضُٓوَّ َُٓ طىُساُُ كُ ٓ ُُداؽلاْ بب
خطاخ زاْ، ًُٓىو ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ غُضزاًُاْ كطزووْ، ًٓض خعًُتطىظاضيُكًاْ ًُُ، ناضَُىوغًاْ 

طاوَ، ًُُٓ بُ ظووتطيّ كات ُٓض ًُٓط ؤ ًىُاوُؾُ بلطَيت، ُٓضوَن ٓاوض َيٍ زكتؤض ضَيباظ باغِ كطز، َُٓهىاغ
زَكطَيت هُكاتِ ًىُاوُؾُزا ُُٓسَيم كُؽ زاواّ ضَت كطزُُوَياْ كطز، ُٓو كاتُ غطَيتُ زَُطُوَ، بُاَلَ 

ًَػتا زضَيصَ بُ وتىوَيصَكاْ و طفتىطؤكطزْ هُغُض ياغاكُ بسَيّ، غىثا  ؽ.ٓ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿُوا رُضًىو.  كان ث
 

ًَؿُوا تىرًق:  بُض َيع ث
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَلَُهِ ُُكُيّ، بط طٍُ ُؤيًًُاْ باؽ هُ تًُوًم كطزُِ ُٓو  2زياضَ بُضُاًُّ كاض  ًٌَُ ت بط طُ ًاوَ با ٓ
ًَت وػُ هُغُض بط طُّ  طىُساُُ زَكات، كُ كُوتىوَتُ ُاو غِىوضّ ًَػتا زَب ٓ ًٌَُ بلُيّ،  9ؾاضَواُِ، ٓ

ًًَُف ُٓض ُٓرتُّ ضابطزوو بىو ثطؤشَ ياغايُن هُو ثُضهًُاُُ ثُغُُس كطا، كُ تايبُت بىو بُ نُُس  بُوث
ًَطَ طفتىطؤّ هُغُض كطا ض َِٓ دًاواظيـ ُٓبىو،  ًَلِ ٓاوبُؾِ هُغُض ُُكطا، ه هًصُُيُن و، ًٓض ضاثؤضت

اززَف خطايُ زَُطساُُوَ ثُغُُسيـ كطا، بؤيُ زاوا كاضَ هُ بُض َيعتاْ زاوا بلُْ هًصُُ ًاززَ بُ ً
ًَُِ ؾىَيِِ خؤياْ و ضاثؤضتُكاًُاْ غىَيُِِوَ، طفتىطؤّ بط طُّ ُؤيَُ بلُيّ.  ثُيىَُسيساضَكاْ ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 كٌاي غعًس )بُظاظ(:بُض َيع عىُِ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَػتا ثطؤشَّ ُؤيَُ كُ بُضُاًُّ كاضّ ًُٓط ؤًاُُ،  ًٌَُ هُطَُي ُاوَض ؤكِ ُٓضزوو ثطؤشَيُِ، بُتايبُتِ ٓ ٓ
ًٌَُ ًُُاْ وتًُ  ًَى غِىوضّ ؾاضَواًُُكاْ، ٓ ًَؿًِاضّ ياغاٍ ًُٓىاض كطزُِ ُٓو طىُساُُّ كُوتىوُُتُ ُ ث

ًٌَُ تُُٔا ُٓوًَاْ وت ثاف ُٓوَّ كُ كؤبىوُُوًَاْ كطز هُطَُي ُٓو ُٓو ثطؤشَيُ ضَت ب لطَيتُوَ، بُاَلَ ٓ
ُىَيُِضاُُّ زَظُضَكاْ، كُ ٓاتُِ ُاو ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ ثاف ٓاًازَكطُِ ضاثؤضؽلاْ، بؤًاْ زَضكُوت 

ًَسايُ، بؤُٓوَّ بتىاُغل زَوَهًُُُسّ بلُيّ ًٌَُ ُٓو كُوا ضاثؤضتُكًُاْ كَُ و كىضتًُكِ ظؤضّ ت ٓ ،
ًَؿلُف كطزووَ، زوو َُٓ ثطؤشَيُ هُاليُُِ سلىًُتُوَ ُُٓاتىوَ، هُاليُْ شًاضَيُكِ  ًَؿًِاضًَاْ ث ث

ًَؿُكُف كطايُ.  ياغايِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 ؾتى طىظاض:بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ بُ واظسِ بطات، زووثاتِ زَكًُُوَ ُٓو بُؾُّ كُ هُ ثطؤشَكُزا ثُيىَغتُ بُ  ًّ بؤُٓوَّ ض َِٓ ٓ
ؾاضَواُِ، ض هُض ووّ ثالْ غاظيُوَ، ض هُض ووّ وُضَبىوكطزْ، ض هُض ووّ تُسسيس كطزُِ ًُغاسات ، ُٓو 

ًٌَُ ٓاًازَيّ بؤ تُراغًوُّ كُ هُ ثطؤشَكُ ٓاتىوَ، ٓ ًٌَُوَ، ٓ ًَلِ ًىتُعُهًقُ بُ ٓ ًٌَُ وَكى وَظاضَت بُؾ
ًَسايُ، وَظاضَتُكاُِ  ًَسايُ، اليُُُكاُِ تطّ ت ًَػتا، بُاَلَ ُٓوَّ كُوا ثُيىَغتُ داُبِ تطّ ت طفتىطؤكطُِ ٓ

ًَىيػتِ بُ رطاواُه بلات، بط ياضَكُ بؤ ثُضهًُاُِ بُض  ًَسايُ، بُض اغتِ ُٓطُض ُٓوا ث َيع زَطُض َيتُوَ، تطّ ت
ًٌَُ زاواًاْ كطزووَ وَكى كىَيػتاْ خاْ باغِ كطز، كُوا غطَيتُ  ًٌَُوَ، رًعوُْ ٓ ُٓطًِا ًىتُعُهًقُ بُ ٓ

 بُضُاًُّ َُٓ ًاززَيُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان سًُُ ؾاضَظووضّ رُضًىو.
 بُض َيع ذلٌس افلس ؾاضَظووضٍ

 ثُضهًُاْ. بُض َيع غُضؤكِ

ًٌَُِوَ ُٓطُض تُٓذًوًـ  1ًّ ثًؿتًىاُِ وػُكاُِ كان سادِ بًالي زَكَُ، ًّ  ؾلىوُُتاْ بؤ زَٓ
ًَم ثطؤشَ ُٓيُ، هُبُض ُٓو ًُؾاكًوُو يُن اليِ ُُبىوُُّ ُٓضظّ  ًَػتا هُ َُٓهُظُّ تاظَ كؤًَُه بلطَيت، ٓ

بؤ ًؤظَف وَغتاوَ، طوُيِ هُ سلىًُت ظضاعِ و ُٓضظّ بُهُزيُو تًُوًم كطزْ، ثطؤشَكاْ وَغتاوَ، ُٓضظ 
و هُ ؾاضَواُِ و ُٓواُُ زَكطَيت، ُٓطُض ُٓض تُٓذًوًـ زَكطَيت بُض اغتِ ًّ ثؿتًىاُِ وػُكاُِ كان 

 سادِ بًالي زَكَُ، رُتطَيُكِ ًىسُزَزّ بؤ زابِطَيت، بؤُٓوَّ هَُ وَضظَ يُن اليِ بلطَيتُوَ، غىثاؽ.
 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

 كان عٌط رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ زَواو زَق هُطَُي ثطؤشَكُ زايّ، هُطَُي سُي كطزُِ ًُٓىو  ُٓضوَكى ٓاوكاضَ كان عىُِ باغِ كطز، ٓ
ًَؿاُُّ َُٓ خاُىواُُيّ،  كُ هُ الزَيًُكاْ كُوتىوَتُ بُض تُمسًٌِ ُٓغاغِ ؾاضَ واًُُكاْ، زشّ ُٓو ك

ًٌَاُِ  ًٌَاْ باؾُ وَكى كىَيػتاْ خاًُـ باغِ كطز هُ غو طىُس، ياخىز ُٓض  75ياغاكُ ُغل، بُاَلَ ث
ًَت هُو طىُساُُ كُ ًُغريياْ ًُعوىَ ًُُ، ًىعُهُق وَغتاوَ هُغُض ُٓو ًُغُهُّ  عُزَزَيلِ ُٓب

ًَؿُيُ ططيِطُ و طُوضَيُ، ًَىيػتِ بُ ياغايُكِ  تاثؤكطزُُ ياْ تاثؤُُكطزُُ، بُ واتا َُٓ ك هُبُضُٓوَ ث
ًَت، غىوزًُُس بّ ُٓو  ٌَ كطزُُكُّ ٓاغاْ ب ًَبُد تؤكٌُّ كَُ ُىوػاُِ ُٓيُ، بؤُٓوَّ بتىاُطَيت د

 كُغاُُّ كُ مشىهًاْ زَكات.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَتاْ ُ اؾاضًُوَ، نىُلُ ُٓوَ نُُسَيّ ًاُط ًّ بُف بُ ساَهِ خؤَ هُطَُي ُٓوَ زاَ ًىُاوُؾُّ بلطَيت ه
ؤيؿتىوَ، ُّٓ كُّ تُواوّ بلُيّ، ُّٓ كُّ ًىُاوُؾُّ بلُيّ؟ بُض اغتِ، ٓاخط ُاكطَيت، كُ و غاَهُ ض

ٌَ، زوو  ًَت ُّٓ كُّ ًىُاوُؾُّ بلُيّ؟ ًاُط ًَت، ضاثؤضتِ خؤياْ ُىوغِ ب هًصُُكاْ هُغُضياْ ُىوغِ ب
 ًاُط، غاَي، رُضًىو كان عىُِ.

 ىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:بُض َيع ع

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًِِ ضاثؤضتُكاْ بلُيّ، ضاثؤضتِ هًصُُّ ياغايِ دًاواظيُكِ ظؤضّ ُٓيُ هُطَُي ضاثؤضتِ هًصُُّ  ُٓطُض ت
ًَِ ًاززَّ  ٍ ثُيط َوّ ُاوخؤ، 41بططُّ ؾُف و ًاززَّ  39ؾاضَواُِ، كُ هُطَُي ض َيعَ بؤياْ، بؤيُ بُث

ًَل ًَت ضاثؤضت ًَططَكُّ، بؤ ُىوغًِِ زَب ِ ٓاوبُف ٓاًازَ بلطَيت، بُ ٓاًازَبىوُِ غُضؤكِ ثُضهًُاْ ياْ د
 ضاثؤضتُكُ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان سادِ بًالي.
 بُض َيع افلس غوًٌاْ)بالي(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًاُعٌاْ ًُُ كُ دًاواظّ وََهال ًّ هُوػُّ ٓاخريّ كان عى ًَت دًاواظّ ُٓيُ، ٓ ُِ باؽ زَكَُ، كُ زََه
ًٌَُف وَكى هًصُُّ ًُعِِ ُٓوَيُ كُ وَظاضَتِ ًُعِِ  ًٌَُ زوو هًصُُّ دًاواظيّ و، ًٓؿِ ٓ ًَت، ٓ ُٓب

ًَطَ نىويِ ًٌَُ ه ًَؿُ ُٓيُ، هُطَُهًاْ زاًُؿتىويّ، ٓ ُ بؤ باُط كطزووَ، هُطَُي ظؤضبُّ ظؤضّ ؾاضَواًُُكاْ ك
وُاَلزظّ، نىويّ بؤ ض اًُُ، نىويُِ بؤ َُٓهُظُ، نىويّ بؤ َُٓهُظُّ تاظَ، نُُسيّ ؾاضو ؾاضؤنلًُاْ 
كطزووَ و، َُٓ ثطؤشَ ياغايًُاْ هُطَُهًاْ زيطاغُ كطزووَ، ًّ ُٓو هًصُُّ كُ دُُابت باغٌ زَكُّ 

ًَِ ًُُ، بُاَلَ كُّ بىوَ ُٓطُض ُٓر ًَىَ ُٓو ٓاتىوُُ ُاو ثُضهًُاْ، ًّ ٓاطاَ ه تُيُكُ، بؤ هُو ُٓرتُ ٓ
ًَت،  11ضاثؤضتُتاْ ناضَغُض ُُكطز؟ ُٓطُض  ضؤشَ بؤ ناضَغُضتاْ ُُكطز؟ زَهًِاَ ،هُواُُيُ هُوَف ظياتط ب
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ًَػتا كُ زواّ غُْ، ض َيعَ ُٓيُ بؤ  ًَؿتىوتاُُوَ بؤ ٓ كُواتُ ُُتاْ ُىوغًىَ ناضَغُضّ بلُْ، زياضَ ٓ
ًَ ٌُ غىوضيّ هُغُض ثطؤشَكُ َُٓ ثطؤشَيُف بؤ ض اغتلطزُُوَّ خىؾلِ وػُكُت، بُاَلَ هُطَُي ُٓوَؾسا ٓ

بُض َيعَ غًىَيى خاْ، َُٓ ثطؤشَيُ هُ سلىًُتُوَ ُُٓاتىوَ بُ ضَمسِ، َُٓ ثطؤشَيُ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ 
ًٌَُ زيطاغًُاْ  ًَىَيُكِ غُيط ضَمسِ، زواّ ُٓوَّ كُ ٓ ًٌَُ بُؾ ًَؿه ٓاًازَّ كطز بىو، بُاَلَ ُاضزّ بؤ ٓ ث

ًَؿىوؾسا دُُابت ك طز ثطؤشَكًُاْ داضَيلِ تط زاض ؾتُوَ، ُاضزًاْ بؤ ثُضهًُاْ، بُاَلَ هُ كابًُِّ ث
ًٌَُ نُُسيّ وَظاضَتِ ًُعًٌِاْ باُط كطز، بط ياضياْ زا، وَعسياْ زا هُ  ٓاطازاضّ كُ كان عىُِ، كُ ٓ

ًَؿلُؾِ ثُضهًُاُِ بلُْ، بُ ًَػتا َُٓ ثطؤشَيُ ًاوَيُكِ ُعيلسا ثطؤشَكِ ٓاوبُف ٓاًازَ بلُْ ث اَلَ تآ
ًَؿلُف ُُكطا، ُعيلُّ غاَي و ًُىَيم،  ٍَ  2ث ٍَ بلُيّ، بُض اغتِ ناوَض  ًٌَُ تاكُّ ناوَض  غاَهُ، كُواتُ ٓ

ًَؿًِاض زَكَُ ُٓطُض ُٓضواف زوازَخطَيت، هُ بُضُاًُّ كاض َُٓ بط طُيُ غطَيتُ  كطزْ ًٓض ًاُاّ ًُُ، ث
ًَـ غ ًَىيػت زَكات ضاثؤضتِ ٓاوبُف بِىوغطَيت، بط طُّ زووََ، بط طُّ ُٓوّ تط ث طَيت، بؤُٓوَّ ُٓطُض ث

ًَىَيُن هُطَُي زواخػتِِ زاًُُِ، غىثاغتاْ  ضاثؤضتِ ٓاوبُؾٌ هُغُض بِىوغطَيت، ُٓطُض ُا بُ ًٓض ؾ
 زَكَُ و ض َيعَ ُٓيُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا بط طُّ  ًٌَُ بط طُّ  ض ًَٓت 9دُُابٌ وَظيط ٓ ًَػتا، رُضًىو. 9هُغُضٍ نًُ؟ ٓ  ًىُاوُؾُ زَكُيّ ٓ
 
 
 

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾتى طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُوَ  9ًّ زووثاتِ زَكًُُوَ بط طُّ  ًَؿُيُكٌاْ ًُُ، ساظضيّ، ُٓوَّ كُ ثُيىََغتُ بُ ٓ ًٌَُ ًٓض ك ٓ
ٌَ بلُيّ، طفتىطؤ  بلُيّ. زَغت ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت بط طُّ  ًَػتا ض ًَُٓن ُٓيُ زََه ًَت خؤ زَُطساْ، ًُـلىعُيُن زاوا زَكُْ  9ٓ زواغطَيت، باؾُ ُاب
ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ بط طُّ   9بط طُّ  زواغطَيت؟ ُا، كاكُ ُٓوَ ُٓضزووكًاُّ، زوو كُغّ  9زوا غطَيت، ك

ًَت ًىُاوُؾُ زواغطَيت، ًّ خؤَ هُطَُي ُٓو زاًٍُ ُٓضزووكً ًَػتا ض ًَُٓن ُٓيُ زََه اْ زاوا زَكُْ، كاكُ ٓ
زواغطَيت، ًّ خؤَ هُطَُي ُٓوَ زاَ ًىُاوُؾُ بلطَيت، نىُلُ كؤبىوُُوَ بؤ ًُٓىو اليُن كطاوَ، ضاثؤضتِ 

بطازَض هُ  2كطزُِ، بُاَلَ  ًُٓىو هًصُُكاْ ٓاًازَبىوَ، دُُابِ وَظيط ًٓعهاظّ ًُُ هُغُض ًىُاوُؾُ
 هًصُُّ واُىُِ زَياُُوَيت تُٓذًى بلطَيت، رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًٌَُ زاواّ ضَرعّ ياغاكًُاْ ُُكطزووَ، زاواّ عُضوُهُّ  ًٌَُ وَكى هًصُُّ ياغايِ تًلطاضّ زَكُيُِوَ، ٓ ٓ
ًَغل ياغ ًَم ياغاكًُاْ ُُكطزووَ، زََه اكُ ثؿتطريّ زَكُيّ، هُبُضُٓوَّ ططيِطُ، ثُيىَغتُ بُ كؤًَُه

ٌَ ًُؾاكًوِ طُوضَ، هُو ًىؾلًالُُ ، سُوِ تُغُضومل ٌَ زَكُوَيت، ًىَهلِ غطرٍُ ظَوّ ت ، ظَوّ ت
 ٌَ ٌَ كُوتىوَ، خاوَُُكُّ وَظاضَتِ عُزهُ، ظَوّ ت زَكُوَيت، خاوَُُكُّ وَظاضَتِ ؾاضَواًُُ، ظَوّ ت

ًَم، كُوتىوَ، خاوَُ ًَلِ زَوًقِ ضَيم وث ًٌَُ زًَاُُوَيت ضاثؤضت ُكُّ وَظاضَتِ ًاهًُيُ، هُبُض ططيِطِ ٓ
ًَت بؤ  ًٌَُ ًُُاْ وتىوَ تُٓذًى ب ًَت، ُٓطًِا ٓ ًَِ ٌَ ؼل ًَسا بُد ًَؿُّ ت ياغايُن زَضبلُيّ كُ كًُهيّ ك

ًَهُواُُوَ كؤّ ياغاكُ هُ يُن ًاززَ  ًَت َُٓ ياغايُ بُ ث ًَتُوَ، ُٓويـ ُٓتا ُٓتايِ، ُُ ضَرع ب خؤّ زَبًِ
 ًٌَُ ًَت )تًُوًلِ سُضًَِ وىضا بلطَيت، زَواو زَق، غُز هُ غُز ٓ رُوُضَّ ًاززَّ يُكًُتِ كُ زََه
ًَلُوَ ُٓيُ، ًٓهِ تط،  ًَىَ ياغايُكِ بسَييَن،  كُ ضَبتِ بُ نُُس وَظاضَت ًَت ؾ هُطَُهٌ زايّ(، بُاَلَ زَب

 غىثاؽ.
 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

ًَم،  3ًاُط،  2ًاُط،  1ًاوَيُكِ ظؤضَ بامساْ كطز، ُّٓ كُّ ُٓو ضاثؤضتُ ٓاًازَ زَكطَيت؟  ًاُط، غاَه
هُبُضُٓوَ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ وُضاضّ زاوَ ًىُاوُؾُ زَكطَيت، رُضًىو هًصُُّ ًُعِِ، رُضًىو بؤ 

ًَطاكاُِ خؤتاْ بؤُٓوَّ ًىُاوُؾُ بلُيّ، هًصُُّ تايبُؽلُُس  رُضًىو بؤ ؾىَيُِكاُِ خؤتاْ. د
 
 
 

 بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿلُف كطايُ، ُاوًُؿاُِ ًاززَّ يُكًُِ ثطؤشَكُ كُ هُاليُْ شًاضَ ياغايِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُُوَ ث
 متلّك ذطم اققطٗ اقُاا ٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا  اانُى)ياغاكُ، 

ذطم اققطٗ اقُاا ٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا  َاقرٖ مل ِرم متلّكًا سبس ادى دصرادًا املازٔ ادَىل: متلّك 
اصرادًا ضمو  ظٔاقؿطعّني اقصِو ؾّسَا علًّا زَض غكهّٕ َغاكهني اًّا اَ خاقّٕ مو زَض َقكو ة ذُ

 هرُ اقراقْ: اقاملهابق اقػكهّٕ ذػب اقرصامّم ادغاغّٕ قلبلسِا  علٖ 

م مطدع داقػ ط  811م مطدع دػ ط ضمعٓ َما ظاز  عو شقك َسبس مػاذٕ 311 متلك مػاذٕ ادضض سبس -1
 اقػاٙس ة املهطقٕ. 

 م مطدع رػح  داغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض. 811اشا ظاز  عو مػاذٕ  -2
ًَبىضزْ ِػاض اىل متلك املػرفسِو مو اقبلسِٕ غادقَا علٖ اغاؽ اقػ ط اقػاٙس َقّؼ اقػ ط اقطمعٓ.،  -3 زاواّ ه

ًٌَُ وَكى هًصُُّ  ًَت، ٓ ًَساب ًَىَيُّ كُ ُىوغطاوَ، كُ زَطلىَيٌُِوَ ُُوَن َُٓهُّ ظًاُُواُِ ت زَكَُ بُو ؾ
ًَىَيُ كطزووَ، )متلك ذطم اققطٗ اقُاا ٕ زاخ  ذسَز  ياغايِ هُ ضاثؤضؽلاْ غًاغُّ ًاززَكًُاْ بُو ؾ
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ّسَا علًّا زَضٔ غكهّٕ َِؿغلُنًا اَ ة اقبلسِا  َاقرٖ مل ِرم متلّكًا سبس ادى دصرادًا اقؿطعّني اقصِو ؾ
 ، مو املهابق اقػكهّٕ ذػب اقرصامّم ادغاغّٕ قلبلسِا  علٖ عبُ ادرْ: مذّاظرً

م مطدع داقػ ط  811م مطدع دػ ط ضمعٓ َماظاز  عو شقك َسبس مػاذٕ  311متلك مػاذٕ ادضض سبس  -1
 اسبقّقْ اقػاٙس ة املهطقٕ. 

 مطدع رػح  املػاذٕ اقعاٙسٔ داغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض. م 811اشا ظاز  عو مػاذٕ  -2
 ِرم متلك املػرفسِو مو اقبلسِٕ غادقَا علٖ وغاؽ اقػ ط اسبقّقْ َ قّؼ اقػ ط اقطمعٓ. -3

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُِوَ؟ رُضًىو.هًصُُّ ياغايِ بُ كىضزيُكُتاْ ُُخىَيِسَوَ، ُّٓ بُ كىضزيُكُّ ُاطلىَيِ
ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَى غِىوضّ ؾاضَواًُُكاُُوَ.  ياغاٍ تًُوًم كطزُِ ُٓو طىُساُُّ كُ كُوتىوُُتُ ُ
ًاززَّ يُكَُ: تًُوًم كطزُِ وُزَغُّ ُٓو طىُساُُّ كُوتىوُُتُ ُاو غِىوضّ ؾاضَواًُُكاُُوَ، كُ 

ًَػتا تًُوًم ُُكطاوْ بؤ خا ًَسا ٓ ًَسا زضوغت كطزووَ، ت ًَبىوًُاْ ت وَُِ ؾُضعًاْ ؾىَيِِ ًُؿتُد
ًَبىوْ بُ  ًَىَّ ًُؿتُد ًَساًُُ، بُاَلَ هُشَيط زَغتِ خاوَُُكاًُاْ زاْ هُ نىاضن ًَّ ياْ خاُىوياْ ت ًُؿتُد

 طىَيطَّ ًاغتُض ثالُِ ؾاضَواًُُكاْ بَُ دؤضَّ زازَيت: 
ًَلِ كُ 2َ 311ضووبُضّ تا ض ازَّ  -1 ًَجُض  كات تا بُ ُطخ َ تًُوًم زَكطَيت، ُٓوٍَ هُو ض ازَيُ ت

 بُ ُطخِ باو هُ ُاونُكُيسا. 2َ 811ض ووبُضّ 
ٌَ وُضَبىو بُُاوّ ؾاضَواُِ ثُيىَُسيساضَوَ تؤًاض زَكطَيت. 2َ 811ُٓطُض ض ووبُض هُ  -2  ظياتط بىو بُب
ًَؿه غىوزياْ هُ ؾاضَواُِ وَضططتىوَ بؤ تًُوًم كطزُِ ُ -3 طخِ باو ثُيط َو زَكطَيت بُ ُٓواُُّ ث

 ُطخِ كَُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًاززَّ يُكَُ كُ خىَيِسضايُوَ هًصُُّ ؾاضَواُِ بعاُغل ض ًَٓاْ نًُ هُباضَّ ًاززَّ يُكَُ، رُضًىو 
 هًصُُّ ؾاضَواُِ.

ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ض ًَٓ ًَىَيُ بؤ عًِىاُِ ًُؾطوعُكُ، )تغري اغٍ اكلؿطو  عوِ اهِشى ٓ ٍَ يُكَُ ؾت بُو ؾ ٌاْ وايُ داض
 سسوز اهبوسيات. ضمواهتاهٌ: ًؿطو  واُىْ ؽلوًم اهسوض اهػلًُِ اهىاوعُ زاخى اهقطّ و سطًٔا 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ كؿتىكاَي رُضًىو.
 تؤًا: بُض َيع غا،
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ يُكَُ
 اقصِوؽلوًم اهقطّ و سطًٔا اهىاوعُ زاخى سسوز اهبوسيات واهيت ، يتٍ ؽلوًلٔا حلس االْ القشابٔا اهؿطعًغل 

 رًٔا او خاهًُ ًّ زوض. ؾًسوا عؤًا زوض غلًُِ، و غاكَِا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 اضايِ رُضًىو.هًصُُّ ز
 بُض َيع ز. ٓاضاؽ ذلٌىز

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُوَ، كُ هُ ثطؤشَ ياغاكُ ٓاتىوَ بؤ  ًَِ ًَىَيُ ؼل ض اّ هًصُُّ زاضايِ ُٓوَيُ كُ عًِىاُُكُ بُو ؾ
 هًصُُكًُاْ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًِِ ُٓيُ هُغُض عًِىاُِ ثطؤ ٌَ ت  كُؽ، رُضًىو كان غُضزاض. 3شَكُ؟ تُُٔا ك
 ضزاض ضؾًس:ُبُض َيع غ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿهيـ باغٍ كطز، بُاَلَ دُُابتاْ ُٓض وىضاتاْ  ٍَ هُ ؾاضَكاْ ث ًَلٌاْ ُٓيُ كُ ُُٓس ًٌَُ ططرت هُض اغتًسا ٓ
ًَػتا تاثؤياْ ًُُ ؟ ًَبلُيّ كُ ُٓتا ٓ  باؽ كطزووَ، ُّٓ ُٓو ؾاضاُُ نِ ه

 
 ض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُ

 ضاظاو خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ضاظاو ذلٌىز

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًّ ثًؿتطريّ هُ هًصُُّ ؾاضَواُِ زَكَُ، بُ طؤض يِِ ُاوَكُ بؤ ًُؾطو  واُىْ ؽلوًم اهسوض اهػلًُِ، 
ًَؿُّ غُضَكِ كُ ًُٓاُُ هُ ك ًٌَُ خؤًاْ زَظاُغل ك ًَبىوُُ، ؾىَيِِ نىُلُ ٓ ًَػتا ًُؿتُد ىضزغتاُسا ٓ

ًَؿًِاضٍ كطزووَ،  ًَت كُ هًصُُّ ؾاضَواُِ ث ًَىَيُ ب ًَبىوُُ، بؤيُ زَكطَيت َُٓ عِىاُُ بَُ ؾ ًُؿتُد
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاًؤغتا عٌط رُضًىو.
 دًا٘اقسِو:بُض َيع عٌط عبساهععيع 

 ُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ث
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ًَت باغِ زوض غُكُُِ بلُيّ ُُن وىضا،  ًَبًِِ بىو، هًصُُّ ؾاضَواُِ ض اغتِ كطزووَتُوَ، زَب ًُٓاْ ت
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 طُؾتىطىظاض:وبُض َيعزَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف هُطَُي ُٓوَيّ كُ ُاوّ واُىُُكُ، ًُؾطوعُكُ ُاوّ ؽلوًم اهسوض اهػلًُِ اهىاوعُ زاخى اهقطّ و  ٓ
 اهعطاق. -سسوز اهبوسيات ًّ كىضزغتاْ ضموسطًٔا 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ؾاضَواُِ رُضًىو.
ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو

 هًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُض

ًٌَُ هُطَُي ُٓو زاض ؾتُِيّ كُ هًصُُكًُاْ ُىوغًىيُتِ، وابعامن ُُٓساَ ثُضهًُاُُكاًُـ زوواًُاْ هُطَُي  ٓ
ًَىَ.  ُٓوَ بىوْ، بُض َيع وَظيطيـ بُ ًُٓاْ ؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ كؿتىكاَي رُضًىو.
 
 

 بُض َيع دالي عوٌ عبسار:
 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

كُ وتطا )سطَ اهقطٍ( ًُباًُـ زَططَيتُوَ، ًىُٓغُغاتًـ زَططَيتُوَ، ُٓضاظيـ زَططَيتُوَ، بُض اغتِ 
 سُضََ يُعِِ ًُٓىوّ زَططَيتُوَ هُطَُي ض َيعًاْ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ياغايِ رُضًىو.
 ظاظ:بُض َيع عىٌُ كٌاي بُ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ غًاغُكًُاْ خىَيِسَوَ، زووباضَّ بلًُُوَ ياْ ُا؟ ُا ًَؿًِاضًاْ كطز  ،ٓ ُا ًىؾتُضَن ًُُ، بؤيُ ث

ًَلِ ٓاوبُف ٓاًازَ زَكُيّ.  طفتىطؤ هُغُضّ زواغطَيت، تا ضاثؤضت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط.
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 ع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:بُض َي
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت، كان  ًٌَُ بامساْ هُغُض كطز كُوا ياغايُكِ تؤكٌُ ب ًَلِ دًاواظ ُٓيُ، ٓ ٌَ هُوَّ كُ نُُس ضاثؤضت ب
ًَلِ هُوَ كطز ُٓواُُّ كُ هُ زاخوِ ؾاضو ؾاضؤنلُكاُساْ، خؤ زَكُوَيتُ ظًِِ سسوزّ  غُضزاض باغ

ًَت نٌ بُهُزيُ ُٓو ؾىَيِاُُوَ، ُٓو ٌَ بُغُض زَيت؟، ًُغريياْ زَب َ تُُٔا خاقُ بؤ وىضا ُّٓ ُٓواُُ نٌ ه
َِ هُغُضّ. ًَت؟ زاوا زَكُيّ دُُابِ وَظيط ض ووُلطزُُوَيُكٌاْ بسات ٌَ بُغُض ب  ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو دُُابِ وَظيط
 ض و ؾاضَواُِ:بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ طُؾتىطىظا

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َُٓ ياغايُ تايبُتُ بُوَ كُ هُ زَضُٓزلاًِ رطاواْ بىوُِ ؾاضو ؾاضؤنلُكاْ بُتايبُتِ ؾاضَ طُوضَكاْ، كُ 
ًَم هُ طىُسَكاْ كُوتىوُُتُ ُاو غِىوضّ ؾاضَواًُُوَ، طىُسَكاُِ كُ  ُٓو رطاواْ بىوُُ واّ كطزووَ بُؾ

ضَواًُُوَ بَُ ياغايُ ًىعاهُدُ كطاوَ، واتُ ًُُٓ ياغايُكِ تايبُتُ تُُٔا بُ ضّ ؾاوكُوتىوُُتُ ُاو غِى
ًَلًاْ  ًَػتا بُؾ ناضَغُض كطزُِ ططرتِ ُٓو طىُساُُّ كُوا كُوتىوُُتُ ُاو غِىوضّ ؾاضَواًُُكاْ و، ٓ

ًَلّ هُ ؾاضَكاْ، تُعاًىهًاْ هُطَُي زَكطَيت ُُ ًاُاّ ُٓوَيُ كُ ناضَغُض كطزُِ ططر تِ وَكى طُض َك
ًَت تاثؤيُ، ًُُٓ ًُغُهُيُكِ تطَ، ًُُّٓ ناضَغُضّ ططرتِ ِٓ سُضًَِ طىُسَكاُُ، ُٓواُُّ  ُٓضنِ ب
ًَّ سُضًَِ  كُ هُُاو سُضًَِ طىُسَكاْ زاُاوَ، بًُُػبُتِ ُٓوَّ كُ تُمسًُّ واُىُُكُف ُٓطُض بَو

ًَت تُسسيسّ ٓ ٌَ تاثؤ زَكطَيت؟ زَب ُوَ بلطَيت كُوا هُُاو طىُس، سُضًَِ طىُس تُمسًُكِ طؿتًُ هُغُض ك
سُضًَِ طىُسَ، وَسساتِ غُكُُِ سُضًَِ طىُس هُغُض خاوَُُكاًُاْ تاثؤ زَكطَيت، نىُلُ سُضًَِ 
ًَم هُ دًُٔتِ ًىعُيُْ تاثؤ  ٌَ تاثؤ زَكطَيت؟ هُغُض كُغ ًَلط ا بُو تُمسًُ ؾاًوُ هُغُض ك طىُس بُ ت

 ُاكطَيت، غىثاؽ.
 ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ 

 كان غُضُُٓط رُضًىو.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ثطؤشَ ياغايُ هُطَُي ثطؤشَ بط ياضَيم، ُٓو ثطؤشَ ياغايُّ كُ  2ًُؾطوعُ،  3خؤّ َُٓ ًُؾطوعاُُ 
ًَؿُّ خاُىوَكاْ زَكات، كُ تاثؤياْ ًُُ هُُاو ؾاضَكاْ، ًَطَ ُٓوَ ناضَغُضّ ك ًَِطاوَ بؤ ٓ ًَلِ  ُُٓ ُٓوَ ؾت

ًَت، ُٓطُض َُٓ   2ظؤض ظؤ ططيِطُ، ُٓوَ بؤيُ ُُٓسَيم هُ ُُٓساًُ بُض َيعَكاْ ُٓو ثطغًاضَياْ ال زضوغت زَب
ًُؾطوعُ ناضَغُضّ طىُسَكاْ و ًُغُهُّ تُداوظَكاْ بلُْ، ُّٓ ًُغُهُّ ُٓو خاُىواُُّ كُ هُ 

ٌَ زَكطَيت؟ ُٓو ًُؾطوعُ ُٓغاغسا وَكى غُيس غازق و َُٓهُظُو ُٓواُُ كُ تاثؤياْ ًُُ،  ٌَ ه ُٓواُُ ن
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ًَلِ ظؤض ظؤض ططيِطُ، ُٓطُض بُ َُٓهُ ُُنىو مب  ًَِسضاوَ بؤ ُاو ثُضهًُاْ، كُ ُٓوَ ًُؾطوع ًَؿتا ُُٓ ٓ
ًٌَُ كاتِ خؤّ  ًَلُاَلويُن ُٓيُ، )ًُؾط  واُىْ ؼسيس سطَ اهقطّ، ؼسيس وؽلوًم سطَ اهقطّ( نىُلُ ٓ ت

ًٌَُ ظؤض بُ واظسِ زَغت ًُؿاؾلاْ كطزووَ هُطَُي وَظاضَت زا ًىُاوُؾًُاْ كطز هُُاو هًصُُ، بب ىوضْ ٓ
ٌَ؟ غىثاؽ. ٌَ و نُُس ب  تُسسيسّ سُضًَِ وىضّ نؤْ ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان غُضزاض رُضًىو.
 بُض َيع غُضزاض ضؾًس

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتاف بُضِاغتِ غىوضَ هُغُض ض  َّ كُوتىوُُتُ غِىوضّ ًّ ٓ ًَم الز ًَُٓكُّ خؤَ، ُٓض هُو ؾاضاُُزا كؤًَُه
َّ كُوتىوُُتُ غِىوضّ ؾاضَواُِ ُٓو  ًَم الز ؾاضَواًُُوَ، ُٓوَّ دُُابِ عٌط تًُٓسّ ًِِ كطز، كؤًَُه
ًَِذىَيُِ، ؾاضباشَيط َ، باؾُ ُّٓ ُٓو ًَػتا تاثؤياْ ًُُ، َُٓهُظُيُ، خىضًاَهُ،غريواُُ، ث  ؾاضَوَ تاكى ٓ

 َُٓ ٍَ ًٍَ بؤًاْ ًىعاهُدُ بلط طىُساُُّ كُوتىوُُتُ ؾاضَواُِ ُٓو ؾاضَوَ نًاْ بُغُض زَيت؟ يُعِِ ُاَه
 واُىُُ، ظؤض غىثاؽ.

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان دالي رُضًىو.
 
 

 بُض َيع دالي عوِ عبسار:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

كطا، ُٓوَّ ًّ ٓاطازاض مب هُو ًىزَّ وَظيفِ خؤًاْ هُُاو ؾاضزا هًصُُيُن ُٓبىوَ، كُ  باؽ هُ خاُىوّ ُاو ؾاض
ًَسا بىوَ  ًّ بؤ خؤَ ُُٓساًِ هًصُُيُن بىوَ ياْ وَكًوُكَُ بُ غُضؤكايُتِ ًىسارع، ُٓو خاُىواُُّ خاُىوّ ت

ًَػلاْ، غُضكاضَيع، زَضطُظَيّ ًُٓاُُ سُي ك 61ًُتط بىوَ،  51 طاوَ، بُض اغتِ ُٓوَ ِٓ ُاو ًُتط بىوَ، هُ كاُ
ًَػتا هُ ًاززَّ  ٌَ هُ ًاززَكاُسا، ٓ ًٌَُ با ثُهُ ُُكُيّ هُغُض تُمسًُّ واُىُُكُ، ُٓض نًُن ُٓب ؾاضَكاُُ، بُاَلَ ٓ

ًَت  متلك اققطٗ َ اسبطم اقُاا ٕ زاخ  اسبسَز َاقيت مل ِرم متلكًا سبس ادى دصرادًا اقؿطعّني مو يُكًُسا كُ زََه
ٌَ مشىػل زَكات  زَض غكهّٕ َ غاكهني اًّا(اقصِو ؾّسَا  يُعِِ ُٓوَ هُ ًاززَكاُِ تط ًُٓىوّ تُسسيس كطاوَ، كُ ك

ٌَ مشىػل ُاكات؟  ظؤض غىثاؽ.  و ك
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان بًالي رُضًىو.
 بُض َيع افلس غوًٌاْ عبسار )بًالي(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَم بىو بطاّ بُض َيعَ كان غُضزاض خؤّ كطزّ، َُٓ ياغايُ كُ باغِ وىضا زَكات، ُٓو الزَيًاُُف ُٓض ت ُوظضل
ًَىَّ ؾاضَ طُوضَكاُُوَ، ُٓواًُـ زَططَيتُوَ، ُٓوَّ كُ دُُابت  ًَػتا كُوتىوُُتُ نىاضن زَططَيتُوَ كُ ٓ

ًَسا ًُُ، ُٓض ُٓوَيُ خؤّ ُٓ ًَلِ ًىخاهفِ ت ًَِ هُطَُي ياغاكُ ؾت ًَىَّ زََه َ طىُساُُ كُ نىوُُ نىاضن
ًَؿُكاًُاْ بؤ سُي زَكطَيت.  بُهُزيُ، غِىوضياْ بؤ زياضّ زَكطَيت و، ك

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:
 كان غا، رُضًىو.

 بُض َيع غا، تؤًا :
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ُـ   ًَغل )واُىْ ؽلوًم سطَ اهقطّ( طىُس ُٓيُ كُوتىوَتـُ  او غـِىوضّ ؾـاضَواُِ ثاضَيعطـا، طىُـس ُٓيـُ      كُ زََه
ًَغل         كُوتىوَتُ ُاو غِىوضّ ؾاضَواُِ وُظا، طىُس ُٓيُ كُوتىوَتـُ ُـاو غـِىوضّ ؾـاضَواُِ ُاسًـُ، كـُ زََهـ

 واُىْ )ؽلوًم سطَ اهقطّ( ًُٓىوّ زَططَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان ز.ٓاضاؽ رُضًىو.
 ز.ٓاضاؽ سػغل: بُض َيع

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَم ًُـُ هُغـُض ٓـُو ُاظُـاوَّ ثـطؤشَ ياغـايُكُ، نـىُلُ هـُ زوايـِ كـُ              ًٌَـُ ض ُٓؾـلاالت هُض اغتِ زا بُض اّ ٓ
ــسيات(         ــسوز بوـ ــى سـ ًَغل )زاخـ ــ ــُ زََهـ ــُوَ كـ ــُيّ، زواّ ٓـ ــًُوًم زَكـ ــِ تـ ــطاوَ نـ ــس كـ ــاْ تُسسيـ ًاززَكـ

ًَؿ  ُيُكٌاْ ًُُ هُوَ، غىثاؽ.ؾاضوؾاضؤنلُكاًُـ زَططَيتُوَ، يُعِِ ك
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 دُُابِ وَظيط؟ رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب )وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾتىطىظاض(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
  ً َّ، بهــ َّ ٓــًُىو ًُتاَهبــُكاْ هــُُاو ياغــايُكُ زا بُزَضبلــُو ًٌَىايــُ وَكــى ُٓضياغــايُكِ تــط ُــاكط ُِ ًــّ ث

  ،َِ ًاززَكاْ ًُٓىوّ ًىعاهُدُ كطاوَ، هًُاززَكاُسا ُىوغطاوَ تُسسيس ُُكطاوَ، ؾاضَ ياْ ؾاضؤنلُيُ، زََهـ
ــُ،        ــُ ُاسً ــتا بىوَت ًَػ ٓ َِ ــ ــس ب ــُوَ، طىُ ــِىوضّ بُهُزي ــاو غ ــُ ُ ًَت ــسَيم كُوتب ــُض طىُ ــسيات(، ٓ ــسوز اهبو )س

هـُ ًاززَكاُـسا ًىعاهُدـُ كـطاوْ،     بُهُزيُكِ ُٓيُ، بُهُزيُكِ بؤ زاُطاوَ، ًُمشىهـُ بـَُ ياغـايُ، ٓـًُىو     
 بؤيُ ططرت ًُُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان مسري رُضًىو.
 بُض َيع مسري غوًٍ:
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَىايُ طفتىطؤكاْ ثاغاوَكُّ كـان عـىُِ و كـان عٌـطّ زَضخػـت هـُ زواخػـتِِ ياغـايُكُ ٓـَُ ياغـايُ،            ث

ًٌَُ زًَاُُو ًَػتا ٓ َِ بلُيّ هُغُض وُظا و ُاسًُيُن كُ وـُظا و ُاسًُكـُ خـؤّ تـًُوًم     ٓ َّ تًُوًلِ زَئات
َِ دــاضَيلِ تــط ًٓعــازَ ضَمســِ ســسوزّ بُهُزيــُّ    ًُــُ، خــؤّ تــاثؤّ ًُــُ و ٓــُُطاوّ يُكــَُ، زووََ/ ٓــُب

ُـُزا  ؾاضَكاْ بلُيُِوَ، تؤ ًٓعازَ ضَمسِ سسوزّ بُهُزيُّ َُٓهُظُ بُ ؾلىوُـُ ظيـاز بـىوَ، هـَُ ظيـاز كطز     
ًٌَىايـُ             ًَم زَئات زاخَوـِ ٓـَُ سـسوزَ بـىوْ، ًُٓاُـُ دـاضَيلِ تـط تُسسيـس زَكُيِـُوَ، هُبُضٓـُوَ ث كؤًَُه
ــُُاوعاتِ     ًَم ًىتـ ــَُه ــُ و كؤًـ ــايُ ُٓغاغـــُكُّ ًُسلـــَُ ًُـ ــات، ٓـــَُ ياغـ ًٌَـــُ زَضّ زَخـ ــاُِ ٓ طفتىطؤكـ

ًَلِ غُضبُخؤّ خؤّ ُٓيُ، غى ًَىيػتِ بُ واُىُ ًَلًاْ ث  ثاؽ.كؤكطزووَتُوَ و ُٓضيُك
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان ؾىاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾىاْ كاباْ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
    ،َِ ُٓوَّ ُٓضزوو ٓاوكاضَ كان غُضزاض و كان غًُري وتًاْ سُوِ خؤياُُ، يُعِِ ٓـُو ًٓػتفػـاضَياْ ٓـُب

ًَلِ وَكى َُٓهُظُ غُزاْ خاُىوّ تًايُ و تاثؤ ًُُ،  ّ بُضُاًُّ كاضزا، ياغايُكِ 11بُآلَ هُ رُوُضَ ؾىَيِ
َِ تـُواو بـىو           َِ، ٓـُض وَختـ َِ و ٓـًُطؤ بـ َِ بـ ًَم تُواو بـىو غـبُيِ تط ُٓيُ، كُ زواّ َُٓ ياغايُ ُٓضوَخت

َِ، ظؤض غىثاؽ. ًٌَاْ ٓغل ُُب ًٌَُ ه ًَؿُيُ زَكات، بؤ ُٓوَّ ٓ  زَيًُِ غُضّ، ُٓوَ ناضَغُضّ ُٓو ك
 ؤكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُض

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب )وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾتىطىظاض(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَتُ زَضنىوْ، بُآلَ بط طُّ  ًَلِ    11باغلطا، بط طُّ  11ببىضْ ُُب باغِ تُداوظاتُ، تُداوظاتُ و ٓـًض ؾـت

ًَِاغُيُكِ تط و ًىعاهُدُّ تط و ؾتِ ت َِ، ظيازَض ؤيًُ هُغُض ًىَهلِ زَوَهُت تط ًُُ، ض ث َِ عًالز ُاب طّ ث
ًَؿًِاض كطاوْ بؤ ناضَغُضكطزُِ تُداوظاتُ رُوُت.  و ًىَهلِ خَُهم، ًُـلىعُيُن ًٓذطآات ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان امساعًى رُضًىو.
 بُض َيع امساعًى ذلٌىز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ِ هُ كان عىُِ و كان عٌط زَكَُ، ُٓوَّ كُ كـان مسـري باغـِ كـطز ظؤض ض اغـتُ، ًُغـُهُْ بـُ        ًّ ثؿتًىاُ

ًَِ تُدطوبـُ ًـّ هـُ ًُُتًقُيـُكٍ كـُ ُاسًـُّ طُآلَهـًُاْ ُٓيـُ، ُاسًُيـُ، بـُاَلَ ُـُ تُغـىيُ كـطاوَ و               ث
ًَػتا تؤ زَيِ هُ ُاوَض اغتُكُّ زا غِىوضّ ؾاضَواًُُكُ ّ بؤزَغـت ًُؿـاْ   ُُتاثؤ كطاوَ، بُهُزيُؾِ ُٓيُ، ٓ



 93 

ًًَـسا بهـًُِوَ بـؤ       َِ ث ًَؿًُاْ بؤ زضوغت زَكـات، زَبـ زَكُّ ُّٓ بُؾُكاُِ تطّ؟، يُعِِ ُٓوَ بُض اغتِ ك
 ُٓو ًُغُهُيُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان عىُِ رُضًىو. 1بؤ ًاززَّ 
 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ثُضهًُاْ ًاززَّ يُكٌٌاْ خىَيِسَوَ، ........ . دُُابِ غُضؤكِ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

َّ ًىُاوُؾُّ بلات؟ هًصُُّ كؿتىكاَي بًدىَيُِِوَ، رُضًىو. َِ زَيُو ًَػتا ًاززَّ يُن ك  باؾُ ٓ
 بُض َيع دالي عوٌ عبسار:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 اكلازَ االوػل

 ُّ كؿتىكاَي و ٓاوزَيطيُ:ًُُٓ ض َِٓ هًصُ
عّني ملو  متلّك اققطٗ َذطمًا اقُاا ٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا ، َاقرٖ مل ِرم متلّكًا سبس ادى، دصرادًا اقؿلط 

غكهّٕ َغاكهني اًّا وَ خاقّٕ مو زَض، َقكو اٖ ذلُظٔ اصلرادًا اقؿلطعّني، َضلمو     اقصِو ؾّسَا علًّا زَض 
 هرُ اقراىل:اققلبلسِا  َعلٖ  املهابق اقػكهّٕ َذػب اقرصامّم ادغاغّٕ

م اللٖ مطكللع 311م ة مطكللع اققضللا٘، َ 251م اللٖ مطكللع اةااطللٕ، َ   211و/ متلللك مػللاذٕ ادضض سبللس  
 م مطدع داقػ ط اقػاٙس اٖ املهطقٕ. 811اقهاذّٕ دػ ط ضمعٗ، َماظاز عو شقك َسبس 

 .(م م مطدع رػح  داغم اقبلسِا  امل هّٕ دسَى ر ُِض811ب/ اشا ظاز  عو )
 د/ جيُظ اقرملّك قلمػرفسِو مو اقبلسِٕ غادقا علٖ اغاؽ اقػ ط اقػاٙس.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ زاضايِ؟ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ٓاضاؽ سػغل:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ هـُض ووّ زاضايًـُوَ بـُ هًصُُكًُاُـُوَ          هُض اغـتِ زا زاواّ   زَضباضَّ ٓـَُ ًاززَيـُ، ٓـُوَّ ثُيىَُـسّ ٓـُب

( َِ ِصاض اىل متلّك املػرفسِو مو اقبلسِٕ غادقا طؤض يِِ زَغتُواشَيُكٌاْ كطزووَ هُ خاَهِ ُٓخري زا، كُ زََه
ٍَ بُ )علٖ اغاؽ اقػ ط اقػاٙس َقّؼ اقػ ط اقطمعٗ َّ بلط ًٌَُ زًَاُُو % مو اقػل ط اقػلاٙس   51علٖ اغاؽ ( ٓ

ظياز بلُيّ بؤ غعطّ غآس هُ خاَهِ ٓـُخري، ٓـُوَ تـُُٔا ٓـُوَّ     % 51(، يُعِِ ض َيصَّ َقّؼ اقػ ط اقطمعٗ
 ثُيىَُسّ بُ هًصُُّ زاضايًُوَ ُٓيُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:
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ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَىَيُ زاًاُط ؾتى  وَ:بُ ًُػبُت هًصُُّ ؾاضَواُِ بَُ ؾ

 اكلازَ االوػل
 اعازٔ صّاريرًا علٖ اقهرُ اقراىل:

متلّك اقلسَض اقػلكهّٕ اقُاا لٕ زاخل  اققلطٗ َذطمًلا ضلمو ذلسَز اقبللسِا  َاقرلٖ مل ِلرم متلكًلا سبلس ادى              
 دصرادًا، ضمو املهابق اقػكهّٕ، ذػب اقرصامّم ادغاغّٕ قلبلسِا  علٖ اقهرُ اقراىل:

ػل ط اقػلاٙس   اقد 2م811 ط ضمعٗ َماظاز عو شقلك َسبلس مػلاذٕ     دػ 2م 311/ متلك مػاذٕ ادضض سبس 1
 اٖ املهطقٕ.

 مطدع رػح  اقعِازٔ دأغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض. 2م811/ اشا ظاز املػاذٕ عو 2
 ِصاض اىل متلّك املػرفسِو مو اقبلسِٕ غادقا علٖ اغاؽ اقػ ط اقػاٙس َقّؼ اقػ ط اقطمعٗ.

 ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ 

ًَبًِت ُٓيُ؟ كان زَهؿاز رُضًىو.  دُُابِ وَظيط ت
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب )وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾتىطىظاض(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضّ هًصُـُّ زاضايـِ         ًَؿًِاضَّ هًصُُّ ؾاضَواًُُكاُغل، هُطـَُي ٓـُو ًٓعارـُّ كـُوا ث ًٌَُ هُطَُي ُٓو ث ٓ

ًَىاظَيلِ تــط كــُ     ُٓواُــُّ كــُ غــىوزًُُسْ، ك  ــ ــاْ ٓــُض ؾ ــىوَ بــُ ثوُيــُكِ وَظيفــِ ي ًَم غــىوزًُُس ب ــ ُغ
ًَلِ تط، ًُٓط ؤ هُ طىُس خاُىويُكِ ُٓيُ، طىُسَكـُّ كُوتىوَتـُ ُـاو     ثاضنُيُن ظَوّ وَضططتىوَ هُ ؾىَيِ
ًَتـُ          ًَغل وَكى ؾـاضَواُِ و وَكـى سلىًـُت يـاْ خاُىوَكـُ نـؤَي بلـُ و زَب ًَِ بَو ًٌَُ ث غِىوضّ ؾاضَواُِ، ٓ

َّ، ياْ زَبِ بُ غـعطّ ض ؤش  ًى َهلِ سلىًُت، نىُلُ تؤ ظَويُكت وَضططتىوَ َُٓ خاُىوَت بؤ تًُوًم ُاكط
خاُىوَكُت هـُ سلىًـُت بلط يًـُوَ، بُض اغـتِ ًُٓـُ تـُُفًعّ غًػـتًُُ، ظَفلُتـُ، بؤيـُ ُٓواُـُّ كـُوا            

ًَؿًِاضّ هًصُُّ زاضايِ زَكُيّ كُ بُ  ًٌَُ تًُٓسّ ث َّ، % ّ غًعطّ غا51ًٓىغتُرًسْ ٓ ًًَاْ بفطؤؾط ًس ث
ًَؿًِاضّ هًصُُّ ؾاضَواًُُكاْ زَكُيّ و غىثاؽ.  ُٓوَّ تطيـ تًُٓسّ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

َّ وػُ بلات؟ كىَيػتاْ خاْ، ز.ض َيباظ، كان امساعًى ذلٌىز، ز.افلس، كان وازض، ؾـُومن خـاْ، كـان     َِ زَيُو ك
 ، كان ذلٌس ؾاضَظووضّ، كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.وازض افلس، كان طؤضاْ، ُُغطيّ خاْ

 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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َّ، نـىُلُ ٓـًُىوًاْ زَظاُـغل            غُضَتا هُطَُي ٓـُو زاض ؾـتُِوَّ هًصُـُّ ؾـاضَواًٍُ )اقـشاب ؾـطعِ( البـرب
َِ خَُهلِ رُوري و ٓـُشاض نـىوُُ و هـُو طىُساُـُ ٓـُضظّ كط يـىَ و خـاُىوّ ه        ُغـُض زضوغـت كـطزووَ،    كؤًَُه

َّ، ُٓوَ ًّ هُطَُي غًاغُّ ُٓوامن، بـؤ   ًَػتا تؤ هُغُضّ تاثؤ ُاكُيت و زَضّ زَكُّ، هُبُضُٓوَ ُٓوَ البرب ٓ
ًَم ُٓيــُ بــُُاوّ ؾــًُٓسَوَ     َّ، نــىُلُ كُغــاُ ًُغــُهُّ ًىغــتُرًسيُِكُ ًــّ هُطــَُي ٓــُوََ ٓــُض البــرب

ًَؿٌُضطُيُكِ كؤُُ و ُٓض َِ ُٓضظّ وَضططتىوَ، ث ظّ وَضططتىوَ، هُبُضاًبُض خُبات وًاُـسووبىوُِ  ثاضنُي
ًَػتا َُٓ هُ زَيًُن خاُىويُكِ ُٓيُ، ُٓو ثاضنـُ ظَويـُّ هُغـُض سػـابُكُّ بـىوَ،       خؤّ وَضّ ططتىوَ، ٓ

َّ، ُٓو بط طُيُ، ًّ يُن ثطغًاضَ ُٓيُ هُ هًصُُّ 51بؤيُ ًّ هُطَُي ُٓوَ ًٍُ  َِ، ُٓوَ ُٓض البرب % بًسضَيت
َِ هَُ طىُساُُ، ًُغُهُْ كؿتىكاَي، ض اغتُ ظؤض ًَم ُٓب بُّ ظؤضّ ًُٓاُُ ناضَغُض كطاوَ، بُآلَ ُٓطُض كُغاُ

َّ يـاْ تـُعىيع زَكطَيتـُوَ، ُٓضنـُُسَ       َِ، ٓايا ُٓوَ زَغتِ بُغـُضازَطري نُُس زؤمن ُٓضظَيلِ ظضاعًاْ ُٓب
ًَؿـُوَ، نـؤ     ًَلِ وا ٓاتـُ ث َِ، بُآلَ ُٓطُض ساَهـُت َّ ناضَغُض كطاب َّ،   ًُُٓ ض َُطُ هُ ظؤض ز ْ ناضَغـُض زَكـط

َّ دىامب زَُُوَ و غىثاؽ.  تُعىيع زَكطَيت ياْ ُا؟ زًَُو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

ًَبًًُِكاْ كؤبلُُُوَ يُن داضّ وَآلًًاْ بسَُُوَ،   ز.ض َيباظ؟ رُضًىو.  هًصُُ ٓاوبُؾُكاْ زوايِ ًُٓىو ت

 بُض َيع ض َيباظ رتاح:
 .بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ

َِ، يُعِِ ُٓطُض ًُٓىو  َِ ًارِ يُكػاُِ ُٓب ًٌَىايُ ًُٓىو ٓاووآلتًُن ُٓب ُٓواُُّ كُ ًىغتُرًس بىوْ، ث
 َّ َِ، ٓايا ثاضنُ ظَويُن وَضزَطط ًَىَيُن ًىغتُرًس ب ٓاووآلتًُن ًارِ ُٓوَّ ُٓيُ كُ هُض َيطُيُكُوَ بُؾ

ــتا      ًَػ ــُ ٓ ــسَيم ك ــُ طىُ ًَم ه ــ ــُض كُغ ــطَوَ، ُٓط ــُكِ ت ــاخىز هُض َيطُي ــُُتُضّ  ي ًَىَّ  غ ــ ــُ نىاضن كُوتىوَت
ًَػـــتا ٓـــُو ًىَهلـــُّ ػَل   ٓ َِ ًَـــم بـــىوب ؾـــاضَواًُُوَ، ؾـــاض وؾاضؤنـــلُيُكُوَ، ُٓطـــُض خـــؤّ خـــاوَُِ ًىَهل
ًَـم زا كـُ    َّ، واتُ َُٓ ٓاووآلتًُ ًارِ خىضاوَ هُ كات َِ ُُزض ًَلِ ث بػُُسضَيتُوَ، هُبُضاًبُضيـ زا ًٓض ؾت

% َيُكـُف ُـًٍ،   51ؤيـُ ًِـًـ هُطـَُي ٓـُوََ بُض اغـتِ هُطـَُي       ٓاووآلتًُكِ تط ظياتط هـَُ ًـارِ ُٓيـُ، ب   
             ،َّ ًَىيػـتُ وَن ٓـاووآلتِ زيلـُ تـُعاًىػل هُطـَُي بلـط نىُلُ ٓـُوَ ٓـُض ُٓغـَوُْ ًـارِ خؤيـُتِ ُٓيـُ، ث
َّ، هـُ      ًَطَ ُٓو ظَويُّ خؤّ هُغـُض تـاثؤ بلـط َِ ه ًَلِ تط ض ووْ بلطَيتُوَ، ٓايا ُٓطُض كُغ َِ ؾت ُٓضوَٓا زَب

َِ، ٓـُوَف ثطغـًاضَيلِ زيلُيـُ،    زآاتىو زا  َِ، زيػاُُوَ ًىغتُرًس ُاب ُٓطُض ناُػِ ًىغتُرًس بىوُِ ُٓب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان امساعًى رُضًىو.

 بُض َيع امساعًى ذلٌىز:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَبًًٍِ هُغُض ض اثؤضتُكُّ هًصُُّ زاضايِ ُٓيُ، ًّ ط ىُاسٍ نـًُ خـَُهلِ ُاونـُيُكٍ ُـُ تـاثؤّ      ًًِـ ت
  َِ ًٍَ بفطؤؾـ ًًَِتُوَ سلىًُت بُ ثاضَ ث ًٍَ بػت ُٓبىوَ و ُُ تُغىيُ كطاوَ، ُٓضظَيلٍ ُٓيُ، ُٓضظّ خؤًُ ه
َِ ُػـبُ و هُغـُزا ًٓهـِ           نًُ ُٓوَ ًىغتُرًس بىوْ، ُٓوَ ُاسُوًـُكِ ظؤضَ بُض اغـتِ، سُوـُ ٓـُوَ بـُ بـ

ًَؿـُكُ، ًُُتًقـُكاْ تـاثؤ    زَغت ًُؿاْ ُُكطاوَ، سُوِ خؤيتِ و  ًَِ بسضَيتُوَ، ُٓوَيُ ك ًىَهلِ خؤيُتِ ث
ًٌَـُ خـاُىوّ ُٓيـُ و هـُُاو ؾـاضَكاْ            ًَم هـُ ٓ ًَػـتا ٓـُض يـُك ٓ ،َِ ًَؿُيُ ُـاب كطاباْ و تُغىيُ كطاباْ، ُٓو ك
خاُىوّ ُٓيُ و خاُىوّ خؤيُتِ وًىَهلِ خؤيُتِ و تاثؤؾُ هُغُضّ ًىغتُرًسيـ بىوَ، ًـّ ًىغـتُرًس   

َّ    بىوَ، بُ ًٍَ بفطؤؾـًتُوَ، بُض اغـتِ ُـاكط ًَُِِوَ، سلىًُت بُ ثاضَ ث آلَ ًىَهلٍ ُٓيُ و ًىَهلُكَُ ػَل زَغت
َّ و ظؤض غىثاؽ.  ُٓو ُػبُيُ زَغت ًُؿاْ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 ز.افلس رُضًىو.

:)َِ  بُض َيع ز.افلس ابطآًٍ )وَضت
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿـُيُكِ             ُٓض ُٓو  ًَتـُ ياغـا ك ًٌَىايـُ كـُ بب ض ايُّ كـان امسـاعًوٍ ُٓيـُ، هُض اغـتِ زا ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ ث
ظؤضًاْ بؤ زضوغت زَكات، بُ تايبُتِ ُٓو ٓاووآلتًاُُّ كُ هُ غِىوضّ طىُسَكاُّ و طىُسَكاًُاْ بـىوَ بـُ   

َِ بُضاًبـُض بُض اغـت        َِ بـُ بـ ًَِ ٓـُو ياغـايُ بـ َ 811ِ، نـىُلُ ٓـُوَّ هـُ    ُاسًُ، يُعِِ ظَويُكاًُاْ بُ ث
ًًَاْ وَضزَطريزضَيتُوَ، تُُاُُت هُطَُي ٓـُوَ ًٌُـُ بُض اغـتِ     َِ بُضاًبُض ه َِ، بُب % وَكـى ٓـُوَّ   51ظياتط ب

           َِ َّ بـؤ ظَويـُكاًُاْ، زَبـ ًَؿـًِاضّ كـطزووَ، بـَُهلى بـُ سػـابِ ض ؤش تُقلًُِكـُ بلـط كُ هًصُُّ زاضايًـ ث
ًَىاْ ُٓو ُاوناُُّ  كُ كُوتىوُُتُ غِىوضّ ؾاضَواًُُكاْ بُ تايبُتِ هُ ثاضَيعطاكـاْ  دًاواظيـ بلُيّ هُ ُ

ًَؿـُيُكِ ظؤض زضوغـت          ًٌَىايـُ ك و هُ وُظاكاْ هُطَُي ُٓو غِىوضاُُّ كـُ طىُـس بىوُـُ و بىوُُتـُ ُاسًـُ، ث
ًَؿــاُُياْ بــاؽ كـطز كــُ ًىؾــلًوُ بــؤ      َّ، وابــعامن ُٓواُــُف كـُ ٓــات بىوُــُ ثُضهــًُاْ، ٓـًُاْ ٓــُو ك زَكـط

َِ، هُبُضٓـُوَ بؤيـُ ًـّ ومت ٓـُو ًىالسُظاُـُ           ؾاضَواًُُكاْ َّ، كُ زواتـط بؤيـاْ ناضَغـُض ُـاب زضوغت زَكط
ًٌَُ ًىُاوُؾًُاْ بلطزبايُ، ظؤض غىثاؽ.  غطاباُُ ُاو ثطؤشَكُ، زوايِ ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان وازض رُضًىو.

 بُض َيع وازض سػّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ طى ًاْ ُٓو ثطؤشَ ياغايُ ظؤض ططُطُ، هًُُٓاْ كـاتًـ زا ظؤض ُٓغـتًاضَ، بُتايبـُتِ ٓـُو طىُساُـُّ كـُ       ب
ًَؿه ؾاضياْ ػَل ُعيم ُُبىو بىو و خاوَْ ظَوٍ وظاضّ خؤياْ بىوْ كـُ كؿـتىكاَهًاْ تًـا ٓـُكطز، هُٓـًُاْ       ث

ًَػـتاكُ ؾـاضَكاْ بـُضرطاواْ    كاتسا خاوَْ ًُضعاّ خؤياْ بىوْ كُ ًـُض  و ًـاآلتِ خؤيـاْ تًـا ُٓهُوَض اُـس،       ٓ
بىوُُ، ُٓطُض ًُُتًقُّ ًُضعايُكاْ بُ بًاُىوّ ُٓوَّ غُخُضيُِ ٓـًض وـُضَبىو و مشـىػل ٓـُو خَُهلـُّ      
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ًَـِ ٓـُو واُىُـُّ كـُ ٓـُبىوَ       َِ بُ ث % ظيـاتط مشـىػل   12% و 8ُُكطزووَ، ظَوّ و ظاضَكاًُؿًاْ ُٓوَف زَب
ُٓوَؾِ ُُكطزبىوايُ، ُاناض كُ ؾاض طُيؿتىوَتُ ٓـُوآ،  ُُكطزووَ، خَُهلُكُ بُُاناضّ ُُبىوايُ ًىًلًُِ 

َِ، تـؤ ثاضنـُ     ُاناض بىوُُ بُو وُضَبىوَ ض اظّ بىوُُ، بُآلَ ُاو طىُسَكاْ كاضَيلِ ٓاغاْ ًُُ خَُهم ض اظّ ببـ
ًَــِ    ًَلِ تــط ه َِ تــًُوًلِ بلــات و كُغــ ٓــُضظَيلِ هــُ تًُُؿــت خــاُىوّ خؤيــُتِ، غــُزاْ غــاَهُ سلىًــُت بــ

ُٓ ،َِ َِ ب ًَؿـًِاض زَكـَُ هـُ تُسسيـس كطزُـِ غـِىوضّ طىُـسَكاْ          ًُؿتُد ًُ كاضَيلِ ٓاغاْ ًُُ، بؤيـُ ًـّ ث
َِ، ظيـاتط ٓـُو ثاضنـُ ُٓضظاُـُّ هـُُاو كؤآلُـُكاْ و               ًَؿـُ زضوغـت ُـُب َّ و بـؤ ٓـُوَّ ك ظضاعاتِ خـَُهم بلـط

ٓـُواًُـ  خاُىوَكاْ ًاوُُتُوَ، ُٓو خاوَُاُُّ تًُوًم بلطَيتُوَ كُ خاوَْ كـىض  و كهـّ و طـُوضَ بىوُـُ     
ًَلِ طــُوضَ زضوغــت زَكــات،  ًَــم زَيــِّ هــُو ساَهُتــُ بــُ تُغــُوضّ ًــّ ًُٓــُ ُٓؾــلاه ظَواز زَكــُْ و ًــاَي ث

َِ بىوُِ َُٓ ثطؤشَ ياغايُ و، ظؤض غىثاؽ. َِ بُد  ٓاغاًُـ ًُُ د
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 ؾُومن خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ؾُومن ذلٌس:
 ًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضه

هُض اغتِ زا هُغُض ثطؤشَكـُ ًـّ زاوازَكـَُ هـُ ًـاززَّ يُكـًُِ ثطؤشَكـُ ُىوغـطاوَ تـًُوًم كطزُـِ ٓـُو            
ًَػتا تـًُوًم ُـُكطاوْ بـؤ خـاوَُِ ؾـُضعًاْ، بـُض َيع        طىُساُُّ كُوتىوُُتُ غِىوضّ ؾاضَواًُُكاْ كُ تا ٓ

ًؿّ، ُٓو ًىَهلاُُّ هُ الزَيلـاْ زا هـُ   غُضؤكِ ثُضهًُاْ، شًاضَيُكِ ظؤض هُو خَُهلاُُّ كُ هُ الزَيلاْ زازَُ
ًَلّ            باب و باثريياُُوَ بؤيـاْ ًاوَتـُوَ، هُبُضٓـُوَ ُٓواُـُ خـاوَُِ ؾـُضعِ ٓـُضظَكاْ ُـغل، ُٓواُـُ خـَُهل
           ،َّ َِ بـُ ُـُظَض ًٓعتبـاض وَضبطـريزض سآًعْ هُغُض ُٓو ُٓضظَ، ٓـُو ٓـُضظَياْ بـؤ ًاوَتـُوَ، هُبُضٓـُوَ زَبـ

ــاْ باغــ  ــُو    ٓــُضوَٓا وَن كىَيػــتاْ خ ــُ تايبــُتِ ٓ ــُ طىُــسَكاْ زا زاًُؿــتىوْ ب ًَلّ كــُ ه ــَُهلاُ ِ كــطز، خ
    َِ َّ بُ ُـُظَضّ ًٓعتبـاض زَبـ َِ زَضاًُتّ، هُبُضُٓوَ نىوُُتُ ُٓو ًَلِ ب طىُساُُّ كُ ُعيلِ ؾاضْ، خَُهلاُ

 ُ َ، ُٓو بط طُيُف غطَيتُ ُاو ُٓو ًاززَيُوَ، تا ُٓو كُغاُُ غىوزًُُس بّ هُو بابُتُ، هُزواّ بط طُّ يُكـ
َّ بُ ُاوّ ؾـاضَواًُُوَ ثـاف ٓـُوَّ     َّ، بُض اّ ًّ ُٓو ُٓضظاُُ ًُٓىوّ بلط ًَىيػتُ بط طُيُن ًٓعارُ بلط ث
ًَؿـُكِ         ًَىيػـتُ ٓـُو بط طـُ ث ًَؿُّ ًاغـتُض ثـالْ ناضَغـُضكطا، ث كُ هُطَُي ًاغتُض ثالْ زا ًىتابًق بىو، ك

ـٓـ   ًًَِــُ غــُض  َّ بــُُاوّ ؾــاضَواًُُوَ، ًِٓذــا ب َّ ٓــًُىوّ بلــط ًَغل كــُ  بِىوغــط ُوَّ كــُ ٓــُو بط طاُــُ زابِــ
ًَؿـَُ ًُـُ      َِ غـُزًُتطَكُ ك تُسسيسًاْ كطزووَ كُ تانُُس ًُتط بؤ خَُهلُ، بُ ًُػبُت بط طُّ يُكَُ غـ

َِ وـُضَبىو بـُُاوّ      811َوَ، ُٓطُض ض ووبُض هُ  2هُغُضّ، بُ ًُػبُت بط طُّ  َِ ثُض  بـىو، بـُ بـ َ زوودا ت
ًَؿُ هـُُاو زَئاتـُكاْ   ؾاضَواُِ و بُ ُاوّ بُهُزيُوَ تؤًاض ز َِ ًٓض تُعىيعَيم، بُض اغتِ ًُُٓ ك َّ بُ ب َكط

زا زضوغــت زَكــات، نــىُلُ هــُ زَئاتــُكاُِ ٓــُو ُاونــاُُزا كــُ هــُ زَوضوبــُضّ ؾــاضْ خــَُهلِ وآُيــُ هــُ      
ًَػـتا تـؤ زَيًـت          811باوباثرياُُوَ بؤّ ًاوَتُوَ، ُٓضظّ خؤيُتِ، نُُس غـاَهُ كطزوويـُتِ بـُ ظضاعـُت، ٓ

َِ باوِ ُٓضظَكُ ًُٓىوّ ُٓكُّ بُُاوّ بُهُزيُوًَُتطّ تُ ًَلـِ ظؤضَ  هـُ    ،ًُا ُٓزَيت بُض اغتِ ُٓوَ ظوَهٌ
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َّ، نىُلُ ُٓو خَُهلُ خىَيِِ خؤّ زاوَ بُو ُٓضظَ، ًُٓىوّ شياُِ نُُسيّ ُـُوَ هُغـُض ٓـُو     خَُهم زَكط
َِ و خُباتِ تًـازا كـطزووَ هـُو ٓـُضظَ،      َِ و ض َزلِ تًايسا ُٓب ًَػـتا ًـّ زَيلـَُ بـُُاوّ     ُٓضظَ ًٓؿِ كطزب ٓ

ًَطَ سلىًُت ًىوُغري َ، كُ ًُرطوظَ ظووتـط ٓـُو كـاضَّ بلطزبايـُ، ُـُن بطاتـُ ٓـُو         بُهُزيُوَ، بُض اغتِ ه
سُزَّ كُ نُُسيّ غاَهُ و بُو ًُٓىو خُباتُّ خَُهلِ ُٓو الزَيًاُُ كطزووياُـُ و ٓـُو ٓـًُىو ض َزلـُياْ     

ًٌَُ بهغل ُٓضظَكاًُؿًاْ ػَل ز ًَػتا ٓ َّ   زاوَ ٓ اطري بلُيّ، بُض اغتِ ُٓوَ ًُرطوظَ ًىضاعاتِ واوعِ سـاي بلـط
          ،َّ ًَتـُوَ بـؤ خؤيـاْ و ًىضاعـاتِ واوعـِ ساهًـاْ بـؤ بلـط ًَِ َِ ُٓو ثاضنـاُُ ؼل هُو زَئاتاُُزا، هُبُضُٓوَ ُٓب
ًَؿه غىوزياْ هُ ؾاضَواُِ وَضططتىوَ بؤ تًُوًم كطزْ بُض اغتِ بُ تُواوَتِ ًّ  بط طُّ ُٓخري ُٓواُُّ ث
ًَـ ُٓو خَُهلاُُّ كـُ وَن   ًَىَّ ث زشّ َُٓ بط طُيَُ، هُطَُي ُٓو بط طُيُ ًٍُ ُٓو كُغاُُ ُٓض بًُُٓاْ ؾ
ًَػـتا هـُ ؾـاضَكاُسا زاًُؿـتىوْ، ًُٓاُـُ ٓـُضظّ        باغلطاْ و بطازَضاُِ تط باغًاْ كطز خَُهلِ ؾاضَكاُّ، كُ ٓ

ًَىيػـتُ ٓـُو       باب و باثريياُُ، ًىَهلِ خؤياُُ، ض َُطُ كاضياْ تًا كطزووَ ُٓو  ُٓضظاُـُ بـىوَ بـُواوعِ سـاَي، ث
َّ، هُبُضٓــُوَّ ٓــًُىو اليــُن زَتــىاُّ      َّ و ٓــُض بــُ غــعطَيلِ ظؤض كــَُ بؤيــاْ سػــاب بلــط بط طُيــُ البــرب
َّ، ض َزرعوـِ     َِ كطزُِ َُٓ كـاضَ ُـُكط َِ بُد غىوزًُُس بّ هُ ثطؤشَكُ، نىُلُ ُٓطُض ٓاتى تُغًٔالت هُ د

َِ، بــؤ سلىًــُتًـ و َِ و زَغــت خــؤف،  خــطاخ زضوغــت زَبــ ًَؿــُياْ بــؤ زضوغــت زَبــ بــؤ خــَُهلاًُـ كــُ ك
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 كان وازض رُضًىو.

 بُض َيع وازض افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـُيُ و ظَوّ و       ًّ بُف بُساَهِ خؤَ هُ غاَهِ ثاضَوَ داضَيلِ تطيـ الّ دـُُابت زاًُؿـتٍ باغـِ ٓـُو ك

ًَلًاْ بىوُـُ ؾـاضَواُِ، بُؾـِ      ظ ًَػـتا بُؾـ اضََ كطزو ؾلوِ تاثؤ كطزْ و تًُوًم كطزْ، ُٓو طىُساُُّ كُ ٓ
ــُ    ــُن ه ــاْ ُ ــاْ و سُوؾــُّ خاُىوَكاًُ ــُ زوو 311ظؤضّ الزَيلــاْ خاُىوَكاًُ ــاتطَ، ه ــاتطَ،  811َ ظي َ ظي

ًؿتًؿـًُوَ ٓـُو ؾـىَيُِ و    نىُلُ ُٓو كاتُ سُيىاْ و طاوطؤَهِ ُٓبىوَ، ؾىَيِِ سُواُُوَّ ُٓبىوَ، بُ تُُ
          ًٍَ ًَػـتا بىوَتـُ ؾـاضَواُِ، بـؤ ؾلىوُـُ زَتـىامن ٓـُوَ بَوـ ًَلِ ٓـُبىوَ، ٓ ًَسابىوَ و باخ ُٓو طىُساُُّ ٓاوّ ت

َِ و هُغـُض       َِ هُ ًىؾلًوُكاًُُتِ كُ بُ طىُـس غـُضرِ عـُواضياْ زاوَتـ ًَػتا يُك ًَػـتا    25شاضاوَ، ٓ ًوًـؤْ ٓ
ًٌَُ سػابِ ًوًؤُُك 5ُاسًُيُ و زاواّ طُض اُُوَّ  ٓ َّ ًٌَىايُ ُاكط َ زَكُْ، بؤيُ 311ُ زَكُْ، بؤيُ ًّ ث

ًَػـتا بىوَتـُ ؾـاضَواُِ سػـابِ ٓـُو ًُغـاسُ ظَويـُ               َّ ٓـًض غـاسبِ خاُىويـُن هـُ طىُـسَيم زا كـُ ٓ ُاكط
ًًَسايُ، دا بُ ًُىَّ زَيسَيُِوَ بُ  ًٌَُ تُُٔا سػاب  ¼ُُكُيّ كُ ت ٓ َّ ًَم زا ُاكط زَزضَيتُوَ، هُ ًٓض كات

َ يـ بـُ غـعطّ ض ؤشاُـُ، بؤيـُ ُٓطـُض ُٓضظَكـُّ ظؤض بـىو،         811َ بلُيّ بُ غعطّ ضًَعّ و 311ض هُغُ
َِ كــُ       َِ بــُ غــعطَيلِ ض ًَــعّ بــ َِ، زوو/ بــُ غــعطّ بــاظاض  ُــُب َّ و بًــسضَيت يــُن/ سػــابِ كــىض  وكهــِ بلــط

ــُضَكاُِ ؾؤض ؾــ      ًَلؤؾ ــِ ظؤضّ ت ــَُ بُؾ ــُو بطازَضاُ ــُيُّ ٓ ــُو وػ ــُض ٓ ــُوَ غ َِ، زَيٌ ــسضَيت ــاضّ زَياُ ِ ض ظط
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ًَػــتا ُٓكػــُضّ ًىتَوــُوًاْ هــُ ؾــاضَكاْ    ًُؿــتٌاُِ خــَُهلِ كىضزغــتاْ ُٓكػــُضيُتًاْ خــَُهلِ الزَيلــاُّ، ٓ
ًَػتا تؤ زَطُض َيًتُوَ بـؤ طىُسَكـُّ خؤيـت،     ٓ ،َِ ًَلؤؾُض بىوْ ظَوياْ زضاوَت زازًَُؿّ، بُٓؤّ ُٓوَّ كُ ت

ًَـِ       هُغُضّ تًُوًم زَكُّ، هـُوالوَ هُبُضٓـُوَّ ًىغـتُرًس بـىوَ هـ      َِ بـُ غـعطّ ض ؤش ث ُ بُهُزيـُ تـؤ زَبـ
ًَى ٓـُو طىُساُـُّ كـُ كُوتىوُُتـُ ؾـاضَواًُُوَ تـًُوًم        َّ هُُ ًَلِ طُوضَيُ، بؤيُ ُاكط بفطؤؾِ ًُُٓ ظوَهٌ
ًَؿـُيُكِ طـُوضَ           َِ، نـىُلُ ًُٓـُ ظَضَضَيلـِ ظؤضًـاْ ػَل زَزات و ك كطزْ ُٓضطًع بُ ًىغـتُرًس سػـاب ببـ

 زضوغت زَكات، غىثاؽ.
 غالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:بُض َيع ز.اض

 كان طؤضاْ رُضًىو.

 بُض َيع طؤضاْ ٓاظاز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًًًَُِ ًاززَّ  ثؿتطريّ هُ كان وازض و كـان امساعًـى زَكـَُ هـُ وػـُكاُسا، بُض اغـتِ ٓـُو         1ًّ هُخاَهِ غ

      ِ ًٌَـُف هـُ ثُضهـًُاْ هُطـَُهِ زا زاًُؿـتىويّ و بـُياُ وػـُ هُغـُض ٓـُوَ كـطا، ض َٓـِ       خَُهلُ بُض َيعَّ كُ ٓ
َّ، بـُ      َّ و   11ُٓواْ بُٓاتطَ، ض َِٓ ُٓواْ ُٓوَيُ كُ ض َيصَّ ُٓو ًٓػتفازَ كـُ سػـاب زَكـط % ٓـُشًاض بلـط

ًَم هـُ زووالوَ غـىوزًُُس       َّ كـُ كُغـ واتُ ًُُٓ بؤ زازثُضوَضيُ كُ َُٓ بؤ ُٓوَّ كُوا ًُػبُيُن زابِـسض
ًَلِ تط َِ هُ طَُي يُك ًَم ُٓب َِ، رُضو َِ هُ تًُوًم كطزُِ ٓـُو ًارـُّ خؤيـاْ    زَب زا، بؤ ُٓوَّ ض َيططيـ ُُب
َّ َُٓ ض َيصَيُّ كُوا  % ّ هًصُُّ ًاػل وػُّ هُغُض كطزووَ بُ ًُػبُيُكِ ظيـاتط بـا   51كُهُالزَيلاُُ زَكط

ًَطَ  ًَغل كَُ بلطَيتُوَ كُ ُٓوَّ ٓ َّ 11%يُ و ُٓطُض 11بَو َِ ُاكط َِ و غىثاؽ.25% يـ ُُب  % ظياتط ب
 َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:بُض 

 ُُغطيّ خاْ رُضًىو.
 
 

 بُض َيع ُُغطيّ ـلاي:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َ َكُ، بُض اغتِ ًُٓىوًاْ واوعـِ   811َ َكُو بُيِِ 311زياضَ غُباضَت بُ خاَهِ يُكَُ بؤ تاثؤ كطزُِ 

ًَتـُ     ُٓضَيٌِ كىضزغتاُِ خؤًاْ زَظاُغل و ظؤضيُِ طىُسَكاْ و وُظا و ًَػـتا ُٓطـُض ب ُاسًُكاْ تاثؤّ ًُُ، ٓ
َّ و                َِ و بـؤ تـًُوًم بلـط َّ ٓـُو ض َيصَيـُّ كـُ بـؤّ زازَُـ غُض َُٓ سػـابُّ كـُ ًُٓـُياْ بـؤ تـًُوًم بلـط
َِ ًـّ   ًٌَُ سُوِ خؤيُتِ بَو َّ و ثاضَّ ػَل بػُُِ بُض اغتِ خَُهلِ طىُسًُؿًِِ ٓ ُٓوَؾِ كُ تًُوًم ُُكط

ًَّ     ًُُٓ هُ باب و باثرياؾلُوَ بؤَ ًٌَـاْ زََهـ َِ ّ ُٓو ُٓضظََ و ُٓو ُٓضظَ ِٓ خؤًـُ، ث ًاوَتُوَ و ًُؿتُد
ًًَاْ، يُعِِ ُٓوَ سُوُ، ٓـُو   ًٌَُ ُٓو ثاضنُ ظَويًُاْ ػَل ظَوت زَكُْ، خؤًاْ ؾاضَظايّ ث ًَم ٓ بُ ض سُو

زًُُس غُباضَت بُ غىوزًُُسبىوْ، زياضَ ُٓواُُّ كُ غىو 2سُوُ بسضَيتُوَ بُ طىُسًُؿًُِكاْ، هُ خاَهِ 
ًَػـتا          َِ بـىوْ و ٓ بىوْ، بُ تُٓلًس وَكى ٓاوكاضامن باغًاْ كطزْ، يـاْ ُٓواُـُّ كـُ هـُ طىُسَكاُـسا ًُؿـتُد



 111 

ًَم زا كُ كىضزغتاؾلاْ  َّ؟ َُٓ طىُسًُؿًُِ هُ غُضزًَاُ َِ بُ غىوزًُُس سػاب بلط غىوزًُُس بىوْ بؤ ُٓب
ًَلًـ زا كُ ٓـاوَزاْ بىوَتـُوَ ٓـَُ    وَيطاْ بىوَو بىوَ بُ غىوؽلان و تُخت بىوَ و ض اطىَيعضاوُُوَ  و هُ كات

           َِ َِ يـاْ زَبـ ًَػـتا هـُو ساَهُتاُـُ ٓـُوَّ كـُ غـىوزًُُس بـىوب نىوَتُوَ غُض ظَيسّ باب و باثرياُِ خـؤّ، ٓ
َِ، ًُٓاُُ غىوزًُُس بىوْ، ًُٓاُُ بُ خىَيِِ خؤياْ،  ًَؿٌُضطُ بىوب َِ ث َِ ، ياْ زَب كُغىكاضّ ؾًُٓس بىوب

بًُاُسووبىوُِ خؤياْ بُ ثوـُّ وَظيفـِ ٓـُو ثاضنـُ ظَويـُياْ وَضططتـىوَ، بـؤ         بُ ًٓالن بىوُِ خؤياْ و
َّ، هُبُضٓـُوَ ًِـًـ ثؿـتًىاُِ ٓـُو ٓاوكاضاُـَُ زَكـَُ، كـُ بُغـىوزًُُس           َِ بُ غىوزًُُس سػاب بلـط ُٓب

َِ، غىثاؽ.  سػاب ُُكطَيّ و سُوِ خؤياْ بسضَيت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 ىو.كان ذلٌس رُضً

 بُض َيع ذلٌس ؾاضَظووضّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـُيُكُ كـُ        ًٌَىايـُ ك ًَؿُّ ظَوّ و ظاض و غاغ كطزُُوَّ ًىَهلساضيـُتِ و غـِىوضّ ؾـاضَواًُُكاْ ث زياضَ ك
ًَؿُّ ُُخىاظضاوّ ػَل ٓغل بىوَتُوَ، سُوـُ   ًَطُف ك ًُٓىو كىضزغتاُِ تًُُىَتُوَ بُزاخُوَ هُ ُُٓسآ د

ًٌَــُ ًَـ ٓــُوَّ كــُ ثؿــتطريّ هــُ وػــُّ ٓــُو    بُض اغــتِ ٓ رــطاواُه وػــُّ هُغــُض بلــُيّ و ُٓواُــُ، ًــّ ثــ
َِ هًصُـُ بـُض َيعَ زَكـَُ، ُُٓـسَيم طىُـس ُٓيـُ تاثؤيـُ             بطاضزَضاُُ بلَُ، ًّ زوو ثطغـًاض ٓاض اغـتُّ ٓـُو غـ

َ هُغُض يُن ؾُخؼ، بُ تاثؤ ُٓيُتِ، تاثؤيُ هُغـُضّ، تـُعىيعّ ٓـُو خَُهلـُّ كـُ خـاُىوّ كطزووَتـُو       
َّ بُكِ، ٓايا بُخاوَْ تاثؤكُ؟، كُ طىُسَكُ تاثؤيُ هُغُضّ يـاْ مشـىػل ٓـُواًُـ ُاكـات كـُ       هُغُضّ، ُٓزض

ــاَهِ     ًَـ غ ــ ــُيُكُ، زوو/ ث ًَؿ ــُوَّ ك ــُكُّ ٓ ــُ بُؾ ــُضعا    1991خاُىوَك ــسا ً ــًُىو زَيلاُ ــِىوضّ ٓ ــُ غ ه
اثرياًُـاْ و ظيـاز كطزُـِ    هُبُضُٓوَّ طُض اُـُوَّ خَُهلُكـُ بـؤ ظَيـسّ بـاب و ب      1991زاُطابىو، بُآلَ زواّ 

َِ، هُ ض َمسًاتِ سلىًـُت زا ٓـُوَ ًُضعايـُ ٓـِ كـُؽ ًُـُ و        خَُهم ُٓو ًُضعاُُ كطا بُ خاُىوّ ًُؿتُد
سلىًـُت تـُعىيعّ ًُـُ، ٓايـا ٓــُو ًُضعاُـُّ كـُ خـَُهم خـاُىوّ هُغــُض كطزووَتـُوَ، نـؤْ سػـابِ بــؤ            

َّ؟ ًّ زَيٌُ غُض ُٓوَّ ًُغُهُّ ًىغتُرًس و ُٓواُُ، ًّ  ثؿتطريّ ُٓو ٓاوكاضاَُُ زَكَُ بُض اغـتِ  زَكط
ًَؿٌُضطُ و ؾًُٓس و ُٓتا ُٓواُـُّ كـُ رُضًاُبـُضْ خـَُهلِ رُضًاُبـُض ُٓيـُ        ًٌَُ ًُغُهُّ ث سُق ًُُ ٓ
ًَػتا هُ ؾاضَكاْ ًُؿتُدآ يُ و ياْ هُالزَيًُكُ ٓـُضظّ ُٓيـُ    بُثوُّ وَظيفِ خؤّ ظَوّ و وَضططتىوَ و ٓ

ًَلِ تًايُ،  و ُٓضظَكُّ سلىًُت زاطريبلاتُوَ و بُ ًىغتُرًس سػابِ بلُّ، يُعِِ ُٓوَ ُاظامن سُوًاُُت
ًَؿٌُضطُ و بُ ثوـُّ وَظيفـِ وَضيـاْ ططتـىوَ      بؤيُ ًّ ثؿتطريّ ُٓوَ زَكَُ ُٓواُُّ كُ بُ ؾًُٓس و بُ ث

 بُض اغتِ بُ ًىغتُرًس سػاب ُُكطَيّ، وَكى باوِ خَُهلاُِ زيلُ، غىثاؽ.
 هًُاْ(:بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُض

ًَبًًُِكتاْ ُٓيُ،  رُضًىو.  هًصُُّ ؾاضَواُِ، ُُن وَآلًساُُوَياْ، ُٓطُض ت

ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــُض        ــُ هُب ًٌَ ــِ ٓ ــُ ض َٓ َّ، ب ــُكط ــاب ُ ــتُرًس سػ ــُ ًىغ ــطز كــُ ب ــاْ ك ــساًاْ زاواي ــُّ ُُٓ ــُوَّ ظؤضب هُبُضٓ

ًَم كُ وَظاضَتـِ ؾـاضَواًُـ خؤيـاْ     هُطـَُهٌاْ بـىوْ كـُ ًُٓـًُاْ زاض ؾـت هُبُضٓـُوَ بـا غطَيتـُ         باضوزؤخ
ًَِ واُىُِ تُُعؿلِ ًًُُِٓ كُ هـُ غـاَهِ     33زَُطساُُوَ، بُؽ ًّ وَآلَ ُازًَُوَ، بُآلَ تُُعؿلِ ؾاض بُ ث

َِ ٓـًه بـُ )سـِ ًـّ اسًآٔـا(             ًَتُ ُـاو ؾـاضَواًُُوَ زَبـ ًَم، يـاْ زَيًـُن زَنـ َوَ هُ عرياق زا كُ تؤ طُض َك
َّ هـُوَّ، يـُعِِ ٓـًه وـاُىُِ     يُعِِ  َّ، هُبُضُٓوَّ ُٓو كُغُ ظؤض غىوز وَضزَطط ًَم هُو َِ بُ طُض َك زَب

َِ، باغـــِ ٓـــُضظ كـــطا، يـــُعِِ زَيلـــاْ خؤتـــاْ زَظاُـــّ نـــؤُُ ٓـــًُىوّ   ؾـــاضَكُّ هُغـــُضزا تـــُتبًق زَبـــ
ًَىَ زاض  811ًُـلىعُيُن ًاَي ُٓيُ ثُزلا ًُتطّ ُٓيُو ُٓيُ  َيصضاوَ هُ ًُتطّ ُٓيُ، هُبُضُٓوَ بُو ؾ
 وَظاضَت و ؾاضَواُِ و وَظاضَتِ ؾاضَواُِ و، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 هًصُُّ ياغايِ؟ كان عٌط رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ بط طـُ باغـِ   َُٓ ًاززَيُ كُ باؽ هـُ تـًُوًلِ سـُضًَِ وـىضا زَكـات بـؤ ُٓغـشابِ ؾـُضعِ، زواتـط بُغـ          

َ بُ غعطّ سُوًقِ، َُٓ خاُىوَ كُ هُغُض سـُضًَِ  811َ بُ غعطّ ض ًَعّ و  311هُغُض كطاوَ، باغِ 
ًَلِ زاوَ بُو  َّ بُ طىَيطَّ َُٓ ياغايُ، َُٓ ياغايُ سُو ًَػتا تًُوًم زَكط َُٓ وىضايُ كطايُ و تاثؤّ ًُُ، ٓ

َّ بــُ    َّ بــُُاوّ   811طّ، زواّ ًــُت 811ًــُتطّ  و  311كُغــُ  بــؤ ٓــُوَّ تــًُوًم بلــط ًــُتطّ بلــط
بُهُزيُوَ، ُٓطُض ٓاتى َُٓ ظَويُ َُٓ كُغُّ كُ َُٓ خاُىوَّ كطزبىو هُو كُغاُُ بىو كُ خاوَُِ سُوِ 

َ و ًاتُبُوــُّ زَكطَيتــُوَ 811تُغــُضوف بــىو، ٓــَُ ســُوِ تُغــُضورُّ ػَل زَغــُُسضَيتُوَ و تــًُُا بــُ  
َِ عًىاظ ًُُٓ زَكات ُ ًىخاهُرُّ ياغاّ سقىوِ واُىُِ ًٓتفا و سُوِ تُغُضوف، بُُاوّ بُهُزيُوَ و بُب

ًٌَــُ ياغــايُكٌاْ ُٓيــُ بامســاْ هُغــُضّ كــطزووَ، بامســاْ هــُ ًٓتفــاّ ســُوِ تُغــُضوف كــطزووَ، ســُوِ   ٓ
ًَطَ ُٓو كُغُّ كُهُ سـُضًَِ  21% و 12تُغُضوف بُ  %، بؤ ًىَهم غِفِ ظضاعِ بؤ ًىتُغُضيف، بُواتا ه

ًا تُبُوُّ ًُسطوَ زَكُّ هُ باوِ ظَويُكُّ تطّ كـُ هـُ ُٓغـَوسا سـُوِ      ًُتطّ زَزَيتآ 811وىضا تؤ 
ّ واُىُِ ًُزًَُُ كُسـُوِ تُغـُضوف،    1969تُغُضورِ ُٓيُ و ًُُٓف ًىخاهُرُيُكِ غُضضلِ غاَهِ 

      َِ ــاتىاُ ــت ُ َِ زَوَهُتــُ، زوو ؾ ــُب ــُوِ ضَوُبــُ ُ ــى وايــُ، تــًُُا س ــىوِ ًىَهلًــُّ كاًً ــى سق ًَلــُ وَك سُو
ًَطَ بُ  ًىتُغُضيف بلات، َِ هُطَُي وَغًُت هُغُضّ ًاتُبُوا ًىَهلِ خؤيُتِ و ه َ 811تًُُا وَوف ُاتىاُ

ُٓزضَيت بُو كُغُ و ًا تُبُواكُّ ػَل زَغُُسضَيتُوَ، ًُُٓ ًىخاهُرُّ واُىُِ ًٓتفا و سُوِ تُغـُضورُ،  
و هُغُض ٓـَُ  باؽ هُ ًىغتُرًس زَكات، ُٓطُض ٓاتى ًىغتُرًس خؤّ ًاهًم بىو، ًىتُغُضيف بى 3رُوُضَ 

َّ ظَويُكُّ خؤّ بُ  ًَتُوَ، غىثاؽ.21% و 11ظَويُ، ُٓكط َِ بفطؤؾ ًَلِ ث  % و سُو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:



 112 

 هًصُُّ زاضايِ؟ ز.ٓاضاؽ رُضًىو.

 بُض َيع ز.ٓاضاؽ سػغل:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــعط     ــُو غ ــاضَّ ٓ ــُت زَضب ــُ سُوًق ــُ ب ًَلٌاْ ُٓي ــُوظضل ــُُٔا ت ــُ   ت َّ ب ــُظ ــُ زاب ــُ وتىوًاُ ًٌَ ــُ ٓ % 51َّ ك

ًُبُغتٌاْ بُ غعطّ غآًس ُٓيُ، كُغعطّ باظاض َ، يُعِِ ًُُٓ كُ ٓـُو ًُػـبُتًُاْ زاُـاوَ بـؤ زابُظيِـُ      
 ُُن بؤ بُضظبىوُُوَ، نىُلُ غعطّ غآًس يُعِِ غعطّ باظاض ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

 ىو.هًصُُّ كؿتىكاَي؟  رُضً

 بُض َيع دالي عوٌ عبسار:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَلٌ    ثطغًاض كطا  ٌَ زَيت؟ تُبًعٌ ياغايُكٌ تط تُوسؿلٌ ثُضهًُاْ كطاوَ، كـُ تُعـسيوٌ وـاُىُ باخُكاْ نٌ ه

 كؤُُ، هُوَ ًُغُهٍُ ظَوٍ و ظاضو باخُكاْ سُي كطاوَ.
ًَطَ ُٓوَيُ كُ 151زوو/ زَكطَيت ) ًَؿُ ه ًٌَ (يُكُ البربَيت، ك كان عىًُض باغٌ كطز، ُٓو كُغٍُ كُ تؤ زََه

ًَـت هـُ             151) ٌَ، ٓـُوٍَ عُوـس ب ًَـت سـُوٌ خـؤٍ زضاوَتـ %ٍ 3( ُٓو كُغُ ُٓطـُض ُٓضظَكـٍُ ًٓتفـا كـطا ب
ًَت  ًَت 21زَزضَييَت، ُٓوٍَ ًىَهلٌ غطف ب ٌَ هُ سُوٌ خؤٍ، 12%ٍ زَزضَييَت، ُٓوٍَ ًىرُوَظَ ب %ٍ زضاوَت

 ًُُٓ زياضٍ كطاوَ.
ًَسَطَُ و ُٓو ًاوَيٍُ كُ ًٓؿٍ كطزووَ باؽ هُوَ كط ٍَ بُُاوٍ يُن كُغُوَ ُٓيُ، ًّ وا ت ا كُ ُُٓسَيم ز

ًٌَ واُىٌُ شًاضَ ) ُٓواُُ ًُٓىوٍ مشىهٌ ًٓكالسٌ ظضاعٌ كطزووْ، باوَض  ُاكـَُ   1975(ٍ غاَهٌ 117بُث
ًَت، ٓــُطًِا  ًَــت، يــاْ خــَُهلٌ تًــا ُــُب ٍَ ب ًَــت، كؤُــُ ز ٍَ بــُُاوٍ يــُن  ُٓطــُض زَيًــُكٌ ظؤض ظؤض بهــىون ب ز

 كُغُوَ ًُُاوَ.
باؽ هُ كَُ كطزُُوٍَ غًعطٍ غآًس زَكطَيت، وَكى باغـٍ كـطز، ٓـُو غـًعطٍ غـآًسَ، يـاْ باغـٌ ؾـاغطيّ         

ًَـت )   ًَت ُٓقشابٌ ؾُضعًغل، ُٓطُض ًاززَكُ غىَيِسضَيتـُوَ زََه ًَت ُاب ملو اقلصِو ؾلّسَا علًّلا     كطا، كُ زََه
كُ تًايُتٌ مشىهٌ زَكات، بُاَلَ ُٓو ُٓضظٍَ كُ خاَهًُ هُ زَيًُكُ  (، يُعين ُٓوٍَزَض غكهّٕ َغاكهني اًّا

ٌَ ُُكطاوَتُوَ، سُظ زَكَُ يُن ًىالسُظٍَ تطيـ بـُ   ًَت كُ خاُىوَكٍُ ث ًَبُ ؾُضعًُكٍُ ب ًَت غاس زَب
ًًَُتٌ، ُٓو نُُسَ زَيًٍُ كـُ كُوتؤتـُ    ًٌَاٌُ ٓاطاَ ه خىؾم و بطاياٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ بسََ، ًّ هُ غو

ًَؿُؾـٌ تًـا زضوغـت       غِ ىوضٍ ؾاضَواًُُوَ ًُٓىوٍ تُوغًعٌ سسوزٍ زَيًُكُ كطاوَ بـُ هًصُـُ، ُُٓـسَيم ك
ًَــٌ   ًَــٌ و ث ًَــٌ ًىغــتُرًس بــىوْ و رطؤؾــطاوَتُوَ ه ًَلٌ ظؤض ه بــىوَ، تُوغــً  كــطاوَو تُوغــًعُكُف خــَُهل

ًَِر زؤؾلُ ًَّ تُوغً  ُُكطاوَ هُواُُيُ هُ ث ًَـت بـُ بًػـت و     زَوَهًُُُس بىوْ، ُٓو كُغاُُ كُ زََه وَ كـطا ب
ًَِر زؤمن، ظؤض غىثاؽ.  ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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 ظؤض غىثاؽ، دُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾتىطىظاض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَت، بُاَلَ  ًٌَُ وا ُُب َُٓ ياغايُ ناضَغُضٍ ًُٓىو طـطريت ظَوٍ و  ًّ زووثاتٌ ُٓوَ زَكًُُوَ تُغُوضٍ ٓ

ًَـت، ُـُ       ًَؿُيُ بـَُ ياغـايُ ناضَغـُض زَب ظاض بُ كؿتىكاَهٌ و بُ عُوسو بُ ؾاضَواٌُ و بُ تُداوظو ُٓضض ك
ًَػـتا هـُُاو ؾـاضٍ             ًَتُ ؾلىوُـُ هـُ ُاسًُيـُن، غـُيطٍ ٓـُوَف بلـطَيعل كـُوا طىُـسَيم ٓ طىُسَيلٌ بهىون ب

ًٌَاُ ًَطزا، هُُاو ؾاضٍ غو ًَلـط ا ُٓطـُض وا بـىو غـُيط بلطَيـت         ُٓوه ًسا، َُٓ طىُسَ كاتٌ خـؤٍ ٓـُض ٓـًُىوٍ ت
ًَلٌ ؾـاض غـُيط زَكطَيـت،       غًعطٍ زوو ثاضنُ ظَوٍ ُاكات هُوٍَ كُوا بُ ظَوٍ ُاو ؾاض بُياٌُ وَكـى طـُض َك

ًَم    ًَتـُ بُؾـ ًَم هُ ؾـاض، زَب ًَتُ بُؾ ًَت، زَب هـُ   َُٓ طىُسَ ًٓكالح زَكطَيت، َُٓ طىُسَ خُزًَاتٌ بؤ زَن
 تُقًٌٌٌ ؾاض، ًُعاًُهٍُ ؾاضٍ هُطَُي زَكطَيت.

ٌَ بىوُُكُيُ، ُُن ًاُاٍ  زووًَغل/ ُٓوٍَ كُ باؽ زَكطَيت، باغٌ ُاو سُضًٌَ طىُسَ، واتا ؾىَيين ًُؿتُد
ٌَ وَضزَطريَيتـُوَ وُتعُيـُكٌ             ًَم ًـىَهلٌ غـطمل ُٓيـُ، يـاْ عُوـسَيلٌ ظضاعـٌ ُٓيـُ ٓـًُىوٍ هـ ُٓوَيُ يُك

ٌَ زَزض311) ًَـت، ًُٓـُ ٓـًض ًىتـُظاضب ًًُـُ هُطـَُي وـاُىٌُ        ( ًُتطٍ ث ٌَ كاكُ تؤ خىاسارًعت ب َيت و زََه
ًَم هــُ بطازَضاُــٌ    ًٌَ ٓــُو ُػــُباٍُُ كــُ بــطازَضاْ باغــًاْ كــطز، ٓــُوٍَ تــط كــُ بُؾــ ًٓتفــاو وــُضَبىو بــُث

ًَؿـٌُضطُيُو وىضبـاُ    ًَت و خَُهلٌ خاوَْ ًارـُو ث ٌ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ وَكى ُٓوٍَ كُ سلىًُت ًُُتٌ ب
ٌَ وَضبططيِــُوَ، بــُض َيعاْ، ٓــَُ ثــطؤشَ ياغــايُ هُاليــُْ ُُٓــساًاٌُ ثُضهــًُاٌُ    ًٌَــُ عــاضزٍ هــ ًَػــتا ٓ زاوَ، ٓ
ًٌَــُ عــاضز هــُ خــَُهم وَضبططيِــُوَو طىُسُؿــغل     ًَؿــلُف كــطاوَ، سلىًــُت زاواٍ ُــُكطزووَ ٓ بــُض َيعَوَ ث

      ُ ًٍَ ظَضوضَ ًُٓـُ بـ دُُابًؿـتاْ بطـات، بـُ خـَُهلٌ      زَضزَكُيّ و ثازاؾيت ُازَيِـُوَو، يـُعين بُض اغـيت ثـ
ٌَ غُُسُُوٍَ ظَوٍ و ظاضو ًىَهلٌ طىُسُؿًُِكاْ ُاكُيّ، ظؤض غىثاؽ. ًٌَُ زاواٍ ه  كىضزغتاًُـ بطات، ٓ

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَسايُ، يـُعين ظؤض ًًُـُ ًٓؿـٌ هُغـُض بلط     َيـت بـُ   ظؤض غىثاؽ، َُٓ ثطؤشَ ياغايُ سُوت ًاززٍَ ُٓغاغٌ ت
ًَت، بؤيُ زاوا هُ هًصُُكاْ زَكُيّ كُ هُغـُض غـُكؤٍ طفتىطؤيـُكاْ زاًُؿـتىوْ      ًَم تُواو زَب نُُس غُعات

ًَػتاوَ ُٓتا غـبٍُ ثـاف ًُـىَض ؤ غـُعات )     ( بـُ يُكـُوَ زاًُؿـّ اليـٌُُ ًـُعين وَظاضَتـُكاْ بـاُط        5هُ ٓ
ًَُِِوَ،  ًَـطَ ًىُاوُؾـٍُ بلـُيّ، تـا      بلُْ، ٓاخري قًاغُو ٓاخري طُاَلَهٍُ ثطؤشَ ياغاكًُاْ بؤ ب بؤ ٓـُوٍَ ه

ًَطيّ ُٓضبصيّ.5غبُييَن غُعات ) ًَىاضَ بُ خىاتاْ زَغج ٓ ٍ) 
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 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَط – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – اق                              كىضزغتاْع ًَطاق - ع   ع
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 ( 29ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2192\99\21ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (21تؤكؤلي دانيشتين ذمارة )ثرؤ

 ٌَ  21/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُغ
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ًَط )   ًَىاضٍَ(ٍ 5كاتصً ٌَ  ضؤشٍ ٓ ٌ   21/11/2112ضَيلـُوتٌ   ؾُللُغ ًَـطاق   -كىضزغـتاْ   ثُضهـًُاُ بـُ  ع
بــُض َيع ز. سػــّ ذلٌــس غــىضَ  بــُ ٓاًــازَبىوٌُثُضهــًُاْ و، غــُضؤكٌ  ز.اضغــالْ بــايع امساعًــىغــُضؤكايُتٌ 

ًَططٍ غُضؤن و ًَطٍ  ، د ْ بُض َيع رطغت دفلس عبسار غـلطت َ خـىهٌ   (21ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَهٌ )

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكاي -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (21ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاُْتٌ ع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات ) ٌَ ؾُللُ ضَيلُوتٌ 5غ ًَىاضٍَ ضؤشٍ غ ًَت: زا 21/11/2112(ٍ ٓ ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿـًِاضٍ ياغـاٍ تـًُوًم كطزُـٌ ٓـُو طىُساُـٍُ            -1 بُضزَواَ بىوْ هُغـُض خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ث
ًَى غِ  ىوضٍ ؾاضَواًًُُكاُُوَ.كُوتىوُُتُ ُ

ًَؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ. -2  خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث
 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ  ز. اضغالْ بايع/ بُض َيع

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ          ًًًٌَُ  بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ غـ

، 21/11/2112، ض ؤشٍ زاًُؿـعل  21َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خـىهٌ ططَيـساٌُ يُكـَُ، شًـاضٍَ زاًُؿـعل      
 بُضُاًٍُ كاض:

ــُ )  ــُكاٌُ بط ط ًٌَ سىكٌ ــُث ــاززَ )1ب ــاضَ )  21(ٍ ً ــاوخؤٍ شً ــُيط َوٍ ُ ــُ ث ــاَهٌ  1( ه ــطاوٍ غ ــًُىاض ك ٓ ٍ)
ًَطاق زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ ثُ -ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ 1992 ضهًُاْ بط ياضيسا بُضُاًٍُ كاضٍ زاًُؿـتين  ع
ًَط )    21شًاضَ ) ًًًٌَُ َُٓهبـصاضزْ هـُ كاتـصً ٌَ ؾـُللُ ض َيلـُوتٌ     5(ٍ ٓاغايٌ خىهٌ غـ ًَـىاضٍَ ض ؤشٍ غـ ٓ ٍ)

ًَت: 21/11/2112 ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
ًَؿـًِاضٍ ياغـاٍ تـًُوًم كطزُـٌ ٓـُو طىُساُـٍُ            -1 بُضزَواَ بىوْ هُغـُض خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ث

ًَى غِىوضٍ ؾاضَواًًُُكاُُوَ.كُ  وتىوُُتُ ُ
ًَؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ. -2  خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث

ًَـىاٌُ  سلىًـُت و ثُضهـًُاْ و وَرـسٍ           ًَطٓاتين بـُضَيع وَظيـطٍ زازو وَظيـطٍ ؾـاضَواٌُ ًىُُغـًقٌ ُ بُخ
ًَػتاف بُض َيع  ٓ ،ًَّ ًَط ب ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُـُ  ياوَضياْ زَكُيّ، بُخ د

ًَتُوَ كُ ًؤَهُت بىوْ، ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ، با بفُضًىَيت.  زَخىَيِ
 

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.  بُضَيع سػّ ذلٌس غىضَ/ د
ًَسضاوْ يا 19/11/2112ٍ ٓاغايٌ هُ ضؤشٍ 21ُاوٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ هُ زاًُؿتين شًاضَ  ْ ًؤَهُت ث

ٌَ ًؤَهُت ٓاًازَ ُُبىوْ:  بُب
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 بطٓاْ ضؾًس سػّ/ ًؤَهُت. -1
ًَطيناْ امساعًى غُضُُٓط/ ًؤَهُت. -2  ب
 سًُُ غعًس سًُُ عوٌ/ ًؤَهُت. -3
 ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض/ ًؤَهُت. -4
 سػّ/ ًؤَهُت. ضضاغُضطىَي  -5
 غؤظاْ ؾٔاب ُىضٍ/ ًؤَهُت. -6
 ابطآًٍ/ ًؤَهُت. بايطـلاي  -7
 / ًؤَهُت.مصطفٖشُ افلس قبً -8
 بُرطيّ سػغل خُهًفُ/ ًؤَهُت. -9

 ثُؿلاْ ععاهسيّ عبساهطفلّ/ ًؤَهُت. -11
 / ًؤَهُت.عاضهًوِ اًري  -11
 / ًؤَهُت.مصطفٖٓاشَ غوًٌاْ  -12
 ظًاْ عبساهطسًٍ عبسار/ ًؤَهُت. -13
 / ًؤَهُت.عثماىياووظ خىضؾًس  -14
 عبسار ذلٌس اًغل/ ٓاًازَ ُُبىوَ. -15
 غاالض ذلٌىز ًطاز/ ًؤَهُت. -16
 ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ/ ًؤَهُت. -17
 / ًؤَهُت.ضؤَدٓآُُط عاضف  -18
 ُٓظغل عٌط افلس/ ًؤَهُت. -19
 فلساًغل/ ًؤَهُت. عثماىخوًى  -21
 خىضؾًس افلس غوًٍ/ ًؤَهُت. -21
 عبسار سادٌ ذلٌىز/ ٓاًازَ ُُبىوَ. -22
 عٌاز ذلٌس سػغل/ ًؤَهُت. -23
 ٌط قسيق ذلٌس/ ًؤَهُت.ع -24
 ذلٌس وازض)بُؾاضَتٌ(/ ٓاًازَ ُُبىوَ. ااض  -25
 كاضواْ قاحل افلس/ ًؤَهُت. -26
ًَذ افلس/ ًؤَهُت. -27  ٓاوض اظ ؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَػتاف زَيًُِ غُض بُضُاًٍُ كاض بؤ بُضزواًبىوْ هُغُض خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ثًَ    ؿـًِاضٍ ياغـاٍ   ٓ
ًَى غِىوضٍ ؾاضَواًًُُكاُُوَ، هًصُُ تايبُؽلُُسَكاْ رُضًىوْ  تًُوًم كطزٌُ ُٓو طىُساٍُُ كُوتىوُُتُ ُ

 بؤ ؾىَيين خؤتاْ، واتا غُكؤٍ هًصُُكاْ.
ًٌَُ زوَييَن زاًُؿتُِكًُاْ زواخػت بـؤ ٓـًُط ؤ غـُعات )    ًَـىاضَ، بـؤ ٓـُوٍَ    5بُض َيعاْ، خؤتاْ زَظاُّ ٓ ٓ ٍ)

ًَلٌ ٓاوبــُف، غىثاغــًاْ زَكــُيّ، زيــاضَ ٓــًُط ؤ   هًصُــُ ٓاوب ُؾــُكاْ بــُ يُكــُوَ زابًِؿــّ بطُُــُ زاض ؾــتِ
ًَلٌ ٓاوبُؾـًاْ ُىوغـًىَ، كـُ ٓـًُىوياْ هُغـُضٍ ًٓتًفاوًـاْ كـطزووَ، بؤيـُ          ًُٓىوياْ زاًُؿتىوْ ضاثؤضت

ًَتُوَ، رُضًىو هًصٍُُ واُىٌُ. ًَػتا زاوا زَكُيّ هًصٍُُ واُىٌُ ضاثؤضتُكُ غىَيِ ٓ 
 َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:بُض 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ وَكـى هًصُـٍُ ياغـايٌ هُطــَُي هًصُـٍُ ؾـاضَواٌُ و هًصُـٍُ كؿـتىكاَي و هًصُـٍُ زاضايــٌ            ظؤض غـىثاؽ، ٓ

ٌَ كـطز ٓـُتا )    9ًُٓط ؤ بُياٌُ كؤبىوُُوَيُكٌ ٓاوبُمشاْ ُٓزلاًسا هُ غـُعات )  (ٍ ثـاف  1:31( زَغـيت ثـ
ــُو   ــاْ ٓ ــىَض ؤ، تىاًٌُ ــُ زواٍ        ًُ ــًِاضَ ُٓوَي ًَؿ ــُوَ، ث ــتا زَخىَيٌِ ًَػ ــُيّ، ٓ ــازَ بل ــُ ٓاً ــُ ٓاوبُؾ ضاثؤضت

ًَطـاٍ    ًَتُ ُٓغاؽ بؤ ًىُاوُؾُ كطزْ هُغُض ثطؤشَكُ، واتا ُٓو ضاثؤضتـُ د خىَيِسُُوٍَ ضاثؤضتُكُ ُٓوَ بب
ًَؿلُؾـًاْ كـطز بـىو بـؤ غـُضؤكاي           ُتٌ ُٓضنىاض ضاثؤضتٌ هًصُُكاْ زَططَيـت، كـُ نـىاض هًصُـٍُ ثُضهـًُاْ ث

  ثُضهًُاْ.
 اق طاا - اىل/ ضٙاغٕ دطملاى كُضزغراى

 م/ رقطِط مؿرتك ذُر مؿطَع اانُى
اجرم ت اقلحاى اقؿؤَى اققانُنّٕ َاشبلسما  اقبلسِلٕ َاقهقل  َادرصلاد  َاقػلّاذٕ َاقعضاعلٕ َاقلطوٓ َاملاقّلٕ         

ــُآلضَيعاْ/29َاقؿللؤَى ادارصللازِٕ دصللُضٔ مؿللرتكٕ صللباح ِللُم اقثال للا٘     املصللازد قّللُم  كللُضزٓ 1271/ط
مؿطَع اانُى متلّك ذطم اققطٗ اقُاا ٕ زاخ  ذلسَز اقبللسِا (، حبضلُض    )مّالزٓ قسضاغٕ  21/11/2112

ممثلللْ َظاضا  اقبلللسِا  َاقػللّاذٕ َاقعضاعللٕ َاملللُاضز املاّٙللٕ َاق للسر، قرقللسِم رقطِللط مؿللرتك دؿللأنٌ. َد للس  
جب ل  يلصا    ْاقؿك  اآلرْ، قصا رقرتح اقلحاى، َرُصاملهااؿٕ َاملساَقٕ رُصلت اقلحاى اىل إعازٔ صّاريٕ املؿطَع د

 اقرقطِط املؿرتك وغاغا  قلمهااؿٕ:
 اقسِبلللاجٕ

٘ى علللٖ مللا عطضللٌ اق للسز  1992( قػللهٕ 1( مللو اققللانُى ضاللم )56/1اغللرهازا  ألذكللام املللازٔ ) امل للسر ، َ دهللا
  ٕ /   ) ( َامله للللقسٔ درلللللأضِذ ) اققللانُنْ ألعضللا٘ اقربملللاى، اللطض دطملللاى كُضزغللراى جبلػللرٌ ادعرّازِللٕ املطاملل

 ( رؿطِع اققانُى اآلرْ:2112/
 
 

 2192اانُى ضام )    ( قػهٕ 
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 اانُى متلّك اقسَض اقػكهّٕ اقُاا ٕ زاخ  اققطٗ َذطمًا
 اق طاا - ضمو ذسَز اقبلسِا  ة إالّم كُضزغراى

 املازٔ األَىل:
 ث لاض ودهّرًلا ااٙملٕ )خطادلٕ( ضلمو ذلسَز       متلك اقسَض اقػلكهّٕ اقُاا لٕ زاخل  اققلطٗ َذطمًلا َاقلسَض اقليت       

اقبلسِا ، َاقيت مل ِرم متلّكًا ألصرادًا قغإِ صسَض يصا اققانُى، ذػلب اقرصلامّم األغاغلّٕ قلبللسِا  عللٖ      
 اقهرُ اقراقْ:

( دػل ط  2/م 811( دػل ط ضملعٓ، َملا ظاز علو شقلك َسبلس مػلاذٕ )       2/م311متلك مػاذٕ األضض  سبس ) -1
 %( قلهاذّٕ.11) %( قلقضا٘، 25َ) ٙس قلمرااظٕ، َ%( مو اقػ ط اقػا51)
 ( رػح  املػاذٕ اقعاٙسٔ دإغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض.2/م 811اشا ظاز  املػاذٕ عو ) -2
 %( مو  اقػ ط اقػاٙس.11ِرم متلّك املػرفّسِو مو اقبلسِٕ غادقا  دػ ط ) -3

 املازٔ اقثانّٕ:
ٕ      رؿك  زباى ة اقُذسا  األزاضِٕ دطٙاغ -1  ٕ ضّٙؼ اقُذسٔ ادزاضِلٕ َعضلُِٕ ممثللْ اقلسَاٙط قللُظاضا  املاقّل

َاملُاضزاملاّٙللٕ َاق للسر، قسضاغللٕ َإاللطاض اقطلبللا  املقسمللٕ داقرملّللك  َادارصللاز َاقبلللسِا  َاقػللّاذٕ َاقعضاعللٕ
َركُى  مبُجب وذكام يصا اققانُى َرقسِط األغ اض اقطمعِٕ َاألغ اض اقػاٙسٔ ذػب اققُانني َاألنظمٕ اقهااصٔ،

(  ال ني ُِما  مو 31( مو يصٍ املازٔ خالر مسٔ )2اطاضارًا اادلٕ قلط و قسٗ اقلحهٕ اق لّا املؿكلٕ ة اقفقطٔ )
 رأضِذ ربلّغ اقؿدص امل   داققطاض.

رؿك  زبهٕ علّا ة مطاكع اةااظا  دطٙاغٕ ااضْ َعضُِٕ ممثلْ َظاضا  اقبللسِا  َاقػلّاذٕ َاقعضاعلٕ     -2
ّلٕ َاملاقَّٕادارصلاز َاق لسر قسضاغلٕ َرلساّق َمصلازإ اققلطاضا  اقصلازضٔ ملو اقلحلاى اقفطعّلٕ            َاملُاضز املاٙ

 املؿكلٕ مبُجب وذكام يصا اققانُى خبصُ  إاطاض اقطلبا  املقسمٕ داقرملّك َاقرقسِط َركُى اطاضارًا دارٕ.

 ؾللطَحمل اقرللملللّك
 * مالذظٕ: يهاك ضوِاى دؿأنًا:

 اريٕ اقراقّٕ(: )اقطوٓ األَر: رقرتح اقصّ
 املازٔ اقثاقثٕ:

 وى ِكُى اقساض طبصصا  قلػكو َ َاا ا  ة ذطم اققطِٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا . -1
قلمؿمُر دأذكام يصا اققانُى وَ َض رٌ اقؿطعّني رقسِم بلب اقرملّك اىل اقلحهٕ املدرصٕ املؿكلٕ مبُجب  -2

( ملو  1  اقلحاى املدرصٕ املؿاض اقًّا ة اقفقلطٔ ) ( غرٕ وؾًط مو رأضِذ رؿك6ّوذكام يصا اققانُى خالر مسٔ )
 املازٔ اقثانّٕ مو يصا اققانُى.

 )اقطآ اقثانْ: ِقرتح جب   املسٔ غهٕ َاذسٔ دسد  مو غرٕ وؾًط(.

 املازٔ اقطاد ٕ:
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ا اشا مل ِقسم املؿمُر دأذكام يصا اققلانُى بلبلٌ داقرملّلك خلالر امللسٔ اةلسزٔ ة )امللازٔ اقثاقثلٕ( ملو يلص           -1
٘ى       اققانُى، وَ مل ِػسز دسر اقرملّك املقسض مو اب  اقلحهٕ، ِػقط ذقٌ ة اقرملّلك َِػلح  اق قلاض وضضلا  َدهلا

 دأغم اقبلسِٕ امل هّٕ.
( وعالٍ َاقلا  ققلانُى )دّلع َ وجيلاض وملُار اقسَقلٕ ضالم        1قلبلسِٕ امل هّٕ اقرصطد داق قاض اقُاضز ة اقفقطٔ ) -2
 ص ة اإلالّم، مع مطاعأ رػسِس اّمٕ املؿّسا  قصاذبًا مػررقٕ اققلع.امل سر( اقهاا 1986( قػهٕ 32)

 املازٔ اشبامػٕ:
اشا ضاللض بلللب اقرملّللك دػللبب طباقفللٕ مُاللع اق قللاض قلرصللامّم األغاغللّٕ قلمللسى رقللُم اقبلسِللٕ امل هّللٕ    -1

طٓ ( ضمو ذطم اققطِٕ إى َجس  َ جيل 2/م311دردصّص اط ٕ وضض غكهّٕ مالٙمٕ مبػاذٕ د رعِس عو )
 متلّكًا قلمؿمُر دأذكام يصا اققانُى.

( وعالٍ ِرم ر ُِض املؿمُقني دقطع غكهّٕ 1ة ذاقٕ عسم رُاط اققطع اقػكهّٕ قلر ُِض ذػب اقفقطٔ ) -2
 مما لٕ ضمو ذسَز واطب دلسِٕ.

 املازٔ اقػازغٕ:
املؿلمُقٕ دأذكلام يلصا    علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َاقػلّاذٕ إعلساز اقرصلامّم َاملػلرلعما  اقفهّلٕ اقالظملٕ قلمهلابق        

 اققانُى خالر مسٔ واصايا غهٕ َاذسٔ مو رأضِذ نفاشٍ.
 املازٔ اقػاد ٕ:

 رطبق وذكام يصا اققانُى علٖ اققطٗ اقيت غرسخ  مػرقبال  ة ذسَز اقبلسِا .
 املازٔ اقثامهٕ:

 علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َاقػّاذٕ إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى.
 املازٔ اقراغ ٕ:

 د ِ م  دأٓ نص اانُنْ وَ اطاض ِر اضض مع وذكام يصا اققانُى.
 املازٔ اق اؾطٔ:

 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َازبًا  شا  اق الإ رهفّص وذكام يصا اققانُى.
 

 املازٔ اسبازِٕ عؿطٔ:
 ِهفص يصا اققانُى إعرباضا  مو رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َااٙع كُضزغراى(.

 ألغباب املُجبٕ "" ا
داقهظط قلرُغع اق مطانْ اقصٓ رؿًسٍ املسى ة إالّم كُضزغلراى دُالُع كلثري ملو اقلسَض املؿلّسٔ ضلمو ذلسَز         
اقرصامّم األغاغّٕ ة ذلطم اققلطٗ اقساخللٕ ضلمو ذلسَز اقبللسِا ، َقغلطض متلّكًلا ألصلرادًا ذفاظلا  عللٖ            

 مصاسبًم َاملصلرٕ اق امٕ. اقس ؾطع يصا اققانُى.



 113 

مللللع  اقرفض  داألبالع َعطض اقرقطِط املؿرتك علٖ اقربملاى قلمهااؿٕ َودسا٘ اقطوٗ املهاغب َاقرصُِت.ضاجني 
 اقرقلللسِط....

ًَؿًِاض زَكَُ غطَيتُ زَُطساُُوَ، بؤ  بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ، ًازاَ ُٓو ضاثؤضتُ ٓاوبُؾُ بىوَ ُٓغاؽ، ث
 ض غىثاؽ.ُٓوٍَ ًىُاوُؾُ هُغُض ُٓو ضاثؤضتُ بلطَيت، ظؤ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايُ َُٓ ضاثؤضتُ ٓاوبُؾُ بلطَيتُ ُٓغاؽ بؤ ًىُاوُؾُ كطزْ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟  تلايُ ك
ــُ        ــٍُ ك ــَُ ضاثؤضت ــط ٓ ــُكؤٍ زَُ ــىثاؽ، ب ــُوَ؟ ظؤض غ ــُضظ بلات ــيت ب ــُ زَغ ــسا ًًُ ٌَ هُطَُه ــ ــىثاؽ، ك ظؤض غ

ًَتُ ُٓغاغٌ ًىُاوُؾُ كطزْ، رُضًىوْ هًصٍُُ ياغـايٌ ًـاززَ بـُ ًـاززَ بًدىَيِِـُوَ بـؤ       خىَيِسضايُوَ ز َب
 ُٓوٍَ ًىُاوُؾٍُ بلُيّ.

 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـ هـُ كؤبىوُُوَكـُ بـاؽ هـُوَ كـطا،          ًَـ ُٓوٍَ بهًُِ غُض ًاززَكاْ، عًِىاٌُ واُىُُكـُ، نـىُلُ زوَيِـ ث
ًَىَيُ:عًِى  اُُكُ بُو ؾ

 –الانُى متلّلك اقلسَض اقػلكهّٕ اقُاا لٕ زاخل  اققلطٗ َذطمًلا ضلمو ذلسَز اقبللسِا  ة االلّم كُضزغلراى              )
 (.اق طاا

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٓـ   ًَـ ظؤض ًىُاوُؾٍُ ُٓوَ كطا، زياضَ هًصُُ ٓاوبُؾُكاْ ًُُٓياْ قًاغُ كطزووَ بُ ٓاوبُؾـٌ  ًُىو زوَيِ
ٌَ زَيُوَيت وػـُ بلـات رـُضًىو بـا ُـاوٍ بِىوغـغل؟        اليُن، ًُٓط ؤ سُق ًًُُ ًىُاوُؾٍُ هُغُض بلطَيت، ك

 رُضًىو كان رطغُت.
ًَطٍ ثُضهًُاْ:  بُض َيع رطغت افلس عبسار/ غلطت

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىيػـيت بــُ ًُقـاف كـطزْ ُاكــاتّ، نـىُلُ ٓ        ًَــم  بـُ ضَٓـٌ ًــّ عًِىاُـُكاٌُ وــُواُغل ث ُوَهــُْ ٓـًض سىكٌ

     ٌَ ًَسايـُ بـُب ًَت، ُُ ًاززَيُكٌ واُىًُُ، ظؤض وُواًًُِـ ُٓيُ بُؽ ضَوـٍ و تـاضطلٌ ت هُغُضٍ تُضتًب ُاب
ًَت هـُ عًِىاُُكـُ     ًَم ٓـُب ًَم ًىستادٌ بُ واُىُ ًَتى يُك عًِىاُُ، ُٓغَوُْ عًِىاْ بؤ ًٓػتًسالهُ، ُٓطُض ب

ًَت كاًُ واُىُُ، عًِىاْ ًٓض ُٓغُضٍ ًًُُ، ًَت، ظؤض غىثاؽ. بعاُ ًَم هُغُضٍ تُضتًب ُاب  ًٓض سىكٌ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عُوٌُ.
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 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ ثؿـت            ًَىَيُ زاض ؾـتىوَ هُطـَُي هًصُـٍُ ٓاوبـُف، بـُاَلَ ٓ ًٌَُ قـًاغٍُ عًِىاُُكـًُاْ بـُو ؾـ طريٍ هـُ  ٓ

ًَىيػت بُ ًىُاوُؾُ ُاكات، ططُط ُاوَض ؤكٌ واُىُُكُ ُٓغاغُ بـؤ   وػُكاٌُ كان رطغُت زَكُيّ، رًعوُْ ث
 سىكٌٌ واُىُُكُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو زكتؤضَ ضؤشاْ.
 بُض َيع ز.ضؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَت، بُاَلَ ُٓطُض ُـاوٍ ياغـاكُ هُطـَُي    ضاغت ًَلٌ هُغُض تُضتًب ُاب ُ ُٓو وػُيُ غُباضَت بُوٍَ ًٓض سىكٌ

ًَىيػتُ طفتىطؤ بلطَيت، ُاوَكُ باؽ هُوٍَ زَكات ُاوَض ؤكٌ ياغاكُ ُٓو طىُساٍُُ  ًَت، ث ُاوَض ؤكُكُ ُُطىزل
ًَم هُ غِىوضٍ ؾاضَواٌُ، واتا طىُس ًُُاْ، هُبُض ُٓوٍَ ًَم هُ غِىوضو زاخًوٌ  كُ بىوُُ بُؾ كُ بىوَ بُؾ

ــِىوضٍ        ــاوٍ غ ــاتىوَو ُ ــس ٓ ــاوٍ طىُ ــاضَواٌُ، ُ ًَلٌ ؾ ــُض َك ــُ ط ــُض َن ه ــُ ط ًَت ــىو، زَب ــاضَواٌُ ب ــِىوضٍ ؾ غ
ًَىيػتُ ضَيم بلُويّ هُغُض ُٓوٍَ باؽ هـُو طىُساُـُ زَكطَيـت كـُ      ؾاضَواًُـ هُُاو ياغاكُ ٓاتىوَ، بؤيُ ث

ًَػتا وىضا ُـًُاوَ بـىوَ طـُض َن    ضمو ذسَز اقبلسِا رسخ  (، ُُن )ضمهُ عُضَبًُكُ بلطَيتُ ) (، نىُلُ ٓ
 هُ طُض َكاٌُ وُظا، ياْ ُاسًُ، ؾاضَواٌُ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ظؤض غىثاؽ، كان عبساهػالَ رُضًىو، تلايُ بُ ًىختُغُضٍ.
 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 اْ.بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُ
قّػلت يهلاك الطٗ ضلمو ذلسَز      زَتىاُغل هُ ًُٓاْ ًاززٍَ يُكًـ وػُ بلُيّ، بعَبت َُٓ ًىالسُظَيـُ ) 

ًَؿــًِاض زَكــَُ )  اقبلللسِا  اقلليت ضللمًا اىل ذللسَز اقبلللسِا  اَ اقلليت    (، ًِٓذــا تــاكى تُعــسيوٌ بلــُيّ ًــّ ث
ًَغل )اهقطّ( زَطُض َيتُوَ بؤ ضابطزوو هًُُوزوا هُابفا٘يا ًَلٌ وا بَو ظؿلين سسوزٍ بُهُزيًُ، وىضا ًًُُ  (، ؾت

 هُ سسوزٍ بُهُزيًُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ظؤض غىثاؽ، دُُابٌ وَظيطٍ زاز ضًَٓت؟ رُضًىو.
ًَطواْ ُاقح سُيسَضٍ/ وَظيطٍ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَـت )وـاُىْ ؽلوًـم         بُض اغيت ُٓطُض تًُاؾاٍ زيبادٍُ تُوطيطَ ًَلـٌ ٓـاتىوَ زََه كُ بلـُيّ ظؤض بـُ ضَيـم و ث

ًَت )وـاُىْ ؽلوًـم اهـسوض اهػـلًُِ اهىاوعـُ زاخـى        سطَ اهقطّ اهىاوعُ زاخى سسوز اهبوسيات(، هُ ُٓخريٍ زََه
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ــُ          ــٍُ وُضي ــُو ًىواتُع ــُ وًتع ــى وىضايُك ــُ، زاخً ًَطَي ــُ ه ــّ خُهُهُك ــُتٌ ً ــُ وُُاع ــا( ب ــطّ وسطًٔ اهق
ًٌَُ ًَػتا ُٓو بُُسَ ًىُاوُؾـُ زَكـُيّ كـُ ثُيىَُـسٍ بـُو سـُضًٌَ طىُساُـُوَ ُٓيـُ، كـُ           زَططَيتُوَ، ٓ ٓ

ًٌَـُ زًَاُـُوَيت تـًُوًلًاْ          زاخًوٌ سسوزٍ بُهُزيًُ بىوَو ناضَغـُضٍ بـؤ ُُزؤظضاوَتـُوَ، بـَُ ياغـايُ ٓ
ًَتُ ُٓغـاؽ بـؤ    عًِـىاٌُ  بلُيّ، بؤيُ بُ وُُاعُتٌ ًّ ُٓوٍَ هُ ُٓغَوٌ ًُتين ضاثؤضتُكُ ٓاتىوَ ًُُٓ بب

 ُٓو واُىُُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ظؤض غىثاؽ، دُُابٌ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾتىطىظاض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض زَكَُ ُٓض ُٓو زاخًوٌ وىضاو سُضََ ُٓضزووك ًَتُ )ًًِـ ث ًَت، بب ًَِ اقسَض اقػلكهّٕ َاقُاا لٕ   ٌ ًُُ
(، ٓــُوٍَ كــُ وُضيــُف هــُ زاخًوــٌ ســسوزٍ زاخل  ذللطم اققللطٗ ضللمو ذللسَز اقبلللسِا  ة االللّم كُضزغللراى 

ٌَ ًُودىزَ، ُٓيُ هُ واوًعسا، ضاغـتُ زاخًوـٌ سـسوزٍ بُهُزيًـٍُ بـىوَ، بـُاَلَ اليـُظاهًـ         بُهُزيًُزا، بَُه
ًٌَ زَطىتطَيت وُضيُو تُمسًُكُ ؾٌ ُُطؤض اوَ، سُضًَُكُؾٌ ًاوَو وَكى وُضيُف تُغُضوف زَكات، ُُن ث

 وَكى طُض َن، ًًُٓؿًاْ ُٓيُ، ُٓويؿًاْ ُٓيُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًًصٍُُ ٓاوبُف زوا ضًَٓتاْ.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَت س ًٌَ زَطىتطَيـت ٓـاوايٌ،   ، َُٓ ياغايُ كُ زَضزَكطَيت عًربُضًٌَ وىضاكُ زََه َتٌ ُٓوَيُ هُالٍ خؤًاْ ث

يُعين ٓـُو خاُىواُـٍُ بـُطىَيطٍَ خُضيتـٍُ كازيػـتؤ هـُ ُٓغـَوسا تُخكـًل كـطاوَ بـؤ غـُكٌُُ خـَُهلٌ             
ًًُـُ، هُبـُض   زَيًُكُ، ٓا ًُُٓيُ كُ كُوتؤتُ غِىوضٍ بُهُزيًُكاُُوَ تـًُوًم بلطَيـت، وُقـس هـُواٌُ تـط      

ًَطواْ و دُُابٌ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ باغًاْ هُغـُض كـطز تًُوًلُكـُ     ًَىيػتُ ُٓوٍَ كُ دُُابٌ كان ؾ ُٓوَ ث
ًًَِـُ غـُض تُقـًٌٌُكاٌُ بُهُزيًـُ، ٓـُو       ًَت ب ًَت هُغُض سُضًٌَ وىضا، ُٓطُض سُضًٌَ وىضا ُُب سُقط ب

ًٌَاٌُ بًػت كوًؤ ًُتط ِ بؤ زاُطاوَ ٓـُتاوَكى غـُيتُضَ، ٓـُوَ    ًاغتُض ثالُ تُقًٌٌاُُ بؤ ًًػاي ؾاضٍ غو
ًٌَُ بُو ُُٓذُ بط ؤيّ، ُٓطُض بُو ُُٓذُ بط ؤيّ ًُٓىو ظَويُكاُِ  ٓ َّ بؤ ًىغتُوبُي بؤ تُوَغىعُ، ُاكط

 زَيلُ بُُاوّ سُضًَُوَ ُٓخطَيتُ ُاو تُمسًٌِ ُٓغاغًُوَ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 وا ض ًَٓتاْ.هًصُُّ ٓاوبُف ز
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 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ: 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ، ُٓطُض ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ وبىَهِ بلُْ.  غًاغُكُ بُو ؾلوُ زَب
 .اق طاا-بلسِا  ة االّم كُضزغراى اقاانُى متلّك اقسَض اقػكهّٕ اقُاا ٕ ة ذطم اققطٗ ضمو ذسَز 

 غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ 
َِ هُطَُهسايـُ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟،           َِ     48ُٓو غـًغُيُّ كـُ خىَيِسضايـُوَ، كـ كـُؽ هُطَُهسايـُ، كـ

كُؽ هُطَُهساًُُ، كُواتُ بُظؤضيُِّ زَُط ثُغـُُس كـطا،    5هُطَُهساًُُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، تًُُا 
 بط ؤْ بؤ غُض ًاززَّ يُن.

ًَط ذلٌس زلً  ب:بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اَىل:
متلك اقسَض اقػلكهّٕ اقُاا لٕ زاخل  اققلطٗ َذطمًلا َاقلسَض اقليت ا لاض ادهّرًلا ااٙملٕ )خطادلٕ ضلمو اسبلسَز              
اقبلسِا  َاقرٖ مل ِرم متلّكًا دصرادًا قغإِ صسَض يصا اققلانُى ذػلب اقرصلامّم ادغاغلّٕ قلبللسِا  عللٖ       

 :اقهرُ اقراىل
% 51دػل ط   2م311دػ ط ضمعٗ َما ظاز  علو شقلك َسبلس مػلاذٕ      2م311ك مػاذٕ ادضض سبس متلاوالو: 

 % قلهاذّٕ.11% قلقضا٘ َ 25ػ ط اقػاٙس قلمرااظٕ َاقمو 
 عاٙسٔ داغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض.اقػاذٕ املرػح   2م811 انّا : اشا ظاز  املػاذٕ عو 

 % مو اقػ ط اقػاٙس.11دقا  دػ ط  اقثا : ِرم متلّك املػرفّسِو مو اقبلسِٕ غا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 وَظيطّ ؾاضَواُِ رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
تىوَ، بؤيُ ُٓوياْ نان ًُٓاْ ؾت هًُاززَّ يُكًُسا زووباضَ بؤتُوَ، وَكى ُٓوَّ كُ هُُاو ياغايُكُزا ٓا

ــًض       ًٌَــُ ٓ ــسيطات ٓ ــبُتِ تُو ــَُ، بًُُػ ــاززَّ يُك ــبُتِ ً ــُوَ بًُُػ ــُّ ػَل بلطَيت ــى ُاوَك ــُوَ، وَك بلطَيت
ًَت ) ًًََُ كُ زََه ًَبًًُِكِ واًاْ ًُُ، ِٓ خاَهِ غ % مو 11ِرم متلّك املػرفّسِو مو اقبلسِٕ غادقا  دػ ط ت

ًَـ ض ًَٓــُكٌاْ زا هُغــُض  (بُض اغــتِ ًُٓــُ ًــُوظوعِ خاوَُــساقػلل ط اقػللاٙس. ًٌَــُ زوَيِــ اضَيتِ ٓــِ طىُــسَ، ٓ
ًَؿــًِاض زَكــَُ كــُوا ُٓغــَوُْ غــعط بــؤ ًىغــتُرسيًِـ      َِ ظؤض ظيــاتط بــىو هًُــُ، ًــّ ث كطزُــُوَّ كــُزوَيِ
ًَت، نىُلُ ًُُٓ خاوَُِ وتعُيُكِ عُضزَ، َُٓ طىُسَ غُزاْ غاَهُ َُٓ كابطايـُ هُغـُضّ زاًُؿـىوَ،     ًَِ ًُُ

كــطزووَ، غــعط بــؤ عــاضزّ ٓــُويـ زاُُُــسضَيت، ًىغــتُرًس و غــُيطّ ًىغــتُرًس  خــاُىوّ هُغــُض زضوغــت 
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سًػابِ ًىغتُرًسّ هُغُض ُُكطَيت و بؤّ تـًُوًم بلطَيـت، وَكـى ٓـُواُِ تـط ًاًَُهـُّ هُطَُهـسا بلطَيـت،         
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَطظا ًَبًِِ ُٓيُ هُغُض َُٓ ًاززَيُ؟، ؾ َِ ت ، كىَيػتاْ ذلٌس، كاضزؤ ذلٌس، امساعًى ذلٌـىز، ٓـاضاَ   ذااظز ك
وازض، افلس وَضتِ، ثـُياَ افلـس، غـُضُُٓط رـُضَز، ؾـىاْ كـطيٍ، ؾـناْ افلـس، ض ؤشاْ زظَيـِ، وـازض افلـس،            

، رُضًاْ ععاهسيّ، عبـساهطفلّ سػـغل، تُبعـُْ ُٓطُضنـِ     مصطفٖؾُومن ذلٌس، ض اظاو ذلٌىز، عبساهػالَ 
َِ ًىُاوُؾـُتا  ْ هُغـُض ٓـُو ًُوظوعـُ كـطز، ًـاززَّ يُكـَُ ظؤض ًىُاوُؾـُّ هُغـُض كـطا، بـُاَلَ نـِ            زوَيِ

ًَطظاز. 11بلُيّ ظياتط هُ   كُؽ ُاوّ خؤّ ُىوغًىَ، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، رُضًىو كان ؾ
ًَطظاز   عبساسبااظ:بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
يُكَُ هُ سُضًَُكُ البربَيت، نىُلُ ًـّ هـُ هًصُُكـُ هـُ ُـاوّ      زياضَ ًًِـ هُطَُي ُٓوَزاَ كُ هُ ًاززَّ 

ــىَ،       ــسَكاؾلاْ زي ــُّ ظؤضّ طىُ ــُ ظؤضب ًٌَ ــتِ ٓ ــات، زووََ، بُض اغ ًَٔ ــايِ ث ــطزوو و كؤت ــُوًَاْ الب ــُ ٓ واُىُُك
 811و  311طىُسَكاؾلاْ ٌٓ واياْ ُٓيُ بُؽ زَوضَكُياْ ُٓؾت غُز ًُتطَ، َُٓ ًُتطاُُّ كُ زاُـطاوَ  

َّ، ُٓو و ُٓواُُ، بُض ا َّ بـؤ ٓـُوَّ بـؤ      811ظؤض كًُُ،  811غتِ كًُُ، ُٓبىايُ بؤياْ ظياز بلط ظياتط بلـط
ًًًًَُـ بايِ ُٓوَّ هُ  ًَت، غ  % كُ البربَيت، ظؤض غىثاؽ.11خَُهلِ زَيًُكُ خؤّ ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًٌَُ تُسسيسّ ُاكُيّ بـُاَلَ تلايـُ بـُ كـًُهيّ     تلا زَكُيّ ًىضاعاتِ وَوت بلُْ، زوو زَوُ وػُ بلُْ،  ٓ
 كات تُعبري هُ ضًَُٓكاُِ خؤتاْ بلُْ، كىَيػتاْ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع كىَيػتاْ ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم ُُٓــساَ ض ًٌَٓــاْ وابــىو     ًَـ ٓــًُاْ ؾــت كؤًــَُه ًَطظاز زَكــَُ، زوَيِــ ًِــًـ ثؿــتطريّ وػــُكاُِ كــان ؾــ
ًَم ًىغتُر ًَىيػـتُ البربَيـت      كؤًَُه ًَـطَ ُـاظامن، بـُاَلَ ث ًَت، ًُٓط ؤ ٓاتؤتُوَ ٓ ًس بىوَ، ُٓض ُٓيُوَيت ثاضَ ب

ًَـ ض ًٌَٓاْ وابىو، ظؤض غىثاؽ.  ُٓو بط طُيُ، نىُلُ زوَيِ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان كاضزؤ رُضًىو.
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَت، الّ نـُُس بطازَضَيـم يـُعِِ     ُٓ ًَِ ًًَُ ًـُُ ًط ؤ هُ هًصُُّ ٓاوبُف ُٓض ض َِٓ ُٓوَبىو كُ ُٓو خاَهِ غ

ًَؿًِاضَ ُٓبىو، بؤيُ ًُُٓ هُ هًصُُّ ٓاوبُف ًُُ، زاواكاضَ كُ البربَيت.  بُ عُوُهًُ ُٓو ث
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان امساعًى رُضًىو.
 ع امساعًى ذلٌىز:بُض َي

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض زَكَُ هُ دًاتِ  ًَتُ 311هُ ًاززَّ يُكَُ هُغُض خاَهِ يُكَُ، ًّ ث َ كُ ض َُطـُ  311َ، 411َ بب

ًَت بُ  ًَم ًـازاَ   411ُٓوَُسَ ًٓػتًفازَّ ػَل ُُكطَيت، بب َِ،    811َ، نىُلُ كات َ 411َ بـُ ثـاضَ زَيـسَيت
ًَؿًِاضّ  ًَؿه بسٍَ، ث %، ٓـُو وـُظاو ُاسًاُـُّ    11َ كُهُ ُاسًـُكاْ زَيـت هـُ    811زووََ ُٓوَيُ كُ ُٓو ث

ًَػتا خَُهم هُغـُض سًػـابِ    كُبُبُض ض اطىاغعل و ؾااَلوّ ض اطىاغعل بىوُُ، وُظاو ُاسًُكاْ وَيطاْ بىويُِ، ٓ
َّ  خؤّ طىُسو ُاسًـُكاُِ ٓاوَزاُلطزؤتـُوَ، كـُ ًـُرطوظ بـىو زَبىايـُ سلىًـُت زضوغـتًاْ بلاتـُوَ،           ُـاكط

َِ، ظؤض غىثاؽ.11ُٓوَف عُرى بلطَيت هُ  َِ ًىوابًى ب  %ف بُب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان ٓاضاَ رُضًىو.
 بُض َيع ايىب ُعٌت)ٓاضاَ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًًََُ كُ باؽ هُ وُضَبىو كطزُُوَ ًٍَ خاَهِ غ ٌَ غُضَتا ًّ َُٓه َِ وـُضَبىو    811، واتُ ُٓوَّ هُ ب َ ظيـاتط بـ

َّ بـُُاوّ             َِ ٓـُو طىُساُـُّ كـُ ُعيلـِ ؾـاضَكاُُ ٓـًه ٓـًُىوّ تُغـذًى بلـط زَكطَيتُوَ، ُٓوَ وازَطُيـُُ
ًَم كُ نُُسيّ غاَهُ ُٓو خَُهلُ ُٓضظ و ٓـاوّ   َِ، هُكات َِ وُضَبىو كطزُُوَ نؤْ ُٓب بُهُزيُوَ، يُعِِ بُب

ًَىَّ بُهُزيُك ًَػتا زَض واتُ نىاضن ًَػـتاهُ ُُخؿـُّ ٓـُو بُهُزيـُ تـُُٔا ظيـاتط هـُ         خؤيُتِ، ٓ ُوَ، بـُاَلَ ٓ
َِ، نـىُلُ ًـارِ خؤيـُتِ و          51َ هُ 811 ًَؿـًِاض زَكـَُ بـُ وـُضَبىو بـ َِ ُٓزضَيت، هُبُض ُٓوَ ًـّ ث %ّ ث

ــاضو         ــُو ؾ ــَُ، ٓ ــتًىاُِ ػَل زَك ــطز، ثؿ ــِ ك ــى باغ ــان امساعً ــُ ك ــُوَّ ك ــطيـ ٓ ًَلِ ت ــاَه ــُتِ، خ ظَوّ خؤي
ًَىَ ٓـًض ثاضَيـاْ ػَل وَضُـُطريَيت، ٓـُوَّ     ؾاضؤنلاُُّ كُ وَيطاْ كط ًَـ، ُٓواًُـ بُ ًُٓاْ ؾ اوْ هُوَو ث

َِ، ثُغـُُس كطزُـِ ٓـُو ياغـايُ ُطخـِ ظَوّ ظؤض ظؤض          ًَىَيُ ُـُب وُظاو ُاسًُكاْ، ُٓتا ُٓواُُّ كُ بـُو ؾـ
خؤظطُّ  % ّ ػَل وَضزَطريَيت، ُٓض25% و 15بُضظ زَكاتُوَ، واّ ػَل زَكات ُٓواُُّ كُ ظَوّ وَضزَططْ هُ 

 %، ظؤض غىثاؽ.11زَخىاغت ُٓض تاثؤ ُُكطابىايُ، هُبُض ُٓوَ ًُٓىوّ بلطَيت بُ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ز.افلس رُضًىو.
 بُض َيع ز.افلس ابطآًٍ وَضتِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ِ ًّ هُطَُي ُٓوََ ُٓو ظَوياُُّ كُ هُُاو ( بُض اغت2م811َما ظاز  املػاذٕ عو غُباضَت بُخاَهِ زووََ،)

ًَىَّ خاُىوَكُ هُغُض خاوَُـُكاًُاْ   سُضًَِ طىُسَكاُّ، ًاوَتُوَو ُُكطاوَ بُخاُىو، ُٓواُُ بًُُٓاْ ؾ
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            َِ ًَت، واتـُ بـُب ًَىَّ ُُخؿـُّ بِـُض َتِ ؾـاضَواًُُكُ بـُزَض ُـُب ًَم هـُ نىاضنـ َّ، بـُ ًـُضد تًُوًم بلط
  ُ ًًًًَُـ هُطـ َي ض اّ بـُض َيع وَظيـطّ ؾـاضَواًٍُ كـُ ٓـُو خاَهـُ البربَيـت، ض ُٓواُـُّ كـُ          بُضاًبُض، خاَهِ غـ

ًَىاًُاْ، ظؤض غىثاؽ.  ًىغتُرًس بىوُُ ياْ ًىغتُرًس ُُبىويُِ، ًٓض دًاواظّ ُُكطَيت هُُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ثُياَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُياَ افلس:

 ًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضه
ًَت، ًىغتُرسيّ، ُٓض ثؿتًىاُِ وػـُكاُِ ٓاوكـاضامن ُٓكـَُ، )    ًَِ ًُُ َِ متللك  ًّ هُطَُي ُٓوَزاَ كُ خاَهِ غ

َّ، يـُعِِ ٓـُض ُٓوَُـسَ        دػ ط ضمعٗ 2م311مػاذٕ اضض ذرٖ  ( يُعِِ بؤ ُٓو غـعطَ ض ًَعيـُ ٓـغل بلـط
َيت، ٓـُض ُٓوَُـسَ ض غـىًاتُكُ    ضغىًات و ؾتُكاًُاْ ػَل وَضبطريَيـت و ٓـًه ٓـًض غـعطَيلًاْ بـؤ ٓـُوَ ُـُكط       

.َّ  نُُسَ ُٓوَُسَياْ بؤ زابغل بلط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان غُضُُٓط رُضًىو.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ُٓ ،ًًَُ َِ ًّ ثؿتًىاُِ ًاززَكُ ُٓكَُ بُ طؿتِ، بط طُّ يُن و زوو، وػُكُ هُغُض بط طُّ غ طُض بط طُّ غ

ًَغل ثــاف بط طــُّ يُكــًُِ ًــاززَّ يُكــًُِ بُغــُضزا   َِ بَوــ ًَتــُوَ، َُٓهُيــُن ُٓيــُ، ٓــُب ًَِ ًَىَيُ ؼل بــُو ؾــ
َِ، ًِٓذــا هــُ   %كــُ ظيازَؾــِ ػَل وَضبططَيــت، ًــّ هُطــَُي ٓــُوَزاَ ٓــُوَّ ًىغــتُرًسَ دًــا    11تــُتبًق زَبــ

ًَغل ًىغــتُرًس، يــُعِِ ثًَ   ؿــه غــىوزًُُس بــىوَ، ًٓػــتًفازَيُكِ  بلطَيتــُوَ، نــىُلُ ًىغــتُرًس كــُ ٓــَُه
 َِ ًَلِ ظؤض ظؤض ض ًَعيـ ب ًٌَُ ًٓقتريافلاْ كطز كُ ُٓطُض بًُُػبُت كطزووَ، يُعِِ نِ دًا ُُكطَيتُوَ، ٓ
ًًَُِ غُض ُٓوَّ كـُ ًىغـتُرًس بـىوْ     ًَم كُ ًىغتُرًس ُُبىوَ، بُاَلَ ُٓطُض ب ُٓوَ دًا بلطَيتُوَ هُ كُغ

ًَلِ  ًَػتا هُؾاضَكاْ هُغُض ُٓضظّ باب و باثريّ هُخاُىوّ باب و نًُ و نِ ًُُ، ُٓوَ ًُوظوع تطَ، كابطا ٓ
ًَػتا كُ بًُاززَّ  بؤ ؾلىوُُ، خاُىوَكُّ بـؤ تـاثؤ زَكـُْ، بـُ ًىغـتُرًس       241بُ وُضاضّ  241باثريّ، ٓ

َّ، يـُعِِ ًُٓـُف وضز كطزُـُوَّ       َِ بُ ًىغتُرًس سًػـاب بلـط سًػابِ زَكُْ، ًُُٓ غُزضَ بُض اغتِ ُاب
َّ ًَبًِـًٍ ُٓيـُ هُغـُض ًىغـتُرًس،       ُٓو ًَم ًـّ ت ، بؤيُ ًّ هُطَُي ُٓوَزاَ ًىغتُرًس بىوْ هُبُيِِ وُوغـ

َّ هُطـَُي ٓـُوَّ كـُ ًىغـتُرًس بـىوَ، هُطـَُي          َّ ًىغتُرًس؟، بُاَلَ دًاواظيـُن بلـط َّ و هُكى يُعِِ هُ كى
ًَِغل بؤ ًٌَُ ُٓطُض بؿًٔ ًَلِ ض ًَعّ، ٓ % بُؽ ُٓو دًاواظيُ 5هُ  ُٓوَّ كُ ًىغتُرًس ُُبىوَ، ُٓطُض بُؾت

ًَلِ دًاواظّ هُطَُي كطاوَ، غىثاؽ. َِ سًػاب  بلُيّ كُ خَُهم ُٓغت بلات كُ ُٓطُض ًىغتُرًس بىوب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان ؾىاْ رُضًىو.
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 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿــًِاض   ــُو ث ــَُ، كــُ ٓــُو   يُكــَُ ًــّ ثؿــتطريّ ٓ ــت بــُ 311َّ كــان امساعًــى زَك َ، زووََ  411َ بلطَي
ًَِاُُوَّ ؾلىوُُيُكِ غاكاض ًّ ثطغًاضَيلٍ هُهًصُُّ ٓاوبُف ُٓيُ، هُ زَيًـُكاْ زوو بـطا زوو ثاضنـُ     بُٓ
ًَلًاْ تىاًُىيـُتِ بًلـات بـُ          ظَوياْ بؤ ًاوَتُوَ هُ باب و باثرياًُاْ، هـُ باوكًاُـُوَ بؤيـاْ ًاوَتـُوَ، يـُك

َِ هًُـُ؟، يـُعِِ ُٓطـُض           خاُ ىو، ُٓوَّ زيلُ ُٓض بـُ ظَوّ ًاوَتـُوَ، ًُغـريّ خـاوَْ ظَويُكـُ نـِ ٓـُب
ًَت بُ ًىَهلِ، ُّٓ ُٓوِ ُٓو كُغُ كُ ظَويُكُّ هـُو زَيًُزايـُو كُوتؤتـُ     َِ و ُُب خاُىوّ هُغُض ُُكطزب

ضَ وَاَلًـٍ بسَُـُوَ،   غُض غِىوضّ ؾاضَواًُُوَ، نِ ػَل بلات، يُعِِ ًُغريّ نًُ؟، تلـاَ وايـُ ٓـُو ثطغـًا    
 ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان ؾناْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾناْ افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَبِ     ًَلـُ، هـُ غـاس ًَـ خػت هُو ُىوتُيُّ كُ ًّ باغِ زَكَُ، ُٓوًقُتُْ ُٓو خُهُه كان ؾىاْ زَغتِ ث

ًَطــا    ٓــُو وُتعاُــُّ كــُ هــُ ُــاو خا  ُىوَكاُــسا ًــاوْ، نــىُلُ ٓــُو وُتعــُ ًىتُبُوًاُــُّ كــُ هــُُاو ٓــُو د
ًَـم زضاوَ، ٓـًض رـُضوِ ًُـُ          غُكًُُاُُ ًاوْ، ًُٓاْ سىكٌِ ُٓو خاُىوَ ياْ ٓـُو خـاُىوَ خطاثُيـُ كـُ ت
  َِ ًَبـُد وَكى كان ؾىاْ طىتِ، نىُلُ ِٓ ُٓو كابطايُيُ كُ ُُيلطزؤتُ خاُىو، ًُٓاْ سىكٌِ بُغُض زا د

ٓ ،َِ َّ، ظؤض          زَب َّ بُ ض َِٓ ًـّ، ٓـُو وتعاُـُّ كـُ هُبـُيِِ خاُىوَكاُـسا ًـاوْ، ًٓعارـُ بلـط ًُُ ًٓعارُ بلط
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ز.ض ؤشاْ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَـىاْ ٓـُو كُغـاُُّ كـُ تـُداوظ       غُباضَت بُو ًاززَيُو ًاززَكاُِ تط، ث ًٌَُ دًاواظّ بلُيّ هـُ ُ ًَىيػتُ ٓ

ًٌَُ ُٓوَي زَزَيّ ًىَهلِ خؤيتًاْ بـُ   ًَػتا ٓ ًَىاْ ُٓو كُغاُُّ كُ خاوَْ ًىَهلّ، ٓ زَكُْ، ًىتُداوظْ هُُ
ًًَاْ بفطؤؾًُِوَ، بؤيُ بُكاتِ زاُاُِ شًاضَكاْ هًُُغاسُو ُطخُكاْ، ض َناوّ ُٓوَ بلـُيّ، ٓـُوَّ    ثاضَ ث
ًٌَـُ ثـاضَو ُـطر        ًَػـتا ٓ َِ بؤ ُٓوَّ خاُىو زضوغـت بلـات، ٓ َِ، ظَوّ زَزات ًىتُداوظَ سلىًُت ثاضَّ زَزات
ًًَغل و سًػابِ ًُغاسُو و ًُتط و زؤمن، هُطَُي خاوَْ ًىَهم زَكُيّ، غـُباضَت بـُ ًـاززَّ يُكـَُ      زازَُ

ٖ  اقذػلب  وؾُّ )خطابُ( البطزَيت، هُ ض يـعّ زووًَـِ ًاززَكـُ )    ( ٓايـا تُغـاًًٌِ   قلبللسِا   رصلمّم ادغاغل
ُٓغاغِ ُٓوَ زازَُسضَيت كُ خؿتُّ كؿتىكاَهِ و ٓـُو ظَوياُـُّ كـُ تـُضخاْ كـطاوْ بـؤ خـَُهلِ طىُسَكـُ         
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( ،َّ َِ ُٓوخؿتُيُ ظياز بلط مبُجب خاضبٕ كاغرتَ َدني مػاذٕ كُوا خاُىوّ ػَل زضوغت بلُْ، ُٓطُضُا زَب
ًَىاْ ُٓو كُغاُُّ كُ خاُىويـاْ زضوغـت   ( تاوَكى دًاقطِٕاقاضض طبصصٕ دنؿا٘ زَض اياىل  واظّ بلُيّ هُُ

كطزووَ هُ طىُسَكاْ، بُتُداوظ هُغـُض ظَوّ كؿـتىكاَي، ُٓطـُضُا ٓـُواًُـ ًىغـتُرًس زَبـّ وَكـى خـاوَْ         
ًىَهم، غُباضَت بُ بط طُّ يُكَُ، ًًِـ ثؿتطريّ هُ كان امساعًـى زَكـَُ كـُ ٓـُو ًُتطاُـُ ظيـاز بلـطَيّ        

ــاسُكُّ،  ــ311ًُغـ ــُ   511َ و 411ُ َ بلطَيتـ ــِ هـ ــُض ُطخـ ــُ هُغـ ًٌَـ ــم  51َ، ٓ ــُ ض َيـ ــُّ هًصُـ % ظؤضيِـ
ًَت، هُ 51ُُكُوتىويّ كُ  % ض َيم كُوتبىويّ، بُاَلَ زواتط ُاظامن ٓـُو بط طُيـُ بـؤ ظيـاز كـطا، ُٓطـُض       25% ب

ًَىيػتُ عُضَغـُف بططَيتـُوَ، ُـُوَن ٓـُض     51ثاضَ زاوا زَكطَيت بُو ُطخُ ظؤضَ بُ  % ُطخِ باظاض ، ُٓوَ ث
َِ زَرطؤؾًُوَ، غـُباضَت  تُُ ًا خاُىو، نىُلُ هُبُض ُٓوَّ ُٓواْ ظَضَضًُُس زَبّ، ًىَهلِ خؤّ بُ ثاضَ ث

ًٌَــُ ٓــُضزوو هًصُــُ ض َيــم كــُوتغل كــُ ًىغــتُرسيّ البــسضَيت، بــًُٓض   ًًََُ، ٓــُو خاَهــُ ظيــازَ، ٓ بــُخاَهِ غــ
ًَىَيُن هُواُُيُ ًاًؤغتايُن هُطىُسَيم هُبـُض ٓـُوَّ ثًؿـُّ ًاًؤغـتايُ ثا     َِ،    ؾ ضنـُ ظَويـُكِ وَضططتبـ

ــت          ــتاّ و ظَوي ــؤ ًاًؤغ ــُوَّ ت ــُض ٓ ًٌَاوَ، هُب ــُد ــؤّ ب ــاثرياْ ب ــُباب و ب ــُ ه ــؤّ ك ــُّ خ ــتا خاُىوَك ًَػ ٓ
وَضططتىوَ، ًىغتُرًس ُِ و ُاتىاُِ بُ ثاضَف خاُىوَكُّ خؤت بلط يُوَ، يُعِِ ُٓوَ غُزضَيلِ ظؤض هـُو  

ًًََُ ُٓضزوو هًصُُ ض َيم ًَت ُٓو خاَهُ، غىثاؽ. كُغاُُ زَكطَيت، بؤيُ خاَهِ غ ًَِ  كُوتغل كُوا ًُُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان وازض رُضًىو.
 بُض َيع وازض افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٓــَُ ياغــايُ بــُ بــط واّ ًــّ ًىؾــلًوُيُن ناضَغــُض زَكــات و ًىؾــلًوُيُن زضوغــت زَكــات، بــؤ ؾــاضَواُِ  

ًَػــتا ًَط يــاْ زٓــؤن، كــُ زَئاتــُكاْ كُوتى  ثاضَيعطاكــاْ، ٓ ًٌَاُِ، يــاْ ٓــُوه ُــُ ظًِــِ وســسوزّ ثاضَيعطــاّ غــو
َِ بؤياْ، بُاَلَ بؤ ُٓو طىُسَ تاظاُُّ ياْ ُٓو ُاسًـُ تاظاُـُّ كـُ     ؾاضَكاُُوَ، ض َُطُ ناضَغُضَيلِ طىزلاو ب

ًَػتا بى ظَكاْ ياْ ؾاضَواًُُ ُُ ُاسًُ، ياْ بىوُُ ؾاضَواُِ ًىؾلًوُيُن زضوغت زَكات، نىُلُ ُاسًُ تاوٓ
ًَػـتا ُٓيـُ، ٓـُوَ يـُن،          ًَم ظيـاتطَ هـُو ًُغـاسُّ كـُ ٓ تاظَكاْ، ًُغاسُّ خاُىويُن هُطىُسَيلسا بُ باخ
َِ كُوتىوَ، زابُف كطاوَ بـُ   َِ بىوُِ ت ًَم ًُُٓ بؤتُ ؾاضَواُِ يُن كؤًَُي ظَوّ و ظاضّ ًُؿتُد زوو، كات

وَتُوَ، بؤيُ ُٓوَ ًىؾلًوُ زضوغت زَكات، هُ ًاززَّ ُٓيُ ًا ،زَغتِ خَُهلُكُ خؤيُوَ، ُٓيُ كط يىيُتِ
َِ،       411َ2يُكًُسا بؤ خاَهِ يُكَُ، وَن ٓاوكـاضامن هُغـُض ٓـُوََ كـُ      َِ، ُطخُكُؾـِ ُطخـِ ض َ ًـعّ بـ بـ

هُ ؾاضَواُِ ُاسًُ تاظَكاْ، يـُعِِ كـُ ُاسًـُّ     811َ2بُاَلَ هُ خاَهِ زووًَسا تًُوًم كطزُِ ض ووبُضّ 
ًَطؤ زَيًِتُ بُضناو، ًَىَ زَيًِتـُ بُضنـاو، ُاسًـُّ شاضاوَ زَيًِتـُ بُضنـاو كـُ تـاظَْ، ُٓواُـُ            ٓ ُاسًـُّ غـ

ًَِ ٓاضَظووّ خؤياْ خاُىوياْ زضوغت كطزووَ و باخًاْ بؤ زضوغـت كـطزووَ، كـُ تـؤ      ًَؿه طىُس بىوْ بُث ث
ًَػتا  َِ زَرطؤؾِ، ظؤض ُاسُوًـُ هُطـَُهًاْ زَكطَيـت، بؤيـُ      311َ2ٓ ًَلِ ظيازّ ث َِ بُُطخ بُاليـُُِ  زَزَيت

َِ هُ  َِ       811َ2كَُ زَب َِ، بؤ ُاسًُ تاظَكاْ، وَكى ُٓوَّ ٓاوكـاضامن باغـًاْ كـطز، ضغـىًاتًـ بـ كًُه ُُب
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ًَِّ، هُ ًاززَّ يُكًُسا وػَُ هُغُض ٓـُو   َِ ُطخِ ض ًَعيُكُ نُُس زازَُ َِ ُٓيعاُ ُُوَن ُطخِ ض ًَعّ، ك
ــاضَواُِ زَطـــىزل   ــُّ ؾـ ــُض خُضيتـ ــُ هُغـ ــُ كـ ٌَ بىوُاُُيـ ــُوَ،  ظَوّ ًُؿـــتُد ــاظَ كطاوَتـ ــُكِ تـ ًَّ، ُاسًـ

ًَػتا ٓـِ خـىزّ ٓاوواَلتًـاْ و طىُسَكـُ      ٌَ كُوتىوَ، كُ ٓ ؾاضَواًُُكِ تاظَ كطاوَتُوَ، زَياْ ثاضنُ ظَوّ ت
ًَِ ٓـَُ ياغـايُ ٓـًُىو وُتعـُ             ًَػـتا بـُث ًَلًُتِ، ٓ خؤيُتِ، ِٓ كىض َ ِٓ بطايُ ٓـِ كهـُ، ٓـِ ٓـُضض كُغـ

  ُ َّ ٓـَُ ظَويـُ بـُ وؾـاُُّ           ظَويُكاْ كُ خاُىوياْ هُغُض ًُـُ، زَبِـ ًـىَهلِ بُهُزيـُ، بؤيـُ ٓـُضطًع ُـاكط
ًَتُ ًىَهلِ بُهُزيُ،  ًَّ، بب ًَّ، هُطَُي ُُخؿُّ بُهُزيُ زَطىزل ًاوُُوَ، كُهُطَُي واوعِ بُهُزيُكُ زَطىزل

ًَساي ًَطَيلِ ت ًَّ َُٓ ياغايُ ض خ ًٍَ ُاَه َِ بسضَيتُ ٓاوواَلتًُكُّ خؤّ كُ زضوغتِ كطزووَ، ُٓطُضُا ث ُ بؤ زَب
ٓاوواَلتًاْ، دطُ هُ رطؤؾتِِ عُضظ و ًىَهلِ خَُهم بُ سلىًُت و زَوَهًُُُس كطزُِ خُظَيُِّ سلىًُت، 
َِ ُٓو ظَوياُُّ كـُ ًاوُـُوَ هـُ سـسوزّ...، ًـّ وػـُ هُغـُض ُاسًـُّ تاظَكـُ زَكـَُ،            بؤيُ بط واَ وايُ زَب

ًَط ُاكَُ ؾاضَظايٍ ًُُ، بُاَلَ ًٌَاُِ و ُٓوه بُاليُُِ كَُ هـُ غـِىوضّ زوو وـُظاّ     ًُضكُظّ ًىسارُظَّ غو
َِ، ٓـُض            ًَلـِ طـُوضَ زَكـات، هُطـَُي واوعُكـُ ُـاطىزل ًَِر بُهُزيُّ تـاظَزا ٓـَُ كُغـُ ظوَهٌ طُوضَزا نىاض، ث

َّ، غىثاؽ. َّ بُ ًىغتُرًس سًػاب بلط  ُاكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 طيب:بُض َيع ؾُومن ذلٌس غ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َّ        311َ2( و بط طُّ يُن، زاواكـاضَ ٓـُو   1بًُُػبُتِ ًاززَّ ) كُبـُ غـعطَيلِ ض ًَـعّ زاُـطاوَ ظيـاز بلـط

( هُ ض اغتًسا ُٓو غـعطاُُّ كـُ زاُـطاوَ، باؾـه وايـُ ًـازاَ       2م811َما ظاز  عو شقك ،) 411َ2بلطَيت بُ 
َّ ٓاوواَلتًاْ غىوزًُُس بّ ًٌَُ ًُٓاُُو ًٍَ باؾُ ُٓو غـعطاُُ  ٓ ، ُٓضوَٓا با ؾاضَكاًُـ تُُعيٍ بلُْ، ًّ ث

    َِ ًَتُوَ، خـَُهل َِ بفطؤؾـ بلطَيت بُض غىًات، بؤ ُٓوَّ خَُهم ُُكُوَيتُ شَيط باضّ ُٓوَّ ظَويُكاُِ خؤّ ثـ
َّ نُُسيّ غاَهُ ض َزلِ زاوَ، ُٓوَهِ زاوَ بؤ ًاوَيُكِ ظؤض ض َُطُ ُٓو ٓـُضظَّ بـُ ض َزلـِ ؾـاُِ ثـا      ن هُ الز

ًَــم و بُخاُىويــُكِ بهــلؤهُ بــؤ  1111َ2يــاْ  2111َ2كطزؤتــُوَ، تــاكى تىاًُىيــُتِ ٓــُوَّ  بلاتــُ باخ
َّ بفطؤؾـًُِوَ بـؤ دـاضَيلِ تـط، ض َزلـِ         ًَػتا زاوا بلُيّ َُٓ ٓـُضظَ بُخـَُهلِ الز ٓ ًٌَُ ٓ َِ خؤّ، بُ ض ُٓو

ًؿًاْ هُو ُٓضظَ كطزووَ، هُبـُض  ُٓو خَُهلُ ًُٓىوّ بُظايُ  بط وات، كُ نُُس غاَهُ خؤّ و ًاَي و ًِاَهِ ٓ
    َِ َِ، بُض اغتِ رطؤؾتُِوَّ ُٓضظّ خؤّ و ًىَهلُكـُّ خـؤّ ثـ ًٍَ باؾُ ُٓو بط طُيُ ض ضغىًات ب ُٓوَ ًّ ث

ًٌَُ بُضاًبُض بُو خَُهلُ زَيلُيّ، بًُُػبُت بط طُّ زووًَُوَ) ًَلُ ٓ َما ظاز  عو بفطؤؾًتُوَ، ُٓض تاواُ
َّ بُ ُاوّ بُهُزيُوَ، هُ ض اغتًسا ًـّ هُطـَُي ُٓوَؾـسا     ظياتط 811َ2(ُٓطُض ُٓضظَكُ هُ 2م811 بىو، بلط

ًَطا ُٓيُ باخِ بُ زًَُوَيُ، ُٓضظَكُ سسوزياْ بؤ كطزووَ، خـُزًَاتِ زيلـُف ُٓيـُ،     ًٍُ، نىُلُ ظؤض د
ًٌَُ ًُٓط ؤ ٓـَُ واُىُـُ زَضبلـُيّ،     ًَغل ٓ ُٓو ؾتاُُ ًُٓىوّ هُ بُهُزيُ تُغبًت كطاوَ، ُٓوَ ًُُ ُٓطُض بَو

م تـُداوظ ٓـُكات، هُغـُض ٓـُو بابُتـُ، يـُعِِ تـُداوظ ٓـُكات و ٓـُضظَيلِ ظيـاتط ٓـُزات بـُ زََ ٓـُو              خَُه
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َِ تُغبًتُ، ًّ هُطَُي ُٓوَف ًٍُ ُٓو  ًَػتا ُٓيُتِ، هُبُض ُٓوَّ ًُٓىو ؾت َّ   811َ2ُٓضظَوَ كُ ٓ بلـط
َّ بُخَُهلِ الزَيلاْ، وُّ  َّ بُ ًُٓطّ واو  بسض َِ   بُ ًىَهلِ بُهُزيُ، بَُهلى بلط نًُكا با خاُىويـُكِ ٓـُب

َِ خعًـُتِ شيِطـُّ كىضزغـتاًُـ ٓـُكات،        َِ، هُ ًُٓاْ كاتسا ُٓطُض ُٓو باخـُ ٓـُب ًَلِ هُبُضزًَساب و باخ
ًُُتًقُكــُ غــُوظ ٓــُكات، هــُُاو ؾــاضَكاْ بًُٔيــُكِ غــُوظّ دــىاْ زضوغــت ٓــُكات، بًُُػــبُت بط طــُّ     

ًَلـِ تاي   ًَم هُ ؾـاض ظضور ًًًَُٔؿُوَ بُض اغتِ ُٓطُض يُك ًَـت بـؤ ؾـاض، رـُوريَيم ٓـاتىوَ        غ َِ، ٓاتب بـُتِ ٓـُب
ًٌَـُ ثــاضَّ ػَل             ٓ َِ بـىوَ بـُ ثـؤهًؼ، بــىوَ بـُ ًاًؤغـتا، بـىوَ بًُىُُٓــسؽ، ٓـَُ كُغـُ يـُعِِ بــُ ض ٓـُو
َِ بفطؤؾًُِوَ، ُٓضظّ بـاب و باثرييـُتِ و    بػُُغل ُٓطُض ُٓضظَكاُِ باب و باثريّ هُ الزَيلاْ داضَيلِ تط ث

 ض اَ هُطَُي ٓاوض َيلاؾلُ ُٓو بط طُيُ البربَيت، غىثاؽ.ُٓوِ تُبًعِ خؤيُتِ، ًّ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ض اظاو خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ض اظاو ذلٌىز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَِ كطز، هُ خىَيِسُُوَّ ُٓو ًاززَيُ ًّ نُُس  ًَبًًُِكامن ٓاوكاضامن ٓاًاشَياْ ث َّ هُ ت ثطغًاضَيلٍ ال ُُٓس

زضوغت بىوَ، ٓايا زَضنىوُِ ٓـَُ ياغـايُ ًُغـريّ خُضيتـُّ كاغـهؤ نـِ ػَل زَيـت؟، نـىُلُ ٓـُويـ ٓـُض           
تُسسيسّ ُٓو خُضيتُيُ، تُسسيسّ وىضَّ كطزووَ، ثؿتًططّ ٓاوكـاضَ ز.ض ؤشاْ ُٓكـَُ بُض اغـتِ، ٓـُوَف     

ٕ    ا ل ُُغِ ًاززَكُ بؤ ُٓوَّ هُطَُي عًِىاُِ ًاززَكُ يُن بططَيتُوَ،) ( بًُُػـُتِ  اض ادهّرًلا ااٙملٕ خطادرل
َِ ُٓكـُيّ؟، باغـِ ٓـُو              ًٌَـُ بـاؽ هـُك ًّ ثطغًاضَيم ُٓكَُ بُض اغـتِ، هـُ ٓـُزلاًِ ٓـُو طفتىطؤياُـُ ٓايـا ٓ
ًَّ ُٓواُـُ؟، ًُبُغـتٌاْ هـُخاوَْ ًىَهلــُ،             كُغـاُُ كـُ بـُرعوِ خـاوَْ ًـىَهلّ؟، خـَُهلِ الزَيلــاُّ؟، يـاْ كـ

ًٌَُ ُٓطُض باؽ هُ خاوَُُ  ًٌَُف ثؿتًىاُِ هـُوَ ُٓكـُيّ كـُ دًـا     نىُلُ ٓ ًَطىًاْ ٓ غُضَكًُكاْ بلُيّ، ب
بلطَيتُوَ، ُٓواُُّ كُ ًىغـتُرًسْ دًـا بلطَيتـُوَ هُواُـُّ كـُ ًىغـتُرًس ُـغل، واتـُ وػـُكًُاْ هُغـُض           
َِ ٓـُوَف              ًٌَُ وػـُ هُغـُض سـآًع ُٓكـُيّ، يـاخىز وػـُ هُغـُض خـاوَْ ًىَهـم ُٓكـُيّ، ٓـُب ُٓوَيُ، ٓايا ٓ

َِ كطزُــِ ياغــاكُ، ٓــُو خُهُالُــُّ كــُ ض ووبــُض وو     بُض اغــتِ ض و ًَبــُد وْ بلطَيتــُوَ، بــؤ ٓــُوَّ هــُكاتِ د
ًَػتا ظؤض ظؤض رطاواْ بـىوْ، تـُُٔا خـاوَْ ًىَهـم و خـَُهلِ الزَيلـاْ        ًَتُوَ، نىُلُ ُٓظاُغل غِىوضَكاْ ٓ ُٓب

ًَلِ ظؤضياْ  َِ خَُهلِ تط ُْٓ، ًُٓاُُ ًّ ُٓتىامن بُؾ ًَلِ  هُو الزَيًاُُ ُغل، كؤًَُه ُٓشاض ُؿغل ُغل، خـَُهل
َِ كطزُـِ ياغـاكُ           ًَبـُد ًَؿـُف بـؤ د َِ ك َِ ًاًَُهـُ بلـُْ، كؤًـَُه ًىتًُُكًِّ، ُٓض ًُٓاُُ ُٓتىاُّ كؤًـَُه
زضوغت بلُْ، غُباضَت بُ بط طُّ يُكًُِ، ًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي بُض َيعاْ كان امساعًى و ٓـًُىو ُٓواُـُّ   

ًٌَُ باغِ بُ غعطَي 411َ2كُ ثؿتطريّ هُوَ زَكُْ كُ  كطزووَ، ُٓطُض هًُُ  811َ2لِ ض ًَعّ، نىُلُ ٓ
     َِ ًَم ثطغـًاض ُٓيـُ ٓـُب ًٌَىايُ ُٓو ًاززَيُ كؤًـَُه ًَؿتا ًّ ث َّ، بؤيُ ٓ َِ، بُو غعطاُُ تُسسيس بلط ظياتط ب

َّ، غىثاؽ.  وَاَلًِ خؤّ تًا ببًًُِِوَ، تاوَكى بتىاُغل زاض ؾتُِوَّ بؤ بلط
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 كان عبساهػالَ رُضًىو.
 مصطفٖ:بُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـُّ              ًَىاْ ناضَغـُض كطزُـِ ك ًَـىاْ تـُداوظ و هـُُ ًَؿـُيُكِ ُٓغاغـِ ٓـَُ ياغـايُ ُٓيـُتِ، هـُ ُ وابعامن ك

ًٌَُ ُٓو ب ابُتُّ خىؾم و بطايـاْ  ُٓوطىُساُُّ كُ كُوتىوُُتُ ُاو غِىوضّ بُهُزيُ ثاف رطاواْ كطزُِ، ٓ
ًَؿـُيُكِ طـُوضَ، ظؤضبـُّ        ًَت ك ًَِ َِ، ٓـُوا ٓـًُ ًٓػاضَياْ كطز، ُٓطُضٓاتىو خاُىوّ هُغُض زضوغت ُـُكطزب

َِ ًَساب ، بؤيُ بُ زَضنىوُِ َُٓ ياغايُ ًّ تُغُوض   ظؤضّ ًُٓالكِ سُضًَِ طىُس، ؾُضت ًُُ خاُىويُكِ ت
ًَت، ًٓىاز ًَِ َِ ناضَغُض ًُٓ ًَؿُيُ ب اضَ ناضَيُكِ بؤ بسؤظُُوَ، ًُُٓ يُن، زوو، ُٓطُض ًـايّ  زَكَُ ُٓو ك

هُغُض ُٓوَّ َُٓ ياغايُ تُُٔا ناضَّ ٓـُو خاُىواُـُ ٓـُكات ٓـُوَّ هـُ زَضَوَّ غـِىوضّ بُهُزيـُ بـىوْ،         
ًَؿــًِاضّ ٓــَُ زَوــُ ُٓكــَُ، كــُ تُوطيبــُْ ٓــًُىو   ًَػــتا هــُُاو غــِىوضّ بُهُزيــُْ و تاثؤيــاْ ًُــُ، ًــّ ث ٓ

ٕ  ططَيت، زَوُكـُ بـُ عـُضَبِ، )   خاَهُكاُِ بُخؤيُوَ ُٓ اقرلٖ درلعار ا لاض  ادهّرًلا     ( ُٓطـُض ) متللك زَض غلكهّ
ًَت، واتُ )ااٙمٕ ًَِ ًَت، ُٓطًِا ض ًَُٓن ُٓيُ كُ ُٓوَف ًُُ ًَِ متلك اقلسَض اقػلكهّٕ اقرلٖ درلعار     ( ُٓوَف ؼل

ٗ اقاقُاالع ضلمو ذلطم    ( )التعاي( الظًُ ًٓعارُ بلـُيّ، ) ا اض ادهّرًا ااٙمٕ َّ)  ( ًُٓـُ ًٓعا قلط اقرلٖ    رـُ بلـط
ضمًا اىل ذسَز اقبلسِا  ضمو ادضاضٖ املدصصٕ قلػكو ذػب اقرصامّم ادغاغّٕ قلبلسِا  َشقك علٖ اقهرُ 

ًَؿًُاْ بؤ ناضَغُض ُٓكات، يُن، ُٓو ًٓؿـلاهًُّ وـىضَ ُٓيـُ هـُُاو بُهُزيـُ يـاْ ُـا،        اقراىل ( ًُُٓ نُُس ك
ًٌَُ تُسسيس زَكُيّ ُٓواُُّ كُ ًُمشىي كطاْ بُ تُ وَغىعِ بُهُزيُ، زوو، ز.ض ؤشاْ ٓـُو ًىالسُظَيـُّ   ٓ

خػتُض وو، ُٓواُُّ كُ ُٓنُِ ُٓو ًُُاتقاُُ زاخًوِ غِىوضّ بُهُزيُ، تاوَكى بـُ ٓـُضاظّ ظضاعـِ سًػـاب     
َِ سُػل، ُٓو داُبُ ُٓكات، غىثاؽ. ًَتاْ خؤف ب  ُُكطَيّ، ًّ تُغُوض  زَكَُ َُٓ ُُغُ ُٓطُض ث

 غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ 

 ًاًؤغتا رُضًاْ رُضًىو.
 بُض َيع رُضًاْ ععاهسيّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ظؤض غىثاؽ. ْ،وػُكامن كطا

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
 كان عبساهطفلّ رُضًىو.

 بُض َيع عبساهطفلّ سػغل ابابلط:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَ ًَىاْ       ًًِـ بُ ًُٓاْ ؾ ًَػـتا تـُداوظْ هـُُ ىَ ُاظامن يُعِِ َُٓ ثط ؤشَيُ ُٓو خاُىواُـُ زَططَيتـُوَ كـُ ٓ
ًَػتا خاُىوَكـاُِ تـاثؤ ُـُكطاوْ، هـُ      ًٍَ هُ ظاخؤ ظؤض طُض َن ُْٓ كُ ُٓتاوَكى ٓ بُهُزيُ، ًُغُهُْ ًّ َُٓه
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ًَغل )خـطاخ بـُن( ُعيلـِ ؾـاضَو طىُـسَك       ِ ُٓيـُ، بـُاَلَ   ظًِِ سسوزّ طىُسَيلًؿّ، يُعِِ بؤ ؾلىوُُ ٓـَُه
ُٓظاضاْ خاُىوّ تًـا زضوغـت كـطزووَ و تاثؤؾـِ ًُـُ، هـُ ظًِـِ ؾـاضَواًُـ زاُـُ، ٓـًه ُـاظاُغل ٓـُواًُـ             
زَططَيتُوَ، ياْ ُٓض خاُىوّ طىُسَكُّ زووضّ ؾـاضَكُ هـُ ظًِـِ ؾـاضَواُِ زَططَيتـُوَ، بًُُػـبُت خـاَهِ        

ًَـت بـُ       ، يـُعِِ بـؤ خاوَُُكـُّ تـاثؤ     411َ2يُكَُ، ًًِـ ثؿتًططّ وػُكاُِ كـان امساعًـى زَكـَُ، بب
ًَؿـًِاض زَكـَُ هـُ       َّ، غُباضَت بُ بط طُّ زووًَـًـ ًـّ ث وظيـاتط، هـُ    2َ 1111بلطَيـت بـُ    811َ2بلط

ُ 1111َ2بلطَيت بُ  811َ2 َِ و ٓـُظاض ً ًَـِ، بـا ظؤض ظَضَض    ، تُعىيعّ ُُزيت هـُخاوَُِ   تطَكـُّ بـؤ زابِ
      ً ًَـت ُٓطـُض ٓـُو  ًَـت،        طىُسَكُ ُُكـُوَيت، زَهًؿـِ خـؤف بب ًَلِ ٓـُوتؤف ُاب ىَهلـُ بساتـُ ُٓواُـُّ كـُ ؾـت

ًَت هُُاو، 3غُباضَت بُ بط طُّ ) ًَِ ًَؿًِاض زَكَُ وَكى ٓاوض َيلامن ُٓض ض َت بلطَيتُوَ، ُٓوَ ُٓض ًُُ ( ًّ ث
ًَـ وػًُاْ ُٓض ُٓوَبىو ُٓوَ ض َت بلطَيتُوَ، ًٓه ظؤض غىثاؽ.  زوَيِ

 ًاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهُ

 رُضًىو  دُُابِ وَظيط.
ًَطواْ ُاقح سًسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَلَُهًـُن ُٓيـُ هــُو بابُتـُ، خــؤّ زوو           ًِـًـ ٓـُضوَكى بــطاّ بـُض َيعَ كـان عبساهػــالَ طـىتِ بُض اغــتِ ت
َِ تُوسيٍ كطاوَ، ًَلًاْ سُضًَِ طىُسَكُيُ كُ َُٓ ثط ؤشَيُّ ث ًَلًاْ خاضصلِ سـُضًَِ   بابُتُ، بابُت بابُت

ًَػـتا سـاَهِ سـاظض ٓـُوَ ًىُاوُؾـُ زَكـُيّ ٓـُوَّ زاخوـِ               ًٌَـُ ٓ طىُسَ كـُ كُوتىَتـُ ُـاو ؾـاضَواًُُكاْ، ٓ
َّ ٓــُوَ ض ووْ بلًُــُوَ  بــُض َيع غــُضؤكِ     ســُضًَِ طىُــسَ، ًُٓــُ خــاَهِ يُكــَُ، خــاَهِ زووََ، ًــّ زًَــُو

ًٌَُ زوو ُُوعُ سـُضَللاْ ُٓيـُ، سـُضَ    ًِ طىُـسؿلاْ ُٓيـُ، هُخُضيتـُّ كازغـهؤ ًىُٓؾـُض،      ثُضهًُاْ، ٓ
ًَت  وُيسّ تاثؤؾِ ُٓيُ كُ بُُاوّ وَظاضَتِ ًاهًُيُ، سُضًَِ طىُسًاْ ُٓيُ، ًُغاساتِ ُٓيُ، بُاَلَ زََه

َّ هـُ ؾـاضو ؾاضؤنـلُكاْ ُٓيـُ، بابـُتِ         مو اُانني اقرػُِٕ مػرثهٖ) ًَلًاْ ًىًلًِـُ هـُ ُُٓـس ًَطَ بابُت ( ه
 َّ هُ ؾاضؤنلُكاُِ تط ًُُ، ًُغُهُْ بـؤ ؾلىوُـُ، هًُُُتًقـُّ كـُالض و كفـطّ ظؤضبـُّ       زووًًَاْ هُ ُُٓس

ًٌَـُ وـاُىُِ    ظؤضّ سُضًَِ طىُسّ ًىغتُغِاتُ هُ واُىُِ تُغىيُ، كًُىغتُغِا بىو هُ واُىُِ تُغىيُ، ٓ
ًَم     ًَِ تُغــذًوِ ًىدــُزَز ًىعاًــُالتًاْ بــؤ زَكــُيّ، بُؾــُضت تُغــذًوِ عــُواضّ تــُتبًق زَكــُيّ، بــُث

َِ بـسََ           تُع اضوظ ُُكات هُطَُي تـُمسًٌِ ُٓغاغـِ، ؾـاضَواًُُكاْ، خـاَهِ تـطيـ كـُ زًَـُوَيت ًٓؿـاضَتِ ثـ
َِ تُمسًٌِ ُٓغاغِ بُهُزيُ بُ ُـُظَضّ ًٓعتًبـاض    ًَػتا بًُُػبُتِ ُٓضزوو سُضََ، زَب ُٓوَيُ ُٓتاوَكى ٓ

َِ هُ  َّ، ُاب َِ، كُ  811َ2وَضبطري ُطـَُي تُغـاًًٌِ ُٓغاغـِ    ظياتط بـىو، تـُعاضوظ زَكـات ه    811َ2ظياتط ب
 بُهُزيُ، بؤيُ ويػتٍ ُٓو ض ووُلطزُُوَ بسََ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ؟.  ُّٓ ُٓو ُٓضظاُُّ كُ ُُكطاوْ بُخاُىو، ًُغريياْ نِ زَب
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ًَطواْ ُاقح سًسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ىُسَ ياْ خاضدِ سُضًَِ طىُسَ؟.سُضًَِ ط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ُا هُ سُضًَِ طىُسَ.
ًَطواْ ُاقح سًسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
َِ عـُوظ   بُُاوّ وَظاضَتِ ًاهًُيُ، وَظاضَتِ ًاهًُو وَظاضَتِ ؾاضَواُِ بُض اغتِ ُٓواُُ تُُػًق زَكُْ بُب

َِ ُٓو وَاَلًُ بساتُوَ. ًَطَيُ زَتىاُ َِ، ُٓواُُ ِٓ خؤياُُ بُض اغتِ، وَظيطّ ؾاضَواُِ ه  زَياُسَُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ هُ تُغىيُ؟.  ُٓطُض ًىغتُغِاب
ًَطواْ ُاقح سًسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
َِ ٓــُو كاتــُ ًىعاًــُالتِ تُغــذًوِ ًىدــُزَزّ بــؤ زَكــُيّ، تًًُٔــسّ تــُسطيطّ بــؤ   ُٓطــُض ًىغتُغــ ِاب

ًَػـتا هـُ    زَكُيّ، ُٓوَي داض ًٌَ واُىٌُ تُغذًوٌ عُواضٍ تُغذًى ًىدُزَزٍ بؤ زَكُيّ، ٓ ثاؾاًُـ بُ ث
ًَلطزووَ، ظؤض غىثاؽ.  ًُُتًقٍُ كُالض و كفطٍ ظؤض هُو ًىعاًُالُُ زَغيت ث

 ع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز. اضغالْ باي
 دُُابٌ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ رُضًىو.

 : بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾت و طىظاض
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿــُيُ  غــاَهُ هــُ ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاُسا ُٓيــُ، يُكــًُغل دــاضَ ثُضهــًُاْ و سلىًــُت زَغــت بــُ   21ٓــَُ ك
ًَـ ضاثـُض يًِـ ُاكـَُ    ُُٓطاوَيم بلات بؤ ُٓوٍَ زَغت بُ ناضَغُض ًَؿُيُ بلات، ًّ باغٌ ثـ كطزٌُ َُٓ ك

ًَـت و وا تُقـُوض بلـُيّ كـُ ٓـَُ ياغـايُ            ًَلـُ ُٓيـُ، ُٓطـُض ب %ٍ طـطريت ٓـًُىو   111ُٓوٍَ كـُ ظؤض زًَ
طىُسَكاْ هُ ًُُعوضٍ طىُسَيلٌ بُ تُُٔا كُ ؾاضَواٌُ بؤ زاُسضاوَ، ياْ طىُـسَيم كـُ بىويتـُ ُاسًـُ، سـُتا      

ًَػــتا هــُُاو ًُضكــُظٍ ًىسارُظَزايــُ، ٓــًُىوٍ ناضَغــُض زَكــات، وــُت ياغــايُكٌ وا   وَكــى طىُــسَيم كــُ ٓ
 ٍَ ًَلٌ ظؤضٍ ططرتُكاْ ناضَغُض زَكات، بُآلَ ُاكط ٌَ زَكُيّ، بُؾ ًٌَُ ُُٓطاوَيلُ كُ زَغت ث ُازؤظيُِوَ، ٓ

ًَـ ناوٍ خؤًاْ، ٓايا ُٓظاض ًـُتط   ًًَُِِ ث ًَغل، طىُسَيم بُ ًُُىظَز ب ًَم كُ زََه بـىو ٓـُوٍَ هـُ    ُٓض طىتِ
ًَّ هـُُاو           ًَّ طىُسَكـُ بىويتـُ ؾـاض و هـُ اليـُن زَهـ ًَى زَكات، هُ اليـُن زََهـ طىُس، نىُلُ ًُض  و ًاآلت بُخ
   ٌَ ًَت ُٓو ًُغاسُ كًُُ بلطَيت، ُٓزٍ باخهُ نـٌ هـ ًَت؟، نؤْ زَب ًَت ساقًوٍُ ُٓوَ زَب ؾاضزا، نؤْ زَب

ًَغل  ًٌَُ زََه ًَت، ٓ ًَِ هُ غِىوضٍ ؾاضَواٌُ واتا بىوَ ؾاض، كُ بىوَ ؾاض ًٓه بـاغ   زَيت؟، باخهُ هُُاو ؾاضزا ُاً
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ًَت هُ سسوزٍ ؾاضَواٌُ، تُوتً  زَكطَيت و ًىًلًُِ  ًَِ ًَت، ًىًلًِـُ خُضيتـٍُ     811ُاً ًُتطيـ ُـًًُِ
ٌَ بسضَيت،  411ًُتطيـ ضَيطُ ُُزات، ضَُطُ زوو وًتعُّ  811ُٓغاغٌ ًُُتًقُكُ بُ ُٓبىوٌُ  ًُتطٍ ث

ًَـت، نـىُلُ تُقـًٌٌٌ كـُضتٌ و ُُخؿـٍُ كـُضتٌ ٓـُض          811وًتعُيـُكٌ  هُ بـطٍ ٓـُوٍَ كـُوا     ًـُتطٍ ب
ًَم         ًَلٌ تط دًاواظَ، نـىُلُ ُٓطـُض سـُزٍ ٓـُزُاٍ ًٓفـطاظ هـُ ؾـىَيِ ًَم هُ ؾىَيِ ًَـت، سـُزٍ   151ؾىَيِ َ ب

ًَت ياْ  511ُٓعالكُؾٌ  ًَت، بؤيُ ًّ تلاَ 411ًُتط ب ًَت ياْ كَُ و ظياتط ب ًَم كُ طفىطؤٍ  َ ب وايُ كات
ًَت كُ ُٓ ًٌَُ وا ُُب % ططريت ًُٓىو طىُسَكاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بـَُ  111َ ياغايُ زَكُيّ، تُقُوضٍ ٓ

ًَسَكُيّ، ضَُطُ هـُ خًالهـٌ تـُُفًع     %يـاْ   51% يـاْ  41ياغايُ ناضَغُض زَكطَيت، ُُٓطاوَيلُ كُ زَغيت ث
ُٓوَُـسََ ُٓيـُ، نـىُلُ     %ٍ ُٓزَرُكُ تُسقًق بلات، وابًوُ بؤ تُعسيى، وابًوُ بؤ ًٓعارُ، ًـّ ٓـُض   61

 نُُسٍ بهًُِ ووضزَكاضٍ بط وا ُاكَُ بطُيُِ ُُتًذُيُكٌ ًىَسُز و، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ٓاوبُف زوا قًاغُتاْ؟  ه
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَبًًِاُُ كُ هُ اليُْ ٓ ُُساًاٌُ ثُضهـًُاْ و ٓـُضزوو دـُُابٌ وَظيـطٍ زاز و ؾـاضَواٌُ      زواٍ بًػتين ُٓو ت

ًٌَُ ُٓو قًاغٍُ زازَض َيصيّ و عُضظٍ دُُابتاُ ًَؿلُف كطا، ٓ زَكُيّ، ُٓطـُض وبىَهتـاْ بـىو، زَطلُيِـُ      ٌث
 زَُطساُُوَ،
 املازٔ ادَىل:

قليت   ضلمًا اىل ذلسَز    متلك اقسَض اقػكهّٕ َ اقسَض اقيت ا لاض ادهّرًلا ااٙملٕ َ اقُاا لٕ ضلمو ذلطم اققلطٗ ا       
 اقبلسِا  ذػب اقرصامّم ادغاغّٕ قلبلسِا  علٖ اى د ِر اضض مع خاضبٕ كازغرتَ َ علٖ اقهرُ اقراقْ:

ملرت   811مرت مطدع دػ ط ضمعٓ َ ماظاز عو شقلك َ سبلس مػلاذٕ     311متللك مػاذُا ادضض سبس  -1
 هاذّٕ .% قل11% قلقضا٘ َ 25%مو اقػ ط اقػاٙس قلمرااظٕ، َ 51مطدع دػ ط 

 مرت مطدع رػح  املػاذٕ اقعاٙسٔ داغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض. 811اشا ظاز  املػاذٕ عو  -2

 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 دُُابٌ وَظيط؟

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾت و طىظاض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم  خاضيتــٍُ كازغــهؤ خاضيتــٍُ تُقــًٌٌ ٍَ، كــُ ؾــىَيِ ٌَ ُــاكط ًَلــُوَ كــاضٍ ثــ ًَــم ُاكاتــُوَ، ث ٌ ُٓغاغــٌ ت
ــهؤ      ــت، كازغ ًَ ًَِ ــت، خُضيتــُّ كازغــهؤ ُاً ــسضا، ُُخؿــٍُ كــُضتٌ بــؤ زازَُطَي تُقــًٌٌٌ ُٓغاغــٌ بــؤ زاُ
ًَلٌ        ًَهـُ، ؾـلو ًَـم خـىاض و خ ًَم يـاْ ٓـٌ وآلت خاضيتُيُكٌ ُا ًىُُظًَُ، وَكى ُٓو خاضيتٍُ كُ ٌٓ زَوَهُت
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ٌَ بىتطَيت هُطَُي تُقًٌٌٌ ُٓغاغٌ ُٓوٍَ كُ ُُٓسَغٌ ًىُُ ظًٌَ ًُُ، كُ تُقًٌٌٌ ُٓغاغٌ زاُسضا زَب
ًَت ُُن ًىتابُوٍُ خاضيتٍُ كازغهؤ.  بُهُزيُ زازَُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ثُياَ خاْ؟

 بُض َيع ثُياَ افلس ذلٌس:
 بُض َيع غطؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِ ًَلٌاْ ث ٍَ  نُُس كُغ ًَت، ُٓضوَٓا ُٓو ًُغاسُيُ ظياز بلـط ًَِ اضٍ ُٓوًَاْ كطز كُ غًعطٍ ضًَعٍ ًُُ
ٍَ. 411كُ بلطَيتُ   و زَُطساٌُ هُغُض بلط

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ْ ًَؿًِاض زَكَُ دُُابٌ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ دىابٌ ُٓو بابُتٍُ بساتُوَ  بُ ًُػبُت ًُغـاسُكا  311، ًّ ث
 ًُتط؟، ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ ُٓوَياْ تُضح كطزَوَ. 411ًُتطَ،  811ًُتطَ، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو دُُابٌ وَظيط؟

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾت و طىظاض:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

َ بـسَْ بـُ    611و ثُضهـًُاٌُ بـُض َيع ٓـًُط بفـُضًىوْ      ًُُٓ بُخؿًُِ، يُعين بُ ًُػبُت ؾاضَواًًُُوَ
ًَؿًِاضًاْ كطزووَ 611خَُهم ُٓوَ  ًٌَُ ث َ وَكى وًتعُيـُن كـُوا بـُ تـُوَوىعٌ خؤًـاْ       311َ ُٓزَْ، ٓ

ًَػتا كُوتىوتـُ غـِىوضٍ ؾـاضَواٌُ، ًُٓـُ ُٓقـَوُْ سـُزٍ        خاُىويُكٌ ًىُُظََ هُ غِىوضٍ طىُسَيلسا كُ ٓ
ًَتـُ زوو وًتعـُ بـُ       311َ، يُعين بُياٌُ ٓـُو  151َ بؤ 211 ُٓزُاٍ ًٓفطاظ طؤض اوَ هُ ٍَ بب ًـُتطَ ٓـُكط

ًٌَُ ضًٌَٓاْ وايُ  َ كًفايُتُ، ُٓطُض ثُضهًُاًُـ بؤ خَُهم 311ًُػبُت سُزٍ ُٓزُاٍ ًٓفطاظَوَ، بؤيُ ٓ
 ظيازٍ بلات ُٓوَ ًُغُهُيُكٌ تطَ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ًٓػٌاعًى؟
 

 بُض َيع امساعًى ذلٌىز عبسار:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػتا هُغُض  ًَػتا و 611خَُهم ُٓيُ خاُىوٍ زضوغت كطزووَ ٓ ًٌَ بفطؤؾًُوَ ٓ ًٌَ ث َ هُ طىُسَكاْ، ُٓتؤ ب
ٌَ هُت و ثُت بلٍُ، ض ض َواٍ سُوُ؟،  َ بُ ُٓض ساَي و باوًُكٍُ بؤ خؤٍ كـُ بـُ غـًعطَيلٌ ضًَـعٍ     411ه

 كطايُ ظؤض باؾُ.زَغتًِؿاْ 
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان وازض.
 بُض َيع وازض افلس مسايى:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًّ ًُٓاْ ثطغًاضَكٍُ دُُابت زَكَُ، ُٓو ؾاضَواًُُ تاظاُُّ ياْ ُٓو ُاسًُ تاظاُـُّ كـُ زضوغـت بـىوْ،     

ًَم بــؤٍ زَنــٌ ٓــُوٍَ كــُ هــُ  هــُ ٓــُض ُاسًُيــُن غــُزاْ وًتعــُ ظَوّ زضوغــت بــ  ًَػــتا ٓــُض ؾــىَيِ ىوَ، ٓ
ٍَ، وًتعــُ ظَويُكــُ ٓــٌ ٓاووآلتًُكــُ، كط يىيــُتٌ يــاْ ٓــٌ كىض َكُيــُتٌ يــاْ    ًَُِثــُض  خُضيتــٍُ ؾــاضَواٌُ ت
خاُىوَكــٍُ دًــا كطزؤتــُوَ، ًُٓاُــُ نــؤْ عــًالز زَكــُْ؟، ٓــًُىوٍ زَكُُــُ ًــىَهلٌ بُهُزيــُ و غــبُييَن  

ًَؿُيُن بؤ ُٓو ُاسًُيُ زضوغت ًَؿـٍُ     ك ًَؿـُيُكُ بـَُهلى ك ًَت، ُُن ك ًَت ياْ بؤ ؾاضَواٌُ زضوغت زَب زَب
ــايُ نــؤْ             ــَُ ياغ ــَُ ٓ ًَؿــًِاض زَك ــّ ث ــُ ً ــُ، بؤي ــُ ًــىَهلٌ بُهُزي ــُض زَيلُيت ــُ، يُكػ ــُزاْ ٓاووآلتً غ
ًَم زَضٍ بلات، ُٓطُض ظَويًُن كُوتىوتـُ غـِىوضٍ    زازَض َيصضَيت، دُُابٌ وَظيطٍ بُهُزيات وَكى تُعوًٌات

ًَم كــُ كط َيىيــُتٌ نــؤْ    ٓـُو بُه  ًَــٌ غـُكلاُسُ ًَت ب ث ُزياُــُ و خــاُىوٍ هُغـُض ًُــُ، خــؤٍ زَغـُآلتٌ ٓــُب
ًَؿُيُكٌ طُوضَ بؤ خَُهم زضوغت زَكٍُ.  بسضَيتُوَ ٓاووآلتٌ؟، زَُا ُٓو ًُٓىو ٓاووآليتُ ك

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز.عىًُض.

 يين(:بُض َيع ز.عٌط فلس اًغل خسض)ُىضَز
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػـتا هـُ زَضَوٍَ                ًَـٌ زَزضَيـت، هـُ ض اغـتًسا هـُ طىُـسَيم كـُ تـا ٓ ًّ وػَُ هُغـُض ٓـُو ًُغـاسُيُيُ كـُ ث
ًَسا ُُبىوَ، ض َُطُ زَياْ غاَي  غِىوضٍ ؾاضَواٌُ بىوَ، تُقًٌٌٌ ُٓغاغٌ ُُبىوَ، ًٓض ُُخؿُيُكٌ ؾاضٍ ت

ًَت َُٓ ٓاووآلتًُ خاُىوٍ زضوغت كطزو ًَـٌ تايبُؽلُُسيـُتٌ   ب وَ هُو طىُسَ هُغُض ُٓو ثاضنُ ظَويًُ بُ ث
ٌَ، بؤيُ ضَُطُ  ًَى كطزْ طىزلاُسب شياٌُ خؤٍ هُ طىُس كُ ض َُطُ هُطَُي اليٌُُ كؿتىكاَهٌ و ًُض و ًاآلت بُخ
ًَغل و     ًٌَـُ بـ ٌَ، بـُآلَ ٓ ًٌَ بَُهطُُاًُ ظَويًُكُ سُوٌ تُقُضومل خؤؾٌ ٓـُب  هُ ُُٓسَيم ساَهُتًـ زا بُ ث

ٍَ بـؤ              311بًلُيّ بُ  ًَـٌ زَزض ًٌَـُف ٓـُوَهٌ ٓـُوَ بـسَيّ كـُ ٓـُو ًُغـاسٍُ كـُ ث ٓ ٌَ ًُتط، ضاغـتُ زَبـ
ًَم، بـُآلَ     ًَتـُ طـُض َك ٍَ ياْ زَب ًَتُ ؾاض و زاخًوٌ ؾاض زكط ٌَ هُطَُي تُقًٌٌٌ ُٓغاغٌ كُ زَب خاُىو بطىزل

ًَىاْ  ًَىاْ ٓـُو ًُغـاسٍُ كـُ ض َُطـُ بـؤ خـؤٍ        311هُ ضاغتًسا هُ ُ بـُ ُٓض ًَـُكٌ كطزوويـُتٌ بـُ     و هُ ُ
ًَـسا ُٓيـُ، ٓـُوَي بـسَيّ              111خاُىو، ض َُطُ هـُ   ٌَ كـُ بُضاغـيت سُوًؿـٌ ت ًَـٌ وابـ ٌَ، ث ًـُتطيـ ظيـاتط بـ

 بُضاغيت باؾهَ. 411ُ بلُيّ بُ ــ  311ٓاوغُُطًُن ض ازَططيّ، بؤيُ ُٓطُض َُٓ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ؾناْ.
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 ع ؾناْ افلس عبساهقازض:بُض َي
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًًَـُكًاْ بـؤ      ٌَ د كان وازض ًُٓاْ وػٍُ ًين كطز، ًُقريٍ ُٓو ثاضنُ ظَويًاُُّ كُ ُُكطايُِ خـاُىو زَبـ
 بلطَيتُوَ كُ سىكٌٌ وَكى سىكٌٌ ُٓو خاُىواُُّ كُ كطاوَ و، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كان غُضزاض.رُضًىو 

 بُض َيع غُضزاض ضؾًس ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿـه ؾـاض              زياضَ دُُابٌ وَظيط سُظ زَكُيّ ٓـُوًَاْ بـؤ ضؤؾـّ بلاتـُوَ، وتـٌ هـُ ؾـاض بـاغ ًُـُ، ُٓواُـُ ث
ًَسايُ، ًُقريٍ ُٓو باغُ نًُ؟، ٓاخط خؤ ًُُٓ واُىوُُ. ًَػتا بىوْ بُ ؾاض، بُآلَ باغٌ ت  ُُبىوْ، ٓ

 ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 
ٌَ رُضًىو كان ٓاضاَ. ًَصُُّ ٓاوبُف؟، بَُه  ه

 بُض َيع ايىب ُعٌت وازض)ٓاضاَ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ُُٓــساَ ظيــاتط باغـًاْ كــطز هــُوٍَ كــُ هــُ وـُظا و ُاسًــُكاْ و ٓــُوٍَ     ًُتطيؿــُ  غــًعطَكاْ  811هـُ غــ
ًَـٌ ُٓرطؤؾـطَيتُوَ بـُ غـًعطَيلٌ       زابُظَيِطَيت بؤ غًعطيلٌ ض ًَعٍ، نىُلُ ُٓوَ خؤٍ ًىَهلٌ خؤيـُتٌ و ث

 ظؤض بُضظتط.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ٓاوبُف؟  ه
 بُض َيع افلس غوًٌاْ عبسار )بالي(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
كُ غًعطَ ضًَعيُكٍُ بلطَيتُ غُباضَت بُ نُُس بُض َيعَيم كُ ثطغًاضٍ ُٓوَياْ كطز و زاواٍ ُٓوَياْ كطز 

ًٌَــُ بُضاغــيت غــًعطٍ ضًَــعٍ هُطــَُي ضغــىًات يــُن رــُضوٌ ُٓيــُ، رُضوُكــٍُ ٓــُوٍَ ٓــًُىو  ضغــىًات، ٓ
آلَ ُٓطـُض غـًعطٍ ضًَـعٍ    ُٓاووآلتًُن ُٓطُض ضغىًات بىو، ًُٓىو ٓاووآلتًُن وَكى يُن ثاضٍَ زَزات، بـ 

ًٌَ ًُتطَ، ُٓطُض ُا ُٓض غًعطَ ضًَعيُكُيُ، ٓ ًَلٌ ظؤض دىظًُٓ، بىو، بُ ث ًُُ غًعطَيلٌ ضًَعٍ يُعين ؾت
ضغىًاتُكُيُ، بـُآلَ ٓـُوٍَ كـُ عُضظَكـٍُ ظؤضتـطَ ثاضَيـُكٌ ظيـاتط ٓـُزات و ٓـُوٍَ كـُ كـًُهَ، كـًُه             
ٌَ ُـُن ضغـىًات، نـىُلُ ُٓطـُض ضغـىًات بـىو           ًٌَاُىايُ ُٓوٍَ غـًعطٍ ضًَـعٍ بـ ًٌَُ ث ُٓزات،هُبُض ُٓوَ ٓ

َ ُٓيُ وَكى يُكُ، ُٓوَف عـُزي ًُـُ، ٓـُوٍَ كـُ ًـّ ُٓغـت       811 َ ُٓيُ هُطَُي ُٓوٍَ ك111ُُٓوٍَ 
ٌَ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ    ًٌَ زَب ًَلَُهًًُكًاْ ُٓيُ هُوٍَ كُ ًّ طىَيٍ ه زَكَُ ُُٓسَيم هُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ ت
كُ باؽ هُو ُٓضظاُُ زَكُْ كُ بُتاَهُ ياْ كط َيىيُتٌ وَكى ُٓوٍَ كُ كان وازض باغٌ كطز و نُُس بُض َيعَيم 
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ًَطواًُـ باغـٌ كـطز، بـؤ ٓـُو                ب اغًاْ كطز، ٓـَُ ياغـايُ تـُُٔا بـؤ ٓـُو طىُساُُيـُ وَكـى ٓـُوٍَ كـُ كـان ؾـ
ًَػـتا بـُ كـُيفٌ        طىُساُُيُ كُ خُضيتٍُ كاتٌ خؤٍ، خُضيتٍُ كازغهؤ زايِاوَ، ُُن ٓـُو طىُساُـُّ كـُ ٓ

ــُو طىُ      ــُُٔا ٓ ــُوَ، ت ــاْ ُاططَيت ــسووَ، ظيازَك ًَجُض اُ ــاوَ و تً ــاسُكٍُ زايِ ــؤٍ ًُغ ــُ   خ ــُوَ ك ــُ زَططَيت ساُ
ًَىَّ خُضيتُكُ، هُوَ ظياتط ُاططَيتُوَ، دا باغ هُُاو، ًّ بُ خؤَ غـُزاْ طىُـسَ بًًِـىَ،     كُوتىوُُ نىاضن
ًَم هُُاو غِىوضٍ زَيًُكاُسا ُغل، باغُكاْ كُوتىُُ زَضَوٍَ غِىوضٍ زَيًُكاْ، ضاغـتُ كـابطا ًـاَهٌ     ًٓض باغ

    ٍ ًَىَ ٍَ ًُٓـُ رـطاواْ          هُغُض باغُكٍُ زاُـاوَ، بـُآلَ هـُ نىاضنـ ًٌَـُ ُٓطـُض ؼلاُـُو خُضيتُكـُزا ًُـُ، دـا ٓ
ــات،      ــؤٍ زَك ــيت خ ًَت و ؾ ــ ــَُهٌ زَن ًَلٌ ظؤض بــُ طُُ ــَُهل ٍَ، خ ًَسَكــُو ًٌَىايــُ َُٓهُيــُكٌ ظؤضٍ ت ــُيّ، ث بل
بُضاغيت بؤ ثاضاغتين ُٓو طُُسََهًُ تُُٔا غِىوضٍ طىُسَكاْ زاُطاوَ، َُٓ ياغايُ تـُُٔا غـِىوضٍ طىُـسَكاْ    

اضصلٌ ُٓوَ ُاططَيتُوَ، تُداوظات ُاططَيتُوَ، ثُيىَُسٍ بـُوَ ًُـُ، يـاْ ُُٓـسَيم ثطغـًاضياْ      زَططَيتُوَ، خ
ًَـٌ ٓـُو      كطز كُ ٓايا ُٓو طىُساُُّ كُ كُوتىوُُ ُاو بُهُزيٍُ ؾاضَيم، ؾاضَكُ خؤٍ تاثؤٍ ًُُ، ًُُٓ بـُ ث

        ُ ــ ٍَ، ب ــط ــاثؤ زَك ــُف ت ٍَ و طىُسَك ــط ــاثؤ زَك ــاضَكُف ت ــُوَ، ؾ ــُواًُـ زَططَيت ــايُ ٓ ــاْ  ياغ ــى وؽل آلَ وَك
ــىوَ و       ــُ ن ــُ زَضَوٍَ طىُسَك ًَم ه ــَُهل ــُوَ، خ ٍَ ُاططَيت ــُو ــُوَ، زَضَوٍَ ٓ ــُ زَططَيت ًَىَّ طىُسَك ــ نىاضن
خاُىوٍ زضوغت كطزووَ ياغايُكُ ُايططَيتُوَ، ُٓوَ ثُويُُسٍ بُ ياغايُكٌ تط ُٓيُ كُ ياغاٍ تُداوظاتُ، 

ًَػتا هُ بط طُّ يُكًٌُ بُضُاًُّ كاضزا زواٍ ُٓوَيُ، ٓ ًَلٌ تـطَ،    ٓ ٍَ ًُٓـُ ؾـت ٍَ ياْ ُاكط ًَػتا ثُغِس زَكط
ًَىٍَ  ًَػتا زَكُوَيتُ نىاضن ًَػتا ًُُٓ هَُ ياغايُ ًُُ هُ ياغايُكٍُ تطزايُ، باؽ هُو ظَويًاُُف كطا كُ ٓ ٓ
ًَط هُطَُي ٓـُو طىُساُـُّ زَوضوبـُضٍ هـُ بـُيين ٓـُو        ًَغل ُٓوه ًاغتُض ثالٌُ ؾاضَ طُوضَكاُُوَ، ظَوٍ با بَو

ًَؿـلُمشاْ كـطزووَ و خىَيِسُـُوٍَ يُكًًُؿـٌاْ      ظَوٍ ُٓيُ، َُٓ ظَويًاُُ زيػاْ ياغايُكٌ تطًاْ ُٓيُ ث
ٍَ ناضَغـُض كـطاوَ،      بؤ كطزووَ، خىَيِسُُوٍَ زووًٌَ بؤ ُُكطاوَ و ُُخطاوَتُ بُضُاًُّ كاض، ٓـُويـ هـُو

ًَلَُهًـُن ُٓيـُ هـُ ُُٓـساًاٌُ ثُضهـًُاْ كـُ ُُٓـسَيلًاْ بـاف هـُ ياغـ             ًٌَىايـُ ت ٍَ هـُ   بؤيُ ًـّ ث اكُ، ُُٓـس
ًَـٌ ُُكطاوَتـُوَ و سًػـابٌ زيلـُّ بـؤ كـطاوَ، غـُباضَت          ًَـطَ د ًٌَ بلطَيتُوَ، ه ًَطَ د ًًَاْ وايُ ه بُض َيعاْ ث
بُوٍَ كُ ثطغًاضٍ ُٓوٍَ كطا ًُقريٍ خاضيتٍُ كازغهؤ نٌ بُغُض ٓاتىوَ، دُُابٌ وَظيط باغٌ ُٓوٍَ 

ٌَ ه ًَطٍ بؤ طىُسَكاْ هُبُض  ُٓوَ زَب ًَىٍَ َُٓ خُضيتُ بُِض َتًـٍُ كـُ ؾـاضَواٌُ    زَكات ًُُٓ ُاُ ُ نىاضن
ًَُِ ُٓواُُّ ًـُمشىهّ بـَُ ياغـايُ، ُٓواُـُ ًـُمشىهّ كـُ خاُىويـاْ ُٓيـُ يـاْ كُالوَيـُكًاْ            ًَت، ك زايسَُ
ُٓيُ، ُٓوَ كُ كـُالوَّ ُٓيـُ يـاْ خـاُىوٍ ُٓيـُ هـُ الزَيًُكاُـسا ُٓواُـُ ًـُمشىهّ كـُ ٓـَُ كُغـُ نـؤْ              

   ٓ ًس ًٓػـباتٌ زَكـات كـُ ٓـٌ خؤيـُتٌ، بـُ ًىختـاض ًٓػـباتٌ زَكـات كـُ ٓـٌ            ُٓيُتٌ و نؤْ ًُـُتٌ بـُ ؾـا
ًٌَـاْ بـاف بـىو كـُ              ًٌَـُ ث ًَىَيُ يـُكاليٌ زَكطَيتـُوَ، غـُباضَت بـُوٍَ كـُ ًىغـتُرًسَ، ٓ خؤيُتٌ، بُو ؾـ
ًٌَــُ بــُ تايبــُتٌ بُضاغــيت وَكــى خــؤَ  ًىغــتُرًس هُبــُض ٓــُوٍَ كــُ ظؤضبــٍُ بــُض َيعاًُـ ضًَٓــاْ وابــىو، ٓ

ًٌَىايُ عُز ًٌَـاْ   ث ًٌَـُف ث ي ُٓوَيُ كُ  ُٓوٍَ ًىغتُرًسَ وَكى ُٓوَّ ًىغتُرًس ًُُ وَكى يُن ُُبّ، ٓ
ٍَ بُ تايبُتٌ ُٓواٍُُ كُ هُ ؾاضَ طهلُكاْ يـاْ هـُ ٓؤضزوطـا ظؤضَ ًوًـُكاْ ًىغـتُرًس بـىوْ        باؾُ كُ البرب

ٌَ بـ        ًَػتا بـُ ًىغـتُرًس سًػـاب ُـُبّ و ظَويًـُكاًُاْ ثـ ًَػتا نىوُُتُوَ الزَيًُكاْ ٓ ٍَ، بـُآلَ هُغـُض   ٓ سض
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ًٌَُ طفتىطؤًاْ هُطَُي كطزْ ُٓواْ ظؤض ًىعاضيعْ 311َ و 411ًُغُهٍُ  َ ُٓوَ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌُ كُ ٓ
ًًَاْ وايُ ًُٓـُ تُٓػـري هـُ خُضيتـٍُ ؾـاضَواًًُُكُ ٓـُكات بـؤ زآـاتىو،         311هُوٍَ كُ هُ  ٍَ، ث َ ظياز بلط

ًٌَُ ُاتىاُغل ٓ ٌَ  وػُ بلُيّ و،غىثاؽ. هُبُض ُٓوَ ُٓطُض ُٓواْ ضًَٓاْ ُُب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عُوٌُ.
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ هـُ    ًَؿًِاضٍ ُٓوَياْ كطز كُ ًُغاسُكُ ظياز بلـط ًَم ث ًَتـُ   311نُُس ُُٓساَ ثُضهًُاُ َ، بـُ  411َ بب

ًَت غطَيتُ زَُطس  اْ ُٓو بابُتُ يُكاليٌ بلطَيت باؾهَ بُ زَُطٌ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ.ضٌَٓ ًّ زَب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿًِاضَيم ُٓيُ، هُبُض ٓـُوٍَ بُضاغـيت ٓـَُ ثـطؤشَ ياغـايُ ًُؾـاكًوٌ ظؤضٍ ُٓيـُ، ثُيىَغـيت بـُ           ًَػتا ث ٓ
ٍ ًُـىَض ؤ،  12ٌَ زَيـِغل، بـُياٌُ غـُعات    تُراقًى و ظياتط زيطاغُ كطزُـُ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ كؤتـايٌ ثـ     

ًَصُُكاْ كؤبىوُُوَياْ ُٓيُ، رُضًىو دُُابٌ وَظيط.  نىُلُ ه
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾت و طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 .11ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ ًىُاوُؾٍُ بىزدُّ ُٓيُ، يُعين...، غُعات 

 ضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُ
ًَطَ  ًَطَ، بُآلَ زاوا زَكُيّ دُُابٌ وَظيطٍ عُزي، بؤ ٓ ًَطَ، زوو ًىزيط عاًٌ ؾاضَظا بِ زوو ًىزيط عاًت بِ
             ،ًَّ ًَصُـُ ًىختُقـُكاْ و بـُ كـاًًوٌ ٓـُععاوَ بـ ُا بؤ كؤبىوُـُوَّ رـُضعٌ هـُ ٓـؤَهٌ ثـُُاطريٍ، ٓـًُىو ه

ًَت ًًُِىوْ زَبغل، ُىَي ًَّ، ُىَيُِضٍ ُٓو اليُُُ دُُابٌ وَظيطٍ عُزي ُٓطُض ب ُِضٍ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌُ ب
ًَّ هُ ٓؤَهٌ ثُضهًُاْ زازًَُؿغل، ًىزيط عاًٌ تُغذًوٌ  ًىختُقاٍُُ كُ ثُيىَُسٍ بُو واُىُُوَ ُٓيُ ب

ًَّ، هــُ ٓــؤَهٌ ثــُُاطريٍ زازًَُؿــغل زوو غــُعات يــاْ  غــُعات ؾــتُكاْ تــُواو طُآلهــُ  4يــاْ  3عــُواضٍ بــاب
ِـ   ًًَِ ًَـطْ،          زَكُيّ ًِٓذـا زَئ ًَصُـُكاْ ُىَيِـُضٍ خؤيـاْ بِ ًٌَـُ زاوا زَكـُيّ ه ُوَ ُـاو واعـٍُ ثُضهـًُاْ، ٓ

ًَصُُكاْ بلُْ بُضاغيت، بـُ ٓـُض سـاَي زاًُؿـتين      ًَصُُكاْ كُ زَيّ تُعبري هُ ضٌَٓ ه ٌَ ُىَيُِضٍ ه نىُلُ زَب
ٌَ زَيِغل بُياٌُ غُعات  ًَػتاًاْ كؤتايٌ ث ٓ12ًَ ًَّ هُطـَُي   ٍ ًُىَض ؤ هُ ٓؤَهٌ ثُُاطريٍ ُىَيُِضٍ ه صُُكاْ بـ

ًٌَـُ           ٓ ،ًَّ ًَصُُّ واُىٌُ و دُُابٌ وَظيـطٍ زاز، ًـىزيط عـاًٌ تـاثؤ، ُىَيِـُضٍ وَظاضَتـٌ ؾـاضَواًًُُكاْ بـ ه
ًَطيّ.5خؤًاْ زيطاغٍُ زَكُيُِوَ، غبُيين غُعات  ًَىاضَ زازًَُؿًُِوَ، بُ خىاتاْ زَغج ٓ ٍ 

 
 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ػّ ذلٌس غىضَ           ز.س                غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                       – ع ًَطاق - كىضزغتاْ     ع   ع
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 ( 22ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2192\99\29ضَيلُوتٌ  نىاض ؾُللُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (22ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 29/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُنىاض 

ًَط )   ًَـطاق   -كىضزغتاْ  ثُضهًُاٌُ  21/11/2112ضَيلُوتٌ  ؾُللُنىاض  ضؤشٍ ًَىاضٍَٓ(ٍ 5كاتصً بـُ  ع
بــُض َيع ز. سػــّ ذلٌــس غــىضَ  بــُ ٓاًــازَبىوٌُثُضهــًُاْ و، غــُضؤكٌ  ز.اضغــالْ بــايع امساعًــىغــُضؤكايُتٌ 

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ  د ْ بُض َيع رطغت دفلس عبسار غـلطت , ًًََُغـ خـىهٌ   (22ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَهٌ )

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (22ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبـصاضزْ هـُ     ًَـىاضٍَ ضؤشٍ نـىاض ؾـُللُ ضَيلـُوتٌ     5كـات ) غـ ًَىَيُ    زا 21/11/2112(ٍ ٓ بـَُ ؾـ

ًَت:  ب
ًَؿـًِاضّ ياغـاّ تـًُوًم كطزُـِ ٓـُو طىُساُــُّ           -1 بـُضزَواَ بـىوْ هُغـُض خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُــِ ث

ًَى غِىوضّ ؾاضَواًُُكاُُوَ.  كُوتىُُتُ ُ
ًَؿًِاضّ ظيازَض ؤيِ هُغُض ً-2  ىَهلِ ؾاضَواُِ.خػتُِض وو طفتىطؤ كطزُِ ث
طفتىطـــؤ كطزُـــِ ٓـــُو ض َيلـــاضَ غـــُضباظياُُّ كـــُ هـــُ اليـــُْ سلىًـــُتِ رًسض اَهـــُوَ بُضاًبـــُض ُاونـــُ   -3

ًَعَكــاُِ ٓاغايؿــِ     ًَعَكــاُِ زصلوــُو ٓاتِــُ شَيطبــاضّ ٓ ًَِــاُِ ٓ ًَلٔ زابط َيِــسضاوَكاْ طرياوَتُبــُض، بط يــاضّ ث
 ُّ سىكٌُكاُِ ياغاو زَغتىوض.كُضكىون و ُاونُكاُِ زيلُ بؤ ُٓو غُضكطزايُتًُ بُثهُواُ

 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/ بُض َيع 
 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ًًًَُِ      بـُُاوّ طــُػل كىضزغـتاْ.   َِ زَكــُيّ، ثُضهـًُاُِ كىضزغــتاْ خـىػل غــ زاًُؿــتِِ ٓـًُط ؤًاْ زَغــت ثـ

 .21/11/2112ض ؤشّ زاًُػعل (، 22َُٓهبصاضزْ، غاَهِ نىاضََ، خىػل ططَيساُِ يُكَُ، شًاضَّ زاًُؿعل )
 بُضُاًُّ كاض:

ًَِ سىكٌــُكاُِ بط طــُ ) ( ّ ٓــًُىاض كــطاوّ غــاَهِ 1( هــُ ثــُيط َوّ ُــاوخؤّ شًــاضَ ) 21( ّ ًــاززَ )1بــُث
ّ ثُضهًُاُِ كىضزغتاُِ عرياق، زَغتُّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ بط ياضيسا بُضُاًُّ كاضّ زاًُؿتِِ  1992

22ًًَُشًــاضَ ) ًَــىاضَ ض ؤشّ نــىاض ؾــُللُ ض َيلــُوتِ 5ًِ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )( ّ ٓاياغــايِ خــىػل غــ ٓ ّ )
21/11/2112 :َِ ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿـًِاضّ ياغـاّ تـًُوًم كطزُـِ ٓـُو طىُساُــُّ           -1 بـُضزَواَ بـىوْ هُغـُض خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُــِ ث
ًَى غِىوضّ ؾاضَواًُُكاُُوَ.وكُوتى  ُُتُ ُ

ًَؿًِاضّ ظي-2  ازَض ؤيِ هُغُض ًىَهلِ ؾاضَواُِ.خػتُِض وو طفتىطؤ كطزُِ ث
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طفتىطـــؤ كطزُـــِ ٓـــُو ض َيلـــاضَ غـــُضباظياُُّ كـــُ هـــُ اليـــُْ سلىًـــُتِ رًسض اَهـــُوَ بُضاًبـــُض ُاونـــُ   -3
ًَعَكــاُِ ٓاغايؿــِ     ًَعَكــاُِ زصلوــُو ٓاتِــُ شَيطبــاضّ ٓ ًَِــاُِ ٓ ًَلٔ زابط َيِــسضاوَكاْ طرياوَتُبــُض، بط يــاضّ ث

 زايُتًُ بُثهُواُُّ سىكٌُكاُِ ياغاو زَغتىوض.كُضكىون و ُاونُكاُِ زيلُ بؤ ُٓو غُضكط
ًَىاْ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغـتاْ و   ًَطٓاتِِ بُض َيعاْ وَظيطّ زاز و وَظيطّ ؾاضَواُِ و ًىُُغًقِ ُ بُخ
ًَطـــطّ غـــُضؤكِ ثُضهـــًُاْ ُـــاوّ ٓـــُو ثُضهـــًُاُتاضَ بُض َيعاُـــُ    ًَػـــتاف بـــُض َيع د ثُضهـــًُاْ زَكـــُيّ، ٓ

ًَتُوَ كُ ًؤَهُت بىو َّ.زَخىَيِ  ْ ياْ ٓاًازَُُبىوْ با بفُضًىو
ًَططّ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:ع سػبُض َي  ّ ذلٌس غىضَ/ د

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَـسضاوْ يـاْ    21/11/2112ٓاغايِ هُ ض ؤشّ  21ُاوّ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ كُهُ زاًُؿتِِ شًاضَ  ًؤَهُت ث

َِ ًؤَهُت ٓاًازَُُبىوْ.  بُب
 َهُتبطٓاْ ضؾًس                  ًؤ -1
 بؿري خوًى سساز              ًؤَهُت -2

 غعًس سًُُ عوِ      ًؤهُت ُفل -3

 ثُؿلاْ عبساهلطيٍ             ًؤَهُت -4

 ًؤَهُتضضا          غُضطىَي  -5

 غؤظاْ ؾٔاب           ًؤَهُت -6

 ًؤَهُت بايط           ـلاي  -7

 قبًشُ افلس          ًؤَهُت -8

 ُُشاز ععيع            ًؤَهُت -9

 سيّ       ًؤَهُتثُؿلاْ ععاه -11

 هًوِ اًري               ًؤَهُت -11

 ٓاشَ غوًٌاْ           ًؤَهُت -12

 بُياْ افلس            ًؤَهُت -13

 ظ خىضؾًس          ًؤَهُتوياو -14

 عبسار ذلٌساًغل      ًؤَهُت -15

 غاالض ذلٌىز           ًؤَهُت -16

 ُاغم تىرًق          ًؤَهُت -17

 ٓآُُط عاضف        ًؤَهُت -18

 ًؤَهُت           ُٓظغل عٌط  -19

 ًؤَهُت          عثماىخوًى  -21
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 خىضؾًس افلس       ًؤَهُت -21

 تاضا ؼػغل            ًؤَهُت -22

 عًٌاز ذلٌس           ًؤَهُت -23

 عٌط قسيق           ًؤَهُت -24

 ذلٌس           ٓاًازَُُبىو ااض  -25

 كاضواْ قاحل           ًؤَهُت -26

 عبساهقازض اكطاَ        ًؤَهُت -27

 ض           ًؤَهُتًعاض وازطىَه -28

 ذلٌس ًىغِ            ٓاًازَُُبىو -29

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ كطزُِ خاَهِ يُكًُِ بُضُاًُّ كاض، زاوا زَكُيّ هُ هًصُُّ ياغايِ، هًصُـُّ   ًَبُد ًَػتاف زَيًُِ غُض د ٓ
ًَـ ؾــاضَواًُُكاْ، هًصُــُّ كؿــتىكاَي بفــُضًىوْ بــؤ غــُكؤّ هًصُــُكاْ،   بــُض َيعاْ ٓــُضوَكى ٓاطــازاضْ زوَيِــ

ًَـىاضَ، ٓـًُط ؤ غـُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ ظيـاتط      5زاًُؿتُِكًُاْ ُُٓسَيم زواخػت بؤ ٓـًُط ؤ غـُعات )   ٓ ّ )
ســـعوضّ دـــُُابِ وَظيـــطّ زاز و ُىَيِـــُضّ وَظاضَتـــِ ؾـــاضَواًُُكاْ، زواّ  بـــُ ثُضهـــًُاُتاض  31هُطـــَُي 

َِ، ُٓطـُض     طفتىطؤيُكِ تُواو طُيؿتُِ غًغُيُكِ تاظَ، ًَطُّ ض َظاًُُسّ ًُٓىو اليـُن بـ ًَس زَكُيّ د ٓىً
 َّ ُٓو خىؾم و بطا ثُضهًُاُتاضاُُف وػُياْ كطز تلايُ ظؤض بُ ثىختِ وػُ بلُْ بؤ ُٓوَّ واُىُُكُ بُض 

 بلُيّ، رُضًىوْ هًصُُّ ياغايِ.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضَكاُِ ثُضهـًُاُتاضاُِ كىضزغـتاُِ بـُض َيع،      هُ ُٓزلاًِ طفتىطؤ كط زْ و بُ ُُظَض اعتباض وَضططتِـِ ث

ًَـىاْ ُٓضنـىاض هًصُـُ،      ًًَُ، كؤبىوُُوَيُكِ ٓاوبُمشاْ ُٓزلاًسا، هـُ ُ ًٌَُ ًُٓط ؤ وَكى دُُابتاْ ٓاطاتاْ ه ٓ
غُضثُضؾـتِ دـُُابِ    هًصُُّ ياغايِ و هًصُُّ زاضايِ و هًصُُّ ؾاضَواُِ و ُٓضوَٓا هًصُُّ كؿتىكاَي، بُ

ًَططَكــُّ، ٓــُضوَٓا بــُ ٓاًــازَبىوُِ دــُُابِ وَظيــطّ زازو ُىَيِــُضاُِ وَظاضَتــِ    غــُضؤكِ ثُضهــًُاْ و د
          َِ ًَىَيُ، هـُ زاًُؿـتِِ زوَيِـ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض، هُ ُٓزلاًـسا طُيؿـتًُِ غـًاغُّ واُىُُكـُ بـُو ؾـ

ًَىَيُ بـىو )   تُبًعِ بًُُػبُت عًِىاُُكُ بُ زَُطساْ كؤتايِ ٓات، عًِ الانُى متلّلك اقلسَض    ىاُُكُ بـُو ؾـ
( غُباضَت بُ ًـاززَّ يُكـَُ،   طاااق -َز اقبلسِا  ة االّم كُضزغراىاقػكهّٕ اقُاا ٕ ة ذطم اققطٗ َمو ذس

 ُٓو غًاغُيًُاْ زاض ؾت 
 املازٔ ادَىل:
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سَز اقبللسِا  َاقرلٖ مل   متلك اقسَض اقػكهّٕ اقُاا ٕ ة ذطم اققطٗ، َاقسَض اقرٖ ا اض ادهّرًلا ااٙملٕ ضلمو ذل     
ِرم متلّكًا دصرادًا قغإِ صسَض يصا اققانُى، ذػلب اقرصلامّم ادغاغلّٕ قلبللسِا ، َجيلطٗ ادعرملاز عللٖ        

 خاضبٕ اقكازغرتَ قررسِس ذطم اققطٗ، علٖ اقهرُ اقراىل:
( دػل ط  2م811( دػل ط ضملعٗ، َملا ظاز علو شقلك َ سبلس مػلاذٕ )       2/م411اَد :متلك مػلاذٕ ادضض سبلس)  

 %( قلهاذّٕ.11%( قلقضا٘، َ )25%( مو غ ط اقػاٙس قلمرااظٕ، َ )51)
   ( رػح  املػاذٕ اقعاٙسٔ داغم اقبلسِٕ امل هّٕ دسَى عُض.2م811 انّا : اشا ظاز  املػاذٕ عو )

 زاوا هُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ ثاف خىَيِسُُوَّ ُٓو ًاززَيُ غطَيتُ زَُطساْ، ظؤض غىثاؽ.
 الْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

 رُضًىو ز.ض ؤشاْ.
 بُض َيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ًٓتًفاوٌاْ كطز هُغُض ٓـُوَّ )  َ    ًُٓط ؤ ٓ اعتٌـاز(   ٍ( ُـُوَن بـؤ )وصلـط   د رر لطض ملع خلاضحمل كازغلرت

َِ؟،   ًُ ٓاتؤتُ ُاو ض غتُكُ؟.ن (اعتٌاز ٍوصلط)باؾُ ُٓطُض ًٓعتٌازّ ُُكطز، نِ زَب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عُوُِ رُضًىو.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضّ دُُابِ وَظيـطّ زاز بـىو، ُىَيِـُضاُِ وَظاضَتـِ ؾـاضَواُِ ض اظّ بـىوْ بـُو غـًاغُيُ، بؤيـُ بـُو            ث

َِ غُضؤكِ ثُضهًُاْ ثطغًاضَكاْ ٓغًاغُيُ زاًُؿتٌِ ًَػتا زَتىاُ اضاغتُّ ُٓض زوو دُُابِ وَظيط اْ كطز، ٓ
 ٓاًازَُُ هُ كؤبىوُُوَّ ثُضهًُاُسا. بلا، نىُلُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
ًَطواْ ُاقح سُيسَضٍ/ وَظيطٍ زاز:   بُض َيع ؾ

 ضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُ
ــبُت      ــاتّ، بــُاَلَ بًُُػ ــريّ خــؤّ زَك ــُض تُقــاًًٌِ تُرػ ــُزيات ًٓعتًٌــاز هُغ بًُُػــبُت وَظاضَتــِ بُه

 سُضًَِ طىُس، ًُدبىضَ ًٓعتًٌاز هُغُض خُضآًتِ كازغهؤ بلات، بؤ تًُوًم كطزُِ سُضًَِ طىُسَكاْ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي ُٓو ًاززَيـ  َِ    36ُ زايـُ وَكـى خىَيِسضايـُوَ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟،        ك كـُؽ هُطَُهسايـُ، كـ
كُؽ هُطَُهساًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رـُضًىو بـؤ    16هُطَُهساًُُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، 

 ًاززَّ زووََ.
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 بُض َيع دالي عوٌ عبسار: 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اقثانّٕ:
:رؿك  زباى ة اقُذسا  ادزاضِٕ دطٙاغٕ ضّٙؼ اقُذسٔ ادزاضِٕ َ عضُِٕ ممثلٖ اقسَاٙط، قلُظاضا  املاقّلٕ  اَد 

َادارصاز َاقبلسِا  َاقػّاذٕ، َاقعضاعٕ َاملُاضز املإّٙ، َ اق سر، قلبت ة اقطلبا  املقسمٕ داقرملّلك مبُجلب   
قلحهلٕ اق لّلا املؿلكلٕ ة اقفقلطٔ ) انّلا ( ملو يلصٍ امللازٔ         اذكام يصا اققانُى، َركُى اطاضارًا اادلٕ قلط و قسٗ ا

 (  ال ني ُِما  مو رأضِذ ربلّغ باقب اقرملّك.31خالر مسٔ )
عضُِٕ ممثلٖ َظاضا  اقبلسِٕ َاقػّاذٕ َاقعضاعٕ َ انّا : رؿك  زبهٕ علّا ة مطاكع اةااظا  دطٙاغٕ ااضٖ 

فطعّٕ املؿكلٕ مبُجب اذكلام  اقهظط ة اطاضا  اقصازضٔ مو اقلحاى َاملُاضز املإّٙ، َاملاقّٕ َادارصاز َاق سر قل
 .َااطاضارًا دارسمٕ داقرملّك َاقرقسِط َاقركُى قامليصا اققانُى خبصُ  ااطاض اقطلبا  

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ِـُضّ وَظاضَتـِ ؾـاضَواًُُكاْ و    َُٓ ًاززَيُف هُ اليُْ غُضدَُ هًصُُكاُِ ٓاًازَبىو ًىُاوُؾُ كـطا، ُىيَ 
َِ هُطَُهساًُـُ    َِ هُطَُهسايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، كـ دُُابِ وَظيطّ عُزي، ًٓتًفاوِ هُغُض كطاوَ، ك

رـُضًىوْ بـؤ ًاززَيـُكِ     ،كُؽ هُطَُهساًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كـطا 2تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، 
 تط.

 بُض َيع دالي عوٌ عبسار: 

 ض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُ
 ؾطَحمل اقرملّك

 املازٔ  اقثٕ:
 دصصٕ قلػكو َ َاا ا  ة ذطم اققطِٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا .املاَد : اى ركُى اقساض 

 انّا : قلمؿلمُر داذكلام يلصا اققلانُى اَ َض رلٌ اقؿلطعني رقلسِم بللب اقرملّلك اىل اقلحهلٕ املدرصلٕ املؿلكلٕ             
لحاى املدرصٕ املهؿاض اقًّا ة اَد  مو املازٔ اق( اؾًط مو رأضِذ رؿكّ  6ٔ)مبُجب اذكام يصا اققانُى خالر مس

 اقثانّٕ مو يصا اققانُى.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 تىخىا بًدىَيُِِوَ داضَيلِ تط.
 بُض َيع دالي عوٌ عبسار: 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ؾطَحمل اقرملّك

 املازٔ  اقثٕ:
 دصصٕ قلػكو َ َاا ا  ة ذطم اققطِٕ زاخ  ذسَز اقبلسِا .املد : اى ركُى اقساض اَ
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 انّا : قلمؿلمُر داذكلام يلصا اققلانُى اَ َض رلٌ اقؿلطعني رقلسِم بللب اقرملّلك اىل اقلحهلٕ املدرصلٕ املؿلكلٕ             
ة اَد  ملو امللازٔ    ؿاض اقًّااقلحاى املدرصٕ امل( اؾًط مو رأضِذ رؿكّ  6مبُجب اذكام يصا اققانُى خالر مسٔ)

 اقثانّٕ مو يصا اققاى
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿُوا. َِ هُطَُهسايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، رُضًىو كان ث  ك
ًَؿُوا تىرًق:  بُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
الوَؾّ، ٓاغـاضياْ ًـاوَ، بـُاَلَ خـاُىو ُـغل،      اُُ كطا و ُٓضوَٓا ُٓواُُّ كُوهُ ًاززَّ يُكَُ باؽ هُو خاُى

ًَطَ هُ ؾـطوتِ تـًُوًم بـاؽ هُواُـُ زَكـات كـُ تـًُُا خـاُىوْ، ٓاًـاشَّ بـُوَ ُـُزاوَ ُٓواُـُّ كـُ               بُاَلَ ه
َِ ُٓوَ  ًَػُف ب َِ، واتُ  مشىػل ُٓواُُ ُاكات ٓاغـُواضياْ ُٓيـُو كـُالوَْ،    رهااض كُالوَْ، ُٓطُض بُو ث زَب

ًٍَ باؾُ ُٓوَف ٓ َّ هُطَُي خاُىوَكاْ، ظؤض غىثاؽ.بؤيُ ث  ًعارُ بلط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ًاًؤغتا عٌط.
 بُض َيع عٌط عبساهععيع:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َّ؟، بُؾــلَُ      َّ ًىُاوُؾــُ بلــط ًٌَـُ بــُؽ ًــاززَّ يـُكٌاْ ًىُاوُؾــُ كــطزووَ، ًاززَكـاْ بــؤ ًؤَهــُت ُـازض ٓ

ًَم ت َِ هُغُضّ، يُكػُض ُٓخطَيتُ زَُطساُُوَ.كُغ  ًَبًِِ ُٓب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ ض ؤشَ خُضيلِ زوو ًاززَيّ، ٓـًُط ؤ    31ًاًؤغتا عٌط خؤ ُٓوتاْ ُٓيُ ًىُاوُؾُّ بلُْ، بُاَلَ ُٓوَ غ
َظيطّ عـُزي، ُىَيِـُضّ ٓـًُىو    كُؽ زاًُؿتىويّ بُ سعوضّ ُىَيُِضّ ؾاضَواًُُكاْ، بُ سعوضّ دُُابِ و

َّ بىوْ، ثُضهًُاُتاضّ تطيـ ٓاتىوَ زاًُؿتىوَ ً ْ   هًذاُُكاْ هُو ٓـِ   ىُاوُؾًُاْ كـطزووَ، ٓـُوَ تُوطيبـُ
ًَبًًِت ُٓيُ 31ِٓ  تكُغُ، رُوُ 31 َِ، رُضًىو ُٓطُض ت  ؟كُغِ هُغُضَ بُض اغتِ، بَُه

 بُض َيع عٌط عبساهععيع:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ــؤَ ت ــّ خ ــازاَ      ً ــُن، ً ــُكطاوْ، ٓــُوَ ي ــاْ ًىُاوُؾــُ ُ ــُكامن واُىًُــُ، ًاززَك ــُض ُٓوًَُــُ، وػ ــًٍ ٓ ًَبًِ
ٕ  ة ذلطم    املساض اقل اى ركلُى  ًىُاوُؾُ ُاكـُْ ٓـُو عًباضَتـُتاْ بـؤ ض اغـت بلًُـُوَ، )       ( دصصلٕ قلػلكو َاا ل

َِ، غىثاؽ. َِ ًُٓىوّ بُ )ت( ب  نىُلُ )زاض( ًىُُُٓغُ، ُٓب
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  بُض َيع دالي عوٌ عبسار:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿُوا، ) اى ركُى اقساض املدصصٕ قلػكو اَ ا اض ادهرًا ااٙمٕ َاا ٕ ة ذطم اققطِلٕ زاخل    ًىالسُظَكُّ كان ث

ذسَز اقبلسِٕ(  انّا : قلمؿمُر داذكام يصا اققانُى اَ َض رٌ اقؿطعني رقسِم بلب متلّك اىل اقلحهٕ املدرصٕ 
ؿاض اقًّلا ة اَد   املدرصٕ، املمسٔ غرٕ اؾًط مو راضِذ رؿكّ  اقلحاى نُى، خالر مبُجب اذكام يصا اققااملؿكلٕ 

 مو املازٔ اقثانّٕ مو يصا اققانُى.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُهساًُـُ تلايـُ زَغـتِ بـُضظ بلاتـُوَ؟، بـُ كـؤّ زَُـط           َِ هُطَُهسايُ تلايُ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ؟، كـ ك
 ُغُُس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط.ث

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اقطاد ٕ:
يصا اققانُى اَ  موسزٔ ة املازٔ اقثاقثٕ اةاشا مل ِقسم املؿمُر دأذكام يصا اققانُى بلبٌ داقرملّك خالر املسٔ 

 .ٌ ة اقرملّكرملّك املقسم مو اب  اقلحهٕ ِػقط ذقاقمل ِػسز دسر 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًاززَّ نـىاض زوو ض َٓـِ ُٓيـُ، بـعاُغل دـُُابِ وَظيـطّ ؾـاضَواُِ و وَظيـطّ عـُزي، ض ًَٓـُن ُٓيـُ ٓـَُ             
َِ، رُضًىوْ هًصُُّ واُىُِ. ًَِ  ًاززَيُ ُٓض ًُُ

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم هُ خـًالػل ًـىزَّ ؾـُف ًـاُط، تُهـُبِ تـًُوًلِ        ًاززَّ نىاض ٓاوا باغِ هُغُض ُٓكطَيت كُ ُٓض كُغ
َِ هُ تًُوًم كطزُِ ٓـُو خـاُىوَّ كـُ هـُُاو سـُضًَِ زَيًُكُزايـُ،       ىتُوسيٍ ُُكطز ُٓوُكُّ ًٓه ُٓغ وت

  ُ ُ          ،بُاَلَ تُبًعُتِ ٓـَُ ياغـاي ًَغل هـُ    ًُٓـُ ياغـايُكِ بـُضزَواًِ بـُ تـُُفًعَ، ٓـَُ ياغـايُ ًـىزَّ ًُـ بَوـ
ًَت و غـقىت ٓـُكات، بـُ بـُضزَواًِ      ًَِ خًالػل ُٓوَُسَ رُتطَ، زواّ تَُهُبُكاْ ًٓه َُٓ ياغايُ سىكٌِ ُاً

ًَـِر         ٌبُ ُُتًذُّ تُتُوضّ عىًطاُِ، بُ ُُتًذـُّ تُوَغـىع   سـُضًَِ زَيـِ تـط ُٓيـُ هـُ ًىغـتُوبُػل ث
َِ، هُبـُض ٓـُوَ ٓـَُ ًاززَيـُ ظيـازَ،       غاَهِ تط، زوو غـاَهِ تـط، زَ غـاَهِ تـط، زاخوـِ تُغـاًًٌِ ُٓغاغـِ         ٓـُب

َِ، ًٓه ُٓوَف بؤ دُُابِ وَظيط تُوظضلِ هُغُض بسات، غىثاؽ. ًَِ ًَطَ ؼل ًَىيػت ُاكات ه  ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
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 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:
 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤ

ًَـت ُٓطـُض هـُ      ًَؿه ًىتُعُهقُ، بؤيُ ض َيطا هَُ بُضزَواًًُ ُاططَيـت، زََه َِ ًاززَكاُِ ث َُٓ ًاززَيُ بُُٓضغ
ًَت هُ ثاف تُؾلًو3ِ( زا تُسسيس كطاوَ، ًاززَّ )3خًالػل ؾُف ًاُط هُو ًىزَتُّ كُ هًُاززَّ )  ( زََه

ًَـت ٓـُو هًصُُيـُ هـُ     هًصُُّ كُ هًُاززَّ زوو زا تُؾلًى كطاوَ، رُ ُٓو وُضَّ يُكًُِ ًاززَّ زووََ، زََه
ًٓعالُــِ بــؤ وَسسَيــُكِ ًٓــساضّ، واتــُ هــُ وَسسَيــُكِ ًٓــساضّ هًصُــُ زضوغــت زَكطَيــت، هــَُ وَسسَيــُ   

ًًَــُ، هًصُُيــُن ًُــُ هــُ ٓــًُىو ؾــىَيُِكاْ ٓــًـ بلــات،     زَكطَيــت، نــىُلُ ٓــًُىو ًَم هًصُُيــُكِ ه ؾــىَيِ
ًَلِ ًىعُيُْ هًصُُكُ ًٓعال َِ     ؾىَيِ ْ زَكطَيت، َُٓ ؾىَيُِ ًىعُيُُُ، خَُهلِ ٓـَُ ؾـىَيُِ ًىعُيُُـُ ٓـُب

َّ، نىُلُ وَظعُكُ واظسُ، ًُُٓياْ ثُيىَُسّ بـُ ًـاززَّ )   ًَتُ ُٓو ( ُٓيـُ، ًـاززَّ   3هُ ؾُف ًاُطسا به
َّ هــُ بــُضزَواًِ ًُغــُهُكُ   2( ثُيىَُــسّ بــُ ًــاززَّ )3) ( ُٓيــُ، تُغُهػــىهُ يــُعِِ ٓــُوَ ًُــُ كــُ ض 

َِ زَكُْ، نىُلُ هـُ ًاززَيـُكِ   زَططَيت،  بُياُِ ُٓو ؾىَيُِّ كُوا بُض َيعاْ هُ هًصُُّ واُىًُـ ٓاًاشَّ ث
ًَت َُٓ ًاززَيُ، هـًُاززَّ )  ًَـت )    ى( زا ببـ 7تطزا زََه ًًَـُوَ، زََه طبلق اذكلام يلصا    روضْ نـىُلُ ًىضتُبتـُ ث

غــتُوبُهُْ زَيِــُ ُــاو ( ٓــُو وُضياُــُف كــُ ًىاققلانُى علللٖ اللطٗ اقرللٖ غرضللم مػللرقبال  ة ذللسَز دلللسِا  
ضّ وسـسوّ ًٓـساضّ   بؤ ًٓعالْ زَكطَيت، نىُلُ هُ غـِى سسوزّ بُهُزيات، َُٓ زيػاْ هًصُُّ ًىختُغًاْ 

َّ ٓــُويـ ؾــُف ًاُطُطــُّ بــؤ ٓــُوَ     ًىعُيُُــسا هًصُُيــُكِ ًىختُغــِ بــؤ زازَُــسضَيت، تايبــُت زَيــُو
َِ، ٓـُوَّ      زَكطَيت، نىُلُ ُٓطُضُا خؤّ ًُتطغِ ُٓوَّ ُٓيـُ، ٓـَُ ًُغـُهُيُ زَ    َِ سـسوزَيلِ بـؤ ٓـُب بـ

ًَم تَُهـُبِ تُوـسيٍ ُـُكطز، ؾـُف           زواتط ًٓذطآاتِ ؾاضَواُِ ُـاكطَيّ، ًُغـُهُْ ض ازَطريَيـّ، ُٓطـُض خـَُهل
ًَت، زواّ زوو غاَهِ تـط،  وًاُطًؿِ بُغُضَوَ نىو، بُععَيم هُو طىُساُُ بى ُُتُ طُض َن، ًىزَكُ ًُرتىح ب

ًَم  ًَـت كـاتِ خـؤّ هـَُ          ثاف ُٓوَّ َُٓ طُض َكُ بؤتُ بُؾ ًَم تُوـسيٍ بلـات، بَو هُ طـُض َكِ ؾـاضَيم، تَُهـُب
َّ تا ُٓتايُ ًُرتىح  َِ، ُاكط َِ سسوزَيم ُٓب ًَؿُ زضوغت زَكات، بؤيُ زَب طىُسَ ًُُٓ ِٓ ًّ بىوَ، ًُُٓ ك

َِ، غىثاؽ.  ب
           ّ واظسـُ   بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ، رًعوـُْ ٓـَُ ًاززَيـُ واظسـُ، ض َبتـِ بـُ ٓـُوَكاُِ تـط ُٓيـُ يـاْ خـؤ

ًٌَىايُ هُ خىَيِسُُوَ تُؾطيعًُكُ بـطازَضاْ هـُ ًـّ باؾـه      ًٍاززَكُ، بُض َيع دُُابِ غُضؤكِ ثُضهًُاْ، ث
ًَلًاْ ًُُ، ثُيىَُسّ بُ ًاززَّ ) (يًًُـ ثُيىَُسّ بـُ  3( وَ ُٓيُ، ًاززَّ )3زَظاُّ، بُاَلَ ًٓض ًٓؿلاه

 زووًَُوَ ُٓيُ.
 ضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُ

 رُضًىو كان عٌط.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَلِ بُ ًاززَّ  ًَؿُوَ ًُُ، بؤنِ؟، ًاززَّ يُن بُ غُضيح ٓاتىوَ  2َُٓ ًاززَيُ ًٓض ض َبت و ًاززَكاُِ ث
ــُكًُُ   ــاُىوَ غ ــُو خ ًَت، ٓ ــَُه ــُُاو    ًٓ ــُْ ب ــُكطَيت، وُتع ــًُوًم ٓ ــُياْ، ت ــاضّ بًِاك ــاخىز ٓاغ ــاْ ي ّ ُ خؤي

ًَبُكاًُاُُو كؤتايًاْ ٓاتىوَ، ُٓو غًفُتاُُّ كُ باغِ هُغُض كـطاوَ، ًـاززَّ    تُؾـلًوِ هًصُُيـُكِ    2غاس
ًَت بُ ًٓذطآات بؤ ُٓو تًُوًلُ، ًاززَّ  َّ، ًاززَّ  4رًُُُ، كُ َُٓهسَغت ًَغل ًُُٓ ًٓوغا بلط كُ  3كُ َُٓه

َِ خاُىوّ غُك ًَت َُٓ خاُىواُُ ؾُضتِ تًُوًلُكُ نًُ، ُٓب ًَتـُوَ    َُٓه َِ، ًاب ًَت ٓـغل بـ َِ، ياخىز ُٓب ُْ ب
ًَتُ سـُضًَِ وـىضاو زاخوـِ غـِىوضّ بُهُزيـُ بـى       َِ، هـُ اليـُكِ تـط بـاؽ     وبُ وآًٌُّ ُٓبًُِكاُِ، كُوتب ب

ًَبُكُّ خـؤّ ًـابىو،     ُٓكات، رُوُضَّ زوو، خاغُ بُ وَضَغُّ ؾُضعِ، يُعِِ رُوُضَّ يُن ُٓطُض غـاس
  ُ ًَبُ ُٓغـوًُك ُـًُابىو، وَضَغـُكاْ ًـابىوْ هـُ بـاب و بـاثريَوَ بؤيـاْ ًـابؤوَ،          رُوُضَّ زوو، ُٓطُض غـاس

َّ تـًُوًم بلـات، ض          ًاززَّ نىاضََ، باؽ هُ ًىزَّ تَُهُبِ تُوـسؿلِ خـاوَُِ تـًُوًم، ٓـُوَّ كـُ ُٓيـُو
َِ تًُوًلِ بلات، ُٓطُض هُ ؾُف ًاُط تـًُوًلِ ُـُكطز، ٓـًه غـقىت ٓـُكات ُٓوُكـُّ        هُؾُف ًاُط ُٓب

ًَت، هًُاززَّ ًٓه ُٓوِ تاثؤّ ُا ًَِ َِ َُٓ ياغـايُ بـؤ ًىغـتُوبُػل زَيلـاُِ تطيؿـُ،      7ً باؽ هُوَ كطاوَ َُٓه
َِ، ض َُطــُ  ًَتــُ ُــاو غــِىوضّ تــُمسًٌِ ُٓغاغــِ ٓــُو  15كُواتــُ ٓــَُ ياغــايُ ًىغــتُوبُػل ٓــُب غــاَهِ تــط ب

ًَطَ ًىزَّ بؤ تـُس  َؾاضاُُو َّ ه َِ، هُبُض ُٓوَ ُاكط َِ زَب ًَبُد َِ   كُ َُٓ ياغايُّ بُغُضزا د َّ، بَوـ طيط بلـط
زَكـات، كـُ    1هُ خًالػل ؾُف ًاُط ُٓطُض ُُيُّ غقىتِ ُٓوُكـُت بـىو، ٓـُوَ تـُعاضوظ هُطـَُي ًـاززَّ       

َّ، غىثاؽ. ًَت ُٓوًُتِ بؤّ تًُوًم بلط  َُٓه
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان قباح رُضًىو.
 بُض َيع ز.قباح ذلٌس زلًب: 

 ضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُ
كــُ زَُطساًُؿــِ هُغـُض كــطا، ســُظ زَكــَُ هًصُـُّ ياغــايِ ًىالســُظَّ ٓــُوَ بلــات    3بًُُػـبُت ًــاززَّ  

ًَلِ دُواظيُ، يُعِِ ُٓو كُغـُّ كـُ ًُمشىهـُ بـُ ٓـُسلاًِ       3هًُاززَّ  رُوُضَّ زوو، سىكٌُكُ سىكٌ
َِ ًّ ُاقلمؿمُر رقسِم بلب اقرملّكَُٓ واُىُُ، بؤّ ُٓيُ ) ًَطَ كابطا َُٓه ًَلِ دُواظيُ ًّ ( ه يلَُ، سىكٌ

َِ ُٓطُض ُٓوَّ ُُكطز، ُٓوُكـُ غـقىت ٓـُكات، كُواتـُ دؤضَيـم هـُ        ًَِ ًاززَّ نىاض، َُٓه ُايلَُ، بُاَلَ بُث
.َّ  تُعاضوظ زضوغت زَبآ، ًىعاهُدُّ ُٓو تُعاضوظَ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ض َيباظ رُضًىو.
 رتاح ذلٌىز: بُض َيع ض َيباظ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿُي َّ هُ ًاوَّ ؾُف ًاُط هـُ ض ًّ تُغُوض  زَكَُ بؤ ناضَغُض كطزُِ ُٓو ك ؤشّ ٓـًعالْ كطزُـِ   ُ بىتط

 هًصُُّ ًىختُؽ، بؤ تًُوًم كطزُِ َُٓ طىُسَ.
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عبساهػالَ رُضًىو.
 مصطفٖ:الَ بُض َيع عبساهػ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ُٓضنُُسَ وَختِ ض َِٓ زاْ ًُُ، سُػل َُٓ ًٓؿلاهًُ بُتُغُوض ّ ًّ ًِٓتًعاضّ تُوسؿلِ تَُهُب ُُكـُيّ،  

ًَغل ) اسباد  املؿمُقٕ دًصا اققلانُى  رؿك  زبهٕ ة اقُظاضٔ امل هّٕ قلقّام دسضاغٕ بُض َِٓ ًّ هُ باتِ ُٓوَّ بَو
 وَ ًُٓىو ؾتُكاْ الُٓزات، ًىستادِ وخت و ؾتًـ ًُت.( ُٓ رطبّق املازَٔ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان زَهؿاز رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:

 بُضَيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَت )2رُوُضَّ  3ًاززَّ  مؿمُر داذكام يصا اققلانُى اَ َض رلٌ   قل، تُُٔا هُغُض ًُوظوعِ وَضَغُ ًُُ، زََه
ًَت ؾـُف ًـاُط، )  اقؿطعني ًَم كُ مشىػل زَكات، ًِٓذا زََه اؾلًط ملو    6خلالر ملسٔ   ( يُعِِ بؤ ًُٓىو كُغ

ًَغل خـَُهم زَضرـُتِ      مو رأضِذ نفاش اققانُى(  ُُطىتطاوَ )رأضِذ رؿكّ  اقلحاى املدرصٕ ( بؤ ٓـُوَّ كـُوا بَوـ
سَّ ًٓساضيُ، زووثاتِ زَكًُُوَ كُ هًصُُيُن هُغِىوضّ وَسـسَّ  ًُُ، هًذاُِ ًىختُؽ هُ غِىوضّ وَس

ًٓساضّ تُؾلًى زَكطَيت، ًٓعالْ زَكطَيت بؤ خَُهلِ ٓـَُ طىُـسَ، هـُ خـًالػل ؾـُف ًـاُط زا، خـَُهلِ ٓـَُ         
طىُسَ، ُٓوِ ُٓيُ ًىض ادُعُتِ رالُُ هًصُُ بلات، بؤ ُٓوَّ تُهُبِ تًُوًم تُوسيٍ بلات، ثاف تُؾلًى 

ًصُُيُ، هًصُُكُ زياضَو واظسـُ، ٓـًض ُٓطـُض طىتطابىايـُ، ُٓطـُض هـَُ ًاززَيـُزا بٔاتبايـُ كـُوا          و ًٓعالُِ ه
ًَت )  َِ ) مو رأضِذ نفاش اققانُىبَو َِ، زََهـ ملو رلأضِذ   ( ُٓوكاتِ واُىُُكُ وَكى ُٓوَّ كُ ًٓػتًٌطاضيُتِ ُُب

ًَم ُُٓانفاش اققانُى ت و تُهـُبِ تُوـسيٍ ُـُكطز،    ( ُٓوَ يُن، زووًَغل، ًّ زووثات زَكًُُوَ ُٓطُض كُغ
سسوزّ َُٓ تَُهُب تُوسيٍ كطزُُ كُيُ، يُعِِ ُٓتاوَكى كـُّ ؾـاضَواُِ ًُـلىعُيـُن ًُُتًقـُّ ٓـَُ      
َِ بلـات، نـىُلُ ًـُعوىَ ًُــُ زَعـىاّ هُغـُضَ يـاْ ُــا،             ًَـت تُغــُض ورِ ثـ ًََوًتـُوَ، ُاتىاُ طىُـسَ بـُتاَي زَٓ

ًَغل ُٓوَّ تط، ًُغُهُْ  ًٌَُ زََه َّ ًُغاسُكاُِ هُ ُىوتُيُكِ تط، ٓ ظيـاتط   811َ2ُٓض ًاززَيُن زَطىتط
ًَم ُـُٓات تُهـُب تُوـسيٍ بلـات،       و ُٓتاوَكى زوا َّ بُ ُاوّ بُهُزيـُوَ، يـُك ، ُٓوَّ تطيـ تًُُهًم زَكط

ًُـلىعُيُن ظَوّ بُتاَي ًاوُُتُوَ، هُ غِىوضّ سُضًَِ ُٓو طىُسَوَ، ُٓتاوَكى كُّ، َُٓ طىُسَ بؤتـُ  
ًَم هُ ؾاض، ُاكططُض  َّ بىَك َِ، ُاكط َِ سسوزَيلِ بؤ ُٓب ًَغل    وَّ ٓاخط ُٓب يتُ بُهُزيُ، وُيسّ ًُـُ ُٓطـُض بَوـ

ًَلِ تط ظيـاز بلـُْ،    ًَسايُ، ًاُط ًَؿتا وَدِٔ ُُظَضّ ت ًَم، ُٓوَ ٓ ؾُف ًاُط كًُُ، ظيازّ بلُْ بلُُُ غاَه
ًَتـُوَ تـؤ تُغـُض         ًَـسا ًاب َّ ٓـَُ طُض َكـُ ظَوّ ت َِ، ُـاكط ًَّ بًُُرتىسِ كطاوَبـ َِ بلـُّ، هُبـُض    كُ بَو وف ثـ

َِ تَُهُب تُوسيٍ بلات، غىثاؽ. ًَم ُُٓاتب  ُٓوَّ يُك
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان زَهؿاز رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ و طُؾت و طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
و بؤتــُوَظيح، هــُ اليــُْ بــُض َيعاْ هًصُــُّ ياغــايِ و بــُض َيع   ًــّ ٓــُض ثطغــًاضَكَُ بــؤ ض ووْ كطزُــُوَ بــى  

ٓاتىوَ، هًُاوَّ ؾُف ًاُط تَُهُبِ تُوـسيٍ كـطز، هـُ ًـاوَّ ؾـُف       2بط طُّ  2وَظيطَوَ، كُ هُ ًاززَّ 
ــِ    ًَ َّ و ًٓذطآاتًؿــُ هــُزواّ ٓــُو؟، كــُ ه ًَــِ وَضُــاطري ًــاُط و ض ؤشَيــم ًُغــُهُْ تَُهــُبِ تُوــسيٍ كــطز، ه

َّ بؤّ؟، ُٓوَ تُوظضلُكُّ بسَْ بؤ بُضناوض ووُِ خؤًاْ، غىثاؽ.وَضُُطريا يُعِ  ِ تًُوًم ُاكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَلِ ًىكتُغُبِ وُتعِ زا بُو كُغاُُّ كُ هـُ سـُض   1َُٓ ياغايُ هُ ًاززَّ  ًَِ وـىضَْ بُكُهًٌـُّ   ُٓو

ًَـِ هـُ           ًَلِ ًىكتُغـُبِ وَضططتـىوَ، بَو ًَِـاوَو ٓـُو ًَػـتا هًُـُ زَُطـِ ٓ َّ تؤ ُٓو ُٓوُّ كُ ٓ )ؽلوم( ُاكط
 ؾُف ًاُط ًُُّ ُٓوُكُت ض َرع كطاوَو غاوًت بىو.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان غُضُُٓط رُضًىو.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز:

 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي
ًٌَُ هُ ًىُاوُؾُكاُِ ًُٓط ؤًاْ بط طُيُن ٓـُبىو الًـاْ بـطز، زواّ ٓـُوَ ٓـات كـُ ُٓطـُض غـقىتِ ٓـُوِ           ٓ
تًُوًم كطزُُكُّ كطز، ُٓوا سلىًُت زَغت بُغُض ُٓو ًىَهلُ ُٓططَيت، بُؽ ُٓو ًىَهلًُاْ البـطز ٓـُوَ   

ــُ، نــ      ــُداػل تًاي ــُوَف ً ــُْ ٓ ــُوَ، تُوطيب ــًُِ ًاوَت ــُ ًىبٔ ــُض    ب ــابطا ُٓط ــاُط ك ــُف ً ــُض ؾ ىُلُ ُٓط
َِ، بط وات هًصُُكُ ًُِٓكُّ ػَل وبىَي بلُْ، يُعِِ تَُهُكُّ ػَل وبـىَي بلـُْ، ًُٓـُف ٓـُض      سًذُيُكِ ُٓب
َّ ًُٓـُ       ًَم، ُـاكط ًٌَُ َُٓ ياغايُ زَضُٓكُيّ، بؤ تُُعيٍ كطزُـِ كطزُـِ بابـُت ًُداػل ُٓوَّ تًايُ، بُاَلَ ٓ

ًَتُوَ بُض اغ ًَِ َِ ياغاٍ بؤ بؤ زَضبلُيّ؟تِ، دا ٓبُ ًُرتىسِ ؼل تُُعؿلِ ساَهُتُكاْ ُـُكات ٓـَُ    ُطُض واب
َّ، بـُاَلَ       ًَم تُبًعًُ ُٓو ًىزَيـُّ بـؤ ظيـاز بلـط َّ ؾُف ًاُطُكُ بلُيّ بُ غاَه ياغايُ بؤ زَضبلُيّ، ُٓكط

َّ َُٓ زوو خاَهُ البسَيّ، غىثاؽ.  ُاكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 فلس رُضًىو.ز.ا
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 بُض َيع ز.افلس ابطآًٍ وَضتِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿىو تـط ًُـُ، بـَُهلى ٓـُوَّ كـُ هـُ        ًٌَىايُ ًٓض تُعاضوظَيم هُ بُيِِ ًاززَّ نىاضََ هُطَُي ًاززَكاُِ ث ث
ًَت ) 3ًاززَّ  ( قلرملّلك قلمؿمُر داذكام يصا اققانُى اَ َض رٌ اقؿطعني ٓاتىوَ، هُ رُوُضَّ زووََ كُ زََه

َُٓ دًاواظيُ تُوًـس كـطاوَ، يـُعِِ هـُ ًـاوَّ       4هًُاوَّ ؾُف ًاُط، ُٓو دًاواظيُ بُ ض َِٓ ًّ ًاززَّ 
          ،َِ ًَـطَ بـُ دًـاواظّ ٓـاتب َِ، بؤيـُ ُٓطـُض ه ًَـطَ هـُ ًـاززَّ نـىاضََ     ؾُف ًاُط تُوـسؿلِ تَُهـُب زَرـُوت ه

ًَِ كطزوويُتًًُ َِ ب َِ كُ هُ ًاوَّ ؾُف ًاُط كؤتايِ ث ًَت، ًّ هُطَُي ُٓوََ كُ ُٓو ًىزَيـُ  )ودىب( ُٓب
ٌَ، بُتايبُتِ يُعِِ ُٓبىايُ رُضق كطابىايُ هُ بُيِِ ُٓواُُّ كُ هُُاوخؤّ واَلتّ و ُٓواُـُّ كـُ    ًَم ب غاَه

 هُ زَضَوَّ واَلتّ، بُ ًُٓىوياْ يُن ًىزَياْ بؤ زاُطاوَ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 اَ رُضًىو.كان ٓاض
 بُض َيع ايىب ُعٌت وازض)ٓاضاَ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ بؤ بُضشَوَُسّ ٓاوواَلتًاْ و بؤ بُضشَوَُسّ طؿتًُ، ُٓغَوِ ياغاكُف  هُ ُٓغبابِ ًىدًبُ ٓاتىوَ كُ ٓ

ًٌَُ خاُىوَكاًُاْ هُغُض تاثؤ ُٓكُيّ، بُؽ تـُُٔا   هُبـُض  بؤ بُضشَوَُسّ بُتايبُتِ طىُس ُؿًُِكاُُ، كُ ٓ
َِ هـًُاوَّ ؾـُف ًـاُط،         ًَػتا عقىبـُّ هُغـُضَ، ُٓوُكـُّ ُٓرـُوت ُٓوَّ كُ تَُهُبِ تُوسيٍ ُُكطزووَ، ٓ

َِ، غىثاؽ.  ًُُٓف هُطَُي ُٓغَوِ ُٓٓسارِ ًُؾطوعُكُ ُاطىزل
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُياَ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُياَ افلس ذلٌس:

 ِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك
زياضَ َُٓ ًاززَيـُ بـاؽ هـُوَ ٓـُكات كـُ ؾـُف ًـاُط بـؤ ٓـُو كُغـُّ كـُ تَُهُبُكـُ تُوـسيٍ بلـات، ًـّ                

َّ زَغت ٓ َِ، كُ ُٓو هًصُُيُ هُو ًَِ ب َِ ًّ ٓاطاَ ه َِ هُ الزَيًُكا، ُٓب ًَلٍ ُٓب ًَِ كُغ ُكات بُكاض، ًّ ٓاطاَ ه
 َِ ٌَ الّ سلىًُت، هُالٍ ب ًَلِ ُٓب ٌَ، سُو ًَلِ ُٓب ٌَ، خـؤٍ ًىتابُعـُّ زَكـا، كـُ تـؤ      ًٓؿ ًَطايُن ب ُٓض د

ٌَ هُو ؾُف ًاُطُزا ًاوَّ ُٓو ؾُف ًاُطُ تَُهُبُكُّ خـؤٍ تُوـسيٍ بلـا،     َِ، زَب ًَطَ ؾُف ًاُطت زاوَت ه
كُ تُوسؿلٌ ُُكطز تاواُِ ًّ ًًُُ، تاواُِ سلىًُتُكُ ًًُُ، تـاواُِ ٓـُو كُغـُيُ كـُ خـؤٍ ًٌٓٔاهـُ، كـُ        

ًَم، بُآلَ ُٓوَكُّ خؤٍ ًىتابُعُّ ًٓؿُكُّ ُُك ٍَ بؤ غاَه ًَغل ُٓو ؾُف ًاُطُ ظياز بلط ٍَ بَو طزووَ، زَكط
ٌَ ًٓض ًُعقىَي ًًُُ، ظؤض غىثاؽ. ًَتُوَ، ًىزَيُكِ ًُرتىسِ بسَييَت ُٓتا، ُٓتاي ًَِ  تط ًُُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. عٌط.
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 :بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل )ُىضَزيِِ(
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم زَزات بُ تًُىيى كطزُِ ُٓو خاُىواُُ، بـُآلَ ٓـُو ًارـُ بـؤ ًاوَيـُكِ كاتًًـُ،        هُض اغتًسا ياغايُكُ ًار
ًَم، بـُآلَ   ًَتُ غاَه ٌَ، ًّ هُطَُي ُٓوََ بب ًَتُوَ، ض اغتُ ض َُطُ ؾُف ًاُط كَُ ب ًَِ ٌَ غِىوض ُاً بُض اغتِ بُب

ًَتــُ  ُٓطــُض هــُضووّ تُسسيــسّ وَختــُ ٍَ، ًٓؿــلاهًُتِ تطًــاْ بــؤ زَيِ وَ وَضططتِــِ ًارُكــُ تــُُعيٍ ُــُكط
ًَؿُوَ، بؤ ؾلىوُُ ًّ هًُاوَّ ) ٌَ، كُواتُ هـُزاخًوٌ  11( ضؤشزا زَنٍ، ُٓوّ تط هًُاوَّ )11ث ( غاَهسا ُان

           ٌَ ٍَ، ٓـُوّ تـطٍ بــُب ٍَ و تـًُىيى زَكــط ًٌَ ٓـَُ واُىُــُ تـُُعيٍ زَكـط غـِىوضٍ يـُن طىُـسا ُُٓــسَيلِ بـُث
ًَتُوَ، بؤيُ تُسسيس كطزُِ ًاوَيُن بؤ ًىًاضَغُكطزُِ َُٓ سُوُ ٓـَُ وازَكـا كـُ    تًُىي ًَِ ى كطاوّ زًَ

ٍَ، بـُآلَ ؾـُف       ًَىيػتُ بـُوَخت تـُُعيٍ بلـط ًَسا ُٓيُ، بؤيُ ث ٍَ، َُٓ ضَيلدػتين ت ًَطا وَضبطري سُوُكُ خ
ًَم، ظؤض غىثاؽ.  ًاُط كًُُ بلطَيتُ غاَه

 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

 رُضًىو دُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ / وَظيطٍ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض.

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ تُغــىيتِ هُغــُض كــطا، تُسسيــسٍ ؾــُف ًــاُط كــطاوَ، ًــّ هــُبطازَضاُِ هًصُــُّ وــاُىُِ   يــُن ًــاززَ غــ
ٌَ، ُٓطــ  ًَم هــُزواٍ ٓــُو ؾــُف ًاُطــُّ كــُ  ثطغــًاضَيم زَكــَُ، ببــىضَ ُٓطــُض ســُوٌ ثطغــًاضَ ٓــُب ُض يــُك

  ٌَ تُغىيتِ هُغُض كطا، ٓات، ًُعاًُهُّ واُىُِ نؤْ هُطَُي زَكُْ؟ ًُٓىو ًاززَّ نىاض باغٌ ًاززَّ غـ
ًَػـتا زاُـُ تُغـىيت، بط طـُّ زووّ             ٓ ٌَ ٌَ، ًـاززَّ غـ ٌَ هُُٓوَّ كـُ ًٓعتًٌـاز هُغـُض ًـاززَّ غـ زَكات، زََه

ٌَ تُغىيتِ هُغُض كـطا، عُد  ًَتُوَ؟ ًُٓـُ        ًاززَّ غ ًَِ ٌَ بط طـُّ زوو َُٓهسَوَؾـ ُبـُ ثُضهـًُاْ ًـاززَّ غـ
ًَت  ًَعل ؾاضَواُِ ُاتىاُ يُن، ًُُٓ ًٓؿلاهُكِ واُىًًُُ، ُىوتُّ زووََ، ُٓتاوَكى َُٓ ًُغُهُيُ ًُرتىح ب
ٌَ ٓـًض بـؤ خعًـُتطىظاضٍ        َِ زَغتلاضٍ ًٓض ظَويًـُن بلـا، ُـاتىاُ تُُعؿلِ ًٓض طىُسَيم بلا، نىُلُ ُاتىاُ

ٌَ نـاوَض واْ بلـا، ُـُوَكى     زابيَن ًَلِ تط زابيَن، نىُلُ زَبـ ٌَ ًٓض بؤ ؾت ٌَ ًٓض بؤ دازَ زابيَن، ُاتىاُ ، ُاتىاُ
ًَت، ًِٓذـا           ٌَ ًـىزَزَيلِ ظًَـٌُُ ٓـُب ًَت تَُهُبٌ ٓـَُ ظَويًـُ باتـُوَ، بؤيـُ زَبـ ًَم ب ٌَ هُؾىَيِ ًَم ًاب كُغ

     ٌَ ٌَ، ًـاززَّ       بُض ٌَٓ ًّ ُٓطُض ًىزَتُكُ هُؾـُف ًـاُطًـ ظيـاتط بلطَيـت زَبـ بطُض َيًِـُوَ بـؤ ًـاززَّ غـ
ًًَُِِوَ، ُاظامن ُٓوَف ياغايًُْ نُُس ًىًلًُِ، ظؤض غىثاؽ. ًَـ َُٓهبىَؾ  غ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ــُوَ،        ــُ ض َت بلطَيت ــَُ ًاززَي ٓ ٌَ ــ ــُكًاْ زََه ــتا، ض ًًَٓ ًَػ ــُ ٓ ــٌ ُٓي ــتِ، زوو ض َٓ ــطا بُض اغ ــُ ك ظؤض ًىُاوُؾ
ًَتُوَ، رُضًىو كان عُوٌُ.يُكُك ٌَ ؼلًِ  ًؿًاْ زََه

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ٌَ ًاززَ، ًاززَ ًىعاهُدُّ بلُيّ بُتًُُا، ُٓطُض تًُاؾاٍ بلُْ ًاززَكاْ يـُن ًـاززَ،    ًٌَُ واُىُُكُ ُاب ٓ
ٌَ ًاززَ، نىاض ًاززَ، ًُٓىو تُواوكُضٍ يُكُ، واتُ ًَـسا،     زوو ًاززَ، غ هُغُضَتا وَكى بـطازَضاْ ٓاًاشَيـاْ ث

ًَم بـىو، ٓـًُط ؤ هُٓـُزلاًِ ًىُاوُؾـُيُكِ       ًٌَاْ غًاغُكُّ بُؾـلو ًٌَُ زَُطٌاْ هُغُضزا، هُض اثؤضتٌ زوَيِ ٓ
ٌَ كـُ تُغـبًت كـطا، هـًُاوَّ ؾـُف ًاُطـسا هًصُـُكاْ ثـاف               ٍَ، هـًُاززَ غـ ًَِـا طـؤض  ظؤض ُٓو غـًاغُيًُاْ ٓ

َُهُباتاُُ زَكُْ، واتـُ ُٓطـُض ٓاووآلتًًـُن ًـامل خـؤٍ ًىتابُعـُ ُـُكا، ًـامل         تُؾلًى بىوْ تًُاؾاٍ ُٓو ت
ٍَ؟ ًـىًٍٓ               ًَم تـُُعيٍ زَكـط ٍَ؟ بـُ ض ُٓغاغـ ٌَ، نـؤْ ٓـُو سُوـُ وَضزَطـري خؤٍ زاوا ُـُكا، ٓـُض كـطاوَ بـ
ًَـسا ًُبُغـت هُواُىُُكـُ ض َيلدػـتِِ          ض َيلدػتُِ، وَكى دُُابٌ وَظيـط و ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ ٓاًاشَيـاْ ث
ٍَ، ًاززَكــاْ يــُن تُواوكــُضّ يُكــُ، ًِٓذــا    ٌَ ًــاوَّ بــؤ زيــاضٍ بلــط بابُتُكُيــُ، واتــُ ض َيلدػــتُِكُ زَبــ
ًَلــُ      ًَِــا، ًاززَيــُكًـ ٓــُضوَٓا بُتايبــُتِ زوَيِ ٌَ كؤتــايٌ بــُ وَظعُكــُّ ٓ زَُطــساْ هُغــُض ًــاززٍَ غــ

ًَىَيُ ٓاتبىو:  ًىُاوُؾًُاْ كطز، هُض اثؤضتِ خؤًاْ، ٌٓ ٓاوبُف غًاغُكُّ بَُ ؾ
وشا مل ِقسم املؿمُر دأذكام يصا اققانُى بلبٌ داقرملّك خالر املسٔ اةسزٔ ة )املازٔ اقثاقثٕ( مو يصا اققانُى،  
وَ مل ِػسز دسر اقرملّك املقسض مو اب  اقلحهٕ، ِػقط ذقلٌ ة اقرملّلك َ ِػلح  اق قلاض وضضلا َ دهلا٘ دأغلم        

 اقبلسِٕ امل هّٕ.
ُٓو دىًوُّ ٓاخريؿلاْ الزا، تُُٔا طؤؽلاْ ُٓطـُض ٓـُض ٓاووآلتًًـُن     ًُٓط ؤ هُُٓزلاًِ ًىُاوُؾُيُكِ ظؤض

ًَتــُوَ، ٓــُوَ ٓــًض تــُعاضوظ ُاكــا هُطــَُي   ًَِا و ًىتابُعــُّ ُــُكطز، واتــُ ســُوٌ ُاًًِ ًــامل خــؤٍ بُكاضُــُٓ
 ًاززَكاُِ زيلُ، ًاززَيُكِ غُضبُخؤيُ، تُواوكُضٍ ًاززَكاُِ زيلُيُ، ظؤض غىثاؽ.

 اعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امس

 رُضًىو كان سادٌ بالي.
 بُض َيع افلس غوًٌاْ عبسهوُ )بالي(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَهـُواُُّ      ًٌَاْ وايـُ ٓـَُ ًاززَيـُ بُث ًٌَُف ٓاوض ايّ هُطَُي بطاٍ بُض َيعَ كان عُوُِ، نىُلُ ث بُض اغتِ ٓ
ٌَ، ض اغتُ ًىزَّ بؤ زاُاوَ، ٓـُو  ُٓوَّ ُُٓسَيم بُض َيع باغًاْ كطز، هُقاحلِ طىُس ُؿً ِاُُ، ُُن هُزشياْ ب

ًىزَيُ هُقاحلِ طىُس ُؿًِاُُ، نىُلُ هُواُُيُ نىاض خاُىو، نىاض ًاَي ُُيُ بؤ تَُهُب تُوسيٍ كطزْ، كُ 
ٌَ ًٓض كاضَيم بلا، كُ ُُيلطز، كُواتُ سُق و ًامل ٓـًُىو   تَُهُبٌ تُوسيٍ ُُكطز، ؾاضَواٌُ ًُُتًقُ ُاتىاُ

ٌَ بـُيِِ ًاَهـُكاْ زيـاضٍ         خَُهلُكُّ ٌَ سـسوز زيـاضٍ بلـا، ُـاتىاُ ٌَ، هُبُض ُٓوَّ ُاتىاُ زيلُ غىوتا، زَغىوت
ٌَ خُزًَاتِ بؤ بلا، هُبُض ُٓوَ بُض اغـتِ بـًُٓض    ٌَ هُيُكِ دًا بلاتُوَ، تُمسًٌٌ بؤ بلا، ُاتىاُ بلا، ُاتىاُ

         ُ ٍَ، دـا  وَخت ًٌَـُ هُطـَُي ٓـُوَ زاُـغل كـُ وَخـت زيـاضٍ ُـُكط ًَىَيُن ٓ كـُ ُٓطـُض ؾـُف ًـاُط كًُـُ،      ؾ
ًَم، بُآلَ ططيِط ُٓوَيُ ُٓطُض وَختُكُ زيـاضٍ ُـُكطا، كُواتـُ ياغـايُكُ غـىوىتِ كـطز، ٓـًض         بًلُُُ غاَه

 ًاُايُكِ ًُُا، غىثاؽ.
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان يؿاض.
 بُض َيع يؿاض زلٍ اهسيّ ُىضاهسيّ:

 ضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُ

ًَت،  ًَت، ُُن سُوٌ بُضزَواًبىوٌُ ُٓب بؤ ناضَغُضكطزُِ ُٓو زوو بؤنىوُُ دًاواظاُُ ُُ سُوٌ غقىت ب
ٌَ هــُو      ٌَ ٓــُوَّ خاوَُــُكاًُاْ ســُوٌ تُغــُضومل ٓــُب ٍَ ؾــاضَواُِ كــاضٍ خــؤٍ ٓــُزلاَ بــسات و بــُب زَكــط

ًَغل  )ِػلقط ذقلٌ(  اض َّ ظَويًاُُّ ثاف ؾُف ًاُطِ كُ خاوَُُكاًُاْ ُُٓات، بُآلَ هُدًاتِ ٓـُو عًبـ   ، بَوـ
ٌَ ُٓوكاتـُ تـُعىيعٍ     ٌَ ُٓو ظَويًُ ٌٓ ًّ بىو، ؾاضَواٌُ زَتـىاُ ًَسَزات، ثاف زوو غاَهٌ ٓات بَو تُعىيعٍ ث
ًَؿـُيُكِ ُٓيـُ،     ٌَ ض اوَغتاْ، ًِٓتًعاضٍ ُٓو كُغُ ُُكاتّ، ثاف زوو غـاَهٌ ك بلا، كاضٍ خؤٍ ُٓزلاًبسا بُب

ٍَ ًٓػج ٌَ ٓـُو ثاضنـُ ظَويًـُ ٓـٌ       هُزَضَوَّ وآلتُ، ُٓو كاتِ ز ًَم زَكـا، زََهـ ًَىيػتُ، ؾت ات زَكا، بَُهطُّ ث
ًَػتاف ُٓوَّ غآًسَ ُٓضوايـُ، ُٓطـُض ؾـاضَواٌُ زَغـتِ بُغـُض       ًّ بىوَ، ُٓو خاُىوَ ٌٓ ًّ بىوَ، خؤ ٓ
ًَلِ  ثاضنُ ظَويًُكِ زاططت، ُٓطُض تُغُضومل بًُىَهلٌ خَُهلِ كطز، زواتط ًٓػجات بىو ُٓو ًىهلُ ٌٓ كُغ

َ ؾاضَواُِ ٓـُو كاتـُ ًٓؿـُكُّ خـؤٍ بـُض َيىَ زَبـا، تـُعىيعٍ ٓـُو كُغـُف زَكاتـُوَ، ٓـُوَ هُقـاَهشِ             تط
 ُٓضزوو اليُُُ، ُُؾاضَواُِ ض اوَزَغيت و ُُخَُهلًـ ُٓو ًارُّ هُزَغت زَزا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿُوا رُضًىو.  كان ث
ًَؿُوا تىرً  ق ًغسيس:بُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَـساُِ ًارـُ بـُو كُغـاُُّ كـُ        ًَؿًِاضَكُّ كان عٌط زَكَُ، زياضَ ٓاًاُر هُو ياغـايُزا ث ًّ ثؿتطريٍ هُ ث
ًَؿـًِاض زَكـَُ طفتىطـؤ هُغـُض ٓـَُ ًاززَيـُ بـَُ          ٍَ، بؤيُ ًـّ ث هُطىُسَكاُّ و خاُىوَكاًُاْ تًُوًم زَكط

ًَم كُ ؾُف ًاُط  ٌَ، كات ًَىَيُ ب ًَجُض ٍ ياْ ًىزَّ ؾُف ًاُط زاُسضاوَ، ُٓو كُغـُ سُوُكـُّ غـقىت    ؾ ت
ٍَ ُاظامن تانُُس هًصُُّ ياغايٌ زَتىاُّ غـًاغُّ   ُُكا، ُٓطُض تَُهُبٌ تُوسيٍ ُُكطزبىو، بَُهلى ُٓطُض بلط
ٍَ بُ وَظيـط، ٓـُو ًىزَيـٍُ بـؤ زضَيـص بلاتـُوَ ًُغـُهُْ، هـُخًالهٌ ؾـُف           ُٓوَ بلُْ، ُٓو زَغتُآلتُ بسض

ٌَ     ًاُطِ ٍَ، ُٓطُض هُخًالهٌ ؾُف ًـاُط ُـُكطا، زَتـىاُ ًَؿًِاض زَكَُ غقىتِ سُوُكُّ ُُكط زيلُ، بؤيُ ث
ؾُف ًاُطِ تط بؤٍ زضَيص بلاتُوَ، ياْ تُبوًغٌ ُٓغشابٌ ؾُضعِ خاُىوَكُ بلا، كُ ُايُْ تَُهُب تُوـسيٍ  

 بلُْ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 اْ رُضًىو.كان طؤض
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 بُض َيع طؤضاْ ٓاظاز ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ــًُىو          ــاُُ ٓ ــُ ٓاوبُؾ ــُو هًصُ ــُ ٓ ًٌَ ــُوَزا ٓ ــاشَت ب ــاظَ ٓاً ــُُابت ت ــُ د ــُض ُٓوَي ــَُ هُغ ًَبًًًُِك ــّ ت ً
        ٍَ َّ بــىوْ، ٓـُو ًاززَيـُ غــًاغُّ ٓـُو كؤبىوُــُوَ ٓاوبُؾـُيُ، هــُو كؤببىويِـُوَ، وَظيـطَ بــُض َيعَكاْ هـُو

ًَيَناضًاْ كطزيُ، ُٓطُض غًُٓىو ًٓقط ًٌَُ ٓـُوَكاُِ   ،طَيتُ زَُطُوَ، ُٓطُض زَُط زَٓ ٓ ٍَ يُعين هُوَيِسَض
ًَـطَ ٓـَُ          ًَطري كـطزووَ، ٓـُزّ بـؤ ه ٍَ دـ كُ ًىُاوُؾُياْ هُغُض ُاكُيّ، هُبُض ُٓوَّ ٓـًُىوًاْ هُوَيِـسَض

ٍَ؟ ظؤض غىثاؽ.  طفتىطؤ ظؤضَ هُغُض ُٓو ًاززَيُ زَكط
 امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع 

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.  رُضًىو دُُابٌ د
ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:  بُض َيع سػّ ذلٌس غىضَ / د

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

              ٌَ ٌَ ًـاُط ٓـُوَّ كـُوا تَُهـُب تُوـسيٍ زَكـا، زَبـ ٌَ وا ٓـاتىوَ ) كـُ هـًُاوٍَ غـ رُوُضَ زوو هـًُاززَّ غـ
ٌَ بــؤ   ًىضادُعــُّ بلــا( ُٓطــُض ُــُيلط  ٌَ بُضاًبــُضٍ؟ ًــاززَّ نــىاض ُٓطــُض وَآلَ بــ ز ًٓذطآــات نــٌ زَبــ

ًًََُ ٓاتبـا، كـُ      ٌَ بُضاغتِ زَبىايُ هًصُُّ ياغايٌ وا ًىعاهُدُّ كطزبا كـُ بُغـ رُوُضٍَ زووّ ًاززَّ غ
ًًََُ ٓاتبا، ُٓو وَختُ ًُبُغتٌاْ ُٓو كُغُ بىو كُ بُخًالهٌ ؾـُف ًـاُط ًىضادُعـُّ     ٍَ ٓاتبا و غ هُو

ٍَ كـُ ٓـَُ واُىُـُ بـؤ ًـاوٍَ ؾـُف         كطزبا،  ًَػتا كُ ًاززَكُ بُدًا ٓاتىوَ ًىًلًُِ وا تُرػـري بلـط بُآلَ ٓ
ٌَ، ًُُعٌ ًٓػتٌطاضيُتِ واُىُُكُ بلا، بؤ تًُىيى كطزُِ طىُـسَكاُِ تـط، يـُعِِ     ًاُط ًٓػتٌطاضيُتِ زَب

 ُُٓسَيم وا تُرػريٍ زَكُْ، ظؤض غىثاؽ.
 ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ

 رُضًىو كان غُضُُٓط.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌىز.

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضَ تـُُٔا ٓـٌ كـان عٌـط بـىو،       ًَؿُوا وػُ بلا، ُٓو ث ًَـ ُٓوَّ كان ث ًّ ُىوتُيُكِ ًُعاًًٍ ُٓيُ، ث
ًَؿـُواف تًُٓـسّ كـطز      ٍَ، كـان ث ًَؿًِاضٍ كطزبىو، كُ ُٓو ًاززَيُ البـسض ووَ بـىو بـُ زوو   واتُ يُن كُؽ ث

ٌَ كـُؽ ٓـُوَ ًُوظوعـُكِ تـطَ،      ٌَ، وَكى ُٓوَّ هَُ ثُضهًُاُُ....، ُٓطُض بيَب بُغ ٌَ كُؽ ب ٌَ غ كُؽ، زَب
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٔات باغطَيتُ زَُطُوَ، بؤ ُٓوَّ يُن اليٌ بب  ُٓطُض واٍ ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غا،.
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 غا، تىًا كاكى:بُض َيع 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًًَُِِوَ، رُوـُضٍَ زوو     ًَـٌ بػـت ًٌَُ هُوَ زَتطغغل كُ هًُاززَيُن ًارُكٌاُسا ٓاووآلتِ بُزَغتِ زووََ ه ٓ
        ( ٌَ ًَط يِـُوَ هُواُُيـُ تـا ض ازَيـُن ًىعاهُدـُّ زَكـا، زََهـ قلبلسِلٕ  هًُاززَّ نىاضََ زوَييَن غـط ؿلاُُوَ، بًط

لدللع  ملٕ املؿلّسا  َاملغطَغلا  اققادللٕ ق    اق قلاض اقلُاضز.... اىل اخلطٍ، ملع مطاعلا  رػلسِس اّ      امل هّٕ اقرصطد د
ًَط َيتُوَ، زَغتِ ؾاضَواًُـ زَكطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.قصاذبًا(،   ُٓتا ض ازَيُن ًامل ُٓو ٓاووآلتًُ زَط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو كان عبسهالٍ ًُال ُىضٍ
 بُض َيع عبساهوُ ذلٌس ُىضٍ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَغل كـاض هُغـُض ض َٓـٌ بلطَيـت، يـُعِِ            وََهآلِٓ ًّ باوَض َ وايُ ُٓو ًُغـُالُُ ُُٓـسَيلذاض ًـُضز ًُـُ بـابَو
ًَِـسَّ ًٓػـتقطاضيُت زَوض          ًَـم بـُباوَض ٍ ًـّ هـُو ًُغـُهُ ض ا زَوض ُـابًيَن، ٓ ًُغُهُّ تُسسيسكطزُِ كات

ُض هُو ًُغُهُزا ًُُ، ظؤض بابـُتِ تـط كـُ زَعىايـُ، تـؤ زَض ؤٍ بـؤ ًُسلًُـُ ُٓطـُض بـؤ ؾلىوُـُ           زَبًيَن، ٓ
ٌَ كـات              ًَلِ واُىًًُـُ، بؤيـُ زَبـ ٌَ، ًُٓـُ ًُغـُهُيُكُ ًُبـسَٓ ٌَ ًـاُط ُـُض ؤٍ سـُوت زَرـُوت هًُاوَّ غـ

ًَلسا تؤ رُتطَيُكِ زياضٍ كطاو تُسسيس ُاكـُّ، ًُٓـُ ُاك   ٍَ، ًِٓذا هُكات ؤكـُ بـُ ٓاًـازلِ    زَغت ًُؿاْ بلط
ًَـٌ ٓـُض بـؤ ٓـُوَ ًُـُ خاُىوَكـُ           ًَسا، تؤ وـاُىْ بـؤ ٓـُوَ زازَُ زاُاُِ واُىُُكُ، وَكى كان زَهؿاز ٓاًاشَّ ث
تًُوًم بلـُّ، بـؤ ًُغـُهُيُكِ تطيؿـُ طُياُـسُِ خعًـُت طىظاضيًـُ بـؤ تُمسًٌُكـُ، يـُعِِ تـؤ ُٓطـُض             

ٍَ بلُّ هُُاو ) ٌَ ظَويًُكُّ تًُوًم بلا، يـاخىز تَُهُبُكـُّ   ( ًاَهسا يُن ٓاووآلتِ ُُض ؤيؿت ب111ناوَض 
ًَـم زَزا، واتـُ هُطـَُي ٓاًـازلِ        ٌَ، ًٓه ثط ؤغُّ تُمسًٍ ض ابططٍ، ًُُٓ داضَيلِ تـط ًٓػـتقطاضيُت ت ُُكطزب
ًَم ظَضووضَ، ُٓو ؾُف ًاُطُ بُض اٍ  ًَلسا زاُاُِ كات ًَغل زاُاٌُ ياغايُكُ ُايُتُوَ، بؤيُ هًُُٓىو ساَهُت بابَو

ًَلِ  ٍَ، ظؤض غىثاؽ.ًّ كات ٍَ و زَُطساُِ هُغُض بلط  ظؤض طىزلاوَ، ًٓىازاضَ ًىُاوُؾُ ُُكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ز. قباح وػُت كطز، رُضًىو يُن زَوُ وػُّ بلُ. 
 بُض َيع ز. قباح ذلٌس ُُدًب:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ـًَـ  ًٌَــُ ًاززَيــُن ه طَ ًٓقــطاض بلــُيّ كــُ ُُغــفٌ واُىُُكــُ بلــا، ًــاززَّ نــىاضََ   بُض اغــتِ طىزلــاو ًُــُ ٓ
ًًًَُسا كــُ    ًًًَُسا زضاوَ، ُُغــفٌ زَكــا، نــىُلُ تــؤ هــًُاززَّ غــ هُض اغــتًسا ٓــُو سُوــٍُ كــُ هــًُاززَّ غــ
ًَـم كــُ تُوـسؿلٌ تَُهــُب بلـا، ُــُت كــطزووَ        تُغىيتًؿـٌ هُغــُض كـطا، هُبط طــُّ زووًَـسا كطزووتــُ بــُ ًار

ٌَ ) ُٓطـُض تُوـسؿلٌ         بُوادب هُغُضٍ، ُُت وت ٌَ تُوسؿلِ تَُهـُب بلـا، بـُآلَ هـًُاززَّ نـىاضََ زََهـ ىَ زَب
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ٍَ بـؤ ٓـُوَّ ٓـُو               ًَـطَ باؾـهيّ ؾـت ُٓوَيـُ ًـاززَّ نـىاضََ ًٓوغـا بلـط ٌَ( ه تَُهُبٌ ُُكطز سـُوٌ زَرـُوت
 تُعاضوظَ هُو واُىُُزا ضووُُزا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػ ٍَ؟        ٓ ٌَ هُطَُهسايـُ ٓـَُ ًاززَيـُ ًٓوغـا بلـط ٍَ، تلايـُ كـ ٌَ كُؽ زاوا زَكا َُٓ ًاززَيُ ًٓوغا بلط تا ظياز هُغ
ٌَ          16زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غـىثاؽ، )  ٍَ،  كـ ٍَ، كُواتـُ هـُغى ُـاكط (  كـُؽ هُطـَُي ُٓوَزايـُ هـُغى بلـط

ًَتُوَ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ظؤضي ُِكُّ ًاوَتـُوَ، كُواتـُ بُظؤضيِـُّ    هُطَُي زايُ ؼلًِ
 زَُط ًايُوَ، رُضًىو بؤ ًاززَيُكِ تط، رُضًىو كان امساعًى.

 بُض َيع امساعًى ذلٌىزعبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ غطَيتُ زَُطُوَ، غىثاؽ. ٌَ، ُٓوَ زَب ًَم ب ٌَ ياْ غاَه ًَؿًِاضياْ كطز ؾُف ًاُط ب  ظؤض هُُُٓساًاْ ث
 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

ًَم، نـىُلُ تـُعاضوظ هُطـَُي ًـاززَّ        ًَػتا ُاكطَيت بًلُيتـُ غـاَه ًَؿىوتطزا وتطاوَ ؾُف ًاُط، ٓ هًُاززَّ ث
ًَؿىوتط زَكا، كُ زَُطٌاْ هُغُض زاوَ، رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.  ث

 بُض َيع عُوُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 امػٕ:املازٔ اشب

ك دػبب طباقفٕ مُاع اق قاض قلرصامّم ادغاغّٕ قلملسى رقلُم اقبلسِلٕ امل هّلٕ     ّاشا ضاض بلب اقرمل -1
( ضللمو ذللطم اققطِللٕ اى 2/م411دردصللّص اط للٕ وضض غللكهّٕ مالٙمللٕ مبػللاذٕ د رعِللس عللو ) 

 ؿمُر دأذكام يصا اققانُى.مَجس  َ جيطٓ متلّكًا قل

( وعالٍ ِرم ر لُِض املؿلمُقني دقطلع    1ذػب اقفقطٔ )ة ذاقٕ عسم رُاط اققطع اقػكهّٕ قلر ُِض  -2
 غكهّٕ مما لٕ ضمو ذسَز واطب دلسِٕ.

 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بـُضظ بلاتـُوَ،    ًَػتا زَطلُيُِ زَُطُوَ، بُغًاغُّ كُ خىَيِسضايُوَ ك بُض َيعاْ، ٓ

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ تلايُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ، ظؤض غـىثاؽ، )    ( كُؽ هُطَُه38ظؤض غىثاؽ، ) ( كـُؽ  3سايُ، ك
 هُطَُهساًًُُ، بُ ظؤضيُِّ زَُط ثُغُُسكطا رُضًىو بؤ ًاززَيُكِ تط.

 بُض َيع دالي عوٌ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اقػازغٕ:
اقفهّلٕ اقالظملٕ قلمهلابق املؿلمُقٕ دأذكلام يلصا       علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َ اقػّاذٕ اعساز اقرصلامّم َاملػلرلعما    

 اققانُى خالر مسٔ ااصايا غهٕ َاذسٔ مو راضِذ نفاشٍ.
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو دُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ / وَظيطٍ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض.

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىيػــتُ كــُوا هــُخًالهٌ ٓــُو ًىزَتــُزا، تــُبًعِ ٓــُو واُىُــُ   ًــاززَّ ؾــُف ًَــت هُغــُض وَظاضَت ث كــُ زََه
( ٌَ ِٓ واُىُُكُ، ُٓطُض هُيُن غـاَهسا  غهٕ َاذسٔ مو رأضِذ نفاشٍ(، )مو رأضِذ نفاشٍ( بُضزَواًِ ُٓيُ، زََه

ًَـت و   ًَت، ُّٓ ُٓو ؾىَيِاُُّ كُوا بـُضزَواًِ زَب ًَعل، بؤيـُ     َُٓ تُغاًًٌُ ًُٓىوٍ ًُتَوىب ب سُغـط زَبـ
علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َ اقػّاذٕ اعساز اقرصامّم َاملػرلعما  اقفهّلٕ اقالظملٕ قلمهلابق املؿلمُقٕ دأذكلام يلصا       )

 ُىوتُ((، نىُلُ ُٓوَ بُضزَواًُ، يُعِِ َُٓ غاَهُ بؤ كاًُياُُ؟ غىثاؽ.اققانُى. )
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بٌ وَظيط.رُضًىو دُُا
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 يُعِِ َُٓ غاَهُ بؤ كاًُياُُ؟ غىثاؽ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 دُُابت ض ًَٓت نًًُ هُو ًُغُهُيُ؟رُضًىو دُُابٌ وَظيطّ زاز، 

ًَطواْ ُاقح   سُيسَضّ/ وَظيطّ زاز:بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَلٌ زآًٌِ ُٓيُ، 1بعَبت وايُ،  . ثط ؤغُكُ بُضزَواًُ، تُغاًًٌِ وَظاضَتِ بوسياتًـ 2. واُىُُكُ غًفُت
َّ، غىثاؽ.بُضزَواًُ، بؤيُ بُوُُاعُتِ ًّ ُا ٌَ غُوفِ ظًَُُِ زابِط  ب

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ٓاوبُف.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُف ثؿتطريّ ض اوبؤنىوُِ وَظيطّ ؾاضَواُِ و وَظيطّ زاز زَكُيّ، غىثاؽ، ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 زوا غًاغُ غىَيُِِوَ،

 
 



 155 

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ:
 ِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك

املازٔ اقػازغٕ: علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َاقػّاذٕ إعساز اقرصامّم َاملػرلعما  اقفهّٕ اقالظمٕ قلمهابق املؿمُقٕ 
 دأذكام يصا اققانُى،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
َِ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ كؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ بؤ ًا َِ هُطَُي زايُ؟ ك  ززَيُكِ تط،ك

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ،غىثاؽاملازٔ اقػاد ٕ: رطبق وذكام يصا اققانُى علٖ اققطٗ اقيت غرسخ  مػرقبال  ة ذسَز اقبلسِا ، 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

َِ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ كؤٍ زَُط ثُ َِ هُطَُي زايُ؟ ك  غُُس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط، غىثاؽ،ك
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اقثامهٕ: علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َاقػّاذٕ إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 وَظيط.رُضًىو دُُابٌ 

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَسا ًىتُزاخًوُ وَ ُٓض وَكى هُ تُؾلًى و تُبًعُتِ  ًَم وَظاضَت ت َُٓ ياغايُ دُُابتاْ زَظاُّ كُ كؤًَُه
اتِ ًٓساضيُوَ، وَظاضَتِ زاضايًُ، وَظاضَتِ زازَ، وَظاضَتِ ُاخؤيُ، هُ ض َيطاّ وَسس َهًصُُكاًُـ زا ٓاتىو

ًَتُ  ًَؿًِاض زَكَُ بب )علٖ صبلؼ اقُظضا٘ إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  وَظاضَتٌ كؿتىكاَهُ، بؤيُ ًّ ث
َِ، و هُ غُض ًُٓىو وَظاضَتُكاْ، رهفّص وذكام يصا اققانُى ( بؤ ُٓوَّ تُعوًٌاتُكُ هُ ُٓزلىًُُُوَ زَضبه

زًَِ كُ ُٓزلىًُْ زَضيسَكات بُتُُػًق هُبُيِِ ًُٓىواْ زَضيسَكات،  ًِٓذا بُ تُُػًق تُبًعِ ُٓو
ٌَ، بُ زيتِِ ًّ ًُرطوظَ هُ ُٓزلىًُُُوَ  ًَطَ بَُ ؾلوُّ كُ ٓاتىوَ ُاب بُآلَ كُ زَضبلات بؤٍ ُٓيُ ه

ٌَ، غىثاؽ، ًَلطزُِ بُ غُض ًُٓىو وَظاضَتُكاُسا وَكى يُن ب ًَبُد ًَت بؤ ُٓوَّ سىكٌِ د  ب
 بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيع ز.اضغالْ

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ،
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 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس)بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًُعوىًُ الٍ ًُٓىوًاْ، ُاسًُّ واُىُِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُُٓعؿلُ زَضزَكات، تُعوًٌات زَضُاكات، 
ًَغل َّ بَو وَظيطّ ؾاضَواُِ تُُػًق هُطَُي نُُس  بُآلَ تُعوًٌات وَظيط زَضيسَكات، بُآلَ زَكط

ًَلطزُِ ياغاكُ، غىثاؽ، ًَبُد  وَظاضَتُكاُِ ًُعِِ هُ ًُوظو  تُعوًٌاتِ زَضكُْ غُباضَت بُ د
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابٌ وَظيط ض ًَٓت نًًُ هُوَ؟ ُٓوَف ض ًَُٓكِ ض اغتُ،
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:

 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي
َّ َّ بِىوغط  ،غىثاؽ) علٖ اقُظاضأ امل هّٕ إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى(،  زَكط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَم بلا، رُضًىو ز. عٌط ٌَ كؤياْ كاتُوَ، ؾت ٌَ ًُضكُظَن ُٓب  زَب

 ض)ُىضَزيِِ(:بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل خس
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ًُعاَ زَضكات ُٓوَ  ٌَ وَظاضَت ُاتىاُ ٌَ تُعوًٌات زَضكات، بُؽ بَو هُ ض اغتًسا ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَتىاُ
ٌَ ًُعاًًـ زَضكات و تُعوًٌاتًـ زَضكات، زَياْ تُعوًٌاتًؿٌاْ  وايُ، بُآلَ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَتىاُ

ًَػتا ُٓزلىًُ ٌَ وَظاضَت ُٓيُ كُ ٓ ًَؿلطاوَ، بُؽ بَو ًَبُد ُِ وَظيطاْ زَضيلطزووَ بؤ وَظاضَتُكاْ و د
ٌَ ًُعاَ زَضكات ُٓوَ ض اغتُ وايُ، غىثاؽ،  ُاتىاُ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو دُُابٌ وَظيطّ زاز، 

ًَطواْ ُاقح سُيسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ
 ًُاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضه

ٌَ تُعوًٌات زَضكات، وَ بُزَياْ و غُزاْ تُعوًٌاتِ زَضكطزووَ، ًُُٓ  بُض اغتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَتىاُ
َِ، نىاض وَظاضَت ُٓيُ، ًٌٓلاْ  يُن: بُآلَ ُٓوَّ ثُيىَُسّ بُو واُىُُ ُٓيُ بُض اغتِ ثُيىَُسّ بُ غ

ُُػًق هُطَُي وَظاضَتُ ًُعًُِتُكاْ ُٓيُ ُٓوَّ دُُابت طىتت بُتُعوًٌاتُكِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بُت
ًٌَُ كؤبلاتُوَ بؤ  ٓ ٌَ ٌَ ًُضكُظَن ُٓب تُعوًٌاتُكُ بسَيُِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بؤ ُٓوَّ زَضيبلاتّ، زَب
 ،ٌَ ٌَ تُُػًقُن ُٓب َِ بُ كُيفِ خؤّ تُعوًٌاتُن زَضبلات، زَب ًَم ُاتىاُ ُٓوَّ ُٓض وَظاضَت

ًَؿلُف بُ  َّ، وَ ث ًَتُ تُعوًٌاتِ تُُػًقُكُف ٓاًازَ زَكط َّ، بؤ ُٓوَّ بب ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَكط
 ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:



 157 

 رُضًىوهًصُُّ ياغايٌ،
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس)بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَهُواُُّ ض ٌَٓ بطازَضامن كُ ُٓو تُض سُ َّ، ًّ ؾُخػًُْ بُث ّ زَكُْ ًُعاَ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَضز

ٌَ، تُعوًٌات وَظاضَتِ ًُعِِ زَضيسَكاتّ، وَ زووثاتٌ ض ٌَٓ خؤَ زَكًُُوَ  َّ زَضُان تُعوًٌات هُو
ًَؿُكُ زَتىاُغل تُسسيسٍ كُيّ، ) علٖ َظاضا  اقبلسِٕ َاقػّاذٕ غُباضَت بُوَ، بُآلَ بؤ ناضَغُضكطزُِ ك

اقطٗ إصساض اقر لّما  املؿرتكٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى َخالر املسٔ( َاق سر َاملاقّٕ َاقعضاعٕ َ
 ُٓوَُسَ ُٓتا ُٓض نىاض وَظاضَت ًىهعََ بّ بُ زَضكطزُِ تُعوًٌاتُكُ هُ ًاوَيُكِ زياضيلطاوزا، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًٌَاْ باؾُ بُض اغتِ وَظاضَتِ غً ًٌَُ ث ٌَ بؤ ُٓزلىًُُِ ٓ اسُ هُطَُي وَظاضَتِ ًُعِِ بُيُكُوَ بلُْ ُُن

 وَظيطاْ، رُضًىودُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَت ُٓوَ هُ بُيِِ بطازَضاْ يُن اليٌ بلطَيتُوَ، ُٓطُض ًَلِ تُؾطيعٌ واُىُِ ُٓب ُا ًّ  ُٓطُض ًاُع

ًَساْ، وَ وَظاضَتُكاًُـ ًُٓىوّ بُ رًعوٌ  زووثاتِ زَكًُُوَ ًُرطوظَ، نىُلُ ًُـلىعُيُن وَظاضَتِ ت
 َِ ًَم ُاتىاُ ًَسايُ، وَظاضَت ًَسايُ، ًٓذطآاتِ تطّ ت ًَسايُ، تاثؤكطزُِ ت ًُعِغل، زَغت َُٓهططتِِ هُ ًىَهلِ ت

ًَم  بُتُُٔا َُٓ ًُٓىو تُعوًٌاتُ زَضبلات، ُٓطُض بُتُُػًقُ هُبُيِِ ًُٓىو وَظاضَتُكاُسا يُعِِ ض ًاُع
ٌَ، بُتُٓلًس ُٓزلىًُْ باُطِ ًُٓىو ُىَيُِضّ  ُٓيُ ُٓطُض هُ ُٓزلىًُْ ُٓو تُعوًٌاتُ زَضبه
ًَلِ تُؾطيعٌ ُٓوَ ًُغُهُيُكُ  ٌَ زَضبلات، ُٓطُض ًاُع وَظاضَتُكاْ زَكات بؤ ُٓوَّ تُعوًٌاتِ ث

ْ، ُٓطُض ًاُعٌ ًُُ، ساَهُتِ ًًػاػل ُٓوَيُ تُعوًٌاتُكُ هُ بُض اغتِ ُٓوَ بطازَضاْ هُ ًّ ؾاضَظاتط
ٌَ، غىثاؽ،  ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَضبه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ىو هًصُُّ ياغايٌ، هًصُُّ ٓاوبُف.رُضً

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس)بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض زَ ) علٖ َظاضٔ اقبلسِا  َاقػّاذٕ َداقرهػّق مع َظاضٔ كُيّ وَكى هًصُُّ ٓاوبُف،ُٓو غًاغُيُّ ث
 غىثاؽ،املاقّٕ َادارصاز إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى(، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
َِ هُط َِ هُطَُي ُٓو غًاغُيُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك ًَط خاْ،ك  َُي زا ًُُ؟ وَكى يُكّ، رُضًىو ؾو
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ًَطذلِ اهسيّ قاحل:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًُٓط ؤ دُُابت هُ زاًُؿتُِكُ بىوّ، ض اوَيصكاضّ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ سُتتا بؤ تُغعريَكُ كُ ًُتط زوودا 
َّ، يُعِِ بؤيُ زََه ًٌَُ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بؤًاْ ز ًٍَ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ظؤضبُّ َُٓ ُٓواُُ وتِ ٓ

َّ، غىثاؽ، ًَسا سُي زَكط ًَؿاُُّ ت  ك
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوكان عٌط.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ُوَّ ظؤضّ بُزَغت خؤّ ض اغتُ ًُدوًػِ وظَضا قالسًاتِ ُُٓعؿلُّ ُٓيُ كُواتُ ؾتِ ظؤض بُزَغتُ، ٓ

ٌَ بُطىَيطَّ ياغا كًًُؿِ بُزَغتُ،) ٌَ تُعوًٌات زَضكات وَكى ما ميلك وكثط ميلك وا (  ب يُعِِ زَتىاُ
ًَط خاْ باغِ كطز، بُياًُـ باغًاْ هُوَ كطز كُ تُسسيسّ ُٓغعاض، هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ  ُٓوَّ ؾو

غُضكطز ُٓو تُعوًٌاتُ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ زَيت وا باؾهَ وَكى دُُابٌ وَظيطّ ؾاضَواُِ باغِ هُ 
ًَت باؾهَ، غىثاؽ،  ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو دُُابٌ وَظيط.

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب سادٌ/ وَظيطّ ؾاضَواُِ و طُؾت و طىظاض:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُف ًَلِ واوًعٌ، عًُُهٌ كاكطزُِ ٓ ًَم  سًػاب ًَِض، وَظاضَت ًىؾتُضَن زَبّ هُ ًٓؿ بلُْ، كُ نىاض، ث
 ،ٌَ ًَلِ عىهًا تط، بُض اغتِ كاضَكُ ُٓغتًُه زَب ٌَ غُضثُضؾتِ زَطُُُ دًُٔت زا، ُٓتا وَكى بُخؤياْ بُب
 ٌَ ًَم ًُضكُظَيلِ غُضثُضؾتًاض ُٓب َِ، كات تُغُوض زَكَُ هُ ض ووّ زضَُطبىوُُوَ ظؤضتطيـ زضَُطِ غايُُ

ًَلِ ظؤضتط بؤ َُٓ ً ًَلِ رُووًُوَ كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُ، ًّ باوَض  زَكَُ تُغًٔو ُغُهُ هُ زَغآلت
ٌَ، هُوَّ ظياتط ُٓتاكى وَظاضَتُكاْ هُ بُيِِ خؤياْ زا  ٌَ، عًُُهٌ تطيـ زَب  ض َيم زَكُوْ، غىثاؽ.زَب

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوكان كاضزؤ.
 اضزؤ ذلٌس ثريزاوز:بُض َيع ك

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ تُعوًٌات  ًَلطزُِ ياغاكُ هُ غُض ُٓو ض َيػايٍُ كان عٌط وتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَتىاُ ًَبُد بؤ د
ٌَ بُ  ًَتُ خىاضَوَ، ثُيىَُساض زَب ًَىَّ تُعوًٌات، يُعِِ زَن ًَتُ نىاض ن زَضكات، بُآلَ خؤّ ًازاَ زَن
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وَظاضَتُ ثُيىَُساضَكُ سُوٌ ُٓو وضزَكاضيُّ ُٓيُ، بُتُعوًٌات زَضيلا هُوَّ وَظاضَتُ ثُيىَُساضَكُ، 
ًَِغل، ثُضهًُاْ بؤٍ ُٓيُ ياغا زَضكا،  كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ًُعاَ زَضكا، ُٓطُض ُٓو ًُُتًقُ ظؤض بُكاض ب

ًًَتُ غُض ُٓو وًاغاُُ، بُآلَ ُٓو غًاغُّ ٌَ ًُعاًًـ زَضكا، يُعِِ ًُبُغتٍ ُٓطُض ب كُ  زَتىاُ
خىَيِسضاوَ ثُيىَُسَ بُ وَظاضَتُكاْ، نىُلُ اليُُُ تُكًِلُكُؾِ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ ٓاًازَكاضّ بؤ زَكا 
ًَىيػتًُكاُِ، هُبُضُٓوَّ ُٓغاغُْ ُٓضكِ تُعوًٌات زَكُوَيتُ ُٓغتؤّ ُٓواْ و بُ  بؤ تُغاًًٌِ ث

 ٓاوكاضّ وَظاضَتُكاٌُ تطو، غىثاؽ،
 ُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غ

 رُضًىو دُُابٌ وَظيطّ زاز، 
ًَطواْ ُاقح سُيسَضّ/ وَظيطّ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ ًُعاَ زَضكات، ًغل باب ُٓوال ، سُوٌ ُٓيُ  بُض اغتِ بُ ض ٌَٓ ًّ ُٓطُض سلىًُت سُوٌ ُٓوَّ ُٓب

هُو ثُضهًُاُُ زَضنىوَ، ًٓػتًِازّ ُُكطزَ تُعوًٌات زَضكات، ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ، ًُُٓ يُن: ظؤض ياغا 
ًَِ كات بُتُعوًٌات، بَُهلى يُكػُض زَغُآلتُكُّ زايتُ  ًَبُد غُض ُٓوَّ كُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ د
 ،َِ ًَطَ َُٓ بابُتُ ثُيىَُسّ بُ غ وَظيطّ ًُعِِ، بؤ ُٓوَّ تُعوًٌات زَضكا، ُٓوَف ُٓض دآًعَ، بُآلَ ه

ٌَ كُ تُعوًٌاتُكٌ  نىاض، وَظاضَتُوَ ُٓيُ، ُٓضوَكى ًٌَُ ًُٓىو ًُضكُظَكٌاْ ُٓب ٌَ زا، بؤيُ ٓ ًٓؿاضَمت ث
ًٌَُ زَتىاُغل تُُػًق هُ بُيِِ خؤًاْ بلُيّ ُٓو تُعوًٌاتُ ببُيُِ ُٓزلىًُُِ  ٌَ زَضكُيّ، ٓ ًُضكُظّ ه
وَظيطاْ، بُتُعوًٌاتِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ زَضكُيّ وَ تُغُوض ُاكَُ ًٓض ًٓؿلاي ًُُ، غُباضَت بُ 

ٌَ ثُضهًُاْ سُوِ ُٓيُ واُىْ زَضكا، سُوًؿِ ُٓيُ ًُعاًًـ زَضكا، ظؤض تُبًعًُ، ظؤض ثُض هًُاًُـ بَُه
 ًٓعتًازيُ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ، بُض اغتِ  هُبُض ُٓوَّ ُٓضزوو وَظيطّ ًُعِِ بُ ًُوظووعُكُ زاوا زَكُْ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ب

ًَ ٌَ باؾهَ، نىُلُ ُٓواْ ًُعِغل بُوُظيُكُ، ًٓؿُكُ الٍ ُٓواْ ًًِـ ث ٌاْ وايُ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ب
 َّ ًٌَاْ باؾُ هًصُُّ ياغايٌ بًدىَيِتُوَ هُغُض ُٓغاغٌ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ هُو ٍَ و زَض وا، ث ز

 ُ زَُطُوَ، رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ.زَطلُيِ
 

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ:
 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

 غىثاؽعلٖ صبلؼ اقُظاضا٘ إصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى، 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىوكان كاضزؤ.
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 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَ ًَػتا يُن ياغاًاْ زَضُُكطزووَ بَو ٍَ؟ يُن ؾلىظَز تا ٓ ٌ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ تُعوًٌات زَضكا، كىا هُ كى
ًَِغل هَُ ًُغُهُيُ، هَُ ياغايُ، ٌَ، ًُُ ؾتِ وا، يُعِِ نٌ ًُُٓ زازَٓ  بَو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىوكان سادٌ بالي.

 بُض َيع افلس غوًٌاْ عبساهوُ )بالي(:
 اْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُ

ًٌَُ ياغاكُ زَضزَكُيّ، ثُضهًُاْ  ًٍَ وايُ ًازاَ ٓ ُٓطُض نٌ بطازَضاُِ هًصُُّ ياغايٌ ُْٓ، بُآلَ ث
زَغُآلتِ كُ زا بُ وَظاضَتِ بوسيُ، وَظاضَتُكاُِ زيلُ سُوِ ُٓوَياْ ًُُ ًاُعِ ُٓوَ بّ، ًازاَ زَغُآلتِ 

ًَلٌ تط كُ تُعوًٌات زَ ًٍَ وايُ هُ ض ووّ ياغايًُوَ زا بُ وَظاضَتِ بوسيُ ياْ بُُٓض وَظاضَت ضكا، ًّ ث
ٌَ، غىثاؽ، َّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاًُـ ب  وَظاضَتُكاُِ تط سُوِ ًىًاُعُياْ ًُُ، بُآلَ زَؾلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ، 

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس)بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ وَك ًَؿـلُمشاْ كـطز بـُو    ٓ ًَؿًِاضَّ كُ ث ى هًصُُّ ياغايٌ، غىوضيّ هُ غُض ض اّ خؤًاْ غُباضَت بُو ث
) علللٖ َظاضأ اقبلللسِا  َاقػللّاذٕ داقرهػللّق مللع َظاضٔ املاقّللٕ َادارصللاز إصللساض  غــًاغُّ كــُ خىَيِسًاُــُوَ،

  ،غىثاؽاقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص وذكام يصا اققانُى(، 
 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

 رُضًىوز. عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل خسض )ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
هُ ض اغتًسا كان عٌط بؤنىوُِ دًاواظَ هُطَُي كان عىُِ، ٓايا ُٓوَّ زووََ زيػاْ ض ٌَٓ ٓاوبُؾُ ياْ ُا؟ 

ٌَ، نىُلُ ُٓوَ خطايُ زَُطساُُوَ، زَ ًٌَاْ بَو  ى يُن بىوْ و سُغٍ ُُبىوَ، غىثاؽ.ُطُكاْ وَكث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ؾىاْ،
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 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ دالي:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ؾساض بّ ًّ ثطغًاضَيم هُ بُض َيع هًصُُّ ياغايٌ زَكَُ، زوو وَظيطّ بُض َيعيـ هريَيُ ُٓواًُـ زَتىاُّ بُ
ًَم وَظاضَتِ بُض َيعّ ؾاضَواُِ زَضيبلات، وَظاضَتِ عُزي ض هُ غُضيُتِ  هُ وَآلًساُُوَكُ، تُعوًٌات
ًَم زَزا بُو تُعوًٌاتُّ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ و وَظاضَتِ عُزي  ًَم؟ يُعِِ ض وىَت ًَِ بلا بُ ض سُو ًَبُد د

ًَِ بلا؟ غىثاؽ، ًَبُد  د
 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

ٌَ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ بُتُُػًق هُطَُي وَظاضَتُكاُِ ًُعِِ تُعوًٌات زَضزَكا  ٓاخط ُا كان ؾىاْ زََه
 خؤّ ُٓقوُكُّ وايُ، رُضًىو ثُياَ خاْ، 

 بُض َيع ثُياَ افلس ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ٌَ  ضَتُكاُِ تط خؤ ُٓواًُـ ًُعِغل،ُّٓ وَظا )َظاضٔ اقبلسِا  مع َظاضٔ املاقّٕ(هُ ُُقُكُزا زََه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَم زَيغل،  ًٓؿلاهُكُ هُوَيُ ٓايا وَظاضَتُكاْ بًلُْ ياْ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ بًلا؟ هُ غُض ُٓوٍ تط ث

 ًٓؿلاهُكُ هُوَزايُ، رُضًىو كان ز. عٌط،
 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل خسض )ُىضَزيِِ(:

 َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض 
ُٓطُض وؽلاْ وَظاضَتِ ؾاضَواُِ بُتُُػًق هُطَُي وَظاضَتُكاُِ تط تُعوًٌات زَضزَكا، كاَ وَظاضَتُ ًُٓطّ 

ّ 26/3تُعوًٌاتُكُ زَضزَكا؟ با ؾلىوُُيُن باؽ بلَُ، وَظاضَتِ زاضايٌ تُعوًٌاتُكًاْ زَضكطزووَ هُ 
ًَت بؤ زَضَوَ بؤ خىَيِسْ، وَظاضَتِ زاضايٌ ًُٓػاَي، غُباضَت بُ ًاف و ًٌٓتًاظاتِ ُٓو ك ُغُّ زَن

زَضيلطزووَ، وَظاضَتُكاٌُ زيلُ تُُفًعياْ ُُكطز، وَظاضَتِ خىَيِسُِ باَها وتِ ًّ ُٓوَ وَظاضَتِ زاضايٌ 
ًَىيػتُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ َُٓ تُعوًٌاتُ زَضكات ًِٓذا ًّ زَضٍ زَكَُ هُ ض اغتًسا  زَضيلطزووَ، ث

ٌَ ُٓو كات، غىثاؽ، ًٓؿلاهًُت زضوغت  زَب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ؾتِ خاْ.رُضًىو ٓا
 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُ ُاو ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ًٓؿِ  ًَلًـ ُٓب َِ، كُ ُٓطُض ُُضيت بُض اغتِ َُٓ ًٓؿلاهُ ُٓوَ زَطَُيِ
َّ هُو  ًَلِ تط وَكى ثُضهًُاُُ بُض بطط ٌَ كُ تُعوًٌاتٌ وَظاضَت ًَم ًُسلىَ ُُب ُُضيتُ، واتا ُٓطُض وَظاضَت

ًَت، ًٓوعاًُ هُغُضوَظاضَتُ و هُ ثُضهًُاٌُ ياغا ًَطَوَ زَضن ًَت، ُٓض ياغايُن ه كىضزغتاُُوَ زَضنىوب
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ًَت، نىُلُ ًُُٓ كابًُِيُكُ تُواوٍ وَظا ًَلُوَ زَضبه ضَتُكاْ بُض َيعَكاْ، تُعوًٌات هُ ُٓض وَظاضَت
ًَلٌ تط و تُعوًٌات و  ًَم بُض بططَيت هُ ضَيطاٍ وَظاضَت ًٓؿُكاٌُ يُكهٍ تُواو زَكُْ، ُاكطَيت وَظاضَت
ًَت،  ًَػتا ًىتُبُ  ب ٌَ، بؤيُ بُ بط واٍ ًّ بُضاغيت ُٓطُض ُٓو ُُضيتُ تا ٓ ُٓضظف بؤ تُعوًٌاتُكُ زاُُُ

ًَتُ  ًَِ ٍَ ُُضييت تط ب ٍَ هُو ًٓؿٌ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاُُ كُ ُُٓس ًَت، كُ ضَيطا بطط ؾىَيين كُ ظؤض كطاوَتط ب
ًَت؟، ُٓو قًغُيٍُ كُ بُض َيعاْ  ًُضكُظيُتُ، تُعوًٌاتٌ ضاغتُوخؤ بؤ هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ زَضبه
ًَصُُّ ياغايٌ زَضيلطزووَ، بُ تُُػًق هُطَُي وَظاضَتُكاٌُ تطَ، َُٓ وَظاضَتُكاٌُ تط  بُ بط واٍ ًّ ه

ٍَ و َُٓ ٌَ، بُآلَ ضاغتُوخؤ يُن وَظاضَتٌ ثُيىَُسيساض ًىهعََ  رُضاًؤف ُاكط ٓاطاياْ هُ تُراقًى زب
ٌَ كطزٌُ ُٓو تُعوًٌاتُ، ظؤض غىثاؽ. ًَبُد ًَت و ًُغٔىهًُتٌ يُكًٌُ ُٓيُ بُضاًبُض بُ د  ُٓب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًين ُٓيُ  ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُُٓسَيم ت  با بفُضًىوٍ.بُض َيع دُُابٌ د

 بُض َيع سػّ ذلٌس غىوضَ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

زياضَ بُ ًُػبُت تُعوًٌات بطيتًـُ هـُو ٓاكاضاُـُّ كـُوا ظيـاتط تُخُقىقـغل، بؤيـُ تابًعـُ بـُ وَظاضَتـٌ           
ًَت هُ ٓـُئاتٌ تـابً  بـُ     ًٌَُ بًًِىًاُُ هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُوَ زَضُٓن ًُعين، ُٓو تُعوًٌاتاٍُُ كُ ٓ

ًَت كُ خؤياْ تُعوًٌاتُكاْ ظياتط الٍ ُٓواُُوَ طُضاوَتُوَ و زَضنىوَ بـؤ  ُٓزلى ًٌُُ وَظيطاُُوَ زَضُٓن
ًَىيػـتُ وَظاضَتـٌ ًـُعين كـُ وَظاضَتـٌ ؾـاضَواًًُُ، تـُعوًٌات زَضكـات بـُ           ًَطَ ث وَظاضَتٌ ًُعين، بُآلَ ه

ًَطواْ وَظيـطٍ زاز زَط     طَيتـُوَ، ثُضهـًُاْ بـؤٍ    تُُػًق هُطَُي وَظاضَتٌ ًُعين كُ وػٍُ زووًَـٌ كـان ؾـ
ُٓيُ َُٓ ُٓضكُ، وَكى ُٓوٍَ ُا كُ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ تُعوًٌات بؤ وَظيطٍ زاز زَضبلات، وَكى ُٓوٍَ كُوا 
ــَُي       ــًقًـ ٓــُكات هُط ــُ تُُػ ــُكُ زَضٓــُكات، بؤي ــؤ ًٓؿ ــٌ ب ًَلٌ تُخُقىق ــاضَواٌُ تــُعوًٌات ــطٍ ؾ وَظي

 وَظاضَتٌ ًاهٌ.
 :بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/وَظيطٍ ؾاضَواٌُ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

وادًباتٌ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌُ بُ ًاززَيُكٌ تُقىيت هُغُض كطاو يـُكاليٌ كطاوَتـُوَ، هـُ ًـاززَّ ؾُؾـسا      
ٌَ: وَظاضَتـٌ ؾــاضَواٌُ بـُ تـُُٔا خــؤ ُـُوَتطاوَ ض وَظاضَتــٌ تـط، ًٓعـسازٍ تُقــاًًٍ         زَكـات، ؾــىَيُِكُ  زَهـ

ضَيلسَخات، ًُوظوعٌ خعًُتطىظاضيًُ، تُقًٌٌاتٌ ُُٓسَغًُ، ٓـَُ ًُغـُالُُ هـُ قـىهيب كـاضٍ وَظاضَتـٌ       
ًَــٌ ٓــُوتطٍ طىُـس، ًــىَهلٌ ؾــاضَواٌُ ًُـُ، زَغــت ٓــَُهططتّ و       ًَػــتا كـُ ث ؾـاضَواًُساْ، بــُآلَ ٓـَُ طىُــسَ ٓ

َتـٌ زاضايـغل، ُُٓـسَيلٌ بـُُاوٍ وَظاضَتـٌ      ًىهلًُت و ُٓواُـٍُ ُُٓـسَيم هـُو ظَوٍ و ظاضاُـُ بـُُاوٍ وَظاض     
ًَؿتا ُٓواُُ ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ ُغل، ُٓطًِا وادًبـاتٌ وَظاضَتـٌ ؾـاضَواٌُ بـُ ًاززَيـُكٌ       ظيطاعُْ، يُعين ٓ
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ًَّ وَظاضَتـٌ ؾـاضَواٌُ بـُ وادًبـاتٌ خـؤٍ َُٓهِاغـيَت، نـىُلُ هـُ ًـاززَّ              تط، ُٓوَ وَكى ُٓوَ ًُـُ كـُ بَوـ
ضَ ُُٓسَغًُكاْ يُكاليٌ كطاُُ، ُٓوَ يـُن، زووََ، سـُظ زَكـَُ بـطازَضاْ     ؾُؾسا ًُوظوعٌ تُقاًًٍ و كا

ًٌَُ ُٓيُ، بـُآلَ ًُٓـُ واُىُـُ و بـؤ      ًَىاْ وَظاضَتُكاٌُ ٓ ظؤض ًىؽلُٓغل بّ هُوٍَ كُ باؾهيّ تُُػًق هُ ُ
ًَم ًُُ، ًّ زووثاتٌ زَكًُُوَ، َُٓ واُىُُ خكىقً ًَم و بؤ غاَه ٌَ و ؾُف و ًاُط اتٌ كابًُِيُكٌ زوو و غ

ًَعَكاٌُ ُاوَخؤ  خؤٍ ُٓيُ، وَكى ًُُُٔدٌ خىَيِسْ ًُُ بؤ وَظاضَتٌ تُضبًُ زَزضَيت، وَكى ًٌٓتًاظَيلٌ ٓ
ًَلٌ           ًَـطَ هـَُ ثُضهًُاُـُ بـُض َيعَ بـىوَ، تُوطيبـُْ وـاُىُ ًَـم ه ٍَ عوِ وَظاضَ اهفالْ، ًِـًـ ًىزَت ًُُ بىتط

ًَت هُ بُيين  ًَؿىوتطزا، )تؿلى جلـاْ مل  وَظاضَتسا، ُٓطُض وا ًُُ 6ُُوعٌ كُ ًىؾتُضَن ب ، هُ ًاززَيُكٌ ث
اهىسسات االزاضيُ بطٓاغُ ضًٓؼ اهىسسَ االزاضيُ، بؤ بطٓاغُ ضًٓؼ اهبوسيُ ًُُ؟،( ، ضًَٓػٌ وَسسٍَ ًٓساضٍ 
ًَصُـُكاْ زَكـُْ،    يُعين ًىسارًع و وآًٌقاَ و ًىزيط ُاسًُ، تابًعٌ وَظاضَتٌ زاخوًُْ، ًُٓاْ ضئاغُتٌ ه

 ٍ ًَلٌ تـط بـُ              ُٓطُض ًٓؿُكُ ٓـًُىو بـؤ وَظاضَتـٌ ؾـاضَواًُُ، بـؤ )بطٓاغـُ اهبوسيـُ( ُـُبىو؟، يـاْ هـُ ؾـىَيِ
ضٓاغُتٌ واظيُ، كُ هُ غىَهتُيُكٌ تطَ ُٓقَوُْ، يُعين غُيط بلُْ هُ زوو ًاززَزا، ًاززَيُن ضئاغـُتُكُ  

ًَـسا  هُزَغت وَظاضَتٌ زاخوًُيُ، ًازَيُن ضئاغُتٌ تُعّ هُ زَغيت واظيُ و دلٌىعـُيم وَظاضَتـٌ تـ    طزا ت
ًٍَ ًُٓــُ تــُُٔا ًــُوظوعٌ ضَيلدػــعل و تُقــاًًٌٌ ُُٓسَغــٌ ًُــُ، ٓــُطًِا ًُٓــُ بــُ    بُؾــساضْ، بؤيــُ زََهــ
ًَؿـُيلٌ تًُُػـقٌاْ ًُـُ،        ًاززَيلٌ ضووْ و ٓاؾلطا ٓاتًُ هُ ًاززٍَ ؾُؾَُ، زَهًِاؾتاْ زَكـَُ كـُ ٓـًض ك

 وَظاضَت، غىثاغتاْ زَكَُ. زَتىاُغل ًىزيطيُتُ عاللُكاًُـ تُُػًق بلُْ هُطَُي يُكهٍ ُُن بُؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ُُشاز رُضًىو.
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ، بُضاغيت ًًِـ هُطَُي وػُكٍُ دُُابٌ وَظيطٍ  ًٌَىايُ َُٓ ًاززَيُ ُٓوَُسَ ًىُاوُؾُيُ َُٓهِاطط ًّ ث
ٍَ و بُغـُض ٓـًُىو وَظاضَتُكاُـسا زابـُف     ؾاضَواٌُ زاًُ، كُ تُعوًٌا تُكاْ هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ زَضبلط

ٌَ و ٓــُو كؤيــاْ زَكاتــُوَ، ُٓزلىًــٌُُ وَظيــطاْ يــُعين ٓــُوَ بــؤ ًــُزاٍ   ٍَ و ٓاطايــاْ هــُ يــُكهٍ زَبــ بلــط
زووضيـــ ٓاطــاٍ هــُ ًٓؿــُكاْ زَبــٌ و تــاظَ وَكــى دــُُابٌ وَظيــطيـ وتــٌ، ًــُوظو  هــُ واُىُُكــُ ٓاتًــُ و  

ًَسايُ، غىثاؽ. ضًَٓػٌ  وَسسٍَ ًٓساضٍ، يُعين وَظاضَتٌ ُاوَخؤؾٌ ت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاًؤغتا عىًُض رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهععيع:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَل     ًَبـُد طزٌُ َُٓ تطغُ هُوَيىَيُ كُ بُض َيع وَظيطٍ ؾاضَواٌُ تطغٌ تُبًعاتٌ ُٓيـُ، رًعوـُْ تـُبًعاتٌ د

ًٌَـُ            ًَىٍَ كـُ قـًاغُ كـطاوَ، ٓ ًَم ُٓططَيتُوَ، بـُآلَ دًـاواظٍ ٓـَُ بط طُيـُ بـَُ ؾـ َُٓ ياغايُ نُُس اليُُ
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ًَم ًٓوعاًٌ وَظاضَتٌ ؾـاضَواٌُ ُٓكـُيّ، زووََ بـُ ياغـا تـُعوًٌات زَضكـطزْ،        ًَػتا زوو ؾت ُٓكُيّ، يُك ٓ
ع وَظيـطٍ ؾـاضَواٌُ ُٓيـُتٌ ًُٓـُ ال     زووََ ًٓوعاًٌ زَكُيّ بُ تُُػًق، ُٓو تُسُرىظ و تطغٍُ كُ بُض َي

ٌَ، نىُلُ ًٓوعاللاْ كطزووَ كُ هُطَُي اليُُُ ثُيىَُسيساضَكاْ تُُػًق بلات، ُٓو كاتُ بؤٍ ُٓيُ كـُ   ُٓن
ًَػتا با سـُمسٌ   هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ باغُكُ بلاتُوَ، كُ هُطَُي وَظيطٍ عُزي باغٌ بلات، هُبُض ُٓوَ ٓ

ًَغل )عوِ دلوؼ ًَغل عوـِ )اهبوسيـُ باهتؿـاوض( يـاْ         اقُظضا٘ بلُيّ، ياْ بَو ٌَ، يـاْ بَوـ ٌَ هُطَُهُ با هُطـَُهٌ بـ ،( ك
 )باهتِػًق ً  اجلٔات اكلعًُِ(، ًٓوعاًٌ زَكُيّ بُ تُؾاوض و برب َيتُوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان غُضُُٓط ٓاخري كُؽ بُ كىضتٌ.

 ُط رطز:ُبُض َيع غُضٓ
 َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض 

ٌَ ًىهعًَـُ،          ًٌَُ يُن ؾت ُٓيُ، تُبعـُْ ٓـَُ ُُقـُ قـًاغُكٍُ ٓـُض نـٌ بـ بؤ خؤ الزاْ هَُ ًُوظوعُ ٓ
ًٌَ بلات، بؤ ُٓوٍَ خؤًاْ البـُيّ هـُوَ    ًَبُد ًَىَ بلات و د يُعين هُغُضزَغُآلتٌ تُُفًعيُ كُ ًٓوعاًٌ ث

ًَغل : )عوـِ اهـىظاضات اكلعًِـُ و     و ُٓوٍَ كُ وَظاضَتٌ ؾاضَواًُـ وتىويُتٌ بُ ُُٓس وَض ٍَ بَوـ يبططيّ، ُٓكط
اهقاُىْ(، ٓـًه ٓـُوَ بؤخؤيـاْ زوايـٌ كـؤ زَبِـُوَ وَظاضَتـٌ         قرهفّص يصاباهتِػًق اقساض اهتعوًٌات اهالظًُ 

 عُزهُ، ؾاضَواًُُ، ظيطاعُيُ، بؤ خؤياْ كؤببُِوَ و تُُػًق بلُْ و تُعوًٌات زَضكُْ.
 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ث

 رُضًىو كان ؾىاْ.
 بُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَىايُ ناضَغُضٍ كطزووَ، )عوـِ دلوـؼ    11هُ ًاززَّ  ٘ ث شا  اق الالٕ رهفّلص اذكلام يلصا     و اجلٔـات   اقلُظضا

ٍَ ُٓزٍ بُ ن اققانُى(، ٍَ؟ًٓه ًاززَّ تطٍ بؤ نًُ؟، ُٓسلاًُكٍُ ًٓه بُ تُعوًٌات تُُفًع زَكط  ٌ زَكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت: وَظاضَتٌ ؾاضَواٌُ بُ تُُػًق هُطـَُي وَظاضَتـُكاٌُ تـط ،     ًَػتا زوو ضٌَٓ دًاواظ ُٓيُ، ضًَُٓكًاْ زََه ٓ
ًَؿُوا. ٌَ: ........ ، رُضًىو كان ث  ضًَُٓكٌ زيلُؾًاْ زََه

 
ًَؿُوا تىرًق:  بُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىيػتُ هُغُض ُٓزلىًٌُُ ز ًَؿًِاظَ تاظَ ٓاتُ ٓاضاوَ، وَكى دُُابٌ وَظيط باغٌ كطز، ُٓوٍَ كُ ث ياضَ ُٓو ث

ًَؿـًِاضَ ثؿـتطريٍ بلـات ٓـُودا غطَيتـُ           ٌَ ُُٓـساَ ثُضهـًُاْ ٓـُو ث ًَىيػت زَكات كُ غـ وَظيطاْ، بؤيُ وا ث
ٍَ بُ تًُُا هُغُض وػٍُ دُُابٌ وَظيط غطَيتُ زَ  ُطساُُوَ.زَُطساُُوَ، ُاكط
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ــطٍ       ٌَ: وَظي ــ ــُكًاْ زََه ــاواظ ُٓيــُ، ضًَٓ ــٌ دً ــتا زوو ضَٓ ًَػ ــىو، ٓ ــُبىو ضًَٓــاْ واب ــطيـ ٓ ــًُاُتاضٍ ت ثُضه
ؾاضَواٌُ و غًاسُ  بُ تُُػًق هُطَُي وَظاضَتُكاٌُ تـط تـُعوًٌات زَضكـُْ، زاواكاضيُكـٍُ تـطيـ ُٓوَيـُ       

ٌَ: )عوِ دلوؼ  ًَىيػت بؤ ُٓو ًُغُهُيُ زَضبلات، كاًٍُ زووضتطَ بًدىَيُِِوَ تـا   ضا٘اقُظزََه (تُعوًٌاتٌ ث
 بًدُيُِ زَُطساْ، كان عُوٌُ رُضًىو.

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضَ غطَيتُ زَُطساُـُوَ، )عوـِ دلوـؼ     ٘ )عوِ دلوؼ اهىظضْا  (زووضتطَ، با ُٓو ث ض اهتعوًٌـات  اقـسا  اقلُظضا
 اهقاُىْ(. يصااسلاَ  رهفّصاهالظًُ هتػًٔى 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسايُ؟،   ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟،      36ك كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، كُواتـُ ًُدوًػـٌ وظضا       25كُؽ هُطَُهسايـُ، كـ

ٌَ زَكات، رُضًىو بؤ ًاززَيُكٌ تط كان عُوٌُ. ًَبُد  ًٓؿُكُ د
 وٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:بُض َيع عُ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اقراغ ٕ:

 د ِ م  دآ نص اانُنْ اَ اطاض ِر اضض مع اذكام يصا اققانُى.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو بؤ ًاززَيُكٌ تط. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
 كٌاي غعًس بُظاظ: بُض َيع عُوٌُ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اق اؾطٔ:

 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َ ازبًا  شا  اق الإ رهفّص اذكام يصا اققانُى.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو بؤ ًاززَيُكٌ تط. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
 عوٌ: بُض َيع دالي

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اسبازِٕ عؿط:

 ِهفص يصا اققانُى درأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ) َااٙع كُضزغراى(.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو بؤ ُٓغبابٌ ًىدًبُ. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
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 اهطفلّ:بُض َيع عٌط عبس
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 االغباب اكلىدبُ
داقهظط قلرُغع اق مطانْ اقصٓ رؿًسٍ املسى ة االّم كُضزغراى دكثري مو اقسَض املؿّسٔ ضمو ذسَز اقرصامّم 
ادغاغّٕ ة ذطم اققطٗ اقساخلٕ ضمو ذسَز اقبللسِا  َ قغلطض متلّكًلا دصلرادًا ذفاظلا عللٖ مصلاسبًم َ        

 اقس ؾطع يصا اققانُى.املصلرٕ اق امٕ، 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو دُُابٌ وَظيط.
 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ٌَ ــ ، تــُبًعٌ ٓــُوَ بــُؽ ؾــاضَكاْ  : دللاقهظط قلرُغللع اق مطانللْ اقللصٓ رؿللًسٍ املللسى هــُ ُٓغــبابٌ ًىدًبــُ زََه

ًَت، بـؤ   : داقهظط قلرُغع اق مطانْ اقصٓ رؿًسًٍَغل زَططَيتُوَ، ُٓطُض بَو اووًٍ كىضزغتاْ، بؤ ُٓوٍَ ؾاًوه ب
 ُٓوٍَ ُٓوعيُ و ُُواسٌ و ؾاض و ًُٓىوٍ بططَيتُوَ، با )ًسْ( َُٓهبططيّ، ُٓض ُٓوَُسَ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَصُُّ ياغايٌ؟  ه

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. بُض َيع

.ٌَ ًَؿًِاضَكٍُ دُُابٌ وَظيط زَكُيّ، ظؤض ضاغتُ ًُرطووظَ ؾاًوه ب  ثؿتطريٍ هُ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

            ٌَ ًَلـط اٍ واُىُُكـُ، كـ بُو تُعسيوٍُ كُ هـُ اليـُْ دـُُابٌ وَظيـطٍ ؾـاضَواٌُ كـطا، ُٓغـبابٌ ًىدًبـُ و ت
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بل كُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط ثُغـِس        6اتُوَ، ك

كطا و ثريؤظبايٌ زَكُيّ و غىثاغٌ ُٓضزوو دُُابٌ وَظيط زَكُيّ كُ ُٓو ًاوَيُ ٓاًازَ بـىوْ و نـُُسيّ   
غىثاغـٌ يُكـُ يُكـُتاْ زَكــُيّ كـُ ًاُـسوو بـىوْ، ثريؤظبـايٌ هـُ ٓـًُىو ٓــُو          ، كؤبىوُـُوَ هُطـَُهٌاْ كـطا   

ًَػتا دُُابٌ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ وػـُيُكٌ  خَُه ٓ ،ٍَ لاُُ زَكُيّ كُ خاُىو و ُٓو ًىَهلُياْ هُغُض تاثؤ زَكط
 ُٓيُ، رُضًىو.

 بُض َيع زَهؿاز ؾٔاب/ وَظيطٍ ؾاضَواٌُ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطواْ وَظيـطٍ زاز و بـُُاوٍ ُٓزلىًـٌُُ وَ      ظيطاًُؿـُوَ  ُٓطُض ًٓذاظََ بسَْ بُُاوٍ بطاٍ بُض َيعَ كـان ؾـ
ًَلٌ ظؤضٍ وَظاضَتُكاْ ًُعِغل بُو ياغايُ، ظؤض غىثاغٌ غُضؤكايُتٌ بُض َيعٍ ثُضهـًُاْ و يُكـُ    كُوا بُؾ
ًَؿاوَ  ًَؿلُف كطزٌُ َُٓ ياغايُياْ ك يُكٍُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ بُ تايبُتٌ ُٓو بُض َيعاُُّ كُوا ُٓضكٌ ث
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ًَلٌ ًَصُُ ثُيىَُسيساضَكاْ كُوا زَضرُت ًَسٍ ُٓوَيّ  بُ تايبُتًـ ه باؾٌ طفتىطؤياْ هُغُض كطزووَ، بُ ٓىً
ًٌَُف ثابُُس زَبغل بُ ًُٓىو ُٓو بط طُ و ًاززاُُّ كُوا  ًَت و ٓ كُوا هُ بُضشَوَُسٍ خَُهلٌ كىضزغتاُسا ب
ًَـس              ًَـ زَكًُـُوَ كـُ ًُٓـُ غـُضَتاٍ ُُٓطاوَيلـُ كـُ ٓىً هُو ياغـايُ ٓـاتىوْ و زووثـاتٌ طىتُِكـٍُ زوَيِـ

 َواًٌ هُغُضٍ بط ؤيّ و َُٓ ططرتاُُ بُ يُكذاضٍ ناضَغُضبلُيّ و، ظؤض غىثاؽ.زَكُيّ كُ بُ بُضز
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَــُف غىثاغــتاْ زَكــُيّ، غــُعات   ٍ ضؤشٍ زووؾــُللُّ زآــاتىو ًًىاُــساضٍ ًىســارًعٍ كــُضكىون  11ٓ
ًَؿـ     ُوَ، بؤيـُ زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زوازَخـُيّ بـؤ      زَكُيّ هُ باضَّ ُٓو وَظعُ ُآاغـايًٍُ كـُ ٓاتىوتـُ ث

ًَطيّ و ُٓض بصيّ.11غُعات   ٍ ضؤشٍ زووؾُللُ، تا ُٓو كاتُ بُ خىاتاْ زَغج
 
 
 
 
 
 
 

 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غ                        ًَطٍ ثُضهًُاٌُغلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 21ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2192\99\24تٌ ضَيلُو زوو ؾُللُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (23ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 24/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُزوو 

ًَط )   ــصً ــىَض ؤٍ(ٍ 11كات ًَـ ًُ ــ ــًُاٌُ  26/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُللُزوو ضؤشٍ ث ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  الْ بايع امساعًىز.اضغبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ      غىضَ د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (23ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (23ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ًَـ ًُــىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾــُللُ ضَيلــُوتٌ  11غــ بــَُ  زا 26/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿًِاضٍ ظيازَ ض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ خػتُِ ض وو-1  طفتىطؤ كطزٌُ ث
طفتىطـــؤ كطزُـــٌ ٓـــُو ض َيلـــاضَ غـــُضباظياٍُُ كـــُ هـــُ اليـــُْ سلىًـــُتٌ رًسضاَهًـــُوَ بُضاًبـــُض ُاونـــُ -2

ــايـ و       ــاٌُ ٓاغ ًَعَك ــاضٍ ٓ ــُ ب ــُ و ٓاتِ ــاٌُ زصلو ًَعَك ــاٌُ ٓ ًَِ ًَلٔ ــاضٍ ث ــُض و بط ي ــاْ طرياوَتُب زابط َيِطاوَك
ًَهُواٍُُ سىكٌُكاٌُ ياغا و زَغتىوض.ُاونُكاٌُ زيل  ُ بؤ ُٓو غُضؤكايُتًُ بُ ث

 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/ بُض َيع 
 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.

          ًًًٌَُ ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ
، 26/11/2112، ض ؤشٍ زاًُؿـعل  23ساٌُ يُكـَُ، شًـاضٍَ زاًُؿـعل    َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خـىهٌ ططيَـ  

ًٌَ سىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ  هُ ثُيط َوٍ ُاوخؤٍ شًاضَ يُكٌ ٓـًُىاض كـطاوٍ    21بُضُاًٍُ كاض، بُ ث
ًَطاق زَغـتٍُ غـُضؤكايُتٌ ثُضهـًُاْ بط يـاضٍ زا بُضُاًـٍُ كـاضٍ       -ٍ  ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ 1992غاَهٌ  ع

ًًًٌَُ َُٓهبـصاضزْ هـُ كـات        23اضٍَ زاًُؿتين شً ًَـ ًُـىَض ؤٍ ض ؤشٍ زووؾـًُُ     11ٓاغـايٌ خـىهٌ غـ ٍ ثـ
ًَت: 26/11/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ًَؿًِاضٍ ظيازَ ض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ-1  خػتُِ ض وو طفتىطؤ كطزٌُ ث
ُوَ بُضاًبـــُض ُاونـــُ طفتىطـــؤ كطزُـــٌ ٓـــُو ض َيلـــاضَ غـــُضباظياٍُُ كـــُ هـــُ اليـــُْ سلىًـــُتٌ رًسضاَهًـــ-2

ــايـ و       ــاٌُ ٓاغ ًَعَك ــاضٍ ٓ ــُ ب ــُ و ٓاتِ ــاٌُ زصلو ًَعَك ــاٌُ ٓ ًَِ ًَلٔ ــاضٍ ث ــُض و بط ي ــاْ طرياوَتُب زابط َيِطاوَك
ًَهُواٍُُ سىكٌُكاٌُ ياغا و زَغتىوض.  ُاونُكاٌُ زيلُ بؤ ُٓو غُضؤكايُتًُ بُ ث

      ُ ًَـ ًاوَيـُن بـُ زوو وَدبـُ شًاضَيـ ن هـُ ثُضهـًُاُتاضَ بـُضَيعَكاْ    بُضَيعاْ ُٓضوَكى خؤتاْ ٓاطـازاضْ ثـ
ًَم بلــات هــُ بــاضٍَ ٓــُو ض َيلاضاُــٍُ كــُ هــُو نــُُس ًاُطــٍُ ض ابــطزوو هــُ     زاوايــاْ كــطز ثُضهــًُاْ زاًُؿــتِ
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ًَم بـُضَو          زَوضوبُضٍ كُضكىون و ُاونُ زابط َيِطاوَكـاْ ٓاتؤتـُ كايـُوَ، زواٍ ٓـُوٍَ كـُ وَظعُكـُ ُـُخت
ًىسـارًعٍ كـُضكىون يـُن، زوودـاض زاواٍ كـطز بـؤ ٓـُوٍَ         تُؾُُىز و بُضَو ططشٍ ظياتط ض ؤيؿت، بـُضَيع 

ًَم بلُيّ و باغٌ ٓـُو وَظ  و   ٌَ هُ ثُضهًُاْ زاًُؿتِ ثُضهًُاُتاضَ بُضَيعَكاْ غاتُ غىضَتُكُوَ، ويػيت ب
طؤض اُلاضياُــٍُ ُاونــُكُ بلــات، زواٍ ٓــُوٍَ كــُ غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاْ هُطــَُي شًاضَيــُن هــُ ُُٓــساًاٌُ  

ٍَ بط طـٍُ زووََ     هًصٍُُ ياغايٌ بُ ناكٌاْ ظاٌُ ًًىاُساضٍ دُُابٌ ًىسارًع بلُيّ، بؤيـُ ٓـًُط ؤ زًَاُـُو
ًَؿُوَ بؤ ُٓوٍَ هُ بـاضٍَ وَظعـٌ كـُضكىون و ًًىاُساضيُكـٍُ دـُُابٌ       ًًَُِِ ث ًَىَ ب هُ زواٍ ض َظاًُُسٍ ٓ

ًَـىاْ بط طـٍُ يُكـَُ           ٌَ هـُ ُ ًَطـؤض ك ًَػـتا بـؤ د و زووََ ُٓطلُيِـُ  ًىسارًعيـ كاضَكاؾلاْ بـط وَيِغل، بؤيـُ ٓ
ًَلـط اٍ زَُـط بط طـٍُ           ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟ بـُ ت ًَؿـُوَ؟ كـ ًَتـُ ث ٌَ هُطَُي ُٓوَزايُ بط طٍُ زووََ ب زَُطُوَ، ك
ًًَـُ بـُ بط طـُكاْ، خؤؾـتاْ ٓـُظاُّ       ًَطؤض ك ًَؿُوَ، غىثاغٌ ًُٓىو اليُكتاْ ُٓكُيّ بؤ ُٓو د زووََ ٓاتُ  ث

ًَطـٍُ ؾـاُاظيُ كـُ ًًووُتُكـًُاْ بـُ ت      ًَلٔاتـُ غًاغـٌ و ٓـايين و ُُتُوَيُكاًُـُوَ يـُن       ًُٓط ؤ د ًَلـط اٍ ث
زَغت و يُن َُٓهىَيػـتُ هـُباضٍَ ٓـُو ًُتطغـًُ كـُ هـُ زَضَوٍَ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ ٓـًُط ؤ ُٓض َؾـُ هـُ            
ًٌَ ؾـاُاظيُ كـُ ٓـًُىو اليـُن ٓـًُط ؤ بُيُكـُوَ        ًَطاق ُٓكات، د ًَلٔاتُكاٌُ ع ُٓظًىوُُكًُاْ و غُضدَُ ث

طــغل بــؤ ض وو بــُض وو بىوُــُوٍَ ٓــُو ًُتطغــًٍُ كــُ ٓــًُط ؤ ُٓض َؾــُ  هــُ ٓــُضَيٌٌ    وَغــتاويّ و يــُن زَُ
ًَـعٍ زصلوـُ، ٓـُو ًٓـعَ               ًَلٔـاتىوَ بـُ ُـاوٍ ٓ ًَعَيـم ث ًَـ ًاوَيـُن ٓ كىضزغتاْ ٓـُكات، ٓـُضوَٓا ٓـُظاُّ ثـ
ًَــم بــسات، بــؤ ٓــُوٍَ بــُ زَضَدــٍُ ض ًَٓػــٌ   ض اغــتُوخؤ ثُيىَُــسٍ ُٓيــُ بــؤ ٓــُوٍَ ٓــاضاًٌ كىضزغــتاْ ت

ًَػـتا، ٓـُض     ُاون ًَسا زضوغت بلات، و ًاوَيُكًـ بـُض هـُ ٓ ًَؿُياْ ت ُكاٌُ كُضكىون و خاُُوغل و ؾُُطاض ك
ًَعَكاٌُ سلىًُتٌ رًساضَهٌ سُضَكُياْ كطز بؤ ُاونـُكاٌُ ظوًـاض    ًَػتا ُٓض ًُٓاْ ٓ ًَم بُض هُ ٓ نُُس غاَه

كىضزغتاْ و وًـازٍَ غًاغـٌ   و خاُُوغل، ُٓوَ بىو زيػاْ هُ ُٓزلاًٌ زوضغت بىوٌُ ططشيًُن كُ ُٓضَيٌٌ 
ًٌَُ ُٓوَهٌاْ زا بُ ُٓوَهُكاٌُ ًُٓىو  و وًازٍَ سلىًُت ًًُٓؿُ ض َيطٍُ ٓاؾيت و زياهَىطًاْ ططتؤتُ بُض، ٓ
ًَػتاف ُٓو ُٓض َؾٍُ كُ  اليُُُكاٌُ كىضزغتاْ تىاًٌُاْ ًُغُهُكُ هُ ض َيطٍُ زياهؤطُوَ ناضَغُض بلُيّ، ٓ

ًَ ًَم  هُغُض ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا ُٓيُ ٓ ٌُ ًًُٓؿُ ض َيطاٍ زياهؤن ُٓططيُِ بُض، و هُطَُي ًٓض ثًآَُهجـصاُ
ًٌَُ بُناكٌاْ ظاٌُ دُُابٌ ًىسـارًع   ُغل، بُاَلَ ًُٓط ؤ ُٓض َؾُكُ ُٓيُ، ًُٓط ؤ ًُتطغًُكُ ُٓيُ، بؤيُ ٓ

ًَطٓاتين دـُُابٌ ًىسـارًع        ًٌَـُ وَيـطاٍ بـُخ كـُ  ًًىاُساضٍ بلُيّ، بؤ ُٓوٍَ ؼلاشلاتُ غىضَتُكُوَ، بؤيـُ ٓ
ًُٓط ؤ هُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ ٓاًازَيُ، زاوا ُٓكُيّ بفُضًىَيتُ غـُض غـُكؤٍ ًًىاُساضيـُكاْ، بـؤ ٓـُوٍَ      
ًٌَـُ ض َيطـُ ٓــُزَيّ بـُ نـُُس ثُضهــًُاُتاضَيم هـُ كىتوـُ غًاغــًُكاْ          ؼلاشلاتـُ غـىضَتُكُوَ، زواٍ ٓــُوَف ٓ

ٓـ   ًَتُ ٓؤٍ ٓـُوٍَ  ًض هُكُيـُن غاتـُ غـُض وَسـسَتٌ     ثطغًاض بلُْ، بُاَلَ تلازَكُيّ ًٓض ثطغًاضَيم ُُب
كــىضزٍ، ٓــًض هُكُيــُن غاتــُ غــُض ٓــُوٍَ كــُ  وَظعــُكٌ غًاغــٌ ُٓيــُ، وَظعــُكٌ عُغــلُضٍ ُٓيــُ هــُ  
ــُُابٌ ًىســارًع بــؤ غــُض غــُكؤٍ ًًىاُساضيــُكاْ،      ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاْ، و غىثاغــتاْ ُٓكــُيّ، رــُضًىو د

ًَؿٔاتًُاْ ب ًَػتاف زاوا ُٓكُيّ دُُابٌ ًىسارًع باغٌ ُٓو ث ؤ بلا كُ هُ كـُضكىون ٓاتؤتـُ ٓـاضا، و باغـٌ     ٓ
ًَىَيُكٌ ًىختُقـُض باغـُكًُاْ بـؤ بلـا بـؤ ٓـُوٍَ          ُٓو طؤض اُلاضٍ و ُٓو ططشيٍُ كُ زضوغت بىوَ، بـُ ؾـ
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ــُُابٌ       ــُ غــىضَتُكُ ٓاطــازاض بــغل، رــُضًىو د ــتاْ ه ــى خــَُهلٌ كىضزغ ًٌَــُف وَك ــىضَتُكُوَ و ٓ ؼلاشلاتــُ غ
 ًىسارًع.

 :كُضكىون ضَيعطاٍ/ ثابُضَيع ز.زلٍ اهسيّ كطيٍ
 .بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ ُٓكَُ، غىثاغٌ ُٓضًُٓىوتاْ ُٓكَُ بؤ ُٓو زَعىَتٍُ كُ  غىثاغٌ د
ًَلٌ ؾُخكٌ ًُـُ بـؤ ًـّ، بـَُهلى زَعـىَتٌ خـَُهلٌ كُضكىوكـُ،         ًٌَُتاْ كطزووَ، بُضاغيت ُٓوَ زَعىَت بؤ ٓ

ٌَ ًَـىَ هـَُ        َُٓهىَيػيت خَُهلٌ كُضكىوكتاْ ث ُٓطُيُمن، و غىثاؽ طىظاضٍ بؤ ٓـًُىو ٓـُو ثؿـتًىاًٍُُ كـُ ٓ
ٍَ بىويِـُ، بـُاَلَ بُتايبـُتٌ هـَُ نـُُس ُٓرتـٍُ زوايـٌ ثؿـتًىاٌُ ٓـًُىو              ًٌَـُ هـُو ًاوٍَ ض ابطزووزا كـُ ٓ
خــَُهلٌ طُهُكــًُاْ و ُىَيِــُضاٌُ ٓــًُىو رطاكػــؤُُكاْ هــُ ثُضهــًُاٌُ كىضزغــتاْ كــُ ٓاتىوُــُ غــُضزاٌُ     

ًٌَــُياْ  ًٌَــُ زَضخػــتىوَ، ظؤض غىثاغــتاْ ُٓكــَُ بــؤ ٓــُوَ، بــُضَيعاْ،  ٓ كــطزووَ و ٓاوكــاضٍ ثاَهجؿــتًاْ بــؤ ٓ
ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ، ُُٓساًاٌُ بُضَيع، َُٓ كاتُتاْ باف، بـاضوزؤخٌ   غُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، د

ًَىَيُ، ًَػــتاٍ كــُضكىون هــُ ض ووٍ ٓــاوَزاْ كطزُــُوَ و خعًــُتطىظاضٍ و ٓــًُين بــَُ ؾــ ثطؤغــٍُ ٓــاوَزاْ  ٓ
ًَلٌ باف زايُ، ثطؤشَكاْ بُ باؾٌ ُٓض وات، وريتاوٍ ؾُواًُكاْ و زضوغت كطزٌُ وىتاغاُُ  كطزُُوَ هُ ٓاغت
ًَػـتا هـُ كؤُـُ غـُضباظطُ و زاًىزَظطاكـاٌُ سلىًـُت شيـاْ بُغـُض            و خاُىوبُضَ بؤ ُٓو خَُهلاٍُُ كـُ تـا ٓ

ُ، هُ بىاضٍ زاًُظضاُسْ و كَُ كطزُُوٍَ ض َيـصٍَ  ُٓبُْ، زضوغت كطزٌُ باخهُ و دىاُلطزٌُ ؾاض بُضزَواً
ًَلاضٍ تىاًُىًاُُ بُ غىوز وَضطـطتّ هـُ غًػـتًٌُ ثـهؤ زؤالض ظيـاتط هـُ )       ( كـُؽ زاؼلـُظضَيِغل، و   6111ب

ًَلـاضٍ    هُغُض ًًالكٌ رُضًاُطُكاًُـ شًاضَيُن زاًُظضاوَ، ًُٓاُُ بىوُُتُ ًايٍُ كًُبىوُُوٍَ ض َيـصٍَ ب
َيصٍَ ثطؤشَكاُُوَ هُ ؾاضَكاٌُ زَوضوبُضٍ كُضكىوكـُوَ خـَُهم زَيـّ بـؤ كـاضكطزْ،      هُ كُضكىون، بُ ٓؤٍ ض 

خعًــُتطىظاضٍ بــىاضٍ تُُسضوغــيت هــُ طُؾــُ كــطزْ زايــُ، ض هــُ زضوغــت كطزُــٌ ثــُؿلاُطاٍ تُُسضوغــيت،     
ًَىٍَ كاض، و زضوغت كطزٌُ ُُخؤؾداُُ بُ سُـلٌ دًاواظ، هُ ؾىَيين دًـاواظ هـُ ُـاو وـُظا و      ناكلطزٌُ ؾ

ًـ  ٌَ دًــاواظٍ    ُاس ُكاْ و ؾــاضٍ كــُضكىون بـُ خؤؾــٌ، ثــطؤشٍَ ٓـاوَزاْ كطزُــُوَ و خعًــُت طىظاضيـُكاْ بــ
ًـاُطٌ كاضكطزؾلـاْ و هـُ ض َيطـٍُ ثطؤشَكـاْ و       19طُيؿتؤتُ ًُٓىو وُظاو ُاسًُكاْ، طُض َكُكاْ، هُ ًاوٍَ 

  ُ ًَؿلُؾٌ زاًُؿتىاٌُ ثاضَيعطاٍ كُضكىوكٌ ُٓكـُيّ تىاًُىًاُـ بـاوَض  و ًتٌاُـٍُ    ُٓو خعًُت طىظاضياٍُُ ث
ًَؿـُكاٌُ كاضَبـا            ًَـِغل، بـُ ض ازَيـُكٌ بـاف و بُضنـاو ك ًَلٔاتُكاٌُ كُضكىون تـا ض ازَيـُكٌ ظؤض بُزَغـت ب ث
ًَؿـٍُ كاضَبـا تـا ض ازَيـُكٌ           بُٓاوكاضٍ سلىًُتٌ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ و غـُضؤكايُتٌ ٓـُضَيٍ، تىاًُىًاُـُ ك

ــاو و    ــُيّ، خعًــُتطىظاضٍ هــُ ض ووٍ ٓ ــطاوَ، و   طــُوضَ ناضَغــُض بل ًَِ ــاض بــاف بُزَغــت ٓ ٓــاوَض ؤ و ثــاكٌ ؾ
ًٌَـُ هـَُ زوو غـاَهٍُ ض ابـطزووزا تىاًُىًاُـُ شًاضَيـُكٌ ظؤض هـُ             كاضَكاؾلاْ بـؤ ٓـُو ًُبُغـتُ بُضزَواًـُ، ٓ
ًَم    خىَيِسُطا، وىتاغاُُ زضوغت بلُيّ، و بُضُاًًُاْ ُٓيُ كُ هُ ًاوٍَ نىاضغاَهٌ ٓايِسَزا ٓـًض ًُكتـُب

ًَيَن كــُ زوو زَوا ًَىيػــتًٌاْ بــُ  ُــًُ ًٌَــُ ث ٌَ هــُ كــُضكىون، ٓ ــساب ًَ ًُكتــُبٌ تــاظَ ُٓيــُ، و هــُ   311ًــٌ ت
ٍَ، هـــُ ض ووٍ ًًُِٓـــُوَ كـــُضكىون زَضواظٍَ ظؤضَ، بـــُضَو )ًىقـــَى،    ٌَ بلـــط ٌَ بـــُد ــ بُضُاًُزايـــُ كـــُ دـ
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ًٌَــُ   ًَىيػــت ثــط  ُُكطاوَتــُوَ، ُٓضنــُُسَ ٓ قــالسُزيّ، بغــساز، زياهــُ(، ًًالكــٌ زَظطــا ًًُِٓــُكاْ وَن ث
اض ُٓو كًُىكىض ياًُُاْ خػتؤتُ بُضزًٌَ بُضثطغاْ هـُ بُغـسا و خـىزٍ دـُُابٌ غـُضؤن وَظيطاُـٌ       ظؤضد

ًَُكُ هُو ٓؤياٍُُ كُ  سلىًُتٌ رًسضاَي، بُاَلَ بُ زاخُوَ َُٓ كًُىكىض ياُُ ثط  ُُكطاوَُُتُوَ، ُٓوَف ٓؤي
ًَىيػتُ، ُاو بُُا ٍَ كُ ث ًَىَيُ كؤُه ؤَي بلط ٍَ،    ُُتىاُطاوَ باضٍ ًُٓين بُو ؾ و تُوًُِوَ هـُ كـُضكىون ٓـُكط

ٍَ، بُاَلَ َُٓ كاضَ تريؤضغتًاُُ واٍ ُُكطزووَ كُ خـَُهلٌ كـُضكىون زووض غاتـُوَ هـُ      كاضٍ تريؤضغيت ُٓكط
كاضٍ ض ؤشاُُ، ض هُ ض ووٍ كاض كطزُُوَ، ض هُ ض ووٍ بُضزَواَ بـىوٌُ ثطؤشَكـاْ، كؤًجاًُـاٍ دًـاواظ ُـُن هـُ       

ًَطاق، هُ واَلتاٌُ تطيؿُوَ كُضكىون خؤٍ، بَُهلى هُ زَضَوٍَ  كُضكىون، هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، هُ ًُٓىو ع
زَيّ بؤ كُضكىون بؤ كاضكطزْ، ُٓضوَٓا ُٓو كُغاٍُُ كُ زَيّ هـُ ًٓػتًػـٌاضزا كـاض بلـُْ ض وويـاْ كطزؤتـُ       
ًَلٌ ظؤض ُٓيـُ بـؤ ٓـَُ كاضاُـُ، و خـَُهلٌ كـُضكىوكًـ         كُضكىون، هُبُض ُٓوٍَ ًُٓط ؤ هُ كُضكىون ًـُداه

يط ُٓكٍُ زواٍ كاضَيلٌ تريؤضغيت بؤ بُياٌُ ًُٓىو ُٓنُِوَ غُض كاضٍ خؤيـاْ و خـؤ ض اطـطْ، بُضاغـيت     غُ
ًَلُ          ٍَ ؾـىَيّ وَكـى وىًبىهُيـُكٌ ًـُووىت، يـاْ ؾـىَيِ ٍَ هـُ ُُٓـس ًَىَيُ ًُُ كُ باؽ ُٓكط كُضكىون بُو ؾ

ًَ ًُِ باظاضَكـاٌُ كـُضكىون هـُ    هُوَزايُ كُ خَُهم بُضبُِ طًاٌُ يُكهٍ و تىُس و تًصٍ ض وو بسات، ُٓطُض ب
ًَلَُهـُكاْ غـُيط            ؾىَيين دًاواظ، هُ ض َيطٍُ بُغسا، هـُ ض َيطـٍُ ـلٔـىضٍ، هـُ ُاونـُ كىضزيـُكاْ، هـُ ُاونـُ ت
ًَلٌ ظؤض ُٓيـُ هـُُاو        ًَلـُاَلو بـىوُ ًَلُوَ كاض ُٓكُْ، خعًـٌ يـُكهيّ، ت ُٓكٍُ كىضز و عُضَب و تىضكٌاْ ث

ــاضٍ خع   ــىوٌُ ب ــاف ب ــُزا، و بــُ ب ــُو خَُهل ــىَيُِكاٌُ    ٓ ــؤ ٓــًُىو ؾ ــاْ ب ــتين ثطؤشَك ــىظاضٍ و طُيؿ ًــُت ط
ًَم ٓـُْ       كُضكىون واٍ كطزووَ كُ خَُهلُكُ ظياتط بُيُكُوَ خُضيلٌ كاضٍ ض ؤشاُـٍُ خؤيـاْ بـّ، و كؤًـَُه
كُ شياٌُ ثًؿُيًاْ تُُٔا بُ غًاغُت و وػُ كطزْ و وػٍُ تىُس و وضووشاُسٌُ خَُهلُ، ًُٓاُُف زَوضيـاْ  

ًَؿـلُوتِاٍُُ كـُ     كَُ بؤتُوَ هُبُض ُٓ وٍَ طىظَضاٌُ خَُهم بُضَو باؾٌ ُٓض وا، و خَُهم زَهٌ خؤؾـُ بـُو ث
ًَػتا و ُٓو ططشيًٍُ َُٓ زوايًاُـُ ثـاف    بُزَغت ٓاتىوَ، بُ زاخُوَ هُ زضوغت بىوٌُ ُٓو ُٓهىًُضدٍُ ٓ

طشيُكـُف  زاًُظضاُسٌُ ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ باضوزؤخٌ كُضكىون تا ض ازَيُن بُضَو ططشٍ ُٓض وات، بـُضَو ط 
ًًَُكُ، خَُهم تطغـٌ ٓـُوٍَ ُٓيـُ كـُ تىُـسو تًـصٍ ض وو بـسات، و         هُُاو خَُهلسا ًُُ، بَُهلى ُُوعُ زَهُ ض اوك

ــعَ ًًُِٓــُكاٌُ كــُضكىون     ــىاْ ًٓ ًَ ــُ ُ ــطاق و ه ًَ ــىثاٍ ع ــىاْ غ ًَ ــسات هــُ ُ ــُضَيٌٌ  ،ُــاكؤكٌ ض وو ب هُطــَُي ٓ
ت كطزووَ، ًّ زَهًِاَ ًُطُضاٌُ بؤ ًُٓىو كىضزغتاُسا،ًُُٓ ُُن تُُٔا ًُطُضاٌُ بؤ خَُهلٌ كُضكىون زضوغ

ًٌَُ ًًُٓؿُ هُطَُي ُٓوَزا بىويُِ كُ ٓـُض   ًَطاق و بُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاًُؿُوَ زضوغت كطزووَ، ٓ خَُهلٌ ع
ًَـم هُطـَُي      ًٌَـُ ٓـًض كات ٍَ، خَُهلٌ ٓ ٍَ، بُ زاًُؿعل ناضَغُض بلط ٌَ بُ زياهؤن ناضَغُض بلط ًَؿُيُن ُٓب ك

ًٌَـُ ٓـُظاُغل زواٍ ٓـُض           ُٓوَزا ُُبىوَ كـُ تىُـسو ت   ٓ ،ٌَ ًَؿـُكاْ بـ ًـصٍ و رؿـاض ض َيطـٍُ ناضَغـُض كطزُـٌ ك
ٌَ زاًُؿغلؾُضَي ٍَ ُٓض ُٓب ًَؿـُكاْ بطُيتـُ ناضغـُض          لًـ كُ بلط  و بـُ زيـاَهؤن و بـُ وػـُ كـطزْ هُغـُض ك

ًٌَُ بط ياضَيلٌ ُا ؾُضعًُ، ُـا زَغـتىوضي   ُ، هُبـُض  كطزٌُ، ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ بط ياضَيلُ كُ زضاوَ، بُ ض ٌَٓ ٓ
ًَـٌ ًـاززٍَ )      ٌَ غـىثا زَغـت       9َُٓ ٓؤياٍُُ خـىاضَوَ، يُكـَُ، بـُ ث ًَطاوـٌ ًًُٓؿـُيٌ، زَبـ ( زَغـتىوضٍ ع

ًَـىَضزاٌُ زَضَكـٌ ٓـُضكٌ غـىثايُ، ُـُن       ًَؿُ غًاغًُكاْ، ثاضاغتين خاكٌ ًُؿتًٌاْ هُ زَغت ت وَضُُزاتُ ك
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ًَؿُ غًاغًُكاْ و ٓاَهؤظ كطزٌُ بـاضوزؤخٌ واَلت، ز  ( هـُ  5( بط طـٍُ ) 61ووََ، ًـاززٍَ ) زَغت خػتُِ ُاو ك
ًَـــساٌُ ثوـــُ بـــُضظَكاْ هـــُ غـــُضؤكٌ ٓـــُضكاْ و     ٌَ )زيـــاضٍ كـــطزْ و ث ــَُه ًَـــطاق ٓـ زَغـــتىضٍ ًًُٓؿـــٍُ ع
ًَػـتا     ياضيسَزَضَكاٌُ تا ُٓطاتُ ثوٍُ وآًسٍ رريوُ هُ زَغتُاَلتٌ ثُضهًُاُُ، َُٓ زَضَدُ و ثوـُ و ثايـٍُ ٓ

ًَؿـُي كطزُـٌ      كُ زضاوَ بُ وآًس رريوُكاْ و ُٓواٌُ تط ٓ ًهٌ بُ ض َظاًُُسٍ ثُضهـًُاْ ُـُبىوَ، ًُٓـُف ث
ًَعَكـاٌُ        ًَتُ شَيط باضٍ ض اطُياُـسٌُ ُـا ٓاغـايًُوَ، كـُ ٓـًُىو ٓ ًًََُ، ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ ُٓن زَغتىوضَ، غ
ًَؿـُي       ًَعَ ًًُُِٓكاْ تُُاُُت ًٓساضيُكاًُـ ُٓنُِ شَيـط رُضًاُـسٍَ غـُضضباظيُوَ، ًُٓـُف ث ثؤهًؼ و ٓ

ٌَ غُضؤن كؤًاض و 11( بط طٍُ )61وضَ، ُٓضوَكى ًاززٍَ )كطزٌُ زَغتى ٌَ باضٍ ُا ٓاغايٌ زَب ( ض ايسَطُيُُ
غُضؤن وَظيطاْ زاوا هُ ثُضهًُاْ بلُْ بؤ ُٓوٍَ ض َظاًُُسٍ هُغُض بلات، ُٓويـ بُ ظؤضيٍُِ زوو هُغُض 

ٌَ َُٓ بط ياضَ بسات، و ُٓ ًٌَ زَُطٌ ُُٓساًُكاٌُ، و تُُٔا بؤ يُن ًاُط ُٓتىاُ ًَىيػت بُ ظياز بىوٌُ غ طُض ث
ًَـطاق بـُ    ٌَ داضَيلٌ تطيـ بط ياضَكُ بسات، نىاضََ، شًاضَيُكٌ ظؤض هُو رُضًاُسٍَ غىثاٍ ع كاتُكُ بلا ُٓب
ًَؿىوْ كـُ هًصُـٍُ ًُغـآُهُ     رُضًاُسٍَ ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُؾُوَ ثوُ زاضٍ سًعبٌ بُعػٌ َُٓهىَؾاوٍَ ث

ًٌَ زَغتىوض ُٓياْ ططَيتُوَ، ٍَ بؤ  و عُزاهُ بُ ث ًَطزض ٌَ ُٓوٍَ ُاوياْ بِ بُاَلَ ًُٓاُُ هَُ ؾىَيُِزا زاُطاوْ ب
ٍَ، ظؤضيـاْ عـىظوٍ رريوُيـُ، عـىظوٍ       ثُضهًُاْ، هُبُض ُٓوٍَ ُٓظاُغل هُ ثُضهًُاْ ًُٓاُُ زَُطًاْ بؤ ُـازض
     ُ  ؾىعبُيُ، بُضظتط بىوُُ ُاياْ ططَيتُوَ، دطُ هُ ُازَغتىوضٍ ٓؤثُضاغـؤٌُ زصلوـُ، ٓـَُ ٓؤثُضاغـًؤُُ بؤتـ

ــساٌُ       ــىضز و ٓاُ ــٍُ ك ًَلٔات ــُتٌ ث ــطاق، زشاي ًَ ــُضكىون و ع ــٌ  ك ــاضٍ غًاغ ــىوٌُ ب ــم ن ًَ ــاَهؤظٍ و ت ــٍُ ٓ ًاي
ًَتـُ ٓـؤٍ ٓـُوٍَ     ًَلٌ تطَ هُوٍَ كُ ٓاَهؤظيُكٌ تطٍ زضوغت كطزووَ، و ُٓب ًَلٔاتٍُ تط هُ زشٍ، ًُُٓ يُك ث

ًَؿ ًَـىاْ ٓـُضَيٌٌ    ى كطزٌُ ُٓو ض َيلُوتًَكُ تىُسو تًصٍ ض وو بسات، ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ ث ِِاًُيُيُ كُ هـُ ُ
كىضزغتاْ و سلىًُتٌ رًسضاَهسا كطاوَ بُ ٓاًـازَ بـىوٌُ ًُُٓضيلًـُكاْ و سلىًـُتٌ رًـسضاَي ًٌٓـعا كـطاوَ،        
ًَؿــٌُضطُ هُطــَُي وَظيــطٍ ُــاوخؤٍ بُغــسا و  ٓــَُ ض َيلُوتِِاًُيــُ كــاتٌ خــؤٍ وَظيــطٍ ُــاوخؤ و وَظيــطٍ ث

ًَعَكــاٌُ ًُٓــُضيلاٍ ٓــُوكات هــُ   وَظيــطٍ بــُضططٍ بــُ وَكاهــُت كطزووياُــُ بــُ ٓا  ًــُزَ بــىوٌُ وآًــسٍ ٓ
ًَِسضَيتُوَ، و دى      ٌَ َُٓهبىَؾـ ًَطاوـسا، ٓــُضوَٓا غـُرريٍ ًُٓــُضيلٌ، ًُٓـُ هــُ يـُن الوَ ُــاب اَلُــسٌُ ٓــُض وع

ٍَ، ٓـَُ     ٌَ، بُ يـُن ال ُـاكط ٌَ بُ بط ياض و بُ ض َظاًُُسٍ ُٓضزووال ب ًَعَيم بؤ ؾىَيُِ ُاكؤكٌ هُغُضَكاْ ُٓب ٓ
ٌُ زصلوُيُ بؤتُ ٓؤٍ ُٓوٍَ ثطؤغٍُ ٓاوَزاْ كطزُُوَ زوا غات، هـُ زوا غـُضزاُُكٍُ غـُرريٍ    ٓؤثُضاغًؤ

ٌَ بـؤ كُضكىوكــ، بـُاَلَ ًُٓاُـُ             ًَم بعُػـٌاْ و ؾـُضيلاتٌ هُطـَُي بـ رُضَُػا بؤ كُضكىون بط يـاض بـىو كؤًـَُه
ًَؿٍُ بؤ زضوغ ًٌَُ هـَُ ًـاوٍَ   ُآاتّ هُو ض ؤشَزا، هُبُض ُٓوٍَ َُٓ باضٍ ًًُُِٓ زضوغت ببىو و ك ت كطا، ٓ

زوايًُزا كؤًجاًُايُكٌ ظؤضًاْ ُٓيُ كُ ؾُضيلاتٌ واَلتاٌُ زَضَوَيُ، بُ تايبُتٌ واَلتاٌُ تىضكًا، ٓـًُطَيلٌ  
ٌَ كُ  ًَطاوًاْ ُٓب ٌَ ًُٓىو رًعٍَ ع تايبُتٌ زَضنىوَ هُ بُغساوَ كُ ُٓو ؾُضيلاتُ تىضكًاٍُُ كُ زَيّ ُٓب

ٍَ بـؤ ٓـُوٍَ ثطؤغـٍُ       هُ واَلتٌ خؤياْ وَضياْ ططتىوَ، و  ًَػتا ُُكطاوَ هَُ كاتـُزا، بؤيـُ ٓـُكط ًُُٓف تا ٓ
ٍَ، و ًُُٓ ُُن تـُُٔا هـُ زشٍ كاضَكـاٌُ كـُضكىون      ًَؿىَنىوْ زوا غط ٓاوَزاْ كطزُُوَ و ثطؤغٍُ بُضَو ث
ٍَ، ُٓضوَٓا ٓـُو بط يـاضٍَ كـُ هـَُ زوايـُ زضاوَ       ٍَ، بَُهلى هُ زشٍ كاضَكاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاًُـ ُٓكط ُٓكط
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ًَالٍُُ كُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُُوَ ُٓنّ بـؤ بُغـسا، و ض َيطـُ     زَضباضٍَ وُزَغُ كطزٌُ ًُٓىو ُٓو ٓؤتؤًب
ٍَ كـُ      ًَِتُكاًُاْ، بَُهطـُكاًُاْ تـُزوًق بلـط ٌَ ُٓوٍَ ًُٓىو زؤكؤً ُُزاًُاْ بؤ ُٓوٍَ بهُِ ُاو بُغساوَ ب

ًَلٌ ٌَ، بـُ تُٓلًـس ًُٓـُ      ًُٓاُُ هُ بُغسا تُغذًى كطاوْ، ُٓويـ هَُ كاتُزا ُٓطُض اليُُ ًَسا بـ واُىًُؿٌ ت
ًَؿـاُُ كـَُ           ًٌَـُ بتـىاُغل ٓـُو ك ًَؿاُُيُ كُ ًُٓط ؤ هـُ ٓـاضازا ُٓيـُ، كـُ ٓ كاضَيلُ بؤ طُوضَ كطزُُوٍَ ُٓو ك
ًَىضتطٍ  ٌَ ُٓوَهبسَيّ ٓ ًَؿاُُ ُٓب ًَتُ وضووشاْ و طُوضَكطزُُوٍَ َُٓ ك بلُيُِوَ، و ُٓو ًُغُالٍُُ كُ ُٓب

ًَـع هـَُ          بلُيُِوَ، و كًٌُ بلُيِ ٍَ، َُٓهبُتـُ دىوالُـُوٍَ ٓ ًَـطَزا ٓـُو كـاضَ ٓـُكط ُوَ، بُاَلَ بُ زاخـُوَ ه
نُُس ض ؤشٍَ ض ابطزووزا ًُتطغًُكٌ ظؤضٍ خػتؤتُ زَهٌ ُٓو خَُهلُوَ بُ تايبـُتٌ هـُو ؾـىَيِاٍُُ كـُ ٓـَُ      

ًَلسا سازيػـُيُن ض         ٌَ هـُ ؾـىَيِ ًَؿُوَ، بؤتُ ٓؤٍ ٓـُوٍَ خُتـُضٍ ٓـُوَ ٓـُب ًَعاُُ ٓاتىوُُتُ ث وو بـسات،  ٓ
ٍَ و بــاَلو   ٌَ ض ايبطــط ٌَ كــُ ُٓوكاتــُ كــُؽ ُــُتىاُ ًَتــُ ٓــؤٍ ٓــُوٍَ كــُوا كاضَيــم زوضغــت بــ خىاُُخىاغـتُ بب
ًٌَـُف          ًَؿـاُُ تـُُٔا بـُ طفتىطـؤ ناضَغـُض ٓـُكطَيّ، ٓ ًٍَ ٓـَُ ك ٍَ داضَيلٌ تط بَو ًَطَزا ًُُٓو ًَتُوَ، ًّ ه ُُب

 ُ طــَُي سلىًــُتٌ رًــسضاَي و غــُضؤن وَظيــطاْ  وَكــى ًٓــساضَ و ُٓزلىًــٌُُ ثاضَيعطــاٍ كــُضكىون بــُضزَواَ ه
            ٌَ ًَـسضاوَ، بـُاَلَ بـُ زاخـُوَ دـ ًٌَِاْ ث ًَؿُكاْ ناضَغـُض بلـُيّ بـُ طفتىطـؤ، نـُُسيّ بـَُه ُٓوَهٌاْ زاوَ ك
ًٌَـُ              ًَػـتاف ٓاًـازَيّ ٓـُض هُغـُض ٓـُو ض َيطايـُ بـط ؤيّ بـؤ ٓـُوٍَ ٓـَُ ًًووُتـٍُ ٓ ٓ ًٌَُ ٌَ ُُكطاوْ، ٓ بُد

ًٍَ ٓـَُ ًًووُتـُ، ًُبُغـتٍ خـَُهلٌ كىضزغـتاْ      داضَيلٌ تط تىوؾٌ ؾُض  و ُا ًَطَزا كُ َُٓه ٌَ، ًّ ه خؤؾٌ ُُب
ًَطاوُ كُ ًُعاًٌ زيلتاتؤضيُت و ًُعاًـٌ مشىهًـُت و ًُعاًـٌ ؾـُض  و      ًُُ بُ تُُٔا، بَُهلى ًُٓىو خَُهلٌ ع

ًَلُ زووض كُوتىوُُتـُوَ هـ     ًَتُوَ، ًُُٓ نـُُس غـاَه ُو ظوَهـٍ و  ؾؤض  بؤتُ ٓؤٍ ُٓوٍَ كُ غاَهُٓا غاَهُ بهُوغ
ًَـىَوَ و هـُ ض َيطـٍُ ٓـَُ ثُضهًُاُـُ كـُ                 ُاخؤؾًُ، بـا دـاضَيلٌ تـط تىوؾـٌ ُُبِـُوَ، بؤيـُ ًـّ هـُ ض َيطـٍُ ٓ
ٍَ داضَيلٌ تط زووثاتٌ بلًُُوَ كُ زياهؤن و زاًُؿعل تُُٔا ناضَغـُضٍ   ُىَيُِضٍ خَُهلٌ كىضزغتاُُ ًُُٓو

ًَم ًٌَُ ٓاًازَيّ ُٓضكات ًٌَـُ زَغـتٌاْ زضَيـص        ٓاؾتًاُُيُ بؤ َُٓ ًُغُالُُ، و ٓ ٍَ بـؤ ًُٓـُ ٓ ٌَ بلـط زاواًاْ ه
ًَؿاُُ  ًٌَُ ٓاًازَيّ زاًُؿغل، با َُٓ ك كطزووَ بؤ ًُٓىو ُٓواٍُُ كُ هُ بُغساْ بُ غُضؤن وَظيطاًُؿُوَ، ٓ
بُ زياهؤن ناضَغُض بلُيّ، ُُن بُ ُاضزٌُ تـؤخ و زَبابـُ و ُٓهًلؤثتـُض و ٓـُو دـؤضَ نـُكاُُ، َُٓهبُتـُ        

141ًًَاززٍَ ) ٌَ ُُكطزٌُ بؤتُ ٓؤٍ ُٓوٍَ كُوا َُٓ ططشياُُ بُيِاو ( يُك ٌَ بُد لُ هُو ًُغُالٍُُ كُ د
ًَىاْ اليٌُُ كىضزغتاٌُ ًَتُوَ و ُاكؤكٌ هُ ُ ًٌَـُ      و بُيّ َُٓهسَغت ٌَ، بؤيـُ ٓ سلىًُتٌ بُغساز زضوغـت ٓـُب

ًَِغل نٌ بلُيّ بؤ ٓـُوٍَ ظيـاتط ٓـُوَي بـسَيّ، ًـاززٍَ )      ٌَ ناوَيم بًُُزا غؿ ( بـُضَو  141خؤمشاْ ُٓب
ًٌَُ هُ ؾىَيًِلٌ وَكى كُضكىون كُ ُٓظاُغل رُضوٌ ُٓيُ هُطَُي ًُٓىو  ٓ ،ٍَ ًَؿُوَ بط وات و ناضَغُض بلط ث
ًَــطاق، و هــُُاو ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاًُـ زا دًــاواظَ هُطــَُي ثاضَيعطاكــاٌُ تــط بــُوٍَ كــُ    ثاضَيعطاكــاٌُ تــطٍ ع

ــى    ــس و ٓاؾ ــُ كو ــُضكىون دطــُ ه ــُ، ك ًَساي ــاواظٍ ت ــٍُ دً ًَلٔات ــُ،  ث ًَساي ــىضزٍ ت ــاْ و ك ــُضَب و تىضكٌ وضٍ، ع
ًُٓىوًاْ زَهًِايّ هُوٍَ كُ كُضكىون دىططارًُْ و تاضطلًـُْ ُٓويُكـٍُ نـًُ؟ ُاغـِاًُكٍُ نـًُ؟ بـُ       
ًَىيػـتُ       ًَتـُوَ غـُض ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ ث تُٓلًس ُاغِاًُيُكٌ كىضزٍ ُٓيُ، بُاَلَ بؤ ُٓوٍَ داضَيلٌ تط ب

ًَلٔاتاٍُُ تط ك ًٌَُ خؤمشاْ ُٓو ث ُ كىضز ُغل زَهًِاياْ بلُيُِوَ بُوٍَ كُ بُ ٓاتُِوَياْ بؤ ُاو ُٓضَيٌٌ ٓ
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       ٌ ٌَ ُُن تـُُٔا هـُ كـُضكىون، بَُهلـُ هـُ ًٓـساضَزاٌُ ٓـُضَي كىضزغـتاًُـ، و بُؾـساض    ٌكىضزغتاْ ًارًاْ ُٓب
ُٓبّ هُ ًُٓىو زَظطاكاٌُ تُُفًعٍ و تُؾطيعًـ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا، دا بؤيُ ًّ بُ باؾٍ ظاُـٌ كـُ   
    ٍَ ــىٍَ بــُضَيع زاواٍ ٓــُوَ بلــَُ كــُ بــري هــُوَ بلطَيتــُوَ، يــا كؤُططَيــُكٌ ًُؿــتًٌاٌُ بطــري ًَ ٓــًُط ؤ الٍ ٓ
ٌَ، يـاْ هـُ ض َيطـٍُ ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاُُوَ        ًَـساب هُغُضاُػُضٍ كىضزغتاْ زا، ُىَيُِضٍ ًُٓىو خَُهلُكٍُ ت

 ًٌَُ ًَلٔاتُكاٌُ كُضكىوكُوَف، ٓ ًَـ   ُىَيُِضٍ ُٓو خَُهلُ كىضزيُيُ بُ ث ٌَ بؤنىوٌُ خؤًاْ غُيِـُ ثـ ُٓب
ًَلٔاتاُُ هـُ كـاتٌ طُيؿـتُِ ًُضسُهـٍُ ض اثطغـٌ خـَُهلٌ عـُضَب و يـاْ كوـساْ و ٓاؾـىوض، يـاْ             ناوٍ ُٓو ث
ًَـ ٓــُوٍَ بطُيِــُ ٓــُو   ٌَ ثًــ خــَُهلٌ تــط تــُوَوىعٌ نــٌ ُٓكــُْ كــُ زَيِــُ ُــاو ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاْ؟ ٓــُب

ٌَ، كُ تؤ زَيٌ ًٓـساضٍَ كـُضكىون   ًُضسُهُ ُٓوَ ض ووْ بلُيُِوَ، يُعين ُٓوَ هُ ث ًَـ ناوٍ ُٓو خَُهلُ ب
ــُ           ٌَ ه ــُب ــٌ ٓ ــاْ ن ــُضَب ض ؤَهً ــاْ و ع ــتاْ؟ تىضكٌ ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُض ٓ ــُ غ ــُ زَيت ــم ك ًَ ــُ كات ٌَ ه ــُب ــؤْ ٓ ن
ٌَ بؤياْ، بُ  ٌَ ض ووْ ب غُضؤكايُتٌ ُٓضَيٍ، هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ ياْ هُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ؟ ًُٓاُُ ُٓب

ٓ ٌَ ٌَ بؤياْ بؤ ُٓوٍَ زشٍ ُٓوَ ُُبّ كُ ًـاززٍَ ) ض ٌَٓ ًّ ُٓب ٍَ،    141ًُاُُ زَهًِايٌ ب ٌَ بلـط ٌَ بـُد ( دـ
  ٍَ ٍَ غــبُييَن ُٓطــُض ض اثطغــٌ بلــط ٍَ يــاْ ًُُاُــُو ًٌَــُ ؼلاُــُو ًَتــُوَ غــُض 51ٓ ٍَ كــُضكىون ب % بط يــاض بــسض

ًَِاوَ،49ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، ) ٌَ، ضاغتُ ُُظَضيُْ غُضكُوتٌِاْ بُ زَغت ٓ بـَُهاَ عًُُهًـُْ    %( ُا ض اظٍ ب
ًَـ ٓـُو        ًَىيػـتُ ًٌٓـُ يؤنـىوٌُ خؤًـاْ ثـ ًَىَيُ ًٓساضٍَ ؾاضَكُ بلُيّ، بؤيُ ث هُواُُيُ ُُتىاُغل بُو ؾ

ًَـ ناوٍ ُٓو خَُهلُ، وابعامن ض َيطُ ٓاغاْ تط ُٓكاتـُوَ بـؤ ٓـُوٍَ ًـاززٍَ )     ٌَ  141ًُسُهُ غُيُِ ث ( دـ
ٍَ بُكىضتٌ باغٌ ُٓوَتاْ بؤ ٍَ، دا ًّ ًُُٓو ٌَ بلط بلَُ كُ َُٓ ٓؤثُضاغؤٌُ زصلوُيُ ٓاتؤتُ كايُوَ؟  بُد

ًَـىَ         ٍَ بُضاغـيت ظؤضبـٍُ ٓـُو ؾـتاٍُُ كـُ ُٓيـُ ٓ ٍَ ؾيت تطيؿٍ ُىوغًىَ هُ وتاضَكَُ، بُاَلَ ُاًُو و ُُٓس
ًٌَــُ، دــُُابٌ غــُضؤكٌ ثُضهــًُاْ    ًًَــُو، هًصُــٍُ ثُضهــًُاًُـ ٓاتىوُُتــُ غــُضزاٌُ ٓ ٓــًُىوتاْ ٓاطاتــاْ ه

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُض ًٌَـُ و باغـٌ ٓـُو       خؤؾٌ، د ًَىَ و ُىَيِـُضٍ سًعبـُكاْ ٓاتىوُُتـُ الٍ ٓ هًُاْ، ظْض هُ ٓ
ًَلٌ وايــُ،    ًٌَــاْ ظاُــٌ ًُــاظٍ ؾــت ًَؿـسا كــُ ث ًُغـُالًُُاْ كــطزووَ، بــُاَلَ ٓــُو ٓؤثُضاغــًؤٌُ زصلوُيــُ هــُ ث

ًٌَُ هـُ   ّ    29/4ًُُاُعاٌُ ُاوٍ ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُيُ، ًاُطٌ نىاضٍ ًُٓػاَي بىو،  ٓ ، ًـّ  هـُ بُغـسا بـىوي
ًَلٌ واًـاْ     ًَـ ُٓوٍَ وَظيطٍ بُضططٍ ببًـِغل، ومت ؾـت هُطَُي غُضؤن وَظيطاْ زا كؤبىوُُوًَاْ ُٓبىو، ث
ًٌَُ وتطاوَ، ُٓو اليُُُف ٓاطازاض بىوْ، وَظيطٍ بـُضططٍ   ًٌَُ هُ ض َيطايُكٌ تايبُتًُوَ ُٓوَ بُ ٓ بًػتىوَ، ٓ

ًَؿًِاضَيلُ كطاوَ، باؾهَ خـؤت هُطـ   َُي غـُضؤن وَظيـطاْ زا باغـٌ بلـٍُ، زيـاض بـىو       بُ وَكاهُت، وتٌ ُٓوَ ث
خؤؾٌ ُٓوَُسَ بُ زَهٌ ُُبىو ، بؤيُ زاواٍ هًُّ كطز كُ باغٌ بلَُ، ُٓوَ بؤنىوٌُ ًـّ بـىو تُبعـُْ، كـُ     

ًٌَُ ثُيىَُسيؿٌاْ باف بىو، ومت  2/5هُطَُي غُضؤن وَظيطاْ  كؤبىوًُوَ ومت دُُابٌ غُضؤن وَظيطاْ ، ٓ
ًَ ًَلٌ وا ُٓيُ؟ وتٌ ُٓوَ ث ٍَ يـُعين تـُُعؿلٌ ثُيىَُسيـُكاٌُ         ؾت ًٌَـُ ًُٓاُـُو ٓ ،ٌَ ؿًِاضَ، بـُاَلَ ٓـُوَ ُـاب

ًَعَكــاٌُ وَظاضَتــٌ ُــاوخؤوَ، يــاْ    ًَــىاْ رريوــُ دًاواظَكــاْ بلــُيّ، بــُاَلَ ٓــُوَ ثُيىَُــسٍ ًُــُ بُغــُض ٓ ُ
ًَؿ ًَلٌ ُٓوتؤ ًُُ، ث ًٌَُف زَهًِا بىويُِوَ كُ ُٓو وػٍُ كطز، ٓاتًُِ زَضَوَ، وؽلاْ ؾت ًِاضَيلُ، و ثؤهًؼ، ٓ

ٌَ، ُٓوَ بىو هُ  ًٌَ ُٓتطغايّ ُٓوَ ُاب ًٌَُ ه ًَـٌ     29/5ُٓوٍَ كُ ٓ ًٌَاْ طُيؿـت، كـُ ث ًُٓطَيلًاْ زَضكطز، ث
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ًَّ ًُٓطٍ ) ٌَ رريوـٍُ ) 161َُٓه ًَطَزا رًعوُْ ٓؤثُضاغؤٌُ زصلوُ زضوغت بىوَ، َُٓه ( يـُن  12( و )5(، كُ ه
كىوكــُ، ًُٓــُ بــؤ تــُُعؿلٌ ًٓؿــُكاًُاُُ، خــَُهم  ( هــُ كُض12( هــُ زياهُيــُ، رريوــٍُ )5ٓــُططْ، رريوــٍُ )

ًٌَـُف ظؤض بـُ ٓـُوًَاْ ُـُظاٌُ، و        ٓ ،ٌَ ًَـم بـ طىاغتُِوَيُ، تُعغل كطزُُ، ياْ بؤ ُٓوٍَ ًٓؿُكاًُاْ ض َيلىث
ٌَ، ُٓو ؾىَيٍُِ كُ ًىدآًسيين خـَُهقٌ   ٌَ َُٓ ٓؤثُضاغًؤُُ ًُوُضَكٍُ هُ زياهُ ُٓب ًٓهًـ ُُكطا، و َُٓه

ٌَ بىو، ًٓض تُراقً ًَسا ُُبه ًَلٌ تطًـاْ     26 ،24،25( زَوضٍ 8ىو، ًُٔايُتٌ ًـاُطٌ ) وٌ تطٍ ت ًٌَـُ كًتـاب ٓ
ًَلٌ تـط كـطاوَ ُـُن ٓـُوَ، ٓـًُطٍ            ًٌَـُ زضابـىو ؾـت ًٍَُِ كـُ بـُ ٓ بؤ ٓات كُ تىوؾٌ ُٓوٍَ كطزيّ ُٓو بَُه

ًَؿىو زَضنىوَ ٓـُهَ 31/7( هُ 372زيىاٌُ ) ًَم و زوو ض ؤش زواٍ ُٓوٍَ ث ٌَ ٓـًُطٍ  ، يُعين تُوطيبُْ ًاُط
ًَىَيٍُ خىاضَوَ، زيػـاُُوَ رريوـٍُ )  161زيىاٌُ ) ًَطاكـٍُ هـُ    12( و )5( ُٓطؤض يّ بَُ ؾ ًَسايـُ، و د (ٍ ت

ٍَ، تُبعــُْ ٓــُوَ    ٌَ ٓـًُىو زَظطاكــاٌُ ُــاوخؤف بــُوَوَ ُٓبُغــه ٌَ، بــُاَلَ ٓــُدلاضَ ٓــَُه عـُيين ؾــىَيّ ٓــُب
ًٌَُ يُكػُض ثُيىَُسؿلاْ هُطَُهسا ك، طؤض اُلاضيُكٌ طُوضَيُ طز، كُ وؽلـاْ ٓـُوَ خطاثـُ، ًـّ كاغُظَيلًؿـٍ      ٓ

ًََوٍ، هُطـَُي ٓـُو ًُهُرـُّ ًُٓـُ هُغـُض ٓؤثُضاغـًؤُِ              ٌَ زَٓـ ًَـىَّ دـ ًَطَيـُ، بـؤ ٓ بؤ ُىوغٌ، كاغُظَكـُ ه
ًَطَزا ًُٓــُ تُبعـــُْ طؤض اُلاضيًــُكِ طُوضَيـــُ،         زصلوــُ، هُغــُضَتاوَ نـــؤْ بــىوَ، ٓــُض ٓـــًُطَكاُِ، ٓــُه

ًَـ     طؤض اُلاضيًُكُّ ُٓوَيُ كُ وَظاضَت ًَىَيُ بـىوَ، ثـ ًَػتا هُكُضكىن دًٔاظّ ًُِِٓ بـَُ ؾـ ِ ُاوَخؤ تا ٓ
ًَم ُٓبىو خُهًـُّ ُٓظًـُ، ثاضَيعطـاض هُكؤبىوُُوَكاُـسا      ًَغل دًٔاظّ ًُِِٓ كؤُُ ُٓبىو، ؾت ًٌَُ ب ُٓوَّ ٓ
ًٌَـُ كـُٓاتغل، دًٔـاظَ ًًًُُِٓكـًُاْ دـاضَيلِ تـط زاًُظضاُـسَوَ، زوو           ُُزَنىو، بُؾساض ُـُزَبىو، بـُآلَ ٓ

ًٌَـُ رطوـُّ )  ٓ ًٌَُ كؤزَبًُِوَ، ُٓو دًٔاظَ ًًًُُِّٓ ٓ ًَسايـُ، كـُ هـُ )   12ُرتُ  داضَيم ٓ (وَ 2116(ّ ت
ًَسايُ، بُؾُكاُِ وَظاضَتـِ   ًَطريَ، ٓاغايؿٌ ت ًَسايُ كُ هُوُضَُٓزلري د ًَؿٌُضطُّ ت هُكُضكىوكُ، هًىايُكِ ث

ًٌَـُ زوو سُرتـُ داضَيـم كؤزَبًِـُوَ، ظؤض ؾـتِ       ًَلـَُهٌاْ كـطزووَ هُطـَُي رطوـُّ     ُاوَخؤ بُ ثؤهًػُوَ، ٓ ت
( بُتايبُتِ هُوُظا و ُاسًًُكاْ، هُطـَُي ثؤهًػـٌ وـُظاو ُاسًًـُكاْ بُيُكـُوَ ٓـُو كاضَيـاْ كـطزووَ،         12)

ًَلًـ زاُـسضا     ًٌَُ ًُٓىو غُيتُضَكاؾلاْ ثؤهًؼ ًٓساضَّ زَكـا، وـىَت هُُاو ؾاضيـ ًُٓىوٍ ثؤهًؼ بىوَ، ٓ
وا هُسُوصلُ ًُدوًػٌ وـُظاياْ ططتـى، تُٓسيـسَيلِ ظؤض كـطا     ُٓوَّ كُ 25/2/2112هُكاتِ ضووزاوَكاُِ 

ًًَـاْ زَوت   ًَم زضوغت كطا ث ًَؿٌُضطُ ٓاتُ ُعيلِ كُضكىون، هُزواٍ ًُُٓ ؾت بُغُض كُضكىون و ًُٓاُُ، ث
ًَؿـٌُضطُيُ و ثؤهًػـُ و رطوـُّ )          ًَطٍ ٓـاَهتىوُِ ث ًَطٍ ٓاَهتىوًًُـُ وـىَّ ؾـ ًَطٍ ٓاَهتىوُِ، ٓـَُ ؾـ (ّ 12ؾ

ًَسايُ، ًُُٓ  هُبُيِِ غُيتُضَكاُسا زَيت و زَض وا، بـؤ ٓـُوَّ بـعاُّ ٓـًض خُهـُي و ؾـت ض ووُـازات، بـُاَلَ         ت
َّ ٓــُو غــُيتُضاُُف بطــؤض ْ    َّ نــٌ بلــُْ؟ زَياُــُو غــُيتُضَكاْ ٓــًُىوٍ ثؤهًػــُ، ًِٓذــا ٓــُواْ زَياُــُو

ًَسا زاُايـُ، بـُآلَ ًىخ   ابـُضات و  ًُٓىوٍ غُُُ شَيط زَغتِ دُيؿُوَ، دُيـ بُكُيفٌ خؤٍ، ثؤهًػًؿٌ ت
ًَسا زاُايُ، تُُٔا ُٓو غُيتُضاُُؾـُ كـُ تًُاغـٌ ُٓيـُ هُطـَُي ٓـُضَيٌِ        ًٓػتًدباضات و ًُٓاُُؾٌ ًُٓىو ت
ًٌَـُ زواٍ ٓـُوَّ كـُ ٓـًُطٍ زيـىاُِ       ًٌَُ ض َرعًاْ كطزووَ، ٓ كىضزغتاْ، َُٓهبُتُ ًُُٓف كاضَيلِ خطاثُ، ٓ

(372   ُ ــ ٌَ بـ ــ ــس زَبـ ــاوَخؤف عايـ ــِ ُـ ٌَ ) وَظاضَتـ ــ ــُ زََهـ ــىو، كـ ــُ  ( زَضنـ ــُوَ كـ ــًؤُِ زصلوـ وَ، هُٓؤثُضاغـ
ًَبُكًًاْ ُاضزووَ كُوا كاضَكاًُاْ نـؤُُ، ُٓطـُض ًُٓـُ غىَيًِتـُوَ يـُعِِ      وىًُٔغ ًًَُ، كت هُكُّ زَظاُّ ك
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ًَلِ خػـتؤتُ شَيـط زَغـتِ      ًٌَ نٌ؟ يُعِِ ًُٓىو ؾـت ًُُٓ بُضظتطيؿُ، هُسىكىًِ عىضمل، ُاظامن ُاوٍ زَُ
ًَطاق ك ًٌَُ، هُكُضكىون، وتِ ًُُٓ كـاضَيلِ خطاثـُ،   خؤٍ، تُُاُُت غُضؤكِ ثُضهًُاٌُ ع ُ ٓاتُ غُضزاُِ ٓ

ٓــُوَ كــاضَيلِ زَغــتىوضٍ ًًُــُ، باغــٌ ٓــُوَّ كــطز كــُ نــؤْ هًُىقــَى ٓؤثُضاغــًؤُِ ُُيِــُوا ُٓيــُ، ٓــَُ  
ًَلساوَ، ًُُٓ  ٓؤثُضاغًؤُُ زَغتِ خػتؤتُ ًُٓىو كاضَيلِ ًٓساضيـ و عُغلُضيـ و وَظعًؿٌ هُخَُهلِ ت

ًٌَـُ كاغـُظَيلٌاْ ُىوغـٌ زواٍ        هًُىٓتًُُضَ غُسُرًً ُكُزا غُضؤكِ ثُضهًُاْ ٓـُو وػـُّ كـطزووَ، دـا ٓ
ًَلـُ ًٓؿـُكاًُاْ نـؤُُ، ًـّ وَآلًـٍ زاوَتـُوَ، وَآلًُكـُّ           ُٓوَّ كُ ًُُٓ ٓاتبىو، َُٓ كتابـُ، ٓـُض ًُهُر

ًَى         ًٌَـُ ٓـُوَ ض َرـع زَكـُيّ، بُتـُواوَتِ، بـًُٓض ؾـ ًَسا ظؤض بُضووُِ وتىوًاُُ كـُ ٓ ًَطَيُ، ت َيُن ًًِـ ه
ًٌَـُ ٓـُض ٓاًـاززَيّ       ًَـت، ٓ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَزا تُساًىي ُاكُيّ، ؾىض تُّ خؤًاْ هُشَيط زَغتِ خؤًـاْ زَب ٓ

ًَلـَُي          12هُطَُي رطوُّ ) ٌَ ت ًَطاوـٌ بُدُيؿـٌ خؤًـاْ زَظاُـغل، بـُآلَ ٓـُو دُيؿـُ زَبـ ًٌَُ دُيؿٌ ع ٓ ،)
ًَت، عُضَبًؿٌ  ًَساب ًَت، تىضكٌاًُؿٌ ت ًَساب ٌَ كىضزيؿٌ ت ًَت، زَب ًَت، بُتايبُتِ هُُاونـُّ كـُضكىون   ب ًَساب ت

ًٌَُ ثُيىَُسؿلاْ  ًَىَيُ ًًُُ، بُآلَ هُطَُي ُٓوَزا ٓ ًَت، ُٓضنُُسَ تُكىيُِكُّ بَُ ؾ ًَسا ب ٌَ ُٓواُُّ ت زَب
ًٌَـُ زضوغـت بـىوُِ      ًَؿُيُكٌاْ ُُبىوَ هُطَُهًاُسا، دا بؤيـُ ٓ هُطَُهًاُسا باف بىوَ، كاضًاْ كطزووَ، ًٓض ك

ُٓض هُضووّ زَغتىوضيًُوَ، هُضووٍ رُعوًؿـُوَ كـاضَيلِ خطاثـُ، يـُعِِ هـُو ض ؤشَوَ       َُٓ عًُُهًاتُ ُُن
ًٌَـُ بؤًـاْ ُىوغـًىوَ ٓـَُ عًُُهًاتـٍُ             ًٌَـُ، ٓ ُٓوَ زضوغت بىوَ، ُٓظًُيـُكِ طـُوضَ زضوغـت بـىوَ بـؤ ٓ

ٌـُ  زصلوُيُ كُ زضوغتلطاوَ كُضكىون زَططَيتُوَ، يُعِِ ُاضزُِ تُدطوبُيـُكِ راؾـًوُ بـؤ  كـُضكىون، ًَٓ    
ًَػــتا، تــا ٓــُو كاتــُّ ٓــُوَياْ   ٌَ ُــُبىوَ تــا ٓ ُٓطــُض تًُاؾــاّ وَظعــِ كــُضكىون بلــُيّ، كــُ عًُــُهًاتِ هــ
ًَؿـىوتطزا،   ًَلِ ث ًَم هُطَُي ًاُط زضوغتلطزووَ، وَظعِ ًُِِٓ هُكُضكىون بُضاوضزّ بلُيتُوَ، ًُٓىو ًاُط

ًَؿه، بُتُٓلًس هُزياهُ كُ َُٓ عًُـُهًاتِ زصلوُيـُ ًٌٓتًـسازٍ     غاَهُكُ كؤبلُيتُوَ باؾه بىوَ هُغاآلُِ ث
عًُُهًاتِ زياهُيُ، نىُلُ ُٓض غُضؤكُكُياْ كطزووَ بُغُضؤكِ عًُُهًاتِ زصلوُ، تُدطوبُيُكِ راؾًى 
ًَػــتا   ًٌَــُ تآ ًٌَــُ ظؤض هُزياهــُ باؾــهَ، ٓ ًَسايــُ، وَظعــِ ٓــًُِِ ٓ بــىوَ هُزياهــُ، هُزياهــُ كــُّ ًًًُِٓــُتِ ت

ًَعاُِ خـَُهلٌ زياهـُ ٓات   ىوُُتـُ كـُضكىون، هُتطغـٌ كـاضٍ تريؤضغـتِ ض ايـاْ كطزؤتـُ كـُضكىن،         ُٓظاضَٓا خ
ًَىَيُكِ بــاف و ًِٓػــاُِ بًــاْ     ًًَــاْ، بُؾــ ٌَ ه ًٌَــُ ُــاظاُغل نــؤْ ض ظطاضًــاْ بــ ٓ ،ٍَ ُــاوَيطْ بطُض َيِــُوَ ٓــُو
ًَطيـت،    ًٌَـُ زَُ طُض َيًُِِوَ ؾىَيِِ خؤياْ، دا ًّ بُض ًَٓؼ وظَضاؾٍ طؤتًُ، تؤ تُدطوبُيُكِ راؾًى بؤ ٓ

ٌَ،    عُ ًُهًات هُبُغساز ُٓيُ، هُض َغارُ و كُضر ُٓيُ، باؾُ تىاًُىياُُ ُٓطُض بًاُىوَكُ بًـاُىوّ ٓـًُِِ بـ
ٌَ، زَهًوٌ ُٓوَؾُ كُ تًُاؾـا زَكـُّ    وَظعٌ ًُِِٓ بُغسا ًٓض هُكُضكىون باؾهَ؟ ًّ باوَض  ُاكَُ باؾهب

ٍَ بـُو ثاضَيعطاياُـُّ كـُ      ًُغُهُّ ثـط ؤشَ و خعًـُتطىظاضٍ و ثَجؿـلُوتّ هُكُضكىوكـسا ٓـُض بـُضاوضز       ُـاكط
ًٍَ خؤؾـُ يـُن        ًٌَُف غُُُ شَيـط زَغـتًاْ، ًـّ ثـ ٓ ٍَ ًًَُ، هُطَُي ُٓوَؾسا كُ زَياُُو ًُٓىو عًُُهًاتٌ ه
ًَػتا عًُُهًات، ُٓو عًُُهًاتِ زصلوُيُ ُـُيتىاًُىَ كؤبىوُـُوَّ خـؤٍ بلـا، بـُو ٓـًُىو        ًٍَ تا ٓ ؾتًـ بَو

ٌَ داض ويػتىوياُُ بًلُْ، غُضكُوتىو ُُبىُٓضكاُاُُّ كُ بؤٍ زاُسضاوَ هُكؤبىوُُو ُُ، ًُُٓف وَكاًُسا، غ
ًَلـُوَ كاضكطزًُـاْ، بُض اغـتِ         ًٌَـُ، ث ٓؤيُكُّ زَطُض َيتُوَ بؤ غُبات و خـؤض اططٍ دًٔـاظَ ًًًُُُٓـُكاٌُ ٓ
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        ٌَ ٍَ زَغتدؤؾـًًاْ هـ ًَـطَزا هُبُضنـاوّ ٓـًُىوتاْ زًَـُو ًَطاٍ ؾاُاظيًُ، ًـّ ه ًَطاٍ زَهدؤؾًًُ و د ًُُٓ د
ًَؿـاُُ ض ووياُـساوَ          بلَُ ، كُ ًُٓىو يُكططتىو بىوُـُ، ًـّ سُظزَكـَُ ٓـُوَف غًُـُ ضوو، هُوَتـُّ ٓـَُ ك

بُض اغتِ باغٌ سعبايُتِ و ُٓو اليُُُ و ُٓو اليُُُ و ُٓو سًػُيُ هُكُضكىون ًُُاوَ، خَُهلِ كـُضكىون  
طتىويًــُ ظيــاتط ٓــًُىوّ يــُن زَُطــُ هُغــُض ٓــَُ ًُغــُهُيُ، ًــّ زَهًِــاَ  ٓــَُ يــُن زَُطــٌ و ٓــَُ يُكط   

ًَعًاْ زَكا، بؤ ُٓوَّ ُُيَُهغل ؾُض  ضووبسا، بَُهلى وابلُيّ ُٓو كُغـاُُّ كـُوا ٓـَُ ٓـُُطاوَ خطاثاُـُ       بُٓ
ًَـعّ زيـاهؤن و زاًُؿـعل هُطـَُي يُكـسا، تـاوَكى ٓـُو           ًَِـُوَ غـُض ً ًَّ، بري هُكاضَكاُِ خؤياْ بلُُُوَ، ب زَُ

ــتاْ ز   ــّ ظؤض، ظؤض غىثاغـ ٍَ، ًـ ــط ــُض بلـ ــاُُ ناضَغـ ًَؿـ ــُ،   ك ًٍَ خؤؾـ ــ ٌَ، ثـ ــُب ــًاضيـ ٓـ ــُض ثطغـ ــَُ، ُٓطـ َكـ
بُضووخؤؾًًُوَ وَآلًتاْ زَزًَُوَ، دـاضَيلِ تـط ظؤض، ظؤض غـىثاؽ، ًـّ زَظامن ًُٓـُ زَعـىَت ُاًُيـُكِ        
ًَىاُتاُـسا   ًَطَ، ًّ تُوسيطَيلِ ظؤضٍ زَكَُ، هُواُُ عايسَيلِ ظؤضيـ هُُ ًَؿه ًُُٓ ُُكطاوَ ه تايبُتِ بىو، ث

ٌَ، ًُٓــُ بلــُيّ، ُٓ ًَؿــه ُــُبىوَ، بــُآلَ ًــّ وابــعامن ًــُوظوعٌ كــُضكىون، ؾــىَيُِ  ٓــُبىوب ًــُ ُُكــُيّ، ث
ًَم كُُٓتاُـُ، ُُٓـسَيم        ًَـم و ؾـت ًَـم و ًُعاً زابط َيِطاوَكاْ، بُتايبُتِ كُضكىون هُغُضووٍ ٓـًُىو واُىُ
ًَىيػت زَكا كُ بلطَيـت، ًـّ غىثاغـٌ غـُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ و ٓـًُىو ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ يُكـُ،           داض ث

 كُ زَكَُ، ظؤض غىثاؽ.يُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿـٔاتاُُّ كـُ ٓـًُط        هُكـُضكىون ٓاتؤتـُ    ؤظؤض غىثاؽ بؤ دُُابٌ ثاضَيعطاض، كُ تًؿلِ خػـتُ غـُض ٓـُو ث
ًَلٔاتُكاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ بؤتُوَ، خؤؾتاْ زَظاُّ نُُس ضؤشَيم بـُض   ًَؿُوَ و ضووبُضووّ غُضدَُ ث ث
ًَلٔاتـُكاُِ كىضزغـتاْ،          ًَػتا دُُابٌ غُضؤكِ ٓـُضَيٍ كؤبىوُُوَيـُكِ كـطز هُطـَُي غـُضدَُ سـعب و ث هُٓ
ــُو         ًَلط ايٌ ٓ ــُت ــًُىو ب ــىو، ٓ ــُوَ زَضن ــُو باضَي ــُف ه ــُكِ ٓاوب ــىوْ و بُياُِاًُي ــط ب ــُن زَُ ــًُىو ي ٓ

       ٌ ًٌَـُ وَكـى     ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُياْ ض َتلـطزَوَ، ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ وَكـى دـُُابٌ ثاض َيعطـاض باغـ كـطز، ٓ
ــُن       ــًُاْ و شًاضَيـ ــُضؤكِ ثُضهـ ًَطريٍ غـ ــ ــُُابٌ دـ ــَُي دـ ــٌ هُطـ ــؤَ ؾُخػـ ــًُاْ، خـ ــُضؤكايُتِ ثُضهـ غـ
ًَؿـٌُضطُ و        ًَػـتا هًصُـُّ ث ًَـ ٓ هُثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ غُضزاُِ كُضكىوكٌاْ كطز، نـُُس ضؤشَيلـًـ ثـ

      ْ ًٌَـُ ثؿـتًىاٌُ تـُواوّ      شًاضَيـُكًـ هُثُضهـًُاُتاضَ  بـُض َيعَكاْ زيػـاْ غـُضزاٌُ كـُضكىوكًا كـطزووَ، ٓ
ًَلـسَزا، ٓـاشاوَ      ًَلٔاتـُكاُِ كـُضكىون ت ًَم زَضبط ٍ كُ ث خؤًاْ بؤ كُضكىون و بؤ زشايُتِ ُٓض ٓؤثُضاغًؤُ
ًَلًؿُ خؤتاْ زَظاُّ سلىًُتُكاُِ ثًؿىو، هـُو   ًَلسَزا، ظؤض زًَ ٍَ ت ًَتُوَ، ياْ وَظعِ ًُِِٓ ُٓو ٍَ زَُ هُو

زياهؤطًـاْ ُُططتؤتـُ بـُض، ض َيطـاٍ غـُضباظيًاْ ططتؤتـُ بـُض بـؤ ناضَغـُضكطزُِ          زَياْ غاَهٌ ض ابطزوو ض َيطاٍ 
ًََوِـُوَ،      ُُٓسَيم ًُغآًى، ياْ ويػتىوياُُ غُزض هُخَُهلِ كىضزغتاْ بلـُْ و ًًُٓؿـُ بُنُوغـاوَيٌ بًٔ
ًَــعّ غــُضباظٍ هُبُضاًبــُض كــىضز     ًَِاُِ ٓ بــُآلَ تــاوٌ كطزُــُوَكاْ ٓــًُىوٍ ٓــُوَياْ غــُكلاُس كــُ بــُكاضٓ

ًَم     ٓ ًَم كـُ ٓـًض كُغـ ًَِا و غُضُٓزلاَ ًُٓىو ُٓواُُّ َُٓ كاضاُُياْ كطز نىوُُ ؾـىَيِ ًُىوٍ رُؾُهٌ ٓ
ًٌَُ تُٓلًس زَكُيُِوَ هُغُض ًُغُهُّ زياهؤن، ُٓضوَكى دـُُابٌ   ًَطاياُُ، ٓ ًَتُ ُٓو د ًٌَ خؤف ًًُُ به ث

ًَلٔاتاُـُ بـىوْ كـُ ٓـُو ضؤشَ      بـُٓاًازَبىوُِ دـُُابٌ غـُضؤكِ    ثاضَيعطاض باغًلطز، ًُُٓ ض ٌَٓ ًُٓىو ُٓو ث
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ًٌَُ بـؤ ناضَغـُضكطزُِ ٓـُو ًُغـُالُُ،      ُٓضَيٍ كؤبىوُُوَ كطا، ض َيطاٍ زياهؤن باؾهيّ ضَيطايُ بًُُػبُت ٓ
ٌَ ًىارُوُتِ غـُضؤكايُتِ ٓـُضَيٍ دىوهـُ بلـا بـؤ ُاونـُكاُِ ٓـُضَيٍ،         ًَعَيم بُب بُآلَ ض اظيـ ُابغل ًٓض ٓ

ًٌَ ُٓو ًٓتًفاوـُّ كـُ ثاضيَ   ٌَ ٓـًُىو دىوهُيـُن بـُو دُيؿـُ         نىُلُ بُث عطـاضٍ كـُضكىون باغـًلطز، زَبـ
ًٌَُ كُضكىون ؾـاضَيلِ كىضزغـتاًًُُ، بُزضَيـصايٌ     ٌَ، ُاؾٌ ؾاضيُِوَ بُالّ ٓ بًُىارُوُتِ ُٓضزوو اليُكاْ ب
ًَىَيُكِ      ًَـطاق، بُؾـ ًَؿُّ كىضز هُطَُي سلىًُتُ يُن بـُزوا يُكـُكاُِ ع ُٓو ًُٓىو غاآلُُّ ض ابطزووف ك

ًَّ، كـُضكىون وَكـى        عازيالُُ  ٌَ، ُٓواْ ٓاًاززَ ُُبىوُـُ زاْ بًُارـُكاُِ طـُهٌ كـىضززا بِـ ناضَغُض ُُكطاب
ــٌُضطُ و        ًَؿ ــاٍ ث ــُض ض َيط ــُ، هُغ ــُو ض َيطاي ــُض ٓ ــُف هُغ ًٌَ ــُْ، ٓ ــَُي بل ــُعاًىهٌ هُط ــتاُِ ت ــاضَيلِ كىضزغ ؾ

ًٌَـــُ هـــُ ًُِٓكاُـــُوَ زَغـــت ث  ًَػـــتاف ٓ ًَسَكـــُيّ، ؾـــًُٓسَكاُِ خؤًـــاْ بـــُضزَواَ زَبـــغل بُض اغـــتِ، ٓ
ٌَ، دـاضٍ يُكـَُ    ًَسَكُيّ، بؤيُ ُٓطُض ثطغًاضَيم ياْ ضووُلطزُُوَيُكًاْ ُٓب هُرط اكػًؤُُكاُُوَ زَغت ث
ًَسَكــُيّ، رط اكػــًؤُِ كىضزغــتاُِ ُٓطــُض ثطغــًاضَيلتاْ ُٓيــُ، يــاْ    هُرط اكػــًؤُِ كىضزغــتاًُُوَ زَغــت ث

 غًلطز، رُضًىو غؤظاْ خاْ.ضووُلطزُُوَيُكتاْ ُٓيُ زَضباضَّ ُٓو ًُغُالُُّ ثاضَيعطاض با
 بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَــطَ بــؤ باغــلطزُِ     ًَطىًــاْ ٓــَُ زاًُؿــتُِّ ٓــًُط ؤ ه ًَطٓاتِِ بــُض َيع ثاضَيعطــاضٍ كــُضكىون زَكــَُ، ب بــُخ
ًَطاٍ زَغتت زياضَ هُكُضكىوكسا، كُضكى ًَسَكَُ، د ون بُو كاضوباضَكاُِ كُضكىوكُ، كُ ًّ زَغت خؤؾًت ه

      ٍَ ًَـسا ُـُكطابىو، ضؤش زَوَهًُُُسيًُّ خؤيُوَ وَيطاُُيُن بىو بؤ خؤٍ، ض ؤشَيم هـُض ؤشاْ دازَيـُكِ باؾـٌ ت
ًَطىًاْ ٓؤكاضٍ خؤٍ هُثؿـتُوَيُ، بـؤ ٓـُوَّ     هُضؤشاْ دىاُلاضٍ هُغًٌاٍ ؾاضَكُزا ُُكطابىو، ًُٓىوؾٌ ب

        ٌَ ًَتــُوَ، بــ ًَىَيُ ؼلًِ بــُف بــّ هُخعًــُتطىظاضٍ، ًــّ     كــُ خــَُهلِ ٓــُو ؾــاضَ بــُو ًُيُِتــُ، بــُو ؾــ
ًَسَكـَُ هُغـُض ٓـُو ُُرـُؽ زضَيصيًـُ، بـؤ ٓـُو            ضووُلطزُُوَكَُ هُغُض ُٓوَيُ كُ ًـّ زَغـت خؤؾـًتاْ ه
ٌَ، نـىُلُ          ٌَ ٓاطـازاضب ًَهُواُُّ زَغـتىوضَ، هـُُاو زَغتىوضيؿـسا دـُُابٌ ثاضَيعطـاض زَبـ غُبطَ، ًّ زَظامن ث

ٌَ دُُابت  ٓاكازاض بٌ هًُُٓىو باضزؤخُ ًًًُُِٓكُّ كُ هُؾاضَكُزا غُضؤكِ هًصُُّ ًُِِٓ ؾاضَكاُُ، زَب
ًَطىًاْ ُٓض بـؤ ٓـُوَ بـىوَ     ٌَ بيَب، بُآلَ زضوغتلطزُِ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ ب هُشَيط غُيتُضٍَ دُُابتسا زَب
بؤ ُٓوَّ ُٓو باضزؤخُ، ُٓو غُضؤكايُتِ هًصُُ ًًًُُِٓ هُدُُابٌ ثاضَيعطاض بػُُسضَيتُوَ، غطَيتُ زَغتِ 

ًَعَيلِ عُغلُضيُوَ، بُعُغـلُض كطزُـِ ؾـاضَكُ، بُغـُض بـاظكطزُِ وَظعُكـُ كـاضَيلِ بـاف ًًُـُ، وَكـى            ٓ
           ُ ًٌَـُ ثؿـتًىاُِ هـُبط ياضَكاُِ غـُضؤكايُتِ ٓـُضَيٍ زَكـُيّ، هـُوَّ كـ ًَـسا، ٓ بـُض َيطاٍ   دـُُابت ٓاًـاشَت ث

ًَؿــُكاْ بلــطَيّ، هُٓــًُاْ كاتًؿــسا وبــىوهٌ ٓــُوَ ُاكــُيّ كــُوا بــ  ٍَ طفتىطــؤكطزْ ناضَغــُضٍ ك ًُٓض دــؤض
ًَلٌ ؾـاضٍ كـُضكىون       ًَلِ كىضز بُتُُٔا، بـَُهلى هـًُٓض كُغـ ٍَ، ُُن ًِساَه ًَلِ كىضزيـ بلط تُعُزا هًُِساَه
ًَلٔاتــُكاْ   ًَغل، ؾــاضٍ كــُضكىون ؾــاضَيلُ هُٓــًُىو ث ٍَ، ٓــًُىو ُٓواُــُ بُكــُؽ و كــاضٍ خؤًــاْ زازَُــ بلــط

ًَلٔاتىوَ، هُُٓظَهًؿُوَ بُيُكُوَ شياوْ، هُبُض ُٓوَ ُٓوَّ ًَىَيُن تُرط َوـُّ      ث ًَـت بًـُوَيت بُؾـ ًَػتا ب ٓ
ًٍَ وايـُ ٓـريازَّ طُهُكـُ خـؤٍ رـُضظٍ         ًَت، نـىُلُ ثـ ًَطىًاْ غُضكُوتىو ُاب ٌَ غات هُؾاضٍ كُضكىوكسا ب ت
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ًٌَـُ زاوا هـُوًازَّ غًاغـٌ ٓـُضَيٌِ        ًَلُوَ شياًُاْ َُٓهبصاضزووَ، نُُسيّ غـاَهُ بُيُكـُوَْ، ٓ كطزووَ كُ ث
ًَطاق، دُُا ًَلِ ظؤض طُوضَ هُغُض ؾاُتاُُ، كُوا زاُاْ كىضزغتاُِ ع بٌ ثاضَيعطاض زَكُيّ، نىُلُ ًُغٔىهًُت

ٍَ، بـُآلَ     ًَؿـاُُ بلـط ٍَ هُض َيطاٍ زياهؤطُوَ بطُيُِ ُٓوَّ ناضَغُضٍ َُٓ ك بُخؤتاُسا، غُبط بططْ، ُٓوَهبسض
ًفـُ هُاليـُْ   ًّ يُن ثطغًاضَ ُٓيُ هُكاتِ ُٓوَّ كُ ناضَغُض ُـُكطا ًُٓـُ، بـُضزَواَ بـىوُِ ٓـُو ًُوو     

ٍَ وَآلًـِ ٓـُو ثطغـًاضَ              ٌَ نـٌ بلـُيّ؟ هـُض وًٓاٍ دُُابتـُوَ، ًـّ زًَـُو ًٌَـُ زَبـ ًَطاوـُوَ، ٓ سلىًُتِ ع
 وَضبططَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو دُُابٌ ثاضَيعطاض.
 زلٍ اهسيّ كُضيٍ/ ثاضَيعطاضٍ كُضكىون: ز. بُض َيع

 ؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض
ــُو       ــُضكىون و ٓ ــًُط ؤٍ ك ــِ ٓ ــاضَّ وَظع ــُتِ زَضب ــُكاُت، بُتايب ًَبًًًِ ــؤ ت ــَُ، ب ــت زَك ٌَ ظؤض غىثاغ ــَُه ب
ٌَ، ٓـُوَ         ٌَ، ًٓـىازاضيّ زيـاهؤن ٓـُب ًٌَُ ًٓـىازاضيّ ض َيلـُوتّ ٓـُب ًَؿلُوتُِّ بُزَغت ٓاتىوَ، بُض اغتِ ٓ ث

ٌَ، ُٓطـُض ٓـُوَ      بط باضَ ًُٓط ؤ وَرسَيلِ ُٓضَيٍ بهُِ بُغسا، زاًُؿعل بلُ ْ، ًٓىازاضيّ ٓـُوَ غـُضكُوتىو بـ
ٌَ بـري هُوَُُكُيِـُوَ كـُ        ًٌَـُ زَبـ ًَت، بُض اغـتِ ٓ ٌَ به ٌَ زواٍ ُٓوَ غبُييَن وَرسَيلِ تط زَب غُضكُوتىو ب
ًَشتًٌـاالت ُُكـُيّ، ٓـُوَ             ًَؿـُوَ ُـاض وا، هُبـُض ٓـُوَ باؾـهَ باغـٌ ٓ غُضكُوتىو ُابغل و َُٓ ؾـتُ بـُضَو ث

َتط ُٓيُ ُٓو ًُغُالُُ زَتىاُّ باغٌ بلُْ و ثـالْ نـًًُ بـؤ ٓـُو ًُغـُالُُ، هُبـُض       وًازَّ غًاغٌ طُوض
ٌَ ُٓوَهُكاْ، غىثاؽ. ًٌَُ ُٓض ًٓىاٍ ُٓوًَاْ ُٓيُ كُ غُضكُوتىوب  ُٓوَ ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُض َيع كان كاضزؤ رُضًىو.
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:

 ؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض

ًَلُوَ شيـاْ   ًَطٓاتِِ ثاضَيعطاضٍ كُضكىون زَكُيّ، ثاضَيعطاضٍ ؾاضَيلٌ كىضزغتاًًُُ، غًٌبىهٌ ث غُضَتا بُخ
ًَلِ دًـاواظٍ، بـُض َيعّ هـُ وػـُكاُِ يـاْ هـُ             ًَلٔاتـُ دًاواظَكاُـُ، غـُضَض اٍ بـىوُِ بـاضزؤخ و ٓاؾتُوايٌ  ث

ًٌَـُ ٓـَُ زَضرُتـُ بـُظَضووض زَظاُـغل، بـؤ         ووُلطزُُوَّ زا هُغُض ُٓو باضزؤخُض اثؤضتُكُّ ض ُٓغـتًاضَ، ٓ
ُٓوَّ ض اٍ رط اكػًؤُُكًُاْ ض ابطُيُُغل، ثُيىَُس بُ ُاونُ ُاكؤن هُغُضَكاْ، بُتايبُتِ كُضكىوكًـ كُ 
ًٌَاْ وايُ غـًٌبىهُ يـاْ ُاوَُـسَ بـؤ ٓـًُىو ُاونـُكاٌُ تـطٍ ُـاكؤن هُغـُض وَكـى  خاُـُوغل و ؾـُُطاضو              ث

ًَىيػتُ غُضكطزايُتِ غًاغٌ كىضزٍ ياْ ثُضهًُاْ، سلىًُت ًُٓاْ ًُقلىض و ًُٓىو ُٓو  ؾىَيِاُُّ كُ ث
ٍَ، وػُ هُغُض ُٓو غُُتُضَ  ًَت بؤ ًُٓىو اليُن، بُآلَ كُ وػُ هُغُض كُضكىون زَكط بُضُاًُ و كاضٍ ُٓب

ًَطـا ُـاكؤن هُغـُضَكاْ، بـُض َيع غـُضؤكِ ثُضهـ              ٍَ كـُ باغـلطزُُ هُغـُض د ٍَ يـا ٓـُو ض ًَـعَ زَكـط ًُاْ، زَكط
ًٌَُ هُرط اكػًؤٌُ طؤض اْ ثُضهًُاْ بُ باآلتطيّ زَظطاّ ُىَيُِضايـُتِ هُٓـُضَيٍ زَظاُـغل،     ُُٓساًاُِ بُض َيع، ٓ
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ًَطَيــت و   زَبــىو ٓــُض ظوو وَن ًُضدــُعِ خــَُهلِ كىضزغــتاْ بــؤ ثطغــُ ناضَُىوغػــاظَكاْ ض ؤَهــٌ خــؤّ بط
ًَ ًَىيػت زَضبلا، بُآلَ بُزاخُوَ زواٍ ثُضَغُُسٌُ ك ًَـىاْ ٓـُضَيٍ و بُغـسا، بُتايبـُتِ      بط ياضٍ ث ؿـُكاٌُ ُ

ًَعَكـاٌُ ٓؤثُضاغـًؤُِ زصلوـُ هُُاونـُ زابط َيِـسضاوَكاْ زيػـاُُوَ هـَُ            ًَطريكطزُـِ ٓ ًَِـاْ و د ًَلٔ هـُزواٍ ث
ثطغُف ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ زوآًُغل زَظطاٍ ُٓضَيٌُ كُ كؤبىوُـُوَ ٓـُزلاَ زَزات، كـُ كؤبىوُـُوَ بـؤ      

ًَصوويًُوَ غُضَض اٍ تاوتؤكطزُِ باضزؤخُكُ ُٓزلا ًٌَُ هُ ض واُطُّ بُضثطغًاضَتِ ًُؿتًٌاُِ و ً َ زَزات، ٓ
ًَِغل، هًُُٓاْ كاتسا  ًَؿُكاْ بُض َيطاٍ طفتىطؤ و زياهؤن بُضظ زَُطخ ًَلِ ناضَغُضكطزُِ ك ُٓوَّ ُٓض ُٓوَه

ًَعَ غـُضباظيًُكاْ بـؤ ُاو   ٌَ ببُغطَيتُوَ بًُُضدٌ كؿاُُوَّ ٓ ًٌَاْ وايُ ُٓو ُٓوآلُُ زَب ًَـ   ث نـُكاُِ ثـ
ًَؿـٌاْ وايـُ        ٌَ ُاكؤكـُكاْ، ث ًَِاُِ ُٓو زؤخُ غـُضباظيًُ هُُاونـُ دـ زضوغت بىوُِ وُيطاُُكُ و كؤتايٌ ٓ

 :ٍَ ًَلِ دًاواظزا َُٓ ُُٓطاواُُ بِط ًَىيػتُ هُنُُس ٓاغت  ث
ًَطاق:  هُغُض ٓاغيت ع

        ِ ضووبـُضوو بىوُـُوَّ    يُكَُ/ ُىَيُِضاُِ كـىضز هـُ زاَ و زَظطـا دًاواظَكـاُِ سلىًـُتِ ُاوَُـس كـُ ؾـىَيِ
ــتِ      ًَِّ و َُٓهىَيػ ــُكاضبٔ ــايًُكاْ ب ــتىوضّ و ياغ ــاضَ زَغ ــاف و ضَيل ــىَ ً ــُياْ تىاًُ ــتا ُ ًَػ وُيطاُُكُيــُ تآ
ًَم َُٓهىَيػتِ ض َخُِططاُـُّ الواظ هُٓاغـتِ ض اطُياُـسُِ     ضووًُاْ هُٓاغت ضووزاوَكاْ ُُبىوَ، دطُ هُكؤًَُه

ًَؿــُكاْ بــؤ ُــاو ٓــُضيَ   ًَِاُــُوَّ ك ــط ْ   هؤكــاَهٌ و ٓ ًَ ــٌ رــُضًِ خؤيــاْ بط ٍ، ٓــَُ ُىَيُِضاُــُ هُغــُضياُُ ض ؤَه
ًَؿُكاُِ سلىًُتِ ُاوَُسٍ.  هُبُضاًبُض ك

ًَىيػــتُ خــاوَْ طىؾــاضَيلِ ًُؿــتًٌاُِ و ُُتُوايــُتِ بــّ، زووض هُبُضشَوَُــسّ   زووََ/ ُىَيِــُضاُِ كــىضز ث
ًـ        ًَلِ ضووُـُوَ بـُضططٍ هًُارـُ زَغـتىوضيُكاؾلاْ بلـُْ بـؤ ُٓ ًَِـاُِ زَغـتُّ   سعبٌ، بُغهاتًذ ًَلٔ ُف ث
ًَػتا زضوغت ُُكطاوَ.  ًُؿتًٌاُِ بؤ زاُىغتاْ ُُٓطاوٍ يُكًُُ، كُ بُزاخُوَ تا ٓ

ًَم بــُضزَواًِ     ًَىَّ سلىًــُت ًَلِ غًاغــٌ ُــازات هُنىاضنــ ًًََُ/ ٓــًض بًاُىويــُن  ض َيطــا بــًُٓض اليــُُ غــ
ًَلسا ُٓو سلىًُتُ زَيُوَيت بُض َيلاضٍ غُضباظّ  ًَؿـُّ  بُكاضَكاُِ بسات، هُكات زووض هُبًُِاٍ زَغتىوضٍ ك

ًَطا ُاكؤكُكاْ يُكال بلاتُوَ.  د
 هُغُض ٓاغتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ:

ًَؿـُكاْ       ًَطُّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ هُبُضاًبـُض ُٓض َؾـُكاْ و ضووبـُضوو بىوُـُوَّ ك ًَعكطزُِ ث يُكَُ/ بُٓ
ًَؿ     ًَىيػـتِ بُنُغـجاُسُِ زازٍ كؤًُآليـُتِ، ث دػـتِِ خعًُتطىظاضيًـُ   بُٓريازَيُكِ تؤكٌُو يـُكططتىو ث

ًَىاْ اليُُـُ            طؿتًًُكاْ، ُٓزلاًـساُِ ناكػـاظٍ غًاغـٌ، ًٓساضيًـُ هـُُاوَخؤ، بـؤ زضوغـتلطزُِ ًتٌاُـُ هـُُ
ًَىاْ ٓاووآلتِ و سلىًُت.  غًاغًًُ دًاواظَكاْ و ُ

ــُضباظٍ و     ــُُِ غـ ــتِِ اليـ ًَؿدػـ ــُتِ، ث ــُطًاُِ سعبايـ ــتًٌاُِ زووض هـ ــىثايُكِ ًُؿـ ــاُِ غـ ًَِـ ًَلٔ زووََ/ ث
ًَؿٌُضطُ، ظاًِِ بطزُُوَّ ُٓض ضووبُضوو بىُُوَيُكُ.باؾهكطز  ُِ باضزؤخِ شياُِ ث
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ًَؿـٌُضطُ و بط يـاضزاْ هـُ ٓـُض ُٓطـُضَيم و ضووزاوَيلـِ ُـُخىاظضاوٍ ؾـُض           ًَعّ ث ًًََُ/ بط ياضٍ دىوالُِ ٓ غ
ٌَ طُض اُـُوَ بـؤ ثُضهـًُاْ بط يـاض        ًَم بـُب ٌَ ًٓض كـُؽ و اليـُُ ّ هـَُ  هُزَغتُآلتِ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، ُاب

 دؤضَ بسات.
 هُغُض ٓاغتِ ُاونُ زابط َيِسضاوَكاْ:

يُكَُ/ ثؿتطريٍ كطزُِ بط ياضٍ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطـاضٍ كـُضكىون بـؤ ض َتلطزُـُوَّ ٓؤثُضاغـًؤُِ زصلوـُ،       
ُٓض بط ياضَيم هُغُض بًُِاٍ كؤزَُطٌ ًُؿتًٌاُِ بُ ٓاضاغتُّ ناضَغُضكطزُِ بُِض َتِ ًُؿتًٌاُِ ُاونـُ  

ٌَ.زابط ٍَِيِسضاوَك  اْ ب
ًَلٔاتـُ دًاواظَكـاُِ ؾـاضٍ            ًَىاْ ث زووََ/ ظًًَُِ غاظٍ بـؤ هُيـُكه طُيؿـتِِ ظيـاتط و ُعيـم بىوُـُوَ هـُُ
ًَىَّ ياغايٌ و زَغـتىوضٍ   كُضكىون و ُاونُ زابط َيِسضاوَكاْ و ظاًِلطزُِ ًامل ُُتُوَكاُِ زيلُ هُنىاضن

 ُٓضَيٍ هُغُض بًُِاٍ ٓاووآلتِ بىوْ.
ًَىيػتُ َُٓ  ًًََُ/  ث ًَم بـؤ يُكدػـتُِوَّ غـُضدَُ زاًـُظضاوَ سلىًًًـُكاْ و         غ ًَتـُ  زَضغـ تُُطصَيـُ بب

ًَىَضزاٌُ سعبٌ.  كاضكطزْ هُغُض بًُِاٍ ٓاووآلتِ بىوْ، زووض هُزَغت ت
ًٌَُ باوَض ًاْ وايُ ُٓطُض غُضدَُ ُٓوَهُ غًاغًًُكاْ بؤ ناضَغُضكطزُِ وُيطاُُكُ ؾلػتِ خىاضز، ُٓوَ  ٓ

ًَىيػــتُ ُٓزلىًــُُِ ثاضَيع طــاٍ كــُضكىون وَن ُىَيِــُضٍ ؾــُضعِ ٓــُو ثاضَيعطايــُ بط يــاضٍ يُكاليلــُضَوَ   ث
ــاضَ        ــاض و ضَيل ــُضدَُ رؿ ــُضيُتِ غ ــتاْ هُغ ــُضَيٌِ كىضزغ ًَت و ٓ ــُُ ــاضَكُ ض ابطُي ــٌ ؾ ــُباضَّ ناضَُىوغ ه

ًَىزَوَهُتًًُكاْ بططَيتُ بُض، بؤ غُضكُوتِِ َُٓ بط ياضَ.  زَغتىوضٍ و ياغايٌ و ُاوخؤيٌ و ُ
ًَ ًَؿــًِاضٍ بــُض َيع ثاضَيعطــاضٍ كــُضكىون زَكــُيّ، هــُو   هُكؤتايــسا ٓ ًَؿــًِاضٍ ٓــُو، يــا ثُغــُُسكطزُِ ث ٌــُ ث

ــُوٍَ      ــعامن خىَيِسُ ــطزووَ، واب ــًُاْ ك ــُضؤكايُتِ ثُضه ــٌ غ ًَؿلُؾ ــاًاْ ث ــُكِ ياغ ــُ ثط ؤشَي ًٌَ ــُوَ ٓ باضَؾ
بـُض َيعَكاًُـ  يُكًًُؿٌ بؤكطاوَ، زاواكاضيّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ بًداتُ بُضُاًـُّ كـاض و ثُضهـًُاُتاضَ    

ًَم هُٓؤكاضَكاُِ ظاًِلطزُـِ ًارـُ زَغـتىوض و ياغـايًُكاُِ      ًَتُ يُك ًٌَاْ وايُ زَب زَوَهًُُُسٍ بلُْ، كُ ث
ًَلُوَ شياْ و وبىوَهلطزُِ ُاغِاًُّ كىضزغتاًُُتِ  ًَت هُ ث ًَلِ باف زَبًِ ًَلٔاتُكاُِ تط، كُ ًُُٓف ض ؤَه ث

ًَىَيُكِ ياغــايٌ و زَغــتىوضٍ و زؿلــىكطاتِ،  كــُضكىون و طُض اُــُوَّ كــُضكىون بــؤ غــُض كىضزغــتا   ْ بُؾــ
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

.ٌَ ًَبًًًُِكُت ُٓب  رُضًىو دُُابٌ ثاضَيعطاض، ُٓطُض ت
 بُض َيع زلٍ اهسيّ كُضيٍ/ ثاضَيعطاضٍ كُضكىون:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ىًُُِ ثاضَيعطـا بط يـاضٍ يُكالكـُضَوَّ كـُضكىون بـسات، ُٓزلىًـُُِ       وََهآل ًّ تُُٔا هُغُض ُٓوَّ كُ ُٓزل

ًَـت، بـُآلَ         ًَب ثاضَيعطا َُٓهبُتُ غُاَلسًُتِ ُٓوَّ ُٓيُ كُ زَُطبسات هُغـُض ٓـُوَّ كـُوا كـُضكىون نـٌ ه
ًَلـِ تـط         ًَتـُوَ غـُض ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ يـاْ وَظع ًَت كُ كُضكىون ب رُضَظَْ ُٓطُض بط ياضَكاُِ بؤ ُٓوَ ب
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ٌَ            وَضبطط ًٌَ زَغـتىوض، ٓـُب ٌَ يـُعِِ بُٓؤتؤًاتًلًًـُْ ٓـُوَ وبـىوي ُاكطَيـت، بـُث ٍَ، ًُٓـُ زيػـاُُوَ زَبـ
ٍَ، َُٓهبُتـُ      ٍَ و زَُطـٌ هُغـُض بـسض ٌَ ض اثطغٌ هُغُض بلط ًَتُ غُض ض اثطغٌ هُُاو خَُهلِ كُضكىوكسا، زَب به

     ِ ٍَ هـُض َيطاّ ًفُوَظيًـُّ ًِٓتًدابـات و ُٓواُـُوَ، يـُعِ ٌَ ضَيلدط ٌَ بط ياضَكـُ بـسا، بـُآلَ      ُٓوَ زَب زَتـىاُ
ٌَ خَُهلٌ ثاضَيعطاكُف زَُطِ هُغُض بسات، غىثاؽ. ٌَ هُزواٍ ًُُٓ، زَب  بط ياضَكُ وُتعٌ ًًُُ ًٓه تُواو ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍ هُطــَُي ٓــُض بــؤ ضووُلطزُــُوَ ُُٓــسَيم هــُو ًُغــُالُُف هُكؤبىوُُوَكــُّ ٓــُو ضؤشَّ غــُضؤكِ ٓــُضيَ  
ٍَ بـؤ بُغـسا، ٓـُو بُياُِاًُيـُّ كـُ            ًَـطزض ًَلٔاتُكاُِ كىضزغتاْ ًٓتًفاق هُغُض ٓـُوَ كـطاوَ كـُ وَرـس بِ ث
ٌَ وػـُ      ًَلٔاتُكاُِ سعبُ عُضَبًًُكاْ، اليُُُ عُضَبًًُكاْ، يـُعِِ وَرـس بهـ ٍَ بُغُضدَُ ث زَضنىو بسض

 ُ واُـُّ ؾـًعُْ، ٓـُضوَٓا ٓـًُىو اليُُـُ      هُطَُي ًُٓىو اليُُُ عُضَبًًُكاْ بلات، ض ُٓواُُّ غـىُُْ، ض ٓ
ثُيىَُسيساضَكاُِ وَكى ًُُٓضيلا ًُغُهُْ بؤ ؾلىوُُ، هُطَُي ُٓواُُف وػُكطاوَ، ًُُٓضيلًًُكاْ خؤيـاْ  
ثُيىَُسيًاْ بُ غُضؤكِ ُٓضَيٍ و غُضؤن كؤًاض و دـُُابٌ ثاضَيعطـاضيـ كـطزووَ، كـُ ٓـُواْ ُـاض اظيّ هـُو        

ًَطاوٌ زَيلا ًٌَ ٓـُو ًٓتًفاوُيـُ كـُ وَختـِ خـؤٍ ًُٓـُضيلا        تُغعًسَّ كُ سلىًُتِ ع ، نىُلُ ُٓوَ بـُث
ٌَ بـُ      ًَسا بىوَ و تُووًعًاْ كطزووَ، ًُٓىو دىوهُيُكِ عُغلُضٍ، ًُٓىو كاضَيـم هُكـُضكىون زَبـ خؤٍ ت

.ٌَ ًَبًًًُِكت ُٓب ٌَ، رُضًىو دُُابٌ ًاًؤغتا عٌط ُٓطُض ت  ًىارُوُتِ ًُٓىو اليُُُكاْ ب
 اهسيّ:  بُض َيع عٌط عبساهععيع بْٔا
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطٓاتِِ بــُض َيع ثاضَيعطــاضٍ كــُضكىون زَكــَُ، بــؤ     ًَؿــُكِ ظؤض بــُخ بــُُاوّ خــىزاٍ طــُوضَ و ًًٔطَبــاْ، ث
ًٌَـُ هُغـُض       ًَبًًُِكاُِ و ضووُلطزُُوَكاُِ ظؤض غىثاغٌ زَكُيّ، كُ بُضنـاو ضووًُـُكِ ظؤض باؾـًسا بُٓ ت

ِـ   ًَصوويـُكاْ، ًٓـىازاضيّ       ُٓو ؾاضَ خؤؾُويػتُ، ُٓو ؾـاضَ زَيطي ًٌَ ٓـًُىو بَُهطُُاًـُ ً ُّ كىضزغـتاْ بـُث
ًَؿــــًِاضاُُّ كــــُ هُرط اكػــــًؤُُ بــــُض َيعَكاْ و  بتــــىاُغل هُكؤبىوُــــُوَّ ٓــــًُط ؤ ٓــــُو ض او غــــُضَُر و ث
ــاضَ        ــُو ؾ ــاضٍ ٓ ــى ثاضَيعط ــُض َيعياْ وَك ــؤ ب ــَُ ب ٓ ٌَ ــ ــىوز ب ــُّ غ ًَط ٍَ، د ــط ــلُف زَك ًَؿ ــُوَ ث ثُضهًُاُتاضاُ

ًٌَـُ بـؤ          خؤؾُويػتُ، َُٓ بـ  ًَعتًبـاضَّ كـُ ثُيىَُسيـساضَ، ٓ ؤ غـُضكطزاضيُتِ غًاغـٌ كىضزغـتاًُـ بـُو ٓ
ًَىَيُكِ ُىوغطاو وتاضٍ خؤًاْ عُضظٍ بُض َيعتاْ زَكُيّ، وَكـى   ًٌَُف بُؾ ًَتُوَ ٓ ُٓوَّ كاتُكُ كىضت بب

ًَـعَ ًٓػـال    ًٌَُف بُزَهًِايٌ وَكى ٓـًُىو ٓ ًًًُكاُِ رط اكػًؤُِ يُكططتىوّ ًٓػالًِ كىضزغتاْ، غُضَتا ٓ
ــسَوَ      ــتُآلتِ ُاوَُ ــُْ زَغ ــُضباظيًُكاْ هُالي ــُ غ ــُ و ـلىدؤَه ــًؤُِ زصلو ــسَيٌ ٓؤثُضاغ ــتاْ رُضًاُ كىضزغ
ًٌَـاْ وايـُ زش           ًَطا زابط َيِـسضاوَكاْ بـُكاضَيلِ ُـُطىزلاو هُطـَُي ضوسـِ زَغـتىوض زَظاُـغل، ث هُكُضكىون و د

ًَتُوَ هُطَُي ُٓو ًىظَكُضَ تُرآىًُّ كُ غاآلُِ  ًَىاْ غـُضؤكايُتِ  ٓـُضَيٍ    2119 – 2117زَوَغت هُُ
ًَعَ رـطَ ض َطـُظَكاْ و ًُُٓضيلًًـُكاْ، بؤيـُ ٓـُو       ًَطاوٌ ًؤضكطاوَ بُ ٓاًازَبىوُِ ُىَيُِضاُِ ٓ و اليُُِ ع
ًٌَـُ       ٓ ٌَ ٌَ، ًـُسلىَ زَكـُيّ، زَبـ ُُٓطاوَ و ُٓض كاضَيلِ هُو بابُتُ زش بُزَغتىوض و ضَيللُوتّ ُاًُكاْ بـ

ٌَ كُ ٓ ًَطاق ظؤضضَيلِ بـؤ ثـُضزَ ثؤؾـلطزُِ ؾلػـتِ     ُٓوَمشاْ هُبري ُُن َُ ُُٓطاوَّ غُضؤن وَظيطاُِ ع
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ًَؿلُؾـلطزُِ كـاضَ         غًاغٌ خؤياُُ، هُبىاضَكاُِ زابًِلطزُـِ ٓاغـايـ و غـُآلسًُتِ غًاغـٌ و ًٓـساضٍ و ث
ًَلِ َُٓهُيــُ و طىًــاْ زَبــُْ ٓــَُ ُُٓطاواُــُ وَن ثط وثاطُُــسَّ  ًَلًؿــٌ غًاغــُت خعًُتطىظاضيًــُكاْ، بُؾ

ًَـع بـؤ    َُٓهبص ًَِاُِ ٓ ًَِاُُوَّ زووباضَّ ًتٌاُُّ بُزواوَيُ، كُ ُٓضطًع بـُكاضٓ اضزْ بُغىوزَو بُزَغت ٓ
ًَـع و    ًَطاوسا، ٓـًض ٓ ًَلٔاتُيُكِ غُضَكًًُ هُع ًَت، زياضَ كىضز ث ًَىَضَيم غُضكُوتىو ُاب ًُضاًِ وا بًُٓض ث

ٌَ ثُضاوَيعّ غا، خؤ ُٓطُض بريكطزُُوَّ وا ًَم ُاتىاُ ًَطاوٌ  اليُْ و غًاغُت ٌَ ُٓوَ ؾيَت بُُاوّ ع هُٓاضازا ب
ٌَ ُىَيُِضاُِ كىضز هُبُغسا بعاُّ نـؤْ ٓـُو كـاضتِ     ٌَ، بؤيُ زَب ًٌَ بُضثطغًاض ُاب ٌَ، كىضزيـ ه ًَلسَن ٍَ ت ُى
ًَطاوسا كُ بُض َيع غـُضؤن كؤًـاضَ،    ًَِّ، بُتايبُتِ كُ كُغٌ يُكًُِ ثاضَيعَضٍ زَغتىوض هُع ًَعَ بُكاضزَٓ ٓ

ٌَ ٓــَُ غــلاآل تؤًاضبلــا، ٓــَُ زاواٍ غــُُسُُوَّ ًتٌاُــُ بلــا، ُٓطــُض هــُض َيٌ  كــىضزَ و ُٓضبُخؤؾــٌ  زَتــىاُ
ًَــعَ بُنــُُس ٓؤيُكــُوَ بــُُا   ًَِــاُِ دىوالُــسُِ ٓــُو ٓ ًَلٔ ًٌَــُ ث ًَؿــُكاْ ناضَغــُض ُــُكطا، ٓ غًاغــًًُوَ ك

           ُ ٍَ ًـاززَ و بط طـُّ زَغـتىوضَوَ، بط طـ ًَِاُِ ُُٓـس ّ زضوغت زوظاُـغل، نـىُلُ دطـُ هـُوَّ خـطاخ بـُكاضٓ
ًَلٔـاتّ، ٓـُضوَن سًػـاب      141( رُضاًؤؾلطزُِ ًاززَّ )111(ّ ًاززَّ )2) (َ، كُ ٓـًُىو ال هُغـُضٍ ث

ــطيِطه        ــًُىوّ ط ــطاق، هُٓ ًَ ــُضاٌُ ع ــُُِ ُىَيِ ــؤ ُٓزلىً ــطَ ب ــاْ، بط ــُُِ ثاضَيعطاط ــؤ ُٓزلىً ــُ ب ُُكطزًُؿ
ًَؿُهلطزُِ ضَيلُوتِِاًُ نُُس وؤَهًًُكاُُ و بط ياضَ ٓاوبُؾُكاُِ غاآلُِ  ًَؿهَ، دطُ هُوَ كُ  2119ث و ث

ًَِاُـُّ كـُ نـُُسيّ دـاض بـؤ اليـُُِ كـىضزّ زووثـات كطاوَتـُوَ، غـُباضَت بـُض َيطا نـاضَ و               الزاُُ هـُو بَُه
           ٌَ ًَؿـًِاضَيم زَخُيِـُ ضوو، ُٓطـُض ضوخػـُؽلاْ بـسَْ، غـُضَتا ٓـًُىو ال زَبـ ُُٓطاوَ كطزَيـُكاْ نـُُس ث

ًَىَّ زَغت ًَطاوٌ كُوتؤتـُ  زَهًِا بغل كُ ض َيطا ناضَكاْ هُنىاضن ىوضٍ و ياغايُكاْ زَضُُنّ، بؤيُ اليُُِ ع
ًَم يـُكال           ٌَ غًاغـًًُكاْ هُبُضشَوَُـسٍ اليـُُ ًَـعَوَ ًوٌالُـ ًَِاُِ ٓ ٌَ هـُضَيٌ بـُكاضٓ َُٓهُوَ ُٓطُض وابعاُـ
ٌَ هُنـُُس      زَبُِوَ، بؤيُ يُكَُ ُُٓطاو كطزُُوَّ زَضطاّ طفتىطؤ و زياهؤطُ، ُٓطُض ًُُٓ ُـُكطا ٓـُوا زَبـ

ًَ ًَىَيُّ خىاضَوَ:اليُُ ٍَ، بَُ ؾ  لُوَ ُُٓطاو بِسض
ــُ          ــًُِوَّ هُالزاُ ًَجطغ ــُضاْ و ه ــُُِ ُىَيِ ــؤ ُٓزلىً ــطاْ ب ــُُِ وَظي ــُضؤكِ ُٓزلىً ــتِ غ ًَؿ ــَُ/ باُط يُك

 زَغتىوضيُكاُِ.
ًَِاُِ زَغـــتُآلتُ زَغـــتىوضيُكاُِ غـــُضؤكايُتِ كؤًـــاض، هُٓـــًُىو ٓـــُو اليُُاُـــُوَ كـــُ    زووََ/ بـــُكاضٓ

 وَ ُٓيُ.ثُيىَُسيًاْ بُ ُاوَُسَ
ًَـطاق بـؤ           ًًََُ/ ـلىدؤَهٌ زبوؤًاغٌ هُطـَُي كىتوـُكاُِ غـُيطٍ كـىضز هُبُغـسا و سعبـُ غًاغـًًُكاُِ ع غ

ًَطاق بُطؿتِ.  زضوغتلطزُِ هؤبًًُكِ ثؿتًىاُِ هُُاو ُٓزلىًُْ و ُاوَُسّ غًاغٌ ع
ــُضؤك    ــًُاْ و سلىًــُت و غ ــُتِ ثُضه ــُضَيٍ، بُتايب ــاُِ ٓ ــُضزَواًِ بُضثطغ ــُُطِ ب ايُتِ نــىاضََ/ ًُٓآ

ًَى خؤياُـسا، ٓـًُاًُـ هُطـَُي ُىَيِـُضاُِ كىضزغـتاْ هُبُغـسا هُغـُضَيلُوَ، هُطـَُي ُٓزلىًـُُِ           ُٓضَيٍ هُُ
ثاضَيعطاٍ كُضكىون هُغـُضَيلِ تـطَوَ، نـىُلُ ًُٓـُ طـُوضَتطيّ خـاَهٌ الواظّ كـىضز بـىوَ و بُضنـاوتطيّ          

    ُ ــتِ ــتِ يُكدػ ــُف بًُُبُغ ــطزوو زا، ًُٓ ــاآلُِ ض اب ــهاتًذِ هُغ ــُّ غ ــُهٌ   َُٓه ــهاتًذِ ط ــسطاو غ وَّ زي
 كىضزغتاْ هًُُغُهُكاُسا.
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ًَِذَُ/ ُُٓطاوّ دسٍ بؤ ظياتط ضَيلدػتِِ َُٓهىَيػتِ ُاوَخؤ سػابلطزُِ ًُٓىو سعبُ كىضزغـتاًُُكاْ   ث
ًَلطزًُــاْ هُوَرسَكاُـــسا، زوو هـــُ      و ض اوَيــصٍ بـــُضزَواَ بُكُغــاُِ خـــُرلؤض و بُٓــُظًىوْ و بُؾـــساضٍ ث

ًَعتًباضاتِ سعبٌ و زَغت ًَؿُكاْ.ٓ  ُيٌ، بُكىضتِ ُٓوَهساْ بؤ بُدًُاوَضكطزُِ ك
ٍَ ناكػـاظٍ بُثُهـُ و    ًَؿُ و ُٓوايُ بلطَيتُ وَيػتطُّ ُُٓطاوُاُِ رًعوٌ بؤ ُُٓس ؾُؾَُ/ َُٓ ضووزاو و ك
ًَؿلُؾلطزُِ خُزًَاتِ ظياتط و خُرلىاضزْ هُبـصَيىٍ ٓاووآلتًـاْ هُطـَُي     بُزًَُوَ نىوُِ ٓاووآلتًاْ و ث

ِ دسٍ و كطزاضٍ هُُاونُ زابط َيِـسضاوَكاْ، زابًِلطزُـِ بط َيلـِ طىزلـاوّ بىزدـُّ غـاآلُِ       ٓاوَض زاُُوَيُك
ٌَ بُؾلطاواُُ.  تاظَ بؤ ُٓو ُاونُ ب

ًَقوًٌـِ و زَوهًًـُكاْ         ًَىيػـت و طُياُـسُِ بـُ ُاوَُـسَ ٓ سُوتَُ/ ُىوغًين يازاؾتِاًُو ضووُلطزُـُوَّ ث
ُتِ ُٓضَيٍ هـُزَضَوَ، بُتايبـُتِ ُُتـُوَ يـُكططتىوَكاْ،     هُض َيٌ كىُػَوداُُكاْ و ُىَيُِضايُتًًُكاُِ سلىً

ٍَ بَُهطُُاًـُ كـُ هُبـُض         كؤُططَّ ًٓػالًِ كؤًلاضٍ عُضَبٌ، ثُضهًُاُاُِ زوًُـا، بُثؿـت بُغـعل بُُُٓـس
 زَغتِ اليُُُ غًاغًًُكاُِ كىضزغتاُسا ُٓيُ.

و بُغتِِ غًًٌِاض و كـؤض   ُٓؾتَُ/ بُضزَواَ بىوْ هُناالكِ ض اطُياُسْ و ـلىدؤَهٌ دًُاوَضٍ ٓاوغُُط 
 و كؤبىوُُوَّ دًُاوَضٍ، زووض هُبُزَغتُوَزاُِ خاَهٌ دًاواظ.

ًَِــاُِ ُٓزلىًــُُِ زاُىغــتاْ    / غــُباضَت بــُ خــاَهٌ ُؤيــَُ ًَلٔ ثُضهــًُاُِ كىضزغــتاُُ، كــُ ثــط ؤشَ ياغــاٍ ث
َّ، وَن ًُض ًَطزض دُعِ غًاغـٌ  بُظووتطيّ كات ثُغُُس بلات، تا غجاضزُِ ُٓو ُٓضكُ ًُؿتًٌاًُُ بُو بػج

ٌَ زَ و كؤتـايٌ: وَيـطاٍ          َّ بـُ وَرـسّ سعبـٌ و ٓاتىنـَى سعبًـُكاْ، خـاَه ًَِسض خَُهلِ كىضزغتاْ و كؤتايٌ بٔ
ًَعَكـاُِ ٓؤثط اغـًؤُِ زصلوـُ و ثؿـتًىاُِ             َّ ًـُسلىَ كطزُـِ ٓـُو ـلىدىهـُ  ُـا زَغـتىضيٍُ ٓ غُض هُ ُـى

اوَضّ خؤؾُويػـــتٌاْ هـــُ ُاونـــُ بـــُضزَواللاْ هـــُ ثاضَيعطـــا و ُٓزلىًـــُُِ ثاضَيعطـــاّ كـــُضكىون و دـــًُ
ًَلِ تـط       ًَؿـًِاضو غـُضزل ًَلـطز و ٓـُض ث زابط َيِسضاوَكاْ، زاوا زَكُيّ كُ ًُٓىو ُٓو ناالكًاٍُُ ٓاًاشًَاْ ث
كُ ثُضهًُاُتاضاُِ بُض َيع و رط اكػًؤُُكاْ ًُٓط ؤ زَطلُُُ ض وو بلطَيتُ ُُخؿُ ض َيطا و هُ شَيط ناوزَيطّ َُٓ 

ٌَ بلــ   ــُد ًَب ــُزا د ــاوزَيطّ      ثُضهًُاُ ــعّ ن ًَ ــاْ و وَن ٓ ــا زاُ ــاّ ياغ ــٌ و زَظط ــُعٌ غًاغ طَيّ، وَن ًُضد
 بُزوازانىوْ هُ ًُٓىو ٓاغتُكاُسا، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًًُِكت ُٓيُ؟   دُُابٌ ًىسارًع ت

 بُض َيعز. زلٍ اهسيّ كطيٍ/ثاضَيعطاضّ كُضكىن:

 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَط،ُُ  خ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُىَيُِضّ رط اكػًؤُِ كؤًَُي، رُضًىو
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 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ــؤ       ــُوَكاُِ، و ب ــؤ ض ووُلطزُ ــِ ب ــت خؤؾ ــُيّ، وَزَغ ــاض زَك ــُُابٌ ثاضَيعط ــُض َيع د ًَطٓاتين ب ــُخ ــُكٌ ب ًَؿ ث
ًٌَـُ هـُ رط اكػـًؤُِ كؤًـَُهِ ًٓػـالًِ      زَضخػتِِ كؤًَُه ًَبًِِ كُ دُُابًاْ زَضياْ بط ّ، ٓ ًَؿًِاض و ت ًَم ث

ثؿتطريّ خؤًاْ بـؤ ًٓـساضَّ كـُضكىن، و بـؤ ثاضَيعطـاضّ كـُضكىن زَضزَبـط يّ كـُ بـُضزَواَ هـُ غـُُطُضّ            
ًَؿتُِوَّ كُضكىون بُ كىضزغتاُِ بـىوُِ، نـىُل   ًَؿُوَ بىوْ بؤ ثاضاغتِِ يُن ض يعّ، و ٓ ًٌَـاْ وايـُ   ث ُ ث

ًَىيػـتُ بـُ ٓـًُىو      ًٌَاْ وايُ كُضكىون ؾاضَيلِ كىضزغـتاًُُ، ث ًٌَُ ث كُضكىون تُُٔا كىضزغتاًُُ و بُؽ، ٓ
ًَتُ بُٓاُُيُن بؤ اليُُـُكاُِ تـط    َّ، بؤ ُٓوَّ ُُب ًَىَيُن زَغتِ سعبٌ هُ ُاو ًٓساضَّ كُضكىون برب زض ؾ

ــُي     ــُْ، و زاوا زَك ــُضَوَ بل ــًٌاْ بُغ ــُزَّ غًاغ ــُ ًىظاي ــؤ     ك ــُْ ب ــاض بل ــط ك ــسّ ت ًَىَيُكِ د ــ ــُ بُؾ ّ ك
ًَتـُ ؾلىوُـُ بـؤ      ًَـطاق، و بب ًَتُ ؾاض هُ ع َّ، بؤ ُٓوَّ كُضكىون بب خعًُتطىظاضّ ظياتط، و ُٓوَهٌ ظياتط بسض
ًَلِ باؾــًـ  بــؤ ٓــَُ   ًَتــُ ٓاُــساُ ٓــُوَّ كــُ بــؤ زَضبط يِــِ ُٓغــت و غــؤظّ خــَُهلًـ هــُ ٓــًُاْ كــات، بب

َّ بـؤ طُض   ًَؿـًِاض زَكـُيّ كـُ          خَُهلاُُّ غُيطّ كىضز هُو اُـُوَّ كـُضكىن بـؤ غـُض ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ، ث
         ٌَ ًَلـطاوَ، زووبـاضَ تُٓلًـسّ هـ ًَؿـهيـ كـُ باغـِ ه َّ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغـتاْ، و ث زَغتُّ زاُىغتاْ زاؼلُظض
ًَـ، و ٓـَُ زَغـتُيُ         ًَؿـاُُّ كـُ زَيتـُ ثـ ٌَ بؤ ٓـُو ك ًٌَاْ وايُ ًُُٓ كاضَيلِ باف زَب زَكُيُِوَ، نىُلُ ث

ًَؿــًِاض زَكــُيّ كــُ ٓــًُىو ٓــُو تــُوارىوات و ٓــُو            نــاكه ٌَ، و ث ًَؿــُكاُسا ظاَي بــ ٌَ بــُ غــُض ك  زَتــىاُ
ض َيللُوتِاُُّ غًاغٌ و ًٓساضياُُّ كـُ ثُيىَغـعل بـُ ُاونـُ زابط َيِطاوَكـاْ و ثطغـِ ًُؿـتًٌاُِ ؾـُراف         

َيطاّ خؤياُُوَ َُٓهبـصاضزْ،  بلطَيّ و ٓاؾلطا بلطَيّ، زاوا زَكُيّ هُ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطا كُ ُٓوَي بسَْ هُ ض 
ًٌَ زَغـتىوض ٓـًض ض َيططيـُن ًُـُ هـُوَّ كـُ  ُٓزلىًـُُِ           141و ًاززَّ ) َّ، نـىُلُ بـُث ٌَ بلـط ًَبُد ( د

ًَؿـًِاض زَكـُيّ كـُ ٓـَُ         ًٌَـُ ث ًَؿًِاض بلا، بؤ َُٓهبصاضزْ، و بؤ ض اثطغِ هُ غُض كـُضكىون، بؤيـُ ٓ ثاضَيعطا ث
َّ ُُكُْ كُ سلىًُتِ ًُضكـُظّ  ضاثطغًُ هُاليُْ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاّ ك َّ، و ناوَض  ُضكىكُوَ ُٓزلاَ بسض

ٌَ بلات، بَُهلى خؤياْ ض اغـتُوخؤ َُٓهػـّ بـُ ض يفطاُـسؤَ و ض اثطغـًًُ هـُ       141زاوا بلات ًاززَّ ) ًَبُد ( د
غــُض ناضَُىوغــِ كــُضكىون هــُ ض َيطــاّ َُٓهبــصاضزْ، يــاْ ض اثطغــًُكِ ٓاؾــلطاوَ، كــُ بــؤ ٓاووآلتًــاْ ٓــُزلاَ  

َّ ــُ        زَزض ــاْ ب ــًؤْ ي ــُُاوّ ٓؤثُضاغ ــُوَ ب ــاُُ ض َت زَكُيِ ــُ و طؤض َؾ ــُو ُٓض َؾ ــًُىو ٓ ــُ ٓ ًٌَ ــاضَ ٓ ، و زي
ًٍَ وايـُ ٓـُو ُٓض َؾـُ و     َّ، بؤ غُض ُاونُ زابط َيِطاوَكاْ و بُتايبُتِ بؤ كُضكىون و بؤيُ ث ُٓضُاوَيم بلط

      ِ ًَتـُوَ، بـَُهلى بـؤ غـُض ُاونـُكاُ ًَِ تـطّ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاًُـ     طؤض َؾاُُ زوا داض ُٓض هُ كـُضكىون ُاً
ًَلِ ُـا زَغـتىوضّ زَظاُـغل، و زاوا زَكـُيّ هـُ            ًَىَيُن ض َتـِ زَكُيِـُوَ، و بُؾـت زَيت، بؤيُ بُ ٓـًُىو ؾـ
بُض َيع دُُابٌ ثاضَيعطاض كُ وَكى ض ًَٓػِ وَسسَّ ًٓساضّ كُضكىن ُٓوَهِ دسّ تط بسات بؤ يُن ض يعّ هُ 

 ُ ًَــىاْ اليُُــُكاْ، و هُاليــُْ ُُتــُوَكاْ هــ كــُضكىون، بــؤ ٓــُوَّ بــيَب بــُ ؾلىوُُيــُكِ بــاف و دــىاْ، و   ُ
ــُ       َّ ه ــًُاْ كــُ نــِ بلــط ًَؿــًِاضَيلًاْ كــطز بــؤ ثُضه ــًاْ نــُُس ث زَهدؤؾــلطزًُاْ بــؤ ٓــُوَّ كــُ بُض َيعيؿ
ًَؿًِاضَكاُِ بـُض َيعياْ زَكـُيّ، بـُآلَ     ًٌَُف ثؿتًىاُِ هُ ث ٓ ،ٍَ زآاتىوزا؟ بؤ ُٓوَّ زَهٌ ُٓواْ خؤف بلط
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ٌَ زَك ط يعّ اليُُـُكاْ، و ُُتـُوَكاْ، بـؤ ٓـُوَّ ٓـُواًُـ      ُكُيّ كُ ُٓوَهِ دسّ تـط بـسات بـؤ يـ    زاواؾِ ه
ًَؿًِاضَكاُِ، و طُض اُُوَّ كُضكىون بؤ غُض ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، غىثاؽ،  زَهدؤف بلطَيّ، بؤ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًًُِكت ُٓيُ؟  دُُابٌ ًىسارًع ت

 ٍ اهسيّ كطيٍ/ثاضَيعطاضّ كُضكىن:بُض َيعز. زل

 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ، خـطاخ      ًَؿـًِاضاُُّ خؤتاؾلـاْ بـسَُ غىثاغًاْ زَكَُ بطازَضاْ، يُكَُ ؾت زوايٌ ُٓطُض ُىغدُيُن هُو ث
ًٌَُ بـُضزَواَ زَبـغل و ثُيىَُـسّ     ًٌَُ بُزواّ زابهغل، زَضباضَّ خعًُتطىظاضّ بُتُٓلًس ٓ ًُُ بؤ ُٓوَّ ٓ

ًَم هُ كـُضكىون زضوغـت بـىوَ، تًُاؾـا بلـُيت      هُطَُي ال ًَػتا بُض اغتِ وَظع يُُُكاًُؿسا زَكُيّ، يُعِِ ٓ
ًٌَـُ        ٌَ، ًِٓتًباعًـاْ بُتُٓلًـس طـؤض اوَ، نـىُلُ ٓ ٌَ، عُضَب بـ ُٓطُض بهًتُ ُاو خَُهلُوَ يُعِِ تىضكٌاْ ب

َّ و ُاسًـُّ   ًٌَُ رُضوٌاْ ُُكطزووَ، ثط ؤشَ نؤْ هُ ثطز ًَّ، بُٓـًُاْ    خعًُتًاؾلاْ كطزووَ، ٓ ؾـىاْ زازَُـ
          ،ًَّ ًَىَ هُ سُوَيذُ و هُ عُباغـًُ و هـُو ؾـىَيِاُاُُ زَكـُيّ، وَ بُخؤؾـًاْ يـُعِِ زاْ بـُو ؾـتُ زازَُـ ؾ
ٌَ ٓـُض بـُضزَواًبغل هًُـُزا، بًُُػـبُت ض اثطغـِ هـُ              يُعِِ بُتُٓلًـس ًٓعـترياف بـُوَ زَكـُْ، بـُآلَ زَبـ

ًَلِ ططُطـُ      141) ( كُ زَيتُ غُض ٓاخط ًُضسُهُّ ًازز141ًَّاززَّ ) ٌَ ض اثطغـٌ، بـُآلَ ٓـُوَ خـاَه ( زََه
ًٌَــُ    ٌَ ٓــًال سلىًــُتِ ًٓتًشــازّ بًلــات، ٓــُوَ ض اثطغــًُ، ٓ ٌَ ض اثطغــٌ زَبــ دــُُابت باغــت كــطز، بــُآلَ ُــاَه
ًَؿـسا ًُدوًػـِ ًىسارـُظَ زَُـط هـُ غـُضُٓوَ بـسات هـُ          ٌَ هُ ث زَتىاُغل خؤًاْ ض اثطغٌ بلُيّ، بُآلَ زَب

ًَ ًَؿُّ تطًاْ ُٓيُ بًُُػبُتِ ًـاززَّ ) زواّ ًُُٓ، بُآلَ ٓ ًَؿـتا ًـاززَّ )   141ٌُ ك ًٌَـُ ٓ ( 141( َوَ، ٓ
ٌَ ُُكطاوَ، كُ طُض اُُوَّ خَُهلـُ، طُض اُـُوَّ غـِىوضّ ثاضَيعطاكاُـُ، زواّ ٓـُوَ       ًَبُد رُوُضَّ يُكًُِ د

ًٌَُ زَتىاُغل ُٓطُض بع َّ، يُعِِ ظؤضّ ًاوَ، ٓ ًَطّ، ًٓشػا كُ ًُرطووظَ بلط اُغل تىوؾـِ  ًُغُهُّ غُضشً
       ٌَ َّ و ض اثطغـًـ زَبـ َّ، بط يـاضّ ُٓزلىًـُُِ ثاضَيعطـا بـسض ًَىَيُن ًُٓاُُ ُاكط ًَم بغل، كُ بُ ًٓض ؾ ساَهُت
ًٌَُ ُاتىاُغل خؤًاْ ض اثطغـِ بلـُيّ و    ٌَ و يُعين ٓ ًَىَيُن بًلُّ كُ ًُٓىو زوًُا بًبًيَن و ؾُراف ب بُؾ

ٌَ، ُٓوَ ً ٌَ ُُب ىًٌُٓ، ًّ يُن خاَهٌ تـط ٓـُبىو هـُ وتُكـُّ دـُُابت      بًبُيّ هُ زوايًسا كُغٌ تط ٓاطاٍ ه
ًَـطَ ٓـُض نـُُسَ ٓـًُط ؤ بـؤ              ًَسا بىو زَضبـاضَّ ياضًُتًـساٌُ بىزدُيـُن بـؤ ُاونـُ زابط َيِطاوَكـاْ، ًـّ ه ت
ًَؿُيُكٌاْ ُٓيُ هُ كُضكىون، ًىتُُٓكًسَ  ًٌَُ ك ًُوظووعِ زصلوُ بىو، بؤيُ باغٌ ُٓواَُُ ُُكطز، بُآلَ ٓ

ًًَُ، ظاُلؤيُكِ بهىوكُ،  هُ ؾىَيُِكاُِ تطيـ ًٌَُ هُ كُضكىون تُُٔا يُن ظاُلؤّ ه ُٓيُ، ُٓويـ ُٓوَيُ ٓ
ًٌَُ خىيِسكاضَيلِ ظؤضًـاْ تـُواو زَبـّ، تًُاؾـا      ٓ ،َّ ُٓو ظاُلؤيُ هُ ؾُف ُٓظاض كًُه خىَيِسكاض وَضزَطط

ُتـُ بـؤ ظؤضبـُّ    زَكُيّ هُ ؾىَيِاُِ زووض وَضزَطريَيّ، هُ ًىوغى، هُ تلطيـت، هـُو ؾـىَيِاُُ كـُ ظؤض ظَفل    
ًَـىَوَ ياضًـُتًٌاْ           ًَتـى هـُ ض َيطـاٍ ٓ ًٌَـُ ُٓطـُض ب خَُهم كُ زَهًِا بّ ًِساَهُكاًُاْ بهُِ ُٓو ؾـىَيِاُُ، دـا ٓ
َّ بؤ ؾىَيُِ  ًَم هُ ُٓو ًُوعُزاُُّ كُ هُ داًًعُكاُِ كىضزغتاْ ُٓيُ، تُضخاْ بلط بسَْ بؤ ُٓوَّ ُػبُت

 ،َّ ًٌَ ض َيصَف زابِط بؤ كُضكىون، بؤ غِذاض، بؤ خاُـُوغل، بـؤ ٓـُو ؾـىَيِاُُ، ٓـُوَ ظؤض      زابط َيِطاوَكاْ و بُث
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ًَم هـُ ظاُلـؤ طـُوضَكاُِ         ًٌَُ تُُاُُت زاواٍ ُٓوَمشاْ كـطزووَ ُٓطـُض بلطَيـت بُؾـ ًٌَُ زَزا، و ٓ ياضًُتِ ٓ
ًَلِ هــُ كــُضكىون بلطَيتــُوَ، ًُٓــُ  ٌَ، رــُضع ٌَ، يــاْ ظاُلــؤّ غــوًٌاُِ بــ كىضزغــتاْ، ظاُلــؤّ غــُالسُزيّ بــ

ٌَ ًٌَُ بلات كُ بُضزَواَ بـّ، ًُٓـُ ٓاوكاضيـُكِ ظؤض     ُٓتىاُ ًٓػتًعابٌ شًاضَيُكِ ظؤض هُو خىَيِسكاضاُُّ ٓ
ًَلسا وَكـى باغـِ    ًٌَُوَ، غىثاغتاْ زَكُيّ ُٓطُض ًُُٓ غُُُ بُضُاًُّ خؤتاُُوَ هُ كات ظؤضَ بًُُػبُت ٓ

       ٌَ ًَـسا بـ ًٌَـُ ظؤض زَزا،   بىزدُ زَكُْ هُ غاَهِ ٓايِسَ، باغـِ بُضُاًـُّ خؤتـاْ زَكـُْ ًُٓـُّ ت ، ياضًـُتِ ٓ
 غىثاؽ، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَلًاْ وػُ بلُْ، رُضًىو،  بطا ًُغًشًُكاْ، ُٓطُض يُك

 بُض َيع اًري طىطُ يىغف:

 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطٓاتِِ دـُُابٌ ثاضَيعطـاض ز كـُيّ، ُٓضوَغـا غىثاغـًا وّ ز كـُيّ، بـؤ         ًَؿُكِ بُخ ظـاْ ض َوَْ كطُـا كـى    ث
ــُضؤكِ         ٌَ غ ــُُاب ــُي د َِ ز ط ــُضكىوك ــاّ ك ــؤ ثاضَيعط ــُضَزاُاًُ ب ــا غ ٌَ زاّ، ُٓضوَغ ــ ــاضَ ث ــُُابٌ وّ ًٓؿ د
ثُضهًُاٌُ، بؤ ًُ ظؤض تؿت زيـاض بـٌ، كـى ظـاْ ؾـتُ ُُٓـُ ٓـَُ ُـعاُغل كـى ٓـُو َُٓهىَيػـتِ بطاياُـُ و ٓـُو              

ًٌَ كـى ي ؾـاضّ كـُضكًلٌ، ٓـُو       ًَلنُ شياْ و خؤؾـ َِ زٍ      َُٓهىَيػتِ ث َّ ٓـًُاْ َُٓهىَيػـتُ كـى ٓـًُِ دًٔـ ش
 ،ُّٓ َِ ٌَ ثاضَيعطـاض ز كـُيّ،            انؿا٘اقلٕكىضزغتاُ ٓـُض ز ًًًِـت، ُٓضوَغـا ٓـَُ شّ ثؿـتطرييا خـؤ بـؤ دـُُاب

ٌَ و        َِ، ُٓضوَغـا كـُضكًل ٌَ كىضزغـتاُ َِ ًُ ًُٓاْ َُٓهىَيػيَت يٌ كى ٓـًُِ ُُتـُوَيٌ زيـ ُٓضوَغا َُٓهىَيػت
ًَعّ زصلوُ، زَضب ًَِصُـُ راضيؿـُ     زَضباضَّ ٓ َِ ب َِ ض يسْ ًٓنًساضَ ُٓظ ٓـَُ ؾـ ٍَ زّ كىضزغتاُ اضَّ ًُِٓ كاض

ًَتـُ ناضَغـُضكطْ، نـىُلُ             َِ ب ٌَ ضيـسا بـعيهيّ زََ كـىا راضيؿـُ ُـًًُِعل زيـاهؤطِ بطايـُتً ُىوكُ كـُضكًل
ًَلنُ شياُُ كى ُىوكـُ تُبعـُْ و   ًَت ًُ ُُخؤؾًُت ًُ، ًٌُٓ يُكّ، ًٓنًساضَ كى َُٓهىَيػت ُٓظ ث ًَؿ َكـى  ٓ

َِ ٓـَُ     َِ ٓـُضَيٌ ًَلنُ شياُُ بطايُتًُ كى ُىوكُ ي ظـ َِ، كىا ث ٌَ ُٓويـ ثاضنُكُ كىضزغتاُ َُٓ ظاُغل كُضكًل
ًَلنـُ شيـاْ و      ًَلنُ شياُُ وَكى هىَيطّ شّ كى دُُابٌ ثاضَيعطاضّ ًُ زياض كطّ، كـى ٓـًُاْ ث بًِغل، ًُٓاْ ث

ًَت وَي ً َِ ًَت ًُ، شواْ خَُهل ًَعاًُِ ٌَ     ًُُٓ باوَضيّ وَكِ ث َّ ظؤض كى ًىضتـاسّ، ظؤض ٓاضيلـاضْ، كـى دـُُاب ط
ًَـصَ زوو        َّ ظؤض ٓاضيلـاضْ  طـُي يـُن و زوو كـى شواْ زوو ٓـُظ ب ًَط َّ، ي ظ َّ و ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاض ثاضَيعطاض
َّ ٓـُيّ ٓـُض               َِ كـى ًُغـًشًُِ كـى ًٓنًـساضَ ٓـُظ بطايُتًـُ ٓـُظ َُٓهىَيػـيَت كـى ي وَيـط ٌَ ثاضَيعطـآ ُُٓساً

ًَت و ُٓض بُ  ضَظ باؾهُٓبت، غىثاؽ،ؼلًِ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَلًاْ وػُ بلُْ، رُضًىو،  بطا تىضكٌاُُكاْ يُك
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 بُض َيع عبساهقازضاكطاَ ـلًى: 

 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ًُٓىوًاْ ًَؿُكِ ظؤض غىثاغِ ثاضَيعطاضّ كُضكىون زَكُيّ، غُباضَت بُ تًبًًُِكاُِ، ٓ زَظاُغل  ث
وًازَّ عًُوًاتِ زصلوُ وُظَيُكِ غًاغًُ زش بُ خَُهلِ كىضزغتاْ و ُاونُ زابط اوَكاُُ، و بُ تايبُتِ 
غىُُِ و تىضكٌاْ، و بُض َيطاٍ عُغلُض تاضيُت ًاهًلِ تُُفًعّ زَكات، تُبًعِ ُٓويـ بُ كؤُه ؤَي كطزُِ 

صاضزُِ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاكاْ، و ًُُاتقٌ عُضَبٌ غىُُِ و كىضز و تىضكٌاْ، بؤ ًُبُغتِ َُٓهب
ًَتُ غُضؤكِ  ًَطاوسا زيػاْ ًاهًلٌ عُيُِْ بب ًَطاوِ، ُٓتا هُ َُٓهبصاضزُِ زآاتىوّ ع َُٓهبصاضزُِ طؿتِ ع
ًَطاوسا، َُٓ وَظعُّ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ  َِ هُ ع سلىًُت، و زكتاتؤضيُتُكِ تاظَ زاؼلُظضَيِ

ًَطاق كُ هُ  ًَساوَ، ُٓوَ تُبًعٌ يُعِِ 81ثاؾطُظبىوُُوَيُ هُ زَغتىوضّ ع ًَطاق زَُطًاْ ث %ّ خَُهلِ ع
ًَم ٓاتًُ هُ غُض  ًَػتا كُ ث ًَطاوٌ ٓ ًَلساُِ تُوارىوِ غًاغٌ كُ سلىًُتِ ع ُٓوَف ض َيطايُكُ، بؤ ت
ًَلِ ظؤضيُِ ُٓويـ ثاف  ًَِاُِ سلىًُت ًَلٔ تُوارقِ غًاغٌ، تُبًعِ ُٓويـ بؤ َُٓهبصاضزُِ زآاتىوَ، بؤ ث

ُتِ ًاهًلِ ؾًعُكاُِ خؤّ كؤُه ؤَي كطزووَ، يُعِِ ًُٓىو سعبُ ؾًعُكاُِ خؤّ ُٓوَّ كُوا سلىً
ًَػتاف َُٓ  كؤُه ؤَي كطزووَ، ُٓضوَٓا ُُٓسَيم هُ ُٓسعابٌ غىُُِؾٌ كؤُه ؤَي كطزووَ، و ُٓضوَٓا ٓ

ًَِاوَ بؤ كىُه ؤَي كطزُِ ُٓو عُضَباُُّ هُ زَوضو ثؿتِ كُضكىون و زوظخىضًاتىوْ، ُٓضوَ ًَعَّ ٓ ٓا بؤ ٓ
ٌَ بسَْ،  كؤُه ؤَهلطزُِ كىضز و تىضكٌاْ، ُٓتا هُ َُٓهبصاضزُِ زآاتىوزا، يُعِِ بتىاُّ ُٓواْ زَُطِ ث
ًَػتاّ زاوَ، بؤ تُُفًعكطزُِ َُٓ ٓؤثُض اغًؤُُ، يُكًًُاْ  ًَطاوٌ ٓ تُبًعِ ُٓوَّ ياضًُتِ سلىًُتِ ع

ًَطاوُ هُاليُْ سلىًُتِ ًُٓطيلاوَ ُٓويـ غُضوا َّ خػتِِ ع َي بىوُِ بُ نٌ؟ بُ ًٓػطآًى و بُ ثؿت طى
َِ: ثُضت و بَواوبىوُُوَّ عُضَبِ غىُُِيُ،  باؾىوضّ ض ؤشُٓآلتِ ٓاغًا، زوو: هُبُض وُيطاُِ غىضيايُ، غ
ًَػتاكُ عُضَبٌ غىُُِ ظؤض ثُضت بىويُِوَ، ُُٓسَيلًاْ يُعِِ ًٓتػاهًاْ بُ ًاهًلِ كطزووَ،  نىُلُ ٓ

ًٌَُ ُٓضوَكى ُٓضَيٌِ  كىضزغتاْ خاغُتُْ بُو كؤتايًُ، ُٓويـ يُن َُٓهىَيػتًٌاُُ خاَهِ ًٓذابٌ ٓ
ًَؿٌُضطُيُ، ُٓويـ  ًَعّ ث خاغُتُْ سعبُ غًاغًُكاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، زووًًَـ: ٓاًازَ باؾِ ٓ
ًًََُ ؾت: ض َتلطزُُوَّ َُٓ ٓؤثُضاغًؤُُيُ هُاليُْ خَُهلِ كُضكىوكُوَ تُبًعٌ  ًَلِ ًٓذابًُ، غ خاَه

ًَلِ ظؤض ظ ٌَ ُٓوَهبسَيّ بؤ ٓاُساُِ زَوَهُتاُِ ًٓقوًٌِ ًُُٓف خاَه ًٌَُ بُ غُضاسُت زَب ؤض ططُطُ، ٓ
ًَػتا، زوو: ًىخاتُبُكطزُِ ًُٓطيلاو  ًَطاوِ ٓ ًَطاْ، بؤ رؿاض خػتُِ غُض سلىًُتِ ع ُٓضوَكى تىضكًا و ٓ

ٌَ ُُرطؤ ؾّ، ض ووغًا و غغل و ًٓتًشازّ ُٓوضوثِ بؤ رؿاض خػتُِ غُض ًاهًلِ ُٓتا نُن و تُوًُُُِ ث
ٌَ بُ ًٓض دؤضَيم وُبىوي بلُيّ، نىاضََ: ُٓتا ثاف ًِٓػًشاب كطزُِ  َِ: ًٓساضَّ ًىؾتُضَن ُاب غ
ًَُِوَ، داضَيلِ  ٌَ هُ غُُطُضَكاُِ خؤياْ ؼلًِ ًَؿٌُضطُ زَب ًَعّ ث ٓؤثُض اغًؤُِ زصلوُ ياْ َُٓهىَؾاُُوَّ، ٓ

خػُ بًُٓض دؤضَيم تاظَ تط ُٓوَي بسَيّ غُسيب غًقُ بلُيّ هُ سلىًُتِ ًاهًلِ، نىُلُ ُٓو ؾُ
ًَتُوَ، تُبًعِ ُُٓسَيم ثطغًاضيؿٍ ُٓيُ هُ ثاضَيعطاضّ كُضكىون، ٓايا  هُطَُي ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا غاف ُاب

( و 141ًٓهتاْ كطزووَ بؤ ُعيم بىوُُوَّ كىضز و تىضكٌاْ هُ ؾاضّ كُضكىون ُٓتا بؤ ًاززَّ )
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ٌَ، زوو: ٓايا ًٓهتاْ كطزووَ ًىخاتُبُّ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ و ُٓواُِ تط ُٓتا يُن َُٓهىَيػتًا ْ ُٓب
ًَلِ زَغتىوضّ ُٓيُ خاغُتُْ هُغُض ًاززَّ ) ( كُ ُٓويـ 67غُضؤن كؤًاضتاْ كطزووَ كُ غُالسًُت

 ًًََُ َِ غلاَها تؤًاض بلات، هُ غُض غُضؤكِ سلىًُت، تُبعُْ ُٓويـ هُزازطاّ رًسض اػل، غ ُٓوَيُ زَتىاُ
ًَلتاْ ُٓيُ بؤ رُؾُ ًَِاٌُ َُٓ ٓؤثُضاغًؤُُ؟ ُٓضوَن و خَُهلِ ؾاضّ كُضكىون و ؾت: ض ُٓوَه ي ٓ

ًٌَُ ُٓضوَكى تىضكٌاْ و بعووتُِوَّ ناكػاظّ تىضكٌاْ هُ  ثاضَيعطاضّ كُضكىون، تُبًعِ هُ كؤتايًسا ٓ
ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ، َُٓهىَيػتٌاْ ُٓضوَكى َُٓهىَيػتِ ًُٓىو خَُهلِ كىضزغتاُُ، و ُٓضوَٓا َُٓهىَيػٌاْ 

ًَصَوَ ُٓو ُٓوَهِ زا بؤ َُٓهىَؾاُسُُوَّ ُٓض وَكى  َُٓهىَيػتِ غُضؤكِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ، كُ ظؤض هُ ً
 ُٓو ٓؤثُضاغًؤُُ، غىثاؽ،

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًًُِكت ُٓيُ؟  دُُابٌ ًىسارًع ت

 بُض َيعز. زلٍ اهسيّ كطيٍ/ثاضَيعطاضّ كُضكىن:

 اْ.بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُ

ٌَ ثطغًاضت ُٓبىو تُبعُْ زَضباضَّ غُضؤن كؤًاض، غُضؤن كؤًاض ٓاطاّ هُ غُالسًاتٌ  ٌَ، غىثاؽ، غ بَُه
ًًَُ ُٓو خطوخ ًَِاوَ ُٓو ؤٍ ُٓيُ، و ناويؿِ ه واتاُُّ هُ غُض زَغتىوض زَكطَيت، ُُٓسَيلًؿِ بُكاضٓ

ٍَ؟ ًَّ، ُٓطاتُ كى ٌَ زَيو ًٌَُ هُ كاتِ  غُالسًاتاُُّ، بُآلَ ُٓو بابُتُ بؤ خؤياْ بُد زَضباضَّ تىضكٌاْ ٓ
ًَؿه هُ كُضكىون ثاضَيعطاض و غُضؤكِ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطا ُٓضزووكِ كىضز بىو،  زَغت بُكاضبىوؾلاْ ث

ًَػتا بُ زَُطِ كىضز ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطا هُ ًُـلىوعِ ) (ّ هًػتِ بطايُتًًُ، كُ 26( ُُٓساَ )41ٓ
ًَتُ غُضؤكِ ُٓزلىًُُِ هًػتِ كىضزغتاًُُ، ًُٓىو زَُطًاْ زا بؤ ُٓو َّ كُوا بطايُكِ تىضكٌاْ بب

ًٌَُ ثُيىَُسؿلاْ هُطَُي تىضكٌاْ  ًَلِ بهىون ًُُ، و ٓ ثاضَيعطا، غُضوكِ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاف ًُُػُب
ًَلٔاتُيُكِ تط ُىَيُِضّ دًاواظياْ ُٓيُ، يُن ُىَيُِض ًُُ  ثُيىَُسيُكِ باؾُ، تىضكٌاًُـ وَكى ًُٓىو ث

ُيُ تآًفُّ دًاواظياْ ُٓيُ، دا هُبُض ُٓوَ تًُاؾازَكُّ داضّ وا ُٓيُ ًُٓىو بؤ ًُٓىوياْ، هُواُ
ًَىَيُكِ طؿتِ  بُيُن زَُط وػُ ُاكُْ، ُٓضوَكى هُ ُاو عُضَبًؿسا عُيِِ ًُغُهُ ُٓيُ، بُآلَ بُؾ
ًَلُوَ  ًَلٔاتُيُكِ ُٓقوِ كُضكىون، كُ هُطَُي كىضز ث ثُيىَُسؿلاْ باؾُ، بُ ض ٌَٓ ًّ تىضكٌاْ وَكى ث
ًَىاْ ُٓضزووال وَكى كُضكىوكًُن كُ  ًَلِ باف ُٓيُ هُ ُ ًَطُيؿتِ شياوْ، غُزَٓا غاَي هُواُُيُ ظياتطيـ، ت
ًَؿُياْ ًُُ وَكى وُوًًُت هُطَُي  َّ هُ زايم بىوًُ و طُوضَ بىوًُ، زَظامن خَُهلِ تىضكٌاْ و كىضز ك هُو

َّ َّ وَظعٌ  يُكهزا، و خَُهلِ تىضكٌاًُـ وَكى ًُٓىو خَُهلِ زوًُا زَياُُو بُ ٓاغىوزَيٌ بصيّ، زَياُُو
ًَتُ ًُكتُبٌ باف، ُٓطُض ُُخؤف كُوتّ  َّ كُغابُتِ خؤياْ بلُْ، ًِساَهًاْ به ٌَ، زَياُُو ًًُِٓاْ باف ب
ًٌَُف بُض اغتِ زابًِلطزُِ ُٓواُُ بؤ خَُهلِ كُضكىون هُ  ٌَ بهّ بًاْ بًِّ، و ٓ ُُخؤؾداُُّ باف ُٓب

 ًٌَُ َِ ططُطهَ هُالٍ ٓ ثُيىَُسيلاؾلاْ بُضَو باؾهيـ انؿا٘اقلٕ و، ُٓض بُضزَواًًـ زَبغل، ًُٓىو ؾت
ًَِاْ بُ زصلوُ بُض اغتِ ًُوظوعِ زصلوُ تُُٔا ض اغتُ كُضكىون غُُتُضَكُيُتِ، بُآلَ  زَض وا، رُؾُي ٓ
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ًَىاْ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و خَُهلِ كىضزغتاْ، ُُن ُٓض ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ،  ًُُٓ ثط ؤغُيُكُ ثُيىَُسّ ُ
ًَؿًُاْ ظؤضَ ُٓض نىُ ًٌَُ ك لُ ؾىَيُِ زابط َيِطاوَكاًُـ ُٓض زَططَيتُوَ، و سلىًُتِ ًٓتًشازيُ، ٓ

ًٌَُ هُطَُي سلىًُتِ بُغسايُ ض اغتُ ًُُّٓ زصلوُ َُٓ غاَي ض وويسا وَكى  ًَؿُّ ٓ ًُوظووعِ زصلوُ ًُُ، ك
ًَـ ُٓوَف 2118باغٍ كطز تاضطلُكُّ، بُآلَ خؤ غُعسيُ ووُضَتُثُ و َُٓ ؾىَيِاُُ غاَهِ ) ( بىو، و ث

ًَؿًُاْ ُٓبىو، يُعِِ ُٓطُض تًُاؾاّ كُّ بًُُػبُتِ ًاززَّ ) ًٌَُ ك ًَؿىو كُ هُ زوايًسا بىوبُ 58ٓ (ّ ث
ًَؿًُاْ ُٓيُ زَضباضَّ ُٓوَ، يُعِِ دطُ هُ زاُاُِ ثاضَ بؤ غُضف 141ًاززَّ ) ًٌَُ هُيُكَُ ض ؤشَوَ ك ٓ )

ًَلِ ُٓو تؤّ تط ُُكطاوَ بًُُػبُت ًَػتاف ُٓو ثاضَيُ واّ 141ِ ًاززَّ )كطزُِ، ؾت (، و تُُاُُت ٓ
ًَٔاتىوَ خؤّ هُ ُٓغاغُ ًاززَّ ) ( ًُُتُكُّ بؤ ُٓو ؾىَيِاُُّ كىضزغتاُُ كُ زابط َيِطاوْ هُ 141ه

ًَلِ كًٌُ بؤ ُٓو ؾىَيِاُُ زَيت،  ًَػتا وػٌ ًَػتا وا رطاواْ كطاوَتُوَ يُعِِ ثاضَكُ ٓ كىضزغتاْ، بُآلَ ٓ
ًَتُ ؾىَيِِ تط ًَؿُكاْ ظؤضَ، تُُٔا زصلوُ ًُُ، زصلوُ  زَن ًَطاق، هُ ؾىَيِِ تط، هُبُض ُٓوَ ك هُ خىاضووّ ع

ًَؿه  َّ و ًُٓىوّ بُ زياهؤطُ و ث ٌَ ًُٓىو ناضَغُض بلط ًَلِ ُٓو كًؿاُُيُ كُ ُٓيُ، ًِٓذا زَب غىًبىه
ٌَ ض َي ًٌَُ زَب طُ بُضيُِ بُض غؤظاْ خاْ ثطغًاضّ ُٓوَّ كطز كُ نٌ بلُيّ ُٓطُض ُٓواُُ غُضُُكُوت؟ ٓ

َّ، وزواّ ُٓوَ  ًَـ ض َيطُّ ؾُض  و ًُٓاُُ، و ُٓواُُف ًُٓىوّ زيطاغُت زَكط زَغتىوض، ض َيطُّ تط ُٓيُ، ث
ًَطاق و عُضَب هُطَُي َُٓ ض ًَُٓ ًٍُ، هُطَُي َُٓ تىُسو تًصيُ ُغل، هُطَُي َُٓ  ًُٓىو خَُهلٌ خىاضووّ ع

ًَ ًَطاوِ بُضظكطزُُوَّ تُؾُُىدُ ُغل كُ ًُٓط ؤ ُٓيُ، ٓ ٌُ ثُيىَُسّ ظؤضًاْ ُٓيُ هُطَُي اليُُِ تطّ ع
ًٌَُ بىوُُ،  ٌَ خؤف ًُُ، زؤغتِ ٓ كُ هُ ثُضهًُاًُؿّ، يُعِِ خَُهلِ ظؤضياْ ُٓيُ َُٓ وَظعُياْ ث

ًَـ ) ًٌَُ بىوُُ، بُيُكُوَ خُبات كطاوَ ث ًٌَُ، 2113ٓاوثُؿلاُِ ٓ (، و خؤياْ بُؾُضيم زَظاُّ هُطَُي ٓ
ًٌَُ هُبُض ُٓوَ ض َيط ًَؿُيُ بلُيّ، و تُُاُُت هُ ُاو سعبٌ غُضؤن ٓ ا ظؤضَ كُ بتىاُغل ناضَغُضّ َُٓ ك

ًٌَ ُعيم كُوَيتُوَ و ض ٌَٓ باؾِ بؤ  ًَت و خَُهلِ باف ه وَظيطاْ خؤؾِ خَُهم ُٓيُ، بُ ض ٌَٓ ًّ ُٓطُض ب
ًَىَيُ  ًَت و بُو ؾ ُُثاضَيعضَيّ ببات، ض اغتِ بؤ ببات، ُُن تُُٔا ًُـلىعُيُن كُ ًُٓط ؤ زَظاُّ ُٓطُض ب

 َِ َِ الزَزضَيّ، َُٓ ُُٓساًِ رريوُ و ُُٓساًِ ؾىعبُ و ُٓواُُّ بُعؼ ُٓواُُ زووضكُوُُوَ، غبُيِ غبُيِ
ًُٓىو الزَبطَيّ هُ ثؤغتُكاًُاْ، هُواُُيُ ًُٓىو خاُُُؿغل بلطَيّ، ُٓطُض دُضؿلُ و ؾتًاْ هُ غُض 

ٌَ، بُ ض ٌَٓ ًّ وَضَوًُاْ ظؤض بُزَغتُوَيُ، بُآلَ هُ  ٌَ وضيا بغل كُوا ُُب ًٌَُ زَب عُيِِ كاتًؿسا ٓ
ًًووُتِ خؤًاْ بجاضَيعيّ هُ ُٓض خُتُضَيم ُٓويـ بُ يُكططتىويٌ و بُ ٓاًازَكاضيُ، و تُبعُْ ض ؤَهٌ 
َّ هُ ًُٓىو  ًَىَ هُثُضهًُاُِ كىضزغتاْ ظؤض ظؤض ططُطُ بؤ َُٓ ؾتُ، يُعِِ َُٓ بط ياضاُُ كُ زَزض ٓ

ًَىَ ُىَيُِضّ َُٓ ٌ ثُضهًُاْ زَبضوويُكُوَ، ض ؤَه ًَىَ زاوَ، ٓ ًَلِ ططُطُ ًًووُت زَُطِ بُ ٓ ًَت بُؾ
ًَؿٍ خؤؾُ ُٓوف بطُيُمن كُ هُ غُضكطزايُتًؿُوَ هُ دُُابٌ غُضؤكُوَ، هُ دُُابٌ  ًًووُتُْ، ًّ ث
ًٌَُ ُٓيُ، و  غُضؤن كؤًاضَوَ ًُٓىو بُبُضزَواًٌ هُ غُض وَظعٌ كُضكىون ثُيىَُسياْ هُطَُي ٓ

ؤ كُضكىون و بؤ ؾىَيُِكاُِ تط، و غُضكطزايُتِ سعبُكاٌُ تطيـ كُ ًُٓط ؤ هُ ثؿتًىاٌُ خؤياْ ب
زَغُآلت ُغل، يُعِِ ًُٓىو ياْ بُٓاتًِاْ ياْ ثُيىَُسّ تُهُرؤُِ ياْ ُىَيُِضاًُاْ ُٓطُض ؾُخػِ 
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ًَ ًٌَُ داضَيلِ تط َُٓ ًًووُتُّ ٓ ًٌَ زَهدؤؾًُ بؤ ٓ ٌُ يُكًًُاْ ُُٓاتيَب، يُعِِ ثؿتًىاًُُكُ بُض اغتِ د
ٌَ بُيُن زَُط وػُ بلا هُغُض ًُغُهُيُكِ ناضَُىوغِ ظؤض ططُط، غىثاؽ،  ُٓوٓا يُكططتىو ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىوكان كاضواْ،
 بُض َيعكاضواْ قاحل افلس:

 بُض َيعغُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطٓاتِِ دُُابٌ زكتؤض زَكَُ، و خؤؾشاَهًؿٍ بُوَّ كُ ه ُ خًٌُ ؾاضَكٍُ و هُ خًُِ بُخ
ًٌَُ بُ زَهًِايًُوَ ثؿتًىاُِ زَكُيّ هُ ًُٓىو ُٓو ُٓوَهُ زَهػؤظاُُّ  كىضزغتاًُاٌُ كُضكىون زايُ، و ٓ
ٌَ هُ  ًٌَُ و كان ز. زلٍ اهسيّ ب ًٍَ وا ًُُ زاًُؿتُِكُ ُٓض ُٓو طفتىطؤيُّ بُيِِ ٓ دُُابًاْ، ُاظامن ًّ ث

ًُاضيُ ياْ ُٓوَتا ُٓضيُكُ بؤ خؤًاْ ُُٓسَن وَغف زَكُيّ و غُض ثاضَيعطاّ كُضكىون طؤض يُِوَّ ظا
ًٍَ وايُ ُُٓسَيم ؾت ُٓيُ بَُهطُ بؤ ُٓوَّ ًُٓىوًاْ كؤن بغل هُ غُض ُٓوَّ كُ ًاهلٌ  زازًَُؿغل، ث
ًَطاق بُتايبُتِ بؤ طُػل كىضزغتاْ بُ ًُٓىو  ًًَُ، بؤ ًُٓىو طُالُِ ع ُٓدًِسايُكِ خُتُضّ ث

 ٌَ ًَلٔاتُكاًُُوَ، زَب َّ، ُٓوَّ كُ ًاهًلٌ زَيلات زَضُٓق ث َِ بَُهطُ ُٓيُ وػُ هُغُض بلط بُض اغيت كؤًَُه
ًَطاق بُتايبُتِ بُ طُػل غتًُسيسَّ كىضزغتاْ، هُ غِىوضّ ُاونُ زابط اوَكاُُوَ بططَ، هُ  بُ طُالُِ ع

ىزدُّ غاَهِ ثُيىَُسيُكاُِ هُطَُي سلىًُتِ ُٓضَيٌُوَ بططَ، ُٓوَ بَُهطُيُكُ هُ بَُهطُكاْ كُ ًُٓىو ب
ًَطاق تُٓلًسّ هُ غُض ُٓوَ كطز 2112( تا )2117) ( رُوُضَيُن هُ رُوُضَكاُِ ُٓزلىًُُِ ُىَيُِضاُِ ع

ًَىاْ غُضؤكايُتِ ُٓضَيٍ و  ًَم هُ ُ ًٌَ ًٓتًفاو ًَم، بُث ًٌَ ضَيللُوتِ ًَؿٌُضطُ بُث ًَعّ ث كُ بىزدُّ ٓ
ًَطاوِ رًسض اي بُيُكُوَ زياضّ كطاوَ، كُ ٌَ ُُكطزووَ، كُواتُ ُٓو غُضؤكِ وَظيطاُِ ع ًَبُد نٌ ًاهلٌ د

ًَطاق زياضّ  ًَطاوُ هُ ُاو غىثاّ ع ًَلٔاتُكاُِ طُالُِ ع ًَؿُّ ًىظًًِّ، ُٓوا ُػبُتِ ًُٓىو ث ًَؿاُُ ك ك
َّ، ثُضهًُاُِ  كطاوَ، وَكى دُُابٌ كان زكتؤض باغٌ كطز، ُُٓسَيلًاْ ًىارُوُّ ُٓزلىًُُِ ُىَيُِضاُِ زَو

ٌَ ًَت ًىارًق ب ًَطاوِ زَب هُ غُض زاُاْ و زاًُظضاُسُِ ُُٓسَيم هُو وًازَّ رُيوُق و رطوُو ُٓواُُ،  ع
ًَِيت تط كُ  ٌَ زيلؤً ًًَُِ غُض كؤًَُه ًَطاوُ، ُٓوَ ُُكطاوَ، ب ًٌَ ًٓػتًشقاواتِ طُالُِ ع ُُٓسَيلًؿًاْ بُث
ًَعّ  دُُابٌ ًاهًلٌ بُ خؤّ ًٌٓعاٍ كطزووَ، ُٓواُُ ًُٓىوّ تُووًعِ ًاهًلغل بؤ زضوغتلطزُِ ٓ

ًَطاوِ سًػابٌ بؤ  ًَم هُ ًُُعووًُّ زيفاعِ ع ًَِاٌُ بؤ ُٓوَّ بُ بُؾ ًَؿٌُضطُو تُغطيح كطزُِ و ض آ ث
ًَطاوٌ تًُاؾاٍ بلا، ُُيلطزووَ، غُضَ ض اّ ًُٓىو ُٓواُُف  بلات، و بىزدُّ بؤ غُضف بلا وَكى دُيؿِ ع

َّ هُ وَختِ دُُابتاْ بططَ، زوو غاَهُ ًَِاوَتُ  ًّ بؤيُ بُكىضتِ باؽ زَكَُ ُاًُو ًَِض رطوُّ ٓ ًاهًلِ ث
ًَِاوَ بُ خؿلُيٌ و هُ غُضًاْ ض ؤيًىَ وبىوكلاْ  ٌَ يُن، زوو رطوُّ ٓ غُض ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓض غاَه
ًَِض  ًَذطُ هُ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ ث ًَػتا ب ًَطاوٌاْ ض َناو كطزووَ، بُآلَ ٓ كطزووَ، بُضشَوَُسّ طؿتِ ع

وضّ ُاونُ زابط اوَكاُِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ، غُضَض اّ ُٓوَّ رطوُ غُضباظّ غىثاٍ ًاهًلٌ هُ غُض غِى
ًًَِاُُّ دُُابًاْ هُطَُي  ٌَ بَُه ٌَ وَعسيُّ، ُٓو ب ًَؿٍ وايُ ُٓو ب كُوا ًاهًلٌ ُٓدًِساّ تطيؿِ ُٓيُ، ث
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ًٌَُ كُوتىويُِتُ َُٓهُيُكِ ظؤض طُوضَوَ، ُٓويـ وًازَّ غًاغٌ هُ ُٓضَيٌِ  ًَطاق زَيلُْ، ٓ طُالُِ ع
ًَىاظ زَكات، ًىداًُهُّ غىُُِ زَكات، ًىداًُهُّ ؾًعُ  كىضزغتاْ زاُىغتاْ هُطَُي عُضَب بُزوو ؾ

ًٌَُ ًُُ ُٓوَ، سُق  ًَؿُّ ٓ ًَؿًُاْ هُطَُي عُضَبُ، عُضَب غىُُِيُ ياْ ؾًعُيُ ك ًٌَُ ك زَكات، بُض اغتِ ٓ
ًَطاق زووََ ًَلٔاتُّ طُالُِ ع ًٌَُ ًٓػتًشقاوٌ خؤًاْ وَكى زووََ ث ًَلٔاتُ ًٓػتشقاواتِ  وايُ هًُُوزوا ٓ ث

ًَىَيُن، ًٓض ثاغاوَيم ًُُاوَ بؤ ُٓوَّ كُمساْ ًٓض  ًَطاق بًُٓض ؾ خؤًاْ وَكى ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، هُ ع
ًَػتاف ًاهًلٌ ًىضآُُُ هُ غُض ُٓوَ زَكات، ظؤض خَُهم ًىداًُهُّ ًاهًلٌ كطز، و ظؤض  ًَم كُ تا ٓ اليُُ

ًَػت ا زَضكُوت ًاهًلٌ ُٓو زض ُسَيُيُ، ًاهًلٌ ُٓو كُغُيُ كُ خَُهم ُٓدًِساٍ بُزيوِ بؤ ًاهًلٌ زاُا، ٓ
َّ تُدطوبُكاُِ ض ابىوضزوو زووباضَ كاتُوَ، بؤيُ ًٓض ًىض آُُُيُن هُ غُض ُٓوَ كُ داضَيلٌ تط  زَيُو
 ًٌَُ ًَسا، ُٓطُض ٓ ًٌَُ ؾُضيلغل ت ًَطاوٌ ٓ ًاهًلٌ ؾُضعًُتِ ُٓوَّ ًُُاوَ، هُبُض ُٓوَ سلىًُتِ ع

ًَ ًُُ ًٌَ ٌَ غًقًُاْ ث ًَطاق غًقُياْ ث ًَلٔاتاُُّ طُالُِ ع ًَيَن، ُٓو ًُٓىو ث ًُُ ٌَ يَن، غىُُِ غًقُّ ث
ًَم كاضّ زبوؤًاغِ ُٓيُ، و  ًٍَ وايُ كؤًَُه ًَيَن، وابًوُ ًاهًلِ بُؽ ُىَيُِضّ سًعبُكُّ خؤيُتِ ًّ ث ُاً

ًَطاق، بَُهاَ ب ًَىاْ غُضكطزايُتِ غًاغٌ كىضز هُطَُي ع ًَم زياهؤن ُٓيُ هُ ُ ٌَ ًاهًلٌ هُ كؤًَُه اوَض تاْ ُٓب
ًٍَِ كُ ثاؾطُظبؤتُوَ، وَعسّ ًُُ،  ًٌَُ ًُٓىو ُٓوضاوُكاْ زَيػُكل زياهؤطًـ، و هُ زاُىغتاًُـ هُطَُي ٓ
ًَط ؾآًسّ ُٓوَيُ كُ ثاؾطُظبؤتُوَ هُ ًُٓىو ُٓو بط طاُُّ غىَيِس خىاضزُُكُّ هُ  ض َيللُوتِِ ُٓوه

ًَِاُُّ كُ زاوَيتِ بُ ًاززَّ ُٓزلىًُُِ ُىَيُِضاْ، ُٓطُض بطازَضاْ غُيطّ  بلُْ ًُٓىو ُٓو بَُه
ًٌَُ خؤًاْ نٌ زَكُيّ ُٓوَ 141) ًَلِ ًُُاوَ ًاهًلِ، ٓ ٌَ ُُكطزووَ، ًٓض ؾُضعًُت ًَبُدً (يؿُوَ، د

ًٌَُ بُ زوو كُهًٌُ، بُ زوو وؾُ، بُ زوو وَغف،  ٓ ٌَ ًَؿٍ وا ًُُ وَظعُكُ ُٓوَُسَ بُغًت ب ططُطُ، و ث
ُٓوَّ بؤ خَُهلِ خؤًاْ وػُ بلُيّ بتىاُغل بطيُِكاُِ خؤًاْ غاض َيص بلُيّ،  هُاليُْ بُض َيعتاُُوَ بؤ

ًَبطُيّ كُ ُٓدًِساّ ًاهًلٌ  ٌَ هُوَف ت ًَع، و زَب ٌَ بلُويُِ غُُطُضَيلِ زيفاعِ ظؤض بُٓ ًٌَُ زَب ٓ
َِ ًَؿٌاْ وايُ ٓاؾتِ هُ ًُٓىو ؾت ًٌَُ زياهؤن زَكُيّ، زاواّ زياهؤن زَكُيّ، و ث ثريؤظ  ُٓدًِساّ ؾُض َ، ٓ

ًٌَُ تُغُوض ّ زَكُيّ، بؤيُ كؤكطزُُوَّ كؤ  ًَِساّ ًاهًلٌ هُوَ طُوضَتطَ كُ ٓ تطَ، بُآلَ زَهًِا بّ ُٓد
ًَم ظاتِ ُٓوَ بلات،  ًَؿٍ وا ًُُ ًٓض كُغ زَُطِ ًُٓىو اليُُُكاْ بُيُكُوَ ظاًِِ غُضكُوتُِ، و ث

ُكاُِ تط بهىون تطَ هُو دىضُٓتِ ُٓوَ بلات، نًه هًُُو زوا ًىداًُهُّ ًاهًلِ، بُضشَوَُسي
ًًَُتِ، زوو ثطغًاضَ هُ دُُابًاْ ُٓيُ،  ًَىيػتِ ث ًَػتا ًُٓط ؤطُػل كىضزغتاْ ث بُضشَوَُسياُُّ كُ ٓ
ًَبىضزُُوَ ُٓو وَغفَُ كطز، ُٓضوَكى بطازَضاْ ًًِـ سُظَ كطز ُُٓسَن ؾعط و  سُظزَكَُ بُ زاواّ ه

ٌَ هُو ثطغًاضاَُُ ُٓوَي ًٍَ، بُض اغتِ يُك ُ، ُٓواُُّ وُضَبىوّ ٓاتىواُِ عُضَب )اهىارسيّ( ثُخؿاْ بَو
ًَُِِوَ؟   وُضَبىو وَضزَططْ ٓايا هُ كُضكىون زًَ

ًَػتا هُشَيط كؤُه ؤػل ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ زايُ ياْ دُُابتاْ خؤتـاْ   زووًًَاْ ٓايا رط ؤكُخاُُّ كُضكىون ٓ
 كؤُه ؤػل ُٓو رط ؤكُخاُُتاْ كطزووَ؟، ظؤض غىثاؽ.
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 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

 رُضًىو دُُابِ ثاضَيعطاض.
 بُض َيع ز. زلٍ اهسيّ كطيٍ/ ثاضَيعطاضّ كُضكىون:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَ ًاززَّ ) ٌَ وَضزَطريَيتُوَ، كـُ خـَُهلِ   141ُٓواُُّ وا وُضَبىو زَكطَيُِوَ، بُث ( ًُٓىو بَُهطُكاًُاْ ه

ض طُض اوَتــُوَ، بــُاَلَ ًُٓىوؾــِ ُُطُض اوَتــُوَ، كــُ زاواّ وــُضَبىو زَكــات كــُضكىون ُــغل و شًاضَيــُكِ ظؤ
ًَـت زَُـط بـسات هُغـُض ٓـُوَّ         َّ كُ خَُهلِ كـُضكىون ًُـُ، ُاتىاُ ٌَ وَضزَطري ًىًٍٓ ُٓوَيُ كُ بَُهطُّ ه

َِ ُٓطُض  ًَـت بؤٓـُوَّ بط يـاضّ ٓايِـسَّ كـُضك       ّٙػرّفرا٘كُوا غبُيِ ًَـسا ُاب ًَم كطا، ُاوّ ت ىون كطا ياْ ؾت
ًَـ           ًَلـُ ٓـُض هـُ ُٓوََهـُوَ زيـاضَ ضَيـم كـُوتبىوْ هُغـُضّ ُاتىاُ ت كـُؽ بـُ ظؤض   بسات، بُاَلَ ٓـُوَ ضَيلُوتِ

ًَ ًَطيتُوَ، ُاتىاُ ًَت ًّ زَض ؤًُوَ، يُعِِ بِ ت رُضظّ بلُّ هُغُض ًُٓىو ًىغارريَيم بؤ ثاضَ وَضططَيت، بَو
ضططتىوَ، ًاوَتُوَ، بُاَلَ بَُهطُكاُِ ًُٓىوّ تُوعًُيُ ؾتُكُ، ًُُٓف كطاوَ، بُاَلَ خَُهم ُٓيُ ثاضَّ وَ

ًَـت واوًعـُكًـ         ًٌَـُ زَب ًَـت زَُـط بـسات، بـُاَلَ ٓ ًَتُ غُضزَُط زاْ، ُاتىاُ َِ ُٓطُض ب ٌَ وَضطرياوَ، غبُيِ ه
ًَؿـًُاْ ٓـًض ُـًُا و ًـاززَّ )      ًَؿاُُ ناضَغُ كـطاو، ك َِ ُٓطُض ُٓو ك ٌَ  141ُٓيُ بعاُغل، غبُيِ ًَبـُد ( د

ًَطا ًَت هُ بُغـسا  كطا، خَُهم هُ ع وسا ًارِ ُٓوَّ ُٓيُ هُ ُٓض كىَيًُن بصيت، ُٓوَ ضَيطا زضاوَ كىضز زَتىاُ
َّ، تُبعـُْ ٓـُوَ ًُغـُهُيُكِ        ًَِطاوُُتـُ ٓـُو بصَيت، بُاَلَ ُٓواُُّ بؤ ًُغُهُّ طؤض يِِ زؿلىططارِ كـُ ٓ

    ٌَ وَضزَطـطْ، تُبعـُْ    تطَ، بؤيُ سُزّ ُٓزُاّ كُ هُطَُهًاْ زَيلُْ ثاف ثـاضَ وَضططتُِكـُ بَُهطـُكاًُاْ هـ
    ُ ــ ــاضَّ ً ــُوَ زَضب ــُ ًاوَت ــُاَلَ ُٓؾ ــتىوُُتُوَ، ب ــًاْ ض ؤيؿ ًَلِ ظؤضيؿ ــٌ ُ رللاوػ ــ ــُ، ً ــُ ضؤشّ  رللاضضَك ًٌَ ٓ

ًٌَـُ هُطـَُي      17/11/2111 ًَؿُيُكِ طُوضَّ بؤًاْ زضوغـت كـطز، ٓ ًَؿت، ك ًًَاْ ٓ كُ ًُُٓضيلًُكاْ بُد
اْ بىو هُغُض ُٓوَّ كُوا ُٓواْ ُٓو غُرريّ ًُٓطيلِ ًّ خؤَ زاًُؿتٍ، يُعِِ ًىُاوُؾُيُكِ تىوُسيؿٌ

ًَلِ تـطزا    باًُ ًَت بًسَْ بُ دُيـ، هـُ ؾـىَيِ ضَياْ زا بُ دُيـ، )عوِ اغاؽ( واعًسَّ دُيـ بىوَ، زَب
ًَت بُ ؾـُض ، وابـعامن يُكـَُ دـاض بـىو       ًٌَُ هُطَُي ًاهًلِ كُ زاًُؿتغل خُضيم بىو بب زاوياْ بُواْ، بُاَلَ ٓ

ًَ ًَؿُوَ هُ تُٓططلِ عرياوسا، ًُٓطَكُؾِ زَضكطز بؤ وَظاضَتـِ  ثؤهًؼ دُيؿِ ض اططت بىو، ُُئ ًَتُ ث ؿت ب
ًَت بُ ًُراُُوى، كُ ُٓو ًُ ضَيلِ ًُزَُِ و، تُُاُُت زاواّ هُ وَظيطّ زيفا  و وَظيطّ ُُوى كطز راضَ زَب

اْ هُطَُي ُٓواْ كؤبىوُُوًَاْ كطز، كـُوا ًٓذطآاتـُكاْ بلطَيـت ٓـُضظَكاْ بلطَيـت، نـىُلُ ٓـُضظَكاْ ظؤضيـ        
  ُ ًَت ُُوى بلطَيت بؤ وَظاضَتِ ُُوى، خؤ ُٓطُض ؼلاُـُوَيت ًـ ضٍ ًـُزًَُـ  رلا ُٓضظّ وَظاضَتِ زيفاعُ، زَب

    ُ َِ ًـ ًَت، ُٓوَ هُ ٓـًُىو واَلتـاُِ زوًُـاي ضات ٓـِ ًُسارـُظَ ًُـُ،    رلا ُٓض عايس بُ سلىًُتِ ًٓتًشازّ زَب
ّ راًُ كـُ ٓـُو بُظًـُ زضوغـت بـىو،       ضّ بهىوكِ ؾُخػِ دًايُ ِٓ ؾُضيلات وُٓواُُ، بُاَلَ هُزواّ ٓـُوَ

ًٌَـُ    ًَت هُبُضُٓوَّ ًُوظوعِ تريؤضيػـتِ ظؤضَ و ٓ ًَلِ كطزووَ بؤ غُضؤن وَظيطاْ زََه وَظيطّ زيفا  كتاب
    ُ ًٌَُ واّ بـُ بـاف زَظاُـغل ًـ ًَـت بـُ     رلا سُزًاْ ُٓيُ هُطَُي تريؤضيعَ و هُطَُي ُٓواُُزا، ٓ ضَكـُ ًُـىَّ بب

ًَت بُ ًُزَُِ، بُاَلَ  ًٌَـُ         عُغلُضّ، ًُىَّ بب ًٌَُ  كاغـُظًاْ بـؤّ ُىوغـًىَ بـؤ غـُضؤن وَظيـطاْ، كـُ ٓ ٓ
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ًَم    ًٌَُ ُٓوَ وبىَي ُاكُيّ، نـىُلُ غـاَه ُٓوَ وبىَي ُاكُيّ، هُ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطا زَُطِ هُغُض زضاوَ، كُ ٓ
         ُ ًَؿـىو كـُ بـُ وَكاهـُتًـ ُـُبىو، تـُوطيطَيلِ هُغـُض ٓـُو ًـ ًَـ ُٓوَّ بط وات وَظيطّ بُضططّ ث ضَّ رلا ث

ًَت دُُابِ غُضؤن وَظيطاْ ُٓو ًُكُضكىون  ضَ بـُ كـَُهلِ   رلا ُىوغًىَ بؤ ًاهًلِ، بؤ غُضؤن وَظيطاْ، زََه
ضّ عُغلُضّ ُايُت، نىُلُ هُ ُاوَض اغتِ ؾاضَ، هُُاو سسوزّ بُهُزيُيُ، دا ُٓوٓا ًاوَتُوَ تُبعُْ راًُ

ًٌَُ ًٓىاز َِ ؾتُكُّ ٓاَهؤظ كطزووَتُوَ، بُاَلَ ٓ اضيّ كُ ًُغـُهُكُ ٓـًُىوّ   ُٓو ظضورُّ ُٓو زوايًُ ُُخت
      ُ ًَت ًـاهًلِ وَعـسّ ٓـُوَّ زاوَ، كـُ ٓـَُ ًـ ضَ رلا ناضَغُض كطا، ُٓوَف بلطَيت، نىُلُ ًُٓىو كُؽ زَظاُ

ضَيلِ ًُزَُِ، دُُابِ غُضؤن وَظيطاْ خؤّ كتابِ كطزووَ، بؤ وَظاضَتِ ُُوى هُوباضَيُوَ رابلطَيت بُ ًُ
َّ كتاب ٓاتىوَ، كُ  ُ  و، تُُاُُت هُ بُغساوَ بُعع ًَـت )  رلا باغِ ٓـُو ًـ (، ااعلسٔ اسبطِلٕ امللغلأ   ضَ زَكـات زََه

ٌَ زَيت. ًَم َُٓهىاغطاوَ، ًٓه بعاُغل نِ ه ًَػتا ًُٓىو ؾت ًَّ، بُاَلَ ٓ  يُعِِ خؤياًُـ ُٓوَ زََه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو زكتؤض افلس
ٌَ(بُض َيع ز. افلس ابطآًٍ عوِ  :)وَضت

 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

 بُُاوّ خىاّ طُوضَ و ًًٔطَباْ
ًَطٓاتِِ بُض َيع ثاضَيعطاضّ كُضكىون زَكُيّ، بـُُاوّ رطاكػـًؤُِ بعووتِـُوَّ ًٓػـالًًًُوَ ،      غُضَتا بُخ
كؤبىوُُوَيُكِ ططُطُ ُٓبىايُ ظووتط ُٓزلاًبسضايُ، زَغتدؤؾِ هُو كاضَ باؾاُُ زَكُيّ كُ هـُ كـُضكىون   

ْ ثاضَيعطاضو ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاو ًُٓىو اليُكُوَ، ُٓطـُض زَضرـُؽلاْ ثـآ بـسَْ نـُُس      ُٓزلاًسضاوْ هُاليُ
ًَلِ زشواضَوَو        ــاغ ــُ وؤُ ــِ ُاوَت ًَ ــىكٌط اُِ ث ــُظًىوُِ س ــُيّ، ٓ ــُضظتاْ زَك ــطزووَ ع ــت ك ــاْ يازاؾ ًَلٌ خاَه

ًَلِ ًَتـُوَ بـؤ  غـُضَتاكاُِ زضوغـ          زووناضّ وُيطاُ ت بـىوُِ  بِـُض َتِ ٓـاتىوَ، ٓـَُ زؤخـُف زًَـاْ طُض َيِ
ًَم  ًَؿىوّ زَوَهُتِ عىمساُِ هُخؤططتبىو )بُغسا ، بُغط َ ، ًىغأل( كات ًَطاق، كُ غآ وياليُتِ ث زَوَهُتِ ع
ًَلِ غُواًطريّ بُخؤوَ ُـُبًًِىَ، بـُزَض هُنـُُس     زضوغتلطا هُغُض زَغتِ بُضيتاًُا، هُو كاتُوَ غًػتًُ

ًَلِ كًُِ غُضزًَِ ثازؾايُتِ ) ًَصووَوَ )( ، وَهُزو1958 – 1921غاَه ( ، 1958/تُللىظّ 14اّ ُٓو ً
َ ُُبًًِىَ، و ٓـًُىو ٓـُو ضشَيٌاُـُّ ٓاتِـُ غـُض تـُختِ       اغِ هَُ وآلتُزا  غُواًطريّ بُخؤباضوزؤخِ غً

،  1968 – 1963،  1963 – 1958زَغــُآلت هــُ ضَيطــُّ كىزَتــاّ غــُضباظيًُوَ بــىوَ ٓــُض هــُ غــاَهِ )   
ًَّ و غـُضكىتلُض    ( ، طُضنِ ُٓو ضشَيٌاُُ بُُاو كؤ2113 – 1968 ًاضّ و ـلٔىضّ بىوْ، بُآلَ خـؤ غـُث

ًَطاوسا ٓاتِـُ   بىوْ، ُٓضبؤيُف خاوَْ ثؿتطريّ و تًُٓسّ ًًووُت ُُبىوْ هُُاوخؤّ وآلتسا، ُٓواُُّ هُ ع
غُض كـاض يـُن هـُزواّ يـُن، زَُـط و ض اّ طـُهًاْ هُبُضنـاو ُـُزَططت و، ٓـُوَهًاْ ُُٓـُزا ضؤَهـُكاُِ وآلت            

ٌَ بـسَْ، بـَُهلى زَغـُآلت و ُفـىظّ       هُيُن ُعيم بلُُُوَو يُكًاْ غُْ و ُٓغتِ ًُؿتٌاُِ الياْ طُؾُ ثـ
ًَىاْ زَوَهـُت و         ًَع زَكـطز، وَن هًُجـُضَيم هـُُ ًَلٔاتـُكاُِ بـُٓ ًَـطاق و ث خؤياْ هُغُض سًػابِ زَوَهُتِ ع

ًَس ُٓبىو زَضؽ و ثُُس هُ ضابطزوو وَض ًَـت و،  ٓاووآلتًاْ زَوَغتاْ، زواّ ضووخاُِ ضشَيٌِ بُعؼ ٓىً طرياب
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ًَطاوسا زووباضَ ُُكطَيُِوَ، بُآلَ داضَيلِ زيلُ ٓـًُاْ ضَرتـاضو    ًَصووّ ع داضَيلِ تط ُٓظًىوُُ تاَهُكاْ هُ ً
ًَىاظَيم بُضدُغـتُ   ًَؿىو زووباضَ زَبُِوَ، وَن بُناوّ خؤًاْ زَبًِغل، ًُُٓف بُنُُس ؾ ًىًاضَغاتِ ث

ًَت هُواُُ :  زَب
ًَولطزُِ زَغتىوض. -1 ًَؿ  ث
ًَِ    غــُضُٓ -2 ــِ غًاغــًسا، كــُ بــُث ًَ ًَِاُِ غــىثا هــُ ًوٌالُ َهساُِ ضَيبــاظّ تــاكط َوّ و كــاضكطزْ بــؤ بــُكاضٓ

ــُ           ًَعكطزُِ يُك ــُٓ ــطزْ و ب ــت ك ــىَيُِّ زضوغ ــُو ؾ ــا ٓ ــتُ ت ــُ، ضاغ ــاضَيلِ وُزَغُي ــِ ك ــتىوضّ عرياو زَغ
هـُ ًـُضاًِ    غُضباظيُكاْ، بؤ ثاضاغتِِ وآلت و بؤ ض َيلدػتُِوَّ غُض هُُىَيِ غـىثايُكِ ٓاوغـُُط و زووض  

ًَـعو رُضًاُسَيًـُكِ  وَن          ًَـم ٓ ًَؿـُيُن ًًُـُ، ؾـيَت زَغـتىوضيُ، بـُآلَ كات ًَت، ُٓوَ ك غًاغِ و تآًفِ ب
           ًَِ رُضًاُسَيِ ٓؤثُضاغـًؤُِ زصلوـُ زضوغـت زَكطَيـت، كـُ ُُخطاوَتـُ بـُضزََ ُٓزلىًـُُِ ُىَيِـُضاْ بـُث

ًَطاق، بؤ ُٓوَّ ضَظاًُُسّ هُغُض زا61ًًُاززَّ ) ظضاُـسُِ زَضبرب َيـت، كـُ زَبـآ ٓـًُىو      (ّ زَغتىوضّ ع
ُٓو بُضثطغاُُّ هُ ثوُّ غُضؤن رريوُو بُضَو غُضْ ضَظاًُُسّ ثُضهًُاًُاْ بؤ وَضبطريَيـت، ًاُـاّ وايـُ    
ــايـ و        ــؤهًؼ و ٓاغ ــُ ث ــسات ك ــاض ب ــاهًلِ بط ي ــط ً ــُوَف واوَت ــايِ، ه ــتىوضّ و ُاياغ ًَلِ ُازَغ ــت ــُ ؾ ًَت زَب

ــُض رُضًاُسَي    ــُ غ ــاوخؤ غطَيِ ــاُِ ُ ًَعَك ــاضَيلِ      ٓ ــسات، ك ــم ب ًَ ــُكُ ت ــُواًطريّ ُاون ــاضاًِ و غ ــُو ٓ ًُك
ًَؿهيـ ُٓو دؤضَ رُضًاُسَيًاُُ  ًَىيػتُ وبىأل ُُكطَيت، زياضَ ًُُٓ يُكُدلاضيـ ًُُو ث ُازَغتىوضيًُو ث

ٌَ زا،  زضوغتلطاوْ، وَكى دُُابِ ًىسارعيـ ٓاًاشَّ ث

ًَــــىاْ سلىًــــُتِ ًٓتًشــــا  -3 ًَولطزُِ ض َيللُوتِِاًــــُكاْ هــــُ ُ ًَؿــــ زّ و ٓــــُضَيٍ زا، كــــُ زواتطيًِــــاْ ث
ًَطَ كُ خىزّ ُىضّ ًاهًلِ طُياُسؤتُ غُضؤكايُتِ سلىًُت.  ض َيللُوتِِاًُّ ُٓوه

ًَُِكطزًُاْ بُ تايبُت ًاززَّ ) -4 ًَبُد ( تا ُٓوَّ زؤخُكـُّ  141ثُكدػتِِ ًاززَ زَغتىوضيًُكاْ و د
 َكاْ )زابط اوَكاْ(.طُياُس بَُ وؤُاغُ ًُتطغًساضَ هُ كُضكىون و ُاونُ ُاكؤكِ هُغُض

ثُضَغــُُسُِ طُُــسََهِ و بــُضزَواًبىوُِ وــُيطاُِ زَغــُآلت و ســىكٌط اُِ و وىَهبىوُــُوَّ ظيــاتطّ         -5
ًَىاًُاُسا. ًَلٔاتُكاْ و زضوغتلطزُِ بآ ًتٌاُُيِ هُُ ًَىاْ اليُْ و ث  ُاكؤكًُغًاغًًُكاْ هُُ

ًَولطزُِ زَغُآلتُكاُِ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاكاْ. -6 ًَؿ  ث

 ضباظيلطزُِ وآلت و ُُبىوُِ خعًُتطىظاضّ بؤ ٓاووآلتًاْ و وآلت خػتُِ ساَهُتِ ُآاغايًُوَ.بُ غُ -7

ًَساويػـتِ ٓـاوو كاضَبـاو ًًًُِٓـُت بـؤ خـَُهم        ًَطاق ُُيتىاًُىَ الُِ كًُِ ث ًَػتاّ ع ًَلسا سلىًُتِ ٓ هُكات
ًَعو ُاوَُسَيلِ وُويًُوَ، هُ ) ًَلِ بُٓ ًَطاو ًَـطاق  14زابغل بلات، كُنِ بُبًاُىوّ ع %(ّ بىزدُّ طؿتِ ع

بؤ بُضططّ و ثط  نُكلطزُِ غىثاو كط يِِ نُن و نؤأل و تفاوِ دُُطِ تُضخاْ زَكات، وًَُُتِ ُٓوَؾِ 
ًَفـِ خؤيـُوَ،          ُٓيُ غِىوضَكاُِ ُٓضَيٍ هُ سادِ ٓؤًـُضاْ و بامشـار و ًٓـربآًٍ خـُهًى غاتـُوَ شَيـط ضك

ًَـط  ًَػتاّ ع ًَسَكـُْ، ٓـًُاْ ًـُُتًق و كُضَغـتُّ      كُوا بىو ُٓو ًُُتًقُّ زَغُآلتساضاُِ ٓ اق غًاغـُتِ ث
كؤُُو ُاكطَيت بُو ًُُتًقُ سىكٌِ وآلت بلطَيت، زواّ زضوغـتلطزُِ رُضًاُـسَيِ ٓؤثُضاغـًؤُِ زصلوـُف     
ًَىزَوَهُتِ كـُ   ًَِ عىضرِ ُ ًَت، بُث زَضكُوت كُ ًاهًلِ نًه ثابُُسّ زَغتىوضو ًاززَ زَغتىوضيًُكاْ ُاب
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اُا، كُ ُاونُيُن ُاكؤكِ هُغُضَ و ًُُتًقُّ ًُعاعُ، ًٓه ًٓض كاًًاْ ُابآ تـان  زوو اليُْ زاًُاْ بُوَ ز
ًَــعّ غــُضباظّ،  ًَم بــسات، غــُباضَت بــُو ُاونــُيُ بُتايبــُت دىوآلُــسُِ ٓ اليُُــُ بط يــاض هُغــُض ٓــًض ؾــت

     ً ًَلطزُِ غًػـتُ ًَبـُد ًٌَـُ زاواّ د ًَؿُيُكِ زَغـتىوضيًُ، نـىُلُ ٓ ًٌَُ وَن طُػل كىضزغتاْ ك ًَؿُّ ٓ ِ ك
ًَىاْ          ــُُ ــُُطِ ه ــُكاْ و ٓاوغ ــسو ُٓضَيٌ ــُض ُاوَُ ــات بُغ ــُف زَك ــُآلتُكاْ زاب ــُ زَغ ــُيّ، ك ــسض اَهِ زَك رً
ًَِ زَغتىوضّ رًسض اػل، زَغتىوضّ عـرياق ًٓقـطاض كـطاوَ، بـُآلَ ٓـُواْ       ًَلٔاتُكاُسا ضازَططَيت،  ًُُٓف بُث ث

ًَِ ًًُـُ، بُزاخـُوَ ًًُٓؿـُ راكتـُضّ زَض     َكـًـ ٓؤكـاضو كاضيطـُض بـىوَ هـُ      ُٓض باغِ ُاكُْ و باوَض ياْ ث
ًَـت،    وُيطاُُكاُِ عرياوسا، دطُ هُ ًُٓطيلا كُ بُبآ بُضُاًُو بآ ُٓوَّ ًٓض ُُخؿُ ض َيطايـُكِ زياضيلطزب
ناضَُىوغِ ُاونُُاكؤكِ هُغـُضَكاُِ زابُزَغـت ُـىضّ ًـاهًلِ و، ًُٓـُف ض َيطـُّ خؤؾـلطز كـُ ُـاوبطاو          

ـُـ   ًَؿــآ و سػــاب بــؤ اليــُُِ كــىضزّ  ُكات، هــُو ُاونــاُُ كــُ ًــُرط وظ وابــىو بُٓاوبُؾــِ و  ظيــاتط ثــآ ضابل
ًَـِ ًًًُِٓـُتِ ٓـُو         ًَطزضَيت بؤ كُضكىون و ُاونـُكاُِ تـط، ًـازاَ ًُبُغـت ه ًَع بِ ضَظاًُُسّ ُٓضزووال ٓ

ًَىيػـت بـىو بـُ ضاوَيـصو ثـطؽ و ض اّ اليـُُِ ٓـُضَيٍ بىايـُ، وَن ٓـُوَّ هـُ )           ( بط يـاضّ  2116ُاوناُُيُ، ث
ًَلُ هــــُ ًٓــــساضَو   ًٓــــساضَّ ٓاوبــــُف زضا بــــؤ بــــُض َيىَبطزُِ ٓــــُو ُاونــــاُُ، نــــىُلُ كــــىضزيـ بُؾــــ

بُضثطغــًاضَيتًًُكاْ هــُو ُاونــاُُو ُاكطَيــت ثــُضاوَيعغطَيت، دطــُ هــُوَ وآلتــاُِ زَوضوبــُضيـ كاضيطــُضّ   
غوبًًاْ ُٓيـُ هُغـُض ٓـَُ ضووزاواُـُ، ٓـَُ باضوزؤخـُ واّ كـطزووَ ٓاووآلتًـاْ هـُ زَهـُض اوكآ و ُآـاضاًِ زا            

ًَؿـُكاْ هـُُاو خـؤّ واَلت،        بصيّ،  نىُلُ ًٓض ٓاًاشَيُكِ ًٓذابِ ًًُـُ بـؤ  ناضَغـُضكطزُِ يـُكذاضَكِ ك
ًَسواُِ ًٓػتًفعاظّ زَزضَيت، زوايًًِاْ بُض َيع عًعَت ؾابُُسَض زوَيِآ هُ كُُاَهِ ُٓجلـُظيطَ   ُاوبُُاويـ ه

ًقاوًَـُّ ضشَيـٍ بـىو، بـُآلَ      وتِ ًٓض ٓاوثُؿلاًٌُاْ هُطُأل كىضززا ًًُُ، ُٓوَ هُ غُضزًَِ ٓؤثؤظغًؤْ و
هــُ غــُضزًَِ سىكٌط اًُــسا ؾــتِ واًًُــُ، ٓــُضوا وتــِ زضوغــتلطزُِ رُضًاُــسَيِ ٓؤثُضاغــًؤُِ زصلوــُ ُــا     
ًَىًاَهِ خؤًاْ و يُكَُٔهىَيػـتِ و   ًَىيػتٌاْ بُ يُكدػتِِ ُ زَغتىوضّ ًًُُو كاضَيلِ زَغتىوضيًُ، ًُٓط ؤ ث

 ُ ــعو اليُُُغًاغــًًُكاُُ، كــ ًَ ًَػــتا َُٓهىَيػــتُكاْ هــُ ٓاغــت ٓــُو زؤخــُزا ًايــُّ    يــُكط يعّ ٓــًُىو ٓ تــا ٓ
خؤؾشاَهًًُو بُضزَواًبىوُِ طُضَُتِ غُضكُوتُِ، زووض هُ سًػاب كطزْ بـؤ بُضشَوَُسيًُسًعبًًـُكاْ و   

ًَىيػتُ هَُ وؤُاغُزا َُٓ ُُٓطاواُُ بِطَيّ: ًٌَُ ث  زابُؾبىوْ بُغُض دًُػُضَكاُسا، بُض اّ ٓ
ًَعو اليُُُكاُِ غُضطؤض َثاُِ كىضزغتاْ و ًًووُت و   ثُُس وَضططتّ هُ ضابطزوو، -1 سػاب كطزْ بؤ طؿت ٓ

ض اّ طؿتِ، طُيؿتِِ وُيطاْ و ٓاَهؤظيُكاْ بَُ ٓاغتُ ُٓوَ زَضزَخات كُ ًٓساضَكطزُِ وُيطاْ هُ ُٓضَيٍ زا 
ًَىيػت ثؿت بُ ٓاوثُؿلاًًُـُكاْ و زؤغـتُكاْ ب   ًَسايُ و ظياز هُ ث ُغـهاوَو،  ُٓض هُغُضَتاوَ كَُ و كىض ّ ت

 سػاب بؤ ًُٓىو راكتُضو ُٓطُضَكاْ ُُكطاوَو، نًه خؤؾباوَض اُُ و عاتًفًاُُ بط ياض ُُزضَيت.
سػاب كطزْ بؤ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ وَن ًُضدُعِ ثطغُناضَُىغػـاظَكاْ و طُض اُـُوَ بـؤ ًًووـُت و      -2

 ُىَيُِضَكاُِ.

ًَلِ ًُؿتٌاُِ، غُباضَت بُ يُكَُٔهى -3 َيػتِ و يُكط يعّ و ضَتلطزُُوَّ رُضًاُسَيِ زضوغتلطزُِ ًٓذٌاع
ًَلِ ًًووـِ و ًُؿـتٌاُِ غـُباضَت بـُ ظَضووضَتـِ        ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُو َُٓهىَؾاُسُُوَّ، ُٓضوَٓا ًٓذٌـاع
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ًَلــِ دــسزّ و ثوــُ     ُٓزلاًــساُِ ناكػــاظيٌ و طؤض اُلــاضٍ طؿــتِ و ضاغــتُوًُِ، هًًُاُــُّ ططتُِبــُضّ ثالُ
ًَلطزُِ بُ سًلٌُت بُثوُيٌ )تسضصلِ( هُغُض بًُِاّ غ ًَبُد ًَلِ رطَاليُْ و رطَ ًًلاًُعَ و د ه اتًصيُت

 و زاُايًُوَ هُ ُٓضَيٍ زا .

ًَلٔاتـُ غًاغـًًُكاْ و اليُُـُكاُِ تـطّ ُٓزلىًـُُِ ُىَيِـُضاُِ        -4 زاوابلطَيت هُ ٓاوثُؿلاُِ ًُؿتٌاُِ و ث
ًَولطزُِ زَغتىوضو ًُتطغًُكاُِ تاكط َوّ،  ًَؿ ًَطاق، بؤُٓوَّ هُ زشّ ث ًَولطزُِ ؾُضاكُتِ ًُؿـتٌاُِ  ع ًَؿ ث

ًَسَُط ُُبّ . ًَت و ب  َُٓهىَيػتًاْ ُٓب

ًَؿٌُضطُو ثاضَيعطاضو ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاّ كـُضكىون  خـَُهلِ ٓـُو ُاونـاُُ،      -5 ًَعّ ث ثؿتطريّ كطزْ هُ ٓ
 دُخت كطزُُوَ هُغُض كىضزغتاُِ بىوُِ كُضكىون و ياضًُتًساًُاْ هًُُٓىو بىاضَكاُسا .

ًَطُيؿعل و طُض اُُوَ بـؤ  ثُُابطزْ  -6 ًَلت ًَؿُكاْ، هُ ض َيطاّ ه بؤ ظًاُِ زياهؤن و طفتىطؤو ناضَغُضكطزُِ ك
ــاضَيلِ تـــط           ــُضدِ ض َيللـــُوتّ دـ ــتًاُُ، بـــُآلَ ًـ ًَىَيُكِ ٓاؾـ ــتىوض بُؾـــ ــم و، بـــؤ زَغـ ــُوأل و هؤشيـ عـ

ًَل    ًَت و، طُض اُُوَ هًُُوزوا بـؤ ٓـُض ثطغـ ًَىَ بـؤ    َُٓهىَؾاُسُُوَّ ُٓو رُضًاُسَ ُازَغتىوضياُُ ب ِ هـُو ؾـ
ًَطاق و بط ياضُُزاُِ يُن اليُُُ .  ثُضهًُاُِ ع

ــُ       -7 ــاْ هـ ًَلِ ظؤضيـ ــاُ ــط، ظيـ ــُزابط َيِطاوَكاُِ تـ ــُضكىون و ُاونـ ــطزْ هُكـ ــُتِ كـ ــُٓؤّ سًعبايـ ــىضز بـ كـ
ًَلٔاتــُكاُِ تــط هــُ تىضكٌــاْ و عــُضَب و ًُغــًشًُكاْ بُزَغــت  ًُغــُهُكُزاوَو، ُــُياُتىاًُىَ ًتٌاُــُّ ث

ًَِّ، ُٓضوَن هُ كا تِ غُضزاُِ ؾـاُسّ ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ بـؤ كـُضكىون ٓـُوًَاْ بـؤ ضووْ بىويـُوَ،         ب
ًَػـتا بـُزوو ٓاغـايـ و زوو ٓاضاغـتُو زوو ٓاوـاضّ سًعبًاُـُّ دًـاواظ هـُ كـُضكىون و           بُتايبُتًـ كُ تا ٓ

ًَىيػتُ بُ ظووتطيّ كات يُن بططُُوَ.  ُاونُكاُِ تط كاضزَكُْ و ث

ًَىيػتُ خاو -8 ًَت، كُ سلىًُتِ ُٓضَيٍ ث َْ بُضُاًُو ثط ؤشَ و غه اتًصو طىتاضّ ًُؿتٌاُِ تايبُتِ خؤّ ب
ًَت هُ غًاغُتِ سًعبُكاؾلاْ، كُ زَكطَيت بؤنىوُِ دًاواظيـاْ   ًَت كُ دًاواظب زَضبط ّ ٓريازَّ ًُؿتٌاُِ ب
ــت و         ــُ َُٓهىَيػ ــُوَ بط واُطَيت ــه اتًصَّ سلىًُت ــاضو غ ــُو طىت ًَىَيُن ه ــ ــُهُكاْ، بُؾ ــُض ًُغ ًَت هُغ ــُب ٓ

 غًاغُتِ ضَمسِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ .

ًَِــآ و،   -9 هُساَهــُتِ بُبِبُغــت طُيؿــتِِ ُٓوَهــُكاْ، غــُضؤن كؤًــاض ٓــُضكِ زَغــتىوضّ خــؤّ بــُدآ بٔ
هُزازطاّ رًسض اَهِ غلاآل هُغُض غُضؤن وَظيطاْ تؤًاض بلات و، بُٓؤّ الزاْ هُ زَغتىوض زاواّ غـُُسُُوَّ  

.ًَِ  ًتٌاُُ بلات ه

ًَؿــتلطزُِ غــ -11 ُضؤن وَظيــطاْ هُاليــُْ رطاكػًؤُُكىضزغــتاًًُُكاْ، هــُ ُٓزلىًــُُِ ُىَيِــُضاْ بــؤ باُطٔ
ًَجطغًُِوَ بُ ٓاوكاضّ رطاكػًؤُُكاُِ تط و ُُٓساًاُِ تطّ ثُضهًُاْ.  ه

ًَؿدُضّ بلـات و زاواو خىاغـتُكاُِ نـُُس ٓـُُطاوَيم      -11 َُٓ زؤخُ بقؤظضَيتُوَ بؤ ُٓوَّ ُٓضَيٍ زَغتج
ًَـ، بُ ثؿت بُغعل   بُخىاو ثاؾاْ ثاَهجؿتِ دًُاوَضو خؤّ بؤ ُٓطُضَكاُِ تط ٓاًازَ بلات.بباتُ ث

ًَبُدآ بلـات و، خـؤّ هـُ     -12 ًَت و ُٓضكِ ًُؿتٌاُِ خؤّ هَُ زؤخُزا د ضاطُياُسًُـ ضؤَهِ ًٓذابِ ببًِ
ْ وضووشاُسُِ ُٓو بابُتاُُ ببىَيطَيت، كُ ظياْ بُ يُكَُٔهىَيػتِ و يُكط يعّ و َُٓهىَيػـتِ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتا   
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ًَىيػـتِ زَظامن ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ بُنـُُس بط يـاضو ضاغـجاضزَّ طـطُط و         ًَت، بُث ًَؿُيُزا زَطُيُُ هَُ ك
ًَلِ ططُط ٓاضاغتُّ  ًَت و ثُياً ًَت، هَُ كؤبىوُُوَيُ زَضبه ًىهعيٍ، كُ ضاوبؤنىوُِ ًُٓىواُِ هُخؤططتب

 ًُٓىو اليُُُثُيىَُسيساضَكاْ بلات.

 َيع ثاضَيعطاض ُٓيُ:هُكؤتايًسا زوو ثطغًاضَ هُ بُض 
ًَــطاق وػــُتاْ كــطزووَ     يُكــَُ/ بــُض َيعتاْ باغــتاْ هــُوَ كــطز كــُ كــاتِ خــؤّ هُطــُأل غــُضؤن وَظيطاُــِ ع
ًَِاُِ رُضًاُسَيِ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ و ًُتطغًًُكاُِ، بُآلَ ٓايا هُو كاتُزا رطاكػـًؤُُ   ًَلٔ غُباضَت بُ ث

ُِضاُِ كىضزغتاْ هُ بُغسا ٓاطازاضكطزؤتُوَ، كـُ هـُضووّ   كىضزغتاًًُُكاُتاْ هُ ُٓزلىًُُِ ُىَيُِضاْ و ُىَي
 زَغتىوضّ و ياغايًُوَ ًاًَُهُ هُطُأل ُٓو ًُغُهُيُزا بلُْ و كاضّ هُغُض بلُْ؟

ًَطُيؿتٍ كُ وتتاْ ُٓو رُضًاُسَيًُ  ًَِ ت زووََ/ باغتاْ هُوَ كطز هُ وَآلًِ ثطغًاضَيلسا، وَن ُٓوَّ ًّ ه
ــُت   ــُ ُ ــُو، ضَُط ــاضَيلِ ًٓتًشازيً ــىُلُ    ك ــُضَ، ن ــُ خُت ًَت ًُٓ ــُضواب ــُ؟ ط ــا واي ًَتُوَ، ٓاي ــ ىاُطَيت َُٓهبىَؾ

خؤؾتاْ ٓاًاشَتاْ بُوَزا كُ َُٓ رُضًاُسَيًُ ُازَغـتىوضيًُو ضَظاًُُـسّ زاًُظضاُـسُِ رُضًاُسَكـُّ هـُ      
ًَتُوَو ثُضهـًُاْ، ض اّ خـؤّ هُغـُض بـسات و       ًَىيػتُ َُٓهبىَؾـ ُٓزلىًُُِ ُىَيُِضاْ وَضُُطرياوَ، كُوابىو ث
ًَلِ ٓـايِِ و ًُؿـتٌاُِ غُضؾـاؾلاُُ، ٓـًُىو          ًٍَ ٓـُضك ًَطاق، هـُ زوايًـسا زََهـ بطُض َيتُوَ بؤ ضِ اّ ثُضهًُاُِ ع
ًَبطـُْ، كـُ غـُضزًَِ         اليُكٌاْ ُٓغت بُ بُضثطغًاضَيتِ غُضؾـاؾلاْ بلـُيّ و، بُضاًبُضَكاًُؿـٌاْ هـُوَ ت

ًَتُوَ، هُخىاّ طُوضَ  زيلتاتؤضيُت و تاكط َوّ بُغُضنىوَو، زَغُآلت و كىضغًـ بؤ كُؽ تا ًَِ كؤتايِ ُاً
ًَتُ ض َيطاّ َُٓ ًًووُتُ، غىثاؽ.  زَخىاظَ نًه ُاخؤؾِ و ُُٓاًُتِ ُُٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ ًىسارع رُضًىو.
 بُض َيع ز. زلٍ اهسيّ كطيٍ/ ثاضَيعطاضّ كُضكىون:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَلِ ًٓتًشازيُ و ُٓوَيـُ، بـاوَض  ُاكـَُ، وػـُّ واَ ُـُكطزووَ، ُـاظامن زيـاضَ بـُ         زَضباضَّ زصل ًَتٍ ؾت وُ وتب
ًَلِ ًٓتًشازيـُ، بـُاَلَ بًُُػـبُتِ       ًَطُيؿتىوّ، باغِ ًُتاضَ كطز، ًُتاضات هُ ًُٓىو زوًُـا ؾـت ًٍَ ت َُٓهُ ه

َِ غُضؤكِ رطاكػًؤُِ كىضزغتاُِ ًًُٓؿُ هُ  ًًَـُ،   ٓاطا بىوُِ اليُُُكاُِ تط، بَُه ثُيىَُسٍ زايّ و ٓاطـاّ ه
ُىَيُِضاُِ كُضكىون ًًُٓؿُ بُ ٓاطاْ و، ٓـُو بطازَضاُـُّ هـُ بُغـساْ ض هـُ وَظاضَت و، تُُاُـُت دـُُابِ        

 غُضؤن كؤًاض خؤّ بُ ٓاطاْ هُو ًٓؿاُُّ كُ باؽ كطاوَ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان عبسار رُضًىو.
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطـاّ زَغـتِ زيـاضَ هـُ ثـطؤشَّ           ًَطٓاتِِ بُض َيع ثاضَيعطـاضّ كـُضكىون زَكـُيّ، زيـاضَ ض ؤَي و د غُضَتا بُخ
خعًــُتطىظاضّ و ٓاوَزاُلطزُــُوَّ ؾــاضّ كــُضكىون، غــُباضَت بــُ ؾــاضّ كــُضكىون بــُ تايبــُتِ و ُاونــُ  

ض اطُياُسُِ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ هُاليُْ غُضؤن وَظيطاُِ عرياوِ رًسضاهُوَ،  زابط َيِطاوَكاْ بُ طؿتِ، زواّ
ًَلـُوَ شيـاْ         ًَم، كـُ بـاضّ غـُواًطريّ و ٓاغـايـ و ٓـاضاًِ ث ًَِاُُ كايُّ باضوزؤخ هُ ُٓزلاًسا بىوَ ٓؤّ ٓ

ًَ ًَلِ خطاخ و َُٓهطريغاُسُِ ؾُض َيلِ ُُخىاظضاو، كُ يُن اليُُُ زَغُث ِطَيت بـُ  هُو ُاونُيُ، بُضَو زؤخ
ًَت، ُٓو زَغُاَلتُ  ًَم، ُٓو ٓؤثُضاغًؤُُّ بؤّ زضوغت كطاوَ طُوضَتطيّ زَغُاَلتِ ُٓب ٓاًازلِ ٓؤثُضاغًؤُ
ًَهــُواُُّ      ــتىوضيُكاْ، ٓــُوَف ث ــُ غًاغــِ و زَغ ًَؿ ــِ كطزُــُوَّ ك ــتِ يــُن الي ًَت بــؤ ًُبُغ ًَِ بــُكاضبٔ

ًَم بُ زاًُؿتىاُِ ُٓو ُاونـاُُ ُاكـات، ٓا   ًَلـُوَ شيـاْ زَخاتـُ      زَغتىوضَ و، ًٓض خعًُت ؾـتِ و ٓـاضاًِ و ث
بُض ًُتطغِ، غُباضَت بُو بط يـاضَ هُاليـُْ ُٓزلىًـُُِ وَظيطاُـِ عرياوـُوَ زَضنـىوَ، ضَتـِ زَكُيِـُوَ،         
ًَعَكاُِ ُاوخؤ هُ ؾـاضّ كـُضكىون و ثابُُـس     هُاليُْ هًػتِ بطايُتِ و ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاّ كُضكىون و ٓ

ًَؿـُياْ بـؤ زضوغـت          ُُبىوًُاْ بُ ضاغجاضزَو ٓؤثُضاغـًؤُ  ُكاُِ زصلوـُ، كـُ ض َُطـُ رؿـاضياْ غطَيتـُ غـُض، ك
ًَىيػتُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ هُو ض ووَوَ ثؿتطريياْ بلات، غُباضَت بـُو   بلطَيت، هُ كاضزاُُوَيُكِ ٓاوازا ث
ــّ و،       ــُزا به ــًؤُِ زصلو ــص ٓؤثُضاغ ــت و بُط ــُن َُٓهىَيػ ــتُ ٓــًُىوياْ ي ًَىيػ ًَـ ث ــ ــُ ٓاتىوَتــُ ث ضؤشَّ ك

ًَعّ غُضباظّ، ُـُ بـُ ثطؤغـُّ زؿلىكطاغـِ ٓاتىوُُتـُ      ُٓواُ ُّ كُ تان ضَواُُ بري زَكُُُوَ بُ ثاَهجؿتِ ٓ
ًَلِ           ًَلِ ًُؿـتٌاُِ عرياوـِ بـىوَ، كـُ خـَُهلِ كىضزغـتاْ و كىضزغـتاْ اليـُُ غُض سىكٍ، بَُهلى بُ تـُوارىو

ًَعّ ُٓو ثطؤغُيُ بىوَ، غُباضَت بُ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ كاتِ خؤّ بؤ ُاونُ ٌَ ُاكؤكـُكاْ ضَيـصَّ     بُٓ دـ
ٌَ اليُُُ )ًُٓطيلا ًََى ًُٓطيلًُكاًُاْ هـُو تُوارىوـُ    -عرياق -ٓاوبُؾِ غ كىضز( زاًُظضا، ُٓواْ بُ رطت و ر

ًَُِِوَ و، ٓؤثُضاغــًؤُِ زصلوــُ بلُُــُ     ًَػــتاف زَياُــُوَيت ٓــُو ضَيللُوتِِاًُيــُ َُٓهبىَؾــ كــطزَ زَضَوَ، ٓ
ًَِّ، ٓـُو    بُزيى، بؤ هُُاو بطزْ و تىاُسُُوَّ غُضدُ ًَعَكاُِ تط، بؤُٓوَّ زَغُاَلتِ زيلتـاتؤضّ بػـُث ٓ َ

ــُ           ــُضكىون و ُاون ــاضّ ك ــُ ؾ ــاْ زضاوَ ه ًًَ ــُ ث ــُاَلتُ، ك ــُو زَغ ــُ و ٓ ــًؤُُّ زصلو ــُو ٓؤثُضاغ ــاضَ و ٓ بط ي
ًَتــُوَ بــري، بــُض َيعاْ وَرــسّ    ًَىاظّ بــُعؼ و عوــِ كًًٌــايِ و ُُٓفاهــُكاؾلاْ زَيِ زابط َيِطاوَكــاْ، ٓــًُاْ ؾــ

ًَؿُكاْ، بُاَلَ ُٓواْ بُ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ وَاَلًًـاْ   كىضزّ نىوَ بُغسا بؤ طفتىطؤ، بؤ ناضَغُضكطزُِ ك
ًَىيػــتُ    ٌَ ُُرطؤؾــّ، ث ًَــت خؤًــاْ غــاظو ٓاًــازَ بلــُيّ بــؤ ؾــُض ، بؤٓــُوَّ ؾــُض ًاْ ثــ زايِــُوَ، بؤيــُ زَب

ًَؿـلُوتُِكاُِ   ضاطُياُسُُكاؾلاْ وَاَلًِ تىُسّ ضاطُياُسُُكاُِ ُـُياضَكاؾلاْ بساتـُوَ، بؤٓـُوَّ     ُـُتىاُّ ث
ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُازيسَ بططْ و، ُٓواْ خؤياْ غُضوِ طُُسََهِ بىوْ و، كىضزغتاْ هُ ًُٓىو ض وويُكـُوَ  
ًَِ زَغــتىوض ًاًَُهــُ   ًَؿــلُوتّ زايــُ و، والَرتــاُِ زَضَوَ )ٓــًُطيلا و ٓــُوضوثا (زَياُــُوَيت بــُث هــُو ثــُض ّ ث

ًَلٔاتُكاُِ عرياق زا بلُْ، كؤً ًَىيػـتُ     هُطَُي ث اضّ ًٓػالًِ ٓرياًُـ زَيُوَيت ؾًعُو كـىضز زؤغـت بـّ، ث
ًَت،   بؤ وَرسّ زاُىغتاْ بؤ طفتىطؤ هُطَُي بُغساز ُٓو خااَلُُ هُبُضناو ب
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ًَتُوَ. 1 ًَم َُٓهبىَؾ ًَـ ُٓض طفتىطؤيُن ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ ه  : ث
ًَط بلطَيتُ ُٓغاغِ كؤبىوُُوَكاْ.2  : ضَيللُوتِِ ُٓوه
ًَىاْ كىضز و بُغساز.: زَغتىوض بلطَي3 ًَؿُكاُِ ُ  ـتُ بًُِا بؤ ضَيم كُوتِِ ك
ًَىيػـتُ هـُ    4 : ُٓو ًُٓىو غُضوَت و غاًاُُّ عرياق بُ ُٓزَض زَض واو، عرياوًـ غُضوِ طُُسََهِ بـىوَ، ث

ٌَ زَيت؟. َِ زَيبات و نِ ه  ًٓعالَ و كؤبىوُُوَكاْ تُٓلًس هُ غُضوَت و غاًاُِ عرياق بلطَيتُوَ، ك
َِ ُاكؤكُكاْ هُ كؤبىوُُوَكاُسا، ض اغت و ض َواْ بـُ بُضثطغـاُِ سلىًـُتِ عـرياق     : غُباضَت 5 بُ ُاونُ د

ًَلِ زاُُبط اوَّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ.   بىتطَيت، كُ بُؾ
ًَجطغطاواُِ ض ابطُيُُغل، كُ طُػل كىضز ؾُضيلِ ضاغتُوًُِيُ هـُ زَغـُاَلت   6 ٌَ ؾُضَ و بُ ض ووُِ، بُ ه : بُب

 هُ عرياق، 
ًَىيػ7 تُ غُضوَت و غاًاُِ عرياق بُ ُٓزَض ُُزضَيت و ناو هُ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ بلطَيـت و، ٓـُضَيٌِ     : ث

ــُوَياْ         ــُُابت، ٓ ــؤ د ــُ ب ــًاضَ ُٓي ــىاض ثطغ ــاض ن ــُض َيع ثاضَيعط ــاوَزاُِ، ب ــؤ ٓ ــُ ب ــُ ؾلىوُ ــتاْ بلطَيت كىضزغ
ٌَ وؤَهِ )عرياق ًَلِ غًاغِ رطاكػًؤُُكًُاْ بىو، كاتِ خؤّ هًصُُيُكِ غ ًُُضيلا( زاًـُظضا بـؤ   ٓ -َُٓهىَيػت

َِ ُاكؤكُكاْ، ٓايا ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ بُزيوِ ُٓو هًصُُيُيُ؟، ثطغـًاضّ زووََ: ض ؤَهـِ سلىًـُتِ     ُاونُ د
ًَلسايُ؟   ُٓضَيٍ هُ زيسّ دُُابتاُُوَ هُ بىاضّ خعًُتطىظاضّ هُ ؾاضّ كُضكىون هُ ض ٓاغت

ًَلس ًَلُوَ شياْ هُ كُضكىون هُ ض ٓاغت ًًََُ: ضؤسِ ث ًَلٔاتُكاْ بُتايبُتِ )تىضكٌاْ و خاَهِ غ ًَىاْ ث ايُ، هُُ
ًَػتازا هُ كـُضكىون هـُ    ًَعَ ًًُُِٓكاْ هُ بُطصزانىوُُوَّ كاضّ تريؤضيػتِ هُ ٓ ًَلٔاتُكاُِ تط(؟ ض ؤَهِ ٓ ث

ًَلسايُ؟ ظؤض غىثاؽ.  ض ٓاغت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 دُُابِ ًىسارع رُضًىو.
 ٍ اهسيّ كطيٍ/ ثاضَيعطاضّ كُضكىون:بُض َيع ز. زل

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ وؤَهًُكُّ كُ زضوغت كطا بىو، ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ بُزيوِ ُٓوَ ًُُ، ُٓوَ ًـُرطوظ بـىو كـىضز و     هًصُُ غ
ًَت، ًُُٓ تُُٔا بامساْ كـطز ٓـُض ُازَغتىوضيؿـُ،     ًَسا ب ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و سلىًُتِ بُغسا و ًُٓطيلِ ت

ًَػـتا ٓـُواْ خـُضيلّ وا بلـُْ،          هُبُضٓ ًَىَيُ ُـًُاوَ، تُُاُـُت يـُعِِ بـؤ كؤبىوُـُوَكاْ ٓ ُوَ ُٓوَ بُو ؾ
تُُاُُت ًُٓطيلًـ غُُـُ كـُُاضَوَ ُٓطـُض بؤيـاْ بلطَيـت، سلىًـُتِ ٓـُضَيٍ ُٓطـُض تًُاؾـاّ بلـُّ هـُ            

ُضكىون  زوو، نُُس غاَهِ يُكًُِ زواّ ضووخاُِ ضشَيٍ، كُضكىون ُٓض بىزدُّ ُُبىو، ٓـُوّ زَكـطا هـُ كـ    
ٌَ غاَهِ يُكَُ ٓـًُىوّ بـُ ياضًـُتِ سلىًـُتِ ُٓضَيٌـُوَ بـىو، كـُ زوو سلىًـُت بـىو، كـُ بـىوَ يـُن              غ
ًَػــتاف ياضًــُتِ ُٓيــُ، بــُاَلَ َُٓهبُتــُ كــَُ بىوَتــُوَ، هُبُضٓــُوَّ    سلىًــُتًـ ُٓوكاتاُــُ ٓــُوَ بــىو ٓ

ًٌَـُ هُطـَُي ُٓوَؾــسا زاواّ ٓـُوَ ز       ًَـطَف ظؤضَ، بـُاَلَ ٓ َكـُيّ، بـُاَلَ زآًٌـُْ هـُ بىزدــُّ     ًٓشتًادـاتِ ٓ
ًَم، كـُ       ًَلِ ظؤضًاْ ُٓيـُ طُض اوُُتـُوَ بـُععَ ؾـىَيِ ًٌَُ خَُهل ُٓضَيٌسا ُٓو ؾىَيُِ زابط َيِطاواُُ، نىُلُ ٓ
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ًَت،      ًَم ِٓ خؤياْ ًُُ، تؤظَيم بُ ظَفلـُت خعًـُتطىظاضياْ بـؤ زَنـ ًَّ ًُُٓ ُٓضظّ خؤياْ ًُُ، ؾىَيِ زََه
ًَتـُوَ،          كاضياْ بؤ زَكطَيـت، بـُاَلَ ه   ُبُضٓـُوَّ كـُوا بىزدـُّ كـُضكىون خـؤّ ًُٓػـاَي و غـااَلُِ ٓايِـسَ ب

ًَت هـُ ظيـاز بـىوْ زايـُ، ًُٓـُ ياضًُتًـُكِ ظؤضّ زاويـّ، كـُ بُكـَُ بىوُـُوَّ ٓـُو             ًَِ ًٓىازاضيّ ُٓضوا ؼل
ًَؿـُيُ ظؤض كـَُ بىوَتـُوَ،         ًَطَؾُوَ زَٓات ، تىاًٌُاُُ تـُعىيعّ بلـُيّ و، يـُعِِ ٓـُو ك بىزدُيُّ كُ ه

ًَساُِ ُٓضَيٌُكاْ، زَتىاُغل ظؤض كـاض بلـُيّ   ه ُبُضُٓوَّ بىزدُّ ثهؤ زؤالض ٓاتىوَتُ غُض بىزدُّ ثُضَث
ًَػتا هـُوَيـ زآريَيـُكِ    ًَىَيُكِ طؿتِ ٓ ًَؿه ًُُاْ زَتىاُِ كاض بلُيّ، بُاَلَ سلىًُتِ ُٓضَيٍ بُؾ كُ ث

ًٌَُ غىثاغًاْ زَ َّ ثطؤشَ ٓ ًَلٔاتـُكاْ  بُض اغـتِ   كـُيّ، بُطؿـتِ   ُٓيُ، بىزدُيُكًاْ بؤّ زاُاوَ بؤ ُُٓس ث
ًَؿُّ غًاغِ زضوغت زَكطَيت، ٓـَُ   ًَلٔاتُكاْ ًُُ، ك ًَىاْ ث ًَؿُّ ُ بُيُكُوَ زَشيّ، بُيُكُوَ كاض زَكُْ ك
ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُيُ واّ كطزووَ ًُـلىعُيُن َُٓهػعل، كُواّ ًُؿاْ زَزَْ كُ ٓـًُىو عـُضَب هُطـَُي    

ًَؿهيـ باغٍ كطز، عُضَبًـ و تىضكٌاًُـ و كوس و ُٓوَ زايُ، ًّ بُض اغتِ وُُاعُتِ خؤَ ُٓوَيُ وَ كى ث
َّ، ٓـُو ؾـتاُُياْ        َّ، ض َيطاوباًُـاْ زَو َّ، خعًـُتطىظاضياْ زَو ٓاؾىضيـ و كىضزيـ ٓـًُىو ًًُِٓـُتًاْ زَو
ًَـتُوَ، خـَُهلًـ كـًُه ض وو    ًَؿاُُف خؤّ بُ خؤّ كَُ زَب ًٌَُ ُٓواُُ زابغل بلُيّ، ُٓو ك َّ، ُٓطُض ٓ زَو

ًٌَـُ بُتايبـُتِ             هُو خَُهلاُُ ًَـعَ ًًُِٓـُكاُِ ٓ ًَِـُوَ، ٓ ًَؿـُ بِ ًَِـُوَ، ك زَكـات، كـُ زَياُـُوَيت ٓـاشاوَ بِ
ًَػـتا هـُ )     ( 911( ُعيلـِ ) 2113ثؤهًؼ هُ كُضكىوكسا وىضباًُُكِ ظؤضّ زاوَ، ُٓطُض تًُاؾاّ بلـُّ تـا ٓ

ًَــعَ كــُؽ ؾــًُٓس بــىوَ، دطــُ هــُ بطيِــساض و، ٓــُوَهِ ظؤض زَزَْ، ٓــُوَهِ دــسّ زَزَْ، ًىؾــلًو          ٓ ُّ
ًٌَُ ُٓوَيـُ هـُ ُٓغاغـسا تـُزضيبِ بـاف ُـُبىوَ، كؤكطزُـُوَّ ظاًُـاضّ ظَعًفـُ و، ٓـُوَ هـُ             ًًُُِٓكاُِ ٓ
ًٌَـُ ُٓطـُض بتـىاُغل        ًَؿـُيُ ُٓيـُ، ٓ ًُٓىو عرياق وايُ دطُ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، هُ ًُٓىو عرياق ٓـُو ك

ًَىَيُكِ بـاف، ًـّ     تـُزضيبِ ثؤهًػـُكاؾلاْ و كؤكطزُـُوَّ ظاًُـاضّ و، ظاًُـاضّ هُغـُض ت       ريؤضيػـتُكاْ بُؾـ
ًَـت، بـَُ ُعيلاُـُف هُطـَُي ؾـُضيلُيُكِ ًُُػـاوّ، كـُ هـُ ظؤض            وابعامن باضّ ًُِِٓ ًٓػـتا ظؤض باؾـه زَب
ًَت هَُ ضؤشاُُزا زَغت بُكاض بّ  َِ ثطؤططاَ و بُضُاًُّ ُٓيُ، عُوسَيلٌاْ ًٌٓعا كطزووَو، زَب واَلتِ زوًُاي

 ُويـ ياضًُتًُكٌاْ زَزات و، ظؤض غىثاؽ.بؤ زاُاُِ كاًرياو بؤُٓوَ، كُ ٓ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو. ااض كان 
 سػّ امساعًى: ااض بُض َيع 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطٓاتِِ دُُابِ ثاضَيعطاضّ كُضكىون زَكُيّ، تُٓلًـسّ   هُ هًػتِ سًعبِ ٓايِسَّ كىضزغتاْ، غُضَتا بُخ
َ، ثؿتطريّ هُ ثاضَيعطاضو ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطاّ كُضكىون زَكُيّ هُ ضَت كطزُُوَّ ٓؤثُضاغًؤُِ زَكُيُِو

ًَم هُ ًُغُهُّ ٓؤثُضاغـًؤُِ زصلوـُ ُٓيـُ،     زصلوُ، ًُبُغتُكاُِ ٓؤثُضاغًؤُِ زصلوُ زياضَ نُُس ًُبُغت
ُٓواُُّ كـُ هـُ ُاونـُ     ُٓطُض ُا ُٓوَّ كُ زياضَ وَكى ًُعوىًات و ياْ رُضًاُسَ غُضباظيُكاْ، بُتايبُتِ

       ًَّ ًَت ؾُض ّ كـىضز بلـات، ٓـُوَّ كـُ ًُبُغـتُ بَوـ ًَعَ ُاتىاُ طُضًُكاُّ، تُٓلًس هُوَ زَكطَيتُوَ كُ ُٓو ٓ
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ُٓوَّ كُ زياضَ و باؽ زَكطَيت، ًُبُغـتُ ؾـاضاوَكاْ ٓـُوَْ يُكـَُ: ًُبُغـتِ َُٓهبـصاضزْ هـُ ثؿـت ٓـَُ          
ىًُتِ عرياوُ، بُتايبُتًـ ًُغُهُّ ُٓو طُُسََهًاُـُّ  ُٓوَهُيُ. زووََ: ؾاضزُُوَّ ُٓو طُُسََهًاُُّ سل

ًَلِ ٓــاوا، خــاَهِ    بــُو زوايــُّ هــُ ًُغــُهُّ بــىاضّ نــُن و ُٓواُــُ، بــؤ هــُبري بطزُــُوَّ خــَُهم بــُ ٓــُوَه
ًَؿــهيـ، بــؤ هــُبري  ًٌَــُوَ، بُض اغــتِ ٓــُو ُٓواَلُــُو ُٓوَهــُكاُِ ث ًًًًَُـ: كــُ ٓــُوَّ ططيِطــُ بــُالّ ٓ غــ

ٌَ كطز ًَبُد ٌَ كطزُـِ ًـاززَّ )       141ُِ  ًـاززَّ ) بطزُُوَّ د ًَبـُد  (141(ــُ، زيـاضَ اليـُُِ غـُضَكِ د
ٌَ ُـُكطزْ و ٓـُض ُٓقـَوُْ باو     سلىًُتِ عرياوُ ًَبـُد ٌَ ًُـُ، دـا تُبعـُْ      َبُ خؤ زظيُِوَ و د ض يؿـًاْ ثـ

ًَؿهيـ ض هُ زياػل و ًُُتًقٍُ غُعسيُ  ًَلٌ ٓاوا زَكُْ، ُٓو ٓؤثُضاغًؤُُ غُضباظيًاُُّ ث ًَم كُ ؾت و كات
و َُٓ ُٓو ًُغُهٍُ غُض غِىوضٍ غىضيا و ُٓواُُ، ًُٓاُُ بؤ هُ  12دُهُوال و رُتطَن ًُغُهٍُ رطوُّ 

ًَـىاْ عـرياق و             ًَؿـاُُّ هـُ ُ ًٌَـُ ٓـُو ك ًَلطزٌُ ًاززَكُيـُ، زيـاضَ ٓ ًَبـُد بري بطزُُوَ و بؤ زواخػـعل هـُ د
ًَؿُّ وا زضو ًٌَـُ    ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ُٓيُ ُٓضزََ ضيَِطُ خؤؾلُضَ بؤ ُٓوٍَ ك ًَت، يـُعين ُٓقـَوُْ ٓ غت ب

ًَغل          ٍَ ناضَغـُضٍ بلـات، بـا ٓـُض ُـَُه ًَؿُ غًاغًاُُ سلىًـُتٌ عـرياق ُايـُو ًَؿُّ غًاغًٌاْ ُٓيُ، ُٓو ك ك
ًَـعٍ        ًَؿـُيُ ٓ ًٌَُ و بـؤ بـُضزَواَ بـىوْ هـُو ك ٍَ ناضَغُضٍ بلات، بؤيُ بؤ هُبري بطزُُوٍَ ٓ ٌَ، ُايُو ُاتىاُ

ًًَُ ًَت هُ ًوٌالُ ًٌَُ ُُن ُٓض ٓؤثُضاغـًؤٌُ زصلوـُ، بـَُهلى     غُضباظٍ بُكاضزَيِ ًَىيػتُ ٓ غًاغًُكاْ، بؤيُ ث
ًَم      ٌَ غًاغًُكاُسا بُ تىُسٍ ضَت بلُيِـُوَ، هـُ ٓـُض ؾـىَيِ ًَعٍ غُضباظٍ هُ ًوٌالُ ًَلٌ ٓ ًُٓىو دىوالُسُ

ًَؿـاُُّ هـ      ًٌَُ وَن ُٓضَيٌٌ كىضزغـتاْ ًُغـُهٍُ ٓـُو ك ٌَ ُُن ُٓض هُ ُاونُ زابط اوَكاْ، بؤيُ ططُطُ ٓ ُ ب
ًَىاؾلاُسا ُٓيُ كُ هُ ُٓوهُويُتًاْ ًُغُهٍُ ًـاززَّ   ــ 141ُ ًَتـُوَ،     ـ ٍَ و نـًه وا ًًُُِ ُ، ناضَغـُض بلـط

ٍَ ناضَغـُضَكُ وا ٓاغـاْ ًُـُ و ظؤض رطغـُت هـُ زَغـت نـىوَ، بـُآلَ خـؤ              زياضَ هُواُُيُ وَكـى بـاؽ زَكـط
   ُ ٍَ بغل كٍُ سلىًـُتٌ عـرياق بـ ًٌَُ ُٓتا ًاويّ وا بغل ياْ ناوَض  ٓ ٍَ ًَتـُوَ يـاْ غـىثايُكٍُ    ُاكط ًَع زَب ٓ

ًَػـتا كـُ       ًَػتاكُ ًُؿـاُُيُكٌ بهـىوكُ هـُوٍ ٓ ًٌَُ بلات كُ ُٓوٍَ ٓ ٌَ ؾُض ٍ ٓ زَطاتُ ُٓو ٓاغتٍُ كُ بتىاُ
ًَؿــٌُضطُيُ، ًُغــُهٍُ ياغــاٍ ُــُوت و غــاظَ كــُ بــُ تايبــُتًـ هــُ  ضوو زَزات، ٓــَُ ًُغــُهٍُ بىزدــُّ ث

ًَؿُيُكٌ ب ُضزَواَ هُ بُيين ُٓضَيٍ و بُغسا ُٓيُ، ٓـًُىو كـات كـُ    ًُغُهٍُ ططَيبُغتُ ُُوتًًُكاْ كُ ك
ًَؿُيُن زضوغت  ًَؿُيُكٌ طُوضَتط ٓاغاُُ كُ تُوًُِوَيُن ضووبسات ك ًَت، يُعين بؤ ك ًَلٌ بهىون ُٓب ؾت
ًٌَُ بـؤ   ًَت وَكى ُٓوٍَ كُ هُ زووظخىضًاتىو ضوويسا، بؤ َُٓ ًُبُغتُف بُضاغيت خاَهًلٌ تط ططُطُ كُ ٓ ب

ًَصُُّ ًُؿتٌاٌُ بـؤ زاُىغـتاُسْ    ضووبُضووبىوُُوٍَ ًَؿُكاْ هُطَُي بُغسا، َُٓ ًُغُهٍُ زضوغتلطزٌُ ه ك
ٍَ، دـاضَيلٌ تـط تُٓلًـس زَكُيِـُوَ كـُ           ًَـىَ ُـاكط ًَػـتا باغـٌ ه كُ ًُُٓ رُتطَن بُ طُضًٌ باؽ زَكطا كُ ٓ

    ُ ًَػـتا ٓـُوٍَ ضابـىضزوو ٓ ًَتُوَ بُض باؽ و داضَيلٌ تط زضوغت بلطَيتُوَ، نىُلُ تـا ٓ وَهـُكاْ ٓـًض   ًُُٓ ب
ًَلٌ ظؤض  غىوزَيلٌ ُُبىو هُ زاُىغتاُسْ هُطَُي بُغسا، ًُغُهٍُ يُن ض َيعٍ و  يُن َُٓهىَيػيت ًُُٓف خاَه
ًَلٌ سلىًــُتٌ عــرياق هــُ ًُغــُهٍُ زشايــُتٌ كطزُــٌ خــَُهلٌ      ططُطــُ هــُ ضووبُضووبىوُــُوٍَ ٓــُض ٓــُوَه

ًَطـاٍ خؤؾـشاَهًُ كـُ       كىضزغتاْ بُ تايبـُتًـ هـُ ُاونـُ زابط اوَكـاْ، يـُن ض َيـعٍ و يـُن        َُٓهىَيػـيت كـُ د
      ًٍَ ٌَ يُن ض َيعيُكٌ ض ووكُف ًُؿـاْ زَزضَيـت، بـُآلَ ًـّ ثـ ًَت كُ بؤ ًاوَيُكٌ كىضتًـ ب ًَلٌ وا زَب ساَهُت
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ًَلٌ  ٍَ، ٓاهًُت ًَلٌ وا بلط ٌَ، ُٓو يُن ض َيعيُ هُ وَظع ًَلٌ وا ُُب باؾُ كُ َُٓ يُن ض َيعيُ تُُٔا هُ كاتٌ وَظع
ٍَ ب ًَػـتا      باف زضوغت بلط ًَىاْ ًُٓىو اليُُُكاْ، نـىُلُ ٓـُو يـُن ض َيعيـٍُ ٓ ؤ ضَيلدػتُِوٍَ ثُيىَُسٍ ُ

ًَسايُ، بؤ ؾلىوُُ دطُ هُو كؤبىوُـُوٍَ نـُُس    ٌَ تطٍ ت ٍَ اليُُ َُٓ كاتًُ و ًًُٓـ ثُضاوَيع خػتين ُُٓس
ًَم كـُ هُطـَُي غـُضؤكٌ ٓـُضَيٍ بُؾـساض بـىوْ، ظؤض سًـعب و اليـٌُُ تـطيـ ُٓيـُ هـُ كىضزغـت             اْ، بـا  اليُُ

ٌَ كؤبىوُُوَكُ هُطَُي ُٓو  ًَت با بُ وىضغايٌ خؤياْ، ُٓطُض ًُبُغتًـ ب بهىوكًـ بّ، با شًاضَياْ كَُ ب
          ًٍَ اليُُاُُ بىوَ كُ ُىَيُِضايُتًاْ هـُ ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ ٓـُبىوَ، ٓـُوَف بُضاغـيت بُزاخـُوَ كـُ زََهـ

   ُ ًَلُ كُ ُُ زضَُـط ٓـاتىوَ و ُـُ ك ًَلؤؾـاٌُ      سًعبٌ ٓايِسَّ كىضزغتاْ سعب ًًؿـٌ كـطزووَ هـُ خـُبات و ت
نـُكساضٍ و ٓـَُ هـَُ زوايًـُف هـُ ٓـًُىو زَوضَكـاٌُ ثُضهـًُاًُـ ُُٓـساًٌ ٓـُبىوَ هـُ ثُضهـًُاْ، هـَُ              
ًَؿت  ُُكطا كُ ًُُٓ بُضاغيت يُن ُاططَيتـُوَ هُطـَُي ٓـُو ًٓسيعايـٍُ      كؤبىوُُوَيُ ثُضاوَيع خطا ياْ باُطٔ

ًَلٌ تط ثـُضاوَيع  يُكط َيعٍ ُاو ًاَهٌ كىضز زَكطَيت، زوو ًٍَ باؾُ كُ ًٓض اليُُ ََ، بؤ اليُُُكاٌُ تطيـ ًّ ث
ٍَ و خـَُهلٌ    ًَؿت زَكـط ٍَ اليُْ ُٓيُ كُ هُ ثُضهًُاًُـ ًُُ باُطٔ ٍَ، يُعين ُُٓس ٍَ و دًاواظٍ ُُكط ُُكط

ًَت، زوا ناض ًٌَُ زاواٍ يُن ض َيعٍ و يُن َُٓهىَيػيت زَكُيّ كُ ًُُٓ ُاب ٍَ كُ ًُُٓ، يُعين ٓ َغـُض  تط ُاكط
ًَؿـُ و          ًٌَـُ هـُ غـاَهٌ ضابـىضزوو هـُ كـاتٌ ٓـُو ك ًَلٌ ُُبىو، ٓ ُٓطُض ًُٓىو ُٓو ُٓوآلُُ زضاْ و ًٓض ُٓزلاً
ًُؾاكًالٍُُ كُ هُ ُاونٍُ غُعسيُ و دُهُوال ُٓبىو كُ ناضَغُض نًُ؟، ُٓو كـاتًـ بـري هـُوَ كـطا كـُ      

ٓـ         ًَػـتا  ٍَ و ٓايـا ُُتًذـُّ ُٓيـُ و ُُتًذـُّ ًُـُ، وَكـى ٓ ًَطزض ًَع بِ ًُىو اليـُكاْ تُٓلًـس هُغـُض ٓـُوَ     ٓ
ًَـٍِ، يـاْ ُٓطـُض       زَكُُُوَ كُ ؾُض  ناضَغُض ًُُ، باؾُ كُ ؾُض  ناضَغُض ًُُ رًعوُْ ًِـًـ ٓـُض واٍ زَب
 ًٌَُ ٓ ٍَ ًَيَن و ُٓض بُضزَواًُ، بؤيُ زَكط ناضَغُضَيلٌ كاتًًُ بؤ رُتطَكٌ كاتٌ، نىُلُ ُٓوٍَ تط ُٓض زًَ

ًَػـتا   بُضاغيت ناضَغُضٍ ُٓوٍَ كُ رؿاضَي ًَت، ُٓويـ ُٓوَيُ كُ تـا ٓ لٌ تىُستط و رؿاضَيم كُ غىوزٍ ُٓب
نُُسيّ داض زاوا كطاوَ و نُُسيّ اليُْ زاواٍ كطزووَ كـُ سلىًـُتٌ ٓـُضَيٍ ُىَيِـُضَكاٌُ هـُ سلىًـُتِ       
ٌَ بـا      ًَم بـ ًَتُوَ، ُٓطُض ُٓض وَن َُٓهىَيػـت ُىاُـسُ ًَؿ ٌَ هُ سلىًُتٌ عرياق بل عرياق تُُٔا بؤ داضَيلًـ ب

ٍَ ُىَيِـُضَكاُت   بع ًَت؟، بُضاغيت نىُلُ تؤ ُـاكط ًَت؟، َُٓهىَيػيت ض زَب اُغل اليٌُُ بُضاًبُض وَآلًٌ ض زَب
ًَىيػـتُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ         هُ بُغسا بّ و تؤ هُ سًُطيّ ؾُض  بلٍُ هُطـَُي غـىثاٍ عـرياق، بُضاغـتًـ ث

ٍَ ٓايا بُ رًعوٌ غىثاٍ عرياق غىث ايُكٌ ًُؿتٌاًُُ؟، نـىُلُ هـَُ نـُُس    َُٓهىَيػيت هُ غىثاٍ عرياق زَض برب 
ًَم يــاْ   دــاضٍَ كــُ بًًٌِــاْ بُضاغــيت غــىثاٍ عــرياق غــىثايُكٌ ًُؿــتٌاٌُ ًُــُ، غــىثايُكُ بُزَغــت كُغــ
ًٌَـُ ضؤَهـُكاٌُ         ٓ ٍَ ًَـت ُـاكط ًَـٌ غًاغـٌ بـُكاضٍ زَيِ ًَم كُ بؤ ًُضاًٌ غًاغٌ بُكاضٍ زَييَن ياْ ًوٌالُ اليُُ

ًَىٍَ غىثايُكٌ ُا ًُؿتٌ ًَـم ٓـُو غـىثايُ       خؤًاْ هُ نىان ٍَ هـُ كات اٌُ  بُكىؾت بسَيّ، بُضزَواَ بـّ هـُو
ًٌَُ زضوغت بلات، ياْ ُاوَ بُ ُاوَ هُ ض َيطاٍ نُُس ؾـُض َيلٌ الوَكـٌ نـُُس     ًَؿُ و ًُؾاكًى بؤ ًًووُتٌ ٓ ك
ًَّ ُٓطــُض تــُُٔا بــؤ   ًَِ ًٌَــُ ٓــُو رؿــاضَف بــُكاضبٔ ٓ ٍَ ًَتــُ وىضبــاٌُ، بؤيــُ زَكــط ض ؤَهُيــُكٌ ٓــُو ًًووُتــُ بب

ٌَ و، ظؤض غىثاؽ.دا  ضَيلًـ ب
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ٓاشَ خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ٓاشَ غوًٌاْ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَطٓاتين بـُض َيع ثاضَيعطـاضٍ كـُضكىون زَكـَُ و غىثاغـٌ زَكـَُ بـؤ ضووُلطزُـُوَكاٌُ بـؤ ٓـُو            غُضَتا بُخ
ًَػتا كُ كىضزٍ ت ًٌَـاْ وايـُ كـُ     باضوزؤخُ و وَظعٍُ ٓ ًٌَـُ ث ًَػتا بُضاغيت ٓ ًَسايُ، زَضباضٍَ ُٓو وَظعٍُ ٓ

ــُو          ــُ ٓ ــاْ واي ًٌَ ــرياق و ث ــُيٌ ع ــتىوضٍ ًًُٓؿ ــاٌُ زَغ ــُ ًاززَك ــًولاضيًُكُ ب ًَؿ ــُ ث ــًؤٌُ زصلو ٓؤثُضاغ
ًَلــسا كُٓــُو ًاززاُــُّ      ًَولاضيًُ كــُ بــُ زَغــتىوضٍ ًًُٓؿــُيٌ عــرياق كــطاوَ ُاكطَيــت هــُ ٓــًُىو كات ًَؿــ ث

كُ وَكى ناضَغُضَيم زاُسضابّ و وَكى ًاززَيُكٌ ناضَغُضكُض ُٓو ؾىَيِاُُّ كُ ُاكؤكًـاْ  زَغتىوض ُٓيُ 
ًٌَـُ كـاض       141هُغُضَ بؤ ًاززَّ  ٌَ ُـُكطاوَ، ٓ ًَبـُد ًَػتا وَكى خـؤٍ د كُ هُ زَغتىوضزا ٓاتىوَ كُ تاكى ٓ

ٍَ، نـىُلُ بُضاغـيت ٓـًُىو ٓـُو       ٌَ بلـط ًَبـُد ًَؿـاُُّ كـُ    بلُيّ بؤ ُٓوٍَ كُ ُٓو ًاززَيُ وَكى خؤٍ د ك
ٍَ ُٓطـُض ٓـاتى بـُ ًـاززَّ       ٍَ ناضَغُض بلـط هُُاونُ ُاكؤكٌ هُغُضَكاْ ُْٓ و بُ كُضكىوكًؿُوَ زَتىاُسض

ًٌَُ تُٓلًـس هُغـُضٍ بلُيِـُوَ كـُ ٓـُو ًاززَيـُ وَكـى         141 ًَىيػت زَكات كُ ٓ ناضَغُض كطا، بؤيُ ظؤض ث
ٍَ ُٓويـ ُٓوَيُ كُ نؤْ بتىاُطَيت ناضَُىوغٌ ٌَ بلط ًَبُد كـُضكىون بـُ خَُهلُكُيـُوَ و خـؤٍ      خؤٍ د

ًٌَـُ بـُ       ناضَُىوغٌ زَغتًِؿاْ بلات ُٓويـ كُ هُ ض َيطاٍ ًٓػتًفتايُ كُ هُُاو ًاززَكـُزا ٓـاتىوَ، بؤيـُ ٓ
ًَِاٌُ ٓـُو ٓؤثُضاغـًؤُُ ض َت زَكُيِـُوَ، ثؿـتطريٍ      ًَلٔ ًَىَيُن ًُغُهٍُ ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ و ث ًُٓىو ؾ

ًَـع و اليُُـُ غًاغـًُكاْ كؤبىوُـُوَياْ         22هُو بُياُِاًُ زَكُيّ كُ هـُ ضؤشٍ   ٍ ٓـَُ ًاُطـُ كـُ ٓـًُىو ٓ
ًٌَُ هـُ طـَُي    ٌَ زَكُيّ، ٓ ًٌَُ ثؿتطريٍ ه هُغُض كطز و هُ ُاوَض ؤكٌ بُياُِاًُكُزا ُٓو خاآلٍُُ كُ ٓاتبىو ٓ
ًَلــُوَ شيــاٌُ ٓــًُىو ُُتــُوَكاْ و    ناضَغــُضيّ، تــُبًعٌ هــُ ض َيطــاٍ طفتىطــؤكطزٌُ تــُبًعٌ و زيــاهؤن و ث

ًَلٔ اتُكاْ هُ ؾاضٍ كُضكىون و هُ ًُٓىو ُاونُ ُاكؤكٌ هُغُضَكاْ، ًّ هُ خًالهٌ وػُ كطزٌُ بُض َيعتاْ ث
هُغُض وَظعٌ كُضكىون زوو ثطغًاضَ ُٓيُ، ثطغًاضٍ يُكًًُاْ ُٓوَيُ ٓايا اليُُُ عُضبُكاْ هُ كُضكىون 

ًَم هـُ   َُٓهىَيػتًاْ نًُ هُ بىوٌُ ٓؤثُضاغًؤٌُ زصلوُ؟، ًُبُغتٍ ُٓوَيُ ُٓض نُُسَ بُض َيعت وَآلًٌ يُك
ًَلٌ    ًَلٌ غًاغٌ، يـُعين َُٓهىَيػـت ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاُت زاوَ هُغُض ُٓوَ، بُآلَ َُٓهىَيػتًاْ وَكى َُٓهىَيػت
يُكططتىوياْ ُٓيُ ياْ يُكططتىو ًُـُ هُغـُض بـىوٌُ ٓؤثُضاغـًؤٌُ زصلوـُ؟، خـاَهٌ زووًًَؿـٍ ُٓوَيـُ، هـُ          

ًٌَىايــُ هــُ كؤتــايٌ ًــاُطٌ  كــاتٌ غــُضزاٌُ غــُضؤن وَظيطاُــٌ عــرياق بــ  بــىو كــُ غــُضزاٌُ  8ؤ كــُضكىون ث
ًَِاٌُ ٓـُوَ كـطاوَ؟، نـىُلُ بـُض َيعتاْ ٓاًاشَتـاْ       ًَلٔ كُضكىوكٌ كطز، ٓايا باؽ هُو وَظعُ كطاوَ ياخىز هُ ث

ًَــعَ ُاوَخؤيًــُكاْ غــُض بــُو    31/7بــُوَ كــطز كــُ هــُ  ًَــم ٓــاتىوَ، ٓــًُطَيم ٓــاتىوَ كــُ ٓــًُىو ٓ كًتاب
ًَعَوَ، ٓايا هُغُض ُٓو بابُتُ وػُ كطاوَ هُطَُي غـُضؤن وَظيطاُـٌ   ٓؤثُضاغًؤُُ ُٓب ّ و ثابُُس زَبّ بُو ٓ

 عرياق و، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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.ٍَ ًَبًين خؤٍ ُٓيُ با بفُضًى ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُُٓسَيم ت ًَػتاف بُض َيع د ٓ 
ًَططٍ غُضؤكٌ   ثُضهًُاْ:بُض َيع سػّ ذلٌس غىوضَ/د

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ــُضَتاوَ         ــُ غ ــُض ه ــتاْ ٓ ــًُاٌُ كىضزغ ــُ ثُضه ــُ ه ًٌَ ــُيّ، ٓ ــارع زَك ــُُابٌ ًىس ــُضًٌ د ًَلٌ ط ًَطٓاتِ ــُخ ب
ــسَيلٌ          ــُوَبىو وَر ــًُاْ ٓ ــُضؤكايُتٌ ثُضه ــاغٌ غ ــَُ وؤُ ــُ يُك ــىوَ، ه ــس وَضططت ــُ ُُٓ ــًُاْ ب باضوزؤخُك

هًُاٌُ كىضزغتاْ غُضزاٌُ دـُُابٌ ًىسـارع و ؾـاضٍ    غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ هُطَُي رطاكػًؤُُكاٌُ ُاو ثُض
ــٌُُ      ــؤ بط ياضَكــاٌُ ُٓزلىً ــتاْ ب ــًُاٌُ كىضزغ ــتًىاٌُ خؤًــاْ وَن ثُضه ــُوٍَ ثؿ ــؤ ٓ ــطز ب كــُضكىوكٌاْ ك
ثاضَيعطاٍ كُضكىون ضابطُيِغل، ُٓض هُ غُضَتاوَ ًُٓىو ُٓو كطزاضَ ُازَغتىوضياُُّ سلىًـُتٌ ُاوَُـسًاْ   

ًَصُُكاٌُ ثُضهًُاْ بُضزَواَ بىوَ و هُ ٓاخري ض َت كطزووتُوَ، بُ تُٓلًس غُض زاٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ و ه
ــُضؤكايُتٌ        ــيت غ ــًُاْ َُٓهىَيػ ــُ ٓ ــُوَ ه ــس كطزُ ــؤ تُٓلً ــىوَ ب ــٌُضطُ ب ًَؿ ــُّ ث ًَصُ ــُضزاٌُ ه ــُضزاٌُ، غ غ
ًَلٌ     ًَطَ ُٓوَ تُٓلًس بلًُُوَ كُ دُُابٌ غُضؤن ًػـتُرا بـاضظاٌُ ؾؤض ؾـ ٍَ ه ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، زًَُو

ُغـُض كــُضكىون زاُـا، بؤيــُ دـاضَيلٌ زيلــُ تُٓلًــس زَكُيِـُوَ بــؤ دـُُابٌ ًىســارع و بـؤ خــَُهلٌ ؾــاضٍ       ه
ٌَ ًػـاوًَُّ            ًَم بـ ًَم خـاكٌ كىضزغـتاْ هـُ ٓـُض ؾـىَيِ كُضكىون بُ ًُٓىو ُُتُوَكاُُوَ، كـُ هُغـُض بػـت

 ٍ ٍَ باغٌ بلَُ ُٓوَيُ كُ وؤُاغُكاٌُ بعووتِـُوَ ًَلٌ تط كُ زًَُو ض ظطـاضطلىاظٍ طـُهٌ    هُغُض ُاكُيّ، خاَه
كىضزغتاْ و ٓاظازٍ عرياق هُ ؾؤض ؾُوَ بؤ غًاغُت و زياهؤطٌ غًاغٌ و ًِٓذا بؤ وؤُاغٌ بُ زَغتىوضكطزْ 
و وــاُىٌُ كطزُــٌ ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاْ و عــرياق بــُ طؿــيت بــىوَ، ٓــًُط ؤ زَبًــِغل ٓــًُاْ ٓــُُطاوَكاْ بــُ    

ًَؿـ  ًَهُواُُوَ زَطُض َيُِوَ، ث ًَؿـ  ًَث ولاضٍ ٓـُُطاوَكاْ و زياهؤطـُكاْ و ٓتًًفاوًـُكاٌُ    ًَولاضٍ زَغـتىوضٍ و ث
ًَؿـٌ بـؤ غـُض ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ،              ًَؿـاوَ بـؤ هُؾـلط ك ًَػـتاف بـاَهٌ ك ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ هُطـَُي عـرياق و ٓ
ًَغل تـُُٔا ؾـُض            ًَؿـىو ًىواضَُـُ بلـُيّ، زَتـىاُغل بَوـ ُٓطُض َُٓ تُدطوبُ عُكػًُ هُطـَُي تُدطوبُكـٍُ ث

ٌَ هُ  ًٌَُ ُٓو ُىوتُيُ و ُٓو خاَهُ تُغـبًت بلـُيّ كـُ ٓـُوٍَ بؤتـُ      ًاوَ، بؤيُ ُٓب ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ ٓ
ًَتُ ٓاضاوَ، ُٓوَ سلىًُتٌ ُاوَُسَ و بُضثطغًاضيُتٌ ُٓض  ٓؤٍ زضوغتلطزٌُ ُٓظًُ و ُٓظًُ بُ ُٓظًُ زَيِ

ٍَ ب       ًَلٌ تـط كـُ زًَـُو ًَؿُيُن هُ عرياق ُٓوَ خىزٍ َُٓ سلىًُتُ زَيططَيتـُوَ  ُٓغـتؤ، خـاَه اغـٌ بلـَُ   ك
ُٓوَيُ كُ ٓـُض وَكـى هـُ بُضُاًـُّ كـاض ٓـاتىوَ، بابُتُكـًُاْ بابُتـُ بـؤ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ، ثاضغـاَي هـُ              
ــِطاي، ٓـــَُ     ًَػـــتا هـــُ ؾـ ًَـ ٓ ــ ــاتىو و ًاوَيـــُكًـ ثـ ــاَهًـ هـــُ زوظخىضًـ خاُـــُوغل و وُضَتُثـــُ و ًُٓػـ

اوَ، بُآلَ ُٓوٍَ كُ  زَبًِغل ٓؤثُضاغًؤُاُُ بُ بُضزَواًٌ هُ ًُٓىو ؾىَيُِكاٌُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ضوويس
ًَػتا و كؤُُكُ، بؤيُ ُٓض وػـُيُن كـُ هـُ ثُضهـًُاٌُ      ًَم ُٓيُ هُ بُيين ًُٓاْ َُٓ عًُوًاتُّ ٓ تُؾابىٓ
ٍَ بُضاًبُض وَظعٌ كُضكىون ٓـُوَ بـؤ ٓـًُىو بُؾـُكاٌُ تـطٍ و ٓـًُىو ُاونـُكاٌُ تـطٍ          كىضزغتاْ زَكط

ٍَ باغٌ بلَُ ُٓوَيـُ نـُُس ضؤشَيـم    ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ُُرػٌ ساَهُتُ و ًىؾابًُٔ، خا ًًََُ كُ زًَُو َهٌ غ
ــُ         ــتا ه ًَػ ــُ ٓ ــًُكاٌُ ك ــُ غًاغ ــت اليُُ ــَُي طؿ ــُضَيٍ هُط ــُضؤكٌ ٓ ــُض َيع غ ــُكٌ ب ــتا كؤبىوُُوَي ًَػ ًَـ ٓ ــ ث
ًَلٌ بـُضظ هـُ      ثُضهًُاٌُ كىضزغتاُسا ُْٓ بُضزَواَ بىو، بُ خؤؾشاَهًًُوَ كؤبىوُُوَيُن بىو هُغـُض ٓاغـت
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ًاغـًُكاْ تُٓلًـس هـُ يـُن َُٓهىيػـيت طـُهٌ كىضزغـتاْ كطايـُوَ و تُٓلًـس هـُ ًـامل            اليُْ ًُٓىو اليُُُ غ
ًَلٌ ٓـُوَ   ًٌَُ ُٓوٍَ كُ بىو بُ بط ياض زوو بُف بىو، بُؾ ُُتُوَكاٌُ كُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُُ كطايُوَ، ٓ

خـؤٍ  بىو كُ بُياُِاًُيُن هُغُض خطوواتٌ زَغتىوضٍ و هُغُض ؾُضعًُتٌ كىضزغتاْ بـؤ زيفـاعلطزْ هـُ    
ــًُاْ و ٓــًُىو ٓــُو اليُُــُ غًاغــًٍُ  كــُ            ًَــٌ زَغــتىوض زضاوَتــُ ُاوَُــسَكاٌُ سلىًــُت و ثُضه ــُ ث ب
ثُيىَُسيساضْ و ًُٓىو ُٓو اليٍُُُ كُ ناوزَيطْ هُغُض ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بؤ ُٓوٍَ سُوًقُتُكـُ وَكـى   

ٌَ هـُ اليـُْ ٓـًُىو           ًَؿـًِاضٍ بـُ دـ ًَم ث ُُٓـساًاٌُ ًُكتـُبٌ   خؤٍ بعاُّ، خاَهٌ زووًَـٌ ٓـُوَبىو كؤًـَُه
ًَؿلُف كطا  ًَيت و بُ ثاضتٌ و ثطؤشَيُن هُ اليُْ بعووتُِوٍَ طؤض اْ ث غًاغٌ َُٓ اليُُُ غًاغًاُُ بُ يُك
ًَم       و ُُٓساًاٌُ تط هُ يُكططتىو و كؤًَُي و هُ بعووتُِوٍَ ٓاؾـىوضٍ و اليُُـُكاٌُ تـطٍ تىضكٌـاْ، كؤًـَُه

ًَؿًِاضاُُ ضاغ ًَؿلُف كطاْ كُ هَُ ث ًَؿًِاض ث يت ًُٓىو خُياضَيلٌ ًُرتىح بُضاًبـُض ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ    ث
ًَم خـاكٌ كىضزغـتاْ و، ظؤض                كطاوَيُ بـؤ زيفـا  كـطزْ هـُ خـؤٍ ، هـُ زايوؤطـُوَ بـؤ زيفـاعٌ تـُواو هـُ بػـت

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػـتاٍ      خؤتاْ زَظاُّ بُض َيعاْ َُٓ ًًىاُساضيًـُ ًًىاُسضيًـُكٌ ظؤض تايبـُت بـىو      هـُ بـاضٍَ ٓـُو ضَوؾـٍُ ٓ
ــى         ــُ وَك ًٌَ ــُ، ٓ ــًؤٌُ زصلو ــتلطزٌُ ٓؤثُضاغ ــُتٌ زضوغ ــُ تايب ــُوَ ب ــتاْ بىوت ــُضَيٌٌ كىضزغ ــُضووٍ ٓ ضووب
ــُ         ــُباضَّ باضوزؤخُك ــُ ه ــُّ ك ــُو ضووُلطزُُواُ ــؤ ٓ ــُيّ ب ــارًع زَك ــُُابٌ ًىس ــٌ د ــُضؤكايُتٌ غىثاغ غ

ًَؿلُؾــٌ ثُضهــًُاُتاضَ بــُض َيعَكاٌُ كــطز و غــُضدَُ رطاكػــًؤُُ كاًُـ بــُ غىثاغــُوَ ٓــُض يُكــُو ض او و ث
ــُظٍَ         ــٌُُ ًىسار ــُضكىون و ُٓزلىً ــاضٍ ك ــتًىاٌُ ثاضَيعط ــُ ثؿ ــط ٍ ه ــاْ زَضب ــُكاٌُ خؤي ــىوْ و ضًَٓ بؤن
كُضكىون زَكُْ، ٓؤثُضاغـًؤٌُ زصلوـُ ض َت زَكُُـُوَ و ٓـًُىو رطاكػـًؤُُكاْ يـُن زَُطـّ بـؤ ثاضاغـتين          

نىُلُ ُٓو ٓؤثُضاغًؤُُ وَكـى ٓـًُىو اليـُن باغـتاْ     ضَوؾٌ كىضزغتاْ و بُ كىضزغتاٌُ بىوٌُ كُضكىون، 
ًَـىاٌُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاُُ هُطـَُي سلىًـُتٌ            كطز خـُضوٌ زَغـتىوض و خـُضوٌ ٓـًُىو ًٓتًفاوًاتـُكاٌُ ُ
ًَـطَوَ كؤتـايٌ بـُ زاًُؿـتُِكًُاْ زَيـِغل تـا              ًٌَـُ غىثاغـٌ دـُُابٌ ًىسـارع زَكـُيّ و ه ًُضكُظٍ، بؤيـُ ٓ

 اليُكتاْ زَكُيّ و ُٓض بصيّ.غىثاغٌ ًُٓىو  11بُياٌُ غُعات 
 
 
 

 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – ىضزغتاْك ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 22ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2192\99\25ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (24ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 ٌَ  25/99/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ًَـ ًُــىَض ؤٍ(ٍ 11كاتــصً ٌَ  ضؤشٍ ثــ  -كىضزغــتاْ  ثُضهــًُاٌُ  27/11/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُللُغــ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  غىضَ ًَطٍ      د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (24ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَطاق, -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (24ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْزَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  ع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ٌَ ؾــُللُ ضَيلــُوتٌ  11غــ ًَـ ًُــىَض ؤٍ ضؤشٍ غــ بــَُ  زا 27/11/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ. -1  خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث

 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/  بُض َيع
 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.

          ًًًٌَُ ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ
، 27/11/2112، ض ؤشٍ زاًُؿـعل  24َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خـىهٌ ططَيـساٌُ يُكـَُ، شًـاضٍَ زاًُؿـعل      

 اض:بُضُاًٍُ ك
ــُ )  ــُكاٌُ بط ط ًٌَ سىكٌ ــُث ــاززَ )1ب ــاضَ )  21(ٍ ً ــاوخؤٍ شً ــُيط َوٍ ُ ــُ ث ــاَهٌ  1( ه ــطاوٍ غ ــًُىاض ك ٓ ٍ)

ًَطاق زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ بط ياضيسا بُضُاًٍُ كاضٍ زاًُؿـتين   -ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ 1992 ع
ًَط )     24شًـاضَ )  ًًًٌَُ َُٓهبـصاضزْ هـُ كاتـصً ًَـ ًُـىَ 11(ٍ ٓاغـايٌ خـىهٌ غــ ٌَ ؾــُللُ  (ٍ ثــ ض ؤٍ ض ؤشٍ غـ

ًَت: 27/11/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
ًَؿًِاضٍ بط ياضٍ ظيازَض ؤيٌ هُغُض ًىَهلٌ ؾاضَواٌُ. -1  خػتُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ث

ًَتُوَ كُ ًؤَهُت بىوْ،  ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعاُُ زَخىَيِ ًَػتاف بُض َيع د ٓ
 ىوْ، با بفُضًىَيت.ياْ ٓاًازَ ُُب

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.  بُضَيع سػّ ذلٌس غىضَ/ د
ًَسضاوْ ياْ  26/11/2112ٍ ٓاغايٌ هُ ضؤشٍ 23ُاوٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ هُ زاًُؿتين شًاضَ  ًؤَهُت ث

ٌَ ًؤَهُت ٓاًازَ ُُبىوْ، )  :( ُُٓساَ ثُضهًُاْ ًؤَهُتًاْ ُٓبىو، بؤيُ تُُٔا ُاوَكاًُاْ زَخىَيٌُِو15َبُب
 غعًس. شكطٓٓاًًُِ  -1
 ايىب ُعٌت وازض)ٓاضاَ(. -2
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 دٔاْ امساعًى بًِاًغل. -3
 ثُؿلاْ عبساهلطيٍ عبساهقازض -4
 .اَريػطنيعبساالسس  ز. اٙط -5
 ز.زاُا غعًس غؤمل. -6
 ز.ضؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ. -7
 .مصطفٖقبًشُ افلس  -8
 ز.قباح ذلٌس زلًب. -9

ًَط ذلٌ اهسيّ قاحل. -11  ؾو
 ٌط فلساًغل خسض)ُىضَزيين(.ز.ع -11
 زلٍ اهسيّ سػّ. عظّمٕ -12
 رطًاْ ععاهسيّ ذلٌىز. -13
 ظًاْ عبساهطسًٍ عبسار. -14
 .عاضهًوِ اًري  -15

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
      ُ ًَؿـًِاضٍ بط يـاضٍ ظيـازَض ؤيٌ ه غـُض ًـىَهلٌ   زياضَ بُضُاًٍُ كاضًاْ ًُٓط ؤ خػـتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ث

ؾــاضَواًًُُ، زيــاضَ ًُٓــُ ثُيىَُــسٍ بــُ شًاضَيــُكٌ ظؤض خَُهلــُوَ ُٓيــُ، سلىًــُت بــُ ضَمســٌ زاواٍ هــُ    
ًَىيػتًاْ ظياتط بُ زَضرُت و ًـاوَ ُٓيـُ،    ًَلٌ ططُطُ ث غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ كطزووَ كُ َُٓ واُىُُ واُىُ

  ْ بـُ ضَمسـٌ زاواٍ زواخػـتًِاْ كـطز بـؤ       بؤ ُٓوٍَ زيطاغٍُ بلُْ و ظياتط خؤياْ ٓاًازَ بلُْ، بؤيـُ ٓـُوا
ًٌَـُف هـُ     ًَؿًِاضٍَ سلىًـُت، ٓ ًَلٌ زآاتىو، غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاًُـ زواٍ زيطاغُ كطزٌُ ُٓو ث زاًُؿتِ
ًَـِغل    ٌَ زَٓ ًَلٌ تط، بؤيُ زاًُؿتين ًُٓط ؤًاْ كؤتايٌ ثـ غُضؤكايُتٌ بط ياضًاُسا كُ زواٍ غُيّ بؤ زاًُؿتِ

ًَلٌ تط بُخىاتاْ ز ًَّ، ُٓض بصيّ.تا زاًُؿتِ ًَط ب ًَطيّ، ظؤض غىثاغٌ ًُٓىو اليُكتاْ زَكُيّ و بُخ  َغج
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           س عبسار                غت افلرط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                          – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – كىضزغتاْ     ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 23ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2192\92\1ضَيلُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (25ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 1/92/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُزوو 

ًَط )   ًَـ ًُىَض ؤٍ(ٍ 11كاتصً ًَطاق  -كىضزغتاْ  ثُضهًُاٌُ  3/12/2112ضَيلُوتٌ  ؾُللُزوو ضؤشٍ ث ع
ٌ  ثُضهـًُاْ و،  غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ  بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس غـىضَ      بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ  د ْ بُض َيع رطغت دفلس عبسار غـلطت َ خـىهٌ   (25ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَهٌ )

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   ٍ(25زضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات ) ًَـ ًُىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾُللُ ضَيلُوتٌ 11غ ًَىَيُ  زا 3/12/2112(ٍ ث بَُ ؾ

ًَت:  ب
ــاَهِ  13خىَيِسُــُوَّ يُكــًُِ ثــطؤشَ ياغــاّ ٓــًُىاضكطزُِ يُكــًُِ ياغــاّ وَظاضَتــِ زاز شًــاضَ    -1 ّ غ

ًَؿلُف كطاوَ. 2117  هُاليُْ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ ث
ًَؿـًِاضّ ياغـاّ ٓـًُىاضكطزُِ ًـاززَّ      خىَيِسُُو-2 هـُ ياغـاّ َُٓهبـصاضزُِ ُٓزلىًـُُِ      32َّ يُكـًُِ ث

 ّ ًُٓىاض كطاو. 2119ّ غاَهِ  4ثاضَيعطاو وُظا و ُاسًُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُِ عرياق، شًاضَ 
ًَؿًِاضّ ياغاّ ُاوَُسّ ثاضاغتِِ زَغتِىوغُكاُِ كىضزغتاْ.-3  خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث
ــاتِ     خىَيِسُــ-4 ــُ ك ــِ كاضًُُــساْ ه ــغل كطزُ ــاف و ًٌٓتًــاظاتِ خاًُُُؿ ــاّ ً ًَؿــًِاضّ ياغ ــًُِ ث ُوَّ يُك

 كاضكطزًُاْ طًاْ هُ زَغت زَزَْ.
ًَؿًِاضّ ياغاّ دًِؤغايس هُ كىضزغتاُِ عرياق.-5  خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث
ًَؿًِاضّ ياغـاّ ٓـًُىاضكطزُِ يُكـًُِ ياغـاّ شًـاضَ      -6 ياغـاّ   2111ّ غـاَهِ  11خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث

 ًٌٓتًاظاتِ ظيِساُِ كطاو و طرياواُِ غًاغِ كىضزغتاْ.
ًَؿًِاضّ ياغاّ ًاف و ًٌٓتًاظاتِ ثًؿُطُضاُِ ًغل.-7  خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث
زاُاُِ ُُٓساًِ ثُضهـًُاْ بـُض َيع هىوٌـاْ غـوًٌاْ سػـغل افلـس هـُ ٓـُضزوو هًصُـُّ زاضايـِ و كاضوبـاضّ            -8

ًَطاّ امساعًى غعًس ذلٌس طُآلَهِ. ٓابىوضّ و هًصُُّ ثًؿُغاظّ و وظَ و  غُضناوَ غطوؾتًُكاْ، هُ د
ًٌَاُِ بــُ ؾــاضّ ض ؤؾــِبريّ ٓــُضَيٌِ   -9 ًَؿــًِاضّ ياغــاّ بــُ ثايتــُخت كطزُــِ ؾــاضّ غــو طفتىطــؤ كطزُــِ ث

 كىضزغتاْ ـ عرياق.
ًَؿًِاضّ ياغاّ ظاُلؤ تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ. -11  خػتُِض وو و طفتىطؤكطزُِ ث
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 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/ ع بُض َي

 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ًًًَُِ          بُُاوّ طـُػل كىضزغـتاْ.    َِ زَكـُيّ، ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ، خـىػل غـ زاًُؿـتِِ ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ

 .3/12/2112، ض ؤشّ زاًُؿعل، 25َُٓهبصاضزْ، غاَهِ نىاضََ، خىػل ططَيساُِ يُكَُ، شًاضَّ زاًُؿعل 
 كاضبُضُاًُّ 

ًَِ سىكٌُكاُِ بط طـُ    ّ  1992ّ ٓـًُىاضكطاوّ غـاَهِ    1هُثـُيط َوّ ُـاوخؤّ شًـاضَ     21ّ ًـاززَ  1بُ ث
ثُضهًُاُِ كىضزغتاُِ عرياق، زَغتُّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ بط يـاضّ زا بُضُاًـُّ كـاضّ زاًُؿـتِِ شًـاضَ      

ًَؿًِىَض ؤ، ض ؤشّ زوو  11يًُِ َُٓهبصاضزْ هُ كات  3ٓاغايِ خىػل  25  3/12/2112ؾُللُ ض َيلُوتِ ّ ث
:َِ ًَىَيُ ب  بَُ ؾ

ــاَهِ  13خىَيِسُــُوَّ يُكــًُِ ثــطؤشَ ياغــاّ ٓــًُىاضكطزُِ يُكــًُِ ياغــاّ وَظاضَتــِ زاز شًــاضَ    -1 ّ غ
ًَؿلُف كطاوَ. 2117  هُاليُْ ُٓزلىًُُِ وَظيطاُُوَ ث

ًَؿـًِاضّ ياغـاّ ٓـًُىاضكطزُِ ًـاززَّ      -2 زُِ ُٓزلىًـُُِ  هـُ ياغـاّ َُٓهبـصاض    32خىَيِسُُوَّ يُكـًُِ ث
 ّ ًُٓىاض كطاو. 2119ّ غاَهِ  4ثاضَيعطاو وُظا و ُاسًُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُِ عرياق، شًاضَ 

ًَؿًِاضّ ياغاّ ُاوَُسّ ثاضاغتِِ زَغتِىوغُكاُِ كىضزغتاْ.-3  خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث
4-   ً ــِ كاض ــغل كطزُ ــاف و ًٌٓتًــاظاتِ خاًُُُؿ ــاّ ً ًَؿــًِاضّ ياغ ــًُِ ث ــاتِ  خىَيِسُــُوَّ يُك ــُ ك ُُــساْ ه

 كاضكطزًُاْ طًاْ هُ زَغت زَزَْ.
ًَؿًِاضّ ياغاّ دًِؤغايس هُ كىضزغتاُِ عرياق.-5  خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث
ًَؿًِاضّ ياغـاّ ٓـًُىاضكطزُِ يُكـًُِ ياغـاّ شًـاضَ      -6 ياغـاّ   2111ّ غـاَهِ  11خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث

 ًٌٓتًاظاتِ ظيِساُِ كطاو و طرياواُِ غًاغِ كىضزغتاْ.
ًَؿًِاضّ ياغاّ ًاف و ًٌٓتًاظاتِ ثًؿُطُضاُِ ًغل.خىَي-7  ِسُُوَّ يُكًُِ ث
زاُاُِ ُُٓساًِ ثُضهـًُاْ بـُض َيع هىوٌـاْ غـوًٌاْ سػـغل افلـس هـُ ٓـُضزوو هًصُـُّ زاضايـِ و كاضوبـاضّ            -8

ًَطاّ امساعًى غعًس ذلٌس طُآلَهِ.  ٓابىوضّ و هًصُُّ ثًؿُغاظّ و وظَ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْ، هُ د
ًٌَاُِ بــُ ؾــاضّ ض ؤؾــِبريّ ٓــُضَيٌِ  طفتى -9 ًَؿــًِاضّ ياغــاّ بــُ ثايتــُخت كطزُــِ ؾــاضّ غــو طــؤ كطزُــِ ث

 كىضزغتاْ ـ عرياق.
ًَؿًِاضّ ياغاّ ظاُلؤ تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ. -11  خػتُِض وو و طفتىطؤكطزُِ ث

ًَطٓاتِِ بــُض َيع وَظيــطّ زاضايــِ و وَظيــطّ ض ؤؾــِبريّ زَكــُيّ، هُطــَُي ًىُُغــق   ــىاْ سلىًــُتِ بــُخ ًَ ُ ِ
ًَّ. ُٓضَيٌِ ك ًَطب هُغُض بُضُاًُّ كاض زاوا هُ هًصُُّ ياغايِ زَكُيّ رُضًىوُُ ىضزغتاْ و ثُضهًُاْ، بُخ

 كان كاضزؤ رُضًىو. ؾىَيِِ هًصُُكاْ.
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــِ ثــُيط َوّ ُــاوخؤّ ثُضهــًُاْ،   ًَ ًٌَــُ نــُُسيّ دــاضَ بــُ ث ًَىاظّ زاُــاُِ بُضُاًــُّ كــاض    ٓ تُٓلًــس هــُ ؾــ

ًٌَاْ باؾُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ  ًَِ ثُيط َو ُٓو ثطؤشاُُ زازَكُيُِوَ، ث َِ كـُ ظَضوضَتـِ يُكـًًُاْ     بُ ث ُـ
ًَـطَ تـُووًعِ              ًٌَـُ ثطؤشَيـُن ه ٓ َّ ًَـط ًَطايًـُكِ غـُيط، ًُغـُهُْ ث ُٓيُ، ظؤض دـاضيـ هـُو ًاوَيـُ بـُ خ

ًَػــتا ٓــًُط ؤ هــُ   ًَــم زا ثــطؤشَ ياغــاّ سلىًــُت خــؤّ   كؤزَكاتــُوَ ٓ خىَيِسُــُوَّ يُكــَُ زاُــطاوَ، هــُ كات
ًَـطَ زَيـت       ًَؿًِاضّ ياغا زَكات، زَطلُُُ بُضُاًُّ كاض كُنـِ سلىًـُت خـؤّ ه َّ، سلىًُت خؤّ ث ًَط زَيِ
َّ، نُُسيّ ثطؤشَّ تط َُٓ هُو ثطؤشاُُّ  َِ ُٓو ثطؤشَيُ تُٓذًى بلط ًَؿًِاض زَكات و وَظيطّ بُض َيع زََه ث

ــُ ــتا     ك ًَػ ــُتِ ٓ ــُ تايب ــُ، ب ــُوضَياْ ُٓي ــُتِ ظؤض ط ــُ ًٌُٓٓ ًٌَ ــّ،   ٓ ــتًاض زاي ــِ ُٓغ ًَل ــتاْ زؤخ ــُ كىضزغ ه
َِ، َُٓ هُ بىاضّ ياغايِ  َُٓ هُبىاضّ ضَوـابِ كـُ وـُضاض بـىو      َِ ض ؤَهِ خؤّ ببًِ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَب

ًَِـاُِ        ًٌَـُ     وَظيطَكاْ باُط بلطَيّ، ًُُٓف ُُٓات هـُ ٓـًُىو زاُـاُِ زَظطاكـاْ هـُ ٓ سػـابِ ختـاًِ كـُ ٓ
ًٌَـُ   َّ زَكُيّ بؤ بىزدُ هُ ًُٓىو ُٓو ياغاياُُّ كُ ثطغِ ًُؿتٌاًُاْ ُٓيُ، هُبُضُٓوَ بُض اغتِ ٓ ناوَض 
ًَلِ طُوضَ هُ ُٓغتؤّ غـُضؤكايُتًُ كـُ ثُضهـًُاْ ثـُكِ كـُوتىوَ، زاوا زَكـُيّ        ًٌَاْ وايُ بُضثطغًاضيُت ث

َّ كُ ثُيط  ًَىَيُ زابِسض  َوّ ُاوخؤ وبىَهِ زَكات.بُضُاًُّ كاض بُو ؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

ًٌَُ غُضؤكايُتِ و هًصُُّ ياغايِ ٓـُتا زوو ًـاززَ ٓاًـازَ     ًَم بىوّ هُو ثُضهًُاُتاضاُُّ كُ ٓ تؤ خؤت يُك
 ّ َِ ٓاًازَغـاظ َّ ثُيىَُسؿلاْ بُ نُُسيّ الوَ كطز، وابىو؟؟ ٓ ُـُكطاوَ، كـُ    كطابىو بؤ ُٓوَّ هُبُضُاًُّ كاض زابِسض

ًَطَ تـُٓذًى   ًٌَُ نؤْ بًدُيُِ بُضُاًُّ كاضَوَ؟، نُُس ثطؤشَيُكًؿٌاْ زاُا  زوايِ ه ًَػتا ٓ ًُٓازَغاظّ ُُكطاوَ ٓ
ًَؿتا زيطاغُّ تُواو ُُكطاوَ، بُآلَ ًُغُهُّ سػاباتِ ختاًِ زَخُيُِ بُضُاًُّ كـاض، بـُ    ًَىيػتِ بُوَيُ ٓ كطا، ث

ًَغل و هُ  ًَتاْ زََه زاًُؿتُِكاُِ تط زَطلُيُِ بُضُاًُّ كـاضَوَ، نـىُلُ سلىًـُت خـؤّ ُاضزوويـُتِ و      زَهًِايًُوَ ث
ًٌَُ زَطلُيُِ بُضُاًُّ كاضَوَ، دُُابِ كان عىُِ خىَيِسُُوَّ بُضُاًُّ كاض. ٓ 

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ؤشَ ياغــاّ ٓــًُىاضكطزُِ يُكــًُِ ياغــاّ بط طــُّ يُكــًُِ بُضُاًــُّ كــاضّ ٓــًُط ؤًاْ، خىَيِسُــُوَّ يُكــًُِ ثــط 
ًَؿــلُف كــطاوَ، ٓــَُ ثطؤشَيــُ بــُ    2117ّ غــاَي  13وَظاضَتــِ زاز شًــاضَ  كــُ هُاليــُْ ُٓزلىًــُُِ وَظيطاُــُوَ ث

ٓاضاغـتُّ غـُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ     21/11/2112هـُ   2571ُىوغطاوّ غـُضؤكايُتِ ُٓزلىًـُُِ وَظيـطاْ شًـاضَ     
ًَهُكٍُ ثطؤشَ ياغاّ ًُٓ ـُ بؤتـاْ     2117ّ غـاَهِ   13يُكـًُِ ياغـاّ  وَظاضَتـِ زاز شًـاضَ      ىاضكطزُِكطاوَ ٓاوث

ًَطيّ، كُ هُ كؤبىوُُوَّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ شًاضَ  ثُغـُُس كـطاوَ، بًُُبُغـتِ     23/11/2112ّ ض ؤشّ  18زَُ
 خػتُِ بُضزَغتِ ثُضهًُاْ بؤ بط ياضزاْ هُغُضّ، هُطَُي ض َيعزا.

 عٌاز افلس                                                                                  
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ًَططّ غُضؤكِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ                                                                د
 
ًَلٔـاتىوَ، هُطـَُي ٓؤيـُكاُِ زَضنـىواُسُِ، زاوا هـُ        7دُُابِ غُضؤكِ ثُضهًُاْ َُٓ ثطؤشَيُ هُ   ًـاززَ ث

 كايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ ٓاضاغتُّ هًصُُكاُِ ثُضهًُاْ و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ بلات، ظؤض غىثاؽ.غُضؤ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:

َّ، رُضًىوْ بـؤ   ًَِ تايبُؽلُُسّ ٓاضاغتُّ هًصُُكاُِ ياغايِ و غُضدَُ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ زَكط بُ ث
ًَلِ تط.  عىُِ رُضًىو. كان خىَيِسُُوَّ خاَه

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿـًِاضّ ياغـاّ ٓـًُىاضكطزُِ ًـاززَّ        2بط طُّ  هـُ ياغـاّ    32ّ بُضُاًُّ كـاض، خىَيِسُـُوَّ يُكـًُِ ث
ّ  2119ّ غاَهِ 4َُٓهبصاضزُِ ُٓزلىًُُِ ثاضَيعطا و وُظا و ُاسًُكاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ عرياق شًاضَ 

ًَؿلُف كطاوَ، ٓـُو بُض َيعاُـُّ   ًُٓىا ضكطاو، َُٓ ثطؤشَيُ هُاليُْ شًاضَّ ياغايِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُُوَ ث
ًَطزَي ؼػغل ذلٌس، غـا، تؤًـا كـاكؤ، كـاضواْ قـاحل افلـس، يـاووظ خىضؾـًس          ، عثملاى كُ واشووياْ كطزووَ، ؾ

ًـ   ى، اًـري طىطـُ يىغـف، يُؾـاض     عبسار ًُال ُىضّ، عبساهطفلّ سػغل ابابلط، ٓآُُط عاضف، ز.دٔـاْ امساع
ًَــم ٓــاتىوَ، هُطــَُي ٓؤيــُكاُِ    َِ ًــاززَ ث زلــٍ اهــسيّ ُىضزاهــسيّ، عبــساهقازض باظضطــاْ، ٓــَُ ثطؤشَيــُ هــُ غــ
ًَؿـلُف كـطاوَ، زاوا هـُ غـُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ زَكـَُ ٓاضاغـتُّ            زَضنىواُسُِ، تُُٔا بـُ ظًـاُِ كـىضزّ ث

 ت، ظؤض غىثاؽ.هًصُُكاُِ ثُيىَُساض و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاٌُ بلا
 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

ًَــِ تايبُؽلُُــسّ ٓاضاغــتُّ هًصُــُكاُِ ياغــايِ و ُــاوخؤ و غــُضدَُ ُُٓــساَ ثُضهًُاُــُ بــُض َيعَكاْ و  بــُ ث
ًَلِ تط، كان عىُِ رُضًىو. َّ، رُضًىو بؤ خاَه  سلىًُت زَكط

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضّ ياغــاّ ُاوَُــسّ ثاضاغــتِِ زَغتِىوغــُكاُِ  ٍ  3ط طـُّ  ب بُضُاًــُّ كــاض خىَيِسُــُوَّ يُكــًُِ ث

ًـ     كىضزغتاْ، َُٓ ثطؤشَيـُ هُاليـُْ شًـاضَّ ياغـايٌ ُُٓـساًاُِ ثُضهًُا      ًَؿـلُف كطايـُ، ٓـُو ُُٓسا ُ ُـُوَ ث
ًَذ  افلــس، ُاغــم تىرًــق  بُض َيعاُــُ كــُ واشوويــاْ كــطزووَ، عٌــط عبــساهععيع، بــُياْ افلــس سػــّ، ٓــاوض اظ ؾــ

سػّ، بالي غـوًٌاْ، قـباح    ضضاعبساهلطيٍ، مسري غوًٍ اًغل، سًُُ غعًس سًُُ عوِ، ٓاضاَ وازض، غُضطىَي 
ًَـم ٓـاتىوَ هُطـَُي ٓؤيـُكاُِ زَضنـىواُسُِ، بـُ تـُُٔا بـُ ظًـاُِ            14بُضظزلِ، َُٓ ثطؤشَيـُ هـُ    ًـاززَ ث

ًَؿلُف كطاوَ، زاوا هُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَك َُ ٓاضاغتُّ هًصُـُكاُِ ثُيىَُـساض و ُُٓـساًاُِ    كىضزّ ث
 ثُضهًُاْ بلات، ظؤض غىثاؽ.
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 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

ــُض َيعَكاُِ       ــًُاُتاضَ ب ــُضدَُ ثُضه ــِبريّ و غ ــايِ و ض ؤؾ ــُكاُِ ياغ ــتُّ هًصُ ــسّ ٓاضاغ ــِ تايبُؽلُُ ًَ ــُ ث ب
ًَلِ تط، كان عىُِ رُ َّ، رُضًىو بؤ خاَه  ضًىو.سلىًُت زَكط

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضّ ياغاٍ ًـاف و ًٌٓتًـاظاتِ خاًُُُؿـغل كطزُـِ      4بط طُّ  ّ بُضُاًُّ كاض، خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث

كاضًُُساْ كُ هُ كاتِ كاضكطزُسا طًاْ هُ زَغـت زَزَْ، ٓـَُ ثطؤشَيـُ هُاليـُْ شًـاضَّ ياغـايِ ُُٓـساًاُِ        
ًَؿلُف كطاوَ، ُٓو ُُٓساَ ثُضهًُاُُ بُض َيعاٍُُ كُ واشووياْ كطزووَ، ؾُومن ذلٌـس غطيـب،   ثُضهًُاُُوَ  ث

ًَط ذلٌس زلًب، شياْ عٌط ؾـطيف،   ًَطيناْ غُضُُٓط، ُٓظغل عٌط، طُؾُ زاضا سفًس، ؾو عوِ سػغل ذلٌس، ب
ؿـتٌاْ ًىضؾـًس،   ُتم، ظكًُ غًس قاحل، غُضزاض ضؾًس ذلٌس، وازض افلس، امساعًى ذلٌـىز، ًُ ُكُيوِ اكطَ ً

ز.غُضوَض عبساهطفلّ، ض اظاو ذلٌىز رطز، ٓاغؤ كطيٍ، ذلٌس ؾاضَظووضّ، ؾـؤض ف غـًس دلًـس، ُاغـم تىرًـق      
ًَط ذلٌىز، ُُغطيّ ـلـاي،   ًَذ ذلٌس، ياووظ خىضؾًس، زه بُؾـاضَتِ، وـازض سػـّ     ااضل  عبساهلطيٍ، ٓاوض اظ ؾ

ًَم ٓاتىوَ  5وازض، قباح بًت ار، َُٓ ثطؤشَيُ هُ  هُطَُي ٓؤيُكاُِ زَضنىواُسُِ، تُُٔا بُ ظًـاُِ  ًاززَ ث
ًَؿلُف كطاوَ، زاوا هُ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ ٓاضاغتُّ هًصُـُكاُِ ثُيىَُـساض و ُُٓـساًاُِ     كىضزّ ث

 ثُضهًُاْ بلات، ظؤض غىثاؽ.
 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

  ُ َّ، رـُضًىو بـؤ      ًُُٓف ٓاضاغتُّ هًصُُكاُِ ياغايِ و زاضايـِ و ثُضهـ ًاُتاضَ بـُض َيعَكاْ و سلىًـُت زَكـط
ًَلِ تط، كان عىُِ رُضًىو.  خاَه

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضّ ياغاّ زَظطاّ دًِؤغايس هُ كىضزغتاْ ـ عرياق،   5بط طُّ  ّ بُضُاًُّ كاض خىَيِسُُوَّ يُكًُِ ث

ًَؿلُف كطاوَ، بُٓـُضزوو ظًـاُِ عـُضَبِ و     َُٓ ثطؤشَيُ هُاليُْ شًاضَّ ياغايِ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُُوَ ث
كىضزّ، ُٓو ُُٓساًاُُّ كُ واشووياْ كطزووَ، ؾناْ افلس، قـباح بًـت ار، ذلٌـس ؾـاضَظووضّ، كـاوَ ذلٌـس       

ٖ بُؾاضَتِ، ثُضويّ عبساهطفلّ، وـازض افلـس، عوـِ سػـغل، عبساهػـالَ       ااض اًغل،  قـسيق، ذلٌـس    مصلطف
ازض سػّ وازض، كُيوِ اكطَ، ساظَ ؼػغل، ُُشاز ععيع، غا، تؤًا، اًـري طىطـُ، عبـساهقازض    ، ومصطفًٖىغِ 

، ُُغـطيّ دـًُاي   عثملاى باظضطاْ، ز.افلـس وَضتـِ، طـىَهًعاض وـازض، ز.دًٔـاْ امساعًـى، ٓـاضاَ ؾـآغل، خوًـى          
ٕ ، ُُضؿلاْ عبسار وازض، رُضًاْ ععاهسيّ، ٓآُُط عاضف، مصطفٖ غـًس دلًـس،   زلـٍ اهـسيّ، ؾـؤض ف     عظّمل

ًَؿـُوا تىرًـق، ٓـَُ ثطؤشَيـُ هـُ         ًَـم   11ؾىاْ كطيٍ، ٓاغؤ كطيٍ، ز.عٌط ُىضَزيِِ، اًًِـُ ظكـطّ، ث ًـاززَ ث
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ــُكاُِ        ــتُّ هًصُ ــَُ، ٓاضاغ ــًُاْ زَك ــُضؤكايُتِ ثُضه ــُ غ ــىواُسُِ، زاوا ه ــُكاُِ زَضن ــَُي ٓؤي ــاتىوَ، هُط ٓ
 ثُيىَُساض و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاٌُ بلُْ و ظؤض غىثاؽ.

 ضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:ز.ا  بُض َيع

ًَلِ تط رُضًىو. ٌٓاضاغتُّ هًصُُ ثُيىَُساضَكاْ و ُُٓساَ ثُضهًُاُُ بُض َيعَكاُ  زَكُيّ، كان عىُِ بؤ خاَه

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿــًِاضّ ياغــاّ ٓــًُىاضكطزُِ  يُكــًُِ ياغــاّ بط طــُّ ؾُؾــًُِ بُضُاًــُّ كــاض، خىَيِسُــُوَّ يُكــًُِ ث

يـُ هُاليـُْ شًـاضَّ ياغـايِ ُُٓـساًاُِ      2111ًٌٓتًاظاتِ ظيِساُِ كطاو و طرياوّ غًاغـِ كىضزغـتاْ غـاَهٌ    
ًَـط ذلٌـىز،        ًَؿلُف كطاوَ، ُٓو ُُٓساًاُُّ كُ واشووياْ كـطزووَ، عٌـط عبـساهطفلّ عوـِ، زه ثُضهًُاُُوَ ث

كطيٍ كابـاْ، تـاضا ُٓغـعُزّ، زَهؿـاز سػـغل،      غُضزاض ضؾًس ذلٌس، ٓاشَ غوًٌاْ، عبسار سادِ ذلٌىز، ؾىاْ 
فلساًغل، ؾـؤض ف غـًس دلًـس، ٓاغـؤ كـطيٍ، عٌـاز ذلٌـس سػـغل، بطٓـاْ ضؾـًس،            عثماىغؤظاْ ؾٔاب، خوًى 

ًَؿـلُف كـطاوَ، هُطـَُي             ًَلٔـاتىوَ، تـُُٔا بـُ ظًـاُِ عـُضَبِ ث طؤضاْ ٓاظاز، َُٓ ثطؤشَيُ هـُ ُٓؾـت ًـاززَ ث
ايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ ٓاضاغتُّ هًصُُكاُِ ثُيىَُساض و ُُٓـساًاُِ  ٓؤيُكاُِ زَضنىواُسُِ، زاوا هُ غُضؤك

 بلات، ظؤض غىثاؽ. ٌثُضهًُاُ
 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

ًَلِ تط رُضًىو. ٌٓاضاغتُّ هًصُُ ياغايِ و ثُضهًُِتاضَكاْ وسلىًُت  زَكُيّ، كان عىُِ بؤ خاَه

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤ

بط طُّ سُوتًُِ بُضُاًُّ كاض خىَيِسُـُوَّ يُكـًُِ ياغـاّ ًـاف و ًٌٓتًـاظاتِ ثًؿـُطُضاُِ ًـغل، ٓـَُ         
ًَؿــلُف كــطاوَ، ُٓواُــُّ واشوويــاْ كــطزووَ،    ثطؤشَيــُ هُاليــُْ شًــاضَّ ياغــايِ ُُٓــساًاُِ ثُضهًُاُــُوَ ث

زلـٍ اهـسيّ، ثـُياَ افلـس، عـسُاْ       ٕعظّمل ، ضضاثُؿلاْ ععاهسيّ، غُضُُٓط رطز، كىَيػتاْ ذلٌس، غُضطىَي 
ًَطظاز عثماى، رُضًاْ ععاهسيّ، غًىَيى عثماى سػـّ، ٓـاضاَ    ااضل  ، ذلااظ ، ُُغطيّ ـلاي، زَهؿاز سػغل، ؾ

ًَذ افلس، فلُ غعًس فلُ عوِ، عبسار ذلٌس اًغل، كاضزؤ ذلٌـس،   وازض، ُاغم تىرًق، بُياْ افلس، ٓاوض اظ ؾ
، كاضواْ قاحل، ٓاشَ غوًٌاْ، غا، تؤًا كاكؤ، اًـري طىطـُ،   خضطاهىاسس ٓاؾتِ ععيع، ز.بؿري خوًى، ٓاواظ عبس

ًَطزَي ؼػغل، يُؾاض زلـٍ اهـسيّ، ز.افلـس وَضتـِ، بـالي غـوًٌاْ، ٓـاضاَ ؾـآغل، زاُـا غـعًس قـؤرِ، خوًـى              ؾ
عبساالسـس،    اٙط، ثُضويّ عبساهطفلّ، ظًاْ عبساهطسًٍ، غاالض ذلٌىز، شياْ عٌط، ظكًُ غًس قاحل، ز.عثماى

ًَؿُوا تىرًق، ٓآُُط عاضف، ذلٌس ؾـاضَظووضّ، الُـُ افلـس ذلٌـىز، طـؤضاْ ٓـاظاز، طُؾـُ زاضا،        وا زض افلس، ث
عٌــط ٓــُوضاًِ، ُــُشاز ععيــع، عٌــاز ذلٌــس، غــؤظاْ يىغــف، ُــُضؿلاْ عبــسار، هًوــِ اًــري، ٓــَُ ثطؤشَيــُ هــُ  

ًَـم ٓـاتىوَ هُطـَُي ٓؤيـُكاُِ زَضنـىواُسُِ تـُُٔا بـُ ظًـاُِ كـىضزّ ثًَ         11 ؿـلُف كـطاوَ، زاوا هـُ    ًاززَ ث
 غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ، ٓاضاغتُّ هًصُُكاُِ ثُيىَُساض و ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ بلات، ظؤض غىثاؽ.
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 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

 كان ذلٌس ؾاضَظووضّ رُضًىو بؤ ُٓوَّ تىض َ ُُبِ، رُضًىو.

 بُض َيع ذلٌس ؾاضَظووضّ:

 ًاْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهُ

ًٌَُ ُٓوَّ ظيِساًُُ غًاغًُكاْ ُٓوَّ  زياضَ كاتِ خؤؾِ ُٓو ثطؤشَ ياغايُ زَضنىوَ ُُياْ زا بُ هًصُُّ ٓ
ًٌَُ ُُ تُعسيوُكُؾِ و ُُ زَضنىوُِ ًُِٓكُف، بُؽ ُٓوَُسََ ُٓبىو، غىثاؽ. ًَؿُكُّ هُغُض ٓ  ك

 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

ًَىَؾـِ زَكـُيّ، بـؤ خـاَهِ سُوتـَُ ٓاضاغـتُّ           ًىؾلًوُكُ ُٓض ُٓوَُـسَ بـىو،   ٓـُوَ ٓاضاغـتُّ هًصُُكـُّ ٓ
ُتاضَ بُض َيعَكاٌُ زَكُيّ، خاَهِ ُٓؾتَُ زاُـاُِ ُُٓـساًٌ ثُضهـًُاُِ    اهًصُُكاُِ ياغايِ و زاضايِ و ثُضهًُ

نـاوَ  بُض َيع هىوٌاْ غوًٌاْ سػغل هُ ُٓض زوو هًصُُّ زاضايِ و ٓابىوضّ و هًصُُّ ثًؿُغاظّ و وظَ و غُض
َِ هُطــَُي   ًَػــتا بــؤ ٓــُض هًصُُيــُن زَطلُيِــُزَُط، كــ ًَطــُّ امساعًــى غــعًس طــُآلَهِ، ٓ غطوؾــتًُكاْ هــُ د
      َِ ًَتُ ُُٓساَ هُ هًصُُّ زاضايِ و كاضوباضّ ٓـابىوضّ تلايـُ زَغـت بُضظبلاتـُوَ؟ كـ ُٓوَزايُ كان هىوٌاْ بب

ًَػـتا بـؤ هًصُـُّ زووََ،         ًَــتُ       هُطَُي زاًُُ؟ بـُ كـؤّ زَُـط هُطَُهساُـُ، ٓ َِ هُطـَُي زايـُ؟ كـان هىوٌـاْ بب كـ
َِ هُطـَُي زاًُـُ؟     ُُٓساًِ هًصُُّ ثًؿُغاظّ و وظَ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ؟ كـ
َِ و بـؤ         َِ هـُ هًصُـُكاْ وزَوضّ خـؤّ ببًِـ ًَس زَكُيّ كـاضا بـ بُ كؤّ زَن وبىَي كطا هُ ُٓضزوو هًصُُ، ٓىً

ًَػتا بؤ خاَهِ ُؤيَُ، هًصُـُّ ض ؤؾـِبريّ و هًصُـُّ ياغـايِ رـُضًىوْ بـؤ       ُٓوَّ هًصُُكاْ بُ وىَت بلات، ٓ
 غُض غُكؤّ هًصُُكاْ،  هًصُُّ ياغايِ ض اثؤضتُكُ غىَيُِِوَ، رُضًىو.

 بُض َيع بلط ذلٌس كطيٍ )ٓاغؤ( :

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

   ْ  و ض ؤؾـِبريّ و ض اطُياُـسْ و   ض اثؤضتِ ٓاوبُؾِ ُٓضزوو هًصُُّ كاضوباضّ ياغـايِ و هًصُـُّ ثُيىَُسيـُكا
ــُوتِ   ــُواض، هُض َيل ــُضًاو6َٓاغ ــُ زَكُو  2712ظ/ /غ ــىضزّ، ك ــُوتِ  ّ ك ــُ ض َيل ــِ ظاي 27/11/2112َيت ِ

ًَىَيُكِ        ــ ــُواض بُؾ ــسْ و ٓاغ ــِبريّ و ض اطُياُ ــُكاْ و ض ؤؾ ــايِ و ثُيىَُسي ــاضّ ياغ ــُّ كاضوب ــُضزوو هًصُ ٓ
ًٌَاُِ بـُ ثايتـُختِ       ٓاوبُف كؤبىوُُوَ بُ ًُبُغتِ باؽ كطزُِ ثطؤشَ بط يـا  ضّ زيـاضّ كطزُـِ ؾـاضّ غـو

ًَؿـلُف كـطاوَ، ثـاف         ض ؤؾِبريّ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، كُ هُاليُْ شًـاضَّ ياغـايِ ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ ث
ض َواُـُّ هًصُـُ    27/6/2112ّ  38خىَيِسُُوَّ يُكـًُِ هـُ ثُضهـًُاْ زا هـُ زاًُؿـتِِ ٓاغـايِ شًـاضَ        

ًَلِ ٓاوبـُف زَضبـاضٍَ ٓـُوَ بـؤ ٓاغـاُلطزُِ         ثُيىَُساضَكاْ كـطا و، بًُُبُغـتِ ث   ًَؿـلُف كطزُـِ ض اثـؤضت
/ ُىوغًِِ َُٓ 1طفتىطؤكاْ هُ ثُضهًُاْ و ثاف طفتىطؤ كطزْ ُٓضزوو هًصُُ طُيؿتُِ ًُٓاُُّ خىاضَوَ: 

ّ غــاَهِ  1ّ ياغــاّ شًــاضَ 1بط طــُ  56زيبادــُّ خــىاضَوَ بــؤ بط ياضَكــُ، ثاَهجؿــت بــُ سىكٌــُكاُِ ًــاززَ  
ًَـِ ٓـُوَّ شًـاضَّ ياغـايِ ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ خػـتًاُُض وو هـُ ثُضهـًُاُِ           ّ ًُٓىا 1992 ض كطاو بـُ ث

ًَغل بُغـهاوَ، ٓـَُ بط يـاضَّ خـىاضَوَّ               كىضزغتاْ هـُ زاًُؿـتِِ ٓاغـايِ شًـاضَ )  ( كـُ هـُ ض َيلـُوتِ بـا بَوـ
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ُـ  ًٌَاُِ بـُ    زَضكطز، ًُُٓ بُ َُٓهُ ُىوغطاوَ َُٓ ياغايُ، بط ياضّ شًاضَّ )   ( بُ ثايتُخت كطز ِ ؾـاضّ غـو
ًَساُِ ض ؤؾِبريّ بُو نُؾُِّ   ًَِاو  بآلوكطزُُوَ و ثُضَث ؾاضّ ض ؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ـ عرياق، هُ ث
َّ و ثاَهجؿــتِ كطزُــِ بِــًُا ًُزًَُــُكاْ هُض َيطــُّ   ض َغــُُايُتِ رُضآــَُ بلــات و كــُهتىضّ كــىضزّ بجــاضَيع

ــعضّ بُؾـــساضّ كا  ــِبريّ و ٓىُـــُضّ و ٓـ ــِبرييُ  نـــاالكِ ض ؤؾـ ًَـــساُِ ض ؤؾـ ــاْ و ثُضَث ــُض هـــُ بىًُازُـ ضيطـ
ًَساُِ بُضرطاواْ ، ُٓويـ هُ ض َيطُّ خػتُِ بُضناوّ بلات دىاضدؤضَكاْ و تُوَضَيم هُ تُوَضَكاُِ طُؾُث

ًَتُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ، ٓـُوا ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ       بُٓاّ ؾاضغتاُِ ُٓو ؾاضَّ زَب
ًٌَاُِ بــُ ؾــاضّ     بط يــاضّ ًُٓــُّ خــىاضَوَّ زا، يُكــَُ/ بط يــاضزاْ هُغــُض بــُ ثايتــُخت كطزُــِ ؾــاضّ غــو

ًَىيػـتُ هُغـُض ُٓزلىًـُُِ وَظيـطاْ ثـُيط َو وض َيٌِـايِ              ض ؤؾـِبريّ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ ـ عـرياق، زووََ/ ث
ًَلـِ ياغـا    ًًََُ/ كاض بـًُٓض زَو َِ كطزُِ سىكٌُكاُِ َُٓ بط ياضَ زَضبلات، غ َِ بُد ًَىيػت بؤ ٓاغاْ د يِ ث

ــُض        ــتُ هُغ ًَىيػ ــىاضََ/ ث َّ، ن ــاكط ــاضَ ُ ــَُ بط ي ــُكاُِ ٓ ــَُي سىكٌ ــاكؤكٌ هُط ــُ  ُ ــت ك ــم ُاكطَي ــاْ بط ياضَي ي
ًَِذَُ/ َُٓ بط ياضَ  َِ بلُْ، ث َِ بُد ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ و اليُُُ ثُيىَُساضَكاْ سىكٌُكاُِ َُٓ بط ياضَ د

َّ، رـُضًىوْ بـؤ      هُ ض َيلُوتِ بآلوكطزُُوَّ هُ ض ؤشُاًُّ رُضًِ وَوـآًعِ كىضزغـت   َِ زَكـط َِ بـُد اْ زا دـ
 سػتُِض ووّ ض اثؤضتِ ٓاوبُف هُ ثُضهًُاْ بؤ زَضبط يِِ ض اّ طىزلا وزَُطساْ هُطَُي ض َيعزا.

 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

 كان عىُِ رُضًىو.

 بُض َيع عىُِ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ض اثؤضتُ ٓاوبُؾُك  ُ بُ ظًاُِ عُضَبِ زَطلىَيًُِِوَ.ٓ
 اىل ضٙاغٕ دطملاى كُضزغراى ل اق طاا

 م/ رقطِط مؿرتك ذُر مؿطَع اانُى
/ غـُضًاوَظ /6اجرم ت اقللحاى اقؿؤَى اققانُنّٕ َاق الاا  َاقثقاإ َادعالم َاد اض، دصُضٔ مؿرتكٕ دراضِذ 

ذبسِلس مسِهلٕ اقػللّمانّٕ عاصلمٕ      م قسضاغلٕ مؿلطَع الطاض    11/2112/ 27كُضزٗ، املصازد قُّم  2712
ربمللاى، َاةلار اىل اقلحلاى امل هّلٕ د لس      اقاقثقاإ اٖ االّم كُضزغراى املقسم ملو ابل  اق لسز اققلانُنٖ دعضلا٘      

َقغلطض رقلسِم رقطِلط مؿلرتك      27/6/2112ة  38اققطأ ادَىل قٌ اٖ اقربملاى جبلػرٌ ادعرّازِٕ املطامٕ 
ربملاى َد لس املهااؿلٕ َاملساَقلٕ رُصللت اقلحهرلاى اىل ملا ِللٖ/ كرادلٕ اقسِباجلٕ          دؿأنٌ رػًّال قلمهااؿا  اٖ اق

٘    1992قػلهٕ   1ُى ضالم  عللٖ َاذلس ملو اققلان     56اقراقّٕ قلقطاض إغرهازا دذكام امللازٔ   عللٖ ملا    امل لسر َدهلا
امله قسٔ دراضِذ )   عطضٌ اق سز اققانُنٖ دعضا٘ اقربملاى اطض دطملاى كُضزغراى جبلػرٌ ادعرّازِٕ املطامٕ )  (

االطاض مسِهلٕ اقػللّمانّٕ عاصلمٕ قلثقاالٕ الٖ االللّم         2112( رؿلطِع اققلطاض ادرلٖ: الطاض ضالم )   ( قػلهٕ       
صلاقٕ َاسبفلاظ عللٖ رطا لٕ اقكُضزغلرانٖ َر عِلع       ادكُضزغراى ل اق طاا دغّٕ نؿط َرطُِط اقثقاإ مبا ِطغذ  

ٕ َاقفكطِلٕ  َاملؿلاضكٕ اقف اقلٕ الٖ دهلا٘ َرطلُِط اقبهّلٕ        ادغؼ املسنّٕ مو خالر اقهؿلابا  اقثقااّلٕ َاقفهّل   
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ٕ اقرررّٕ قرطُِط اجملاد  اقثقاإّ املدرلفٕ َضبُض مو ضباَض اقرهمّٕ اقؿاملٕ َشقك عرب ادطاظاققّمٕ اسبضاضِ
اق لطاا ملاِلٖ:    -اق طاا اطض دطمللاى كُضزغلراى    -لثقاإ اٖ االّم كُضزغراى قلمسِهٕ اقرٖ رررُر اىل عاصمٕ ق

َآل/ ااطاض مسِهٕ اقػلّمانّٕ عاصمٕ قثقاإ اٖ االّم كُضزغراى ل اق طاا،  انّا/ عللٖ صبللؼ اقلُظضا٘ اصلساض      ا
ادنظمٕ َاقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص اذكام يصا اققطاض،  اقثا/ دِ م  دأٗ نص اانُنٖ وَ اطاض ِر اضض 

اق الإ رهفّص اذكام يصا اققطاض، خامػلا/ ِهفلص    مع اذكام يصا اققطاض، ضاد ا/ علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َازبًا  شا 
يصا اققطاض اعرباض مو راضِذ نؿطٍ اٖ ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َااٙع كُضزغراى(، ضاجني اقرفض  َعلطض اقرقطِلط   

 املؿرتك علٖ اقربملاى ددسا٘ اقطوٗ املهاغب َاقرصُِت مع اقرقسِط..
رػلمّٕ مسِهلٕ اقػللّمانّٕ عاصلمٕ     اوطاض( زَكُيُِ )بُض َيعاْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ بط طُّ يُكَُ هُ دًاتِ )

ًَـِ خـؤّ زَططَيتـُوَ، ظؤض       قلثقاإ اٖ االّم كُضزغراى ل اق طاا(،  هُبُضُٓوَّ ُٓو وؾُيُ ظيـاتط واُىًُـُ د
 غىثاؽ.

 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

       ُ ــُّ ياغــايِ و هًصُــ ًَػــتا بط طــُ بط طــُ ًىُاوُؾــُّ بلــُيّ، هًصُ ــُضًىوْ ٓ ّ ض ؤؾــِبريّ بط طــُ بط طــُ   ر
 بًدىَيُِِوَ بؤ ُٓوَّ ًىُاوُؾُّ هُغُض بلُيّ، رُضًىو.

 بُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَيُّ ػَل ٓـات،     ًَؿلُؾِ كطز، بـَُ ؾـ ًاززَّ يُكَُ زواّ ُٓو ض اغت كطزُُوَّ كُ بُض َيع هًصُُّ واُىُِ ث
ًٌَاُِ وَن  ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ـ عرياق. يُكَُ/ ُاوُاُِ ؾاضّ غو

 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

 بُ عُضَبًُكُّ؟ كان عٌط رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ثقاإ اٖ االّم كُضزغراى ل اق طاا.لاَد/ ااطاض مسِهٕ اقػلّمانّٕ عاصمٕ ق
 بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:ز.اضغالْ   بُض َيع

 ًٓعازَّ بلُُُوَ، كان عٌطرُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ )وـطض بطكلـاْ كىضزغـتاْ ـ اهعـطاق ًـا يوـِ( هُبُضٓـُوَ ٓـًه            ًَؿُكِ بط ياضَكُ ٓاتىوَ، زََهـ هُبُضُٓوَّ هُ ث
ًَغل      ًَىيػـتُ يُكـَُ بَوـ َّ، ث قػللّمانّٕ عاصلمٕ قلثقاالٕ الٖ االلّم كُضزغلراى ل        )رػلمّٕ مسِهلٕ ا  ًٓقطاضّ ُـاو

 غىثاؽ.اق طاا( 
 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع
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 زوا غًاغُتاْ هًصُُّ ًىؾتُضَن، كان عٌطرُضًىو.
 
 

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَِاًاْ وؽلاْ هُبُضُٓوَّ  ًٌَُ هُ يُكَُ زا بُوَ ٓ ثُضهًُاْ بط ياضّ هُغُض زا بىو بُ تُمسًُ، هُبُضُٓوَّ ٓ
َّ بـُ تُمسًـُ، ًُغـُهُ بط ياضًـاْ هُغـُض ُـُزاوَ،            َِ بلـط كُواتُ هُ عًِىاُِ بط ياضَكـُف زا ًٓقطاضَكـُ ٓـُب

ًٌَُ ُٓو ض اثؤضتُّ خؤًاْ ض اغت زَكُيُِوَ. ٓ 
 ز.اضغالْ بايع )غُضؤكِ ثُضهًُاْ(:  بُض َيع

 كان عىُِ رُضًىو.

 بُظاظ: بُض َيع عىُِ كٌاي

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَبًًٌِاْ كطز ثاف ٓـُوَّ تـُب  كطزُـُوَ كـُ غَُهُتـُ       ًٌَُ ت ُاسًـُّ وـاُىُِ ًـُرطوظَ كـُ ثُضهـًُاْ      هـُ  ٓ
 ( ،َِ َِ تُمسًُكُ واظح بـ رػلمّٕ مسِهلٕ اقػللّمانّٕ عاصلمٕ قلثقاالٕ الٖ االلّم كُضزغلراى ل          وُضاض زَزات زَب

 اق طاا(.
 ؤكِ ثُضهًُاْ(:ز.اضغالْ بايع )غُض  بُض َيع

كاكُ ُٓوَ زوايـِ ض َٓـِ خؤتـاْ بـسَْ بـا ٓـُواْ هًصُـُ ًىؾـتُضَكُكُ بًدىَيِِـُوَ زواتـط ض ًَٓتـاْ بـسَْ و             
ًىُاوُؾُّ بلُْ، هًصُُّ ًىؾتُضَن ٓاخط غًاغُّ خؤتاْ غىَيُِِوَ با ًىُاوُؾـُّ بلـُيّ، كـان افلـس     

 ِ بسَ و ًىُاوُؾُّ بلُْ، رُضًىو. زكتؤض افلس.زوايِ ض َٓ

 َيع ز. افلس وَضتٌ:بُض 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َّ ض اثـؤضتِ ًىؾـتُضَن زَكطَيتـُ ُٓغـاؽ بـؤ ًىُاوُؾـُ، هُبُضٓـُوَّ              ُٓطُض ٓـُض زَُـط هُغـُض ٓـُوَ بـسض
ًَم ٓاتىوَ، َُٓ بىوَتُ  َِ       5ُٓغَوِ ثطؤشَكُ هُ نىاض خاَي ث خاَي، يـُعِِ طؤض اُلـاضّ بُغـُض زآـاتىوَ، زَبـ

َّ ك ًَطَ زَُط هُغُض ُٓوَ بسض َِ ه َّ،  ُ ٓايا ًُُٓ زَكطَيتُ ُٓغاؽ، ًِٓذا ُٓب غىَيِسضَيتُوَو ًىُاوُؾُ بلـط
 ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
ًَلِ ًىؾتُضَكًاْ  ُٓضزوو هًصُُ ض اثؤضتًاْ ُٓيُ، ُٓوَ ُٓغاغُ خؤ ؾتِ تط ًُُ، ُٓض زوو هًصُُ ض اثؤضت

 ًعتًازّ، رُضًىو كان عىُِ.ُٓيُ، ُٓوَ بؤتُ ُٓغاؽ، ٓ
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَِ ُٓضزوو ًاززَ) ( ّ ثُيط َوّ ُاوخؤّ ثُضهًُاْ ًازاَ ض اثؤضتُكُ بىوَ ٓاوبُف، واتُ 46( و )39بُث
َّ، هُبُض ُٓوَّ ض اثؤضتُكُ َّ بًدُيُِ زَُطساْ، بؤ ُٓوَّ ًىُاوُؾُّ هُغُض بلط ًَِ ُاو ٓاوبُؾُ، ظؤض  ث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا بًدىَيُِوَ بؤ ُٓوَّ ًىُاوُؾُّ هُغُض بلُيّ، هًصُُّ ٓاوبُف رُضًىوْ.  باؾُ ٓ
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 .اق طاا-ُضزغراىاَد : رػمّٕ مسِهٕ اقػلّمانّٕ عاصمٕ قلثقاإ ة االّم ك

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 بُ كىضزيُكُّ رُضًىوْ.
 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ دالي: 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَاُِ وَن ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ  عرياق.-يُكَُ، ُاوُاُِ ؾاضّ غو

 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ث

 دُُابِ وَظيط رُضًىو.
 / وَظيطٍ ضؤؾِبريٍ و الواْ:ؾاكط  بُض َيع ز.كاوَ ذلٌىز

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ الضؿلاْ ًُُ هُغُض طؤض اُلاضيُكُ، نىُلُ زيػاُُوَ خؤّ ُٓض ًُٓىوّ وُضاضَ، يُعِِ كُهًٌُّ  ٓ

ًَم بط ياض َّ ظؤض ٓاغايًُ، خؤّ ُٓغاغُْ ًُٓىوؾت َّ.ًٓقطاض البرب  َ، ططرت زضوغت ُاكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َّ وػُ بلات؟، زَهؿاز سػغل، كاضزؤ ذلٌس، بطٓاْ ضؾًس، ز.بؿري خوًى، غؤظاْ ؾٔاب، ٓاشَ غوًٌاْ،  َِ زَيُو ك
ز.افلس وَضتِ، عٌط عبساهععيع، سًُُ غعًس سًُُ عوِ، خىضؾًس افلس، شياْ عٌط، عٌط ُىضَزيِِ، 

ًَ ، غاالض ذلٌىز، ؾُومن، عٌط عثماىطيناْ غُضُُٓط، ثُؿلاْ ععاهسيّ، غُضُُٓط رُضَز، غًىَيى ب
ًَط ذلٌىز، عبساهطفلّ سػغل، تاضا ُٓغعُزّ، َُٓ  ااض ُٓوضاًِ،  بُؾاضَتِ، طؤضاْ ٓاظاز، طُؾُ زاضا، زه

 بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ، رُضًىو كان زَهؿاز.
 بُض َيع زَهؿاز سػغل:

 غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع 
ًَـ ًاززَّ يُكَُ، غُضزَيطّ ُاوَكُ ياْ ُاوًُؿاُُكُ ُٓبىايُ  ًّ بًسايُت هُ هًصُُّ ٓاوبُف ُٓبىايُ ث
ًَؿًِاض زَكَُ، يُن/  َِ زَكَُ، نىُلُ هُ ض اغتًسا ًٓقطاض ًُزيُِ، ًّ ث َّ زَغت ث غطايُتُ طفتىطؤ، ًّ هُو

َِ، بؤ ُٓوَّ ؾ َِ تُُٔا بؤ ُاو ب ًَغل ؾاضّ ُٓطُض بط ياض ب َِ َُٓهبىاغغل و بَو ًٌَاُِ ُاوَيم و وتعُيُكِ ث اضّ غو
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َِ بط ياضَيلِ وا زَضبلات،  ًٌَاُِ بىوبُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، هُ ض اغتًسا ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ خؤّ ُٓتىاُ غو
ًٌَاُِ بلطَيتُ ثايتُخت ًَم زاوا زَكُيّ كُ غو ًٌَُ كات ِ هُ ض ووّ ياغايًُوَ، بُاَلَ ًّ بط واَ وايُ ٓ

ًٌَاُِ،  ًٌَاُِ، هُ شَيطخاُِ كوتىضّ و ًُعطيفِ غو َِ هُ وَظعِ طؿتِ ض ؤؾِبريّ غو ًٌَاُِ ُٓب ض ؤؾِبريّ، غو
ًٌَُ ُٓطُض َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ ُُكطَيت بُ ثط ؤشَ ياغايُن ياْ بُ ثط ؤشَ بط ياضَيم،  ٓ ،َِ وػُيُكٌاْ ُٓب

ًَؿًِاض بؤ سلىًُتِ ُٓضَيٍ زضوغت ُُكُيّ  َِ ًٓوعاَ ث بؤ ُٓوَّ شَيطخاُِ كُهتىضّ، َُٓ ؾاضَ ثُضَ كؤًَُه
ًٌَاُِ  ًَلا َُٓ بط ياضَ ٓاتؤتُ ثُضهًُاْ، غو ًٌَُ هُ كات ٓ ،ًٍَ َِ، ًّ سُظ زَكَُ ُٓوَ بَو ٌَ بسات، ُُٓطاوَيم بِ ث
َِ ُُزضاوَ، نُُس  بُ طؿتِ هُ بىاضّ شَيطخاُِ كُهتىضيُوَ هًُاوَّ نُُس غاَهِ ض ابطزوو ًٓض ثُضَيُكِ ث

ًٌَاُِ، بُزاخُوَ  2117ِ غاَهُ هُ غاَه ًَم زاُطا بُُاوّ ؾاُؤّ ًُؿتًٌاُِ هُ غو بُضزّ بِاغُّ ؾىَيِ
ًٌَاُِ وَن ُٓبًِغل ؾىَيُِ كُهتىضيُكاْ و غًًُِاكاُِ  ظَويُكُّ زضا بُ ؾتِ باظضطاُِ و ُُكطا، هُ غو

ًَ ًَم ًُُ ض َيططّ ػَل بلات، ٓ ًَّ و ُٓكطَيّ بُ باَهُخاُُو ًٓض اليُُ ًٌَاُِ ُٓض وخ ٌُ هَُ وَظعُ طؿتًُ غو
ًَصوويُوَ ُٓو ؾاضاُُّ كُ  ًٌَاُِ ُٓكُيّ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، ُٓطُض هُ ض اغتًسا هُض ووّ ً غُيطّ غو
ًَصوويُّ  ًٌَاًُـ ُٓو ُاوَ ً ًَِاوياُُ، غو ًَصوو ٓ بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُاغطاوْ هُ ض ووّ تُمسًُوَ بُ ً

َّ بُ ياغا، هُ ض ووّ بؤخؤّ َُٓهططتىوَ، ُٓطُض بُ بط ياضَيم بل ًَؿًِاض زَكَُ بلط َّ ياْ ُا، بؤيُ ًّ ث ط
ًٌَاُِ هُ  ًٌَاُِ ظؤضتطيّ بُض َيىَبُضّ بُض َيىَبُضايُتًُكاُِ ض ؤؾِبريّ غو ًَػتا هُ غو ٓ ًٌَُ طؿتًُوَ، ٓ

ًَلا  ًٌَاُِ زاطري كطاوْ هُ اليُْ اليُُُكاُُو 15كطَيساْ، هُ كات َ، ؾىَيِِ بُض َيىَبُضايُتِ ض ؤؾِبريّ غو
ًَت بؤ  ُٓطُض َُٓ ياغايُ ًٓوعاَ ُُكات بؤ طُض اُُوَّ َُٓ ؾىَيُِ كُهتىضياُُ، بؤ ُٓوَّ غىوزّ ػَل ببًِ
ًَم ُٓبًِغل هُغاَهِ كابًُِّ ؾُؾُوَ،  ًٌَُ هُكات ناالكِ ٓىُُضّ، هُ ض اغتًسا ُٓض تُُٔا تُمسًُ كطزْ، ٓ

ًٌَاُِ ًًِشُياْ بط اوَ، َِ،  ُٓضنِ ظؤضيُِّ غُُتُض و ططووثُكاُِ غو ًَػتا ًًِشُياْ ُازضَيت ُٓتاوَكى ٓ
ًَؿًِاض زَكَُ،  ًٌَاُِ، بؤيُ ًّ ث ًٌَاُِ بلطَيت بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ غو ًٌَُ بط ياض بسَيّ غو ًَم ٓ هُكات
َّ، يُكَُ ُٓزلىًُُِ  َّ بُ ثط ؤشَ ياغا، هُ ثط ؤشَ ياغايُكُ ًُٓاُُ زابغل بلط يُكَُ/ دطُ هُوَّ بلط

ّ تايبُت دطُ هُ بىزدُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ تايبُت زابغل بلات بؤ وَظيطاْ بىزدُيُكِ غااَلُُ
 َُٓهػاُُوَّ شَيطخاُِ ......

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ ياْ ض اظّ ُِ؟، كاكُ تؤ باغِ  تؤ هُ بُضُاًُكُت زَضنىوّ بطاّ ًّ، خاَهِ يُكَُ تؤ ض اظّ ُٓو ُاوَب
ًَؿتا ًَم زَخىَيًِتُوَ، ُٓوَ  ًُغُهُيُن زَكُّ ٓ ًَؿتا ًٓؿِ هُغُض ُُكطاوَ، زَيِ ؾت وُضاض ُُزضاوَ، ٓ

ًَػتا ًٓض وػُكاُت  زَضنىوُُ هُ بُضُاًُّ كاض، كُّ ٓاتُ غُضخاَهُكاْ تؤ ُٓو وػاُُت بلطزابىايُ؟، ٓ
 ض َبتِ بَُ خاَهُوَ ًُُ، تؤ ض اظّ ُاوّ ػَل بِسضَيت ياْ ض اظّ ًُت؟، ٓا ياْ ُا؟، تُواو.

 ع زَهؿاز سػغل:بُض َي
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًٍَ نِ؟ َِ خاَهُ ًّ بَو َِ خاَهُ، ًٓهِ تًا ًُُ، ٓاخط غ  ض اظّ بىوْ ًُُ، بط طُكاْ ًُٓىوّ غ
.......( ًُُٓ ًُُ، ًّ بُطؿتِ ًُغُهُكُ ًُغُهُيُكِ طؿتًُ، علٖ صبلؼ اقُظضا٘ اصساض انظمٕ، اُانني)

ًَؿًِاضّ خاَهٍ ُٓيُ....  باؾُ ًّ ث
 

 ض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُ

ًَػتا ًُٓىو ًاززَكُو ًُٓىو واُىُُكُت  ًَؿًِاضّ خاَهٍ ُٓيُ، تؤ ٓ َِ ث َِ ًِٓذا بَو َُٓ خاَهُ با تُواوب
ًَِ ًُُٓ واو ُٓوَ وا. َّ وػُ بلُيت و بَو َِ بطاّ ًّ، ُٓض زَتُو  ًىُاوُؾُ كطز، ُٓوَ نؤْ ُٓب

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 ع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َي

علٖ صبلؼ اقُظضا٘ انظمٕ خاَهِ تط، نىُلُ ًُُٓ هُ ًاززَّ يُكًُُوَ يُكػُض زَيتُ غُض ُٓوَّ )
ًَؿًِاض بلَُ.َاُانني َّ َُٓ خااَلُُ ث ًَسا ًًُُ، ًّ ًُُٓو  (، يُعين خاَهٌ تطٍ ت

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َّ ُٓوَ، ُٓو خاَهُ تؤ هُطَُهساّ ياْ ُاْ؟.ُٓطُض َُٓ خاَهُ تُواو بىو ًَؿًِاض بلُ، ُاكط  ، وَضَ خاَهُكاُِ تط ث
 بُض َيع زَهؿاز سػغل:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَِ ياغا  َّ بُ ياغا، بُث ًٌَُ وػُ هُغُض ُاوَكُ بلُيّ، ًّ زاوا ُٓكَُ بلط ًٌَىايُ ُٓض هُ غُضَتاوَ ٓ ًّ ث

َّ بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُٓض ًَؿًِاضّ خاَهُكاُِ خؤَ بلط َيٌِ كىضغتاْ، زوايِ ٓاتًُِ غُض خاَهُكاْ ًّ ث
ُٓكَُ، كُ هُ هًصُُّ ٓاوبُف ًّ ض َخُِيُكٍ ُٓيُ، هًصُُّ ٓاوبُف زوو ض ا ُٓبىو، ُٓبىايُ ُٓضزوو 

ًَِايُتُ ُاو طفتىطؤ، نىُلُ  كُؽ  8كُؽ تُسُرىظّ ُٓيُو،  7كُؽ ًٌٓعاّ كطزووَ،  7ض اكُّ بًٔ
 َ، ُٓبىايُ ُٓضزوو ض اكُ باؽ كطابىايُ، بؤ ُٓوَّ ًىُاوُؾُكًُاْ باؾه بىايُ، ظؤض غىثاؽ.ًٌٓعاّ كطزوو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَت هُ بُضُاًُكُ ض اّ زَططَ، خاَي بُخاَي  ًَم زَضبه ًّ سُظزَكَُ بُض َيعتاْ ٓاطازاض بلًُُوَ كُغ
َّ وػُ بلات ًىُاوُؾُ زَكُيّ، ُٓطُضُا زوايِ  َِ ُٓضنِ بًُو ض ايسَططَ، تىض َ ًُبّ، ُٓوًَُُ ُٓضكُغ

 بُض اغتِ، رُضًىو كان كاضزؤ.
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَلِ تطّ، ًاززَيُكِ  خؤّ هُ ض اغتًسا َُٓ ياغايُ ُاوَض ؤكُكُّ و ٓاًازلُكُّ ُٓض تُمسًُكُيُ، ًٓض ؾت

َّ؟، يُعِِ ُٓو تطّ تًا ًُُ، ٓايا ُاوُاْ ه ًٌَاُِ ثايتُخت ض زَطؤض  ًٌَاُِ ياْ هُ ثاضَيعطاّ غو ُ ؾاضّ غو
ًَم ُاو هُ  ًٌَُ ُاناض ُٓكات ثابُُسّ نِ بغل، كُ كات ثطغًاضَيُ، ُاوُاُُكُ سلىًُت ُاناض ُٓكات ياْ ٓ

َِ، هُواوًعسا ًَغل، ُٓطُض وَكى ٓاوض َيٍ كان زَهؿاز باغِ كطز، ُٓطُض ُٓض ُاوُاْ ب ًٌَاُِ ؾاضَيلُ  ؾاضَيم زَُ غو



 229 

ًُكؤّ ض ؤؾِبريّ، كُهتىضّ، ناالكِ، غًاغِ ًُُٓ تاضطلًُكُيُتِ، كُؽ ُلؤَهِ ػَل ًُُو ُاوّ ُطاوَ هُ 
َّ سلىًُت ُاناض بلُيّ،  ًَؿًِاض زَكُيّ، زًَاُُو ًٌَُ زَيغل ياغايُن ياْ ثط ؤشَ ياغايُن ث ًَم ٓ واوًعسا، كات

ًٌَاُِ واػَل بلات كُ ض َُطساُُوَّ ثايتُختِ ياْ ٓاًازلِ ُٓو ياغايُ طؤض اُلاضّ بلات بُ  ًَـ خػعل، غو ث
ًَػتا بؤ ؾلىوُُ،  ًَم، ٓ ًَِاُِ واَلتاُِ زَضَوَ بلُيّ بؤ ثايتُخت ًٌَُ تًُاؾاّ ُاوه ض ؤؾِبريّ بآ، ُٓطُض ٓ

ًَغل  ًَط زََه ًَػتاوَ سلىًُت ثابُُسَ بُوَ  2114ُٓوه ًَتُ ثايتُختِ طُؾتًاضّ واَلتاُِ عُضَبِ، هُ ٓ زَب
ًَـ خػتِِ َُٓ ؾاضَ، بؤ ُٓوَّ هُ نُُ ًَت بؤ ث ًَىَضَكاُِ بُغُضزا  2114سيّ ُُٓطاو زَُ ًَم زَيّ ث كات

ًَم ُاو هُ  َِ سلىًُت ُاناض بلُيّ، كات ًٌَُف زَب َِ زَكُْ، بُكطزاض بؤتُ ثايتُختِ طُؾتًاضّ، ٓ ًَبُد د
َِ تاوَكى  َِ سلىًُت َُٓ ُُٓطاواُُ بِ ًَغل زَب ًٌَاُِ زَُ  ....2115غو

 ع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َي
ًَم  َّ تؤ هُطَُي ُاوَكُّ ياْ ُا؟، تؤ زَنًُ غُض ًُوظوع كان كاضزؤ َُٓ خاَهُ ثُيىَُسّ بُوَوَ ًُُ، داض
ًَِاُُكُ ًِٓذا  ًَغل بعاُغل، زواّ ُاو ه ًَؿتا ُاوَكًُاْ ػَل ُُُاوَ، با ُاوَكُّ ػَل بِ ًَؿتا باؽ ُُكطاوَ، ٓ كُ ٓ

ًَؿًِاضّ تطت ُٓيُ؟، رُضًىو.وػُّ تًا  ًَىَيُ ياْ ث  بلُيّ، تؤ هُغُض ُاوَكُ ضاظّ ياْ ض اظّ ًُت؟، بَُ ؾ
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ًٌَُ َِ كُ ض اظيٍ خؤّ ياغاكُ، كان اضغالْ ياغايُكُ خؤّ هُو ُاوَ كؤ كطزؤتُوَ، ًٓهِ تطّ ًُُ، ٓ كات

ًَم ت ًَتُ وػًُاْ هُغُض ُٓوَيُ كات َّ سلىًُت ثابُُس بلُيّ، َُٓ تُمسًُ بب ؤ تُمسًُّ زَكُيت زًَاُُو
ًَتُ  ًٌَاُِ زَكات ًُٓىو اليُُُكاُِ ض ؤؾِبريّ و ناالكًُكاُِ بب ًايُّ بىوُِ بُضُاًُيُن كُوا هُ غو
ًٌَاُِ كطز، نىُلُ ُٓض  َِ كُخعًُتِ ؾاضٍ غو ًَغل َُٓ ياغايُ تىاُِ َُٓ ُُٓطاواُُ بِ ًايُّ ُٓوَّ بَو

َِ زَيت، كؤتايًُكُّ ًٓهِ تطّ تًا ًُُ، غىثاؽ.تُ  مسًُكُ ًٓه كؤتايِ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 كان بطٓاْ رُضًىو.
 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
وّ نىاض زَيط َ، ًّ غىثاغِ دُُابتاْ زَكَُ، َُٓهبُتُ َُٓ ثط ؤشَيُ ثط ؤشَّ بط ياضَ ُُوَن ياغا، ًُٓى

َِ، نىاض سًػاب بلُيّ ثط ؤتؤكؤهًُ، هُبُض ُٓوَّ ظؤضبُّ  نىاض زَيط َكُف يُكِ ًُى زَيط َ، ُٓطُض زوو، غ
ًَتُوَ، زاوا كاضَ ًىواتُعَُ ُُكُّ كُ هُ خاَهِ يُن ًىُاوُؾَُ كطز...  ًىُاوُؾُكُ هُخاَهِ يُن كؤ زَب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

َِ زَضُُنِ هُ ًاززَكُ، رُضًىو.  زَضنِ هُ ًاززَكُ ض اتسَططَ، ُٓب
 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَػتا زَيلَُ، زواتط  َِ كُ ٓ ًّ ًُُٓ ًُٓىو ًىُاوُؾًُُ هُغُض َُٓ ياغايُ، وػُّ تطَ ًُُ َُٓ وػاُُ ُُب
ًَم هُواُُّ كُ هُ خؤتاْ ًىُاوُؾُّ تط ُٓكُْ، ُٓوَ ثُيىَُسّ بُ ًُِوَ ًُُ ، َُٓهبُتُ ًّ وَكى يُك

ًٌَاًٍُ، ُٓو ُٓوُ بُخؤَ ُٓيَُ ظؤضتطيّ ًىُاوُؾُ هُغُض َُٓ ًُوظوعُ بلَُ، ًّ  بًُِاَهُ كؤُُكاُِ غو
ًٌَُف  ؾاضنًُتِ ُاكَُ، ًٌٓامن بُوَ ُٓيُ كُ رُضق ًُُ هُبُيِِ ؾاضَكاُِ كىضزغتاْ، ًًووُتِ ٓ

ًَلِ بهىوكُ، بُاَلَ بُض اغتِ  ًٌَاُِ، هُ ًًووُت ًًَتُ غُض ُٓوًقُت َُٓ ثط ؤشَيُ غُزضَ هُ خَُهلِ ؾاضّ غو ب
ًَِاياْ، ًّ  َِ ُٓو ًُوظوعٌ تُمسًُو ًٓقطاضَ كُ بُض َيعاْ ٓ ًَـ ًُٓىو ؾت ٍَ ث ًٌَاُِ ُٓكطَيت، داض خاكِ غو

َِ ُُن عاقًٌ َِ كُ كطاوَ، كُ َُٓهآ ؾاض ب ُ، وا ُٓغت زَكَُ بُٓؤّ ُٓو كتابُّ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ُُب
ًَِ هُض ووّ واُىُِ، ياْ ُاوَكُّ  ًَم ُُٓ ًَم، غُضَتا كُ ُاو هُ ؾت هُبُض ُٓوَّ تُمسًُ عازَتُْ بؤ ُاوُاُ

َّ ُغل،  ،ُٓطؤض يت، بؤ ُٓوَيُ تُمسًُ، بُاَلَ ًٓقطاض ًَِاُِ سًذِ و الز ًٌَُ خُضيلٌ زَضٓ بط ياض زاُُ، خؤ ٓ
َِ بُ  عاقًٌُ هُ ض ووّ واُىًُُوَ، هُبُض ُٓوَ خُضيلٌ سًذٍُ تُمسًُ ُغل ُاو بطؤض يّ، ًٓقطاض ُٓب

َِ ًُُٓ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييُ ياْ ؾاضّ ض ؤؾِبرييُ؟،  ًَـ ًُٓىو ؾت ًَىيػتُ ُٓوَ يُكاليِ بلطَيتُوَ، ث ث
ًَتُ ٓؤيُن بؤ  ًُُٓ ظؤض ًىًٌُٓ، ُٓطُض َُٓ ًُؾطوعُ ناكػاظّ تًا ُُكطَيت، بُض اغتِ هُطَُي ض َيعًاْ ُٓب

ًٌَاُِ، هُبُضنِ؟، بؤ دُُابتاْ ض ووُِ ُٓكًُُوَ، هُطَُي ُٓوَّ خؤَي هُناو كطزُِ خَُهلِ  ثاضَيعطاّ غو
ًٌَاًُاْ هُطَُي ًُؾطوعُكُياْ  َِ الثُض َ باغِ تُٓططلِ غو ًّ غىثاغِ ُٓواُُ ُٓكَُ كُ زوو الثُض َ، غ

ًٌَاُِ هُظًَاُِ ًٌٓجطاتؤضيُتُكاُِ َِ غو طؤتِ و  ُىوغًىَ، ؾتِ ظؤض دىاًُاْ ُىوغًىَ، بُاَلَ بريًاْ ُُن
ًَعّ َُٓ ًٌٓجطاتؤضيُتاُُ بىوَ هُ ض ووّ تُٓططلًُوَ، هُ ض ووّ  ًَطُيُكِ ظؤض بُٓ ًاززَكاُُوَ، د
ًَعَكاُِ ُٓو ًٌٓجطاتؤضيُتُ هَُ  ًًَُ بُٓ َِ ث ًَم بىوَ هُ د َِ يُك ؾؤض ؾُكُّ بابُكِ خىضًًَُوَ، بَُه

ًٌَاُِ ظؤض هُوَ ظياتطَ هُ زضوغت كطزُُوَيُوَ ًَِ  ُاونُيُوَ، تُٓططلِ غو هُغُضزًَِ باباُُكاُُوَ، بُث
ًَلِ تُٓططلِ كُ بؤ دُُابتاُِ باؽ ُٓكَُ، ُٓطُض باغِ ؾؤض ؾُكُّ بابُكِ خىضًَِ بلطَيت،  نُُس بُسػ

 ُٓو ؾؤض ؾُ ُٓو ُاونُيُؾِ ططتؤتُوَ كاتِ خؤّ، ُٓطُض غُيطّ.....
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَ ًٌَُ باغِ تُٓططلِ غو ًٌَاُِ بلطَيت بُ ثايتُختِ ٓ ًٌَُ باغِ ُٓوَ زَكُيّ غو ٌاُِ ُاكُيّ، كاكُ ٓ
 ض ؤؾِبريّ كىضزغتاْ ياْ ُا؟، عًالوًُاْ بُ تُٓطيذ نًُ، ًٓؿٌاْ بُ تُٓطيذ ًُُ بطاّ ًّ.

 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَى َّ، باؾُ، بُاَلَ بَُ ؾ َّ، بُ ياغاف ُٓكط َِ بُ ياغا بلط َّ، بُوَ ُٓكطَيت كُ ًُػبُيُكِ هُ ُٓب َيُ ُاكط
َِ هُ غُزا ُٓوَُُّ ًًعاًُُ بؤ ُٓوَيُ بؤ واعُّ ًىٓتًُُضاتُ.... َّ، بَو  ًًعاًُُ بؤ تُخػًؼ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا بُؽ ُاوَكُ ًَؿًِاضّ بلُّ، ُٓوَ وَختِ ُٓوَ ًُُ، ٓ يُتِ، بُو ُاوَ ض اظّ زَتىاُِ وَن و ًاززَيُن ث
َِ؟. َِ ياْ وطاض ب  ياْ ض اظّ ُِ، واُىْ ب
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 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ، ُُوَن تُمسًُ، غىثاؽ. ًَت و ًٓقطاضيـ ب ًَغل ياغا ب ًٌَُ َُٓه ٓ 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ز.بؿري رُضًىو.
 بُض َيع ز.بؿري خوًى سساز:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت  هُ ض اثؤضتُ ًىؾتُضَكُكُزا ٓاتىوَ بابُت/ ض اثؤضتِ ًىؾتُضَن، هُغُض ثط ؤشَ ياغا، هُُاوَوَف زََه
ثط ؤشَ بط ياض، ُٓطُض ثط ؤشَ ياغايُ هُ خىاضَوَف بًلُُُ ياغا، ُٓطُض بط ياضَ ًُٓىوّ بلُُُ بط ياض، ياغا ياْ 

ًٌَُوَ ثط ؤشَ بط ياض؟، ًُُٓ با بط ياضَيلِ هُ َّ، بُض َيعاْ، بُض اغتِ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ، بُالّ ٓ غُض بسض
 َِ ًَبُد ًَص بىو زَبىايُ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ د ًَػتا بَُهلى هًُ ًٌَُ هُطَُي ُٓوَيّ ُُوَن ٓ بط ياضَيلِ ططُطُ، ٓ

ًَلُ ظياتط هُ  ًَلُ، غااَلُ يُ ُٓيُو كاضّ هُغُض غاَهُ َُٓ بريؤكُ 7بلطابىايُ، ُٓوَّ ًّ ٓاطازاض مب، زًَ
ًًًَُِ ثُضهًُاُُوَ كاضّ هُغُض زَكطَيت، زَيتُ غُض ُٓضظّ واو ، ًّ  زَكطَيت، خؤؾبُختاُُ هُ خىػل غ
ًَدؤؾشاَهٍ وازَظامن كُ ُٓوَُسَّ خَُهلاُِ ياْ  ًَطّ، ظؤض ث ًَلِ ُٓوه وَكى ؾُخػِ خؤَ وَكى كُغ

ًَط و زٓؤن وياْ ؾاضَكاُِ ت ط، اليُُُكاُِ تط ُٓوَُسَ بُ ثُضؤف بىوْ ُُٓساًاُِ ثُضهًُاُِ ؾاضّ ُٓوه
ًٌَُ زَُطِ خؤًاْ زَخُيُِ  ًٌَاُِ خؤؾُويػت، بؤيُ ٓ بؤ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ، كَُ تط ُُبىوَ هُ خَُهلِ غو
 ،َِ ًٌَاُِ غُُتُضّ ض ؤؾِبريٍ ب َِ كُ تُُٔا هُ كىضزغتاُسا تُُٔا غو ثاَي زَُطًاْ، ًُُٓف ًاُاّ ُٓوَ ُاطُيُُ

َّ ؾاضَكاُِ تطيـ ُاوَكِ ٓاواّ ػَل بِسضَيت، بَُهلى ًُُٓ وَكى غ ًَلُ بؤ ًُٓىو كىضزغتاْ كُ زَكط ىُبىه
َِ، بَُهلى  ًَؿًِاضَيلِ ُٓوَ زَكَُ كُ َُٓ ثط ؤشَ ياغايُ تُُٔا ُاو ُُب ًَؿًِاض زَكَُ، ث ًَطَوَ زوو ث بؤيُ ًّ ه

َّ ؾتِ تطٍ عًُُهًؿِ  ًَتُ ؾبؤ ُُٓس ًٌَاُِ بُض اغتِ بب َّ بؤ ُٓوَّ ؾاضّ غو اضَيلِ ض ؤؾِبريّ، كُوا بلط
ًَىيػتًُتِ، ظؤض ظَضوضيؿُ، هُبُض ُٓوَّ وىضباُِ ظؤضّ زاوَ َُٓ ؾاضَ، هُ اليُُِ غًاغِ و ًُزَُِ و  ظؤض ث
ًَؿًِاضّ زووًًَؿٍ ُٓوَيُ كُ  ًَِ ض َوا ببًِسضَيت، ث ًَسَكات كُ ًُُٓ ث كُهتىضّ و كؤًُاَليُتًُوَ واّ ه

ًٌَُ هُ زآاتىزا ثط ؤشَ بط ياضّ ٓاوا، َّ ُٓوَ بلُيّ كُوا زٓؤكًـ با تايبُؽلُُسيُكِ  ٓ ًَطَ زَكط ياْ ُٓض ه
ًَلُوَ شياْ، طُضًًاًُـ بًلُيُِ ُاونُّ  َِ، بؤ ؾلىوُُ، ًُغُهُْ بًلُيُِ ؾاضّ خؤؾُويػتِ و ث بسَيِ

 وىضباًُساْ....
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَت باؾُ زٓؤن بلطَيت بُ ؾاضَيلِ زاواكاضَ داضَيلِ تط هُبُضُاًُّ كاض ُُن ُِ زَضَوَ، دُُابِ زكتؤض ث
خؤؾُويػتِ، ثط ؤشَيُن تُوسيٍ بلُ بُ ؾاضّ خؤؾُويػتِ، هُبُض ُٓوَ تلا زَكُيّ هُ خاَهُكاْ و 

 ًاززَكاْ ُُنُِ زَضَوَ، رُضًىو غؤظاْ خاْ.
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 بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ضهًُاْ.بُض َيعاْ ُُٓساًاٌُ ثُ
َِ ياْ  ًٌَاُِ ياغا ب ًَلِ ؾاضّ غو ًَؿُكِ زَغت خؤؾِ هُ ض اثؤضتِ ٓاوبُف زَكَُ، بُالٍ ًُِوَ وَن كُغ ث
َِ، يُن وىَتِ ُٓيُ، ًُُٓ هُ زواّ  َِ ياخىز بط ياض ب َِ، ُٓوَ ُٓضزووكًاْ وىَتًاْ ُٓيُ، واُىًُـ ب بط ياض ب

 َِ َِ، بُض َيع غُضؤكِ ُٓضَيٍ ًٌٓعاّ ُٓوَّ كُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ ًٓقطاضّ كطز، بط ياض ب ياخىز ياغا ب
َِ ًٓقطاض ًُزيُِ اهػوًٌاًُُ،  زَكات، ًُُٓ خاَهِ يُكًُُ، غُباضَت بُوٍَ ثؿتطريّ هُو ض ايُ ُٓكَُ كُ َُٓه
َِ هُ ًُٓاْ كات رُضق ُاكات، بُؽ ططُط ُٓوَيُ ًّ وَكى خَُهلِ  َِ ًٓقطاض ب بُالّ ًُِوَ تُمسًُ ب

ًٌَاُِ تلايُ، ُاوَك َّ هُُاو َُٓ ياغايُ، غو ًَم، بؤ ُٓوَّ تُغبًت بلط ًَـ ًُٓىو ؾت ًَغل ث ُّ با بُض اغتِ بَو
َّ هُ عُضَبًُكُف  َِ بلط ض بُ عُضَبًُكُّ، ض بُ كىضزيُكُّ، غوًٌاًُُ، ُُوَن غىهُؿلاًُُ، ًُُٓ زَب

ٍَ هُغُض سُضرِ الًُكُ، بؤ ُٓوَّ تُُاُُت كا َّ )اهػوًٌاًُُ( يُعِِ ؾُزَيُن زابِسض ًَم كُ بطىتط ت
ًََى(ّ دًا دًا ُٓيُ، ًٓىازاضَ كؤض ّ ظاًُاضّ  ًَطكًؿٌ( ُٓكُّ ًُُُُٓ ُاو ُطاوَو ُٓوَُسَّ )غج )طىطى غ

ًَؿُيُ ُُداؽلاْ  ،كىضزيـ ًٌَُ هَُ ك َِ، بؤ ُٓوَّ ٓ ًََى(ّ ًِٓطوًعّ بؤ زابِ ُٓكازؿلًاّ كىضزيـ يُن )غج
َِ، ثؿتطريّ هُ ض اثؤضتُكُ زَكَُ، يُن زاواكاضيٍ ُٓيُ كُو ًَؿُكًُّ كُ ُىوغطاوَ ُٓوَ هُزوايِ ب ا ُٓو ث

ًٌَُ ثط ؤشَ بط ياضَكُ ُٓطُض هُزوايِ بىو  َّ بُ ُٓغبابِ ًىدًبُ، هُغُض ًاززَّ يُكًًُـ ُٓوَهُْ، ٓ بلط
ًٌَاُِ وَن ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، يُعِِ ؾتُكُ ظؤض واظسُ، يُعِِ  ًَِاُِ غو بُ بط ياض َُٓ بط ياضَ بؤ ُاو ه

ًَ ًَطَ بَو ًٌَاُِ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييُ، يُن ؾتُ، ه ًَِ، كُ تؤ ًٓقطاضت كطز كُ غو ِ ًٓقطاض ياْ ُاوّ ػَل بِ
ًَػتا  ًَطَ ٓ ًٌَُ ه ًَلِ ُٓوتؤ ًُُ، ٓ ًَؿُكُ ؾت ًَِا كُ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييُ، يُعِِ ك ًاُاّ ُٓوَيُ ُاوت ه

ًَم ًىُاوُؾاتِ هُغُض بلُيّ، ثؿتطريّ هُ ض اثؤضتُكُياْ زَكَُ، زَغت خؤؾًاْ ػَل زَكَُ، ُٓض  كؤًَُه
ًٌَُ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ ثُغُُس بلُيّ، بُ  ًٍَ غوًٌاُِ بايِ ُٓوَُسَ ًىغتُُٓوُ كُ ًُٓط ؤ ٓ ُٓوَُسَ َُٓه

ًٌَاُِ ض ابطُيُُغل، ظؤض غىثاؽ.  ًىشزَيُكِ خؤؾُوَ بط ؤيّ بُ ٓاوواَلتًاُِ غو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ٓاشَ خاْ رُضًىو.
 َيع ٓاشَ غوًٌاْ:بُض 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَىَيُكٌ طؿيت ثطؤشَ ياغاكُ زَكُيّ، ثؿتطريّ هُ ض اثؤضتِ ٓاوبُؾِ ياغايِ و ض ؤؾِبريّ  ًٌَُ بُؾ ٓ
ًٌَُ هُ ض ؤؾِبري بىوْ و ياخىز ضَوؾٌ  ًَىَيُ ٓاتىوَ، ُٓوَف بُو ًاُايُ ًُُ كُ ٓ زَكُيّ، كُ بَُ ؾ

ًَطَ باؽ زَكَُ، كُ وَكى ثؿتطريّ كطزمن ض ؤؾِبريّ ؾاضَكاُِ تط كَُ بلُي َِ خاَي ه ُِوَ، بُاَلَ ًّ تُُٔا غ
ًٌَاُِ بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، ُٓواًُـ هُ غُضَتاّ ؾًعطّ كالغًلِ كىضزّ كُ بىوَ  بؤ ُاوُاُِ ؾاضّ غو

َّ غُضّ َُٓهساوَ، هُغُض زَغتِ ؾاعرياْ ُاَهِ و غا، و كىضزّ، زووًًَا ْ، بُ ظًاُِ باوٍ ُىوغغل هُو
يُكًُغل نري ؤكِ ٓىُُضّ كىضزّ كُ نري ؤكِ هُخُوًايُ، ِٓ ـلًى قآًب هُو ؾاضَ زَضنىوَ، 
ًَذ قاحل هُو ؾاضَ غُضّ  ًَذ ُىضّ ؾ ًًًًَُاْ، بؤ يُكُدلاض ؾًعطّ ُىَيِ كىضزّ هُغُض زَغتِ ؾاعرياْ ؾ غ

ًٌَُ ثؿتطريّ زَكُيّ.... َِ خاَهُ بؤيُ ٓ  َُٓهساوَ، هُبُض ُٓو غ
 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

ًٌَاُِ ُٓو خػىغًُتُّ ظؤض هُوَ ظياتط  َِ كُ غو َِ، بُاَلَ ًُٓىو كىضزغتاْ زَظاُ ٓاشَ خاْ زَغتت خؤف ب
خػىغًُتِ ُٓيُ، ؾايػتُّ ُٓو ُاوَو ظياتطّ ُٓو ُاوَؾُ، تلا زَكُيّ ًُنُِ غُض تُراغًى ًُنُِ غُض 

ًَىَ ًىُاوُؾُّ ًاززَ زَكُْ،   ًىُاوُؾُّ ًاززَكُ بلُْ، رُضًىو ز.افلس.تُٓطيذ، ٓ
 بُض َيع ز.افلس ابطآًٍ وَضتِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َِ، بُاَلَ ُٓو زيبادٍُ كُ زياضٍ كطاوَ  ًٍَ باؾُ بُ بط ياض ب ًًِـ ثؿتًىاُِ هُ ض اثؤضتِ ٓاوبُف زَكَُ، ث

ًَطَ ُٓو ض َوًُُّ كُ بؤّ زاُطاوَ ض َوًُُكُ ظيازَ، نىُلُ ض َوَُ كُ البربَيت، ُٓو  1ّ ًُُ، ُٓو ض َوَُ  2 ه
ًَؿُكًُيُف كُ هُ زواّ ) ًَت اق طاا -ااطاض مسِهٕ اقػلّمانّٕ عاصمٕ قلثقاإ ة االّم كُضزغراى ث ( كُ َُٓه

ًَطَ ُٓو زَيطَ سُظف رهمّٕ اقؿاملٕاقدغّٕ نؿط َرطُِط اقثقاإ َضبُض مو ضباَض ) ًٍَ باؾُ ُٓوَ ه ( ًّ ث
َّ، نىُلُ ًاُاّ ُ ًَطَ ٓاتىوَ، )بلط ( يُعين قرطُِط اجملاد  اقثقاإّ املدرلفٕ َضبُض مو ضباَضًُ كُ ه

( ًٌَ ًَطَ عُضظَ ضبُض مو ضباَض اقرهمّٕ اقؿاملُٕٓوَيُ كُ بَو ًَطَ ظيازَ، ُٓوكاتُف ه َِ ُٓوَ البربآ ه ( ُٓب
ًَطَ ًازاَ ٓاتىوَ ) ًٍَ باؾُ ه  –ملاى كُضزغراى اطض دطكطز، هُكاتِ ض اثؤضتُكُّ هًصُُّ ٓاوبُف، ًّ ث

َّ، بِىوغطآ ) :ماِلٖ (اق طاا ( ذبسِس مسِهٕ اقػلّمانّٕ عاصمٕ قلثقاإ ة االّم كُضزغراىًٓقطاضَكُّ ُاو
ًٌَاُِ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ،  ًَتُ زياضّ كطزُِ ؾاضّ غو واتُ بُ كىضزيُكُّ زَب

 غىثاؽ.
 هًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُض

 ًاًؤغتا عٌط رُضًىو.
 بُض َيع عٌط عبساهععيع:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًِِ ُٓيُ ًٓىازاضَ بُ  ًّ غُضَتا زَغت خؤؾِ ُٓكَُ هُ بُض َيعاْ هُ هًصُُّ ٓاوبُف، بُؽ يُن ت

ًَلِ رطاواْ وَضّ بططْ، بُض َيعياْ ٓاًاشَ بُ ض اثؤضتِ ٓابُف زَكُْ، بُؽ هُ ُٓغَوِ ثط ؤشَ  ياغاكُ كُ غًِط
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ًٌَُيُ بُُاوّ ًُؾطو  وُضاض ٓاتىوَ، ُُ وؾُّ تُمسًُّ تًايُ، ُُ  ٓاتىوَ، ثط ؤشَ بط ياضَكُ كُ الّ ٓ
ًَبًِِ ُٓوَيُ كُ َُٓ بُض َيعاُُ  ًٓقطاض هُ ًاززَيُكِ، بَُهلى وتطاوَ تُسسيس غوًٌاًُُ، ُٓوَ يُن، زووََ ت

ًَػتا بُ ًٓذتًٔازّ زوو بُض َيع ًٌُٓا كاْ هُ كُ واشوياْ كطزووَ، واشوياْ هُغُض ًُؾطو  وُضاض كطزوو ٓ ،َ
ًَتُ بط ياضّ هًصُُّ ٓاوبُف، هًصُُّ ٓاوبُف واشووّ كطزووَ هُغُض  هًصُُّ ٓاوبُؾًـ بّ، وابعامن ُاب
ًَغل  َّ وَكى زوو بُض َيعّ ثُضهًُاُتاض بَو ًُؾطو  وُضاض، يُعِِ ُٓبىايُ ُٓو ًىُاوُؾُيُ ُُكطابىايُ، ُٓكط

ًَػتا هُطَُي ٓ ُوَيّ بلطَيتُ ًؿطو  ياْ بلطَيتُ تُمسًُ، بًُُػبُت ُٓغَوِ ثط ؤشَكُؾُوَ، ثط ؤشَ ياغا ٓ
ُٓغَوًُكُ ٓاوا ٓاتىوَ تُسسيسّ وتىوَ، ًّ بؤ بُض َيعاْ ُٓوَ ض ووْ زَكًُُوَ بؤ كان عىُِ، بًُُػبُت 

كُيّ ياْ باغِ بط طُّ ُٓغَوِ ُاوَكُوَ ُاظامن ًّ ثطغًاض هُ غُضؤكايُتِ بُض َيع زَكَُ، باغِ عًِىاُُكُ ُٓ
 يُن زَكُيّ؟.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
ًٌَُ زاًُؿتُِكاُِ ض ابطزووف بامساْ كطز ًُغُهُ ُاوَض ؤكِ واُىُُكُيُ، ُاوَض ؤكِ واُىُُكُ ض تُسسيس  ٓ

 زَكات، داضّ وا ُٓيُ واُىْ ُٓيُ عًِىاًُؿِ ًُُ.
 بُض َيع عٌط عبساهععيع:

 غُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع 
ًٌَُ ًُٓىو وػُكاْ بلُيُِوَ،  1بط طُ  و عًِىاُُكُ يُن بابُتُ، بؤ ُٓوَّ ُُنًُِوَ غُضّ زووباضَ ٓ

ًَبًِِ غُضي  عُضظ زَكَُ، غىثاغتاْ زَكَُ، زوايِ ًىزاخُهُ ُاكَُ، بًُُػبُت َُٓ  َِ ت بؤيُ ًّ زوو، غ
ًَلِ ًىتُبُعُ هُ ظؤضَيم هُ واَلتاْ، زياضّ ثط ؤشَ بط ياضَوَ ًّ بُتُواوّ ثؿتطريّ ػَل زَكَُ، وآُظ امن ُُضيت

كطزُِ ؾاضَيم ياْ ثاضَيعطايُن بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ياْ ثايتُختِ ٓىُُضّ ياْ ثايتُختِ ثًؿُغاظّ و 
ًَلِ  ًَلِ كاتًُ بؤ ًُومس َّ ض او بؤنىوٌُ تط ُٓيُ ُٓوَ ؾت ًَلِ ًىتُبُعُ، ُٓضنُُسَ ُُٓس باظضطاُِ، ؾت

َِ، ًىسُزَزَ، بُاَل َّ واَلتًـ ُٓوَ ًىتُبُعُ كُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ بُ بُضزَواًِ ُٓب َ وابعامن هُ ُُٓس
ًَلِ  َّ كُغاُِ ثػجؤض و ؾاضَظا هُو بىاضَ، ؾت ًَِ ثطغًٍِ هُُُٓس ًَػتا ُاظامن هُكىَيًُ؟، بُاَلَ زَهًِاَ بُ ث ٓ

َِ هُ ثُضهًُاُِ ُٓو واَلتُ، ؾ ًَم زياضّ بلات بؤ ُٓوَ، بؤ ظؤض تُبًعًُ ثط ؤشَ ياغا ياْ بط ياض زَضن ىَيِ
َّ، ًّ وآُظامن هُ  ُٓوَّ ُٓو خىؾم و بطاياُُ ثطغًاضّ ُٓوَياْ ُٓيُ، ٓايا َُٓ ؾتُ ُٓكطآ ياْ ُاكط
ًٌَُ وَكى ثُضهًُاْ خؤًاْ بؤ خؤًاْ ياغا زَضزَكُيّ، بؤ  ض ووّ ياغايًُوَ ظؤض تُبًعًُ، دطُ هُوَ ٓ

َِ هُ زَضكطزُِ ياغا كُ، ًّ وآُظامن ؾاضَكاُِ كىضزغتاْ ًُٓىوياْ ؾاضّ ُٓوَّ زوو زَهًٌاْ ُُب
َِ، بًُاُاّ ُٓوَّ كُ تؤ ًَُٓىوًاُّ، ًٓض ًُرٔىَ و ًىخاهُرُيُن و ًَّ ُاطُيُُ كى رىوُٓآُكاْ َُٓه

ًَلِ تط، بايُخِ ض ؤؾِبريّ  ًَِ غوًٌاُِ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييُ ياْ ًُرٔىًُ عُكػُكُّ بطُيُُُ ؾىَيِ َُٓه
ًَصوو بايُ َِ، ًُغُهُكُ ُٓوَيُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ًُُ، ياْ ً خِ بُ ض ؤؾِبريّ ُُزاوَ، ُٓوَ ُاطُيُُ

ًَط بؤ  َّ بىاض دًا ُٓكطَيتُوَ، وَكى كؤًلاضّ عُضَبِ بط ياضّ ُٓوَّ زاوَ كُ ُٓوه َّ ؾاضّ بؤ ُُٓس ُُٓس
ًَلِ 2114غاَهِ  ًَتُ ثايتُختِ طُؾتًاضّ، ًُغُهُكُ ًٌٓتًاظَيلُ ياْ تايبُؽلُُسيُكُ بؤ كات تايبُت  بب
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َِ ثط ؤشَ بط ياضَيم ياْ ياغايُن هَُ  زايِاوَ، بُاَلَ َُٓ ًُغُهُّ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييُ وآُظامن ُٓب
َِ، ًُُٓ ؾاُاظيُ بؤ ًُٓىو خَُهلِ كىضزغتاْ، ؾاُاظيُ بؤ  ًَىيُكِ غابت ب َِ بُؾ ثُضهًُاُُ بؤّ زَضبه

َِ ًٌَاُِ بُتايبُتِ، واُاظامن كُؽ ُلىَهِ هُوَ ُٓب ًَىيػتِ بُ ُُٓسَيم ًٌٓتًاظاتِ  ثاضَيعطاّ غو ًُُٓ ث
َِ، واُاظامن ُٓوَ ًٓلتًفا بلات، بُض اغتِ ُٓطُض  تطيـ ُٓيُ، نىُلُ ُٓطُض ًٓعتًباضَكُ تُُٔا ًُعُِوّ ب
ًٍَ باؾُ بط طُيُن زوايِ ًٓعارُ بلُيّ، بؤ ُٓوَّ ُٓزلىًُُِ  َِ َُٓ بط ياضَّ ثُضهًُاْ ًّ ث تُبًعاتِ ُُب

َُسيساضَكاْ هُغُض ُٓغاغِ ًُُٓ ض َيلاضَيم زَضبلُْ كُ ُُٓسَيم بىزدُو ُُٓسَيم وَظيطاْ ياْ اليُُُ ثُيى
ًَت، ظؤض غىثاؽ. ًٌَاُِ زَضبه  ًٌٓتًاظاتِ تايبُت بُ غو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
 كان سًُُ غعًس رُضًىو.

 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٓ َّ ُض هُ عًِىاُُكُوَ ًُؾطو  واُىْ ًُُ، ثط ؤشَ بط ياضَ، ُٓوَ يُن، زوو، بُض اغتِ زَبىايُ بُزَُطساْ داض
َِ كطز ًٓض ثُيىَُسياْ بُو  ثط ؤشَ بط ياضَكُ بلطَيت بُ ُٓغَى، ُٓو زوو ًاززَيُّ كُ كان عىُِ ٓاًاشَّ ث

( باغِ 37طُض َيتُوَ، ًاززَّ )( باغِ ًٓػتًقاهُ كطزُِ ُُٓساًُو زوايِ نؤْ ب36باغُوَ ًُُ، ًاززّ )
ُُٓساًاُِ هًصُُكاُُ كُ زوايِ نؤْ كاضزَكُْ هُ هًصُُكاْ، ُٓو زوو ًاززَيُ ًٓض ثُيىَُسّ بُوَوَ ًُُ 
ًٌَُ هُوَو  َِ بُ ُٓغاؽ، بَُهلى ٓ كُ ُٓغَوِ ثط ؤشَ بط ياضكُ كُ هًصُُّ ًىؾتُضَن ض اثؤضتِ ُىوغِ ُٓوَ ُٓب

ًَم كُ ي ًَؿًـ دُُابت ُٓظاُِ كات اغايُن ُٓبىوَ، ياْ بط ياضَيم و ثط ؤشَ بط ياض بُزَُطساْ كاًُياؾلاْ ث
ًَلِ تط ًُُٓ ثط ؤشَ  كطزووَ بُ ُٓغاؽ، ُٓوَ ُٓبىايُ ُٓوًَاْ بُ زَُطساْ يُكال بلطزايُتُوَ، خاَه

 بط ياضَ.....
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
 ان عىُِ.كان عىُِ ُىوتُّ ًُعاًِ ُٓيُ، رُضًىو ك

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

كان سًُُ غعًس ًٓؿاضَّ بُوَ زا كُ ًّ طىتًتٍ ثُيط َوّ ُاخؤ ًٓض عًالوُّ بُوَ ًُُ ُٓو ًاززَيُ 
ًَبًِِ ُٓوَ بلُيّ ًاززَّ  ، ُٓضوَٓا ًاززَّ 6هُ ثُيط َوّ ُاوخؤ بط طُّ  39ض اثؤضتِ ٓاوبُؾُ، ُٓطُض ت

َِ ُٓطُضٓاتى و ض اثؤضتِ ٓاوبُف ٓاًازَكطا، كؤبىوُُوَكاْ ثُي 46 ط َوّ ُاوخؤ ظؤض بُ ض ووْ و ٓاؾلطا زََه
َّ و نؤْ زَخطَيتُ بُضُاًُّ كاض و زَُطساْ هُغُضّ؟، بؤ ُٓوَّ بُ ٓاغاُِ هُ ثُضهًُاُسا  نؤْ زَكط

َّ، ظؤض غىث ًَؿُ زضوغت ُُكات و ًىُاوُؾُّ ظؤض َُٓهُِطط َّ، ك  اؽ.زَُطِ هُغُض بسض
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو بُضزَواَ بُ كان سًُُ غعًس.
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 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿه واًاْ كطزووَ، بُ بط ياض كاًًاْ هُ ض اثؤضتُكًُاْ  6بط طُّ  39ًاززَّ  ًٌَُ ث َِ، بُُٓض ساَي ٓ واُاَه
ًَم، ُٓطُض ثط ؤشَ بط ياض كطزووَ بُ ُٓغَى  َِ، ُٓوَ خاَه ياْ ثط ؤشَكُ، بُض اّ ًّ ُٓوَ ُٓبآ ثط ؤشَ بط ياض ب

ًَلِ تطًاْ زَضُُكطزووَ، هُو  َِ، نىُلُ هَُ ثُضهًُاُُ ياْ ياغاًاْ زَضكطزووَ ياْ بط ياض، يُعِِ ؾت ُُب
َِ، ُٓطُض َُٓ ًٓقطاضَ ًٌَىايُ ُٓو خاَهُ ًٓقطاض ب َِ، ُٓض  بُيُِ ُاوُاْ، كُواتُ ًّ ث ًَلِ ًُعُِوّ ب ُٓض ؾت

َِ هُ ًاززَيُكِ  ًٌَاُِ، كُواتُ ُٓب ًٌَىايُ ُٓض ُاوّ ؾاضّ ض ؤؾِبرييُ غو َِ ُاوَض ؤن، ًّ ث ًَت ب ًَم ب ُاو ُاُ
ًَلِ تطّ بؤ بلُيّ، ُٓو ًٓٔتًٌاًُ نًُ  تط و بط طُيُكِ تطزا باغِ ًىتُضَتًباتِ بلُيّ، باغِ تُبُعات

َِ بُ ثايتُختِ ض ؤؾِ ًَم ُٓب َِ بُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، ُٓو ًٓٔتًٌاًاُُ نغل كُ كات ًٌَاُِ ُٓب بريّ، غو
َِ بسات، بؤ ُٓوَّ ًاُا  سلىًُتِ ُٓضَيٍ ًٓوعاَ بلُيّ هَُ ثط ؤشَ بط ياضَ، بؤ ُٓوَّ ُٓو ًٓٔتًٌاًاُُّ ث
ًَؿُكًُكُ بلطَيت بُ ُٓغبابِ ًٌَىايُ ُٓو ُٓغباب ًىدًبُكُ، ُٓطُض ُٓو ث ًَلِ تط ًًِـ ث  بسَْ، خاَه

ًَلِ تط هُ ًاززَّ يُكَُ، هُبُيِِ كىضزّ و عُضَبًُكُ دًاواظّ ظؤض ُٓيُ،  ًَلِ باؾُ، خاَه ًىدًبُكُ ؾت
َِ بلطَيت بُ  هُبُض ُٓوَ عُضَبًُكُ بلطَيت بُ ُٓغاؽ، نىُلُ كىضزيُكُ ضَكًلُو ُٓو ًاُايُف ُاطُيُُ

 ثايتُخت، غىثاغتاْ زَكَُ.
 ًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكِ ثُضه

 كان خىضؾًس رُضًىو.
 بُض َيع خىضؾًس افلس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 َّ ًَصوويا ؾاض ًَهريظاْ باضظاُِ زووباضَ زكَُ، كى خُبات و بُضخىزاْ و ً ُ َِ ُٓظ داضَكا زّ ٓاخارتِا دُُاب

َِ و ُٓشيوِ ثاز َّ َُٓهٌُت و وىضباًُ َِ خؤ طُوضَتطَ، ب ض اغتِ ؾاض ًٌَاُِ طُهُن ش تًُُُ َِ غو اؾتًا، كى ُاظ
َِ ثؿت ض اغت زكَُ،  ًَم، زوو ُٓظ ًُِٓ ؾاضو ؾاضَيّ كىضزغتاُ َِ ض ؤؾِبريّ ي غُض زابِآ، ُٓوَ ٓ ثايتُخت

ٌَ  كى ُٓظ بط ياضَ ياْ ثط ؤشَ ياغايُ ُابت ًَ ًَتُ د ًٌَاُِ زَب ٌَ واْ، بابُت ُٓو ًُُِ كى ؾاضٍ غو بعاظ و ناالكً
ٌَ واْ  ًَىَّ بعاظ ٍَ غُضناواٌُ و ؾ ٌَ ؾًاْ و شَيطخاُا خؤيا بط ياض ًٌَاًُ ًَس ضؤؾِبريٍ، بُهلى ؾاضٍ غو ي

ٌَ الٍ ًّ رُضق ًُُِ ببًتُ ثط ؤشَ  ًًَ ًَت واْ، يا غ ضؤؾِبريٍ زَبًتُ ثؿتُظاْ و تًُاَ تط بؤ بعاظ و ناالكً
ٌَ، ظؤض غىثاؽ. ٌَ كطزُ ٌَ بُد ًَسا ُٓيُ، د ًَعا ًٓوعاًاياْ ت  ياغا ياْ بط ياض، نىُلُ ُٓضزووكا ٓ

 ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع 

 رُضًىو شياْ خاْ.
 بُض َيع شياْ عٌط ؾطيف:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَػــتا زَوَهُتــُ      ًــّ يُكــُدلاض ثؿــتطريٍ ٓــًُىو وػــُكاٌُ غــؤظاْ خــاْ زَكــَُ، ٓــُض بــؤ ثؿــتطرييُكُف ٓ
ًَلُ و عُضَبًًُكاْ بُتًُاٍ ُٓوَْ كُ بُغسا َُٓهبصَيطْ بُ ثايتُختِ ضؤؾِبري ٍ عُضَبٌ، يُعِِ ًُُٓ ؾت

ٍَ، ًًِـ ثؿتطريٍ ُٓو خاَهُ زَكَُ، ظؤض غىثاؽ. ًَطاق ُٓو ؾتُ زَكط  ًىتُبُعُ كُ هُع
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غاالض.
 

 بُض َيع غاالض ذلٌىز ًطاز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَاٌُ     هُض اغتًسا ًّ ثطغًاضَيلٍ هُ هً ٌَ، يـاْ ؾـاضٍ غـو ًٌَاُِ بـ صُُّ ٓاوبُف ُٓيُ، ٓايا ُٓطُض ثاضَيعطاٍ غو
ٌَ باؾـهَ، نـىُلُ ٓـُو بعاوتـُ ضؤؾـِبريياُُّ             ًٌَاٌُ بـ ٌَ، دًاواظيًُكُ نـًًُ؟ بُزيـسٍ ًـّ ثاضَيعطـاٍ غـو ب
      ِ ًَل ــُت ــُ باب ــَُ بابُت ــىوْ، ٓ ــساض ب ــسا بُؾ ًَ ًٌَاٌُ ت ــو ــُضٍ غ ــطٍ زَوضوب ــُكاُِ ت ــُ، هُُاون ًٌَاُِ ُٓي ــو  هُغ

ًَػـتا ٓـًُىو ثُضهـًُاُتاضاُِ      ًَلِ ططيِطُ كـُ ٓ ًَلِ ًُؿتًٌاًًُُ، تُغُوض َ وايُ ًُكػُب ًُؿتًٌاًًُُ، ثطغ
ٍَ ٓـَُ          ًَع زَكـا، زشٍ ٓـُو ٓاضاغـتُيُ كـُ زَيـُو بُض َيع ثؿتًىاُِ زَكُْ، ًُُٓ ُٓو ثطغُ ًُؿـتًٌاًًُُ بـُٓ

ــُ ثطغــٌ ُاونــُ طُضيــُتِ     ٌَ، بؤيــُ ًُٓــُ  ُٓضَيٌــُ بــؤ ثــُضت بــىوْ و ُُٓــسَيم ًُغــُهُ ُٓي بــُالوَ زَُــ
ًٌَاًًُُوَ  ًَلِ طُوضَ و ططيِطُ بؤ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، ُٓو خاَهُف كُ ثُيىَُسّ بُ ثاضَيعطاٍ غو ًُكػُب
ًَتُوَ، ُـاظامن هًصُـُّ بـُض َيع     ًَىَّ ُٓو ثطغُ ًُؿتًٌاًًُُزا خؤّ زَبًِ ُٓيُ تُغُوض َ وايُ ُٓض هُنىاضن

 ض اياْ نًًُ هُغُض َُٓ وػُيُ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل ) ُىوضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

  ٌَ زياضَ بؤخؤٍ هُُٓغاغسا وَكى ثط ؤشَ بط ياض ٓاتىوَ، هُوَيؿسا ُٓوَ ضووُلطاوَتُوَ، كُ َُٓ بط ياضَ زَضزَنـ
ًَِاُِ غ ًَتُ بط ياضٍ ُاوه ًَغل ُاوُـاْ يـاْ       زَب ًٌَاُِ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريٍ، بؤيـُ هًُُغـُهُّ ٓـُوَّ بَوـ و

ًَِسضاوَ، بؤيُ تُواوكـُضٍ يـُكهيّ، ٓـُضوَٓا وَكـى ثايتـُخيت ض ؤؾـِبريٍ        بط ياضزاْ، ُٓضزوو وؾُكُ بُكاضٓ
        ُ ًٌَـُ ثؿـتطريٍ ًاززَكـُ زَكـ يّ بـُو  ُٓويـ بُ واظسٌ هُُاو ًاززَّ يُكًُسا ٓـاتىوَ، بؤيـُ هـُ ض اغـتًسا ٓ

ًٌَاٌُ بُ ثايتُخيت ض ؤؾِبريٍ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، غىثاؽ. ًَىَّ كُ ٓاتىوَ، بط ياضزاُِ ؾاضٍ غو  ؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

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

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ٍَ، نـىُلُ سـُوٌ خؤيـُتِ،         ًًِـ ثؿتطريٍ ُٓو بط ياضَ زَكَُ، ٌَ بـسض ًٌَاُِ ُٓو ُاظُـاوَ ثـريؤظَّ ثـ كُ غو
ًَػـتاف، هُبـُض ٓـُوَ بـُوَ زَهٌـاْ خؤؾـُ كـُ ٓـًُىو                ٍَ، ٓـُض ؾـاضَيلِ ض ؤؾـِبرييًُ تـا ٓ ٌَ بـسض ُٓو ُاوَّ ثـ
ٌَ بـسضَيعل، بـُآلَ زاوا زَكـَُ ٓـُو ُـاوَ بـُؽ                 ُُٓساًاْ هُغـُض ٓـُوَ ض اظيـّ كـُ ٓـُو ؾـاضَ ٓـُو ُاظُـاوَّ ثـ

ــُآلَ هُبط ياضَكــُ      ًُعِــ ــٌ زَكــُيّ، ب ــطزا باغ ــٌ هــًُاززَكاُِ ت ــت، ٓــُوَف زواي ــؤ بلطَي ٌَ، ؾــيت ب ــُب ُوّ ُ
ًٌَاُِ ثايتُختِ ض ؤؾِبريٍ، بـُؽ ٓـُوَ ض اغـت     ًٌَاٌُ، ُاوّ غو ُىوغطاوَ ثايتُختلطزُِ ؾاضٍ ض ؤؾِبريٍ غو

 بلطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ.دُُا ًَبًًًُِكِ ُٓيُ بابفُضًى ًَططٍ غُضؤكِ ثُضهًُاْ ت  بٌ د
ًَططٍ غُضؤكِ ثُضهًُاْ:   بُض َيع سػّ ذلٌس غىضَ / د

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىاْ ؾـاضٍ ض ؤؾــِبريٍ و ثايتــُخيت ض ؤؾـِبريٍ، ٓــُضوَكى ظؤضتــاْ      ٍَ دًـاواظٍ بلــُيّ هــُُ هُض اغـتًسا زًَــُو
ًٌَاُِ ه ًَسَزَْ ؾاضٍ غو ًَصوويًـُوَ ًٓػـجاتِ خـؤٍ كـطزووَ وَكـى ؾـاضَيلِ ض ؤؾـِبريٍ،        ًٓؿاضَتٌ ث ُضووّ ً

ًًَُِِوَ، َُٓ سُوُ وَكـى ؾـاضٍ ض ؤؾـِبريٍ تُغـبًت بـىوَ،       ًَِاغت ًٌَُ ُٓوَّ ه ًَلُ وَضٍ ططتىوَ، خؤ ٓ سُو
ًَـ نـىوَ، بؤيـُ      بُآلَ سُضَكُّ ض ؤؾِبريٍ هُ ًُٓىو ؾاضَكاُِ كىضزغتاْ ًُٓط ؤ ظيازٍ كطزووَ، بـُضَو ثـ

ًَ ٌَ بؤ ض ؤؾـِبريٍ، ٓـُو ثايتُختـُف ؾـاضٍ     بُ ث ًَلٌاْ ُٓب ىيػتِ زَظاُغل كُ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ثايتُخت
ًَصووَ، ظؤض غىثاؽ. ًٌَاًًُُ، هُغُض ُٓغاغٌ َُٓ ً  غو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ثُؿلاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ثُؿلاْ ععاهسيّ عبساهطفلّ: 

 ُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكٌ ث

ًَؿـًِاظ زَكـَُ وـُضاض      ًَغل ًاززَّ يُكًُِ هُغُض خىزٍ ُاوَكُ، كُ وُضاضَ، ًـّ ث هُض اغتًسا هُغُض َُٓ بابَو
ًَؿـًِاظّ ٓـُوَ زَكـَُ، زووََ ٓـُوَّ كـُ هُبـُيِِ ًٓقـطاض و           ًٍَ بـؤ ث ًَػتا بُكىضتِ زََهـ ًَت، ٓ ًَت، ياغا ب ُُب

ُوَ، هُضووّ ًُعُِويؿُوَ، وَن ًٓقطاض باؾـهَ هـُ   تُمسًًُكُ، ًّ تُمسًًُ بُباف ُاظامن، هُضووّ واُىًُ
ٍَ بُتُمسًًُ، كُ ًُٓـُ وضزَ، وضزَ   تُغًًُِ، نىُلُ بؤخؤٍ واُىًًُُ كطاوَ بُ ًٓقطاض، ًٓقطاضَكُف زَكط
ًَطـطٍ غـُضؤكٌ ثُضهـًُاْ زَكـَُ، كـُ باغـٌ         ًَتُوَ، ًّ ثؿتطريٍ وػُكُّ بـُض َيع د ًَلِ ؾلوٌ زًًَِ بُ ؾت

ًَم ًُ ًَغل ض ؤؾـِبريٍ بـىوُِ    ُٓوَّ كطز ًُُٓ ؾت ٌَ بلُيّ، بـابَو ًًَُِِوَ، ياخىز ًٓقطاضٍ ث ًٌَ بػت ًٌَُ ه ٓ ًُ
ٌَ بلُيّ هـُ ثُضهًُاُـسا، ًًُُٓٓـُتِ وـاُىْ      ًَطَ بُ وُضاضَيم ًٓقطاضٍ ث ًٌَُ ه ًٌَاُِ ًُكطوًُيُن ًًُُ ٓ غو

  ًَ ًَغل ًٓقطاضكطزْ بُ ثايتُخت بىوُِ ض ؤؾـِبريٍ غـو ٌاُِ هُوَوَيـُ كـُتؤ   ياخىز وُضاض هُثُضهًُاُسا بؤ بابَو
ًَؿًِاضٍ ٓـُوَ   ٌَ زَكُّ، بؤيُ ًّ ث ًَلِ عًُُهٌ، بُواُىوْ ثؿتًىاُِ ه تا نُُسَيم َُٓ واوًعُ زَكُيتُ ؾت
ًَىيػـتُ بــؤ تـُواو كطزُــِ         ٌَ، هُواُىُُكـُ بتــىاُغل ٓـًُىو ٓــُو ًىغـتُهعًَاتُّ كــُ ث زَكـَُ كــُ وـاُىوْ بــ
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ًٌَاُِ تــُواوّ بلــُيّ، نــى  ًَــطَوَ  ثايتــُخت بــىوُِ ض ؤؾــِبريٍ غــو ًَت ه ُلُ بــُ تــًُُا بــُ ًٓقطاضَيــم زَضنــ
ًَلسا كُ  ًٌَاٌُ ثايتُخيت ض ؤؾِبرييًُ، هُكات ًَتُوَ كُ غو ًٌَُ بريًاْ كُوتب بُوُضاضَيم وَكى ُٓوَيُ كُ تاظَ ٓ
ٌَ باؾـهَ،          ٌَ، بـُبط واّ ًـّ زَضُُنـ ًٌَاُِ ثايتُخيت ض ؤؾِبرييًُ، ُٓطُض بُ تـًُُا بـَُ وـُضاضَ بـ بؤخؤٍ غو

ًَم ظَضووض  هُبُض ُٓوَّ ث ًٌَاُِ ثايتُختِ ض ؤؾِبرييًُ، ُٓطُض ؾـت ًَغل غو ًٌَُ بَو ًَىيػيت بُ وُضاضَيم ًًُُ ٓ
ــ ،           ــًُطٍ واو ــُ ٓ ــِبرييًُ بلات ــُ ض ؤؾ ــُو ثايتُخت ٓ ٌَ ــ ًَم ب ــت ٌَ ؾ ــ ًَت، زَب ــ ــُوَ زَضبه ــَُ ثُضهًُاُ ــت ه ًَ ب

ًَسا زضوغت بلا، غىثاؽ.  ًىغتُهعًَاتُكُ ثايتُخت بىوُِ ت
 اعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امس

 رُضًىو كان غُضُُٓط.
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ هـَُ ثـط ؤشَزا يـُكذاض وػـُ             ٍَ باغٌ ٓـُوَ بلـَُ كـُ وَكـى ًُبـسَْ  ُٓطـُض ٓ وََهاَل ًّ هُغُضَتاوَ زًَُو
ٍَ باؾهَ هُوَّ كُ زوو داض، ُٓض بؤ تـُورريٍ وَوـت، زوو دـاض بطاز    َضَكاؾلـاْ وػـُ بلـُْ، سُظزَكـَُ     بلط

ٌَ كُ هًُُغُهُّ ض اثؤضتٌ هًصُُ ٓاوبُؾُكاْ ٓـًُاْ غـُضَتايُكًًاْ    ُٓوَف هُبُض ناوّ ًُٓىو بُض َيعاْ ب
ًٌَُ كُ وػـُ زَكـُيّ خـؤ     ُىوغًىَ، غُضَتايُكِ نىاض زَيط ٍ ُىوغطاوَ، ًِٓذا ٓاتؤتُ غُض يُكَُ، يُعِِ ٓ

ٌَ وػُ هُغُض ُٓو نىاضزَيط َف بلُي ّ بُض اغتِ، ًّ هُغُض ُٓو ُٓغاغـُ باغـٌ ٓـُوَ  زَكـَُ ًُغـُهُْ      زَب
ًَؿدػتين ًُداهٌ غـُوامل و   وَن ُٓوَّ بطازَضاْ باغًاْ كطزووَ، نىاض زَيط ياْ بؤ ُىوغًىَ بُ ًُبُغتِ ث
ًَم كـُ             ًَؿدػـتِِ بىًُـُّ تـُسيت ٓـَُ بط يـاضَ يـا ٓـَُ ياغـايُ، ٓـُض ؾـت ًٌَاُِ، ث كُهتىوضٍ و ٓىُُضٍ هُغو

 ،ٌَ ٌَ،     زَضزَن ًَـٌ باؾـُ وـُضاض بـ ٌَ، ض ًًَُٓن ُٓيُ ث ًٌَ باؾُ ياغا ب ضووُُ زوو ض ٌَٓ ُٓيُ، ض ًًَُٓن ُٓيُ ث
ٍَ؟ هـُضووّ               ًٌَاُِ زَطـؤض  ٌَ ًُٓـُ نـٌ هـُوَظعِ غـو ٌَ يـاْ وـُضاض بـ بُآلَ ثطغًاضٍ ض ًَٓػـٌ ُٓوَيـُ ياغـا بـ

ًَؿُكًًُكُزا ٓـاتىوَ، ثطغـًاضَكُ ُٓو   َيـُ الٍ ًـّ، زَضنـىوُِ    زضوغتلطزُِ بىًُُّ تُستًًُوَ وَكى هُ ث
ٍَ؟ بُياضًُتًت تىخىا،  ًَلطزُِ تُضخاْ زَكط ٌَ بُد  َُٓ وُضاضَ، زَضنىوُِ َُٓ ياغايُ، ض بىزدُيُن بؤ د

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿـًِاض   ًٌَ ًاززَيـُن ث بلـُيّ   بطاٍ خؤَ ياضًُتًت ُازََ، تؤ باغٌ ًٓقطاضٍ ُٓوَ زَكُّ، زَتىاُِ زوايٌ بَو
بؤ ُٓو ًُغُهُيُ، تؤ ًىُاوُؾٍُ ُٓو ًاززَيُ زَكُّ، كان غُضُُٓط ُايَُهٍ وػُ بلـُّ ُٓطـُض بـُضزَواَ    

ٌَ، ياْ واُىوْ، رُضًىو.  بٌ هُغُضٍ، هُغُض ُٓوَ وػُ بلُ ًٓقطاض ب
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ ُُبىو ًّ باغٌ ُٓوََ كط ًَىَيُ وػُ زَكَُ؟ نىُلُ ُٓو بطازَضاُُ دُُابتاْ ٓاطاتاْ ه ز غُضَتا، بؤ بَُ ؾ

ٌَ هُغـُض نـىاض زَيط َكـُ وػـُ             ٌَ خـؤ زَبـ ًَِـُ غـُض يُكـَُ، ٓـ ًَـ ٓـُوَّ ب ًَؿُكًًاْ ُىوغًىَ، ث نىاض زَيط  ث
ًَػـتا هُغـُضَتا بلطَيتـُ ُٓغـبابٌ         ًَقهاح ٓـُبىو، ٓـَُ ُىوغـًُِّ ٓ ًٌَُ، نىاض زَيطياْ ُىوغًىَ كُ ٓ بلُيّ ٓ
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ٌَ هُغُض ًُُٓ وػُ بلـُيّ، ُٓغـباب ًىدًبُكـُ    ًىدًبُ ًَؿُوَ ُىوغطاوَ، خؤ زَب ، ُٓغباب ًىدًبُكُ هُث
ًَؿُوَ ُىوغـًىياُُ؟ ًِٓذـا ًُغـُهُّ ٓـُوَّ كـُ ٓـَُ        ًٌَُ ثطغًاضًاْ ُٓيُ هُغُضٍ، بؤ هُث كُ ُىوغطاوَ ٓ

ٍَ؟ ُٓوَ ثطغًاضَكُيُ، بُض َيع ك ًٌَاُِ زَطؤض  ًَذ بـايع دـُُابًاْ   بطازَضاُُ ُىوغًىياُُ نٌ هُوَظعِ غو ان ؾ
ًٌَاُِ دطُ هُوَّ كـُ   ٍَ بؤ غُض بىزدُّ غو ًَطَيُ وَكى وَظيطٍ زاضايٌ، ًٓض بط َ بىزدُيُن ًٓعارُ زَكط ه

ٍَ باؾهَ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ، ُٓطُض وا ًًُُ ُُكط  ُٓيُ؟ ُٓطُض واًًُُ َُٓ بىًًُُّ تُستًًُ بُ بىزدُ زَكط
 

 هًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُض

 غًىَيى خاْ.
 افلس:عثماى بُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
بًُُػبُت ُٓوَّ ٓايـا بط يـاضَ يـاْ ياغـايُ، ٓـُوَ بـُض َيعاْ ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ بط يـاضٍ هُغـُض زَزَْ، هـُ            

ًٍَ باؾــُ بلطَيتــُ ثاض     ًٌَاُِ، ثــ ٍَ ؾــاضٍ غــو ًٍَ باؾــُ هــُدًاتِ ٓــُوَّ بِىوغــط َيعطــاٍ زَُطساُــُوَ، بــُآلَ ثــ
ــُكاْ       ــُن هُوُظاي ــُ وُظاي ــُوَ، هُواُُي ــٌ زَططَيت ًٌَاُِ زَوضوبُضيؿ ــو ــاّ غ ــُوَّ ثاضَيعط ــُض ٓ ًٌَاُِ، هُب ــو غ
ًَؿه، ُٓطُض بلطَيتُ ثاضَيعطا ُٓواُُف زَططَيتُوَ، مشىهٌ  ٌَ ث ًَسا بىوب ظؤضتطيّ كُغاُِ ض ؤؾِبريو ؾاعريٍ ت

ًَت، ظؤض غىثاؽ.  تط زَب
 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ 

 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾُومن ذلٌس غُضيب:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَاُِ بـُ ظاضاوَّ دًـا، دًـاوَ وػـُّ هُغـُض          ًَبًٍِ هُغُض ُاوَكاْ ُٓيُ، نـىُلُ ُـاوّ غـو هُض اغتًسا ًّ ت
     ( ٍَ ًٌَاُِ، هــُ عُضَبًـسا زَُىوغــط ٍَ، هـُ ظؤضبــُّ ُىوغـًُِكاُسا غــىهُؿلاٌُ، غـو هــُظًاُِ   اقػللّمانّٕ(، زَكـط

ًََوُكاْ َُٓهــُ   ًِٓطوًعيــسا ظؤض دــاض ُٓطــُض هــُكاتِ تُعاًىهــسا بــُ ظًــاُِ ًِٓطوًــعٍ غــُيط زَكــٍُ ٓــُتا غــج
ًٍَ باؾـُ          ٌَ ُٓدُِبًًـُكاْ كـاَ كُهًٌـُياْ ض اغـتُ، هُبـُض ٓـُوَ ثـ ًَلسَن ًًَاْ ت ٌَ، نىُلُ خؤؾًاْ ه زَضزَن

   ٍَ ــط ــُ بِىوغ ــُض ُاوَكــُف ك ٓ ،ٍَ ــط ــبًت بل ًٌَاُِ تُغ ــو ــتاْ، ظؤض   غ ــِبريٍ كىضزغ ًٌَاُِ ثايتــُختِ ض ؤؾ ــو غ
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط ُٓوضاًِ.
 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس )ُٓوضاًِ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَؿـًِاض زَ          ًٌَـُ ثؿـتًىاُِ هـُزَضكطزُِ ٓـُو بط يـاضَ زَكـُيّ، بـُآلَ ث كـَُ زاض ؾـتُِكُّ بـَُ    وَكى بريؤكـُ ٓ
ًٌَاُِ يـاْ ُـا، بـُباوَض ٍ        ًَِـاٌُ ؾـاضٍ غـو ًَىَ زايرب َيصيّ ُاوه ٌَ، بَُ ؾ ٌَ، بؤ ُٓوَّ هُوَ ض ظطاضًاْ ب ًَىَيُ ب ؾ
ًَِـطاوَ ٓـُوَ البـسضَيت، بسضَيتـُ كؤتـايٌ يُكػـُض        ًَؿُكِ ٓ ًَىَيُ زابط َيصَيتُوَ ) ُٓوَّ كُ وَكى ث ًّ بَُ ؾ

( ٍَ ًَىَيُ وازَظامن هــُو اللٌ ة االللّم كُضزغللراى( اققػلللّمانّٕ عاصللمٌ قلثواللطاض مسِهللٕ ا -وَآلبِىوغــط بــَُ ؾــ
ًَؿُكًًُ تُغُوض  زَكـَُ زواتـط وَكـى ُٓغـبابٌ ًىدًبـُ       ٌَ، ُٓوَّ تط ثُيىَُسّ بُو ث بابُتُ ض ظطاضًاْ زَب

ًـ  ٌَ هُثُضهًُاُِ كىضزغتاُُوَ، زواتط تُبُعاتِ ٓ ًَِسضَيت باؾهَ، سُؽلُْ ُٓو وُضاضَف كُ زَضزَن ساضٍ بٔ
ٌَ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا، ظؤض غىثاؽ.  و ًاهًؿٌ زَب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .ااض رُضًىو كان 
 ذلٌس وازض )بُؾاضَتِ(: ااض بُض َيع 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايُ ًىُاوُؾُكطزُِ ُاوَكُ هُطَُي ًاززَّ يُن، يُن ًىُاوُؾُّ ُٓ َهـسَططت، بـُبط واٍ   بُض اغتِ ًّ ث
ًّ ًُُٓ تُوطيبُْ ظياتط زووضو زضَيصّ زَكاتـُوَ، ًىُاوُؾـُكُ زَبـىو ٓـُضزووكًاْ بُيُكـُوَ ًىُاوُؾـُ       
ًَلطزُِ وػُكاًُؿٍ بُض اغتِ ًّ كاًوٍ هُطَُي ُٓو ثط ؤشَ وُضاضََ، بط ياضََ كُ ُٓيـُ   ٍَ، هُطَُي زَغت ث بلط

ًٌَاُِ، خاَهٌ زووًٍَ ُٓو ًَؿـًِاض زَكـَُ ٓـُوَ      بؤ بُ ثايتُخت بىوُِ غو ًَساوَ، ًـّ ث بُض َيعاُُ ًٓؿاضَتًاْ ث
ًٌَاُِ بُ ثايتـُختِ ض ؤؾـِبريٍ، نـىُلُ بُض اغـتِ      ًٌَاُِ ياْ ؾاضٍ غو ٍَ، بُ ثاضَيعطاض بىوُِ غو تُغبًت بلط
ٌَ ثُزلـُّ زياضيـاْ ُٓيـُ         ًٌَاُِ ٓـًُىو زَوضوبُضَكـُّ دـ ًَلطز، ؾاضٍ غـو وَكى ُٓو بُض َيعاُُ ًٓؿاضَتًاْ ث

ٌَ، ُـُن ؾـاضٍ        هُبىاضٍ ًٌَاٌُ بـ ًَؿًِاض زَكـَُ ثاضَيعطـاٍ غـو ًٌَاًُسا، بؤيُ ث غُوامل و ض ؤؾِبرييسا هُؾاضٍ غو
ًٌَاُِ، ظؤض غىثاؽ.  غو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان طؤضاْ.
 بُض َيع طؤضاْ ٓاظاز ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 غىثاؽ، وػُكاُِ ًّ كطاْ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 طُؾُ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع طُؾُ زاضا دالي:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ ض وَكـى              ًَؿلُؾـلطزووَ زيـاضَ هـَُ ًىتُهُوـُوَ بـىوَ كـُ ٓ ًٌَُ كـُ ٓـَُ ثـط ؤشَ بط ياضًَـاْ ث بُض اغتِ ٓ
ًٌَاُِ ث ًَم خَُهلِ كىضزغتاْ، ض وَكى خَُهلِ ؾاضٍ غو ٌَ هُضووٍ ياغايًُوَ ض ؾت ًٌَاْ وايُ نُُس تىاُا ُٓب
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ًَلـسا      ٌَ زَزَيّ، بـُآلَ هـُخؤض ا ُـُٓاتىوَ هُكات ًٌَُ بؤ َُٓ بابُتُ بط ياضٍ ه ٓ ٌَ ًَعٍ ياغايٌ ُٓب طُوضَتطيّ ٓ
ًَعّ ياغاي ًَطَْ، ظؤض باف زَظاُّ كُ ٓ ًَؿلُمشاْ كطزووَ، خَُهلاُِ ياغايٌ ه ًٌَُ بُثط ؤشَ بط ياض ث ٌ، ُٓطُض ٓ

ًٌَ ٓـُضًَِ             ًَلـسا كـُ تـؤ بط يـاض هـُُاو ثُضهًُاُـسا زَزَّ، بـُث ثط ؤشَ ياغا، ثط ؤشَ بط يـاض ٓـًُاْ ؾـتُ، هُكات
ياغــايٌ هــُزوايٌ زَغــتىوض تُؾــطيعُ كــُ ثُضهــًُاْ زَضٍ زَكــا، ٓــًه ٓــُو تُؾــطيعُ ٓايــا بــُبط ياضَ يــاخىز   

ٌَ، بـؤ       بُياغايُ، ًٓض دًاواظيًُكِ ًًُُ، نىُلُ كُ بط ياض هُثُضهًُاُُوَ ٌَ يـاخىز ياغـا بـ ٌَ بط يـاضب زَضزَن
ًَتـُوَ   ٌَ ب تُعسيى كطزُِ، بؤ ًُٓىاض كطزُِ، بؤ ًٓعارُّ، بؤ خىاُُخىاغتُ بؤ ًٓوغا كطزُِ َُٓ بط ٍِياضَ زَب
        ٍَ ٌَ ٓـًُىاض زَكـط ًَـم كـُ ثـط ؤشَ ياغـايُن ثـ ًَىيػتِ بًُُٓاْ ض َيصَّ ياغايٌ زَُطساُُ، كات ُاو ثُضهًُاْ، ث

ًَؿـُيُكٌاْ      ياخىز ثط ؤشَ بط يا ًٍَ وايـُ هـُضووّ ياغـايًُوَ ٓـًض ك ٍَ، هُبُض ُٓوَ ًّ ث ٌَ ًُٓىاض زَكط ضَيم ث
ٍَ بُثايتـُختِ ض ؤؾـِبريٍ،             ًَـسَزض ًَت، بُآلَ طىَيٍ هُض ايـُن بـىو كـُ طىايـُ ٓـُو ؾـاضاُُّ كـُ بط ياضيـاْ ه ُاب

ًَِاويـُتِ،   ًَـصوو ٓ ًٌَاُِ ً ٌَ غو ًَِاويُتِ، وابعامن كان زَهؿاز وتِ بَُه ًَصوو ٓ بـُض َيع ز. دضغـالْ باغـٌ هـُوَ      ً
ًٌَاُِ بلـُيّ هـُضووّ كـُهتىوضٍ و ض ؤؾـِبريٍ و      ًَصووّ غُضوَضيُكاُِ غو ًٌَُ زاًُؿغل باغٌ ً كطز ُٓطُض ٓ
ًَِاويـُتِ       ًَـصوو ٓ ً ٌَ ًَطّ و غًاغٌ، بُ نُُسيّ ض ؤشيـ هَُ ثُضهًُاُُ تـُواو ُـابغل، بـَُه ُٓزَبٌ و ؾؤض ؾط

ًٌَُ ثط ؤشَ بط ياضَيم ث ؤكُ ًُٓط  ٍَ، ظؤض غىثاؽ.ٓ  ًَؿلُف بلُيّ، بًُٓىاٍ ًُٓط ؤ كُ ثُغُُس بلط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط.  رُضًىو كان زه
ًَط ذلٌىز:  بُض َيع ذلٌس زه

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. 

ٌَ بط يــاضزاْ هُغــُض ُاوُــاُِ ؾــاضٍ غــو   ًٌَاُِ وَكــى ًـّ هُطــَُي ٓــُو بؤنــىوُُّ هًصُــُّ ٓاوبُؾــساَ كــُ زََهـ
ًَلِ بـاوَ هُٓـًُىو دًٔاُـسا،         ثايتُختِ ض ؤؾِبريٍ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُسا، ٓـَُ ُُضيتـُف َُٓهبُتـُ ُـُضيت

ٌَ، بؤ ؾلىوُُ هُغاَهٌ ) (زا، هُ ٓـُوضووثا ٓـُوَبىو ُٓغـًِاياْ كـطز بـُ      985ُٓوَ ًًُُ كىضزغتاْ يُكُدلاض ب
وَ ٓـَُ زيػـاْ هـُ وآلتـاُِ عـُضَبًـ، وآلتـاُِ       ثايتُختِ كوتىوضٍ ُٓوضوثا، ًُٓـُ هُاليـُن، هُاليـُكِ تـطَ    

(زا ٓـَُ  996كطزووَ بُ ثايتُختِ كوتىوضٍ ًٓػالًٌ، هُ غاَهٌ ) 2113عُضَبٌ ؾاضٍ ُُدُرًاْ بؤ غاَهٌ 
زيػاْ وآريَ بىوَ ثايتـُختِ ض ؤؾـِبريٍ هـُ يىُػـلؤ كؤًلـاضٍ وآلتـُ عُضَبًًُكاُـُ، هُبـُض ٓـُوٍَ ًُٓـُ           

ًَلٌ ًٓعتً ًَلٌ بــاوَ، ُــُضيت ًَؿــلُوتّ خىاظاُــٍُ  ُــُضيت ًَــت و، ًــّ بــُ ثطؤشَيــُكٌ كىضزاُــُو ث ازيــُ كــُ زَب
ًَم ناالكٌ ًٓقتًكـازٍ و غًاغـٌ و ضؤؾـِبريٍ و     زَظامن، هُبُض ُٓوَ ظؤض ًٓعتًازيُ هُ ًُٓىو زًُازا كؤًَُه

ًَلسا هُغُ ًَت   ُٓزَبٌ و ثًؿُيٌ هُ عاقًٌُيُكسا، ياْ هُ ؾىَيِ ًَـت نـُق ببُغـت ، ُٓطـُض  ضزًٌَ ًُٓط ؤزا ُاب
ًَت، تُُٔا وَكى ناالكًُكاْ، ُُن وَكـى طىاغـتُِوٍَ وَظاضَت، يـاْ دـؤضَ     ٓ ُُسَيم هُو ناالكًاُُ زابُف بب

ًَلٌ ناكُ، خؤٍ هُ خؤيـسا تُؾلًـٍُ ًٓقتًكـازٍ هـُ ؾـاضَكاٌُ تـطيـ زضوغـت         ًَت ؾت ًَلٌ تط، زابُف ب ؾت
          ُ ًَىيػتًؿـ  زَكـات، ٓـُهٌ كـاضو بىوشاُسُـُوٍَ ٓـابىوضيـ هـُ ؾـاضَكاٌُ تـطزا زضوغـت زَكـات و ب ًَلٌ ث  ٌؾـت
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ٌَ بِطَيـت، هُبـُض          ًٌَاٌُ، وَكى ًُٓىو ؾاضَيم هُ ؾاضَكاٌُ تـط سـُوٌ خؤيـُتٌ ٓـُو ُـاوٍَ هـ زَظامن وَكى غو
ًٍَ ؾيت ظياتط ُٓيُ هُوَ، غىثاؽ. ًَىيػت بُوَ ُاكات ًّ بًَو  ُٓوٍَ بُ رًعوٌ بؤ خؤٍ غَُهٌاُسوويُتٌ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهطفلّ:
 بُض َيع عبساهطفلّ سػغل ابابلط:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:
بُض اغتِ ًًِـ ًُبسًَُْٓ ثؿـتطريّ ٓـُو ثطؤشَيـُ زَكـَُ، ٓـَُ ؾـاضَ خـؤّ هُخؤيـُوَ ٓـُو ضؤؾـِبريّ و           

ًَػتا، كُ ؾاضَيلِ ض ؤؾِبريّ و ٓىُُضّ و كُهتىضّ  غُوارًُتُّ بؤ خؤّ ثُيسا كطزووَ هُ زَيط ظًَاُُوَ تا ٓ
ًَطاّ ؾـاُاظيُ و   ًٌَُ ًُٓط ؤ ًٓقطاض زَكُيّ بؤ َُٓ ؾاضَ، كُ د بىوَ هُُاو ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، بُاَلَ ُٓوَّ ٓ
ًَطاّ رُخطَ بؤ ُٓوَ، كُ زَكُيُِ ثايتُخت، ثايتُختِ ضؤؾِبرييُ، خؤّ هُ خؤيُوَ ؾـاضّ ضؤؾـِبريّ و    د

ًَىَ زَكـُيّ وَكـى كـىضز،    غُوارِ بىوَ، خؤياْ بؤ خؤياْ زضوغت كطزووَ خَُهلِ ؾاضَك ًٌَُف ؾاُاظّ ث ٓ ،ُ
ًَتـُ ثايتـُخت ُٓوَيـُ          ًَـسا، كـُ بب ًٌَُ ًٓقطاضّ زَكُيّ هُ ثُضهـًُاْ و سلىًـُت ًٓقـطاضّ ث بُاَلَ ُٓوَّ ٓ
ًٌَاًُُوَ      ًَطاّ رُخطَ، بُ ًُٓىو زَهُوَ زَغت خؤؾِ و ثريؤظبايِ هـُ ٓـًُىو ؾـاضّ غـو ًَطاّ ؾاُاظيُو د د

ًٌَاُِ بىوَ ؾ ًَِ خؤيُتِ زاوا زَكَُ ؾـاضَكاُِ  زَكُيّ، كُ غو ًَلِ د اضّ غُوارِ و ضؤؾِبريّ، بُض اغتِ ؾت
تطيـ هُ ناو ُٓو ؾاضَ بلُْ، بُطىَيطَّ ُٓو ؾاضَ ثُيط َوّ بلُْ و غُوارُت و ض ؤؾِبريّ ثـُيط َو بلـُْ،   

 بُزواّ عوٍ و ظاُغل بطُض َيّ و، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ا خاْ رُضًىو.تاض
 بُض َيع تاضا ؼػغل ُٓغعُزّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا وػُ زَكُيّ، بىوُِ ًٓقطاض ياْ ياغا ططيِط ُٓوَيـُ ٓـُو ضؤسـُّ     ٓ ًٌَُ بُض اغتِ هُغُض تايتوُكُ كُ ٓ
ًَؿـاْ هـُ غـاَهِ      ًٌَاًُُ، كُ ُٓطـُض ث ًٌَُ ًُبُغتٌاْ بُ ثايتُخت بىوُِ ؾاضّ غو ُ كـ  1974وَضططيّ، كُ ٓ

ًَطُيؿـعل    ًَىيػتًُكِ ًُزًَُاُـُ و ت ًَػتاف ث ًَصوويِ زضوغتِ كطز، ٓ ًَىيػتًُكِ ًُوظوعِ، ً زضوغت بىو ث
ًَلِ تايبُت، كـُ   ًٌَاُِ، كُ نؤْ بًلُيّ بُ ثايتُخت بؤ ًٓوتعاًات هُو ضؤؾِبرييُّ كُ ُٓيُ هُُاو ؾاضّ غو

ًَت هُ ض َيطاّ ُٓو ًٓقطاضَّ كُ زَكطَيت، بؤُٓوَّ كاضّ هُغُض ب ًَؿـُكًُ    زَب ًٍَ ث ٍَ بًَوـ لطَيت، ُٓوَّ ًُٓـُو
       َّ ًٌَـُ زًَاُـُو ًٍَ با ُٓوَ بلُيّ بُ ٓاًـاُر، ٓاًـازلِ نـًُ كـُ ٓ ًَسا، ًّ زََه ُٓضوَكى ٓاوكاضامن ٓاًاشَياْ ث
ًَِغل، ٓاًازلـُكاُِ ُٓغاغـِ بـؤ     ًٌَاُِ ياْ بُ بط ياضَيم زَضّ بٔ ثطؤشَ ياغايُن بؤ ثايتُخت بىوُِ ؾاضّ غو

ــِبريّ   ــُختِ ضؤؾ ــُّ      ثايت ًَلِ تُؾلً ــساُ ًَ ــُ ثُضَث ــُوٍَ ك ــُُِ ٓ ــُويـ الي ــُ، ٓ ًَل ــُُس ٓاًازل ــتِ ن بُض اغ
ًَـت كـُ تـُُٔا تُؾلًـُّ         ًَـساُِ ًطؤيـِ ب ًَت، يـاْ ثُضَث ًَلِ اليُُِ ٓابىوضّ ب ًَساُ ًَت ياْ ثُضَث ًىغتُزاَ ب

 ُ يــُ، بُؾــُضيُ هــُ ض ووّ ُٓواُــُوَ كــُ ظيــاتط بــُ ًٓقــطاض كطزُــِ، ٓــُو ضؤؾــِبرييُّ كــُ هــُُاو ٓــُو ؾــاضَ ٓ
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ًَـم بـؤ سلىًـُت كـُ ٓـُوَ             ًٌَـُ زَتـىاُغل هـُُاو ثُضهًُاُـسا وَكـى ًٓوعاً ًَت كـُ ٓ ًَلِ بُزواوَ زَب تُبُعات
ًَت  َّ و بب ًَتُ زَض ًَت هَُ ًىوُزؿلًُ ب خىزّ سلىًُتا خؤّ بط ياضّ زَضكطزووَ، كُ ُٓو ٓاًازلاُُّ كُ زَب

   ّ كـُ هـُُاو ثُضهـًُاُِ كىضزغـتاْ بـىوَ،       بُ ٓاًاُر، ًِٓذا بُ ُٓغبابِ ًىدُبُ بؤ زَضنـىوُِ ٓـُو بط يـاضَ
ًَلُ بــؤ     ًٌَاُِ، بــَُهلى ثازاؾــت ٌَ كــطزْ ًُــُ بــُ ؾـاضّ غــو ًَـط ثــ نـىُلُ بُض اغــتِ ٓــَُ بط يــاضَ ظؤض ططيِطــُ خ
ًَـ بىوُِ  بُضخىزاْ و بؤ ُٓو الياُُ رلطّ و ًُعطيفًاُُّ كُ هُو ؾاضَزا ُٓبىوَ و، بُبىوُِ ُٓوَّ كُ ث

ًَت بُ عرياق، واب َّ بىوَ، كُ ًُُٓ....ُٓوَ عرياق بب  عامن ًُهًلِ كىضزغتاْ هُو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 تُٓططلٌاْ بؤ باؽ ًُكُ، تلايُ تاضا خاْ رُضًىو بط ؤ غُض ًاززَكُ.
 بُض َيع تاضا ؼػغل ُٓغعُزّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

   ُ ًَم هـُ        ببىوضَ بُؽ بؤ ظياتط نُغجاُسُِ بريؤكُكُيـُ، كـُ هـ وياليـُتِ ًىتُسًـسَّ ٓـًُطيلِ ٓـُض يـُك
ًٌَاُِ بُ ثايتُخت زابِطَيت وَكى اليـُُِ ضؤؾـِبريّ،    ًَلِ ٓاغايًُ ُٓطُض غو ؾاضَكاْ ُاوَيلِ ُٓيُ، ُٓوَ ؾت

 ًّ هُطَُي هًصُُكَُ كُ بؤ بط ياضزاُُكُّ ُٓيُ، بُؽ بؤ ض ووْ كطزُُوََ بىو.
 ًاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهُ

 هًصُُّ ٓاوبُف رُضًىو.
 بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ٌَ يـاْ       ُُٓساًُ بُض َيعَكاُِ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، ض اوو بؤنىوُِ خؤياْ غُباضَت بُ تُمسًـُ يـاْ وـاُىْ بـ
ٌَ ًُؿاًُاْ زا، خؤّ هُ  ٌَ ي 5وُضاض ب ٍَ، يُكَُ: ٓايا بُ واُىْ زَضبه اْ بُ وـُضاض؟، زوو: ٓايـا   ًًشىَض ض ازَطط

ًَـت يـاْ    ًَتُ ًُوظو ، تُمسًُكُ تُمسًُ ب ًٌَاُِ زَب ًٌَاُِ ياْ ًُسارُظَّ غو االطاض  )كُهًٌُّ ًُزيُِت غو
َِ     (مسِهٕ اقػلّمانّٕ ًَتُ زوايـٌ؟، زوايـ ًَتُوَ يـاْ بهـ ًَِ ؟، ٓاخريَْ زيبادُكُ ٓايا زيبادُكُ هُ ًىوُزؿلُ ؼل

ًَتُ ُٓغباب ًىدًبُ هُ واُىُُكُ، ٓ ٌَ يـاُِ وـُضاض؟،     بب ًٌَُ وَكى هًصُُّ ٓاوبُف غُباضَت بُ ٓايا وـاُىْ بـ
ٌَ، كـُ ثُضهـًُاْ زَضّ           تُبًعِ واُىْ و وُضاض ٓـُضزووكًاْ سىكًٌـاْ يُكـُ، ًـىًٍٓ هـُ ثُضهـًُاْ زَضزَنـ
       َِ ًَػـتا ُٓطـُض ثُضهـًُاْ وـُضاض بـسات بَوـ ًَلِ زضَيصّ ُٓيُ، بُاَلَ ٓ ًَت وؽلاْ واُىْ زَؿلىًُت زَكات واُىْ ب

ٌَ ًٓوغا غ ًٌَاًٌُاْ كطز بُ ثايتُختِ ضؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، وُضاضَ، ُٓو وُضاضَف هُ ثُضهًُاْ ُُب و
ًٌَاُِ         ًَػتا ُٓطُض وُضاض بـسَْ خـؤ ٓـًُىو ضؤشَيـم وـُضاض ُـازَيّ غـو ٍَ، بؤ يُكذاضَ ٓ ُاكطَيت، تُعسيى ُاكط

ًَػتا وُضاضًاْ زا ٓـُو  ًَت بُ ثايتُختِ ضؤؾِبريّ، واتُ ُٓطُض ٓ َ تُغـبًت بـىو وُضاضَكـُ سـىكٌِ خـؤّ      بب
ًَت و ًٓوغـاّ بلـات يـاْ         وَضزَططَيت، سىكٌِ واُىُُ بُضزَواًًؿُ، ُٓتا وـُضاضَيلِ تـطّ ثُضهـًُاْ زَضُُنـ

ٌَ زَكطَيت، بطازَضاْ ٓاًاشَياْ بُوَ زاوَ. ٌَ زَكطَيت، ُٓويؿِ ث  تُعسيوٌ بلات، ُٓض كاضّ ث
 اْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُ
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ًَبًًُِكِ ُٓبىو، رُضًىو ثُؿلاْ خاْ.  هُغُض ُٓو ًُغُهُيُ كان عىُِ، ثُؿلاْ خاْ ت
 بُض َيع ثُؿلاْ ععاهسيّ عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ــساًاُِ        ــًلطز، ض اٍ ُُٓ ــُوُِ باغ ــان ع ــُُابِ ك ــى د ــُرطوظَ وَك ــّ ً ــُوَّ ً ــُ ٓ ــُّ ًُعاً ــتًسا ُىوت هُض اغ
ًَ ًَِ ت هُ ُُتًذُّ وػُكاُُوَ، ًُرطوظَ ُٓواُُ غطَيِـُ زَُطساُـُوَ ُـُن هًصُـُّ     ثُضهًُاْ كُ ُٓوَ ض ازَٓ

 واُىُِ ض َِٓ خؤّ هُغُض بسات، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عىُِ خاَهُكاُِ تط.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ وػُّ خؤًاْ زَكُيّ و ًِٓذـا ض ايـُكاْ يـُن، يـُن زَخُيِـُ       زياضَ ثُؿلاْ خاْ ثُهُّ كطز هُ ُٓوَ، ٓ
ــُظَ        ــُظَ، ًُسار ــبُت ًُسار ــُبًعِ بًُُػ ٌَ، ت ــ ــُظَ ب ٌَ ًُسار ــ ــُ ب ــا ًُزيِ ــطز ٓاي ــاْ ك ــُوَ،، بامس زَُطساُ

بًًِـاْ  ًُوظوعِ ًٓساضّ باؽ زَكات، ًُزيُِ تُُٔا غُُتُضّ ؾاضَكُيُ، بطازَضاْ ٓاًاشَياْ بـُوَ زا كـُ تًَ  
ًَىَ غطابايُ بُضُاًُّ كـاض، واتـُ هـُ ضاثؤضتُكـُ      2ُٓبىو هُغُض ضاثؤضتِ ٓاوبُف، زَبىوايُ بُ  ض َٓـِ   2ؾ

ًٌَُ ٓـُوًَاْ طفتىطـؤ كـطز ظؤضيِـُّ ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ كـُ هـُ ٓـُضزوو هًصُـُ ٓاًـازَ بـىوْ،              دًاواظَ، ٓ
ًَبًِــِ خؤيــاْ ه  َِ و، ت ُغــُض ضاثؤضتُكــُ ُىوغــِ و، ُٓضيُكــُ ثؿــتطريّ ٓــُوَياْ كــطز كــُ بــُ وــُضاض زَضبهــ

ًَهُ هُطَُي ضاثؤضتُكُّ كُ ٓاضاغتُّ غُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ كـطا    واشووياْ كطزيُ هُ ُىوغطاوَكُّ كُ ٓاوث
َِ ًَؿًِاض زَكُيّ كُوا يُكَُ: ٓايا بُ ياغا زَضبه ًَطَ ث ًَػتا ه يـا وـُضاض؟ ًُٓـُ غطَيتـُ زَُطـساْ       بىو، بؤيُ ٓ

َِ بتىاُغل رُوُض َكاُِ تطيـ كاضّ هُغُض بلُيّ، تـُبًعِ ياغـاكُ زووضتـطَ هـُوَّ كـُ ظؤضيِـُّ       ُٓتا زواي
ٌَ ُُ بُ ياغا.  ُُٓساًاُِ هًصُُ، ُٓضزوو هًصُُ وُضاضياْ زابىو بُ وُضاض ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت  بؤنىوُِ دًاواظ ُٓيُ، هُغُض 2ُٓضوَكى هًصُُّ ياغايِ و ٓاوبُف باغًاْ كطز  ُٓوَّ ٓايا بُ وُضاض ب
ًَت بُ  ٌَ زََه ًَىَكاْ وُضاضَ، ك ًَىَيُن هُ ؾ ياْ بُ واُىْ؟ هُ ثطؤشَكُ ٓاتىوَ بُ وُضاض، ُٓوَّ زووضتطَ بُؾ

ًَت؟ زَغتِ بُضظ بلاتُوَ، تُُٔا  ًَـت؟ تلايـُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ،          9واُىْ ب ًَـت بـُ وـُضاض ب ٌَ زََه كُؽ، ك
ًَتُٓوَ زَضكُوت بُؾُ ُٓضَ ظؤضَكُّ  ًَت، رُضًىو كان عىُِ بؤ خاَهِ تط. زََه  بُوُضاض ب

 بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت؟ ًَت ياْ ًُزيُِ )ؾاض( ب ًَؿًِاضّ تط ٓايا ثاضَيعطا ب  ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غاالض.



 246 

 بُض َيع غاالض ذلٌىز:
 ؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض

هُض اغتًسا ُٓوَّ ًّ هُ ًُتاوِ ثطغًاضزا بىو، كُ وتِ ثاضَيعطاو ثُيىَُـسّ بـُ ًُغـآًوِ ًٓساضيـُوَ ُٓيـُ      
 بؤَ ض ووْ بىويُوَ، بؤيُ ُٓض ثطغًاضَكُّ خؤَ ثاؾُكؿُ زَكَُ و، غىثاغتاْ زَكَُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَتــُ عاقــٌُ يــُعِِ ٓــُوَ ُانــغل ًىُاوُؾــُ نــؤْ    بــُاَلَ بُض اغــتِ ثاضَي ًَتــُ عاقــٌُ، ًُضكــُظ زَب عطــا ُاب
ٌَ ُاكطَيت وُظاف و ُاسًُف و ًُضكُظّ ًىسارُظَف بلطَيت بُ عاقًٌُّ غُوارِ، ًُضكُظّ  زَكطَيت؟، ٓ

 ؾاضَكُ زَكطَيت بُ عاقًٌُّ غُوارِ، رُضًىو.
 بُض َيع غاالض ذلٌىز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَاُِ بـىو، يـُعِِ وػـُكُ هُغـُض ُٓوًَُـُ             وػُكُ ه ًٌَاُِ يـاْ ثاضَيعطـاّ غـو ًٌَاُِ يـاْ ؾـاضّ غـو ُغُض غـو
ًَلِ ًُؿـتٌاًُُ،          تُٓىيى و تُرػريّ دًاّ بؤ بلطَيت، ًـّ هُغُضَتاؾـسا تـُوظضلِ ٓـُوََ زا كـُ ًُٓـُ ثطغـ

ًَلِ ًُؿتٌاًُُ، بؤيُ ثطغًاضَ هُ هًصُُّ ًىختُؽ كطز، كُ ُٓوَ ض ووْ بل  ُُُوَ، غىثاؽ.ًُُٓ ًُكػُب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَـت، نـىُلُ بُض اغـتِ َُٓهُيـُ ٓـُوَ            ًَؿـًِاضاُُياْ كـطز كـُ ًىسارُظَكـُ ب ًَػتا ُٓواُـُّ ٓـُو ث ببـىوضْ،   ،ٓ
 ُاكطَيت، رُضًىو كان سًُُ غعًس.

 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايُ هُ ًَِ عاقًٌُّ عرياق )ًُسارـُظَّ  ًّ ث ًَػتا زََه ض ووّ ًٓساضّ و عًوٌِ و واُىًُُوَ غَُهُتُ، تؤ ٓ
ًَت، ًِٓذا وُظا و ُاسًُكاُِ تابً  ًُُ.  بُغسا( ُٓض ًُزيُِت بُغسازَ ُاب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عىُِ.
 بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(:

 ضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُ

ًَعل،   ًَــت؟ كــُ ٓــُوَ هــُ هًصُــُّ ٓاوبــُف وؽلــاْ تُمسًــُ بــ ًَــت يــاْ ًٓقــطاض ب ًَؿــًِاضّ تــط ٓايــا تُمسًــُ ب ث
ًَـِ ُاوَيـت    ًَت )وطض بطكلاْ كىضزغتاْ( واتُ ث ًَت زََه تُوظضلُكُف ُٓوَيُ هُبُضُٓوَّ كُ وُضاضَكُ زَضزَن

ًَغل ًٓقطاض،   اق طاا(.-ثقاإ االّم كُضزغراىلمٕ قمسِهٕ اقػلّمانّٕ عاص )رػمّٕزووباضَ بَو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ٌَ هُطَُي زاًُُ؟  ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك ًَػتا غُضؤكايُتِ  3ك كُؽ هُطَُي زاًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، ٓ
ًَؿًِاضَيلِ ُٓيُ بؤ ًاززَّ  ًٌَُ ًاززَّ تط ًٓعارـُ زَكـُيّ وَكـ   2ثُضهًُاْ ث ى غـُضؤكايُتِ ثُضهـًُاْ،   ، ٓ

 رُضًىو ًاًؤغتا عٌط.
 دًا٘اقسِو:بُض َيع عٌط عبساهععيع  

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ظياتط هُ نُُس ثُضهًُاُتاضَيلِ بُض َيعيـ باغًاْ هُ زيبادُكُ كطز، كُ بلطَيت بُ ُٓغباب ًىدًبُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ باؾُ زيباد ًَؿُوَ زَطلُيُِ زواوَ زَيلُيُِ ُٓغباب ًىدًبُ، هًصُُّ ياغايِ رُضًىوْ.ٓ  ُكُ ض هُ ث
 
 

 بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَــُ ُٓغـباب ًىدًبـُّ           ًَتـُوَ يـاْ بب ًَِ ًَؿـًُاْ ًُـُ، ٓايـا زيبادُكـُ ؼل ًٌَُ وَكى هًصُُّ ٓاوبُف ًٓض ك ٓ
ًَؿـًُاْ         واُىُُكُ؟ ُٓضزووكِ تُعبري هُ ُٓضزوو ًُوظو  زَكـاتّ، ُٓطـُض بًبُيِـُ زوايــ وابـعامن ٓـًض ك

.ًُُ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىيًػتُ بُ زَُطساْ ُاكات، بًبُيُِ كؤتايِ ُٓغباب ًىدًبُ، رُضًىو كان عٌاز.  كُواتُ ث
 بُض َيع عٌاز ذلٌس سػغل:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَت ٓ ًٌَـُ زَُطٌـاْ هُغـُض تُمسًـُزا، وؽلـاْ       ُاب ٕ ًٌَُ بًبُيُِ كؤتايِ، نـىُلُ ٓ  مسِهلٕ اقػللّمانّٕ(   )رػلمّ
ًَت ُٓوَ بلُيُِ ًٓقطاض، غىثاؽ. ًٌَُ ُٓو زيبادُ ببُيُِ كؤتايِ، زَب  ًِٓذا ُٓطُض ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عىُِ.
 :بُض َيع عىُِ كٌاي )بُظاظ(

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

 ًَّ )رػمّٕ مسِهلٕ اقػللّمانّٕ    -1اق طاا ماِلٖ( -)اطض دطملاى كُضزغراىعِىاُِ واُىُُكُ بىوَ وُضاض، كُ زََه
 اق طاا(.-عاصمٕ قلثقاإ ة االّم كُضزغراى

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غؤظاْ خاْ.
 ضّ:بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب ُى
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًٌَـُ نـؤْ ٓـَُ ثطؤشَيـُ زَوَهًُُُـس         ثاف ُٓوَّ كُ ُُٓسَيم هُ ُُٓساًاْ وػُياْ كطز هُغُض ٓـُوَّ كـُ ٓ
ًٍَ وايــُ كــاتِ خــؤّ وَظاضَتــِ  ًَؿــُكًُكِ ظؤض ثىختــُ و، ثــ ًَؿــُكًُّ كــُ ُىوغــطاوَ ث بلــُيّ، خــؤّ ٓــُو ث

ًَؿلُف كطز ًُٓاُُّ وَكى ُٓ ًَؿلُف كطز بىو، بؤيـُ ُٓطـُض ٓـُوَ بلطَيـت     ضؤؾِبرييـ ياغايُكِ ث ٓساف ث
ًَـت و ٓـُوَّ كـُ ٓـًُىو           ًَل هًُاززَّ زووًَسا بلطَيت بُ ُٓٓسارِ ٓـُو ياغـايُ، ٓـُوَ ًُبُغـتِ خـؤّ زَث
ُُٓساًاًُـ زاواياْ كطزووَ، كُ ًٓقطاض بلطَيت هُوَّ كُ هُ بىًُُّ تُستًُ خعًُت بُو ؾاضَ بلطَيت، هُ 

ًٍَ وايـُ دـُُابِ وَظيـطيـ وػـُّ خـؤّ بلـات،        ُٓزَرُكاُِ زَضنىوُِ َُٓ  ياغايُ زَكطَيت زابِطَيت و، ثـ
 نىُلُ بط ياضَكُّ خؤّ كُ وَختِ خؤّ ُاضزياْ وا بىو، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ:

ًَػتا زَُطٌاْ هُغُض وـُضاضزا، زواتـط ٓـُوَّ كـُ     ُٓوَّ كُ غؤظاْ خ ٓ ًٌَُ اْ باغِ كطز، باغِ هُ ياغا كطز، ٓ
ًَؿـُكِ و زوايـِ وؽلـاْ هـُ غـًاغُ            ًَػـتا خىَيِسضايـُوَ وَكـى ث دُُابِ وَظيطّ ضؤؾـِبريّ ُاضزوويـُتِ و، ٓ

ُٓوَهُوَ تا ُٓخريّ  زَكطَيتُوَ ُٓغبابِ ًىدًبُ َُٓ ياغايُ، َُٓ بط ياضَ و ُٓض بط ياضَيم، ُٓض ياغايُن هُ
ًٌَـُ       ًىدًبُّ ًىهعًَُ بؤ تُُفًع كطزٌُ، ُٓغبابِ ُٓزَب هُو ياغايُ زَضزَخـا، بؤنـِ زَضنـىوَ؟ بؤيـُ ٓ

ًٌَاْ وايُ تًُُا  ْ ث رػمّٕ مسِهٕ اقػلّمانّٕ داق اصمٕ اقثقاإّ إلاللّم   :)اطض دطملاى كُضزغراى ل اق طاا ما ِل
ٌَ َُٓ بط ياضَ، هُبُض ٓـُوَّ   زواتط ًُُٓ بُ ٓؤكاضّ زَضنىواُِ كُضزغراى( َُٓ بط ياضَ بؤنِ زَضنىوَ؟ زََه

 تُؾلًُّ غُوارُ و تىضاؽ و سُظاضَ ًُٓاُُّ كُ باغِ هُ غُض كطاوَ، غىثاؽ،
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿًِاضًا ًٌَُ وَن غُضؤكايُتِ ثُضكلاْ ث ًٌَُ زَيًُِ غُض ًاززَّ زووََ، كُ ٓ ًَػتا ٓ ْ كطزووَ، زاوا هُ ٓ
ًَتُ زواّ ًاززَّ  ًٌَُ غىَيُِِوَ، وَكى ًاززَّ زووََ، كُ به ًَؿًِاضَّ ٓ هًصُُّ ٓاوبُف زَكُيّ ُٓو ث

 يُكَُ،
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىوكان عىُِ
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضّ  ًَػتا ث ) علٖ ذكُمٕ إالّم كُضزغراى األخص دهظط اإلعرباض غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَطلىَيٌُِوَ، ٓ

ما رػرُجبٌ مسِهٕ اقػلّمانّٕ دًصا اققطاض مو دهّٕ وغاغّٕ عهس َض ًا املّعانّٕ اقػهُِٕ قُظاضٔ اقثقاإ 
 َاقؿباب(
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَػتا َُٓ ًاززَيُ،  ًَىَ ض ًَٓتاْ هُ غُضّ ٓ ًَؿًِاضًاْ كطزووَ، وَكى غُضؤكايُتِ هًصُُّ ٓاوبُف ٓ ًٌَُ ث ٓ

 نًًُ؟ تلايُ بؤ ُٓوَّ بطازَضاْ ًىُاوُؾُّ بلُْ،
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوِ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿسا بطازَضاْ ًٌَُ وَكى هًصُُّ ٓاوبُف، بىوُِ ُٓو ًاززَيُ بُ ظَضووض زَظاُغل هُ ث باغًاْ هُ غُض كطز،  ٓ

ًٌَاُِ بُ )عاقٌُ(ّ ض ؤؾِبريّ ًىغتُهعًَات و بىًُُّ بؤ  ًَىيػتُ، بؤ بىوُِ غو ُُٓساًُ بُض َيعَكاْ كُ ث
َّ، ًُُٓ ًٓوعاًِ سلىًُت زَكا، هُ زاُاُِ ًًعاًُُ بؤ  َّ كاضّ هُ غُض بلط َّ، بؤ ُٓوَّ كُ بتىاُط ٓاًازَ بلط

َّ بُ ُٓزَمل ُٓوَّ كاض هُ غُض َُٓ ثط ؤشَ ُٓو وَظاضَتُّ كُ ثُيىَُسيساضَ، ًًعاًُُ ّ ظياتطّ بؤ زابِط
ًٌَاْ باؾُ بلطَيتُ ًاززَّ زوو هُ ثط ؤشَكُ، غىثاؽ، ًٌَُ ث َّ، هُبُض ُٓوَّ ٓ  بط ياضَ بلط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًٌَ نٌ؟  دُُابٌ وَظيطّ زاضايٌ، دُُابت زََه

 َظيطّ زاضايٌ و ٓابىوضّ:بُض َيع بايع غعًس ذلٌس/ و
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َّ، زَغت خؤف، غىثاؽ، ًَىَيُ زابُظ ًٌَُف تًُٓسّ ًاززَكُ زَكُيّ بُو ؾ ٓ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ُٓيُ؟ با وػُ بلا، َِ ت ًَػتا ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ، ك  ِبريّ.دُُابٌ وَظيطّ ض ؤؾ ٓ
 َيعز. كاوَ ذلٌىز ؾاكط/ وَظيطّ ض ؤؾِبريّ و الواْ:بُض 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿٌاْ وايُ هُ ُٓخريّ زَيتُ بُض زًٌَ ثُضهًُاْ، نىُلُ ًًعاًُُ،  ًٌَاْ باؾُ ُٓو ًاززَ ًٓعارًُ، و ث ًٌَُ ث ٓ

َّ، يُعِِ زيػاُُوَ خاوَُِ بط ياضّ َُٓ ًُغُه ًَىَْ، بىزدُ هُ ثُضهًُاْ بط ياضّ هُ غُض زَزض ُيُ ُٓض ٓ
ٌَ، غىثاؽ، ًَاؾًاْ ُُب  ُٓطُض ُٓتا ت

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًِِ ُٓيُ با ُاوّ بِىوغغل؟ َِ ت  ك

) ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ، عٌطقسيق ذلٌس )ُٓوضاًِ(، ض اظاو ذلٌىز رطز، غُضُُٓط رطز ذلٌس، ز.افلس 
سػّ، برييناْ امساعًى غُضُُٓط، زَهؿاز سػغل وازض، دالي عوِ ابطآًٍ عوِ )وَضتِ(، بىضٓاْ ضؾًس 

ًَط ذلٌس زلًب، شياْ عٌطؾطيف، ظكًُ غًس قاحل عبساخلاهق، ز. غُضوَض عبساهطفلّ عٌط(  عبساهوُ، ؾو
،ٌَ  رُضًىو ثُؿلاْ خاْ ُىوتُ ًُعاًُكُت بَو

 ثُؿلاْ ععاهسيّ: بُض َيع
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَؿِ ًَؿًِاظّ زوو هُ ثُضهًُاُتاضاْ بىو، ًّ هُطَُي ُٓو ث ًَؿهيـ ث ًاظَّ بُض َيعتامن وَكى غُضؤكايُتِ، و ث
 َِ كُ هُ ًاززَّ يُكَُ باغًاْ كطز، بُآلَ هُ ض ووّ واُىًُُوَ ًُرطووظَ، ض اغتُ دُُابتاْ هُ غُضؤكايُتِ غ

ًَؿًِاظّ ظيازكطزُِ ًاززَيُن غطَيت ًَؿًِاظتاْ كطزووَ، ث ُ زَُطساُُوَ، كُ ٓايا ُُٓساًِ ثُضهًُاُّ، ث
َّ؟ ُُن وَكى ُٓوَّ هُطَُي ض َيعّ ظؤضَ بؤتاْ  َّ؟ ياْ ُُكط ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ ض اظيّ بُوَّ ًٓعارُ بلط
ًَؿًِاظَكُف زَكَُ،  َّ، هُطَُي ُٓوَّ ًّ ثؿتًىاُِ ث غُضؤكايُتِ ًٓقهاسِ كطزووَ، يُكػُض ًٓعارُ بلط

 غىثاؽ،
 كٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤ

ًَؿًِاظ كطزووَ، بؤ  َّ، ًاززَيُكٌاْ ث ًَؿًِاظًاْ كطزووَ ًىُاوُؾُ بلط ًٌَُ ث ًَؿتا ًٓعارُ ُُكطاوَ، ٓ ٓ
ًَػتا َُٓ بُض َيعاُُّ ُاوياْ ُىوغطاوَ،  ًىُاوُؾُ، ًُُاْ وتىوَ ًٓعارُّ بلُْ، ض َرعّ بلُ، وُبىهٌ ًُكُ، ٓ

 رُضًىو ُاغم خاْ،
 بُض َيعُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
زياضَ غُضَتا سُظ زَكَُ ثريؤظبايٌ هُ خَُهلِ كىضزغتاْ بلَُ، ) احلٌسر(  هُ ٓاغتِ غُوامل ض ؤؾِبريّ 
ًَم بؤ ض ؤؾِبريّ  خَُهلِ كىضزغتاْ و ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ طُؾتؤتُ ُٓو ٓاغتُّ كُ بريكطاوَ هُوَّ ثايتُخت

ًٌَاُِ كطا بَُ ثايتُ َّ، و ؾاضّ غو َْظبايٌ هُ خَُهلِ كىضزغتاْ بُ طؿتِ زَكَُ، و ؾاضّ زابِط ختُ، ثري
ًَؿًِاضَيلٍ ُُبىو ًٌَاُِ بُتايبُتِ، زياضَ ًّ بؤيُ هُ ًاززَّ يُكٌسا ث زاَ ُابىو باغِ ًاززَيُكِ ظيازَ  ،غو

بلُيّ، كُ ُٓو ًاززَيُ ثُضهًُاْ، بىزدُيُن زياضّ بلات، بؤ ُٓو ًىغتُهعًَاتاُُّ كُ زَكُوَيتُ غُض 
ًَىيػت زَكا بؤ ُٓوَّ بًلاتُ ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، غاَهاُُ سلىً ُت، بؤ ُٓوَّ َُٓ ؾاضَ ُٓوَّ كُ ث

ًَغل  ثُضهًُاْ هُ بىزدُ ، ًٓقطاضّ بىزدُيُكِ تايبُت بلا، بؤ َُٓ ًُغُهُيُ، ًٓه هُواُُيُ ًُغُهُْ بَو
َّ، بؤ ًىغتُهع ًَاتِ بُ ثايتُخت كطزُِ ؾاضّ تا نىاض غاَي، غاَهاُُ ض َيصَّ ُٓوَُسَ هُ بىزدُّ طؿتِ زاُط

ًٌَاُِ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ، غىثاؽ،   غو
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىوكان عٌط
 بُض َيععٌط قسيق ذلٌس ) ُٓوضاًِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ُٓطُض تًُاؾاّ تُوطيطّ ٓاوبُف بلُيّ، هُ خاَهِ زووََ، و ُٓضوَ ٓا خاَهٌ نىاضًًَـ، ُٓوَّ كُ ٓ

ًَطاٍ بؤتُوَ، يُعِِ ُٓطُض  ثُيىَُساضَ بُ ًٓذطآات و بُ تُبًعاتٌ َُٓ ًاػل، َُٓ ًٓساضّ هَُ زوو خاَهُ د
ًَىيػت زَضبلات، بؤ ٓاغاْ  ًَىيػتُ تُعوًٌاتٌ ث بُ وضزّ تًُاؾاٍ بلُيّ، هُغُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ث

ًَلطزُِ ُٓسلاًُكاُِ َُٓ بط ياضَ ًَبُد ًَىيػت نًًُ؟ سُؽلُْ ُٓوَّ كُ ثُيىَُساضَ بُ د ، تُعوًٌاتِ ث
ًَىَ داضَيلٌ تط تًلطاض زَكاتُوَ  ًَلًاْ، خاَهِ نىاضًًَـ بُ ًُٓاْ ؾ داُيب ًاهٌ، و بُ داُيب ، ًُُٓ بابُت
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ًَىيػتُ، و دًٔاتٌ ُٓو اليُُاُُؾِ كُ ثُيىَُساضْ ُٓسلاًُكاُِ  ظًًًُِْ هُغُض ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ث
ٌَ بلُْ، ُٓسلاًُكاُِ َُٓ بط ياضَ كُ هُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ زَضنىوَ، بط ياضزاُُ َُٓ بط ي ًَبُدً اضَ د

ٌَ، تؤ ؾاضَيم كُ زَيلُّ بُ ثايتُختِ  ًٌَاُِ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ب هُوَّ كُ غو
ًَىيػتت بُ ًىغتُهعًَاتِ َُٓ ًٓساضّ ُٓيُ، َُٓ ًاهًـ ٓ ًَلِ ثُيىَُساضَ ض ؤؾِبريّ، سُؽلُْ ث ُيُ، بُؾ

ًَلِ ًٌٓلاُُ ثُيىَُساضَ بُ بىًُُّ تُستِ، كاضّ ض ؤشاُُيُ، زووباضَيُ، بؤيُ بُ  بُ بىًُُّ تُسيت، بُؾ
ًَؿًِاضَ بُ ًٓعارُكطزُِ ياْ ًٓعارُ ُُكطزُِ؟ بُباوَض ّ ًّ ًٓض هُ ًُغُهُكُ  باوَض ّ ًّ ُٓبىوُِ َُٓ ث

َّ، نىُلُ بؤ ُٓوَ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ، بُ ًىدُض ض َزيـ تًُاؾاّ بلُيّ، ُُن تُُٔا ُٓو  ُاطؤض 
كابًُِيُ، و َُٓ بط ياضَف تُُٔا بؤ َُٓ غاَي ًُُ، نىُلُ تُسسيس ُُكطا هُ بًسايُتُوَ، تُسسيس ُُكطاوَ 
َّ بُ ثايتُختِ غُوارُّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، بَُهلى بُكطاوَيٌ  ًَم، ياْ زوو غاَي بلط ًٌَاُِ تُُٔا غاَه كُ غو

ًَىيػت ٓ ًََوطاوَتُوَ بؤيُ ُٓطُض بُ ًىدُض ض َزّ، بُ تُسسيسّ تًُاؾاّ وُضاضَكُ بلُيّ، بُ باوَض ّ ًّ ث
ُاكات ًُُٓ ًٓعارُّ بلُيّ، نىُلُ سلىًُت غاَهاُُ وادبُ هُ غُضّ ًىاظَُُّ خؤّ تُوسيٍ بلات بُ 

ًَىيػت ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، غًاغُتِ سلىًُت هُ ًُٓىو دُواُبُكاْ غُوامل، ًٓذتًٌا عٌ، ًٓقتًػازّ ث
ًَم هُو بابُتاُُّ كُ غاَهاُُ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ  ًَتُوَ، يُك ًٌَ بب زَكا، هُُاو ُٓو خىتتُ ًاهًُ د
ًَتُوَ، بؤ َُٓ كابًُِيُ، و بؤ كابًُِكاُِ زآاتىوف، ُٓوَيُ كُ ًٓعتًباضّ ُٓوَ بلات،  ض ووبُض ووّ زَب

ًٌَاٌُ وَكى ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ سلىً ًَىيػت بَُ غو ُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُُ، بؤيُ بُ باوَض ّ ًّ ث
ٌَ ُٓوَف بُ ُُظَضّ ًٓعتًباض وَضبططيّ، ًُغُهُّ ؾاضغاظّ، ياْ ٓاًازَكطزُِ  بابُتُ ُاكات، و زَب
ًَلِ تط، َُٓ بابُتُ وَكى عًوٍ  ٌَ، ياْ ُٓض بابُت ٌَ، غُوامل ب ؾاضَكاْ بؤ ض ًٓتًذآُن بًبُّ؟ تًذاضّ ب

ٌَ، يُعِِ هُ بًسايُتُكاُِ غُزَّ  ظؤض ظؤض تاظَيُ، ًٌَ، تُوطيبُْ ُعيلِ وا غُزَيُن زَب ًٓٔتًٌاَ زاْ ث
ًَطَ بهًُِ ُاوّ،  ًٌَُ ُاكطَيت بُُُٓسَيم ًٓذطآاتِ وضزَكاضّ ه ًَلطزووَ، ٓ بًػتًُُوَ َُٓ بابُتُ زَغتِ ث

َّ، غى  ثاؽ،نىُلُ ًُرآًٍ، و ًاًَُهُكطزْ هُطَُي َُٓ بابُتُ ض ؤشاُُ، غاَهاُُ زَطؤض 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ض اظاو خاْ.
 بُض َيع ض اظاو ذلٌىز رطز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَسا ًُُ، زَضنىاُسُِ بط ياضَيم  ًَؿًِاضّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ، كُ طىًاُِ ت زياضَ ًّ ثؿتطريّ هُ ث

ًٌَاُِ،  ًَم ًىغتُهعًَاتًـ بؤ بُ ثايتُختلطزُِ ؾاضّ غو ًَىيػتِ بُ ثؿتطريّ ًاززّ ُٓيُ، و كؤًَُه ث
ُٓيُ، و ًّ وَكى ثُضهًُاُتاضَيم خىَ هُبُضُاًُّ ُٓوَزابىوَ كُ هُ طَُي طفتىطؤّ ًاززَكاُِ تط، ُٓو 
ًَلطزُِ ًُٓىو ُٓو  ًَبُد ًَىيػتِ بُوَ ُٓيُ، بؤ د ًَسا ًُُ، ث ًَؿًِاضَ بلُيّ، كُ طىًاُِ ت ث

ًَ ٌُ بىزدُيُن بُتايبُتِ تُضخاْ بلُيّ، بؤ َُٓ ًُبُغتُ، نىُلُ بُض اغتِ ًىغتُهعًَاتاُُ، ٓ
ًَىَيُكِ تايبُت،  ًَساُِ ض ؤؾِبريّ وكوتىوضّ بُؾ ًَىَيُكِ طؿتِ و طُؾُ ث ًَساْ بُؾ ًَعكطزُِ طُؾُث بُٓ
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ًَت ًٌَُ بط ياضَيلِ هُو دؤضَ زَضُٓكُيّ، زَب ًَم ٓ  ًُُٓ خؤّ هُ خؤيسا زًَاشلاتُ بُضزًَِ ُٓوَّ كُ كات
ًَساويػتًاُُ كُ هُ  ًَلطزُِ ُٓو بط ياضَو ًُٓىو ُٓو ث ًَبُد ًَـ ناوّ خؤًاْ كُ بؤ د ُٓوَف غُيُِ ث
ثؿتطرييُكِ ًُعُِويُوَ ًُٓاُطىاظَيتُوَ بؤ ثؿتطرييُكِ ًاززّ، بؤيُ ثؿتطريّ هُ بؤنىوُِ غُضؤكايُتِ 

َّ، غىثاؽ،  ثُضهًُاْ زَكَُ، و ثًؿٍ باؾُ ًُُٓ وَكى ًاززَيُن تُغبًت بلط
 ُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:ب

 رُضًىو غُضُُٓط رطز،
 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َّ ظؤض غىثاغِ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ بلَُ، كُ هُ ُاو وػًُاُِ ًّ و كان زَهؿاز ُٓو ًُوظوعُياْ  زًَُو

ًَؿًِاظَ، هُطَُي ًٌَُ هُطَُي  بُُُٓس وَضططت و كطزياْ بُو ث ُُٓسَيم تُعسيالت كُ ًّ ًٓقهاح زَكَُ ٓ
ًَّ هُ  ًٌَُ بىزدُ زازَُ ًَؿًِاظَيّ، تُعسيوُكُ ُٓوَيُ بُض اغتِ ُٓطُض بط ياضَ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ ٓ ُٓو ث

ًَم، َضعًٍُ، هُطَُي ) ) األخص دهظطادعرباض(ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، ًّ هُطَُي  (، هُطَُي زاُاُِ ًُبوُغ
ًٌَُ زياضّ بلُيّ، هُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ، هُ ض َيطُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبرييُوَ، سلىًُتِ ًُبوُغُكُ ف ٓ

ًَؿدػعل و بىًُاتِاٌُ ٓىُُضّ و  ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓو ًُبوُغُ غُضف بلات، غاَهاُُ بؤ ًُغُهُّ ث
ًَؿًِاظَكَُ ًٌَاُِ وَكى هُ زيبادُكُزا ٓاتىوَ، ًّ هُطَُي ث (، بُآلَ مبس٘وَكى ) كوتىوضّ و ُٓزَبٌ ؾاضّ غو

ٌَ بسَيّ، ُُن هُطَُي ًَطَ بط ياضّ ه )األخص  هُطَُي زاُاٌُ بط َ بىزدُيُن، و بىزدُكُف خؤًاْ ه
 غىثاؽ،دهظطادعرباض(، 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 .رُضًىو ز. افلس

 بُض َيع ز. افلس ابطآًٍ عوِ)وَضتِ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

مٌ َاقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  ) علٖ صبلؼ اقُظضا٘ اصساض ادنظخؤّ هُ ض اغتًسا خاَهِ زووََ باؽ هُوَ كطا 
ًَؿًِاضتاْ كطزووَ، ُٓض يُكُ، نىُلُ رهفّص وذكام يصا اققطاض(  الَ وايُ هُطَُي ُٓوَّ كُ دُُابتاْ ث

ًَلِ ظيازَ هُبُ ض ُٓوَّ ُُٓعؿلُ و تُعوًٌات سلىًُت وابعامن ُٓوَ وَكى كان عٌط باغِ كطز، بُض اغتِ ؾت
ًٌَاُِ ثايتُختِ  ٌَ بلات، زياضَ بط ياضزاْ هُوَّ كُ ؾاضّ غو ًَبُد بؤنِ زَضيلات؟ بؤ ُٓوَّ َُٓ وُضاضَ د
ًَساُِ شَيطخاْ و غُضخاُِ ض ؤؾِبريّ هُ  َّ كُ سلىًُت كاض بلات بؤ طُؾُ ث ٌَ، ُٓوَ زَخىاظ ض ؤؾِبريٍ ب

ًَعكطزُِ ث ًٌَاُِ، و بُٓ ًَطَ بُض اٍ ؾاضّ غو ًَطُّ ض ؤؾِبريّ و ًُعطيفٌ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، هُبُض ُٓوَ ه
ًَلِ ظيازَ، و ض بىزدُّ غاَهاُُ تؤ بؤّ زياضّ بلُّ، ًُُٓ يُعِِ كًُلطزُُوَيُ بُ ض اٍ ًّ  ًّ ًُُٓ ؾت

ًٌَاُِ زَكُّ بُ ؾاضّ ض ؤؾِبريّ، بىزدُ زياضّ كطز، وَكى بىزدُ غاَهاُُ زياضّ  كطز، هُوَّ كُ تؤ ؾاضّ غو
َّ، بُآلَ كُ ًُُٓ )عاقٌُ(ّ ض ؤؾِبريّ بىو، زَؿلىوًُّ ُٓيُ،  وَكى بؤ ًُٓىو ؾاضَكاُِ تط زياضّ زَكط
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ًَىيػت بلات  ًٌَ ض َُطُ هُ بىزدُ ظياتط، ض َُطُ داضّ وا ث ًَىيػتُ كاض بلات بُث بُضزَواًُ، سلىًُت ث
َّ، بىزدُّ ظياتط بؤ زياضّ بلات، ُُ ُٓض ُٓوَّ هُ ظًِِ وَظاضَتِ ض ؤؾِ برييُ غاَهاُُ بؤّ زياضّ زَكط

هُبُض ُٓوَ دُُابٌ وَظيطيـ ٓاًاشَّ بُوَزا كُ بىزدُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبرييـ ُٓض هُ ثُضهًُاْ ثُغُُس 
ًٌَاُِ  ًَىيػتِ ٓاًازَكطزُِ ًىغتُهعًَات بؤ ؾاضّ غو ًٌَ ث َّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبرييـ بُث َّ غاَهاُُ، زَكط زَكط

تُختِ ض ؤؾِبريّ غاَهاُُ هُ ثالُِ خؤّ بىزدُ زياضّ زَكات بؤ ؾاضّ وَن ؾاضَيلِ ض ؤؾِبريّ، ياْ ثاي
ًٍَ وايُ ُٓض ُٓو  ًٌَاُِ، ظياز هُوَّ كُ غاَهاُُ بؤ وَظاضَتُكُّ زياضّ زَكات، هُبُض ُٓوَّ ًّ ث غو

ًَتُوَ كارًُ، غىثاؽ، ًَِ ًَطَ ُٓيُ وَكى خؤّ ؼل  بط طُيُّ كُ ه
 ًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضه

 رُضًىو كان بطٓاْ،
 

 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس سػّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َّ ُُٓساَ ثُضهًُاٌُ تطيـ كطزّ،  غىثاغتاْ زَكَُ، َُٓهبُتُ ُٓو وػاُُّ ًّ ويػتٍ بًلَُ ُُٓس
ًَطَ تُسسيسّ ًَػتا ه  غىثاغًاْ زَكَُ، بُآلَ َُُٓسَّ ًّ ويػتٍ ًىزاخُهُ هُو بط طُزا بلَُ، ُٓوَيُ كُ ٓ

َّ، ُٓطُض  َّ، هُ ًًعاًًُُن كُ بؤ َُٓ ًُبُغتُ بؤ زَضنىوُِ َُٓ بط ياضَ تُخػًؼ زَكط ُػبُيُن بلط
َّ، ٓايا هُ ) ًَلِ ًاهًُ؟ بُض اّ ًّ ُٓوَ 1ُٓو ًُػبُتُ زاُُُط %(ّ بىزدُيُ، ٓايا كًُهَ هُوَ؟ ٓايا ًُبوُغ

ًَلِ ض ًَعّ، بؤيُ ًّ زاواكاضَ ٓ ٌَ بُ ؾت ًَتُوَ زَب ًَلٌ ُٓض هُ بري زَن ًَطَ نُُس ُُٓساَ ثُضهًُاُ ُض ه
َّ و تُغبًت  ًَطَ ًُػبُ زابِط َّ، غىثاؽ.تطيـ ض اظاو خاْ و كان غُضُُٓط و ُٓواٌُ تطيؿًاْ ه  كط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
َّ؟ ٌَ ض اوَيص هُطَُي سلىًُت ًٓض بىزدُيُن زازَُط ٌَ  باؾُ تَى غُضّ خؤت، تؤ ثُضهًُاُتاضّ بُب ُاب

ًَػتا بؤخؤًاْ بىزدُ  سًػاباتٌ بىزدُّ كىضزغتاْ بلُّ، هُطَُي وَظاضَتِ زاضايٌ زيػاْ ض اوَيص بلا، نؤْ ٓ
ٌَ تُعاًىي هُطَُي  ٌَ ض اوَيصّ سلىًُت، سلىًُت ًٌٓلاًُاتِ نُُسَ؟ وَظاضَت نؤْ بتىاُ ًَّ بُب زابِ

ًَطيناْ خاْ،  ًُوظوعُكاُسا بلا؟ ب
ًَطيناْ امساعًى غُض  ُُٓط:بُض َيع ب

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَاُِ زَكَُ، بُ زاُِ ُٓو ُاظُاوَ بُ ثايتُختِ  ًّ هُ ؾاضّ وَُها و ًِاضَوَ ثريؤظبايٌ هُ ؾاضّ غو
ًَؿًِاضّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ بُوَّ كُ زاُاُِ بىزدُيُن بؤ ُٓو ؾاضَ  ض ؤؾِبريّ، ًّ ثؿتطريّ ث

ؿتطريّ هُ وَظيطّ زاضايٌ زَكَُ، دُُابٌ وَظيطّ زاضايٌ كُ كُ ُاظُاوّ ثايتُختِ وَضططت، ُٓضوَٓا ث
 ،َّ ًٍَ بؤٍ زابِط َّ بؤ؟ زََه ًٍَ ظياز بلط َّ، بُآلَ ًّ كُ زََه ٌَ الضيٍ هُ غُض ًُُ ُٓطُض بىزدُ ظياز بلط زََه
َّ هُو ُاوَ، َّ غىوز وَضبطط ٌَ بسَيّ تُُٔا ُٓوَ ًُعُِويُ، ًّ زًَُو ًٌَُ ُاوَكُّ ث  هُبُض ُٓوَّ ُٓطُض ٓ
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ًَؿلُؾلطزُِ ناالكِ، و  ًَىيػتِ بُوَيُ  بُ ث ُٓويـ ُٓطُض ُٓو ؾاضَ زضوغت بىو، ُٓو ُاوَّ وَضططت ث
ًَىيػتِ بُ بىزدُيُن ُٓيُ بؤّ زابغل  ُٓضوَٓا هُ ُاسًُّ طُؾت و طىظاض، هُ ُاسًُّ باظضطاًُُوَ ث

َّ، هُبُض ُٓوَ زاُاُِ ُٓو ًاززَيُ بُ ططُط زَظامن، غىثاؽ،   بلط
 غالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اض

 رُضًىو كان زَهؿاز،
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض كطز، بؤ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَ ًّ بط واَ وايُ بُض َيع  ًَؿًِاضَتاْ وَن بط طُيُن بؤ ث غىثاؽ كُ ُٓو ث

ًَطَيُ، والضيؿِ ًُُ هُ غُض ُٓوَّ ٓ ًَطَيُ، وَظيطّ زاضايٌ ه َّ، بُض َيع وَظيطّ ض ؤؾِبرييـ ه ُطُض زَكط
ًٌَُ بتىاُغل هُ زَضَوَّ بىزدُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ كُ خؤّ ُٓيُتِ، نىُلُ هُ ض اغتًسا هُ زآاتىو  ٓ
َِ ثاضَيعطا بؤ تُخػًؼ كطزُِ بىزدُّ ض ؤؾِبريّ بؤ بىًُُّ تُستًُّ ض ؤؾِبريّ ُٓض  ًَىاْ غ ًٌَُ هُ ُ ٓ

ًَى َِ ثاضَيعطاكُ ث ًًَُتِ، بؤيُ بط واَ وايُ ُٓو بىزدُ هُ زَضَوَّ بىزدُ ٓاغايًُكُ كُ بؤ غ يػتِ ث
ًَىَ، و  ًَؿًِاضكطزُِ بط طُّ ٓ َّ، زووََ: ًّ ض اَ وايُ هُ زواّ ث َّ زابِط َّ، زياضّ بلط ض ؤؾِبريّ زابغل زَكط

ًَؿًِاضًاْ ُٓيُ ظيازّ ب ًٌَُف نُُس بط طُيُن ث لُيّ، بُآلَ زياضَ ُٓطُضهًصُُّ ٓاوبُف ض َيطًُاْ بسا، ٓ
ًَؿًِاضًاْ ُٓيُ بط طُ ظياز بلُيّ، بؤيُ  ًٌَُف ث هُبُض ًىُاوُؾٍُ َُٓ بط طُيُ، ُٓطُض ُا ض َيطًُاْ بسَْ ٓ
هُ كؤتايٌ ًّ غىثاغتاْ زَكَُ، و ًٓىازاضَ يُن ُىوتُّ تط ُٓيُ، ًٓىازاضَ َُٓ ظيازكطزْ و 

ٌَ، تُخػًػلطزُِ بىزدُ بؤ ثايتُخت بؤ شَيطخاُِ كوتىوضّ هُ ثا ٌَ ُُٓطاوَيلًـ ب ًٌَاٌُ بتىاُ ضَيعطاّ غو
ًَساُِ شَيطخاُِ كوتىوضّ هُ ؾاضَكاٌُ   تطيؿسا، غىثاؽ.بؤ ُٓوَّ ٓاوكاضّ ؾاضَكاُِ تطيـ بلا، بؤ ثُضَث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان دالي

 بُض َيع دالي عوِ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ ثؿتط ًَؿًِاضَكُ ًُُتقٌ و سُكًٌاُُيُ، و ًّ سُظ زَكَُ ه ًَؿًِاضَكُ زَكَُ،  نىُلُ بُض اغتِ ث ريّ ث
ًَؿًِاضَ كطاوَ، نىُلُ بُض اغتِ  باغِ ُٓوَ بلَُ كُ هُ ظؤض ؾىَيّ و كؤبىوُُوَ و زيتِِ بطازَضاْ َُٓ ث

ًٌَ ًُٓىو ثط ؤشَ بط ياضَيم ُٓتا ثط ؤشَيُكِ ًٓعتًازّ ُٓطُض ثؿتطرييُكِ زا ًَبُد ٌَ هُواُُيُ د ضايٌ ُُب
ًٌَاُِ وَن ثايتُختِ ض ؤؾِبريّ زياضَ ُٓوَي و  َّ، بُآلَ َُٓ ثط ؤشَ بط ياضَّ بُ ثايتُختلطزُِ غو ُُكط
َِ، بُآلَ ًُُٓ تُٓلًسَ هُ  ُٓخريَْ ُٓض ثُضهًُاْ بط ياضّ بىزدُ زَزا، و ُٓض ثُضهًُاْ بىزدُّ بؤ زازَُ

 ،َّ ٌَ سًػابٌ بؤ بلط ًَطُيؿتىوَ هُ بطازَضاُِ هًصُُّ ض ؤؾِبريّ هُ غاَهاُِ سلىًُت كُ زَب و ُٓوَّ ًّ ت
ًٌَاُِ ظؤضيُِّ بىزدُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ بؤ زاُطاوَ، بؤ ثؿتطريّ كطزُِ، بُآلَ كُ  ًَؿىوتطيؿسا غو ث

ًَػتا ض َوَُ  ٓ َّ َّ، ُاكط ًَّ تُضخاُلطزُِ ُٓوَ هُ ُٓخريَ هُ بىزدُ زياضّ زَكط ًَّ ًٓوعاَ ياْ بَو زياضّ زََه
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ًَؿًِاضَكُ تًُٓس زَكَُ  ًَّ ٓغل بلا، هُبُض ُٓوَ ث ًٌَُ زايسَُ َّ، ًٓشتًٌاهُ سلىًُت ظياتط هُوَّ كُ ٓ بلط
ٌَ زَكَُ، غىثاؽ،  و، و ثؿتطريّ ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَط خاْ،  رُضًىو ؾو
ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٍَ بًُُػبُت ثط ؤشَ بًُُ ًٌَاُِ بؤ ض ؤؾِبريّ، ًّ يُن ؾت زََه ػبُت زاُاُِ بىزدُيُكِ ظياز بؤ ؾاضّ غو

( ٓاتُ بُضزًَِ ًُٓىو ُُٓساَ ثُضهًُاُُكاْ، تًُُا بؤ ؾاضّ ض ؤؾِبريّ 2112بُضزَواًُكاُِ كُ هُ غاَهِ )
ًٌَاُِ ) ًَط بلُيّ ُٓو ث36غو اضَيُّ بؤ زاُُُطاوَ،  ًُعِاّ ( ًوًاض زاُطاوَ، ُٓطُض غُيطّ زٓؤن و ُٓوه

ًَػتا ُُخطاوَتُ بىاضّ  ُٓوَيُ سلىًُت ُٓض خؤّ ُٓو ًُوظوعُّ بُ ُُٓس وَضططتىوَ، بُآلَ بؤنِ تا ٓ
ٌَ زوو  ًَؿُّ ظَويُكُ ُٓوَُسَ ظؤضَ هُوَ زَن ًٌَُ بُزوازانىوؾلاْ بؤ كطزووَ، ك ًَلطزُُوَ؟ ُٓوَّ ٓ ًَبُد د

ًَ ًَبُد ٌَ سلىًُت غاَهٌ تطيـ ُٓض ُُخطَيتُ بىاضّ د ًَغل ُٓض زَب ًٌَُ ُٓطُض بَو لطزُُوَ، هُبُض ُٓوَ ٓ
ًٌَاُِ هُ ) ًٌَُ با هُ خؤًاْ بجطغغل بىزدُّ طُضًًاْ، غو ٓ ،َِ %(يُ ُٓو بىزدُ ظيازَ 43بىزدُيُن زابِ

ًٌَ خعًُتطىظاضيُكاُِ تط كُ وَكى  ٌَ، ًُعِاّ ُٓوَيُ تؤ زازًَُؿِ زََه ٌَ هُ غُض سًػابٌ ُٓواْ ب ُٓض زَب
و تُُسضوغتِ و ؾاضَواُِ و ض َيطاوباْ كُ نُُس ًىًٌّٓ و ًُٓىو ًىؾاضَكُ زَكُْ هُ بىًُُّ  ثُضوَضزَ

ٌَ، هُبُض  ًٌَاُِ هُ غُض سًػابٌ ُٓو ثط ؤشاُُ ب ٌَ ُٓو ثاضَيُّ غو تُستًُّ ض ؤؾِبريّ، ًُعِاّ ُٓوَيُ زَب
ٌَ هُ بؤ ُُقٌ ُُوت بؤٍ زا َّ، تلاَ وايُ سلىًُت بتىاُ ٌَ، بُآلَ هُ بىزدُكُ ُٓوَ ُٓطُض ثاضَ زآُُط ُ

ٌَ هُ غُض  ٌَ، غىثاؽ.زَب  سًػابٌ ؾىَيُِكاُِ تط ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. عٌط
 بُض َيع ز. عٌطفلساًغل)ُىضَزيِِ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
بىعسَيلِ ًُؿتًٌاُِ ُٓيُ، هُ ض اغتًسا َُٓ بط ياضَ بىعسَيلِ واُىُِ ُٓيُ، بىعسَيلِ غُوامل ُٓيُ، 

بىعسَيلِ سلىًِ و ًٓساضيؿِ ُٓيُ، هُ باضَ واُىًُُكُيُوَ ُٓوَيُ كُ واوًعًلِ غُوامل هُطَُهًؿًسا 
ًٌَاُِ ُٓيُ هُ  ض َيط َوَيلِ تاضطلِ هُ ثط ؤغُّ طُؾُكطزْ و زَوَهًُُُسبىوُِ ٓىُُضّ و غُوارِ هُ غو

َّ خَُهلِ كىضزغتاُُوَ َُٓ واوًعُ ؾُضعًُتِ واُىُِ ض َيطاّ بُضدُغتُكطزُِ واُىًُاُُّ ويػت و ٓرياز
 ًٌَُ َّ، كُواتُ ًٓعتًباضّ ًُعُِوّ طُوضَّ ُٓيُ، هُباضّ غُوارًُوَ بايُخُكُّ هُوَ زايُ كُ ٓ ٌَ زَزض ث
ًَّ، ًُُٓ ض َيعططتُِ هُو اليُُُ طُوضَيُّ  ًَم، بؤ ض ؤؾِبريّ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ زازَُ ثايتُخت

َّ هُض َيطاّ َُٓ بط ياضَوَ بايُخِ ظياتط بُ غُوارُو بُ كوتىوض  ؾاضغتاًُُت كُ غُوارُ و ٓىُُضَ، زًَاُُو
ٌَ بسَيّ كُ ؾاضّ  بسَيّ هُ ًُٓىو ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، بُآلَ هُ ًُضكُظَيلسا نط ٍ بلُيُِوَ و طُؾُّ ث
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ًَلِ تط بىعسَ ًُؿتًٌاًُُكُّ هُوَزايُ كُ َُٓ خػىغًُتُ غُوارًُّ كُ هُ  ًٌَاًُُ، خاَه ًٌَاُِ غو ؾاضّ غو
ًَطيُكاُُ، ِٓ ًُٓىوًاُُ، ًٓذاظََ بسَ  ًٌَاًُُكاْ ًُُ، ِٓ زٓؤكًُكاُُ، ِٓ ُٓوه زا ُٓيُ تُُٔا ِٓ غو

 بؤنىوُُكَُ تُواو زَكَُ،
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ بىويُِوَ، ًىُاو ٌَ بىويُِوَ كُ ًٌُُٓٓتِ كطزُِ بُ ثايتُخت ه ُؾُّ ُٓو ًاززَيُ زكتؤض ًىُاوُؾُ ه
ًَؿًِاضًاْ كطزووَ، كُ سلىًُت هُ ًًعاًُُّ خؤّ ًىضاعاتِ بىًُُّ تُستِ، غُوامل،  ًٌَُ ث بلُْ كُ ٓ

ًٌَاُِ بلا، هُ غُض ُٓوَ ًىُاوُؾُّ بلُ، رُضًىو،  كوتىوضّ غو
 
 
 

 بُض َيع ز. عٌطفلساًغل)ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

كُ بىعسَيلِ سىكٌط اًُُتِ و ًٓساضَّ ُٓيُ، ُٓض وَكى نؤْ هُ ًاززَّ ًًِـ زَيٌُ زوايّ خاَهٌ ُٓوَيُ 
َِ، دؤضَيم ًٓوتًعاًات هُالّ  زووًَِ ثط ؤشَكُف زا ٓاتىوَ، كُواتُ َُٓ بط ياضَ كُ هُ ثُضهًُاُُوَ زَضزَن

ًَػتا و هُ ٓايِسَزا زضوغت زَكا، هُباضّ ًٓٔتًٌاَ زاُِ ًاهٌ و تُضخ اْ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ هُ ٓ
َّ بُُاوَُسّ ظًػتًناَي و  كطزُِ بط َيم هُ بىزدُ غاَهاُُّ خؤيسا، هُ بابُتِ ُٓوَّ كُ َُٓ ؾىَيُِ بلط
ًَىيػتُ كُ وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ و ثاؾاْ  ناالكًُ ض ؤؾِبريّ و ٓىُُضيُكاْ كُ زيػاْ بُضُاًُيُكِ ث

َِ، بؤيُ هُ ض اغتًسا ُٓوَيُ كُ  ٌَ َُٓ ض َيىؾىَيِاُُ زابِ هُ خاَهٌ زووًَسا ٓاتىوَ، هُ ًاززَّ سلىًُت زَب
ًَىيػتُ، ًُٓىو ُٓو ض َيىؾىَيِاُُ بططَيتُبُض ياْ ًُٓىو ض َيٌِايًُن و  زووًَسا هُ غُض سلىًُتِ ُٓضَيٍ ث
ًَؿًِاضَّ  ًَلطزُِ َُٓ بط ياضَ ٓاتىوَ، تُسػًى ساغوُ، بُآلَ زيػاْ ُٓو ث ًَبُد ًَم زَضبلا بؤ د غًتػتًُ

ًَىَف كطزووتاُُ هُباضَ ًٌَُ ثكُ ٓ  ؿتطريّ زَكُيّ و ثُغُُسّ زَكُيّ.ّ ض ووًُُتِ، ٓ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو شياْ خاْ،
 بُض َيع شياْ عٌط ؾطيف:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٍَ ًىًٍٓ ُٓوَيُ كُ ُٓ َّ؟ ًّ زََه َّ ياْ زاُُُط َ بط ياضَ بًُُػبُت َُٓ خاَهُ كُ زاوا بلطَيت بىزدُ زابِط

ٌَ بايُر  ٌَ، ُٓو كاضَ ب ًٌَ بايُر ب ٌَ د َِ كُ زَب ًَلِ واُىُِ ُٓيُ، هُ ُاو ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ زَضزَن وىَت
ًَػتا ناوَض واُِ ُٓوَْ كُ َُٓ بط ياضَ هُ  ُُكطَيت، هُ ُاسًُكِ تطَوَ سلىًُت و غُضؤكِ سلىًُت ٓ

ٌَ، خؤ ُٓواْ زَيا ًَلِ واُىُِ ُٓب ٌَ و وىَت ُتىاُِ ُٓو بط ياضَ هُ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ ثُضهًُاْ زَضن
ٌَ، و زياضَ سلىًُتًـ  ًَلِ واُىُِ ُٓب ًَِاياُُ ُاو ثُضهًُاْ، بؤ ُٓوَّ وىَت زَضكُْ، بُآلَ ُٓواْ بؤيُ ٓ
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خؤّ ٓاًازَكطزووَ، كُ هُ ثط ؤشَّ غاَهاُُزا ثؿتطريّ َُٓ خاَهُ بلات كُ بىزدُّ بؤ زياضّ بلات، و ُٓض بؤ 
بُض َيع غُضؤكِ سلىًُت خؤّ هُ ظًػتًناَهِ طُالوَيص هُطَُي كان رُهُكُزيّ كاكُيٌ  بَُهطُف بؤ وػُكامن،

ًَم كُ غُضؤكِ سلىًُت ٓاتىوَ  َّ ثؿتطرييُكِ تُواوّ كطز، كات كُ خاوَُِ بريؤكُكُيُ ٓاتُ ُٓو
ًَىَي َّ، ُٓطًِا بُو ؾ ٍَ و ناضَغُض زَكط ٌَ كُ ًُُٓ بُ بىزدُ زَكط ُ ثؿتطريّ زَكا، زياضَ خؤؾِ زَظاُ

ٌَ ٓاغاُلاضّ بلات  ثؿتطريّ ُاكات، ُٓض هُ ُاو بط ياضَكُؾسا هُ خاَهُكُزا سلىًُت ًٓوعاَ زَكات، كُوايُ زَب
ًٌَُ ُٓض زاوا ُُكُيّ هُ سلىًُتِ ُٓضَيٍ، زاوا بلُيّ هُ  ًَىيػتُ ٓ ًَلطزُِ بط ياضَكُ، و ث ًَبُد بؤ د

ًَِّ ٌَ هُ   يىُػلؤ، هُ ض َيلدطاوَ بًاًُُكاْ، كُ ناالكًُكاُِ خؤياْ ب ًَلًـ ُٓب ًَطَ، بؤ ُٓوَّ تىاغو بؤ ٓ
ًَىاْ ناالكِ طُػل كىضزو ناالكِ ُُتُوَكاُِ تط، غىثاؽ، ُ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ظكًُ خاْ،

 بُض َيع ظكًُ قاحل عبساخلاهق:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضا يا َّ ث ًَصَ ُٓظ طُضو ًَلِ ب ٌَ ًُ، ُٓض نُُسَ كى ُٓظ بًٍِ كُ ُٓظُ  ُٓظ زَغج غُضؤكايُتًُ ثُضهًُاُ
َِ بط ياضَيسا بىو، كى ُٓظُ زوو بُض َيعّ َيت  تُسػًى ساغوُ، نىُلُ ُٓطُض سلىًُت وَكى ثطَيِػًح طُي ظ
 َِ َِ ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ وَكى ثطَُػًح طُي بط ياضَ يا ثايتُخت وَظيط ضَيِؿتًُِ ُٓضوَغا غُضؤك

ًَؿًِاضَ ٓاتًُ كطْ، نىُلُ ظاْ ض ؤؾِبريّ َيٌ  ًًَُ، ُٓظ بًٍِ كى ُٓظُ وَكى تُسػًى ساغوُ، ُٓظ ث ًٌَاُ غو
َّ َيت ُٓزلىًُُِ وَظيطاْ خؤ بؤيُِ، بؤ زاًُظضاُسُُ  ؾلىوُُيُ ظؤضَيت ٍُٓ، كى بُضّ ُىوكُ بط ياض

ًَنُيُ وَظ َِ َيت ًٓساضّ، َيت ًاهٌ هُ نىاضن َِ ًٌُٓ ًىغتُهعًَات َِ ياْ وُظايُك اضَتُ ُاسًُك
ًَتُ  ًَتُكطْ ياْ ُُٓ ًَؿًِاضَ بٔ ٍَ شّ ُٓظ ث ًَط ثُيىَُسيساضزا ٓاتًُِ بؤ تُضتًب كُيّ، ش بُض ُٓظ بًٍِ ظ
َِ َيت ًٓساضّ، َيت ًاهٌ، َيت ثُيىَُسّ، َيت  كطْ؟ ًازاَ وَكى ثطَُػًح طُي زايُ، ًُِٓ ًىغتُهعًَات

ًَتُ ثايتُختُكِ ض ؤؾِبريّ بؤ رُضآَُ بل َّ بب ًَصَ كى ًُِٓ كى بؤ ُُٓس َّ شّ ُٓظُ ُٓظ ب ُيّ، ش بُض ُُٓس
ٌَ ز كَُ،  َّ ثؿتطريٍ ه َِ شّ، بُؽ طُي ُُٓس ًَؿًِاضَ غُضؤكايُتًُ ثُضهًُاُ تُسػًى ساغوُ، ُٓظ ث

 غىثاؽ، 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز.غُضوَض
 بُض َيع ز. غُضوَض عبس اهطفلّ عٌط:

 ْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُا
ًَم كُ  ًَؿًِاضَّ بُض َيعتاْ زَكَُ كُوا زَضتاْ بط ّ، ططُطُ، َُٓ بط ياضَ كات ًّ غُضَتا ثؿتطريّ هُو ث
ًٌَُ هُ ثُضهًُاُِ كىضزغتاُسا ُٓطُض ُٓض تُُٔا  ٌَ، نىُلُ ٓ ًَت كُ ُٓض بط ياض ب زَزضَيت، تُُٔا هًُُوَ ُُب

ًَت، بط ياضٍ تطيـ زضاب ًَت، بط ياض هُواُُيُ زضا ب ًَصووَّ ثُضهًُاْ، بُآلَ بط ياض ب ٌَ، بُزضَيصايٌ ُٓو ً
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ًٌَُ بُ ثايتُختلطزُِ ؾاضّ  َّ ًُبُغتِ ٓ ًَطَ زَزض ًَُِكطابّ، بؤيُ َُٓ بط ياضَ ه ًَبُد بط ياضَكاْ هُوَيُ د
ًٌَاًُُ هُ ثؿتِ ًُُٓوَ ططُطٌ زاُُ بُ ؾاضَكُ بُ اليُُِ ٓىُُضّ، بُاليُُِ كوتىوضّ و اليُُِ  غو

ًَغل نؤْ زايسَض َيصيّ؟ نٌ ض ؤؾِبريّ و غُضدَُ الي ًٍَ باؾُ َُٓ خاَهُ ُٓطُض بَو ُُُكاُِ تط، بؤيُ ًّ ث
ًَؿًِاض  ًَت، بؤيُ ث ًَم زَب َّ ؾت ًَلطزُِ ُٓو بط ياضَ كُ زَزض ًَبُد زَكُيّ؟ ططُط ُٓوَيُ بًُُبُغتِ د

ًَت غاَهاُُ هُطَُي ثُغُ ًَغل تُضخاُلطزُِ بىزدُيُن هُوَّ ُٓطُض بط َكُؾِ زياض ُُب ُس كطزُِ زَكَُ بَو
ًَىيػتًُكاُِ بُ ثايتُختلطزُِ ض ؤؾِبريّ هُ زَضَوَّ بط َ  ًَلطزُِ ث ًَبُد بىزدُّ طؿتِ زا بًُُبُغتِ د
 ،َّ ًَساُِ ثاضَيعطاكاْ و بىزدُّ وَظاضَتُكاْ هُ غُض ٓاغتِ ُٓضَيٍ، ًُُٓ زَغت ًُؿاْ بلط بىزدُّ ثُضَ ث

ًَم ُٓب ًٌَُ ظًَاُ ٌَ بؤ ٓ ًَط خاْ كُ باغِ يا ُٓوَتُ ُٓطُض زَهُِوايًُن ُٓب ًَتى وَكى ٓاوض َيٍ ؾو ًَت ُٓطُض ب
ًٌَُ ثاف نُُس  َّ، نىُلُ ٓ كطز، هُ غُض ًُغُهُّ بؤ ُُقِ ُُوتُكاُُ، هُ غُض ًُغُهُيُكِ تط زازَُط

ًَتى بط َيم  (َ زَيتُ ثُضهًُاُِ كىضزغتا2113ْض ؤشَيلِ تط بىزدُّ غاَهِ)  ثُغُُسّ زَكُيّ، ُٓطُض ب
 َّ ًَم هُ بط ياضَكاُِ تطّ بُ بىزدُ زَغت ًُؿاْ ُُكط ًٍَ وايُ َُٓ بط ياضَ وَكى يُك بؤ َُٓ ًُبُغتُ، ث

ًٓساضَكطزُِ َُٓهُظُ كاتِ خؤّ كُ نُُسيّ غاَهُ َُٓ بط ياضَ زضاوَ وَكى بط ياضّ كُ هُو ثُضهًُاُِ 
ًَ ًٌَُِوَ ٓ ًَم ًُُٓ بُ ؾلىوُُ زَٓ ٌُ كىضزغتاُُ زَضنىوبىوَ، ؼلبىوضَ بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ، كات

ًَم  ًَىيػتُ بُزواّ بط ياضّ خؤًاْ زابهغل، بط ياضَيم كُوا ض ؤشَيم، زوو ض ؤش طفتىطؤّ ػَل زَكطَيت ًُداَه ث
ًَلطزُِ وَكى بط ياضّ زازطايلطزُِ ُُٓسَيم هُو، غىثاؽ، ًَبُد ًَت بؤ د  ُٓب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
َّ كان غُضوَض دُُابت ثُضهًُاُتاضّ بُز ٌَ ُُكطاوَ، هُو ًَبُد ٍَ د واّ بط ياض و واُىُُكاْ زابط ؤ، هُ كى

 ض َخُِ بططَ، ناوَكَُ،
 بُض َيع ز. غُضوَض عبس اهطفلّ عٌط:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
بُزواّ زانىويّ، ض اغت زَكُّ دُُابت ثؿتطريّ ُٓو وػُيُّ بُض َيعيؿتاْ زَكَُ، بُآلَ طىَيًاْ 

ًَُِططتىويّ وَآلَ ُُزضا ٌَ، ه ًَؿًِاضّ ُٓوَ زَكَُ كُ ُٓض بط ياض ُُب وَتُوَ، بؤيُ غُباضَت بَُ بابُتُ ًّ ث
ًَؿهيـ هُ غاَهٌ ) ًٌَاًُُوَ بُض َيع ساكٍ وازض كُ غُضؤكِ ُٓزلىًُُِ 2117ث (َوَ، هُاليُْ ؾاضَواُِ غو

ًَؿًِاضَ كطاوَ، بُآل ًَؿهيؿُوَ ث َ هُوَيُ تُُٔا ؾاضَواُِ بىو، ًُٓاْ بابُتِ بُضظكطزؤتُوَ، وهُاليُْ ث
َّ، غىثاؽ، ًَطَ بىزدُكُّ بؤ تُضخاْ بلط ًَت، ًٓىازاضيّ ه  ُٓض ُىوغطاو ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان ٓاغؤ،

 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس)ٓاغؤ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًٍَ هُطَُي ُٓو ًاززَيَُ ياْ ُا؟ دُُابٌ وَظ ًٌَُ هُ بُض هُوَّ بَو ًَطَ زاًُؿتًُ، ٓ يطّ ض ؤؾِبريّ و الواْ ه
ًَلٌاْ بؤ زَضكُوتىوَ، ُٓويـ  كاتٌ ًىُاوُؾُّ بىزدُّ غاَهاُُ كُ دُُابٌ سعووضّ ُٓبىوَ، سُوًقُت
ًٌَاُِ ًُبُغتٍ بُض َيىبُضايُتِ طؿتِ ض ؤؾِبريّ و ٓىُُض و وَضظؾُ هُ  ُٓوَيُ هُ غِىوضّ ثاضَيعطاّ غو

ًٌَاُِ، ُٓو  ًَىيػتًـ، ُُن ُٓض )ثاضَيعطاّ غو %(، ظياتط 111بىزدُيُّ كُ بؤياْ تُضخاْ كطاوَ، ظياز هُ ث
ًٌَاُِ زاوَ هُ 111هُ ) ًَلِ ظؤضّ بُ ثاضَيعطاّ غو %( غُضمل زَكُْ، واتا وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ و الواْ بايُخ

 ،ًًَُ ًَطَْ، خؤياْ ٓاطاياْ ه دُُابٌ وَظيطّ ض ووّ ض ؤؾِبريّ و ٓىُُضّ و وَضظؾًُوَ، ُُٓساًاُِ هًصُُ ه
ًَهُواُُّ ُٓضزوو ثاضَيعطاكُّ زيلُ كُ ُٓو بىزدُيُّ بؤياْ زاُطاوَ كًُهياْ  ض ؤؾِبريّ زاًُؿتىوَ بُ ث

%(ياْ غُضف كطزووَ، بؤيُ زاُاُِ ُٓو ًاززَ ًٓعارًُ ًّ بُ باؾِ زَظامن، 85%تا  81غُضف كطزووَ، )
ًَىيػتُ هُ زاُاُِ بىزدُزا، ب َّ، ث ىزدُّ وَظاضَتِ ض ؤؾِبريّ و الواْ َُٓ بط ياضَ بُتايبُتِ ًازاَ  بىتط

َّ، ُٓويـ نٌ؟ هُ ض ووّ بًِاوَ،  غُوامل و ٓاضاغتُ كطزٌُ ُٓو بىزدُيُ بؤ ُٓوٍَ بىاضٍ سًػابٌ بؤ بلط
ٍَ، ًُُٓف ًُٓىوٍ هُ  ٌَ بسض ًٌَاٌُ و هُ تُواوٍ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بايُخٌ ظياتط ث ضؤؾِبريٍ هُ غو

ًَىٍَ ُٓو تُؾلًُ ؾاًًو ًَىيػتُ تُواوٍ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بططَيتُوَ، ُُن تُُٔا ض َيطا و باْ نىاضن ُيُ كُ ث
ًَلٌ ظؤضتطيـ هُو اليُُُ بلطَيتُوَ،  ًَىيػتُ ًٓٔتًٌاًٌ اليُُ و ؾتُكاٌُ زيلُ كُ ُٓواًُـ ظؤض ظؤضْ ث

ًٌَُ قًاغًُاْ كطزووَ بُو ؾ ًَىَيٍُ كُ ٓاتىوَ و ٓ ًَىَيُ، ُٓوَ بؤيُ ًّ هُطَُي زاُاٌُ ًاززَكَُ بُو ؾ
ًَت: ًَىَيُ ب ًَؿًِاض زَكُيّ بُو ؾ  ث

ًٌَاٌُ بلـات هــُ ضووٍ         ًَساويػـتًُكاٌُ ؾـاضٍ غــو ًَىيػـتُ ض َنــاوٍ ث هُغـُض سلىًـُتٌ ٓــُضَيٌٌ كىضزغـتاْ ث
 شَيطخاٌُ ضؤؾِبرييُوَ ثُيىَغت بَُ بط ياضَ هُ كاتٌ زاُاٌُ بىزدُّ غاآلٍُُ وَظاضَتٌ ضؤؾِبريٍ و الواْ.

 ؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُض
ًَصُُّ ٓاوبُف رُضًىوْ.  ه

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىٍَ كـُ              ًَؿـًِاضَّ غـُضؤكايُتٌ ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ بـُ ظيـاز كطزُـٌ بط طُيـُن بـُو ؾـ غُباضَت بـُو ث
ًَؿــًِاضَكٍُ خىَيِسضايــُوَ، زوو ض اٍ دًــاواظ ُٓيــُ هُغــُض بابُتُكــُ، ض ايــُن هُطــَُي ُٓوَيــُ و ثؿــت  طريٍ ث

ًَغل ًاززَكُ  ٌَ ظيازَ، تًًُٓس كطزُُكُف زََه غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ زَكات، ض اٍ تطيـ ض َتٌ زَكاتُوَ و زََه
ًَػتا قًاغُّ ًاززَكُ و بط طُكُ زووباضَ زَطلىَيٌُِوَ بـُ   ًَىيػت ُاكات، بؤيُ ٓ تُسكًى ساقوُ ظيازَ و ث

 ظًاٌُ عُضَبٌ....
 ُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غ

 كان غُضُُٓط نًًُ؟.
 ُط رطز ذلٌس:ُبُض َيع غُضٓ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَـ ُٓوَّ غطَيتُ زَُطساُُوَ، بىوْ و ُُبىوُُكٍُ ًُُٓ تُبًعًـُ، بـُآلَ هـُ ساهـُتٌ ًاُـُوٍَ       ًاززَكُ ث
ٍَ، ًُغُهُْ ) ًَؿًِاظَيلُ زَبىو زَغتلاضٍ بلط ًَؿًِاظَ ث ًَؿًِاظَكُ ُٓو ث ( بلطَيتُ بـُ  دهظط ادعرباض ادخصث

ًَؿـًِاظَّ ظيـاتط هـُ نـىاض ُُٓـساَ ثُضهـًُاْ              ٍَ(، ٓـُو ث )زاُاٌُ بـط َ بىزدُيـُن و بؤزدُكـُف زيـاضٍ بلـط
ًَؿًِاظياْ كطزووَ، ًّ، كان ز.غُضوَض، كان زَهؿاز، كـان بىضٓـاْ، ُٓطـُض بـُ َُٓهـُ ُُنـىومب ض اظاو خـاْ و         ث

 ُاغم خاًُـ.
 ٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤك

 رُضًىو ُاغم خاْ.
 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ َُٓ ؾتُ هُ ثُضهًُاُسا  ًٌَىايُ هُ ض ووٍ واُىًُُوَ ًازاَ بىزدُ هُ ثُضهًُاْ ًٓقطاض زَكطَيت، تؤ زَب ًّ ث

ًٌَ، با بَو ُ   ًَغل ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ غااَلُُبؤٍ زابِ بىزدـُّ طؿـيت زيـاضٍ كـطزووَ      بىزدُيُكٌ تايبـُت هـ
ًَػــتا خــؤٍ     ًُغــُهُْ بــؤ، يــُعين بــُ زَض هــُ بىزدــُّ وَظاضَت، نــىُلُ بُضاغــيت وَظاضَتــٌ ضؤؾــِبريٍ ٓ

ًٌَاٌُ هـُ           ٌَ بىزدـُّ وَظاضَت بـؤ بُض َيىَبُضايـُتٌ غـو ًَػتا كـُ كـان ٓاغـؤ ٓـَُه %ٍ 111بىزدُكٍُ كًُُ، ٓ
ًَـٌ هُغـُض بىزدـُّ       كطاوَ ُٓض ٓـُوَ بَُهطُيـُ هُغـُض ٓـُوَّ كـُ كـَُ بـ        ضزخُ ًَػـتا تـؤ ب ىوَ بىزدُكـُ، ٓ

ٌَ ثُضهًُاْ غاآلُُ هُ بىزدُ ًٓقطاضٍ بىزدُيُكٌ تايبُت بلات بـؤ ٓـَُ    ًٌَىايُ ُٓب وَظاضَت دًاٍ بلٍُ، ث
 ًُبُغتُ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان خىضؾًس.
 بُض َيع خىضؾًس افلس غوًٍ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضَ     ٓ ًَت  ياْ ُـا؟، ُٓطـُض ًـاوَ ث ًَِ ٍَ يُكَُ داض يُكاليٌ بلُيّ، ٓايا زًَ ًَػتا زوو ضٌَٓ ُٓيُ، با داض

ًٌَُ بهًُِ ُاو وضزَكاضٍ كاضٍ سلىًُت، ُٓوَُسَ  ًَؿًِاضَكُ، نىُلُ ُاكطَيت ٓ ًَت ث ُٓوَيُ وَكى خؤٍ ؼلًِ
 ًًُ؟.ثاضَ بؤ راَلْ و ُٓوَُسَ بؤ راَلْ، ٍُٓ وَظيطٍ ًاهًًُاْ بؤ ن

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو كان بىضٓاْ.

 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس سػّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ ًُػــبُ زابِطَيــت، باؾــُ ٓــٍُ كؤُططيػــٌ   ًَغل ُــاكط ٍَ ُُٓــساَ ثُضهــًُاْ زََهــ ًــّ ظؤض غــُيطَ هــُ الَ ُُٓــس
  ٌَ ْ  75ًُٓطيلا نؤْ ًُبوُغٌ تُسسيس زَكات و زََهـ ًَـطاْ؟،        ًوًـؤ زيِـاض بـُؽ بـؤ سًُوـٍُ زيعايـُ زشٍ ٓ

ًَطَ هُ ًًعاًٍُُ عـاًًـ ُـُن وَظاضَتـٌ ضؤؾـِبريٍ، هُبـُض ٓـُوٍَ يـُن         ٌَ ه يُعين ُٓطُض تؤ ًُػبُ زاُُُ
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( :ٌَ ًٌَ، ًٌٓاًٌ عُهٌ زََه ، ًُٓـُ ض   د خري ة ذكم د نفلاش قلٌ(  كُؽ وتٌ وَظاضَتٌ ضؤؾِبريٍ، ًُػبُ زاُُُ
ًَسايُ َُٓ ثطؤ ًَطَيلٌ ت  شَ بط ياضَ؟، غىثاؽ.خ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٍَ ًىُاوُؾٍُ ُٓو ًُوظوعُ بلـُْ، كـُ ًًعاًُـُ زاُـسضا بـؤ       ٍَ هُو خؤٍ هُ كاتٌ ًًعاًُُ كُ ًًعاًُُ زآُُط

 وَظاضَتٌ غُوارُ زَتىاُّ ض َناوٍ ُٓوَ بلُْ، رُضًىو دُُابٌ وَظيط.
 ريٍ و الواْ:بُض َيع ز.كاوَ ذلٌىز ؾاكط/وَظيطٍ ضؤؾِب

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ، يُكـًُغل، كىضزغـتاْ يـُن بىزدـُّ ُٓيـُ، زوو          ًَىيػيت زَظاُغل ُُٓـسَيم ضووُلطزُـُوَ ٓـُب ًٌَُ بُ ث ٓ
ًَلــٌ تــط ثــاضاو ًُــُ هــُ بىزدــُّ تــُواوٍ     بىزدــُّ ًُــُ، بىزدــُّ وَظاضَتــٌ ضؤؾــِبرييُ يــاْ ٓــُض وَظاضَت

ًـٍُ بىزدـُّ تايبـُت بـؤ رـاَلْ ؾـىَيّ و رـاَلْ ؾـىَيّ، ًُٓـُ          سلىًُت، زووََ، ُٓو زَغتًِؿاْ كطزٍُُ ُٓ
ًَم زاًـُظضاو، ٓـَُ       كاضَيلٌ ثطؤرًؿِاَي ًُُ هُ كاضٍ سلىًٌ، نىُلُ ُٓو سلىًُتُ زابُف كـطاوَ بـُ كؤًـَُه
كؤًَُهُ زاًُظضاواُـُ و ٓـَُ كؤًَُهـُ وَظاضَتاُـُ ٓـُض كُغـُ و بىزدـُّ خـؤٍ ُٓيـُ، هـُ ُٓوهـُوياتٌ كـاضٍ             

ٍَ هُغُض ُٓو ضاطُياُسُُّ كُ هـُ كـاتٌ َُٓهبـصاضزْ زضاوَ، ٓـُو ثُياًـُّ كـُ       سلىًُت بىزدُ ٓاض اغتُ ُٓكط
ًَؿلُؾـٌ ثُضهـًُاٌُ كـطزووَ و بط يـاضٍ هُغـُض زضاوَ، ثـطؤشٍَ ثالُـٌ غـهاتًصٍ سلىًـُت كـُ            سلىًُت ث
ُٓيُتٌ، دطُ هُوٍَ تط كُ ًىتابُعُ كطزٌُ خُضدٌ و زآـات كـُ ُٓيـُ، ًُٓـُ وَكـى بًُِايـُ هـُ زاُـاٌُ         
ًَتُوَ وَظاضَتـٌ زيـاضٍ    بىزدُ، هُبُض ُٓوٍَ زآًٌُْ ُٓو بىزدُيُ ُٓطُض ُاويؿٌ بُِيٌ تايبُت ُٓض زَن
ًَتُوَ بىزدـُ ٓـُو بىزدُيُيـُ كـُ تـُضخاْ       ًَِ ٌَ، زًَ ًَم ًُُ ُاوٍ بىزدُّ تايبُت ب كطاو هُبُض ُٓوٍَ ؾت

ٍَ و ططُط ُٓوَيُ هَُ ًاززَيُ تؤ ٓاضاغتُ ُٓكٍُ بُ وَظيطٍ تايبُت ٓ ٌَ  زَكط ٌَ َُٓ بىزدُيُ كُ زآـًُُ َُه
ًَىيػتُ ٓاضاغتٍُ بلٍُ بؤ َُٓ ُٓوهُوياتُ، كـُ ٓـَُ ُٓوهُوياتـُ شَيطخـاٌُ      ًٌَاٌُ، ث ٌٓ وَظاضَتٌ تؤيُ هُ غو

 ضؤؾِبرييُ هُ ؾاضَكُ، ًُُٓيُ تُوَدىٌٓ غًاغٌ هُ زاُاٌُ بىزدُ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز.عىًُض.
 ط فلساًغل خسض)ُىضَزيين(:بُض َيع ز.عٌ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضَيلُ َُٓ هُ زاض ؾتًِؿسا ض َناوٍ ُٓوٍَ  ًَؿًِاضٍ كطزووَ، ث هُضاغتًسا بُو قًاغُّ كُ غُضؤكايُتٌ ث
        ،ٌَ كطزووَ كُ هُ ٓايِسَزا هُ ض َيطاٍ وَظاضَتٌ غـُوارُ وَظاضَتـٌ غـُوارُ و ضؤؾـِبرييُ ٓـُو ًٓٔتًٌاًـُ ٓـُب

ًَطـاٍ بلطَيتـُوَ ًىُٓغُغـاتًُْ هـُ           ُٓضوَٓا ه ُوَيؿسا بايـُخٌ تايبـُت بـُ ًُغـُهٍُ زَعٌـٌ بىزدُكـُ د
ًَػـتا و هـُ ٓايِـسَزا هُغـُض      ًَغل هُ ٓ ًٌَُ ب ًَىٍَ زاًُظضاوٍ هُ ض ووٍ ًٓدتًكاقُوَ، ُٓوَ زضوغتُ، بُآلَ ٓ ؾ

ًَـــطَ  ًُػـــبُتٌ تُسسيـــس بلـــُيّ، غـــبُيين و زوو غـــبٍُ ٓاضا  غـــتُكُ ٓـــُو ُٓغاغـــُ ًُغـــُهُْ بىزدـــُ ه
ًٌَـُ ًُػـبُ تُسسيـس بلـُيّ،             ٍَ، نـؤْ؟، ًُٓـُ ُٓطـُض ٓ ٓاضاغتُيُكٌ تـًًًُعٍ ًىواضَُـٍُ غـويب وَضزَطـط
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ــُ           ــُيّ، ه ــاضٍ بل ــُويـ زي ــؤ ٓ ــُ ب ٌَ بىزد ــ ــًاسُ و زَب ــُخيت غ ــُ ثايت ًَت ــسَزا وا زَب ــُ ٓايِ ًَطيـ ه ــُوه ٓ
ٌَ بىزدـُ بـؤ ٓـُويـ زيـا       ًَتُ ثايتُخيت ًٓقتًكـازٍ و زَبـ ضٍ بلـُيّ، بؤيـُ   ًىغتُوبُهًؿسا زٓؤكًـ زَب

ٌَ كـُ خعًـُت    ًَلٌ و زاخًوٌ ؾيت تطيـ زَب ًَطَوَ بُضاغيت ُٓزَرُكُف ُا ث تُسسيس كطزٌُ ًُػبُتُكُ ه
ًَؿًِاضَكٍُ دُُابتاُـسا ٓـاتىوَ بايُخـساْ هـُ بىزدـُ و       بُ بط ياضَكُف ُاكات، بؤيُ بُو قًغُيٍُ كُ هُ ث

ًَ ًَىٍَ وَظاضَتٌ ضؤؾِبريٍ خعًُتٌ َُٓ د ًَلطزٌُ واُىُُكُف زَكـات و ٓـًًُـ   زاضايًُوَ هُ نىاضن بُد
ًٌَاٌُ وَكى ثايتُخيت ضؤؾِبريٍ زَكات.  خعًُتٌ غو

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كان كاضزؤ رُضًىو.

 
 
 

 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىيػتُكاؾلاْ باؽ كطزيُ، بؤ َُٓ  ًٌَُ بؤ َُٓ بط ياضَ ٓؤكاضَ ث ًُبُغتُ غُض َضاٍ ُٓوٍَ هُطَُي ٓـُوََ كـُ   ٓ
ًَىيػـتُ غطَيتـُ زَُطساُـُوَ، بـُآلَ بـُ طؿـيت بـؤ ٓـُو           ٌَ هُ اليُْ ثُضهًُاُتاضاُـُوَ ث ًَؿًِاضَيم كطاب ُٓض ث
ًٌَاٌُ ُٓضكٌ وَظاضَتٌ ضؤؾِبرييُ غـاالُُ بـؤ ٓـُو     ًَىيػتُ بؤ بُ ثايتُخت بىوٌُ ؾاضٍ غو ًٌُُٓٓتٍُ كُ ث

ًَؿ لُف بلـات و ثُضهـًُاًُـ غـاالُُ كـُ بىزدـُ زَيتـُ بـُضزًٌَ ثؿـتًىاٌُ ٓـُو          ًُبُغتُ ثطؤشَّ خؤٍ ث
ًَعكطزٌُ شَيطخــاٌُ كــُهتىوضٍ و ضؤؾــِبريٍ ؾــاضَيم كــُ     ثطؤشاُــُ بلــات كــُ هــُ وَظاضَتــٌ غــُوارُ بــؤ بــُٓ

ًٌَُ ُاوظَُسًاْ كطزووَ و، ظؤض غىثاؽ. ًَىيػتُكاٌُ َُٓ ؾاضَ كُ ٓ ًَتًُ هُ ث  ؾايػتٍُ ثايتُخت
 ْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال

ًَؿًِاضَّ كُ غُضؤكايُتٌ كطزٍ بًدىَيُِِوَ با بًدُيُِ زَُطُوَ، تلايُ. ًَػتا ُٓو ث ٓ 
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

علٖ ذكُمٕ كُضزغراى ادخص دهظط ادعرباض ما رػلرُجبٌ مسِهلٕ اقػللّمانّٕ دًلصا اققلطاض ملو دهّلٕ ذبرّلٕ         
 هس َض ًا املّعانّٕ اقػهُِٕ قُظاضٔ اقثقاإ َ اقؿباب. قاإّ ع

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًُـُ؟، زوو كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط         ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك ك
 ثُغِس كطا، رُضًىو كان غُضُُٓط.

 ُط رطز ذلٌس:ُبُض َيع غُضٓ
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 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع 
ًٍَ غُيطَ ُاخطَيتُ زَُطساُُوَ بُض اغيت. ًَؿًِاظًاْ كطز هُغُض َُٓ ًاززَيُ، ث ًَِر كُؽ ث ًٌَُ ث ٓ 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَِا ًاززَكُ، تُواو بىو.  خطايُ زَُط و تُواو بىو ًٓه، زَُطٌ ٓ

 ُط رطز:ُبُض َيع غُضٓ
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَبًًٌِـاْ ٓـُبىو هُغــُضٍ، هـُُاو ٓــُو          ٓ ًٌَـُ وَكـى ًُبــسَْ  وؽلـاْ ثؿـتطريٍ ٓــَُ ًاززَيـُ ُٓكـُيّ، بــُآلَ ت
.ًَّ ًٌَُضٌَٓ دًاًاْ زا بُ زاُاٌُ بط َ بىزدُيُن تُسسيسٍ بلُيّ، ُُن بُ عاَ زايسَُ  ًاززَيُ ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿًِاضٍ كان كاضزؤ زَ ًٌَُ تًُٓسٍ ث ًَم وَظاضَتٌ ضؤؾِبريٍ ثطؤشَ تُوـسيٍ زَكـات بـؤ    ٓ كُيّ بُضاغيت، كات

ًٌَُ هُ كـاتٌ   ًَطَ ٓ ٓ ًًَُِ ًَىيػتُ ب ًٌَاٌُ، نٌ ث ض َناو كطزٌُ نؤًُُتٌ ًٓساضَ زاٌُ ثايتُخيت ضؤؾِبريٍ غو
ًٌَـُ يـُن ثطغـًاض هـُ دـُُابٌ وَظيـطٍ زاضايـٌ زَكـُيّ، ُٓطـُض ٓـُض              بىزدُ ًىارُوُتٌ هُغـُض ُٓكـُيّ، ٓ

ٌَ قُالسًُت و ًىارُوُتٌ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ زَتىاٌُ بًلـات؟، رـُضًىو   ًُبوُغ ًَلٌاْ تُسسيس كطز بُ ب
 دُُابٌ وَظيط.

 بُض َيع بايع تاَهُباٌُ/وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

        ْ ًَتُ ُٓزلىًـٌُُ وَظيـطا ًٌَُ كـُ زآـُُطَيت هـُ وَظاضَتـٌ ًاهًـُ، ُٓنـ و ٓـُواًُـ   زياضَ ًُٓىو بىزدُّ ٓ
 وَكى ثُضهًُاْ كؤ ُٓبُِوَ و زَُطٌ هُغُض ُٓزَْ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًٌَــُ نــؤْ ٓــُتىاُغل  ًًَِــُ وَظاضَتــٌ ًاهًــُ ُٓوَُــسَ     كُواتــُ ٓ ــطَ بىزدُيــُن تُخكــًل بلــُيّ و بَو ًَ ه

ٍَ ٓـُوَ، كاكـُ ٓـُوَ     ٌَ ًىارُوُتٌ سلىًُت و ُٓواُُ، ُـاكط ٍ كـُ ًىُاوُؾـُ كـطاوَ    تُخكًل كطاوَ و بُ ب
 ُٓوَ تُواو بىوَ، رُضًىو كان بىضٓاْ.

 بُض َيع بطٓاْ ضؾًس سػّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـٌ ًـاززَّ     ًٌَـُ ًىُاوُهـُ كـُ ُٓكـُيّ          83هُ ضووٍ واُىًُُوَ و بـُ ث ثـُيط َوٍ ُـاوَخؤ، هـُُاو ًًعاًُـُ ٓ
ًَغل بـؤ      بؤًاْ ًُُ خُضدٌ ظياز بلُيّ ُٓطُض ًُقسَضٍ زآاتُكُ ُُزؤظيِ ًَـم زآـُُ ًٌَـُ واُىُ ًَـطَ ٓ ُوَ، ه

ًىغتُوبُي بؤًاْ ُٓيُ ًُػبُ زياضٍ بلُيّ، ًُُٓ ُىوتٍُ ًُعاًٌ يُكًٍُ، ُىوتٍُ ًُعاًٌ زووََ، ًازاَ 
ٌَ ُٓوَ غطَيتُ زَُطساُُوَ. 5  كُؽ ًٓقترياسٌ كطز ًُػبُ زابيَن هُُاو واعٍُ ثُضهًُاُُوَ، ُٓب

 ًاْ.بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهُ
 رُضًىو كان عىًُض.
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 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس ُٓوضاًٌ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُُ بؤ تُُٔا ًُٓػاَي، بؤ غاآلٌُ زآـاتىوف ُـاظاُغل ٓريازاتـٌ سلىًـُتٌ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ نـُُسَ؟،         ٓ
ًَم زاب         ًَػـتا ًُػـبُت ِطَيـت يـاْ   ُاظاُغل خُضدٌ سلىًُتٌ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ نـُُسَ؟، بؤيـُ ُٓطـُض هـُ ٓ

ٌَ ُٓكُيّ، نىُلُ ُاظاُغل  ًٌَاٌُ بلُيّ بُ ضٌَٓ ًّ ظوكلٌ ه بط َيم زابِطَيت هُ بطٍ ُٓوٍَ باؾُ هُ ؾاضٍ غو
 زآات و خُضدًُتٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ نُُسَ ؟، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ٓاوبُف بؤ ًاززَيُكٌ تاظَ.  رُضًىو ه

 ٌ كٌاي بُظاظ:بُض َيع عُوُ
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

:ًًََُ ًَتُ بط طُّ غ  بط طُّ زووًٌَ ثطؤشَكُ زَب
 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ اصساض ادنظمٕ َ اقر لّما  اقالظمٕ قرػًّ  رهفّص اذكام يصا اققطاض.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَبًًِتاْ ُٓيُ؟.  دُُابٌ وَظيط ت

 ٌُ/وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ:بُض َيع بايع تاَهُبا
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَط دُُابٌ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.  ُُخ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَبًٌ هُغُض ُٓو ًاززَيُ ُٓيُ تلايُ بؤ ًىُاوُؾُ؟، تًُُا يُن كُؽ، رُضًىو كان زَهؿاز.. ٌَ ت  ك
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 هًُاْ.بُض َيع غُضؤكٌ ثُض
ٌَ ٓـُوٍَ بطُيِـُ ٓـُو ًاززَيـُ      ًَىَ بُ ب ًَؿًِاضٍ ظيازكطزٌُ بط طُيُكٌاْ ُٓيُ، ٓ ًٌَُف ث ًَـ َُٓ ًاززَ ٓ ث
ًٌَـُف وَن ُُٓـساَ ثُضهـًُاْ ًـامل خؤًاُـُ            ٓ ٍَ ًَؿًِاضٍ ًاززَيـُكتاْ كـطز و ًىُاوُؾُؾـتاْ كـطز، ٓـُكط ث

ًَؿًِاضٍ ظيازكطزٌُ بط طُيُن ًٌَُف ث ًَـ ُٓوٍَ بطُيُِ ُٓخري ٓ  بلُيّ. ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضٍ ًاززَكُت بلُ. ًَبًًِت ُٓيُ؟، زواٍ ُٓوَ ث ٌَ زَزََ، بُؽ ُٓو ًاززَيُ، ت  ض َيطات ث
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًِاضتاْ كط ًَىَ ث ٌَ، يُن ثطغًاضَ ُٓيُ، ٓ ًٌَـُ  زواٍ ُٓوَ ًىُاوُؾُكُ تُواو ُٓب ٓ ،ٍَ ز بط طُيُن ظياز بلط
ًَؿـًِاض     ًَـ َُٓ ًاززَيُ؟، ُٓطُض بؤًاْ ُٓيـُ بـا ث ًَطَ ث ٍَ ه ًَؿًِاض بلُيّ بط طُيُن ظياز بلط بؤًاْ ُٓيُ ث

 بلُيّ............
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 رُضًىو بعاُغل نًًُ؟
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُيــُكٌ بــاآلٍ زآًٌــٌ هــُ       ًَؿــًِاض زَكــَُ ه ٍَ، بُضاغــيت ًــّ ث دطــُ هــُوٍَ كــُ بىزدُيــُن زيــاضٍ بلــط
ٍَ بـؤ غُضثُضؾـيت كطزُـٌ غـاآلُُّ       ًٌَاٌُ زاؼلـُظض بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ضؤؾِبريٍ و الواْ هُ ثاضَيعطاٍ غو

ًَىَّ َُٓ ياغايُ  بـؤ ؾـاضَكاٌُ تـط، ًُٓـُ ٓـُو      تُُعيٍ كطزٌُ ناالكًُ ضؤؾِبريٍ و ٓىُُضيًُكاْ هُ نىاضن
ًَؿًِاض زَكَُ ٓـُض هـَُ ثـطؤشَ بط يـاضَ زَضرُتـُ هُبـُض زَغـتٌاُُ، بـَُ          ًَؿًِاضٍ زووََ، ث ًَؿًِاضٍَ ًُِ، ث ث
ًٌَاًُُ و ُٓواُـُّ كـُ غـًفُتٌ ضؤؾـِبريياْ       ثطؤشَ بط ياضَ ُٓو ؾىَيِاٍُُ كُ ًىَهلٌ ضؤؾِبريٍ ثاضَيعطاٍ غـو

ًٌَاٌُ يــاْ وَظاضَتــٌ ضؤؾــِبريٍ و، ظؤض  ُٓيــُ بطُض َيِــُوَ بــؤ غــُض ًــىَهلٌ بُض   َيىَبُضايــُتٌ ضؤؾــِبريٍ غــو
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 دُُابٌ وَظيط رُضًىو.

 بُض َيع ز.كاوَ ذلٌىز ؾاكط/وَظيطٍ ضؤؾِبريٍ و الواْ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَــُ بــُ بــُ ًُػــبُت ٓــُو بًِاياُــُّ كــُ زاطــري كــطاوَ يــاْ هــُ الٍ خــُهَ  لٌ تــطَ و هــُ الٍ سلىًــُت ًُــُ، ٓ
ــُ         ــُ ه ــطزووَ، كاضَك ــًُاْ ك ــطزووَ و ًىتابُع ــطاوًاْ ك ــِبريٍ و الواْ ُىوغ ــٌ ضؤؾ ــُ وَظاضَت ــُضزَواًٌ ه ب
ًٌَــُ ًُــُ و بــُ بــُضزَواًٌ ًىتابُعــًُاْ كــطزووَ، ًُٓــُ يــُن، بــُآلَ ًُٓــُ ًاُــاٍ ٓــُوَ ًُــُ    زَغــُاَلتٌ ٓ

ًَت، ُُٓـسَيم هـُو بًِاياُـُ ُٓقـَوُْ ثـُكٌ        شَيطخاٌُ ٓابىوضٍ ؾاضٍ ضؤؾِبريٍ بَُ بًِ ايُتاُُ زضوغـت ٓـُب
ًٌَـُ زاواًـاْ كـطزووَ بـُ بـُضزَواًٌ، زووًَـغل، هُغـُض          ٌَ ٓاتىوَ، هُطَُي ُٓوَؾـسا ٓ كُوتىوَ و كؤتايًؿٌ ث
ًَصٍُُ بـاآل زضوغـت زَكطَيـت بـُ      ًَصُُيُكٌ باآل، زَياْ ه ًَت ه ًَصُُيُن ب ًَم ًُُ ُاوٍ ه ناالكٌ ضؤؾِبريٍ ؾت

ًَىَ ًَىَيُ             ؾ يُكٌ عًُُهٌ ثطاكتًلـٌ بـؤ ٓـُض نـاالكًُكٌ زيـاضٍ كـطاو، هُبـُض ٓـُوَ ٓـُو نـاالكًاُُ بـُو ؾـ
ٍَ ؾت ُٓيُ باؽ كطا ًُغُهُْ هـُ غـُضَتاوَ، يُكـًُغل غـًًُِا، غـًًُِا       ًًًَُغل، ُُٓس ُٓزلاَ ُٓزضَيت، غ

ٍَ و بًلات بُ ًؤَي سلىًُت ًامل  ٌَ تـؤ    كُضتٌ تايبُتُ، كُضتٌ تايبُت كُ غًًُِاكُ بطؤض  ُٓوٍَ ًُُ كـُ بَوـ
ًَلٌ ؾـىَيُِواض و تىضاغـٌ ًُـُ، ثطؤشَيـُكٌ باظضطاًُـُ، دطـُ هـُوَ         ٌَ َُٓ غًًُِايُ بطؤض ٍ، نىُلُ ؾىَيِ ُاب

ًَػتا سًػابٌ بلٍُ ظياتط هُ  ًٌَاٌُ ٓ ًَػتا، غو ًَسا ًُُ ٓ ًٌَاٌُ ٓؤَهٌ ت ًَسايـُ، دطـُ هـُ     5ًاُاٍ ًُُ غو ٓؤَهٌ ت
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وَكى ناالكٌ كؤًُآليُتٌ و ؾيت وا، هُبُض ُٓوَ َُٓ ساَهُتاٍُُ بُض َيعٍ ٓؤَهٌ تط كطاوَ كُ ًىَهلٌ ؾيت تطَ 
.ٍَ ٍَ و كطاويؿُ هُ ًٓذطآاتٌ ضؤشاُُ و كاضٍ ضؤشاُُ ُٓزلاَ بسض  باغٌ كطز، ًُُٓ زَكط

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَبًين هُغُض ُٓيُ؟، رُضًىو ٓآُ ٌَ ت ًَؿه خىَيِسضاوَ، ك  ُط  خاْ.ًاززَّ زوو كُ ث

 ضؤَد:بُض َيع ٓآُُط عاف 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

( :ٌَ ًَبًًُِكٍ هُغُض َُٓ ًاززَيُ ُٓيُ كُ زََه علٖ صبلؼ اقُظضا٘ اصساض ادنظمٕ َ اقر لّما  اقالظمٕ(، ًّ ت
ّ ني: )علٖ صبلؼ اقُظضا٘ اصلساض ادنظملٕ َ اقر لّملا  اشباصلٕ َالق امل لاِري ا       هُ دًاتٌ قسَقّلٕ  )اقالظمٕ( ، دَل

( عاقًٌُّ غُوامل بُ طىَيطٍَ ًعًاضٍ زوًُا، بـُ   culture capitalنىُلُ )قرهفّص اذكام يصا اققانُى(، 
ًَىَض و ) ًَف  و ث ٍَ،  follow  outطىَيطَّ ًعًاضٍ يَىُػلى و يىُػ ٍَ، يُعين ًىتابُعٍُ بؤ بلـط (ٍ بؤ بلط

ٍَ و، ظؤض  ًٍَ باؾُ ُٓوَ ظياز بلط  غىثاؽ.بؤيُ ُٓوَ ًُعايريٍ خاقُ، ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَصُُّ ٓاوبُف رُضًىو.  ه
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاض زَكـَُ   ًَؿًِاضٍ كطزووَ، ُٓوَف ُاخطَيتُ زَُطساُُوَ، بؤيُ ث ًَؿًِاض يُن كُؽ ث تُُٔا بؤ ُٓضزوو ث
ؼ اقلُظضا٘ اصلساض ادنظملٕ َ اقر لّملا  اقالظملٕ قرػلًّ  رهفّلص        عللٖ صبلل  كُ ُٓو بط طُّ كُ خىَيِسضايـُوَ:  

 غطَيتُ زَُطساْ و، ظؤض غىثاؽ.اذكام يصا اققطاض،  
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػتا زَغت بُضظ زَكُُُوَ؟، يُن كُؽ، رُضًىو طُؾـُ خـاْ    ٌَ وػٍُ ُٓيُ كُؽ وػٍُ ُُكطز، بؤ ٓ ومت ك
 ُىوتٍُ ًُعاًٌ ُٓيُ.

 ُض َيع طُؾُ زاضا دالي:ب
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

زَتــىاُّ ض اٍ ُُٓــساَ ثُضهــًُاْ وَضطــطْ كــُ قــًاغٍُ بلُُــُوَ و زابط َيصضَيتــُوَ، ٓــُو كاتــُ بط ياضَكــُ هــُ    
 زَغتتاُُ غطَيتُ زَُطساْ ياْ ُا؟

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػتا ًاززَكُ  ًَصُُّ ٓاوبُف وَضيُِططت، ٓ ٌَ هُطـَُهٌ زايـُ تلايـُ زَغـيت        ه وَكى خؤٍ كـُ خىَيِسضايـُوَ كـ

ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟، نـىاض كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط ثُغـِس كـطا، رـُضًىو بـؤ               بُضظ بلاتُوَ؟، ك
 ًاززَيُكٌ تط.

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
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 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 يصا اققطاض. د ِ م  دآ نص اانُنْ اَ اطاض ِر اض مع اذكام

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكٌ تط. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َ ازبًا  شا  اق الإ رهفّص اذكام يصا اققطاض.
 ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. بُض َيع

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكٌ تط. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ِهفص يصا اققطاض اعرباضا مو رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ) َااٙع كطزغراى(.

 
 .اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع ز

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا. ٌَ هُطَُهسايُ؟، ك  ك
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَتـُ ُٓغـبابٌ ًىدًبـٍُ      ًَؿًِاض كطا و وبىَهًـ كطا، زيبادُكـُ بب ًَؿًِاض كطا و هُ بًسايُت ًىُاوُؾُف ث ث

ًَػتا زَطلىَيٌُِوَ بُو ؾلوٍُ:وُضاضَكُ، بؤيُ  ٓ 
 ادغباب املُجبٕ:

دغّٕ نؿط َ رطُِط اقثقاإ مبا ِطغذ ادصاقٕ َ اسبفاظ علٖ اقرتاث اقكطزغرانْ َ ر عِلع ادغلؼ املسنّلٕ ملو     
خالر اقهؿابا  اقثقااّلٕ َ اقفهّلٕ َ اقفكطِلٕ َ املؿلاضكٕ اقف اقلٕ ة دهلا٘ َ رطلُِط اقبهّلٕ اقرررّلٕ قرطلُِط           

ثقاإّ املدرلفٕ كمرُض مو ضباَض اقرهمّٕ اقؿاملٕ َ شقك عرب ادطاظ اققّمٕ اسبضلاضِٕ قلمسِهلٕ اقليت    اجملاد  اق
 اق طاا، اقس ؾطع يصا اققطاض. - رررُر اىل عاصمٕ اقثقاإ ة االّم كُضزغراى

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 بُ كىضزيُكٍُ ُٓتاُُ؟.
 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس)ٓاغؤ(:

 ض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُ
ًَــساٌُ ضؤؾــِبريٍ بـُو نُؾــُِّ ض َغــُُايُتٌ رُضآـَُ بلــات و كــُهتىوضٍ      ًَِــاو بآلوكطزُـُوَ و ثُضَث هـُ ث
كــىضزٍ بجاضَيعَيــت، ثاَهجؿــيت كطزُــٌ بِــًُا ًُزًَُــُكاْ هــُض َيطاٍ نــاالكٌ ضؤؾــِبريٍ و ٓىُــُضٍ و ٓــعضٍ    
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ًَساٌُ شَيطخا ًَساٌُ بـىاضَ ضؤؾـِبرييُ دؤضاودؤضَكـاْ وَن    بُؾساضٍ كاضيطُض هُ بىًُاتِاْ و ثُضَث ْ و ثُضث
ًَساٌُ بُضرطاواْ، ُٓويـ هُ ض َيطاٍ خػتُِ بُضناوٍ بُٓاٍ ؾاضغـتاٌُ ٓـُو    تُوَضَيم هُ تُوَضَكاٌُ طُؾُث

ًَتُ ثايتُخيت ضؤؾِبريٍ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاٌُ عرياق، َُٓ بط ياضَ زَضنىَيِسضا.  ؾاضٍَ كُ زَب
 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤك

 ُىوتٍُ ًُعاًًت ُٓيُ كان ؾناْ؟، رُضًىو.
 بُض َيع ؾناْ افلس عبساهقازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ بلـُيّ ٓـُو       ًَـطَ زَغـت ثـ ًَؿُوَيُ، ظؤضيـ بُ عًُُهًه زَبًٍِ ه هُ ظؤض ُُٓعؿلُ ُٓغبابٌ ًىدًبُ هُ ث

ًََوغل و          ًَـٌ بـ ًَـطَ بـُ د ًَـطَ بـُضزَواَ بـغل ٓـًُىو وـُضاضات و       ُٓغـبابٌ ًىدًبـُ ُُبُيِـُ ٓـُخريٍ ٓـُض ه ه
ًَت بـا رُهػـُرُكُ هـُ غـُضَتاوَ زَضكـُوَيت،       ًَؿُوَ ب ياغاكاٌُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، ُٓغبابٌ ًىدًبُ هُ ث

ًَم باؾهَ، ظؤض غىثاؽ.  ًُُٓ بؤ ًُٓىو كُغ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾُومن ذلٌس غطيب:

 ض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُ
ًَلٌ كطز) ٕ ٓآُُط خاْ ًٓقترياس ًَطـاٍ     مع مطاعأ امل اِري اقسَقّٕ قل اصمٕ اقثقااّل ًَـطَ د (، ُٓطـُض بلطَيـت ه

ًَلٌ باؾُ.  بلطَيتُوَ، ُٓوَ ؾت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿه ًىُاوُؾ ُ كـطا ٓـُو ًُوظوعـُ، ًىُاوُؾـُ     ُٓطُض ُٓو ًُٓىوَ وػُ زَكُْ با ُاوتاْ بِىوغٍ، نىُلُ ث
ٍَ وػـُ بلـُْ ٓـًض ًىؾـلًوًُاْ ًُـُ،         كطا، ُٓض هُ بًسايُتُوَ ًىُاوُؾُ كطا ُٓو ًُوظوعُ، باؾـُ زَتاُـُو
ٍَ وػُ بلات با بفُضًىوَيت، َُٓ بُض َيعاُـُ ُاويـاْ ُىوغـطاوَ،     ٌَ زَيُو بُآلَ هُ بًسايُتُوَ ًىُاوُؾُ كطا، ك

ٌَ، رُضًىو بايطخاْ، ـلاي طُؾُ زاضا، ض اظاو ًُفلىوز، ؾُومن  ، غُضطىَي خاْ، عٌط عبساهععيع، افلس وَضت
 طُؾُ خاْ.

 بُض َيع طُؾُ زاضا دالي:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَ بلُيُِوَ هُ ُٓغبابٌ ًىدًبـُ هـُ زواٍ    ًٌَُ د ًَطَ ٓ )ضبلُض  ثؿتًىاٌُ ضايُكٍُ ٓآُُط خاْ زَكَُ كُ ه
(، واتــُ ٓــُو ضًَٓــٍُ ٓآــُُط خــاْ ادعربللاض امل للاِري اقسَقّللٕ مللو ضبللاَض اقرهمّللٕ اقؿللاملٕ مللع ادخللص دهظللط

.ٍَ ًَطَ ظياز بلط ًَؿًِاضٍ كطز ه  ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. 

 ضاظاو خاْ رُضًىو.
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 بُض َيع ضاظاو ذلٌىز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ص دهظلط ادعربلاض امل لاِري    ملع ادخل  ًّ ثؿتطريٍ هـُ بؤنـىوُُكٍُ ٓآـُُط خـاْ و طُؾـُ خـاْ زَكـَُ كـُ )        
ًَطُّ بلطَيتُوَ و، ظؤض غىثاؽ.اقسَقّٕ ًَطَ د  ( ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ؾُومن خاْ رُضًىو.
 بُض َيع ؾُومن ذلٌس غطيب:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
         ُ ًَطـ ًَؿـًِاضَ زَكـَُ و ًٓـىازاضَ هـُو زيبادُيـُ د ًَؿهيـ وػَُ كطز ًـّ ثؿـتطريٍ هـُو ث ّ بلطَيتـُوَ و،  ث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 كان دًُاي رُضًىو.
 

 ابطآًٍ: بايط بُض َيع ـلاي
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَىيػـتُ بًلـُيّ         ًَم ًُـُ ث ًَغل و غُيطٍ َُٓ زيبادُيُ بلُيّ ياْ ُٓغـبابٌ ًىدًبـُ زَبًـِغل ؾـت ُٓطُض ب
ًٌَـُ تـاظَ ُايـُيّ ُُؾـط و تـُتىيطٍ بلـُيّ، واوًعُكـُ         طلُِط دغّلٕ نؿلط َ ر  خؤٍ هُ ُٓقَوسا ُٓيُ) ( ٓـًه ٓ

ًٍَِ ُٓغــباب   ًَــٌ َُٓهػــاوَ، بؤيــُ ًــّ ُــاب ًٌَاٌُ ث ًىتـُوَضَ و ًُُؿــىوضَ، ًُٓــُ زَوضَيلــٌ ضيازيــُ ؾــاضٍ غــو
ــُض           ــَُ ُٓط ــًِاض زَك ًَؿ ــّ ث ــُ ً ــُطىزلاوَ، بؤي ــاْ ُ ــُ ي ــُن ُٓي ــاض ُاكؤكً ــاوَض ؤكٌ بط ي ــَُي ُ ــُ هُط ًىدًب

ًَغل: االغباب اكلىدبُ)ضَظاًُُسيتاْ  ًَت، بَو رقلسِطو قللسَض اقطِلازٓ ملسِهلٕ اقػللّمانّٕ ة صبلار اقهؿلابا         ُٓب
اقثقاإّ َ اقفهّٕ َ اقفكطِٕ عرب طبرلف مطاذل  نضلار اقؿل ب اقكلُضزٓ َ دجل  ر عِلع يلصا اقلسَض َ ج للٌ          

 .مبػرُٗ اقرطُض اقصٓ ِؿًسٍ ادالّم ة اجملاد  املصكُضٔ اقس صسض يصا اققانُى(
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 غُضطىَي خاْ رُضًىو.
 سػّ: ضضابُض َيع غُضطىَي 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَبًين ُٓوََ كطز كُ ًُُٓ ُٓطـُض وَكـى ُٓغـباب     ًّ وَيط اٍ ثؿتطرييٍ هُو بؤنىوٍُُ كان دًُاي، ًًِـ ت

ــسا ًُــ       ًَ ــُكٌ ت ــًض ٓاًاشَي ــُ، ٓ ــؤ واُىُُك ًَّ ب ــ ــُ زايبِ ــُ     ًىدًب ًٌَ ــُ ٓ ًٌَاٌُ، بؤي ــو ــاضٍ غ ــٌ ؾ ــؤ ططُط ُ ب
ًٌَىايــُ ُُتًذــُّ ُٓوَيــُ كــُ هــُ    ًَىَيُكٌ عاللــاْ ُىوغــًىَ و ًــّ ث كطزووًاُُتــُ ثايتــُخت بــُؽ بــُ ؾــ
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ٌَ باغـٌ    ًٌَُ ُٓوًَاْ كطز بُ ُٓغبابٌ ًىدًبُ بؤ زَضنىوٌُ َُٓ واُىُُ، زَبـ ًَؿُكًسا باؽ كطاوَ، كاتٌ ٓ ث
ًٌَاٌُ بلُيّ، بؤ ًَتُ ثايتُخيت ضؤؾِبريٍ و، ظؤض غىثاؽ.تايبُؽلُُسٍ ؾاضٍ غو  يُ بط ياضًاْ زا بب

 ع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي
 ًاًؤغتا عىًُض  رُضًىو.

 بُض َيع عٌط عبساهععيع بْٔا  اهسيّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَلًاْ ُٓوٍَ كُ كان ٓاغـؤ خىَيِسيـُوَ هُطـَُي زَوـُ عُضَبً     ًَبًًٍِ ُٓيُ، يُك ٌَ ت ُكـُ نـاكٌ بلـُْ،    ًّ غ
ٌَ)تىضاغٌ كىضزغتاٌُ(، ياْ ُٓضزووكًاْ بلطَيتُ  ٌَ: )كىهتىضٍ كىضزٍ (و هُ عُضَبًُكُ زََه ٍَ زََه نىُلُ هُو
ًٌَاٌُ ًُُ هُ ُٓغباب ًىدًبُ  )كىضزغتاٌُ( ياْ ُٓضزووكًاْ بلطَيتُ )كىضزٍ(، ُٓوَ يُن، زووََ: وؾٍُ غو

ًَؿًِاض زَكَُ هُ زَيطٍ ُٓخريزا )  عرب ادطاظ اققّملٕ اسبضلاضِٕ ملسِهلٕ اقػللّمانّٕ اقليت رررلُر       َ شقك بؤيُ ث
ٍَ بـُوىَته    اىل ٍَ هُ رُوُضَكاٌُ كان دًُاي تـُعًٌٍ بلـط ًًََُ: ثؿتًىاٌُ زَكَُ هُ بُعع ...(، ُٓوَ زوو، غ

ٌَ و، غىثاؽ.  زَضزَن
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ُضًىو.ٓآُُط خاْ دًُآريَيلٌ ظؤضت هُ ثؿتُ، ز.افلس ر
:)ٌَ  بُض َيع ز.افلس ابطآًٍ عوٌ )وَضت

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَطَ، بُآلَ بـُو   ٌَ، هُ ضاغتًسا ظؤض ططُطُ ه ًّ هُ تُسفىظَكٍُ خؤؾٍ ُىوغًبىو كُ ُٓغباب ًىدًبٍُ ُٓب

ًَىَيُ زابط شضَيتُوَ:  علم اددلساع   نؿري َ رطُِط املبازضا  َ اقهؿابا  اقثقاإّ َ اقفهّٕ َ اقفكطِلٕ َ ز دغّٕ ؾ
اقفكلطٓ َ اقثقلاة َ رطلُِط اقبهّلٕ اقرررّلٕ ملسِهلٕ اقػللّمانّٕ َ ذبُِللًا اىل عاصلمٕ اقثقاالٕ ة اداللّم مبللا            
ِطغدادصاقٕ َ اسبفاظ علٖ اقرتاث اقكُضزغرانْ َ ر مّقأ قلرُاض اقثقاة َ اقرفايم َ اقرػلاما َر عِلع اققلّم    

 اقكُضزغرانّٕ ، اقس ؾطع يصا اققطاض.
 ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع 

 دُُابٌ وَظيط ضًَٓتاْ هُو ًُغُهُيُ؟
 بُض َيع ز.كاوَ ذلٌىز ؾاكط/وَظيطٍ ضؤؾِبريٍ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ــُ            ــسٍ ب ــُ ثُيىَُ ــُو بابُتاُ ــُ، ٓ ــِبرييُوَ ُٓي ــُ ضؤؾ ــسٍ ب ــُّ ثُيىَُ ــُو بابُتاُ ــآًوٌ ٓ ــًُغل ًُغ يُك

ًَلُوَ ب ًَػـتا   تايبُؽلُُسيُوَ ُٓيُ، هُ وآلت ًَلٔاتُيُكٌ تط، تـا ٓ ًَلٔاتُيُكُوَ تا ث ًَلٌ تط، ُٓتاكى هُ ث ؤ وآلت
ــىَضٍ          ًَ ًَم ث ــَُه ــُ كؤً ًُٓ ًَّ ــ ــُ بَو ــُ ك ــاٌُ  ًُ ــُكٌ دًٔ ــُ ُاًُي ــاْ طُآله ــُن ي ــسا ض َيلُوتِِاًُي ــُ دًٔاُ ه

 ُ ًَطايُ ؾاضٍ ضؤؾـِبريي ًَىزَوَهُتًاُُ َُٓ د ًَىَضَ ُ ٌَ َُٓ ث ٌَ بُ ث ًَىزَوَهُتًُ، كُ ًُُٓ زَطىزل يـاْ ؾـاضٍ    ُ
ًَم      ضؤؾِبريٍ ًُُ، ياْ عاقًٌُّ غُوارًُ ياْ عاقًٌُّ غُوامل ًُُ، هُبُض ٓـُوَ خكىقـًاتٌ ٓـُض ؾـىَيِ
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بؤ ؾلىوُُ زَضُٓكُوَيت، ُٓو ساَهُتُ زآًٌُْ طىاظضاوَتُوَ، بُ بُضزَواًٌ هُ ساَهـُتٌ طىاغـتُِوَيُ، ًُٓـُ    
ًَـىاْ  يُن، بؤ ساَهُتٌ زووََ: ُٓضكٌ َُٓ واُىُُ، َُٓ وُضاضَ ياْ  َُٓ بط ياضَ، ًُبُغتُكٍُ ٓاوغُُطًُ هُ ُ

ًٌَاٌُ ثايتـُخيت ضؤؾـِبرييُ،      تايبُؽلُُسٍ هؤكاَهٌ هُطَُي كُهتىضٍ كىضزغتاٌُ طؿيت، هُبُض ُٓوَ ضاغـتُ غـو
    ٍَ ًَطَزا بؤ ٓـُوٍَ وا تُرػـري ُـُكط ًَلٌ ضؤؾِبريٍ كىضزغتاًُُ بؤ ًُٓىو طُهٌ كىضزغتاُُ، ه بُآلَ ثايتُخت

ُ و دُخت كطزُُ هُغُض ًُغآًوٌ هؤكاَهٌ و تايبُؽلُُسٍ كـُ بـُ ظَضَض زَطُض َيتـُوَ    كُ ًُُٓ تُٓلًسكطزُ
ًَىَ طؿـتًُ ٓـات و نـًُلُكُ              بؤ نًُلٌ ٓـاووآلتٌ بـىوٌُ كىضزغـتاٌُ، هُبـُض ٓـُوَ ٓـُو قـًاغاُُ بـُو ؾـ
ــُ       ًَساُُ ًطؤيً ــُث ــًُلُ طُؾ ــَُ ن ــٌ، ٓ ًَساٌُ ًطؤي ــُث ــُ، طُؾ ًَساُُوَ ُٓي ــُث ــًُلٌ طُؾ ــسٍ بــُ ن ثُيىَُ

م، كان غُضوَض باغٌ كـطز هـُ غـُضَتاوَ، دؤضَيـم هـُ تايبُؽلُُـسٍ هـُُاو ٓـًـ و كـاضٍ ؾـاضَكاْ بـؤ            دؤضَي
ٌَ بـسضَيت، بـؤ   ُٓوٍَ بىوشاُسُُوَ و طُؾُكطزٌُ  ًُٓىو ؾاضَكاْ ُٓض كُغُ هُ بىاضٍ ًٓٔتًٌاًٌ بايُخٌ ث

ِـ    ًَـت، زَتـىاُغل بًلُي ًَطَ ٓاتىوَ ُٓو ؾاضٍَ زَب ًَت، ه ًٌَاٌُ بـؤ ٓـُوٍَ    ُٓوٍَ ُاوٍ ؾاضَكُف ُُرُوت ُ غـو
 ُاوَكُ ًٓعارُ بلطَيت و ناضَغُضٍ ًُغُهُكُ زَكات و، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ رُضًىو. ًَبًًُِكاْ ٓاخري قًاغُتاْ، بَُه  ظؤض غىثاؽ، هًصٍُُ ٓاوبُف بُض َناو كطزٌُ ت

 
 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك
 ادغباب املُجبٕ

دج  نؿط َرطُِط اقثقاإ مبا ِطغذ ادصاقٕ َاسبفاظ علٖ اقلرتاث اقكُضزغلرانْ َر عِلع ادغلؼ املسنّلٕ ملو       
خالر اقهؿابا  اقثقاإّ َاقفهّٕ َاقفكطِٕ َاملؿاضكٕ اقف اقٕ ة دها٘ َرطُِط اقبهّٕ اقرررّٕ قرطلُِط اجمللاد    

ضباَض اقرهمّٕ اقؿاملٕ َشقلك علربٔ ادلطاظ اققّملٕ اسبضلاضِٕ ملسِهلٕ اقػللّمانّٕ        اقثقاإّ َاملدرلفٕ كمرُض مو 
 اق طاا، اقس ؾطع يصا اققطاض. –اقيت رررُر اىل عاصمٕ اقثقاإ ة االّم كُضزغراى 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسايُ زَغيت بُضظ بلاتُو ًَػتا زَطلًُُ زَُطساُُوَ، ك ٌَ هُطَُهسا ًًُُ زَغيت بُضظ ٓ َ؟ ظؤض غىثاؽ، ك

ٌَ هُطَُهسايُ زَغيت بـُضظ بلاتـُوَ؟    ًَلط ا زَطلًُُ زَُطساُُوَ، ك ًَػتا وُضاضَكُ بُ ت بلاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ٓ
ٌَ هُطَُهسا ًًُُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُكؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا، ثريؤظبـايٌ هـُ       ظؤض غىثاؽ، ك

ًٌَاٌُ زَ ًَلط ايٌ، بُض اغيت ًُٓـُ بُغـُضكطزُُوَيُكٌ ظؤض   ؾاضٍ غو كُيّ، هُ خَُهلٌ كىضزغتاْ زَكُيّ بُ ت
ًٌَـاْ خؤؾـُ بـعاُغل             ًَػـتاف ث ًَيَن، ٓ ًَِـسَ زَٓـ ًٌَاٌُ غـُز ٓ ًٌَاٌُ، نـىُلُ ؾـاضٍ غـو بهىوكُ  بؤ ؾاضٍ غـو

 دُُابٌ وَظيطٍ ضؤؾِبريٍ ض وػُو وتُيُكٌ ُٓيُ با بفُضًىَيت.
 ط/ وَظيطٍ ضؤؾِبريٍ و الواْ:بُض َيع ز.كاوَ ذلٌىز ؾاك

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ــعاًُين وَظاضَت و سلىًــُت بــؤ ٓــًُىو ثُضهــًُاْ،    ًَ ًٌَــُ زًَاُــُوَيت غــىثاؽ و ث هــُض َيطاٍ دُُابتاُــُوَ ٓ
ًَعاًُين سلىًـُت بـؤ ٓـَُ بط يـاضَ ططُطـُ ضابطُيـُُغل و ٓـَُ بط يـاضَ ططُطـُ ًـىشزَ            زًَاُُوَيت غىثاؽ و ث

ًٌَاٌُ، بـُاَلَ بط يـاضَ بـؤ ٓـًُىو         بُخؿُ بؤ ًُٓىو ط ُهٌ كىضزغتاْ، دطُ هُوٍَ كُ بط ياضَيلـُ بـؤ ؾـاضٍ غـو
             ًَّ ًَـٌ زََهـ ًَـساٌُ ًطؤيـٌ بـُضزَواَ، ٓـُوٍَ كـُ ث ًَلُ هـُ غًاغـُت و بـُضَو طُؾـُ ث كىضزغتاْ و ًُُٓ بُؾـ

ًَِت( و ُُٓطاوَيلٌ ططُطُ بؤ غُواًطري كطزٌُ نـًُلٌ ٓـاوواَلتٌ بـىوٌُ     كىضزغـتاْ  غًػتًٌُ )زينًوؤخ ً
 هُ بىاضٍ كُهتىوضيسا، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَـِغل تـا بـُياٌُ        ٌَ زَٓ ًٌَُف غىثاغٌ ًُٓىو اليُكتاْ زَكُيّ، بَُ دؤضَ زاًُؿتين ٓـًُط ؤًاْ كؤتـايٌ ثـ ٓ

ًَطيّ ُٓضبصيّ.11غُعات ) ًَـ ًُىَض ؤ بُخىاتاْ زَغج  (ٍ ث
 

                                                                                                                                                                         
 اعًى       ز. اضغالْ بايع امس           ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع    ع
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 ( 24ين شًاضَ )ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿت

ٌَ ؾُللُ  2192\92\2ضَيلُوتٌ  غ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (26ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  2/92/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ــصً ٍ (ٍ 11كات ــىَض ؤ ًَـ ًُ ــ ٌَ  ضؤشٍ ث ــ ــُللُغ ــُوتٌ  ؾ ــًُاٌُ  4/11/2112ضَيل ــتاْ ثُضه  - كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و،  ًَطٍ      غىضَ د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (26ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَطاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ  -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (26ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْع
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كات ) ٌَ ؾُللُ ضَيلُوتٌ 11غ ًَـ ًُىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ بُ زا 4/12/2112(ٍ ث َ ؾ

ًَت:  ب
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ظاُلؤ تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ-1  خػتُِض وو طفتىطؤكطزٌُ ث
زَضباضٍَ /2112( ٍ غاَهٌ 11ضزغتاْ شًاضَ )خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ بط ياضٍ غُضؤكٌ ُٓضَيٌٌ كى-2

 2111(ٍ غاَهٌ 11ثاغُواٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ شًاضَ )
 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ايع/ ز. اضغالْ ببُض َيع 
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 بُُاوٍ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
          ًًًٌَُ ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ

، 4/12/2112، ض ؤشٍ زاًُؿــعل 26َُٓهبــصاضزْ، غــاَهٌ نــىاضََ، خــىهٌ ططَيــساٌُ يُكــَُ، شًــاضٍَ زاًُؿــعل 
ًٌَ س هُ ثُيط َوٍ ُاوخؤٍ شًاضَ يُكٌ ٓـًُىاض كـطاوٍ    21ىكٌُكاٌُ بط طُ يُكٌ ًاززَ بُضُاًٍُ كاض، بُ ث

ًَطاق زَغتٍُ غـُضؤكايُتٌ ثُضهـًُاْ بط يـاضٍ زا بُضُاًـٍُ كـاضٍ       1992غاَهٌ  ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاٌُ ع
ًًًٌَُ َُٓهبـصاضزْ هـُ كـات     26زاًُؿتين شًاضَ  ُ     11ٓاغايٌ خىهٌ غ ًَؿـُللُ هـ ًَـ ًُـىَض ؤٍ ض ؤشٍ غ  ٍ ثـ

ًَت: 4/12/2112ض َيلُوتٌ  ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ظاُلؤ تايبُتُكاْ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ-1  خػتُِض وو طفتىطؤكطزٌُ ث
زَضبـاضٍَ   2112( ٍ غاَهٌ 11خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ بط ياضٍ غُضؤكٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ شًاضَ )-2

 2111(ٍ غاَهٌ 11ثاغُواٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ شًاضَ )
ًَىاٌُ ثُضهًُاْ و سلىًُتٌ ُٓضَيٌٌ  ًَطٓاتين بُضَيع وَظيطٍ تُعوًٍ عاهٌ زَكُيّ هُطَُي ًىُُغًقٌ ُ بُخ
ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ُُٓساَ ثُضهـًُاُتاضَ بُضَيعاُـُ    ًَػتاف بُضَيع د ٓ ،ًَّ ًَطب كىضزغتاْ، بُخ

ًَتُوَ كُ ًؤَهُتًاْ ُٓبىو ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ با بفُ ٍَ.ُٓخىَيِ  ضًىو
 
 

ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع سػّ ذلٌس غىضَ  :د
ًَـسضاوْ    3/12/2112ٍ ٓاغـايٌ هـُ ض ؤشٍ    25ُاوٍ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ كُ هُ زاًُؿـتين شًـاضَ    ًؤَهـُت ث

 ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ:
 ًؤَهُت-اًًُِ ظكطٍ-1
 ٓاًازَ ُُبىو-افلس غوًٌاْ-2
 ًؤَهُت-هقٌاْ غوًٌاْ-3
 َهُتًؤ-ثُؿلاْ عبساهلطيٍ-4
 ًؤَهُت-عبسار ذلٌس اًغل-5
 ًؤَهُت-زاُا غعًس قؤمل-6
 ًؤَهُت-مصطفٖعبساهػالَ -7
 ًؤَهُت-قبًشُ افلس-8
 ًؤَهُت-كاضواْ قاحل-9

 ًؤَهُت-كىَيػتاْ ذلٌس-11
 ًؤَهُت-ًُؿتٌاْ ًطؾس-11
 ًؤَهُت-عظّمٕ ظبم اقسِو-12
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 ًؤَهُت-ياووظ خىضؾًس-13
 ًؤَهُت-هًوِ اًري-14

 ايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ ب
ًَػتاف زَيًُِ غُض بُضُاًٍُ كاض ) ًَؿًِاضٍ ياغاٍ ظاُلؤ تايبُتُكاْ هُ -ٓ خػتُِض وو طفتىطؤكطزٌُ ث

 ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ
 2112/2112( ٍ غـاَهٌ  11خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ بط ياضٍ غُضؤكٌ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ شًـاضَ )   -2

( زاوا هـُ هًصُـٍُ ياغـايٌ و هًصُـٍُ     2111(ٍ غـاَهٌ  11ثُضهـًُاْ شًـاضَ )  زَضباضٍَ ثاغـُواٌُ ُُٓـساًاٌُ   
 خىَيِسٌُ بااَل ُٓكُيّ بفُضًىوْ بؤ غُض غُكؤٍ هًصُُكاْ، رُضًىو دُُابٌ وَظيط

 :وَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل و تىَيصيُِوٍَ ظاُػيت-بُضَيع ز.عوٌ غعًس ذلٌس
ًَؿُكٌ غىثاؽ بـؤ ًًـىاٌُ كطزؾلـاْ، بـُ زَهًِـايٌ و بـُ ت       ُٓلًـس خىَيِـسٌُ بـُضايٌ، ظاُلـؤيٌ، تايبـُت، هـُ       ث

ًَىٍَ ياغــايُكسا، ض     ٍَ هــُ نىاضنــ ًَىيػــتُ ُٓضكــُكاْ و ًارــُكاْ و كاضَكــاٌُ ض َيلبدــط ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاْ ث
ًَىٍَ ياغـايٌ خىَيِـسٌُ بـااَل و تىَيصيِـُوٍَ ظاُػـيت،           ياغايُكٌ تايبُت بُ ظاُلؤ تايبُتُكاْ يـاْ هـُ نىاضنـ

 27/6/2111َ ياغايُ ثـطؤشَ ياغـاٍ ظاُلـؤ تايبُتـُكاْ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ هـُ         هُبُض ُٓوٍَ ُٓو ثطؤش
ض اثؤضتٌ ٓاوبُؾٌ ُٓضزوو هًصٍُُ  24/8/2111ٓاًازَ كطاوَ و خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ بؤ كطاوَ، زواتط هُ 

ــطٍ        ــُضَيع وَظي ــُض زاواٍ ب ــطاوَ، و هُغ ــلُف ك ًَؿ ــُض ث ــايٌ هُغ ــٍُ ياغ ــااَل و هًصُ ــسٌُ ب ــُضوَضزَ و خىَيِ ث
خطاوَتـُوَ   2111خىَيِسٌُ بااَل و تىَيصيُِوٍَ ظاُػيت كابًٍُِ ؾُؾَُ هـُ غـُضَتاٍ ًـاُطٌ ٓـًُاْ غـاَي      

ًَػتاف خطاوَتُوَ بُضُاًٍُ كاضٍ ثُضهًُاْ، هُبُض ُٓوٍَ هًُاوٍَ ض ابطزووزا،  بُضُاًٍُ كاضٍ ثُضهًُاْ، ٓ
ًَػــتا طؤض اُلــاضٍ ظؤض بُ 2118هــُ ًــاوٍَ ٓــُو زوو غــاَهُزا، هــُ  غــُض ظاُلــؤ ُٓٓوًــُكاْ زا ٓــاتىوَ، َوَ تــا ٓ

ًَلٌ بامشــاْ هــُو بــاضَوَ كــطزووَ،   ًٌَــُف وَكــى وَظاضَتــٌ خىَيِــسٌُ بــااَل و تىَيصيِــُوٍَ ظاُػــيت ٓــُظًىوُ ٓ
ًَػتا ض ووْ تطَ، و ُٓضوَٓا بُ ناكٌ ُٓظامن و زاواكاضَ هـُ بـُضَيع ثُضهـًُاٌُ     ًَؿُو ططرت و ٓاغتُُطُكاْ ٓ ك

ًَؿلُف بلُيُِوَ بؤ كىضزغتاْ ُٓطُض بىاضَيلٌاْ بؤ ب ًَم ث ًَِسضَيت بؤ ًاوٍَ نُُس ض ؤشَيم كُ ض اثؤضت ط َخػ
ًَسانـىوُُوَ و وضزبـًين كطزُـٌ ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ، ٓـُضوَٓا ض َنـاو كطزُـٌ            ثُضهًُاٌُ كىضزغـتاْ زواٍ ث
         ْ  بؤنىوٌُ ظاُلؤ ُٓٓوًُكاْ، و بطُض َيًِـُوَ بـؤ ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ هـُ ًاوَيـُكٌ كـىضت زا كـُ بـُضَيعتا

 .زياضٍ بلُْ، ُٓوَ زاواكاضٍ وَظاضَؽلاُُ، غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَُ خؤًاْ، خؤت زَظاٌُ وَكى باغت كطز ًاوَيـُكٌ   ًٌَُ غىثاغٌ ُٓو ض ووْ كطزُُوَيُت ُٓكُيّ، بُاَلَ ٓ ٓ
ًَؿىو باغٌ كطز كُ زيطاغٍُ بلا، ظؤضَ، ظياز هُ غاَي و ًُىَيلُ دُُابٌ وَظيطٍ تُعوًٌٌ عاهٌ هُ كابًُِ ٍ ث

ٍَ بُضاغـيت هـُ ًـاوٍَ      ًَػتاف ًُٓاُـُو ًَـىَ زيطاغـُكُتاْ تـُواو بلـُْ، زواٍ       11ٓ ض ؤشٍ تـط   11ض ؤشَيلـسا ٓ
ًٌَ نٌ؟ رُضًىو  بًدُيُِوَ بُضُاًٍُ كاضَوَ، ُاظامن دُُابت هُطَُي ُٓوَ َُٓه

 وٍَ ظاُػيتوَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل و تىَيصيُِ-بُضَيع ز.عوٌ غعًس ذلٌس
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ًَؿلُؾٌ بُضَيعتاْ ُٓكُيّ. 11هًُاوٍَ كًُه هُ   ض ؤشزا ض اثؤضتُكًُاْ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَـاْ بـاف بـىو ًـاتىَي وَظاضَت           ًَؿـًِاض و زاواكاضيـٍُ دـُُابٌ وَظيـط ث ًٌَُف هُ غُضؤكايُتٌ زواٍ ٓـُو ث ٓ
ًَؿتاْ ٓاًازَكاضٍ تُواوٍ بؤ ُٓو ث ًَلٌ ٓـُوتؤ ًُـُ، بؤيـُ       11طؤشَيـُ ُـُكطزووَ و ًـاوٍَ    ٓ ض ؤشَيلـًـ ؾـت

ًٌَــاْ بــاف بــىو ٓــَُ رُوُضَيــُ زوا غــُيّ، و ٓــُو    ًٌَــُ ث ض ؤشَ زَضرــُتٌ وَظاضَت بــسَيّ بــؤ ٓــُوٍَ   11ٓ
ًٌَُ َُٓ خاَهُ تُٓذًى ُٓكُيّ بؤ ًاوَيُكٌ  زيطاغُتٌ تُواو بلُْ و زوايٌ بًدُيُِوَ بُضُاًٌ كاض، بؤيُ ٓ

 .ًىو غؤظاْ خاْتط، رُض
 بُضَيع غؤظاْ ؾٔاب:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
َُٓ بُياًُُ هًصٍُُ ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ بااَلف كؤبىوُُوٍَ خؤٍ كطزووَ، ُٓطُض دُُابت زوا هُ هًصٍُُ 
ًَتـُوَ هُغـُض ظَوٓـٌ ٓـُو زاواكاضيـٍُ كـُ بـُضَيع          ثُضوَضزَ و خىَيِسٌُ بااَل بلٍُ ض اثؤضتُكٍُ خـؤٍ غىَيِ

ًَؿلُؾ وَظيطٍ  ، بؤ ُٓوٍَ ُُٓساًاًُـ ض اٍ هًصٍُُ ثُضوَضزَ بعاُّ، غىثاؽٌ كطزووَخىَيِسٌُ بااَل ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 باؾُ رُضًىو هًصٍُُ خىَيِسٌُ بااَل ض اثؤضتٌ خؤتاْ غىَيُِِوَ.
 

 بُضَيع ز. عٌط فلساًغل)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًٌَُ غُعات ًُٓط  بُ ٓاًازَ بىوٌُ ظؤضبٍُ ظؤضٍ ُُٓساًاٌُ هًصُُ، ُٓضوَٓا بـُ ٓاًـازَ بـىوٌُ بـُضَيع      9ؤ ٓ
ًَلطزْ بُ طفتىطؤٍ ثطؤشَ ياغـاٍ   ًَـ زَغت ث وَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل كؤبىوُُوَيُكٌاْ كطز بؤ ُٓوٍَ كُ ث

ؤًاْ يُكبدـُيّ، زواٍ طفتىطـؤ   ظاُلؤ تايبُتُكاْ ُٓوَي بسَيّ طفتىطؤ هُطَُي يُكه بلُيّ،بريوبؤنىوٌُ خ
ًَؿًِاضٍ ُٓوٍَ كطز كُ هـًُاوٍَ ٓـَُ زوو غـاَهُزا كـُ ٓـَُ ض اثـؤضتٌ ٓاوبُؾـُ        1بُضَيع كان) ز.عوٌ غعًس( ث

ًَػتا ُٓظًىوٌُ ُٓواْ بُ ًاًَُهُ كطزْ هُطَُي ظاُلـؤ   هُغُض ثطؤشَ ياغاٍ ظاُلؤ تايبُتُكاْ ٓاًازَ كطاوَ تا ٓ
ًَؿًِاض و ب ٍَ، ٓـُوَي       تايبُتُكاْ ُٓرلاض و ث ٌَ بـسض ريوبؤنىوٌُ تاظَياْ اليُ، بؤيُ زاواٍ كـطز كـُ بـىاضَيلٌ ثـ

ًَسانىوُُوَيُن بلُْ، ُٓرلاض و بريوبؤنىوُُكاٌُ خؤياْ طُاَلَهُ بلُْ، كؤبىوُُوَيـُكٌ تـطيـ    بسَْ كُ ث
ًٌَـاْ بـاف بـىو كـُ بـىاضَيلٌ            ًٌَـُ ث  11هُطَُي غُضؤكايُتٌ ظاُلؤ تايًبُتـُكاْ بلـُْ، بؤيـُ زواٍ طفتىطـؤ ٓ

ٌَ، بسضَيت بُ بُضَيع وَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل تـا زوايـّ بريوبؤنـىوٌُ خؤيـاْ طُاَلَهـُ       ض ؤشٍ كُ هُوَ ظياتط ُُب
ًٌَاْ باؾُ وَظاضَتٌ خىَيِسٌُ بااَل  ثُهُ بلات هُ طفتىطؤ كطزْ و ٓاًـازَ   ًٌَُ وَكى هًصُُ ث بلُْ، ُٓضوَٓا ٓ

ًَلُ هُالٍ وَظاضَت و سلىًُتُ بؤ ٓـُوٍَ  كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ خىَيِسٌُ بااَل و تىَيصيُِوٍَ ظا ُػيت كُ زًَ
 ٓاًازٍَ بلُْ و بُ ثُهُ ض اواٍُُ ثُضهًُاٌُ بلُْ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ٍَ بُ وَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل، رُضًىو كان ٓاضاَ ويػتت وػُ بلٍُ؟   ثطؤتؤكؤي ُاوٍ دُُابٌ وَظيط بطؤض 
 ٓاضاَ(بُضَيع ايىب ُعٌت)

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَِغل و زواتط هُغُض زاواٍ سلىًُت  ًَم ًُٓىوداض ثطؤشَ ياغايُن ُٓٓ ًَبًًَُِ ُٓيُ، بؤتُ ُُضيت ًّ ُٓو ت
ٍَ، ًُٓـُف واٍ كـطزووَ كـُ هـُ كاضوبـاضٍ ثُضهـًُاْ هـُ ًُغـُهٍُ ثُغـِس كطزُـٌ ياغـا ظؤض ظؤض             زوا ُٓكُو

ًَؿـىو ٓـُو ثـطؤش    ًَـٌ وػـٍُ هًصُـٍُ ؾـاضَواٌُ وَظيـط زاواٍ         كاضًاْ زوا كُوتىوَ، داضٍ ث َ ياغـايُ كـُ بـُ ث
ًَؿلُف كطاوَ و خىَيِسُُوٍَ يُكـًٌُ ًاوَيـُكٌ ظؤض    ٍَ، و ث ًَؿلُف بلط كطزووَ كُ ُٓو ثطؤشَيُ ياغايُ ث

ًَجُض  ٍَ، يُعين ًُُٓ وا ُٓكا ظؤضبٍُ ظؤضٍ ياغاكاْ، زَضكطٌُ ياغـاكُ،  يظؤض ت ٌَ با زوا بلُو ًَػتاف َُٓه ىَ و ٓ
ٍَ، بُ زض َيصايٌ ًُٓػاَي تُُٔا ثُضهًُ ًَم هُ ُٓضكُ غُضَكًُكاٌُ ظؤض كاضًاْ زوا كُو ثطؤشَ ياغا  11اْ ُٓضك

ًَلسا ُٓزلىًٌُُ ُىَيُِضاْ  ثطؤشَ ياغـاٍ ثُغـِس كـطزووَ، ًُٓـُ بُضاغـيت ٓـُضكٌ        119ثُغِس كطاوَ، هُكات
 غُض غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ ُٓخاتُ شَيط ثطغًاضَوَ، غىثاؽ

 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال
ٌَ كان ٓاضاَ، رُضًىو زكتؤض غُضوَض 11بُو   ض ؤشَف ًٓض ُاب

 
 

 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطفلّ:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَـطَ ٓــؤَهٌ             ًَؿــًِاضَيلٌ تـطَ ُٓيـُ و هـُ هًصُــُف كـطزَ، ٓ ًٌَـُ هُطـَُي بــىوٌُ ياغـازايّ، بـُاَلَ ًـّ ث زيـاضَ ٓ
ٌَ ًٌَـُ كـاتٌ خـؤٍ كـُ ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ         ثُضهًُاُُ، طىَيٍ ه بططْ بؤ ُٓوٍَ باؾه ياغاكُ ثُغِس بلُيّ، ٓ

ًَسا بؤ ُٓوٍَ ثطؤشَ ياغايُن  3هُغُض زاخىاظٍ بُضَيع وَظيطٍ خىَيِسٌُ بااَل تُٓذًى كطا ًاوٍَ  ًاُطٌاْ ث
ــُو    ــًُاوٍَ ٓ ــُضَيعياْ ه ــات، ب ــازَ بل ــطز و ض اواُــ    3ٓاً ــازَ ك ــاكُياْ ٓاً ــطؤشَ ياغ ــُزا ث ــٌُُ ًاُط ٍُ ُٓزلىً

ًَـطَ هُوكاتـُوَ، واتـُ كًُىكىض يُكـُ هـُوزا ًُـُ، ٓـُو ٓؤكاضاُـٍُ كـُ             وَظيطاًُاْ كطزووَ، بـُاَلَ ُُٓاتؤتـُ ٓ
ــَُ        ــُُتقغل ه ــاضٍ ً ًَم ٓؤك ــَُه ــتين، كؤً ــؤ زواخػ ــطز ب ــُضسٌ ك ــُ ت ــااَل ُٓوكات ــسٌُ ب ــطٍ خىَيِ ــُضَيع وَظي ب

ٌ بااَلؾٌ كـطزووَ، بؤيـُ ًـّ هُطـَُي ٓـُوَزا      ُىوغطاوَزا ٓاضاغتٍُ غُضؤكايُتٌ و ٓاضاغتٍُ هًصٍُُ خىَيِسُ
ًَؿــ  ًٌَــُ كؤبىوُــُوَمشاْ هُغــُضٍ ىُــًٍ كــُوا غــُضزََ طــؤض اوَ، ٓــَُ ثطؤشَيــُ ٓــٌ خــىهٌ ث وَ، ض اغــتُ كــُ ٓ

ًَم ثــطؤشٍَ تــطيـ ُٓيــُ، و ٓــُو ثــطؤشَ ياغــايُ طؿــتًُ ، ثــطؤشَ ياغــايُكٌ تىَيصيِــُوٍَ     كــطزووَ، كؤًــَُه
ًَلُ هًُُ، بؤيُ ُٓطُض  ظاُػتًُ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا، َُٓ ثطؤشَ ياغايُف كُ ٌٓ ظاُلؤ تايبُتُكاُُ بُؾ

ًَػتا َُٓ ثطؤشَ ياغايُ ثُغِس بلُيّ و بًلُيّ بُ ياغا بَُ كًُىكىض ياُُوَ، زواٍ ًاوَيـُكٌ تـط كـُ     ًَتى ٓ ب
ًٌَـُ خـُضي    ًَـم ٓ ٌَ ًُُٓ ض َت بلُيُِوَ، واتُ ُعيلٍُ ًاُط لٌ زَيغل َُٓ ثطؤشَ ياغايُف ثُغِس زَكُيّ ُٓب

ٍَ، ًـّ زووبـاضٍَ ُٓكًُـُوَ هُطـَُي           ٌَ ُـاكط ُٓوَ ُٓبغل، كاتٌ خؤًاْ ُٓكىشيّ، زواتـطيـ ُٓوَُـسَ كـاضٍ ثـ



 279 

ض ؤشيُ بـسَيّ بـُ وَظاضَت بـؤ ٓـُو      11بىوٌُ ياغازاَ بؤ ظاُلؤ تايبُتُكاْ، بُاَلَ هُدًاتٌ ُٓوٍَ ُٓو ًاوَ 
ُ  طــؤض اوَ، زَغــت خؤؾــٌ هُواُــُف ثــطؤشَ كــطض و كاَهــُ بــُ بــُضاوضز، ؼلبــىضْ هُطــَُي ًُٓــُزا، باضوزؤخُكــ 
ض ؤشَزا، ُٓوٍَ تطيـاْ ٓاغـاْ تـط     11ُٓكُيّ كُ ٓاًازَياْ كطزووَ، كاض هُغُض َُٓ ثطؤشَ ياغايُ بلُيّ هُو 

ٍَ طوُيـُن هـُ           ًَـطَوَ ًـّ ٓؤكـاضٍ زاُاُُكـٍُ بُضاغـيت ٓـُكط ٌَ، و ه ٌَ، و كاضَكاٌُ تطيؿٌاْ ًُيػُض ٓـُب ُٓب
ــُضؤكاي    ــُيّ، غ ــًُاْ بل ــُكاٌُ ثُضه ــٍُ      هًصُ ــُ ُعيل ٌَ، كُوات ــُُ ــُ زآ ــُو بُضُاًاُ ــم ٓ ًَ ــًُاْ كات ُتٌ ثُضه

شًاضَيُكٌ ظؤض ثطؤشَ ياغا ُٓيُ كُِ ضاثؤضتًاْ هُغُض ُُُىوغـًىَ، ًُٓـُ تُبطيطَكـٍُ نـًُ هـُ بُضُاًـٍُ       
كــاض زاياُِــاوَ هًصُــُكاْ كــُ ٓــاتىوْ؟ بؤيــُ تلــاَ وايــُ ُٓطــُض كاضَيــم بلــُيّ، ُــُن ًُٓــُياْ، كــاض هُغــُض    

 ُيّ، غىثاؽثطؤشَكٍُ تط بل
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

دُُابٌ وَظيط خؤٍ زاوا ُٓكات وَكى تُضَمل ًُعين، هًصٍُُ ًىختُم زاوا ُٓكات، هُبُض ٓـُو ًـاوٍَ ٓـُو    
 ض ؤشَياْ ُٓزَييَن، بؤ ُٓوٍَ زيطاغٍُ بلُْ و زوايٌ دىاؼلاْ بسَُُوَ، رُضًىو ًاًؤغتا عٌط 11

 ععيع:بُضَيع عٌط عبساه
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًِــًـ تُٓلًــس هــُ وػــٍُ ٓــُضزوو بــُضَيعاْ ُٓكًُــُوَ، ٓــَُ )غــؤظاْ( خــاْ، ٓــَُ كــان )ز.غــُضوَض(، ًــّ  
ًَم ثطؤشَيـُن ٓاًـازَ ًُـُ بؤنـٌ زَخطَيتـُ بُضُاًـٍُ كـاضَوَ؟ زووََ، طـطَيِيت          ثطغًاضَكَُ ُٓوَيُ، وَخت

ضزلًاْ طُاَلَهُ ُُبىوَ كُ بؤؾايُكٌ ٓاغايًُ و ًُٓىوًاْ غاَهسا بُضَيعاْ هُ وَظاضَت ض او غُ 2نًُ هًُاوٍَ 
ٌَ بُضنـاو ض ووُـٌ ًاوُُتـُوَ،             ٌَ بُضُاًـُ و بـُب ًٓعترياف ُٓكُيّ كـُ ٓـَُ كؤهًـص و ظاُلؤياُـُ ُٓيـُ و بـُب

ٌَ طُاَلَهٍُ رًلطَيُن بيَب هُغُضٍ، نؤْ بُ ًاوٍَ  2هًُاوٍَ ُٓو  ٍَ؟ ٓـَُ    11غاَهُزا ُُتىاُسضاب ض ؤش ٓـُكط
ــًُىو ظ ًَم     ٓ ــ ــُض كُغ ــُ، ُٓط ــًاضَكُ ُٓوَي ــطاوَ، ثطغ ــُض ُىوغ ــؤضتٌ ًىختُق ــطاوَ، زوو ض اث ًَؿ ــُ ك َفلُتً

ًَــطَ زيــاضٍ ُاكــُْ؟ ُٓطــُض وَظاضَتــُ هُغــُض ٓــَُ بابُتــُ وػــٍُ ُــُكطزووَ ســُق وايــُ    بُضثطغــُ بؤنــٌ ه
    ٍ ٌَ ًىبـُض يطَيم زواتـاْ خػـتىوَ تـا وا ًَتُوَ، ُٓطُض بُضَيعتاْ هُغُضؤكايُتٌ بُب ًَٔـاتىوَ،   ثُضهًُاْ بجطغ ه

ٍَ، هـُ ٓـًُىو ساَهُتـُكاْ ثُضهـًُاْ ًُمشىهـُ بـُو بابُتاُـُ          ٌَ بلـط ًَجطغًُِوٍَ ه ٌَ ه كؤْ بىوَ زووباضَ ُٓب
ٌَ، نُُسداض ٓـُو باغـاُُ    ًَغل، زَيغل كؤبىوُُوَ ُٓكُيّ، هًصُُ ًاُسوو ُٓب كُوا غُيط ُٓكٍُ ًُوعًس زآُُ

ٍَ، غىثاؽ تًلطاض ُٓبُِوَ، سُق وايُ بُضاغيت ُٓو ًُغُهُيُ وػٍُ  .هُغُض بلط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَغل ض اوَيص ُٓكُيّ هُطَُي هًصٍُُ ياغـايٌ، بـعاُغل ض    ًاًؤغتا غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ كُ بُضُاًٍُ كاض زاُُُ
ٍَ ًِٓذـا ًَٓ    ٌـُ ُٓطلُيِـُ   ثطؤشَيُن ٓاًازَ بىوَ؟ هًصُُكاْ ض اثؤضتًاْ ٓاتؤتُوَ، زواٍ ُٓوٍَ ض اثـؤضت ٓـُكط

ٌَ ًُٓــُ              ًَــىٍَ بــُضَيع زاوا ٓــُكات ٓــَُه بُضُاًــٍُ كــاضَوَ، بــُاَلَ كــُ دــُُابٌ وَظيــط زَيتــُ بــُضزًٌَ ٓ
ٍَ، رُضًىو   .عظّمٕ خاىًىبُض يط اتُكاُُ بُ ُُظَض ٍ ًٓعتًباض وَضُٓطري 

 :زلٍ اهسيّ عظّمٕبُضَيع 
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 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَين  ض ؤشزا ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ دـاضَيلٌ تـط       11ُٓوٍَ زا كُ هـُ ًـاوٍَ   هُطَُي ُٓوٍَ كُ دُُابٌ زكتؤض بَُه

ــُوَ و      ــُوَ بلطَيت ــط كؤبىوُ ــاضَيلٌ ت ــٌُُ وَظاضَت زا د ــُضؤكايُتٌ ُٓزلىً ــَُي غ ــاْ و هُط ــُوَ ظاُلؤك بسضَيت
ًَؿـىومشاْ ُٓيـُ كـُ      ًٌَُ تُدطوبٍُ زوو غـاَهٌ ث ًَطُُوَ، بُاَلَ هُطَُي ُٓوَزا ٓ ض اثؤضتٌ ٓاوبُؾٌ خؤياْ بِ

ًَتـُ        ُٓو ث طؤشَ ياغايُ طؿتًُ كُ داضَيلٌ تط هُ ثُضهًُاْ تُٓذًى كـطا، هُبـُض ٓـُوٍَ ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ ب
ثُضهًُاْ، هُ رُقَوٌ ُٓو ثطؤشَ ياغا طؿتًُزايُ كُ ناضَغُضٍ َُٓ ياغا تايبُتًـُ ٓـُكات كـُ ياغـاٍ ظاُلـؤ      

ًَىيػيت ُٓظامن ُٓو ثطؤشَ ياغايٍُ كـُ زوو غـاهَ   ًَـىاْ وَظاضَتـٌ خىَيِـسٌُ     تايبُتُكاُُ، بؤيُ ًّ بُ ث ُ هـُ ُ
بااَل و ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ زا بعضبىوَ، ُاظاُغل هُ وَظاضَتٌ خىَيِسٌُ بااَليُ، وَظاضَتٌ خىَيِـسٌُ بـااَل ٓـَُهٌ    
ًٍَ وَكـى  ُُٓـساًٌ هًصُـٍُ ثـُضوَضزَ زاوا هـُ غـُضؤكايُتٌ           ًَـطَوَ ٓـَُه هُ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاُُ، بؤيُ ًـّ ه

ياغا طؿتًُ بُ ظووتطيّ كات بطُض َيتُوَ ُـاو ثُضهـًُاْ بـؤ ٓـُوٍَ دـاضَيلٌ تـط        ثُضهًُاْ ُٓكَُ ُٓو ثطؤشَ
ٌَ هُو كًُىكىض ياُُ، غىثاؽ ًَىَيُ ناضغُض ب  َُٓ ثطؤشاُُ بَُ ؾ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿـُ، هُبـُض ٓـُوَ    خىؾلٌ عُظيع زياضَ ًٓؿلاي ُٓيُ، بعاُّ كُ زيطاغُ ُـُكطاوَ، بـعاُّ كـاضٍ تطيـاْ هـُ ث     

 زواكُوتىوَ ، رُضًىو كان عبسار
 

 بُضَيع عبسار ذلٌس اًغل:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَـت و          ًٌَُ وَظيطٍ كاضوبـاضٍ ٓـُضَيٍ و سلىًـُتٌ ٓـُضَيٌاْ بُضاغـيت بؤنـًُ؟ ُٓطـُض ب ًّ ثطغًاض ُٓكَُ ٓ
ًَغل و ثطغًاض ُُكُيّ بعاُغل ٓايا َُٓ وَ ًٌَُ بُضُاًُيُكٌ كاض زابِ ظاضَتُ ًٓػتًعسازٍ ُٓيُ ياْ ُـا؟ ٓـٍُ   ٓ

ًَم   ٌَ تــُضكًع غُيِــُ غــُضٍ، غــُضؤكايُتٌ ثُضهــًُاْ هُغــُض ض ُٓغاغــ بُضاغــيت ُُٓــسَيم ؾــت ُٓيــُ زَبــ
ٌَ و ثطغـــًاض ٓـــُكا هًصُـــٍُ ثـــُضوَضزَ و خىَيِـــسٌُ بـــااَل   ٌَ؟ بُضُاًـــٍُ كـــاض زآـــُُ بُضُاًـــٍُ كـــاض زازَُـــ

    ً ٌَ        ًٓػتًعسازتاْ ُٓيـُ؟ هًصُـٍُ ياغـايٌ ض اثـؤضت ٓا ازَيـُ؟ ثُيىَُـسٍ ٓـُكات بـُ وَظيـطٍ ًىختـُم، ٓـُب
      ٍَ ٌَ، يــُعين ُــاكط ٌَ ٓاًــازَيٌ ٓــُب ــم هــُو بابُتاُــٍُ كــُ ض َثــيت بــُ خؤيــُوَ ُٓيــُ ٓــُب ًَ ٓــًُىو وَظاضَت

 ٌَ ًَم بَو ٍَ هُغُض ُٓو واُىُُ، ُٓطُض بُ  11وَظاضَت ًَم ٓاًـازَ   11ض ؤش ًؤَهُمت بس ٍَ ؾت ًَم بًُو ض ؤش وَظاضَت
ًٌَــُ         بلــات هــُباضٍَ ثــط   ًَىيػــتُ ٓ ؤشَ ياغــايُكُوَ، ٓــُوَ َُٓهجط وكاُسُــُ، ٓاًــازَطٌ ًُــُ، هُبــُض ٓــُوَ ث

ًَم كـُ ثُيىَُـسٍ    ًًَاْ تُٓلًس بلُيُِوَ كُ ُٓقَى ُٓوَيُ هُباضٍَ ُٓض بابُت وَظاضَتُكاْ ُاناض بلُيّ و ه
      ُ ــ ــُت ه ــًُاْ و سلىً ــىاٌُ ثُضه ًَ ــاضٍ ُ ــطٍ كاضوب ٌَ، و وَظي ــُب ــاْ ٓ ــُ ٓاًازَطً ــُوَ ُٓي ــُ خؤياُ ــًُىو  ب ٓ

 .بُضُاًُيُكٌ كاضزا ٓاطاضزاض بلطَيتُوَ ، غىثاؽ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ــَُ وَكــى             ًَين، ٓ ــ ــُكاضٍ ب ــُق ًُــُ ب ــُ س ــاُىٌُ، دُضؿل ــُ، دــُُابت و ــُوَ دُضؿل ــس ُٓكًُ ــُ، تُٓلً تلاي
ًَغل وَظعـٌ ثُضهًُاُُكـٍُ ًَٓ      ٌـُ ٓاوايـُ، ثُضهـًُاُتاضَكاٌُ    ثُضهًُاُتاضَيم، َُٓ وَكى واُىًُـُن، بـُاَلَ بَوـ

ًٌَُ بُو ظًاُُ وػُ ُٓكُْ، ًًووُت نؤْ وبىَي ُٓكات تؤ ٓـُو وػـُيُ بلـٍُ؟ كاكـُ تـؤ ثُضهـًُاُتاضٍ، تـؤ         ٓ
واُىٌُ بطاٍ خـؤَ، هُغـُض ٓـُو وػـُيُ ٓـُتىاُغل تُوـسؿلٌ ًُسلًُـُت بلـُيّ، دُضؿلـُ ًـُرٔىًٌ خـؤٍ            

ًَلتاْ كطزووَ بُ ض َٓايٌ؟ ُا ٌَ ٓـُو وػـاُُ        بـ  ،ُٓيُ، بؤ ًُٓىو ؾت طاٍ ًـّ، تـؤ وـاُىٌُ و ثُضهـًُاُتاضٍ ُـاب
 بلٍُ، ُٓو وؾُيُ بػط ُُوَ هُ ثطؤتؤكؤي، رُضًىو زكتؤض عىًُض

 بُضَيع ز.عٌط فلساًغل)ُىضَزيين(
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَـ        ًَىيػيت ُٓظاُغل ُُٓسَيم ظاًُـاضٍ و ض اغـيت تـط ُٓيـُ بًدُيِـُ ثـ زواٍ َُٓ ًىزاخُهُ و غُضزلاُُ بُ ث
( زا 52هـُ ًـاززٍَ )   2118( ٍ غـاَهٌ  11اوٍ بُضَيعتاْ، يُكَُ، ياغاٍ وَظاضَتـٌ خىَيِـسٌُ بـااَل شًـاضَ )    ن

ٌَ كُ ًُُٓ هُ ًاُطٌ ؾُؾٌ  ٌَ ًاُطـسا     2118زََه ٌَ )زواٍ زَضنىوٌُ َُٓ ياغايُ هُ ًـاوٍَ غـ زَضنىوَ، َُٓه
ٍَ بـؤ ثُضهـ          ًَـط ٌَ ًاُطـسا     سلىًُتٌ ٓـُضَيٍ ثـطؤشَ ياغـايُن بـؤ ظاُلـؤ ُاسلىًًـُكاْ زَُ ًُاْ، هـُ ًـاوٍَ غـ

ًَـطزضاوَ بـؤ ثُضهـًُاْ، بـُاَلَ هُبـُض ٓـُوٍَ كُوتؤتـُ كؤتـايٌ            ًَطزضاوَ، بُاَلَ هُ ًاوٍَ ُٓؾـت ًاُطـسا ُ ُُُ
خىهٌ ض ابطزوو ُُيتىاًُىَ ثطؤشَ ياغاٍ ظاُلؤ تايبُتُكاْ ُٓوكات ًىُاوُؾُ بلات، زواٍ ُٓوٍَ َُٓ خىهٍُ 

ًٌَُ ٓاتغل، داضَيلٌ تط هـ  ًَػتا كُ ٓ ًَؿـلُف       2111ُ غـُضَتاٍ غـاَهٌ   ٓ ثـطؤشَ ياغـاٍ ظاُلـؤ تايبُتـُكاؾلاْ ث
خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ بؤ كطاوَ، هُ ًاُطٌ تًُىوظ و ٓـاب هـُكاتٌ ثؿـىوزا هـُ      2111كطز، هُ ًاُطٌ ؾُؾٌ 

ــاَهٌ  ــؤ        2111غ ــَُي ظاُل ــطزووَ، هُط ــُض ك ــُوًَاْ هُغ ــُن كؤبىوُ ــُضوَضزَ ظزلريَي ــٍُ ث ــى هًصُ ــُ وَك ًٌَ ٓ
ًَلًـاْ بـؤ ُـاضزيّ، هـُ     تايبُتُكاًُـ ُٓ ًَؿـًِاضَكاؾلاْ خػـتؤتُ   91وكات وَظاضَتٌ خىَيِسٌُ بااَل ض اثؤضت % ث

ًَػتا كـاتٌ   2111ٍ غاَهٌ  12ُاو تُوطيطٍ ٓاوبُؾُوَ ُٓوكات، زواٍ ُٓوَ هُ ًاُطٌ  ًَـ ٓ واتُ زوو غاَي ث
َظيـطٍ خىَيِـسٌُ بـااَلٍ    طفتىطؤ بؤ ثطؤشَ ياغـاٍ ظاُلـؤ تايبُتـُكاْ زاُـطا، بـُاَلَ هُغـُض زاواكـاضٍ بـُضَيع و        

ُٓوكات داضَيلٌ تط تُٓذًى كطا بُ ثاغاوٍ ُٓوٍَ كُ ُٓواْ ثطؤشَ ياغايُكٌ تطياْ ٓاًازَ كـطزووَ بـُُاوٍ   
ًَىيػتُ َُٓ ثطؤشَ  ٌَ ًاُطسا ث ثطؤشَ ياغاٍ )خىَيِسٌُ بااَل و تىَيصيُِوٍَ ظاُػيت( ُٓوكات وؽلاْ هًُاوٍَ غ

ًَطزضَيت هُ سلىًُتُوَ بؤ ثُض ًٌَـُ        ياغايُ بِ ًَطزضاوَ بـؤ ثُضهـًُاْ، ٓ ًَػـتاف ُـُُ هًُاْ، ثطؤشَ ياغـاكُ تـا ٓ
ًَىيػتُ ُٓو ثـطؤشَ ياغـايُ    ًَغل ث بُزوا زانىوؾلاْ كطزووَ، نُُسيّ ُىوغطاوًاْ كطزووَ وَكى هًصُُ كُ َُٓه
ــؤ      ــطزووَ ب ــُمشاْ ك ــؤثٌ ٓاوب ــااَل كؤبىوُــُوٍَ ٓاوبــُف و وَوضكؿ ــسٌُ ب ــٌ خىَيِ ٍَ، هُطــَُي وَظاضَت ــطزض ًَ بِ

ًُُُس كطزٌُ ثطؤشَ ياغاكُ، ثطؤشَ ياغاكُ هُ غُضؤكايُتٌ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ بـىوَ، بـُاَلَ ًاوَيـُن    زَوَه
ٌَ كاتُكٍُ هُ ُٓزلىًٌُُ وَظاضَتٌ خىَيِـسٌُ بـااَل    ًَػتا كان زكتؤض عُهٌ غُعًس هُ ًّ باؾه ُٓظاُ ًَـ ٓ ث

    ٌ ــاضَيل ــطزووَ د ــاْ ك ــُضَيع ٓــًُىوياْ زاواي ــُن ب ــُ هُي ــط دط ــط اٍ زَُ ًَل ــُ ت ــُ    ب ــايُ ه ــطؤشَ ياغ ــَُ ث ــط ٓ ت
ُٓزلىًٌُُ وَظيطاْ بطُض َيتُوَ بؤ وَظاضَتٌ خىَيِسٌُ بااَل، بُتايبُتٌ غُضؤكٌ ظاُلؤكاْ زاواياْ كطزووَ تا 
ظياتط طفتىطؤٍ هُغُض بلُْ، تا ظياتط زَوَهًُُُسٍ بلُْ، هُبُض ُٓوٍَ ًٓؿلاهًُت و ًىؾلًوُ ٓـُبىوَ، بـؤ   
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  ٍ ًٌَاٌُ تَُهُبـُكاْ ض اظٍ ُـُبىوْ بـُُاوٍ غـلىَهُوَ بُكـُهؤضيؤؽ        ؾلىوُُ، هُ كؤهًصٍ ثعيؿلٌ هـُ ظاُلـؤ غـو
ًَّ زَضنىواٌُ  ٍَ ُاناض بىوْ بَو ٍَ، بؤيُ هُو ًَبسض وَضططْ، زواياْ كطزووَ بُُاوٍ كؤهًصَوَ بُكُهؤضيؤغًاْ ث

ًَؿتاْ وَسسَيُكٌ ض ٌَٓ و َُٓهىيػيت هُاليُْ غُضؤكايُ تٌ غلىَهٌ كؤهًصٍ ثعيؿلٌ، كُواتُ ثطؤشَ ياغاكُ ٓ
ًٌَـاْ               ًٌَـُ ث ٌَ ُٓكـُْ ًُـُ، بؤيـُ تـا ٓـَُ ثـطؤشَ ياغـايُ زَيـت ٓ ٌَ بـُد ظاُلؤكاُُوَ كُ هُ ٓايِسَزا ٓـُواْ دـ
ًَؿـبًين ٓـُوَ ُٓكـُيّ       ٌَ ثُهُ بلات هُ كؤُىوغٌ ًُٓط ؤًاُـسا، بـُاَلَ ث وتىوَ، بُ وَظيطيؿٌاْ وتىوَ كُ ُٓب

ٌَ، غــُباضَت بــُ ظاُلــؤ تا  ًَػتاؾــسا ٓــَُ ثــطؤشَ ياغــايُ هــَُ زَوضَزا زَضُُنــ يبُتــُكاًُـ هــُ زوَيــيَن و هــُ ٓ
ًَىيػت ُاكا نًه زواٍ غُيّ، ُٓوٍَ  ًَلٌ واُىٌُ ُٓيُ، بؤيُ ث ًُٓط ؤف دُختٌاْ هُغُض كطزؤتُوَ رُضاغ

ًَىيػيت ُٓظاُغل، بُاَلَ بُ تُٓلًس هـُ ًـاوٍَ   11ًُٓط ؤف َُٓ  ًٌَُف بُ ث ٌَ وَظاضَتـٌ    11ض ؤشَ ٓ ض ؤشزا ٓـُب
ًَيَن، زاخًوٌ ثطؤغٍُ طفتطـؤ بـبغل، بـؤ ٓـُوٍَ هـُ كؤتـايٌ ٓـَُ زَوضَيـُ زا         خىَيِسٌُ بااَل ض اثؤضتٌ خ ؤٍ بٔ

ًٌَُ ياغاٍ ظَُطؤ تايبُتًُكاْ زَضبلُيّ. ٓ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ ُٓتا وَظاضَت ٓاًازَغاظٍ خؤٍ ُٓكات، ُٓنـًُِ غـُض خـا    ًٌَُ بط ياضًاْ زا خاَهٌ يُكَُ زوا غط ًَػتا ٓ َهٌ ٓ
ٌَ، ُٓنًُِ غُض خاَهٌ زووََ  زووََ، هًصٍُُ خىَيِسٌُ بااَل بط ؤُُوَ بؤ ؾىَيُِكاٌُ خؤتاْ ظَفلُت ُُب

 
 
 

 مصطفٖ:بُضَيع عبساهػالَ 
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ثُضهًُاْ زاخًوٌ ًىُاوُؾُكُ بـىو، غـُعاتُكُ هًصُـٍُ تايبـُت وػـٍُ هُغـُض زَكـات، غـُبُبُن ٓـُبىوَ          
( هُ ثُيط َوٍ ُاوخؤ غُضؤكايُتٌ ًامل ُٓوٍَ ُٓيُ تُٓذًوٌ 54ؾُ تُواوبلُْ، ًاززَ )ُُياُتىاًُىَ ًىُاوُ

ًَـ بؤ ُٓو ساَهُتُيـُ ُٓطـُض زاخًوـٌ ًىُاوُؾـٍُ      ًَـ ًُُ، ثاف و ث ُٓو ًُوظوعُ بلات، ًُوظو  ثاف و ث
ًٌَُ ًىُاوؿُ هُغُض ُٓو ًُوظوعُ ُٓكُيّ، هُ 41بُُسَكاْ ُُبىويّ، ُٓوَ تُوطيبُْ  بُض ُٓوَ زَوًقُيُ ٓ

ًَىيػيت بُ زَُطساْ ًُُ، غىثاؽ  ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ بؤ بط طٍُ زووََ هُ بُضُاًٍُ كاضٍ ًُٓط ؤ
 بُضَيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 11ٍ غُضؤكٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ شًاضَ بط طٍُ زووًٌَ بُضُاًٍُ كاض، خػتُِ ض وو و طفتىطؤ كطزٌُ بط ياض
، زاوا هـُ  2111( ٍ غـاَهٌ  11زَضباضٍَ ثاغُواُاٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ شًاضَ ) 2112ٍ غاَهٌ 

ًَُِ غُض غُكؤٍ هًصُُكاْ  غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُٓكَُ زاوا هُ هًصٍُُ ُاوخؤ بلات ب
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ٍُ ُاوخؤ رُضًىوْ بؤ غُض غُكؤٍ هًصُُكاْ، ُىوتٍُ ًُعاًت ُٓيُ كان ٓاضاَ؟ رُضًىوهًصُ
 بُضَيع ايىب ُعٌت)ٓاضاَ(

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَ ثُيط َوٍ ُاوخؤ ًاززٍَ ) ًَـ ُٓوَ ُُٓـساًاٌُ  21غُباضَت بَُ ثطؤشَ ياغايُ بُ ث ًَىيػتُ زوو ض ؤش ث ( ث

ًَؿـلُف كـطزووَ غـُباضَت     ثُضهًُاْ ٓاطازاض بلطَيّ، ًُُٓ يُن، ًَِر ًاُطُ ثطؤشَ ياغايُكٌاْ ث ًٌَُ ث زوو، ٓ
ًَؿىوف ًُٓىو ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ  بُ ض َيلدػتين ثاغُواُُكاٌُ بُضثطغاٌُ ُٓضَيٍ، نىُلُ يُعين داضٍ ث

    ُ ًَؿٍُ ثُضهًُاُتاضاْ ًُـُ بُضاغـيت، بـَُهلى ظؤضبـ ًَؿٍُ ثاغُواُُكاْ تُُٔا ك ٍ و ٓاوواَلتًاًُـ ُٓظاُّ كُ ك
ًَؿــه كــُ هــُ )ًــاهًلٌ(زا زَضكــُوت كــُ ًــاهًلٌ    ًَؿــٍُ ث ًَؿــُيُ، وَن هــُو ك ظؤضٍ بُضثطغــاْ طــُوضَتطيّ ك
ًٌَــُ    ًىونــُ و بىزدــٍُ ثاغــُواُُكاٌُ بُضثطغــُكاٌُ ٓــُضَيٍ ٓــُبط َيت، هُبــُض ٓــُوَ ٓــُو ثــطؤشَ ياغــايُ ٓ

ٍَ، هُطَُي َُٓ ثطؤشَ  ياغايُ يُكبدطَيت، بـُاَلَ  زووداض تُٓلًسًاْ كطزَوَ كُ خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ بؤ بلط
ًَػتا ُُكطاوَ.  تا ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَـطَ ًىُاوؿـُ كـطاوَ، و     ًَىيػيت بُ بريكطزُُوَ ًُُ بُضاغيت، ًُُٓ وَخيت خؤٍ ه ٍَ َُٓ ثطؤشَ ياغايُ ث داض

      ُ ًَلٌ طُوضَيـُ كـ ًَلٌ رًلطيـُ، ُـُ ؾـت ًَـٌ و     24 بُؽ بؤ ًُٓىاض كطزًُُتٌ، ًُُٓ ُُ ؾـت غـُعاتٌ بـؤ زابِ
ٌَ بلُيُوَ، ًُُٓ يـُن، زووََ ٓـُو سًٌاياُـٍُ كـُ دـُُابت باغـٌ ُٓكـٍُ هُغـُض بىدـٍُ ٓـُضَيٌٌ            بريٍ ه
  ٌَ ًَطاوًــُ، هُبــُض ٓــُوَ كــُ هُغــُض بىزدــٍُ كىضزغــتاْ ُــُب كىضزغــتاْ ًُــُ، هُغــُض بىزدــٍُ سلىًــُتٌ ع

 ض، رُضًىو كان عُوٌُ بًدىَيُِوَ.ًىُاوُؾٍُ نٌ بلُيّ كاكُ؟ وػُ كطاو ُٓنًُِ غُض بُضُاًٍُ كا
 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَػـتا      ًَلٌ ٓاوبُمشاْ ٓاًازَ كطزووَ هُغُض ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُ، ٓ ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ياغايٌ و ُاوخؤ ض اثؤضت ٓ

 ُٓطلىَيٌُِوَ:
 طاااق -كُضزغراىاػل/ضٓاغُ بطكلاْ 

 م/رقطِط مؿرتك ذُر مؿطَع اانُى
اجرم للت اقلحهرللاى )اقؿللؤَى اققانُنّللٕ( َ )اقساخلّللٕ َادمللو َاجملللاقؼ اةلّللٕ( دصللُضٔ مؿللرتكٕ، درللاضِذ        

مّالزٓ قسضاغلٕ مؿلطَع الانُى )محاِلٕ اعضلا٘       27/11/2112كُضزٓ املصازد قُّم  2712/غُضًاوَظ/6
دعرّازِلٕ املطاملٕ   ( اقصٓ ؾطعٌ دطمللاى كُضزغلراى ة جلػلرٌ ا   2111قػهٕ  -1طاا، ضام اق -ضزغراىدطملاى كُ

، َاعرتض علٌّ اقػلّس ضٙلّؼ اداللّم دقلطاض ضٙاغلٕ اداللّم املطاملٕ        27/6/2111( َ امله قسٔ دراضِذ 31)
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َ د لس   19/7/2111( ة 435-َاعازٔ اىل اقربملاى دكراب ضٙاغلٕ اداللّم املطاملٕ )ز    18/7/2111( ة 19)
 املهااؿٕ َاملساَقٕ رُصلت اقلحهراى اىل ماِلٖ:

 قلمازٔ ادَىل مو اققانُى، رقرتح اقلحهراى اعازٔ صّاريرًا كادرْ: داقهػبٕ
 املازٔ ادَىل:

اطاز ة اسبمإِ املػرمطِو ة اشبسمٕ قسٗ عضُ اقربملاى خسمٕ ا لّٕ دريطاض اق الَٔ َاقرتاّع ادر ررب خسمٕ 
ٕ 18َاقرقاعلس َرػلطٓ اذكلام اللانُى اشبسملٕ َاقرقاعلس ققلُٗ ادمللو اقلساخلْ ضالم )         اقهااللص ة  2111 ( قػله

 ادالّم اَ آ اانُى اخط حي  ضبلٌ علٖ ااطاز اسبمإِ املؿمُقني داذكام يصا اققانُى
 داقهػبٕ قلمازٔ اقثانّٕ، رقرتح اقلحهراى صّاريرًا كادرْ:

 املازٔ اقثانّٕ:
ساخلّلٕ  اق ربملاى اسبق ة اى ركُى قٌ محإِ د ِعِس علٖ  ال ٕ االطاز ِلرم ر ّّلهًم عللٖ ملالك َظاضٔ     اقق ضُ 

٘ علٖ بلب اق ضُ، َحيرفظ اق ضُ د س انرًا٘ عضُِرٌ داذس مو االطاز اسبماِلٕ   َِكُى رطؾّرًم َنقلًم دها
دصُضٔ زاٙمّٕ َقلبقّلٕ ادغلرمطاض ة ازا٘ اشبسملٕ قلسٗ ققلُٗ ادملو اقلساخلْ َِلرم رلُظِ ًم عللٖ ملسِطِا             

 امرًمؾطبٕ اسبطاغا  ة اةااظا  َادزاضا  ة ادالّم ذػب ضب  اا
 َاملُاز مو )اقثاقثٕ( اىل )اقثامهٕ( ربقٖ كما يْ. 

 ادغباب املُجبٕ
قرهظّم ؾؤَى ااطاز محإِ اعضا٘ اقربملاى ضمو رؿكّال  اُٗ ادمو اقساخلْ ة ادالّم ذفاظا علٖ ذقُاًم 

 ة اشبسمٕ َاقرقاعس، اقس ؾطع يصا اققانُى
 علٖ اقربملاى قلمااؿٕ َادسا٘ اقطاٗ املهاغب َاقرصُِت ضاجني اقرفصّ  دادبالع َعطض اقرقطِطاملؿرتك دؿانٌ

 مع اقرقسِط...............
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ كىضزيُكٍُ ُٓتاُُ؟ 
 عىٌُ كٌاي بعاظ: بُضَيع

 .بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَىيػتُ الٍ ُُٓسا ٌَ ياغاٍ شًـاضَ  تُضدىًُ كىضزيُكٍُ ُُكطايُ، بُاَلَ ُٓوٍَ كُ ث ًاٌُ ثُضهًُاْ ًُعوىَ ب

ًَطَ ثُضهـًُاْ ثُغـِسٍ كـطز،     2111(ٍ غاَهٌ 11) ياغاٍ ثاغُواُاٌُ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، كُ ه
و ُاضزضا بؤ غُضؤكايُتٌ ُٓضَيٍ، بُضَيع غُضؤكٌ ُٓضَيٍ ًٓعترياظٍ ٓـُبىو هُغـُض ًـاززٍَ زووََ هـُ ثـطؤشَ      

ًَت، و   زا ٓ 2ياغايُكُ، كُ هُ ًاززٍَ  ًَلٌ ثُضهًُاْ بؤٍ ُٓيُ نىاض ثاغـُواٌُ ٓـُب ٌَ ُٓض ُُٓساً اتىوَ َُٓه
ًٌَـُ واًـاْ ثُغـِس كطزبـىو، بـُاَلَ بـُضَيع غـُضؤكٌ           ًًَِتـُوَ، ٓ زواٍ خاُُُؿًًِـ زوو ثاغُواٌُ هُطـَُي ؼل

ٌَ ثاغُواٌُ ه ًَباؾُ كُ ُُٓساًٌ ثُضهًُاْ غ ًٌَُ واًاْ ث ًَػتا ٓ ًَعل ُٓضَيٍ ًٓعترياظٍ هُغُض ُٓبىو، ٓ ُطَُي ب
ًَعل، بـاوٌ ٓـُوَ        كُ هُكاتٌ كاضكطزْ زايُ، و ُٓطُض خاُُُؿغل بىو يُن ثاغُواٌُ تاكؤتـايٌ شيـاٌُ هُطـَُي بـ
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ًٌَـاْ باؾـُ هـُ نـىاض         2بىو كُ كان )عـُوٌُ( خىَيِسيـُوَ، تـُُٔا هُغـُض ًـاززٍَ       ًٌَـُ ث ًٓعـترياظ ٓـُبىو، ٓ
ٌَ ثاغُواْ، و هُ زوو ثاغُواْ بيَب بُ  يُن ثاغُواْ ثاغُواْ بيَب بُ غ

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ، يـُعين ٓـُوٍَ      ًٌَ ثُيط َوٍ ُاوخؤٍ ثُضهًُاًُـ تًُُا ًىُاوُؾُ هُغُض ًٓعًهاظَكـُ ٓـُكط خؤٍ بُ ثً
كــُ ثُضهــًُاْ ًٓقــطاضٍ كــطزووَ و غــُضؤكٌ ٓــُضَيٍ ًىارُوــُتٌ كــطزووَ بــىوَ بــُ وــاُىْ، ًٓعترياظَكــُ كــُ 

ًَػتا ططتىويُتٌ ٓ ًَػتا ثُضهًُاُتاضاْ سُوٌ ًىُاوُؾُياْ ُٓيُ هُغُضٍ، ًٓعترياظَكُ هُغُض عُزَز بىوَ، ٓ
ٌَ ثُضهًُاُتاض، هُ كاتٌ خاُُُؿـًين يـُن ثاغـُواٌُ     ٌَ ثاغُواٌُ ُٓب زاواكاضيُكُ ُٓوَيُ كُ هُكاتٌ زَواَ غ

ٍَ وػـُ بلـا تـا ُـاوٍ ب      ٌَ ُٓيـُو ًَػتا ًىُاوُؾُ هُغُض ُٓوَ ُٓكُيّ، ك ٓ ،ٌَ ِىوغـغل؟ تـًُُا يـُن كـُؽ،     ُٓب
 رُضًىو كان بىضٓاْ

 بُضَيع بطٓاْ ضؾًس:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَـطاق ض َرـعٍ كـطز     ًٍَ، ُٓرتٍُ ض ابطزوو ثُضهًُاٌُ ع ًٍَ خؤؾُ ُُٓسَيم بريوض اٍ تايبُتٌ خؤَ بَو بُضاغيت ث
    ُ ًَطاوٌ سًٌايٍُ ثُضهـًُاُتاضَكاْ بلـات هُبـُض ٓـ وٍَ ًىُٓغُغـُيُكٌ  هُغُض ًًالكٌ وَظاضَتٌ ُاوخؤٍ ع

ًٌَــُف ُٓطــُض بطُض َيًِــُوَ بــؤ ًــاززٍَ ) ( ثــُيط َوٍ ُــاوخؤ كــُ هُبــُض زَغــتٌاْ زايــُ و 91غــُضبُخؤيُ، ٓ
ًَـت، غـُض بـُ     ًَعَيم بُ ثاغُواٌُ زَضَوَ، بُ ٌٓ ُاوَوَ، ٌٓ ثُضهًُاْ ب ٌَ بلُيّ، ُٓض ض ٓ ًَىيػتُ ًٓؿٌ ث ث

ٌَ ٓــُو ًَؿــلططٍ بــ ٍَ َ ًٓؿــٌ ثُضهــًُاْ خؤيــُتٌ ســُدٍ و وــُباضُُٓــساًاٌُ ثُضهــًُاْ و غــُضؤكايُتٌ و ٓ
ٌَ، ًُٓـُ يـُن، زوو، ًـّ بـط واَ وايـُ هُطـَُي سىضًـُمت بـُٓؤٍ            زياضٍ بلات ُُن غُضبُ وَظاضَتٌ ُـاوخؤ بـ

ًَلٌ غــُيطٍ  ٍَ ُُٓــساَ ثُضهــًُاْ و تــُزاخىهٌ وَغــآًوٌ ٓــًعالَ ؾــتُكُ بــُ ُــُوع هُيــُن خىَيِــسٌُ ُُٓــس
ًَٔاتىوَ، ًـّ بـط واَ وايـُ ُٓطـُض ياغـا       ٌَ، بـؤ ٓـًُىو بُضثطغـُكاْ، بـؤ ٓـًُىو           ه ٍَ بـا بـؤ ٓـًُىواْ بـ زآـُُط

 ًىُٓغُغُكاْ.....
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ــٍُ         ــطاوَ، سًٌايـ ــس كـ ــُ، تُسسيـ ــُ بلـ ــاض وػـ ــٍُ كـ ــُض بُضُاًـ ــاضَ، هُغـ ــٍُ كـ ــُ بُضُاًـ ًٌَـ ــٍُ ٓ ًىُاوُؾـ
 ثُضهًُاُتاضَكاُُ، بهًُ ؾىَيُِكاٌُ تط ض اتُٔططَ...

 ضَيع بطٓاْ ضؾًس:بُ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَلٌ تـطَ      ًَلٌ عاًـُ، ًـّ وُُاعـُت ًُغٔىي سًٌايُ، ًُبُغت فلايُيُ، سًٌايُف ًىتُعُهًقُ، ًىغتُهُس
ٌَ غـُضؤكايُتٌ ثُضهًُاُُكـُ    ٍَ بُ واُىْ، غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ خؤٍ، ُٓضغ ًَىيػتُ ًُُٓ ُُكط ُٓيُ كُ ث

ًَــِّ ض يَ  لًبدــُْ، يــاْ بــُ تــُعوًٌات ض َيلًبدــُْ، و وُُاعُتًؿــٍ وايــُ ُُٓــساًٌ يـاْ ٓــًُطَيلٌ ًٓــساضٍ زَضب
ًَىاْ  ٍَ هُ ُ ٍَ تُواظْ بجاضَيعض ًَىيػتُ كاضَيم بلط ٌَ ُٓكات، ث ثُضهًُاْ ًىساغُبٍُ وَظيط ُٓكات، ثطغًاضٍ ه
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ٌَ هُطَُي سىضًُمت سًػـابٌ ًـىزيط ُاسًُيـُكٌ بـ     ًَػتا ُُب ًَىٍَ ٓ ؤ ض ٌَٓ عاَ و َُٓ ثُضهًُاُتاضيـ بُو ؾ
ٍَ ًُوظو  زا، هُبُض ُٓوٍَ ثُضهًُاُتاض ًٓؿـٌ ظؤضتـطَ، بؤيـُ ًـّ زاواَ وايـُ ٓـُو ًُوظوعـُ         ٍَ هُ ُُٓس بلط
ًَىيػـت بـُوَ      ًَم زَضيلـا، ث غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ ياْ بُ ًُٓطَيلٌ ًٓساضٍ تُُعؿلٌ بلات، ياْ بُ تـُعوًٌات

ٌَ، ُٓو قالسًُتٌ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاُُ، و و ٌَ زَضن ىَتٌ ًٓوعاًٌ ُٓيُ ُٓض وطاضَيم ُٓو ُُكات ياغاٍ ث
 زَضيبلات، غىثاؽ

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصٍُُ ٓاوبُؾٌ ياغايٌ و كاضوباضٍ ُاوخؤ بًدىَيُِِوَ بؤ ُٓوٍَ بًدُيُِ زَُطُوَ
 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَؿىو ياغايُن ًَػتا شًاضَكٍُ طؤض ا و ياغاٍ تطًـاْ ًِٓفـاظ كـطز بـَى ياغـاٍ       تُبًعٌ هُ واُىُُكٍُ ث ُٓبىو ٓ

ٌَ ًاززٍَ يُكًًُـ بًدىَيًُِِوَ و غطَيتُ زَُطسا2111ْ(ٍ غاَهٌ 11شًاضَ )  ، بؤيُ زَب
 املازٔ ادَر

اّع اطاز ة اسبمإِ املػرمطِو ة اشبسمٕ قسٗ عضُ اقربملاى خسمٕ ا لّٕ دريطاض اق الَٔ َاقرتادر ررب خسمٕ 
اقهااللص ة  2111( قػلهٕ  18َاقرقاعلس َرػلطٓ اذكلام اللانُى اشبسملٕ َاقرقاعلس ققلُٗ ادمللو اقلساخلْ ضالم )        

 ادالّم اَ آ اانُى اخط حي  ضبلٌ علٖ ااطاز اسبمإِ املؿمُقني داذكام يصا اققانُى
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُي زايُ تلايُ زَغـت بـُضظ    ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟ )    ك ( كـُؽ هُطـَُي زا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـٍُ      12بلاتـُوَ؟ كـ

 زَُط ثُغِس كطا، رُضًىو بؤ ًاززٍَ زووََ
 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
 املازٔ اقثانّٕ:

اخلّلٕ  سق ضُ دطملاى اسبق ة اى ركُى قٌ محإِ د ِعِس علٖ  ال لٕ االطاز ِلرم ر ّّلهًم عللٖ ملالك َظاضٔ اق      
٘ علٖ بلب اق ضُ، َحيرفظ اق ضُ د س انرًا٘ عضُِرٌ داذس مو االطاز اسبماِلٕ   َِكُى رطؾّرًم َنقلًم دها

دصُضٔ زاٙمّٕ َقلبقّلٕ ادغلرمطاض ة ازا٘ اشبسملٕ قلسٗ ققلُٗ ادملو اقلساخلْ َِلرم رلُظِ ًم عللٖ ملسِطِا             
 مؾطبٕ اسبطاغا  ة اةااظا  َادزاضا  ة ادالّم ذػب ضب  ااامرً

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟ )       ٌَ هُطَُي زايُ تلايُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ؟ كـ ( كـُؽ هُطـَُي زا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـٍُ      15ك

 زَُط ثُغِس كطا
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 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ
 ببُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَتــُو9،8،7،6،5،4،3ًَاززَكــاٌُ ) ًَِ ًَىيػــت ُاكــات زووبــاضَ ًىُاوُؾــٍُ  ( ٓــُضوَن خــؤٍ ًُٓ ، بؤيــُ ث
ٍَ و غطَيتُ زَُطساْ، غىثاؽ  هُغُض بلط

 ادغباب املُجبٕ
قرهظّم ؾؤَى ااطاز محإِ اعضا٘ اقربملاى ضمو رؿكّال  اُٗ ادمو اقساخلْ ة ادالّم ذفاظا علٖ ذقُاًم 

 ة اشبسمٕ َاقرقاعس، اقس ؾطع يصا اققانُى
 

 .نٌ علٖ اقربملاى قلمااؿٕ َادسا٘ اقطاٗ املهاغب َاقرصُِتأض اقرقطِطاملؿرتك دؿضاجني اقرفصّ  دادبالع َعط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟ )     ٌَ هُطَُي زايـُ؟ كـ ( كـُؽ  16ُٓغبابٌ ًىدًبُ و ًُٓىو واُىُُكُ ُٓخُيُِ زَُطُوَ، ك
ٌَ    هُطَُي زا ًُُ، بُظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا ٌَ ُٓكُيّ، زاًُؿتين ٓـًُط ؤًاْ كؤتـايٌ ثـ ، زَغت خؤؾًتاْ ه

ًَطيّ..11ُٓيِغل، تا زوو ؾُللُ غُعات ) ًَـ ًُىَض ؤ بُخىاتاْ ُٓغج  (ٍ ث

                                                                                                                                                                       
 

 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    اٌُثُضهًُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – كىضزغتاْ ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع
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 ( 25ثطؤتؤكؤهٌ زاًُؿتين شًاضَ )

 2192\92\91ضَيلُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ  خىهٌ غ
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  (27ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 91/92/2192 ضَيلُوتٌ ؾُللُزوو 
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ًَط )   ــصً ــىَض ؤٍ(ٍ 11كات ًَـ ًُ ــ ــًُاٌُ  11/12/2112ضَيلــُوتٌ  ؾــُللُزوو ضؤشٍ ث ــتاْ  ثُضه  -كىضزغ
ًَطاق  ٌ  ثُضهًُاْ و، غُضؤكٌ  ز.اضغالْ بايع امساعًىبُ غُضؤكايُتٌ ع بـُض َيع ز. سػـّ ذلٌـس     بـُ ٓاًـازَبىوُ

ًَططٍ غُضؤن و، غ ًَطٍ      ىضَ د ْ بـُض َيع رطغـت دفلـس عبـسار غـلطت خـىهٌ   (27ٍ, زاًُؿـتين شًـاضَ )  ثُضهـًُا
ًًََُ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَهٌ )غ

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

ًَط -ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ  خـىهٌ   (27ٍزضا زاًُؿـتين شًـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضهًُاْاق, زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ ع
ًًًٌَُ َُٓهبــصاضزْ هــُ كــات )  ًَـ ًُــىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾــُللُ ضَيلــُوتٌ  11غــ بــَُ  زا 11/12/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿاُُوٍَ َُٓ ُُٓساًاٍُُ خىاضَوَ هُ ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ:-1  خػتُِض ووٍ زَغت هُكاضك
 ُضَيع ز.عٌط ُىضَزيين هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌب-1
 بُضَيع ُٓظغل عٌط هُ هًصٍُُ ُُظآُ-2
 بُضَيع تاضا ؼػغل هُ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ-3
 بُضَيع مسريَ عبسار هُ هًصٍُُ زاكؤكٌ كطزْ هُ ًامل ٓارطَتاْ و شُاْ-4
 بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ كؤًَُهٌ ًُزٌَُ-5
 َيع غُضزاض ضؾًس هُ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و وظَ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْبُض-6
ًَطيناْ غطُُٓط هُ هًصٍُُ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُض-7  بُضيع ب
ٌَ هُ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض ؤؾِبريٍ و ض اطُياُسْ و ؾىَيُِواضَكاْ-8  بُضَيع ُُشاز ععيع غىضً
 ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ: خػتُِض وو و زاُاٌُ َُٓ ُُٓساًاٍُُ خىاضَوَ هُ-2
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيين بؤ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض ؤؾِبريٍ و ض اطُياُسْ و ؾىَيُِواضَكاْ-1
 بُضَيع ُٓظغل عٌط بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ-2
 بُضَيع تاضا ؼػغل بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ تُُسضوغيت و شيِطُ-3
 ُُسضوغيت و شيِطُبُضَيع مسريَ عبسار بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ ت-4
 بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس بؤ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ-5
 بُضَيع اًًُِ ظكطٍ بؤ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْ-6
 بُضَيع ذلٌس ًىغِ بؤ هًصٍُُ ُُظآُ-7
ٌَ بؤ هًصٍُُ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُض-8  بُضَيع ُُشاز ععيع غىضً
 هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ 1998ٍ غاَهٌ  33زازُىوغُكاْ شًاضَ خػُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ -3
ًَؿـًِاضٍ ياغـاٍ ثاضاغـتين خاوَُساضيـُتٌ ٓـعضٍ و ٓىُـُضٍ هـُ ٓـُضَيٌٌ           -4 خػتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ث

ًَطاق  كىضزغتاٌُ ع
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 2111ثُغِس كطزٌُ سًػاباتٌ كؤتايٌ غاَهٌ -5
 :ثُضهًُاْغُضؤكٌ ز. اضغالْ بايع/ بُض َيع 

 ُوضَو ًًٔطَباْ.بُُاوٍ خىاٍ ط
          ًًًٌَُ ٌَ زَكـُيّ، ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ، خـىهٌ غـ بُُاوٍ طُهٌ كىضزغتاْ، زاًُؿـتين ٓـًُط ؤًاْ زَغـت ثـ

، 11/12/2112، ض ؤشٍ زاًُؿـعل  27َُٓهبصاضزْ، غاَهٌ نىاضََ، خـىهٌ ططَيـساٌُ يُكـَُ، شًـاضٍَ زاًُؿـعل      
ًٌَ سىكٌُكاٌُ بط طُ ) (ٍ ًُٓىاض كـطاوٍ  1يط َوٍ ُاوخؤٍ شًاضَ )هُ ثُ 21(ٍ ًاززَ 1بُضُاًٍُ كاض، بُ ث

ٍ  ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ، زَغتٍُ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ بط ياضٍ زا بُضُاًٍُ كاضٍ زاًُؿتين  1992غاَهٌ 
ًًًٌَُ َُٓهبصاضزْ هُ كـات   27شًاضَ  ًَـ ًُـىَض ؤٍ ض ؤشٍ زوو ؾـُللُ ض َيلـُوتٌ      11ٍ ٓاغايٌ خىهٌ غ ٍ ثـ

ًَت: 11/12/2112 ًَىَيُ ب  بَُ ؾ
ًَؿاُُوٍَ َُٓ ُُٓساًاٍُُ خىاضَوَ هُ ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ:-1  خػتُِض ووٍ زَغت هُكاضك
 بُضَيع ز.عٌط ُىضَزيين هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ-1
 بُضَيع ُٓظغل عٌط هُ هًصٍُُ ُُظآُ-2
 بُضَيع تاضا ؼػغل هُ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ-3
 امل ٓارطَتاْ و شُاْبُضَيع مسريَ عبسار هُ هًصٍُُ زاكؤكٌ كطزْ هُ ً-4
 بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ كؤًَُهٌ ًُزٌَُ-5
 بُضَيع غُضزاض ضؾًس هُ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و وظَ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْ-6
ًَطيناْ غطُُٓط هُ هًصٍُُ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُض-7  بُضيع ب
ٌَ هُ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض -8  ٍ و ض اطُياُسْ و ؾىَيُِواضَكاْؤؾِبريبُضَيع ُُشاز ععيع غىضً
 خػتُِض وو و زاُاٌُ َُٓ ُُٓساًاٍُُ خىاضَوَ هُ ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ:-2
 بُضَيع ز. عٌط ُىضَزيين بؤ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض ؤؾِبريٍ و ض اطُياُسْ و ؾىَيُِواضَكاْ-1
 بُضَيع ُٓظغل عٌط بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ-2
 ػغل بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ تُُسضوغيت و شيِطُبُضَيع تاضا ؼ-3
 بُضَيع مسريَ عبسار بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ تُُسضوغيت و شيِطُ-4
 بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس بؤ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ-5
 بُضَيع اًًُِ ظكطٍ بؤ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و غُضناوَ غطوؾتًُكاْ-6
 بُضَيع ذلٌس ًىغِ بؤ هًصٍُُ ُُظآُ-7
ٌَ ب بُضَيع ُُشاز-8  ؤ هًصٍُُ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُضععيع غىضً
 هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ 1998ٍ غاَهٌ  33ُِض وو و طفتىطؤ كطزٌُ ثطؤشَ ياغاٍ زازُىوغُكاْ شًاضَ تخػ-3
ًَؿـًِاضٍ ياغـاٍ ثاضاغـتين خاوَُساضيـُتٌ ٓـعضٍ و ٓىُـُضٍ هـُ ٓـُضَيٌٌ           -4 خػتُِض وو و طفتىطـؤ كطزُـٌ ث

ًَطاق  كىضزغتاٌُ ع



 293 

 2111زٌُ سًػاباتٌ كؤتايٌ غاَهٌ طثُغِس ك-5
ًَتُوَ كـُ كـُ ًؤَهـُت بـىوْ      ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُاوٍ ُٓو ُُٓساًُ بُضَيعاُُ ُٓخىَيِ ًَػتاف بُضَيع د ٓ

 ٍَياْ ًُٓازَ ُُبىوْ با بفُضًى
ًَططٍ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ-بُضَيع سػّ ذلٌس غىضَ  :د

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَسضاوْ ياْ ٓاًازَ ُُبىوْ 24/11ٓاغايٌ هُ ض ؤشٍ  26 شًاضَ ُاوٍ ُٓو ُُٓساًاٍُُ هُ زاًُػتين  ًؤَهُت ث

 ًؤَهُت-اًًُِ ظكطٍ-1
 ًؤَهُت-ٓاواظ عبساهىاسس-2
 ًؤَهُت-ثُضويّ عبساهطفلّ-3
 ٓاًازَ ُُبىوَ-طؤضاْ ٓاظاز-4
ًَطزَي ؼػغل-5  ًؤَهُت-ؾ
 ًؤَهُت-زاُا غعًس قؤمل-6
 ًؤَهُت-وازض افلس-7
 ًؤَهُت-قبًشُ افلس-8
 ًؤَهُت-ضواْ قاحلكا-9

 ًؤَهُت-كىَيػتاْ ذلٌس-11
 ًؤَهُت-ًُؿتٌاْ ًطؾس-11
 ًؤَهُت-ُُغطيّ ـلاي-12
 ًؤَهُت-ياووظ خىضؾًس-13
 ًؤَهُت-هًوِ اًري-14
 ًؤَهُت-ذلٌس افلس-15
 ٓاًازَ ُُبىوَ-زكتؤض بُؾري-16
 ٓاًازَ ُُبىوَ-بُرطيّ سػغل-17

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ضًىو كان غُضزاضرُ
 
 
 

 بُضَيع غُضزاض ضؾًس
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
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ًَؿاُُوََ بـىو هـُ هًصُـٍُ     ًَؿلُف كطزبىو كُ زوو خاَي بىو، خاَهٌ يُكَُ زَغت هُكاضك زياضَ ًّ زاوايُكٍ ث
ثًؿُغاظٍ و وظَ، و زاُامن هُ هًصٍُُ ؾًُٓساْ، بُاَلَ بُزاخُوَ ُٓوٍَ يُكَُ وبىَي كطاوَ و ٓـُوٍَ زووََ  
وبىَي ُُكطاوَ، غُبُبُكٍُ ُاظامن، هُبُض ُٓوَ هُوَكٍُ تطيؿًاْ ثاؾطُظ ُٓؼلـُوَ و هـُ هًصُُكـُ بـُضزَواَ     

 .ُٓمب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَم يـاْ بطايـُن هـُ كـاتٌ زاُـاٌُ              ٍَ خىؾـل بُضَيعاْ خؤتاْ ُٓظاُّ كـُ ُاوَكـاْ نـىوُُ بُضُاًـٍُ كـاض ُـاكط
ًَتـُوَ، نـىُلُ خطاوَتـُ بُضُاًـٍُ كـاض،            بُضُاًٍُ كاض  ياْ هـُ كـاتٌ ًىُاوؿـُ كـطزْ ُٓغـيَت و ثُؾـًٌاْ ب

ٍَ كـطاوَ،      ًِٓذا ُٓوَ ثُيىَُسٍ بُ رطاكػًؤُُكاٌُ خؤتاُُوَ ُٓيُ، هُ اليُْ رطاكػـًؤُُكاٌُ خؤتـاْ تـاوتى
ًَغل، ض ؤشَيلًـا     ٍَ بُضُاًـٍُ كـاض زابِـ ٌَ زَكط ْ ثـطؤشَ ياغـاكاْ تـُٓذًى    ض اوَيص كطاوَ، ُٓواْ ُاوَكاًُاْ زاوَ، ٓ

  ،ٌَ ُٓكُيّ، ض ؤشَيلًاْ ُاوٍ ثُضهًُاُتاضَكاْ هُكاتٌ ًىُاوُؾٍُ ُاوَكاْ ثُؾًٌاْ ُٓبُِوَ، ٓاخط ًٓـ واُـاب
 رُضًىو ًاًؤغتا عٌط

 :دًا٘ اقسِوبُضَيع عٌط عبساهععيع 
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَّ بُ تُبًعُتٌ ساَي ٓ ٌَ بـُ غـُضؤن رطاكػـًؤُُكاْ،     بُضَيعتاْ كُ َُٓ بُضُاًٍُ كاضَ زآُُ ٌَ ض اوَيص كطابـ ُب
ًٌَُ نُُسيّ عـُضيعًَاْ زاوَ وَكـى ٓـُوٍَ كـُ كان)غـُضزاض(يـ باغـٌ كـطز، ًـّ خـؤَ           ياْ بُ هًصُُكاْ، ٓ
ًٌَـُ     ٍَ؟ ٓ ٍَ بؤ ض َناوٍ زاواٍ ُُٓـساًاْ ُـاكط ًَم بُضُاًٍُ كاض زآُُط ًَذاض عُضيعََ زاوَ، ًّ ُاظامن وَخت غ

ًَم      زاواًاْ كطز هُطَُي بُض ًًًَُغل داضَ هـُ هًصُـٍُ ياغـايٌ كـُ رـُضاغ َيعاْ، زاواٍ ُٓوًَاْ كطزبىو ُٓوَ غ
ًًًَُغل دـاضَ زاواًـاْ كطزبـىو هـُ هًصُـٍُ ٓـُوواف ُٓوكاتـُ كـُ خـؤَ            زضوغت بىو ُٓطلُيُِ ُاوٍ، ُٓوَ غـ

ًَـطَ ومت ٓـُوََ وبـىَي ًُـُ، ُٓويؿـٍ زاوا ك       طزبـىو،  هُطَُهًاْ ُُبىوَ، نىُلُ بُضَغبُت ُُيسَخىاضز، ٓـُض ه
ًَم هُ ًٓؿٌ بُضَيعاْ هُ غُضؤكايُتٌ تُضتًب كطزُـٌ   ًًََُ، هُ غُضؤكايُتٌ يُك ُٓويـ ُُخطاوَتُ ُاوٍ، غ
ًٌَُ ُاو بسَيّ، بُ ُىوغطاوَيلٌ ضَمسٌ ُاوًـاْ زاوَ، ٓـُو    َُٓ ًُغُهٍُ هًصُُكاُُ، زاواتاْ كطز بُ ضَمسٌ ٓ

ٍَ ًٓهٌ ض َناو ُُكطاوَ، ت ًٌَاْ باؾُ بلط ًَلٌاْ بسَُُوَٓاَهىطؤض ٍَ كُ ث  لايُ وَاَلً
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ بـٌ، ًـّ       ًٍَ خؤؾـُ هـُو ًَّ خىا ؾآًسَ ًّ بُف بُساَهٌ خؤَ ثـ هُباضٍَ زاواكاضيُكٍُ دُُابت وَكى زََه
ٌَ هـُ   وَكى ؾُخكٌ، هُطَُي بطازَضاًُـ باغٍ كطز، بُاَلَ ًُػابُكُ تُواو بـىوَ، ًًالكُكـُ ثـط  بؤتـُوَ،      ُـاب

ــيت       11 ــُ هًػ ــُتا ب ــٍ كــطز، ٓ ــُضؤكايُتًـ و هُطــَُي هًصُــُكاًُـ باغ ــتا ًــّ هُطــَُي غ ًَػ ــات، ٓ ًَجــُض  بل ت
ًَتـُوَ،    ًَطـُ ُاب ًَطٍُ ًاًؤغتا )عىًُض( بلطَيتُوَ هُ هًصٍُُ ياغايٌ، بُاَلَ د ًٍَ خؤؾُ د كىضزغتاًٍُ وت ث

ًٌَ ًُػابُكاْ تُواو بىوَ، ُاظامن نؤْ عًالدٌ ُٓو ًُغُال ُُ بلُيّ؟ نىُلُ ثُيط َو ض َيطُ ُازات، ًـّ  بُ ث
ٍَ بـٌ، نـىُلُ            ًٍَ خؤؾـُ هـُو ٌَ ثـ ًَطـٍُ ًـّ، خـىا ٓـُظاُ ٍَ بىوًايُ تُُاظو، ُٓكطز بٔاتًتايـُ د بُخؤَ هُو
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ًٌَّ كطزُـُوٍَ ًُغـُهُكاْ و بـُ وـاُىٌُ كطزُـٌ            ًٌَّ و بـُ غـُهًقُ و زآًٌـُف هـُ ٓـ دُُابت ثًاوَيلٌ ٓ
 ًُغُهُكاٌُ، رُضًىو كان غُضزاض

 ُضَيع غُضزاض ضؾًسب
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًّ زاواَ كطزووَ بُضاغيت هُ هًصٍُُ ؾًُٓساْ زابِطَيٍ بُ سىكٌٌ ُٓوٍَ كُ ًّ خَُهلٌ ؾاضٍ َُٓهُظـَُ،  
ًَؿـتاْ         ًَـطَ ًٓػتًقاهُكُؾـٍ ٓ ٍَ زاُـاُطَيٍ؟ بـؤ ه و َُٓهُظُ ُاوظَُس كطاوَ بُ ؾاضٍ ؾًُٓساْ، باؾُ بـؤ هـُو

 كطاوَ؟  تُغىيت ُُكطاوَ بؤ وبىَي
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ ؾـاغري ُـُبىو، نـًبلُيّ؟ ٓـُض بطازَضَكـاٌُ خـؤت ًٓػـتًشقاواتٌ رطاكػـًؤُُكٍُ خـؤت           ٓاخط زياضَ هُو
ًَتُوَ، زووََ، ُٓو كُغٍُ طوُيٌ ُٓيُ  ٍَ بلؿ ٍَ ؾاغري ًُُ، كُؽ ُُيىيػتىوَ هُو ثط ٍ كطزؤتُوَ، زياضَ هُو

ٌَ زوا ٍ ُٓوَ هُطَُي رطاكػًؤُُكاٌُ خؤتاْ وػُ بلُْ، خؤ زوًُا تُواو ُُبىوَ و كؤبىوُُوَف ًـاوَ،  ُٓتىاُ
ًَػتا بـُضزَواَ ٓـُبغل هُغـُض بُضُاًـٍُ      ًٌَ تطيـ بلُيّ، ٓ ًَطؤض ك ٍَ د زَتىاُغل هُ كؤبىوُُوَكاٌُ تط ُُٓس

ــَُ )   ــاَهٌ يُك ــُض خ ــُ غ ــاض، زَيًِ ــَُ ُُٓساًا  -1ك ــاُُوٍَ ٓ ًَؿ ــت هُكاضك ــتُِض ووٍ زَغ ــُ  خػ ــىاضَوَ ه ــٍُ خ ُ
 ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ:

 بُضَيع ز.عٌط ُىضَزيين هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ-1
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ )  ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك  ًُُ، بُ ظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا ( كُؽ هُطَُي زا1ك

2-      ُ ٌَ هُطـ ٌَ هُطـَُي زايـُ؟ كـ ًَؿاُُوٍَ بُضَيع ُٓظغل عٌط هُ هًصٍُُ ُُظآـُ، كـ ًُـُ، بـُ    َي زازَغت هُكاض ك
 ظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا

ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟        -3 ٌَ هُطـَُي زايـُ؟ كـ ًَؿاُُوٍَ بُضَيع تاضا ؼػغل هُ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ، كـ زَغت هُكاض ك
 ا ًُُ، بُظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا( كُؽ هُطَُي ز1)
ًَؿاُُوٍَ -4 ٌَ     بُضَيع مسريَ عبـسار هـُ هًصُـٍُ زاكـؤكٌ كـطزْ هـُ       -زَغت هُكاض ك ًـامل ٓارطَتـاْ و شُـاْ، كـ

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ )  ا ًُُ؟ بُظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا( كُؽ هُطَُي ز1هُطَُي زايُ؟ ك
ًَؿاُُوٍَ -5 ٌَ هُطـَُي زايـُ؟    -زَغت هُكاض ك بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس هُ هًصٍُُ كاضوباضٍ كؤًَُهٌ ًُزٌَُ، كـ

ٌَ هُكَُي زا ًُُ؟ )  ٍُ زَُط ثُغِس كطا( كُؽ هُطَُي زا ًُُ، بُ ظؤضي3ِك
6-   ٌَ ًَؿاُُوٍَ بُضَيع غُضزاض ضؾًس هُ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و وظَ و غُضناوَ غطوؾـتًُكاْ، كـ زَغت هُكاض ك

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ كُؽ هُطَُي ًُُ،  كُواتُ هُ ؾىَيُِكٍُ خؤٍ ًايُوَ هُطَُي زايُ؟ ك
ًَطيناْ غطُُٓط هُ هًصٍُُ ثاضاغتين -7 ًَؿاُُوٍَ بُضيع ب ٌَ هُطـَُي زايـُ؟      زَغت هُكاض ك ًـامل بُكاضبـُض، كـ

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ )  ( كُؽ هُطَُي زايُ، ُٓويـ هُ ؾىَيين خؤٍ ًايُو3َك
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ًَؿاُُوٍَ -8 ٌَ هُ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض ؤؾِبريٍ و ض اطُياُسْ و -زَغت هُكاض ك بُضَيع ُُشاز ععيع غىضً
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ ظؤض ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك ًَػتا زَيًُِ غُض بط طٍُ ؾىَيُِواضَكاْ، ك يٍُِ زَُط ثُغِس كطا، ٓ

 خػتُِض وو و زاُاٌُ َُٓ ُُٓساًاٍُُ خىاضَوَ هُ ُُٓساًًُتٌ هًصُُكاْ:-2زووََ )
1-    ٌَ زاُاٌُ بُضَيع ز.عٌط ُىضَزيين بؤ هًصٍُُ ثُيىَُسيُكاْ و ض ؤؾِبريٍ و ض اطُياُسْ و ؾـىَيُِواضَكاْ، كـ

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ  كؤٍ زَُط ثُغِس كطا هُطَُي زايُ؟ ك
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُكؤٍ زَُط -2 ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك زاُاٌُ بُضَيع ُٓظغل عٌط بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ ياغايٌ، ك

 ثُغِس كطا
ٌَ هُطـُيَ  -3 ٌَ هُطَُي زايُ؟ كـ زا ًُـُ؟   زاُاٌُ بُضَيع تاضا ؼػغل بؤ هًصٍُُ كاضوباضٍ تُُسضوغيت و شيِطُ، ك

 بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا
ٌَ هُطـَُي زا          -4 ٌَ هُطـَُي زايـُ؟ كـ زاُاٌُ بُضَيع مسريَ عبسار بؤ هًصٍُُ كاضوبـاضٍ تُُسضوغـيت و شيِطـُ، كـ

 ُط ثُغِس كطاًُُ؟ بُكؤٍ زَ
ُ -زاُاٌُ -5 ٌَ هُطـ ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك َي زا ًُـُ؟ بـُكؤٍ زَُـط    بُضَيع ٓاواظ عبساهىاسس بؤ هًصٍُُ ًامل ًطؤظ، ك

 ثُغِس كطا
ُ -زاُاٌُ -6 ٌَ ه        بُضَيع اًًِـ ُطـَُي زايـُ؟ زكتـؤض    ظكـطٍ بـؤ هًصُـٍُ ثًؿُغـاظٍ و غُضنـاوَ غطوؾـتًُكاْ، كـ

 غُضوَض رُضًىو
 بُضَيع ز.غُضوَض عبساهطفلّ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
غُباضَت بُوٍَ )ٓاًًِـُ( خـاْ و خـاَهٌ ؾُؾـَُ هُطـَُي خـاَهٌ ُٓؾـتَُ ٓـُوٍَ كـان )ُُشاز(كـُ زَنـّ بـؤ             

ًَطيناْ خاْ هـُو هًصُُيـُ زَغـت    هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ و ًامل بُكاضبُض، ن ىُلُ زوو كُؽ كُ كان غُضزاض و ب
        ( ٌَ ًَـٌ ثـُيط َوٍ ُـاوخؤ ٓـَُه ًٌَـُ بـُ ث ٓ ٌَ ًَطُياْ، ٓايا ًٓؿلاي زضوغـت ُـاب ًَؿُِوَ ُٓواُُ ُٓنُِ د ( 11بل
ًَطٍ ثُضهًُاْ ٌَ ُٓطُض زَُطٌ هُغُض بسَيّ، بُؽ بؤ تُعقب بُضَيع غلطت ٌَ؟ ظياتط ُٓب  كُؽ ظياتط ُُب

 ز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع
 ٍَ ٍَ ؾاغري ُٓيُ ياْ ُا بؤ ُٓوٍَ هُو ٍَ؟ ُٓيـُ؟   باؾُ كُواتُ خاَهٌ ؾُؾَُ زواٍ ُٓخُيّ، بعاُغل هُو زابِـط

 رُضًىو ُٓظغل خاْ
 بُضَيع ُٓظغل عٌط

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَرٌُ هُ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ تُُٔا ) ُ  11ـ خـؤٍ ) ( ُُٓـساًغل، وابـعامن ًُػـابً   11ٓ عين ٓـاخري  ( ُُٓساًـُ، يـ

 ًُػابُ، هُطَُي ض َيعَ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ىو ُاغم خاْ.رُضً
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 :بُضَيع ُاغم تىرًق
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَطٍُ كان )امساعًى( 11ًُػاؼلاْ تُواوَ هُ هًصٍُُ ثًؿُغاظٍ، ) ( كُغغل، نىُلُ كان )هىوٌاْ( ٓاتؤتُ د
ًَػتا ُٓظغل خاْ هُ هًصٍُُ ُُظآُ زَضنىوَ ُُن هُ هًصُـٍُ ثًؿُغـاظٍ، كـان    ك ًَؿه زَُطٌ بؤ زضاوَ، ٓ ُ ث

ًَِابايـُ، كُواتـُ    ٌَ، ياْ كان غُزاض زَُطٌ ُُٓ ًَطٍُ كان غُضزاض ب )غُضزاض( زَضنىو بىو، ًُرطوظ بىو هُ د
 ًُػاؼلاْ تُواوَ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
       ،ٍَ ًَغل، ُٓطـُضُا ُاطلُيِـُ ٓـُو ًَلٌ تط ُٓطُض ؾـاغري ٓـُبىو زائـُُ باؾُ َُٓ خاَهُ زوا ُٓخُيّ، بؤ زاًُؿتِ

ًَػتا زَيًُِ غُض  ٓ 
ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ بُ كؤٍ زَُـط ثُغـِس   -7 ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك زاُاٌُ بُضَيع ذلٌس ًىغِ بؤ هًصٍُُ ُُظآُ، ك

 ٓذًى ُٓكُيّ، رُضًىو كان عًٌازتُكطا، بؤ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُض، ُٓوَف 
 :بُضَيع عٌاز ذلٌس

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَؿه زوو ُُٓس ًٌَُ،ُُوػٌاْ ُٓيُ، نىُلُ ث  اَ ًٓػتًقاهٍُ كطزووَ الٍ ٓ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ -زاُاٌُ  ٌَ بؤ هًصٍُُ ثاضاغتين ًامل بُكاضبُض، ك ٌَ هُطـَُي زا ًُـُ؟    بُضَيع ُُشاز ععيع غىضً هُطَُي زايُ؟ كـ

ًَس ُٓكُيّ هُ هًصُـُكاٌُ خؤيـاْ زَ  2) غـت بـُكاض   ( كُؽ هُطَُي زا ًُُ، بُ ظؤضيٍُِ زَُط ثُغِس كطا، ٓىً
 بّ، رُضًىو كان عبسار.

 ال ُىضٍ:ُبُضَيع عبسار ً
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَلٍ بؤ دُُابتاْ ُٓيُ وَكى غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ، ٓ ًَم طؤض اُلـاضٍ هـُ هًصُُكاُـسا     ًّ غُضزل ًُط ؤ كؤًـَُه
( كـُ ٓـُضكٌ بــُ   18كـطا، بـُاَلَ وَكـى هـُ زَغـتُاَلتُكاٌُ بـُضَيع غـُضؤكٌ ثُضهًُاُـسا ٓـاتىوَ هـُ ًـاززٍَ )           

ًَم طؤض اُلــاضٍ بــىو هــُ هًصُــٍُ    زوازانــىوٌُ كاضوبــاضٍ هًصُُكاُــُ، يــُعين دــُُابت ٓــُظاٌُ ٓــًُط ؤ كؤًــَُه
ًَػتا َُٓ هًصُُي ًَم بـؤ  ُُظآُ، تا ٓ ُ غُضؤكٌ ًُُ، ًّ تلا ُٓكَُ هُ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ ُٓضنٌ ظوَ غُضؤك

ٌَ، بُاَلَ ًُعقىي  ٌَ ياْ بُ ٓؤثؤظؤغًؤْ ب ٍَ، بُالٍ ًُِوَ ططُط ًُُ، غُضبُ زَغتُاَلت ب َُٓ هًصُُيُ زابِط
ًَػـتا يـُن كؤبىوُـُوٍَ ُـُكطز           3ًُُ ٓـَُ هًصُُيـُ )   ًَػـتا غـُضؤكٌ ًُـُ، تـا ٓ ووَ، و ( غـاَهُ زاًـُظضاوَ تـا ٓ

ًَىَ َُٓ بابُتُ يُكاليٌ بلُُُوَ، نىُلُ  ُُيتىاًُُوَ يُن زؤغًُف يُكاليٌ بلاتُوَ، بؤيُ تلا ُٓكَُ هُ ٓ
ًَىَيُ ُٓو كاضَ يُكاليٌ بلُُُوَ  .هُ زَغتُاَلتٌ ٓ
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
قاهٍُ كطز، و هُبُض ُٓوٍَ ؾىَيُِكاٌُ ؾـاغري  َُٓ هًصُُيُ غُضؤكٌ ُٓبىو، بُاَلَ غُضؤكُكٍُ زوايٌ ًٓػتً

ٌَ ًٓؿٌ غـُضؤكٌ هًصُـُكاًُـ بلـات     ًَططيـ ُٓتىاُ ًَغل، د بىوْ، ثط ًاْ كطزَوَ بؤ ُٓوٍَ غُضؤكٌ بؤ زابِ
 ( ًًََُ ًَػــتا زَيًِــُ غــُض خــاَهٌ غــ ًَــٌ ثــُيط َوٍ ُــاوخؤ، ٓ خػــُِض وو و طفتىطــؤ كطزُــٌ ثــطؤشَ ياغــاٍ -بــُ ث

ًَطٓاتين بـُضَيع وَظيـطٍ زاز و وَرـسَ      1998ٌ ٍ غاَه 33زازُىوغُكاْ شًاضَ  هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ(، بـُخ
ًَّ، هًصٍُُ ياغايٌ رُضًىو بؤ غُض غُكؤٍ هًصُُكاْ، رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ ًَطب  .ياوَضَكٍُ ُٓكُيّ، بُخ

 ىٌُ كٌاي بُظاظ:ز.عبُضَيع 
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًًًٌَُ بُضُاًـٍُ كـاض ))   ٍ  33فتىطـؤ كطزُـٌ ثـطؤشَ ياغـاٍ زازُىوغـُكاْ شًـاضَ       خػـتُِض وو و ط -بط طٍُ غ
ًَػتا ض اثؤضتٌ هًصٍُُ ياغايٌ بُ ظًاٌُ كىضزٍ ُٓطلىَيٌُِوَ 1998غاَهٌ   هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ(، ٓ

 بؤ/ غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ
 ض اثؤضت/هُباضٍَ ثطؤشَ ياغاكُوَ

ظايــين كؤبــؤووَ بــؤ  28/11/2112ُوتٌ ٍ كــىضزٍ ض َيلــ 2712غــُضًاوَظٍ  7هًصُــٍُ ياغــايٌ هــُ ض ؤشٍ 
ــاضَ )      ــُكاْ شً ــاٍ زاز ُىوغ ــٌ ياغ ٌَ كطزُ ــُد ٌَ ب ــ ــاٍ د ــطؤشَ ياغ ــُ ث ــُوَ ه ًَِ ًَلؤَه ــاَهٌ 33ه ٍ  1988( ٍ غ

ًَؿـلُف كـطاوَ، و بـُضَو      ًٓتًشازٍ هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ زا، كُ هُاليُْ ُٓزلىًٌُُ وَظيطاٌُ ُٓضَيٌـُوَ ث
( ض ؤشٍ 21كاْ كطايـُوَ، زواٍ ٓـُوَ هـُ زاًُؿـتين ٓاغـايٌ شًـاضَ )      ض ووٍ هًصُُكًُاْ و هًصُُ ثُيىَُسيـساضَ 

ًَسانىوُُوَ هًصُُكُ طُيؿـت   19/11/2112 هُ ثُضهًُاْ خىَيِسُُوٍَ يُكًٌُ بؤ كطا، ثاف طفتىطؤ و ث
 بًٍُُ خىاضَوَ:

ًَؿلُف كطاوَ-1 ًَىٍَ كُ ث  ثؿتطريٍ كطزْ هُ ثطؤشَكُ بَُ ؾ
واكاضيّ بؤ ناو خؿـاُسُُوَ و خػـتُِ ض ووٍ ثطؤشَكـُ، ٓـُضوَٓا     زاض ؾتين زيبادُيُكٌ ثُضهًُاْ بؤٍ، زا-2

زلـاو  ض اثؤضتٌ هًصُُكُف هَُ باضَوَ بؤ بُضزًٌَ ثُضهًُاْ بُ ًُبُغيت طفتىطـؤ كـطزْ و زَضبـط يين ض اٍ طى   
 بؤ زَُطساْ، هُطَُي ض َيعزا

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كىضزيُكُتاْ ُٓيُ بًدىَيُِِوَ؟ 

 ظاظ: ُبُضَيع عىٌُ كٌاي ب
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 طاااق -اىل/ضٙاغٕ دطملاى كُضزغراى
 م/رقطِط ذُر مؿطَع اانُى

ملّالزٓ   28/11/2112صلازد قّلُم   املكلُضزٓ   2712غُضًاوَظ//7عقس  زبهٕ اقؿؤَى اققانُنّٕ دراضِذ 
ادذبلازٓ ة االلّم كُضزغلراى(      1988قػلهٕ   33قسضاغٕ مؿلطَع الانُى )انفلاش الانُى اقكرلاب اق لسَر ضالم        
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َاملقسم مو اب  صبلؼ َظضا٘ ادالّم َاةار اىل زبهرها َاقلحاى امل ّهٕ د س اققطا٘ٔ ادَىل قٌ ة اقربملاى جبلػرٌ 
 ، َد س املهااؿٕ َاملساَقٕ، رُصلت اقلحهٕ اىل ما ِلْ:12-19/11/2( ة 21ادعرّازِٕ املطامٕ )

 مراِّس املؿطَع داقؿك  املقس-1
 صّاريٕ زِباجٕ اقربملاى قٌ-2

نٌ عللٖ اقربمللاى قلمهااؿلٕ َادلسا٘ اقلطآ املهاغلب       أضاجني اقرفض  دادبالع َعطض املؿطَع َرقطِط اقلحهٕ دؿ
 َاقرصُِت

 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ؤ؟ رُضًىوباؾُ هًصٍُُ ياغايٌ بعاُّ ًاززَ بُ ًاززَ نؤْ، ُىوتٍُ ًُعاًت ُٓيُ كان كاضز
 بُضَيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
زَضنـىوَ،   1998هُبُض ُٓوٍَ ٓـَُ ياغـايُ ثُيىَُـسٍ بـُ ًِٓفـاظ كطزُـٌ ياغـايُكُوَ ُٓيـُ كـُ هـُ غـاَهٌ            

ًٍَ باؾـُ بـُضَيع وَظيـطٍ زاز ض ووْ كطزُُوَيـُن غـُباضَت بـُ ٓؤكـاضٍ ًِٓفـاظ          77ياغايُن كُ بؤ غاَهٌ  ، ثـ
ًَلُف ُـُكطز  77ايُ بسات، و دًاواظٍ نًُ هُطَُي ياغاٍ كطزٌُ َُٓ ياغ ًٌَُ ثطؤشَيُكٌ ياغايًٌاْ ث ؟ بؤ ٓ

ًَلّ، يـاْ ُـاتىاُّ ٓـُو            ًٌَاْ وايُ َُٓ ياغاياٍُُ كُ هـُ ض ابـطزوو زَضنـىوْ ُـاتىاُّ ٓـَُ ٓاًازلـُ بجـ ُٓطُض ث
        ٌَ ــساب ًَ ــاَهٌ ت ــُن، زوو خ ــُض ي ــُوَ ُٓط ــُض ٓ ــُيلات، هُب ــايُ ٓ ــُو ياغ ــُ ٓ ــُْ ك ــُ بل ــُ   خعًُت ــسٍ ب ثُيىَُ

ًَسايـُ كـُ ثُيىَُـسٍ بـُ تُؾـلًالتٌ ًٓساضيـُوَ           ًَلٌ ت ٌَ بـؤ ٓاغـاُلاضٍ، اليـُُ طىاغتُِوٍَ وَظاضَتُكاْ ُٓب
ًٍَ وايُ ُٓوَ  ٌَ ُٓيُ، ث ًَلـسا ُٓئـُتٌ تـط ٓـُكات بـؤ ٓـَُ ياغـايُ، ًـّ         ًٓعارُيُكٌ ظؤض ظؤض ب غىوزَ هُ كات

ًٍَ وايُ باضَيلٌ وىضؽ زضوغت ُٓكات بؤ وَظاضَتُكُ،  ًَىيػت بىو نُُس ث ًَىيػتًـ ُاكات، ُٓطُض ث و ًٓض ث
ًَؿلُف بلُْ، غىثاؽًاززيُكًـ ُٓيُ ُٓتىاُّ ياغايُكًـ بؤ   َُٓ ًُبُغتُ ث

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 زكتؤضَ ض ؤشاْ

 بُضَيع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَبًًٍِ هُغُض  ًَـ ُٓوٍَ ت ًَطاوـٌ ًٌُـُ هـُ           ث ًَلـُف بلـَُ، ًـّ هُطـَُي ًِٓفـاظٍ ٓـًض ياغـايُكٌ ع ياغاكُ ث
ًَـطاق ًٓعـترياف بـُ           ًَـٌ زَغـتىضٍ ع ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ هُ اليُْ ثُضهًُاٌُ كىضزغـتاْ، هُبـُض ٓـُوٍَ بـُ ث

مل زَغتُاَلتُكاٌُ سلىًُتٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ كطايُ، يُن هُواُُ زَغتُاَلتٌ ياغازاُاُُ كـُ ثُضهًُاُـُ، ًـا   
ًَـطاق، زواتـط          زاُاٌُ ياغاٍ ُٓيُ، با خؤًاْ تُُاظوي هُو زَغـتُاَلتُ ُُكـُيّ بـُ ًِٓفـاظ كطزُـٌ ياغـاكاٌُ ع

ًَطاق كُ هُ غـاَهٌ   ٌَ، ٓـًُىوًاْ بـاف هـُ يازًاُـُ بـاضوزؤخٌ غًاغـٌ          1998واُىُُن كُ هُ ع ثُغـِس كطابـ
ًَىَيُن بىو، نُُس الواظ بىو، ُٓو ياغاياٍُُ ك ًَطاق بُ ض ؾ ًَطاق زَضنىو ُٓوكاتٌ ع ُ هُ زواٍ ض اثُض يّ هُ ع
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ــاَهٌ      ــُ غ ــايُن ه ــا ياغ ــُ ٓاي ــٍ ُٓوَي ــُ، وثطغًاضَيلًؿ ــٌ هُزواي ــُضاًٌ غًاغ ــطاق  1998ٓــًُىوياْ ً ًَ ــُ ع ه
ًٌَُ هُ غاَهٌ  ٓ ٌَ ٌَ بُو باضوزؤخُ خطاثٍُ ُٓوكات، زَطىزل ًَؿلُوتٍُِ كُ هـُ   2112زَضنىوب هُطَُي ُٓو ث

ًَىيػـتٌاْ     ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ُٓيُ هُطَُي باضوز ٌَ  ًِٓفـاظٍ بلـُيّ؟ يـاْ ث ؤخٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ُٓطىزل
      ،ٍَ ًَؿـلُف بلـط ٍَ و ث بُوَ ُٓيُ خؤًاْ ياغايُن زابط يصيّ و ثطؤشَيُن هُ اليُْ سلىًُتـُوَ ٓاًـازَ بلـط

ٍَ خاَهٌ بهىون ُٓيُ هُ ياغاكُ ٌٓ ) ٍَ، بُ ًُػـبُت  98ُُٓس ًَػتا سلىًُت زاواٍ كطزيُ ًِٓفاظ بلط ( كُ ٓ
( ُٓظاض، ضاغتُ هُ ياغـاكٍُ  11( هُ بط طٍُ ؾُؾَُ باؽ هُ ًُوسَضٍَ ًاهٌ كُرًى ُٓكات بُ )11) ًاززٍَ
ًَطاوٌ ُٓكات، و هُ )1111باؽ هُ ) 1997 ًَطاوـٌ، هـُ واوًـ     11111( كطايتُ )98( زيِاضٍ ع ( زيِاضٍ ع

ٌَ ٓـُك            ًَػـتا ياغـاكُ كـاضٍ ثـ ٍَ، ٓـُوَ ٓـُكطا كـُ ٓ ٌَ ُـاكط ٌَ بـُد طَيت هـُ ٓـُضَيٌٌ   ًٓض هُو زوو ًُبوُغُ دـ
ٍَ، ٓـًُىاض كطزُـٌ     ٌَ ٓـُكط ٌَ بُد ًٌَُ رُضاغٌ واُىًٌُاْ ًُُ، ياغايُكٌاْ ُٓيُ د كىضزغتاْ،هُبُض ُٓوٍَ ٓ
ٌَر، يُن هُواُُ ًـاززٍَ ؾُؾـًُُ، كـُ بـاؽ      ًَػتا ُاطىزل ُٓو بط طُ و ًاززاُُ بلطابابُ كُ هُطَُي باضوزؤخٌ ٓ

( زيِـاض، واتـُ زيػـاْ ٓـُو ًاززَيـُ      11111كطزيتًـُ ) ( ًُٓىاضٍ ُٓكات 98( زيِاض ُٓكات، هُ )1111هُ )
ٌَ كطزْ ًُـُ، و ُٓطـُض ًِٓفاظيؿـٌ بلـُيّ ٓـَُ ياغـايُ ٓـُوَ زواٍ         ٌَ بُد ٌَ و وابًوٌ د ًَػتا ُاطىزل هُطَُي ٓ
       ٍَ ًٌَِـُوَ ُـاكط ًَلٌ تط زاواٍ ًُٓىاض كطزٌُ ُٓكطَيت، هُبُض ُٓوَ ٓـَُ ًـاززَ وَكـى ؾلىوُـُ ُٓٓ نُُس ًاُط

 ،ٍَ ٌَ بلط ٌَ بُد ( زيِـاضَ ٓـُكات، بـُ    11111يُن هُواُُ ُٓو ًاززَيُ هُ رُوُضٍَ ؾُف كـُ بـاؽ هـُو )   د
ًَطاوٌ ُٓوَ ًىخُقُقاتٌ كاتب عـُزي كـَُ    1996بط واٍ ًّ ُٓطُض َُٓ ياغايُ ًِٓفاظ بلُيّ ياغاٍ  ٍ ع

ًَتُوَ، هُبُض ُٓوٍَ هُ ًاززَ ) ٌَ   48ُٓب ٌَ ٓـُزضَيت    45( باؽ ٓـُكات ٓـَُه ، و % ٍ ض اتبًـاْ ًىخُقُقـاتٌ ثـ
ٍَ ظيـاتط هـُوٍَ يـُن       ٍَ، زَضًاَهـُ وَضٓـُطط ًَػتا كاتب عُزي هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ًىخُقُقات وَضُٓطط ٓ

( ُٓوَيـُ، بُض َيىَبُضايـُتٌ   98دؤض ًىخُقُقاتًاْ ُٓيُ، غُباضَت بُ يُن هُ خاَهُ باؾُكاٌُ ياغـاكٍُ ) 
ٍَ كــُ زَغــتُاَلتٌ كاتــب عــُزهٌ ٍَ، ٓــُو زَغــتُاَلتُ  بُؾــٌ ياغــايٌ هــُ وَظاضَتــُكاْ تــُخىيى ٓــُكط ٌَ بــسض ثــ

( بط طـٍُ يُكـَُ و زووََ زوو وَظاضَت   8(يــ هـُ ًـاززٍَ )   77ًىًاضَغُ بلُْ، خـؤٍ هـُ ياغـاكٍُ غـاَهٌ )    
ًَػتا يُن هُو ؾـٔىْ واُىًُـٍُ ٓـُو     تُخىيى كطايُ، وَظاضَتٌ زيفا  و وَظاضَتٌ خىَيِسٌُ بااَليُ، بُاَلَ تا ٓ

ٌَ   زوو وَظاضَتُ ُٓو قُالسًُتُياْ ًىًاضَغُ ًًَاْ زضايُ، ُٓطُض ًُبُغت هُ دـ ًٌَ ياغا ث ُُكطزيُ كُ بُ ث
ٌَ كطزٌُ ياغاٍ ) ٍَ بُ ؾٔىْ واُىٌُ وَظاضَتُكاْ بؤ ٓاغاْ كطزٌُ كاضوباضٍ 98بُد ( ُٓوَيُ زَغتُاَلت بسض

ًٌَـُ ٓـًُىو          ٓاوواَلتًاْ ُٓوَ زَكطا ُٓو ًاززَ تُعـسيى كطابايـُ، هـُ واُىُُكـُ باغـٌ زوو وَظاضَت ٓـُكات، ٓ
اضَتــُكاٌُ ٓــُضَيٌٌ كىضزغــتاؾلاْ ظيــاز ٓــُكطز، تــُخىيوٌ قــُالسًُتٌ كاتــب عــُزكلاْ ٓــُزا بــُ ٓــًُىو  وَظ

عـُزي ُٓيـُ، هـُو اليـُْ       كاتـب  وَظاضَتُكاْ، ُٓطُض كاض ٓاغاًُُن ُٓيُ بؤ ُٓوٍَ ُٓو وَُهُباهغًٍُ هُغُض
ًَؿُكاْ تُخكًل كطايُ ُٓوَ ُٓوٍَ ًُبُغتًتًاْ هُ ياغاٍ ) ُ باؾٌ ُٓظاُّ، نىُلُ ( ب98وَظاضَتٌ زاز ك

ٌَ كـطزْ ًُـُ هـُ ٓـُضَيٌٌ كىضزغـتاْ، ٓـُوَ ٓـُتىاُغل          ٌَ بـُد ًُٓىو بط طُ و ًاززَكاٌُ باف ًُُ، وابًوٌ د
وَظاضَتٌ زاز بُ كىضتٌ نُُس ًاززَيُن زاواٍ ًُٓىاض كطزٌُ بلـات، يـاْ ثطؤشَيـُكٌ غـُضبُخؤ غـُباضَت      

ًَؿلُف بلات، و ًّ هُطَُي ًِٓفاظٍ ياغاٍ ًَىَيُن، غىثاؽ بُو ياغايُ ث ًَطاوٌ ًٌُُ بُ ًٓض ؾ  ع
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
.رُضًىو كان عبساهوُ  

 بُضَيع عبسر ذلٌس ُىضٍ:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ٍَ، ثطغًاضَكَُ ُٓوَيُ ٓايـا ثُضهـًُاٌُ كىضزغـتاْ     ٍَ ياْ ُُكط ًَلٍ ًُُ كُ َُٓ واُىُُ ًِٓفاظ بلط ًّ ًٓؿلاه
ٌَ ٓـَُ واُىُـُ   هُ ض  ٌَ زَغتُاَلتٌ ُٓيُ و ُٓتىاُ ووٍ ياغايُوَ زَغتُاَلتٌ ُٓيُ َُٓ ياغايُ ًِٓفاظ بلات؟ بَُه

ًَم ًُـُ،      ًٌَُ ًِٓفاظٍ بلُيّ هُبُضشَوَُسٍ خـَُهم، وابـعامن ًٓؿـلاه ٌَ و ٓ ًَطاوٌ ب ًَلٌ ع ًِٓفاظ بلات، و واوُ
ًَؿـٍُ ًـّ هُطـَُي ُـاوَض ؤكٌ ٓـَُ       بُاَلَ ًّ هُطَُي ُاوَض ؤكٌ واُىُُكـَُ سـُظ ُٓكـَُ بـُضَيع وَظ     يـطٍ زاز، ك

ًَسايُ، ُٓطُض دُُابٌ وَظيـطٍ زاز   ٍَ ًِٓفاظٍ بلُيّ، ُٓغت ُٓكَُ ُُٓسَيم زشيُكٌ ت واُىُُيُ كُ ًُٓاُُو
ًَبسات، بؤ ؾلىوُُ هُ ًاززٍَ ) ٌَ ض ووْ كطزُُوًَاْ ث ٌَ وَظيـطٍ بـؤٍ ُٓيـُ       7بتىاُ ( باغٌ ٓـُوَ ٓـُكات ٓـَُه

ٓايــا ًُٓــُ تــُُاوىظَيم ًُــُ؟ يــُعين ُٓيلــُهٌ غًػــتًٌُ وــُظآٌ هــُ ٓــُضَيٌٌ  زَغــتُاَلت بــسات بــُ وــاظٍ،
ًَطاق  ًٌَـُ تـُُٔا بـُ ًِٓفـاظ كـطزْ          111كىضزغتاْ هُطَُي ع % وَكى يُكُ؟ بؤيـُ ثطغـًاضَكٍُ ًـّ ُٓوَيـُ ٓ

غــُضكُوتىو ُــُبغل، هُواُُيــُ هــُ ُُٓــسَيم ض وو غــُضكُوتىو بــغل، بــُاَلَ هــُ ُُٓــسَيم ض ووٍ تــطَوَ تىوؾــٌ 
ًَىيػتٌاْ بُوَ ًُُ كُ نُُس ًاززَيُن ًُٓىاض بلُيّ؟ ًُُٓ هُ اليُن، هـُ اليـُكٌ   ًٓؿل اي بغل، واتُ ٓايا ث

ًَم بط طُ و ًاززٍَ ُٓو ياغايٍُ كُ بُضُاًًُاْ ُٓيُ ًِٓفاظٍ بلُيِبُضاغيت ظؤض هُ بُضشَوَُسٍ  تط كؤًَُه
ًَتـُوَ، بـُاَلَ ُٓطـُض    خَُهلُ، بؤ ؾلىوُُ ُٓظاُغل كُ ًُٓىو كاضوباضٍ كاتب عُزي هُ الٍ كات ب عُزي كؤ ُٓب

         ٌَ َُٓ واُىُُ ًِٓفاظ بلُيّ بُضثطغاٌُ بُؾٌ ياغـايٌ زَوآريَكـاْ بـؤ ؾلىوُـُ زآـريٍَ ظضاعـُ، ٓـًه ٓـُتىاُ
ًَلٍ بـُ زآـريٍَ ظضاعـُ و ُٓيـُ وَكـى ٓاوواَلتًـُن ُٓض ؤًـُ ٓـُو             ًَـم ًـّ ًٓؿـ ٍَ، كات ًَط  ض ؤَهٌ كاتب عُزي بط

ًَىيػت ُاكا بط ؤًـُ كاتـب عـُزي، ٓـُتىامن ٓـُض هـُُاو خـىزٍ زآريَكـُ         زآريَوَ ُٓطُض تُعآىزَيلٍ  ٌَ ث ُٓب
ٌَ ُٓوَ كاضٓاغـاًُُكٌ طُوَضَيـُ و زابـُف كطزُـٌ ًٓؿـُ، و هُبُضشَوَُـسٍ        ٍَ، كُواب ًٓؿُكامن بؤ تُواو بلط

   ٌَ ًَم ٓـُو ض ووْ كطزُاُـُوًَاْ ثـ بـسضَيت،   ٓاوواَلتًُ، بؤيُ ًّ هُو ض ووَوَ هُطَُي واُىُُكَُ، بُاَلَ بًُُضد
 هُطَُي ض َيعَ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو طُؾُ خاْ

 بُضَيع طُؾُ زاضا:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَىيػـتُ    ًٌَُ زَغتُاَلتٌ ياغا زاُاؾلاْ ُٓيـُ ث ًَم ٓ بُضاغيت ًّ ثؿتًىاٌُ وػُكاٌُ زكتؤضَ ض ؤشاْ ُٓكَُ، كات
ًَىيػت بلات ًُٓىاضٍ بلُيّ ُٓو ياغايٍُ  ياغاكاٌُ خؤًاْ هُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ زَضنّ، بُاَلَ ُٓطُض ث

ــَُ     2117 ــٍُ كــُ ه ٍَ و ٓــُو كًُىكىض ياُ ، ُٓطــُض ًُٓــُف ًىُاوُؾــُ كــطا ٓــُوَ ًىُاوُؾــُيُكٌ وضز بلــط
ًَػـتا بُتـُُٔا بـُضَيعاْ           1998ياغايُيُ كُ هُ غـاَهٌ   ًٌَـُ ثـط ٍ بلُيِـُوَ، ُـُن وَن ٓ ًَىيػـتُ ٓ زَنـىوَ ث
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ياغـايٌ بـُ تـُُٔا بـُ زَيط َيـم ُـُراظٍ ٓـَُ ياغـايُ بلـُْ، بـؤ ؾلىوُـُ ٓـُوَ ُٓكـُيّ زآـريٍَ كاتـب                 هًصٍُُ
ًَلـٌ ظؤضيـاْ زضوغـت كـطزووَ، يـاْ ًٓالكًـُكٌ ظؤضٍ زضوغـت           عُزهُكاْ وُهُباهغٌ ظؤضيـاْ هُغـُضَ، ض ؤتًِ

ٌَ ُُكطزوو ًَىيػتُ هَُ ياغايُ ُٓوٍَ كُ َُٓ ياغايُ زضكٌ ث ًٌَُ ث ًٌَُ ثط ٍ بلُيُِوَ، بؤ كطزووَ، بُاَلَ ٓ ٓ َ
ٍَ بُ  ظابيت واوٌُ هُ ًىزيطياتٌ ؾـىضتُ،   ٍَ بُ ًىسُوًق عُزهًُكاْ، بسض ًَلسا قالسًُت بسض ؾلىوُُ هُ كات
ًَتُوَ، و  ًَتُ ٓؤٍ ُٓوٍَ كُ ض ؤتغل كًُب ٍَ بُ ؾىعبُ واُىُُيُكاْ هُ زَوآريَكاٌُ سلىًُت، ًُُٓ ُٓب بسض

  ُ ًَػـتا بـؤ ؾلىوُـُ          ُٓو ُٓضكٍُ كُ هُغُض زآـريٍَ كاتـب ع ًَيَن، هُبـُض ٓـُوٍَ ٓ ًَػـتا ُـاً زهُكاًُؿـُ وَكـى ٓ
ًَم تُوسيطٍ ُٓو وًٌُيُ ُٓكات،كاتب عُزي ) ( 11111ُٓوٍَ زكتؤضَ ض ؤشاًُـ باغٌ كطز، كُراهُتُكُ كات

( زيِــاض هــُ 11111زيِــاض زاُــطاوَ، باؾــُ ٓــُوَ بــؤ تُوغــًقٌ غــُُُزات و عقــىزٍ ظؤض بــُ وًٌُتــُ، ٓايــا )  
ًَهٌ ياغا ُُكات؟ هُ ًُغُهٍُ تُسسيسٍ عًالوٍُ واُىٌُ هُ كُراهُتسا ض ض  َيططيُن ُٓكات ُٓو كُغُ غُضث

ٌَ ُُكطزووَ، بؤ ؾلىوُُ )اصلاض ًـّ   ًَلـسا بـُ    اقبلابو(،  بُيين ُٓو زوو تُضَرُزا كُ َُٓ ياغايُ زضكٌ ث هـُ كات
ًَهٌ واُىُُ، بُاَلَ كُ تؤ تُ ًٌَ واُىٌُ ًٓذاضٍ عُواض ًُُٓ ُاياغايًُ و غُضث سسيسٍ ُٓو عًالوُ واُىًُـُ  ث

ًَـىاْ ًىغـتُٓذري و         ًَطَزا ًٓوعاَ ُُكطاوَ كُ تُسسيـسٍ عًالوـُ واُىًُُكـُ بلـات هـُ ُ ُُكٍُ كاتب عُزي ه
ٌَ بـُ زَالتـٌ ًٓذـاض زابـيَن      ٌَ به ًَلٌ تط ُٓتىاُ ًَتُوَ كُغ ًٌَ زاب ًَلسا ُٓطُض ُٓو كُغُ بُك ًىُٓدريزا، هُكات

ٍَ هُ كاتيب عُزي هُ ًٓذطا، و كاتيب عُز ٌَ كُ زواتط ُاتىاُط ًَم زضوغت ُٓب ًَطَوَ ًٓذطآ ي تُوغًقٌ بلات، ه
ًٍَ وايـُ ُٓطـُض بلطَيـت ًٓعارـاتٌ بـؤ            ًَسايـُ ثـ ًَؿـُو كـًُىكىض ٍ ت ًَم ك زاواٍ تُخوًٍُ واُىٌُ بلات، كؤًـَُه

ًٌَُ ياغايُكٌ خؤًاْ ُٓيُ و باؾهَ ٓ ٍَ ٍَ، ُٓطُض ُُكط  بلُيّ، ُٓطُض ًىُاوُؾُف ُٓكط
 بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ

 رُضًىو كان عٌط عبساهطفلّ
 بُضَيع عٌط عبساهطفلّ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ٍَ   غُىوتُ ًُعاًًُكٍُ ًّ هُغُض وػُكاٌُ )طُؾُ(خاْ بىو، هُ  ٌَ هًصٍُُ ياغـايٌ ُٓيـُو ًاوٌ وػُكٍُ َُٓه

ًَؿـتاْ ًٓهـٌاْ ُـُو        ًٌَـُ ٓ تىوَ، ٓـُوَ هُبـُض زًَـٌ ُُٓساًاُـُ كـُ      بُ زَيط َيم ًِٓفاظٍ ٓـَُ ياغـايُ بلـات، ٓ
ٍَ ياْ ُا؟  غىثاؽ ًِٓفاظ بلط

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ؾُومن خاْ

 بُضَيع ؾُومن ذلٌس:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَ لٌ بُغُضزا وَيط اٍ ثؿتطريٍ تُواوَ بؤ وػُكاٌُ زكتؤضَ ض ؤشاْ و طُؾُ خاْ، هُ ضاغتًسا َُٓ ياغايُ ظًَُُ
ٌَ، هـُ      ٌَ هُطَُي ض ؤشطاضزا طؤض اُلاضٍ هـُ عًالواتُكاُـسا ٓـُب ًٌَُ ُٓظاُغل ُٓض ياغايُن كُ زَضن ًَجُض  بىوَ، ٓ ت
ٌَ، هُبــُض ٓــُوَ ُٓطــُض ٓــُض هــُو              ٌَ، هــُ بُض َيىَنــىوٌُ ٓــًـ و كاضَكاُــسا ٓــُب ًَساويػــيت خــَُهم ٓــُب ث
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ًَىيػتُ َُٓ ياغايُ ً ًَبلُيُِوَ ث ٍَ كـُ     ًُرٔىًُؾُوَ بريٍ ه ٍَ و طؤض اُلاضٍ هـُو بابُتاُـُ بلـط ىُاوُؾُ بلط
ٌَ طؤض اُلـاضٍ           ٍَ وػـُكاٌُ ٓـُواْ تًلـطاض بلًُـُوَ، هـُ ضاغـتًسا ٓـُب ُٓو زوو بُضَيعَ باغًاْ كطز، ًّ ُاًـُو

ٍَ، غىثاؽ ٍَ و ًىُاوُؾُ بلط  بلط
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ، نُُس ب ٌَ ًِٓفاظ بلط ٍَ، خـؤ وَكـى خـؤٍ كتىًـت         سُؽلُْ ُٓب ٌَ تُعـسيى بلـط ًَلٌ ٓـُْ ٓـُب ط طُ و بابُت
       ٌَ ًَـىَب ًَطاوـٌ ث ٍَ، نـىُلُ خكىقـًُتٌ ع ٍَ، نُُس بط طُ و ًاززَيُكٌ تُعـسيى ٓـُكط ًُٓىوٍ ًِٓفاظ ُاكط

ٌَ، رُضًىو زكتؤض ُٓفلُز ًَىَ ُٓب  .ُٓوَ خكىقًُتٌ كىضزغتاًُؿٌ ث
ٌَ  :بُضَيع ز.افلس وَضت

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
زياضَ ُٓو ثطؤشَيُ سلىًُت ُاضزويُتٌ، ُٓواْ ُُٓسَيم ًاززَياْ تُعسيى كـطزووَ، بـُاَلَ ًاززَكـاْ كـًُّ     
بُضاغـيت،بؤيُ ُُٓــسَيم ًىالسـُظات زضوغــت بـىوَ هُغــُض ٓـُو ثطؤشَيــُ خـؤٍ ُٓواُــٍُ كـُ هــُ بــىاضٍ زاز       

ٍَ ، بؤيُ ٓـُواْ خؤيـاْ وَن   ُىوغًسا كاض ُٓكُْ هُ ًُيساٌُ عًُُهًسا ظياتط كًُىكىض يُكاًُاْ بؤ زَضُٓكُو
ًٍَ باؾُ ُُٓسَيم كُ ًاززَكـاٌُ   رُضًاُطٍُ زاز ُىوغٌ ُُٓسَيم ًىالسُظاتًاْ ُاضزووَ هُغُض ياغاكُ، ًّ ث
ًَسا، بؤ ؾلىوُـُ   نان بلطَيّ، و ثاؾاْ ُٓو ثطؤشَيُ ثُغِس بلُيّ، ٓاوكاضامن ُُٓسَيم هُو خاَهاُُياْ ٓاًاشَ ث

ًَسا )هوىظيط ًِح قالسًُ كاتب اهعسي اػل ( كُ كان )عبسار(7ُٓوٍَ ًاززٍَ ) اققاضْ اَ عضُ ف ٓاًاشٍَ ث
ٍَ ُٓو زَغتُاَلتٍُ ادزعا٘ اق ام.....(،  زياضَ ثوٍُ كاتب عُزي وابعامن ثوٍُ بُض َيىَبُضَ، هُبُض ُٓوَ ُٓتىاُط

ًَلٌ تـط كـُ هـُ ًـاززٍَ )           ًَبسضَيت، زَغتُاَلتٌ واظٍ يـاْ عـىظوٍ ًٓـسيعاٍ عـاَ و ُٓواُـُ، ؾـت زكتـؤضَ   (11ث
ًَىيػـتُ     11111ض ؤشاًُـ باغٌ كطز هُ رُوُضٍَ ؾُؾَُ ُٓو ) ( ُٓظاض زيِاضَ، هُ ضاغـتًسا زيـاضٍ كطزُـٌ ث

ًَػـتا            ٍَ، نـىُلُ ٓ هَُ ياغايُ، اليٌُُ كًٌُ و ظؤضٍ ٓـُو ثاضَيـُ زيـاضٍ بلطَيـت كـُ هـُ كُراهُتـسا وَضٓـُطري
ًَُٔكـُْ  بُضاغيت هُكُراهُتُكاُسا ُُٓسَيلذاض ثاضَيُكٌ وا هُغُض ٓاوواَل ًَّ كُوا زاواٍ كُراهُتٌ ه تًاْ زآُُ

كُ ًُطُض ُٓواٍُُ ثوُ تايبُتُكاُّ، ياْ ُٓواُُْ كُوا ًىونـُ بـُضظَكاُّ، ُٓطـُضُا ُـاتىاُّ ببِـُ كـُرًوٌ       
ٍَ هـُ وَظاضَتـُكاْ ُُٓـسَيم        ٌَ، نـىُلُ ُُٓـس ًٍَ باؾُ ُُن بُ ض َيٌِايٌ بـ ُٓو ٓاوواَلتًاُُ، هُبُض ُٓوَ ًّ ث

ًَلُِكاتـُوَ، بؤيـُ ظَضووضَ كـُوا اليـٌُُ كـَُ و اليـٌُُ         ض َيٌِايًاْ زَضك طزووَ كُ ض َُطُ هُطـَُي ياغـاكُف ت
ًََوسضَيتـُوَ بـؤ وُُاعـُتٌ كاتـب عـُزي كـُ          ٍَ ُـُن بٔ ٍَ كُ هُ كُراهُتسا وَضٓـُطري ظؤضٍ ُٓو بط َ زياضٍ بلط

    ٍَ ًَطَزا ٓاتىوَ، زَضباضٍَ ًىونُكُؾًاْ بُضاغيت ُٓوَف ططُطُ كـُ هُبـُض نـاو بطـري ًٍَ ًِٓفـاظ    ه ، ًـّ ٓـَُه
ٍَ، بُاَلَ ُٓوٍَ هُ ض اثؤضتُكُزا تًُٓسٍ ض اثؤضتُكُ تـُواو كـطاوَ كـُ نـُُس ًاززَيـُكٌ ظؤض ظؤض كًُـُ،        بلط

 يُعين ظَضووضَ ُٓو ًىالسُظاتاُُ هُبُض ناو بطريَيّ، غىثاؽ
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًٍَ باؾُ بًدُيُِ زَُطُوَ، ًٓ ٍَ ٓـُوكات تُعسيوـُكاْ      ًّ ث ٍَ؟ ُٓطُض وتـٌ ًِٓفـاظ بلـط ٍَ ياْ ُُكط ِفاظ بلط

ٌَ كُغٌ تط زاواٍ ُىوتـٍُ ًُـعاَ بلـات ًـّ      ًَػتا ُٓطُض زوو، غ بلُْ باؾُ، بُاَلَ ض ٌَٓ وَظيط وَضُٓططيّ، ٓ
 نٌ بلَُ؟ رُضًىو ُاغم خاْ

 بُضَيع ُاغم تىرًق:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ غا ًٌَ َُٓ غ ًَـطَ، ًِٓفـاظ،           ًّ ُاظامن بُث ًَم زَيتـُ ٓ ًَـم كـُ ًُؾـطوع ًَُٔطـَُ كات ًَـطَ بـىويّ وا ت َهٍُ كـُ ه
ًَتـُ    ٌَ بُ ثطؤشٍَ ًُٓىاض كـطزْ ب ٍَ ٓايا ًِٓفاظٍ بلُيّ ياْ ُا؟ تُعسيى ُٓب رُوُت ًىُاوُؾٍُ ُٓوَ ُٓكط

ٌَ بـؤ       ٌَ ثطؤشَيـُن تُوـسيٍ كطابـ ًَـم بـ ٌَ كات ًَؿُوَ، وػُ كطزْ هُغُض ًاززَكاٌُ َُٓ ياغايُ ُٓب تُعـسيى   ث
ًٌَـُ هُطـَُي ًِٓفـاظزايّ يـاْ ُـا؟ ُٓطـُض هُطـَُي              ًَؿـُوَ بـؤ ًِٓفـاظ، ٓ ًَػتا ثطؤشَ ياغـايُن ٓاتؤتـُ ث كطزْ، ٓ
ٌَ غـاَهُ كـُ        ًَطُيؿتىوَ هُ خًالهـٌ تُدطوبـٍُ ٓـَُ غـ ٍَ، ًّ وات ٍَ و زوايٌ تُعسيى ُٓكط ًِٓفاظزايّ با بلط

 بىو رُوُت زَُطساُُ هُغُض ًِٓفاظُٓطُض ًِٓفاظ 
 اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.

 رُضًىو كان عًٌاز
 بُضَيع عٌاز ذلٌس:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
 وػُكامن كطا، غىثاؽ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كان سًُُ ؾاضَظوضٍ

 :ؾاضَظووضٍ فلسا ٌسذلبُضَيع 
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًٍَ وايُ يُكُدلاض كان ًَم بـسات، سـُق وايـُ         ًّ ث ًَؿًِاضٍ ُٓوٍَ كطز كـُ دـُُابٌ وَظيـط تـُوظضل كاضزؤ ث
     ٍَ ًَم بسات بعاُغل ٓايا ٓـَُ ياغـايُ ًُفـاظ بلـط غُضؤكايُتٌ ثُضهًُاْ ض َيطاياْ بسا بُ دُُابٌ وَظيط تُوظضل

  ًَ ًَطُيؿتىوَ بطازَضاْ ُٓغتاْ باغٌ واُىُُكُ ُٓكُْ، سُق وايـُ ثـ ًَػتا ُٓوَُسٍَ ت ٍَ؟ ٓ ـ ٓـُوَ  ياْ ُُكط
ٍَ و بعاُغل تا نُُس هُ ًُقوُسُتٌ خَُهلٌ كىضزغتاُُ  ُٓو ياغـايُ ُـُراظ   ض ًَُٓكٌ دُُابٌ وَظيط وَضبطري

ٍَ ياْ ُا؟   بلط
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو تاضا خاْ
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 بُضَيع تاضا ُٓغعُزٍ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

    ُ تٌ بـُض َيىَبطزٌُ  ٓـُو دُهػـُيُ هُوَوَيـُ بـعامن كـُ ٓـًُاْ ثؿـتطريٍ         ًًِـ ُٓض ٓـُوَ بـىو بـعامن ٓاهًـ
ًَٔــُكات    ًَــم واًــاْ ه ُٓكــَُ كــُ يُكــُدلاض وَظيطَكــُ ض ووْ كطزُــُوَ بــسات، سُوــُ بــعاُغل ٓايــا ض ًٓذابًات

 ًِٓفاظٍ بلُيّ؟ غىثاؽ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا دُُابٌ وَظيط ض ًَٓت هُو با  ضَوَ؟ ٓ
ًَطواْ ُاقح سُيسَضٍ:وَظيطٍ زاز  بُضَيع ؾ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَُ غُض بًُِاٍ ًِٓفاظَكُ، تُبًعٌ بُ طىَيطٍَ ًاززَ ) ٍَ ب ٌَ 131غُضَتا زًَُو ًَطاق َُٓه ( هُ زَغتىوضٍ ع

ُ يلصا اقسغلرُض(،   اكلفعىي ًا، توغـِ او تعـسي ورـق اسلـاَ      نااصٔاهتؿطيعات اكلعٌىي بٔا  رطبق) بًعٌ ٓـُو  و تـ
ٍَ بــُ ٓــُضؿلٌ    ًَــطاق تــُتبًق ٓــُكط وُواًُِاُــٍُ كــُ ظًــين زَغــتُاَلتٌ سُقــطيُ، ٓــُوَ هُغــُض عٌــىًٌ ع
ٍَ ُٓطـُض         كىضزغتاُُوَ، ُٓوٍَ كُ خاضصلٌ ًٓدتًكاقاتٌ سُقـطيُ زَغـتىوض ض َيطـٍُ زاوَ كـُ ًِٓفـاظ بلـط

ًَـطَف تـُداضوؼلاْ هُغـُض ًِٓفـاظ         ظؤضَ، و نـُُسيّ وـاُىْ و   ٓاتىو ثُضهًُاٌُ كىضزغـتاْ ًٓقـطاضٍ كـطز، ه
ًَلُ هُو واُىُاٍُُ كُ وَظاضَتٌ زاز تُوسؿلٌ كطزيُ  بط ياض هُو ثُضهًُاُُ بُضَيعَ ًِٓفاظ كطاوَ، ًُُٓف يُك
ٌَ خــاَهٌ غــُضَكٌ خــؤٍ ُٓططَيتــُوَ،   ٍَ، تــُبًعٌ ًٓذابًــاتٌ ٓــُو واُىُــُ هــُ زوو، غــ بــؤ ٓــُوٍَ ًِٓفــاظ بلــط

زَوآريٍ واُىٌُ هُ رُضًاُطـُكاْ ٓـًُىوٍ، و هـُو زَظطاياُـٍُ     يُكًًُاْ ُٓوَيُ زَغتُاَلتساُُ بُ ًىزيطٍ 
ٌَ طُض اُـُوَ بـؤ       كُ غُض بُوَظاضَت ُغل، بؤ ُٓوٍَ بتىاُّ عقىز و كُراالت و تُعآىزات تُقـسيق بلـُْ بـ
ًَتُ ًايٍُ ٓاغاُلاضٍ ٓـَُ بـؤ وَظاضَت و    كاتب عُزي، واتُ زَغتُاَلتٌ كاتب عُزهًاْ ُٓزضَييَت، ُٓوَف ُٓبً

ــؤ   ــَُ ب ــُععَيم       ٓ ــُ ب ــُ ك ــٌ بىزد ــِس كطزُ ــاتٌ ثُغ ــُ ك ــُْ ه ــُظَ بل ــُضَيعتاْ ًىالس ــُض ب ــاْ، ُٓط ٓاوواَلتً
ًَسايُ، و  ًٓوتًعاًاتٌ ًاهٌ ُٓكُوتُ غُض  سلىًُت، ُٓبًِغل كُ زآريَكاٌُ كاتب عُزي بُ ُٓظاضاْ كُغٌ ت

ًَعل، بؤيـُ ُٓطـُض ٓـَُ زَغـتُاَلتُ بس       ٌَ زَضَوُتٌ ُٓو ًٓعزضلاًـُ بـ ضَيتـُ وَظاضَتـُكاْ   كاتب عُزهًـ ُاتىاُ
بُضاغــيت زَتــىاُّ ٓــُواْ ٓاغــاُلاضٍ بــؤ ٓــًـ و كــاضٍ ٓاوواَلتًــاْ بلــُْ، و ض ؤتًِــًـ كــَُ بلطَيتــُوَ كــُ    
ًُٓىوًاْ باُطُؾٍُ بؤ ُٓكُيّ، خاَهٌ زووًٌَ َُٓ ًٓذابًاتـُ ُٓوَيـُ بُضاغـيت ٓـَُ واُىُـُ ٓـَُ وـاُىٌُ        

ًٌَـُ كـاض بـُ       كاتب عُزهٌ هُخؤ ططتىوَ، َُٓ وـاُىٌُ تُغـذًوٌ ًـُكآًين هـ     ًَػـتا ٓ ُخؤ ططتـىوَ، تـُبًعٌ ٓ
ًَػـتا زَضنـىوَ، هـُ      71( زَضنـىوَ، واتـُ )  49واُىٌُ تُغذًوٌ ًـُكآغل ُٓكـُيّ كـُ غـاَهٌ )     ًَـ ٓ ( غـاَي ثـ

بُغسا هُغى بىوَ، ُٓقوُْ ُـًُاوَ، و هُبـُض ٓـُوٍَ هـُ ض ووٍ ًُوظوعًـُ، و ًُغـُهٍُ تُغـذًوٌ ًـُكآغل         
ًٌَـُ    98ٍ كاتب عُزهُ، هُو واُىٍُُ ض َوَُ )ًُغُٔهُيُكٌ ًىًٌُٓ، و هُ ًٓـ و كاض ( زًَر كـطاوَ، واتـُ ٓ

ــذًوٌ         ــاضاوَ، تُغ ــُ ٓ ــُكآًًِـ زَيت ــذًوٌ ً ــاوٌُ تُغ ــَُ و ــُيّ، ٓ ــاظ ُٓك ــُزي ًِٓف ــب ع ــاُىٌُ كات ــَُ و ٓ
ًَػتا تُغذًوٌ ًـُكآغل   ًَؿاْ ًُُ، ًُكآغل تُتُوض ٍ كطزيُ، ٓ ًُكآًًِـ تايبُؽلُُسٍ خؤٍ ُٓيُ، وَكى ث
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ًَٔـاتىوَ، هُبـُض ٓـُوٍَ         هُ كاتب عُزي  ًَٔـاتىوَ، وَكـى قـىضَت وُيـسٍ تـاثؤٍ ه وَكى غُُُويٍُ غُياضَتٌ ه
ٌَ ًٓذـاظٍَ   ٌَ، ُٓطُض ؾُٓازٍَ تُغذًوت ُُزَُ ٌَ ؾُٓازٍَ تُغذًوت ُازَُ ُٓطُض ًُكآًُِكُ تُغذًى ُُب

         ،ٌَ ٌَ، خـُزًَاتت ُـازَُ ٌَ، كاضَبـات ُـازَُ ٌَ، كُ ًٓذـاظَف ُـُزضا ٓـاوت ُـازَُ بؤيـُ بُضاغـيت   ًُعٌُهت ُازَُ
ًَؿٍُ ًىعاهُدُ كـطزووَ و ظيـاتط هـُ     ًَسايـُ    12، 11تُغذًوٌ ًُكآغل ُٓو واُىُُ تاظَيُ ظؤض ك ًـاززٍَ ت

ًَلغل هـُ            ًٌَـُ كـُ بُؾـ ٓ ٌَ ًَلٌ تـطيـ ُٓوَيـُ بُضاغـيت ٓـُب كُ ثُيىَُسٍ بُ تُغذًوٌ ًُكآغل ُٓيـُ، خـاَه
ٌَ ًَىاظَيلٌاْ ُٓب ًَطاق دؤضَ ؾ ًَىاظٍ ثُغــِس كطزُــُكاْ هــُ بُغــسا هــُ ثُغــِس كطزُــٌ بَُهطــُكاْ  ع ، و ؾــ

ًَـطَ ُـارًعَ،    ًٌَُ هُ بُغسا ُارًعَ، و بَُهطُُاًُكاٌُ ُٓواًُـ ه ٌَ، بؤ؟ هُبُض ُٓوٍَ بَُهطُُاًُكاٌُ ٓ ُعيم ب
ًَىٍَ ثُغــِس كطزُــٌ بَُهطــُكاْ، زَيٌــُ غــُض   ٌَ هــُ ُاسًــٍُ دــؤض و ؾــ ٌَ ُعيــم بىوُُوَيــُن ٓــُب بؤيــُ ٓــُب

ٍَ وَن  بُععَيم ًىالسُظات كُ بُضَيعا ًَطَف ًٓعارُ بلـط ٍَ رُوُضَ ُٓيُ ه ًٌَلاْ ُٓيُ ُُٓس ْ زاياْ، خؤٍ ٓ
ُٓو ُُوكاٍُُ كُ ُٓيُ زوايٌ زَيًُِ غُضٍ، بُاَلَ بًُُػبُت ًِٓفاظَكُ ُٓوَيـُ، ظؤض بـطازَض باغـًاْ كـطز     

ًَـط          ٌَ ُٓو زَغـتُاَلتُ ٓـُبىو هـُ ُـاو واُىُُكـُ، هُبـُض ٓـُوٍَ هـُ ع اق و هـُ  بؤ زَغتُاَلت بسضَيتُ واظٍ؟ بَُه
ُٓضَيٌٌ كىضزغتاًُـ ُٓو شًاضٍَ كاتب عُزهُ ُـُبىو، بؤيـُ زَغـتُاَلت ٓـُزضا بـُ وـاظٍ ٓـَُ ًٓؿـٌ كاتـب          
عُزي ببًيَن، َُٓ ًٓؿٌ واقطيّ ببًيَن،َُٓ ًٓؿٌ تُُفًعيـ ببًيَن، ساكٍ ًىُفُضيس بـىوَ هـُ وُظايُكـُ،    

   ُ ًَػتاف و ؾىكط بؤ خىا هـُ ظؤضبـٍُ ظؤضٍ ٓـ ضَ وـُظا و ُاسًـُكاْ كاتـب عـُزهٌ     كُغًاْ ُُزيتُوَ، بُاَلَ ٓ
ًَسايـُ بـؤ ٓـُوٍَ ًٓتًذـاه بـُو ًٓـسيعا عاًاُـُ ُُكـُيّ، بـُ ًُػـبُت               ًَلٌ ُعيلـٌ ت ًَسايُ ياْ كاتـب عـُزه ت
كُراهُتُكُ ًّ زوَييَن هُطَُي كاتب عُزهُكاًُـ كؤ بىوًُوَ، بـُ ًُػـبُت كُراهُتُكـُ ٓـُو ثاضَيـُ ض َُطـُ       

ٌَ ًَت ُٓوكاتٌ ًىغتُُػُخُكُ ب ٌَ ًـّ وَكـى    ثاضَيُن ب ًَلٌ ُٓوتؤٍ ًُُ، ُٓطُض ض َيصَيُكٌ ظياز بـ ، سًلٌُت
ٌَ، نـىُلُ ٓـُوَ ًُتطغـٌ هُغـُض       ًَلٌ ًُعقىي بـ وَظيطٍ زاز ياْ وَكى وَظاضَتٌ زاز ًاُعٌاْ ًُُ، بُؽ ؾت

ًَط ٓـًُط ؤ هـُ سـسوزٍ           ًٍَ كاتـب عـُزهٌ يُكـًٌُ ٓـُوه  711، 611كاتب عُزهُكاْ ُٓيُ، بُ دـُُابت ٓـَُه
ًَم بلـات ًُٓـُ نـؤْ      ًُعاًُهُ تُقسيق ُٓكات، باؾُ زَغتُاَلتٌ بسَييَت تُوسيطٍ ًُوسَضٍَ ًاهٌ كـُرًو

ًَلٌ ًـاهٌ يـاْ     ٌَ هُ دًٔـُت ًَت؟ بُاَلَ ُٓطُض ثؿتطريٍ ُٓب ٌَ هُ زَضَوُت ُٓو ًُٓىو ًُعاًُهُتاُُ ب ُٓتىاُ
ًَم ًٓؿـُكاْ ٓـُض وَيِغل   ًَىاظَيلٌ ض َيلىث  بـُاَلَ ُٓطـُض زيػـاْ    هُ زآريَيُن ياْ هُ غىضرٍُ تًذاضَ  ظؤض بُ ؾ

 ٌَ ًَِــا بــُب ًَم ٓ ٍَ وُُاعــُتٌ بــُ ؾُخكــ ٌَ ٓــُزض ٌَ زَغــتُاَلتٌ ثــ ًَلٌ ًــُعقىي بــ ًُبوــُغٌ كُراهُتُكــُ ؾــت
ــب      ٌَ ًُتطغــًُكاٌُ كات ـــ ًٓعتًازيــُ، بــُاَلَ ٓــُب ٌَ ثُغــِسٍ بلــات، ظؤض تــُبًعٌ و ظؤضي ثؿــتطريٍ ٓــُتىاُ

ٍَ، ُُوَن ثاضَيُك ٍَ كُ ُُتىاٌُ ُٓقوُْ ض وُضاضَيم عُزهُكاًُـ بُ ُُظَضٍ ًٓعتًباض وَضبطري ٌ ظؤض زابِط
بسات و وُُاعُتٌ خؤؾٌ ًٓػتًعٌاي بلـات، بـُ ًُػـبُت ًىخُقُقـات تـُبًعٌ ٓـُو ًىخُقُقـاتٍُ هـُ         

ٍَ هُ ض اتـيب ًٓػـٌٌ، بـُاَلَ غـُضَض اٍ ٓـُوَف      25كاتب عُزي ٓاتًُ ض َناو كطاوَ،  % ًىخُقُقات وَضزَطط
ًىخُقُقاتٌ ًُُػُبٌ ُٓيـُ، ًـُووًعٌ دـىططامل ُٓيـُ،     ًىخُقُقاتٌ تطٍ ُٓيُ، نىُلُ كاتب عُزي 

ًىخُقُقــاتٌ ؾــُٓازٍَ ُٓيــُ، ًىخُقُقــاتٌ ظَودًــُ و ٓــُتفاَهٌ ُٓيــُ، ُٓواُــُ ٓــًُىوٍ كــؤ بلــُوَ   
ًَلٌ باؾٌ ُٓيُ، بؤيُ  ٌَ ظؤض تُبًعًُ، بُاَلَ ُٓوَ تُٓػري ُاكاتُ 25بُضاغيت ًىخُقُقات ًَؿًساب % ُٓطُض ت
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ٌَ زَضنــىوَ بــُ ًُػــبُت زَضًاَهــٍُ  غــُض ًىخُقُقــاتُكاٌُ تــط، نــىُلُ هــُ وَظاضَتــٌ زاضايــٌ ض َيٌِــايٌ ثــ
ًَىَيُكٌ طؿيت، ًُُٓ بُضاغيت كىضتٍُ ُٓو ًىالسُظاتاُُ  كاضًُُسَكاٌُ سلىًُتٌ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ بُ ؾ

 بىو كُ زضا، غىثاؽ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ــىَ  ض    ًَ ــٍُ ٓ ــُو ض ًَٓ ــايٌ ٓ ــٍُ ياغ ــُتاْ    هًصُ ــساًٌ هًصُُك ــىُلُ زوو ُُٓ ــايًُ؟ ن ــٍُ ياغ ــًُىو هًصُ ــٌ ٓ َٓ
ًَىَ تُعبري هـُ ض َٓـٌ نـُُس    ًٌَاْ خؤؾُ بعاُغل نُُس كُؽ هُطَُهتاْ بىو؟ ُٓو وػٍُ ٓ  ًٓعترياظياْ ططت، ث

 كُؽ ُٓكات؟ رُضًىو
 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَؿُكُؾٌ غُضؤكا ًٌَ ُٓو ض اثؤضتٍُ كُ ث ( ُُٓساًٌ هًصٍُُ ياغـايٌ واشوويـاْ   8يُتٌ ثُضهًُاْ كطايُ، )بُ ث

ًَبًين ُٓبىوَ هُغُضٍ، هُطـَُي كـان ٓـاضاَ، زكتـؤض ض ؤشاْ      كطزيُ ًٓض ًٓعترياظياْ ُُبىوَ، تُُٔا كان كاضزؤ ت
ًٌَـُ ثـاف ٓـُوٍَ ٓـُو ُُٓساًـُ بُضَيعاُـُ وػـُياْ كـطزو دـُُابٌ وَظيـطٍ             ًٓذاظَ بىو، واشووٍ ُُكطزيـُ، ٓ

( وَكى خـؤٍ، تـُوظضلٌ وَظيـطيـ    7( بلُيّ، و )11ُوظضلٌ زا، ُٓتىاُغل زَغتلاضٍ هُ ًاززٍَ )عُزهًـ ت
ٌَ عقـىزٍ ًٓذـاضٍ تُقـسيق بلـات،       ٌَ كاتب عُزي ُـاتىاُ واظح بىو بؤٍ، غُباضَت بُ وػُكاٌُ طؿُ خاْ َُٓه

ًَلٌ تط ُٓيُ كُ ًىعاهُدـٍُ بابُتـُكٌ كطزيـُ،     ٌَ؟ هُبُض ُٓوٍَ واُىُ ياغـاٍ خاُىوبـُضَ،   ض اغتُ، بؤ ُاتىاُ
ٍَ، ظَضيبُ سُواهٍُ كاتب عُزهٌ ُاكات، ًًُِىعُ،  ٌَ ًىضادُعٍُ زآريٍَ ظَضيبُ بلط تُسسيسٍ كطزيُ ُٓب
ًَبًًِاُُ  ًَػتا ثاف ُٓو ت ُٓوَيُ ؾتُكُ، ُٓو زَغتُاَلتُياْ ًُُ، ُاتىاُّ تُقسيقٌ بلُْ، ًاززَكاٌُ تط تا ٓ

ًَؿــلُف كــطا ًىتُعُهًقـُ بــُ ًــاززٍَ )   ( ف، ثاضَكــُ ٓــُتىاُغل ٓــُو 16(، ًـاززٍَ ) 7ززٍَ )(، ًــا11كـُ ث
ٍَ زياضٍ كطايُ سُؽلُْ واُىُُكُ وُزؿلـُ، ثـاضٍَ غىيػـطٍ بـىوَ، )     ( ٓـُظاض زيِـاضٍ   11111ثاضٍَ كُ هُو

ًَـم و ًُــىَ              ًٌَـُ بـُ باؾــٌ ٓـُظاُغل سًػـابٌ ٓـُو ثاضَيـُ بلـُيّ ًوًؤُ ًَػـتا ظؤضَ، ٓ غىيػـطٍ ٓـُوكات بـؤ ٓ
(1511111 ُ ــ ــُزي ه ــب ع ــُتا )  (، واتــُ كات ٓ ٌَ ــُب ــتَُهيتٌ ٓ ــؤٍ  1511111زَغ ــُتٌ خ ــؤٍ بــُ وُُاع ( خ

واُـٍُ اليُُـُكاٌُ تـط بلـات بـؤ ٓـُوٍَ ًٌٓلاًُـُتٌ ًـاهًٌ ٓـُو كُغـٍُ كـُ            َتُقسيقٌ بلات، ظياتط بىو ض 
ٌَ ًِٓذـا ثُغـِسٍ بلـات، ٓـُتا ًُغـٔىهًُت ُُكُوَيتـُ غـُض كاتـب عـُزهًـ، ٓـُو            ًَتُ كُرًى ًُعوىَ ب ُٓب

ًَؿًِاض ك ٍَ يـاْ      ًاززاٍُُ كُ ث ًَؿًِاض كطا ٓايـا واُىُُكـُ ًِٓفـاظ بلـط طايُ ُٓتىاُغل قًاغٍُ بلُيّ، بُؽ ث
ًَػتا ُٓو رُوُضَيـُ غطَيتـُ زَُطـساْ، ُٓطـُض وـُبىَي كـطا بـُ ًِٓفـاظ كـطزْ ٓـُوَ ٓـُتىاُغل             ًٍَ باؾُ ٓ ُا؟ ث

ًَؿلُف كطا ًٓؿٌ هُغُض بلُْ و ناكٌ بلُُُوَ، غىثاؽ  ُٓوكات ُٓو ًىالسُظاتاُُ ث
 اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.

ٍَ؟ هـُ ٓـُضزوو           ٍَ يـاْ ُـُكط ٍَ يُكَُ با بًدُيِـُ زَُطـُوَ كـُ ًِٓفـاظ بلـط ًٌَاْ باؾُ داض ًٌَُف ث رًعوُْ ٓ
ساَهُت ثُضهًُاُتاضاْ ُٓتىاُّ ض ٌَٓ خؤياْ بسَْ، زووضتطيّ ض ٌَٓ ُٓوَيُ، تُبعُْ هًصٍُُ ياغايٌ هـُ كـؤٍ   

ٌَ بلـ  8زَُط   11 ٍَ نـُُس بطازَضَيـم  هـُ هًصُـٍُ ياغـايـ زوو          كُغٌ َُٓه ٌَ بلـط ٍَ، دـُُابٌ وَظيـط ٓـَُه ط
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ٍَ، بؤيُ زووضَكـٍُ ُٓوَيـُ    ًَّ ُُكط ٍَ، ُُٓسَيلٌ تطيـ َُٓه ًَّ ُُكط ٌَ كُغًاْ َُٓه ٍَ، غ ًَّ ُُكط كُغًاْ َُٓه
ٍَ زَغت بُضظ بلاتُوَ؟ ) ٌَ هُطَُي ُٓوَ زايُ ُٓو واُىُُ ًِٓفاظ ُُكط ٍَ، ك ٌَ ( كُؽ هُط8كُ ُُكط َُي زايُ، ك

ٍَ، تُبعُْ بؤ تُعسيوُكـٍُ، رـُضًىو غـؤظاْ     ٍَ؟ رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ، ًِٓفاظ بلط هُطَُي زايُ ًِٓفاظ بلط
 خاْ

 بُضَيع غؤظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 خؤٍ ُٓض ُٓو ياغايُ كُ ٓاتىوَ ًِٓفاظ باؽ كطاوَ، باغٌ تُعسيى ُُكطاوَ، يـُعين ض اثـؤضت سـاظض ُـُكطاوَ    
ٍَ ًِٓفـاظٍ           ًَـٌ ثـُيط َوٍ ُـاوخؤ ٓـُكط هُغُض تُعسيى كطزُُكٍُ، ًّ ثطغًاضَكَُ ُٓوَيـُ ٓايـا ًُٓـُ بـُ ث

ٌَ؟ ثطغًاضَكٍُ ًّ بؤ هًصٍُُ ياغايًُ، غىثاؽ ًَم تُعسيوُكُؾٌ هُطَُي زا ب  واُىُ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ
 س بُظاظبُضَيع عىٌُ كٌاي غعً

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَ ًاززٍَ  ًَطاوٌ بُ ث ٍ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاْ ٓـُتىاٌُ   121ًازاَ بابُتُكُ ًىتابًقُ هُطَُي زَغتىوضٍ ع

 واُىٍُُ بلاتُوَ، نُُس ًاززَيُن.تُعسيوٌ تُتبًقٌ ُٓو 
  

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
( ٓـُظاض زيِـاض،   511111( زيِـاض تـؤ ُٓيلُيتـُ )   11111غل، ًُغُهُْ )ُٓظاُّ تُعسيوُكاًُـ ُٓغاغٌ ُ

   ْ ًَلٌ تـط ًُغـُهُ ٌَ ُٓوَ سُوُ بؤ زاًُؿـتِ  ؾيت ُٓغاغٌ ُغل هُ واُىُُكُ بُضاغيت، ُٓطُض ؾيت ُٓغاغٌ ب
ٍَ، رُضًىو زكتؤض عىًُض  ُٓوَ بلط

 بُضَيع ز.عٌط ُىضَزيين
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ٌَ كطزُُك ٌَ بُد ًَؿـلُف كـطاوَ بُتـُواوَتٌ      هُ ضاغتًسا د ًَطَزا ُٓو ثطؤشَيـُ كـُ ث ٍُ ظؤض ٓاغايًُ، بُاَلَ ه
ٌَ بلطَيتـُ )     ًَسايُ، بؤيـُ تُعسيوُكـٍُ ٓـُب ٍَ ًازَؾٌ ت الانُى انفلاش   ًِٓفاظ كطزْ ًُُ، بَُهلى تُعسيوٌ ُُٓس

 َر سِ  اانُى كارب اق سر(
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ًاززَ بُ ًاززَ ُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ ر
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 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَػتا هُبُض زَللاُُ، هُوَيىَ  ًٌَُ هُ ض اثؤضتٌ خؤًاْ وتىوًاُُ زيبادٍُ ثُضهًُاْ، هُبُض ُٓو ًُؾطوعٍُ ٓ ٓ
ٌَ ُٓكُيّ، عًِىاٌُ واُىُُكٍُ، )  االلّم  ة 1998قػلهٕ   33اانُى انفاش اانُى كرلاب اق لسَر ضالم    زَغت ث

ًَغل )واُىْ اق طاا(، -كُضزغراى ٌَ ياْ بَو قػلهٕ   33انفاش َر سِ  الانُى كرلاب اق لسَر ضالم     ٓايا بُو قًاغُ ب
 اق طاا( ؟ -ة االّم كُضزغراى 1998

 ازٔ ادَىل:امل
اق لطاا َاق مل     –ة االلّم كُضزغلراى    1998( قػلهٕ  33انفاش َر سِ  رطبّلق الانُى كرلاب اق لسَر ضالم )     

 دأذكامٌ.
 ُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:ب

 رُضًىو زكتؤضَ ض ؤشاْ
 بُضَيع ز.ض ؤشاْ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَِـاوَ، تـُُٔا ًِٓفاظَكـُ ٓـُوَ            ًَػـتا ًِٓفاظَكـُ زَُطـٌ ٓ ًَلُف كطاوَ تـُُٔا بـؤ ًِٓفـاظَ، ٓ ُٓو ثطؤشٍَ كُ ث

ٍَ بؤ ت ٍَ، ثاؾاْ ثطؤشَيُكٌ تط تُوسيٍ ُٓكط ًَـٌ ض َيللـاضَ ياغـايُكاٌُ ثـُيط َوٍ     ُٓكط ُعسيى تُتبًقٌ، بُ ث
ًَِاو يُن ًـاززَ   ًَػتا تُُٔا ًِٓفاظَكُ زَُطٌ ٓ ًَلٌ تطَ، ٓ ُاوخؤ، ُٓوَ ًِٓفاظَ، تُعسيى تُتبًق دىزايُ ؾت

ٌَ ًِٓفاظٍ ُٓو واُىُُ كطاو تُواو  ب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

( زيِـاض بلُيتـُ   11111غاغٌ ُُبّ بؤ تُعسيى، بؤ طـؤض يين ًـُدطاٍ واُىُُكـُ )   زكتؤضَ كُ ًاززَكاٌُ ُٓ
ًَم زيِاض، ياْ ظياتط ؾ ًَلٌ ُٓوتؤ ًُُ بُضاغيت، رُضًىوًوًؤُ  ت

 بُضَيع ز.ض ؤشاْ زظَيٌ:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ًَػتا هًصُـٍُ ياغـايٌ خىَيِسيـُوَ )ًِٓفـاظ و تُعـسيى تـُتبًق( ًُبُغـت        ٍ ٓـُوَ بـىو،   هُ ُاوَض ؤكُكٍُ كُ ٓ
ٓـُوَ  ذل  اقصللطا  ة االلّم كُضزغلراى ضبل  اقصللطا  ادذبازِلٕ(        تُُٔا ُٓو ثطؤشَيـُ بـؤ ًِٓفـاظَ، واتـُ )    

  ٌَ ٌَ ًُبُغت طؤض اُلاضٍ بـ ٍَ ًاززَ ب ًَؿُ ًُُ، بُؽ ُٓطُض ُُٓس ًَلٌ ض ؤتًُِ و ٓاغايًُ، بُؽ ثاضَكُف ك ؾت
ٍَ، ياْ ُاوًُؿاٌُ ياغاكُ وؾٍُ )تعسيى  ًَـٌ ثـُيط َوٍ        رطبّق(تًايسا بلط ٍَ ٓـُوَ وابـعامن بـُ ث بؤ ظياز بلـط

ًَطاوًُكُيُ، ًَِا تُُٔا ًِٓفاظٍ ياغا ع ًَػتا زَُطٌ ٓ ًَىيػيت بُ ثطؤشَ ياغايُكُ، ُٓو ياغايُ ٓ  ُاوخؤ ث
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 .رُضًىو كان عٌط
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 بُضَيع عٌط عبساهطفلّ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًٌَُ ًَم ثطؤشًَاْ ٓاتؤتُ بُضزَغت ظياز و كَُ كطاوَ هـَُ ثُضهًُاُـُ، ُـاوٍ طـؤض اوَ، ًـاززٍَ بـؤ ظيـاز         ٓ طُه

ًَلـَُ كطاوَتـُوَ، ُٓطـُض ًىالسـُظٍَ ٓـَُ ثطؤشَيـُ بلـُيّ كـُ وَظاضَتـٌ زاز ُاضزوويـُتٌ             كطاوَ، ًـاززٍَ ه
  ُ )الانُى  ٍ  16ي بـؤ ًـاززٍَ   )واُىْ ًِٓفاظ واُىْ كتاب اهعسوي( ًاززٍَ زوو باؽ هُوَ ُٓكات ًٓقـامل عًُـ

كـطز بـُوٍَ كـُ     16واتُ طؤض اُلاضٍ كـطز، تُعـسيوٌ هـُ ُٓقـوٌ ًـاززٍَ      كراب اق سَر َقرر  ضبلًا ماِارْ( 
ٌَ )     3هىغٍُ كىضزٍ و عُضَبٌ باغٌ هُغُض كـطاوَ، ٓـُضوَٓا ًـاززٍَ )    ذبل   (ؾـٌ تُعـسيى كـطزووَ كـُ ٓـَُه

صب اًّا َاقسَاٙط ادذبازِٕ اًّا َؾاريلُا مهاصب اًّلا  اق طاا َ ؾاريلُا املها-مؤغػا  َزَاٙط االّم كُضزغراى
ٌَ؟ بُ ًُدوًػـٌ وظَضآـٌ ٓـُووًٍ، كُواتـُ ٓـَُ ثـطؤشَ ياغـايُ ًِٓفاظيؿـُ و تُعسيوًؿـُ و          اِهما َضز(  بُ ك

ًَلٌ ياغايٌ هُغُض ًُُ، غىثاؽ  تُتبًقًؿُ، ًٓض ُٓؾلاه
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 زؤرُضًىو كان كاض
 بُضَيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ٍَ ض َُطـُ             َُٓ ثطؤشَ بؤ ًِٓفاظ كطزُُ، بـؤ تُعـسيى كـطزْ تُوـسيٍ ُـُكطاوَ، كـُ وػـُ هُغـُض تُعـسيى بلـط
ًَؿـًِاض            ٌَ بـؤ تُعـسيى كطزُـٌ، هُبـُض ٓـُوَ ًـّ ث ًَؿـًِاض ٓـُب ًَتُ ًىُاوُؾـُ و ث ًَػتا ًُٓىو ًاززَكاْ بب ٓ

ًَم بس ًَِسضَيتـُوَ ُـاو   ُٓكَُ زَضرُت ضَيتُ هًصٍُُ ياغايٌ بُُاوٍ تُعسيى ًىُاوُؾٍُ هُغُض بلطَيتُوَ و بٔ
ٍَ، نــىُلُ ًَٓ  تا ٓــًُىو ًاززَيــُن هــُ عًِىاُُكــٍُ ســُق ُٓيــُ  ػــثُضهــًُاْ و ًِٓذــا وػــٍُ هُغــُض بلــط

ٍَ، ياْ بُؽ عًِىاُُكُ ًَػتا بط ياض زضاوَ بُؽ ثاضَكُ ُٓطؤض زض ًَطؤض َيت و ُُن ُٓوٍَ ٓ ٍَ، وا ًُـُ  ٓـُطؤض   ب زض
 ًُُٓ، غىثاؽ.

 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػـتا ًـاززٍَ    ٌَ )  2وَاَل ًّ واُىٌُ ًٍُ، بُاَلَ ُٓض خؤتاْ ٓ هـُ وـاُىٌُ    16هـُ ًـاززٍَ   اِقلاد اق مل (،   ٓـَُه
ٍَ، هـُ ُـاوَض ؤكٌ واُىُُكـُ             ٓـًُىاض  ُٓوَُسَوَ )عـسوي وؼـى و ذلوـٔا( يـُعين نـٌ؟ يـُعين ٓـًُىاض ٓـُكط

ًَىَ واُىُغل ظياتط، رُضًىو ُاغم خاْ ًٌَ بططَيتُوَ ٓ  كطزٌُ تُعسيوُ كاكُ، طؤض يين ُٓوٍَ ُٓوَ د
 بُضَيع ُاغم تىرًق:

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ــطزووَ،        ــاٍ تطًــاْ ًِٓفــاظ ك ٌَ غــاَهُ يــُن، زوو ياغ ــَُ غــ ــَُ يــُعين نــُُسداضَيلٌ تــط ه ًَـ ٓ ًٌَــُ هــُ ثــ ٓ

ٌَ  ويػتىوًاُُ تُعسيوٌ بلُيّ و ٍَ، تاظَ ُٓطُض واُىًُـ بـ تىوياُُ ُٓوَ واُىٌُ ًِٓفاظَ ، تُعسيوٌ تًا ُاكط
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ًَلُ    ًَطَ ُٓيـُ ًُؾـطوع ٌَ رُوُت بؤ ًِٓفاظَْ ًُُٓ كُ ه بؤتُ عىضف هَُ ثُضهًُاُُ، ًُؾطو  ٓات ًِٓفاظ ب
ًَغل ًازاَ َُٓ ثطؤشَ ًٌَُ زَظطاٍ تُؾطيعغل، َُٓه ٓ ،ٌَ يُ رُوـُت  كُ سلىًُت ُاضزوويُتٌ، ًُضز ًُُ ضاغت ب

ٍَ بــؤ     ٍَ، زواتـط ثطؤشَيــُن تُوــسيٍ بلــط ٌَ ٓــًُط ؤ ثطؤشَكـُ باغــٌ ًِٓفــاظٍ هُغــُض بلــط باغـٌ ًِٓفــاظَ ٓــُب
ًَىيػــت ٓـُكات، نــىُلُ بُضاغـيت ًــّ وَكــى ثُضهـًُاُتاضَيم زيطاغــٍُ ٓــَُ       تُعـسيوٌ ٓــُو ًُوازاُـٍُ كــُ ث

ٓـُوٍَ وتىوًـُ ٓـًُط ؤ يـاْ      ًُؾطوعَُ كطزووَ، ُـُٓاتىوَ بهـٍ بـُ ؾـىَيّ تُعسيوـسا بطـُض َيٍ، بـؤ؟ هُبـُض        
ًٍَ ظؤضٍ تطيـ وتًـاْ، ٓـًُط ؤ ًـُرطوظ بـىو      ٍَ، هُبُض ُٓوَ ًّ بُضاغيت َُٓه ًَِسض ٍَ ياْ ُٓوَغت ًِٓفاظ ُٓكط
ٌَ، ٓـَُ ًُؾـطوعُ هـُ سلىًُتـُوَ ٓـاتىوَ، ًـُضز         ًَـساب ٍَ، ُُن تُعسيوٌ ت تُُٔا زَُطساْ هُغُض ًِٓفاظ بلط

ًٌَُ وَكى زَظطايُكٌ تُؾطيعٌ بَُ ًُ  ؾطوعُ ض اظٍ بغلًُُ ٓ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَغل بـؤ     ٍَ طوُيٌ ُٓكـُْ ٓـَُه ٌَ هُ خاَهُكاٌُ تُٓذًى ُٓكط هُ زاًُؿتُِكاٌُ ض ابطزوو هُ بُضُاًُيُكٌ كاض يُك
ًَػـتا رـُضًىو ًىُاوُؾـٍُ بلـُْ، بـؤ           ٍَ؟ با ًىُاوُؾٍُ بلـُيّ، يـاْ هـُُاو بُضُاًـٍُ كـاضَ، ٓ  تُٓذًى ُٓكط

ًَطَ سَُهاهُ؟ زَرـُضًىو ًىُاوُؾـٍُ بلـُْ، ًـاززَ بـُ ًـاززَ        ٍَ سُضاًُ و بؤ ه تُٓذًوٌ ُٓكُْ؟ ٍُٓ بؤ هُو
ًَغل       كاًًاْ طوُيتاْ ُٓيُ ًىُاوُؾٍُ هُغُض بلُْ، تاظَ خطاوَتُ بُضُاًٍُ كـاض، هـُ زاًُؿـتُِكاٌُ تـط ٓـَُه

ًَػتا بؤ تُٓذًوٌ  ُٓكُْ؟ رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ بؤنٌ ُٓو ؾتُ تُعسيى ُٓكُْ و تُٓذًى ُٓكُْ؟ ٍُٓ ٓ
 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ًَبًين بلُيّ ُُٓساًاٌُ ثُضهًُاْ تُُٔا ًىالسُظَياْ هُغُض نـُُس ًاززَيـُن ٓـُبىو، ٓـُوَف بـُ       ُٓطُض ت

ًُـُ  ُُظَضٍ ًٓعتًباضًاْ وَضططت، زوايـٌ بـُ زَُطـساْ ًُغـُهُكُ يـُكاليٌ كـطاوَ )ًِٓفـاظٍ واُىُُكـُ(، ٓ        
ًَطَ بُ )واُىْ تُعسيى ا ٍ(اانُى ادذُار اقؿدصّٕتُدطوبٍُ تطيؿٌاْ ُٓيُ، ) ًَطاوٌ ه اقؿدصّٕ سىاي الع

ًَـسا       1998قػهٕ  15اق طااْ ضام  ( زَضنىو، تُدطوبًُاْ ُٓيُ و ٓـُو كـاضَف كطايـُ، ٓـًض ًىخاهُرـٍُ ت
ًَطاوٌ ًُُ، ًىخاهُرٍُ ثُيط  َوٍ ُاوخؤٍ ثُضهًُاْ ًُُ، ًُُ، ًىًٍٓ ًُوظوعُكُ ًىخاهُرٍُ زَغتىوضٍ ع

 ًىخاهُرٍُ واُىٌُ ثُضهًُاْ ًُُ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط
 بُضَيع عٌط قسيق)ُٓوضاًٌ(

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
ٌَ ًـاززٍَ         ٌَ خؤ ٓـُو ثطؤشَيـُ وَظاضَتـٌ زاز كـُ ُاضزوويـُتٌ ٓـَُه  16ُٓطُض وُقس ُٓض هُ تُُفًع كطزْ ب

ٌَ وَكـى     ًٓقاف بُ ًٓـ كطزُُكٍُ بلُْ، و )ؼى  ذلؤا( ًٍُُٓ خىاضَوَ، ُٓطُض ُٓضتُُٔا ًِٓفاظ كـطزْ بـ
ٍَ، ًُٓـُ ٓـَُ ياغـايُ هـُو               ٌَ بـاؽ هـُ ًُدوًػـٌ وًـازٍَ غـُوضٍَ ُـًُاو بلـط ُاغم خاْ باغٌ ٓـُكات، ٓـُب

   ًَ ٌَ زَواوزَق ياغاكُ خـؤٍ بـُو ؾـ ىٍَ كـُ ٓـاتىوَ ًِٓفـاظٍ    غُضزًَُزا زَضنىوَ، ُٓطط ًِٓفاظٍ بلُيّ ُٓب
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ًٌَـُ    ٌَ قالسًُتٌ تُتبًق و تُُفًعتاْ ُٓيـُ، ٓ ٌَ، َُٓه ًَطاوٌ غُاَلسًُتٌ زاويُِت ًٌَُ زَغتىوضٍ ع بلُيّ، ٓ
ٌَ تًا بلُيّ كُ وَظاضَتٌ زاز ُاضزوويُتٌ بؤ تُعسيى كطزْ َُٓ ياغايُ بُُاوٍ غُضؤكٌ  ُٓو تُعسيوٍُ ُٓب

ٌَ، و ًُٓىو ً ًَتـُ ًىُٓغُغـاتٌ       ُٓضَيٌٌ كىضزغتاُُوَ زَضُٓن ًَـطَ باغـٌ كـطزووَ ُٓب ىُٓغُغاتُكاٌُ كـُ ه
 ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٍَ ٍَ ض ووْ كطزُُوٍَ ُٓيُ، با بفُضًى ًَطٍ ثُضهًُاْ ُُٓس ًَػػتا بُضَيع غلطت ٓ 

ًَطٍ ثُضهًُاْبُضَيع رطغت افلس/   :غلطت
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ٍَ ًـُواز       ُٓطُض ٌَ، بـُاَلَ هُطـَُي ُـُراظ ُُٓـس ٌَ ًًِـ هُطَُي ُٓوًَُ الظًُ ثطؤشٍَ ُٓب ًُوظو  تُعسيى ب
هُُاو واُىُُكُ ُٓيُ هُ ًىغتُهعًَاتٌ تـُُفًعَ، يـُعين ُـاتىاٌُ ُٓطـُض ٓـُو ًُوازاُـُ ُـُطؤض ٍ واُىُُكـُ         

ُكــُ وَظيــطٍ عــُزهٌ ُايُتــُ تــُُفًع كــطزْ، بــؤ ؾلىوُــُ، باغــٌ وَظيــطٍ عــُزي ٓــُكات، ًُخػــُز هــُ واُىُ
ًَطَ ًٓعارٍُ ًاززٍَ ) اق لطاا َ  -ذب  مؤغػا  َزَاٙط االّم كُضزغلراى ( بلٍُ )3ًٓتًشازيُ، تؤ ًُدبىضٍ ه

بُ تُعسيى سًػـابُ، بـُاَلَ هـُ    ؾاريلُا املهاصب اًّا َاقسَاٙط ادذبازِٕ اًّا َؾاريلُا مهاصب اًّا اِهما َضز( 
ًَـ     ًَتـى ٓـُوٍَ ت ٌَ تـؤ ُـاتىاٌُ واُىُُكـُ تـُُفًع بلـٍُ، الظًـُ بهـٌ         ًىغتُهعًَاتٌ ًِٓفاظَ، ُٓطـُض ب سا ُـُب

ٌَ ًُوظوعٌ ظًاُُ بُضاغيت، نىُلُ واُىُُكـُ   وَغآًق الٍ كاتًب عُزهٌ ًىغى و بُغسا تُقسيق بلٍُ، ٓ
ٌَ، تــؤ ًــُدبىوضٍ ُٓطــُض 98ٓــٌ ) ًَــسا ُــُب ًَطاوــُ، زووض ًُــُ ظًــاٌُ كــىضزٍ ت ًَـ ٓــاظاز كطزُــٌ ع ( بــىو، ثــ

بُ ظًاٌُ عـُضَبٌ تُقـسيقٌ بلـٍُ، بًُـُوظوعٌ ثـاضَ، خـؤٍ ثـاضٍَ كـؤْ دـاضاٌُ          تُعسيوٌ ُُكٍُ الظًُ 
ًَػتاــ ٓـُوَ ظَضووضيـُ، نـىُلُ ُٓطـُض وا ُُكـُيّ ظَضَضَكـٌ        151) ًَتُ ًىوابًوٌ ثاضٍَ ٓ (ٍ ُٓكٍُ، ُٓتا ب

ظؤض طُوضَ هُ خُظيٍُِ كىضزغـتاْ ٓـُزَيّ، يـُعين ضاغـتُ تُعسيوـُ، بـُؽ تُعسيوـُكٌ ظؤض ظَضووضيـُ هـُ          
ًَطَ باغٌ بلُيّ، ُٓواٌُ تط ًًِـ هُطَُي ض َٓـٌ خىؾـلاْ و   ًىغتُه عًَاتٌ تُُفًعٍ َُٓ واُىُُيُ، الظًُ ه

ًَؿلُف كطزْ، غىثاؽ ًَتُ ث  بطايامن كُ ثطؤشٍَ تُعسيى ب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا تُواو بىو، رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ ًاززَ بُ ًاززَ ًىُاوُؾٍُ ُٓكُ  يّ، رُضًىوٓ
 بُضَيع ز.عىٌُ كٌاي بُظاظ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 املازٔ اقثانّٕ:
اق لطاا   –ة االلّم كُضزغلراى    1998( قػلهٕ  33( ملو الانُى كرلاب اق لسَر ضالم )     16اِقاد اق م  دامللازٔ ) 
 َذب  ضبلًا ما ِأرْ:

 اق طاا. –ُ ّقًا ة االّم كُضزغراى اَد : ركُى اقلغٕ اقكُضزِٕ َاق طدّٕ اقلغٕ اقطمسّٕ ة رقسِم اقػهسا  َر
 اق طاا. – انّا : ركُى اقلغٕ اقكُضزِٕ اَ اق طدّٕ قغٕ رهظّم اقػهسا  َرُ ّقًا ة االّم كُضزغراى 
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ًًًًَُـ هــُ واُىُــُ     بدــُُا ًٌَــاْ باؾــُ رُوــُضٍَ غــ ًٌَــُ وَكــى هًصُــٍُ ياغــايٌ ث ٌ غــُضؤكٌ ثُضهــًُاْ، ٓ
ًَ ًَتُوَ كُ بَُ ؾ ًَِ  ىَيُيُ:ُٓقوًُكُ وَكى خؤٍ ؼل

  اقثا : قكارب اق سر رُ ّق اقػهسا  َرسَِهًا دلغٕ اجهبّٕ د س ادبالع علٖ مضمُنًا دُاغطٕ مرتجم ضبلف.
ًَتُوَ ًَِ ًٌَاْ باؾُ وَكى خؤٍ ؼل  ُٓوَ هُ واُىُُ ُٓغاغُكٍُ ُٓيُ، ث

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًين ُٓيُ هُغـُض ٓـُوٍَ خىَيِسضايـ    ( كـُؽ )كـان عبـسار، كـان غـُضُُٓط، كـان دـالي(،        3ُوَ؟ )كُؽ ت

 رُضًىو كان عبسار
  ذلٌس ُىضٍ: بُضَيع عبسار

 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
( ٓــُكات، طــؤض يين زووبــاضَ، بــُؽ ًــّ يُكــُدلاض كــُ وػــَُ كــطز   16كــان عــىٌُ باغــٌ البطزُــٌ ًــاززٍَ ) 

ًَلٍ هُغُض ًاززٍَ ) بـؤ ٓـُوٍَ ض ووُـٌ بلًُـُوَ، دـُُابٌ وَظيـطٍ زاز       ( زا، يُعين ًٓذاظََ بـسَْ  7غُضزل
ًَـٌ             ًَم بـُ وـاظٍ ًىؾـلًوُ ًُـُ، بـُاَلَ ًُتطغـٌ ًـّ بـُ ث ًَـساٌُ زَغـتُاَلت ض ووٌُ كطزَوَ كُ ًُبُغتُكُ ث
ًَطاق غًػتًٌُ سىكٌط اٌُ هُغُض بِـًُاٍ دًاكطزُـُوٍَ زَغـتُاَلتُكاْ )زازوَضٍ، ياغـازاُاْ،      زَغتىوضٍ ع

ًَطَ ٓؤت ٌَ كطزْ( ه ٌَ بُد ٍَ، واتـُ وػـٍُ ًـّ هُغـُض ثطَُػـًجُ، بـؤ          د ًَلـَُي ٓـُكط ؤًاتًلٌ زَغـتُاَلتُكاْ ت
ٌَ تـؤ ٓـاتٌ         7ؾلىوُُ هُ ًاززٍَ ) ٌَ بـُ وـاظٍ( ٓـ ٌَ )بؤ وَظيط ُٓيُ زَغتُاَلتٌ كاتـب عـُزي ببُخؿـ ( زا َُٓه

ًَلَُي بلـٍُ، واتـُ ُاز   ًَطَ ٓؤتؤًاتًلٌ هُثُضهًُاْ زاُت بُوَ زاُا غىَهتٍُ تُُفًعٍ و وُظآٌ ت َغـتىوضيُ،  ه
ٌَ كطزُُ، واظٍ عايسٍ ُٓزلىًٌُُ وُظآًُ، بؤيُ  ٌَ بُد كاتيب عُزي عايسٍ وَظاضَتٌ زازَ كُ زَغتُاَلتٌ د

ًَىيػتُ ُٓوَف ًُٓىاض بلطَيتُوَ ًَلٌ ُازَغتىوضٍ و ُآاغايًُ، ث  ؾت
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَىيػيت بُ وػـُكطزْ ٓـُبىو وػـٍُ هُغـُض      زاوا ُٓكَُ ًاززَ بُ ًاززَ هًصٍُُ ياغايٌ بًدىَيُِوَ، ُٓطُض ث
 .بلُْ، ُٓطُضُا ُٓطلُيُِ تُغىيت، رُضًىو هًصٍُُ ياغايٌ

 :بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

 املازٔ ادَىل:
ق مل   اق لطاا َا  –ة االلّم كُضزغلراى    1998( قػلهٕ  33انفاش َر سِ  رطبّلق الانُى كرلاب اق لسَر ضالم )     

 دأذكامٌ.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُي زا ًُُ؟ ) ٌَ هُطَُي زايُ؟ ك ( كُؽ هُطَُي زا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـٍُ زَُـط ثُغـِس كـطا، رـُضًىو بـؤ         3ك
 ًاززٍَ زووََ
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 بُضَيع عىٌُ كٌاي بُظاظ:

 املازٔ اقثانّٕ:
َ    16اِقاد اق م  دامللازٔ )  اق لطاا   –ة االلّم كُضزغلراى    1998( قػلهٕ  33ر ضالم ) ( ملو الانُى كرلاب اق لس
 َذب  ضبلًا ما ِأرْ:

 (:16املازٔ )
 اق طاا. –اَد : ركُى اقلغٕ اقكُضزِٕ َاق طدّٕ اقلغٕ اقطمسّٕ ة رقسِم اقػهسا  َرُ ّقًا ة االّم كُضزغراى 

 اق طاا. –لّم كُضزغراى  انّا : ركُى اقلغٕ اقكُضزِٕ اَ اق طدّٕ قغٕ رهظّم اقػهسا  َرُ ّقًا ة اا
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ كُؽ ويػتًاْ وػُ بلُْ هُغُض ُٓو ًاززَيُ، رُضًىو كان دالي  غ
 بُضَيع دالي عوٌ عبسار:
 بُضَيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

ُ    ًىتُضدًٌ ًَىيػـيت بـ ًَػـتا       ٌ وـاُىٌُ ُٓيـُ، ث هـُ بـاظاض  ًـّ     )ضلوـف اهـًٌغل( ًُـُ، ظؤض ًىتـُضدًٍ ُٓيـُ ٓ
َّ، بُ ًىتُضدًٍ واُىُِ ُُن )ضلوف اهًٌغل( ، غىثاؽ، ًَؿًِاظ زَكَُ بلط  ث

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
ًَبًًِت ُٓبىو؟ رُضًىو،  كان غُضُُٓط ت

 بُض َيعغُضُُٓط رطز
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ًّ هُ غُض ًاززَيُكِ تط وػَُ ُٓيُ، 
 غالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيعز.اض

 كان عبس اهػالَ ُاوت ُُُىوغطابىو بُخىا، رُضًىو تؤ و ُٓظغل خاْ رُضًىوْ،
 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًين ُٓبىو، ٓ ًَم ت َّ، ُٓطُض يُك ًَػتا وتت ًاززَ، ًاززَ ُٓخىَيِط ُوَ ببىضَ دُُابٌ غُضؤكِ ثُضهًُاْ ٓ

 ًٍَ ظيازَ، عُضبًُكُ غُهُتُ، )وؼى ذلؤا( زوو: ُاظامن كاَ  )َقرر  ضبلًا(ًِِ تُدعئُ كطز، وار ًّ زََه
)دططِقٕ كرادرًا اسباقّٕ( عُضَبٌ ياْ كىضزّ؟ ًّ ُاظامن ُٓوَ بؤ نًًُ؟  )دططِقٕ كرادرًا اسباقّٕ(هىغُ 

ُٓضزوو هىغُكُ، وابعامن ظيازَ  اقكرادٕ( )بطِقٕكُؽ ُُساهًُْ، ُُ ًىغتُوبُهًًُْ خًالف ًُُ هُ غُض 
ًَُِطُيؿتٍ،  ٌَ، نىُلُ ًّ ت نًًُ؟ )دططِقٕ كرادرًا اسباقّٕ(ُٓوَف، ُا عوِ كىهغل ُٓطُض ض ًَٓتاْ ُٓب

ًًََُ: ًىتُضدٍ يُسوف، هُ واُىْ ؾتِ وا ًُُ، ياْ ًىتُضدٍ ًىسُهُف ُٓيُ، ياًُـ واُىُِ، يُسوف  غ
 واُىُِ ًُُ، ؾتِ وا ًُُ، غىثاؽ،
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 ُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: ب

 ُٓظغل خاْ رُضًىو،
 بُض َيع ُٓظغل عٌط افلس

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
َّ، )َقرر ( ُٓوَ )حي  ضبلًا( ًّ هُ غُض يُكًًُاْ: سُؽلُْ يُكَُ  ٌَ ناكلط ٌَ )ذب  ضبلًا( زَب زووََ: زََه

ًَ ًَطَ ٓ ٌُ ًٓوعاًًاْ زَكُيّ كُوا ُٓو وَغآًقُ، ُٓو ًُِٓ تُوسيٍ تلىْ هىغُ )اهلطزيُ واهعطبًُ( كُواتُ ه
ٌَ بًلُيُِ  ًٌَُ ياْ زَب ٓ ،ٌَ ٌَ بُ زوو ظًاْ ب ًَغل )اقلغٕ اقكطزِٕ اَ اق طدّٕغُُُزاتاُُ زَب )ركُى ( ياْ بَو
َِ ُٓو ًُِٓ كُْ، نىُاقلغٕ اقكطزِٕ َاق طدّٕ اقلغراى اقطمسّراى ة رقسِم اقػهسا (  ًَطَ زَتىاُ لُ يُعين ه

َّ، و ًُسوُرًـ بُض اغتِ  َّ بُ زوو ظًاْ تُوسيٍ كط ٌَ زَكا ًٓوعاًِ زَكا، كُ  ًُٓىو غُُُز ًَطَ واّ ه ه
ًَطَ، نىُلُ  ًَىيػت بلا ه خؤٍ ُٓيُ يُعِِ ًُٓىو ًىتُضدًُُكاْ ًىسُهُرّ واُىًًُُْ باوَض ُاكَُ ث

 خُؽلُكُياْ ًىغُززَوُ، غىثاؽ،
 ُضهًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ث

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَـ ُٓوَّ زَغت بُ  َّ، ث ًٌَُ ًىتُضدًٌٌاْ ُٓيُ ًىسُهُرُ هُاليُْ ُٓزلىًُُِ زازوَضيُوَ غىَيِس زَزض ٓ

ُكاتب عُزي هُ ظًاُِ عُضَبِ تُضدىًُ بلا، كُ ُٓو ُٓويُّ وَضططت تُبعُْ، ًٓه ُٓطُض تُضدىًُ بىو ه
ياْ هُ ظًاُِ كىضزّ بؤ ظًاُُكِ تط ُٓو ًىتُضدًٌٍُ باُط زَكُْ سُغبُي ٓػىوي خُؽلِ تايبُتِ 
ٌَ وَضزَططْ تُغسيقِ زَكُْ هُ كاتب عُزي وَكى ُىغدُّ ًىتُضدَُ، ٓا بَُ  ُٓيُ، و تُضدىًُكُّ ه

ًٍَ وايُ ُٓوَ، ُٓو ًُ ًَىَيُ، ًُغُهٍُ ُٓوّ تطيـ، ًًِـ ث ًًََُ: )اقلغٕ اق طدّٕ( ُ، ُٓو ؾ ُٓوَ زوو: ِٓ غ
ًَسا ًُُ، غىثاؽ، )دلغرًا اسباقّٕ( َّ بُوُُاعُتِ ًّ ًٓهِ ت  ُٓطُض سُظرًـ بلط

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 هًصُُّ ياغايٌ زوا غًاغُتاْ، رُضًىو

 بُض َيععىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

( ة إالّم 1998( قػهٕ )33( مو اانُى كراب اق سَر، ضام )16ازٔ ضام ا هني: إِقاد اق م  داملازٔ )امل
 كُضزغراى ل اق طاا، َقرر  ضبلًا ما ِأرْ: 

 (: 16املازٔ )
 اَد: ركُى اقلغٕ اقكُضزِٕ َ اق طدّٕ اقلغٕ اقطمسّٕ ة رقسِم اقػهسا  َرُ ّقًا ة إالّم كُضزغراى ل اق طاا، 
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 ّا: ركُى اقلغٕ اقكطزِٕ اَ اق طدّٕ قغٕ رهظّم اقػهسا  َرُ ّقًا ة االّم كُضزغراى ل اق طاا،  ان
 اقثا: قكارب اق سر رُ ّق اقػهسا  درسَِهٌ داقلغٕ ادجهبّٕ د س اإلبالع علٖ مضمُنًا دُاغطٕ مرتجم 

 ضبلف،
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

َِ هُطَُي زا ًاززٍَ زوو بُو غًا َِ هُطَُهِ زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك غُّ ُٓخريّ خىَيِسضايُوَ ك
ًًََُ  ًُُ؟ بُكؤّ زَُط ثُغُُسكطا رُضًىوْ بؤ ًاززَّ غ

 بُض َيععىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًّا ضب  املؤغػا  َ اقسَاٙط ( ذب  مؤغػا  َ زَاٙط إالّم كُضزغراى ل اق طاا َؾاريلْ املهاصب ا3املازٔ ضام)
 األذبازِٕ َ ؾاريلٖ املهاصب  اًّا وِهما َضز شكطيا ة يصا اققانُى.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
ًَبًًِت ُٓيُ؟ رُضًىو كان زكتؤض، ًَبًين ُٓيُ هُ غُض ُٓو ًاززَيُ؟ ت َِ ت  ك

 ز. عٌط ُىضَزيين: بُض َيع
 ْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُا

َّ ناو ثؤؾِ ػَل ُٓكُيّ، بُؽ ًُُٓ  َّ داض َّ َُٓهُّ ظًاُُواُِ ُٓيُ، يُعِِ بُعع تُبعُْ ًّ ُُٓس
ٌَ، يُعِِ يُكَُ: ) نىُلُ ذب  مؤغػا  َ زَاٙط إالّم كُضزغراى ل اق طاا َؾاريلُا(، واُىُُ و تُغبًت زَب

ُٓ ،ٌَ ٌَ ًُضرى  ب وَ وَكى ًىالسُظَيُن، هُ عُتفُن ُٓيُ بؤ غُض ًىُٓغُغات، ًىُٓغُغات راعًوُ، زَب
ًَػتا ) َّ ؾيت تط ُٓبىو، ٓ َّكراب اق سَر( ًاززَكاُِ تطيـ زا ُُٓس ٌَ بِىغط ) اقكراب اق سَر(،  َُٓهُيُ، زَب

ٌَ بُ غًفُتِ كاتًبُكُ، يُعِِ تُضكًبُكُ تُضك ًَلِ وَغفًُ ُُن ًٓعارِ، غىثاؽ.نىُلُ عُزي زَب  ًب
 ًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضه

َِ هُطَُي زا ًُُ؟  َِ هُطَُهٌ زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك َِ ك ُٓو طؤض اُُّ هىغُويُّ كُ كطا، ًاززَّ غ
 بُ كؤّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَكُّ تط، رُضًىو كان غُضُُٓط،

 بُض َيعغُضُُٓط رطز ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَـ َُٓ ًاززَيُ ُُٓسَيم ؾت ُٓي ًَطَ باغِ بلُيّ، ث ًَتِ ه ًٌَُ زاوا زَكُيّ ًُغُهُْ ُٓوَ ؾىَيِ ُ كُ ٓ
ًَؿًِاظّ يُكَُ: زاوا زَكَُ هُ بط ّ ًاززَّ ) ًَؿًِاظَ ُٓيُ ث ٌَ ًّ زوو ث ( هَُ ياغا تاظَيُ 19بَُه

َّ، هُ ًاززَّ )15(ًاززٍَ )98) ٌَ بلط ٌَ: )19( ياغا كؤُُكُ كاضّ ث ِ طد ادؾدا  وبطاد اق الإ (: زََه
ًٌَُ 19ًُُٓ هُ ًاززَّ )غرهاز اىل اقُ اٙق امل رمسٔ َِثبت شقك ة اقػهس( داإل (ّ َُٓ ياغايُّ كُ ٓ

َّ ًِٓفاظّ بلُيّ، بُآلَ هُ ًاززَّ ) ٌَ، هُ ياغا كؤُُكُ، ًُُٓ بؤ 15زًَاُُو ( تُغُوض زَكَُ ٓاغاْ تط ب
( :ٌَ ًٌَُ بامساْ كطز، زََه ًَم كُ ٓ ؾدصّا  اق الإ داألغرهاز اىل ر طد ٓاغاُلاضّ بؤ خَُهم وَكى ًُبسَٓ
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ًَؿًِاظ اقُ اٙق اقطمسّٕ اَ مب طإ اقكارب اق سر اَ دؿًازٔ اقؿايسِو َ ِثبت شقك علٖ اقػهس ( ًُُٓ ًّ ث
ًَبًين تطيؿٍ ُٓبىو هُ غُض ُٓوَّ كُ طُؾُ خاْ  َّ، يُن ت زَكَُ كؤُُكُ هُ بطّ ُٓوَ، ًاززَّ تاظَ زابِط

ًٓذاض، كان عُوُِ دُوابٌ زايُوَ، بُآلَ عُوسّ ًٓذاض الّ  باغِ كطز، هُ ًُغُهُّ تُغسيقِ عُوسّ
ٌَ كاتب عُزي تُغسيقِ عُوسّ ًٓذاضَكُ زَكا، ُٓطُض  ًَلِ سلىًِ ب ًَػتا ُٓطُض تُضَر كاتيب عُزي ٓ
ٌَ، بُآلَ بؤ زوو ؾُخػًُت، زوو كُغايُتِ، زوو كُغٌ  ٌَ، تُضَمل عاَ ب ًَلًاْ تُضَمل سلىًِ ب تُضَر

ٌَ ُٓو  تُغسيقُ بلات، يُعِِ سُوُ بًلات، نىُلُ هُ ُٓغاغسا عُوسّ ًٓذاضَكُ هُ غُض تُبًعِ، ُاتىاُ
 ًُُفُعُّ سُوُكُيُ، ُُن هُ غُض سُوُ عُيًُِكُيُ، غىثاؽ،

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 هًصُُّ ياغايٌ

 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

( كُ كان غُضُُٓط باغِ هُ غُض كطز، ُٓو ياغا كؤُُ باغِ ؾآًسّ تُعطيفِ 19بًُُػبُتِ ًاززَّ )
ًَلِ كؤُُ َُٓ ياغايُّ كُ ُٓيُ غاَهٌ ) ( ًىخُهُراتِ ياغاٍ غاَهِ 1977كطزووَ، زياضَ ُٓو ياغا هُ كات

َّ، هُ غُضزًٌَ عىمساًُُكاُُوَ ٓاتىوَ، ض َُطُ هُو كاتُ بىوُِ 1938) ٌَ زَوتط ( وَغًقُّ ًُعاًٌ ث
ٌَ، زَضبًت ًٓذطآاتٌ  ٌَ، ياخىز ُُكطاب دِػًُ و زَرتُض ُفىوؽ و ُٓويُّ تايبُتِ ًُٓاُُ ططاْ بىو ب
ٌَ هُو ُاوناُُ، بؤيُ باؽ هُ ؾآًسّ تُعطيف كطاوَ، زوو كُؽ ٓاتىوُُتُ  ُُويػتيَب ًٓساضَكاْ ُُبىوب

ًٌَُ ًُٓط ؤ  هُ ض ؤشَيم زا زَشيّ ًُٓىو كاتب عُزي غىَيِسياْ خىاضزووَ، كُ رالٌُ كىض ّ رالُُ، بُآلَ ٓ
ًَت ًٓـ زَكا، كؤًجًىتُض ًٓـ زَكا، ًُعوىًاتِ زَوًق ُٓيُ،  ًًَُ، ُُٓتُضُ ًَِاغٌ تايبُتِ خؤّ ث كُؽ ث
ًَىيػت زَكا ُٓو  ًًَُ، هُبُض ُٓوَ ث َِ ُُو  ُٓويُّ ث ؾىَيِِ ظاًُاضّ تايبُتِ ُٓيُ، ًُٓىو كُؽ زوو، غ

ًَؿلُوتُِّ ًُٓط ؤ خَُهم وَغآًوِ ًىعتًُُ ٌَ، هُبُض ث ٌَ، كُ هُ زاَ و زَظطاكاُِ زَوَهُت زَضنىوب ٌَ ب زّ ث
ًَلِ ض َمسِ  ٌَ بؤ وَغآًقٌ ًىعتًُُز، يُعِِ ًُٓىو وَغًقُيُن هُ ؾىَيِ ُٓوَ ُٓو ًاززَيُ كُ زََه
ٌَ وَغًقُّ ًىعتًُُزَ، ُٓطُض بُ تُظويط  ًَىَ ب ٌَ ُاوّ غىالغِ ؾُخػُكُ و ض َمسُكُّ ث زَضنىوب

ًَيَن، غىثاؽ،زَضُُٓاتيَب، هُبُض  ًَىيػتُ ُٓو ًاززَيُ وَكى خؤّ ؼل  ُٓوَ ث
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 كان عٌط ُٓوضاًٌ، رُضًىو،
 بُض َيععٌط قسيق ذلٌس )ُٓوضاًٌ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿه باغًاْ كطز، ُٓوَّ تايبُؽلُُسَ بُ ًىخُغُغات ، ًّ زاوا زَكَُ َُٓ ُٓضوَكى نُُس ٓاوكاضَيلًؿٍ ث

ًَىاظّ زاض ؾتُِكُّ ًاًُهُّ  هُ هًصُُّ ياغايٌ َُٓ هُ بُض َيع وَظيطّ زازيـ َُٓ بابُتُ ظؤض بُ وضيايٌ ؾ
ًَىَيُن زابَطَيصضَيت  ٌَ بُؾ ًَتُوَ، زَب ًَِ َّ، نىُلُ ُٓطُض بط ياضَ ًىخُغُغاتُكاْ وَكى خؤّ ؼل هُطَُي بلط
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ًَىيػتُ ض ٌَٓ كُ زواتط ًٓض وىضغًُكِ ًاهٌ ُُخاتُ غُض  سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ُٓطُض ُا ث
ًٍَ ُٓو  ٌَ، بَو ًَىاظّ زاض ؾتُِكُّ بُدؤضَيم ب ًَىيػتُ ؾ َّ، بؤيُ ث وَظاضَتِ ًاهًًُ بؤ َُٓ بابُتُ وَضبطري

ٌَ، غىثاؽ، ًَػتا بُضزَواَ ب ًَىَيُّ ٓ  ًىخُغُغاتاُُّ كُ وَضٍ زَططْ بُو ؾ
 ثُضهًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ 

 طُؾُ خاْ، رُضًىو،
 بُض َيعطُؾُ زاضا دالي:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿـه زيـاضَ كـان عـىُِ بـاف هـُ ًـّ ُُطُيؿـت، ًـّ             ًَػتا كان غُضُُٓط باغِ كـطز، وابـعامن ث ُٓوَّ كُ ٓ

    ،َّ ًَم بؤ ؾلىوُـُ بـُزَالتٌ ًٓذـاض وَضزَطـري ٌَ   ًُبُغتٍ تُسسيسٍ ُٓو عًالوُ واُىًُُيُ هُ بُيِِ كات زَبـ
َّ، و ٓـُوَّ ثاضَكـُ       َّ، هُ بُيِِ ُٓو زوو كُغُ كُ ثاضَكـُّ بـؤ زازَُـط تُسسيسٍ ُٓو عًالوُ واُىًُُ بلط

َِ، بؤ ؾلىوُُ هُ كاتٌ ًٓذاض  ٌَ ُـُزضاوَ،           )مو اقبابو(زازَُ ٍَ ثـ ًَـِ وـاُىُِ ًٓذـاضّ عـُواض ًُٓـُ ض  كـُ بـُ ث
 ،ٌَ َِ ُٓو بُزَالتِ ًٓذاض زازَُ ًَلسا كُ زَن ًَؿـُّ هـًُُعا  ُٓيـُ      بُآلَ هُ كات ًَطَيـُ كـُ ك سُوٌ ًىُٓدري ه

َِ هــُ زاواكطزُــِ سُوُكــُّ خــؤّ هــُ ًُغــُهُّ تُخوًــُزا هــُ ٓــُض زَعىايــُكِ تــط كــُ   هُطــَُهٌ زا زَرــُوت
ًَلطزُِ خاُىوَكُّ، ًّ ًُبُغتٍ هُ  ًَتُ ٓؤّ نؤَي ث َّ زَب بُتايبُتِ هُ تُخوًُ كُ هُ غُبُبٌ ُُزاُِ كط

ٌَ تُسسيسّ ُٓو عًالوُتُ واُىًُُ بلا، هُ كاتٌ ًٓػتًالًِ بُزَالتِ ًٓذا ًَىيػتُ كاتب عُزي بؤّ ُٓب ض، ث
 بُيِِ ُٓو زوو تُضَرُزا كُ ًىَز  و ًىَز  هُ ٓىَ، غىثاؽ، 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 ٓآُُط خاْ، رُضًىو.

 :بُض َيعٓآُُط عاضف
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ًىؾلًوًُاْ ُٓيُ هُ تُتبًقِ واُىُِ بًُُػبُت عُوسّ ًٓذ ًٌَُ تاكى ٓ اض ًا بُيِِ زوو تُضَف ٓ
ًٓذاض و تًُسيسّ زَكُيُِوَ، بؤيُ ظؤض ًىًٌٌُٓ كاتب عُزي ُٓوَّ كُ كان غُضُُٓط طىتٌ، ًىؾلًوُّ 
ٌَ، كاتب عُزي هُ غُض ُٓوَّ تُغسيق بلا، نىُلُ ُٓض كطَيًُن كُ  عُوسّ ًا بُيِِ زوو ؾُخؼ ًٓذاض ب

َِ وَضططّ، باؾُ ُٓطُض واُىُُكُ هُ كاتب عُزي و َّ بُ ُاض َظايٌ ُٓض تُضَرُكِ ًُسلًُُ زَتىاُ َضُُطري
َّ، غىثاؽ، ًَِِ هُو كاتُّ ثاضَكُ وَضبطط ٌَ سُوًؿِ ُاً  تُغسيق ُُكطاب

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 كان ٓاضاَ، رُضًىو،

 بُض َيعايىب ُعٌت وازض)ٓاضاَ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ًَم هُواُُ ًُغُهُّ  َّ، يُك َّ رُوُضَ و بط طُ ًُٓىاض بلط ًَؿًِاضَيلٍ ُٓيُ بؤ ُٓوَّ كُ هُ ُُٓس نُُس ث
ًَِض ًوًؤْ، ُٓوَ  ًَم بؤ ث َّ بُ ًوًؤُ ثاضَكُ ُٓوَّ كُ ُُٓسَيم هُ ٓاوكاضاْ باغًاْ كطز، زَ ُٓظاضَكُ بلط

رُوُضَّ يُن: باغِ ُىوغًِِ غُُُزَكاْ زَكا تُُاُُت ُىوغًتِ ( 17خاَهٌ يُن: خاَهٌ زوو: هُ ًاززَ )
َّ بُ زَغت و بُ ٓاهُتِ كاتبُ )اقكاربٕ(  ًَؿُوَ، ياْ البسض ًَػتا ًُغُهُّ كؤًجًىتُض ٓاتؤتُ ث كُ ُٓوَف ٓ

ًَم بؤ واُىُُكُ، ُٓضوَٓا  ًَتُ ًٓؿلاه َّ، نىُلُ ُٓوَ زَب ًَتُوَ، ياخىز كؤًجًىتُضّ بؤ ظياز بلط ًَِ ُٓض ؼل
َّ، هُبُض ُٓوَّ كُ تُٓلًس هُ غُض ُٓوَ زَكات ُٓطُض 28باضَت بُ ًاززَّ )غُ ًَؿًِاض زَكَُ ًٓوغا بلط ( ث

ٌَ كُ يُعِِ ًُٓىو زاَ و زَظطاكاْ  ًَم زَب ٌَ تُغسيقِ بلا ُٓو غُُُزَ، ُٓوَ بؤ كات ًَتى تُغذًى ُُكطاب ب
ًَػتا هُ هُ ض وّ كؤًجًىتُضيُوَ بُغهابّ بُيُكُوَ، ظاًُاضيُكاْ هُ ًُٓىو زا َ و زَظطاكاُُ، بُآلَ ٓ

 ٌَ ٌَ ُٓوَّ تُغذًى كطاب ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ُٓوَ ًُُ، بُض اغتِ، ُٓوَف ًُتطغًُن زضوغت زَكا، بُب
( كُ بىوُِ 36( ًٓوغا بلطَيتُوَ، ُٓضوَٓا غُباضَت بُ ًاززَّ )28هُاليُن تُغسيقِ بلات، ًاززَّ )

َّ كُ(اى اارضٖ)خُبري بُ دُواظّ زاُاوَ  ًَىيػتِ ال برب ٌَ، نىُلُ كاتب عُزهُكُ ث ، بؤ ُٓوَّ ودىبٌ ب
( 48بُوَ ُٓيُ كُ ُٓو خُبري هُطَُي خؤيسا ببات بؤٓاطازاض بىوْ، و ُٓضوَٓا غُباضَت بُ ًاززَّ )

َّ، 25ًُغُهُّ ًىخُغُغاتُكُ هُ ) ، بًذطُ هُ )اىل كاإ َطبصصا  اخطٗ(%(َكُ ًٓعارُيُكِ بؤ بلط
(25َّ  غىثاؽ،طٗ(، )طبصصا  اخ %(َكُ بِىوغط

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 هًصُُّ ياغايٌ

 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَ وَكى طُؾُ خاْ  بًُُػبُت ُٓو ًىالسُظَتاُُّ كُ زضا هُ غُض عُوسٍ ًٓذاض و ُٓو ثاضَيُّ كُ زازَُ
ًدتًػاغِ زآريَّ كاتب عُزي ًُُ، ُٓوَ ًٓدتًػاغِ زآريَّ باغِ هُ غُض كطز، ُٓغَوُْ عُوسٍ ًٓذاض ٓ

ظَضيبُيُّ عُواضَ، ُٓوَف كُ زاُطاوَ بؤ ُٓزَرِ ُٓوَ زاُطاوَ هُ واُىُِ ًٓذاضّ عُواض ٓاتىوَ بُ 
َّ بُزَي ًٓذاضَكُّ  ًَلٌ غُضيح، بؤ ُٓوَّ ًىُٓدري واتُ غاسب ًاَي، هُ ظَضيبُ ض ا ُُكا و تُسسيس كط ُُق

سَ، زواتط ُٓطُض خًالف كُوتُ بُيِِ ًىُٓدري و ًىغتُٓذري ُٓو غُُُزَ ًىغُززَوُ بُتُغسيقِ نُُ
َّ )إيسا (  ًٌَ زَوتط َّ، ث سُمسِ زكا، زووََ: ُٓو ثاضَيُّ كُ بُ ًُٓاُُت هُ غِسووِ كاتب عُزي زازَُط

َّ، زواتط طُض اُُوَّ ُٓو ًٓساعُ بؤ غاسًبُكُّ كاتب عُزي زاوا زَكا ، كًتابٌ بؤ ُٓو ًٓساعاُُ كُ زازَُط
ٌَ ُٓو ًىَهلُ بُُاوّ رالْ  ًَتُوَ، و تُغبًت زَب ًَِ َّ تًُٓس زَٓ زَكا بؤ زآريَّ ظَضيبُّ عُواض هُو
ًَتُوَ  كُ ظَضيبُّ عُواضّ هُ غُض ًُُ، ًِٓذا ُٓطُض ًاهًلُ  ًَِ ٌَ ب كُغُوَيُ، و بُضآُتِ ظؿلُّ زَب

ٌَ زَزَْ هُبُضُٓوَ ثاضَك ٌَ ًِٓذا بُزَهُكُّ ث ًَتى وَكى طُؾُ خاْ ُٓغَوًُكُف ب ُّ ُاض وا، بُآلَ ُٓطُض ب
ٌَ، خؤ )إجياض مو اقبابو(باغِ هُ غُضكطز،  خؤّ هُ خؤّ زا ًىخاهُرُّ ياغايُ، ُٓطُض )إجياضمو اقبابو(ب

ٌَ ؾلاتِ ػَل بلات هُ  َِ؟ ُٓوَ هُ سُوِ ًىُٓدري كَُ ُاكاتُوَ كُ غبُييَن به ثاضَكُ زابيَن ياخىز زاُُُ
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َّ، بُآلَ ًُُٓ زواتط هُ ًُسلًُُ كُ بىوَ زعىا، اضمو اقبابو()إجيًُسلًُُ بُوَّ كُ  كطزيُ بًلاتُ زَض
َّ، )مػرأجط مو اقبابو(كُ غابت بىو، )إجياضمو اقبابو(زَعىاكُ سُغٍ كطاوَ، بط ايُوَ زَعىاكُ  كطايُ زَض

ّ زايُ بؤ ُٓو ثاضَيُّ بُُاوّ ًىُٓدريَوَ ًٓسا  كطاوَ، ُٓو ثاضَيُّ زآريَّ ظَضيبُّ عُواض كُ تًُٓس
ٌَ غاسب ًىَهم، ًُُٓ  ٌَ بُب ٌَ، يُن بُيُن تطياْ زاب ُٓو غُض زَكطَيتُوَ، ُٓطُض هُ بُيِِ زوو كطَيهِ زا ب
ض َبتِ بُ غاسب ًىَهم ًُُ، نىُلُ هُ ُٓغَوسا كاضَكُ ًىخاهفٌ ياغايُ، ُٓوَ تُوظيح بىو هُغُض ُٓوَّ كُ 

 باغًاْ هُ غُض كطز، غىثاؽ،
 اعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ بايع امس

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَسا بُض اغتِ،  بُض اغتِ بًُُػبُت ُٓو ثاضَيُّ كُ بطاٍ بُض َيعَ كان ٓاضاَ طؤتٌ ُٓوَ ُٓضوَكى ًٓؿاضَمت ث

ًُكِ طُوضَيُ بؤ غُض كاتب عُزي وُُاعُتِ خؤّ ُٓو زَغَُهاتُ بسضَيتُ كاتب عُزي، بُضاًبُض ًُتطغ
ًَؿِ، بؤيُ 11( ًوًؤْ و )5تُغسيقِ كُراهُ بلات بؤ ) ( ًوًؤْ كُ ض ؤشاُُ بُ زَياْ ًىعاًُهُ زَيتُ ث

ٌَ بؤ بُض َيىَبطزُِ ًٓـ و كاضّ ُٓو تُبُواُُّ كُ رُوري و ُٓشاضْ، ُٓوَ  ُٓطُض ًُبوُغُكِ ًُسسووز ب
ٌَ بُوُُاعُتِ خؤّ ًٌٓلاْ ُٓيُ تُغًٔالتُن بيَب ٌَ، كاتب عُزي بتىاُ ، ُٓطُض ًُبوُغُكِ ًُعقىي ب

( ًوًؤْ ظؤض ظَفلُتُ، ًُغُهُْ 5( ًوًؤْ و )11ثؿتطريّ بؤ بلا كُراهُكُّ بؤ تُغسيق بلا، بُؽ ُُن )
ًَـ ساكٍ تُسقًق بُ كُراهُ بُض ََها بىو بُ ) ( ًوًؤْ زيِاض، 5ؾلىوُُكتاْ بؤ زَيٌُِوَ، ًىتٌُُٓن هُ ث

ًَتُ كُرًى،  باؾُ ٌَ ًّ ض اظؿلُ ُٓوَ بب ًَيَن، بَو كاتب عُزي ض ظَُيب ُٓيُ؟ بُ وُُاعُتِ خؤٍ ؾُخػُكِ ب
َِ ظًَاُُتِ ثاضَّ ُٓوَ زَكا؟ ًُغٔىهًُتُكُ زَكُوَيتُ غُض كاتب عُزي، يُعِِ سُق وايُ ض َناوّ  ك

 ٌَ ٌَ و ُاتىاُ ٌَ، نىُلُ ًٓشطاز زَب ًَيَن، بُآلَ كاتب عُزهًـ بلُْ، ُٓو غُالسًُتُّ ًُزَُ بُكاضيؿٌ ب
ًَيَن، و ساهُتُكِ  ًًَعل ًٌٓلاْ ُٓيُ ُٓويـ زَغَُهاتُكُّ بُكاض بٔ ُٓطُض ًُبوُغُكِ ًُعقىي و ًُُتقٌ ب
ًىتُواظْ زضوغت بلا، بُيِِ ًٓـ و كاضّ كاتب عُزي، و بُض َيىَنىوُِ ًٓـ و كاضّ ٓاووآلتًُكاْ، 

ًَسا ) ًًَُن )%(25َبًُُػبُت ًىخُغُغات ُٓضوَكى ًٓؿاضَمت ث ًَطَ ُٓيُ، د %( وَضزَططْ، 45كُ ه
ًًَُن ) %( وَضزَططْ، بُض َيٌِايٌ وَظاضَتِ زاضايٌ، ظآًسَْ ًىخُغُغاتِ 51بُض َيٌِايٌ وَظاضَتِ زاضايٌ، د

ًُووًعٌ دىغطامل، عُزا هُ ًىخُغُغاتِ ظَودًُ و ُٓوالز، زوَييَن ًّ هُطَُهًاْ زاًُؿتًٌُ خؤياْ زاواّ 
ًَلّ، و بُوُُاعُتٌ خؤًاْ ُٓو ًىخُغُغاتًاْ هُ ًّ ُُك ًَّ ًىخُغُغاتُكاْ ض َيم و ث طزووَ، زََه

ًَسا،  ًٌَُيُ، ُٓوَّ تط بًُُػبُت خُبري كان ٓاضاَ ًٓؿاضَتِ ث ًىخُغُغاتاُُ هُ غُض ٓاغتِ ًٓـ و كاضّ ٓ
ٌَ ًٌٓلاْ ًُ ٌَ خُبري، خُبري ساظض ُُب ًَػتا كاتب عُزهُكاْ يُن ساَهُتِ كُؾفًاْ ُُكطزيُ بُب ُ ُٓتا ٓ

َِ بؤ تُوسيطات و بؤ ُٓو ؾتاُُّ كُ ثُيىَُسّ بُ ًُغآًوِ كاتب عُزهُوَ ُٓيُ،  كاتب عُزي زَضبه
َّ ودىبًُ، غىثاؽ،  يُعِِ ُٓض ٓؤتؤًاتًلًُْ ًٓؿُكُياْ كطزؤتُ ودىبٌ، سعوضّ خُبري هُو
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 ًاوَ دُُابٌ وَظيط؟ رُضًىو، ًُٓىوّ ُىوتُ ًُعاًُ، ياْ ؾُضسُ، وػُت 

ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ، خؤّ ًُرطوظَ ُٓو غُُُزّ هُ ُٓض وُظاو  بًُُػبُت ُٓو غُُُزاتاُُّ كُ هُ كاتب عُزهُكاْ زَضزَن
ٌَ ًُٓاْ زآريَ تُغسيقِ ًٓػتًِػاخُكاْ بلا، دآًع ًُُ ًٓض زآريَكِ كاتب عُزي ض  ُاسًُكاْ زَضنىوب

ًَم  ًَػتا؟ تُغسيقِ ًىغتُُُزَيم بلا هُالّ خؤّ زَضُُنىوَ، بُآلَ ساَهُت ٓ ًٌَ ًٌَ واُىُِ كُوْ، ض بُ ث بُث
ًَّ، ُٓو عىظضّ ًُؾطوعُ تُوسيطَكُّ زَطُض َيتُوَ بؤ كاتب عُزي،  ٌَ زََه ُٓيُ كُ عىظضّ ًُؾطوعِ ث

ًَم زَضنىوَ، ياْ  ًَطَ ًُغُهُْ هُ َُٓهُظُ وَكاهُت ًَطَ، ه ًَػتا ٓاتىوُُتُ ٓ ًىغتُُُزَيم زَضنىوَ، ٓ
ٍَ، و ساَهُتِ ُٓو ؾُخػُّ  ًَطَ زواّ ُٓوَّ كُ ُٓويُّ خؤّ وَضزَطط ًَّ، ظؤض تُبًعًُ ه ًُؿتُد
ًَعل زواّ ُٓوَّ  ًَطَ به بُُُظَضّ ًٓعتًباض وَضططتىوَ، ٓايا ُُخؤؾُ، ٓايا وَظعِ باف ًُُ، ًٌٓلاْ ُٓيُ ه

ًَم خؤّ تُعطيف زَكا ًُغتُ ُُزَكُّ بلا، بؤّ تُغسيق بلا، يُعِِ ُٓغَوُْ دآًع ًُُ بُ ًٓض ُُوع
ًٓػتًػِآُْ بُؽ بؤ ساَهُتِ عىظض ًُؾطوعُ، ُٓويـ بُ زَطٌُْ ًٓػتعٌاهٌ زَكا، خاَهُكِ زيلُ 
ًَسا بُض َيعاْ ُٓو  َّ بُض َيعاْ ًٓؿاضَتًاْ ث بُض اغتِ هُ بريَ نىو، بًُُػبُت ُٓيلُهًُكاْ ُُٓس

ًَطاق، ُٓيلُهًُتًُ ّ كُ ُٓيُ هُ وَظاضَتِ زاز، رُضوٌ ُٓيُ هُطَُي ُٓو ُٓيلُهًُتًُّ كُ ُٓيُ هُ ع
َِ ًىزيطيُّ عاًُياْ ُٓيُ، ًىزيطيُّ  ًَطاق غ بًُُػبُت رُضًاُطُ زازيُكاْ، رُضًاُطُ زازيُكاْ هُ ع

ًَطَ ي ًٌَُ ه ُن ًىزيطَّ عاًُ ًُٓىاػل واغطيّ، ًىزيطيُّ عاًُّ تُُفًع، ًىزيطيُّ عاًُّ كاتب عُزي، ٓ
ًٌَُ زاواّ تُوَغىعٌاْ ُُكطزيُ هُ  عاللًُاْ ُٓيُ، ُٓواُِ تط ًُٓىو هُ غُض ٓاغتِ ًىزيطياتُ، ٓ
ًَطاق زَططَيتُوَ، بُو ُٓيلُهًُتُّ كُ  ًَطاٍ ُٓيلُهًاتِ ٌٓ ع ًٌَُ د ًَّ ُٓيلُهًاتِ ٓ ُٓيلُهًات، زََه

 خؤًاْ ًُٓاُُ، غىثاؽ،
 هًُاْ: بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُض

 .رُضًىوكان عبساهوُ
 بُض َيععبساهوُ ذلٌس ُىضّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَلٍ ُٓبىو، غُضزلُكُ وَآلًٍ وَضُُططت، بُؽ تلا زَكَُ َُٓ داضَياْ با  وََهالِٓ ًّ ببىضْ، ًّ غُضزل
ًَطاق ًاززَّ ) ًٍَ، هُ زَغتىضّ ع ًَتاْ بَو ًَم 47ظؤض بُ ض ووُِ ث ٌَ زَغَُهاتُكاْ ث ٍَ هُ زَغَُهاتِ ( زََه ز

ٌَ ُٓضكُكاٌُ خؤياْ هُ غُض بًُِاّ دًاكطزُُوَّ زَغَُهاتُكاْ  زازوَضّ، ض اثُض اُسْ، ياغا زاُاْ، و زَب
ٌَ وَظيطّ زاز بؤٍ ُٓيُ زَغَُهاتِ خؤّ بسات بُ واظّ، بًسا بُ 7ثًازَ بلُْ، ًاززَّ ) (ّ َُٓ بابُتُ زََه

ًُىو ُٓواُُ ًٓض كاًًاْ غُض بُ زآريَكُّ ُٓو ًُُ، ًىسُوًقِ عُزهٌ، بًسا بُ ًىعاوُِ وُظآِ، كُ ٓ
َّ ػَل بططْ، وَآلًُكُّ با  واتُ ُٓو ًاززَيُ ُا زَغتىضيُ، ُا ياغايًُ، يُعِِ تلا زَكَُ َُٓ ًُغُهُيُّ طى
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َّ، ُٓوَ ظيازَ ُٓو ًاززَ،  ٌَ زَثُض ْ، بؤيُ زاوا زَكَُ ُٓض ًاززَكُ ال برب وَضططَ، خُضيلُ بُغُضيسا ت
 غىثاؽ،

 َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض 
 رُضًىوكان عبساهػالَ،

 قسيق: مصطفٖبُض َيععبساهػالَ 
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

( زيِاض ٓاتىوَ، و ظؤض هُ ياغاٍ تطّ كؤْ كُ ًِٓفاظّ زَكُْ، ياْ ُاظامن نُُس 111هَُ ياغايُ ًُبوُغِ )
ًَلِ بُغًتٍ ك ًَػتا سًػاب ٌَ 331( زيِاضّ ُٓو كاتُ زَيلطزَ، )111طز، )ٓاتىوَ، بُؽ ًّ ٓ (زؤالض، بُب

ًَلِ ُٓبىو ) َِ زؤالض بىو، ٓاخط ًىؾُضي  ُٓو كاتُ غُبُب َِ كؤًُ غ ( زيِاضّ 111ُٓوَ ُٓض زيِاضَيم غ
ٌَ، غُز مل كؤًا  ًٌَُ ًُٓاْ ُٓو ض وسًُتُّ ُٓو ًىؾُضيعًُاْ هُ خُياَي ب زاُاوَ، بؤيُ بُ تُغُوض ّ ًّ ٓ

َِ زَكاتُ ) ًَؿًِاض زَكَُ بؤ ٓايِسَ هُ 412921(زؤالضّ ًُٓط ؤ زَكاتُ )331(زؤالض،)331غ (زيِاض، بؤيُ ث
ًٌَُ ظَض بٌ ) ًَطاوٌ كؤْ ٓاتيَب، ٓ ( بلُيّ، ض وسًُت و ًُبُغت و سًػاب 4111ُٓض ياغايُن زيِاضّ ع

( ًَّ ًَّ سًػاب بلُيّ بَو ًَّ ب ٌَ، َُُي ٌَ )51كطزُِ ُٓو كاتُ زضوغت زَب ( ًوًؤْ، نىُلُ 51( ياْ يُن بَو
ٌَ، ُٓو غُزَ وًٌُتِ ًُٓط ؤ ) ٌَ واب  ( ُٓظاضَ زيِاضَ، غىثاؽ،411111ًُُٓ عوًٌُْ، ظاُػتًًُْ زَب

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 كان غُضُُٓط  رُضًىو،

 بُض َيعغُضُُٓط رطز ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿ19هُ غُض ُٓو ًاززَّ ) ًِاظّ كاتب عُزهُكاْ خؤياُّ ، بؤ ظياتط ٓاغاُلطزُِ ًٓؿُكاًُاْ، ( ُٓوَ ث
ًَؿًِاظًاْ كطز، و ثؿتًىاًُؿِ زَكًُُوَ داضَيلِ تط، هُ غُض ًُغُهُّ عُوسّ ًٓذاضَكُف  ًٌَُ ث بؤيُ ٓ
ًَلِ، ُٓطُض عُوسّ  ًّ سُظ زَكَُ هُ ض َيطاّ دُُابتاُُوَ ثطغًاضَيم هُ هًصُُّ ياغايٌ بلَُ؟ بؤ تُضَر

ٌَ كاتب عُزي تُغسيقٌ زَكات، بؤ هُ زوو ًٓذاض ت ًَسا ب ًَلِ سلىًِ ت ًَلِ واُىُِ يُعِِ تُضَر ُضَر
 ؾُخػٌ ًُعُِوّ، زوو كُغِ ًٓعتًازّ ًّ تُغسيقٌ ُاكَُ؟ غىثاؽ،

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 هًصُُّ ياغايٌ  رُضًىو،

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤ

ًَلٌـاْ ُٓيـُ       ًَبًًُِكاُِ كان غُضُُٓط؟ بًُُػبُت عقىزّ زَوَهـُت، زَوَهـُت تُضَرـُ واُىُ غُباضَت بُ ت
ٌَ كاتـب عـُزي       1986( هـُ غـاَهٌ )  32)واُىْ بًـ  وإصلـاض دًـىاي اهسوهـُ( ض َوـَُ )      ًٌَ ٓـُو واُىُـُ زَبـ ( بـُث

ٓـ   ُو عقىزاُـُّ كـُ ٓاووآلتًـاْ زَيلـُْ هـُ      تُغسيقٌ بلات، بُآلَ وَكى دُوابٌ طُؾُ خامن زا، بًُُػـبُت 
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َّ، نـىُلُ             ًٍَ هـُ كاتـب عـُزي ثُغـُُس بلـط ًَىيػتِ بُوَ ُاكـات ٓـُوَ ًًُِىوعـُ زَتـىامن بَوـ ًَىاًُاْ زا ث ُ
     َّ ــساُِ خاُىبــُضَ، و ٓــُضوَٓا وــاُىُِ ظَضيبــُّ عــُواض هــُو واُىُــُكِ زيلــُ ُٓيــُ وــاُىُِ ياغــاٍ بُكطَي

 ُُٔا زآريَّ ظَضيبُّ عُواض ُٓواُُ تُغسيق زَكا، غىثاؽ، ًُعاهُدُ كطايُ ُٓو بابُتُ تُُٔا و ت
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 ُٓو ثطغًاضَّ كان عبساهوُ ًُال ُىضّ، زووداض ُٓو ثطغًاضَ زَكا وَآلًُكُّ نًًُ؟ رُضًىو
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَطَيـُ زَتـىاُِ ظيـاتط ض ووُلطزُـُوَ بـسات هـُ غـُض          بًُُػبُت ثطغً اضَكُّ كان عبساهوُ، دـُُابٌ وَظيـط ه

 بابُتُتُكُ، غىثاؽ،
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ ًَـطاق، و    ُٓوَّ كان عبساهوُ زََه ض اغتُ، بُآلَ ُٓو كاتُ غىهتُّ وُظآِ غُض بُ وَظاضَتِ زاز بىو، ض هـُ ع

ًَـطَف    ًَػـتا ه ًَطاق غىهتُّ وُظآٌ هُ وَظاضَتِ زاز دًا كطاوَتُوَ، و ٓ ًَػتا هُ ع ض هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ٓ
ًٌَُ ُٓو خاَهُ بُ ُـُظَضّ ًٓعتًبـ   ًَػـتا   غىهتُّ وُظآٌ هُ وَظاضَتِ زاز دًا كطاوَتُوَ، ٓ اض وَضزَطـطيّ، و ٓ

ًَطـاّ وَظيـطّ      ثط ؤشَيُن هُ ٓاضازايُ بًُُػبُت تُكًفلطزٌُ ُٓو ًُغُالُُيُ، ض ًَٓػِ غـىهتُّ وـُظآٌ د
ًَيَن، غىثاؽ، ًٌَُ ُاً  زاز زَططَيتُوَ هُو وُواًُِاُُّ كُ ٓاتىوَ، يُعِِ هُ زَغت ٓ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 ٌ زوا غًاغُتاْ، رُضًىو.ُّ ياغايُهًص

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُٓو غًاغًُاْ زاض ؾتىوَ،11غُباضَت بُ ًاززَّ ) ًَؿًِاض كطا، ٓ إِقاد اق م  داقفقطٔ  ( بط طُّ )ز( كُ ث
 رْ: ( مو اققانُى ة إالّم كُضزغراى ل اق طاا، َحي  ضبلًا ما ِأ11)د( مو املازٔ )

 غىثاؽ،د: قكارب اق سر ذػب اهاعرٌ رأِّس املقسضٔ املاقّٕ قلكفّ  حبسَز ملُّى َ مخؼ مإٙ اقف زِهاض، 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط هُ غُض ُٓو غًاغُّ ُٓخري، ض ًَٓت نًًُ؟ رُضًىو
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 ُضؤكِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غ
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ًّ هُطَُي ُٓو ًُبوُغَُ كُ هًصُـُّ ياغـايٌ زايـاْ ُـاوَ، هُبـُض ٓـُوَّ ٓـُو ًُبوُغـُ كُراهُيـُّ ًٌٓلـاْ           
 ُٓيُ ًٓـ و كاضّ ٓاووآلتًاُِ ٓاغايٌ بُض َيىَ ببات كاتب عُزي، ُُن ًٓـ و كاضّ ظَقلُكاْ، غىثاؽ،

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
َِ هُطَُي زا ًُُ؟ سُوت كُؽ هُطـَُي زا ًُـُ بُظؤضيِـُّ زَُـط     تلايُ ك َِ هُطَُي زايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك

 ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط،
 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اقطاد ٕ: علٖ صبلؼ اقُظضا٘ َازبًا  شا  اق الإ رهفّص وذكام يصا اققانُى.

 ض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُ
ًَلط اٍ زَُـط ثُغـُُسكطا، رـُضًىوْ بـؤ            َِ هُطـَُي زا ًُـُ؟ بـُت َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغـت بُضظكاتـُوَ؟ كـ ك

 ًاززَيُكِ تط،
 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 اضض َوذكام يصا اققانُى،املازٔ اشبامػٕ: د ِ م  دأٗ نص اانُنٖ اَ اطاض ِر 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
،ٌَ  ، رُضًىود ِ م  دأٗ نص اانُنٖ كان ُُضؿلاْ ُىوتُّ ًُعاًت ُٓبىو؟ بَُه

 بُض َيع ُُضؿلاْ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَـطَ زَطُض َيٌـُوَ بـؤ ٓـُوَّ كـُ دـُُابٌ وَظيـطّ عـُز           ي ثؿـتطريّ هـُو ًٓقهاسـُّ كـان     هُ ض اغـتًسا ًـّ ه
ًَـطَ وؽلـاْ    ًَتُوَ، بُآلَ كُ ه ًَِ عبساهوُ ًُال ُىضّ كطز، كُ ُٓو زَغُآلتاُُ هُ زَغتِ ُٓو ًُُاوَتُوَ، و ُاً

 ٖ َّ، كُواتــُ زَغــُآلتُكاْ    د ِ ملل  دللأٗ نللص اللانُن ٌَ، ٓــُض كــاض بًُــُ زَكــط ًَلِ زيلــُ زَضبهــ ، واتــا وــاُىُ
ًَىَ واُىًُُكــُّ  ًَتــُوَ بــُ ؾــ ًَِ كــُ دــُُابٌ وَظيــط تًُٓــسّ بلــا ًىخاهُرــُّ واُىُــُ، بؤيــُ بُض اغــتِ  زًَ

ٌَ ًاززَ ) ًٌَ ٓـُوَّ كـُ دـُُابٌ وَظيـط       7ناضَغُضّ بؤ بلُيّ، بَُهِ زَب ٌَ ًٓوغا بلطَيتـُوَ، بـُث (تُكُ زَب
َّ، بؤيـُ        )د ِ م  دأٗ نصتًُٓسّ كطز، كُ  ٌَ زَكـط ًَبـُد َّ هُ زآـاتىو كُواتـُ ٓـُض ًُٓـُ د ( ُٓضنٌ بلط

ًٌَ واُىْ، غىثاؽ،بُض اغت  ِ ًُُٓ ًىتُُاوعَ بُث
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط وَآلًت؟
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ٌَ زا ٓـَُ زَغـُآلتاُُ ُـُزضا          ًَلِ وا ض ووّ ُـُزاوَ، ٓـُضوَكى ًٓؿـاضَمت ثـ ًَػـتا ساَهـُت وَ ُٔآًـُْ، ٓـُو   ُٓتا ٓ
ًَسا ُُبىو، َّ كاتب عُزهٌ ت  وَختُ زَزضا كُ واظّ و ًٓسيعاّ عاَ هُوَيِسَض

 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

بؤ هُغىوّ ُاكُْ، كُواتُ ُٓو ًاززَيُ بـؤ هـُغىوّ ُاكـُْ؟ هًصُـُّ ياغـايٌ ُٓطـُض وايـُ ٓـُو ًاززَيـُ بـؤ           
 هُغىو ُاكُْ؟

 اي غعًس )بُظاظ(:بُض َيع عىُِ كٌ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَػتا ًاززَّ سُوتَُ زَخىَيًُِِوَ، ًِٓذا غًاغُّ زَكُيّ، ٓ 
املازٔ اقػاد ٕ: قلُظِط مها صالذّٕ كارب اق سر اىل اَآل: اققاضٖ اَ عضُ اإلزعا٘ اق ام اَ املهفص اق لسىل،  انّلا :   

 ار اققانُنّٕ مسٔ د رق  عو غهرني قك  مهًما.اةقق اق سقْ اَ امل اَى اققضاٖٙ ؾطحمل مماضغٕ ادعم
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو،
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًًالكـِ وَظاضَتـِ    هُ ظًِِ ًٓسيعآٌ عاَ و ًىُُرًعّ عُزي)د ِعار(  بًُُػبُت واظّ ًّ ًىارًقٍ، بُآلَ

 ،زازَ، غىثاؽ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىوكان عبساهوُ
 بُض َيععبساهوُ ذلٌس ُىضّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

      ٌَ ٌَ، ٓـُض ٓـُب ٌَ بًسا، ُٓطـُض ياغـاف ُـُب ُٓوَّ ًىُُرًعّ عُزي ًّ هُطَُهٌ زاَ، ُٓوَ ُٓض زآريَيُكُ زَب
ًَلِ تـطَ     بًلا، خؤّ زَ ًٌَُ هُ غـُض نـُُس ؾـت ٌَ ياْ ُا؟ وػُّ ٓ ًَىيػت ُاكات ُٓطُض زَوُكُ ُٓب ٌَ بًلا، ث ب

ًَىيػـت ُاكـات،              ٌَ، ًىسـىوًقِ عـُزهٌ ث ًَىيػـت ُاكـات ٓـُب ًَلطزُـُ، وـاظّ ث ًَبُد كُ غـُض بـُ زَغـُآلتٌ د
ــُ، زآريَكــُّ ٓــ           ــا غــىهتُّ وُظآً ــُ ُٓزلىًــُُِ زازوَضيــّ، وات ــُ غــُض ب ــاوُِ وــُظآًـ ًُٓاُ ُواْ، ًع

َِ، ُٓوَّ ُٓض زآريَيُن عايسّ خؤيُتِ،  ًَِ ًَلَُي كطزُُكُ با ًُُ وَظاضَتُكُّ ُٓواْ غىهتُّ تُُفًعيُ، ت
ًَىَيُكِ باف، غىثاؽ،  ًًِـ هُطَُي ُٓوََ زَغُآلت زابُف بلا بُ ؾ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 دُُابٌ وَظيط رُضًىو،

ًَطواْ ُاقح عب  ساهوُ/وَظيطّ زاز:بُض َيعؾ
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 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُف هــُ وَظاضَتـِ زاز بـُ زَيـاْ ًىســُوًق عـُزهًٌاْ ُٓيـُ هـُ زآريَكــاْ،            ٓـُو غـُالسًاتاُُ ُُزضايـُ، ٓ
ٌَ، وَظاضَتـِ زاز شًاضَيـُكِ ظؤض          ًَػتا غـًفُتِ ًىسـُوًق عـُزػل هـُ وَظاضَتـِ زاز ُـًُاب ٓ ٌَ يُعِِ وَ ُُب

ًَسايُ، بُ ًٌَُ ُٓو زَغُآلتًُاْ ُُزاييَن، ُٔآًُْ ُٓو زَغُآلتُ ًىًاضَغُ ُُكطايـُ،  ًىسُوًق عُزهٌ ت آلَ ٓ
 غىثاؽ،

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
هًصُُّ ياغايٌ زوا غًاغُّ ُٓو ًاززَيُ غىَيِِـُوَ بعاُـُ كاًـُياْ )سـُظف( زَكـُْ بـؤ ٓـُوَّ بًدُيِـُ         

 زَُطُوَ،
 ُظاظ(:بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )ب

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
 ،ٌَ ) قلُظِط مها صالذّٕ كارب اق سر اىل عضُ اإلزعا٘ اق ام اَ املهفص اق سىل اَ ملسِط  غًاغُكُ بُو ؾلوُ زَب

 ضعإِ اققاصطِو ؾطحمل مماضغٕ ادعمار اققانُنّٕ مسٔ د رق  عو غهرني.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

َِ َِ هُطـَُي زا ًُـُ؟ زوو كـُؽ هُطـَُي زا ًُـُ بُظؤضيِـُّ زَُـط           تلايُ ك هُطَُي زايُ زَغت بُضظكاتـُوَ؟ كـ
 ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكِ تط،

 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اشبامػٕ: د ِ م  دأٗ نص اانُنٖ اَ اطاض ِر اضض َوذكام يصا اققانُى،
 ضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: بُض َيعز.ا

َِ هُطَُي زا ًُُ؟ بُكؤّ زَُـط ثُغـُُسكطا، رـُضًىوْ بـؤ ًاززَيـُكِ       َِ هُطَُي زايُ زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك ك
 تط،

 بُض َيععٌط عبساهطفلّ عوِ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ااٙع كُضزغراى(.املازٔ اقػازغٕ: ِهفص يصا اققانُى مو رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو كان ُُضؿلاْ،
 بُض َيعْ ُُضؿلاْ عبساهوُ وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ               ًٌَـُ تـُُفًعّ زَكـُيّ و كـُ ٓ بُض اغتِ تـُُاوىظَيلٌ ياغـايٌ ظؤض طـُوَضَ ُٓيـُ هـُ ُـاو ياغـاكُزا كـُ ٓ

ٌَ 6ىوُُ ًاززَّ )زايسَض َيصيُِوَ، بؤ ؾل ، بـُآلَ  )ِهفص يصا اققانُى مو رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ(( زََه
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ًَغل غُيطّ ًاززَّ ) ٌَ  58ُٓطُض ب ًٌَـُ   ( ُِملا ( 91)ِهفص يصا اققانُى د س )(ّ ياغاكُ بلُيّ، زََه كُواتـُ ٓ
ٌَ ًٓقاف بلُيّ بلُيّ بُ عًُُي بُ ًاززَ ) ًـ    51زَب ًَّ، هُبـُض ٓـُوَ    ( هُ ياغـا ُٓغـَوًُكُ ًِٓذـا ُٓ ُ زابِـ

ٌَ ًٓوغـاّ بلُيِـُوَ،         91ُٓو ) ًٌَـُ ًٓوغاًـاْ ُُكطزؤتـُوَ، زَبـ ًَلـسا ٓ ( ض ؤشّ زاُاوَ بؤ تُُفًعكطزْ، هـُ كات
ًَّ، بؤيُ زاوا هُ هًصُُّ ياغايٌ زَكَُ ناضَغُضّ بلُْ،  ًِٓذا ُٓوَّ زابِ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 يٌ، رُضًىو هًصُُّ ياغا

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَتُوَ، ًٓض عًالوـُّ بـُوَ ًُـُ، بـؤ كـاتِ زَضنـىوُِ واُىُُكـُّ زاُـطاوَ،          ًَِ سُتتا ُٓطُض ُٓو ًاززَيُ ؼل
ٌَ هـُ دُضيـسَ   ًَغل ُٓو واُىُُ هُو تاضطلُوَ كُ ثُضهًُاْ تُغسيقٌ زَكا و ُُؾط زَب ًَػتا زََه ٓ ًٌَُ ّ بُآلَ ٓ

َّ، ُٓض عُيّ ُٓو ًُوظوعُيُ، ٌَ زَكط ًَبُد  وَوايعِ كىضزغتاْ د
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو،
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَـ ٓـُوَّ هـُ غـُض ًاززَكـُ     بُض اغتِ ًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي هًصُُّ واُىُِ، بُآلَ يُن ًىالسُظَ َ ُٓيُ ث

ًَجُض يّ، ُٓويـ هُ غُض ًاززَ ) (َ واظؿلاْ ، ضيعايُّ واغطيّ، بًُُػبُت رُوُضَ يـُن، بـُآلَ رُوـُضَّ    7ت
َّ هُ الّ هًصُُّ واُىًُُوَ بًُُػبُت  ًَتُوَ وَكى خؤّ ًِٓذا سُظ زَكَُ ُٓو ًٓؿاضَتُ بسض ًَِ ٌَ ؼل زوو زَب

ُضَ سُوتَُ، بط طُّ يُن: تُعسيوتاْ كطز ظؤض ظؤض ناكُ، بط طـُّ زووََ: كـُ   ُٓو بط طُيُ، زوو بط طُيُ رُو
ًَتُوَ، غىثاؽ، ًَِ ٌَ ؼل  زَب

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو كان ُُضؿلاْ.

 بُض َيعْ ُُضؿلاْ عبساهوُ وازض:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ تُُفًعّ َُٓ واُىُُ  ًَغل )هُ ض اغتًسا ٓ ٌَ كـاض بـُو      91زَكُيّ هُ واُىُُكُ زََه ًٌَـُ زَبـ ( ض ؤش، كُواتـُ ٓ
ٌَ، بُض اغتِ زوو ساَهُتِ تُُاوىظَ، بؤيُ زاوا زَكَُ ُٓوَ ناضَغُض  ًاززَيُ ض ابططيّ ًِٓذا ًُُٓ تُُفًع زَب

َّ، غىثاؽ،  بلط
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 هًصُُّ ياغايٌ
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 ط عبساهطفلّ عوِ:بُض َيععٌ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَـطَ تـُُفًعّ ٓـُو      هُ غُض ُٓو ًىالسُظَيُّ كُ كان ُُضؿلاْ باغِ كطز، ض اغت زَكا، ظؤض تُواوَ، نـىُلُ ه
َّ، هُ ض ؤشّ زَضنىوُِ هُ ض ؤشُاًُّ ض مسًُوَ، بُآلَ هُ ًـاززَّ )  ٌَ     51ياغايُ زَكط ( بـاؽ هـُوَ زَكـات زََهـ

ًٌَُ ٓاوض ايّ هُطَُي ض اكُّ كان ُُضؿلاْ بُ البطزُِ، غىثاؽ، ( ض ؤش، 91كُ زواّ )  هُبُض ُٓوَّ ٓ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ، 
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُ هًص ٓ ،ٌَ ًَطري ب ًَؿًِاضَكُّ كان ُُضؿلاْ د ًَؿًِاضّ ُٓوَّ زَكُيّ كـُ ًـاززَّ   سُتتا ث ُُّ ياغايٌ ث

ؾُؾــًُِ ثط ؤشَكــُ زاواّ ضيعبُُــسّ ًاززَكــاْ زَكــُيّ، نــىُلُ يــُن، زوو ًــاززَ ظيــاز كــطا، زاوا زَكــُيّ  
ٌَ هُطـَُي            ًٌَـُ ٓـُو غـُالسًُتًُاْ ٓـُب َّ، كـُ ٓ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ ض َٓـٌ ُُٓـساًاُِ ثُضهـًُاْ وَضبطـط

ًٌَُ هُ غلطتاضيُتِ ثُضهًُاْ ض يعبُُ سّ ًاززَكاْ نان بلُيُِوَ، و ُٓضوَٓا ًاززَكاْ بُ ض َوَُ ٓاتىوَ، ٓ
ًَؿًِاضّ ُٓوَ زَكُيّ كـُ بـُو ؾـلوُ     ًَطَ ث وُواًُُِكاُِ خؤًاْ بُ ُىوغغل، بُ شًاضَ ثُغُُسّ زَكُيّ، ه

،ٌَ  (،(ُِما  علٖ رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ َااٙع كُضزغراى91)ِهفص يصا اققانُى د س مضٖ ) ب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

َِ كـُؽ هُطـَُي زا ًُـُ بُظؤضيِـُّ زَُـط            َِ هُطـَُي زا ًُـُ؟ غـ َِ هُطَُي زايُ تلايُ زَغت بُضظكاتـُوَ؟ كـ ك
 دُُابٌ وَظيط رُضًىو. ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ُٓغباب ًىدًبُ،

ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ
 كِ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤ

بًُُػبُت ًاززَ سُوت رُوُضَ يُن بُو تُعسيالتُّ كان عبساهوُ ُٓوَ رُوـُضَ يـُن تُغـىييت هـُ غـُض      
ًَتُوَ، نـىُلُ ًـّ    ًَِ ًَتُوَ، نىُلُ ُٓوَ ًىُاوُؾُ ُُكطا، و ظَضوضيؿُ ؼل ًَِ ٌَ ؼل كطا، بُآلَ رُوُضَ زوو زَب

ًًَُن كُ ك ٌَ ًُُ، ًعاوْ وـُظآِ زَكًُـُ كاتـب    ُاتىامن ًٓػتًٌطاض بلَُ هُ ًعاوْ وُظآِ هُ د اتب عُزػل ه
ٌَ ًُـُ غـُالسًُتِ               ًًَـُكِ ًىسـُوًق عـُزهٌ ُٓيـُ كاتـب عـُزػل هـ َِ، يـاْ هـُ د عُزي غـُالسًُتِ زَزًَـ

َِ، بؤيُ تُغىيت تُُٔا هُ غُض رُوُضَ يُن كطا، هُ غُض رُوُضَ زوو ُُكطايُ، بًُُػبُت ًاززَ ) (، 7زَزًَ
ًَتُوَ، غىثاؽ،بؤيُ رُوُضَّ يُن تُغىيتٌاْ ك ًَِ ًَسايُ، رُوُضَ زوو وَكى خؤّ زًَ  طز ًٓؿلاػل ت

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىوكان عبساهوُ
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 بُض َيععبساهوُ ذلٌس ُىضّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

َِ ٓـُو ًاززَيـُ كـطا     ًُٓىو ُُٓساًاُِ ثُضهًُاْ و بُض َيعاْ هًصُُّ ياغايٌ و دُُابٌ وَظيطّ زازيـ زَظ اُـ
ــط        ــاُطِ ت َّ زوو ً ــط ٍَ، زَك ــط ــُ بل ــُ ًىُاوُؾ ــابًوِ ٓــُوَ ًُ ــات، تــُواو و ٓ ٌَ ــ ــايٌ ث ــُن رُوــُضَ و كؤت بُي

ٌَ ٓات، غىثاؽ، ًَيَن بؤ ًُٓىاضكطزُِ، تُواو كؤتايٌ ث  ثط ؤشَيُن ب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو هًصُُّ ياغايٌ، 
 كٌاي غعًس )بُظاظ(:بُض َيع عىُِ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَبًِـِ ٓـُوَ بلـُْ،               هُ سُوًقـُت زا ًـّ كـُ ًاززَكـَُ خىَيِـسَوَ ٓـُضزوو رُوـُضََ زًَـر كـطز، ُٓطـُض ت

، ٓـُوًاْ الزا، هـُ   )قلُظِط مها صالذّٕ كارب اق سر اىل عضُ اإلزعا٘ اق ام اَ مهفص اق سر اَ امل اَى اققضاْٙ(
ًٌَ وّ ًىزيط ض يعاي  قانُنّلٕ ملسٔ د رقل  علو غلهرني قكل       )ؾلطحمل مماضغلٕ األعملار اق    ُّ واغطيٌِاْ زاُـا، د

 غىثاؽ،مهًم( 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 دُُابٌ وَظيط رُضًىو،
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَــُ تــُُٔا واظؿلــاْ الزا، ًــىزيط ض يع  ايــُّ واغــطيٌِاْ زاخًــى كــطز، بــُؽ ًىعــاوْ وــُظآًٌاْ زَغــتلاضّ   ٓ

ــتٍ         ــّ زَغ ــُظآِ ً ــاوْ و ــُزي ًىع ــب ع ــىَظَرًِِ كات ــِ ً ــُ ظًِ ــّ ه ــُ، ً ــُف ُُكطاي ــُ، ًىُاوُؾ ُُكطزي
ٌَ هــُ ًىعــاوْ   ٌَ، ٓــُوَّ غــُالسًُتًاْ زَزًــ زَبُغــهَيتُوَ، يــُن كاتــب عــُزي ُــاتىامن غــُالسًُتِ بــسًَ

ًَػـــتا ٓـــُو بط طـــُّ زووََ بـــط وا، ًـــّ ُـــاتىامنوُظآًُكاُـــُ، ٓـــُوَّ خعًـــُتِ وـــا زَغـــتٍ  ،ُىُِ ُٓيـــُ، ٓ
زَبُغهَيتُوَ، يُن كُؽ ُـاتىامن بلًُـُ كاتـب عـُزي، بؤيـُ ٓـُوَّ كـُ كـطا تـُُٔا وـاظّ الزضا هـُ بط طـُّ             

        ِ ًَطـاّ خؤيـُتِ، بـُآلَ ٓـِ زووََ: باغـ ًىعـاوْ وـُظآِ    يُكَُ، و ًىزيط ض يعايُّ واغـطيّ زاُـطا، ٓـُوَ د
 ٔآًُْ.ُُكطايُ ًُ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 بط طُّ زووََ غىَيُِِوَ، زَطلُيُِ ًىُاوُؾُ، رُضًىوْ هًصُُّ ياغايٌ،

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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ــوِ واُىُُكــُ،  ــًُِ ُٓغ مماضغللٕ ادعمللار   انّللا: ) اةقللق اق للسىل اَ امل للاَى اققضللاٖٙ ؾللطحمل   ًــاززَّ سُوت
 اققانُنّٕ مسٔ د رق  عو غهرني(

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
كاكُ زوو رُوُضَيُ، يُن رُوُضَ ًىُاوُؾُكطا، خؤ ًُٓىو ًاززَكاْ ًىُاوُؾُ ُُكطاوْ، رُضًىو دُُابِ 

 وَظيط 
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 اْ.بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُ
ًَػتا بًُُػبُت ُٓو رُوُضَيُ ًىُاوُؾُ ُُكطايُ،   ٌَ بعاٌُ ٓ يُن تُوظيح، تؤ ًىُاوُؾُّ ُٓو وَظعُّ زَب
ًَتُ يُن ًاززَ، تُُٔا  وَ تُضسًـ ُُكطايُ، و تُغىيتًـ هُ غُض زَدلِ زوو رُوُضَكُ ُُكطايُ بب

 غىثاؽ،  ًاززَّ يُكَُ بىو تُغىيتِ هُ غُض كطا، كُؽ باغِ ًىعاوْ وُظآِ ُُكطزيُ،
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىو كان كاضزؤ، 
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ كطزْ و 7ًىُاوُؾُكُ هُ غُض ًاززَّ ) ًَبُد ( بىو، و وػُ هُ غُض رُغوِ غىهتات و زَغَُهاتِ د

َِ ًّ زَدلٍ كطزووَ، زَُطِ هُ غُض زَغَُهاتِ زازوَضّ بىو، كان عُوُِ كُ غًا غُّ كطز، خؤّ وتِ بَُه
ًَػتا ًُعقىهُ بًدُيُِوَ ًىُاوُؾُ، يُعِِ نٌ؟ تُواو بىو،    زضاوَ، ٓ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو كان عٌط ُىضَزيِِ، 

 بُض َيع ز.عٌط فلس اًغل )ُىضَزيِِ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَم دًاكطزُُوَّ هُ  ض اغتًسا ُٓو خاَهُّ كُ هُ ًاززَّ سُوت زا ًُغُهُّ ًىُاوُؾُ كطا، تُُٔا ُٓوَ بىو ه
زَغَُهاتُكاْ، واظّ كُ غُض بُ ُٓزلىًُُِ زازوَضيُ، و غُض بُ زَغَُهاتِ تُُفًعّ ًُُ، بؤ وَظيط 

ٌَ، بَُهاَ غُباضَت بُ ًىسُوًقٌ عُزػل، ًىعاوْ وُظآٌ ُٓوَ  ًَىَّ زَغَُهاتِ بسات ًَلِ تطَ هُ نىاضن ؾت
ًَى ٌَ كُ هُ نىاضن ٌَ ُٓو زَغَُهاتُّ بسات َّ زَغُآلتِ وَظاضَتُكُّ خىيسايُتِ، بؤ كاض ٓاغاٌُ كطزْ ُُتىاُ

 تُُفًعّ زايُ، غىثاؽ.
 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو كان عبساهػالَ، 
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 قسيق مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 
 غُضؤكِ ثُضهًُاْ. بُض َيع

ًٍَ، بُآلَ بؤ ًُ غوُسُتِ عاَ ًّ تُغىض َكَُ  ُٓو طفتىطؤيُّ كُ زووباضَ ًىُاوُؾُيُ ياْ ُا؟ ًّ زَيَو
ًٌَُ رًعوُْ بًطؤض يّ بًلُيّ ) قُظِط اق سر اعطا٘ اقصالذّا  ملو ِطاٍ مهاغبا  َمؤيال  مو مهرػيب َظاضرٌ(، ٓ

َِ ُٓطُض زازو ٍو ضظطاض زَبغل هُوَ ٌَ َُٓ ياغايُ بطؤض يّ، وَظيط كُ غبُيِ َضٍ طؿتًـ دىزا بىو زَب
ًَغل بؤ ُٓو ؾايػتُيُ بُ ًُغوُسُت زَظاُغل هُ  ًَغل، بَو ًَىيػت بىو بَو ًَطَ ُٓطُض ث ًٌَُ ه سُوٌ ُٓيُ ٓ

 ًىُتُغبًِِ وَظاضَتِ خؤّ، 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 هًصُُّ ياغايٌ
 عوِ:بُض َيععٌط عبساهطفلّ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَِاوَ و زًَر كطاوَ و وػٍُ هُ غُض  ُٓوَّ كُ بطازَضاْ باغًاْ هُ غُض كطز وَكى ًاززَّ سُوت زَُطِ ٓ
 َّ كطاوَ، واظّ غُض بُ ًُدوًػِ وُظايُ، ًىسىوًقٌ عُزػل غُض بُ ًُدوًؼ وُظايُ، بُآلَ زَكط

َِ، و هُبُض ُٓوَّ هُ وَظاضَتِ عُزي تُغًٔوُْ بؤ ًٓـ و كاضّ خَُهم بؤ ُٓوَّ كُ ًٓؿِ خ َُهم ُُوَغت
ًَغل وَظيطّ زاز ًُسلِ  َّ بُ ًاززَيُن ياْ بُ رُوُضَيُكِ ًٓعامل بَو ًىعاوُِ وُظآِ ُٓيُ، زَكط
ٌَ هُ بؤ ُٓوَّ ًٓـ و كاضّ  غَُهاسًُتِ كاتبِ عُزي زَزاتُ ًىعاوُِ وُظآِ كُ ًىًاضَغُّ ُٓوَّ ُٓب

 طّ وَكى ًاززَكُ ُٓوَ زَُطِ هُغُض زضا بىو، غىثاؽ،خَُهم ُُوَغيَت، بُآلَ باوٌ ت
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 رُضًىوكان عبساهوُ
 بُض َيععبساهوُ ذلٌس ُىضّ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضَّ كان عىًُضَ، ظؤض باؾُ، بُآلَ تُُٔا ُٓواُُّ غُض بُ وَظاضَتِ زازْ، ت لايُ ُٓوَ ًّ هُطَُي ُٓو ث
 دًاكُُُوَ، غىثاؽ، 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
َّ، رُضًىو  .ُٓوَ وَكى ًاززَيُكِ تاظَ غًاغُّ بلُْ بعاُغل با ًُُاوُؾُّ هُ غُض بلط

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
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َّ هُ غ ًَؿًِاضّ تاظَ ظياز بلط ) قُظِط اق لسر ملها صلالذّٕ كارلب     ُض ثط ؤشَكُ بُو ؾلوُيُ، ُٓو ًاززَ كُ ث
اق سر اىل اةقق اق سىل اَ امل اَى اققضاٖٙ مو مهرػيب َظاضرٌ ؾطحمل مماضغلٕ ادعملار اققانُنّلٕ ملسٔ د رقل       

 عو غهرني قك  مهًما(
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:  

َِ ه َِ هُطـَُي زا ًُـُ؟ يـُن كـُؽ          ُٓو غًاغُيُ كُ خىَيِسضايُوَ ك ُطَُي زايـُ تلايـُ زَغـت بُضظكاتـُوَ؟ كـ
 هُطَُي زا ًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُسكطا، رُضًىوْ بؤ ُٓغباب ًىدًبُ،

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ادغباب املُجبٕ 
( 27  َاق اانُى كراب اق سَر اق طااْ امللغْ ضام )داقهظط إىل وى زَاٙط كراب اق سَر ة اإلالّم د ظاقت ر م

َ يْ اُانني اسميٕ د ررُاكب مع َارها  1939( قػهٕ 31َ اانُى رػحّ  املكاٙو ضام ) 1977قػهٕ 
ِ س مو اققُانني املرطُضٔ ة  1998( قػهٕ 33اسباضط َ قكُى اانُى كراب اق سَر اق طااْ ازبسِس ضام )

  رطبّقٌ ة اإلالّم قكْ ِرم رطبّقٌ مو اب  زَاٙط كراب اق سَر اٌّ، اقس صباقٌ َ دغّٕ إنفاشٍ َ ر سِ
 ؾطع يصا اققانُى.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو دُُابِ وَظيط 

ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

سِباجٕ قلاضاإ ما ِلْ ؽ يُن ًٓعارَُ ُٓيُ، ُٓويـ ُٓوَيُ، ) هُطَُي زيبادُكُّ هًصُُّ واُىًٌُُ، بُ
مُذس قكراب اق سَر قررقّق اانُى رػحّ  املكاٙو ضمو اانُى  د س عباضٔ ة صباقٌ َقغطض زمخ وذكام

ًَعل، غىثاؽ،َذسٔ املُضُع( َّ، و بربَيتُ ًِٓفاظّ ثاؾِ وّ ب  ُٓوَ ًٓعارُ بلط
 ثُضهًُاْ:  بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ

َّ وػُ بلا بؤ ُٓوَّ ُاوّ بِىوغٍ ، تًُُا زوو كُغّ ز. ض ؤشاْ و كان عبساهػالَ و كان كاضزؤ  َِ زَيُو ك
 رُضًىو زكتؤضَ ض ؤشاْ

 بُض َيع ض ؤشاْ عبساهقازض افلس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ واُىُِ غاَهِ ) ًَبًًٍِ هُ غُض يُن وؾُ ُٓيُ، كُ زََه ُٓو  مو اققُانني املرطُضٔ( )ِ از (1998تُُٔا ت
ٌَ 16واُىُُ هُ ُاوَض ؤكِ ًاززَ ) ًَػتا ًُٓىاضًاْ كطز، باؽ زَكا زََه ًّ  )مهطقٕ اسبكم اقصارٖ((زا ض اغتُ ٓ

( ثاف ُٓوَّ َُٓهبصاضزُِ ثُضهًُاُِ كىضزغتاْ كطايُ، ثاف ُٓوَّ كًاُُكٌاْ 1998واُىُُن غاَهِ )
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بُض اغتِ بُ واُىُِ  )مهطقٕ اسبكم اقصارٖ(ُٓضَيًٌُاْ بيَن ُٓبىوَ وَكى ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، ُاو هُو 
َّ، غىثاؽ، ًَؿًِاض زَكَُ ُٓو زَغتُواشَيُ الزض ًٍَ، بؤيُ ث  ًتُتُوض ّ زاُاُ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 رُضًىو كان عبساهػالَ، 

 
 :قسيق مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَم ُٓ ًَبًًٍِ ُٓيُ هُ غُض ُٓو ًُوظوعُ ًّ ُاظاُامن بؤ ًُزسِ واُىُ ض تُوطيبُْ هُ ض واُطُيُكِ تط ت

ٌَ هُباتِ بُ بُشْ و باآلّ واُىُُكُ  ًَلِ وا بَو ًَىيػتُ ؾت بلُيّ؟ بؤيُ هُبُض ُٓوَّ شياُِ ض ؤشاًُُاْ ث
 ًٌَ ًَىيػتُ ُا ُٓوَ وػًُُ ض ث ٌَ هُبُض ُٓوَّ، نىُلُ ث َِ ًىالسُظَّ تطَ َُٓهبسَيّ، بَو َّ، زوو، غ ُاو

َّ ظَوق و  ٌَ ُاو َّ ؾت ُٓيُ، عُضَبًُ ًىُاوُؾُّ ث ٌَ زَكَُ ُُٓس ًَػتا زوو: ض داتاْ ه ُٓبىو ُُتاْ ويػت ٓ
)جيمع املضاد َد جيمع املضاد اقٌّ م ٌ، ادها٘ اقؿ ب، ُٓو )كتاب اهعسوي( هُ ًٓض واًىغِ عُضَبٌ ًُُ، 

ٌَ زَكَُ ًّ ُٓو وَكى كىضزّ خعًُتطىظإاطاظا  كصا(  ًٌَ، ُُ هُ خعًُتُكاُِ، بؤيُ ض دات ه اضيُكاْ زََه
ٌَ ًُغسَضَ )كتاب اهعسػل(  َِ كطزب ٌَ، ك ًَطاوًـ كطزب ًىُاوُؾَُ كطزووَ هُطَُي هًصُُّ ياغايٌ، بُآلَ ُٓو ع

 ًُعِا ًُٓىواْ )كتاب اهعسوي( نًًُ؟ غىثاؽ،
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 و كان كاضزؤ، رُضًى
 بُض َيع كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ
َّ، بُآلَ بُؽ هُ  ًَىيػتِ ُٓو ياغايُ، ًُُٓ زَكط ًَغل بؤؾايٌ ياغايٌ ُٓبىو ياْ ًٓعارُن بىو بؤ ث َّ بَو زَكط

ًٌَُ كطزًاْ، هُ ًىغتُهعًَاتِ ًِٓفاظّ واُىُُ ًٍَ ٓايا ُٓو تُعسيوُّ ٓ  كُ بىو،ض ووَ واُىًُُكُ ًّ زََه
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

 زوا غًاغُّ غىَيُِِوَ، هًصُُّ ياغايٌ،
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاضَّ بُو ؾلوُ زَبًعل:   غًاغُّ ُٓغباب ًىدًبُ ُٓو ث
 ادغباب املُجبٕ

( 27 اإلالّم د ظاقت ر م  َاق اانُى اقكراب اق سَر اق طااْ ضام )داقهظط إىل وى زَاٙط اقكراب اق سَر ة
َ يْ اُانني اسميٕ د ررُاكب مع َارها  1939( قػهٕ 31َ اانُى رػحّ  املكاٙو ضام ) 1977قػهٕ 

اقصٓ زمخ مع وذكام اانُى رػحّ   1998( قػهٕ 33اسباضط َ قكُى اانُى كراب اق سَر اق طااْ ضام )
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ُى مُذس كراب اق سَر ذبقّقا  قُذسٔ املُضُع َ دغّٕ إنفاشٍ َ ر سِ  رطبّقٌ، اقس ؾطع املكاٙو ضمو اان
 يصا اققانُى.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
َِ هُطَُي زايُ  ُٓغباب ًىدًبُ هُطَُي ًِٓفاظكطزُِ واُىُُكُ بُو نُُس طؤض اُلاضيُّ كُ كطا، تلايُ ك

 َِ هُطَُي زا ًُُ؟ ياُعَ كُؽ هُطَُي زا ًُُ، كُواتُ بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُسكطاو، زَغت بُضظكاتُوَ؟ ك
ًَِاوّ بُ باؾهكطزُِ  ٌَ هُ ث ًَس زَكُيّ ًُُٓ كاضَيلِ باف بىوب ٌَ زَكُيّ و ٓىً زَغت خؤؾًتاْ ه
ًَػتا بعاُغل ُٓطُض دُُابٌ وَظيط وػُكِ ُٓيُ با  كاضاكطزُِ ض اثُض اُسُِ ًٓـ و كاضَكاُِ خَُهم، ٓ

َّ،ب  فُضًى
ًَطواْ ُاقح عبساهوُ/وَظيطّ زاز:  بُض َيعؾ

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ ثاياْ ٓاض اغتُّ غُضؤكايُتِ ثُضهًُاْ زَكَُ و ٓاض اغتُّ يُكُ يُكُّ ُُٓساًاُِ  ًَلِ ب غُضَتا غىثاغ

ٌَ ثايامن بؤ هًصُُّ واُىُِ بؤ ُٓو طفتىطؤيُّ كُ كطزيا ْ هُ غُض ثُضهًُاْ زَكَُ، و ُٓضوَٓا غىثاغٌ ب
ًَس زَكُيّ بُ زَضنىاُسُِ ُٓو ياغايُ بتىاُغل خعًُتِ خَُهِ  َُٓ ياغايا ًىُاوُؾُكِ باؾًاْ كطز، و ٓىً
خؤًاْ بلُيّ، بُتايبُتِ نًِِ رُضًاُبُضاْ و زاَ و زَظطاكاُِ سلىًُتِ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ كُ ُٓوَ 

ًَسّ ُٓوَيّ ًًِـ بتىامن ٓاغاْ كاضيُكُ بؤياْ، و ُٓوَ ًُُاُِ ض ؤتًُِ بًُُػبُت زوآريَك اْ، بُ ٓىً
ٌَ بلُيّ، بؤ ُٓوَّ بتىاُغل خعًُتِ خَُهلِ خؤًاْ  ًَبُد ًًَِـ زَزََ كُ ياغاكُ بط طُ، بط طُّ د بَُه

 بلُيّ، زووباضَ غىثاغِ ًُٓىو اليُن زَكَُ،
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 

ًَػتا دُُا ًٌَُف غىثاغِ دُُابت زَكُيّ، ٓ ًَػتا زَيًُِ غُض بط طُّ ٓ ًَػتا زَتىاُِ بط ؤّ، ٓ بت ٓاظازّ، ٓ
ًَؿًِاضّ ياغاٍ ثاضاغتِِ  نىاضََ هُ بُضُاًُّ كاضّ ًُٓط ؤ ُٓويـ خػتُِ ض وو طفتىطؤكطزُِ ث
ًَطاق، زاوا هُ هًصُُّ ياغايٌ و هًصُُّ ض ؤؾِبريّ  خاوَُساضيُتِ ٓعضّ و ٓىُُضّ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاُِ ع

 رُضًىوْ هًصٍُُ ٓاوبُف ضاثؤضتٌ خؤتاْ غىَيُِِوَ. وْ بؤ غُكؤّ هًصُُكاْ،زَكُيّ با بفُضًى
 

 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَلٌ ٓاوبُمشاْ ٓاًازَ كطزووَ غُباضَت بـُ ثـطؤشٍَ    ًٌَُ وَكى هًصٍُُ ياغايٌ و هًصٍُُ ضؤؾِبريٍ ضاثؤضت ٓ
ًَػـتا ضاثؤضتُكـُ بـُ ظًـاٌُ عـُضَبٌ      اق لطاا  -ة االلّم كُضزغلراى  محاِلٕ اقرمللك اقفكلطٓ َاقفل      )واُىْ  ٓ ،)

 زَطلىَيًُِِوَ، زوايٌ بُ ظًاٌُ كىضزٍ.
 

 اق طاا -اىل/ ضٙاغٕ دطملاى كُضزغراى 



 335 

 م/ رقطِط مؿرتك ذُر مؿطَع اانُى
 

 ٕ / 7أضِذ َاق الاللا  َاقثقااللٕ َاإلعللالم َاآل للاض دصللُضٔ مؿللرتكٕ، درلللللللل   اجرم للت اقلحللاى اقؿللؤَى اققانُنّلل
ملّالزٓ قسضاغلٕ مؿلطَع الانُى )محاِلٕ اقرمللك        2112/ 28/11كُضزٓ املصلازد قّلُم    2712/غُضًاوَظ

اق طاا(، املقسم مو اب  اق سز اققانُنْ ألعضا٘ اقربمللاى، َاةلار اىل اقلحلاى     -اقفكطٓ َاقف  ة االّم كُضزغراى
. َقغللطض 26/12/2112( اللٖ 18زِللٕ املطاللللمٕ )امل هّللٕ د للس اققللطا٘ٔ األَىل قللٌ ة اقربملللاى جبلػللرٌ ادعرّا 

رقسِم رقطِط مؿرتك دؿأنٌ رػًّال  قلمهااؿا  ة اقربملاى، َد س املهااؿٕ َاملساَقٕ رُصلت اقلحهراى اىل ملاِلْ،  
 َنقرتح ج   يصا اقرقطِط وغاغا  قلمهااؿٕ.

 كرادٕ اقسِباجٕ اقراقّٕ قلقانُى:
٘ى علٖ ما عطضٌ اق سز اققلانُنْ   1991( قػهٕ 1ى ضام )( مو اققان65/1ُاغرهازا  ألذكام املازٔ ) امل سر، َدها

( رؿلطِع  1111ألعضا٘ اقربملاى، اطض دطملاى كُضزغراى جبلػرٌ ادعرّازِٕ املطامٕ )( َامله لللقسٔ درللللأضِذ )//  
 اققانُى اآلرْ:

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 2192اانُى ضام ) ( قػهٕ 
 اق طاا -ذقُا املؤقف َاسبقُا اجملاَضٔ هلا ة إالّم كُضزغراى اانُى 

 اقفص  األَر
 اقر اضِف َاأليساد

 
 املازٔ األَىل:

 ِقصس داملصطلرا  َاقر ادري اآلرّٕ امل انْ املبّهٕ اظاًٙا دريطاض يصا اققانُى:
 اق طاا. -ادالّم: االّم كُضزغراى  :اَد 

 اإ َاقؿباب قآلالّم.اقُظاضٔ: َظاضٔ اقثق : انّا 
 اقُظِط: َظِط اقثقاإ َاقؿباب. : اقثا 
املصهف: يُ آ عم  ازدْ اَ علمْ اَ ا  مبركط، اِلا كلاى نُعلٌ اَ بطِقلٕ اقر لبري عهلٌ اَ اّمرلٌ اَ         :ضاد ا 

 ايمّرٌ اَ اقغطض مهٌ. 
 اددركاض: اقطادع اددساعْ اقصٓ ِػبغ ادصاقٕ علٖ املصهف. :خامػا 
هف ازبماعْ: يُ املصهف اقصٓ غايم دٌ وكثط مو ؾدص ببّ ْ، مببازضٔ َرُجٌّ َاؾطاد ؾدص املص :غازغا 

 ببّ ْ اَ م هُٓ ِرُىل نؿطٍ دامسٌ.
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املصهف املؿرتك: يُ املصهف اقصٓ د ِؿك  مصهفا مجاعّا، َغايم دٌ اكثلط ملو ؾلدص ببّ لْ غلُا٘       :غاد ا 
 ومكو اص  نصّب ك  مهًم اٌّ اَ مل ِكو.

فا  املؿلرقٕ: يلْ آ مصلهف ِ رملس عللٖ مصلهف غلادق علّلٌ اَ وكثلط، كاقرتمجلا ، اَ اقرُظِلع            املصله  : امها 
املُغّقْ، اَ اقرصُِط اقف ، اَ اقرهقّا، اَ اقرلدّص، اَ ريري شقك مو صُض املصهفا  اققادلٕ دعلازٔ اقصلّاريٕ   

 اَ اقرغّري، مازام مبركطا مو ذّث اعازٔ اقرترّب اَ اخرّاض ضبرُِارٌ.
 .ِبركط مصهفا ما اقصٓ اقطبّ ْ اقؿدص املؤقف: يُ :راغ ا 

اقهؿط: يُ َضع املصهف اَ نػذ مهٌ مبرهاَر ازبمًُض مبُااقٕ املؤقف اَ ماقك ذقُالٌ َدأِلٕ بطِقلٕ     :عاؾطا 
 اَ َغّلٕ كانت.

 
ذازٓ عؿط: اقهػذ: يُ صهع صُضٔ اَ اكثط مطادقٕ قلهػدٕ ادصلّٕ مو املصهف، دإِ بطِقٕ اَ ة آ ؾلك   

 مبا ة شقك اقرػحّ  ادقكرتَنْ املؤات اَ اقساٙم قٌ. كاى
 

اقرثبّت: ِقصس دٌ رػحّ  ادصُا  اَ اقصُض اَ كلًّما علٖ َغّط مازٓ دططِقٕ اادلٕ قلالزضاك   : انْ عؿط
 َادغرهػار َاقهق .

 
رهرق  مو جّ    اقث عؿط: اقفُقكلُض: املصهفا  اقيت رهؿأيا اقفٚا  اقؿ بّٕ ر بريا عو يُِرًا اقثقاإّ َاقيت

 اىل ثخط َرؿك  اذس اق هاصط ادغاغّٕ قرتا ًا.
 

ضادع عؿط: دطنلامخ اقكُمبّلُرط: يلُ صبمُعلٕ ملو ادَاملط م لرب عهًلا دكلملا  اَ دطملُظ اَ دلآ ؾلك  ثخلط              
دامكانًا عهسما رسخ  ة مازٔ ميكو قلكُمبُّرط وى ِقطويا َوى دب   اقكُمبُّرط ِلؤزٓ اَ ِهفلص مًملٕ ملا اَ     

 حٕ ما.ِ طْ نرّ
 

اسبقُا اجملاَضٔ: يْ اسبقلُا اقليت ِرمرلع دًلا اقفهلانُى امللؤزَى، مهرحلُ اقرػلحّال  اقػلم ّٕ،           :خامؼ عؿط
مؤغػا  َضبطا  َؾطكا  َيّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعلْ َزَض اقهؿلط ملو زَى ادخلالر حبقلُا املؤقلف       

 ادصلْ.
قْ، اقطااص، اَ آ ؾدص ثخط ِقُم درمثّل  اَ ريهلا٘   غازؽ عؿط: اهاى ادزا٘: ِقصس دٌ املمث ، املغ ، املُغّ

اَ رالَٔ اَ انؿاز، اَ ازا٘ املػطذّا  َريرييا مو املصلهفا  مبلا ة شقلك علطض ق لب ادبفلار َممثللْ اقػلريك         
 َشقك مبُااقٕ املؤقف ادصلْ.
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املصهف  اقبصطٓ: ِقصس دٌ اقؿدص اقصٓ ِبازض درهظّم َرُجٌّ َمتُِ  -مهرخ املصهف اقػم ْ  :غادع عؿط
 اقػم ْ اَ املطْٙ اَ اقرػحّ  اقصُرْ.

 
مهرخ اقرػحّال  اقصُرّٕ: ِقصس دٌ اقؿدص اقصٓ ِػح  دَر ملطٔ مصلهفا، رػلحّال صلُرّا اَ      : امو عؿط

 ازا٘ دذس اهانْ ادزا٘ َشقك مو زَى رثبّت ادصُا  علٖ اقصُضٔ ة اباض اعساز مصهف مس ْ دصطٓ.
 

ك اقصٓ رؤَر اقٌّ مجّع املصهفا  املػرب سٔ مو اسبمإِ دساِلٕ اَ د لس انقضلا٘    راغع عؿط: امللك اق ام: يُ املل
 مسٔ محإِ اسبقُا املاقّٕ علًّا ببقا دذكام يصا اققانُى.

 
 اةكمٕ: ضبكمٕ اقبسا٘ٔ املدرصٕ. :اق ؿطِو

 
 املازٔ اقثانّٕ: األيساد

 ًِسد يصا اققانُى اىل:
 اَضٔ هلا ة ادالّم ة صباد  ادزاب، اق لُم َاقفهُى.محإِ ذقُا املؤقفني َاسبقُا اجمل :اَد 

 رؿحّع اسبطكٕ اقفهّٕ َادزدّٕ َادضرقا٘ دًا. : انّا 
رهمّٕ اق الاا  اقثقاإّ مع اقؿ ُب ادخطٗ مو خالر محإِ ذقُا مؤقفًّم اقصِو رهؿط نراجارًم ة  : اقثا 

 اإلالّم.
 
 

 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ دالي:

 ؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض
 اقفص  اقثانْ

 نطاا محإِ املصهفا 
 

 املازٔ اقثاقثٕ:
 اَد :  ر س املصهفا  اآلرّٕ مؿمُقٕ داسبمإِ دُجٌ خا  ما ِأرْ:

 . املصهفا  املكرُدٕ.1
 . املصهفا  اقيت رلقٖ ؾفايا كاةاضطا ، اشبطب، املُاعظ َما ميا لًا.2
 ّ  اقسِهّٕ.. اقرالَٔ اق لهّٕ قلقطثى اقكطِم َاقرتار3
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. املصللهفا  املػللطذّٕ، املػللطذّا  اقغهاّٙللٕ َاملُغللّقّٕ اَ اقلليت رللؤزٓ حبطكللا  َخطللُا  اهّللٕ كللاقطاص    4
 َاقرمثّ  ادمياْٙ "دانرُمّم".

 . املصهفا  املُغّقّٕ، ضامّٕ "زجرار" كانت اَ د، غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  ام د.5
 .اقبصطِٕ -. املصهفا  اقػّهمإّٙ َ اقػم ّٕ 6
 . املصهفا  اقفُرُريطاإّ َاملصهفا  املؿادًٕ هلا كػالِسا  صُضا َااالما.7
 . مصهفا  اقطغم، اقرصُِط، اقهرت، اسبفط، اقفهُى اقرطبّقّٕ َاقعخطإّ.8
 . املصهفا  امل ماضِٕ.9
. اقصلللُض اقرُضلللّرّٕ، اشبلللطاٙط، اقرصلللمّما ، املدططلللا ، َادعملللار اجملػلللمٕ املر لقلللٕ دازبغطااّلللا،       11

 طُدُريطااّا.َاق
 . دطامخ اقكُمبُّرط اِا كانت قغارًا.11
 . اُاعس اقبّانا .12
 . املصهفا  املؿرقٕ.13

 مل ِكو زاد علٖ مُضُعٌ.اى رؿم  اسبمإِ عهُاى املصهف َ : انّا 
 

 املازٔ اقطاد ٕ:
  ُ اجًلٕ اقرؿلٌُِ   ِ س اقفُقكلُض ملكا عاما قلؿ ب َرباؾط اقُظاضٔ علٌّ ذقُا املؤقف َر م  علٖ محاِرلٌ ة م

 َاقررطِف.
 

 املازٔ اشبامػٕ:
 د رػطٓ اسبمإِ املقطضٔ قلمصهفا  مبُجب اذكام يصا اققانُى علٖ: 

اداكاض اجمللطزٔ، ادجلطا٘ا ، اغلاقّب اق مل ، بلطا اقرؿلغّ ، املفلايّم، املبلازٓ٘، ادكرؿلااا   َ امل طّلا             :اَد 
اقبّانّلٕ ادذصلإّٙ َقُكانلت م لربٔ عهًلا اَ مُصلُإ اَ       اق لمّٕ، اقهظطِا ، امل ازد  اقطِاضلّٕ، اقطغلُما    

 مُضرٕ اَ مسضجٕ ة مصهف ما.
 ادنبا٘ اقُّمّٕ املهؿُضٔ اَ املصاعٕ اَ املبلغٕ دصُضٔ علهّٕ. : انّا 
اققُانني، املطاغّم، ادنظمٕ َاقر لّملا ، ادذكلام اققضلإّٙ، اذكلام اةكملني، الطاضا  اهلّٚلا  ادزاضِلٕ،          : اقثا 

 رفااّا  اقسَقّٕ، اقُ اٙق اقطمسّٕ ادخطٗ َرطمجارًا اقطمسّٕ اَ دٓ جع٘ مهًا.اد
 اقؿاضا  َاقطمُظ مث : ادعالم، املّساقّا  املرساَقٕ، اقعٓ اقطمسْ قلقُا  املػلرٕ. :ضاد ا 

صلهفا  ة  املصهفا  اقيت ثقت اىل امللكّٕ اق امٕ علٖ وى متاضؽ اقلُظاضٔ ذقلُا املؤقلف داقهػلبٕ هللصٍ امل      :خامػا 
 مُاجًٕ اقرؿٌُِ اَ اقررطِف اَ ادضطاض دًا.
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 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اقثاقث

 غطِاى اققانُى
 املازٔ اقػازغٕ:

 رطبق اسبمإِ املقطضٔ َاقا دذكام يصا اققانُى علٖ: :اَد 
 مصهفا  مُاب  ادالّم اِهما كاى ضب  ااامرًم. -1
 املصهفا  املؿرتكٕ كاى اذس مؤقفًّا مو مُاب  ادالّم. -2
 مصهفا  املُابهني اق طااّني ريري املقّمني ة ادالّم. -3
مصهفا  ادجانب اقيت رهؿط اَ رقسم مصهفارًم دَر مطٔ ة ادالّم ملع مطاعلأ ادرفااّلا  اقسَقّلٕ شا       -4

 اق الإ َاقيت انضم اقًّا اق طاا.
املؤقفني ادجانب اقيت رهؿط دَر مطٔ ة دلس اجهيب، اال حيمًّا يصا اققانُى اد اشا مشل  يلصا   وما مصهفا   -5

اقبلللس اقطعاِللا اق للطااّني حبماِللٕ مما لللٕ ملصللهفارًم املهؿللُضٔ اَ امل طَضللٕ دَر مللطٔ ة ازبمًُضِللٕ اق طااّللٕ  
 ادذبازِٕ.

علالٍ، رضلفٖ اسبماِلٕ عللٖ اهلانْ ادزا٘ َمهرحلْ       مع مطاعأ ادذكلام املهصلُ  علًّلا ة اقفقلطٔ اَد ا     : انّا 
 اقرػحّال  اقػم ّٕ َاقبصطِٕ، يّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعْ َزَض اقهؿط.

 

 اقفص  اقطادع
 ذقُا صاذب ذق املؤقف

 
 املازٔ اقػاد ٕ:

اَ اقرهاظر  قلمؤقف ذقُا ماقّٕ َم هُِٕ. َِرمرع املؤقف َخلفٌ اق ام حبقُا م هُِٕ ريري اادلٕ قلرقازم :اَد  
 عهًا َرؿم :

 اسبق ة اراذٕ املصهف قلحمًُض دَر مطٔ، ة َات م ني َداقططِقٕ َاقُغّلٕ اقيت حيسزيا. -1
 اسبق ة نػبٕ املصهف اقٌّ. -2
 اسبق ة نؿط مصهفٌ دامسٌ اسبقّقْ اَ داغم مػر اض اَ مو زَى آ اغم. -3
طِفا قلٌ. َد ِ لس اقر لسِ  ة صبلار اقرتمجلٕ اعرلسا٘ا       اسبق ة مهع ر سِ  املصهف دؿك  ِ س رؿًُِا اَ ذب -4

علٖ يصا اسبق، اد اشا اريفل  املرتجلم ادؾلاضٔ اىل ملُابو اسبلصد، اَ اقرغلّري، اَ اشا اغلا٘ د مللٌ يلصا اىل مس لٕ           
 املؤقف َمكانرٌ ادزدّٕ اَ اقفهّٕ اَ اق لمّٕ.

 اسبق ة مهع آ اعرسا٘ علٖ مصهفٌ. -5
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قُز اقرهاظر اَ اقرصطد حبقُاٌ املاقّٕ ذرٖ د س نؿط مصهفٌ َغربٌ ملو اقرلساَر،   اسبق ة اقرتاجع عو ع -6
اشا كاى شقك اقرتاجع ضطَضِا قلمرااظٕ علٖ ؾدصّرٌ َمس رٌ، دؿطحمل ر ُِض مو ثقت اقّلٌ ذقلُا ادنرفلاع    

 عو اقضطض اقهارخ عو يصا اقرتاجع ة ريضُى وج  مرفق علٌّ اَ اج  ذبسزٍ اةكمٕ.
 
 اقُظاضٔ اسبقُا اقُاضزٔ ة اقفقطٔ اَد اعالٍ ة ذاقٕ عسم َجُز َاضث اَ مُصْ قٌ.رباؾط  : انّا  

 املازٔ اقثامهٕ:
اسبقُا املاقّٕ قلمؤقف اادلٕ قلرهاظر عهًلا َانرقاهللا جعّٙلا وَ كلّلا، غلُا٘ وكلاى مبقادل  اَ ملو زَنلٌ. َِرمرلع           

فٌ، اِا كانت بطِقٕ مباؾطٔ يلصا اسبلق َقلٌ ة    املؤقف َذسٍ، اَ خلفٌ اق ام مو د سٍ، حبق ادنرفاع املاقْ ملصه
 غبّ  شقك اجاظٔ اَ مهع:

 دّع املصهف، اَ رُظِ ٌ اَ رأجريٍ اَ عطضٌ.  :اَد
 نػذ املصهف، بب ٌ، رػحّلٌ َرصُِطٍ دكاإ اقُغاٙ  املرُاطٔ.  : انّا
 ركّّفٌ اَ آ اجطا٘ ثخط.رطمجٕ املصهف اىل قغٕ اخطٗ، اَ اارباغٌ اَ ر سِلٌ اَ ذبُِطٍ اَ رلدّصٌ اَ  : اقثا
 اغررياز نػذ مو املصهف اقصٓ نؿط ة اشباضد غُا٘ وكاى دطضاٌٙ اَ مو زَنٌ. :ضاد ا

 
 وزا٘ املصهف. :خامػا
 نق  املصهف اىل ازبمًُض دآ ؾك  َدإِ َغّلٕ كانت. :غازغا

 
 املازٔ اقراغ ٕ:

ملهصلُ  علًّلا ة يلصا اققلانُى اىل اقغلري      قلمؤقف َذسٍ  َخلفٌ اق ام نق  كل  اَ د لض اسبقلُا املاقّلٕ ا     :اَد
َِؿلرتحمل قصللرٕ ان قلاز اقرصللطد وى ِكلُى مكرُدللا َوى حيلسز اّللٌ َداقرفصلّ  اسبقللُا مُضلُع اق قللس علللٖ       
ادنفطاز، مع ذبسِس مسٔ ادغرغالر َمكانٌ َِبقٖ املؤقف ضبرفظا حبقٌ ة ك  ما مل ِرهاظر عهٌ ببقلا قل قلس   

قُاٌ امل هُِٕ املهصُ  علًّا ة يصا اققانُى، ميرهع علٖ املؤقف اققّلام  مو ذقُا ماقّٕ َمع عسم ادخالر حب
 دآ عم  مو ؾأنٌ ر طّ  اغرغالر اسبق ضب  اقرصطد.

 
 انّا: وى ِهص عقس اقرصطد علٖ املقاد  اقهقسٓ اَ اق ّ  نظري نق  ذق اَ اكثط ملو ذقلُا ادنرفلاع امللاقْ     

اقهػبٕ املُِٕٚ مو ادِطاز اقهارخ علو ادغلرغالر، كملا جيلُظ قلٌ       قلمصهف اىل اقغري علٖ وغاؽ مؿاضكٕ املؤقف ة
 اقر ااس علٖ اغاؽ مبلغ امجاقْ اَ ازبمع دني وغاغني.

 
 املازٔ اق اؾطٔ: 
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اشا ربني اى ادرفاا املؿاض اقٌّ ة املازٔ اقراغ ٕ مو يصا اققانُى صبرف حبقُا املؤقف اَ اصبا كلصقك قظلطَد   
َ خلفٌ اق ام  اقلحُ٘ اىل اةكمٕ دطلب اعازٔ اقهظط ة اّمٕ املقادل  امللاقْ املرفلق    بطو  د س اقر ااس، قلمؤقف ا

 علٌّ مع مطاعأ ذقُا املر ااس م ٌ َعسم ادضطاض دٌ.
 
 
 
 

 املازٔ اسبازِٕ عؿطٔ:
د ِرترب علٖ رصطد املؤقف ة اقهػدٕ ادصلّٕ اَ اقُذّلسٔ ملصلهفٌ نقل  ذقُالٌ املاقّلٕ علّلٌ، َملع شقلك د         

اقعام املرصطد اقٌّ، درمكني املؤقف مو نػذ اَ نق  اَ عطض رللك اقهػلدٕ ملا مل ُِجلس ارفلاا مكرلُب       جيُظ 
 علٖ ريري شقك.

 
 املازٔ اقثانّٕ عؿطٔ:

ملؤقف مصهفا  اقفهُى اقرؿكّلّٕ ادصلّٕ َكصقك املدطُبا  املُغّقّٕ َادزدّٕ ادصللّٕ، اَ قُض رلٌ اسبلق ة    
ك  عملّلٕ دّلع دلاملعاز اق لل  هللصٍ املصلهفا  رللْ اَر رهلاظر عهًلا           % مو11اسبصُر علٖ نػبٕ د رق  عو 

 جيطٌِ املؤقف.
 

 املازٔ اقثاقثٕ عؿطٔ:
اغرثها٘ مو اذكام املازٔ اقثامهٕ مو يصا اققانُى، حيق دٓ ؾدص ة ادالّم رطمجٕ آ مصهف اجهيب مهؿُض  

ٕ، اشا ملط  غلهٕ َاذلسٔ عللٖ رلأضِذ اَر      دؿك  مطبُع اَ وٓ ؾك  ثخط، اىل اقلغٕ اقكُضزِٕ َنؿط يصٍ اقرتمج
نؿط هلصا املصهف ادجلهيب َمل ِلرم نؿلط آ رطمجلٕ قلٌ ة اداللّم داقلغلٕ اقكُضزِلٕ ملو ابل  ماقلك اسبلق ة             

 اقرتمجٕ اَ مبُااقرٌ، اَ ة ذار نفاش اقطب ا  املرتمجٕ.
 

 املازٔ اقطاد ٕ عؿطٔ: 
 لٖ آ مصهف اب  نؿطٍ.د جيُظ اسبحع علٖ ذقُا املؤقف امل هُِٕ اَ ع :اَد

 د جيُظ اسبحع علٖ املصهف اقصٓ رُاٖ مؤقفٌ اب  نؿطٍ، اد اشا كاى اس َااق علٖ نؿطٍ اب  َاارٌ. : انّا
 

 املازٔ اشبامػٕ عؿطٔ: 
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قُض ٕ املؤقف َذسيم اسبق ة نؿط مصهف مل ِهؿط ا ها٘ ذّارٌ، اد اشا كاى املؤقلف الس اَصلٖ د لسم نؿلطٍ اَ      
ُظ نؿطٍ اّلٌ. َاشا اؾلرتك ة رأقّفلٌ اكثلط ملو مؤقلف َاذلس َرلُاٖ اذلسيم زَى َاضث،          ذسز اقُات اقصٓ جي

 ِؤَر نصّبٌ اىل املؿرتكني م ٌ ة اقرأقّف داقرػآَ ما مل ُِجس ارفاا خطْ دغري شقك.
 

 املازٔ اقػازغٕ عؿطٔ:
ى املصللرٕ اق املٕ رقرضلْ    اشا مل ِباؾط َض ٕ املؤقف، اَ مو خيلفٌ، اسبقُا اقيت انرقلت اقًّم، َضو  اقلُظاضٔ ا  

نؿط املصهف اّحُظ هلا اقطلب مو َض ٕ املؤقف دكراب ضمسْ، اققّام دهؿط املصهف َجيُظ قلُظِط ة ذاقٕ علسم  
 اّامًم دصقك خالر غهٕ مو رأضِذ اقطلب، اى ِأمط دهؿط املصهف علٖ اى ِ ُض اقُض ٕ ر ُِضا عازد.

 
 

 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك
 اقفص  اشبامؼ
 اصراب اسبقُا

 املازٔ اقػاد ٕ عؿطٔ:
 رهؿأ ذقُا املؤقف مع انؿا٘ املصهف. :اَد

 ِقصس دانؿا٘ املصهف سبظٕ َض ٌ ة ؾك  مُضُعْ ااد  قالزضاك َ اقهػذ اَ اقرثبّت. : انّا
دنؿلا٘ ذقلُا املؤقلف اَ    رػلحّ  املصلهف اَ اِساعلٌ اَ امتلام ادجلطا٘ا  اقؿلكلّٕ ادخلطٗ ريلري مطللُب           : اقثا

     مماضغرًا.  
 املازٔ اقثامهٕ عؿطٔ: 

مياضؽ اقؿدص اَ ادؾدا  اقطبّ ُّى اقصِو ادركطَا املصهفا  اقُاضزٔ ة امللازٔ اقثاقثلٕ َملا ميا للًا، اسبقلُا      
 املاقّٕ َامل هُِٕ املهصُ  علًّا ة يصا اققانُى.

 
 املازٔ اقراغ ٕ عؿطٔ:

 ف املصهف ادصلْ، ِ س مؤقفا دريطاض يصا اققانُى:مع عسم ادخالر حبقُا مؤق
مو اام درتمجٕ مصهف اىل قغٕ اخطٗ، اَ مطاج رٌ اَ ذبُِلٌ مو قلُى اىل قلُى ثخلط ملو اقلُاى ادزاب اَ       :اَد

اقفهُى اَ اق لُم، اَ رلدّصٌ، اَ ذبُِطٍ، اَ ر سِلٌ، اَ ؾطذٌ، اَ اقر لّق علٌّ، اَ اًطغلرٌ اَ ريلري شقلك ملو     
  رظًطٍ دؿك  جسِس مبركط.ادَجٌ اقيت

ك  مو وزٗ عمال اهّا َض ٌ ريريٍ، غُا٘ وكاى ادزا٘ داقغها٘، اَ اق عد، اَ ادِقاع، اَ ادققا٘، اَ اقرصُِط،  : انّا
 اَ اقطغم، اَ اسبطكا  اَ اشبطُا ، اَ دإِ بطِقٕ اخطٗ.
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 املازٔ اق ؿطَى:

اقليت د ذبمل  امسلا دٓ مؤقلف اَ ذبمل  امسلا مػلر اضا        ِ س اقهاؾط ماقكلا سبقلُا املؤقلف املاقّلٕ ة املصلهفا        
 دريطاض رطبّق اذكام يصا اققانُى سبني ظًُض املؤقف اسبقّقْ اَ اقكؿف عو يُِرٌ.

 
 املازٔ اسبازِٕ َاق ؿطَى:

اشا اؾرتك اكثط مو ؾدص ة رأقّف مصهف َاذلس، حبّلث د ميكلو اصل  نصلّب كل  َاذلس ملهًم اّلٌ،           :اَد
ني قلمصهف داقرػلآَ اد اشا ارفقلُا عللٖ ريلري شقلك، َدجيلُظ دٓ ملهًم ة يلصٍ اسباقلٕ          اّ رربَى مجّ ا ماقك

مماضغٕ ذقُا املؤقف علٖ يصا املصهف، اد دارفااًم مجّ ا َقك  َاذس مهًم اسبق ة ضاع اقسعُٗ عهس َاُع 
 آ اعرسا٘ علٖ ذق املؤقف.

رلأقّف املصلهف علو نصلّب ؾلطكاٌٙ اآلخلطِو،        اما اشا كاى مو املمكو اص  نصّب ك  مو املؿلرتكني ة  : انّا
اّرق قكل  ملهًم اغلرغالر ذلق املؤقلف ة ازبلع٘ اقلصٓ غلايم ة رأقّفلٌ عللٖ وى د ِلرلق آ ضلطض داغلرغالر              

 املصهف نفػٌ اَ جيرف حبقُا غاٙط اقؿطكا٘ ة املصهف اد اشا ارفق علٖ ريري شقك.
جٌّ مو ؾدص ببّ ْ اَ م هلُٓ ِركفل  دهؿلطٍ    اشا اؾرتك مجاعٕ مو ادؾدا  ة رأقّف مصهف درُ : اقثا

ذبت ازاضرٌ َدامسٌ، حبّث انسمخ عم  املؿرتكني اٌّ ة اهلسد اق ام اقصٓ اصسٍ شقك اقؿدص مو املصلهف اَ  
اقفكطٔ اقيت ادركطيا قٌ حبّث د ميكو اص  اق م  اقلصٓ الام دلٌ كل  مؿلرتك ة اظبلاظ املصلهف َمتّّلعٍ عللٖ          

ظم ادركاض املصهف َذسٍ مماضغلٕ ذقلُا املؤقلف اّلٌ ملا مل ُِجلس ارفلاا        ذسٔ، اّرق قلؿدص اقصٓ َجٌ َن
 طباقف قصقك.

 
 املازٔ اقثانّٕ َاق ؿطَى:

 ِ س ؾطِكا ة رأقّف املصهفا  اقػّهمإّٙ اَ اقػم ّٕ املطّٕٙ: :اَد
 مؤقف اقػّهاضُِ اَ صاذب اقفكطٔ املكرُدٕ قلربنامخ. -1

 دؿك  جي لٌ مالٙما قلرهفّص.مو اام دررُِط املصهف ادزدْ املُجُز  -2
 مؤقف اسبُاض ة املصهف اقػّهماْٙ اَ اقػم ْ املطْٙ. -3
 َاضع املُغّقٖ قلمصهف اشا اام دُض ًا خصّصا قٌ. -4
 طبطد املصهف اشا داؾط ضاادٕ ا لّٕ علٖ رهفّصٍ. -5

اَ مػلردطجا مهلٌ،   اشا كاى املصهف اقػّهماْٙ اَ اقػم ْ املطْٙ مػرهبطا مو مصهف ثخلط غلادق علّلٌ     : انّا
 اّ ررب مؤقف يصا املصهف اقػادق ؾطِكا ة املصهف ازبسِس.

ملؤقف اقػّهاضُِ ة مصهف ازدْ َملو اام دررُِطٍ َملؤقف اسبُاض اٌّ َملدطجٌ صبرم ني اسبق ة عطض  : اقثا
عللٖ اى د   املصهف ازبسِس زَى اى ِكُى قُاضع املصهف ادزدْ ادصلْ اَ َاضع املُغّقٖ ادعرتاض علٖ شقك.
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خي  شقك حبقُاٌ املرتربٕ قٌ علٖ راقّف املصهف اَ َض ٌ َقك  مو مؤقف اقؿطط ادزدْ َاقؿطط املُغلّقٖ ة  
املصهف اسبق ة نؿط اقؿطط اقصٓ خيصٌ دططِقٕ اخطٗ ريري اقػّهما اَ ادشاعٕ اَ اقرلفعُِى ما مل ِرفق عللٖ  

 ريري شقك.
ملصهف عو اققّام مبا جيب علٌّ اققّام دٌ اَ مو امتام اق م  املطلُب اشا امرهع اذس املؿرتكني ة راقّف ا :ضاد ا

مهٌ، اال ِرترب علٖ شقك مهع آ مو املؿرتكني اآلخلطِو ة رلأقّف املصلهف ملو اغلر مار ازبلع٘ اقلصٓ اظبلعٍ         
 مهٌ، علٖ وى د خي  شقك داسبقُا اقيت ررترب دٓ مهًم دػبب اؾرتاكٌ ة رأقّف املصهف.

ا قلمصهف اقػّهماْٙ اَ ادشاعْ اَ اقرلفعُِنْ اقؿدص اقصٓ ِرلُىل ذبقّلق يلصا املصلهف اَ     ِ س مهرح :خامػا
ِرُىل مػؤَقّٕ يصا اقررقّلق َِضلع ة مرهلاَر امللؤقفني قلٌ اقُغلاٙ  املازِلٕ َاملاقّلٕ اقكفّللٕ دانرلاد املصلهف            

فني قٌ َعو خلفًم ة اقر االس  َاخطاجٌ. َِ س املهرخ بّلٕ املسٔ املرفق علًّا دغرغالر املصهف ناٙبا عو املؤق
مع اقغري علٖ عطض املصهف َاغرغالقٌ، َشقك مو زَى ادخالر حبقُا ملؤقفْ املصلهفا  ادزدّلٕ َاملُغلّقّٕ     

 ادخطٗ املقربػٕ، اد اشا   ادرفاا علٖ ريري شقك.
كل  ادؾلدا     اقبصطِٕ وى ِقُم دادطام عقُز مكرُدٕ مع -علٖ مهرخ املصهفا  اقػّهمإّٙ َاقػم ّٕ  :غازغا

اقبصطٓ َرؤَر اسبقُا املاقّٕ قٌ مع ذبسِلس   -اقصِو رػر م  مصهفارًم ة انراد املصهف اقػّهماْٙ َاقػم ْ 
 اقهطاا اقعمانْ َاملكانْ دغرغالقٌ ما مل ُِجس ارفاا طباقف. 

 
 املازٔ اقثاقثٕ َاق ؿطَى:

ُ       :اَد ى ملؤقلف اقؿلطط املُغلّقْ َذلسٍ اسبلق ة      ة ذاقٕ ادؾلرتاك ة رلأقّف مصلهفا  املُغلّقٖ اقغهاّٙلٕ، ِكل
اقرتخّص دادزا٘ اق ل  قك  املصهف املؿرتك اَ درهفّصٍ اَ دهؿطٍ اَ د م  نػذ مهلٌ ملع علسم ادخلالر حبلق      
مؤقف اقؿطط ادزدْ، َِكُى هلصا املؤقف اسبق ة نؿط ؾططٍ ادزدْ َذلسٍ، عللٖ وى د جيلُظ قلٌ اقرصلطد اّلٌ       

 ط، ما مل ِرفق علٖ ريري شقك.قّكُى وغاغا ملصهف مُغّقْ ثخ
 

ة ذاقللٕ ادؾللرتاك ة رللأقّف املصللهفا  اقلليت رهفللص حبطكللا  مصللرُدٕ مبُغللّقٖ اَ ة ادغر طاضللا        : انّللا
املصرُدٕ مبُغّقٖ َة مجّع املصهفا  املؿادًٕ، ِكُى ملؤقف اقؿطط ريري املُغّقْ اسبلق ة اقرتخلّص دلادزا٘    

د م  نػذ مهٌ َِكُى ملؤقف اقؿطط املُغّقْ ذق اقرصطد ة اقؿلطط  اق ل  قك  املصهف املؿرتك درهفّصٍ اَ 
 املُغّقْ َذسٍ دؿطحمل وى د ِػر م  ة مصهف مؿادٌ قلمصهف املؿرتك، ما مل ِرفق علٖ ريري شقك.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اقػازؽ

 ادغردسام اق ازر َاسبط قلمصهفا 
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 ٕ َاق ؿطَى:املازٔ اقطاد 
جيُظ اغر مار املصهفا  املهؿُضٔ مو زَى اشى املؤقف َمو زَى زاع آ مقاد  ماقْ َاقا قلؿلطَحمل املهصلُ     

 علًّا َة اسباد  اآلرّٕ:
 

رقسِم املصهف اَ عطضٌ اَ اققاٍ٘ اَ متثّلٌ اَ اِقاعٌ اشا ذص  ة اجرماع عاٙلْ خلا  َد ِرلأرٖ عهلٌ     :اَد
 آ مطزَز ماقْ.

اغر مار املصهف ة مؤغػٕ ر لّمّٕ اَ  قاإّ اَ اجرماعّٕ علٖ غبّ  اقرُضلّا قغريلطاض اقر لّمّلٕ     : انّا
 َد ِرأرٖ عهٌ آ مطزَز ماقْ مع شكط املصهف َاغم مؤقفٌ.

جيُظ قلفطا املُغّقّٕ ازا٘ املصهفا  املُغّقّٕ َِؿرتحمل ة شقلك كللٌ وى د ِرلأرٖ عهلٌ آ ملطزَز ملاقْ        : اقثا
 ملصسض َاغم املؤقف اشا كاى َاضزا دًا.َوى ِرم شكط ا

ملصلهفا  ازدّلٕ اَ    دٓ ؾدص مكفُد اسبق ة عم  نػدٕ ملصهفا  بب ت ة نظلام كرادلٕ خلا  دًلم     :ضاد ا
مُغّقّٕ مهؿُضٔ َداسبطَد اقباضظٔ اَ اقرػحّ  اقصُرْ. َنػذ آ مصهف مهؿُض دططِقلٕ اقرصلُِط رلبّلٕ    

ض شقك مع ادغرغالر اق ازٓ قلمصهف َدِػلبب ضلطضا دغلري ملربض     دذرّاجا  اااسٓ اقػمع، علٖ وى د ِر اض
 قلمصاحل املؿطَعٕ قلمؤقف.

 
 خامػا: 

جيُظ دٓ ؾدص ببّ ْ دغر ماقٌ اقؿدصْ اشبا  اى ِهػذ اَ ِػح  اَ ِصُض نػدٕ َاذسٔ مو مصهف  -1
احل املؿللطَعٕ ضبمللْ علللٖ وى د ِر للاضض مللع ادغللرغالر اق للازٓ قلمصللهف َد ِػللبب ضللطضا ريللري مللربضا داملصلل 

 قصاذب اسبق.

د ِ للس اغللر مار اقهػللدٕ املهػللُخٕ اَ املصللُضٔ ضللمو ؾللطكٕ اَ ة آ مكللاى عملل  ثخللط اغللر ماد ؾدصللّا   -2
 َخاصا.

ادغرؿًاز دفقطا  مو مصهف غبق نؿلطٍ، ة مصلهف ثخلط دًلسد ادِضلاح، اَ اقؿلطح، اَ املهااؿلٕ، اَ         :غازغا
 قسض اقصٓ ِربضٍ يصا اهلسد علٖ وى ِصكط املصهف َاغم مؤقفٌاقهقس، اَ اقرثقّف، اَ ادخرباض َشقك داق

 املازٔ اشبامػٕ َاق ؿطَى:
 جيُظ قلصرف َريرييا مو َغاٙ  ادعالم:

وى رهؿللط مللو زَى اشى املؤقللف َمللو ريللري زاللع ر للُِض قللٌ اشبطللب َاةاضللطا  َادذازِللث َريرييللا مللو  :اَد
ُض اَ مقرطفا  مهًلا. َِؿلرتحمل ة مجّلع يلصٍ اسبلاد  وى      املصهفا  املما لٕ اقيت رلقٖ علها اَ رُجٌ اىل ازبمً

ِصكط املصهف َاغم مؤقفٌ علٖ وى ِكُى ملؤقف آ مو يصٍ املصهفا  نؿطيا ة مطبُع َاذلس اَ داِلٕ بطِقلٕ    
 اَ صُضٔ اخطٗ خيراضيا.
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دخلطٗ ملو   اى رهػذ اَ رصُض اَ رهق  مو زَى مُااقٕ املؤقف اَ اقهاؾط ما ِهؿط ة اقصرف َاقُغاٙ  ا : انّا
غّاغلْ اَ اارصلازٓ اَ زِل  َريرييلا اقليت رًلم        -املقاد  اَ اجعا٘ اصرئ مو مصهف ما َشا  بادع اخبلاضٓ  

 اقطوٓ اق ام علٖ وى ِؿاض اىل اغم املؤقف َاملصسض اقصٓ نقلت عهٌ، اد اشا َضز صطاذٕ عسم جُاظ اقهق  عهًا.
 

 املازٔ اقػازغٕ َاق ؿطَى:
 َمو ريري زاع آ ر ُِض قٌ: جيُظ مو زَى مُااقٕ املؤقف

قلمكربا  اق امٕ َمطاكع اقرُ ّق ريري اقرحاضِٕ َاملؤغػا  اق لمّٕ َاقثقااّلٕ َاقر لّمّلٕ اقليت د ررلُخٖ      :اَد
اقطدا، نػذ اَ رصُِط عسز ضبسَز مو دطامخ اقكُمبُّرط، ؾطحمل وى ركُى حبُظرًا نػدٕ وصلّٕ َاذلسٔ عللٖ   

ض ًا ذبت رصلطد اقطلالب َاهلّٚلا  اقرسضِػلّٕ عللٖ غلبّ  ادعلاضٔ        ادا  مو يصٍ اقربامخ، َشقك مو اج  َ
 اجملانّٕ.

 انّا:  قلمكربا  اق امٕ َمطاكع اقرُ ّق ريري اقرحاضِٕ َاملؤغػا  اق لمّٕ َاقثقاإّ َاقر لّمّٕ اقيت د ررلُخٖ  
كلُى  اقطدا املازٓ، نػذ اَ رصُِط عسز ضبسَز مو آ مصهف ِقرصط عللٖ ذاجلٕ رللك املؤغػلا  ؾلطحمل وى ِ     

 حبُظرًا نػدٕ وصلّٕ َاذسٔ َوى د ِؤزٓ اىل اسباا اقضطض حبقُا مؤقف املصهف.
 

 املازٔ اقػاد ٕ َاق ؿطَى:
جيُظ مو زَى مُااقٕ املؤقف َمو زَى زاع آ ر ُِض قٌ، نػذ اَ رصُِط اَ رػلحّ  نػلدٕ ملو مصلهف ملا      

 صٍ ادجطا٘ا .دغر ماهلا ة اجطا٘ا  اضإّٙ اَ ازاضِٕ َشقك ضمو اسبسَز اقالظمٕ هل
 

 املازٔ اقثامهٕ َاق ؿطَى:
جيُظ هلّٚا  ادشاعٕ َاقرلفعُِى اقطمسّٕ، وى ر س قرباصبًلا َدُغلاٙلًا اشباصلٕ رػلحّال ريلري زاٙلم دٓ مصلهف        
ِطخص هلا دأى رصِ ٌ اَ ر طضٌ علٖ وى رقُم دارالد مجّع نػذ املصهف خالر مسٔ د ررحلاَظ غلهٕ َاذلسٔ    

اد اشا َااق املؤقف علٖ متسِس يصٍ املسٔ، َِػرثهٖ مو شقلك نػلذ املصلهفا  شا     مو رأضِذ اعساز رلك اقهػذ، 
 اقصفٕ اقُ اٙقّٕ َوى د ِرم ادذرفاظ داكثط مو نػدٕ َاذسٔ مو ك  مهًا.

 بُض َيع ؾىاْ عبساهلطيٍ دالي:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اقػادع
 مسٔ اسبمإِ

 
 املازٔ اقراغ ٕ َاق ؿطَى:
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ع املؤقف حبمإِ ذقُاٌ املاقّٕ املهصُ  علًّا ة يصا اققانُى بّلٕ مسٔ ذّارٌ مضااا اقًّا مخػُى ِرمر :اَد
 غهٕ اخطٗ د س َاارٌ.

ِرمرع مؤقفُا املصهفا  املؿلرتكٕ حبماِلٕ ذقلُاًم املاقّلٕ املهصلُ  علًّلا ة يلصا اققلانُى بّللٕ ملسٔ            : انّا
 مو دقْ ذّا مو دّهًم. ذّارًم مضااا اقًّا مخػُى غهٕ اخطٗ د س َاأ ثخط

ِرمرع مؤقفُا املصهفا  ازبماعّٕ داغرثها٘ مؤقفْ مصهفا  اقفهُى اقرطبّقّٕ حبماِلٕ ذقلُاًم املاقّلٕ     : اقثا
بّلٕ مخػني غهٕ د س رأضِذ نؿط املصهف اَ اراذرٌ قلحمًُض دَر مطٔ اًِما اد س اى كاى ماقك ذقُا املؤقف 

قُا، ؾدصا ببّ ّلا اركلُى ملسٔ اسبماِلٕ ببقلا قلقاعلسٔ املهصلُ         ؾدصا م هُِا. وما اشا كاى ماقك يصٍ اسب
 علًّا ة اقفقطرني ادَىل َاقثانّٕ مو يصٍ املازٔ.

رهقضْ اسبقُا املاقّٕ علٖ املصهفا  اقيت رهؿط دَر مطٔ د س َاأ مؤقفًلا، مبضلْ ملسٔ مخػلني غلهٕ       :ضاد ا
 علٖ رأضِذ نؿطيا اَ اراذرًا قلحمًُض دَر مطٔ اًِما اد س.

ذبمٖ اسبقُا املاقّٕ علٖ املصهفا  اقيت رهؿط مو زَى اغم مؤقفًا اَ داغم مػر اض ملسٔ مخػني غهٕ  :خامػا
ربسو مو رأضِذ نؿطيا اَ اراذرًا قلحمًُض دَر مطٔ ااًِما اد س، الاشا كلاى مؤقفًلا ؾدصلا م طَالا َضبلسزا اَ       

 علًّا ة اقفقطٔ ادَىل مو يصٍ املازٔ.كؿف مؤقفًا عو ؾدصٌ اركُى مسٔ اسبمإِ ببقا قلقاعسٔ املهصُ  
ِبسو غطِاى املسز املؿاض اقًّا ة اقفقطا  اعالٍ مو يصٍ املازٔ مو اقُّم ادَر قلػلهٕ املّالزِلٕ اقليت رللْ      :غازغا

 ذصُر اقُااٙع املؿاض اقًّا ة يصٍ اقفقطا .
 

 املازٔ اقثال ُى:
ّٕ دانقضا٘ مخؼ َعؿطِو غهٕ د س رأضِذ نؿطيا اَ ِرمرع مؤقفُا مصهفا  اقفهُى اقرطبّقّٕ حبقُاًم املاق

 اراذرًا قلحمًُض دَر مطٔ اًِما اد س.
 

 املازٔ اسبازِٕ َاقثال ُى:
ِ س املصهف مهؿُضا مو رأضِذ َض ٌ ة مرهاَر ازبمًُض دَر مطٔ، َد ِهظط ة شقك اىل اعازٔ نؿطٍ، اد  :اَد

 ٕ ميكو اعرباضٍ م ًا مصهفا جسِسا.اشا ازخ  املؤقف عهس اعازٔ نؿطٍ، ر سِال  اغاغّ
اشا كاى املصهف ِركُى مو عسز مو ادجعا٘ اَ اجمللسا  نؿط  مهفصلٕ َة اَالا  طبرلفلٕ، اّ رلرب كل       : انّا

 جع٘ اَ صبلس مصهفا مػرقال َشقك دذرػاب رأضِذ نؿطٍ.
 

 املازٔ اقثانّٕ َاقثال ُى:
ا اققانُى دٓ مصهف اَ عهس انقطاع َض ٕ مؤقفٌ اَ عسم د س انقضا٘ مسٔ اسبمإِ املهصُ  علًّا ة يص :اَد

َجُز آ خلف عام قٌ اب  انقضا٘ مسٔ اسبمإِ، حيق دٓ ؾدص وى ِطب ٌ اَ ِهؿطٍ اشا كاى اس   بب لٌ اَ  
 نؿطٍ اب  شقك.
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 املا اشا مل ِكلو املصلهف املهصلُ  علّلٌ ة اقفقلطٔ ادَىل مللو يلصٍ امللازٔ الس ببلع اَ نؿلط، الال جيللُظ             : انّلا 
اغرغالر آ ذق اٌّ مبا ة شقك بب ٌ اَ نؿطٍ اد داجاظٔ مو اقُظاضٔ َرػطٓ يصٍ ادجاظٔ مللسٔ مخلؼ عؿلطٔ    
غهٕ علٖ وى ر ررب ملغّٕ اشا مل مياضغًا صاذبًا خالر غهٕ َاذسٔ مو ادجاظٔ، اَ اشا دسو دًا  لم رُالف د لس    

 شقك عو مماضغرًا قػهٕ كاملٕ.
 
 
 
 

 :بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغؤ(

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اقثامو

 اسبقُا اجملاَضٔ
 املازٔ اقثاقثٕ َاقثال ُى:

 مع مطاعأ اذكام يصا اققانُى: 
 ِػرأ ط املؤزٓ داسبقُا اآلرّٕ: :اَد
 اشاعٕ ازاٌٙ اسبْ َنقلٌ اىل ازبمًُض َرثبّت ازاٌٙ ريري املثبت. -1

ِقٕ َدلآ ؾلك  كلاى، غلُا٘ اكلاى مباؾلطا ام ريلري مباؾلط،         اغرهػار ازاٌٙ املسمخ ة رػحّ  صُرْ دإِ بط -2
 دصُضٔ مؤارٕ اَ زاٙمٕ مبا ة شقك اقرػحّ  اقطامْ ادقكرتَنْ.

 رُظِع ادزا٘ املثبت ة رػحّ  صُرْ عو بطِق اقبّع اَ آ رصطد ثخط ناا  قلملكّٕ. -3
 اقرأجري اقرحاضٓ دزاٌٙ املثبت ة رػحّ  صُرْ. -4
ررياز دزاٌٙ املثبت ة رػحّ  صُرْ ة اشباضد غُا٘ وكاى يصا اقرػحّ  اس اعلس مبُااقلٕ   مهع اَ اجاظٔ ادغ -5

 اهاى ادزا٘ ام د.
اراذٕ ادزا٘ املثبت ة رػحّ  صُرْ قلحمًُض دططِقٕ غلكّٕ اَ دغلكّٕ َمبا ميكو ازبمًلُض ملو اقُصلُر     -6

 اقٌّ ة آ ظماى َمكاى خيراضٍ آ مهًم.
اسبق ة وى ِهػب اقٌّ ازاٌٙ اقػلم ْ اسبلْ اَ ازاٙلٌ املثبلت ة رػلحّ  صلُرْ ذرلٖ َاى        ِكُى قفهاى ادزا٘  -7

كانت اسبقُا املاقّلٕ املر لقلٕ دًلصا اسبلق، الس انرقللت اىل اقغلري، اد اشا كلاى ادمرهلاع علو نػلبٕ ادزا٘ اقػلم ْ             
طِلف اَ رؿلٌُِ اَ آ   رفطضٌ بطِقٕ ادنرفاع دادزا٘ َقٌ ادعرتاض علٖ آ ر س علٖ يصا اسبلق َمهلع كل  ذب   

 ر سِ  ثخط دزاٌٙ اس ِلرق ضطضا دػم رٌ.

 ِرمرع مهرخ املصهف اقػّهماْٙ اَ ادشاعْ اَ اقرلفعُِنْ اَ اقصُرْ داسبقُا اآلرّٕ: : انّا
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ادغرهػار املباؾط اَ ريري املباؾط قلمصهف دإِ بطِقٕ اَ دآ ؾك  غُا٘ وكاى شقك دصُضٔ مؤارٕ اَ زاٙمٕ  -1
 دغرهػار اقطامْ ادقكرتَنْ.مبا ة شقك ا

 رُظِع املصهف عو بطِق اقبّع اَ آ رصطد ثخط ناا  قلملكّٕ. -2
 اقرأجري اقرحاضٓ قلمصهف. -3
 اراذٕ املصهف قلحمًُض. -4

 ررمرع إِ يّٕٚ اشاعّٕ اَ رلفعُِنّٕ اّما ِر لق درباصبًا داسبقُا اآلرّٕ: : اقثا
 ٍ اقرػحّال  َِهطبق شقك علٖ ادغرهػار املباؾط اَ ريري املباؾط.رثبّت دطاصبًا اَ رػحّلًا َاغرهػار يص -1

 اعازٔ دث دطاصبًا َنقلًا اىل ازبمًُض. -2

رهطبق ادذكام اشباصٕ درهاظر املؤقف عو ذقُاٌ املاقّٕ َاقا دذكام يصا اققانُى علٖ اصراب اسبقلُا   :ضاد ا
ذقُا اغرٚثاضِٕ قفهانْ ادزا٘ َيّٚلا  ادشاعلٖ،    اجملاَضٔ. َمع عسم ادخالر مبا نص علٌّ ة يصا اققانُى مو

د ِكُى هلؤد٘ اد ذق اسبصُر علٖ مقادل  ملاقْ علازر مللطٔ َاذلسٔ نظلري ادغلردسام املباؾلط اَ ريلري املباؾلط           
 قلربامخ املهؿُضٔ ة ادريطاض اقرحاضِٕ قالشاعٕ اَ اقرُصّ  اىل ازبمًُض ما مل ِرفق علٖ ريري شقك.

 :خامػا
سبمإِ سبقُا اهانْ ادزا٘، مخػني غهٕ مو ُِم ادزا٘ د س رأضِذ اَر رثبّت صلُرْ مؿلطَع   ركُى مسٔ ا -1

 قآلزا٘ اَ نؿطٍ اَ اراذرٌ قلحمًُض اًِما ااطب.

ركُى مسٔ اسبمإِ سبقُا مهرحْ اقرػحّال  اقصُرّٕ مخػلني غلهٕ ملو ِلُم اقرثبّلت د لس رلاضِذ نؿلط          -2
 و رأضِذ اَر رثبّت قلرػحّ .اقرػحّ  َة ذاقٕ عسم اقهؿط ذبرػب املسٔ م

 ركُى مسٔ اسبمإِ سبقُا يّٚا  ادشاعٕ َاقرلفعُِى عؿطِو غهٕ د س رأضِذ اقبث. -3

ِبسو غطِاى املسز املؿاض اقًّا ة يصٍ اقفقطٔ، مو اقُّم ادَر قلػهٕ املّالزِٕ اقيت رلْ ذصُر اقُااٙع املؿلاض   -4
 اقًّا ة يصٍ اقفقطٔ. 

 اقفص  اقراغع
 ادِساع

 
 املازٔ اقطاد ٕ َاقثال ُى:

ِلرعم ناؾطَ َباد ُا َمهرحُا املصهفا  داقرضامو اّما دّهًم داِلساع ملا د ِقل  علو مخلؼ نػلذ ملو         :اَد
 املصهف ذػب ادذُار قسٗ إِ جًٕ ذبسزيا اقُظاضٔ.

 د ِرترب علٖ عسم ادِساع، املػاؽ حبقُا املؤقف املهصُ  علًّا ة يصا اققانُى. : انّا
 اى ادِساع اطِهٕ علٖ ملكّٕ املصهف املُزع َميكو ا با  عكؼ يصٍ اققطِهٕ جبمّع بطا اد با . : اقثا
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 ر فٖ مو ادِساع املصهفا  املهؿُضٔ ة اقصرف َاجملال  َاقسَضِا  اد اشا نؿط املصهف مهفطزا. :ضاد ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اق اؾط

 ادجطا٘ا  ادذرّابّٕ َاق قُدا 
 املازٔ اشبامػٕ َاقثال ُى:

علٖ مجّع اةال  اجملاظٔ دهػذ اَ رُظِع اَ دّع املصهفا  ة ادالّم، ادذرفلاظ داقُ لاٙق اقكرادّلٕ اقليت      :اَد
ربُر هلا شقك مو صاذب املصهف اَ اقػللطا  امل هّلٕ ادخلطٗ غلُا٘ وكلاى املصلهف ملو زاخل  اداللّم ام ملو           

 خاضجٌ.
اشا َجس  إِ ؾبًٕ رؿري اىل اضركاب إِ طباقفٕ دذكام يصا اققانُى، ملُظفْ اػم محإِ ذق املؤقف ة  : انّا

اقُظاضٔ، رفرّـ آ مكاى ِرُىل ببع املصهفا  اَ نػدًا اَ انراجًا اَ رُظِ ًا مبا ة شقك َغلاٙ  اقهقل ، َهللم    
 لك املداقفا  َرقسميًا مع مطركبًّا اىل ضبكمٕ اقررقّق.ذحع اقهػذ اَ ذحع املُاز املػر ملٕ ة اضركاب ر

 املازٔ اقػازغٕ َاقثال ُى:

قلمركمٕ دها٘ علٖ بلب صاذب اسبلق اَ آ ملو َض رلٌ اَ ملو خيلفلٌ، غلُا٘ وكلاى ابل  ضالع اقلسعُٗ وم            :اَد
سبقلُا املهصلُ    ا هاٍ٘ ام د سٍ، ارباش اِا مو ادجطا٘ا  اقررفظّٕ اآلرّٕ اّما ِر لق دآ ر سٓ ذص  عللٖ ا 

 علًّا ة يصا اققانُى:

 اجطا٘ َصف رفصّلْ قلمصهف. -1

 ادمط دُاف اقر سٓ. -2

 ا با  ادزا٘ اق ل  داقهػبٕ دِقاع اَ متثّ  اَ اققا٘ مصهف ما دني ازبمًُض َمهع اغرمطاضٍ. -3

 ذحع اقهػذ ريري اقؿطعّٕ َإِ مُاز اَ ازَا  اغر ملت ة ادغرهػار. -4

 ػذ ريري اقؿطعّٕ َإِ مُاز اَ ازَا  اغر ملت ة ادغرهػار اَ امل سٔ خصّصا دعازٔ اقهؿط.مصازضٔ اقه -5

 ذصط اق اٙسا  اقهامجٕ عو ادغرغالر ريري املؿطَع. -6
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ة اسباد  اقيت حيرم  وى ِؤزٓ اقرأخري ة ارباش ادجطا٘ا  اعالٍ اىل اسباا اقضطض دصاذب اسبق، ِر لصض   : انّا
د  اقيت ركُى اًّا خطُضٔ مو ضّاع ازقٕ مر لقٕ دا با  َاا ٕ اقر سٓ، قلمركمٕ وى رردص ر ُِضٌ اَ ة اسبا

 آ مو ادجطا٘ا  املهصُ  علًّا ة اقفقطٔ )اَد( مو يصٍ املازٔ، َاق اققُانني اقهااصٔ ة ادالّم. 
 املازٔ اقػاد ٕ َاقثال ُى:

ُى ثخط نااص، ِ ااب داسببؼ مسٔ د رق  عو  ال ٕ مع عسم ادخالر دإِ عقُدٕ وؾس ِهص علًّا ة اان :اَد
اؾًط َد رعِس علٖ غهرني َدغطامٕ د رق  عو مخػمإٙ اقف زِهاض َد ررحاَظ ملُّى َمخػمإٙ اقلف زِهلاض   

 اَ داذسٗ يارني اق قُدرني، ك  مو اضركب ادا ار ودرّٕ:
رلساَر دأِلٕ صلُضٔ كانلت ملو زَى      دّع اَ رأجري مصهف ضبملْ مبُجلب وذكلام يلصا اققلانُى اَ بطذلٌ قل       -1

 مُااقٕ ذبطِطِٕ مػبقٕ مو صاذب اسبق علٖ يصا املصهف. 

 رقلّس املصهف اَ دّ ٌ اَ عطضٌ قلبّع اَ اقرساَر َادجياض مع اق لم درقلّسٍ. -2

نؿط مصهف ضبمْ دإِ َغّلٕ نؿط كانت، ة ريري اسباد  املػرثهّٕ مبُجب املُاز ملو يلصا اققلانُى، َملو      -3
 ُااقٕ ذبطِطِٕ مػبقٕ مو صاذب اسبق علٖ يصا املصهف.زَى م

 اظاقٕ اَ ر طّب اَ ر ّّب دػُ٘ اقهّٕ إِ محإِ رقهّٕ ِػردسمًا املؤقف. -4

 ادعرسا٘ علٖ آ ذق م هُٓ اَ ماقْ ثخط مو ذقُا املؤقف. -5

 رر سز اق قُدٕ در سز املصهفا  اَ ادزا٘ اَ اقبث اَ اقرػحّ  ضب  ازبطميٕ. : انّا

ة ذاقٕ اق ُز ركُى اق قُدٕ، اسببؼ مسٔ د رق  عو غهٕ َد رعِس علٖ  الث غلهُا  َدغطاملٕ د رقل      :قثا ا
 عو ملُّى زِهاض َد ررحاَظ  ال ٕ مالِني زِهاض اَ داذسٗ يارني اق قُدرني.

سمٕ ة علٖ اةكمٕ وى رقضْ مبصازضٔ اقهػلذ ضبل  ازبطميلٕ َكلصقك مصلازضٔ امل لسا  َادزَا  املػلرد        :ضاد ا
 اضركادًا.

جيللُظ قلمركمللٕ عهللس اسبكللم دادزانللٕ وى رقضللْ دغلللق املهؿللأٔ اقلليت اغللرغلًا اةكللُم علّللٌ ة اضركللاب   :خامػللا
 2ازبطميٕ ملسٔ د رعِس علٖ غرٕ اؾًط َِكُى اقغلق َجُدّا ة ذاقٕ اق ُز ة ازبلطاٙم اقلُاضزٔ ة اقفقلطٔ اَد/   

 مو يصٍ املازٔ.
 املازٔ اقثامهٕ َاقثال ُى:

ِ ااب داسببؼ مسٔ د رق  عو  ال ٕ اؾًط َد رعِس علٖ غهٕ َدغطامٕ د رق  عو مإٙ اقف زِهاض َد رعِلس  
 علٖ مخػمإٙ اقف زِهاض اَ داذسٗ يارني اق قُدرني ك  مو:

ذصد اَ ريلري اِلٕ م لُملا  َاضزٔ ة آ ؾلك  وقكرتَنلْ قلمصلهف، ملو زَى مُااقلٕ صلاذب اسبلق اّلٌ،             :اَد
 سبقُا. َر س مو امل لُما  اشباصٕ دضماى ازاضٔ اسبقُا، رلك امل لُما  اقيت ر طد مبا ِأرْ:قضماى ازاضٔ ا

 املصهف اَ اقرػحّ  اقصُرْ ادزاْٙ. -1

 املؤقف اَ املؤزٓ اَ مهرخ اقرػحّ  اقصُرْ. -2
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 صاذب اسبق ة املصهف اَ ادزا٘ اَ اقرػحّ  اقصُرْ. -3

 دنرفاع مو املصهف اَ ادزا٘ اَ اقرػحّ  اقصُرْ.اقؿطَحمل اقُاجب رُااطيا قالغرفازٔ َا -4

 إِ اضاام اَ رؿفري ِطمع اىل دّاى رلك امل لُما . -5

َظع اَ اغرُضز دريطاض اقرُظِع اَ اشاع اَ نق  اىل ازبمًُض، ملو زَى مُااقلٕ صلاذب اسبلق، نػلدا ملو        : انّا
 صقك اَ قسٌِ ادغباب اقكاإّ قل لم.مصهفا  اَ ازا٘ا  مثبرٕ اَ رػحّال  صُرّٕ غُا٘ كاى قسٌِ اق لم د

 املازٔ اقراغ ٕ َاقثال ُى:
قلمركمٕ دها٘ علٖ بلب املؤقف اَ خلفلٌ اى ذبكلم دلارالد نػلذ املصلهف اَ اقصلُض امللاخُشٔ عهلٌ َاقليت           :اَد

نؿط  دصُضٔ ريري مؿطَعٕ َقلمركمٕ دسد مو ارالاًا وى ذبكم درغّري م امل اقهػذ َاقصُض َامللُاز اَ ج للًا   
 ري صاسبٕ قالغر مار.ري

د جيُظ اسبكم دارالد نػذ آ مصلهف اَ اقصلُض امللاخُشٔ عهلٌ اَ رغلّري م املًلا اشا كلاى اقهلعاع ِر للق           : انّا
درتمجٕ مصهف اىل اقلغٕ اقكُضزِٕ، اش جيب اارصاض اسبكم ة يصٍ اسباقٕ علٖ ذحع املصهف ادصلْ اَ نػدٌ اَ 

 اقصُضٔ املاخُشٔ مهٌ ذػب مقرضٖ اسبار.
قلمركملٕ وى ذبكلم مبصلازضٔ نػلذ املصلهف اَ اقصلُض امللاخُشٔ عهلٌ َامللُاز اقليت اغلر ملت ة اخطاجًلا              : اقثا

َدّ ًا َشقك ة ذسَز ما ِفْ مهًا در ُِض املؤقف عو اقضطض اقصٓ اصادٌ َشقك دسد مو ارلالد رللك اقهػلذ    
 َاقصُض اَ رغّري م املًا اَ ارالد رلك املُاز.

ُى املبانْ َما ِظًط اًّا اَ علًّا مو عبت َضغُم َ ظخاضد َاؾكار يهسغّٕ ضب  ذحع. د جيُظ اى رك :ضاد ا
كما د جيُظ اسبكم دارالاًا اَ رغّري م املًلا اَ مصلازضرًا دقصلس اةااظلٕ عللٖ ذقلُا املؤقلف امل ملاضٓ اقلصٓ          

 ر لُِض علازر   اغر ملت رصامّمٌ قلبها٘ َضغُمٌ اٌّ دصُضٔ ريري مؿطَعٕ، علٖ اى د خيل  شقلك حبقُالٌ ة   
 رقسضٍ اةكمٕ.

 املازٔ ادضد ُى:

جيُظ قلمركمٕ اسبكم، مرٖ كاى شقك ممكها، داعازٔ اسبار ة آ مصهف ر طضت ذقُا املؤقف اٌّ قلر سٓ، اىل 
 ما كانت علٌّ مبا ة شقك اجطا٘ آ ر سِ  اَ ذصد اجعا٘ مهٌ قررقّق رلك اقغإِ.

 بُض َيع عىٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:

 ُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غ
 املازٔ اسبازِٕ َادضد ُى:

قك  مو َاع اقر سٓ علْ آ مو اسبقُا املقطضٔ قٌ علٖ مصهفٌ مبُجب اذكلام يلصا  اققلانُى، اسبلق ة      :اَد 
اسبصُر علٖ ر ُِض عازر علو شقلك، عللٖ وى ِطاعلٖ ة رقلسِطٍ مكانلٕ املؤقلف اَ صلاذب املصلهف اقثقااّلٕ           

لمّلٕ اَ اقفهّلٕ َملسٗ اغلرفازٔ املر لسٓ ملو اغلرغالر املصلهف، َِ لس اقر لُِض           َاّمٕ املصهف ادزدّلٕ اَ اق  
اةكُم دٌ قلمؤقف ة يصٍ اسباقٕ زِها ممراظا علٖ صاة مثو دّع ادؾّا٘ اقيت اغردسمت ة اقر سٓ عللٖ ذقلٌ   

 َعلٖ املباقغ اةحُظٔ ة اقسعُٗ.
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كم اقصٓ رصسضٍ مبُجب يلصا اققلانُى ة صلرّفٕ    قلمركمٕ دها٘ علٖ بلب اةكُم قٌ، وى رقطض نؿط اسب : انّا
 ُِمّٕ اَ اغبُعّٕ َاذسٔ اَ اكثط علٖ نفقٕ اةكُم علٌّ.

 اقفص  اسبازٓ عؿط
 اذكام خرامّٕ

 املازٔ اقثانّٕ َادضد ُى:
 علٖ اقُظِط اغررساث اػم خا  حبمإِ ذق املؤقف.

 املازٔ اقثاقثٕ َادضد ُى:
 ًّ  رهفّص اذكام يصا اققانُى.قلُظِط اصساض اقر لّما  اقالظمٕ قرػ

 املازٔ اقطاد ٕ َادضد ُى:
 َر سِالرٌ ة ادالّم. 1971قػهٕ  3اِقاد اق م  دقانُى محإِ ذق املؤقف اق طااْ ضام 

 املازٔ اشبامػٕ َادضد ُى:
 د ِ م  دآ نص اانُنْ اَ اطاض ِر اضض َاذكام يصا اققانُى. 

 املازٔ اقػازغٕ َادضد ُى: 
 اقُظضا٘ َازبًا  شا  اق الإ رهفّص اذكام يصا اققانُى.علٖ صبلؼ 

 املازٔ اقػاد ٕ َادضد ُى:
 ِهفص يصا اققانُى د س  ال ٕ اؾًط مو رأضِذ نؿطٍ ة ازبطِسٔ اقطمسّٕ )َااٙع كُضزغراى(.

 ادغباب املُجبٕ
ار املام امللؤقفني ة   اق لطاا َاػلا اجملل    -دّغٕ رؿحّع اسبطكلٕ اقفكطِلٕ َاقفهّلٕ َادزدّلٕ ة االلّم كُضزغلراى       

اددساع َاددركاض مو خالر َجُز اانُى ِهظم وعماهلم َحيمْ ذقُاًم مو وٓ ر س وَ دبلاَظ علًّلا ملو ابل      
اقغري، حبّث ِرهاغب شقك مع اقرطُضا  اسباصلٕ ة يصا اجملار َمع ضَح اق صط، َرقسِطا ددساعا  كراب اهانْ 

ملٕ قالالّم، َقغطض رطُِط اق الالا  اقثقااّلٕ ملع ؾل ُب اق لامل      كُضزغراى َزَضيم األجيادْ ة اقرهمّٕ اقؿا
 غّما اجملاَضٔ مهًا مو خالر محإِ ذقُا املؤقفني ادجانب، قك  شقك اقس ؾطع يصا اققانُى.

 ضاجني اقرفض  َعطض اقرقطِط املؿرتك علٖ اقربملاى َ ادسا٘ اقطوٗ املهاغب َ اقرصُِت. مللللع اقرقلللسِط....
 
 
 .اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز

ًَػتا زاوا زَكُيّ كـُ ٓـَُ    ظؤض غىثاؽ، بُض َيعاْ زياضَ ًُُٓ ضاثؤضتٌ ٓاوبُؾٌ ُٓضزوو هًصُُكُ بىو، بؤيُ ٓ
ٌَ هُطـَُي ُٓوَيـُ ٓـُو ضاثؤضتـُ           ًَػـتا زَطلًُـُ زَُطساُـُوَ، كـ ًَتُ ُٓغاؽ بؤ ًىُاوُؾُ كـطزْ، ٓ ضاثؤضتُ بب

ًَتُ ُٓغاؽ ب ٌَ هُطَُهـسا ًًُـُ زَغـيت        ٓاوبُؾُ بب ؤ ًىُاوُؾُ كطزْ زَغيت بـُضظ بلاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، كـ
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ًَػـتاف تـا غـُعات )          (ٍ ثـاف ًُـىَض ؤٍ ٓـًُط ؤ    5بُضظ بلاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُكؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا، ٓ
ًَطيّ ُٓضبصيّ.5زاًُؿتين ًُٓط ؤًاْ زوا زَخُيّ تا غُعات )  ( بُخىاتاْ زَغج

 
 
 
 
 
 
 
 

 زاًُؿتين زووََ 
 ُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:ب

 بُُاوّ خىاٍ طُوضَو ًًٔطَباْ.
ًَلطز، تلايُ  ًَػتاف بُضزَواَ زَبغل هُغُض زاًُؿتُِكًُاْ، كُ بُياُِ زَغتٌاْ ث بُُاوّ طُهٌ كىضزغتاْ، ٓ

، ًـاززَ  هًصُُكاُِ ياغايٌ و ض ؤؾـِبريٍ بفـُضًىوْ بـؤ غـُكؤٍ هًصُـُكاْ، رـُضًىو هًصُـُّ ٓاوبـُف ًـاززَ         
 غىَيُِِوَ، بؤ ُٓوَّ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ ًىُاوُؾٍُ بلُْ.

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

بُزَُطساْ بط ياضزضا كُ ُٓو ض اثؤضتُ ٓاوبُؾـُ بلطَيتـُ ُٓغـاؽ بـؤ ًُوُاوُؾـُكطزُِ ثـط ؤشَ ياغـايُكُ، هـُ         
ًَسَكُيّ  .ُاوًُؿاُِ واُىُُكُوَ زَغت ث

 اق طاا -ذقُا املؤقف َ اسبقُا اجملاَضٔ هلا ة إالّم كُضزغراىاانُى                 
 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو بُكىضزيًُكُّ.

 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

 ُاوًُؿاُِ ياغايُكُ.
ًَطاق -ٓاوَغًًُكاًُاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ ثطؤشَ ياغاّ ًارُكاُِ زاُُضو ًارُ  ع

 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَؿىوتطيـ بامساْ كطز كُ ُاوَض ؤكُكُّ ُٓغاغُ،  ًَبًِِ هُغُض ُاوًُؿاُُكُ ُٓيُ؟ هُ زاًُؿتُِكُّ ث ٌَ ت ك
ٌَ زَيُو ٍَ وػـُ بلـات؟ تلايـُ ُاوَكاُتـاْ،     داضٍ وا ُٓيُ واُىْ ُٓض ُاويؿٌ ًًُُ، باؾُ ُاوتاْ زَُىوغغل، ك

َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ ) ُاغم خاْ، ضؤشاْ خاْ، غؤظاْ خاْ، كان وازض، كان ـلاي(، رُضًىو ُاغـم  
 خاْ.

 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ثاضاغتِِ خاوَُساضيـُتِ رلـطٍ   (، محإِ اقرملك اقفكطٓ َاقف ُٓو ثط ؤشَ ياغايُّ كُ تُوسيٍ كطاوَ ُاوّ )
ٌَ بــؤ ٓــُوَّ عًِىاُُكــُّ    ًَػــتا زيــاضَ ثــط ؤشَ ياغــايُكُ ُاوًُؿــاُُكُّ زَطــؤض ْ، كُواتــُ زَبــ و ٓىُــُضٍ، ٓ
ًٌَ ياغاٍ ثاضاغتِِ خاوَُساضيُتِ تًُُا بـاؽ هُيـُن    بطؤض يّ داضٍ يُكَُ بًدُيُِ زَُطساْ، زووََ كُ زََه

ٍَ، ٓــُويـ سقــىوِ ًىهلًًُتــ ًَــٌ ًارــُكاْ، ًارــُكاُِ زاُــُض و ٓــُوَ، ٓــُوَ  ًــُوظو  زَكــط ُ، بــُآلَ كــُ زََه
ٌَ، ًِٓذا كُ زَنًتُ ُاو تُراغًوٌ ياغايُكُوَ ُٓغت زَكُّ عًِىاُِ زووََ باؾُ، يُعِِ  رطاواُه زَضزَن
ٌَ بًدُيِـُ     عًِىاٌُ ُٓوَّ كُ طؤض اوَ، بُآلَ بُ ُٓض ساَي ُٓطُض ثط ؤشَ ياغايُكُ عًِىاُُكُّ بطـؤض يّ زَبـ

 ساُُوَ، ظؤض غىثاؽ.زَُط
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. ضؤشاْ.
 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَصُـُ   ًَػتا ُٓض زوو ه ًَؿلُؾلطايُ ًىهلًًٍُ رلطيًُ، ُٓوَّ ٓ غُباضَت بُُاوّ ياغايُكُ ٓايا ُٓو ثط ؤشَّ ث

ًَىيػتِ بُياغـايُكِ غـُضبُخؤيُ،   هُغُضٍ ضَيللُوت ىوُُ سُوٌ ًىُٓهُرُ، ًىهلًًٍُ رلطٍ ظؤض رطاواُُ، ث
ًَـسا سـُوٌ ًىٓـُهًف، ًـامل              ًَم هًُىهلًًـُّ رلـطٍ، ًىهلًًـُّ ٓـُزَبٌ و رًًُُـُ، كـُ ت هُبُض ٓـُوَّ بُؾـ

ًَدتًــاض و ض غــى   ًِ زاُــُضزا ٓاتًًــُ، بُؾــٌ زووََ ًىهلًًــُّ غــِاعًًُ، كــُ عُالًــُّ تًذــاضٍ و بُضآــُّ ٓ
ًَلُ هًُىهلًًـُّ رلـطٍ، ًىهلًًـُّ رلـطٍ       تًذاضٍ و ًٓػٌٌ تًذاضٍ زَططَيتُوَ، واتُ سُوٌ ًىُٓهًف بُؾـ
ًَىيػتِ بُ ياغاٍ غُضبُخؤيُ، ُٓطُض ُٓوَ ضَيللُوتغل سـُوٌ ًىٓـُهًف بـٌ، ًـامل زاُـُض       ظؤض رطاواُهَ و ث

ٍَ وؾُّ )سقىق( بلطَيتُ ًىرطَز، سُوٌ ًىُٓهًف  ًَؿًِاض زَكَُ داض ٌَ، ث ُـُن سقـىق، ٓـُودا ثاضاغـتِِ     ب
ًَؿـًِاض زَكـَُ )        ًَؿـَُ ًًُـُ، بـُآلَ ث ٌَ، ٓـُوَ ك ٌَ، ياغاٍ ًامل زاُُضٍ كىضزغتاُِ زَبـ ذقلُا  ًارِ زاُُض زَب

ٌَ باؾــهَ، هــُبؤ بآلوكطزُــُوَّ    اجملللاَضٔ هلللا(  ًَىيػــت ُاكــا، ُــاوٍ ياغــا نــُُس كــىضت و ثىخــت بــ ٍَ، ث البــسض
ًَط آــاتِِ خــَُهم هُغــُض ُــاوٍ   ياغــايُكُف و خــَُهلًـ ظيــاتط ٓاطــازاض بــّ، يــ   ُعِِ وَكــى ٓاغــاُلاضٍ بــؤ ه

ُٓوَيـُ كـُ هـًُاززَ )زوو(ّ ٓـُو ثط ؤشَيـُ،      اسبقلُا اجمللاَضٔ(   ياغايُكُ، تـُبطيطّ زووًَـٍ هـُ بـؤ الزاُـِ )     
ًَؿــًِاض كطايــُ ًــاززَ )  ٓاتًًــُ، ٓــُضوَٓا اسبقللُا اجملللاَضٔ( ( بط طــُّ يُكــَُ، )2هُاليــُْ ٓــُضزوو هًصُــُ ث

 ِ ٌَ ثاضاغـعل ٓـُو دـؤضَ سقىوـُّ ًىدـاويطَف             هًُاززَّ ؾُؾـًُ زووََ كـُ بـاؽ هـُ سًٌايـُ زَكـات، زََهـ
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ٌَ، هُبُض ُٓوَّ سقـىوٌ ًىدـاويطَ ٓـُو ًاراُـُ      ًَىيػت ُاكا هُُاو ياغاكُ ب زَططَيتُوَ، سقىوٌ ًىداويطَ ث
ًَىَّ ًامل زاُُضْ، واتُ ُعيلّ، ثُيىَغعل هًُامل زاُُض، بُآلَ تًُُا زوو  دًاواظّ هُطَُي زَططَيتُوَ كُ ٓاوؾ

ًَلِ ًؤغـًقٌ يـاخىز ُٓكتـُضَيم     ًامل زاُُضزا ُٓيُ، وَكى وّ رطاواْ ًُُِ، ًاوَكُؾٌ كىضتُ، بؤ ؾلىوُُ ُؤت
ًٍَ ًـامل            ًَؿلُف زَكا هُغُض ؾـاُؤ ًاوَكـُّ كىضتـُ، ُٓوَيـُ سقـىوِ ًىدـاويطَ، ُٓطـُض ُاويؿـٌ ُـ ًَم ث ؾت

وآلتـــاْ سقـــىوِ ًىدـــاويطَ، هـــُُاوٍ  زاُـــُض سقـــىوٌ ًىدـــاويطَف زَططَيتـــُوَ، هُياغـــاٍ ظؤضبـــُّ ظؤضٍ
ًٌَـُف هـَُ ثط ؤشَيـُّ ٓاوبـُف هـًُاززَّ زووّ بط طـُّ           ياغايُكُزا ُُٓاتًًُ، هـُ ُاوَض ؤكُكـُزا ٓاتًًـُ، ٓ
ٌَ، ُـاوٍ        ًَىيػـت ُاكـا هـُُاوّ ياغـايُكُزا بـ يُكَُ، ًاززَ ؾُؾٌ بط طُّ زووََ سقىوٌ ًىداويطَ ٓاتًًُ، ث

ٌَ، ياغاٍ ًامل   زاُُضٍ كىضزغتاْ، غىثاؽ.ياغايُكُ كىضت و ثىخت ب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 غؤظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ، تُُٔا واللّم   ة ذلق املؤقلف  )اانُى محاِلٕ   ثؿتطريٍ هُوػُكاُِ ز. ضؤشاْ زَكَُ، سقىوٌ ًىداويطَ البسض
ًَتُوَ، ظؤض غىثاؽ.ؼلاق طاا(  -كُضزغراى ًِ 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان وازض.
 بُض َيع وازض سػّ وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــُض      ــَُ بـ ــًِاض زَكـ ًَؿـ ــّ ث ــُآلَ ًـ ــطز، بـ ًَلـ ــاشَّ ث ــّ ز. ضؤشاْ ٓاًـ ــُكاُِ ًـ ًَبًًًِـ ًَعل ت ــ ــُوَّ ض اغـــيت بـ ٓـ

 غىَيِسضَيتُوَ، غىثاؽ. هًُىُاوُؾُكطزْ ض اثؤضتُكُ بُكىضزٍ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ـلاي.
 ابطآًٍ: بايطبُض َيع ـلاي 

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَشتًٌاهُ بُضَ و بؤنىوْ بؤ ًُغآًوٌ تـُٓوًف   ًَىَيُ زَبًِغل ٓ ًَت و غُيطٍ عًِىاْ بلُيّ بَُ ؾ ُٓطُض ب

ــٌ ُــاوَض ؤكِ ياغــايُكُ غــىَيين، باغــٌ ًؤغــًقا زَكــات و    زَض وات، ظيــاتط تــُٓوً ًَ فٌ كتــابٌ، بــُاَلَ ُٓطــُض ب
ًَٔاتًًُ، هُواُُيُ كاضٍ ُٓزَبٌ و كتـابٌ و رـُُِ ُٓواُـُ     تُغذًالت زَكات و ًىغُُُرات، يُعِِ رطاواُه ه

ًَؿًِاض زَكَُ ياغايُكُ بلطَيتُ ) ٌَ زاُاوَ، بؤيُ ث ًَط ُـُوَ ) يـاًُـ ب ذقلُا املؤقلف(،   اانُى ًُٓىو ت محاِلٕ  ط
ًَعل )  امللكّللٕ اقفكطِللٌ ًَؿــىوزا ؼلًِــ ــت و عًِىاُُكــُ وَكــى خــؤٍ هُث ًَ امللكّللٌ اقفكطِللٕ َاقفهّللٌ(،  (، ُٓطــُض ب

ــُضًا )     ــا ٓ ــُض ُ ــّ، ُٓط ٌَ زَي ــ ــطاواُه ه ــاُِ ر ــُو  ذقللُا املؤقللف(، )اسبقللُا اجملللاَضٔ(   اللانُى بىاضَك ــاظامن ٓ ُ
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ًَت ًَغل ) ًىغتَُهُسُ ُاظامن تؤظَيم ُٓوَيُ هُطَُي ُاطىزل ( هُواُُيـُ ظيـاتط هُطـَُهٌ    اسبقلُا املػلاعسٔ هللا   ، بَو
ٌَ، ظؤض غىثاؽ.  بطىزل

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ٓاوبُف.
 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ ياغاّ ًارُكاُِ زاُُضو ًارُ ٓاوَغ غُباضَت بُ ُاوّ ياغايُكُ ًًُكاًُاْ هُ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ، زياضَ ٓ

ًَسا كطزووَ، ُٓضوَكى ز. ضؤشاْ وتِ ًىَهلًًُّ رلطٍ وَكى نًُم ظؤض، ظؤض بُضرطاواُُ،  طؤض اُلاضؿلاْ ت
ًَدتريا ، ُٓضوَٓا عُالًُتِ تًذاضٍ زَططَيتُوَ، ًُُاظدٌ غُُاعِ  ًىَهلِ غِاعِ زَططَيتُوَ، بُضآُتِ ٓ

ًَلس ًَؿلُف كطابىو تُُعؿلٌ ُٓو اليُُاُُ زَططَيتُوَ، هُكات ًَىيػت زَكات ًُُٓ هُُاو ُٓو ياغايُّ كُ ث ا ث
ًٌَ زَوتطا، ) كطاوَ،  اسبقُا اجملاَضٔ(ُُكطابىو، تًُُا تُُعؿلِ ًارُكاُِ زاُُض و ًارُكاُِ ُٓوَّ كُ ث

ًَطَزا تُسطيف كطايُِ، غُباضَت بُ  ٌَ هُُاو ٓ ٍَ ًىُٓزٍ، كُ زواي ًًَاْ زَوتط ُاوَكُ ُُٓسَيم ُٓواُُّ ث
( ٍَ ًًَاْ وايُ بُؽ بِىوغط ًَتُ ياغاٍ ًارُكاُِ زاُُض، هُض اغتًسا هُ زواٍ ذقُا املؤقف( ث يُعِِ بب

ُُوَزَكاْ ظؤضبُّ ُٓو ياغاياُُّ زَضنىوْ بُو ُاوَ زَضنىوْ، هُوآلتاُِ عُضَبٌ، هًٌُٓاضات، هُغىزاْ، 
ًَم وآلتاُِ زيلُ هُيًُُْ، هُعىًاْ، هُدُظآري، هُوآلتاُِ زيلُ، هُُٓضًُُ ًا، هُغوؤراكًًا، هُ كؤًَُه

ًَبُضيم ضايتؼ( ًُُٓ وا ٓاتىوَ،  ًُٓىوياْ بُو ُاوَ زَضنىوْ، بُ ًٓطوًعيًُكُّ )كؤًجُضايت ُْٓ ُ
ًٌَُ ُٓو  ٓ ٌَ ًَِر ًٓتًفاوٌ زَوهٌ ُٓيُ، وَُُب ًَم هُُاو ًٓتًفاواتِ زَوهٌ ُٓيُ، ث ًُُٓف هُكؤًَُه

ٌَ، ُٓوَ بُض اغتِ ًىُُظًَُّ عاهًُِ سقىوٌ )ويىثؤ( ُٓيُ، نًُلًُاْ هُ طريراُِ خؤًاْ زَضًا ًَِاب ٓ ْ
ًَلِ  ًَم ًٓتًفاواتٌ زيلُزا ٓاتىوَ، بؤيُ ًُُٓ بُبط واّ ًّ بُباؾٌ هُرُقَو ًُُٓ هُوَيسا ٓاتىوَ، هُكؤًَُه
ًٌَُ مسًِاضًاْ بؤ كطزووَ، نُُسيّ زيط اغاؽلاْ هُغُض  تايبُتًؿسا ًىعاهُدُّ ُٓو ًُوظوعُ كطاوَ، ٓ

ًٌَُ ُٓو خ ًَم وُواًُين وآلتاُِ زيلُ وَضططتىوَ، هُغُضيِِ ًُُٓوَ ٓ ىَيِسؤتُوَ، غىوزًاْ هُكؤًَُه
 ُاوًَاْ َُٓهبصاضزووَ، زياضَ زوا ض ًَٓـ بؤ ثُضهًُاُتاضاُُ، ظؤض غىثاؽ.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَػتا زوا غًاغُتاْ هًصُُّ ٓاوبُف. ٓ 
 ٌاي غعًس بُظاظ:بُض َيع عىُِ ك

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَػتا زوو بؤنىوْ ُٓيُ، ًٌَ       ذق املؤقلف( )اانُى  وَكى ُاوَكُ ٓ ، واتـُ ًـىرطَز، مشـىهٌ دـًُعًـ زَكـا، بـُث

 غىثاؽ.ذق املؤقف َ اسبقُا اجملاَضٔ قٌ(، اانُى وُواُغل، )
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ُ؟ رُضًىو.ُىوتُّ ًُعاًًت ُٓي



 358 

 بُض َيع ز. قباح ذلٌس زلًب:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًٌَـُ زَغـتلاضٍ ُُكـُيّ باؾـهَ،           ًَتـُوَ، يـُعِِ ٓ ًَـم كـُ بـآلو زَب ٍَ ًىغتَُهُسات ُٓيُ كات بُض اغتِ ُُٓس
ًَتـُوَ، زَغـتلاضٍ            ٌَ، بـآلو بىوب ًَلـسا زَضنـىوب ٌَ هُوآلت ًَلٌـاْ ٓـُب ًَـم غـُُُزَيلِ وـاُىُِ، واُىُ يُعِِ كات
       ،ٍَ ًَتـُوَ هُدًٔاُــُوَ، بـُُاوّ ثُضهــًُاُِ كىضزغـتاُُوَ زَُىوغــط ُُكـُيّ باؾـهَ، نــىُلُ ًُٓـُ بــآلو زَب

ًَغل )     ٌَ بَوـ ًَساُـُب ٍَ، ٓـُو غٌـىظَّ ت اسبقلُا املرصللٕ دًلا(، )ذلق     ُٓطُض ُٓض غىوضيّ هُغُض ُٓوَّ باؽ بلط
 ، ظؤض غىثاؽ.املؤقف َ اسبقُا املرصلٕ دًا(

 ًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ بايع امساع

ًَطخاْ.  رُضًىو ؾو
 

ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَطَ، ...... ٌَ تُوادًسٍ وَظيطٍ ض ؤؾِبريٍ ه ٍَ بُب  ُٓض طفتىطؤيُن بلط
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

    ِ ًَىاُ ًٌَُ وَظيطَيلٌاْ ًىارُوُت كـطز بـؤ تُُػـًق هـُُ ثُضهـًُاْ و سلىًـُتِ ٓـُضَيٌِ كىضزغـتاْ،      خؤٍ ٓ
ٍَ ُىغـدُيُكِ زَض واتـّ بـؤ سلىًـُت هـُض َيطاٍ ٓـُو ًىُُغـًقُ، خؤمشـاْ          ُٓض بُضُاًُيُكِ كاض كُ زابِسض
ًٌَـُف           ًُٓط ؤ بُؾُخػٌ بُ دُُابٌ وَظيطًـاْ وت، وتـِ ٓـًُط ؤ ًـّ بُضُاًـَُ ُٓيـُ ُـاتىامن ٓاًـازَ مب، ٓ

 اخُيّ، رُضًىو كان ُُشاز.بُضُاًُكُّ خؤًاْ هُغُض ُٓواْ ثُن ُ
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىَكُ باؾهَ هُ ًىغتَُهُسُكاُِ تـط، )  ًَعل، ٓاوؾ ًَىَ هُدًاتِ ًىداويطَ بُكاضب ًٍَ باؾُ ٓاوؾ املرصللٕ  ًّ ث
ًَىَ بُكىضزيًُكُّ، غىثاؽ.،.. ) امله لقٌ دًا( ًُغُهُْدًا( ِاى   ياْ ٓاوؾ

 اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.

 كان زَهؿاز تُوظضلُكِ ُٓيُ، رُضًىو.
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًَىزَوَهُتًؿـٌ ُٓيـُ،           ًَلـِ ُ ًَىزَوَهـُتِ ُٓيـُ، ًٓوعاً بُض َيعاْ، هُبُض ُٓوَّ ٓـَُ ثـط ؤشَ ياغـايُ بىعـسَيلِ ُ

ٌَ ُاوُاُِ ُاوًُؿاُِ َُٓ ثط  ٌَ كـُ هـُ ًىُُظًَـُّ )يىثـؤ(           زَب ؤشَ ياغـايُ ٓاوتـاٍ ٓـَُ ُـاو و ُاوًُؿـاُاُُ بـ
ًَطْ و ًٓتًفاوـُّ ضؤًـاٍ هُغـُض كـطاوَ، هُض اغـتًسا سقـىوٌ ًىدـاويطَ هـُكؤتايٌ          ٓاتىوَ، كُ ًٓتفاوًًُّ ب

ًَغل ُٓؾتاو ُُوَزَكاْ ًٓتًفاوٌ هُغُض كطاوَ، بؤيُ ًٓعارُ بىوَ بُغُض واُىوُُكُ، بؤيُ زَبًين ظؤ ضبُّ بَو
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ًَـ غاَهٌ ُُوَزَكاْ  َ، هـُزواٍ ُٓواُـُوَ هـُ تُعسيوـسا يـاْ هُواُىوُـُ ُىَيلاُـسا        ذق املؤقف()واُىوُُكاُِ ث
ٌَ،    بُ ًاُاٍ ُٓوَّذق املؤقف َ اسبقُا اجملاَضٔ ( )ذقُا اجملاَضٔ( بىوَ بُ ) ُٓطُض سُوُ ُٓقـَوًًُكُ ُـُب

ٌَ ًىضتــُبًت بــّ   بُيُكــُوَ، نــىُلُ ٓــُو كاتــُ سقــىوِ سقــىوٌ ًىداويطَكــُف ًًُــُ، يــُعِِ بؤيــُ زَبــ
ٌَ بـُ            ٌَ هُغـُض ًىُٓهًفـُ ُٓقـَوًًُكُ ُـُب ًَلِ ُٓقـَوٌ ُـُب ٌَ سُوٌ ًًُـُ، ُٓطـُض ًىٓـُهًف ًىداويطَ بُد
ٌَ ٓــُو    ًَلِ ًؤغــًقٌ ُٓطــُض ًىُٓهًفــُ ًؤغــًقًًُكُ ُــُب ًَّ ًىٓــُهًف سقــىوِ ًىدــاويطَ، وَكــى نــؤْ زََهــ

ٌَ س ٌَ، نىُلُ ًىُٓهًفُ ُٓقَوًًُكُ خـؤٍ ودـىوزٍ   ًىُٓزيًُّ كُ كؤضؽ زَكا، طؤضاُِ كؤض ؽ زََه ُوٌ ُاب
ًَلِ وت سـُوٌ ًىٓـُهًف       ًٍَ وايـُ، بـُاَلَ ز. ضؤشاْ ؾـت ًًُُ، هُبُض ُٓوَ بُبط واٍ ًّ هُضووّ ُاوَض ؤكُوَ ث
ًٍَ وايُ ًُُٓ ض اٍ ُُٓسَيم  رًعوُْ ظؤضيُِّ وآلتُكاْ سُوٌ ًىُٓهًف ٓاتىوَ، ُُٓسَيلًـ سقىق ٓاتىوَ، ث

 ظؤض غىثاؽ.ذق املؤقف َ اسبقُا اجملاَضٔ(، كُ باؾهَ هُطَُي )ذق املؤقف() هُهًصُُكاؾلاُُ
 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. غُضوَض.
 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطفلّ عٌط:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَــُ ٓـُوَّ كــان زَهؿــازيـ ضووُــِ كــطزَوَ كــان ٓاغــؤف باغــٌ كــطز، ًُٓــُ ض اغــ  تُ، بــُآلَ ُٓغــت زَكــَُ ٓ

ًَؿـــُكًُاْ ظيـــاتط هُتُضدًُـــُ كىضزيًُكُيـــُ، ُٓطـــُض بـــُو دـــؤضَ بـــط وا، نـــىُلُ ٓاوتـــا ًًُـــُ هُطـــَُي   ك
ًٌَُ ُٓطُض عُضَبًًُكـُ بلـُيّ بـُ ُٓغـاؽ بـُو       ٓ ٍَ عُضَبًُكُزا، ُٓطُض بُضاوضزيـ بلُْ، بُض َيعاْ، زَكط

ًَلِ ظًاْ ظاُ ًَت، بُآلَ كىضزيًُكُّ هُكُغاُ ًَتُوَ، دؤضَ ب ٌ ؾاضَظاٍ زياض باؾهَ بجطغغل بؤ ُٓوَّ بؤٍ ب
ًًَـُن ُٓيـُ،      اسبقُا اجملاَضٔ( نىُلُ غُيطٍ بلُيّ هُوَ ) ًًَُكاًُاْ، ُٓغـت زَكـُيّ هُد هُوَ ًارُ ٓاوغـ

ًًَُكُف هًُُ بؤ ُٓوَّ تط زَطُض َيتُوَ، بؤيُ ًُُٓ نان بلطَيت، غىثاؽ.  ٓاوغ
 ضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُ

 غؤظاْ خاْ رُضًىو.
 بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب ُىضٍ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىزَوَهُتِ بُ ) ًَؿُكُ هُوَوَ ٓاتىوَ ض اغتُ ًٓتًفاواتِ ُ تُضدىًُّ كطزووَ، بُآلَ  اسبقُا اجملاَضٔ(خؤٍ ك
ًَـٌ بىتطَيـت )         ًَم ًًُـُ ث ، قلُا اجمللاَضٔ(  اسبخؤٍ ض اغتًًُكُ ُٓوَيُ ٓـُو تُضدىًُيـُ غَُهُتـُ، نـىُلُ ؾـت

ٍَ، ًىداويط ًًُُ، يُعِِ َُٓهُيُ، تُضدىًُكُّ  ًَلِ تط وَضزَطري بَُهلى سُوُكاُِ تطَ كُ هُُٓزلاًِ سُو
 هُ ُٓقَوسا َُٓهُيُ، هُ ًِٓطوًعيًُكُوَ َُٓهُيُ، غىثاؽ.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غاالض.
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 بُض َيع غاالض ذلٌىز ًطاز:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَىزَوَهُتِ َُٓ ًُغُهُيُ ًُغـُهُيُكِ ظؤض ططيِطـُ ُـُن تـًُُا      هُض اغتًسا ُٓوَّ كُ باغلطا وَكى ياغاٍ ُ
ًَشتًفــاظ بلُيتــُ     ًَىزَوَهــُتِ ُٓيـُ كــُ تــؤ ٓ بـؤ ٓــَُ ياغــايُ، بــؤ ٓــُو ياغـاياُُّ كــُ هُض اغــتًسا ض َُُٓــسٍ ُ

ًَىزَوَهُتًًُوَ، بُ ًَم ًىبازئٌ ُ ًَىزَوَهُتًًُوَ كؤًَُه بط واٍ ًّ ُٓو بابُتُّ كُ ثُيىَُسٍ بُ ًُغُهُّ ُ
ٌَ، ؾُضت ًًُُ هُعًِىاُِ ياغـايُكُزا،   ٌَ هًُُستُواٍ ياغايُكُزا ض َُطساُُوَّ ُٓب ٍْ  زَب ُٓيُ وَكى ًُباز

ٌَ، ًـّ تُغـُو     ٌَ ُاوًُؿاُُكُّ كىضت و ثىخـت بـ ًَّ ياغا زَب ض َ ًُُٓ يُن، خاَهٌ زووََ ؾاضَظاياُِ ياغا زََه
ًَىَكاًُؿٌ زَططَيتُوَ، بُآلَ ُٓوَّ كُ  ٍَ ًارُكاُِ زاُُض، سقىوٌ ًىُٓهًف، ًُٓىو ٓاوؾ ًَم زَوتط وايُ كات
ًَىزَوَهُتًًُكاْ طـطيِط ُٓوَيـُ هًُُستـُواٍ ًاززَكاُـسا ض َُطساُـُوَّ       ٍَ وَكى ًُبازئُ ُ ًَسَكط ٓاًاشَّ ث

ٌَ، ُُن هُُاوًُؿاُُكُزا، ظؤض غىثاؽ.  ُٓب
 بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ 

 رُضًىو ُاغم خاْ.
 بُض َيع ُاغم تىرًق عبساهلطيٍ:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ يُعِِ وا ض َيلٌ غُيّ كُ هُطَُي ظًاُِ خؤًاُـسا   ٓ ٍَ ٍَ، زَكط ًَىزَوَهُتِ زَكط زياضَ ًازاَ باغٌ ياغاٍ ُ

  ُ ًًَ ًَِاغــُّ ًارــُكاُِ ٓاوغــ ــٌ ث ًَػــتا كــُ زَي ٓ ،ٌَ ًَِاغــُكاُسا ُىوغــطاوَ ًارــُكاُِ  بطــىزل ــطاوَ هُث تِ ُىوغ
ًَِاغـُكُزا،            ٌَ، هُطـَُي ث ٌَ، يـُعِِ ًُٓـُ هُطـَُي ظًـاُِ كىضزيـسا ُـاطىزل ًًَُتِ، يُعِِ سقـىوٌ زضاوغـ ٓاوغ
ــتُُِ و         ــاضٍ بًػ ــُضٍ تؤً ًَِ ًَلاض و بُضًُٓٔ ــُد ٌَ ب ــ ــسٍ د ــُ ٓىُُضًُُ ــُّ ك ــُو ًاراُ ٓ ٌَ ــ ــُكُ زََه ًَِاغ ث

ًَعطُ و ُٓتا ٓا ًَـٌ     زاًُظضاوَّ ٓ ٌَ ٓـُوَّ ًٔـًٍ ه ٌَ نٌ، ًُٓاْ ًارُكاُِ زاُُضٍ ُٓقَوٌ ُٓيُ بـُب خري زََه
ٌَ، كُواتُ وُغ ًَلِ تـط غـُيطٍ زاُـُضَ ُٓقـَوًًُكُ ٓـًُاْ ًـامل زاُـُضياْ        سبُٓطًَُُس زَب ٍ ُٓوَيُ خَُهل

ًَىَك     ًَغل ًـامل ٓاوؾـ ٌَ بَوـ ًَِاغُّ كطاوَ، زَبـ ٌَ بؤ ُٓو ث ًًَُتِ ُاطىزل اُِ يـُعِِ  ُٓيُ، بؤيُ ًارُكاُِ ٓاوغ
 ًٌَ ًَم خَُهلِ تط ُْٓ ًُٓاْ ًامل ُٓوياْ ُٓيُ، بُؽ كُ زََه ًَىَكاُِ َُٓ زاُُضَ هُطَُي زاُُضزا كؤًَُه ٓاوؾ

ٌَ زَكُّ، غىثاؽ. ًٌَ باغٌ زضاوغ ًًَُتِ زََه  ًارُكاُِ ٓاوغ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَُ ًُقـازيطٍ وـاُىُِ    ًَعتًٌـازٍ ظيـاتط هُغـُض وـاُىْ و        وََهآل خؤتاْ زَظاُّ ٓ بـُكىضزؿلاْ كًُـُ، كـىضز ٓ
ًَلِ تُضدًُُكاًُؿـٌ غـُوُتّ يـاْ          ًُقازيطٍ عُضَبًًُ بُض اغتِ، ٓـُو تُضدًُاُـُّ كـُ زَؾـلطَيّ بُؾـ
ًَلِ عًوٌـِ واًـاْ ًًُـُ كـُ           ًَػـتاف ًُـلـُع ًَط َكـُ خؤيـُتِ، ٓـُتا ٓ ًَِاُِ ُىوغُضَكُ خؤيُتِ، وَضط زآ

ًَعتًٌـاز بلُيِـُ غـُض    ًُٓىو ُٓو ًىغتَُهُسُ وا ٓ ًٌَُ ًَعل بُيُن، بؤيُ ًٓذتًٔازاتُ، بؤيُ ٓ ُىًُاُُّ كطزب
ًَلسا بُخَُهلِ ؾاضَظا تُضدًُُّ بلُيُِ غـُض ظًـاُِ كـىضزٍ، رـُضًىو      ُُغُ عُضَبًًُكُ زوايٌ هُ رطغُت

 كان دالي.
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 بُض َيع دالي عوٌ عبساهوُ:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٌَ ناضَغـُض   ببىضَ وػُ ظؤض كطا هُغُض ُٓو  ًَؿُيُّ ثـ ٌَ كُهًٌُ ُٓيُ ُٓطُض ُٓو ك ًُغُهُيُ، بُآلَ زوو، غ
،ٍَ ًَلِ بـؤ كىضزيًُكـُ    ذقلُا املؤقلف َ اسبقلُا املرصللٕ( ِلاى )املطربطلٕ( ِلاى )املما للٌ(،         )اانُى  بلط ُٓضغـ

ًٌَُزا طىزلاوَ كُ بًلُّ بُكىضزٍ، ياْ ) ًَت، هُظًاُِ كىضزٍ ٓ  للٕ(، ٕ( ِلاى )مطربطلٕ( ِلاى ) مما    مرصلل زَؾ
 غىثاؽ.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان غُضُُٓط.
 
 

 بُض َيع غُضُُٓط رطز ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ٍَ، بـؤ ٓـُوَّ      ًَؿًِاض زَكَُ كُ ًىُاوُؾُّ عًِىاُِ ياغـايُكُ زوا غـط بؤ ُٓوَّ وَختٌاْ بؤ بطُض َيتُوَ ث
ًَلِ        بُضزَواَ بغل هُغُض ًىُاوُؾُ ًَلـِ ظؤض زَبـا، ٓـُو ًُوظوعـُ ًـُوظوع ّ بابُتُكاُِ تـط، نـىُلُ وَخت

ًَلـِ بـؤ بسؤظضَيتـُوَ،         ٍَ تـا بـُياُِ عًالد هىغُويًُ، ًٓؿلاهُكُ هُ هىغُكُّ زايُ، هُتُضدًُُ زايـُ، ٓـُكط
 غىثاؽ.

 
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ زَضباضَّ ًامل زاُـُضو ٓـُوَّ كـُ ثُيىَُـسّ     كاكُ وََهآل ُاوَض ؤكُكُّ ُٓغاغُ، هُُاو و اُىُُكُ نٌ زَوتط
ًَؿًِاضتاْ نًًُ؟ رُضًىو.  بُزاُُضَوَ ُٓيُ، هًصُُّ ٓاوبُف بعاُغل زوا ث

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَلِ زَخىَيٌُِوَ، ُُٓساًاُِ ثُض ًَؿًِاض، ُٓضغ ًَػتا وَكى ث ٌَ غًاغُّ زَكُيّ ٓ هـًُاْ كاًـُياْ َُٓهبـصاضز    غ

ذقُا اانُى ذقُا املؤقف َ اسبقُا املطربطٕ دًا ة إالّم كُضزغراى(، )اانُى ُٓوّ زَخُيُِ زَُطساُُوَ، )
ذقلُا املؤقلف َ اسبقللُا املقرتِهلٕ دًلا ة إالللّم     اللانُى املؤقلف َ اسبقلُا املرصللٕ دًللا ة إاللّم كُضزغلراى(، )     

 ظؤض غىثاؽ.كُضزغراى(، 
 ْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغال

ًٌَُ بُؽ هُغُض ُاوًُؿاُُكُ ًىُاوُؾُ زَكُيّ، رُضًىو كان عبساهػالَ.35وََهاَلِٓ ُٓوَ )  ( زَوُيُ ٓ
 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَنُضيِطِ ٓـىز( ٓ  ُىوتُّ ًٌَـُ ٓـُو ًىُاوُؾـًُاْ    ًُعاًِ يُكًٍُ هُغُض ُٓوَيُ وابعامن ثاف كان ٓاغؤ )ُ
ًَنُضيِط ( ُٓواُُّ ُعيلِ ًىُٓهًفّ، واتُ ٓـُو   ًُٓىوٍ وازَظاُغل ُٓو غًفُتُ بؤ سقىق زَطُض َيتُوَ، ) ُ

ُ غًاغاتاُُ ًُٓىوٍ هُتُضدىًُيُكِ زووض هُُُغٌ ُٓقَوٌ ً ًٌَـُ زَُـط      ُووُيـ ًَـ ٓـُوَّ ٓ ز بـغل ظؤض، ثـ
 ٓ ًَنـُضيم تـىوظَ ٓـؤظَض يـاْ ظَ رلـط(       بسَيّ، ًُٓىوّ ًىُاوُؾُكاؾلاْ يا ًارُكاْ ُـعيلّ،  ًَىَُُ، )ظَ ُ اوؾـ

ًٌَـُ زَُـط بـسَيّ بـري        ًَـ ٓـُوَّ ٓ ًَسَكَُ ثـ ًَطُيؿتٍ كُ كان ٓاغؤ طىتِ، بؤيُ ض َداتاْ ه ًَػتا ت ُٓوَيُ، ٓ
ٍَ، غىثاؽ. ٌَ بىتط ًَم زَب  بلُيّ هُبُزيى، واتُ ًُٓىو ؾت

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 عٌط. رُضًىو كان
 
 

 بُض َيع عٌط قسيق ذلٌس:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

وََهاَل ًّ تُُٔا ًىزاخُهُكَُ ًُعاًًًُ ُٓو بُض َيعاُُّ كـُ ُاويـاْ ُىوغـٌ بـؤ وػـُكطزْ هُغـُض ُـاوّ ٓـَُ         
ًَغل     ًَؿًِاضاُُّ كُ كطزيؿًاْ يُعِِ ُٓض يُكُياْ تُُٔا يـُن كـُؽ بـابَو ًَم بىوْ، ُٓو ث ياغايُ نُُس كُغ

ًَؿـًِاض        ُٓو بابُ ٌَ ث ًَػتا بـُض َيعاْ بـاؽ هـُوَ زَكـُْ كـُ غـ ًَؿًِاض كطز، هُ ٓ ًَؿًِاض كطز، ُٓو ُاوَّ ث تُّ ث
ُٓيُ هُبُضزَغت ثُضهًُاُتاضَكاُسا، ًّ زاوا زَكَُ غُضؤكايُتِ وَكى ثُيط َوّ ُاوَخؤ ُٓو بُض َيعاُُّ كُ 

     ُ ًَبـسا، ٓـُوَّ تـط بـ ُاوّ ُىوتـُّ ًُعاًًًـُوَ بـؤ ٓـُض     ُاوٍ خؤياْ زَُىوغّ، بؤ ًىُاوُؾُ كطزْ ض َيًـاْ ث
ٌَ زَض وا، ظؤض غىثاؽ. ًَلِ ظؤضًاْ ه ًَلِ تط تُغُوض  زَكَُ كات  بابُت

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان زَهؿاز.
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ــُض      ــاُِ ع ــُ وآلت ــُ ه ــايُكاْ ك ــًُىو ياغ ــُض َيعاْ، ٓ ــىوٌ    ب ــُُاوّ )سق ــىوُُ، ب ــُضَبٌ زَضن ــُظًاُِ ع َبٌ ب

ذقللُا املؤقللف َ اسبقللُا اللانُى ذقللُا املؤقللف( ِللاى )اللانُى ًىدــاويطَ( ٓاتىوُــُ، يــاْ ٓــاتىوَ بــُ ُــاوّ ) 
ًَـِغل، خـؤٍ هـُ ًٓتًفاوًًـُّ             اجملاَضٔ(،  هـُ ظؤضبـُّ زَوَهُتـُكاْ وايـُ، بـُُاو زَتـىاُغل ُـاوّ زَوَهُتـُكاْ ب

ًٌَُ ُاوَيلِ تطٍ ارفاإّ محإِ اسبقُا اجملاَضٔ( وًًُّ ض ؤًا ُاوّ )ض ؤًاوَ ٓاتىوَ، هُ ًٓتًفا ًَػتا ٓ يُعِِ ٓ
ًٍَ نٌ؟ غىثاؽ. ًَغل يُعِِ ُاظامن بَو  بؤ زابِ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ بُض اغـيت        ًٌَُ خـؤ هـُ عـُضَب عـُضَبهُغل، ٓـ غَُهـُت و  بُض اغتِ خؤٍ ًازاَ ظًاُُكُ ظًاُِ عُضَبًًُ، ٓ
ٌَ وآلت، نــىاض وآلت، زووًَــغل بُض اغــتِ ٓــُو  عًِىاُــُ   ًَــم، زوو وآلت، غــ ض اغــت ٓــُوَ ظًــاُِ خؤياُــُ، وآلت
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ططيِط ًًُُ ُٓو ًُٓىو ًىُاوُؾُّ هُغُض بلُيّ، ُاوَض ؤكُكُّ ًىًٌُٓ، بط ؤُُ غُض ًاززَّ يُن، زوايٌ 
 ززَّ يُن.خؤتاْ عًِىاُُكِ بؤ بسؤظُُوَ، رُضًىو كان عىُِ بط ؤُُ غُض ًا

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَتــُوَ هــُ ُــاوَض ؤكِ واُىوُُكــُ كُهًٌــُّ ًىدــاويطَ ظؤض بــُكاضٓاتىوَ،   ًَػــتا عًِىاُُكــُ غــاغ ُُب ُٓطــُض ٓ

ًَػتا يُن الٍ بلُيُِوَ ُٓو بابُتُ. ٓ ٌَ  يُعِِ زَب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَلِ باؾٌ بؤ بسؤظُُوَ، نىُلُ عًِىاُُكُ بط  ٌَ بطُض َيّ، زوايٌ عًِىاُ ؤُُ غُض ًاززَّ يُن، ُٓو عًِىاُُ ه
 ؾُضت ًًُُ، ُاوَض ؤكُكُ ؾُضتُ، رُضًىو بؤ ًاززَّ يُن.

 
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  األَر

 اقر اضِف َاأليساد
 املازٔ األَىل:

 داملصطلرا  َاقر ادري اآلرّٕ امل انْ املبّهٕ اظاًٙا دريطاض يصا اققانُى:ِقصس 
 اق طاا. -ادالّم: االّم كُضزغراى :اَد 

 اقُظاضٔ: َظاضٔ اقثقاإ َاقؿباب قآلالّم. : انّا 
 اقُظِط: َظِط اقثقاإ َاقؿباب. : اقثا 
ى نُعلٌ  اَ بطِقلٕ اقر لبري عهلٌ اَ اّمرلٌ اَ      املصهف: يُ آ عم  ازدْ اَ علمْ اَ ا  مبركط، اِا كا :ضاد ا 

 ايمّرٌ اَ اقغطض مهٌ. 
 اددركاض: اقطادع اددساعْ اقصٓ ِػبغ ادصاقٕ علٖ املصهف. :خامػا 
املصهف ازبماعْ: يُ املصهف اقصٓ غايم دٌ وكثط مو ؾدص ببّ ْ، مببازضٔ َرُجٌّ َاؾطاد ؾدص  :غازغا 

 ببّ ْ اَ م هُٓ ِرُىل نؿطٍ دامسٌ.
املصهف املؿرتك: يُ املصهف اقصٓ د ِؿك  مصهفا مجاعّا، َغايم دٌ اكثلط ملو ؾلدص ببّ لْ غلُا٘       :ا غاد 

 ومكو اص  نصّب ك  مهًم اٌّ اَ مل ِكو.
املصلهفا  املؿلرقٕ: يلْ آ مصلهف ِ رملس عللٖ مصلهف غلادق علّلٌ اَ وكثلط، كاقرتمجلا ، اَ اقرُظِلع              : امها 

ا، اَ اقرلدّص، اَ ريري شقك مو صُض املصهفا  اققادلٕ دعلازٔ اقصلّاريٕ   املُغّقْ، اَ اقرصُِط اقف ، اَ اقرهقّ
 اَ اقرغّري، ما زام مبركطا مو ذّث اعازٔ اقرترّب اَ اخرّاض ضبرُِارٌ.

 .ِبركط مصهفا ما اقصٓ اقطبّ ْ اقؿدص املؤقف: يُ :راغ ا 
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اَ ماقك ذقُالٌ َدأِلٕ بطِقلٕ     اقهؿط: يُ َضع املصهف اَ نػذ مهٌ مبرهاَر ازبمًُض مبُااقٕ املؤقف :عاؾطا 
 اَ َغّلٕ كانت.

اقهػذ: يُ صهع صُضٔ اَ اكثط مطادقٕ قلهػدٕ ادصلّٕ مو املصهف، دإِ بطِقٕ اَ ة آ ؾلك    ذازٓ عؿط:
 كاى مبا ة شقك اقرػحّ  ادقكرتَنْ املؤات اَ اقساٙم قٌ.

غّط مازٓ دططِقٕ اادلٕ قلالزضاك  اقرثبّت: ِقصس دٌ رػحّ  ادصُا  اَ اقصُض اَ كلًّما علٖ َ : انْ عؿط
 َادغرهػار َاقهق .

اقفُقكلُض: املصهفا  اقيت رهؿأيا اقفٚا  اقؿ بّٕ ر بريا عو يُِرًا اقثقاإّ َاقيت رهرق  مو جّ   :عؿط اقث 
 اىل ثخط َرؿك  اذس اق هاصط ادغاغّٕ قرتا ًا.

كلملا  اَ دطملُظ اَ دلآ ؾلك  ثخلط      دطنلامخ اقكُمبّلُرط: يلُ صبمُعلٕ ملو ادَاملط م لرب عهًلا د         :ضادع عؿط
دامكانًا عهسما رسخ  ة مازٔ ميكو قلكُمبُّرط وى ِقطويا َوى دب   اقكُمبُّرط ِلؤزٓ اَ ِهفلص مًملٕ ملا اَ     

 ِ طْ نرّحٕ ما.
 

اسبقُا اجملاَضٔ: يْ اسبقلُا اقليت ِرمرلع دًلا اقفهلانُى امللؤزَى، مهرحلُ اقرػلحّال  اقػلم ّٕ،           خامؼ عؿط:
كا  َيّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعلْ َزَض اقهؿلط ملو زَى ادخلالر حبقلُا املؤقلف       مؤغػا  َضبطا  َؾط

 ادصلْ.
 

اهاى ادزا٘: ِقصس دٌ املمث ، املغ ، املُغّقْ، اقطااص، اَ آ ؾدص ثخط ِقُم درمثّ  اَ ريهلا٘   غازؽ عؿط:
ب ادبفلار َممثللْ اقػلريك    اَ رالَٔ اَ انؿاز، اَ ازا٘ املػطذّا  َريرييا مو املصلهفا  مبلا ة شقلك علطض ق ل     

 َشقك مبُااقٕ املؤقف ادصلْ.
اقبصطٓ: ِقصس دٌ اقؿدص اقصٓ ِبازض درهظّم َرُجٌّ َمتُِ  املصلهف   -مهرخ املصهف اقػم ْ غادع عؿط:

 اقػم ْ اَ املطْٙ اَ اقرػحّ  اقصُرْ.
 

حّال صلُرّا اَ  مهرخ اقرػحّال  اقصُرّٕ: ِقصس دٌ اقؿدص اقصٓ ِػح  دَر ملطٔ مصلهفا، رػل     امو عؿط:
 ازا٘ دذس اهانْ ادزا٘ َشقك مو زَى رثبّت ادصُا  علٖ اقصُضٔ ة اباض اعساز مصهف مس ْ دصطٓ.

 
امللك اق ام: يُ امللك اقصٓ رؤَر اقٌّ مجّع املصهفا  املػرب سٔ مو اسبمإِ دساِلٕ اَ د لس انقضلا٘     راغع عؿط:

 قانُى.مسٔ محإِ اسبقُا املاقّٕ علًّا ببقا دذكام يصا اق
 

 اةكمٕ: ضبكمٕ اقبسا٘ٔ املدرصٕ. اق ؿطِو:
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَت بُض اغـتِ، بؤيـُ          ًَلـِ ظؤض زَخايـُُ عُضَبًًُكُّ زَكُيّ بـُ ُٓغـاؽ، كىضزيًُكـُف غىَيًِِـُوَ وَخت
ٍَ هُغُض َُٓ ًاززَيُ وػُ بلات؟ تا ُاوٍ بِىوغغل، تلاي ٌَ زَيُو ًَػتا ك ًَّ، ) كان ُُشاز، ز. ٓ ُ ُاوَكاُتاْ بَو

 ضؤشاْ ، ًاًؤغتا كاوَ، كان افلس،كان عٌط عبساهطفلّ، كان عبساهػالَ(، رُضًىو كان ُُشاز.
 
 
 
 

:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

       ُ ــطازَضاْ، ه ــَُي ب ــطزووَ هُط ــساضيٍ ك ــايُزا بُؾ ــط ؤشَ ياغ ــُو ث ــُزاُاُِ ٓ ــٍ ه ــّ خؤؾ ــُبًعٌ ً ــُ  ت ــُّ ك واُ
ًَىَ ُـعيلهيّ ًىغـتَُهُسُ هـُوَّ كـُوا       ٍَ كُ ًىغتَُهُسِ ٓاوؾـ خىَيًِاُُوَ هُو ًاززَيُ بؤًاْ زَضزَكُو

 طىتطا هُوَّ سقىوِ ًىداويطَ، ُٓض ويػتٍ ُٓو ًىالسُظَيُ بسََ، غىثاؽ.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. ضؤشاْ.
 

 هقازض زظَيٌ:بُض َيع ز. ضؤشاْ عبسا
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَِاغُّ زَغتُواشَكاْ بُض اغتِ يُكذاض ظؤضَ، هُواُُيُ ُُٓسَيلًاْ ضَيلُوتِِاًـُ و   ًَِاغُكاْ، ث غُباضَت بُث
ًَّ يـاْ           ًَىَيُكِ بـؤ زابِـ ٌَ، ٓـُواْ ُـُياْ تـىاًُيَب ض َيلبلـُوْ، يـاْ نىاضنـ ًىعآُزاتِ زَوهٌ هُغُضٍ ُٓب

ٍَ هُاليــُْ هًصُــُّ ًىختــُؽ، هًصُــُّ ض ؤؾــِبريٍ تؤظَيــم نــُُس ؾلىوُُيــُكِ بــؤ ب ًًَِِــُوَ، ُٓطــُض زَكــط
ٍَ، بـؤ ؾلىُـُ وَظيـط تـُُٔا          ًَىَيُ بـاؽ بلـط ًَطَ بـَُ ؾـ ًَىيػت ُاكا ه ُُٓسَيلًاْ كُ هُُاوَض ؤكُكُزا ٓاتًًُ ث

ًَىيػــت    16هــًُاززَ ) ــِّ، ث ًَ ــٌ ٓــاتيَب، ُــاوّ وَظيطَكــُ ب ًَ ُاكــا ( وؾــُّ وَظيــط ٓــاتىوَ، ُٓطــُض هُيــُن د
ًَِاغُّ ًىغُُُف، )  ٍَ، غُباضَت بط طُّ نىاضََ ث ًَِاغُ بلط املصهف: يلُ آ عمل  ازدلْ    هًُاززَّ يُكَُ ث

ًَىَيُ   اَ علمللْ اَ الل  مبركللط(  ٓــُتا وؾــُّ )ًىبتُكــُض( بُغــُ، ض َيللُوتِِاًــُ زَوهًًُتــُكاًُـ بــَُ ؾــ
ًَِاغُياْ كطزووَ، ُٓوَّ ) ٓـُوَّ  مرلٌ اَ ايمّرلٌ اَ اقغلطض(    اِلا كلاى نُعلٌ اَ بطِقلٕ اقر لبري عهلٌ اَ اّ      ث

ًَىيػت ُاكا، نىُلُ خؤ طؤتًيت ) ًَـطَ      آ عم  ازدْ(، ث واتُ ًُٓىو ُٓو دـؤضَ كاضاُـُ زَططَيتـُوَ، طـطيِط ه
ٌَ، ُٓوّ تط ططيِط ًًُُ، غـُباضَت بُبط طـُّ ُؤيـَُ     ًًَساب ًَِاغُكُ وؾُّ )ًٓبتًلاضَ،( ًىبتُكُضَ كُ ت هُث

ًَسايــُ، هُبــُض ٓــُوَّ هــُ  21َُي ًــاززَ )هُطــَُي بط طــُّ سُوتــَُ، ٓــُضوَٓا هُطــ ٌَ تــُعاضوظٍ ت ( بط طــُّ غــ
ٌَ، بـُآلَ كـُ ٓاتًِـُ        ٌَ يـاْ ًُعِـُوٍ بـ ًَسايُ كُ ًىُٓهًف ؾُخػٌ تُبًعٌ ب ًىُُغُمل دًُاعٌ ضَيطُت ث
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ًَّ )9هُبط طُّ ) ًَِاغُّ ًىُٓهًف زَكُْ، زََه واتُ ضَيططيُكت كطز هُبـُض زََ  اقطبّ ْ(،  اقؿدص يُ(يَُ ث
ٍَ  ؾُخػــٌ ًُ ًٌَ كــاضٍ ًىُُغــُرات، هــُ ًىُُغــُراتِ دــًُاعٌ زَكــط عِــُوّ بتــىاُّ ببتــُ ًىٓــُهف، بــُث

ًَم اليُُُ ًاززيًُكـُ بططَيتـُوَ، اليـُُِ ٓـُزَبٌ تـُُٔا       ٌَ، بُآلَ بُ ًُضد ؾُخػٌ ًُعُِويـ ًىُٓهًف ب
          ( ،ٍَ ًَِاغـُّ ًىٓـُهًف البـسض ًَىيػـتُ وؾـُّ تـُبًعٌ هـُ ث ُ املؤقلف تايبُتُ بُؾُخػـٌ تـُبًعٌ، هؤيـُ ث  : يل

وؾُّ )تُبًعِ( البسَْ ُٓتاوَكى تُعاضوظ ُُكا هُطَُي بط طُّ سُوتَُ كُ ِبركط مصهفا ما(،  اقصٓ اقؿدص
ًَِاغـُّ ًىغـتُُُمل دـًُاعًت             ًَِاغـُّ ًىغـُُُراتُ ًىؾـتُضَن ٓاتًًـُ بط طـُّ ؾُؾـَُ ببـىضَ كـُ ث هُ ث

16ًَو  15بًُُػبُت بط طُّ )اؾطاد ؾدص ببّ ْ اَ م هُٓ(، كطزووَ، )ؼت  ٍَ، ( ث ؿًِاض زَكٍُّ البسض
ٍَ، هُبــُض نــٌ؟ هُبــُض ٓــُوَّ هُبط طــُّ ) ًَِاغــُ ًًُــُ قللُا اجملللاَضٔ( اسب(زا ٓاتًًــُ )15ًٓوغــا بلــط ٓــُوَ ث

ٌَ دـؤضٍ ُٓيـُ،       ًَىَيُكِ طؿتِ )سقـىوٌ ًىدـاويطَ( غـ بُض َيعاْ، ُٓوَ ؾلىوُُيُ ًِٓايتًاُُوَ، خؤؾٌ بُؾ
ًَِاغُكُ بـاؽ كطزيًـُ، ٓـُضوَٓا     ٌَ دؤضتاْ هُث ٌَ ؾلىوُـُتاْ    16هـًُاززَّ ) ُٓضغ (زا بط طـُّ زووََ ُٓضغـ

ًَِاغـُّ ًًُـُ، ًىعآـُزَ             ٌَ، رًعوـُْ سقـىوٌ ًىدـاويطَ ث ًَِاُـُوَّ ؾلىوُـُ بـ ًَِاوَتُوَ، ُٓطـُض تـُُٔا ٓ ٓ
ٌَ دؤضَكُتاْ هًُاززَّ  ٌَ دؤضَ، كُ غ ًَىَيُكِ طؿتِ غ ًَِاوَتُوَ كُ بُؾ زَوهًًُكاًُـ تُُٔا ؾلىوُُياْ ٓ

ًَـطَف         ( ببىضْ وََهآل و16) ًَىيػـت ُاكـا ه ًَِاوَتـُوَ ث ٌَ ؾلىوُـُتاْ ٓ ابعامن ؾُؾـًُُ، بط طـُّ زووََ ُٓضغـ
ــُّ )   ــُضوَٓا بط ط ــُوَ، ٓ ًَِِ ــُكاْ بٔ ــًُاززَّ )16ؾلىوُ ــىوِ   اهللاى ادزا٘(، ( )1( ه ــُ سق ــُ ه ــؤٍ دؤضَيل خ

ًَِاوَ        15ًىداويطَ، هُبط طـُّ )  ًَِاغـُّ زَكُُـُوَ؟ كـُ ؾلىوُـُتاْ ٓ  تـُوَ ( باغـتاْ كطزيًـُ، بـؤ زووبـاضَ ث
ًَِاغـُيُ،      املُغّقٖ، اقطااص، متثّل  ق لب ادبفلار َممثللْ اقػلريك،       ًَِاوَتـُوَ، ٓـُو ًاززَيـُ ث ؾلىوُـُتاْ ٓ

ًَؿًِاضٍ ًٓوغاّ بط طُّ ) ًَِاُُوَّ ؾلىوُُ ًًُُ، ؾلىوُُكاْ هًُاززَكاُِ تطزا ٓاتىوُُ، بؤيُ ث ًَطاٍ ٓ  15د
 ( زَكَُ، ظؤض غىثاؽ.16و 

 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ 

 رُضًىو ًاًؤغتا كاوَ.
 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًغل:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَـطَ تـُ عـاضيف كًفايُتـُ هُبـُض ٓـُوَّ         اقفص  األَر اقر اضِف َاأليساد(وََهآل ًّ هُبًسايُتِ ) ًٍَ وايـُ ه ث
ًٍَ وايُ ُٓطـُض   ًَطَ بُؽ تُعطيفِ ُٓو ًىغتَُهُساُُ كطايُ، ث ٍَ )   ُٓٓساف ًًُُ ه ( اقر لاضِف بـُؽ بِىوغـط

ًٍَ ظيـازْ، ًُغـُهُْ ) اهِػـذ ، اهِؿـط،          بُغُ، ُٓضوَٓا ُُٓسَيم تُعطيفًـ ُٓيُ بـؤ ُُٓـسَيم كـُهًٌات ثـ
يـُعِِ بُض اغـتِ ُٓواُـُ تـُعطيفٌ ظؤض ؾـآًعّ، تـُعطيفٌ خؤيـاْ ُٓيـُ،         اقفُقكلُض، دطنامخ اقكُمبّلُرط(  

    ُ ــايُزا ت ــط ؤشَ ياغ ــَُ ث ــطَ ه ًَ ــُ ه ًٌَ ــا ٓ ــت ُاك ًَىيػ ــُن    ث ــَُي ي ــُؽ هُط ــُوَ، ب ــاضَ بلُيِ ــُكاًُاْ زووب عطيف
( سقــىوٌ ًىدــاويطَ، هُبــُض ٓــُوَّ ًىدــاويطَ خــؤٍ هُخؤيــسا بىويتــُ        15ضووُلطزُــُوَ تــُعطيفٌ ) 

ًَىَّ زَيـين، ُُٓـسَيم       ثطغًاضَيم هُالّ ًُٓىو ُُٓساًاْ، وؾُيُكُ هُتُضدىًُكُؾٌ كـُ ُُٓـسَيم بُٓاوؾـ
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ًَتــُوَ باؾــهَ، هُبــُض بُضنــاو ضووُــِ ٓــُوياْ ( زَيــين، ُُٓــسَيم بــُوَ زَيِــاملقرتنللٕبــُ ) ًٍَ وايــُ ؼلًِ ِ، ثــ
ًَتُوَ باؾهَ، ظؤض غىثاؽ.  ؼلًِ

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. افلس.
 بُض َيع ز. افلس ابطآًٍ )وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَِاغُكاْ ظؤض ٓاتىوُُ، ض اغت ًًُكُّ ُاظامن كىضزيًُكُّ دُُابتاْ وتتاْ عُضَبًًُكُ زياضَ هُو ًاززَيُ ث
(زا ٓاتىوَ، كُ باؽ هًُارُكاُِ 15زَكُيّ بُُٓغاؽ، ُٓطُض كىضزيًُكُ بًـَت ُٓوَّ كُ هُخاَهٌ )

ًًَُتِ زَكا، يُعِِ ) ًَلاض و اسبقُا اجملاَضٔٓاوغ ًَبُد ٌَ )ُٓو ًاراٍُُ كُ ٓىُُضًُُسّ د ( زََه
ًَُِضّ تؤًاضّ بًػتُُِ ًَعطُ و كؤًجاًُا و زَغتُّ ثُخؿِ تُهُرعيؤُِ و ضازيؤيِ بُضًُٓٔ ، زاًُظضاوَو ٓ

ًَِ بُٓطًَُُس زَبّ(، هُ  ًَولطزُِ ًارُكاُِ زاُُضّ ُٓغَوٌ، ه ًَؿ َِ ث و خاُُكاُِ بآلوكطزُُوَ بُب
( ٌَ ًَؿُهلطزُِ ًاف، مو زَى ادخالر حبقُا املؤقف ادصلْ(، عُضَبًًُكُّ زََه )ًٓدالي( دًاواظَ هُطَُي ث

 ٍَ ًَسايُ، زَكط ٌَ هُطَُي عُضَبًًُكُ خُهُهٌ ظؤض ت ًَىَيُ ب هُبُض ُٓوَ ُٓطُض بُض اغتِ كىضزيًُكُ بُو ؾ
ٌَ، يُعِِ ًٓدالي هُعُضَبًسا ظؤض دًاواظَ هُطَُي  ًَؿُهلطزُِ ظياًُـ ُُب ٍَ، بُآلَ ث ٌَ بطُيُُسض ظياُِ ث

ٌَ ظياْ طُ ٌَ ) بُب ًَطَ بَو ًَؿُهلطزُِ ًاف، هُبُض ُٓوَ باؾهَ ه ياُسْ بُ ًارُكاُِ زاُُضٍ ُٓقَوٌ( ُٓوَ ث
ًٌَُ هُ عًِىاُِ  ًَسا، ٓ ًَِاغُّ كُ كطاوَ وَكى ز. ضؤشاًُـ ٓاًاشَّ ث ًَطَ ُٓو ث ٍَ ه يُن، بؤيُ زَكط

ٌَ اسبقُا اجملاَضٔواُىوُُكُزا ) ( ُٓض باؽ ُُكُيّ، بَُهلى ُٓوَّ هُ ثط ؤشَّ ُٓقَوًسا ٓاتبىو كُ زََه
ِِ ًامل ٓعضٍ و ٓىُُضٍ( يُعِِ بُض اغتِ ُٓوَ وؾُكُ ظؤض دىاُهَ و )ثاضاغتِِ ثط ؤشَ ياغاٍ ثاضاغت

( ٍَ ًَطُيؿتًِؿٌ هُُاو كؤًَُهطاٍ خؤًاُسا ظياتط ًُرٔىًُ، بؤيُ زَكط ، هُُاو ياغايُكُزا اسبقُا اجملاَضٔ(ت
ًَبًًًُِكِ زيلُ هُخاَهٌ ) ٌَ، ت ٌَ، بُآلَ هُعًِىاُُكُزا ُُب ٌَ )اهعؿطي21ُّٓب ( خؤٍ ( بُعُضَبًًُكُّ زََه

ٌَ ) ُٓهف و الَ( )عؿطَى)  ظؤض غىثاؽ.عؿطَى(، (َ، غَُهُتُ، بُب
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عبساهػالَ.
 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
بُتُغُوض ٍ ِػبغ ادصاقٕ علٖ املصهف(،  )اقطادع اددساعْ اقصٓ غًفُيُ،اددركاض(، )اددركاض(  :خامػا وََهآل )

ًَت، )املبركطًّ ياْ ُٓطُض ) ًٌَُ ًىغُُُف تُعطيف يُ املصهف اقصٓ ِرمرع دصفٕ ادصاقٕ(، (ب نىُلُ ٓ
ًَىَيُ، بُآلَ هُ ضابًعُْ ُٓطُض تًُاؾا بلٍُ ًازاَ تؤ تُعطيفُكت بؤ ًٓبتًلاض و  زَكُيّ، ياًُـ بُض ٌَٓ ٓ

ٍَ هُ ضا ًٌَ )ًىغُُُف ًىبتُكُض(، هُضابًعُْ تُعطيفٌ عاًٌ ًىغُُُف ًىبتُكري ُٓيُ، ُاكط بًعُْ بَو
ٌَ، عًُُي رُُِ ًىبتُكُض، ثاؾاْ ٓاتىوُُ ُٓوَ زضوغتُ ًٓبتًلاض ياْ  غًفُتِ ًىبتُكريتاْ زاي
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ٌَ رُُِ ًىبتُكُض البسَّ، نىُلُ  ًىبتُكُضتاْ دًاواظ كطزووَ بُوَّ غًفُتِ ُٓقاهُّ ُٓيُ، بؤيُ زَب
ًَِاْ، ُٓطُض ُٓوَ ًىبتُكُض دًاوا ظَ، ًُُٓ يُن، زوو هُ ُٓؾتَُ بُض ٌَٓ ًّ خؤتاْ ُُخُُُ ؾلىوُُ ٓ

املصهفا  املؿرقٕ: يْ آ مصهف ِ رمس علٖ مصهف غادق علٌّ اَ وكثط مو صُض غىَيِّ هُطَُي ًّ )
 َ ريري شقك(كاقرتمجا  اىل اَ اقرلدّص يُعِِ ُٓوَ كُ هُ )املصهفا  اققادلٕ دعازٔ اقصّاريٕ ما زام مبركطا( 

ًَطَ سُغط   ًَهُواُُوَ تُعًٌٌٌ ظياتطٍ زَكات، ًُُٓ ه بُتُغُوض ٍ ًّ الزَْ ًٓض ُاطؤض ٍ هًُُعِا، بُث
ًَت بؤ رالُُ ؾت ُُٓاتىوَ؟ بؤ ًُُٓ ٓاتىوَ؟ واتُ بُؽ ًُعِاياْ ًُُٓيُ، بُض ٌَٓ  ٍَ زََه ًَم ز زَكات، يُك

يْ اسبقُا اقيت ِرمرع دًا ّ بُض ٌَٓ ًّ )( ض اغتًًُك15ًُّ ُٓوَ زاعٌ ًًُُ، ًُٓاْ ؾت ٓاتىوَ هُ )
ًَطُيؿتٍ، بؤنٌ ؾلىوَُُ بؤ اقفهانُى املؤزَى، زَى ادخالر حبقُا املؤقف ادصلْ(  كُ وتت ًىُٓزوْ، ُٓوَ ت

ًَسَكَُ ُٓوَ ًٓدتًػاغٌ ًُِ،  ًَبىضزُتاْ ه زَيين؟ بُتُغُوض ٍ ًّ ُٓوَف زاعٌ ًًُُ، ًاوَ نىاضزَ، زاواٍ ه
ٌ كؤًجًىتُض بىوَ، ًُُٓ تُعطيفٌ بُضُادلِ كؤًجًىتُض ًًُُ، ًُُٓ تُعطيفٌ ( غاَي ًىبُضصل21ًّ )

(، بُ زغم زَخُيُ ُاو كؤًجًىتُض، ثط ؤططاَ وا C.Dًاززَيُكُ تُغذًى كطاوَ ُٓهًلهؤًًُُْ بُغٌ، زٍ )
ٍَ بُكىضزٍ و عُضَبٌ بؤتاْ ٓاًاززَ زَكَُ، بُآلَ ٓ ًَلِ عوٌِ ُٓيُ، ُٓطُض بتاُُو ُوَ ًٓـ ُاكات، تُعطيف

ًَتُ تُعطيفٌ بُضُاًُ، بُآلَ )صبمُعٕ مو ادَامط(باغٌ زاتاٍ ُٓهًلهؤًًُُ، ض اغتُ ) ِرم ، ُٓوَ زَن
ؾيت وا ًًُُ، بؤ ًُعوىًاتتاْ، بُ ثػجؤضٍ وػُ ازخاهلا دآ صهف َِقُم اقربنامخ اقكُمبُّرط علٖ اغاغًا( 

ًٍَِ زَكَُ، بؤيُ ُٓطُض ضَيطا بسَْ بُ ٓاغاُِ بؤتاْ تُعطيفُ عًوًًٌُك ُّ بُضُادلٌ كؤًجًىتُضتاْ بؤ زَٓ
ًٌَ ادزا٘، مو ِؤزٓ وَ ِقسم مصهفَا مبُااقٕ املؤقف ادصلْ( بًدُُُ ُاوٍ، ٓاخري ؾت ) داضَيلِ تط بؤ نٌ زََه

 رالْ و رالْ؟ غىثاؽ.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان عٌط عبساهطفلّ.
 :بُض َيع عٌط عبساهطفلّ عوٌ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ وايـُ بط طـُّ )   ًَـطَزا ظيـازَ هـَُ ياغـايُزا، ًُسلًُـُّ بُزآـُ، ُىوغـطاوَ )       21ًّ ث اةكملٕ: ضبكملٕ   ( ه
بُطىَيطٍَ ياغاٍ زَغتُآلتِ زازوَضٍ هُُٓضَيٌِ كىضزغتاْ كُ ًُُٓ ًىتُبُعُ وـُظا زَبـا   اقبسا٘ٔ املدرصٕ(، 

ٌَ، ًُسلًُُّ بُض َيىَ، ًُساكًٍ ًُسلًُُيُن ًًُُ هُ و غًػتًُُ ًُسلًُُّ بُزآٌ ًىختُؽ ُىوغطاب
بُزآــُ ًُسلًُُيــُكِ عاًــُ، ٓــًُىو سقىوــُكاْ بــُطىَيطَّ ٓــُو ياغــاياُُ زَبــًيَن، ًُسلًُــُّ بــُزآٌ   

ٌَ بُدؤضَيم وُظايا، ًُُٓ هُاليُن ، هُاليُكِ تطَوَ هُركَى ) ( باؽ هـُ عقىبـات   11ًىختُؽ ًًُُ خاؽ ب
ُ كطاوَ، َُٓ عقىباتاُُ ز ًَتُ الٍ ُٓو زازطاياُُّ كُ خاغـّ، هًُ ًَتُ بابٌ غعاكاْ، زَن لًُـُّ دىُـُح   سَن

ٌَ ًُسلًُـُ        ٌَ، هُبُض ُٓوَ ُٓطُض ُـاوّ ًُسلًُـُّ بًسآـُ ٓـات، زَبـ ٌَ ياخىز هًُُسلًُُّ دًِايات ب ب
ًَــطَ، بــُآلَ بــُطىَيطَّ غًػــتًُِ وــُظايٌ هُٓــُضَيٌِ كىضزغــتاُسا، ًُسلًُــُكاْ   ٌَ ه دُظايــُكاًُـ بــاب بــ

ًَـطَ، زيـاضَ ٓـَُ ياغـايُ        ٓ ٍَ ه ًَىيػت ُاكا باغـٌ هُغـُض بلـط ًَدتًػاغاتًاْ بؤ تُسسيس كطاوَ، زياضٍ كطاوَ، ث
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ًَم زياضَ ًُسلًُُّ بُزآُّ ًىختُغٌ تايبـُتِ ُٓيـُ بـؤ ٓـَُ سُواُـُ، بؤيـُ ٓـَُ ًُسلًُُيـُ          هُؾىَيِ
ٍَ، ظؤض غ ًَىيػتُ البسض ٌَ، ث ًَطَزا ُٓب ًَىيػت ُاكا ه ًَطَزايُ، ظيازَ، ث  ىثاؽ.ه

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ، رُضًىو.  هًصُُّ ض ؤؾِبريٍ زوا ض ًَٓتاْ، بُض َناوكطزُِ ت
 بُض َيع زَهؿاز سػغل وازض:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌ     15بُض َيعاْ، ًّ ظياتط هُغُض ًاززَّ ) ًىدـاويطَ ًىٓـُزّ تـُعطيف     ( وػـَُ ُٓيـُ، ًىٓـُزٍ، هـُ سقـىو

ًٌَُ تُعطيفٌ بلُيّ،  ًَىيػت زَكا ًىُٓزّ ٓ ُُكطاوَ، ًىُٓزٍ وادبُكاْ و سقىوُكاٌُ زياضٍ كطاوَ، بؤيُ ث
نىُلُ هُسقىوٌ ًىداويطَ تـُُٔا سـُق و وادبـُكاٌُ زيـاضٍ كـطاوَ، هـُضووّ ًـاززٍ و ًُعًًِـُوَ، ٓـُوَ          

ًَلِ دطنامخ اقكُمبُّرط( يُن، زوو ) ٍَ تُعطيف ًَغل، زَكط ًٌَ ُٓوَ زايبِ ًٌَُ زَتىاُغل هُد ًَطْ، ٓ تطًاْ بؤ بِ
ٌَ، نــىُلُ هــُ زآــاتىوزا ٓــاتىوَ،  ذقللُا اجملللاَضٔبًُُػــبُت ) ( ظؤض ٓاغــايًُ ُٓطــُض هــُ تُعطيفُكــُف ُــُب

ــُو         ــُض ٓ ــّ، هُب ــُض اٍ ً ًَيَن ب ــ ٌَ ؼل ــ ــُزا زَب ــسٍ ٓ ــُآلَ ٓىُُضًُُ ــايًُ، ب ًَلِ ٓاغ ــُت ــُوَ ساَه ــّ ٓ ــُبط واٍ ً ب
 ؽلاْ، غىثاؽ.بًاُىواُُّ كُ طى

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَبًين ثُضهًُاُتاضَكاْ، رُضًىو. ًَبًين تطتاْ ًًُُ، زوا غًاغُّ غىَيُِِوَ، بُض َناوكطزُِ ت  ُٓطُض ت
 

 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغؤ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٍَ، زياضَ  ًَؿًِاضكطا وؾُّ ًىبتُكُض َُٓهبطري ُٓضكاضَيلِ ُٓزَبٌ ياْ ظاُػـيت يـاْ ٓىُـُضٍ بـُ ًىُُغـُف      ث
    ،ٌَ ًَـسا بـ ٌَ، ُٓويـ ُٓرطاُسُُكُ دؤضَيم هُ تاظَطـُضٍ ت ًَسا ُُب ٍَ هُُٓرطاُسُِ ت ٍَ، ُٓطُض ٓاتى دؤض زاُاُسض
ًٌَـُ هُخؤًاُـُوَ ُـًُاْ       ٍَ ُٓو زًَـُ، ٓـُوَ ٓ ٍَ ُٓضكاضَيم سًٌايُ بلط ٌَ، ُاكط ًَسا ب ٍَ هُ ض َغُُايُتِ ت دؤض

ــ ًَِ ــاضَيلِ تــ ٓ ــاتِ زَوهــ اوَ، د ًَم ًٓتفاو ــَُه ــُ،   ط ومت، كؤً ــًُىظَدٌ ُٓي ــُكِ ُ ــُضوَضٓا واُىوُ ــُ، ٓ ٌ ُٓي
ًَطاوًؿــسا ٓــُبىوَ، بؤيــُ ٓــُو   هــُوآلتاُِ عــُضَبٌ ًٓعتًٌــازّ هُغــُض زَكــُْ، ًُٓــُ هــُواُىُِ ًىٓــُهًفِ ع

ًَــ      ــُ ه ــُض ُٓي ــُ ًىبتُك ــُوَ، ك ًَت ــسا ؼلًِ ــىَيِِ خَىي ــتُ هُؾ ًَىيػ ــّ ث ــُبط واّ ً ــُضَ ب ــتُ ًىبتُك ًَىيػ طَزا ث
ٍَ، ًـّ ٓـُض ُٓوَُـسََ        ًَغل تُٓىيى و تُرػريَيلِ زيلـُّ بـؤ بلـط ًٓبتًلاضيـ تُعطيف بلطَيت، ُُوَكى بابَو

 ُٓيُ هُغُض، غىثاؽ.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. عٌط.
 بُض َيع ز. عٌط فلس اًغل خسض )ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ٍَ   21هُض اغتًسا ًاززَّ يُكَُ ) ًَبًًِاُُ ٓاتىوَ، ُٓغتًـ زَكـُيّ هـُو ( ظاضاوَيُ، َُٓ ًُٓىو غُضَُر و ت
ًٌَُ داضَيلِ تط بطُض َيًِـُوَ   ٌَ، بؤيُ ٓ ٌَ بؤ غًاغُ و زاض ؾتُِوَّ ًىؾلًوُ ُٓب ٌَ زَن هًصُُّ ٓاوبُف وا ث

ًًََُ بُض اغتِ ظَضووضَتُ، نىُلُ ُٓواُُّ هُو ٍَ كُ هُغُض ًىُُغـُ زاًُؿـتىوْ زَظاُـّ    بؤ خىَيِسُُوَّ غ
ًَىَيُكِ زَوًــق و ثط ؤغــُّ زَُطــساْ    ًىُاوُؾــُكطزْ و وَضططتِــِ ًىالســُظات و غــًاغُ كطزُــُوَّ بُؾــ

 ًُٓىوٍ بُيُكُوَ ظؤض ظَفلُتُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَغل       كاتٌ خؤٍ ظؤض ُٓوَهٌاُسا، بُآلَ بُزَُطساْ وتًاْ ٌَ غـًاغُ بلطَيتـُوَ، بَوـ ٌَ، زَبـ ٌَ هُؾىَيِِ خؤٍ بـ ُاب
 رُضًىو ز. غُضوَض.نٌ، 

 
 
 

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطفلّ عٌط:
 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.

ًَؿـُياْ هُغـُض    ًَطَزا نُُس بط طُيُكُ، ُٓو بط طاُُّ ك ًَىاظَ ُاكات بؤ طُض اُُوَّ، ه ًَىيػت بُو ؾ ًٍَ وايُ ث ث
ٍَ غُيُِ زَُطساُُوَ، ُٓطُض ُٓوَّ زوو ض اٍ دًاواظيؿٌ هُغُضَ، ٓـُضزوو ض ايُكـُ   ًًُُ، زاُُ، زا ُُياْ زَكط

ٌَ كؤتايٌ ٓات، غىثاؽ. ًٍَ واب ًَػتا ث  غطَيتُ زَُطساُُوَ، ُٓض ُٓوَُسَيُ، ٓ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ـلاي.
 

 ابطآًٍ:بايط  بُض َيع ـلاي
 ع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َي

ًَػتا طىتِ بازوايٌ هُُاوَيم بطُض َيّ بـؤ   ًَـ ٓ ًَغل و زَُط بسَْ بَُ ًاززَيُ ُٓوَ وػُّ دُُابت ث ُٓطُض ب
ًَـطَ )    ًَعل، نـىُلُ ه ( تـُعطيف كـطاوَ، ُٓطـُض زَُطٌـاْ زا ًاُـاٍ      اسبقلُا اجمللاَضٔ  َُٓ ثط ؤشَ، ًٓه ًاُاٍ ُـاب

ًَتُ ) ٍَ، غىثاؽ.اَضٔ(اسبقُا اجملُٓوَيُ عًِىاُِ واُىْ زَب ٌَ ُاكط  ، ظياتط ث
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو هًصُُّ ٓاوبُف يُن، يُن غىَيُِِوَ، زَطلُيُِ زَُطُوَ.
 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ااملازٔ األَىل:

 بّهٕ اظاًٙا دريطاض يصا اققانُى:ِقصس داملصطلرا  َاقر ادري اآلرّٕ امل انْ امل
 اق طاا. -ادالّم: االّم كُضزغراى :اَد 
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟  ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
 ؽ، بُكؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ بط طُيُكِ تط.تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثا

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقُظاضٔ: َظاضٔ اقثقاإ َاقؿباب قآلالّم. : انّا 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ  ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ بُض َيعاْ ٓ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك
 تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، بُكؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ بط طُيُكِ تط.

 
 

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ ُٓو وَظيطَ ًًُُيَن، هُبُض  ًًََُ ض ايُن ُٓيُ زََه ُٓوَّ ظؤض هُُاوَض ؤكِ واُىُُكـُزا  بًُُػبُت بط طُّ غ

ــري          ــًض تُٓػ ًَيَن، ٓ ــًُ ــُ ُ ــاْ باؾ ًٌَ ــُيّ، ث ــُ زَك ــُو ض ًًَٓ ــتطريٍ ٓ ــُف ثؿ ًٌَ ــُكذاض، ٓ ــًُُا ي ــُ، ت ُُٓاتًً
 هُوَظعُكُّ ُاكا، غىثاؽ.

ًَيَن؟ تلايـُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ، ظؤض           ٌَ هُطَُهسايـُ ٓـُو بط طُيـُ ُـُ ًـ ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
ٌَ هُطَُهساًًُـُ؟ تلايـُ زَغـت بـُضظ بلاتـُوَ، ظؤض غـىثاؽ، )      غىثاؽ ( كـُؽ هُطَُهساًًُـُ، بُظؤضيِـُّ    1، ك

ًَيَن، رُضًىو بؤ بط طُّ نىاضََ.  زَُط ثُغُُس كطا، ُٓو بط طُيُ ًُُ
 

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ركط.املصهف: يُ آ عم  ازدْ اَ علمْ اَ ا  مب :ضاد ا 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟  ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
 تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، بُكؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ بط طُيُكِ تط.

 غعًس بُظاظ: بُض َيع عىُِ كٌاي

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اددركاض: اقطادع اددساعْ اقصٓ ِػبغ ادصاقٕ علٖ املصهف. :خامػا 

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ٌَ هُطَُهساًًُُ؟  ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
 يُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، بُكؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ بط طُيُكِ تط.تلا

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

املصهف ازبماعْ: يُ املصهف اقصٓ غايم دٌ وكثط مو ؾدص ببّ ْ، مببازضٔ َرُجٌّ َاؾطاد ؾدص  :غازغا 
 ٌ.ببّ ْ اَ م هُٓ ِرُىل نؿطٍ دامس

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟  ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
 تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، بُكؤٍ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ بط طُيُكِ تط.

 غعًس بُظاظ:بُض َيع عىُِ كٌاي 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
املصهف املؿرتك: يُ املصهف اقصٓ د ِؿك  مصهفا مجاعّا، َغايم دٌ اكثلط ملو ؾلدص ببّ لْ غلُا٘       :غاد ا 

 ومكو اص  نصّب ك  مهًم اٌّ اَ مل ِكو.
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطُ ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك ٌَ هُطَُهساًًُُ؟ بُض َيعاْ ٓ َهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك
( كُؽ هُطَُهساًًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ 2تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، )

 بط طُيُكِ تط.
 

 بُض َيع عىُِ كٌاي غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
آ مصلهف ِ رملس عللٖ مصلهف غلادق علّلٌ اَ وكثلط، كاقرتمجلا ، اَ اقرُظِلع          املصلهفا  املؿلرقٕ: يلْ     : امها 

املُغّقْ، اَ اقرصُِط اقف ، اَ اقرهقّا، اَ اقرلدّص، اَ ريري شقك مو صُض املصهفا  اققادلٕ دعلازٔ اقصلّاريٕ   
 اَ اقرغّري، ما زام مبركطا مو ذّث اعازٔ اقرترّب اَ اخرّاض ضبرُِارٌ.

 اعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ بايع امس

ٌَ هُطَُهساًًُُ؟  ٌَ هُطَُهسايُ؟ تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، ك ًَػتا زَطلًُُ زَُطُوَ، ك بُض َيعاْ ٓ
( كُؽ هُطَُهساًًُُ، بُظؤضيُِّ زَُط ثُغُُس كطا، رُضًىو بؤ 4تلايُ زَغت بُضظ بلاتُوَ، ظؤض غىثاؽ، )

 بط طُيُكِ تط.
 عًس بُظاظ:بُض َيع عىُِ كٌاي غ

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ِبركط مصهفا ما. اقطبّ ْ اقصٓ ؾدص hgاملؤقف: يُ :راغ ا 
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 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز. ضؤشاْ.

 بُض َيع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػتا  ًٌَُ هُبط ٍِطُّ ؾُؾَُ ٓ زَُطٌاْ هُبؤ زا،  ًىغُُُمل دـًُاعٌ ضَيطـُّ زايـُ ؾُخػـٌ     غُباضَت بُوَّ ٓ
ٌَ، ُٓوَ يُن، زوو هُ ًاززَ ) ًًًَُِ ُٓو ثط ؤشَيُ ضَيطـًُاْ زايـُ هـُدؤضَيم هـُ     21ًُعُِويـ ب (ٍ بط طُ غ

ٌَ، بـُؽ هُبـُض    ٍَ ؾُخػٌ دًُاعًـ ًىُٓهًف ب ًَسَوتطَيت، زَكط ًىغُُُراتُ، كُ ًىُُغُراتِ دًُاعٌ ث
زوو اليــُُِ ٓــُزَبٌ و ًُعِــُوٍ ُٓيــُ، ًُعُِويًُكــُ ُاططَيتــُوَ تــًُُا داُبــُ  ٓــُوَّ ســُوٌ ًىٓــُهًف

ًَسايـُ دـُُابٌ غـُضؤن،     ٍَ ًىُٓهًف بٌ، تُعاضوظٍ ت ًاززيُكُ زَططَيتُوَ، بؤيُ ؾُخػٌ ًُعُِويـ زَكط
ٍَ، تُُٔا ) ًَىيػتُ وؾُّ تُبًعِ َُٓهبطري ، هُبـُض ٓـُوَّ تُوػـًٌٌ    اقصٓ ِبركلط مصلهفا ملا(    ؾدص hgيُث

ُُراتت كطزووَ، ًىغُُُراتٌ ًىُفُضيسًاْ ُٓيُ، ًىغـُُُراتِ دـًُاعٌ و ًىؾـتُضَكٌاْ ُٓيـُ، هـُ      ًىغُ
ٌَ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ ؾُخػٌ ًُعُِويـ ًىُٓهًف ب  دًُاعًًُكُ زَكط

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 هًصُُّ ضؤؾِبريٍ رُضًىو.
 بُض َيع بلط كطيٍ ذلٌس )ٓاغؤ(:

 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك

ٌَ يـاْ   ًَم زازَُ ٌَ ياْ ُُغ ًٍَ وايُ ُٓضكاضَيلِ ُٓزَبٌ، ٓىُُضٍ، ظاُػيت، ُٓوَ ؾُخػٌ تُبًعًًُ زَيِىوغ ث
ًَم كـُ دـًُاعٌ         ًؤغًقايُن تُٓوًف زَكا ياْ ُٓضكاضَيم هُو كاضاُُ زَكا كـُ بامسـاْ كـطز، بـُآلَ ًىغـُُُر

ًَتُ ًىغُُُمل دًُاعٌ تـًُُا هـُضووٍ تـُُعي    ًَت بؤيُ زَب ٍ كطزُُكـُّ، هـُضووٍ ثـاضَ زاُُكـُّ، هـُضووٍ      ب
ًَلِ       ــ ــًض ؾُخػ ــا، ٓ ــُٓوًف زَك ــٌ تُبًعًًــُ كــُ ت ــا ؾُخػ ــُُاوٍ خؤيــُوَ، زَُ ــط بآلوكطزُُوَكــُّ ب زوات

ٌَ تُٓوًف بلا، هُكىَيٌ زوًُازا ُٓيُ؟ غىثاؽ.  ًُعُِوّ ُاتىاُ
 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان كاضزؤ.
 كاضزؤ ذلٌس ثريزاوز:بُض َيع 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ض اغتُ ؾُخػُ تُبًعًًُكُ ًٓؿُكُ زَكا، بُآلَ ؾُخػُ ًُعُِويًُكـُ غُضثُضؾـتِ ٓـُو ؾُخػـاُُ زَكـا،      
ًٌَ ؾُخػُ ًُعُِويًُكُ،...... غىثاؽ. ًَتُ د  هُبُض ُٓوَ داُيب ًازيًُكُ زَن

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ىو ز. ٓاضاؽ.رُضً
 بُض َيع ز. ٓاضاؽ سػغل ذلٌىز:



 374 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ تُكوًفٌ ُٓو دًُاعُتُّ كـطزووَ ُٓغـيَت بـُو ًىغـُُُرُ دًُاعًًـُ؟ كُواتـُ        ًَطَ ًُبُغت هُوَيُ ك ه
ًَغل              ٌَ، كـُ زََهـ ٌَ، ؾُخػـُكِ تـُبًعٌ بـ ٌَ ؾُخػـٌ تـُبًعٌ هُواُُيـُ ًـىزيطٍ ؾـُضيلُيُن بـ ًَطَ كُ زََهـ ه

ًَىيػـت ُاكـا             ؾُخؼ ًُ ٌَ هـُزَظطاكاْ، بـُض ايٌ ًـّ ٓـُو تُعطيفـُ تـُواوَ، ث عِـُوٍ هُواُُيـُ زَظطايـُن بـ
ٍَ، غىثاؽ. ًَسا بلط  طؤض اُلاضٍ ت

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ز. غُضوَض.
 
 
 
 

 بُض َيع ز. غُضوَض عبساهطفلّ عٌط:

 بُض َيع غُضؤكِ ثُضهًُاْ.
ٌَ،    ُٓوَّ ز. ضؤشاْ ًَسا زضوغـت زَبـ ًٍَ وايُ ًُُٓياْ ض اغتهَ، نىُلُ ياغايُكُ تُُاوىظاتِ ت باغٌ كطز ًّ ث

ًَطَزا ًُغُهُكُ ثاضاغتِِ ًامل زاُـُضَ، هُكىَيـسا؟ ُٓطـُض ٓـاتى بـؤ ؾلىوُـُ ُىوغـطاوَيم بـُُاوٍ          بؤ ؾلىوُُ ه
ًَلِ تُبًعًًُوَيُ، بُُاوّ )د(وَ بآلوكطاوَتُوَ، تؤ بهٌ كـؤثٌ بلـُّ يـاْ     نـاثٌ بلُيتـُوَ، ٓـُوَّ    ؾُخػ

َِ زاوا تؤًــاض بلــا هــُ زازطــا و ًــامل خــؤٍ      ُــاوّ بُغــُض بُض طُكــُوَ ُٓيــُ كــُ هــُضووّ ض مسًًاتــُوَ زَتــىاُ
ٌَ بـُُاوّ   ًَم ُٓب ٌَ، بُسػ ًَم ُٓب ًَب ٌَ، كت ًٌَُ تىَيصيُِوَيُن ُٓب ًَطَزا بؤؾلىوُُ ُٓطُض ٓ ٍَ، بُآلَ ه وَضبطط

ٌَ، ًُُٓ زَظطاٍ غهاتًذِ ك ىضزغتاُُ، ًُُٓ زَظطاٍ ض اُسَهٌ ًُُٓضيلًًُ، ًُُٓ ٓـُض ُـاوَيلِ   زَظطايُكُوَ ب
ًَـطَزا يــاْ ٓـُوَتا  وؾــُّ          ًَلِ ًُعُِويًـُ، بؤيــُ ه ًَـطَ ٓــًين زَكـا؟ كــُ ًُٓـُ ؾُخػــًُت ٌَ ه ٌَ زَنــ تـط، كـ

ٍَ، ظؤض غىثاؽ. ًَت ياْ ًُعُِويًُكُؾٌ هُطَُي زابِسض  تُبًعًًُكُ ال به
 

 ثُضهًُاْ:بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ 
 كان عبساهػالَ رُضًىو.

 قسيق: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ــُُُرُكُ         ــُوَّ ًىغ ــُّ، ٓ ــُ هىغُويًُك ــُظَضٍ ًُعِاي ــُت ُ ــُهًف هُوَدٔ ــُيّ ًىٓ ــُ ُاك ــُ ًىُاوُؾ ًٌَ ٓ
ًَت، بَُهلى َُٓ ياغايُ ) ؤ ًـّ تًُٓـسٍ   ( واتُ ُٓوَّ خاوَُِ واُىًٌُ ُٓو ًىغُُُرُيُ، بذقُا املؤقفزازَُ

ًَت سقىوٌ ُؿط كطزْ و تُب  كطزْ و  وػُكاُِ ز. غُضوَض زَكَُ و بؤ نىوُُكُّ ز. ضؤشاْ، بط ؤ بعاُُ زََه
ٌَ بؤ رالُـُ زَظطـا زَطُض َيتـُوَ، واتـُ ًىٓـُهًف       ًَت بؤ رالُُ ًىُٓهًف زَطُض َيتُوَ، زََه ًَقتًباؽ كطزْ، ُاَه ٓ

ًَطَ هُضووّ َُٓ ًاُايُ ُٓو زَظطايُيُ كُ ُٓو َّ عًُُهًًُْ ُىوغًيت بـُ عُوـسَيم هُطـَُي ٓـُو ؾُخػـُ      ه
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ٌَ، يـاْ          ًُعُِويًُ ثاضَّ خؤٍ وَضططتىوَ تُُاظوهٌ كطزووَ هُ ًامل خـؤٍ، بؤيـُ يـاْ ؾـُخؼ بـُ تـًُُا بـ
 ًُعُِوّ ُٓو تُبًعٌ، غىثاؽ.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان ُُشاز.
ٌَ  :بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَيَن،  ٌَ ظؤض ض اغــتُ، بــُآلَ سقــىوٌ ًىٓــُهًفٌ ًُعِــُوّ بُغــُزاْ غــاَهًـ زًَــ ٓــُوَّ كــان عبساهػــالَ زََهــ
يُعِِ ُٓتا ُٓض زَظطايُن ُُؾـطٍ كـاتّ ض اغـتُ سقـىوٌ ًـاهٌ غـُض بـُو زَظطايُيـُ كـُ ُُؾـطٍ كـطزووَ،            

ٍَ،        ًُغـُهُْ رـال   اسبقلُا ضبفُظلٕ قللل(   ُىوغطايُ هُغـُضٍ )  ٍَ؟ هـُ ٓـُضكى ْ زَظطـا هـُ هىبِـاْ، هـُُاظامن كـى
ٌَ هـؤ   ًَػتا ثُيسابىوَ، بُآلَ سقىوٌ ًُعُِوّ )رؼ كوًػُض(، يُعِِ بُزَياْ داض ُُؾط كطايُ زََه ًَطَف ٓ ه
ًَيَن؟ يُعِِ سقىوٌ ًُعُِوّ  ًَػتا ُاوٍ زَضنىوَ )رؼ كوًػُض( ُاً ٌَ باؾُ يُعِِ تُواو ٓ رالْ زَظطاٍ، ٓ

ٌَ ُاوّ ُٓو  ًَيَن، بُآلَ سقىوِ ًاهًًُ ًُوظوعُكُ، بِىوغ ٌَ، سقىوٌ ًُعُِوّ زًَ ٌَ ؾيت وا ُاب ًَيَن؟ ُاب ُاً
 غىثاؽ.

 بُض َيعز.اضغالْ بايع امساعًى/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿًِاضتاْ، زوا غًاغُتاْ، رًُىو كان زَهؿاز. ًَىَ هًصُُّ ياغايٌ و ض ؤؾِبريٍ زوا ض ًَٓتاْ، زوا ث ٓ 
 ض:بُض َيع زَهؿاز سػغل واز

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

بُض َيعاْ، سقىوٌ ًىُٓهًف ثُيىَغتُ بُ ًٓبساعٌ كُغُكُوَ، كُغُ تُبًعًًُكُوَ، دًُٔتِ ًىُتًر ٓـُوَ  
       ٌ ًٌَـُ كـُ باغـٌ سـُوٌ      ُٓض هُياغايُكُزا ضَيلدطاوَ كـُ سقـىوٌ نـًًُ، سقـىوِ ًاهًًـُ سـُوٌ ًىٓـُهًف ٓ

زَظطايُن ًُُ ًٓبسا  بلـات، ًٓبـساعًـ بلـات ٓـُوَ     ًىُٓهًف زَكُيّ، ًٓبسا  كُغٌ تُبًعٌ ُٓيلات، ًٓض 
ًَـم        ًَتـُ خـاوٌَُ، بـؤ ؾلىوُـُ ًـّ زَو ٍَ ًٓبسا  بلات، يُعين كُغُ تُبًعًُكُ ُٓب ًَط كُغٌ تُبًعٌ ضازَغج
ًَتُ ًىُٓهًفٌ ٓـَُ زَوـٍُ ًـّ، ًـّ خـاوٌَُ زَوـٌ        ُُٓىوغٍ و زَظطايُن بؤَ ناخ ُٓكات، َُٓ زَظطايُ ُاب

تطيـ بآلوٍ بلًُُوَ، هُبُض ُٓوَ ضًٍَٓ وايُ كُ ًىُٓهًف ؾُخكٌ تُبًعًـُ،  خؤًٍ و ُٓتىامن هُ ؾىَيين 
ًَلٌ تـطْ ؾُخكـٌ ًُعِـُوٍ     ُٓوَ هُ زآاتىو تُعطيفُكاٌُ زياضَ، ُٓواُُّ ًىُتًذّ، ُٓواُُّ ُاؾريْ ؾت

ٌَ بُ ض ٌَٓ ًّ.  زَب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَـِّ، ُٓؾداقـٌ   وَهآل ًًِـ سُوٍ ُٓيُ ضٌَٓ بسََ، ًىُٓغُ ًَم ب ٌَ ُٓؾدام ُٓو ًىُٓغُغُيُ ث غُ، ُٓب
تــُبًعٌ ًٓبــسا  بلــُْ، ًىُٓغُغــُيُن تــُكوًف ُٓكــُْ ُُؾــطٍ بلــات، ًُُٓغُغــُيُن تــُكوًف ُٓكــُْ    
ًٓبساعٌ بلات، بُآلَ ًىُٓغُغُكُ ًىُٓهًفٌ تُبًعٌ ًُُ، ؾُخكُكُ ًىٓـُهًفٌ تُبًعًـُ، يـُعين ُٓطـُض     
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ٌَ ُٓوَ ًىُٓغ ًٌَىايـُ تًُٓـسٍ ض َٓـٌ كـان زَهؿـاز        ًىُٓهًفٌ تُبًعٌ ُُب ٌَ، ٓـُوَف ًـّ ث ُغُكُ زضوغت ُاب
ًَلٌ تُبًعًُ، رُضًىو ز.عىًُض.  زَكَُ، ًىُٓهًف ؾُخك

 بُض َيع ز.عٌط فلس اًغل خسض)ُىضَزيين(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ُـ           ٍَ، زاُـُض  و ًـامل زاُـُض، زا ًَـىاْ زوو ؾـت بلـط ًَىيػـتُ دًـاواظٍ ُ ًَـطَزا ث ًَسا ه ُض بُضاغـيت كُغـٌ   هُ ض اغت
        ٌَ ًَتـُ خـاوَْ ًارـُكاٌُ، بـُآلَ كـ ٍَ كُغـٌ ًُعِـُويـ بب ًَُِض زَكط ًَُِض، بُآلَ ًارُكاٌُ زآ تُبًعًُ، زآ

ًَُِض، ُٓوَ ؾُخكٌ تُبًعًُ.  بلُضَ وَكى زآ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان سًُُ غعًس رُضًىو.
 
 

 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُ عوٌ:
 ؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُض

ًَت، بؤنٌ؟، نىُلُ داضٍ وا ) اقؿدص اقصٓ اَ  اقؿدص اقطبّ ْ امل هًُّٓ ثؿتطريٍ ُٓو ض ايُ زَكَُ كُ ( ب
ٌَ       7ياْ  6ُٓيُ غُُتُضَيم ياْ ًىُٓغُغُيُن  ًَلًـاْ ثـ ًَب ًَم يـاْ تُضدىًـٍُ كت كُغّ تُضدىًٍُ بابـُت

    ُ ًَلًاْ، ًُغـُهُْ ب ٍَ ُٓض بُؾُ و رُقـَوُّ بـُ كُغـ ًَطزض ًًََُ و       ُٓغج ًَم و بُؾـٌ غـ ؾـٌ يُكـَُ بـُ كُغـ
ٌَ ُٓو ًىُٓهُرُ بُ ُاوٍ يـُن كُغـًاْ بآلوبلُيتـُوَ، بـؤ      ًَلٌ تط، ُٓوَٓا ، ُٓو كاتُ ُاتىاُ نىاضََ بُ كُغ
ًَـم كـُ       ًَب ًَلؤَهًِـُوَ ُٓيـُ، كت ًَػتا غُُتُضٍ تًؿم ُٓيُ ياْ غُُتُضٍ غهاتًصٍ كىضزغتاْ بـؤ ه ؾلىوُُ ٓ

ــُْ،  ــُؽ زَضٍ ٓــُ 7،  6زَضُٓك ــُُاو     ك ــُُٔا ب ــت، ت ًَ ــُوَ ب ًَلًاُ ــاوٍ يُك ــُ ُ ــُ ب ــغل ك ــًاْ ض اظٍ ُ كات، كُغ
ًَت ياْ  ٌَ ياْ تُبًعًُكٍُ هُطَُي ب ًَت، هُبُض ُٓوَ زَب  غىثاؽ. )اقؿدص اقصٓ(،ًىُٓغُغُكُوَ ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ ًىٓـُهًف      ًَـت؟، بـُ بـ ٌَ ؾُخل زضوغـت ب ًَـت؟، ٓـًُىو     باؾُ ًٓض ًىُٓغُغُيُن ُٓيُ بُ ب زضوغـت بب

ًَـسا بلـات     ًَسا بلات و ًٓبتًلـاضٍ ت ٌَ ُٓؾدام ًٓبساعٌ ت ٌَ ُٓؾدام زضوغيت بلات، ُٓب ًىُٓغُغُيُن زَب
ًِٓذا ُٓيساتُ ًىُٓغُغُ بؤ ُٓوٍَ بـؤٍ ُُؾـط بلـات، ًُٓـُ زاض اهِؿـطَ، زاضٍ ًٓبـسا  ًُـُ، رـُضًىو كـان          

 ٓاغؤ.
 بُض َيع بلط كطيٍ)ٓاغؤ(:

 ًاْ.بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهُ
ًَلّ تايبُؽلُُــسٍ خؤيــاْ ُٓيــُ، زوو ض ووٍ ُٓيــُ، ضووَ   ًٌَىايــُ ٓــًُىوًاْ زَظاُــغل ًارــُكاٌُ زاُــُض ًــار ث
ٍَ هكـًقُ بـُ       ًُعُِويُكٍُ و ض ووَ ًاهًُكٍُ، ض ووَ ًُعُِويُكٍُ ظؤض ظؤض و ُٓضوَكى بـُ عـُضبٌ زَوتـط

     ُ ُاظوي كـطزْ، بــُآلَ اليُُــُ  ؾُخكـٌ ًِٓػــاٌُ تـُبًعٌ، بؤيــُ وابًــى ًُـُ بــؤ تـُوازوَ و وابًــى ًُــُ بـؤ تــ
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ًَـطَوَ ؾُخكـٌ تـُبًعٌ كـُ       ٍَ بؤ ًىززَيُن، ُٓوَيُ ًُوظو  بؤيُ ٓـا ه ٌَ بلط ٍَ تُُاظوهٌ ه ًاهًُكٍُ زَكط
    ٌَ ًَطَؾسا ُىوغطاوَ ًىبتُكري، ُٓوٍَ ز.عىًُض ضووُـٌ كـطزَوَ زَبـ ًٓبسا  زَكات و كاضَكُ زَكات، نىُلُ ه

ًَىاْ ًىقُُُف و هُ بُيين  زاُُض، بؤ ًارـُكاٌُ ٓـُو ًىقـُُُمل دـًُاعٌ هـُ ًـاززَّ       دًاواظٍ بلُيّ هُ ُ
ٍَ بط طُيُكٌ تايبُتٌ بؤ زاُطاوَ، غىثاؽ.21 ٌَ كطزووَ و هُو ًٌَُ بُ باؾٌ بامسامن ه ٓ ًًََُ  ، غ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 كان غاالض رُضًىو.

 بُض َيع غاالض ذلٌىز:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ ض َُطساُُوَّ هُ ض اغتًسا ه ًَىزَوَهُتٌ كطز، ًّ ومت ُٓب ًَم ثطُػًجٌ ُ ًَم بامساْ هُ كؤًَُه ُ عًِىاُُكُ كات
ًَم باغٌ سقىوٌ دلاوض زَكُيّ )زاض اهِؿط ( و زَظطاكاٌُ تـطيـ ُٓواُـُ دلـاوضْ،     ٌَ، كات هُ ذلتُواكٍُ ُٓب

 ًٌَ ًَػتا بَو ٓ :ًٌَ ًَم َُٓه ًَىَكاُّ كُ هُطَُهًاْ، بؤيُ كات ؾُخكـٌ تـُبًعٌ ٓـُو ًارـُ بـُ سـُوًق       ُٓواُُ ٓاوؾ
ًَػتا هُ ذلتُواكُف ُٓض زاكؤكٌ بـؤ   ًَىزَوَهُتًُكاْ كطز ٓ ٍَ، ُٓواُُّ كُ زاكؤكًاْ هُغُض ًُبسَُٓ ُ ُٓخىض

 بلُْ و، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ز.غُضوَض رُضًىو.
 بُض َيع ز.غُضوَض عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىاْ ؾُخكٌ تـُبًعٌ  و )زاض   ًَلٌاْ ُٓيُ هُ ُ ًَلَُهلطزُ ًَم ُٓيُ هُوٍَ، ت ًّ ُٓغت زَكَُ بُزساَهٌ بىوُ
اهِؿط(، )زاض اهِؿط( ناثداُُكُيُ ُٓوَيُ كُ بآلوزَكاتُوَ، ًّ زَنٍ هُوَيسا ُىوغطاوَيلٌ خؤًُ بـؤَ نـاخ   

ــُ زاض اهِؿــ      ــُضزًَُ، ًُٓ ــاٍ غ ــُ، زَظط ــاٍ ٓاضاغ ــُ زَظط ــؤ ؾلىوُ ــات، ب ــُ   زَك ًٌَ ــسا ٓ ًَل ــُ كات ــُآلَ ه طَكُيُ، ب
ًَتـُوَ          ًَتـُوَ، بـُُاوٍ غـُُتُضَيلُوَ بآلوزَب تىَيصيُِوًَاْ ُٓيـُ بـُُاوٍ ظاُلـؤٍ غـُالسُززيُِوَ بآلوزَب

ًًَُ و  6، 5ُٓوٍَ كان سًُُغُعًس باغٌ كطز،  ،كُؽ ًُُٓ زَكُْ هـُ بُضاًبـُض بط َيـم ثـاضَ،     6،5كُغٌ ه
ًَلٌ تـط ب   ًَـت، بـُُاوٍ ُٓواُـُ، ُـاوٍ كُغـٌ بـُ غـُضَوَ ًُـُ، ُـاوٍ زَظطايـُكٌ           بط َيم ثاضَيا ُٓض ًٌٓتًـاظات

ٍَ زاُـُض، نـٌ زَكـات             ًَـٌ ٓـُوتط ًَـت و هـَُ ساَهُتـُزا ًُٓـُ ث بُغُضوَ ُٓيُ كُ ؾىَيين زاُُض، ٓايـا ُٓطـُض ب
ــاْ         ــت و ي ًَ ــُض ب ٍَ ُٓط ــط ــًالز زَك ــسَ ع ــُ ُٓوَُ ــُُٔا ب ــُ ت ــُ زاُُضَك ــت؟، بؤي ــامل وَضزَطريَي ــؤْ ً ــُ، ن ًُٓ

 ٍ بؤ ظياز بلطَيت ياْ ُٓوَتا ُٓوٍَ تطيؿٌ البطزضَيت، َُٓ دًاواظيُ بلطَيت.ًُعِىيًُكُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

كان زكتؤض، ًّ و تؤ هُ ًىُٓغُغـُيُن ٓـًـ ُٓكـُيّ ًُضكـُظٍ زيطاغـاتٌ غـهاتًذًُ، ًـّ وتـؤ بـُ ثـاضَ           
وٍ زَكاتـُوَ، بـُآلَ بُضًُُٓكـُ    بُضًُُٓكاٌُ خؤًـاْ زَرطؤؾـغل بـَُ ًىُٓغُغـُيُ و ًىُٓغُغـُكُ بـآل      
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ًَلٌ    ٌَ ًىٓـُهًف ؾـت ٌَ ُٓرطاز و بُ ب ًىُٓهًفُكٍُ ًّ و تؤيّ،  ؾيت داًًس ًٓبساعٌ ًُُ، ًىُٓغُغُ بُ ب
ٌَ ؾيت  وا ، رُضًىو ٓآُُط خاْ. ٌَ، ُاب ٌَ، زاُُضَ ُٓب  داًًسَ، بُوٍَ سُيُويُ كُ ًّ ًىُٓهًفٍ ُٓب

 ضؤَد:بُض َيع ٓآُُط عاضف 
 ٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤك

ًٍَ، ظؤض دـاض ٓـُرالًٌ غـًًُِايٌ زَضزَيـِّ و             ًَم بَوـ ٍَ ؾـت ًّ تُعقًبـُْ هُغـُض وػـُكٍُ دـُُابت زًَـُو
ًًَـُ؟، سـُوٌ ٓـُو           ًىغًقايُكٍُ زَُطٌ بايُ، ياْ ُٓوضَ ياْ تلـُّ ٓـاو و ض ووبـاضَ، باؾـُ زاُـُضٍ ُٓواُـُ ك

ٌَ ًُسفىوظَ؟  زَُط و ُٓو ُٓوضَ تطيؿقُ بؤ ك
 ايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ ب

ٌَ زَكات، ًىُٓهًفُكٍُ هُ تُبًعُت ًٓػتًفازَّ كـطزووَ و   ُٓوَ هُو ساَهُتاُُ ًىخطصلُكٍُ ًٓػتًفازٍَ ه
ًَِاٍُُ كطزووَ.  ُٓو ُٓوزآ

 
 

 :ضؤَدبُض َيع ٓآُُط عاضف 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ كطزووَ، بُؽ زاُُضَكُ تُبًعُتُ  ًَسا ًُُ.ًىخطصلُكُ ضاغتُ ًٓػتًفازَّ ه  زَغيت كُغٌ ت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَم هُ تُبًعُتُوَ ٓاتىوَ، رُضًىو كان عبسار.  زاُُضٍ ًُٓىو زوًُا تُبًعُتُ، ًُٓىو ؾت
 بُض َيع عبسار ًال ُىضٍ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ هُبـُضزََ زوو ض َيطـايّ، يـاْ ٓـُكطَيت ٓـَُ بابُتـُ زواغـُيّ         ًَػـتا      ٓ يـاْ بـؤ بُضنـاوض ووٌُ دـُُابتاْ، ٓ

ؾُضيلُّ تىيىتا ياْ ؾُضيلٍُ ٓايفؤْ يُعين كُ بُضزَواَ هُ تُتُوضزايُ، ياْ ويِسؤظ، يُعين ٓـُو ٓـًُىو   
ًَم          ًَـم كـُ ًٓبـساع ؾُضيلاتُ طُوضَيُ ُٓيُ هُ عاهًُسا يـُعين ًُٓـُ ٓـًُىو ؾُخكـًُتٌ ًُعُِويـُ، كات

ــُ واُىُ  ــان   زَكطَيـــت ًٓبساعُكـــُ بـــُُاوٍ كُغـ ــى ٓـــُوٍَ كـ ــُ وَكـ ًُكُيـــُ، كُغـــُ ًُعُِويُكُيـــُ، بؤيـ
ًَىزَوَهُتٌ ُٓيُ و نُُسيّ ضَيلدطاوٍ طـُوضَ   ًَسا، نُُسيّ زاَ و زَظطاٍ طُوضٍَ ُ ز.غُضوَضيـ ٓاًاشَّ ث
ًَم   ًَيت يــاْ نــُُس كُغــ ًَم كــطزب ُٓيــُ كــُ تىَيصيُِوَيــُن ٓــُزلاَ ٓــُزَْ، ٓــُو تىَيصيُِوَيــُ ُٓؾــٌ كُغــ

ًَيت، هُ ُُتًذُوَ خ اوَُُكـٍُ، خاوَُـُ غـُضَكًُكٍُ زَظطـا ًُعُِويًُكُيـُ، ضَيلدطاوَكُيـُ يـاخىز        كطزب
ًَلًـ ُٓيـُ ٓـُوَ     وَظاضَتُكُيُ، ياخىز ؾُضيلُكُيُ، بؤيُ ًُُٓ ًُغُهُيُكٌ تاظَ ًُُ، ُٓطُض ُٓض طىًـاُ
ٍَ تؤظَيـم             ٌَ، ٓـُكط ٍَ هُغـُض بِـًُاٍ ضَٓـٌ بـ ٌَ ٓـُوَ ُـاكط ًَلًـ ٓـُب ًُغُهُيُكٌ دُوُٓضيُ، ٓـُض طىًـاُ

 طلُْ كؤبىوُُوَكُ تا ثطغًاض زَكُْ.زا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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كاكــُ ٓــُو ًىُٓغُغــُيُ ٓــُرطاز بــُض َيىَّ زَبــات، ٓــُرطاز بُضًُٓــُكاٌُ خؤيــاْ زَرطؤؾــّ، ٓــُرطازَكاْ،    
ــُوٍَ        ــّ، ٓ ــاْ زَرطؤؾ ــُكاٌُ خؤي ًَِاُ ــّ، زآ ــاْ زَرطؤؾ ــُكاٌُ خؤي ــُكاْ بُضًُٓ ــُضَكاْ و ًىُٓهًف ُىوغ

ًَت ًُغُهٍُ با و زَُطٌ ُٓوض و ُاظامن نٌ ُٓوَ ضَُطساُُوٍَ تُبًعُتُ، ُٓو كابطايُ  ٓآُُط خاًُـ زَيَو
ًٓػتًفازٍَ هُ تُبًعُت كـطزووَ، تُبًعـُتًـ خـىا زضوغـيت كـطزووَ، بُضاغـيت ٓـُو ًىُاوُؾـُيُ و ٓـُوَ          

كُغًـ  41،31ُوَ، وٓا، ض ًَُٓ ًىختُهًفُكاْ زَخُيُِ زَُطآًُىوتاْ وػُ زَكُْ ًٓؿُكًُاْ ُاض وات ٓ
ًَِا ُٓوَ. ٌَ زَُطٌ ٓ  وػٍُ كطزووَ، كاكُ قًاغُ دًاواظَكاْ غُُُ زَُطُوَ ك

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَصُُّ ٓاوبُف هُطَُي ُٓو قًاغُيُِ كُ هُ ًاززَكُزا ٓاتىوَ،  ًٌَُ ه ٓ 
 تاغعي:

 أ ما.املؤقف يُ اقؿدص اقطبّ ْ اقصٓ ِبركط مصهف
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، كاكُ زَُطٌ ًُزََيٌ.......  بُو قًغٍُ كُ خىَيِسضايُوَ ك

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿًِاضَيلٌ تط  ث
 املؤقف يُ اقؿدص اقصٓ ِبركط مصهفا ما.

 الْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ
 رُضًىو ُاغم خاْ.

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَػتا زواٍ ًىضادُعـُ ُٓغـتٍ كـطز ٓـَُ      ًَت الًاْ، ًّ ٓ ًّ يُن ثطغًاضَ ُٓيُ بؤ ُٓوٍَ تؤظَيم تُوظيح ب
ٍَ ًٌَُ ًُٓاُُو ًَػتا كـُ وػـًُاْ    ًىُٓهُرُ هُُاو ياغايُكُ ُٓض بُ ؾُخكٌ تُبًعٌ ٓاتىوَ، ُٓوٍَ كُ ٓ و ٓ

هُغُضٍ كطز نـىوتُ ظًـين ًىقـُُُمل دًُاعًُكـُوَ، ٓايـا بًوفعـى وايـُ يـُعين ٓـُواْ ظؤضتـط زيطاغـُتٌ            
ًٌَ ًـُظًىوٌُ ياغـاكُ ُٓيِىوغـٌ     ياغايُكًاْ كطزووَ؟، نىُلُ تؤ كُ تُعطيفٌ وؾُيُن َُٓهسَبصَيطٍ بُ ث

ًَطَ، ُٓوَُسٍَ غُيطَ كطز ًُٓىوٍ ًىُٓهًف باغٌ كُغٌ ؾُخ كٌ تـُبًعٌ زَكـات هـُُاو ياغـاكُ ٓـُوٍَ      ه
ًٌَُ خُللاُُ هُ ًُغُُٓهٍُ ًىُٓغُغُ و ُٓوَ نىويتُ شَيط ًىقـُُُمل دًُاعًـُوَ، ٓايـا بًوفعـى ًُٓـُ       ٓ

ٍَ و، ظؤض غىثاؽ.  ُٓو دُوابُيُ كُ هُ الًُ بؤ ُٓوٍَ بعامن نؤْ ُٓكط
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ رُضًىو.  ه
 ُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:ب

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَتُ )غازغـي( يـُعين تلـاَ       ُٓوٍَ بُض َيعاْ بُ تايبُتٌ كان ز.غُضوَض  و كان عبسار باغًاْ كطز ض َيـم زَنـ

 :ٌَ املصهف ازبماعْ يُ املصهف اقصٓ غايم دٌ اكثط مو ؾدص وايُ بُ زيقُت بًدىَيُِِوَ، هُ ؾُؾًُسا َُٓه
ًُغـُهُْ ًُٓـُ ظاُلؤيـُن    ٔ َ رُجٌّ َ اؾطاد ؾدص ببّ ْ اَ م هُٓ ِرُىل نؿلطٍ دامسلٌ،   ببّ ْ مببازض

ًَتُ خاُـُّ ؾُؾـًُُوَ، بـُآلَ        ًَلُ هُ شَيط ُاوٍ خؤيـسا ٓـُوَ ُٓنـ ًَم تُوسيٍ زَكات ٌٓ نُُس كُغ بُسػ
ٓـ             ٌَ ٓـُوَ ًىُٓهًفـُ  ًَـم ُُٓىوغـ ًَب ًَم كت ُوَ ًٍُُٓ ُؤيَُ بؤ زاُُضَ بـؤ تاكـُ كُغـُ بـؤ يـُن كُغـُ، يـُك

ًَت بُ زاُُض.  زاُُضَ، ًىُٓغُغُ ُاب
 
 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَؿـه خىَيًِتاُـُوَ بًدىَيِِـُوَ تـا بًدُيِـُ          ًَػتا ًىُاوُؾُ تُواو، ُٓو ض ًٍَُٓ كـُ زووضتـطيّ ضًَٓـُ و ث ٓ

ًَِا باؾُ ُٓطُض ُا ُٓوٍ تـط زَخُيِـُ زَُـط، رـُضًىو كـان عـُوُ       ٌ زووضتطيًِـاْ  زَُطُوَ، ُٓطُض زَُطٌ ٓ
 غىَيُِوَ تا بًدُيُِ زَُطُوَ.

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 املؤقف يُ اقؿدص اقصٓ ِبركط مصهفأ ما. تاغعي:
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟،  كُغٌ هُطَُهسايـُ،   45بُو قًغٍُ كُ كان عُوٌُ خىَيِسيًُوَ ك
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟،  ًَػـتا ُٓغـَوًُكُف        16ك ًَؿـًِاضَ بـىو، ٓ كُؽ هُطَُهسا ًُُ، كُواتُ ظؤضيُِكُ هُطـَُي ٓـُو ث

ًَت، رُضًىو كان عُوٌُ.  ُٓخُيُِ زَُطُوَ بعاُغل نُُس زَُطٌ زَيِ
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 قطبّ ْ اقصٓ ِبركط مصهفأ ما.املؤقف يُ اقؿدص  ا تاغعي:
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟،  ًَػـتا كـُ       28ك ًَـ ٓ  45كُغٌ هُطَُهسايُ، كُواتـُ قـًاغُكٍُ ثـ
ًَت، رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط. ًَِابىو ُٓو تُغبًت زَب  زَُطٌ ٓ
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 بُض َيع عُوٌُ كٌاي غعًس بُظاظ:
 ض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُ

اقهؿط يُ  َضع املصهف اَ نػذ مهٌ مبرهاَر ازبمًُض مبُااقٕ املؤقف اَ ماقك ذقُاٌ َ دإِٔ بطِقلٕ   عاؾطا:
 اَ َغّلٕ كانت.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ ًُُ داضَيلٌ تط بًدىَيُِوَ.  كُؽ ٓاطاٍ ه

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 ثُضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكٌ 

اقهؿط يُ  َضع املصهف اَ نػذ مهٌ مبرهاَر ازبمًُض مبُااقٕ املؤقف اَ ماقك ذقُاٌ َ دإِٔ بطِقلٕ   عاؾطا:
 اَ َغّلٕ كانت.

 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهــسا ًُــُ؟، بــُ كــؤٍ زَُــط ثُغــِس كــطا رــُضًىوْ بــؤ  ٌَ هُطَُهسايــُ تلايــُ زَغــيت بــُضظ بلاتــُوَ؟،ك كــ

 بط طُيُكٌ تط.
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

اقهػذ يُ صهع صُضٔ اَ اكثط مطادقٕ قلهػدٕ ادصلّٕ مو املصلهف دأِلٕ بطِقلٕ اَ دلآ ؾلك        اسبازٓ عؿط:
 كاى مبا ة شقك اقرػحّ  ادقكرتَنْ املؤات اَ اقساٙم قٌ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ ه ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط.ك  ُطَُهسايُ ؟،ك

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

اقرثبّت ِقصس دٌ رػحّ  ادصُا  اَ اقصُض اَ كلًّما علٖ َغّط مازٓ دططِقٕ اادلٕ قلالزضاك    انْ  عؿط:
 َ ادغرهػار َ اقهق .

 ضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.ا
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط. ٌَ هُطَُهسايُ ؟،ك  ك

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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مو جّ   اقفلكلُض:املصهفا  اقيت رهؿًٚا اقفٚا  اقؿ بّٕ ر بريا عو يُِرًا اقثقاإّ َ اقيت رهرق   اقث  عؿط:
 اىل اخط َ رؿك  اذس اق هاصط ادغاغّٕ قرتا ًا.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، يُن كُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ  زَُـط ثُغـِس كـطا رـُضًىوْ بـؤ           ٌَ هُطَُهسايُ ؟،ك ك

 بط طُيُكٌ تط.
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

دطنامخ اقكُمبُّرط: صبمُعٕ مو ادَامط َ اقُظاٙف َ اقضُادط مكرُدٕ دلغٕ دطصبٕ اقكُمبّلُرط     عؿط:ضاب
َ   ذبُِلًا اىل قغٕ جًاظ اقكُمبُّرط َ مطربٕ رطرّبأ مهطقّأ ِلؤزٓ اىل ر امل  اقكُمبّلُرط ملع امل طّلا  َ      

ًَ اشبطَد مب طّا  َ دّانا  جسِسٔ ؿـًِاضٍ كـان عبساهػـالَ بـُضواضٍ     .، دُُابٌ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ، ٓـُوَ ث
ــُوًَاْ      ــُوٍَ ٓـ ــُض ٓـ ــُض هُبـ ــُ كىًجًىتـ ــًٌُ هـ ــّ ًٓدتًكاقـ ــٌ ًـ ــىُلُ وتـ ــُض، نـ ــُض كىًجًىتـ ــىو هُغـ بـ

 خىَيِسَوَ.ُٓوَ كُ خىَيِسًُوَ تاظَ زووضَ هُ ُٓقَوٌ ثطؤشَكُ.
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ: 
 ، داضَيلٌ تط بًدىَيُِوَ و زَطلُيُِ زَُطُوَ.تلايُ داضَيلٌ تط بًدىَيُِ، نىُلُ زوو بؤنىوْ ُٓيُ

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ضاب  عؿط:
دطنللامخ اقكُمبّللُرط: صبمُعللٕ مللو ادَامللط َ اقُظللاٙف َ اقضللُادط مكرُدللٕ دلغللٕ دطصبللٕ اقكُمبّللُرط َ    

ىل ر ام  اقكُمبُّرط مع امل طّا  َ اشبطَد ذبُِلًا اىل قغٕ جًاظ اقكُمبُّرط َ مطربٕ رطرّبأ مهطقّأ ِؤزٓ ا
 مب طّا  َ دّانا  جسِسٔ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ،  كُؽ زَُطٌ بـؤ زاوَ،   35ُٓوَ قًاغُ تاظَكُيُ؟، ُٓو قًاغُيُ ك

ٌَ هُطَُهساًُُ؟،   زَُط ثُغِس كطا، ُٓقَوًُكُ غىَيُِِوَ. كُؽ هُطَُهسا ًُُ، كُواتُ بُ ظؤضيُِّ 4ك
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

دطنلامخ اقكُمبّلُرط: يلُ صبمُعلٕ ملو ادَاملط م لرب عهًلا دكلملا  اَ دطملُظ اَ دلآ ؾلك  ثخلط               ضاب  عؿط:
ؤزٓ اَ ِهفلص مًملٕ ملا اَ    دامكانًا عهسما رسخ  ة مازٔ ميكو قلكُمبُّرط وى ِقطويا َوى دب   اقكُمبُّرط ِل 

 ِ طْ نرّحٕ ما.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ٌَ هُطَُهسايـُ        ًَلُوَ قـًاغُياْ كـطزووَ؟، ٓـُو قـًاغُيُ كـ ًَصُُكُ ث ُٓوَ قًاغُ ُٓقَوًُكُيُ كُ ُٓضزوو ه
ًَؿـىوتط تُغـبًت بـىو، رـُضًىو بـؤ ب      ط طُيـُكٌ  تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ، كُواتُ كًًُُِيُ، قًاغُكٍُ ث

 تط، رُضًىو كان عبساهػالَ.
 بُضواضٍ: مصطفٖبُض َيع عبساهػالَ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ بؤيـُ ويػـتٍ        ًٍَ تـاكى غـُزَض ُـُكط ُٓو زووََ ُٓوٍَ تُعطيفٌ بُياُاتُ كُ ُٓزضَيتُ كؤًجًىتُض، ًّ ٓـَُه

ٌَ ًٓه زاخًى ُٓكُيّ و كؤًجًىتُض ُٓطلىَيِ ًَـ تُقىيت وػُ بلَُ، بَُه ًٌَُ َُٓ ياغايُ باغٌ ث ًَت، ًُُٓ ٓ
ًَىيػـتُ بـُياُاتٌ        ًَت، ًـّ تُقـُوَض ُٓكـَُ ث ًَىَكاْ ًِٓتاز  ٓـُب ًَىَيُن هُ ؾ ًَم ُٓكُيّ كُ بُ ؾ بُضًُٓ
ًَم كـُ زَخُيـُ ُـاو كؤًجًىتـُض            ٍَ، ٓـُو  تُعطيفـُ ؾـت ُٓهًلهؤٌُ ياْ بُياُاتٌ كؤًجًؤتـُض تـُعطيف بلـط

ًَت، ًُُٓ ًىًٌُٓ بؤ  َُٓ ياغايُ، بُآلَ بُضُاًُ ُُبىو، بُضُاًُ غابًتُ و ًُودىزَ هـُ  كؤًجًىتُض ُٓطلىَيِ
ًَصُُّ ياغـايٌ و ضؤؾـِبريٍ، ُٓطـُض ًُٓـُ ًُبُغـت       كؤًجًىتُض، بؤيُ ًّ ًٓقترياح زَكَُ و زاوا زَكَُ هُ ه
ًَـت و            ًَـت بًدىَيِ ُٓوَبىو ُٓتاُىيػت ٓـَُ زاتاياُـُّ كـُ زاخًوـٌ كؤًجًىتـُض بلـُْ تـاكى كؤًجًىتـُض بتىاُ

ٌَ بلـات، ٓـُوَ تـُعطيف بلـُْ، بـُياُات ُٓهًلهؤًُـُ، نـىُلُ سُوـُ هـُو ياغـايُ              تُبعٌ  ًَلٌ هـ بلـات و ؾـت
ًَـت ٓـُوَ بُضُاًـُ زاخًـى ُاكطَيـت و كؤًجًىتـُض             ًَت ُٓكًس هـُُاو زَق باغـٌ كـطاوَ، ُٓطـُض بُضُاًـُ ب ُٓب

ًَلُ، غىثاؽ.  ُاطلىَيًِت، بُضُاًُ بُؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 طٌ هُغُض زضا، رُضًىو كان ٓاغؤ.زَُ
 بُض َيع بلط كطيٍ)ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ُٓض نُُس زَُطٌ هُغُض زضاوَ، بُآلَ بؤ كان عبساهػالَ، ًّ ًٓدتًكاقٌ ًٍُ تُبعـُْ، تـًُُا ًـّ بؤخـؤَ     

ٌَ ُٓظامن، ُٓض ن ًَلٌ ظؤض ظؤض كًٌُ ه ًَطبىوَ و ؾت ًَطبىوَ، ض َُطُ بُ زَ ضؤش ُٓض ٓاوا ر ُُسَ هـُ ُُٓسَغـُ   ر
ٌَ ُٓظامن،  ًَلٍ خىَيِسووَ، بُآلَ ظؤض كًٌُ ه  بُضُاًُيُ ياْ ُا؟....... pdfكؤضغ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
كان ٓاغـؤ غـىٓاي تـُودًٌٔ كـُؽ ًُكـُ تـُُٔا وػـُكاٌُ خـؤت بلـُ، تلايـُ ًىُاوُؾـاتٌ دـاًُيب ًُكـُْ،              

 رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط.
 كٌاي بُظاظ:بُض َيع عُوٌُ 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
اسبقُا اجملاَضٔ: يْ اسبقُا اقيت ِرمرع دًا اقفهانُى املؤزَى، مهرحُ اقرػحّال  اقػم ّٕ،  عؿط: خامؼ

مؤغػا  َضبطا  َؾطكا  َيّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعْ َزَض اقهؿط مو زَى ادخالر حبقُا 
ًَؿًِاضَيم ُٓبىو بُ ًٓو، املؤقف ادصلْ  غا كطزٌُ َُٓ رُوُضَيُ.ث
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 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ز.عىًُض.

 
 بُض َيع ز.عٌط فلس اًغل خسض)ُىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَِاْ ًىقـتُهُسُكُ ٓـُبىو، )احلقـىق ا ـاوضَ( بُض اغـيت ض َُطـُ )          ٕ هُ ض اغتًسا وػـُ هُغـُض بـُكاضٓ ( املما لل

ٌَ، ٓـُض    ًًَُتٌ، ًُبُغـت هـُوَ بُض اغـيت ًارــُ       زضوغـته بـ وَٓا هــُ كىضزيُكُؾـسا ُىوغـطاوَ ًارـُكاٌُ ٓاوغــ
ًَِغل باؾهَ هُ دلاوضَ، يـُعين طـؤض يين ًىقـتُهُسُكُ بـىو ُـُن ًٓوغـا        ًَىَيُ بُكاضبٔ ًَىَكاُُ، بَُ ؾ ٓاوؾ

 كطزْ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو غؤظاْ خاْ.
 
 

 ُىضٍ: بُض َيع غؤظاْ ؾٔاب
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُوَ، تُعطيفٌ ٓؤكػفؤضزَ ُاضز بؤ ُُٓساًاٌُ بُض َيع، ًىدـاوضَ ) ُُيبـُضيِط( بـُ رًعـى و      ًَػتا ُٓيَو ٓ ًّ
ٌَ، هـُ بُضاًبـُض           بُ ًٓػٍ ٓاتىوَ، هُ تُضدىًُ كطزُُكُزا، وـٍُ نـٌ ٓـُكات ُٓطـُض عـُضَب غَُهـُتٌ كطزبـ

ًٌَُمما لٕدلاوضَكُزا ُٓيُ ) ًَطَزا ُٓطُض َُٓ ًاززَيُ ًٓوغا بلُيُِوَ،  (، بؤ ٓ ًٌَُ ه ًَِغل؟، ٓ ُٓوَ بُكاض ُُٓ
          ٍَ ًَيَن، بؤيـُ ُٓطـُض بـىتط ٍَ و ُـاً اقفهلانُى  ) سُوٌ ُٓواُُّ كُ ُاويـاْ ٓـاتىوَ هـُُاو ٓـَُ بُُسَيـُ ٓـُخىض

ًَيَن، بؤيـُ )   ( املؤزَى، مهرحُ اقرػحّال  اقػلم ّٕ،  ٕ سـُوًاْ ُـاً ٍَ،  املما لل ًَِـسض ٌَ بُكاضبٔ ًـّ ًىقـريَ    ( زَبـ
    ٌَ هُغُض وػُكٍُ خؤَ، نىُلُ ُٓقَوُْ تُضدىًُكُ غَُهُت كطاوَ، )دلاوضَ( بُ ًٓػٍ و رًعـى و قـًفُ غـ

 ًٓين دًاواظٍ ُٓيُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَؿُوا.  رُضًىو كان ث
ًَؿُوا تىرًق:  بُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿًِاض زَكَُ ٍَ هُبُض ٓـُوٍَ ًُٓـُ ثُيىَُـسٍ بـُ ُاوًُؿـاٌُ ثـطؤشَ ياغـايُكُوَ         ًّ ث َُٓ بط طُيُ زواغط

ًَِاغـٍُ ًُٓـُ بلُيِـُوَ، نـىُلُ         ٍَ زوايـٌ ث ًَم زَُطٌاْ هُغُض ُاوًُؿاٌُ ثطؤشَكـُزا زَكـط ُٓيُ، ُٓض كات
ٌَ ٌَ ُٓوَ هُ ُاوًُؿاٌُ ثطؤشَ ياغايُكُزا تُغبًت ب ٍَ زَب ًَطَ زَُط هُغُض ُٓوَ بسض  ، ظؤض غىثاؽ.ُٓطُض ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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 رُضًىو ز.ضؤشاْ.
 بُض َيع ز.ضؤشاْ عبساهقازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
غُباضَت بُو بط طُيُ، تُُٔا ؾلىوُُيُ، ُٓوٍَ هُ ًاززَّ ؾُؾـًٌُ بط طـُّ زووََ ٓاتًـُ زووباضَيـُ، ًـازاَ      

ٍَ ؾلىوٍُُ َُٓ دؤضَ ًارُ ٓاتًُ ًَِاُـُوٍَ ؾلىوُُيـُ،    هُو ًَِاغُ ًُُ ٓ ًَطَ، نىُلُ ًُُٓ ث ًَىيػت ُاكات ه ث
ًَؿًِاض زَكَُ َُٓ بط طُيٍُ   ُٓضزووكٌ ًٓوغا بلطَيتُوَ، غىثاؽ. 16هُطَُي  15ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ُاغم خاْ.

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ تــُٓذًوٌ بلــُيّ هُبــُض   دــاضَيلٌ تــط ٓــُض  وػــٍُ ٓــُوََي دــاضٍ خــؤَ ًٓعــازَ زَكًُــُوَ، وا بــعامن ُــاكط

ًَِاغــُكُؿلاْ ٓــُض ظَضووضَ، نــىُلُ هــُ ياغــاكُ     ٌَ و ث ٍَ عًِىاُُكــٍُ تًــا ُــُب عًِىاُُكــٍُ، نــىُلُ ٓــُكط
ًَِغل ظؤض      ًٌَـُ كـىضزٍ بـُكاض ٓـُٓ ًًَُتٌ(، نىُلُ ٓ ًٌَُوَ )ًارُكاٌُ ٓاوغ َُٓهُيـُ،  ٓاتىوَ، بؤيُ زيػاْ ُٓيَو

ًَم هُو زوو وؾُيُ. ًَىَكاٌُ( يُك ًَىَكاْ دىاُهَ( ياْ )ًامل ٓاوؾ  )ًارُ ٓاوؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو كان دًُاي.
 بايط:بُض َيع ـلاي 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَغل وغـُيط بلـُيّ )   ٕ   ُٓطُض ب ً    امهلأ: املصلهفا  املؿلرق ٌاْ ُٓيـُ و ًىقـُُُمل   (، ٓـُوَ ًىقـُُُراتٌ ُٓقـَو

ًَغل )احلقـىق اكلؿـتقُ( يـُعين ٓـُوٍَ هـُ ُٓقـَى بـؤ خـؤٍ              ًَؿـًِاض زَكـَُ بَوـ ًىؾتُوٌاْ ُٓيُ، بؤيُ ًـّ ث
ًَت كُ ) ٌَ زَضزَيت و ُاوٍ واُىًُـ ب اانُى ذقُا املؤقف َ ُٓطُض َيتُوَ، بُآلَ سقىوٌ تط ُٓيُ ًىؾتُوٌ ه

ٌَ. اسبقُا املؿرقٕ مهًا(  ُٓتا دًاواظٍ ُٓب
 ع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َي

 رُضًىو كان سًُُغعًس.
 بُض َيع سًُُ غعًس سًُُعوٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَـُ ٓـُو ًاُايـٍُ كـُ ُعيلـُ هـُ            ًٌَىايُ رًعوُْ كُهًٌُ ًِٓطوًعيُكـُ نـُُس ًاُايـُكٌ ُٓيـُ، ٓ ٍَ ًّ ث داض

ًٌَىايـُ )     ( هـُ ظًـاٌُ   صبلاَضٔ ( غَُهُتـُ، ًُطـُض )   اَضٔصبل ُاوَض ؤكٌ ياغاكُوَ ُٓوٍ َُٓهبـصَيطيّ كـُ ًِـًـ ث
ٌَ غَُهُتُ ًُُٓ يـُن، زوو، )  ٌَ، ُٓطًِا ُٓطُض ًامل زضاوغ ٕ عُضَبٌ نُُس ًاُايُكٌ ُٓب ( ُـعيلهَ هـُو   مما لل

ًَغل )         ٌَ بَوـ ًٌَىايـُ ُـاب ًَلٌ تـط، ًـّ ث َ اسبقلُا  ًاُايٍُ كُ بؤٍ زآُُطَيت وَكى غؤظاْ خاْ باغـٌ كـطز، خـاَه
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ًَّ )مما لللُٕو كاتــُ )نــىُلُ ٓــ املما لللٕ(، ٌَ بَوــ ( يــاْ للللذللق املؤقللف املما لللٕ ق( بــؤ سقــىق و ُٓطُض َيتــُوَ، ٓــُب
ًَغل)  (، غىثاؽ.ذق املؤقف َ اسبقُا املما لٕ قٌبَو

 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 تؤ تًُٓسٍ عُكلاًُُكاْ زَكٍُ كان سًُُ غعًس، ز.ٓاضاؽ رُضًىو.
 بُض َيع ز.ٓاضاؽ سػغل:

 َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض 
ًَـت،            ًَلـُ كـُ زضوغـت زَب ًَتـُوَ، نـىُلُ ًىدـاضاتٌ ًار ًَىيػـتُ ؼلًِ َُٓ داضَف بُض اٍ ًّ ٓـَُ ًاززَيـُ ث
ًٌَِــُوَ، ؾــُضيلُيُكٌاْ ُٓيــُ نــُُس غــًسيُن تؤًــاض ٓــُكات بــؤ     ٌَ بــسٍَ ؾلىوُُيــُن ُٓٓ ُٓطــُض ض َيــٍ ثــ

ٍ زيلُ ناخ ُٓكاتُوَ، ٓـُو ٓـُظاضٍَ تـط كـُ     ٓىُُضًُُسَيم، ُٓظاض غًسٍ، و ُٓظاضَكُ ُٓرطؤؾطَيت، ُٓظاض
ًَىَ ُٓو ٓىُُضًُُسَ ًامل ُٓيُ كُ ُٓو ؾُضيلُيُ تؤًاضٍ ُٓكات و ًـامل خـؤٍ    ناثٌ ُٓكاتُوَ بُ ًُٓاْ ؾ
هُطَُي  ؾُضيلُكُ كُ نٌ زَغتُٔكُوَيت، يُعين ًىداضاتٌ ًارُكُيُ، ًُٓىو داضَيم كُ تؤًاض ُٓكطَيتُوَ 

ٌَ ًُٓىو داضَيم ٌَ و، ظؤض غىثاؽ. ُٓو غًسيُ زَب  ًامل ُٓو ٓىُُضًُُسَ ُُرُوت
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 رُضًىو ٓآُُط خاْ.
 ضؤَد:بُض َيع ٓآُُط عاضف 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
بُ ًٓعتًقازٍ ًًِـ )دلاوضَيُ(، نىُلُ )ًا ػط عوًُ( هُ قًًٌٌُ ًاززَكُيُ و بـعضٍ ُاكـات، ًُغـُهُْ    

ٌَ ٓـُزَْ، خـؤٍ            طؤضاًًُُكٌ  ٍَ هـ ٌَ ٓـُزَْ، بـُ دًٔـاظٍ ُـى ًَػـتا بـُ طًتـاضٍ هـ ًَسضايُ، ٓ ظؤض وُزيٍ بُ ُاٍ ه
.ٌَ  عُيين طؤضاًُُ، بُآلَ )ًاػط عوًُ اهتغًري(  ًُعِاٍ زَبٌ )دلاوضَ (ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 رُضًىو ُٓظغل خاْ.

 بُض َيع ُٓظغل عٌط:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ُٓطُض غُيطٍ ًُعِاٍ )ًتذـاوضَ( بلـُيّ بـُ ًاُـاٍ )ًتالقـق( زَيت)ًتِـاغٍ، ًتِاغـق(، ًُٓاُـُ بـُ          ٓ
ــطَ ظؤض واضيــسَ و ًٓعتًازيــُ و هــُ     ًَ ًَــطَ، بؤيــُ وؾــُكُ ه ًًَُتٌ( ه ًاُــاٍ )ًتذــاوضَ( ُــُن بــُ ًاُــاٍ )ٓاوغــ

ًَطَ بُ ًاُاٍ )ًتالقق، ًتِاغٍ، ًتِاغق( ز َيت، ُُن )درياْ( بـُ ًاُـاٍ   عُضَبًؿسا ظؤض بُكاض زَيت، بؤيُ ه
ًًَُتٌ( .  )ٓاوغ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ًَصُُكـُ وػـُ زَكـات، ٓـُو وػـاُُّ كـطا بًلُُـُ قـًاغُيُن و بًدُيِـُ زَُطـُوَ،            ًىُاوُؾُ تُواو، تًُُا ه
 رُضًىو كان زَهؿاز.

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

)سقىوٌ دلاوضَ( زَكات، باغٌ ًارُكاٌُ ُٓكات، تُعطيفٌ )سقىق ا اوضَ( ُُكطاوَ،  كُ باغٌ 8هُ رُقَوٌ 
ــاْ          ــُوَ ي ًَت ــَُي ؼلًِ ــاوضَ(ٍ هُط ــاُُكُ )دل ــُض ُاوًُؿ ــطاوَ، زوو، ُٓط ــاوضَ( ك ــىق ا  ــُعطيفٌ )سق ــطَ ت ًَ ه

 ٌَ ٌَ َُٓ ياغايُ ثاضاغعل بُ )سقىوٌ دلاوضَ( بلات و ُٓب ًَتُوَ، ُاوَض ؤكٌ ياغاكُ ُٓب ًَِ ٌَ، ًُٓـُ  ًُُ ًًَسا ب ت
ًَتـُوَ يـاْ ُـا، ظؤض ياغـا ُٓيـُ ٓـُض سـُوٌ ًىُٓهًفـُ، بـُآلَ هـُ                تُٓػري هـُوَ ُاكـات كـُ ُاوًُؿـاُُكُ ؼلًِ

ًَسا زاض َيصضاوَ بُ سُق و ًارُكاٌُ ًاززٍ و ًُعُِويُكاٌُ، ظؤض غىثاؽ.  ُاوَوٍَ )سقىوٌ دلاوضَ(ٍ ت
 
 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ــُّ ضؤ ًَصُ ــىوٌُ       ه ــُؽ بؤن ــىاض ك ٌَ، ن ــ ــُ، غ ــاواظ ُٓي ــىوٌُ دً ــُض بؤن ــعاُّ ُٓط ــًاغُتاْ ب ــِبريٍ زوا ق ؾ

دًاواظياْ ُٓبىوَ، ًُُ ًٓض ُىوتٍُ ًُعاًـٌ ُـًُاوَ، ُـازََ بـُ كـُؽ بُض اغـيت، ُٓطـُض بؤنـىوٌُ دًـاواظ          
 ُٓيُ ُٓواًُـ غُُُ زَُطُوَ و تُواو سُمسٌ زَكُيّ، رُضًىوْ.

 بُض َيع بلط كطيٍ)ٓاغؤ(:
 غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. بُض َيع

ــاٌُ       ــم و بطاي ــت الٍ خىؾ ًَ ــؤ ٓــُوٍَ ظؤض ظؤض ضووْ ب ــاوضَ(، يــُعين ب ــىق ا  ــبُت )احلق ــُ ًُػ ــيت ب بُضاغ
ثُضهًُاُتاض، ُٓو ًاراُُيُ كُ ثُيىَُسيًاْ بُ ًارُكاٌُ ًىُٓهـُمل ُٓقـَوًًُوَ ُٓيـُ، ًٓػـتًِازيـ هُغـُض      

ٌَ، ٓـُو      ُٓو ًاراُُ زَكُْ، يـُعين ًُٓـُ ظؤض ظؤض ططُطـُ، يـُعين ُٓطـ      ُض ًارـُكاٌُ ًىٓـُهًفٌ ُٓقـَوٌ ُـُب
ًَلٌ ًـُكتىب و          ًَلٌ ًُـُ ُٓطـُض ُُقـ ًَـصَيم ٓـًض ًـار ودىزٍ ًُُ، ًُغُهُْ بؤ ؾلىوُُ ُٓطُض ٓـاتى طؤضاُب
ًَت، ظآًسَْ ُٓوٍَ هُسُِكٍُ زاُاوَ، يُعين ُٓطُض ُٓو زووَ ُُبّ ُٓو ٓـُض   ٌَ طؤضاًًُُكٍُ بَو ًَم ُُب زَو

ًِاز زَكات هُغُض َُٓ زَوُكُ و ٓـَُ هُغـُض ٓاواظَكـُ، بؤيـُ تُعطيفُكـٍُ:      ًُُ، بؤيُ ًارُكاٌُ ُٓو ًٓػت
ُٓو ًاراُُيُ كُ  ثُيىَُسٍ بُ ًارُكاٌُ ًىُٓهًفٌ ُٓقَوًًُوَ ُٓيُ و ًٓػتًِازيؿٌ هُغُض زَكـُْ، بؤيـُ   
ًٌَـُ هـُ وآلتـاٌُ عـُضَبٌ ُُيـُيّ بـُ كـُيفٌ             ًٍَ بـاف ًُـُ، سُوـُ ٓ عُضَب واياْ تُضدىًُ كطزووَ، ًّ ثـ

ًَغل كُ هُ ًُٓىو وآلتاٌُ عُضَبٌ وا باوَ، بـُآلَ ُٓطـُض ٓـُض غـىوضيـ بـّ هـُو       خؤًا ًَم زابِ ْ ًىقتُهُس
ٍَ ُٓض ًىًاغًوُ ًُُ ُُ هُ ض ووٍ سًٌايُ و ُُ هُ ضووٍ ًُتـاق، ُـُ هـُ ض ووٍ ًـُزا، ٓـُو       بط وايُزاَ ًّ، داض

     ٍَ ٍَ ًىًاغـًى بـىتط ًَىٍَ يُكه ُـغل، بؤيـُ ُـاكط ، ض َُطـُ ُـعيلهيّ كُهًٌـُ و    ًاراُُ وَكى يُن ُغل و ٓاوؾ
ًٌَىايـُ    ًَت، يُعين ًٓتًكاهٌ ُٓيُ بُ ًارُكاٌُ زيلُوَ، بُآلَ هُطَُي ُٓوَؾسا ًـّ ث ًىقتُهُح )اكلتكوُ( ب
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ًٌَـُ ٓـُو ًىقــتُهُسُ بـُكاضزَيِغل كـُ هــُ ًٓتًفاوًـاتٌ زَوهًــسا ٓـاتىوَ كـُ هــُ تُضدىًـُ عُضَبًُكاُــسا          ٓ
 ًه غىثاؽ.ٓاتىوَ و هُ وآلتاٌُ عُضَبًسا ٓاتىوَ، ٓ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ قًاغُ ُٓيُ، زووضَكٍُ غىَيُِِوَ تا بًدُيُِ  رُضًىوْ ُٓو قًاغاٍُُ، ُٓطُض زوو قًاغُ ُٓيُ ياْ غ

ًَصُُّ ياغايٌ رُضًىو.  زَُطساْ، ه
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٕ يُكـًًُاْ  اَضٔ(، اجملل نىاض كُهًٌُ ُٓيُ هـُ دًـاتٌ )   ٕ (، زووًًَـاْ ) )املقرتنل ًًًًَُاْ  املما لل ٕ (، غـ (، )املؿلرق
 (، وؾٍُ  )اكلقهُُ( هُ دًاتٌ )ا اوضَ(.ملرصلٕنىاضًًَاْ )ا

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ٌَ، با زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، كُؽ هُ ٌَ هُطَُهسايُ وؾٍُ  )اكلقهُُ( هُ دًاتٌ )ا اوضَ(ب طَُهًسا ًُُ، ك

 ُٓوٍَ تط كان عُوٌُ.
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 )اكلتكوُ(.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ، بـا زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟،         ٌَ هُطَُهسايُ وؾٍُ  )اكلتكـوُ( هـُ دًـاتٌ )ا ـاوضَ(ب كـُؽ هُطَُهًسايـُ،    11ك
 ُٓوٍَ تط كان عُوٌُ.

 َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:بُض 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 )اكلؿتقُ(، ُٓوٍَ هُ ثطؤشَكُزا ٓاتىوَ )احلقىق ا اوضَ(.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسايُ )احلقىق ا اوضَ( ٌَ، ك ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، ب كُؽ هُطَُهسا ًُُ،  11تلايُ با زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟،ك
ًَػتا ب ًَػتا بُ تُواوٍ بًدىَيُِِوَ تا بًدُيُِ زَُطُوَ.ٓ  ُ ظؤضيُِّ زَُط بىوَ )ا اوضَ(، ٓ

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

اسبقُا اجملاَضٔ: يْ اسبقلُا اقليت ِرمرلع دًلا اقفهلانُى امللؤزَى، مهرحلُ اقرػلحّال  اقػلم ّٕ،           عؿط: خامؼ
قبث اقرلفعُِنْ َادشاعلْ َزَض اقهؿلط ملو زَى ادخلالر حبقلُا املؤقلف       مؤغػا  َضبطا  َؾطكا  َيّٚا  ا

 .ادصلْ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
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ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟، بـُ كـؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا، بـُآلَ يـُن               ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ بـا زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟،ك ك
ًَِاُُوَيـُ، ُٓطـُض   زيقُت بلُْ، تُبعُْ ُٓو ثُغِسكطاوَ ض ؤيؿت، هُ بط طُ ّ ضابىضزوو، ُٓوَ بُؽ بؤ بري ٓ

ٌَ: ًّ زوْ االخالي عقىق  ًَطَ زََه االقـوٌ، يـُعين كُواتـُ قـاسًبُ ُٓقـوًُكُ،       املؤقلف زَُطتاْ هُغُض زا ه
 ًىُٓهًفُ ُٓقوًُكُيُ، ُٓوَ زَُطًؿٌاْ هُغُض زا و ض ؤيؿت، رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط.

 
 بُض َيع زَهؿاز سػغل:

 ضؤكٌ ثُضهًُاْ.بُض َيع غُ
اهاى ادزا٘: ِقصس دٌ املمث ، املغ ، املُغّقْ، اقطااص، اَ آ ؾدص ثخط ِقُم درمثّ  اَ ريها٘  عؿط: غازؽ

اَ رالَٔ اَ انؿاز، اَ ازا٘ املػطذّا  َريرييا مو املصهفا  مبا ة شقك عطض ق ب ادبفار َممثلْ 
 اقػريك َشقك مبُااقٕ املؤقف ادصلْ.

 
 

 ْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغال
ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، يُن كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط        ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك ك

 ثُغِس كطا رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط.
 بُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ؿدص اقصٓ ِبازض درهظّم َرُجٌّ َمتُِ  املصهف اقبصطٓ: ِقصس دٌ اق -مهرخ املصهف اقػم ْ عؿط: غادع

 اقػم ْ اَ املطْٙ اَ اقرػحّ  اقصُرْ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهسا ًُـُ؟، زوو كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط         ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك ك
 ثُغِس كطا رُضًىوْ بؤ بط طُيُكٌ تط.

 َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:بُض 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ

مهرخ اقرػحّال  اقصُرّٕ: ِقصس دٌ اقؿدص اقصٓ ِػح  دَر مطٔ مصهفا، رػحّال صُرّا اَ  عؿط:  امو 
 ازا٘ دذس اهانْ ادزا٘ َشقك مو زَى رثبّت ادصُا  علٖ اقصُضٔ ة اباض اعساز مصهف مس ْ دصطٓ.

 ُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ث
ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟، بـُ كـؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا رـُضًىوْ بـؤ                ٌَ هُطَُهسايُ تلايـُ زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ ك

 بط طُيُكٌ تط.
 بُض َيع ؾىاْ كطيٍ كاباْ:
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 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ
د س انقضا٘  امللك اق ام: يُ امللك اقصٓ رؤَر اقٌّ مجّع املصهفا  املػرب سٔ مو اسبمإِ دسإِ اَ عؿط: راغع

 مسٔ محإِ اسبقُا املاقّٕ علًّا ببقا دذكام يصا اققانُى.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهـسا ًُـُ؟، بـُ كـؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا رـُضًىوْ بـؤ                ٌَ هُطَُهسايُ تلايـُ زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ ك
 بط طُيُكٌ تط، ز.ضؤشاْ رُضًىو.

 
 ض زظَيٌ:بُض َيع ز.ضؤشاْ عبساهقاز

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ زَهًِــا مب، ٓايــا ًُسلًُــٍُ بُزآــُ زَُطٌــاْ بــؤ زا بــؤ ًٓوغــا كطزُــٌ؟،  ًــاززَّ يُكًُــُ ،     بــُؽ زًَــُو

ًَِاغٍُ ًُسلًٍُُ ًىختُقُ؟  ث
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَت، كـ  ًَػتا ُٓو ًُسلًُُيُ زاوا كطاوَ ًٓوغا بلطَيت و ًًُُِ ٌَ هُطـَُي ٓـُوٍَ زايـُ ًٓوغـا بلطَيـت بـا       باؾُ ٓ

ًَت؟، بُ كؤٍ زَُط ض َت كطاوَ، رُضًىوْ بؤ ًاززٍَ زووََ. ًَت ؼلًِ ٌَ زََه  زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك
 بُض َيع عىٌُ كٌاي بُظاظ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 يساداأل املازٔ اقثانّٕ:

 ًِسد يصا اققانُى اىل:
 قُا اجملاَضٔ هلا ة ادالّم ة صباد  ادزاب، اق لُم َاقفهُى.محإِ ذقُا املؤقفني َاسب :اَد 

 رؿحّع اسبطكٕ اقفهّٕ َادزدّٕ َادضرقا٘ دًا. : انّا 
رهمّٕ اق الاا  اقثقاإّ مع اقؿ ُب ادخطٗ مو خالر محإِ ذقُا مؤقفًّم اقصِو رهؿط نراجارًم ة  : اقثا 

 الّم.اإل
 ًاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهُ

ٍَ وػُ بلات هُغُض ًُُٓ؟، كان ؾناْ رُضًىو. ًَبًين ُٓيُ و زَيُو ٌَ ت  ك
 بُض َيع ؾناْ افلس:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ــًُىو         ــطوعُ و ٓ ــُو ًؿ ــتاْ، ٓ ــُ كىضزغ ــُن ه ــطاًُ ُ ــُ بُق ًَلٍ ه ــًُاُ ــُ ثُضه ــّ ه ــتا ً ًَػ ــَُ ٓ ــت زَك ُٓغ

ًَػـتاف     67ز و بـُ ًٌٓـعاٍ   ًُؾطوعُكاٌُ زيلُ خًالمل ُٓو بط ياضَيُ كـُ بـؤ دـُُابتامن ُـاض     ُُرـُض ٓـُتا ٓ
ٍَ، ًُُٓ خًالمل ُٓو بط ياضَيـُ كـُ بـؤ دـُُابتاْ      ًٌَُ ًٓعتًٌاز هُغُض عُضَبٌ زَكط ًُٓىو ًُؾطوعُكاٌُ ٓ
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ًَـت و ًٓعتًٌـاز هُغـُض كىضزيُكـُ          ًٌَـُ كـىضزٍ هُطـَُي ب ض َواًُُاْ كطز، بؤ ُٓوٍَ ًُٓىو ًُؾـطوعُكاٌُ ٓ
ًَبىضزْ زَكَُ.  بلطَيت، زاواٍ ه

 ض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُ
 باؾُ طًاْ رُضًىوْ بُ كىضزيُكُف بًدىَيُِِوَ رُضًىوْ.

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ زووََ:  ٓاًازلُكاْ
 ٓاًازلُكاُِ َُٓ ياغايُ بطيتًغل هُ:

ُٓ ًَِ واُّ هُ ُٓضَيٌسا هُ بىاضَكاُِ ُٓزَبًات، يُكَُ: ثاضاغتِِ ًارُكاُِ زاُُضاْ و ُٓو ًاراُُْ كُ ٓاوغ
 ظاُػت و ٓىُُضزا.

ًَؿدػتًِاْ.  زووََ: ٓاُساُِ بعاظِ ٓىُُضّ، ُٓزَبًِ و ث
ًَىَُسيِ كوتىوضيِ هُطَُي طُالٌُ زيلُزا هُ ضَيطُّ ثاضاغتِِ ًارُكاُِ ُٓو زاُُضَ  ًَساُِ ث ًًََُ: ثُضَث غ

 ُِوَ.بًاًُاُُوَ كُ بُضًُُٓكاًُاْ هُ ُٓضَيٍ بآلوزَكطَي
ًٌَُ هُ زآاتىو  ًَم تُضدىًٍُ كطزووَ، ٓ ًَبًًُِن، تلايُ بؤ كُهًٌاتٌ تُضدىًُ، نىُلُ كُغ بُؽ ت

ًَسآُنًُِوَ بُغُض كُهًٌُكاْ و، ظؤض غىثاؽ.  ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٍَ وػُ بلات با ُاوٍ بِىوغٍ؟، َُٓ بُض َيعاُُ ُاوياْ ُىوغطاوَ: ز.بُؾري، ٌَ زَيُو تاضا خـاْ، طـىَهًعاض خـاْ،     ك
ًَىَيى خاْ، كان ذلٌس ؾاضَظووضٍ، ز.افلس، رُضًىو ز.بُؾري.  كان ُُشاز، غ

 بُض َيع ز.بؿري خوًى:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

هُو ًاززَيُزا زيػاْ باغٌ )سقىق دلاوضَ( ٓاتىوَ، زَُطٌاْ هُغُض زاو و ض ؤيؿت و تُواو، )سقىق دلـاوضَ(  
ًَػـتاف ًُـُ، بـُآلَ هـُ تُضدىًـُ كىضزيُكـٍُ          وَكى ظًاٌُ عُضَبٌ ًى ؾلًوًُاْ هُطـَُي )دلـاوضَ( ُـُبىو، ٓ

ًَلٌ زيلـُ،           ٌَ( ضَدآـُْ ُٓوًُـُ، بًطـؤض ْ بـُ ؾـت ٌَ(، )ٓاوغـ ًىؾلًوٍُ ُٓيُ، زيػاْ خىَيِسضاوَ بـُ )ٓاوغـ
ًَــت و كىضزيُكــُ بطــؤض ْ، هــُ ) باغــٌ  ، هُغــُضَوَ انّللا(: رؿللحّع اسبطكللٕ اقفهّللٕ َ ادزدّللٕ)دلــاوضَ( بــا ؼلًِ

ًَغل:  ًٍَ وا زابط َيصضَيتُوَ و بَو ، رؿلحّع اسبطكلٕ اقثقااّلٕ َ ادضرقلا٘ دًلا     عوىًًـ كطاوَ، بؤيُ ًّ زووباضَ زََه
رهمّلٕ اق الالا  اقثقااّلٕ ملع     (:  اقثلا ُٓوَ ًُٓىوٍ زَططَيتُوَ، رٌُُ و ٓـُزَبٌ و عًوٌـٌ زَططَيتـُوَ، هـُ )    

 ، ُٓوَُسَ بُغُ و، ظؤض غىثاؽ.مؤقفًّم اقؿ ُب ادخطٗ مو خالر نؿط مؤقفارًم َ محإِ ذقُا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًٌَُ ضاغتُ ثُضهًُاٌُ كىضزغتاُغل، بُآلَ بُضاغيت بُ ًُٓىوًاْ ُاتىاُغل سىكٍ بلُيّ هُغـُض   كان زكتؤض ٓ
  ٌ كـىضزٍ   ظًاٌُ كىضزٍ، كُ ظًاٌُ كىضزٍ ياْ ظًاٌُ عُضَبٌ ُٓوَ عُضَبُكاْ سىكٌٌ هُغُض زَكـُْ، ظًـاُ
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ًٌَُ بُزيوٌ كؤض ٍ ظاًُاضٍ ُغل، بُزيوٌ كؤضٍ ظًاُُواٌُ ُغل، نىُلُ ؾاضَظا ُغل ُٓوَ  ٓ ،ٍَ ًٓدتًكاقٌ زَو
ًَػتا هُ ًُغآًوٌ زيين و ؾُضيعٍُ ًٓػالًٌ ؾاضَظاٍ ًّ ؾاضَظا ًٍُ ًُغُهُْ،  ًَسا ًُُ، دُُابت ٓ عُييب ت

ٌَ ب ًٍَ خؤَ بلًُُ بُزيوت، ًّ زَتىامن وػٍُ ه ٍَ ب ًَغل هـُ         ًّ ُاكط ًٌَـُ بـ ٓ ٍَ لـَُ، بـُآلَ تـؤ ؾـاضَظاٍ ُـاكط
ًَـٌ طـُض َيغل هـُ كـاتٌ تُضدىًـُ              خؤًاُُوَ كُهًٌُيـُن زاتاؾـغل و تُضدىًـٍُ بلـُيّ بـؤ ظًـاٌُ كـىضزٍ، ه
كطزُُكُزا ثطؽ و ض ا بلُْ بُ ؾاضَاظاكاْ و ُٓكازؿلًُكاْ بعاُّ ض وؾـُيُن باؾـُ بـا ٓـُوٍ بلـُْ بـُض ٌَٓ       

 ًّ، تاضا خاْ رُضًىو.
 ع تاضا ُٓغعسٍ:بُض َي

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
اَآل: محإِ ذقُا املؤقفني َ اسبقُا اجملاَضٔ هلا ة ادالّم ة كاإ اجملاد ، ازدّٕ َ بُض اغيت هُ ُٓزَرُكاْ )

ٍَ اهّٕ، ة كاإ اجملاد ( ) اق لمّٕ َ ادزدّٕ َ اقفهّلٕ(، ) انّلا: رؿلحّع اسبطكلٕ اقفهّلٕ َ ادزدّلٕ َ       ياْ بىتط
ٕ  ( ُـُن ) لمّٕ َ ادضرقا٘ دًااق  ٍَ، اليـٌُُ رـٌُُ و عًوٌـٌ         اقفهّلٕ َ ادزدّل (، ظؤض دـاض ُٓيـُ، ؾـيت تـط ٓـُكط

ًَـت، )    ٕ     ؾُضت ًُُ ٓـُض ٓـُزَبٌ ب ًٌَـُ باغـٌ رىهلوـىض و      اقثلا: رهمّلٕ اق الالا  اقثقااّلٕ َ اقفهّل (، نـىُلُ ٓ
مع اقؿ ُب ادخلطٗ ملو   ط َيتُوَ، )كُهُثىوض و ُٓو اليُُاُُ ُٓكُيّ كُ ُٓواُُ ًُٓىوٍ بابُتُ رًُُُكُ ُٓط

 (.خالر محإِ ذقُا مؤقفٌّ اقيت رهؿط مؤقفارًم ة ادالّم َ ة املهابق املرهاظع علًّا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 طىَهًعاض خاْ رُضًىو.
 بُض َيع طىَهًعاض وازض:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًًََُ: ثُ ًَساٌُ ثُيىَُسٍ كوتىضٍ يـاْ ضؤؾـِبريٍ هُطـَُي طـُالٌُ زيلـُزا هـُ       هُ ًاززَّ زووََ، بط طُّ غ ضَث

ًَـساٌُ   ًَتُوَ، ٓايا ثُضَث ض َيطاٍ ثاضاغتين ًارُكاٌُ ُٓو زاُُضَ بًاًُاُُ كُ بُضًُُٓكاًُاْ هُ ُٓضَيٍ بآلوزَب
ـًَـ    ًَــٌ ٓــَُ ياغــايُ ٓــُض تــًُُا هــُ ض يطــاٍ ثاضاغــتين ًارــُكاٌُ زاُــُضَ بًاًُــُكاْ زَب ت كــُ ضؤؾــِبريٍ بــُ ث

 بُضًُُٓكاًُاْ هُ ُٓضَيٍ بآلوزَكاتُوَ ياْ هُ عريوًـ؟، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ُُشاز رُضًىو.
:ٌَ  بُض َيع ُُشاز ععيع غىضً
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ُبُضٍ ًاززَكـُ بـُ   ( ٓـُض غـُضه    انّا:رؿحّع اسبطكٕ اقفهّٕ َ اق لمّٕ َ ادزدّٕ َ ادضرقلا٘ دًلا  بُ ًُػبُت )
ًَػــتا ُٓغــبابٌ       ــت، ٓ ًَ ــطَ ب ًَ ًٍَ باؾــُ بلطَيتــُ ُٓغــبابٌ ًىدًبــُ، يــُعين ُــُن ٓــُوَ ه سُوًقــُت ٓــُوَ ثــ
ًَت،  ًُدًبٍُ ًُُ ُٓو واُىُُ، تًُاؾاَ كطز هُ ُٓخريٍ ُٓغبابٌ ًىدًبٍُ ًُُ كُ ُٓو  واُىُُ بؤ زَضزَن
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ًَلـٌ   هُبُض ُٓوَ ُٓوَ تؤظَيم زَغتلاضٍ بلطَيت و بلطَيتُ ُٓغباب ٌ ًىدًبُ، ُاظامن كان ٓاغؤ ُٓطـُض عًالد
 بلات.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 :عثماىبُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَتـُ ُٓغـبابٌ ًىدًبـُ، بـُآلَ )            اقثلا:  بُ ُػًبُت زووََ ضاغتُ ًِـًـ ٓـاوض اَ هُطـَُي كـان ُـُشاز، ٓـُوَ بب
ًَغل ) الاا  اقثقاإّرهمّٕ اق ًٍَ باؾُ ياْ بَو ٕ (، ًّ ث (، ر عِع اق الاا  اقثقاإّ، ِاى رُبّس اق الاا  اقثقااّل

 ظؤض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 كان ذلٌس ؾاضَظووضٍ رُضًىو.
 

 بُض َيع ذلٌس افلس ؾاضَظووضٍ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 غىثاؽ، وػُكاٌُ ًّ كطا.
 ض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُ

 ز.افلس رُضًىو.
 بُض َيع ز.افلس وَضتٌ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٌَ هُ كىضزيُكُزا ٓاتىوَ بُ ًاُاٍ ) رؿحّع اسبطكلٕ اقفهّلٕ   غُباضَت بُ ًاززَّ زووََ، هُ خاَهٌ زووًَسا َُٓه

ٌَ: )ٓاُساٌُ بعاظٌ ُٓزَبٌ و َ ادزدّٕ َ ادضرقا٘ دًا( ًَيت( ُُن  َُٓه ًَؿدػتِ ًَؿدتًِاْ(، ًُُٓ )ث ٓىُُضٍ و ث
ًَؿــدتًِاْ(، نــىُلُ )  ًَؿدػــتين سُضَكــُ  رؿللحّع اسبطكللٕ اقفهّللٕ َ ادزدّللٕ َ ادضرقللا٘ دًللا  )ث (، يــُعين )ث

ًًًًَُـ:           ًَؿدػتين ًُٓىوياْ، بُ دـًُ  ًُـُ، بـَُهلى بـُ ًـىرطزَ، غـُباضَت بـُ خـاَهٌ غـ رلطيُكُ( ُُن ث
ٗ   رهمّٕ اق الاا  اقثقااّلٕ  ) ًٍَ باؾـُ هـُ دًـاتٌ )     ملع اقؿل ُب ادخلط ًَـت،   رهمّلٕ( )رطلُِط  (، ًـّ ثـ ( بـُكاض ب
ًَطَ طىزلاوتطَ هُ )رطُِط) ًَساٌُ ثُيىَُسيًُكاْ، ظؤض غىثاؽ.رهمّٕ( ه  (، ثُضَث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
ًَبًين ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ، زوا قًاغُتاْ نًًُ؟ ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ ت  ه

 َيع بلط كطيٍ )ٓاغؤ(:بُض 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًٌَـُ ٓـُض    ًٌَُ بُ ًُػبُت يُكَُ، ٓ ًَبًًِاُُّ كُ هُ اليُْ ثُضهًُاُتاضَ بُض َيعَكاْ زَضبط ا، ٓ غُباضَت بُو ت
ٌَ بـىاضَ زاًاُـاوَ، نـىُلُ باغـٌ ٓـُو ًىقـُِراُُ زَكـات هـُ             ًٌَاْ وايُ، نىُلُ هُُاو ياغاكُف بـؤ ٓـُو غـ ث

ًَتُوَ، بُ ًُػـبُت زووََ،   بىاضٍ ُٓزَبٌ، ًَىيػتُ وَكى خؤٍ ؼلًِ هُ بىاضٍ عًوٌٌ و هُ بىاضٍ رٌُُ، بؤيُ ث
ًَؿًِاض كـطا ) رؿحّع اسبطكٕ اقفهّٕ َ ادزدّٕ) ٕ (، ث ًٌَـُف هُطـَُي        اق لمّل ًٌَـاْ باؾـُ و ٓ ٍَ، ث ( بـؤٍ ظيـاز بلـط

  ٍَ ٍَ ًٓعارــُ بلــط ًٌَاُىايــُ زَكــط ًًًًَُـ :ث ٍَ، غــ همّللٕ َ رطللُِط اق الاللا  )رٓــُوَيّ كــُ بــؤٍ ًٓعارــُ بلــط
ًَطَ، كُ كاضَ رٌُُ و ٓـُزَبٌ و  اقثقاإّ مع اقؿ ُب ادخطٗ( ، خؤٍ ًُبُغتًاْ ُٓواُُيُ كُ ًىقُِراتًاْ ه

      ( ًَّ ــ ــُض بَو ــًُُا ُٓط ــُ ت ــُ ب ــُوَ، بؤي ًَت ــطَ بآلوزَب ًَ ــُكاًُاْ ه ــُ ضووٍ    مؤقفللارًمعًوًٌ ــّ ه ــط واٍ ً ــُ ب ( ب
ًَ غل )ًكِفاتٍٔ ياْ ُتاداتٍٔ( بُ بط واٍ ًـّ بـاف ٓـاتىوَ،    ًىقتُهُسُوَ ظؤض زَوًق ًُُ، ض َُطُ ُٓطُض بَو

 غىثاؽ.
 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت: ًَىَيُ زَب  قًاغٍُ ًاززَكُ بُو ؾ
 يساداأل املازٔ اقثانّٕ:

 ًِسد يصا اققانُى اىل:
 اد  ادزاب، اق لُم َاقفهُى.محإِ ذقُا املؤقفني َاسبقُا اجملاَضٔ هلا ة ادالّم ة صب :اَد 

 ادضرقا٘ دًا.اق مّٕ َ رؿحّع اسبطكٕ اقفهّٕ َادزدّٕ َ : انّا 
اق الاا  اقثقاإّ مع اقؿ ُب ادخطٗ مو خالر محإِ ذقُا مؤقفًّم اقصِو رهؿط َ رطُِط رهمّٕ  : اقثا 

 الّم.نراجارًم ة اإل
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ هُطَُهس ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، يُن كـُؽ هُطَُهـسا ًُـُ، بـُ ظؤضيِـُّ زَُـط       ك ايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك
 ثُغِس كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكٌ تط.

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ: 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 
 اقفص  اقثانْ

 نطاا محإِ املصهفا  
 املازٔ اقثاقثٕ:

 :دُجٌ خا  ما ِأرْؿمُقٕ داسبمإِ :  ر س املصهفا  اآلرّٕ ماَد 
 . املصهفا  املكرُدٕ.1
 . املصهفا  اقيت رلقٖ ؾفايا كاةاضطا ، اشبطب، املُاعظ َما ميا لًا.2
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 . اقرالَٔ اق لهّٕ قلقطثى اقكطِم َاقرتارّ  اقسِهّٕ.3
كاقطاص ّٕ . املصهفا  املػطذّٕ، املػطذّا  اقغهإّٙ َاملُغّقّٕ اَ اقيت رؤزٓ حبطكا  َخطُا  اه4

 َاقرمثّ  ادمياْٙ "دانرُمّم".
 . املصهفا  املُغّقّٕ، ضامّٕ "زجرار" كانت اَ د، غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  ام د.5
 .اقبصطِٕ -. املصهفا  اقػّهمإّٙ َ اقػم 6ّٕ
 . املصهفا  اقفُرُريطاإّ َاملصهفا  املؿادًٕ هلا كػالِسا  صُضا َااالما.7
 ُِط، اقهرت، اسبفط، اقفهُى اقرطبّقّٕ َاقعخطإّ.. مصهفا  اقطغم، اقرص8
 . املصهفا  امل ماضِٕ.9
. اقصُض اقرُضّرّٕ، اشبطاٙط، اقرصمّما ، املدططا ، َادعمار اجملػمٕ املر لقٕ دازبغطااّا، 11

 َاقطُدُريطااّا.
 . دطامخ اقكُمبُّرط اِا كانت قغارًا.11
 . اُاعس اقبّانا .12
 .. املصهفا  املؿرق13ٕ

 رؿم  اسبمإِ عهُاى املصهف َ مل ِكو زاد علٖ مُضُعٌ. :نّا  ا
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 بُ كىضزيُكُف بًدىَيُِِوَ، رُضًىوْ.
 بُض َيع زَهؿاز سػغل:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 رُغَوِ زووََ

 ٓاواضّ ثاضاغتِِ كاضَكاْ
:ًًََُ  ًاززَّ غ

 تِ زَثاضَيطَيّ:يُكَُ: َُٓ كاضاُُ بُ تايبُ
 كاضَ ُىوغطاوَكاْ. .1
ًَىَكاًُاْ. .2  ُٓو كاضاُُّ بُظاضَكِ زَطىتطَيُِوَ وَكى هُكهُض، وتاض، وَعع و ٓاوؾ
 خىَيِسُُوَّ بُٓاؾلطاّ وىضٓاْ و غطوتِ ٓايًِِ. .3
كاضّ ؾاُؤيٌ، كاضَ ؾاُؤيٌ بُ غهاْ و ًؤغًقاوَ، ياْ ُٓو كاضاُُّ بُ دىَهُو ُُٓطاوّ ٓىُُضّ  .4

 ُٓزلاَ زَزضَيّ.-ُتؤًًٍوَكى غًُا و ثا
َِ ياْ ُا. .5 َِ ياْ ُا، وؾٍُ هُطَُهسا ب  كاضّ ًؤغًقايِ، زصلًتاػل ب
 كاضّ غًًُِايِ و بًػتُُِ وزيتُُِ. .6

ًَىَّ وَن غاليسات ض وَيُِيٌ بّ ياْ رًوٍ. .7  كاضّ رؤتؤططارًٌ و كاضّ ٓاوؾ
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 طَرُ.كاضَكاُِ ضَغٍ، بؤيُكاضّ، ثُيلُضتاؾِ، َُٓهلؤَهغل، ٓىُُضّ ثطاكتًلِ و ظَخ .8
 كاضّ بًِاغاظيٌ. .9
 وَيُِّ ضووُلاضّ، ُُخؿُ، زيعايّ، ثالْ، ًؤزَيوِ تايبُت بُ دًىططارًا و تؤثؤططارًا. .11
ًَت. .11 ًَم ب  بُضُاًُكاُِ كؤًجًىتُض بُُٓض ظًاُ
ًَؼ. .12  زاتا ب
 كاضَ وَضطرياوَكاْ. .13

 تُوَ.زووََ: ثاضاغعل ُاوًُؿاُِ كاضَكُف زَططَيتُوَ با هُطَُي ُاوَض ؤكِ بابُتُكُف يُكُِططَي
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ٌَ وػٍُ ُٓيُ؟، تًُُا  ًَط خـاْ،            4ك كُؽ وػٍُ ُٓيـُ، زوايـٌ ُـاوٍ كُغـٌ تـط وَضُـاططيّ، ٓـاشَ خـاْ، ؾـو
 غًىَيى خاْ، ز.بُؾري، ُٓظغل خاًُـ و تُواو، رُضًىو ٓاشَ خاْ.

 
 
 
 

 بُض َيع ٓاشَ غوًٌاْ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَبًًِ ًَِذَُ و ًّ ت ًَِذَُ باغٌ ًكُِراتٌ ًؤغًقٌ زَكات،  12ٍ هُغُض بط طُّ ث ُٓيُ، هُ بط طُّ ث
(:ًٌَ ًٌَىايُ (، املصهفا  املُغّقّٕ، ضامّٕ "زجرار" كانت اَ د، غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  ام د َُٓه ًّ ث

ٍَ غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  اَ د(،ُٓو ) املصهفا  باؾهَ ) ًُبُغيت غًِآًُكُيُ، بؤيُ وا بِىوغط
ًَت، املُغّقّٕ َ اقغهإّٙ ًَىيػت بُو زووض و زضَيصيُ ُاكات، باؾهيؿُ غًِآًُكُ هُُاوٍ زابِ (، يُعين ث

ًَطَ ظؤض بُ ًىتوُوٌ 12نىُلُ غًِآًُكُ ُُٓاتىوَ هُُاو سًٌايُكطزُُكٍُ، خاَهٌ  : وُواعًسٍ بُياُات ه
ًَطَ بؤ ض ٓاتىوَ، هُ ظؤض ًُداي وُواعًسٍ بُياُات ُٓيُ، ث ٍَ وُواعًسٍ بُياُات ه ًَطَ زياض بلط ًَىيػتُ ه

ًَلُ؟، ظؤض غىثاؽ.  ًُداه
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَط خاْ رُضًىو.  ؾو
ًَط ذلٌس زلًب:  بُض َيع ؾو

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَت  .بُ ًُػبُت ُؤيَُ، هُ كىضزيُكُ ُٓطُض بًلات بُ)كاضٍ تُالضغاظٍ( باؾه ُٓب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 غًىَيى خاْ رُضًىو.
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 عثماى:بُض َيع غًىَيى 
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

محإِ (َكٍُ البُيّ و بُؽ )نطاا(، )نطاا محإِ املصهفا تُُٔا ًّ هُبُض ُاوًُؿاُُكٍُ ُىوغطاوَ )
 (،ظؤض غىثاؽ.املصهفا 

 اْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُ
 ز.بُؾري رُضًىو.

 بُض َيع ز.بؿري خوًى:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَت: ) ًُعِاٍ )بىدُ خام( دُجٌ خا  (، :  ر س املصهفا  اآلرّٕ مؿمُقٕ داسبمإِ اَد ًُُتىوٌ يُكَُ زََه
ٌَ ُٓواُُ ياْ ًُغُهٍُ زيلُّ هُطَُهُ؟،  ًَصُُّ ٓاوبُف، ٓايا ًًػاهُ كُ زََه ياْ ًّ ثطغًاض زَكَُ هُ ه

( :ًًََُ ( . اقرالَٔ اق لهّٕ قلقطثى اقكطِم سُقطَْ ُٓواُُْ و ًٓهٌ تطٍ هُطَُي ًُُ؟، ًُُٓ يُن، هُ غ
ًَتُ )تالوَ اهقطاْ اهلطيٍ(، ُٓويـ  ًَت؟، با بب يُعين نٌ؟، ُاظامن )عوين( يُعين نٌ؟، بؤ )عوين( هُطَُي ب

( نا )رؤزٗ(، إّٙ َاملُغّقّٕ اَ اقيت رؤزٓ. املصهفا  املػطذّٕ، املػطذّا  اقغهُٓض ًُمشىهُ بُ سًٌايُ، 
ٍَ، )(نا )كاقػالِسا (، )ار( املصهفا  اقفُرُريطاإّ َاملصهفا  املؿادًٕ هلا كػالِسا -7)  : انّا بؤ ظياز بلط

ًَم ُىوكاُُ،( رؿم  اسبمإِ عهُاى املصهف ًَطَ ؾت نىُلُ بُ (، ِكو زاد علٖ مُضُعٌ اىَ ) بُ الٍ ًّ ه
ٌَ )اْ( ضغتُكُ ُ  ىوكاُُ، يُعين نٌ؟، ظؤض غىثاؽ.ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ُٓظغل خاْ رُضًىو.

 بُض َيع ُٓظغل عٌط:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًّ تُُٔا ًىالسُظَيُكٌ بهىوكٍ ُٓيُ، بُآلَ وا بعامن ًُُٓ زَوًقُ هُبُض ُٓوٍَ ُٓطُض بطُض َيًُِوَ بؤ 
ًَت )ٓى اٍ عٌى ازبٌ او عوٌٌ او رين(، بُآلَ ًاززَّ يُكَُ هُ نىاضََ )ًكِف  ( تُعطيف كطاوَ، زََه

ًَطَ تُقًِفُكاْ غىَيًُِِوَ ًُٓىوٍ و يُكُ يُكُ ياْ ُٓزَبًُ و ياْ رًُُُ، باغٌ عًُُهٌ  ُٓطُض ه
ًَلسا بُ وضزٍ، نىُلُ  ٍَ هُ خاَه ًَطَ ظكط بلط عًوٌٌ ُُكطاوَ، وا بعامن عًُُهٌ عًوٌٌ ظؤض ططُطُ كُ ه

ًَت ُُٓسَيم  ٌَ ًُفلٌ ب ًَت ُٓويـ زيػاْ سقىوٌ هُغُضَ و ُٓب ٍَ و زَب ًَم ُٓكط داض غُيط ُٓكُض عًُُه
ًٌَ َُٓ ياغايُ، ظؤض غىثاؽ.  بُ ث

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ رُضًىو.  ه

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَؿًِاضَيم كطابىو كُ ُٓوٍَ ُٓو تُوظضلُّ كُ هُغُض ًكِ ٌَ، ث فاتٌ ًىغًقٌ كُ ُىوغطاو بىو )زصلًتاهٌ( ب
ًَتُ بابٌ ُٓزْا  و ًُُٓ ًىغًقايُ و ظؤض داض كىضؽ و  بلطَيتُ )ًكِفات اكلىغًقًُ و اهغِآًُ(، غًِآٌ ُٓن

ًَت ٓ ًَت ياْ زَُطٌ هُطَُي ُُب ُض زَُطٌ هُطَُي بُكاضزَيّ بًُاُاٍ ًؤغًقايُكُ، ُٓطُض زَُطٌ هُطَُي ب
 ًُمشىهُ بُ سًٌايُ، ظؤض غىثاؽ ُٓض ُٓو تُوظضلَُ ُٓبىو.

 
 بُض َيع بلط كطيٍ )ٓاغؤ( :
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَِغل هُ بىاضٍ  غُباضَت بُ زاتا بُيؼ، ض َُطُ ُٓواُُّ بُ تُٓلًس كؤًجًىتُض بُكاضزَيِّ، بؤ ؾلىوُُ زَب
وهٌ ُٓيُ ًُٓىو ُاوَكاًُاْ و بُ غاَهُكاًُاُُوَ و ًارُكاٌُ ًطؤظ ض ًٓتًفاوًات و ًٓعالُات، ًٓعالُاتٌ زَ

نُُس وآلت بىوُُ ُُٓساَ و هُ ض ضؤشَيم ًِٓعؿلاًًاْ بؤ كطز و هُ كُيًُوَ ُارًع اكلفعىهّ، ًُٓاُُ 
ًَم بؤٍ بطُض َيًُوَ، ًُُٓ ؾلىوُُيُن بىو و ًُبُغت هًُُيُ، ًِٓذا  ٌَ ُٓض زًَ وُواعًسٍ  بُياُاتّ و زَب

 بىاضاُُ، هُ بىاضٍ ُٓزَبٌ، هُ بىاضٍ عًوٌٌ، هُ بىاضٍ ٓىُُضٍ، غىثاؽ.هُ ُٓض بىاضَيم هَُ 
 

 بُض َيع عُوٌُ كٌاي بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَؿلُف كطا، قًاغُكُ ثاف بُ ُُظَض ٍ ًٓعتًباض كطزٌُ   ُٓو ؾتاٍُُ كُ ث

 املازٔ اقثاقثٕ:
 :  ر س املصهفا  اآلرّٕ مؿمُقٕ داسبمإِ:اَد 
 املكرُدٕ. . املصهفا 1
 . املصهفا  اقيت رلقٖ ؾفايا كاةاضطا ، اشبطب، املُاعظ َما ميا لًا.2
 قطثى اقكطِم َاقرتارّ  اقسِهّٕ.اق. رالَٔ 3
كاقطاص حبطكا  َخطُا  اهّٕ  ٗ. املصهفا  املػطذّٕ، املػطذّا  اقغهإّٙ َاملُغّقّٕ اَ اقيت رؤز4

 َاقرمثّ  ادمياْٙ "دانرُمّم".
 رار" كانت اَ د، غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  ام د.ّجيُغّقّٕ، ضامّٕ "ز. املصهفا  امل5
 .اقبصطِٕ -. املصهفا  اقػّهمإّٙ َ اقػم 6ّٕ
 ػالِسا  صُضا َااالما.اق. املصهفا  اقفُرُريطاإّ َاملصهفا  املؿادًٕ هلا ك7
 . مصهفا  اقطغم، اقرصُِط، اقهرت، اسبفط، اقفهُى اقرطبّقّٕ َاقعخطإّ.8
 املصهفا  امل ماضِٕ.. 9
. اقصُض اقرُضّرّٕ، اشبطاٙط، اقرصمّما ، املدططا ، َادعمار اجملػمٕ املر لقٕ دازبغطااّا، 11

 َاقطُدُريطااّا.
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 . دطامخ اقكُمبُّرط اِا كانت قغارًا.11
 . اُاعس اقبّانا .12
 .. املصهفا  املؿرق13ٕ

 لٖ مُضُعٌ.ِكو زاد ع اى ملرؿم  اسبمإِ عهُاى املصهف َ  : انّا 
ًَؿًِاض كطاوَ قًاغُكٍُ بُو ؾًلوُ بطؤض َيتُوَ: ًَِذَُ، ث  غُباضَت بُ بط طُّ ث

 .اَ دسَنًا(غُا٘ اكانت مصرُدٕ دكلما  اَ ريرييا، رار" ّجياملصهفا  املُغّقّٕ، ضامّٕ "ز)
 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
     ٌَ ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغـيت بـُضظ بلاتـُوَ؟، كـ هُطَُهـسا ًُـُ؟، بـُ كـؤٍ زَُـط ثُغـِس كـطا، رـُضًىوْ بـؤ          ك

 ًاززَيُكٌ تط.
 
 

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اقطاد ٕ:
ؿ ب َرباؾط اقُظاضٔ علٌّ ذقُا املؤقف َر م  علٖ محاِرٌ ة مُاجًٕ اقرؿٌُِ لِ س اقفُقكلُض ملكا عاما ق 

 .طِفَاقرر
 بُ كىضزيُكٍُ:

 نىاضََ:ًاززَّ 
رؤهلوؤض ًىَهلِ طؿتًِ ًًووُتُ و وَظاضَت ثطاكتًعَّ ًارُكاُِ زاُُضّ بُغُضزا زَكات و كاض بؤ ثاضاغتِِ  

َّ زابطزُِ زا زَكات. ًَىاُسْ و بُ الض   رؤهلوؤض هُ ؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ كُؽ، رُضًىو ز.افلس. ًَبًين ُٓيُ هُغُضٍ؟، غ ٌَ ت  ك
ٌَ:بُض َيع ز.ا  فلس وَضت

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ــت ثطاكتًــعَّ ًارــُكاٌُ زاُــُضٍ بُغــُضزا بلــات كــُ ًُٓــُ     ًَ رؤهلوــؤض ًــىَهلٌ طؿــتًُ، ٓايــا وَظاضَت زَتىاُ
ًَـطَ وَظاضَتـٌ    ًَت كُ ًُبُغت ه ًَلٌ تط زَطىاظضَيتُوَ؟، ٓايا وَظاضَت زَتىاُ ًَلُوَ بؤ دًو ًَلُ هُ دًو ًٓبساع

(، يـُعين  ظاضٔ علٌّ ذقُا املؤقف َ ر م  عللٖ محاِرلٌ ملو اقرؿلٌُِ َ اقررطِلف     رباؾط اقُضؤؾِبرييُ، ُٓو )
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ًَت بُو كـاضَ َُٓهبػـيَت؟، يـاْ ٓـُوَ خـؤٍ هـُ خـؤٍ و دًـى هـُ زواٍ           ًَطَيُ ٓايا وَظاضَت زَتىاُ ثطغًاضَكُ ه
ٍَ، ظؤض غ ٍَ و زَغتلاضٍ بلط ٍَ تُؾىيُ بلط ًَطَ، ُاتىاُط  ىثاؽ.دًى ُٓطىاظضَيتُوَ و تىاُاٍ تُؾىيُ ًُُ ه

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 رُضًىو ز.بُؾري.

 بُض َيع ز.بؿري خوًى:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ْ ًٌَُ هُ ًاززَّ يُكًُسا تُعطيفٌ وَظاضَؽلاْ البطز و وؽلاْ هُبُض ُٓوٍَ يُن داض يـا زوو دـاض ٓـاتىوَ،    ٓ
ًَبىضزْ زَكَُ.وَظيطًاْ البطز  ، عُرىَْ زاواٍ ه

 ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ. بُض َيع
 ًاًؤغتا كاوَ رُضًىو.

 بُض َيع كاوَ ذلٌس اًغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٍَ باؾُ وَظاضَت ظياتط ًىهعََ بلطَيـت،   ًٌَىايُ رؤهلوؤض بىاضَيلٌ ظؤض ططُطُ بؤ ًًووُت، هُبُض ُٓوٍَ ث ًّ ث
 ُ(، ظياتط ًٓوعاًهَ، ظؤض غىثاؽ.هُ دًاتٌ ُٓوٍَ )تعٌى عوِ فلايتُ( بلطَيت )و عوًُ فلايت

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 تاضا خاْ رُضًىو.

 بُض َيع تاضا ُٓغعسٍ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ِ لس اقفلكللُض ملكلا عاملا قلؿل ب  َ ركلُى اقلُظاضٔ        بُؽ ًّ هُبُض ٓىغـوىبُكُؿلُ بـُ عـُضَبٌ بـُ تكـىضَ :      
 ، غىثاؽ.ا مو اقرؿٌُِ َ اقررطِفمػؤَقٕ عو ذقُا املؤقف َ محاِرً
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ؟  ه
 بُض َيع بلط كطيٍ )ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿـهيـ وػـًُاْ كـطز و هـُ تُعطيفُكـُزا وتـطاوَ كـُ              ًٌَـُ بـُ ًُػـبُت رؤهلـؤض ث غُباضَت بُوَ بًوفعـى ٓ

ضَيلسا وَظاضَت زَيعل هُ ًىادٍُُٓ تُؾىيُ و تُسطيف، نىُلُ ض َُطُ تؿـىيُ  ًىَهلٌ طؿيت ًًووُتُ، هُ ض با
ًَطَزا وَظاضَتٌ ضؤؾِبريٍ و الواْ هُبُضاًبُض ُٓوَزا، نىُلُ بُ  ٍَ، ًازاَ وايُ ه ٍَ و ض َُطُ تُسطيف بلط بلط

ًَطَيُ تًُُا ًُبُغتُكُ بـ  ُ بـط واٍ ًـّ   تايبُتٌ هُ بُضاًبُض ًارُ ًُعُِويًُكاْ ُٓو زَيتُ زَُط، يُعين ه
ًَـطَزا ًارـُكاٌُ زاُـُض           ؾتُكُ ظؤض ظؤض ض ووُُ، يـُعين تُسسيـس كـطاوَ )مل ًىادٔـُ اهتؿـىيُ و اهتشطيـف(، ه
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ًىًاضَغُ زَكات و ًىباؾُضٍَ ُٓو ًاراُُ زَكـات، زواتـطيـ هـُ ًاززَكـاٌُ تـطزا بـاؽ هـُ ًارـُكاٌُ زاُـُض          
 كطاوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 قًاغُتاْ؟ زوا

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اقطاد ٕ:
ؿ ب َرباؾط اقُظاضٔ علٌّ ذقُا املؤقف َر م  علٖ محاِرٌ ة مُاجًٕ اقرؿٌُِ لِ س اقفُقكلُض ملكا عاما ق 

 .طِفَاقرر
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 بُ كىضزيُكُف.
 
 
 
 

 :بُض َيع زَهؿاز سػغل
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ًاززَّ نىاضََ:
رؤهلوؤض ًىَهلِ طؿتًِ ًًووُتُ و وَظاضَت ثطاكتًعَّ ًارُكاُِ زاُُضّ بُغُضزا زَكات و كاض بؤ ثاضاغتِِ  

ًَىاُسْ و بُ الض   بط زُِ زا زَكات. َّ زارؤهلوؤض هُ ؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغ ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، بُ كؤٍ زَُط ثُغِس كطا، رُضًىوْ بؤ ك يت بُضظ بلاتُوَ؟، ك
 ًاززَيُكٌ تط.

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 املازٔ اشبامػٕ:
 د رػطٓ اسبمإِ املقطضٔ قلمصهفا  مبُجب اذكام يصا اققانُى علٖ: 

 م ، بطا اقرؿغّ ، املفايّم، املبازٓ٘، ادكرؿااا   َ امل طّا   اداكاض اجملطزٔ، ادجطا٘ا ، اغاقّب اق :اَد 
اق لمّٕ، اقهظطِا ، امل ازد  اقطِاضّٕ، اقطغُما  اقبّانّٕ ادذصإّٙ َقُكانت م ربٔ عهًا اَ مُصُإ اَ 

 مُضرٕ اَ مسضجٕ ة مصهف ما.
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 ادنبا٘ اقُّمّٕ املهؿُضٔ اَ املصاعٕ اَ املبلغٕ دصُضٔ علهّٕ. : انّا 
اققُانني، املطاغّم، ادنظمٕ َاقر لّما ، ادذكام اققضإّٙ، اذكام اةكمني، اطاضا  اهلّٚا  ادزاضِٕ،  : اقثا 

 ادرفااّا  اقسَقّٕ، اقُ اٙق اقطمسّٕ ادخطٗ َرطمجارًا اقطمسّٕ اَ دٓ جع٘ مهًا.
 .قلقُا  املػلرٕ ، اقعٓ اقطمسْاملرساَقٕ ّساقّا امل، : ادعالماقؿاضا  َاقطمُظ مث  :ضاد ا 

ذقُا املؤقف داقهػبٕ هلصٍ املصهفا  ة  اضٔاضؽ اقُظمتاملصهفا  اقيت ثقت اىل امللكّٕ اق امٕ علٖ وى  :ا خامػ
 اَ ادضطاض دًا. طِفمُاجًٕ اقرؿٌُِ اَ اقرر

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَِذَُ:  ًاززَّ ث
 ًُٓاُُ ُاثاضَيعضَيّ:بُطىَيطَّ سىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ، 

ًَلطزْ، نًُم، ثطَُػًح، زؤظيُِوَ، زاتاّ  يُكَُ: ٓايسياّ ضووت، ضَيلاض، ًًتؤزّ كاضكطزْ، ضَيىؾىَيِِ كاضث
ًَؿُّ بريكاضّ، وَيُِّ ضووُلاضّ و بُياُِ و ٓاًاضّ با هُُاو كاضَيلِ تطيؿسا ٓاتظل ياْ  ظاُػيت، تًىضٍ، ٓاوك

 وَغف كطابّ.
 بآلوبؤوَ ياْ ثُخؿلطاو ياْ ضاطُيُُطاوّ بُٓاؾلطا زووََ: ُٓواَهِ ضؤشاُُّ

ًًََُ: واُىوْ، ًُضاغًٍ، غًػتَُ و ضَيِىَيًٌِ، سىكٌِ وُظايِ، سىكٌِ ُاوبصيىاُاْ، بطياضّ زَغتُكاُِ  غ
ًَىزَوَهُتًًُكاْ و بَُهطُُاًُ ضَمسًًُكاُِ زيلُ و تُضدًُُكاًُاْ، ياْ  بُضَيىَبطزْ، ضَيللُوتِِاًُ ُ

ًَلٌ ُٓو زؤكً ًَِتاُُ.بُؾ  ىً
ًَعَ  ًٌَا: وَكى ٓاآلكاْ، ًُزاهًاّ باوّ ُاو خَُهم، دوىبُضطٌ رُضًًِ ٓ نىاضََ: غًٌبؤَي و ًُؿاُُو ٓ

 نُكساضَكاْ.
َِ وَظاضَت ثطاكتًعَّ ًارُكاُِ زاُُض بلات هُ باضّ  ًَِذَُ: ُٓو كاضاُُّ بىوُُتُ ًىَهلِ طؿتِ، بًُُضد ث

ًَطُياُسُُ ًَىاُسْ ياْ ُٓتَوُكطزْ و ظياْ ث  وَ.ؾ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ كُؽ و تُواو، رُضًىو كان عبسار. ًَبًين ُٓيُ تا ُاوٍ بِىوغٍ؟، غ ٌَ ت  ك
 بُض َيع عبسار ًُال ُىضٍ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَؿـًِاضَكَُ ؾ           ٌَ ُُكـُْ، ٓـُوَ ث ًَػتاوَ ُٓطـُض ٓـُو زوو بـطازَضٍَ كـُ ًـاوْ زيفـاعٍ هـ لػـيت  وَآل ُٓض هُ ٓ

ُـ       ًَط ا ًَؿُيُن ُٓيُ بؤ ؾلىوُُ ٓـُو كُغـاُُّ كـُ هـُ بـىاضٍ وَضط ًَلٍ ُٓيُ، ك ٓـًـ   ساخىاضزووَ، ًّ غُضزل
ًَط ْ ُٓطـُض ُىوغـُضَكٍُ بـؤ ؾلىوُـُ             ًَـم وَضٓـُط ًَب ُٓكُْ ٓـُواْ ض ووبـُضووٍ ُٓبِـُوَ، دـاضٍ وا ُٓيـُ كت

ًَب ًَطَ داضٍ وا ُٓيُ ُىوغُضٍ كت ًَت، ه ًَت، ياخىز رُضَُػٌ ب ُكُ وَراتٌ كطزووَ، ياْ ُىوغُضَكُ ًًػطٍ ب
ٌَ، بـؤ ؾلىوُـُ            ًَـىَ ُٓكـُْ ض َُطـُ ٓـُض هـُ ُٓغاغـُوَ ض اظٍ ُـُب ًَم كُ ثُيىَُـسٍ ث زياض ًُُ، ياْ ًاوَ و كات
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ٍَ بُ ظًـاٌُ كـىضزٍ، يـاِْ ضَُطـُ زاواٍ ؾـُضيلايُتًُكٌ طـُوضَ بلـات، ؾـُضيلايُتًًُكٌ ًـاززٍ طـُوضَ            بلط
 ًَ ًَــط َ كىضزيًــُكاْ ُــاتىاُّ بلـات، ًُٓــُ واٍ كــطزووَ كــُ ظؤض كتــ يب بــُ ُــطر و طــُوضَ ُٓيــُ ظؤض دــاض وَضط

ًَصُـُّ      ًَط ُُ غُض ظًاٌُ كىضزٍ، ُٓوٍَ كُ ًّ بًػتىوًُ، ًّ ُايعامن وَكى خـؤٍ ُٓطـُض بطازَضاُـٌ ه وَضيط
ًَطاُُوَ بُ بـ  ًَم كُ ٓاتُ وآلتٌ ٓ ًَب ًَطاُسا بط ياضَيلٌ تايبُت ُٓيُ بؤ ُٓوٍَ ُٓض كت ٌَ ضؤؾِبريٍ بعاُّ، هُ ٓ

ٍَ ؾـت ُٓيـُ كـُ عـرياق          ًَطَ بُ ضَٓـا وػـُ ُاكـَُ ُُٓـس ًَط زضَيت، زياضَ ًّ ه طُض اُُوَ بؤ ًىُٓهًفُكُ وَضبط
بُؾساضَ هُ ُُٓسَيم ًىعآُزَ و ؾيت وا، نؤْ ًىعاهُدٍُ َُٓ بابُتُ ٓـُكطَيت بـؤ ض ؤؾـِبريٍ هـُ بابـُتٌ      

ٍَ، يُعين ُٓو زَغت بُغهاوٍَ ٌَ بسض ًَط اُسا دؤضَيم دىوهٍُ ث ًٌَُ ُٓيُتٌ بُ  وَضط ًَط ٍ ٓ كُ خَُهلٌ وَضط
ًَـطَ بـُ بط طُيـُن هـَُ ًاززَيـُزا بـُ             ٍَ ه ًَىَكاْ بلطَيتُوَ، غـُضزلٌ ًـّ ُٓوَيـُ: ٓايـا ُـاكط ًَىَيُن هُ ؾ ؾ

ًَطَكاؾلاْ تؤظَيم زَغت كطاوَتط بّ. ٍَ؟، بؤ ُٓوٍَ وَضط ًَؿُيُ بلط  بط طُيُن ًىعاهُدٍُ َُٓ ك
 ًاْ.بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهُ

 ُاغم خاْ رُضًىو.
 
 
 

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ: بُ طىَيطٍَ سىكٌُكاٌُ َُٓ ياغـايُ   ًَىاظٍ ُىوغًين بط طُكُيُ كُ َُٓه وَآل ًّ تُُٔا ًىالسُظََ هُغُض ؾ
ًَغل )ًُٓاُـُّ خـىاضَوَ س      ٌَ بلـُيّ و بَوـ ىكٌـُكاٌُ ٓـَُ   ُٓواُُ ُاثاضَيعضَيّ، تؤظَيم َُٓ ًاُايُ ُٓطُض واٍ هـ

ًٌَـُ هـُ غـُضَوَ هـُ ًـاززَّ             ًَغل )ًُٓاُـُ ُاثـاضَيعضَيّ(، نـىُلُ ٓ ياغايُ ُاياُططَيتـُوَ(، وا دـىاُهَ وَن بَوـ
ًٌَ ُاثاضَيعضَيّ ًُغُهُْ ٓـاآلٍ   ًَم ؾتٌاْ باؽ كطزووَ كُ ُٓثاضَيعضَيّ، بُؽ كُ َُٓه ًًََُ و نىاضََ كؤًَُه غ

ًَغل: )ًُٓاُـُّ خـىاضَوَ سىكٌـُكاٌُ ٓـَُ ياغـايُ        تًايُ  ُٓض هُ خؤيًُوَ ًٓشايُكٌ خؤف ُازات ، بؤيـُ بَوـ
 ُاياُططَيتُوَ(.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 رُضًىو كان يؿاض.

 بُض َيع يؿاض زلٍ اهسيّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

        ً ــُض ــُضطٌ ر ــى و ب ــُ و د ــاآل و ًًساهً ــى ٓ ــاوَ وَك ًَِ ــاُُّ ٓ ــًٌبىي و ًُؿ ــىاضًَسا غ ــاَهٌ ن ــُ خ ــعَ ه ًَ ٓ ٌ
ًَـعٍ نـُكساض         ًَعٍ نُكساض ًُُ وَكـى ثًـاواٌُ ٓاتىنـؤ هُواُُيـُ بـُ ٓ نُكساضَكاْ، ُُٓسَيم كُؽ ُٓيُ ٓ
ًَىَيُ        ًَعٍ نُكساض ًُُِ ُٓواُـُ، بـُآلَ دـى و بُضطـُكاًُاْ بـُو ؾـ هُوُهَُ ُُزضَيّ، ياْ زيفاعٌ ًُزٌَُ ٓ

ٌَ كُؽ ُٓو دى و بُضطٍُ زضوغت بلات ياْ بًفطؤ ًَغل ُاب ًَم هُو بابُتُ، ُٓو دى و ًُُ كُ بَو ًَت ياْ ؾت ؾ
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ًَت يـاْ   ًَت ياخىز نُكساض ب ًَتُ دى و بُضطُ رُضًًُكاْ، دا ٓاتىنؤ ب ًَعَ نُكساضَكاْ بب بُضطٌ رُضًٌ ٓ
ًَت، غىثاؽ.  ُٓض دؤضَيلٌ تط ب

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ؟.  ه

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 ضهًُاْ.بُض َيع غُضؤكٌ ثُ

ياغــايُكُ ناضَغــُض كــطاوَ و   13بــُ ًُػــبُت ٓــُو تُوظضلــُّ كــُ كــان عبــسار زاواٍ كــطز، هــُ ًــاززَّ    
ًٌَُ هُو زَوَهُتاُُيّ كُ هُ ظًين زوَهـٌ ُاًًـُيّ و هـُو ًٓتًفاوًاُـُ سًٌايـٍُ       ناضَغُضٍ ُٓوَف كطاوَ ٓ

ُـ   ًٌَُ ًُعفٌ كطاويّ هـُ ُٓ ًَؿدػـتين وآلتـٌ     سُوٌ ًىُٓهًف كُ ًٓتًفاوًٍُ هُغُض كطاوَ، ٓ ٍَ ؾـت بـؤ ث س
ٌَ ثطغـٌ             ًَم تُضدىًـُ ُٓطـُض بـُ بـ ٍَ ًىضاعـاتٌ ٓـُوًَاْ كـطزووَ كـُ هـُ زواٍ غـاَه ًٌَُ هُو خؤًاْ، بؤيُ ٓ

ٍَ و، ظؤض غىثاؽ. ٍَ ًىعاهُدُ بلط ٍَ بؤ كىضزٍ و هُو ٍَ تُضدىًُ بلط ٌَ ُٓكط  خاوَُُ ُٓقَوًُكُف ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 ُتاْ؟.زوا قًاغ
 

 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَلٌ كطز كُ )ظٍ اهطمسٌ هوقىات اكلػوشُ(  ًاززَكُ وَكى خؤٍ ًايُوَ، تًُُا يُن ُُٓساًٌ بُض َيع ًىوتُضَس
ًَىيػت ُاكـات غطَيتـُ زَُطـُوَ، هُبـُض      ٌَ بلطَيتُوَ و ُٓوَف تًُُا يُن ًىوتُضَسُ و ث ُٓوَ )اكلػوشُ(ٍ ه

 ًاززَكُ وَكى خؤٍ ُٓخىَيًُِِوَ بؤ ُٓوٍَ بًدُيُِ زَُطساُُوَ.ُٓوَ 
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 بُ كىضزٍ و عُضَبٌ بًدىَيُِِوَ.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 املازٔ اشبامػٕ:

 د رػطٓ اسبمإِ املقطضٔ قلمصهفا  مبُجب اذكام يصا اققانُى علٖ: 
اداكاض اجملطزٔ، ادجطا٘ا ، اغاقّب اق م ، بطا اقرؿغّ ، املفايّم، املبازٓ٘، ادكرؿااا   َ امل طّا    :اَد 

اق لمّٕ، اقهظطِا ، امل ازد  اقطِاضّٕ، اقطغُما  اقبّانّٕ ادذصإّٙ َقُكانت م ربٔ عهًا اَ مُصُإ اَ 
 مُضرٕ اَ مسضجٕ ة مصهف ما.

 املهؿُضٔ اَ املصاعٕ اَ املبلغٕ دصُضٔ علهّٕ. ادنبا٘ اقُّمّٕ : انّا 
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اققُانني، املطاغّم، ادنظمٕ َاقر لّما ، ادذكام اققضإّٙ، اذكام اةكمني، اطاضا  اهلّٚا  ادزاضِٕ،  : اقثا 
 ادرفااّا  اقسَقّٕ، اقُ اٙق اقطمسّٕ ادخطٗ َرطمجارًا اقطمسّٕ اَ دٓ جع٘ مهًا.

 .، اقعٓ اقطمسْ قلقُا  املػلرٕاملرساَقٕ ّساقّا امل، : ادعالم اقؿاضا  َاقطمُظ مث :ضاد ا 
ذقُا املؤقف داقهػبٕ هلصٍ املصهفا  ة  اضٔاضؽ اقُظمتاملصهفا  اقيت ثقت اىل امللكّٕ اق امٕ علٖ وى  :ا خامػ

 اَ ادضطاض دًا. طِفمُاجًٕ اقرؿٌُِ اَ اقرر
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

 رُضًىو.ُاغم خاْ 
 بُض َيع ُاغم تىرًق:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَىيػت زَكات ض ًَُٓكـٍُ ًِـًـ وػـُيُكٌ هُغـُض بلطَيـت، بـؤ نـٌ ض ًَُٓكـٍُ ًـّ وػـٍُ هُغـُض             ُاظامن ث

ًَلٌ تطٍ زاوَ بُؽ ض ًَُٓكٍُ  ٍ ُُكطا؟، كان زَهؿاز وَآلًٌ كان عبسار زايُوَ، كان عىًُضيـ وَآلًٌ يُك
ٍَ وَآلًُكـٍُ ٓـُو ًُعقىهـُ يـاْ ًـُعقىي        ًّ ُٓض وػٍُ هُغُض ُُكطا، ُُن ُُخطاوَتُ زَُطساْ، با بـىتط

 ًُُ؟، داضَيلٌ تط ُٓض ًىزاخُهُ ُاكُيّ ُٓطُض وايُ.
 
 

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 ًَ ٍَ بَوـ ًَى زَكط ًَؿ ٍ نـٌ؟،  كُنٌ ًُٓط ؤ كؤُفطاُػٌاْ كطزبىو بؤ زيفا  كطزْ هُ ًامل شُاْ، بُؽ وَآل ُٓض ث

 دىابٌ ُاغم خاْ بسَُُوَ تىخىا.
 بُض َيع بلط كطيٍ)ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَم     يلصا ُىوغطاوَ هُ عُضَبًُكُ ) ال تػطٍ احلٌايُ اكلقطضَ هوٌكِفات ؼلىدـب اسلـاَ    اهقـاُىْ عوـِ( كؤًـَُه

   ٌَ ًَبـُد ُـابّ، يـاْ ُٓواُـُ ٓـُو      ًامل ًُعُِوٍ و ًاهٌ ُٓيُ كُ هُ ًاززَكاٌُ زواتط ُٓيُ بُغـُض ُٓواُـُ د
ًَطَزا؟ ًَػتا ًٓؿلاي هُ كىَيًُ ه  سًٌايُ ُاياُططَيتُوَ، ُٓوٍَ ًُوظوعُكُ، ُاظامن ٓ

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ بطـطْ،            كُواتُ ُٓقَوُْ ُٓض طىَيتاْ هُ وػـُكَُ ُـُبىوَ، ُٓيَوًٌـُوَ دـاضَيلٌ تـط، ُٓطـُض تؤظَيـم طـىَيٍ هـ
ٌَ بطـطْ،       وػُكٍُ ًّ هُغ ُض ُٓوَ بىو، خؤٍ يُن كُغُ ُٓض ُاخطَيتُ زَُطساْ بـُؽ ٓـُض خؤؾـُ طـىَيٍ هـ

ًٍَ بُ طىَيطٍَ سىكٌُكاٌُ َُٓ ياغايُ ًُٓاُُ ُاثاضَيعضَيّ، َُٓ كىضزيُ ضَكًلُ، هـُ خـىاضَوَ بـاؽ باغـٌ      َُٓه
ًَغل )ُٓسلاًـُكاٌُ ٓـَُ واُىُـُ بُغـُض       ًُٓاُـُّ خـىاضَوَ    واُىُُ، باغٌ ٓاآليُ، يُعين نٌ ُايجـاضَيعٍ؟، بَوـ

ًَغل )ياغاٍ ثاضاغعل ًُٓاُُ ُاططَيتُوَ( تُواو، غىثاؽ. ٌَ( ياْ بَو ٌَ ُاب ًَبُد  د
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 بُض َيع بلط كطيٍ)ٓاغؤ(:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًٌَُ ٓـُوَي ٓـُزَيّ زواتـط،     ًَم هُ عُضَبًُكُ ًُُ، بُ ًُػبُت زَوُ كىضزيُكُ ٓ ًٌَىايُ ًٓض ًٓؿلاهًُت ًّ ث
ًَىَيُ  زياضَ هُطَُي ُٓوا ًَم و بُو ؾـ ُُّ كُ ًىختُقّ بُ ظًاٌُ كىضزٍ بؤ ُٓوٍَ تُضدىًُيُكٌ ض َيم و ث

ٌَ ُُخىَيِسضَيتُوَ ُٓوٍَ ًَت كُ ُٓوٍَ ه  خىؾلٌ بُض َيعًاْ ُاغم خاْ وتٌ. كُ ب
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ زَهــت ٓاؾــت بــىوَ ُاغــم خــاْ؟، زَ باؾــُ، باؾــُ بــُو قــًاغٍُ كــىضزٍ و عُضَب   ًُكــٍُ خىَيِسضايــُوَ، كــ
ٌَ كُؽ هُطَُهسا ًُُ، بُ ظؤضيُِّ زَُط ثُغـِس   ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟، غ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك

 كطا، رُضًىوْ بؤ ًاززَيُكٌ تط.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 اقفص  اقثاقث

 اققانُى غطِاى
 املازٔ اقػازغٕ:

 ق اسبمإِ املقطضٔ َاقا دذكام يصا اققانُى علٖ:رطب اَد :
 .مصهفا  مُاب  ادالّم اِهما كاى ضب  ااامرًم .1
 املصهفا  املؿرتكٕ كاى اذس مؤقفًّا مو مُاب  ادالّم. .2
 مصهفا  املُابهني اق طااّني ريري املقّمني ة ادالّم. .3
ّم مع مطاعأ ادرفااّا  اقسَقّٕ رهؿط اَ رقسم مصهفارًم دَر مطٔ ة ادال يتمصهفا  ادجانب اق .4

 شا  اق الإ َاقيت انضم اقًّا اق طاا.

وما مصهفا  املؤقفني ادجانب اقيت رهؿط دَر مطٔ ة دلس اجهيب، اال حيمًّا يصا اققانُى اد اشا مش   .5
ضِٕ يصا اقبلس اقطعاِا اق طااّني حبمإِ مما لٕ ملصهفارًم املهؿُضٔ اَ امل طَضٕ دَر مطٔ ة ازبمًُ

 اق طاإّ ادذبازِٕ.

، رضفٖ اسبمإِ علٖ اهانْ ادزا٘ َ مهرحْ اقفقطٔ اَد اعالٍذكام املهصُ  علًّا ة دمع مطاعأ ا  انّا :
 اقرػحّال  اقػم ّٕ َاقبصطِٕ، يّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعْ َزَض اقهؿط.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
 بُ كىضزيـ.

 اْ كطيٍ كاباْ:بُض َيع ؾى
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًًََُ  رُغَوِ غ
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ًَبىوُِ ياغا ًَبُد  د
 ًاززَّ ؾُؾَُ:

َِ بُغُض: َِ زَب ًَبُد  يُكَُ: بُطىَيطَّ سىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ، ثاضاغتِِ بطياضزضاو د
ًَم ٓاكِذِ بىوبّ. .1  كاضَكاُِ ٓاووآلتًاُِ ُٓضَيٍ هُ ُٓض ؾىَيِ
ًَت.كاضَ ٓاوبُؾُكاْ كُ زاُُضَيلًاْ  .2  ٓاووآلتِ ُٓضَيٍ ب
َِ ُغل. .3 ًَطاوًًاُُّ هُ ُٓضَيٌسا ًُؿتُد  كاضَكاُِ ُٓو ٓاووآلتًًُ ع
4.  َّ ًَؿلُف زَكط كاضَكاُِ ُٓو بًاًُاُُّ كُ ُٓوََهذاض كاضَكاًُاْ هُ ُٓضَيٍ بآلوزَكطَيتُوَ، ياْ ث

ًَطاق ثُيىَغ ًَىَُساضاُُؾُوَ كُ ع ًَىزَوَهُتًًُ ث ت بىوَ بُضَناوكطزُِ ُٓو ضَيللُوتِِاًُ ُ
ًًَاُُوَ.  ث

ًَلِ بًاُِ  .5 َّ كُ بؤ ُٓوََهذاض كاضَكاًُاْ هُ وآلت هُ َُٓ ياغايُ كاضَكاُِ ُٓو زاُُضَ بًاًُاُُ ُاثاضَيع
ًَطاوِ  ًَىَ بؤ كاضَكاُِ ضَوَُسّ ع ًَلِ ٓاوؾ بآلوزَكطَيتُوَ، ًُطُض ُٓو وآلتُ بًاًًُُ، ثاضاغتِ

ًَطاوِ رًسض  اَي بَواوزبُِوَ ياْ ًُؿاُسَزضَيّ.ضَناو بلات كُ بؤ ُٓوََهذاض هُ كؤًاضّ ع
زووََ: بُضَناوكطزُِ ُٓو سىكٌاُُّ هُ بط طُّ يُكًُِ َُٓ ًاززَيُزا زَوبُُسكطاوْ، ٓىُُضًُُسّ 
ًَُِضّ تؤًاضّ بًػتُُِ و زيتُُِ، زَغتُّ ثُخؿِ تُهُرعيؤُِ و ضازيؤيِ و  ًَبُدًلاض و بُضًُٓٔ د

 خاُُّ بآلوكطزُُوَ زَثاضَيعضَيّ.
 الْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغ

ٍَ وػـُ بلـُْ، ُاغـم خـاْ، كـان وـازض، ز,بُؾـري، غـًىَيى خـاْ،               ًَبًين ُٓيـُ؟، ٓـَُ بُض َيعاُـُ زَياُـُو ٌَ ت ك
 ز.افلس، رُضًىو ُاغم خاْ.

 بُض َيع ُاغم تىرًق:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ــت:    ًَ ــُ زََه ــاَهٌ زووََ ك ــُ خ ــُُٔا ه ــُ بط  ت ــُّ ه ــُو سىكٌاُ ــاوكطزُِ ٓ ــُزا  بُضَن ــَُ ًاززَي ــًُِ ٓ ــُّ يُك ط
     ِ ــُُ ــتُُِ و زيتـــ ــاضّ بًػـــ ــُضّ تؤًـــ ًَِـــ ــُدًلاض و بُضًُٓٔ ًَبـــ ــسّ د ــسكطاوْ، ٓىُُضًُُـــ و  زَوبُُـــ

ــٌ     ًَ ًٌَــُ وُقــسًاْ ه .....................تــا ٓــُخري زَثــاضَيعضَيّ، ًُٓــُ ُٓؾداقــُكاْ ُــغل كــُ زَثــاضَيعضَيّ، ٓ
ٌَ هـ      ٍَ بِىوغـغل كاضَكاًُـاْ، ُٓطـُض وكـسًاْ ٓـُوَ      بُضًُُٓكاًُاُُ ياْ كاضَكاًُاُـُ؟، هُبـُض ٓـُوٍَ زَبـ ُو

ًَػتا كـُ ُٓطلىَيًِِـُوَ وا ٓـُظاُغل ؾُخكـُكاْ ٓـُثاضَيعيّ،       ًَت، بُؽ ًّ وا ُٓغت زَكَُ وايُ، نىُلُ ٓ ب
 ؾُخل ُاثاضَيعَيت َُٓ ياغايُ، ياْ بُضًُُٓكُيُتٌ ياْ ًىقُُُرُكُيُتٌ ياْ كاضَكُيُتٌ، غىثاؽ.

 ٌ ثُضهًُاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤك 
 كان وازض رُضًىو.

 بُض َيع وازض سػّ:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
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ًَبًًٍِ هُغُض بط طُّ  ًَت)كاضَكاٌُ َُٓ عرياوًاُُّ كُ هـُ ُٓضَيٌـسا    3ًّ ت هُ ًاززَّ ؾُؾَُ ُٓيُ كُ زََه
ٍَ: بـُ ططتِ  ٍَ  و بىتط ًٍَ باؾُ ًٓعارُ بلط ٍَ ًارُكاٌُ؟، ًّ ث ٌَ ُغل(، نؤْ زَثاضَيعض ُبـُضٍ ض َيلـاضَ   ًُؿتُد

ًَىزَوَهُتًُكاْ هَُ باضَيُوَ، غىثاؽ.  ياغايًُ ُ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 ز.بُؾري رُضًىو.
 بُض َيع ز.بؿري خوًى:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ٍَ يـاْ   بؤ ظياز( ِاى )اقيت ( كاى اذس مؤقفًّا مو مُاب  ادالّماقيت املصهفا  املؿرتكٕ هُ خاَهٌ زووََ ) بلط

ًَِذــَُ هُبــُض ٓــُوٍَ ًُوظوعُكــٍُ دًايــُ هُطــَُي ٓــًُىو ُٓواُــُّ كــُ هــُ رُوــُضٍَ يُكــَُ   )و(، خــاَهٌ ث
ًَِذَُ بلطَيتُ رُوُضَيـُكٌ غـُضبُخؤ، هُبـُض ٓـُوٍَ ُٓواُـٍُ تـط ٓـًُىوٍ         ًٍَ باؾُ خاَهٌ ث ٓاتىوَ، ًّ ث

ًَِذـَُ)ال   ِطبق اسبماِلٕ خبصُصلًا  ) ًَتـُ رُوُضَيـُكٌ دًـاواظ و،     (، ُٓرطبلق اسبماِلٕ علًّلا   ( بـُآلَ ث ًـُ بب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 غًىَيى خاْ رُضًىو.

 
 عثماى:بُض َيع غًىَيى 

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًَسايُ كُواتُ تُعاضوظ زَكات هُطَُي  ًَت ًازاَ )اًا(ٍ ت ًَِذَُ زََه ًًِـ ٓاوض اَ هُطَُي ٓاوكاضَ ز.بُؾري كُ ث

ًًََُ و نـىاضََ، كُواتـُ ث   يُكَُ و لُيِـُ زووََ و ٓـُوٍَ تـط    ًَِذـَُ )اًـا( يُكـٍُ ال ببـُيّ و ب    زووََ و غ
ًًََُ، ظؤض غىثاؽ.  بلُيُِ غ

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ز.افلس رُضًىو.

:ٌَ  بُض َيع ز.افلس وَضت
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَم ًَت: غُباضَت بُ خاَهٌ يُكَُ كُ كىضزيُكٍُ زََه .1 كاضَكاُِ ٓاووآلتًاُِ ُٓضَيٍ هُ ُٓض ؾىَيِ
 ٓاكِذِ بىوبّ.

ًَت:   عُضبًُكٍُ َُٓه
 .مصهفا  مُاب  ادالّم اِهما كاى ضب  ااامرًم .1

ٓايــا بُض اغــيت )ًكــِفات ( بــُ ًاُــاٍ كــاض زَيــت؟، يــُعين )ًكــِف( واتــا )زاُــطاو(، نــىُلُ ثاضاغــتُِكُ بــؤ   
    ُ ًَلٌ زاُطاوَ ُـُن بـؤ كـاض، ًُٓـ يـُن، زووََ، ٓاووآلتًـاٌُ ٓـُضَيٍ ُٓطـُض بـُ طـىَيطٍَ زَغـتىوضٍ         بُضًُٓ
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ًٌَاٌُ و زٓـؤن، ٓايـا ُاونـُ     ًَط و غو ًَػتا ُٓيُ، ُٓوه ٌَ ًىسارُظَيُ كُ ٓ ًَت، ُٓضَيٍ بطيتًُ هُو غ عرياوٌ ب
غـتاْ  آلتًاٌُ ُٓضَيٍ ُغل بُ طىَيطَّ َُٓ ياغايُ، ًُٓاُُ زَططَيتُوَ؟، ياْ ٓاووآلتًـاٌُ كىضز وزابط اوَكاْ ٓاو

ًَت ُُن ُٓضَيٍ، ظؤض غىثاؽ. ًٍَ باؾُ ٓاووآلتًاٌُ كىضزغتاْ ب ٌَ بّ؟، ث ًَم ًُؿتُد  هُ ُٓض ؾىَيِ
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

ًَصُُّ ضؤؾِبريٍ رُضًىو.  ه
 بُض َيع بلط كطيٍ )ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًٌَُ بُ ًُػبُت غطياٌُ واُىُُكُ هُ ض ووٍ ُٓؾداقُوَيُ  ًَؿىوتط ٓ و اؾلا هُ ًُوظوعٌ ؾتُكُ هُ ًاززَّ ث

ًَطَ  ٍَ ه االووًٍ هُ ٓـُض كىَيًـُن زابًِؿـّ يـاْ ُٓطـُض ًىقـُُُرات        مُاب بامساْ كطزووَ، بؤيُ باؽ زَكط
ًَت، بُُٓض ساَي ُٓوَ هُ ض ووٍ ُٓؾداقُوَيُ،  ًَم هُ زاُُضَكاٌُ هُ ٓاووآلتٌ ُٓضَيٍ ب ًىؾتُضَن بىوْ يُك

ٍَ ُاظامن  ًَغل: غطياْ اهقاُىْ ًّ زَكط ًَىيػـتٌاْ ُـُظاٌُ، نـىُلُ هُبـُض      ذّثُٓطُض بَو ًٌَُ بُ ث االؾدام، ٓ
ًَِذــَُ ُٓطــُض بلطَيتــُ رُوُضَيــُكٌ تايبــُت، ٓــًض بــُ              ٓــُوٍَ ظؤض ض ووُــُ هــُ ُــاوَوَ، بــُ ًُػــبُت ث

ًٌَـاْ ضاغـتُ، ز.افلـس باغـٌ كـاضٍ كـطز، بـؤ ًكـِف تُضدىًـُ كـطاوَ بـُ كـاض              و هـُ  ًىؾلًوُيُكٌ ُاظاُغل ث
( َ ، هُ ُُٓسَيم وـاُىٌُ وآلتـاٌُ عـُضَبًـ بـُ عًُـُي تُضدىًـُ كـطاوَ ُـُن بـُ          workًِٓطوًعيُكٍُ )

ًٌَاْ باف بىو كُ )كاض(ًاْ بؤ زاُـا، هـُ ض ووٍ تُضدىًـُ،    workًكِف، ًازاَ بُ ًِٓطوًعيُكٍُ ) ًٌَُ ث ٓ َ)
ًَصُُيـُكٌ هُو   ٍَ زواتط عُضبًُكـُ ه ًَغل زَكط ًَسابهـُِوَ و     زووََ َُٓ تُضدىًُيُ با بَو اُـُّ كـُ ظًـاُعاُّ ث

زواتط ُٓض نًًاْ ثُغِس كطز، بُآلَ ططُط ُٓوَيُ خىؾم و بطاياٌُ ثُضهًُاُتاض ٓـُوٍَ بـعاُّ ٓـُوَ ٓـُض     
ًَتُ )كاض(، هُ واُىٌُ هبِاًُـ workوَٓا هُ خؤيُوَ ُُٓاتىوَ هُ ًِٓطوًعيُكٍُ ) (َ تُضدىًٍُ بلٍُ زَب

ًًََُ )ًكـِفات اهعـطاوًغل اهغـري اكلقـًٌغل مل        ُٓطُض بُ غَُهُت ُُنىومب بُ )عٌى ( ٓات ىوَ، بـُ ًُػـبُت غـ
ًٌَُ ًُٓىو هُ يُن والتسا زَشيّ، ُٓو ًكُِراتٌ  االووًٍ( بُضاغيت ُٓواُُّ كُ هُ ُٓضَيًٌـ ُغل، نىُلُ ٓ

ًَت، غىثاؽ. ًَىيػتُ  هُ ُٓضَيٌٌ كىضزغتاْ ًُفلٌ ب  ُٓواًُـ ث
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:

 قًاغُتاْ بُ كىضزٍ و عُضَبٌ غىَيُِِوَ.زوا 
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
           ٍَ ًٌَـاْ باؾـُ )اهـيت( ًٓعارـُ بلـط ًٌَـُ ث بُ ًُػبُت بط طُّ زووََ، كان ًُال بُؾـري ًٓعارـٍُ )اهـيت( كـطز، ٓ

ًَـ )كاْ اسس  ِذـَُ هُبـُض ٓـُوٍَ هـُ     (، ُٓضوَٓا وَكى كـان ٓاغـؤ باغـٌ هُغـُض كـطزْ بط طـُّ ثًَ      مؤقفًّاث
ًَىيػـتُ ًُٓـُ دًـا بلطَيتـُوَ وهـُ ظًـين ٓـُو سًٌايـُ          4و  3و  2و 1سًٌايٍُ رُوُضٍَ ) ًَت، ث ( زَضزَنـ

:ٌَ ٌَ ب ًَىٍَ خىاضَوٍَ ه ًًََُ، بَُ ؾ ًَتُ رُوُضٍَ زووََ و زووََ بلطَيتُ غ ًَت و بب  زَضبه
 اقفص  اقثاقث
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 اققانُى غطِاى
 املازٔ اقػازغٕ:

 ٕ املقطضٔ َاقا دذكام يصا اققانُى علٖ:رطبق اسبماِ اَد :
 .مصهفا  مُاب  ادالّم اِهما كاى ضب  ااامرًم .1
 كاى اذس مؤقفًّا مو مُاب  ادالّم.اقيت املصهفا  املؿرتكٕ  .2
 مصهفا  املُابهني اق طااّني ريري املقّمني ة ادالّم. .3
مع مطاعأ ادرفااّا  اقسَقّٕ رهؿط اَ رقسم مصهفارًم دَر مطٔ ة ادالّم  يتمصهفا  ادجانب اق .4

 شا  اق الإ َاقيت انضم اقًّا اق طاا.

 انّا: وما مصهفا  املؤقفني ادجانب اقيت رهؿط دَر مطٔ ة دلس اجهيب، اال حيمًّا يصا اققانُى اد اشا 
مًُضِٕ مش  يصا اقبلس اقطعاِا اق طااّني حبمإِ مما لٕ ملصهفارًم املهؿُضٔ اَ امل طَضٕ دَر مطٔ ة ازب

 اق طاإّ ادذبازِٕ.

، رضفٖ اسبمإِ علٖ اهانْ ادزا٘ َ مهرحْ اقفقطٔ اَد اعالٍذكام املهصُ  علًّا ة دمع مطاعأ ا  اقثا:
 اقرػحّال  اقػم ّٕ َاقبصطِٕ، يّٚا  اقبث اقرلفعُِنْ َادشاعْ َزَض اقهؿط.

 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهًُاْ:
 ان زَهؿاز.يُن ًىالسُظَ ُٓيُ ك

 بُض َيع زَهؿاز سػغل:
 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ًَط زاٍ، هُبـُض ثطؤتؤكـؤي بـؤ ٓـُوٍَ         ًٓعازَّ رُوُضٍَ زوو زَكُيُِوَ بُو ًىالسُظٍَ كـُ دـُُابٌ غـلطت
ًَت.  ضاغت زَضبه

 اذس مؤقفًّا مو مُاب  ادالّم. اقيت ِكُىاملصهفا  املؿرتكٕ 
 ًاْ:بُض َيع ز.اضغالْ بايع/غُضؤكٌ ثُضهُ

 بُ كىضزيُكُف بًدىَيُِِوَ.
 بُض َيع عٌط عبساهطفلّ:

 بُض َيع غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.
ًًََُ  رُغَوِ غ

ًَبىوُِ ياغا ًَبُد  د
 ًاززَّ ؾُؾَُ:

َِ بُغُض: َِ زَب ًَبُد  يُكَُ: بُطىَيطَّ سىكٌُكاُِ َُٓ ياغايُ، ثاضاغتِِ بطياضزضاو د
ًَم ٓاك -1  ِذِ بىوبّ.كاضَكاُِ ٓاووآلتًاُِ ُٓضَيٍ هُ ُٓض ؾىَيِ
ًَت. -2  كاضَ ٓاوبُؾُكاْ كُ زاُُضَيلًاْ ٓاووآلتِ ُٓضَيٍ ب



 411 

َِ ُغل. -3 ًَطاوًًاُُّ هُ ُٓضَيٌسا ًُؿتُد  كاضَكاُِ ُٓو ٓاووآلتًًُ ع
4-  َّ ًَؿلُف زَكط كاضَكاُِ ُٓو بًاًُاُُّ كُ ُٓوََهذاض كاضَكاًُاْ هُ ُٓضَيٍ بآلوزَكطَيتُوَ، ياْ ث

ًًَاُُوَ.بُضَناوكطزُِ ُٓو ضَيللُوتِِا ًَطاق ثُيىَغت بىوَ ث ًَىَُساضاُُؾُوَ كُ ع ًَىزَوَهُتًًُ ث ُ ًُ 
ًَلِ  َّ كُ بؤ ُٓوََهذاض كاضَكاًُاْ هُ وآلت زووََ: ػَل َُٓ ياغايُ كاضَكاُِ ُٓو زاُُضَ بًاًُاُُ ُاثاضَيع

ًَىَ بؤ كاضَكاُِ ضَوَُس ًَلِ ٓاوؾ ًَطاوِ بًاُِ بآلوزَكطَيتُوَ، ًُطُض ُٓو وآلتُ بًاًًُُ، ثاضاغتِ ّ ع
ًَطاوِ رًسضاَي بَواوزبُِوَ ياْ ًُؿاُسَزضَيّ.  ضَناو بلات كُ بؤ ُٓوََهذاض هُ كؤًاضّ ع

ًًََُ: بُضَناوكطزُِ ُٓو سىكٌاُُّ هُ بط طُّ يُكًُِ َُٓ ًاززَيُزا زَوبُُسكطاوْ، ٓىُُضًُُسّ  غ
ًَُِضّ تؤًاضّ بًػتُُِ و زيتُُِ، زَغتُّ ثُخؿِ تُهُرعيؤ ًَبُدًلاض و بُضًُٓٔ ُِ و ضازيؤيِ و د

 خاُُّ بآلوكطزُُوَ زَثاضَيعضَيّ.
 بُض َيع ز.اضغالْ بايع/ غُضؤكٌ ثُضهًُاْ.

ٌَ هُطَُهسا ًُُ؟ْ زوو كُؽ هُطَُهسا ًُُ، بُ ظؤضيُِّ زَُط  ٌَ هُطَُهسايُ تلايُ زَغيت بُضظ بلاتُوَ؟، ك ك
ًَـ ًُىَض ؤ زازًَُؿًُِوَ و تا ُٓو كاتُ ب11ُثُغِس كطا، بُياٌُ غُعات  ًَطيّ و ُٓض  ٍ ث خىاتاْ زَغج

 بصيّ.
 ز. اضغالْ بايع امساعًى                  ز.سػّ ذلٌس غىضَ                           غت افلس عبسار                رط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضهًُاٌُ                        غلطت    ثُضهًُاٌُغُضؤكٌ                 ُضؤكٌ ثُضهًُاٌُ      د

ًَطاق                              كىضزغتاْ – ضزغتاْكى ًَطاق                           كىضزغتاْ – ع ًَطاق - ع   ع


