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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثط٩ت٪ن٪ي١نإ
86 

 

 

  ١ٖؾتاٚ ؾ١ف ب١ضطٞ – 2112اَيٞ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 86ب١ضطٞ: 

 2113ناثٞ ١ٜن١ّ: 
 251اش: تري

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

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

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

١ََٝٝٞ خٛيٞ (28ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )    َٞ –١َٖيبصاضزٕ  غ  5 ٍ 11/12/2112ؾ١ؾن١  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي29ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )      83 ٍ 12/12/2112 ؾ١ؾن١نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي31ٞ)ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠     145 ٍ 17/12/2112ؾ١ؾن١  زٚٚ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي31ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ   211 ٍ 18/12/2112ؾ١ؾن١ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي32ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   251 ٍ 19/12/2112ؾ١ؾن١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ خٛيٞ (33ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )    293 ٍ 24/12/2112ؾ١ؾن١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ
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 ( 82ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١ؾن١ َٜه١ٚتٞ  غ  8118\18\11ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (28ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١غ  11/18/8118 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ َٞ  ض٩شٟ ثــ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ؾن١غــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  11/12/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (28ٟتين شَـاض٠ ) , زاْٝؿـ ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (28ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٞ ؾــ١ؾن١ ض َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ غــ بــ١ّ  زا 11/12/2112(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
ــ١ْا٣ٚ طــ١صن نٛضزغــتإ،    ٢َ١َٝٝ       ب  زاْٝؿــت١ٓن١َإ ز٠غــت ثــ٢َ ز٠نــ١ٜٔ، ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ، خــٛصن غــ

َٜسا٢ْ ١ٜن١ّ، شَاض٣٠ زاْٝؿسن   .11/12/2112، ض ٩ش٣ زاْٝؿسن ١ٖ28َيبصاضزٕ، غاَي٢ نٛاض٠ّ، خٛصن طط
 ب١ضْا٣١َ ناض

٢َٝ ذٛن١ُنا٢ْ بط ط١  ٣  ٣1992 ٖـ١َٛاضنطا٣ٚ غـاَي٢   1يـ١ ثـ١ٜط ٣ٚ٠ ْـاٚخ٪٣ شَـاض٠      ٣21 َـازز٠   1ب١ ث
٣ زا ب١ضْاَـ٣١ نـاض٣ زاْٝؿـت٢ٓ شَـاض٠     ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط ٜـاض 

ــات    28 ــ١ نـ ــصاضزٕ، يـ ٢َ١َٝٝ ١َٖيبـ ــ ــٛصن غـ ــا٢ٜ خـ ــ١ٚت٢  ٣11 ٥اغـ َٜهـ ــ١ؾن١ ض  ــ٢ ؾـ ــ٠ٛٝٓض ٩، ض ٩ش٣ َغـ َٝؿـ ٣ ث
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ: 11/12/2112  ب١ّ ؾ

َٜت٢ ٖـعض٣ ٚ       1 َٝؿـٓٝاض٣ ٜاغـا٣ ثاضاغـت٢ٓ خا٠ْٚـساض / ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطزْـ٢ ث
َٜ  ٢ُ نٛضزغتا٢ْ عريام.١ْٖٛض٣ ي١ٖ١ض

 . 2111/ث١غ١ْس نطز٢ْ ذػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ 2
َٝتـ٠ٚ١ نـ١ ٥اَـاز٠ ْـ١بٕٛٚ      َٜٓ َٜع٠نإ ز٠خٛ َٝطط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ ْا٣ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  َٜع ج َٝػتاف ب١ض  ٥

 ٜإ َ٪َي١تٝإ ١ٖب٠ٚٛ با بؿ١ض٣ََٛ.
َٝطط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(: َٜع ذػٔ ستُس غٛض٠ )ج  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝـسضإٚ    ٣11/12/2112 ٥اغا٢ٜ يـ١ ض ٩ش٣   27ْا٣ٚ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن١ ي١ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠  َ٪َيـ١ت ث

 ٜإ ب٢َ َ٪َي١ت ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ.
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ــ١ت(، ض اظاٚ ستُــٛز      ــ١ت(، زاْــا غــعٝس )َ٪َي ــ١ت(، بٛضٖــإ ضؾــٝس )َ٪َي زاْٝؿــت٢ٓ بــ١ٜا٢ْ، ٥اؾــت٢ ععٜــع )َ٪َي
َٜباظ ؾتاح )َ٪ َٜػـتإ ستُـس )َ٪َيـ١ت(،          )َ٪َي١ت(، ض  َي١ت(، قـبٝر١ اػنـس )َ٪َيـ١ت(، قـازض اػنـس )َ٪َيـ١ت(، نٛ

 )٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ(. عجُإٜاٚٚظ خٛضؾٝس )َ٪َي١ت(،  ي٢ًٝ اَري )َ٪َي١ت(، عسْإ 
ــٛز       ــ١ت(، ض اظاٚ ستُ ــعٝس )َ٪َي ــا غ ــ١ت(، زاْ ــٝس )َ٪َي ــإ ضؾ ــ١ت(، بٛضٖ ــع )َ٪َي ــت٢ ععٜ ــٛاض٠، ٥اؾ َٝ ــت٢ٓ ٥ زاْٝؿ

َٜباظ َٜػـتإ ستُـس )َ٪َيـ١ت(،           )َ٪َي١ت(، ض  ؾتاح )َ٪َي١ت(، قـبٝر١ اػنـس )َ٪َيـ١ت(، قـازض اػنـس )َ٪َيـ١ت(، نٛ
)٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ(، مسري٠ عبسار )٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ(،  عجُإٜاٚٚظ خٛضؾٝس )َ٪َي١ت(، ي٢ًٝ اَري )َ٪َي١ت(، عسْإ 

 ُإ َطؾس )َ٪َي١ت(.عبسايكازض انطاّ )٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ(، عبسار ستُس اَشن )٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ(، ْٝؿت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
َٜت٢ ٖـعض٣ ٚ         َٝؿـٓٝاض٣ ٜاغـا٣ ثاضاغـت٢ٓ خا٠ْٚـساض ب٪ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛطـ٪ نطزْـ٢ ث
٢َُٜ نٛضزغـتإ، زاٚا يـ١ يٝصْـ١نا٢ْ ٜاغـا٢ٜ ٚ ض ٩ؾـٓبري٣ ز٠نـ١ٜٔ ؾ١ضَْٛٚـ١ غـ١ض غـ١ن٪٣             ١ْٖٛض٣ يـ١ ٖـ١ض

َٝػـتا ط١ٜؿـت١ٓٝ َـازز٣٠      يٝص١ْنإ، ب١ َٝـ٢، ٥ َٝط ب َٜع ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبري٣ ز٠ن١ٜٔ بـ١خ َٝطٖات٢ٓ ب١ض  تهاٜـ١   7خ
َٝط! ؾ١ضَٛٚ. َٜع٠نإ َْٛاق١ؾ٣١ به١ٕ، ناى ج٬ٍ ؾ١ضَٛٚ خ ٠ٚ١َٜٓٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض   بٝدٛ

َٜع ج٬ٍ عًٞ :  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ٠ٚنٛ ١َٖيـ١ )ادتُٗٛض  ٢ََٜٓ ؾت ٜـ١ ايعطاقٝـ١( ْـ١َا٠ٚ )غنٗٛضٜـ١ ايعـطام( ١٥طـ١ض ٥ـ٠ٚ١تإ نـاى نطزاٜـ١          زٚ
 غٛثاغتإ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ٢ٖ غاَي٢ ذ١ؾتانا١ْ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ نٛاض٠ّ  ؾ١غ
 َاؾ١نا٢ْ خا٠ٕٚ َاؾ٢ زا١ْض

 ازز٣٠ ذ١ؾت١ّ:َ
زا١ْض ٚ ٠ٚن١ طؿت١ٝٝن٣١ ب١ٖط٠ ٠ٚضز٠طط٣َ ي١ َاؾ١  ،١ٜن١ّ: زا١ْض َاؾ٢ ١َع٣ٚ١ٓ ٚ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ

َٜت٠ٚ١: َٝج١ض ب٢ْٚٛ نات ٚ ز٠غت صَن ب١ضزإ ْاٜاْطط  ١َع١ٜٝٚ١ٓنإ ن١ ت
َٝه٢ زٜاضٜهطاٚ ٚ ب١ٚ َٝت٪ز/ 1 زا١ْض  ش٣٠ا١ٚٚ ز٠غت٠َاؾ٢ خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض ب٪ ٠ٚ١َٖيحاض، ي١نات

 خ٪٣ ز٣َٚ١ٜ٠.

 َاؾ٢ زا١ْض ن١ ناض٠ن٣١ ب١ ْا٠ٚ٠ٚ بهط٣َ./ 2

َٜه٢ خٛاظضا٠ٚ٠ٚ، ٜإ /3 َاؾ٢ زا١ْض ي١ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض٠ن٣١ ب١ ْا٣ٚ ضاغت١ق٣١ٓٝ خ٪٠ٚ١ٜ، ٜإ ب١ْاٚ
 ب١ب٢َ ْاٚ.
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َٝطا٣٠ٚ١ْ/ 4 َٝٛاْسٕ ٚ ١َٖيط َٝت١ ؾ ١ٜ٠َٛٝى ن١ بب َٜط١ْ١زإ ب١ ز٠غهاضٜهطز٢ْ ناض٠ن٣١ ب١ؾ ١٥ٚ  َاؾ٢ ض
َٝط  َٜص٢ٜ ١ْٝٝ ب٪ غ١ض ١٥ّ َاؾ١، ١َط١ض ٠ٚضط  ١َٖٛاضٚ ز٠غهاض٣١ٜٝ ي١ بٛاض٣ ت١ضج١َ١زا ز٠نط٣َ، ز٠غتسض

َٝٝا٣١ْ ٣٫ بطزٕٚٚ، ٜإ ط٪ض  َٝسا نطزٕٚٚ، بٛاضزخ٪٣ ي١ باغهطز٢ْ ١٥ٚ ج ب٢َ ٜإ ب١ّ ضااْهاض٣ ت
إ ١ْٖٛض٣، ٜإ ظاْػت١ٝٝن٣١ ناضٚنطز٣١ٜ٠ خطاث٣١ ز٠ض١ٖم ب١ ْاٚباْط٢ زا١ْض٠ن١ٚ ث١ًٚ ثا١ٜ ١٥ز٠ب٢، ٜ

َٝت.  نطزب

َٜص١ٜٝى ن١ ب٪ غ١ض ناض٠ن٣١ بهط٣َ./ 5 َٝؿطرينطزٕ ي١ٖ١ض ز٠غتسض  َاؾ٢ ث

َٜب١غت١نا٢ْ ز٠غت صَن ب١ضزإ، ٜإ ي١ َا١ََي١ ب١ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ خ٪٣، َاؾ٢ ١َٖيط١ض / 6 ا٠ٚ١ْ ي١ طط
َٝؿا٣٠ٚ١ْ ي ا١ٜ٠ٚ١ْ ، ١٥ط١ض ١٥ّ ١َٖيط١ض ١ باظاض ت١ْا١ْت زٚا٣ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض٠ن٣١ ٚ ن٪نطز٠ٚ١ْٚ ن

َٜٝٛػت ب٢َ ب٪ ثاضاغت٢ٓ ن١غا١ٜت٢ ٚ ْاٚباْط٢ خ٪٣، ب١َ١ضج٢َ ق١ض٠ب٣ٚٛ ١٥ٚ ن١غ١ بهات٠ٚ١ ن١ َاؾ١نا٢ْ  ث
َٝسابٛٚ، ب٪ بصاضز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ظٜا٣١ْ ي١ٚ ١َٖيط١ض  َٞ ٠ٚضططت٢ٓ زاضا٢ٜ ث َٜت٠ٚ١ ي١ ن١َيو ي ا١ٜ٠ٚ١ْ ز٠ن١ٚ

َٝت.٣ ضٜه١ٚتزن، ٜإ ي١ َا١ٜ٠ٚنسا ن١ زازطا بط َا١ٜ٠ٚنسا ن١ ١ٖضزٚٚ ٫ ي١غ١ض َٞ زا ب  ٜاض٣ ي
ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض زا١ْض، َرياتطط، ٜإ ٠ٚغ١ٝت ب٪ نطا٣ٚ ١ْبٛٚ، ١٥ٚا ٠ٚظاض٠ت ي١ جٝات٢ ١٥ٚ، ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ 

 َاؾا١ْ ز٠نات.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٛٚ ب١ ع١ض٠بٝـ بٝدٛ
َٜع ؾٛإ ع  بسايهطِٜ ج٬ٍ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 

 ايفصٌ ايشابع

 سكٛم صاسب سل املؤيف
 

 املاد٠ ايظابع١:
يًُؤيف سكٛم َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ. ٜٚتُتع املؤيف ٚخًف٘ ايعاّ عكٛم َع١ٜٛٓ غري قاب١ً يًتكادّ اٚ ايتٓاصٍ  اٚاًل: 

 عٓٗا ٚتؼٌُ:
 عني ٚ بايطشٜك١ ٚايٛط١ًٝ اييت حيذدٖا./ اؿل يف اتاس١ املصٓف يًذُٗٛس الٍٚ َش٠، يف ٚقت 1َ
 / اؿل يف ْظب املصٓف ايٝ٘.2
 / اؿل  يف ْؼش َصٓف٘ بامس٘ اؿكٝكٞ اٚ باطِ َظتعاس اٚ َٔ دٕٚ اٟ اطِ.3
/ اؿل يف َٓع تعذٌٜ املصٓف بؼهٌ ٜعذ تؼٜٛٗا اٚ ؼشٜفا ي٘. ٚال ٜعذ ايتعذٌٜ يف فاٍ ايرتمج١ اعتذا٤ا 4

فٌ املرتدِ االػاس٠ اىل َٛاطٔ اؿزف، اٚ ايتػٝري، اٚ ارا اطا٤ بعًُ٘ ٖزا اىل مسع١ ع٢ً ٖزا اؿل، اال ارا اغ
 املؤيف َٚهاْت٘ االدب١ٝ اٚ ايف١ٝٓ اٚ ايع١ًُٝ.
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 / اؿل يف َٓع اٟ اعتذا٤ ع٢ً َصٓف٘.5
/ اؿل يف ايرتادع عٔ عكٛد ايتٓاصٍ اٚ ايتصشف عكٛق٘ املاي١ٝ ست٢ بعذ ْؼش َصٓف٘ ٚطشب٘ َٔ ايتذاٍٚ، 6

ارا نإ ريو ايرتادع ضشٚسٜا يًُشافظ١ ع٢ً ػخصٝت٘ ٚمسعت٘، ػشط تعٜٛض َٔ آيت ايٝ٘ سكٛم االْتفاع 
 عٔ ايطشس ايٓاتر عٔ ٖزا ايرتادع يف غطٕٛ أدٌ َتفل عًٝ٘ اٚ ادٌ ؼذدٙ احمله١ُ.

 ٘.تباػش ايٛصاس٠ اؿكٛم ايٛاسد٠ يف ايفكش٠ اٚال اعالٙ يف ساي١ عذّ ٚدٛد ٚاسخ اٚ َٛصٞ ي ثاًْٝا: 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ناى يكُإ غًُٝإ،  َٝبٝٓٝت ١ٖب٢َ؟ باؾ١، ن٢َ ت ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
 ، ناى ١ْشاز، ناى ج٬ٍ، ز.قباح، ناى يكُإ ؾ١ضَٛٚ.خإغ٠ٌٜٛٝ 

َٜع يكُإ غًُٝإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ ي١ جٝات٢ ١٥ٚ ذكٛم َاي١ٝ بهط٣َ َؤيف سكٛم َاي١ٝ َٚع١١ٜٛٓن١ّ زا ٖات٠ٚٛ )ي١ بط ط٣١ ٜ (، َٔ ث
َٜط خا٣١ْ  َٝت ٚ ث٪يشن ْانط٣َ ي١ش ب١ )ذكٛم َاز١ٜ(، نْٛه١ ١ْٖس٣َ َاف ١ٜ١ٖ، ١َع١ٜٓٚـ ١ْٝ، ب١آلّ ْان

 ذكٛق٢ زاضاٜٞ زا، ي١ب١ض٠ٚ١٥، ذكٛق٢ َاصن بهط٣َ ب١ ذكٛق٢ َازز٣ باؾرت٠، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب١  ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٝٓ ْٛٚغطا٠ٚ )ذكٛم  َٜه١ ١٥ط١ض بٝدٛ ٠َٚيآل ب١ ْٝػب١ت )ايؿكٌ ايطابع( ْاْٚٝؿا١ْن١ ٚابعامن ظ٩ض ْاض 
َٝشن )ذكٛم املؤيفقاذب ذل  ًَ (، ١ٜع٢ٓ زٚٚ ذ١م ي١نٛاض املؤيف)ذل قاذب ( ٜإ املؤيف( ١ٜع٢ٓ ب١ؽ ب

َٜو ١ْٝ، ي١ )ضابعا(ْاظامن ١٥ط١ض َٔ غ١َي١مت ٜإ ْا، ْٛٚغطا٠ٚ ٣َٚٛ١ٖ  َٝساب٢ ٚ ض  ٚؾ٣١ ْاب٢َ، زٜٚٚإ َاؾ٢ ت
( ٠ٚ١َُٜٓ َٝسا اؿزف( ٜإ )اصن َٛاقع اال ارا اغفٌ املرتدِ االػاس٠ اىل َٛاطٔ اؿزفْاخٛ (؟؟ ١ٜع٢ٓ ٚؾ١ٜ١ن٢ ت

٠ٚ١َُٜٓ ناى ؾٛإ؟  ١ٜ١ٖ ْاظامن َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ، نٛاض٠ّ، بٝدٛ / اؿل يف َٓع تعذٌٜ املصٓف 4ب١ض 
بؼهٌ ٜعذ تؼٜٛٗا اٚ ؼشٜفا ي٘. ٚال ٜعذ ايتعذٌٜ يف فاٍ ايرتمج١ اعتذا٤ا ع٢ً ٖزا اؿل، اال ارا اغفٌ املرتدِ 

 من، غٛثاؽ.١ٜع٢ٓ ١َٚات١ٓن١ ض اغت١ ٜإ ١َٚاقع١؟ ْاظااالػاس٠ اىل َٛاطٔ اؿزف، 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ١٥ٚ بطاز٠ضا١ْ زا١َ ن١ باغٝإ نطز، ب١ ذ١قٝك١ت عٝٓٛا١ْن١ ي١ْط١،  ب١ ْٝػب١ت عٝٓٛا١ْن١ َٓٝـ ي١ط١

َٝػتاف ْاظامناملؤيف)ذكٛم قاذب ذل  ٠ٚ١٥ ١ٖض ي١ْط١ ب١ض اغت٢ ناى ؾٛإ، ج١ْابت ت١َاؾاّ ز٠ن٣١،  ( ٥
َٝت ) يًُؤيف ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١َؾػَٛي١، ذ١ق٢ ١٥َٛيٝـ نٝؿا١ٜت١، ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٜ١ى ي١ ١ٜن١َٝـ زا  ن١ ز٠َي

( ت١بع١ٕ خ١ي١ؾ٢ٗٝ عاّ، ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ ٜٚتُتع املؤيف ٚخًف٘ ايعاّ( ض اغت١، )سكٛم َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ
َِٝ بط٢َْ١ٜ١، نْٛه١ َرياتطط خ١ي١ؾ٢ خاغ١، ١ٜع٢ٓ ٢ٖ خ١ي١ؾ٢ٗٝ عاّ؟ ز٠ ٣َٚ١َ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ت

١َع٣ٚ١ٓ ١ٖض ب٪ ١٥َٛيٝؿ١ن٣١، ب١ؽ ب٪ ْاذ٣١ٝ َاصن، خ١ي١ؾ٢ خاؽ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ نابطا١ٜى ْان٢َ 
َٝطا٠ٚ١ْ بطط٣َ، ١َع١ًَٛ ي١ خ١ي١ؾ٢ خاغ١ ٠ٚ١٥. َٝه٢ ب  َريات٢ ي١ ١ٜن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ(:ب١ض 

 ناى ج٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ج٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ظ٩ضب٣١ قػ١نامن نطا، ب١آلّ ب٪ خ١ي١ؾ٢ٗٝ عاّ، َٓٝـ ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠ّ ١ٜ١ٖ، ٜإ ز٠ب٢َ ؾ١ضع٢ ب٢َ، ٜإ 

 قا٢ْْٛ ب٢َ، خ١ي١ؾ٢ عاّ ي١ قإْٛ زا ن١ٝ؟، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ. ز.قباح

َٜع ز.قباح ب١ضظجن٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢َٝ )قاذب ذل املؤيفَٓٝـ عٝٓٛا١ْن١ّ ب٠ٚ٫١ ز٠قٝل ١ْٝ، ١ٖض بٛتط٣َ )ذكٛم  (، املؤيف(، نْٛه١ ن١ ز٠َي

َِٝ باؾ١ )ذكٛم َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ(  ١ٜع٢ٓ ١٥َٛيٝـ خ٪٣، ١ٜع٢ٓ غاذب٢ ذ١ق٢ ١٥َٛيٝـ خ٪١ٜت٢، ثاؾإ ث
َٝط٠زا ز٠قٝل ١ْٝ، نْٛه١ ب٢َ، نْٛه١ ي١  َٛقاب٢ً ١َع٠ٚ١ٜٚ١ٓ َازز٣ ١ٜ١ٖ، ٥ٝٓحا خ١ي١ؾ٢ عاّ ب١ض اغت٢ ي

١َُٝ خ١ي١ؾ٢ عاّ ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ن٪١ََيطا، ١٥ّ ن١غ١ ت١َػ٢ًٝ ز٠نات خ١ي١ؾ٢ خاؽ ٚاتا ٠ٚض٠غ١، ٜإ  ٥
 بٛتط٣َ ..... .

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

١ْٝٛ زٜاض٠ قا١ْْٝٛنإ ز٠ٜعأْ ١٥ٚ َٛغت١َي١ذ١ ن١ي١ٜ١ُٝن٢ عاّ ١ْٝ ز.قباح ٠ٚ١٥ َٛغت١َي١ذ١ن٢ قاْ
َٝه٢ قا١ْْٝٛ ٠ٚنٛ ظاضا١ٜ٠ٚن٢ قا٢ْْٛ، ؾ١ضَٛٚ.  َٛغت١َي١ذ

َٜع ز.قباح ب١ضظجن٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َُٝٛا١ٜ خ١ي١ؾ٢  َٝت ت١ذكٝك٢ تٝا بهط٣َ، َٔ ث َٝتُإ خ١ي١ؾ٢ عاّ ٚ خ١ي١ؾ٢ خاؽ ز٠ب َٜٓسب عاّ ٣٠ٚ١٥ خٛ
َٝحط١ ي٣٠ٚ١ ن١ ٚاضغ١ ب١  ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ز٠بٔ ب١ٚاضغ٢ ١٥ٚ ؾ١خػ١ ٚ َٛجت١َ١ع، ١ٜع٢ٓ ب
ٌَ ٚا١ٜ ي١ ذ١قسا  ق١ضاب١، ١٥ط١ض ١َٖي١ ١ْمب، ب٪ّ ض اغت به٠ٚ١ْ١، باغ٢ ت١قازّٚ ٚ ت١ْاظٍٚ ز٠نط٣َ، ١٥غ

َٝه٢ ب١غ١ضزا ت٢َ ث١ض ٣، طَٛإ زضٚغت ز٠ب٢َ نات٢َ زٚا٣ ١٥ٚ ذ١ق١ غابت١ ب٪ ؾ١خػ٢َ  ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض نات
َٝه٢  َٜو ؾت ْان٢َ ََٛاض٠غ٣١ بهات ٚ زاٚا٣ بهات، ب١آلّ ثاف َا١ٜ٠ٚى ز٠ن٢َ، ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥ط١ض ْٛٚغ١ض
بآلٚنطز٠ٚ٠ ٥ٝتاذ٣١ ز٠نات ب٪ خ١َيو، ثاف َا١ٜ٠ٚى ن١ ١ٖغت ز٠نات ١َ١٥ ٥ٝػتؿاز٣٠ صَن نطا٠ٚ ٚ خ١َيو 

َٜٝٛػت٢ ب١ ٚضز٠ناض١ٜن٢ ظٜاتط٠، ١ٜع٢ٓ جاض٣  ض ٠ْط١ ٥ٝػتؿاز٣٠ صَن بهات ٥ٝٓحا ز٠ن٢َ زاٚا٣ ز٠نات، ١َ١٥ ث
َٝؿه١ؾ٢ ١ْنطز٠ٚٚ ََٛيه٢ خ٪١ٜت٢، ن١  َٝؿه١ؾ٢ ز٠نات تا ١٥ٚ نات٣١ ث ٚا ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١ْغ١ ن١ ١ٜن٢َ ث
َٜٝٛػت٢ ب١ٜ٠ٚ١ ١َ١٥ ٚضز٠ناض١ٜن٢  َٝؿه١ؾ٢ نطز ز٠ب٢َ ب١ ََٛيه٢ عاّ ٚب١ ََٛيه٢ ١٥ٚ خ١َيه١، ١َ١٥ف ث ث

َٝسا به١ٜٔ، نٛ ٢َٝ ز٠ٚتط٣َ ذ١ق٢ َٛنت١غ١ب ٚ ت َٝو غابت ز٠ب٢َ ب٪ خ١َيو ٚ ب٪ ن٪١ََيطا ن١ ث ْه١ ٠ٚ١٥ ذ١ق
 ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عُط ٫َٛذ١ظ١ٜ٠نت ١ٖبٛٚ؟ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ًَن١ٜ١،  ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١َ١٥ ض ٠بت٢  ب١ ١َٖٛٚ َاؾ١نا٢ْ ١٥َٛيٝؿ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٫َٛذ١ظ٠ن٣١ َٔ ي١غ١ض ْا٣ٚ ؾ١غ
َُٝٛا١ٜ ) يًُؤيف سكٛم َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ ٜٚتُتع زا ن١ ز٠َي٢َ ) 1( ب٢َ ٚاظذرت٠، زٚاتط ي١ بط ط٣١ سكٛم املؤيفث

َٝط٠ املؤيف ٚخًف٘ ايعاّ ( خ١ي١ؾ٢ عاّ ١ٜع٢ٓ ٠ٚض٠غ١ تاٜب١ت١ٝنا٢ْ خ٪٣ ن١ ت١َ١تٛع ز٠ن١ٕ، ب١ ت١ْٝا ي
٢ًََ )ٚاؽناي١ٝ( ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ذ١ق َُٝٛا١ٜ ز٠ب٢َ ٥ٝعاؾ٣١ ذكٛق٢ َايٝؿ٢ ب٪ بهط٣َ، ب ٢ ١َع١ٟٓٚ ٖات٠ٚٛ، َٔ ث

زا باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ١٥َٛيٝـ خ٪٣ ٚ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ت١َ١تٛع ب١ ذكٛق١  8ٚ ي١ َازز٣٠  9ي١ َازز٣٠ 
َٝط٠ باؽ بهط٣َ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ط١ض ١َ١٥ ب١  َاي١ٝنا٠ٚ١ْ ز٠ن١ٕ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ت١ْٝا ذ١ق١ ١َع١ٜٚ١ٓن١ ْاب٢َ ي

ٍَ َازز٣٠  َٝط٠ باؽ بهط٣َ، ْٛقػإ ز٠ضز٠ن٢َ ٚ ت١ْاقٛظ ي١ط١ ز٠نات، نْٛه١ ي٣َٚ١ باؽ نطا٠ٚ  9ٚ  8ت١ْٝا ي
خ١ي١ؾ١ عا١َن١ ١ٜ١ٖ ت١َ١تٛع ب١ ذكٛق٢ َاي٠ٚ١ٝ به١ٕ،  ١٥َٛ9يٝـ خ٪٣ ٚ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ي١ َازز٣٠ 

َُٝٛا١ٜ ز٠ب٢َ )َٚاصن( ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، غٛثاؽ.  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب  ١ض 

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى ٥اغ٪ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ًَن١ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ) ( ١ٜع٢ٓ زاْطاٚ )اؽنكٓـ(، ب١آلّ ب١ سكٛم صاسب سل املؤيفغ١باض٠ت ب١ ْا٣ٚ ؾ١غ
َٝه٢ زٜه١ؾ١ ن١ ١٥ٚ َاؾ٣١ ث٢َ ز٠زض٣َ ت١ْٝا زا١ْضٜـ ١ْٝ ن١ ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ َاؾاْ ١ ز٠نات، ب١َيهٛ خ١َيه
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َٝت، ب٪١ٜ جاض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ْاؾري٠ن١ ١٥ٚ َاؾ٣١ ث٢َ ز٠ؾط٩ؾ٢َ، جاض٣ ٚاف  َٝط٠زا ٠ٚغ ٠ٚنٛ خ١ي١ؾ٢ عاّ، ٠ٚنٛ ي
٢ََٜٓ َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض نطا، ي١ َٛغ١ْ١ؾات٢ ج١َاع٢ ن١ ب٪  ١ٜ١ٖ ز٠ب١ٓ غاذب٢ ٠ٚ١٥، ٜإ ٣٠ٚ١٥ ن١ زٚ

َٜو ١ْٝ ن١ َٛغ١ْ١ؾات٢ ج١َاع٢ زاب٢َٓ، ب١آلّ ََٛاض٠غ٣١ َاؾ١نإ ز٠نات ٚ خ٪٣ َٛغ١ْ ١ؾات٢ زا١ْض
 ١ٜ٠َٛٝ َٜط ١٥ٚ ْا٠ٚزا ن٪نطا١ْٚت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ب١ بط ٚا٣ َٔ ب١ٚ ؾ َٝت١ خا٠ٕٚ َاف، ١٥ٚا١ْ ب٪١ٜ ي١ش ز٠ب

َٝػتا ب١ ت١ْٝا باغ٢ زا١ْض ْ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ٥ ٣١ٜ٠َٛٝ ض ٢٥٠ خ٪ّ ب١ٚ ؾ ١نطا٠ٚ، ٠ٚنٛ باغ٢ ض اغت١ ١ْى ب١ٚ ؾ
خ١ي١ؾ٢ عاَٝـ ١ٜ١ٖ ٚ ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ َاؾا١ْ ز٠نات، خ١ي١ؾ٢ عاّ َٛغ١ْ١ؾ١ن٣١ زا١ْْا٠ٚ، ٜإ ٣٠ٚ١٥ 
َٝو  َٝط٠زا ١٥ٚ َاؾ٣١ ث٢َ ز٠زات ٚ ١٥ٜٚـ ن٪١ََي ن١ ٠ٚغ١ٝت٢ ب٪ نطا٠ٚ، خ٪ ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ٣١ زا١ْْا٠ٚ ب١آلّ ي

َٝ ًَ َُٝٛا١ٜ ب١ ْٝػب١ت خ١ي١ؾ٢ عاّ َاؾ٢ ز٠ن٣َٚ١، ب٪١ٜ ١َ١٥ ؾطاٚاْرت٠ ١ٜع٢ٓ با ب شن ٠ٚنٛ عٝٓٛإ، َٔ ث
َٜٝٛػت١ ناى ع٢ْٛ ٠ٚ١٥ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١، ب١آلّ  َُٝٛا١ٜ ١ََٖٛٚإ ٚ ١٥ٚا٣١ْ ي١ قإْٛ ٚ ١ٖضن١ْس٠ ث ث
َٝـ خ٪٣  َٝشن غ١ي١ؾ٢ ث ًَ َٝط٣١ با ب ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ ي١ خ١ي١ؾ٢ عاّ ت٢َ ز٠ط١ّ بطٜت١ٝ ي١ٚ ن١غ٣١ ن١ ج

َٜت٠ٚ١ ي١ ١َٖٛٚ ٥ًٝتع اَاتٞ ظ٣١َ َاصن، ب١ ذكٛم ٚ ب١ ٥ًٝتعاَات٠ٚ١، ي١ ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ، ٥ٝٓحا ٠ٚ١٥ ز٠طط
َٝو ض اغجاضز٠  َٝط٠ زا ٚاضؽ ب٢َ جاض٣ ٚا١ٜ١ٖ ٣٠ٚ١٥ ض اغجاضز٠ؾ٢ ب٪ ز٠نط٣َ، ب١آلّ ب١ ١َضج ١ٖضن١ٝى ب٢َ ي
َٝه٢ َٛع١ٜ١ٕ ي١ ت١ضٜه١، ٣٠ٚ١٥ ٠ٚغ١ٝتٝؿ٢ ب٪ ز٠نات ١٥ٜٚـ  َٝو ي١ ت١ضٜه١ ٖا ١ْى ي١ ع١ٜٓ جٛظ٥

َٝت١ خ١ي١ؾ٢ عاّ، ز٠نط٣َ خ١ي١ؾ٢ خاغٝـ ب١ بط ٚا٣ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ قا٢ْْٛ عرياقٝؿسا ت١عطٜؿ٢ ؾت٢ ز ٠ب
 َٜٔ َٝط٠زا ب١ ١َعٓا٣ ١َٚاظع ٚ ب١ ١َعٓا٣ ١َٚاقع، ١ٜع٢ٓ ؾٛ تاٜب١ت٢ خ٪٣ ب٪  نطا٠ٚ، ١َغ١ي٣١ ١َٚاتٔ ي

َُٝٛا١ٜ ْاظامن ١٥ط١ض ب١ ١َعٓا٣ ن١ي١ُٝ طٛجنا٠ٚ ٜإ طٛجنا َٝط٠ ٖات٠ٚٛ، ث ٚ ١ْٝ، ْاظامن، ب١ ْٝػب١ت ذ١ق٢ ي
١َع٣ٚ١ٓ ٚ ذ١ق٢ َاصن ٠ٚ١٥ ظ٩ض ي١ ١َٖٛٚ ق١ٚاْٝٓسا ب١ٚ ؾه١ً ٖات٠ٚٛ، ١٥ّ ذ١ق١ زٚٚ جاْب ١ٜ١ٖ، 
َٝه١ ١٥َٛق١ت ١ْٝ، ب١ضز٠ٚا١َ، قابٌٝ ١ْٝ ب٪ ت١قازّٚ،  َٝه٢ ٥ٝػت٦ػاض١ٜ، ذ١ق َٝه٢ ١َع١ٜٚ١ٓ ٚ ن١ ذ١ق ذ١ق

َٝه٢ ٥ٝػت٦ػاض ١ٜ، ب١آلّ ٠َٛق١ت١، ١ٖض٠ٚنٛ ي١ْاٚ قا١ْْٛن١ؾسا ب٪ ذ١ق٢ َاي١ٝن١ف ب١ض اغت٢ قاْْٛ
َٛز١ٜ٠ن٢ َٛع١ْ١ٜ١، ١٥ٜٚـ ٥ٝٓتؿاع نطز١ْ ب١ٚ ذ١ق١، ٥ٝٓتؿاع٢ َاي١ٝن١، ن١ْس٠ ت٪ غٛٚز٣ صَن ز٠ب٢ٓٝ 
٢َٜ بس٣٠ نٛظامن ١ْ١ٜ٫ َاي١ٝن١ ن١ْس٠ ز٠نط٣َ ي١ض ٣ٚٚ َاي٠ٚ١ٝ ٥ٝػتػ٬ٍ بهط٣َ،  ز٠نط٣َ بٝؿط٩ؾ٢َ، ب١نط

َٝسا ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ذ١ق١ ١َع١ٜٚ١ٓن٣١ ب١ َازز١ٜ٠ى ي١ٚ َازز١ٜ٠ باغهطا٠ٚ، ب٪١ٜ ١٥ٚ ذ١ق١ زٚٚ  ٢ْ١ٜ٫ ت
َٝه٢ ي١ َازز٣٠ زٚاتط باؽ نطا٠ٚ، َٔ ٠ٚ١٥ْس٠ّ ١ٖبٛٚ  َٜٓ ذ١ق١ َاي١ٝن٣١  ي١ ٥ٝٓتؿاع١ َاي١ٝن٣١ ي١ ؾٛ

 ٠ٚنٛ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط؟ ؾ١ضَٛٚ.

 َٜع نا٠ٚ ستُٛز ؾانط:)٠ٚظٜطٟ ض٩ؾٓبريٟ(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ ع٬د ز٠نط٣َ، )ذكٛم قاذب اؽنكٓـ( زٚٚ ذ١م ١ٜ١ٖ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ باغ٢ ز٠نات،  ١َ١٥ ب١ٚ ؾ
َٝط٠  َٝو خا٢ْ٠ٚ ن١ ١٥َٛيؿ١ن١ٜ١، ي َٜت، ب١ؾ َٝو ١٥ٚ َاؾا١ٜ١ْ ن١ خا٢ْ٠ٚ َٛغ١ْ١ؾ١ن١ٜ١، ن١ ب٪٣ ز ب١ؾ
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َٝه٠ٚ١ ز٠ب٢َ ذكٛم غاذب٢  ٢َٝ ي١ ت١ْٝؿت٢ ذكٛق٢ ١٥َٛيؿٝـ، ١ٜع٢ٓ ١ٖضزٚٚن٢ ث َٛغ١ْ١ف زابٓ
َٝؿ١ٜ١، نْٛه١ بري٩ن٣١ َازز٠ن١ ٚا١ٜ.  ناض٠غ١ض٣ ١٥ٚ ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

خ١ي١ؾ٢ عاّ ٚ خ١ي١ؾ٢ خاؽ، ي١ ق١ٚا١ْٓٝنا٢ْ نٛضزغتإ ن١ ٥ٝؿ٢ ث٢َ ب١ ْٝػب١ت٢ َٛغت١َي١ذات٢ قا٢ْْٛ 
ز٠نط٣َ، ي١ قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠، ي١ قا٢ْْٛ ١٥ذٛاصن ؾ١خػ٢ َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ، خ١ي١ؾ٢ عاّ َرياتطط٠، خ١ي١ؾ٢ 
٢َٝ ١٥ٚ ٥ًٝتعاَات١ ثاب١ْس ز٠ب٢َ  َٝه٢ ١ٜ١ٖ ب١ ث َٝو ٥ًٝتعاَات َٝه٢ جٝاٚاظ٠، َطز١ٜٚٚى، ن١غ خاؽ باب١ت

َٝط٠ باب١ت١ن١ خ١ي١ؾ٢ عاّ ب٪  ب٣٠ٚ١ ن١ ١ٖتا ثاف َطزْٝؿ٢ ١٥ٚ ٥ًٝتعاَات١ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ب٢َ، ٚات١ ي
َٝه٢ تط٠، َٛغت١َي١ذات٢ قا١ْْٝٛ ْاتٛاْشن ز٠غهاض٣ صَن به١ٜٔ، ب١  َٝه١ ٚ خ١ي١ؾ٢ خاؽ  ب٪ ٠ٚظع ٠ٚظع

َِٝ باؾ١ ١٥ٚا ١٥ٚ َا َٝٔ َاي٣١ٝ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، َٓٝـ ث ًَ َٜت ب٪ ْٝػب١ت ١٥ٚ ؾ١ق١ض٣١ٜ٠ ن١ ب ي١ٝ ٥ٝعاؾ١ بهط
مبؤيف سكٛم َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ ٜٚتُتع املؤيف ٚخًف٘ ايعاّ عكٛم َع١ٜٛٓ َٚاي١ٝ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ، غ١باض٠ت )

َٝسا١ٜ ن١ غري قابٌ يًتكادّ أٚ ايتٓاصٍ عٓٗا ٚتؼٌُ ٢َٝ قا١ْْٛن٢ خاغ١، َازز١ٜ٠ن٢ ت ( ب٪؟ نْٛه١ َازاّ ب١ ث
َٝه٢ ٜاغا٢ٜ ي١ ق١ٚا ١َُٝ ١٥ٚ ذ١ق١ؾٝإ بس٢َٜٓ٠ ن١ َايٝـ قاب٢ً ز٠َي٢َ ناض ب١ ٖٝض ز٠ق َٜت، ٥ ٢ْٓٝ زٜه١ ْانط

َٝت.  ت١ْاظٍٚ ١ْب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى ٥اغ٪ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٝؿ٢ صَن ْانط٣َ، نْٛه١ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ذ١ق٢ ١َع١ٜٚ١ٓ ن١ ت١قاز٢َٚ ب١غ١ضزا ْا١ٜت، ت١ْاظٚي
َٝط٠زا ْانط٣َ، ١َ١٥  َٝه٢ ظ٩ض ظ٩ض ثت٣ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١ ؾ١خػ٢ ٥ٝٓػا١ْن١، نْٛه١ ْٝتاج٢ ظ٢ٖٓ ٠ٚ١٥، ي ٥ريتبات
َٝه٢ ؾ١خػ١ٝ ي١ ب٢ٜٓ١ ١٥ٚ ٚ ي١ ب٢ٜٓ١ َٛغ١ْ١ؾ١ن١، ي١ ب٢ٜٓ١ زا١ْض  َٝو ي١ ٥ٝحطا٥ات، نْٛه١ ضابت ن٪١ََي

َٜط٣١ ع١قس٠ٚ٠، ض ٚ ي١ ب٢ٜٓ١ ٣٠ٚ١٥ ن١ نطز١ٜٚٚت٢،  ب١آلّ ذ١ق٢ َاصن ز٠نط٣َ ت١ْاظٚصن صَن بهط٣َ، ي١ ض 
َٝهت ١ٜ١ٖ ز٠ٜس١ٜ٠ ْاؾط ب٪  َٝب َٝو ١ٜ١ٖ ز٠ٜؿط٩ؾ٠ٚ١ٝ، نت َٝشن ؾت ًَ جٛظ٥ٞ ب٢َ ٚ ض نٛصن ب٢َ، ١َغ١ي١ٕ با ب

 ٣٠ٚ١٥77 ١٥ٚ ٥ٝػتؿاز٣٠ صَن بهات، ب٪١ٜ قاب٢ً ت١قاز١َٚ، نْٛه١ َا١ٜ٠ٚن٢ زٜاض٣ نطا٣ٚ ١ٜ١ٖ ي١ زٚا٣ 
١َُٝ ١ٖضزٚٚنٝإ  َٝت١ ََٛيه٢ عاّ، ي١ َازز٣٠ زٚاتطٜـ ٖات٠ٚٛ، ب٪١ٜ ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ز١َ٠ ١٥ط١ض ٥ ٍَ ز٠ب غا
َٝشن ب١ؾ١ض١ٜت ٥ٝػتؿاز٣٠ صَن ْانات ي١ زٚا٣ َٛز١ٜ٠ن٢ َٛع١ٜ١ٕ،  ًَ ٠ٚنٛ ١ٜى صَن به١ٜٔ، ١٥ٚ ز١َ٠ با ب

َٝشن  ًَ ٍَ ٜإ  57ي١زٚا٣ ١َغ١ي١ٕ با ب ٍَ ٚ ٜإ  67غا ٍَ ي١  37غا َٝو غا زٚا٣ َطز٢ْ، ٥ٝٓحا ٠ٚ١٥ ١ٖض ن٪ْ
َٝو ي١ تٛضاغ٢ ؾٝهط٣، ٥ٝٓػا٢ْ، ب٪١ٜ ْانط٣َ ٠ٚ١٥  َٝت١ ب١ؾ َٝت١ ََٛيه٢ طؿت٢، ز٠ب ٥ٝتؿاق٢ ي١غ١ض بهط٣َ ز٠ب
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١ٖتا ١ٖتا١ٜ )غري قابٌ يًتٓاظٍ اٚ ايتكازّ( ب٢َ، ب١ بط ٚا٣ َٔ ذ١م ١ْٝ َاي٣١ٝ ب٪ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ زا 
 َاي٣١ٝ ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ؟.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب  ١ض 

ٍَ ٠ٚظٜط زٚا غٝاغ١َإ بس٢َْ٠ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١  يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ٚ يٝص٣١ْ ض٩ؾٓبري٣ ب١ ٖاٚناض٣ ي١ط١
 ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 زٚا غٝاغ٣١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ، ب١ٚ ؾه١ٜ١ً:

 يشابعايفصٌ ا

 سكٛم املؤيف
 

 املاد٠ ايظابع١:
يًُؤيف سكٛم َاي١ٝ َٚع١ٜٛٓ. ٜٚتُتع املؤيف ٚخًف٘ ايعاّ عكٛم َع١ٜٛٓ غري قاب١ً يًتكادّ اٚ ايتٓاصٍ  اٚاًل: 

 عٓٗا ٚتؼٌُ:
 / اؿل يف اتاس١ املصٓف يًذُٗٛس الٍٚ َش٠، يف ٚقت َعني ٚ بايطشٜك١ ٚايٛط١ًٝ اييت حيذدٖا.1
 ٓف ايٝ٘./ اؿل يف ْظب املص2
 / اؿل  يف ْؼش َصٓف٘ بامس٘ اؿكٝكٞ اٚ باطِ َظتعاس اٚ َٔ دٕٚ اٟ اطِ.3
/ اؿل يف َٓع تعذٌٜ املصٓف بؼهٌ ٜعذ تؼٜٛٗا اٚ ؼشٜفا ي٘. ٚال ٜعذ ايتعذٌٜ يف فاٍ ايرتمج١ اعتذا٤ا 4

ا٤ بعًُ٘ ٖزا اىل مسع١ املؤيف ع٢ً ٖزا اؿل، اال ارا اغفٌ املرتدِ االػاس٠ اىل َٛطٔ اؿزف، اٚ ايتػٝري، اٚ ارا اط
 َٚهاْت٘ االدب١ٝ اٚ ايف١ٝٓ اٚ ايع١ًُٝ.

 / اؿل يف َٓع اٟ اعتذا٤ ع٢ً َصٓف٘.5
/ اؿل يف ايرتادع عٔ عكٛد ايتٓاصٍ اٚ ايتصشف عكٛق٘ املاي١ٝ ست٢ بعذ ْؼش َصٓف٘ ٚطشب٘ َٔ ايتذاٍٚ، 6

ط تعٜٛض َٔ آيت ايٝ٘ سكٛم االْتفاع ارا نإ ريو ايرتادع ضشٚسٜا يًُشافظ١ ع٢ً ػخصٝت٘ ٚمسعت٘، ػش
 عٔ ايطشس ايٓاتر عٔ ٖزا ايرتادع يف غطٕٛ أدٌ َتفل عًٝ٘ اٚ ادٌ ؼذدٙ احمله١ُ.

 تباػش ايٛصاس٠ اؿكٛم ايٛاسد٠ يف ايفكش٠ اٚال اعالٙ يف ساي١ عذّ ٚدٛد ٚاسخ اٚ َٛصٞ ي٘. ثاًْٝا: 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.ب١ نٛضز١ٜن٣١   بٝدٛ

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ نٛاض٠ّ  ؾ١غ
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 َاؾ١نا٢ْ زا١ْض
 َازز٣٠ ذ١ؾت١ّ:

١ٜن١ّ: زا١ْض َاؾ٢ ١َع٣ٚ١ٓ ٚ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ. زا١ْض ٚ ٠ٚن١ طؿت١ٝٝن٣١ ب١ٖط٠ ٠ٚضز٠طط٣َ ي١ َاؾ١ 
َٝج١ض ب٢ْٚٛ نات ٚ ز٠غت صَن ب١ضزا َٜت١َ:٠ٚ١ع١ٜٝٚ١ٓنإ ت  ٕ ْاٜاْطط

َٜص٣٠  .1 َٝه٢ زٜاضٜهطاٚ ٚ ب١ٚ َٝت٪زٚ ز٠غتاٚ َاؾ٢ خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض ب٪ ٠ٚ١َٖيحاض، ي١نات
 زا١ْض خ٪٣ ز٣َٚ١ٜ٠.

 َاؾ٢ زا١ْض ن١ ناض٠ن٣١ ب١ ْا٠ٚ٠ٚ بهط٣َ. .2

َٜه٢ خٛاظضا٠ٚ٠ٚ،  .3 َاؾ٢ زا١ْض ي١ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض٠ن٣١ ب١ ْا٣ٚ ضاغت١ق٣١ٓٝ خ٪٠ٚ١ٜ، ٜإ ب١ْاٚ
 ٢َ ْاٚ.ٜإ ب١ب

َٝط َاؾ٢ ض  .4 َٝٛاْسٕ ٚ ١َٖيط َٝت١ ؾ ١ٜ٠َٛٝى ن١ بب ١٥ٚ  ا٣٠ٚ١َْٜط١ْ١زإ ب١ ز٠غهاضٜهطز٢ْ ناض٠ن٣١ ب١ؾ
َٝط  َٜص٢ٜ ١ْٝٝ ب٪ غ١ض ١٥ّ َاؾ١، ١َط١ض ٠ٚضط  ١َٖٛاضٚ ز٠غهاض٣١ٜٝ ي١ بٛاض٣ ت١ضج١َ١زا ز٠نط٣َ، ز٠غتسض

َٝٝا٣١ْ ٣٫ بطزٕٚٚ، ٜإ ط٪ض  َٝسخ٪٣ ي١ باغهطز٢ْ ١٥ٚ ج ا نطزٕٚٚ، بٛاضزب٢َ ٜإ ب١ّ ناضٚنطز٣١ٜ٠ اْهاض٣ ت
َٝت. ٣خطاث٣١ ز٠ض١ٖم ب١ ْاٚباْط٢ زا١ْض٠ن١ٚ ث١ًٚ ثا١ٜ  ١٥ز٠ب٢، ٜإ ١ْٖٛض٣، ٜإ ظاْػت١ٝٝن٣١ نطزب

َٜص١ٜٝى ن١ ب٪ غ١ض ناض٠ن٣١ بهط٣َ.ٜطريتَاؾ٢ ثؿ .5  هطزٕ ي١ٖ١ض ز٠غتسض

َٜب١غت١نا٢ْ ز٠غت صَن ب١ضزإ، ٜإ ي١ َاََاؾ٢ ١َٖيط١ض  .6 ١َي١ ب١ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ خ٪٣، ا٠ٚ١ْ ي١ طط
َٝؿا٣٠ٚ١ْ ي١ باظاض بٛٚت١ْا١ْت زٚا٣ بآلٚ ا١ٜ٠ٚ١ْ ، ١٥ط١ض ١٥ّ ١َٖيط١ض ٣٠ٚ١ْ ناض٠ن٣١ ٚ ن٪نطز٠ٚ١ْٚ ن

َٜٝٛػت ب٢َ ب٪ ثاضاغت٢ٓ ن١غا١ٜت٢ ٚ ْاٚباْط٢ خ٪٣، ب١َ١ضج٢َ ق١ض٠ب٣ٚٛ ١٥ٚ ن١غ١ بهات٠ٚ١ ن١ َاؾ١نا٢ْ  ث
َٞ ٠ٚضططت٢ٓ زاضا٢ٜ  َٜت٠ٚ١ ي١ ب٪ بصاضز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ظٜا٣١ْ ي١ٚ ١َٖيط١ض  َٝسابٛٚ،تن١َيو ي ا١ٜ٠ٚ١ْ ز٠ن١ٚ

َٝت.َا١ٜ٠ٚنسا ن١ ١ٖضزٚٚ ٫ ي١غ١ض٣ ضٜه١ٚتزن، ٜإ ي١ َا١ٜ٠ٚنسا ن١ زازطا بط  َٞ زا ب  ٜاض٣ ي
ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض زا١ْض، َرياتطط، ٜإ ٠ٚغ١ٝت ب٪ نطا٣ٚ ١ْبٛٚ، ١٥ٚا ٠ٚظاض٠ت ي١ جٝات٢ ١٥ٚ، ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ 

 ت.َاؾا١ْ ز٠نا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟، ب١ ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ب٪ َازز١ٜ٠ن٢  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 تط، ناى ؾٛإ  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ ايجا١َٓ:

يًتٓاصٍ عٓٗا ٚاْتكاهلا دض٥ٝا أٚ نًٝا، طٛا٤ أنإ مبكابٌ اٚ َٔ دْٚ٘. ٜٚتُتع اؿكٛم املاي١ٝ يًُؤيف قاب١ً 
املؤيف ٚسذٙ، اٚ خًف٘ ايعاّ َٔ بعذٙ، عل االْتفاع املايٞ ملصٓف٘، اٜا ناْت طشٜك١ َباػش٠ ٖزا اؿل ٚي٘ يف 

 طبٌٝ ريو اداص٠ اٚ َٓع:
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 بٝع املصٓف، اٚ تٛصٜع٘ اٚ تأدريٙ اٚ عشض٘.  اٚال:
 خ املصٓف، طبع٘، تظذًٝ٘ ٚتصٜٛشٙ بهاف١ ايٛطا٥ٌ املتٛفش٠. ْظ ثاْٝا:
 تشمج١ املصٓف اىل يػ١ اخش٣، اٚ اقتباط٘ اٚ تعذًٜ٘ اٚ ؼٜٛشٙ اٚ تًخٝص٘ اٚ تهٝٝف٘ اٚ اٟ ادشا٤ آخش. ثايجا:
 اطترياد ْظخ َٔ املصٓف ايزٟ ْؼش يف اـاسز طٛا٤ أنإ بشضا٥٘ اٚ َٔ دْٚ٘. سابعا:

 أدا٤ املصٓف. خاَظا:
 ْكٌ املصٓف اىل اؾُٗٛس باٟ ػهٌ ٚبا١ٜ ٚط١ًٝ ناْت. ادطا:ط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١؟  ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن :  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ:

١ٚا٠ٚت٢ ٜإ ثاؾ١نٞ، ٜإ ب١ضاَب١ضٜإ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ زا١ْض َا٣١ٜ ز٠غت صَن ب١ضزإ ٚ طٛاغت٠ٚ١ٕٓ، ض ب١ت
َٝت ٜإ ْا. زا١ْض ١ٖض خ٪٣، ٜإ ٠ٚن١ طؿت١ٝن٣١ زٚا٣ خ٪٣، َاؾ٢ ن١َيو صَن ٠ٚضططت٢ٓ زاضا٢ٜ ي١  ١ٖب
َٝٓاٚ ١َ١٥ؾسا زا١ْض ب٪٣ ١ٜ١ٖ  َٜو ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ َاؾ١ بهات. ي١ث ناض٠ن٣١ خ٪٣ ١ٜ١ٖ ٚ ب١ ١ٖض َٝت٪ز

 َ٪َي١ت بسات ٜإ ض٣َ بطط٣َ ي١:
َٜسإ، ٜإ ْٝؿاْسا٢ْ ناض٠ن٣١. ١ٜن١ّ:  ؾط٩ؾسن، ٜإ زاب١ؾهطزٕ، ٜإ ب١نط

َٜص٠ ب١ضز٠غت١نإ. ١َٜٓططت٣٠ٚ١ٓ ناض٠ن٣١ ب١ ١َٖٛٚ ز٠غتاٚ  ز٠ّٚٚ: ن٪ثٝهطزٕ، ناثهطزٕ، ت٪َاضنطزٕ ٚ ٚ
َٝط ا٠ٚ١ْ، ٜإ نٛضتهطز٠ٚ١ْ، ٜإ َٝه٢ ز٣، ٜإ ز٠غهاضٜهطزٕ، ٜإ ١َٖيط َٝط ا٢ْ ناض٠ن٣١ ب٪ ظَاْ ١َّٝٝ: ٠ٚضط  غ

 طٛجناْسٕ، ٜإ ١ٖض ناضضا١ٜٝن٢ ز٣.
َٝت ٜإ ْا  نٛاض٠ّ: ٖاٚضز٠نطز٢ْ زا١ْ ن٪ثٝهطا٠ٚنا٢ْ ١٥ٚ ناض٣٠ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ جا ض ب١ ض٠ظا١َْس٣ خ٪٣ ب

َٝت٠ٚ١.  بآلٚنطاب
َٝهطز٢ْ ناض٠ن٣١. َٝب١ج َٝٓح١ّ: ج  ث

َٜه٢ ب َٜص ٠َٛٝٚ ز٠غتاٚ  ١ضز٠غت.ؾ١ؾ١ّ: طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ناض٠ن٣١ ٚ خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ب١ٖ١ض ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب٢َ،  ؾ١ضَٛٚ.  ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

َٜع نا٠ٚ ستُٛز )٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ.  ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ناى عبسايػ٬ّ  ، ز.اػنس، ناى ٜؿاض، ث١ضٜٚٔ خإ، ؾ١ضَٛٚ.ن٢َ ت
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َٜع عبسايػ٬ّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ، غ٢َ ٚؾ١ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض بٝد١ٜٓ١ ْا٣ٚ ْعٜه٢ ٚاقع ز٠بشن، ١٥ٚا٣١ْ ٥ٝـ ز٠ن١ٕ ي١ٚ  
َِٜٓ، ؾ١ضٜه٣١ َاٜهط٩غ٪ؾت، ب١ضْا١ٜ١َن٢ ط ١ٚض٣٠ ٠ٚنٛ ٩ٚض ٜإ بٛاض٠ ز٠ظأْ، َٔ ظن١ٜ١ْٚٛن٢ ب١غٝت ز

َٝهػؼ بط ٩ بط١ض ٣َ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ز٠بٝات٢ ن٪َجٝٛت١ض ْاظا٢ْ  ن٢َ ْٛٚغ١ٜٛٝت٢، ١٥ٚ ١٥َٛيٝؿ١، ب١آلّ ٖٝض  ٥
٢َٝ ٚت٠ٚٛ ٥ٝٓتاج١ن٣١ ت٪ ٢ٖ  ٍَ ع١قس٠ن١ ث ذ١ق٢ ١ْٝ، نْٛه١ ٠َٛظ٠ؾ١ ي١ ؾ١ضٜه١ٜ١ى، ؾ١ضٜه١ن١  ي١ط١

( ١ْٝ ؾت٢ ٚا،  ب٪ ١٥ٚ ّ َٔ بعذٙ عل اْتفاع املاىليٛسذٙ أٚ خًف٘ ايعا١َٓ، ي٠ٚ١ ثاض٠ت ز٠ز٢ََ٠، ٚات١ )
َٝو زضٚغت ز٠نات،  َٜو زضٚغت ز٠نات، ٜإ غ١عات َٜه١ ن١ ن٪َجٝٛت١ض َٜهاض َٛغ١ْ١ؾ١ ثاض٠ ٠ٚضْاطط٣َ، ٠ٚنٛ نط
َٜه٢ تط  ١َٖإ ؾت َٛغٝك٢ ١ٜ١ٖ، ١َٖإ ١ََٛغٌٝ ١ٜ١ٖ، ١َٖإ ؾت ذ١تا ز٠م ْٛٚغٝٓٝـ، ٚات١ جاض

١ٜٔ، ١َ١٥ ع٬ٝق٣١ ب١ َٛغ١ْؿ٢ ج١َاع٢ ١ْٝ، ب١ ت١غ١ٚض٣ َٔ  ٣٠ٚ١٥ باغ٢ َٛغ١ْ١ؾ٢ ج١َاع٢ ١ْن
َٝت  َٜه٢ نطزب َٝو بس٠ٜٔ ١٥ط١ض ع١قس ذكٛق٢ َاصن ٚ قاب١ًٝ ي١ ت١ْاظٍٚ جٛظ٢٥ ١٥ٚ نٛصن ١٥ٖا ي٣َٚ١ ٥ٝؿاض٠ت
َٜت، ١٥ٚ  َٜه٢ تط ١َٚظٚع٢ غاذب٢ َٛغ١ْ١ف ٚ ١٥َٛيٝـ ز َٜه٢ ١َنتٛب ت١ْاظٚي١ن١ ز٠نط٣َ، جاض ب١ ع١قس

ٍَ ن١ب١ ع كس ١٥ٚ َٛغ١ْؿ٣١ ٥ٝٓتاد نطز٠ٚٚ ت١ْاظٚصن نطز٠ٚٚ ي١ نات٢ ز٠غت٢ ث٢َ نطز٠ٚٚ ب١ ع١قس ي١ط١
١َُٝ ت١ْٗا بري ي١ زاضؾت١ٓن١ ١ْن١ٜٔ ٚ َٔ ٚ  َٝت١ غاذب٢ َٛغ١ْ١ف، ٥ ١٥ٚ نابطا ن١ غاذب ع١َ١ي١ن١ٟ ز٠ب

َٝط َٛغ١ْ١ف ٠ٚ َٝو بٓٛٚغشن، ١ْخ َٝهُإ ْٛٚغ٠ٛٝ ٜإ ت١نًٝؿُإ ز٠ن٣١ نتاب َٝط٠ ٖات٠ٚٛ، ظ٩ض ت٪ نتاب نٛ ي
( ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ب١ ت١ْٗا ذ١ق٢ ١ٜ١ٖ ؾت٢ ٚي٘ ف٢ طبٌٝ ريو ا٣ٚاغٝع١، ب٪١ٜ َٔ تهاتإ صَن ز٠ن١ّ، ٣٠ٚ١٥ )

َٝـ  َٝسا ْانات، ٠ٚ١٥ ْانات ١ْؾط٣، نْٛه١ ث ٚا١ْٝ، ب١ٜع٢ َٛغ١ْ١ف ١٥ٚ ذ١ق٢ ١ْٝ ٚ ت١ز٠خٛصن ت
َٝؿٓٝاض٣ ز٠ن١ّ ْٛٚغ٢ٓٝ  ١٥ٚ ت١ْاظٚصن نطز٠ٚٚ ي١ ذ١ق٢ خ٪٣، ب٪١ٜ ضجا ز٠ن ١ّ ١ٜع٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ث

( ٢ًََ َٜطا١ٜن١ بس٩ظ٠ٚ١ْ ن١ ١َ١٥ ض ٠ٖا ١ْب٢َ، ١َ١٥ ارا ناْت قذ مت ريو بعكذ َظبلي١غ١ض٠تا٠ٚ ب ( ١٥ٚ ض 
َٝػتا، ١٥َٛيٝـ ذكٛق١ن٣١ ت١ْاظٚصن نطز٠ٚٚ ي١ نات٢َ ن١ز٠غيت ث٢َ  َٜط٢ْ ٥ ٚا١ْٝ ي١ ظ٩ضب٣١ ظ٩ض٣ ناض٣ َ٪ز

َٝو ٥ٝـ بهات، ٥ َٝت١ غاذب٢ َٛغ١ْ١ف، غٛثاؽ.نطز٠ٚٚ ب٪ ج١ٗٝت  ١ٚ ج١ٗٝت١ ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ز.اػنس  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.اػنس ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜطط٣ بهات ي١ خاآل٣١ْ ١َٖٛٚ  غ١باض٠ت ب١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ز٠َي٢َ زا١ْض ب٪٣ ١ٜ١ٖ، َ٪َي١ت بسات ٜإ ض 
( ٥اٜا ١٥ٚا٣١ْ زٜه١ ادا٤ املصٓفز٠َي٢َ ج٢َ ب١ج٢َ نطز٢ْ ناض٠ن٣١، ١ٜع٢ٓ ) 5اَي٢ باغهطز٠ٚٚ زٚا٢ٜ ي١ خ

َٝٓا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ ١ٖض ١ٜن١ ي١ ؾط٩ؾسن ٜإ زاضؾسن ٜإ  َٝط٠ ١٥ّ خاَي٣١ زٚٚباض٠ ٖ ٣َٚٛ١ٖ ١٥زا ١ْٓٝ؟ ن١ ي
َٝط ا٢ْ ناض٠ن٣١ ب َٜسإ، ٜإ ْٝؿاْسإ، ٜإ ن٪ث٢ نطز٢ْ، ٜإ ناث نطزٕ، ٜإ ٠ٚضط َٝه٢ تط ٜإ ب١نط ٪ ظَاْ

ٖاٚضز٠نطز٢ْ، ٜإ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١٥ٚا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ناضٕ، زٚا٢ٜ ز٠َي٢َ ١٥زا٣ َٛغ١ْ١ف، ١ٜع٢ٓ ١٥َا١ْف 
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١َُٝ ي١  ٣َٚٛ١ٖ ج٢َ ب١ج٢َ نطزْٔ، ب٪ن٢ ١٥ّ خاَي١ ظٜاز٠ ب١ض ا٣ َٔ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ/ ب١ض اغت٢ ٥
َٝٓإٚ ي َٝؿرت ب١ناضَإ ٖ َٝٓا٢ْ ٚؾ١ ٚ ظاضا٠ٚنإ ن١ ث َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ ت١ضج٣١َ١ ب١ناضٖ ١ ٜاغانا٢ْ خ٪َإ، ث

١َُٝ ظَا٢ْ قاُْْٛٝإ  َٜٝٛػت١ ٥ َٝٓإٚ، ث ١َُٝ ي١ٚ ٜاغاٜا١ْ ب١ناضَإ ٖ َٝؿرت ٥ َٝط٠ ظ٩ض جٝاٚاظ٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ث ٥
َٝؿرت ب١ناضَإ  ١َُٝ ث َٝط٠ ظ٩ض جٝاٚاظ٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ٥ ٍَ ظَا٢ْ ١٥ز٠ب٢ ب١ض اغت٢، ت١ضج١َ١ن١ ي جٝا ب٢َ ي١ط١

َٝٓا٠ٚ ي١ ثط٩ت٪ن ١َُٝ ت٪َاض نطا٠ٚ، ب٪ ظن١ْٚٛ ي١ جٝات٢ نٛي١ٕٝ ٜإ جٛظ١ٝ٥ٕ، ٖ ٪٫ت ١ٜ١ٖ ٚ ي١ ٜاغانا٢ْ ٥
١َُٝ ب١ناضَإ  َٝػتا ٥ ز٠َي٢َ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ٜإ ثاش٠ن٢، ثاش٠ن٢ ْاظامن ب١ ناض١ْٖات٠ٚٛ ي١ جٝات٢ جٛظ٢٥ تا ٥

َٜو ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ َاؾ١ بهات، ١ٜع٢ٓ ي١ َٝٓا٠ٚ، ٜإ ي١ جٝات٢ ت١ضٜك١، َٝت٪ز جٝات٢ َٝت٪ز ب١ض ا٣ َٔ  ١ْٖ
٢َٝ ب١ٖ١ض  ًَ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ظٜاتط ٚؾ١ٜ١ن٢ ١٥ز٠ب١ٝ ب٪ ْٛٚغ٢ٓٝ ض ٩شَا١ْ باؾ١، ب١آلّ ب٪ ظَا٢ْ قإْٛ باؾرت٠ ب
َٜطا١ٜن٢ ن١ ثطانتٝع٣٠ ١٥َٚاؾ١ بهات، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ َاؾ٣١ خ٪٣ ١٥جناّ بسات، ١ْى ي١ بات٢ َٛباؾ١ض٣٠  ض 

٠َٛٝ ي١ ؾ َٝٓا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ ١َٖإ ؾ َٜص٠نإ ن١ ١َب١غت٢ ب١ناضٖ ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ن١ ز٠َي٢َ، ب١ ١َٖٛٚ ز٠غتاٚ
َٝـ ع١ضظّ نطزٕ ب١ض اغت٢ َٛغ١ْ١ف  َٜٓ َٜه٢ ب١ضز٠غت١، ٜإ غ١باض٠ت ب١ ناض٠ن٣١ َٔ زٚ ب١ٖ١ضٖ٪ناض

( ١ٜع٢ٓ )ايهتاب املؤيفب١ناض١َعٓا ْانط٣َ، َٛغ١ْ١ف َٔ ت١َاؾا٣ ؾ١ض١ْٖط١ناْٝؿِ نطز، َٛغ١ْ١ف ز٠َي٢َ 
َٝب٣١ ن١  َٝٓشن، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ نت زاْطا٠ٚ، ١٥ٚ ب١ض٣١َ١ٖ زاْطا٠ٚ، ز٠تٛاْشن ي١ جٝات٢ ناض٠ن١ ب١ض١ّٖ ب١ناضب

١َُٝ ٚطنإ ١٥َٛيٝـ، باغ٢ َاؾ١نا٢ْ ١٥َٛيٝـ ز٠ن١ٜٔ،  َٝشن زاْطا٠ٚن٣١، نْٛه١ ٥ ًَ ب١ض١َ١ٖن٣١، ١٥ط١ض ١ْؾ
َٝشن ب١ض١َ١ٖن َٝشن زا١ْض، ن١ٚا بٛٚ ب١ض١َ١ٖن٣١ ١٥ٚ ن١ٝ؟، زاْطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ز٠تٛاْشن بًَ ٣١ ١ْى بًَ

َِٝ باؾ١ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ  َٝٓسض٣َ، ب٪١ٜ َٔ ث ناض٠ن٣١، نْٛه١ ناض ي١ َكاب٢ً )ايعٌُ( ٣ ع١ض٠ب٢ ب١ناضز٠ٖ
َٜٓا٣١ْ ن١ٚا ناض ٖات٠ٚٛ، ٚؾ١ن١ بط٪ض ٜٔ ب١ ب١ض١َ١ٖن٣١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ؾٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ٜؿاض ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ  :ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ خاَي٢ نٛاض٠ّ ٖات٠ٚٛ ٖاٚضز٠نطز٢ْ زا١ْ ن٪ث٢ نطا٠ٚنا٢ْ ١٥ٚ ناض٣٠ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ جا ض ب١ ض ٠ظا١َْس٣ 
َٜو ١٥َٛيٝؿ١ن١ ض ٠ظا١َْس٣ ز٠زات، ١٥ٚ ناض٣٠ ناث بهط٣َ، ن٪ث٢ بهط٣َ، زٚاتط ن٪ٕ  خ٪٣ ب٢َ ٜإ ْا، ن١ جاض

َٜطط٣ صَن بهط٣َ ي١ ؾط٩ؾسن  َٝو ن٪ث٢ ز٠نط٣َ َاؾ٢ خ٪١ٜت٢ ز٠تٛا٢َْ ض  َٝو ؾت ٚ ي١ ٖاٚضز٠نطز٢ْ، ي١ ٚآلت
َٜطط٣ صَن به١ٕ، ي١ ١َٖإ ١٥ٚ  َٜو ن٪ٕ ز٠تٛا٢َْ ض  َٜو ض ٠ظا١َْس٣ ز٠زات، جاض َٝه٢ تط، جاض بؿط٩ؾط٣َ ب١ ٚآلت

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ن٪ث٢ نطا٠ٚن٣١ بٝؿط٩ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ث١ضٜٚٔ خإ  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ْتفاع باملصٓف الجاس اي٘ اؿل االطت٦ن١ ز٠َي٢َ ذ١ق٢ ٥ٝٓتؿاع٢ ١ٜ١ٖ ١٥َٛيٝـ ) 8ب١ ْٝػب١ت َازز٣٠ 
َٜت٠ٚ١، ايتصشٜح االخشٜٔ باالْتفاع بؼشط املتفل عًٝٗا َٝو ١ٖب٢َ، ١ٖض ٠ٚ١٥ ١ْنط٣َ ن١ بآلٚبهط َٝط٠ ؾ١ضت ( ي

كٓـ اصن ادتُٗٛض با٣ ؾهٌ اؽنن١ ز٠َي٢َ )ْكٌ  6صَن بهط٣َ ي٢ْ١ٜ٫١ َاصن ٜاخٛز ْا، ي١ خاَي٢  ٜإ ٥ٝػتؿاز٣٠
َٝط٠ ٠ٚغا١ًٝ٥نإ زٜاض٣ بهط٣َ، ن٪ٕ ن٪٢ْ ١٥ٚ ٠ٚغ١ٜ١ًٝ، ١ٜن١ّ/  َِٝ باؾ١ ي ٚبا٣ ٚغ١ًٝ نإ ( َٔ ث

٣٠َٛٝ بآلٚنطا٠ٚ ٜاخٛز ت١غحٌٝ نطز٢ْ غ١ٚت٢ ب٢َ، ٜاخٛز ع١ضظ نطز٢ْ ب١ضاَب١ض ب١ ن٪١َآل٢ْ خ١َيو  ب١ؾ
َٜطط٣ ب٢َ، ٜاخٛز ب١  َٜت١ غ١ض ١٥قطاغ٢ ظٝسٜ٪ ٚ طٛ ٣٠َٛٝ ؾاْ٪ ٜاخٛز ناض٠ َ٪غٝك١ٝنإ ب٢َ، ٜاخٛز خبط ي١ ؾ

َٜت، ظ٩ضغٛثاؽ. َٜط٣١ ٥ٝعاع١نا٠ٚ١ْ ظناٜـ بهط َٝت، ١ٜع٢ٓ ي١ ض   ٚاغت٣١ ٥ٝعاع١ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ.يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى ٥اغ٪ 

َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ، ب٪١ٜ  3ي١ ؾ١ق١ض٣٠  21غ١باض٠ت ب١ َٛغ١ْ١ؾات٢ ج١َاع٢ ٣٠ٚ١٥ باغهطا ي١ َازز٣٠ 
ي٣َٚ١ ب١ جٛا٢ْ َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ ناى عبسايػ٬ّ طٛت٢ ١٥ٚ ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ َاؾا١ْ ز٠نات ن١ 

َٝط٠زا ٖاتٕٛٚ ي١ٚ َٝط٠ زا ض ٠ْط١ ب١ ظن١ٜ١ْٚٛى بتٛامن ١َ١٥ ض ٕٚٚ  ي ١ًَزا، ب١ ْٝػب١ت٢ ١٥زا َٔ ت١ْٝا ي ؾ١غ
َٝه٢ زٜه١ ط٪ضا١ْٝن١ت  َٜط١ ْازات ١ٜن َٝه٢ ب٪ ط٪ضا١ْٝى زاْا٠ٚ، ١٥ٚ زا١ْض٠، ١٥ٚ ض  َٝو ي١ذٓ به٠ٚ١َ١، ١ٜن

َٝؿرتٜ َٝط٠ ث َٝت٠ٚ١، ي ًَ َٜط٣١ ١ْزات ١٥ٚ ط٪ضا١ْٝ ب َٝت٠ٚ١، ١٥ٚ ز٠تٛا٢َْ ض  ـ باغ٢ ؾ١ْا٢ْ ١٥زا٢٥ نطا٠ٚ، ز٠َي
٠ٚ١َٜٓٝ، ٠ٚ١٥ ١ٖض ت١ْٝا ظن١ٜٚٛى بٛٚ  ١َُٝ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ بط١ض  َٝؿ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ذ١ق١ ٥ باغ٢ ت١عطٜؿات ي١ ث
َٜط٣١ بسات ٜإ ْا، نْٛه١ ١َغ١ي١ٕ ١َ١٥ف خ٪ ب١ضاَب١ض ب١  َٝط٣١ خ٪١ٜت٢ ٠ٚ١٥ ض  َٝط٠ ج َٝٓا٠ٚ١َ، ب٪١ٜ ي ٖ

َٝؿرتٜـ قػ١َإ نطز٠ٚٚ، ثاض١ٜ٠ن١، ١ٖض٠ٖٚا ١ْٝ، خ٪ ٢ْ١ٜ٫  ١َُٝ ث َٝسا١ٜ، ي١ب١ض١ٜ٠ٚ١٥، ١ٜع٢ٓ ٥ َاصن ت
َٝؿرت قػ١َإ نطز٠ٚٚ  زٚاتطٜـ ي١ ذكٛق٢ زتاٚض٠ف قػ١َإ ي١غ١ض٣ نطز٠ٚٚ، ن١ ٠ٚ١٥ ت١ضج١َ١ن١ نان١ ث
٠ٚ١َٓٝٝ ١٥ٚ ت١ضج١ٜ١َ١ ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠ن١ٜٓ١ ١٥غاؽ زٚاتط طٛطنإ ١٥ٚا٣١ْ  ًَ ٚ ن١ْس جاض٣ تطٜـ ز٠ٜ

١ٜ٠َٛٝ ت١ضج١َ١ تاٜب١طن١ْسٕ ي ١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ن١ قا١ْْٛنإ ت١ضج١َ١ ز٠ن١ٕ، ١٥ٚ ز١َ٠ ب١ٚ ؾ
َٝه٢ ؾ١ضز٣ ب٠ٚٛ، ١ٖض ١ْٖس٠َإ صَن  ١َُٝ ١ٖض ب١ ث١ي١ ١٥ٚ ٥ٝؿ١َإ نطز٠ٚٚ ؾت َٝػتا نطا٠ٚ، ٥ به١ٕ ن١ تا ٥

َِٝ، ب١ ْٝػب١ت٢ ١َغ١ي٣١ ٥ٝػت ًَ َٝو ظا٠ْٛٝ، ز.اػنس نٛظامن ١ٜع٢ٓ ١ٖض ز٠تٛامن ١ٖض ٠ٚ١٥ ب رياز ١َبس٥٠
َٝهسا بتٛا٢َْ  ٣٠َٛٝ ٚآلت ٢َٝ ز٠ٚتط٣َ ١َبس٢٥٠ ٥ٝك١ًُٝٝت، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ نابطا٣ زا١ْض ي١ نٛاضن ١ٜ١ٖ ٚ ث
ب١ض١َ١ٖنا٢ْ خ٪٣ بؿط٩ؾ٢َ ٚ ع١ضظ٣ بهات ٚ ت١ٚظٜع٢ بهات، ٠ٚ١٥ ١َبس٢٥٠ ٥ٝك١ًُٝٝت١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي١ 

َٜط١ بسات، ٜإ  َٝشن ض  ًَ ١َْع٢ بهات، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ظ٠ض٠ض٣٠ ث٢َ ١ْن٣َٚ١، ز٠ض٠ٚ٠ ١ٜ١ْت ب١ ب٢َ ض ٠ظا٢٥ باب
١َُٝ ٥ٝػتٓازَإ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ١َبس٢٥٠ ٥ٝك١ًُٝٝت٢  َٝشن ٥ ًَ َٝه٢ زٜه١ ١ْٝ، با ب ١َٚظٚع١ن١ ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠ ٚ ؾت
َٝط١ٜ٠، ب٪  َٝط٠ بآلٚنطا٠ٚت٠ٚ١ ١ّٖ ب٪ خ٪ؾ٢ ن١ خ١َيه٢ ٥ َٝشن ي ًَ ١ّٖ َٛغ١ْ١ؾ١ن١ ١ّٖ نابطان١ خ٪٣ ن١ با ب

١بس١٥٠ ٠ٚضبطط٣َ، ١َبس٢٥٠ ٥اٜا ز٠نط٣َ ي١ قإْٛ زا ١٥ّ ١َٚظٚعا١ْ ٣َٚٛ١ٖ بٛتط٣َ، ٣٠ٚ١٥ غٛٚز ي١ّ َ
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َٝشن ١٥ٚا٣١ْ ت١ؾػري٣  َٝو طٛتطا٠ٚ ١ٜع٢ٓ زٚاتط ز٠نط٣َ ١َ١٥ باغ٢ ي١غ١ض٠، ز٠نط٣َ ظٜاتط بابًَ ب٪١ٜ ب١ ؾهً
َٜط١ ز٠نط ٣َ، ١ٜع٢ٓ ق١ٚاْشن ٚ ؾت٢ ٚا ز٠ن١ٕ، ب١ ْٝػب١ت٢ ١ْق٢ً َٛغ١ْ١ف ب٪ غنٗٛض ب١ ن١ْسٜٔ ض 

َٜط٣١  َٜط٣١ ٥ٝعاع٠ٚ١ ز٠نط٣َ، ي١ض  َِٝ ي١ ض  ت١عطٜـ نطا٠ٚ، ن١ ٥ٝتاذ١ ز٠نط٣َ، َٔ ١ٖض ظن١ٜ١ْٚٛى ز٠َي
َٜط٣١  َٜط٣١ ١٥قُاض٣ غٓاع٠ٚ١ٝ زٚاتط ٠ٚ١٥ ز٠نط٣َ، ي١ض  ت١ي١ؾعٜ٪٠ٚ١ْ ز٠نط٣َ، ١ٜع٢ٓ غًه٢ ٚ ٫غًه٢، ي١ض 

ٌَ نطز٢ْ  َٜط١ ١ٜ١ٖ ب٪ ١ْق ٠ٚ١ًَ ز٠نط٣َ ب١ ز٠ٜإ ض  َٝب َُٝٛا١ٜ ن َٝو ب٪ خ١َيو ٚ ب٪ غنٗٛض، َٔ ث ١ٖض َٛغ١ْ١ؾ
َٝه٢ ٥ٝعاؾ١تإ  َُٝٛا١ٜ ظ٩ض ظ٩ض ٚاظذ١، قا١ْْٛن١ ْاظامن ١َؾ١َٛٗ ض ٠ْط١ ٥ٝرت ناى زَيؿاز ١٥ط١ض ؾت ٚ ْاظامن ث

 ١ٖب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػ٬ّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ. ب١ض 

٠َٚيآل٢ٖ ١٥ط١ض ب١ ْٝعا٢َ ذػاب٢ به١ٕ باؾ١، نْٛه١ ناى ٥اغ٪ َٔ طٛمت ٣٠ٚ١٥ َٔ قػ٣١ ي١غ١ض٣ ز٠ن١ّ 
َِٝ ز٠َي٢َ بط ٩ ؾ٬ٕ َازز٠ َٛغ١ْ١ؾ٢  َٜع يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ ث ع٬ٝق١ت٢ ب١ َٛغ١ْ١ؾ٢ ج١َاع٢ ١ْٝ، ب١ض 

َٜط١ّ بس َٝت، ١٥ط١ض ض  ١َٜٓ، ١٥ط١ض ٚاظح ١ْب ٣٠ ج١ْاب٢ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ؾ١ضح به١ّ ن١ َٔ ج١َاع٢ خبٛ
َٝٝإ ٚت٠ٚٛ ١َقاي١ٜ١ن٢ ٥ٝؿتتاذ٢  نِٝ طٛت، ناى ٥اغ٪ غ١ضْٛٚغ١ض٣ ض ٩شْا١ٜ١َى بٛٚ، ي١ ض ٩شْا١َ ث
بٓٛٚغ١  ب١ْا٣ٚ خا٢ْ٠ٚ ض ٩شْا١َن١ ٜإ ض ٩شْا١َ، ناى ٥اغ٪ غاذب٢ َٛغ١ْ١ؾ١ن١ ١ْٝ، ب٪٣ ١ْٝ ١٥ّ 

 ،٢َٓٝ ١٥ٚ ١َقاي١ ٥ٝؿتتاذ١ٝ ب١ْا٣ٚ خ٪٣ ١ْٝ ٚ ض اغت١ خ٪٣ ْٛٚغ١ٜٛٝت٢ ٚ ١٥ذها٢َ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ناضب
خ٪٣ ١٥َٛيٝؿ١، َٔ ٥ٝؿِ نطز٠ٚٚ َٛب١ضزت٢ ن٪َجٝٛت١ضّ، ب٪ ؾ١ضن١ٜ١ى ثط٩ططا٢َ ن٪َجٝٛت١ض ز٠ْٛٚغِ، 
َٝت ٚ ت١ٚظٜع٢ ز٠نات،  َٛغ١ْ١ؾ٢ ج١َاع٢ ١ْٝ ٠ٚ١٥، َٔ ت١ْٝا ن١غِ، َٔ ١٥َٛيؿِ ب١آلّ  ١٥ٚ ز٠ٜؿط٩ؾ

َٝو ١ٜ١ٖ ١٥َٛيـ ب١ع١قس ن١ ز٠غت٢ ث٢َ ١٥ٚ غاذب١، ب٪ َِٝ ذاَي١ت ١ٜ تانٛ ي١ ١ٜنرت ت٢َ بط١ٜٔ، َٔ ز٠َي
ٍَ خا٠ٕٚ ع١قس٠ن١ ت١ْاظٍٚ ز٠نات، ي١ ١َٖٛٚ ذكٛق٢ خ٪٣، ي١ بات٢ ١٥ٚ َٛغ١ْؿ٣١ ١٥ٚ  نطز٠ٚٚ ي١ط١

َٝط٠ ض ٠ناٚ ١ْنطا٠ٚ، ٚات١ َٔ َٝه٢ َاْطا٣١ْ غابت ٠ٚضز٠طط٣، ١٥ّ ذاَي١ت١ ي ١٥ط١ض  ٥ٝٓتاد ز٠نات ضاتب
ٍَ خا٠ٕٚ ناض ن١َٔ َٛغ١ْؿ٢ ب٪ ٥ٝٓتاد به١ّ، ٖٝض ذكٛقِ ١ْٝ ب١ْا٣ٚ ٠ٚ١٥، ن٪ٕ  ٥ٝتؿاقٝؿِ نطزب٢َ ي١ط١
َٝط٣١ َٔ ي١  ز٠ب٢َ َٔ ١َْع٢ ١٥ّ ١َٖٛٚ ؾت١ به١ّ، ب٪١ٜ ضجاتإ صَن ز٠ن١ّ ت٪ظ٣َ خ٪تإ ب١ٝخ١ٓ ج

ٚ ب١ْا٣ٚ خ٪٣ ١ْٝ، ض اغت١ ١٥ٚ برينطزٕ، ١ْ َٛغ١ْ١ؾ٢ ج١َاع١ٝ، ١ْ ١٥ٚ َاؾ٢ ذكٛق٢ َاصن بعات ب٪٣ ١ْٝ 
ْٛٚغ١ٜٛٝت٢، ب١آلّ ت١ْٗا ب١ ع١قس٠ ب٢ٜٓ١ ٚ ١٥ٚ ٚ خا٢ْ٠ٚ ناض٠ن٣١ ن١ ٠ٚ١٥ ي١ غح٬ت٢ ٠ٚظٜؿ٢ ز٠ْٛٚغ٢َ 

َٝه٢ صَن ز٠نط٣َ، خا٢ْ٠ٚ َٛغ١ْ١ف، ب٪١ٜ ) ارا ١٥ٚ ْٛٚغ١ٜٛٝت٢، ١٥ٚ ثط٩ططا١َ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َٖٛٚ ت١غ١ضٚؾ
َٝسا١ٜ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ بٓٛٚغٔ، َٔ ْاظامن ٚاظح بٛٚ ؾهط٠ن١ّ ٜإ  (مل ٜهٔ ٖٓاى اتفام َظبل بتٓظِٝ ريو ن٢ ت

 ْا؟.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع نا٠ٚ ستُٛز )٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى عبسايػ٬ّ باغ٢ نطز، ٚاضز٠، ب١آلّ َ َٛعاي١ج٣١ ١٥ٚ ذاَي١ت٣١ نطز٠ٚٚ،  9ازز٣٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ َازز٣٠   بهط٣َ ٚابعامن ١ٜع٢ٓ ذ١صن ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١ ب٪ ١٥ٚ ذاَي١ت١. 9ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ١ٜ١ٖ، ١ٖض ١٥ٚ ٫َٛذ١ظا٣١ْ ناى عبساي ػ٬ّ بط ٚاّ  ٚا١ٜ ي١ َازز٠نإ ع٬د نطا٠ٚ، ي١ زاٖاتٛٚف ثطغٝاض
َٝه٢ ن٪َجٝٛت١ض زا٢َْ١٥ ن١ خ٪٣  َٝهٞ َٛبسٜع جٝا١ٜ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝبساع ز٠نات، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ب١ضْازت ن١غ

َٝه٢ ٠ٚظٜؿ١ٝ، ١٥ٚ ن١غ١ؾ٢ ي١ ض ٩شْا١ٜ١َى ٥ٝـ ز٠نات  َٝو ٥ٝبساع٢ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ٥ٝؿ َٝؿرت ن١غ ب١ ث
 ٍَ َٜو ي١ط١ ٢َٝ ع١قس َٜه٢ َاصن ٥ٝـ ز٠نات، ١ٜع٢ٓ َكاب٢ً َاصن ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ٚ ن١غ١ ب١ ث َكاب٢ً ناض
َٝػتان١ َكاب٢ً َاصن ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١٥ٚ ن١غ١ ز٠تٛا٢َْ ي١ زاٖاتٛٚ ١َقاي١نا٢ْ خ٪٣ ي١  ١٥ٚ ض ٩شْا١ٜ١َ، ٥

ٍَ ١٥ٚ ب٠ٚٛ تا ض  َٝو زا بآلٚبهات٠ٚ١، نْٛه١ ع١قس٠ن١ ي١ط١ َٝب ٢َٝ ١٥ٚ ع١قس٣٠ نت ٩شْا١َ ١ٜ١ٖ، ب١ ث
١٥ٚ ع١قس٠ نطا٠ٚ ن١ ز٠تٛا٢َْ ذ١ق٢ َاصن خ٪٣ ناٌَ ت١ْاظٍٚ ث٢َ بهات،  9نطز١ٜٚٚت٢ ي١ط١َي٢، ي١ َازز٣٠ 

٢َٝ ٥ٝتؿاقٝات٢ خ٪ٜإ ٚ ز٠ظطانإ ٠ٚ١٥  ٢َٝ َٛز١ٜ٠ى، ٠ٚ١٥ ب١ ث َٝه٢ ت١ْاظٍٚ ث٢َ بهات، ٜإ ب١ ث ٜإ ب١ؾ
ي١ َازز٠نا٢ْ زٜه١ؾسا ي١ زاٖاتٛٚ َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ، ظ٩ض  9َازز٣٠ َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ، بط ٚاّ ٚا١ٜ ي١ 

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ١َٚظٚع٢ ع١ق َٝؿ١ٜ١ى بب س ب١ ْٛٚغشن ي١ ١٥جنا٢َ ١٥ٚ طؿتٛط٪١ٜ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ت١بٝع٢ ١ٖض ن
٢َُٜ نٛضزغتإ َعاي١ج٣١ نطز٠ٚٚ، ٚات١  َٝهطاٚ ي١ ١ٖض َٝت، ب١ ؾ١ؾ٣ٚ١ ب٢َ، ١٥ذها٢َ ق١ٚا٢ْٓٝ ناضث ب
َٝب٢ٓٝ ٣٠ٚ١٥ به١ٜٔ َازز٠نإ ١ٜى ي١ زٚا٣ ١ٜى  ١َذه١َ١ ي١ٚ ١َٚظٚع٣١ ز٠نات، ب١ تاٜب١ت٢ ١٥ط١ض ت

٢ًَ ظٜاتط باغ٢ ١٥ 9ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ١ٜى ١ٜ١ٖ، ٚات١ َازز٣٠  ١٥ٚ  8ٚا١ْ ز٠نات ن١ ي١ َازز٣٠ ب١ ت١ؾػٝ
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١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ٚ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ  َٝؿٓٝاض٠ ت١قسِٜ نطا، ب٪١ٜ ٥ ث
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ظ٩ض غٛثاؽ.  خ٪٣ ن١ ٖات٠ٚٛ، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ خبط

 املاد٠ ايجا١َٓ:

اصٍ عٓٗا ٚاْتكاهلا دض٥ٝا أٚ نًٝا، طٛا٤ نإ مبكابٌ اٚ َٔ دْٚ٘. ٜٚتُتع اؿكٛم املاي١ٝ يًُؤيف قاب١ً يًتٓ
املؤيف ٚسذٙ، اٚ خًف٘ ايعاّ َٔ بعذٙ، عل االْتفاع املايٞ ملصٓف٘، اٜا ناْت طشٜك١ َباػش٠ ٖزا اؿل ٚي٘ يف 

 طبٌٝ ريو اداص٠ اٚ َٓع:
 بٝع املصٓف، اٚ تٛصٜع٘ اٚ تأدريٙ اٚ عشض٘.  اٚال:

 صٓف، طبع٘، تظذًٝ٘ ٚتصٜٛشٙ بهاف١ ايٛطا٥ٌ املتٛفش٠. ْظخ امل ثاْٝا:
 تشمج١ املصٓف اىل يػ١ اخش٣، اٚ اقتباط٘ اٚ تعذًٜ٘ اٚ ؼٜٛشٙ اٚ تًخٝص٘ اٚ تهٝٝف٘ اٚ اٟ ادشا٤ آخش. ثايجا:
 اطترياد ْظخ َٔ املصٓف ايزٟ ْؼش يف اـاسز طٛا٤ نإ ريو بشضا٥٘ اٚ َٔ دْٚ٘. سابعا:

 أدا٤ املصٓف. خاَظا:
 ْكٌ املصٓف اىل اؾُٗٛس باٟ ػهٌ ٚبا١ٜ ٚط١ًٝ ناْت. طا:طاد

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ:

ٞ، ٜإ ب١ضاَب١ضٜإ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ زا١ْض َا٣١ٜ ز٠غت صَن ب١ضزإ ٚ طٛاغت٠ٚ١ٕٓ، ض ب١ت١ٚا٠ٚت٢ ٜإ ثاؾ١ن
َٝت ٜإ ْا. زا١ْض ١ٖض خ٪٣، ٜإ ٠ٚن١ طؿت١ٝن٣١ زٚا٣ خ٪٣، َاؾ٢ ن١َيو صَن ٠ٚضططت٢ٓ زاضا٢ٜ ي١  ١ٖب
َٝٓاٚ ١َ١٥ؾسا زا١ْض ب٪٣ ١ٜ١ٖ  َٜو ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ َاؾ١ بهات. ي١ث ناض٠ن٣١ خ٪٣ ١ٜ١ٖ ٚ ب١ ١ٖض َٝت٪ز

 َ٪َي١ت بسات ٜإ ض٣َ بطط٣َ ي١:

َٜسإ، ٜإ ْٝؿاْسا٢ْ ناض٠ن١ٜ.٣١ن١ّ: ؾط٩ؾسن، ٜإ زاب١  ؾهطزٕ، ٜإ ب١نط
َٜص٠ ب١ضز٠غت١نإ. ١َٜٓططت٣٠ٚ١ٓ ناض٠ن٣١ ب١ ١َٖٛٚ ز٠غتاٚ  ز٠ّٚٚ: ن٪ثٝهطزٕ، ناثهطزٕ، ت٪َاضنطزٕ ٚ ٚ

َٝط ا٠ٚ١ْ، ٜإ نٛضتهطز٠ٚ١ْ، ٜإ  َٝه٢ ز٣، ٜإ ز٠غهاضٜهطزٕ، ٜإ ١َٖيط َٝط ا٢ْ ناض٠ن٣١ ب٪ ظَاْ ١َّٝٝ: ٠ٚضط غ
 ض ناضض ا١ٜٝن٢ ز٣.طٛجناْسٕ، ٜإ ١ٖ

َٝت ٜإ ْا  نٛاض٠ّ: ٖاٚضز٠نطز٢ْ زا١ْ ن٪ثٝهطا٠ٚنا٢ْ ١٥ٚ ناض٣٠ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ جا ض ب١ ض٠ظا١َْس٣ خ٪٣ ب
َٝت٠ٚ١.  بآلٚنطاب

َٝهطز٢ْ ناض٠ن٣١. َٝب١ج َٝٓح١ّ: ج  ث
َٜه٢ ب١ضز٠غت. َٜص ٠َٛٝٚ ز٠غتاٚ  ؾ١ؾ١ّ: طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ناض٠ن٣١ ٚ خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ب١ٖ١ض ؾ

َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:ب١ض 
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ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  3ن٢َ ي١ط١ ن١ؽ ي١ط١
 ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايتاطع١:
يف ٚسذٙ  ٚ خًف٘ ايعاّ ْكٌ نٌ اٚ بعض اؿكٛم املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ اىل ايػري يًُؤ اٚال: 

ٜٚؼرتط يصش١ اْعكاد ايتصشف إٔ ٜهٕٛ َهتٛبا ٚإٔ حيذد فٝ٘ ٚبايتفصٌٝ اؿكٛم َٛضٛع ايعكذ ع٢ً 
ٓاصٍ عٓ٘ طبكا يًعكذ االْفشاد، َع ؼذٜذ َذ٠ االطتػالٍ َٚهاْ٘ ٜٚبك٢ املؤيف قتفظا عك٘ يف نٌ َا مل ٜت

َٔ سكٛم َاي١ٝ َٚع عذّ االخالٍ عكٛق٘ املع١ٜٛٓ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ، ميٓع ع٢ً املؤيف ايكٝاّ 
 باٟ عٌُ َٔ ػأْ٘ تعطٌٝ اطتػالٍ اؿل قٌ ايتصشف.

املايٞ  ثاْٝا: إٔ ٜٓص عكذ ايتصشف ع٢ً املكابٌ ايٓكذٟ اٚ ايعٝين ْظري ْكٌ سل اٚ انجش َٔ سكٛم االْتفاع
يًُصٓف اىل ايػري ع٢ً أطاغ َؼاسن١ املؤيف يف ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ َٔ االٜشاد ايٓاتر عٔ االطتػالٍ، نُا جيٛص ي٘ 

 ايتعاقذ ع٢ً اطاغ َبًؼ امجايٞ اٚ اؾُع بني أطاطني.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

 َازز٣٠ ْ٪١ّٜ:
١ٜن١ّ: زا١ْض خ٪٣ ٜإ ٠ٚن١ طؿت١ٝٝن٣١ زٚا٣ خ٪٣، ب٪٣ ١ٜ١ٖ ت١ٚا٣ٚ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ي١ّ ٜاغا١ٜزا 

َٝهٝإ ب٪  َٝه٢ ٖاتٕٛٚ، ٜإ ب١ؾ َٜت٠ٚ١ ٚ ١َضج٢ ضاغت ٚ زضٚغت٢ ١٥ّ ض٠ؾتاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠ب٢َ ب١ ن١غ ز٣ بطٛاظ
َٜص٣ ١٥ٚ َاؾا٣١ْ، ١ٖ َٝت ٚ ب١زٚضٚزض َٝت، ب١زٜاضٜهطز٢ْ نات ٚ ْٛٚغشن ب َٝسا باغهطاب ض ١ٜن١ٜا٢ْ ب١ت١ْٝا، ت

َٜب١غت١ن١، ز٠غب١ضزاض٣ ١ْبٛٚب٢َ  َٜط٣٠ طط َٝو، ن١ ب١طٛ َٝٓاْٝؿ٠ٚ١. زا١ْض ب٪٣ ١ٜ١ٖ ١ٖض َاؾ ٢َٜٓ ب١ناضٖ ؾٛ
َٜط١ ب١  َٜٔ، ض ٌَٝ بهط َٝؿ ََٝت٠ٚ١ ٚ ب٢َ ٣٠ٚ١٥ َاؾ١ ١َع١ٜٝٚ١ٓنا٢ْ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ٖاتٕٛٚ ث ًَٝ ي١ز٠غت١ خ٪٣ بٗ

َٜب١غت١ن١ٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ.  زا١ْضٜـ ْازض٣َ ث١ن٢ غٛٚز٠ٚضطط خبات ي١ ن١َيو ٠ٚضططتٔ ي١ٚ َاؾ٣١ ن١ طط
َٜب١غت٢ ض٠ؾتاض٠ن١ ز٠ب٢َ ب١ز٠م باؽ ي١ ب١ضا ب١ض٣ ١ْخت١ٓٝ ٜإ ع٢ٜٓ١ بهات، ي١بط٣ َز٠ّٚٚ: طط

َٝو ٜإ ظٜ َٝاتطٛاغت٣٠ٚ١ٓ َاؾ ه٢ تط ي١غ١ض ب١َٓا٣ ط٣ َاؾ١نا٢ْ ن١َيو صَن ٠ٚضططت٢ٓ زاضا٢ٜ ناض٠ن١ ب٪ ١ٜن
َٜص١ٜ٠ن٢ غ١ز٣ ١٥ٚ زاٖات٣١ ي١  َٜت٠ٚ١ٚ ز٠ؾ٢َ ب١ض١َٖب١ؾساض٢ٜ زا١ْض٠ن٣١ ب١ ض َٝٓا٢ْ ناض٠ن١ ز٠ن١ٚ ٗ

.٠ٚ١َٜٓ َٜب١غت بهط٣َ ي١غ١ض ب١َٓا٣ طٛش١ٜ١َى ٜإ ١ٖضزٚٚ ب١َٓا ب١ٜ١ن٠ٚ١ ن٪بهط  طط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝن  ت ١ٖب٢َ؟ ناى نا٠ٚ ؾ١ضَٛٚ.ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
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َٜع نا٠ٚ ستُٛز )٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ي١ط١ٍ َازز٠ن١ٜٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.  ن٢َ ت

َٜع عبسايػ٬ّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ث٢َ ز٠ن٣١، َاؾ٢ ٓص عكذ ايتصشف( )إ اي ت١غ١ضٚف ض٠ؾتاض ١ْٝ، )ايتكطف بؿ٧( ١ٜع٢ٓ ت٪ ٥ٝؿ
ز٠غهاض٣ نطز١ْ بع٠بت، تتكطف بؿ٧، ز٠غهاض٣ ز٠ن٣١، ذ١ظ ز٠ن١ّ ض ٠نا٣ٚ به١ٕ ٠ٚ١٥، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ/ 

د نطا٠ٚ، ع٬ 9ي١ َازز٣٠  8َٔ ذ١ظ ْان١ّ ظ٩ض جاض ع١ْٛز مب، ب١ َٔ ٚتطا ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ٣٠ ٢َٓ َازز٣٠ 
َٜعإ  َٝو ز٠ن١ّ، 9ب١ض  ٍَ ١ٜن َٜو ي١ط١ باغ٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات َٔ ١٥َٛيٝـ ٚ َٛغ١ْؿ١ن١ّ ذاظض٠ ٚ ع١قس

ٍَ ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ١، ت١ْاظٍٚ ز٠ن١ّ ٚ ٠ٚنٛ َازز٠ن١ زضٚغت١، ب١آلّ ١٥ّ ذاَي١ت٣١ َٔ  ن٪١ْٝت٢ ت١عاٍَٛ ي١ط١
َٝت، ت١ْاظٚمل  باغ٢ ز٠ن١ّ، ٠ٚ١٥ ١ْٝ، َٔ ن١ ٥ٝـ ز٠ن١ّ ب٪ ت٪، ي١غ١ض٠تا٠ٚ ب٢َ ٖٝض َٝو نطزب َٛغ١ْؿ

َٝب٢ٓٝ، ١٥ٚ ت١غ١ضٚؾ١ف ن١ٜؿ٢ خ٪تا١ْ ن٪ٕ ت١غ١ضٚؾ٢  ٢َٜ ثاض٠ّ ز٠ز٣١ٜ٠، ب٪١ٜ ب١ؽ ب٪ ت نطز٠ٚٚ ز
ٍَ ز٠ن١ٕ.  ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، زٚا غٝاغ١تإ؟ ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ باؾ٢ ز٠ظاْشن، ن١ي٣١ُٝ  َٝبٝٓٝا١ْ، ٥ زٚا٣ ب١ ١ْظ٠ض ٥ٝعتباض ٠ٚضططت٢ٓ ١٥ٚ ت
َٝت،  )يًُؤيف ٚسذٙ ٚ خًف٘ ايعاّ ْكٌ نٌ أٚ بعض ٥ٝٓعكاز ٫بب١ٜٔ ي١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ، ٚات١ ب١ٚ ؾه٣١ً ب

ٜؼرتط يصش١ ايتصشف إ ٜهٕٛ َهتٛبا ٚإٔ حيذد اؿكٛم املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا ف٢ ٖزا ايكإْٛ اىل ايػري ٚ
 .، بط ط١نا٢ْ زٜه١ف ٠ٚنٛ خ٪٣.فٝ٘ ٚبتفصٌٝ........ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايتاطع١:
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عض اؿكٛم املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ اىل ايػري يًُؤيف ٚسذٙ  ٚ خًف٘ ايعاّ ْكٌ نٌ اٚ ب اٚال: 
ٜٚؼرتط يصش١ ايتصشف إٔ ٜهٕٛ َهتٛبا ٚإٔ حيذد فٝ٘ ٚبايتفصٌٝ اؿكٛم َٛضٛع ايعكذ ع٢ً االْفشاد، َع 
ؼذٜذ َذ٠ االطتػالٍ َٚهاْ٘ ٜٚبك٢ املؤيف قتفظا عك٘ يف نٌ َا مل ٜتٓاصٍ عٓ٘ طبكا يًعكذ َٔ سكٛم 

ّ االخالٍ عكٛق٘ املع١ٜٛٓ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ، ميتٓع ع٢ً املؤيف ايكٝاّ باٟ عٌُ َاي١ٝ َٚع عذ
 َٔ ػأْ٘ تعطٌٝ اطتػالٍ اؿل قٌ ايتصشف.

ثاْٝا: إٔ ٜٓص عكذ ايتصشف ع٢ً املكابٌ ايٓكذٟ اٚ ايعٝين ْظري ْكٌ سل اٚ انجش َٔ سكٛم االْتفاع املايٞ 
١ املؤيف يف ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ َٔ االٜشاد ايٓاتر عٔ االطتػالٍ، نُا جيٛص ي٘ يًُصٓف اىل ايػري ع٢ً أطاغ َؼاسن

 ايتعاقذ ع٢ً اطاغ َبًؼ امجايٞ اٚ اؾُع بني أطاطني.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع )غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ(:  ب١ض 

 ١٥ٚ ْٛقت١ ْٝعا١َٝ ن١ٝ؟ ناى ز. قباح ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.قباح ستُس جنٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ ٣٠ٚ١٥ ز٠ْطسإ بهط٣َ ي١غ١ض َازز٠ن١، ٚابعامن ي١ غٝاغ٣١ َازز٠ن١، ١َٖي١ٜ١ى ١ٜ١ٖ، ٣َٚ١َ١٥ ض ٢ْٚٚ  ث
املاد٠ ايتاطع١ : به٠ٚ١َ١، ظ٠ػن١ت ١ْب٢َ ن١ ز٠َي٢َ )ا٫ٚ( ١َ١٥ ي١غ١ض ن٢ ت١ض٠تٛب٢ نطز٠ٚٚ، ز٠ب٢َ بٛتط٣َ )

صٛص عًٝٗا ف٢ ٖزا ايكإْٛ اىل ايػري ٜٚؼرتط يًُؤيف ٚسذٙ ٚ خًف٘ ايعاّ ْكٌ نٌ أٚ بعض اؿكٛم املاي١ٝ املٓ
، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٚا٣ صَن  يصش١ اْعكاد ايتصشف، أٚال/ إ ٜهٕٛ َهتٛبا.... ( ٥ٝٓذا )ثاْٝا( عكذ ايتصشف.........

 بهط٣َ، ت١ضتٝب ٚ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ ظ٩ض باؾرت ز٠ب٢َ، ..... 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ.ؾ١ضَٕٛٚ  زٚا قٝاغ١ٟ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ خبٛ  
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝ ز٠ب٢َ،  ٠ٚ١٥ي١ْ١ن١ٟ، َٛق١زعن١ن٣١ ٫ز٠ب١ٜٔ.   غٝاغ٣١ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ

 املاد٠ ايتاطع١:
اي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزٙ ايكإْٛ اىل ايػ رري ٜٚؼ ررتط   يًُؤيف ٚسذٙ ٚخًف٘ ايعاّ ْكٌ نٌ أٚ بعض اؿكٛم امل

 تصشٚف:اييصش١ 
َ ر رع ؼذٜ ر رذ َ ر رذ٠   اٚاًل: إ ٜه ر رٕٛ َهتٛب ر رًا ٚإ حي ر رذد فٝ ر ر٘ ٚبايتفص ر رٌٝ اؿك ر رٛم َٛض ر رٛع ايعك ر رذ عً ر ر٢ االْف ر رشاد   

ٚ طٜٚبك٢ املؤيف قتفظًا عك٘ يف نٌ َا مل ٜتٓاصٍ عٓ٘  االطتػالٍ َٚا نإ َ رع  بكَا يًعكذ  َٔ اؿكٛم املايٝ ر١ 
ْ٘ ع١ٜٛٓ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ، ميتٓع ع٢ً املؤيف ايكٝ راّ ب رأ٣ عُ رٌ َ رٔ ػ رأ     املكٛم اؿعذّ االخالٍ ب

 ف.تعطٌٝ اطتػالٍ اؿل قٌ ايتصش
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ف عً ر٢ املكاب رٌ ايٓك رذٟ أٚ ايع رٝين ْظ رري٠ ْك رٌ س رل اٚ انج رش َ رٔ سك رٛم االْتف راع امل رايٞ             ثاًْٝا: إ ٜٓص ايتصش
ط رتػالٍ نُ را جي رٛص ي ر٘     الؼاسن١ املؤيف يف ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ َٔ االٜشاد ايٓ راتر ع رٔ ا  يًُصٓف اىل ايػري ع٢ً اطاغ َ

 ايتعاقذ ع٢ً اطاغ َبًؼ امجايٞ اٚ اؾُع بني اطاطني.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٗات.َازز٣٠ ْ٪١ّٜ:  ٣١ٜ٠َٛٝ ي  ب١ّ ؾ

زا١ْض خ٪٣ ٜإ ٠ٚن١ طؿت١ٝن٣١ زٚا٣ خ٪٣ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ت١ٚا٣ٚ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ٖـاتٕٛٚ ٜـإ   
َٜت٠ٚ١، ١َضج٢ ضاغت ٚ زضٚغت٢ ١٥ّ ض ٠ؾتاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥: َٝه٢ تط بطٛاظ َٝهٝإ ب٪ ١ٜن  ب١ؾ

َٜـص٣ ٥ـ١ٚ َاؾاْـ٣١ ٖـ١ب٢َ     َٝت ٚ ب١ زٚٚض ٚ زض نـ١ ب١تـ١ْٝا تٝاٜـسا بـاؽ نطابـ٢َ بـ١        ١ٜن١ّ: ز٠ب٢َ ب١ْٛٚغشن ب
َٜب١غـت١ن١        َٜط٣٠ طط َٝـو نـ١ بـ١طٛ َٝٓاْٝؿ٠ٚ١ٝ، زا١ْض ب٪٣ ١ٖٜـ١ ٖـ١ض َاؾ ٢َٜٓ ب١ناضٖ زٜاض٣ نطز٢ْ نات ٚ ؾٛ
َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ َاؾـ١ ١َع١ٜٓٚـ١نا٢ْ يـ١ّ ٜاغـا١ٜزا ٖـاتٕٛٚ          َٝتـ٠ٚ١ بـ ًَ َٝ ز٠غت ب١ضزاض٣ ١ْبٛٚب٢َ ي١ز٠غت٢ خ٪٣ بٗ

ـ     ــ١ضٜ ــ١ زاْ ــ١ ب َٜط َٜٔ، ض  ٌَٝ بهــط ــ َٝؿ ــ٣١         ث ــ١ٚ َاؾ ــطتٔ ي ــ١َيو ٠ٚضط ــات ي١ن ــط خب ــٛٚز ٠ٚضط ــ١ن٢ غ ــازض٣َ ث ْ
َٜب١غت١ن٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ.  طط

َٜب١غــت٢ ض ٠ؾتاض٠نــ١ ز٠بــ٢َ بــ١ ز٠م بــاؽ يــ١ ب١ضاَبــ١ض٣ ١ْخت١ٓٝنــ١ ٜــإ عــ٢ٜٓ١ بهــات يــ١ بــط٣   ز٠ّٚٚ: طط
َٝو ٜـإ ظٜـاتط٣ َـاؾ   ط َٝه٢ تـط ي١غـ١        ٛاغت٣٠ٚ١ٓ َاؾ ض بٓـ١َا٣  ٢ نـ١َيو صَن ٠ٚضططتٓـ٢ زاضاٜـ٢ ناض٠نـ١ بـ٪ ٜـ١ن

ــ٢َ        ــ٠ٚ١، ز٠ؾ َٜت ــ١ ز٠ن١ٚ َٝٓا٢ْ ناض٠ن ــ١ضٖ ــ١ ٠ٚب ــ٣١ ي ــ١ٚ زاٖات ــ١ز٣ ي ــ١ن٢ غ َٜص٠ٜ ــ١ ض  ــ٣١ ب ــساض٣ زا١ْض٠ن ب١ؾ
َٜت٠ٚ١. َٜب١غت بهط٣َ ي١غ١ض ب١َٓا٣ طٛش١ٜ١َى ٜإ ١ٖضزٚٚ ب١َٓا ب١ٜ١ن٠ٚ١ ن٪ بهط  طط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ــ١ضظ     ــت٢ ب ــ١ ز٠غ ــ١ تهاٜ ــل ي١ط١َيساٜ ــ٠ٚ١؟،     ن ــ١ضظ بهات ــت٢ ب ــ١ ز٠غ ــ١ تهاٜ ــ٢َ ي١ط١َيساْٝ ــ٠ٚ١؟، ن ــ١ؽ  2بهات ن

 ي١ط١َيسا١ْٝ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 املاد٠ ايعاػش٠:

ٕٛ فشف عكٛم املؤيف اٚ اصبح ن رزيو يظ رشٚف   ارا تبني إ االتفام املؼاس ايٝ٘ يف املاد٠ ايتاطع١ َٔ ٖزا ايكاْ
تعاقذ يًُؤيف اٚ خًف٘ ايعاّ ايًذ ر٤ٛ اىل احملهُ ر١ بطً رب اع راد٠ ايٓظ رش يف قُٝ ر١ َكاب رٌ امل رايٞ املتف رل          ايتش٣ بعذ 

 .عًٝ٘ َع َشاعات سكٛم املتعاقذ َع٘ ٚعذّ االضشاس ب٘
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز
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َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ز١ٜ٠ّ:
ــ١ض        ــ١نا٢ْ زاْ ــ١ َاؾ ــإ ب ــا١ٜزا ظٜ ــ١ّ ٜاغ ــ٢َ١ ٥ ــ١َازز٣٠ ْ٪ٜ ــ٪نطاٚ ي ــاش٠ ب ــ١ٚت٢ٓ ٥اَ َٜه ــ١ٚت ض  ــ١ض ز٠ضن ١٥ط
َٜب١غت١ن١ زا١ْض ٜإ ٠ٚن١ طؿـت١ٝن٣١ بـ٪٣ ١ٖٜـ١ ثـ١ْا      ١٥ط٢َْ١ٜ١، ٜإ ي١ب١ض ١ٖض ٖ٪١ٜى ي١ ثط ٣ زٚا٣ طط

َٜه١ٚتٔ ي١غ١ض نطا٠ٚن١ بهات٠ٚ١، بب٪ زازطا  ١ض ٠ناٚ ببات ٚ زاٚا٣ ناٚخؿا٠ٚ١ْ ب١ ب١ٖا٣ ب١ضاَب١ض٠ زاضا٢ٜ ض 
َٜب١غت ١َٓٝط١ٜاْسٜإ.ٚي١ط١َيهطاٚ  نطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ طط  ظٜإ ث

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

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾ  ٓبري٣ ٚ ٫ٚإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبُٝٓٝإ ي١غ١ض٣ ١ْٝ.  ت

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

َٜعاْـ١             َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ٥اٖـ١ْط عـاضف، جـ٬ٍ عًـ٢، عبسايػـ٬ّ، ْـ١شاز ععٜـع، قـباح بـ١ضظجن٢، ٥ـ١ّ ب١ض  ن٢َ ت
 ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط  عاضف: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝشن     ًَـ َٝه٢ ١َغـط٠ذ٢، ١َغـ١ي١ٕ ب َٝه٢ ١ْٖٛض٣ ٜإ ب١ض١َٖ َٝب١ٝٓى ز٠ن١ّ، ١ٖض ب١ض١َٖ ي١ َازز٣٠ ز٠ َٔ ت
َٜو ١َغط٠ذ١ٝن٢ زاْا، ع١قس٠ َاب٢ٜٓ١ زٚٚ ت١ض٠ف، ١٥َٛي ـ ٚ ناتٝب١ن١، ٜإ ناتٝب١ن١ٚ َٛخطدن١ن١، ٝثٝاٚ

٣٠ٚ١ ب١ضٖـ٢َ١ ْٖٛـ١ض٣ ؾـ٢ْ١ بـ٢َ، خاغـ١ت١ٕ ٥ـ٣٠ٚ١ تـابع بـ٢َ بـ١ٚ          ي١ٚ ذاَي١ت٣١ ١٥ٚ عكٛزا١ْ ب١ت٢َْ١، ٥ـ 
َٝـــ٢، نـــْٛه١ َـــٔ ٥َٛـــ١يٝؿ٢    َٝـــ٢، ٖــ١ق٢ عـــاَٝـ ت١ض٠ؾـــ١ ي قاْْٛــ١، ب١تـــ٢َْ١ ٥ـــ١ٚ ز٠ٚٚ تـــ١ض٠ف ْٝٓـــ١ ي
١َغط٠ذ١ٝنِ، َٛخطدن١ن١ ز٣َ ٥ٝدطاج١ن٢ ز٠نات، ي١ْ١غـ٢ قـا٢ْْٛ ي١غـ١ض ١َغـط٠ذ٢ ١ََٛغـ١ًٝى يـ١ٚ       

َٜت١ ز٠ض٣َ، ي١ ١ْغ٢ ١َغ َٜت١ ز٠ض٣َ، ١ٖق٢ عاّ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ذاَي١ت١، ١٥ٚ ١ٖق١ ن٪ٕ ي١ٚ ١ْغ٣١ ز ط٠ذ١ٝن٣١ ز
َٝٔ، ع٬ٝقـ٣١ بـ١ ؾ١يػـ١ؾ٣١               ع١قس٠ َٛضاعـات ز٠نـط٣َ، ٜـ١ع٢ٓ ؾـت١ى ١ٖٜـ١ يـ١ْا٣ٚ ذـ١ق٢ عـا٢َ ثـ٢َ ز٠َيـ
ب١ض٢َ١ٖ ١ْٖٛض٣ ٖـ١ض٣ ١ٖٜـ١، ظ٠َـا٢ْ خـ٪٣ ظنْٛٚـ١ن٢ ظ٩ض ظ٩ض ب١غـٝت، يـ١ َٝػـط ْاخ٪ؾـ١ٝى ض ٜٚٚـسا           

٥ــ١ٚ ز٠ٚٚ بــ١ غــ١ض٠ٚض٣ قــ٢َٚ١ ٥ــ١ٚ ٫َٚتــ١ زاز٠ْــطإ، غنــاٍ عبسايٓاقــط نًج ر رّٛ، ب ٚ اّ َابــ٢ٜٓ١ عبــسايٖٛا
َٝٔ، اّ          ًَـ ّ ت١زاخٛصن نطز، ٖـ١ضزٚٚنٝا٢ْ جـ١َع ثـ٢َ نـطز طـٛت٢ ز٠بـ٢َ ١َقاَـ١ن٢ ب ًَـ٢َ عبـسايٖٛابٝـ    نًج رٛ بٝ

َٝٓـ٢َ، ١ْٖـس٣َ ؾـت ١ٖٜـ١ ع٬ٝقـ٣١ بـ١ ٖـ١ق٢ عـا          ّ ١ٖٜـ١،  ت٥١ًٝؿ٢ بهات، ١٥ٚ ْاخ٪ؾ١ٝ ْاب٢َ ي١ بـ١ٜٓتإ ضن
ع١قس ١ْٝ ي١َاب٢ٜٓ١ زٚٚ ن١ؽ ن١ ١٥ٚا١ْ عاٜس ب١ٚ ب١ض١ٜٓ١َ١ٖ، ب١ض٢َ١ٖ ١ْٖٛض٣ ب٪ ١ًًَٝت١ ٖـ٣َٚٛ١،  
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َٝسا١ٜ ز٠ب٢َ ١ٖق٢ ٠ٚ١٥ف َٛضاعات بهط٣َ، ع٬ٝق٣١ ب١ ١َظاد ٚ غٝاغ١ت٢ عاّ ٚ  ب٪١ٜ ١٥ٚ قا١ْْٛ يٝٓه١ن٢ ت
٢َٜ ي١ٚ ١ْٖٛض٣٠ ز٠ب٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ  .خ١َيه١ن٣١ ١ٜ١ٖ، ٣٠ٚ١٥ ن١ طٛ

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

 ناى ج٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ج٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـط٠ ٥ـ١َي٢َ ١٥طـ١ض ع١قس٠نـ١ َٛجرٝــ بـٛٚ،           ي١َازز٣٠ ١ٖؾت ٚ ْ٪ ١ٖق٢ زا٠ٚ ب١ ٥َٛـ١يٝـ ع١قـس بهـات، ي

َٝـط٠ ٥ٝحرـاف بـ١ ٖـ١ق٢ خـ٪٣       ١٥َٛيٝـ خ٪٣ ع١قس٠ن٣١ نطز٠ٚٚ، نـ١ؽ ظ٠ختـ٢ صَن ْـ١نطز٠ٚٚ، ١َع    كٛيـ١ ي
 بهات ١٥َٛيٝـ، تهاّ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ب١ٖ١ْس ٠ٚضبططٕ ٚ نان٢ به١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

قسٜٔ ٚايكإْٛ ٫ ذن٢ُ اؽنػؿًشن( ي١َ١غ١ي٣١ ٥ٝبـساع ٥ـ٠ٚ١ باٜـ١، نـ١     ١ٜ١ٖ )ايعكس  ؾطٜع١ اؽنتعا ٤زٚٚ ١َبس٠
ــ١ى          َٝط١ٜ ــ١ ج ــإ ١٥ٜس٠َ ــ١ّ ٜ ــ١ْاظٚصن صَن ١٥ن ــ٪ّ ت ــ١ْ١ؾ١ن٣١ خ ــ٪ّ، َٛغ ــ٣١ خ ــاض٣ ب١ض١َ١ٖن ــٔ ب١ْان َ
ت١غ١ضٚؾ٢ ث٢َ بهات، ب١ ع١قس، ثاؾإ ١٥ٚ نري٩ن١، ١٥ٚ ق١تع١ َ٪غٝك١ٝ، ٥ـ١ٚ ي١ٚذ١ٜـ١، ٥ـ١ٚ ١َغـط٠ذ١ٝ،     

َٜ َٝو َٔ بهِ ؾها١ٜت٢ ٫١َٜٔ ز٫٩ضات ز َٝٓاب٣ٚٛ ي١ّ ظ١ْ١َ٠، ب١ ض ١ٖق ٢َٓ، َٔ ع١قسّ نطز٠ٚٚ ي١ٚ ٠ٚقت١ ٖ
١َٜٝ؟، نابطا١ٜن٢ ظٜط٠ى ١ٖغت٢ نطز٠ٚٚ، ي١ٚ ع١قس٠ ارا ػعش باالدشافصَن به١ّ، ب١تاٜب١ت٢ )  ( ٥ٝحراف ي١نٛ

َٜت يـ١ٚ نـط ٜٔ ٚ ؾط٩ؾـت١ٓ، ب٪ٜـ١ بـ١       َٜه٢ ط١ٚض٠ ٠ٚض٥ـ١طط ت١غـ١ٚض ٣ َـٔ ٥ـ١ٚ     ٥ٝكتٝػاز١ٜ، باظضطا١ْٝ، غٛٚز
 َازز١ٜ٠ ٫بس٠ٕ ض٠جاتإ صَن ز٠ن١ّ.

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

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

إْٛ ال حيُ رٞ  ايك ر  ،ايعكذ ػشٜع١ املتعاقذٜٔقػ١ن٢ ناى عبسايػ٬ّ ض اغت١ٚ ض اغتٝـ ١ْٝ، ب١ٜ٫١ى ض اغت١ ن١ )
َٝت١ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ٠ٚ١، ٥ٝبـساع      املػفًني َٝو ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ١َغ١ي٣١ ٥ٝبـساع ْانـ َٝط٠زا ؾت ( ٣٠ٚ١٥ ض اغت١، ب٫َ١ّ ي

ــ١ن٢        ــ٪ َا٠ٜٚ ــ٣َٚ١ ب ــو ز٠ن َٜ َٝو ض  ــسٜع ٍَ َٛب ــ١ َٜو ي١ط ــط ــ١ي١ٕ زاض ١ْؾ ــ١ع٢ٓ ١َغ ــت٢، ٜ ــط٠ ب١ض اغ َٝه٢ ت ــت ؾ
ٍَ      َٛع١ٜ١ٕ، ت١عاقٛز٠ن٣١ ب٪ َا١ٜ٠ٚن٢ َٛع١ْ١ٜ١، ض ٠ْط١ ١٥ ٚ زاض ١ْؾـط٠ يـ١ ع١قس٠ن١ٜـسا ٥ٝتٝؿـاق٢ ي١طـ١
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َٝبـ٣١ ٜـإ يـ١ٚ ١َغـط٠ذ٣١ٝ، ٜـإ يـ١ٚ ن٪١ََيـ١ ؾـٝعط٣٠ ٜـإ يـ١ٚ ن٪١ََيـ١                نطزب٢َ ز٠ ٖـ١ظاض زاْـ٣١ يـ١ٚ نت
َٜـط ََٛهٝٓـ١ ثـ١جنا          َٜـطاٚ ش َٝط٠زاٜـ١، يـ١ ش َٜط نـ١ ٥ٝحراؾ١نـ١ ي َٜطاٚ ش نري ٩ن١ ب٪٣ ناث بهات، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ي١ ش

َِٝ ض اغـت١ٚ   ١ٖظاض٣ صَن ناث نطز٠ٚٚ ، ١٥ٚ ٥ٝحراؾ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١ٖق٣١ ز٠ن٣َٚ١، ي١ٚ ذاَي١ت١ٜسا ب٪١ٜ ز٠َيـ
 ض اغتٝـ ١ْٝ، غٛثاؽ.

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

 ز.قباح ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.قباح ستُس جنٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه٢ قاُْْٛٝإ ١ٜ١ٖ، ن١ ي ١َُٝ ن١ْس ١َبس٥٠ َٝهٝإ )٥ ايعك رذ ػ رشٜع١   َٝط٠زا ١َبٓا٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ض اغت٢ ١ٜن

َُٝــ١           املتعاق ر رذٜٔ ــ٣َٚ١ ٥ ــٓا٣ تــل ١٥ن ــاض ٥ٝػتٝػ ــ٫َ١ّ جــاضٚ ب ــ١ غــاض١ٜ، ب ــ١ ١َٖٝؿ ــ١ّ ١َبس٥٠ــ١ قاْْٛٝ ٥ )
َٝت          ١ْظ٠ض١ٜنُإ ١ٜ١ٖ ي١ قا٢ْْٛ ١ْظ٠ض٣١ٜ ٥ـ١ذٛاٍ تاض٦ٜـ١، ٥ٝػتٝػـٓا١ٜ يـ١ٚ ١َبس٥٠ـ١ قاْْٛٝـ٣١ نـ١ ٥ـ١َي

َٝه٢ تط ع١قس ١٥نات ي١بٛاض٣ ١َغ١ي١ٕ ٥ٝٓؿا٥ات١، تعاقذٜٔايعكذ ػشٜع١ امل) ٍَ ن١غ َٝو ي١ط١ ( ب٪ ظن١ْٚٛ، ن١غ
َٝٓـ٢َ،            ٢َٝ ع١قس٠نـ١ َٛيع٠َـ١ ي١َا٠ٜٚـ١ن٢ َٛذـ١ز٠ز نـ١ُْٝت٪٣ بـ٪ ب َٝٓـ٢َ، بـ١ث ن١ْس ت١ٕ ن١ُْٝت٪٣ بـ٪ ب

َٝـط٠ قــ      إْٛ ٖــات٠ٚٛ بـ٫َ١ّ يــ١ ثـط  ب١َٛي١ضظ٠ٜــ١ى زضٚغــت ٥ـ١ب٢َ ٥ــ١ٚ ١َعُــ١صن نـ١ُْٝت٪١ٜ يــ١ْاٚ ١٥نــ٢َ، ي
ذُٝا٣١ٜ ١٥ٚ ن١غ١ ١٥نات ن١ َٛت١ظ٠ضٜط٠، ٥ٝػتٝػٓا٣ ب٪ ١٥نات ن١ َٛيت١ظّ ١ْب٢َ ب١ ع١قس٠ن٠ٚ١، ن١ٚات١ 

ايعكذ ػشٜع١ ٫بطز٢ْ َٛيت١ظّ ي١ ١ْٖس٣َ ٥ًٝتٝعاَات ي١ب١ض خاتط٣ ذُٝا١ٜ، ٠ٚ١٥ ٥ٝػتٝػٓا١ٜ ي١ ١َبس٢٥٠ )
الجي رٛص  ت٠ٚ١غٛع ي١ ٥ٝػتٝػـٓا ٥ـ١نط٣َ ٜـإ ْـانط٣َ؟، )     ( ب٫َ١ّ ١َ١٥ ٥اٜا ن١ خ٪٣ ٥ٝػتٝػٓا١ٜ، ٥اٜااملتعاقذٜٔ

ٍَ ٠ٚ١٥زاّ ٥ـ٠ٚ١ َازز٠ٜـ١ ٫بـ  ،    ػريايتٛطع يف االطتجٓا٤ َٚاثبت ع٢ً ايكٝاغ ال ٜكاغ عًٝ٘  ( ب٪١ٜ َٔ ي١ط١
َٝو َٛبسٜع ب٢َ زٚا٣ َا٠ٜٚـ١ى ٥ـ١تٛا٢َْ ١ٜخـ٣١     نْٛه١ ٥ٝػتٝكطاض٣ عكٛز٣ ي١غ١ض زضٚغت ْاب٢َ، ١ٖض ن١غ

٢ًََ َٔ ثاض٣٠ ظٜاتطّ ٣َٚ١٥، نْٛه١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ َٔ ثؿتطري٣ ١٥ن١ّ ٥ـ١ٚ  زاضٚ ١ْؾط٠ن١ بط ط٣َ ب
 َازز١ٜ٠ ٫به٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

َٝب١ٝٓٝنت ١ٖبل ؾ١ضَٛٚ.  ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 
١َُٝ باغ٢ ذكـٛق٢ ٥َٛـ١يٝـ ٚ    َٜٝٛػت ْانات ٥ َٜو ب٢َ، خ٪ ث خ٪٣ ١َب١غت ي١ قا١ْْٛن١ ١٥ط١ض ١َٖٛٚ عكٛز
       ٍَ َٝط٠ ١َب١غتُإ ي١ قا١ْْٛنـ١ ثاضاغـت٢ٓ ذكـٛق٢ َٛبسٜعـ١، عكـٛز ي١طـ١ ١َُٝ ي ١َبس٢٥٠ ٚ ؾت٢ ٚا به١ٜٔ، ٥

َٝو زضٚغـت       َٛبسٜع ٚ ١٥َٛيٝـ ٚ ١٥ّ بٛاض٠ ٠ٚنٛ عكٛز٣ تط ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ يـ١ ظ٩ض ذاَيـ١ت ١ٖٜـ١، ذاَيـ١ت
َٝه٢ باف ْانط٣َ، ب٪ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـ١ نـ١ ز٠نـط٣َ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥َـ١ َـ١جاصن زا٠ٚ بـ١ ١َذه١َـ١،            ١٥ب٢َ ن١ ت١قُٝ
َٜه٢ باؾــ١ بــ٪ ثاضاغــت٢ٓ َــاؾ٢ ٥ــ١ٚ خ١َيهاْــ٣١ نــ١      غــٛيت٣١ ت١قسٜط١ٜنــ١ بــ٪ ١َذه١َ١ٜــ١، ١٥َــ١ ٖــ١ْطاٚ
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ا٢ْ ٥ٝبساع نـاض ١٥نـ١ٕ، َاْـ٣٠ٚ١ َازز٠نـ١ باؾـ١، نـْٛه١ خـ٪٣ ١َب١غـت يـ١          َٛبسٜعٔ، ي١ بٛاض٠ جٝا جٝا ن
 قا١ْْٛن١ ١ٜ٠ٚ١٥، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝت٠ٚ١ َٓٝ َِٝ باؾ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ضن ، ي١ب١ض ١٥ٚ ٖ٪ٜـ٣١ نـ١ جـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط باغـ٢ نـطز، بـ٫َ١ّ        َٔ ث

ــ١ض       ــ١ٚإ ي١غـ ــا٢ْ ٥ـ ــ٢ شٜـ ــ١ ضظقـ ــ١ تانـ ــ١ نـ ــ١َإ ١ٖٜـ ــ١ٚ ١٥َٛيٝؿاْـ ــ١ ظ٩ض يـ َُٝـ ــس٣َٚ٠، ٥ َٝـ ــط٣ ث ــ٣٠ٚ١ تـ ٥ـ
َٜعض٣َ، بـ٪   َٜٝٛػت١ َاؾ١ناْٝإ بجاض ١َُٝ باؽ ز٠ن١ٜٔ، ث َٜه٢ تط ْان١ٕ، ي١ ١ٖز٠ؾ١ن١ؾسا ٥ ب١ض١َ١ٖناْٝا١ْ، ناض

َٝه٢ تاٜبــ١ت٢ خــ٪٣ ١ٖٜــ١ يــ١ْاٚ    ٥ــ٣٠ٚ١ ذ١ض٠نــ٣١ ؾــ٢ْ١، َٝـ بهــ٣َٚ١، ٥ــ١ّ خػٛغــ١ٝت ٥ــ١ز٠ب٢، عًُٝــ٢ ثــ
َٜو ز٠نـات يـ١زاض          َٝو ع١قـس ٠ٚ١َُٓٝ، ١ٖض ١٥ٚ ظن١ْٜٚٛـ٣١ نـاى ْـ١شاز طـٛت٢، ٜـ١ن َاؾ١نا٢ْ تط، ظن١ْٚٛف باب

َٝشن ب١ضاَب١ض ب١  ًَ ٍَ، باب َٝٓخ غا َٜو ب٪ َا٣٠ٚ ث ٢َٝ ز٠ٜؿط٩ؾـ٢َ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ت١    ١ْ01ؾط غـ١ٚض٣  ١ٖظاض ز٫٩ض ث
َٝب١  َٝـو ١ْؾػـ٢ ؾـت،         ١ْ011ز٠نطز ١٥ّ نت َٝهـ٢ ٜـ١نحاض ظ٩ض ٜـإ ؾًُٝ ١ٖظاض زا٣١ْ صَن ناث ز٠نـط٣َ، ض ٠ٚاج

َٝه٢ ١ٜنحاض ظ٩ض٣ ز٠ب٢َ ٚ ثاض١ٜ٠ن٢ ١ٜنحاض ظ٩ض٣ ز٠غت ز٠نـ٣َٚ١، ب٪ٜـ١ تـ١ْٝا ٥ـ٠ٚ١ ثـ١ْا ز٠بـات بـ٪         ض ٠ٚاج
َٝو ٜـ١ع٢ٓ َٛضاعـات٢ ؾـت١نا       َٜـت، ظ٠ض٠ضٜؿـ٢ ثـ٢َ ١ْط١ٜـ١ْل،     ١َذه١َ١، زاٚا ز٠نات، بـ٫َ١ّ بـ١ َـ١ضج ٕ بهط

َٝط٠ف ث١ْا ز٠بـات بـ٪ ١َذه١َـ١، خـ٪ ْـ١ٜطٛت٠ٚٛ ٥ـ٬ٝ ز٠َـ٣َٚ١، زاٚاٜـ١ى ز٠نـات، ت١قـسٜط ز٠نـات نـ٢              ١٥ي
َٝت٠ٚ١ بـ٪ ت١ؾـحٝع٢ ٥ـ١ز٠ب٢، بـ٪ ثاضاغـت٢ٓ َاؾـ١ناْٞ،        َٓٝ َِٝ باؾ١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ضن َٜت٢َ، َٔ ث َٜت٢َ ن٢ ١ْزض بسض

َٝه٢ ظ٩ض٣ ي١ ْ َٝػتاف نْٛه١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ب١ؾ ٛٚغ١ضإ ٚ ١ْٖٛض١َْسإ ٚ ١٥ٚا١َْإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠شٜٔ، ٥
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ َٜٝٛػت١ ب١ٚ ؾه١ً ضن ١َُٝ ب١ بط ٚا٣ َٔ باؾ١ ٚ ث  ض ٠ْط١ ٚا١ْب٢َ، ب٫َ١ّ ب٪ َٛغت١قب١صن ٥

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

 ناى عُط عبسايطػنٔ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطػنٔ  :ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿ٠ٚ١، ١٥ط١ض ١َ١٥ ع١قس٣ نط ٜٔ ٚ ؾط٩ؾـسن بـ٢َ، ع١قـس٣ تـ١ْاظٍٚ نـطزٕ       ١َ١٥ َٛضت١بٝت١ ب١ َازز٠ن٣١ ث

َٝت١ باب٢ ) ( ت١بعـ١ٕ  ايعكذ ػشٜع١ املتعاقذٜٔب٢َ ي١ٚ ١ٖقا١ْ، ١٥َٛيٝـ خ٪٣ ٜإ ١َْٖٛسغ١ن٣١ بٝهات، ١٥ن
٢َٝ ٥ـ١ٚتط٣َ )     ٜٔيعك رذ ػ رشٜع١ املتعاق رذ   ٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ٣١ ١ْٝ، )ا َطابك ر١  ( َٛقت١ضٜٓـ١ بـ١ زٚٚ ع١َ١يٝـ١ نـ١ث

ٍَ ٥ـ١ٚ ن١غـ١، ٥ـ١ٚ زاضٚ    ايكبٍٛ باالجياب ( ن١ قبٍٛ ٚ ٥ٝحاب ض ٜٚٚسا ي١ب٢ٜٓ١ ١٥َٛيٝـ ٜإ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ي١ط١
َٝٛاْٝإ ١ٖٜــ١، ١٥َــ١ قــإْٛ    ١ْؾــط٠، َاْــا٣ ض اظ٣ بــٕٛٚ بــ١ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ضنإ ٚ ؾــطٚت٢ ٥ــ١ٚ ع١قــس٣٠ ن١يــ١ْ

٢ََٓٝ، ١ٖضنـ٢ َٛعاَـ٫١ت ١ٖٜـ١           ت١ؾػري٣ ١٥نات ب١  ٥ٝػـتٝكطاضٟ َٛعاَـ٫١ت يـ١ قـإْٛ، ١٥طـ١ض ١٥َـ١ ْـ١َ
َٝو بـ١        َٜت ي١ ١َذانِٝ ٥ـ١ْٛاع ت١ؾػـري٣ بـ٪ بهـط٣َ، نـ١ض ٠ت َٝس ع١ز٢َ٠ ٥ٝػتٝكطاض ب١خ٪٠ٚ١ٜ ١٥ب٢َٓٝ، ٚا٣ ي
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َٝه٢ تط بـ١ َازز٠ٜـ١ى بـ١ ض ٥٠ٝـ١ن٢ ؾٝكٗـ٢، نـ١       َٝو ب١ ظ٠ضؾ٢ تاض٨ ٚ ن١ض ت يـ١ قـإْٛ    ق٣٠ٛ قاٖري٠ٚ ٚ ن١ض ٠ت
٢َٝ ١٥ٚتط٣َ)ايػزن َع ايتػطٜ َٝه٢ ؾـاذٝـ  ١ٜ١ِٖ، ي١ قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ث ( ١٥ٚ ١٥ط١ض غٛبٓ

َٜو        َٝه٢ بــ١ٜع، يـ١ ٖــ١َٛٚ ع١قــس ٍَ تـ١غطٜط نــطزٕ، ١٥َـ١ف ٥ٝػتٝػــٓا١٥ يـ١ ٖــ١َٛٚ ع١َ١يٝـ١ت ٖـ١ب٢َ ي١طــ١
َٜت، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥ـ١ٖٚا باؾـرت٠،   ض ْٚٚازات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ت٠ٚ١غٛع ي١ٚ ٥ٝػتٝػٓا١٥ ْانط٣َ ْانط٣َ ب١ َٝٓسض ناضبٗ

َٜت. َٝت ٚ ٥ًٝػا بهط َٓٝ َٝط٠ ١َْ  ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عبسار ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسار ستُساَشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ١َٖٛٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ى ن١ غج٪ْػ١ض٣ ب١ض٢َ١ٖ ١ْٖٛ َٝه٢ صَن َٔ ث ض٣ ز٠نات، ١ٖز٠ؾ٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ قاظاجن

َٝـط٠ ت١غـبٝت بهـ١ٜٔ، غـب٢َٜٓ١ ٖـٝض ؾـ١ضٜه١ٜ١ى ْـاتٛا٢َْ غج٪ْػـ١ض٣          ١َُٝ ١٥ّ ١ْغ١ ي بهات، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٥
َٝت ن١ ب١ض١َ١ٖن١ ثاض١ٜ٠ن٢ باؾ٢ نطز، ن١ َٔ ز٠َـ٣َٚ١ ٚ ض ٠ٚاجـ٢ بـ٪ ز٠نـ١ّ      ب١ض٢َ١ٖ ١ْٖٛض٣ بهات، ١٥َي

   ٚ َٝت٠ٚ١ ١َذه١َـ١ َٝه٢          ١٥ٚناتـ١ ز٠نـ َٝتـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ١٥ٚن١غـ٣١ نـ١خا٢ْ٠ٚ ب١ضٖـ١َ ٌَ ز٠ب ٥ٝؿـ١ن٣١ َـٔ باتـ
َٝـت بـ٪ ظنْٛٚـ١، َـٔ بـ١          ًَ َٜت ب ٖـ١ظاض ز٫٩ض ٥ـ١ّ    ١ْٖٛ01ض١ٜ ز٠نط٣َ ي١ْاٚ ع١قس٠نـ١زا ؾ١ق١ض٠ٜـ١ى زابٓـسض

ب١ض١َ١ٖ ز٠ؾط٩ؾِ، ب١ّ ؾـ١ضٜه١ٜ١، ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ ب١ض١َٖـ١ بـ١ٖ٪٣ ض ٠ٚاد ٚ يـ١ َٛغـت١قب١يسا تـٛا٢ْ بطاتـ١          
َٝ َٜتـ٠ٚ١ بـ١ خـا٢ْ٠ٚ ب١ض١َٖـ١         ًَٝ٪ْ َٜص٠ٜـ١ى زٜـاض٣ بهـط٣َ، بسض َٝو ي١ٚ ب١ض١َٖـ١ ب١ض  و ز٫٩ض، ١٥ٚنات١ ب١ؾ

١ْٖٛض١ٜن١، ١ٜع٢ٓ ذ١صن ١٥ّ ١َٚظٚع١ ز٠نط٣َ ي١ع١قس٠ن١زا بهـط٣َ، ١٥طـ١ضْا ١٥َـ١ ٥ٝػـتٝكطاض١ٜت٢ عكـٛز      
َٝهس٠زات، َٔ ت٥١ٝس٣ ز.قباح ز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ت

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاض٠ زٚٚض٠ يـ١             َٝؿـٓٝاض ١ٖٜـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٥ًٝػـا بهـط٣َ، ٥ـ١ٚ ث ٚازٜاض٠ ي١ ١٥جنا٢َ ١٥ٚ طؿتٛط٪ٜـ١ ث

َٝؿٓ ١َُٝ زاٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ث ٢ًَ ثط ٩ش٠ن١، ٥  ٝاض٠ خبات١ ز٠ْطسا١٥.٠ٚ١ْغ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبري٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠، ض ٩ذ٢ قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠ ٜإ ْـاطٛجن  ٢َ؟، ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٥اٜا ١٥طٛجن٢َ ي١ط١

قــا٢ْْٛ َــ١ز٢ْ٠ باغــ٢ غــٛبٔ ْانــات، ي١ذايــ١تٞ غــٛبٔ ٖــ١ق٢ ٥ــ٣٠ٚ١ ١ٖٜــ١ نــ١ َٛضاج١عــ٣١ ٥ــ١ٚ ع١قــس٠  
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١ًَٕ ١َب١غـت٢ ٥ـ١ّ          َٝه١ جاض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ذاَيـ١ت٢ غـٛبٔ ض ٚٚ ٥ـ١زات يـ١ٚ ذاَي١تـ١، ١٥غـ َٜت٠ٚ١، ١َ١٥ ذاَي١ت بهط
ٜعــ١ تٛٚؾــ٢ غــٛبٔ ْــ١ب٢َ، قاْْٛــ١ َٛضاعــات٢ ٥ــ١ٚ ذاَي١تا١ْٜــ١، جــاض٣ ٚا ١ٖٜــ١ ٥ــ٣٠ٚ١ ١٥َٛيٝؿــ١ ٜــإ َٛبس

َٝت٠ٚ١ ي١ ١٥خري، غَٛيت٣١ ت١قـسٜط٣ بـ٪ ١َذه١َ١ن١ٜـ١، ١٥طـ١ض ١َذه١َـ١       َٓٝ ثاضاغت٢ٓ ١٥ٚ ذاَي١ت١ٜ١، ز٠مش
٢َٝ ٚاب٢َ غٛبٔ ١ْٝ، ١٥تٛا٢َْ ١ْٜهات.  ث

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

 ناى ٜؿاض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝو ناث ز٠ن٣١  َٝب َٜت، ١٥ٚ نات١ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ ١ٖق٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٖٜـ١   011جاض٣ ٚا ١ٜ١ٖ نت زا٣١ْ صَن ز٠ؾط٩ؾط

َٝط١ٜؿت٠ٚٛ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ١ٖق١ بس٠ٜٓـ١ ٥ـ١ٚ    َٝت ١ْؾط٩ؾطا٠ٚٚ َٔ ظ٠ض٠ضّ ث ًَ َٝت زاٚا ي١٥َٛ١يٝؿ١ن١ بهات، ب به
َٝت١ ع١قس، َٝت. ز٠ظطا١ٜ، ١٥ٚنات١ ع١قس٠ن١ ب٪ ١ٖضزٚٚ ٫ ْاب َٝو ١ٖق٢ ث١ؾُٝإ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ز٠ب  ١ٖض ن١غ

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز ظ٩ض ب١ ث١ي٣١.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت )   ع١قـس٣ نـ١    ( ض اغـت١ ع١قس٠نـ١ نـطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ نـابطا     ادش راف ع رل املؤي رف   ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ١ٜع٢ٓ ٥ـ١ٚ ز٠َي
َٜو                َٝػـتا ١ْٖـس َٝـ ٥ َِٜ صَن بـٛٚ، ثـ َِٝ نـابطا، نـْٛه١ طـٛ َِٝ نـابطا َـٔ بـ١ ٥َٛـ١يٝـ ْـاَي نطز٠ٚٚ، ب٪ٜـ١ف ز٠َيـ
ي١بطاز٠ضإ طٛتٝإ نابطا، ١٥َٛيٝـ، َٛبسٜع١، نابطا ١ْٝ، ٥ٝٓػإ ب١ َٛبسٜع ْـاَي٢َ نـابطا، بـ٣٠ٚ١ ز٠َيـ٢َ نـابطا      

ٍَ       ،ؾـط٠ ١ب٢ زاض ٣٠ٚ١٥ْ ن١ناث٢ ز٠نات، ٣٠ٚ١٥ ن١ نـاث٢ ز٠نـات غـاذَٝ    تـاجري٠، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ع١قـس٣ ي١طـ١
ــ١ق٢       ــاف ب١ٖـ ــ٫َ١ّ ٥ٝحرـ ــات، بـ ــ٣١ ز٠نـ ــ١َٛصن ظ٠ض٠ض٠نـ ــ١خ٪٣ ت١ذـ ــ١ٚ بـ ــات ٥ـ ــ١ض ظ٠ض٠ض ز٠نـ ــطا٠ٚ، ١٥طـ نـ

 ١٥َٛيٝؿ١ن١ٜ١، ٢َ٥ ت١بع١ٕ ١٥ط١ض ٥ًٝتٝعا٢َ ١ْنطز ب١ ع١قس٠ن١، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، بابؿ١ض٣ََٚٛ.ج١ْاب٢ غه َٝط٣ ث١ضي١َإ ١ْٖس٣َ ت  طت
َٝط٣ ث١ضي١َإ: َٜع ؾطغت اػنس/غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ب١ ض ٢٥٠ َٔ ت١غ١ضٚؾات٢ قا٢ْْٛ ٜإ ٥ًٝتٝعاَات، َـ١ؾطٚظ٠ ٖـ١َٛٚ ٠ٚنـٛ ٜـ١ى بـٔ، ١َبـس٢٥٠ غـ١ض٠ن٢ يـ١         

َٝ ٢َٝ ١٥ن١ٜٔ، َٝػطٜـ ث ١َُٝ ث َٝـ٢ ١٥نـ١ٕ، ٥ـ١ٚ    قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠ عرياق٢ ن١ ٥ ٢ ١٥نات، ز٠َٚي١ت١نا٢ْ تطٜـ ث
ٍَ بـ٢َ، تـ١غطٜط ٜــ١ع٢ٓ             َٝو، ٫ظَـ١ تــ١غطٜط٣ ي١طـ١ َٝٔ غـٛبٔ، بــ٫َ١ّ ١َضبٛتـ١ بـ١ ؾـ١ضت َٝـ٢ ٥ـ١َي ١َٚظٚعـ١ ث
ٍَ ١ْب٢َ ٥ٝعتٝباض ْان١ٕ نابطا٣ خا٢ْ٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ ع١قـس٠    ٍَ ب٢َ، ١٥ط١ض ١َٖيد١َي١تاْس٢ْ ي١ط١ ١َٖيد١َي١تاْسٕ ي١ط١

َُٝـ١ ب١ْٝػـب٣١ ٥ـ١ٚ           ٜإ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ ١ٖقـ  ١، ٥ـ١ٚ َاؾـ٣١ ٖـ١ب٢َ زاٚا٣ تـ١عٜٛع بهـات، ٠ٚى ع١قـس ١٥طـ١ض ٥
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َٝهـسا٢ْ         ١َٚظٚع١، ٚاَإ صَن نطز، نٛ غٛبٔ ب١ ت١ْٝا نٝؿا١ٜت بـ٢َ، زاٚا٣ تـ١عٜٛع بهـات، بـ١ض ٢٥٠ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ت
َٝه٢ غـ١ض٠ن١ٝ يـ١ قـا٢ْْٛ َـ١ز٢ْ٠، نـ١ ؾـا٢ًَ ٖـ١َٛٚ ع١قس٠ناْـ١، ب١ٖـ١ظاضإ ع١قـس ٚ ٥ـ١ْٛاع            ٝإ ١َبس٥٠

َٜو ب١تـ١ْٝا ٥ٝػتٝػـٓا بهـ١ٜٔ، غـٛبٔ به١ٜٓـ١ ١٥غـاؽ بـ٪ تـ١عٜٛع، عكٛز٠نـا٢ْ تـط            َٝشن ع١قس ١َُٝ ب ١ٜ١ٖ، ٥
ٍَ ١َٖيد١َي١تاْـسٕ، ب٪ٜـ١ َـٔ بـ١ض ٢٥٠ َـٔ ٥ـ١ٚ               ٍَ تـ١غطٜط، ي١طـ١ ١َٖٜٛٚإ ٫ظَـ١ غـٛبٔ َٛقتـ١ضٕ بـ٢َ ي١طـ١

َٜع٣َ، بـا     ١َٚظٚع١ ذ١ٍ نطا٠ٚ، ب٢َ ١٥ٚ ١ْغ١ نابطا ١٥تٛا٢َْ َٛضاج١ع٣١ ١َذه١َ١ بهـ  ات، َـاؾ٢ خـ٪٣ بجـاض
١َُٝ تٛٚؾ٢  َٝو ١ْز٠ٜٔ ب٪ خاتط٣ ؾ١ضذن١ٜ١ى،  تٓاقض٥ ١ْبشن، ١َباز٢٥ غ١ض٠ن٢ ي١ قا١ْْٛنا٢ْ غ١ض٠ن٢، ت

َٝو، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٜإ ج١َاع١ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

    ٍَ َٝت، نـ٢َ ي١طـ١ َٓٝ َٝػتا ض١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ز٠َي٢َ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ْـ١َ َٝت ز٠غـت٢     ٥ َٓٝ َٜتـ٠ٚ١ٚ ْـ١َ ٠ٚ١٥زاٜـ١ ض ٠ت بهط
َٝت٠ٚ١، تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ب١زاخـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ غـ٢َ نـ١ؽ َاْـ٠ٚ١،       َٓٝ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ضن

 ن١ٚات١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ض ٠ت نطا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 اد٠ اؿاد١ٜ عؼش٠:امل

ال ٜرتتب ع٢ً تصشف املؤيف يف ْظخ١ االص١ًٝ اٚ ايٛسٝذ٠ ملصٓف٘ ْكٌ سكٛق٘ املاي١ٝ عًٝ٘ َٚ رع ري رو الجي رٛص    
ايضاّ املتصشف ايٝ٘ بتُهني املؤيف َٔ ْظخ اٚ ْكٌ اٚ عشض تًو ايٓظخ١ َامل ٜٛدذ اتفام َهتٛب عً ر٢ غ رري   

 .ريو
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ٜاْع١ٜ٠ّ:
ٍَ ٜــإ تــ١ْٝا ناض٠ن١ٜــ٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١ َاؾــ١ زاضاٜٝــ١نا٢ْ غــ١ض ٥ــ١ٚ نــاض٠     بــ١ٖ٪٣ ض ٠ؾتــاض٣ زاْــ١ض ب١زاْــ١ ٥٪ضطٝٓــا

ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ْانط٣َ ٣٠ٚ١٥ ناض٠ن٣١ ن١ٚت٪ت١ ٠ٚ٫، ْاناض ْ َٜت٠ٚ١، ي١ط١ ١ٝ ز٠ضؾ١ت ب١ زا١ْض بسات ن٪ث٢ ْاطٛاظض
َٝهــ١ٚا١ْ يــ١     َٝه٢ ْٛٚغــطا٣ٚ ب١ث َٜهــ١ٚتٓ َٜتــ٠ٚ١، ٜــإ ْٝؿــا٢ْ بــسات ١٥طــ١ض ض  ٥ــ١ٚ زا١ْٜــ١ بهــات، ٜــإ بٝطٛاظ

َٝت. َٝٛاْٝاْسا ١ْب ْ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبري٣  ٫ٚإ: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ َازز٠ن١ٜٔ.  ي١ط١
 

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

َٜٓ َٝب٢ٓٝ ١ْٝ، ن١ٚات١بٝدٛ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ن١ؽ ت  ٠ٚ١ٓٚ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَٕٛٚ.ٝن٢َ ت
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 :املاد٠ اؿاد١ٜ عؼش٠

ال ٜرتتب ع٢ً تصشف املؤيف يف ْظخ١ االص١ًٝ اٚ ايٛسٝذ٠ ملصٓف٘ ْكٌ سكٛق٘ املاي١ٝ عًٝ٘ َٚ رع ري رو الجي رٛص    
ايضاّ املتصشف ايٝ٘ بتُهني املؤيف َٔ ْظخ اٚ ْكٌ اٚ عشض تًو ايٓظخ١ َامل ٜٛدذ اتفام َهتٛب عً ر٢ غ رري   

 .ريو
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ى زَيؿاز.ؾ١ضَٛٚ نا
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٣٠ ٜاْع١ٜ٠ّ:

ٍَ ٜــإ تــ١ْٝا ناض٠ن١ٜــ٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١ َاؾــ١ زاضاٜٝــ١نا٢ْ غــ١ض ٥ــ١ٚ نــاض٠     بــ١ٖ٪٣ ض ٠ؾتــاض٣ زاْــ١ض ب١زاْــ١ ٥٪ضطٝٓــا
ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ْانط٣َ ٣٠ٚ١٥ ناض٠ن٣١ ن١ٚت٪ت١ ٠ٚ٫، ْاناض ١ْٝ ز٠ضؾ١ت ب١ زا١ْ َٜت٠ٚ١، ي١ط١ ض بسات ن٪ث٢ ْاطٛاظض

َٝهــ١ٚا١ْ يــ١     َٝه٢ ْٛٚغــطا٣ٚ ب١ث َٜهــ١ٚتٓ َٜتــ٠ٚ١، ٜــإ ْٝؿــا٢ْ بــسات ١٥طــ١ض ض  ٥ــ١ٚ زا١ْٜــ١ بهــات، ٜــإ بٝطٛاظ
َٝت. َٝٛاْٝاْسا ١ْب ْ 

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

ن٪٣ ز٠ْـط ث١غـ١ْس   ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غـت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، بـ١    
 نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 جا١ْٝ عؼش٠:اياملاد٠ 

ملؤيف َصٓفات ايفٕٓٛ ايتؼه١ًٝٝ االص١ًٝ ٚنزيو املخطٛط رات املٛط رك١ٝ ٚاالدبٝ ر١ االص ر١ًٝ اٚ يٛسثت ر٘ اؿ رل يف       
ص رٓفات تً رٞ اٍٚ تٓ راصٍ عٓٗ را     املًُٝ ر١ بٝ رع ب راملضاد ايعً رين هل رزٙ      % َ رٔ ن رٌ ع  01اؿصٍٛ ع٢ً ْظب١ التكٌ عٔ 

 .جيشٜ٘ املؤيف
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
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َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٣٠ زٚاْع١ٜ٠ّ:

٠َٛٝناض٣ ٚ ز٠غتٓٛٚغـ١  ١ًَٝنا٢ْ ١ْٖٛض٣ ؾ ٥٪ضطٝٓـاَي٢ ٚ َ٪غـٝك١ٝ ١٥ز٠بٝـ١نإ ٜـإ َـريات       زا١ْض٣ ناض٠ ١٥غ
َٜص١ٜ٠نٝإ ١ٜ١ٖ ي١ٖ١ض ثط ٩غ١ٜ١ن٢ ١ٖض اد نطزْـ٢ ٥اؾـهطا٣ ٥ـ١ٚ ناضاْـ١زا      طط٠نا٢ْ زا١ْض َاؾ٢ ٚض٠ططت٢ٓ ض 

 % ن١َرت ١ْب٢َ ي١ زٚا٣ ز٠غت صَن ب١ضب٢ْٚٛ زا١ْض ي١ٚ ناض٠ٚ١ٜ٠. 01ن١ ي١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓري٣ ٫ٚإ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ َازز٠ن١ٜٔ.  ي١ط١

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

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ناى ٜؿاض، ناى عبسايػ٬ّ، ناى ١ْشاز، ؾ١ضَٛٚ ناى ٜؿاض.  ن٢َ ت
َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜ  ٔ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو ب٪ غ١ض ظَـا٢ْ تٛضنُـا٢ْ    َٝت، ي١ٚا١ٜ١ْ ْٛٚغ١ض َٝط٠زا ٖات٠ٚٛ ت١ضج١َ١ن١ ت١ْٗا ب٪ غ١ض ظَا٢ْ نٛضز٣ ب ي
َٜتـ٠ٚ١، غٛثاغـتإ    َٝط٣١ ب٪ بهط َٝط إ بهات، ١٥ٚنات مشٛصن ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ْانات، ج ٢َُٜ نٛضزغتاْسا ٠ٚضط ي١ٖ١ض

 ز٠ن١ٜٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝحط١ يـ١ٚ ١ٖقـ٣١ زاَاْـ١     َٝو ب٪ ١ٖق٢ ٥ٝسعا٣ عاّ بهط٣َ، ٠ٚنٛ ١٥ظأْ ب َٔ ب١باؾ٢ ١٥ظامن ١٥ط١ض ٥ٝؿاض٠ت

َٝٛز٠َٚي١ت٢ ي١ثاضٜؼ ١ٜ١ٖ، عبسايٖٛا11 ي٠ٚ١ ثاض١ٜ٠ن٢ باؾٝإ  نًجّٛب ٚ اّ % ب٪ ؾط٩ؾسن، ١َْٛظ١ٜ١َ٠ن٢ ْ
َٝػـــتا ١٥يٝػـــا ١َغـــ١ي١ٕ   َٝػـــتا ب١جسٜـــ١، ٥ غـــاٖط، ٖـــ١ق٢ ٥ٝـــسعاٟ عـــاّ   ن ر ر را ٠ِٚض٥ـــ١ططت، ٖـــ١تا٠ٚنٛ ٥

َٜت،  َٜت، ٥ـــ١زا ٥ـــ١نط ١َْٛظ١َ٠ٜـــ١ن٢ ز٠ٚيٝـــ١ َٛضاق١بـــ٣١ نـــ١ْس جـــاض ب١ض١َ١ٖنـــ٣١ تـــ٪ زٚٚبـــاض٠ ٥ـــ١نط
َٝشن ٥ــ    ــ ًَ ــ١ ٥ــ١ٚ ١٥َٛغ١غــ٣١ ب ــ١ٚ ٚاضز٣٠ ن ــ١زات٢َ ي ــب١ٜ١نت ٥ َٝشن  ْٝػ ــ ًَ ــ١ي١ٕ ب ــْٛه١ ١َغ ١زا٢٥ ٥ــ١نات، ن

َٝو ٠ٚض١٥طط٣َ، بـ٪ ٠ٚ١٥ٜـ١ ت١غـ١ٚض ١٥نـ١ّ )     اض راف١ اىل استفاض ر٘ ع رل االدع را٤ ايع راّ      ٥ٝع٬ْات ٠ٚض١٥طط٣َ ؾت
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ٍَ ١٥غ١ًٝ زٚٚجـاض ٖـات٠ٚٛ، ٜـ١ع٢ٓ نـ١ٝ َٛغـ١ْ١ف      املٓصٛص عًٝ٘ ( ١٥ط١ض ١ٖب٢َ، زٚٚ، َٔ ٥ٝؿهاي١ّٝ ي١ط١
١َٓٝط١ٜؿـتِ،    طٛطنإ ٥ٝتٝؿاقُإ نطز٠ٚٚ، َٛغ١ْ١ف ٢ًَ َـٔ ت ١ٜع٢ٓ ٥ٝبساع١ نطز١ٜٚت٢، ١٥ٚ ن١ي١ٜ١ُٝ ١٥غ

٢ًَ جٝــاٚاظ٠، َــ١ختٛتات َ٪غــٝك١ٝ، َــ١ختٛتا خ١تــ ١٥طــ١ض ١َب١غــت ز٠غــت  ت١ناْٞ نــ٪ٕ بــ٢َ ٜــ١ع٢ٓ، ١٥غــ
ــ١  ــ١ ١٥ز٠بٝ ــت خ١ت َٝٔ       ز٠غ ــ ًَ ــإ ب َٝٝ ــ١ّ ث ــ١ٚض  ْان ــ٪ظٔ ت١غ ــ١ي١ٕ بتٗ ــت، ١َغ ــ١ ب١ز٠غ ــتِ ْ٪ت١ناْ ، ١َب١غ

 ٩ظ٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.١َختٛتات٢ َ٪غٝكِٝ ب٪ بس
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ١٥ٚ قا١َْْٛإ زاْا٠ٚ ت١بع١ٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚن٢ ظ٩ض، ٠ٚ١ْى ب٪ َا١ٜ٠ٚن٢ نٛضت ٚ ١٥ٚا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َـٔ   ٥
َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ ١َٚظٚع٢ ١ْٖٛض ٠َٛٝناض٣ ٚ ١٥ٚا١ْ ٖـ١تا٠ٚنٛ ٥ـاٚاظ٣ َ٪غـٝكاف، ٖـ١تا٠ٚنٛ َا٠ٜٚـ١ن٢ ظ٩ض      ث ٣ ؾ

َٝه٢ ظ٩ض ظ٩ض،     َُٝــ١ ز٠بٝــٓشن يــ١زْٚٝا ز٠ؾط٩ؾــط٣َ بــ١ْطخ ٠َٛٝناض٣، يــ١ٚذات ١ٖٜــ١ ٥ ب١تاٜبــ١ت٢ ْٖٛــ١ض٣ ؾــ
ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض، ١ٜع٢ٓ يـ١ٚ ذ١ٜـ١ن٢    ١ٜ75ع٢ٓ ي١ذ١ز ب١ز٠ض، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ض ٩ش٠ ي١ٚذ١ٜ١ى ؾط٩ؾطابٛٚ ب١ 

ــ١ّ      بٝها ــ١ٚض ز٠ن َٝشن، ت١غ ًَ ــاب ــ١ ي١ٚذــ١ طــ١ٚض٠نا٢ْ ب َٝشن ي ــ ًَ ــ٠ٚ١ى ب ــٛٚ، ْ ــ١ ب١غٝت١ناْٝؿــ٢ ب ــ١ ي١ٚذ غــ٪ ي
َٝػتا ١٥ٚ باظاض ٠ بط٣ٚ٠  ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ ؾاض٠ظاِٜ ١ٖب٢َ ١ْٖٛض١َْس٣ ظ٩ض ب١ تٛاْاَإ ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢، ض اغت١ ٥

َٜص٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث % ن١َ١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ   11َُٝٛا١ٜ ي١ ١ْٝ ي١نٛضزغتإ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ قا١ْْٛ ب٪َا١ٜ٠ٚن٢ زض
ــاض        11 ــ١ظ٠ض٣ ٥ٝعتٝب ــ١ ْ ــاض٠ ب ــطز زٜ ــ١ّ ن ــ١ٚ ٥ٝكترياذ ــٔ ٥ ــ١ َ ــ٢ ي١يٝصْ ــ٢ خ٪ؾ ــط٣َ، ٠ٚخت ــاتط به ــ١ ظٜ ٜ%

 ٠ٚض١ْطريا٠ٚ، ب٪ ٥اطازاضٜتإ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ؿـاز، ٚابـعامن ْٛقتـ٣١ ْٝعاَـ٢ ١ٖٜـ١      يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ، ؾ١ضَٛٚ نـاى زَيؿـاز، ٜـ١ى ز٠قـ١ نـاى زيَ     
 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝــو ١ٖيــ١ ي١غــ١ض ز٠غــت١ٚاش٣٠ َــ١ختٛتات٢ َ٪غــٝك٢، ز٠غــت١ٚاش١ٜ٠ن٢ طٛجنــاٚ تــط ١ٖٜــ١            ١٥طــ١ض ططؾت

َٜت، غٛثاؽ.  ١٥َٛي١ؾات٢ َ٪غٝك٢ ١٥ط١ض بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ًَٝن٣١، بـ٪ ظنْٛٚـ١،      َص رٓفات ايفٓ رٕٛ ايتؼ ره١ًٝٝ االص ر١ًٝ    ١َب١غت ي١ٚ َازز١ٜ٠ نـ١ )  ( ٜـ١ع٢ٓ ي١ٚذـ١ ١٥غـ
ٍَ ي١ٚذ١ٜـ١ى نـ١ ي١بـ١ض٣ طريا٠ٚتـ١     ١ًَٝن٣١ ن١ ي١ ١َظاز٣ عاي٢َ١ ١٥ؾط٩ؾ٢َ، ي١ط١ ٠ٚ ي١ٚذ٣١ َ٪ْايٝعا ١٥غ

َٝت٠ٚ١، ٥ــ٣٠ٚ١    جٝــاٚاظ٠، َٛخ١تــ١تات٢ َ٪غــٝك٢ ٥ــ١ٚ ن١غــ٣١ نــ١ ْ٪تــ٣١ َ٪غــٝك٢ بــ١ َٛخ١تــ١ت ١٥ْٛٚغــ
َٝػتا ز٠غتٓٛٚغ٢ َٛخ١ت١ت٢ بتٗـ٪ظٔ، ط١ٜؿـت٪ت١ َـ٫١ٜٔ ز٫٩ض، ٜـ١ع٢ٓ      ز٠غتٓٛٚغ١ن٣١ خ٪٣، ب٪ظن١ْٚٛ، ٥

َٜت، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١  ١ًَٝن٣١، ق١ُٝت٢ ١َ١٥ ن١ٝ ي١ ١َظاز٣ عاي٢َ١ ١٥ؾط٩ؾط ز٠غـت ْٛٚغـ٢    ز٠غتٓٛٚغ١ ١٥غ
٢ًَ ٫َـإ بـ٢َ يـ١      َٝػتا ب١ ز٠غتٓٛٚغ٢ ١٥غـ َٝه١ؽ ٥ ١ًَٝ، ب٪ ظن١ْٚٛ، زٜٛا٢ْ ب ١ًَٝ، ٜإ باب١ت٢ ١٥ز٠ب٢ ١٥غ ١٥غ
١َظاز بٝؿط٩ؾ٢ ب١ز٠غت ْٛٚغ١ن٣١ خ٪٣، ض ٠ْـط بـ٢َ ز٠ ٠ٚ١٥ْـس٣٠ قُٝـ١ت٢ زٜٛا١ْنـ١ ٥ـ١نات نـ١ ب١نـاث         

ـ  َٜه٢ عايــ٢َ١، يــ١  نــطا٣ٚ ١ٖٜــ١، ب٪ٜــ١ ١ٖز٠ؾ١نــ١ ي١َ١زاٜــ١ ٖــ١ق٢ ٠ٚض٠غــ٣١ ٥َٛــ١يٝ َٜعض٣َ ي١َــ١ظاز بجــاض
َٝه٢ ١ٖب٢َ، ب١ْٝػـب١ت٢ ْٝػـب١ت١ن٠ٚ١، َـٔ     َٜت، ْٝػب١ت ًَٝا١ْ ١٥ؾط٩ؾط َٜه٢ ٥اؾهطا ن١ ١٥ّ ْٛغد١ ١٥غ ١َظاز
بط ٚاّ ٚا١ٜ ب١ْٝػب١ت ْٝػب١ت١ن٠ٚ١، َاَ٪غتا ١ْشاز بط ٚاّ ٚا١ٜ ْٝػب١ت١ن١ ي١ زْٚٝا ي٠ٚ١ ظٜاتط ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ 

َُٝٛا١ٜ ١ٖقـ١ زٜؿـاع يـ٠ٚ١    ب١ بط ٚا٣ َٔ، ٣٠ٚ١٥ ت١غ١ َٝو ظن٣١ْٚٛ ظٜاتط٣ ١ٜ٫ َٔ ث ٚض ّ نطزب٢َ، ١٥ط١ض ن١غ
َٝشن ي١خ١َيه٢ تط ظٜاتط ١ْب٢َ، ظ٩ض  ًَ َٝهٝـ به١ٜٔ ب ظٜاتط بهات، نْٛه١ ١َبس٢٥٠ ٜاغان١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥، ب٫َ١ّ ؾت

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

 ناى ؾٛإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع   ؾٛإ عبسايهطِٜ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ )عًـ٢    َٝت، ٥ـ١َي َٝط٠ ظ٩ض ٚاظح ١٥َي٢َ، ١ٜع٢ٓ ْاَي٢َ ١٥ب٢َ ز٠ب َٝب١ٝٓٝن٣١ ٖاٚناضَإ ناى ١ْشاز، ي غ١باض٠ت ب١ ت

َٝؿت٪ت٠ٚ١ ي١ 11ْػب١ ٫تكٌ عٔ  َٝه٢ ٖ بـ١ض٠ٚ شٚٚض بـ٢َ،    11%( ١ٜع٢ٓ ز٠نط٣َ ظٜاتط ب٢َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َجاي
َٝط٠ زاْطا٠ٚ ذ١ز٣ ١٥زْا١ٜ، ظٜاتط٠ ي٣٠ٚ١ نـ١  ١ٜ٠ٚ١٥ى، زٚٚ َٜص٣١ٜ٠ ن١ ي ٠ّ، ٠ٚنٛ ناى زَيؿازٜـ ٚت٢، ١٥ّ ض 

 ي١ ٫َٚتا٢ْ تط ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهِ ١ٜ١ٖ ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ٚ ت١ٚظذنـ٣١ نـ١ نـاى زَيؿـاز ٚ نـاى ؾـٛإ نطزٜـإ، باؾـ١ ٥ـ١ز٣ ٖـ١ق٢           َٔ  ثطغٝاض

َٜت ٖـ١ق٢      َٝػتا، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ٥اغـاض٣ ؾريعـ٢ْٚ١ ز٠ؾط٩ؾـط َٜت، ١ٖق٢ ٥ٝتايٝا١ٜ ٥ ز٠َٚي١ت، َ٪ْايٝعا ز٠ؾط٩ؾط
َٝطغٓت١ ن٢َ  ٠ٚضز٠طـط٣َ؟، نـْٛه١ ١ْٖـس٣َ    ز٠َٚي١ت١ ٠ٚ١٥، ١٥ز٣ ١ٖق٢ عاّ ي١ٚ قا١ْْٛ؟ ١٥ز٣ ز٠َٚي١ت؟، ١٥ٚ ث

 ؾت ١ٜ١ٖ ٢َٓ١٥ ق١َٝٚ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت، غٛثاؽ. َٝو، ١ٖق٢ ز٠َٚي١ت ي١ٚ ز٠ضز٠ن٣َٚ١ ن١ ظ٠ضٜب١ ي١ٚ ١َب١ًغ١ ٠ٚض١٥طط  ت١ْٗا ب٪ ت١ٚظذن
َٜع  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ٥ا١ْٖط خـإ ٚتـ٢ ض اغـت ز٠نـات، بـ٫َ١ّ ي١َ١غـ١ي٣١ ٥اغـاض، ٖـ١ض ٜٚػـتِ ٫َٛذ١ظ٠ٜـ١ى           
َٜت٠ٚ١، ٥اغاض ع٬ٝق٣١ ب١ٚ ١َٚظٚ ع١ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ، ٠ٚ١٥ ؾت٢ ٥ٝبساع١ٝ، نـْٛه١  بس٠ّ، ١َغ١٦ي٣١ ٥اغاض ْاطط

َٜت١ خا١ٜ١ْن٢ تط٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ١٥غه١ْس٠ض ْا١َن٢ ز٣َٚ٠ ١ٖتا٠ٚنٛ .....  ٥اغاض ز٠ن١ٚ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ٥اغ٪ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع بهط نطِٜ)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ َٛز١ٜ٠نُإ ١ٜ١ٖ، َٛز٣٠ ذُٝا١ٜ، ب١ْٝػب١ت٢ َٛز٠، َٛز٠ قػ١ى  ٍَ زٚا٣ َطزْـ٢ زاْـ١ض،     51نطا، ٥ غـا

َٝت١ ََٛيه٢ طؿت٢، تا ١٥ٚ ز١َ٠ زا١ْض٠ن١ خ٪٣، ١ّٖ َريات طط٠نا٢ْ ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ ١ٖقـ١   ي١زٚا٣ ٠ٚ١٥ ز٠ب
٢َٝ ز٠ٚتط٣َ ) َٝط٠ ٖات٠ٚٛ ث َـ    طبع( ايسل ز٠ن١ٕ، ي١ظ٢َٓ ١٥ٚا١ْ ١٥ٚ ١ٖق٣١ ن١ ي َٝتـ١  َٛيه٢ يـ١زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ب

١َُٝ ي١ٚ قاْْٛـ١زا باغـ٢ ٠ٚظاض٠طنـإ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ١ٚإ ََٛاض٠غـ٣١        عاّ، ن٢َ ََٛاض٠غ٣١ ََٛيه٢ عاّ ز٠نات؟، ٥
 ١٥ٚ َاؾا١ْ ز٠ن١ٕ ن١ ي١ْاٚ ١٥ٚ قا١ْْٛزا ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ.

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

٠ٚ١َٜٓٓ ب٪ ٥ َٝػتا زٚا غٝاغ١تإ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، بٝدٛ  ٣٠ٚ١ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَٕٛٚ.٥
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 جا١ْٝ عؼش٠:اياملاد٠ 

ملؤيف َصٓفات ايفٕٓٛ ايتؼه١ًٝٝ االص١ًٝ ٚنزيو املخطٛط رات املٛط رك١ٝ ٚاالدبٝ ر١ االص ر١ًٝ اٚ يٛسثت ر٘ اؿ رل يف       
ايعً رين هل رزٙ َص رٓفات تً رٞ اٍٚ تٓ راصٍ عٓٗ را        % َ رٔ ن رٌ عًُٝ ر١ بٝ رع ب راملضاد     01اؿصٍٛ ع٢ً ْظب١ التكٌ عٔ 

 .جيشٜ٘ املؤيف
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٣٠ زٚاْع١ٜ٠ّ:

٢ًَ ٚ َ٪غــٝك١ٝ ١٥  ٠َٛٝناض٣ ٚ ز٠غتٓٛٚغــ١ ١٥غــ ١ًَٝن٣١ ْٖٛــ١ض٣ ؾــ ز٠بٝــ١نإ ٜــإ َــريات زاْــ١ض٣ نــاض٠ ١٥غــ
َٜص١ٜ٠نٝإ ١ٜ١ٖ ي١ٖ١ض ثط ٩غ١ٜ١ن٢ ١ٖض اد نطزْـ٢ ٥اؾـهطا٣ ٥ـ١ٚ ناضاْـ١زا      طط٠نا٢ْ زا١ْض َاؾ٢ ٚض٠ططت٢ٓ ض 

 % ن١َرت ١ْب٢َ ي١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ٍ ز٠غت صَن ب١ضب٢ْٚٛ زا١ْض ي١ٚ ناض٠ٚ١ٜ٠. 01ن١ ي١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

اٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟، نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟، ٜــ١ى نــ١ؽ   نــ٢َ ي١ط١َيساٜــ١ ته
 ي١ط١َيسا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايجايج١ عؼش٠:
يكإْٛ حيل الٟ ػخص يف االقًِٝ تشمج١ اٟ َص رٓل اد رٓم َٓؼ رٛس    اطتجٓا٤ َٔ اسهاّ املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ٖزا ا

عً ر٢ ت راسٜخ اٍٚ    ٠بؼهٌ َطبٛع اٚ اٟ ػهٌ اخش اىل ايًػ١ ايهٛسد١ٜ ْٚؼ رش ٖ رزٙ ايرتمج ر١ ارا َ رشت ط ر١ٓ ٚاس رذ      
ْؼش هلزا املصٓف االد رٓم ٚمل ٜ رتِ ْؼ رش اٟ تشمج ر١ ي ر٘ يف االقً رِٝ بايًػ ر١ ايهٛسدٜ ر١ َ رٔ قب رٌ َاي رو اؿ رل يف             

 .ٛافكت٘ اٚ يف ساٍ ْفار ايطبعات املرتمج١ايرتمج١ اٚ مب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝعز١ٖ٠ّ:  َازز٣٠ غ

َِٜ َـاؾ٢         َٝو يـ١ْاٚ ٖـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖٜـ١    ب١ ١َٖيٛاضزٕ ي١ذٛن١ُنا٢ْ َـازز٣٠ ١ٖؾـت٢َ١ ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ ١ٖضن١غـ
َٜت١ غـ١ض ظَـا٢ْ نـٛضز٣ ٚ     َٝط  ١ٜ٠َٛٝن٢ زٜه١ ٠ٚضبط َٜه٢ ب٬َٚ نطا٠ٚ ٜإ ناث نطا٣ٚ بٝا٢ْ ٜإ ب١ٖ١ضؾ ١ٖضناض
َٝجـ١ض  بـٛٚب٢َ    َٝص٣ٚٚ ٠ٚ١٥ٍ جاض ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ناض٠ بٝا١ْٝزا ت َٝو ب١غ١ض َ ب٬َٜٚؿ٢ بهات٠ٚ١، ١٥ط١ض غاَي

َٝهــ٢ ٥ــ١ٚ نــاض٣٠ خــا٠ٕٚ َــاف بــ   َٝط اْ َُٜــسا بــ١ ظَــا٢ْ نــٛضز٣ بــ٬َٚ   ٚ ٖــٝض ٠ٚضط ١ ض ٠ظا١َْــس٣ ٥ــ١ٚ يــ١ ١ٖض
َٝت٠ٚ١. َٝط زضا٠ٚنإ ٖٝهٝإ صَن ١َْاب َٝهسا ناث١ ٠ٚضط َٝت٠ٚ١، ٜإ ي١ذاَي١ت  ١ْبٛٚب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب٢َ؟.  ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
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َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓ  بري٣ ٚ ٫ٚإ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ تـط ١ٖٜـ١ نـ١ ٖـ١ق٢            َٜه١ يـ١ ٥ٝػتٝػـٓا يـ١َازز٣٠ ١ٖؾـت، ٚاتـ١ ٖـ١ق غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠، ١َ١٥ ج٪ض
ٍَ ١ٜ١ٖ، خاَي٢ ١ٜن١ّ ي١ٖ١ْس٣َ  ٢ََٓٝ ب٪ ت١ضج١َٛ نطزٕ، ي١ّ ذاَي١ت١ زٚٚ خا َٝط٠، ١٥ّ ب١ناض٣ ١٥ٖ ١٥َٛيٝؿ١ ي

خػ١ت١ ز٠زض٣َ ب١ ٠ٚظٜط، ٠ٚظٜط ٥ـ١ٚ ضٚخػـ١ت١ بـسات، باؾـ١ ٥ـ١ٚ ضٚخػـ١ت١ٜإ       ق١ٚاْشن ١٥ّ َاؾ١ ٚ ١٥ّ ض ٚ
َٜٝٛػت ١ْنات ن١ ض ٚخػـ١ت ٠ٚضبطـط٣َ يـ١ ٠ٚظٜـط بـ٪       ٫بطز٠ٚٚ ي١ ٠ٚظٜط، ب٪ ٣٠ٚ١٥ خ١َيه١ن١، ٖا٫َٚٚت١ٝن١ ث

َٝهٝإ زاْا٠ٚ،  َٜو ٚضز ب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ، َا٣٠ٚ غاَي َٜٝٛػت٢ ب١ ت٪ظ ١ْٖـس٣َ  ت١ضج١َٛ نطزٕ، ب١ؽ خاَي٢ ز٠ّٚٚ ن١ ث
َُٝـ١     ٍَ، ْـاظامن بـ٪ ٥ ٍَ ٜإ غ٢َ غا َٜو ظٜاز ١٥ن١ٕ، ١٥ٜه١ْ١ زٚٚ غا ق١ٚا٢ْٓٝ تط، ١ْٖس٣َ ٫َٚت٢ تط َا٠ٚن١ ت٪ظ
ب١ْٝػب١ت، ت١ؾحٝع نطز٢ْ ذ١ض٠ن٣١ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ نـ١ٝ نـ١ غـاَي١ن١ٜإ زاْـا٠ٚ، بـ٪ ثاضاغـت٢ٓ ٖـ١ق٢        

٠ٚ١َُٝ؟، تـ١ٚاظ  َٝه٢      خ١َيه٢ تط؟، ٥اٜا غاَي١ن١ باؾ١ ب١ْٝػب١ت٢ ٥ َٝٛإ ثاضاغـت٢ٓ ٖـ١ق٢ خـ١َيه َٝو ٖـ١ب٢َ يـ١ْ ْٚ
َٜـو ظٜـاتط بـ٢َ ي١غـاَي١ن١، بـ٪               ٍَ ت١ؾـحٝع نطزْـ٢ ذ١ض٠نـ٣١ ت١ضجَٛـ١، ٥اٜـا غـاَي١ن١ باؾـ١ ٜـإ ت٪ظ تط، ي١ط١

 ت١قسٜط٣ ١٥ٚإ ب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝـ٢ ١ٖٜـ١؟، ثـ١عنإ ععايـسٜٔ، ٥اٖـ١ْط عـاضف، ز.ا       ػنـس ٠ٚضتـ٢، ٜؿـاض جنـِ ايـسٜٔ، ز.جٗـإ، ز.قـباح        ن٢َ ت
َٜعاْـ١        َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط، ١٥َري ط٪ط١، ؾعإ اػنس، عبسايػ٬ّ، ْـ١شاز ععٜـع، تـاضا خـإ، ٥ـ١ّ ب١ض  ب١ضظجن٢، ب

 ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ ث١عنإ خإ.
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ؾحٝع نطز٢ْ ت١ َٜه٢ ظ٩ض باؾـ١، بـ٫َ١ّ بـ١        ي١ط١ ٢َُٜ نٛضزغـتإ نـاض َٝـط إ ي١ٖـ١ض ضج١َ١، ٠ٚضط

َٜه٢ تـط، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٠ٚنـٛ           َٜع ٠ٚظٜـط٣ ض ٩ؾـٓبري٣ ١٥نـ١ّ، بـ١زٜٛ َٜه٢ تط َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ي١ قػ١ن٣١ بـ١ض  زٜٛ
٢َُٜ نٛضزغـتإ ت١بعـ١ٕ َـع ايؿـاضم،             َُٝـ١ ي١ٖـ١ض َٝو ٥ َٝت بـ١ نـ٪ث٢ نطزْـ٢ غـٝس٣، يـ١نات ؾ١ضع١ٝت زإ ١٥ب

ــْٛه١ ــ٣َٚ١      ن ــ١ ١٥َاْ َُٝ ــ١ ٥ ٢ًَ ١َبس١٥٠نــ١ ٠ٚ١٥ٜــ١ ن ــ ــ٫َ١ّ ي١٥١غ ــ١ ١٥َٛيٝؿاتــ١ٚ ت١ضج١َــ١ نطزْــ١، ب َ١٥
َٜط١ بططٜٔ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ض١َ١ٖ َ٪غٝك١ٝنإ بهط٣َ، زش٣ ن٪ث٢ نطزْشن، ت١ضج١َ١ نـطزْٝـ بـ٢َ،    ظ٩ضتطٜٔ ض 

َٝص٠ن١ٚ ١ْٖٛض١َْس٠ن٣١ تٝا ١٥ؾ١ٚت٢َ، ي١َ١ف ز َٝشن ط٪ضا٢ْ ب ًَ َٜو نـ١  ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١ٖق٢ باب ٜػا٠ٚ١ْ ب١زٜٛ
َٝـط٠ بـ١ ١٥جٓـ١ب٢             َُٝـ١ ي َٝو ٥ ٢َُٜ نٛضزغـتإ، بـ٫َ١ّ َـاؾ٢ ن١غـاْ َٝط إ ٥ـ١نات يـ١ ٖـ١ض خع١َت٢ بٛاض٣ ٠ٚضط
َُٝـ١    َٜه٢ خطاث ثٝؿإ بسات، نـ١ ٥ ١َُٝ، زٜٛ َٜو ي١ ز٠ٜٛنا٢ْ ٥ ْاَٚإ بطزٕٚٚ، ن١ ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ ١َ١٥ ب١زٜٛ

َٜع َٝشن ؾهط٣ خ٪َإ ١٥ثاض ًَ َٜت،   ب١ ت١ْٝا َاؾ٢ باب َٜت ٜإ ؾًتـ١ض زابٓـسض ٜٔ، ٠ٚ١٥ْس٠ َٖٛت١ّ ْشن، ب٪١ٜ ١٥نط
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َٝو َٛخـ٠ٚ١ٍ بهـط٣َ، ٠ٚظٜـط٣           َٜت، ٜإ ٠ٚنٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٠ٚظٜـط طـٛت٢، ٜـإ ن١غـ َٜط٣١ ب٪ زابٓسض َٝو ض  ن٪١ََي
َٝط ا١ْ بهات، ٜإ َا٠ٚن١ ظٜاز بهـط٣َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١     َٝو ب٪ ٣٠ٚ١٥ غ١ضث١ضؾت٢ ١٥ٚ ٠ٚضط ض ٩ؾٓبري٣ ٜإ ١ٖض ن١غ

َٝهـ٢         ١٥ٚ َ َٝهـ٢ عـ١ض٠ب٢، يـ١ ٫َٚت َٝو يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ يـ١ ٫َٚت ١٥ٛيٝؿ١ف ١ٖق٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٖب٢َ، ١ٜع٢ٓ نـ١ ٥َٛـ١يٝؿ
َٝط ٣َ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ض١َ١ٖن٣١ ٠ٚضبط َٝو ١ٖب٢َ ي١ ١ٖض ٢َٝ خ٪ف ١ْب٢َ َٛقابٌٝ ن١غ ز٠ض٠ٚ٠ زا١ٜ، ض ٠ْط١ ث

 ٚ ٢َٝ ب٢َ، ١َ١٥ ١ّٖ ي١ ض ٣ٚٚ ٜاغـا١ٜٝ ١ًَٕ ١٥ٚ ٥اطا٣ ي ٠، ٖـ١ّ يـ١ ض ٣ٚٚ ١٥ز٠بٝؿـ٠ٚ١ جـا٥ٝع     ب١ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ١٥غ
١ْٝ، ب٪١ٜ ٜاخٛز ؾًت١ض٣ ب٪ زابٓسض٣َ، ٜـاخٛز ٥ـ١ٚ غـاَي١ ظٜـاتط بهـط٣َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ْٖـس٣َ ٥اغـت١ْط ٖـ١ب٢َ،           

 ٠ٚ١ْى ٥اٚا ب١ ض ٠ٖا٢ٜ ؾ١ضع١ٝت ب١ ت١ضج١َ١ نطزٕ بسض٣َ، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع  ٥ا١ْٖط عاضف: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١َٔ باؾرتٜٔ َازز١ٜ٠ ن١ ي١ٚ قا١ْْٛ ز٠ضن٠ٚٛ، ي١ زٚٚ ْاذٝـ١ٚ غـ٢َ ْاذٝـ١، ٠ٚ١٥يـ١ٕ ضٚذـ٢      
َٝو ن١ َٖٛت١ّ ب٢َ بـ١ ت١ضجَٛـ١، زٚٚ يـ١ْاٚ ٥اغـت٢ ١َذـ١صن، يـ١ْاٚ        َْٛاؾ١غ١ ث١ٜسا ز٠نات ي١ْاٚ ١ٖض ن١غ

َٜٓسْـ٠ٚ١ّ ب١تـ٢َْ١ بـ١ظَا٢ْ         ٥اغت٢ عاي٢َ١ ظ٩ض ظ٩ض ١َُٖٝٛ بـ  ٪ نٛضزغـتإ، يـ١ْاٚ ٥اغـت٢ ١َذـ١صن َـٔ خٛ
٠ٚ١َُٜٓ، ن١ ٥ٝٓطًٝـع٣   َٝه٢ عاي٢َ١ ت١ضج١َٛ نطا ب٪خ٪ّ ظ٩ض ب١ ٥ٝػطاذ١ت خبٛ نٛضز١ٜ، ز٠تٛامن ١٥ط١ض نتاب
ْاظامن ٜإ ع١ض٠ب٢ ْاظامن، ٠ٚ١٥ ٚا ز٠نات ن١ ذ١ض٠ن١ٜ١ن٢ غ١قاؾ٢ بت٣َٚ١ ٚ ١ْت٣َٚ١ ظ٩ض ظ٩ض جٛإ ت١ت١ٚض 
بهات ي١ْاٚ َٛجت١َ١ع١ن٣١ خ٪٣، زٚٚ، ز٠ٚي١ٕٝ ظ٩ض ظ٩ض ١َُٖٝٛ ت٪ ٥اؾٓاب٢ ب٣٠ٚ١ ن١ ي١ ز٠َٚي١ت١ن٢ يـ١  
ــ٢          ــ١زٚٚ ٫َٚت ــ١ ي ــطا٠ٚ، ت١جطٚب ــ١ ن ــاض٣، ت١ضجَٛ ــ٪ز٠ن٢ ة ــإ ن ــ١ى ٜ ــإ ١َختٛت ــ١ى ٜ ــ٢ نتاب ز٠ض٣َ بعاْ

٢َٝ نطز٠ٚٚ، ٥ريإ َٝؿه١ٚت٣ٚٛ زْٚٝا ١٥ٚ قا١ْْٛ ١ٜ١ٖ، ظ٩ض ظ٩ضٜـ ٥ٝػتٝؿاز٠ٜإ ي ٚ ٖٝٓس، ١٥ٚ زٚٚ ٫َٚتـ١   ث
َٞ نطا٠ٚ، ١ٖض٠ ذ١ز٠غ١نا٢ْ عاي٢َ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ يـ١ ٥ـريإ بـٛٚ يـ١ ظ٠َـا٢ْ       ب١ ت١ضج١َٛ ظ٩ض ٥ٝػتٝؿاز٠ٜإ ي

َٝه٢ ن٪َيـ٪َب٢ ظ٩ض    2112بٛٚ ٜإ  2110ذ١غاض، ي١  ٌَٜ طاضغٝا َاضنٝع، ن١ ١٥ٜٚـ ١٥َٛيٝؿ١ن٢، نـاتب طابط
٪٣ ن٠ٚٛ ٥ريإ، نْٛه١ ت١ضج٣١َٛ نتابـ١نا٢ْ خـ٪٣ بـ١    ظ٩ض ١َؾٗٛض٠ ن١ جا٥ٝع٣٠ ْ٪ب٢ً ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب١خ

ظَا٢ْ ؾاضغ٢ ي١ ٥ريإ ظ٩ض بـٛٚ، ٥ـ١ٚ عٝبـاض٣٠ طـٛت نـ١ يـ١جاز٣٠ تـ١ٖطإ ثٝاغـ٣١ ز٠نـطز، طـٛت٢ َـٔ ظ٩ض            
٠ٚ١َُٜٓ، ب٫َ١ّ ض٠مس٢ خ٪ّ ي١غ١ض جـاز٣٠ ٥ـ١ٚ    َٝو ز٠بِٝٓ ْاظامن خبٛ َٝد٪ؾراَيِ ن١ نتاب١نا٢ْ خ٪ّ ب١ ظَاْ ث

ن١ ذ١ض٠ن٣١ غ١قاؾ٢ ١٥ٚ ٫َٚت١ ظ٩ض ظ٩ض ب١ق٠ٛت١، ٠ٚ١٥ ؾ١ق١ض٠ن٢ ظ٩ض ظ٩ض باؾ١، يـ١ٚ   ٫َٚت١ ز٠بِٝٓ، زٜاض٠
 قا١ْْٛ ٚ ض ٚذ٢ قا١ْْٛن١ٜ١، َٔ ي١ط١َيِ ٚ ت٥١ٝس٣ ز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز.اػنس ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.اػنس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
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٢َُٜ نٛضزغتإ، بـ٫َ١ّ   َٝط إ ي١ ١ٖض َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠ن٢ ططْط١، ب٪ بط٠ٚزإ ب١ ظاز٣ ٠ٚضط َٓٝـ ث
َٜتـ١ غـ١ض      َٝط  ١ٜ٠َٛٝى بـ٢َ ٠ٚضط َٜه٢ ب٬َٚنطا٠ٚ ٜإ ناث نطا٣ٚ بٝا٢ْ، ٜإ ب١ٖ١ض ؾـ َٞ ١ٖض ناض َُٝٛا١ٜ ١٥َي َٔ ث

َِٝ باؾـ١ ي   ٍَ ظَـا٢ْ نـٛضز٣ ٖـ١ّ ظَـا٢ْ عـ١ض٠ب٢ بـ٪ ظٜـاز          ظَا٢ْ نٛضز٣ ٚ ب٬َٜٚؿ٢ بهات٠ٚ١، َٔ ثـ َٝـط٠ يـ١ثا
َُٝـ١ ظ٩ض ْٛٚغـ١ضَإ ١ٖٜـ١          َٝه٢ تـط، نـْٛه١ ٥ ٢ًََ ب١ ظَا٢ْ نٛضز٣ ٜإ ع١ض٠ب٢ ٜـإ ٖـ١ض ظَـاْ بهط٣َ، ١ّٖ ب
َٜت١ غ١ض ظَا٢ْ نٛضز٣، ١ٜع٢ٓ ١ٖض  َٝط  ن١ٚا ت١ضج١َٛ ي١ ظَا١ْنا٢ْ تط ١٥نات١ غ١ض ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ٠ٚض٣ ْاط

ب٫َ١ّ ت١ضج٣١َٛ ع١ض٠ب٢ ١٥نات، ت١ضج٣١َٛ نٛضز٣ ْانات، ١ٜع٢ٓ ب٪ٜـ١ ٖـ١ضزٚٚ ظَـا٢ْ    نٛضز٣ خ٪مشا١ْ، 
َٝه٢ تـط،     َِٝ باؾ١ بٓٛٚغط٣َ ظَا٢ْ نٛضز٣ ٚ ع١ض٠ب٢ ٚ ٜإ ٖـ١ض ظَـاْ نٛضز٣ ٚع١ض٠ب٢ ظَا٢ْ ض٠مسشن، َٔ ث

١َُٝ ي١ ظ٢َٓ َٜت٠ٚ١، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ١ٜى غاَي١ٜ١، زٜاض٠ ن١ ٥ َُٜسا بطط ١٥ٚ ٫َٚتاْـ٣١   ظَا١ْنا٢ْ تطٜـ ي١ ١ٖض
َٝـط إ،          َٝٔ، ٫َٚتا٢ْ ْـا٢َ، ١٥ٚاْـ١ ٚابـعامن ١٥ٚاْـ١ ب١خؿـطإٚ يـ١ َـاؾ٢ ٠ٚضط َٞ ١٥َي ن١ تاظ٠ ط١ؾ١غ١ْسٜٚٚإ ث
َٜت، تـ١ْٗا   َِٝ باؾ١ ١٥ّ ١ٜى غاَي١ ٫ب  َٝط إ به١ٜٔ، َٔ ث ١َُٝ ي١ ظ٢َٓ ١٥ٚ ٫َٚتا١ْزأٜ ز٠تٛاْشن ٠ٚضط ب٪١ٜ ٥

َٝتـ١ غـ١ض ظَـا٢ْ          ١٥ّ ١ٜى غاَي١ ب٪ ت١ضج١َ١ ب٢َ، ن١ ٥ َٝط اب َٜهـ٢ ٠ٚضط َٝـو ٜـإ زاْطاٚ َٝب َٝه٢ تـط نت ١طـ١ض ن١غـ
ٍَ ١٥ٚ بتـٛا٢َْ َـاؾ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـ١ب٢َ نـ١ ت١ض      َٝه٢ تط، زٚا٣ ١ٜى غا ج١َـ٣١  نٛضز٣، ٜإ ع١ض٠ب٢ ٜإ ١ٖض ظَاْ

َٝه٢ تـط ت١ضج١َـ٣١ نطزبـ٢َ نـ١ؽ ْـ١تٛا٢َْ، نـْٛه١ ظ٩ض       بهات، ١ٖق٢ ت١ضج١َ١ ٠ٚض١ْط ط٠ٚ١ٜٓ، ١٥ط١ض ن١غ
َٜت٠ٚ١، ض ٠ْطـ١ ٥ـ٣٠ٚ١    ت١ضج١َ١ َٝط  َٜت زٚٚباض٠ ٠ٚض٣ ١٥ط َٝه٢ تط ز ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢ ت١ضج١َ١ن٢ غ١ق١ت١، ١ٜن

َٜط١ ١ْططٜٔ ي٣٠ٚ١ نـ١ ت١ضج١َـ١ زٚٚ    َِٝ باؾ١ ض  َٝؿرت، ب٪١ٜ َٔ ث َٝت٠ٚ١ باؾرت ب٢َ ي٣٠ٚ١ ث َٝط اب زٚاتط ٠ٚض٣ ط
َٝشن،      ت١ضج١َ١ ٜإ ظٜاتط ب٪ ٜـ١ى زاْـطا٠ٚ بهـط٣َ، بـ٫َ١ّ َـ١ضج٢ ٜـ١ى غـاَي١ن١        َٝط ا١ْنـ١ زابٓـ تـ١ْٗا بـ٪ ٠ٚضط

َٜٝٛػـت    َٜت، ث َٝؿٛٚ ١ٜى غاَي١ن١ ٖـ١َيبطري َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث َٝط  َٝه٢ تط زٚٚباض٠ ٠ٚض٣ ١٥ط ب٪٣٠ٚ١٥ ن١غ
 ْانات، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ٜؿاض ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜطـ١          ٍَ ٥ـ٠ٚ١زا ض  َٝه٢ باؾـ١ بـ٪ ت١ضجـ١َا٢ْ نـٛضز٣، بـ٫َ١ّ ي١طـ١ َٝب١ بٝا١ْٝنإ ب١عاّ ؾت ت١ضج١َ١ نطز٢ْ نت
 بسض٣َ ب٪ غ١ض ظَا٢ْ تٛضنُاْٝـ ت١ضج١َ١ بهط٣َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز.جٗإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.جٗإ امساعٌٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝتـ١ ت١ضج١َـ١ نـطزٕ غـ١ض         َٝط٣َ ١٥ّ ب١ذػ٢َ ي٪غـ١ت٢َ بهـ١ٜٔ، بـ١ؽ ب َٔ ش٣ ١ٖض ١٥ٚ ض ١ٝ٥٠ ١ٖٟ، ١٥ط١ض ظ
َٝه٢ زٜٝت ٣١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ١ٖم ْٝٓـ١   َٞ ش٣ ي٪غ١ت َُٜا نٛضزغتاْ ي٪غ١تا نٛضز٣، باؾ١ ١٥ٚ ١ًًَٝت٢َ ز٣ ٍ ١ٖض
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َٝؿٓٝاض  َٝط٣َ ث َٝتـ١ ْٛٚغـشن،     نتاب١ن٢َ ١٥ج١ٓب٢ ت١ضج١َٛ به١ٕ ب٪ غ١ض، ١٥ظ ظ َٝـط٣َ ب َٞ زٟ ش٣ ظ زن١ّ ي٪غـات
َٝبـ٢َ بهـ١تٔ،       َٝت ت١ضغنـ٣١ نت َٝو زٜـ ١ٖق٢َ خـ٪ بؿـ ع١ض٠ب٢ ب٢، غطٜا٢ْ ب٢، تٛضنُا٢ْ بت، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ٥

.َٕٛٓ١َ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.قباح ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.قباح ستُس جنٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت ٥ٝػتٝػٓا١ٜ ي١ َـازز٣٠  ١٥ ٢ًَ ٜاغـان١ بـ٪ ثاضاغـت٢ٓ َـاؾ٢ ْٛٚغـ١ضإ ٚ       8ّ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ١٥َي ، ١٥غـ

١َٓٝضا١ْ، ١ٜع٢ٓ ت٪ ب١ض اغت٢ ١٥ت٣َٚ١ زاؾع٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ذ١ض٠ن٣١ ت١ضج١َ١ بـ٪ ظَـا٢ْ نـٛضز٣     زا١ْضإ ٚ زاٖ
٢ًَ ٜاغــان١ بـ٪ ٥        َٝه٢ قـا٢ْْٛ ١٥نــ٣١ نـ١ ١٥غـ َٝع بهـ٣١، َٛخاي١ؾــ٣١ ١َبـس٥٠ ٢ًَ ٜاغـان١ بــ٪   بـ١ٖ ٠ٚ١ٜـ١، ١٥غــ

َٜو نٛضزب٢َ ٜإ غ١ٜط٠ نٛضز، ب١ ظَا٢ْ نٛضز٣ بٓٛٚغ٢َ ٜإ بـ١   َٜع٠ض بشن ي١ ١َٖٛٚ ْٛٚغ١ض ١َُٝ ثاض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥
َٝؿدػت٢ٓ بعاظ٢ ت١ضج١َ١ نطز٢ْ ب٪  َٝط٠ ت٪ ي١ب١ضخاتط٣ ث َٝه٢ تط ب٢َ، ي ظَا٢ْ نٛضز٣ ١ْْٛٚغ٢َ، ي١ٖ١ض ٫َٚت

َٝه١ٚا٣١ْ غ١ض٠ظ٣ ٜاغان٣١ خ٪ت زاْا٠ٚ، يـ١ ض اغـتٝسا ٥ـ١ٚ ذ١ض٠نـ٣١ ت١ضج١َـ٣١ نـ١        غ١ض ظَا٢ْ نٛضز٣، ث
َٜٔ، ب١ض اغــت٢   ي١نٛضزغــتإ ١ٖٜــ١، ؾــ١ضت ْٝــ١ ذ١ض٠ن١ٜــ١ن٢ ظ٩ض غــ١ذ٢ بــ٢َ، ٥ــ١ٚ ت١ضج١َاْــ٣١ نــ١ ٥ــ١نط
َٜت، ٣٠ٚ١٥  َٝو ن١ ؾاض٠ظا ب٢َ، ب١تاٜب١ت٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ١٥نط ت١ضج٣١َ١ غ١ق١تٔ، ١ٜع٢ٓ ن١غ

َٜت١ غ١ض ظَا١ْنا٢ْ تط، َٔ ٥اطازاض ِْٝ، ب١ض اغت٢ ظ٩ضبـ١ٜإ ت١ضج١َـ٣١ غـ١ق١تٔ،    ن١ ي١ ظَا٢ْ ؾاضغ٢  ١٥نط
َٝبداْـ٣١ نٛضزٜـإ ٫ٚاظ نـطز٠ٚٚ،       َٝبدا٣١ْ نـٛضز٣، ي١ض اغـت٢ نت ي١بات٢ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝعاؾ١ٜ١ى بٔ ب٪ ض ٠غٝس٣ نت

١ٜ٠َٛٝن٢ قـا٢ْْٛ       َٝـٓشن ب١ؾـ َٝشن ١َ١٥ به١ٜٔ، ٥ـ١ب٢َ َٛتـ١ضجِ ض ابٗ ١َُٝ ي١بات٢ ٣٠ٚ١٥ ب ت١ضج١َـ٣١ خـ٪٣   ٥
١ًَٝن١ ٖات٠ٚٛ، با٠ٚض ْانـ١ّ   َٝػتا ظ٠َا٢ْ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ، ث٠ٜٛ١ْس١ٜنإ ظ٩ض ب٥١اغا٢ْ ي١ قا٢ْْٛ ز٠ق١ ١٥غ بهات، ٥
٢َٝ ب٪ ت١ضج٣١َ١ ب١ض١َ١ٖن٣١ ب٪ غ١ض ظَـا٢ْ   َٜه٢ جس٣ ١ٖب٢َ ن١ َاْع ب٢َ ٥ٝحاظ٠ ٠ٚضبطري٣َ ي ٖٝض ْٛغ١ض

َٝؿـٓٝاض٣ ٥ـ   َٝط٠ ١ٜ١ٖ، َٔ ث ٠ٚ١ ١٥نـ١ّ نـ١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٫بـ ٣َ، نـْٛه١ خعَـ١ت        نٛضز٣، ب٪١ٜ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي
َٝه٢ ١٥غاغ٢ ن١ ٖـ١ق٢ ١٥َٛيٝؿـ١ ٜـإ ٖـ١ق٢ َٛغـ١ْٝؿ١       ب١ذ١ض٠ن٣١ ت١ضج١َ١ ْانات، ي١ٚ ٠ٚ٫ ن١ ١َبس٥٠
َٝـطإ ظنْٛٚـ١          َٜهاض٣ تط خع١َت بـ١ ت١ضج١َـ٣١ نـٛضز٣ بهـ١ٜٔ، ١َغـ١ي١ٕ يـ١ ٥ ١َُٝ با ب١ض  ٌَٝ ١٥نط٣َ، ٥ َٝؿ ث

َٝٓطا٠ٚ١ٜ، ن١ ذ١ض٠ن٣١ ت١ َٝع٠، ١٥ٚإ ذ١ض٠ن٣١ ت١ضج١َ١ٜإ ت١ْٗا بـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ٖـشن    ٖ ضج١َ١ ظ٩ض ب١ٖ
َٝه٢ ظٜٓس٣ٚٚ زْٚٝا ب١ؾ٢ ت١ضج١َ١ٜإ يـ١ ظاْه٪نـإ    َٜط١ زضا٠ٚ ب١ َٛت١ضجِ، ب٪ ١َٖٛٚ ظَاْ ١ْنطز٠ٚٚ ن١ض 
           ،َٔٓٝ نطز٩ت٠ٚ١، ١٥َٛغ١غـات٢ ظ٩ض ٚ ظ٠ب١ْـسٜإ يـ١  ؾـاض٠نا٢ْ خ٪ٜـإ نطز٩تـ٠ٚ١، خـ١َيه٢ ي١غـ١ض بـاضا ٥ـ١ٖ
َٜـ ٠ٚى ٚ َٔ بعامن ٜاغا١ٜى ١ْٝ ب١ْا٣ٚ ٜاغا٣ ثاضاغـت٢ٓ َـاؾ٢ ْٛٚغـ١ضإ ٚ     ث١ض٠ٚضز٣٠ ١٥ن١ٕ، ب٪١ٜ ي١ٚ
َُٝــ١ ٜاغــا١ٜنُإ ٖــ١ب٢َ، بــ١ٚ ْــا٠ٚ، تٛٚؾــ٢     ــط٠زا ١٥طــ١ض ٥ َٝ َٝٓــ١ضإ، تــا ٥ــ١ٚ ذــ١ز٣٠ ٥اطــازاض مب، ب٪ٜــ١ ي زاٖ

َٜعطاض٣ يـ١ ْٛٚغـ١   ٍَ ٜاغا٣ ٫َٚتا٢ْ تط ن١ ثاض َٜعطـاض٣ يـ١     ت١عاضٚظٜؿُإ ١٥نات ي١ط١ ضا٢ْ خ٪ٜـإ ١٥نـ١ٕ، ثاض
َٝهـ٢ تـط٠ٚ٠      َٝو يـ١ ٫َٚت َٜت، ن١غـ َٝٛز٠َٚي١ت٢ ٠ٚض١٥طط َٜه٢ ْ ب١ض٢َ١ٖ خ٪ٜإ ١٥ن١ٕ، ١ٜع٢ٓ ١َغ١ي١ن١ بٛعس
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٢َٝ ٜاغـا٣ ٫َٚت١نـ٣١ خـ٪ّ َـٔ زٜؿـاع يـ١               َٝت بـ١ث َُٝـ١ ق١ٜـس ز٠نـات، ٥ـ١َي َٝه٢ ٥ َٜت ز٠عٛا ي١غـ١ض َٛتـ١ضغن ز
َٝ َُٝـ١ زٜؿـاع يـ١ َٛت١ضج١َٛنـ٣١ خ٪تـإ ١٥نـ١ٜٔ، بـ٪          ْٛٚغطا٠ٚن٣١ خ٪ّ ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ب١ث ٢ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ٥

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫ب ٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝؿُا١ْ َٔ ث َٝؿ١ُ ن  ٣٠ٚ١٥ ١ْن١ٜٓٚ١ ْاٚ ١٥ٚ ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ب
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٜطا٣ ت١ضج٠ٚ١َ١ ت٪ ن١يتٛض٣ ١٥ٚ ٫َٚت١  َِٝ، نْٛه١ ْا٣ٚ ت١ضج١ٜ١َ١، ي١ ض  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظ٩ض ب١ ططْط زاز٠ْ
َٝؿـٓٝاض٠ن١ٜإ، يـ١ٚ َازز٠ٜـ١     َٝس٠ط٣١، ثؿتطري٣ ي١ ناى ٜؿاض ٚ ز.جٝٗإ ز٠ن١ّ ب٪ ث ٚ ض ٩ؾٓبري٣ ١٥ٚ ٫َٚت١ ت

٢َُٜ نٛضزغتإ َاؾ٢ َٝو ي١ْاٚ ١ٖض َٜو ب٬َٚ نطا٠ٚ١ٜ ٜإ ناث نطا٠ٚ، ٜإ  ز٠َي٢َ ١ٖض ن١غ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ١ٖض ناض
َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ تـ١ْٗا بـ٪          َِٝ ب١ث َٜت١ غ١ض ظَا٢ْ نـٛضز٣ بـ٣ٚ٬َ بهاتـ٠ٚ١، َـٔ ز٠َيـ َٝط  ١ٜ٠َٛٝى ٠ٚض٣ ز٠ط ب١ ١ٖض ؾ
٢َُٜ نٛضزغـتإ ظ٩ض بٝاُْٝـإ        َٜتـ٠ٚ١، نـْٛه١ يـ١ ٖـ١ض ظَا٢ْ نٛضز٣ ْا، ي١ ظَاْاْا٢ْ تطٜؿ٠ٚ١ ت١ضج١َ١ بهط

َٝط٠ ز٠شٜٔ، با ١٥ٚاْٝـ ١٥ٚ نـاث نطاٚاْـ١ ٜـإ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ بـعأْ، ض ٩ؾـٓبريٜإ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض          ١ٜ١ٖ،  َٝػتا ي ٥
٢َُٜ نٛضزغـتإ، ظَـا٢ْ تـط ز٠ظاْـشن، بـ٪ ظنْٛٚـ١، َـٔ خـ٪ّ َٛتـ١ضغنِ،                ١َ١٥، ٜـإ ٖـ١ض ب٪خ٪َـإ يـ١ ٖـ١ض

ّٚ نطز٩تــ٠ٚ١، ب٪ٜــ١ ز٠تــٛامن ظ٩ض بــ٬َٚ نــطا٠ٚ َــاؾِ بــ١خ٪ّ زا٠ٚ ٚ ت١ضج١َــ١ّ نــطز٠ٚٚ بــ٪ ٫َٚتــا٢ْ تــط بــ٬َ
َٜٝٛػت١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ططْط١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝه٢ ث َٜطا٣ ت١ضج٠ٚ١َ١ ب٪ ن١يتٛض ٠ٚ١٥ ؾت  ؾاض٠ظا٢ٜ ١ٜنرت ي١ ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ١٥َري ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١٥َري ط٪ط١:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ١ن٢ ١٥ظ ش٣ ثؿـتطريٜا ض ا٣  ز.جٝٗـإ ز٠نـ١ّ، شبـ١ض نـ٢، نـْٛه١ ٥ـ١ّ ظاْـشن ٍ نٛضزغـتا٢َْ نـٛ ظ٩ض ظ٩ض           ث
َُٜا نٛضزغتا٢َْ، نٛ جٗـ٢َ ؾـاْاظ١ٜ َـاؾ٢َ ١ْتـ٣َٚ١      بط ٜاض ز٠ضن١ت١ٓٝ، ش ث١ضي١َا٢ْ ٚ ١ٖض٠ٚغا ش ذه١َٛتا ١ٖض
 ز٣ ٖات١ٓ ن١غجاْسٕ ز٠غتٛٚض٣َ َٛقت١ض٠ح، ١ٖض٠ٚغا ط١ي١ى ْٛن١ خٛاْسْا ١َغ١ي١ٕ ب ظَا٢َْ غـطٜا٢ْ بـ٪  

َُٜا نٛضزغتا٢َْ، ١ٖض٠ٚغا ٠ٚن٢ ظأْ ١٥ض٢ْ١َ بـ٪ خـ١يه٢َ خـ٪ ١ٖض٠ٚغـا بـ٪       خ١يه٢َ ٚإ ْٛن١ ض مس١ٝ ٍ ١ٖض
َٜس٠ نطٕ، ثاَيجؿت٢ ظَا٢َْ نٛضز٣، ظ٩ض غٛثاؽ. ١َٓٝ ظ َٝؿٓٝاض زن١ّ ١٥ظ ١ٖضغ٢َ ب  تٛضنُا٢ْ، ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ؾعإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ؾ  عإ اػنس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٔ ز٠بِٝٓ ١٥ّ َازز٠ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ت١َا١َٕ زش٣ ٜاغان١ٜ١، ١ٜع٢ٓ ع١نػ٢ ٜاغـان١ٜ١، ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜنإ ٚ    
٢ًَٝ ٖـ٣َٚٛ١        َٝؿـ َٝب نـاض٠، بـ١ؽ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ث ؾ١يػ١ؾ٣١ ٜاغانإ ثاضاغت٢ٓ َاؾ٢ ١٥َٛيؿ١، زا١ْض٠ ٜإ غاذ

٠ٚ١٥ ٍَ َٝتـ٠ٚ١، بـ١ؽ بـ١ب٢َ َـٛز٣٠ ظ٠َـ١ْٝـ، بـ٪؟، ٥ـ١ّ َـٛز٠          ز٠نات، ب٫َ١ّ زٜػإ ي١ط١ َٓٝ زاّ ١٥ّ َـازز٠ ضن
َٝو بـ٢َ، ٜـإ ز٠ّ ٚ ز٠غـت بـ٢َ، يـ١       َٝـ غاَي َٝت ٜإ ث َٝو ب َٜت، ض ثاف غاَي َٝو ي١ ١َغ١ي١ن١ ْاط٪ض  ظ١ْٝ١َ٠ ؾت

َٜت٠ٚ١، ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ضن  َٝسا١ٜ، ن١٥١ٜٚـ جاْب٢ قإْٛ ز٠طط َٝـت  خاضدن٢ قإْٛ ز٠بِٝٓ ١َغ١ًذ١ عا٣١َ ت َٓٝ
ب١ب٢َ َٛز٣٠ ظ٢ْ١َ٠، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ذ١ض٠ن٣١ ع٢ًُ ٚذ١ض٠ن٣١ غـ١قاؾ٢ يـ١ٚ ٫َٚتـ١، ٥ٝػـتٝؿاز٠ ي١ت١جطٚبـ٣١      
١َٜٓنا٢ْ تـط ٥ٝػـتٝؿاز٣٠ صَن بهـ١ٜٔ، َـٔ ب١تاٜبـ١ت٢          ٥ريإ بهات ٚ ٥ا١ْٖط خإ باغ٢ نـطز ٖٝٓسغـتإ ٚ ؾـٛ

تٛضنُا٢ْ ٚ ١٥ٚا٢ْ تـطٜـ، ظ٩ض   ٠ٚ١ْى ب٪ ظَا٢ْ نٛضز٣ ي١ ظَا١ْنا٢ْ تطٜـ ن١ ي١ نٛضزغتاْسا ١ٖٕ، ٠ٚنٛ
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسايػ٬ّ   َصطف٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓا٢ْ ٚؾـ٣١ ظَـا٢ْ        َٝب٢ٓٝ ١ٜن١ّ، ثؿتطري٣ ١٥ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١ ١٥نـ١ّ بـ١ناضٖ َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ت َٔ غ٢َ ت
٢َُٜ نٛضزغــتإ،  نــٛضز٣  َٝهــ١ٚا٣١ْ غٝػــت٢َ١ غٝاغــ١ٝ يــ١ نٛضزغــتإ، تــ٪ ٜاغــا١ٜى ز٠ض١٥نــ٣١ يــ١ ٖــ١ض ب١ث

َٝه٢ تـط،    َٝط١ٜ٠، ١ٜى، زٚٚ، ٚات١ َٔ ب٪ّ ١ْٝ ت١ضج١َ١ به١ّ ب٪ غ١ض ظَـاْ ت١جاٌٖ ١٥ن٣١ ن١ غ١ٜط٣ نٛضز ي
َٝت )ٜ ػُح ايرتغن١ اصن ايًػ١ ١ْ ب٪ نٛضز٣ ١ْ ب٪ ع١ض٠ب٢ ١ْ ب٪ تٛضنُا٢ْ ١ْ ب٪ غطٜا٢ْ ١ْ ب٪ ٥ٝٓطًٝع٣، ١٥َي

َٝت ٚؾـ٣١        ٍَ، ٜـ١ع٢ٓ ْـ١ب ايهٛضز١ٜ( ب٪١ٜ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١٥ٚ ٚؾ٣١ نٛضز١ٜ ٫ز٠ٕ بـ٪ ت١ضج١َـ١، ز٠ّٚٚ خـا
َٜعإ ١٥نـ١ّ، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ٪ ثاضاغـت٢ٓ         نٛضز٣ )ايرتغن١ اٟ َٓتخ( ز٠َٚٚٝإ، َٓٝـ ثؿتطري٣ ٖـ١ضزٚٚ بـ١ض 

َٜه٢ ْاٜا َٝط٠ ب١ٜاغا١ٜى ض ٠ؾتاض غا٢ٜ ١٥ن٣١ جٝـاٚاظ٣ ق١ضغـ١ْ١ ١٥نـ٣١، جٝـاٚاظ٣ ت١عـ١زا      َاؾ٢ زا١ْض٠، ت٪ ي
َٝشن       َٜـشن ١َغـ١ي٣١ ْاقا١ْْٝٛنـ١، ١٥طـ١ض بـ ١ََٝٝٝإ، ز ي١َاؾ٢ زا١ْض ١٥ن٣١ ن١ ٜاغا١ٜن١ ٥اغا١ْ ثاضاغت٢ٓ، غ
َٝطـا٣ يـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ْٝـ١، ب٪ٜـ١             ١َُٝ باغ٢ غٝاغـ١ت ٚ ٠ٚتـ١ٕ  ٚ ٥ـ١خ٬م ٚ ض ٩ؾـٓري٣  نٛضزاٜـ١ت٢ بهـ١ٜٔ، ج ٥

١َّٝٝ ١٥َي َٝهٝإ يـ١  ٣٠ٚ١٥ غ َٝج١ض ّٜٛ، ١ٜن َِٝ ب٪خ٪تإ ١٥ظأْ زٚٚ نتامب ت١ضج١َ١ نطز٠ٚٚ، ي١ٚ ثط٩غ٣١ٜ١ ت
ــ١          ــاؾِ ١ٖٜ ــٔ َ ــ١ َ ــ١َٔ ن ــ٣٠ٚ١ زا ب ــ١ٕ ٥ ــتِ، خ١تٝ ــ١ زاْٝؿ ٍَ ١٥َٛيٝؿ١ن ــ١ ــّٛٚ ي١ط ــط ن ــ١َيُاْٝا َٛباؾ ٥

َٝه٢ ت١ضج٣١َ١ به١ّ ب٪ نٛضز٣، ي١ت١بع٢ ١ٜن١ّ ١٥ط١ض ب١بريتإ بـ٢َ، ز٠َٚٚٝـإ يـ١ ٥ٝٓطًٝـع٣ يـ١ ٥َٛـ١       يٝؿ
١٥َطٜه٢، ب٫َ١ّ زاضٚ ١ْؾط٠ن٣١ ١٥َيُا٢ْ بٛٚ، ١٥ٚإ َاؾ١ن١ٜإ زا٠ٚ ١ْؾط٣ به١ٕ، ب٫َ١ّ َاؾ٢ ن٪ث٢ ضاٜتـ٢  
ٍَ، بري٩ن٣١ زاض ت١ضج٣١َٛ ١٥نازعن٢ يـ١   َٝٓخ غا َٝـ ث ١َّٝٝ ث َٝؿت٠ٚٛ، ١٥ّ ثط٩غ١ٜ١ ٥اغا١ْ، غ َٗٝ ب٪خ٪٣ ب١ج

َٜو بطاز٠ض ٥اطازاضٕ، ي١َ١عط ٠ظ٣ ؾط٠ْو ؾ٪ضت٢ نتاب ب١ٜـ١ى ج١يػـ٣١ زٚٚ، غـ٢َ    نٛضزغتإ ث١ٜسابٛٚ، ١ْٖس
زاض ١ْؾط٣ ط١ٚض٣٠ زْٚٝا َٛاؾ١قـ١ٜإ نـطز، ذكـٛم ١ْؾـط٣ خ٪ٜـإ تـ١ْاظٚصن صَن بهـ١ٕ، بـ١ب٢َ          12غ١عات٢ 

َٛقابٌ َازاّ ب٪ نٛضز١ٜ ب٪ ت١ؾحٝع٢ ثط٩غ٣١ ١٥ٚ، ٚات١ ١َب١غـت يـ١ّ َازز٠ٜـ١ ت١ؾـحٝع٢ ت١ضجَٛـ١ بـ٢َ       



 47 

َٜٝٛػت١، ؾٝع١ً ًَـ٢َ، زاٚا   ز٠غتتإ خ٪ف ب٢َ، ث َٝو ب ٕ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ت١بطٜطاتا٣١ْ ن١طٛتطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ٠ٚض٠ زا١ْؾـت
ــات،          ــ١نإ به ــاض٣ َٛت١ضغن ــت، ٖاٚن َٜ ــط٠نإ بهط  ــ١ت ١ْؾ ــ١ ذهَٛ ــ٣١ ت١ضجَٛ ــحٝع٢ ذ١ض٠ن ــ٪ ت١ؾ ــ١ ب به
ٌَٝ نطزْـ٢ َـاؾ٢ ٥ـ١ٚ زا١ْض١ٜ٠نـ١              َٝؿـ َٝه٢ ْاؾـ١ضع٢ ٥ـ٠ٚ١ ث َٝو زاْـ٢َ، بـ١ؽ ؾـ١ضع١ٝت بـس٣٠ ب١ؾـت ١ٖضؾت

َٝطا٣ يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ْٝـ١، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١        ت١ضج٣١َٛ صَن ز٠ ن٣١، ب٫َ١ّ ب١ض اغتٝـ ٣َٚ١٥ ٠ٚ١٥ف به٣١ ج
ٌَٝ نطزْـ٢ َـاؾ٢ زاْـ١ض، ب٪ٜـ١ ت٥١ٝـس٣        َٝؿـ ١ْٖات٠ٚٛ، ب١تاٜب١ت٢ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ ت٪ ؾ١ضع١ٝت ١٥ز٣٠ ب١ ث

َٝت. َٓٝ  بطاز٠ضإ ١٥ن١ّ ن١ْ١َ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 شاز ؾ١ضَٛٚ.ناى ١ْ
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ قػ١نا٢ْ ٥ـ١ٚزاّ، بـ٫َ١ّ يـ١ َـ١ٚظٚع٢      ب١ض اغت٢ قػ١نا٢ْ َٔ ظ٩ضب١ٜإ ٥ا١ْٖط خإ نطز٢ْ، ١ٜع٢ٓ ي١ط١
١٥ٚ ؾ١ضع١ٝت زإ ٚ ؾ١ضع١ٝت ١ْزا١ْ ي١غ١ض ١َٚظٚع٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، خ٪٣ ١٥غاغ٢ قا١ْْٛن١ ب٪ ثاضاغت٢ٓ 

َٝساٜـ١ قػـ٣١       َاؾ٢ ز ا١ْض٠ ي١ نٛضزغتإ ب١ ١ٖقٝك١ت، ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٜـ١ى، ْٛقتـ٣١ ز٠ّٚٚ، ٚجٗـ١ ْـ١ظ٠ض٠ن٢ ت
َٜت بـ٪     بطاز٠ضامن، ١ٜع٢ٓ ز٠ب٢َ بطٛجن٢َ، ب٫َ١ّ ز٠ب٢َ ٠ٚ١٥َإ ي١بري ١ْن٢َ ن١ ١٥ٚ قا١ْْٛ ١٥غاغـ١ٕ زاز٠ْـسض

ــ٢ يــ١ نٛضزغــ    َٝ تإ ٜــ١ع٢ٓ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ  ثاضاغــت٢ٓ َــاؾ٢ َٛبــسٜع، زاْــ١ض، ٥َٛــ١يٝـ يــ١ نٛضزغــتإ، نــ١ ز٠َي
َٝٓسضإٚ ٚ         ــ ــ٢ ْاغ ــ١ ض ٠مس ــتاْسا ب ــ١ نٛضزغ ــ١ ي ــطز، ن ــٝإ ن ــاظ٠ باغ ــطاز٠ضإ ت ــ١ ب ــ٠ٚ١ ن َٜت ــ١ف ز٠طط ي٪غ١تاْ
َٜٓــ٠ٚ١، يــ١ ٫ٜــ١ن٢ تـــط٠ٚ٠، ب١ض اغــت٢ َْٛاغــ١ب١ٜ١ن١، ٖــ١ض نـــ١ْس٠ ٥ــ٠ٚ١ ََٛهٝٓــ١ خـــاضج٢          َٜٓسض ز٠خٛ

ــٛ غــ      ــ١ّ ٠ٚن َٜعتإ به ــ١ض  ــ١ضظ٣ ب ــ١ ع ــ١ ن َِٝ باؾ ــ ــ١ؽ ث ــ٢َ، ب ــ١ٚظٚعٝـ ب ــ١ٚ  َ ــ١ ٥ ــ١َإ، ن ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي
َٝـط ٣ ظ٩ض   َٝط إ ١ٜ١ٖ، َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ َٛت١ضغن٢، ٠ٚضط َٜٝٛػت٢ ب١ ٠ٚذس١ٜ٠ن٢ ٠ٚضط ١َُٝ، ث ث١ضي١َا٣١ْ ٥
َٜت٢َ، ١ٜع٢ٓ ١ْى ١ٖض ٠ٚ١٥، ١ٜع٢ٓ ١ٖق٢  َٝط ٣ ظ٩ض باف ١ٜع٢ٓ ١ٖق٢ ؾا٢ْ١ٜ بسض بامشإ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٠ٚضط

َٜت٢َ، َــٔ ت١غــ١  َٝط يــ١ زٖــ٪ى، ي١ٖــ١َٛٚ  خــ٪٣، ٖــ١ق٢ ؾــا٢ْ١ٜ بــسض َُٝا٢ْ ي١ٖــ١ٚي ٚض  ز٠نــ١ّ ١َٖاْــ١ يــ١ غــً
ٍَ بسض٣َ ٠ٚذس١ٜ٠ن٢ ت١ضج١َـ١ بٝٓـا بهـط  بـ٪ ز٠ٚضاتـ٢       ؾاض٠نا٢ْ نٛضزغتإ، ي١ ن١ضنٛٚى، ١َٖا١ْ ن١ ١ٖٚ

َٝت١ ب١َٓا١ٜى ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚع١، غٛثاؽ.  زاٖاتٛٚف ن١َيه٢ صَن ٠ٚضبطري٣َ، بب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ:ب١ض 

 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع تاضا حتػشن ١٥غع١ز٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝى ٫ب ٣َ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١    َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ْاب٢َ ب١ٖٝض ؾ ١٦َٝط١ّ ب١ ث قػ١ٜ١ن٢ ظ٩ض نطا، َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ٚات

ٍَ ٖاٚنـاضا٢ْ خـ٪          ١َُٝ زٚٚ خاَيُإ ١ٖٜـ١ ي١َـ١زا، ١ٜنـ١ّ ٖـ١م ٚ َـاؾ٢ زا١ْض٠نـ١ ي١طـ١ ّ نـاى عبسايػـ٬ّ ٚ   ٥
َٜعض٣َ، بـ٫َ١ّ قـ١ت    َٝط٠ ن١ باغ٢ نطز، ظ٩ض٣ تطٜـ، ١٥ب٢َ َاؾ١ن١ٜإ ١ٖب٢َ ن٪ٕ ١٥ٚ َاؾ١ بجاض ز.قباذٝـ ي
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َٝو يـ١ٚ ثط٠ْػـٝجا٣١ْ نـ١      ٢َُٜ نٛضزغتإ ٜـ١ن َٜت، ي١ ١ٖض ١َٓٝزضا٠ٚ ن١ ت١ضج١َ١ ب٪ ظَا٢ْ تط ١ْنط َٜط٣١ ث ض 
َٝو ١٥تٛا٢َْ ت١ضج١ ٌَٝ         ب١ناضٖات٠ٚٛ، ١٥ٜٚـ ١ٖض ن١غ َٝؿـ َٝـو ن١٥١ٜـ٣َٚ١، ٥ـ١ٚ ظَاْاْـ١ ث ١َنـ١ بـ٪ ٖـ١ض ظَاْ

َٝط٠زا ي٪غ٣١ نٛضز٣ ب١ت١ٚا٣ٚ، ٜإ ظَا٢ْ نـٛضز٣ زاْـطا٠ٚ، ٠ٚنـٛ ٫َٚتـا٢ْ تٛضنٝـا غـ١ٜط        ١ْنطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ن١ ي
١َُٝ ت١ضج١َـ١ نـطزٕ بـ٪     َٝطإ ت١َاؾا به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ْس٣٠ ن١ ٥ٝٗتُٝاّ ب١ظَا١ْنا٢ْ خ٪ٜإ ز٠ز٠ٕ، ٥ به١ٜٔ، ٥

٢َُٜ نٛضزغـتإ نـ١ ظ٩ض            ظَا٢ْ نـٛض  َٝهـ١ ي١ٚاْـ٣١ نـ١ ٚا ٥ـ١نات ذ١ض٠نـ٣١ ت١ضجَٛـ١ ظٜـاتط بـ٪ ٖـ١ض ز٣ ١ٜن
َٝو ٥ـ١ب٢َ يـ١ ظ٩ض ض ٠ٚ٠ٚٚ، ١٥طـ١ض ت١ضج١َـ١       َٝب٢ عاي٢َ١ ١ٜ١ٖ، ٚا ١٥نات ٠ٚضنـ١ضخاْ ١َُٝ ظ٩ض نت ظ٠ضٚض١ٜ، ٥

            َ َٜت بـ٪ ظَـا٢ْ نـٛضز٣، ٥ـ٠ٚ١ َاْـا٣ ٠ٚ١٥ْٝـ١ نـ١ ظ َٜت بـ٪ ظَـا٢ْ نـٛضز٣، ت١ؾـحٝع ْـ١نط اْـ١نا٢ْ تـط   ١ْنط
َٝؿـه١ٚت١ٓ        َِٝ ١٥ب٢َ ظ٩ض ظٜاتط با١ٜر ب١ ظَـا٢ْ نـٛضز٣ بـسض٣َ، بـ٪ ٥ـ١ّ ث ٫ز٠ز٠ّ ٚ ب١َي٢َ ب١ ؾ١خطٜؿ٠ٚ١ ١٥َي
َٝطإ ذ١ض٠ن٣١ ت١ضج١َـ١ ١ٖٜـ١، نـْٛه١ بـ٪ ظَـا٢ْ خ٪ٜاْـ١، يـ١ ٥ـ١َيُاْٝا ٖـ١تا           ذ١ظاض١ٜ ب٪ ظن١ْٚٛ ي١ْاٚ ٥

َٝٓخ، ؾ١ف جاض ١٥ؾ٬ّ ناضت٪١ْناْٝإ ١ْٝ ب١ ظَا٢ْ خ٪ٜإ ١ْب٢َ، ١٥ٚا ٣١ْ ي٣َٚ١ شٜإٚ، ََٛه١ٓٝ ظٜاتط ي١ ث
َٝو ت١ضج١َ١ ١٥ن١ٕ ب٪ ظَـا٢ْ   َٝٝإ ٠ٚنٛ ظَإ ١َٖٛٚ ؾت َٝو ي١ؾت١نا٢ْ َٛعح١مب ث ن١َٚٛت١ ٣َٚ١٥ ٚ ١ٜن
َٝهـ١ يـ١             ١َُٝ با ب١ؽ ب١ ؾـ١ض٠ٚ١َ باغـ٢ ظَـا٢ْ نـٛضز٣ بهـ١ٜٔ، ظَـا٢ْ نـٛضز٣ ظَـا٢ْ زاٜهـ١، ظَاْ خ٪ٜإ، ٥

٢َُٜ نٛضزغتإ ١ٖتا  ١ًَٕ ١٥َٛغ١غـات٢ تاٜبـ١ت        ١ٖض ت١ؾحٝع بهط٣َ يـ١ ذ١ض٠نـ٣١ ت١ضج١َـ١ ططْطـ١، ن١٥١غـ
َٜت بـ٪     َٜع ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبريٜـ ١٥ن١ّ، ١٥ط١ض َا٣٠ٚ ظٜـاتطٜـ زابٓـسض ١ٖب٢َ ب٪ ١َ١٥، ١ٖض ثؿتٝطط٣ ي١ ب١ض 
    ٢َٜٓ َٝهــ١ يــ١ ٥ٝكترياذــ١نإ، ؾــٛ َٜت ت١ضج١َــ٣١ ي١غــ١ض بهــط٣َ، ١٥َــ١ ١ٜن ظَــا٢ْ نــٛضز٣، ب١تــ١ْٝا بتٛاْــسض

ٜب١تٝـ ١ٖب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥اٜا ١٥ٚ ت١ضج١ٜ١َ١ تا ض ض از١ٜ٠ى ض ٢٥٠ ١٥َٛيٝؿ١ن٣١ ٠ٚضطريا٠ٚ، ١ٖق١نـ٣١  تا
َٝهـ١ يـ١ ثط٠ْػـٝج١نا٢ْ ن١يـ١ْاٚ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ١ٖٜـ١،              َٜعض٣َ، ب٫َ١ّ ت١ؾـحٝع نـطزٕ بـ٪ ظَـا٢ْ زاٜـو ١ٜن بجاض

َٜت ٠ٚ١٥ ض ٢٥٠ خ٪١َ، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝى زاٚا ١٥ن١ّ ن١ ١ْ٫زض  ب١ٖٝض ؾ
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى عبسار ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسار ستُس اَشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 قػ١نامن نطا غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ٜاغا٣  َٝشن ي١ب١ض ناَٚإ ب٢َ، ت١بع١ٕ ١َٖٛٚ ٫َٚت ًَ َٝه٢ طؿت٢ ١٥ز٠ّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب َٜعإ َٔ ١ٖض ت١ٚظذن ب١ض 
َٝت، ٜاغـا بـ٪ ْٛٚغـ١ضٚ ١ْٖٛض١َْـسا٢ْ ٫َٚت١نـ٣١ خـ٪٣         َٝهٝـ ن١ ٜاغا زا٥ـ١ْ ٥ٝتؿاق٢ ز٠ٚصن ١ٜ١ٖ، ١ٖض ٫َٚت

 ٕ َٝو ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ٫َٚتـا َٞ، ١َبس١٥٠ن١ ١ٜ١َ١٥، ٜا ١َبس٥٠ َٝـو ١٥طـ١ض ٖـ١ق٢        زا١٥ْ ١َبـس٢٥٠ ١َغـ١ي١، يـ١ ٫َٚت
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٢َٝ ٥ٝتٝؿاقٝـ٣١           َٜعّ، بـ٫َ١ّ بـ١ث َٜعضاٚ ب٢َ، ٥ـ١ب٢َ َٓـٝـ ٖـ١ق٢ ْٛٚغـ١ض٠ن٣١ ٥ـ١ٚ بجـاض ْٛٚغ١ض٠ن٣١ َٔ ثاض
َٝط ٢ْ ي١ غاَي٢  1971( ي١ غاَي٢ اسهاّ خاص١ بايذٍٚ ْا١َٝ) ١٥ّ ذ١ي١ٜإ  1971ي١ ٥َٛت١َ١ض٣ ٥ٝتٝؿاق٢ ب

َٞ ) ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ب٪١ٜ َٛت١ْاقع ٍَ ٥ٝتٝؿاق١ ز٠ٚي١ٝن١، ١٥َي ٚنإ ٖذف املؤمتش ايت٢ متت فٝ٘ َشادع١ ١ْٝ ي١ط١
طاي رب ايع راملٞ يالتفاقٝ ر١ ٚري رو ع رٔ طشٜ رل َظ راعذ٠        ايٚاجياد اؿًٍٛ َٔ ادٌ دع رِ   1971اتفاق١ٝ بريٕ عاّ 
ٓاَٝ ر١  ايبايبً رذإ  سهاّ اـاص١ الكطاٜا االقتصاد١ٜ، االدتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ ٚادسدت بايتايٞ اايايذٍٚ ايٓا١َٝ يف 

ذف َ ر رٔ ٚسا٤ ٖ رزا املًش رل َ رٓح بع رض االط رتجٓا٥ات يً رذٍٚ ايٓاَٝ ر ر١       اهل ر يف ًَش رل خ راص باتفاقٝ ر١ اي ربريٕ، ٚن رإ      
 ( خصٛصًا يف فاالت ايرتمج١ ٚاالطتٓظاخ

َٝٓخ غاَي٢ زاْا٠ٚ، ظ٩ض ز٠َٚي١ت ١ٜ١ٖ ي١ّ ٥ٝتٝؿاق١ٝ  ٥ٝٓحا ظ٩ض ز٠َٚي١ت ١ٜ١ٖ غ٢َ غاَي٢ زاْا٠ٚ، ز٠َٚي١ت ١ٜ١ٖ ث
ٍَ       ٟعا٣ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ ٥ـاض٠ظ٣ٚٚ خ٪ٜـ١ت٢، بـ٫َ١ّ عـريام ٥ـ١ّ ٥ٝتٝؿاقٝـ١      ٥ُٝ ٥ُٝعاٜـ٢ نـطز٠ٚٚ، يـ١ ٜـ١ى غـا

ٍَ قاْْٛـ١ ز٠ٚي١ٝنـ١،         ٍَ ١٥تٛا٢َْ زا٢َٜٓ ٚ غٛٚز ي١ٚ ٥ٝتٝؿاقٝـ٣١ ببٝٓـ٢َ، َٛخـايـ ْـاب٢َ ي١طـ١ َٝٓخ غا تا٠ٚنٛ ث
َٝتـ١     ١َ١٥ ز٠عُٝؿ١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ َٛت١ضجِ ٠ٚنٛ َٛغ١ْ١ؾ٢ َٛؾت١م، ٥ٝعتُٝـاز بهاتـ   ١ غـ١ض زاٖـات٢ خـ٪٣، بب

َٝه٢ َٛؾت١م ب٪ ٣٠ٚ١٥ غٛٚز٣ صَن بب٢َٓٝ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت١ َٛغ١ْ١ؾ  ٣١َٓٗٝ خ٪٣، ن١ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
،٢ََٓٝ َٜٝٛػت١ ضن َا٢ْ ظ٩ض ظ٠ضٚض١ٜ، ٠ٚنٛ باغ٢ ي١غ١ض نـطا بـ٪ بٛٚشاْسْـ٠ٚ١ٚ بـ١ض٠ٚ      ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١ ١٥غ٬َ ث

َٝط٠ ن١ زضٚغت ب٠ٚٛ  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ب٫َ١ّ ٥ٝؿهاي١ن١ ي َٝـ ن٢ْٚٛ ذ١ض٠ن٣١ ض ٩ؾٓبري٣ ٚ غ١قاؾ٢ ي١ ١ٖض ث
َٜٝٓــ٠ٚ١       ٚ قػـ٣١ ي١غــ١ض ٥ـ١نط٣َ، ١ْٖــس٣َ ٚا٥ــ١ظأْ ٥ـ٠ٚ١ ذ١غــط نـطا٠ٚ بــ١ يٛغــ٣١ نٛضزٜـ٠ٚ١، ١٥طــ١ض بط١ض 

َٝؿٛٚ، ي١ َازز٣٠ َازز٠ناْ  6، باؽ يـ١ ت١ضج١َـ١ نـطا٠ٚ اصن ايًػـات، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ َـازز٣٠        3ي١ ؾ١ق١ض٠  ٢8 ث
باغ٢ ي١ ذُٝا٣١ٜ ذكٛق٢ َٛات٢ٓ ٥ٝكًِٝ نطز٠ٚٚ، َٛق٢ُٓٝٝ ٥ٝكًِٝ، ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ٥ٝكًـِٝ ت١بعـ١ٕ عـ١ض٠ب    

ــ٪ ٫       ــ١، ب ــط٣ تٝاٜ ــ١َيه٢ ت ــ١، خ ــٛض ١ٖٜ ــ١، ٥اؾ ــ١ٕ ١ٖٜ ــ١، ١٥ضَ ــٛضى ١ٖٜ ــ١، ت ــٛضز ١ٖٜ ــ١، ن ــ١ّ  ١ٖٜ ــ٢ ٥ بطزْ
َٝٝـسا،     ٥ٛٝؿهاي١ٝت١، ن١ت١ْٝا ذ١غِ ١ْب٢َ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ي غ٣١ نٛضز٣ تٝا١ٜ، ٠ٚنـٛ ٠ٚظٜـطٜـ ٥ٝؿـاض٠ت٢ ث

١َُٝ ض اغت١ ٠ٚنٛ ٥ٝكًِٝ َـٛيع٠َشن بـ١ ٥ٝتؿاقٝـ١ ز٠ٚيٝـ١نإ نـ١ نـاى زَيؿـاز باغـ٢ ي١غـ١ض نـطز، ت١ذػـٌٝ             ٥
 ٠َٛٝ ٣٠َٛٝ ن١ ٥ًٝتٝعا٢َ ث ١َُٝ َٛيع٠َشن ث َُٝـ٠ٚ١ ٖـ١ب٢َ، ٠ٚ١٥ْـس٣٠     ذاغٌ ي١ عرياق٠ٚ١ ٥ به١ٜٔ، ض٠بت٢ بـ١ ٥

١َُٝ، زٚٚ  4ي١ز٠غتٛٚض ١ٖقُإ ث٢َ زضاب٢َ، ي١ز٠غتٛٚض٣ عرياق٢ َازز٣٠  ٣ ز٠غتٛٚض٣ عرياق٢ ن١ ْاؾع٠ ٣٫ ٥
ي٪غ٣١ ض ٠مس٢ ١٥نات نٛضز٣ ٚ ع١ض٠ب٢، ظ٠َا٢ْ ذكٛق٢ ١٥ضَـ١ٕ ٚ ٥اغـٛض٣ ٚ نًـسإ ٚ تٛضنُـا٢ْ نـطز٠ٚٚ،      

،َٜٔٓ َٝـط٠،      ن١ ب١ يٛغات٢ خ٪ٜإ خبٛ َٜتـ١ ٖـ١َٛٚ يٛغـات ي َٜت ٜإ يٛغ١ نٛضز١ٜن١ ١َٖيبطري٣َ بهط ن١ٚات١ ١٥نط
١ٖض ت١ضج١َ١ ب١ ناٌَٝ، ٜاخٛز ٠ٚنٛ ز٠غتٛٚض٣ عرياق٢ صَن به١ٜٔ )اصن ايًػ١ ايهٛضز١ٜ ٚايرتنُا١ْٝ ٚايعطبٝـ١  

 ٚايػطٜا١ْٝ ٚا٫ض١َٝٓ ؿن ا٫قًِٝ( غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
 

َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط/ ٠ٚظٜط٣ ض ٩ؾٓبري٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛز٠َٚي١تٝـ٣١ نـطز٠ٚٚ، قـا٢ْْٛ عرياقـ٢ شَـاض٠        ذكـٛق٢   3ي١ ١ٜ٫ن٠ٚ١ عريام خ٪٣ ٥ُٝعا٣ ١٥ٚ ٥ٝتٝؿاقٝـ١ ْ
ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ غ٢َ غـاَي٢ زاْـا٠ٚ   ٥ٝػتٝٓاز٣ ي١غ١ض ١٥ٚ ٥ٝتٝؿاق١ٝ نطز٠ٚٚ،  ١٥َٛ1971يٝـ ي١عريام غاَي٢ 

َٝتــ٠ٚ١ قــا٢ْْٛ عرياقــ٢ غــاَي٢       َٓٝ َٜه٢ تــط٠ٚ٠، بــ١ؽ ظَــا٢ْ عــ١ض٠ب٢       1971يــ١ عــريام، ١٥َ بــ١ َــ١ْعٚض
١َُٝ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ نٛضزغتإ ؾط٠ ١ْت٠ٚ١ٜٝـ١، ٖـ١َٛٚ ظَاْـ١نإ ١َؾـطٚع٢ قـا٢ْْٛ       َٝٓا٠ٚ، ب٫َ١ّ ٥ ب١ناضٜٗ

َُٝٛاٜـ١ بـ١ؽ ن١يُٝـ٣١ )ؿن ا٫قًـِٝ( ٜـ١ع٢ٓ        ظَا١ْ ؾ١ض١َٝناْٝـ ١ٜ١ٖ، ٚا خ١ضٜهـ١ ٥اَـاز٠    َٜت، َـٔ ث ٥ـ١نط
      ( َٞ ًَـ ِ     ن١ي٣١ُٝ يٛغـ٣١ نـٛضز٣ ٫بـ١ضٜٔ ي١َ١ت١ٓنـ١ ب ( ٥ـ٠ٚ١ ناؾٝـ١،   ٚمل ٜ رتِ ْؼ رش اٟ تشمج ر١ ي ر٘ يف االقً رٝ

َٜتـ٠ٚ١، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ف نـ١ تٛٚؾـ٢           َِٜ ز٠ٜطط َٜت ي١ٖـ١ض ١٥ٚنات١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ظَاْا٣١ْ ن١ ت١ضج١َـ٣١ ثـ٢َ ٥ـ١نط
َُٝ ٍَ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚإ    ططؾت ١ْبشن، َٔ ث ٍَ قا٢ْْٛ عرياق٢ ن١ ت١ٚقٝع٢ نطز٠ٚٚ غ٢َ غـا َٝٓشن ي١ط١ ٛا١ٜ بٝطٛجن

ٍَ، ظ٩ض غٛثاؽ.  َٝت١ غ٢َ غا  َٛضاعات٢ ١٥ٚ ذاَي١ت١ٜإ نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ١ٜى غاَي١ن١ بب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ) ٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ٍَ نـاى زَيؿـاز، ظ٩ض ظ٩ض جـٛإ ض ْٚٚـ٢ نـطز٠ٚ٠، ٥ٝتٝؿاقـات٢ ز٠ٚصن ١ٖٜـ١            ب١ بط ٚا٣ َٔ، َـٔ َٛتـ١ؾٝكِ ي١طـ١
ٍَ زاْطابـٛٚ، ز٠َٚٚٝـإ، باغـ٢        ٢ًَ ١َؾطٚع١ن١ؾـسا غـ٢َ غـا ١َُٝ ي١ ١٥غ عريام ت١ض٠ؾ١ ي١ٚ ٥ٝتٝؿاق١ٝ، ض اغت١ ٥

َٜٝٛػــت١ ٥ــ٣٠ٚ١ ت١ضج١َــ٣١ ز٠نــات  َٜٝٛػــت١ ض ٚخػــ١ٜ١ن٢ غــري ذ١غــط٣ يــ١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚظاض٠ت نطابــٛٚ ن١ث ث
َُٝـ١ ب٪ت١ؾـحٝع         َٝـ٢ خ٪ؾـ١ نـ١ ٖـ١َيطريا٠ٚ، ٥ َٝػتا ج١ْاب٢ ٠ٚظٜـطٜـ ث ١َُٝ ١َٖيُإ ططت، زٜاض٠ ٥ ٠ٚضبطط٣َ، ٥
٢َُٜ نٛضزغـتا١ْ،   َُٝإ ٚابٛٚ ن١ ٠ٚ١٥ ب١ قاظاجن٢ ١ٖض ٍَ، ث نطز٢ْ ت١ضج١َ١ف ي١غ٢َ غاَي٠ٚ١ نطزَا١ْ ١ٜى غا

َٝشن ًَ ١َُٝ نـطا٠ٚ، ًًَٝـ١تا٢ْ    ي١ب١ض ٠ٚ١٥ باب ١َُٝ، ١٥ٚ ١َٖٛٚ غ١زض٣٠ ي١ ٥ ١٥ٚ ١َٖٛٚ بٔ ز٠غت٣١ٝ ١ًًَٝت٢ ٥
َٝؿه١ٚتٔ، ١َٖٛٚ تٛضاغ٢ ٥ٝٓػاْٝإ طٛاغت٪ت٠ٚ١ ب٪ ًًَٝـ١ت٢   َٜط٣١ ت١ضج٠ٚ١َ١ ظ٩ض ظ٩ض ث تط، ب١ض اغت٢ ي١ ض 

١َُٝ َازز٣٠  َٝط٠ زضا٠ٚ، ض اغت١ ٥ ١َُٝ ١٥ٚ ٥ٝػتٝػٓا١٥ ي باغ٢ ١٥ٚا١َْإ نـطز٠ٚٚ،  ٕ ١ٜ١ٖ، ن١ 6خ٪ٜإ، ب٪١ٜ ٥
بامسإ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ٚا١ْ ١ٖقٝإ ١ٜ١ٖ باغ٢  3بط ط١  8ن٢َ ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ قا١ْْٛ ز٠نات، زٚاتط ي١ َازز٣٠ 

َٝه٢ ١٥جٓـ١ب٢، يـ٣َٚ١ بـ٣ٚ٬َ نطز٩تـ٠ٚ١ ز٠تـ٣َٚ١          َٝه٢ ١٥ج١ٓب٢ ْانات ن١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٫َٚتـ١، َٛغـ١ْ١ؾ ١ٜن
َٝ ١َُٝ ١٥ي َٝط٠ ب٣ٚ٬َ به١ٜت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ٥ َٝسا٠ٚ، باؾـ١ نـ١ َـازاّ    ي َٜط٣١ ث ط٠ زا١ٜ، ١َ١٥ف ٥ٝتٝؿاقٝات٢ ز٠ٚصن ض 
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َٝت٠ٚ١،  َٓٝ ٢َٜٓ خ٪٣ ضن َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ي١ ؾٛ ١َُٝ ب٪ ٥ٝػتٝؿاز٣٠ صَن ١ْن١ٜٔ، ب١ بط ٚا٣ َٔ ث َٜط١ٜ١ ١ٜ١ٖ ٥ ١٥ٚ ض 
ٍَ ١ْ َـازز٣٠   ٍَ َاْـ٠ٚ١ٜٔ، ظ٩ضٜــ بـ١ ظ      8ْـ١ َـازز٣٠    6ٖٝض َٛت١ْاقع ١ْٝ ي١ط١ َُٝـ١ ي١طـ١ ٠ضٚض٣ ، ب٪ٜـ١ ٥

       ٍَ ز٠ظاْشن، ي١ب١ض ١٥ٚ ٖ٪١ٜف ب١ض اغت٢ طٛطنإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١ؾـحٝع٢ ذ١ض٠نـ٣١ ت١ضج١َـ١ بهـط٣َ، َـٔ ي١طـ١
َٝشن   ًَ ٠ٚ١٥ؾِ بايؿعٌ ب١ت١ْٝا نٛضز٣ ١ْب٢َ، ب١َيهٛ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ظَاْا١ْ ب٢َ، ٠ٚ١٥ ٫ب ٣َ، ١٥ٚ ز١َ٠ ١َٖٛٚ بـاب

َٜٔ ز٠نط٣َ ت١ضج١ ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ناضز  ١َٜإ ب٪ بهط٣َ، غٛثاؽ.١٥ٚ ظَاْا٣١ْ ي١ ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى.  ؾ١ضَٕٛٚ زٚا غٝاغ١تإ خبٛ
َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت: ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٣٠ٚ٠ صَن ز َٜعإ ض ا٣ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣، َازز٠ن١ ب١ّ ؾ َٝب٢ٓٝ ب١ض   زٚا٣ ت

 ملاد٠ ايجايج١ عؼش٠:ا

اطتجٓا٤ َٔ اسهاّ املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ٖزا ايكإْٛ حيل الٟ ػخص يف االقًِٝ تشمج١ اٟ َص رٓل ادٓب ر٢ َٓؼ رٛس    
ص رٓف  املعً ر٢ ت راسٜخ اٍٚ ْؼ رش هل رزا      ٠ط ر١ٓ ٚاس رذ   ترتمج ر١ ارا َ رش  ايبؼهٌ َطبٛع اٚ اٟ ػهٌ اخش ْٚؼش ٖزٙ 

َاي رو اؿ رل يف ايرتمج ر١ اٚ مبٛافكت ر٘ اٚ يف س راٍ ْف رار       قًِٝ َٔ قبٌ االاالدٓب٢ ٚمل ٜتِ ْؼش اٟ تشمج١ ي٘ يف 
 ايطبعات املرتمج١.

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝعز١ٖ٠ّ:  َازز٣٠ غ

     َٝ َِٜ َـاؾ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖٜـ١      ب١ ١َٖيٛاضزٕ ي١ذٛن١ُنا٢ْ َـازز٣٠ ١ٖؾـت٢َ١ ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ ١ٖضن١غـ و يـ١ْاٚ ٖـ١ض
َٜت ٚ ب٬َٜٚؿ٢ بهات٠ٚ١، ١٥ط١ض  َٝط  ١ٜ٠َٛٝن٢ زٜه١ ٠ٚضبط َٜه٢ ب٬َٚ نطا٠ٚ ٜإ ناث نطا٣ٚ بٝا٢ْ ب١ٖ١ضؾ ١ٖضناض
َٝهـ٢ ٥ـ١ٚ    َٝط اْ َٝج١ض  بٛٚب٢َ ٚ ٖٝض ٠ٚضط َٝص٣ٚٚ ٠ٚ١٥ٍ جاض ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ناض٠ بٝا١ْٝزا ت َٝو ب١غ١ض َ غاَي

َٝهـسا    ناض٣٠ خا٠ٕٚ َاف ٜا  َٝتـ٠ٚ١، ٜـإ ي١ذاَي١ت َُٜسا ب١ ظَا٢ْ نٛضز٣ ب٬َٚ ١ْبٛٚب ب١ ض ٠ظا١َْس٣ ١٥ٚ ي١ ١ٖض
َٝت٠ٚ١. َٝط ا٠ٚنإ ٖٝهٝإ صَن ١َْاب  ناث١ ٠ٚضط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ.

َٜع عبسايػ٬ّ   َصطف٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ. ب١ض 
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َٜطا بططّ ي١ت١غٜٛت ي١غ١ض َازز٠ٜـ١ن٢ ْـا قـا٢ْْٛ، يـ١ غـ١ضب يـ١ َٛجت١َـ١ع٢         َٔ ْٛقت٣١ ْعاَِٝ ١ٜ١ٖ ض 
َٜعضا٠ٚ، ١٥ٚ ت١ؾػري٣٠ بطاز٠ضإ ٚتٝإ ٥ٝػتٝٓازٜإ نطز ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ٣٠ٚ١٥  َٝؿه١تٛٚ، تاى َاؾ١نا٢ْ ثاض ث

َٝت١ ع١ق٢ً َٔ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٖٝض ١َع َٜو ق٠ٛت٢ ٣٠ٚ١٥ ١ْٝ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٖب٢َ، ْان َٜه٢ ز٠ٚصن ز٠غتٛٚض اٖس
ٍَ بهـات، تـ٪      َٜه٢ غـ١ضب٢ قبـٛ َٝت ي٣َٚ١، ١َخػ١زّ ن١ٝ، َٛغت١ذ١ًٝ ز٠غتٛٚض َٜو ي٣َٚ١ ٥ٝحباض بهات، ب ؾ١ضز
َٝٔ َٛغــ١ْ١ف               َٝـ٢ ٥ـ١َي َٝـ٠ٛ ث َٜو ٥ٝحبـاض بهـ٣١ تـ١ْاظٍٚ يـ١ ذكـٛق٢ خـ٪٣ بهــات، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ ؾـ١ضز

٢َٝ ق١ٚاْشن، ي١ب١ض ٥ َٜه٢ ز٠ٚي١ٝ، ١َذؿٛظ٠ ب١ث َٝٓٔ ن١ ١َعاٖس َٝه٢ ؾ١ضز٠، ١٥ٚ ١ْغ١ّ ٣َٚ١٥ ب٪ّ ب ٣٠ٚ١ َاؾ
           ،ًَِ َٝت١ عـ١ق َٝه٢ غـ١ضب٢ بهـات، ْانـ َٝـو يـ١ ز٠َٚيـ١ت ٌَٝ نطزْـ٢ َـاؾ٢ تان َٝؿـ َٝه٢ ْا٢َ ث َٜطا ١٥زات ب١ز٠َٚي١ت ض 

َٝو ٥ٝعاؾ٣١ به١ٕ ي١ ٖـ١َٛاض نـطزٕ، بـ٫َ١ّ     َـٔ ٖؿـٝاض٣   ض ٠جاتإ صَن ١٥ن١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١٥تٛأْ ١ٖض ٠ٚخت
ٍَ ْانـات   ١٥ز٠ّ َازز١ٜ٠ن٢ ْا قا١ْْٝٛ، غ١ْ١ز٠ن٣١ ظ٠عٝؿ١ ٣٫ َٔ، ١َْتل قبَٛي٢ ْانات، ي١غ١ضب زا١ْض قبٛ
َٝت ذكٛق٢ تـ١بع ٥ـ١ز٠ّ ب١خـ١َيو، غـٛثاؽ، ض٠جاتـإ صَن ١٥نـ١ّ بـري٣ صَن         ًَ ز٠َٚي١ت١ن٣١ خ٪٣ ي١ بات٢ خ٪٣ ب

 به٠ٚ١ْ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٔ ذ١ظ ز٠ن١ّ ١ٜى ت١ٚظٜح بس٠ّ، ١ٖض ي١َازز٠ن١ ٖات٠ٚٛ، ١َغ١ي١ٕ ١٥ٚ ن١غـ١ ١ٜنـ١زتاض تـ٥١ًٝـ ٥ـ١نات     
ٍَ زاض ١ْؾـط ٥ـ١نات ٚ ت١ضج١َـ٣١              َٝطَٛـإ يـ١ ١ٜنـ١َشن غـاَي٠ٚ١ خـ٪٣ عكـٛز ي١طـ١ َٝهـ٢ ١٥جٓـ١ب٢، ب ي١ ٫َٚت

َِٜ، يــ١ َـٛز٣٠ ٥ــ١ٚ غـاَي١، نــ١         ٥ـ١نا  َٝبــ١ ت١ضج١َـ١ ْـ١نطاب٢َ يــ١ ٖـ١ض َٝبا١ْٜــ١ ن١يـ١ٚ نت ت، ١٥َـ١ بــ٪ ٥ـ١ٚ نت
َٝو ي٫َٚ١ت٢ خ٪٣ َاؾ٢ ١ٜ١ٖ ٠ٚنٛ زا١ْض زاٚا٣ َاؾ٢ خ٪٣ بهات، ب٫َ١ّ  ت١ضج١َٛ ١ْنطاب٢َ، زٚٚ، ١َٖٛٚ ن١غ

َٝـط٠ زاٚا٣       ٢َُٜ نٛضزغـتإ، ٖـات ي َٝو ت١ضج١َ١ نطا يـ١ ٖـ١ض َٝب َٝـ٢      ١٥ٚ نات٣١ نت َاؾ١نـ٣١ خـ٪٣ نـطز، َـٔ ث
           ٍَ ٢َُٜ نٛضزغـتإ ز٠ضنـ٠ٚٛ، يـ١زٚا٣ غـاَي١ن١ تـ٪ ١ْنـ٣ٚٛ ع١قـس ي١طـ١ ٢َٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ يـ١ ٖـ١ض َِٝ ب١ث ١٥َي
َٜتــ٠ٚ١ يــ١      ٢َُٜ نٛضزغــتإ، ٖــ١ق٢ تـ٥١ًٝؿ٢ خــ٪ت بــ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بــ٬َٚ بهط ز٠ظطاٜـ١ن٢ زاض ١ْؾــط بهــ٣١ يـ١ ٖــ١ض

قِ ث٢َ زضا٠ٚ، ٣١َ١٥ ت٪ ت٥١ًٝـ به١ّ، نْٛه١ َٔ ي١ ز٠ٚصن ٫َٚت١نإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١ زٚا٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ َٔ ١ٖ
َٝط٢ْ  ٢َٝ ٥ٝتٝؿاق٣١ٝ ب  .1971ْا١َّٝ، ب١ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا بعات ١َ١٥ضٜها،  خ٪ ن١ؽ ض اغت نا٣ٚ ي١غـ١ض قـاض ٣٠ ٥اغـٝا١ٜ، ي١غـ١ض     ي١ ظ٩ض غٝاغ١ت٢ ز٠ٚصن عٛظَا، ٥
َٝو ز٠نـات بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١       ٢ًََ ض اغت١، ٖـ١َٛٚ ؾـت ز٠ٚصن ْا١ٜ١َٝ ي١غ١ض ١َ١٥ضٜها٣ ٫ت١ٝٓٝ، ٣٠ٚ١٥ ناى زَيؿاز ز٠ٜ
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ًَـ٢َ َـٔ َٛغـاع١ز٣٠ ز٠ٚصن ْاَٝـ١ ز٠نـ١ّ، ظ٩ض ٥ٝتٝؿاقـاتٝـ ز٠نـط٣َ بـعات بـ٪           َٝـ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب َٝت١ ث َٝو ب ؾت
ــ٠ٛض٣     ز٠ٚصن ْاَٝــ١، بــ٪  َٝ ــ٠ٛض٣ تٝحــاض٣، يــ١ ث َٝ َٝـ بهــ١ٕٚ، يــ١ ث ز٠ٚصن ١٥َــ١ضٜها٣ ٫تٝٓــ٢ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ بــ١ث

٠َٛٝض٣ ع١غه١ض٣، ظ٩ض غٛثاؽ. ٠َٛٝض٣ ت١ضج١َ١، ١ٖتا٠ٚنٛ ي١ ث  ١ْٖس٠غ١، ي١ ث
 
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
  ٚ َٜٓسضاٜـ١ َٝػتا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غٝاغ١ نٛضز٣ ٚ ع١ض٠ب٣١ٝ نـ١ خٛ َٝؿـرت، نـ٢َ ي١ط١َيساٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـت٢      ٥ ٠ ث

نــ١ؽ ي١ط١َيساْٝــ١، ب١ظ٩ضٜٓــ٣١ ز٠ْــط  11بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟ نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟،  
14.٠ٚ١َٜٓيٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ، يٝص٣١ْ ض٩ؾٓبري٣، ؾ١ضَٕٛٚ ط١ٜؿت١ٓٝ َازز٣٠  ث١غ١ْس نطا.  ، ؾ١ضَٛٚ بٝدٛ

َٜع عُط عبسايطػنٔ:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩  ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 املاد٠ ايشابع١ عؼش٠: 
 اٚال: ال جيٛص اؿذض ع٢ً سكٛم املؤيف املع١ٜٛٓ اٚ ع٢ً اٟ َصٓف قبٌ ْؼشٙ.

 ثاْٝا: ال جيٛص اؿذض ع٢ً املصٓف ايزٟ تٛف٢ َؤيف٘ قبٌ ْؼشٙ، اال ارا نإ قذ ٚافل ع٢ً ْؼشٙ قبٌ ٚفات٘.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.ب١ ن
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 14َازز٣٠ 
َٜت٠ٚ١. َٜو ب١ض ي١ ب٬َٚنطز٠ٚ١ْ طٌ ْازض  ١ٜن١ّ: َاؾ١ ١َع١ٜٚ١ٓنا٢ْ زا١ْض ٜإ ١ٖض ناض

َٝـ         َٜتـ٠ٚ١، ١َطـ١ض خـ٪٣ ثـ َٝـت طـٌ بسض َٝـ ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ َـطز ب َٝت ١٥ٚ ناض٣٠ ن١ زا١ْض٠ن٣١ ث ز٠ّٚٚ: ْاب
َٝت.َطز٢ْ ي١  غ١ض ب٬َٚنطز٠ٚ١ْن٣١ ض اظ٣ بٛٚب

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

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟     ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت
َٜع نا٠ٚ ستُٛز/ ٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٫ٚإ:    ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ز٠ق١ن١ٜٔ.  ي١ط١
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ت  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠؟ ؾ١ضَٛٚ.ن
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َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜــت           ــ٪ض نطزْــ٢ ز٠تٛاْط ــطز، زٚا٣ ٠ٚؾات١نــ٣١، زٚا٣ ن َٝو ٠ٚؾــات٢ ن ــ١يٝؿ ــات٠ٚٛ نــ١ ٥َٛ ــ١ٚ َازز٠ٜــ١زا ٖ ي
َٝط٠زا ١ٜ٠ٚ١٥ نٞ ب٪َإ زٚٚثات ز٠نات َٜو ي َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ثطغٝاض ٠ٚ١، ن١ ١٥ٚ ز٠غتٓٛٚغ١ باب١ت١ن٣١ ب٬َٚبهط

َٝو بـ١ْا٣ٚ ٥ـ٠ٚ٠ٚ١     َٜت ن١غـ َٜت٠ٚ١، خ٪ ز٠نط َٝت، ن١ زٚا٣ َطز٢ْ ب٬َٚ ز٠نط ٜإ ١٥ٚ باب١ت١ ٢ٖ ١٥ٚ ن١غ١ ب
َٝؿــ٢ نــ٪ض نطزْــ٢ ٥ــ١ٚ باب١تــ١ ٥ــ١ٚ ي١ٚذ١ٜــ٣١ زضٚغــت نــطز٠ٚٚ ٜــإ ٥ــ١ٚ       ــت ث َٝ ًَ َٝو بــ٬َٚ بهاتــ٠ٚ١، ب ؾــت

َٝين   ب٪ ١٥ٚ َازز١ٜ٠.َ٪غٝاق٣١ٜ١ زاْا٠ٚ، ْا٠ٚن٣١ ١٥ٚ ن١غ١ ب١ناضبٗ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اػنس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٍَ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، بعأْ ١ٖضزٚٚ ج١ًَٛ ت١عاضٚظ ْانات ي١ط١ ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠َٚٚٝإ ١٥ط١ض بٝدٛ
َٝت ) (، ٚابعامن ت١عاضٚظ٠ ب١ؽ ١٥ط١ض ذع لوٟ اصمنِ  اهصٜ و٘ىٟ ًلههٕ بلى ُؿطٖال جي٘ظ اذت١ٜنرت٣، ن١ ز٠َي

َٝشن ) ًَ َٝت )اال اشا كاْ بس ٗاىق لوٟ  لسَ ُؿطٖ(، ٗابعامن ب َٝت،  عذّ ْؼشٙ(ز٠ب ( ب١ٖ١َإ 15ي١ َازز٣٠ )ب
٠َٛٝ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ زٚٚباض٠ بٜٛٚت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ؾ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ض٩ؾٓبري٣ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ب٪خــ٪٣ بــ١ض يــ٣٠ٚ١    َِٝ ٚاٜــ١ َازز٠نــ١ ظ٩ض ظ٩ض ٚاظذــ١، َاؾــ١ ١َع١ٜٓٚــ١نإ ٜــإ ٖــ١ض َٛغــ١ْ١ؾ َــٔ ثــ
َٝه٢ ظ٩ض تْٛـسٜإ ١ٖٜـ١، ضابٝت١ٜـ١       َٝهٔ ٥ريتبـات َٜت٠ٚ١، نْٛه١ َاؾ١ ١َع١ٜٓٚـ١نإ َـاؾ ن٢ ؾ١خػـ١ٝ  ب٬َٚبهط

َٝـ ب٬َٚنطزْـ٣٠ٚ١،   َٝت ب٣ٚ٬َ بهات٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ث َٝٛإ ١٥ٚ ٚ زا١ْض ٚ َٛغ١ْٝـ، ١٥ط١ض ١٥ٚ بط ٜاض٣ ١ْزاب ي١ْ
َٜت١ غ١ض، ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ز٠َٚٚـٝـ يـ١    َٜت ذحع٣ خبط نْٛه١ ١٥ٚ َاؾ١ ت١ْٗا ٢ٖ زا١ْض٠ن١ٜ١، ب٪١ٜ ْانط

َٝهسا١ٜ ١َغ١ي١ٕ ي١ قا٢ْْٛ ١َز٢ْ٠، ض ٠ْط١ ناى ع٢ْٛ ٜإ بطاز٠ضا٢ْ تط باؾـرت يـ١ َـٔ بـعأْ، يـ١ٚ       ض ذاَي١ت
َٜـت، نـْٛه١             َٝو ١ٖٜـ١ ْانط َٝـط٠زا ؾـ١ضق َٝو، ٥ـ٠ٚ١ ي َٜتـ١ غـ١ض ٥ـ١َٛاصن ٜـ١ن َٜت ذحـع خبط ذاَي١تا٣١ْ ن١ ز٠نط
َٝهِ        َٝبـ َٜهِ نت َٝشن ؾـ١ضظ ز٠نـ١ّ َـٔ زاْـ١ض ًَـ ١ٖض٠ٚنٛ ٚمت ٠ٚ١٥ ٥ريتبات٢ ب١ ؾ١خػ٢ ١٥ٚ ٥ٝٓػا١ْ ١ٜ١ٖ، با ب

َٝـ ٣٠ٚ١٥ ب َٝهِ نابطا٣ خـا٠ٕٚ  ١ٜ١ٖ ث ٣ٚ٬َ به٠ٚ١َ١ بط ٜاضٜؿِ ١ْزا١ٜ ب٣ٚ٬َ به٠ٚ١َ١ َطزّ، ق١ضظاض٣ ١ٜن
        َٞ ــ ــ٪٣ ي ــ١نا٢ْ خ َٜت َاؾ ــ١ٚ ــ١ ز٠ٜ ــا٣٠ْٚٛ ن ــ١ٚ بٝ ــٔ، ب ــ٣١ َ َٝب ــ١ٚ نت ــ١ض ٥ ــ١ غ ــع خبات ــ١ ذح ــ٪ٟ ْٝ ــ١ضظ ب ق

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َاؾ٢ ب٬َٚنطز٠ٚ١ْن١ ٢ٖ ١َٓ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٖاتٛ َـٔ بط ٜـاضّ زا   َٝـت بـ٬َٚ   ١َٖيطط ب
ََٜت١ غ١ض، غٛثاؽ. َٜت ذحع٣ خبط َٜت٠ٚ١، ١٥ٚ ز١َ٠ ز٠نط  بهط
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ج٬ٍ قػ١نطا، ب٫َ١ّ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ١ٜى ز٠قٝك١.
 
 

َٜع ج٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

(، ٥اٜا اصمله  اصمعِ٘ٙٞ اٗ لوٟ اٜ ًنِ  بلى ُؿطٖ.ال جي٘ظ اذتذع لوٟ حق٘ق ع١ؾٛ ٠َٚي٬ َٔ ي٣٠ٚ١ ١ٜن١ّ )
َٜت٠ٚ١ ذحع ن٪ٕ  َٝو ب١ْٚ٬َنط َٜت؟ َٔ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ز٠ن١ّ، ن١ ؾت َٜت٠ٚ١ ن٪ٕ ذحع ز٠نط ١٥ط١ض ب١ْٚ٬َنط

َٜت ي١ض ٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ؟.  ز٠نط
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
َٜع عبسايػ٬  ّ ب١ضٚاض٣:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( ٜـ١ع٢ٓ )دنـٛظ   اال اشا مل ٙلّ اذتذع بس ٗاىق(، ٠ٚض٠ ع١نػ١ن٣١ ٠ٚضطط٠ ) ال جي٘ظ اذتذع اال اشا كاْ بس ٗاىق)
١َٓٝط١ٜؿتٜٛٚٔ، ١ٜع٢ٓ )) َٝٔ ت َٞ به٠ٚ١ْ١، ب٪١ٜ ذ١قٝا١ْ ن١ ز٠َي ال جي٘ظ اذتذع اال اشا كاْ بدس  اذتحع(، بري٣ ي

 ٠ٚ١٥ ت١ْاقٛظ٠. اؿذض قذ ٚافل(، را مل ٜهٔ)اال ا(،  ٗاىق
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسن، َٛعاي١ج٣١ ١َٚظٚع١ن٣١ ز٠نات، ب١ْٝػب١ت ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ) ١ٜ٠َٛٝ ب ال جي٘ظ ٚابعامن غٝاغ١ن١ ب١َؿ
 وٟ اصمنِ  اهصٜ و٘ىٟ ًلههٕ بلى ُؿطٖ، اال اشا كاْ بس ٗاىق لوٟ ُؿطٖ بلى ٗىاوٕ(،اذتذع ل

 

 اصمازٝ اهطابعٞ لؿطٝ: 
 ال جي٘ظ اذتذع لوٟ حق٘ق اصمله  اصمعِ٘ٙٞ اٗ لوٟ اٜ ًنِ  بلى ُؿطٖ. اٗال:
 بلى ٗىاوٕ. ال جي٘ظ اذتذع لوٟ اصمنِ  اهصٜ و٘ىٟ ًلههٕ بلى ُؿطٖ، اال اشا كاْ بس ٗاىق لوٟ ُؿطٖ ثاُٚا:

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

ٍَ زاْٝـ١؟       َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، نـ َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط       2ن نـ١ؽ ي١طـ١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 



 56 

 
 
 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 صمازٝ ارتاًػٞ لؿطٝ: ا

ه٘ضثٞ اصمله  ٗحسٍٓ اذتق يف ُؿط ًنِ  مل ِٙؿط اثِا١ حٚاوٕ، اال اشا كاْ اصمله  بس اٗصٟ بعسَ ُؿطٖ اٗ حسز 
اه٘بت اهصٜ جي٘ظ ُؿطٖ ىٕٚ. ٗاشا اؾرتن يف وأهٚهٕ اكجط ًّ ًله  ٗاحس ٗو٘ىٟ احسٍٓ زْٗ ٗاضخ، ٙلٗي ُنٚلٕ 

 ٜ ًا مل ٙ٘دس اوهاق خطٛ بػري شهم.اىل اصمؿرتكني ًعٕ يف اهتأهٚ  باهتػاٗ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 :15َازز٣٠ 
ْـ           َٝتـ٠ٚ١، بـ٬َٚ به١ ٠ٚ١ ت١ْٗا َرياتطط٣ زا١ْض ب٪ٜإ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٚ نـاض٣٠ نـ١ يـ١ شٜـا٢ْ زا١ْض٠ن١ٜـسا ب٬َب١ْٚنطاب

َٝـت،           َٝه٢ زٜـاضٜهطا٣ٚ بـ٪ ب٬َٚنطزْـ٣٠ٚ١ زاْاب َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ نـات َٝت نـ١ بـ٬َٚ ١ْنط ١َط١ض زا١ْض٠ن٣١ ض اٜػجاضزب
َٜهـ٢ يـ١ثاف       َٝهٝإ َـطزٚٚ ٖـٝض َرياتطط َٝت ٚ ٜـ١ن َٜو ظٜاتط ب١ؾساضٟ ي١ زاْا٢ْ ناض٠ن١ نطزب ١٥ط١ض ي١ زا١ْض

َٝتـ١     َٝت، ٠ٚ١٥ ب١ؾ١ن٣١ ١٥ٜٚـ بـ١ ١ٜنػـا٢ْ ز٠ب َٞ ١َْا ب ٖـ٢ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ يـ١زاْا٢ْ ٖاٚبـ١ف بـٕٛٚ،       ب١ج
َٝت. َٝه١ٚا١ْ ١ٖب َٝه٢ ث َٜه١ٚتٓ  ١َط١ض ض

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

َٝت؟ ؾ١ضَٛٚ. َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜع نا٠ٚ ستُٛز/ ٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ:    ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ  .ي١ط١
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  تاضا خإ(، ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض بؿري: -ناى ١ْشاز -غ٪ظإ خإ -ن١ؽ )ز. بؿري 4ن
َٜع ز.بؿري خًٌٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٗاشا ي١ب١ض٥ــ٣٠ٚ١ )، 2ٚ  1ؾ١قــ١ض٠، ؾ١قــ١ض٠  2َــٔ ٖــ١ض ٠ٚ١٥ْــس٠ ٫َٛذــ١ظ٠ّ ١ٖٜــ١، نــ١ َازز٠نــ١ به١ٜٓــ١ 
َٝؿرت به١ْ١ ٠ٚ١٥ي١ٕ اؾرتن يف وأهٚهٕ اكجط ًّ ًله  ٍَ ١ٜنرتزا، ب٪١ٜ ١٥ٚا٣١ْ ث َٟ ي١ط١ (، ٠ٚ١٥ باب١ت١ن١ ز٠ط٪ض 

 ٠ٚ١٥ به١ٜٓ١ ز٠ّٚٚ.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ، قػ١ن١ّ ناى زنت٪ض بؿري نطز٣.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

١ (، ١٥طـ١ض ٥َٛـ١يٝـ َـطز، ت١بعـ١ٕ يـ     ٗاشا اؾدرتن يف وأهٚهدٕ اكجدط ًدّ ًلهد      ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ي١ٚ َازز٠ٜـ١ ) 
ْاذ٣١ٝ ١َع٠ٚ١ٜٚ١ٓ ٠ٚ١٥ باغ٢ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ َاصن ز٠نات، ٠ٚضغ١ن١ )َرياتطط( ي١ ْاذ٣١ٝ َايٝـ٠ٚ١ ض اغـت١،   
َٝسن ٖـٝض              َٝتـٛ ٥ـ١ٚ ؾـت١ نـ١ ْٛٚغـطاب َٝسن، ٥ـ٬ٝ ١٥طـ١ض ب ب٫َ١ّ ي١ ْاذ٣١ٝ ١َع٠ٚ١ٜٚ١ٓ ٥ـ٠ٚ١ ْـا٣ٚ بـعض ْـاب

َٝـت،  َٝت بعض ب َٝت، ١ٜع٢ٓ ب١ ١َغنٛع ز٠ْا ْا٣ٚ ْاب َٜه٢ ي١غ١ض ١ْب َٝـت َـ١ذؿٛظ      ْاٚ ذكـٛق٢ ١َعٓـ٣ٚ١ ز٠ب
َٝت.  ب

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

 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع تاضا حتػشن ١٥غع١ز٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠زا ١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ ٥ٝتؿـاق٢ خـ١ت٢ ْـ١بٛٚ، زٚٚ     َٓٝـ ١َٖإ ب٪نٛٚمن ١ٜ١ٖ ي٣٠ٚ١ ناى ١ْشاز، ب٫َ١ّ ي
َٝو ز٠ْاغـِ زنتـ٪ضا٣ ٖـ١بٛٚ    ؾ١خػٔ َ َٝهٝإ نطز٠ٚٚ، َٔ خ٪ّ ب١غ١ضّ ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ب٪ ظن١ْٚٛ ن١غ ١٥ٛي١ؾ

َٝٛاْٝإ ْـ١بٛٚ،              َٝه٢ خـ١ت٢ يـ١ْ َٝه٢ تـط ٥ـ١َط٣ خـٛا٣ نـطز، بـ١ؽ ٖـٝض ٥ٝتؿـاق ٍَ ٜـ١ن َٛؾت١ضٜو بٛٚ ي١طـ١
بـ١ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ١    ذكٛق١ن١ َاي١ٕٝ، َازز١ٜٕ ٣ٚ١٥ تط ٠ٚض٣ ططت، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ي١ شٜاْسا ١َْا بٛٚ، َٔ ْـاظامن 

ن٢ ظٜاز ز٠ن١ٜٔ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚعـ٣١ نـ١ ٠ٚنـٛ ٜـ١ى ٠ٚضبطـطٕ، ذ١ظز٠نـ١ّ جـٛامب بس٠ْـ٠ٚ١، ََٛهٝٓـ١ َـٔ           
َٝساْٝـ١، نـ١ ذكٛقـ١ناْٝإ ٠ٚنـٛ ٜـ١ى َـازز٠ ٚ َاززٜـ١ْٝـ         َٝهِ ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ٖٝهٞ ت ١َٓٝط١ٜؿتٓ ت

َٜع ؾ١ض٣َٚٛ ْاض ٚات،  َٝت، ََٛه١ٓٝ ١َع١ٜٚ١ٕٓ ٠ٚنٛ ب١ض  نْٛه١ زنت٪ض ؾ٬َٕ ي١غـ١ض٣ ْٛٚغـطا٠ٚ،   ١َذؿٛظ ب
 ب٫َ١ّ ي١ ض ٠ٚٚنا٢ْ تط٠ٚ٠ ٥اٜا ١َذؿٛظ٠ ب١ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ي١ّ قا١ْْٛ؟.

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ناى ؾٛإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾٛإ ن١ضِٜ نابإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع زنت٪ض بؿ َٝب١ٝٓٝن٣١ ب١ض  َٜت ب١ غ١باض٠ت ب١ ت َٜـت   2ري ظ٩ض ٥اغا١ٜٝ بهط ؾ١ق١ض٠ ٖٝض ي١ ١َغ١ي١ن١ ْاط٪ض 
َٜع ناى ١ْشاز ١َ١٥ باغـ٢ ١ْغـٝب ز٠نـات، ١ْغـٝب٢      َٝب١ٝٓٝن٣١ ب١ض  َٝت، ب١ْٝػب١ت ت َٚاْان١ؾ٢ ٚاظح تط ز٠ب

َٝت ) (، ١َغـ١ي١ ١َع١ٜٚ١ٓنـ١ ْٝـ١ ْا٠ٚنـ٣١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ يـ١ٚ        ٙلٗي ُنٚلٕ اىل اصمؿدرتكني ًعدٕ  َازز١ٜ ٠ٚ١٥ ز٠َي
ــ١ض        ١٥َٛي١ ــطا٠ٚ، ١٥ط ــ١ف ن َٜو ب ــس ــ١ ع١ق ــ١ ب ــ١ ن ــٝب١ َازز١ٜن١ٜ ــ٫َ١ّ ١ْغ ــ٠ٚ١، ب َٝت َٓٝ ــ٪٣ ز٠َ ــٛ خ ــ١ ٠ٚن ؾ

َٝسا نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ثاض٠ٜـ١ ٜـإ    َٝت ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ب١ؾساض٣ ت َٝت ٜاخٛز ٠ٚض٠غ١ن٣١ ١ْب خا٠ْٚساض١ٜت٢ ١َْا ب
َٜت ب١غ١ض ١٥ٚ   ، ظ٩ض غٛثاؽ.ن١غ٣١ تط، ن١ ب١ؾساض بٕٛٚ ي١ ب١ض١َ١ٖن١ 3، ١٥2ٚ َازز١ٜ٠ زاب١ف ز٠نط

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت            َٓٝـ ١ٖضٚاّ ٚت خـ٪، خـ٪ ٚمت باغـ٢ ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ َـازز٣ ز٠نـاتٔ، بـ٫َ١ّ ١َغـ١ي١ ١َع١ٜٚ١ٓنـ١ ز٠ب
َٝو  َٜسن، ن١ ٖٝض ن١غ َٞ بسض َٝـت،  ٥ٝؿاض٠ت٢ ث ذ١ق٢ ١ْٝ ثاف َطز٢ْ ١٥ٚ ن١غ١، ١٥ط١ض ؾت١ن١ ب١ ج١َاع٢ ب

َٝهٝإ َـطز٠ٚٚ،      َٝت ظ٩ض ؾت٢ ٚاب٠ٚٛ، ت٥١ًٝـ ؾـ٬َٕ ٚ ؾـ٬َٕ ٜـ١ن َٝت ب١ ج١َاع٢ ْٛٚغطاب َٝو ب ١ٜع٢ٓ ١٥َٛيؿ
٢َٝ ٠ٚضطط٠ٚ١ْ، نـ٣١ ؾـت٢ ٚابـ٠ٚٛ يـ١ زْٚٝاٜـ١، ْـا، ْـا يـ١          َٜت٠ٚ١ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚا٢ْ تط ب١ َريات ي خ٪ ٠ٚ١٥ ْاط١ض 

َٝو ذـ١ق٢ ْٝـ١ نـ١       ْاذ َٝت ق١ٜسٜٓان١، ب١ؽ ي١ ْاذ٣١ٝ ١َعٓـ٣ٚ١ ٖـٝض ن١غـ ٣١ٝ َازز٣ ١٥ط١ض ٚاضغ٢ ١ْب
َٜت. َٞ بسض َٝط٠ ٥ٝؿاض٠ت٢ ث َٝت ي َٞ ي١ ْاذ٣١ٝ ١َع٣ٚ١ٓ، ز٠ب  َرياتطط٣ ب

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

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َِٝ ٚاٜـ١ )اٚ( ظٜـاز٠،    ال جي٘ظ اذتذع لوٟ حق٘ق اصمله  اصمعِ٘ٙٞ اٗ لوٟ اٜ ًنِ  بلدى ُؿدطٖ  ٣٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ ) ( ثـ
 (.لوٟ اٜ ًنِ  بلى ُؿط١ٜٖع٢ٓ ذحع٠ن١ ي١غ١ض )

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

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 
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َٝؿ٣١ ي١غ١ض بٛٚ، ٠ٚ١٥ ١َذه١َ١  غ١باض٠ت ب١ ثطغٝاض٠نا٢ْ تاضاخإ، ت١بٝع٢ ١٥ٚ باب١ت١ ن١ ٖات بٛٚ ن
َٜط٣٠ ق١ٚاعٝس٣ عا٣١َ ٥ٝػجات، ١٥ٚنات٣١  َٝت، ب١طٛ ١ٜى ٢ٜ٫ ز٠نات٠ٚ١ ١َضد ١ْٝ ٬ٝ٥ ب١ ْٛٚغٝٓٝـ ١ٖب

َٝؿٓٝاض نطاٚ ب١ٚ ؾ ٢َٝ قا٢ْْٛ ٥ٝػجات، غٝاغ٣١ ث َٜت ب١ث َٝسن )َٛعاي١ج١ ز٠نط اصمازٝ ارتاًػٞ ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب
 لؿطٝ: 

ه٘ضثٞ اصمله  ٗحسٍٓ اذتق يف ُؿط ًنِ  مل ِٙؿط اثِا١ حٚاوٕ، اال اشا كاْ اصمله  بس اٗصٟ بعسَ ُؿطٖ اٗ  -1
 حسز اه٘بت اهصٜ جي٘ظ ُؿطٖ ىٕٚ. 

 ًعٕ يف ٗاشا اؾرتن يف وأهٚهٕ اكجط ًّ ًله  ٗاحس ٗو٘ىٟ احسٍٓ زْٗ ٗاضخ، ٙلٗي ُنٚلٕ اىل اصمؿرتكني -2
 اهتأهٚ  باهتػاٜٗ ًا مل ٙ٘دس اوهاق خطٛ بػري شهم.

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى  زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 15َازز٣٠ 
ــا٢ْ   ١ٜ1نـــ١ّ بط طـــ٣١ ) ــ٣١ نـــ١ يـــ١ شٜـ ــ١ض ب٪ٜـــإ ١ٖٜـــ١ ٥ـــ١ٚ ناضاْـ ــ٣١  ( تـــ١ْٗا َرياتططاْـــ٢ زاْـ زا١ْض٠نـ

َٝه٢ زٜـاضٜهطا٣ٚ      َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ نـات َٝت ن١ ب١ْٚ٬َنط َٝت٠ٚ١ ب٬َٚبه٠ٚ١ْ١، ١َط١ض زا١ْض٠ن٣١ ض اٜػجاضزب ب١ْٚ٬َنطاب
َٜو ظٜـاتط ب١ؾــساض٣ يــ١ زاْـا٢ْ نا     َٝـت، ز٠ّٚٚ ١٥طــ١ض يــ١ زاْــ١ض َٝــت ٚ بـ٪ ب٬َٚنطزْــ٣٠ٚ١ زاْــا ب ض٠نــ٣١ نــطز ب

َٝهٝإ َطز َٞ ١َٜ١ْن َٜه٢ ي١ثاف ب١ج َٝت١ ٖـ٢  ، ٖٝض َرياتطط َٝت، ٠ٚ١٥ ب١ؾ١ن٣١ ٠ٚ١٥ٜـ ب١ ١ٜنػا٢ْ ز٠ب ا ب
َٝت. َٝه١ٚا١ْ ١ٖب َٝه٢ ث َٜه١ٚتٓ  ١٥ٚا٣١ْ ي١ زاْاْٝسا ٖاٚب١ف بٕٛٚ، ١َط١ض ض

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

ٍَ زاْٝـ١؟      َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١، نـ َٞ ي١ط١ ٓـ     1ن ٍَ زاْٝـ١، ب١ظ٩ضٜ ٣١ ز٠ْطـ١  نـ١ؽ ي١طـ١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 اصمازٝ اهػازغٞ لؿطٝ:

اشا مل ٙلاؾط ٗضثٞ اصمله ، اٗ ًّ خيوهٕ، اذتق٘ق اهيت اُتقوت اهٍٚٔ، ٗضأت اه٘ظاضٝ اْ اصمنوحٞ اهعاًٞ وقتطٛ ُؿط  
صمله  بلتاب ضمسٛ، اهقٚاَ بِؿط اصمنِ  ٗجي٘ظ هو٘ظٙط يف حاهٞ لسَ بٚأًٍ اصمنِ  ىٚذ٘ظ هلا اهطوب ًّ ٗضثٞ ا

 بصهم خالي غِٞ ًّ وأضٙذ اهطوب، اْ ٙأًط بِؿط اصمنِ  لوٟ اْ ٙع٘ض اه٘ضثٞ وع٘ٙطا لازال.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 



 61 

َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 16َازز٣٠ 
١٥ط١ض َرياتطط٣ زا١ْض ٜـا٢ْ ٠ٚنـ١ن٣١ ثطانتٝـع٣٠ ٥ـ١ٚ َاؾاْـ١ ١ْنـ١ٕ، نـ١ ب٪ٜـإ طٛاغـرتا٠ٚت٠ٚ١ ٠ٚظاض٠ت          
َٜه٢ ض٠مسـ٢ زاٚا يـ١      َٝت بـ١ ْٛٚغـطاٚ ب٢ٓٝ ن١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت٢ ي٠ٚ١زا١ٜ ١٥ٚ ناض٠ ب٬َٚ بهات٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ز٠ؾ

َٝه٢ ٥ـ١ّ زاخٛاظٜـ٠ٚ١ ٠ٚظٜـط بـ٪٣ ١ٖٜـ١         َرياتطط٣ زا١ْض٠ن١ بهات، ن١ ناض٠ن٣١ ب٬َٚ به ١ْـ٠ٚ١ يـ١َا٣٠ٚ غـاَي
َٝو ق١ض٠بٜٛٚـ١ن٢     ١٥ط١ض َرياتطط٠نإ ناض٠ناْٝإ ب٬َٚ ١ْنطز٠ٚ٠ ؾ١ضَإ ب١ ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ بسات، بـ١ َـ١ضج

 زازث١ض٠ٚضا٣١ْ َرياتطط٠نإ بهات٠ٚ١.
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝ َٞ؟ ؾ١ضَٛٚ.ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت  بٝٓٝت ١ٖب
َٜع نا٠ٚ ستُٛز/ ٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ:    ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبُٝٓٝإ ي١غ١ض٣ ١ْٝ  .ت
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )ز. اػنـس  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ٚ ب١ض  َٞ ت ٕ   -ن ٕ   -غـ٪ظإ خـا ّ نـاى عبساي  -غـ٠ٌٜٛٝ خـا  -ػـ٬
 ناى ١ْشاز(، ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض اػنس.

َٜع ز. اػنس ابطاِٖٝ )٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــط٠ تــ١ْٗا بــاؽ يــ٠ٚ١ ز٠نــات، ١٥طــ١ض َرياتطط٠نــا٢ْ ٥ــ١ٚ ناض٠ٜــإ ْــ١نطز بــ١ٚ َاؾــ١، ١٥طــ١ض ٠ٚظاض٠ت بــ١      َٝ ي
َٝه٢ تطٜـ ب٪٣ ١ْٝ ن١ ز ١ًَذ١ت٢ ب٢ٓٝ ب١ٚ ناض٠ ١َٖيس٠غت٢َ، ٥اٜا خ١َيه اٚا ي١ ٠ٚض٠غ١ٚ َرياتططاْـ٢ ٥ـ١ٚ   ١َغ

ــ١ٚ        ــ٣٠ٚ١ ٥ ــ٪ ب٬َٚنطزْ ــسن ب ــاض٠ ١ٖغ ــ١ٚ ن ــٛأْ ب ــ١ٚاْٝـ بت ــ٠ٚ١ ٥ ــس٣ ١٥ٚاْ ــ١ ض ٠ظا١َْ ــات، ب ــ١ به ١٥َٛيٝؿ
َٝط٠ زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ، ٖٝض َا١ٜ٠ٚى زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ، نـ١ زٚا٣ نـ١ْس    ب١ض٣١َ١ٖ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ َٛز٠ ي

َٜـت بـ١ ٠ٚظاض٠ت، ٜـإ بـ١      ٍَ َاؾ٢ ٠ٚ١٥ ز٠زض خـ١َيها٢ْ تـط نـ١ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖـ٣١ ٥ـ١ٚ ْٛٚغـ١ض٠ بـ٬َٚ          غا
َٝٛز٠َٚي١ت١ٝنـ١     َٜهدـطا٣ٚ ْ غـاَيٝإ زاْـا٠ٚ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ زٚا٣ خـ٪٣ ذـ١ق٢ ٥ـ٠ٚ١         51به٠ٚ١ْ١، ٚابعامن يـ١ ض

َٝٝـسا ١٥ْساَـ١، ٚابـعامن ٣٫ يٝصْـ٣١ ض٩ؾـٓبري٣         َٜت٠ٚ١، نـ١ عرياقـٝـ ت َٜت، ن١ ١٥ٚ ب١ض٣١َ١ٖ ب٬َٚ بهط ز٠زض
 ٛثاؽ.١ٜ١ٖ ٚ، ظ٩ض غ

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

 غ٪ظإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝت ثطانتٝع٠ نطزٕ، بـ١ عـ١ض٠ب٢    ٠َٚي٢ٖ٬ َٔ ٥ٝعرتاظّ ي١غ١ض ١ْٖس٣َ ز٠غت١ٚاش٠ ١ٜ١ٖ، ن١ ي١ نٛضز١ٜن١ ز٠َي
َٝت )ثطانتٝع٠ نطزٕ َٛباؾط٠ ١ْٝ، ََٛاض٠غ١ اشا مل ٙلاؾط ٗضثٞ اصمله ، اٗ ًّ خيوهٕ، اذتق٘ق اهيت ١ٜ ب٪١ٜ ن١ ز٠َي

َٝـ ٥ـٝعرتاظّ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١            اُتقوت اهٍٚٔ َٜٓـ َٜـت، َـٔ زٚ َٜـت، ذكـٛم ََٛاض٠غـ١ ز٠نط (، ذكـٛم َٛباؾـط٠ ْانط
َٟ يـــ١ ز٠غـــت١ٚاش٠نإ ض اغـــت١ يـــ١ ظَـــا٢ْ ع١ض٠بٝـــ٠ٚ١ ٠ٚضطـــريا٠ٚ، بـــ٫َ١ّ ٥ـــ١ٚ ت١ضج١َٜٛـــ١    ٖـــ١بٛٚ ١ْٖـــس

َٜـت ٥ـ٠ٚ١ خـاَي٢ ١ٜنـ١ّ، خـاَي٢            ت١ضجَٛ َٜـت، ذكـٛم ََٛاضغـ١ ز٠نط ١ٜ١ن٢ ت١ٚاٚ ْٝـ١، ذكـٛم َٛباؾـط٠ ْانط
َٜت نـ١ٚا ٠ٚظاض٠تـ٢ ض٩ؾـٓبري٣     َٝت َٛز١ٜ٠ن٢ ظ٢ْ١َ٠ زابٓط َٜع زنت٪ض اػنس، ز٠ب ٍَ ب١ض  ز٠ّٚٚ َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١

َٝتــ١ خــا٢ْ٠ٚ خا٠ْٚساضٜــ١ت٢ ٥ــ١ٚ َرياتــ١ ؾهــط٣ ٚ ١ْٖٛضٜــ١ بهــات، ب٪  َٝتــ٠ٚ١ زٚا٣ َٛز٠ٜــ١ بب ٥ــ٣٠ٚ١ ب٬َٚبب
َٝت، ن١غـٝإ     َٝه٢ ٥ـ١ز٠بٝإ ْـ١ب َٜت، ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ َرياتطط٠ناْسا ن١غٝإ ٥ٝٗتُاَ َٞ ٠ٚضطط خ١َيه٢ تط غٛٚز٣ ي
َٜٝٛػت١ ب٪ ن٪١ََيطان١ ٚ، ي١جٝات٢ ٥ـ١ٚ َرياتـ١ ٥ـ١ز٠ب٢ ٚ ؾهطٜـ١ ي٫١ٜـ١ٕ       َٝت، ب٫َ١ّ ث ٥ٝٗتُا٢َ ١ْٖٛض٣ ١ْب

ََٝت ب٬َ ًَ َٝ َٝت٠ٚ١، ١ْبٗ َٓٝ َٞ خا١ْ٠ٚن٣١ ضن َٞ ب َٝشن ن٪١ََيطا٣ ي ًَ َٝت١ ٖ٪٣ ن١ ب َٝو ٠ٚ١٥ ز٠ب َٝت٠ٚ١، ١ْ ٖٝض ؾت ٚبب
 ،ٍَ َٜت ي١ثاف ٠ٚ١٥ْس٠ غا َٝٝسا زٜاض٣ بهط َٜت، ن١ ت َٜت، ب٪١ٜ ذ١ق١ َا١ٜ٠ٚى زابٓط َٝـت،    51ب١ف ز٠نط ٍَ ب غـا

َٝت١ َايه٢ ٠ٚ١٥ )   ايٛسث ر١(،  َ رع َٛساع رات تع رٜٛض   بعأْ ي١ ١َعاٖس٠ٚ ٥ٝتؿاق١نإ ن١ْس غاَي١، ذه١َٛت ز٠ب
َٝػـتا ْـ١        َٝه٢ تـط نـ١ ٖـ١تا ٥ َٜت، خـاَي َٝت ٠ٚ١٥ف باؽ به١ٜٔ ن١ َٛضاعات٢ ت١عٜٛع٣ ٠ٚض٠غ١ بهط ١ٜع٢ٓ ز٠ب
        َٟ َٝٓٓـ٠ٚ١، ١َغـ١ي١ٕ َـٔ ١ْٖـس َٜهحاض ز٠غـت ْٛٚغـ١نا٢ْ نـ١ ز٠َ َٝو، ١ْٖس ي١ب١ضناّٚ ن١ٚت٠ٚٛ ١ْ ٖٝض ؾت

َٝو بـ٪ّ بهاتـ١ نت        َٝـو، ي١زٚاٜٝـسا ٥ـ١ّ ز٠غـت     ز٠غت ْٛٚغِ ١ٜ١ٖ ٖـ٢ خ٪َـ١ ٚ ز٠ٜس٠َـ١ ز٠غـت٢ ٥َٛـ١يؿ َٝب
َٜـت بـ١             َٝػـتا ض ْٚٚـازات ٥ـ١ٚ ز٠غـت ْٛٚغـ٣١ نـ١ ز٠زض ٢ًَ، ٥ـ٠ٚ١ ٥ َٜت٠ٚ١ ب٪ َـايه٢ ١٥غـ َٝت بط١ض  ْٛٚغا١ْ ز٠ب

َٝـت ٚ ٥ـ١ٚ     َٜو زاب َٝت١ خا٢ْ٠ٚ، ١٥ط١ض َٔ ز٠ؾتـ١ض َٝو ٥ٝرت خ٪٣ ز٠ب َٝـت،     ١٥َٛ3يٝؿ  3ز٠ؾتـ١ض٣ ث١ٜـسا نطزب
ٍَ  4ز٠ؾت١ض ٚ  َٝت١ ثا َٝت ب١ خا٢ْ٠ٚ ٥ـ١ٚ  ز٠ؾت١ض٠ن٣١ َٔ ز٠ن ١٥ٚ ز٠ؾت١ض٣٠ ١٥ٚ ث١ٜسا٣ نطز٠ٚٚ، خ٪٣ ز٠ب

َٝط٠ؾـسا        َٝـت ي َٝو ْـ١َب٢ٓٝ، ب٪ٜـ١ ز٠ب َٜٓ َٝػتا ي١ ٖـٝض ؾـٛ غ١ضَا٣١ٜ ن١ ب٪ َٔ غ١ضَا٣١ٜ ١َع١ٜٚ١ٓ، ١ٖتا ٥
َٜتــ٠ٚ١ بــ٪    ــت خا٠ْٚساض١ٜت١نــ٣١ بط١ض  َٝ َٜــت، نــ١ ز٠ب (، ظ٩ض )ايٛسث ر ر١ ايؼ ر رشعنيَٛعاي١جــ٣١ ٥ــ١ٚ ْػٛغــ١ بهط

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

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ  :عجُإ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ٥ٝعتُــاز٣ ي١غــ١ض    َٝــص٠ ٫ٜــ٢ْ١ ق١ٚاعٝــس٣ ٚ ١٥ٚاْــ١ بــاؽ ْانــ١ّ، نــ١ ٜاغــا ز٠ضز٠نــ ١ٖضنــ١ْس٠ َــٔ ي١َ
( َٞ (، ١ٖض٠ٚنٛ غـ٪ظإ خـإ ٚتـ٢ َٛباؾـط     مل ٙلاؾط اشانٛي١ٝن١ف ْان١ّ، ب٫َ١ّ ي١ ع١ض٠ب١ٝن٣١ ن١ ٖات٠ٚٛ ز٠َي

َٜت١ ) َِٝ باؾرت٠ )ارا مل ٜطًب ٚسث١ املؤيفز٠غت ب١ناض ب١ْٚٛ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض بهط اٗ ًّ خيوهدٕ، اذتقد٘ق اهديت    ( ث
َٝت )ع٢ً(ــ١ٝن٣١  وقتطٛ(، ٚابعامن زٚا٣ ن١ي٣١ُٝ )اُتقوت اهٍٚٔ، ٗضأت اه٘ظاضٝ اْ اصمنوحٞ اهعاًٞ وقتطٛ ( ز٠ب

َٝت.ي١ ب٪ ظٜاز  َٝساب َِٝ باؾ١ )ع٢ً(٣ ت َٜت٠ٚ١ ٚ ٜاغا١ٜ، ث َٝت، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  ب٬َٚ ز٠نط  به٣١، )ع٢ً( ١ٖب
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َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ ب١ضٚاض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب٣١ٝٓٝ ١٥ٚ  2ب٪ ١٥ٚ  َٜه 2ت َٝؿٓٝاض ايٛاسخ، اٚ َٔ خيًف٘،   )ارا مل ٜكِِ ١ٜ١ٖ غٝاغ١ن١ خٛؾه١، َٔ ث
َٜو ؾت مبُاسط١ سل ْؼش املصٓف اييت اْتكًت ايِٝٗ (، بع٠بت ١٥ٚ ذاَي١ٜ١، ز٠ّٚٚ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ْٖس

َٜو بس٠ٜٔ،  ١َُٝ َاف ب١ ٠ٚظٜط َٝت ٥ٝٓػإ ٥ٝعاز٣٠ بهات، ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ض ١َْتٝك١ٜ١ى ٥ ١ٜ١ٖ ز٠ب
َٞ بهات ن٪١ْٝ َٜهُإ ث ٍَ َٛيه١ٝت٢ ؾ١خػ٢ خ٪ّ، غ١ض٠ض ا٣ ٠ٚ١٥ف تانٛ ١٥ٚ ١٥َط ت٢ ت١غ١ضٚف به١ّ ي١ط١

َٝت ١ْؾط٣ به١ٕ،  ًَ َٞ بهات ب َِٝ ٠ٚظٜط ب٪٣ ١ٜ١ٖ زاٚاٜإ ي َٝت، ز٠َي غ١ض٠ظ٠ ي١ثؿت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ت١ذكٝل ب
َٝت ٠ٚ١٥  ًَ َٝبهات ١ْى ب َٜه٢ باؾٝإ بسات٢َ، ض ٠جاٜإ ي َٝت ت١عٜٛع ق١ضاضَإ ١٥ط١ض ٖاتٛ َٛاؾ١ق١ٜإ نطز ز٠ب

غاَي٣١ باغ٢ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ  51زا ب٣ٚ٬َ به٠ٚ١ٜٓ١، ١٥ط١ض َٛاؾ١ق١ٜإ ١ْنطز ٖٝض ذ١ق٢ ي١غ١ض ١ْٝ، ١٥ٚ 
 ٛافك١ ع٢ً ْؼشٙ بٓا٤ًا....( )الٕ)امل ١ٜع٢ٓ)ايكٝاّ بٓؼش املصٓف(  )ايطًب َٔ ايٛسث١(،  ١ْى)جيٛص يٛصٜش( 

 .غٛثاؽيٛسث١ تعٜٛطا عادال(، ملصًش١ ايعا١َ( )ٚيف ساي١ سذٚخ املٛافك١ جيب إ ٜعٛض اا
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ قػ١ن٣١ ناى عبسايػ٬ّ زاّ ي١ٚ ١َٚظٚع٣١، ) )ارا مل ٜٓؼش ٚسث١ ٜباؾط( ْا  ارا ملض اغت٢ َٓٝـ ي١ط١
١ٜع٢ٓ َرياتطط٠نا٢ْ ١ْؾطٜإ ١ْنطز، ١٥ٚنات٢ ٠ٚظاض٠ت ت١ي١ب بهاتٔ، ن١ ١٥ٚ  ًف٘(،املؤيف اٚ َٔ خي

ز٠غتٓٛٚغ١ ١٥ٜٚـ ١٥ط١ض ي١ٜ٫١ٕ يٝص١ٜ١ْن٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ظ٠ضٚض٠ت٢ ١ْؾط٣ ١٥ٚ ز٠غتٓٛٚغ١ ث١غ١ْس 
١ًَذ١ت٢ عاّ ظ٩ض ظ٠ضٚض٠ ١٥ٚنات١، ز٠ْا ؾ١ضت ١ْٝ ١َٖٛٚ  َٜت، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ز٠غتٓٛٚغ١ ب٪ ١َغ بهط
 َٞ َٟ ت١ب١عات٢ غٝاغ٢ ٚ قا٢ْْٛ ي َٟ ؾت٢ َٛظ٠ن١ضات ١َغ١ي١ٕ ١ٜع٢ٓ بري٠ٚ٠ض٣ ١ْٖس َٞ، ض ٠ْط١ ١ْٖس ب
َٝت ٚ ١َغ١ي١ٕ ب٣ٚ٬َ ز٠نات٠ٚ١ ٠ٚ١٥  َٓٝ َٝو ١ٜع٢ٓ ي١ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ز٠غت َٜت٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت ب١ ض ذ١ق ز٠ن١ٚ

َٜت٠ٚ١ ي َٜو ب١ ض ٢ْٚٚ ض ٕٚٚ بهط َٝت ٠ٚ١٥ ت٪ظ َٜت٠ٚ١، ز٠ب َٞ ز٠ن١ٚ  ١ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠زا، غٛثاؽ.ؾت٢ تط٣ ي
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ، زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٣٠  َٝت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ ٥ريتبات ي١ط١ ١َُٝ ز٠ب ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ ٥ريتبات  ٥15 ٍَ َازز٣٠ خبٛ  7ي١ط١
َازز١ٜ٠زا خ١ي١ف ٠ٚضغ١ ٜإ خ١ي١ف  ١٥2ّ قا١ْْٛ، ب١ ت١ْٗا َاؾ٢ ١ْؾط ١ْٝ ١٥ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ي١ّ  8ٚ 
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َٝو ي١ٚا١ْ َاؾ٢ ١ْؾط٠، ١٥ط١ض  َٝو َازز٣٠ تطٜؿٔ ١ٜن ََٛاض٠غ١ٜ١ به١ٕ ٜإ َٛباؾ١ض١ٜ٠ى ز٠ن١ٕ، ن٪١ََي
َٝت، ض ٠ْط١ َٝط٠زا قػ١ٜ١ى ١ٖب َٜت، ١٥ط١ض َٛباؾ١ض٣٠  ي١زٚا٣ َطز٢ْ ٠ٚ١٥ ض ٠ْط١ ي َٛز١ٜ٠ى ت١ذسٜس بهط

َٝهسا  َٝه٢ نطز، ي١ ض نات َٝٓا، زنت٪ض اػنس ٚابعامن ٥ٝؿاض٠ت ٖ َٞ َٝشن ٚاظٜإ ي ًَ َاؾ٢ ١٥ٚ ١ْؾط٠ٜإ ١ْنطز، باب
َٝط٠زا ١٥ٜٚـ َٛز١ٜ٠ن٢ ي١ ب٪ زاْسضا٠ٚ،  َٞ بهات؟ ب٫َ١ّ ١ٜى ؾت١ ي ٠ٚظاض٠ت ذ١ق٢ ١ٜ١ٖ ت١ي١بٝإ ي

١ًَذ٣١ عا١َ ٢َٝ ٚا١ٜ ١٥ّ َٛغ١ْ١ؾ١، ١٥ّ َػ١ي١ن١ ١َغ َٝه٢ تط ١ْٝ، ٠ٚظاض٠ت ت١قسٜط٣ ز٠نات ث ١ٜ ٖٝض ؾت
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ز٠نات ي١ب١ض ق١ُٝت١ ع١ًُٝن٣١، ي١ب١ض ق١ُٝت١ ١٥ز٠ب١ٝن٣١، ي١ب١ض ق١ُٝت١  ناض٠ ث
َٜت٠ٚ١، ٠ٚض٠غ١ناْٝؿ٢ َإٚ ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١٥ٚإ ١ْٜإ نطز، ١٥ٚ زاٚاٜإ َٜٝٛػت١ ب٬َٚ بهط  ١ْٖٛض١ٜن٣١ ٠ٚ١٥ ث

َٞ ز٠نات خ٪ٜإ بٝه١ٕ، ١٥ط١ض ي١َا٣٠ٚ  غاَيسا ١٥ٚ ٥ٝؿ١ٜإ ١ْنطز ١٥ٚ ز١َ٠ ٠ٚظاض٠ت ب١ٚ ناض٠  1ي
َٜه٢ عازيٝإ بهات٠ٚ١، ب١ بط ٚا٣ َٔ ظ٩ض ٚاظذ١، ْاظامن خ١ي١ٍ ي١  َٝو ت١عٜٛع َٝت، ب٫َ١ّ ب١ ١َضج ١َٖيبػت

َٝه١، ب٪ َٛز٣٠ ذُٝا١ٜف َٝط٠ زٜاض٣ نطا٠ٚ ٠ٚ١٥ ت١ي١ب ١َٜٝ؟ غاَي١ن١ف ي غاَي١ زٚا٣ َطز٢ْ ١٥ط١ض  51 نٛ
َٝو ١٥ذها٢َ ١ٜ١ٖ، ي١ َازز٣٠  َٛعاي١ج١  ١٥َٛ29يٝؿ١ن١ تاى بٛٚ، ١٥ط١ض َٛؾت١ضنشن بٛٚ ١٥ٜٚـ ن٪١ََي

ٍَ ي١زٚا٣ َطز٢ْ ََٛاض٠غ٣١ ١َٖٛٚ َاؾ١نإ  51نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚض٠غ١ ٜإ خ١ي١ؾ٢ زا١ْض ب٪َا٣٠ٚ  غا
َٝطا١ْزا ٖاتٔ، ب١ ت٥١هٝس َاؾ١ َاي١ٝن َٝطا١ْزا ظٜاتط َاؾ٢ ب٬َٚنطز١ٜ٠ٚ١ْت٢، ز٠ن١ٕ، ن١ ي إ، ب٫َ١ّ ١َب١غت ي

َٞ بهات، ن١ ب٣ٚ٬َ  ١ًَذ١ت٢ عا١َ زاٚاٜإ ي ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ َاؾ١ٜإ ١ْنطز، ب٪١ٜ ذ١ق٢ ٠ٚظاض٠ت١، ي١ب١ض ١َغ
ٍَ، ١٥ٚ ز١َ٠ ٠ٚظاض٠ت ب٪ خ٪٣ ٥ٝؿ١ن١ ز٠نات، ب١بط ٚا٣ َٔ ظ٩ض  1به٠ٚ١ْ١ ١٥ط١ض ١ْٜإ نطز ي١َا٣٠ٚ  غا

َٜت. ٚاظذ١، َِٝ ٚا١ٜ ١َغ١ًَذ١ت٢ عا١ٜ١َ ٚا٣ ز٠خٛاظ َٝت ث  ْاظامن ١٥ط١ض ١٥ّ ؾ١ضذ١ ناؾ٢ ب
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 زٚا غٝاغ١تإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايظادط١ عؼش٠:
اؿكٛم اييت اْتكًت ايِٝٗ، ٚسأت ايٛصاس٠ إ املصًش١ ايعا١َ تكتطٞ ارا مل ٜباػش ٚسث١ املؤيف، اٚ َٔ خيًف٘،  

ْؼش املصٓف فٝذٛص هلا ايطًب َٔ ٚسث١ املؤيف بهتاب سمسٞ، ايكٝاّ بٓؼش املصٓف ٚجيٛص يًٛصٜش يف ساي١ عذّ 
 قٝاَِٗ بزيو خالٍ ط١ٓ َٔ تأسٜخ ايطًب، إ ٜأَش بٓؼش املصٓف ع٢ً إ ٜعٛض ايٛسث١ تعٜٛطا عادال.

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

 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن٣١.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

 َازز٣٠ ؾاظز٠ّ:

َٜعضا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ٠ٚظاض٠ت  ١٥ط١ض َرياتطط٣ زا١ْض، ٜإ ٠ٚن١ن٣١، ثطانتٝع٣٠ ١٥ٚ َاؾا١ْ ١ْن١ٕ ن١ ب٪ٜإ طٛ
َٜه٢ ض٠مس٢ زاٚا ي١  ب٢ٓٝ ن١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٢ٜ طؿت٢ ي٠ٚ١زا١ٜ ١٥ٚ ناض٠ بآلٚبهات٠ٚ١، ١٥ٚا ز٠ؾ٢َ ب١ ْٛٚغطاٚ
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َٝه٢ ١٥ّ زاخٛاظ٠ٚ١ٜٝ، ٠ٚظٜط ب٪٣ ١ٜ١ٖ،  َرياتططا٢ْ زا١ْض٠ن١ بهات، ن١ ناض٠ن٣١ بآلٚبه٠ٚ١ْ١ٚ ي١َا٣٠ٚ غاَي
١٥ط١ض َرياتطط٠نإ ناض٠ن١ٜإ بآل١ْٚنطز٠ٚ٠، ؾ١ضَإ ب١ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ بسات ب١َ١ضج٢َ ق١ض٠ب١ٜٚٛن٢ 

 ت٠ٚ١.زازث١ض٠ٚضا٣١ْ َرياتطط٠نإ بها
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  11ن ن١ؽ ي١ط١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع   ؾٛإ نطِٜ نابإ:ب١ض 
َٜع   غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 ايفصٌ اـاَع

 اؿكٛم اصشاب
 املاد٠ ايظابع١ عؼش٠:

 اٚال: تٓؼأ سكٛم املؤيف َع اْؼا٤ املصٓف.
 ثاْٝا: ٜكصذ باْؼا٤ املصٓف ؿظ١ ٚضع٘ يف ػهٌ َٛضٛعٞ قابٌ يالدساى ٚ ايٓظخ اٚ ايتجبٝت.

ثايجا: تظذٌٝ املصٓف اٚ اٜذاع٘ اٚ امتاّ االدشا٤ات ايؼه١ًٝ االخش٣ غري َطًٛب الْؼا٤ سكٛم املؤيف اٚ 
     .  مماسطتٗا

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

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓح١ّ ٢ًَ ث  ؾ١غ
 خا٠ٕٚ َاف

 َازز٣٠ ذ١ظس٠ّ:
٥١َٜٓاضا٠ٚ.  ١ٜن١ّ: َاؾ١نا٢ْ زا١ْض، ب١ زاْا٢ْ ناض، ز

َٝه٢ باب١تٝسا ن١ َا٣١ٜ  ز٠ّٚٚ: ١َب١غت ي١ٖات٥١ٓاضا٣ ناض، غات٠ٚ١خت٢ ٠َٛٝٚ ؾ٪ضَ زاْا٢ْ ناض٠ن١ٜ١ ي١ ؾ
َٝت. َٝطرينطزٕ ب َٝهطزٕ ٚ ن٪ث٢، ٜإ ج  زضنج

َٜٝٛػت ْشن ب٪ ٖات١ٓ  ١ًَٝٝنا٢ْ تط، ث ١َّٝٝ: ت٪َاضنطز٢ْ ناض، ٜإ غجاضز٢ْ، ٜإ ت١ٚاٚنطز٢ْ ناضض ا١ٜٝ ؾه غ
 ٥اضا٣ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض، ٜإ ثطانتٝع٠نطزْٝإ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  ناى ٜؿاض(، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار. -ناى ١ْشاز -ن١ؽ )ناى عبسار 3ن
َٜع عبسار ستُس اَشن:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت ١ْٝ ب٪ ت١غح٢ًٝ  غ١باض٠ت ب١ ٥ٝحطا٥ات٢ ؾه٢ً ي١ّ َازز١ٜ٠زا، ن١ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ٥ٝحطا٥ات٢ ؾه٢ً ث
١َُٝ ََٛيه ب١ؾ١، ب١ؾ٢ غٓاع٢ ٚ ب١ؾ٢ ٥ـ١ز٠ب٢ ٚ   ٣١2 ؾهطعنإ ١ٜ١ٖ، ََٛيه٣١ٝ ؾهط٣ ١٥ّٝ َاؾ١، ت١بع١ٕ ٥

َٝه٢ تٝحاض٣ ١ٜ١ٖ، زٚٚ ت١ضٜك١ ١ٜ١ٖ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ٥ٝػـجات٢ ٥ـ٠ٚ١     َٝو ع١َ٫١ت ؾ٢ْ١، ي١ ََٛيه٣١ٝ غٓاعٝسا ن١غ
ٜـ   َٜت ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥غب١ق٣١ٝ ٥ٝػتعُاٍ ١ٜ١ٖ ٜإ ١٥غب١ق٣١ٝ ت١غـحٌٝ ١ٖ َٝـط٠زا يـ١ ََٛيهٝـ١     بهط ١، بـ٫َ١ّ ي

َٜٝٛػـت ْٝـ١ يـ١ َازز٠نـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ، َـٔ         ؾ١ْٝ١ن١زا ١٥ّ ٥ٝحطا٥ات١ ؾه١ًٝ َٛضاعات ١ْنطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ٖـٝض ث
َٝٛإ  َٝؿــ١ٜ١ى ض ٜٚٚــسا يــ١ْ َٝه٢ ؾــ٢ْ١ ٜــإ  2ثطغــٝاض ز٠نــ١ّ ١٥طــ١ض ن ن١غــسا، ٥ٝــسعا٣ خا٠ْٚساضٜــ١ت٢ َــَٛيه

َٜـت؟، ١٥طـ١ض ٥ٝحطا٥ـات٢ ؾـه٢ً َٛضاعـات      ١٥ز٠ب٢ ١ْٖٛض٣ نطا، ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ ٥ٝػجات٢ ١٥ّ  ََٛيهساض١ٜت١ ز٠نط
َٜت، َـٔ      َٝو ب١ ْـ١ظ٠ض ٥ٝعتبـاض ٠ٚضْـ١طري َٜت، ١٥ط١ض ١٥غب١ق٣١ ٥ٝػتعُاٍ ؾت َٜت، ١٥ط١ض ت١غحٌٝ ١ْنط ١ْنط
َٜت١ غـ١ض ١٥غـب١ق٣١ٝ ٥ٝػـتعُاٍ،     َٝشن ٥ٝعتُاز ز٠نط ًَ َٜت ٜإ ب َٝط٠زا ٥ٝعاؾ٣١ ٠ٚ١٥ بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي ب٪١ٜ ث

َٜت، غٛثاؽ.ٜإ ت١غحٝ َٞ بهط َٜت ٚ ٥اَاش٣٠ ث َٝه٢ ؾه٢ً َٛضاعات بهط  ٌ ٠ٚنٛ ٥ٝحطا٥ات
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) ١َّٝٝ َازاّ ز٠َي َِٝ ٚا١ٜ ي١ٚ َازز١ٜ٠زا غ (،  ٖٝض ٚٞ االخط٠ غري ًطو٘بامتاَ االدطا١ات اهؿلؤَ ث
َٜسن،  َٜٝٛػت ْانات بٓٛٚغط َٜؿُإ ْان١ٕ  2ث ١َّٝٝ  3خاَي١ن١ ب١غ١، ١ٖضن١ْس٠ ب١طٛ غ١عات١ قػ١ ز٠ن١ٕ، غ

َٝسن ) وػذٚى اصمنِ  اٗ اٙسالٕ اٗ امتاَ االدطا١ات اهؿلوٚٞ االخط٠ غري ًطو٘ب الُؿا١ حق٘ق اصمله  اٗ ن١ ز٠َي
١ًَ، ٠ٚ١٥ ب٪ن١ٝ ١٥ٚ (، ن١ غ١ٜط٣ ١َتًٛب١ ١ٖض مماضغتٔا َٜـسن باؾرت٠، ٠ٚ١٥ ت١ذػٌٝ ذاغ ١ْْٛٚغط

 ؾ١ق١ض١ٜ٠؟.
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ٜؿاض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ 17ي١ َازز٣٠  َٝؿٓٝاضز٠ن١ّ بط ط١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ي١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض، ب١ زاْا٢ْ ناض، ز ٥١ٓاضا٠ٚ، ث
َٝت١ ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض، نْٛه١  ١َٜٓ ٥اضا٠ٚ، ي١جٝات٢ زاْا٢ْ ناض بب َاؾ١نا٢ْ زا١ْض ب١ ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض ز
َٝه٢ تط٠ٚ٠  َٞ ي١ٜ٫١ْ َٞ به٣١ ٜإ َاؾ٢ ٠ٚ١٥ت ١ٖب َٜعطاض٣ ي َٜت٠ٚ١، ْاتٛا٢ْ ت٪ ثاض ١ٖتا ١٥ٚ ناض٠ ب٬َٚ ١ْنط

َٜت١ غ١ض ١٥ٚ َٜص٣ ١ْنط َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. ز٠غت زض  َٛغ١ْ١ؾ٣١، ن١ خا٠ْٚساض١ٜت١ٝن٣١ ب٪ ن١غ١ن١ ز٠ط١ض 
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١،  َٝشن ؾ١ضت ١ْٝ ب٬َٚ بهط َٝو ز٠َي ١َُٝ نات َٜت٠ٚ١، ٥ َٜت، َٛغ١ْ١ف ١ٜ١ٖ ب٬َْٚانط َٛغ١ْ١ف ٥ٝٓؿا ز٠نط
١ًَٝن٣١  َٝو ز٠ْٛٚغِ ي١ْاٚ ٥ُٝ َٝػتا، َٔ ي١ ٢ًٜ١ُٝ٥ خ٪ّ َٛغ١ْ١ؾ َٝػتا ب١ ٥اي١ت٢ ت١ت١ٚض٣ ٥ ب٪ظن١ْٚٛ ٥
َٝو ١َٖي٢ ز٠ططّ، ب٣ٚ٬َ ْان٠ٚ١َ١ ١ٖض ي١ َازز٠نا٢ْ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ن١  خ٪ّ ت١غحٌٝ ز٠ن١ّ ب١ ت٥١طرن

َٝت َٛغ١ْ١ؾ َٝٔ ٠ٚض٠غ١ن٣١ ز٠تٛاْ َٝو ب٪ن٢ ز٠َي َٝٔ ن١غ ١ن٣١ ب٬َٚ بهات٠ٚ١ ٜإ ب٣ٚ٬َ ١ْنات٠ٚ١، ز٠َي
َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ َٛغ١ْ١ف ١ٜ١ٖ ب٬َٚ ١ْنطاٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥  َٝو ن١ ب١ْٚ٬َنطاب ْاتٛا٢ْ ذحع خب١ٜت١ غ١ض َٛغ١ْ١ؾ

١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٜ١ن٢ ظ٩ضَإ نطز، ١ٜ٠ٚ١٥ وػذٚى اصمنِ  اٗ اٙسال١َٕب١غت ١ٜ٠ٚ١٥، زٚٚ: ١َب١غتُإ ) ٥ )
َٞ نْٛه١ ٥ٝساع نطزٕ ت١ْٗا ٥ٝساع نطزٕ ٥ٝحباض  َٞ ٚ ١ْب َٜت، ٥ٝساع ١ٖب َٝت، نْٛه١ َٛغ١ْ١ف ٥ٝساع بهط ١ْب

َٜت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٛغ١ْ١ف ب١ ٥ٝع٬ٕ  َٞ ؾت٢ ١َمش٫ٛت١، ن٪١ََي٢َ ؾت٢ ١ْٖٛض٣ ٥ٝساع٢ ْاٚ َٝب ٚ ن٪١ََي ب٪ نت
٢َٝ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١ٖض٠ٚنٛ ت١ٚظذنات٢ طؿت٢.  نطز٢ْ، ب١ ٥ٝٓؿا نطز٢ْ ١َػن١ٝ ب١ث

َٜعز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ نطز ي١ َازز٣٠  َٜع ناى ١ْشاز ث ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ثؿتطري٣  17ب١ض  َٜت، ٥ ١ََٝٝٝإ ٫ب  غ
١ََٝٝٝا١ْ ٫ز٠ب١ٜٔ. َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ز٠ن١ٜٔ ٚ ١٥ٚ غ  ث

َٜ  عز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح.
َٜع ز. قباح ستُس ١ْجٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛإ َٛغ١ْ١ؾات،  ١َُٝ جٝاٚاظ٣ به١ٜٔ ي١ْ َٝط٠ٚ٠ ٥ َٝت١ ٥اضا٠ٚ، ي َٝـ ٣٠ٚ١٥ ١َغ١ي٣١ غٝاغ١ٚ ز٠ْطسإ ب ث
َٜت ب٪ ظنٛ َٝو ز٠نط ١ْٚ ث١ضي١َإ زاٚا ي١ ١َغنٛع١ٜ١ى ز٠نات، ن١ َٛغ١ْ١ؾات٢ ٚا ١ٜ١ٖ ت١ي١ب٢ ج١ٗٝت

َٝت،  َٝط٠زا ي١ٚ ذاَي١ت١ ت١غحٌٝ ١َتًٛب١، ب٪؟، ن١ْٛن١ ت١ْاظٚع زضٚغت ز٠ب َٝٔ، ي َٜه٢ ْٝؿتُا٢ْ زابٓ غطٚٚز
َٝؿ٢ ١٥ٚامن نطز٠ٚٚ،  َٞ َٔ ي١ث ًَ َٝٔ ١٥ٚ ب َٝو ب١ٜ١ن٠ٚ١ زاٜبٓ َٝت نٓس ن١غ ََٛه١ٓٝ ١٥ط١ض ت١غح١ًٝن١ ١ْب

َٝو ١ٜ١ٖ نا َٝط٠زا َٛغ١ْ١ؾات َٝت ي َٜت ٜإ ْا، ب٪١ٜ ز٠ب بطا تًٝكا٢ٜ ز٠ٜهات، ١َضد ١ْٝ ت١غحٌٝ بهط
١َّٝٝ بط ط٣١ ) َٜت٠ٚ١، ؾٝع١ًٕ خاَي٢ غ (، ١٥ط١ض غ١ٜط٣ ١َتًٛب١ ظٜاز١ٜ٠، وػذٚى اصمنِ  ١َغ١ي١ن١ ٚضز بهط

َٝسا زض َٜٝٛػت٢ ب١ ت١غحٌٝ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ْٝعاع٢ ت َٟ َٛغ١ْ١ؾات ث ٚغت ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ؾٝع١ًٕ ١ْٖس
َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َٖٛٚ َٛغ١ْ١ؾ١نإ  َٝت ي١ٚ ١َٚظٚع١ جٝا بهط َٝهسا، ب٪١ٜ ز٠ب َٝٛإ ن١ْس ن١غ َٝت ي١ْ ز٠ب

َٜت. َٝٛا١ْ بهط َٝٛا١ْ ث َٟ، ب١ ١ٜى ث َٝت ب١ ١ٜى ناٚ غ١ٜطٜإ بهط  ْاب
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َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

َٝسن خ٪٣ باغ٢ نطا١ٜ، ٠ٚ١٥ زٜؿاع ي١ بطاز٠ضإ ١ْٝ ب١ؽ باغ٢ نطا١ٜ، ١٥ٚا٣١ْ  ًَ ببٛٚض٠ ٣٠ٚ١٥ َاَ٪غتا ز٠ٜ
َٝو  َٜهُإ باؽ نطز، ي١ ١َٚظٚع٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ن٪١ََي َٝػتا ن١ْس ؾ١ق١ض٠ٜو ي١ ن١ْس ب١ْس َٝـ ٥ ب١ ١َغنٛع ث

َٝهسا، ت١بٝع٢ ١٥ َٝشن ب٪٣٠ٚ١٥ ؾ١ضم ب١ؾساض ز٠بٔ ي١ ت٥١ًٝؿٞ ؾت َٜو با بًَ َٝسن ن١ غطٚٚز ًَ ٣٠ٚ َاَ٪غتا ز٠ٜ
َٝو ١ْغ٢ خ٪٣ ز٠زات، ١٥ٚ ١ْغ٣١ ن١ ث١غ١ْس  َٜت١ يٝص١ْ ت١بٝع٢ ١ٖض ١ٜن َٝٛإ ٠ٚ١٥، غطٚٚز ز٠زض َٝت ي١ْ بب
َٜت٠ٚ١، ت١ٚاٚ ب١ْا٣ٚ خ٪٠ٚ١ٜ  َٝت ن١ت١قسعن٢ نطز٠ٚٚ، ٥ٝرت ز٠بط  َٜت ب١ْا٣ٚ ١٥ٚ ؾ١خػ١ ز٠ب ز٠نط

َٝت٠ٚ١ ٢ًَ ٢ٖ اػنس ستُس ضغٛي١ سؤٚف، ٣١٥ ض٠قٝب ٢ٖ ْٜٛؼ ب٬َٚز٠ب َٞ ن١ؽ ز٠تٛا٢َْ ب  ؟زَيساض٠ ت١ٚاٚ، ٥
 ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ٚاظذ١.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض اػنس:
َٜع ز. اػنس ابطاِٖٝ )٠ٚضت٢(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ّ َٝه١ٚا٠ٚ١ّْ ث َٝت، نْٛه١  ت٥١هٝس نطز١ٜ٠ٚ١ْ ي١غ١ض٣٠ٚ١٥ بط  َٔ ب١ث َٝط٠ بب ط١ٜ١ ظ٩ض ططٜٓط١ ي
َٝط٠ ططٜٓط١  َٜعضا٠ٚ، ب٪١ٜ ي ن١ َاؾ٢ زا١ْض ١ٖتا ١٥ط١ض ١٥ٚ ٥ٝحطا٥اتا١ْف ١٥جناّ ١ْزات، َاؾ١ناْٝإ ثاض
َٝت، ض٠ق٢َ١  َٝت٠ٚ١، ت٥١هٝس ز٠نات٠ٚ١ ي١غ١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ط١ض ٖاتٛ زاْسضا٠ٚن٣١ ت٪َاضٜـ ١ْنطزب َٓٝ ضن
َٝو ت١بع نطا بٛٚ، شَاض٣٠ غجاضز٢ْ ٠ٚض١ْططت  َٝب َٝـت، ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥ط١ض نت ٥ٝػجات بْٛٚٝؿ٢ ٠ٚض١ْططت ب
َٝط٠ ب١ ٚاظذ٢ ت٥١هٝس ي١غ١ض ٠ٚ١٥  َٝت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٜاغا ي بٛٚ ٜإ ت٪َاض ١ْنطا بٛٚ، ٠ٚ١٥ َاؾ١نا٢ْ ْاؾ١ٚت

َٜعضا٠ٚ، ب٪١ٜ َا٣٠ٚ١ْ ١٥ ٚ بط ط١ٜ١ ب١ض ا٣ َٔ ظ٩ض ظ٠ضٚض٠، ز٠نات٠ٚ١، ن١ َاؾ١نا٢ْ ي١ٚ ذاَي١تا١ْف ثاض
 غٛثاؽ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) َٝو ي١غ١ض قػ١نا٢ْ زنت٪ض اػنس ز٠ز٠ّ، ز٠َي ٙقنس باُؿا١ اصمنِ  ذتعٞ ٗضعٕ يف ؾلى َٔ ت١ٚظذن
(، ١ٜع٢ٓ ب١ ت١غحٌٝ نطزٕ ١ٖض مشٛصن ٠ٚ١٥ ز٠نات، ب٬َٚ نطز٠ٚ١ْ زضان ٗ اهِػذ اٗ اهتجلٚتً٘ض٘لٛ بابى هال

َٝهطز٢ْ ١ٖض مشٛصن ٠ٚ١٥ ز٠نات، طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ب١ ١ُٝ٥ٌٜ ١ٖض مشٛصن  ١ٖض مشٛصن ٠ٚ١٥ ز٠نات، ٥ٝرتؿاظ ث
َٝـت  َٝت، ت٥١طرن٢ ي١غ١ض ب َٝٞ ٚ ٥ُٝعا٣ خ٪ت٢ ب١غ١ض٠ٚ٠ ب ١ٖض مشٛصن ز٠نات، ي٫١ث١ض ٣٠ خ٪ت زاٟ بٓ
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َٞ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ي١  َٞ ٚ ١ْب ز٠نات، ١ٜع٢ٓ ب١ ١َٖٛٚ ؾت١نإ مشٛصن ز٠نات، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ١ٖب
١َُٝ ١َب١غتُإ ٠ٚ١٥  َٝه١ ي١ ت١غحٌٝ، ي١ ٥ٝساع ٥ ز٠ّٚٚ مشٛصن ٠ٚ١٥ف ز٠نات، ن١ ت١غبٝت ١َغ١ي١ت ب١ؾ

َٝ ًَ َٝت١ ٠ٚغ١ٜ١ًٝ ن١ ب َٝت ب١ ٥ٝحباض٣، ب٪٣٠ٚ١٥ ١ْب َٝت ب٪ ض٠قاب١، ب٪٣٠ٚ١٥ ت١غحٌٝ بٛٚ ٥ٝساع ١ْب شن ب١ناضب
َٜٝٛػت٢ ب١  َٜت، نْٛه١ ث َٝو ن١ ز١ٜ٠ٚ َٝت، ب٪ ١ٖضن١غ َٝه٢ ت١غح٢ًٝ ٥ٝدتٝاض٣ ب َٝت ١ٜع٢ٓ، ت١ْٗا ذاَي١ت ١ْب

 ٥ٝساع ١ْٝ.
 

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ.  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ خبٛ
َٜع ع٢ْٛ  نُاٍ غعٝس)ب١ظاظ(: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض نطاٚ ب١ّ ؾه١ٜ١ً  غٝاغ٣١ ث
 :اصمازٝ اهػابعٞ لؿط

 وِؿأ حق٘ق اصمله  ًع اُؿا١ اصمنِ . اٗال:
 ٙقنس باُؿا١ اصمنِ  ذتعٞ ٗضعٕ يف ؾلى ً٘ض٘لٛ بابى هالزضان ٗ اهِػذ اٗ اهتجلٚت. ثاُٚا:
 َ االدطا١ات اهؿلوٚٞ االخط٠.وػذٚى اصمنِ  اٗ اٙسالٕ اٗ امتا ثاهجا:

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

  َٞ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ نـ َٞ ت١ضج٣١َٛ نٛضز٣ ز٠ن١ٜٔ، ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ باؾ١ ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠ن١ٜٓ١ ١٥غاؽ ٚ زٚاٜ
ٍَ زاْٝــ١؟ بــ١ن٪٣ ز٠ْــط ث١غــ١ْس نــطا، ؾــ١ضَٕٛٚ بــ   َٞ ي١طــ١ ٍَ زاٜــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، نــ ٪ ي١طــ١

 َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 : اصمازٝ اهجاًِٞ لؿط

مياضؽ اهؿدص اٗ االؾداص اهطلٚعْٚ٘ اهصّٙ ابتلطٗا اصمنِهات اه٘اضزٝ يف اصمازٝ اهجاهجٞ ًٗا مياثؤا، اذتق٘ق اصماهٚٞ 
 ٗاصمعِ٘ٙٞ اصمِن٘ص لوٚٔا يف ٓصا اهقاُْ٘.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ١ٖشز٠ّ: 
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١َٓٝض٣ ١٥ٚ ناضا١ْٕ ي١ َازز٠  ٠َٛٝناْٝإ، 3ن١ؽ، ٜإ ن١غ١ غطٚؾت١ٝٝنإ ن١ زاٖ زا ْاٜٚإ ٖات٠ٚٛ ٚ ٖاٚؾ
 ز٠م ب١ْسنطإٚ، ز٠ن١ٕ. ثطانتٝع٣٠ َاؾ١ ١َع٣ٚ١ٓ ٚ زاضا١ٜٝنا٢ْ ي١ّ ٜاغا١ٜزا

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ز. قباح. َٞ ت  ن
 
 
 

َٜع ز. قباح ستُس ١ْجٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) ٛن١ُن١ ج١ٚاظ١ٜ ( تا ٥اخري٣ َازز٠ن١، ذمياضؽ اهؿدص اٗ االؾداص اهطلٚع١٥ّْ٘ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ز٠َي
َٝت  َٝت ت٪ ز٠ب ًَ َٝت ٥ٝحاب١ٝن٢ بهات ب َٜٝٛػت ْانات، ١٥ط١ض ذٛن١ُن١ ٚجٛب١ٝ ي١ض اغتٝسا ن١ؽ ْاتٛاْ ٖٝض ث
َٜت، نْٛه١ ن١ ١٥ّ قا١ْْٛ زاْسضا  َٝؿٓٝاض٣ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫ب  ََٛاض٠غ٣١ ذ١ق٢ خ٪ت به٣١، ن١ٚات١ ث

٣ ٚ ١ْٖٛض٣ ٚ ١٥ٚا١ْ، ب٢ْٚٛ قا١ْْٛن١ ناؾ١ٝ ب٪ ت١غبٝت٢ ذ١ق٢ ١٥ٚا١ٜ١ْ، ن١ خا٢ْ٠ٚ ََٛيها١ٜتٞ ؾهط
١ًَ ب١ض اغت٢ ذ١ق٢ ١ٖبٛٚ،  ١ٜ٠َٛٝن٢ ت١بٝع٢ ت١ذػ٢ًٝ ذاغ ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ٝػجات٢ ذ١ق١ن١ٜإ ب٪ به١ٟ، ب١ؾ

 ب٪٣ ١ٜ١ٖ ََٛاض٠غ٣١ بهات ٜإ ََٛاض٠غ٣١ ١ْنات، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
َٞ:ب١ض   َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 قػ١ن٣١ َٓٝـ ١ٖض َاَ٪غتا نطز٣.
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓاَإ، زٚاتط ١٥ٚ ؾ١خػا١ْ َِٝ ٚا١ٜ ي١ ت١عطٜؿسا ب١ ؾ١خؼ ٖ ذكٛق٢ خ٪ٜإ ٥ٝبتٝهاض نطز٠ٚٚ،  َٓٝـ ث
َٝت ٚ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠  َٜٝٛػت ْانات ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖب َٝهطا٠ٚ ب١ ذٛن٢ُ ١٥ّ قا١ْْٛ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ث ٥ٝهتػاب ث

َٝط٠.  ظٜاز٠ ي
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 

َٜت٠ٚ١.  ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ض اٜإ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ ٫ب 
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ض٠ت  ًَ ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ب َٞ ي١ط١ ٠َٛٝ ن ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ض ٥٠ٝإ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، ز٠رن١ٜٓ١ ب١ضز٠غت٢ ٥
َٞ ي١ط١ َٜت؟ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن َٜت٠ٚ١، ي١غٛبهط ٍَ زا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  1ٍَ زا١ْٝ؟ بهط ن١ؽ ي١ط١

 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪َازز١ٜ٠ن٢ تط.
 

َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 

 :اصمازٝ اهتاغعٞ لؿط

 ًع لسَ االخالي حبق٘ق ًله  اصمنِ  االصوٛ، ٙعس ًلهها الغطاض ٓصا اهقاُْ٘:
٘ٙوٕ ًّ هْ٘ اىل هْ٘ خخط ًّ اه٘اْ االزاب اٗ كى ًّ باَ برتمجٞ ًنِ  اىل هػٞ اخط٠، اٗ ًطادعتٕ اٗ حت اٗال:

اههِْ٘ اٗ اهعوَ٘، اٗ وودٚنٕ، اٗ حت٘ٙطٖ، اٗ وعسٙوٕ، اٗ ؾطحٕ، اٗ اهتعوٚق لوٕٚ، اٗ ىٔطغتٕ اٗ غري شهم ًّ 
 االٗدٕ اهيت وعٔطٖ بؿلى دسٙس ًلتلط.

االٙقاع، اٗ االهقا١، اٗ اهتن٘ٙط،  كى ًّ أز٠ لٌال ىِٚا ٗضعٕ غريٖ، غ٘ا١ أكاْ االزا١ باهػِا١، اٗ اهععف، اٗ ثاُٚا:
 اٗ اهطغٍ، اٗ اذتطكات اٗ ارتط٘ات، اٗ باٙٞ ططٙقٞ اخط٠.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ْ٪ظز٠ّ:

ًَٝهطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ ناض٠  َٝؿ ٥٪ضدنٓاَي١ن١، ب٪ ١َب١غت٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ١٥ٚ ن١غ١ف ب١ زا١ْض ب١ب٢َ ث
 زاز٠ْط٣َ ن١:

َٝه٢  َٝه٠ٚ١ بٝط٪ض ٣َ ب٪ ض٠ْط َٝت٠ٚ١، ٜإ ي١ ض٠ْط ٢َٝ زابه َٝط ٣َ، ٜإ ث َٝه٢ زٜه١ ٠ٚضبط َٜو ب٪ ظَاْ ١ٜن١ّ: ناض
هات٠ٚ١، ٜإ تط٣ ١٥ز٠بٝات ٜإ ١ْٖٛض ٜإ ظاْػت، ٜإ نٛضت ٚ ثٛخت٢ بهات٠ٚ١، ٜإ ز٠غهاض٣ ٚ ١َٖٛاض٣ ب

 ٢َٜ ١ٜ٠َٛٝن٢ ْٛ َٝط غت٢ ب٪ بهات ٚ ظ٩ض ض٣ٚٚ زٜه١ ن١ ؾ َٝٓت٢ ي١غ١ض بٓٛٚغ٢َ، ٜإ ث ضاظ٣١ بهات، ٜإ ن٪َ
َٝٓطا٣ٚ ث٢َ بسات.  زاٖ

َٝت، ٜإ َٝٛظٜو  َٝب١ج٢َ" بهات، جا ١٥ٚ ١٥زا١ٜ ب١ نط ٜٔ ب َٝه٢ زٜه١، ١٥زا "ج َٜه٢ ١ْٖٛض٣ ن١غ ز٠ّٚٚ: ناض
َٜه٢  ش٠ْشن ٚ ٥ٝكاع ب٢َ، ٜإ ٚت٠ٚ١ٓ َٝؿ٢َ ٜإ ب١ ١ٖض جَٛٚي١ٚ ١ْٖطاٚ َٜت٠ٚ١ٚ ض٠مس٢ به ٣١َٜٓ بطط َٝت، ٜإ ٚ ب

َٜه٢ تط٣ ١ٖب٢َ. ٠َٛٝٚ َٝت٪ز  تط ٚ ١ٖض ؾ
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٗا  َٞ ت  ناى ج٬ٍ(، ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ. -ناى ١ْشاز -ن١ؽ )ْاغو خإ 3ن
َٜع ج٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 

َٝو ١٥ٚا٣١ْ ن١  ٠َٚي٬ َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ٥اضاغت٣١ بطاٜا٢ْ يٝص١ْ ز٠ن١ّ، ب٪ ظن١ْٚٛ ٖ٪ْطا١ٜ٠ٚ ٜإ نري٩ن
َٝه٠ٚ١ ب٪ ي٢ْٚ١ تط) ٜا  ( ١ٖتا زٚا٢ٜ،  ن٪ٕ ١٥ٚ وودٚنٕ، اٗ حت٘ٙطٖ، اٗ وعسٙوٕ، اٗ ؾطحٕٚتطا٠ٚ ي١ ي١ْٚ

١٥غ١ًَٝن٣١ ن١ ١٥َٛيٝؿ١؟ ب١ؽ َٔ ي٠ٚ١ٜإ ذ١ظ ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ خ١َيه١ ز٠ب١ٓ ١٥َٛيٝـ، ٠ٚنٛ غاذٝب٢ 
 ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ١ٖبٞ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ْاغو خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛؾٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) َٜٓٝت٠ٚ١ ز٠َي َٜط٣ ٠ٚ١٥ٍ ن١ ز٠رنٛ حبق٘ق ًله  اصمنِ  االصوٛ، ٙعس  ًع لسَ االخاليزٜاض٠ َٔ ١ٖض ز
١َُٝ غ١ض٠ظ ي٠ٚ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َٖإ ًلهها َٝو ز٠ن١ٜت١ زا١ْض؟ ١ٖغت ز٠ن١ّ ٥ (، ١ٜع٢ٓ ت٪ ن٪ٕ َٛت١ضغن

َٝت َٔ  َٝت بًَ َٝط٠ ١ٖضن١ؽ َٛت١ضجِ بٛٚ ٥ٝرت ز٠تٛاْ ١َُٝ بط ٜاضز٠ز٠ٜٔ ي ذكٛق٢ ١٥َٛيٝؿ٢ ١ٜ١ٖ، ٥اٜا ٥
َإ ١٥ٚ ذكٛقا٣١ْ ن١ ي١ّ قا١ْْٛزا ١ٜ١ٖ، ١ْى ١٥ٜٚـ ١٥َٛيؿِ، ق١غس٣ ٚا١ٜ ت١َ١تٛع ز٠نات ب١ ١ٖ

َٝت١ ١٥َٛيـ؟. َٝـت١ ١٥َٛيٝـ، ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ َٛت١ضجِ ز٠ب  ز٠ب
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١ ١٥َٛيٝـ، ١ٜع٢ٓ ١ْى ي١ ١َٚظٚع٢ ت١ضج١َ١ٚ ي١ ت١ذٌٜٛ َٔ يٕٛ  اصن يٕٛ اخط، ٥ٝعتٝاز٣ ز٠ب
َٝو  َٜيَن ي١ ١٥َٛيٝؿ٢، ١َغط٠ذ١ٝى نابطا١ٜى ٥ٝدطاج٢ ز٠نات، ؾ١ْاْ َٝـ ز٠ث١ض  ١٥َٛيٝـ، ب١َيهٛ ظ٩ضجاضإ ت
٠َٛٝف، ب٫َ١ّ َٔ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠نِ  َٜيَن ي٣٠ٚ١ ن١ٚا ١٥ٚ ْٛٚغ١ٜٛٝت٢ ٚ، ب١ظ٩ض ؾ َٝس٠ث١ض  ٥ٝدطاج٢ ز٠نات ظ٩ض ت

ٍَ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ٥ َٝطا١ْ ي١ط١ َٝت ي َٞ ؾت١ )تًخٝص٘( اٚ )تعذ١ٜ٠ٚ١ًٜ٘، َٛضاج١عات٢ ض ٠ٍِْط١ ظ٩ض ٚاضٜس ١ْب (، ١٥ٚ غ
َٞ، ز٠ْا َٔ يٕٛ اصن يٕٛ اخط ظ٩ض ٥ٝعتٝاز١ٜ ٚ ب١  َٝو تط ز٠ب َٜو ٚ ث َٜت ١ٜع٢ٓ ض َٝٞ ٫ب زض ١٥ط١ض ي

َٝه٢ ز٠نات١ ؾًِٝ، َٝه٢  ١٥َٛيٝؿٝـ ذٝػاب ز٠ب٢َ، ١ٜع٢ٓ نابطا١ٜى ٠ٚنٛ ٚمت ضٜٛا١ٜت ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ٥ٝبساع
 تط٠.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ ١ٜ١ٖ، ١٥َٛيٝؿ٢ َٛؾت١م ١ٜ١ٖ، ١٥َٛيٝؿ٢ َٛؾت١م  َٜعإ ب٪ ت١ٚظذن٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ١٥َٛيٝؿ٢ ١٥غ ب١ض 
١َٜٓطريا٣ٚ ب٪ ظن١ْٚٛ ١ٖض٠ٚنٛ ناى  ١َٓٝض ب١ ٚ َٝو ز٠ن٣١ ب١ ؾًِٝ، ن١ بٛٚ ب١ ؾًِٝ ز٠ضٖ ١ْشاز ٚت٢، ضٜٛا١ٜت

َٜه٢  ٍَ ن١ْس ؾٝعط َٜو ١ٜ١ٖ ي١ط١ ١َٜٓطريا٣ٚ، ب١ ثٝؿاْسضا٣ٚ ٜإ ؾٝعط َٝت١ ١٥َٛيٝؿ٢ ١٥ٚ ضٜٛا١ٜت١ ب١ ٚ ز٠ب
٠َٛٝ َٝػتا ز٠بٝٓشن ن٪ث١ً ؾٝعط٠ ن٬غٝه١ٝنإ ي١نٛاضن َٜت، ب٪ظن١ْٚٛ ٥ ٍَ ز٠نط َٝه١ ٣ ؾٝعط٣ ٣َْٛ طؿيت ت

١َُٝ ْٛٚغَٝٛا١ْ ) َٝت١ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ب٫َ١ّ ي١ ١٥غاغسا ٥ َٜت، ٠ٚ١٥ ز٠ب ٍَ ز٠نط َٝه١ ًع لسَ االخالي حبق٘ق ت
٢َٝ ١٥ّ َٛغ١ْ١ؾ١ ي١ٚ َٛغ١ْ١ؾ١ ٠ٚضطريا٠ٚ، ًله  ًَ ٢َٓٝ، ن١ ت٪ ب َٝت ْا٣ٚ ب َٝهسا ز٠ب (، ١ٜع٢ٓ ي١نات

َٝه٢ تط ١ٜ١ٖ ي٠ٚ١ ١٥ٜٚـ ت١ذ٬ٜٛت٢ ط٪ضا١ْٝ ب٪ َٝػتا ز٠بٝٓشن ١َغ١ي١ٕ ط٪ضا٢ْ  باب١ت ن١ْس٠ٖا ٥اٚاظ، ٥
َٝت١ َازز١ٜ٠ن٢  َٜت ب١ َازز١ٜ٠ن٢ تط٣ ط٪ضا٢ْ، ٠ٚ١٥ ز٠ب َٜت٠ٚ١ ز٠نط ذػٔ ظٜط٠ى، ن١ ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ ن٪ز٠نط

َٝت١ ١٥َٛيٝـ ) َٝو ز٠ب ١َّٝٝ َٛت١ضجِ نات َٝت١ ١٥َٛيـ، ب٪ن٢  َٔ ْاس١َٝٛغ١ْ١ؾ٢ تط، غ اذتكٛم( ز٠ب
َٝت١ ) َٝو ت١ضج١َٛ ز٠نات، خ٪٣ غاذٝب٢ ١٥ٚ  اذتكٛم(؟ َٔ ْاس١ٝز٠ب َٝب َٝو نت نْٛه١ َٛت١ضجِ نات

َٜت ي١ض ٣ٚٚ  َٜت ي١غ١ض٣، ٥ٝؿاض٠ت ب١ْا٣ٚ بسض َٝت ْا٣ٚ بٓٛٚغط َٝب١ٜ١ ي١ض ٣ٚٚ ذكٛق٢ ١َع٣ٚ١ٓ ز٠ب نت
َٝت،  َٝٞ بؿط٩ؾ َٜت ٚ ث َٜو به١ٚ ٍَ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ ض َٝت ي١ط١ ذكٛق٢ َاي٠ٚ١ٝ ت١ضج٣١َٛ نطز٠ٚٚ، ز٠تٛاْ

َٝت ب١ ١٥َٛيـ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ي١ ظ٩ض ؾت ١ٜ١ٖ، ي١ ؾاْ٪ط١ضٟ ١ٜ١ٖ،  ْاس١َٝٔ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ) اذتكٛم( ز٠ب
َٝت  َٜت ب٪ ظن١ْٚٛ ؾاْ٪ط١ض٣ ؾهػجري ٜإ ١َغ١ي١ٕ ٖاًَ جاض ْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١ ١ٖض  31ؾاْ٪ط١ض٣ ٥اَاز٠ ز٠نط

َٝت، ٜ َٝت خ١ٚ ز٠بٝٓ َٝت ز٠ض ٚات، ٖاًَ َٜت٠ٚ١، ٖاًَ َٝت ز٠ط١ض  َٝت٠ٚ١، ٖاًَ ١ع٢ٓ ١َب١غتِ ي١ ب١ْا٣ٚ ٖاًَ
َٝ ١ًَن١ ز٠ق ١ًَن١ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ي١ ١٥غ ٢َٜ ْٛٚغ٠ٛٝ ب٪ظن١ْٚٛ )ناض١٥ٟغ ٩َا١ْ، ب٫َ١ّ ٖات٠ٚٛ )ناَ٪ ط٪٫( ض  ه٢ ْٛ

َٝه٢ تط، ١ٜع٢ٓ ١َب١غت١ن١  ناضٟ َٝت١ ١٥َٛيؿ ط٪١ٜ٫ن٢( تط٣ ْٛٚغ٠ٛٝ ي١غ١ض ١٥ّ ناصن ط٪٫، ٠ٚ١٥ف ز٠ب
َٝـت ٫َإ، ن١ ١٥ٚا١ْ ز٠ب١ٓ َٛغ١ْ١ؾ٢ َٛؾت١م،  ١ٖض ي١ٜ٠ٚ١، ب٪١ٜ ١ٖض ب١طؿت١ٝن٣١ ١ٜع٢ٓ ١َعًّٛ ب

 غٛٚز ي١ ذكٛق١نا٢ْ ٠ٚضز٠ططٕ.
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ َٝؿٓٝاض ب١ّ ؾ  غٝاغ٣١ ث
 :ٞ لؿطتاغعاصمازٝ اه

 ًع لسَ االخالي حبق٘ق ًله  اصمنِ  االصوٛ، ٙعس ًلهها الغطاض ٓصا اهقاُْ٘:
كى ًّ باَ برتمجٞ ًنِ  اىل هػٞ اخط٠، اٗ ًطادعتٕ اٗ حت٘ٙوٕ ًّ هْ٘ اىل هْ٘ خخط ًّ اه٘اْ االزاب اٗ  اٗال:

اٗ ىٔطغتٕ اٗ غري شهم ًّ اههِْ٘ اٗ اهعوَ٘، اٗ وودٚنٕ، اٗ حت٘ٙطٖ، اٗ وعسٙوٕ، اٗ ؾطحٕ، اٗ اهتعوٚق لوٕٚ، 
 االٗدٕ اهيت وعٔطٖ بؿلى دسٙس ًلتلط.
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كى ًّ أز٠ لٌال ىِٚا ٗضعٕ غريٖ، غ٘ا١ أكاْ االزا١ باهػِا١، اٗ اهععف، اٗ االٙقاع، اٗ االهقا١، اٗ اهتن٘ٙط،  ثاُٚا:
 اٗ اهطغٍ، اٗ اذتطكات اٗ ارتط٘ات، اٗ باٙٞ ططٙقٞ اخط٠.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ ْ٪ظز٠ّ:

ًَٝهطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ ناض٠ ٥٪ضدنٓاَي١ن١، ب٪ ١َب١غت٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ١٥ٚ ن١غ١ف ب١ زا١ْض  َٝؿ ب١ب٢َ ث
 زاز٠ْط٣َ ن١:

٢َٝ زا َٝط٣َ، ٜإ ث َٝه٢ زٜه١ ٠ٚضبط َٜو ب٪ ظَاْ َٝه٢ ١ٜن١ّ: ناض َٝه٠ٚ١ بٝط٪ض ٣َ ب٪ ض٠ْط َٝت٠ٚ١، ٜإ ي١ ض٠ْط به
تط٣ ١٥ز٠بٝات ٜإ ١ْٖٛض ٜإ ظاْػت، ٜإ نٛضت ٚ ثٛخت٢ بهات٠ٚ١، ٜإ ز٠غهاض٣ ٚ ١َٖٛاض٣ بهات٠ٚ١، ٜإ 
 ٢َٜ ١ٜ٠َٛٝن٢ ْٛ َٝط غت٢ ب٪ بهات ٚ ظ٩ض ض٣ٚٚ زٜه١ ن١ ؾ َٝٓت٢ ي١غ١ض بٓٛٚغ٢َ، ٜإ ث ضاظ٣١ بهات، ٜإ ن٪َ

َٝٓطا٣ٚ ث٢َ ب  سات.زاٖ
َٝت، ٜإ َٝٛظٜو  َٝب١ج٢َ" بهات، جا ١٥ٚ ١٥زا١ٜ ب١ نط ٜٔ ب َٝه٢ زٜه١، ١٥زا "ج َٜه٢ ١ْٖٛض٣ ن١غ ز٠ّٚٚ: ناض
َٜه٢  َٝؿ٢َ ٜإ ب١ ١ٖض جَٛٚي١ٚ ١ْٖطاٚ َٜت٠ٚ١ٚ ض٠مس٢ به ٣١َٜٓ بطط َٝت، ٜإ ٚ ش٠ْشن ٚ ٥ٝكاع ب٢َ، ٜإ ٚت٠ٚ١ٓ ب

َٜه٢ تط٣ ١ٖب٢َ. ٠َٛٝٚ َٝت٪ز  تط ٚ ١ٖض ؾ
َٜعز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  1ن ن١ؽ ي١ط١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 اصمازٝ اهعؿطْٗ:

اصمله  اصماهٚٞ يف اصمنِهات اهيت ال حتٌى امسا الٜ ًله  اٗ حتٌى امسا ًػتعاضا الغطاض ٙعس اهِاؾط ًاهلا ذتق٘ق  
 وطلٚق احلاَ ٓصا اهقاُْ٘ ذتني ظٔ٘ض اصمله  اذتقٚقٛ اٗ اهلؿ  لّ ٓ٘ٙتٕ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ض 

 َازز٣٠ بٝػت١ّ:
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٠َٛٝ ١ْٝٝ، ٜإ  َٝهطز٢ْ ذٛن١ُنا٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ب١غ١ض ١٥ٚ ناضا١ْزا ن١ ْا٣ٚ زا١ْض٠ن١ٜإ ث َٝب١ج ب٪ ج
َٜه٢ خٛاظضا٠ٚ٠ٚ، تا ١٥ٚ ز٣١َ٠ زا١ْض٣ ضاغت١ق١ٓٝ ب١ز٠ضز٠ن٣َٚ١، ٜإ ْاغٓا٣١َ خ٪٣ ٥اؾهطا ز٠نات،  ب١ْاٚ

َٝت١ خا٢ْ٠ٚ َاؾ١ زاضاٜٝ  ١نا٢ْ ناض٠ن١٥.١ٚا بآلٚن١ض٠ٚ٠ ز٠ب
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ. َٞ ت  ن
 
 
 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  :سؤٚف ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ١ٜ١ٖ ب١ذ١قٝك١ت ي١ َازز٣٠  َٝو19َٛضت١بٝت١ ب١  21َٔ ٥ٝػتؿػاض  ، ١َغ١ي١ٕ ز٠ب٢ٓٝ ١٥َٛيٝؿ
َٜت ١ْقس٣ ١٥ٚ ب١ض٣١ٖ ز٠نات، ي١خ٬ٝصن ١ْقس٣ ١٥ٚ ب١ض٣١َ١ٖ ن١  َٜو ز َٝه٢ ْٛٚغ١ٝ، ْاقس َٝب نت
َٜت، ب٪ظن١ْٚٛ ي١  ١ًَٝن٣١ ز٠ؾط٩ؾط َٝٔ، ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖ ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ب١ض١َ١ٖ ١٥غ َٞ ز٠َي َٝه٢ تط٣ ث ١٥َٛيٝؿ

َٝٓا ظ٩ض ١َؾٗ َٝه٢ ز٠ضٖ )خشٜف ٛض بٛٚ ظ٠َا٢ْ خ٪٣ )ستُسذػٓشن ٖٝهٌ( ١ََٖٛٚإ ز٠ٜٓاغشن نتاب
َٝب٢، ١ٖضزٚٚ ايػطب َٝه٢ تط بٛٚ ١ْقس٣ ي١ ذػٓشن ٖٝه٢ً ططت ي١غ١ض ١َٖإ نت (، نطِٜ ب١ٜطٚت٢ ١٥َٛيٝؿ

َٜه٢ ظ٩ض ظ٩ض  ؾط٩ؾطإ، ٥اٜا ب١ض٢َ١ٖ ١٥ّ زٚٚا١ْ ي١غ١ض ١ٜى َازز٣٠،  ي١ٚ قا١ْْٛ ي١ باف نتاب ب١ غ١عط
َٝت٠ٚ١؟. َٝطاٜإ ز٠ب َٟ ج  نٛ
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ت١ظاضٚب٢ ١٥ط١ض  َٝت١ َايه٢ ذكٛم، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ت٪ظ َٝه٢ ٥ٝعتٝاز١ٜ، ن١ ْاؾط بب ذ١قٝك١ت١ٕ ٠ٚ١٥ ؾت
َٝؿرت، ن١ باغ٢ ذكٛق٢ ٠ٚض٠غ١ ٚ ١٥ٚ ١َٚظٚعا١َْإ ن ٍَ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ث ١َُٝ ١ْنات ي١ط١ طز، ١ٜع٢ٓ ٥

َٜو  َٝبج١ض ٣ ٚ ٚابه١ٚ ٚابه١، باؾ١ ْاؾط َٞ ت١ي١ب ٚ ثاف ٠ٚ١٥ْس٣٠ ت ٚطنإ ب٪ ٠ٚظٜط ٚ ٠ٚظاض٠ت ١ْٝ، ن١ ب١ب
َٞ ٖٝض ٥ٝحاظ١ٜ٠ى َٝب١ ٜإ ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ١ ب٬َٚبهات٠ٚ١ ب١ب َٝت١ َايٝو ٚ ١٥ٚ نت ن١ٝ ْا٣ٚ  ،ن٪ٕ ز٠تٛا٢َْ بب

َٜت ْا٠ٚ َٞ ب١غ١ض٠ٚ٠ ١ْٝ؟، زٚا٢ٜ ١ٖتا ز٠ضز٠ن١ٚ َٝت٠ٚ١ ٥ٝحاظ٣٠ ي١ ن َٝت ض ٕٚٚ بب َٜت ٠ٚ١٥ ز٠ب ن٣١ ز٠ضز٠ن١ٚ
َٜه٢ َٛغت١عاض٣ ي١غ١ض٠،  َٝه٢ ١ْْا٣ٚ ي١غ١ض٠ ٜإ ْاٚ َٝب َٞ ٥ٝحاظ٣٠ ب١ٚ نابطا١ٜ ز٠زات؟ ن١ نت ٠ٚضز٠طط٣؟، ن
١َٝٝ، نْٛه١ ٠ٚ١٥  َٝت ١٥ٚ ْا٠ٚ َٛغت١عاض٠ ن َٝت نابطا بعاْ ١٥ط١ض ْا٣ٚ َٛغت١عاض٣ ي١غ١ض٠ ٜإ ز٠ب

َٝب٣١ ١٥ٚ ْاؾط٠ ١ْؾط٣ ت١بٝعات٢  َٞ ٠ٚ١٥ ظٜا٢ْ ب٪ َٛجت١َ١ع ١ْٝ؟، ١٥ٚ نت َٞ ز٠َي قاْْٛٝؿ٢ ي١غ١ض٠، ن
 ز٠نات.
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َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز. قباح ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز. قباح ستُس ١ْجٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ١٥ط١ض ْاؾط خا٢ْ٠ٚ َ َٝط٠ ثطغٝاضز٠ن١ّ ز٠َي َٝت، ٣١٥ َاؾ١ ١َع١ٜٚ١ٓنا٢ْ ١٥ٚ َٔ ي اؾ٢ زاضا٢ٜ ب
َٝؿسا ي١ َازز٣٠ ذ١ٚت١َسا بامسإ نطز، ٚطنإ ذكٛق٢  ١َُٝ ي١ث َٝهسا١ٜ ٥ َٝت؟ ي١ ذاَي ْٛٚغطا٠ٚ ب٪ ن٣َٛ ز٠ن
١َع٣ٚ١ٓ قاب٢ًٝ ت١قازّ ٚ قاب٢ًٝ ت١ْاظٍٚ ١ْٝ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ باغ٢ ثاضاغت٢ٓ َاؾ٢ زاضا٢ٜ ْٛٚغ١ض ز٠نات، 

َٝهسا ن١ ٥ َٝط٠ ثطغٝاض ١ٜ٠ٚ١٥ ب٪ ب١ َٛت١ًق٢ ي١ ذاَي١ت َٞ، ي َٜه٢ خٛاظضا٣ٚ ١ٖب َٞ ٜإ ْاٚ ١ٚ ن١غ١ ١ْْاغطاٚب
َٜت) َٝت، نْٛه١ ذكٛق٢ ٙعس اهِاؾط ًاهلا ذتق٘ق اصمله ١ْٚتط َٜت َاصن ٜإ ١َع٣ٚ١ٓ ب١ عاّ ب (، ٥ٝرت ١ْٚتط

َٝت ي١ ذكٛق١ َاي١ٝن١ ب١ق١ز٠ض ١٥ٚ ططٜٓط١، ي١ ١َُٝ  ١َع١ٜٓٚـ ططٜٓط١، ١٥ط١ض ططٜٓطرت ١ْب َٝهسا ٥ ذاَي
ز٠ظاْشن ذكٛق٢ ١َع٣ٚ١ٓ ب١  ت١قازّٚ، ب١ ت١ْاظٍٚ غكٛت ْانات، قاب٢ًٝ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ت١قازّٚ ٚا٣ ب١غ١ض 

َٝت،  َٞ ز٠ضن َٞ، ١َغ١ي٣١ َاي١ٝن٣١ ي َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٖض ب١ َٛت١ًق٢ ب َٝت، ب٪١ٜ َٔ ث اصمله  اصماهٚٞ  )حق٘قزاب
 (، غٛثاؽ.ى امسا ًػتعاضايف اصمنِهات اهيت ال حتٌى امسا الٜ ًله  اٗ حتٌ

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز. اػنس ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز. اػنس ابطاِٖٝ )٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ١ْى  َٝت ي ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ب َٝب١ٝٓٝ ن١ ناى زنت٪ض قباح ٚت٢، ذكٛق٢ ١٥َٛيٝـ ب١ؾ َٝحط١ ي١ٚ ت ب
َٝ َٝت١ َايو ب١ ذكٛق٢ ذكٛق٢ َاصن، ب٫َ١ّ ي َٝسضا٠ٚ ن١ٚا ز٠ب ط٠ ت١ْٗا ْاؾط ٜإ ب٬َٚن١ض٠ٚ٠ ١٥ٚ َاؾ٣١ ث

َٝط٠ زٜاض٠ ١َب١غت ب٬َٚن١ض٠ٚ٠ ١٥ٚ ذتني ظٔ٘ض اصمله  اذتقٚقٛ اٗ اهلؿ  لّ ٓ٘ٙت١٥َٕٛيٝـ، ) ( ن١ ي
َٝٝسا ب٬َٚز٠نات٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٥اٜا ١٥ٚ ١٥َٛ غ١غاتا٣١ْ تط، ز٠ظطا١ٜ١ٜ ٜإ ١٥ٚ زاض١ْؾط١ٜ٠، ن١ ١٥ٚ زاْسضا٠ٚ ت

َٜو ب٬َٚز٠ن٠ٚ١ْ١، ب٫َ١ّ ب١ْا٣ٚ زاَٛز٠ظطان١ٟ خ٪ٜإ ب٣ٚ٬َ ز٠ن٠ٚ١ْ١،  ١٥ٚ زا١َظاضاٚا٣١ْ تط ن١ زاْسضاٚ
َٝت١ زٚٚ  َٝط٠ بب َٝت، ن١ ز٠ظطا١ٜن٢ ب٬َٚنطز٠ٚ١ْ  2زاض ١ْؾط ١ْٝ؟ ب١ ض٥٠ٞ َٔ ي ؾ١ق١ض٠ ١ٜنٝإ ١٥ٚا١ْب

َٝت ب١ خا٢ْ٠ٚ تا خا١ْ٠ٚ َٝت، ٣٠ٚ١٥ تط نْٛه١ ١٥ٚ  ب٣ٚ٬َ ز٠نات٠ٚ١ ١٥ٚ ز٠ب ذ١قٝك١ٝن٣١ ٥اؾهطا ز٠ب
زاَٛز٠ظطا١ٜ ظاْػتٝا٣١ْ ٜإ زاَٛز٠ظطا ذهَٛٝا٣١ْ تط، ب٪ ظن١ْٚٛ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ثط٩ت٪ن٪٫ت٢ خ٪٣ 
ب٬َٚز٠نات٠ٚ١ ٜإ ٜاغانا٢ْ خ٪٣ ب٬َٚ ز٠نات٠ٚ١، ٜإ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ ٠ٚ١٥ ب١ْا٣ٚ زاَٛز٠ظطان٣١ خ٪١ٜت٢، 

َٝه٢ تط َاؿن َٝت١ خا٢ْ٠ٚ َاؾ١ن١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ف ب١ض ٢٥٠ َٔ ططٜٓط١، ٠ٚ١٥  ن١غ ٣٠ٚ١٥ ١ْٝ بب
َٝت تا نات٢ ٥اؾهطاب٢ْٚٛ  َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ز٠َي َٝط٠ ١٥ٚ زاَٛز٠ظطاٜا١ْ ْاطط َٝت، نْٛه١ ْاؾط ي ب٪ ١٥ٚ ْاؾ

َٝط٠ ت١ْٗا ب٬َٚ ن١ض١ٜ٠ٚ٠، ١٥ٚ زاَٛز٠ظطا٣١ٜ ن ١ ناث ز٠نات، ١٥َٛيٝؿ٢ ذ١قٝك٢، ن١ٚا بٛٚ ١َب١غت ي
 ب٣ٚ٬َ ز٠نات٠ٚ١، ١ْى ب١ ١َعٓا٣ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غاتا٣١ْ تط ن١ ؾت ز٠ضز٠ن١ٕ، غٛثاؽ.
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َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ث١ضٜٚٔ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٠نا َُٝـ١       ب١ض ٢٥٠ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ت١عاضٚظ ز٠نات ي١ط١ َٝؿـرت ٥ َٝؿـرت، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ َازز٠نـا٢ْ ث ٢ْ ث
َٜتـ٠ٚ١،      َٝت ٥ٝعٕ ي١ ١٥َٛيٝـ خبٛاظ٣َ، ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ـ١ٚ ْٛٚغـطا٠ٚ بـ٬َٚ بهط ٚطنإ ذ١ق٢ ب٬َٚنطز٠ٚ١ْ ٬ٝ٥ ز٠ب
َٝت بــ١ ٥ـ١ٚ ب٬َٚنــطا٠ٚ،         َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ٝــعٕ يـ١ ١٥َٛيٝؿ١نــ١ ٠ٚضبطـري٣َ ٥ــ١ٚ ١َٖيس٠غـت َٝطاْـ١ بــ١ب بـ٫َ١ّ ن١نــ٢ ي

١َُٝ ٚطنإ ي١ َازز٠نا٢ْ تط ١ٖتا ز٠َٚٚشن ؾتٝـ  غاَيٝـ ١٥ٚ َاؾ١ زاضا١ٜٝ ب٪ زا١ْض ٜاخٛز ب٪ ن١ؽ ٚ  ٥51
َٝـط٠      َٝت١ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ َاؾـ١ زاضاٜٝـ٣١ نـ١ ي َٝط٠ ْاؾط ز٠ب َٝو ي َٝػتا ب١ ض ذ١ق َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٥ ناض٣ زا١ْض ز٠ط١ض 

َٝت ب١ ب٬َٚنطز٠ٚ١ْ.  ١َٖيس٠غت
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ض٩ؾٓبري٣.
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو َـاف ٖـاتٕٛٚ، ٥ـ١ٚ َاؾاْـ١ بـ١       21َاززز٣٠  ٍَ َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ ب١ضاٚضز٣ به١ٜٔ، ي٣َٚ١ ن٪١ََي َٞ ي١ط١ ز٠ب
َٝو َاؾٔ َٝيَن، ن٪١ََي َٞ ؾـطٚت٢    زا١ْض زضإٚ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ خ١ي١ؾ٢ عاّ زضا٠ٚ ي١ٚنات٣١ خ٪٣ ١َْ َٝط٠ ن٪َـ١َي ي

َٝو بـ٬َٚ ز٠ناتـ٠ٚ١، ٖـٝض          َٜٓـ٠ٚ١، نـ١ ْاؾـط َٛغـ١ْ١ؾ َٞ ْـاٚ ب٬َٚز٠نط َٝسا١ٜ، ت١ْٗا ي١ٚ َٛغ١ْ١ؾاتا٣١ْ ن١ ب ت
َٜه٢ َٛغـت١عاض٠ نـ١ؽ ْـاظا٢َْ ٥ـ١ٚ ْـا٠ٚ              َٜه٢ ب١غ١ض٠ٚ٠ ١ْٝ ٜـإ ْـا٣ٚ زاْـ١ض٣ ب١غـ١ض٠ٚ٠ ْٝـ١، ٜـإ ْـاٚ ْاٚ

َٝـط٠زا بـ٪ ََٛاض٠غـ١نطز     َٝٝـ١؟، ي ٖـاتٕٛٚ، ٥ٝٓحـا ْاؾـري بـ١      ٢ْ8 ٥ـ١ٚ َاؾاْـ٣١ نـ١ يـ١ َـازز٣٠      َٛغت١عاض٠ ن
َٞ ١ٜع٢ٓ ََٛاض٠غ٣١ ١٥ٚ َاؾا١ْ ز٠نات، تا ١٥ٚ ز٠َـ٣١   َٞ، ١ٖضن٢ ب َٞ، ١ٜى ب َٛت١ًم ٖات٠ٚٛ، ١٥َٛغ١غ١ ب
َٝـو ْٝـ١ يـ٠ٚ١،           َِٝ ٚاٜـ١ ٖـٝض ططؾت َٜت ٜإ ٥ٝع٢ْ٬ ن١ؾـؿ٢ خـ٪٣ ز٠نـات، ثـ ١٥َٛيٝؿ٢ ضاغت١ق١ٓٝ ز٠ضز٠ن١ٚ

َٝطا٣ نطا٠ٚت٠ٚ١، ن١ باغـ٢   ٣٠ٚ١٥9 ٥ا١ْٖط خإ ٚت٢، ب١ض اغت٢ ي١ َازز٣٠  ب١ْٝػب١ت ٣ٚ١٥ تط ٠ٚ١٥ي١ٕ ج
ــ١          ــت، ن َٝ ــط ب ١ٜ٠َٛٝن٢ ت ــ ــ١ض ؾ ــ١ ٖ ــإ ب ــت ٜ َٜ ــ١ض بهط ــ١عًٝك٢ ي١غ ــإ ت ــت، ٜ َٜ ــسٌٜ بهط ــت، ت١ع َٜ ــ١ضح بهط ؾ
َٝبـ٢ ْٛٚغـ٠ٛٝ،         َٞ، ١َغـ١ي١ٕ بـ٪ ظنْٛٚـ١ )قـازم جـ٬ٍ( نت ٢َٜ َٛبت١ن١ض ب َٝه٢ ْٛ َٛغ١ْ١ؾ١ن٣١ تط ب١ ؾهً
َٝه٢ زٜه١ٜـ١، ٥ٝعتُـاز٣       َٝٓت٢ ي١غ١ض ْٛٚغ٠ٛٝ، ب٫َ١ّ ي١غ١ض ١٥ٜٚإ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ٠ٚ١ َٛغـ١ْ١ؾ خ١َيه٢ تط ن٪َ
َٞ ْا٣ٚ  َٞ )َٔ زٕٚ اخ٬ٍ(، ب١ ت٥١هٝس ز٠ب َٜت، ب٫َ١ّ ز٠َي َٝطزض َٝه٢ تاظ٠ ز٠شَ ي١غ١ض ١٥ٚ نطز٠ٚٚ، ب١ َٛغ١ْ١ؾ

َٞ ظٜا َٟ، ْاب ٢ًَ ز٠ٜه١ٚ َٞ ب١ ١٥ٚ َاؾا٣١ْ ن١ ١٥َٛيٝؿ٢ ١٥غ َٝط١ٜؿتِ.ب َٜت، ْاظامن َٔ ٠ٚ١٥ ت َٞ بط١ٜ١ْسض  ٢ْ ث
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝو ١ٜ١ٖ ي١ ؾ١ٕ، ي١ ب١ضٚب٢َٚٛ ١َغ َٝو ت١ٚظٜح به١ّ، ؾت َٜت ؾت َٝػتا ضٚباعٝـات٢ خـ١ٜاّ،   َٔ ز١َ٠ٚ ١ي١ٕ ٥

ن١ْس ن١ؽ ت١ضج٣١َٛ نطز٠ٚٚ، ظ٩ض ١ْ١ٖ ضٚباعٝاتٝإ ت١ضج١َٛ نطز١ٜ ٚ، ظ٩ض ي١ ًًَٝـ١تا٢ْ تـطٜـ ٚ بـ١    
ــ١            ــ١ى ي ــ٠ٚ١، ٜ َٜٝٓ ــ١ؾ١ن٣١ ز٠خٛ ــ٪ ؾ١يػ ــ١ ت ــ١، ن ــ١ض ْٝ ــهاصن ي١غ ــات٢ ٥ٝؿ ــ١ٜاّ ضٚباعٝ ــطٜـ، خ ــات٢ ت يٛغ

٣١ ي٣ٚ١ تط ب١ ق٠ٛت تط٠، ٥ٝٓطًٝع١ٜ ٚ ؾاضغ١ٝٚ ت١ضج١َٛناْت ب١ زَي١ ي٣ٚ١ تط ظٜاتط، ١َغ١ي١ٕ ع١ض٠ب١ٝن
َٜو ١ٜ١ٖ ؾعط٠ن٣١ ز٠ْٛٚغ٢َ ب١ ١ْغط، ٥ٝٓطًٝع١ٜن٣١ ز٠ْٛٚغ٢َ،  َٝه٢ تط ١ٜ١ٖ، ١ْٖس ؾ١ض٠ْػ١ٝن٣١ ٚ ١ْٚع
َٞ ٣٠ٚ١٥ بٝهات١ ؾٝعط، ١٥ْٛاع ت١ضج١َٛ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٥ـ٣٠ٚ١   َٝبط٣١، ب ب٪٣٠ٚ١٥ ت٪ ي١ ١َغعا٣ ؾاعري٠ن٣١ ت

َِٝ خ٬ٝؾـ٢   َٝـت، نـ١ ذ١غـ١ْشن ١ٖٜهـ١صن )خـ١ضٜؿ٢ غـ١ظ٠ب٢(           ن 3َٔ ز٠َي ١غـ٢ ي١غـ١ض ٜـ١ى ب١ضٖـ٢َ١ ز٠ب
َٝتـ٠ٚ١، نـ١ بـ١طٝا٢ْ         ْٛٚغ٢، ١٥ٚ خ١ضٜـ غ١ظ٠ب١، ١٥ٚ ب١ضٚب١َٚٛ ٚا٣ نـطز نـطِٜ بـ١ٜطٚت٢ بـ١طٝا٢ْ بت١ق
ت١ق٠ٚ١ٝ ب١ض١َ١ٖن٣١ نطِٜ ب١ٜطٚت٢، ن١ ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ب١ض١َ١ٖن٣١ ذ١غ١ْشن ١ٖٜهـ١ٍ بـٛٚ، ٚا٣ نـطز    

١َٝٝ ض٠بتٝـإ           ْاؾري٠ن١ ي١  َٝتـ٠ٚ١؟، ٥ـ١ٚ غـ َٝطـا٣ ز٠ب ١ٖضزٚٚنٝإ ٥ٝػتؿاز٠ بهات، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ قـإْٛ يـ١ نـ٣َٛ ج
ٍَ ١ٜنرت ١ٜ١ٖ، ١ٜ٠ٚ١٥ غ٥ٛاي١ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ي١ط١

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ذ١غـ١ْشن ١ٖٜهـ١ٍ    ز٠ظا٢ْ ٥ا١ْٖط خإ نابطا ي١ تان١نإ قـاظاْخ ز٠نـات، يـ١ ٖـ١ضزٚٚ تـاى قـاظاْخ ز٠نـات،       
َٞ، بــ٫َ١ّ ْاؾــط يــ١    َٝه٢ خــ٪٣ ١ٖٜــ١، ٥ــ١ٜٚـ ٥َٛــ١يؿ٢ خــ٪٣ ١ٖٜــ١، ق١ٜسٜٓانــ١ بــا ٫َ٠َٚــ٢ ٥ــ١ٚ بــ ٥َٛــ١يؿ

 ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ تاى، تاى ٥ٝػتؿاز٠ ز٠نات، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت، ْاؾـري٠ن١      ١٥ٚ ْاؾري٠ ١٥غاغ١ٕ ١ْٜس٠ظا٢ْ ١٥ٚ ثٝا٠ٚ نتاب١ن٣١ ١ْٖـس  ٢ًَ بـ١ق٠ٛت ز٠ب ٟ ب١ضٖـ٢َ١ ١٥غـ
ٍَ ١ٜن٢َ١ ع١قس٣ ١ٖبٛٚ، ن١ ١ْؾط٣ ب٪ نطز، ب٫َ١ّ ٢ٖ ز٠ّٚٚ ن١ ٥ٝحباض نـطا، نـ١ ؾـ١عب١ٝت٢ ٖـ١بٛٚ      ي١ط١
      ،َٞ َٞ ذكٛقٝؿـٞ َـ١ذؿٛظ بـ َٞ ْا٣ٚ ١٥ٚ بٝٓـ٢َ، ز٠بـ َٝه٢ ٣َْٛ، ز٠ب َٝه٢ ٣َْٛ، ذكٛق َٝت١ ٥ٝتؿاق نط ا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ز٠ب

َٝطا٣ َٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥، ظ٩ض غٛثاؽ. ز٠ب٢َ ي١ قإْٛ ج  بب
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ٣٠ٚ١٥ ٥ا١ْٖط خإ باغ٢ ز٠نات، ٚطنإ ي١ َازز٣٠  َٝتـ١ ٥َٛـ١يٝـ يـ١ َـازز٣٠       9ب١ض  ، نـْٛه١ ْاقـس ز٠ب
19َٝ َٝت ب١ ؾ١ٖطؽ، ٥ـ٠ٚ١ تـ٪ ز٠بـٞ بـ١ ٥َٛـ١يؿ٢ ٥ـ١ٚ ؾ١ٖطغـ١ ٥ـ٠ٚ١         ، ١ٖتا ن١ْس نت َٝه٢ جٝا به٠ٚ١ ز٠ب ب

َٞ بـ٪ ظنْٛٚـ١ خ٪تـإ ز٠ظاْـٔ يـ١            َٝطا٣ نطا٠ٚت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب١ْٝػـب١ت ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ض ٠ْطـ١ ٚاظح ْـ١بٛٚب ي٣َٚ١ ج
َٜه٢ زاْـا٠ٚ يـ١ْا٠ٚ٠ٚ بـ٬َ      َٝو ؾـٝعط َٜه٢ زاْا٠ٚ ٜإ ن١غـ َٝو ٥اٚاظ ٚ بٜٛٚتـ٠ٚ١  غ١ضز٢َ٠ ؾ٪ض ف ٚ ١٥ٚا١ْ، ن١غ
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َٜه٢ َٛغت١عاض، ١٥ٚ زاض ١ْؾط٣٠ ن١ ٣٠ٚ١٥ ب٬َٚ نطزٜتـ٠ٚ١ ٜـإ ٥ـ١ٚ ت١غـح٬ٝت٣١ ٥ـ١ٚ ٥ـاٚاظ٣٠ بـ٬َٚ         ب١ْاٚ
نطزٜت٠ٚ١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ْا٠ٚن٣١ َٛغت١عاض٠، ي١ب١ض ٠ٚظع٢ غٝاغ٢ ْا٠ٚن٣١ خ٪٣ ٥اؾهطا ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥ـ١ّ زاض   

َٝت   َٝـت      ١ْؾط٠ ٜإ ١٥ٚ ت١غح٬ٝت١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ذكٛق٢ َـاصن بٝؿط٩ؾـ ًَ َٜت ب ٢ًَ ز٠ضز٠نـ١ٚ َٝب٢ ١٥غـ ، ٖـ١تا غـاذ
َٝػـتا ذـ١ق٢ خ٪َـ١ٚ خـ٪ّ بـ٣ٚ٬َ ز٠ن١َـ٠ٚ١، خـ٪ّ ز٠ٜؿط٩ؾـِ، ٜـ١ع٢ٓ            ٠ٚ١٥ ٢ٖ ١َٓ، ذكٛق١ن١ّ بـس٠ٚ٠ ٥

َٝٓا٠ٚ١َ.  ١َب١غت١ن١ ٠ٚ١٥ ظن١ٜ١ْٚٛن٢ ب١غٝت بٛٚ ٖ
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
 

َٜع ٥ا١ْٖط  عاضف ض٩ٚف: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛإ زٚٚ ؾ١خػــ١، ٥ٝتؿاقٝــ٣١   نــ١ؽ  3ؾ١خػــ١، بــ٫َ١ّ ٥ــ٠ٚ١  ٥2ــ٣٠ٚ١ نــاى زَيؿــاز باغــ٢ نــطز ٥ــ٠ٚ١ يــ١ْ
 ن١ؽ ٚ ب١ز٠غت٢ خ٪ؾ٢ ١ْٝ به١ْٚ١ ت١ض٠ف ي١ْا٣ٚ. 3ز٠ن١ْٚ١ ْا٣ٚ، 

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
 َٜع نا٠ٚ ستُٛز/ ٠ٚظٜط٣ ض٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ٣َْٛ، ١ٖض ت١ضج١ٜ١َٛى ن١ نطا٠ٚ ٢ٖ ؾـٝعط، ٖـ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ باغـ٢ نـطز، بـ١ ض         َٝت١ َٛغ١ْ١ؾ ٠ٚ١٥ ز٠ب
َٝه٢ ٣َْٛ ب٪ ١٥ّ ذاَي١ت١، َاؾ٢ خ٪١ٜت٢ ٠ٚن َٝه٢ ٣َْٛ، ١٥َٛيؿ َٝت١ َٛغ١ْؿ َٝت ١٥ٚ َٛت١ضغن١ ز٠ب َٝو ب ٛ ظَاْ

َٝت١ )٥ٝبساع(. َٝه٢ ٣َْٛ ز٠ب  ؾت
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ  ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ.
َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 اصمازٝ اهعؿطْٗ:

اٗ حتٌى امسا ًػتعاضا الغطاض  ٙعس اهِاؾط ًاهلا ذتق٘ق اصمله  اصماهٚٞ يف اصمنِهات اهيت ال حتٌى امسا الٜ ًله  
 وطلٚق احلاَ ٓصا اهقاُْ٘ ذتني ظٔ٘ض اصمله  اذتقٚقٛ اٗ اهلؿ  لّ ٓ٘ٙتٕ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن٣١.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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 َازز٣٠ بٝػت١ّ:

َٝهطز٢ْ ذٛن١ُنا٢ْ ١٥ٚ َٝب١ج ٠َٛٝ ١ْٝٝ، ٜإ  ب٪ ج ٜاغا١ٜ، ب١غ١ض ١٥ٚ ناضا١ْزا ن١ ْا٣ٚ زا١ْض٠ن١ٜإ ث
َٜه٢ خٛاظضا٠ٕٚ، تا ١٥ٚ ز٣١َ٠ زا١ْض٣ ضاغت١ق١ٓٝ ب١ز٠ضز٠ن٣َٚ١، ٜإ ْاغٓا٣١َ خ٪٣ ٥اؾهطا ز٠نات،  ب١ْاٚ

َٝت١ خا٢ْ٠ٚ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ناض٠ن١.  ١٥ٚا بآلٚن١ض٠ٚ٠ ز٠ب
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟       َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، نـ َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط       2ن نـ١ؽ ي١طـ١
 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 اصمازٝ اذتازٙٞ ٗاهعؿطْٗ:

ٚ  ًنِ  ٗاحس، حبٚح ال ميلّ ىنى ُنٚب كى ٗاحس ًٍِٔ ىٕٚ، اشا اؾرتن اكجط ًّ ؾدص يف وأه اٗال:
ىٚعتربْٗ مجٚعا ًاهلني هوٌنِ  باهتػاٜٗ اال اشا اوهق٘ا لوٟ غري شهم، ٗالجي٘ظ الٜ ًٍِٔ يف ٓصٖ اذتاهٞ 
مماضغٞ حق٘ق اصمله  لوٟ ٓصا اصمنِ ، اال باوهابٍٔ مجٚعا ٗهلى ٗاحس ًٍِٔ اذتق يف ضىع اهسل٠٘ لِس ٗب٘ع 

 ١ لوٟ حق اصمله .اٜ التسا
اًا اشا كاْ ًّ اصمٌلّ ىنى ُنٚب كى ًّ اصمؿرتكني يف وأهٚ  اصمنِ  لّ ُنٚب ؾطكا٢ٕ اآلخطّٙ، ىٚحق  ثاُٚا:

هلى ًٍِٔ اغتػالي حق اصمله  يف ادتع١ اهصٜ غآٍ يف وأهٚهٕ لوٟ أْ ال ٙوحق اٜ ضطض باغتػالي اصمنِ  
 اشا اوهق لوٟ غري شهم.ُهػٕ اٗ جيح  حبق٘ق غا٢ط اهؿطكا١ يف اصمنِ  اال 

اشا اؾرتن مجالٞ ًّ االؾداص يف وأهٚ  ًنِ  بت٘دٕٚ ًّ ؾدص طلٚعٛ اٗ ًعِٜ٘ ٙتلهى بِؿطٖ حتت  ثاهجا:
ازاضوٕ ٗبامسٕ، حبٚح اُسًر لٌى اصمؿرتكني ىٕٚ يف اهلسف اهعاَ اهصٜ بنسٖ شهم اهؿدص ًّ اصمنِ  اٗ 

ٜ باَ بٕ كى ًؿرتن يف ادماظ اصمنِ  ٗمتٚٚعٖ لوٟ حس، اههلطٝ اهيت ابتلطٓا هٕ حبٚح ال ميلّ ىنى اهعٌى اهص
ىٚحق هوؿدص اهصٜ ٗدٕ ُٗعٍ ابتلاض اصمنِ  ٗحسٖ مماضغٞ حق٘ق اصمله  ىٕٚ ًا مل ٙ٘دس اوهاق خماه  

 هصهم.
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 

 َازز٣٠ بٝػت ٚ ١ٜن١ّ:

َٜهسا به١ٕ، ب١َ١ضج٢َ ١ْنط٣َ ب١ؾ٢ ١ٖض ١ٜن١ٜإ  َٝو ثرت، ب١ؾساض٣ ي١ زاْا٢ْ ناض ١ٜن١ّ: ١٥ط١ض ي١ ن١غ
َٝه١ٚا١ْ  َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ َٜت٠ٚ١، ١٥ٚا ١َٖٜٛٚإ ٠ٚن١ٝى ز٠ب١ٓ خا٢ْ٠ٚ ناض٠ن١ ١َط١ض ض ي٣ٚ١ ز٣ جٝا بهط
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ْٝا ثطانتٝع٣٠ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض ي١َ١ض  ١٥ٚ ناض٠ بهات، ١َط١ض نطاب٢َ. ي١ّ باض٠زا، ْانط٣َ ١ٖض ١ٜن١ٜإ ب١ت١
َٜص١ٜٝنٝـ نطا١ٜ غ١ض َاؾ١نا٢ْ زا١ْض، ١٥ٚا ١ٖض ١ٖض  َٜهه١ٚت٢ٓ ١َٖٛٚإ ب٢َ ٚ ١٥ط١ض ١ٖض ز٠غتسض ب١ض

 ١ٜن١ٜإ َاؾ٢ زاٚا ب١ضظنطز٣٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ،.
َٜه٢ ٖاٚب١ؾسا  َٜهٝإ ي١ زاْا٢ْ ناض َٜت٠ٚ١، ز٠ّٚٚ: صَن ١٥ط١ض نطا ب١ؾ٢ ١ٖض زا١ْض ي١ ب١ؾ٢ ١٥ٚا٢ْ ز٣ جٝا بهط

َٝسا  ١٥ٚا ١ٖض ١ٜن١ٜإ َاؾ٢ ٣٠ٚ١٥ ز٠ب٢َ، ثطانتٝع٣٠ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض بهات ي١ٚ ب١ؾ٣١ ن١ ب١ؾساض٣ ت
َٝٓا٢ْ ناض٠ن١ خ٪٣ ١ْزات ٜإ ظٜإ ب١ َاؾ١نا٢ْ ب١ؾساضبٛٚا٢ْ تط٣  نطز٠ٚٚ، ب١َ١ضج٢َ ظٜإ ب١ ب١ناضٖ

َٝه٢  َٜهه١ٚتٓ َٝه١ٚا١ْ نطاب٢َ.ناض٠ن١ ١ْط٢َْ١ٜ١، ١َط١ض ض  ث
َٝه٢ غطٚؾت٢  ٢َٜٓ ن١غ َٜٛٓ َٜهسا نطز ب١ ض َٝو ب١ٜ١ن٠ٚ١ ب١ؾساضٜإ ي١ زاْا٢ْ ناض ١َّٝٝ: ١٥ط١ض ن٪١ََي١ ن١غ غ
١ٜ٠َٛٝى ن١ ٥ٝـ ٚ  ٜإ ١َع٣ٚ١ٓ ن١ ز٠غت١ب١ض٣ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ب١ْا٣ٚ خ٪٣ ٚب١ غ١ضث١ضؾت٢ خ٪٣، ب١ؾ

َٝؿ٢ ١٥ٚ ٥اَاجن١ ١ََٗٝيه َٝت ن١ ن١غ١ن١ ي١ٚ ناض٠زا ١َب١غت٢  ١َٖٚي٢ ب١ؾساضبٛٚا٢ْ ناض٠ن١ ت طؿت١ٝٝ بٛٚب
َٝٓا٠ٚ ب١َ١ضج٢َ ١ْنط٣َ ناض٣ ٖٝض ناّ ي١ ب١ؾساضبٛٚإ ب٪ ت١ٚاٚنطز٢ْ ناض٠ن١ جٝا  ب٠ٚٛ، ٜإ بري٩ن١ن٣١ زاٖ
َٝٓا٢ْ ناض٠ن١ ب٠ٚٛ، ب١ت١ْٝا َاؾ٢ ثطانتٝع٠نطز٢ْ  َٜهد١ض٣ زاٖ َٜٓٝهاضٚ ض َٜٛٓ َٜت٠ٚ١، ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ض بهط

َٝت. َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ َٝه١ٚا١ْ نطاب َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ  ي١ٚ ناض٠زا ١ٜ١ٖ، ١َط١ض ض
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ز٣َٚ١ٜ٠ قػ١ بها ي١غ١ض ١٥ َازز١ٜ٠؟ ن١ؽ ١ْٝ ؾهٛض، ١ٜنػ١ض ز٠رن١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ ناى زنت٪ض.  ن
َٜع ز. قباح ستُس ١ْجٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜص٠، ١٥ّ َازز١ٜ٠ٚ َازز٠نـا٢ْ زٚاتـطٜـ ٖـ٢ ٠ٚ١٥ٜـ١ بـ١ ٫ذنـ١       ١٥ّ  ٍَ ٚ ظ٩ض زٚٚضٚ زض َازز١ٜ٠ ظ٩ض َٛؾ١غ١
ــازز٠         ــ١ى َ ــ١ ٜ ــ٣َٚٛ١ ب ــ٠ٚ١ ٖ ــ١ّ ٥ ــٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ز٠ن َٝؿ ــٔ ث ــ١ع٢ٓ َ ــت، ٜ َٜ ــ١ْعِٜ بهط ــط٠ٚ٠ ت ــ١ٕ ٠ٚظٜ ي٫١ٜ

َٝؿٓٝاض به١ يًُصٓفات املؼرتن١) َٝه٢ ٚاّ ١ٜ١ٖ ٜٚػتِ ث  ّ.ع٢ً ايٛظٜط(، ١ٜع٢ٓ َٔ ب٪نْٛٚ
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زاْٝـ١؟ بـ١    َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١، ن َٞ ي١ط١ ٍَ ٠ٚ١٥ ض ٢٥٠ ج١ْابت١ ب١ ت١ْٗا، ن ب١ٖ١ض ذا
 ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ:املاد٠ ايج

 ٜعذ ػشٜها يف تأيٝف املصٓفات ايظُٝٓا١ٝ٥ ٚايظُع١ٝ املش١ٝ٥: اٚال:
 َؤيف ايظٝٓاسٜٛ اٚ صاسب ايفهش٠ املهتٛب١ يًربْاَر. (1
 َٔ قاّ بتشٜٛش املصٓف االدبٞ املٛدٛد بؼهٌ جيعً٘ َال٥ُا يًتٓفٝز. (2
 َؤيف اؿٛاس يف املصٓف ايظُٝٓا٥ٞ اٚ ايظُعٞ اٚ املش٥ٞ. (3
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 يًُصٓف ارا قاّ بٛضعٗا خصٝصا ي٘. ٚاضع املٛطٝك٢ (4

 مخزج المصنف اذا باشز رقابة فعلية على تنفيذه. (5

ارا نإ املصٓف ايظُٝٓا٥ٞ اٚ ايظُعٞ املش٥ٞ َظتٓبطا َٔ َصٓف آخش طابل عًٝ٘ اٚ َظتخشدا َٓ٘،  ثاْٝا:
 فٝعترب َؤيف ٖزا املصٓف ايظابل ػشٜها يف املصٓف اؾذٜذ.

ف ادبٞ ٚملٔ قاّ بتشٜٛشٙ ٚملؤيف اؿٛاس فٝ٘ ٚملخشد٘ فتُعني اؿل يف عشض ملؤيف ايظٝٓاسٜٛ يف َصٓ ثايجا:
املصٓف اؾذٜذ دٕٚ إ ٜهٕٛ يٛاضع املصٓف االدبٞ االصًٞ اٚ ٚاضع املٛطٝك٢ االعرتاض ع٢ً ريو. ع٢ً 
إ ال خيٌ ريو عكٛق٘ املرتتب١ ي٘ ع٢ً تايٝف املصٓف اٚ ٚضع٘ ٚيهٌ َٔ َؤيف ايؼطش االدبٞ ٚايؼطش 

ٛطٝك٢ يف املصٓف اؿل يف ْؼش ايؼطش ايزٟ خيص٘ بطشٜك١ اخش٣ غري ايظُٝٓا اٚ االراع١ اٚ ايتًفضٜٕٛ امل
 َا مل ٜتفل ع٢ً غري ريو.

ارا اَتٓع اسذ املؼرتنني يف تايٝف املصٓف عٔ ايكٝاّ مبا جيب عًٝ٘ ايكٝاّ ب٘ اٚ َٔ امتاّ ايعٌُ املطًٛب  سابعا:
ملؼرتنني اآلخشٜٔ يف تأيٝف املصٓف َٔ اطتعُاٍ اؾض٤ ايزٟ الضٙ َٓ٘، فال ٜرتتب ع٢ً ريو َٓع اٟ َٔ ا

 َٓ٘، ع٢ً إٔ ال خيٌ ريو باؿكٛم اييت ترتتب الٟ َِٓٗ بظبب اػرتان٘ يف تايٝف املصٓف.
ٜعذ َٓتذا يًُصٓف ايظُٝٓا٥ٞ اٚ االراعٞ اٚ ايتًفضْٜٛٞ ايؼخص ايزٟ ٜتٛىل ؼكٝل ٖزا املصٓف اٚ  خاَظا:

ايتشكٝل ٜٚطع يف َتٓاٍٚ املؤيفني ي٘ ايٛطا٥ٌ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ايهف١ًٝ باْتاز املصٓف ٜتٛىل َظؤٚي١ٝ ٖزا 
ٚاخشاد٘. ٜٚعذ املٓتر ط١ًٝ املذ٠ املتفل عًٝٗا الطتػالٍ املصٓف ْا٥با عٔ املؤيفني ي٘ ٚعٔ خًفِٗ يف 

ٓفات االدب١ٝ ايتعاقذ َع ايػري ع٢ً عشض املصٓف ٚاطتػالي٘، ٚريو َٔ دٕٚ االخالٍ عكٛم َؤيفٞ املص
 ٚاملٛطٝك١ٝ االخش٣ املكتبظ١، اال ارا مت االتفام ع٢ً غري ريو.

ايبصش١ٜ إٔ ٜكّٛ بابشاّ عكٛد َهتٛب١ َع نٌ االػخاص  -ع٢ً َٓتر املصٓفات ايظُٝٓا١ٝ٥ ٚايظُع١ٝ طادطا:
َع ايبصشٟ ٚتؤٍٚ اؿكٛم املاي١ٝ ي٘  -ايزٜٔ تظتعٌُ َصٓفاتِٗ يف اْتاز املصٓف ايظُٝٓا٥ٞ ٚايظُعٞ

 ؼذٜذ ايٓطام ايضَاْٞ ٚاملهاْٞ الطتػالي٘ َا مل ٜٛدذ اتفام كايف. 
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن٣١ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ بٝػت ٚ ز٠ّٚٚ:
َٜٔ:١ٜن١ّ: ي١ زاْا٢ْ ناض٣ غ١َٓٝا٢ٜ ٚ بٝػرتاٚ ٚ زٜرتاٚزا،   ١٥ٚ ن١غا١ْ ب١ ٖاٚب١ف زاز٠ْط

 غٝٓاضٜ٪ٜػت ٜإ خا٢ْ٠ٚ ٥اٜسٜا٣ ْٛٚغطا٣ٚ ب١ضْا١َ.-1
َٝهطزٕ ي١باض ب٢َ.-2 َٝب١ج َٝت٠ٚ١ ن١ ب٪ ج َٝطاب ١ٜ٠َٛٝى ١َٖيط َٜه٢ ١٥ز٠ب٢ ٥اضا٣ ب١ؾ  ١٥ٚ ن١غ٣١ ناض
َٜه٢ غ١َٓٝا٢ٜ ٜإ بٝػرتاٚ ٚ زٜرتاٚ زا.-3  زا١ْض٣ زٜاي٪ط ي١ ناض
 ١، ١٥ط١ض ب١تاٜب١ت٢ ب٪ ١٥ٚ ناض٣٠ زاْاب٢َ.زا١ْض٣ َٝٛظٜه٢ ناض٠ن-4
َٝهطزْسا ١ٖب٢َ.-5 َٝب١ج َٜط١ٜٝن٢ نطز٢ْ٠ ب١غ١ض ج ١َٓٝض٣ ناض٠ن١، ١٥ط١ض ناٚز  ز٠ضٖ
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َٝٓحطاب٢َ، ٜإ  َٝؿٛٚتط ١َٖي َٜه٢ تط٣ ث ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض ناض٣ غ١َٓٝا٢ٜ ٜإ بٝػرتاٚٚ زٜرتاٚ، ي١ ناض
َٝؿٛٚ، ز٠ب َٝت٠ٚ١، ١٥ٚا زا١ْض٣ ١٥ٚ ناض٣٠ ث َٜعضاب ١َٜٝن١.طٛ  َٝت١ ٖاٚب١ف ي١ ناض٠ ْٛ

َٝت٠ٚ١، زا١ْض٣ زٜاي٪ط ٚ  َٝطاب َٜه٢ ١٥ز٠ب٢ٝ ١َٖيط َٜه٢ ١٥ز٠بٞ، ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ناض َٜػت٢ ناض ١َّٝٝ: غٝٓاض غ
١َٜٝن١ ْٝؿإ بسض٣َ، ب١ب٢َ ٣٠ٚ١٥ زا١ْض٣ ناض٠ ١٥ز٠ب١ٝٝ  ١َٓٝض، ب١ ١ٖظطا َاؾ٢ ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ ن١ ناض٠ ْٛ ز٠ضٖ

ًَٝهطز٢ْ ٥٪ضدنٓايَب١ن١، ٜإ زا١ْض٣ َ َٝؿ َٝت١ ٖ٪٣ ث ٪غٝكان٣١، َاؾ٢ ث١َيجططتٓٝإ ١ٖب٢َ. ب١َ١ضج٢َ ٠ٚ١٥ ١ْب
َاؾ١نا٢ْ ١٥ٚإ ي١ زاْا٢ْ ناض٠ن١زا ٚ ١ٖض ١ٜى ي١ زا١ْض٣ ب١ؾ٢ ١٥ز٠ب٢ ٚ ب١ؾ٢ َ٪غٝكا، َاؾ٢ 
َٝعط١ٚ ضازٜ٪ ٚ  َٜه٢ تط جط١ ي١ غ١َٓٝا ٚ ٥ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ب١ؾ٣١ ١ٜ١ٖ ن١ تاٜب١ت١ ب١ خ٪٣ ب١ َٝت٪ز

َٝه١ٚا١ْ ١ْنطاب٢َ.ت١ َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ  ي١ؾعٜ٪ٕ، ١٥ط١ض ي١غ١ض٣ ض
َٜهسا، ١٥ٚ ١٥ضن٣١ ن١ٚت٪ت١ ١٥غت٪٠ٚ١ٜ  نٛاض٠ّ: ١٥ط١ض ١ٜن٢َ ي١ٚ ن١غا٣١ْ ب١ؾساضبٕٛٚ ي١ زاْا٢ْ ناض
َٝت١ غ٪ْط٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ؾساضب٠ٚٛنا٢ْ  ٢َٝ زاٚانطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ْاب ١٥جناّ ١ْزا، ٜإ ١٥ٚ ناض٣٠ ت١ٚاٚ ١ْنطز ي

ًَٝهطز٢ْ ١٥ٚ زٜه١ ١٥ٚ  َٝؿ َٝت١ ٖ٪٣ ث َٝٓٔ، ب١َ١ضج٢َ ١ْب ب١ؾ٣١ ١٥ٚ ن١غ١ ت١ٚا٣ٚ نطز٠ٚٚ، ب١ناض١ْٖ
َٜت٥١اضا٠ٚ.  َاؾا٣١ْ ن١ ب٪ ١ٖض١ٜن١ٜإ ب١ٖ٪٣ ب١ؾساضٜهطز٠ٚ١ْٝ ي١ زاْا٢ْ ناض٠ن١، ز

َٝت١ز٣، ٜإ ب١ضثطغٝاض٠ت٢  َٜٓ َٜه٢ غ١َٓٝا٢ٜ ٜإ ضازٜ٪٢ٜ ٜإ ت١ي١ؾعٜ٪٢ْ ز َٝٓح١ّ: ١٥ٚ ن١غ٣١ ناض ث
َٝٓا٢ْ ١٥ٚ ناض٠ ٠ٚزٜ َٝٓإ ٚ ز٠ضٖ َٜص٣ َازز٣ ٚ زاضا٢ٜ ب٪ ب١ض١َٖٗ َٝٓا٢ْ ز٠خات١ ١٥غت٪٣ خ٪٠ٚ١ٜٚ ز٠غتاٚ ٗ

١َٓٝض ي١ٚ َا٣١ٜ٠ٚ ن١  ١َٓٝض٣ ناض٠ن١ زاز٠ْط٣َ. ب١ض١َٖٗ ز٠خات١ ب١ضز٠غت زا١ْض٠نا٠ٚ١ْ، ب١ ب١ض١َٖٗ
١َٜٓض٣ زا١ْض٠ َٝت١ ْٛ َٝٓا٢ْ ناض٠ن١، ز٠ب َٜهه١ٚت٢ٓ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ب٪ ب١ناضٖ نا٢ْ ١٥ٚ ناض٠ ٚ ٠ٚن١ناْٝإ ب٪ ض

َٝت١ ٖ٪٣  َٝٓا٢ْ ناض٠ن١، ب١َ١ضج٢َ ٠ٚ١٥ ١ْب ٍَ ن١غ٢ زٜه١زا ب٪ ْٝؿاْسإ ٚ ٠ٚب١ضٖ َٜب١غتهطزٕ ي١ط١ طط
َٝه١ٚا١ْ  َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ ًَٝهطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ ناض٠ ١٥ز٠ب٢ ٚ َ٪غٝك١ٝٝ ٠ٚضطريا٠ٚنإ، ١َط١ض ض َٝؿ ث

 نطاب٢َ.
١َٓٝض٣ نا ٍَ  -ض٣ غ١َٓٝا٢ٜ ٚ بٝػرتاٚؾ١ؾ١ّ: ي١غ١ض ب١ض١َٖٗ َٜب١غت٢ ْٛٚغطاٚ ي١ط١ َٜٝٛػت١، طط زٜرتاٚ ث

َٝٓا٢ْ ناض٣ غ١َٓٝا٢ٜ ٚ بٝػرتاٚ زٜرتاٚزا  -١َٖٛٚ ١٥ٚ ن١غا١ْزا َ٪ض بهات ن١ ناض٠ناْٝإ ي١ ب١ض١َٖٗ
 ٢َٜٓ ٍَ زٜاضٜهطز٢ْ ١َٚزا٣ نات ٚ ؾٛ ١َٓٝض ي١ط١ ٢ََٜٓ ٚ ١َٖٛٚ َاؾ١ زاضا١ٜٝناْٝـ ز٠ب١ٓ ٢ٖ ب١ض١َٖٗ ب١ناضز

َٝه١ٚا١ْ نطاب٢َ. َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ َٝٓإ، ١َط١ض ض  ٠ٚب١ضٖ
َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٍَ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ب١ٚ غٝػ١ نٛضز٣ ٚ ع١ض٠ب٣١ٝ ن٢َ ي١ط١ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ن١ؽ ١ْٝت٢، ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ خٛ َٞ ت ن
ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ َٞ ي١ط١ ٣ ١11ْس نطا، تا ب١ٜا٢ْ غ١عات زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن

َٝطٜٔ، ١ٖضبصٜٔ. َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ب١خٛاتإ ز٠غج  ث
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 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.ذػٔ ستُس غٛض٠                           غت اػنس عبسار                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 َاْٞ      ١ض٩نٞ ث١ضي١ج

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 83ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ؾن١  8118\18\18ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (29ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١نٛاض   18/18/8118 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ؾن١نٛاض ض٩شٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  12/12/2112ض
َٝطام  َـ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     از٠بْٛٚٞبـ١ ٥ا بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (29ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (29ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ نـات )    َٜهـ١ٚتٞ      11غ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ نـٛاض ؾـ١ؾن١ ض بـ١ّ   زا 12/12/2112(ٟ ثـ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
ضٟ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين خا٠ْٚساضٜـ١تٞ ٖـعضٟ ٚ     ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطزْـٞ ثٝؿـٓٝا  -1

َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ْٖٛضٟ ي١ ١ٖض
 2111ث١غٓس نطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ -2

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

َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضز       ١ََٝٝٞ    ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ غـتإ، خـٛيٞ غـ
َٜـساْٞ ١ٜنـ١ّ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـسن       ، 12/12/2112، ض ٩شٟ زاْٝؿـسن  ١ٖ29َيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

َٝٞ ذٛن١ُناْٞ بط ط١ ١َٖٛاض نـطاٟٚ   ٟ(1ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ شَاض٠ ) 21(ٟ َازز٠ 1) ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث
ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ زا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿـتين   ٟ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ 1992غاَيٞ 

ــاض٠  ــات      29شَ ــ١ ن ــصاضزٕ ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــٛيٞ غــ ــاٜٞ خ ــ٠ٛض ٩ٟ ض ٩شٟ    11ٟ ٥اغ َٝـ ْٝ َٟٞ ثــ ــ َٜهــ١ٚتٞ  غ ض 
َٝت: 12/12/2112 ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطزْـٞ ثٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين خا٠ْٚساضٜـ١تٞ ٖـعضٟ ٚ       -1
َٝطام١ْٖٛ َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ضٟ ي١ ١ٖض
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 2111ث١غٓس نطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ -2
َٝت٠ٚ١ نـ١ نـ١ َ٪َيـ١ت بـٕٛٚ      َٜٓ َٜعا١ْ ١٥خٛ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ْاٟٚ ١٥ٚ ١٥ْسا١َ ب١ض َٜع ج َٝػتاف ب١ض ٥

َٟ  ٜإ ١٥َاز٠ ١ْبٕٛٚ با بؿ١ضَٛ
 
 

َٜع ذػٔ ستُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض  ج
َٜع غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإب١ض

َٝسضإٚ ٜإ ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ ٥11/12اغاٜٞ ي١ ض ٩شٟ  28ْاٟٚ ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْٟ ي١ زاْٝػتين شَاض٠   َ٪َي١ت ث
 َ٪َي١ت-قازض ذػٔ قازض-1
 َ٪َي١ت-بطٖإ ضؾٝس-2
 َ٪َي١ت-زاْا غعٝس ق٪ؿن-3
 َ٪َي١ت-ض اظاٚ ستُٛز ؾطد-4
َٜباظ ؾتاح-5  َ٪َي١ت-ض 
 َ٪َي١ت-قبٝر١ اػنس-6
 ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ-انطاّعبسايكازض -7
َٜػتإ ستُس-8  َ٪َي١ت-نٛ
 َ٪َي١ت-ٜاٚٚظ خٛضؾٝس-9

 َ٪َي١ت-ي٢ًٝ اَري-11
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٝٓــ١ غــ١ض ب١ضْاَــ١ٟ نــاض خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ )بــ١ضز٠ٚاّ بــٕٛٚ ي١غــ١ض خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛطــ٪ نطزْــٞ   َٝػــتاف ز ٥
ــ١   ــتين خا٠ْٚساضٜ ــاٟ ثاضاغ ــٓٝاضٟ ٜاغ ــ١     ثٝؿ ــطام( زاٚا ي َٝ ــتاْٞ ع َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــ١ضٟ ي ــعضٟ ٚ ْٖٛ تٞ ٖ

يٝصْــ١ناْٞ ٜاغـــاٜٞ ٚ ض ٩ؾـــٓبريٟ ١٥نــ١ٜٔ بؿـــ١ضَٕٛٚ بـــ٪ غـــ١ض غــ١ن٪ٟ يٝصْـــ١نإ، يٝصْـــ١ٟ ض ٩ؾـــٓبريٟ    
َٝبه23ٕ١ط١ٜؿتب١ٜٓٚٛ َازز٠ٟ )  (، ؾ١ضَٛٚ ز٠غت ث

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 
 ٗاهعؿطْٗ: جاهجٞاصمازٝ اه
يف حاهٞ االؾرتان يف واهٚ  ًنِهات اصم٘غٚقٟ اهػِا٢ٚٞ، ٙلْ٘ صمله  اهؿطط اصم٘غٚقٛ ٗحسٖ اذتق يف اهرتخٚص  اٗال:

باالزا١ اهعوين هلى اصمنِ  اصمؿرتن اٗ بتِهٚصٖ اٗ بِؿطٖ اٗ بعٌى ُػذ ًِٕ ًع لسَ االخالي حبق ًله  
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حسٖ، لوٟ أْ ال جي٘ظ هٕ اهتنطف ىٕٚ اهؿطط االزبٛ، ٗٙلْ٘ هلصا اصمله  اذتق يف ُؿط ؾططٖ االزبٛ ٗ
 خط، ًا مل ٙتهق لوٟ غري شهم.خهٚلْ٘ أغاغا صمنِ  ً٘غٚقٛ 

 
يف حاهٞ االؾرتان يف واهٚ  اصمنِهات اهيت وِهص حبطكات ًنح٘بٞ مب٘غٚقٟ اٗ يف االغتعطاضات اصمنح٘بٞ  ثاُٚا:

اذتق يف اهرتخٚص باالزا١ اهعوين مب٘غٚقٟ ٗيف مجٚع اصمنِهات اصمؿابٔٞ، ٙلْ٘ صمله  اهؿطط غري اصم٘غٚقٛ 
هلى اصمنِ  اصمؿرتن بتِهٚصٖ اٗ بعٌى ُػذ ًِٕ ٗٙلْ٘ صمله  اهؿطط اصم٘غٚقٛ حق اهتنطف يف اهؿطط 

 اصم٘غٚقٛ ٗحسٖ بؿطط أْ ال ٙػتعٌى يف ًنِ  ًؿابٕ هوٌنِ  اصمؿرتن، ًا مل ٙتهق لوٟ غري شهم.
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٟ    ب َٞ ١٥ٚ ز٠ْطا١ْ، تهـا ١٥نـ١ٜٔ ١ْٖـس َٜو َٛضاعاطنإ ١ْن١ٕ ي١ ثط٩ت٪ن٪ي١نإ ت٪َاض ْاب ١ضاغيت ١٥ط١ض ١ْٖس

٠ٚ١َٜٓٓ  َٛضاعاطنإ به١ٕ، ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ بٝدٛ
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
:ّ١َٝٝ  َازز٣٠ بٝػت ٚ غ

ٝكا٢ٜ غرتاْسا، ١٥ٚا زا١ْض٣ ب١ؾ٢ َ٪غٝكا ب١تـ٢َْ١ َـاؾ٢   ١ٜن١ّ: ي١ باض٣ ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ زاْا٢ْ ناض٣ َ٪غ
َٝهطزٕ ٜـإ بآلٚنطزْـ٣٠ٚ١ ٜـإ نـ٪ث٢              َٝبـ١ج َ٪َي١تسإ بـ١ ٥ـ١زا٣ ٥اؾـهطا٣ ٖـ١َٛٚ نـاض٠ ٖاٚب١ؾـ١ن١ ٜـإ ج
٢ًَٝ َاؾ٢ ب١ؾ١ ١٥ز٠ب١ٝٝن١ ١ْنط٣َ، ١٥ٚ زاْـ١ض٠ف َـاؾ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖٜـ١      َٝؿ ١َٖيططت٣٠ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، ب١َ١ضج٢َ ث

َٜه٢   ب١ؾــ١ ١٥ز٠ب١ٝنــ٣١ خــ٪٣ َٝتــ١ بٓــ١َا٣ نــاض ١ٜ٠َٛٝى ض٠ؾتــاض بهــات نــ١ بب بآلٚبهاتــ٠ٚ١، بــ١آلّ ْــاب٢َ ب١ؾــ
َٝه١ٚا١ْ نطاب٢َ. َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ  َ٪غٝكا٢ٜ تط، ١َط١ض ض

َٝه٢ ب١ َ٪غـٝكاٚ   َٝسا ب٢َ ٜإ ي١ ظناٜؿ َٜهسا ن١ جٛي١ٚ َ٪غٝكاٟ ت ز٠ّٚٚ: ي١ باض٣ ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ زاْا٢ْ ناض
٠َٛٝز َٜه٢ تط٣ ٖاٚؾ ا، ١٥ٚا زا١ْض٣ ب١ؾ٢ غ١ٜط٠ َ٪غٝكا، َاؾ٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ َ٪َيـ١ت بـ١ ٥ـ١زا٣    ي١ ١َٖٛٚ ناض

َٝهطزٕ، ٜإ ن٪ث٢ ١َٖيططت٠ٚ١ٓ بسات ٚ زاْـ١ض٣ ب١ؾـ٢ َ٪غـٝكاف     َٝب١ج ٥اؾهطا٣ ١َٖٛٚ ناض٠ ٖاٚب١ؾ١ن١ٚ ج
٣٠َٛٝ نــاض٠ ٖاٚب١ؾــ١ن١   َٜه٢ ٖاٚؾــ َــاؾ٢ يــ١ ب١ؾــ١ َ٪غــٝك١ٝٝن٣١ خــ٪٣ ب١تــ١ْٝا ١ٖٜــ١، ب١َــ١ضج٢َ يــ١ نــاض

َٝ َٝه١ٚا١ْ ١ٖب٢َ.ب١ناض١ْٖ َٝه٢ ث َٜهه١ٚتٓ  ٢َٓ، ١َط١ض ض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، ناى )قباح، ١ْشاز( ؾ١ضَٛٚ ناى قباح َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ ت َٞ ت  ن
َٜع قباح بٝت ار  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
ٝ  ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ي١ جٝاتٞ )ؽنٛيـ  ٔ   كٞ( ايؼ رطش املٛط ر َٜتـ١ )ًَرـ َٜتـ١ )َٛيــ(،     ٥ـ٠ٚ١ بهط ( بـ٪ ١٥ز٠ب١ٝت١نـ١ بهط

 غٛثاؽ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز

 
 
 

َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜتـ١ )      َِٝ باؾـ١ بهط ْـ١ى  ( ٟ اهػِا٢ٚدٞ االؾدرتان يف وداهٚ  ًندِهات اصم٘غدٚق    ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ١ٜنـ١ّ ثـ
هل رزا  ْـ١ى ) ( وٌلهد  هٗٙلدْ٘   )اؽنٛغٝك١ٝ ايػٓا٥ٝـ١(،  ٥ـ٠ٚ١ ْٛقت١ٜـ١ى، ْٛقتـ١ٟ ز٠ّٚٚ ٖـ١ض يـ١ ١ٜن١َـسا، )       

١َُٝ  املؤيف(،  َٝسا١ٜ، ١ٜن١َٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ َٞ، ب١ ْٝػب١ت ز٠ّٚٚ ب١ ذ١قٝك١ت زٚٚ ض ٥٠ٞ ت ١ٜعين ٚا جٛاْرت ١٥ب
ــ١نٝإ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١   ــتٝعطاظاطنإ ١ٖٜــ١، ٜ ــ١٦ي١ٟ    زٚٚ جــ٪ض٠ ٥ٝػ ــ١ٜٚـ ١َغ ــري ؾ١ْٝٝــ١ بــ١ ١َعٓاٜــ١ى، ٥ غ

ؾ٪يهً٪ض٠، ٠ٚنٛ ١َغ١ي١ٟ )ؾاعريٟ ؾ٪يهً٪ضٟ(، ٠ٚ١٥ ََٛيهٞ ؾ١عب١، ََٛيهٞ ن١ؽ ْٝـ١، ٥ـ٠ٚ١ٟ تـط ٥ُٝا٥ـاتٞ     
َٝساٜـ١، ٜـ١عين     َٝسا١ٜ، تـ٥١ًٝؿٞ ت َٞ( ١َغ١ي١ٕ، ١ٜعين ٥ُٝا٥اتٞ ١َغط٠ذٞ ٥ٝدطاجٞ ت ١َغط٠ذ١ٝ، ٠ٚنٛ )باي

١َٝٝى، ٠ٚنٛ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ )٥اْاناضْٝٓـا(ٟ ت٪يػـت٪ٟ نطاٜتـ١      ب١ ظن١ْٚٛ ظ٩ضجاضإ ١ٜ١ٖ ض  َٜت١ باي ٜٛا١ٜ١ٜى ١٥نط
َٜت٠ٚ١، ١َٚظٚعٞ ؾ٪يهً٪ضٟ ؾ١عيب، ٥ٝػتٝعطاظاتٞ  َٝو جٝابهط َِٝ باؾ١ ١٥ٚ زٚٚ ؾت١ ي ١َٝٝى، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث باي

 ؾ١عيب ٚ ٥ُٝا٥اتٞ ١َغط٠ذٞ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١فؾ١ضَٛ
َٜع   زَيؿاز ذػشن:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ بــ١ ي١ذــ١ٕ، ت١بعــ١ٕ يــ١   َٛغــٝكٞ ١َب١غــت يــ٠ٚ١ بــٛٚ بهــط َٜعإ ١َب١غــت يــ١ ؾــ١تطٟ َٛغــ١ْ١ؾاتٞ َ بــ١ض

َٛغٝكا َٜتـ٠ٚ١، يـ١ذٔ تـ١ْٗا        ٥ي١ذٔ ١ٜ١ٖ، ت١ ،َ ًٝـ ١ٜ١ٖ، ت١ٚظٜع ١ٜ١ٖ، ٜـ١عين ٥ـ١ّ ؾـ١تط٠ ٖـ١َٟٛٚ ١٥طط
َٜت٠ٚ١ َٝؿٓٝاضٟ ي١غ١ض ١ٖبٛٚ ١٥َـ١ زٚٚ ب١ؾـ١، بـ١    ١ٜى جاْب ١٥طط ، ب١ ْٝػب١ت خاَيٞ ز٠ّٚٚ ن١ َاَ٪غتا ث

َٜو    َٝٝــسا، ٥ــ١ٚ خ١َيهــ١ٟ بــ٪ ظنْٛٚــ١ ؾــٝعط َٝو َٛؾــرت٠ن١ ت َٟ نــ١ خــ١َيه َٛغــٝكا ٥ــ١نط َٝهٞ ٥ــ١ٚ تــ٥١ًٝؿٞ َ ؾــ
َٛغٝكٞ، َٔ ذ١قٞ خ٪َ َٟ ب١ َازز١ٜ٠نٞ َ ١ ١٥ْٛٚغِ َ٪غٝكا١ٜى ب٪ َازز١ٜ٠نٞ َ٪غٝكٞ، ١٥ّ ؾٝعط٠ ١٥نط

َٝهٞ تـط       َٜهٞ تـط بـس٠ّ بـ١ ٜـ١ن زٚاٜٞ ١٥ّ ؾٝعط٠ ي١ زت١ي١ٜ١نسا ب٬َٚبه٠ٚ١َ١، ب٫َ١ّ ْاتٛامن ١٥ّ ؾٝعط٠ جاض
َٝو بهـ١ّ        ٠َٟٛٝ ١٥ٚ، ؾ١تطٟ ز٠َٚٚـٞ ع١نػـ١ن١ٜ١تٞ، َـٔ ١٥طـ١ض ٥ٝؿـ َٞ ٖاٚؾ َٝهٞ َ٪غٝكٞ ي١غ١ض زاْ ي١ذٓ

َٝـسا بهـ١ّ،     َٝطا، ١ٖتا ٠ٚنٛ غ١َاٟ ؾ٪يهً٪ض بتٛامن ٥ٝبـساعٞ ت َٝػـتا ٥ـ١ظأْ طـطٚٚث زضٚغـت بـ٠ٚٛ،      ٠ٚنٛ ٥٪ث ٥
َٝٓا٠ٚ ٚ َ٪غٝكاؾٞ ي١ط١َي١، ٥ـ١ّ َ٪غـٝكا١ٜ خـا٠ْٚٞ ٥ـ١ٚ      َٜٝإ زاٖ َٝٞ نٛضزٟ ن١ ؾيت ظ٩ض ْٛ ططٚثٞ ١َٖيج١ضن
       ،َٞ ٠َٟٛٝ ١٥َـ١ بـ َٞ، ٖاٚؾـ ٍَ غـ١َا١ٜنسا بـ َٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١طـ١ ن١غ١ٟ ن١ زآٜا٠ٚ ذ١قٞ ١ٜ١ٖ ١٥ّ َ٪غٝكا١ٜ ب١ ب
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َٟ    ب٪خ٪ٟ ب١ ت١غحٌٝ ب٬َٟٚ بهات٠ٚ١ ٚ َٞ َ٪غٝكاٟ ١َٓ، ٠ٚنٛ ن٪ٕ َ٪غٝكاٟ ت١قٜٛطٟ ؾًِٝ نـ١ زا٥ـ١ْط ًَ ب
َٟ، بـ٫َ١ّ            َٝهـٞ تـط زابٓـط َٟ ٥ـ١ٚ َ٪غـٝكا ت١قـٜٛط١ٜٝ بــ٪ ؾًُٝ َٝـو ْـانط َ٪غـٝكانامن بــ١جٝا  ز٠تـٛامن  بـ٪ ؾًُٝ

 ب٬َٚن٠ٚ١َ١، ٠ٚ١٥ ذ١قٞ خ٪١َ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ
َٜع َٞ ب١ض  ١ْشاز ععٜع غٛضَ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
ذ١قٝك١ت١ٕ ٥ـ٠ٚ١ ٫َ٠َٚـٞ ثطغـٝاض٠ن١ٟ َـٔ ْـ١بٛٚ، َـٔ يـ١ ؾ١قـ١ض٠ٟ ١ٜنـ١ّ َـٔ باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ّ ْـ١نطز٠ٚٚ              

َٝٗـات ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعـ١، َـٔ ٚمت )          َٝهٞ ٚاظذنـ١، ٠ٚنـٛ تـ١ٚظذنٞ ٚاظذنـٞ ي ًندِهات اصم٘غدٚقٟ   َ٪غٝكا، ٠ٚ١٥ ؾـت
َٝتـ١ ) (  اهػِا٢ٚٞ َٝهٞ ت١قطٜبـ١ٕ        (، اهػِا٢ٚدٞ ًندِهات اصم٘غدٚقٟ   بب َٝـط٠ ٥ـ٠ٚ١ َـ١ٚظٚع ٜـ١عين ٚاظذنـ١ ؾـت١ن١، ي

َٝتــ٠ٚ١ هل ر رزا املؤي ر رف(، ْــ١ى ) (وٌلهدد هٗٙلددْ٘    تاض از٠ٜــو يٛغ١ٜٚؿــ١، ثاؾــإ ٚمت ) بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ زٚٚبــاض٠ ١ْب
َٝٔ با قا١ْْٛنإ نٛضت بٔ، ٠ٚ١٥ ظٜاتط باؾرت٠، ب١ ْٝػـب١ت ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ّٚٚ ١َعًَٛـ١     قا١ْْٝٛنإ ١َٖٝؿ١ ١٥َي

َُٝـ١   َٔ  َٟ، بـ٫َ١ّ ٥ َٞ ب١ ١٥َٛيٝـ ذٝػاب ١٥نط َٝساب َٝو ٥ٝبساعٞ ت ١َْطٛت٠ٚٛ، باغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ ن١ ؾت
َٝهٞ ؾ١عب١ٝ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ذ١قٝكـ١ت ؾـ١ْٞ ؾـ١عيب َـَٛيهٞ        باغٞ ؾ٪يهً٪ضٜؿُإ نطز١ٜ، ن١ ؾ٪يهً٪ض ؾ١ْ

َٝو ي١ ١َٝٝ؟ زٜاض ١ْٝ، ؾ٪يهً٪ض٠، ب٫َ١ّ ١ٜن جٝاتٞ ٠ٚ١٥ خا٠ْٚساض١ٜتٞ ٥ـ١نات  ؾ١عب١، ن١ٚات١ ١٥َٛيٝؿ١ن١ٟ ن
َٝٓاَا٠ٚ١ْ، ٥ـ٠ٚ١ ٥ُٝا٥ـاتٞ ١َغـط٠ذٞ،     َٞ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ تط ن١ باي١ٜ١ ن١ ب١ظن١ْٚٛ ٖ َٞ ٠ٚظاض٠ت ب ١٥ٜٚـ ١٥ب

 ٠ٚ١٥ ١َ٫َ٠ٚن١ٟ ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ١ْبٛٚ ب١ضاغيت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ يٝص١ْٟ ٖاٚب١  فزٚا قٝاغ١تإ خبٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ غ١باض٠ت ب١َازز٠ٟ ) ٠َٛٝ ١٥ب  (23قٝاغ١ن١ ب١ٚ ؾ

 ٗاهعؿطْٗ: جاهجٞاصمازٝ اه
هٚ  ًنِهات اصم٘غٚقٟ اهػِا٢ٚٞ، ٙلْ٘ صمله  اهؿطط اصم٘غٚقٛ ٗحسٖ اذتق يف اهرتخٚص أيف حاهٞ االؾرتان يف و اٗال:

ن اٗ بتِهٚصٖ اٗ بِؿطٖ اٗ بعٌى ُػذ ًِٕ ًدع لدسَ االخدالي حبدق ًلهد       باالزا١ اهعوين هلى اصمنِ  اصمؿرت
اهؿطط االزبٛ، ٗٙلْ٘ هلصا اصمله  اذتق يف ُؿط ؾططٖ االزبٛ ٗحدسٖ، لودٟ أْ ال جيد٘ظ هدٕ اهتندطف ىٚدٕ       

 خط، ًا مل ٙتهق لوٟ غري شهم.خهٚلْ٘ أغاغا صمنِ  ً٘غٚقٛ 
 
ِهص حبطكدات ًندح٘بٞ مب٘غدٚقٟ اٗ يف االغتعطاضدات اصمندح٘بٞ      يف حاهٞ االؾرتان يف واهٚ  اصمنِهات اهيت و ثاُٚا:

مب٘غٚقٟ ٗيف مجٚع اصمنِهات اصمؿابٔٞ، ٙلْ٘ صمله  اهؿطط غري اصم٘غٚقٛ اذتدق يف اهرتخدٚص بداالزا١ اهعودين     
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هلى اصمنِ  اصمؿرتن بتِهٚصٖ اٗ بعٌى ُػذ ًِٕ ٗٙلْ٘ صمله  اهؿدطط اصم٘غدٚقٛ حدق اهتندطف يف اهؿدطط      
 ط أْ ال ٙػتعٌى يف ًنِ  ًؿابٕ هوٌنِ  اصمؿرتن، ًا مل ٙتهق لوٟ غري شهم.اصم٘غٚقٛ ٗحسٖ بؿط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ْٝـ١، بـ١          ٍَ زا ْٝـ١؟ زٚٚ نـ١ؽ ي١طـ١ َٞ ي١طـ١ ٍَ زاٜـ١؟ نـ َٞ ي١ط١ َٝشن ع١ض٠ب١ٝن١ ١٥ن١ٜٔ ب١ ١٥غاؽ، ن ز٠َي

 نٞ تطظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠
َٜع عْٛٞ نُاٍ بعاظ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 سادسالفصل ال

 االستخذام العادل والحر للمصنفات

 

 ٗاهعؿطْٗ: طابعٞاصمازٝ اه
جي٘ظ اغتعٌاي اصمنِهات اصمِؿ٘ضٝ ًّ زْٗ اشْ اصمله  ًّٗ زْٗ زىع اٜ ًقابدى ًداهٛ ٗىقدا هوؿدطٗط اصمِند٘ص       

 لوٚٔا ٗيف اذتاالت اآلوٚٞ:
اصمنِ  اٗ لطضٕ اٗ اهقا١ٖ اٗ متجٚوٕ اٗ اٙقالٕ اشا حنى يف ادتٌاع لدا٢وٛ خداص ٗال ٙتدأوٟ لِدٕ اٜ      وقسٍٙ اٗال:

 ًطزٗز ًاهٛ.
اغتعٌاي اصمنِ  يف ًلغػٞ وعوٌٚٚٞ اٗ ثقاىٚٞ اٗ ادتٌالٚٞ لوٟ غلٚى اهت٘ضٚح هألغطاض اهتعوٌٚٚٞ ٗال ٙتدأوٟ   ثاُٚا:

 .ًع شكط اصمنِ  ٗاغٍ ًلههٕ لِٕ اٜ ًطزٗز ًاهٛ
جي٘ظ هوهطق اصم٘غٚقٚٞ ازا١ اصمنِهات اصم٘غٚقٚٞ ٗٙؿرتط يف شهم كوٕ أْ ال ٙتأوٟ لِٕ اٜ ًطزٗز ًاهٛ ٗأْ ٙدتٍ   جا:ثاه

 شكط اصمنسض ٗاغٍ اصمله  اشا كاْ ٗاضزا بٔا.
ٍ   ٞالٜ ؾدص ًله٘ف اذتق يف لٌى ُػد ضابعا: صمندِهات    Braille صمنِهات طلعت يف ُعاَ كتابٞ خداص بٔد

ؿ٘ضٝ ٗباذتطٗف اهلاضظٝ اٗ اهتػذٚى اهن٘وٛ. ُٗػذ اٜ ًنِ  ًِؿ٘ض بططٙقٞ اهتند٘ٙط  ازبٚٞ اٗ ً٘غٚقٚٞ ًِ
وولٚٞ الحتٚادات ىابسٜ اهػٌع، لوٟ أْ ال ٙتعاضض شهم ًع االغتػالي اهعازٜ هوٌندِ  ٗالٙػدلب ضدطضا    

 بػري ًربض هوٌناحل اصمؿطٗلٞ هوٌله .
 

 خاًػا: 

ػذ اٗ ٙػذى اٗ ٙن٘ض ُػدٞ ٗاحسٝ ًدّ ًندِ    جي٘ظ الٜ ؾدص طلٚعٛ الغتعٌاهٕ اهؿدنٛ ارتاص اْ ِٙ (1
حمٌٛ لوٟ أْ ال ٙتعاضض ًع االغتػالي اهعازٜ هوٌندِ  ٗال ٙػدلب ضدطضا غدري ًدربضا باصمنداحل اصمؿدطٗلٞ        

 هناحب اذتق.

ال ٙعس اغتعٌاي اهِػدٞ اصمِػ٘خٞ اٗ اصمن٘ضٝ ضدٌّ ؾدطكٞ اٗ يف اٜ ًلداْ لٌدى خخدط اغدتعٌاال ؾدندٚا         (2
 ٗخاصا.
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3)  

قطات ًّ ًنِ  غلق ُؿطٖ، يف ًنِ  خخط بٔسف االٙطاح، اٗ اهؿدطح، اٗ اصمِابؿدٞ، اٗ   االغتؿٔاز به غازغا:
 اهِقس، اٗ اهتجقٚ ، اٗ االختلاض ٗشهم باهقسض اهصٜ ٙربضٖ ٓصا اهلسف لوٟ أْ ٙصكط اصمنِ  ٗاغٍ ًلههٕ

 
 

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

٢ًَ ؾ١ؾ١ّ  ؾ١غ
َٝٓا٢ْ زازث١ض٠ٚضٚ ب١خ٪   ضا٢ٜ ناض٠نإب١ناضٖ

 
 َازز٣٠ بٝػت ٚ نٛاض٠ّ:

٢َٝ ١٥ّ ١َضجا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ز٠نط٣َ ٥ـ١ٚ ناضاْـ٣١ بآلٚنطا١ْٚتـ٠ٚ١ بـ١ب٢َ َ٪َيـ١ت٢ زاْـ١ض ٚ بـ١ب٢َ ٥ـ٣٠ٚ١          ب١ث
:َٜٔ َٝٓسض َٜه٢ زاضا٢ٜ ث٢َ بسض٣َ ي١ّ ذاَي١تا١ْزا ب١ناضبٗ  ب١ضاْب١ض

َٜتــ٠ٚ١،    ١ٜنـ١ّ: ١٥طـ١ض ناض٠نــ١ يـ١ ن٪ب٠ٚ١ْٜٚٛـ١ن٢ ب١َٓاَيــ٢ٜ١ تاٜبـ١ت نـ١ ٖــٝض       َٝه٢ زاضاٜـ٢ صَن ١ْن١ٚ زاٖـات
َٜت٠ٚ١ ٜإ ظناٜـ بهط٣َ ٚ ب١ ٥ٝكاع صَن بسض٣َ.  ْٝؿإ بسض٣َ ٜإ بٛتط

ــت ْ      ــ٢ صَن ٠ٚز٠غ َٝه٢ زاضاٜ ــات ــٝض زاٖ ــت ٚ ٖ َٝ ــطزٕ ب َٝطن ــت٢ ؾ ــ٪ ١َب١غ ــ١ ب ــ١ض ناض٠ن ــ١تز٠ّٚٚ: ١٥ط ــ١  ١ٜ ٚ ي
ــ١ض      ــ١ناضب٢َ، ب١َ ــ١ت٢ ب ــإ ن٪١َآلٜ ــٛٚض٣ ٜ ــإ نٛيت ــاض٣ ٜ َٝطن ــ١ن٢ ؾ ــ٣١   زا١َظضا٠ٜٚ ــاضٚ زا١ْض٠ن ــا٣ٚ ن ج٢َ ْ

َٝٓسض٣َ.  بٗ
 

َٜتــ٠ٚ١،   َٝه٢ زاضاٜــ٢ صَن ١ْن١ٚ َٝهــ٢ َ٪غــٝكا، نــاض٣ َ٪غــٝكا٢ٜ ٥ــ١زا بهــات نــ١ ٖــٝض زاٖــات ١َّٝٝ: ز٠نــط٣َ تٝج غــ
َٝٓسض٣َ.  ب١َ١ضج٢َ ْا٣ٚ غ١ضنا٠ٚٚ ْا٣ٚ زا١ْض٠ن٣١ بٗ

 
َٝه٢ ْابٝٓـا َـاؾ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖٜـ١ زا١ْٜـ١ى يـ١ٚ ناضاْـ٣١ بـ١ غٝػـت٢َ١           تاٜبـ١ت٢ٝ ْٛٚغـشن   نٛاض٠ّ: ١ٖض ن١غ

)بطاٌٜ( ناثهطإٚ ٚ ب٪ ناض٠ بآلٚنطا٣٠ٚ ١٥ز٠ب٢ ٚ َ٪غـٝك١ٝٝنإ، بـ١ ثـٝيت ظ٠م ٜـإ ت٪َـاض٣ ز٠ْطـ٢ بـ٪٣        
َٜه٢ بآلٚنطا٠ٚ ب١ ي١ب١ضططت٠ٚ١ٓ بهـط٣َ بـ٪ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْف نـ١ ١ٖغـت٢        خ٪٣ زضٚغت بهات ٚ ن٪ث٢ ١ٖض ناض

ٍَ بـ١ناضَٖٝ      َٝت ي١طـ١ ٓا٢ْ ٥اغـا٢ٜ ناض٠نـ١ٚ ظٜـا٢ْ بـ٢َ ثاغـاٚ بـ١       بٝػتٓٝإ ١ْٝٝ، ب١َ١ضج٢َ ٥ـ٠ٚ١ ْـان٪ى ْـ١ب
 ب١ضش٠ٚ٠ْس٠ ض٠ٚا١ٜنا٢ْ زا١ْض ١ْط٢َْ١ٜ١.

 
َٝٓح١ّ:   ث
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َٜعضاٚ ب٪ خ٪٣ ن٪ث٢  .1 َٜه٢ ثاض َٝٓا٢ْ خ٪٣، ز٠تٛا٢َْ زا١ٜ١ْى ي١ ناض َٝه٢ غطٚؾت٢ ب٪ ب١ناضٖ ١ٖض ن١غ
َٝٓا٢ْ ٥اغـا٢ٜ   ٍَ بـ١ناضٖ َٜت٠ٚ١، ب١َ١ضج٢َ ي١ط١ ٣١َٜٓ بطط ناض٠نـ١ ْـان٪ى    بهات ٜإ ت٪َاض بهات ٜإ ٚ

 ١ْب٢َ ٚ ظٜإ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٠ ض٠ٚا١ٜنا٢ْ خا٠ٕٚ َاف ١ْط٢َْ١ٜ١.
٣٠َٛٝ ن٪َجاْٝا١ٜنسا ٜـإ يـ١    .2 ١ٜ١َٜٓن٢ ي١ب١ضطريا٠ٚ ي١ نٛاضن َٝٓا٢ْ زا١ٜ١ْن٢ ن٪ثٝهطاٚ ٜإ ٚ ب١ناضٖ

َٝٓا٢ْ ؾ١خػ٢ ٚ تاٜب١ت٢ زاْاْط٣َ. َٝه٢ زٜه٣١ ناضنطزْسا، ب١ ب١ناضٖ َٜٓ  ١ٖض ؾٛ
َٝٓا َٜه٢ تـطزا بـ١ ٥اَـاجن٢ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١،      ؾ١ؾ١ّ: ب١َيط١ٖ َٝؿرت بآلٚنطا٠ٚ، ي١ نـاض َٜه٢ ث ٠ٚ١ْ ب١ بط ط١نا٢ْ ناض

َٝططتٔ، ٜـإ خـ٪ ثـ١ض٠ٚضز٠نطزٕ ٚ بـ١ٚ ضاز٠ٜـ٣١ نـ١ ٥ـ١ّ ٥اَاجنـ١             َٜـص، ٜـإ ض٠خٓـ١ي ٜإ ضاظ١نطزٕ، ٜإ ٚتٛٚ
َٝٓسض٣َ. َٝت٠ٚ١ ٚ ب١ ١َضج٢ ْا٣ٚ ناض٠ن١ٚ زا١ْض٠ن٣١ بٗ َٜٓ  ثاغا٣ٚ ب٪ ز

َٜع ز.اض  غ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )١ٜؾاض جنِ ايسٜٔ، نـاضٚإ قـا ، ٥اٖـ١ْط عـاضف، قـباح بٝـت ار، غـا٫ض ستُـٛز، قـباح           َٞ ت ن

 بطظجنٞ، ١ْشاز ععٜع(، ؾ١ضَٛٚ ناى ١ٜؾاض
َٜع ١ٜؾاض جنِ ايسٜٔ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َ    24ي١ َازز٠ٟ  َٞ، تاٜبـ١ت نـ١ ٖـٝض         ٟ بط طـ١ٟ ١ٜن١َـسا ١٥طـ١ض )ب١ٓ َٝعاْـٞ( تـ١ٚاٚتط ٥ـ١ب َٜتـ١ )خ اَيـ١( بهط

َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ ظنـاٜـ       َٜتـ٠ٚ١، ٜـإ بٛتط ١َٓٝن١ٚ َٝهٞ زاضاٜٞ ي ٟ     زاٖات َٟ، ٚؾـ١ َٝبـسض َٟ ٚ بـ١ ٥ٝكـاع ي بـ١ ٥ٝكـاع    بهـط
َٟ ٥اٜـا      ٦َٝـ١نط َٟ َا٠ٚ١ٜ ثطغـٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ي َٝبسض َٜٝٛػت ْانات، ١٥ط١ض ٚؾ١ٟ ب١ ٥ٝكاع ي َٝط٠ ث َٟ ي َٟ، ٫زض َٝبسض ي

َٝط٠نـاْٞ تـط؟         ْ َٞ بـ٪ ٥اَ َٞ ن١ٚاتـ١ نـٞ ز٠بـ َٞ؟ ١٥ط١ض ت١ْٗا ب١ ٥ٝكـاع بـ َٜهٞ تطٟ َ٪غٝكا ب١ناضب َٝط َٟ ٥اَ انط
   َٟ َٝبـسض َٜطـطٟ ٖـٝض         ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٚؾ١ٟ بـ١ ٥ٝكـاع ي َٝعاْٝـسا ٥ـ٠ٚ١ ض  َٞ يـ١ خ َٟ، ٖـ١ض َ٪غـٝكا١ٜى بـ١ناضب ، ٫زض

َٞ، غٛثاؽ َٝو ْاب  ؾت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ
َٜع ناضٚإ قا   ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ بـ٪              24ي١غ١ض َازز٠ٟ  َٝيَن، ب١ٖا١ْٜـ١ى ز٠بـ َِٝ باؾـ١ ْـ١َ َٝهٗـات٠ٚٛ ثـ ٍَ ث َٝٓحـ١ّ نـ١ يـ١ زٚٚ خـا بط طـ١ٟ ث

٠َٛٝنا     َٝٓـ١ض ٚ ١ْٖٛض١َْـس ٚ ؾـ ٞ    خ١َيو ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١ٖضنٞ ب١ضٖـ١َٞ زاٖ َٝٓـإ ١ٖٜـ١ ٥ـ١تٛاْ  ض ٚ ١ٖضنـٞ زاٖ
َٞ، ١َغ١ي١ٟ ثا َٝو ب َٞ، ب٪ ١ٖض ؾت غاٚ بس٠ٜت١ ز٠غت خ١َيو ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن٪ثٞ بهات، ب٪ ناضٟ ؾ١خكٞ خ٪ٟ ب

١َُٝ ١ْٖٛض١َْس ٚ ١٥ٚا١ْٟ  ١َٓٝض ٚ ١ْٖٛض١َْس؟ ١٥ظاْشن ي١ ٫َٚتٞ ٥ َٞ ٥ٝعْٞ زاٖ َٟ ب١ ب ن٪َجاْٝا ب٪ ض ٜطا بسض
َٝهسا ١٥شٜٔ؟ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ظاَ َٝٓاْٝإ ١ٜ١ٖ ي١ ض ذاَي١ت ين ذـ١ٜات ٚ ب١ض١َٖـ١ناْٞ ١ْٖٛض١َْـسإ    ن١ زاٖ

َٜطــ١ ٥ــ١زات يــ١       ــ١ ض  َُٝــ١ يــ١ خــطاثرتٜٔ ٥اغــت زا ٥ــ١شٟ، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ٚ زٚٚخاَي نــطا٠ٚ، ١ْٖٛض١َْــس يــ١ ٫َٚتــٞ ٥
      ،َٟ ٦َٝـ١نط َٝو ي١ ضاغت١خ٪ٟ نـ٪ثٞ بهـات، زٚاجـاض باظضطـاْٞ ث ب٬َٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١ض١َٖٞ ١ْٖٛض١َْسا، ١ٖضن١غ
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 ،َٟ َٝهٞ   ١٥ٚ زٚٚخاَي١ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ٫بسض َٝٓإ ٚ ْٖٛـ١ضٟ خـ١َيهاْ َٞ ٜاضٟ ب١ ب١ض١ّٖ ٚ زاٖ َٝو ١ْتٛاْ ٖٝض ن١غ
َٜطـ١ بـس٠ٟ ن٪َجاْٝـا ب١ضٖـ١َٞ ٜـإ              َٝهٞ ظ٩ض ْاض ٠ٚاٜـ١، تـ٪ ض  َِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ؾـت تط٠ٚ٠ بهات، َٔ ثـ

          َٟ َٝساٜـ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ن٪َجاْٝاٜـ١ َ٪َيـ١ت ٠ٚضطـط َٞ َٛقابٝـٌ، نـٞ ت َٝيَن بـ١ بـ َٝٓاْٞ ن١غاْٞ تط ب١ناضب يـ١   زاٖ
َٜـو ثـاض٠،        َٜـت يـ١ َٛقـابًٝٞ بط  َٝٓـ١ض٠ بهط  َٜو ي١ٚ ب١ض١َٖا١ْٟ ١٥ٚ زاٖ خا٠ٕٚ ب١ض١ّٖ، ٠ٚنٛ خ١َيهاْٞ تط بط 
١٥ط١ض ١ٖض ٖا٫َٚٚت١ٝى ٖات ي١ َـاَيٞ خـ٪ٟ ي١غـ١ض ن٪َجٝٛتـ١ض ب١ضٖـ١َٞ ١ْٖٛض١َْـساْٞ نـ٪ثٞ نـطز، ٜـإ          

َٞ َٛقابٝــٌ ب٬َٚبه   َُٝــ١ يــ١ٚ  ٖــ١َٚيٞ ٥ــ٠ٚ١ٟ زا ٥ــ١ٚ ب١ض١َٖــ١ بــ١ نــ١ٜؿٞ خــ٪ٟ، بــ اتــ٠ٚ١، ١ْٖٛض١َْــساْٞ ٥
َٝو ب١ ق١ز ١ْٖٛض١َْساْٞ نٛضزغتإ  َٞ، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٖٝض ن١غ َٝٝسإ ١ْجاتٝإ ْاب َٝػتا ت ٥١َع٠ق١ٟ ن١ ٥
َٝسٟ شٜإ ي١ز٠غت ز٠ز٠ٕ، ي١بـ١ض   ١ٜ١ًَٜى ب١ ْا٥َٛ ١َُٝ ي١غ١ض ق١ضٚ َاف خٛضاٚ ْشن، ١َٖٛٚ ١ْٖٛض١َْساْٞ ٥

َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ يـ١         ٠ٚ١٥ٟ باضٟ ٥ابٛٚضٟ ٚ ١ْٖٛض ٚ زاٖ َٞ ْـطر زاْـطإٚ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ زٚٚ خاَيـ١ ث َٝٓا١ْناْٝإ ب
َٟ ي١ٚ َازز٠، غٛثاؽ  يٝص١ْٟ تاٜب١ت ن١ ١٥ٚ زٚٚ خاَي١ ٫بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 االستخذام العادل والحر للمصنفات(ؾ١ؾ١ّ ) َٔ ٥ٝػتٝؿػاض٠نِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ؾ١قًٞ

َٝٓتـ١ى ٜـإ َٛظ٠ن١ضاتـ١نٞ ثٝـا٠ٚنٞ غٝاغـٞ، ٜـإ ٠ٚغـٝك١نٞ عاٜـس بـ١              ثطغٝاض٠نِ ١ٖٜـ١، ٥اٜـا ٖـ١ض ز٩ن٪َ
جيد٘ظ  ١٥َين ق١َٚٞ ١٥ٚ ٫َٚت١ٟ، ٥اٜا ز٠نت١ بٔ باضٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ ثطغٝاضٟ ز٠ّٚٚ ب١ ْٝػب١ت خاَٝػ١ٕ )

َٞ ْٛغـد١ٜ١ى بـ١   ٠ٚ١٥ زٜػإ خٛت(، الٜ ؾدص طلٚعٛ ١نٞ ع١غه١ضٟ ١ٜ١ٖ، غ١ذاؾ١ٝنٞ ظ٩ض ْعٜو ز٠تٛاْ
َٝت١ بـٔ بـاضٟ ٥ـ١ٚ       َٟ ي١ ٠ٚغا٥ٝكٞ ن١ عاٜس٠ ب١ ١٥َين ق١َٚٞ ١٥ٚ ٫َٚتـ١ٟ ز٠نـ ١٥َا١ْت ٥ٝػتٝٓػار ٠ٚضطط

 قا١ْْٟٛ؟ غٛثاؽ
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح

َٜع قباح بٝت ار  ب١ض
 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

وقسٍٙ اصمنِ  اٗ لطضٕ اٗ اهقا١ٖ اٗ متجٚوٕ اٗ اٙقالٕ اشا حنى يف ادتٌاع خاَيٞ ١ٜن١ّ ) 24ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ 
ٍَ َــاؿن ن١غــا١ٜتٞ، نــ٪ٕ ططتــ١ ظٝسٜ٪ٜــ١نٞ عــا٥ًٝٞ   (،لددا٢وٛ خدداص بــ١ ض ٥٠ــٞ َــٔ ٥ــ٠ٚ١ ت١عاضٚظ٠نــ١ ي١طــ١

َٟ )ؿن اجتُـاع خـام غـري        ب١٥ٚ٬َنات٠ٚ١ ١٥ط١ض َٛاؾ١قـ١ٟ عـا٥ًٝٞ ي١غـ١ض ْـ١بَٝ     سن؟ بـ١ ض ٥٠ـٞ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ٫زض
َٝٓح١ّ بط ط١ٟ ١ٜى ) َٝيَب، ي١ خاَيٞ ث جي٘ظ الٜ ؾددص طلٚعدٛ الغدتعٌاهٕ اهؿدندٛ     عا٥ًٞ( ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ٚاٟ ي
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َٝٓاط١ّ، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚبـ١ف ١٥نـ١ّ تـ١ٚظذنٞ ظٜـاتط ي١غـ١ض ٥ـ١ّ خاَيـ١         (ارتاص َٔ ب١ف ب١ذاَيٞ خ٪ّ ت
 بسات، غٛثاؽ

َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى غا٫ض

 
 

َٜع غا٫ض ستُٛز  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜع ١ٜ١ٖ، ي١ ١٥ٚ َاززا١ْٟ ن١ َْٛاق١ؾ١ نطإٚ ٚ ب١ تاٜب١تٝـ  ي١ ضاغتٝسا َٔ ض اغجاضز١ٜ٠نِ ب٪ يٝص١ْٟ ب١ض
َٟ ذاَي١ت ١ٜ١ٖ ت١ضنٝع ١٥نات١ غ١ض ثاضاغ تين زاْـ١ض ٜـإ َـاؿن تانـ١ نـ١ؽ، َـٔ ض اّ ٚاٜـ١        ي١ّ َازز٠ف، ١ْٖس

َٜحاض ض اغت١ٚخ٪ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َاؿن طؿت٠ٚ١ٝ ١ٖٜـ١،   ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ ت١ضنٝع ١٥نات١ غ١ض ١٥ٚ ب١ض١َٖا١ْ ١ْٖس
ب١ض١َ١ٖنإ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َٝعاجٞ طؿت٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ٚ ظ٩ضجاض ب١ض١َٖـ١نإ ضاغـت١ ب١ضٖـ١َٞ تانـ١ ن١غـٔ،      

َٞ ٜإ ْـا  ب٫َ١ّ طٛظاضؾت ي١ ن٪ٟ ن١يتٛٚ ضٟ ن٪١ََيطا ١٥ن١ٕ، ٚ ن١ْاَي١ناْٝـ ١٥ٜطٛاظ٠ٚ١ْ، ١َ١٥ ضاغت١ٚخ٪ ب
َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ بطٜٓساضٟ َاؾ١ طؿـت١ٝن١   ٠َٛٝ ٜاغا١ٜن١ٟ به َٟ جاض بطٜٓساضٟ ١٥ط١ض ي١ نٛاض ن ضاغت١ٚخ٪ ١ْٖس

ؿـتٝـ  ١٥نات، ي١ّ ض ٚاْط٠ٚ١ َـٔ ض اّ ٚاٜـ١ بـ١ز٠ض يـ٠ٚ١ٟ نـ١ تـ١ضنٝع ١٥ن١ْـ١ غـ١ض ثاضاغـتين زاْـ١ض، َـاؿن ط           
َٝو ١٥ط١ض ي١  َٞ، ي١ ١َٖاْهاتٝـ ي١ ب١ضاَب١ضزا ١ٖض ب١ض١َٖ ض ٠ْطسا٠ٚ١ْٟ ي١ زان٪نٞ نطزٕ ي١ َاؾ١ناْسا ١ٖب
ز٠ض٠ٚ٠ٟ ن١يــ١ثٛٚض ٚ يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ؾ٪يهًــ٪ضٜـ بــٛٚ زاٚانــاضٟ طؿــيت ٜــإ ٫ٜــ١ْٞ َــ١عين نــ١ ظ٩ض تــ١ضنٝع    

  ٕ َٝؿــه١ف بهــ١ َٞ بــ١ َاؾــ١   نطا٠ٚتــ١ غــ١ض ٠ٚظاض٠تــٞ ض ٩ؾــٓبريٟ ٥ــ١ٚإ بتــٛأْ غــها٫َ ث نــ١ ث٠ٜٛ١ْــسٟ ٖــ١ب
طؿـت١ٝنإ، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ٥ـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ زاض ؾــتين نٛضز١ٜنـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ٖٝـٛازاضّ زٜكـ١تٞ ظ٩ضتـطٟ تٝــا           
َٟ، بـ١ ض اٟ َـٔ         َٝـعاْٝـ َٛعاي١جـ١ ْـانط َٟ، ب١تاٜب١تٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ب١َٓاَي١ٜٞ ١ٖٜـ١، بـ١ خ بهط

َٟ، غٛثاؽ  ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ض اغرت٠، ٠ٚ١٥ زابٓط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب  ١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝطَٛـإ عٝـ ٠ت يـ١ ز٠ضنطزْـٞ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١             َٝس٠نـ١ّ، ب ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َـٔ يـ١ ز٠َٚٚـ٠ٚ١ ز٠غـت ث

َٝـو ْاناتـ٠ٚ١      ثاضاغتين ََٛيهٞ ؾٝهط١ٜ، ١ٜعين ١٥غاغـٞ َـ١ٚظٚع ثاضاغـتين     َـَٛيهٞ ؾٝهطٜـ١، ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ّٚٚ ت
َٞ ١٥طـ١ّ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٜـ١عين          ٍَ ٠ٚ١٥ٟ، ١َغ١ي١ٕ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜن١ّ َٛؾـه١ٜ١ًٝى ْٝـ١، ٜـ١عين ١َٚظٚع١نـ١ تـ ي١ط١
َٞ، ب١ٚ ١َعٓا١ٜ١ٜ، ٚابعامن بـطاز٠ضاْٝـ ٖـ١ضٚاٜإ    َٝهٞ بهٛٚى ن١ ٠ٚ١٥ ١ْؾط ْاب َٝو ي١ ٥ٝحتُٝاع ١٥ط١ض ؾت

اصمنِ  يف ًلغػٞ وعوٌٚٚٞ اٗ ثقاىٚٞ اٗ ادتٌالٚٞ لوٟ غلٚى اهت٘ضٚح هألغطاض  اغتعٌايزاض ؾت٠ٚٛ، ب١ ْٝػـب١ت ) 
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َٜعٕ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـ١َٛٚ ١٥ٚاْـ١ َـ١ضبٛٚتٔ بـ١        (اهتعوٌٚٚٞ َٝطَٛإ ١َٖٟٛٚ ١٥ٚا١ْ َٛيه١ٟٝ ؾٝهطٟ ْاثاض ب
َٜيَن يــ١ تــ١زضٜؼ    َٜو بــ١ناضز ، ٠ٚظاض٠تــٞ َٛع١ٜٓــ٠ٚ١، ١َغــ١ي١ٕ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ضبٝــ١ َٛيهٝــ١ٟ ؾٝهــطٟ زاْــ١ض

َٟ، يــ١ ْاذٝــ١ٟ     َٝهٞ يــ١ٚ باب١تــ١، ٥ــ٠ٚ١ ذــ١قٞ زاْــ١ض٠ نــ١ ذــ١قٞ خــ٪ٟ ٠ٚضطــط ١٥ٜهاتــ١ ١َْٗــ١د، ٜــإ ؾــت
   ،َٟ غ١قاؾ٠ٚ١ٝ، ٠ٚظاض٠تٞ غ١قاؾ١َإ ١ٜ١ٖ، ي١ ظ٩ض ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض١ْ، ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١َيبطري

َٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ، ٜـإ ٫  ١ْٜـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ ي١غـ١ضٜإ    ٜإ ٠ٚ١٥تا ز٠غتٓٝؿاْٞ ٠ٚ١٥ بهط
َٝٓحـ١ّ، ١ٜنـ١ّ     َٞ ن١ ذ١قٞ زا١ْض ١ْخ٪ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خ٪ٟ قا١ْْٛن١ ثاضاغتين ََٛيه١ٝت١، ب١ ْٝػـب١ت ث ب
َٝتـ٠ٚ١،   َٞ ز٠نات، زٚاٜٞ ب٬َٚ ١٥ب َٟ، نْٛه١ ١ْغذ ي١ٜ١ى ؾ١خك٠ٚ١ ز٠غت ث ذ١ق١ ١٥ٚ ذ١ق١ ب١ن١ؽ ١ْزض

َٞ ١٥نات، زٚاٜٞ  َٞ )١ٖض ي١ ١ٜى ؾ١خل ز٠غت ث َٟ، ن١ ١٥َي جي٘ظ الٜ ؾدص طلٚعدٛ  ١٥ٚ ذ١ق١ ب١ن١ؽ ١ْزض
َٟ، غٛثاؽ (الغتعٌاهٕ اهؿدنٛ َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ٫زض  ت١غٜٛط بهات ٚ ١٥َا١ْ بهات، ب١ضاغيت ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض قباح

َٜع ز.قباح ب١ضظجنٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َُٝـ١ ٚضزٟ به١ٜٓـ٠ٚ١ قا١ْْٛنـ١ بـ٪        ي١ ضغتٝسا ١٥ّ ؾ١ق١ً ب١طؿيت ١ْقعٟ قا١ْْٛن١ ٥ـ١نات، ٜـ١عين ١٥طـ١ض ٥
َٝٓـا٠ٚ    َٝهطٟ ٚ ١ْٖٛضٟ، ب٫َ١ّ ١٥ّ ؾ١ق١ً ٖات٠ٚٛ ١َغنٛع١ٜ١نٞ ظ٩ض ٥ٝػتٝػـٓا٥اتٞ ٖ ثاضاغتين ََٛيه١ٝتٞ ؾ

ــ١ًن١ )ا٫غــ      ــٛاْٞ ؾ١ق ــ١ عٝٓ ــ١ظأْ ن ــإ ٥ ــ١عين خ٪ت ــ١زا، ٜ ــ١ٚاٟ قا١ْْٛن ــ١ض ستت ــط  ب١غ ــازٍ ٚاذت تدساّ ايع
َٟ ٚؾ١ٟ )ايعازٍ( ١ٖض َٛب١ض ٜطٟ ١ْٝ، نْٛه١ عازٍ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ خا٠ْٚساضٜـ١تٞ ؾٝهـطٟ    يًُكٓؿات( جاض
َٝيَن، ٜـإ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖـ١     َٝو ٚ ت١ْٝا ب١ ٥ٝعْٞ خ٪ٟ ٚ ب١ ١َضج١ناْٞ خ٪ٟ ١٥ٚناض٠ ب١ناضب َٞ ي١غ١ض ؾت ١ٖب

َٝيَن، ب٪١ٜ ١ٜن١ّ، ١َغ١ي١ن١ عاز١ْ٬ٜ ١ْٝ، بـ  ١ؽ ٥ٝػتٝػـٓا١٥ٕ، ٥ـ٠ٚ١ ١َغنٛع١ٜـ١ى ٥ٝػتٝػـٓا٥ات١     ب١ناضب
َٝهٞ عاز١ْ٬ٜٜـ١؟ ْٛٚغـطا٠ٚ         َُٝـ١ نـ٪ٕ بـعاْشن ١٥َـ١ ٥ٝػـتٝدساَ ن١ ١ْقعٟ قا١ْْٛن١ ١٥نات ي١ ب١ٓض ٠تسا، ٥
َٝــو تــ٪    َٝهٞ تطٜؿــُإ ١ٖٜــ١ نــ١ نات )ايعــازٍ(، ٖــ١تا ت١ضج١َــ١ف نــطا٠ٚ بــ١ )زازث١ض٠ٚضاْــ١(، خــ٪ٟ ١َبــس٥٠

َٞ ٠ٚ١٥ْـس٠ ؾطاٚاْـٞ بهـ١ٟ نـ١ ٥ـٝرت ْـ١قعٟ         ١َغنٛع١ٜ١ى ذا٫َت ٥ٝػتٝػٓا ١٥ن١ٟ ي١ ١٥قًٞ ق١ٚاعٝس ْـاب
  ( َٞ َٝٓحــ١ّ نـ١ ٥ــ١َي جيدد٘ظ الٜ ؾدددص طلٚعددٛ الغددتعٌاهٕ قا١ْْٛنـ١ت بــ٪ بهــات، ٜــ١ى ظنْٛٚــ١ٟ ب١غــٝت، يــ١ ث

َٝيَن، ٖـ١ض         (اهؿدنٛ َٝٓاْٞ ؾ١خكـٞ خـ٪ٟ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖـ١ بـ١ناضب َٞ ب٪ بـ١ناضٖ َٝهٞ ت١بٝعٞ ١٥تٛاْ ١ٖض ن١غ
َٝو ن١ ٥ َٞ يـ١ ١َذه١َـ١          ن١غ َٝيَن ٥ـ١تٛاْ َٟ بـ١ناضٟ ٥ـ١ٖ َٞ ْٛغد١ٜ١ى ٥ـ١نات ٜـإ ْٛغـد١ٜ١ى ٠ٚض٥ـ١طط ١ن

َٝٓاْٞ خ٪ّ نطزَٚٚـ١، ذٛغـين ْٝـ١تٝـ ١َٖٝؿـ١ َٛقتـ١ض ٠ظ٠، ٜـ١عين تـ٪         َٞ ١َ١٥ ب٪ ب١ناضٖ ًَ ٥ٝسٜعا بهات ب
َٝو بهات ن١ ٥ٝػتٝٓػـاخٞ ب١ض١َ١ٖنـ١ٟ ٥ـ١ٟٚ نـطز     َٞ َٛذاغ١ب١ٟ ن١غ َٝو ْاتٛاْ ٠ٚٚ، ٖٝض خا٠ٕٚ ب١ض١َٖ

َٞ ططت٪ت٠ٚ١، بـ٪ ظن١ْٜٚٛـ١نٞ ظ٩ض ب١غـٝت،     َٝٓاْٞ تاٜب١تٞ خ٪ّ ١٥ٚ ْٛغد١ٜ١ّ ي َٞ َٔ ب٪ ب١ناضٖ نْٛه١ ١٥َي
 ٕ َٝػتا ١َنت١ب١ٟ ؾا١ًَٝ ١ٜ١ٖ، ٖـ١ظاضا ١ًَٝٝن٣١ ططاْـ١، بـ١آلّ ْٛغـد٣١         ٥ َٝـسا ن٪نطا٠ٚتـ٠ٚ١، ْٛغـد١ ١٥قـ ت

َٝت٠ٚ١ ي١ْاٚ خ١َيهسا، ب١آلّ ١ٜن١َشن ١َضد ن١ ي١غ١ َٞ، ن١ ز٠رن١ٜت١ ْـاٚ ن٪َجٝٛتـ١ض   ن٪ثٞ بآلٚ ز٠ب ضٟ زاز٠ْ
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ــسا ٥ريتٝهــابٞ      َٜ ١ًَٝٝ، بــ١آلّ ْٛغــد١ن١ف ن٪ثٝٝــ١، نــابطا ي١ٚ َٜٓس خبــ٪ٟ نــ١ ١٥َــ١ ْٛغــد٣١ ١٥قــ َٞ غــٛ ز٠بــ
ــتٝدسا٢َ         ــ٪ ٥ٝػ َٞ ب ــ ــابطا ز٠َي ــط٠زا ن َٝ َٝٓا٠ٚ، ي ــ١ناضٖ ًَِٝ ب ــ ــد٣١ ١٥ق ــاض٠ّ ْٛغ ــ١ّ ن َٞ ي ــ ــا ز٠َي َٝو ز٠ن ــ١ضاَ ذ

َٝٓا٢ْ ١٥ّ  َٝو  ؾ١خػ١ٝٝ، ب١آلّ ب١ز٠غتٗ ١ًَٝٝن١ ١٥َٛغ١غات ٚ ن١ْس ن١غـ ْٛغد١ٜ١ ي١٥١غاغسا ْٛغد١ ١٥ق
َٞ، ب٪ٜـ١ ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ّ               َٝـسا غـ١ضف نـطا٠ٚ، ذـ١قٞ ٥ـ١ٚ خ١َيهـ١ ز٠ؾـ١ٚت َٝـسا نـطز٠ٚٚ، ثـاض٣٠ ظ٩ضٟ ت ناضٜإ ت
َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ ٠ٚ١٥ْـس٠      َازز١ٜ٠ ٚ َازز٠نا٢ْ زٚاتطٜـ ي١ض اغتٝسا ١ْقع٣ قا١ْْٛن١ ز٠نا، ب٪١ٜ َٔ ث

َٟ ب٪ ١٥غطاظٟ ت١عًُٝٞ، ٜا ب٪ ٥ـ١غطاظ٣ قـ١ظاٜٞ، ٜـا بـ٪ ٥ـ١غطاظٟ      ت٠ٚ١غٛ َٟ ي٥١ٝػتػٓازا ت١ْٗا بٛتط ع ١ْنط
َٜتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ ٚا ز٠نـا نـ١      ١َٓٝن١ٚ َٜه٢ َازز٣ ي َٝو ٖٝض ١َضزٚز َٝه٢ ١َذسٚززا، ب١ ١َضج ت١غٓٝؿٞ ٚ ي١ ْٝتاق

َٝؿـ١ٜ١ى زضٚغـت ْـ١نا، بـ٪         َٞ، ٖـٝض ن َٝهـ ٥ـ١ٚ ن١غـا٣١ْ خـا٢ْ٠ٚ    قا١ْْٛن١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ غ١ض٠ظ٠ن٣١ خـ٪ٟ بج
 ََٛيهساض١ٜت٢ ؾهطٟ ٚ ١ْٖٛضٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبريٟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع بهط نطِٜ ستُس )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ًَ ب١طؿت٢ زاْسضا٠ٚ )٥ٝػتٝػٓا٥ات١( ٥ٝرت ْا٠ٚن٣١ نطا٠ٚ ب١   )تخذاّ ايعادٍ ٚاؿ رش يًُص رٓفات  االط (١٥ّ ؾ١ق

َٞ، نـٛاض   َٝٓاب َٝـ خ١َيه٢ تط ب١ناضٜإ ٖ ١َ١٥ ي١ ٥ٝتٝؿاقات٢ ز٠ٚيٞ ٠ٚضطريا٠ٚ، ض ٠ْط١ ظٜاتط ١َ١٥ضٜه١ٝٝنإ ث
َٝو ٥ٝػتٝػـٓا٥اتٞ   َٝو ٠ٚ١٥ ذ١ق١، ب١آلّ ن٪١ََي َٝعتٝباض ٠ٚضطريا٠ٚ، زٜاض٠ ٠ٚنٛ ١ٖض ذ١ق غ١ب١ب ب١ ١ْظ٠ضٟ ٥

َٜت، ٖٝض ذ َٞ، ب٪١ٜ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ذ١قـ١ ١ٖٜـ١، ض اغـت١      ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ْانط ١ًَم ب َٝو ١ْٝٝ َٛت ١ق
         ٍَ َٜه٢ ١ٖٜـ١ ي١طـ١ ٠ٚنٛ خٛؾو ٚ بطاٜا٢ْ ث١ضي١َاْتاض ٚتٝـإ بًٝؿٝعـٌ ١٥َـ١ ٥ٝػتٝػـٓا٥ات١، ١٥َـ١ تـ١عاضٚظ

َٟ باغـٞ ذكٛقـ١نإ ز٠نـا، بـ١آلّ ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝػتٝػـٓا٥ات١ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ذكٛقاْـ١، بـ١آلّ           8َازز٣٠ ) (، نْٛه١ ي١ٚ
 ١ نطا٠ٚ.ي١ب١ض نٛاض غ١ب١ب ١٥ٚ ؾت

َٜو ١ٜ.١ٜ١ٖن١َٝإ ي١ب١ض غ١ض٠ظ، ي  َٝو ي١َا١ْ غ١ض٠ظ  ١ٖ١ض ؾت
َٟ ٥اٜـا ٥ٝػتٝػـٓا١ٜن١       َٜسا بعاْـسض َٞ ي١ٚ زٚٚ، ت١بٝع١ت٢ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ ١َمشٛي١ ب١ ذ١قٞ ١٥َٛيٝـ، ز٠ب

َٝٔ ٥ٝػتٝػٓا ًَ َٜت٠ٚ١؟  باب َٜت٠ٚ١، نٞ ْاطط  ٚٚ.٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض٠، ١َ١٥ ز نٞ ز٠طط
 :ّ١َٝٝ َٝه٢    غ َٝشن نـ١َ ًَ َٝشن، ٥اٜا زا١ٜ١ْى ٥ٝػتٝٓػار ز٠ن٣١؟ ٜا بـاب ًَ َٝٓشن ١َغ١ي١ٕ باب َٞ ب١ناضز٠ٖ ن١ْس٣ ي

َٝكتٝبـاؽ         َٝكتٝبـاؽ بهـ٣١؟ ت١بعـ١ٕ ٥ـ٠ٚ١ ٥ َٝب١نـ١ ٖـ١َٛٚ ٥ َٝكتٝباؽ، ٥اٜا نت ٖا٥ٌٝ ي١ؾت١ن١، ١ٖتا ٜإ ي١ ٥
ٜـ  َٝه٢ تط ٠ٚ١٥ ١ََٝٝشن ١َبس١٥٠، ١َبس٥٠ ١، ب١ض اغـت٢ ت٥١ػـري ١ْناتـ١ غـ١ض بـاظاض ، ٜـ١ع٢ٓ       ١ْٝٝ، ب٪١ٜ ١َ١٥ غ

َٝـِٓ،            َٝشن ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ٠ٚنـٛ ٚؾـ١ بـ١ناضٟ ز٠ٖ ًَ ظ٠ض٠ض، ز٠بٛٚضٟ ناى ١ْشاز، ي١ نابطاٟ زاْـ١ض ْـ١زا، ٜـ١ع٢ٓ بـاب
َٞ ب١ْـ١ظ٠ضٟ         َٞ ٥ـ٠ٚ١ ْـ١نا، ٥ـ١ٚ نـٛاض ١َبس٥٠ـ١ ز٠بـ َٞ، باظاض ٠ن٣١ ي ١َٓٝط١ٜ١ْ ي١زا١ْض ١ْزا، ١ٜع٢ٓ ظ٠ض٠ضٟ ث

َٝعتٝبــاض ٠ٚضبطــري َِٝ ٚاٜــ١ ١٥َــ١ ي١ظ٩ضبــ٣١ قاْْٛــ١نإ بــ١ّ  ٥ َٟ يــ١زاْاْٞ ٥ــ١ٚ ٥ٝػتٝػــٓا١٥تا١ْ، ب٪ٜــ١ َــٔ ثــ
َٞ ي١بـ١ض    َٝه٢ زٜه١ ١٥ٚ ٥ٝػتٝػٓا١٥تا١ْ ز٠َيـ ١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ت١قطٜب١ٕ ١٥ّ ٥ٝػتٝػٓا١٥تا١ْ ٠ٚنٛ ١ٖض قاْْٛ ؾ



 97 

َٝشن زٚا ض ٥٠ٝـ ٖٞ ث١ضي١َاْتاضا١ْ، ٥ا ًَ َٞ ن١ّ ز٠ن١ْـ٠ٚ١ ٚ  ١٥ٚ ١٥غبابا١ٜ١ْ ن١ باغِ نطزٕ، ٠ٚنٛ باب ٜا نٞ ي
َٞ ظٜاز ز٠ن١ٕ؟ غٛثاؽ.  نٞ ي

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.

 
 

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٝٓٝن٣١ خاتٛٚ ٥ا١ْٖط، ثطغـٝاضٟ ي١غـ١ض ب١َيط١ْاَـ٣١ غـ١ضباظٟ، ب١ض اغـت٢ ب١يَ      ط١ْاَـ٣١  غ١باض٠ت ب١ ت
 ٍَ َٝتــ٠ٚ١، بــ١ّ ٜاغــا١ٜ َا١ََيــ١ ي١طــ١ َٝــٞ ْاب َٝت١ بــابٞ َٛغــ١ْ١ؾات٠ٚ١، ٜــ١ع٢ٓ يــ١ّ ٜاغــا١ٜزا ج غــ١ضباظ٣ ْانــ
َٝت١     َٝهطزْــ٢ ب١ض اغــت٢ زٜــاضٟ نــطا٠ٚ، ز٠نــ َٟ، ٠ٚغــا٥ٝكٞ ع١غــه١ضٟ َا١ََيــ١ ث ٠ٚغــا٥ٝكٞ ع١غــه١ضٜسا ْــانط

َٜٓس     ــ١َإ خٛ ــ١ ي١ث١ضي ــ١نإ ن ــت٢ٓ ب١َيط١ْاَ ــاٟ ثاضاغ ٣٠َٛٝ ٜاغ ــ ــٔ    نٛاضن ــ١ٚض ٟ َ ــ٪نطا٠ٚ، ب١ت١غ ــ٣٠ٚ١ ب ْ
َٝتــ١ ْــاٚ ٖــ٪َيٞ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ بــ٪ طؿتٛطــ٪، يــ٠ٚ١ ناض٠غــ١ضٟ بــ٪ نــطا٠ٚ،   تاض از٠ٜــ١نٝـ ٥اَاز٠ٜــ١ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ب
َٜؿسا باغٞ ١٥ٚ ب١َيط١ْاَا١ْ نطا٠ٚ نـ١ نـ٪ٕ    َٝٓا٢ْ ظاْٝاضٜـ ب١ٖ١َإ ؾت ي١ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ ٜاغاٟ ب١ز٠غت ٖ

َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥  َٝت١        َا١ََي٣١ ي١ط١َيسا ز٠نط ٍَ ب١َيط١ْاَـ٣١ ع١غـه١ضٟ ْانـات، ْانـ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ تـ١عاٍَٛ ي١طـ١
 بابٞ َٛغ١ْ١ؾات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  َِٝ َٝساٜــ١، ثطغـٝاض٠ن٣١ َــٔ ٥ــ٠ٚ١ ْــ١بٛٚ، ثطغــٝاض٠ن٣١ َــٔ ز٠َيــ َٟ ٠ٚغــا٥ٝكٞ ت َٜو َٛظ٠نــ١ضات، ١ْٖــس ١ْٖــس
َٞ ثاؾٞ ) ( غاَيٞ زٟ َٛظ٠نطات١نـ١ت ذـ١قٞ ١ْؾـطٟ ١ٖٜـ١،     ١َ11غ١ي١ٕ ي١ ١َ١٥ضٜهاٟ ١ٖض غٝاغ١ٝٝى ز٠َي

َٝطاقـٞ     َٝـ ٣٠ٚ١٥ بتٛا٢َْ ١٥ٚ َٛظ٠ن١ضات٣١ ت١ٚاٚ بها، ب٪ظن١ْٚٛ يـ١ ذـ١ضبٞ ع َٟ ث ظ٩ض غٝاغٞ ١ٜ١ٖ ز٠نٛشض
هٞ ٥ــ٠ٚ١ ظن١ْٜٚٛــ١ن٢ ظ٩ض، ظ٩ض ظٜٓــس٠ٚٚ ي١غــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١، زٚٚ ي١ذــ١ضبٞ )طــ٬ؽ ثٝــو(ٟ غــ١ؾري٣٠ ١٥َــ١ضٜ

َٜؼ بـٛٚ، ي١غـ١ض        َٝٛإ )ذ١غ٢ْ١ ١ٖٜه١ٍ ٚ غازات٢( ث١ٜـسابٛٚ ي١غـ١ض خٛتـ٣١ غـٛ َٜؼ ١٥ٚ غرياع٣١ ي١ْ غٛ
َٞ ز٠طٛت، نـ١ ٥ـ٠ْٛ١ض غـازات قبـٛيٞ ْـ١نطز       ٥ٝػتٝٓػاخ٢ ١ٜى خٛت١ بٛٚ ن١ططاْٝت ٠ٕٚ، ن١ ططاْٝتٜٛإ  ث

ػــٔ ١ٖٜهــ١يٞ بــ١طٝا٢ْ ت١قٝٝــ٠ٚ١، ١٥ٚاْــ١ ٖــ١َٛٚ ض اغــت١ ٥ــ٠ٚ١ َٛظ٠ن١ضاتــ١، بــ١آلّ ٥ــ١ت٪  بٝساتــ١ ستُــس ذ
َٝت١ ذ١قٞ عاّ، ٜـ١ع٢ٓ   غ١ذ١ؾ١ٝٝى ْعٜه١ ي١ت٪، ع١غه١ضٟ ١ْٝٝ، ١٥ٚ ١٥َٛيٝؿ١، َٛظ٠ن١ضات ظ٩ض، ظ٩ض ز٠ب

َٝـٛإ ٠ٚظاض٠تـ٢ زٜ   َٜط ١٥ٚ باض٣٠؟ ١٥َٓٝـ ز٠ظامن ٠ٚغا٥ٝكٞ ع١غه١ضٟ غط ٟ ي١ ْ َٝت١ ش ؿـاع تـ١زاٍٚ   ٥اٜا ز٠ن
 ز٠نا، ظ٩ض غٛثاؽ.
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َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ، ٠ٚنٛ بآلٚ نطا٠ٚ بـآلٚ   َٞ، ٠ٚغا٥ٝل ب َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض َٛظ٠ن١ضات ب َٝو بآلٚ بهط ١ٖض ب٪ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٖض ؾت

َٜتـ٠ٚ١ ز  َٝتــ٠ٚ١،  بهط َٝو بــآلٚ ١ْنطاب َٞ، بــ١آلّ ؾــت َٝٓــطاٚ، بــ١ّ ٜاغـا١ٜ َــ١ػنٞ ز٠بــ َٝت١ خاْــ٣١ ب١ضٖــ١ّ ٖ ٠نــ
        َٞٝ َٟ، بـ١ث َٜعض ٣٠َٛٝ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ثـاض َٜتـ٠ٚ١ ي١نٛاضنـ َٝو بـآلٚ بهط ٠ٚغا٥ٝل ْا، َٛظ٠ن١ضات، ١ٖض َٛظ٠ن١ضات

َٝتـ١ ذـ١ق    ١٥51ٚ َٛز٣٠ ن١ ب٪ٟ زاْسضا٠ٚ، يـ١زٚاٟ َـٛز٣٠ )   ٞ عـاّ، ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١ض بـ٪     ( غـاَي٢ زٚاٟ َـطزٕ، ز٠ب
َٝهـسا ٜـإ ١َٚغـٛع١ٜ١نسا بـآلٚ            َٝب ٣٠َٛٝ نت ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ، بـ١آلّ ٠ٚغـا٥ٝل ث٠ٜٛ١ْـس٣ ْٝٝـ١ ١٥طـ١ض ي١نٛاضنـ
َٟ، ٣ٚ١٥ تط ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ٜاغا١ٜن٢ تـط٠ٚ٠ ١ٖٜـ١،    َٜع َٜت٠ٚ١، ن١ بآلٚنطا٠ٚ١ٜ ١٥ٚ نات١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ٜجاض ١ْنط

َٝبٝ ١ٝٝٓنا٢ْ ز. قباح، َـٔ ٖـ١ض بـ٪ تـ١ٚظٜح، ت١بعـ١ٕ ٥ـ١ّ       ذ١ظز٠ن١ّ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ، ب١ْٝػب١ت ت
َٝ َٝٔ ٥ٝػتٝػْٓا ، ب٪نٞ ث َٝٝس٠َي َٝٞ ١٥ٚ ٥ٝػٓا٥اتا٣١ْ ن١ زاْسضا٠ٚ ث َٝشن عازٍ ١٥ٚ  ٜٞاغا١ٜ ن١ زاْسضا٠ٚ ب١ث ز٠َي

١ًَم ن١غـ١ن٣١ تـط ز٠ٜبـا، بـ١آلّ      َٝٞ ٥ٝػتٝػْٓا  ذ١قٞ ١َٚت َٝو ت٪ ن١ ز٠َي ذٛض ؟ ي١ب١ض نٞ؟ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ نات
َٝط َٝيَن، ن١ ْاٟٚ َٛغـ١ْ١ؾ١،  ي َٞ ْاٟٚ َٛغ١ْ١ف ٜا ذ١ق١ ١َع١ٜٝٚ١ٓن١ ز٠َ َٝط٠ ز٠ب ١ًَم ْاض ٚا، ي ٠ ذ١قٞ َٛت

َٟ بـ١ٟٚ تـط، ١٥َـ١         َٝيَن، ذ١قـ١ َاي١ٝٝنـ٣١ ز٠ب١خؿـط ن١ ْاْٚٝؿا٢ْ َٛغ١ْ١ؾ١، ن١ْاٟٚ ١٥َٛيٝؿ١ن١ٜ١ ز٠َـ
َٝطٕ َازز٣٠ ) َٝٞ ٥ٝتٝؿاق٣١ٝٝ ب ( 2( بط طـ٣١ ) 11(، َـازز٣٠ ) 2( بط طـ٣١ ) 11(، َازز٣٠ )2( بط ط٣١ )9ب١ث

َٟ نـ١ ذـ١قٞ      َٜطـا بـسض َٞ ض ٠ٚ١َٝٝ ب٪ ١٥ّ بٛاضا١ْ، ز٠ب َٞ ٥ًٝعاّ بٔ ث ١َٖٟٛٚ زاْسضا٠ٚ ن١ ١َٖٛٚ ز٠َٚي١تإ ز٠ب
َٟ ي١ٚاْـ٣١ نـ١ باغـهطا،     َٝٓسض َٟ، ب١ناضبٗ َٝٓسض َٝو ْا٣ٚ ١٥َٛيٝـ ٚ زا١ْض٠ن١ بٗ َٞ ٥ٝعٕ، ب١َ١ضج ١٥َٛيٝـ ب١ب

َٝؿٓٝاض٣٠ ناى ن َٞ َٓٝـ ض اّ ٚا١ٜ، بط ط٣١ )ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ث َٟ، ت١غـ١ٚض ز٠ن١ّ     5اضٚإ ب١َي َِٝ ٚاٜـ١ ٫بـسض ( ثـ
َٞ ١٥ط١ض ي١زاٖاتٛٚ بعاْشن ؾت١نإ ٥اغاٜٞ ب٪٠ٚ، ٠ٚ١٥  َٟ، ض ٠ْط ب ٠ٚ١٥ ٥ٝػتٝػ٬يٞ ؾيت تطٟ ي١ثؿت٠ٚ١ ز٠نط

        َٟ َٟ نـ١ ١ْٖـس بـطاز٠ضٟ   ٥اغاٜٞ تط٠، ب١ؽ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ، َٓٝـ ٖـاٚض اّ ي١غـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ١ ٫بـسض
َٝؿٓٝاضٜإ نطز، ظ٩ض غٛثاؽ.  زٜه١ف ث

َٜعز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ز. اػنس.

َٜع ز. اػنس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿه١ؾـهطا٠ٚن١زا يـ١َازز٣٠ )      ًَٞ ثـط ٩ش٠ ث َِٝ نـ١ ي١٥١قـ ًَ َٞ ) ٠ٚ14َيآل َٔ ٜٚػتِ ٠ٚ١٥ ب الَه رإ ٚدٕٚ  با( ز٠َيـ
اداص٠ َٔ املؤي رف ٚدٕٚ تعٜٛط ر٘ اد رشا٤ عُ رٌ اطتٓظ راخ اٚ تص رٜٛش املٓذ رض اٚ تظ رذٌٝ ْظ رخ١ َٓ ر٘ يالط رتعُاٍ            

ؾ١ق١ت ٠ٚ١٥ْس٠ ٖات٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ٝػتٝػـٓا١٥ بـ٪ ٥ٝػتٝٓػـار      ايكطا٥ٞ ٚاالداسٟ ٚسظب اؿاد١(، 
َٝ َٟ ي١ْ َٞ جٝاٚاظٜـ بهط َِٝ ٚا١ٜ ز٠ب َٝو ٚاٜـ١  نطزٕ ٜإ ي١ب١ض ططت٠ٚ١ٓ، َٔ ث َٝب َٝو ن١ ٠ٚنٛ نت ٛا٢ْ ١٥َٛي١ؾ
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َٝـب ب٪ظنْٛٚـ١ تـا          َٜو ٚآلتاْسا ٥ٝػتٝٓػـار نطزْـ٢ ٜـإ نـ٪ثٞ نطزْـ٢ نت َٝه٢ ١ْٖٛضٟ، ي١ٖ١ْس ٍَ ب١ض١َٖ ي١ط١
ٍَ ب١ضٖـ٢َ١ ْٖٛـ١ضٟ نـ١ ٖـ١َٟٛٚ نـ٪ثٞ           21) َٜتـ٠ٚ١ ي١طـ١ َٞ ٥ـ٠ٚ١ جٝـا بهط َٜت، ز٠بـ َٝس٠زض َٜط٣١ ث (٫ث١ض ٠ ض

َٟ ي١باظاض ٠ناْسا ن١ ظ٩ض ط َٝٔ نـ١        ز٠نط ١ًٜٞ ي١ْٖٛ١ض١َْسإ ٚ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ب١ضٖـ٢َ١ ْٖٛـ١ضٜٝإ ١ٖٜـ١، ز٠َيـ
   ٣٠َٛٝ َٝػــتا بــ١ٚ ؾــ َٜٔ ٚ ٖــٝض ض ٠قاب١ٜــ١ن٢ ي١غــ١ض ْٝٝـ١، ١٥طــ١ض ٥ــ١ٚ َــازز٣٠ ٥ ب١ض١َٖـ١ناظنإ نــ٪ثٞ ز٠نــط
      َِٝ ٍَ ْا٠ٚض٩ن٢، َٔ ت١ذ١ؾٛظّ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ َـازز٠ ١ٖٜـ١،  ثـ َٞ ي١ط١ َِٝ ٚا١ٜ ظ٩ض ْان٪ى ز٠ب َٟ، ث ث١غ١ْس بهط

َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٞ بهط َٝط٠ ج ًَٞ ثط ٩ش١ٜ٠زا ٖاتبٛٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ناؾ١ٝٝ ي  ٚا١ٜ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١٥١ق
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٜـ  َٝٓح١ّ ض ا ١ٖ َُٝـإ ٚاٜـ١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١ن٢ ي١غـ١ض بـس٠ٜٔ، خـ٪ٟ          ي١غ١ض بط ط٣١ ث َُٝـ١ ث َٞ، بـ١آلّ ٥ ١ ٫ بهـ

َٞ 24( ٖٞ َازز٣٠ )8َازز٣٠ ) ١َُٝ باغٞ به١ٜٔ، ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبريٟ باغٞ ي١غ١ض به١ٜٔ، ١٥َي ( ١٥ط١ض ٥
َٝسا٠ٚ ب١ؾـ١  َٜو ذكٛقٞ ث ًَٞ قا١ْْٛن١، ١ْٖس ًَٞ َازز٠ن١، ي١٥١ق َٝو ١َ١٥ بط ط١ٜ١ن٢ ٥ٝػتٝػٓا١ٝٝ٥ ي١٥١ق ضت

َٝعتٝبـاض، ٥ـ١ٚ َٛغـ١ْ١ؾ١ٟ نـ١        َٝط٠ ١َ١٥ٜإ ٠ٚضز٠طـطٜٔ ب١ْـ١ظ٠ضٟ ٥ َٞ، باؾ١ ي ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ١ ١َْؿٛض بٛٚب
 ١َْؿٛض ب٠ٚٛ ب٪ ١٥ّ ١٥غطاظا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠:

َٝـٓٔ، بـ١آلّ       ١٥غطاظ٣ ت١عًُٝٞ، ٜاخٛز ب٪ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ناٜٚإ ١ْٝٝ، بتٛأْ ب١ ذـطٚؿن بـاضظ بـ١ناضٟ بٗ
َٝٓح٢َ١ ن١ ز َٞ ب٪ ١َٖٛٚ ؾ١خػ١ن٢ ت١بٝعٞ ١ٜ١ٖ ب٪ ٥ٝػتٝعُايٞ ؾ١خػـٞ خـ٪ٟ جـا٥ٝع٠ ٥ـ١ٚ     بط ٍِط٣١ ث ٠َي

ــ١          ــسا ب ــو ب َٜ َٞ ظ٠ض٠ض ــاب ْ َٞ ــ ــطز٠ٚٚ، ز٠َي ــطٚت٢ ن ــا٠ٚ، ١َؾ ــ١ضت٢ زاْ ــ١آلّ ؾ ــا، ب ــار به ــ١ْ١ؾ٣١ ٥ٝػتٝٓػ َٛغ
َٞ بــ٪    َٝيب ذــ١قٞ ٥َٛــ١يٝـ، بط طــ٣١ ز٠َٚٚــ٢ نــ١ باغــٞ نــطز٠ٚٚ ز٠َيــ ١ًَذ١ت ٚ ب١َ١ؾــطٚع١ٝت٢ غــاذ ١َقــ

بــ٪ ٥ــ١ٚ ٜع ر رذ اط ر رتعُاٍ ايٓظ ر رخ١ املٓظ ر رٛخ١ اٚ املص ر رٛس٠ ض ر رُٔ ػ ر رشن١ اٚ يف اٟ َه ر رإ عُ ر رٌ آخ ر رش(     الؾــ١ضٜه١ )
ًَسا  َٝٓا١ٜٚت٢، ١ٜع٢ٓ ي١٥١ق َٝٓٔ، ب١ )٫ ٜعس( ٖ ن١غا١ْف، ب٪ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ ٚ زاضٚ ١ْؾطا١ْف ن١ ب١ناضٟ ز٠ٖ

ْـ   َٞ، ٬ٝ٥ ب٪ ١٥غطاظ٣ ؾ١خػـٞ  َٞ ب٪ غ١ض٠ظٟ ضبح ٚ تٝحاض٠ت٢ زاض٠ ١ْؾط٠ن١ ب َٞ، ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ   ق١تع١ٕ ْاب ١ب
َٝت٠ٚ١ َازز٠ٟ ) َٝت٠ٚ١، نْٛه١ ت١ن٣١ًُٝ ٜـ١نرتٟ  24َازز١ٜ٠ ضنٝٓ َٝٓح١ن١ؾٞ ي١ط١َيسا ضنٝٓ َٞ ؾ١ق١ض٠ ث ( ز٠ب

َٝتـ٠ٚ١،    َٝٓح١ّ ب١ٚ غـٝػ١ٜ١ ضنٝٓ ١َُٝ ض اَإ ٚا١ٜ، َٔ ب٪خ٪ّ ٠ٚ١٥ ض ٥٠ٞ خ٪١َ بط ط٣١ ث ز٠ن١ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥
٢ ظ٠ض٠ض ْــ١زإ، بــ١ٚاتا ١َؾٗــ٢َٚ١ َٛخــايؿٞ ١٥طــ١ض ٖــات٠ٚٛ ب١ؾــ١ضت جي ر رٛص(نـْٛه١ ؾ١خػــٞ تــ١بٝعٞ بــ١ ) 

َٟ، ز٠ّٚٚ ب١ْٝػـب١ت٢ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜه٣١ نـ١          َٝٝساٜـ١ غـعاٟ خـ٪ٟ ٠ٚضز٠طـط ظ٠ض٠ضٟ زا ي١باب١ عكٛبات١ناْسا ن١ ت
             ٚ َٟ َٞ ٫ بـسض باغٞ ي١غـ١ض ز٠نـا، ٥ـ١ٜٚـ ٥ٝػـتٝعُاي١ن١ بـ٪ ؾ١خػـ١ٝٝ، ب١ذ١غـط ٖـات٠ٚٛ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ْـاب

َٜٓ َٝت٠ٚ١ ي١ؾٛ َٜٝٛػت١ ضنٝٓ  ٢ خ٪ٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ.
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َٜع ناضٚإ قا  دػنس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢     َٟ ثاغاٚ ز٠ز٠ٜت١ ٖـ١ض ٖاٚٚآلتٝٝـ١ى، ١ٖضن١غـ َٝٓح١ّ ١٥ٚ زٚٚ خاَي١ ١٥ط١ض ١ْ٫زض َِٝ ٚا١ٜ بط ط٣١ ث َٔ ث
َـ   َٝٓـطإ ٚ ١ْٖٛض١َْـسإ ٚ ١٥ٚاْـ١ بهـا، ٥ٝػـتٝػ٬ٍ ٚ ٥ٝػتٝػـُاضٟ ٥ـ١ٚ        ت١بٝع٢ ن١ نـ٪ثٞ ب١ض١ٖ ١ناْٞ زاٖ

َٝٓــإ ٚ ٥ــ١ٚ   َٝساْــ١ ز٠نــا، زٚاٜــٞ ٥ــ٠ٚ١ ن٪َجاْٝــا ١٥طــ١ض بــ٪ ضٚوــ٢ ْٝٝــ١، ب٪نــٞ ٥ــ١ٚ ب١ضٖــ١ّ ٚ زاٖ َٜطــ١ ث ض
َٟ نـ٪ثٞ ب     َٝـس٠زض َٜطـ١ٟ ث َٜو ض َٝيَن؟ ١٥ط١ض ب٪ ضو٢ ١ْٝٝ؟ ن٪َجاْٝا ب١ ض ق١غـس هـا ٜـإ   ت١غاَُٝا١ْ ب١ناضز٠ٖ

َٜع٣، ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ زٚا  ١َٓٝض ٚ زا١ْض ٚ ١ْٖٛض١َْسإ ْاثاض َٝيَن؟ ب١ض اٟ َٔ ٠ٚ١٥ َاؾ١نا٢ْ زاٖ ب١ناضٟ بٗ
َِٝ ٚاٜــ١ بٝس٠ْــ١ ز٠ْــط، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٜــ١ن٬     َٝو يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ثــ جــاض ١٥طــ١ض ١ْط١ٜؿــت١ٓ ٖــٝض ق١ْاعــ١ت

١َٓٝضٚ زاْـ١ضإ ْٝٝـ١   َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ زاٖ ، ٥ـ٠ٚ١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ١ْٖٛض١َْـسإ ٚ ٥ـ١ٚ     بهط
      َٞ َٜهـ١ َ٪غـٝكٞ، ١ٖضن١غـ َٝـص، ١ْٖٛض١َْس َٜه٢ طـ٪ضا٢ْ ب ٠َٛٝناض، ١ْٖٛض١َْس َٜه٢ ؾ ن١غا١ْ ١ْٝٝ، ١ْٖٛض١َْس
َٝيَن، ن١ٚات١ ب١ض١َ١ٖن٣١ ن١ؽ يـ١باظاض    َٝه٢ ت١بٝعٞ ي١َاَيٞ خ٪ٟ ن٪ثٞ  بها ٚ ب١ناضٟ بٗ ي١َاَيٞ خ٪ٟ، ن١غ

 َِٝ َٟ، ب٪١ٜ َٔ ث َٝٓحـ١ّ يـ١َازز٣٠ بٝػـت ٚ نـٛاض٠ّ، ظ٩ض     ْاٟ نط  َٜت٠ٚ١ ب١ بط ط٣١ ث َٝٓسض َٞ ناٚ خبؿ ٚا١ٜ ز٠ب
 غٛثاؽ.

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

ظ٩ض َْٛاق١ؾ١ نطا، يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبريٟ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥ط١ض ض ٥٠ٞ جٝاٚاظ ١ٜ١ٖ ١ٖضزٚٚ ض ١ٝٝ٥٠نإ خب١ٜٓ١ 
 اغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ.ز٠ْط٠ٚ١، ١٥ط١ض ْا ٥اخري غٝ

َٜع ع٢ْٚ١ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو زاٚا ز٠نـ١ٕ ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ١ ٥ًٝػـا        َٝٓح١ّ خ٬ٝف ١ٜ١ٖ، ن١ْس ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َاْ زٜاض٠ غ١باض٠ت ب١بط ط٣١ ث
َٟ؟        ــط ــا به ــا ٥ًٝػ ــ٠ٚ١، ٥اٜ ــ١ ز٠ْطساْ ــ٣١ خبات ــ١ٚ ٥ًٝػاٜ ــ١ّ ٥ ــ١َإ ز٠ن ــ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي َٟ، زاٚا ي١غ ــط ــإ  به ٜ

َٝت٠ٚ١؟ غٛثاؽ.  ضنٝٓ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜو ١ٜ١ٖ بط ط٣١ ) َٝؿٓٝاض َٝػتا ث َٜعإ، ٥ ٍَ ٠ٚ١٥زاٜـ١ نـ١ ٥ًٝػـا        24( يـ١َازز٣٠ ) 5ب١ض  َٞ ي١طـ١ َٟ، نـ ( ٥ًٝػـا بهـط
َٝت٠ٚ١؟ تهاٜـ١ ز٠  َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ضنٝٓ َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، ن غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١،    بهط

َٝتـ٠ٚ١، ن١ٚاتــ١ بـ١ ظ٩ضٜٓــ٣١ ز٠ْـط ض ٠تهطاٜــ٠ٚ١، ؾـ١ضَٛٚ َازز٠نــ١      4ظ٩ض غـٛثاؽ، )  ( نـ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١ ضنٝٓ
َٜ  ٠ٚ١ٓٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١خبٛ

 
 ايفصٌ ايظادغ

 االطتخذاّ ايعادٍ ٚاؿش يًُصٓفات
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 املاد٠ ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ:
ارٕ املؤيف َٚٔ دٕٚ دفع اٟ َكابٌ َايٞ ٚفكا يًؼ رشٚط املٓص رٛص    جيٛص اطتعُاٍ املصٓفات املٓؼٛس٠ َٔ دٕٚ 

 عًٝٗا ٚيف اؿاالت اآلت١ٝ:
تكذِٜ املصٓف اٚ عشض٘ اٚ ايكا٤ٙ اٚ متجًٝ٘ اٚ اٜكاع٘ ارا سصٌ يف ادتُاع عا٥ًٞ خ راص ٚال ٜت رأت٢ عٓ ر٘     اٚال:

 اٟ َشدٚد َايٞ.
١ٝ ع٢ً طبٌٝ ايتٛض رٝح يغغ رشاض ايتعًُٝٝ ر١    اطتعُاٍ املصٓف يف َؤطظ١ تع١ًُٝٝ اٚ ثكاف١ٝ اٚ ادتُاع ثاْٝا:

 ٚال ٜتأت٢ عٓ٘ اٟ َشدٚد َايٞ َع رنش املصٓف ٚاطِ َؤيف٘.
جيٛص يًفشم املٛطٝك١ٝ ادا٤ املصٓفات املٛطٝك١ٝ ٜٚؼرتط يف ريو نً ر٘ إٔ ال ٜت رأت٢ عٓ ر٘ اٟ َ رشدٚد َ رايٞ       ثايجا:

 ٚإٔ ٜتِ رنش املصذس ٚاطِ املؤيف ارا نإ ٚاسدا بٗا.
ملصٓفات   Braille َهفٛف اؿل يف عٌُ ْظخ١ ملصٓفات طبعت يف ْظاّ نتاب١ خاص٘ بِٗ ألٟ ػخص :سابعا

ادبٝ ر ر١ اٚ َٛط ر رٝك١ٝ َٓؼ ر رٛس٠ ٚب ر راؿشٚف ايب ر راسص٠ اٚ ايتظ ر رذٌٝ ايص ر رٛتٞ. ْٚظ ر رخ اٟ َص ر رٓف َٓؼ ر رٛس بطشٜك ر ر١     
ايتصٜٛش تًب١ٝ الستٝادات فاقذٟ ايظُع، ع٢ً إٔ ال ٜتع راسض ري رو َ رع االط رتػالٍ ايع رادٟ يًُص رٓف ٚالٜظ ربب        

 ضشسا بػري َربس يًُصاحل املؼشٚع١ يًُؤيف.
االطتؼٗاد بفكشات َٔ َصٓف طبل ْؼشٙ، يف َص رٓف آخ رش بٗ رذف االٜط راو، اٚ ايؼ رشو، اٚ املٓاقؼ ر١، اٚ       خاَظا: 

 ايٓكذ، اٚ ايتجكٝف، اٚ االختباس ٚريو بايكذس ايزٟ ٜربسٙ ٖزا اهلذف ع٢ً إٔ ٜزنش املصٓف ٚاطِ َؤيف٘.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

  َٞ َٞ ي١ط١َيساٜـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، ظ٩ض غـــٛثاؽ، نـــ َٝػـــتا ز٠رن١َـــ١ ز٠ْطـــ٠ٚ١، نـــ َٜعإ، ٥ بـــ١ض 
( ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا،      3ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غـٛثاؽ. ) 

 ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. 
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج  ٬ٍ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 

 املاد٠ اـاَظ١ ٚ ايعؼشٕٚ:

 جيٛص يًصشف ٚغريٖا َٔ ٚطا٥ٌ االعالّ: 
إٔ تٓؼ ر رش َ ر رٔ دٕٚ ارٕ املؤي ر رف َٚ ر رٔ غ ر رري دف ر رع تع ر رٜٛض ي ر ر٘ اـط ر رب ٚاحملاض ر رشات ٚاالسادٜ ر رح ٚغريٖ ر را َ ر رٔ  اٚال:

ٜؼرتط يف مجٝ رع ٖ رزٙ اؿ راالت إٔ    املصٓفات املُاث١ً اييت تًك٢ عًٓا اٚ تٛد٘ اىل اؾُٗٛس  اٚ َكتطفات َٓٗا. ٚ
ٜزنش املصٓف ٚاطِ َؤيف٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ملؤيف اٟ َٔ ٖزٙ املصٓفات ْؼشٖا يف َطبٛع ٚاس رذ اٚ باٜ ر١ طشٜك ر١    

 اٚ صٛس٠ اخش٣ خيتاسٖا.
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إ تٓظخ اٚ تصٛس اٚ تٓكٌ َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف اٚ ايٓاػش َا ٜٓؼش يف ايصشف ٚايٛطا٥ٌ االخ رش٣ َ رٔ    ثاْٝا:
ٟ  املكاالت اٚ  طٝاط رٞ اٚ اقتص رادٟ اٚ دٜ رين ٚغريٖ را اي ريت تٗ رِ        -ادضا٤ قصري٠ َٔ َصٓف َا ٚرات ط رابع اخب راس

 ايشأٟ ايعاّ ع٢ً إٔ ٜؼاس اىل اطِ املؤيف ٚ املصذس ايزٟ ْكًت عٓ٘، اال ارا ٚسد صشاس١ عذّ دٛاص ايٓكٌ عٓٗا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن٣١.
 
 

َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:ب  ١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓح١ّ:  َازز٣٠ بٝػت ٚ ث

 ز٠ؾ٢َ ض٩شْا١َنإ ٚ ن١ْاَي١نا٢ْ زٜه٣١ ضاط١ٜاْسٕ:
٠َٛٝ ن١  ١ٜن١ّ: ب١ب٢َ َ٪َي١ت٢ زا١ْضٚ ب١ب٢َ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْ، ٚتاض، ي١نه١ض، قػ١ٚ ٥اخاٚتٔ ٚ ناض٣ تط٣ ٖاٚؾ

َٝهٝإ صَن بآلٚبه٠ٚ١ْ١. ي١ٖ١َٛٚ ١٥ّ باضا١ْؾسا، ب١ ٥اؾهطا ٥اضاغت٣١ ج١َا٠ٚض نطإٚ، ٖ ١ض ١َٖٛٚ ٜإ ب١ؾ
َٜهسا  َٝٓسض٣َ. ١ٖضن٢ زا١ْض٣ ١ٖض ناّ ي١ٚ ناضا١ْؾ١، ب٪٣ ١ٜ١ٖ ي١ ناثهطاٚ ز٠ب٢َ ناض٠ن١ٚ ْا٣ٚ زا١ْض٠ن٣١ بٗ

َٜت، بآل٣ٚ بهات٠ٚ١. ١ٜ٠َٛٝن٢ خ٪٣ ب١ٝٚ َٜط١ٚ ؾ  ٜإ ب١ ١ٖض ض
َٝه٢ ْٛن١ٜٞ غٝاغ٢، ٜإ ٥ابٛٚض٣ ز٠ّٚٚ: ب١ب٢َ ض٠ظا١َْس٢ٜ زا١ْض ٜإ بآل ٚن١ض٠ٚ٠، ١٥ٚ ٚتاضا٣١ْ ن١ ضٚاَي١ت

ٜإ ٥ا٢ٜٓٝ ٚ ٢ٖ زٜه١ٜإ ١ٜ١ٖ ٚ ب٣٫١ ضا٣ طؿت٠ٚ١ٝٝ ططْطٔ بآلٚبه٠ٚ١ْ١ ب١َ١ضج٢َ ٥اَاش٠ ب٪ ْا٣ٚ 
َٝت ن١ ْاب٢َ ٖٝه٢ صَن  ٢َٝ ٠ٚضطريا٠ٚ بهط٣َ، ١َط١ض ب١ ٥اؾهطا طٛتطاب زا١ْضٚ ١٥ٚ غ١ضنا٣١ٜ٠ٚ ي

َٜت  ١ٖ.٠ٚ١َيبطٛظاض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ ) ٥اؾت٢ خـإ،   َٝٔ، ١٥ّ ب١ض ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت ن
 ناى ٜؿاض، ز. اػنس، ناى ١ْشاز، ناى قباح، ز. عُط(، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ.

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قا :  ب١ض 
َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 

َٟ ي١ٖ١ضزٚٚ ؾ١ق١ض٠ن١زا ب١تـ١ْٗا بـاؽ يـ١ ذـ١قٞ ٥َٛـ١يٝـ      25غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ) َٝب٢ٓٝ ز٠نط َٝط٠زا ت ( ي
َٝؿـه١ف   َٜه٢ ث َٝو ٜإ ٚتاض َٝهسا ن١ باب١ت َٜت، ي١نات َٜعضا٠ٚ ن١ ٥ٝؿاض٠ت ب١ْا٣ٚ بهط نطا٠ٚ، ب٠ٚ١ ذ١ق١ن٣١ ثاض

َٞ ٥ـ١ٚ غـ١ذاؾ   َٝه٢ طؿتٝسا ب٪ٟ ١ٖب َٜٓ َٞ          نطز، ي١ؾٛ َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ثـاض٠ بـسا بـ١ ١٥َٛيٝؿ١نـ١، ٜـا بـ١ب ١ٜ١ بـ١ب
َٝه٢ تـ١بًٝو ٚ طؿـتٝسا ؾـت١ن٣١ زاب١ظاْـس٠ٚٚ، ٥ـ١ٚ َـاؿن            َٜٓ َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ي١ؾـٛ َٞ ٠ٚضبطـط ٣٠ٚ١٥ ٥ٝع٢ْ ي
َٝــط٠ ٥ٝؿــاض٠ت بــ٠ٚ١ نــطا٠ٚ، ٜــ١ع٢ٓ ظ٩ض نــ١ّ يــ١ٚ    َٝتــ٠ٚ١، بــ١آلّ ي َٜٓ ٥ــ٣٠ٚ١ ١ٖٜــ١ نــ١ ي١ج١ضٜــس٠زا زاٟ ب١ظ

  َ َٜعضا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ بــاؽ يـ٠ٚ١ نــطا٠ٚ نـ١ ي١بـ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ضٚٚبـ١ضٟٚٚ غنٗــٛضٟ       ؾ١قـ١ض٠زا ذكـٛق٢  ٥ٛــ١يٝـ ثـاض
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َٜه٢ زٜهـ١             َٜـت ٚ جـاض َٝهػـت٢ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ ٠ٚضبطط َٝو يـ١ ت نطز٩ت٠ٚ١ ب٪ٟ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٚ غـ١ذاؾ١ٜ١ َٛقت١تـ١ؾات
َٜو زاْٝؿـت٠ٚٛ     َٝو ٜـإ ْٛٚغـ١ض َٜه٢ ٥َٛـ١يٝؿ َٝو ي١ْاٚ ن٪ض  َٝت٠ٚ١، َٔ ١ٜى ثطغٝاض ز٠ن١ّ، ١ٜن َٜٓ ، زٚٚ زاٜب١ظ

ــا     ــط ت١يـــ١قٞ ز٠نـ َٜـ ــط ز٠ض ٚاتـــ١ ز٠ض٠ٚ٠ زٚٚ ز ــاضٟ نـــطاٚ، زٚاتـ َٝه٢ زٜـ ــ١ض بابـــ١ت غـــ١عات َٛت١َي١قٝٝـــ١ ي١غـ
َٞ، ٜـإ     َٞ ٣٠ٚ١٥ ١َؾ١َٛٗ غـ١ض٠ن١ٝٝن١ بط١ٜـ١ْ ي١َ١ؾ١َٛٗن٣١ ١٥ٚ َٛقت١ت١ؿن ز٠نات ٚ ز٠ٜبات١ ز٠ض٠ٚ٠ ب١ب

َٝط٠زا ٥ٝح       َٞ، ١٥َـ١ ٥ـ١ي َٝت١ ز٠ض٠ٚاْـ َٞ، ز٠نـ ١ًَٝٝن١ بط١ٜـ١ْ راؾـ١ ب١ذـ١قٞ ٥َٛـ١يٝـ، ٜـ١ع٢ٓ     ١َؾ١َٛٗ ١٥قـ
َٝه٢ بــآلٚ نـطا٠ٚ، بـ١آلّ نــ١            َٟ، ٜـا ي١ؾـت َٝو ي١ن٪ض ٠نــ٣١ ٠ٚضبطـط ض اغـت١ ٥ـ١ٚ ذـ١قٞ ٥ــ٣٠ٚ١ ١ٖٜـ١ َٛقت١تـ١ؾ
َٝشن ب٪ٟ ١ْٝٝ ٫ بسات ي١َ١ؾ١َٛٗ  ًَ ١َُٝ باؽ ي٫١زاْٝـ ١ْن١ٜٔ، ب ز٠ض ٚات١ ز٠ض٠ٚ٠ ب٢ْ١ٜ٫١ ن٠ٚ١َ١ ١٥ط١ض ٥

١ًَٝٝن٣١، نْٛه١ ٫زإ ي١ٚا١ٜ١ْ ب َٞ بـ٪   ١٥ق َٝو ز٠بـ َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ تط٠ٚ٠، ب١آلّ خ٪ ذ١ق َٜو ض َٝت١ ْاٚ ١ْٖس ه
         َٞ َٞ، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١ض ٖـٝض ْـ١ب ١ًَٝٝن١ بط١ٜـ١ْ َٝشن ١َؾَٗٛـ١ ١٥قـ ًَـ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ب٢ْ١ٜ٫١ ن٠ٚ١َ١ ب ١٥َٛيٝـ بط١ض 
َٜـط          َٝـ ٥ـ٠ٚ١ تـ١ضى ز٠نـات، زٚٚ ز َٜط ٠نـ٣١ ثـ َٟ بـ١ َٛجـ١ض٠ز٣، زٚٚ ز َٜط  ٠ٚضز٠طط َٞ، زٚٚ ز  ق١ظ١ٜن١ بط١ٜ١ْ

َٞ، ب١بط ٚاٟ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ذـ١قٞ     َٜط ٠ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ طؿت٢  ز٠ْٛٚغ َٟ، ز٠ض ٚات١ ز٠ض٠ٚ٠ ي١غ١ض ١٥ّ زٚٚ ز ٠ٚضز٠طط
َٟ بـ٪ ذـ١قٞ ٥َٛـ١يٝـ، ظ٩ض      ز٠خٛات ١٥َٛيٝـ َٝط٠زا ٥ٝعاؾ١ٜـ١ى بهـط ، ٥ٝٓحا ْاظامن غٝاغ١ن١ ن٪١ْ؟ ب١آلّ ي
 غٛثاؽ.

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

 اى ٜؿاض.ؾ١ضَٛٚ ن
َٜع ٜؿاض جنِ ايسٜٔ ْٛضايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ قـ١ض٠بٛٚ ٚتـاض ٚ ي١نهـ١ض ٚ قػـ١ ٚ ٥اخـاٚتٔ ٚ          1( ي١بط ط٣١ )25َازز٣٠ ) َٞ َ٪َيـ١ت٢ زاْـ١ض ٚ بـ١ب (زا بـ١ب
٥ َٞ ًَ َٞ ب َٜو ب َٝشن ناضٟ تط ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٖض ناض َٟ، ن١ ز٠َي ٠ٚ١ نـاضٟ  ناضٟ تط، ١٥ٚ ناضٟ تط٠ ؾيت ظ٩ض ي١خ٪ ز٠طط

َٜو ن٪١ََيـ١             َٞ، بـ٪ ظنْٛٚـ١  ١٥طـ١ض ؾـاعري َٝه٢ تـط بـ َٝـط٠زا ٖـات٠ٚٛ ١ٖضؾـت َٞ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ نـ١ ي تط٠، ١ٜع٢ٓ ب
َٜٓس٠ٚ٠ زٚاتط ١٥ٚ ن٪١ََي١ ؾٝعط٣٠ ٥ـ١ٚ ؾـاعري٠ ٖـ١ض ز٠ظطاٜـ١ى      َٜهسا ب٪ ج١َا٠ٚض خٛ َٜه٢ خ٪ٟ ي١ن٪ض  ؾٝعط

َٜه٢ تط زا١ٜ، ؾٝع َٞ ناثٞ بهات٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ي١ بٛاضٟ ١ٖض ناض َٟ،     به ط٠ن١ با ْـاٟٚ ؾاعري٠ن١ؾـٞ ي١غـ١ض بٓٛٚغـط
١ٜ٠َٛٝ بـٛٚ، ن٪١ََي١ٜـ١ن٢ خـ٪ٟ        1995ٚ  1994خ٪ ي١غاآل٢ْ ) َٝٛ ٖـ١ض بـ١ّ ؾـ (زا ؾٝعط٠نا٢ْ عبساي١ً ث١ؾـ

َٜطـ١ يـ١ٚ جـ٪ض٠      َٞ ٥اطازاضٟ خ٪ؾٞ ؾط٩ؾتٝا٠ٚ١ْ، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ض َٜٓس٠ٚ٠، زٚاتط زٜٛا١ْن١ٜإ ناث نطز ٚ ب١ب خٛ
َٟ باؾرت٠، ظ٩ض غٛثاؽ.ؾتا١ْ بططٜٔ، ١٥ٚ ناضٟ تط٠ ٫ ب  سض

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

 ؾ١ضَٛٚ ز. دػنس.
 

َٜع ز. دػنس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٜـ١، ظ٩ض جـاضإ ض٩شْاَـ١ ٚ ٖ٪ناض٠نـا٢ْ ض اط١ٜاْـسٕ نـ١        ٠َٚيآل َٔ ت١ْٝا ١ٜى ت
َٜٓٔ، ب٪ٜـ١      َٛقت١ت١ َٛٝ َٝو ٠ٚضٟ ز٠طـطٕ، ز٠ٜؿـ َٜو ٜإ ْٛقت١ٜ١ى بآلٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١ نـ١ ي٥َٛ١ـ١يٝؿ َٝو ٜإ ٚتاض ؾ

َٝٛا٢ْ خـا٢ْ٠ٚ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖـ١، ي١زازطاٜـ١نإ      َٝٛا٢ْ ١٥ّ زاّ ٚ ز٠ظطاٜا١ْ، ي١ْ َٞ ي١ْ َٝؿ١ زضٚغت ز٠ب ظ٩ض جاض ن
 ،َٟ َٝط٠ ١ٜى ؾ١ق١ض٠ ظٜاز بهـط َِٝ باؾ١ ي َٝؿ٣١ ٚا ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ َٔ ث جي رٛص يًص رشف ٚغريٖ را َ رٔ ٚط را٥ٌ      ) ظ٩ض ن

االعالّ إٔ تٓؼش َٔ دٕٚ ارٕ املؤيف َٚ رٔ غ رري دف رع تع رٜٛض ي ر٘ اـط رب ٚاحملاض رشات ٚاالسادٜ رح دٕٚ تأًٜٚ ر٘          
َٞ ي٥١ـ١جنا٢َ         ٚدٕٚ االضشاس مبشتٛاٖا( ١ٚؼشٜف َٝؿـا٣١ْ نـ١ زضٚغـت ز٠بـ َٝٓاٚ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ٥ـ١ٚ ن ، ١َ١٥ ي١ث

 َٟ َٜيَن ٜـإ ٚؾـ١ٜ١ى ٜـإ       طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ١٥ٚ َٛقت١ت١ؾاتا١ْ ن١ ١ْٖس َٛٝ َٟ ٜـإ ز٠ٜؿـ َٝس٠نـ١ٚ جاضإ ت١عطٜؿٞ ت
َٟ طـريٚ    َٟ، ض ٠ْط١ خا١ْ٠ٚن٣١ تٛٚؾٞ ١ْٖـس َٟ، ْا٠ٚض٩ن١ن٣١ ز٠ط٪ض  َٟ ٫ز٠با ن١ َاْان٣١ ز٠ط٪ض  ض غت١ٜ١ى ي١ٚ

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١، ١ٖتا ب٪ ؾ١ق١ض٠ٟ ز٠َٚٚٝـ ١٥ّ بط ط١ٜ١ ز٠ؾ  ططؾت ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓٝٝـ١نا٢ْ ٥اؾـيت خـإ َـ١عكٍٛ بـٕٛٚ        َٜو ي١ٚ بطاز٠ضا١ْ زاّ، ب١تاٜبـ١ت٢ ت ٍَ ١ْٖس ذ١ق١ت١ٕ َٓٝـ ي١ط١
َٝٝـسا ١ٖٜـ١ نـ١ ٠ٚنـٛ خ١بـ١ض ْـ١ى ْػـٛٚؽ         ، نـْٛه١ ْػـٛٚؽ   ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠، ب١آلّ زٜػا١ْن١ ٠ٚنٛ خ١بـ١ض ت

ٍَ ٠ٚ١٥زاَـ١ ب١ض اغـت٢، بـ١آلّ ١٥َـ١ ٜـ١ع٢ٓ ٖـٝض            ٍَ خ١بـ١ض، ي١طـ١ َٝو ١ْقٌ بهـ٣١ ي١طـ١ ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ت٪ ؾت
َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ      َٜت٠ٚ١، ب١آلّ ْـ١ؽ بـآلٚ بهط َٝسا١ْٝٝ ي١ْاذ٣١ٝٝ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ خ١ب١ض بآلٚ بهط ْاَاقٛي١ٝن٢ ت

سن، ٜـ١ع٢ٓ ب١ظنْٛٚـ١ ١َغـ١ي١ٕ يـ١     ١ْغ١ن١ ظٜـاز ي١ذـ١ز٣ خـ٪ٟ بـ١ ذ١قٝكـ١ت ذـ١قٞ ٥َٛـ١يٝـ ز٠نـ١َٜٚ        
َٝو بــاْط ز٠نـــ١ٕ          َٝسن، ٜـــ١ن َٝطاْــ١ ََٛهٝٓـــ١ ٥ــ١ٚ ؾـــت١ َٛت١بــ١ع ْــ١ب ت١يــ١ؾعٜ٪ٕ ٜــ١ع٢ٓ َـــٔ ْــاظامن ي
َٝـسا       َٜيَت، ١َغـ١ي١ٕ ٜـ١ع٢ٓ، ٠ٚ١٥ؾـت٢ ت ٍَ ز٠ن١ٕ، ١َؾطٚظ٠ َٛؾان١ٜ١٥١ن٢ َٛجعٟ بـسض َٛقاب١ي١ٜ١ن٢ ي١ط١

َٝو ي١ج١ضٜس٠ بآلٚ نطا َٜٝٛػـيت      ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١َٚظٚع١، ١٥ط١ض ؾت ٠ٚ١ٜ ب١ْ١ؽ يـ١ٚ ذاَي١تـ١زا نـ١ ج١ضٜس٠نـ١ ث
َٜعضاٚ        َٜٝٛػـت٢ ب٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ذكـٛق٢ ثـاض َٝه٢ َٛع١ٜ١ْسا، ١٥ٜٚـ ٖـ١ض ث َٜه١ َٛع١ٜ١ٕ، ي٠ٚ١خت بٛٚ ي٪ غ١ض٠ظ

َِٝ ٚا١ٜ ١ٖتا ) َٝط٠زا ي١ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜن١ّ ث َٞ، ب١آلّ ي َٞ )ؤيف(، املاطِ ب ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ملؤي رف اٟ َ رٔ ٖ رزٙ    ب١ؽ ب
َٝٓاط١ّ يـ٠ٚ١ ب١ض اغـت٢، زاٚا يـ١ يٝصْـ١ ز٠نـ١ّ بـ٪ّ        َطبٛع ٚاسذ اٚ با١ٜ طشٜك١(، املصٓفات ْؼشٖا يف ١٥َٔ ت

 ضٕٚٚ به٠ٚ١ْ١، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص١ْ زٚاٜٞ ب٪ٟ ضٕٚٚ به٠ٚ١ْ١ تها١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ناى قباح.
َٜع قباح بٝت اي١ً ؾهطٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ )  25ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ) َٜع٣ ز٠ّٚٚ نـ١ ز٠َيـ املص رٓفات املُاثً ر١ اي ريت تًك ر٢ عًٓ را اٚ تٛد ر٘ اىل       (، ١ٜن١ّ، ي١ض 
َٜسن )اؾُٗٛس  اٚ َكتطفات َٓٗا( َٔ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ف ٥ٝعاؾ١ بهط بؼشط االتهٕٛ كايف١ يًٓظاّ ايع راّ  ث

 غٛثاؽ.ب ايعا١َ(، اٚاالد
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط.
 
 
 

َٜع ز. عُط ػنس اَشن )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ َ٪َي١ت ٚ ٥ٝع٢ْ زا١ْض، ١ٖض٠ٖٚا ب١ٚ ١َضجـ٣١   بط ط٣١ ١ٜن١ّ ي١ض اغتٝسا ن١ باؽ ي١ بآلٚنطز٠ٚ١ْ ز٠نا ب١ب
َٟ، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ف باغـٞ ٥ـ١      َٝٓـسض ٠ٚ ز٠نـا نـ١ ٥ـ١ٚ ب١ض١َٖـ١ ١ْؾـط      ن١ ْا٣ٚ غ١ضنا٠ٚن١ ٚ ْا٣ٚ زا١ْض٠نـ١ بٗ

َٝو   َٝط٠ زا١ٜ، ٥اٜا ١َب١غت ي٠ٚ١زا١ٜ ١٥ط١ض ٜـ١ن َٜطا١ٜن٢ تط، ثطغٝاض٠ن١ ي َٝهسا ٜإ ب١ٖ١ض ض َٞ ي١ ١َتبٛع نطاب
َٜـو ز٠زا، ب١ْ١ؾـط نطزْـ٣٠ٚ١ ي٫١ٜـ١ٕ زاّ ٚ ز٠ظطاٜـ١نا٢ْ ض اط١ٜاْسْـ٠ٚ١         َٝؿه١ف ز٠نـا، ٚتاض َٛذاظ٠ض١ٜ٠ى ث

َٞ نـ١ ١٥َـ١ نـاث بهـط     َٜتـ٠ٚ١؟ ٥اٜـا ١َب١غـت ي٠ٚ١ٜـ١؟ ب١ض اغـت٢ ضْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١        ١٥ٚ نات١ ز٠ب َٟ ٚ بـآلٚ بهط
َٝه٢ ٥ٝٓتٝكا٥ٝٝا١ْ،  َٝٓاْ َٟ ب١ناضٖ َٝٞ ز٠ٚتط َٟ، غ١ض٠جن٢ ز٠َٚٚٝؿِ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ض اغتٝسا ٣٠ٚ١٥ ن١ ث ظٜاتطٟ ز٠ٚ

َُٝـ١ زا،  َٜه٢ ب١ض اغت٢ ططا١ْ ي١ْاٚ ض٩شْا١َط١ض٣ ٚ ض اط١ٜاْس٢ْ ٥ َٜطٜا١ْ، ١َ١٥ ز٠ضز ٍَ بص َٝو قػـ١    ٚات١ ب٪ ٜـ١ن
١َٜٝن١زا ١٥ٚ ب٪َي٠ٚٛ  َٝؿ٠ٚٛ تط َٝه٢ ن١ّ، ٜإ ٚات١ ي١ْاٚ ٖ ز٠نا، ٚتاض ز٠زا، ١٥ٚإ ز٠نٔ ي١ْاٚ ٚتاض٠ن٣١ زا ب١ؾ

َٝٓٔ ن١ خ٪ٜإ ز٠ٜا٣َٚ١ْ، ١َ١٥ ظ٩ضجاض ناض ز٠نات١ غ١ض ي١ض اغت٢ ؾـ  َٝٛاْس٢ْ ْـا٠ٚض٩ى ٚ ١َب١غـت٢   ب١ناضز٠ٖ
زا٠ٚ، ب٪١ٜ َٔ ب١ض اغت٢ ت٥١ٝس٣ ١٥ٚ ب٪ن٣١ْٚٛ ١ّٖ ٥اؾت٢ ن١ قػ٣١ نطز٠ٚٚ، َٛذاظ٠ض٣٠ زا٠ٚ، ٚتاض٣  ١٥ٚ

َٝٛاْس٢ْ           َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـاض بهاتـ١ غـ١ض ؾـ َٞ بـ٣٠ٚ١ نـ١ بـ١ب خإ ز٠ن١ّ ١ّٖ ز. اػنس ز٠ن١ّ ن١ ٥ٝعاؾ١ٜ١ى ٖـ١ب
 ْا٠ٚض ٩ى ٚ ١َب١غت٢ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ زا١ْض٠، غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٩ؾٓبري٣.ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ض 

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زٚٚ ناض٣ ظاْٝاض٣ زٜاض٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ تاٜب١ت١ ب١ ض ٩شْا١َ ٚ ط٪ظاض ٚ ن١ْاَي١نا٢ْ زٜه٣١ ض اط١ٜاْسٕ، ١٥ٚا١ْ 
ٍَ ب١ خ١َيوب١ خ١َيو ز٠ط١ٜ َٝطا١ْ، زٚٚ: ب١ْٝػب١ت بط ط٣١ز٠ط١ٜ ١ْٔ، ١ٖٚا  ١ْٔ، ٠ٚ١٥ ١َب١غت١ن١ٜ١ ي

َٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١ٜ٥ن١ّ، ١َب١غت ١٥ٚ َٛغ١ْٓ١ؾات١  ) تًك٢ ػفاٖاًًً( ١ٚ ناضا١ٜ١ْ ن١ ب١ز٠ّ ٥اض اغت٣١ خ١َيو ز٠نط
َٝٞ ز٠ٚتط٣َ، ب٪١ٜ  ١ْى ١َغ١ي١ٕ )اـطب، احملاضشات، االسادٜح ٚغريٖا َٔ املصٓفات املُاث١ً( ب١ ع١ض٠بٞ ث
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َٝب ١ْٝ، باغ٢ ؾيت زٜه١ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ بٝع٠بت ت١ْٝا ١٥ٚ  َٛغ١ْٓ١ؾاتا١ْ ب١ ؾ١ؾ٣ٚ١ ٥اض اغت٣١ باغ٢ نت
َٝطا١ْ زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ ض اط١ٜاْسٕ ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ ١َب١غت٢  َٜٔ ٚ ب١ ع١ي١ْٝـ ٚ ي١ ب٪ خ١َيو، ي غنٗٛض ز٠نط

َٝو ب١ غنٗٛض بط٥ٜ١ٝدباض٣ ي١ ب٪  ًَا٣ٚ به٠ٚ١ْ١، ٣٠ٚ١٥ ١َعًَٛات َٜٔ ز٠تٛأْ ب َٜط٣١ ن١ْاَي١نإ ز ١ْٔ ي١ ض 
َٝ َٞ ٣٠ٚ١٥ َ٪َي١ت ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥ّ زاْٝؿت٣١ٓ ٥ َٝػتا ٠ٚ١٥ ز٠نط٣َ ن١ْاَي١نا٢ْ ض اط١ٜاْسٕ بٝطٛاظ٠ٚ١ْ، ب١ب ١ُ ٥

َٝشن ١٥َط ٩ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ  ًَ َٞ ٠ٚضططٕ، ب َٝه٢ ي َٝهٝـ ١َ١٥ ذ١قٞ خ١َيه١، ٜإ ب١ؾ َٞ ٣٠ٚ١٥ ؾت ٠ٚضبططٕ، ب١ب
َٝت٠ٚ١ ن١ ٠ٚ١٥ َٛتت١ب١ع١ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا، ١َ١٥ٜإ ١ٜى، اىل اخشٙ، ث١ضي١َإ نطا، ٚاٚ ٚاٚ ٚا  ز٠َٝٓ

زٚا٣ ٠ٚ١٥ ١َغ١ي١ٕ با )ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يًُؤيف أٜٔ َٔ ٖزا ْؼشٖا يف َطبٛع ٚاسذ اٚ بأٟ طشٜك١( ْٛٚغطا٠ٚ 
َٝو  َٝت٠ٚ١، ب٪ّ ١ٜ١ٖ ب١ نٛض ض اغ ًَاٚنطاب َٝو َٛذاظ٠ض١ٜ٠نِ طٛت٠ٚٛ، با ي١ ت١ي١ؾعٜ٪ْٝـ ب َٜٓ َٝشن َٔ ي١ ؾٛ ًَ ب

َٟ ي١ َٔ ْاطط٣َ  ًَا٣ٚ به٠ٚ١َ١ ب٪ خ٪ّ، ٠ٚ١٥ ض  َٝو ٜإ ب١ ب ٠ٚنٛ زٚاْس٠ض زٚا٣ ٠ٚ١٥ ب٪ خ٪ّ بهِ ي١ نٛضض اغ
ًَا٣ٚ  ًَا٣ٚ به٠ٚ١َ١، ٜإ ي١ غاٜت٢ ١٥يٝهرت ٢ْ٩ ب َٝهٞ زٜه١ خ٪ّ ب ًَا٣ٚ به٠ٚ١َ١ ٜإ ب١ ١ٖض ؾهً َٝو ب ١َتبٛع
َٜت٠ٚ١ ٠ٚنٛ ١٥َٛيٝـ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ ن١ْاَي١نا٢ْ ض اط١ٜاْسٕ  به٠ٚ١َ١، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ذ١ق١ ي١ َٔ ْاغ١ْسض

ًَاٚ َٝٛإ ن١ْاَي١نا٢ْ ب َِٝ ٚا١ٜ ١َؾّٗٛ ٚ ٚاظذن١، ب١ْٝػب١ت ز٠ّٚٚ: ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١ ْ نطا٠ٚت٠ٚ١، ث
َٝه٢  ٢َُٜ نٛضزغتإ تابٝع َٝػتا ي١ ١ٖض ٠ٚ١َُٜٓ، ٥ ض اط١ٜاْسٕ خ٪ٜا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ َٔ ظن١ٜ١ْٚٛى ز

،َٞ َٞ؟ ي١ ز٠ٜإ  ٥ٝدباض٣ ض ٩شا١ْ ١ٜ١ٖ باغ٢ ٥ٛث١ض اغٝ٪١ْنا٢ْ زدن١ً ز٠نا ٚ ٥اٜا ؾ١ض  ز٠ب َٞ، ض ز٠ب ؾ١ض  ْاب
َٝو  َٝه٢ زٜه٣١ ض اط١ٜاْسٕ، ض ٩شْا١َ ب٪٣ ١ْٝ ؾت ًَاٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ١٥ض٣َ ب١ض اغت٢ ن١ْاَي ن١ْاَي٢ ض اط١ٜاْسٕ ؾت ب
َٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ي١ٕ،  ًَاٚنطاب َٝؿرت ب ًَاٟٚ بهات٠ٚ١؟ ب١آلّ ١َضجٞ ١ٜ١ٖ، ث َٝو ي١ ب٪ غ١ض٠ظ٣ ٥ٝدباض٣ ب َٛقت١ت١ؾات

َٞ ٥ٝؿاض٠ ت ب١ ١َغس٠ض٠ن١ بسات، ب١ ض ٩ش٠ن١ بسات، ١ٜع٢ٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ َاؾ٢ ١٥ٚ ١ْخٛض٣َ، ب٪١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠ب
َٝه٢ ٥ٝدباض٣  َٝو ْا، ب٪ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ تابع ١َ١٥ َٛتت١ب١عٝؿ١ ١َ١٥ ي١ ت١ٚا٣ٚ ١٥ٚإ، ٠ٚ١٥ ب٪ ١َٖٛٚ ؾت

 َٔٝ َٝٞ ز٠َي َٞ ١ٜ١َ١٥ غ١ب١ب١ن١ ٥ٝرت ْاظامن)اخباس ايظاع١(، ط١ضّ ٚ طٛض ٜإ ١ٜ١ٖ ٚ ١ٖض ٠ٚنٛ ث َِٝ ٚا١ٜ ز٠ب  ث
١َُٝ زٚٚ قاْْٛٞ زٜه١َإ ١ٜ١ٖ، ن١ْس قاْْٛٞ  ٥ ،َٜٔٓ َٛٝ َٞ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ؾت ز٠ؾ ١َؾّٗٛ ب
زٜه١َإ ١ٜ١ٖ، َٛعاي١ج٣١ ١٥ٚ ١َٚظٚع٣١ نطز١ٜ، ب٪١ٜ ب١ض اغت٢ َٛعاي١ج١ ١ْنطا٠ٚ، ١٥ّ ١َٚظٚع١َإ 

ا٢ْ، ١َ١٥ َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ ي١ قا٢ْْٛ (٣ ناض٣ ض ٩شْا35ٚ١ََٛعاي١ج١ نطز٠ٚٚ ي١ قا٢ْْٛ شَاض٠ )
 َٞ َٝٛاْسٕ، ت٪ ب٪ت ١ٜ١ٖ ١ٜن ١َتبٛعات، ي١ ن٪١ََيٞ ق١ٚا٢ْٓٝ زٜه١ زا َٛعاي١ج١ نطا٠ٚ، ١َغ١ي٣١ ؾ
َٝشن، ي١ غ١ض ١٥ّ ن١ْاَي٢ ض اط١ٜاْس١ْ  ًَ َٝٞ ز٠عٛا٣ ي١ غ١ض ق١ٜس ن٣١، ٠ٚ١٥ ت٪٣ با ب َٝٛاْسب٣ٚٛ ب قػ١نا٢ْ ؾ

َٜه٢ زٜه١ ي١ قا١ْْٛنا٢ْ زٜه١ َٛعاي١ج١ نط َٝط٠زا جاض َٜٝٛػتُإ ١ْظا٢ْ ب١ض اغت٢ ي ١َُٝ ب١ ث ا٠ٚ، ب٪١ٜ ٥
َٞ بسض٣َ، غٛثاؽ،  ٥ٝؿاض٠ت٢ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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٠ٚضططت٢ٓ ٥ٝدباض ظ٩ض ت١بٝع١ٝ، ٠ٚ١٥ ٚا ١ْٝ، ت١بٝعٞ ١ٖض ب٪ ت١ٚظٜح، ١َٚظٚع٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ باؽ ز٠نط٣َ، 
َٝه٢ ض اط١ٜاْسٕ،  َٝػتا ي١ ١ٖض ج١ضٜس١ٜ٠ى، ١ٖض ن١ْاَي ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ َٔ ١ٖض ب٪ ب١ضناٚ ض ٢ْٚٚ يٝص١ْ ١ٜع٢ٓ ٥
َٝسن، ب١ ثاض٠، ١ٜع٢ٓ ١ْ١ٖ ٥ٝدباضٜـ ب١ثاض٠، ٠ٚنا٫ت٢  َٞ ٥ٝؿتريان٢ ١ٜى ي١ ٠ٚنا٫ت٢ ١٥ْبا٥ت ١ٖب ت٪ ز٠ب

١َٜٓ ١ٜ١ٖ ١ْ ب١ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ظ٩ض ١٥ٚا(A F P)، )قٛض(  ١َغ١ي١ٕ )١٥غ٪غ٪ثط٠ٜتؼ(، )ض ١ٜٚت١ض( ١ٜ١ٖ، ٚ
َٝطاقٝـ ١ْ١ٖ َٜو ثاض٠ ١ٖتا ٢ٖ ع َٞ ذسٚز ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚاْٝـ ب١ ثاض٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ذ١تتا ث١ضي١َإ ز٠تٛاْ

َٜسن، ١ٜعين ب١ َٛق َٝٞ ١ْقٌ ز٠نط َٝه٢ زابيَن ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١َغ١ي١ٕ ١٥ٚ ٥ٝدباضا٣١ْ ن١ ي اب٢ًٝ ٖٝٓ
 َٞ ١َُٝ باغ٢ ن٪ثٞ ض اٜت ز٠ن١ٜٔ، ض جاتإ صَن ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ ناى عبسايػ٬ّ ١َٖٛٚ جاض٣َ ز٠َي َٝٝسن، ٥ َٛع١ٜٔ ب

١َُٝ باغ٢ ن٪ث٢ ض اٜت ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ، ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ػنس اَشن )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٜهدػـت١ٝٓت٢، ٚ           ًَاٚنطزْـ٠ٚ١، بـ١آلّ ٥ـ٠ٚ١ ض  ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٜٔ ١َغـ١ي٣١ ٥ـاظاز٣ ب ي١ ض اغتٝسا ١ُٝ٥ ٖـ١ََٛٚإ ي١طـ١

        َٞ  )عً ر٢ إ ٜه رٕٛ(  ب١تاٜب١تٞ ب٪ ثاضاغت٢ٓ َاؾ٢ زا١ْض٠ن٣١، بـ١آلّ غـ١باض٠ت بـ١ بط طـ٣١ ١ٜنـ١ّ: ْـاظامن ز٠َيـ
َٝتـ١ َـ١ضد ٥ـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ قػـ١ ز٠نـات ٚتـاض ز٠زات          ٥اٜا ١َضج١؟ ٜإ ْـا؟ ١٥  )ع٢ً إ ٜهٕٛ(١َ١٥   طـ١ض بب

    ٍَ َٝٓط٣َ، ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ تٓاقٛظ زضٚغـت ز٠نـا ي١طـ١ ًَا٣ٚ بهات٠ٚ١، ٥ٝٓحا ب١ناض بٗ ٣٠َٛٝ ناث٢ْ١َ١ ب َٞ ي١ ؾ ز٠ب
ًَـا٣ٚ   ١٥ٚ ١َب١غت٣١ ن١ بط ط٣١ ١ٜن١َٞ ب٪ ٖات٠ٚٛ، َٔ ١َب١غتِ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ٥اٜا ٠ٚ١٥ ١َضج١ ٜإ ْا؟ ن١ ب

٣٠َٛٝ ناث٢ْ١َ١، غٛثاؽ،نات٠ٚ١   ي١ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ.
َٜع ٥اؾت٢ ععٜعقا :  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع٣ باؽ ي١ ذـ١م ز٠نـات يـ١ ٜاغـانا٢ْ تـطزا،       ٠َٚيا١َناْٞ ناى ٥اغ٪ ظ٩ض زٚٚض بٛٚ ي١ ١َب١غت١ن٣١ َٔ، ب١ض 

َٞ بــ٪  ١٥طــ١ض ٥ــ١ٚ ٜاغــا١ٜف  َٜــو خبــط٣َ، بــ٪؟ بــ٪ ٫زإ بهــ َٝــسا ض  َٜٝٛػــت١ ٖــ١َٛٚ ذ١قــ١نا٢ْ ت َٝــت، ث ذــ١م ب
َٜٝٓـ٠ٚ١ بـ٪    َٜعضا٠ٚ، َٔ قبَٛي١ُ، با ب٪ ٜاغاناْٞ تط بط١ض  َٝسا ١ْثاض َٝط٠ ذ١قٞ ١٥َٛيؿٞ ت ٜاغا١ٜن٢ تط، ١٥ط١ض ي

 ٚ َٝه٢ ط١ٚض٠ ي١ ٜاغان١ ذ١ق٢ ١٥َٛيؿٞ ثاضاغـتٛ َٝط٠ خ٪٣ ب١ؾ َٜهـ٢ ز٠خـا،   ٥ٝٓرطاف ي١غ١ض ذ١م، ب١ؽ ي ٠، ض 
َٝو ٥ٝعاؾـ١ بهـ٣١، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ َـٔ باغـِ يـ١ ٥ٝٓرـطاف          َٜطط١ٜن١ ن١ٝٝ؟ ن١ ت٪ ذ١ق َٝط٠ ١ٜع٢ٓ ض  ٥ٝٓحا ي
َٝهػــت ز٠نــ٣١ بــ١    َٝتِ، بــاؽ يــ٠ٚ١ ز٠نــط٣َ تــ٪ ت ْــ١نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ْــس٣٠ ١ٖز٠ؾ١نــ٣١ َــٔ بــ١ باؾــ٢ ط١ٜاْــسب

   ٚ )ٚال تكشب رٛا ايص رال٠ ٚاْ رتِ    ٠نٛ ٥ـ٣٠ٚ١  َٛج١ض ٠ز٣، ض غت١ٜ١ن٢ ز٠ط١ٜ١ْٞ، ض غت١ٜ١ن٢ تـط٣ ْاط١ٜـ١ْٞ، ٖـ١ض
َٜو طهاس٣( َٞ ١ْٖس َٜعٜؿ٢ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ز٠َي ، ١ٜع٢ٓ ١َضد ١ْٝ ٥ٝٓرطاف ب١ ز٠ق١ن٣١ َٔ بهات، ٚ ب١ض 
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َٞ، نـ١ تـ٪ ظ٩ض        َٝؿـ١ن١ ي١َـ١ زضٚغـت ز٠بـ ز٠م ١ٜ١ٖ ن١ باؽ ز٠نط٣َ، طٛتاض ١ٜع٢ٓ ١ْْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١، خ٪ٟ ن
َٝ َٝؿه١ف ز٠ن٣١ ب١ ؾ َٝو ث َٝت٠ٚ١ نـ١ ٥ٝٓرـطاؿن   جاض باب١ت ١ٜ٠ٛن٢ ؾ١ؾ٣ٚ١ ١َ١٥ ظٜاتط ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ ٠ٚ١٥ ز٠ب

َٜٓط٣َ، َـ١ؾَٗٛٞ زٚا٠ٚف     َٝؿـ٣٠ٚ١ زاْابـ١ظ َٝه٢ ث َٜٓسض٣َ، ب١ؾ َٞ بهط٣َ، ب١آلّ ض غت١ٜ١ى ي١ قػ١ناْت زا١٥ب١ظ ث
َٜط٣ قػـ١ناْت          ٍَ بـص َٞ َٔ ٥ٝٓرـطاؾِ بـ١ قػـ١نا٢ْ تـ٪ ْـ١نطز٠ٚٚ، بـ١آلّ طـٛ ٢ زاْاب١ظٜٓط٣َ، غ١ذاؾ١ن١ف ز٠َي

١ًَق١ بـ٪ غـ١ذاؾ١،    َٝط٠ ز٠نط٣َ ١٥ٚ ١َٖيبصاضز١ْ، ١٥ٚ ذ١ق١ َٛت َٞ، ي َٝط٠ ١َضد ١ْٝ ٥ٝٓرطاف ب نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ي
ــ١             ــت٠ٚٛ ي َٝط١ٜؿ ــط٠ ت َٝ ــ١َيو ي ــ١، ٚ خ ــ١قٞ ٚتٛٚت ــ١ َٛت١ي ــ٪ ب ــشن، ت ــ١ ْٛٚغ ــ١ ب ــت٢ ْٝ َٝهػ ــ١ ت َٝو ن ــت ــ٪ ؾ ب

َٝٓاطات ٚ َٝت٠ٚ١ ت َٜٓ َٝو ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ غ١ذاؾ١ ز٠خٛ ٠نـٛ َٛت١يـ١ق٢ تـ٪ ١َب١غـتت يـ١      ١َب١غت١ن١ت، ب١آلّ ١ٜن
 نٞ ب٠ٚٛ؟ ب٪١ٜ َٔ ١َب١غتِ ي٠ٚ١ بٛٚ، غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓٝٓـ٠ٚ١، بـ         َٞ ظنْٛٚـ١ ب َٞ، زنتـ٪ض     ٠َٚي٬ ١ٖض ب٪ تـ١ٚظٜح، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ت١ٚظذن١نـ١ ٚاظح بـ ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٚاظح تـط بـ

َٜت٠ٚ١ ي١ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ، ب٪ّ ١ٜ١ٖ زٚاٜٞ ١٥ٚ ذ١قٞ  ًَاٚز٠نط َٝو ب َٜه٢ نطز، ١َغ١ي١ٕ ١َقاي١ٜ١ى غ١عات ثطغٝاض
ًَـا٣ٚ               َٝـو زا بٝٓٛٚمسـ٠ٚ١، ب َٝب َُٝٓـ٠ٚ١ يـ١ نت َٞ، ٥ـ٠ٚ١ ذـ١ق٢ َٓـ١ بـط ّٚ زٚاٜـٞ بٝٗ ١ْٝ زٚاٜـٞ بـط ٚا بٝؿط٩ؾـ

ؾت ١ٜ١ٖ ي١ ٥اخري٠ ْٛٚغ١ٝتٞ ي١ بط ط٣١ ز٠ّٚٚ ١٥تٛامن غ١ضاذ١ت  به٠ٚ١َ١، ٠ٚ١٥ ٢ٖ ١َٓ، ز٠ّٚٚ: ١ْٖس٣َ
َٝو بـ٪٣   َِٝ ١٥ٚ خٛتب١ خام ب٪ ١ٜى ت١ي١ؾعٜ٪١ْ، ٖٝض ت١ي١ؾعٜ٪ْ ٢َٝ ز٠ٚتط٣َ، َٔ ز٠َي َٝو ١ٜ١ٖ ث ١ٜ١ٖ، ؾت

ًَا٣ٚ نات٠ٚ١، نْٛه١ ي١ ٥اخري٣ ْٛٚغ١ٝت٢ ١ٜع٢ٓ ٥ـ٠ٚ١ف  ٓٗا(، َ)اال إرا ٚسد صشاس١ عذّ دٛاص ايٓكٌ  ١ْٝ ب
َٞ َٔ ٠ٚ١٥ّ ب٪ ٥ـ١ٚ غـ١ذاؾ١ٜ١،    ١٥ٚ ًَ َٝٞ ب ذ١ق١ف زضا٠ٚ ب٪ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ خٛتب١ ز٠زا، َٛذاظ٠ض٠ ز٠زا، ث

َٝو يـ١     ٍَ ذٛض١ٜت٢ ١ْؾط ٚ ت١عبري، ١٥َـ١ ٜـ١ن َٞ ي١ط١ َٜصضا٠ٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١ْاقٛظ ١ْب زٚٚ: ١٥ّ َازز٠ ب٪١ٜ زاض 
٢ًَ َازز٠ن١ ي١ ٥ٝتاؾاق١ٟٝ ) َٞ، نْٛه١ ١٥غ َٝؿ١نا١ْ، ١ٜع٢ٓ ت٪ ْاب َٝطٕ( ي١ َازز٣٠ )ن ( بط ط٣١ زٚٚ، بـ٪  11ب

ٍَ ذـ١قٞ ١ْؾـط ٚ تـ١عبري، نـ١ ذـ١قٞ غـ١ذاؾ١ٜ١،        َٞ ي١ط١ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٚٛ ١٥ّ ذ١ق٢ ١٥َٛيٝؿ١ َٛت١ْاقٝع ١ْب
َٜـصضا٠ٚ، يـ١ّ َازز٠ٜـ١            َٞ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ّ َـازز٠ زاض  ذ١ق٢ ذٛض١ٜت٢ ت١عبري٠، ١ٜع٢ٓ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َٛتـ١ْاقع ْـ١ب

١َُٝ ١٥ٚ ذ١غط٠ خب١ٜٓ١ غ١ض غـ١ذاؾ١ ٚ َٝـسٜانإ ن١ٚاتـ١    ت١غ١ٚضّ ٚا١ٜ غ١ذاؾ١، نْٛه١ ١٥ٚ نا ٥ َٞ ت١ ٚاب
َٝٔ ١َبـس٥٠ٞ ١ْؾـط ٚ ت١عبرينـ١ يـ١ قاْْٛـ١نا٢ْ زٜهـ١           َٞ ز٠َيـ َٝو نـ١ ثـ ٍَ ١َبس٥٠ ١َُٝ ت١ْاقٛظ ز٠ن١ٜٔ ي١ط١ ٥

َٝـ ٥ٝعتُٝاز٣ ي١ غ١ض نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ،  نانطا٠ٚ، ٚ ١َبس١٥٠نٞ ١٥غاغ١ٝ ن١ ١َْٛظ٣١َ٠ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى غناٍ.
َٜع غناٍ   ابطاِٖٝ: طاٖشب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ )دنٛظ يًكرـ ٚغريٖا َٔ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ا٫خط٣ ٚ زٕٚ  َٝؿ١ٜ١، ث ب٪ناض٠غ١ضنطز٢ْ ١٥ّ ن
َٝت١ خٛاض٣َ ي١ط١َي٢ ت١ٚاٚ، غٛثاؽ،  تؿٜٛ٘ يًركا٥ل(، ٚ ٣٠ٚ١٥ تط ب

َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضنطاٚ ب٪ َازز٣٠ )  (،25زٚا غٝاغ٣١ ث
 ٚايعؼشٕٚ: اَظ١املاد٠ اـ 
 جيٛص يًصشف ٚغريٖا َٔ ٚطا٥ٌ االعالّ: 

ٕ تٓؼ ر رش َ ر رٔ دٕٚ ارٕ املؤي ر رف َٚ ر رٔ غ ر رري دف ر رع تع ر رٜٛض ي ر ر٘ اـط ر رب ٚاحملاض ر رشات ٚاالسادٜ ر رح ٚغريٖ ر را َ ر رٔ أ :اٚال
اي ريت تٛد ر٘ اىل اؾُٗ رٛس  اٚ َكتطف رات َٓٗ را. ٜٚؼ ررتط يف مجٝ رع ٖ رزٙ اؿ راالت إٔ          املًك رات اٚ  املصٓفات املُاث١ً 

ٚاس رذ اٚ باٜ ر١ طشٜك ر١     ٜزنش املصٓف ٚاطِ َؤيف٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ملؤيف اٟ َٔ ٖزٙ املصٓفات ْؼشٖا يف َطبٛع
 اخش٣ خيتاسٖااٚ صٛس٠ 

 
إ تٓظخ اٚ تصٛس اٚ تٓكٌ َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف اٚ ايٓاػش َا ٜٓؼش يف ايصشف ٚايٛطا٥ٌ االخ رش٣ َ رٔ    :ثاْٝا

دٜ رين ٚغريٖ را   ادتُاع٢ اٚ طٝاطٞ اٚ اقتصادٟ اٚ  -املكاالت اٚ ادضا٤ قصري٠ َٔ َصٓف َا ٚرات طابع اخباسٟ
ع٢ً إٔ ٜؼاس اىل اط رِ املؤي رف ٚ املص رذس اي رزٟ ْكً رت عٓ ر٘، اال ارا ٚسد ص رشاس١ ع رذّ د رٛاص           اييت تِٗ ايشأٟ ايعاّ

 ايٓكٌ عٓٗا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ  ٍَ زا ١ْٝ؟ ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٞ ي١ط١ ن
 َٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ض

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 :ايظادط١ ٚايعؼشٕٚاملاد٠ 
 جيٛص َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف َٚٔ غري دفع اٟ تعٜٛض ي٘: 

 
٢ اٚال: يًُهتبات ايعا١َ َٚشانض ايتٛثٝل غري ايتذاس١ٜ ٚاملؤطظات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ اييت ال تتٛخ

ٚاسذ٠ ع٢ً االقٌ َٔ  أص١ًٝ ايشبح، ْظخ عذد قذٚد َٔ بشاَر ايهَٛبٝٛتش، ػشط إٔ تهٕٛ عٛصتٗا ْظخ١
 ٖزٙ ايرباَر، ٚريو َٔ ادٌ ٚضعٗا ؼت تصشف ايطالب ٚاهل٦ٝات ايتذسٜظ١ٝ ع٢ً طبٌٝ االعاس٠ اجملا١ْٝ.
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ٚايجكاف١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ اييت ال تتٛخ٢ ثاْٝا: يًُهتبات ايعا١َ َٚشانض ايتٛثٝل غري ايتذاس١ٜ ٚاملؤطظات ايع١ًُٝ 
ايشبح املادٟ، ْظخ  عذد قذٚد َٔ اٟ َصٓف ٜكتصش ع٢ً ساد١ تًو املؤطظات ػشط إٔ ٜهٕٛ عٛصتٗا 

 ٚاسذ٠ ٚإٔ ال ٜؤدٟ اىل اؿام ايطشس عكٛم َؤيف املصٓف.أص١ًٝ ْظخ١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
 
 
 
 

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ بٝػت ٚ ؾ١ؾ١ّ:
َٝسا٢ْ ٖٝض ق١ض٠ب١ٜٚٛى:  ز٠ؾ٢َ ب١ب٢َ َ٪َي١ت٢ زا١ْضٚ ب١ب٢َ ث

َٝبدا١ْ طؿت١ٝٝنإ ٚ بٓه١ ْاباظضطا١ْٝٝنا٢ْ ١٥ضؾٝؿهطزٕ ٚ زا١َظضا٠ٚ ظاْػت٢ ٚ نٛيتٛٚض٣ ٚ  ١ٜن١ّ: نت
َٝطناض١ٜٝنإ، ن١ قاظاجنٝإ ط١ ض٠ى ١ْٝٝ، شَاض١ٜ٠ن٢ ن١ّ ي١ ب١ضْا١َنا٢ْ ن٪َجٝٛت١ض ن٪ث٢ به١ٕ ٚ ؾ

َٝت، ن١ ب٪ ١َب١غت٢ خٛاغت٠ٚ١ٓ  ي١ب١ضٜإ بطط٠ٚ١ْ، ب١َ١ضج٢َ زا١ٜ١ْن٢ ٥٪ضدنٓاَي٢ ١٥ٚ ب١ضْاَا١ْٜإ ١ٖب
َٜٓسناضإ ٚ ز٠غت٣١ ٚا١ْ ٚت٠ٚ١ٓ. ١َٜٓ ب١ضز٠غت قٛتابٝإ ٚ خٛ  خبط

َٝبدا١ْ طؿت١ٝٝنإ ٚ بٓه١ ْا ب اظضطا١ْٝٝنا٢ْ ١٥ضؾٝؿهطزٕ ٚ زا١َظضا٠ٚ ظاْػت٢ ٚ نٛيتٛٚض٣ ٚ ز٠ّٚٚ: نت
َٜو ن٪ث٢ به١ٕ ٚ  َٝطناض١ٜٝنإ ن١ قاظاجن٢ َاززٜٝإ ط١ض٠ى ١ْٝٝ، شَاض١ٜ٠ن٢ غٓٛٚضزاض ي١ ١ٖض ناض ؾ
َٝساٜٚػت٢ ١٥ٚ ز٠ظطاٚ زا١َظضاٚا١ْ بهات ب١َ١ضج٢َ زا١ٜ١ْن٢ ٥٪ضدنٓاَي٢ ١٥ٚ  ي١ب١ضٜإ بطط٠ٚ١ْ، ن١ ب١ؾ٢ ث

َٝت ٚ ظٜإ ب١ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ ١٥ٚ ناض٠ ١ْط١ٜ١ْٔ.ناضا١ْٜإ   ١ٖب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ، )غ٠ٌٜٛٝ خإ ٚ ناى ١ْشاز( ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ،  ن٢َ ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ. 
َٜع غٝٛ  اػنس: عجُا٠ٌٕٜ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٠ٚ١َُٜ غ١ض٣، قػ١ّ ١ْنطز، ب١ؽ ١٥ٚ باب١ت١ 25ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖضن١ْس٠ ي١ َازز٣٠ ) ( ْاط١ض 

) َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ١ٜى باب١ت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٣َٚٛ١ٖ ْٛٚغطا١ٜ )دنٛظ يًكرـ(، ٚ زٚاٜٞ 
َٝسن، 28( تانٛ َازز٣٠ )25ي١ٕ ز٠بٛا١ٜ ي١ َازز٣٠ )، ٠ٚ١٥َٚٔ غريٖا دفع اٟ تعٜٛض ي٘( ( ١ٜى َازز٠ ب
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َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ غ١ٜط٣ به١ٕ ٣َٚٛ١ٖ ) َٞ، ١٥ط١ض ب١ض  ) َٔ دٕٚ (، ٚ جيٛصب١آلّ بط ط١نا٢ْ جٝاٚاظ ب
( ١ٜى َازز٠ 28( تانٛ َازز٣٠ )25، ٠ٚ١٥ ز٠بٛا١ٜ ي١ َازز٣٠ )َٛافك١ َؤيف َٚٔ دٕٚ دفع اٟ تعٜٛض ي٘(

َٝسا ْٛٚغطا٠ٚ، ، ثاْٝا، ثايجا، ، ب١آلّ ا٫ٚبٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ١ٜى، طادطا، ١ٖتا  ) َذ٠ اؿُا١ٜ(٠ٚنٛ )ؾكٌ ايػابع( ت
َٜت١ ١ٜى بط ط١، ١٥ط١ض )ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ(  ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ب٪ خ٪٣ ز٠نط٣َ ١٥ٚ زٚٚ بط ط١ٜ١ بهط

َٝسا جٝاٚاظ ٠ٚ١َٜٓٝٓ ت١ْٗا زٚٚ ٚؾ٣١ ت َٝسا جٝاٚاظ٠ ت١َاؾا٣ ْٛٚغ١ٓٝن٣١ به١ٜٔ ٚ بٝدٛ ٠، ١٥ٚ ٚؾ٣١ٜ١ ن١ ت
ت١ٚاٚ، ١٥ٚا٢ْ تط  (اٟ َصٓف ٜكتصشَٔ ) ت١ٚظٜع ز٠نط٣َ ي١ غ١ض ت١ي١ب١نإ، ٥ٝٓحا( َٔ بشاَر ايهَٛبٝٛتش)

َٝشن ) ًَ ٠ٚ١َُٜٓ تا ن٪تاٜٞ ٥ٝٓحا ب َٝشن ٠ٚ١٥ي١ٕ ْارنٛ ًَ َٔ اٟ  ا٣َٚٛ١ٖٚ زٚٚباض١ٜ٠، ْٛٚغ١ٓٝنإ ، ز٠نط٣َ ب
نْٛه١ ١َٖٛٚ ْٛٚغ١ٓٝنإ (، ام ايطشس عكٛم َؤيف املصٓفال ٜؤدٟ اىل اؿاخش ٚإ  َصٓف

َٝسا ١ْٝ، غٛثاؽ، َٜعإ ت١َاؾاٟ به١ٕ زٚٚباض١ٜ٠ ٚ ٖٝه٢ جٝاٚاظ٣ ت َٜٓس٠ٚ١ْن٣١ ١٥ط١ض ب١ض   خٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطا١ْ َازز٣٠ )غ ٍَ قػ١نا٢ْ غ٠ٌٜٛٝ خإ زاّ، ب١آلّ ١ٖض ي َٜت١ ١27ض٠ض ا٣ ٣٠ٚ١٥ َٔ ي١ط١ ( ب١ ض ٥٠ٞ َٔ بهط
َٝـ خ٪٣، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ثايجا( ) َٜت١ ــ)ثاْٝا(ي١ َازز٠ن٣١ ث ، ٖٝض ي١ ١َغ١ي١ن١ )ثايجا(١، ١٥ٜٚـ بهط

َٜسن، ١ٖض ب٪ ٥اطازاضٜت، غٛثاؽ،  ْاط٪ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٚ١.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ن١ٚا َازز٣٠ )١ٖ26تا غٝاغ٣١ َازز٣٠ ) َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٥ ( 27( ٥اَاز٠ ز٠ن١ٜٔ ث

َٝت١ ؾ١ق١ض٠ى ي١ َازز٣٠  َٝؿٓٝاض٠ى نطا، ن١ ١٥ٚ َازز٠ف بب ٠ٚ١َٜٓٝٓ، نْٛه١ ث َٝٓا، 26)خبٛ ( ١٥ط١ض ز٠ْط٢ ٖ
َٜو غٝاغ٣١ به٠ٚ١ٜٓ١،  ١ٖتا بتٛاْشن ١ٖضزٚٚ َازز٠ ب١جاض

 :ظابع١ ٚايعؼشٕٚاملاد٠ اي
َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف َٚٔ دٕٚ دفع اٟ تعٜٛض ي٘، ْظخ اٚ تصٜٛش اٚ تظذٌٝ ْظخ١ َٔ َصٓف َا  جيٛص

 ٙ االدشا٤ات.الطتعُاهلا يف ادشا٤ات قطا١ٝ٥ اٚ اداس١ٜ ٚريو ضُٔ اؿذٚد ايالص١َ هلز
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٟ ١ٜ١ٖ؟ با ْا٣ٚ بٓٛٚغشن، ت١ْٝا  َٞ ت َٝؿٓٝاض٣٠ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف نطزٜإ، ن ١٥ٚ ث
 ٌٜ خإ ؾ١ضَٛٚ بعامن.١ٜى ن١ؽ، َْٛاق١ؾ٣١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ٜٔ، غ٠ٛٝ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اػنس: عجُإب١ض 
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َٜع   غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َِٝ تان١ ن١غِ ي١ٚا١ٜ١ْ يٝص١ْ ب١ٖ١ْس٣ ٠ٚض١ْطط٣َ، ١٥ط١ض َازز٣٠  ًَ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ َٔ ب ١ٖض ن١ْس٠ ث

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َاْٝـ ز٠ظأْ، 28) َِٝ باؾ١، ب١ض  َٜت١ ١ٜى َازز٠ ث (ٜـ َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، بهط
 غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب١ؽ زنت٪ض بؿري قػ٣١ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ ز. بؿري27زز٣٠ )َا  ( ٣٠ٚ١٥ زٜه١ خٛ
 
 
 

َٜع ز. بؿري خًٌٝ تٛؾٝل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

(٣ ١ٜ١ٖ، 26( ١ٖض ١َٖإ َاْا٣ َازز٣٠ )27ثؿتطري٣ ي١ ض ا١ٜن٣١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، ب١َي٢َ َازز٣٠ )
 ،ّ١َٝٝ َٜت١ خاَي٢ غ ٚ ي١ ١َٖإ ناتسا ثؿتطري٣ ي١ ض ا١ٜن٣١ غ٠ٌٜٛٝ خإ ز٠ن١ّ ن١ٚا َازز٠ ز٠نط٣َ بهط

َٜت١ نٛاض٠ّ ي٣َٚ١، غٛثاؽ،28) ٠َٛٝ بهط  (ٜـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚناى زَيؿاز.
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ( ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ت١ي١ف نطز٢ْ ١٦ٜ١ٖت٢ ٥ٝعاع٣١ 28(جٝاٚاظتط٠ ي١ٚ، نْٛه١ َازز٣٠ )28َازز٣٠ ) ب١ض 

َٝه٢ تط٠ جٝا١ٜ  َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ١َٚظٚع َٓٝ َٜٔ ٜإ ب١ َٛاؾ١ق١ ضن ١ٜ١ٖ، ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ٚ َاززا١ْ ت١ي١ف نط
َٝٓا١ْن٣١ ي١ ذٛن٢ُ ذٛض، ١ٜع٢ٓ ؾيت زٜه١ؾ٢ ي١ ثؿت١ٜ٠ٚ١،  ب٪١ٜ ض اّ ٚا١ٜ ١٥ٚ ي١ٚ ١َٚظٚع١، ب١ناضٖ

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ، َٝٞ ز٠ب َٝت٠ٚ١، ب١ َازز٠ن٢ غ١ضب١خ٪ ج َٝٞ ْاب ٍَ ٠ٚ١٥ ج  َازز١ٜ٠ ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٚ١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

(َإ ز٠َخ نطز، ب٠ٚٛ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٖ26ضزٚٚ ؾ١ق١ض٣٠ َازز٣٠ )١ٖضزٚٚ َازز٠َإ ز٠َخ نطز،  ثاف ٣٠ٚ١٥ 
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ١٥ط١ض 26( ب٠ٚٛ ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ي١ َازز٣٠ )27(، ٚ َازز٣٠ )١ٜ26ن١ّ ي١ َازز٣٠ ) (، ث

َٜت١ ز٠ْطسإ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ٖضزٚٚ باب١ت١ن١ ب١ٜ١ى جاض ز٠ْط٢ ي١ غ١ض بسض٣َ، َٝٓا، خبط  ز٠ْط٢ ٖ
 :ايظادط١ ٚايعؼشٕٚاملاد٠ 
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 جيٛص َٔ دٕٚ َٛافك١ املؤيف َٚٔ غري دفع اٟ تعٜٛض ي٘: 
اٚال: يًُهتبات ايعا١َ َٚشانض ايتٛثٝل غري ايتذاس١ٜ ٚاملؤطظات ايع١ًُٝ ٚايجكافٝ ر١ ٚايتعًُٝٝ ر١ اي ريت ال تت رٛخ٢     

أٚ ايشبح، ْظخ عذد قذٚد َٔ بشاَر ايهَٛبٝٛتش، َٔ ادٌ ٚضعٗا ؼت تصشف ايطالب ٚاهل٦ٝات ايتذسٜظ ر١ٝ  
ساد ر١ تً رو املؤطظ رات ػ رشط إٔ ته رٕٛ عٛصتٗ را       ع٢ً صٜٛش عذد قذٚد َٔ أٟ َص رٓٓف أخشٜكتص رش  ْظخ أٚ ت

 ْظخ١ أص١ًٝ ٚاسذ٠ ع٢ً االقٌ َع رنش أطِ املصٓف ٚ املؤيفني. 
َ را ألط رتعُاهلا يف األد رشا٤ات ايكط را١ٝ٥ أٚ االداسٜ ر١ ٚري رو        َص رٓف  أٚ تظ رذٌٝ ْظ رخ١ َ رٔ    ثاْٝا: ْظخ اٚ تصٜٛش 

 الدشا٤ات.ضُٔ اؿذٚد ايالص١َ هلزٙ ا
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َٜٓ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓحا ز٠ْطسا٢ْ ي١ غ١ض  َٟ به١ٜٔ تا ثٝٓض ن١غ٢ زٜه١ ز َٞ نا٠ٚض  ْٝكاضنإ ت١ٚاٚ ١ْٝ، ز٠ب

٠ٚ١َٜٓ، ؾ١ضَٕٛٚ َازز٠ )28به١ٜٔ، ٥ٝحاظ٠ بس٠ٕ به١ٓٝ َازز٠ ) ( 28( َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، ١ٖتا ١٥ٚإ ز
١َٜٓٓ  ٠ٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ.خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 :ايجا١َٓ ٚايعؼشٕٚاملاد٠ 
جيٛص هل٦ٝات االراع١ ٚايتًفضٜٕٛ ايشمس١ٝ، إٔ تعذ يربافٗا ٚبٛطا٥ًٗا اـاص١ تظذٝال غري دا٥ِ الٟ َصٓف 

ٝع ْظخ املصٓف خالٍ َذ٠ ال تتذاٚص ط١ٓ ٚاسذ٠ ٜشخص هلا بإٔ تزٜع٘ اٚ تعشض٘ ع٢ً إٔ تكّٛ باتالف مج
َٔ تأسٜخ اعذاد تًو ايٓظخ، اال ارا ٚافل املؤيف ع٢ً متذٜذ ٖزٙ املذ٠، ٜٚظتج٢ٓ َٔ ريو ْظخ املصٓفات رات 

 ايصف١ ايٛثا٥ك١ٝ ٚإٔ ال ٜتِ االستفا  بانجش َٔ ْظخ١ ٚاسذ٠ َٔ نٌ َٓٗا. 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.

َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 َازز٣٠ بٝػت ٚ ١ٖؾت١ّ:
ز٠ؾ٢َ ز٠غت١نا٢ْ ضازٜ٪ ٚ ت١ي١ؾعٜ٪٢ْ ؾ١ض٢َ، ب٪ ب١ضْا١َنا٢ْ خ٪ٜإ ٚ ب١ ١٥غجاٜٞ تاٜب١ت٢ خ٪ٜإ، 

َٜه٢ ْا ١َٖٝؿ٢ٜ١ ١٥ٚ ناضا١ْ به١ٕ ن١ َ٪َي١ت٢ ث١خؿهطزٕ ٚ ْٝؿاْساْٝا ٕ ١ٜ١ٖ، ب١َ١ضج٢َ ١َٖٛٚ ت٪َاض
َٞ ١ْث١ض ٣، ١َط١ض  َٝو ظٜاتط، ي١ غاظنطز٢ْ ١٥ٚ ن٪ثٝا٠ٚ١ْ، ت َٝٓط٣َ ي١ غاَي زا١ْ ن٪ثٝهطا٠ٚنا٢ْ ناض٠ن١ بؿ١ٚت
َٜت٠ٚ١  َٜصنطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ زاب٢َ. ٠ٚ١٥ ن٪ث٢ ١٥ٚ ناضا١ْ ْاطط زا١ْض٣ ناض٠ن١ خ٪٣ ض٠ظا١َْس٢ٜ ي١غ١ض زض

َٝٓتاضٜإ ١ٖٜ َٝه٢ ز٩نَٝٛ  ١ٚ ْاب٢َ ي١ ظٜاتط ي١ زا١ٜ١ْنٝإ صَن ١َٖيبطري٣َ.ن١ غٝؿ١ت
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، )ناى قازض، ناى ١ْشاز، ناى ناضٚإ(، ناى قازض ؾ١ضَٛٚ. َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٝا غ٢َ ن١ؽ ت َٞ ت  ن

َٜع قازض ذػٔ قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝبٝين َٔ ي١ غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ب٪ ب١ضْا١َنا٢ْ خ٪ٜإ ٚ ب١ ١٥غجاٜٞ تاٜب١ت٢ ٠ٚ١٥ ي١ ع١ض٠بٞ ٠ٚ١٥  ت١ْٗا ت
َٝط٠ زا ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ،  باؽ ْانط٣َ، ْاظامن ٠ٚ١٥ ب٪ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز

 

 

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

ٜشخص هلا بإٔ ) تا ز٠ض ٚا( ٛص هل٦ٝات االراع١ ٚايتًفضٜٕٛ ايشمس١ٝ، إٔ تعذ يربافٗا ٚبٛطا٥ًٗا اـاص١جي)
َٝسن، ١٥ٚا ) (،بايتعاقذ َع املؤيف تزٜع٘ اٚ تعشض٘ َٝسا ب َٞ ٣٠ٚ١٥ ت بايتعاقذ َع املؤيف ع٢ً إٔ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ز٠ب

َٝه٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ، (،تكّٛ بأتالف اىل اخشٙ َٝط٠زا ؾت ١َغ١٦ي٣١ ط٪ضاْٞ ٜإ ت١َػًٝٝات ٜإ  ب١آلّ ي
َٝطا١ْ ب١ض اغت٢؟ ٠ٚ١٥ف َٛؾه١ٜ١ًٝن١  َٜت٠ٚ١ ي َٝٝإ ز٠نط َٛغ١يػ٫١ت ٜإ َٛقاب٫١ت، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚا١ْ ن٪ٕ ج
َٜع٣ يٝص١ْ  َٜت٠ٚ١؟ َٔ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ٥اض اغت٣١ بطاز٠ضا٢ْ ب١ض  َٝطاٜإ ز٠نط ب١ ذ١قٝك١ت، ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ ج

 ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ   باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ،
َٜع ناضٚإ قا  اػنس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 
َٜٝٛػت٢ ب١ غٝاغ١نطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب١ ٖ٪ناض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ 28ي١ غ١ض َازز٣٠ ) َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ث ( ب١ض اغت٢ ث

ض ازٜ٪نا٢ْ تط، ١ٜع٢ٓ ٥اٜا ١٥ٚ ب١ؽ ْا٣ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ض ازٜ٪٣ ؾ١ض٢َ ٖات١ٝٝ، ٣١٥ ١٥ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ 
َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ب٪ بهط٣َ، جط١ ي٠ٚ١ف ١٥ٚ  ٜاغا١ٜ مشٛصن ١٥ٚاْٝـ ز٠نا ٜإ ْا؟ ذ١م ٚا١ٜ ١٥ٚ ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ ث
َٜعا١ْ باغ٢ ٜاغانا٢ْ ٚآلتا٢ْ جٝا جٝاَإ ب٪ ز٠ن١ٕ، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ٚا َٛتت١ب١ع١ ١٥ط١ض ب١ض٢َ١ٖ  ب١ض 

َٜو ي١ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ب١ ب١ضز٠ ١َٓٝض َََََٝٞ زاٖ َٞ ١٥ٚ ت١ي١ؾعٜ٪١ْ ب١ ث َٝٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ز٠ب َٝبسض٣َ ب١ ث ٚاّ ي
ٍَ ١٥ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ١٥ٚ زاّ  َٝو ي١ط١ َٜه١ٚتٓ ٍَ خا٢ْ٠ٚ ب١ض١َ١ٖن١ ض  َٝو ي١ط١ َٜه١ٚتٓ َٝٞ ض  َٝو، ب١ ث َٜب١غت طط

َٝص ١ٜ١ٖ، ض ٩ش ١ٜ١ٖ ط٪ضا١ْٝن٣١ ) ( جاض 211ٚ ز٠ظطاٜا١ْ بهات ن١ ب١ض١َ١ٖنا٢ْ ب١ ؾري ٩ ١ْزض٣َ، ط٪ضاْٝب
َٞ، ب١آلّ ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖ ١٥ظ١ٜت٢ ٚ  َٞ ز٠زض٣َ ي١ٚ غ٢، نٌ ن١ْاَي٣١ خ٪َإ، ن١ن٢ ١ٜى غ١ْتٝؿ٢ ب٪ ْان ي
 َٞ ٠َٛٝناض٣ ن١ ز٠ٜإ تابً٪٣ ١ٜ١ٖ ع١ضظ ز٠نط٣َ، ب١ب ١َؾ١ق١ت٢ ب٪ نطز٠ٚٚ، ١ْٖٛض١َْس٣ ٚاَإ ١ٜ١ٖ ٢ٖ ؾ
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َٝو ٠ٚضطط٣َ، ز٠ٜإ ؾًِٝ ٚ ؾاْ٪ ٚ ؾاْ٪ط١ض٣ ٚ َٞ ز٠زض٣َ ٣٠ٚ١٥ ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾت اَإ ١ٜ١ٖ، ن١ غاَي١ ٖا٣ غاَي١ ي
١َٓٝض ٚ زا١ْض ١٥ٚٚ  َِٝ ٚا١ٜ ب٪ ظأَ نطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ زاٖ َٞ ٣٠ٚ١٥ خا١ْ٠ٚن٣١، َٔ ث ٚ ث١خـ ز٠نط٣َ، ب١ب
َٜت٠ٚ١، جط١ ي٠ٚ١ف زٚٚباض٣٠  ١ْٖٛض١َْس٠ جٝا جٝاٜا١ْ ي١ بٛاض٠ جٝا جٝانإ، غٝاغ٣١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بهط

َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ،ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ض ازٜ٪ ٚ ت١ي١ؾ َٝب١ج  عٜ٪١ْ ْا ؾ١ض١َٝناْٝـ خاظع بٔ ب٪ ج
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح.
 
 
 

َٜعز. قباح ستُس جنٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

٠ٚضطريا٠ٚ، ٠ٚ١٥ف ي١  1971(٣ قا٢ْْٛ ض ٠ق١ّ غ٢َ غاَيٞ ١٥35ّ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ ز٠ضز٠ن٣َٚ١ ي١ َازز٠ شَاض٠ )
َٝػتا ي١ نٛضزغتإ زا  ١َُٝ ٥ َٝطام زا ٣١٦ٜ١ٖ ٥ٝعاع١ ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ١ٖب٠ٚٛ، ب١آلّ ٥ َٝو ْٛٚغطا٠ٚ، ن١ ي١ ع ذاَي

َٝؿ١ٜ١ بهط٣َ ب١  )جيٛص َٔ ْاظامن، ٥اٜا ٣١٦ٜ١ٖ ٥ٝعاع١ ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ظنإ ١ٜ١ٖ ٜإ ْا؟ ب٪ ز٠ضنٕٛٚ ي١ٚ ن
َٝػتا ١َيًكٓٛات ايتًفض١ْٜٝٛ ٚاألراع١ٝ(،  َٞ ب١ّ غٝػ٣١ ٥ َٞ ي١ٚ باب١ت١، نْٛه١ ١٥ط١ض ٚاب غ١ي١ٕ ت١عبريٜه

َٝهطز٢ْ ي١ نٛضزغتاْسا، غٛثاؽ، َٝب١ج َٞ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٖض ١َٚظٚع٢ ١ْٝ، ب٪ ج  ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ض 
 ١َُٝ َٝه٢ ١ٜنططت٣ٚٛ ض ازٜ٪ ٚ ت١ي١ؾعٜ٪٢ْ ض ٠مسٞ َإ ١ْٝ، ب١آلّ ي١ نٛضزغتإ ٥ ض اغت١ ١ُٝ٥ ١٦ٜ١ٖت
َٚظَإ ١ٜ١ٖ، ن١ ٢ٖ ٠ٚظاض٠ت٢  َٝه٢ ض ٠مسٞ ؾ١ض١َٝ ٢ٖ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ١ٖض٠ٖٚا ض ازٜ٪٣ ١ْٚض ن١ْاَي

َٞ، ض اغت١ ذه١َٛت ت١ي َٞ ٖٝهُإ ١ْب ١َُٝ قإْٛ ض ٩ؾٓبري٣ ٚ ٫ٚا١ْ، ١ْ٠ٚب ١ؾعٜ٪٢ْ ض ٠مس٢ ١ْٝ، ب١آلّ ٥
َٝٔ، ض ٠ْط١ ب١ٜا٢ْ )بايؿعٌ( ي١ ظ٩ض ٚآلتإ ذه١َٛت ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ض ازٜ٪٣ ض ٠مس٢  َٝػتا زاْاْ ب١ت١ْٝا ب٪ ٥
َٜت٠ٚ١، ٚ َٛغت١قب١يٝـ، ب١آلّ ؾت١ن٣١ تط ١ٜ٠ٚ١٥، ٣١٥  َٞ خ٪ بري ي٠ٚ١ف بهط خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ز٠ب

ع١ٍ ١٥غاؽ ١٥ٚ ١َب١غت٢ قاظاْخ ١ْٝ، ض ٠ْط١ ٣٠ٚ١٥ زٜه٣١ غ١ٜط  غ١ٜط ض ٠مس٢ ب١ٚ َاْا٣١ٜ ض ٠مس٢
 ٍَ َٝط٠ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ب١آلّ ي١ط١ ٍَ بس٠ٕ، ض ٠ْط١ غ١ب١ب١ن١ ي ض ٠مس٢ ب٪ قاظاْخ ٚ ؾت٢ ٚا٣ تٝحاضٜـ ١ٖٚ

 ٠ٚ١٥ؾسا ز٠نط٣َ ب١ بط ٚا٣ َٔ ) ايطمس١ٝ ٚايػري ايطمس١ٝ(ٜإ )ايطمس١ٝ(ن١ف ٫ بب١ٜٔ ٠ٚ١٥ ز٠نط٣َ، غٛثاؽ،
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ،
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َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ض ازٜ٪ ١َٖٛٚ َ٪َي١ت٢ ض ٠مس٢ ٠ٚضز٠ططٕ، ١ٜع٢ٓ  َٞ ز٠نط ١َٖٛٚ ز٠ظطا١ٜن٢ ؾ١ضَٞ ن١ نات
َٝؿه١ف ز٠ن ١َُٝ ٥اَاض ث َٝٔ ظٜاتط ي١ )ب٪١ٜ زا١ُٝ٥ٕ ز٠بٝٓشن ن١ ٥ ( ق١ْات٢ ٥ٝعاع٢ ٚ ١811ٜٔ، ز٠َي

ٍَ ز٠ظطانا٢ْ تط ٠ٚنٛ ناثهطا٠ٚٚ ٠ٚنٛ ض ٩شْا١َٚ بٝػرتاٚ ٚ بٝٓطاٚ،  ت١ي١ؾعٜ٪٢ْ ٚ ض ازٜ٪َإ ١ٜ١ٖ، ي١ط١
١َب١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥اَاض ١ٜ١ٖ ي٫١ٜإ ٚ ١َٖٛٚ ٥ٝحاظ٠ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب١آلّ َٔ قػ١ن١ّ ي١ غ١ض 

َٝ َٜع ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ زْٚٝازا ب١ ؾ َٜه٢ تط ناض٠غ١ض٣ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜإ نطز٠ٚٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ قػا٣١ْ ن١ ب١ض  ٛاظ
َٝؿ١ ١ْٝ ن١ْس جاض ي١ ض ٩ش٠ن١زا ث١خؿ٢ ز٠ن١ٕ  َٜو ن َٝت١ ز٣، ٜاخٛز ب١ ع١قس ناى ناضٚإ نطز٣ ب
َٜو ثاض٣٠ ب٪ ت١ضخإ ز٠ن١ٕ،  ط٪ضا١ْٝن١ٜإ، ب١آلّ ع١قس٣ ي١ط١َيسا ز٠ن١ٕ ب١ َٛقاب٢ًٝ ١٥ٚ ع١قس٠ بط 

َٝت١ ٖ٪٣ ٣٠ٚ١٥ ظا٢َٓ َاؿن ١٥ٚ ١ْٖٛض١َْس٠ بهط٣َ، ٜاخٛز ١ْٖس٣َ ٚآلت٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ٜـ ز٠ب
َٞ بسض٣َ، ي١ٚ ز٠ق٣١  َٜو ي َْٛٝت١ض٢ٜٓ ١َضن١ظ٣ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض ض ٥ٝعاع١ٜ١ى ط٪ضاْٞ ١ٖض نٞ ١ْٖٛض١َْس َ

َٝو، ي١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ي١ غ١ض٣ َٜو ثاض٠ زاز٠ْط٣َ ي١ ذٝػاب َٞ ز٠زض٣َ تا ن٪تاٜٞ ي٠ٚ١ بط  غاَيسا ١َٖٛٚ  ي
َٞ ١٥ٚتط٣َ ٠ٚ١٥ ذ١ق٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ طٛضا١ْٝناْت ٥ٝعاع١ نطا٠ٚ،  َٝت١ َاَي٠ٚ١ ث َٝه٢ ب٪ ز٠ن َٜو ن١ن ١ْٖٛض١َْس
َٝطا٣  َٝط٠زا ج ١َُٝ ي ١َُٝ َازاّ ١٥ٚ َ٪ْٝت١ض١َٜٓإ ١ْٝ، ز٠نط٣َ ٥ ٍَ ٠ٚ١٥ْس٠ت ب١ض ن١ٚت٠ٚٛ، ب٪١ٜ ٥ ت٪ ١٥َػا

َٞ ز٠زض٣َ ٠ٚ١٥ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ٖٝض ٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ض ٠جن ٢ ١٥ٚا١ْ، ض ٠جن٢ َاْسٚٚ بْٛٚٝا١ْ طٛضا١ْٝنإ ي
َٞ َٔ ب١ضاَب١ض ب١ َٛقاب٢ًٝ َازز٣ ْاٜه١ّ، ٠ٚ١٥  ًَ َٝٝإ ب َٞ به١ٕ ث َٞ ثطغ٢ ١٥ٚإ، خ٪ ١٥ط١ض ثطغٝؿٝإ ث ب
١ٖض خ٪ؾ١، نْٛه١ ي١ ذاَي١ت٢ ١َع١ٟٓٚ ب١ ثطغ٠ٚ١ ١٥ٚ ط٪ضاْٝا١ْ ٜاخ٪ز ١٥ٚ زضاَاٜا١ْ ٜاخ٪ز ١ٖض نٞ 

َٞ َٝو ب َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ،ؾت َٞ ظ٩ض ب١ ت١ضنٝع٠ٚ٠ غٝاغ١ بهط  ، ث١خـ بهط٣َ ب٪١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ض اغت٢ ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتا ي١ ض اغتٝسا ١٥ّ َازز١ٜ٠ خ٪٣ ي١ ب١ٓض ٠تسا ب٪ ن١ْاَي١ نا٢ْ ض اط١ٜاْس٢ْ ذه٢َٛ ظٜاتط زاْطا٠ٚ، ض اغت١ ٥

َٞ، ن١ ب٪ ن١ْاَي١ن٣١  َٞ ٜإ ض ٩ؾٓبري٣ ب َٝه٢ ١ْٖٛض٣ ب َٞ ي١ ب١ضاَب١ض ١ٖض ب١ض١َٖ ١٥ط١ض ن١ْاَي٢ ذه٢َٛ ب
َٜت ثاض٠ ز٠زات ٚ ع١قس٣ ١ٜ١ٖ، ١ٖتا ن١ْاَي١ ذه١َٝٛناْٝـ، ب١آلّ ١ٜن١ّ: ١٥ٚ باب١ت١ ب٪ زضٚغتهطز٢ْ  ز٠نط 

َٜط٣ ز٠ّٚٚ ١٥ط١ض ب١ زٜك١ت غ١ٜط٣ ن١ٕ ٜإ ب١ضٖ َٝٓا٢ْ ب١ضْا١ٜ١َن١، ب١ جٝا ثٝؿإ ْازض٣َ، زٚٚ: ي١ ز ٖ ّ١
( َٞ ١٥ٚ ضٚخػ١ت١ ٜإ ١٥ٚ ٥ٝحاظ١ٜ٠ ي١ ن٣َٛ ٠ٚضز٠طط٣َ، ١٥ٚ  (وػذٚال غري زا٢ٍ الٜ ًنِ  ٙطخص هلاز٠َي

َٝٓا٠ٚ، ي١ خا٢ْ٠ٚ َ ٛغ١ْٓ١ؾ١ن١ٜ١، ي١ ز٠ظطا٣ ٥ٝع١َٝ٬، ي١ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ َٛغ١ْٓ١ؾ١ن٣١ ب١ض١ّٖ ٖ
َٞ ب٪ت ١ٜ١ٖ  َٞ ب١َي ١٥َٛيٝؿ١ن١ٜ١، ١٥َٛيٝؿ١ن١ ب١ نٞ ضٚخػ١ت٢ ز٠زا، ب١ زٚٚ ج٪ض٠، ٜإ ب١ ب٫١ف ز٠َي
َٝه٢ تط ض ٚخػت١ن٣١ تط  َٝه٢ ْٛٚغطاٚ ٥ُٝعا٣ ي١ غ١ض ز٠نا، ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ْ١ٚع ًَا٣ٚ به١ٜت٠ٚ١ ب١ ز٠ق ب
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َٜو ي١ ب١ضاَب١ض َازز٠ ٜإ ثاض٠، ١٥ٚ ذ١ق٣١ ز٠زات٢َ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ ١٥ٚ باب١ت٣١ ١٥ٚ ب١ناض  ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ بط 
 ١َُٝ ًَا٣ٚ نات٠ٚ١، ٚ زٚاتطٜـ َٛزز٠ت١ن١ف زٜاضٜهطا٠ٚ ب١ض اغت٢، ١ٜع٢ٓ ٥ َٝيَن ٚ ي١ ب١ضْا١ٜ١َنسا ب ب
َٝٞ ز٠ضٖات١ٝ ٥ٝت٬ؿن بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥  َٝو ٚ زٚاتط ١َٖٛٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي َٞ ب٪ غاَي َٛزز٠ت١ن١ف ن١ ز٠َي

١َُٝ ١٥ّ بط ط١ٜ١ ب٪ ١َٖٛٚ باب١ت١نإ ١ْٝ، ٚ ب١ض اغت٢ َازاّ ض ٚخ َٞ، نْٛه١ ٥ َٝسا١ٜ، َاؿن ن١ؽ ْاؾ١ٚت ػ١ت٢ ت
َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ٚاف  َٝهٝـ ١ْٝ، ١٥ط١ض ض ٠مس١ٝن١ ٫ بب١ٜٔ ١َٖٛٚ ت١ي١ؾعٜ٪١ْنإ ز٠طط ب٪ ١َٖٛٚ ت١ي١ؾعٜ٪ْ

َٝسا١ٜ، ٥ٝٓحا ١٥ٚ ض ٚخػ١ت١ ن١غ٢ ١َع٢ٓ، ١٥َٛيٝؿٞ َ َٞ، ب١آلّ ١ٖض ض ٚخػ١ت١ن٣١ ت ٛغ١ْٓ١ؾ١ن١ ب١ ب
َٝه٢ زٜاضٜهطاٚ،  َٞ ٠ٚضز٠طط٣َ ب٪ َٛزز٠ت َٜو ز٠ٜسات٢َ، ثاض٣٠ ي َٝٞ ع١قس ب٫١ف ز٠ٜسات١ ١٥ٚ ج١ٗٝت١ ٜاخ٪ز ب١ث

 غٛثاؽ.
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ.

َٜع ناضٚإ قا  اػنس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َٞ، ب١ض اغت٢  َٔ ث َٞ، ٚاظح ب َٞ، ض اؾهاٚ ب َٞ ١َؾّٗٛ ب ١َغ١ي١، ١َغ١ي٣١ َاؾ١ ٚ قا١ْْٛ، قإْٛ ز٠ب
      َٞ ١ٜ٠َٛٝ ١٥ٚ ١َتات١ٝ بس٠ٜٓـ١ بـ١ض ٥ـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ز٠بـ َٔ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ب١ ١َتات ز٠بِٝٓ، ذ١م ٚا ١ْٝ ب١ٚ ؾ

١َُٝ ؾ١ضّ ١ْٝ، ع١ٜب ْٝـ١، يـ١ ٚآل   َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ١َغ١ي١ نان١ ٥ َٝـص ١ٖٜـ١      ض اغت٢ ١ٜى ٫ بهط َُٝـ١ طـ٪ضاْٞ ب تـ٢ ٥
ثاض٠ ز٠زات ب١ؽ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْٖٛض٠ن٣١ ث١خـ بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ١ْٖٛض١َْسإ ي١ ٥اغـت٢ ظ٩ض  
ــٛ ٥ــ١َطٜها ز٠بــٔ بــ١ غــ١ض٩ن٢ ٥ــ١ٚ ز٠َٚي١تــ١،        ــ١ ١ْٖــس٣َ ٚآلتــ٢ ٠ٚن ــا١ٜت٢، جــاض جــاض ي بــاآل ب١ْٚٛتــ١ ن١غ

َـ  ١َُٝ ض ٠ظٌٜ ٚ غ١ؾٌٝ بٛٚ، ي١  َٜعضاٚ ْٝـ١،       ١ْٖٛض١َْس ي١ ٚآلت٢ ٥ َٞ نـ١ٚت٠ٚٛ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ َاؾـ١نا٢ْ ثـاض اَي
َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ ب٪ بهط٣َ، ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ غ٪ظإ خـإ ٚتـ٢، نانـ١     ٍَ ٠ٚ١٥ّ ١٥ٚ بط ط١ ٜاغا١ٜٝ ث ب١ض اغت٢ َٔ ي١ط١
َٜههـ١ٚتٔ ٚ َ٪َي١ت١نـ١ ٚ          ٍَ ض  َٞ بـسض٣َ ٥٪ت٪َاتٝهٝـ١ٕ ي١طـ١ ي١ ٚآلتا٢ْ زْٚٝا ١٥ط١ض ١ٜى ١َقتـ١ع٢ طـ٪ضا٢ْ يـ

َٜب١غت١ن َٞ ز٠زض٣َ، زٚٚبـاض٠            طط َٝـو يـ َٝت١ غـ١ض ذٝػـابٞ ٥ـ١ٚ باْكـ١، ؾًُٝ ١ ذٝػابٞ بـاْك٢ ١ٖٜـ١، ثـاض٠ ز٠نـ
ٍَ، ٥اخط باؾ١ ت٪ ب١ؽ نـ١ْاَيٞ ؾـ١ض٢َ ذٝػـابٞ بـ٪ بهـ٣١ ٥ـ١ز٣ ٥ـ١ٚ ن١ْاَياْـ١ ْـا           َٜت٠ٚ١ ي١ ن١ْس ن١ْا ز٠نط

َُٝـ١ ز٠ٜـإ نـ١ْاَيٞ ي٪نـاَي٢           ٚ نـ١ْاَي٢ ؾـ١ظا٥ُٝإ   ؾ١ضَشن، ١٥َط ٩ َٝـسٜاٟ ٥ـ١ًٖٞ غـ١ٜت١ض١ٜ٠نٔ يـ١ ٚآلتـ٢ ٥
َُٝـ١ ١٥ٚاْـ١ ٖـ١َٛٚ         ١ٜ١ٖ512، ز٠ٜإ ض ازٜ٪ ٚ ظٜاتط يـ١ )  ( ط٪ظاضَـإ ١ٖٜـ١، نـ١ْسٜٔ ض ٩شْاَـ١َإ ١ٖٜـ١، ٥

َٝسانـ١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢       ٥ٝػتػُاض ٚ ٥ٝػتػ٬صن ١٥ٚ َاؾ١ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ يـ١ ٖـ١ضزٚٚ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ث
َٝسانـ١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ؾـ      َٞ يـ٣٫١        ٜاغاٜٞ، ٚ ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ١ف ٜـ١ع٢ٓ ث ١ؾاؿن ٚا بـ١ ض اؾـها٣ٚ نـ١ تـ٪ظ٣َ َـ١ؾّٗٛ بـ

َٝٞ ز٠ضنـ٢ْٚٛ      ١َٓٝضإ بتٛأْ َاؾ١ناْٝإ ب١ضج١غـت١ نـط٣َ، بـ١ث خ١َيو، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْٖٛض١َْسإ بتٛأْ، زاٖ
 ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
َُٝإ باؾ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫ب ٣َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥ًٝتٝباغ١ زضٚغت  ١َُٝ ث َٜص ي١ ب٢ٜٓ١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ٥ زٚا٣ ض اٚ
َٜعإ ت١ؾػري٣ ز٠ن١ٕ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ  ٣٠َٛٝ ن١ ب١ض  َٞ ن١ ي١ ب١ٓض ٠تسا ب١ض اغت٢ ب٪ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ب١ٚ ؾ ١ْب

َُٝإ  ١َُٝ ث ٥ ،َٞ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫بسض٣َ، غٛثاؽ،٥ًٝتٝباغ١ زضٚغت ١ْب  باؾ١، ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضٚإ.
 

َٜع ناضٚإ قا  اػنس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٜصا١ْ بها، ن١ غاَي١ٖا٣  َِٝ ٚا ١ْٝ ٫بطز٢ْ ١٥ٚ بط ط١ ٜاغا١ٜٝ خع١َت ب١ ١٥ٚ نشن ٚ ت٪ غاَي١ َاؾٝإ َٔ ث
َٜهدػت٣٠ٚ١ٓ ١َٖٛٚ ١٥ٚ بٛاضا٣١ْ ن١ ٠ٚنٛ بامسإ نطز، ١َٖٛٚ ١٥ٚ بٛاضا٣١ْ ن١ ب١ ٜاغا  ز٠خٛض٣َ، ب٪ ض 
١َٓٝض ٚ زا١ْض ٚ  ًَٝهطز٢ْ َاؿن زاٖ َٝؿ ٢ََٓٝ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ث َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ظ٩ض ظ٠ضٚٚض٠ت١ ضن َٜو ز٠خط٣َ، َٔ ث ض 

َٜطا٣ ١٥ٚ ن١ْاَيا٠ٚ١ْ ظٜاتط َِٝ ٚا ١ْٝ ١ٜع٢ٓ با ٚاقٝع٢ بشن  ١ْٖٛض١َْسإ ي١ ض  ز٠نط٣َ، بطاز٠ض١ٜٓ، َٔ ث
َٝو ز٠نا ْاتٛاْٞ َاؾ١ن٣١  َٝو، ٥ٝبساع َٜو ؾت ١َٓٝض َٝو ز٠نا، زاٖ َٝٓاْ َٜه٢ ب١غت١ ظَإ زاٖ ١ْٖٛض١َْس
ب١ضج١غت١ به٣١ ١٥ط١ض ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ٫بس٣٠، ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ظ٩ض ططْط١، نْٛه١ ق١ْٛات٢ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ض ازٜ٪ 

٢َُٜ ٥ ١َُٝ ٚا خ١ضٜه١ ت١ؾ١ْ١ ز٠نا، ٚا خ١ضٜه١ ط١ؾ١ ز٠نا، ٚا ق١ٚاض١ٜ٠ن٢ ط١ٚض٠ ٚ ؾطاٚإ ب١ خ٪ ي١ ١ٖض
 ز٠طط٣َ، غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠َٛٝ غٛٚضٕ ي١ غ١ض٣، با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ١٥ط١ض غٛٚضٕ ي١ غ١ض٣، ؾ١ضح ز٠ن٣١، ؾ١ضَٛٚ، ناى  َٝػتا ٥ ٥

 ٥اغ٪.
َٜع به  ط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ ب١ضاَب١ض،  َٞ ٥ٝعٕ ٠ٚضططتٔ، ب١ب َٞ ب١ضاَب١ض، ٚ ب١ب َٝٓا٢ْ ٥اظازا٣١ْ ب ؾ١غ٢ً ؾ١ؾ١ّ تاٜب١ت بٛٚ ب١ ب١ناضٖ
١َُٝ ١٥ٚ َازز١ٜ٠َإ زاْا ب٪ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ٚ ض ازٜ٪٣ ض ٠مس٢، ن١  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ف ي١ ظ٢َٓ ١٥ٚ ؾ١غ١ً بٛٚ، ٥

َٞ ز َٜط١ٜإ ث ٍَ ن١ خ٪ٜإ ت١غحًٝٞ ز٠ن١ٕ، ؾت١نإ  )َشخص هلا(ضا٠ٚ ب١ ب٫١ف، ض  ١٥ٜٚـ ب٪ َا٣٠ٚ ١ٜى غا
١َُٝ ٠ٚ١٥ ٫ ز٠ب١ٜٔ، ٠ٚ١٥ ب١ قاظاجن٢،  َٝػتا ن١ ٥ َٜٓٔ، ٠ٚ١٥ ب٪ ١٥ٚإ بٛٚ، ٥ ١َٖٛٚ خ٪ٜإ ب١ض٢َ١ٖ ز

إ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ي١ب١ض ١ٜى غ١ب١ب، نْٛه١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ض ازٜ٪ ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ت١ْٝا ١ٜى ت١ي١ؾعٜ٪ظن
ٍَ ١ٜى ض  َٝط١ٜ٠ ي١ط١ ْس٠ٚ٠، ١٥ٚا٢ْ زٜه١ ظ٩ضٜإ ١٥ًٖشن، ٜإ با ازٜ٪، ١٥ٚ َاؾ١َإ ي١ٚ ز٠ٚٚف غ١٥١ٜٚـ ٥
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َٝٔ غ١ٜط ض ٠مسشن، غ١ٜط ذهَٛشن، ب٪١ٜ ١٥ٚإ ب٪ خ٪ٜإ ٠ٚ١٥ ب١ قاظاجن٢ زا١ْضا١ْ، ب١ قاظاجن٢ ١٥ٚا٣١ْ  ًَ ب
َٝٞ َازز٣٠ )خا٠ٕٚ َٛغ١ْ١ؾٔ ن١ ٣٫ بب١ٜٔ ١٥ٚ ز١َ٠ ١٥ٚإ ٥ٝػتٝؿا َٞ ز٠ن١ٕ، نْٛه١ ب١ث ( ن١ؽ 8ز٣٠ ي

َٜو، غٛثاؽ. َٞ ع١قس َٞ ٥ٝحاظ٣٠ ١٥ٚإ، ب١ب  ١ْٝ ب٪ٜإ ٥ٝػتٝػ٬صن َٛغ١ْ١ؿن ١٥ٚإ بها، ب١ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿرت َازز٣٠ ؾ١ف ز٠خ١ٜ َٜت٠ٚ١، ث َٝػتا ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ زاٚا ز٠ن١ٕ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ض ٠تبهط ١ٓ ز٠ْط٠ٚ١، ٥
 ٍَ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن َٝؿرت خٛ َازز٣٠ ؾ١ف ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ ث
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ،  َٝػتاف ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ خٛ ٍَ زا ١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ٥ زا ١ْٝ؟ زٚٚ ن١ؽ ي١ط١

ٍَ ز َٜت٠ٚ١، ن٢َ ي١ط١ َٜت٠ٚ١، ن١ ض ٠تبهط ٍَ ٚتٝإ ض ٠تبهط َٜت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ن٢َ  ي١ط١ ا١ٜ ض ٠تبهط
َٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ض ٠تهطا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضَٛٚ  َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ضن َٝت٠ٚ١؟ زٚٚ ن١ؽ ي١ط١ َٓٝ ٠ٚ١٥زا١ٜ ضن

 ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 بعايفصٌ ايظا

 َذ٠ اؿُا١ٜ
 ٕٚ:تاطع١ ٚايعؼشاد٠ ايامل

ٜتُتع املؤيف عُا١ٜ سكٛق٘ املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ ط١ًٝ َذ٠ سٝات٘ َطافا ايٝٗا مخظٕٛ  :اٚال
 ط١ٓ اخش٣ بعذ ٚفات٘.

املصٓفات املؼ ررتن١ عُاٜ ر١ سك رٛقِٗ املايٝ ر١ املٓص رٛص عًٝٗ را يف ٖ رزا ايك رإْٛ طًٝ ر١ َ رذ٠            اٜتُتع َؤيفٛ :ثاْٝا
 يٝٗا مخظٕٛ ط١ٓ اخش٣ بعذ ٚفا٠ آخش َٔ بكٞ سٝا َٔ بِٝٓٗ.سٝاتِٗ َطافا ا

ٛ  :ثايجا عُاٜ ر١ سك رٛقِٗ    -باط رتجٓا٤ َ رؤيفٞ َص رٓفات ايفٓ رٕٛ ايتطبٝكٝ ر١     –املص رٓفات اؾُاعٝ ر١    اٜتُتع َؤيف ر
املاي١ٝ ط١ًٝ مخظني ط١ٓ بعذ تأسٜخ ْؼش املصٓف اٚ اتاست٘ يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ إ نإ َايو سكٛم 

ا َعٜٓٛ را. أَ را ارا ن رإ َاي رو ٖ رزٙ اؿك رٛم، ػخص را طبٝعٝ را فته رٕٛ َ رذ٠ اؿُاٜ ر١ طبك را يًكاع رذ٠              املؤيف ػخص ر 
 املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكشتني االٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ ٖزٙ املاد٠.

تٓكطٞ اؿكٛم املاي١ٝ ع٢ً املصٓفات اييت تٓؼش الٍٚ َش٠ بعذ ٚفا٠ َؤيفٗ را، مبط رٞ َ رذ٠ مخظ رني ط ر١ٓ       :سابعا
 استٗا يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ.ع٢ً تأسٜخ ْؼشٖا اٚ ات

ؼ٢ُ اؿكٛم املاي١ٝ ع٢ً املصٓفات اييت تٓؼش َٔ دٕٚ اطِ َؤيفٗا اٚ باطِ َظتعاس ملذ٠ مخظني ط١ٓ  :خاَظا
تبذأ َٔ تأسٜخ ْؼشٖا اٚ اتاستٗا يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ فاُٜٗا ابعذ، ف رارا ن رإ َؤيفٗ را ػخص را َعشٚف را ٚق رذدا اٚ       

 َذ٠ اؿُا١ٜ طبكا يًكاعذ٠ املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكش٠ االٚىل َٔ ٖزٙ املاد٠. نؼف َؤيفٗا عٔ ػخص٘ فتهٕٛ
ٜبذأ طشٜإ املذد املؼاس ايٝٗا يف ايفكشات اعالٙ َٔ ٖزٙ املاد٠ َٔ ايّٝٛ االٍٚ يًظ ر١ٓ املٝالدٜ ر١ اي ريت تً رٞ      :طادطا

 سصٍٛ ايٛقا٥ع املؼاس ايٝٗا يف ٖزٙ ايفكشات.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ.

 
 
 
 
 
 

َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢ًَ ذ١ؾت١ّ  ؾ١غ
 َا٣٠ٚ ثاضاغسن

 َازز٣٠ بٝػت ٚ ْ٪١ّٜ:
غاَيٝـ زٚا٣ َطز١ْن٣١، غٛٚز ي١ ثاضاغت٢ٓ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ  ١ٜ57ن١ّ: زا١ْض، ١َٖٛٚ ت٢ْ١َ١ خ٪٣ ٚ 

 ي١ّ ٜاغا١ٜزا ٖاتٕٛٚ، ٠ٚضز٠طط٣َ.
غاَيٝـ زٚا٣ َطز٢ْ زٚاَشن زا١ْضٜإ،  57ّ: زا١ْضا٢ْ ناض٠ ٖاٚب١ؾ١نإ، ١َٖٛٚ ت٢ْ١َ١ خ٪ٜإ ٚ ز٠ٚٚ

 غٛٚز ي١ٚ َاؾ١ زاضاٜٝا٣١ْ ي١ّ قا١ْْٚٛزا ٖاتٕٛٚ، ٠ٚضز٠ططٕ.
١َّٝٝ: زا١ْضا٢ْ ناض٠ ز٠غت١ج١َع١ٝٝنإ  غٛٚز ي١  -ب٢َ ي١ زا١ْضا٢ْ ناض٠نا٢ْ ١ْٖٛض٠ ثطانتٝه١ٝٝنإ–غ

ٍَ زٚا٣ ض٩ش٣ بآلٚنطز٠ٚ١ْ، ٜإ  57ا١ٜٝنا٢ْ خ٪ٜإ ٠ٚضز٠ططٕ، ب٪ َا٣٠ٚ ثاضاغت٢ٓ َاؾ١ زاض غا
خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض ب٪ ٠ٚ١َٖيحاض، نا١َٜإ زٚٚضتط ب٢َ ١٥ٚ ذٝػاب١، ١٥ط١ض خا٠ٕٚ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض، 
َٝت، ١٥ٚا َا٣٠ٚ ثاضاغت١ٓن١،  َٝه٢ غطٚؾت٢ ب َٝت. ١٥ط١ض خا٢ْ٠ٚ ١٥ّ َاؾا١ْف، ن١غ َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ب ن١غ

َٜػا١ٜ ز٠ب٢َ ن١ ي١ ١ٖضزٚٚ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ٚ ز٢َ٠ٚٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا ٖات٠ٚٛ. َٜط٣٠ ١٥ٚ ض  ب١طٛ
نٛاض٠ّ: َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ي١َ١ض  ١٥ٚ ناضا٣١ْ ب٪ ٠ٚ١َٖيحاض زٚا٣ ن٪ن٢ زٚا٢ٜ زا١ْض٠ناْٝا٠ٚ١ْ 

٠ٚ١َٜٓ، ثاف  ٍَ ي١ بآلٚنطز٠ٚ١ْٜإ ٜإ خػت١ٓب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ب٪ ٠ٚ١ٖ 57بآلٚز٠نط ٢ََٓٝ، غا َيحاض ْاَ
 نا١َٜإ زٚٚضتط ب٢َ ١٥ٚ ذٝػاب١.

َٜه٢ تط٠ٚ٠  َٝٓح١ّ: َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ي١َ١ض  ١٥ٚ ناضا٣١ْ ن١ ب١ب٢َ ْا٣ٚ زا١ْضاْٝإ، ٜإ ب١ْاٚ ث
٠ٚ١َٜٓ ب٪ َا٣٠ٚ  َٜٔ زٚا٣ بآلٚنطز٠ٚ١ْٜإ ٜإ خػت١ٓ ب١ضز٠غت٢ ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ب٪  57بآلٚز٠نط َٜعض ٍَ ز٠ثاض غا

َٝه٢ ْاغطاٚ ٚ زٜاض بٛٚ، ٜإ زا١ْض٠ن٣١ ٠ٚ١َٖيحاض، نا١َٜإ ز ٚٚضتط ب٢َ ١٥ٚ ذٝػاب١. ١٥ط١ض زا١ْض٠ن٣١، ن١غ
َٜػا١ٜ ١٥شَاض ز٠نط٣َ ن١ ي١ بط ط٣١ ١ٜن٢َ١ ١٥ّ  َٜط٣٠ ١٥ٚ ض خ٪٣ ٥اؾهطا نطز، ٠ٚ١٥ َا٣٠ٚ ثاضاغت١ٓن١ ب١طٛ

 َازز١ٜ٠زا ٖات٠ٚٛ.
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اش٠ٜإ ب٪ نطا٠ٚ، ي١ ١ٜن١ّ ض٩ش٣ غاَي٢ ؾ١ؾ١ّ: ١٥ٚ َاٚا٣١ْ ن١ ي١ بط ط١نا٢ْ غ١ض٣٠ٚ٠ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا ٥اَ
َٝؿٗاتا٣١ْ ن١ ي١ بط ط١ناْسا ٥اَاش٠ٜإ ب٪نطا٠ٚ، ذٝػاب ز٠نط٣َ.  ظا٢ٜٓٝ زٚا٣ ١٥ٚ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ با ْا٠ٚناْتإ بٓٛٚغِ، ) خٛضؾٝس اػنس، ج٬ٍ ع٢ً، قباح بٝت اي١ً، ناضٚإ قا ،  َٞ ت ن

 (، قػ١ت ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.عجُإغ٠ٌٜٛٝ 
 
 
 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف    سؤٚف:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا غ١عات زٚاْع١ٜ٠، َاْط٢ زٚاْع٠ ز١ٖٚٚظاضٚ  َٜعإ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ٥ ب١ض 
َٝهٞ ث١ضي١َإ خ٪ َٝت٠ٚ١، ١َٖٛٚ نات َٝهٞ زٚاْع١ٜ٠ ١٥ٚ تاضرن١ ب١ ز٠ط١َ١ٕ تٝهطاض ز٠ب ف، ١َٖٛٚ نات

 نٛضزٜـ خ٪ف، ١ٖض غ١ضؾطاظ بٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى خٛضؾٝس   ز٠تٜٛػت قػ١ به٣١؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع خٛضؾٝس اػنس:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜص٠ ب١ض اغت٢، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض  ستا٠ٚي١ ب 2ٚ  1َازز٣٠  َٜو ن١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب٪ خ٪٣ ظ٩ض زض َٜه٢ ض  ه١ٜٔ ت٪ظ

٢ًَ ذ١ٚت١ّ، َٛز٣٠ ذُٝا١ٜ، َازز٣٠  ٜتُتع َؤيفٛا املصٓفات املؼرتن١  ثاْٝا:) 2ٚ  1ي١  29خب١ٜٔ، ؾ١غ
عُا١ٜ سكٛقِٗ املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ ط١ًٝ َذ٠ سٝاتِٗ َطافا ايٝٗا مخظٕٛ ط١ٓ اخش٣ 

َٜٝٛػت ْانات، بعذ ٚفاتِٗ(  ٓا١ٜ، زٚٚباض٠ نطز٣٠ٚ١ْ ظ٩ض ٜاغا١ٜن١ خ٪٣ ظ٩ض ١ٖض ١ٜى ١َع 2ٚ  ٠ٚ١٥1 ث
َٜه٢ خب١ٜٔ باؾرت٠، غٛثاؽ. َٜو ض  َٜص٠، ١٥ط١ض ت٪ظ  زض

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

 ناى غناٍ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع غناٍ   طاٖش:ب١ض 
َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

كٛم املاي١ٝ ع٢ً املصٓفات اييت تٓؼش َٔ دٕٚ اطِ ؼ٢ُ اؿ خاَظا:١ٖض ي١ٚ َازز١ٜ٠، ي١ )خاَػا( ن١ ز٠َي٢َ )
١٥ط١ض بٛتط٣َ ٚ ٣٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ ٫ب ٣َ )فارا نإ َؤيفٗا ػخصا(  ي١ ١٥خري زا ز٠َي٢ََؤيفٗا اٚ باطِ َظتعاس( 

١ٖض بٓٛٚغط٣َ ٚ ١٥َٛيؿ١ن٣١ ؾ١خػ٢َ ب٢َ، ١٥ط١ض ن١غ٢َ ١٥َٛيؿ١ن١ ْا٣ٚ زٜاض ١ْب٢َ ٚ َٛغت١عاض ب٢َ، ت٪ 
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ٍَ، ٠ٚ١٥ ١ْخت٢َ ت١ْاقٛظ٣ تٝا١ٜ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ف ذحع٣ ذكٛق٢ ن٢  ب٪ ز٠ن٣١؟ ب٪ خ٪٣ ب٪ زٚا٣ ث١جنا غا
 ناى بهط٣َ، غٛثاغٝإ ز٠ن١ّ.

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

 ناى ناضٚإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ناضٚإ قا :  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبِٝٓ ي١غ١ض  ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ، ي١ ز٠ّٚٚ، زا١ْضا٢ْ ناض٠ ٖاٚب١ؾ١نإ ١ٖٕ، ب١آلّ  29ي١ َازز٣٠  ٠َٚيآل َٔ ب١ؽ ت

َُٝٛا١ٜ ز٠غت١ج١َع٢ ؾاضغ١ٝ، ذ١م ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ف  3ي١ بط ط٣١  زا١ْضا٢ْ ناض٠ ز٠غت١ ج١َع١ٝنإ ٖات٠ٚٛ، ث
َٝسا١ٜ ب١ض اغت٢، ز٠غت١  َٝو ي١ ٣٠ٚ١٥ ت َٜت١ ناض٠ ب١ ن٪١ََي١نإ، ٜإ ز٠غت١ ٖاٚب١ؾ١نإ، ١ٜع٢ٓ ١ْٚع بهط

١َُٝ ٠ٚ١٥ْس٠ ١ٖشاض ْشن، ١ٜع٢ٓ ؾ١ض١ْٖط١ن١َإ بتٛاْشن ٠ٚ١٥ْس٠ َٛغت١َي١ذات٢ ٚآلتا٢ْ تط ج١َع٢  ٥
َٝٓشن، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١ناضب

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

 ناى قباح ؾ١ضَٛٚ.

َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٜتُتع املؤيف عُا١ٜ سكٛق٘ املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ ط١ًٝ  اٚال:)ا٫ٚ( ن١ ز٠َي٢َ ) 29َازز٣٠ 

َِٝ باؾ١َذ٠ سٝات٘ َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ؾ١ق١ض٠ ) َٚٔ بعذ ريو(  ( ث َع زا ٥اخري٣ ج١ًَٛن١، ) 4ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط
 ( ٠ٚ١٥ؾ٢ ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، غٛثاؽ.محا١ٜ سكٛم ايٛسث١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 37ؿ١، ب١آلّ َازز٣٠ ٝض اغت١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ ٠ٚ١٥َي١ٕ ١ٖتانٛ ؾ١ؾ١ّ ٣َٚٛ١ٖ ت١َ١تٛع ب١ ذكٛق٢ ١٥َٛي

َٜت١  َُٝٛا١ٜ ١٥ٜٚـ بهط ات، با باؾرت٠، ع١ٜٓ١ٕ ؾت ت١َ١تٛع ب١ ذُٝا٣١ٜ ١٥َٛيٝؿ٢ ١٥ٚ َٛغ١ْؿ٣١ ز٠ن 7ث
َٜت١ بط ط١، طٛتٝإ َازز١ٜ٠ن٢ ي١ زٚا١ٜ٠ٚ ٚ زٚاٜـ ض٠ز  ٠ٚ28ى َازز٣٠  َٝؿٓٝاضَإ نطز بهط ٣ صَن ١ٜ١ْت، ث

 نطا٠ٚ١ٜ، بعاْشن ٠ٚ١٥ نٛ ز٠ب٢، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ي١ خ٪٠ٚ١َ ْاّٚ ْٛٚغ٢، قػ١ ز٠ن٣١؟  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١ْشاز   ععٜع غٛض٢ََ:ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝطت بٓٛٚغ٢َ، ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ّ ١ٜ١ٖ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ت١عطٜؿ٢ ب٪ ١ْنطا٠ٚ،  باؾت نطز٠ٚٚ خٛا خ
َٜٝٛػت١ ت١عطٜؿ٢ ب٪ بهط٣َ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢.  ض اغت١ ض ٠ْط١ ظ٩ضب١َإ بعاْشن، ب١آلّ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ َٛغ١ْ١ؾات٢ ج١َاع٢، َٛغ١ْ١ؾات٢ ج١َاع٢  ١ٖض ب٪ ت١ٚظٜح َٛغ١ْ١ؾات٢ َٛؾت١ض٠ن١ جٝاٚاظتط٠ ي١ ط١

َٝه٢ ج١َاع٢،  َٝط٣َ ب٪ زضٚغت نطز٢ْ ب١ض١َٖ َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ض ا٣ ز٠غج ٠ٚ١٥ ذكٛق٢ ١ٜ١٦ٜ١ٖى ٜإ ن١غ
َٝو ن١٥َٛ١يـ ب٢َ، ي١ َٛغ١ْ١ؾات٢ َٛؾت١ض٠ن١ ن١ ١٥َٛيـ  َٛز٣٠ ذُٝا١ٜن٣١ جٝاٚاظتط٠ ي٣٠ٚ١ ن١غ
٢َٝ َازز١ٜ٠ى ٠ٚضز٠طط٣َ، زٚٚ/ ب١  َٝه٠ٚ١ ١ٖض ١ٜن١ ذكٛق٢ خ٪٣ ب١ ث َٝهٔ ث ١َٚجٛز٠ ١ٜع٢ٓ ن١ْس ١٥َٛيؿ

ز٠غت١ ١ٖتا ناض٣ ت١خبٝـ ب١  ْٝػب١ت٢ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢، ت١بع١ٕ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك١ٝ ١ٖض ٠ٚنٛ ز٠ظأْ ناض٣
َٜو ب١ نٛضز٣  ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ذػاب ز٠نط٣َ، ناض٣ نٓشن، ناض٣ ظ٠خط٠ؾ١ ٚ ٥ٝؿ٢ ز٠غت، ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ناض
َٝٔ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ٚا١ٜ  َٝٔ ناض٣ ز٠غت٢ ي١ قٛتاخبا١ْناْسا ٚا٣ ث٢َ ز٠َي ٢َٝ ز٠َي ث١ض٠ٚضز٠ ٚابعامن ث

َٝسضا٠ٚ ن١ َٛغ١ْ١ؾات٢ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ مشٛصن  37ازز٣٠ ١٥ط١ض ت١عطٜـ  ١ْنطاب٢َ، ب١ؽ ي١ َ زا ٥ٝؿاض٣٠ ث
١َ١٥ ز٠نات، ١ٜع٢ٓ ١ٖتا ١ْٖٛض٣ ت١خبٝـ مشٛصن ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ز٠نات، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َٛز٣٠ ذُٝا١ٜن٣١ 

زا ٠ٚنٛ ْٝتاق٢ ذُٝا١ٜ ٥ٝؿاض٠ ب١ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ نطا٠ٚ،  3جٝاٚاظتط٠ ١٥َٛيٝؿ٢ ١ٖب٢َ، ب١آلّ ي١ َازز٣٠ 
َٜٝٛػت بهات. ١٥ط١ض  ب٪ ت١عطٜؿٝـ ١ْبٛٚب٢َ ث

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ؟ ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َِٝ باؾ١، َازز٣٠  َٜصٜٔ، ث َٝـ ٣٠ٚ١٥ غٝاغ٣١ ْٝٗا٢٥ ب٪ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ زابط  اق١ؾ٣١ ي١غ١ض بهط٣َ، َْٛ 37ث

َٝؿٓٝاض نطا ن١ ١٥ٜٚـ ز٠َخ بهط٣َ ي١َازز٣٠   .29نْٛه١ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.  باؾ١ بٝدٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايجالثٕٛ:
ك١ٝ عكٛقِٗ املاي١ٝ باْكطا٤ مخع ٚعؼشٜٔ ط١ٓ بعذ تأسٜخ ْؼشٖا اٚ َصٓفات ايفٕٓٛ ايتطبٝ اٜتُتع َؤيفٛ

 اتاستٗا يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ زٚا٣ بآلٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ناض٠نإ، ٜإ خػت١ٓب١ض  25ا٣٠ٚ زا١ْضا٢ْ ناض٠نا٢ْ ١ْٖٛض٠ ثطانتٝه١ٝنإ ب٪ َ غا
ٍَ جاض غٛٚز ي١ َاؾ١ زاضا١ٜٝنا٢ْ ٠ٚضز٠ططٕ نا١َٜإ زٚٚضتط ب٢َ ٠ٚ١٥ٜإ  ز٠غت ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ب٪ ٠ٚ١٥

 ذػاب١.
 
 

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

َٝهـ١َي٢   ٍَ َازز٠ن٣١ تط ت َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٕٛٚ ي١ ط١ بهـ١ٕ ٚ غـٝاغ٣١ به١ْـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بٝد١ٜٓـ١       ن٢َ ت
 ز٠ْط٠ٚ١، ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.

 

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ قػ٣١ يٝص١ْن١ ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ١٥ط١ض ب١ؽ ناض٣ ز٠غت٢ ب٢َ ْاظامن ب٪ ناض٣ ز٠غت١ٝ،  ،ببٛض٠، ب١ ث
١، ١ٜع٢ٓ ْاطٛجن٢َ ٠ٚ١٥، ثاؾإ ب١ ذ١قٝك١ت ز٠ب٢َ ١ٜع٢ٓ ن٪ٕ ْاظامن؟ ١ٜع٢ٓ َٛغت١َي١ذ١ن١ ١ٜ٫م ْٝ

ت١ذسٜس بهط٣َ ت١عطٜؿ١ن٣١ ت١ذسٜس بهط٣َ، ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك٢ ؾآلٕ ؾت ٚ ؾآلٕ ؾت١، ٥ٝٓحا بهط٣َ، ز٠ْا 
 َازاّ ٚا١ٜ ١٥ط١ض ناض٣ ز٠غت٢ ن٪ٕ ١ْؾط ز٠نط٣َ ١ٜع٢ٓ.

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

ــ١  ــ١ف ز٠ٜاْ ــ٣١ ٖاٚب ــازز٣٠ يٝصْ ــازز٣٠    ٣َٚ31 َ ــ١ َ ــ١ى ي ــ١ ؾ١ق١ض٠ٜ ــت    29به١ْ ــ١ ز٠غ ــ١ تهاٜ ــ٢َ ي١ط١َي ن
َٝؿــرت، غــٝاغ١ن٣١    َٝهــط ا٣ ز٠ْــط بــٛٚ بــ١ ؾ١ق١ض٠ٜــ١ى يــ١ َــازز٣٠ ث ٍَ زاْٝــ١؟ بــ١ ت ب١ضظبهاتــ٠ٚ١؟ نــ٢َ ي١طــ١

٠ٚ١َٜٓٓ، ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.  خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٣٠  ٣٠37 زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ َازز ٠ٚ١َُٜٓ غٝاغ١ن٣١ ب١ٚ  29ب١ ز٠ْطسإ ز٠َخ نطا ي١ط١ َٝػتا ز٠رنٛ ٥
١ٜ٠َٛٝ ز٠ب٢َ:  ؾ

 
 ايفصٌ ايظابع
 َذ٠ اؿُا١ٜ

 املاد٠ ايتاطع١ ٚايعؼشٕٚ:
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ٜتُتع املؤيف عُا١ٜ سكٛق٘ املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ ط١ًٝ َذ٠ سٝات٘ َطافا ايٝٗا مخظٕٛ  اٚال:
 ٚفات٘. ط١ٓ اخش٣ بعذ

ٜتُتع َؤيفٛ املصٓفات املؼرتن١ عُا١ٜ سكٛقِٗ املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ ط١ًٝ َذ٠  ثاْٝا:
 سٝاتِٗ َطافا ايٝٗا مخظٕٛ ط١ٓ اخش٣ بعذ ٚفا٠ آخش َٔ بكٞ سٝا َٔ بِٝٓٗ.

١ٜ سكٛقِٗ عُا -باطتجٓا٤ َؤيفٞ َصٓفات ايفٕٓٛ ايتطبٝك١ٝ–املصٓفات اؾُاع١ٝ  اٜتُتع َؤيفٛ ثايجا:
املاي١ٝ ط١ًٝ مخظني ط١ٓ بعذ تأسٜخ ْؼش املصٓف اٚ اتاست٘ يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ إ نإ َايو سكٛم 
املؤيف ػخصا َعٜٓٛا. أَا ارا نإ َايو ٖزٙ اؿكٛم، ػخصا طبٝعٝا فتهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ طبكا يًكاعذ٠ 

 .املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكشتني االٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ ٖزٙ املاد٠
تٓكطٞ اؿكٛم املاي١ٝ ع٢ً املصٓفات اييت تٓؼش الٍٚ َش٠ بعذ ٚفا٠ َؤيفٗا، مبطٞ َذ٠ مخظني ط١ٓ  سابعا:

 ع٢ً تأسٜخ ْؼشٖا اٚ اتاستٗا يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ.
ؼ٢ُ اؿكٛم املاي١ٝ ع٢ً املصٓفات اييت تٓؼش َٔ دٕٚ اطِ َؤيفٗا اٚ باطِ َظتعاس ملذ٠ مخظني ط١ٓ  خاَظا:

َٔ تأسٜخ ْؼشٖا اٚ اتاستٗا يًذُٗٛس الٍٚ َش٠ اُٜٗا ابعذ، فارا نإ َؤيفٗا ػخصا َعشٚفا ٚقذدا اٚ  تبذأ
 نؼف َؤيفٗا عٔ ػخص٘ فتهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ طبكا يًكاعذ٠ املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكش٠ االٚىل َٔ ٖزٙ املاد٠.

٤ مخع ٚعؼشٜٔ ط١ٓ بعذ تأسٜخ َصٓفات ايفٕٓٛ ايتطبٝك١ٝ عكٛقِٗ املاي١ٝ باْكطا اٜتُتع َؤيفٛ طادطا:
 .ْؼشٖا

طابعا: ٜبذأ طشٜإ املذد املؼاس ايٝٗا يف ايفكشات اعالٙ َٔ ٖزٙ املاد٠ َٔ ايّٝٛ االٍٚ يًظ١ٓ املاي١ٝ اييت تًٞ 
 سصٍٛ ايٛقا٥ع املؼاس ايٝٗا يف ٖزٙ ايفكشات.

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

َٜ ٍَ نـطاٚ بـ١ٚ       يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ جاض َٝهـ١ َٜٓس٣٠ٚ١ْ، باؾ١ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ٣١ نـ١ ت ه٢ زٜه١ف ب٪ خٛ
ٍَ زاْٝـ١؟  بـ١       ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهاتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، زٚا غٝاغ٣١ ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ؾ

 ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ناى ؾٛإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايجالثٕٛ:
ٜعذ املصٓف َٓؼٛسا َٔ تأسٜخ ٚضع٘ يف َتٓاٍٚ اؾُٗٛس الٍٚ َش٠، ٚال ٜٓظش يف ريو اىل اعاد٠ ْؼشٙ، اال  اٚال:

 ارا ادخٌ املؤيف عٓذ اعاد٠ ْؼشٙ، تعذٜالت اطاط١ٝ ميهٔ اعتباسٙ َعٗا َصٓفا دذٜذا.
ٕ َٔ عذد َٔ االدضا٤ اٚ اجملًذات ْؼشت َٓفص١ً ٚيف اٚقات كتًف١، فٝعترب نٌ ارا نإ املصٓف ٜتهٛ ثاْٝا:

 دض٤ اٚ فًذ َصٓفا َظتكال ٚريو الستظاب تأسٜخ ْؼشٙ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ غ٢ ٚ ١ٜن١ّ:
َٜت١ ب١ضز٠غت ج١َا٠ٚض٠ٚ٠ ي١ّ ٜ َٜو ب١ بآلٚنطا٠ٚ زاز٠ْط٣َ ي١ٚ ض٩ش٠ٚ٠ ن١ ب٪ ٠ٚ١َٖيحاض ز٠خط ١ن١ّ: ناض

باض٠ ٚٚباض٠ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ناض٠ن١ ي١ب١ضناٚ ْاطري٣َ، ١َط١ض زا١ْض٠ن٣١ ي١ نات٢ زٚٚض٠ٚ٠ٚٚ ز
َٜه٢ ب١ٓض  َٜه٢ ٣َْٛ بآلٚنطز٠ٚ١ْٜسا، ١َٖٛاض َٝسا نطزب٢َ ن١ ١٥ٚز١َ٠ف ب١ ناض  زاز٠ْط٠.٣َت٢ ت

َٝهٗاتب٢َ ٚ ي١ نات٢ جٝا َٜو ي١ شَاض١ٜ٠ى ب١ف، ٜإ ب١ضط ث ٠ٚ١، ١٥ٚا َٝتجٝازا بآلٚبٛٚب-ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض ناض
َٜه٢ غ١ضب١خ٪ زاز٠ْط٣َ ب٪ ١٥شَاضنطز٢ْ ض٩ش٣ بآلٚنطز٠ٚ١ْ. َٝهٞ ب١ ناض َٝه٢ ٜإ ب١ضط  ١ٖض ب١ؾ

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

َٝب٢ٓٝ ١ٖ  ١ٜ؟ ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ، ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.ن٢َ ت

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ١َضد ١ْٝ، ي٪ ١َضد ١ْٝ! نْٛه١ َٛغت١ذ١ًٝ  31َٔ ي١غ١ض َازز٣٠  ي١غ١ض ١ٖضزٚٚ ؾ١ق١ض٠ن٣١ ز٠َي
َٝت١ غٝاق٢ ١ْؾط ذػاب بهط٣َ ٚ ٖات١ ز٠غت ب١ض غنٗٛض ن١ٚت١ ب ١ض ز٠غت ب١ض١َ١ٖى ١٥ط١ض ١ٜن١ّ جاض ب

خ١َيو ذػاب بهط٣َ ٠ٚ١٥ ١َْؿٛض٠ ٚ ت١ٚاٚ، ظ٩ضجاض ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥غطاظ٣ تٝحاض٣، ظ٩ض جاض ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥غطاظ٣ 
َِٝ ١٥َٛضخ١ن٢  ًَ َٝت١ ١َؾٗٛض، َٔ ز٠ي١ًٝنتإ ب٪ ب َٝؿ٢ ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖ ت١بع بهط٣َ ٠ٚ١٥ ْاب ب١ذؼ، ٠ٚ١٥ ث

( عٝباض١ٜ٠ن٢ ث٢َ lion of Jordanجٛي١ن١ ي١ ٥٪نػؿ٪ضز نتاب١ن٢ ي١غ١ض ١َيٝو ذػشن ت٥١ًٝـ نطز )
( ١ٜع٢ٓ ي١ غ١ذطا طَٛيت ناْس، ي١غ١ض تاضرن٢ ٥ٛضزٕ، ١٥ٚ ثٝا٠ٚ from the desert you roseطٛت )

ب١ ؾ١ق١ضات ١٥ٚ نتاب١ ١َج١ي٣١ ؾ١ضق٢ ١٥ٚغ١ت ب١ذػ٢ ي١غ١ض ز٠نطز ٚ زٜطاغ٣١ ي١غ١ض ز٠نطز، ب١ 
َٝؿ٢ ١٥ٚ نتاب١ ت١ب َٝه٢ ظ٩ض ١ٖبٛٚ ؾ١ق١ضاتٝـ ثٝؿا٢ْ ١٥ٚ نتاب٣١ ز٠زا ٚ ث ع بهط٣َ ي١ ي١ْس٠ٕ، خ١َيه

َٛتاب١ع٣١ ؾ١خػ١ٝت٢ ز٠نطز، ١ٖتا ١َضن١ظ٣ زٜطاغات٢ قٛزؽ ي١ ع١َإ  ١ْقس٣ ي١ٚ نتاب١ ططت ٚ طٛت٢ 
ي١ خ٬ٝصن زٜطاغ٣١ ؾ١ضق٢ ١٥ٚغ١ت طٛت٢ ١٥ْط٪ ي١ خ٬صن ١٥ٚ زٜطاغ٣١ٜ١ ١َعط٠ن٣١ ن١ضا١َتتإ 

َٝ َٝـ نا٣ٚ ن١ ؾ١َي١غت١ٝٓٝنإ ي َٝٓا٠ٚت١ ث ١ًَن٢ ب١نا٢ًَ ١ْٖ ١ًَٝن١ ١ٖغتا ؾ١غ ٢ ١َغسٚضٕ، ١٥َٛيٝؿ١ ١٥غ
َٝو ١ٜ١ٖ، ن١  ي١غ١ض ١٥ٚ ١َعط٠ن١ٜ١ زاْا، بطاز٠ضإ، ي١ ١ٖض زٚٚ ؾ١ق١ض٣٠، ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ز٠َٚٚٝـ نتاب
َٝؼ(، ١٥ٚ نتاب١ ي١ جاَع٣١ ١٥ضٜع١ْ٩ ي١غ١ض بٛظ١ٜت  َٝه٢ زاْا٠ٚ )٥اضت ٥٪ف ١ٖث٢ ْ )ز١ًٜٜط ١َ٫( ن١ نتاب

ثاؾ٢ ؾ١ف َاْط٢ ططا١َْؿٛض، ب٪١ٜ ١ٖض زٚٚ ؾ١ق١ض٠ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ب١بط ٚا٣ َٔ ؾ١ضت ١ْٝ  َْٛاق١ؾ١ نطا،
 ٚ ظ٤ض غٛثاؽ.

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

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
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َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ١َ١٥ ت١ْٗا ز٠غ ت ْٝؿإ نطز٢ْ تاضرن٢ ١ْؾط٠، ١ٜع٢ٓ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ باب١ت٢ تط٠ٚ٠ ١ْٝ، ١ٖض ب٪ ت١ٚظذن
َٝه٢ تط٣ َٛغ١ْ١ف نات ١ٜ١ٖ، ب١ تاضرن٢  ت١ْٗا تاضرن٢ ١ْؾط ي١ ن٠ٚ١ٜ١ ز٠غت ث٢َ ز٠نات ٚ ب٪ ب١ض١َٖ

 ١ْؾط ت١ْٗا ب٪٣ ١٥شَاض نطز٢ْ َٛز٣٠ ذُٝا١ٜ١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ تاضرن٢ ١ْؾط٣ ي١غ١ض ذػاب بهط٣َ ب١  ًَ ١ٖض ؾت١ى ١ْؾط بهط٣َ ٚ غ١زا٣ ي١غ١ض بهط٣َ، ٠ٚ١٥ ْانط٣َ ب
١َب١غت٢ غنٗٛض، ظ٩ضجاض َٔ جاض٣َ نتاب١نِ ت٥١ًٝـ ١ْنطز٠ٚٚ ٚ ز٠ٜس١َ٠ ب١ض ظاض٣ خ١َيه١ن٣١ ب٪ ٣٠ٚ١٥ 

َٜعإ ب١ض ٢٥٠ َٔ.  بعامن خ١َيو ٥اضا٣ ي١غ١ض ن١ٝ، ؾ١ضت ١ْٝ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز  ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو ؾت ١ٜ١ٖ َٛ َٜع٣ يٝص١ْ ١ْٖس غـت٫١ت، ٥ـ١ٜٚـ ز٠بـ٢َ    ي١ ز٠ّٚٚ زا ١ٖض ب٪ ب١ضناٚ ض ٢ْٚٚ بطاز٠ضا٢ْ ب١ض 

َٝٓا، َٛغــت٫١ت     َٝٝــسا بــ١ؽ ْــا٣ٚ ْــ١ٖ ذػــاب١ن٢ بــ٪ بهــط٣َ، ٥ــ١ٜٚـ ٥اٖــ١ْط خــإ ت١قطٜبــ١ٕ ٥ٝؿــاض٠ت٢ ث
َٜتـ٠ٚ١، بـ١آلّ بـ١ تـ١ْٗاف ٥ـ١ٚ ب١ذػـا١ْ ٠ٚنـٛ          َٝو وـٛؽ بآلٚز٠نط ١َغ١ي١ٕ ي١ َٛج١ي١ٜ١ن٢ ع٢ًُ ن٪١ََي

َٝٓطاٚ بآلٚز٠ب٠ٚ١ٓ، ١٥ٚا١ْ ت١نًٝؿٝإ ن٢ ز  ٠ب٢َ، ز٣َٚ١َ٠ يٝص١ْ جٛامب بسات٠ٚ١.َٛغت١ٍ ١ٜع٢ٓ ز٠ضٖ
 

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ؟ ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايجالثٕٛ:
ٛس الٍٚ َش٠، ٚال ٜٓظش يف ريو اىل اعاد٠ ْؼشٙ، اال ٜعذ املصٓف َٓؼٛسا َٔ تأسٜخ ٚضع٘ يف َتٓاٍٚ اؾُٗ اٚال:

 ارا ادخٌ املؤيف عٓذ اعاد٠ ْؼشٙ، تعذٜالت اطاط١ٝ ميهٔ اعتباسٙ َعٗا َصٓفا دذٜذا.
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ارا نإ املصٓف ٜتهٕٛ َٔ عذد َٔ االدضا٤ اٚ اجملًذات ْؼشت َٓفص١ً ٚيف اٚقات كتًف١، فٝعترب نٌ  ثاْٝا:
 ستظاب تأسٜخ ْؼشٙ.دض٤ اٚ فًذ َصٓفا َظتكال ٚريو ال

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

ٍَ زاْٝــ١، ؾــ١ضَٕٛٚ بــ٪    ٍَ زاْٝــ١؟ زٚٚ نــ١ؽ ي١طــ١ ٍَ زاٜــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟ نــ٢َ ي١طــ١ نــ٢َ ي١طــ١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 
 
 
 
 

َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ:
بعذ اْكطا٤ َذ٠ اؿُا١ٜ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ الٟ َصٓف اٚ عٓذ اْكطاع ٚسث١ َؤيف٘ اٚ عذّ  :اٚال

ٚدٛد اٟ خًف عاّ ي٘ قبٌ اْكطا٤ َذ٠ اؿُا١ٜ، حيل الٟ ػخص إٔ ٜطبع٘ اٚ ٜٓؼشٙ ارا نإ قذ مت طبع٘ اٚ 
 ْؼشٙ قبٌ ريو.

االٚىل َٔ ٖزٙ املاد٠ قذ طبع اٚ ْؼش، فال جيٛص  اَا ارا مل ٜهٔ املصٓف املٓصٛص عًٝ٘ يف ايفكش٠ ثاْٝا:
اطتػالٍ اٟ سل فٝ٘ مبا يف ريو طبع٘ اٚ ْؼشٙ اال باداص٠ َٔ ايٛصاس٠ ٚتظشٟ ٖزٙ االداص٠ ملذ٠ مخع عؼش٠ 
ط١ٓ ع٢ً إٔ تعترب ًَػ١ٝ ارا مل مياسطٗا صاسبٗا خالٍ ط١ٓ ٚاسذ٠ َٔ االداص٠، اٚ ارا بذأ بٗا ثِ تٛقف بعذ 

 يظ١ٓ نا١ًَ. ريو عٔ مماسطتٗا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ، ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.  ب١ نٛضز١ٜن٣١ بٝدٛ

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َازز٣٠ غ٢ ٚ ز٠ّٚٚ:
َٜو ي١ّ قا١ْْٚٛزا ٖات٠ٚٛ، زاْط ا٠ٚ، ٜإ ١ٜن١ّ: زٚا٣ ب١غ١ضن٢ْٚٛ ١٥ٚ َا٠ٚ ثاضاغت٣١ٓ ن١ ب٪ ١ٖض ناض

َٝـ ب١غ١ضن٢ْٚٛ َا٣٠ٚ ثاضاغت١ٓن٣١، ١٥ٚا  ن٢ي١نات٢ ١ْب٢ْٚٛ َرياتطط ٜإ ١ْب٢ْٚٛ ٖٝض ٠ٚن١ٜ١ طؿت٢ ث
َٝت٠ٚ١. َٝؿرت ناث ٚ بآلٚنطاب َٝو ب٪٣ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ناض٠ ناث بهات٠ٚ١ ٜإ بآل٣ٚ بهات٠ٚ١، ١٥ط١ض ث  ١ٖض ن١غ

َٝت ب١ب٢َ  ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض ١٥ٚ ناض٣٠ ي١ بط ط٣١ ١ٜن٢َ١ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا، ناث َٝت٠ٚ١، ١٥ٚا ْاب ٜإ بآل١ْٚنطاب
َٝٓسض٣َ ب١ ناث ٚ بآلٚنطز٠ٚ١ْؾ٠ٚ١. ١٥ّ َ٪َي١ت١  زا١ٜ١ْن٢َ٪َي١ت٢ ٠ٚظاض٠ت، ٖٝض  ي١َ١ض  ١٥ٚ ناض٠ ٠ٚب١ضبٗ

َٝسا١ْ ب١ ١َٖي٠ٛؾا٠ٚ زاز٠ْط٣َ ١٥ط١ض خا١ْ٠ٚن٣١ ي١  15ب٪ َا٣٠ٚ  َٝب١ج٢َ ز٠ب٢َ، ب١آلّ ١٥ٚ َ٪َي١تج ٍَ ج غا
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َٝه٢ زٚ َٝو َا٣٠ٚ غاَي َٝهطزب٢َ ٚ ثاؾإ ب٪ َا٣٠ٚ غاَي ٢َٝ ١ْنطزب٢َ، ٜإ ز٠غت٢ ث َٝب١ج َٝسا١ْن١، ج ا٣ َ٪َي١تج
 ز٠غت٢ صَن ١َٖيططتب٢َ.

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

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ غ٠ٍٛٝ خإ ٚ ناى قباح ٚ ناى ١ْشاز، غ٠ٍٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ن٢َ ت

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض 

َٜع    غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت١ ١ٜى ؾ١ق١ض٠، نْٛه١ ت١ن٣١ًُٝ ١ٜنرتٕ ٚ  ب١ ْٝػب١ت٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ن١ زٚٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ٜإ بب
١َُٝ ن١ قػإ ز٠ن١ٜٔ ق١ز  ت١ٚاٚن١ض٣ ١ٜنرتٕ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠، ٜاْٝـ ي١ ز٠ّٚٚ )اَا(٣ ٫بب١ٜٔ، نْٛه١ ٥

َٝشن ب١آلّ ١٥ٚ ؾت١ ٚا١ٜ، ٚؾ٣١ )ب١آلّ( ي١غ١ض٠تا٣ قػ١ نطزٕ ب١ناضْا١ٜت، ١ْٖس٠ى قػ١ ز٠ن١ٜ ٔ ٥ٝٓحا ز٠َي
َٝشن ) َٝشن ٣٫ ب١ٜٔ، بًَ ًَ اَا ارا مل ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ف ١َٖإ ؾت ٚا١ٜ، ٠ٚ١٥َي١ٕ ن٪تا٢ٜ ٖات٠ٚٛ، ز٠ّٚٚ، ١٥ط١ض ب

ٜإ ٚؾ٣١ ١٥ؾنا٣ ٫ب١ٜٔ ١٥ٚ نات٢ ز٠نات١ بط ط١ٜ١ن٢ زٜاض٣ نطاٚ ٚ  ٜهٔ املصٓف قذ طبع أٚ ْؼشٙ اىل ْؼشٙ(
 ت١ٚاٚ ٚ غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١  ض 

 ناى قباح ؾ١ضَٛٚ.

َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) ( ب١ ض ٢٥٠ َٔ ز٠ٚي١ت٢ حيل ال٣ ػخص إ ٜطبع اٚ ٜٓؼش ارا نإ قذ مت طبعٗا قبٌ ريوي١ ٠ٚ١٥َي١ٕ ز٠َي
َٞ ب٢َ ٚاضغ١، ي١ ؾ١ق١ض٣٠  ظٜط ن١ خ٪٣ بهات ب١ غاذب٢ ١٥ٚا١ْ، ب١آلّ ب٪ن٢ ي١ ذ١م زضا٠ٚت١ ٠ٚ 2زضاٚغ

 ١٥ٚ ذ١ق١ ١ْزضا٠ٚ ب١ ز٠َٚي١ت. 1ؾ١ق١ض٠ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ٠ٚظٜط  2ي١ ؾ١ق١ض٣٠  ٖٝض ع٬ق١ٜ١ن٢ ب١ ١َٚظٚع زا ١ْب٢َ، نْٛه١ ١٥ٚ ب١ ض ٢٥٠ َٔ ن١ ث
١َُٝ ز٠ظاْشن ن١ ظ٩ضب٣١ ١ٖض٠ ظ٩ض٣  ١َٚظٚع١ ز٠َي٢َ ١٥ط١ض ١ْؾط ١ْنطاب٢، ١ٜع٢ٓ ز٠غت ْٛٚؽ ب٢َ، ٥
ن٬غٝهٝات٢ نٛضز٣ ن١ ت١بع نطا٠ٚ ب١ ز٠غت ْٛٚؽ، نابطا ب١ جٗٛز٣ ؾ١خػ٢ خ٪٣ ث١ٜسا٣ نطز٠ٚٚ، 

١َٚي٣ٚ١ ٚ َاَ٪غتا ٫١َ عبسايهطعن٢ َٛز٠ضٜؼ، ب١خ٪ٜإ  باؾرتٜٔ ظن١ْٚٛف زٜٛا٢ْ ْاصن ٚ ١َذ٣ٛ ٚ
َٜطا خ٪ؾه١ض  ث١ٜساٜإ نطز ٚ بآلٜٚإ نطز٠ٚ٠، ع٬ٝق٣١ ب١ ٠ٚظٜط٠ٚ٠ ١ْٝ، ٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ض 

( َٞ ٚتظش٣ ز٠ب٢َ ن١ ٠ٚظٜط ت١ز٠خٛصن ١ْٖس٣َ ؾت بهات ن١ ع٬ٝق٣١ ب١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ١ْٝ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ن١ ز٠َي
( ١ٜع٢ٓ ز٠ب٢َ ٥ٝحاظ٠ ي١ ٠ٚظٜط ٠ٚضبططٕ، نابطا ب١خ٪٣ ز٠غت  ٢ً إ تعترب ًَػ١ٝ اىل إ ملط١ٓ ع 25ٖزٙ 
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ْٛٚغ١ن٣١ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ز٠غت ْٛٚؽ ١ٖض بعض٠ ي١ ١٥غاغ٠ٚ١، ز٠غت ْٛٚغ١ن٣١ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، 
َٝت١ باب٢ ت١ذكٝك٢ ْكٛم، غٛث  اؽ.٠ٚض٠غ١ؾ٢ ١َْا٠ٚ، ب٪ ذ١ق٢ ١ْب٢َ ت١بع٢ بهات ١َغ١ي١ٕ؟، ٠ٚ١٥ ز٠ن

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

 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣؟ ناى ٥اغ٪ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝشن َٛز٣٠  ًَ َِٝ ٚ ت١بع١ٕ ظ٩ض ظ٩ض ٚاظذ١ ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ١٥ط١ض َٛغ١ْؿ١ن١ با ب َٜه٢ تط ز٠َي جاض
١َُٝ زاَإ ْا٠ٚ ث١جنا ذُٝا٣١ٜ ٠ٚض٠غ٣١ ١َْا، خ١ي١ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ذُٝا١ٜ ن٪تا٢ٜ ب٢َ ٥ ؾ٢ عاّ ١ْبٛٚ، ب١آلّ ث

ٍَ زٚا٣ َٔ، ١٥ٚ ز١َ٠ َٛز٠ن١ َا٠ٚ ١ٖض ن١غ٢َ ب٪٣ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ بآل٣ٚ بهات ٚ ناث٢ بهات٠ٚ١ ٚ بآل٣ٚ  غا
َٜه٢ تط بآل٣ٚ  َٝت٠ٚ١، ١ْؾط نطاب٢َ، ١٥ٚ جاض َٝؿرت بآلٚنطاب َٝو ١٥ط١ض ث بهات٠ٚ١، بهات٠ٚ١، ب١آلّ ب١ ١َضج

َٝه٢ ظ٩ض  َٝه٢ زٜه١ ب٪٣ ١ْب٢َ ناث٢ بهات٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ؾت َٝؿتا ن١غ ٣٠ٚ١٥ ز٠ّٚٚ، ي١ٚ ذاَي١ت١ٟ ن١غ٢ ١ْٝ، ٖ
َٝت١ ََٛيه٢ عاّ ن١ ب٠ٚٛ ََٛيه٢ عاّ ن٢َ ََٛاض٠غ٣١  ظ٩ض ت١بٝع١ٝ، ي١ َازز٠نا٢ْ تط طٛتَٛا١ْ، ٠ٚ١٥ ٥ٝرت ز٠ب

َٝت٠ٚ١، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ب٪ ١٥ٚ ذ١ق٣١ ي١غ١ض ز٠نا ٠ٚظاض٠ت١، ١َ١٥ ظ٩ض ظ٩ض ت١بٝعٝ ١، با بآلٜٚـ ١ْب
١ًَذ١ت٢ عا١َ  ١٥ٚ ز١َ٠ ٠ٚظاض٠ت بط ٜاض ز٠زات ن١ ض ٠ْط١ ١َ١٥ ١َختٛت١ٜ١ن٢ ططْط١ ٚ ١َ١٥  ١َغ

٢َٜٓ خ٪٣ َٝط٣١ خ٪١ٜت٢ ي١ ؾٛ َٝه٢ ططْط١، ب٪١ٜ بآل٣ٚ ز٠نات٠ٚ١، ب٪١ٜ ب١بط ٚا٣ َٔ ج ١َ١٥ف ، َٛغ١ْ١ؾ
َٝـ خ٪٣، غٛث ٍَ َازز٠نا٢ْ ث  اؽ.َٛغ١ج١ُٝ ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ف رال  بطاز٠ضا٢ْ يٝص١ْ ب١ ١ٖقٝك١ت ٢َ٫َ٠ٚ ثطغٝاض٠ن٣١ َٓٝإ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ بـ١ ٚاظذـ٢ ز٠َيـ٢َ )   
ْؼشٙ اال بأداص٠ َٔ ايٛصاس٠ ٚتظش٣ ٖزٙ االداص٠ ملذ٠ مخظ١ عؼش٠  جيٛص اطتػالٍ ا٣ سل مبا يف ريو طبع٘ اٚ

( ط١ٓ ع٢ً إ تعترب ًَػ١ٝ ارا مل مياسغ صاسبٗا خالٍ ط١ٓ ٚاسذ٠ َٔ االداص٠ اٚ ارا بذ٤ ثِ تٛقف بعذ ريو
ن١ٚات١ ١ٜع٢ٓ ْػٛؽ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١ْغا١ْ...، باؾ١ ١٥ٚ ز٠ٚاٜٚٔ ٚ ١٥ٚ ْػٛغـا٣١ْ نـ١ ز٩ظضا١ْٚتـ٠ٚ١، ٫ٜـ١ظاٍ     

َٝـــسا ز٠نـــط٣َ، ٜـــ١ع٢ٓ تـــ١ذكٝل ١َب١غـــتِ تـــ١ذكٝك٢ ١٥ز٠بٝـــ١، تـــ١ذكٝك٢ ز٠ز َٜٓـــ٠ٚ١، تـــ١ذكٝكٝإ ت ٩ظض
َٜٓـ٠ٚ١ بـ١ نٛضز١ٜنـ٣١، ١٥ٚاْـ١ بـ٪          َٝـسا ز٠نـط٣َ، غـاؽ ز٠نط َٜص٠ٚ١ٜٜٓإ ت َٝه٪َي١ٜ٠ٚ١ٓٝ ٚ تٛ ١َذه٣١َ١ ١ْٝ، ي

َٝه٪َي٣٠ٚ١ٓٝ صَن به١ٕ، ب٪ ٬ٝ٥ ٥ٝحاظ٣٠ ي١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚضبططٕ.  ذ١قٝإ ١ْب٢َ ي
 

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
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َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو        ١ٖ2ض ب٪ ت١ٚظٜح ب٪ بط ط٣١  ٠ٚ١َُٓٝ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ بـا ؾـت١ن١ ٚاظح بـ٢َ، َـٔ ز٠غتٓٛغـ ، ب١ ظن١ْٚٛ ١٥ٜٗ
  ٚ َٝؿـتا بـ٬َ ١ْنطا٠ٚتـ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت ْاٜـ١ت ٥ـ٠ٚ١ تـ١بع بهـات،       ١٥ز٩ظ٠ٚ١َ، ١٥ّ ز٠غتٓٛٚغ١ ن١ ١٥ٜس٩ظ٠ٚ١َ ٖ

٥ــ٠ٚ١ َــِٓ ٥ٝحــاظ٠ يـــ١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚض٥ــ١ططّ نــ١ تـــ١بع٢ بهــ١ّ، بــ٪ ٥ٝحـــاظ٠ يــ١ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚض٥ــ١ططّ، َـــٔ          
َٝهِ ز٩ظ٠ٜٛت٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت ١٥ب٢َ ت١ذكٝل بهات، خا٢ْ٠ٚ ١٥ّ ز٠غتٓٛٚغ١ ٠ٚض٠غ٣١ ١ٜ١ٖ ٜـإ ْـا،    ز٠غتٓٛٚغ

٣١ ٚ بــ٣ٚ٬َ ١٥ن١ٜتــ٠ٚ١ٚ تٝحــاض٠ت٢ ثــ٢َ ١٥نــ٣١، ْــاب٢َ، ٥ــ١ب٢َ   تــ٪ بــ١ ٥ــاض٠ظ٣ٚٚ خــ٪ت ١٥نــ٢ تــ١بع٢ ١٥نــ 
َٝو ١ٖب٢َ، ١٥ّ ج١ٗٝت١ خ٪٣ ت١بع ْانات، ١٥ّ ج١ٗٝتـ١ ٥ٝحـاظ٠ ٥ـ١زات بـ١ تـ٪ تـ١بع٢ بهـ٣١، َـٛز٣٠          ج١ٗٝت
ذُٝا١ٜؾت ب٪ زا٢َْ١٥ ن١ ت٪ خا٢ْ٠ٚ ١٥ّ ت١بع١ ١٥ب٢َ، ب٪ ١َغـا٢ًٝ٥ َـاصن ٚ بـ٪ بـ٬َٚ نطزْـ٣٠ٚ١ بـ٪ َـا٣٠ٚ        

َٝو ْــ١ب٢َ تــ٪        2ع٢ٓ ٥اي١ٝت١نــ١ بــ٪ بط طــ٣١   غــاَيٝـ، ٜــ١  15 ي١َ١زاٜــ١، نــْٛه١ ١٥طــ١ض ٖــاتٛ ٚ جٝٗــ١ت
 ٢ًََ َٝت ب َٝو ث َٝؿرت ب٬َٚت نطز٠ٚ٠ ن٪ٕ ١٥ب٢َ، ١٥ب٢َ ج١ٗٝت َٝو ب٬َٚ به١ٜت٠ٚ١ ٠ٚض٠غ٣١ ١ٜ١ٖ، ت٪ ث ز٠غتٓٛٚغ

ٗا بـ٪ ٠ٚ١٥ْس٠ٜـ١،   ت١ْ 2نان١ ١َ١٥ ٠ٚض٠غ٣١ ١ٜ١ٖ، خا٢ْ٠ٚ ٠ٚض٠غ١ن١ ١٥تٛا٢َْ ب٣ٚ٬َ بهات٠ٚ١، ١٥ّ بط ط٣١ 
َٝت بـ  1بط ط٣١  َُٝإ باف بٛٚ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ بب ١َُٝ ث ١ َـَٛيه٢ عـاّ ٥ٝٓحـا    ب١ض اغت١ٝن٣١ زٚا٣ َٛز٣٠ ذُٝا١ٜ ٥

َٝط٠ بٝه١ٜٓ١ بط ط٣١ )ذنل ٣٫ ؾدل َٝٓاَٚا١ْ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي  ، ظ٩ض غٛثاؽ.1( ت١ٚا٣ٚ بهات، ي١ ت١عطٜؿا ٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـط٠ ١ٖٜــ١ يـ١ جـ١ْابت ز٠نـط٣َ بٝهـ١ٜٔ؟، جــ١ْابت ١٥ْـسا٢َ يٝص١ْنـ١ بـ٣ٚٛ ٥ــ١ّ             َٝهُإ ي نـاى ْـ١شاز غـ٥ٛاي
َٝبـٛضزٕ ز٠نـ١ّ نـاى       َٝط خـإ زاٚا٣ ي َٝط خإ قػ١ بهات، ؾـً َْٛاق١ؾا١ْت ب٪ ي١ يٝص١ْن١ ١ْنطز؟، باؾ١ با ؾً

 ١ْشاز قػ١ ز٠نات، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث  ١ضي١َإ.ب١ض 
ٍَ يٝصْـ٣١ قـا٢ْْٛ    ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ َْٛاق١ؾاتا١ْ نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ب١ َٛخت١غ١ضتط، ب٫َ١ّ ٥ٝؿهاي١ن١ ٣َٚٛ١ٖ ي١ط١
ٍَ بٛٚ ب١ض اغت٢، ثاؾ٢ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ٥ٝؿهاي١ن١ ي٣َٚ١ بٛٚ، ثاؾـإ ْـاظامن ١٥طـ١ض     َٝه١ ٍَ ٚ ث َٝه١ ت

َٝػتا٠ٚ ٥ٝعتٝعاظ ز٠ن١ّ ٚ ٖٝض َْٛاق١ؾ١ ْان١ّ. غ١ض٩نا١ٜت٢ ٚ بطاز٠ضا٢ْ يٝص١ْ ذ١ظٜإ صَن ١ْٝ، َٔ  ي١ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜطـ١ت صَن ْـاطط٣َ، تـ٪ ثطغـٝاض ز٠نـ٣١               ْا نانـ١، تـ٪ قػـ١نا٢ْ خـ٪ت ز٠نـ٣١ ض ٥٠ٝـ١نا٢ْ خـ٪ت ز٠ز٣٠، نـ١ؽ ض 
 ٢، ؾاعري٣ بطا٣ خ٪ّ.١٥ٚاْٝـ ثطغٝاض ز٠ن١ٕ، ت٪ ذ١قت ١ْٝ ْاض ٠ذ١ت ب٢، ت٪ ١٥زٜب٢ ١ٖغت ْاغه

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا، ز٠ٜاْـ٣َٚ١ ٥ٝتٝٗا١َنـ٣١ خب١ْـ١ ٣٫ َـٔ، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ ٠ٚ١٥ٜاْـ١،            ١٥ٚإ ٖٝهٝإ ث٢َ ١َْاٜـ١ ٥
ت ب١ض اغت٢، َٔ َْٛاق١ؾ١ّ نطز٠ٚٚ، ظ٩ض ؾتٝـ ض اغت نطا٠ٚت٠ٚ١، باؾٝـ ز٠ظاْـٔ نـ١ نـ١ْس ؾـت٢ تـط ض اغـ      
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نطا٠ٚت٠ٚ١، ناى زَيؿـاز ب١تاٜبـ١ت٢، ؾـا١ٜزِٜ بـ٪ ز٠زات نـ١ نـ١ْس ؾـتُإ ض اغـت نـطز٠ٚ٠، َـٔ ي١غـ١ض٠ٚ٠ف            
َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، َـٔ ٥ـ١ٚز٠ّ ي١غـ١ض     ٠ٚ١َٜٓٓ بعأْ ْٛٚغ١َٛٝ ت َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥تا ٥ُٝعا١ٜن١ خبٛ ْٛٚغٝتِ ت

َٝػتا ٠ٚ١٥ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠نِ ب٪ ٖات، ١ٜع٢ٓ ١ٖقِ ْٝـ١ ٠ٚنـٛ ٥   َٝو َْٛاق١ؾـ٣١    ؾهط ١ْبّٛٚ، ٥ ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْ
 به١ّ؟، ١٥ط١ض ١ٖقِ ١ْٝ ج١ْابت ١٥َط به١ َٓٝـ زاز٠ْٝؿِ ٚ ت١ٚاٚ.

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

َٝو، تـ٪ ٥ـ١زٜب٢ ؾـاعري٣              باؾ١ ز٠غت١ناْت خ٪ف بـ٢َ ٖـ١ق٢ خ٪تـ١ قػـ١ بهـ٣١، ثطغـٝاض بهـ٣١ ٖـ١َٛٚ ؾـت
َٝط خإ ؾ١ضَٛٚ.١ٖغت ْاغه١، زا١ُٝ٥ٕ ز٠ب٢َ زَيت ْاغ  و ١ْب٢َ ٥اٚا، ؾً

 
 

َٝط ستُس جنٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪  ب١ض اغت٢ ب١ّ ْٝٗا١ٜت٢ ز٠ٚض١ٜ٠، ١ٜع٢ٓ ٚابعامن خ٪تإ باؾرتٜـ ي١ ٜاغانإ ١٥ظأْ، ب١ث
ًَٝهاض١ٜن٢ ظ٩ض ١ٖب٠ٚٛ، ١٥ْساّ ث١ضي١َإ بـ٪٣ ١ٖٜـ١ ٜـ١نحا    َٝؿ ٢ََٜٓ ث ض َٛزاخ١يـ١ بهـات، قػـ١نا٢ْ    ١٥َط ٩ زٚ

١َُٝ ؾت٢ ظ٩ض َِٖٛٝ تطَإ ي١ب١ضز٠ّ زا١ٜ، ١َ١٥  َٜٝٛػت ْانات، ١َٖٛٚ ٠ٚخت١ن١ ١٥ض ٚات ٥ ٠ٚض١ْطريا ٥ٝرت ث
َٝه٢ ظ٩ض َِٖٛٝ ي١ ١ْٖٛض١َْـسإ ي١ٚاْـ٣١    ؾ١ضذن١ٜ١ن٢ ظ٩ض َِٖٛٝ، ب١ض اغت٢ زاٚا٣ ٣١َ١٥ نطز٠ٚٚ، خ١َيه

َُٝـ١ بـ١ّ ْٝٗاٜـ١ت٢ ١ٖؾت١ٜـ١ ض ٩ٜؿـت٠ٚٛ        ن١ َٛذاؾ١ظ٣٠ ذكٛقٝإ بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ نٌ ٚ  ٠ٚ١٥ْـس٠ َازز٠ٜـ١ ٥
١ٜ٠َٛٝ زٚٚجـاض ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ ٖـ١ض      َٜعتإ ١٥ن١ّ ١ٜع٢ٓ ب١ّ ؾ ٖٝهُإ ١ْنطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ تها ي١ ب١ض 

 َٛزاخ١ي١ بهات ي١غ١ض ١ْؾػ٢ ١َٚظٚع ْاب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط خإ ب٠ٚ١ف ض   اظ٣ ْشن ن٢ به١ٜٔ، ناى ناضز٩ ؾ١ضَٛٚ.ؾً
َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝشن ٚاش١ٜٚٚنٝؿـ٢ نطزبـ٢َ، بـ٫َ١ّ           ًَـ َٝبٝٓـ٢ ٖـ١ب٢َ، ٜـ١ع٢ٓ بـا ب ب١ض اغت٢ ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َإ َاؾ٢ خ٪ٜـ١ت٢ ت

َٜٓس٠ٚ١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ظ٠ضٚض١ٜ ي١نات٢ َْٛاق١ؾ١، ي١نات٢ خٛ ثؿتٝٛا٢ْ نـاى ْـ١شاز   ١ْٖس٣َ ت
َٝط٠ زاْٝؿتٕٛٚ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ثط ٩ش١ٜ٠ ٢ٖ ١٥ٚإ ب٢َ، جـٛاب   ١٥ن١ّ ن١ ١ٖق٢ خ٪١ٜت٢، يٝص١ْناْٝـ ن١ ي
َٝو      َٝب٢ٓٝ ٚ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٠ٚنٛ ٚاب٢َ ثط ٩ش٠ن١ ١٥ٚإ زاٜـإ ْـا٠ٚ، ٖـ١ض ن١غـ زا٠ٚ١ْ ١ْٝ، ق١ٜٓا ت

 ١ زش ب١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪١ٜ، غٛثاؽ.٫َٛذ١ظ٠ بسات ١٥ٚاْٝـ جٛاب بس٠ٚ١ْ٠، ١٥َ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝـ١نتإ ١ٖٜـ١         ١َُٝف ي١ ثؿتٝٛا٢ْ ناى ١ْشازٜٔ ٠ٚنٛ غـ١ض٩نا١ٜت٢، زَيٓٝابـ١، يٝصْـ٣١ ٜاغـا٢ٜ ١٥طـ١ض ت ٥
 ؾ١ضَٕٛٚ.
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َٜع عُط عبسايطػنٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعَإ ب٪ ١َٖ ٍَ ض  ١َُٝ ي١ّ يٝص١ٜ١ْ ؾتُإ ظ٩ض ي١ط١ ٛٚ ٫َٛذ١ظات١نا٢ْ ج١ْاب٢ ناى ١ْشاز ٚ بطاز٠ضا٢ْ تط، ٥
َٝت١ غ١ض٣، ظٜاتط ٥ٝعتُٝازَـإ ي١غـ١ض    ١َٝٝ، ٠ٚ١٥ؾ٢ ن١ ٥ٝعتُٝازَإ نطزب َٝؿتا، ١ْٖس٣َ ؾتٝؿُإ ث َُٝا٠ٚ ٖ ث

١َُٝ ٖاٚناضٜإ ١٥بشن ب٪ ض اغت نطز٣٠ٚ١ْ ظ٩ض يـ١  َٝهـ١ٚا١ْ    ض اث٪ضت٢ يٝص١ْ تاٜب١طن١ْس٠نا١ْ، ٥ غـٝاغ١نإ ن١ث
ًَـ٢َ              َُٝـ٣١ تٝـا ْٝـ١ ظ٩ض، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـاى ْـ١شاز ب ٍَ باق٢ تط٣ ٜاغـانإ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ز٠غـت٢ ٥ ز٠ض١ْن٢َ ي١ط١
َٝٛاْس٢ْ ثط ٩ش٠ن٣١ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ خ٪٣ ي١ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ بٛٚ ١٥ٚناتـ١، خـ٪٣ ض ٥٠ـ٢     يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ

      َٝ َُٝـ١ غـٝاغ١ناظنإ بـ٪ نـاى نـطزٕٚٚ،       تٝا زا٠ٚ، ٥اظازٜؿـ١ يـ١ ض ٥٠ـ٢ خـ٪٣، بـ٫َ١ّ ؾـ َٝٛا٠ٚ، ٥ ٛاْس١ْن٣١ ١ْؾـ
ب٪ؾٝإ ناى ز٠ن١ٜٔ، ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ٣١ٜ٠ ن١ نـاى ْـ١شاز ي١غـ١ض٣ قػـ١ ٥ـ١نات، ٥ـ١ّ َْٛاق١ؾـ١        
َٝؿ٢َ ن١ بـ٥١ٝحاظ٣٠ ٠ٚظاض٠ت، َـٔ ت٥١هٝـس يـ١ نـاى ْـ١شاز ١٥نـ١ّ، ب١ت٥١هٝـس ٥ـ١ب٢َ           َٝٓا١ٜ ث َٜص٣٠ ٖ زٚٚضٚ زض

تٝا ب٢َ، ب٪ن٢؟ ١٥َـ١ بـ٪ ٥ـ١ّ َٛغـ١ْ١ؾا١ٜ١ْ نـ١ بطاز٠ضاْـ٢ يٝصْـ٣١ ض ٩ؾـٓبري٣ باغـٝإ          ٥ٝحاظ٣٠ ٠ٚظاض٠ت٢ 
٘   ايي١غ١ض٣ نطز، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٠ٚض٠غ٣١ ١ْبٛٚ، ب١ ت٥١هٝـس قـإْٛ ٥ـ١َي٢َ )    ( ز٠َٚيـ١ت  ذٚي ر١ ٚاسخ مل رٔ ال ٚاسخ ي ر

ــ٢        ــ١ ٠ٚظاض٠تـ ــ١نات بـ ــٌٝ ٥ـ ــ٪٣ طنػـ ــ١ت خـ ــ١بٝع٢ ز٠َٚيـ ــ١ف، تـ ٢َٜٓ خ١يـ ــٛ ــ١ٚ ؾـ ٢َٜٓ ٠ٚض٠غـ ــٛ َٝت١ ؾـ ــ ١٥نـ
َٝو ببـ٢َ بـ١ َايٝـو، ََٛيهٝـ١ت٢ عا١َن١ؾـ٢ باغـ٢ ي١غـ١ض نـطا٠ٚ نـ١           ث ٠ٜٛ١ْسٜساض٠ٚ٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب٢َ ٜـ١ن

َٝط٠زا، غٛثاؽ.  نانُإ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ب٢ْٚٛ ٠ٚظاض٠ت ٚ ٥ٝحاظ٣٠ ٠ٚظاض٠ت ظ٩ض ظ٠ضٚض١ٜ ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ.
َٜ  ع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
:١ٜ٠َٛٝ  زٚا غٝاغ٣١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ب٪ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ:
اٚاًل: بعذ اْكطا٤ َذ٣ اؿُا١ٜ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ الٟ َصٓف اٚ عٓذ اْكطاع ٚسث١ َؤيف اٚ عذّ 

اؿُا١ٜ ٜعذ َٛيهًا عاًَا ٚحيل الٟ ػخص إ ٜتبع٘ اٚ ٜٓؼشٙ ارا نإ ٚدٛد اٟ خًف عاّ ي٘ قبٌ اْكطا٤ َذ٣ 
 قذ مت طبع٘ اٚ ْؼشٙ قبٌ ريو.

ثاًْٝا: ارا مل ٜهٔ املصٓف َٓصٛص عًٝٗا يف ايفكش٠ اٚاًل َٔ ٖزٙ املاد٠ قذ طب رع اٚ ْؼ رش٠ ف رال جي رٛص اط رتفػالٍ      
زٙ االداص٠ ملذ٠ مخظ١ عؼش٠ ط١ٓ، ع٢ً اٟ سل فٝ٘ مبا يف ريو طبع٘ اٚ ْؼشٙ اال بأداص٠ َٔ ايٛصاس٠ ٚتظش٣ ٖ

إ تعترب ًَػ١ٝ ارا مل مياسطٗا صاسبٗا خالٍ ط١ٓ ٚاسذ٠ َٔ االداص٠ اٚ ارا بذ٤ بٗا ث رِ تٛق رف بع رذ ري رو ع رٔ      
 .مماسطتٗا يظ١ٓ  نا١ًَ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، تـ١ْٝا ٜـ١ى نـ١ؽ      تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا
 ي١ط١َيسا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ايفصٌ ايجأَ
 اؿكٛم فاٚس٠

 املاد٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ.
 َع َشاعات اسهاّ ٖزا ايكإْٛ:

 تأثش املؤدٟ باؿكٛم االت١ٝ:اٚاًل: ٜظ
 اراع١ ادا٥٘ اؿٞ ْٚكً٘ اىل اؾُٗٛس ٚتجبٝت ادا٥٘ غري َجبت. -1
ٌ  نإ طٛا انإ َباػشًا اّ غري َباػش بصٛس٠ املاطتٓظاخ ادا٥٘  -2 ذَر يف تظذٌٝ صٛت٢ بأ١ٜ طشٜك١ ٚبأ٣ ػه

 َؤقت١ اٚ دا١ُ٥ مبا يف ريو ايتظذٌٝ ايشقُٞ االيهرت٢ْٚ.
 ف اخش ْاقٌ يًًُه١ٝ.ٌٝ صٛت٢ عٔ طشٜل ايبٝع اٚ اٟ تصشاملجبت يف تظذ تٛصٜع االدا٤ -3
 ايتادري ايتذاس٣ الدا٥٘ َجبت يف تظذٌٝ صٛتٞ. -4
َٓع اٚ اداص٠ االطترياد الدا٥٘ املجبت يف تظذٌٝ صٛتٞ يف اـاسز ط٣ٛ انإ ٖزا ايتظذٌٝ قذ اعٝذ مبٛافك١  -5

 فٓإ االدا٤ اّ ال.
تظذٌٝ صٛتٞ يًذُٗٛس بطشٜك١ طًه١ٝ اٚ الطًه١ٝ ٚمبا ميهٔ اؾُٗ رٛس َ رٔ ايٛص رٍٛ     اتاس١ االدا٤ املجبت يف -6

ٕ  َٚهإ خيتاسٙ اٟ َِٓٗ.  ايٝ٘ يف ا١ٜ صَا
سٞ اٚ ادا٥٘ املجبت يف تظذٌٝ صٛتٞ ست ر٢ ٚإ ناْ رت    ٘مسعٝ الدا٤ اؿل يف إ ٜٓظب ايٝ٘ ادا٤ٜهٕٛ يفٓإ ا -7

ايػري اال ارا نإ االَتٓاع عٔ ْظب١ االدا٤ ايٝ٘ تفٛض ر٘ طشٜك ر١    اؿكٛم املاي١ٝ َتعًك١ بٗزا اؿل قذ اْتكًت اىل
ع٢ً اٟ تعذٟ ع٢ً ٖزا اؿل َٚٓع نٌ ؼشٜف  اٚ تؼٜٛ٘ اٚ اٟ تعذٌٜ اخش الدا٥٘  ْتفاع باالدا٤ ٚي٘ االعرتايفالا

 قذ ًٜشل ضشسًا بظُعت٘.
 ؿكٛم االت١ٝ:ثاًْٝا: ٜتُتع َٓتر َصٓف ايظُٝٓا٢٥ اٚ االراع٢ اٚ ايتًفض٢ْٜٛ اٚ ايصٛت٢ با

االطتٓظاخ املباػش اٚ غري املباػش يًُصٓف بأٟ طشٜك١  اٚ بأ٣ ػهٌ ط٣ٛ انإ ريو بصٛس٠ َؤقت١ اٚ دا١ُٝ٥ -1
 مبا يف ريو اطتٓظاخ سقُٞ االيٝهرت٢ْٚ.

 ف اخش ْاقٌ يًًُه١ٝ.املصٓف عٔ طشٜل ايبٝع اٚ اٟ تصش تٛصٜع-2
 ايتأدري ايتذاسٟ يًُصٓف.-3
 س.اتاس١ املصٓف يًذُٗٛ -4

 ثايجًا: تتُتع ا٣ ١٦ٖٝ اراع١ تًفض١ْٜٝٛ فُٝا ٜتعًل بربافٗا باؿكٛم االت١ٝ:
 تظذٝالت ٚ ٜٓطبل ريو ع٢ً االطتٓظاخ املباػش اٚ غري املباػش.ايتظذًٝٗا ٚاطتٓظاخ ٖزٙ ٚتجبٝت بشافٗا -1
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 اعاد٠ بح بشافٗا ْٚكًٗا اىل اؾُٗٛس. -2
السهاّ ٖزا ايكإْٛ ع٢ً اصشاب اؿك رٛم   َاف عٔ سكٛق٘ املاي١ٝ ٚفكاص١ بتٓاصٍ املؤياـسابعًا: تٓطبل االسهاّ 

اجملاٚس٠ َٚع عذّ االخالٍ مبا ْص عًٝ٘ يف ٖزا ايكإْٛ َع اؿكٛم االطتأثاس١ٜ ايفٓا١ْٝ االدا٤ ٦ٖٝٚات االراع١ 
غري املباػش  َاىل عادٍ ملش٠ ٚاسذ٠ ْظري اطتخذاّ املباػش اَٚكابٌ إ ال ٜهٕٛ هلؤال٤ اال سل اؿصٍٛ ع٢ً ع٢ً 

 غشاض ايتذاس١ٜ يالراع١ اٚ ايتٛصٌٝ اىل اؾُٗٛس َامل ٜتفل ع٢ً غري ريو.الٓؼٛس٠ امليًرباَر 
خاَظًا: تهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ ؿكٛم فٓاْٞ االدا٤ مخظ رني ط ر١ٓ َ رٔ ٜ رّٛ االدا٤ بع رذ ت راسٜخ اٚ ايتجبٝ رت ايص رٛت٢         

 َؼشٚع يالدا٤ اٚ ْؼشٙ اٚ اتاست٘ يًذُٗٛس اُٜٗا االقشب.
تجبٝ رت بع رذ ت رأسٜخ ْؼ رش     ايَذ٠ اؿُا١ٜ ؿكٛم َٓتذٞ ايتظ رذٝالت ايص رٛت١ٝ مخظ رني ط ر١ٓ َ رٔ ٜ رّٛ       تهٕٛ -2

 ٓؼش ؼتظب املذ٠ َٔ تأسٜخ اٚ ايتجبٝت يًتظذٌٝ.ايايتظذٌٝ ٚيف ساي١ عذّ 
 ؿكٛم ٦ٖٝات االراع١ ٚايتًفضٜٕٛ عؼشٜٔ ط١ٓ بعذ تاسٜخ ايبح.تهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ -3
ؼ راس  املٛقا٥ع ايٝالد١ٜ ايت٢ تًٞ سصٍٛ املظ١ٓ ًا يف ٖزٙ ايفكش٠ َٔ ايّٝٛ االٍٚ يذد املؼاس ايٝٗاملٜبذ٤ طشٜإ  -4

 .ايٝٗا يف ٖزٙ ايفكش٠
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.  ن٢َ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ ت
َٜع عبسايػ٬ّ   َصطف٢:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ. ب١ض 
َٝس بّٛٚ ي٣٠ٚ١ ٖـ١تا جـٛاب٢   11غٛثاؽ، َٔ  َِٝ، نْٛه١ ب٢َ ٥َٛ ًَ َازز٠ قػ١ّ ١ْنطز، َٔ ٣َٚ١َ١٥ ٖ٪١ٜن١ ب

َٝو بـ١ْا٣ٚ )ذكـٛم           ًَ َٜٝٛػـتِ ظاْـ٢ تـ١زاخٍٛ بهـ١ّ، ٜـ١ى، ؾ١غـ َٝب١ٝٓٝنامن بسض٣َ، ب٫َ١ّ ي١ّ َازز١ٜ٠ بـ١ ث ت
ٌَ، خ٪ َٝت١ ؾ١غ َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ٜ١ى َازز٠، ب٪ ١٥ب َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ ١٥طـ١ض    زتاٚض٠( ث ١٥ٚ عٝٓٛا١ْ بس٠ َازز٠ن١، ث

٢ًَ )ذكٛم زتاٚض٠( ١ٖب٢َ َازز٣٠  َٝت١ ) 33بتا٣َٚ١ْ ؾ١غ َٝتـ١ )َٓـتخ(    34( ١٥ٚناتـ١  سك رٛق٢ َ رؤد٣  ١٥ب ١٥ب
َٝت١ ) 35 َٝت١ )١٦ٖٝ اراع١٥١ب ٍَ َـٔ بهـ١، ٖـ١ق٢         َذ٠ اؿُاٜ ر١ ( خاَػًا ١٥ب ( نـاى ٥اغـ٪ ٥ـ١ٚ َْٛاق١ؾـ١ ي١طـ١

َٝه٢ جٝاٚاظ٠، ٥ٝكترياذ١ ب١ زَيتإ ١ْب٢َ ٠ اؿُا١َٜذخ٪١َ، خاَػًا باغ٢ ) ( ب٪ ذكٛق٢ زتاٚض٠ ١٥نات، ن١ ؾت
َٝت٠ٚ١  َٜٓ َٝسا١ٜ ١٥َاْط١ض  ١ٖض جٛابٝـ ١ْز٠ٕ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ٠ٚ١٥ي١ٕ ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ به٣١ ١ْٖس٣َ ؾت٢ ت

َٞ ١٥زا١٥نـ١ ٥ـ١نات نـ١ ٥ـ١ٚ ٖـٝض ٖـ١ق٢ ْٝـ١،          ٍَ ١ْنطا، ٜـ١ن ٜظ رتأثش  بعاْـ١ ) ١٥ٚ َْٛاق١ؾ٣١ ١ٜن١ّ، ن١ قبٛ
َٝٔ جبتاملاملؤدٟ باراع١ أدا٥٘ اؿٞ ْٚكً٘ يًذُٗٛس تجبٝت ادا٥٘ غري  ًَ َِٝ ب َٝو، ََٛه١ٓٝ ث َٝه١ ي١ تُٝ ( ١٥ٚ ب١ؾ

َٝت، ب٫َ١ّ ب١ت١ْٝا ١ْٝ، ١٥ّ ١٥َٛز١ٜ عاّ ١ْٝ، ٥ـ٠ٚ١ عـاّ    َٝهٞ َْٛؿ١ضٜس ز٠نات، ٜإ ط٪ضا٢ْ ١٥َي َٝو ع١ظؾ ١ٜن
.( ١٥َـ١ ط٪ضاْٝـ١ن٢   اطتٓظاخ ادا٥٘ امل رذَر يف تظ رذٌٝ ص رٛت٢ ..   ز٠ّٚٚ، )ٖات٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ف َٛؾه١ًٝ ١ْٝ، 

َٝـسا٠ٚ بـ٪      َٝط ا٠ٚ ي١ ١َغط٠ذ١ٝى، ٜاْٝـ ب١ؾساض ب٠ٚٛ ي١ ؾاْ٪١ٜى، ٜـإ َ٪غـٝكا٣ ي َٝه٢ ط ٚت٠ٚٛ، ٜاْٝـ ض ٩َي
َٝـو َـ١ْع٢            َٜو، ز٠ ؾ١ضَٛٚ ٠ٚض٠ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ تـ١تبٝل بهـ١، ٥ـ١ٚ بـ١ ض َاؾ َٝص  ب ر١ث٢ ط٪ضا٢ْ ب

َٝتـ٠ٚ١ ٜـإ بـ٬َٚ          َ َٝـت ط٪ضا١ْٝنـ١ بـ٬َٚ بب ًَ َٝ َٝـو ْاٖ َٝـسا، بـ١ض َاؾ َٝه٢ ١ٖب٠ٚٛ ت ١غط٠ذ١ٝ ١٥نات ن١ ١٥ٚ ض ٩َي
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َٝسا٠ٚ، ض٠جاتإ صَن ١٥ن١ّ بري٣ صَن به١ْـ٠ٚ١، ثاؾـإ    َٝص٠ن١ ي َٝت٠ٚ١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َ٪غٝكا٣ ي١ثؿت ط٪ضا٢ْ ب ١ْب
َٜه٢ تط بري ي١ٚاداص٠ اطترياد الدا٥٘ املجبت حَٓ) َٝو،   ( جاض ٚ ١٥َٛز١ٜ به١ٕ، ٣٠ٚ١٥ ب١ؾساض ب٠ٚٛ ي١ ٖـ١ض ؾـت

َٜـت، )   ٝت١ْٗا ١٥َٛي ٍَ زضا٠ٚ ؾـطاٚإ بهط َٝب، ب٫َ١ّ ٖـ١ٚ ايت رادري  ـ ١ْٝ، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ْٛٚغطا٠ٚ ب٪ ١٥َٛيٝؿ٢ نت
( عـازٍ ٥ُٝـاّ يـ١ ١َغـط٠ذ٣١ٝ ٥ـ١ٚ، ي١ٖـ٣َٚٛ١ َـَٛهشن تـط ٚ         ايتذاسٟ الدا٥٘ املجب رت يف ايتظ رذٌٝ ايص رٛت٢   

( ت٪ ي١ ٠ٚ١٥ي١ٕ طٛتٛٚت١ نـ١ٝٚ ض  : تهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ ؿكٛم فٓاْٞ االدا٤ مخظني ط١ٓخاَظًاع١جٝب تط، )
َٝـط٠            ١ِْٝ؟، َٔ ض ٩َي٢ ١َيٝه َٝط ا٠ٚ ي١ ١َغـط٠ذ١ٝ، ثـ١جنا غـاَي٢ تـط نـ١ؽ ٖـ١ق٢ ْٝـ١ ض ٩َيـ٢ َـ١يٝو ي َٝط٠ ط ي

ٍَ عـ١ؾٛ، ١َعك   َٝٓخ غـا ٢َٝ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، َٔ ١٥زا٥ِ نطز٠ٚٚ، بٝػت ٚ ث َٜت٠ٚ١ ب١ث َٝط  ٛيـ١ تـ٪ َـ١ْع ز٠نـ٣١     بط
َٝت ١٥زا١٥ن٣١ ١٥زا٢٥ خ٪١َ، ١ٜع٢ٓ  ًَ غاَي٢ تط ن١ؽ ١ٖق٢ ١ْٝ ٥ـ١ٚ   51خ١َيو َ٪غٝكا صَن بسات ٚ ط٪ض ا٢ْ ب

َِٝ زا٠ٚ، ١٥طـ١ض           َٝط٠ ٖـ١ق٢ ْٝـ١ ٥ـ١ٚ ق١تعـ١ َ٪غـٝكا١ٜ صَن بـسات، َـٔ يـ َٝط ا١َٚ ي١ ١َغط٠ذ١ٝ، ي ض ٩َي٣١ َٔ ط
َٝه٢ تطتإ ١ٜ١ٖ ب٪َإ ؾ١ضح به١ٕ، تا٠ٚ َٝبط١ٜٔ، َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥يـ١ٕ، ٥ٝعـاز٠ ْـ١ظ٠ض٣    ١َب١غت نٛ ت

صَن ز٠ن١ّ ١٥ط١ض قبَٛيتا١ْ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠، َٔ ب٪ قإْٛ ٥ـ١ز٠ّ ْـ٠ٚ١ى قػـ١ بهـ١ّ، ٠ٚ١٥يـ١ٕ ٥ٝٓتٝبـام ٥ـ١ب٢َ        
٢َٝ )املؤدٟ املٓفشدي١غ١ض ) َِٝ بط١ٜـ١ْٔ َـٔ     املؤد٣ بصٛس٠ عا١َ( ؾ١ق١ت، بري٣ صَن به١ٕ، ت٪ ز٠َي ( ز٠َٚٚٝـإ تـ

َٝٓا  ( ن٪ٕ ١ٖق٢ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ؾت٣١ ١٥ٚ ١٥زا٣١٥ ١٥ٚ نطز١ٜٚٚت٢ ث١جنا غاَي٢ تط ْانات، غٛثاؽ.املؤدٟط١ّ، )ت
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َـ٢ ٥ـ١ٚا٢ْ تـط ١٥زاتـ٠ٚ١، تـ٪ ٠ٚى ١ََٛغـٌٝ ز٠قـ٢        نـاى ٥اغـ٪ خـ٪٣ ٫٠َٚ    ١غ١ض ١٥زا١٥ن١ زٚاَٜٞٔ ب١ؽ ي
َٝه٢ تط ١ْؾػ٢ ١٥زا٢٥ ١٥ٚ ز٠قـ١ بهاتـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ّ ١٥زا٥ـ٣١       َٝو ١٥ن٣١ ت٪ ْاتٛا٢ْ ١َْع به٣١ ن١غ ١٥زا٥
َٝٓـ٢ يـ١ َـازز٣٠ ؾـ٢ْ١ تـط بـ١ناض٣            َٝٓـ٢، بٝٗ ٢َٓٝ يـ١ ض ازٜـ٪ بـ١ناض٣ بٗ َٔ ب١ غ١ٚت ٚ ب١ ١٥زا٢٥ َٔ، ت٪ بٝٗ

٢َٓٝ ب٢َ ٥ٝحـاظ٣٠  َـٔ، ٖـ١ق٢ ٥ـ١ٚ ١٥زا٥ـ٣١ خـ٪ّ ١ٖٜـ١ بـ١ ١٥زا١٥نـ٣١ َـٔ، ْـ٠ٚ١ى ٖـ١ق٢ ١ْغـ١ن١ نـ١               بٗ
َٝشن خٛي١ نـ١ؼناخ١، ٥ـ١ٚ ١٥زا٥ـ٣١ بـ٪      ًَ َٝه٢ تط بط ٚات ت١َػ٢ًٝ ١٥ٚ ١٥زا١٥ بهات، ب٪ ظن١ْٚٛ، با ١ٖض ب ١ٜن

ٍَ ن١ؽ  25ظن١ْٚٛ َٛغت١ؾا اػنس ١ٜ١ٖت٢، ١٥ٚ ١٥زا١٥ ١٥تٛا٢َْ ٥ٝرتٝؿاظ٣ ث٢َ بهات، ي١ َٛز٣٠  بـ١ناض٣  غا
٢ََٓٝ ١٥زا١٥نــ٣١، ٜـ١ع٢ٓ ١٥زا١٥نــ١ بــ١ ذ١ض٠ناتـ١، بــ١ غـ١ٚت١ بــ١ غــٛض١ٜ٠ ١َٖٜٛٚـ١ت٢، ْــاتٛا٢َْ ٥ــ٠ٚ١       ْـ١ٖ
ــ٪        ــإ ب ــاض٣، ٜ ــ١ن٢ ة ــ٪ َازز٠ٜ ــ١ٚت ب ــ٪ غ ــ٢ ب َٓٝ ــ١ بــ١ناض بٗ ــ٣١، ْــ١ ذ١ض٠ن١ن ــ١ض ز٠ْط١ن ٢ََٓٝ ي١ب بــ١ناضبٗ

َٝػتا ١ْؾػ٢ ز٠م  َازز١ٜ٠ن٢ ؾ٢ْ١ تط، ن١ ١٥زا١٥ن١ غ١ٚت ٚ غٛض٠ٚ ز٠ْط٢ خ٪٢َ تٝا١ٜ، ب٫َ١ّ َٔ ١٥تٛامن ٥
١ٜ٠َٛٝن٢ تط، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ب١ؽ ب٪ تـ١ٚظذن٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١خري يـ١ ١٥زا١٥نـ١، ١٥طـ١ض        َِٝ ١٥زا٢٥ به٠ٚ١َ١ ب١ؾ ب

 ١َؾّٗٛ بٛٚب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝه٢ ١٥ٚا ب١ بـط ٚا٣ َـٔ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١ن٢ ظ٩ض ظ٩ض ض اغـت بـٛٚ، ٥ـ١زا٢٥       َٔ ي١ غ١ض قػ١نا٢ْ ناى زَيؿاز ؾت

ذ١ض٠نات١، ١٥زا٢٥ ز٠ْط١، ب١تاٜب١ت٢ ز٠ْط ظ٩ض ظ٩ض ططْط١، ْانط٣َ ١٥ٚ ز٠ْط١ ١َغ١ي١ٕ بـ٪ ظنْٛٚـ١، ض ٠ْطـ١    
       ٢ََٜٓ َٝهـ٢ تاٜب١تـ١ بـ١      ،عبذايباط ر  َاَ٪غتا ٫١َ ب١ؾـري زاْٝؿـت٠ٚٛ، ٥ـ١ٚ ز٠ْطـ٣١ قٛض٥ـإ ز٠خـٛ ١٥َـ١ ز٠ْط

َٝـت ي١نـا٣ٚ             عبذايباط  َٝو ب َٝو ب١ ذـ١ض٠نات٢ ٥ـ١ٚ بـ١ ز٠ْطـ٢ ٥ـ١ٚ، ١٥َـ١ تاٜبـ١ت٢ ٥ـ٠ٚ١، ٜـ١ن ْانط٣َ ١ٜن
َٝه٢ تط ب٪خ٪٣  َٝط٠ ٥ٝد٬ٍ ١٥نات ب١ ١٥زا٢٥ ١٥ٚ، ٠ٚ١ْى ْاب٢َ ن١غ بهات٠ٚ١، ت١ْػٝب٢ بهات ب٪خ٪٣، ١َ١٥ ي

٢ََٜٓ، ١٥ٜٚـ ت١ٜٚ٫١ن٢ زٜه٣١ ١ٖ َٝط٠ ب١ٚ َاْا١ٜ ١ْٝ ن١ت٪ ٣٠ٚ١٥ قٛض٥إ خبٛ َٝط١ٜ٠ ١ٜع٢ٓ ١٥زا١٥ن١ ي ب٢َ، ي
َٜه٢ تـط ٥ـ٠ٚ١ بهـط٣َ، ٥ـ٣ٚ١ تـط ب١ض اغـت٢ قػـ٣١ ج١ْابتـ١، ١٥َـ١ ٥ـ١زا٢٥              َٜط١ بطـري٣َ جـاض ج١ْابت طٛتت، ض 
َٝو بـٕٛٚ ٜـ١ع٢ٓ،         َْٛؿ١ضز٠، ١٥ٚا٢ْ تط عكٛز ١ٜ١ٖ ت١ْععنٝإ ١٥نات يـ١ بـ١ٜٓٝا، ب١تاٜبـ١ت٢ ١٥طـ١ض ن٪َـ١َي

َٝتـ١ خـا٢ْ٠ٚ             ١َ١٥ َْٛ َٜـت ن١باغـ٢ َٛغـ١ْ١ؾ٢ غـ١َع٢ ز٠نـط٣َ، يـ٣َٚ١ ٥ـ١ٚ ز٠ب تحـ١ ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١زٚاتط ز
َٜتـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ                 ؾت١نإ، بـ١ عكـٛز ؾـت١نإ تـ١ْعِٜ ز٠نـط٣َ، ب٪ٜـ١ ١ٖقـ١ باؾـرت بـ١ بـط ٚا٣ َـٔ تـ١ضنٝع خبط

َٜت١ ١َٚاز٣ َٛختـ١يٝـ؟، بـ١َي٢َ، بـ١بط     ٚا٣ َـٔ ز٠نـط٣َ   َازز١ٜ٠، ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ّ ؾ١ق١ضاتا١ْ ٥اٜا ز٠نط٣َ بهط
َٝط٠ بٝه١ٜٔ، بايؿعٌ ٣٠ٚ١٥ تاٜب١ت١ ب١ ١٥َٛز٣ ب١ َازز١ٜ٠ى بـ٢َ، ٥ـ٣٠ٚ١ تاٜبـ١ت     َٝػتا ي ب٪ ْانط٣َ، ز٠نط٣َ ٥
ب٢َ ب١ َْٛتخ، ز٠نط٣َ جٝاب٢َ ب٪ ٦ٜ١ٖات٢ ٥ٝعاع١ٚ ت١ي١ؾعٜ٪ٕ ز٠نط٣َ ب١ َازز٠ٜـ١ى، بـ٫َ١ّ ٖـ١ض ٖـ١َٜٛٚإ     

١ًَ، غٛثاؽ. َٜط ١٥ّ ؾ١غ  ز٠ن١ٓ ش
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ.
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػــتا            َٝتــ١ َــازز٣٠ َٛغــت١قٌ، ٥ َُٝــ١ف ب١باؾــ٢ ز٠ظاْــشن بٝه١ٜٓــ١ َازز٠ٜــ١ن٢ جٝــاٚاظ، ؾ١قــ١ض٠نإ بب ٥

٠ٚ١َُٜٓ ب١ٚ ؾه٣١ً ن١ ٖات٠ٚٛ.  ز٠رنٛ
 

 جأَايايفصٌ 
 كٛم فاٚس٠اؿ

 
 املاد٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ.

 ٜظتأثش املؤدٟ املٓفشد باؿكٛم االت١ٝ:
 جبت.املاٚاًل: اراع١ ادا٥٘ اؿٞ ْٚكً٘ اىل اؾُٗٛس ٚتجبٝت ادا٥٘ غري 
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ٌ  ن رإ ط رٛا ان رإ َباػ رشًا اّ غ رري َباػ رش          ثاًْٝا: اطتٓظاخ ادا٥٘ َذَر يف تظذٌٝ صٛت٢ بأ١ٜ طشٜك١ ٚب رأ٣ ػ ره
 ١ُ٥ مبا يف ريو ايتظذٌٝ ايشقُٞ االيهرت٢ْٚ.بصٛس٠ َؤقت١ اٚ دا

 
 ثايجًا: تٛصٜع االدا٤ املجبت يف تظذٌٝ صٛت٢ عٔ طشٜل ايبٝع اٚ اٟ تصشف اخش ْاقٌ يًًُه١ٝ.

 
 جبت يف تظذٌٝ صٛتٞ.املسابعًا: ايتادري ايتذاسٟ الدا٥٘ 

 
ان رإ ٖ رزا ايتظ رذٌٝ ق رذ اعٝ رذ      خاَظًا: َٓع اٚ اداص٠ االطترياد الدا٥٘ املجبت يف تظذٌٝ صٛتٞ يف اـ راسز ط ر٣ٛ   

 مبٛافك١ فٓإ االدا٤ اّ ال.
 

طادطًا: اتاس١ االدا٤ املجب رت يف تظ رذٌٝ ص رٛتٞ يًذُٗ رٛس بطشٜك ر١ ط رًه١ٝ اٚ الط رًه١ٝ ٚمب را ميه رٔ اؾُٗ رٛس َ رٔ            
ٕ  َٚهإ خيتاسٙ اٟ َِٓٗ.  ايٛصٍٛ ايٝ٘ يف ا١ٜ صَا

 
ٞ اٚ ادا٥٘ املجب رت يف تظ رذٌٝ ص رٛتٞ ست ر٢ ٚإ     طابعًا: ٜهٕٛ يفٓإ االدا٤ اؿل يف إ ٜٓظب ايٝ٘ ادا٥٘ مسع١ٝ س

ناْت اؿكٛم املاي١ٝ َتعًك١ بٗزا اؿل قذ اْتكًت اىل ايػري اال ارا ن رإ االَتٓ راع ع رٔ ْظ رب١ االدا٤ ايٝ ر٘ تفٛض ر٘       
طشٜك١ اْتفاع باالدا٤ ٚي٘ االعرتاف ع٢ً اٟ تعذٟ ع٢ً ٖزا اؿل َٚٓع نٌ ؼشٜف  اٚ تؼٜٛ٘ اٚ اٟ تعذٌٜ اخش 

 ل ضشسًا بظُعت٘.الدا٥٘ قذ ًٜش
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١، ت١ْٗا زٚٚ ن١ؽ )ناى ١ْشاز َٞ ت ناى عبسايػ٬ّ(، ؾ١ضَٛٚ ناى  -ن
 ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت )ًٜتعّ ايٓاؾطٕٚ( ٥ َٜت ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ٚا )ي١ ١ٜن١ّ ن١ ز٠َي َٝت بٓٛٚغط ي١  يػشض ايتٛثٝل فك (١ٚا١ْ ز٠ب
َٜٝٛػت ْانات، نْٛه١ ت١ْاقٛظ٣  ٍَ ٖٞ ز٠ّٚٚ، ٢ٖ ز٠ّٚٚ ث ٥اخري١ٜن٣١، نْٛه١ ١ٖض خ٪ؾ٢ ت١ْاقٛظ ي١ط١

َٜت ي٢ٖ١ ١ٜن١ّ، ي١ ٖٞ ز٠َٚٚٝـ الٜرتب  زضٚغت ز٠ناتٔ) َٝت ٥ٝساع بهط َٝت ز٠ب ع٢ً عسّ اٜساع(، ١٥ٚ ز٠َي
َٝت ٖٝض  َٜٝٛػت ١ْٝ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ي٢ٖ١ ١ٜن١ّ ز٠َي َٜت، ن١ٚات١ ث َٝه٢ قا٢ْْٛ ١ْٝ ١٥ط١ض ٥ٝساعٝـ ١ْنط ت١بٝعات

َٜت)) َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠، نْٛه١ )اال ارا ْؼش املصٓف(، ي١ نٛاض٠َٝـيػشض ايتٛثٝل فك ١٥ط١ض بٓٛٚغط ( ث
َٝؿسا باغ٢ ) َٝط٠زا ظٜاز٠. َٓفشدَا(ي١ث  ٖات٠ٚٛ ب١ض اغت٢ ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى ١ْشاز ز٠ن١ّ ب٪ ٫زا٢ْ ي١ب١ض ٖ٪١ٜن٢ تط، ي١ ؾ١ق٢ًَ  َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ب١ض  ب١ض اغت٢ َٔ ثؿتطري٣ ث
َٝطا ٣َٚٛ١ٖ زاْسضا٠ٚ، ي١ض ٚ ٣ٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝف ٖٝض ١٥ّ ٜاغا١ٜ ؾت ؾ١ؾ١ّ باغ٢ ْٛغد١ٚ ي١ ١َنت١ب١ٚ ي١ج

َٟ ب٪٥اخري٣  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ْقٌ بهط َٝت، ث َٓٝ َٜت، ١٥ّ َازز١ٜ٠، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض َٛغط بٔ بطاز٠ضإ ضن ْاط٪ض 
َٝت ٚ، ١َنت١ب١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ْاظامن  َٝت ٣٫ ١َنت١ب١ ب َٝطا٣١ٜ ن١ ز٠َي ٢ًَ ؾ١ؾ١ّ)ا٫غتدساّ ايعازٍ( ي١ٚج ؾ١ق

َٝه٢ ظٜاز، ب٫١َبّ ن١ْس ْٛغد١ به١ٕ، ت١غ١ٚض ز٠ن ًَ َٝت٠ٚ١، ؾ١غ ١ّ ْعٜهرتٜٔ ١٥ٚ باب١ت١ٜ١ ي١ ن٪َيتاْٝـ ز٠ب
َٜت ي١ ٚاقٝع، غٛثاؽ. َٝت ٖٝض ْاط٪ض  َٝؿٓٝاض٣ غ١ض٠نِٝ ١٥ط١ض ١ْب  ث

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

 يٝص٣١ْ ض٩ؾٓبري٣ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع بهط نطِٜ ستُس )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 

َٝط٠  ١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ب١َي٢َ ض اغت١ غ١ض٠ظ٣ ١٥غاغ٢ ي ١َُٝ ٠ٚ١٥ ب١ ظ٠ضٚض ز٠ظاْشن َا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚؾ ٥
َٜت ٠ٚ١٥ يػشض ايتٛثٝل) َٜت، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٥ٝساعٝـ ١ْنط َٜت ١َ١٥ ٥ٝعاؾ١ بهط (، ض اغت١ ١ْْٛٚغطا٠ٚ ز٠نط

١٥ٛيٝـ ١ٜ١ٖت٢، ١٥ط١ض ٥ٝساع٢ ١ْنطز١ٜ ١٥ٚ ب١ٚ َاْا١ٜ ١ْٝ، ١٥ٚ ذكٛق٢ ١َع١ٟٓٚ ٚ ١٥ٚ َايٝا٣١ْ ن١ َ
َٝؿرت ي١ َازز٠نا٢ْ تطزا ٚتَٛٚا١ْ ١٥ط١ض ١ْٜهطز،  ١َُٝ ث َٝت، ١ٜع٢ٓ نْٛه١ ٥ َٓٝ ذ١ق١ َازز٣ ٚ َايٝا٣١ْ ْاَ
َٜت ٥ٝػجات٢ ع١نػ٢ ١٥ٚ ق١ض١ٜٓ به١ٜٔ، ١٥ٚ بطاز٠ضا٣١ْ  ب٫َ١ّ ١٥ط١ض نطزٜؿ٢ ١٥ٚ ق١ض١ٜ١ٜٓ، ١ٜع٢ٓ ز٠نط

َٝ و تطٚق٢ ٥ٝػجات ١ٜ١ٖ، ز٠ظأْ ق١ض٣١ٜٓ قا٢ْْٛ ١ٜ١ٖٚ ٠ٚقاٜع ١ٜ١ٖ ٚ، ١٥ٚا١ْ قاْْٛشن ز٠ظأْ ن٪١ََي
١َُٝ ي١ْاٚ يٝص١ْؾسا،  َٝشن ٥ ًَ َٝطا٣ خ٪١ٜت٢ ١ٖضن١ْس٠ باب َٜت، ب٪١ٜ ب١بط ٚا٣ َٔ ج َٜت قػ٣١ ي١غ١ض بهط ز٠نط

١٥ط١ض  ي١ َْٛاق١ؾ١ؾسا ظ٩ض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ قػ١َإ نطز، ١٥ط١ض ٥ٝساع ١ْنطا نْٛه١ ْٛٚغَٝٛا١ْ ٥ًٝتعاّ،
 َِٝ ١َُٝ َٔ ب٪خ٪ّ ؾ١خػ١ٕٝ ث ١َُٝ ٖٝض عكٛب١ٜ١نٝؿُإ ب٪ زا١ْْا٠ٚ، ب١ض اغت٢ ي١ ٫َٚت٢ ٥ َٝو ١ْٜهطز ٥ ١ٜن
َٝو  َٝب، ض ١ٖض ؾت َٝهٞ تاظ٠ٜٔ ض نت ١َُٝ ٫َٚت َٝت ٣٠ٚ١٥ ١ْٜهطز، نْٛه١ ٥ ٍَ ب َٜٝٛػت١ عكٛب١ؾ٢ ي١ط١ ٚابٛٚ ث

َٜت، ١َٖي َٜت، ت١غحٌٝ بهط َٜٝٛػت١ ب١ض اغت٢ ٥ٝؿطاف بهط ١ٜ١َُٝ، ن١ ث َٜت ب٪٣٠ٚ١٥ بعأْ تٛضاغ٢ ٥ بطري
َٝت، ب٫َ١ّ ٥ٝتحا٢ٖ قا٢ْْٛ ي١ ٫َٚتا٢ْ تط ١ٜ٠ٚ١٥ ي١غ١ض )عسّ ا٫ٜساع(  َٜت ض ٠ْط١ ث١ضف ٚ ب٬َٚ ب ١ْنط
َٝت، ب٫َ١ّ  ٍَ ١ْب ٍَ ٠ٚ١٥بٕٛٚ ن١ عكٛب٣١ ي١ط١ َٜت، ظ٩ض٣١ٜٓ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ ي١ط١ ١ْنطزٕ عكٛب١ ١ْزض

ٍَ َا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ َازز َٝػتا ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ.ي١ط١ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ٥  ١ٜ٠ بٕٛٚ ب١ٚؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝشن ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ٚا َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ز٠َي َٓٝ َٝشن ضن ١َُٝ ز٠َي َٝت٠ٚ١، ٥ َٓٝ ١َُٝ ١َْإ ٚت٠ٚٛ ١َْ ظذ١، ب٫َ١ّ زٜاض٠ ٥
َٝت ))يػشض ايتٛثٝل ب٪ غ١ض٠ظ٣ ١٥ضؾ١ؾ١نطز١ْ الٜرتتب ع٢ً عذّ االٜذاع املظاغ (، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ تط ن١ ز٠َي

َٝت ١٥ط١ض  عكٛم املؤيف املٓصٛص َٜت )َٛيت١ظّ( زٚا٢ٜ ز٠َي َٞ ٥ٝساع بهط عًٝٗا( ١ٜع٢ٓ ي١ٖٞ ١ٜن١ّ ز٠َي
َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ  َٞ ١ْنات، با ب١ض  ٥.٠ٚ١ًَٜٓٓٝتعاَٝؿ٢ ث  ث١ضي١َإ بٝدٛ

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١   ببٛٚض٠ زٚٚباض٠ قػ١ ز٠ن١ّ ي١غ١ض باب١ت١ن١، ١ٖض غٛثاغ٢ ناى ٥اغ٪ ز٠ن١ّ ب٪ ١٥ٚ ؾ١ضذ١، ب١ض اغت٢ ٥
َٝـت    ٜاغاٟ تطَإ ٖ ْٛغـد١ تـ١بع    ١ٜ١21 ن١ ١٥زا٢٥ ١٥ٚ ١ٜ١َٓٗٝ ز٠نات، ١٥تطٚذات٢ جـاَٝع٢ ١َضجـ١ ز٠ب

َٝطا ت١ذسٜس نطا٠ٚ نـ١ْس   َٝطا، ١َتبٛعات ن١ ؾت٢ ت٪ ت١بع ز٠نات، ي١ قا٢ْْٛ ١َتبٛعات ج َٜت١ ج به١ٜت بسض
         ّ ٚ،  ْٛغد١ ب٪ ١َناتب٢ عاّ، ٚات١ غ١ض٠ظ٠نـ١ ت١قطٜبـ١ٕ تـ١ذكٝل بـ٠ٚٛ، ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ جـ١خت٢ ي١غـ١ض ز٠نـ١

ذ١ظز٠ن١ّ ناى ع٢ْٛ ٠ٚنٛ خ١بري ي١ٚ ؾت١ ض ٠زّ بهات ١٥ط١ض غ١َي١مت، ١٥غاغ٢ زاْا٣ ٜاغا ن١ٝ؟ ٜإ ١َْع١ 
َٝٓاط١ّ ي١ ٚؾ٣١ )ًٜتعّ( ٚ، )٫ٜرتتب ع٢ً عسّ ٚايتعاّ(، ٜـ١ع٢ٓ   َٝه١، َٔ ت ٜإ غ١َاذ١ ٜإ ٥ٝتداظ٣ ٥ٝحطا٥

َٝت َ َٝت بٝه٣١، ؾ١ق١ض١ٜ٠نٝـ ز٠َي ٢َٝ ز٠ب ١ٜهـ١ ٚ خٛاذـاؾٝعت، ذاجـت نـ١ٝ بـ٪ ٥ـ١ٚ       ت٪ ؾ١ق١ض١ٜ٠ى زاز٠ْ
 َازز١ٜ٠ َازز٠ّ ١٥ذهاَت زا١ْْا٠ٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ.
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ )ب١ظاظ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٝ َٝب ٢َٝ خ٪١ٜت٢ ض اغت١، ١٥طـ١ض ت ٓـ٢ ؾ١قـ١ض٣٠ ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠َٚٚـ٢ َازز٠نـ١      قػ١نا٢ْ ناى عبسايػ٬ّ ظ٩ض ي١ج
َٝسا١ٜ ي١ٜ٫١ن٢ ٥ًٝعا٢َ ز٠ن٣١، ٥ٝحباض٣ ز٠ن٣١ ن١ ٥ٝساع٢ بهات ، يـ١   َٜه٢ ت به١ٜٔ، ؾٝع١ًٕ ١ْٚع١ ت١ْاقٛظ
َٝه٢ قـا٢ْْٛ ي١غـ١ض ْٝـ١، باؾـ١ بـ٪ ٥ـ١ٖٚا             َٝت ١٥طـ١ض ٥ٝـساع٢ ْـ١نطز، ٖـٝض ١َغـ٦ٛي١ٝت ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ز٠َي

َٝت٠ٚ١ َٓٝ َٝتـ٠ٚ١ يـ١   ١ٜع٢ٓ ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ١َْ َٓٝ ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ضن َٜت٠ٚ١ ت١ْٗا ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ غ ، ٥ًٝػا بهط
 َازز٠ن١.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.

َٜع بهط نطِٜ ستُس )٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو    ١ٜ٠َٛٝ ْٝــ١، ٖــ١ض َٛغــ١ْ١ؾ َٝؿــٛٚزا  ٥ــ١ٚ ت١ؾػــري٣٠ نــاى عــ٢ْٛ نــطز٣ ب١ٚؾــ نــ١ ٥ــ٠ٚ١ يــ١ َازز٠نــا٢ْ ث
َٝو ذكٛقـ١نإ ٥ٝٓؿـا ز٠بـٔ ٥ـ٠ٚ١َإ ٚتـ٠ٚٛ، ذكٛقـ١ناْٝـ          ٚتَٛٚا١ْ، ي١ ي١ذع٣٠ ٥ٝٓؿا٢٥ ٖـ١ض َٛغـ١ْ١ؾ
بطٜتشن ي١ ذكٛق٢ ١َعٓـ٣ٚ١ ٚ َـازز٣ نـ١ يـ١َازز٣٠ ذـ١ٚت ٚ َـازز٣٠ ١ٖؾـت ٖـاتٕٛٚ، ٚتَٛٚاْـ١ ١٥طـ١ض           

َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ        َٜت ٖـٝض يـ١ٚ َاؾاْـ١ نـ١ّ ْانط َٜت، ْـ١ى ٥ٝحطا٥ـات٢ قـا٢ْْٛ       ٥ٝساع ١ْنط ١٥طـ١ض ٥ٝـساع ْـ١نط
َٜت ْـاظامن نـ٢ ٚ ٥ـ٠ٚ١ ْـا، ١َب١غـت يـ١ ذكٛقـ١ ١َعٓـ٣ٚ١ ٚ َازز١ٜناْـ١ نـ١ يـ١َازز٣٠             ٍَ بهط  8ٚ  7ي١ط١

َٝط٠ٜـ١،       ٖاتٕٛٚ، نابطا٣ ١٥َٛيٝـ ١٥ط١ض ٥ٝساع٢ ١ْنطز ي١َٚاؾا٣١ْ ن١ ْاب٠ٚ١ٓ ٥ـ٠ٚ١ َـِٖٛٝ تـطٜٔ ؾـت ١٥ي
َٝو، ب١ َٝت١ ؾت َٝو  ب٪٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ١ْب َٝـت ٥ـ١ٚ َٛغـ١ْ١ؾ١ ٖـ٢ َٓـ١،        ٥ٝ رذٜعا٤ ٫َّ ض ٠ْط١ غب٢َٜٓ١ ٜـ١ن ًَ بهـات ب

َٜت  َٜت ٥ٝػجاتٝـ بهط َٝت١ ق١ض١ٜ١ٜٓى، ب٫َ١ّ ز٠نط َٝو ٥ٝساع٢ نطزبٛٚ ب٪ قاظاجن٢ ٠ٚ١٥، ٠ٚ١٥ ز٠ب ١٥ط١ض ١ٜن
ٍَ ٥ـ٠ٚ١           َٝػـتا ٚمت ض ْٚٚٝؿـِ نـطز٠ٚ٠ خـ٪ّ ؾ١خػـ١ٕٝ ي١طـ١ مب،  ٠ٚ١٥، ب٫َ١ّ عكٛبـ١َإ زاْـ١ْا٠ٚ ٖـ١ض٠ٚنٛ ٥

ٍَ ٠ٚ١٥ بٕٛٚ ن١ ٥ٝتحا٢ٖ غا٥ٝس ب١ْٝػـب١ت ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١، نـ١       ب٫١َبّ ظ٩ض٣١ٜٓ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ ي١ط١
َٜطط ي١ ب١ضاَب١ض ََٛاض٠غ١نطزٕ  َٝت١ ض  َٝه٢ تط٣ ؾه٢ً، ١ْب ٥ٝساع نطزٕ ٜإ ت١غحٌٝ نطزٕ ٜإ ١ٖض ٥ٝحطا٥ات

يٝـ، ٠ٚ١٥ بـٛٚ َـ١ٚظٚع ز٠ْـا َـٔ ب٪خـ٪ّ      ٚ َٛباؾ١ض٠ نطز٢ْ ذكٛق١ َازز٣ ٚ َاصن ٚ  ١َع١ٜٚ١ٓنا٢ْ ١٥َٛ
َٜـت، بـ٫َ١ّ زٜـاض٠ ٠ٚى ٥ـ٣٠ٚ١ ٚمت          ٍَ بهط ٍَ عكٛبات بـّٛٚ، نـ١ ٥ٝحطا٥اتٝـإ ي١طـ١ ؾ١خػ١ٕٝ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ ي١ط١

١ٜ٠َٛٝ غٝاغ١ٜإ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ظ٩ض٣١ٜٓ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْ ب١ّ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٢ْٚٛ جٝــاٚاظ ١ٖٜــ١، ب٪نــ١ْٚٛ جٝاٚاظ٠نــإ بــعاْشن نــ٪ٕ نــ٪١ْٝ؟، ١ٖض١ٜنــ١ ب٪نــ١ْٚٛ    ن١ٚاتــ١ زٚٚ ب٪نــ
٠ٚ١َٜٓٓ ب٪٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.  جٝاٚاظ٠نإ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝا َٜعّ، ١٥ٜٚـ ١َٖإ ث َٝبٛضزٕ ي١ ناى ١ْشاز ز٠ن١ّ بطا٣ ب١ض  ض٣ نطز ن١ نـاى عبسايػـ٬ّ نـطز٣،    زاٚا٣ ي
َٝتـ٠ٚ١ ٚ، ض ٥٠ـ٢ ١٥ْـساّ      َٓٝ َُٝإ باؾ١ ١٥ٚ بطط١ٜـ١ ١َْ ١َُٝ ث َٔ ت١ْٗا ٥ٝؿاض٠مت ب١ ْا٣ٚ ناى عبسايػ٬ّ زا، ٥

َٜت ي١ َازز٠ن١. َٜت١ ز٠ْطسإ، ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ٥ًٝػا بهط  ث١ضي١َاْإ ١٥ط١ض قبَٛيٝإ نطز ١٥ٚ باب١ت١ خبط
 

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

َٜـت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١. ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ٥ًٝػا بهط  ن٢َ ي١ط١
َٜع  عْٛٞ نُاٍ بعاظ: ب١ض 
َٜع  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ. ب١ض 

َٝت )  يف ٖزا ايكإْٛ. عًٝٗا ال ٜرتتب ع٢ً عذّ االٜذاع، املظاغ عكٛم املؤيف املٓصٛصؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ز٠َي

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

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع عُط قسٜل ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ باف ي١ٚ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ نـاى ٥اغـ٪ ١ْط١ٜؿـتٜٛٚٔ، بططـ٣١ ز٠ّٚٚ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات ١٥طـ١ض           ٚاز٠ظامن ٥
َٝـت، ١٥طـ١ض     ٥ٝساع٢ ١ْنطز ١٥ٚ ذكٛقا٣١ْ، ن١ ب٠ٚٛ ١٥َٛيٝـ ٜـإ بـ٠ٚٛ زاْـ١ض يـ١ّ ٜاغـا١ٜ      ب١ضج١غـت١ ز٠ب

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٥ٝساعٝؿ٢ ١ْنطز خ٪٣ ت١ذكٝل ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ جاض قػ١ به١ٕ، ؾ١ضَٛٚ  َٝت١ غ َٝٔ زٚٚجاض قػ١ به١ٕ، ٠ٚ١٥ ز٠ب َٝطريا٠ٚ ز٠َي َٝػتا ض٠خ١ّٓ ي ٥اخ١ض ٠َٚي٢ٖ٬ ٥
 ناى عبسايػ٬ّ.

 
 

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: طف٢َصب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ١ٜى جاض قػ١ّ نطز، ب١ قػ٣١ َٓٝإ نطز ب١ؽ ن١ٜؿ٢ خ٪تا١ْ، )ًٜتعّ ( ١٥َطت زاٚا نطز نطزٚٚت١ 
٢َٝ ١٥ط١ض عسّ ٥ٝساع٢  ٍَ ْاناتٔ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ن٪ٕ ت٪ ز٠َي ١َضد ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ٚات١ ذاَي١ت٢ )عسّ ا٫ٜساع( قبٛ

َٜطات زا عسّ ٥ٝساع  َٝت ١٥ط١ض ٚطنإ نطز، ٚات١ ض  ٌَ نطز، ت١ْٗا ذ١ٍ ْاب َٝ َٝؿ بهات، ٚات١ ١ٜيتع١َن٣١ ت٪٣ ث
َٝطا١ٜن٢  َٝو ز٠نات ١ٖضن١ْس٠ ي١ج ز٠ّٚٚ ٫ز٠ب١ٜٔ، نْٛه١ ناى ٥اغ٪ ض اغت ز٠نات، ز٠ّٚٚ ؾ١ضذ٢ ذاَي١ت
َٝت ٥ٝساع٢ ١ْنطز٠ٚٚ،  َٝت بًَ َٝطا١ٜن٢ غ١ق١ت ٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض ز٠ب ب١زب١خت٢، ْٛٚغ١ض٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ج

َٞ ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ض اغت٢ ٖٝض َٛب١ضض٣ ب١ َٝت بري به١ٜت٠ٚ١ ب٪ ٥ًٝعا٢َ ز٠ن٣١ ٚ، ض٠جاتإ ي ٫َّ ت٪ ز٠ب
َٝت ٥ٝساع٢ به١ٜت ٚ ١٥ط١ض ٥ٝساعت ١ْنطز، ثاؾإ ٣ٚ١٥ تط  َٝسا١ْٝ، ت٪ ز٠ب ١ْٝ، ٖٝض ذٛن٢ُ قا٢ْْٛ ت

َٝه١، ب٫َ١ّ ْاظامن َاْان٣١ ن١ٝ ٚ غٛٚز٣ ن١ٝ؟ غٛثاؽ.  ؾ١ضذ
َٜع ز.  اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٞ ًَ َٜت، ١ٖتا ٚتٝؿِ ب َٝه٢ خطاث ١ْٝ، َٔ قػ١ن١ّ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ْبٛٚ ١٥ضؾ١ؾ١ ١ْنط َِٝ ٚا١ٜ ٥ٝساع ؾت ث
َٜت، ن١يػشض ايتٛثٝل فك ) َٝت ٥ٝحباض بهط َٝطا  ( ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ْب َٜت ٚ ٜإ ي١ ؾ٬َٕ ج َٜٔ زابٓط ي١ ؾ٬َٕ ؾٛ

ٍَ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ، ٚمت ٢ٖ ز٠ّٚٚ  َٝت، ب٫َ١ّ ٢ٖ ز٠ّٚٚ ت١ْاقٛظ٣ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝ ب َٜت ٜإ ب١ٚؾ زابٓط
ٍَ ١ٜن١ّ، بطا٣  َٜت، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ قػ٣١ٜ١ ت١ٚج٢ٗٝ ناى ع٢ْٛ ز٠ن١ّ، ٢ٖ ز٠ّٚٚ ت١ْاقٛظ٣ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ٫ب 

َٜع١ٜٓ، غٛثاؽ.  ب١ض 
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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.َٟ َٝب١ٝٓٝن٢ ١ٜ١ٖ، با بؿ١ضَٛٚ َٝط٣ ث١ضي١َإ ت  غهطت
َٜع ؾطغت َٝط٣ ث١ضي١َإ:  ب١ض   اػنس/ غهطت

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ز٠َي َٜت، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥ٝساع٢ ١ْنطز، ب٫َ١ي َٜو ب١ َاؾ١نا٢ْ ١٥َٛيٝـ ْازض ّ َٝت ٖٝض  ظ٠ض٠ض
٢ٖ ١ٜن١ّ َٛيع١َ٠ ب١ ٥ٝساع، زٚٚض١ْٝ بطاز٠ضإ ٚا ت١غ١ٚض به١ٕ، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥ٝساع٢ ١ْنطز ٠ٚ١٥ عكٛب٣١ 
َٝسا١ٜ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ١٥َط ٚ قإْٛ ١ْغ٢ ي١غ١ض زاْا٠ٚ، زٚٚ َازز١ٜ٠ى ي١  َٝسا١ْٝ، ب١ض ٢٥٠ َٔ عكٛب٣١ ت ت

، ج١ٗٝت٢ ض٠مس٢ بهات تٛٚؾ٢ عكٛب١ قا٢ْْٛ عكٛباطنإ ١ٜ١ٖ، ٣٠ٚ١٥ َٛخاي١ؾ٣١ ١٥ٚاَط٣ ذه١َٛت بهات
َٝط٠ قإْٛ ١ْغ٢  َٝت، ي ١ًَٕ َٛخاي١ؾ٢ قإْٛ ز٠ب َٝو ت١بع١ٕ ٥ٝعتٝاز١ٜ ١٥ٚ ١٥َط٠ ١٥غ َٝط٠ ب١ ؾ١ضت َٝسن، ي ز٠ب
َٞ ز٠ن١ٕ ٥ٝساع٢ بهات، ١٥ط١ض  ي١غ١ض زاْطا٠ٚ ٚ َٛيع١َ٠ ب١ ٥ٝساع، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥ٝساع٢ ١ْنطز زاٚا٣ ي

٢٥٠ َٔ ٠ٚظاض٠ت ج١ٗٝت٢ ١َع٢ٓ ذ١ق٢ ١ٜ١ٖ ز٠عٛا ي١غ١ض٣ ت٪َاض ٥ٝػطاض٣ نطز ٥ٝساع٢ ١ْنطز، ب١ ض 
َٝه٢ غ١ضٜع٢ ١ٜ١ٖ ي١ قإْٛ عكٛب١، بعامن ض ٢٥٠ يٝص٣١ْ  بهات، ن١ َٛخاي١ؾ٣١ ١٥ٚاَط٣ ذه٢َٛ نطز، ١ْغ

 قا٢ْْٛ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝت ٥ٝعتٝاز١ٜ، ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥اخري ض  َٓٝ  ٥٠ٝتإ.ضن
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ   )ب١ظاظ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١ٜ٠َٛٝ  ٥اخري غٝاغ١ ب١ٚؾ
 37املاد٠ 

 اٚال: ًٜتضّ ْاػشٚا ٚطابعٛا ٚ َٓتذٛا املصٓفات بايتطأَ فُٝا بِٝٓٗ باٜذاع َا ال
 يذ٣ ا١ٜ د١ٗ ؼذدٖا ايٛصاس٠. -سظب االسٛاٍ -ٜكٌ عٔ مخع ْظخ َٔ املصٓف

 ع٢ً عذّ االٜذاع، املظاغ عكٛم املؤيف املٓصٛص عًٝٗا يف ٖزا ايكإْٛ. ثاْٝا: ال ٜرتتب
 ثايجا: إ االٜذاع قش١ٜٓ ع٢ً ًَه١ٝ املصٓف املٛدع ٚميهٔ اثبات عهع ٖزٙ ايكش١ٜٓ ظُٝع طشم االثبات.

 ا.سابعا: تعف٢ َٔ االٜذاع املصٓفات املٓؼٛس٠ يف ايصشف ٚاجملالت ٚايذٚسٜات اال ارا ْؼش املصٓف َٓفشد
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟ ت١ْٗا  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ  2ن ن١ؽ ي١ط١
َٝطٜٔ.11ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، تا غ١عات ) َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ض٩ش٣ زٚٚؾ١ؾن١، ب١خٛاتإ ز٠غج  ( ث
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 اعٌٝ       ز. اضغ٬ٕ باٜع امس           ز.ذػٔ ستُس غٛض٠                           غت اػنس عبسار                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      ج
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 ( 01ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ؾن١  8118\18\11ض
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١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (31ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١زٚٚ   11/18/8118 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  17/12/2112َٜهــ١ٚتٞ ض ؾــ١ؾن١زٚٚ  ض٩شٟ ثــ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (31ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ب١غت. ( ٟ خ٪2112ٟ, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (31ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض11غــ َٜهــ١ٚتٞ (ٟ ثــ بــ١ّ  زا ٩17/12/2112شٟ زٚٚ ؾــ١ؾن١ ض

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين خا٠ْٚساضٜـ١تٞ ٖـعضٟ ٚ      -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطزْٞ ث

َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ْٖٛضٟ ي١ ١ٖض
  2111ث١غٓس نطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ -2
َٜع )بط ٜاضزإ ي١غ١ض زا١َظضاْسْٞ ب-3 ٠َٛٝ( بـ٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ غـ١ضب١خ٪ٟ         ض رٝا٤ ١ض ثـ١تط٩ؽ غـً

َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  َاؿن َط٩ظ ي١ ١ٖض
ــٞ ٜاغــاٟ شَــاض٠ )       -4 َٞ نطزْ َٞ بــ١ج ــاٟ جــ َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغ ــ٠ٚ١ٟ ١ٜنــ١َٞ ث َٜٓسْ ٟ  2118(ٟ غــاَيٞ 14خٛ

ٍَ، ٜاغاٟ ب١ض٠ْطاض ب٠ٚ١ْٟٚٛ قاناغهٞ ١ْٚت ٚ ب١ض١َ١ٖناْٞ َٝطاقٞ ؾٝسضا  ذه١َٛتٞ ع
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ْٝؿتُٝاْٞ ب٪ زاْٛغتإ-5  خٛ
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت٫َ١تٞ زاز٠ٚضٟ-6 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  خٛ
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َٜع  :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ  ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

١ََٝٝٞ      ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ     َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ
َٜـساْٞ ١ٜنـ١ّ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـسن       ، 17/12/2112، ض ٩شٟ زاْٝؿـسن  ١ٖ31َيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

َٝٞ ذٛن١ُناْٞ بط ط١ ) (ٟ ١َٖٛاض نـطاٟٚ  1ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ شَاض٠ ) 21(ٟ َازز٠ 1ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث
ٛضزغتإ، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ زا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين ٟ  ث١ضي١َاْٞ ن 1992غاَيٞ 

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نـات   31شَاض٠  َٜهـ١ٚتٞ      11ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض ٩شٟ زٚٚ ؾـ١ؾن١ ض  ٟ ثـ
َٝت: 17/12/2112 ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

1-  ٟ َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـا ثاضاغـتين خا٠ْٚساضٜـ١تٞ ٖـعضٟ ٚ     ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطزْٞ ث
َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ْٖٛضٟ ي١ ١ٖض

  2111ث١غٓس نطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ -2
َٜع )-3 ٠َٛٝ( بـ٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ غـ١ضب١خ٪ٟ         ض رٝا٤ بط ٜاضزإ ي١غ١ض زا١َظضاْسْٞ ب١ض ثـ١تط٩ؽ غـً

َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  َاؿن َط٩ظ ي١ ١ٖض
ــ٠ٚ١ٟ ١ٜنــ١َٞ  -4 َٜٓسْ ــٞ ٜاغــاٟ شَــاض٠ )      خٛ َٞ نطزْ َٞ بــ١ج ــاٟ جــ َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغ ٟ  2118(ٟ غــاَيٞ 14ث

ٍَ، ٜاغاٟ ب١ض٠ْطاض ب٠ٚ١ْٟٚٛ قاناغهٞ ١ْٚت ٚ ب١ض١َ١ٖناْٞ َٝطاقٞ ؾٝسضا  ذه١َٛتٞ ع
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ْٝؿتُٝاْٞ ب٪ زاْٛغتإ-5  خٛ
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ -6 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث  ٟ ز٠غت٫َ١تٞ زاز٠ٚض١ٜٟن١َٞ ٜاغاخٛ

ــ١ناْٞ )    ــ١ٜٔ خاَي ــ٠ٚ١ ١٥ن ــٓٝاضٟ ٥ َٝؿ ــ١ض٩نا١ٜتٞ ث ــ١ غ ــتا ي َٝػ ــ٠ٚ١ف   6، 5، 4، ٥3 ــ٪ ٥ ــ٠ٚ١، ب َٝؿ ــ١ ث ( به١ْٚ
ٍَ ٠ٚ١٥زاٜـ١ خاَيـ١ناْٞ )         َٞ ي١طـ١ َٝـ٠ٛ ١ٖٜـ١، نـ َٜٝٛػتُٝإ بـ١ ز٠ْطـساْٞ ٥ َٝؿـ٠ٚ١ بـ٪    6، 5، 4، 3ث ( خب١ٜٓـ١ ث

َٝػتا ( به١ْٚ١  6، 5، 4، 3ت٥١هٝس ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١، خاَي١ناْٞ ) ٠ٚ١٥ٟ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ٥
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن َٞ ي١ط١ َٝؿ٠ٚ١ ب٪ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ، ن ٍَ زا  11ث ( ن١ؽ ي١طـ١

١ْٝ. 
َٜع ناضز٩ ستُس ثريزاٚز  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٜت١ ز٠ْطسإ َٔ زاٚاٟ ْٛقت١ٟ ْٝعاّ ١٥ َٝـ ٠ٚ١٥ٟ خبط َٜٝٛػـتُإ بـ٠ٚ١ بـٛٚ بـعاْشن        ث نـ١ّ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ث
َٝؿ٠ٚ١؟ ي١غ١ض ض ب١َٓا١ٜى؟  ٖ٪ناض٠ن١ٟ ن١ٝ ١٥رن١ْ١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٟ، ز٠تـٛاْشن بـ١ ْٝـٛ غـ١عات         َٝهٝإ خ٪تإ زاٚاتإ نـطز٠ٚٚ، ٠ٚخـيت ظ٩ضٟ ْـاٚ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ خا١ْ٫َ ب١ؾ

َٝـٓشن بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بتـٛاْشن زٜطاغـ١ٟ بهـ١ٕ ٚ ٥ٝؿـٞ ي١غـ١ض بهـ١ٕ، خاَيـ١ناْٞ تـط            ن٪تاٜٞ ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ا١ْ ب
َٟ، خاَي١ناْٞ ) َٜت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚاْـ١ خ٪تـإ زاٚاتـإ نـطز٠ٚٚ،     2، ٠ٚ1خيت ١٥ٚ َٝهٞ ظ٩ض ظ٩ضٟ ١٥ٚ ( ٠ٚخت
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َٞ ًَ َٞ ب َٝؿٞ خب١ٜٔ، ٥ٝٓػإ ْاظاْ َٝػتا خ٪تإ زشٟ ٠ٚ١٥ٕ ث َٝو َٛعاض٠ظ٠ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ، ٥  نٞ ب١ضاغـيت،؟  ب١ؾ
 ؾ١ضَٛٚ ناى ذاجٞ

َٜع اػنس غًٝ  ُإ)ب٬ٍ(ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝػـتا ثـط٩ش٠ ٜاغـان١ يـ١ ٠ْٜٛٝـسا تـ١ٚاٚ ْـ١ب٠ٚٛ،            ١َُٝ ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ّ ثـط٩ش٠ ٜاغـا١ٜ، تـا ٥ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥
ٛط٪ض ٟ ب١غـ١ض  ٠ٚ١٥ٟ ن١ ج١ْابٝؿت ١٥ؾـ١ضَٟٛٚ خ٪َـإ زاٚاَـإ نـطز٠ٚٚ، زاٚاَـإ ْـ١نطز٠ٚٚ ب١ضْاَـ١ ٥ـايَ        

َٝـ ز٠ْطسا١ْنـ١ ْٛقتـ١ٟ ْٝعاَـإ ٠ٚ١٥ٜـ١      َٝؿه١ف ١ْنطز٠ٚٚ، ث ٠َٟٛٝ ث َٞ، َٛعاض٠ظ٠ ٖٝض زٚا١ٜنٞ ي١ٚ ؾ زاب
َٞ، ١٥َط ٩ ١٥ّ خاَي١ ت١ٚاٚ به١ٜٔ  ن١ َازاّ خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ْس ض ٩ش٠ قػ١َإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ ١٥َط ٩ ت١ٚاٚ ١٥ب

َٜٝٛػت بٛٚ ب ١َُٝ خ٪َإ ب٪ ٥ـ١ٚ خا٫َْـ١ٟ تـط    ٚ ٜاغان١ ت١ٚاٚ به١ٜٔ، زٚاتط ١٥ط١ض ث َٝػتا ٥ ٝط٪ض ٜٔ، ١٥ططْا ٥
َٝهٞ تط َٟ ب٪ نات  .٥اَاز٠ ١ْنطز٠ٚٚ، زاٚا ١٥ن١ٜٔ ن١ زٚا خبط

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

َٟ، خـاَيٞ )   َٟ، ٥ٝدتٝـاضٟ خ٪تاْـ١، ٠ٚخـيت      6، 5، 4، ٥3اخط َازز٠ناْٞ تط َْٛاق١ؾ١ٟ ْـاٚ ( َْٛاق١ؾـ١ٟ ْـاٚ
َٟ بـ٪        خ٪ َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ بـ٪ بهـط َٜت١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض٠ٚ٠، خٛ َٝؿٓٝاضتإ نطز خبط ٟ خ٪تإ زاٚاتإ نطز، ث

َٜت١ ب١ضز٠غيت ث  ١ضي١َاْتاضٕ، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار٠ٚ١٥ٟ زٜطاغ١ٟ به١ٕ، به١ٚ
َٜع عبسار َ  :٫ ْٛض١ٟب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝهٞ قاْ    ْٛٝـ١، ٚ ٥٪ث٪ظ٩غـٝ٪ْٝـ زاٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـطز٠ٚٚ نـ١ ظ٩ض      زٜاض٠ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ج١ْابت باغـٞ ١٥نـ١ٟ ؾـت

َٟ، ي١ٚا١ْ ط١ض ا٠ٚ١ْٟ ثط٩ش٠ٟ ز٠غـتٛٚض، ٖـ١َٛاضٟ    َٝسا بهط َٜت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، ٚ ث١ي١ٟ ت باب١ت ١ٜ١ٖ خبط
َٝو ٜاغـاٟ تـط نـ١ ض ١ٖ٠ْـسٟ ْٝؿـتُٝاْشن، ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١           ٜاغاٟ خ٪ثٝؿاْسإ، ٚ ٜاغاٟ زاٚاناضٟ طؿـيت ٚ ن٪َـ١َي

َٝط١ٜ٠ بط ط١ٟ ) ٥٪ث٪ظ٩غٝ٪ٕ زاٚاٟ َٝؿـٞ خبـ١ٟ ٜـإ      3نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ٟ ن١ ي ( ٚ بط ط١ناْٞ تط ٥ـ١َط ٩ ١٥طـ١ض ث
َٟ بــ١ ط١ض اْـــ٠ٚ١ب٪ زاٚاناضٜـــ١ناْٞ       َٝؿـــ١ٟ نـــ١ جــ١ْابت ١٥تـــ١ٚ ثاؾــٞ خبـــ١ٟ ٖــ١َٟٛٚ تـــ١ٚاٟٚ ٥ــ١ٚ ٖاٚن
َٞ غـ١عات       َٟ تـ١ْٗا زٚٚ غـ١عات ؾـ١ضم ٥ـ١نات، غـ َٞ بسض ٠َٛٝنإ ؾ١ضع١ٝتٞ ث ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ  ٥٪ث٪ظ٩غٝ٪ٕ ب١ ؾ

َٜٝٓـ١ غـ١ضخا            َي١ناْٞ تـط ٚ قػـ١ٟ   ؾ١ضم ١٥نات، ب٪ٜـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض بـا ٥ـاٚا بـ٪ خـ٪ٟ بـط ٚات، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ز
 خ٪َإ ١٥ن١ٜٔ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ؟  َٞ غ١عات ت١ٚاٚ ١٥ب جا َٔ ١٥رن١َ١ ب١ضز٠ّ ٜٚصزاْٞ خ٪تإ، خاَيٞ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ ب١ زٚٚ غ١عات ٚ غ

٠َٛٝ خ ٠ٚ١٥ ٥ ،َٟ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ب٪ بهط َٝٔ بٝد١ْ١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ٚ خٛ ٪تإ ٥ًٝراح ١٥ن١ٕ ١٥َي
َٝػتا خاَيٞ َٝؿ٠ٚ١، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ 6، 5، 4، 3َْٛاق١ؾ١ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ، ت١قٜٛتُإ ي١غ١ض نطز، ٥ ( ز٠خ١ٜٓ١ ث

َٞ به١ ناى ع١ َٞ زا ز٠غت ث ْٚٞؾ١ضَٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، ؾ١ضَٛٚ ي١ بط ط١ٟ غ  
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜع )     ض ر رٝا٤بط طــ١ٟ ١ٜنــ١َٞ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض زٚاٟ ز٠ْــط زإ ي١غــ١ضٟ )بط ٜــاضزإ ي١غــ١ض زا١َظضاْــسْٞ بــ١ض
َٝـطام(، بـ١         َُٜٞ نٛضزغـتاْٞ ع ٠َٛٝ( ب٪ ث٪غيت غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ غ١ضب١خ٪ٟ َـاؿن َـط٩ظ يـ١ ٖـ١ض ث١تط٩ؽ غً

ــٞ    ــ١ٟ ز٠َٚٚ ــٛنُٞ بط ط ــٞ ذ َٝ ــاض٠ )   ث ــاٟ شَ ــ١ ٜاغ ــ١ّ ي َٝٓح ــازز٠ٟ ث ــاَيٞ 4َ ــت١ٟ  2111(ٟ غ ــاٟ ز٠غ ، ٜاغ
    َُٜٞ غ١ضب١خ٪ٟ َاؿن َط٩ظ، غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ يـ١ ٖـ١ض

َٜع ) َٕٝٛ ب٪ ث٪غيت غ١ض٩نا١ٜتٞ ز٠غت١ٟ غ١ضب١خ٪ٟ  ضٝا٤نٛضزغتإ بط ٜاضٜإ زا ن١ ب١ض ٠َٛٝ( بجاَي ثرت٩ؽ غً
َـ  َٝـٞ             َاؿن  َٜتـ١ بـ١ضز٠ّ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بـ٪ ٠ٚضطـطتين ض ٠ظا١َْـسٟ بـ١ ث َُٜـسا، ٚ ْـاٟٚ خبط ط٩ظ يـ١ ١ٖض

َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ ١٥جناّ بسات ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١  ٜاغان١، زٚا ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسا  يععٜع:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜعتإ ي١  َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ١٥ّ باب١ت١، ب١ض َٝـ ٠ٚ١٥ٟ خبط َٜعتإ ث َٜهتإ ٥اضاغت١ٟ  19/4ب١ض ٍَ ْٛٚغطاٚ ١٥َػا

َٝٛضاٚتإ ب٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ    َٜعتإ غٝٝعٞ ثاَي َٜط ٠، )زاٚاناضٜٔ ي١ ب١ض ١َُٝ نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ ز٠ق١ن١ٜ١تٞ، زٚٚ ز ٥
َٜطٟ ٚ غ١ض٩ن َٜع غ١ض٩نٞ زٜٛاْٞ ناٚز َٝطٕ ب٪ ْٛٚغٝٓط١ٟ ب١ض َُٜٞ نٛضزغتإ بٓ ٞ ز٠غت١ٟ َاؿن َط٩ظٞ ١ٖض

َُٝــ١ ثــاف   َٜعتاظنإ زا٠ٚتــ٠ٚ١، ٚ غــٝعٞ   29/4ض ٩ش يــ١ٚ بــ١ضٚاض٠، ٜــ١عين يــ١   11ث١ضيــ١َإ، ٥ ٫َ٠َٚــٞ بــ١ض
َٜع بـ٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ َـاؿن َـط٩ظ، يـ         َٝٛضاٟٚ خ٪َإ ْاضز٠ٚٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ بـ١ض ١ ثاَي

       ٟ٠َٛٝ َٞ، بـ١ ؾـ ٠َٟٛٝ غـٝعٞ بـ َٝٛضاٚا١ْ بـ١ ؾـ َا١ٜ٠ٚنٞ تط زٚاٟ ٠ٚ١٥ زٚٚباض٠ باغ١ن١ ٖات٠ٚ١ ٥اضا ن١ ١٥ّ ثاَي
َٝٞ ن١غا١ٜتٝإ ناَٝإ طٛجناٚ تطٕ ي١ ذاَي١تٞ  َٝٞ غٝع١ٝناْٝإ، ب١ ث َٝو ب١ ث َٞ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١غاْ َْٛاؾ١غ١ ب

َُٝإ غـ١ٜط٠   ١َُٝ ث َٝػتا ٥ ٥ ،َٟ َٜـو ن١غـاْٞ        َْٛاؾ١غ١ ز٠ْطٝإ ب٪ بسض َٝـطزضا٠ٚ، جاض نـ١ بـ١ زٚٚجـاضٜـ ْـاٚ ْ
٠َٜٛ ٥ٝػتٝكاي١ بس٠ٕ ي١ٚ ذٝعب١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ن١غـا١ٜتٞ ذٝعبـٞ      ذٝعبٞ بٕٛٚ، ن١ ٥اَاز٠ٜٞ خ٪ٜإ ز٠ضبط
َٝهٞ تـط   ١َُٝ ن١ خ٪تإ زاٚاتإ نطزبٛٚ، ي١ ق٪ْاغ َٝٞ زٜسٟ ٥ بٕٛٚ، ١٥ٜاْتٛاْٞ خع١َت ب١ٚ بٛاض٠ به١ٕ، ب١ ث

َٝهٞ َٞ            ٥٪ث٪ظ٩غٝ٪ٕ ن١غاْ َٞ ١ٜ٫ْٝإ ْـاضز٠ٚٚ نـ١ غـابٝك١ٜ١نٞ ذٝعبٝؿـٝإ ْٝـ١ بـ١ ٚاظذـٞ نـ١ ن١غـٞ بـ ب
َٝٛضاَٚـإ     َٜعتإ نـ١ ب٪نـٞ زاٚاٟ ثاَي ١ٜ٫ْٔ، ٚ ؾ١ٖاز٠ ٚ ٥ٝدتٝكاق١ن١ؾٝإ طٛجنا٠ٚ، ثطغٝاض ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ب١ض

ْٝ َٞ ١َُٝ ٥اطاَإ ي ١ٜ٠َٛٝنٞ تط ن١ ٥ َٝهٝٞ ذٝعبٞ ٜإ ب١ ١ٖض ؾ َٜه١ٚتٓ َٞ ١٥ن١ٕ؟ زٚاٜٞ ب١ ض َٞ ٖـٝض    ي ١ بـ١ بـ
َٜٓـ١ضاْٞ ١ٜ٫ْـ١ غٝاغـ١ٝناْٞ ْـاٚ        َٜو ب١ ؾطانػٝ٪١ْناْٞ ْاٚ ث١ضي١َإ ٚ ١ْ١ٜ٫ناْٞ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ، ْٛ َٜص ض اٚ
َٝت١ ١ٜى ن١ؽ، ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ قػ١ ي١غ١ض ن١غٞ ناْسٜس نطاٚ ْٝـ١   َٝط٠ ١٥ب ث١ضي١َإ، ناْسٜس ي

َٟ قػـ        َٜهٞ تـطٟ بـ٪ ْـ١نط َٝط٠، ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـٝض ت١ؾػـري ١ ي١غـ١ض ٖ٪نـاضٟ بـ١ ذٝػـاب ْـ١نطزٕ ٚ بـ١ ١ْٖـس        ي
١َُٝ ْاضزَٚٚا١ْ، ي١بـ١ض   ١َُٝ ن١ ب١ض٠مسٞ ٥ ٍَ ْٛٚغطاٟٚ ٫َ٠َٚٞ ٥ ٠ٚض١ْططتين ْٛٚغطاٟٚ خٛزٟ خ٪تا١ْ ي١ط١
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َٜتـ٠ٚ١،    َٜٓسض َٟ، ٜإ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ناْسٜس نطإٚ ْا٠ٚناْٝـإ خبٛ ٠ٚ١٥ زاٚا ١٥ن١ٜٔ ١٥ّ بط ط١ٜ١ ٜإ زٚاخط
َٟ َٜٔ بــ٪   غــٝع١ٝناْٝإ بــسض ٠َٟٛٝ َْٛاؾ١غــ١ ٥ــ١ٚ ث٪غــتا١ْ زٜــاضٟ بهــط بــ١ ث١ضيــ١َاْتاضإ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ بــ١ ؾــ

 ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ َاؿن َط٩ظ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ٥اضاّ
َٜع اٜٛب ْعُت)٥اضاّ(  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
     ٛ َٜـطاٟ زانـ٪نٞ نـطزمن يـ١ قػــ١ناْٞ َاَ٪غـتا ع َٝػـتا، زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ      ٚ َٝـ ٥ َٜعتإ َا٠ٜٚـ١ى ثـ َـ١ض، ٖـ١ض بــ١ض

َٝهٞ     َٜٝٛػــت١ ن١غــ َٜعتإ ت٥١هٝــستإ ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ نــطز٠ٚٚ نــ١ ٥ــ١ّ، ب١تاٜبــ١تٞ ز٠غــت١ٟ َــاؿن َــط٩ظ ث بــ١ض
َٝؿٓٝاضَإ نطز نـ١ ٥ـ١ّ ن١غـا١ْ     َٝو ز٠غت ْٝؿإ به١ٜٔ، ٚ ث ١َُٝ ١َٖٚيُإ زا ن١ ن١ْس ن١غ ٥ ،َٞ غ١ضب١خ٪ ب

َٞ ١ٜ٫ٕ بٔ َٞ، ب٫َ١ّ ي١ خؿت١ٟ ناض ب١ ١ُٝ٥ٌٜ ب٪َـإ ٖـات نـ١    خ١َيهٞ ب ، ٚ ٖٝض ٥ٝٓتُٝا١ٜنٞ ذٝعبٝإ ١ْب
َٝـٛ خؿـت١ن٠ٚ١ بـ٪     ١َ١٥ ناْسٜس٠ ب٪ ث٪غيت َاؿن َط٩ظ، ب٫١ٟ ن٠ٚ١َ١ ١٥بٛا١ٜ ناْسٜس٠ناْٞ تطٜـ خبطا١ٜ ْ

١َُٜٝـ١     َٝطـ١ٟ غ١ضغـٛض َاْٞ ٥ َٝػتا ب١ضاغيت ج ٥ ،َٟ َٜت١ َْٛاؾ١غ١ ٚ ز٠ْطٞ ب٪ بسض َٝهـسا    ٠ٚ١٥ٟ بهط نـ١ يـ١ نات
َٝػـتا ب١تـ١َاٟ ١٥َـ١ٕ           َٝشن، ناْسٜـس٠ناْٞ تـطٜـ ٖـ١َٜٛٚإ ٥ َُٝـ١ ب١خـ١َيو ٥ـ١َي ٥ ،َٟ ١َُٝ ١٥نط َؿا٠ٚض٠ ب١ ٥

َٜعتإ ١٥ن١ٜٔ، غٛثاؽ ١َٜٓ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، زاٚاٟ ٫َ٠ّٚ ي١ ب١ض  خبط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض اػنس.
َٜع ز.اػنس ٠ٚضت  :ٞب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٝسا  َٝبِٝٓٝ ١ٖبٛٚ ن١ ناى ع١َٛض ٚ ناى ٥اضاّ باغٝإ نطز، ١٥ٚ ْا١ٜ١َٟ ن١ ٥اَاش٠ٜإ ث َٓٝـ ١ٖض ١َٖإ ت
َٝؿـه١ف        َُٝـ١ف ي١غـ١ض ١٥غاغـٞ ٥ـ٠ٚ١ ناْسٜـسَإ ث ج١ْابتإ ٥اضاغت١ٟ ١َٖٛٚ ؾطانػٝ٪١ْناْتإ نطز٠ٚٚ، ٥

تٞ، ب٫َ١ّ زٚاتط ١ْ ٫َ٠ّٚ ١ٖبٛٚ، ٚ َٛؾاج٦ٝـ بٛٚ ب١ ْاضزْٞ نطز٠ٚٚ ٚ غٝع١ٝن١مشإ ْاضز٠ٚٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜ
َٜٝٛػت  َٞ ن١ ناْسٜس نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ث َٝؿ١ ي١غ١ض ١٥ٚ ن١غ١ ١ْب َٜع٠ٟ ن١ ناْسٜس نطا٠ٚ، ض ٠ْط١ ن غٝعٞ ١٥ٚ ب١ض

      ٞ َٝـ َٜع يـ١ْاٚ ٖـ١َٛٚ ناْسٜـس٠نإ ن َٜو، ٚ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ض َٝٛاْٞ ن١ْس ناْسٜس َٞ ي١ ْ َٞ ١ٖب َٝ  ن َٞ   بٛٚ ن١ ن ثـ
َٜو       َٟ، خ٪ٟ ي١ ١٥قًسا زٚاخػتين ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ب٪ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ نـ١ْس ناْسٜـس َٜط َٝو ١َٖيبص باف بٛٚ ١ٜن
َٜطٟ زاضاٜــ نـ١ خ٪تـإ نـاتٞ خـ٪ٟ زاٚاتـإ نـطز٠ٚٚ بـ٪ غـ١ض٩نٞ زٜـٛاْٞ             َٞ، ت١ْا١ْت ب٪ زٜٛاْٞ نـاٚز ١ٖب

َٜو، بـ١       َٝـٛاْٞ نـ١ْس ناْسٜـس َٞ يـ١ ْ َٞ ٖـ١ب َٝ  ن َٜطٟ زاضاٜـ ن١ٚا ن َُٝـ١ زٚاٟ ٥ـ١ٚ ْا١َٜـ١ف، ٥ـ١ٚ     ناٚز ٫َّ ٥
َٜهٝؿُإ ٥اضاغت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ نـطز، بـ٫َ١ّ ٖـ١ض ٫َ٠َٚـٞ      غٝع١ٝ ن١ ي١ْاٚ غٓسٚق١ن١َإ زاْطابٛٚ، ْٛٚغطاٚ
َٝـٛإ نـ١ْس            َٞ يـ١ ْ َٝ  نـ َٞ، ١٥قـٌ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ ن ١ْبٛٚ، زٜاض٠ بط ٜاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖض ١ٜى ناْسٜـس ٖـ١ب

َٞ، ٚ ث١ضي١َاْٞ  َٜو ١ٖب َٟ، غٛثاؽناْسٜس َٜط َٝهٝإ ١َٖيبص َٜع ١ٜن  ب١ض
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩

َٜع ناضز٩ ستُس ثريزاٚز  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١َٜٓضاٜـ١تٞ     َِٝ ٚاٜـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ْٛ غ١ض٠ض اٟ ثؿتٝٛاْٞ نطزمن ي١ ب٪نْٛٚٞ َاَ٪غتا )عُط( ٚ ناى )٥اضاّ( ث
١َٜٓضاٜــ١تٞ ث١ضيــ١َإ ١٥نــ١ٕ، ب٪ٜــ١ ١٥طــ١ض ٜاغــان١ف َــاؿن ٥ــ٠ٚ١ٟ زا نــ١          ؾ١خكــٞ خ٪ٜــ  إ ْانــ١ٕ، ْٛ

َٝـ٠ٛ        َٝهٗات١ناْٞ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ بهـات، ٚ بـ١ تاٜبـ١تٞ ٥ ٍَ ث َٜص ي١ط١ َٜٝٛػت١ ض اٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ناْسٜسٟ ١٥نات، ث
َٜـص بـ٪ ٥ـ١ٚ ز٠غـتا       َٝٓتإ ١ٖبٛٚ نـ١ بـ١ ض اٚ ١ْٟ نـ١ ٠ٚنـٛ زٜـٛاْٞ    بط ٜاضٟ ض٠مسٝتإ ١ٖبٛٚ ي١ٚ باض٠ٚ٠، ٚ ب١َي

َٝهٗاتـ١نإ بهـ١ٕ، ٚ         ٍَ ث َٜـص ي١طـ١ َٜطٟ ٚ َاؿن َط٩ظ ٚ ١ْظا١ٖ، ١ٖضن١ْس ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ قـ١ظا٠ٚ ١ٖٜـ١، ض اٚ ناٚ
َٟ؟ ١٥َـ١ غـ١ض٠ضاٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ            ناْسٜس٠ناْٝـ ناْسٜس بهـ١ٕ، ي١غـ١ض ض ب١َٓاٜـ١ى ٥ـ١ٚ ن١غـا١ٜت١ٝ زا٥ـ١ْط

َٝطٟ عاَٞ ١َجًٝػٞ ق١َٚٞ نًساْٝـ١، ١٥َـ١    ن١غ١ٟ ن١ زاْطا٠ٚ، َٔ باغٞ ١٥ٚ ب١ضْا١َٟ ناضٟ ١٥ن١ّ غهطت
َٞ، بــ٫َ١ّ ٥ــ٠ٚ١ خــ٪ٟ غــٝع١ٝن١ٟ خــ٪ٟ     َٝٓــاب َٞ خــ١ضدنٞ ٖ َٝػــتا نــٛٚب خــ٪ٟ نابطاٜــ١نٞ ذٝعبٝــ١، ض ٠ْطــ١ ٥
َٝو ٥ٝدتٝكاقـٞ ٥ـ٠ٚ١            َٜطـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١ ْـازات نـ١ نابطاٜـ١ى، ٜـ١ن َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ٜـ١ى، زٚٚ، ٜاغـان١ ض  ث

َٜع٠ ٖٝض ٥ٝدت َٞ، غٝعٞ ١٥ّ ب١ض َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ٜٔ          ١ْب َُٝـ١ ث َٝهٞ بـ١ َـاؿن َط٩ظـ٠ٚ١ ْٝـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ ٝكاق
َٜطٟ،           ــاٚز ــٛاْٞ ن ــ١تٞ زٜ ــ١ تاٜب ــ١َأْ ب ــ١ضب١ ث١ضي ــ١ غ ــتا١ْٟ ن ــ١ٚ ز٠غ ــ٪ ٥ ــا١ٜتٝا١ْٟ ب ــ١ٚ ن١غ ــاْٞ ٥ زاْ
َٝٓـ١ناْٞ     َٞ، ٖـ١ّ ب١َي ١َٜٓضا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بهات، ١ّٖ ي١غ١ض  ب١َٓاٟ غٝعٞ بـ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١ّٖ ْٛ

َٞ َٟ، غٛثاؽ خ٪ؾٞ ب١ج َٜص نطزٕ ١٥ٚ ن١غا١ٜتٝا١ْ زا١ْْسض َٞ ض اٚ َٞ ن١ ب١ب  بط١ٜ١ْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ت١ْٝا غ١ض٩نٞ ؾطانػٝ٪١ْنإ قػ١ ١٥ن١ٕ، ١َٖٛٚ ث١ضي١َاْتاض٠نإ ١َجايٞ ٠ٚ١٥ ْٝـ١ نـ١ قػـ١ بهـ١ٕ، ٥ـ١ّ      
      ٞ َٝهٗاتـ١ناْ َٝـط٠        غٝع١ٟٝ ن١ ب٪َـإ ٖـات٠ٚٛ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٖـ١َٛٚ ث بـطا ١َغـر١ٝنا٠ٚ١ْ ٖـات٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ خ٪ٜـإ ي

زاْٝؿتٕٛٚ، ت١ٚقٝعٝإ ب١غ١ض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٟ ذٝعبٞ بٕٛٚ ٚ ١ْبٕٛٚ ١٥ط١ض ت١َاؾـاٟ َازز٠نـ١ بهـ١ٕ    
َٞ ْـاٟٚ         َٞ، ٥ٝٓحـا ثـا٫َٚتٔ بـ١َي َٞ ذٝعبـٞ ْـ١ب َٞ ن١ ز٠غت ب١ناض بٛٚ ٥ـ١ب نـ١ؽ ٠ٚض٥ـ١ططٜٔ، بـ٫َ١ّ     ١٥111َي

ٍَ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ذهَٛــ١ت   ١٥طــ١ض غــ١ٜطٟ َازز٠نــ١ ٚ قاْ َٞ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ي١طــ١ ١ْٛنــ١ بهــ١ٕ ٥ــ١َي
َٝٛضاٚ ١٥ن١ٕ، غ١ٜطٟ قا١ْْٛن١ به١ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١ ق٫١ذ١ٝتٞ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ٚ    ز٠غتٓٝؿاْٞ ثاَي
   ،َٟ َٝط٠ ز٠ْطٞ ي١غـ١ض بـسض َٜو ز٠غت ْٝؿإ بهات ٚ ي َٝٛضاٚ َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ن١ ثاَي غ١ض٩نا١ٜتٞ ذه١َٛتٞ ١ٖض

 نإ.....ؾ١ضَٛٚ ناى غامل قػ١ به٠ٚ١٥١ بطا ١َغر١ٝ
َٜع غامل تَٛا  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿه١ؾٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاظنإ نطز٠ٚٚ،  ١َُٝ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ض٠مسٞ ث ١ٜ١َُٝ، ٥ َٜع٠ٟ ن١ ناْسٜسٟ ٥ ١٥ٚ ب١ض

١ٖؾـت ْاَـ١ٟ ض٠مسـٞ بـ٪     ثؿت ب١غسن ب١ ْا١ٜ١َنٞ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ نًسإ ٚ ٥اؾٛٚض١ٜنإ ٚ غطٜا١ْٝنإ ب١ 
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َٝطزضا ٚاظ  َٞ غج َٝو ١٥ٚ ث٪غت١ٟ ث ١َُٜٝإ ْٛٚغ٠ٛٝ، ٚ خ٪ؾٞ ت١ع١ٖٛزٟ زا٠ٚ ي١ ناتيب ع١زٍ ن١ ١ٖض ٠ٚخت ٥
َُٝــ١ ناْسٜــسَإ نــطز٠ٚٚ بــ١ ق١ْاع١تــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ ١ٜ٫ْــ١ناْٞ نًــساْٞ ٚ    َٝيَن، ٥ــٝرت ٥ يــ١ نــاضٟ ذٝعباٜــ١تٞ بٗــ

َٟ،         ٥اؾٛٚضٟ ٚ غطٜاْٞ ٠ٚنٛ نابطاٜـ١نٞ َٛغـت١قٌٝ ١٥طـ١ض    َٞ بـسض َٟ ٚ ز٠ْطـٞ ثـ َٝطزض َٞ بػـج ٥ـ١ٚ ث٪غـت١ٟ ثـ
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١غ١ض  ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ٚ ٜاغا١ٜٟ ن١ يـ١ ث١ضيـ١َإ ز٠ضنـ٠ٚٛ بـ٪ ١َٖيبـصاضزْٞ غـ١ض٩نٞ        َٔ ب١ضاغيت ت
َٞ ١َضج١ ٠ٚ١٥ٟ ب١ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ ز٠غت ١َّٝٝ خاَيٞ نٛاض٠ّ ١٥َي َٝٓح١ّ بط ط١ٟ غ ١ٟ َاؿن َط٩ظ ي١ َازز٠ٟ ث

َٝؿه١ف بهات ن١ ي١َا٠ٟٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ٜت١ٝن١ٜسا ذٝعباٜـ١تٞ ْـ١نات،    َٝٓٓا١َنٞ ز٠غت ْٛٚؽ ث َٟ ب١َي زا١٥ْط
َٝٔ ْا١َن١ ي١ط١ ١َُٝ ط١ٜؿت٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ١٥بٛا١ٜ ب١َي َٟ، غٛثاؽ.ٍَ غٝع١ٝن١ ب١ز٠غت ٥ َٝؿه١ف بهط  غٝع١ٝن١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿـا٠ٚ١ْٟ         َٞ تـا ٠ٚض٠قـ١ٟ ز٠غـت يـ١ناض ن ١َُٝ ١٥ٚ تٝب١ٟٝٓٝ ت٪ ب١ ٥ٝعتٝباض٠ ٠ٚض١٥ططٜٔ، ز٠غت بـ١ناض ْـاب ٥

َٝو قػـ١ ْانـات، غـ١ض٩نٞ ؾطانػـٝ٪١ْنا        ٕ قػـ١  خ٪ٟ ت١قسِٜ ١ْنات، َْٛاق١ؾ١ ت١ٚاٚ، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ ن١غـ
 ناى ١٥َري ٠ٚنٛ غ١ض٩نٞ ؾطانػٝ٪ٕ ١٥ن١ٕ، ؾ١ضَٛٚ

َٜع اَري طٛط١  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝت زن١ّ، ت١بع١ٕ ٠ٚنٛ ناى غامل ٥ٝؿاض٠ت نـط ١٥ظـ١ زاخـاظا     َٝت  ١٥ْساَا ث١ضي١َاْ َٝت ١ٖظاي َٝؿ١نٞ غٛثاغ ث
ـْـ  َٞ َــ١ شٟ ز َٝت نًــساْٞ ٚ ٥اؾــٛٚض، ٖــ١ض ٠ٚغــا ٜــ َٟ ٫ٜــ١ْ َٝت زا، يٝػــيت ٖــ١ض ١ٖؾــت ناْسٜــسناض اظ ث١ضيــ١َاْ

َٜعٟ    َٝؿه١ؾــٞ بــ١ض ١٥جنَٛــ١ْٞ طــ١يٞ نًــساْٞ غــطٜاْٞ ٚ يٝػــيت ض اؾٝــس٠ٜٔ، ١ٖض٠ٚغــا ٥ُٝعاَــإ نــطز٠ٚٚ ، ث
غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ نطز٠ٚٚ، ْٝػب١تا تاعاٖٛزا، ٠ٚ١٥ تاعاٖٛزا ٫ٟ ناتب ع١زيٝـ ذاظض٠، ٖٝعـٞ زاضّ ٖـ١َٛٚ   

١َُٝ بس٠ٜٔ، غٛثاؽ  بطاز٠ضإ ز٠ْط  ب٪ ناْسٜسٟ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

بطاّ غ١ض٩نٞ ؾطانػٝ٪١ْن١تإ قػ١ٟ نطز، ٥ٝرت ١َجايٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١َٖٛٚتإ قػ١ بهـ١ٕ ب١ضاغـيت، ٥ـ٠ٚ١ف    
َٝيَن، ب٪ٜـ١        َٟ ٚاظ يـ١ ذٝعباٜـ١تٞ ٥ـ١ٖ َٜطزض َٝـط٠ ١َٖيبـص َٝٓا٠ٚ، ١٥ط١ض ي ت١عاٖٛز٠ن١ٜ١ ن١ٚاظٟ ي١ ذٝعبا١ٜتٞ ٖ

َُٝــ١ نــاى  َٝػــتا ٥ َٝٛضا٠ٚ يــ١ ٫ٜــ١ٕ   ض ر رٝا٤)٥ ٠َٛٝ( نــ١ َٛض٠ؾــ١ذٞ ٖــ١َٛٚ بــطا ١َغــٝر١ٝنا١ْ، ثــاَي بــرت٩ؽ غــً
 ٍَ َٞ ي١ط١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ذه١َٛت٠ٚ١ ب٪ ث٪غيت غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ َاؿن َط٩ظ، تها١ٜ ن

ٍَ زا ١ْٝ؟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٛعاضٜع٠ ) َٞ ي١ط١ نـ١ ز٠ْطٝـإ    ( ن١غٔ، ب٫َ١ّ ١٥ٚا33ٟ١ْزا١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن
َٜهٞ تـط ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١            ٍَ زاٜـ١ جـاض َٝسا نْٛه١ ز٠ْط١ناْٞ َٛعاض٠ظ٠ ظ٩ض بـٕٛٚ، تهاٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ ي١طـ١ ث
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َٝطٜٔ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ) ( ١ٜف ي١ ١َغن١ع١نـ١ تـ١ضح بهـ١ٜٔ ٖـ١ض ْاناتـ١ ١٥نػـ١ض١ٜت، ٥ـ٠ٚ١ قاْْٛـ١،         ١٥33ٜصَ
اضٜت، ثـ٪يٝؼ بـاْط بهـ١ٕ ز٠ضٟ بهاتـ١     زاْٝؿٔ تها١ٜ، ز٠ضتـإ ١٥ن١َـ١ ز٠ض٠ٚ٠، ٖـاٚاض ١َنـ١، تـ٪ ث١ضيـ١َاْت      

َٝػتا ) َِٝ زاْٝؿ١، زاْٝؿ١، ٥ػٛيٞ ث١ضي١َاْٝـ ْاظاْٞ، ٥ ( ن١ؽ ز٠ْطـٞ زا بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ    33ز٠ض٠ٚ٠، زاْٝؿ١، ١٥َي
ٍَ زاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١،      َٝت١ غ١ض٩نٞ ١٥ّ ز٠غت١ٜ١، ٖٝض قابًٝٞ َْٛاق١ؾ١ ١ْٝ، تها١ٜ ٠ٚ١٥ٟ ي١ط١ ١ْب

َٝت، ن41) َٝتـ١ غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ َـاؿن            ( ن١ؽ ز٠ْطٞ زا٠ٚ بب ١ٚاتـ١ بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـٓس نـطا نـ١ بب
 َط٩ظ، 

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ نطزْـٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠           َٞ بـ١ج َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ جـ َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ث بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض )خٛ
ٟ  2118(ٟ غـــاَيٞ 14) ٍَ، ٜاغـــا َٝطاقـــٞ ؾٝـــسضا بـــ١ض٠ْطاض بْٛٚـــ٠ٚ١ٟ قاناغهـــٞ ْـــ١ٚت ٚ   ٟ ذهَٛـــ١تٞ ع

َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، يـ١ ثٝـٓخ         ب١ض١َ١ٖناْٞ(، ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ١ٜ٫ٕ شَاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث
َٝو ٖات٠ٚٛ  .....َازز٠ ث

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

 ناى عُط. ؾ١ضَٛٚ
َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض
َٝط، ثؿت ب١غسن ب١ ض َازز٠ٜو ٥ َٜع غهطت َٜعت ٚ ب١ض ١ٚ  ز٠ْطا١ْتإ زٚٚبـاض٠  َٔ ١ٜى ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ ي١ ب١ض

 نطز٠ٚ٠؟ 
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ نطزْـٞ ٜاغـاٟ شَـاض٠           َٞ بـ١ج َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ جـ َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ث بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض )خٛ

ٍَ، ٜاغـــاٟ بـــ١ض٠ْطاض بْٛٚـــ٠ٚ١ٟ قاناغهـــٞ ْـــ١ٚت ٚ    2118غـــاَيٞ (ٟ 14) َٝطاقـــٞ ؾٝـــسضا ٟ ذهَٛـــ١تٞ ع
َٝـٓخ         َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، يـ١ ث ب١ض١َ١ٖناْٞ(، ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ١ٜ٫ٕ شَاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث

َٝو ٖات٠ٚٛ، ز٠قٞ ْٛٚغطا٠ٚن١:َازز  ٠ ث
َٝطام-ب٪/غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ع

 َٜعب/غ٬ٚ ض
َٝهُإ ط٫َ١َي١ نطز٠ٚٚ ن١ بطٜت١ٝ ي١ ٜاغاٟ شَـاض٠   ١َُٝ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٖاٚث ٥

ــ١ ْٛٚغــطا٠ٚ، ) 2118( غــاَيٞ 14) (٠، ٜاغــاٟ بــ١ض٠ْطاض بْٛٚــ٠ٚ١ٟ قانــاغٞ ْــ١ٚت ٚ  41، شَاض٠نــ١ بــ١ ١َٖي
َُٜٞ نٛضزغتا َٝطاقٞ ب١ ١َب١غيت ب١ضناض بْٛٚٞ ي١ ١ٖض ْسا، تانٛ ٜاغا١ٜنٞ تط ي١ ث١ضيـ١َاْٞ  ب١ض١َ١ٖناْٞ ع
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َٜت١ ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاٖاتٟٛٚ ث١ضي١َإ، ١٥ٚ ١٥ْسا١َ  َٜت٠ٚ١، تها١ٜ خبط َٝطاٟ ١٥طط َٞ ٚ ج نٛضزغتاْسا ز٠ضز٠ن
َٜعا١ْ ن١ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ )ناضز٩ ستُس ثريزاٚز، عبسار ستُس اَشن خسض، ١ْضعنإ عبسار قازض، عبسار  ب١ض

َٜػــتإ ستُــس، عــسْإ  َـ٫١ ْــٛضٟ، ثــ١عنإ   ععايــسٜٔ، غــ١ض١ْٖط ؾــطد، ظٝـإ عبــسايطذِٝ، ٥اؾــيت ععٜــع، نٛ
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس، غ٠ٌٜٛٝ عجُإ،  َٝطظاز عجُإ، ث ١ْغـطٜٔ غنـاٍ، ؾـ١ضَإ    س راف،،  ث١عنإ عبسايهطِٜ، ؾ

َٝهٗـات٠ٚٛ، زاٚا يـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ      9ععايسٜٔ، زَيؿاز ذػشن( ٚ ٜاغا ١٥ق١ًٝن١ ي١ ) ١٥نـ١ّ  ( َـازز٠ ث
 ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ بهات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜع٠ َٟ، ؾ١ضَٛٚ ناى ٥ٝػُاع٥ٌٝاضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ )ٚظ٠ ٚ ٜاغاٜٞ( ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  نإ ١٥نط

 
 

َٜع امساعٌٝ ستُٛز  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿرت ن١ غ١ض٩نا١ٜتٞ خػت١ٝ ز٠ْـط ت١قـٜٛط نـطا٠ٚ،    ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ باغ١ٟ ن١ ٫ٟ بطاز٠ضإ زض ٚغت ب٠ٚٛ، ث
َٝؿـرت نـ١ خطاٜـ١           َٜت٠ٚ١ ٚ شَاض٠ٜإ بعأْ ن١ْس٠ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ بـطاز٠ضإ قػـ١ٟ تـط ١ْنـ١ٕ، ث َٝبسض ذ١ق١ ٠ٚ١٥ ي
َٝػـتا ٥ـ٠ٚ١ زٜـاض٠ نـ١ْس نـ١ؽ ز٠غـيت بـ٪ بـ١ضظ نطز٩تـ٠ٚ١، بـا زٚٚ              ز٠ْط ١َٖٛٚ ز٠غتتإ بـ١ضظ نـطز٠ٚ٠، ٥

َٝػتا...  ..بطاز٠ض ٥
َٜع   بهط نطِٜ )٥اغ٪(:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٟ، ب٪تــ١    َٝؿــبدط َٝٓحــ١َٞ ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ ٥ــ١َط ٩ نــ١ ب٪تــ١ بط طــ١ٟ زٚٚ نــ١ ز٠ْطــٞ ي١غــ١ض زضا ث بط طــ١ٟ ث
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ ْٝؿتُٝاْٞ بـ٪ زاْٛغـتإ(، ٥ـ١ّ ثط٩ش٠ٜـ١ يـ١ ٫ٜـ١ٕ شَـاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ          )خٛ

َٝؿه١ف نطا٠ٕٚ بطٜت١ٝ ي١ )١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ   ز٠ضنٛاْسْٞ ( َازز٠ ٚ ٖ٪19ٟث
 ب٪/غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ

 ب/ثط٩ش٠ ٜاغا
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ٜٔ نـ١   ١َُٝ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ ي١ خٛاض٠ٚ٠ ٚاشَٚٚإ نطز٠ٚٚ ث ٥

َٜتــ١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ ثــط٩ش٠ ٜاغــاٟ ز٠غــت١ٟ ْٝؿــتُٝاْٞ بــ٪ زاْٛغــتإ ثٝؿــه١ف ١٥نــ١ٜٔ، بــ٪   ٥ــ٠ٚ١ٟ خبط
ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ ث١ضيــ١َإ ٚ طؿتٛطـ٪ نــطزٕ ي١غـ١ضٟ، ٚ زاْــٞ بط ٜـاضٟ طٛجنــاٚ ي١غـ١ضٟ، ١٥ْــساَاْٞ ٚاشٚٚنــ١ض      
َٝذ اػنـس،              ي١غ١ض ٜاغان١ )٥اضاّ قـازض، بـ٬ٍ غـًُٝإ، نـاضز٩ ستُـس، عُـط عبـسايععبع، مسـري غـًِٝ، ٖـاٚض اظ ؾـ

ٜاّ اػنس، يٛقُإ ذػشن، عبـسار ستُـس، ْـ١ضعنإ عبـسار،     ١ْغطٜٔ غناٍ، غ١ض١ْٖط ؾطد، زَيؿاز ذػشن، ث١
         ٚ َٜع غـ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ ض ٚٚبـ١ض ٚ ٟ يٝصْـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٜاض٠ناْٞ   ٥اؾيت ععٜـع، عبـسار ستُـس اَـشن( تهاٜـ١ بـ١ض

 به٠ٚ١ْ١
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٟ،  ٖـ١ض  ـ  ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥نط َٟ، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪     ٠ٖٚا ٥اضاغـت١ٟ ذهَٛـ١تٝ ٥ـ١نط

 بط ط١ٜ١نٞ تط
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ  َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث بط ط١ٟ نٛاض٠َٞ ب١ضْا١َٟ ناضٟ ١٥َط ٩ بطٜت١ٝ ي١ )خٛ

ضيــ١َإ يــ١ ٫ٜــ١ٕ شَــاض٠ٟ ٜاغــاٜٞ ١ٜنــ١َٞ ٜاغــاٟ ز٠غــت٫َ١تٞ زاز٠ٚضٟ( ٥ــ١ّ ثط٩ش٠ٜــ١ بــ٪ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١
َٜعا١ْٟ ن١ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚ )ناضز٩ ستُس ثـريزاٚز، عبـسار    َٝؿ١نـ نطا١ٜ، ٚ ١٥ٚ ب١ض ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ث

َٜػتإ ستُس، ١ْغطٜٔ غناٍ، زنت٪ض ض ٜباظ ؾتـاح، ٥اؾـيت ععٜـع    عجُإ، ستُس اَشن، عسْإ  ٥ا١ْٖط عاضف، نٛ
َٝؿـ١ٚا تٛؾٝـل، ثـ١عنإ ععايـسٜٔ، عبـسايطػنٔ ذػـشن،        ؾ١ضَإ عععظ١ُٝ لِ ايذٜٔ، قا ،  ايسٜٔ ستُـٛز، ث

ٍَ ٖ٪١ٜناْٞ ز٠ضنٛاْسْٞ، زاٚا ي١ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ٥6اضاّ قازض( ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ) َٝهٗات٠ٚٛ، ي١ط١ ( َازز٠ ث
 ١٥ن١ّ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ بهات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 
َٜت، بــط ٩ غــ١ض خــاَيٞ ١ٜنــ١َٞ ١٥قــًٞ نــاى عــ١ْٚٞ، يٝصْــ١ٟ   ٥اضاغــت١ٟ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ٚ ذهَٛــ١ت ٥ــ١نط

 .ض ٩ؾٓبريٟ ؾ١ضَٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٝٓح١َٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض )بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خػـت١ٓ ض ٚٚ ٚ طؿتٛطـ٪ نطزْـٞ ثَٝ         ؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ   بط ط١ٟ ث

َٝؿـٛٚزا        َٝـطام( نـ١ يـ١ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ناْٞ ث َُٜٞ نٛضزغـتاْٞ ع ثاضاغتين خا٠ْٚساض١ٜتٞ ٖعضٟ ٚ ١ْٖٛضٟ ي١ ١ٖض
 (١ّٜ:11ط١ٜؿت١ٓٝ ؾ١قًٞ )

 
 العاشر الفصل

 والعقوبات االحتياطية االجراءات

 

 :ارتاًػٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 
اصمنِهات يف االبوٍٚ، االحتهاظ باه٘ثا٢ق اهلتابٚٞ اهيت خت٘ي هلا بِػذ اٗ و٘ظٙع اٗ بٚع  اظٝلوٟ مجٚع احملالت اجمل اٗال:

 اضدٕ.خشهم ًّ صاحب اصمنِ  اٗ اهػوطات اصمعِٚٞ االخط٠ غ٘ا١ أكاْ اصمنِ  ًّ زاخى االبوٍٚ اَ ًّ 
يف  اشا ٗدست اٙٞ ؾلٔٞ وؿري اىل اضولاب اٙٞ خماههٞ الحلاَ ٓصا اهقاُْ٘، صم٘ظهٛ بػٍ محاٙٞ حق اصمله  ا:ُٚثا

، وهتٚـ اٜ ًلاْ ٙت٘ىل طلع اصمنِهات اٗ ُػدٔا اٗ اُتادٔا اٗ و٘ظٙعٔا مبا يف شهم ٗغا٢ى اهِقى، ٗهلٍ ه٘ظاضٝا
 .حقٚقتحذع اهِػذ اٗ حذع اصم٘از اصمػتعٌوٞ يف اضولاب ووم اصمداههات ٗوقسمئا ًع ًطوللٚٔا اىل حملٌٞ اه

َٜع بهط نطِٜ   (:٥اغ٪)ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
٢ًَ ز٠ٜ  ١ّؾ١غ

 ناضض ا٢ٜ ٥ٝرتٝات٢ ٚ غعانإ
َٝٓح١ّ:  َازز٣٠ غ٢ ٚ ث

َُٜسا ز٠ن١ٕ، ٜإ زاب١ؾٝإ ز٠ن١ٕ ٜإ  َٝسضاٚا١ٜ١ْ ن١ ن٪ث٢ ناض٠نإ ي١ ١ٖض ١َٜٓ َ٪َي١تج ١ٜن١ّ: ي١غ١ض ١٥ٚ ؾٛ
ز٠ٜاْؿط٩ؾٔ، ١٥ٚ ب١َيط١ْا١َ ْٛٚغطاٚا١ْ ٣٫ خ٪ٜإ ١َٖيبططٕ ن١ خا٢ْ٠ٚ ناض٠ن١ ٜإ ز٠غ١آلت١ 

َِٜ ٜإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ب٢َ.تاٜب١طن١ْس٠نا٢ْ ز َٝسإٚ، جا ض ناض٠ن١ ي١ ْاٚخ٪٣ ١ٖض َٜط١ٜإ ث  ٣ ض
َٝهـ١ٝٝى يـ١ ذٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ            َٝو ١ٖبٛٚ نـ١ ٥اَـاش٠ بـ٪ ١٥جناَـسا٢ْ ٖـ١ض غ١ضث ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض طَٛاْ

َٝه٢ نـ١ ناض٠نـاْ   َٜٓ ٢ بهات، ٠ٚ١٥ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ب١ؾ٢ ثاضاغت٢ٓ َاؾ٢ زا١ْض ي١ ٠ٚظاض٠ت، ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ ١ٖض ؾٛ
َٝٓط٣َ ٜــإ زابــ١ف بهــط٣َ بــ١ ١٥غــباب١نا٢ْ ضاطٛاغت٠ٚ١ٓؾــ٠ٚ١     َٝــسا نــاث ٜــإ نــ٪ث٢ بهــط٣َ ٜــإ ب١ضٖــ١َبٗ ت
َٝهـٝا١ْزا بـ١ناضٖاتٕٛٚ، طًبس٠ْـ٠ٚ١ ٚ          َٝت، ب٪ؾٝإ ١ٜ١ٖ ٥ـ١ٚ ن١ض٠غـتا٣١ْ يـ١ ١٥جناَـسا٢ْ ٥ـ١ّ غ١ضث بجؿهٓ

َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ  ١٥جناَس٠ضاْٝؿٝإ بس١ْ٠ زازطا٣ ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امسا  عٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٞ َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط  :٠ٚظٜطٟ ض ٩ؾٓبريٟ ٚ ٫ٚإ-ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، غٛثاؽ  ٖٝض ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ زٚٚ ن١ؽ، ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز َٞ ت  ن
َٜ َٞ:ب١ض  ع ١ْشاز ععٜع غٛضَ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜت١ )ع٢ً  َٝب١ٝٓٝنٞ ب١غٝت١، ٠ٚ١٥ٟ ز٠ّٚٚ بهط ٠ٚ١٥ )ملٛ ف(، ١ٜعين ١ْى (  ٘ظهٛ بػٍ محاٙٞ حق اصمله ًت

َٞ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ١٥ٟٚ تطٜـ  َٝهٞ ٚجٛبٞ ي١ٚ ذاَي١ت١، ناى ع١ْٚٝـ ض ٠ْط١ باؾرت بعاْ َٝت١ ؾت ز٠ب
َٞ، )اصن سته١ُ( ب١غ١، .(،  حقٚقتٞ اهٗوقسمئا ًع ًطوللٚٔا اىل حملٌ) ٍَ ب َٜٝٛػت ْانات )تكسعنٗا( ي١ط١ ث

( َٞٝ َٝٞ )ع٢ً ملٛ فٞ( نْٛه١ ن١ ١٥َي َٝهٞ َٛ فٞ( ١ٜعين ١٥ٚإ ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ، ب١ؽ ن١ ١٥َي َٝت١ ؾت ز٠ب
 ٚجٛبٞ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايطػنٔ

َٜع عبسايطػن  ٔ ذػشنب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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 َٞ ١َٜٓ بهات ن١ ؾهٞ ي َٝهٞ ذ١قٞ ١٥َٛيٝـ ت١ؾتٝؿٞ ١٥ٚ ؾٛ َٝهٞ زا٠ٚ ب١ ٠َٛظ٠ؾشن، ب١ؾ ؾ١ق١ض٠ٟ زٚٚ ذ١ق
١٥ن١ٕ َٛخاي١ؾ١ٜ١ٟ ٜاغاٜٞ ض ٜٚٚسا٠ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾات١، ت٥١ًٝـ نطزْٞ ٜإ ت١بع نطزْٞ، 

َٞ ن١ ذ١قٞ ذٝحع نطزْٞ ١٥ٚ َٛغ َٞ، ٚ ٜإ ذٝحعٟ ١٥ٚ زٚاتط ذ١قٞ زا٠ٚت ت١ْػ١خا١ْٟ ١ٖب
َٝطاقٞ ٚ  َٜط٠ٟ ٜاغا ٚ ز٠غتٛٚضٟ ع َٞ ن١ ب١ناض ٖاتٕٛٚ ي١ ٥ٝػتٝٓػاخ١ناْسا، ب١طٛ َاززا١ْٟ ١ٖب
َٝو ت١ْٗا ب١ ق١ضاضٟ ذانُٞ  َٜت١ ز٠غت ١َٖٛٚ ٠َٛظ٠ؾ َٜط٠ٟ ٜاغاناْٞ تط ذ١قٞ ت١ؾتٝـ ْازض ب١طٛ

َٜهٞ قاْْٛٞ، ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ١٥ َٞ ٜإ ب١ ق١ضاض ١َٜٓ ٚ ت١ؾتٝؿٞ بهات، ت١ذكٝل ١ْب َٝت١ ١٥ٚ ؾٛ ٚ ن١غ١ به
َٝط٠ باغٞ ي١غ١ض  زٚاتط ذ١قٞ ذٝحع نطزٕ ٚ َٛقاز٠ض٠ نطزْٞ ٠ٚ١٥ زٚٚ بابٞ َٛخاي١ؾ١ٟ ٜاغإ ن١ ي
َٞ ٚ زٚاتط بيَب ب١ ذٝحعٟ  َٟ ذٝحع٠ن١ ٜاغاٜٞ ب َٟ، ١٥نط نطا٠ٚ، ١٥ٚا١ْف ١ٖض ب١ ق١ضاضٟ ٜاغاٜٞ ١٥نط

َٞ، ٠ٚ١٥ؾٝإ ١ٖ َِٝ ٚا١ٜ ت١ْؿٝعٟ ٚ َٛقاز٠ض٠ ب َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث َٞ بهط َٜهٞ ق١ظا٥ٞ ١٥ب ض ب١ ق١ضاض
( َٞ َٞ ب ٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ٟ ي صم٘ظهٛ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ١٥ط١ض بطز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ض ٩ؾٓبريٟ ٖاٚض ابٔ ي١ط١َيِ ب١ٚ ؾ

ٙت٘ىل طلع اصمنِهات اٗ ُػدٔا اٗ اُتادٔا اٗ  اٗ حمى ، وهتٚـ اٜ ًلاْيف اه٘ظاضٝ بػٍ محاٙٞ حق اصمله 
بِا١ا لوٟ بطاض بطا٢ٛ صازض ًّ حملٌٞ اهتحقٚق يف اصمِطقٞ ٗهلٍ اٙساع  ٔا مبا يف شهم ٗغا٢ى اهِقى،و٘ظٙع

 .اهِػذ اصمداههٞ  الحلاَ ٓصا اهقاُْ٘ هس٠ حملٌٞ اهتحقٚق ذتني اهِتٚذٞ(
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١  زٚا قٝاغ١تإ خبٛ

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 :ارتاًػٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 
بِػذ اٗ و٘ظٙع اٗ بٚع اصمنِهات يف االبوٍٚ، االحتهاظ باه٘ثا٢ق اهلتابٚٞ اهيت خت٘ي هلا  اظٝلوٟ مجٚع احملالت اجمل اٗال:

 اضدٕ.خاالبوٍٚ اَ ًّ  شهم ًّ صاحب اصمنِ  اٗ اهػوطات اصمعِٚٞ االخط٠ غ٘ا١ أكاْ اصمنِ  ًّ زاخى
ٙت٘ىل طلع اصمنِهات اٗ ُػدٔا اٗ اُتادٔا  اٗ حمى ، وهتٚـ اٜ ًلاْيف اه٘ظاضٝ صم٘ظهٛ بػٍ محاٙٞ حق اصمله  ا:ُٚثا

بِا١ا لوٟ بطاض بطا٢ٛ صازض ًّ حملٌٞ اهتحقٚق يف اصمِطقٞ ٗهلٍ اٙساع  اٗ و٘ظٙعٔا مبا يف شهم ٗغا٢ى اهِقى،
 هقاُْ٘ هس٠ حملٌٞ اهتحقٚق ذتني اهِتٚذٞ(ذ  اصمداههٞ الحلاَ ٓصا اػاهِ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ بـ١ نـ٪ٟ    َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ نٛضز١ٜن١تإ ١ٜ١ٖ ٜإ..ع١ض٠ب١ٝن١ ١٥ن١ٜٔ ب١ ١٥غاؽ، تها١ٜ ن

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع   ؾٛإ عبسايهطِٜ:ب١ض

َٜع غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
 :اهػازغٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 
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هوٌحلٌٞ بِا١ لوٟ طوب صاحب اذتق اٗ اٜ ًّ ٗضثتٕ اٗ ًّ خيوهٕ، غ٘ا١ أكاْ بلى ضىع اهسل٠٘ أَ اثِا١ٖ  اٗال:
اَ بعسٖ، اختاش اٙا ًّ االدطا١ات اهتحهعٚٞ اآلوٚٞ ىٌٚا ٙتعوق باٜ وعسٜ حنى لوٟ اذتق٘ق اصمِن٘ص لوٚٔا يف 

 ٓصا اهقاُْ٘:
 .ا١ ٗص  وهنٚوٛ هوٌنِ ادط (1

 االًط ب٘ب  اهتعسٜ. (2

 اثلات االزا١ اهعوين باهِػلٞ الٙقاع اٗ متجٚى اٗ اهقا١ ًنِ  ًا بني ادتٌٔ٘ض ًِٗع اغتٌطاضٖ. (3

 حذع اهِػذ غري اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار. (4

 اٗ اصمعسٝ خنٚنا اللازٝ اهِؿط. ًنازضٝ اهِػذ غري اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار (5

 حنط اهعا٢سات اهِامجٞ لّ االغتػالي غري اصمؿطٗع. (6

يف اذتاالت اهيت حيتٌى أْ ٙلزٜ اهتأخري يف اختاش االدطا١ات الالٖ اىل اذتاق اهططض بناحب اذتق، ٙتعصض  ثاُٚا:
اهتعسٜ، هوٌحلٌٞ أْ وتدص  وع٘ٙطٕ اٗ يف اذتاالت اهيت ولْ٘ ىٚٔا خط٘ضٝ ًّ ضٚاع ازهٞ ًتعوقٞ باثلات ٗابعٞ

  ٗىق اهق٘اُني اهِاىصٝ يف االبوٍٚ. ا٠ ًّ االدطا١ات اصمِن٘ص لوٚٔا يف اههقطٝ )اٗال( ًّ ٓصٖ اصمازٝ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞج١ َٝبٝٓٝت ١ٖب  ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط  ٠ٚظٜطٟ ض ٩ؾٓبريٟ ٚ ٫ٚإ-ب١ض

 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ذ١قط ٜإ ب١ َٛقاز٠ض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ) حنط اهعا٢سات ١ٜى ت

َٟ ي١ يٝص١ْٟ  ٙاْ ًنازضٝ( اهِامجٞ لّ االغتػالي  َٝٓحا ١َ١٥ٚ نْٛه١ ب١ ذ١قط ٖات٠ٚٛ ي١ ثط٩ش٠ن١ ،  ٥
َٜو ٖٝين ٠ٚ١٥ به١ٕ، غٛثاؽ  قاْْٛٞ ت٪ظ

َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ٥ا١ْٖط خإ؟ ؾ١ضَٛٚ  ت

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ ١ٖت َٞ، نْٛه١ َٛاز ت١غنٝس ١٥نط َٞ ت١غنٝس ب َٞٚابعامن ب٪ َٛاز ١٥ب َٞ ت١غنٝسٜـ ب  ا، ب١ؽ ٥ٝساع ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ى ع١ْٚٞؾ١ضَٛٚ نا
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ ٚ باب١ت١ن١ ٜـ١ن٬ ١ْنطا٠ٚتـ٠ٚ١، ١َذه١َـ١ قـ١ضاضٟ زا ٥ٝـساع       ي١ ١َذانِ ١٥ط١ض ١َٚظٚعٞ ثاض٠ ٖات١ ط٪ض 

َٟ ي١ غٓسٚقٞ ١َ  ذه١َ١ ١ٖتا ١٥جناَساْٞ ١َذه١َ١ن١بهط
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٚ ناى عبسايػ٬ّن٪ٕ ١٥بٞ؟ ؾ١ضَٛ زٚا قٝاغ١

َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

(  غ٘ا١ أكداْ بلدى ضىدع اهدسل٠٘    جط١ ي١ٚ ٫َٛذ١ظ٠ٟ ن١ نطا، َٓٝـ ١ٖض ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ ن١ ٚؾـ١ٟ ) 
َٟ ٥ٝحطا٥ات ١ٖٜـ١ )  َٝـ ١َذه١َـ١ تـ٪ نـ٪ٕ           6، 5، 4، ١ٖ3ْس (ٜــ َـازاّ ٚؾـ١ٟ )غـري َؿـطٚع( ١ٖٜـ١، ثـ

َٞ، ي١ّ خا١ْ٫َ، خاَيٞ ١٥ ظاْٞ )غري ١َؾطٚع(٠؟ ب٪١ٜ ١٥ط١ض غ١ٜط به١ٜٔ، ٖٝٛازاضّ يٝص١ْٟ ٜاغاٜـ ٖاٚناضّ ب
حذدع اهِػدذ غدري    ١ٜن١ّ ٥اغا١ْ، خ٪ ٖٝض ١ْتٝح١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝ، خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ ١ٖضٚا، ب٫َ١ّ يـ١ نـٛاض٠ّ )  

َٝـ ٠ٚ١٥ ت٪ َْٛاق١ (اهؿطلٚٞ َٞ ت٪ ذٝحعٟ به١ٟ ث َٝـ ١َذه١َ١ ن٪ٕ ١٥ب ؾ١ٟ به١ٟ؟ ٖـ١تا يـ١ ١٥غـٓاٟ    ث
َٝـط ١َؾـطٚع     6، 5، ١َ4ذه١َ١ف، ب٪١ٜ َٔ ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ جٛزاٟ به١ٜٔ، ١٥ط١ضْا ) (ٜـ َـازاّ ٚؾـ١ٟ غ

َٞ ثاف َٛزا٠ٚي١ ٥ٝػبات بيَب ٥ٝٓحا ت٪ ١٥ٚ ٥ٝحطا١٥ ٠ٚضططٟ، غٛثاؽ َٝهٝإ ١٥ب  ٖات٠ٚٛ ١ٖضغ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ؾري ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض
َٜع ز. ب١ؾري خًٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝؿرت ذٝحعٟ ٠ٚظاض٠طنإ نطز بـ١ ٥ٝـساع، جـا ب٪ٜـ١ َٓـٝـ ض ٥٠ـِٝ ٠ٚ١٥ٜـ١ يـ١ خـاَيٞ نـٛاض٠ّ            ي١ َازز٠ن١ٟ ث

١َّٝٝ )   ٗ رٛس ايٓتٝذ ر١(،   بٝه١ٜٓ١ )اٜساع ايٓػذ غري ايؿطع١ٝ ذتشن  (حذع اهِػذ غري اهؿطلٚٞ) اثلدات  خـاَيٞ غـ
ــاف     (االزا١ اهعوددين ــاف(٠، )اٜك ــٔ )اٜك ــ٫١ٟ َ ــاَيٞ    (االزا١ اهعوددينب ــ١ خ ــ١نات، ٚ ي ــاؿن ٥ ــبات ٥ٝك ــْٛه١ ٥ٝػ ، ن
 غٛثاؽٚضع ايٝذ ع٢ً ايعا٥ذات(، بٝه١ٜٓ١ ) (حنط اهعا٢ساتؾ١ؾ١َٝـ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١غـ    ١ض ١َغـ١ي١ٟ ز٠ْطسا١ْنـ١، بـ١    يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا قٝاغ١تإ، ذ١ظ ١٥ن١ّ ١ٜى ٫َٛذـ١ظ٠تإ بـس٠َ

َٝــٞ َــازز٠ٟ ) َٞ  75ث َٝو ز٠ْطسا١ْنــ١ ؾــهٞ ي١غــ١ض بــٛٚ غــ١ض٩نٞ ث١ضيــ١َإ ٥ــ١تٛاْ ( ؾ١قــ١ض٠ ٜــ١ى، ٖــ١ضنات
ز٠ْطسا١ْن١ ٥ٝعاز٠ بهات٠ٚ١، نْٛه١ ١َْإ شَاضز، جـاضٟ ز٠ّٚٚ نـ١ شَاضزَـإ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ َٛعـاضٜع٠، ٥ٝٓحـا        

َٝط٠ٚ١ٜٓ ن١ ت٥١ٝس ١٥ن١ٕ،  ب٪  َٞ، ٜٚػتُإ ١٥ٚا١ْ بصَ  ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪٠ٚ١٥ٟ ١َعًَٛاتتإ ١ٖب
َٜع بهط نطِٜ )٥اغ٪(  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝؿــتإ ١٥قــًٞ ز٠عــٛا   غــ١باض٠ت بــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ تاٜب١تــ١ بــ١ ٥ٝحطا٥ــاتٞ ت١ذــ١ؾٛظٟ، ٜــ١عين ٖ

َٝو ٥ٝحطا٥اتٞ ت١ذ١ؾٛظ١ٜ، ب٪ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ذ١قـ١ ي١بـ١ض      َٞ ١ْزا٠ٚ، ن٪١ََي َٟ، زٚٚ،   ١َذه١َ١ بط ٜاضٟ ي نـاٚ بطـري
ــإ         ــ١ ٜ ــا٠ٕٚ ذ١ق ــاضٟ خ ــ١ض زاٚان ــ١ّ ي١غ ــ١نات، ١ٜن ــ١َط٠ ٥ ــ١ٚ ٥ ــ١ ٥ ــ١ ١َذه١َ ــ١ ن ــ١ضد ١ٖٜ َٝو َ ــ١َي ن٪َ
َٝٞ ٚا١ٜ ت١ع١ز١ٜٝى نطا٠ٚ ي١غ١ض  َٜت، ز٠َٚٚشن ١٥ٚ غاذٝيب ذ١ق١ ث ٠ٚض٠غ١ن١ٟ ٜإ ٠ٚ١٥ٟ ي١ زٚاٟ ١٥ٚ ز
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ٚ    9، 8َاؾ١ناْٞ ن١ ي١ َازز٠ٟ ) زاٚا ٥ـ١نات، ٥ـ٠ٚ١ ١َذه١َ١ٜـ١ بط ٜـاض      ( ٖاتٕٛٚ ي١ ْـاٚ قا١ْْٛنـ١، ب٪ٜـ١ ٥ـ١
َٞ ١ْزا٠ٚ، ض ٠ْط١ ١َذه١َـ١ يـ١    َٝؿتإ ١٥قًٞ ز٠عٛا ١َذه١َ١ بط ٜاضٟ ي ٖ ،َٟ ١٥زات ١٥ٚ ٥ٝحطا٥اتا١ْ ٠ٚضبطري
َٞ، ب٪١ٜ ١٥ٚا١ْ ٥ٝحطا٥اتٞ ت١ذ١ؾٛظٜٓـ١،   َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ب َٞ ٜإ ب١ ث َٝيب ذ١م بط ٜاض بسات زٚاتط ١٥َي قاذتٞ غاذ

َٟ ٥ٝػجا َٝو ٜإ ت١َػـ١ٜ١ًٝٝى عـ١ضظ   باؽ ي٠ٚ١ ١٥نط َٜٓ َٜو ي١ ؾٛ تٞ ١٥زا٥ٞ ع١ي١ْٞ؟ ب٪ ظن١ْٚٛ ط٪ضاْٞ بٝص
َٝهٞ     َٟ نـ١ ٥ٝؿـ َٝط٠ زا ٥ٝػجات١ن١ٜ١ ، ١ٜعين ت١غجٝت بهـط َٝص٠ن١ ١٥زا٥ٞ خ٪ٟ ١٥نات، ي َٟ، ٜإ ط٪ضاْٞ ب ١٥نط

  َ  َٞ َٞ بـ١ بـ َٟ ن١ ٠ٚ١٥ َٛخاي١ؾ١ٜ١ن١، ي١ٚ ض ١ٜ٠ٚ٠ٚٚ، نْٛه١ ْاب ٛاؾ١قـ١ ٚ ٥ٝعْـٞ   نطز٠ٚٚ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بعاْسض
َٝهٞ تـط   َٝط٠ ٠ٚنٛ ت١غبٝت نطز١ْ زٜػإ، ؾت َٜٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َٚظٚع، ذ١قط٠ن١ف ي ١٥َٛيٝؿٞ ١٥قًٞ ٠ٚ١٥ بهط
َٝـط ١َؾـطٚع١، ْـ١ى ذٝحـعٟ بهـ١ٕ ٚ ثاض٠نـ١        َٝشن ن١ْس ثاض٠ٟ ز٠غت ن١ٚت٠ٚٛ ي١ٚ ٥ٝػتٝػ٬ي١ غ ًَ ١ْٝ، با ب

     ٞ َٜه َٟ ٚ ١٥ٚاْـ١، جـاض َٝٔ ٚ ٥ٝـساع بهـط َٝو زابٓـ َٜٓ تـط ٚمت ٥ـ٠ٚ١ زٚاتـط ١َذه١َـ١ نـ١ يـ١ ز٠عـٛا         بب١ٕ ي١ ؾٛ
َٟ )ب١ت( ي١غ١ض ز٠عٛا ١٥ق١ًٝن١  َٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥  ١َذه١َ١ ي١ٚ ١٥ق١ًٝن١ زا ن١ ز٠عٛا١ٜنٞ ١٥قًٞ ب١ضظ ١٥نط
َٟ ٜإ ْا، ب٪ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ب١ضاغـيت ث٠ٜٛ١ْسٜؿـٞ ظٜـاتط بـ١ َـازز٠ٟ         ١٥نات ٚ بطٜاض ١٥زات ن١ ثاض٠ن١ٟ ٠ٚ١٥ بهط

 ١٥ٚا١ْ ٥ٝحطا٥اتٞ ت١ذ١ؾٛظ١ٜٓ ١ٖض ٠ٚى ٚمت ٖٝهٞ تط ْشن، غٛثاؽذكٛقٞ ١َع٠ٚ١ٜٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ
َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ َٛقاز٠ض٠، ١َ١٥ ت١ذ١ؾٛظ ْ َٝٓخ ١٥َي َٞ، ض ٠ق١ّ ث َٞ ب َٜٞ ي ١ٝ، )قبٌ سته١ُ( َٔ ذ١ظ١٥ن١ّ ناى )٥اغ٪(ف طٛ

َٝو بهـات تـ٪ ١ٜنػـ١ض َٛقـاز٠ض٠               َٞ زاٚاٟ ؾـت َٝو بهـ ٍَ )قبـٌ( نـ١ زاٜـ١، ٜـ١عين ٖـ١ض ٜـ١ن ٥ؿهاي١ٝن١ّ ي١طـ١
١٥ن١ٜت ٚ ب١ )غري ١َؾطٚع(ٟ ١٥ظاْٞ؟ ٠ٚ١٥ ن١ٟ ت١ذ١ؾٛظ٠؟ ٠ٚ١٥ ق١ضاض٠، ذـ١قٞ ١َذه١َـ١ ْٝـ١ ي١غـ١ض     

َٝو بهات، غٛثاؽ َٝو َٛقاز٠ض٠ٟ ؾت  زٚاٟ ١ٖض ن١غ
َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا قٝاغ١تإ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝٛإ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ قٝاغ١ٟ َازز٠ٟ ث َٜص ي١ ْ َٞ:زٚاٟ ض اٚ ١ٜ٠َٛٝ ١٥ب  َٝؿٓٝاض نطاٚ ب١ٚ ؾ

 :اهػازغٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 

،  اٜ ًّ ٗضثتٕ اٗ ًّ خيوهٕ، غ٘ا١ أكاْ بلى ضىع اهسل٠٘ أَ اثِا١ٖ هوٌحلٌٞ بِا١ لوٟ طوب صاحب اذتق اٗ اٗال:
اختاش اٙا ًّ االدطا١ات اهتحهعٚٞ اآلوٚٞ ىٌٚا ٙتعوق باٜ وعسٜ حنى لوٟ اذتق٘ق اصمِن٘ص لوٚٔا يف ٓصا 

 اهقاُْ٘:
 .ادطا١ ٗص  وهنٚوٛ هوٌنِ -1
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 االًط ب٘ب  اهتعسٜ.-2

 جٚى اٗ اهقا١ ًنِ  ًا بني ادتٌٔ٘ض ًِٗع اغتٌطاضٖ.اثلات االزا١ اهعوين باهِػلٞ الٙقاع اٗ مت-3

 حذع اهِػذ غري اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار.-4

 ًنازضٝ اهِػذ غري اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار اٗ اصمعسٝ خنٚنا اللازٝ اهِؿط.-5

 ٗع.حنط اهعا٢سات اهِامجٞ لّ االغتػالي غري اصمؿط-6

يف اذتاالت اهيت حيتٌى أْ ٙلزٜ اهتأخري يف اختاش االدطا١ات الالٖ اىل اذتاق اهططض بناحب اذتق، ٙتعصض  ثاُٚا:
وع٘ٙطٕ اٗ يف اذتاالت اهيت ولْ٘ ىٚٔا خط٘ضٝ ًّ ضٚاع ازهٞ ًتعوقٞ باثلات ٗابعٞ اهتعسٜ، هوٌحلٌٞ أْ وتدص 

  ٗىق اهق٘اُني اهِاىصٝ يف االبوٍٚ. ٓصٖ اصمازٝ، ا٠ ًّ االدطا١ات اصمِن٘ص لوٚٔا يف اههقطٝ )اٗال( ًّ
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ًَ  ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ ٫َٛذ١ظ٠ن١ت ب

َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

َٝؿـِ ْـ١زضا، )قبـٌ ضؾـع     ببٛض٠ ْٝعا١َٝ نْٛه١ ز٠ق١ن١ ٜاغاٜٞ ١ْٝ، تهـا ١٥نـ١ّ ٫َ٠َٚـِ بـس٠ٕ، نـْٛه١ ٫٠َٚ     
هوٌحلٌٞ بِا١ لوٟ ايسع٣ٛ تكسض احمله١ُ اَطا ضنكازض٠ ْػذ تعت  غري ؾطع١ٝ( قا١ْْٕٝٛ ْاظامن ن٪ٕ )دنٛظ 

    ٘ َٟ      ٠(طوب صاحب اذتق اٗ اٜ ًّ ٗضثتٕ اٗ ًّ خيوهٕ، غ٘ا١ أكداْ بلدى ضىدع اهدسل ٥ـ١ٚ ت١َي١بـ١ ت١قـسعنٞ نـٛ
َٝؿتإ ز٠عٛاٟ ض ٠ؾع ١ْنطز٠ٚٚ، ن٪ٕ ت َٟ؟ ٖ ١َٓٝط١ّ؟ )قبٌ إ ٜطؾع قاذبٓا ايسع٣ٛ ١٥نط ٥١ٝس به١ّ ١٥ط١ض ت

َٞ؟ تهـا ١٥نـ١ّ     ٖزٙ ايٓظخ غري ػ رشع١ٝ ٚ تك رشس مبص رادستٗا(،    يًُره١ُ تكطض احمله١ُ َٔ جاْبٗا إ  نـ٪ٕ ٥ـ١ب
َٝـ َْٛاق١ؾ١ جٛامب بس٠ٕ، ْٛٚغـطا٠ٚ )  هوٌحلٌٞ بِا١ لوٟ طوب صاحب اذتق اٗ اٜ ًّ ٗضثتٕ اٗ ًّ خيوهدٕ،  ث

 ًنازضٝ اهِػذ غري اصمؿطٗلٕ(. اثِا١ٖ اَ بعس٠ٖ اَ ضىع اهسل٘غ٘ا١ أكاْ بلى 
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
:١ٜ١ٜ٠َٛٝ  َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ

 :اهػازغٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 

هوٌحلٌٞ بِا١ لوٟ طوب صاحب اذتق اٗ اٜ ًّ ٗضثتٕ اٗ ًّ خيوهٕ، غ٘ا١ أكاْ بلى ضىع اهسل٠٘ أَ اثِا١ٖ ،  اٗال:
اش اٙا ًّ االدطا١ات اهتحهعٚٞ اآلوٚٞ ىٌٚا ٙتعوق باٜ وعسٜ حنى لوٟ اذتق٘ق اصمِن٘ص لوٚٔا يف ٓصا اخت

 اهقاُْ٘:
 .ادطا١ ٗص  وهنٚوٛ هوٌنِ -1

 االًط ب٘ب  اهتعسٜ.-2

 اثلات االزا١ اهعوين باهِػلٞ الٙقاع اٗ متجٚى اٗ اهقا١ ًنِ  ًا بني ادتٌٔ٘ض ًِٗع اغتٌطاضٖ.-3
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 اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار.حذع اهِػذ غري -4

 ًنازضٝ اهِػذ غري اهؿطلٚٞ ٗاٙٞ ً٘از اٗ ازٗات اغتعٌوت يف االغتِػار اٗ اصمعسٝ خنٚنا اللازٝ اهِؿط.-5

 حنط اهعا٢سات اهِامجٞ لّ االغتػالي غري اصمؿطٗع.-6

ات الالٖ اىل اذتاق اهططض بناحب اذتق، ٙتعصض يف اذتاالت اهيت حيتٌى أْ ٙلزٜ اهتأخري يف اختاش االدطا١ ثاُٚا:
وع٘ٙطٕ اٗ يف اذتاالت اهيت ولْ٘ ىٚٔا خط٘ضٝ ًّ ضٚاع ازهٞ ًتعوقٞ باثلات ٗابعٞ اهتعسٜ، هوٌحلٌٞ أْ وتدص 

  ٗىق اهق٘اُني اهِاىصٝ يف االبوٍٚ. ا٠ ًّ االدطا١ات اصمِن٘ص لوٚٔا يف اههقطٝ )اٗال( ًّ ٓصٖ اصمازٝ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪ٟ ز٠ْط ث١ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١  غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تطن
 

َٜع   ؾٛإ عبسايهطِٜ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 :اهػابعٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 
اذتلؼ ًسٝ ال وقى لّ ثالثٞ اؾٔط ، ٙعابب بُاىص يف باُْ٘ خخط ِٙص لوٚٔا ًع لسَ االخالي باٙٞ لق٘بٞ أؾس اٗال:

زِٙاض اٗ باحس٠  ٗمخػٌا٢ٞ اه  اه  زِٙاض ٗال وتذاٗظ ًوْٚ٘ مخػٌا٢ٞٗال وعٙس لوٟ غِتني ٗبػطاًٞ ال وقى لّ 
 ٓاوني اهعق٘بتني، كى ًّ اضولب االىعاي أالوٚٞ:

زْٗ ً٘اىقٞ  بٚع اٗ وأدري ًنِ  حمٌٛ مب٘دب أحلاَ ٓصا اهقاُْ٘ اٗ ططحٕ هوتساٗي بأٙٞ ص٘ضٝ كاُت ًّ (1
 حتطٙطٙٞ ًػلقٞ ًّ صاحب اذتق لوٟ ٓصا اصمنِ . 

 وقوٚس اصمنِ  اٗ بٚعٕ اٗ لطضٕ هولٚع اٗ اهتساٗي ٗاالجياض ًع اهعوٍ بتقوٚسٖ. (2

ُؿط ًنِ  حمٌٛ باٙٞ ٗغٚوٞ ُؿط كاُت، يف غري اذتاالت اصمػتجِٚٞ مب٘دب اصم٘از   ًّ ٓصا اهقاُْ٘، ًّٗ زْٗ  (3
 اذتق لوٟ ٓصا اصمنِ . ً٘اىقٞ حتطٙطٙٞ ًػلقٞ ًّ صاحب

 اٙٞ محاٙٞ وقِٚٞ ٙػتدسًٔا اصمله . -بػ١٘ اهِٚٞ–اظاهٞ اٗ وعطٚب اٗ وعٚٚب  (4

 االلتسا١ لوٟ اٜ حق ًعِٜ٘ اٗ ًاهٛ خخط ًّ حق٘ق اصمله . (5

 حمى ادتطميٞ. اٗ االزا١ اٗ اهلح اٗ اهتػذٚى وتعسز اهعق٘بٞ بتعسز اصمنِهات ثاُٚا:
، اذتلؼ ًسٝ ال وقى لّ غِٞ ٗال وعٙس لوٟ ثالخ غِ٘ات ٗبػطاًٞ ال وقى لّ يف حاهٞ اهع٘ز ولْ٘ اهعق٘بٞ ثاهجا:

 ًالٙني زِٙاض اٗ باحس٠ ٓاوني اهعق٘بتني. ثالثًٞوْٚ٘ زِٙاض ٗ ال وتذاٗظ 
لوٟ احمللٌٞ أْ وقطٛ مبنازضٝ اهِػذ حمى ادتطميٞ ٗكصهم ًنازضٝ اصمعسات ٗاالزٗات اصمػتدسًٞ يف  ضابعا:

 اضولابٔا.
وٌحلٌٞ لِس اذتلٍ باالزاُٞ أْ وقطٛ بػوق اصمِؿأٝ اهيت اغتػؤا احمللَ٘ لوٕٚ يف اضولاب ادتطميٞ صمسٝ جي٘ظ ه خاًػا:

ًّ ٓصٖ  2ال وعٙس لوٟ غتٞ اؾٔط ٗٙلْ٘ اهػوق ٗد٘بٚا يف حاهٞ اهع٘ز يف ادتطا٢ٍ اه٘اضزٝ يف اههقطٝ اٗال/
 اصمازٝ.
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َٜع  بهط نطِٜ )٥اغ٪(: ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

  غ٢ ٚ ذ١ؾت١ّ:َازز٣٠ 
َٝهطاٚزا ٖاتب٢َ، ١ٖض ١ٜن٢َ ١٥ّ  ١ٜن١ّ: ب١ب٢َ ٠ٚ٫٠ْٚا٢ْ ١ٖض غعا١ٜن٢ تْٛستط ن١ ي١ ٜاغا١ٜن٢ زٜه٣١ ناضث

َٜرت ١ْب٢َ 2( َاْط ن١َرت ٚ ي١ )3ناضٚنطزا٣١ْ نطزب٢َ، غعا٣ ذ١ثػهطز٢ْ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١ ) ٍَ ظ ( غا
َٜو زٜٓاض ظ٩ضتط ١ْب٢َ، ٜإ غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ن١َرتٚ  577ذ١ثؼ ٚ غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي١  ي١ ًَٝ٪ٕ ٚ ْٝٛ

َٜت٠ٚ١: َٝو ي١ّ زٚٚ غعا٣١ٜ ب٪ ز٠بط   ١ٜن
َٜط٣٠ ذٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بؿط٩ؾ٢َ ٜإ ب١ نط٣َ بسا، ٜإ بٝدات١ باظاض ٠ٚ٠  .1 َٜعضاٚ ب١طٛ َٜه٢ ثاض ناض

َٝؿ٠ٛخت٣١ ْٛٚغطا٣ٚ ١٥ٚ ن١غ٣١ َاؾ٢ ب١غ١ض ناض َٝت ٚ ب١ب٢َ ض٠ظا١َْس٣ ث ١ٜ٠َٛٝى ب ٠ن٠ٚ١ ب١ٖ١ض ؾ
.١ٜ١ٖ 

َٜسإ  .2 َٝهطزٕ ٚ ب١ نط َٜه٢ غاخت١ٟ نطزب٢َ، ٜإ بٝؿط٩ؾ٢َ، ٜإ ب٪ ؾط٩تٔ ٚ ١٥َس٠غت ٚ ١٥ٚز٠غتج ناض
 زآٜاب٢َ ٚ بؿعا٢َْ ن١ ١٥ٚ ناض٠، غاخت١ٜ١ )َكًس(.

َٜط٣٠  .3 َٝه٢ بآلٚنطز٠ٚ١ْ، بآلٚبهات٠ٚ١ جط١ ي١ٚ ذاَي١تا٣١ْ ن١ ب١طٛ َٜعضاٚ ب١ٖ١ض ١٥غباب َٜه٢ ثاض ناض
َٝؿ٠ٛخت٣١ ب١ْٛٚغطا٣ٚ ١٥ٚ ن١غ٣١ َاؾ٢ َازز٠نا٢ْ ١٥ّ  َٜطزضإٚ، ب١ب٢َ ض٠ظا١َْس٢ٜ ث قا١ْْٚٛ ٫َ١ٖٚ

 ب١غ١ض ناض٠ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ.
َٝهطز٢ْ  .4 َٝه٢ ت١نٓٝه٢ٝ ن١ زا١ْض  -ب١ْٝاظ٣ خطاث–٫بطزٕ ٜإ ي١ناضخػسن ٜإ خ١ٚف ت ١ٖض ثاضاغتٓ

َٝت. َٝٓاب  ب١ناض٣ ٖ
َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ٜإ زاضا٢ٜ  .5 َٜصٜهطز١ْ غ١ض ١ٖض َاؾ  زٜه١ ي١ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض.ز٠غتسض

 ز٠ّٚٚ: ١ٖض ناض٠، ٜإ ١٥زا١ٜ، ٜإ ث١خؿ١، ٜإ ت٪َاض٣٠ ن١ تاٚا١ْن٣١ ز٠ض١ٖم نطا٠ٚ، غعا٣ خ٪٣ ١ٜ١ٖ.
َٝو ن١َرت ١ْب٢َ ٚ ي١  َٝت١ ذ١ثػهطزٕ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١ غاَي ١َّٝٝ: ي١باض٣ زٚٚباض٠نطز٠ٚ١ْزا، غعان١ ز٠ب غ

َٜرت ١ْب٢َ ٚ ب١ غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي ٍَ ظ ًَٝ٪ْٝـ ت٢َ ١ْث١ض ٣َ ٜإ  ١3 ًَٝ٪٢َْ زٜٓاض ن١َرت ١ْب٢َ ٚ ي١ غ٢َ غا
َٜت٠ٚ١.  ١ٜن٢َ ي١ٚ زٚٚغعا٣١ٜ ب٪ ب  

َٜٝٛػت١ ن١ بط ٜاض٣ ز٠غتططتٔ ب١غ١ض ١٥ٚ زاْا٣١ْ ن١ تاٚاْٝإ ي١غ١ض نطا٠ٚ بسات،  نٛاض٠ّ: ي١غ١ض زازط١ ث
َٝطٚ ٥اَطاظا١ْف ي١ ١٥جناَساْٝاْسا ب١ناضٖاتٕٛٚ.  ١ٖضٚا ١٥ٚ ٥اَ

َٓٝ ح١ّ: زازط١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ي١نات٢ ذٛنُسإ ب١ تاٚاْباضنطزْسا، بط ٜاض٣ زاخػت٢ٓ ١٥ٚ زا١َظضا٠ٚٚ ز٠ظطا١ٜف ث
َٝٓا٠ٚ، ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١  َٜرت ١ْب٢َ. ي١  6بسات ن١ ذٛنُسضاٚ ب٪ ١٥جناَسا٢ْ تاٚا١ْن٣١ ب١ناض٣ ٖ َاْط ظ

٣ ١٥ّ 2ن١ ي١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ/ذاَي١ت٢ زٚباض٠نطز٠ٚ١ْؾسا، زاخػت١ٓن١ ْاناض١ٜٝ غ١باض٠ت ١٥ٚ تاٚا٣١ْ 
 َازز١ٜ٠زا ٖات٠ٚٛ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ؟ ؾ١ضَٛٚ َٝبٝٓٝت ١ٖب  ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت
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َٜع ز.نا٠ٚ ستُٛز ؾانط  ٠ٚظٜطٟ ض ٩ؾٓبريٟ ٚ ٫ٚإ-ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ ن      َٝبـٝين يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٝـ ١ٖغـيت ثـ َٟ ت َٞ ٖـ١ض يـ١ غـٝاغ١ت٠ٚ١ )تػـسٜس( ٚ )تتحـاٚظ(       ي١ٚا١ْٟ ١ْٖس طزبـ
 ١ٚا١ْ، خ٪ؾٝإ ١٥ظأْ نٞ ١٥ن١ٕ؟ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  ن

 
َٜع   ز. عُط ْٛض٠زٜين:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝبٝين َٔ ي١غ١ض َازز٠ٟ ) ٖٝض ض ٠بتٝإ ب١ ١ٜن٠ٚ١ ْٝـ١،   ( بط ط١ٟ زٚٚ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠ب١ٝن١ٟ ب١ضغات37ٞت

نٛضز١ٜن١ باغٞ ناضٟ غاخت١ ١٥نات، ي١ ع١ض٠بٞ )تكًٝس( ٖاتٝـ١، ٫غـاٜٞ نطزْـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ غـاخت١ تـ١ظٜٚط٠،       
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١َ١٥ َٝبه٠ٚ١ْ١، غٛثاؽ ب٪١ٜ ث  ٠ٚنٛ ١ٜى ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ١ضَٛٚزنت٪ض٠ ض ٩شإ ؾ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
١َُٝ ي١ َازز٠ٟ ) َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ تاٜب١ت١ ب١ )اٜساع( نطزٕ، ٥ ( ز٠ْطُإ ب٪ ٠ٚ١٥ زا، ن١ ٥ٝـساع  34زٚٚ ث

َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ ٥ـ٠ٚ١ٟ      َٝط٠ ٖٝض غعا١ٜنٞ ب٪ زا١ْْطا١ٜ، ب٪ٜـ١ ث َٝه١ ي١غ١ض  ث١خؿهاض، ب٫َ١ّ ي نطزٕ ٥ًٝتٝعاَ
َٟ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ غـعا١ٜ غ١ضا١َٜـ١ يـ١       ،ساع ١ْنا ٚ ب١ٚ ناض٠ ١َٖي١ٓغيَت غعا١ٜنٞ زاضاٜٞن١ ٥ٝ غ١ضا١َٟ ب٪ زاْط

١َٖإ ناتٝـ ثاب١ْسٟ بهات ب١ ٥ٝساع نـطزٕ، ٚاتـ١ ١٥طـ١ض يـ١ نـاتٞ خـ٪ٟ ٥ٝـساعٞ ْـ١نطز ٥ـ٠ٚ١ غ١ضاَـ١ٟ           
َٟ ثاب١ْسٟ به١ٟ ب١ ٥ٝـساع، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ٝـساع ع١َ١ي١ٜٝـ١نٞ قا      ْْٛٝـ١، ١َب١غـت تـ١ْٗا    ي١غ١ض ؾ١ضظ بهط

َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٜـإ بـ٪ ٥ـ١ٚ ٫َٚتـ١ٟ نـ١ ٜاغـان١ٟ بـ٪            ثاضاغتين َاؿن زا١ْض ١ْٝ، ثاضاغتين ١٥ضؾٝؿ١ بـ٪ ٖـ١ض
َٝؿـٓٝاض بـ٪ ٖـ١ضزٚٚ يٝصْـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ظٜـاتط          َٟ، ث َٝو باؽ ي١ٚ غـعاٜا١ْ ٥ـ١نط َٝؿٓٝاضٟ ز٠َِٚٚ، نات َٞ، ث ز٠ضز٠ن

نـطزٕ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـا نـاض بـ١ نطزْـٞ          ج١خت ي١غ١ض غعاٟ غ١ضا١َ به١ٕ، ١ْى غعاٟ ب١ْس 
َٜتــ٠ٚ١،       ــس نــطزٕ نــ١ّ بهط َٜتــ٠ٚ١، ٚ غــعاٟ ب١ْ ــٞ خــ٪ٟ بطط َٝ ٜاغــاٟ غــعازإ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ غ١ضاَــ١ ظٜــاتط ج
َٜسن، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ               َٜين بطـط َٝطـط٠ٚ٠ ؾـٛ ب١تاٜب١تٞ يـ١ٚ ذاَي١تاْـ١ٟ نـ١ َـا٠ٟٚ ب١ْـس نـطزٕ ن١َـ١، غـعاٟ ج

َٟ غٛٚز ي١ ب١ضْا١َٟ ناى  ١َُٝف ١٥ظاْشن ض ٠ٚؾٞ ظٜٓساْٝاظنإ بـ١  ْاتٛاْط َٜٝٛػت، ٚ ٥ َٟ ٠ٚنٛ ث غاظٟ ٠ٚضطري
َٞ بهـ١ٕ تٝاٜـسا،          َٞ بـ١ج ١ٜ٠َٛٝنٞ بـاف جـ َٜٝٛػت ب١ضْا١َٟ نانػـاظٟ بـ١ ؾـ ١ٜ٠َٛٝن١ ن١ ْاتٛأْ ٠ٚنٛ ث ض ؾ
َٟ، ْـ١ى ب١ْـس نـطزٕ، ٖـ١ض٠ٖٚا َـازز٠ٟ        َٝؿٓٝاضّ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ج١خيت ظٜاتط ي١غ١ض غعاٟ غ١ضا١َ بهـط ب٪١ٜ ث

َٜـ ن١ باؽ ي١ٚ ج٪ض٠ تاٚاْاْـ١ ٥ـ١نات بـ١ؽ باغـٞ يـ١ غ١ضاَـ١ نطزٜـ١،        416) َٝطاقٞ ي١ٚ ( ٜاغاٟ غعازاْٞ ع
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َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ نـ١ بـ١ضاٚضزٟ بهـ١ٕ        َٝط٠ ٖاتٝـ١ ث غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ )تكًٝس اؽنكٓـ( ١٥ٚ غعا١ٜٟ ن١ ي
      ٞ ٍَ ١٥ٚ غعا١ٜٟ ن١ ج١ضعن١ٟ ت١قًٝس ب١ طؿـيت ٜـإ تـ١ظٜٚط يـ١ ٜاغـاٟ غـعازاْ َٝطاقـٞ ٖاتٝـ١، ضاغـت١     ي١ط١ ع

َٞ ١٥نات ) ١َُٝ ن١ ٜاغا١ٜنٞ تاٜبـ١ت   (ًع لسَ االخالي باٙٞ لق٘بٞ أؾسغ١ض٠تاٟ َازز٠ن١ ب٠ٚ١ ز٠غت ث ب٫َ١ّ ٥
َٝػتا ي١ قاْْٛٞ ذُٝاٜـ١ٟ   َٝشن ١َؾطٚظ٠ غعا١ٜنإ ض ٠ناٟٚ ٠ٚ١٥ به١ٕ ن١ ٥اٜا ١٥ٚ غعا١ٜ تا ٥ ب١ٚ َاؾ١ زا١٥ْ

َٜطـط بـ٠ٚٛ ي١بـ١ضز٠ّ ٥ـ١جناّ ْـ١زاْٞ ٥ـ١ٚ جـ٪ض٠         ذ١قٞ ١٥َٛيٝـ ١ٜ١ٖ، ي١ ٜاغاٟ غعازاْ َٝطاقٞ ١ٖٜـ١، ض  ٞ ع
َٝؿـٓٝاض    ٍَ ج٪ضٟ تاٚا١ْن١، ب٪ٜـ١ ث َٞ ي١ط١ َٞ ن١ بطٛجن ١ٜ٠َٛٝى ب ناضا١ْ ٜإ ١٥ٚ ج٪ض٠ تاٚاْا١ْ؟ غعا١ٜن١ ب١ ؾ

َٟ، غٛثاؽ َٝسان٠ٚ١ْٚٛ ب١ بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ بهط  ١٥ن١ّ ن١ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى غ١ضزاض
َٜع غ١ضزاض  ضؾٝس  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝط٠ ٖات٠ٚٛ ي١  َٝهٝا١ْ ن١ ي َٜهِ ١ٖبٛٚ ي١ بطاٜاْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، ١٥ط١ض ١٥ّ غ١ضث ي١ ضاغتٝسا َٓٝـ ثطغٝاض

َٝـط٠ زٜػـإ زٚٚبـاض٠ ب٪تـ٠ٚ١، ٥اٜـا ١٥َـ١ ٠ٚنـٛ قـا          ْْٛٞ ٜاغاٟ تطزا عكٛب١ٟ تْٛس تطٜإ ب٪ زاْطا٠ٚ، ب٪نـٞ ي
َٝؿٛٚ؟ غٛثاؽ ٍَ قا١ْْٛناْٞ ث  ت١عاضٚظ ْانات ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٫١ٍ

َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

       ( َٞ لودٟ  َٔ ثؿتطريٟ ظ٩ضب١ٟ قػ١ناْٞ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥نـ١ّ، ٫َٛذ١ظ١ٜ٠نٝؿـِ ١ٖٜـ١ يـ١ نـٛاض٠ّ نـ١ ٥ـ١َي
ظ٩ضجاض ١ٜ١ٖ ٥ٝػتٝٓػار ي١  (،حمللٌٞ أْ وقطٛ مبنازضٝ اهِػذ حمى ادتطميٞ ٗكصهم ًنازضٝ اصمعسات ٗاالزٗاتا

َٝسا١ٜ، ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ؾ١ضت ١ْٝ ٥ـ١ٚ ٥ـ١جٗٝع٠ٟ يـ١ٚ     َٜت١ ١َذ١ٍ، ١٥ٚ ١َذ١ي١ ١٥جٗٝع٠ٟ ت َٝهٞ تط٠ٚ٠ ز ٫َٚت
  ( َٟ ــط ــ١ى به ــ١ ٥ٝعاؾ١ٜ ــ١ إ ثب ر رت اط ر رتعُاهلا(،  ١َذ١ي١ٜ ــيت ي١غ ــإ   زٚٚ، ب١ضاغ ــ١ى ٜ ــاخٞ ط٪ضاْٝ ض ٥ٝػتٝٓػ

َٞ، نـْٛه١        ٍَ ظٜٓساْٞ، ب١ ض ٥٠ـٞ َٓـٝـ بـ١ ثـاض٠ بـ َٞ غا ٍَ ب٪ غ َٝو ١٥ٚ ١َٖٛٚ زٚٚ غا قػ١ٜ١ى ٜإ ١َٖيب١غت
َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ثؿـتطريٟ زنتـ٪ض٠         ١ْ غٝاغ١ٝ ٚ ١ْ ج١ضعن١ٜـ١نٞ ٚاٜـ١   ١َغ١ي١ن١ َازز١ٜ، نـ١ ظ٩ض نـطْط بـ

َٟ، غٛثاؽض ٩شإ ١٥ن١ّ ن١ ١َغ١ي١ٟ ظٜٓساْٞ نطزٕ ن١ّ به َٜت٠ٚ١، غ١ضا١َ ظٜاز بهط  ط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 زنت٪ض ٥اضاؽ
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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٠َٛٝ ثؿتطريٟ ي١ ب٪نـ١ْٚٛن١ٟ زنتـ٪ض٠ ض ٩شإ ٚ نـاى جـ٫١ٍ ١٥نـ١ّ ز٠ضبـاض٠ٟ ١ٜنـ١ّ ٚ         َٓٝـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٟ َٛقـ١ْ١ف ١ٖٜـ١ ١٥طـ١ضٟ تٝهـطاض بْٛٚـ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١، بـ١          (، ي١ ذ١ق37ز٠ّٚٚ ي١ َازز٠ٟ ) ٝكـ١ت زا ١ْٖـس

تاٜب١تٞ َٛق١ْ١ؾاتٞ َ٪غٝكٞ، ز٠قٞ ١َغط٠ذٞ، غـٝٓاضٜ٪، بـ١ض اٟ َـٔ ٫بطزْـٞ عكٛبـ١ٟ ذـ١بؼ بـيَب بـ١         
غ١ضا١َ، ب٫َ١ّ ١٥تٛاْشن ط٪ض اْهاضٟ به١ٜٔ ي١ ١ٜن١ّ ن١ بط ٟ غ١ضا١َن١ ظٜاز به١ٜٔ، ثؿت ب١غسن ب١ ١ٜن١ّ، 

ّ١َٝٝ ١ٜ٠َٛٝ ٥ــ١تٛاْشن َٛذاؾــ١ظ٠ٟ ٥ــ١ٚ َٛقــ١ْ١ؾ١ بهــ١ٜٔ، ٚ     يــ١ غــ بــط ٟ غ١ضا١َنــ١ ظٜــاز بهــ١ٜٔ، بــ١ٚ ؾــ
َٞ ي١ عكٛب١ٟ ذ١بؼ، غٛثاؽ١ْجات  ٝؿُإ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١غ١ض عكٛبات١نإ؟ؾ١ضَٛٚ َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  يٝص١ْٟ ض ٩ؾٓبريٟ ؾ١ضَٛٚ، ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

 
َٜ  ٠ٚظٜطٟ ض ٩ؾٓبريٟ ٚ ٫ٚإ-ع نا٠ٚ ستُٛز ؾانطب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
ٍَ ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ١٥ٚ غعاٜا١ْ ن١ْس غعاٟ زاضاٜٞ بٔ ٠ٚ١٥ْس٠ ي١ط١ ١َُٝ ي١ط١ ٥  ،َٞ  غعاٟ تاٚاْٞ جٝٗاْسا ١٥طٛجن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ.

َٜع ز.عْٛٞ نُ  :اٍ ب١ظاظب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝيَن، ثط٩ش٠نــ١ ١٥قــ١ًٕ     َٟ نــ١ عكٛبــ١ناْٞ ذــ١بؼ ْــ١َ َٝؿــٓٝاضٟ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ زٚا ٥ــ١نط ي١غــ١ض ث
 ٚ ،َٞ َٝؿه١ف نطا ١َب١غتٝإ ٠ٚ١٥ بٛٚ عكٛب١نإ ن١ْس تْٛس ب َٝسا١ٜ، ٚ ي١ بٝسا١ٜت ن١ ث عكٛب١ٟ ذ١بػٞ ت

َُٜٞ نٛضزغت َٝهـ١ٚا١ْٟ  ن١ْس ق١ٚاْٝين ب١ضناض ي١ ١ٖض َٞ ي١غ١ض ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ث َٝط٠ ب١ناض ب إ تْٛستط٠، ي
١٥ّ ٜاغا١ٜ ناض ١٥ن١ٕ، ٜاغان١ ب١ تاٜب١تٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ؾ١ضذن١نٞ ظ٩ضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ 

َٝت١ غ١ضا١َ، زاٚا ١٥نـ  َٝيَن؟ ت١ْٗا بب َ١ْ ،َٟ َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ نطا١ٜ ٥اٜا عكٛب١ٟ ذ١بؼ ٥ًٝػا بهط َٝػتا ١٥ٚ ث ١ّ ٥
َٝٓؿــٝاض٠ ٥اضاغــت١ٟ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ بهــات، ١٥طــ١ض قــ١بَٛٚيٝإ نــطز     يــ١ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ٥ــ١ٚ ث

 بتٛاْشن قٝاغ١ٟ َازز٠ن١ بط٪ض ٜٔ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع١َٛض
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٜط اٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ن َٝـٞ    ٚ َٜعإ ناى غ١ضزاض ٚ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٚ ن اى ع١ْٚٞ ع١ضظٟ ج١ْابتاْٞ نطز، زاٚاٟ ب١ض

َٝتٛ ي١ َازز٠ٟ ) ( زا عكٛبـ١ٟ ذـ١ثؼ ٫بـ١ضٜٔ، تـ١ْٝا ت٥١هٝـس ي١غـ١ض غـ١ضاَات به١ٜٓـ٠ٚ١،         37تط، ١٥ط١ض ب
 ( َٞ َٟ نــ١ ٥ــ١َي َٞ بٝساٜــ١تٞ ؾ١ق١ض٠نــ١ف ٫بــط زٚٚ، ١٥َــ١ ٜــ١ى،  (ًددع لددسَ االخددالي باٙددٞ لق٘بددٞ أؾددس  :٥ــ١ب
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٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض َازز٠ٟ ) َٝهسا ن١ ٥ـ١ٚ َٛقـ١ْؿ١   38بط١ض  َٟ؟ ي١ نات ( ن١ باؽ ي١ عك١ٜٟٛ ذ١ثؼ ١٥نات، ي١ نٛ
َٞ )تػــٝري    َٝتــٛ ٥ــ١َي ٠َٜٛ، ١٥طــ١ض ب ٜــإ ٥ــ١ٚ ت٥١ًٝؿــ١ ٜــإ ٥ــ١ٚ ؾــت١ٟ نــ١ ٥ــ١ذهاَٞ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ ٥ــ١ٜبات بــ١ض 

َٛٝ َٞ، ج١ْابٞ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، )ذ١ظف نطزٕ، ز٠غت ت ٠ضزإ، ط٪ض ٜٔ( ١٥َا١ْ ي١ قـاْْٛٞ  َعًَٛات(ٟ نطزب
َٟ عكٛب١ناْٞ ب١ ذ١ثؼ ٖات٠ٚٛ، ب١ غ١ضا١َ ْاٖات٠ٚٛ،  َٝت١ بابٞ ت١ظٜٚط ٚ ١٥َا١ْ، ي١ٚ َٝطاقٞ ١٥ن عكٛباتٞ ع

١َُٝ ض ٠ناٟٚ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ٥  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
 
 
َٜع ؾ  ٛإ عبسايهطِٜ نابإب١ض

َٜع غ١ض٩نٝٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝؿ١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥  ،َٔ ب٪ خ٪ّ ٠ٚنٛ ١٥ْساَٞ يٝص١ْ َٞ، ب٫َ١ّ ن َٝطط٠ٚ٠ ١ٖب ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ عكٛباتٞ ج ض اغت١ ي١ط١

َٝػتا، ٥ٞ ٚا ١ٜ١ٖ باٜٞ  ١َُٝ، َاؿن ؾ١ضذن١ٜ١نٞ ب١ضؾطاٚإ خٛضا٠ٚ تا ٥ َٝؿ١ٜ١نٞ ١٥ظ٠ي١ٝ ي١ٚ ٫َٚت١ٟ ٥ ١َ١٥ ن
ــإ     ًَٝــ 41، 31 َٝت٠ٚ١، ٜــإ غــٝس١ٜنٞ طــ٪ضاْٞ، ٜ ــ ــطاٚ ٜــإ ٥ٝػتٝٓػــار نــطاٚ ١٥ؾط٩ؾ َٝهــٞ نــاث ن َٝب ٪ٕ نت

َٜٝـت       َٜت، تـ٪ ز َٝت٠ٚ١، ز٠ٜإ ًَٝ٪ٕ زٜٓـاضٟ ز٠غـت ١٥نـ١ٚ ًَٝـ٪ٕ   2ثاضن١ٜ١ى َ٪غٝكا ن٪ثٞ ١٥نات ١٥ٜؿطؾ
       ٚ َٝهٞ تـط عـ١ٜين ١َغـ١ي١ زٚ بـاض٠  عكٛب١ٟ ١٥ز٠ٟ، ثاف ٠ٚ١٥ٟ ن١ ثاض٠ن١ ز٠ؾع ٥ـ١نات يـ١ ١َذه١َـ١، َـاْط

َٝؿــ١ٟ ْٝـ١، ٜــ١عين ٥ـ٠ٚ١ قــاظاجنٞ يــ٠ٚ١ ظ٩ضتـط٠ نــ١ عكٛب١نـ١ٟ، بــ٫َ١ّ ١َغـ١ي١ٟ ذــ١ثؼ بــ١        ١٥ناتـ٠ٚ١، ن
َٜص٠ضٟ ٜاغإ ب١ضاغيت ١٥ظأْ ن١ ذ١ثؼ ت٥١ػريٟ ي١غ١ض ن١غ١ن١ ظ٩ضتط٠، ب٪١ٜ يـ١   ت٥١هٝس ١٥ٚا١ْٟ ن١ زاض 

َٝساٜــ١، ز٠ْــا    َٝهٞ َــايٞ ٚ ذ١ثػٝؿــٞ ت يــ١ ب١ٓض ٠تــسا ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ  ٖــ١َٛٚ عكٛب١ٜ١نــسا غــ١ٜط ١٥نــ١ٟ ٫ٜــ١ْ
 عكٛبا١ْٜإ ١٥نطز ب١ َايٞ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ ٖـ١ضزٚٚ ض ا١ٜنـ١ ١٥     َٞ ي١طـ١ َٞ ٚ طٛجنـاٚب َٜهٞ ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ْا٠ْٚسٟ ١ٖضزٚٚ ض ا١ٜن١ ب َٝٓؿٝاض ٠ٜٚـ١، ظ٩ضبـ١ٟ   ث
َٝٓاْٞ قـاظاجنٞ َازز٠ٜـ١، ض اغـت١           َٝٝـسا بـ١زٜٗ َٝهٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ١٥نـ١ٕ ١َب١غـت ت ظ٩ضٟ ١٥ٚ ذاَي١تا١ْٟ غ١ضث
َٞ ز٠ض٥ـ١نات، قـاظاجنٞ ١َع١ٜٓٚؿـٞ ي١ط١َيـ١، بـ٫َ١ّ          َٝو ب١٥ٚ٬َناتـ٠ٚ١ ْاٚبـاْطٞ ثـ َٝو ب١ض١َٖ َٜحاض ن١غ ١ْٖس

١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ٚ غ١ض٠نٞ  َٝٓاْٞ قاظاجنٞ َازز١ٜ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َب١غت١ن١ ب١ ؾ ب٪ٜـ١ ظٜـاتط جـ١خت    ب١زٜٗ
َٜتـ٠ٚ١،      ي١غ١ض غعاٟ َازز َٟ، بـ١َياّ َا٠ٚنـ١ٟ نـ١ّ بهط َٟ، َاْاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝ غعاٟ ب١ْس نطزٕ ١ٖض ٫بـسض ٟ بهط

َٟ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١تٛاْشن ٥ـ١ٚ          َٜين طـطت يـ١ٚ َٝطـط٠ٚ٠ ؾـٛ َٝطاقٞ ١َٖٛاض نطا، غـعاٟ ج ١٥ط١ض زٚاتط ٜاغاٟ غعازاْٞ ع
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َٝطط٠ٚ َٟ، ب١ضاَبـ١ضٟ نـ١ ب١ْـس نطز١ْنـ١ نـ١ّ نـطا٠ٚ َـا٠ٟٚ غ١ضا١َنـ١ ظٜـاز           َازز١ٜ٠ غعاٟ ج َٜين بطـط ٠ ؾٛ
َٟ، غٛثاؽ  بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف

َٜع   عْٛٞ نُاٍ بعاظ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١ٜ٠َٛٝ ٖــاتبٛٚ، يــ١ غــُٝٝ  َٝو خــ١َيهٞ َــ١عين يــ١ ضاغــتٝسا يــ١ ١٥قــًٞ ثط٩ش٠نــ١ف بــ١ّ ؾــ َٜهسا نــ١ ن٪َــ١َي ٓاض
َٝو            َٜٝٛػـت١ غـعانإ تْٛـس بـٔ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ خـ١َيه َٝسا نطزبٛٚ زاٚاٜإ نطز نـ١ غـعانإ غـٛٚنٔ، ث ب١ؾساضٜإ ت
َُٝـ١ ٥ـ٠ٚ١َإ    َٜصٟ بهات١ غ١ض َاؾ١ ١َع١ٟٓٚ ٚ زاضا١ٜٝناْٞ زا١ْضإ، ب٪١ٜ ٥ جٛض١٥تٞ ٠ٚ١٥ ١ْنات ز٠غت زض

١ٜ٠َٛٝنٞ  ض ٠نــاٚ نــطزٕ، ٖــ١ض٠ٖٚا يــ١ٚ ثــط٩ش٠ ٜاغــا١ٜٟ نــ١ زٜػــإ ي٫١ٜــ١ٕ ٠ٚظاض٠تــٞ ض ٩ؾٓبريٜؿــ٠ٚ١ بــ١ ؾــ
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ              ٠َٟٛٝ نـ١ ٖـات٠ٚٛ، ٥ َٜـسا بـاؽ يـ١ غـعاٟ ذـ١ثؼ نطابـٛٚ بـ١ٚ ؾـ َُٝإ زضابٛٚ زٜػإ ي١ٚ ْاض٠مسٞ ث
َُٝـ١ ٥ـ١بٝٓشن   ٥ ،َٜٔ ٌَٝ ١٥نط َٝؿ ١َُٝ َاؾ١ناْٞ زا١ْضإ ث َٝؿت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ف ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ي١ ٫َٚتٞ ٥  خ٪عنإ ٖ

َٟ؟          ٌَٝ ٥ـ١نط َٝؿـ َٝهٞ يـ١ٚ بـٛاض٠ نـاض بهـات نـ٪ٕ َاؾـ١ناْٝإ ث ٠ٚظعٞ ١ْٖٛض١َْسإ، ْٛٚغ١ضإ، ٜإ ١ٖض ١ٜن
َٝػـتاف ١٥طـ١ض غـعاٟ               ٠ٚ١٥ بٛٚ غ١ب١ب يـ١ ثؿـيت ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ّ عكٛباتاْـ١ بـ١ّ ؾـه١ً ت١ؾـسٜس بهـ١ٜٔ، ٥

َٝو ٠ٚ١٥  َٝهُإ ١ْٝ، ب١َ١ضج ١َُٝ ٖٝض ططؾت َٜت٠ٚ١ ٥ َٝو ن١ّ بهط ٚاْـ١نات نـ١ يـ١ ١٥غـ١ضٟ     ذ١ثؼ نطزٕ ن١َ
َٝػتا  ١٥1971ّ قا١ْْٛ ن١ّ بهات٠ٚ١، نْٛه١ زٜػإ ي١ قاْْٛٞ غاَيٞ  َٝطاقٞ ١ٖبٛٚ، ي١ نٛضزغتاْٝـ تا ٥ ٟ ع

َٞ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ غـعانإ      ٠َْٛٝأٜ ٜاغا١ٜنٞ تاٜب١طنإ ١ٖب َٝو ي١ٚ ٖ٪ناضا١ْٟ ن١ ثاَيٞ ث َٟ، ١ٜن َٞ ١٥نط ناضٟ ث
َٝ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ غعاٟ ذ١ثؼ ظ٩ض ظ٩ض غٛٚى بٕٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ٥ َٜصت٠ٚ١، ب٪١ٜ َٔ ث ١ُ ب١ٚ ؾه١ً زاَاْط 

َٟ ١ٖض٠ٚنٛ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ٚتٞ، ب٫َ١ َٜت٠ٚ١، غٛثاؽنطزٕ ١َٖي١ٓطري َٟ غٛٚى بهط  ّ ز٠نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝحاض٠، ٚ نٛاضجاض٠، ضاغ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ٚ عكٛب١ َاي١ٝ غ َٜت٠ٚ١، َٔ ث ت١ ي١ ذاَي١تٞ ذ١ثػ١ن١ٟ ن١ ن١َبهط
َٜو ١ٖٜـ١      َٜـص َٝو ٚ تٛ َٞ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ذاَي١ت١ٟ ن١ ناى ؾٛإ باغٞ نطز نـ١ نـٝٓ َٜت٠ٚ١، ٖٝض ١ْب َٝٓخ جاض٠ بهط ث

َٞ ث  َٟ، بــ١ب َٟ، ؾهط٠ٜــإ ٥ــ١بط َٜٔ، بــ٬َٚ نــ١ٚا ب١ضاغــيت ت١عــسا يــ١ َاؾــ١ناْٝإ ٥ــ١نط طغــٞ ٥ــ١ٚإ نــ٪ثٞ ٥ــ١نط
َٝهسا )       َٜٓ َٟ، َـٔ نـ١ غـ١ٜط ١٥نـ١ّ يـ١ ؾـٛ ٌَٝ ١٥نط َٝؿ َٝه١ ي١ٚ َاؾا١ْٟ ن١ ث َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ١ٜن ( ١٥511111نط

َٞ ًَٝـ٪ٕ تـ١جاٚظ ْـ١نات، ١٥َاْـ١            َٝـو، يـ١ غـ َٝهٞ تـطزا ًَٝ٪ْ َٜٓ َٜو، يـ١ ؾـٛ َٜٓٝهسا ًَٝ٪ٕ ٚ ْٝٛ ١ٖظاض، ي١ ؾٛ
١َٓٝض ْـشن     ، يـ١ ٫َٚتـإ ١ٖٜـ١ بـ١ غـ١ز ٖـ١ظاض ز٫٩ض، بـ١ زٚٚ غـ١ز ٖـ١ظاض ز٫٩ض،          ب١ضاغيت عكٛبـ١ٟ َـايٞ تطغـ

َٟ ١َغـ١ي١ٟ ذ١ثػـ١ن١ ٫بـس٠ٜٔ بـا ب١نـ١ْسٜٔ جـاض٠ ٚ            َُٝـ١ ضناْـ١ٚ ١َذه١َ١ ذٛنُٞ ب٪ ٥ـ١زات، ١٥طـ١ض ٥
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َٜت يـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚ نـاض٠ٟ             َٝبه٠ٚ١ٜٓ١ غ١ضا١َنـ١، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ ظ٠ض٠ض٠ٟ نـ١ ١٥نـ١ٚ ن١ْسٜٔ قاتٞ ي
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ يـ١ ذاَيـ١تٞ زٚٚبـاض٠ بْٛٚـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚنات           نطز٠ٚٚ ب١ضاغيت ظ َٞ، بـ٫َ١ّ َـٔ ي١طـ١ ٠ض٠ض١َْسٟ ت١ٚاٟٚ بـ

َٞ، غٛثاؽ ٍَ زاب  ذٛن١ُن١ؾٞ ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ
 
 
 
 

َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜعإ َٔ ث َِٝ باؾ١ غـعا زاضاٜٝـ١نإ   زٚاٟ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ب١ض َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ نطز، ث ؿتطريِٜ ي١ ث
َٟ يـ١ ذاَيـ١تٞ تٝهـطاض ز          َٜتـ٠ٚ١، ٚ ١٥طـ١ض بهـط َٟ، ٚ غـعا١ٜناْٞ تـط نـ١ّ بهط ا غـعاٟ ب١ْـس نـطزْٝـ    ظٜاز بهط

َٞ، غٛثاؽ  ١ٖب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ
َٜع   :بسارمسري٠ عب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
 ،ٍَ َٞ َاْط ١ٖتا زٚٚغا َٝط٠ ْٛٚغطا١ٜ غ َٓٝـ ١َٖإ ض ٥٠ٞ ٖاٚناضامن ١ٖبٛٚ، نْٛه١ ١٥ط١ض ب١ضاٚضز به١ٜٔ ي
َٜـو، ١٥طـ١ض بـ١ضاٚزض بهـ١ٜٔ غ١ضا١َنـ١ ظ٩ض              َٝـٓخ غـ١ز تـا ًَٝـ٪ٕ ٚ ْٝٛ ٠ٚ١٥ ذ١ثػـ١ن١، بـ٫َ١ّ غ١ضا١َنـ١ ث

طـطٜٔ، ٜـإ ٥ـ١ٚتا غ١ضا١َنـ١ف ظٜـاز بهـ١ٜٔ، نـْٛه١ ٥ـ١ظاْشن ظ٩ضؿن         ن١َرت٠ ي١ ذ١ثػ١ن١، ٖاٚغ١ْط١ٝى ض اب
ٍَ غ١ضا١َنــ١،         َٝيَن، بــ٫َ١ّ ذ١ثػـ١ن١ ظ٩ض ظ٩ضتــط٠ ي١طـ١ َٟ ٚ ثـاض٠ ٖــ١ض قُٝـ١تٞ ْـاَ بـاظاض  ض ٩ش بـ١ ض ٩ش ز٠طــ٪ض 

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

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

َٟ، ١٥طـ١ض زٚٚبـاض٠ ١٥ٚنـ١ؽ       ٍَ غعاٟ زاضاِٜٝ، ب٫َ١ّ غ١ضا١َن١ ظٜـاز بهـط ٍَ غعاٟ ذ١ثؼ ِْٝ، ي١ط١ َٔ ي١ط١
َٞ َـ١عٓاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ زٜػـإ        َٞ ١َب١ًغ١نـ١ ظ٩ضبـ َٞ ٜإ زٚٚجاض ب َٜو ب َٟ ب١ غ١ضا١َ ١٥ط١ض جاض ن١ غعا ١٥زض

َٞ ناض َٝؿ١ٜ١، ظ٩ضب١ٟ ٫َٚتإ ي١غـ١ض غـعاٟ غ١ضاَـ١    زٚٚباض٠ٟ ١٥نات٠ٚ١، غعا ١٥ط١ض غ١ضا١َ ب ٠غ١ض نطزْٞ ن
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١َُٝ بـ٪ تْٛـس ٚ تٝـص بـشن ب١ضاَبـ١ض َط٩ظـ١ى ١٥طـ١ض ١َٖي١ٜـ١نٞ          َٝؿ١ناْٝإ ذ١ٍ ب٠ٚٛ، ٥ ناض٠غ١ض نطإٚ، ن
 غٛثاؽ نطز١ٜ؟

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع ز.عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١  .ض

َٝـٞ     َُٜٞ نٛضزغتإ، ت١بعـ١ٕ بـ١ ث َٟ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ غ١باض٠ت ب١ غعاناْٞ ب١ضناض ي١ ١ٖض ٚ١َ١٥ َٔ
َُٜٞ نٛضزغـتإ، عكٛبـ١ٟ َٛخاي١ؾـ١ تـ١ْٗا يـ١          َٜت يـ١ ٖـ١ض َٞ ٥ـ١نط َٝطاقٞ ن١ ٥ٝؿٞ ث  24قاْْٛٞ عكٛباتٞ ع

َٝت١ بابٞ جٛحن١، ج١حن 3غ١عات تا  ١ ذ١ثػٞ ؾ١زٜس ٚ ب١غٝت١، ١٥ٜٚـ ذٛن١ُن١ٟ ي١ َاْط١، ذ١ثؼ ز٠ب
١ٜ٠َٛٝنٞ ظ٩ض بــاف     3 َٝبــٝين ثط٩ش٠نــ١ٟ بهــ١ٜٔ ٥ــ١بٝٓشن باب١ت١نــ١ بــ١ ؾــ َٝــٓخ َاْطــ١، ١٥طــ١ض ت َــاْط تــا ث

َٝشن ) ٍَ بـٛٚ،   (اٗ باحس٠ ٓاوني اهعق٘بتنيَٛعاي١ج١ نطا١ٜ ن١ ١٥َي ٚات١ ١٥ط١ض غ١ضا١َ عكٛب١ٟ ذ١ثػٝؿٞ ي١ط١
َٜط٠ٟ ٥ـ١ٚ          ١٥ط١ض نـ١ّ ٜـإ ظ٩ض، ٥ـ٠ٚ١ ز    ٠غـت٫َ١ت زضاٜتـ١ ١َذه١َـ١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض بـ١ باب١ت١نـ١ بـ١ طـٛ

قُٝٞ ٠ٚظعـٞ ٥ـ١نات، غ١ضاَـ١ٟ ٥ـ١زات ٜـإ ذ١ثػـٞ ٥ـ١نات بـ١         ٫ذٝاتا١ْٟ ن١ ذـانِ خـ٪ٟ ٖـ١ٜيت تـ١    ق١
َٝشن ذ١ثؼ ٚ غ١ضا١َ، ت١ْٗا ٥ٝرتٝهاضَإ ١ْنطز١ٜ ب١ ذ١ثؼ نطزٕ، ١َجايٞ  ًَ َٜط٠ٟ ظضٚؿن ق١ظ١ٜ، ٚات١ ب طٛ

َٜٝٛػت ١٥نات ذٛن١ُن١ٟ تـ١ْٗا غ١ضاَـ١    ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض ١َذه١َ١ ٚا ق١ْاع١تٞ ٖات ن١ ج١ضعن١ن١ ٚا ث
 َٔٝ َٝؿٓٝاض٠نإ ٚا زٜاض٠ ن١ ١٥َي َٝػتا ث َٞ، ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ذٛنُٞ ت١ْٗا ب١ غ١ضا١َ بسات ٚ ذ١ثػٞ ١ْنات، زٚٚ، ٥ ب

َٜط٠          َٝتـ٠ٚ١، غ١ضاَـ١نإ بـ١ طـٛ َٜتـ٠ٚ١ ٜـإ َـا٠ٟٚ عكٛبـ١نإ نـ١ّ ب َٜـت،    عكٛب١ن١ ن١ّ بهط ٟ ٥ـ١ٚ ظٜـاتط بهط
َٟ به١ٜٔ ٚ بٝد١ٜٓ١ بـ١ضز٠َٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، غـ١باض٠ت بـ١ قػـ١ناْٞ غـ٪ظإ         ز٠تٛاْشن قٝاغ١نٞ ْٛ
َٝهٞ جٝـاٚاظ٠، غ١ضاَـ١ عكٛب١ٜـ١، بـ٫َ١ّ قـ١ض٠بٛٚ            خإ باب١تٞ قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١، قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٠ٚ١ بابـ١ت

َٝٞ قاْْٛٞ ب١ َٟ، ن١ْس نطز٠ٚ١ْ ت١عٜٛع٠، ١٥ذهاَٞ ت١عٜٛعٜـ ب١ ث َٝو ٠ٚض١٥طري ضناض ١َع١ًَٛ ي١ ض ذاَي١ت
َٞ، غٛثاؽ َٜط٠ٟ ق١ظ١ٜن١ ١٥ب َٟ، ١َذه١َ١ ن٪ٕ ذٛنُٞ ١٥نات؟ ب١ طٛ  ٠ٚض١٥طري

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتا زٚا قٝ ٠ٚ١َٜٓٓ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف٥  اغ١تإ خبٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١ٜ٠َٛٝ اقٝ َٝؿٓٝاض نطاٚ ب١ّ ؾ  غ١ٟ ث
 :اهػابعٞ ٗاهجالثْ٘اصمازٝ 
عٙس اه  زِٙاض ٗال و مخػٌا٢ٞٗبػطاًٞ ال وقى لّ  ٞٙعابب باذتلؼ ًسٝ ال وقى لّ ثالثٞ اؾٔط ٗال وعٙس لوٟ غِ اٗال

 زِٙاض اٗ باحس٠ ٓاوني اهعق٘بتني، كى ًّ اضولب االىعاي أالوٚٞ: ٗمخػٌا٢ٞ اه  ًوْٚ٘ لوٟ
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دري ًنِ  حمٌٛ مب٘دب أحلاَ ٓصا اهقاُْ٘ اٗ ططحٕ هوتساٗي بأٙٞ ص٘ضٝ كاُت ًّ زْٗ ً٘اىقٞ بٚع اٗ وأ-1
 حتطٙطٙٞ ًػلقٞ ًّ صاحب اذتق لوٟ ٓصا اصمنِ . 

 وقوٚس اصمنِ  اٗ بٚعٕ اٗ لطضٕ هولٚع اٗ اهتساٗي ٗاالجياض ًع اهعوٍ بتقوٚسٖ.-2

ٓصا اهقاُْ٘، ًّٗ زْٗ  احلاَ ػتجِٚٞ مب٘دباصم ح٘ايالُؿط ًنِ  حمٌٛ باٙٞ ٗغٚوٞ ُؿط كاُت، يف غري ا-3
 ً٘اىقٞ حتطٙطٙٞ ًػلقٞ ًّ صاحب اذتق لوٟ ٓصا اصمنِ .

 اٙٞ محاٙٞ وقِٚٞ ٙػتدسًٔا اصمله . -بػ١٘ اهِٚٞ–اظاهٞ اٗ وعطٚب اٗ وعٚٚب -4

 االلتسا١ لوٟ اٜ حق ًعِٜ٘ اٗ ًاهٛ خخط ًّ حق٘ق اصمله .-5

 حمى ادتطميٞ. االزا١ اٗ اهلح اٗ اهتػذٚى اٗ وتعسز اهعق٘بٞ بتعسز اصمنِهات ثاُٚا:
ٗبػطاًٞ ال وقى لّ   غِتنيٗال وعٙس لوٟ  ثالثٞ اؾٔطيف حاهٞ اهع٘ز ولْ٘ اهعق٘بٞ، اذتلؼ ًسٝ ال وقى لّ  ثاهجا:

 ًالٙني زِٙاض اٗ باحس٠ ٓاوني اهعق٘بتني. مخػٞ عٙس لوٟزِٙاض ٗ ال و نيًوُٚ٘
حمى ادتطميٞ ٗكصهم ًنازضٝ اصمعسات ٗاالزٗات اصمػتدسًٞ يف  لوٟ احمللٌٞ أْ وقطٛ مبنازضٝ اهِػذ ضابعا:

 اضولابٔا.
جي٘ظ هوٌحلٌٞ لِس اذتلٍ باالزاُٞ أْ وقطٛ بػوق اصمِؿأٝ اهيت اغتػؤا احمللَ٘ لوٕٚ يف اضولاب ادتطميٞ صمسٝ  خاًػا:

ًّ ٓصٖ  2ٝ اٗال/ال وعٙس لوٟ غتٞ اؾٔط ٗٙلْ٘ اهػوق ٗد٘بٚا يف حاهٞ اهع٘ز يف ادتطا٢ٍ اه٘اضزٝ يف اههقط
 اصمازٝ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝيَن، نْٛه١ ١ٖضزٚٚى ج١ٚاظ١ٜ، زٚاتطٜـ  َٞ )دنٛظ يًُره١ُ(، ٜإ )دنٛظ( ٜإ )يٌ( ضن ي١ بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ١٥َي
َٝؿــٓٝاضٟ ٥ٝــساعُإ ( ز٠ْطُــإ بــ٪ زاٜــ١ نــ١ ٥ًٝتٝعاَــ١، ٜــإ بــ١ َازز٠ٜــ١نٞ  34نــطز، ٥ٝــساع يــ١ َــازز٠ٟ ) ث

َٝهٞ بـ٪ ببٝٓٝٓـ٠ٚ١، نـْٛه١ ٥ٝـساع بـ١         َٜٓ غ١ضب١خ٪ ٜإ ب١ بط ط١ى ي١ٚ َاززا١ْٟ ن١ باؽ ي١ غعا ٥ـ١نات ؾـٛ
       ٛ َٞ ْـ١نطز ٥ـ٠ٚ١ قـاْ َٞ بـ١ج َٝٞ ٚ ٥ـ١ٚ ٥ًٝتٝعاَـ١ٟ جـ َٞ،  ٥ًٝتٝعاّ ز٠ْطُإ ب٪ زا٠ٚ، ن١ غعاٟ ب٪ زا١ْْ ْٞ ْـاب

 .غٛثاؽ
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜطا ناض٠ن١ٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ زٚاٜٞ ١٥تٛاْشن ي١ َازز١ٜ٠نٞ ١٥خريٟ ٥ٝعاؾ١ٟ به١ٜٔ ب٪ قا١ْْٛن١،   ض 
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝػـتا ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بـ١ٚ قـٝػ١ٟ نـ١        َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ٠ٚضطريا، ب٫َ١ّ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تطٟ زٚا٠ٚ، ٥ ث

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ ن٪ٟ ز٠ْط ث١ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن  غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.خٛ
َٜع   ؾٛإ عبسايهطِٜ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 :اهجاًِٞ ٗاهجالثْ٘ازٝ اصم

ٙعابب باذتلؼ ًسٝ ال وقى لّ ثالثٞ اؾٔط ٗال وعٙس لوٟ غِٞ ٗبػطاًٞ ال وقى لّ ًا٢ٞ اه  زِٙاض ٗال وعٙس لوٟ 
 مخػٌا٢ٞ اه  زِٙاض اٗ باحس٠ ٓاوني اهعق٘بتني كى ًّ:

اذتق ىٕٚ، هلرتُٗٛ هوٌنِ ، ًّ زْٗ ً٘اىقٞ صاحب أؾلى اٜ حصف اٗ غري اٙٞ ًعوً٘ات ٗاضزٝ يف  اٗال:
 هطٌاْ ازاضٝ اذتق٘ق. ٗوعس ًّ اصمعوً٘ات ارتاصٞ بطٌاْ ازاضٝ اذتق٘ق، ووم اصمعوً٘ات اهيت وعطف مبا ٙأوٛ:

 اصمنِ  اٗ اهتػذٚى اهن٘وٛ االزا٢ٛ. (1

 اصمله  اٗ اصملزٜ اٗ ًِتر اهتػذٚى اهن٘وٛ. (2

 صاحب اذتق يف اصمنِ  اٗ االزا١ اٗ اهتػذٚى اهن٘وٛ. (3

 الغتهازٝ ٗاالُتهاع ًّ اصمنِ  اٗ االزا١ اٗ اهتػذٚى اهن٘وٛ.اهؿطٗط اه٘ادب و٘اىطٓا ه (4

 اٙٞ اضباَ اٗ وؿهري ٙطًع اىل بٚاْ ووم اصمعوً٘ات. (5

ٗظع اٗ اغت٘ضز الغطاض اهت٘ظٙع اٗ اشاع اٗ ُقى اىل ادتٌٔ٘ض، ًّ زْٗ ً٘اىقٞ صاحب اذتق، ُػدا ًّ  ثاُٚا:
 اهعوٍ بصهم اٗ هسٕٙ االغلاب اهلاىٚٞ هوعوٍ. ًنِهات اٗ ازا١ات ًجلتٞ اٗ وػذٚالت ص٘وٚٞ غ٘ا١ كاْ هسٕٙ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ

َٜع  بهط نطِٜ )٥اغ٪(: ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 َازز٣٠ غ٢ ٚ ١ٖؾت١ّ:
ٚ ي١  َاْط ن١َرت ١ْب٢َ ١ٖ3ض ن١غ٢َ ١ٜن٢َ ي١ّ نطزاضا١ْ بهات، غعا٣ ذ١ثػهطز٢ْ ب٪ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١ 

َٜرت ١ْب٢َ ٚ ب١ غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي١  َٝهٝـ ظ ١ٖظاض زٜٓاضٜـ ظ٩ضتط ١ْب٢َ،  ١ٖ577ظاض ن١َرتٚ ي١  177غاَي
َٜت٠ٚ١:  ٜإ ١ٜن٢َ ي١ّ زٚٚ غعا٣١ٜ ب٪ ز٠بط زض

َٜت٠ٚ١  ٣٠َٛٝ ٥ًٝهرت٢ْٝ٩ ناض٠ن١زا ٖاتب٢َ، ب١ب٢َ ض٠ظا١َْس٢ٜ خا٠ٕٚ َاف بػط  ١ٜن١ّ: ١ٖض ظاْٝاض١ٜٝى ن١ ي١ ؾ
٠َٜٛبطز٢ْ َاؾ١نإ زاْطإٚ. ١٥ٚ ظاْٝاضٜٝا٣١ْ ن١ ز٠غت١ب١ضٕ ب٪  ٜإ بط٪ض ٣َ، ن١ ٠ٚى ط١ض٠ْت٢ٝ ب١ض

:َٔٓٝ ٠َٜٛبطز٢ْ َاؾ١نإ، ١٥ٚا١َْإ ث٢َ ز٠ْاغ  ب١ض
َٝهطزٕ". .1 َٝب١ج  ناض٠ن١، ٜإ ت٪َاض٣ ز٠ْط٢ٝ ١٥زا "ج
١َٓٝض٣ ت٪َاض٣ ز٠ْط٢. .2 َٝهاض، ٜإ ب١ض١َٖٗ َٝب١ج  زا١ْض، ٜإ ج
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 ا، ٜإ ت٪َاض٣ ز٠ْط٢ٝ.خا٠ٕٚ َاؾ٢ ناض٠ن١، ٜإ ١٥ز .3
١َٓٝ ز٣ ب٪ ن١َيه٠ٛضططتٔ ي١ ناض٠ن١ ٜإ ي١ ١٥زا٤ ٜإ ي١ ت٪َاض٣ ز٠ْط٢. .4  ١٥ٚ ١َضجا٣١ْ ن١ ز٠ب٢َ ب
َٝت ب٪ ْٝؿاْسا٢ْ ١٥ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ. .5 َُٝا ب َٜو ن١ ٖ  ١ٖض ظنط٠، ٜإ ن٪ز

َٜه٢ ز٠ْط٢، ٜإ َٝطرينطاٚ، ٜإ ت٪َاض َٝه٢ ج ب٪ زاب١ؾهطزٕ ي١  ز٠ّٚٚ: زاب١ؾهطز٢ْ ١ٖض ن٪ثٞ، ٜإ ١٥زا٥
ز٠ض٠ٚ٠ ٖاٚضز٠ نطاب٢َ، ٜإ ث١خؿ٢ نطزب٠ٚ١ٓ ب١ خ١َيه٢ ط١ٜاْسب٢َ، ب١ب٢َ َ٪َي١ت ٚ ض٠ظا١َْس٢ٜ خا٠ٕٚ 

َٝت ٜإ ٖ٪ناض٣ ت١ٚا٣ٚ ب٪ ١٥ٚ ث٢َ ظا١ْٓٝ ي١ب١ضز٠غتسا ١ٖبٔ.  َاف، جا ع٢ًُٝ ث٢َ ١ٖب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت 3َٝ)ن َٝطٜعإ خإ( ن١ؽ ت  بٝين ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ غعاٟ غ١ضا١ََـ١، زاٚا ١٥نـ١ّ ٥ـ١ٚ     ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ، ي١ط١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ زٚٚباض٠ باغٞ ذ١ثؼ نطزٕ ٖات١ٝ، ي١ط١
َٞ، غٛثاؽ( َا3ذ١ثػ١ ١ْى )  ْط، ١ٖض ١ٜى ض ٩شٜـ ١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى خ١يٌٝ

َٜع خًٌٝ   :عجُإب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝو ١ْٝ، ١٥ط١ض  َٝٛإ غعا ٚ غ١ضا١َ َاي١ٝن١ ت١ٚاظْ َٞ، ٚ      111َٔ ١٥بِٝٓ ي١ ْ ٖـ١ظاض َٛقـابًٝٞ زٚٚ َـاْط بـ
َِٝ ٚا١ٜ ١َؾطٚظ٠ غ١ضا١َ َاززٜ 211 َٝشن، ث َٟ ٠ٚنـٛ    ١ٖظاض َٛقابًٝٞ ن١ْس َاْطٝهٞ تط زابٓ ١ن١ ظٜـاتط بهـط

    ،َٞ َِٝ ٚا١ٜ ١٥َـ١ عكٛب١ٜـ١نٞ ظ٩ض ضازع ْـاب َٝسا، ث َٝؿرتٜـ ٥اَاش٠ٟ ث ٖـ١ظاض بـ١ ْٝػـب١ت     111غ٪ظإ خإ ث
َٝو يـ١ٚ خ١َيهاْـ١ٟ نـ١ ٥ـ١َط ٩ زاٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٕ نـ١ ناض٠ناْٝـإ نـ٪ثٞ           َٝػتا ن١ٝ؟ ب١ تاٜب١تٝـ ن١ ب١ؾ ٥

َٜت٠ٚ١ ظٜاتط ز٠غته١ٚت١ن١ َاز َٟ ٜإ ز٠ؾط٩ؾط ز١ٜ، ب١ ْٝػب١ت ز٠ق١ نٛضز١ٜن١ف يـ١ ٥ـ١خريزا ٖـات٠ٚٛ    ١٥نط
َٝو ي١ّ زٚٚ غعا١ٜٟ َٜت١ ١ٜن َٟ، بهط َِٝ باؾ١ ١َ١٥ بط٪ض زض َٜت٠ٚ١، َٔ ث َٝو ي١ّ زٚٚ غعا١ٜٟ ب٪ ١٥بط زض ن١  ١ٜن

َٟ، غٛثاؽ َٝٓط  ب١غ١ضٜسا ١٥غ١ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ
َٜع مسري٠  عبسار ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜٞ غـحين ٚا ْٝـ١، ب٪تـ١ عكٛبـاتٞ ب١زًٜـ١، بـ٪         َٝػتا ي١ ١َٖٛٚ ٫َٚتإ بطـ١ض  َِٝ ٚا١ٜ غح١ٓن١ ظ٩ض٠، ٥ َٓٝـ ث

َٝػتا يـ١ٚ ٚآلتاْـ١ ٖـ١َٛٚ عكٛبـاتٞ ب١زًٜـ١ٜإ بـ٪ زاْاٜـ١،        ٚعن١ ن١ ظن١ْٚٛ َٔ ي١ن١ْس ٚضنؿ٪ث ب١ؾساض بٛ ٥
َٝو ١٥ٚ قٛتاخبا٣١ْ ز٠ز٢َْ٠، ٜإ ١٥ٚ ١ٖض ي١ َاَيٞ خ٪ٜأْ، ب١آلّ ٥ٝؿٝ َٞ ز٠ن١ٕ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ َا٣٠ٚ غاَي إ ث
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ط١ض ٠ن٣١ ز٠ز٢َْ٠ ثانٞ به١ْـ٠ٚ١، ٜـإ يـ١ ١َؾـاضٜع١نإ ب١ؾـساض٣ ز٠نـ١ٕ، بـ١آلّ يـ٣٫١ خ٪َـإ ٖـ١ض ظٜـاتط            
َٜٓـ٠ٚ١ بـا غ١ضا١َنـ١            ت١ضنٝع ي١ غ١ض غح١ٓنإ ز٠نـ١ٜٔ، غـحُٓإ ظٜـاتط٠، ١٥طـ١ض بهـط٣َ غـح١ٓنإ نـ١ّ به١

َٞ، غٛثاؽ.ظ  ٜاتط ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

 
 
 

َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ١َُٝ َٝه٢ عٝكابٞ خ٪١ٜتٞ، ب١آلّ ٥ َٝط٠ ن١ زاْطا٠ٚ، ي١ّ باب١، باب ١َغ١ي٣١ ذ١بؼ نطزٕ ٚ غ١ضا١َنطزٕ ي
َٝو ب َٞ ض ٠نا٣ٚ ؾت ه١ٜٔ، ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ١ٖغيَت ع١ظف بها، ٜإ ت١غري٣ ١َعايُٝٞ َٛغ١ْ١ؾ٢َ ٜإ ز٠ب

َٝب١، ١٥ٚ غٝس١ٜ، ذ١غ٣١ًٝ جٖٛس٣  َٝو بها، ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ١، ١٥ٚ ت٥١ًٝؿ١، ١٥ٚ نت ١٥َٛي١ؾ٢َ ٜإ ؾت
َٝت٢  َٞ، ١ٖتا تٛاْٞ ب ٍَ ٚ ب١ بٝػت غاَيٝـ خ١ضٜهٞ بٛٚ ب َٝه١ ن١ ض ٠بت٢ ز٠ن١ّ ب١ ز٠ٜإ غا ٥ٝٓػاْ

َٝت ع١ظؿن ن١ي١ٜ١ُٝن٢ ٜإ ت١غري٣ بها ب١ زَي٢ خ٪٣، ١َ١٥ ٥ٝٓتاج َٝت١ ز٣، نابطا١ٜى ب َٓٝ َٝه٢ ٠ٖٚا ب
٠ٚ١َٜٓ ب٪ ٜاغا عا١َنإ  ١َُٝ ١٥ط١ض بط١ض  َٜط باب٢ عكٛب١نا٠ٚ١ْ، نْٛه١ ٥ َٝت١ ش َٜٝٛػت٢ ب١ ١ٜ٠ٚ ن١ٚا به ث

َٝت١ بابٞ ت١ظٜٚط٠ٚ٠، ن١ ن٠ٚٛ باب ٞ ت١ظٜٚط ٠ٚ١٥ ي١ عكٛبات٢ ١َٖٛٚ ط٪ض اْهاض١ٜى ي١ٚ َٛغ١ْ١ؾاتا١ْ ز٠ن
َٝطاق٢ زا ي١ ) َٝط٠ َٛؾ١ضٜع ١َ١٥ زاز٢َْ٠، 298(، )289ع ٍَ عكٛب٣١ ن١َرت ١ْٝ، ١َ١٥ ب٪١ٜ ي َٝٓض غا ( ي١ ث

ٍَ خ١ضٜه٢ ت٥١ًٝـ نطز١ْ، جٖٛس٣ خ٪٣،  َٜعطاض٣ جٖٛس٣ ١٥ٚ ١٥َٛيٝؿ١ ز٠نات ن١ ز٠ٜإ غا ١َ١٥ ثاض
َٝؿا٠ٚ ؾ١ٚ ٚ ض ٩ش٣ خػت١ غ١ض ١ٜى  َٝب١، ١٥ٚؾت٣١ ض ٠جن٢ ي١ غ١ض ن تا ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ١، ١٥ٚ ت٥١ًٝؿ١، ١٥ٚ نت

َِٝ ٚا١ٜ عكٛب١ن١ ن١َ١ ب١ غ١ٜطنطز٢ْ  َٝه١ٚا٠ٚ١ْ َٔ ث َٝت١ ز٣، ب١آلّ ١َ١٥ ١٥نط٣َ ب١ ث َٓٝ ن١ ١ٜ١ٖتٞ بٝٗ
َٝت٠ٚ١  َٓٝ َٜين خ٪ٟ ضن َٜٝٛػت١ ي١ ؾٛ َٝطاقٞ زا ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ث ١ًَٝن١ ن١ ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ ع عكٛب١ ١٥ق

َٜعطاض٣ ذ١قٞ َٜٝٛػت١ ١َ١٥ ٥ٝعاؾ٣١ ٣١َ١٥ ب٪  ثاض َٝط٠ ز٠نط٣َ، ج١ْابٞ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ث ١٥َٛيٝـ ي
َٝت١ خٛاض٠ٚ٠ ١٥ّ )َع عذّ األخالٍ بأٟ عكٛب١ أػذ ٜٓص عًٝٗا قإْٛ أخش ْافز يف اإلقًِٝ(بهط٣َ،  ، ٥ٝٓحا ب

َٝه٢ ظ٩ض باؾ١، غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١ ١ْق َٓٝ  ١ْق٣١ ن١ ١ٜ١ٖت٢ ٠ٚنٛ خ٪٣ ضن

َٜع ز.اضغ٬ٕ   باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.

َٜع بهط نطِٜ ستُس )٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝو ب١ ؾه٢ً ١٥يٝهرت٢ْ٩  بط ط٣١ ١ٜن١ّ ب٪ ٠ٚ١٥ زاْطا٠ٚ، باؽ ي١ ْا٠ٚض ٚن٢ َٛغ١ْ١ؾ١ن١ ْانا، ن١ َٛغ١ْ١ؾ
َٜت، ناى عبسايػ٬ّ ي١ َٔ ؾاض٠ظاتط٠، ٖ َٜت ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ؽ ز٠غهاض٣ زاز٠ْط َٜو ١َعًَٛات زاز٠ْط ١ْس

َٛغ١ْ١ؾ١ن١ ١ْنات، ؾت٢ بهٛٚى، ١َغ١ي١ٕ ن٪ز٣ ب٪ زاز٠ْط٣َ ٜإ ض َٛظ٠ ت٪ ١ْتٛاْٞ ب١ ن١ٜؿ٢ خ٪ت 
ت١ػنًٝٞ به٣١، ب١آلّ ت٪ بتٛاْٞ ز٠غتهاض٣ به٣١، بتٛاْٞ ؾت١ن١ ١َٖيطط٣ ١َ١٥ ١َٚظٚع ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ 

٠َأْ ب٪ ٥ٝساض٣٠ ذكٛقٞ ١٥َٛيٝـ، ١ْى ْا٠ٚض ٩ن٢ َٛغ١ْٝؿ١ن١ ١َعًَٛاتا٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ١ٜ١ٖ، ظ
َٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.  ١ٜع٢ٓ ب٪١ٜ ناى عبسايػ٬ّ باؾرت ي١ َٔ ز٠ظاْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

 
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت١ ١٥ٚ غٓؿ١؟ غٛثاؽ.٥اٜا ؾ١ْا َٝط ز٠ن  ْٞ ناضٜهات

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 تها١ٜ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ج١ٚابٞ بس٠ٚ١ْ٠.

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ، ١َ١٥ ي١ ْاٚ َٛغ١ْ١ؾات١نإ ١ٜ١ٖ، ي١ َازز٣٠ ) ٠َٛٝ نطا٠ٚ، غٛثاؽ.3ب١َي   (زا باغ٢ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
،٠ٚ١َٜٓٓ  زٚا غٝاغ١تإ خبٛ

َٜعع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط٠ عكٛب٣١  َٝٓا١ٜ، ي ١َُٝ عكٛب٣١ غحُٓإ ب١ناض ١ْٖ ت١ْٗا ٫َٛذ١ظ٠ّ ي١ غ١ض قػ١نا٢ْ خٛؾه١ غ١َري٠، ٥
ٍَ ٠ٚ١٥ زا ١ُْٝ ٖٝض غحٔ ١ْٝ، ت١ْٗا عكٛب١ن٣١ ذ١بػ١، زٚ َٞ َٔ ي١ط١ ٚ: قػ١نا٢ْ بريٜعإ خإ ز٠َي

١َُٝ ي١ بٝسا١ٜت٢ قػ١ناظنإ ط٪طنإ  ١ََُٝ ذ١غطَإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ ذ١بؼ، ٥ َٞ ، ب١آلّ ٥ عكٛب٣١ ذ١بؼ ١ْب
:١ٜ٠َٛٝ َٝؿٓٝاض ب١ّ ؾ   ٜإ ذ١بؼ ٜإ غ١ض ا١َ، ١َذه١َ١ ز٠غ١آلت٢ ١ٜ٠ٚ١٥، زٚا غٝاغ٣١ ث

 ٕ:املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٛ
ٜعاقب باؿبع َذ٠ ال تكٌ َع عذّ األخالٍ بأ١ٜ عكٛب١ أػذ تٓص عًٝٗا يف أٟ قإْٛ أخش ْافز يف اإلقًِٝ 

عٔ ثالث١ اػٗش ٚال تضٜذ ع٢ً ط١ٓ ٚبػشا١َ ال تكٌ عٔ َا١٥ ايف دٜٓاس ٚال تضٜذ ع٢ً مخظُا١٥ ايف دٜٓاس اٚ 
 باسذ٣ ٖاتني ايعكٛبتني نٌ َٔ:
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اسد٠ يف اٟ ػهٌ أيهرتْٚٞ يًُصٓف، َٔ دٕٚ َٛافك١ صاسب اؿل فٝ٘، اٚال: سزف اٚ غري ا١ٜ َعًَٛات ٚ
 يطُإ اداس٠ اؿكٛم. ٚتعذ َٔ املعًَٛات اـاص١ بطُإ اداس٠ اؿكٛم، تًو املعًَٛات اييت تعشف مبا ٜأتٞ:

 املصٓف اٚ ايتظذٌٝ ايصٛتٞ االدا٥ٞ. (6

 املؤيف اٚ املؤدٟ اٚ َٓتر ايتظذٌٝ ايصٛتٞ. (7

 ٚ االدا٤ اٚ ايتظذٌٝ ايصٛتٞ.صاسب اؿل يف املصٓف ا (8

 ايؼشٚط ايٛادب تٛافشٖا يالطتفاد٠ ٚاالْتفاع َٔ املصٓف اٚ االدا٤ اٚ ايتظذٌٝ ايصٛتٞ. (9

 ا١ٜ اسقاّ اٚ تؼفري ٜشَض اىل بٝإ تًو املعًَٛات. (17

ثاْٝا: ٚصع اٚ اطتٛسد الغشاض ايتٛصٜع اٚ اراع اٚ ْكٌ اىل اؾُٗٛس، َٔ دٕٚ َٛافك١ صاسب اؿل، ْظخا َٔ 
 ٓفات اٚ ادا٤ات َجبت١ اٚ تظذٝالت صٛت١ٝ طٛا٤ نإ يذٜ٘ ايعًِ بزيو اٚ يذٜ٘ االطباب ايهاف١ٝ يًعًِ.َص

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

ٍَ زا ١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ب١ زٚا غٝاغ٣١، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١ ١٥ٚ َازز٣٠ ن١ خٛ
ٍَ  زا ١ْٝ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. زٚٚ ن١ؽ ي١ط١

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ ايتاطع١ ٚايجالثٕٛ:
اٚال: يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً طًب املؤيف اٚ خًف٘ إ ؼهِ باتالف ْظخ املصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ ٚاييت 

ٚيًُشه١ُ بذال َٔ اتالفٗا إٔ ؼهِ بتػٝري َعامل ايٓظخ ٚايصٛس ٚاملٛاد اٚ دعًٗا ْؼشت بصٛس٠ غري َؼشٚع١ 
 غري صاؿ١ يالطتعُاٍ.

ثاْٝا: ال جيٛص اؿهِ باتالف ْظخ اٟ َصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ اٚ تػٝري َعاملٗا ارا نإ ايٓضاع ٜتعًل 
اؿاي١ ع٢ً سذض املصٓف االصًٞ اٚ ْظخ٘ اٚ برتمج١ َصٓف اىل ايًػ١ ايهٛسد١ٜ، ار جيب اقتصاس اؿهِ يف ٖزٙ 

 ايصٛس٠ املاخٛر٠ َٓ٘ سظب َكتط٢ اؿاٍ.
ثايجا: يًُشه١ُ إٔ ؼهِ مبصادس٠ ْظخ املصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ ٚاملٛاد اييت اطتعًُت يف اخشادٗا 

ف تًو ايٓظخ ٚبٝعٗا ٚريو يف سذٚد َا ٜفٞ َٓٗا بتعٜٛض املؤيف عٔ ايطشس ايزٟ اصاب٘ ٚريو بذال َٔ اتال
 ٚايصٛس اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ اتالف تًو املٛاد.

َا ٜظٗش فٝٗا اٚ عًٝٗا َٔ مت ٚسطّٛ ٚ صخاسف ٚاػهاٍ ٖٓذط١ٝ قٌ  ٚأسابعا: ال جيٛص إ تهٕٛ املباْٞ 
سذض. نُا ال جيٛص اؿهِ باتالفٗا اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ َصادستٗا بكصذ احملافظ١ ع٢ً سكٛم املؤيف املعُاسٟ 

اطتعًُت تصاَُٝ٘ يًبٓا٤ ٚسطَٛ٘ فٝ٘ بصٛس٠ غري َؼشٚع١، ع٢ً إ ال خيٌ ريو عكٛق٘ يف تعٜٛض  ايزٟ
 عادٍ تكذسٙ احمله١ُ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٣٠ غ٢ ٚ ْ٪١ّٜ:
ي١غ١ض زاخٛاظ٣ زا١ْض ٜإ ٠ٚن١ن٠ٚ١ٜ١، ب٪٣ ١ٜ١ٖ ذٛنِ بسات ب١ ي١ْاٚبطز٢ْ زا١ْنا٢ْ ١ٜن١ّ:زازط١  

١ٜ٠َٛٝن٢ ْاض٠ٚا بآلٚنطا١ْٚت٠ٚ١. ١ٖض٠ٖٚا زازط١ ب٪٣  َٜٓا٣١ْ ي١ب١ض٣ طريا١ْٚت٠ٚ١ ٚ ب١ؾ ناض٠ن١، ٜإ ١٥ٚ ٚ
١ٜ٠َٛٝى ن١  ١ٜ١ٖ ي١بط٣ ي١ْاٚبطزْٝإ، بطٜاضبسات ضٚٚناضٚ ١٥زطاض٣ ن٪ث٢ ٚ ١٥ٚ ن١ض٠غتا١ْ بط٪ض ٣َ ٜإ ب١ؾ

.َٔٝ َٝٓإ ْ  ب١ ن١َيه٢ ب١ناضٖ
َٜٓا٣١ْ ي١ب١ض٣ طريا١ْٚت٠ٚ١ بسات ٜإ  َٜو ٜإ ١٥ٚ ٚ ز٠ّٚٚ: ْاب٢َ زازط١ ذٛن٢ُ ي١ْاٚبطز٢ْ زا٣١ْ ١ٖض ناض
َٜه٠ٚ١ ١ٖب٢َ ب٪ غ١ض ظَا٢ْ نٛضز٣،  َٝطا٢ْ ناض ٠َْٛٝس٢ٜ ب١ ٠ٚضط َٝؿ١ن١ ث ١٥زطاضٚ ضٚاَي١تٝإ بط٪ض ٣َ، ١٥ط١ض ن

َٝت ن١ ي١ٚ باض٠ز َٜٓا١ْ ز٠ب َٝهطا٠ٚنإ ٜإ ١٥ٚ ٚ ا ذٛن١ُن١ ت١ْٝا طًسا٣٠ٚ١ْ ناض٠ ٥٪ضجٝٓاي١ن١ ٜإ ن٪ث
 ي١ب١ض٣ طريا١ْٚت٠ٚ١.

َٜٓا٣١ْ ي١ب١ض ناض٠ن١  ١َّٝٝ: زازط١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ ذٛن٢ُ ز٠غتططتٔ ب١غ١ض زا١ْٚ ن٪ث١ٝٝنا٢ْ ناض، ٜإ ١٥ٚ ٚ غ
َٝٓاْٝاْسا ب١نا َٝت٠ٚ١ ب١ٚ ١٥ْساظ٣١ٜ٠ طريا١ْٚت٠ٚ١ ٚ ١٥ٚ ن١ض٠غتا٣١ْ ي١ ب١ض١َٖ ضٖاتٕٛٚ بسات ٚ بٝاْؿط٩ؾ

َٜٓا١ْ  ٢َٝ ن١ٚت٠ٚٛ، ي١بط٣ ي١ْاٚبطز٢ْ ١٥ٚ زا١ْٚ ٚ ن١ ب١ؾ٢ ق١ض٠ب٣ٚٛ زا١ْض٠ن٣١ بهات ي١ٚ ظٜا٣١ْ ن١ ث
 ٜإ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥زطاض٠ناْٝإ ٜإ ي١ْاٚبطز٢ْ ن١ض٠غت١نإ.

َٝ ٠ٛ ١٥ْساظ٠ٜٝا٣١ْ ب١غ١ض٠ٚ١ٜ زٜاض٠، نٛاض٠ّ: خاْٛٚ ٚ بٝٓا ٚ ١٥ٚ ١ْخـ ٚ ْٝطاضٚ ٚ ض٠غِ ٚ ظ٠خط٠ؾ١ ٚ ؾ
٠ٚ١َٜٓ. ١ٖضٚا ْاب٢َ ذٛن٢ُ ي١ْاٚبطزٕ ٜإ ط٪ض ٢ٜٓ ١٥زطاضٚ ضٚاَي١تٝإ بسض٣َ ٜإ ز٠غتٝإ ب١غ١ضزا  طًٓازض
١ٜ٠َٛٝن٢ ْاض٠ٚا  بطري٣َ ب١َ١ب١غت٢ ثاضاغت٢ٓ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض٣ بٝٓاغاظ ن١ ١ْخؿ١ن٣١ ٚ ض٠مس١نا٢ْ ب١ؾ

َٝت١  ًَٝهطز٢ْ َاؾ١نا٢ْ زا١ْض ي١ ق١ض٠بٛٚنطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ زازث١ض٠ٚضا١ْ ب١ناضٖاتٕٛٚ، ب١َ١ضج٢َ ١ْب َٝؿ َا٣١ٜ ث
 ن١ زازط١ خ٬َ١ْس٢ْ ب٪ بهات.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ ؾ١ضَٛٚ ز. ض ٩شإ.  ن٢َ ت

َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝ ب١ٝٓٝن١ّ ي١ ض ٣ٚٚ ض ٜعب١ْس٣ بط ط١نا١ْ ي١ ض ٣ٚٚ ؾه٠ٚ١ًٝ، زٚٚ بط ط١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ ١َذه١َ١ ب٪٣ ت
َٜت١ زٚٚ بط ط١، )ال جيٛص( ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ناضا١ْ بهات، زٚٚ بط ط١ف باؽ ي١  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ َازز٠ن١ بهط ز٠نات، ث

َٜت١ ١َذه١َ١، بط  َٞ ب١ٚ ز٠غ١آلت٣١ ن١ ز٠زض ط٣١ ز٠َٚٚٝـ ب١ٚ ز٠غ١آلتا٣١ْ ن١ بط ط٣١ ١ٜن١ّ تاٜب١ت ب
٣١ٜ٠َٛٝ ذٛنِ بسا، غٛثاؽ.  ب٪٣ ١ْٝ ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛ ناى عبسايػ٬ّ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٓاط١ّ، ١٥ّ خا َٝبِٝٓٝ ي١ غ١ض خاَيٞ نٛاض١َ٠، نْٛه١ ت َٝت ب٪ ثاضاغت٢ٓ َاؾ٢ ٠َٚي٬ َٔ ت َُٝإ ز٠َي َي١ ث
١ٜ٠َٛٝن٢ غ١ق١ت بٝٓا١ٜى ي١ ثؿت َٔ  ١ٜ١َٜٓنِ ططت ب١ ؾ ١َْٖٛسٜػ٢ ١َعُاض٣ ٚ ض ٠غاّ ١٥ط١ض ٖاتٛ َٔ ٚ
َٝو ١ْز٠ٕ، نْٛه١  َٝٓٔ، ٚ ض ٠مس١ناْٝـ ت َٞ، ب١آلّ ت٪خٛا ١٥ٚ بٝٓا١ٜ ١ْضٚخ ١ٜ١َٜٓى ٥ٝت٬ف ز٠ب ز٠ضن٠ٚٛ، ٚ

١ٜ١َٜٓنِ ب١ضاَب١ض بٝٓا١ٜ ططت٠ٚٛ، ٚاتا ي١ٚ ذاَي١ت١ ب٪ ثاضاغت٢ٓ َاؿن ١َْٖٛسٜؼ ٚ ؾ١ ْإ، غ١ٜط٠ َٔ ٚ
َٝٓاط١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ نٞ  َٞ، َٔ ت ١٥ط١ض ١٥ٚ َازز٠ ١ْبا ١٥ط١ض ٥ٝت٬ؿن ت١قٜٛط بٛٚ، ٥ٝت٬ؿن بٝٓا١ٜف ز٠ب

َٜت٠ٚ١، ٚ بٓاٜ ١ٜ١َٜٓن٢ َؿ٠ٚ١ِٖ ططت٠ٚٛ، ن١ ١٥ٚ غعاٜا١ْ ز٠طط ١ًَٕ، ن١ َٔ ٚ َٝط١ٜ٠ ١٥غ َٝت؟ ب٪ ي ١ى ي١ ز٠َي
َٝت، ٜإ ب٪ّ  َٝت ٚ ؾت ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ظٜاز٠ ٖٝض ١َعٓا٣ ١ْٝ ١ٖب ثؿت َٔ ز٠ضن٠ٚٛ، ٥ٝت٬ؿن بٓا١ٜ ْاب

 ؾ١ضح ن١ٕ ن١ٝٝ؟ غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣.

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو ت١مسُٝٞ بٝٓا١ٜى ز٠ن١ّ ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ت١مس١ُٝ ٚاج١ٗٝن٣١ ب١ْٝػب١ت نٛ اض٠ّ، َٔ ٠ٚنٛ ١َْٖٛسغ
َٜسن  َٝه٢ غ١ٜط ؾ١ضعٞ ز َٝو ب١ ؾهً َٝسا غ١ضف نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١ٜن ٣َٚٛ١ٖ ٠ٚ١٥ َِٓ زآَا٠ٚ، َٔ جٗٛزّ ت

َٝٞ ١٥ٚ ت١مس٣١ُٝ َ َٝٔ بٝٓا١ٜن٣١ ب١ ث َٜيَن ي١ بٝٓا١ٜن٣١ خ٪٣، ١ٜع٢ٓ با بًَ ٔ نطز١َ٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ب١ناض ز
ًَا٣ٚ ز٠نات٠ٚ١، زٜاض٠ ْانط٣َ ذحع٣ خب١ٜٓ١  ت١مسِٝ ٚ ١٥ٚ َٛخ١ت١ت٣١ ٢َٓ ١َْٖٛسؽ نطز١َٚٚ، ز٣َ ب
َٜت١ غ١ض١٥ٚ بٝٓا٣١ٜ ن١  َٞ ١٥غباب، ْانط٣َ ذحع٣ بهط غ١ض٣َ، ٠ٚ١٥ نْٛه١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ي١ب١ض ن٪١ََي

َٝٞ بعامن  ١َبا٢ْ ن١ ت١ْؿٝع ز٠نط٣َ با ت١ْؿٝعنطا٠ٚ، ي١ب١ض زٚٚ، غ٢َ غ١ب١ب، ١ٜن١َٝإ ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ ي
َٞ ٠ٚنٛ  َٝو ١ْغد٢ ت١مس٢ُٝ ١َعُاض١ٜن١ ١ْٝ، ْاب َٝٞ ت١مسُٝ َٞ ب١ ث َٝهٝـ ت١ْؿٝع نطاب َٝٞ َٛخ١ت١ت ب١ث
َٞ ب١ض اغت٢  َٜت٠ٚ١، ز٠ّٚٚ: ١َبا٢ْ ن١ ت١ْؿٝع ز٠ب َٝو بسض َٝه٢ زٜه١ ي َٝه٢ عاز٣ ١ٖض َٛغ١ْ١ؾ ١ْغد

٢ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ظ٠غاضٜـ ٚ ؾت٢ جٛإ ٚ ١٥ٚا٣١ْ غ١ض١ٜ٠ٚن٢ ق١َٝٚ١ ١ٜع٢ٓ غ١ض١ٜ٠ٚن٢ غ١قاؾ١ٝ، ١ٜعٓ
 ٍَ َٝو ز٠ن٣١ ي١ط١ َٞ ب١ض اغت٢ ن١ ت٪ ؾت َٞ غ١ضف نطا٠ٚ ْانط٣َ ذٝحع بهط٣َ، ز٠ب َٝسا١ٜ، ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض٣ ي ت
َٝو ْا١ٜت٠ٚ١، نْٛه١ ْانط٣َ  ٍَ ذٝحعنطزٕ، ٜإ ٥ٝت٬ف نطز٢ْ ي ١٥ٚ ظ٠ض٠ض٣٠ ب١ بٝٓاغاظ ن١ٚت٠ٚٛ ي١ط١

َٜه٢ ظ٩ض ب١ ١َباْٝه١ ز٠ن٣َٚ١ ب١ ٣٠ٚ١٥ تط ز٠ن٣َٚ١ ٥ٝت٬ف بهط٣َ، نْٛه١ ٥ٝت٬ ف نطز٢ْ ب١ض اغت٢ ظ٠ض٠ض
َٝطاٟ  َٝؿِ ٚا١ٜ ج َٝط٠ زاْطا٠ٚ َٔ ث َٞ ي١ ب٢ٜٓ١ ١٥ٚا١ْ غ١ب١ب١ن١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي َٝو ١ٖب َٞ ت١ْاغٛب ب٪١ٜ ز٠ب

َٝ َٝطاٟ خ٪١ٜت٢ ٚ ٖٝض ٥ٝؿهاي١ٝت َٝه١ ي١ قاعٝس٠ن١، ب٪١ٜ َٔ ثِٝ ٚا١ٜ ج َٝسا خ٪١ٜت٢ ١َ١٥ ٥ٝػتػٓا٥ ه٢ ت
 ١ْٝ، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ٥ٝعاؾ١ت١ٕ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ناى ٥اغ٪ بس٠ّ ب١ ظن١ْٚٛ ي١ تٛضنٝا  َٔ ز٠تٛامن ت١ؾػري٠ن٢ ١٥ط١ض ٥ٝحاظ٠ ١ٖب
َٜه٢ تٝحاض٣ ْا٣ٚ بٝٓا١ٜن٢ ظ٩ض جٛإ ب١ ت١مس َٝو، ٠ٚنٛ ١َضن١ظ َٝه٢ َٝعُاض٣ ظ٩ض جٛإ، ٠ٚنٛ َ٪َي ُٝ

 ١َٜٝ )ناْٝ٪ٕ ي١ ي١ظ١ْس( ١َْتٝك٣١ ي١ظ١ْس، ٠ٚ١٥ غ١ضذ١ن٢ َٝعُاض٣ ظ٩ض جٛا١ْ ١٥ٚ بٝٓا١ٜ، ب١آلّ ن١ ز
١َٜٝ ز٠ض٣َ ض ٠مس٢  ز٠ض٣َ ي١ٚ بٝٓا٣١ٜ ١َبٓا١ٜى ١ٜ١ٖ ي١ ٣٫ ٠ٚظاض٠ت٢ ع١غه١ض٣ ذ١ضب٣١ٝ تٛضن١ٝ، ن١ ز

َٞ ي١ٚ ٥ َٜه٢ ب َٞ، ب٪ ١ٖض ١َعط٠ظ َٝه٢ ب َٞ، ب٪ ١ٖض ؾ١ْاْ َٝه٢ َٝعُاض٣ ب ١ٚ بٝٓا٣١ٜ ٠ٚضز٠طط٣ ب١ ١ٖض ؾ١ْ
َٝـ ز٠ضطا٣ ث٪يٝػ٢ َ٪َي١ن٣١، ث٪يٝػٞ  َٞ زٜعا٣١ٜ ب٪ بهط٣َ، ي١ ث َٞ، ٜإ ذ١ؾ١ًن٢ َٛغٝكٞ ب بٝٓا٣١ٜ نطا ب

َٞ ي١ ثؿتت بٝٓا٣١ٜ ٠ٚظ َٞ ْاط١ض٣َ ض ٠مس١ن٣١ ٠ٚضطط٣، ز٠َي َٜت١ ز٠ض٣َ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ناْٝ٪ٕ ي اض٠ت٢ ذ١ضب١ٝ ز
َٞ ١َْع ز٠نات ن١ ت٪ ١٥ٚ  ض ٠مس١نإ ٠ٚضز٠طط٣ ظ٩ض جاض ٢َٓ١٥ ق٢َٚ١ ٜإ ج١ٗٝت٢ ع١غه١ض٣ ٠ٚ١٥ت ي

 ض ٠مس٣١ ٠ٚضطط٣، ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖ ١ْٖٛض١ٜ ض ٠مس١ن٣١ ٠ٚضطط٣ ي١ب١ض ١٥غبابٞ ٢َٓ١٥، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.ؾ

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ باؾرت٠، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظ٩ض ؾت٢ ٚا نطا٠ٚ ١َغ١ي١ٕ ي١ غشن، ي١ٚ  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ تا ض ازز١ٜ٠ى ١ْب
َٜو زضٚغتهطا ي١ غ١ض ١٥غاغ٢ ١ٜى ي١ ٚآلتا٢ْ ١٥ٚضٚثٞ، ١ٜع٢ٓ ١ْقٝا َٜهٝإ ٠ٚنٛ طْٛس َٝٓا ظٚا١ْ طْٛس ٖ ٕ

َٜٓس٠ض٣َ، ١ٜع٢ٓ ي١ٚ ذاَي١ت١زا ظ٩ض ت١بٝع١ٝ، ب٪١ٜ ظ٩ض جاض ذاَي١ت٢ ٚا ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ب١ ض ٥٠ٞ  زاٜإ ْا ي١ٚ
 َٞ َٞ، ٠ٚ١٥ْس٠ ٖشن ب َٝؿتان١ ١ْط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ٚ ذاَي١ت٣١ َٝعُاضَإ ٠ٚ١٥ْس٠ ب١ق٠ٛت ب ١َُٝف ٖ َٔ ظٜاز٠، ٚ ٥

َٞ ١ًَٕ ١ٖض ناى ٥اغ٪ ب١خ٪ؾ٢ ز٠ظاْ ، ١ٜع٢ٓ خ١َيو خ١ضٜت٣١ ي١ٜ١نرت٣ ٠ٚضز٠طط٣َ، ظ٩ض خ١َيو به٢َ ١٥غ
َٞ خا٢ْ  َٞ تٛخٛا ١٥ط١ض خ١ضٜت١ن١مت بس٠ٜ َٞ ١٥ط١ض خ١ضٜت١ت ١ٖب ٥ٝعتٝاز٣ خا٢ْ ي١ غ١ض زضٚغت ز٠نا، ز٠َي
َٜٝٛػت ْانات، ناى ٥اغ٪  ي١ غ١ض زضٚغت ز٠ن١ّ، ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ظٜاز٠، ٠ٚ١٥ ث

َٝط، ْا َٞ خ َٞ ز٠َي َٝه٢ ظ٩ض٣ ١ْٖس٠غ١ٜ١، ب٪  ن َٔ ٥ٝدتٝػاغِ ١ْٖس٠غ١ٜ١، ٥ٝدتٝػاغِ ٥اغاض٠، ٥اغاض جٛظ٥
 ٥اطازاضٜت، غٛثاؽ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ.  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستُس جنٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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١َُٝ ١٥ٚ زٚٚ ض ٜع٠ َٝؿ٠ٚ١ باؽ ١ْن١ٜٔ، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ٖٝض ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ط١ض ٥ ٣ ث
َٝت٢ ١٥ْساظٜاضإ، ي٣َٚ١ ٖٝين  َٝه٢ َٝعُاض٣ ن١ خ١ضٜت١ ز٠زا ب١ غ١ْسٜها٣ ١٥ْساظٜاضإ، ٜإ ١ٜن ١َْٖٛسٜػ
َٝه٢  َٞ ١ٖض ١َْٖٛسٜػ َٝطاقٞ ز٠تٛاْ ز٠نا، ١ٜع٢ٓ ٚاج١ٗٝن١ ١٥ٚ خ٪٣ ١َغ٦ٛي١، ١ٖض ب١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ ع

َٝو جٛض١٥ت ْانات ٖشن به١ٕ،  َٝعُاض٣ ٥ٝؿ١ن٣١ تط بهات، َٞ ز٠نا ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٖٝض ١َْٖٛسٜػ ؾهات٢ ي
 ١َُٝ ١ٜع٢ٓ َٔ باغ٢ خ١ضٜت٣١ ث٬ٕ ْان١ّ، َٔ باغ٢ عُٝاض٠ن٣١ ز٠ن١ّ ٚاج١ٗٝن٣١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٥
 َٞ َٝٔ، ب١آلّ ١َٚظٚع٢ ض ٚٚخا٢ْ ٠ٚ١٥ ١ٖض خ٪٣ ١َذه١َ١ ق١ضاض٣ ي ١ٖض ١َذاؾ١ظ٣٠ ذكٛق١ن٣١ ب٪ زاْ

َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ١َْٖٛسٜػ١، غٛثاؽ.ز٠زا، نْٛ َٝٓٔ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ت١عٜٛع٠ عازي١ ١ٖض ١٥زض  ه١ ْاٜط ٚٚخ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ.

َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ز ي١ غ١ض ت١ي١بٞ ١٥َٛيٝـ ٜاخٛز ٠ٚض٠غ١ن٣١ ٥ٝت٬ؿن ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜى زا ن١ باؽ ي١ ١َذه١َ١ ز٠نا ٜاخٛ
َٞ ب٪  ١ٜ٠َٛٝن٢ غ١ٜط٠ ١َؾطٚع ٥ٝػتٝٓػار نطا٠ٚ ٜإ ز٠ضنطا٠ٚ، زٚاتط ز٠َي ١٥ٚ ْٛغدا١ْ بهط٣َ ن١ ب١ؾ
َٞ ب٪  َٞ بها ن١ غ١ٜط غا  ب ١َذه١َ١ ١ٜ١ٖ ي١ جٝات٢ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝت٬ؾٝإ نا ١َعاي١ُٝنا٢ْ بط٪ض ٣َ ٚاٜإ ي

١ؾاتا١ْ، ١٥ٚ َٛغت١ْػ١خا١ْ ن١ ٠ٚضطريا٠ٚ َازاّ ب١ ت١ضٜك١ٜ١ن٢ غ١ٜط٠ ١َؾطٚع١ ٥ٝػتٝعُاٍ، ١٥ٚ َٛغ١ْ
ب١ ٚاتا ج١ضعن١ٜ١ن٢ ت١ؾهٌٝ نطز، ن١ ج١ضعن٣١ ت١ؾهٌٝ نطز، ١٥َا١ْ ز٠ب١ٓ َٛبط٠ظات٢ جٛض٢َ، ن١ ب١ْٚٛ 

َٞ ١ٜنػ ١ض َٛبط٠ظات٢ جٛض٢َ ١َذه١َ١ ب٪٣ ١ْٝ ز٠غتهاض٣ بها ت١غري٣ ١َعايُٝٞ بها، ٜإ نان٢ بها، ز٠ب
َٞ ) ناؾ١ٝ (،ٚاييت ْؼشت بصٛس٠ غري َؼشٚع٥١ٝت٬ؿن بهات، ن١ٚات١ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜى تا ٠ٚنٛ ) ( ٚيًُشه١ُز٠ب

١َّٝٝ ن١ باؽ ي١ ١َذه١َ١ ز٠نات، ذٛنِ يًُشه١ُ إٔ ؼهِ ) ٥ًٝػا بهط٣َ ٚ ٫ ب ٣َ ٣٠ٚ١٥، بط ط٣١ غ
شادٗا ٚبٝعٗا ٚريو يف سذٚد َا ٜفٞ مبصادس٠ ْظخ املصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ ٚاملٛاد اييت اطتعًُت يف اخ

َٝط٠ ناؾ١ٝ، نْٛه١ (َٓٗا بتعٜٛض املؤيف عٔ ايطشس ايزٟ اصاب٘ ٚريو بذال َٔ ) ١٥ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠ف تانٛ ٥
َٜٝٛػت ْانات، نْٛه١ ١َذه١َ١ َازاّ ( اتالف تًو ايٓظخ ٚايصٛس اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ اتالف تًو املٛاد ث

َٝت٠ٚ١  ن١ ٥ٝػتٝٓػار نطا٠ٚ ب١ ذسٚزٟ ت١عٜٛع٣ ١٥َٛيٝـ ١ٜعين ذ١قٞ زضا١ٜ ١٥ٚ ْٛغدا١ْ بؿط٩ؾ
َٝب٢ ٠ٚنٛ ؾهًٞ ٚريو بذال َٔ اتالف تًو ايٓظخ ٚايصٛس اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ اتالف تًو املٛاد.بٝسات٠ٚ١  ب١ غاذ

َٜٝٛػت ْانات  ، (ٚريو بذال َٔ اتالف تًو ايٓظخ ٚايصٛس اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ اتالف تًو املٛاد)ت١عٜٛع ٥ٝرت ث
َٜٝٛػت١ ١َ١٥ف ن ٚريو بذال َٔ اتالف تًو ايٓظخ ٚايصٛس )ْٛه١ بط ٜاض٣ زا ب١ ؾط٩ؾت٣٠ٚ١ٓ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٝيَن، غٛثاؽ.٫ (،اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ اتالف تًو املٛاد  ب ٣َ ٚ ١َْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتا زٚا غٝاغ١تإ. ٥ 

َٜع عبسايطػنٔ ذػشن اباب  هط:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػتا ٠ٚظع٢ خ٪َإ  :ب١ض اغت٢ َٓٝـ بط ط٣١ نٛاض٠ّ ١َُٝ ٥ َٝيَن، ٫ به٢َ، نْٛه١ ٥ ثؿتطري٣ ز٠ن١ّ ١ٖض ١َْ
َٝـ غ٢َ، نٛاض خاْٛٚ ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ خ٪ّ  ز٠ظاْشن ي١ ْاٚ نٛضزغتإ، َٔ خاْٛٚ زضٚغت ز٠ن١ّ، ز٠ن١ُ ث

َٝ َٝسا١ٜ ب٪ خ٪ّ ز٠ِٜٓ ي١ غ١ض خا٣ْٚٛ خ٪ّ غ١ٜط ز٠ن١ّ ن٪ٕ ن٪ْٞ جٛا١ْ، ن٪ٕ ن٪ْٞ ؾت ه٢ ت
َِٜٓ، ٜإ خ١ضٜت١ٜ١ى ٠ٚنٛ ناى ١ْشاز باغ٢ نطز خ١ضٜت١ ي١ ١ٜنرت ٠ٚضز٠ططٜٔ خاْٛٚ ب٪ خ٪َإ  زاٜس١َ٠ظض
َٝيَن ١٥ٚ  َٞ ١ٖض ١َْ ١َُٝ ق١ز٠غ١ بهط٣َ، ن٪ٕ ن٪ْٞ ز٠نط٣َ، ٠ٚ١٥ ز٠ب َٝػتا ي١ ٥ زضٚٚغت ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚ١٥ ٥

١َُٝ، غٛثاؽ. بط ط١ٜ١، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ظ٩ض  خطاث١ ب٪ ٥
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َِٝ خ٪ف ١ْٝ، َٔ خا٠ْٚٛى ب٪ خ٪ّ  َٞ ذ١قت ١ْٝ، ب١َيهٛ َٔ ث َٞ َٛاؾ١ق١ ب ناى عبسايطػنٔ ١٥ط١ض ب
َٝٞ خ٪ف ١ْٝ،  َِٝ خ٪ف ١ْٝ ت٪ ٠ٚنٛ خا٠ْٚٛن٣١ َٔ زضٚغت به٣١، ٜإ ١َْٖٛسٜػ١ن١ت ث زضٚغت ز٠ن١ّ ث

َٞ ض ٠ظا١َْس٣ ن١ؽ ذ١ق٢ ١ْٝ ي١ ن١ؽ ٠ٚضطط٣َ، ٠ٚ١٥  َٞ َٛاؾ١ق١، ٜإ ب١ب ذ١قٞ خ٪١ٜت٢ ٠ٚ١٥، ب١ب
 ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبسايطػنٔ ذػشن ابابهط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ٠ٚض٠ غ١ٜط٣  َٜهِ ١ٜ١ٖ ز٠غت٢ َٔ ز٠طط٣َ ز٠َي َٞ ضٚخػ١ت٢ ١٥ٚ ١ٜع٢ٓ َٔ بطاز٠ض َِٝ ب١ب َٔ ْاَي
ٍَ خا٠ْٚٛن١ّ به١ ب٪ خ٪ت ٚ َٝػتا ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ٜاغا، ق١بٛ ٠نٛ ١َ١٥ به١ جٛا١ْ ٚ ٚا١ٜ ٚ ٚا١ٜ، ب١آلّ ٥

َٞ ن٪ٕ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ؟ ٠ٚ١٥ خ١ضٜت٣١ َٔ بٛٚ، ت٪ ي٣َٚ١ بطزٚٚت١ َٝٓاٜت١؟ ب١ٜا٢ْ  ،ْانات ز٠َي ٖ َٟ ي١ نٛ
َٞ ي١ غ١ض٣، غٛثاؽ.  ٥ٝؿهاٍ زضٚغت ز٠ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ظإ خإ ؾ١ضَٛٚ.غ٪

َٜع غ٪ظإ ؾ١ٖاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػتا ت٠ٚ١جٖٛات ن١ ١ٜ١ٖ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١غاَُٝٞ َٝعُاض٣ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ٚ بٝٓا ط١ٚض٠ ب١ضظا٣١ْ ن١ باغ٢  ٥
َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ،ي١ نات٢ ١ْغذ نطز٢ْ ١٥ٚ  ٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ، ؾ١ضٜهات ز٠ٜهات، ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ ؾ١خػ١ٝت ي

١ٟ ن١ نطزٜت٢ ذ١قٞ خ٪١ٜت٢ زاٚا٣ ت١عٜٛع٣ َازز٣ ٚ ١َع٣ٚ١ٓ بهات ي١ ١ْغذ نطز٢ْ ت١مسُٝ
َٝط٠  َٜٝٛػت١ ي ١َُٝ ١٥ٚ ذ١ق١ ث َٝو، ذ١قٞ خ٪١ٜت٢ ٥ ثط ٩ش٠ن٣١، ١ٜع٢ٓ ١ْ ٥ت٬ف ز٠نط٣َ بٝٓان١ ١ْ ٖٝض ؾت

َٝه١ ن١ خػتٛٚت١ٝ ْاٚ ١٥ٚ بٝٓا٠ٚ١ٜ َٝه٢ ت١غبٝت٢ ن١ٜٔ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ض ٠جن١، ت١مس١ُٝ، ٥ٝبساعٞ ن١غ ، ١ٜن
َٝت٠ٚ١،  َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥زاّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ضن َٝبسا١ٜ ١٥ٚ ي١ ْاٚ بٝٓازا١ٜ، ب٪١ٜ َٔ ي١ط١ تط ي١ ْاٚ نت

 غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ًَا٣ٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ؾت١ن١ ظ٩ض  َٝو ب َٝه٢ غ١ٜط ؾ١ضع٢ ١ٜن َٝو ب١ ؾهً ١َُٝ طٛطنإ ١ٖض َٛغ١ْ١ؾ ٥ ،َٞ ٚاظح تط ب
َٝط١ٜ٠، ٜإ ذٝحع٣ خبات١ غ١ض٣، ٜإ ٥ٝت٬ؿن بهات، ٜإ  بهات٠ٚ١، ز٠نط٣َ ١َذه١َ١ بط ٜاض بسا، ططْط١ٝن١ ي

َٝه٢  َٝه٢ غ١ٜط ؾ١ضع٢ ت١مسُٝ ًَ َٝو ب١ ؾه ت١ْؿٝعنطز١ٜ َٛغاز٠ض٣٠ بهات، ١٥ّ غ٢َ ؾتا١ْ ب٪ ١َباْٞ ١ٜن
ب٪ت١ بٝٓا١ٜ، ت٪ ْاتٛا٢ْ ذٝحع خب١ٜت١ غ١ض بٝٓا١ٜن١، ْاتٛا٢ْ ٥ٝت٬ؾ٢ به٣١ ١َعاي١ُٝنإ ٫ٟ بب٣١، 
َٜت َاؾ١نا٢ْ  َٝط٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ذٛج١ت٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت٪ ز٠ت١ٚ ْاتٛا٢ْ َٛغاز٠ض٣٠ به٣١، ق١غس٠ن١ ي

َٝ َٝٞ َٛغاز٠ض٣٠ به٣١، ب َٝٞ ذٝحع خب١ٜ١ غ١ض٣، ب َٜع٣ ب ٞ ٥ٝت٬ؾ٢ به٣١، طٛطنإ ٠ٚ١٥ ١َْٖٛسٜػ١ن١ بجاض
َٜت٠ٚ١ ْٛٚغطا٠ٚ ١ٜع٢ٓ ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ جٝانطز٣٠ٚ١ْ  ْانط٣َ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ب١ٚ ١َعٓا١ٜ ١ْٝ ت١عٜٛع ١ْنط
َٜت١ غ١ض٣، ْانط٣َ َٛغاز٠ض٣٠ به٣١،  َٛغ١ْ١ؾاتٞ َٝعُاض٣ ي١ َٛغ١ٓؾات١نا٢ْ تطزا ن١ ْانط٣َ ذٝحع٣ خبط

َٝه١ٚ َٝه٢ تط ١ْٝ، ْانط٣َ ٥ٝت٬ف بهط٣َ، ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ب١ث ا٣١ْ ؾت١نا٢ْ زٜه١، ٠ٚ١٥ بٛٚ ١َٚظٚع١ن١، ؾت
َٞ، غٛثاؽ. َٝه١َيا١ٜٚى زضٚغت ١ْب  ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ، ناى ١ْشاز ظ٩ض َْٛاق١ؾ١ نطا بطاّ، ؾ١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٜت٠ٚ١؟ ١ٜع٢ٓ ١َغ١ي١ٕ َٛغ١غ١ض٣  ١ٜى ثطغٝاضّ ١ٖبٛٚ ي١ يٝص١ْ، ٥اٜا ١٥ٚ ١َٚظٚع١ َٛغ١غ١ض ات ز٠طط
َٝه١،  َٝه٢ ١٥غ١ض٣ ٜإ ١ٖض ؾت ق١آلت٢َ ز٠ن١ٕ، ز٠ؾط٩ؾ٠ٚ١ٓ، ٜإ َٛغ١غ١ض٣ َٓاض٣٠، ١ٜع٢ٓ ١ٜى ي١ ١َعاؽن

َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا؟  ٥اٜا ٣٠ٚ١٥ ز٠طط

َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض
َٜت: َٞ ز ٣٠َٛٝ خٛاض٣٠ٚ٠ ي  زٚا٣ ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ٠تا١ْ ب١ّ ؾ

 املاد٠ ايتاطع١ ٚايجالثٕٛ:
اٚال: يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً طًب املؤيف اٚ خًف٘ إ ؼهِ باتالف ْظخ املصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ ٚاييت 

 .ْؼشت بصٛس٠ غري َؼشٚع١

ٟ َصٓف اٚ ايصٛس املاخٛر٠ عٓ٘ اٚ تػٝري َعاملٗا ارا نإ ايٓضاع ٜتعًل ثاْٝا: ال جيٛص اؿهِ باتالف ْظخ ا
برتمج١ َصٓف اىل ايًػ١ ايهٛسد١ٜ، ار جيب اقتصاس اؿهِ يف ٖزٙ اؿاي١ ع٢ً سذض املصٓف االصًٞ اٚ ْظخ٘ اٚ 

 ايصٛس٠ املاخٛر٠ َٓ٘ سظب َكتط٢ اؿاٍ.
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اخٛر٠ عٓ٘ ٚاملٛاد اييت اطتعًُت يف اخشادٗا ثايجا: يًُشه١ُ إٔ ؼهِ مبصادس٠ ْظخ املصٓف اٚ ايصٛس امل
 ٚبٝعٗا ٚريو يف سذٚد َا ٜفٞ َٓٗا بتعٜٛض املؤيف عٔ ايطشس ايزٟ اصاب٘

سابعا: ال جيٛص إ تهٕٛ املباْٞ َٚا ٜظٗش فٝٗا اٚ عًٝٗا َٔ مت ٚسطّٛ ٚ صخاسف ٚاػهاٍ ٖٓذط١ٝ قٌ سذض. 
ادستٗا بكصذ احملافظ١ ع٢ً سكٛم املؤيف املعُاسٟ ايزٟ نُا ال جيٛص اؿهِ باتالفٗا اٚ تػٝري َعاملٗا اٚ َص

. تعٜٛضاياطتعًُت تصاَُٝ٘ يًبٓا٤ ٚسطَٛ٘ فٝ٘ بصٛس٠ غري َؼشٚع١، ع٢ً إ ال خيٌ ريو عكٛق٘ يف 
 غٛثاؽ.

 
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ن٢َ ي١ط١ غ٢َ ن١ؽ ي١ط١

 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ االسبعٕٛ:
جيٛص يًُشه١ُ اؿهِ، َت٢ نإ ريو ممهٓا، باعاد٠ اؿاٍ يف اٟ َصٓف تعشضت سكٛم املؤيف فٝ٘ يًتعذٟ، اىل 

 مبا يف ريو ادشا٤ اٟ تعذٌٜ اٚ سزف ادضا٤ َٓ٘ يتشكٝل تًو ايػا١ٜ.َا ناْت عًٝ٘ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٣٠ ن١ًّ:
َٝو ب١ ؾٝا٣ٚ بعا٢َْ، ١٥ٚ ناض٣٠ ن١ َاؾ١ن َٜصٟ نطا٠ٚت١ زازط١ ب٪٣ ١ٜ١ٖ، ١ٖض ٠ٚخت َٝسا ز٠غتسض ا٢ْ زا١ْض٣ ت

َٝه٢ ناض٠ن١ؾ٠ٚ١ ب٪  غ١ض، ٠ٚنٛ خ٪٣ صَن بهات٠ٚ١، ب١ ١َٖٛاض ٚ ز٠غهاض٣ ٚ غط ٣٠ٚ١ٜٓ ١ٖض ب١ؾ
َٝٓا٢ْ ١٥ّ ١َب١غت١.  ب١ز٠غتٗ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٚ١.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٝٔ ١٥ٚ َازز٠ ٥ًٝػا بهط٣َ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاضَإ ب١ ْٛٚغطاٚ ب٪ ٖات٠ٚٛ، ز٠َي  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اغ٪.
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

٠ٚ١َُٓٝ ز٠نط٣َ زٚاتط ٫ٟ بب١ٕ ٜإ ي١ ض اغتٝسا ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب٪ زاْطا٠ٚ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠، َٔ ظنٛ ١ٜ١ْٚى ز٠ٖ
٣١ٜ٠َٛٝ ن١  َٝٛإ ١٥َٛيٝـ ٚ ْاؾط ٥ًٝتٝعاَات ١ٜ١ٖ، ن١ ْاؾط ب١ٚ ؾ ْا؟ ب١ ز٠غت ث١ضي١َاْتاضا١ْ، ي١ ْ
ًَاٚبهات٠ٚ١، ي١ ناتٞ خ٪ٜسا ٣٠ٚ١٥ ١ْنطز، ٜإ ذ١ظؾ٢  َٝٔ ب٪ ب ًَ َٝب١ن٣١ با ب ٥ٝتٝؿام نطا٠ٚ ي١ ع١قس نت

َٜت، ١ْٖس٣َ ؾت٢ نطزبٛٚ ٜإ  َٞ بهط َٝط٠زا ١٥ط١ض ََٛهشن بٛٚ ؾت١ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ي ز٠غتهاض٣ نطزبٛٚ، ي
َٞ ٠ٚنٛ  َٞ ز٠ب ًَ َٞ ١َذه١َ١ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ بط ٜاض بسا ب١ ْاؾط ب ١ٜع٢ٓ َٛغ١ْ١ؾ١ن١ ٠ٚنٛ ن٪ٕ ٖات٠ٚٛ ٥اٚا بًَ
َٞ ز٠غتهاضٜهطزٕ ٠ٚنٛ ن٪ٕ ي١ ْاٚ َٛغ١ْ١ؾ١ن١زا  َٞ ؾت، ب١ب َٞ ذ١ظف، ب١ب ًَا٣ٚ به٠ٚ١ٜ١، ب١ب خ٪٣ ب

َٞ َٛن١ٓٝ ب٪ََٛهشن ١ْٝ؟ غٛثاؽ.  ٖات٠ٚٛ، ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠نط٣َ ََٛه١ٓٝ، ب١َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ غ٪ظإ خإ، ض ١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ١٥ٚ  َٟ، ت َٜو ١ٜ١ٖ ز٠ٜا٣َٚ١ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛٚ بهط َٝؿٓٝاض َٝػتا ث ٥

ٍَ ز ا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛٚ بهط٣َ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ غ٢َ ن١ؽ َازز١ٜ٠ ي١غٛٚ بهط٣َ،  ن٢َ ي١ط١
َٝت٠ٚ١؟ ؾ١ضَٛٚ ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ قػ٣١ ي١ غ١ض بها، ْا٠ٚناْتإ بٓٛٚغِ ) غ٪ظإ  َٓٝ ٍَ زا١ٜ ضن ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ي١ط١

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛغطا٠ٚ. غ٪ظإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ؾٗاب، تاضا اغعس٣، ج٬ٍ ع٢ً، ز. اػنس ٠ٚضت٢(١٥ّ ب١ض 
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:ب١  ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

٠ٚ١َٜٓ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ع١قس  َٜه٢ زٜه١ ز ٍَ )ػشن١ املتعاقذٜٔ(، جاض َٜو ز٠نا ي١ط١ َٜو ع١قس َٝو ن١ ْٛٚغ١ض نات
َٜو ١٥ٚ زاض٣ ١ْؾط٠ َاؿن ز٠غتهاضٜهطز٢ْ  َٝه٢ ب٪ ناثه١ٕ، ب١ٖٝض ج٪ض َٜو ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ض١َٖ زاض٣ ١ْؾط

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢ ١َ١٥ ظ٩ض ١ْضّ ٚ ١٥ٚ ْٛغطا٣٠ٚ ١٥ٚ ْٛٚغ َٝط٠ ث ١ض٣٠ ١ْٝ، ب٪١ٜ َٔ ي
َٝشن ١٥ّ  َٝٛإ َٔ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ ١ْؾط، ١٥ٚإ ب٪ٜإ ١ْٝ، بًَ ْٝا١ْ ١٥ّ َازز١ٜ٠، نْٛه١ ن١ ع١قس نطا ي١ ْ

َٝؿ٠ٚ١ ٫ب ٣َ، ٠ٚ١َٓٝٓٝ، ١َ١٥ ت١ْٗا َاؿن ١َٓ، )دنٛظ(٠ن١ ي١ ث ( ١ُ اؿهِ، باعاد٠يًُشه) ٫ز٠ب١ٜٔ ٚ ١َ١٥ ز٠ٖ
َٝػتا َٔ ؾ١ضذٞ ز٠ن١ّ ب٪ن٢َت٢ نإ ريو ممهٓا) ١٥ٚ َٞ ٫ب ٣َ، نْٛه١ ٥ (، َت٢ نإ ريو ممهٓا)( ز٠ب

ٍَ ١٥ٚ ١٥َٛاٜؿ١زا ب١ضز٠ٚاّ زاض٣ ١ْؾط٠ن١  َٞ ي١ط١ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ١ْؾط بهط٣َ، ز٠ب ١ٖتا ٥اخري ١َضذ١ي٣١ ن١ ث
َٞ ٥اطاز َٝو ي١ غ١ض ١٥غاغٞ ع١قس٠ن١ ٥اط١زاض٣ بهات٠ٚ١ ب١ب َٞ ن٪١ََي اضنطز٣٠ٚ١ْ، ١٥ٚ ن٪ٕ ز٠نط٣َ ب

َٝسا بهط٣َ، ٣١٥ ١ٜع٢ٓ ن٢؟  َٞ ١٥ٚ َت٢ نإ ريو ممهٓا)ط٪ض اْهاض٣ ٚ ذ١ظؿن ت َٞ، زاض٣ ١ْؾط٠ن١ ز٠ب ( ب١َي
َٝسا  َٝط٣َ، ذ١ق٢ ٣٠ٚ١٥ ز٠غتهاض٣ ١٥ٚ َٛغ١ْ١ؾ٣١ نطز٠ٚٚ ٚ ب١ ٥اض٠ظ٣ٚ خ٪٣ ط٪ض اْهاضٟ ت ظ٠ض٠ض٠ بصَ

َٝسا نطز٠ٚٚ، نطز٠ٚٚ ٚ ع١ضظ٣ نطز٠ٚٚ ب٪ غن َٜت٠ٚ١ ب٪ ١٥َٛيٝـ ن١ َٔ ١٥ٚ ؾتا١ّْ ت َٞ ٣٠ٚ١٥ بط١ض  ٗٛض ب١ب
َٜت٠ٚ١ ن١ َت٢ نإ ريو ممهٓاب٪ ) ١ٜ٠َٛٝ ت١بع بهط َٜه٢ زٜه١ ب١ٚ ؾ َٞ، ن٪٣ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ي١ باظاض، ٚ جاض ( ب١َي

َٝو ذ١ق٢ ٣٠ٚ١٥ ١ْٝ، ٥ٝبساع٢ ٣٠ٚ١٥ تط ز٠غتهاض٣ بها، َٝؿه١ؾ٢ نطز٠ٚٚ، ٖٝض ن١غ ب٪  ١٥َٛيٝـ خ٪٣ ث
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َٝبط١ّ زاض٣ ١ْؾط ٠ٚنٛ ظن١ٜ١ْٚٛى َٔ  ١٥ٚ ذ١ق١ بس٠ٜٔ ب١ زٚٚض٣ ١ْؾط، ١ٜع٢ٓ َٔ ز٣َٚ١َ٠ ت
١َُٝ ذ١قٝإ ز٠ز٢َٜٓ٠، َٝػتا ب١ّ َازز١ٜ٠ ٥ ١َُٝ بس٢َٜٓ٠ ٥ ٠ٚ١َُٓٝ، زاض٣ ١ْؾط، ب٪ ١٥ّ ذ١ق٣١ ٥ َت٢ نإ )ز٠ٜٗ

َٝه١ٚت٠ٚٛ ٚ طْٛاذ١ ٚ ت١بعٞ نطز٠ٚٚ، ريو ممهٓا ٢َٜ ١َز٠ض٣َ ي١ (١َذه١َ١، ٚاي١ً ظ٠ض٠ض٣ ي ٜاي١ً ز٣٠ طٛ
١َُٝ ز٠َا٣َٚ١ْ ب١ّ ٜاغا١ٜ َاؿن زا١ْض  َٞ بهط٣َ ب١ض اغت٢، ١٥ط١ض ٥ ت١بع٣١ زاٖاتٛٚزا ناى ز٠نط٣َ، ٠ٚ١٥ ْاب
٠َٛٝ بهات ٚ بٝط٪ض ٣  َٝو ذ١ظؿن ي َٜو ٜإ ١ٜ٫ْ َٞ ذ١م بس٠ٜٔ ب١ ٖٝض زاض٣ ١ْؾط َٜعٜٔ، ْاب ب١ت١ٚاٚت٢ بجاض

َٞ ٥اطازاض٣ ١٥ٚ، غٛثاؽ.  ب١ب

َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ.

 
َٜع تاضا حتػشن ١٥غع١زٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

١ًَٕ )دنٛظ( َازز٠ن١ خ٪٣ ت١ع١ز١ٜ، ٚاتا ت١ع١زا نطا٠ٚ، ي١ ١ٖض ؾت٢َ  َٝط٠زا ت١َاؾا٣ ز٠ن١ّ ن١ ١٥غ َٓٝـ ي
 ،َٞ ١َُٝ ب١ض اغت٢ ١٥ّ ن١ ١٥ٚ ١٥َٛيٝؿ١ نطز١ٜٚٚت٢، ٥ٝرت ي١ ْٛٚغشن ب َٝت ١ٜع٢ٓ ٥ َٝو ب ي١ ١ٖض َٛغ١ْ١ؾ

١َٝى ت١ؾحٝع نطز١ْ ب٪ ت١ع١ز٣ نطزٕ،  َٝؿاْساْسا٢ْ ١ْٚع١ ١ْضَٝ َٝؿاْسا٣١ْ ٠ٚنٛ ٖاٚناضٜؿِ ؾ١ض٣َٚٛ، ث ث
َٜو ي١ ١٥تطٚذ١ن١ّ  َٝهِ نطز، ب١زاخ٠ٚ١ َٔ ٠ٚ١٥ خ٪ّ ب١ غ١ضّ ٖات٠ٚٛ، جاض ١ٜع٢ٓ ٚاتا َٔ ١٥ط١ض زظٜٓ

َٝو زاْٝؿت٠ٚٛ ؾت٢  َٞ ١ٜن َٝٞ ٠ٚضطط٠ٚ١َ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْب َٔ باؽ ز٠نا، َٔ ١٥ٚ ذكٛٚق١ ١ّْ ز٠ظاْٞ ن٪ٕ ي
 َٞ َٜع ؾ٬ٕ ي١ ١٥تطٚذ٣١ َٔ ي١ ؾ٬ٕ غ١ؾر١ ١٥ٚ ؾت٣١ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب١ب ن١ خ٪ّ باغِ نطز، ٚمت ب١ض 

نطز١ْ ي١ ١ٖض  ا٥اَاش٠نطزٕ ي١ٚ ؾت٣١ ن١ ي١ ٢َٓ بطز٠ٚٚ، ي١ ١٥تطٚذ١ن٣١ َٔ ب٪ ظن١ْٚٛ، ١٥ّ ت١عس
ٚ١ْ ،َٞ َٝٛاْٝإ زاْٝؿ َٝه١ ق١ٜٓان١ ب٪ َٝاْط ١ٜٝٚ٠ى ي١ ْ َٞ، ب٪ ١َذه١َ١ ذاَي١ت َٜو ب َٞ، ي١ ١ٖض ج٪ض َٝو ب ع

َٞ ٚاي١ً ٠ٚض٠ نان٢ به١ض٠ٚ٠ َٔ  ًَ َٝٞ ب َٞ بها ١٥ٚ ت١عس١ٜ ذ١ٍ بها، ١ْى ث ن٪ٕ ت١عٜٛع٣ بها، ن٪ٕ ٚا٣ ي
َِٝ باؾ١ َازز٣٠ ) َٞ، ب١ع١نػ٠ٚ١ َٔ ث ٍَ 41ت١ع١ز١ٜن١ّ بري ز٠ن ( 41( نْٛه١ )41َازز٣٠ )( ي١ط١

َٜت١ ١ٜى ب١ زٚٚ بط ط١؟ ذاَي١تٞ ت١ع١ز٣ ن١ٝٝ؟ ن٪ض٣ ت١ع١ز١ٜن١،  ت١عٜٛع٠ ب٪ ت١ع١ز١ٜن١ بهط
١ٜ٠َٛٝن١؟ ي١ َازز٣٠ ) َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.41ت١عٜٛع٠ن١ؾ٢ ب١ ض ؾ  ( ت١ٚاٚ نط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ.

َٜع ج٬ٍ عًٞ ع  بسار:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ )دنٛظيًُره١ُ( زٚٚ:  َٞ ز٠ط١ّ ب٪١ٜ زاٚا٣ ٫بطز٢ْ ٥ًٝػا٣ نطا، نْٛه١ َازز٠ن١ ز٠َي َت٢ نإ )ٚاي١ً َٔ ٚا ت
َٜت١ ريو ممهٓا شف ظ) يًُشه١ُ اؿهِ يف ايطشف املٓاطب اٚ يف اي( ٥ٝرتُٝاي١ ق١ز ١ٜ١ْ، َٔ ض ٥٠ِٝ ٚا١ٜ بهط

َٝسا ١ْٝ، غٛثاؽ.٠ٚ١٥ َازز٠ن١ جامل٥ٛاتٞ(  ٠َٛٝ جسز١ٜت٢ ت  سز٣ تط ز٠نات، ١٥طٝٓا ب١ّ ؾ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ز. اػنس.

َٜع ز. اػنس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط٠ خ٪٣ َاؿن خ41غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ) ا٠ٕٚ َاؾ١ن١ ي١ب١ض ( ٠ٚنٛ غ٪ظإ خاْٝـ باغ٢ نطز، ب١ض اغت٢ ي
َٜٝٛػت١ َٝط٠ ب١ ض ا٣ َٔ ذٛنِ زا٢ْ ١َذه١َ١ ث َٞ بطري٣َ، ن١ٚا بٛٚ ي ) بٓا٤ ع٢ً طًب صاسب اؿل(  ناٚ ز٠ب

٠َٛٝ ١َتات١ٝ ) َٝو خا٠ٕٚ َاؾ١ن١ زاٚا٣ نطز ١َذه١َ١، ١٥ط١ض ْا ت٪ ب١ٚ ؾ َٞ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ٠ٚخت جيٛص ب
َِٝ باؾ١ ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ظ٩ض ب( يًُشه١ُ اؿهِ، َت٢ نإ ريو ممهٓا َٝؿت١ٜٚٛت٠ٚ١ٝ، ب٪١ٜ َٔ ث ١ ١َؾتٛذٞ ٖ

َٝيَن،  ٢ََٓٝ  (َت٢ نإ ريو ممهٓا))يًُشه١ُ اؿهِ بٓا٤ ع٢ً طًب صاسب اؿل(، )دنٛظ(٠ن١ف ١ٖض ١َْ َ١ْ
َٝط٠زا باؽ ي١ ذ١ظف ٚ )يًُشه١ُ اؿهِ بٓا٤ ع٢ً طًب صاسب اؿل إعاد٠ اؿاٍ إىل أخشٙ(،  نْٛه١ ي

َٞ خا٠ٕٚ ت١عسًٜٝـ ز٠نا، ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖ ١َ َٝسا بها، ن٪ٕ ب١ب ذه١َ١ َاؿن ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ذ١ظف ٚ ت١عسًٜٞ ت
َٜو ١ٜ١ٖ ي١ ب٢ٜٓ١ ١ٖضز٫ٚٚ ب٪ ظن١ْٚٛ خا٠ٕٚ  َٞ ٠ٚ١٥ بها، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ع١قس َاؾ١ن١ ١َذه١َ١ ز٠تٛاْ
َٝٞ ١٥ٚ ع١قس٠  ًَاٚنطز٠ٚ١ْ، ب١ث َٜو ١ٜ١ٖ ي١ زاض ١ْؾط٠ن١ ي١ ز٠ظطا٣ ب َٝو ١ْؾط ز٠نا ع١قس َٝب َٝو ن١ نت َاؾ

َ ٠ٚ١٥ؾسا ق١ض٠بٛٚنطز١ٜ٠ٚ١ْن٢  )بٓا٤ ع٢ً طًب صاسب اؿل(،ذه١َ١ بط ٜاض ز٠زا، ب١آلّ ١َ ٚ ي١ط١ٍ
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  عاز١ْ٬ٜؾ٢ بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ض ٩ؾٓبري٣.

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜص٣  َٝو ي١ ؾت١نإ )إعاز٠ اذتاٍ ن١ ز٠غت زض َٜت١ غ١ض َاؿن زا١ْض باؽ ي١ ١َغ٦ٛٚي١ٝت٢ ١َز١ْٝ٠، ١ٜن ز٠نط
َٝو  َٝه٢ قا١ْْٝٛ ٥اٜا ز٠نط٣َ ؾت َٞ، ١َ١٥ ؾت َٝـ ت١عس١ٜن١ ب َٞ، ث َٝـ ز٠غتهاض٣ ١ٖب اصن َا نإ قبٌ( ث

َٜت٠ٚ١، ١َٖٛٚ َٛغ١ْ١ؾ١نا٢ْ ْانط٣َ  َٜٓسض ، ، )إ نإ ريو ممهًٓا()إعاد٠ اؿاٍ إىل َا نإ ايٝ٘ طابكًا(بط١ض 
َٜهٝإ ١ْنط٣َ، ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥  َٜهٝإ بهط٣َ، ١ْٖس )إ ، ٥ٝٓحا ي١ ن٣َٛ زاز٠ْط٣َ،)إ نإ ريو ممهًٓا(ض ٠ْط١ ١ْٖس

َٝو نإ ريو ممهًٓا( َٞ ت َٝه٢ ١ْٖس٠غ٢ زا ١ْنط٣َ، ن٪ٕ، ض ز٠نط٣َ؟ بٝٓان٣١ ي ، ض ٠ْط١ ١َ١٥ ي١ ت١مسُٝٞ ؾت
 َٞ َٝٞ ْاب ًَ ت١مس١ُٝن٣١ جاض٣َ ٥اٚا٣ نطز٠ٚٚ، ز٠غتهاض٣ نطز٠ٚٚ،  اٍ إىل َا نإ ايٝ٘ طابكًا(،)إعاد٠ اؿز٠ز٣٠، ب

َٝٞ زٚٚباض٠ به٠ٚ١ْ١، ن١ ذ١ظؿن نطز٠ٚٚ، ٠ٚنٛ خ٪٣ ن٪ٕ ١ٜ١ٖ، بهط٣َ،  َٞ ث َٝو ز٠نط٣َ، ب١َي َٝب ب١آلّ ب٪ نت
 ، غٛثاؽ.)إ نإ ريو ممهًٓا(ب٪١ٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ، 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع عُط عبسايطػنٔ عًٞ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َٞ َٜٝٛػت١ غٝػ١ن٣١ بط٪ض ٣َ ب١ غٝػ١ٜ١ن٢ ٜاغاٜٞ ظٜاتط، نْٛه١ ١َذه١َ١ ْاب ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث
١َذه١َ١ خ٪٣ خا٢ْ٠ٚ ق١ضاض٠، ١َذه١َ١ ق١ضاض ز٠ضز٠نا غ١يب١ٕ، ٥ٝحاب١ٕ، ٜإ ذٛنِ )جيٛصيًُشه١ُ( 

َٝؿرت ١٥ط١ض ز٠ ضز٠نا ٜإ ز٠ض٣ ْانا؟ ١َذه١َ١ ٣١ٜ٬ٜٚ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ب١ْٝػب١ت ط١ض ا٣٠ٚ١ْ ذاَي١ن١ ب٪ ث
َٜط٣٠ قاعٝس٠ قا١ْْٝٛن١ به١ٜٔ  ٣١ٜ٠َٛٝ  )إعاد٠ اؿاٍ إىل َا نإ عًٝ٘ قبٌ ايعكذ طابكا(ب١طٛ َٞ ب١ّ ؾ ز٠ب

َٝط٠ ي١ ١٥غ٢ً َازز٠ن١ باؽ َٜٓشن، نْٛه١ ي  )تعشضت سكٛم املؤيف يًتعذ٣(ي١  خٛاض٠ٚ٠ ١٥ّ غٝاغ٣١ٜ١ زاب١ظ
َٝؿٛٚتط عكٛب١َإ ب٪ زاْا٠ٚ، ٚطنإ ١٥ط١ض  ١َُٝ ي١ َازز٠نا٢ْ ث ٥ َٞ َٞ نطاب ١٥ط١ض ذكٛق٢ ١٥َٛيٝـ ت١ع١زا٣ ي
 ٍَ َٝط٠ ٥ٝعاز٣٠ ذا َٞ، ٠ٚ١٥ عكٛب٣١ خ٪٣ ٠ٚضز٠طط٣َ، ب١آلّ ي ب١ ت١ضٜك٣١ غ١ٜط٠ ١َؾطٚع ١٥َا١ْٜإ بطزب

َٝ َٝط٠ ث ٣١ٜ٠َٛٝ  )إعاد٠ اؿاٍ إىل َا نإ عًٝ٘ قبٌ ايعكذ طابكا(ٜٛػت١، نْٛه١  زاٚا ز٠نا، ٥ٝعاز٣٠ ذاٍ ي ب١ّ ؾ
َٞ ز٣َ،  )يًُشه١ُ اؿهِ بإعاد٠ اؿاٍ يف ا١ٜ َصٓف تعشضت يًتعذٌٜ اٚ سزف أدضا٤ َٓ٘ يتشكٝل تًو ي

 ايػا١ٜ(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. اػنس.
َٜع ز. اػنس ابطا  ِٖٝ عًٞ)٠ٚضت٢(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝط٠زا ي١ َازز٠ن١ ١ْْٛٚغطا٠ٚ  ٍَ  )َت٢(، َت٢ نإ ممهًٓا(، ٚت١ٜٛت٢ ))إرا َا نإ ممهًٓا(ي ظ٩ض جٝاٚاظ٠ ي١ط١
َٝٞ ١٥ط١ض ََٛهشن بٛٚ، ١َذه١َ١ ت١بع١ٕ )إرا( ًَ َٝط٠ٚ٠ ي١ جٝات٢ ١َذه١َ١ بط ٜاض بس٣٠ ب َٞ ي ، ت٪ ْاب

َِٝ ٚا١ٜ ض ٠ْط١ ١٥ٚ ت١َاؾاٟ ز٠عٛان١ ز٠نا،  َٞ، ث ب١آلّ ب١ض اغت٢ ١٥ط١ض ي١غ١ض زاٚا٣ خا٠ٕٚ َاؾ١ن١ ١ْب
َٞ ب١ ذ١قٞ خا٠ٕٚ ذ١ق١ن١،  بط ٜاضزا٣١ْ ١َذه١َ١، ض ٠ْط١ ٥ٝحراؾٝـ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ت٥١ٝس٣ ناى عُط ز٠ن١ّ ي٣٠ٚ١، تا ض از١ٜ٠نٝـ ت٥١ٝس٣ ناى ٥اغ٪ ز٠ن١ّ، نْٛه١ با ١٥ٚ جاض٠ ت٥١ٝس٣  َٔ
َٝؿرت٣َ  به١ّ ق١ٜسٟ ْانا، ي١ٚ ١َٚظٚع٣١، نْٛه١ ذاَي١تٞ ٚا ض ٣ٚٚ زا٠ٚ ي١ٚ ظٚٚا١ْ ي١ٚ ن١ْس َاْط٣١ ث

َٝو ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ض ٩ؾٓبري٣ ناثهطابٛٚ، ت١بع١ٕ َٔ ي١ غاٜت١نإ ٚ ي١ ض  َٝب َٜٓس٠ٚ١َ، ٣٠ٚ١٥ نت ٩شْا١َنإ خٛ
َٞ ت١غري٣ ١َعايُٝٞ نطابٛٚ، ؾٝعط بٛٚ نطا ب٠ٚٛ ض ٜٛا١ٜ ي١ ب١ضط١ن٣١، ْا٣ٚ زا١ْض٠ن٣١  ن١ ناى ٥اغ٪ ز٠َي
 ،١َٝٝ ًَا٣ٚ نطزب٪٠ٚ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ َٛتاب١ع٣١ غاٜت ٚ ض ٩شْا١َنإ ز٠ن١ٕ ز٠ظأْ ٢ٖ ن َٝٓشن، ب جٛإ ١ْٝ بٝٗ

َٞ ٠ٚ١٥ ٥ٝت٬ف بهط٣َ، ت١بع١ٕ ١َٖٛٚ غ١ي١ت٢ ١َتب١عٞ ٚ ١٥ ٚا١ٜ١ْ، ٚابعامن ز٠عٛا٣ ق١ٜس نطز، ن١ ز٠ب



 189 

َٜسن، ١ٜع٢ٓ ذاَي١ت٢ ٚا ض ٣ٚٚ زا١ٜ، ١ٖض ب٪ ٥اطازاض٣ ج١ْابتإ،  َٜت٠ٚ١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ز١ٜ٠ٚ َٜه٢ تط ت١بع بهط جاض
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ.

َٜع عُط  عبسايطػنٔ عًٞ: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ،َٞ ٍَ َازز٠نا٢ْ تط ض ٚٚ ١ْزات، ٚ بتٛاْط٣َ غٝػ١ن٣١ قا٢ْْٛ ب ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ت١ْاقٛظا١ْ ي١ط١
َٞ باؾ١ بهط٣َ َت٢ نإ ريو ممهًٓا(نْٛه١) ١َُٝ ٚاَإ ث )يًُشه١ُ ، ١٥ٚا١ْ ١َتاتشن، ب١ْٝػب١ت قإْٛ، ٥

 غٛثاؽ.تعشض يًتعذٌٜ اٚ سزف أدضا٤ َٓ٘ يتشكٝل تًو ايػا١ٜ(، اؿهِ بإعاد٠ اؿاٍ يف ا١ٜ َصٓف 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  ٍَ زا١ْٝ؟ زٚٚ ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ عبسايهطٜ  ِ ج٬ٍ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاالسبعٕٛ:
اٟ َٔ اؿكٛم املكشس٠ ي٘ ع٢ً َصٓف٘ مبٛدب اسهاّ ٖزا  ايكإْٛ، اؿل يف  ٢اٚال: يهٌ َٔ ٚقع ايتعذٟ عً 

اؿصٍٛ ع٢ً تعٜٛض عادٍ عٔ ريو، ع٢ً إٔ ٜشاع٢ يف تكذٜشٙ َها١ْ املؤيف اٚ صاسب املصٓف ايجكاف١ٝ 
ف االدب١ٝ اٚ ايع١ًُٝ اٚ ايف١ٝٓ َٚذ٣ اطتفاد٠ املتعذٟ َٔ اطتػالٍ املصٓف، ٜٚعذ ايتعٜٛض ٚق١ُٝ املصٓ

احملهّٛ ب٘ يًُؤيف يف ٖزٙ اؿاي١ دٜٓا ممتاصا ع٢ً صايف مثٔ بٝع االػٝا٤ اييت اطتخذَت يف ايتعذٟ ع٢ً سك٘ 
 ٚع٢ً املبايؼ احملذٛص٠ يف ايذع٣ٛ.

إٔ تكشس ْؼش اؿهِ ايزٟ تصذسٙ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ يف صشٝف١  ثاْٝا: يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً طًب احملهّٛ ي٘،
 ١َٜٝٛ اٚ اطبٛع١ٝ ٚاسذ٠ اٚ انجش ع٢ً ْفك١ احملهّٛ عًٝ٘.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١.

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 َازز٣٠ نٌ ٚ ١ٜن١ّ:
َٝسضا٠ٚنا٢ْ غ١ض ١ٜن١ّ: ١ٖض ن١ َٝت١ غ١ض ١ٜن٢َ ي١ َاؾ١ بطٜاضي َٜص٢ٜ نطاب َٜط٣٠ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ز٠غتسض غ٢َ ب١طٛ

َٜٔ ٚ ث١ًٚ  َٝٓا٢ْ ق١ض٠بٛٚنطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ زازث١ض٠ٚضا٣١ْ ز٠ن٣َٚ١، ب١َ١ضج٢َ ؾٛ ناض٠ن٣١، ١٥ٚا َاؾ٢ ٠ٚزغتٗ
، ٜإ ١ْٖٛض١ٜٝن٣١ ٚ ثا٣١ٜ نًتٛٚض٢ٜ زا١ْض، ٜإ خا٠ٕٚ َاف ٚ ْطر ٚ ب١ٖا٣ ناض٠ ١٥ز٠ب٢، ٜإ ظاْػت٢



 191 

َٜٔ. ي١ّ باض٠ؾسا ١٥ٚ  َٝٓا٢ْ ناض٠ن١ ي١ب١ضناٚ بطري َٜصناض ي١ ٠ٚب١ضٖ ض از٣٠ ن١َيه٠ٛضططت٢ٓ نابطا٣ ز٠غتسض
َٜه٢ جٝاٚى )ؾنتاظ( ي١ ثٛخت٣١ ْطخ٢  ق١ض٠بٛٚنطز٣١ٜ٠ٚ١ْ زا١ْض ن١ ذٛن٢ُ ث٢َ ز٠ضن٠ٚٛ، ٠ٚنٛ ق١ضظ

َٜصٜٞ ب٪ غ١ض َاؾ٢ زا١ْ َٝٓطإٚ ٚ ي١ٚ طٛش١َ ثاضا٣١ْ ي١ ؾط٩ت٢ٓ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ي١ ز٠غتسض ض ب١ناضٖ
َٜت٠ٚ١.  زاٚاناض١ٜٝن١زا طًسضا١ْٚت٠ٚ١، ١َٖيس٠طري

ز٠ّٚٚ: زازط١ ي١غ١ض زاخٛاظ٣ ١٥ٚ ن١غ٣١ ذٛن٢ُ ب٪ زضا٠ٚ، ب٪٣ ١ٜ١ٖ بطٜاض٣ بآلٚنطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ذٛن١ُ 
٢َٝ ١٥ّ قا١ْْٚٛ زازطا ز٠ضٜهطز٠ٚٚ ي١ ض٩شْا١ٜ١َى ٜإ ذ١ؾت١ْا١ٜ١َى ٜإ  َٜرت ي١غ١ض بسات ن١ ب١ث ظ

 خ١ضج٢ٝ بطٜاض ب١غ١ضزا زضا٠ٚٚ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ غ٢َ ن١ؽ )ناى قازض، ناى ج٬ٍ، ز. ض ٩شإ(  ؾ١ضَٛٚ ز. ض ٩شإ. ن٢َ ت
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ط١ٜؿت١ٓٝ َازز٣٠ ق١ض٠بٛٚنطزْ ٠ٚ١ن١ ب١ت١َابٜٛٚٔ ي١ َازز٠ناْسا باؽ ي١ غعا به١ٜٔ، غعا ب٪ ١٥ٚ ٥
١َُٝ ي١ َازز٠ ) ( ز٠ْطُإ ب٪ زا ن١ٚا ٥ًٝتٝعا١َ، 34ذاَي١ت١ زابٓط٣َ ن١ ١٥ط١ض ٥ٝساع ١ْنطا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥

َٝبِٝٓٝ ي١ غ١ض بط ط٣١ ١ٜن١ّ ١ٜ١ٖ، ٣٠ٚ١٥ باؽ ي١ )41غ١باض٠ت ب١ َازز٠ ) ٜشاع٢ يف تكذٜش َهإ ( ت
َٞ، ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠ن٣١ ١َذه١َ١ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْن١، ن١  ف(املؤي َٜٝٛػت ْانات ي١ ز٠قٞ ٜاغا ١ٖب ٠ٚ١٥ ث

٠َٛٝضا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ي١ ب١ضناٚ ز٠ططٜٔ، ١ٖتا ٚؾ٣١  بط ٣ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْن١ زاز٢َْ٠ ١٥ٚ ١َعٝاضا١ْ ٚ ١٥ٚ ث
َٜٝٛػت ْانات، ت١عٜٛع٣ ١َذه١َ١  )تعٜٛض، عادٍ، َٓاطب( نا٣ٚ ١٥ٚ باضٚز٩خ٣١ عازي١، ٚ ض ٠)االصٌ( ث

 ،َٞ نطز١ٜ، ن١ بط ٠ ثاض٣٠ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْن٣١ زٜاض٣ نطز١ٜ، ب٪١ٜ ي١ ثاف ت١عٜٛع ن٪تاٜٞ ب١ ض غت١ن١ ب
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى قازض ؾ١ضَٛٚ.

َٜع قازض ذػٔ قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ، نْٛه١ ب١ّ ٜاغا١ٜ ١ٖض ٠َٚي٢ٖ٬ ب١ت١غ١ٚض  َٞ، ظ٩ض ٚاظٜح ب َٞ ٚؾ١نا٢ْ ظ٩ضز٠قٝل ب ٣ َٔ ٜاغا ز٠ب
َٞ ١ْٖٛض١ٜن٣١ ض از٣٠  َٝط٠ ز٠َي َٞ َٛذاغ١ب١ ز٠نط٣َ، ب٪١ٜ ي ٜاغا١ٜى ي١ ١َجاصن خ٪ٜسا ذٛنِ ز٠زا خ١َيه٢ ث

َٞ ي َٜصناض بٛٚ، ب٪١ٜ ز٠ب َٜص ناض، ٣١٥ ١٥ط١ض خ٪ؾ٢ ز٠غت زض َٝط٠ ن١َيو ٠ٚضططت٢ٓ نابطا٣ ز٠غت زض
َٜت٠ٚ١ ١َ١٥ف ي١ جٝات٢ نابطا ن١ؽ زاز٠ْط٣َ،  َٝطٚ ٢ََ بط١ض  ن١ي١ٜ١ُٝن٢ ٚا بٓٛٚغط٣َ ن١ ١ٖضزٚٚ ض ٠ط١ظ٣ ْ

َٜصناض، غٛثاؽ.  ن١غ٢ ز٠غت زض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ
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َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ بططٕ، َٔ ي١ ١َذه١َ١ ٚ ذٛنِ زا ٠َٚي٬ َٔ ثطغ َٟ َإ ي ٍَ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ زا١ٜ، ١٥ط١ض طٛ ٝاض٠ن١ّ ي١ط١
َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ب١ض اغت٢ ١ْٖس٣َ ١٥غط اض   ًَاٚ ز٠ب ز٠ثطغِ، ض ١َذه١َ١ٚ ق١ضاض٣ ١َذه١َ١ ي١ ج١ضٜس٠ ب

٠َٛٝ ز٠نا ١ٖتا ب١ غ١ ى، زٚٚ: ١٥ط١ض ض ٚا، ١َ١٥ ١١١ٜت٢ ْق١ٜ١ٖ، ١ْٖس٣َ ؾت ١ٜ١ٖ ١َذه١َ١ ٥ٝرتٝؿاظ٣ ث
َٝٞ زٚا٣  ًَ َٞ ب ٠ٚ١٥ف بهط٣َ زابٓط٣َ خ٪َإ ز٠ظاْشن ن١ ق١ضاض٣ ١َذه١َ١ ز٠ضز٠ن٢َ ت١َٝع ١ٜ١ٖ، ز٠ب
َٝس٠ن٣َٚ١،  َٝس٠ن٣َٚ١، ؾت٢ خطاثٞ ت َٝٞ ١َ١٥ خ١ت١ض٠، ت١ؾٗري٣ ت َٝه٢ ب٪ زابٓ ١ْؾاظ٣ َٛز٣٠ قا٢ْْٛ، ٜإ ؾت

 غٛثاؽ.
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.

َٜع عُط عبسايطػنٔ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝسضاٚ  َٞ ب٪ ١َذه١َ١ ١ٜ١ٖ بٝٓا ي١ غ١ض زاٚاناض٣ ذٛنِ ث ب١ْٝػب١ت ؾ١ق١ض٠ ز٣ٚٚ ١٥ّ َازز٠ٚ١ٜ٠ ن١ ز٠َي
٢ُ ب١ غ١ضزا زضا٠ٚ، ١َ١٥ خ٪٣ ق١ضاض٣ ذٛن١ُن١ ٥ٝع٬ٕ بها ي١ ج١ضٜس٠، ي١ غ١ض ذٝػابٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ذٛن

َٝشن  ، )قهّٛ عًٝ٘(ي١ خ٪٣ زا َٛخاي١ؾ٣١ ٜاغا١ٜ، نْٛه١ ق١ضاضات٢ ١َذهّٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ذٛنُٝـ ز٠زض٣َ بًَ
َٜت، ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ:  ٠َٛٝ بهط ١٥ٜٚـ ذكٛقٞ تاٜب١ت٢ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ْانط٣َ ق١ضاض٣ ذٛن١ُن٣١ ت١ؾٗري٣ ث

َٝو باْط ز٠نط٣َ ي١ٚ  ١ْؾ١قات٢ ١ْؾط ١َ١٥ ن١ ذٛن٢ُ ب١غ١ضزا زضا ن٪ٕ ١َ١٥ باْط ز٠نط٣َ؟ ب١ ض ٥اي١ٝت
َٝو زا١ٜ ١َذه١َ١ ي١  ٠ٚ١َٓٓٝ، ١َ١٥ ت١ْٝا ي١ ذاَي١ت زاض٣ ١ْؾط٠ ي١ٚ ج١ضٜس١ٜ٠ ثاض٣٠ ١ْؾط٠ن٣١ صَن بػ
ق١ضاض٣ غٝابٞ، ٜإ ي١ ٖاضٜب١ خ٪٣ ي١ غ١ض ١ْؾ١ق٣١ ١َذه١َ١، ي١ غ١ض ١ْؾ١ق٣١ خ٪ٜإ ٥ٝع٢ْ٬ ١٥ٚ 

َٜت٠ٚ١ ب٪ ق١ضاض٠ غٝاب١ٝ ز٠ن١ٕ، زا َٝه٢ غٝابٞ ب١ غ١ضزا ز٠ضن٠ٚٛ بط١ض  ٚا ز٠ن١ٕ ؾ٬ٕ ن١ؽ ذٛنُ
َٜٝٛػت١ ١َٖيبطري٣َ، غٛثاؽ. َٝط٠ ظٜاز٠، ث  ١َذه١َ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

،٠ٚ١َُٜٓ َٝػتا زٚٚباض٠ ز٠رنٛ َٝت٠ٚ١، ٥ ١ٜ٠َٛٝ ز٠َٝٓ   َازز٠ن١ ي١ ثط ٩ش٠ن١ ن٪ٕ ٖات٠ٚٛ، ١ٖض ب١ٚ ؾ
 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاالسبعٕٛ:

اٟ َٔ اؿكٛم املكشس٠ ي٘ ع٢ً َصٓف٘ مبٛدب اسهاّ ٖزا  ايكإْٛ، اؿل يف  ٢اٚال: يهٌ َٔ ٚقع ايتعذٟ عً 
٢ يف تكذٜشٙ َها١ْ املؤيف اٚ صاسب املصٓف ايجكاف١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً تعٜٛض عادٍ عٔ ريو، ع٢ً إٔ ٜشاع
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ٚق١ُٝ املصٓف االدب١ٝ اٚ ايع١ًُٝ اٚ ايف١ٝٓ َٚذ٣ اطتفاد٠ املتعذٟ َٔ اطتػالٍ املصٓف، ٜٚعذ ايتعٜٛض 
احملهّٛ ب٘ يًُؤيف يف ٖزٙ اؿاي١ دٜٓا ممتاصا ع٢ً صايف مثٔ بٝع االػٝا٤ اييت اطتخذَت يف ايتعذٟ ع٢ً سك٘ 

 احملذٛص٠ يف ايذع٣ٛ. ٚع٢ً املبايؼ
ثاْٝا: يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً طًب احملهّٛ ي٘، إٔ تكشس ْؼش اؿهِ ايزٟ تصذسٙ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ يف صشٝف١ 

 ١َٜٝٛ اٚ اطبٛع١ٝ ٚاسذ٠ اٚ انجش ع٢ً ْفك١ احملهّٛ عًٝ٘.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ٍَ زا١ْٝ؟  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ خٛ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
ٍَ زا١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.  ١ٖؾت ن١ؽ ي١ط١

 
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ز. ض ٩شإ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٥ٝعاؾ١ ز٠نط٣َ، زٚا َٝؿٓٝاض٣ ب١ض  ٜٞ ت١غ١يػٛي١ن٣١ نا ز٠نط٣َ، ب١ ١َ١٥ ي١ غ١ض ث
( ٠ٚ١َُٜٓ إرا سفض املؼٍُٛ باإلٜذاع ٚفل أسهاّ ٖزا ايكإْٛ تٓفٝز إيتضاَ٘ فع٢ً احمله١ُ اؿهِ ع١ض٠بٞ ز٠رنٛ

 غٛثاؽ.عًٝ٘ بػشا١َ ال تضٜذ ع٢ً مخظُا٥٘ ايف دٜٓاس(، 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ز  . ض ٩شإ.ن٢َ ت
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

( ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َب١غت ٚايػشا١َ ال تعفٞ ايٓاػش َٔ اإلٜذاعب١ؽ ي١ ن٪تاٜٞ ١٥ط١ض ٣٠ٚ١٥ ظٜاز به١ٕ )
١ ٚاتا خ٪٣ ز٠ضباظ ١ْنا ي١ ٥ٝساع نطز١ْن١ ٚ غ١ضا١َن١ بسا، غ١ضا١َن )ايػشا١َ ال تعفٞ ايٓاػش َٔ اإلٜذاع(

بسا ٚ ثاب١ْس٣ ن١ٜٔ ب١ ٥ٝساع، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥ٝساع غٛٚز٣ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ج١ٗٝت٣١ ن١ٚا ٥ٝساع٢ ي١ ٫ ز٠نط٣َ، 
َٝؿه١ٚتٔ، ظاْػت٢، ١ْٖٛض٣، ١٥ز٠بٞ ي١ٚ ٚآلت١ بعاْشن ن١ْس٠، ب٪١ٜ ي١ ب٪ّ  َٝٞ ن١ٝٝ؟ ٥اغت٢ ث ١َب١غت ي

غ١ضا١َن١ ز٠زا ٚ  املًتضّ َٔ اإلٜذاع(، )ايػشا١َ ال تعفْٞٛٚغ١ٓٝ ب٪ّ ْاضز١ٜٓ ت١ْٗا ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ظٜاز به١ٕ، 
 َٛيع١َ٠ ب١ ٥ٝساع، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ.  زٚا غٝاغ١ن٣١ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

:١ٜ٠َٛٝ َٝؿٓٝاضنطاٚ ب١ٚ ؾ  َازز٣٠ ث
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ٍُٛ باإلٜذاع ٚفل أسهاّ ٖزا ايكإْٛ تٓفٝز ايتضاَ٘ فع٢ً احمله١ُ اؿهِ عًٝ٘ بػشا١َ ال اٚأل: إرا سفض املؼ
 تضٜذ ع٢ً مخظُا١٥ ايف دٜٓاس.

 ثاْٝا: ال ٜعف٢ دافع ايػشا١َ َٔ اإلٜذاع.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ْٝ؟  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٝإ باؾ١ َازز١ٜ٠ى ٥ٝعاؾ١   ١َُٝ ث ١َُٝ ي١ َٛز٣٠ ذُٝا١ٜ ن١ زاَإ ْابٛٚ ب٪ َٛغ١ْ١ؾات، ي١ ض اغتٝسا ٥ ٥
١ٜ١َُٝ ب١ض اغت٢، نْٛه١ ي٣َٚ١ ب َٝهٞ ٥ ١ًَم ٖاتبٛٚ، ض اغت١ ب٪ َٛغ١ْ١ؾاتٞ بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ ٥ٝػتسض ان ١ َٛت

َُٝإ ٚا١ٜ ب٪ َٛغ١ْ١ؾات٢ ؾ٪ت٪غطاؿن 25ؾ٢ْٛٓ ت١تبٝك١ٝ ) ٍَ ب٪ ؾت٢ زٜه١، ب١آلّ ث  )َٚا مياثًٗا(( غا
َٞ، ٠ٚ١٥ ي١ قٛاْٝين زٜه٣١ ٚآلتا٢ْ زْٚٝازا ١٥ٚ ١َٚظٚع١  َٜٝٛػت١ َٛزز٣٠ ذُٝا١ٜ ظ٩ض ظ٩ض ن١ّ ب ب١ض اغت٢ ث

َٝ ١َُٝ ي١ يٝص١ْ ب١ّ ؾه١ً َازز١ٜ٠ى ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، زٚاتطٜـ ي١ َٛض اعات نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ث ؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٥
 َٞ ١ًَ ب َٜت٠ٚ١، ب١ّ ؾه َٝط٣١ بهط )تهٕٛ َذ٠ اؿُا١ٜ يًُصٓفات ايفٛتٛغشاف١ٝ َٚا ت١غ١يػٛصن َازز٠نإ ج

١ )تهٕٛ َذ٠ اؿُاٜزٚا غٝاغ١ ب١ّ ؾه١ٜ١ً ( ط١ٓ َٔ تأسٜخ ْؼشٖا اٚ إتاستٗا يًذُٗٛس(، 15مياثًٗا )
 غٛثاؽ.( ط١ٓ َٔ تأسٜخ ْؼشٖا اٚ إتاستٗا يًذُٗٛس(، 15يًُصٓفات ايفٛتٛغشاف١ٝ َٚا مياثًٗا )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١

 َازز١ٜ٠ن٢ تط. ١٥ذهاَٞ خٝتاَٞ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايفصٌ اؿادٟ عؼش

 اسهاّ ختا١َٝ
 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاالسبعٕٛ:

 ع٢ً ايٛصٜش اطتشذاخ قظِ خاص عُا١ٜ سل املؤيف.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ زٚٚ ن١ؽ، ؾ١ضَٛٚ ن  اى خٛضؾٝس.ن٢َ ت
َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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١َٓٝٝ َازز٣٠ ) َٝت43( ٚ )١٥42ط١ض ب )يًٛصٜش اصذاس ايتعًُٝات ايالص١َ يتظٌٗٝ تٓفٝز أسهاّ ٖزا  ( ز٠َي
َٞ، ي١ ت١عًُٝات ٠ٚظٜط ز٠غ١آلت٢ ١ٜ١ٖ ٥ٝػترساغ٢ قػِ بهات، ايكإْٛ(  َٜٝٛػت ْانات ٢ٖ ١ٜن١ّ ١ٖب ث

َٜٝٛػت ْ َٜٝٛػت٢ ب١ ٢ٖ ١ٜن١ّ ْانات، غٛثاؽ.43انات، ١َ١٥ زٚٚباض١ٜ٠، ١ٖض َازز٣٠ )ث  ( ت١ٚا٠ٚٚ ناؾ١ٝ، ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
 

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ١َٖإ قػ١ّ ١ٖبٛٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى عُط
َٜع عُط عبسايطػنٔ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٓٝـ ١َٖإ ض ٥٠ِ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ي١ قا٢ْْٛ ٠ٚظاض٠ت١نإ ب٪ ٠ٚظٜط ١ٜ١ٖ ٥ٝػترساغ٢ ١٥قػاّ ٚجٛظ٨ ٚ 

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ ٥ًٝػا بهط  َٛزٜطٜات ٚ ؾت٢ ٚا بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب  ١ض 

َٝيَن ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ  ٍَ زا١ٜ ١َْ َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١غٛ بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١ غ٢َ ن١ؽ ث
َٝيَن، ي١غٛ نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط. ٍَ زا١ٜ ضن َٝينََ؟ زٚٚ ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ ضن  ي١ط١

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ  :ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ ايجايج١ ٚاالسبعٕٛ:
 يًٛصٜش اصذاس ايتعًُٝات ايالص١َ يتظٌٗٝ تٓفٝز اسهاّ ٖزا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ. َٞ ت  ن

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝ َٞ، )َٔ ث يتظٌٗٝ تٓفٝز اسهاّ ٖزا َا ٜشاٙ َٓاطبًا يٛصٜش اصذاس ايتعًُٝات ايالص١َ ع٢ً اِ ٚا١ٜ ٚا باؾرت ب
 غٛثاؽ.)يًٛصٜش(،  ١ْى (  )ع٢ً ايٛصٜش(ايكإْٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٞ قا١ْْٛن١  )َا ٜشاٙ َٓاطبًا( َٞ ١ْنا، ٠ٚظٜط ز٠ب َٝب١ج َٞ بهات، ب١خ٪تإ ١٥ز٣ قا١ْْٛن١ ج َٝب١ج )َا ٜشاٙ ج
َٞ ٠ٚ١٥؟ ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاَٜٞٓاطبًا(   .ن٪ٕ ز٠ب

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ٜ٠َٛٝ يٛصٜش اصذاس ايتعًُٝات ايالص١َ يتظٌٗٝ تٓفٝز اسهاّ ٖزا )ع٢ً ا ٥اخري غٝاغ١ن١ ب٪ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ
 .(ايكإْٛ

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

ٍَ زا ١ْٝ، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط  ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 
 

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ ايشابع١ ٚاالسبعٕٛ:
 ٚتعذٜالت٘ يف االقًِٝ. 1971يظ١ٓ  3بكإْٛ محا١ٜ سل املؤيف ايعشاقٞ سقِ اٜكاف ايعٌُ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ،  ن٢َ ت

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت١، ْاظامن قا١ْْٝٛنإ ١٥ٚ زٚٚ َاز١ٜ٠ف زٚٚ ؾت٢ جٝاٚاظٕ ب١ ذ١قٝك١ت، ب١آلّ ١٥ ٠ٚ ب١ض ٥٠ٞ َٔ بهط
 1971يظ١ٓ  3ايعٌُ بكإْٛ محا١ٜ سل املؤيف ايعشاقٞ سقِ  ٜٛقف)بصذٚس ٖزا ايكإْٛ باؾرت ز٠ظأْ 

َٞ بٛٚ، غٛثاؽ.( ٚتعذٜالت٘ يف االقًِٝ َٜت ي  ناى عُط طٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى عُط
َٜع ع  ُط عبسايطػنٔ عًٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ْاتٛاْشن ٥ًٝػا٣ به١ٜٔ، ب١آلّ  َٝطاق١ٝ ٥ َٝيَن ب١ ٥ٝكاف، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ٜاغاٟ ع َٜٝٛػت١ ضن ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث

َٞ ْانط٣َ زٚا٣ ت١ْؿٝعنطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ. َٞ ز٠ن١ٜٔ، ناض٣ ث  ٥ٝكاؿن ع١َ١يٞ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايشابع١ ٚاالسبعٕٛ:

 ٚتعذٜالت٘ يف االقًِٝ. 1971يظ١ٓ  3اٜكاف ايعٌُ بكإْٛ محا١ٜ سل املؤيف ايعشاقٞ سقِ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا ؾ١ضَٛٚ ب٪ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ اـاَظ١ ٚاالسبعٕٛ:
 ال ٜعٌُ باٟ ْص قاْْٛٞ اٚ قشاس ٜتعاسض ٚاسهاّ ٖزا ايكإْٛ. 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ت

 ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايظادط١ ٚاالسبعٕٛ: 

 عالق١ تٓفٝز اسهاّ ٖزا ايكإْٛ.ع٢ً فًع ايٛصسا٤ ٚاؾٗات رات اي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ت
 ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 اد٠ ايظابع١ ٚاالسبعٕٛ:امل

 ٜٓفز ٖزا ايكإْٛ بعذ ثالث١ اػٗش َٔ تأسٜخ ْؼشٙ يف اؾشٜذ٠ ايشمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛسدطتإ(.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟ ناى عبس٫غ٬ّ ؾ١ضَٛٚ،  ن٢َ ت
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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؟ ١ٜع٢ٓ ب٪ غ٢َ َاْط١؟ ١٥ط١ض ١َب١غت ي٠ٚ١ ت١ذعٜطات ٚ ؾت٢  ذٝه١ُت ي١ٚ غ٢َ َاْط١ نٞ ١ٜاظامنَٔ ْ
َٝت، جٝاٚاظ٠ ي١ ب٢ٜٓ١  َٞ ي١ ض ٩ش٣ ز٠ضن٢ْٚٛ ١٥ط١ض )ٜعٌُ بأسهاّ ٖزا ايكإْٛ(، ٜإ  )ٜٓفز(ٚا ب ز٠ب

َٝٓاط١ّ ب٪ ١٥ٚ غ٢َ َٞ َٔ ت َٞ به١ٕ ب١ ١ْٖطا٠ٚنإ ١٥ط١ض ١ْٖس٣َ ؾت ١ٖب َاْط١ ١٥ط١ض  ز٠ضنٛٚ ز٠غت ث
َٞ به١ٕ تانٛ ناٌَ بيَب، غٛثاؽ، َٞ، ١٥ٚ غ١ب١ب١ ز٠تٛأْ ي١ ض ٩ش٣ ز٠ضن٢ْٚٛ ٜاغا ز٠غت ث َٝو ب  ب١غ١ب١ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝسا١ٜ، عكٛباتٝـ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ ؾه٣١ً ن١ غ٢َ  َاْط زاْطا١ٜ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ عكٛبات٢ ت
َٝت٠ٚ١ ي١ ض ٩شْا٣١َ )٠ٚقاٜع نٛضزغتإ( ض ٠مس٢ خ١َيو  ًَاٚ ز٠ب خ١َيو ٥ٝت٬عٞ ي١ غ١ض بها، ثاف ٣٠ٚ١٥ ن١ ب

٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ضنٛٚ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظ َٝه٢ تاٜب١ت ي١ ١ٖض َٞ ن١ قاْْٛ َٞ، ٥اطا٣ صَن ز٠ب ٚع٣١، ١َعًَٛات٢ صَن ز٠ب
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ ناى عُط

َٜع عُط عبسايطػنٔ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝٛػت١ غ٢َ َاْط بهط٣َ ب١ ) ( ض ٩ش، نْٛه١ َاْط١نإ ي١ ض ٩شزا 91قػ١نا٢ْ ناى ع٢ْٚ١ ت١ٚا٠ٚ، ب١آلّ ث
َٝشن ) ًَ  ٣، غٛثاؽ.(ض ٩ش ٠ٚى خ٪91ؾ١ضم ز٠نا، ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
،٠ٚ١َٜٓٓ  زٚا غٝاغ١ خبٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

  املاد٠ ايظابع١ ٚاالسبعٕٛ:
 زٚاٜٞ ت١غ١يػٛي١نإ ز٠ط٪ض ٣َ،

 ٚقا٥ع نٛسدطتإ(.َٔ تأسٜخ ْؼشٙ يف اؾشٜذ٠ ايشمس١ٝ ) ( ًَٜٛا97)ٜٓفز ٖزا ايكإْٛ بعذ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا ؾ١ضَٛٚ ب٪ ١٥غباب  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 َٛجٝب١.

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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 االطباب املٛدب١
ايعشام ٚفظح اجملاٍ اَاّ املؤيفني يف  ر ايفهش١ٜ ٚايف١ٝٓ ٚاالدب١ٝ يف اقًِٝ نٛسدطتإ  ١ تؼذٝع اؿشن١ٝبػ

االبذاع ٚاالبتهاس َٔ خالٍ ٚدٛد قإْٛ ٜٓظِ أعُاهلِ ٚحيُٞ سكٛقِٗ َٔ أٟ تعذ أٚ ػاٚص عًٝٗا َٔ قبٌ 
البذاعات نتاب فٓاْٞ  ايػري، عٝح ٜتٓاطب ريو َع ايتطٛسات اؿاص١ً يف ٖزا اجملاٍ َٚع سٚو ايعصش، ٚتكذٜشا

نٛسدطتإ ٚدٚسِٖ األجيابٞ يف ايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ يالقًِٝ، ٚيػشض تطٜٛش ايعالقات ايجكاف١ٝ َع ػعٛب ايعامل 
 طُٝا اجملاٚس٠ َٓٗا َٔ خالٍ محا١ٜ سكٛم املؤيفني االداْب، يهٌ ريو فكذ ػشع ٖزا ايكإْٛ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥غباب َٛجٝب١؟ زٚٚ ن١ؽ ناى ١ْشاز ٚ ناى عبسايػ٬ّ، ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشازن٢َ   .ت

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ي١ ١٥غبابٞ  ٥ َٞ َٝه٢ ْاؾع ١ٖب٠ٚٛ، قا١ْْٝٛنإ باؾرت ز٠ظأْ، ز٠ب ١َُٝ نْٛه١ قاْْٛ ٥ َٞ َٝؿ١ن٢ ز٠ب ث
١َُٝ بامسإ نطز ي١ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ بٛٚ، ٚا َٛجٝب١ ٥ٝؿاض٠ت ب١ٚ ق ا١ْْٛ بس٠ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ٥

ٍَ ١٥غباب َٛجٝب١ ٖٝض ؾ١ضق١ن٢ ج١ٖٚ١ض٣ ١ْٝ، )الٖذاف( ٚطنإ)االٖذاف(  بعامن َٝػتا ت١قطٜب١ٕ ي١ط١ ٥
َٞ نطزبا١ٜ، غٛثاؽ.  ب١ض اغت٢ ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ف ١٥ط١ض ع٬ٝج١نتإ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: َصطف٢ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت ب٪ ٣٠ٚ١٥  َٝط٠ ز٠َي َٝػتا ي َٝبِٝٓٝ ط١ض ا٠ٚ١ْ ب٪ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠ن٢ ١َغ١ي١ٜ١ى ي١ َازز٠نا٢ْ ٥ ٠َٚي٬ ت
َٜطاٟ ذُٝا٣١ٜ  ٍَ ز٠ٚضٚب١ضٚ زْٚٝا ي١ ض  َٛغ١ْ١ؾ١ناْٝإ، َٔ ث٠ٜٛ١ْس٣ نٛيتٛض٣ باف به١ٜٔ ي١ط١

 َٞ ١َُٝ ز٠غت ث َٞ ٥ٝعٕ ٠ٚضططتٔ ي١زا١ْض ٥ َٝو ب١ب َٝط٠ ثاف غاَي طؿتٛط٪١ٜنِ نطز ١٥ٚ نات١ ن١ َاف زضابٛٚ ي
َٝط٠  َٜٞ ١٥ٚإ ي َٝٞ بط١ض  َٜطات زا٠ٚ ب به١ٜٔ ؾت١ناْٝإ ٠ٚضطري ٜٔ ب٪ ظَا٢ْ نٛضزٟ ٠ٚ١٥ ت١ْاقٛظ٠ ي١ ٜاغا ت٪ ض 

َٜت١ غ١ض نٛضز٣،  َٝٞ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ نٛيتٛض١ٜنإ ثت١ٚ به١ٜٔ ي١ ؾت١ناْٝإ ٠ٚضبطري  َٝط٠ ز٠َي ن١ن٢ ي
َٜطاٟ ثاضاغت٢ٓ ب١ض١َ١ٖناْٝإ، َٔ ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠ّ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.  ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ، زٚا غٝاغ١تإ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٜٓسضا٠ٚ  ١ٜ٠َٛٝ خٛ َٝب١ٝٓٝنُإ ١ْٝ ي١ غ١ض ١٥غباب َٛجٝب١ن١ ن١ ب١ٚ ؾ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٖٝض ت ٥
َٜت١ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ.  خبط
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ غ١ضج١ّ قا١ْْٛن١،  َٜٓسضا٠ٚ ١٥غبابٞ َٛجٝب١ ي١ط١ َٝؿرت خٛ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ث   .ناى عُط ؾ١ضَٛٚب١ٚ ؾ

َٜع عُط ١ٖٚضاَٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝـ ٣٠ٚ١٥ ز٠ْطسإ ي١ غ١ض٣ بهط٣َ، غٛثاؽ،  ٚابعامن ْاْٚٝؿاْٞ ٜاغان١ ١ٜن٬ٜٞ ١ْنطا٠ٚ، ث
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
١َُٝ ٠ٚخت٢ خ٪ؾ٢ ي١ زٚٚ، غ٢َ َْٛاق١ؾ٣١ ١َغنٛع٣١ ق١ٚاْشن ٚطنإ  ١ًَٕ ١ْٖس٣َ ق١ٚاْشن ؾ١ضت ٥ ١٥غ

٠َٛٝ ض ٥٠ٝتإ ن١ٝٝ؟ َٞ، َِٖٛٝ ْا٠ٚض ٩ن٢ قا١ْْٛنا١ْ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٥  ١ْٝ ١ٖض ْاٜٚؿٝإ ١ٖب
 
 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

)قإْٛ  ٚ،ي١ غ١ضز٣ قػ١ناظنإ ي١ َْٛاق١ؾات ي١ غ١ض َازز٠نا٢ْ قإْٛ عٝٓٛا١ْن١ ب١ٚ ؾه٣١ً ت١غبٝت بٛ
 ،سل املؤيف ٚاؿكٛم اجملاٚس يف إقًِٝ نٛسدطتإ  ر ايعشام(

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٝهط ا ن٢َ ي١ط١ ١٥غباب َٛجٝب١ٚ قا١ْْٛن١ ب١ ت

ٍَ زا ١ْٝ، ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ز٠غت  َٞ ز٠ن١ٜٔ، ثري٩ظباٜٞ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ن١ؽ ي١ط١ خ٪ؾٝتإ ي
َٝٓاْٝإ ١ٜ١ٖ ي١ نٛضزغتإ ض ي١ بٛاض٣ ١٥ز٠بٞ، غٝاغٞ،  بطاز٠ضا١ْ ٚ خٛؾه١ َٛبسٜعا١ْ ز٠ن١ٜٔ، ن١ زاٖ
َٝو  َٞ َاؿن ١ْخٛض٣ ٚ ١ٖض ن١غ َٞ بهط٣َ ٖٝض ن١غ َٝب١ج َٝس ز٠ن١ٜٔ ١٥ّ قا١ْْٛ ج ١ْٖس٠غٞ، ١ْٖٛض٣ ٥َٛ

َٞٝ ٢ًَٝ َاؾ١نإ بهات ب١ث َٝؿ ٍَ ز٠نط٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ تا ب١ٜا٢ْ غ١عات ) ث ( ب١ 11زازطا ١َٖيػٛن١ٚت٢ ي١ط١
َٝطٜٔ ١ٖض بصٜٔ.  خٛاتإ ز٠غج

 
 
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.ذػٔ ستُس غٛض٠                           غت اػنس عبسار                ؾط  
َٝططٟ غ    َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                    غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      ج

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 01ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )
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َٞ ؾ١ؾن١ َٜه١ٚتٞ  غ  8118\18\12ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (31ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١غ  12/18/8118 ض

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ َٞ  ض٩شٟ ثــ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ؾن١غــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  18/12/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ٕ باٜع امساعٌٝز.اضغ٬ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (31ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (31ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٞ ؾــ١ؾن١ ض َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ غــ بــ١ّ  زا 18/12/2112(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
 ، ٢2111 ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ ث١غ١ْس نطزْ -1

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

٢َ١َٝٝ ١َٖيبـصاضزٕ، غـاَي٢ نـٛاض٠ّ،         َٞ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، خـٛصن غـ زاْٝؿت٢ٓ ١٥َط ٩َإ ز٠غت ث
ــسن     ــاض٣٠ زاْٝؿ ــ١ّ، شَ ــسا٢ْ ١ٜن َٜ ــٛصن طط ــسن 31خ ٢َٝ   18/12/2112، ض٩ش٣ زاْٝؿ ــ١ث ــاض، ب ــ٣١ ن ، ب١ضْاَ

ــ١ن٢ َــازز٠   ــاَي٢     21ذٛنُــ١نا٢ْ بططــ٣١ ٜ ــطا٣ٚ غ ــ١َٛاض ن ــ١ن٢ ٖ ــاض٠ ٜ ــاٚخ٪٣ شَ ــ١ٜط ٣ٚ٠ ْ ــ١ ث  1992ي
ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط ٜـاض٣ زا ب١ضْاَـ٣١ نـاض٣ زاْٝؿـت٢ٓ شَـاض٠      
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ــات    31 ــ١ نـ ــصاضزٕ، يـ ٢َ١َٝٝ ١َٖيبـ ــ ــٛصن غـ ــا٢ٜ خـ ــ ٥11اغـ َٝـ ْٝـ ــ ــ١ٚت٢  ثـ َٜهـ ــ١ ض ــ١ؾن١ يـ َٝؿـ ٠ٛض ٩، ض٩ش٣ غ
َٝت 18/12/2112 ١ٜ٠َٛٝ ب  ، ب١ّ ؾ

 ، 2111ث١غ١ْس نطز٢ْ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ 

َٝطٖات٢ٓ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٚ ٠ٚؾس٠ ٜا٠ٚض٠ن٣١ ز٠ن١ٜٔ، زاٚا ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ٜٔ، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪ غـ١ض       ب١خ
     ٕ َٝبٝٓٝـ١ى ٜـا ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٜـ١ى ي١غـ١ض ضاث٪ضت١نـ٣١     غ١ن٪٣ يٝص١ْنإ، ج١ْاب٢ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ١٥طـ١ض ت

٢َٝ، ؾ١ضَٛٚ.2111ذٝػابات٢ خٝتا٢َ غاَي٢  ًَ َٝب١ٝٓٝنا٢ْ خ٪ت ب  ، ز٠تٛا٢ْ ٫َٛذ١ظ٠ت١نا٢ْ خ٪ت ٜإ ت
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ نطزْــ٢ ب ٠ٚ2111ظاض٠طنــإ يــ١ غــاَي٢  َٝبــ١ج ٢َُٜ نٛضزغــتإ، زا ١ٖغــتا٠ٚ بــ١ ج ١ضْاَــ٣١ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض

َٜطـا٣               ٢َٝ ١٥ٚ تٛاْـا زاضاٜٝاْـ٣١ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـت٢ زا بـٛٚ، يـ١ ٖـ١َٛٚ بـٛاض٠ خع١َتطٛظاضٜـ١نإ نـ١ يـ١ ض  ب١ث
َٜط٣٠ تٛاْا٣ ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١ غٓٛٚض٣ ١٥ٚ بط ٠ ثاض٣١ٜ٠  َٞ نطا٠ٚ، ب١ طٛ َٝب١ج ٠ٚظاض٠ت١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نا٠ٚ١ْ ج

َٜطا٣ ٠ٚظاض٠طنا٠ٚ١ْ ن١ْس ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١غ١ض ذٝػابات٢ ن٪تـاٜٞ غـاَي٢    ن١ خطا٠ٚت١ ب١ضز٠غتٝإ، ي١ ض 
َٜعتإ، ١ٖب٢ْٚٛ ثاض٣٠ غٛٚض ا ٚ ي١  2111 ( 211551بطٜت٢ بٛٚ ي١ ) 1/1/2111ز٠خ١ٜٓ١ ب١ضز٠غت ب١ض 

َِٜ ي٫١ٜــ١ٕ   1ًَٝــاض زٜٓــاض بــ١ غــايب ز٠ضخػــت٣١ شَــاض٠   ، نــ٪٣ بٛزجــ٣١ ث١غــ١ْس نــطا٣ٚ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
ًَٝـ٪ٕ، يـ١ بـ١ضٚاض٣     671ًَٝـاض ٚ   951تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   13، بطٜت٢ بٛٚ يـ١  2111ْا٠ْٚس٠ٚ٠ غاَي٢ ذه١َٛت٢ 

تطًٜٝ٪ٕ زٜٓاض ت١ٌَٜٛ نطاٜٚٔ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ  1128911بط ٣  31/12/2111تا  1/1/2111
َـ        215بط ٣  -3، 2ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس، ز٠ضخػت٣١ شَاض٠  ١ت٢ ًَٝـاض زٜٓـاض بطٜتٝـ١ يـ١ زاٖـات٢ ْـاٚخ٪٣ ذهٛ

َِٜ بـ٪ غــاَي٢    َٝٓطا٠ٚ، ي٫١ٜــ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ْا٠ْٚــس٠ٚ٠      2111ٖـ١ض ، يـ١ نــ٪٣ بٛزجـ٣١ ث١غـ١ْس نطاَٚــإ زاؾـه
٢َُٜ        ٠ٚ8ظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١غسا، ب٫َ١ّ ي١ٚ بط ٠ ثاض١ٜ٠ تـ١ْٗا   ًَٝـاض زٜٓـاض ٠ٚضطـريا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض

َِٜ ب٪ غاَي٢  َٝـو   1131877ي١  بطٜت٢ بٛٚ 2111نٛضزغتإ، زاٖات٢ ْاٚخ٪٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض ، ٚاتـ١ تطًٜٝ٪ْ
 11677649، خ١ضج٢ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ بطٜت١ٝ ي١ 2ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ز٠ضخػت٣١ شَاض٠  877ًَٝاض ٚ  131ٚ 

ــاَي٢   ــ٪ٕ غ ــاض٠   2111تطًٜٝ ــت٣١ شَ ــاٚ     5ز٠ضخػ ــ٣١ٓٝ ثانت َٝؿ ــ١نطا٠ٚنإ، ث ــاٚ ْ ــ٣١ٓٝ ثانت َٝؿ ــ١ ث ــ١ ي ، جط
، خــ١ضج٢ 4ض زٜٓــاض ز٠ضخػــت٣١ شَــاض٠ ًَٝــا 496616ْــ١نطا٠ٚنإ ي١غــ١ض بٛزجــ٣١ ٥اغــا٢ٜ بطٜتٝــ١ يــ١  

َٝٓا١ْنإ بطٜت١ٝ ي١  َٝؿـ٣١ٓٝ ثانتـاٚ     6تطًٜٝ٪ٕ ز٠ضخػت٣١ شَاض٠  2325365بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ ، جطـ١ يـ١ ث
ــط ٣  ــ٪ٕ ٚ 2ْــ١نطا٠ٚنإ، ب ــطا٣ٚ     571312تطًٜٝ ــ١ضخإ ن ــ١ ت ــطا٠ٚ، ي ــ٢ًَٜٛ١ ثط٩ش٠نــإ ن ــاض ت  4711زٜٓ

55َٞتطًٜٝ٪ٕ زٜٓاض ز٠نات١ ي١  َٝب١ج َٜص٣٠ ج ــ  %، ض  ــاض٠ نـ ــت٣١ شَـ ــاٚ 11طا٣ٚ ز٠ضخػـ ــ٣١ٓٝ ثانتـ َٝؿـ ، ث
َٝٓإ ثط٩ش٠نإ بطٜت١ٝ ي١  ًَٝـاض زٜٓـاض بـ١ غـايب ز٠ضنـ١ٚت٠ٚٛ       ١ْ81546نطا٠ٚنإ ي١غ١ض بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

، 4ًَٝـاض زٜٓـاض ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠      84474، باضَتـ٣١ بٛزجـ٣١ ٥اغـاٜـ بطٜتٝـ١ يـ١      4ز٠ضخػت٣١ شَـاض٠  
َٝٓإ ثط٩ش٠نـإ بط   َٝـسا٢ْ  4ًَٝـاض زٜٓـاض ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠      65244ٜتٝـ١ يـ١   باضَت٣١ بٛزج٣١ ٠ٚبـ١ضٖ ، ث

ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ) َٞ ٚ خاْٛٚب١ض٠ٚ نؿتٛنا َٝؿ٣١ٓٝ ْٝؿت١ج ًَٝـاض زٜٓـاض    172153( ب١ بـط ٟ  قشٚض َذ١ٜٓث
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زٜٓـاض بـ١ غـايب     2131186بطٜتٝـ١ يـ١    31/12/2111، ١ٖب٢ْٚٛ ثاض٣٠ غٛٚض اٚ ي١ 7ز٠ضخػت٣١ شَاض٠ 
 ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.١9ضج٢ ب١خؿشن ز٠ضخػت٣١ شَاض٠ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ، ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ خ

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

.٠ٚ١َٜٓٓ  يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ؾ١ضَٛٚ ضاث٪ضت٢ خ٪تإ خبٛ
َٜع ز. ٥اضاؽ ذػشن ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ ْٛٚغطا٣ٚ غ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜـطإ، شَـاض٠    ، ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ   26/8/2112يـ١   9535ب١ث
َٜعٜـ بــ١ ْٛٚغــطا٣ٚ    2111غــاَي٢  ض ٠ٚاْــ٣١ غــ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيــ١َإ نــطا٠ٚ، غــ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيــ١َا٢ْ بــ١ض 

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ناضٚباض٣ ث١ضي١َإ، شَاض٠ )ى(  ١٥ّ ضاث٪ضتـ٣١ ٥اضاغـت٣١    2/9/2112، ي١ ب١ضٚاض٣ 1861ب١ض 
   ٚ َٞ نـطزٜٚٚٔ نـ١ ضاثـ٪ضت٢ ي١غـ١ض ٥اَـاز٠ بهـ١ٜٔ،        ١َٖٛٚ يٝص١ْ ١َٖٝؿـ١ٜٝ١نا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـطز٠ٚٚ، زا ا٣ يـ

يـ١ بـ١ضٚاض٣    397ي١غـ١ض ٥اَـاز٠ نـطز٠ٚٚ، نـ١ بـ١ ْٛٚغـطا٣ٚ شَـاض٠         294يٝص٣١ْ زاضاٜـ ن٪ْٛٚغ٢ شَاض٠ 
َٜع غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ف ز٠ق١ن١ٜ١ت٢ : 7/11/2112  ٥اضاغت٣١ ب١ض 

 ٕ ــتا ــ١َا٢ْ نٛضزغ ــ٢ ٚ ناض  -)ث١ضي ــ٣١ زاضاٜ ــريام، يٝصْ ــاض٠   ع ــ٢ شَ ــابٛٚض٣، ن٪ْٛٚغ ــاض٣ ٥ ــ١ٚت٢ 294ٚب َٜه ، ض
2/11/2112، 
٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ناضٚبـاض٣ ث١ضيـ١َإ شَـاض٠ )ى(          َٝض 2/9/2112، يـ١  ٥1861اَـاش٠ بـ١ ْٛٚغـطا٣ٚ ب١ض  ، ٖــاٚث

ٍَ ز٠ق٢ ْٛٚغطا٣ٚ غ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، ب١ شَاض٠  ، غ١باض٠ت ب١ 26/8/2112، ي١ 9535ي١ط١
٢َُٜ نٛضزغتإ، ن١ ٥اضاغـت٣١ طؿـت يٝصْـ١ ١َٖٝؿـ١ٜٝ١نا٢ْ     ٢3122 ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي ، ذه١َٛت٢ ١ٖض

٢َٝ تاٜب١طن١ْسٜــ١ت٢ يٝصْــ١نا٢ْ           َٞ ٚضزبْٛٚــ٠ٚ١ ٚ طؿتٛطــ٪نطز٢ْ بــ١ث ث١ضيــ١َإ نــطا٠ٚ، بــ١ ١َب١غــت٢ يــ
٠َشن ن٪ْٛٚغ٢ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ٥اغا٢ٜ خ٪٣ غاظزا، يـ١ بـ١ضٚاض٣   3:5ث١ضي١َإ، ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١ يٝص١ْن١َإ 

َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ي١ٚ باب١ت١ ٚ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط٢ ٥اَاز٠بٛٚإ ط١ٜؿت١ٓ ١٥ٚ خاَيا٣١ْ خـٛاض٠ٚ٠،   3/21/3123 ب٪ ي
ًَــ١ طؿــت١ٝنا٢ْ ضاثــ٪ضت٢ ذٝػــابات٢ ن٪تــا٢ٜ غــاَي٢   َٝ ٢َُٜ نٛضزغــتإ 3122نــ١ شَــاض٠ ٚ ٖ ٣ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض

َِٜ، ز٠ضبـا    ض٣٠ ضاثـ٪ضت٢ ذٝػـابات٢   ز٠خات١ ض ٚٚ، ١ٜن١ّ: ضاث٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
َِٜ، ٥اَــاش٠ بــ٠ٚ١ ز٠نــات نــ١ٚا ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــاٚبطاٚ، يــ١ غــاَي٢  3122ن٪تــا٢ٜ غــاَي٢   ٣3122 ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض

٢َٝ ١٥ٚ تٛاْا زاضا٣١ٜٝ ن١ ي١ب١ضز٠غت١ٝت٢ ي١  َِٜ، ب١ث َٞ نطز٢ْ ب١ضْا٣١َ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝب١ج ١ٖغتا٠ٚ ب١ ج
َٜطا٣ ٠ٚظاض٠ت َٜط٣٠ تٛاْا٣ ٠ٚظاض٠ت١نإ، يـ١  ١َٖٛٚ بٛاض٠ خع١َتطٛظاض١ٜنإ، ي١ ض  ١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نا٠ٚ١ْ ب١ طٛ
 غٓٛٚض٣ ١٥ٚ بط ٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ب٪٣ ت١ضخإ نطا٠ٚ، 

 ز٠ّٚٚ: ضاث٪ضت٢ ْاٚبطاٚ ١٥ٚ ظاْٝاضا٣١ْ خػت٠ٚٛت١ ض ٚٚ:
َِٜ ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠، بـ٪ غـاَي٢    -2 بطٜتٝـ١   3122ن٪٣ بٛزج٣١ ث١غ١ْس نطا٣ٚ ذه١َٛت٢ ١ٖض

 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض،  781ًَٝاض ٚ  61:ٕ ٚ تطًٜٝ٪ 24ي١ 
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ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض  211ًَٝــاض ٚ  :39تطًٜٝــ٪ٕ ٚ  22بــط ٣  42/23/3122بــ٪  3122يــ١ بــ١ضٚاض٣ ٜــ١ن٢  -3
َِٜ نطا٠ٚ، ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠،   ت٢ًَٜٛ١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ١ٖض

ــ١ن٢     -4 ــ١ ٜ ــٛٚض اٚ ي ــاض٣٠ غ ــسا ث ــ١َإ نات ــ١ ٖ ــ١  بطٜ 3122ي ــ١ ي ــاض ٚ  332تٝ ــ١   665ًَٝ ــاض ب ــ٪ٕ زٜٓ ًَٝ
(negative ،َٕٝٓا  ( ٚات١ ب١ نٛضتٗ
َِٜ، بــ٪ غــاَي٢   315بــط ٣  -4 يــ١ نــ٪٣  2111ًَٝــاض زٜٓــاض نــ١ بطٜتٝــ١ يــ١ زاٖــات٢ ْــاٚخ٪٣ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض

َٝٓطا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ْا٠ْٚـس٠ٚ٠، ٚاتـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢        2111بٛزج٣١ ث١غ١ْس نـطا٣ٚ غـاَي٢    ، زاؾـه
٢َُٜ        ٢8 ْا٠ْٚس بـ١ٚ بـط ٠ ثاض٠ٜـ١ تـ١ْٗا بـط ٣      ذه١َٛت ًَٝـاض زٜٓـاض ٠ٚضطريا٠ٚتـ٠ٚ١ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض

َِٜ بـ٪ غـاَي٢      -5نٛضزغتإ،  ًَٝـاض ٚ   131تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   1بطٜتٝـ١ يـ١    2111زاٖات٢ ْاٚخ٪٣ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠:  877 َٝهٗات١ن٣١ ب١ّ ؾ  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ن١ ث

 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  25ٚ ًَٝاض  559باج١نإ  -د
 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض،  516ًَٝاض ٚ  81ثؿه١نا٢ْ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ )ؾ١ضَاْب١ضٚ خا١ْْؿشن( بطٜت١ٝ ي١  -ب
 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  48ًَٝاض ٚ  487زاٖات١نا٢ْ تط بطٜت١ٝ ي١  -د
 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  488ًَٝاض ٚ  5ؾط٩ؾت٢ٓ ١َٚجٛزات بطٜت١ٝ ي١  -ز
١َّٝٝ:  877ًَٝاض ٚ  131ٚ  تطًٜٝ٪ٕ 1ب١خؿشن ن٪٣ طؿت٢ بطٜت١ٝ ي١  -ٙ  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض. غ
ًَٝـ٪ٕ   649ًَٝـاض ٚ   677تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   11بطٜت١ٝ يـ١   2111خ١ضج٢ ؾٝع٢ً بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ ب٪ غاَي٢  -1

 :١ٜ٠َٛٝ َٝهٗات١ن٣١ ب١ّ ؾ  زٜٓاض٠ٚ ث
 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  275ًَٝاض ٚ  983تطًٜٝ٪ٕ ٚ  6ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْب١ضإ بطٜت١ٝ ي١  -د

ثـاض  ًَٝ٪ٕ زٜٓـاض تـا    147ًَٝاض ٚ  94تطًٜٝ٪ٕ ٚ  2ظاض٣ ٚ ناى نطز٠ٚ١ْ بطٜت١ٝ ي١ مش١ى ٚ خع١َتطٛ -ب
 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  73:ًَٝاض ٚ  647ًَٝ٪ٕ زٜٓاض،  ب١خؿشن بطٜت١ٝ ي١  2::ًَٝاضٚ  47ب٪ بطٜت١ٝ ي١ 

 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  4:1ًَٝاض ٚ  487غٛٚز٠نا٢ْ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ بطٜت١ٝ ي١  -د
َٝه٠ٚٛنا٢ْ تط بطٜت١ٝ ي١  -ٙ  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  48ًَٝاض ٚ  565ت
تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   21ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ن٪٣ طؿت٢ بطٜتٝـ١ يـ١    958ًَٝاض ٚ  ١َ2:6ٚجٛزات٢ ْازاضا٢ٜ بطٜت١ٝ ي١  -ر

 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض.  :75ًَٝاض ٚ  788
َٝهٗات٣١ ظٜاز٠ض ٢ٜ٩ ب١ ) -3 ٣١ٜ٠َٛٝ     positive( ن١ّ ض ٢ٜٚ٠ ب١ )negativeث (، ي١ بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ بـ١ّ ؾـ

ٍَ بٛزج٣١ ث١غ١ْس نطاٚ ي١ ث١ضي١َإ،  خٛاض١ٜ٠ٚ٠،  ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١
( ، مش١ى negative)ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  126ًَٝاض ٚ  24تطًٜٝ٪ٕ ٚ  1ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْب١ضإ بطٜت١ٝ ي١  -د

 (. negative)ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  946ًَٝاض ٚ  582ٚ خع١َتطٛظاض٣ ٚ ناى نطز٠ٚ١ْ بطٜت١ٝ ي١ 
ًَٝـ٪ٕ   96ًَٝاض  99، ب١خؿشن بطٜت١ٝ ي١ positiveًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  9ٚ  ًَٝاض 118باضب٪ بطٜت١ٝ ي١  -ب

 (. negative)ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  281ًَٝاض ٚ  31، غٛٚز٠نا٢ْ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ بطٜت١ٝ ي١ positiveزٜٓاض ب١ 
 .  positiveًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  935ًَٝاض ٚ  51خ١ضج١ٝنا٢ْ تط بطٜت١ٝ ي١  -ح
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(، ن٪٣ طؿت٢ بطٜت١ٝ يـ١  negative)ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  667ًَٝاض ٚ  47ي١  ١َٚجٛزات٢ ْازاضا٢ٜ بطٜت١ٝ -ر
 (. negative)ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب١  979ًَٝاض ٚ  426تطًٜٝ٪ٕ ٚ  1
٢َٝ ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ، بطٜتٝـ١ يـ١       2111خ١ضج٢ ؾٝع٢ً ي١غ١ض ثط٩ش٠نـا٢ْ غـا٢ْ٫َ    -3  تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   2بـ١ث

 4س نــطا٣ٚ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ، نــ١ بطٜتٝــ١ يــ١ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض، يــ١ بٛزجــ٣١ ث١غــ١ْ 365ًَٝــاض ٚ  325
َٞ نطز٢ْ ي١  711تطًٜٝ٪ٕ ٚ  َٝب١ج َٜص٣٠ ج  %.49ًَٝاض زٜٓاض ب١ ض

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

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َِٜ بــ٪ غــاَي٢ تــ٢ًَٜٛ١ ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس بــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــ٢ ذه -4  11، بطٜتٝــ١ يــ١ 2111َٛــ١ت٢ ٖــ١ض

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠:  111ًَٝاض ٚ  289تطًٜٝ٪ٕ ٚ   ًَٝ٪ٕ، ب١ّ ؾ
 ًَٝ٪ٕ. 481ًَٝاض ٚ  177تطًٜٝ٪ٕ ٚ  11ت٢ًَٜٛ١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ عريام  -1
 ًَٝ٪ٕ. 86ًَٝاض  ٠ٚ49ظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ت١خػٝؼ ٥ٝعاؾ٢  -2
 ًَٝ٪ٕ. 381ًَٝاض  ٠ٚ361ظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ت١خكٝل ٥ٝعاؾ٢  -3
 11ًَٝــ٪ٕ، نــ٪٣ طؿــت٢  846ًَٝــاض  297 2111يــ١ غــاَي٢  2111زاؾــهاْس٢ْ زاٖــات٢ ْــاٚخ٪ٟ غــاَي٢  -4

 ًَٝ٪ٕ. 211ًَٝاض  289تطًٜٝ٪ٕ ٚ 
٢َُٜ نٛضزغتإ، ي١ َا٣٠ٚ  -5 بـ١ّ   31/12/2111، ب٪ 1/1/2111جَٛٚي٣١ ناف ي١ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ١ٖض

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠:   ؾ
 تٛٚ بطٜت١ٝ ي١: ن٪٣ ناؾ٢ ٖا -1

 ًَٝ٪ٕ ب١ غايب 554ًَٝاض  2111، 1/1/2111ض٠غٝس٣ ناف ي١  -د
 ًَٝ٪ٕ. 911ًَٝاض ٚ  289تطًٜٝ٪ٕ ٚ  11، 31/12/2111ت٢ًَٜٛ١ بٛزج١ ي١ ب١غسا٠ٚ تا  -ب
َٝو ٚ  -ت َِٜ تطًٜٝ٪ْ  ًَٝ٪ٕ. 877ًَٝاض  131زاٖات٢ ْاٚخ٪٣ ١ٖض
 ًَٝ٪ٕ. 474ًَٝاض  84باضَت٣١ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ  -ث
ًَٝـاض   359تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   12ًَٝـ٪ٕ، نـ٪٣ ناؾـ٢ ٖـاتٛٚ      244ًَٝـاض ٚ   65باضَتـ٣١ بٛزجـ٣١ ثط٩ش٠نـإ     -د

141 .ٕ٪ًَٝ 
 ن٪٣ ناؾ٢ خ١ضد نطاٚ بطٜت١ٝ ي١ : -2

 ًَٝ٪ٕ. 649ًَٝاض ٚ  677تطًٜٝ٪ٕ ٚ  11خ١ضج١ٝنا٢ْ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ  -د
 ًَٝ٪ٕ. 365ًَٝاض ٚ  325تطًٜٝ٪ٕ ٚ  2خ١ضج٢ بٛزج٣١ ثط٩ش٠نإ  -ب
َٝؿ١ٓٝ ثانتاٚ ١ْنطا٠ٚنإ ي١غ١ض بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ  -ت  ًَٝ٪ٕ. 616ًَٝاض ٚ  496ث
َٝؿ٣١ٓٝ ثانتاٚ ١ْنطا٠ٚنإ ي١غ١ض بٛزج٣١ ثط٩ش٠نإ  -ث  ًَٝ٪ٕ ب١ غايب. 546ًَٝاض ٚ  81ث
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ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣  -د َٞ ٚ خاْٛٚ ب١ض٠ٚ نؿتٛنا َٝؿ٣١ٓٝ ْٝؿت١ج ًَٝـ٪ٕ.   153ًَٝـاض ٚ   972( )قشٚض َذ١ٜٓث
 ًَٝ٪ٕ. 227ًَٝاض ٚ  391تطًٜٝ٪ٕ ٚ  14نطاٚ  ن٪٣ ناؾ٢ خ١ضد

٠َٛٝ ثاض٣٠ غٛٚض اٚ ب٪  -2  بطٜت١ٝ ي١ : 1/1/2112ن٪٣ ناؾ٢ خ١ضد نطاٚ ب١ّ ؾ
 ًَٝ٪ٕ. 141ًَٝاض ٚ  359تطًٜٝ٪ٕ ٚ  12،  2111ن٪٣ ناؾ٢ ٖات٣ٚٛ  -د

ــ٪     -ب ــطاٚ ب ــ١ضد ن ــ٢ خ ــ٪٣ ناؾ ــ٪ٕ ٚ  14، 2111ن ــاض ٚ  391تطًٜٝ ــ٪   227ًَٝ ــٛٚض اٚ ب ــاض٣٠ غ ــ٪ٕ ث ًَٝ 
 ًَٝ٪ٕ ٚ ب١ غايٝب. 86ًَٝاض ٚ  31تطًٜٝ٪ٕ ٚ  2، 1/1/2112

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

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

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣ بـ٪ غـاَي٢         َٝبٕٛٚ ٚ نؿـتٛنا َٝؿـ١ٓٝنا٢ْ خاْٛٚبـ١ض٠ٚ ْٝؿـت١ج َٝهٗات١ ث بـ١ّ   2111ؾ١ؾ١ّ: ث
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠:   ؾ

 ًَٝ٪ٕ زٜٓاض. 51ًَٝاض ٚ  819خاْٛٚب١ض٠  -د
َٝبٕٛٚ  -ب ٍَ  99ْٝؿت١ج ًَٝـاض زٜٓـاض،    11ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، ثٝؿ١غـاظ٣     114ًَٝاض ٚ  44ًَٝاض زٜٓاض، نؿتٛنا

َٜٓــ١ض٣    154ًَٝــاض ٚ  972نــ٪٣ طؿــت٢  َٝبٝٓٝــ١نا٢ْ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ ٚ ناضٚبــاض٣ ٥ــابٛٚض٣ بــ٪ ْٛ ًَٝــ٪ٕ، ت
 ١َت ذهٛ

َِٜ، ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢    -1 َٝٛإ ن٪٣ بٛزج٣١ ث١غ١ْسنطا٣ٚ ذه١َٛت٢ ١ٖض ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ٖ٪٣ جٝاٚاظ٣ ْ
ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، بـط ٣ تـ١ٌَٜٛ بـ٪       671ًَٝـاض ٚ   951تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   13نـ١ بطٜتٝـ١ يـ١    2111ْا٠ْٚس ب٪ غاَي٢ 

ٍَ نــ١ بطٜتٝــ١ يــ١   نــ٪ٕ ٥ــ١ّ جٝاٚاظٜــ١  ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض، ٥اٜــا 911ًَٝــاض ٚ  289تطًٜٝــ٪ٕ ٚ  11ٖــ١َإ غــا
َٝت؟   ناض٠غ١ض نطا٠ٚ، ض ناضٜط١ض١ٜن٢ زاضا٢ٜ ز٠ب

َِٜ ب٪ غاَي٢  315ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ز٠ضباض٣٠ بط ٣  -2 ًَٝاض زٜٓاض، ن١ بطٜت١ٝ ي١ زاٖات٢ ْاٚخ٪٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َِٜ ب٪ غاَي٢ 2111 َٝٓسضا٠ٚ ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠، ن١ ي١ٚ بط ٠ 2111، ن١ ي١ ن٪٣ بٛزج٣١ ١ٖض  زاؾه

َِٜ بـ٪        8ثاض١ٜ٠ ت١ْٗا  َِٜ، ٥اٜا نـ٢ نـطا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ًَٝاض زٜٓاض ط١ض ا٠ٚت١ٚ ب٪ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝـو ذهَٛـ١ت٢ ْا٠ْٚـس      َٜت؟ ٠ٚنـٛ ٥ًٝتعاَ َِٜ ١٥شَاض ز٠نط ط١ض اْس٣٠ٚ١ْ َا٠ٚن٣١ ن١ ب١ َاؾ٢ ذه١َٛت٢ ١ٖض

.٢َٝ  ثاب١ْس ١ْب٠ٚٛ ث
َٝهٗاتـ٣١ ذٝػـاب١نا٢ْ بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ بـ٪ غـاَي٢         ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ز٠ضباض٣٠ ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩ ٚ ن١ّ ض  -3 ٩ٜـ٢، يـ١ ث

٢َٝ ضاث٪ضت٢ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ز٠ض١٥جنا١َن٣١ 2111 ١ٜ٠َٛٝى ن١ ب١ث تطًٜٝـ٪ٕ   1ب١ بط ٣  negative، ب١ؾ
ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، نــ١ بطٜتٝـ١ يـ١ ظٜـاز٠ض ٢ٜ٩ يــ١ ذٝػـاب١نا٢ْ، قـ١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبــ١ضإ،         979ًَٝـاض ٚ   426ٚ 

نـاى نطزْـ٠ٚ١، غـٛٚز٠نا٢ْ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢، َـ١ٚجٛزات٢ ْـازاضا٢ٜ، يـ١ ٖـ١َإ ناتـسا           مش١ى ٚ خعَـ١تطٛظاض٣، 
َٜت، ي١ ذٝػاب١نا٢ْ ب١خؿـشن بـ٪ ز٠ظطـا     يٝص١ْن١َإ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠زات ن١ٚا زٜاضز٣٠ ن١ّ ض ٢ٜ٩ ب١ز٣ ز٠نط
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َٜت، يـ١ ثط  positiveجٝاجٝانا٢ْ ز٠َٚي١ت، ٠ٚنٛ خ١ضج١ٝنا٢ْ تط، ن١ ب١ زٜاضز١ٜ٠ن٢  ٩غـ٣١  ١٥شَاض ز٠ضنط
خ١ضد نطز٢ْ بط ٣ ت١ضخإ نطاٚ ب٪ بٛزج١، ب٫َ١ّ بط ٣ ١٥ّ ن١ّ ض ٩ٜٝـ١ يـ١ ذٝػـاباتسا ظ٩ض نـ١َرت٠ يـ١ بـط ٟ       

َٝسا٠ٚ.  ظٜاز٠ض ٢ٜ٩ ي١ ذٝػاب١نا٢ْ، ن١ ٥اَاش٠َإ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ شَاض٠  -4 ، ي١ ب١ؾ٢ ١ٜن١ّ زاٖات١نإ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نـات  2111غاَي٢  6ٜاغاٟ بٛزج٣١ ١ٖض

٢َٝ ٜاغا٣ بٛزج٣١ طؿت٢ ؾٝسض اَي٢ ن٪َاض٣ عريام ب٪ غاَي٢ ن١ ب١ؾ١ بٛز َِٜ، ب١ث ، بطٜت١ٝ ي١ 2111ج٣١ ١ٖض
٢َٝ ضاث٪ضت٢ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢  181تطًٜٝ٪ٕ ٚ  11 ، بط ٟ ت١ٌَٜٛ نطا٣ٚ 2111ًَٝاض زٜٓاض، ب٫َ١ّ ب١ث

َِٜ ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس بطٜت١ٝ ي١  ًَٝاض  289تطًٜٝ٪ٕ ٚ  13بٛزج٣١ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٜٝٛػت بـ١ ض ْٚٚهطزْـ٠ٚ١ ز٠نـات ي٫١ٜـ١ٕ      211ٚ  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ي١ خؿت٣١ جَٛٚي١زا، جَٛٚي٣١ ناؾسا، ب٪١ٜ ث

١َٜٓض٣ ذه١َٛت. ْٛ 
َِٜ غاَي٢  -5 َٝٓإ ي١ ٜاغا٢ٜ بٛزج٣١ ١ٖض َٝه٠ٚٛنإ ٚ نٛضت ٖ ٢َٝ ب١ؾ٢ ز٠ّٚٚ ت ، َـازز٣٠ ز٠ّٚٚ:  2111ب١ث

َٝهـ٣ٚٛ ثط٩  ١ٜ1ن١ّ: خـاَي٢   َٝٓإ بـ١ بـط ٣     ت ًَٝـاض زٜٓـاض ز٠غـت ْٝؿـإ      852تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   3ش٠نـا٢ْ ٠ٚبـ١ضٖ
ًَٝاض زٜٓـاض ْٝؿـإ    711تطًٜٝ٪ٕ ٚ  4، ١٥ّ بط ٠ ب١ 2111نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي١ ضاث٪ضت٢ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ 

١َٜٓض٣ ذه١َٛت ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ جٝاٚاظ١ٜ ي١ّ شَاض٠زا.  زضا٠ٚ، ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ْٛ
َٝٓإ    ي١ ١َٖإ ناتسا ب -6 ٢َٝ ضاث٪ضت٢ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ضٜص٣٠ خ١ضد نطز٢ْ ؾٝع٢ً يـ١ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ ١ث

َٜٓـ١ض٣   49بطٜت١ٝ ي١  %، ضا٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ناضٚباض٣ ٥ابٛٚض٣ ن١َرت٠ ي١ ٠ْٛٝ، زٚا٣ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ يـ١ ْٛ
١َٜٓض٣ ذه١َٛت ز٠ن١ٜٔ، ز٠ضبـاض٣٠ ٥ـ١ّ زٜاضز٠ٜـ١ يـ١ خـ١ض      د نطزْـ٢  ذه١َٛت، زاٚا٣  ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ي١ ْٛ

َٝٓإ، ضاث٪ضت٢ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نات، ن١ خ١ضج٢ بٛزجـ٣١ ْا٥اغـا٢ٜ    ؾٝع٢ً بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ
، ي١ ٖـ١َإ ناتـسا ٥اَـاش٠    2111ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٪ غاَي٢  365ًَٝاض ٚ  325تطًٜٝ٪ٕ   2ثط٩ش٠نإ بطٜت١ٝ ي١ 

 312ًَٝـاض ٚ   571تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   ١2 ، بطٜتٝـ١ يـ  2111ب٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ بـط ٣ تـ٢ًَٜٛ١ ثط٩ش٠نـإ بـ٪ غـاَي٢        
َٝـٛإ     ١َٜٓض٣ ذه١َٛت ز٠نات، ٥اٜا جٝاٚاظ٣ نـ١ٝ يـ١ ْ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ زاٚا٣ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١ ْٛ
خ١ضد نطزٕ ٚ ت١ٌَٜٛ؟ ٥اٜا بط ٣ ظٜاز٣٠ ت١ٌَٜٛ نـطاٚ نـ٪ٕ ٥اضاغـت١ نـطا٠ٚ؟  ٜـاخٛز نـ٪ٕ يـ١ ذٝػـابات٢         

 ن٪تا٢ٜ َا١ََي٣١ ي١ط١َيسا نطا٠ٚ؟ 
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 .١ْ٫ خإؾ١ضَٛٚ 
َٜع ١ْ٫ اػنس ن١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــاَي٢         -8 ــ٪ غ َِٜ ب ــ١ض ــ٢ ٖ ــ٢ زاضاٜ ــ٪ ٠ٚظاض٠ت ــس ب ــ١ت٢ ْا٠ْٚ ــ٢ًَٜٛ١ ذهَٛ ــت٣١ ت ــ١ خؿ ــ١  2111ي ــاش٠ ب ، ٥اَ
ثطغـٝاض٣ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥اٜـا      ت١خكٝك٢ ٥ٝعاؾ٢ زضا٠ٚ ب٪ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٚ ْـاٚخ٪،    

َِٜ ي٫١ٜـ١ٕ            ٣٠َٛٝ تـ١ضخإ نـطا٣ٚ بٛزجـ٣١ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض بط ٣ ت١خكٝك٢ ٥ٝعاؾـ٢ بـ١ز٠ض٠ٚ٠، يـ١ نٛاضنـ
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َٝـسضا٠ٚ، ٥اٜـا نـ٪ٕ ٥اضاغـت١         2ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس، ٖ٪٣ نـ١ٝ يـ١ٚ خؿـت١ٜ١زا بـ١      ذٝػـاب٢ جٝـاٚاظ ٥اَـاش٣٠ ث
 نطا٠ٚ؟.

، ٥اَــاش٠ بــ١ بــط ٣ ٖــ١ضزٚٚ باضَتــ٣١ 2111ت٢ ن٪تــا٢ٜ غــاَي٢ يــ١ خؿــت٣١ نــ٪٣ ناؾــ٢ ٖــاتٛٚ يــ١ ذٝػــابا -9
١َٜٓض٣ ذه١َٛت ز٠نـات، ٥اٜـا بـط ٣     بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ، ْا٥اغا٢ٜ نطا٠ٚ، يٝص١ْن١َإ زاٚا٣ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ي١ ْٛ
٢َٜ نٛضزغتإ ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ ٜإ  ٣٠َٛٝ بٛزج٣١ ت١ضخإ نطا٣ٚ ١ٖض ١٥ٚ زٚٚ باضَت٣١ ي١ نٛاضن

َٜـت؟ ٥اٜـا     ْا؟ ٖ٪٣ ن١ٝ ب َٜت، نـ٪ٕ ٥اضاغـت١ ز٠نط َٜت ٚ، ن٪ٕ ز٠غت ْٝؿإ ز٠نط ١ ناؾ٢ ٖاتٛٚ ١٥شَاض ز٠نط
َٜت٠ٚ١؟ َٜت ب١ خؿت١ٜ١ى ي١ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ن٪١ْٝت٢ ٥اضاغت١ نطزٕ ٚ ض ٕٚٚ بهط  ز٠نط

َٝؿـ٣١ٓٝ  2111ز٠ضباض٣٠ خؿت٣١ ٖ٪٣ ناؾ٢ خ١ضد نطاٚ ي١ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢  -11 ، ٥اَاش٠ ب١ بط ٣ ث
، ثطغــٝاض٣ negative، بٛزجــ٣١ ْا٥اغــا٢ٜ بــ١ positiveاٚ ْــ١نطاٚ نــطا٠ٚ بــ٪ بٛزجــ٣١ ٥اغــا٢ٜ بــ١  ثانتــ

َٝؿــ٣١ٓٝ ثانتــاٚ ْــ١نطاٚ، بٛزجــ٣١ ٥اغــا٢ٜ بــ١   َٜٓــ١ض٣ ذهَٛــ١ت، ثطغــٝاض٣ ١ٜنــ١ّ: ث يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ يــ١ ْٛ
positive   َٝو، ٥اٜا ثط٩غ٣١ ثانتاٚ ١ْنطاٚ ن٪١ْ يـ١ ثاؾـ١ض٩شز َٞ ٚ ، ب٪ض ١َب١غت َٜـت بـ١   زضا٠ٚ ب١ ن ا ز٠نط

َٝؿـ٣١ٓٝ ثانتـاٚ ْـ١نطا٣ٚ بٛزجـ٣١        َٝت ب٪ ث١ضيـ١َإ؟ ثطغـٝاض٣ ز٠ّٚٚ ث َٝهٗاتٛٚ ٥اضاغت١ن٣١ ب خؿت١ٜ١ى ث
َٝت،       negativeْا٥اغا٢ٜ ب١  َٝت، ن١ خ١ضد ١ْنطاٚ ب٪ ٥ـ١ٚ ١ٜ٫ْـ١ َاْـا٣ ٥ـ٠ٚ١ ْاط١ٜـ١ْ َاْا٣ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١ْ

َٝٝـ١ت٢، ي١ن    َٜٝٛػـت٢ ث َٝهـسا ضاثـ٪ضت٢ ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ ٖـ٢ غـاَي٢       ن١ خ١ضد ١ْنطا٠ٚ ب٪ ١٥ٚ ٫ٜا٣١ْ نـ١ ث ات
٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نات، ن١ بط ٣ ت١ٌَٜٛ نطا٣ٚ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ ظٜاتط٠ ي١ بط ٣ خـ١ضد نـطا٣ٚ بٛزجـ٣١     2111

ــا           ــٛٚ، ٥اٜ ــطز ب ــ٠ٚ١َإ ن َٞ زضا٠ٚ، زاٚا٣ ضٕٚٚ نطزْ ــ ــاش٣٠ ث ــٛٚزا ٥اَ َٝؿ ــ١ ث ــ١ ي ــ١ّ ضاث٪ضت ــٛ ي ــا٢ٜ ٠ٚن ْا٥اغ
ــ١   ــ١ٜ١ٓٝى ب َٝؿ ــت ٚ، negativeث َٜ ــ١    ز ــط ٣ ب ــ١ض ب ــ١ض ٣ٚٚ     ١٥positiveط ــ٪١ْ ي ــ٢ ن ــاٚ نطزْ ــت، ثانت َٝ ب

 َٛذاغب٠ٚ١ٝ؟ تها١ٜ ب٪ ضٕٚٚ نطز٣٠ٚ١ْ ب٪ ث١ضي١َإ.
َٜص١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ن١َـ١ ب١ضاَبـ١ض ٖـ١ضزٚٚ     -11 ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣، ض َٝؿ٣١ٓٝ نؿتٛنا بط ٣ خ١ضد نطاٚ ي١ ١ٖضزٚٚ ث

َٝبٕٛٚ، يٝصْـ١ ٥ـ١ّ ثطغـٝاضا١ْ ٥اضا    َٝؿ٣١ٓٝ خاْٛٚب١ض٠ٚ ْٝؿت١ج َٜٓـ١ض٣ ذهَٛـ١ت ز٠نـات،      ث َٜع ْٛ غـت٣١ بـ١ض 
َُٜٓاٜٝـ١نا٢ْ            َٜٝٛػـت بـ٠ٚ١ ْانـات، نـ١ ط٪ض اْهـاض٣ يـ١ ض  َٝه٢ بـ١ضز٠ٚاّ ث ثطغٝاض٣ ١ٜن١ّ: ٥اٜـا زٚا٣ ٥ـ١ظَْٛٚ
َٜــت، بــ١ ١َب١غــت٢ ٥اغــاْهاض٣ بــ٪ خــا٠ٕٚ ثط٩ش٠نــإ بــ١ض٠ٚ     ٍَ ٚ ثٝؿ١غــاظ٣ بهط َٝؿــ٣١ٓٝ نؿــتٛنا َٝــسا٢ْ ث ث

َٝـسا٢ْ ٥ـ١ّ زٚٚ          بٛٚشاْس٣٠ٚ١ْ ٖـ١ضزٚٚ نـ١ضت٢ نؿـتٛنا    َٜص٠ٜـ١ يـ١ ث ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣، ٥اٜـا ٖـ٪٣ ْعَـ٢ ٥ـ١ٚ ض
َٝو، ض     َٝبْٛٚٞ ٥ٝػهإ ن٪ٕ ٥اضاغـت١ نـطا٠ٚ؟ ض ٫ٜـ١ْ َٝؿ٣١ٓٝ ْٝؿت١ج َٝؿ١ٓٝ ن١ٝ؟ ثطغٝاض٣ ز٠ّٚٚ: ٥اٜا ث ث

٢َٝ غٛٚز١َْس ب٠ٚٛ؟ َٝو ي  ن١غ
اض٣٠ غــٛٚضاٚ يــ١ ٥اَــاش٠ بــ٠ٚ١ ز٠نــات، نــ١ ٖــ١ب٢ْٚٛ ثــ   2111يــ١ ضاثــ٪ضت٢ ذٝػــابات٢ ن٪تــا٢ٜ غــاَي٢   -12
َٜطــا٣ negativeًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض بــ١  886ًَٝــاض ٚ  31تطًٜٝــ٪ٕ ٚ  2بطٜتٝــ١ يــ١  31/12/2112 ، نــ١ يــ١ ض 

.َِٜ َٜت ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ١ٖض  )غرب ع٢ً  اؽنهؿٛف( ناض٠غ١ض ز٠نط
َٜع ز. عُط ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َِٜ، يٝصْ ١َٜٓض٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝب٢ٓٝ يٝص١ْ ب٪ ْٛ َٜطـا٣     ت ٣١ زاضا٢ٜ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ، ثـ١ْابطزٕ بـ٪ ض 
َٜطاٜــ١ن٢ ْازضٚغــت   ٢َُٜ نٛضزغــتإ، بــ١ ض  َٝػــتا٣ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض )غــرب عًــ٢ اؽنهؿــٛف( يــ١ ز٩خــ٢ زاضاٜــ٢ ٥

َٝت، ب١ٖ٪٣ ١٥ٚ ز٠ض١٥جنا١َ  َٜتـ٠ٚ١ يـ١ نـات٢ زضٚغـت          negativeز٠ظاْ َٝـٞ به١ٚ ، نـ١ ١٥طـ١ض٣ ٥ـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ي
ــ١ بــ   ــ١ٜ١ى ي َٝؿ ــ١ض ن ــ٢ْٚٛ ٖ ــسا     ب ــ١َإ نات ــ١ ٖ ــ١ ي َِٜ، ب٪ٜ ــ١ض ــسٚ ٖ ــ١ت٢ ْا٠ْٚ َٝٛإ ذهَٛ ــ١ْ ــ١ٌَٜٛ ي ٛاض٣ ت

َِٜ ز٠نـات، نـ١ ؾؿـاض٣ خـ١ضج٢ ظٜـاز             يٝص١ْن١َإ زاٚا يـ١ ٖـ١ضزٚٚ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ٚ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
َِٜ، ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ تٛاْا٣ ٠ٚظاض٠ت، ي١ ٖـ١َإ ناتـسا يٝصْـ١ بـ١ٖ٪٣      زضٚغت ١ْن١ٕ ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١ٖض

َٜع ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــ٢، نــ١ يــ١نات٢ ْانــاض٣ ٜــإ بــ٪     ططٜٓطــ٢ َٝؿــٓٝاض ز٠نــات بــ٪ بــ١ض  تطغــٓان٢ ٥ــ١ٚ باب١تــ١ ث
َٜطا١ٜ، ث١ْاب١ضٕ ب٪ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ بط ٣ خـ١ضد نطزْـ٢ بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ ٚ ْا٥اغـا٢ٜ بـ٪        ث١ْابطزٕ ب٪ ١٥ّ ض 

 ناض٠غ١ض٣ ١٥ٚ ز٩خ١، ١ْى ث١ْاب١ضٕ ب١ض )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف(.
َِٜ، بـ٪ غـاَي٢      جٝاٚاظ١ٜن٢ ظ٩ض  -13 َٝٓطا٣ٚ ْـاٚخ٪٣ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض َٝٛإ زاٖات٢ خ١ًَ بـ١   ١ٜ١ٖ2111 ي١ْ

ًَٝـاض ٚ   131تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   1ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ٚ، زاٖات٢ ؾٝع٢ً ب١ ز٠غت ٖاتٛٚ بطٜت١ٝ يـ١   517ًَٝاض ٚ  4بط ٣ 
َٜٝٛػت١ خ٬َ١ْسٕ تـا  877 ض از٠ٜـ١ى   ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ب١ ١َب١غت٢ ض ٠ناٚ نطز٢ْ ١٥ٚ خاَي١ ي١ زاٖاتٛٚزا، ن١ ث

َٜٝٛػـت بـٛٚ بـط ٣ ظٜـاز٠ ض ٩ٜـ٢ ٚ نـ١ّ ض ٩ٜـ٢ ز٠غـت ْٝؿـإ بهطابـا             َٝت ي١ ٚاقع٠ٚ١، ي١ ١َٖإ ناتـسا ث ب١ضظ ب
َٜٝٛػــت١ يــ١ زاٖــاتٛٚزا     َِٜ، نــ١ ث ٢َٝ غــ١ض٩نا١ٜت٢ ٚ ٠ٚظاض٠تــ١نإ ٚ ز٠غــت١ٚ ز٠ظطانــا٢ْ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض بــ١ث

َٝب٢ٓٝ تا ٥اَاز٠ نطز٢ْ ٥ َٜت٠ٚ١، ت َٞ ٥اطازاض بهط َٝبٝٓٝـ١ى    ث١ضي١َا٢ْ ي ١ّ ن٪ْٛٚغ١ ٖٝض جـ٪ض٠ ظاْٝاضٜـ١ى ٚ ت
َٜـت يـ١       ي١ ١ٜ٫ٕ يٝص١ْ تاٜب١طن١ْس٠نا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ تـا بـ١  ١ْٖـس ٠ٚضبطري

 ١ٜ٫ٕ يٝص٠ٚ١ْ، ب١ّ ج٪ض٠ ن٪ْٛٚؽ زاخطا. غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

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

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ بـس٠ّ، نـ١ يـ١ ضاث٪ضت١نـ١ ٠ٚنـٛ ثَٝ          َٝـو ٥اَـاش٣٠ ثـ َٜت نـ١ْس خاَي َٜعتإ ز١َ٠ٚ ٜٛػـت ض ٕٚٚ  زٚا٣ ٥ٝع٢ْ ب١ض 
َٝؿِ ب٪ ٫ث١ض ٠  َٜع ض از٠ن َٝـ ٠ٚ١٥ غ١ضجن٢ ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض  ي١ ض اغـتٝسا ثـاض٣٠    4، خاَي٢ ١ْ8نطا٠ٚت٠ٚ١، ث

َٜٓسٜـ٠ٚ١،       ١َ2/2/3123ب١غـتُإ   2/2/3122اٚ ن١ ْٛٚغـطا٠ٚ بـ٪   غٛٚض  َٜع نـاى خٛضؾـٝس خٛ ٠ٚنـٛ بـ١ض 
َٝب٢ٓٝ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٫ث١ض ٠  َِٜ ٚ ب٪  ٠ٚ١٥23 ٠ٚى ١َٖي١ٜ١ن٢ ناث، ز٠ضباض٣٠ ت ١َٜٓض٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض ب٪ ْٛ

َٜع٠نإ، ١ٖض٠ٖٚا ذه١َٛتٝـ ث١ْابطزٕ ب٪  ، ي١ض اغتٝسا ٚاضز٠ يـ١ٚ  )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف(١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِ
َُٝـ١         َٜٓـ٣١ ٥ ٢َُٜ نٛضزغـتإ، نـْٛه١ خ١ظ ٫َٚتا٣١ْ ن١ باْه٢ ١َضن١ظ٣ ٣٫ خ٪ٜا١ْ، ١ْى ٠ٚنـٛ ظضٚؾـ٢ ٖـ١ض
َُٝـ١ تٛاْـا٣           َٜٓـ٣١ ٥ َٜع ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ٫َ٠َٚـِ بساتـ٠ٚ١، نـْٛه١ خ١ظ ١٥ط١ض ١َٖي١ؾِ ٜإ ١٥ط١ض ٚا١ْٝ، بـ١ض 

٣١َٜٓ ١ْٝ، باْه١نإ، ٥ َٝهُـإ ْٝـ١ ثـاض٠ بـ٪          ز٠ضنطز٢ْ ٥عْٚات٢ خ١ظ َٝت ٖـٝض باْه ١طـ١ض ٥ـ١ٚ تٛاْا١ٜؾـ٢ ٖـ١ب
َٜتـ٠ٚ١ ١٥َـ١ ي٫١ٜـ١ى، ي٫١ٜـ١ن٢ تـط بـ١          َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض بط ٚات ب٪ باْه٢ ١َضن١ظ٣ عرياقـٝـ بـ٪٣ ْاط٪ض  بط٪ض 
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َُٝــ١ تٛاْـا٣ ز٠ضنطزْـ٢       َٜٓـ٣١ ٥ ٠َٛٝ خ١ظ َٜــت ٫َٚتـا٢ْ نـ١ بــاْه٢       2ٖـ١َإ ؾـ جــ٪ض غـ١ْ١زٟ ١ٖٜـ١، نـ١ ز٠نط
ز٠ضنطز٢ْ غ١ْ١ز٣ ق١ضظ٣ زاخًـ٢، ز٠ضنطزْـ٢ غـ١ْ١ز٣ قـ١ضظ٣ خـاضج٢ ١٥َـ١ ي٫١ٜـ١ى،         ١َضن١ظٜإ ١ٜ١ٖ،

ــْٛه١         ــ١، ن ــ١َإ ْٝ َٝؿ ــٛف( ن ــ٢ اؽنهؿ ــرب عً ــ٪ )غ ــ١ٜٔ ب ــ١ْا ز٠ب ــاض ث ــ١ ظ٩ضج ــ١ ن ــُإ ١ٖٜ ــ١ن٢ تطٜؿ ي٫١ٜ
َٝٔ غٝاغ١تٞ ت١ٌَٜٛ ) ٢َٝ ز٠َي َٝهُإ ١ٜ١ٖ ن١ ث ا٫قـساض ايٓكـسٟ(، ٥ـ١ّ ؾـت١ف ٣٫      عذ رض ع رٔ طشٜ رل   غٝاغ١ت

١َُٝ ث َٝـت ثـ١ٜط ٣ٚ٠ بهـات ٚ،            ٥ َٜـت، ٥ـ٠ٚ١ تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ غٝاغـ١ت١ بـاْه٢ ١َضنـ١ظ٣ عرياقـ٢ ز٠تٛاْ ١ٜط ٣ٚ٠ ْانط
َٝب٢ٓٝ نطا٠ٚ ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا، ي١ّ ن١ْس غاَي١زا نـ١ ت١غـبٝت٢ ؾٝسض ايٝـ١ت نـطا٠ٚ، يـ١ عرياقـسا ٚ        ٣٠ٚ١٥ ي٣٠ٚ١ ت

َٝػــتا بــاْه٢ ١َضنــ١     َٝه٢ ؾٝــسض اٍ يــ١ عــريام، تــا ٥ ٢َُٜ نٛضزغــتإ ٠ٚنــٛ ب١ؾــ ظ٣ تــ١ْٗا بــط ٠ ثــاض٣٠ بــ٪  ٖــ١ض
َٝسا ٠ٚ١٥  ب١زاخ٠ٚ١ ي١ بط ٠ٜٛت٠ٚ١ َٜطاٜا٣١ْ ن١ ٥اَاش٠ّ ث َٝت ي١ غٓٛٚض٣ ١٥ٚ بط ٠ ثاض١ٜ٠ ناض بهات، ١٥ّ ض  ، ز٠ب

١َُٝ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ب١  َِٜ زا ١ْٝ، ب٪١ٜ ٥ اؽنهؿـٛف(، بـ١    )غـرب عًـ٢  تٛاْا٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٜه٢ تطغٓان٢ ز٠ظاْشن، ب١تاٜ َُٝـ١ ٚ ذهَٛـ١ت٢       ناض َٝٛإ ٥ ب١ت٢ ١٥ط١ض ٖاتٛ ططؾت٢ تـ١ٌَٜٛ زضٚغـت بـٛٚ يـ١ْ

َٝه٢ غـرتاتٝح٢ ٚ طـطٜٓط           َٝشن بابـ١ت ًَـ َٜع٠ناْٞ ث١ضيـ١َإ  ٠ٚنـٛ ب ْا٠ْٚس، ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ٜٔ يـ١ ١٥ْساَـ١ بـ١ض 
٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ؾؿاض ١ْخات١ غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢، ثـ   ١ْا ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا زاٚا ي١ ذه١َٛٚت٢ ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتإ، غٛثاؽ. َٝػتا٣ ١ٖض َٜطان١ ي١ ز٩خ٢ ٥ َٜت١ ب١ض )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف(، ي١ب١ض تطغٓان٢ ض   ب١ض

 
 

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

َٝـ٠ٛ ٜٚػـت،          َٝو ثطغـٝاض ٚ زاٚانـاض٣ ٚ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ يـ١ ٥ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ث١ضيـ١َإ ن٪َـ١َي
َٝ  ٠ٛف ٫َ٠َٚٝإ بس٠ٚ١ْ٠.ؾ١ضَٕٛٚ ٥

َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ْس         َٜع، نـ ــ١ض  ــتا٢ْ بـ ــ١َا٢ْ نٛضزغـ ــابٛٚض٣ ث١ضيـ ــاض٣ ٥ـ ــ٢ ٚ ناضٚبـ ــ٣١ زاضاٜـ ــ١نا٢ْ يٝصْـ َٝبٝٓٝـ ــ٢ ت ٫َ٠َٚـ
 ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ب٪ ٢َ٫َ٠ٚ بطط٣١ ١ٜن١ّ، 

َِٜ، ن١ ي١ٜ٫١ٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث١غٓس نطا٠ٚ، ١ْى  زٜٓاض 61:تطًٜٝ٪ٕ ٚ  24بط ٣  -2 بٛزج٣١ ذه١َٛت٢ ١ٖض
 ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠ ٠ٚى ي١ ضاث٪ضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ، 

َِٜ، شَـاض٠ ؾ١ؾـ٢ غـاَي٢        3122جٝاٚاظ٣ بٛزج٣١ غاَي٢  -3 ٢َٝ ٜاغا٣ بٛزجـ٣١ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ، 3122ب١ث
ــ٪ٕ ٚ  24 ــطا٠ٚ، ي   61:تطًٜٝ ــ١ْس ن ــ٣١ ث١غ ــ١ بٛزج ــاض ١٥َ َٜع٠ٚ٠،  ًَٝ ــ١ض  ــ١َا٢ْ ب ــ٢ْ١ ث١ضي ٜ٫١223497 

َِٜ ي١ ن٪٣ بٛزج٣١ عرياق٢ ؾٝسضاٍ ظا٥ٝس٠ٕ زاٖات١ن١،  تطًٜٝ٪ٕ ٥ـ١ضظ٣   2675تطًٜٝ٪ٕ ب١ؾ١ بٛزج٣١ ١ٖض
 ث١غ١ْس نطاٚ ي١ٜ٫١ٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ. 

َٝؿ١ُضط١ ب٪ غاَي٢  -4 ٪ ب 3118ناض٠غ١ضنطز٢ْ ١٥ٚ جٝاٚاظ١ٜ زاْسضا بٛٚ، ن١ ي١ ب١ؾ١ بٛزج٣١ ٠ٚظا٠ضت٢ ث
َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ تا ن٪تا٢ٜ غاَي٢  3122  ٖٝض بط ٠ ثاض١ٜ٠ى ٠ٚض١ْطريا٠ٚ ٚات١ ع١جع٣ َٛخ١ت١ت 3122ثط  بهط
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َٝت١ ع١جع٣ ؾع٢ً، ب١ّ ٖ٪ٜاْـ٠ٚ١ ذٝػـاب٢ ٠ٚظاض٠طنـإ نـٛضت٢      َٝٓـا٠ٚ )غـرب عًـ٢ اؽنهؿـٛف(، بـ١ بـط ٣       ز٠ب ٖ
٢َُٜ ًَٝــاض زٜٓــاض، نــ١ بطٜتٝــ١ يــ١  315ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض، ز٠ضبــاض٣٠ بــط ٣  21381186 زاٖــات٢ ْــاٚخ٪٣ ٖــ١ض

َِٜ زاٜؿــهاْس٠ٚٚ ٚ،  2111نٛضزغــتإ بــ٪ غــاَي٢  ، نــ١ ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس يــ١ نــ٪٣ بٛزجــ٣١ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
َٝه٢ ظ٩ض نـ١ّ      2111ز٠بٛا١ٜ ي١ غاَي٢  َِٜ، ب٫َ١ّ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚـس نـ١ْس زاٖـات بط١ض ابا٠ٚ ب٪ ذه١َٛت٢ ١ٖض

٢َُٜ زاْـا٠ٚ بـ١ زاٖـا      َٝت، ١َٖٛٚ زاٖات١نا٢ْ تـط٣ ٖـ١ض ًَٝـاض زٜٓـاض٣ بـ٪     8ت٢ غـٝاز٣، ب٪ٜـ١ تـ١ْٗا بـط ٣     ١ْب
َِٜ ط١ض ا٠ٚت٠ٚ١، ن١ ز٠نات١ ي١  َُٜٓاٜٝاْـ٢ْ١ خـٛاض٠ٚ٠، جطـ١ يـ١ٚ بـط ٠        ١ٖ2,6ض  411% ي١ب١ض ض ٩ؾـٓا٢ٜ ٥ـ١ٚ ض 

َٝٓطا٣ٚ غــاَي٢  ، نــ١ ٥ــ١ٚ بــط ٠ف يــ١ بٛزج١نــ١ بــ١ زاٖــات زاْــسضا٠ٚ، بــ٫َ١ّ  2111ًَٝــاض زٜٓــاض زاٖــات٢ خــ١ًَ
َٜط٣٠ َازز٣٠ ١ْط١ض ا٠ٚت٠ٚ١ ب٪َإ،  ٍَ، بـ٪ غـاَي٢         24ب١طٛ  2112ز٠ّٚٚ يـ١ ٜاغـا٢ٜ بٛزجـ٣١ عرياقـ٢ ؾٝـسض ا

ــت        ــ١ ز٠غ ــ١نإ، ب ــ١ ؾٝعًٝ ــ٣٠ٚ١ زاٖات ــ١ ط١ض اْسْ ــسض اٍ ب ــ١ت٢ ؾٝ ــ٢ ذهَٛ ــط٣ زاضاٜ ــ١ ٠ٚظٜ ــ٫َ١ت زضا٠ٚ ب ز٠غ
َٜعطانـ    2111ٖات٠ٚٛنإ، ز٠ضٚاظ٠ غٓٛٚض١ٜنإ ب١ زاٖات١ غٝاز١ٜناْٝؿ٠ٚ١ ي١ غاَي٢  ا٢ْ ب٪ غـ١ض بٛزجـ٣١ ثاض

َِٜ ي١ٚ ز٠ضٚاظا١ْ 2111غ١ض غٓٛٚض ي١ غاَي٢  َٞ    16ًَٝاض زٜٓـاض بـ٠ٚٛ، تـ١ْٗا     326زا، زاٖات٢ ١ٖض ًَٝـاض٣ يـ
َٝهـ١ٚا٣١ْ َـازز٣٠     بٛزجـ٣١ عرياقـ٢    2112بططـ٣١ ؾ١ؾـ٢َ١ ٜاغـا٣ غـاَي٢      22ط١ض اْطا٠ٚت٠ٚ١، ١٥َـ١ف ث

َٝــت )عًــ٢ ٚظٜــط اؽنايٝــ١ ا٫حتــازٟ بايتٓػــٝل َــع  ط ر رٝ  االؼ ر رادٟ اع ر راد٠ االٜ ر رشادات ٚصٜ ر رش ايتخؾٝسضايــ١، نــ١ ز٠َي
اىل  2111ايبشش١ٜ، اؾ١ٜٛ مبا فٝٗا االٜشادات ايظٝاد١ٜ، خالٍ ط ر١ٓ   املتشكك١ فعاَل يف املٓافز اؿذٚد١ٜ، ايرب١ٜ،

احملافظ ر١،  تًـو   َٛاص١ْ احملافظات اؿذٚد١ٜ نٌ سظب االٜشادات َتشكك١ فعاَل يف املٓافز اؿذٚد١ٜ املٛد رٛد٠ يف 
ن١ٚاتـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢   االٚي١ٜٛ بتأٌٖٝ ٚاعاد٠ اعُاس املٓافز اؿذٚد١ٜ تابع ر١ يه رٌ قافظ ر١(،     ع٢ً إ ٜشاع٢ اعطا٤

َٝهـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ذها٢َ ٥ـ١ّ        ٢َٜٓ ٚ طؿتاْس٢ْ ٥ـ١ٚت٪ ز٠ضبهـات، نـ١ ث ْٛ َٟ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ؾٝسضاَي٢ ب٪٣ ١ْٝ ض 
َِٜ ج١خت٢ ي١غ١ض ثاب١ْس ب٢ْٚٛ ٠ٚظ َٜط ا٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝت، ١َ١٥ ٚ اض٠ت٢ ْاٚبطاٚ بـ١ّ  َازز٣١ٜ٠ غ١ض٠ٚ٠ ب

َُٜٓـا٢ٜ تـاظ٣٠ ز٠ضنـطز٠ٚٚ بـ١ ْٛٚغـطاٜٚإ         قا٠ٚ١ْْٛ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ عرياقـ٢ ؾٝـسضاَي٢ ض 
َٜتـ٠ٚ١ بـ٪            27/2/2112، ي١ 11989شَاض٠  َٝـت بط١ض  نـ١ ٥ـ١ٚ زاٖـات٢ طَٛططـ١نإ زٜـاض٣ نـطز٠ٚٚ، نـ١ ز٠ب

ــ١      ــ١ بطٜتٝ ــ١، ن ــا٣ بٛزج ــ١ٚا٣١ْ ٜاغ َٝه ــ١ ث ــإ ب َٜعطان ــ١     ثاض ــ١ ب َُٝ ــ١، ٥ ــتا ب١ضز٠ٚاَ َٝػ ــا ٥ ــ٠ٚ١ ت ــ١ّ خا٫َْ ي
َٝت ت١ْٗا ١٥ٚاْـ١ َـ١مشٛئ، ضغـ٢َٛ     ٠ٚ١َُٜٓ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠َي ع١ض٠ب١ٝن٣١ ١َٖا١ْ، ب٫َ١ّ ب١ نٛضز١ٜن٣١ ز٠رنٛ

َٝٓا٣٠ٚ١ْ ت١ض٢َ ٖا٫َٚٚت٢ ب١ ض ٠ط١ظ عرياق٢، نـ١ جٓػـ٣١ٝ تـط٣ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ يـ١ َـا٣٠ٚ غـاَي٢         ، يـ١  2111ٖ
َٜطا٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ز٠ض٠ٚ َٜطـا٣ زاَـ١ظضا٠ٚنا٢ْ ؾط ٩نـ٣١          ض  ٠، زٚٚ ضغـ٢َٛ ط١ؾـتٝاضإ بـ١ ؾط ٩نـ٣١ َـ١ز٢ْ٠، يـ١ ض 

َٜعطــاٚ ؾط٩ن١خاْــ١، يــ١ غــاَي٢     ٍَ زٜــاضٜهطز٢ْ ْــا٣ٚ ثاض ــ٢ خعَــ١تطٛظاض٣ 2111طؿــت٢ َــ١ز٢ْ٠ ي١طــ١ َٜ ، نط
َٜطـا٣ ز٠غـت٣١           ٬َْٝـ٣١ يـ١ عـريام ز٠نـ١ٓ ز٠ض٠ٚ٠، يـ١ ض   ْٝؿت٠ٚ١ٓٚ ذ١ٚا٣٠ٚ١ْ ؾط ٩نـ١، ضغـ٢َٛ ٥ـ١ٚ ٥٪ت٪َب

َٜطـا٣ ْاٚنـ١ غـٓٛٚض٣ ٚ بـ١ ٖـ١َٛٚ        5، 2111طؿت٢ طَٛطط ي١ غاَي٢  ض٠مس٢ زٚٚباض٠ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ يـ١ ض 
َٜعطـا٣ غـ١ض بـ١ ز٠ضٚاظ٠نـ١، يـ١ بٛزجـ٣١ ذهَٛـ١ت٢          2111ز٠ضٚاظ٠نا٢ْ غاَي٢  ٍَ زٜاضٜهطز٢ْ ْـا٣ٚ ثاض ي١ط١

َِٜ َــاؾ٢ زاٚانطزْــ٣٠ٚ١ ٥ــ١ٚ جٝ  ٖــ٪٣  3اٚاظٜــ٣١ ْٝــ١، ؾٝــسض اَي٢ ٥ــ٠ٚ١ٜإ ن١غــجاْس، ب٪ٜــ١ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
ظٜاز٠ض ٩ٜٝــ١نإ يــ١ بط طــ١نا٢ْ قــ١ض٠بٛٚنطز٢ْ ؾ١ضَاْبــ١ضإ ٚ خــ١ضج٢ مشــ١ى ٚ خعَــ١تطٛظاض٣ ٚ غــٛٚز٠    
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َِٜ، بـ١ٖ٪٣     َٜت٠ٚ١ ب٪ ظٜاز ب٢ْٚٛ خ١ضج١ٝنا٢ْ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ٚ، ١َٚجٛزات٢ ْازٜاض ز٠ط١ض 
َُٝا٢ْ ٚ طـ١ضَٝإ، ظٜـاز بـ٢ْٚٛ ز٠ضَاَيـ٣١      ط١ض ا٣٠ٚ١ْ جٝاٚاظ٣ َٛٚن٣١ غا٢ْ٫َ ض ابطز٣ٚٚ ؾ١ضَاْب١ض ا٢ْ غـً

باب١ت١نا٢ْ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ْاٚخ٪، ظٜاتط زا١َظضاْـسٕ يـ١ نـات٢ خ٪ؾـ٢ ٖـ١ض بامسـإ نـطز٠ٚٚ، ٠ٚختـ٢ َٝعاْٝـ١          
َٜـ٢ ناض٠بـا، زاؾـهاْس٢ْ      ظٜاتط زا١َضظاْس٢ْ ي١ ٬َٝى ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ظٜاز ب٢ْٚٛ خ١ضج٢ غـٛٚت٢ْ١َ١ ٚ نط

ــ١   ــص٣٠ ي َٜ ــ٣١ ٥اغــ 11ض  ــ١ضج٢     % بٛزج ــ١ف خ ــ١ّ خ١ضجٝ ــ٠ٚ١ ٥ ــ١ٕ ث١ضي١َاْ َِٜ، ي٫١ٜ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ا٢ٜ ذهَٛ
َٝٛإ بـط   بٛزجـ٣١ ث١غـ١ْس        4َٛق١ْ١ْ١، ن١ ب٠ٚٛتـ١ ٖـ٪٣ ظٜـاز بـ٢ْٚٛ خ١ضجٝـ١نإ،       ٖـ٪٣ جٝـاٚاظ٣ يـ١ْ

ٍَ بـط ٣ ز٠ضنـ١ٚتٛٚ يـ١ ذٝػـاب٢ ن٪تـا٢ٜ غـاَي٢           َِٜ ي١ٜ٫١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ْا٠ْٚـس٠ٚ٠ ي١طـ١ نطا٣ٚ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٜت2111٠ٚ١ ب٪ ظٜـاز نـطزٕ ٚ زاؾـهاْس٢ْ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢ ْا٠ْٚـس٠ٚ٠ ب٪ٜـإ نـطزٜٚٚٔ، ٠ٚى يـ١           ، ز٠ط١ض 

 517تطًٜٝ٪ٕ بـط ٣ ث١غـ١ْس نـطاٚ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١ت٢  ْا٠ْٚـس،        11179467خٛاض٠ٚ٠ ض ٢ْٚٚ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، 
ــو ٚ    َٜ َُٝــإ بط ٜــ٠ٛ ٖــ٢ ثػــٛٚي٣١ خــ٪ضاى، ًَٝاض َُٝاْٝــإ بط ٜــ٠ٛ،   1459ًَٝــ٪ْٔ،  517ًَٝــاض ي ًَٝ٪ْٝــإ ي

َُٝـإ بط ٜـ٠ٛ ٖـ٢ ت١ؾـػ٢ًٝ،         7زاٜتٝا٠ٚ١ْ ب١ ١َٖٛٚ عـريام بـ٪ ض ٠ط١ظْاَـ١ ٚ ثاغـ١ث٪ضت،      ًَٝـاض زٜٓـاض ٜـإ ي
نٛاضٜؿٝإ بط ٠ٜٛ ٢ٖ ٥ٝػتػُاض٣، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ نات٢ خ٪٣ زٜاض٠ ب١ ظٜاز٠ ت١ٌَٜٛ نطا٠ٚ، ٥ـ٠ٚ١ ٖـ٣َٚٛ١   

١َُٝ ٣٠ٚ١٥ 11177481نطز٠  ثاض٣٠ ظٜاز نطزٕ  4986إ ، ٥ٝعاؾ١ٝن11177481، ٣٠ٚ١٥ ن١ زاٜٚا١ْ ب١ ٥
زٜٓاض ظٜاز  381ٚ  361ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠، ت١بٝع٢ ب١ؾ٢ ٠ْٛٝؾ٢ ١ْنطز، 

ًَٝـاض زاؾـهاْس٢ْ زاٖـات٢ غـاَي٢      846ًَٝـاض ٚ   297نطزٕ ي١ٜ٫١ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚـس بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪،     
َٝت٠ٚ١ 2111 َٓٝ َٝط١ٜ٠ٚ٠، ٣٠ٚ١٥ ن١ ج 111ٚ  11289، ب٪١ٜ ز٠َ ٥اَاش٠ ب١ ٜاغاٟ بٛزج٣١  5ٝاٚاظ١ٜن١ ١٥ي

٢َُٜ نٛضزغتإ غاَي٢  ١َّٝٝ، بـط ٣  6شَاض٠  2111ذه١َٛت٢ ١ٖض ًَٝـاض زٜٓـاض    551، ب١ؾ٢ ز٠ّٚٚ، َازز٣٠ غ
َٜـت،           َٞ ز ٣١ٜ٠َٛٝ ٣٫ خـٛاض٠ٚ٠ٟ يـ َٝٓإ ض٠غـٝس٠ن٣١ بـ١ّ ؾـ َٜت١ غـ١ض بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ تطًٜٝـ٪ٕ   851ز٠خط

١َُٜن١، 298ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ ثط٩ش٠ن١،  َٝسا٢ْ ١ٖض ًَٝاض زٜٓـاض   ٣551 ًَٝاض زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ ث١ض٠ث
ــهاْس١ْن٣١      ــ١ زاؾ َٝٓإ ي ــ١ضٖ ــ٢ ٠ٚب ــطاٚ ب١ؾ ــ١ضخإ ن ــاز٣٠ ت ــ٪    11ظٜ َٝٓطا ب ــه ــػ٢ًٝ زاؾ ــ١ ت١ؾ ــ١ ي ــ١، ن % ن

َٜـت١ غـ١ض٣، ب٪ٜـ١ ز٠ناتـ١     َٝٓإ ز٠خط َٜـص٣٠      ٠ٚ7،6،4ب١ضٖ َٝٓإ بـ١ ض  % نـ١َرت خـ١ضد   49بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ
َٜت٠ٚ١ ب٪ ١َغ١ي٣١ ثط٩ش٠نـإ ٚ ع٬ٝقـ٣١ بـ١ ٥ـٝـ ٚ نـاض٣ ثط٩ش٠ناْـ٠ٚ١  ١ٖٜـ١، نـ١         نطا٠ٚ  ١َ١٥ف ز٠ط١ض 

١ٜ٠َٛٝى         ــ ــٝض ؾ ــ١ ٖ ــ٢ ب ــ٢ زاضاٜ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــ١ٌَٜٛ ي ــ١ض ت ــ١ى ي١غ ــٝض ثط٩ش٠ٜ ــ٫َ١ّ ٖ ــ١ٚتٕٛٚ ، ب ــإ زٚان خ٪ٜ
َٝت١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢ ٠ٚ١ْغـتا   ٠ٚ، جٝـاٚاظ٣  ٠ٚ١ْغتا٠ٚ، ٖٝض ثط٩ش١ٜ٠ى ن١ زاٚا٣ ثاض٣٠ نطز٠ٚٚ غًؿ٣١ ٖاتب

ٍَ بط ٣ خ١ضد نطاٚ ب٪ ثط٩ش٠نإ غـٛٚض ا٠ٚت٠ٚ١ ٠ٚى ض٠غـٝس    َٝٓإ ي١ط١ بط ٣ ت١ٌَٜٛ نطاٚ ب٪ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ
ي١غــ١ض٠تا٣ غــاَي٢ ْــ٣َٛ، خــ١ضج٢ ثط٩ش٠نــا٢ْ ي١غــ١ض نــطا٠ٚ، يــ١ خؿــت٣١ تــ٢ًَٜٛ١ ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس بــ٪     

نا٢ْ ْاٚخ٪ٚ ثـ١ض٠ٚضز٠ ي١غـ١ض بٛزجـ٣١    ، ١٥ٚ بط ا٣١ْ ن١ ظٜاز نطإ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ2111١ظاض٠طنإ ي١ غاَي٢ 
َِٜ ٚ ب٪ٜإ ظٜاز نطزٜٚٚٔ، ١٥ٜٚـ ب١ٖ٪٣ ظٜازب٢ْٚٛ َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَيـ٣١ ٥ـ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠تـ١     ذه١َٛت٢ ١ٖض
ٚ، ض اغت١خ٪ ي١غ١ض َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضاْٝإ ب٪ٜـإ خـ١ضد نـطا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠طناْـ٠ٚ١، بـ١ باضَتـ١ بـط ٠          

َٜت ي١ ؾ١ضَاْب١ضإ ٍَ   ثاض١ٜ٠ى ٠ٚضز٠طري َٞ ز٠ن١ٕ، ي١طـ١ َٝب١ج َٝٓس٠ض٠نإ ن١ ثط٩ش٠نإ ج ٚ ٖا٫َٚٚتٝإ، ي١ ب١َي
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َٝت١ جاْب٢ زا٥ِٝ، ١٥َـ١ف تـ١ْٗا    ١ٜ٠َٛٝن٢ نات٢، نْٛه١ ي١نات٢ ط١ض اْس٣٠ٚ١ْ ز٠ن َٜت٠ٚ١ ب١ؾ زاٖاتسا ن٪ز٠نط
َٝطٜــاض٣ ذهــ٢َٛ    ٢َٝ غٝػــت٢َ١ شَ َٜــت، ١٥َــ١ف بــ١ث بــ٪ زٜــاضٜهطز٢ْ جًٛٚيــ٣١ ١ْختٝٓــ٣١ ذهَٛــ١ت ز٠نط

ــ َٜهد ــ١،    ض ــت ْٝ َٜٝٛػ ــ١ضخاْهطا٣ٚ ث ــ١ ت ــإ باضَت ــ٪ ظاْٝٓت ــ١ ٠ٚى    11طا٠ٚ، ب ــ٪ض٣ ١ٖٜ ــ١ْس٠ٖا ج ــ١ٓٝ ن َٝؿ ث
ــاض٣        ــ٪ ناضٚب َٜهٝإ ب ــس ــ١ ١ْٖ ــ١ضز٠ٚاّ، ن ــ٣١ٓٝ ب َٝؿ ــ٪ض ٚ، ث ــ٪ضاٚ ج ــ٣١ٓٝ ج َٝؿ ــ١ض١ٜت٢ ٚ، ث ــ٣١ٓٝ ٖاٚغ َٝؿ ث

َٝو    َٝؿ٣١ٓٝ ٖاٚغ١ض١ٜت٢ ب١ نـ١ْس غـاَي َٜت، ب٫َ١ّ ث َٜـت،   ؾ١ضَاْط١نإ ي١ٚ غاَي١زا ثانتاٚ ز٠نط  2ثانتـاٚ ز٠نط
َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ تـ١زٜٚط ْـ١نطز٢ْ ض٠غـٝس٣       َٝٓإ ب١ غايب ز٠ط١ض  َٝؿ١ٓٝ ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ض٠غٝس٣ ث
َٝت١ جـاْب٢ زا٥ـِٝ، جـاْب٢           َٜـت ز٠نـ َٝؿـ١ٜ١ٓٝى ثانتـاٚ ز٠نط َٝو يـ١ٚ غـاَي١زا ث َٝؿ١ٓٝنإ، نات َٝؿ٣ٚٛ ث غاَي٢ ث

ــت، ٥ــ١ٚ ١َٚظٚعــ١   ١َز١ٜٓنــ٣١ يــ١ غــاَي٢ ضابــطزٚٚ زاٜــ١، خــ٪٣ يــ١ غــاَي٢ ز   َٜ َٞ ز٠نط اٖــاتٛٚزا ت١غــ٣١ٜٝٛ ثــ
َٜت، ٠ٚ١٥ ي١  َٜـت ٚ عـ٬ٝد      2112ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ يـ١   2111ع٬ٝج١ن٣١ ي٣َٚ١ ز٠ضز٠ن١ٚ َٞ ز٠نط ت١غـ٣١ٜٝٛ ثـ

ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣ نـاض    َٜت، ١َب١غت٢ ٥اغاْهاض١ٜى ب٠ٚٛ، ٖاْسا٢ْ ٖا٫َٚٚتٝإ ب٪ ٠ٚضططت٢ٓ ق١ضظ٣ نؿتٛنا ز٠نط
َٝبٕٛٚ      نطا٠ٚ ب٪ ظٜاز نطز٢ْ بط ٣ قـ  َٝؿـ٣١ٓٝ ْٝؿـت١ج َٜصنطزْـ٠ٚ١ٚ ٠ٚضططتٓـ٣٠ٚ١ قـ١ضظ٠نإ، ث ١ضظ٠نإ ٚ زض

        ٍَ َٜب١غـت ي١طـ١ َٝو ن١ غٛٚز١َْس ْـ١بٕٛٚ يـ١ ذهَٛـ١ت يـ١ نـات٢ طط َُٜٓا١ٜٝ زاضا١ٜٝنإ، ٖا٫َٚٚتٝاْ ٢َٝ ض  ب١ث
َٝو يـ١ ْطخـ٢ ٥ـ١ٚ خاْٛٚا    ١َٓٝنا٢ْ زضٚغت نطز٢ْ خاْٛٚ، ؾٛق١، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ؾ ْـ٣١  ن٪َجاْٝا ٠ٚب١ضٖ

َٜت، َٔ  َٝ  ٢ٜٓ َاْطا١ْ ٜإ غا١ْ٫َ ٠ٚض٣ ز٠طط ١َٓٝنإ ي١جٝات٢ ٖا٫َٚٚت١ٝن١، ب١ ي ٜإ ؾٛق١ ز٠زات ب١ ٠ٚب١ضٖ
َُٝــ١ ٖــ١تانٛ   َٜت ٥ــ٠ٚ١ف ظٜــاتط ض ٕٚٚ به١َــ٠ٚ١ ب١ْٝػــب١ت٢ ٥ــ١ٚ )غــرب عًــ٢ اؽنهؿــٛف(، ب١ض اغــت٢ ٥ ز٠َــ١ٚ

َٜت ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ َٝػتان١ ١٥ٚ ثاضا٣١ْ ن١ غا١ْ٫َ ت١ضخإ ز٠نط َٝـت،     ٥ َٝؿ١ُضط١ٚ بط ٣ ع١جع٠نـ١ َـ١عًّٛ ز٠ب ث
َٝه٢ تـط       ٍَ ٠ٚضٟ بططٜٓـ٠ٚ١، غـاَي ١َُٝ ب١ ت١َأٜ ٥ـ١ٚ غـا َٝو ٥ ث١ضي١َإ َٛغاز٠ق٣١ ي١غ١ض ز٠نات، ١َٖٛٚ غاَي
َٝػـتان١، ٥ـاخري    ٠ٚض٣ بطط٠ٚ١ٜٓ، ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ْس٠ٖا ١َذا٫ٚت نطا٠ٚ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ٚ ٠ٚض١ْطريا٠ٚ تانٛ ٥

َِٜ ض ٩ٜؿت١ ب١غسا، ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ض ٠ْط١ ظ٩ض ظٜاز يـ١  ١َذا٫ٚتٝـ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن  4، ١3 ٠ٚؾس٣ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝه٢ تـطٜـ     ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ٫ٜعايٝـ ١ٖض ب١ضز٠ٚاَشن، ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ غ١ب١ب٢ ض٥٠ٝػـ١ٝ ٚ، غـ١ب١ب
َٝتـ١            َٝتـ١ ؾعًـ٢، ٥ـ٠ٚ١ َٛخ١ت١تـ١ ز٠ب َٜتـ٠ٚ١، عـ١جع ز٠ب  ١ٜ١ٖ ١َغ١ي٣١ ٥ـ١ٚ عـ١جع٠ تـ١بٝع٢ نـ١ ٠ٚض١ْطري

ؾٝع٢ً، ن١ ب٠ٚٛ ؾٝعًـ٢ ٜـ١ع٢ٓ تـ٪ تـ١جاٚظ ز٠نـ٣١، نـ١ تـ١جاٚظت نـطز، بـ٫َ١ّ ٜـ١ى ؾـتٝـ ١ٖٜـ١ ْـاتٛا٢ْ              
ت١جاٚظ٣ ي١غ١ض به٣١، جاض٣َ ب١تاٜب١ت٢ ١َغ١ي٣١ ت١عٜٛع٣ ؾ١ضَاْب١ضإ َٛق١ْ١ْـ١ تـ٪ ْـاتٛا٢ْ ب٠ٛغـت٢،     

َُٝـ١ زاَٚاْـ١، ثـاض٣٠ ٠ٚ          َٝػـتان١ ٥ َٝػـتا    ب٫َ١ّ ١ٜى ؾت ١ٜ١ٖ ٥ـ١ّ ٖـ١َٛٚ قـ١ضظ٣٠ نـ١ تـا ٥ ظاض٠تـ٢ زاضاٜٝـ١ ٥
ي١غ١ض خ١َيو، ق١ضظ٠ن٣١ ١َب١ًغ١ن١ ظ٩ض ظ٩ض ظٜاتط٠ ي٣٠ٚ١ ن١ )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف(، ١َغ١ي١ٕ بـ٪ َٝػـاٍ   

٠ٚ١َُٓٝ ي١ ذـسٚز٣ ْعٜهـ٣١    َُٝـ١ قـ١ضظَإ ١ٖٜـ١ يـ٣٫١ ٖا٫َٚٚتٝـإ،        811تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   3ز٠ٜٗ بـ١ض٠ٚ شٚٚض ٥
١ْ ب١ خؿت١ف ي٫١َإ ١ٜ١ٖ، ن١ ي١ َٛاظ١ْف نـ١  ق١ضظ٣ ظضاع٢، ق١ضظ٣ غٓاع٢، ق١ضظ٣ ع١قاض٣، ١٥ّ ق١ضظا

َٞ ط١ض ا٠ٚتـ٠ٚ١، ٥ـ١ّ ثاضاْـ١ ٖـ٣َٚٛ١ قـ١ضظ٠ ي١غـ١ض        ١َُٝ ز٠تٛاْشن ظٜاتط ض ٢ْٚٚ به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ْسٜؿ٢ ي َٜت ٥ ز
َٝهسا ٖـ١تا يـ١ عرياقٝؿـسا باْـو بـ١ ثـاض٣٠            َٜٓ َٝـو ٚ يـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـٛ خ١َيو، ١َ١٥ ١َؾطٚظ ب٠ٚٛ ي١ ١َٖٛٚ ٫َٚت

َٜع قـ١ضاض٣ زا نـ١ ٥ـ١ٚ ؾـا٥ٝع٠          ؾا٥ٝع ز٠ٜسات ب١ ٖاٚٚ َٝط٠ ن١ ؾـا٥ٝع َـ١ْع نـطا ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض  ٫َتٝإ، ب٫َ١ّ ي
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َٞ ضٜــع ْــاز٠ٕ ٚ، ٥ــ١ٚ ثاض١ٜ٠ؾــٝإ ْٝــ١،     َُٝــ١ ب٪٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ باْهــ١ناْٝـ ثــاض٣٠ خ٪ٜــإ بــ١ب َٜت، ٥ ٠ٚضْــ١طري
َٝػـتا ٠ٚظاض٠تـ٢ َايٝـ١ ٥ـ١ٚ ض٠غـٝس٠ ثاض٠ٜـ٣١ ١ٖٜـ١ يـ٫١         ٣ ٖا٫َٚٚتٝـإ،  ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝ ت١ذ١َٛصن نطز٠ٚٚ، ٥

 غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٓس٠ٚ٠، زٚاتط يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ضاث٪ضت٢ يٝص١ْن٣١ خ٪٣  ي١ غ١ض٠تازا ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ضاث٪ضت٢ خ٪٣ خٛ
َٜت قػ َٞ ز١ٜ٠ٚ َٜع٠نإ ن َٝػتا ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  َٜٓس٠ٚ٠، زٚاتط ٠ٚظٜط ت١ٚظذنات٢ خ٪ٜسا، ٥ ٣١ بهات؟ ١ٖتا خٛ

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.  ْا٣ٚ بٓٛٚغشن، ت
َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ذ١ظز٠ن١ّ ج١ْابت ١٥َط به٣١ ب٪ زاب١ف نطز٢ْ ضاث٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ن١ ٢َ٫َ٠ٚ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ 
َٝ َٜٝٛػت، ظ٩ض غٛثاؽ.٥ابٛٚض١ٜ ب١غ١ض ١٥ْساَإ، ب٪٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض ز٠غتٝإ ب  ت ي١نات٢ ث

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

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )ْاغو خإ َٝػتا ْا٠ٚنإ ز٠ْٛٚغٔ، ١٥ٚ ب١ض  ١ْغطٜٔ  -ناى عسْإ -َاَ٪غتا ؾ١ضَإ -٥
َٝطخإ -ناى ج٬ٍ -ز.قباح -ناى مسري -خإ ناى  -٥ا١ْٖط خإ -ناى يكُإ -غ٠ٌٜٛٝ خإ -ناى ١ْضعنإ -ؾً

ز. عُط  -ناى ناضٚإ -ناى ٥اضاّ -ز. اػنس -طَٛيعاض خإ -ب١ؾطٜٔ خإ -ناى ذ١َ١ غعٝس -ناى خًٌٝ -غا٫ض
َٝؿ١ٚا -ث١عنإ خإ -خإ عظ١ُٝ -ز. بؿري -ْٛض٠ز٢ٜٓ  -٥اؾت٢ خإ -ناى ناضز٩ -ث١عنإ عبسايهطِٜ -ناى ث

َٜباظ -ناى غناٍ -ناى عبساي١ً -ناى زَيؿاز ٍَ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ.غ١ض -ز. ض  طٛ
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه١ ٥ٝكطاض بٛزج١ ز٠ن١ٜٔ، ي١ نات٢ ز٠ْطسإ ي١غ١ض بٛزج١، ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ  ١َُٝ غا٫َْ َٜعإ زٜاض٠ ٥ ب١ض 
َُٝإ  َٝٔ ١٥ٚا١ْ ثطغٝاضا٣١ْ ن١ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ز٠ن١ٜٔ ٜاخٛز يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ن١ٜٔ، ث ز٠َي

َٝو  َٜت، ب١َياّ ب١ض اغت٢ ١َٖٛٚ غاَي ٢َ٫َ٠ٚ ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ي١ نات٢ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ز٠ضز٠ن١ٚ
َٜط٣ زاضاٜؿُإ ١ْٝ، ن١ ٠ٚ١٥  َٝٛاظ٠ن٣١ ٥اٚا١ٜ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ضاث٪ضت٢ زٜٛا٢ْ ناٚز ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ؾ

َٝه٢ ٚضز ي١غ١ض ذٝػابات٢ خٝ ١ًَٕ ٥ٝؿ٢ ١٥ٚا١ْ ضاث٪ضت َٝت، ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥غ تا٢َ ي١ب١ض ز٠غت٢ ث١ضي١َإ زاب
١َُٝ بعاْشن ١٥ٚ ض٠ق١َا١ْ تا ن١ْس ٚا١ٜ، تا ن١ْس ض اغت١، ن٪١ْ ٚ ن٪ٕ غ١ضف نطا٠ٚ؟ ب٪٣٠ٚ١٥ بتٛاْشن  ٥

َٟ ١َْٛظ٠ّ ٚ  3ن٪ٕ ز٠ْط ز٠ز٠ٜٔ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥  َٝٛاظ غاَي١ تٛٚؾ٢ ١٥ّ ذاَي١ت١ ز٠بشن، ن١ ب١ض اغت٢ ؾ
َٜو ٚ ٚضز ي١ب١ض ز٠غتُ َٜع٣ ظ٩ضّ ب٪ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ، ب٪ َاْسٚٚ بْٛٚٝإ ض  ٍَ ض  إ زا١ْٝ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ ي١ط١

َٝو ثطغٝاضٜإ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظٜط نطز٠ٚٚ، ن١ ١٥ّ  َٝت، ١ٜع٢ٓ ٖاتٕٛٚ ن٪١ََي ضاث٪ضت١ن١ٜإ ي١ ن٪ْٛٚؽ ز٠ن
َٝؿرت ي١ يٝص١ْ ٫َ٠ّٚ بسضا١ٜت٠ٚ١، ١َ٫َ٠ٚنا٢ْ ي١ْاٚ ضاث٪ضتسا ب ١َُٝ، ثطغٝاضا١ْ ١َؾطٚظ بٛٚ ث ا ي١ب١ضز٠غت٢ ٥

َٝسا١ٜ،  ٣١َُٝ ت َٜو ي١ ثطغٝاض٠نا٢ْ ٥ ٠ٚ١َٜٓٝٓ ١ْٖس ١َُٝ ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠خٛ َٝػتا ٥ ن١ ب١ض اغت٢ ٥
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َٝػتا ز٠ٜبٝػتشن، ن١ ١٥ٜٚـ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٫٠َٚب١َن١ ٥ريةاي١ٝٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ي١ب١ض  ب٫َ١ّ ١َ٫َ٠ٚن٣١ ٥
َٝؿرت ١ْط١ٜؿت٠ٚٛت١ ب١ضز٠غ ٍَ ثطغٝاض٠ن٣١ ز٠غتُاْسا ١ْٝ ٚ ث تُإ، ْاظاْشن ن٪ٕ َٛقاض٣١ْ به١ٜٔ ي١ط١

َٜت ب١ٚ  َٝت ب٪ ٠ٚ١٥، ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠ْط ١ْزض ١َُٝ ١ٖض ٠ٚ١٥ ب١ؽ ب ١٥ٚا١ْ، ن١ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ذ١م ٚا١ٜ ٥
َٜط٣ ض٠قابُٝإ ١ْٝ، ٥ٝؿًٝخ ب٠ٚٛ ب٪  ذٝػاباتٞ خٝتا١َٝ، نْٛه١ ١َعكٍٛ ١ْٝ ١ٜن١ّ ٠ٚ١٥ ٖٝض زٚا٢ٜ ناٚز

َٝهُإ ١ْٝ ي١غ١ض٣، ي٫ٚ١ف ٠ٚ١٥ف ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ َٛخت١غ٢ ث١ضي١َا١ْ، خ٪٣، ٖٝض ضاث٪ضت
َٜع٣ نطز٠ٚٚ، خ٪٣ ٢َ٫َ٠ٚ ز٠غت ١ْن١ٚت٠ٚٛ ن١ ١َؾطٚظ بٛٚ ٠ٚظٜط٣  َٝػتا ثطغٝاض٠ ض  ب١زاخ٠ٚ١ ١ٖتا ٥

َٝؿت٢ يٝص١ْ نطزبا، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٫َ٠َٚا٣١ْ ي١ْاٚ ثطغٝاض٠ناْسا١ٜ ٫َ٠ّٚ بسابا٠ٚ، ٫َٛذ١ظ٠ٜ ١ن٢ تطٜـ باْطٗ
١َُٝ ي١  َٝٓإ ٥ % 29ق١ضاض بٛٚ ي١  2111ن١ َٔ ظ٩ض ب١ ظ٠ق٢ ز٠ٜبِٝٓ، ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

َٝٔ ي١ 31تا َٝػتا خ٪ٜإ ب١ ٥ٝكطاض٣ خ٪ٜإ ز٠َي َٝت، ٥ َٝٓإ ب َٞ 49% ب٪ ٠ٚب١ضٖ َٝب١ج % ن٠ٚٛت١ بٛاض٣ ج
َٜه٢ تط بٛزج٣١  َٝٓإ، ٣ٚ١٥ تط٣ ٣َٚٛ١ٖ % ض ٩ٜؿت٠ٚٛ ب٪ 15ٚي١  2112نطزٕ، ن١ٚات١ زٜػإ جاض ٠ب١ضٖ

َٝه٢ ظ٩ض ١٥غاغ٢ ن١ ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْب١ضا١ْ، َٔ ْاظامن ب٪ن٢ ق١ض٠ب٣ٚٛ  ض ٩ٜؿت٠ٚٛ ب٪ ت١ؾػ٢ًٝ، ي١ ؾت
َٝػتا َ٪ظ٠ؾ١نإ ت١عشن  ٥ ٍَ َٝػتا ١َغ١ي١ٕ ١٥َػا َٝو ٥ َٝٓا٠ٚ؟ َع ايعًِ ١َٖٛٚ غاَي ؾ١ضَاْب١ضإ نٛضت٢ ٖ

ب٪ٜإ  ١ٖ1/1ظاض َ٪ظ٠ؾ١ ي١  ١ٖ17ظاض َ٪ظ٠ؾ١، ذػ٣١ ١٥ٚ  25، غا١ْ٫َ ذػ٣١ ١٥ٚ  12ز٠بٔ، ي١ َاْط٢ 
َٜت،  ١٥ٚ  َٝؿتا ي١ ق١ض٠بٛٚزا ظٜاز٠ض ٢ٜ٩ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ  11ذٝػاب ز٠نط َاْط١ ب١ ظٜاز٠ ز٠ٜسات، ن١ن٢ ٖ

َٝه١ ي٣٫١ َٔ، ب٪ن٢  ١٥ٚ  َٛ  25َاْط٣١ ٚابعامن  11ظ٩ضتطٜإ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ب٪ ٠ٚ١٥ف غ٥ٛاي ١ٖظاض ب
َٝه٢ تط ي٠ٚ١  12َاْط٣١ ب١ ظٜاز ض ٩ٜؿت٠ٚٛ؟ َاْط٢  11، ٣١٥ ١٥ٚ 2112 َٝت، خاَي خ١َيو ت١عشن ز٠ب

َٝت زاٖات  َٞ ْاط١ٜٔ، ي١ زاٖاتسا ز٠َي َٝٞ ت َٝت ي َٝت ذ١قُإ ١ْب  742ًَٝاض٠، ب٫َ١ّ ي١ ؾ٪ض١َناْسا  315ز٠ن
َٝط٠  َٜت، ب٪ ي٠ٚ١  315ْٛٚغطا٠ٚ، ب٪ ي َٝت  742ز٠ْٛٚغط َٜت؟ ١َغ١ي١ٕ ز٠َي زٜٓاض  ًَٝاض 315ز٠ْٛٚغط

 742، 2111زاٖات٢ ْاٚخ٪١ٜ ي١ ن٪٢ٜ بٛزج٣١ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ١ٖض ي١ّ ؾ٪ضَا١ْ ي١ زاٖات١ ْاٚخ٪١ٜٝن٣١ 
َٜت، ب٪ ي٣َٚ١  َٝط٠  ١ٜ742ع٢ٓ ١٥ط١ض ١٥ٚ ١َ٫َ٠ّٚ ز٠غت به١ٚ  315(ـ١ن١ 742؟ ١٥ط١ض ي١ )315ٚ ب٪ ي

َٝطزضا٠ٚ ب٪ ١َضن١ظ، ب٪ زٚاتط  ْ8 ١ًَ َٜت ٥ٝٓحا ١٥ق َٝط ١َُٝ  315ٕ ٥اٜا ب٪ن٢ ي١ ًَٝاضَإ ب٪ ز٠ْ ٥8 
َٜت؟ خ٪٣ ي١  َٝطزضا٠ٚ، ب١ؽ ١ٜع٢ٓ  51%،  17ًَٝاضَإ ب١ضز٠ن١ٚ ًَٝاض ز٠نات ١ٖضن١ْس٠ ١٥ْٚس٠ف ١ْْ

َٝسا١ْٝ ١ْ ي١ زاٖاتسا،  َٜت، ١ٜى ض٠ق٢َ١ ت َٝطا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ثطغٝاضٟ ي١غ١ض ز٠نط ١٥ٚ ض٠ق١َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ج
َٝٓاْسا، ٖٞ ٥ َٜو ب١ َٛطن٢ٓٝ٥١ ١ْ ي١ خ١ضج١ٝناْسا، ١ْ ي١ ٠ٚب١ضٖ َٝت ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض َٝت ٚاظح ب ٠ٚ١ ب

َٜط٣ ١ٜ١ٖ، ١ْ ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ن٪ْٛٚغ١ ١ْى  َٞ بس٠ّ، نْٛه١ ١ْ ضاث٪ضت٢ زٜٛا٢ْ ناٚز ز٠ْط٢ ث
٢َٜٓ خ٪٣، غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١ ؾٛ َٝت ن٪ٕ ٖات٠ٚٛٚ ٥اٚا بط١ض  َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ذٝػابات١ ز٠ب  ضاث٪ضت، ي١ب٠ٚ١٥١ َٔ ث

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

 َاَ٪غتا ؾ١ضَإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝط٣ ن٪تا٢ٜ به١ّ، ٣٠ٚ١٥ ْاغو خإ باغ٢  َٜت باؽ ي١ ططؾت١نا٢ْ شَ زٜاض٠ َٔ ثٝؿ١ن٢ ب١ض اغت٢ ز١َ٠ٚ
اب ٚ نتاب١ ب١ ٚضز٠ناض٠ٚ١ٜ، ز٠بٛٚا١ٜ ي١ٜ٫١ٕ نطز، ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ٥ٝـ ٚ ناض٣ ث١ضي١َاْتاض ١ْٝ ١٥ٚ ذٝػ

َٜٝٛػت  َٝػتا ي١ٚ ٖ٪َي١ بٛٚا١ٜ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٚضز٠ناضٜا٣١ْ ن١ ث َٝه٢ تط، ن١ ن١ْس ٥ َٜط٣ زاضا٠ٚ١ٜٝ ضاث٪ضت ناٚز
١َُٝ بعاْشن ٥ٝٓحا َْٛاق١ؾ٣١ ١ٜن١ ١ٜن٣١ ١٥ٚبططا١َْإ بهطزبا ٚ، ٢ْ١ٜ٫ ب١ضثطؽ ٚ ْازاض١ٜٝناظنإ  بٛٚ، ٥

١َُٝ باغ٢ ١٥ٚ ٚضز٠ناضٜا١ْ ٠ٚنٛ ز٠غت ْٝؿإ به ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ١ٜ١ٖ ب١ض اغت٢ ١ٜى ي١ ٥ طزبا، ب٫َ١ّ ب١ٚ ؾ
َٞ ز٠ن١ّ، ب١ض اغت٢ ططٜٓطرتٜٔ ١٥ٚ ططؾتا٣١ْ  ١ًَ طؿت١ٝنا٠ٚ١ْ ز٠غت ث َٝ َٜٝٛػت ْاظاْشن، ب٪١ٜ َٔ ي١ ٖ ث

َٝط٣ ن٪تا٢ٜ َٛق١ض٠ ٍَ شَ َٝت زٜاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥، زٜاض٠ ١ٖض ١٥َػا َٝط٣ ن٪تا٢ٜ تٛٚؾ٢ ز٠ب ض بٛٚ ي١نات٢ ٜاغا٢ٜ شَ
َٝـ َاْط٢  َٝط٣ ن٪تا٢ٜ  4خ٪ٟ بطات١ ث١ضي١َإ، زٜاض٠ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ ث بٛٚ ٠ٚ١٥ خاَي٢ ١ٜن١ّ، خاَي٢ ز٠ّٚٚ شَ

ب١ ٚضز٠ناض٠ٚ١ٜ ض ٠ٚا١ْ ١ْنطا٠ٚ ب١ض اغت٢، ت١ْٗا ن٪٣ خ١ضج١ٝ طؿت١ٝنإ ض ٠ٚا١ْ نطا٠ٚ، ب٪٣٠ٚ١٥ ١ٜن١ ١ٜن١ 
١َُٝ ططٜٓط١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ، ٢ْ١ٜ٫ ب١ضثطؽ ٚ ١٥ٚ ٫ز َٜت، ٠ٚ١٥ ٣٫ ٥ ا١ْ زاضاٜٝا٣١ْ ن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت ز٠نط

١َُٝ غ١ض ١ٜن١ ١ٜن١ ١٥ٚ  ظٜاتط ي١ٚ ١َغ١ي١ طؿتٝا٣١ْ ن١ ب١ض اغت٢ ي١ ضاث٪ضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ، جا ١٥ط١ض ب
١َٓٝٝ غ١ض زاٖات، غ١ض٠تا بٛزج١ ي١  َٜت ٣٫ ١َٖٛٚإ ٥اؾهطا١ٜ،  2بططا١ْ ب١ض اغت٢ ب َٝو ز ب١ؾ٢ غ١ض٠ن٢ ث

َٜت١ ب١ض، ب٪٣٠ٚ١٥ ظ٩ضتطٜٔ زاٖات  َٜت ي١ نات٢ زاٖاتسا ٜإ ١٥ٚ ٥ايٝاتا١ْ بطط ٍَ بسض ٚ خ١ضج١ٝنإ، ب٫َ١ّ ١ٖٚ
ٍَ  2زاٖات ن٪بهات٠ٚ١ ب١َ١ب١غت٢  َٝسا٢ْ ٥ابٛٚض٣ ن١ زٜاض٠ ١٥ٚ ٣٫ خ٪َإ ١ْٝ، ي١ط١ ؾت، ١ٜن١َٝإ ط١ؾ١ث

إ، زٜاض٠ ٠ٚ١٥ؾٝإ ١٥ط١ض ب٢ْٚٛ ١٥ٚ بٛزج١ٜ١، خاَي٢ ز٠َٚٚٝؿٞ زابٝٓهطز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜ طؿت١ٝن
 ٢َُٜ َٝػتا ي١ بٛزج٣١ ١ٖض َٝػتا ٣٫ خ٪َإ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ٥ ١ٜ٠َٛٝن٢ ظ٩ض ٫ٚاظ ٚ غ١ض٠تا١ٜٝ تا ٥ َٝت ؾ ١ٖب
َٜت، ١٥ط١ض بٛزج٣١ ١َٖٛٚ زْٚٝا خب٠ٚ١ٜٓ١، ١٥ٚ ٫َٚتا٣١ْ ن١ ي١ زْٚٝازا  نٛضزغتإ ب١ض اغت٢ ب١زٟ ز٠نط

٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ ٖٝض بٛ َٝت، ي١ب١ض ١٥ّ ١ٜ١ٖ بٛزج٣١ ١ٖض ٖ٪٣١ٜ خٛاض٠ٚ٠،  2زج١ٜ١ى ي١ زْٚٝازا ْان
١ٜن١ّ: زاٖات١ ْاٚخ٪١ٜٝنإ ب١ض اغت٢ ظ٩ض ْاؾ١ؾاف ٚ ْازٜاضٕ، خاَي٢ ز٠َٚٚٝإ ب١ؾ٢ ١ٖض٠ ظ٩ض٣ ١٥ٚ 
َٜو  ٍَ ٠ٚ١٥ف ١٥ٚا١ْ ١ٖضزٚٚنٝإ ض ٣١َٜٓ طؿت٠ٚ١ٝ، ن١ ي١ط١ َٝت١ خ١ظ زاٖات٣١ ن١ ْاؾ١ؾاف ٚ ْازٜاضٜؿ١ ْان

٣١َٜٓ طؿت َٝٛإ غاَي٢ ب٪ خ١ظ َٜو به١ٜٔ ي١ْ َٝت، ١٥ط١ض ب١ضاٚضز ٚ، ب١ زاٖات٢  2111ٚ  2119ٚ  ٢2118 ب
َٝٓطا٣ٚ ) ٢َٝ ب١ضاٚضز٣ ١٥ٚ شَاضا١ْ به١ٜٔ، ز٠بٝٓشن ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥َإ ب٪ 2112خ١ًَ (ـ١ؾ٠ٚ١ ت١ْٗا ب

٠ٚ١َٜٓ، ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥ط١ض باؽ ي١  َٝٓطا٠ٚ ١ْنٜٛٚت١ ْاٚ خ١ظ َٜت، ن١ ١٥ٚ زاٖات١ خ١ًَ ز٠ضز٠ن١ٚ
٢َٝ شَاض٣٠ ن٪تا٢ٜ  ٢َُٜ  2111ٚضز٠ناض١ٜن٣١ به١ٜٔ ن١ ٣ٚ١٥ باغِ نطز، ب١ث زاٖات٢ ْاٚخ٪٣ ١ٖض

َٝطٜاض٣  742نٛضزغتإ ٣٠ٚ١٥ ْاغو خإ باغ٢ نطز  ًَٝاض زاْسضا٠ٚ، ب٫َ١ّ ١ٖض ي١ ١َٖإ غاَيسا ي١ شَ
اٚاظ ٠ٚ١٥ شَاض٣٠ جٝ 2ؾ٪ضّ ٚ ب١  2ًَٝاض، ١ٜع٢ٓ ب١  ١ٖ315ض باغ٢ ١َٖإ ؾت ز٠نات نطز١ٜ  2111

غاَي١، ن١ٚات١ ١ٖتا ي١ زا٢ْ زاتانإ ب١ جٝٗا٢ْ ب١ضثطغ٠ٚ١ زٜاض٠ ٠ٚ١٥ف خ٪٣  1ٖات١ٝ، ١َب١غتٝـ ١ٖض 
ًَٝاض ز٫٩ضَإ  8ت٥١هٝس٣ نطز٠ٚٚ ١٥ٚ ب١ؾ٣١ ن١ زاؾها٠ٚ ي١ ١َضن١ظ ت١ْٗا  2111ي١خ٪ٜسا، جا ي١ٚف ي١ 

َٝت ١٥ٚ ب٪ ط١ض ا٠ٚت٠ٚ١، ٣٠ٚ١٥ ناى زنت٪ض ٥اضاغٝـ باغ٢ نطز ٠ٚنٛ غ١ض٩ن ًَٝاض٠  ٢8 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠َي
َٜت٠ٚ١، ١٥ٚا ط١ض  َٜسن ١٥ٚ ب١ؾ٣١ تط بط١ض  ٍَ بسض ا٠ٚت٠ٚ١ ٚ، ٢ْ١ٜ٫ زاضا٢ٜ ب١ضثطؽ نطز١ٜ، ن١ ب٪٣٠ٚ١٥ ١ٖٚ
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١َُٝ زاٖات٢ ْاٚخ٪َإ ١٥ْٚس٠ ب٠ٚٛ ب١ضاَب١ض ب٠ٚ١ف  ًَٝاضَإ  ٥8ٝكطاض٣ ْاٚخ٪٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ، ن١ ٥
 ٢َٝ ٢َٝ ١٥ٚ خ١ضجٝا٣١ْ ن١ ي١ خ١ضج١ٝنا٢ْ ب٪ َاٚت٠ٚ١، ١٥ط١ض ب زا، خ١ضج٢ ؾ١ض٢َ ي١  2119زٜػإ ب١ث

٢َُٜ نٛضغتاْسا  ١ٖض ١َٖإ ؾت بٜٛٚت١  2111ًَٝ٪ٕ ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ي١ بٛزج٣١  445ًَٝاض ٚ  ١ٖ465ض
ًَٝاض ثاض١ٜ٠ ي١ ث١ضي١َإ  91ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض، ١٥ٚ  91ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ن١ٚات١ بط ٣  129ًَٝاض ٚ  375

١َٓٝٝ ؾاضزضاٜت٠ٚ١ َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ ١ْنطا٠ٚ، ١٥ط١ض زٜػإ ب َٜٝٛػت ث ، ن١ٚات١ زٜػإ زاتا١ٜن١ ٠ٚنٛ ث
١َُٝ ظ٩ض ؾتُإ ١ٜ١ٖ ب١ْاٚ زاٖات، ب٫َ١ّ زاٖاتٝؿ٢ ١ْٝ، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ؾط ٩ن١خا١ْ  غ١ض زاٖات١نإ، ٥

١َُٝ ب١ض اغت٢ ؾط ٩ن١خا١ْنإ خ١ضجٝإ ظٜاتط٠ ي١ زاٖات١ناْ َٝت زاٖات١، ب٫َ١ّ ٣٫ ٥ ٢ خ٪ٜإ، ١٥ٚا١ْف ز٠ب
َٝطا٣ ٠ٚ١٥َإ ب٪  َٝط١ْ٠ ب١تاٜب١ت٢ زاضا٢ٜ ج َٝطٜاض٣ ب١ضثطغا٢ْ ن١ ي َٜطا١ٜن٢ زضٚغت٢ شَ ب١ض اغت٢ ض 
َٜت قػ٣١ ي١غ١ض به١ّ، زٜاض٠ ١٥ٚ بٛزج٣١ٜ١ ن١  َٝٓإ ب١ض اغت٢ ز١َ٠ٚ به٠ٚ١ْ١، خاَي٢ تطَإ ١ٜ١ٖ نٛضتٗ

َٜسن، غاَيا١ْ ب ٍَ ظٜاز٣ بٛزج١ن١ ي٢ْ١ٜ٫١ ذه١َٛت٠ٚ١ ث١غ١ْس ز٠نط َٝت، ب٫َ١ّ ي١ط١ ٛزج١ن١ ظٜاز ز٠ب
َٝٓإ ب٪ ثاض٠زا٢ْ  َٝت١ نٛضتٗ َٜو ب٪ ١َٖي٦اٚغإ ٚ، ١ّٖ ز٠ب َٝت١ ٖ٪ناض َٝط٠ ١ّٖ ز٠ب خ١ضج١ٝنإ ظٜاز ز٠بٔ، ي
ت١ضاظ٠ٚٚن١، ١٥َٔ ثطغٝاضز٠ن١ّ ب١ض اغت٢ ْاظامن ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ َٖٛت١َٔ ب١ زاضا٢ٜ 

٢َُٜ نٛضزغتا َٝٓا١ْن١ ظٜاز ز٠نات، ١ٖض ٕ ن٣١ ١٥ٚ باض٠ ناض٠غ١ض ز٠ن١ٕ؟ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ض٩ش ي١زٚا٣ ض٩ش نٛضتٗ
ٍَ ي١ بٛزج٣١  َٝػتا ١٥ٚ غا تطًٜٝ٪ٕ  3ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ خ٪٣ ي١  ٥2113اٜا ض غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ زاضا٢ٜ ١ٜ١ٖ؟ ٥

َٝٓا١ْ ١َُٝ غ١ضنا٣٠ٚ زاضاعنإ ١ٜ١ٖ ٚضز٠ ٚضز٠ ظٜاتط بتٛاْشن ١٥ٚ نٛضتٗ ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١؟  ز٠زات، ٥اٜا ٥
١َُٝ غ١ض ١َغ١ي٣١ ١ْٚت، ب١ض اغت٢ ٣٠ٚ١٥  ب١ض اغت٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ باغِ نطز، ن١ زاٖات١نا٢ْ ْاٚخ٪ ْاؾ١ؾاؾٔ ب
٢َٝ ٜاغا٣ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ث١ضي١َإ ز٠ضن٠ٚٛ، ب١ض اغت٢ زاٖات٢ ١ْٚت زٜاض ١ْٝ،  َٝػتا ب١ث ي١ ١ْٚت تانٛ ٥

َٜب١غت١نإ زٜاض ١ْٝ، زاٖات٢ ْؿ١ٓٝنإ زٜا َٜس٠، زٜاض ١ْٝ، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ زاٖات٢ طط ض ١ْٝ، قاظاجن٢ ظ
٢َٝ ١٥ٚ ضاث٪ضت٣١ ن١ ١َضن١ظ٣ ْا٠ْٚس ب٣ٚ٬َ نطزٜت٠ٚ١ ي١غ١ض  ثا٫َٚطا٣١ْ ن١ ي١ ٥ٝؿٔ، زٜاض ١ْٝ، ١ٖض ب١ث

١َُٝ، ن١ زاٚا٣ ثرت٩ ز٫٩ضَإ نطز١ٜ ض٩شا١ْ  ٥39  َٞ ١ٖظاض ب١ضٌَٝ ١ْٚت ب١ض اغت٢ زاٖت١ن٣١ زٜاض١ْٝ، ب
١َٜٓٚ ناض٠ْٛ َٝطا٣ ١٥ٚا١َْإ ب٪ به٠ٚ١ْ١، جط١ ي٣٠ٚ١ ١٥ٚ غ١ضٚ ؾٛ َٝط٠ ج َٜعإ ي ٚغ٢ ْازٜاض٠، ب١ضِ اغت٢ ب١ض 

59  ٢َُٜ َٝػتا ١ْٚت٢ ٠ٚظٜط٣ ثا٫َٚط١نإ ي١ باظاض ٠نا٢ْ ١ٖض َٜت ب١ ثا٫َٚط١نإ، ٥ ١ٖظاض ب١ض٣١ًَٝ ن١ ز٠زض
َٜت، زاٖات٢ ١٥ٜٚـ زٜاض١ْٝ، ب١ض اغت٢ ١٥ٚا١َْإ ي٢ْ١ٜ٫١ ب١ض َٝطاَإ نٛضزغتإ ز٠ؾط٩ؾط َٜسن ٚ ج ثطؽ ز٠ٚ

َٝط٣ ن٪تا٢ٜ ب١ض اغت ٚ  ب٪ به٠ٚ١ْ١، ١ٖتا٠ٚنٛ زاٖات١ن١ظنإ ظ٩ض ب١ض اغت ٚ زضٚغت ١ْظاْشن، ْاتٛاْشن شَ
َٜط٣  زاضاٜٞ، ب١ض اغت٢  َٝٓشن، ٠ٚ١٥ف ب١ض اغت٢ ي١ ١٥غت٪٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ خاَي٢ ١ٜن١ّ، ن١ ناٚز زضٚغت ز٠ضب

َٜط٣ ٚ زاضا٢ٜ ١ٖ١َْإ ٚ ١ْناضاؾ َٝط٣ ن٪تا٢ٜ ب١ّ ١َٖٛٚ زٜٛا٢ْ ناٚز َٝه١ ي١ ططؾت١نإ ن١ شَ ١، ١٥ٚف ١ٜن
َٜت١ ب١ضز٠غت٢ ث١ضي١َاْتاضإ.  نٛضت١ٝ ز

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

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ١ْبٛٚ، ١٥ط١ض ب٪َإ زٚٚباض٠ بهات٠ٚ١، ب٪٣٠ٚ١٥ ت١غح٢ًٝ  ًَٝاض٠ن١ 91ب١ؽ ٣٠ٚ١٥  َُٜإ ي باف طٛ
 به١ٜٔ.

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

َٞ ١ْب٠ٚٛ. 91ؾ١ضَٛٚ ٣٠ٚ١٥  َٜٝإ ي ٢ًََ طٛ  ًَٝاض٠ن١ ب
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ ستُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ خ١ضج٢ ن٪تا٢ٜ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز 2119ب١ث ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ب٫َ١ّ  445ًَٝاض ٚ  465اٖات٢ ْاٚخ٪٣ ١ٖض
َٝط١ٜ ي١ بٛزج٣١  ًَٝاض  129ًَٝاض ٚ  375ن١ خطا٠ٚت١ ب١ضز٠غت ب٪ زاٖات٢ ْاٚخ٪، بٜٛٚت١  ١٥2111ٚ شَ

َٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ف زٜاض٠ ؾاضزضاٜت٠ٚ١ ي١  91زٜٓاض، ١٥ط١ض ١٥ٚ زٚٚ شَاضا١ْ ي١ ١ٜى ز٠ضبه١ٜٔ  َٓٝ ًَٝاض ز٠َ
 ضي١َإ ١٥ٚ ثاض٠ نات٢ خ٪٣ ٠ٚنٛ ٜٚػرتا١ٜ ١ْٖاتٛٚت١ ب١ضز٠غت٢ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.ث١

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

َٝبٝٓٝتإ ١ٖبٛٚ؟  ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ت
َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

غ١ض ناض٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ناض٠نـ٣١ ٠ٚ١٥ٜـ١   ٠َٚي٢ٖ٬ ذ١ظ ز٠ن١ّ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ ي١
٠َٛٝ تـ٠ٚ١قٛع٢ ٥ـ٠ٚ١ يـ١     ١ًَ طؿت١ٝنا٢ْ ضاث٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ١٥ؾنا ١٥ط١ض ٥ َٝ ب١زٚانٕٛٚ بهات ي١غ١ض ٖ
َٜـت ٚ، ٥ـ١ٚ ٥اي١ٝتـ١ٚ           َُٝـإ ْانط َٜط٣ زاضاٜـ٢ بطـطٜٔ، ٠َٚي٬ٖـ٢ ٥ـ٠ٚ١ ث ٢َٜٓ زٜٛا٢ْ نـاٚز ١َُٝ ؾٛ ١َُٝ به١ٕ، ٥ ٥

َٝبٝٓٝـ١نا٢ْ   ٠ٚ١٥َ ١ًَ طؿت١ٝنإ ب١زٚان٢ْٚٛ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، زٜطاغ١ت٢ ي١غ١ض ز٠نـ١ٜٔ ٚ، ت َٝ ٖ ١َُٝ إ ١ْٝ، ٥
َٝساٜــ١، ثطغــٝاض     َُٝــ١ ثطغــٝاض٣ ت خ٪َــإ ت٪َــاض ز٠نــ١ٜٔ، ثطغٝاض٠ناْٝؿــُإ ١َب١غــتُإ ي٠ٚ١ٜــ١ ضاثــ٪ضت٢ ٥

َٝـت،    َٜٝإ ي١ ثطغـٝاض ٚ يـ١ ٫َ٠ّٚ بب َُٝـ١ ذـاَي٢      ١َب١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ طٛ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ظٜـاتط ٥
١َُٝ ضاث٪ضت ٜإ ن٪ْٛٚؽ ١ٖض ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ض ٢٥٠ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ  ٣٠َٛٝ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ، ثاؾإ ٥ ببشن ي١ ؾ
١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ٢ ٚ ٥ـابٛٚض٣ تٛاُْٝـإ     ٚ ٥ابٛٚض١ٜ، ٖٝض ض ٢٥٠ تطَإ ب٪ ١ْٖات٠ٚٛ ي١ ٖٝض يٝص١ٜ١ْى، ٥

َُٝإ نطا ٥ـ١زاَإ  ٠ٚ١٥ ٥اَاز٠ به١ٜٔ، ١٥ّ خا١ْ٫َ ب١ ضناٚ خب١ٜٔ ٚ ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْ ت٪َاض به١ٜٔ ٚ ، ٣٠ٚ١٥ ث
١َُٝ به١ٕ، ن١ ٠ٚ١٥ ب١ٚ ؾه١ٜ١ًٚ ب١ٚ ت١ؾػ١ًٝ ْٝـ١، ثاؾـإ    نطز٠ٚٚ ي٠ٚ١ ظٜاتط ١ٜع٢ٓ ذ١م ١ْٝ ط٢ٜ١ً ي١ ٥

َٝــ٠ٛ َْٛاق١ؾــ٣١ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــ٢ ز٠نــ١ٕ، ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــ٢ ب١ضثطغــ١   َُٝــ١ ْانــ١ٕ، ٥ َٝــ٠ٛ َْٛاق١ؾــ٣١ ٥ ٥ ٚ
َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت ٜإ ١ْٚتطاب َٝو ن١ ٚتطا ب  يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ب١ضثطؽ ١ْٝ، ١َٖٛٚ ؾت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ٥اضاؽ.

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

َٜٝٛػت َٝت، ث َٝو ي١ ١ٖض يٝص١ٜ١ْن٠ٚ١ ن١ ز٠ضز٠ن َٞ    ١ٖض ضاث٪ضت َٜٝٛػـت١ َـ١ذع٠ض٣ ثـ ٢ ب١ ن٪ز٠ْط٢ ١ٜ١ٖ ٚ ث
َٝو بط ٜــاض زضا٠ٚ، ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ خــ٪٣ ٖــ١ض ضاث٪ضتــ١ بــ١ؽ   َٝو ْٛٚغــطا٠ٚٚ يــ١ ض تــ٥١طرن َٜــت، يــ١ ض تــ٥١طرن بهط
ــ١ى،       ــ١ ي٫١ٜ ــُٝا١ْ ١٥َ ــ١ ْٛٚغ َُٝ ــ١ ٥ ــ١ٚ ضاث٪ضت ــطز٠ٚٚ، ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ ٥ ــبٝت٢ ضاث٪ضت١نــ٣١ ن ن٪ْٛٚغــ١ن١ ت١غ

اضاٜــ٢ ْــاتٛاْشن يــ١جٝات٢ ذهَٛــ١ت ٫َ٠ّٚ بس٠ٜٓــ٠ٚ١، ي١ٚا١ْٜــ١      ي٫١ٜــ١ن٢ تــط ب١ض اغــت٢ ٠ٚنــٛ يٝصْــ٣١ ز    
َُٝـ١              َٜتـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ ٥ َُٝـإ باؾـ١ ٥ـ١ٚ ٫َ٠َٚاْـ١ ي٫١ٜـ١ٕ ذه١َٛتـ٠ٚ١ ٫َ٠ّٚ بسض َٝـت، بـ١ؽ ث َٞ ب ٫َ٠َٚٝؿُإ ثـ
َٝو   َٜع٠ٚ٠، ٖٝض ؾـت ٥اضاغت٣١ ١٥ٚ ثطغٝاضا١َْإ نطز١ٜ ب١تاٜب١تٝـ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ٖٝض يٝص١ٜ١ْن٢ ب١ض 

ب٪َإ تانٛ ز٠ضج٢ به١ٜٔ، ز٠ضباض٣٠ ت١ؾاغـًٝٝـ، نـ١ ت١ؾاغـٌٝ ١ْط١ٜؿـت٠ٚٛ بـ٪ ١٥ْـساّ ث١ضي١َاْـ١         ١ْٖات
َٜع غـ١ض٩نا١ٜت٢        َٞ بـس٣٠، بـ١ض  َٜـِ ثـ َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ب٪٣٠ٚ١٥ ب١ضناٚ ض ٢ْٚٚ ١٥طـ١ض ض  َٜع٠نإ، ب١ض  ب١ض 

ــطا٣ٚ   ــاض٣٠ ْٛٚغ ــ١ شَ ــ١َإ، ب ــ١  1861ث١ضي ــ١    2/2112ي ــت يٝصْ ــ٪ طؿ ــ١ٜٛٝت٢ ب ــ١ٜٝ١نا٢ْ ْٛٚغ ١َٖٝؿ
 41، باب١ت١نـ١ ط١ٜؿـت٠ٚٛ بـ٪ ٖـ١َٛٚ يٝصْـ١نإ ظٜـرت يـ١        2111ث١ضي١َإ، باب١ت ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ غـاَي٢    

َٝت، غٛثاؽ. َٝت ٚابعامن ١٥ٚ ْٛٚغطا٠ٚ ناؾ١ٝ، ب٪٣٠ٚ١٥ ط١ٜؿت ب  ٫ث١ض ١ٜ٠ى ٚا١ٜ، ١٥ط١ض ١ْط١ٜؿت ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضَٛٚ.ناى عسْإ ؾ١
َٜع عسْإ   ستُس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبٝٓٝـ١         َٔ ت١بع١ٕ غ١ض٠تا ظ٩ض ز٠غت خ٪ؾ٢ ي١ ٖاٚناض٠نامن يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ّ، بـ٪ ضاث٪ضت١نـ١ ٚ ت
َٝــت بـ١             ٚضزٚ جٛا١ْناْٝإ، ذ١طن١ٕ ٥ـ١ٚ قػـ٣١ٜ١ نـ١ نـاى خٛضؾـٝس ٚ نـاى ٥ـاضاؽ نطزٜـإ، ب١ض اغـت٢ ز٠ب

٠ض٣ بططٜٔ، ب٪٣٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ يٝص١ْنإ ضاث٪ضتٝإ ي١غ١ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ ْـ١زا٠ٚ، نـ١ بـ١      ١ْظ٠ض ٥ٝعتباض ٚ
َٝـت ٖـ١ّ ي١غـ١ض بٛزجـ١ٚ ٖـ١ّ ي١غـ١ض ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ، يـ١ ثـ١ٜط            َٜط٣٠ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ ز٠ب ٠ٚ باغـ٢  طٛ

َٝه٠ٚ١ ز٠نات، يٝص١ْنإ ز٠بٛٚا١ٜ ضاث٪ضت٢ ١ٖبا ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٚ ب٪ يٝص٣١ْ زاضاٜٝإ ب ٓاضزبا، ب٫َ١ّ ١ٖضزٚٚن٢ ث
َٝـت بـ٪    ْاظامن َٔ ت١ْٗا زاٚا ز٠ن١ّ زٚا٣ ١َ٫َ٠ٚنا٢ْ ذه١َٛت ن١ ْٛٚغطا٠ٚ، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٢َ٫َ٠ٚ نٞ ز٠ب
ــت، ٫َ٠َٚــ٢ َٛقٓعــ١ بــ١ ٫َ٠َٚــ١نا٢ْ      َٜ ــت، يٝص١ْنــ١ بط ٜــاض٣ ي١غــ١ض ز٠زض َٜ ــط٠، ن٪ب٠ٚ١ْٜٚٛــ١ن٢ تــط ز٠نط َٝ ٥

َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ٠ٚظٜؿ١ٜ١ن١ ن١ ي َٞ ز٠طـ١ّ يـ١ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ     ذه١َٛت ٜإ ْا؟ َٔ ث ٝص١ْن١ بٝهات، ٥اٚا ت
َٝه٢ ث١ضي١َإ، ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ٠ٚ١٥ْس٠ ٣٫ َٔ ١َب١غت١ ن١ نـ١ْس   ٚ، ١٥ْٚس٠ف ٫ّ ططٜٓط١ ٠ٚنٛ ١٥ْساَ
َٜـت ٚ،           تٛا١ْٜٛٝت٢ ي١ َا٣٠ٚ ١٥َػـاَي١زا ٚضز٠ناضٜـ١نا٢ْ بٛزجـ١، نـ١ يـ١ّ ث١ضي١َاْـ١ طؿتٛطـ٪٣ ي١غـ١ض ز٠نط

َٜت ٚ، َؿت َٜـت، نـ١ْس تٛاْٜٝٛـ١ت٢ ٥ـ١ٚ ب١ضنـاٚ ض ْٚٚٝـ١ بطاتـ١ ث١ضيـ١َإ          ث١غ١ْس ز٠نط َٛط ٣ ي١غـ١ض ز٠نط
َٞ نطز٢ْ ب١ْس ب١ ب١ْس٣ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ،  ١ٜع٢ٓ ٜاغا١ٜن٢ َٛيع١َ٠ ب٪ ذهَٛـ١ت ٚ، ١٥طـ١ض يـ١     َٝب١ج ي١غ١ض ج

َٜه٢ ١َعكٛي١ ٜإ ْا١َعك َٜه٠ٚ١ بٛٚب٢َ، ٖ٪ناض َٝٞ بهات ب١ ١ٖض ٖ٪ناض َٝب١ج َٝهسا ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ج َٜٓ ٛي١، ٠ٚ١٥ ؾٛ
َٝٓا٠ٚ،  ٢ًََ َٔ ي١ٚ بٛاض٠ ١ّْ تٛا٠ْٛٝ، ي١ّ بٛاض٠ نٛضمت ٖ َٜت زٚاتط قػ٣١ ي١غ١ض بهطٜـَت، ت١ٚظٜح بسات ب ز٠نط
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ي١ٚ بٛاض٠ ٥ٝؿهاي١ٝمت ١ٖب٠ٚٛ، ت١ٚظٜح بسات ب٪ ث١ضي١َإ ب٪٣٠ٚ١٥ بـعاْشن نـ٪ٕ ناض٠غـ١ض٣ بهـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١      
َِٝ ٚاٜـ١ ْاض ٩ؾـ١ٓ، يـ١ ذٝػـابات٢     ٍَ ١ٜ١ٖ ث َٞ خا َٝـط٠ زاٚا يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢         ن٪١ََي خٝتـا٢َ، نـْٛه١ َـٔ ي

َٝت،          َٝٛإ ث١ضيـ١َإ ٚ ذه١َٛتـسا ٖـ١ب ز٠ن١ّ، ب٪٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ت١ْسضٚغـت بـ١ َاْـا ظاْػـت١ٝن٣١ يـ١ْ
َٜــت، خاْــ١نا٢ْ ثــط    َٜت، نــ١ يــ١ عرياقــ٠ٚ١ ب٪َــإ ز َٝؿــ١ َــطز٠ٚٚ ْــ١نط ي١ض اغــتٝسا ذهَٛــ١ت ٥ٝهتٝؿــا بــ١ّ نً

َٝه َٜت٠ٚ١ با ضاث٪ضت َٝطٚ ت١غ١ي١ ي١غ١ض ب١ْس٠نا٢ْ بٛزج١نـ١ٚ َازز٠نـا٢ْ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ع٬ٝقـ٣١ بـ١       ز٠نط ٢ ت
        ،َٞ َٝطٚت١غـ١ٍ تـط بـ٪ ث١ضيـ١َإ بٓٛٚغـ َٝه٢ ت َٝشن ضاثـ٪ضت ًَـ َاي٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ ٫َ٠ٚؾنإ بسات٠ٚ١ ١ٜع٢ٓ با ب

َٝشن ي ًَ َٜت، َٛت١ب١ع١ با ب َٝو ب٪ ث١ضي١َإ ز َٝؿ٣١ٜ١ ب١ عاّ ن١ ١َٖٛٚ غاَي ٍَ ١٥ٚ نً ٢َ زاْـا٢ْ  ١ّ غٝػت١ي١ثا
َٝط٠زا ٜـ١ع٢ٓ ثطغـٝاض٠نامن ٥اضاغـت٣١     بٛزج١ٚ ذٝػابات٢ خٝتا١َٝ، ١َ١٥ ثط نطز٣٠ٚ١ْ خا١ْنا١ْ، ب٪١ٜ َٔ ي
َُٝـ١ يـ١            َٟ ١َغـ١ي١ ١ٖٜـ١ بساتـ٠ٚ١، نـ١ يـ١ ٜاغـاٟ بٛزجـ١ ٖـات٠ٚٛ، ٥ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ، ن١ ٢َ٫َ٠ٚ ١ْٖس

َٝو زاؾهإ نطا٠ٚ ي١ ن٪٣ بٛزج٣١ ٠ٚط١ض خػسن  3َازز٣٠  َٜط٣٠ ذٝػـاب٢    ن٪١ََي َٝط٠ بـ١ طـٛ زاؾها٢ْ نطا٠ٚ، ي
َٝٓإ نطا٠ٚ ي١ خع١َت٢ ٠ٚط١ض خػـسن زاٜـ١،    خٝتا٢َ ز٠بٝٓشن ١ْى زاؾهإ ١ْنطا٠ٚ، ب١َيهٛ زاؾهإ ي١ ٠ٚب١ضٖ

١َُٝ ١ْظ٠ض١ٜٕ ١٥ٚ زاؾها٣١ْ ن١ يـ١   َٝشن ي١ ت١ؾػًٝٞ زا، ب٫َ١ّ با ٥ ًَ % بط ٜاضَـإ ي١غـ١ض٣ زا٠ٚ   ١ٜ11ع٢ٓ با ب
بـ٪ بـ١ضز٠ٚاّ    151غـتإ غـ١ٜط٣ بهـ١ٜٔ، ٚضز٣ به١ٜٓـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ ٚضزنطا٠ٚتـ٠ٚ١ بـط ٣        ي١ٚ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضز 

َِٜ، بط ٣  َٝٓإ،    311ب٢ْٚٛ ١َٖي١ُت٢ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاخبا١ْ ي١ ١ٖض َٜت١ غـ١ض ٠ٚبـ١ضٖ ١ٖظاض ب٪٣٠ٚ١٥ خبط
َٝو باغـ٢         َٜٓ ١ًَٕ بُٝٓٝـإ نـٛضت نطا٠ٚتـ٠ٚ١، يـ١ ؾـٛ َٜـت يـ١    49ن١ ١٥غـ ٚ 51ز٠نط َٝه١، ١٥ ٠ْـس٠  % ٥ٝؿـهاي١ٝت

َٝٓإ ٚ، بط ٣  َٞ نطا٠ٚ ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ َٝب١ج ًَٝاض ب٪ ثؿتطري٣ ثط٩ش٠ خع١َتطٛظاضٜـ١نا٢ْ قـ١ظاٚ    111ج
ــط ٣      ــ١ٚت٠ٚٛنإ، ب َٝه ــإ ي ــ٪ ظٜ ــٓٛٚض١ٜنإ، ب ــ١ غ ــ١     71ْاذٝ ــ١تطٛظاض٠نا٢ْ ْاٚن ــتطري٣ خعَ ــ٪ ثؿ ــاض ب ًَٝ

 ٚ َٜٓطا٠ٚنإ، ١َ١٥ ١َغنٛع١ٜ١ى بط ٠ ث١ي١َا٢ْ نٛضزغتإ ث١غ١ْس٣ نـطز ٠ٚ، طؿتٛطـ٪٣ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ    زابط 
   َٞ َٝبـ١ج َٜت ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ب٪َإ باؽ بهات ١٥ٚا١ْ نـ١ْس٣ ج ٚ، ق١تع٢ نطز٠ٚٚ ي١ ٠ٚط١ض خػت١ٓن١، ز١َ٠ٚ

َٞ   151نطا٠ٚ؟ ١٥ٚ بط ٣  َٞ غ١ضف نطا٠ٚ، ن١ْس٣ يـ ًَٝاض٠ ن١ ب٪ ١َٖي١ُت٢ زضٚغتهطز٢ْ قٛتاخبا١ْ ن١ْس٣ ي
ٜـ       َِٝ ٚا َُٝـ١ يـ١ زاْـا٢ْ غـاَي٢         غ١ضف ْـ١نطا٠ٚ ٚ، بـ٪؟ ٥ـِ ٚضز٠ناضٜاْـ١ ثـ ١ ططٜٓطـ١ بـ٪ ث١ضيـ١َإ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ٥

 َِٝ َٜص٠ن١ ظٜاز به١ٜٔ، نٛضت٢ به٠ٚ١ٜٓ١؟ ث َٝشن، ض  َٜص١ٜ٠ى زابٓ َٝت، ي٣٠ٚ١ ن١ ض ض  زاٖاتٛٚ ب١ض ناَٚإ ض ٕٚٚ ب
ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ خـاَي٢ ططٜٓطـ١، جـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ٜـإ ذهَٛـ١ت ٫َ٠ٚؾنـإ بساتـ٠ٚ١، زٜـاض٠ َـٔ ٖـ١ض قػـ١ّ ي١غـ١ض              

َٝو بط ٜاض٣ ي١غ١ض ز٠ز٠ٜٔ، ي١  26ٜاغان١ ي١ َازز٣٠  ٜاغ١ن١ٜ١، َٝو ١َٖٛٚ غاَي ١َُٝ نطزَٚٚا١ْ ب١ عاز٠ت ن١ ٥
َٝط ٚ ١٥ْـسا٢َ      11 َٝطط٠نـ٣١ ٚ غـهطت َٝطط٠نا٢ْ، غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ٚ ج َِٜ ٚ ج % ي١ َٛٚن٣١ غ١ض٩ن٢ ١ٖض

َٜـت، ٥ـ١ّ      َٜط٣٠ َـازز٣٠  11ث١ضي١َإ ٚ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ..ٖتـس ٥ـ٠ٚ١ ز٠بط  بط ٜـاض٣ ي١غـ١ض    27 % بـ١طٛ
َٜو ز٠نـ١ّ يـ١    َٜت، َٔ ي١ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ثطغٝاض ٚ  2111زضا٠ٚ ب٪ غٛٚز٣ غٓسٚٚق٢ ؾ١ٖٝسإ ت١ضخإ بهط

َٜص١ٜ٠ ن١ْس٠ ٚ، ٥اٜـا يـ١ غـٓسٚٚق٢ ؾـ١ٖٝسإ زاْـسضا٠ٚ، نـ١ْس٠ يـ١ٚ غـٓسٚٚق١ ؟          2112 ١٥ّ ثاض١ٜ٠، ١٥ّ ض 
َٝشن      ١٥ط١ض زاْـ١ْطا٠ٚ ٖ٪نـاض٣ زاْـ١ْا٢ْ نـ١ٝ؟ نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ بط ٜـاض        ًَ َٝهـ١ بـاب َٟ ١ٜن ٣ ث١ضي١َاْـ١، ١٥َـ١ جـاض

َٜط ٠ظـا٢ْ ٚ      َٝؿـ١ُضط١ٚ ظ َٝع٠نـا٢ْ ث ٥ٝؿهاي١ٝت١ َٛظ١َٓنإ، ن١ ١َٚظٚع٢ ٖاٚتا نطز٢ْ َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَيـ٣١ ٖ
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َٜه٢ نـطا٠ٚ ٚ ٥اطـازاضٜٔ، زٜـاض٠ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ْـ١نطا٠ٚ ١َغـ١ي٣١           ٍَ عرياقسا، زٜـاض٠ ١ْٖـس ب١ضطط٣ ٚ ..ٖتس ي١ط١
َٝه٢  ــ ــ١ُضط١ٜ١ ٚ، ب١ؾ َٝؿ ــ١َا٢ْ         ث ــ١ ث١ضي ــ١ض زضا٠ٚ ي ــاض٣ ي١غ ــ٢؟ بط ٜ ــ٠ٚ١ ب٪ن ــاٚخ٪ ٥ ــا٢ْ ْ َٝع٠ن ــ١ ٖ ــط ي ت

َٝتــ٠ٚ١، يــ١ ثــط٩ش٣٠ ٜاغــا زٚٚبــاض٣٠ ز٠ن١ٜٓــ٠ٚ١، ٜــ١ع٢ٓ             نٛضزغــتاْسا، بــ٫َ١ّ غــا١ْ٫َ ٥ــ٠ٚ١ زٚٚبــاض٠ ز٠ب
َٜـت، جـ١ْاب٢     َٞ ْانط َٝبـ١ج َٜت با بعاْشن ب٪ ج َٞ ْانط َٝب١ج ذٝه١َ١ت١ن١ ن١ٝ ي٣٠ٚ١ زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١ٜٓ١؟ ج

َٜت؟ ١َغ١ي١ٕ خا١ْْؿ٢ٓٝ ت١ْا١ْت َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَي٣١ ناض١َْسا٠ٕٚ َٞ ْانط َٝب١ج َٝت ب٪ن٢ ج ًَ َُٝإ ب ، ظٜط ث
     ٢َٝ َٝبـ١ج َٝو بط ٜـاض٣ ي١غـ١ض ز٠زات، ذهَٛـ١تٝـ ج َٞ ١َ١٥ف َٛؾه١ٜ١ًٝن٢ َٛظ١َٓ ب١ضز٠ٚاّ ١َٖٛٚ غاَي ٥

َٞ ١ْ نطز١ْن١ نـ١ٝ؟ ثـاض٠ ْٝـ١، ثػـٛٚي١ ْٝـ١، ن١َت١ضخ١َٝـ١       َٝب١ج ، نـ١ٝ ٥ٝؿـهاي١ٝت١ن١ يـ١    ْانات، ٖ٪٣ ج
َٝـت، ب٪ٜـ١ ذٝػـاب٢      َٝت ب١ضنـاٚ ض ٕٚٚ ب َٜت ب٪ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ز٠ب ض اغتٝسا باؽ بهط
َُٝـ١ بـعاْشن بـ٪ بٛزجـ٣١ زاٖـاتٛٚ نـ٢         َٝـ بٛزج١، ث١غ١ْس نطز٢ْ بٛزج١ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ٥ َٜت١ ث خٝتا٢َ ز٠ن١ٚ

َٜت بٝطــطّ يــ١ ن٪تــا٢ٜ قػـ١نامن   َٝبٝٓٝٝــ١ى ز٠َــ١ٚ ٢َُٜ نٛضزغــتإ ثاب١ْــس بهـ١ٜٔ، ت َٝــت ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض ، ز٠َي
َُٝــ١       ــسن، ٥ ــ٣١ ٠ٚط١ض خػ ــ١ض بٛزج ــ٪ غ َٝٓإ ب ــ١ضٖ ــ٣١ ٠ٚب ــ١ بٛزج ــت٠ٚ١ٓ ي ــ١زا٢ْ طٛاغ ــ١ ٥ــ١جناّ ْ ــت ب َٝ ز٠ب
َٝـط٠     َٜه٢ ظ٩ض نطا٠ٚ، زٜاض٠ ١َؾطٚظ ٚا بٛٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜـط٣ ث٬ْـساْاْٝـ ي َٝػتا ت١جاٚظ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْشن ٥

َٝت، ب٪٣٠ٚ١٥ بعاْشن ٖ٪ناض٣ غ١ضف ١ْنطز٢ْ ١٥ٚ بٛزج١، ت١قطٜب١ٕ ٣٠ْٛٝ بٛزجـ٣١ ٥ٝػتػـُاض٣ ب٪نـ٢     ب
              ٢َٜ َٜـت ٖـٝض نـا٠ٚض  َُٝـ١ ز٠ظاْـشن ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ٣١ نـ١ يـ١ ب١غـسا٠ٚ ز غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ٖ٪ناض٠نـا٢ْ نـشن؟ نـ١ ٥
َٜـت ٚ،           َٝشن بٛزجـ١ يـ١ َـاْط٢ ؾ١ؾـ٠ٚ١ يـ١ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ث١غـ١ْس ز٠نط ًَـ ث١غ١ْس نطز٢ْ بٛزج١ ْانات، ن١ ب

َٝـ ث١غـ١ْس نطزْـ٢ بٛزجـ٠ٚ١ ثاض٠ٜـ١ى يـ١             ؾ١ف َاْط٢  َُٝـ١ ز٠ظاْـشن ٥ـ١ٚ ؾـ١ف َاْطـ٣١ ثـ ض ٩ٜؿـت٠ٚٛ، ٥
َٜت؟ ٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت ٢َ٫َ٠ٚ  َٞ ْانط َٝب١ج َٜت، ١ٜع٢ٓ ثػٛٚي١ ١ْقس١ٜن١ ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ، ب٪ن٢ ج ب١غسا٠ٚ ز

َٜت، طٛاغـت٠ٚ١ٜٓإ نـطز٠ٚٚ، ْٝـ٣٠ٛ    َٝت طٛاغت٠ٚ١ٓ بهط غـ١ضف نـطا٠ٚ،    ن١ٝ ب٪٣٠ٚ١٥ بط ٜاض٣ ث١ضي١َا١ْٚ ْاب
َٝت ي١ ذاَي١ت٢ خ١ضد ١ْنطز٢ْ َازز٣٠  َٝطا١ْ ز٠َي ، ثؿتٝٛا١ْٝى تـ١ضخإ  ١٥33ٚ ٣٠ْٛٝ ن١ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ي

َٞ نطزْـ٢           َٝبـ١ج َٝو بـ١ْا٣ٚ ذٝػـاب٢ ج َٜتـ١ ْـاٚ ذٝػـاب َٝـت خبط َٝٓإ، ١٥َـ١ ز٠ب نطا٠ٚ ب٪ ثط٩ش٠نا٢ْ ٠ٚب١ضٖ
َُٝـإ      ثط٩ش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ، ١٥ّ ذٝػاب١ نطا٠ٚت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ثاض٠ن١  َٝـط٠ ث ن١ْس٠؟ نـْٛه١ ذٝػـاب٢ خٝتـا٢َ ي

ــ٢         ــط ٫َ٠َٚ ــ١ْاب٢ ٠ٚظٜ ــ١ؾطٚظ٠ ج ــ١ َ ــ٪ ٜ ــطا٠ٚ، ب ــ١ضف ن ــػ٠ٚ١ًٝٝٚ غ ــ١ ْاٚت١ؾ ــاض٠ خطا٠ٚت ــ٠ٚ١ زٜ ــت، ٥ َٝ ْاَي
ٌَٝ نطز٢ْ ١٥ٚ ططٜٓطا٣١ْ ٜاغان١ بسات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝؿ  ٚضز٠ناض١ٜنا٢ْ ٜاغان١ ٚ، ث

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

 طٜٔ خإ ؾ١ضَٛٚ.١ْغ
َٜع ١ْغطٜٔ غناٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َُٜ نٛضزغـتإ ي١غـ١ض ١َغـ١ي٣١     ٌَٝ ١ْنطز٢ْ، ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝؿ َٞ ١ْنطزٕ ٚ ث َٝب١ج زٜاض٠ َٓٝـ ي١غ١ض ج
َُٝـ١ ٜاغـانإ         ١٥2112ٚ ٜاغا٣١ٜ بٛزجـ٣١ غـاَي٢    ، نـ١ يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ب١زاخـ٠ٚ١ ٥

َٜت، يـ١ بٛزجـ٣١ غـاَي٢    ز٠ضز٠ن١ٜٔ، ب ٢ًَٝ ٜاغانإ ز٠نط َٝؿ  ٫َ١2111ّ ١ّٖ ث١ضي١َاْٝـ، ١ّٖ ذه١َٛتٝـ ث
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تطًٜٝ٪ٕ ٚ ١٥ٚ ن١غط٣٠ ن١ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض بٛزج١نـ١،   13ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ض ٠ظا١َْس ب٠ٚٛ ي١غ١ض بط ٣ 
٢َُٜ نٛضزغـتإ ظ٩ض يـ٠ٚ١ ظٜـاتط٣ خـ١ضد نـطز٠ٚٚ، نـ١ خـ٪٣ ز٠ز          14ات يـ١  ب٫َ١ّ ب١زاخ٠ٚ١ ذه١َٛت٢ ٖـ١ض

ًَٝاض ظٜاتط٣ خـ١ضد نـطز٠ٚٚ، ١٥َـ١ ثاب١ْـس ١ْبْٛٚـ١ بـ١ ٜاغـاٟ بٛزجـ٠ٚ١،          44تطًٜٝ٪ٕ ظٜاتط، ن١ ْعٜه٣١ 
َٞ بس٠ّ، زٜـاض٠ َـٔ ثؿـتٝٛا٢ْ خاَيـ١نا٢ْ َاَ٪غـتا ؾـ١ضَإ ٚ ْاغـو خـإ          َٜت ٥اَاش٣٠ ث َٝه٢ تط ن١ ز١َ٠ٚ خاَي

َٝسا َٔ تٝهطاض٣ ْان٠ٚ١َ١، ب٫َ١ّ ١ٖض َ ازز٠ٜـ١ن٢ تـط يـ١ َازز٠نـا٢ْ ٜاغـاٟ بٛزجـ٣١       ز٠ن١ّ، ن١ ٥اَاش٠ٜإ ث
َٝه٢ ٥ـ١ّ            2111غاَي٢  َٜٓ َٜهدطا٠ٚنـإ بـٛٚ، ب١زاخـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٖـٝض ؾـٛ ، زابشن نطزْـ٢ بٛزجـ٣١ ذـعب ٚ ض

َٞ ١ْزا٠ٚ، ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ن٢ خ١ضد نطا٠ٚ ٚ، بط ٜاضٜـ بٛٚ ن١ ت١غـؿ٣١ٝ ٥ـ١ٚ بٛزج١ٜـ١     ضاث٪ضت١زا ٥اَاش٣٠ ث
َٜت، َٜت٠ٚ١ باؽ بهط َٝٓط َٜت، بٗ َٜـت، زٜـاض٠           بهط ١َُٝ يـ١نات٢ خـ٪٣ زاٚاَـإ نـطز، نـ١ بـ١ ٜاغـا بهط ١ٖضن١ْس٠ ٥

َُٝـ١ ٥ـ٠ٚ١ٜإ           َٝـت، بـ٫َ١ّ ٥ َٝـت ي١غـ١ض ب َٝت ٥ـ٠ٚ١ تـ١ٚاؾك٢ ْٝؿـتُا٢ْ ز٠ب َٜع ٠ٚظٜط ز٠َي َٝػتا ١َ٫َ٠ٚن٣١ ب١ض  ٥
َٟ ت١غؿ١ٝ نطا٠ٚ، ب٪ن٢ َٟ زابشن نطا، ي١ نٛ َٝشن ٥اٜا ١٥ّ بٛزج١ٜ١ ي١ نٛ َٝشن، ٠ٚ١٥ٜإ ز٠َي ي١ْاٚ ضاث٪ضت١ن١  ْاَي

َٝـو ١َغـ١ي٣١ ز٠غـت١نإ ٚ غـ١ض٩ن٢            َٜـت ٖـ١َٛٚ نات ٌَٝ ز٠نط َٝؿـ َٞ ١ْزضا٠ٚ؟ َازز٠ٜـ١ن٢ تـط نـ١ ث ٥اَاش٣٠ ث
َٜع ٠ٚظٜط٣ َاي١ٝ ز٠ثطغِ، ٥اٜا ذٝػاب٢ خٝتـا٢َ   ز٠غت١نإ ٚ، ٜاخٛز ١َغ١ي٣١ ضاث٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١ ب١ض 

َٝو ي١ َازز٠نإ باغ٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات، ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠ت١نإ ضاث٪ضت١ناْٝإ ْاضز٠ٚٚ ب٪ ٠ٚظاض٠ت؟ نْٛه ١ ٠ٚ١٥ ١ٜن
َٜٝٛػـت        َٜـت، ث َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ ز٠نط َٜٝٛػـت بـ١ ي َٝت زٚا به١ٕٚ ي١ ْاضز٢ْ ١٥ٚ ضاث٪ضتا١ْ، ي١ ذٝػاب٢ خٝتـاَٞ ث ب
 َٞ َٝه٪َي١ٓٝٚا١ْ نطا٠ٚ، ب١زٚازان٢ْٚٛ ب٪ نطا٠ٚ؟ َازز١ٜ٠ن٢ تط ن١ ٥اَاش٣٠ ث َٜت، ٥اٜا ١٥ٚ ي ب١زٚازانٕٛٚ ز٠نط

ٌَٝ نطا٠ٚ، َٔ ثطغٝاض ي١ غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ٚ ٠ٚظٜـط٣ َايٝـ١ف ز٠نـ١ّ، يـ١ َـازز٣٠        بس٠ّ،  َٝؿ نـ١   35ن١ ث
َٜـت ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ تـا       4باغ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ث٬ْساْإ ز٠نات،  َٝط َٝو بٓ َٜو ي١غ١ض ثط٩ش٠نإ ضاث٪ضت َاْط جاض

َٜه٢ تط ن١ باغ٢ به١ٜٔ ١َغ١ي٣١ غٓسٚٚق َٝػتا ط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ ثط٩ش٠نإ؟ ثطغٝاض ٢ خا١ْْؿـ١ٝٓٝ، نـ١ ٥ـ٠ٚ١    ٥
َٜت، َاْطاْــ١ يــ١ ؾ١ضَاْبــ١ضا٢ْ غــٓٛٚض٣     َٝؿــٛٚ تــط بط ٜــاض بــٛٚ غــٓسٚٚق٢ خا١ْْؿــ٢ٓٝ زابٓــسض يــ١ غــا٢ْ٫َ ث

َُٝا١ْٝ  ــً ــإ    12غ َٝط ٚ زٚن ــ١ٚي ــا٣ ٖ َٜعط ــٓٛٚض٣ ثاض ــ١ غ ــط ا، ي َٝـ    3% ب ــ ــ١ ث ــ٣١ ن ــ١ٚ ثاض٠ٜ ــا ٥ ــط ا٠ٚ، ٥اٜ %  ب
   ٛ َٝٓـ١زا٠ٚ؟ بط ٠ن١ؾـ٢ نـ١ْس٠؟       غٓسٚٚق١ن١ ن٪نطا٠ٚت٠ٚ١ بط ا٠ٚ ٜإ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ يـ١ ن َٜٝـ١؟ ب٪نـ٢ ٥اَـاش٣٠ ث

َٝو ؾـت٢ تـط ْـ١زضا٠ٚ، ب٪ٜـ١ ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ        زٜاض٠ ي١ّ ضاث٪ضت١زا ن١َٛنٛض ٣ ظ٩ض٣ ١ٜ١ٖ ٚ، ٥اَاش٠ ب١ ن٪١ََي
َٞ بـس٠ٕ، بـ٫َ١ّ َـٔ ٜـ١ى ثطغـٝاض٣ تـطّ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ١َغـ١ي٣١ خؿـت٣١ شَـاض٠             ، 2بطاز٠ض٠نامن ٥اَاش٣٠ ث

َٝػتا بطاز٠ضا َٝط٠ ١ٜ١ٖ، ت٢ًَٜٛ١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ عريام ب٪ زاٚاناضّ ٥ ٕ ن٪٣ به٠ٚ١ْ١، ١٥ٚ ن٪ نطز٣٠ٚ١ْ ن١ ي
نـ٪ٟ   2111، يـ١ غـاَي٢   2111، ت١خػٝػ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ٚ ٚ ْاٚخ٪ زاؾهاْس١ْن٣١ غاَي٢ 2111غاَي٢ 

َٝه٢ ١ٜ١ٖ ب١  ٠ٚظاض٠تـ٢  ًَٝاض زٜٓاض ؾـ١ضق٢ ١ٖٜـ١، جـا ١٥َـ١      595به٠ٚ١ْ١ بعا١ْ ١٥ٚ بط ٠ ز٠نات، ٜإ ؾ١ضق
َٝـت    َٝت ي١ ذٝػابات١نا٢ْ تط نـ٪ٕ ب َٝت، ز٠ب َٝط٠ ب١ٚ خ١ت١ ط١ٚض٣١ٜ٠ ْٛٚغطا٠ٚ ١٥ٚ ؾ١ضق٣١ ١ٖب زاضا٢ٜ ٥ا ي

َٝػتا ١٥ٚ ن٪نطز٣٠ٚ١ْ به١ٕ، ٥اٜا َٔ ١َٖي١ّ ٚ ض اغت١ٝن٣١ ن١ٝ؟ ظ٩ض غٛثاؽ.  ٚ، َٔ زاٚا٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

  ؾ١ضَٛٚ.ناى مسري



 225 

َٜع مسري غًِٝ اَشن ب١ط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو       ٍَ بطاٜـا٢ْ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢، بـ١ؽ ن٪َـ١َي َٜط ا٣ ٖاٚض ا بٛٚمن ي١ط١ َٝب١ٝٓٝنامن ي١غ١ض ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٚ ت
َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ زٜاض٠ ؾ١يػ١ؾ٣١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ز٠ضخػت٢ٓ ٥ًٝتعا٢َ ذه١َٛت١، ب١ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١  ت

ــاَي٣١      َٝشن ١٥َػ ــ ًَ ــا ب ــإ ب ٜ ،ٍَ ــا ــ١ض غــ١ضؾ٢ ١٥َػ ــساض ي١غ َٝ ــ٫١ذ١ٝت٢ ث ــطا غ ــت٢ٓ ض از٣٠  2111ز٠ضن ز٠ضخػ
َٜو ٥ًٝتعاَــ٢ نــطز٠ٚٚ ٥2111ًٝتعاَــ٢ ذه١َٛتــ١ بــ١ ثــط٩ش٠ ٜاغــاٟ بٛزجــ١، نــ١ نــاض بــ١ ٜاغــا يــ١    ، نــ١ْس

َٜو ٥ًٝتعاَـ٢ نـطز٠ٚٚ بـ١ٚ خ١ضجٝاْـ٣١ نـ١ زٜـا        ض٣ نـطز٠ٚٚ؟  ذه١َٛت ي١ ث١ْ٬ ٥ابٛٚض١ٜن٣١ خ٪٣، نـ١ْس
َٞ ٥ًٝتعاَـ٢ ذهَٛـ١ت بـ١      ٣٠ٚ١٥a ي١ٚ ؾ٪ض ١َ ز٠ٜبٝٓٝـت نـ١ يـ١ ز٠ضخػـت١نا٢ْ ز٠ٜبٝٓٝـت ْـا٥ًٝتعا       َـ٢ ٚ بـ

خٛز٣ ث١ْ٬ ٥ابٛٚض١ٜن٣١ خ٪٣ ٚ، ب١ خٛز٣ ١٥ٚ خ١ضجٝا٣١ْ ن١ زٜاض٣ نـطز٠ٚٚ ٚ، غـ٫١ذ١ٝت٢ غـ١ضؾُإ    
٠َٛٝ زٜـاض٠ ٖـ١ض يـ١ ع١جع٠    َٞ ٥ًٝتعا٢َ ث َٝسا ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ب نـ٠ٚ١ ظٜـاز يـ٣٠ٚ١ نـ١ خـ٪٣ ث٬ْـ٢       ث

َٝتـ١           َٝه٢ يـ١ٚ جـ٪ض٠ ١ْقـ١َٚا٠ٚ بب زاض ؾت٠ٚٛ، ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ظٜازٕ ي١ٖـ١َإ ناتـسا، يـ١ نٛضزغـتاْسا ناض٠غـات
َٝه٢ تط ٥ـ١ّ ؾـ٪ض ٢َ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١      َٝت، خاَي َا٣١ٜ ٣٠ٚ١٥ ض از٣٠ خ١ضد نطزٕ ي١ غٓٛٚض٣ خ٪٣ ز٠ضبه

َٝو ١ْٝ ب٪ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٚ ٥اؾهطا  َٝػـتا      ؾ٪ض َ َِٝ بـ٪ ذ١ؾـاضازإ، ٥ ًَـ َٜو ؾ٪ض ّ ز٠تـٛامن ب نطز٢ْ خ١ضج٢، ١ْٖس
، ي١ّ ذٝػاباتٞ خٝتا١َٝ ض ْٚٚـ٢  ١َ2111غ١ي١ٕ تٛاْاغاظ٣ ثاض٣٠ ب٪ ت١ضخاْهطا ب٪ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ بٛزج٣١ 

 ١ْ2111نطز٠ٚٚت٠ٚ١، زٜاض ١ْٝ ١٥ٚ ثاض٣٠ تٛاْاغاظ١ٜ ن٪ٕ خـ١ضد نـطا٠ٚ، ذٝػـابات٢ نـ٪١ْ؟ يـ١ بٛزجـ٣١       
١َُٝ ب٪ ٚ َٝٓإ ثاض٠َإ ت١ضخإ نطز٠ٚٚ ٥ ًَٝاض زٜٓاض٠، ي٣٫١ خ٪٣ ٥ٝعترياف ز٠نات  711تطًٜٝ٪ٕ ٚ  ٠4ب١ضٖ

%ٜـ١ ناَـ١ ثط٩ش٠ٜـ١    51% غ١ضف ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ي١ٚ ذٝػابات١ خٝتا١َٝ ض ٢ْٚٚ ١ْنطز٠ٚٚتـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ يـ١    49ي١ 
َٜت ثاض٠ن٣١ تـ١ذٌٜٛ ز٠ن١ٜ 51زضٚغت ١ْب٠ٚٛ؟ نْٛه١ ي١  َٞ ْانط َٝب١ج َٜو ج َٜيَن تـط٠ٚ٠،    % ن١ ٠ٚؾس تـ١ ؾـٛ

ٍَ ٚ يـ١      51ناّ ١َنت١ب١، ناّ خ١غت١خا١ٜ١ْ، ناّ ثط٩ش١ٜ٠؟ ن١ بْٛٝات ْـ١ْطا يـ١    َُٝـ١ ١٥َػـا % بـ٪٣، ب٪ٜـ١ ٥
َٝت ي١  َٝو ١ْتٛاْ %٣ بٛزج٣١ خ٪٣ غ١ضف بهات يـ١  51غاَي٢ زاٖاتٛٚ قػ٣١ تط٣ ي١غ١ض به١ٜٔ، جا ذه١َٛت

َٝه٢ تط  َٜٝت غاَي َٝٓاْسا، ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ن٢ ت٪ ز زاٚا٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن٣١ ٜإ  ي٠ٚ١ ظٜـاتطٜـ زاٚا ز٠نـ٣١،   ٠ٚب١ضٖ
٠َٛٝ زٜاض ١ْٝ، ض ْٚٚـ٢ ْاناتـ٠ٚ١    ٠َٛٝ زٜاض ١ْٝ، ؾ١ؾاؾ١ٝت٢ ث ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ّ ؾ٪ض ١َ ي١ض اغتٝسا ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ث
َٝو ي١ ٖ٪ناض٠نا٢ْ يٝص١ْنإ ١ْٜإ تٛا٢ْ ضاث٪ضت بٓٛٚغٔ ي١غ١ض ١٥ّ ذػابات١ خٝتا١َٝ، ب١  ب٪َإ ١ٖتا ١ٜن

ٔ ي١ يٝص٣١ْ ْاٚخ٪ف ١٥ْـساَِ، يـ١ يٝصْـ٣١ ْـاٚخ٪ ٥ـ١ٚ ثـاض٠ ت١خػـٝؼ نطاٚاْـ٣١ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢           ظن١ْٚٛ َ
َٝو ٚ  َٝط٠، ن١ ب١ شَاض٠ تطيٝ٪ْ َٜه١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪، ي١ْاٚ ١٥ٚ  441ْاٚخ٪ ت١ضخإ نطا٠ٚ ي ًَٝاض ٚ ن١غط

َٝسا١ْٝ، بعامن ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ١٥ّ ثاضا٣١ْ  ي١غـ١ض نـ٢ غـ١ضف نـطز؟     ذٝػابات١ خٝتا١َٝ ١٥ٚ ٚضز٠ناض٣١ٜ ت
َٝت ٖـٝض يٝص١ْٜـ١ن٢ زٜـاضٜهطاٚ يـ١ْاٚ يٝص١ْناْـسا، ١٥طـ١ض ظ٩ض خـ١بري ْـ١بٝت يـ١ّ ١َٚظٚعـ١،            ١ٜع٢ٓ ْاتٛاْ
َٝه١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١ ْـاٚخ٪             َٝت ز٠ضٟ خبـات يـ١ْاٚ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١، ٠ٚظاض٠تـ٢ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض نـ١ غـاَي ْاتٛاْ

ٍَ ١٥جن١َْٛـ١نإ ٚ، ي     َٜت       غ١ضث١ضؾت٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪ ي١طـ١ َٝـط٠ بـ٪ت ز٠ضْانـ١ٚ ٍَ ٥اغاٜؿـسا ز٠نـ١ٜٔ، ي ١طـ١
َٝؿـ١ٜ١،              ًَ َِٝ ٥ـ١ّ ؾ٪ض َـ١، ٥ـ١ّ ن بعاْشن ١٥ٚ ثاض٣٠ بـ٪ تـ١ضخإ نـطزٕٚٚ نـ٪ْٝإ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ؟ ب٪ٜـ١ ز٠َيـ
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١َُٝ ي١ بط ٣ ٣٠ٚ١٥ ض ْٚٚهطز١َْٚإ بسات٢َ، ٫َ٠ٚؾنـإ بـسات٢َ    َٝؿ١ٜ١ن١ ؾ١ؾاؾ١ٝت ْازات ب١ز٠غت٠ٚ١ ٚ، ب٪ ٥ ًَ ن
َٝهــ١ٚا٠ٚ١ْ ت١غــا٥ٛصن تطَــإ بــ٪ زضٚغــت ز٠نــات، بــ١ضز٠ٚاّ ذهَٛــ١ت يــ١ نــات٢ ٥ٝكــطاض٣ بٛزجــ١ ٥ــ١ٚ   بــ١ ث

َٜٔ ب٪ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ، يـ١ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ ْـ١ى ثطغـٝاض٠ن٣١ ٫َ٠ّٚ ١ْزاٜتـ٠ٚ١،        ثطغٝاض٣١ْ ن١ ز٠نط
َٝٓـا، ٖـ١تا يٝصْـ٣١ زاضاٜــ بـ٪ خـ٪٣ ١٥طـ١ض غـ١ٜط٣ ن٪ْٛٚغـ١ن٣١            ب١َيهٛ ثطغٝاض٣ تطٜؿ٢ ب١زٚا٣ خـ٪٣ ٖ

٠ن١ٟ، خ٪٣ ١ٖض ت١غا٫ٛ٥ت٢ ب٪ زضٚغت ب٠ٚٛ، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ت١غا٥ٍٛ ز٠نات ١َ١٥ ب٪ ٚا؟ ١٥ٜٚـ جـٛاب٢  ز
٫ ١ْٝ، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ذٝػـابات١ خٝتاَٝـ١ ي١ض اغـتٝسا زنتـ٪ض ٥ـاضاؽ ٥اَاش٠ٜـ١ن٢ زا، ض اغـت١ ٥ٝؿـ٢ يٝصْـ٣١          

َٝـت يـ١ تـ١زقٝل ٚ ت١غـسٜك٢ ٥ـ٠ٚ١، ْـ١         َٜط٣ ببٝٓ َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١    زاضا٢ٜ ١ْٝ ز٠ٚض٣ زٜـٛا٢ْ نـاٚز ز٠بٛٚ ٥
َٜط ١ْٜـ١ت          زاضا٢ٜ ٠ٚ١٥ ١ْ ت١زقٝل به١ٜٔ، ١ْ ت١غسٜل بهـ١ٜٔ ٚ، ْـ١ ضاث٪ضتـ٣١ ي١غـ١ بٓٛٚغـشن ٖـ١تا نـاٚز
َٜط٣ ٠ٚظٜؿ٣١ ن١ٝ ي١ض اغتٝسا، ٠ٚظٜؿ٣١ ت١غسٜل نطز٢ْ ١٥ّ  خ٪٣ ت١زقٝل ٚ ت١غسٜك٢ ١ْنات، زٜٛا٢ْ ناٚز

ٍَ زاٖـات٢  ت١قاضٜطا١ٜ١ْ، ١٥ّ ضاث٪ضتا١ٜ١ْ ن١ ي١غ١ض ن٪١ْٝت٢  غ١ضؾ٢ بٛزج١ٚ، ن٪١ْٝت٢ َا١ََي١ نطزٕ ي١ط١
َُٝــ١ يــ١ غــاَي٢  ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض  671ًَٝــاض ٚ  951تطًٜٝــ٪ٕ ٚ  13، ٥2111ــ١ٚ ١ًًَٝتــ١ نــطا٠ٚ، يــ١ بٛزجــ١ ٥

َٝػـتا غـ١ضؾ٢ ؾٝعًـ٢         ٢َُٜ نٛضزغـتإ، يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، ٥ تطًٜٝـ٪ٕ ٚ   14َٛغاز٠ق١َإ نطز ي١ ١ٖض
َٛـ١ت نـٛاض غـ١زٚ نـٌ ًَٝـاض ظٜـاز٠ ض ٣ٚ٠ نـطز٠ٚٚ يـ١ خـ١ضجٝا، يـ١ عحـع٠            ذه ًَٝاضٚ 227ًَٝاض ٚ  391

َٝــٓخ غــ١ز ٚ ؾ١غــت ٚ نــٛاض ًَٝــاض زٜٓــاض٠، نــ٪٣ ١٥َاْــ١ نــٛاض غــ١زٚ نــٌ    َٝــو ٚ ث َٛخ١ت١ت١نــ٣١، تطيٝ٪ْ
َٝو، ب٫َ١ّ ي١ بٛزج٣١  ٍَ عحع٠ َٛخ١ت١ت١ن٣١ خ٪ٜا ١٥نات١ زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ ؾت ن١ يـ١ّ   2112ت١جاٚظ٠، ي١ط١

َـٛز٠ٚ٠ض بـٛٚب٢َ    2111يـ١   2112طاض نطا، ١َ١٥ ت١ذٌٜٛ ١ْب٠ٚٛ ٠ٚنٛ ق١ضظ، ي١ َٛز٠ٚ٠ض٣ ث١ضي١َا١ْ ٥ٝك
َٝط٠ف ٥ٝكطاضَـإ نـطز٠ٚٚ، يـ١ّ ث١ضي١َاْـ١      ١َُٝ بٛزج١َإ ي١ب١ض ز٠غتسا١ٜ ي ب١ ز٠ٚضٜسا، ١٥ّ ض ٠ق١َ١ ١ْٝ، ٥

        ٛ َٜـص٠ ض اغـت١، ٖـ١َ ٚ بٛزجـ٣١ عايـ١ّ،   ١٥ّ ض ٠ق١َ١ ب٢ْٚٛ ١ْٝ، خ٬ََ١ْـس٢ْ ١َٖيـ١، ٜـ١ع٢ٓ خ٬ََ١ْـسٕ بـ١ ض 
َُٝـ١ يـ١         َٜص٣٠ زٚٚضٚ ْعٜه١ٝن٣١ ب١ضاَب١ض بـ٢َ، ٜـإ غـ٢َ ب١ضاَبـ١ض بـ٢َ، ٥ ت١ؼن١ٝٓٝ، ب١ؽ ت١ؼن٢ٓٝ ْاب٢َ ض 

َٝػــتا   2111خ٬ََ١ْسْــسا ٖاتٝٓــ١ نــٛاض غــ١ز ًَٝــاض زٜٓــاض يــ١ بٛزجــ٣١    خ٬ََ١ْــسَإ يــ١ّ ث١ضي١َاْــ١،  ٥
       ٚ َٝـو  غـ١زٚ غـ٢ ٚ ٜـ١ى ًَٝـاض ٚ ١ٖؾـت غـ١زٚ        ذه١َٛت يـ١ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ بـ١َٔ ٥ـ١َي٢َ نـ٢، تطيٝ٪ْ

ذ١ؾتاٚ ذـ١ؾت ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض زاٖـات٢ ْـاٚخ٪ بـ٠ٚٛ، ٚاتـ١ غـ٢َ ب١ضاَبـ١ض٠، خ٬ََ١ْس١ْنـ١، ٖـ١ض خـٛز٣ ٥ـ١ّ              
خ٬ََ١ْس١ْ ثطغٝاض ١٥خات١ غ١ض ١٥ّ ذٝػابات١ خٝتا١َٝ، نْٛه١ ت١زقٝل ْـ١نطا٠ٚ يـ١ ض اغـت٢، ت١غـسٜكٝـ     

١َُٝ، ١ٖض خٛز٣ ١٥ّ خ٬ََ١ْسْـ١ زٜػـإ   ١ْنطا٠ٚ ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥َٛغ١غات٢ َٛخت١ؽ ي١ ض ٠ قاب٣١ َاصن ي١غ١ض ٥
١َُٝ ثطغـٝاض٣ تـط زضٚغـت ١٥ناتـ٠ٚ١، ثطغـٝاضٜـ ١٥خاتـ١ غـ١ض ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ٠ٚ١، زاٖـات٢ ناض٠بـا             ب٪ ٥

ٍَ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ نـ١ يـ١    ٍَ ثرت٩ ز٫٩ض ي١ط١ َٝٓطا، ثـرت٩ز٫٩ض       151، 2111ي١ط١ ًَ ًَٝـاض زٜٓـاض ناض٠بـا خـ١َ
َٝٓطا، خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ًَٝاض زٜٓ 351 ًَ َٝٓطا، ٖٝض ناّ ي١َاْـ١ يـ١ ذٝػـابات٢     315اض خ١َ ًَ ًَٝاض زٜٓاض خ١َ

َٜهدـطاٚ ٚ       211خٝتا٢َ ٥اَاش٣٠ ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ٥اَاش٠ ب١َاْـ١ ْـ١نطا٠ٚ، ٥ٝٓحـا     ًَٝاضَـإ تـ١ؼنشن نـطز بـ٪ ض 
       َٝ ــ ــ١ض ض ١٥غاغ ــ١نطا٠ٚ، ي١غ ــ٢َ ْ ــاش٣٠ ث ــ١ ٥اَ ــاَٞ ٜ ــابات٢ خٝت ــ١ٚ ذٝػ ــ١ْاٚ ٥ ــ١ذعاب، ي ــ٠ٚٛ،  ٥ ــ١ضف ب و غ

َٝه١ ي١خاَي١ ؾـاضا٠ٚنإ، ض اغـت١ٚخ٪ غـ١ضف نطزْـ٣٠ٚ١ زاٖـات،       ٠َٛٝض٠نا٢ْ نشن ٚ ب١ن٢َ زضا٠ٚ؟، ١٥ٜٚـ ١ٜن ث
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َٜطـ٣١ قـا٢ْْٛ بٛزجـ٠ٚ١ ١٥ٜـسات،        خ٪٣ ث١ضي١َإ غ٫١ذ١ٝت٢ غ١ضف نطز٢ْ ثاض٠ ز٠زات ب١ ذهَٛـ١ت، يـ١ ض 
َٝو زاٖــات نــ١ ظٜــاز٣ نــطز٠ٚٚ، ذهَٛــ١ت ض اغــت١ٚخ٪ ٥ــ١ٚ غــ٫١  ذ١ٝت٣١ بــ١خ٪٣ زا٠ٚتــ٠ٚ١، غــ١ضؾ٢ ن٪َــ١َي

نطز٩ت٠ٚ١ ب٪ ١٥َٛغ١غ١ َٛع١ْٝ١نإ، ١ٜع٢ٓ ب٪ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ، ْعٜهـ٣١ ْٝـٛ تطيٝـ٪٢ْ غـ١ضف نطز٩تـ٠ٚ١،       
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝنا٢ْ ؾاض٠ٚا١ْٝنا٠ٚ١ْ، ْعٜه٣١  ًَٝـاض زٜٓـاض غـ١ضف نطا٠ٚتـ٠ٚ١ يـ١       ١ٜ511ع٢ٓ ب١ ب١ض 

    ٛ َـ١ت خـ٪٣ ض اغـت١ٚخ٪ غـ١ضؾ٢ نطز٩تـ٠ٚ١، ؾط ٩ن١خاْـ١ٚ       بٛزج١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ّ غـ٫١ذ١ٝت١ زضا٠ٚتـ٠ٚ١، ذه
باْه١نإ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ١٥َٛغ١غات٢ ٥ٝػتٝػُاضٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ ١٥َٛغ١غـات٢ ٥ٝػـت٬ٗٝن٢ ْـشن، باْـو خـ٪٣       

١َُٝ، ي١ بط٣ ٠ٚ١٥  َٝٓخ  ١٥َٛ39غ١غ١ٜ١ن٢ ٥ٝػتٝػُاض١ٜ، ن١ن٢ ي١ باْو ب٪ ٥ ًَٝاض ٚ زٚٚ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ث
َٝـٓخ ًَٝـ٪ٕ      ًَٝ٪ٕ زٜٓاضَإ ب٪ ت١ضخإ ن طز٠ٚٚ، زاٖاتٝا١ْ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١ْت ٚ ١ٜى ًَٝـاضٚ ْ٪غـ١ز ٚ ذـ١ؾتاٚ ث

زٜٓاض٣ غ١ضف نطز٠ٚٚ، خ٪ؾـ٢ ب٪خ٪ؾـ٢ غـ١ضؾ٢ نطز٩تـ٠ٚ١ يـ١ عـ٢ٜٓ١ نـات، ؾط ٩ن١خاْـ١ناْٝـ ٖـ١ض٠ٖٚا          
َٜه٢ تط غـ١ضؾ٢ ٥ٝعاؾُٝـإ زا٠ٚتـ٠ٚ١ بـ١خ٪ٜإ، يـ١       ١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ ي١بط٣ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ جاض ٠َٛٝ، ٥ ب١ٖ١َإ ؾ

َٝــٓخ    2112 َُٝــ١ بــ٪ ؾط ٩ن١خاْــ١نإ تــ١ضخاظنإ نطز٩تــ٠ٚ١، ؾ١غــت ٚ ؾــ١ف ًَٝــاضٚ زٚٚ غــ١زٚ غــ٢ ٚ ث ٥
، ي١غـ١ض ١٥غاغـ٢ نـ٢ ٥ـ١ّ بٝػـت ٚ زٚٚ ًَٝـاض       66َـإ نـطز٠ٚٚ بـ١    42ًَٝ٪ظنإ ب٪ ت١ضخإ نـطزٚٚ، ٚاتـ١   

َٜـو ٥ٝعاؾـ١ ٥ـ١نط٣َ، ٜـ١ع٢ٓ ٠ٚ١٥ْـس٠ ٥ٝعاؾـ١ ٥ـ١نط٣َ، ٠ٚ١٥ْـس         ٠ َٝٓـ١ح ٚ  زٜٓاض٠ ١ٜع٢ٓ ي١ ب١ضناضبطزْا ت٪ظ
َٝط٣١ ثطغٝاضٕ ن١ ز٠بـٛٚ يـ١ْاٚ ٥ـ١ّ ذٝػـابات١ خٝتاَٝاْـ١ ١٥ٚاْـ١ ض ٕٚٚ        غٝا١ْ ظ٩ض ١٥ب٢َ، ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ج
٠ٚ١َُٝ ب١زاخ٠ٚ١، ١َٖٛٚ ٥ـ١ٚ   ًَ َٜه٢ تط ١٥ٜ بٛا١ٜ، ي١باض٣٠ ١ْٚت٠ٚ١، ت١بٝع٢ قػ١ ي١غ١ض ١ْٚت ظ٩ض٠، َٔ جاض

َٝت٠ٚ١، ١َٖإ ثطغٝاض، ١ٜع٢ٓ ثطغٝاضا٣١ْ ي١غ١ض ١ْٚت ي١ بٛزج١ نطزَإ، ١َٖإ ثطغٝاض  َٝط٠ زٚٚباض٠ ١٥ب ي
١٥ط١ض غ١ٜط٣ به٣١ ت١ؼنٝٓات٢ ١ْٚت، ١ْٚت ؾط٩ؾ٢ ي١ْاٚ ١٥ّ بٛزج١ غؿط٠، ٖٝه٢ ٥اَاش٣٠ ثـ٢َ ْـ١نطا٠ٚ،   
ب٪ن٢؟، ١ٜع٢ٓ خ٪ ١ْٚت ب١غ١ض باَي٢ جٓ٪ن١ ْاض ٚات، ١َ١٥ قـا٢ْْٛ عرياقـ٢ ١ٖٜـ١، عـريام ٥اطـازاض٠، عـريام       

َٜه٢ تــط نــ١ غــ١ٜط٣   تــ١ؼنٝٓات٢ خــ٪٣ ٥ــ١نات، عــري ام ٥ــ١ضقاّ بــ٬َٚ ١٥ناتــ٠ٚ١، ٖــ١َٛٚ ١٥ٚاْــ١ ْــ١ٚت جــاض
١٥ن١ٜت٠ٚ١ غؿط٠، ١ٜى ض ٠ق٢َ١ تط ي١ْاٚ ٥ـ١ٚ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١، ْٛٚغـطا٠ٚ ٥ٝحـاض٣ ١٥غـٛام ٚ ستـ٫١ت،        
ٚات١ ٥ـ١ٚ ستـ١ٍ ٚ باظاض اْـ٣١ ذهَٛـ١ت زاٜٚـ١ت٢ بـ١نطَ ، زاٖات١نـ٣١ نـ١ْس٠؟، نـٛاض غـ١زٚ ١ٖؾـتا ًَٝـ٪ٕ             

َِٜ ١ٜ١ٖت٢، ١٥ط١ض ب١ؽ ذاْٛت٢ قٛتاخبا١ْنإ تـ١ؼنشن بهـ٣١   زٜٓاض٠، ب١ ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝـ٢ بـ٪    ٢َٝ ب١ ٥ٝعساز٣ ٚ ب١ ٥ٝبتٝسا٢٥ ٚ ب١ ض ٠ٚظ٠نا٠ٚ١ْ، ١ٜن٢  ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض زابٓ ١ٖظاض قٛتاخبا١ْ زابٓ

َٝ حط١ ي١ باظاض ٚ ذٝػابات٢ تط٣ ت١ؼن٢ٓٝ غا١ْ٫َٜإ ًَٝاض٣َ زٜٓاض ز٠نات، ٠ٚ١ْت نٛاض غ١زٚ ١ٖؾتا ًَٝ٪ٕ، ب
َاصن، ن١ ١٥ّ ذٝػابات١ خٝتا١َٝ ي١بط ٣ ٣٠ٚ١٥ ت١ٚظذنِ بسات٢َ، ٥ٝؿهاصن تـط زضٚغـت ٥ـ١نات بـ٪ ٖا٫َٚٚتٝـإ،      
َُٝـ١ نـات٢ خـ٪٣            َٜه٢ تـط٠ يـ١ْاٚ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ، ٥ َٛٚن٣١ خا١ْْؿ٢ٓٝ غـٓسٚق٢ خا١ْْؿـ٢ٓٝ ثطغـٝاض

ه١َٛت ٢َ٫َ٠ٚ زا٠ٚ١ٜٓ ي١ذٝػابات٢ خٝتـا٢َ ز٠ض١٥نـ٣َٚ١،   ثطغٝاضَإ نطز، ١٥ّ غٓسٚق١ ١٥ن٢َ ب٪ ن٣َٛ؟، ذ
َُٝــ١ تــ١ضخاظنإ نــطز٠ٚٚ، ذهَٛــ١ت، ب٪تــ١قاعٛز٣ َــ١ز٢ْ٠،    ي١ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ ي١بٛزجــ٣١ طؿــت٢ نــ١ ٥
٢َٝ ٥ــ٣٠ٚ١ يــ١ْاٚ      نٛاضغــ١زٚ ١ٖؾــتاٚ ذــ١ٚت ًَٝــاٚ نٛاضغــ١زٚ غــ٢َ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٣ غــ١ضف نــطز٠ٚٚ، بــ١ث

ز٣ ع١غه١ض٣ ؾ١ف غـ١زٚ ٜـ١ى ًَٝـاضٚ ْ٪غـ١زٚ ثـ١جناٚ زٚٚ ًَٝـ٪ٕ       ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٖات٠ٚٛ، ب٪ ت١قاعٛ
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َٝهــط١ ي١َٛناؾ٥١ــ١، َٛناؾ٥١ــ٣١     ٢َٝ ٥ــ٣٠ٚ١ يــ١ ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ ٖــات٠ٚٛ، ب زٜٓــاض٣ غــ١ضف نــطز٠ٚٚ، بــ١ث
ت١قاعٛز٣ ١َز٢ْ٠، ْ٪ًَٝاضٚ غ٢َ غ١زٚ ث١جناٚ ؾ١ف ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ غ١ضف نطز٠ٚٚ، َٛناؾ٥١ـ٣١ تـ١قاعٛز٣   

ؾــت غــ١زٚ نــٌ ٚ ذــ١ٚت ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٣ غــ١ضف نــطز٠ٚٚ، باؾــ١ ٥ٝػــتٝكتاعات٢   غــ١باظ٣ نــٛاض ًَٝــاضٚ ١ٖ
َٜت ي١ ١َٚاتٔ ن١ ؾـ١ف غـ١زٚ ثـ١جنا ٖـ١ظاض ٠َٛظ٠ؾُـإ ١ٖٜـ١، ١٥نـ٢َ بـ٪ نـ٣َٛ؟، يـ١            ت١قاعٛز٣ ن١ ١٥بط زض
ظَٓــ٢ زاٖــات ذٝػــاب٢ بــ٪ ْــ١نطا٠ٚ، يــ١ بٛزجــ٣١ طؿــتٝسا تــ١قاعٛزٜٔ ثاض٠ٜــإ بــ٪ غــ١ضف ٥ــ١نط٣َ، بــ٫َ١ّ     

َٝــط ٠ بــ٢ْٚٛ ْٝــ١، ب١ْٝػــب١ت٢ ظٜــاز نطزْــ٢ َٛٚنــ١، تــ١عٜٛعات٢ َــ٠ٛظ٠ؾشن ب١خا١ْْؿــ٠ٚ١ٝٓٝ، زاٖات١نــ٣١ ي
١َُٝ ي١  َٝـٓخ تطيٝـ٪ٕ ٚ ْ٪غـ١زٚ ثـ١جناٚ ْـ٪ ًَٝـاضٚ          2111يـ١ بٛزجـ٣١    2111ت١بٝع٢ ٥ ٥ٝكطاضَـإ نـطز ث

 غ١زٚ نٌ ٚ ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ٠ٚنٛ ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾشن ب٪ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ، ت١بٝع٢ خا١ْْؿٝٓٝؿ٢
 2111تٝا١ٜ، نْٛه١ ي١ذٝػابات١ خٝتا١َٝن١ف خا١ْْؿ٢ٓٝ تٝا١ٜ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ نـ١ خـ١ضد نـطا٠ٚ ٖـ١ض يـ١      

َٝـو     َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ٚات١ ظٜـاتط يـ١ تطيٝ٪ْ ؾ١ف تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ١ٖؾتاٚ زٚٚ ًَٝاض ْٚ٪غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ث
١َُٝ ؾ١ضَاْب١ضإ ي١ت ١خػٝػات٢ َـاصن بـ٪ نطابـٛٚ، ٥ـ١ٚ     ي١ ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾشن ظٜاز نطا٠ٚ، ي١ ع٢ٜٓ١ نات ٥

َٝٓخ تطيٝـ٪ٕ ٚ ْ٪غـ١زٚ ثـ١جناٚ ْـ٪ ًَٝاض٠نـ١ نـ١        ؾ١ضَاْب١ض٠ تاظا٣١ْ ن١ ٥ٝعاؾ١ بٛٚ بٛٚ، ١٥ٚ خ٬ََ١ْس١ْ ث
َٝٓطابٛٚ، ذٝػاب٢ ت١ضؾٝع ٚ ع٠ٚ٠ٚ٫١، ظ٠ٚج١ٝٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ نطابٛٚ، ١٥ٚ ٠َٛظ٠ؾا٣١ْ ن١ ١ٖٕ، ٥ـ١ٚ   ًَ خ١َ

ابٛٚ، ١٥ّ تطيٝ٪ٕ ظٜاز٠ ن١نطا٠ٚ ب١ ؾ١ف تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ١ٖؾتاٚ ذٝػاب٣١ ٥ٝػتٝرساغ٢ ٬َٝن٢ تاظ٠ نط
َٝه١ يـ١ ١َٖيـ١نإ نـ١ ٥ـ١نط٣َ      َٜص٣٠ خا١ْْؿشن ظٜاز نطز١ْ، ٠ٚ١٥ ١ٜن ٠َٜٛ ٖات!، ١َ١٥ ض  زٚٚ ًَٝاض٠، زٜاض٠ ي١نٛ
ــ١،  قــا٢ْْٛ            ٣٠َٛٝ ١َٖي ــ١ ب١ؾــ ــ١نط٣َ، ٥ٝػــتٝدسا٢َ قاْْٛ ــاز ٥ ٍَ ظٜ ٍَ ب١غــا ــا ــ٣١ بــ١ضز٠ٚاّ غ ــ١ض بٛزج ي١غ

ــاز         خا١ْ ــ٠ٛظ٠ؾشن ظٜ ــ١عٜٛعات٢ َ ــ١ؽ ت ــ١ض ب ــ١، ي١غ ــا٢ْ١ٜ ْٝ ــ١ ؾ ــ١نط٣َ ن ــشن ٥ َٝو خا١ْْؿ ــ١َيه ــ٢ٓٝ، خ ْؿ
َٝط٠  َٝو ٥ٝعاؾ١نطا٠ٚ، َٔ ١ٜى ثطغٝاض٣ تط ١٥ن١ّ، ب٪ جٌ ٚ ب١ضط َٔ ذ١ظّ ١٥نطز ناى امساعٌٝ ي ي١تطيٝ٪ْ

   ٍَ َٝه٠ٚ١ نٜٛٔ ب٪ ز٠ظـ١ض٣ ن١َهـ١َا ٍَ َـٛزٜط   بٛا١ٜ، ناى امساعٌٝ ١َغ٦ٛصن يٝص٣١ْ ْاٚخ٪، نْٛه١ ث ي١طـ١
ْاذ١ٝٚ قا٥ُٝكاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ ؾـٛضت١ٚ ١٥ٚاْـ١ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١َإ نـطز٠ٚٚ، جـٌ ٚ بـ١ضط ٜـاْع٠ ًَٝـاضٚ ذـ١ٚت          
        َٔٝ ١َٜٓنإ ٖـاٚاض ١٥نـ١ٕ ٥ـ١َي َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ ب٪ جٌ ٚ بـ١ضط، ن١نـ٢ ١٥نـٝت١ ؾـٛ غ١زٚ ١ٖؾتاٚ ث

   ٔ َٝهـ٠ٚ١ بـٜٛٚ َُٝـ١       جٌ ٚ ب١ضطُإ ب٪ ْانط ٕ، ١٥ٚا٣١ْ يٝص٣١ْ ْـاٚخ٪ ث َٝشن ٥ ١َٜٓنإ ٥ـ١َي ٖـ١ََٛٚإ، يـ١ ؾـٛ
٠ٚنٛ ؾٛضت١ ت١قطٜطَإ ب٪ ١٥ْٛٚغٔ جٌ بهط ٕ، ج٢ً ٖا١ٜٓٚ بهط ٕ، ج٢ً ظغتا١ْ بهط ٕ، ب٫َ١ّ ثاض٠ن١َإ ب٪ 
غ١ضف ْان١ٕ، ٣١٥ باؾ١ ١٥ط١ض ١٥ٚإ ي٣َٚ١ ٖاٚاضٜا١ْ ب١ز٠غت غ١ضف ١ْنطز٢ْ ثاض٠ٚ٠، خ٪ ١٥ٚا١ْ ١َٜسا٢ْ 

١٥ َِٝ ًَ ٠ٚ قػ٣١ َٔ ١ْٝ ت١ؼنِٝٓ نطزبـ٢َ، يٝصْـ٣١ ْـاٚخ٪ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ نـٜٛٔ يـ١ ز٠ظـ١ض٣        ٚتٜٛٚا١ْ ٠ٚ١ْى ب
          ٍَ ٍَ ٖــ١َٛٚ زاّ ٚ ز٠ظطانــا٢ْ غــ١ضب١ ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــاٚخ٪ زاْٝؿــتشن، ي١ز٠ظــ١ض٣ ن١َهــ١َا ض اثــ١ض ٜٔ، ي١طــ١
َٝـط٠ف تـ١ؼنٝٓات٢ بـ٪ نـطا٠ٚٚ            زاْٝؿتٜٛٚٔ، ١٥ٚإ ٖاٚاضٜا١ْ ب١ز٠غت ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ جًٝـإ بـ٪ ْـانط ٣َ، بـ٫َ١ّ ي

ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ بٛزج٣١ ذٝ َٝٛإ ت١قطٜط٣ ؾ١ف َاْط٢ ٚ ي١ط١ َٜو ي١ْ ػاب٢ ب٪ نطا٠ٚ، ظاْٝاض٣ ١َٖي١ ب١ضاٚضز
َٜـ٢ ٥ـاٚ             2112غاَي٢  َٝػـتا ي١بـ١ضز٠ؾنإ زاٜـ١، بـ٪ نط ٍَ ٥ـ١ّ ذٝػـابات١ خٝتاَٝـ٣١ نـ١ ٥ َٜهٝؿـ٢ ي١طـ١ ، ب١عع

ٔ، ؾـ١ف َـاْط٢ ١ٜنـ٢َ١    ن١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن٢َ١ ب٪ زٜاض٣ نـطزٜٚٚ  2112ذه١َٛت ١٥َي٢َ ن٢؟، ب٪ غاَي٢ 
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خ١ضج٢ ب٪ زٜاض٣ نطز٠ٚٚ، ْٛٚغ١ٜٛٝت٢ بط ٣ ؾ١ف غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ خ١ضد نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ 
َٝـٓخ غـ١زٚ غـ٢ ٚ غـ٢َ ًَٝـ٪ٕ، ٚاتـ١           2111ي١ذٝػابات٢ خٝتا٢َ  َُٝـ١ ٖـات٠ٚٛ، بـط ٣ ث ١٥ّ ؾ٪ض٣١َ ن١ ب٪ ٥

َُٝــ٣١ ٚتــ 2112ذهَٛــ١ت يــ١ ؾــ١ف َــاْط٢ ١ٜنــ١ّ يــ١ بٛزجــ٣١  ٠ٚٛ ؾــ١ف غــ١زٚ ٠ٚ١٥ْــس٠ّ غــ١ضف بــ١ ٥
َٝٓخ غ١زٚ غ٢ ٚ غ٢َ ًَٝ٪من خ١ضد نطز٠ٚٚ، ٚات١ ذ١ؾتاٚ ١ٜى  َٝت ث نطز٠ٚٚ، ب١ؽ ي١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ١٥َي
َٝو غ١ضف به١ٜت، ب٪  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ؾ١ضق٢ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ ١َٖي١ٜ١ ١َعكٛي١ ي١ ؾ١ف َاْط ظٜاتط ي١ غاَي

َٜــو ٚ غــ١زٚ ذــ١ؾتاٚ  ١ٜ2112نــ١ّ ي١بٛزجــ٣١ جــٌ ٚ بــ١ضط٢ ؾ١ضَاْبــ١ضإ، يــ١ ؾــ١ف َــاْط٢  ز٠َيــ٢َ ًَٝاض
َٝت ث١جناٚ نـٛاض ًَٝ٪ْـ١، باؾـ١ ١٥َـ١ نـ٢،       ١ٖؾت ًَٝ٪من خ١ضد نطز٠ٚٚ، ب١ؽ ي١ّ ذٝػابات١ خٝتا١َٝ ز٠َي
١٥ّ خ١ي١ي١ ي١ ظاْٝاضٜا خ٪ ١َ١٥ زاتا١ٜ، ض ٠ق١َ١، خ٪ ١٥َـ١ ٖـ٢ َـٔ ْٝـ١ ٥ـ٠ٚ١، بـ٪ غـٛٚت٢ْ١َ١ يـ١ ؾـ١ف          

َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاضّ خـ١ضد نـطز٠ٚٚ،   ز٠َي 2111َاْط٢ ١ٜن٢َ١  َٝت ذ١ؾتاٚ ١ٜى ًَٝاضٚ زٚٚ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ث
َٝٓخ غـ١زٚ نـٌ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاضّ خـ١ضد       َٝت غ٢َ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ْ٪ ًَٝاضٚ ث ي١ ض اث٪ضت١ن٣١ ؾ١ف َاْطٝسا ز٠َي
 نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ض ٠ق١َا١ْ ذ١ؾتاٚ ١ٜى ي١ن٣َٛ غ٢َ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٜى ي١ن٣َٛ، ١ٖض ب٪ ؾ١ف َاْط، ١٥َـ١ يـ١  

زٚا٢ٜ ذٝػابات٢ تط٣ ب٪ ٥ٝعاؾ١ ب٠ٚٛ، ٜإ غ١ضؾ٢ تط٣ ب٪ ٥ٝعاؾ١ ب٠ٚٛ، ٜإ غٛيؿات ذٝػاب٢ تطّ ب٪ نطزٚٚ، 
َٝهٝإ ض ٠بت٢ ب١َ١ ١ْٝ، ب٪ ث١ض اٚط١ ي١  َع١ضظ نـطز٠ٚٚ، نـٛاض    2111ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن٢َ١  2112ٖٝض ناَ

َٝت ؾ١ف ًَٝـاضٚ ْ٪غـ١زٚ غـ٢    ًَٝاضٚ ؾ١ف غ١زٚ غٝاْع٠ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ي١ض اث٪ضت٢ ١َٖإ ؾ١ف َاْط، ز٠ َي
٠َٜٛ ٖات٠ٚٛ؟، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ١َجاصن  ٚ ١ٜى ًَٝاض٠، ١ٜع٢ٓ زٚٚ ًَٝاض٣ ؾ١ضق١، ١٥ّ ١َٖٛٚ ظاْٝاض١ٜ ١ْ٫َ١ٖ ي١نٛ

 خ٪ضى ٚ ي١ٚ باب١تا١ْ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ز.قباح ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜع ز.قباح ستُس جنٝب:  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 

َٜع٣ زاضاٜـ٢ ٚ ٥ـابٛٚض٣ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ بـ٪ ٥ـ١ٚ ن٪ْٛٚغـ٣١ نـ١          َٜط ا٢ٜ ز٠غت خ٪ؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ ب١ض  ٚ
َِٝ ن٪ْــٛٚؽ، نــْٛه١ خ٪ٜــإ ْٛٚغــٜٝٛا١ْ ن٪ْــٛٚؽ، ْــ١ٜإ ْٛٚغــ٠ٛٝ     َٝؿه١ؾــٝإ نــطزٜٚٚٔ، ت١بعــ١ٕ ٥ــ١َي ث

َٝــت نــ١ ١٥َــ١ ن٪ْٛٚغــ١، بــ١ؽ (ٜــ١ايٛص ر رف  يف اؿاض ر رش ي ر ر٘ض اثــ٪ضت، قاعٝس١ٜ٠نٝؿــُإ ١ٖٜــ١) ع٢ٓ خــ٪٣ ز٠َي
َٝـ٠ٛ زٜـاض٠، ز٠غـت خ٪ؾـٝإ صَن ز٠نـ١ّ،           ذٝػاب٢ ض اث٪ضت٢ ب٪ به١ٜٔ، ض اث٪ضت١نـ١ٜإ ؾٝعًـ١ٕ َاْـسٚٚ بـ٢ْٚٛ ث
َٝػـتا ي١ب١ضز٠غـتُإ زاٜـ١، ب١ض اغـت٢ ١ْٖـس٣َ       ٖٝٛازاضّ غ١ضن١ٚتٛٚ بٔ، ب٫َ١ّ ١٥ّ ذٝػابات٢ خٝتا٣١َٝ ن١ ٥

َٝهٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١نات٢ ٜاغا٢ٜ خ٪ٜسا ١ْٖات٠ٚٛ، ن١ ١َ١٥ غا١ْ٫َ ن١ّ ٚ نٛضت٢ ب١ٓض ٠ت٢ ٚ ض ٜ َٝسا١ٜ، ١ٜن ؿ٢ٜ١ ت
٢َُٜ نٛضزغـتإ      َٝت٠ٚ١، ١َ١٥ ب١ض اغت٢ ض ٠خ١ٜ١ٓن١ ٥اضاغت٣١ ١ْ١ٜ٫ ١َع١ٝٓنا٢ْ زاضاٜـ٢ يـ١ ٖـ١ض زٚٚباض٠ ز٠ب

ٜـ         َٜط٣ زاضا َٜت٠ٚ١ بـ٪ نـاضا ْـ١بٕٛٚ ٚ نـا٫ى ْـ١ب٢ْٚٛ زٜـٛا٢ْ نـاٚز َٝهٝؿ٢ ١٥ط١ض  ٢، نـ١ ب١ض اغـت٢   ز٠بٔ، ب١ؾ
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١َُٝ ت٥١هٝس ٚ زان٪ن٢ ي١غ١ض به٠ٚ١ٜٓ١، ن١ ت١ؾهٌٝ بهط٣َ، ت١ؾعٌٝ بهط٣َ ؾٝع١ًٕ،  ١َ١٥ َْٛاغ١ب١ٜ١ن١ ن١ ٥
ــ١ت          ــ١ْس ذهَٛ ــا ن ــ١َٝإ ت ــ٢َ، ١ٜن ــت٢ زٚٚ ز٠ٚض ز٠بٝٓ ــ١ ض اغ ــا٢َ، ي ــابات٢ خٝت ــإ ذٝػ ــا٢ٜ ٜ ــط٣ ن٪ت َٝ شَ

َٝـط٣    ثاب١ْسب٠ٚٛ ب١ ٜاغا٣ بٛزج٣١ ١٥ٚ غاَي٠ٚ١، ز١َٖٚٚٝٓٝؿٝإ ١٥ٚ ١ٜ٠ تا ن١ْس ز٠تٛاْشن يـ١ ض ٚاْطـ٣١ شَ
َٝـو نـ١      َٝبـ١ج٢َ ز٠بـ٢َ، نات َٝو ١٥ّ زٚٚ ناض٠ ج َٝشن ب٪ بٛزج٣١ غاَي٢ زاٖاتٛٚ، ب٫َ١ّ نات ن٪تا٠ٚ١ٜٝ بٓاغ١ زابٓ
َٝط٠ٜـ١ن٢ ن٪تـا٢ٜ ٚضزٚ ٚضزنطا٠َٚـإ           َُٝـ١ شَ ١٥ّ زٚٚ ع١َ١ي١ٜ١ٝ ب١ضط٢ ٖٝـٛا ي١بـ١ض ز٠نـات، نـ١ ؾٝعًـ١ٕ ٥

َٝٛإ ١٥ٚ ١٥َيكـ١ جٝاٚاظاْـ٣١   ١ٖب٢َ، ظاْٝاض١ٜنا٢ْ  َٝساب٢َ، ظاْٝاض١ٜنإ َٛت١تابل بٔ، ١ٜع٢ٓ ي١ْ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ت
َٝـط٣٠ ن٪تـا٢ٜ، غـاَي٢       َٜٝٛػـت     2111ن١ ي١ ٥اضازا ١ٖٕ، ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ ض ٠ناّٚ نـطز يـ١ شَ زا، ١ٜنـ١ّ ٠ٚنـٛ ث

ــاْ        ــ١ جٝاٚاظ٠ن َٝهت١ض ٚ ب١ؾ ــ ــاظاْشن، غ ــات ْ ــ٠ٚ١، جٛظ٥ٝ ــ١، ٚضز ١ْنطا٠ٚت ــا ْٝ ــاض٣ تٝ ــ١  ٚضز٠ن ــ١ ٠ٚظاض٠ت ٢ ي
جٝاٚاظ٠نإ ض ٕٚٚ ْشن، ت١ْا١ْت يٝص١ْناْٝـ ١ْٜاْتٛا٢ْ ن١ ؾٝع١ًٕ بعأْ، ٠ٚظاض٠ت٢ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ن٪ٕ ١٥ٚ 
َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ز٠نطا ي١بات٢ ثطغـٝاض   ٢َٝ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ، ي١غ١ض شَ بٛزج٣١ خ٪٣ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ب١ث

٢َٝ ٥ـ١ٚ      نطزٕ، ١َٖيػ١ْطاْسٕ ٚ  ض ٠خ١ٓ ططت٢ٓ ي١خ٪٣ بططتا١ٜ َٝط ا٠ٚ١ْٜـ١ ْـ١جاطنإ ببـل، بـ١ث ، ي١ٚ ظَا١ْ ط
َٝؿتا قا٥ُٝٔ، ١ٜع٢ٓ ثطغٝاض ٥اضاغت٣١ ذه١َٛت ز٠ب٢َ، نـ١َٔ   ض اث٪ضت١ف ب٢َ ب١ض اغت٢ ظ٩ض ي١ ثطغٝاض٠نإ ٖ
َٝؿـتا ظ٩ضٜـإ بـ٢َ       َٜهٝا٢ْ زاٜـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٖ ْا٣َٚ١َ تٝهطاض٣ به٠ٚ١َ١، ١ٖضن١ْس ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٢َ٫َ٠ٚ ١ْٖس

١ ض ٚاْط٣١ ١٥ّ خا٠ٚ١ْ٫َ ن١ َٔ ْان١ُ ْاٚ ١٥ضقا٠ٚ١َ، نْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ نـاض٣ َٛخت١غـ١ٓٝ ب١ض اغـت٢،     ٫َ٠َٚٔ، ي
َٜٝٛػت، ي١ب١ض ْـ١ب٢ْٚٛ تـ١تابٛم ي١بـ٢ٜٓ١     َٜٝٛػت، ي١ب١ض ١ْب٢ْٚٛ ٚضز٠ناض٣ ث ي١ب١ض ١ْب٢ْٚٛ ؾ١ؾاؾ١ٝت٢ ث

َٝػـتا ث١غـ١ْس ْـ١نطَٜ        ٣٠َٛٝ ٥ َٝـط٣٠ ن٪تاٜٝـ١ بـ١ّ ؾـ َٜتـ٠ٚ١ بـ٪    زاتاناْسا، َٔ زاٚاناضّ ١٥ّ شَ َٜٓسض ت، نـ١ بط١ض 
َٜط٣ زاضاٜـ٢ ب١ض اغـت٢    َٝـ ١َٖٛٚؾ٢ زاٚاناضّ ن١ زٜٛا٢ْ ناٚز ذه١َٛت ب٪ ناض٠غ١ض٣ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝنا٢ْ، ث
ت١ؾعٌٝ ٚ ت١ؾهٌٝ بهط٣َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ّ ١٥َا١ْتـ١ ط١ٚض٠ٜـ١ نـ١ ١َغـ١ي٣١ ََٛيـو ٚ غـاَإ ٚ زاضاٜـ٢ ٥ـ١ّ            

َٜٝٛػت ١٥زابهط٣َ ٚ بط ١ٜ٠َٛٝن٢ ث ٢َٜٓ خ٪٣، ظ٩ض غٛثاؽ.١ًًَٝت١ٜ١ ب١ؾ َٜت١ ؾٛ  ١ٜ١ْسض
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ ؾ١ضَٛٚ.  ؾً
َٝط ستُس جنٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠ ٚجـٛز٣ ظ٩ض   َٜط٣ زاضا٢ٜ ي ز٠غت خ٪ؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ١٥ن١ّ، ٠ٚنٛ ١ََٖٛٚإ ١٥ظاْشن ؾٝع١ًٕ ناٚز

َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ َاْط١ٜـ١          ظ٠ضٚضٚ بٛٚ ، ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط خ٪ؾ٢ ظ٩ض ت٥١هٝس ١٥ناتـ١ غـ١ض ٥ـ٠ٚ١، َـٔ ْـاظامن ٥
َٝػتا ي١ ٥ٝؿٔ، ١ٖض ب١بٝا٣ْٚٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ غـ١ض٩ن١ن١ زاْـ١ْطا٠ٚ،      َٜعطان١ ٥ ١ٖضزٚٚن٢ ١َٖا١ْ، ي١ٖ١ضزٚٚ ثاض

َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ث١ضيـ١َإ،        َٜت، ٥ـٝرت نـ٪ٕ بـ١ضظ ز٠نط ١َُٝ ١٥ٚ ٚضز٠ناضٜا١ْ بابهط َٜعتإ    ب١ض ٢٥٠ ٥ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ب٢َ بـ١ض 
َُٝـ١ ٖـ١تا٠ٚنٛ ٚا بـط ٚات، ١َغنٛع١ٜـ٢َٜ١ ٠َٛظ٠ؾُـإ ١ٖٜـ١ زاْؿـتٕٛٚ            خ٪تإ ناض٠غـ١ض٣ بهـ١ٕ، نـْٛه١ ٥
َٝه٢ ظ٩ض ي١ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى، ث١ضيـ١َاْتاضٜـ َٛختـ١ؽ ْٝـ١ يـ١ٚ          ٥ٝؿٝإ ١ْٝ، ٥ٝدتٝػاغٝؿٔ ي١ٚ ؾـت١، ٥ـ١ضن
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ــ١َاْتاض ز   َٜت، نــ١ ث١ضي ــت٢، ٜــ١ع٢ٓ بــ٠ٚ١ ز٠ض١٥نــ١ٚ ــ١ظا٢ْ   ؾــت١ ب١ض اغ ــ١ ٥ ــ٢َ، نــ١ ؾــ١ف َاْط١ن ًَ ابٓٝؿــ٢َ ب
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ، ب١ْٝػب١ت َٔ ٜـ١ى ؾـت    ٍَ ن٪تا١ٜٝن١، ١َ١٥ ب١زاخ٠ٚ١ ْاب٢َ ب١ّ ؾ ت١ؼن١ٝٓٝ ب١ضاٚضز بهات ي١ط١

َٝ َٝه٢ ظ٩ض غـ١ٜط٣  ١٥َي َٝو ي١ ١٥ْسا١َنا٢ْ ؾت ِ ي١غ١ض زاٖات، ن١ يٝص١ْن١َإ ب٪ زاْٛغتإ ن٪ت١ ب١غسا، ١ٜن
َٜ َٜصناض َٝـ٠ٛ طَٛططـ١ناْتإ         باؽ نطز، ٚت٢ ض اٚ َٜع َـاٜه٢ ز٠َـ٢ ض ٣ٚٚ نطز٩تـ١ ٖـ١َٜٛٚإ ٚتٜٛٚـ١ت٢ ٥ ه٢ بـ١ض 

َٝـ ٣٠ٚ١٥ نٛضز٠نإ ٠ٚؾس٠ن١ جـٛاب بس٠ْـ٠ٚ١، ٠ٚظٜـط٣     َٝهتإ ؾ١ؾاف ١ْٝ، ث ٣َٚٛ١ٖ ب٪خ٪تا١ْ، ٖٝض زاٖات
   ٚ ٢َٝ ٚت٠ٚٛ ٚت١ٜٚٛت٢ ١٥ٚ ١َعًَٛات١ غ١َي١ت١، َٔ ٠ٚظٜـط٣ َايٝـ١ّ ْـ١ ٠ى َاي١ٝ خ٪٣، ٠ٚظٜط٣ َاي١ٝ خ٪٣ ث

َٜـت، ٖـٝض ْٝـ١ ب١ْٝػـب١ت ب١غـط٠ٚ، َٛذاؾـ١ظ٣٠ ٚاغـت ٚ            ت٪، ١٥ٚ زاٖات٣١ ن١ يـ١ طـَٛطط٢ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ز
َٜـو         ١٥81ٚا١ْ، ي١  ١ٜ٠َٛٝ بـا ت٪ظ َُٝـ١ بـ١ٚ ؾـ َٝه١ نـ١ ٥ %٣ زاٖات٢ طَٛطط٢ ١َٖٛٚ عرياق١، ١َ١٥ خـ٪٣ ؾـا١ٜت

١َُٝ ن٪ْشن، ب١ْٝػـب١ت  ٍَ عريام، بعاْشن ي٣َٚ١ ض باغ١ٚ ٥ َٝـو بـ٪ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢      ب١ضاٚضز به١ٜٔ ي١ط١ َ٫َ٠ٚ
ــٛيؿ١ٜ١نُإ زٚا        ــٝض غ ــ١ ٖ َُٝ ــ١ ٥ ــ١ٕ ن ــ٠ٚ١ ١٥ن ــاش٠ ب َٜعٜإ ٥اَ ــ١ض  ــُاض٣، ب ــ٣١ ٥ٝػتٝػ ــ١ض بٛزج َٜع ي١غ ــ١ض  ب
ٍَ ٠ٚظٜط٣ ؾـاض٠ٚا٢ْ   ٍَ ٠ٚظٜط٣ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ، ي١ط١ ١َُٝ ن١ ي١ط١ ٥ َِٝ ١ْخػت٠ٚٛ، ب١َي٢َ ض اغت١، ب٫َ١ّ َٔ ١٥َي

َٝه٢ ظ٩ضٜإ ١ٖٜ َٝب١ج٢َ زاْٝؿتشن، َٛعاْات َٝت ب٪ ج َُٜٓاٜٝا٣١ْ ن١ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ز٠ض١٥ن ١، ي١غ١ض ١٥ٚ ض 
َُٜٓاٜٝا١ْ ز٠ضْـ١نط٣َ،   َٜه٢ تط ١٥ٚ ض  ٠َٛٝ ت١قًٝس١ٜ جاض نطز٢ْ ٜاغاٟ بٛزج٣١ غا١ْ٫َ، َٔ تهاّ ٚا١ٜ ن١ ب١ٚ ؾ

َٝشن َٝه٢ ٜاغان١، ١٥َي ١َُٝ ي١ ١َٖٛٚ غاَي  ٖـ١ضزٚٚ ٠ٚظٜـط٣   ٠ٚظٜط٣ ث٬ٕ زاْإ ١٥ب٢َ َٛؾاض٠ن١ بهط٣َ، نْٛه١ ٥
٢َٝ ز٠غت٢ ث٬ٕ  َٜٝٛػت ز٠ضبه١ٕ، ب٫َ١ّ ٖٝض ج َُٜٓا٢ٜ ث ٍَ ٠ٚظٜط٣ ث٬ٕ زاْإ ١٥ب٢َ ض  زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣ ي١ط١
         ٢َٝ َٝت، غـ١ٜط ١٥نـ٣١ بـ١ث َُٜٓاٜٝـ١نإ ز٠ض١٥نـ زاْإ ْابٝٓشن، نْٛه١ ظ٩ض ؾت ١ٜ١ٖ ي١ٚ َاززاْـ٣١ نـ١ يـ١ ض 

َٜب١غت١نإ ن١ ي١ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ٠ٚ١ ز٠ض   َٝت،        طط نـ٠ٚٛ، ٥ـ١ٚ ت١عًُٝاتـ٣١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ َايٝـ١ ز٠ض١٥نـ
َٝبــ١ج٢َ بهــ١ٕ،      ــو ن٥١ــ١ٚإ ْــ١تٛأْ يــ١َا٣٠ٚ خ٪ٜــإ ٥ٝؿــ١نإ يــ١ ت١ْــس٠ض ٚ ي١ٚاْــ١ ج َٜ ٥ــ١ب٢َ بــ١ ض ٣َ طط
َٝٛا٣١ْ ن٪تاٜٝسا١ٜ،  َٜص٣٠ ث٢َ بس٠ّ، ي١ ث َٝو ي١َٛعاْات١ناْٝإ، ب١ض اغت٢ ن١َٔ ْا٣َٚ١َ ظ٩ض زض ب١ْٝػب١ت ١ٜن

٢َٝ طؿـتاْس٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢، ٥ـ١ب٢َ         تها ١٥ن١ّ ي١ َٝٔ بـ١ث َٝطط٠ن٣١، ٥ـ١ٚإ ٥ـ١َي َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ج ب١ض 
َٝت٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٚ طؿـت نـ٪ث٢ ض ٠غـ١ٕ ٚ ؾ٪ت٪نـ٪ث٢ ي١ط١َيـساب٢َ، ٖـٝض             َٝٛا٣١ْ ن٪تـا٢ٜ ت١بعـ١ٕ بهـ ث

َٝٛا٣١ْ ن٪تا٢ٜ طؿت شَـاض٣٠ ثط٩ش٠نـإ    َٜه٢ ب٪ زٜاض٣ ١ْنطز٠ٚٚ، ٚات١ ب٪ ث َٝت٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تـ٢    غٓٛٚض ز٠بـ٢َ بهـ
َٝتـ١ ٖـ٪٣ زٚانـ١ٚتٔ، ب٪ٜـ١ ظ٩ضجـاض            ٢َٝ ١٥ّ ١َضجا٣١ْ زٜـاض٣ نـطا٠ٚ، ١٥َـ١ ثطانتٝهـ٢ ْٝـ١، ز٠ب زاضا٢ٜ، ب١ث

َٜص٣٠ ١٥جناَسا٢ْ ت١نٓٝه٢ نـ١ يـ١    َٝت،         211ض َٞ ز٠نـ َُٝـ١، نـ١ْس َـاْط٢ ثـ َٜتـ١ ٣٫ ٥ %٠، ٖـ١َٛٚ جـ١زاٍٚ ز
َٜــص٣٠ ١٥جناَــسا٢ْ تــ١نٓٝه٢ يــ١   ٫َ١ّ غــ١ٜط ١٥نــ٣١ يــ١زاضا٢ٜ ثاض٠نــ١ٜإ ْــ١زا٠ٚت٢َ،  %٠، بــ211ْٛٚغــطا٠ٚ ض

َٜٝٛػـت١ ناض٠غـ١ض٣َ بـ٪ ٥ـ١ٚ ططؾتـ١       َٜت، ب٪١ٜ ث َٜص٣٠ ١٥جناَسا٢ْ زاضا٢ٜ ْاط٪ض  َٝت٠ٚ١، ض َٓٝ َا١ٜ٠ٚن٢ ظ٩ض ١٥َ
َٜعطا،  ٠َٜٛب١ض٠ طؿت١ٝنإ ي١ غٓٛٚض٣ ثاض َٝٛا٣١ْ ن٪تا٢ٜ، خ١ضد نطز٢ْ غٓٛٚضزاض بهط٣َ، ب٪ ب١ض  َٜت٠ٚ١، ث بس٩ظض

َٝت١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، تـا ٥ـ١ٚ قٛضغـا١ٜٝ ي١غـ١ض     ي١ ٠ٚظا َٜه٢ با٫َ تط، زٚا٣ ١٥ٚ غٓٛٚضا١ْ به ض٠ت١نإ تا غٓٛٚض
٠َٜٛبـ١ض٠ طؿـت١ٝنإ، تـا غـٓٛٚض٣          َٝؿٓٝاضٜؿٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ بـ٪ ٥ـ١ٚ غـٓٛٚض٠ بـ٪ ب١ض  َٝت، ث َٓٝ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١َْ

َٜت 611 ٠َٛٝبٓــسض َٝشن ًَٝــ٪ٕ بــ٢َ، ٖــٝض ْــ١ب٢َ ثــط٩ش٠ بهــٛٚن١نإ ظٚٚ ثــاَي٢ ث َُٝــ١ ٥ــ١َي َٜص٠ٜــ٣١ نــ١ ٥ ، ٥ــ١ٚ ض
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ــ١ض         :5 ــ١ت٢ ي١غ ــ٢ َٛاؾ١ق ــا٢ٜ زاضاٜ ــ٣١ ن٪ت َٝٛاْ ــ٫َ١ّ ث ــ٠ٚٛ، ب ــ١ٚاٚ ب ــإ ت ــ١ٕ ظ٩ض٣ ثط٩ش٠ن ــا٠ٚض  به ــ١، ب ٜ%
َٜت١ غاَي٢ زاٖاتٛٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١ْنطز٠ٚٚ، ١ّٖ زٜػإ ١٥ن١ٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ناى ج٬ٍ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ج٬  ٍ ع٢ً عبسار:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓــ٢ ١ٜنــ١َِ ب١ض اغــت٢ ٥ــ١ٚ طًــ٢ٜ١ ٚ طاظْس٠ٜــ١ يــ١ ب١ضثطغــا٢ْ ٠ٚظاتــ٢ زاضاٜــ٢ نــ١ ١ٖؾــت ن١غــ٢    َــٔ ت
تاٜب١طن١ْــس ض اث٪ضت١نــ١ٜإ ٚاشٚٚ نــطز٠ٚٚ، ١َغــ١ي٣١ غــٝاْع٠ تطيٝ٪١ْنــ١ يــ١ ض اث٪ضت١نــ١ ْٛٚغــطا٠ٚ نــ١ يــ١    

١غ٬َ ٢ٖ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا١ْ ن١ ٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢ ْـ١ز٠بٛٚ ب١غـ١ضٜاْا   ب١غسا٠ٚ َٛاؾ١ق١ت نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي١ ٥
َٝت، ١ٖؾت ن١غـ٢ تاٜب١طن١ْـس ٚاش٣ٚٚ نـطز٠ٚٚ، ز٠َٚٚـِ بـ٪ ١َغـ١ي٣١ ب١ض اغـت٢ زٚا٣ خـ٪ ٖـ٬ٝى           َٝج١ض  ب ت
َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ج١زا٬ْٜٚـ٣١ نـ١ ١ٖٜـ١، ب١ض اغـت٢ ظ٩ضبـ٣١ ثطغـٝاض٠نامن ٫ ضٕٚٚ بٜٛٚـ٠ٚ١، جطـ١          نطزٕ، خٛ

ز٠غـت خ٪ؾـ٢ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ١٥نــ١ّ نـ١ َـٔ يـ١ ٖـ١َٛٚ بـطاز٠ضإ ب١تاٜبـ١ت٢ ز.٥ـاضاؽ نــ١             يـ٣٠ٚ١ نـ١   
َٝبٝٓـ٢ ١٥نـ١ّ           َٜٓـس٠ٚ٠، ت ٚضز٠ناض٣ ظ٩ضٜإ نـطز، ظ٩ض ؾـتِ ٫ ض ٕٚٚ بٜٛٚـ٠ٚ١، زٚا٣ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٖـ١َِٜٛٚ خٛ

ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظٟ، زٜـاض٠ ٥ـ١ّ     َٞ بٕٛٚ ٚ نؿتٛنا َٝؿ١ٓٝنا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ٚ ْٝؿت١ج ١َغـ١ي٣١  ي١غ١ض ١َغ١ي٣١ ث
َٝع نطزْـ٢ ٥اغاٜؿـ٢ ١ْتـ٢ٜ٠ٚ١، ١٥طـ١ض             َٝؿٝٓا١ْ ططْطـ١ ي١َ١غـ١ي٣١ بـط٠ٚزإ بـ١ ط١ؾـ٣١ ٥ـابٛٚض٣ ٚ بـ١ٖ ث

َٝبٕٛٚ،    َٜص٠نإ باؽ به١ٜٔ ١َغ١ي٣١ خاْٛبـ١ض٣٠ ْٝؿـت١ج ٍَ    6:ض % بـطز٠ٚٚ،  6% ثاض٠نـ٣١ بـطز٠ٚٚ، نؿـتٛنا
ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ١َغ١ي١َ2ٜ١غ١ي٣١ ثٝؿ١غاظ٣  ١ن٢ ظ٩ض ططْطٔ يـ١ ثتـ١ٚ   %٣ بطز٠ٚٚ، ن١ ١َغ١ي٣١ نؿتٛنا

نطز٢ْ ٥اغاٜؿ٢ ١ْت٢ٜ٠ٚ١ ٚ خ٪ ٥اَاز٠نطزٕ ب٪ ١٥ط١ض٠نا٢ْ زاٖاتٛٚ، بـ٪ ١ٖض ٠ؾـ١نإ، بـ٪ ٥ـ١ٚ ١ٖض ٠ؾـا٣١ْ      
َٜت، تهـاّ ٚاٜـ١ بـ٪ غـاَي٢ زاٖـاتٛٚ                 َٝبـ١ج٢َ ٥ـ١نط َُٝـإ نـطا٠ٚ، يـ١ زاٖـاتٛٚزا ج ن١ يـ١ّ َـا٠ٚ ن١َـ١ بُٝٓٝـإ ي

َٝػتاف ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ض اغـت٢ ٥اغـاْهاض٣   ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣،         ٥ َٝؿـ٣١ٓٝ نؿـتٛنا َٝـسا٢ْ ث ظ٩ضتـط بهـات، بـ٪ ث
َٝهٔ ب٪ ١َغ١ي٣١ زضٚغت نطز٣٠ٚ١ْ بٛاض٣ نؿتٛناَي٢ ٚ ثٝؿ١غاظ٣، نـ١ ظ٩ض ططْطـ١، بـ٪     نْٛه١ ٠ٚ١٥ ١٥غاغ

َٝسا٢ْ ٥ابٛٚض٣ ٚ ب٪ ثت١ٚ نطز٢ْ ٥اغاٜؿ٢ ١ْت٢ٜ٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ط١ؾ١ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َ  إ.ب١ض 

 ناى ١ْضعنإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْضعنإ عبسار:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعا٢ْ يٝصْـ٣١ زاضاٜٝـ٠ٚ١ ٥اَـاش٠ بـ٠ٚ١ زضا      َٔ ٜٚػتِ ٥اَاش٠ بس٠ّ ب٣٠ٚ١ ن١ ض اث٪ضت٢ يٝص١ْنإ ي١ ١ٜ٫ٕ ب١ض 

١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ْـاٚخ٪ ض اث٪ضت١نـ١َإ ٥   اَـاز٠ نـطز٠ٚٚ، يـ١    ن١ ٖٝض يٝص١ٜ١ْى ض اث٪ضت٢ ٥اَاز٠ ١ْنطز٠ٚٚ، ٥
َٝو     ٫َا١ْ، ١٥ْساَاْٝـ ٚاشٜٚٚإ نطز٠ٚٚٚ ط١ٜؿت٠ٚٛٚ ْاضزَٚٚا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥اَاش٣٠ ثـ٢َ ْـ١زضا٠ٚ، ن٪َـ١َي
ــٔ      ــ٫َ١ّ َـ ــص ْٝـــ١، بـ َٜـ ــ٢ ظ٩ض زٚٚضٚ زض ــ١ ض اث٪ضت١نـــ١ّ ١٥ط١ضنـ ــ١ططْط٢ ز٠ظامن، ب٪ٜـ ــ١ َـــٔ بـ َٝساٜـ ــاَي٢ ت خـ
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ــ٣١   َٝطـ َٜعتإ، ١٥َـــ١ ج ــ١ض  ــ٪ بـ ــ٠ٚ١ بـ َُٜٓـ ــ٢   خ٫ٛغـــ١ٝنا٢ْ ١٥خٛ ــإ، زاٚا ز٠نـــ١ّ ٠ٚظاض٠تـ ثطغٝاضٜؿـــ١ ب٪َـ
َٜع نـاى غـ١َري      ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٫َ٠َٚٝإ ١ٖب٢َ ب٪ ١٥ٚ ثطغٝاضا٣١ْ ن١  ي١ ض اث٪ضت١ن١َإ ٖات٠ٚٛ، ٖاٚنـاضّ بـ١ض 
٣٠َٛٝ ٥اَــاز٠نطز٢ْ ن٪ْٛٚغــ٢ ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ نــطز، ب١ض اغــت٢ َــٔ ب٪خــ٪ّ ْعٜهــ٣١ غــ٢َ جــاض     باغــ٢ ؾــ

َٝــ٢  َٜٓس١َٚٚتـ٠ٚ١، ْــ١َتٛا٠ْٛٝ ت َٝؿــرت بٝػــت٠ٚٛ يــ١  خٛ َُٝــ١ ١٥َــ١َإ ث بطــ١ّ ن١نــ٢ ض ٥ٚٚــ١زات، ب١ض اغــت٢ ٥
َُٝـ١       ١َٓٝط١ٜؿـتٜٛٔ،      31ؾاض٠ظا١ٜن٢ بٛاض٣ ٥ابٛٚض٣ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢، ن١ٚٚتٜٛـ١ت٢ ٥ غـاَي١ يـ١ بٛزجـ١ ت

َُٜـ١ غـ١ض ٥ـ٠ٚ١     َٝط٠، ب٪١ٜ َـٔ ز َٝب١ج٢َ نطا٠ٚ ي َٝبط١ٕ، ب١ض اغت٢ ؾٝع١ًٕ ج ٠َٛٝ ي١ بٛزج١ ت ًَشن ٥ َٝ ٣ ن٪ٕ ١٥ٖ
َٝـسا٢ْ          ن١باؽ ي١ يٝص٣١ْ خ٪َإ به١ّ ن١ تاٜب١تـ١ بـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪ ٚ ز٠ظطـا٣ ٥اغاٜؿـ٢ طؿـت٢ ٚ ث١ض٠ث
َٜعطانـإ، نـ١ تــ١ضخإ نـطا٠ٚ، خــ١ضج٢ تـ١ضخإ نـطا٣ٚ ٥ــ١ٚ ٠ٚظاض٠ت ٚ ز٠ظطـاٚ ؾ١ضَاْطاْــ٣١ نـ١ زٜــاض٣         ثاض

َٝػتا يٝص١ْن١َإ بط ٜاض٣ خ٪٣ بسات ي١غ١ض٣، ن١ زضٚغت٢ خ١ ضج١ٝنإ ٚ زاٖات١ناظنإ ب٪ بهط٣َ، ١ٖتا٠ٚنٛ ٥
َٜت، بامسإ ي١ؾ٪ض١َن١ نطز ٥اَاش٠َإ ب٠ٚ١ نـطز نـ١ ض ٕٚٚ ْٝـ١، ١٥َـ١ف ١َٖي١ٜـ١ يـ١ ٥اَـاز٠نطز٢ْ         ز٠ضبه١ٚ
٠َٛٝ زٜاض٠، ٠ٚ١ْى ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْٚ ؾـ١ؾاؾ١ٝت بـ٪    ذٝػابات٢ خٝتا٢َ، نْٛه١ ؾاضز٣٠ٚ١ْ خ١ضج٢ ٚ زاٖات٢ ث

َُٜٓــ٠ٚ١، غــ١ضجنُإ بــ١ طؿــت٢ ي١غــ١ض ذٝػــابات٢ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ، نــ١ ١٥َــ١ ض اثــ٪ضت٢ ض ٠مس ٝــ١ ز٠رنٛ
 ١٥ّ ن١ْس خاَي٣١ خٛاض١ٜ٠ٚ٠: 3122خٝتا٢َ غاَي٢ 

٢َٝ ض اثـــ٪ضت٢ ذٝػـــابات٢ خٝتـــا٢َ غـــاَي٢   -1 ثـــاض٣٠ غـــٛٚض اٚ بـــ٪  9ز٠ضخػـــت٣١ شَـــاض٠  3122بـــ١ث
زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ ١ٖؾتاٚ ؾ١ف ًَٝ٪ٕ زٜٓـاض٠، خـ١ضج٢ خٝتـا٢َ يـ١      2/2/3123

َٝٓإ ب٪ غاَي٢  بٛزج٣١ َٝـٓخ ًَٝـاض ٚ        ٠ٚ3122ب١ضٖ بطٜت١ٝ ي١ زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ٢َ غـ١زٚ بٝػـت ٚث
ََٜص٣٠  َٝٓخ ًَٝ٪ٕ، ن١ ز٠نات١ ض  %٣ بٛزج٣١ ت١ضخإ نطاٚ ن١ نٛاض تطيٝ٪ٕ :5غ٢َ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ث

َٝٓإ، زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ٢َ            ٚ ذ١ٚت غ١ز ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٠، ٚاتـ١ يـ١ بٛزجـ٣١ تـ١ضخإ نـطاٚ ٚ ٠ٚبـ١ضٖ
َٝٓخ ًَٝ٪ٕ غـ١ضف ْـ١نطا٠ٚ، ٚاتـ١    غ١زٚ ذ ١ؾتاٚ غ٢َ ًَٝ٪ٕ ٚ غ٢َ غ١زًَٝاضٚ ذ١ٚت غ١زٚ غ٢ ٚ ث

 زٜاض ١ْٝ ن٢ صَن نطا٠ٚ؟.

١َُٝ زاٚا٣ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١٥ن١ٜٔ، يٝص٣١ْ ْاٚخ٪ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث٠ٜٛ١ْسٜساض، نْٛه١ ثانتا٣ٚ ثاض٣٠ غٛٚض ا٠ٚ  ٥
َٝط١تٝع٢ غٛٚض ا٠ٚت٠ٚ١،  2112ب٪ غاَي٢   ب٪ن٢؟.ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ب١ ْ

َٝٛإ خ٬ََ١ْـس٢ْ زاٖـات٢ ْـاٚخ٪ يـ١       -2 َٝـٓخ غـ١زٚ        2111جٝاٚاظ٣ ظ٩ض يـ١ْ نـ١ نـٛاض غـ١ز ًَٝـاضٚ ث
ٍَ زاٖات٢ ب١ز٠غت ٖاتٛٚ، ن١ ٜـ١ى تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ١زٚ غـ٢ ٚ ٜـ١ى ًَٝـاضٚ        ذ١ٚت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ي١ط١

َٜتـ٠ٚ١،   َٜٓسض َٞ ٥اطا٢ٜ صَن ز٠خٛ َٜو ي١ ب َٝتـ١  ١ٖؾت غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ذ١ؾت تطيٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ن١ ج٪ض ز٠ب
َٝـ٢    َٝو ن١ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ١َب١غـت ي ٖ٪٣ طَٛإ  زضٚغت نطزٕ ي١غ١ض ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ، ي١نات
ز٠ب٢َ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٚ ؾ١ؾاؾ١ٝت ٚ ب١ضناٚ ض ٚٚنطز٣٠ٚ١ْ ث١ضي١َإ ٚ ن٪٢ْ٫َ١َ خ١َيه٢ نٛضزغتإ 

٢َٝ ز٠ضخػت٣١ شَاض٠  3ب٢َ، ٠ٚ١ْى طَٛإ ي١غ١ض زضٚغت نطز٢ْ، بط ط٣١  ؼ ٥ٝعاؾـ٢  ت١خػٝ 2ب١ث
ب٪ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ٚ ث١ض٠ٚضز٠، ١َب١غتِ ْاٚخ٪ ن١ٜ١ ظٜاتط َٔ، ٠ٚنـٛ َـ١ع٢ٓ، ٥اَـاش٣٠    
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زٜاض ١ْٝ ١٥ّ ت١ْٜٛط٠ ب٪ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تـ١   2111ث٢َ زا٠ٚ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ت١ضخإ نطا٣ٚ بٛزج٣١ غاَي٢ 
َٝو ن١ ي١بٛزج٣١   ت١ضخاْهطا٣ٚ خ٪ٜاْٝإ ١ٜ١ٖ. 2111ب١جٝا ب٪ن٢؟، ي١نات

نٛ ض اث٪ضت١ن١، ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ْـاض ٢ْٚٚ ي١زاٖاتـ١نا٢ْ نٛضزغـتإ ب٥١اؾـهطا زٜـاض٠، غـٓٛٚض١ٜنإ ٚ          ٠ٚ١٥ ٠ٚ
١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ْـاٚخ٪   َٜت٠ٚ١، ٥ طَٛطط١ٝنإ، باؽ ي٠ٚ١ نطا ن١ طَٛطط ت١غًِٝ ب١ذه١َٛت٢ عرياق٢ ز٠نط

، يـ٣َٚ١ ١٥ؾػـ١ض٠نا٢ْ   ب١ ض ٠مس٢ ض ٩ٜؿت١ٓٝ ظ٩ضب٣١ ١َضظ٠نإ، يٝصْـ٣١ َـاؾ٢ ب١ناضبـ١ضٜـ غـ١ضزاظنإ نـطز     
َٝج١ض ٣ بٛٚ ض ٚتب١نـ٣١ ٖـ١ض ٠ٚى خـ٪٣     ٍَ ب١غ١ضٜسا ت َُٜإ ب٢ٓٝ، َٔ بِٝٓٝ ض ٠ؾٝك٢ خ٪ّ بٛٚ، ذ١ٚت غا ٚ١٥
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ طـَٛطط ذهَٛـ١ت٢ عرياقـ٢            َٝط، ٥ َٝتـ٠ٚ١؟، ٚتـ٢ ْـ١خ بٛٚ، طٛمت ت٪ غعا زضا٣ ٚا ض ٚتبـ١ت بـ١ضظ ْاب

  ُ ــ َٝهٝؿ ــٝض ت١ًَٜٛ ــ١ضظ ْاناتــ٠ٚ١، ٖ ــ٪ ب ٍَ   ض ٚتبــ١ناظنإ ب ــ١ ــ٢َ، ي١ط ــ١ْٗا َٛنــ١ناظنإ ز٠زات ــات، بــ١ؽ ت إ ْان
َُٝــ١    َٝــ٠ٛ ٥ ٥ َٔٝ َُٝــ١ ن١ز٠نــٝت١ ب١غــسا زاٚا ز٠نــ١ٜٔ، ز٠َيــ َٛخ١غ١غــات١نإ، طٛطنــإ ٖ٪نــاض٣ نــ١ٝ؟، ٚتــ٢ ٥
َٝه٢ تـط٣ قاْْٛٝتـإ ْـاز٢َٜٓ٠،           َُٝـ١ ب٪ٜـ١ ٖـٝض ٖـ١ق َُٝـ١ ْـاز٠ٕ، ٥ ٠َٛٝ ٖٝض ب٥١ َٝو ٥ ت١ًَٜٛتإ ز٠ن١ٜٔ ي١نات

َٝط٠زاٚا ز٠ن١ّ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ض ٢ْٚٚ بهات٠ٚ١ ١٥ّ ض اغت١ٝ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ ت٢ زاضا٢ٜ ز٠ٜبات، ب٪١ٜ َٔ ي
١َُٝ ت١غـًِٝ بـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ز٠نـ١ٜٔ، ١٥طـ١ض ١٥َـ١ ٚاٜـ١        َٝت ٥ ١َ١٥ قػ٣١ ناض١َْس٠نا٢ْ طَٛطط خ٪١ٜت٢، ز٠َي

َٜهٝـ ب٢َ ١٥ب٢َ بـ١ ٚغـ٫َٛ   ٍَ ثاض٣٠ ذٝػابات١ن١ قػ١ ز٠ن١ٜٔ، ثاض٠ف ١٥ط١ض زٜٓاض ت بـ٢َ، ب٪ٜـ١ َـٔ زاٚا    ي١ط١
ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ن١ ١٥ٚ ٚغ٫َٛت١ خبات١ ب١ضز٠غت ن١ ت١غًِٝ ٚ ٥ٝػت٬ّٝ ب٠ٚٛ ي١ب٢ٜٓ١ ذهَٛـ١ت  
َٝؿ١ٜ١ى بـ٪   ١ٜ١َُٝ ٜإ ي١ ٫ٟ ١٥ٚا١ْ؟، ١َ١٥ ب٪ت١ ن َٝت٠ٚ١، ٥اٜا ي٣٫١ ٥ ١َُٝ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض اغت١ٝن١ ض ٕٚٚ بب ٥ ٚ

َٜـسإ     ١٥ؾػ١ض٠نإ، ث١ًناْٝؿٝإ ب٪ ب١ضظ ْا َٝساٜٚػتٝإ ب٪ زابشن ْانـ١ٕ، ظ٩ضب١ؾـٝإ يـ١خا٣ْٚٛ نط ن٠ٚ١ْ١، ث
َٝـٌ      ١َُٜ غ١ض زاٖات ن١تاٜب١ت١ بـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪، ٥٪ت٪َب ب١ٚ ٖ٪ناض٠ٚ٠ ن١ بٝٓا١ٜٜإ ب٪ زضٚغت ْان١ٕ، ز

٢َُٜ نٛضزغــتإ،  ٥ــ١ّ زاٖاتــ١ غــ١ٜط٣ بهــ١ٜٔ، طــَٛطط٢ ٠ٚذــس٠   2111، 2111، 2119ب١تاٜبــ١ت٢ ي١ٖــ١ض
َُٝــ١ ٥ــ١ٚ   غــٓٛٚض١ٜنا٢ْ ٍَ غــ١ضاَات٢ َــطٚض٣، ٥ َٝــٌ ي١طــ١ َٝــسا٢ْ ت٪َــاض٣ ٥٪ت٪َب َٜــت، ٖــ١ض٠ٖٚا ث صَن ٠ٚضز٠طري

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ ١٥ْـساَا٢ْ يٝصْـ١، يـ١          َٜت١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، ب١تاٜبـ١ت٢ ٥ بٛزج٣١ ن١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ز
٠ٚظع٣١ ن١ ٠ٚظاض٠تـ٢   ١َٖٛٚ ض ١ٜٚٚن٠ٚ١ َٛضاعاطنإ نطز٠ٚٚ، ١ٜى زٜٓاضَإ صَن ن١ّ ١ْنطز٩ت٠ٚ١ ي١ب١ض ١٥ّ

َُٝـ١ تـ١ضخا٢ْ ز٠نـ١ٜٔ،      َٝه٢ ططْط٢ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ّ بٛزج٣١ نـ١ ٥ َٜٝٛػت١ ٚ ١َٖاَ ْاٚخ٪ ظ٩ض ث
٠َٜٛب١ضا١ٜتٝـ١نا٢ْ            َٜتـ١ ز٠غـت٢ ٥ـ١ّ ٠ٚظاض٠تـ١، ْاطاتـ١ ب١ض  ٍَ ٥ـ٠ٚ١ف بٛزج١ٜـ١ن٢ ظ٩ض ق١بـ١، نـ١ ز٠ن١ٚ ي١ط١

١َُٝ ي١غ١ضزا١ْناظنإ ب١ض اغت٢ غ١ضزاظنإ نطز ب٪ ١َْتٝك١نا٢ْ ثؿس٠ض، بـ٪ ١َْتٝكـ١نا٢ْ    ق١ظاٚ ْاذ١ٝنإ، ٥
ٍَ، ب٪١َْتٝكــ١نا٢ْ تــطٜـ ن١غــ١ضزاظنإ نــطز، ٜــ١ع٢ٓ ٖــ١َٛٚ ٖــات ٚ ٖاٚاضٜاْــ١، بٝٓاٜــإ ن٪ْــ١،   ن١َهــ١َا
َٝٔ زٚٚ غـاَي١     َٝساٜٚػتٝإ ١ْٝ، جٌ ٚ ب١ضط ن١ ناى غ١َري ٥اَاش٣٠ ث٢َ نطز، ب١َي٢َ ض اغت١ جٌ ٚ بـ١ضط، ز٠َيـ ث

َٝػـتا جـٌ ٚ بـ١ضطٝإ     جٌ ٚ ب١ضطُإ  َٝهِ ب٪ ٖات نـ١ ٥ َٝػتا َٔ ت١ي١ؾ٪ْ َٝـ ٥ ب٪ ١ْنط ا٠ٚ، ب٫َ١ّ َا١ٜ٠ٚى  ث
َٝو ٥ـ١ب٢َ زٚٚ ز٠غـت١ٜإ بـ٪ بهـط  ، ٖاٜٚٓـ١ٚ ظغـتا١ْ،             ب٪ نط ٜٕٛ، ب٫َ١ّ زٚٚ غـاَي١ جـٌ ٚ بـ١ضط ٖـ١َٛٚ غـاَي

َٝو ١٥ٚ ١َٖٛٚ بٛزج٣١ٜ١ ن١ َٝو ١َ١٥ ١ْنط ا٠ٚٚ ي١ بٛزج١ف زاْطا٠ٚ، ي١نات ١ٖٜـ١ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ يـ١      ي١نات
َٝـٓٔ، َـٔ ب٪ظنْٛٚـ١، بـ١ؽ تـ١ْٗا يـ١           51 َٜطـاٚ باْـ١نإ بـ١ناض٣ بٗ َٝٓٔ، بـ٪ ض  ، 2119%٣ ب٪خ٪ٜإ ب١ناض٣ بٗ
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٢َُٜ نٛضزغتإ، ي١  111 ٌَٝ ٖات٪ت١ ١ٖض ٖـ١ظاض ٖـات٠ٚٛ،    149ي١ٚ شَاض٠ ظٜاتط ٖـات٠ٚٛ   ١ٖ2111ظاض ٥٪ت٪َب
َٝتٛ ثاض٣٠ ١َ١٥ ذٝػاب به١ٜٔ، ب١ض  اغت٢ ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض٠، ت١قطٜبـ١ٕ ْعٜهـ٢ ٥ـ١ٚ بٛزج١ٜـ١     ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ب

نــ١ بــ٪ ٠ٚظاض٠طنــإ زاْــا٠ٚ ز٠غــته١ٚتٝإ ز٠بــ٢َ، ١٥َــ١ يــ١ بٛزجــ٣١ خٝتــا٢َ يــ١ ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ ٖــٝض    
٥اَاش١ٜ٠نٞ ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ١٥ّ غ١ضؾٝات١ٚ ١٥ّ ثاض٣١ٜ٠ ن١ زاٖاتـ١ ز٠غـت نـ١ٚت٠ٚٛ، ي١بـ١ض ١ْٖـس٣َ ذٝػـابات       

   َٝ ١َُٝف قبَٛيُـإ نـطز ن١ْ١نـ ت١ ْـاٚ بٛزجـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ْـانط٣َ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢ ٚ ٥ـابٛٚض٣ ٥اَـاش٣٠ ثـ٢َ          ٥
َُٝـ١ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ، يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ْـاٚخ٪            َٜتـ٠ٚ١، غـ٢َ غـاَي١ ٥ َٜت ٚ يٝصْـ١ ١َع١ٝٓناْٝؿـ٢ صَن ٥اطـازاض ١ْنط ١ْنط

١َُٝ، نـ١ ٥ـ١ٚ زاٖاتـ١     َٝػتا١ْٜإ ْاضز٠ٚٚ ب٪ ٥ َٝٔ ز٠تاْس٢َٜٓ٠، ب٫َ١ّ تا٠ٚنٛ ٥ َُٝإ ز٠َي نـ١ْس٠؟، طَٛططـ١نإ،   ث
َٝه٢ ظ٩ض٠ ٖـ١ََٛٚإ       ٢َُٜ نٛضزغـتإ، نـ١ ١َبًـ١غ ٌَٝ ي١ ٖـ١ض ٍَ ض ٠ق١ّ زإ ب١ ٥٪ت٪َب غ١ضاَات٢ َطٚض٣، ي١ط١
٠ٚ١َُٜٓ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ض ٠ق١َا١ْ، ب٫َ١ّ ت١ْٗا بط ٠ٚ١ٜٓ٩  َٜص٠ ١ْز٠ٜٔ ب١ ١َٚظٚع١نإ، ْارنٛ ي١ ١ٜ٫، ب٪ ٣٠ٚ١٥ زض

َٝـط٣٠ ن٪تـا٢ٜ ض اغـت نـطا٠ٚ، يـ١         ًَٝاض زٜٓا 291ن١ ١٥ب٢َ  2117ب٪ غاَي٢  ض ز٠غـته١ٚتٝإ ٖـ١بٛٚب٢َ، يـ١ شَ
٢َٜ زْٚٝـا ١ٖٜـ١            2119غاَي٢  َٜـت غـؿط زٜٓـاض٠، ٥ـاخط يـ١نٛ زاٖات ٚ باج٢ زاٖـات٢ ٖاتٛنـ٪ ٚ َـطٚض ٚ تطاْع
ٌَٝ ٖاتب٢َ زاٖات٢ غؿط زٜٓاض ب٢َ... 111  ١ٖظاض ٥٪ت٪َب

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ باغ٢ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ  2119ضعنإ ت٪ باغ٢ ناى ١ْ  ز٠ن١ٜٔ. 2111ز٠ن٣١ ٥
َٜع ١ْضعنإ عبسار قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتاَإ ز٠ن١ٜٔ،  2111ي١ غاَي٢  ١ٜ ن١ ذٝػابات٢ خٝتا١َٝ، غ١ز ٚ  2111ب٪ ٣٠ٚ١٥ باؽ ي١ بٛزج١ن٣١ ٥

 ٌ َٝـ ٢َُٜ نٛضزغـتإ، نـ١ ١َبًـ١غ٢ ثاض٠نـ٣١        نٌ ٚ ْ٪ ١ٖظاض ٚ ؾ١ف غ١زٚ ؾ١غت ٚ ْ٪ ٥٪ت٪َب ٖات٪تـ١ ٖـ١ض
َٝٓخ ًَٝاض ٚ نٛاض غـ١زٚ نـٌ ٚ زٚٚ    َٜت ن١ بط ن٣١ ث َٝحط١ ي١ تطاْع غ٢َ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ١ٖؾت ًَٝاض زٜٓاض٠، ب

١َُٝ ١٥ّ ١َب١ًغ١ ي١  َٝتٛ ٥ َٝه٢ ط١ٚض٠ٕ، ١٥ط١ض ب % قبَٛيُـإ  51ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ١َ١٥ ب١ض اغت٢ ١٥َا١ْ ١َب١ًغ
َُٝـ٣١ بـسات ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١ َـ١ع٢ٓ،           نطز٠ٚٚ ٠ٚظاض٠ت َٝـٓٔ، ْـانط٣َ ْـ١ ٠ٚظاض٠ت بـ١ ٥ ٢ تاٜب١طن١ْس بـ١ناض٣ بٗ

٣١َُٝ بسات ن١ ١٥ٚ ثاض٠ٜـ١ نـ١ْس٠ ٚ نـ٪١ْ؟، نـ٪ٕ غـ١ضف نـطا٠ٚ؟، ١٥ؾـبٝٓشن         ْانط٣َ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ ٥
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝنإ َٜت، ي١ ٠ٚظاض٠ت ٚ ب١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢  ت١ْٗا ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ب٪ ٠ٚظاض٠ت ت١ضخإ ١٥نط ٚ ب١ض 

ــ١ظاٚ       ــ١ت٢ ق ــ١ظ٠نإ ب١تاٜب ــ١ٕ، يــ١ ١َضن ــ١قٝك٢ ز٠ن ــاض٣ ٖ ــ١ ١ٖقٝكٝــ١نإ نــ١ ن ــ١ٓٝ بٓه َٜعطاناْــ١، ١٥ن ثاض
١َُٝ ي١ زٚا غ١ضزاظنإ نـ١ ٖـ١َٛٚ يٝص١ْنـ١ ض ٩ٜؿـتشن بـ٪ ١َْتٝكـ٣١        ْاذ١ٝنإ، ب١ض اغت٢ ٖات ٚ ٖاٚاضٜا١ْ، ٥

َٝهٝـإ ١ٖٜـ١، ْـايَ     َٜٔ، بُٝٓٝإ نـ١ ض ٠ٚظع ٢َٝ ٥ـ١ّ ٫َٚت١ٜـ١، ب١تاٜبـ١ت٢ ب١ؾـ١نا٢ْ تاٜبـ١ت بـ١       ثؿس٠ض ٚ بٝتٛ
َٜه٢ ض ٠مسـ٢         ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ َٔ باغ٢ ١٥ن١ّ، ب٪١ٜ ب١ض اغت٢ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ بـ١ ْٛٚغـطاٚ
٥اطازاض٣ يٝص١ْن١َإ بهات٠ٚ١، ي١ٚ غ٢َ غاَي١زا ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ن١ْس بـ٠ٚٛ؟، نـ٢ نـطا٠ٚ؟، نـ٪ٕ غـ١ضف نـطا٠ٚ؟،       
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َُٝـ١، ب٪ٜـ١ َـٔ ١٥ٚاْـ١ّ       ب٪١ٜ ١َ١٥ ب١ض اغ َٜٝٛػـت١ بـ٪ ٥ ت٢ ب٪ ب١ضناٚ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ب٪ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ث
َٜٝٛػتُإ بسات٠ٚ١، غٛثاؽ.  ١ٜ١ٖٚ زاٚاناضّ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٢َ٫َ٠ٚ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ.
َٜع تاضا حتػشن ١٥غع١زٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 
 ْاظامن ت٪ضاٚ ب٪ضا ٖات ٚؾ١ٜ١ن١ ذ١ظ ز٠ن١ّ ب٪ّ ت١ٚظٜح بهات، ع١ؾٛ.

َٜع ١ْضعنإ عبسار قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜطا١ْ. ٚ ٢َُٜ َٜه٢ ١ٖض َٜطا١ْ ي١ ١٥ؾػاْػتإ، ؾاض َٝه٢ ٚ  ت٪ضاٚ ب٪ضا ٫َٚت
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اػنس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ ١ٖضنـ١ْس٠ بـاؽ ي١ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ بهـ١ٜٔ،        3122ت٢ خٝتـا٢َ غـاَيل   ب١ْٝػب١ت ذٝػابا ، ١٥طـ١ض ٥

َٜٝٛػـت ْا١ٜتـ١ ث١ضيـ١َإ،      َٝه٢ ١ْٝ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ذٝػابات٢ خٝتـا٢َ ٠ٚى ث َٝٓشن ٚ بٝب١ٜٔ، ٖٝض ق١ُٝت بٝٗ
ــ٣٠ٚ١       ــ١ ي ــ١ّ، جط ــ٢ ز٠ن ــتا باغ َٝػ َٝو، ٥ ــت ــ١َٛٚ ؾ ــسٕ ي١ٖ ــ١ خ٬َ١ْ ــ١زاٖاتٛٚ ي ــ١، ي َٝساْٝ ــ٣٠ٚ١ ت  ض ْٚٚهطزْ

َُٝـ١ف زاٚا٣ بهـ١ٜٔ،       ن١ز٠بٛا١ٜ ب٪ خ٪٣ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ظ٩ض ظ٩ض ظ٠ضٚض ١ْبٛٚ ي١نـاٚ ٥ـ٣٠ٚ١ ز٠بٛاٜـ١ ٥
َٜط٣ زاضا١ٜٝ، ز٠بٛا١ٜ ١َٖٛٚ َـاْط زاٚا٣ َٝعاْٝـ٣١ َٛضاج١عـ٣١     ١َُٝ ١ْٝ، ٥ٝؿ٢ زٜٛا٢ْ ناٚز ب٫َ١ّ ٥ٝؿ٢ ٥

َٜت، ١٥ٚنات١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ض ْٚٚرت ز٠ب٢َ، جاض٣ ٚ ا ١ٜ١ٖ ي١ خ٬ََ١ْس٢ْ بٛزج١ زاٖـات  ٠ٚظاض٠ت١نإ بهط
ظ٩ض ظ٩ض ن١َرت ز٠ْٛٚغط٣َ ي١ زاٖات٢ ؾٝع٢ً، ٠ٚ١٥ ن١َرت ْٛٚغطا، زٚا٢ٜ زاٖـات٢ ؾٝعًـ٢ زٜـاض ز٠بـ٢َ، ٖـ١م ٚا      

٠َٛٝ ز٠نات، غاَي٢ ثاض ي١ بٛزج٣١  ١َُٝ ٠ٚ١٥ْس٠ عحع٠َإ ١ٖب٢َ، ن١ باغ٢ ي َْٛاق١ؾـ١َإ نـطز،    ١ْٝ3123 ٥
ٕ ٚ ؾ١ف غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ذ١ٚت ًَٝاض ٚ نٌ ٚ ذ١ٚت ًَٝ٪ٕ ظٜـاز بـٛٚ   بط ٣ ١ٜى تطيٝ٪ 3122ت١بع١ٕ ي١ 

َٝــط٠ يــ١   َٝشن بٛزجــ٣١ بــ١ناضبطزٕ ٖــ٢ ؾ١ضَاْبــ١ضإ، ن١نــ٢ ظ٩ض غــ١ٜط٠ ي ًَ يــ١ قــ١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبــ١ضإ، بــاب
َٝط٠ بط ٣ ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚنٛاض غ١زٚ بٝػـت ٚ ؾـ١ف    ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٖات٠ٚٛ، جط١ ي١ٚ ظٜاز٣٠ ن١ ١ٖبٛٚ ي

َٝؿـرت ٠ٚ١٥ْـس٠َإ ظٜـاز٠ ١ٖٜـ١،            ًَٝاضٚ ْ٪غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ْ٪ ًَٝ٪ٕ ْٛٚغـطا٠ٚ، نـ١ ٥ـ٠ٚ١ بـ١ غـايب ٖـات٠ٚٛ، ث
ظٜاز٠َإ ١ٜ١ٖ، ن١ن٢ ب١ غايبٝـ ٖات٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ؾت١ن١ ظ٩ض ظ٩ض غ١ٜط٠، ١ٜع٢ٓ ٥ـ١ٚ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ    

َٝٓخ ١ٜ٠َٛٝى نطا٠ٚ، باؽ ي١ ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْب١ضاظنإ نطز، غاَي٢ ثاض ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚ ث غـ١ز ٚ ْـ٠ٚ١ت    ب١ض ؾ
َٜٔ، ب٫َ١ّ  َٝٓخ ١ٖظاض، ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ز٠ضن٣ٚٛ ظاْه٪ ٚ ث١عناْطانأْ زا١َظض ٚ ْ٪ ًَٝاض زاْطابٛٚ ب٪ بٝػت ٚ ث

ًَٝــاض غــ١ضف ْــ١نطا٠ٚ، ٥ــ١ز٣ ٥ــ٠ٚ١ف ظٜــاز٠ ْٝــ١؟، نــٛاض تطيٝــ٪ٕ ٚ ذــ١ٚت غــ١ز ًَٝــاض    261ب١ٖــ٣َٚٛ١ 
َٝٓإ، ب١ ٣َٚٛ١ٖ ي١  غ١ضف نطا٠ٚ، ٚاتـ١ زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ نـٛاض     %5:٣زٜٓاضَإ ١ٖب٠ٚٛ ٢ٖ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

َٝٓإ َا٠ٚتـ٠ٚ١، ن١ز٠بٛاٜـ١           َٝـٓخ ًَٝـ٪ٕ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ نٛاض ًَٝاض ٚ ؾـ١ف غـ١زٚ غـ٢ ٚ ث
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َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ثاض باغ٢ نطز ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢  َٜت٠ٚ١، ب١ض  َٝو بهط َٝو، غٓسٚق َٜت١ ذٝػاب خبط
َٝٗـات،      ْا٠ْٚس باغٝإ ي١ غٓسٚق١ن١ نطزٚ ٌَٝ نطز٢ْ ٜاغا١ٜٚ ْاب٢َ، ٥ـ١ز٣ ٥ـ١ٚ ذٝػـاب١ نـ٢ ي َٝؿ َٝشن ث ًَ ٠ٚ، باب

َُٝـ١ عحـع ٖـ١ب٢َ، ن١ب١ت١غـ١ٚض ٣      ٍَ ت٠ٚ١قٛع٢ ٣٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ ي١ٚا١ْٝ غ٢َ تطيٝ٪ٕ ٚ َْٝٛإ ٥ ن١ن٢ ١٥ٚ غا
٢َ َٔ ١ٜى ؾًػٝؿُإ عحع ١ْٝ، ب٫َ١ّ ي١ بٛزج٣١ ١ٖض ز٠َي٢َ عحعَـإ ١ٖٜـ١، ي١ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ ٖـ١ض ز٠يَـ      

عحعَإ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض عحعَإ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ْس٠ زاٖاتاْـ٣١ نـ١ باغـٝإ نـطز ٖـ٢ خاَيـ١ غـٓٛٚض١ٜنإ ٚ بـاظاض ٚ         
ــ١ٚ            ــ١ ٥ ــاض٣ ٚا ١ٖٜ ــت١ ج ــطا٠ٚ؟، ض اغ ــ١ضف ن ــ٪ٕ غ ــ١ ن ــ١ٚ ثاضاْ ــ٠ٚ١، ٥ ــاض٣٠ ْان١َ ــ١ زٚٚب ــاْٛت ٚ ١٥ٚاْ ذ

٢َٝ ز٠بط ٣َ ي١ بٛزج١ن٣١، ب٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ؾع١ًٝنـ٣١ نـ١     َٝـ٢ ز٠طـط٣َ نـ٢     خ٬َ١ْس٣١ْ ذه١َٛت٢ عريام ي َٜـت ي ز
َٝشن   ًَ َٝٗات٠ٚٛ؟، باؽ ي٣٠ٚ١ ز٠نط٣َ ١٥ٚا١ْ ب٪ ق١ض٠ب٣ٚٛ ث١ض٠ٚضز٠ٚ ْاٚخ٪ ٚ ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ بـاب  8ي

َُٝا٢ْ نطا، ب٪ ناض١َْسا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚ١ْت ١ٖظاض ذه١َٛت٢ عريام ثاض٠ن٣١ ْاضزبٛٚ،  غاَي١ن٣١ غً
ٖـ١ظاض ٖـ١ض    ٢ٜ71 زابشن نـطز٠ٚٚ، ١٥طـ١ض ذٝػـاب٢ بهـ١ٜٔ ثـاض٣٠      ١ٖظاض ٢ٖ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا 71ب٫َ١ّ ثاض٣٠ 

ًَٝاض، ْاطاتـ١ ٥ـ١ٚ تطيٝ٪ْاْـ١، ١٥طـ١ض ٖـ٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪ ذٝػـاب بهـ٣١ ١٥غـ١ًٕ ٠ٚظاض٠تـ٢             261ز٠طات١ 
َٜتل، ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــاٚخ٪    َٜت٢َ، ٖــ١تا يــ١ بٛزجــ١ف بٝــسض ١ٜ٠َٛٝ ٖــ١م ْٝــ١ ٜــ١ى زٜٓــاض٣ بــسض ْــاٚخ٪ بــ١ٖٝض ؾــ

%٣ ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــاٚخ٪ ب٪خــ٪٣ غــ١ضؾ٢ ز٠نــات، ٫ٜــ٢ْ١  61ض٠تــ٢ ْاٚخ٪ٜــ١، نــ١ يــ١ ظ٩ضتــطٜٔ زاٖــات يــ١ ٠ٚظا
١َُٝ ثاغ١ٚاظنإ ظ٩ض ب٢َ، ث٪يٝػُإ ظ٩ض  َِٜ غ١ضؾ٢ ز٠نات، ز٠ب٢َ ٥ ١َٝٓ١٥، ٥اغاٜؿ٢ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١، ْاظامن ب٪ ١ٖض

ٚ %٣ بـ٪ خـ٪٣ ز٠ٜبـات، جطـ١ يـ٣٠ٚ١ يـ١نات٢ بٛزجـ١       61ب٢َ، ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ زاٖات١نـ٣١ ٜـ١نحاض ظ٩ض٠، يـ١    
َٜـت يـ١ بٛزج١نـ٣١،            َٜـت ٚ ٖٝهٝؿـ٢ صَن ْابط  َٜتـ٢َ، َٛضاعـاتٝـ ز٠نط ث١غ١ْس نطزْـ٢، بٛزجـ٣١ تـ١ٚا٣ٚ ز٠زض

%٣ ب٪خ٪٣ ثاض٣٠ ١٥ٚ ث٪يٝػا٣١ْ بساباٜـ١ نـ١ َٛٚنـ١ناْٝإ ظٜـاز٣     61ن١ن٢ ز٠بٛا١ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ي١ٚ 
َُٝاْٝـ نـ١ با        ٍَ عـريام، قـ١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبـ١ضا٢ْ غـً َٝـ٠ٛ نـطز، ٥ـ١ٜٚـ بـ١      نطز٠ٚٚ ٚ ٖاٚتا نـطا ي١طـ١ غـ٢ ي

َٜهدطا٠ٚنـإ بهـ١ٜٔ نـ١        َٝشن باؽ يـ١ بٛزجـ٣١ ٥ـ١ذعاب ٚ ض  ٠َٛٝ ْاطات١ ٠ٚ١٥ْس٠ تطيٝ٪٣١ْ، ١٥ط١ض ب ١َٖإ ؾ
َِٝ ٥ـ١ٚ زٚٚ غـ١ز       311 َٝػـتا َـٔ ز٠َيـ ًَٝاض٠، ظن١ْٚٛن٢ ز٠ٚ١ُٜٓ٠، ب١ؽ ب١ ظن١ْٚٛ، ي١ٚا١ٜ١ْ ض اغت ١ْب٢َ، ٥

ٍَ ْانـات، نـٛ ٥ـ١تٛ َـٔ       ًَٝاض٠ ي١ٚا١ٜ١ْ ب٪ ١ٖضزٚٚ ذٝعب ١ٜن١ٝت٢ ٚ َِٝ قبـٛ ثاضت٢ ب٢َ، ١ٜن١ٝت٢ ٚ ثاضت٢ ي
َٜع ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢      ٥311ٝتٝٗاّ ز٠ن٣١ ن١ َٔ  َِٝ بـ١ض  ًَٝاضّ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١ٖق٢ خ٪ؾ١ٝت٢، ب٫َ١ّ َٔ ز٠َيـ

ــ٠ٚٛ، ب١ٖــ١َٛٚ       ــإ نــ٢َ١ ٠ٚضططت ــ٠ٚٛ، ٜ ــ١ض ظٜــاز٣ ٠ٚضططت ــ١ ٚ ١٥ط ــ٪ّ ض ٕٚٚ بهــ٠ٚ١ ١٥طــ١ض ق١ضظٜؿ َٝٓــ١ ب ب
ًَٝـاض٠ت يـ١ن٣َٛ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ؟، نـ٪ٕ       311ب١ ٥٪ث٪ظغٝ٪ْٝؿ٠ٚ١ ٠ٚض٠ ض ٢ْٚٚ به٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١  ذٝعب١نا٠ٚ١ْ 

َٝؿـ١ ْٝـ١، ٥ــ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ غـٛيؿ١ٜ١، بــ٫َ١ّ ٖـ١م ٚاٜـ١ يــ١            زاٜتـ١ ٥ـ١ٚ ذٝعباْــ١، ١٥طـ١ض ظٜازٜؿـٝإ ٠ٚضططتبــ٢َ ن
َٝشن َـ١عًَٛات٢ بـ١           ًَ غ١َيـ١طنإ  ذٝػابات٢ خٝتا٢َ زٜاضب٢َ، ١ْ َـٔ ٥ٝتٝٗـا٢َ نـ١ؽ بهـ١ّ، ْـ١ ٥ـ١ٚاْٝـ بـاب

َٝٔ تهاتإ صَن ز٠ن١ٜٔ بٛزج٣١ ظ٩ض ظٚٚ ث١غـ١ْس بهـ١ٕ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١      َُٝإ ز٠ثطغ٢َ ز٠َي بس٢َْ٠، خ١َيو ظ٩ض ي
َٝشن تـاٚا٢ْ ث١ضيـ١َإ ْٝـ١،        ١َُٝف ب٪ خ١َيه١نـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ز٠َيـ ٥ٝـ ض از٠ٚ٠غت٢ ٚ ثط٩ش٠ ض از٠ٚ٠غت٢َ، ٢َ٫َ٠ٚ ٥

٢ََٓٝ َٜـت، بـ٫َ١ّ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ز٠طاتـ١       ث١ضي١َإ ظ٩ض ظ٩ض ١ٜى َاْط بٛزج٣١ ي١ ٫ ز٠َ ، ث١غ١ْس ز٠نط
َٜـت، بٛزجـ٣١             َُٜٓـا٢ٜ تـاخري ز َُٜٓاٜٝـ١ناْٝإ خ١َيه١نـ٣١ تـاخري ز٠نـ١ٕ، نـ١ ض  َاْط٢ ذ١ٚت ٚ ١ٖؾـت بـ١ ض 
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َٜت ٚ زٚا٢ٜ غ١ضف ْانط٣َ، ٥ـ١ٚ   َٝٓإ ظ٩ض زض٠ْط ز َٜت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ثاض٣٠ ٠ٚب١ضٖ َٝٓإ ١ٖض زٚا ز٠ن١ٚ ٠ٚب١ضٖ
َٜتـ١ ْـاٚ غـٓسٚق١ى ٚ      ٣١3122 ب١ناضبطزٕ غ١ضف ز٠ن٣١ ن١ يـ١ ٜاغـا٣ غـاَي٢    نات١ف ب٪ بٛزج ٖـات٠ٚٛ خبط

َٝٔ ظاْٝـاض٣ يـ١ خـ١ضد           ًَ ٠َٛٝ ْانط٣َ، زٚا٢ٜ جاض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ٠ٚى نـاى غـ١َري غـ١يِٝ باغـ٢ نـطز، بـاب باغٝؿ٢ ي
زاٚا يـ١  نطز٢ْ ثاض٠، ؾ١ف َـاْط٢ ١ٜنـ١ّ ثاض٠ٜـإ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ، ظ٩ض ظ٩ض ظٜـاتط٠ يـ١ غـاَي١ن٢ تـ١ٚاٚ، َـٔ           

َُٜٓـا٢ٜ       َٝت بـ١ ظٚٚتـطٜٔ نـات ض َٜعإ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ، تهاتإ صَن ز٠ن١ٜٔ ن١ ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ز٠ضز٠نـ ب١ض 
َٝٔ غٛيؿ٣١  ًَ َٝؿ٣١ٓٝ باب َٝػتا ي١ ث ٢َٝ، ٥ َُٜٓا١ٜٝناْٝـ ١َ٠ٚن١ٕ خ١َيه١ن١ ظ٩ض غٛٚز١َْس ١ْب٢َ ي ز٠ضبه١ٕ، ض 

َٜٓ ٍَ ٚ ق١ضظ٣ غٓاع٢ ٚ ١٥ٚا١ْ، ٠ٚ١٥ْس٠ ض  ُا١ٜٝناْٝإ قٛضغ١، ٖا٫َٚٚتٝإ ْاتٛأْ غٛيؿ٣١ ٠ٚضبطـطٕ،  نؿتٛنا
َٝشن ي١ بٛزج٣١  َٝػتا زاٚاٜإ ز٠ن١ٜٔ باب ٠ٚ ١ٖٜـ١، بـ١ؽ    3122ب١َي٢َ ٥ـ٠ٚ١ عاٜـس٣ بـ١     3123جط١ ي٠ٚ١ ٥

٠َٛٝ نطزٜٓـ١   ٠ٚ١َٝٝ ١ٜ١ٖ، ظٜٓساْٝا٢ْ غٝاغ٢ ن١ْسٜٔ جاض ث٠ٜٛ١ْسٜإ ث ًَٝ٪١ْنـ١َإ   ١ٖ31ض ث٠ٜٛ١ْس٣ ث
ٛٚ ٥ٝـ ٚناضَإ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ١ْٖس٠ى ٥اغاْهاضٜإ ب٪ بهط٣َ، نـ١ّ ١٥ْـساَإ ْعٜهـ٣١    ْاز٢َْ٠ ن١ ١َٖ

َٝب١ج٢َ ْانط٣َ، قػـ٣١ ٥ـ١خريّ    َُٜٓا١ٜٝنإ زٚا ن١ٚت٠ٚٛ، ٜاغا١ٜن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ج َٝه١ َإ ز٠ططٕ ي١ب١ض ض  َاْط
َٜط٣ زاضا٢ٜ َاْطا١ْ زاٚا٣ َٝعا١ْٝن٣١ به١ٕ َٝشن زٜٛا٢ْ ناٚز ًَ ، ٥اخري قػ١ّ ي١غـ١ض قػـ٣١   ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠بٛا١ٜ ب

َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ١ْغطٜٔ خإ، ن١ طـٛت٢ بـاف ت١َاؾـا٣ ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠       َٝشن ث ًَ بهـ١ٕ، يـ١ ض اث٪ضت١نـ٣١     3باب
َٝشن ذٝػابات٢ خٝتا٢َ، ن١ نـ٪٣ ز٠ن١ٜـ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ْـس٠ ز٠ضْانـ٢َ ٜـاْع٠ تطيٝـ٪ٕ ٚ زٚٚ غـ١زٚ ١ٖؾـتاٚ ْـ٪           ًَ باب

َٝٓخ ًَٝـاض ٚ ؾـ١ف غـ١    َٝٓخ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ث َٝشن       ًَٝاض، ث ًَ َُٝـ١ بـاب زٚ ْـ٠ٚ١ت ٚ زٚٚ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣ ؾ١ضقـ١، ٥
َٝٔ ثـاض٠ زٜـاض         َٜو ز٠طـطٕ، ز٠َيـ َٝو ز٠طـطٕ ٚ نـ١ْس ؾ١ضَاْبـ١ض َٝت، ن١ْس ن١غ َٝو ي١ باْه١نإ ثاض٠ ن١ّ ب ١ٜن
َٜـت ي١غـ١ض       َٝػتا ٠ٚ١٥ ثاض٣١ٜ٠ ن١ زٜاض ١ْٝ ب١ غ١َي١ت٢ ذٝػاب نطا٠ٚ ٥ـ٣١ نـ٢َ َٛذاغـ١ب١ ز٠نط ١ْٝ، ٣١٥ ٥

 ض غٛثاؽ.١٥ٚ ؾ١ضق١، ظ٩
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ناى يكُإ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع يكُإ   غًُٝإ ذػٔ: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝاْٝؿـِ باغـٝإ نــطز، ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ّ ض اثــ٪ضت٢ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١، ٚضز٠نــاض٣ تٝـا ْٝـ١، نــ١           ٖـ١ض٠ٚنٛ ٖاٚض
َٝهت١ض٠ جٝاٚاظ٠نـإ، نـ٪٣ بٛزجـ٣١ ث١غـ١ْس نـطا٣ٚ ذهَٛـ١ت٢        ١٥بٛا١ٜ ٚضز٠ناض٣ تٝا بٛاٜـ١ ٖـ٢ ٖـ١    َٛٚ غـ

َِٜ ي١ ١ٜ٫ٕ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ٚ٠ ب٪ غاَي٢  بطٜت١ٝ ي١ غٝاْع٠ تطيٝ٪ٕ ٚ غ٢َ غ١زٚ ث١جنا ًَٝـاض ٚ   ١ٖ3122ض
٢َُٜ نٛضزغـتإ ٠ٚ١٥ٜـ١، ١ٖضنـ١ْس٠       َٝؿ١ٜ١ن٢ غ١ض٠ن٢ ي١ بٛزجـ٣١ ٖـ١ض ؾ١ف غ١زٚ ذ١ؾتا ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ن

َٜت،  بٛزج١ن١ ظٜاز  َٝٓـسض َٜت، ي١ خع١َت٢ طؿتٝسا ب١ناضبٗ َٝت غٛٚز ي١ ظٜاز ب٣ٚٛ بٛزج١ن١ ٠ٚضبطري ب٢َ ْاتٛاْ
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َٝؿ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ذه١َٛت ١٥ّ ظٜاز ب١ْٚٛ ١٥خات١ خع١َت٢ بٛزجـ٣١ ب١ناضبطزْـ٠ٚ١، ٥ـ١َط ٩ ٖـ١ََٛٚإ ٚ      ن
٢َُٜ نٛضزغتاْسا ١ٖغت ١٥ن١ٜٔ ن١ ٫َ١ٖٚغإ زضٚغت ب٠ٚٛ، بـ١  ٫َّ ن١نـ٢ تـا٠ٚنٛ   ١َٖٛٚ ٖا٫َٚٚتٝإ ي١ ١ٖض

َٝه٢ ٥اٚا٣ ١ْططت٪ت١ب١ض ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ٫َ١ٖٚغإ، ن١ نـ١ْسٜٔ ض٣َ   َٜٓ َِٜ ض ٣َ ٚ ؾٛ َٝػتا ذه١َٛت٢ ١ٖض ٥
َٜهاضٚ ١ْظ٠ضٜات٢ ع١ي٢ْ١ ١ٜ١ٖ ب٪ ناض٠غـ١ض نطزْـ٢ ٫َ١ٖٚغـإ، يـ١ ض اث٪ضت١نـ١زا يـ١ ب١خؿـٝٓسا         َٜٔ ٚ ض  ٚ ؾٛ

َٜٝاْٝؿِ باغـٝإ نـطز، باغـ٢ زاٖـات٢     ٖات٠ٚٛ َٔ ذ١ظ ز٠ن١ّ ي١ٚ ج١ز٠ٚي٣١ ن١ ٖات٠ٚٛ  باغ٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖاٚض 
٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ ًَٝاضٚ غـ١زٚ ْـ٠ٚ١ت ٚ نـٛاض     ؾط ٩ن١خا١ْنإ به١ّ، زاٖات٢ ؾط ٩ن١خا١ْنإ ي١ ١َٖٛٚ ١ٖض
ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٠، خ١ضج١ٝناْٝؿــٝإ نــٌ ٚ زٚٚ ًَٝــاضٚ ؾ١غــت ٚ غــ٢َ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٠، ١٥َــ١ف ب١ض اغــت٢ يــ١   

َٝه ٢َُٜ نٛضزغتإ ث ١ٚا٣١ْ ١َٖٛٚ ؾط ٩ن١خا١ْنا٢ْ زْٚٝا١ٜ٠ٚ، ن١ زاٖاتٝـإ يـ١ خ١ضجٝـ١ناْٝإ ظٜـاتط٠،     ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتإ خ١ضج٢ ؾط ٩ن١خا١ْنإ ي١ زاٖات ظٜاتط٠، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب٫َ١ّ ي١ ١ٖض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 
ب١ض اغت٢ بطاز٠ضإ ظ٩ض باغ٢ ذٝػاب٢ خٝتاَٝإ نطز، ي١ٚ ١٥ضقا٣١َ نـ١ يـ١ ٥ـ١جنا٢َ قػـ١نطز٢ْ جـ١ْابٝإ      
ز٠ضنــٛٚ، ١٥طــ١ض ٫َٛذــ١ظ٣٠ بٛزجــ١ بهــ١ٟ، ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ نــ٪ٕ يــ١ ٫َٚتــ٢ ز٠ٚصن ْاَٝــ١ٚ ز٠ٚصن           

َٝٓخ، ؾ١ف ؾانت١ض ١ٜ١ٖ ب٪ ٣٠ٚ١٥ تـ٪ بتـٛا٢ْ بٛزجـ    َٝؿه١ٚتٛٚ ت١تبٝل ز٠ب٢َ، ث ٣١ تـ١قِٝ بهـ٣١ ٚ ٖـ١َي٢    ث
َٝــ٢، ٖــ١ض بٛزج١ٜــ١ى ن١تــ١قطٜط٣ ي١غــ١ض ز٠زض٣َ، بــ١خ٪٣ ز٠َيــ٢َ ١٥ظَــ١ّ ٥ــ٠ٚ١ب٠ٚٛ، يــ١ٚ    ٢َٓٝ ٚ زآٜ غــ١ْط
١َّٗٝ يـ١ بٛزجـ١ ي١ٖـ١َٛٚ زْٚٝـا يـ١             َٝٔ، ؾ١ق١ض٠ٜـ١ن٢ غـ َاْط٣١ ١٥ٚ نطاٜػع٠ّ ٖـ١ب٠ٚٛ، نطاٜػـع٣ ثـ٢َ ز٠َيـ

    ٖ َٜو ز٠ٚصن ؾـ١ضق٢ ١٥ٚغـ١ت٢ َٛت١تـ١ٚض، ٠ٚنـٛ      بٛزج١نا٢ْ ؾٝسضاَي٢، بٛزجـ٣١ ٖٝٓـس، ٫َٚتـ٢ ثانػـتإ،  ١ْـس
َٜت، ؾ١ؾاؾ١ٝت بـ١ قػـ١ ْٝـ١، ؾـ١ؾاؾ١ٝت بـ٣٠ٚ١       ز٠ٚصن ١َي١ن١ٝت، ١ٜن١زتاض ؾ١ؾاؾ١ٝت٢ صَن ٫َٛذ١ظ٠ ز٠نط
َٝـ٢ َـٔ غ١َيـ١ت بـّٛٚ،         ًَ َِٝ ض ٠ق١َ١ى غ١َي١ت بٛٚ، ض ٠ق١َ١ى ت٪ ب٪ ٠ٚ١٥ْـس٠ت ذٝػـاب نـطز٠ٚٚ، ب ًَ ١ْٝ َٔ ب

َٝبــٛضزٕ ز٠نــ١ّ، ؾــ١ؾاؾ١ٝت غــ٢َ ب١ْــس٣ ظ٩ض ض ٥٠ٝػــ٢ ١ٖٜــ١، ١ٜنــ١َٝإ   غــاَي٢ ٠ٚ١٥ْــس٠ ٠ٚ١٥ْس٠ٜــ١ ز اٚا٣ ي
َٝه٢ ؾٝع٢ً ١٥َٛغ١غات٢ زاب٢َٓ ب٪ ؾ١ؾاؾ١ٝت،  ذه١َٛت ز٠ب٢َ ٥اي١ٝت٢ ؾ١ؾاؾ١ٝت زاب٢َٓ، ب١ ؾٝع٢ً َٝهاْٝعَ

ٝـ       ١ت٢ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ض ٠ق١َا١ْ زٜاض بٔ، زٚٚ، غ١ث٪ضت٢ ١ٖب٢َ، ز٠عـِ بهـط٣َ، ٥ـ١جٗٝع٠نا٢ْ ز٠عـِ بهـط٣َ، ٥اي
َٝػـ٢ ٖـ١قٝك٢ ٖـ١ب٢َ، بعاْـ٢َ َـٛاتٔ نـ١ْس           َٝـساب٢َ، زاتـاٚ ب ز٠عِ بهط٣َ، ت١ؾحٝع بهط٣َ، ٢ْ١ٜ٫ َٛغـت١ق٢ً ت
ثاض٣٠ ١ٜ١ٖ، ن١ْس٣ ي١غ١ض غ١ضف ز٠نط٣َ؟، بٝتاق٣١ ت٢َٜٓٛ١ ن١ْس٠، ن١ْس يرت ْـ١ٚت٢ ب١بـ١ض ز٠نـ٣َٚ١؟،    

١َُٝ ٠ٚ١٥َإ ١ْٝ، غـ٢َ، ؾـ١ؾاؾ١ٝت ز٠بـ٢َ    َٝػ١ ن١ ٥ ثط٩ؾـا٢ًٜ ٖـ١ب٢َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بٛزجـ١       ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ زاتاٚ ب
٢َٝ ١٥ظ٣١َ ١٥ٚ ١٥ضقاَاْـ٣١   ١َُٝ ٠ٚ١٥مشإ ١ْٝ، ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٜ١ى، ْٛقت٣١ ز٠ّٚٚ، ١٥ط١ض ب ثط٩ؾا٢ًٜ ١ٖب٢َ، ٥

، 7ب١ْـس٣   8ن١ بطاز٠ضإ باغـٝإ نـطز، خاغـ١ت١ٕ نـاى غـ١َري، َـٔ ز٠غـت خ٪ؾـ٢ صَن ز٠نـ١ّ، يـ١ ٫ثـ١ض ٣٠            
ــ١ض ٠   ــطا٠ٚ ٫ث ــ١ ١٥ضقاَــ١ى زاْ ــ١ض٠  ١َ22غنٛع ــ١     22ؾ١ق ــ٥ٛاٍ ي ــ٠ٚ١ٝ غ ــت خ٪ؾ ــ١ ز٠غ ــ٢ ب ــ٣١ زاضاٜ يٝصْ
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ذه١َٛت ز٠نات، ١٥ٚ ١٥ضقاَا١ْ زاْا٢ْ ٠ٚ١ْت ٚ ْ٪ ًَٝاض ٚ نـٌ ٚ نـٛاض ًَٝـاض ٚ ز٠ ًَٝـاض ٚ ١ٖؾـت غـ١زٚ       
َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ١ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ٣١ نـ١            ْ٪ظز٠ ًَٝاض، غ١ب١ب٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ بـ٪ ٥ـ١ٚ ١٥ضقاَاْـ١ تـ١ؾاٚتٝإ ١ٖٜـ١ ز٠ط١ض 

َِٝ بٛزج١ َاغت١ض َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ي١ٖـ١َٛٚ زْٚٝـا، ٖـ١تا٠ٚنٛ َـاَي٢ خـ٪ت نـ١        ز٠َي ث٢ْ٬ ١ْٝ، ب١ض 
َٝط      َٝٓإ، ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ثـ٬ٕ زاْـإ ٠ٚنـٛ ؾـً ز٠ن١ٝ شٚٚض٠ٚ٠ ز٠ب٢َ َاغت١ض ث٬ْت ١ٖب٢َ، ١٥ط١ض ب١ض١ّٖ ٖ

ٖـ١َٜٛٚإ ز٠نـات،   خإ باغ٢ نطز، َاغت١ض ث١ْ٬نٝإ ب٪ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ١ٖب٢َ، زٜٓاض٠ى ب٢َ ب١ ع١زاي١ت ب١ؾ٢ 
َٝٓـإ ْٝـ١        َٝٓـإ، ب١ضٖـ١ّ ٖ َٝشن ب١ضٖـ١ّ ٖ َٝٓإ ز٠َيـ غ١ز ١ٖظاض ًَٝاضٜـ ب٢َ ب١ف ز٠نات، ١َ١٥ ي١ ب١ض١ّٖ ٖ
َٛقا٫٠ٚت١، ب٪ن٢ َٛقا٫٠ٚت١؟، ١٥ط١ض َٛقـا٫٠ٚت ْـ١ب٢َ، ْـ٠ٚ١ت ٚ ْـ٪ ًَٝـاض، ١ٖؾـت  غـ١زٚ ْـ٪ظز٠ ًَٝـاض،          

ٍَ ز٠ ًَٝـاض٣ غـٓاع١ ؾـ١ضم ثـ٢َ بهـ٣١ ز٠ظاْـ٢، ١٥طـ        َِٝ زاْـا، يـ١ٚ      ١211ض َـٔ  ي١ط١  211ثـط٩ش٣٠ ْٝؿـت١ج
َٝبٕٛٚ،        ــت١ج ــ١ ْٝؿ ــ١ب٢َ، ي ــٓاعِٝ ْ ــاع٢ غ ــٔ قٝت ــ١ض َ ــ١، ١٥ط ــ٪ٕ ز٠ضطاٜ ــ١ زٚٚ ًَٝ ــإ ب ــ١ ٥ٝرتٝاجٝ ثط٩ش٠ٜ
َٝتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ن٢ تـط ٖـٝض           َٝطـ٣١ بب َٛغت١ذ١ًٝ ي١ َاغت١ض ث٬ٕ ١ْب٢َ َٛغـت١ذ١ًٝ يـ١ بٛزجـ١ ج

ــابات    ــ١ٚ ذٝػ ــ١، ٥ ــ١ٚ بٛزج١ٜ ــ١ ٥ ــ١ن٢ ْٝ ــ١،   خ١ضٜت ــ١ن٢ زٜه ــ٣١ صَن ز٠ضز٣َ، ْٛقت ــ١ٚ ١٥ضقاَاْ ــ١، ٥ ٢ خٝتاَٝ
َٝٔ َْٛاق١يـ١، َْٛاق١يـ١ َابـ٢ٜٓ١ َٝعاْٝـ٣١ خٛتـ١ٚ َٝعاْٝـ٣١          ٢َٝ ز٠َيـ َٜعإ طٛاغت٠ٚ١ٓ نـ١ث طٛاغت٠ٚ١ٓ، ب١ض 
ٍَ َٝعاْٝـ٣١ ْـ١ٚت، َْٛاق١يـ١ بـ١ َـ١ظاد ْـانط٣َ بـطاز٠ضإ،          ٥ٝعتٝاز٣، َٝعا٣١ْٝ تٝحاض٣ ؾ١ضق٢ ١ٜ١ٖ ي١طـ١

١ًَٝٝنُإ نطز٠ٚٚ ن١ زا٥ُٝـ١ٕ بـ١   َْٛاق١ي١ ب١ ث َٝؿ ١َُٝ خ٪َإ ي١ يٝص٣١ْ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ث َٜٝٛػت ْانط٣َ، ٥
َٝشن بٛزجـ٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ ظٜـاز بهـ١؟، نـْٛه١ نـ١        َٝشن بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ظٜاز به١، ب٪ ز٠َي ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ز٠َي

َٜطـ١ نطاٜـ١،    ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ز٠بٝٓشن ١٥ٚ َاغت١ض ث١ْ٬ ي١ بٛزج١ ٖـٝض ت١ٚاؾٛقـ١ن٢ ْٝـ١، ض اغـ     ت١ بـ١ًَٝاض ض 
َٜٝـ١ن٢ ٠ٚنـٛ غـهتإ ت١َاؾـا٣ ز٠نـ٣١       ت١َي١بـ٣١ ْـاظازاض٣ غـ١ؾ٢ ؾـ١ف ١ٜنـ١نٝإ      44ب٫َ١ّ ع٢ٜٓ١ ٠ٚقت ز

َٜطـاٚ بـا٢ْ طْٛـس٠نإ ٠ٚ١٥ْٝـ١      ْاجٝح ١ْب٠ٚٛ، ي١ َٛزٜط ْاذ٣١ٝ ز٠ثطغ٢ ب٪ ْاجٝح ١ْب٠ٚٛ، ز٠َي٢َ نْٛه١ ض 
تط، ١٥ٚ ١ْقػ١ ن١ يـ١ بٛزجـ١ زٜـاض ز٠بـ٢َ ٥ـ٠ٚ١ ْـ١ب٢ْٚٛ       ت١َي١ب١نإ بتٛأْ ب٪ ٥ٝعساز١ٜ به١ٓ ١َنت١ب١ن٢ 

َاغت١ض ث١ْ٬، ب٪١ٜ َْٛاق١ي١ ب١ ١َظاد ْانط٣َ، َْٛاق١ي١ ب١ ثط ٩ؾاٌٜ ز٠نط٣َ، ١٥ظَـ٣١ ٥ـ١ٚ بٛزج١ٜـ١ زٜـاض     
َٝت َٔ َاْط٢ غ٢َ نْٛه١ ؾ١ضَاْب١ضّ زا١َظضاْس، ب٪ٜـ١ ٥ٝحبـاض بـّٛٚ     ١ْٝ، ١٥ظ١َن١ ب١ عاّ زٜاض٠، ١٥ظ١َ ْاَي

َٜعإ ١٥ٚ غ٢َ ؾ١ق١ض٠ ١ْظ٠ضٜاتـ١  ١8ّ بس١َ٠ َاْط٢ َْٛاق١ي١ن ، ١٥ٚ َْٛاق١ي٣١ بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ به١ّ، ب١ض 
َٝهُإ صَن زٜاض ْاب٢َ ٚ ١َٖٛٚ ١٥ْساَاْٝؿـُإ َاْـسٚٚ    ١َُٝ ي١ بٛزج٣١ خ٪َإ ٫َٛذ١ظ٣٠ ١ْن١ٜٔ، ٖٝض ؾت ٥

َٝه  ٢ ث٢َ ْاب٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ.ز٠بٔ، يٝص١ْن١ف َاْسٚٚ ز٠ب٢َ، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ ي١ٚ با٠ٚض ٠زاّ ٖٝض جٛاب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غا٫ض ستُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٖاٚناض٠نا٢ْ نـ١   ٠ٚ١َُٓٝ، ب١ض  َٜع٠نامن ١٥ٖ ي١ ض اغت٢ ٠ٚ١٥ َٔ ب١بري٣ خ٪ّ ٚ ٖاٚناض٠ ب١ض 

َٝؿت٢ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ نـطا، ظ٩ضبـ٣١ ٥ـ١ّ    ١٥ّ طؿتٛط٪٣١ٜ ١٥ٜه ٍَ باْطٗ ١ٜٔ ١َٖإ ١٥ٚ طؿتٛط٪١ٜ١ٜ ن١ ثاض غا



 241 

َُٝإ ٚاٜـ١ يـ١ ثط٩ت٪نـ٪صن شَـاض٠         َٜه٢ تط ٥اَاش٣٠ ثـ٢َ نطاٜـ٠ٚ١، نـ١ث زا ١ٖٜـ١ يـ١ ٫ثـ١ض ٠     85ت١ؾاغ١ْ٬ٝ جاض
َٜه٢ تـط     426 َٜع جـاض َٝبٝٓٝا١ْ ن١ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْا٢ْ بـ١ض  تٝهـطاض٣ ١٥ن١ْـ٠ٚ١،   ن٪تا١ٜٝنا٢ْ، ظ٩ضب٣١ ١٥ٚ ت

َٜه٢ تط ي١ّ ٖ٪َي١زا ظ٩ضب٣١ نات٢ ث١ضيـ١َاْتاضإ ٚت١غـ١ٚض ّ ٚاٜـ١ ض ٥٠ـ٢ عاَٝؿـُإ       َٝطاضٜـ جاض ٠ٚ١ْى ثاض ث
َٜه٢ تـط ٖـ١ض ٠ٚنـٛ خ٪ٜـأْ، نـ١َرتٜٔ جـاض ناض٠غـ١ضٜإ بـ٪          ٠ٚ١َٝٝ ١َؾػٍٛ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ططؾت١نإ جاض ث

َٜع ٠ٚظٜط٣ َٜت٠ٚ١، َٔ ثطغٝاض٣ جسِٜ ي١ ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغـتإ ١ٖٜـ١، ١٥َاْـ١     ١٥ز٩ظض زاضا٢ٜ ٚ ذه١َٛت٢ ١ٖض
 ٣َٚ١َ١٥ ٍَ َٜٔ، تهطاض ١ْب٠ٚ١ٓ، ب٪١ٜ َٔ غ١ضباض٣ تٝهطاض نطز٣٠ٚ١ْ ١ْٖس٣َ خا ن٪ٕ ٚابه١ٜٔ َٛعاي١ج١ بهط
ت١ضنٝع به١َ١ ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ ظ٩ض ظ٩ض جـس٣، ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ ثط ٩غـ١ٜ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ غـ٢َ ثاٜـ٣١ غـ١ض٠ن٠ٚ١ٝ           

َٝـ  َٝػتا ي َٜطـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜٝـ٠ٚ١،          ١ٖب٢َ، زٚاْٝإ ٥ َُٜـ١ٚ يـ١ ض  َٝهٝإ ذهَٛـ١ت٢ ١ٖض ط٠ ذـعٚض٣ ١ٖٜـ١، ٜـ١ن
خاَي٢ ز٠َٚٚٝـإ ض اثـ٪ضت٢ يٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ث١ضي١َاْـ١ نـ١ ت١َػـ٢ًٝ ض اثـ٪ضت٢ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ز٠نـات،            

َٝٛإ ث١ضي١َإ ٚ ذه١َٛت١ ض اث٪ض ١َّٝٝ ن١ ططْطرتٜٓٝا١ْ ١٥ٚ ذ١ي١ق١ ٕٚ ب١ٜ١ٜٚٛ ن١ ي١ْ ت٢ زٜـٛا٢ْ  ثا٣١ٜ غ
َُٝـ١ َْٛاق١ؾـ٣١ ٥ـ١ّ              َٜط٣ زاضاٜٝـ١ نـ١ ْٝـ١، ٫َ٠َٚـ١ غـ١ض٠ن١ٝن١ٚ ٫َ٠َٚـ١ ٥اغـا١ْن١ ٠ٚ١٥ٜـ١، تانـ٣١ ٥ ناٚز
َٛعاز٠ي١ ٥اَي٪ظ٠ به١ٜٔ، ن١ ز٩خ١ن١ ٥اَي٪ظ٠ ١٥طٝٓا ٥ـاَي٪ظ ْٝـ١، بـ١ غٝـاب٢ ذ١ي١قـ١ ْٚب٠ٚٛنـ٣١ ث١ضيـ١َإ ٚ        

َٜع ٠ٚظٜــط َٜط٣ زاضاٜٝــ١، ثطغــٝاض ي١بــ١ض  ٣ زاضاٜــ٢ ١٥نــ١ّ، ْــ١ب٢ْٚٛ ض اثــ٪ضت٢ زٜــٛا٢ْ ذهَٛــ١ت، ن١نــ٢ نــاٚز
َٝؿـا٣١ْ نـ١          َٜط٣ زاضا٢ٜ تان١ْس ططؾت٢ ي١بـ١ضز٠َٝإ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ، بـ٪ ض ٕٚٚ نطزْـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ٖاٚن ناٚز
َٝه٢ ظ٩ض يـ١   َٝو ن١ طؿتٛط٪٣ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ ز٠ن١ٜٔ، ب١ؾ ١َُٝ ي١نات َٜع، ٥ ١ْط١ٜؿت٪ت١ ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض 

١ ١٥غت٪٣ ذه١َٛت٢ ٥ٝتٝراز٣ بٝا٣ْٛ غ١ض٠نُٝإ ب٪ ١َ١٥ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ زاٖـات٢    ططؾت ٥ٚاَي٪ظ١ٜنإ ١٥خ١ٜٓ
١َُٝ ي١ ب١غسا١ٜ٠ٚ  َٝو ١ٖٜـ١ بـ٪         ٥28 ١َُٝ يـ١ذاَي٢ ذـاظضزا نـ١ قػـ١ ١٥نـ١ٜٔ، نـ١َجٝٓ %٣ بٛزج٣١ طؿت١ٝ، ٥

٢َُٜ نٛضزغـتإ     ن٪نطز٣٠ٚ١ْ ٥ُٝعا ي١ ١٥جن٢ْ١َٛ ْٝؿتُٝا٢ْ عريام ب٪ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ ب١ؾ١ بٛزجـ٣١ ٖـ١ض
٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ن١ٝ ب٪ 21% ٠ٚ ب٪ 28ي١  %، ٥اٜا ٥ٝرتٝاتات٢ ١ٖض

       ٢َُٜ َٜٝٓـ٠ٚ١ بـ٪ غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ زاٖـات يـ١ْاٚخ٪٣ ٖـ١ض َٜه٢ تط بط١ض  ١َُٝ ١٥ب٢َ جاض ١َُٝ، ٥ ٠ٚ١٥؟، ن١ ب١زٜس٣ ٥
َٝت ي١ ناض٠غـ١ض٣ ٥ـ١ٚ ق١ٜطاْاْـ١    َٝو ب َٝػـتا ثٝٓـ١َإ     نٛضزغتاْسا، ن١ ١َ١٥ ١٥تٛا٢َْ ب١ؾ ٣ يـ١ ض ابـطزٚزا ٚ ٥

َٝت١ غ١ض، نـْٛه١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠    َٝػتا ب١زٚا٠ٚ ١َ١٥ ْان َٝٛاظ٣ ْاي٪شٜه٢، ب٫َ١ّ ي١ ٥ نطز٠ٚٚ، ب١ زٜس٣ َٔ ب١ ؾ
َٜت نـ١         َٝه٢ طـطْط يـ١ٚ غ١ضنـاٚا١ْ، بـ٠ٚ١ ٥ـ١نط َٝه٢ ت٪ن١ُ ١ٜ١ٖ ب٪ بط ٢ٜٓ ب١ؾـ ٢َُٜ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ث٬ْ ١ٖض

١َُٝ ب٪ ظن١ْٚٛ ب١ٚ ث٣١ْ٬ ن١  ٢َُٜ نٛضزغـتإ ٜـإ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ١ٖٜـ١ت٢، زاٖـات٢ ثـاض         ٥ ذه١َٛت٢ ٖـ١ض
َٝـو ٚ غـ١زٚ غـ٢ ٚ ٜـ١ى ًَٝـاض،           غاَي٢ ت١ؼنشن نطزب٢َ ب١ نٛاضغ١ز ًَٝـاض ١ٖقٝك١ٝنـ١ ز٠ضنـ٣َٚ١ بـ١ تطيٝ٪ْ

َٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠ ي١  َٝٓطاٚ ناض٠غات ًَ َٝٛإ زاٖات٢ ١ٖقٝك٢ ٚزاٖات٢ خ١َ َٝو ي١ْ َٝه٢  61ي١نات  % ؾ١ضم ٖـ١ب٢َ، بابـ١ت
َٜع ْـا٣ٚ     ٢َُٜ بـ١ض  َٜه٢ تط ي١ ضاث٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ذه١َٛت٢ ٖـ١ض تط ب٪ ثط نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ن١يٝٓا١ْ، جاض
َٝٓاْـ١   َٝؿ١ُضط١ ب٪ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١٥ٚ ن١ي َٝؿ١ُضط١ ٖات٪ت٠ٚ١، ٖٝٛازاضٜٔ ١َ١٥ زٚا١َٖشن جاض ب٢َ ْا٣ٚ ث ث

َٝه١ ي١ ن َٝؿ١ُضط١ ١ٜن ١٦َٝط١ٜٔ ١َغ١ي٣١ ث ١َُٝ ت َٜت، ٥ َٝٓسض َٝٛإ ذهَٛـ١ت٢ ٥ٝتٝرـاز٣ ٚ      بٗ َٝؿـ١نإ، نـ١ يـ١ْ
١َُٝ زاٚاَـإ   ٢َُٜ نٛضزغتإ، ٥ َُٜسا، ي١ غ٢َ غاَي٢ َْٛاق١ؾ١ نطز٢ْ ثط ٩ش٠ ٜاغا٣ بٛزج٣١ ١ٖض ذه١َٛت٢ ١ٖض
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َٝؿــ١نإ ناض٠غــ١ض نــطإٚ، ْــا٣ٚ       َٝو بــ٢َ ٠ٚنــٛ نــ٪ٕ بــ٪ بابــ١ت٢ تــط ن نــطز٠ٚٚ ٥ــ١ٚ ططؾتــ١ ب١ٖــ١ض ٥ايٝــ١ت
َٜت٠ٚ١ ْاٚ ٥ َٝٓسض َٝؿ١ُضط١ ١ْٖ َٝؿتا١ْن١ يـ١ نـٛاض   ث َٝؿ١ُضط١َإ ١ٜ١ٖ ٖ ١ٚ َٛعاز٠ي١ ذٝػاب١ٝ، ب١ٖ١ظاضإ ث

َٝؿ١ُضط١ ٚ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ٚا٣١ْ نـ١ نـٛاض غـ١ز ٖـ١ظاض      َٝػتان١ خ٪تإ ٠ٚظع٢ ث غ١ز ١ٖظاض ظٜاتط ٠ٚضْاططٕ، ٥
َٝطا١ٜنا٢ْ تط شٜاْٝإ ن٪ٕ ١٥طٛظ٠ض٣َ، َٔ زاٚاٜـ١ن  َٝؿ١ ي١غ١ض ٚ ي١ج ِ يـ١  ٠ٚض١٥ططٕ، ز٠ظأْ ي١ْاٚن١نا٢ْ ن

َٝه٢ ت١ؾػـًُٝٝإ بـس٢َْ٠           ٍَ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ٬ٕ زاْـإ ض اثـ٪ضت َٜع ١ٜ١ٖ ن١ بـ١ ت١ْٝػـل ي١طـ١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ض 
َٝهت١ض٠نإ ز٠غت ْٝؿإ نـطإ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـعاْشن      ٍَ زا، ب٪ غ ي١غ١ض ١٥ٚ ت١ضخاْهطاٚا٣١ْ ي١ بٛزج٣١ ثاض غا

َٝب١ج٢َ ب٠ٚٛ؟ ب١ضناٚ ض ٢ْٚٚ ظٜ َٝب١ج٢َ ب٠ٚٛ، ن٪ٕ ج اتطَإ ١ٖب٢َ، ي١ن٪تاٜسا َٔ غٛثاغ٢ يٝص٢ْ ن١ْس٣ ج
َٜٓٔ، ٖٝـٛازاضٜٔ         َٝو ثطغـٝاض٣ جـس٣ بـٛضٚٚش َٜط٣١ ض اث٪ضت١ن١ٜاْـ٠ٚ١ تٛاْٜٝٛاْـ١ ن٪َـ١َي زاضا٢ٜ ١٥ن١ّ، ن١ ي١ض 

َٜط٣١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٖاٚناض٠ناْٝا٠ٚ١ْ ز٠غت به٣َٚ١، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.  ١َ٫َ٠ٚناظنإ ي١ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/  غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ. ب١ض 

 ناى خًٌٝ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع خًٌٝ   عجُإ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٛاظ٣ ٥اَــاز٠نط٢ْ     ــط٠ قػــ١ٜإ ي١غــ١ض ؾــ َٝ َٜهــامن ١ٖٜــ١، نــ١ ي َٝو يــ١ ٖاٚض  َــٔ ٖــ١َإ بــريٚ ب٪نــ٢ْٚٛ ب١ؾــ

َُٝٛا١ٜ ب١ض اغـت٢ ز٠بـٛٚ بـ١ غـٛٚز ٠ٚضطـطتٔ يـ١ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ طؿتٛط٪         ٜاْـ٣١  ذٝػابات٢ خٝتا٢َ نطز، ن١َٔ ث
يــ١ْاٚ ث١ضيــ١َإ يــ١ نــ١ْس غــاَي٢ ض ابــطزٚٚ ي١غــ١ض بٛزجــ١ نــطا٠ٚ، ز٠بــٛٚ ذٝػــابات٢ خٝتــاَٝـ ب١ض اغــت٢     
َٝه٢ ظ٩ض ي١زاٖاتـ١نإ زٜـاض ْٝـ١،           َٝو يـ١ ٖاٚناض٠نـامن ٚتٝـإ ب١ؾـ ٚضز٠ناض٣ ظٜاتط٣ تٝا بٛا١ٜ، ٖـ١ض٠ٚنٛ ب١ؾـ

َٝؿ٣١ ي١غ١ض زضٚغت َٝو ن ٍَ      ب١تاٜب١ت٢ ١َغ١ي٣١ ثاض٣٠ ١ْٚت ن١ ١َٖٛٚ غاَي َٝؿـ٣١ ي١طـ١ ز٠بـ٢َ، ت١ْاْـ١ت ن
ب١غـساف بــ٪ زضٚغــت نــطزٜٚٚٔ، زاٖاتــ١نا٢ْ تــط نــ١ ب١ض اغــت٢ ٥ــ١بٛٚ بــ٪ ب١ضنــا٣ٚ خــ١َيو ٚ بــ٪ ب١ضنــا٣ٚ  
َٝه٢ تــط ٖــ١ض     َٜه٢ باؾــرت ٥ــ١ّ ض اث٪ضتــ١ ٥اَــاز٠ نطابٛاٜــ١، خــاَي َٝٛاظ ١٥ْــساَا٢ْ ث١ضيــ١َإ ض ْٚٚــرت بٛاٜــ١، ب١ؾــ

َٝٓإ، ١ٜع٢ٓ ن١ َٝٓاْـ١ ٖـ١ض بـ١ضز٠ٚاّ ٥ـ١ب٢َ ب١ضاغـت٢،       غ١باض٠ت ب١ ١َغ١ي٣١ نٛضت ٖ ْس غاَي١ ١٥ّ نـٛضت ٖ
َٝه٢     ١َُٝ ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١ ق٪ْـاغ َٝؿ١ُضط١ٜ١ ١ٜع٢ٓ ٥ بٝا٠ْٚٛن١ف ٠ٚنٛ ٖاٚناضّ باغ٢ نطز ناى غا٫ض، ثاض٣٠ ث
َٝؿـ١ٜ١      َٜه٢ ظ٠ضٚض٠ت، ي١ٚا١ْٜـ١ ٥ـ١ّ ن َٝؿ١ُضط١ ي١ٚ ٠ٚظع١ ١ٖغتٝاض٠ ب٠ٚٛ بـ١ناض ١٥َط ٩ ١َغ١ي٣١ ز٠ع٢ُ ث

َٝ َٝه٢ تطٜـ خباٜـ٢َْ١، ١٥طـ١ض٠نا٢ْ   تا٠ٚنٛ ث ١ٜ٠َٛٝ ب٢َ ن١ْس غاَي هٗات٣١ ز٠غ٫َ١ت٢ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٣ ب١ٚ ؾ
َُٝٛاٜـ١ ب١ض اغـت٢ ذهَٛـ١ت٢ نٛضزغـتإ ٥ٝرتٝاتـات٢ يـ١ٚ           ناض٠غ١ض نطزٕ ي١ٚا١ٜ١ْ ظ٩ض ن١ّ بـٔ، ب٪ٜـ١ َـٔ ث

َٝو ٥ــ١ّ ن     َٝٓــإ، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٖــ١َٛٚ غــاَي ــت، ٜــ١ع٢ٓ ١َغــ١ي٣١ نــٛضت ٖ َٜ َٝؿــ١ٜ١ زٚٚبــاض٠ باض٠ٜــ٠ٚ١ ٠ٚضبطط
َٜتــ١ ٥ــ١ّ      َٝط َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ، بــا ذهَٛــ١ت ثط ٩ش٠ٜــ١ى بٓ َٝٓاْــ١ ظٜــاز ْــ١نات، َــٔ ث َٝتــ٠ٚ١، ٥ــ١ّ نــٛضت ٖ ١ْب
َٝٛاظ٠نإ، بــ١ ثــط٩ش٠     َٜو يــ١ ؾــ َٝٛاظ َٜتــ٠ٚ١، ب١ؾــ ث١ضي١َاْــ١، يــ١ّ بٛاضاْــ٣١ نــ١ ز٠تــٛاْط٣َ خــ١ضج٢ نــ١ّ بهط

َٚٛ١َُٝ ١ٖ َٝت١ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ، ٥ َٜو ب ١ٜ٫ى ث١غ١ْس٣ به١ٜٔ، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى     ٜاغا١ٜى ٜإ بط ٜاض
َٝٓـإ ظٜـاتط ْـ١ب٢َ يـ١ بٛزجـ١، ٜـاخٛز        َٜص٣٠ نٛضت ٖ ٢َٝ َٛيت١ظّ بشن، خ١ضج٢ تط ظٜاز ١ْنط٣َ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض ث
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َُٝــ١ ضٚٚبــ١ض ٣ٚٚ ٥ــ١ٚ جــ٪ض٠     َٝو ٥ َٜت، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٖــ١َٛٚ غــاَي َٝٓسض َٜــت ٚ يــ١ٚ ذــ١ز٠ ب٠ٛغــت َٜطــ٣١ صَن بطري ض 
َٝه٢ تط ٖـ١ض٠ٚنٛ ٖاٚنـاضّ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢      َْٛاق١ؾا١ْ ١ْب٠ٚ١ٓٝ، ٥ ١ٚ َْٛاق١ؾا١ْ ب١ضز٠ٚا٢َ ١ْب٢َ، خاَي

َٜط١نا٢ْ ١ٜ٠ٚ١٥  ن١  َٝو ي١ ض  ٢َٝ نطز، ١َغ١ي٣١ ق١ضظ نطز١ْ ب١ض اغت٢، ١َغ١ي٣١ ق١ضظ نطزٕ ١ٜن ٥اَاش٠ٜإ ث
َٜع ز.٥ـاضاؽ            ٚ ٖاٚنـاضامن  ث١ْاٜإ ب٪ ١َغ١ي٣١ )غـرب عًـ٢ اؽنهؿـٛف( بـطز٠ٚٚ، جـا يـ١ٚ ٖ٪ناضاْـ٣١ نـ١ بـ١ض 

َٜطـ١ خطاثاْـ١ نـ١ ١َغـ١ي١ٕ ز٠َٚيـ١ت        َٝه١ يـ١ٚ ض  ٢َٝ نطز، ب١ ٫بطزٕ ب٪ )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف(، ١ٜن ٥اَاش٠ٜإ ث
١َُٝ ز٠غ٫َ١ت٢ ٠ٚ١٥َإ ١ْٝ، ز٠غ٫َ١ت٢ ٥ٝػساض٣ غـ١ْ١زات   َٝه٢ ْاج٪ض بهات، ٥ ١َُٜن١ تٛؾ٢ ذاَي١ت ٜاخٛز ١ٖض

َُٝــ١ ت١ًَٜٛ١ نــ١َإ يــ١ ب١غسا٠ٜٚــ١، ز٠غــ٫َ١ت٢ ز٠ضنطزْــ٢ عًَٛــ٣١ ٚ ذــ١ٚا٫َت٢ بــاْك٢ ١َضنــ١ظعنإ ْٝــ١، ٥
َٜتـ١ بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ٪              َٝه٢ ظ٩ض ْـاج٪ض٠ نـ١ ثـ١ْا ب  َُٝٛاٜـ١ ١٥َـ١ ذاَيـ١ت َٜو، ب٪ٜـ١ َـٔ ث َٝٛاظ تاظ٠مشإ ١ْٝ ب١ؾ
َٝٓاْـ١، ب١زاخـ٠ٚ١ يـ١ ظ٩ض ٫َٚت              َٝٓاْـ١ نـ١ ز٠نـط٣َ، بـ٪ ت١غـؿ١ٝ نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ نـٛضت ٖ زاث٪ؾ٢ٓٝ ١٥ٚ نـٛضت ٖ

ض٠غات٢ غطٚؾـت٢ ظ٩ض طـ١ٚض٠، يـ١ ذاَيـ١ت٢ قـ١ٜطا٢ْ طـ١ٚض٠نإ ذهَٛـ١ت ثـ١ْا بـ٪ ٥ـ٠ٚ١           ي١ذاَي١ت٢ ؾ١ض  ٚ نا
َُٝــ١ يـ١ ث١ضيــ١َا٢ْ          َُٝٛاْٝـ١ ٥ َٝو ي١ذاَي١تـ١نإ ث َٜطـ٣١ خــ٪٣ ١ٖٜـ١، ٜــ١ن َٝطـ١ٚ ض  ز٠بـات، ٜـ١ع٢ٓ ١٥َــ١ف ج

َٝو ١ْٝ ب٣٠ٚ١ ن١ ز٠غ٫َ١ت بسات ب١ذه١َٛت، ث١ْا بـ٪ ٥ـ١ٚ    جـ٪ض٠  نٛضزغتإ ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ ٥اطازاض مب قاْْٛ
َُٝـ١ نـاض بهـ١ٜٔ، يـ١       ٢َٝ قا٢ْْٛ عرياقـٝـ ٥ ق١ضظا١ْ ٜإ ب٪ )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف( ب١ض٣َ، ت١ْا١ْت ١٥ط١ض ب١ث

َٜط٣١ ب١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ زا٠ٚ ت١خ٢ًٜٛ نطز٠ٚٚ نـ١ ثـ١ْا بـ٪ قـ١ضظ بـ١ض ،       2:87غاَي٢  261ٜاغا٣ شَاض٠  ض 
١ٜ٠َٛٝى ن١ ١٥ٚ ق١ضظ٠ ي١ غـ١زا ثـاْع٣٠ َٝعا   َٝو، ب١ؾ ْٝـ٣١ غـا١ْ٫َ ظٜـاتط ْـ١ب٢َ، ٖـ١ض٠ٖٚا بـ٪       ب٫َ١ّ ب١ؾ١ضت

َٜو ز٠ٜبـٓٔ ت١غـ١ٚض ّ ٚاٜـ١ نـ١         َٜت٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ب١زاخـ٠ٚ١ ١ْٖـس َٛز٣٠ غ٢َ َاْط ب٢َ، ١٥ٚ ق١ضظ٠ ت١غت١ٝ بهط
َٜتـ٠ٚ١، يـ١ ظ٩ضبـ٣١ ظ٩ض٣ ٫َٚتـا٢ْ          َٝط٠ ي٠ٚ١ف ظٜاتط ب٢َ ١٥ّ ١ٖٓٝف بـ١ضز٠ٚاّ بـ٢َ ٚ ق١ضظ٠نـ١ف ثـط  ١ْنط ي

َٜـت، ٜـإ ز٠غـ٫َ١ت          زْٚٝا ث١ْا ز٠ب١ٕ ب٪ ث١ضي١َا َٝو ٠ٚضبطط َٝه٢ ٥ٝحطا٥ـ٢ ٜـإ َٛاؾ١قـ١ت ٕ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ قـاْْٛ
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ َٔ بٛٚ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. َٜٝٛػت ق١ضظ بهات، ٠ٚ١٥ غ١ضْخ ٚ ت ٢َٝ ث  بسات ب١ ذه١َٛت ب١ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ناى ذ١َ١ غعٝس ؾ١ضَٛٚ.
 

َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عً  ٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ١َٜٓن٢ ٚاقع ٚ ؾٝع٢ً بٛزج١ٜ١،  َُٝٛا١ٜ ٚ زٜاض٠ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ططٜٓط١ٝن٢ تاٜب١ت٢ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ن١ َٔ ث
َٝبـ١ج٢َ            َٜـص٣٠ ج َٝؿـإ بساباٜـ١، نـ١ ض َٜٓـ١ ٚاقعـ٢ ٚ ؾٝعًٝـ٣١ ث ن١ ز٠بٛا١ٜ ب١ضاغت٢ ذٝػاب٢ خٝتـا٢َ ٥ـ١ٚ ٚ

نطز٢ْ ٫زا١ْنإ، ٜإ ثاب١ْس ب١ْٚٛنإ ٜـإ بـ١ؾري ٩زإ ٚ ظٜـاز٠    نطز٢ْ بٛزج١ن٣١ زٜاض٣ بهطزابٛا١ٜ، زٜاض٣ 
َٜٓـ١ بهطزاٜـ١ ٥ـ١ٚ بٛزجـ١ٟ نـ١ ث١غـ١ْس نـطا، يـ١            َٝب١ج٢َ نطز٢ْ ٜاغـا٣ بٛزجـ٣١ ٚ ض ٢ٜ٩ زٜاض٣ بهطزا١ٜ، ج
َٜٝٛػـت١ يـ١ غٝاغـ١ت٢ ٥ـابٛٚض٣ ٚ         َِٜ ١٥ٚ بٛعس٠ عًُـ٢ ٚ ظاْػـت٣١ٝ نـ١ ث غٝاغ١ت٢ بٛزج٣١ ذه١َٛت٢ ١ٖض

نــ١ّ ٚ نٛض ٜــ١نإ ٖــ١ٕ ناض٠غــ٣١ بهطزاٜــ١، بــ٫َ١ّ ْــ٠ٚ١ى ١٥َاْــ٣١ ناض٠غــ١ض ْــ١نطز،   غٝاغــ١ت٢ بٛزجــ١، 
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ْػــت٢ يــ١ْاٚ ذٝػــاب٢ ب١زاخــ٠ٚ١ خــ٪٣ ز٠ٜــ١ٖا ثطغــٝاض، ز٠ٜــ١ٖا ١َٖيــ١، ض يــ١ ض ٣ٚٚ ض ٠قــ٢َ١ ض يــ١ ض ٣ٚٚ ظا 
 خٝتا٢َ ٖات٠ٚٛ.

١ّ جـاض٠ ذٝػـاب٢   ١َ١٥ غ١ض٠ض ا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ٥ـ٠ٚ١ نـٛاض غـاَي١ يـ١ ث١ضيـ١َاْشن ٥ـ٠ٚ١ ١ٜنـ        
٥اٚاٚ طؿتٛن٪ ٚ َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ، غ١ض٠ض ا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥بٛا١ٜ زٚا ١ْن١ٚتا١ٜ، زٚا ١ْنـ١ٚت٠ٚٛ، يـ١نات٢ خـ٪٣    
ٍَ بٛا١ٜ ن١ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ظطاٜـ١ن٢ ثط٩ؾٝؿـ١ٍٓٝ ٚ ثػـج٪ض٠، ظٜـاتط       َٜط٣ زاضا٢ٜ ي١ط١ ٖات٠ٚٛ، ض اث٪ضت٢ زٜٛا٢ْ ناٚز

   َٝ َٝـطزضا٠ٚ، نـ١ ز٠بٛاٜـ١ ٚضز٠ناضٜـ١ن٢      ٚضز٠ناض١ٜنا٢ْ ز٠نطز، ١٥ّ ذٝػـاب١ خٝتاَٝـ١ ب١ؾـ ١ٜ٠ٛن٢ ت١قًٝـس٣ ْ
َِٜ، ذهَٛـ١ت، ث١ضيـ١َإ، غـ١ض٩نا١ٜت٢       ظ٩ض٣ تٝا بٛا١ٜ، باغ٢ بٛزج٣١ غ١ض٩نا١ٜت١ٝنإ، غـ١ض٩نا١ٜت٢ ٖـ١ض
ق١ظا، ١ٖض٠ٖٚا باغ٢ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ز٠ظطانإ ١٥ٚ ؾ١ضَاْطاْـ١، ٥ـ١ٚ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ٚ ز٠غـتا٣١ْ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـس       

َٝه٢ ت١قًٝـس٣     ْشن ب١ ٠ٚظاض٠ت١نا١ْٚ ١ٜ٠َٛٝن٢ ع٢َُٛ نـ١ يـ١ ؾـ٪ضَ ٠ ١٥ٚا١ْؾ٢ ب١ ٚضز٣ بهطزا١ٜ، ب٫َ١ّ ب١ؾ
١َُٝ ٖات٠ٚٛ ي١غـ١ض غـاَي٢    َٝه٢  3122ن١ ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ط١ض غ١ٜط٣ به١ٜٔ غ٢َ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ب٪ ٥ ، ذٝػـاب

َٝـ بٛزج٣١ غاَي٢  َٝه٢ خٝتا٢َ ي١نات٢ بٛزج١ن١ ٖات، ١٥ّ ذٝػاب٢ غاَي١ 3123خٝتا٢َ ث ف، ٖات، ذٝػاب
 ٣١ْ ١٥ٚ غ٢َ ذٝػاب٢ خٝتا١َٝ به٣١.غ١ٜط٣ به١ٜٔ َٛقاض٠

َِٝ، زٚا٢ٜ ب١ ١٥ضقاَٝـ جٝاٚاظ١ٜن٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ي١غ١ض غـ١ضؾ٢ ٥ـاٚ ٚ ٥ـا٠ٚض ٩،      ًَ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ١٥ٜ َٔ ب١ؾ
باغ٢ ٠ٚ١٥ ١٥نات ن١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ ظ٩ض ظٜاتط٠ ي١ ١َٖٛٚ غاَي١ن١، ظ٩ض ظن١ْٚٛ ١ٜ١ٖ غ١ضف يـ١ ؾـ١ف   

َُٝـ١ يـ١         َاْط٢ ١ٜن١ّ ظ ٩ض ظٜاتط٠ ي١ ١َٖٛٚ غـاَي١ن١، نـ١ ١٥َـ١ ظ٩ض ْـاع٢ًُٝ ٚ ظ٩ض ْا١َْتٝكٝـ١، ٖـ١ض٠ٖٚا ٥
ٜاغا٣ بٛزج١ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛغاز٠ق١ نطا، غٝاْع٠ تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ثـ١جناًَٝاضٚ ؾـ١ف غـ١زٚ ذـ١ؾتا ًَٝـ٪ٕ      

٢َٝ ٥ـ١ّ ذٝػـاب١ خٝتاَٝٝـ١ ٖـات٠ٛ، نـٛاضز٠ تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ٢َ         غـ١زٚ ْـ٠ٚ١ت    زٜٓاض َٛغاز٠ق١ نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ بـ١ث
ًَٝاضٚ ٚ زٚٚ غ١زٚ بٝػت ٚ ذ١ٚت خـ١ضد نـطا٠ٚ، ٚاتـ١ نـٛاض غـ١زٚ نـٌ ًَٝـاض ظٜـاز٠ ضِ ٩ٜـ٢ نـطا٠ٚ، ١٥َـ١            
َٝٓإ ْٝـ٣٠ٛ خـ١ضد نـطا٠ٚ،         َِٝ، نـ١ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ ًَـ َٝط٠ ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠ ب ٍَ ٠ٚ١٥ف ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ٖض ي ي١ط١

َٝٓا١ْن١ؾ٢ َْٛ  ب٪ بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ.اق١ي١ نطز٠ٚٚ، َاْا٣ ٚا١ٜ ٣٠ْٛٝ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ
ٜـ١ نـ١ بـ١ ْـ١ؽ ز٠َيـ٢َ، ْـاب٢َ َْٛاق١يـ١ يـ١ بٛزجـ٣١           ١َ١٥3122 َازز٠ٜـ١ن٢ ْـاٚ ٜاغـا٣ بٛزجـ٣١ غـاَي٢       

َٝه٢ تـط نـ١          َٝط٠ َْٛاق١ي١نـ٣١ نـطز٠ٚٚ ب١زاخـ٠ٚ١، خـاَي َٝٓا٠ٚ١ْ بهط٣َ ب٪ بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ، نـ١ ٥ـ١ي ٠ٚب١ضٖ
َٝٓإ، ن١ ت١ؼنشن نطا٠ٚ، ب١ تطيٝ٪ْ َٝٓخ غ١زٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝاض، ب٫َ١ّ نٛضت ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩، نٛضت ٖ َٝو ٚ ث

َٝٓا١ْ ؾع١ًٝن١ ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ز٠ط٢َْ١ٜ١ ن١ ْاظاْػت٢ ١ٜ١ٖ ي١ خ٬ََ١ْس١ْنإ، نـ١ زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ٢ ٚ ٜـ١ى      ٖ
 ١ خ٬ََ١ْس١ْنإ.ًَٝاضٚ ١ٖؾتاٚ ؾ١ف ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، زٜػإ ْاٚاقع٢ ٚ ْاظاْػت٢ ١ٜ١ٖ ي

س١ٜٚٚت٢ ب١ نٛاض غ١ز ًَٝاض، ب٫َ١ّ ؾٝع١ًٝن٣١ ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚ غ١زٚ غ٢ ب٪ ظن١ْٚٛ، زاٖات٢ ْاٚخ٪ خ٬ََ١ْ 
ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ ١ٖؾت غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ذ١ؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، زاٖات٢ ناض٠بـا٣ خ٬ََ١ْسْـ٠ٚ١ يـ١ ٜاغـا٣ بٛزجـ١      
ب١ غ١زٚ ث١جناٚ ١ٜى، زاٖات٢ ثرت٩ ز٫٩ض ب١ غ٢َ غ١زٚ ثـ١جنا ًَٝـاض، ٥ـ١ّ زٚٚ زاٖاتـ١ يـ١ ذٝػـاب٢ خٝتـا٢َ        

١َٜٝ؟، ١ٖض٠ٖٚا باضَت٣١ بٛزج١نا٢ْ ٥اغا٢ٜ ٚ باضَت٣١ بٛزج٣١ ثط٩ش٠نإ،  ٖٝه٢ ٥اَاش٣٠ ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ي١نٛ
ي١ بٛزج١ ٥اَاش٣٠ ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي١ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ٥اَاش٠ ب١ ١ٖضزٚنٝإ نطا٠ٚ، ن١ بٛزج٣١ ٥اغـا٢ٜ  
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     ٕ َٝـٓخ ًَٝـاض ٚ زٚٚ     ١ٖؾتاٚ نٛاض ًَٝاضٚ نٛاض غ١زٚ ذـ١ؾتاٚ ؾـ١ف ًَٝ٪ْـ١، باضَتـ٣١ ثط ٩ش٠نـا ؾ١غـت ٚ ث
١ٜ٠َٛٝن٢ ظاْػـت٢ ٚ بـ١ غٝاغـ١       َٝٓـإ ١٥طـ١ض ب١ؾـ َِٜ    غ١زٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝ٪١ْ، نٛضت ٖ ت٢ ٥ـابٛٚض٣ بـ٪ ٖـ١ض

َٜصٜٔ.  زابط 
َٝـٓخ غـاَي١ ٖـ١ب٢َ، بـ٪         َٝه٢ بـ٣٫١ نـ١ّ ث َٝه٢ غرتاتٝصعنإ ١ٖب٢َ، ث٬ْ ١َُٝ ب١ضْا١ٜ١َنُإ ١ٖب٢َ، ث٬ْ ١٥ب٢َ ٥

   ٕ َٝٓـا ٍَ ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، يـ١ غـاَي٢            ن١ّ نطزْـ٣٠ٚ١ نـٛضت ٖ ٍَ يـ١ زٚا٣ غـا َٝٓـإ غـا ، بـ٫َ١ّ ب١زاخـ٠ٚ١ نـٛضت ٖ
َٝٓخ ًَٝاض ب٠ٚٛ، ن١ن٢ ي١غاَي٢  3121 َٝٓإ ١ٖؾت غ١زٚ غ٢ ٚ ث َٝٓخ  3122نٛضت ٖ َٝو ٚ ث ب٠ٚٛ ب١ تطيٝ٪ْ

ٕ بـ٠ٚٛ بـ١ زٚٚ تطيٝـ٪    3123غ١زٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝاض، َاْا٣ ٚا١ٜ ت١قطٜب١ٕ زٚٚ قات ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ، ي١ 
ٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ١َ١٥ف ظٜاز نطز١ْ، ١َ١٥ف ١َٖي١ٜ١ن٢ غـرتاتٝص٣ ططْطـ١ نـ١ ز٠بـ٢َ ذهَٛـ١ت٢      

َِٜ ب١ضثطغ١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ َٝؿ١ٜ١. ١ٖض  زاضا٢ٜ ب٪ ناض٠غ١ض٣ ١٥ٚ ن
١ٜ٠َٛٝى باغـ٢ َـٛز٠ٚ٠ض٣ قـ١ضظ٠نا٢ْ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥ـ١ٚ غـٛيؿ٣١ٜ١              َٝه٢ تط يـ١ زاٖـات٢ ْـاٚخ٪ بـ١ٖٝض ؾـ خاَي

ٍَ، ٠ٚنـٛ باظضطـا٢ْ، ٠ٚنـٛ قـ١ضظ٣ بهـٛٚى، ٠ٚنـٛ        ن١ز٠ٜسات ٠ٚنٛ َٞ بٕٛٚ، ٠ٚنٛ نؿتٛنا ع١قاض، ٠ٚنٛ ْٝؿت١ج
َٜص٠ٜـ١ نـ١ْس٠؟، ٥ـ١ٚ بـط ٠ نـ١ْس٠؟، نـ١ ز٠بـ٢َ          َٜت٠ٚ١ ٥اٜا ٥ـ١ٚ ض  َٜص١ٜ٠ى ز٠ط١ض  ثٝؿ١غاظ٣، ن١ ١َ١٥ غا١ْ٫َ ض

َٝت١ غ١ْسٚق٢ تاٜب١ت٢ خ٪٣ زٚاتط غ١ضف بهط٣َ، غا١ْ٫َ ن١ْس٠؟، ن٪ْٝـ غ١ضف نطا ٠ٚ؟، زٚٚ غ١ز ًَٝاض به
َٜهدـطا٠ٚ ظاْػـت٢ ٚ ض ٩ؾـٓبري١ٜنإ،      ًَٝـاض، ٥ـ١ّ زٚٚ غـ١ز ًَٝـاض٠ جـ٪ض٣ غـ١ضف        311زٜٓاض زاْطا بـ١ْا٣ٚ ض 

َٜهدـطا٣٠ٚ نـ١ْس٣ ثـ٢َ زضا٠ٚ؟، زٜـاض٣       َٜهدطا٠ٚ زضا٠ٚ؟، ٖـ١ض ض  نطز١ْن٣١، غٛيؿ١نا٢ْ، ن٪ٕ زضا٠ٚ؟، ب١ناّ ض 
١ٜ٠َٛٝى      ١ْنطا٠ٚ، بط ٣ ثاض٣٠ ١٥ذعاب ٚ ١َْٛظ٠َات، زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ ن٪ٕ زاب١ف نـطا٠ٚ، نـ١ْس٠، بـ١ٖٝض ؾـ

َٜـو غـ١ضف نـطا٠ٚ، زاٖـات، زاٖـات نــ١             ٠َٛٝض َٝه٢ ظاْػـت٢، ي١غــ١ض ض ث ٥اَـاش٣٠ ثـ٢َ ْـ١نطا٠ٚ، ي١غـ١ض ض ١٥غاغـ
 ْاٚ بٛزج١ٜ١ٚ ْاٚ ذٝػاب٢ خٝتا١َٝ.ططْطرتٜٔ بط ط٣١ 

١َُٝ غا١ْ٫َ ي١ بٛزج  ١ف ٚ يـ١ ذٝػـاب٢ خٝتـا٢َ ظ٩ضبـ٣١     ب١زاخ٠ٚ١ ظ٩ض ْاؾ١ؾاؾ١، غ١ضنا٠ٚنا٢ْ ْازٜاض٠، ٥
ــ٢       ــ١ٜٔ، باغ ــ١ ز٠ن ــ١ّ ٚ نٛض ٜــ١نا٢ْ بٛزج ــ٢ ن ــ١ٜٔ، باغ ــات ز٠ن ــ٢ زاٖ ــ١َاْتاض٠نإ باغ َٜعإ ث١ضي ــ١ض  ظ٩ض٣ ب
َٝػتا ١ٖض  َُٝٛا١ٜ تا٠ٚنٛ ٥ زٚان١ٚت٢ٓ بٛزج١ ز٠ن١ٜٔ، باغ٢ زٚان١ٚت٢ٓ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ز٠ن١ٜٔ، ب١ؽ َٔ ث

َٜهُإ    ــ١ض ــتا ناض٠غ َٝػ ــا٠ٚنٛ ٥ ــ١ٚا، ت ــ١ٚ ب١ٖ ــ١ّ     قػ ــ٪ ٥ ــٝاضا١ْ ب ــ١ّ ثطغ ــ٢ ٥ ــ١ ؾٝعً َٜو ب ــ١ض ــ١ز٠ٜٛ، ناض٠غ ْ
١َغ١ْ٫١، ٠ٚ١٥ زاٖات ْاؾ١ؾاؾ١، ب٫َ١ّ ث٬ْٝـ ١ْٝ ب٪ ط١ؾـ١زإ بـ١ زاٖـات ٚ ظٜـاز نطزْـ٢ زاٖاطنـإ، نـ٪ٕ        

َٝه٢ ظ٩ض ١ٖ َٜت، ١٥ٜٚـ ْا ؾ١ؾاؾ١، ؾ١ضق َٜت ٚ ن٪ٕ خ١ضد ١٥نط  ١ٜ.زاب١ف ١٥نط
ٌ ٚ زٚٚ ًَٝاض ت١ؼنشن نطا٠ٚ، ن١ن٢ ي١ ذٝػاب٢ خٝتـا٢َ  ذ١ٚت غ١زٚ ن 3121ب٪ ظن١ْٚٛ، زاٖات٢ غاَي٢  

َٝٓخ ٥اَاش٣٠ ب٪ نطا٠ٚ، ب١ ؾ١ضق٢ نٛاض غـ١زٚ غـ٢ ٚ ذـ١ٚت ًَٝـاض، زاٖـات٢ ؾط ٩ن١خاْـ١نإ ظ٩ض        غ٢َ غ١زٚ ث
١َٓٝ، ٥ٝػتٝػـُاض١ٜ، قـاظاجن٢ ٥ـ١ب٢َ صَن بهـ٣١، ن١نـ٢       ن١َرت٠ ي١ خ١ضج١ٝناْٝإ، ي١زْٚٝا ؾط ٩ن١خا١ْ ٠ٚب١ضٖ

َٝ  ١ُ..، ن١ن١ْس بط ط١ٚ ت٠ٚ١ض١ٜ٠ن١.ب١زاخ٠ٚ١ ٣٫ ٥
٢َٜ ن١َي١نـ١ بـ٣ٚٛ    َٝشن ؾري٢ٜٓ، ن١ ي١ ن٪َجاْٝانإ ٚ ي١ نط زاٖات٢ ١ْٚت باغ٢ ١٥ٚ ب١خؿؿا٣١ْ ن١ ْا٣ٚ ١٥ْ
َُٝــ١            َٜــت، زاٖات١نــ٣١ زٜــاض ْٝــ١، ٠ٚ١٥ٜــ١ى، زاٖــات٢ ْــ١ٚت٢ خــاٚ، نــ١ثرت ٩ ز٫٩ض ٥ ن٪َجاْٝانــإ ٠ٚضز٠طري
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َٝٓخ ١ٖظاض بـ١ض٢ًَٝ   خ٬ََ١ْسَٚٚا١ْ ب١ غ١زٚ ١ٖؾتاٚ ذ١ٚت ١ٖظاض ب١ضٌَٝ ض ٩شا١ْ زٜاض ١ْٝ، ن٠ٚ١ْ١ت ٚ ث
ب٪ ز٠ض٠ٚ٠ ز٠ض ٚات، ث١جناٚ غ٢َ ١ٖظاض ب١ض٢ًَٝ ب٪ ثا٫َٚط١نا٢ْ ْاٚخ٪ ز٠ض ٚات، غ٢ ْٚ٪ ١ٖظاض بـ١ض٢ًَٝ زٜـاض   

  ٛ َٜت، زاٖات١ن٣١ زٜاض ١ْٝ، ٠ٚ ثرت٩ز٫٩ض٠ن٣١ يـ١ٖٝض ؾـ َٜت، ١َ١٥ خ٪٣ زٜاض ١ْٝ ن٢ صَن ز َٝو ١ْٝ ن٢ صَن ز َٜٓ
َٝه٢ ظ٩ض ١٥نات،  ٥211اَاش٣٠ ث٢َ ١ْنطا٠ٚ، ١٥ط١ض ْطخ٢ ١ٜى ب١ضٌَٝ ١ْٚت ب١  ٢َٝ زٜاض٠ ١َب١ًغ ز٫٩ض زابٓ

٢َٝ َازز٣٠ ) َٝه٢ تط ي١ زاٖات٢ ١ْٚت ب١ث َٜعإ خاَي ٣ ْـ١ٚت ٚ   ٣3118 غـاَي٢   33( ٜاغا٣ 5( بط ط٣١ )2ب١ض 
٢َٝ َازز٣٠  َٜتـ١      ، ز٠ب٢َ ؾط٩ؾت٢ٓ ١ْٚت ٚ غاظ26غاظ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ث ٚ ثازاؾـت١نإ ٚ ََٛيهاْـ١نا٢ْ ز٠بـ٢َ خبط

َٝه٠ٚ١، ن١ن٢ زٜاض ١ْٝ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ َازز٣٠  َٜص٣٠ ََٛيها١ٜت6.٢بط ط٣١ ) 48غٓسٚق٢ ذٝػاب  (  ض
َٝهٝـإ ٖـ١ب٢َ بـ٪ شٜٓطـ١، ز٠بـ٢َ       7بط ط٣١ )  ( ن١ باغ٢ ز٠ع٢ُ ؾ١ضٜهات ز٠نات، ١٥ط١ض ١٥ٚ ؾـ١ضٜهاتا١ْ ز٠عُ

ٜاغا٣ ١ْٚت ٚ غاظزا، باؽ ي١ غـ١ض ؾـ١ضٜه١نإ ٥ـ١نات،     ١ْٝ51، َازز٣٠ ََٛيها١ْف بس٠ٕ، ٠ٚ١٥ ٖٝه٢ زٜاض 
% تـا  31باغ٢ ١٥ّ ؾ١ضٜهات٢ ١ْٚتا١ْ ١٥نات باجٝإ ن١ْس٠؟، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ٥اَـاش٠ بـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ يـ١        

َٝٓا٢ْ ْــ١ٚت، ٥اٜــا ٥ــ١ٚ ثؿــه٢ ١ْٚتــ١ يــ١   36 % ٠ 36% ٚ تــا 31%٣ ثؿــه٢ ؾــ١ضٜه٣١ نٛضزغــتإ ي٠ٚ١بــ١ضٖ
؟، ثاض٠ن٣١ ن١ْس٠؟، غ٢َ ثا٫َٚط١َإ ١ٜ١ٖ ي١ باظٜإ، يـ١ ظاخـ٪ يـ١ خـ١بات، تٛاْـا٣ ثـا٫َٚت٢ٓ       بط ٠ن٣١ ن١ْس٠

َٜت؟، ن٪١ْ؟، ن٪ٕ ؾط٩ؾطا٠ٚ؟،  76 ١ٖظاض ب١ض٢ًَٝ ١ْٚتٝإ ١ٜ١ٖ، زاٖات١ن٣١ زٜاض ١ْٝ، ١٥ٚ زاٖات١ ي١ن٣َٛ ز
 ١ٕ ١٥ٚ بط طا١ٜ١ْٚ ظٜاتطٜـ.ن١ْس٠؟، ٠ٚ١٥ زاٖات٢ ١ْٚت ت١بع

٢َُٜ نٛضزغتإ، ٠ٚنـٛ ثػـج٪ض ا٢ْ باظضطـا٢ْ باغـ٢     زاٖات٢ خاَي١ غٓ  ٛٚض١ٜنإ، زٜاض٠ ق١باض٣٠ باظضطا٢ْ ي١ ١ٖض
َٝـ٢ ظاْػـت٢    6ًَٝاض ز٫٩ض زا١ٜ، ١٥ّ ٥اَيٛط٪ض ٣ باظضطـا٢ْ ٚ ةاضٜـ١، نـ١ يـ١      41ز٠ن١ٕ، ي١ غٓٛٚض٣  % ٣ بـ١ ث

ٝـ    ٥6ابٛٚض٣ ي١  َِٜ ز٠ب٢َ بـ١ تـ١ؼنشن زٜـاض ْ ١، ٥اٜـا زاٖاتـ١نا٢ْ ذـاج٢    %٣ ١٥ّ ٥اَيٛ ط٪ض ١ٜ باظضطا١ْٝ ب٪ ١ٖض
١َٜٝ؟، ن١ْس٠؟، زٜاض ْٝـ١، زاٖـات٢    َٜع خإ، خاَي١ غٓٛٚض١ٜنا٢ْ تط ي١نٛ ٥٪١َضإ، بامشاؽ، ابطاِٖٝ خًٌٝ، ث١ضٚ

 ٌَٝ ٌَٝ، زاٖات٢ ٥٪ت٪َب  زٚٚ ١ْٚع٢ ١ٜ١ٖ، باج٢ طَٛطط١ٝن٥.٣١٪ت٪َب
َٜتـ١     261ز٠ّٚٚ، تابً٪٣ ن١ ثـاض٣٠ صَن ١٥غـ١ْٔ بـ٪ ض ٠ق١َ١نـ١، تـ١ؼنشن نـطا٠ٚ غـا١ْ٫َ          َٝـٌ ز ٖـ١ظاض ٥٪ت٪َب

ــ١،         ــ٠ٚ١ طَٛطط ــ١ظاض ز٫٩ض٣ ٥ ــ١ظاض ٖ َٜت، ٖ ــ١طري ــ١ظاض ز٫٩ض٣ صَن ٠ٚض٥ ــَٛطط ٖ ــات٢ ط ــ١ زاٖ ــتا٠ٚ١ْ، ي نٛضزغ
َٜ َٝهٝـ ت١قطٜب١ٕ ظٜاتط٣ صَن ٠ٚض١٥طري  ت ب٪ تابً٪، ١َ١٥ ٖٝه٢ زٜاض ١ْٝ.ًَٝ٪ْ

    ٛ ٢َٜ باظاض  ٚ زٚنإ ٚ ١َعط٠ظ ٚ ذـاْٛت ٚ بٝٓانـإ، ٠ٚنـ َٝه٢ تط نط َٝـ٢ نـطز، بـ٪        خاَي نـاى غـ١َري ٥اَـاش٣٠ ث
َٝو تــ١ؼنشن نــطا٠ٚ، ت١قػــ٢ُٝ  3122غــاَي٢  ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض ٥ــ١نات، ٜــ١ى  41ّ نــطز٠ٚٚ، َــاْط٢  23ض٠قــ١َ

٢َٜ زٚٚ بٝٓا٣ بب٢َ  41باظضطا٢ْ بهٛٚى  ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ١٥نات، ١ٜى عُٝاض٠ بس٣٠ ب١نط٣َ  41ًَٝ٪ٕ زٜٓاض نط
١ب ٚ ذاْٛٚت ٚ زٚنإ ٚ بـاظاض  ٚ ٥ـ١ّ ٖـ٠َٚٛ١ ذهَٛـ١ت٢     ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ١٥نات، ن١ن٢ ١٥ّ ١َٖٛٚ ١َنت 41

َِٜ ١ٜ١ٖت٢، َاْط٢  َٜٝـ١؟،   ١ٖ41ض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، زاٖات٢ بط ٢ٜٓ ثاض٣٠ خا١ْْؿشن ٚ غٓسٚق٢ خا١ْْؿشن ي١نٛ
َٜت٠ٚ١٥.٠ٚ١ ن١ْس٠؟، بط ٠ن٣١ ن١ْس٠؟، َٛز٠  ٠ٚض٠ ب٪خ٪٣ ز٠ب٢َ غ١ضف بهط

َٝه٢ تط ٚ بط ط١ٜ١ن٢ تط ظاْٝاض٣ ١َٖي١ٚ ْ  َٝٓخ  3122ا زضٚغت، ب١زاخ٠ٚ١ ي١ بٛزج٣١ غاَي٢ خاَي ْٛٚغطا٠ٚ، ث
َٜت ب٪ ؾ١ضَاْب١ضإ، ن١ن٢ ؾـ١ف   تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ث١جناٚ زٚٚ ًَٝاضٚ غ١زٚ نٌ ٚ ْ٪  ًَٝ٪ٕ غ١ضف ١٥نط
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َٝـو   َٝٓخ خ١ضد نطا٠ٚ، ٚات١ ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩ ب١ تطيٝ٪ْ تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ١ٖؾتاٚ غ٢َ ًَٝاضٚ زٚٚ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ث
نـطا٠ٚ، ١٥طـ١ض غـ١ٜط٣ بهـ٣١، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ تطيٝ٪ْاْـ١ بـ٪ َـ٠ٛظ٠ؾشن غـ١ضف نـطا٠ٚ، جطـ١ يـ١              ظٜـاتط غـ١ضف   

ٜـ  ات٢ ب١يـ١زٜات ٚ ؾـاض٠ٚا٢ْ   ؾ١ضَاْب١ض٣ باْك١ ةاض١ٜنإ، ؾط ٩ن١ خا١ْنإ، َٛزٜط١ٜت٢ ١ْٚت ٚ غاظ، َٛزٜط
 ع١ْها٠ٚ.

٠ ب٪ ؾـ١ف تطيٝـ٪ٕ،   ١٥ط١ض غ١ٜط به٣١، ب٪ َٛٚن٣١ ٠َٛظ٠ف ٚ ت١قاعٛز ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ، ي١ نٛاض تطيٝ٪١ْٚ 
%٣ زٚٚ ١٥نات، 61% ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ، نٛاض تطيٝ٪ٕ ي١ 61، ٚات١ ب١ ْعٜه٣١ ي١ 3122ٚ  3121ب٢ٜٓ١ غاَي٢ 

َٝـٓخ      3122َاْا٣ زٚٚ تطيٝ٪ٕ ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ن١ ظٜاز٠ ض ٩ٜـ نطا٠ٚ يـ١ غـاَي٢    غـ٢ ٚ نـٛاض ٖـ١ظاضٚ ث
َـ٠ٛظ٠ف ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، خـ٪٣ ؾـ١ف غـ١زٚ       %٣ 6غ١زٚ نٌ ٚ ذ١ٚت ٠َٛظ٠ف زاَـ١ظضا٠ٚ، َاْـا٣ ٚاٜـ١ يـ١     

% َٛٚنـ١ ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، ١٥َــ١    61%٣ َــ٠ٛظ٠ف ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، ن١نـ٢ يــ١    6ثـ١جنا ٖـ١ظاضَإ ١ٖٜـ١، يـ١     
َٜه١ ن٪ٕ، ن١ خ٪َإ  ٖـ١ظاض زاَـ١ظضا٠ٚ، ١٥َـ١ ظٜـاز٠      ١ٖ47ظاضٜؿُإ َٛغاز٠ق١ نطز٠ٚٚ، بـ٫َ١ّ   36ثطغٝاض

 ١ٝن٢ تط٠.ض ٩ٜ
ــ١ى ٚ خ    ــ١نا٢ْ مش ــ١ باب ــ١ٕ ي ــٛٚز٠     ت١بع ــ١باب٢ غ ــشن ٚ ي ــاضبٛٚ ٚ ب١خؿ ــاب٢ ب ــ١ ب ــٝا١ْ، ي ــ١تطٛظاض٣ ٚ غ عَ

َٝه٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ب١زاخ٠ٚ١، شَاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض ١َٖيـ١ ١ٖٜـ١، ٖـ١ض بـ٪       ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ٚ خ١ضج١ٝنا٢ْ تط، ؾ١ضق
 3122ظن١ْٚٛ، باغ٢ مش١ى ١٥ن١ّ، مش١ى ٚ ١٥ٚا٢ْ تـط بـاؽ ْانـاّ، نـْٛه١ بـا نـات ظ٩ض ْـ١ططّ، يـ١ غـاَي٢          

َٝٓخ غ١زٚ ٜاْع٠ ًَٝاض ٚ زٚٚ غ١زٚ ْ٪ ًَٝ٪ٕ زاْطا٠ٚ، ن١ن٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ غـ١ضف نـطا٠ٚ، زٚٚ   ١ٜى تطيٝ٪ٕ  ٚ ث
َٝـٓخ غـ١زٚ ١ٖؾـتا ٚ زٚٚ      تطيٝ٪ٕ ٚ ٠ٚ١ْت ٚ نٛاض ًَٝاض ٚ غ١زٚ نٌ ٚ ذ١ٚت ًَٝ٪١ْ، َاْا٣ ٚا١ٜ، ؾـ١ضم ث

   ٚ غـٝا١ْ، يـ١    َٝاضٚ ْ٪غ١زٚ نٌ ٚ ؾ١ف ًَٝاض زٜٓاض غ١ضف نطا٠ٚ، ١َ١٥ ١ٖض ي١ مشـ١ى ٚ خعَـ١ت طـٛظاض٣ 
 غٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ؾ١ضم ظ٩ض٠.باضبٛٚ ؾ١ضم ١ٜ١ٖ، ي١ ٥ٝعاْات ؾ١ضم ١ٜ١ٖ، ي١ 

َٝٓإ         َِٜ ١٥ب٢َ ث٬ْـ٢ ببـ٢َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ َٝٓإ ب١زاخ٠ٚ١، ذه١َٛت٢ ١ٖض ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ
َٝـ ١٥ن٣َٚ١، َٝـ ن١ٚت٠ٚٛنإ ن١ ٥ٝكتٝػازٜإ ب١ق٠ٛت٠ٚ١ ث َٝٓإ ظٜـاز ٥ـ١نات،     ظٜاز بهات، ي١ ٫َٚت١ ث ٠ٚبـ١ضٖ

 ١َُٝ َٝػتا ١٥ّ ٖات٠ٚٛ زٚٚ غ١َي١ت٢ ط١ٚض٠، ٣٠ْٛٝ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ،    :7ب١  42ت١ؾػ٢ًٝ ن١ّ ١٥نات، ٥ ب٠ٚٛ، ٥
َٝٓإ غـ١ضف بـ٠ٚٛ، نـ١ ٥ـ١ّ ض ٠ق١َـ١ ظ٩ض ن١َـ١، ب١زاخـ٠ٚ١        27َاْا٣ ٚا١ٜ ي١  %٣ بٛزج٣١ طؿت٢ ب٪ ٠ٚب١ضٖ

َٝه٢ تــط ٠ٚنــٛ ٥ا  َــاش٠ّ ثــ٢َ نــطز، َْٛاق١يــ١ نطزْــ٢ نــطز٠ٚٚ، يــ١ بٛزجــ٣١  َاْــا٣ بــ١ض٠ٚ زٚا٠ٚ نــ١ْٚٛ، خــاَي
ــ٣١       ــ١ بٛزج ــطز٠ٚٚ، ي ــ١ضؾ٢ ن ــػ٢ًٝ غ ــ٣١ ت١ؾ ــ١ بٛزج ــ٠ٚٛ ي ــ٠ٚ١ ن ــ٣١ ن١َا٠ٚت َٝٓإ زٚٚ تطيٝ٪١ْن ــ١ضٖ ٠ٚب
ت١ؾػ٢ًٝ ٠ٚ١٥ؾ٢ غ١ضف نطز٠ٚٚٚ ب١ بط ٣ نٛاض غ١ز ًَٝاض ظٜاتطٜـ عحع٣ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ب٠ٛ ب١ نٛاضز٠ 

َٝه٢ ت١ؾػ٢ًٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ، ٚضز٠نـاض٣  تطيٝ٪ٕ، ١َ١٥ٚ ن١ْس٠ٖا ت١بع١ٕ ١٥ط ١ض ٚضز٠ناض٣ به٣١، ضاث٪ضت
َُٝٛا١ٜ، ١ٜن١ّ، ١ٖم ٚا١ٜ ١٥ٚ ذٝػاب١ خٝتاَٝـ١   ض٠ق٢َ١ ١َٖي٣١ ظ٩ض تٝا١ٜ، ب١زاخ٠ٚ١ ْاظاْػت١ٝ، َٔ ب٪١ٜ ث

َٜط٣ زاضا٢ٜ ت١زقٝك٢ بهات، ضا َٜط٣ زاضا٢ٜ، زٜٛا٢ْ ناٚز َٜت ب٪ زٜٛا٢ْ ناٚز َٝطزض َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ بٓ ث٪ضت٢ َٔ ث
َٝو نـ١ّ ٚ نـٛض ٣ ٚ ْـاع٢ًُٝ ٚ ْاظاْػـت٢ ٚ      خ٪٣ بٓٛٚغ٢َ ب٪ ث١ضي١َإ، ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ْط ١ْز٠ٜٔ ب١ ؾت

 ن١ْاؾ١ؾاف ٚ ْاض ٢ْٚٚ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٛطط ٚ ؾط ٩ن١خاْـ١ٚ  َٔ ١ٜى ثطغٝاض ز٠ن١ّ، ٥اٜا ز٠نط٣َ ١ََٖٛٚإ باؽ ي١ ١َٖإ ي١غٛ ٚ ١َٖإ ؾـت٢ طـ  

٣٠َٛٝ تط به١ٜٔ، ن١ زٚٚ ن١ؽ، غ٢َ ن١ؽ باغـ٢   َٜو ؾ ٠َٛٝٚ ب١ٖ١ْس زاخ١ًٝٚ غٓسٚق٢ خا١ْْؿشن، ب١ٖ١َإ ؾ
 ز٠نات، ١ٖم ١ْٝ خٛؾو ٚ بطاٜا٢ْ تط باغ٢ به١ٕ، طٛيٝعاض خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع طَٛيٝعاض قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ؾـ٢ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ّ نـ١ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ٜإ ٥اَـاز٠نطز٠ٚٚ،          غ١باض٠ت ب١ ذٝػاب٢ ن٪تا٢ٜ، ز٠غت خ٪
َٝط٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١غـ١ض٣ ب٠ٛغـتشن ٚ ذهَٛـ١ت نـاض٣ ي١غـ١ض       َٝو خاَيٝإ ٥اَاش٠ ث٢َ نطز٠ٚٚ، ج ب١ض اغت٢ ن٪١ََي
بهات، ٥ـ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣  ١ٖٜـ١ ب١زاٖاتـ١نا٢ْ ْـاٚخ٪ ٚ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ ز٠ضبـاض٣٠ ظٜـاز٠ ض ٩ٜـ٢ نـ١ّ ض ٩ٜـ٢            

َٝٓــإ ي١ٜاغــا٣ بٛزجــ١ٚ ذٝػــابات٢  3122بٛزجــ٣١ ٥اغــا٢ٜ، بــ٪ غــاَي٢  ذٝػــاب١نا٢ْ َٝهــ٠ٚٛنإ، نــٛضت ٖ ، ت
ٍَ ٚ ثٝؿ١غــاظ٣ ٚ ٖــ١ض٠ٖٚا  ن٪تاٜــسا، جٝــاٚاظ٣ شَاض٠نــإ ٚ ٥ــ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْــس٣ ١ٖٜــ١ بــ١ غــٛيؿ١نإ، نؿــتٛنا

َٝطــ٣١ ز٠غتد٪ؾــ١ٝ نــ١ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ ٢ غــٛيؿ٣١ خاْٛٚبــ١ض٠ٚ ١َغــ١ي٣١ ثــاض٣٠ غــٛٚض اٚ، ٖــ١َٛٚ ١٥ٚاْــ١ ج
َٜٓـ١ض٣ ذه١َٛت٠ٚ١ٜـ١، ض ْٚهطزْـ٠ٚ١َإ يـ١ٚ باض٠ٜـ٠ٚ١          َٜٝٛػـت٢ بـ١ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ ْٛ ي١غ١ضٜإ ٠ٚغتا٠ٚٚ ث
َٝؿـٓٝاضا١ْ،     َٝط٠ ١ْٖس٣َ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ زا ي١غ١ض ٥ـ١ٚ غـ١ضْخ ٚ ث ز٠غت به٣َٚ١، ١ٖضن١ْس٠ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ي

َٜٝٛػت٢ ب١ ظٜاز٠ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب١تاٜب١ت٢ زاٖ َٝؿتا ث َٝٓـإ، َـٔ   ب٫َ١ّ ٖ َٝؿ١ٓٝنإ ٚ نٛضت ٖ ات١نإ ٚ ث
َٜو ز٠ن١ّ، ٥اٜا ض ٩ش ب١ض ٩ش زاٖاطنإ ظٜاز ز٠ب٢َ، ث٬ٕ ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ٚ ١َغ١ي٣١ٜ١ تا ي١ زاٖاتٛٚزا نـٛضت   ثطغٝاض

َٝٓا١ْنا٢ْ ث٢َ ثط  به٠ٚ١ٜٓ١؟، غٛثاؽ. ٖ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.اػنس ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.اػنس  ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢َٜ، ز٠غـت خ٪ؾـ٢ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ ناضٚبـاض٣        َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٠ٚؾس٣ ٖاٚض  َٝطٖات٢ٓ ب١ض  َٜط ا٣ ب١خ ٚ
َٝبٝـ٢ باؾـٝإ خػـت٪ت١ض ٚٚ، يـ١ ض اغـتٝسا زٚٚ           ٥ابٛٚض٣ ز٠ن١ّ ب٪ ٥اَـاز٠نطز٢ْ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١، ظ٩ض غـ١ضْخ ٚ ت

نــات٢ ٖــ١ّ ٖــات٢ٓ بٛزجــ١، ٖــ١ّ يــ١نات٢ ٖــات٢ٓ ذٝػــاب٢ خٝتــا٢َ بــ٪ ث١ضيــ١َإ،  خ١يــ١ٍ ١ٖٜــ١ غــا١ْ٫َ يــ١
َٜٝٛػت١ غـا١ْ٫َ زٚٚ جـاض بطاتـ١ ث١ضيـ١َإ، ٚاتـ١       ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ي١نات٢ خ٪٣ ْاطات زٚا ز٠ن٣َٚ١، ز٠ّٚٚ، ث
ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ ٚ ؾ١ف َاْط٢ ز٠ّٚٚ، ن١ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ت١ْٗا ب١ٜ١نحاض ٖات٠ٚٛ بـ٪ ٖـ١َٛٚ غـاَي١ن١،    
َُٝـ١ ٖـ١ّ يـ١ ذٝػـاب٢ خٝتـا٢َ،         َٝهـ١ غـا١ْ٫َ ٥ َٜط٣ زاضا٢ٜ ي١ ض اغتٝسا ططؾت ١َ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ ، زٜٛا٢ْ ناٚز
ٖــ١ّ يــ١ بٛزجــ٣١ طؿــت٢ غــا١ْ٫َ ١٥طاتــ١ ث١ضيــ١َإ، ْــ١ب٢ْٚٛ ٜــإ ي١ب١ضز٠غــتسا١ْب٢ْٚٛ ض اثــ٪ضت٢ زٜــٛا٢ْ   

َٜط٣ زاضا٢ٜ، ي١ب١ضز٠غـت٢ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ١٥َـ١ يـ١ ض اغـتٝسا طط       َٝـو بـ٪ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ     ناٚز ؾت
       ٚ َٜٝٛػـت بـٛ ، زضٚغت ١٥نات، طؿتٛط٪٣ ظٜاتط ١َٖيس٠طط٣َ، ثطغٝاض٣ ظ٩ض زضٚغـت ٥ـ١نات، ب٪ٜـ١ يـ١ ض اغـتٝسا ث
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َٝشن ض٠ق١َ١نا٢ْ ي١ ٠ٚ١٥ٍ ت١غتٝت١ٝ، ن١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٚ ن٪تـا٢ٜ  ب٪١ٜ  ١َٖٛٚ َٛاظ١ٜ١ْ٠نٝـ ن١زا١٥ْ
َٞ ١٥ب٢َ ب١ َٝعا١ْٝ ؾٝع١ًٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥  َٝو ن٪تا١ٜٝن٣١ َٛخ١ت١ت١ٚ ؾٝع١ًٝ، غٛثاؽ.ث  ١َٖٛٚ ض ٠ق١َ

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ ب١ض   ب١ض 
 ناى ناضٚإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ناضٚإ قا :  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعاْـ١ بهـ١ّ نـ١ ٥ـ١ضنَٝ       ه٢ ظ٩ضٜـإ  غ١ض٠تا ز٣َٚ١َ٠ ز٠غت خ٪ؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ي١ٚ خٛؾـو ٚ بـطا ب١ض 
َٝبٝٓٝــــ١نإ ٚ يــــ١     ــتٝٛا٢ْ يــــ١ ت ــٝإ نــــ١ّ نطز٩تــــ٠ٚ١، ثؿــ ١َُٝؾــ َٝو يــــ١ َاْــــسٚٚب٢ْٛ ٥ ــا٠ٚ، نــــ١َ َٝؿــ ن
َٜعتإ ز٠ضؾـ١ت بـس٠ٕ بـ٪           َٝهُإ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض بـ١ض  ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْناْٝإ ز٠ن١ٜٔ، جط١ يـ٠ٚ١ف نـ١ْس غـ١ضجن

َٝو يـ١ٚ غـ١ضجنا٣١ْ َـٔ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ض اث٪ضتـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ٢         زاضاٜـ٢ نـ١ يـ١ ض اثـ٪ضت٢      ٣٠ٚ١٥ باغ٢ به١ٜٔ، ٜـ١ن
َٝطٜاض ي١نات٢ ناضنطزْٝسا يـ١ بٛزجـ١    َٝو ي١ ١٥ضن١ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ شَ َٞ زضا٠ٚ، ١ٜن يٝص٣١ْ زاضاٜـ ٥ٝؿاض٠ت٢ ث
َٜٝٛػـت بـٛٚ       َٝهـسا ث خ٬ََ١ْس١ْ، ٚا ز٠ضز٠ن٣َٚ١ ي١ٚ ب١ضاٚضزا١ْ ٫ٚاظ١ٜى ي١ٚ خ٬ََ١ْسْـ١ ز٠ضز٠نـ٣َٚ١، ي١نات

٢َٝ ٠ٚظاض٠ت١نإ ض ٠ٚاْ ١ بهط٣َ، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ بـ١ضثطؽ يـ١ ٫زاْـ١ زاضاٜٝـ١نإ ٥اطـازاض        خ١ضج١ٝنإ ب١ث
َُٝٛاب٢َ ٠ٚ١٥ ن َٜت٠ٚ١، ث َٝه١ ز٠بٛا١ٜ ثط بهطابا٠ٚ١ٜ.بهط َٓٝ  ١ي

َٝه٢ ظ٩ض٠ٚ٠ ث١غــ١ْس          َٝٓـاْ َُٝٛاٜــ١ نـ١ بٛزجــ٣١ غـا١ْ٫َ خــ٪٣ بـ١ نــٛضت ٖ َٝهـ٢ تــط ١ٖٜـ١، ث ز٠َٚٚٝـإ ططؾت
ٍَ ب١غاَيٝـ ي١ بط٣ ٣٠ٚ١٥ بري ي١ن َٝٓإ ز٠نات، غا َٝٓا١ْ بهات٠ٚ١، ق١باض٣٠ نٛضت ٖ ١ّ نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ نٛضت ٖ

َٝٓإ نـ١        ٍَ ز٠ضز٠ن٣َٚ١ ي١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ بـ١ٖ٪٣ خـ١ضد ْـ١نطز٢ْ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ ظٜاتط ز٠ب٢َ، ١٥َػا
ٍَ باق١ٝنـ٣١ خطا٠ٚتـ١ غـ١ض بٛزجـ٣١ بـ١ناضبطزٕ، ضاغـت١ٚخ٪ ٜـإ ْاض اغـت١ٚخ٪، ٠ٚنـٛ يـ١            تا٠ٚنٛ ن٪تا٢ٜ غا

َٜع جـ٪ض٣    ٣49 زاضا٢ٜ ٖات٠ٚٛ، ن١ ض اث٪ضت٢ يٝص١ْ %٣ خ١ضد نطا٠ٚ، ٣٠ٚ١٥ تط زاٚا ز٠ن١ٜٔ ي١ ٠ٚظاض٠تـ٢ بـ١ض 
َٝٓإ بــ٪ بٛزجــ٣١ بــ١ناضبطزٕ،  نــ٪ٕ بــ٠ٚٛ؟، ب٪َــإ ض ٕٚٚ  طٛاغــت٣٠ٚ١ٓ ٥ــ١ٚ بــط ٠ ي١غــ١ض بٛزجــ٣١ ٠ٚبــ١ضٖ

 بهات٠ٚ١.
َٜتـ١   ي١ ١ٜ٫ن٢ تط َٔ ز٠ن٠ٚ١ُ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١باض٣ غ١ضجنِ ي١غـ١ض ١ْٖـس٣َ ٫ٜـ٢ْ١ نـ١ ٥٪ب      اَي١نـ٣١ ز٠ن١ٚ

١َُٜ ي١ زاْا٢ْ بٛزج١ٚ ي١ تاٚت٣َٛ نطزْـ٢ بٛزجـ١،    ١َٜٓضا١ٜت٢ ١٥ٚ ١ٖض ْٛ ،ٍَ ١٥غت٪٣ ذه١َٛت٢ عرياق٢ ؾٝسضا
٢َُٜ نٛضزغـتإ ز٠نـط٣َ، ٥ـ٠ٚ١ف يـ١ ض اثـ٪ضت٢ ٠ٚظاض٠ت ٚ يـ١             ي١ٚ ٥ٝػتٝكتاعا٣١ْ نـ١ يـ١ بـط ٣ بٛزجـ٣١ ٖـ١ض

َٜعٜؿــ٠ٚ١ ٥ٝؿــاض٠ت٢ ثــ٢َ ز٠زض٣َ نــ١ َُٝــ١، ١ْٖــس٣َ  يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ ب١ض  َٝؿــ١ ١ٖٜــ١، ب١زاخــ٠ٚ١ بــ٪ ٥ ١ْٖــس٣َ ن
َٝؿ١ ١ٜ١ٖ ب٪  ١َُٝ زضٚغت ز٠نط٣َ.غ١ض٥ ٣١َُٜ ٥  ١٥ٚ ١ٖض

َٝػـتا ٫ٜـ٢ْ١ نـٛضز٣، ٜـإ ٠ٚظاض٠تـ٢           ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ١ْٖس٣َ ١ٜ٫ٕ نـ١ ب٪نـ٢ تـا٠ٚنٛ ٥ َُٝٛا١ٜ ز٠ب٢َ بط١ض  َٔ ث
ــت٪ت١ ١ْتٝح     ــسا ١ْط١ٜؿ ــ١ْٚٛنا٢ْ خ٪ٜ ــ١ ب١زٚازان ــ١ت ي ــإ ذهَٛ ــ٢ ٚ ٜ ــ٢   زاضاٜ ــريام، ١٥ط١ضن ــ١ ع ــ١ى ي ٜ١

َٝه٢ ض اغـت١ٚخ٪زا ز٠شٜـٔ      ١َُٝ يـ١ ؾـ١ضان١ت َُٝٛا١ٜ ٥ َٝهٝإ َاب٢ٜٓ١ ز٠غتٛٚضٜٔ، ب٫َ١ّ ب١ؾ١ن٣١ تطٜؿ٢ ث ب١ؾ
َٝٓاغـ١نإ    ١َٓٝٝ غـ١ض ث َٜٝٛػتٝـ ب٠ٚ١ ز٠نات ن١ن٢ تط ي١ٚ ١َغ١ْ٫١ ب٢َ ز٠ْط ١ْبشن، ١٥ط١ضب ي١ عرياقسا، ث
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غـ١ثاْس٢ْ نـ١ْس ظن١ْٜٚٛـ١ى يـ١ ٫َٚتـا٢ْ زعنٛنطاغـ٢، ب١غـ١ض         ٚ ١٥ٚ ثطغا٣١ْ نـ١ بـ٪ ؾٝسض ايٝـ١ت ز٠نـط٣َ،    
َٝه١ يــ١ ٖ٪نــاض٣ ٥ــ١ٚ ١َٖيــ١ نٛؾــٓس٣١ٜ٠ نــ١     َٝو نــ١ ب١ؾــ َٝهــ٢ جٝــاٚاظ، نٛضزغــتاْ َٝهــ٢ ْازٜــاض ٚ عرياق عرياق
ــ٫َ١ت١       ــ٢ ز٠غ ــ١ ب١ؾ ــ١ت ي ــس٠ٚ٠، ْــ١تٛاْطا٠ٚ ت١ْاْ ــ١ ْا٠ْٚ َِٜ ب ــ١ض ــ٢ ٖ ــابٛٚض٣ ٚ زاضاٜ ــ١ت٢ ٥ ــ١ضج١ّ غٝاغ غ

َٝطــ َٝهــ٢ ٖــ١ب٢َ يــ١ زابــ١ف نــطزٕ ٚ ثٝــاز٠نطز٢ْ ٥ــ١ٚ  ٖاٚب١ؾ١ناْٝؿــسا ج َِٜ ض ٩َي َٜتــ٠ٚ١، نــ١ ٖــ١ض ٣١ بــ٪ بهط
َٜـص٣٠ نـ٢َ١       َٝٓا٢ْ ١٥جن٢ْ١َٛ زٜاض٣ ١ْنطز٢ْ ز٠غـ٫َ١ت١نا٢ْ يـ١ ز٠غـتٛٚضزا، ض  َٝو ١ْٖ ٍَ ث غٝاغ١تا١ْ، ي١ط١

َٜط٣ نطزْـ٢       َٜػت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ يـ١ ٥اغـت زاْـإ ٚ نـاٚز َٜٓـ١ضا٢ْ   نطز ي١ ث١ضي١َا٢ْ عريام، ١َٖيٛ ْٛ
ــ٣١         ــات، ظ٩ضٜٓ ــ١ضْاى ز٠ب ــت١ٜ١ن٢ خ١ت ــ١ ٥اضاغ ــ١ي١ن١ ب ــسا، ١َغ ــ١ ب١غ َٝهاض ي ــ١ج َٝب ــ٫َ١ت٢ ج ــ١ ز٠غ ــٛضز ي ن

٣٠َٛٝ ز٠غ١ َِٜ ي١ نٛاضن َٝت٠ٚ١.ز٠غ٫َ١ت١نا٢ْ ١ٖض  ٫َت١ ١َ٫ضن١ظ١ٜنإ ز٠خٛي
َٝط٠ٚ ي٣َٚ١ جاض جاض ي١ بٛزج١ن١ ٚ ي١ نـ   ١َُٝ ي َٜه١ ي١ ٖ٪ناض٠نا٢ْ ن١ ٥ َُٝٛا١ٜ ٖ٪ناض َٝٓا١ْنـ١ يـ١   َٔ ث ٛضت ٖ

َٜٓـ١ضا٢ْ نـٛضز يـ١      َٜت٠ٚ١ غـ١ض ْٛ َُٝٛا١ٜ ٥٪باَي١ن٣١ ز٠ط١ض  ١ْٖس٣َ ١ٜ٫ٕ ْاض٢ْٚٚ ي١ٚ بٛزج١ٜ١زا ١ٜ١ٖ، َٔ ث
َٜـص٣٠ بٛزجـ٣١             َٜـسا ٖـ١ّ ض  َٞ ٥اطاٜـ١ يـ١زاْا٢ْ بٛزجـ٣١ طؿـت٢ عـريام نـ١ ي١ٚ َِٜ بـ ب١غسا، ي١ ١ٜ٫ن٢ تط ١ٖض

٢َُٜ زٜاض٣ ز٠نطز ن١ ي١  % ٣ ب٪ خ١ضج٢ غٝاز٣ ٚ ذان١ُٝ ت١ضخإ 5ْعٜه٣١  %17% ٚ ١َٖٝـ ي١ ١ٖ17ض
َٝتـ٠ٚ١،          َٝؿـ١ٜ١ى زٚٚبـاض٠ ز٠ب ز٠نطز، ١٥ّ ٥ٝعترياؾ١ غا١ٜ١ْ٫َ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٠ٚى نً
َٝؿ١ٜ١ ٠ٚظاض٠ت ط٢ٜ١ً ي١ ٚاقعـ٠ٚ١ ز٠نـات، يـ٠ٚ١ف خـطاثرت ٠ٚ١٥ٜـ١ زٜـاض ْٝـ١ ٠ٚظاض٠ت بـ٪          َٜت ١٥ّ نً ْاظاْسض

َٝؿا١ْ ن٢ نطز٠ٚٚ ناض٠غ١ض نطز٢ْ ١٥ّ َٝه٢ زا٠ٚ؟.ن  ؟، ض ١َٖٚي
               ٍَ َٝؿـ١ناْٝإ ي١طـ١ ذ١ظ ز٠نـ١ٜٔ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ٫َٚ١ْٖـ٣١ نـ١ زاٜٚاْـ١ بـ٪ ناض٠غـ١ض نطزْـ٢ ن

َِٜ زٜـاض٣ نـطا٠ٚ، ٥ـ٠ٚ١      عرياق٢ ؾٝسضاٍ ب٪َإ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ عرياق٠ٚ١ ب٪ ٖـ١ض
َٜـص٣٠ زاٖــات ٚ       بٛزجـ١ ْٝـ١ يــ١ غـٛيؿ١ ز٠نـ٢َ     َِٜ ٖـ١ّ ض  ، نــْٛه١ ذهَٛـ١ت٢ عرياقـ٢ بــ٢َ ط١ض اْـ٠ٚ١ بـ٪ ٖــ١ض

َٝه٢ زاضا٢ٜ ز٠غت ز٠نات، ن١ ١َ١٥ ْٝؿا١ٜ١ْن١ ب٪ ١٥ٚ ز٠غ٫َ١ت١ ١َضن١ظٜـ١   َِٜ ب٪ غاَي ١َٖٝـ خ١ضج٢ ١ٖض
َُٜٝؿ٢ خػت٪ت١ ب١ض ض٠ػن١ت٢ ١٥ٚ ٚاقع١، ن١ْس َازز١ٜ٠ى ٚ  ١َتطغٝساض٣٠ ي١ز٠غت٢ ب١غسا ن٪ب٪ت٠ٚ١، ١ٖض

َٝػـتا ْـ٠ٚ١ى      بط  َُٜـ٠ٚ١، تا٥ ط١ٜ١ن٢ ز٠غتٛٚض٣ عرياق٢ ١ٖٕ، ن١ض اغت١ٚخ٪ ٚ ْاض اغت١ٚخ٪ ث٠ٜٛ١غـسن بـ١ ١ٖض
َٜٓـ١ضا٢ْ نـٛضز     َٜت٢ ْٛ َٝط٠زا زٜػإ ب١ضثطغـٝاض َٝس٠ن٢َ ؾ١ضاَ٪ؾٝـ نطاب٢َ، ي َٝب١ج٢َ ١ْنطإٚ، ب١َيهٛ ث ١ٖض ج

َٜت ٥اَاش٠ ب١ َازز١ٜ٠ن٢ ططْط٢ ز٠غتٛٚ َٜه٢ طـ١ٚض٣٠ يـ١     ي١ ب١غسا ْٝؿإ ز٠زات، ز١َ٠ٚ ض به١ّ، نـ١ ز٠غـتٛض
َٜـت، َـازز٣٠    َٝب١ج٢َ بهط َٝتٛ ج ٣  116غ١ثاْس٢ْ ع١زاي١ت ز٠زات ي١ زاب١ف نطز٢ْ بٛزج١زا ز٠ب٢َ ١٥ط١ض ب

َٜط٣ نطزٕ ٚ ت١ضخإ نطز٢ْ زاٖات٢ ؾٝسضاَي٢ ز٠نات،  َٝٓا٢ْ ز٠غت١ٜ١ن٢ طؿت٢ ب٪ ناٚز َٝهٗ ز٠غتٛٚض باؽ ي١ ث
١َُٜنإ َٜت، ١٥ضن٢ غ١ض٠ن٢ ١٥ّ ز٠غت١ٜ١ ي١ غـ٢َ خاَيـسا نـ٪ نطا٠ٚتـ٠ٚ١،      ن١ ي١ ثػج٪ضا٢ْ ؾٝسضاصن ١ٖض َٝو ز ث

َٝٛز٠َٚي١تٝــ١ َٜط٣٠ ثؿــه٢ ١ٜنــ١ّ/ زَيٓٝــا بــٕٛٚ ي١زابــ١ف نطزْــ٢ عاز٬ْٜــ٣١ قــ١ضظ ٚ ٜاض١َتٝٝــ١ ْ نإ بــ١ طــٛ
١َُٜنإ.  ١ٖض

َٜ  ١ُ ؾٝسضاَي١ٝنإ.ز٠ّٚٚ/ زَيٓٝا بٕٛٚ ي١ زاب١ف نطز٢ْ تٛاْا٣ زاضا٢ٜ ١ٖض
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١َّٝٝ/ طط٠ْت٢   َٜعطانـإ،    غ َِٜ ٚ ثاض ض ٢ْٚٚ ٚ ع١زاي١ت ي١ ت١ضخاْهطز٢ْ نطا٠ٚ زاضا١ٜٝنإ ب٪ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
َٝػتا ٢ْ١ٜ٫ نٛضز٣ ؾهط٣ ي١ّ ز٠غت١ ططْط١ ١ْنطز٩ت٠ٚ١؟، ب٪ ١َٖٚي٢  َٝط٠زا ثطغٝاض ي١ٜ٠ٚ١، ب٪ن٢ تا٠ٚنٛ ٥ ي

   ٚ ْهطز٠ٚ١ْٜـ١ن٢ ١ٖٜـ١   زا١َظضاْس٢ْ ١ْزا٠ٚ، ب٪ ٚا ؾ١ضاَ٪ف نطا٠ٚ؟، ذٝهُـ١ت٢ ١٥َـ١ نـ١ٝ؟، ٠ٚظاض٠ت ض ض ٚ
 ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١؟، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.

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

ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ خٛؾه١ ث١ضي١َاْتاض٠نإ ثاف ٠ْٛٝض ٩ ز٠ٚض٠ٜإ ١ٜ١ٖ، زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َط ٩َإ تـ٥١حٌٝ ز٠نـ١ٜٔ     
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط.  ب٪ ب١ٜا٢ْ، ت

َٜع ب  اٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ١٥َا٣َٚ١ْ ثطغٝاض٠نإ ن٪ به٠ٚ١ْ١ ٚ ١٥ٜٓٛٚغشن،  زٜاض٠ ١٥ٚ ثطغٝاضا٣١ْ نطا٠ٚ، ثطغٝاض٣ تطٜـ َا٠ٚ، ٥
َٝػـتا       بـاؽ  ب٫َ١ّ ٢َ٫َ٠ٚ ٣َٚٛ١ٖ ١٥ز٠ٚ١ٜٓ٠، ٢َ٫َ٠ٚ ١َٖٛٚؾ٢ ت١بٝع٢ ١ٜ١ٖ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ض٠ق١َاْـ٣١ نـ١ ٥

َٜٔ يـ١ بـ٢ٜٓ١    َٜو ؾٛ َُٝٛا١ٜ غ١ٖٛٚ ١ٜ١ٖ ي١ ب٪ن١ْٚٛنا١ْٝنإ، ي١ ب١عع ١٥نط٣َ ن١ ٠ٚ١٥ ٚا١ْٝٚ ٚا١ْٝ، َٔ ث
٢َٜٓ خـ٪٣ ْـاقؼ نـ٪ نطا٠ٚتـ٠ٚ١،      زٚٚ ق١ٚؽ زا١ٜ، َاْا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ْاقؼ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ، َاْا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ ؾٛ

َٜٔ ٥رياز٠نــ١ ٥ــرياز٣  َٜو ؾــٛ َٝػــتا بــ١  2111بــ١عع ، ١٥َاْــ١ ٖــ٣َٚٛ١ ٫َٛذــ١ظاتٔ، ٥ــ٣٠ٚ١ ٥ــ١نات٥2111
َٝت، َـ١جاؽنإ بـس٠ٕ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١         ٫َٛذ١ظات١نا٢ْ تطٜـ ٫َ٠ٚؾنإ ١ٜ١ٖ ب٪ ٖـ٣َٚٛ١، ٥ٝٓؿـا١٥َي٬َ تـ١ٚاٚ ٥ـ١ب

َٜع، غٛثاؽ. ٠ٚ١َٓٝٓٝ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  َٜو زٚا٣ ض ٩ش٠ن١ ١َ٫َ٠ٚنإ ٣َٚٛ١ٖ ١٥ٖ  ب١ض ٩ش
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

( ٣ ٢ْ11 ١ٜن١ّ ن١ؽ ن١ قػ١ ز٠نـات، ٫َ٠َٚـ٢ ٖـ١َٛٚ ١٥ٚاْـ١ بـس٠ٚ٠ نـ١ قػـ١ٜإ نـطز٠ٚٚ، غـ١عات )         ب١ٜا
َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ زاز٠ْٝؿــشن، ي١غــ١ض٠تا ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ثطغــٝاضٜإ نــطز٠ٚٚ، ٫َ٠َٚٝــإ بــس٠ٚ٠ ٥ــ٣٠ٚ١ تــطٜـ خــٛا   ثــ

َٝطٜٔ.11ن١ضعن١، تا ب١ٜا٢ْ غ١عات ) َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ب١خٛاتإ ز٠غج  ( ٣ ث
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.ذػٔ ستُس غٛض٠                           ار                غت اػنس عبسؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      ج

َٝطام                               – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – نٛضزغتإع َٝطام - ع   ع

 
 



 252 

 
 
 
 
 

 ( 08ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  نٛاض ؾ١ؾن١  8118\18\13ض
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 253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (32ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١نٛاض   13/18/8118 ض



 254 

َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ؾن١نٛاض ض٩شٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  19/12/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   (32ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   ٟ(32زضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ نـات )    َٜهـ١ٚتٞ      11غ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ نـٛاض ؾـ١ؾن١ ض بـ١ّ   زا 19/12/2112(ٟ ثـ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
 .2111ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث١غ١ْس نطز٢ْ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ -1

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

َٜـسا٢ْ        ٛضزغتإ. ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ.   ب١ْا٣ٚ ط١صن ن ٢َ١َٝٝ ١َٖيبـصاضزٕ، غـاَي٢ نـٛاض٠ّ، خـٛصن طط خـٛصن غـ
 .19/12/2112ض ٩ش٣ زاْٝؿسن  ١ٜ32ن١ّ، شَاض٣٠ زاْٝؿسن 

 ب١ضْا٣١َ ناض:
٢َٝ ذٛن١ُنا٢ْ بط ط١ )  1992( ٣ ٖـ١َٛاضنطا٣ٚ غـاَي٢   1( ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪٣ شَاض٠ )21( ٣ َازز٠)1ب١ث

غتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿـت٢ٓ شَـاض٠   ٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضز
٢َ١َٝٝ ١َٖيبـــصاضزٕ، يـــ١نات 32) َٜهـــ١ٚت٢ 11( ٣ ٥اغـــا٢ٜ خـــٛصن غـــ َٝـ ْٝـــ٠ٛض ٩ ض ٩ش٣ نٛاضؾـــ١ؾن١ ض  ٣ ثـــ

١ٜ٠َٛٝ ب٢َ: 19/12/2112  ب١ّ ؾ
 .2111ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث١غ١ْس نطز٢ْ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ -

َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٠ٚؾس٠ ٜا٠ٚض٠ن٣١ ز٠ن١ٜٔ، زاٚاز٠ن١ٜٔ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ بؿـ١ضَٕٛٚ بـ٪      َٝطٖات٢ٓ ب١ض  ب١خ
َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ز٠بشن ي١غ١ض طؿتٛط٪نإ، ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ ؾ١ضَٛٚ.  غ١ن٪٣ يٝص١ْنإ، ٥

َٜع ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ ظ٩ض ي١ٚ بري ٣٠َٛٝ        ي١ ض اغتٝسا ب١ؾ ٚ ب٪نْٛٚا٣١ْ ن١َٔ ١َٖبٛٚ ٥اَـاش٣٠ ثـ٢َ زضا، ب٪ٜـ١ َـٔ تـ١ْٗا يـ١ ؾـ
زٚٚ ثطغــٝاض زا ب٪نــ١ْٚٛنا٢ْ خــ٪ّ ز٠خ١َــ١ ض ٚٚ، غــ١باض٠ت بــ١زاٖات ٖــ١ض٠ٚنٛ يــ١ ٜاغــا٣ بٛزجــ٣١ غــاَي٢  

زا ث١غ١ْس نطا٠ٚ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، زاٖات٢ ْاٚخ٪ ب١ بط ط١ جٝا جٝانا٠ٚ١ْٝ، ت١غبٝت نطا٠ٚٚ  2111
َٝط َٝو ٚ زٚٚ غ١زٚ ؾ١ف ًَٝاض٠، ب١ بط ط١ جٝا جٝانا٠ٚ١ْٝ، ج ري نطا٠ٚ، ١٥ط١ض ن٪٣ به٠ٚ١ٜ١ ظٜاتط ي١ تطيٝ٪ْ

َُٝـ١ زاٖـات٢     َٝط٠ ظ٩ض ثطغٝاض ز٠نط٣َ ن١ ١َغ١ي١ٕ زاٖات زٜاض ١ْٝ، َٔ ثطغٝاض٣ غ١ض٠نِٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥طـ١ض ٥ ي
َٜط٣٠ ٜاغـا ث١غـ١ْس نـطز، ٥اٜـا يـ١ ذٝػـاب٢ خٝتاَٝـسا، ظٜـا           تط يـ١ٚ زاٖاتـ٣١ نـ١ يـ١ ٜاغـا٣      ْاٚخ٪َإ بـ١ طـٛ
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ٜاغـا٣ بٛزجـ١زا    2111بٛزج١زا ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ز٠نط٣َ باغ٢ زاٖات بهط٣َ، ٥اٜا ١٥ٚ زاٖات٣١ ن١ يـ١ ٜاغـا٣   
ت١غبٝت نطا٠ٚ، ي١ ذٝػاب٢ خٝتاَٝسا قػ٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ، بط ط١ جٝا جٝانإ ٜإ ٜاغا جٝاٚاظ٠نـا٢ْ زاٖـات٢   

َٝــسا ْٝــ١، ي١َ١غــ١ي٣١ ٢َُٜ نٛضزغــتا٢ْ ت َٝــ٢ ز٠طــٛتط٣َ ١َغــ١ي١ٕ زاٖــات٢ ناض٠بــاٚ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١   ٖــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ث
١َغ١ي٣١ شَاض٣٠ غ١ٜاض٠ٚ ٥ٝرت بـاق٢ غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ تـط٣ زاٖـات؟، َـٔ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٠ّ ١ٖٜـ١، ذـ١ظ ز٠نـ١ّ           
َٜعإ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٢َ٫َ٠ٚ ٠ٚ١٥َإ بس٠ْـ٠ٚ١، ٖـ١ض٠ٖٚا يٝصْـ٣١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساضٜـ ٫َ٠َٚـ٢       ب١ض اغت٢ ب١ض 

َٝطري نطا٠ٚيــ١ ذٝػــاب٢   ٥ــ١ٚ ب١ؾــ٢ ثطغــٝاض ٠َإ بس٠ْــ٠ٚ١، ٥اٜــا ٥ــ١ٚ بــط ٣٠ يــ١ زاٖــات٢ ْــاٚخ٪ يــ١ ٜاغــازا جــ
َٝٔ بــط ٣ زاٖــات ظٜــاتط٠ ٜــإ     ــ ًَ خٝتاَٝــسا ز٠نــط٣َ يــ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٥ــ١ٚإ ١َغــ١ي١ٕ زاٖــات ظٜــاتط بــاؽ بهــ١ٕ، ب

َٝؿٓٝاض ٚ ب٪ن٢ْٚٛ يٝص١ْنا٢ْ ث١ضي١َاْـ١، ي١غـ١ض   ذٝػـاب٢   ن١َرت٠؟، ثطغٝاض٠ن٣١ تطٜؿِ غ١باض٠ت ب١ ض اٚ ث
َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ي١ ٣٫ يٝص١ْنإ بـ١   َٝػتا َٔ ث خٝتا٢َ، ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ؾسا ٥اَاش١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ تا٠ٚنٛ ٥
َٜٝٛػـت١      باؾ٢ ض ٕٚٚ ١ْب٪ت٠ٚ١، ٠ٚنٛ ن٪ٕ ي١غ١ض ثط ٩ش٠ ٜاغا٣ بٛزج١ٚ ض اث٪ضت٢ ذهَٛـ١ت ي١غـ١ض بٛزجـ١ ث

١ َا١ٜ٠ٚن٢ َٛع١ٜ١ْسا ض اث٪ضت٢ خ٪ٜإ ٥اضاغت٣١ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٜإ ١َٖٛٚ يٝص١ْنا٢ْ ث١ضي١َإ، ي
َٜٝٛػت١ ب١  َٝت١ ْاٚ ض اث٪ضت ي١غ١ض ذٝػاب٢ خٝتا٠ٚ١َٝ، ٥اٜا ث يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ به١ٕ، تا ب٪ن٢ْٚٛ ١٥ٚاْٝـ به
٠َٛٝ يٝصْــ١نا٢ْ ث١ضيــ١َإ ض اثــ٪ضت٢ خ٪ٜــإ ي١غــ١ض ذٝػــاب٢ خٝتــا٢َ ٥اَــاز٠ بهــ١ٕ، ي١َا٠ٜٚــ١ن٢   ٖــ١َإ ؾــ

ص٣١ْ زاضا٢ٜ، تا ب٪ن٢ْٚٛ ١٥ٚاْٝـ ي١ْاٚ ض اث٪ضت٢ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ي١غـ١ض ذٝػـاب٢     غٓٛٚضزاضزا بٝس٠ٕ ب١ يٝ
خٝتا٢َ ض ٠ْط بسات٠ٚ١؟، ٥ـ١ّ ثطغـٝاض٠ّ ١ٖٜـ١ ب١ض اغـت٢، ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ ٥ـابٛٚض٣ ١٥طـ١ض           

َٝط١ٜؿـسن ٜـإ ض ٕٚٚ نطزْ     ١ٜ٠َٛٝ ت َُٝٛا١ٜ ي١ ض ابطزٚٚزا بـ١ّ ؾـ ٠ٚ١نـ١ يـ٣٫١   ٢َ٫َ٠ٚ ٠ٚ١٥مشإ بس٠ٚ١ْ٠، َٔ ث
 يٝص١ْنإ ١ْب٠ٚٛ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ز.بؿري ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.بؿري خًٌٝ ذساز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ، قػـ٣١ ي١غـ١ض ز٠نـ١ٜٔ، نات١نـ٣١ ظ٩ض تـاخري٠، زٚا٣       َٝػتا َْٛاق١ؾ٣١ ز٠ن١ٜٔ ٥ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ن٥١
َُٝـ١ ١٥َـ١ٜإ     2112َٝـ قػ١ نطزٕ ٚ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ي١غ١ض بٛزج٣١ ٠ٚ١٥ ي١ ث  2112بٛا١ٜ، َع ايعًـِ ٥

َٝـو َْٛاق١ؾـ٣١    َٝط٠ٚ٠ ٖٝض نات ت١غسٜل نطز٠ٚٚٚ ض ٩ٜؿتٛٚؾ١، َا٠ٚن١ؾ٢ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي
َٝؿرت َْٛاق١ؾ١ ١ْنطاب٢َ،  َٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ غاَي٢ ث َٜت ي١ ث َٝه٢ تـط ٠ٚ١٥ٜـ١   بٛزج١ ١ْنط خاَي

َٜط٣    َٜٝٛػت ز٠نات ن١ ض اث٪ضت٢ زٜـٛا٢ْ نـاٚز ن١ ب٪ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ٚ ز٠ْطسإ ي١غ١ض ذٝػابات٢ خٝتا٢َ، ث
َٝط٠ ثطغٝاض ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢   َٜط٣ زاضا٢ٜ ؾ١عاٍ ١ْٝ، ب٫َ١ّ َٔ ي َٝػتا زٜٛا٢ْ ناٚز زاضا٢ٜ ١ٖبٛا١ٜ، ض اغت١ ٥

َٝت١ ث١ضيـ١َإ،  ز٠ن١ّ، ٥اٜا ١٥ّ ذٝػابات٢ خٝتا١َٝ ب١ ٖ َٝـ ب َٝج١ض ٠ٜٛ، ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ث َٜه٢ زٜه١ ت ٝض ؾًت١ض
َٜه٢ زٜهـ١ ٠ٚنـٛ         َٜط٣ ْـ١بٛٚ، باؾـ١ ْـانط٣َ ؾًتـ١ض َٝط٠، ١٥ط١ض زٜٛا٢ْ نـاٚز ٜإ ١ٖض ي١ خ٪ٜا٠ٚ١ْ ٖات٠ٚٛ ب٪ ٥

َٜط٣ زاضاٜـ٢ ٥ـ١نت            َٟ، يـ١ ث١ضيـ١َإ بـ٢َ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ث١ضيـ١َإ بـ٢َ، تـا زٜـٛا٢ْ نـاٚز ٝغ ب١زٌٜ جاض٣َ زابٓسض
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تـط ض اث٪ضتٝـإ ْـ١ب٠ٚٛ، ٖـٝض      ز٠ب٢َ، باؽ ي٠ٚ١ نطا، ٠ٚنٛ ي١ ض اث٪ضت١ن٣١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ ٖـات٠ٚٛ، يٝصْـ١نا٢ْ  
٢َٝ َـازز٣٠    ض اٚ َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض ١٥ٚ ذٝػابات٢ خٝتا١َٝ ١ْب٠ٚٛ، بـ١ث يـ١ ثـ١ٜط ٣ٚ٠ ْـاٚخ٪٣     81ب٪نٕٛٚ ٚ ت

َٝبٝٓٝإ ١ٖب٢َ ي١غ١ض ذٝػا بات٢ خٝتـاَٝـ، باؾـ١ ٜـ١ى يٝصْـ١ ْـ١ٜبٛٚ،      ث١ضي١َاْسا، ٚا ز٠نات ن١ يٝص١ْنإ ت
يٝص١ْ ت١ْٗا يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ض اثـ٪ضت٢ ٖـ١ب٢َ، ب٪ٜـ١ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ نـ١ٚا        19زٚٚ: ١ْٜبٛٚ، ١َعكٛي١ ي١ ن٪٣ 

َٝه٢ ظ٢ْ١َ٠ زاز٠ْـ٢َ بـ٪ ٥اَـاز٠نطز٢ْ ض اثـ٪ضت٢ يٝصْـ١نإ، بـ٪        غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ي١َ١ٚ زٚا ن٪ٕ غ١قؿ
َٝه ٠َٛٝ غ١قؿ َٜت،بٛزج١ ب١ٖ١َإ ؾ ب٪ن٢ْٚٛ خ٪ٜإ بـس٠ٕ،   زاٚا ي١ يٝص١ْنإ بهط٣َ ن١ ض اٚ ٢ ظ٢ْ١َ٠ زابٓسض

َٝـسا ْٝـ١، بـاب ٚ ؾ١غـ١ًنإ ْـاظاْشن نـ٪ٕ              ط٢ٜ١ً نطا ن١ ٥ـ١ّ ض اث٪ضتـ١ ٜـإ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١ ٚضز٠نـاض٣ ت
َُٝـ١ف ١ْٖـس٣َ طًـ٢ٜ١             َٜطـ٣١ ب١زٚازانـ٢ْٚٛ خ٪ٜاْـ٠ٚ١، بـا ٥ يـ١  ١٥َا١ْ ؾ١غٌ نـطا٠ٚ، ز٠نـطا يٝصْـ١نإ يـ١ ض 

خ٪َإ به١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ط١ٜٝ١ًنإ ي١غ١ض ض اث٪ضت٠ٚ١ زاضا٢ٜ ١ْٝ، يٝص١ْنا٢ْ ث١ضي١َإ ز٠بٛا١ٜ تـا٠ٚنٛ  
ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نا٢ْ خ٪ٜإ ١٥ّ ٚضز٠ناض١ٜٚ ب١زٚازانْٛٚٝإ  ٍَ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ خ٪ٜإ، ي١ط١ َٝػتا ي١ط١ ٥

َٝػتا ي١ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضاٜٝسا ب١زٜاض به ٍَ ٖـ١ب٢ْٚٛ نـٛضت   بهطزبا١ٜ، ٥ َٝه٢ تط ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ط١ ١ٚتبٛا١ٜ، خاَي
َٝو ١٥ٚ َٛؾه١ٜ١ًَٝإ ١ٜ١ٖ، ٥اٜا خ٢َ١ ٥ٝرتٝـات٢ خـٛضا٠ٚ؟، ٜـ١ع٢ٓ ٠ٚظاض٠تـ٢      ١َُٝ ١َٖٛٚ غاَي َٝٓإ، ن١ ٥ ٖ
ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٠ٚ١٥َإ ١ٜ١ٖ، ٥اٜا بـط ٠ ثاض٠ٜـ١نُإ ١ٖٜـ١ بـ٪ ٥ٝرتٝـات بـ٪ نـات٢ ت١ْطاْـ١،          ٠َٛٝ ي١ط١ زاضا٢ٜ ٥

َٝ َٝـو ٜـإ       ب١ناض٣ بٗ َٜو ثطغٝاضَإ نطز ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ب١غـسا َاْط ١َُٝ جاض ٓشن، نْٛه١ ٥
َٝو ثاض٠نــ٣١ ْــ١ ْــاضز، ض ز٠نــ١ٜٔ؟، طٛتٝــإ ب٪ٜــ١ى َــاْطٝـ ْــاتٛاْشن ناض٠ناظنــإ            زٚٚ َــاْط ٜــإ غــاَي

٠َٜٛببـــ١ٜٔ، ٥اٜـــا ٥ـــ٠ٚ١ ١َعكٛيـــ١ ٚ ز٠نـــط٣َ، طـــٛتطا ؾط ٩ن١خاْـــ١نإ ٜـــإ ٠ٚنـــٛ ض اث٪ضت١   ــاض٠ ب١ض  نـــ١ف زٜـ
ؾط ٩ن١خا١ْنإ ي١ خ١ضج١ٝناْٝإ ي١ زاٖات١ناْٝإ ظٜاتط٠، ٥اٜا تان٣١ ١َ١٥ ٚاز٠بـ٢َ، ٥اٜـا ١٥َـ١ ع١َ١يٝـ١ن٢     
ًَٔ ٥اٚا ب٢َ، ٥اٜا ٠ٚ١٥ ١ْتٝح١ن٣١ ض ز٠ب٢َ؟، خاَي٢ ن٪تاٜؿِ ٠ٚ١٥ٜـ١   َٜ ٠َٛٝ ز ذٝػابٞ ض اغت ٚ زضٚغت١، تان٣١ ٥

ــ١،     ــ١ َٛق١ْ١ْ ــ٠ٛظ٠ؾشن ١٥َ ــ١عٜٛعات٢ َ ــ١ ت َٝٔ ي ــ ــ١      ز٠َي ــ١ ن ــط٣َ، باؾ ــ٣١ صَن به ــانط٣َ َْٛاق١ي ــ١ٚ ْ َٛق١ْ١ْ
َٜص  َْٛاق١ي٣١ صَن ْانط٣َ، ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾشن ض٠ٚابت١نإ غابت١ٚ ب٪ ٣َٚٛ١ٖ زاْطا٠ٚ، ب٪ ١ْٖس٣َ نشن ٚ تٛ

َٜط        ٠ظـا٢ْ، ب١ؾـ٢ ١ٜنـ٣١ ثاغـ١ٚا٢ْ،     ز٠بٝٓشن ن١ زٚٚ َاْط، غ٢َ َـاْط َٛٚنـ١ ٠ٚضْـاططٕ، بـ٪ ظنْٛٚـ١، يـ١ ظ
٢ََٜٓ َٛٚن٣١ َ َٝس٠ثـ١ض ٣َ           زٚ َٝهٝـ ْٝـ١، ٥ـ٬ٝ زٚٚ َـاْط غـ٢َ َـاْط ت اْط٢ ز٠ٜـإ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، ٖـ١َٛٚ َـاْط

٥ٝٓحا ١َعاؾ١ن١ٜإ ٠ٚضز٠ططٕ، ١َ١٥ ١٥ط١ض ١َغ١ي٣١ تـ١عٜٛعات٢ َـ٠ٚ١ظ٠ؾشن َٛق١ْـ١ٕ بـ٢َ ٚ غـابت بـ٢َ،       
 ١٥ّ تاخري نطز١ْ ١َغ١ي١ن٣١ ن١ٝ؟، غ١ب١ب١ن٣١ ن١ٝ؟، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ناى ع٢ْٛ ؾ١ضَٛٚ.
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ذٝػاب٢ خٝتا٢َ، ب١ ْٛٚغطا٣ٚ يٝص١ْ شَـاض٠   ، 261يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ض اث٪ضت٢ خ٪ٟ ث
7/11/2112َٝي١   ١ٝ، ظ٩ض غٛثاؽ.، زاب١ف نطا ي١غ١ض ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٚ غ١ض٩نا١ٜتٝـ ٥اطا٣ ي

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛضؾٝس اػنس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢َٝ ثــ١ٜط ٠ٚ ثط٩ططاَــ٢ ْــاٚخ٪ َــازز٣٠   ــت ) 81بــ١ث َٝ يه ر رٌ ؾٓ ر ر١ اب ر رذا٤ َالسظ ر رات س ر رٍٛ ايكظ ر رِ املتعً ر رل   ز٠َي

( ٜــ١ع٢ٓ ؾٓ ر ر١ ايؼ ر رؤٕٚ املايٝ ر ر١ ع ر ررب س٥اط ر ر١ اجملً ر رعاـت ر را٢َ اىل  ْ ر ر١ ايعاَ ر ر١ ٚاؿظ ر رابباختصاص ر رٗا ض ر رُٔ املٛاص
َٝبٝٓٝـإ ْـ١ب٢َ ب٪ٜـإ      َٝبٝٓٝإ ١ٖب٢َ ١٥تٛأْ بٓٛٚغـٔ، ت باب١ت١ن١ ٚجٛب٢ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ َٛخ١ٜ١ضٕ ١٥ٚا١ْ، ت
١ٜ١ٖ ض اث٪ضت ١ْْٛٚغٔ، ١ٜع٢ٓ ٥ًٝعاّ ْٝـ١، يهـٌ دتٓـ١، ْـ١ عًـ٢ نـٌ دتٓـ١، يهـٌ دتٓـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ يٝحـإ             

 غ١ض ْٛٚغ٢ٓٝ ض اث٪ضت ٜإ ١ْْٛٚغ٢ٓٝ ض اث٪ضت، ظ٩ض غٛثاؽ.٥اظازٕ ي١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٝسا، ١َْاْٛت٠ٚٛ يٝص١ْنإ ن٪ْٛٚغٝإ ٥اَاز٠ ١ْنطز٠ٚٚ،  ١َُٝ ن٥١اَاش٠َإ ث ٚتَٛٚا١ْ تـا  ز٠ضباض٣٠ ض اث٪ضت٢ ٥

َٝــو ٚ   َٝــ٠ٛ، ٖــٝض   ٥11اَــاز٠نطز٢ْ ٥ــ١ّ ن٪ْٛٚغــ١، نــ١ َاْط ض ٩ش٣ ب١غــ١ضزا ض ٩ٜؿــت٠ٚٛ، ط١ٜؿــت٪ت١ ز٠غــت ٥
َٝب١ٝٓٝنُإ ي١ ١ٜ٫ٕ يٝص١ْنا٠ٚ١ْ ب١ز٠غت ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ، غٛثاؽ.  ظاْٝاض١ٜى ٚ ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠مس٢ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٥اضاغت٣١ ٖـ١َٛٚ يٝصْـ١نإ نـطز٠ٚٚ، ٠ٚنـٛ     غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ب١ ْٛٚغطا٣ٚ ض 

َٝبٝٓٝـ١ى نـاى      باغٝإ نطز يٝص١ْنإ خ٪ٜإ ز٠تٛأْ ٫َ٠ّٚ بس٠ٚ١ْ٠، ز٠تٛأْ ٫َ٠ّٚ ١ْز٠ْـ٠ٚ١، ز٠ّٚٚ، ٖـ١ض ت
ز.بؿري ١٥ط١ض ذٝػابات٢ خٝتا٢َ َْٛاق١ؾـ١ بهـط٣َ ٥ٝٓحـا َٝعاْٝـ٣١ غـاَي٢ زاٖـاتٛٚ َْٛاق١ؾـ١ ز٠نـط٣َ، بـ٪          

 3تــا٠ٚنٛ َــاْط٢  2112بــ٢َ، ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ  2112، ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ 2113ْــ١، ز٠بــ٢َ ٖــ٢ ظنٛٚ
ٍَ ذٝػـابات٢      َٝو ْاتٛا٢َْ زٚٚ َاْط، غ٢َ َاْط، ي١ زٚا٣ تـ١ٚاٚ بـ٢ْٚٛ غـا َٝت، نْٛه١ ٖٝض ذه١َٛت ْاتٛا٢َْ ب

ــٓخ ٚ ؾــ١ف، ي١بــ    َٝ َٜتــ١ َــاْط٢ ث َٟ، ن١ٚاتــ١ ٥ــ١ب٢َ َْٛاق١ؾــ٣١ بٛزجــ١ف به١ٚ ــط َٝ ١ض ٥ــ٠ٚ١ َــٔ خٝتــا٢َ بٓ
َٝه٢ ع١َ١صن ب٢َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚإ ب١خ٪ٜإ زاْٝؿتٕٛٚ،  َُٝٛا١ْٝ ؾت  خإ ؾ١ضَٛٚ. عظُٝ٘ث

 
 

َٜع   جنِ ايسٜٔ: عظُٝ٘ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝـ٢             َٝبٝٓـ٢ َٓـ١ ي١غـ١ض ذٝػـاب٢ خٝتـا٢َ نـ١ ٖات٪تـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، ج زٜاض٠ ٣٠ٚ١٥ ن١غـ١ضْخ ٚ ت
١َُٝ تا٠ٚن َٝػتا غ٢َ غاَي١ خ٠ٚ١ْ٫ٛ ب١ز٠ٚض٣ خ٪َـإ يـ١ْاٚ ث١ضيـ١َإ، تـ١ْٝا َْٛاق١ؾـ١ٜ١ن٢      طَٛا١ْ ن١ ٥ ٥ ٛ

َٜط٣ زاضاٜـ٢، ٥ـ١ٚ     ن١ْس باض٠ ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١، ي١غ١ض ١َٚظٚع٢ بٛزج١ٚ ي١غ١ض ذٝػاب٢ خٝتا٢َ، ١ْب٢ْٚٛ نـاٚز
َٝع٠ ن١ ١٥تٛا٢َْ باؾرتٜٔ ب١َيط١ ب٢َ ٠ٚ باؾرتٜٔ ؾًت١ض ب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١  ثؿت ب١ ض اثـ٪ضت٢  ز٠ظطا ض٠قاب١ٝ ب١ ٖ

َٝه٢ ط١ٚض٠ٜــ١ يــ١ْا  يٝصْــ٣١ ٠ٚظاض٠ت ٚ يٝصْــ٣١ ٜاغــا٢ٜ ث١ضيــ١َإ بب١غــرت٣َ، ْــ١ب٢ْٚٛ ٥ــ١ٚ ز٠ظطاٜــ١ خ١يــ١ي
         َِٝ َٝـط٠ ٥ـ١َي ؾ١ؾاف ب٢ْٚٛ ١٥ّ ذٝػاب١ خٝتا٣١َٝ ن١ ٖات٪تـ١ ب١ضز٠غـت٢ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ب٪ٜـ١ َـٔ ي

َٜط٣ زاضا٢ٜ ن١ ذه١َٛت خ٪٣ تٝا ١ٜ٠َٛٝن٢ ٥اؾـهطاٚ    ١٥نطا ي١ بط ٣ ز٠ظطا٣ ناٚز ن١َت١ضخ١َ١، ْا٣َٚ١ٜ ب١ؾـ
بــ١ ؾــ١ؾاؾا١ْ، بٛزجــ١ ٜــإ ذٝػــاب٢ خٝتــا٢َ ٥ــ١ّ ذه١َٛتــ١، خ١ضجٝــ١نا٢ْ ٥ــ١ّ ذه١َٛتــ١ نــ٪ٕ ي١غــ١ض   
زاٖات١نا٢ْ قػ١َإ ١٥زا، ي١غ١ض خ١ضج١ٝنإ ٚ ي١غ١ض ن١ّ ت١ضخ١َٝ١نإ ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١َٖي١ٚ نـ١ّ  

َُٝـ١، ٥ـ١ٚ خ١ضجٝاْـ٣١ نـ١ ٖات٪تـ١ ب١ضز٠غـت٢         ٚنٛضت٣١ٝ ن١ي١غ١ض ١٥ٚ بٛزج٣١ٜ١ ن١ ٖات٪ت١ ب١ضز٠غـت٢ ٥
َٜٝٛػـت بـٛٚ يـ١ْاٚ يٝصْـ١نا٢ْ ث١ضيـ١َإ ٖـ١ض        َٝط٣١ طَٛا١ْ، ب٪١ٜ ث ١َُٝ، ١َٖٛٚ ج يٝص١ْنـ١ ٠ٚظاض٠تـ١    ٥19

١َعٓٝـــ١نإ ٚ يٝصْـــ١نا٢ْ ث١ضيـــ١َإ، ت٥١هٝـــسٜإ ي٠ٚ١بهطزا١ٜتـــ٠ٚ١، نـــ١ َـــ١عًَٛاتٝإ ز٠غـــت ن١ٚتاٜـــ١، 
ــ١ٍ   ــطٚ ت١غ َٝ َٝه٢ ت ــ٪ضت ــٝض      ض اث ــ٠ٚ١ ٖ ــ٫َ١ّ ب١زاخ ــا٢ٜ، ب ــ٣١ ٜاغ ٍَ يٝصْ ــ١ ــ١نإ ي١ط ــ١ضج٢ ٠ٚظاض٠ت ــ١ض خ ي١غ

َٜه٢       َٝط٠ٚ٠ زاٚا ١٥ن١ّ نـ١ ٥ـ١ّ ذٝػـاب٢ خٝتاَٝـ١ جـاض يٝص١ٜ١ْن٢ ث١ضي١َا٢ْ ض اث٪ضت٢ خ٪٣ ١ْٝ، ب٪١ٜ َٔ ي
َٝطـ٣١          ١ٜ٠َٛٝى نـ١ ج ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾـ١ؾاؾا١ْ، ب١ؾـ َٜتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ب١ؾـ َٜٓسض َٜتـ٠ٚ١، بط١ض   تط َْٛاق١ؾ١ بهط

ٍَ ١٥ٚ ١َٖٛٚ خ١يـ١ٍ   َٝط٣١ ث١غ١ْس نطزٕ ب٢َ، ١ْٖات٪ت١ ب١ضز٠غت٢ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ي١ط١ َتُا١ْب٢َ، ج
ــ١ت        ــطا٠ٚ، ذهَٛ ــ١ ن ــ٣١ ن ــ١ٚ ت١جاٚظاتاْ ــسٕ، ي ــ١ خ٬ََ١ْ ــ١ضجٝا، ي ــ١ خ ــات ي ــ١ زاٖ ــ٣١ ن١ي ــ١ّ ٚ نٛض ٜاْ ٚ ن

َٝب١ج٢َ ١ْنطز٢ْ ٜاغانا٢ْ غا٢ْ٫َ ض ابطزٚٚ، ث ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ج َٜه٢ تط نطز١ٜٚٚت٢ ي١ط١ َٜٝٛػت٢ ب١ٜ٠ٚ١ ن١ جاض
َٝو يـ١ خاَيـ١ ٖـ١ض٠ غـ١ض٠ن١ٝنإ نـ١ ذهَٛـ١ت             َِٝ ٜـ١ن َٝـط٠ َـٔ ٥ـ١َي ثٝان٠ٚ١ْٚٛ ب١ّ ذٝػاب١ بهط٣َ، ب٪ٜـ١ ي
ــطزٚٚ،          ــا٢ْ٫َ ض اب ــ١ غ ــ٠ٚٛ، ي ــ١ ز٠ضن ــ١ّ ث١ضي١َاْ ــ١ ي ــانا١ْ ن ــ١ت٢ ٜاغ ــ٠ٚ١، تاٜب َٝٝ ــ٢َ ث ــس ب ــ١ٜتٛا٠ْٛٝ ثاب١ْ ْ

َٝو يـــ١ ب١ؾـــ١  خ١ضجٝـــ١نا٢ْ بـــ١ناضبطزٕ َـــٔ ٠ٚنـــٛ ظنْٛٚـــ١ ١٥ٖ َُٝٓـــ٠ٚ١، َٛٚنـــ٣١ ؾ١ضَاْبـــ١ضإ، ٜـــ١ن
َٝـو ٖـ١ٕ يـ١       غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ بٛزج٣١ ب١ناضبطزٕ ن١ غا١ْ٫َ ظ٩ضتطٜٔ ثاض٣٠ تٝازا خ١ضد ز٠نـط٣َ، نـ١ْس ططؾت

بـط ٣ تـ١ضخإ نـطاٚ بـ٪      2111بٛزج٣١ تـ١ضخإ نـطاٚ بـٛٚ، َٛٚنـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ٚ خا١ْْؿـٝٓإ، غـاَي٢        
َٝٓخ تطيٝ٪ ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ث١جناٚ ْ٪ ًَٝـاضٚ زٚٚ غـ١زٚ نـٌ ْٚـ٪ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض بـ٠ٚٛ،        َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ، ث

٠َٛٝض بٛٚب٢َ، ب٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ثاضاْـ٣١    َٝو ث َٜٝٛػت١ ت١ضخاْهطز٢ْ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ي١ ١ٜ٫ٕ ذه١َٛت٠ٚ١ ي١غ١ض ن٪١ََي ث
٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ّ غاَي١زا بـ٪ َٛٚنـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ خـ١ضج٢ نـطز٠ٚٚ، ؾـ١ف تطيٝـ٪ٕ ٚ         ن١ذه١َٛت٢ ١ٖض

َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ، ٚات١ بط ٣ ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١ز ًَٝـاض   24ٚ ١ٖؾتاٚ غ٢َ ًَٝاضٚ زٚٚ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ث
ٚ غ١زٚ بٝػت ٚ ؾ١ف ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض ظٜـاز٠ ض ٩ٜـ٢ نـطز٠ٚٚ، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ّ ظٜـاز ض ٠ٜٚاْـ٣١ ذهَٛـ١ت يـ١ زٚا٣            

ٚ ثاض٠ٜـ٣١ نـ١ ؾـ١ف    ث١غ١ْس نطز٢ْ بٛزج١، زاٚا يـ١ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ٜٔ ٫َ٠ٚؾنـإ بساتـ٠ٚ١، جطـ١ يـ١        
تطيٝ٪ٕ ٚ ْ٪غ١زٚ ١ٖؾتاٚ زٚٚ ًَٝاض زٜٓاض٠ ي١ بٛزج٣١ ب١ناضبطزٕ ب٪ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ خ١ضد نطا٠ٚ، 
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بط ٣ ث١جناٚ زًَٚٚٝاضٚ نٛاض غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٪ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ باْه١ باظضطا٢ْ ٚ 
١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ زٜه١، بـ٪ َٛٚنـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ    ن٪َجاْٝا٣ زَيٓٝا٢ٜ، ثاْع٠ ًَٝاضٚ ذ١ٚت غ١زٚ ث١جناٚ 

َُٝا٢ْ بٝػــت ٚ زٚٚ ًَٝــاضٚ ْ٪غــ١زٚ بٝػــت ٚ ٜــ١ى ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض بــ٪   َٝط ٚ غــً ٖــ١ض زٚٚ ؾط ٩ن١خاْــ٣١ ٖــ١ٚي
٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ١ْٚت ٚ غـاظ  زٚٚ غـ١زٚ نـٌ ٚ ١ٖؾـت ًَٝـاض زٜٓـاض، غـ١زٚ         َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ؾ١ف ب١ض 

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥ـاٚ ٥ـا٠ٚض ٩،    نٌ ٚ ؾ١ف ب٪ بٛزج٣١ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ ب١ض  ب١ض 
َُٝا٢ْ ذـ١ٚت غـ١زٚ ثـ١جنا ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض بـ٪ َٛٚنـ٣١              ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ط١ؾـت ٚ طـٛظاض، يـ١ طـ١ضَٝإ ٚ غـً ب١ض 
ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ؾاض٠ٚا٢ْ ع١ْها٠ٚ، ن٪٣ ١٥ّ ثاضا١ْف ن١ زاٖـات٢ ٥ـ١ّ زا١َظضاٚاْـ١ٕ، ٠ٚ١٥ؾـ٢     

ا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ب١ؾ٢ بٛزج٣١ ب١خؿ٢ٓٝ ب١ناضبطزٕ بطا٠ٚ، زاٚا ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ز٠نـ١ٜٔ ض ْٚٚهطزْـ٠ٚ١َإ   َ
َٝبــ١ج٢َ  2111ٚ  2111ٚ 2119بــسات٢َ ي١غــ١ض ٥ــ١ّ ظٜــاز٠ ض ٠ٜٚاْــ٣١ نــ١ ٜاغــا٣ بٛزجــ٣١   ٠ٚنــٛ خــ٪٣ ج

 ١ْنطا٠ٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.ب١ؾطٜٔ خإ ؾ
َٜع ب١ؾطٜٔ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ قػـ١ نـطزٕ ي١غـ١ض        َٝبـ١ج٢َ ْـ١نطإٚ، ثـ قػ٣١ َٔ ظٜاتط ي١غ١ض ٜاغان١ٜ١ ١٥ٚ خا٣١ْ٫َ ن١ ب١ ض ٢ْٚٚ ج

٢َٝ ٜاغاٟ بٛزج٣١ غاَي٢  ١َُٝ ب١ث َٝجـ١ض ب٢ْٚٛ غـ٢َ َـاْط ب١غـ١ض بٛزجـ١       2112ٜاغان١ ٥ ق١ضاضَإ زا ثاف ت
َُٝـ١ ض اثـ٪ضت٢      جط١ ي١ غ١ض٩ن٢ ز٠ َٜط٣ زاضاٜـ غ١ض٩ن٢ ز٠غت ْٝؿـإ بهـط٣َ، ١٥طـ١ض ٥ غت١نإ، زٜٛا٢ْ ناٚز

َٜط٣ زاضاُٜٝإ ١ٖبٛا١ٜ، ب٪ ٚضز ب٢ٓٝ نطز٢ْ ١٥ّ ذٝػابات٢ خٝتا١َٝ با٠ٚض ّ ٚا١ٜ َْٛاق١ؾ١نإ  زٜٛا٢ْ ناٚز
َٝسّ ٚا١ٜ ن١ ز٠غت ٚ ب َٝه١ ي١ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝنإ، ٥َٛ طز بهط٣َ ي١زاْا٢ْ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ١َٖي١٥١ٓططت، ١َ١٥ف ١ٜن

َٜٝٛػـت١ يـ١ َـاْط٢ نـٛاض ٥ـ١ّ ذٝػـابات١ خٝتاَٝـ١ بطاتـ١ زٜـٛا٢ْ           ٢َٝ ٜاغا ث َٝو ب١ث غ١ض٩ن٢ زٜٛا١ْن١، ي١نات
َٜط٣ زاضا٠ٚ١ٜٝ ذٝػابات٢  َٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٚضز ب٢ٓٝ صَن بهات، ٥ٝٓحا زٚاٜـ ظٜاتط ب١ ض اث٪ضت٢ زٜٛا٢ْ ناٚز ناٚز

٢َٝ ٜاغـان١      َٝت١ ث١ضيـ١َإ، ٖـ١ض بـ١ث َٝـط٠ َـ١ٚجٛز ْـ١بّٛٚ، ١٥طـ١ض ؾـت١ن١ف         خٝتا٢َ ب َٜٓـ٢َ ي ْـاظامن َـٔ زٚ
َٝبٛٚزٕ ز٠ن١ّ، ت١ضخإ نطز٢ْ بط ٣  ًَٝـاض زٜٓـاض بـ٪ ٥ـ١ٚ ٥اٚاضاْـ٣١ ط١ض ا١ْٚتـ٠ٚ١ يـ١         11زٚٚباض٠ب٢َ زاٚا٣ ي

َٟ، َـٔ ْـاظامن ٚضز٠ناضٜـ١نا٢ْ       َٝٝـإ ٥ـ١زض ٠ٚ١َٜٓ، ٠ٚنٛ ق١ض٠ب١ٜٚٛى ث َٝطإ ٚ ٜإ ْٝاظٜإ ١ٜ١ٖ بط١ض  غٛضٜاٚ ٥
َٝؿـرتٜـ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ ي١طـ١َيٝإ            ١٥11ّ  بط ٣ َٜٝـ١، ض ْٚٚهطزْـ٠ٚ١َإ يـ١ ٠ٚظٜـط ٥ـ٣َٚ١، ث ًَٝاض زٜٓاض٠ يـ١ نٛ

َٝه٢ ض اغت ٚ زضٚغت بسات٠ٚ١، ٚضز٠ناض٣  َٝسّ ٚا١ٜ ٫َ٠َٚ َٝه٢ ١٥ٚت٪، ٥َٛ زاْٝؿتٜٛٚٔ ١ْط١ٜؿت١ٜٓٚٛت١ ١٥جناَ
َٝع ١٥11ٚ  َٝعإ غ١ضف نطا٠ٚ؟، ن١ٕ خ ١َٜٝٚ؟، ب٪ ن١ْس خ ٢َٝ ًَٝاض٠ ي١نٛ َٝهٝـ غٛٚز١َْس بٕٛٚ، ١ٖض ب١ث اْ

ًَٝاض زٜٓـاض بـ٪ ثؿـتٝٛا٢ْ نطزْـ٢ قـ١ضظ٣ غـٓسٚق٢ بهـٛٚى بـ٪ طـ١جنإ ٚ           25ٜاغان١ ت١ضخإ نطز٢ْ بط ٣ 
ــ١ف          ــاض٣ ١٥َ ــ٢؟، ٚضز٠ن َٝ ــ٠ٚٛ ي ــٛٚز١َْس ب َٝو غ ــ١ْ ــ٪١ْ؟، ن ــ١ ن ــ١جنإ، ١٥َ ــ٪ ط ــاض ب ــ١صن ن ــ٣٠ٚ١ ٖ ز٩ظٜٓ

َٜ ٢َٝ ٜاغان١ ١٥بٛٚ َاْط٢ جاض َٜسا١ٜ؟، ١ٖض ب١ث َٜت٢     ي١نٛ و ٠ٚظاض٠ت٢ ث٬ٕ زاْإ ض اثـ٪ضت٢ خـ٪٣ ي١غـ١ض نـ١ْس
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َٝه٢     َٝػــتا َــٔ ٠ٚنــٛ خــ٪ّ ١٥ْــساَ َٝؿــه١ف بــ١ ث١ضيــ١َإ بهــات، نــ١ ٖــ١تا٠ٚنٛ ٥ تــ١ٚاٚ بــ٢ْٚٛ ثط ٩ش٠نــإ ث
ٌَٝ نطزْــ٢ ز٠قــ٢ ٜاغــا١ٜن١ يــ١ ث١ضيــ١َا٢ْ            َٝؿــ ث١ضيــ١َإ ٥ــ١ّ ض اث٪ضتــ١ّ ب١ضنــا١ْٚن١ٚت٠ٚٛ، ١٥َــ١ف ث

َٝه٢ َٜص٠ٜــ١ن٢ ظ٩ض ظ٩ض نــ٢َ١ صَن  نٛضزغــتا٠ٚ١ْ ز٠ضنــ٠ٚٛ، خــاَي َٝٓاْــ١، نــ١ ض  تــط، خــ١ضج٢ ثط ٩ش٠نــا٢ْ ٠ٚب١ضٖ
َٝو ٖـاٚاض٣ ٠ٚ١٥َاْـ١ ثط ٩ش٠نـإ ٥ـ١بٔ بـ١ ثـط ٩ش٣٠ بـ١ضز٠ٚاّ ٚ           ١َُٝ ٖـ١َٛٚ غـاَي َٝو ٥ َٝب١ج٢َ نطا٠ٚ، ي١نات ج

َٝبـ١ج٢َ نـطا٠ٚ، َـٔ ١٥ثطغـِ يـ١         َٝػتا ن١َرت يـ١ ٠ْٛٝؾـ٢ ج َٝب١ج٢َ ْابٔ، ١ٖتا٠ٚنٛ ٥ ٜاغـا  ن١َي١ن١ ١٥بٔ ٚ ج
َٝبـ١ج٢َ ْـ١نات يـ١ ثـط ٩ش٠         ٠ٚ١٥َإ ن١غجاْس ن١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ن١ٚت١ٓٝ ن٪تا٢ٜ غـاَي٢ زاضاٜٝـ٠ٚ١، ذٝػـابات ج
َٝه٢ تاٜبــ١ت٢   ب١ضز٠ٚاَــ١نإ، ١٥ٚناتــ١ ٥ــ١ٚ ثاض٠ٜــ٣١ ن١َا٠ٚتــ٠ٚ١ ثؿــتٝٛا٣١ْ نــ١ خــ١ضد ْــ١نطا٠ٚ ي١ذٝػــاب

١َٖيطريا٠ٚ ٜإ نطا٠ٚت١ قٛضبا٢ْ بٛزجـ٣١  ١َٖي١٦طري٣َ، ٥اٜا ١٥ّ ذٝػابات١ ١ٜ١ٖ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ١٥ّ ثاض٠ 
١َُٝ غاَي٢ ثاض  َٝو ٥ ٖـ١ظاض ثًـ٣١ ٠ٚظٜؿـ٢ ض اط١ٜ١ْـسضا، ْـاظامن ٜـ١ع٢ٓ ثـاض٣٠ ٥ـ١ٚ         25ت١ؾػ٢ًٝ ١٥َٝـ، ي١نات

١ٖظاض ث٣١ً ٠ٚظٜؿ٢ ب٪ ن٣َٛ ض ٩ٜؿـت٠ٚٛٚ ب٪نـ٢ غـ١ضف نـطا٠ٚ؟، ثطغـٝاض ظ٩ض٠ ْـاظامن        25ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ 
 ١٥تطغِ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ٓ، غٛثاؽ.

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

 ث١عنإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٛاظ٠ب٢َ نـ١ ظ٩ض غـ١ض٣        ي١ ض اغت٢ ١َؾطٚظ٠ قػ١ نطزٕ ي١غ١ض ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ١٥ٚ ض ٩ش٠ بـ٢َ، ٜـإ ٥ـ١ٚ ؾـ

ٖـ  َٝٓشن، نْٛه١  َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ تٝا ْا١ٜؾ َٝٔ      ب١ض  َٜعٜإ ٥ـ١َي َٜو ي١َْٛاق١ؾـ١ نطزْـ٢ بٛزجـ١، بـ١ض  ١َٛٚجاض
              ٢َٝ َِٝ ٚابـ٢َ بـ١ث َٝػـتا َـٔ ثـ َٜت، بـ٫َ١ّ ٥ َٝـ٠ٛ ؾـاضا١ٜ٠ٚ يـ١ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ ز٠ض١٥نـ١ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ يـ٣٫١ ٥

َٜٓــ٢َ ١٥طــ١ض ض ٩ٜؿــتب٢َ  َٝـ َــٔ  24ت١غ١يػــٛي١ن٣١ زٚ ّ ١٥ْــسا٢َ ث١ضيــ١َامن نــ١ قػــ١ ١٥نــ١ّ، ٖــٝض نــاّ ثــ
ــتا ٠ٚ باغــ  ــ١ى      ١َٖي١ٓغ ــ١ْس ْاض ْٚٚٝ ــ١نإ، ن ــ١ خ١ي١ي َٝو ي ــ١ي ــ١ْس خ١ي ــإ ن ــ١نإ ٜ ــ١ خ١ي١ي َٝو ي ــ١ي ٢ خ١ي

ي١ْاض ١ْٝٚٚنا٢ْ ْاٚ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ١ْنات، زَيٓٝاؾِ نـ١ ظ٩ضٜــ يـ١زٚا٣ َٓـ٠ٚ١ نـ١ قػـ١نطزْٝإ ٥ـ١ب٢َ        
َٜعإ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ زٜػا٠ٚ١ْ، ن َٝو باؽ زٜػإ ي١ٚ خ١ي٠ٚ١ْ٫١ ١٥ن١ٕ، ١ٖض٠ٚى ن٪ٕ ض اث٪ضت٢ ب١ض  ٪١ََي

خ١يــ١صن ظ٩ض طــطْط ٚ ج١ٖٚــ١ض٣ زٜــاض٣ نــطز٠ٚٚ يــ١ ذٝػــابات٢ خٝتــا٢َ، ْــا ض ٩ؾــ٢ٓ ٚ نــ١ْسٜٔ ثطغــٝاض٣ 
َٝـ ٥ـ٣٠ٚ١ قػـ١ ي١غـ١ض ذٝػـابات١ خٝتا١َٝنـ١ بهـط٣َ، ثطغـٝاض٣ ١٥غاغـ٢ ٠ٚ١٥ٜـ١            َٝط٠ ثـ ٥اضاغت١ نطز٠ٚٚ، ي

١َُٝ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ذٝػاباتا٣١ْ ن١ ١٥نط٣َ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ بٛزج٣١ٜ١  ن١ غ١ضف ٥ـ١نط ، يـ١نات٢   ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٥
بٛزج١ ْاض ٩ؾٔ ب٢َ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ ذٝػاب٢ خٝتا٢َ ز٠ض١٥ن٣َٚ١، ي١ ذٝػاب٢ خٝتاَٝـ ْاض ٩ؾـٔ بـ٢َ ٥ـ٣١    
َٜو ب٢َ ب١ ض ٢ْٚٚ ٠ٚظاض٠ت جٛاضنإ بسات٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ   ي١ن٣َٛ ز٠ض١٥ن٣َٚ١؟، ١ٜع٢ٓ ١ٖق١ ١٥ّ ثطغٝاض٠ ثطغٝاض

١َُٝ ب٪ ن٣َٛ بط ٩ٜٔ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ض ٢ْٚٚ غـ١ضؾٝ  َُٝـ١ بـ٪         ٥ ات١ناظنإ بـ٪ ز٠ضبهـ٣َٚ١، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـعاْشن ؾٝعًـ١ٕ ٥
َٜٓـ٢َ        2113بٛزج٣١ غاَي٢  ن١ ث١غ١ْس٣ ١٥ن١ٜٔ، ي١غـ١ض ض ١٥غـاؽ ٚ ض ب١َٓاٜـ١ى ث١غـ١ْس٣ ١٥نـ١ٜٔ، زٚ

َٝشن ذٝػـابات٢           ًَ َٜع ٥ا١ْٖط خإ ٥ٝؿاض٠ت٢ ٖـ١تا٠ٚنٛ بـ٠ٚ١ نـطز نـ١ بٓـ١َانا٢ْ ؾـ١ؾاؾ١ٝتٝـ يـ١ْاٚ بـاب ب١ض 
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٢َٝ ت٪ ْاتٛا٢ْ ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ١٥ّ ذٝػابات٢ خٝتا٠ٚ١َٝ، ١ْزَيٓٝا بٝت ي٣٠ٚ١ خٝتا٢َ ١ْٝ، ن١ٚات ًَ ١ ١٥نط٣َ ب
َٝطـ٣١ خـ٪٣ ططتـ٠ٚٛ، ١ْبٛزجـ٣١        ٍَ ن١ ض ٩ٜؿت٠ٚٛ، ب١ باؾ٢ غـ١ضف بـٛٚ، ج ٚ ْـ١   2111ن١ بٛزج٣١ ١٥َػا

بٛزجـ١  نـ١ ١٥َـ١ف    2113بٛزج٣١ ١٥َػاَيٝـ ٚا١٥ب٢َ، ١ْ ١٥تٛاْشن ب١ضناٜٚؿُإ ض ٕٚٚ ب٢َ، ب٪ بٛزج٣١ 
َٝه٢ ط١ٚض٠ٚ تاضرن١ٝ يـ١ ١٥غـت٪٣    َٝه١ ي١ ١٥ضن١ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ ث١ضي١َإ، ١٥َا١ْت ب٪خ٪٣ جٝا ي٣٠ٚ١ ن١ ١ٜن
َٜت ١٥ٚ ١٥َا١ْتـ١ ٖـ١َيبططٜٔ ٜـإ ٥ـ١ب٢َ ٥ٝكـطاض بهـ١ٜٔ ٥ـ١ٚ ١٥ضنـ١          َُٝإ ١ْنط َُٝٛا١ٜ ث ١ََٖٛٚإ، ن١ َٔ ث

َٝد٪ؾ١ ٥اٚا غ١ضؾ٢ بها َٝت٠ٚ١، ذه١َٛت ن٪٢ْ ث ٍَ ث١ضي١َإ ب ت، ٜإ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ْٛقتـ٣١ ذاغـِ يـ١ّ    ي١ن٪
 2111ذٝػابات٢ خٝتا٠ٚ١َٝ ب٢َ، ٖـ١تا٠ٚنٛ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ ض ٕٚٚ ْـ١ب٢َ، ٖـ١تا٠ٚنٛ ْـ١ظاْشن بٛزجـ٣١        

١َُٝ قبـَٛي٢ ١ْنـ١ٜٔ، ْـ١ بٛزجـ٣١ زاٖـاتٛٚ َْٛاق١ؾـ١ بهـط٣َ، ْـ١ ٥ـ١ّ           ٢َٝ ٥ ن٪ٕ غ١ضف ب٠ٚٛ، زَيٓٝا ١ْبشن ي
َُٝـ١        ذٝػابات١ف ب١ّ ج٪ض٠ بط ٚات، ١َ١٥ زاٚ َٝو خ١يـ١صن تـط ن١يـ١ّ بٛزج١ٜـ١زا ١ٖٜـ١، ٥ اناض١ٜن١َ١، ن٪َـ١َي

غـ١ضف نـطز٠ٚٚ، نـ٢ صَن     ١َ2111ؾطٚظ٠ ن٪ٕ ١٥َا٣َٚ١ْ بعاْشن ذه١َٛت ن٪ٕ ب١ؾ١ بٛزج١ن٣١ ب٪ غاَي٢ 
َُٜٝـ       َٝٓا٢ْ تٝا ب٠ٚٛ؟، ب٪ ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩ نطز٠ٚٚ؟، ١٥َـ١ ٥ـ١ب٢َ بـعاْشن غـ١ض٩نا١ٜت٢ ٖـ١ض نطز٠ٚٚ، ب٪ نٛضت ٖ

ي١ّ غاَي١ غ١ضف نطز٠ٚٚ؟، ١٥ب٢َ بـعاْشن غـ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َاْٝـ نـ٪ٕ ب١ؾـ١ بٛزج١نـ٣١        ن٪ٕ ثاض٠ن٣١
َٝشن          ًَـ َُٝـ١ ب ي١ٚ غاَي١ غ١ضف نطز٠ٚٚ؟، ١٥جن٢ْ١َٛ زاز٠ٚضٜـ نـ٪ٕ غـ١ضؾ٢ نـطز٠ٚٚ؟، نـْٛه١ خـ٪ ْـانط٣َ ٥

ٜـ   ١٥2111جن٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ ٚ ١٥ٚ زٚٚ غ١ض٩نا١ٜت٣١ٝ تط ب٪ غاَي٢  ٞ بهـ١ٕ،  ب١ ٥اض٠ظ٣ٚٚ خ٪ٜإ ظٜـاز٠ ض ٩
َٜه٢  ٢َٝ ١ْثطغ٠ٚ١ٓٝ، ب٫َ١ّ بب١ٓٝ ناٚ َٝط٠ ي ١َُٝ ي َْٛاق١ي١ به١ٕ، ت١خؿإ ٚ ث١خؿا٢ْ به١ٕ ١٥ط١ض نطاب٢َ، ٥
ظ٩ض تٝــص بــ٪ ٥ــ١ٚ غــ١ضؾٝات٣١ نــ١ ذهَٛــ١ت نطزٜٚٚــ١ت٢، ١٥طــ١ض بــ٪ ٥ــ١ٚ زٚٚ غــ١ض٩نا١ٜت١ٝٚ ١٥جنَٛــ٢ْ١   

َٜو ي١ ض ٠ٚاٜـ١ت٢ ٥ـ٣َٚ١،    َٝه٢ تـط نـ١ ظ٩ض ططْطـ١ قػـ٣١ ي١غـ١ض       زاز٠ٚض٣ ض ٠ٚاب٢َ، ٠ٚ١٥ ب٪ ١٥ٚاْٝـ ج٪ض خـاَي
       ٢ًَٝ َٝؿـ َِٜ ١ْ ي١ بٛزج١، ١ْ يـ١ٚ ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـ١ ١ْٜؿـاضز٩ت٠ٚ١، نـ١ ث بهط٣َ، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝهــ١ٚا٣١ْ ٜاغــا٣ بٛزج١ٜــ١، ظٜــاز٠ ض ٩ٜــ٢ نــطز٠ٚٚ نــ١  ٜاغــا٣ بٛزجــ٣١ نــطز٠ٚٚ، َْٛاق١يــ٣١ نــطز٠ٚٚ، نــ١ ث

َٝه١ٚا٣١ْ ٜاغا٣ بٛزج١ٜ١، ١ْؾـ٢ ؾـاضز   ٩ت٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ١٥ُٖٝـ١ت٢ ١َٚظٚع١نـ١ ي١َـ١ زاٜـ١، نـ١ ذهَٛـ١ت        ث
َٜط٣ زاضاُٜٝـإ ٖـ١ب٢َ، نـ١ قـ١ت ْٝـ١ت٢، قـ١تٝـ        ١َُٝ زاٚا به١ٜٔ ض اث٪ضت٢ ناٚز َٜت٠ٚ١، ٥ ١ْٖات٠ٚٛ ١َ١٥ بؿاض
٢ًََ ذه١َٛت ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩ نطز٠ٚٚ ٜـإ ْـ١ٜهطز٠ٚٚ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١      َُٝإ ب ْاٜب٢َ ي١ ٥آٜس١ٜ٠ن٢ ْعٜو، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث

َُٝإ َٝط، ذه١َٛت خ٪٣ ٖات٠ٚٛ بـ١ ٥اظا١ٜتٝـ٠ٚ١    ث ٢ًَٝ ٜاغا٣ نطز٠ٚٚ ٜإ ١ْٜهطز٠ٚٚ، ١ْخ َٝؿ ٢ًََ ذه١َٛت ث ب
ــت ٥ــ١َي٢َ، ٥ــ١َي٢َ ١٥َــ١ ذٝػــابات٢ خٝتا١َٝن١َــ١، يٝصْــ٣١ زاضاٜـــ نــ١ ب١تــ١ْٝا ٥ــ٠ٚ١ ٥ٝؿــٝا١ْ، بريَــإ      َٝ ث

١َُٝ، ١٥ٚإ ْـانط٣َ يـ٣َٚ١ ذـٛن٢ُ     َٝت٠ٚ١ ١٥ٚإ ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َأْ ٠ٚنٛ ٥ ذاغـِ بـس٠ٕ ي١غـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١     ١ْن
ذه١َٛت، ب٫َ١ّ خػت١ٜٚٛت١ٝ ب١ضنا٣ٚ ١ََٖٛٚإ، ن١ ذه١َٛت ب١َيل، ظٜاز٠ض ٢ٜ٩ نطز٠ٚٚ، ذهَٛـ١ت بـ١َي٢َ   
َٜٓـ٢َ ٖاٚنـاضامن باغـٝإ نـطز، زَيٓٝــاّ              َٝو ثـاض٣٠ ت١خػـٝؼ نـطاٚ، ٠ٚنـٛ زٚ َْٛاق١يـ٣١ نـطز٠ٚٚ، بـ١َي٢َ ن٪َـ١َي

َٝو ث َٝه٢ تط٣ باغ٢ ١٥ن١ٕ، ن٪١ََي اض٣٠ ت١خػٝؼ نطاٚ ي١ ٜاغا٣ بٛزجـ١ ٖـ١ض ١٥غـ١ض٣ ْٝـ١،     ١٥َط ٩ف ب١ؾ
نــ١ؽ ْــاظا٢َْ نــ٢ صَن ٖــات٠ٚٛ، ظ٩ض ب١زَيد٪ؾــ٠ٚ١ٝ بــ١ خــ١َيهُإ ٚت نــٌ ٚ ْــ٪ ًَٝــاض ٠ٚنــٛ زٚؾعــ٣١ ١ٜنــ١ّ  
َٝبٕٛٚ ٚ ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ ن١ّ ز٠ضاَـ١ت، بـ٫َ١ّ ١٥غـ١ض٣     ت١خػٝؼ نطا٠ٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ خاْٛٚ بهط٣َ ب٪ ْٝؿت١ج
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َٜع ٠ٚظٜـط٣     ١ْٝ، ن١ؽ ْاظا٢َْ ثاض٠ن َٝب١ج٢َ نطا٠ٚ ٜـإ ْـ١نطا٠ٚ، بـ١ض  ١ َا٠ٚت٠ٚ١ ٜإ ١َْا٠ٚت٠ٚ١، ثط ٩ش٠ن١ ج
َٜه٢ ذه١َٛت ن١ ١ٖب٢َ ١٥ٚ ق١ضظ١ٜ٠ نـ١ يـ١ ٣٫ ٖا٫َٚٚتٝـإ ١َٖاْـ١، بـ٫َ١ّ       ٢ََٜٓ ٚت٢ ت١ْٝا ض ٠غٝس زاضا٢ٜ زٚ

َٝو قـ١ضظ٣ تـط يـ١ ٣٫ ذٝعبـ١نإ ١ٖٜـ١، نـ١ْس غـاَي١            ًٝـاض ت١خػـٝؼ   َ 211باغ٢ ي٠ٚ١ ْـ١نطز نـ١ ن٪َـ١َي
١٥نط٣َ، ب١ّ ذٝػابات٢ خٝتاَٝؿ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١ْٜٛت٠ٚٛ ن١ْس ق١ضظ٣ ي١ ٣٫ ذٝعب١، ذٝـعب نـ١ْس   
ق١ضظاض٣ ذه١َٛت١؟ نـ١ ٥ـ٠ٚ١ ثـاض٣٠ خ١َيهـ١، بـ٫َ١ّ ذٝػـاب٢ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٜٔ نـ١ ٖـا٫َٚٚت٢ نـ١ْس قـ١ضظاض٣             

غـــتا٠ٚ، ٥ـــ١َي٢َ ٥ـــ٠ٚ١ ذٝػـــابات٢ ذه١َٛتـــ١، ن١ٚاتـــ١ ذهَٛـــ١ت ظ٩ض ٥اظاٜاْـــ١ ٖـــات٠ٚٛ يـــ١ ب١ضاَبـــ١ضَإ ٠ٚ
َٝو ثاض٠ ١ٜ١ٖ زٜاض ١ْٝٚ  ٢ًَٝ ٜاغا٣ بٛزج١ّ نطز٠ٚٚ، ن٪١ََي َٝؿ خٝتا١َٝن١، َٔ ظٜاز٠ ض ٩ِٜ تٝا نطز٠ٚٚ، َٔ ث
َٝه٢        َٜٓـ٣١ خـ١َيهشن، نـ١ ١٥َاْـ١ت َٝٗات٠ٚٛ، ت٪ث١ن٣١ خػت٪ت٠ٚ١ غاذ٣١ ث١ضيـ١َإ نـ١ ْٛ َِٝ ن٢ ي َٝؿتإ ْاَي ث

َُٝـ١       تاضرن٢ ي١غ١ض ؾاظناْسا١ٜ، ٠ٚ١٥ٜ َٝشن ؾٝعًـ١ٕ ٥ ًَـ َٜت، نـ١ بـ١ خـ١َيو ب ١َُٝ ز٠ٚضَإ ب٠ٚ١ ن٪تا٢ٜ ز ١ ن١ ٥
ــ١ٜٔ،        ــ١ض به ــإ ناض٠غ ــاتٛاْشن ب٪ت ــ٢َ ْ ــتإ ز٠ضن ــ٫َ١ّ ناٜٚؿ ــ١ٜٔ، ب ــاض٣ ١٥ن ــ١نإ زٜ ــ٠ٚ١تا خ١ي١ي ــاظأٜ ٥ ٥

َٝؿٓٝاظ ١٥ن١ّ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي٠ٚ١ ظ َٝت٠ٚ١، ١٥ط١ض ١َ١٥ب٢َ، ب١ض اغت٢ َٔ ث َٓٝ ٜاتط ناض٠غ١ضٜؿ٢ ْان١ٜٔ ١ٖضٚا ١٥َ
باض٣ ؾاظنإ ب١ٚ ١٥َا١ْت١ قٛضؽ ١ْب٢َ، ١ْن١ٓٝ خا١ٜ١ْن٢ خٛا١ْخٛاغت١ خـطاثرت بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ خٝاْـ١ت      
َٝط ٠ٚ١ٜٓ، ب١ ض ْٚٚرتٚ ب١ ٚاظح تط  َُٝإ ١ْنط٣َ ١٥ّ ذٝػابات١ ض اططٜٔ، بٝط ١َُٝ ١٥ط١ض ث ي١ٚ ١٥َا١ْت١ به١ٜٔ، ٥

ًَٝهاض   َٝؿـ ٜا٣١ْ نطزٜٚٚـ١ت٢، ب١ض اغـت٢ ٥ٝع٬ْـ٢ ٥ـ٠ٚ١     ب٪َإ ب٢َ، َٛذاغ١ب٣١ ذه١َٛت به١ٜٔ، ي١غ١ض ٥ـ١ٚ ث
َُٝـ١ ع٬ٝقـ٣١ ذٝػـاباطنإ ْٝـ١،       به١ٜٔ، ٜإ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ٚمت ١٥ضن٢ ث١ضي١َإ ي١ ن٪َي٢ خ٪َا٢ْ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٥
َٝـ ٠ٚخـت، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١      ٜإ ب١ن١ضا١َت٠ٚ١ زاٚا٣ ١َٖي٠ٛؾاْس٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ به١ٜٔ، ٜإ ١َٖيبصاضز٢ْ ثـ

َٝو ب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥  ٠َٜٛببات، غٛثاؽ.ث١ضي١َاْ  بتٛا٢َْ ١٥ّ ١٥َا١ْت١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ؾٛإ ؾ١ضَٛٚ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َِٝ ًَ  ناٚتإ ز٠ض٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ.َٔ ١٥ٚ َاؾ١ ْا١ّٜ ب١خ٪ّ ٚ ١٥ٚ ذ١ز٠ؾِ ١ْٝ ب١ خ١َيه٢ ٫َٚت١ن٣١ خ٪ّ ب

َٜع ٥اٚاظ عبسايٛاذس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َاْشن، ب١ ن١ضا١َت٠ٚ١ ٖات١ٜٓٚٛ ١٥ّ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ث١ضي١َإ بـ١ ثري٩ظتـطٜٔ    ٥
َٝو ن١ضا١َت ي١خ٪ٜسا ١ْب٢َ ٥اٚا ب١ ث١ضي١َإ ْاَي٢َ، تها َٝشن، ١٥ط١ض خ٪٣ ن١غ َٜٔ زاز٠ْ ٜـ١ ٥ـ١ّ قػـ١ٜ١ يـ١     ؾٛ

 ثط٩ت٪ن٪ٍ ض ٠ف به٠ٚ١ْ١، نٝرت ١َجاٍ ب١ّ غٛٚنا١ٜتٝا١ْ ١ْزض٣َ ي١ْاٚ ث١ضي١َإ.
 

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

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ز.عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ي١غ١ض قػ١نا٢ْ ث١عنإ خإ ٚ ن١ْ َٜه٢ تطٜـ، ن١ ي١ ض اغت٢ ١َٖي٣١ ١َْٗـ١جشن  ت١ْٗا زٚٚ ت س ٖاٚناض
َٝتـ٠ٚ١، ١ٜنـ١َٝإ ز٠ضبـاض٣٠         ٠َٛٝ ١٥نـ١ّ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ زٚٚبـاض٠ ١ْب ي١ ناضٚباض٣ َاصن ٚ ٥ٝساض٣، َٔ ب٪١ٜ باغ٢ ي
٢َٜ ث٢َ  َْٛاق١ي١ٜ١، ث١عنإ خإ ٚ ٖاٚناض٠نا٢ْ تطٜؿِ باف ب٠ٚ١ ١٥ظأْ، َْٛاق١ي١ ي١ ذ١ز٣ ٜاغا٢ٜ خ٪٣ ض 

َُٝــ١ ١٥طــ١ض ت١َاؾــا٣ ٜاغــانإ بهــ١ٜٔ، ٜاغــا٢ٜ َٛاظ٠ْــ٣١ غــا٢ْ٫َ ض ابــطزٚٚ،  زضا٠ٚ، ْــ٠ٚ١ى َٜــ٢ صَن طريابــ٢َ، ٥ ض
َٜط١ٜإ زا٠ٚ ب١ ذه١َٛت ن١ ي١ غٓٛٚض٣ زٜـاض٣ نـطا٣ٚ خـ٪٣ َْٛاق١يـ١ بهـات، ١٥َـ١ بـاب٢         ١َٖٛٚ ٜاغانإ ض 

٢ ذٝػــاب٢ خٝتــا٢َ ١ٜنــ١ّ، خــاَي٢ زٚٚ، غــ١باض٠ت بــ١ قــ١ضظ٠، بــ٪ ثــ١عنإ خــإ ٚ ٖاٚناض٠ناْٝؿــِ، يــ١ ض اغــت 
َٝط٠ ي١ْاٚ ذٝػاب٢  ت١عبري٠ ي١ ن٪٣ خ١ضج٢ ٚ زاٖات، ٚات١ باؽ ي١ ق١ضظ ْانات، ق١ضظ خ١ضد ١ْنطا٠ٚ، ب٪١ٜ ي

َٜت، غٛثاؽ.  خٝتا٢َ ٥اَاش٠ ب١ ق١ضظ ْانط٣َ، ت١ْٗا ٥اَاش٠ ب١ ن٪٣ زاٖات، ن٪٣ خ١ضج٢ ١٥نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ٝ؟، ؾ١ضَٛٚ.ْٛقت٣١ ْٝعاَ
َٜػتإ ستُس: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜطـ٣١ ثـ٢َ ْـ١زا٠ٚ بهـ٢َ بـ٪ بٛزجـ٣١ ب١ناضبـ١ض، ٜـ١ع٢ٓ              ١ٜ٠َٛٝى ٜاغـا ض  َٝٓإ بـ١ٖٝض ؾـ َْٛاق١ي١ ي١ ٠ٚبـ١ضٖ

َٝٓإ، ب٪ ب١ناضب١ض، غٛثاؽ.  ٣٠ٚ١٥ ن١ قػ٣١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َْٛاق١ي١ نطا٠ٚي١ ٠ٚب١ضٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
   ،َِٝ َٝػتا ٢َ٫َ٠ٚ ثطغٝاض٠نإ ١ٖض٠ٚنٛ ٥ٝتٝؿام نطا، ثاؾإ ١٥ٜس٠ٚ١َ٠، ب٫َ١ّ َٔ ١ٜى ؾـت ٥ـ١َي َٔ ت١بٝع٢ ٥

َٝ ٓا٠ٚ١ْ ب٪ بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ، خ٪ ١٥بٛا١ٜ ض ٠ق٢َ١ بٛزج٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ  ١٥ط١ض َْٛاق١ي١َإ نطزب٢َ ي٠ٚ١ب١ضٖ
َٝػتا ظٜاز٣ بهطزبا١ٜ، ١َ١٥ ١ٜى، ١ٜى ٥ـ١َط٣ َْٛاق١يـ١ ز٠ضبهـ١ٕ نـ١ َْٛاق١يـ١َإ ٖـ١ب٢َ، َْٛاق١يـ١ بـ١          ٥

َٜت، نٛاض ٥ُٝعا٣ تطٜؿ٢ ي١غ١ض٠، بعاْشن ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝ؟، غٛثاؽ.  ١٥َط ١٥نط٣َ، ب١ ٥ُٝعا ١٥نط
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚ.  ناى ث
 
 

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜط١ ب٠ٚ١  ٢َٝ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ زٜاض٠ ١٥ْسا٢َ ث١ضي١َإ ٥اظاز٠ ي١ ز٠ضبط٢ٜٓ بريٚ ض انا٢ْ، ب٪١ٜ ١ٖم ١ْٝ ض  ب١ث
َٝ َٜت٠ٚ١، َٔ ث َٝط٠ بٛا١ٜ....بسض٣َ ن١ ٢َ٫َ٠ٚ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ بسض  ِ باف بٛٚ ٠ٚظٜط٣ ث٬ٕ زاْاْٝـ ي

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

َٝؿــ١ٚا يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ ٖــ١قٝإ ١ٖٜــ١ تــ١ٚظذنات بــس٠ٕ، يٝصْــ٣١ زاضاٜــٔ ٥ــ١ٚإ، ث١ضيــ١َاْتاض ْــشن،       نــاى ث
 ٠ٚظٜطٜـ ١ٖق٢ ١ٜ١ٖ ت١ٚظذنات بسات، ت١ٚظذناتٔ، ؾ١ضَٛٚ.

َٝؿ١ٚا تٛؾ َٜع ث  ٝل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ يٝص٣١ْ زاضاٜـ ب٪٣ ْٝـ١ ٫َ٠ّٚ بساتـ٠ٚ١، تـ١ْٗا ز٠تـٛا٢َْ ي١غـ١ض..، ٫َ٠ّٚ ٚ تـ١ٚظذنات زٚٚ ؾـت٢         َٔ ث
َٝه٢ ثطغـٝاض٠نا٢ْ َـٔ        َٝـط٠ بٛاٜـ١، نـْٛه١ ب١ؾـ َِٝ باف بٛٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ث٬ٕ زاْاْٝـ ي جٝاٚاظٕ، َٔ ث

َٝٓا٢ْ ثط ٩ش٠نإ قػ١ ز٠ن١ّ، زٜـاض٠  ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ ٠ٚ١٥، ْاظامن ن٢َ ٫َ٠ٚ ٢َ بسات٠ٚ١، َٔ ي١غ١ض خ١ضج٢ ٠ٚب١ضٖ
٢َُٜ نٛضزغتإ ١ٖبٛٚ، ي١ ث١ضيـ١َا٢ْ   2111ي١ غاَي٢  َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٝسا٢ْ ثاض ب٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ث١ض٠ث

ب٪ نٛضزغتإ ؾ١ف غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ زٚٚ ثط ٩ش٠ ب١ بط ٣ زٚٚ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ١ٜى ًَٝاض زٜٓاض ث١غ١ْس نطا٠ٚ 
َٝط ن١  َٜعطا٣ ١ٖٚي ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ن١ باغ٢ ز٠ن١ّ، ثاض َٝط ٚ زٖ٪ى، ب١ّ ؾ َُٝا٢ْ ٚ ١ٖٚي َٜعطا٣ غً ١ٖضغ٢َ ثاض
َٝـط٣٠             َٝـٓخ ًَٝـاض زٜٓـاض، ث١ضيـ١َإ ث١غـ١ْس٣ نـطز٠ٚٚ، بـ٫َ١ّ يـ١ شَ زٚٚ غ١زٚ نٌ ثط ٩ش٠ ب١ بـط ٣ غـ١زٚ ث

١زٚ ث١جناٚ نٛاض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض غـ١ضف  ن٪تا٢ٜ ذه١َٛتسا ٖات٠ٚٛ، ن١ بط ٣ غ١زٚ غ٢ ٚ ؾ١ف ًَٝاضٚ ؾ١ف غ
َٝٝـ١ف بـ٢َ، بـط ٣ غـ٢ ٜٚـ١ى ًَٝـاضٚ ؾـ١ف غـ١زٚ ثـ١جناٚ نـٛاض ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣ ظٜـاتط غـ١ضف                 نطا٠ٚ، بـ١ّ ث
َٝـ٠ٛ ٚ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ     َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ، ٥اٜا ز٠نط٣َ ٥ نطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ َٔ ثطغٝاض ٥اضاغت٣١ ب١ض 

َٝٓخ ًَٝاض زٜٓاض٣ نطز ٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١٥ٚإ غ٢ ١ٜٚى ًَٝاضٚ ؾ١ف غ١زٚ ث١جناٚ نٛاض ًَٝ٪ٕ ث١غ١ْس٣ غ١زٚ ث
٢َٝ ض      َٝـو زا بـ٠ٚٛ، بـ١ث ٠َٛٝ ب٪تإ غ١ضف نطزٕٚٚ، يـ١ ض باب زٜٓاضٜإ ظٜاتط غ١ضف نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ٥

َٝٓخ ثط ٩ش٠ ب١ بط ٣ غـ١زٚ ؾـاْع٠ ًَٝـا    َُٝا٢ْ زٚٚ غ١زٚ ١ٖؾتاٚ ث َٜعطا٣ غً َٝو ب٠ٚٛ، ب١ْٝػب١ت ثاض ض ز٠غ٫َ١ت
َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ذه١َٛت ن١ٖات٠ٚٛ، بـط ٣ ؾ١غـت ٚ ْـ٪ ًَٝـاضٚ      زٜٓاض ث١ضي١َإ ث١غ١ْس٣ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ي١ شَ
١َٝٝف بـ٢َ بـط ٣ نـٌ ٚ ؾـ١ف ًَٝـاضٚ غـ١زٚ        ١ٖؾت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ذ١ٚت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض غ١ضف نطا٠ٚ، ب١ّ ث

ٖ٪نـاض٣ غـ١ضف ْـ١نطز٢ْ     غ٢َ ًَٝاض زٜٓاض٣ َا٠ٚت٠ٚ١، غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ١َ١٥ف ب١ض اغـت٢ ثطغـٝاض٠ نـ١ ٥اٜـا    
َُٝا٢ْ خـ٪٣ ن١َت١ضخـ١ّ بـ٠ٚٛ، ٜـإ ٠ٚظاض٠تـ٢           َٜعطـا٣ غـً َٜعطانـإ ٜـإ ثاض ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ن١ٝ؟، ١٥جن٢ْ١َٛ ثاض
َٝٗـات٠ٚٛ؟،          َٝط٠ بٛا١ٜ ٢َ٫َ٠ٚ ٥ـ١ّ ثطغـٝاض٣٠ بساباٜـ٠ٚ١، ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ٣١ ن١َا٠ٚتـ٠ٚ١ نـ٢ ي ث٬ٕ زاْإ ١٥ط١ض ي

َٜعطا٣ زٖ٪ى غ١زٚ ؾ١غت ٚ ذ١ٚت ١َٜٝ، ثاض ثط ٩ش٠ ب١ بط ٣ ذ١ؾتا ًَٝاض زٜٓاض ث١غـ١ْس نـطا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ     ي١نٛ
َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ذه١َٛت ٖاتٛ ٠ ؾ١غت ٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ غـ١زٚ ذـ١ؾتاٚ   ٚث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ب٫َ١ّ ي١ شَ

َٝٝـ١ف بـ٢َ بـط ٣ غـ٢َ ًَٝـاض ٚ غـ١زٚ بٝػـت ٚ غـ٢َ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣              ذ١ؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض غ١ضف نـطا٠ٚ، بـ١ّ ث
َٝط ٚ زٖـ٪ى   َا٠ٚت٠ٚ١ٚ غ١ضف ١ْن َٜعطا٣ ٖـ١ٚي طا٠ٚ، َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ جٝاٚاظ١ٜن٢ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ي١ ب٢ٜٓ١ ثاض

َٝه١،          َُٝا٢ْ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ن١َرتٜٔ ثاض٠ ٥ـ١ٚإ غـ١ضؾٝإ نـطز٠ٚٚ، بـ٫َ١ّ َٛز٠نـ١ ٖـ١ض َـٛز٣٠ غـاَي ٍَ غً ي١ط١
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َٜه١ ذـ١ظ ز٠نـ١ّ جـ١ْ           َٝط ٚ زٖـ٪ى غـ١ضؾٝإ نـطز٠ٚٚ، ١٥َـ١ ثط غـٝاض اب٢ ٠ٚظٜـط٣  ب٫َ١ّ ظ٩ضتطٜٔ ثـاض٠ ٖـ١ٚي
َٝٓا١ْ، َٔ ٠ٚظاض٠ت ب١  زاضا٢ٜ ٫َ٠َِٚ بسات٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ خ١ضج٢ ثط ٩ش٠نإ ن١ ١َب١غتِ خ١ضج٢ ٠ٚب١ضٖ
٠ٚظاض٠ت ب٪تإ باؽ ز٠ن١ّ، ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ َا٠ٚت٠ٚ١ٚ نـ٪٣ ٥ـ١ٚ ثط ٩شاْـ١ زٜـاض٠ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ يـ١        

٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ نـ١ شَاض٠ٜـإ زٚٚ ٖـ١ظاض ٚ     غ٢َ ج٪ض ثط ٩ش٠ ٖات١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ، ثـط    2111غاَي٢ 
َٝـٓخ غـ١زٚ غـ٢َ ًَٝـاض ٚ غـ٢َ غـ١زٚ ْـ٠ٚ١ت ٚ ذـ١ٚت             غ٢َ غ١زٚ زٚٚ ثط ٩ش٠ ب٠ٚٛ، بـ١ بـط ٣ زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ ث
َٝـٓخ غـ١زٚ نـٌ ٚ غـ٢َ        َٝؿٓٝاض نطاٚ ٖات٪ت١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ث١غـ١ْس نـطا٠ٚ، ث ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ثط ٩ش٣٠ ث

    ٚ ١ٖؾــتاٚ ١ٖؾــت ًَٝــاضٚ ْــ٪ غــ١زٚ ْــ٠ٚ١ت ذــ١ٚت ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض، زٚا          ثــط ٩ش٠ بــ٠ٚٛ، بــ١ بــط ٣ ْ٪غــ١ز
ثط ٩ش٠ ب٠ٚٛ ب١ بط ٣ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ًَٝاض ٚ غ١زٚ ١ٖؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ن٪٣ ثط ٩ش٠نإ  61ن١ٚت٠ٚٛناْٝـ 

َٝـٓخ   زٚٚ ١ٖظاض ٚ ْ٪غ١ز ٚ ؾ١ف ثط ٩ش٠ ب٠ٚٛ، ١٥ٚ بط ٣١ٜ٠ ن١ ث١ضي١َإ ث١غ١ْس٣ نطز٠ٚٚ، غ٢َ تطيٝ٪ٕ ٚ ث
ْ٪ ًَٝاض ٚ ؾ١ف غ١ز ٚ زٚاظز٠ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ، ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا٣١ْ ن١ ثاض٠ناْٝـإ َا٠ٚتـ٠ٚ١ٚ    غ١زٚ ث١جناٚ

َٝط٣٠ ن٪تاٜسا ٖات٠ٚٛ، َٔ باغـٝإ ز٠نـ١ّ، ٠ٚظاض٠تـ٢ ناض٠بـا زٚٚ غـ١ز ٚ       خ١ضد ١ْنطا٠ٚ، ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١شَ
َٝؿٓٝاض ٚ زٚان١ٚتٛٚ ٚ ب١ضز٠ٚا١َنإ، ١٥ٚ ثاض٠ ٣١ٜ ن١ َا٠ٚت٠ٚ١ٚ خ١ضج٢ ؾ١غت ْٚ٪ ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ، ب١ ث

َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ذ١ٚت  ١ْنطز٠ٚٚ، ذ١ٚت غ١زٚ ؾ١غت ًَٝاض ٚ زٚٚ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ث
ٍَ زٚٚ       غ١زٚ غ٢ ٚ غ٢َ ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ، زٚٚ غ١زٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣ غـ١ضف ْـ١نطا٠ٚ، نؿـتٛنا

١زٚ ٚبٝػـت ٚ ١ٖؾـت ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض َا٠ٚتـ٠ٚ١،      غ١زٚ ؾاظز٠ ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ، غ١زٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ذ١ٚت غ
١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ن١ ز٠ظطا٣ ١َٓٝ، ت١ن١ٓي٪شٜا٣ ظاْٝاضٜـ١، ١٥جنَٛـ٢ْ١ زاز٠ٚضٜـ١، ؾـاض٠ٚا٢ْ ع١ْها٠ٜٚـ١،      

ث١جناٚ نٛاض ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ، ١٥ٚ ثاض٠ٜـ٣١ ن١َا٠ٚتـ٠ٚ١ ثـ١جناٚ     ٥2111اغاٜؿٝـ ب٠ٚٛ ي١غ١ض٣، ي١ غاَي٢ 
ٝ٪ٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ، ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ نٛاض غ١زٚ غ٢ ٚ ١ٖؾت ثط ٩ش٣٠ نٛاض ًَٝاضٚ ْ٪غ١زٚ ذ١ظس٠ ًَ

١ٖب٠ٚٛ، ١َب١ًغ٢ ١ٖؾتاٚ ١ٜى ًَٝاض ٚ ذ١ٚت غ١زٚ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ َا٠ٚت٠ٚ١، زاضا٢ٜ غ١زٚ غ٢َ 
ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ نـ١ بـ١ؽ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜٝـ١، ْـ٠ٚ١ت ًَٝـاض ٚ ؾـ١ف غـ١زٚ ثـ١جناٚ ١ٖؾـت ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣             

َٝٓإ ث١جناٚ ؾ١ف ثط ٩ش٠، نٌ ًَٝاض ٚ نٛاض غ١زٚ ز٠ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض َا٠ٚت٠ٚ١، ت١ْسضٚغـت٢  َا٠ٚت١ٚ ٠، ٠ٚب١ضٖ
 26ذـ١ؾتاٚ ْـ٪ ثــط ٩ش٠ ثـ١جناٚ غــ٢َ ًَٝـاض ٚ غــ١زٚ زٚاْـع٠ ًَٝــ٪ٕ زٜٓـاض، ٠ٚظاض٠تــ٢ ناضٚبـاض٣ ن٪٫َ١َٜــ١ت٢        

ز ٚ ثـ١جناٚ غـ٢َ ثـط ٩ش٠،    ثط ٩ش٠، غ٢ ٚ نٛاض ًَٝاض ٚ ؾ١ف غ١ز ٚ نٌ ٚ غ٢َ، ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠، نـٛاض غـ١  
ثــط ٩ش٠، بٝػــت ٚ ٜــ١ى ًَٝــاض ٚ  34بٝػــت ٚ زٚٚ ًَٝــاض ٚ ؾــ١ف غــ١زٚ بٝػــت ٚزٚٚ، ٠ٚظاض٠تــ٢ طٛاغــت٠ٚ١ٓ 

َٝٓخ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓـاض،   12ْ٪غ١زٚ غ٢ ٚ نٛاض، ثٝؿ١ غاظ٣  ثط ٩ش٠، بط ٣ بٝػت ًَٝاض ٚ ث
َٝط٣٠ ٠ٚ12ظاض٠ت٢ ث٬ٕ زاْإ  ن٪تا٢ٜ ٖات٠ٚٛ، خ١ضج٢ غؿط٠، ن١ ١َب١ًغ١ن١ؾ٢  ثط ٩ش٣٠ ١ٖب٠ٚٛ، ن١ ي١ شَ

َٜه١ ض ٠ْط١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢  ١ٖشز٠ ًَٝاض ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ثطغٝاض
ثــط ٩ش٠، نــٛاضز٠ ًَٝــاض ٚ زٚٚ غــ١زٚ بٝػــت ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض،   112ثــ٬ٕ زاْا٠ٚ١ْٖــ١ب٢َ، ٠ٚظاض٠تــ٢ ض ٩ؾــٓبري٣ 

ثط ٩ش٠  ٩13ش٠ ْ٪ ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١زٚ ذ١ؾتاٚ زٚٚ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ٠ٚظاض٠ت٢ زاز ثط  28غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ 
َٝؿـ١ُضط١ ؾـ١ف ثـط ٩ش٠ ؾـ١ف ًَٝـاض ٚ ذـ١ٚت           ذ١ٚت ًَٝاض ٚذ١ٚت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ؾـ١ف ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، ث
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َٝٓخ ًَٝاض ٚ غـ٢َ غـ١زٚ ذـ١ؾتا، ؾـ١ٖٝسإ      35غ١زٚ ذ١ؾتاٚ غ٢َ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ١٥ٚقاف  ثـط ٩ش٠   25ثط ٩ش٠ ث
ثط ٩ش٠ ٜاْع٠ ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ  114ًَٝاض ٚ زٚٚ غ١زٚ ١ٖؾتاٚ زٚٚ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ْاٚخ٪ ؾ١ف 

َٜٓس٢ْ با٫َ  َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ٖـات٠ٚٛ، ؾ١غـت ٚ ذـ١ٚت ًَٝـاضٚ غـ١زٚ       98ذ١ٚت، خٛ ثط ٩ش٣٠ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ي١ شَ
ــطا       ــٝؼ ن ــ٪٣ ت١خػ ــ١ ب ــ١ٚ ثاض٠ٜــ٣١ ن ــطز٠ٚٚ، ي ــ١ضف ن ــاز٠ غ ــاض٣ ظٜ ــ٪ٕ زٜٓ ــ١ٚت ًَٝ ــٌ ٚ ذ ــ٠ٚ١ف ن ٠ٚ، ٥

َٝو ب٪تإ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ نـ٪ْٝـ بـ٠ٚٛ، ٖـ١تا٠ٚنٛ       َٜه١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ١٥ٚ بط ٠ ظٜاز٠ ي١ ض باب ثطغٝاض
َٝـٓخ غـ١زٚ ثـ١جناٚ ْـ٪ ًَٝـاض زٜٓـاض ٚ ؾـ١ف          َٝؿرت باغِ نطز، ي١ غ٢َ تطيٝـ٪ٕ ٚ ث ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثط ٩شا٣١ْ ن١ ث

َٝٓخ غ١زٚ غ٢ ٚ غ٢َ ًَٝاض زٜٓاض، خ١ضج٢ غ١زٚ زٚاظز٠ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، بط ٣ زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ نٌ ٚ ْ٪ ًَٝ اض ٚ ث
َٝٓخ غ١زٚ  ١َٝٝف ب٢َ ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚ ث َٜعطانإ، ب١ٚ ث َٝسا٢ْ ثاض ٠ٚظاض٠ت١نإ ب٠ٚٛ ن١ باغِ نطز جط١ ي١ ث١ض٠ث
َٝؿـرتٜـ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٠ ٥اضاغـت٣١        ز٠ ًَٝاض ٚ ذ١ؾتاٚ ْ٪ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض َا٠ٚت٠ٚ١، ن١ زَيٓٝاّ جـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ث

َٜعت نــطا٠ٚ، ٢َٝ ٜاغــاٟ بٛزجــ٣١  بــ١ض  َٝــ٠ٛ ْــ١زضا٠ٚ نــ١ َْٛاق١يــ٣١ ثــاض٣٠  2111بــ١ث ، ٥ــ١ٚ ز٠غــ٫َ١ت١ بــ١ ٥
٢ًَٝ ٜاغـاتإ نـطز٠ٚٚ؟، ٥ـ١ٚ           َٝؿـ َٝٓإ به١ٕ ب٪ بـ١ناضبطزٕ، ب٪ٜـ١ ظ٠ػنـ١ت ْـ١ب٢َ ب٪نـ٢ ث ثط ٩ش٠نا٢ْ ٠ٚب١ضٖ

َِٜٓ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، يـ١   َٝٛإ نٛاض ؾٛ َٜو به١ٜٔ ي١ ْ ؾـ١ف َـاْط٢    ثاض١ٜ٠ ي١ ن٢ خ١ضد نطا٠ٚ؟، ١٥ط١ض ب١ضاٚضز
َٝط٣٠ ن٪تاٜٝسا، ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ، يـ١ ؾـ١ف َـاْط٢ ١ٜنـ١ّ، زٚٚ ًَٝـاض ٚ         ١ٜن١ّ ٚ ي١ شَ
َٝط٣٠ ن٪تاٜٝسا ٖات٠ٚٛ ١ٜى ًَٝاض ٚ ْ٪غـ١زٚ   َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ غ١ضف نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي١ شَ ْ٪غ١زٚ بٝػت ٚ ث

ض٠تـ٢ ثٝؿ١غـاظ٣ ٚ باظضطـا٢ْ زٚاْـع٠ ًَٝـاض ٚ زٚٚ      نٌ ٚ ١ٜى ًَٝاض زٜٓاض ْاظامن ٥ـ٠ٚ١ ناَـ١ٜإ ض اغـت١، ٠ٚظا   
َٝـط٣٠ ن٪تـا٢ٜ غـ٢َ ًَٝـاض ٚ         غ١زٚ ١ٖؾتا ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ي١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ خ١ضج٢ ٖـ١ب٠ٚٛ، بـ٫َ١ّ يـ١ شَ
بٝػت ٚزٚٚ، ٠ٚظاض٠ت٢ زاز ي١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ ْ٪غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ْ٪ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض خ١ضج٢ ١ٖب٠ٚٛ، بـ٫َ١ّ  

َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ١ٖؾت غ١ ز ٚ ٠ٚ١ْت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ٠ٚظاض٠ت٢ ث٬ٕ زاْـإ ٜـاْع٠ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣ خـ١ضج٢      ي١ شَ
 ،١ٜ٠َٛٝ َٝط٣٠ ن٪تاٜٝسا غؿط٠، ١ٜع٢ٓ ْاظامن ١٥ٚ شَاضا١ْ ب٪ ب١ٚ ؾ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ، ب٫َ١ّ ي١ شَ

٣١َٝٝ ن١ ي١ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٖات٠ٚٛ، ي١  َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ ي١ باب٢ ٥ٝعاْات َٔ باؽ ز٠ن١ّ، زٜاض٠ ب١ٚ ث شَ
َٝٓخ غ١ز ٚ ث١جناٚ زٚٚ ١ٖظاض زٜٓـاض غـ١ضف نـطا٠ٚ، يـ١      غ٢ ٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ ْ٪غ١زٚ ٠ٚ١ْت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ٚ ث
َٝـ٢ زا٠ٚ، ٚاتـ١ نـ٪٣ ث١غـ١ْس نـطا٣ٚ         َٝـ٠ٛ ٥اَاش٠تـإ ث ٢َٝ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ زاضاٜـ ب٢َ ن١ ٥ باب٢ ٥ٝعاْات، ب١ث

َٝٓخ ًَٝاض زٜٓاض بـ٠ٚٛ يـ١ غـايَ    ، ذـ١ظ ز٠نـ١ّ زٚاٜـ٢ غـ١ٜط٣ ض اث٪ضت١ن١ؾـتإ      ٢2111 ٥ٝعاْات غ١زٚ نٌ ٚ ث
٢َٝ نطز٠ٚٚ، غ١زٚ ١ٖؾت ًَٝاض زٜٓاضب١ ث٪ظ٠تٝـ ب٠ٚٛ، َٔ ي١ باب٢ ٥ٝعاْات باؽ  به١ٕ ب١ ظا٥ٝس ٥اَاش٠تإ ث
ز٠ن١ّ، ي١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١َسا ٥ٝعاْات غ١زٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ؾ١ف ًَٝ٪ٕ ٚ ثـ١جناٚ  

َٝـط٣٠ ن٪تـا٢ٜ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١        ْ٪ ١ٖظاض غ١ضؾ٢ ١ٖب٠ٚٛ، خ١ضج٢ ١ٖب٠ٚٛ، ي١ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ، بـ٫َ١ّ يـ١ شَ
َٝـٓخ غـ١زٚ ثـ١جناٚ زٚٚ ٖـ١ظاض      ظ٩ض ظ٩ض ن٢َ١ نطز٠ٚٚ، ب٪ت١ غ٢ ٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ ْ٪غ١زٚ ٠ٚ١ْت ًَٝ٪ٕ ٚ ث
َٝٝــ١ف ٥ــ١ٚ   ٣١ٜ٠َٛٝ خــٛاض٠ٚ٠ ٥ــ١ٚ غــ٢ ٚ ؾ١ؾــ١ تــ١ْٗا بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ٢ ظضاعــ١ بــ٠ٚٛ، بــ١ٚ ث زٜٓـاض، نــ١ بــ١ّ ؾــ

تُٝاض٣٠ ن١ ي١ب١ضز٠غت٢ َٔ زا١ٜ ١٥ط١ض ي١ ٥ٝػتُٝاض٠ن١ غ١ٜط٣ به١ٜٔ، ي١ بابـات٢ ٥ٝعاْـات ٖـات٠ٚٛ نـ١     ٥ٝػ
ٍَ ٚ غ١ضنــا٠ٚنا٢ْ ٥ــاٚ ثــ١جنا ٚ ؾـ١ف ًَٝــاض ٚ غــ٢َ غــ١زٚ ثـ١جناٚ غــ٢َ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٣ بــ٪     ٠ٚظاض٣٠ نؿـتٛنا
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٠ٚ١ ث١ضيـ١َإ ث١غـ١ْس٣   زاْطا٠ٚ، ز٠غت٣١ طؿت٢ ْاٚن١ ج٢َ ْان٪ن١نإ ذ١ؾتا ًَٝاض زٜٓـاض٣ بـ٪ زاْـطا٠ٚ، ٥ـ    
َٞ ْان٪ن١نإ،  نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ي١ٚ ذ١ؾتا ًَٝاض زٜٓاض٠ ١ٜى زٜٓاض خ١ضج٢ ١ْب٠ٚٛ ب٪ ز٠غت٣١ طؿت٢ ْاٚن١ ج
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ١٥ّ ١َب١ًغ١ ن١ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ٖٝض خ١ضج٢ ١ْب٠ٚٛ، ١٥ٚ ثاض١ٜ٠  َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ ب١ض 

ــٔ ز٠    ــ١ َ ــت ن ــ١نطا٠ٚ؟ زٚا ؾ ــ١ضد ْ ــ٪ خ ــ١ٚ ب َٜٝ ــ١     ي١نٛ ــ١باض٠ت ب ــشن غ ــاب٢ ب١خؿ ــ١ ب ــ١ّ ي ــ٢ به ــ٣َٚ١ باغ َ
َٝٔ؟، ١٥ٜٚـ جٝاٚاظ٣ ١ٜ١ٖ ي١ ض ٠ق١َ١ن٣١ ن١ْاضزٚٚتا١ْ، بـ٪ ظنْٛٚـ١ يـ١ ؾـ١ف َـاْط٢       َٜهدطا٠ٚنا٢ْ تط، ن ض 
َٝـٓخ ٖـ١ظاض زٜٓـاض           ١ٜن١ّ بٝػت ٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ؾ١ف غ١زٚ ذـ١ؾتاٚ ذـ١ؾت ًَٝـ٪ٕ ٚ غـ٢َ غـ١زٚ نـٌ ٚ ث

َٝط٣٠  ن٪تا٢ٜ ١٥ٚ بط ١ٜ٠ ن٢َ١ نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ١َعكٛي١ ؾ١ف َـاْط٢ ١ٜنـ١ّ   خ١ضج٢ ١ٖب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ي١ شَ
َٝٓخ ًَٝاض ٚ بٝػت ٚ غ٢َ ًَٝ٪ٕ ٚ ؾـ١ف   َٝط٣٠ ن٪تا٢ٜ بٝػت ٚ ث ي١ٖ١َٛٚ غاَي١ن١ ظٜاتط غ١ضف بهات، ي١ شَ

 غ١زٚ ث١جناٚ ١ٖؾت ١ٖظاض زٜٓاض غ١ضف نطا٠ٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 إ خإ ؾ١ضَٛٚ.ث١عن
َٜع ث١عنإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ       ب١ض اغت٢ ثؿتطري٣ ٖاٚناضامن ز٠ن١ّ، ١ٖض ١ٜى ي١ناى ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ ٚ نـاى ز.بؿـري، ز٠بٛاٜـ١ ٥
ــ١ضَٜٛٚإ،        ــ٢ ؾ ــ٣١ زاضاٜ ــ١ض٠ٚنٛ يٝصْ ــت١ ٖ ــ١، ض اغ ــإ ١ٖبٛاٜ ــ١ت٢ خ٪َ ــ٪ضت٢ تاٜب ــ١َإ ض اث ــ١نا٢ْ ث١ضي يٝصْ

َٜط٣٠ ٠ٚ١٥ٜـ١ ذٝػـاب٢   ب١ؾ َٜٝٛػت ١ْب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ١ٖض ب١ طٛ ١َُٝ ث َٝشن ي١غ١ض ٥ ًَ ١ٜ٠َٛٝن٢ ٥ًٝعا٢َ ١٥ٚ ؾت١ ب
َٜت، ْٝٗاٜـ١ت٢ ٖـ١ض          َٝـو زاز٠ْـسض َٜت، يـ١ غـ١ضؾٝات٢ ٖـ١ض ٠ٚظاض٠ت خٝتا٢َ ي١غ١ض َٝعا٢ْ َٛضاج١ع١ زاز٠ْـسض

ًَ ١َُٝ ب١ض اغت٢ ض اث٪ضت٢ خ٪َإ ١ٖبٛا١ٜ، تا باب َٝو، جا ز٠بٛا١ٜ ٥ َٝشن ثطغ١ن١ ٜاْٝـ ١َغـ١ي١ن١ ض ْٚٚـرت   َاْط
َٝٗـات     ٚ ٚ ٥اؾهطا تط ز٠بٛٚ، ١٥ٚ نات١ف ١٥ٚ ١َٖٛٚ ثطغٝاض٠ ٥ٚـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ يـ١     ١ْز٠نطا ي١غـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ٢ ي

ــٛٚز٠           ــ١، غ ــٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝناْ ــ١ض غ ــٔ ي١غ ــ١نا٢ْ َ َٝبٝٓٝ ــ٢، ت ــ٢ زاضاٜ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــطا٠ٚ؟، ي ــ١ضف ن ــ٢ غ ن
 ٛ َٝهــ١ يــ١ ب١ؾــ١نا٢ْ ب َٝه٢ خ١ضجٝــ١نا٢ْ ٥ــ١ّ ب١ؾــ١ٜ١ نــ١   ن٪١ٜ٫َ١َتٝــ١نإ ١ٜن زجــ٣١ بــ١ناضبطزٕ ٚ ب١ؾــ

َٝب٢ٓٝ ظ٩ضٜإ ي١غ١ض٠، ب١ ْٝػب١ت ت١ضخإ نطاٚ ب٪ غٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ي١ غـاَي٢   بط ٠نـ٣١ غـ٢َ    2111ت
٢َُٜ نٛضزغتإ يـ١ّ غـاَي١زا غـ٢َ     َٝٓخ ًَٝاض ٚ غ١زٚ ز٠ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ذه١َٛت٢ ١ٖض غ١زٚ نٌ ٚ ث

ؾ١ف ًَٝاضٚ غ٢َ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ خ١ضد نطز٠ٚٚ، ٚات١ ب١ بط ٣ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ 
َٝسا نطز٠ٚٚ، ي١ ض ابطزٚٚزا ٚا طٛتطا٠ٚن١ ظ٩ضٜٓـ٣١ خ١ضجٝـ١نا٢ْ    زٚٚ غ١زٚ ١ٖؾتا ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ظٜاز٠ ض ٢ٜ٩ ت

ٍ نطاٚاْــ١، بــ٫َ١ّ ٥ــ١ّ ب١ؾــ١ بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ٢ ناضٚبــا٣ ن٪٫َ١َٜــ١ت٢ ٚ ٠ٚظاض٠تــ٢ ناضٚبــاض٣ ؾــ١ٖٝسإ ٚ ٥ــ١ْؿا  
نــ١ْسٜٔ زاَــ١ظضا٣٠ٚ زٜهــ٣١ ذهَٛــ١ت بــ١ ٖــ١ظاضإ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض ٠ٚى غــٛٚز ن٪٫َ١َٜــ١ت٢ خطا٠ٚتــ١           

َٝٔ نــ١ غــٛٚز١َْسٕ يــ١ٚ غــٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َتٝاْــ١، يــ  ١بط ٣ ثــاض٣٠ ب١ضز٠غــتٝإ، زٜــاضٜـ ْٝــ١ ٥ــ١ٚ ن١غــا١ْ نــ
اض غ١ز ٚ بٝػت ٚ غ٢َ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ، بط ٣ غ١زٚ ث١جناٚ ْ٪ ًَٝاض ٚ نٛ ت١ضخإ نطاٚ ب٪ غٛٚزٟ

%٣ ثـاض٣٠ تـ١ضخإ نـطاٚ ز٠نـات، بـط ٣ زٚٚ غـ١زٚ ؾـاظز٠        42ب٪ ت٪ض ٣ ثاضاغـت٢ٓ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ بـ٠ٚٛ، نـ١ يـ١      
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َٝـ٢      ًَٝاضٚ ْ٪غ١زٚ غ٢ ٚ ؾ١ف ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ ت١بـ١ضٚعات ٚ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ١َٖيػـٛن١ٚتٝإ ث
َٝت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ي١غ١ضض ب١َٓا١ٜى زابـ١ف  نطز٠ٚٚٚ غ١ضؾٝإ نطز٠ٚٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ  ب١َٓا١ٜ ض ٕٚٚ بب

نطا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا غ٢ ًَٝ٪ٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١زٚ ذـ١ؾتاٚ ؾـ١ف ٖـ١ظاض زٜٓـاض بـ٪ ٖاٚنـاض٣ نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ ٥اٚاضاْـ١            
َٝـعإ زضابـ٢َ؟، ْـاظامن               خ١ضد نطا٠ٚ نـ١ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ ط١ض ا١ْٚتـ٠ٚ١، ز٠بـ٢َ ٥ـ١ٚ غـ٢ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٠ بـ١ نـ١ْس خ

بط ٣ نٛاض غ١زٚ ث١جنا ٚ نٛاضًَٝاضٚ غ٢  ١ٝ2111 ي١ ٫ّ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ خ١ضج٢ زٜه١، غاَي٢ ٠ٚ١٥ف ض ٕٚٚ ْ
ٚ ذ١ٚت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ ب٪ خ١ضج١ٝنا٢ْ ١٥ّ ب١ؾ١ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ي١ بط ٠ ثاض٣٠ ت١ضخإ نطاٚ نـٛاض غـ١زٚ   

َٝٓخ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ غ٢َ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض بـ٪ خـ١ضج٢ زٜهـ٣١ جـ٪ضاٚ جـ٪ض تـ١ض       خإ نـطا٠ٚ،  ث١جناٚ غ٢َ ًَٝاض ٚ ث
بــط ٣ غــ٢ ًَٝــاضٚ زٚٚ غــ١زٚ ْــ٠ٚ١ت ٚ نــٛاض ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض خــ١ضد نــطا٠ٚ بــ٪ ثازاؾــت٢ ٥ــ١ٚ ن١غــا٣١ْ نــ١     
١َٝٝ؟، ي١غ١ض ناّ ب١َٓا خـ١ضد نـطا٠ٚ؟، ٥ـ٠ٚ١ ثط ٜـاض٠ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢،         ؾ١ضَاْب١ضْشن، ١٥ٚ ثازاؾت١ ب٪ ن

َٜـصناضٚ ؾـاض٠ظ        ٍَ ٣٠ٚ١٥ ذهَٛـ١ت ْعٜهـ٣١ نـٛاض غـ١زٚ ثـ١جنا ض اٚ َٜـصٜـ بـ١     ي١ط١ اٚ ؾ١ضَاْبـ١ض٣ ١ٖٜـ١، ض اٚ
َٜـصناض ٚ ؾـاض٠ظاٜإ               َٜـ٢ ض اٚ َٜه٢ تـط بـ٪ نط َٝه٢ ظ٩ضٜـإ ْانـات، تـ١ْٗا َٛٚنـ١ خـ٪ضٕ، بـ٫َ١ّ ٖـات٠ٚٛ جـاض ب١ؾ
ي١خ١ضج١ٝنا٢ْ مش١ى ٚ خع١َتطٛظاض٣ ٚ نانهطز٠ٚ١ْزا، زٚٚ ًَٝاض ٚ غـ١زٚ بٝػـت ٚ ٜـ١ى ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٣      

ٕ ٚ ٖاٚناضٜـإ يـ١ خـ١ضج٢ زٜهـ١زا، زٜػـا٠ٚ١ْ ٖـ١ٜتُإ ذ١ظـس٠        تط٣ ت١ضخإ نطز٠ٚٚ ب٪ ثازاؾـت٢ ؾـاض٠ظاٜا  
٢َٝ ظاْٝاض١ٜنإ ١٥ٚ ثاض٠ٜـ١ف زٜػـإ    َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ ت١ضخإ نطز٠ٚٚ، ب١ث ًَٝاضٚ ذ١ٚت غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ث
بــ٪ ؾــاض٠ظاٜإ تــ١ضخإ نــطا٠ٚ، جــا ْــاظامن ؾــاض٠ظاٜا٢ْ ز٠ظطــا٣ ٥ــ٢َٓ١ ٚ غــ١ضباظ١ٜنا١ْ؟ نــ١ٝ؟، ذ١ظز٠نــ١ّ 

َٝـٓخ    2111ض ْٚٚهطز٠ٚ١َْإ بسات٢َ، ١ٖض٠ٖٚا ب٪ نا٫ن٢ ٠ٚضظؾ٢ ي١ غاَي٢  ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ زا زٚٚ ًَٝـاضٚ ث
غــ١ز ٚ بٝػــت ٚ زٚٚ ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض٣ خــ١ضد نــطز٠ٚٚ، ١٥َــ١ جٝــاٚاظ٠ يــ١ٚ بــط ٠ ثاض٠ٜــ٣١ ي١غــ١ض بٛزجــ٣١     

َٝط  َٝو خ خـٛاظ٣ ٚ  ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب٪ يٝص٣١ْ ٥٪ي٪َج٢ ٠ٚى ب١خؿشن ت١ضخإ نطا٠ٚ، ب٪ ب١خؿشن ب١ ن٪َـ١َي
َٝٓخ غ١زٚ نٌ ٚ زٚٚ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض خ١ضد نطا٠ٚ، ْاظامن ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ف ي١غ١ض ض  ٥ا١ٜٝٓٝنإ بط ٣ زٚٚ ًَٝاضٚ ث
َٝت ب٪ ب١ز٠ْط٠ٚ١ ن٢ْٚٛ ض ٚٚزا٠ٚ ي١ْانا٠ٚنإ يـ١   َِٜ ز٠َي ب١َٓا١ٜن١ٚ ن٪ْٝـ غ١ضف نطا٠ٚ؟، ذه١َٛت٢ ١ٖض

ًٝ٪ٕ زٜٓاض خ١ضد نطا٠ٚ، ٥اٜا ١٥ٚ ض ٚٚزاٚا١ْ بط ٣ بٝػت ٚ ْ٪ ًَٝاضٚ زٚٚ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ؾ١ف َ 2111غاَي٢ 
نا١َٕ ٚ ي١غ١ض ناّ ب١َٓاٚ ن٪ْٝـ زاب١ف نطا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا بـ٪ قـ١ض٠بٛٚ نطزْـ٣٠ٚ١ قٛضباْٝـإ زٚٚ ًَٝـ٪ٕ      
ــ١          ــاظاْشن ناَ ــٔ، ْ ــ١ؽ ب ــ١ْس ن ــ١ ن ــ١ٚ قٛضباْٝاْ ــ٢َ ٥ ــطا٠ٚ، ز٠ب ــ١ضد ن ــاض خ ــ١ظاض زٜٓ ــ١جنا ٖ ــ١زٚ ث ٚزٚٚ غ

نطزٕٚٚ، ١ٖض٠ٖٚا ب٪ ق١ض٠بٛٚ نطزْـ٣٠ٚ١ جـ٪ضاٚ جـ٪ض بـط ٣ ١ٖؾـت       قٛضبا١ْٓٝ؟، ن١ ١٥ٚ زٚٚ ًَٝ٪١ْ ب١ؾ٢
َٝطَٛـإ ٥     ١َـ١ف زٜـاض ْٝـ١ نـ١ نـ٪ٕ خـ١ضد       ًَٝاضٚ نٛاض غ١زٚ ذ١ؾتاٚ زٚٚ ًَٝ٪ٕ زٜٓـاض خـ١ضد نـطا٠ٚ؟، ب

َُٝـ١ ز٠بٛاٜـ١ بـعاْشن غـا١ْ٫َ بـط ٠ ثاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ض          نطا٠ٚ؟ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿـت٢ ٥ َٝب١ٝٓٝن٢ تطٜؿِ ب١ض اغت٢ ب١ ؾـ ت
ٔ ب٪ ١َٖي١ُت٢ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاخباْـ١نإ، يـ١ٚ ظاْٝاضٜاْـ١زا ٖـٝض ٥ٝؿـاض٠ت٢ ثـ٢َ ْـ١نطا٠ٚ،        ت١ضخإ ز٠ن١ٜ

ٍَ ز٠طات١ َاْط٢  َٜحاض    ٠ٚ١٥12 ب١ؽ ١ْٝ ن١ ١٥ٚ قٛتاخباْا١ْ ن١ غا َٜت، ٜـإ ١ْٖـس ٥ٝٓحا ت١ْس٠ض٢ٜٓ ب٪ ز٠نط
َٜـت، ٖـ٢    َٜتـ١   2111غاَي٢ ٣َْٛ ت١ْس٠ض٢ٜٓ ب٪ ز٠نط َٜتـ١   2112، 2112ز٠ن١ٚ ١ٜ٠َٛٝ،    2113ز٠ن١ٚ بـ١ٚ ؾـ

َٝطا١ْ ن١ْس قٛتاخبا١ْ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ؟، ن٪ٕ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ؟، ن١ْس ثاض٠ غ١ضف نطا٠ٚ؟،  ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا زٜاض ١ْٝ ي ي١ط١
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َٜٝٛػت١ بـعاْشن   ١َُٝ ت١ضخا٢ْ ز٠ن١ٜٔ، ث ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ َاَي٢ ١ًًَٝت١، ١٥ٚ ١َٖٛٚ ًَٝاض ز٫٩ضا٣١ْ ٥
َٝـسا٢ْ ظاْٝـاض٣، غٛثاغـ٢ ز٠نـ١ٜٔ،         ن١ ن٪ٕ غ١ضف نطا٠ٚ؟، ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠ت بـعاْشن   زٜػـإ ثاب١ْـس بـ٢َ بـ١ ث

َٜعّ. ٍَ ض   ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝو يـ١ٚ غــ٥ٛا١ْ٫ نــ١ نـطإٚ ٫َ٠ّٚ بساتــ٠ٚ١  ١٥طــ١ض       َٜٓــ٢َ زاٚاَـإ نــطز جــ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط بــا ب١ؾــ ٖـ١ض٠ٚنٛ زٚ
 ٥اَاز١ٜ٠، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜ  ط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ْاغـه١       َٜع نطزٜـإ، ١ٜنـ١ّ ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض  َٝه١ ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض  َٜٓ ٢َ٫َ٠ٚ ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْ ١٥ز٠ٚ١ٜٓ٠ ن١ زٚ
ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا ٥ـ١ٚ ناض١َْساْـ٣١             َٝت ظٜـاز بـ٢ْٚٛ قـ١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ٚ تـ١جاٚظنطز٢ْ ي١طـ١ خإ نـ١ ٥ـ١َي

َٝـسا٢ْ            زا١َظضإٚ ز٠غت َٝهـ١، ث َٜٓ ب١ناضْـ١بٕٛٚ، ٫َ٠ّٚ، جطـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١ ض اث٪ضت١ن١َاْـسا بامسـإ نـطز زٚ
ز٠ضَاَي١ ب٪ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ٚ َاَ٪غتاٜإ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ناضٚباض٣ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢  

  ٛ َٝع٠نا٢ْ ث٪يٝؼ ٚ ٥اغاٜـ، ض اغـت نطزْـ٣٠ٚ١ َ َٝسا٢ْ ز٠ضَاَي١ ب٪ ٖ ٚنـ٣١ يٝـٛا تـاظ٠ ت١ؾـهٌٝ     ٚ ١٥ٚقاف، ث
َٝه٢ ناض١َْـسإ، ب١ض ٠ظا١َْـس٣ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ       َٝسا٢ْ ز٠ضَاَي١ ب٪ ن١ْس نٝٓ نطا٠ٚنإ، ث
ٍَ َٛخ١غ١غــات١نا٢ْ ١َضنــ١ظ، ط١ض اْــ٣٠ٚ١ جٝــاٚاظ٣      ٢َٝ بط ٜــاض٣ ث١ضيــ١َإ نــ١ ٥ــ١ب٢َ ٖاٚتــا بــ٢َ ي١طــ١ بــ١ث

َٜ َُٝا٢ْ ٚ ط١َٝإ، ١َ١٥ زٚ َٝهُٝإ باؽ نطز ب١ عاّ، ١٥َط ٩ف ١٥َاْـ١َإ  َٛٚن٣١ ناض١َْسا٢ْ غً َٝه١ ب١ؾ ٓ
َٝت٠ٚ١، ١٥َاْـ١ ٖـ٣َٚٛ١ يـ١ زٚا٣ ث١غـ١ْس نطزْـ٢ َٛٚنـ١ نـطا٠ٚ،         ٥ٝعاؾ١ نطز٠ٚٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط ض ٕٚٚ بب
ظ٩ضٜؿ٢ ي١ يٝص١ْنا٢ْ ث١ضي١َإ َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ب١ ٥اطازاض٣ خ٪ٜإ نطإٚ ١٥َا١ْ، ي١غ١ض زاٖات٢ 

َِٜ َٜع ثطغٝاضٜإ ي١غ١ض ْا ؾ١ؾاؾ٢ ٚ  ذه١َٛت٢ ١ٖض َٜه٢ ب١ض  َٝٓخ ًَٝاض، زٜاض٠ ن١ْس ث١ضي١َاْتاض غ٢َ غ١زٚ ث
َِٜ نطز٠ٚٚ، ب٪ ٢َ٫َ٠ٚ ١٥ّ ثطغٝاض٠ ١٥ّ ض ْٚٚهطز١ْٚا١ْ ١٥خ١ٜٓـ١ ب١ضنـاٚ،    جٝاٚاظ٣ زاٖات٢ ذه١َٛت٢ ١ٖض

َِٜ، بطٜت١ٝ ي١ زٚاْع٠ تطيٝـ٪ٕ غـ٢َ غـ١زٚ ١ٖؾـتاٚ ؾـ١ف       ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، نـ١    زاٖات٢ بٛزج٣١ ذه١َٛت٢ ١ٖض
ٍَ، ٜـاْع٠ تطيٝـ٪ٕ غـ١زٚ ١ٖؾـتا           َِٜ يـ١ بٛزجـ٣١ عرياقـ٢ ؾٝـسضا ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ب١ؾ٢ زاٖات٢ ذه١َٛت٢ ٖـ١ض
ًَٝاض زٜٓاض٠، جٝاٚاظ٣ بط ط٣١ ١ٜى ٚ زٚٚ، ١ٖؾـت غـ١زٚ بٝػـت ًَٝـاض ٚ غـ٢َ غـ١زٚ ١ٖؾـتاٚ ؾـ١ف ًَٝـ٪ٕ          

ٜـ     َِٜ ١ٜى تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ١زٚ غـ٢ ٚ  ١ى ًَٝـاض زٜٓـاض٠، زاٖـات٢ ْـاٚخ٪٢ٜ     زٜٓاض٠، زاٖات٢ ؾٝع٢ً ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝـٓخ       2111غاَي٢  ض اغت١ نٛاضغ١ز ًَٝاض زٜٓاض٠، ب٫َ١ّ ي١ بٛزج٣١ ت١ؼن٢ٓٝ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ذـ١ٚت غـ١زٚ ث

٢َٝ ٜاغـا٣ بٛزجـ٣١         2111ٚ  2111ًَٝاض زاٖات٢ طَٛطط١نإ ب٪ غاَي٢  زاخًـ٢ بٛزجـ١ نـطا٠ٚ، نـْٛه١ بـ١ث
َٜعطانـإ بـ      َُٝاْٝـإ ٠ٚضططتـ٠ٚ١،    ٢َ2111، زاخـٌ نـطا، ثاؾـإ يـ١ غـاَي٢      عرياق٢ ؾٝسضاٍ ز٠بـ٢َ زاٖـات بـ٪ ثاض ي

َُٝـ١ ن١يـ٣َٚ١ ث١غـ١ْس نـطا،            ١ٖؾت ًَٝاض زٜٓاضٜإ ب٪ ط١ض اْسٜٓـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ جٝـاٚاظ٣ ١ٖٜـ١، تـ١بٝع٢ ٥
َٝشن           ًَ َِٜ ث١غ١ْس نـطا بـ١ٚ زاٖاتاْـ٣١ نـ١ ٖـ٢ طـَٛطط ٚ غـٓٛٚض٠نا٢ْ ذـسٚز، بـاب زاٖات١نا٢ْ ذه١َٛت٢ ١ٖض

ٍَ      2111ٚ  2111ذسٚز ٢ٖ غاَي٢  ٍَ ثـرت٩ ز٫٩ض ٚ ثـاض٣٠ ناض٠بـا، ي١طـ١ ن١ ْٛٚغطا٠ٚٚ ث١غ١ْس نطا٠ٚ، ي١ط١
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١َُٝ ١َغ١ي٣١ ثاض٣٠ طَٛطط١ناظنإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ب١ ٥رياز، ٖات٠ٚٛ ب٪ خ٪َـإ زاخًُـإ    زاٖات١ن٣١ ذه١َٛت، ٥
َُٝاْٝإ ٠ٚضططتـ٠ٚ١، بـ١ ١َقاغـ١ ٥ـ١ٜ  ٕ، يـ٣ٚ١َ      ٢َٝ ٜاغا١ٜن١، ب٫َ١ّ زٚا٢ٜ ي بـ١ ١َقاغـ١ بطِيٜـإ،     نطز٠ٚٚ ب١ث

َٝػتان١ ٣٠ٚ١٥  َٝو ث١ضيـ١َاْتاض     2111ب٪١ٜ ٥ ٢َٝ ج١ْابتإ ٖـ١ض ن١غـ ٍَ ي١غ١ض خ٪َإ، ١٥ط١ض ب َإ نطز٠ َا
ــ١ض        ــ١، ١٥ط ــتا ١ٖٜ َٝػ ــ١ ٥ ــ٣٠ٚ١ ن ٥ ٍَ ــ١ ــات٠ٚٛ، ي١ط ــ١زا ٖ ــ١ بٛزج١ن ــات، ن١ي ــ١ز٠م به ــ٢ َٛغ ــا٣ ٥ريازات ت١َاؾ

ٍَ ثاض٣٠ ناض٠با  ب٪ خ٪ٜا١ْ ١٥ب٢ٓٝ ٥رياز٠نـإ ت١قطٜبـ١ٕ ْعٜهـ٢ ٜـ١نٔ     ثرت٩ز٫٩ض٣ صَن ز٠ضبه٣١، ١٥ب٢ٓٝ ي١ط١
ٍَ يـ١     ٢َٝ ٜاغا ثاف ن٪تـا٢ٜ غـا َٜع ناى ؾ١ضَإ، ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ب١ث ٥ـ١ٚ غـاَي١زا    31/12ظ٩ض، ٢َ٫َ٠ٚ ب١ض 

زٚا٣ غ٢َ َاْط ي١ غاَي٢ زاٖاتٛٚ، ١٥ب٢َ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ز٠غت ب١ ٥اَاز٠نطزٕ بهـط٣َ، تـ١بٝع٢ ذٝػـابات٢    
َٜت ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ خٝتا٢َ ١٥ب٢َ جا َٜت، ْٝٗا١ٜت٢ َاْط٢ ٥اظاض٠ زٚا٣ ٥اظاض ز ض٣َ ي١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٥ٝؿ٢ تٝا ١٥نط

َٜـت، ٥ٝٓحـا نـ١         َٝت٠ٚ١، ٥ـ١ٚ ٠ٚختـ١ ٥اَـاز٠ ز٠نط َٜٝٛػت ثٝساز٠نـ َٜت، َْٛاق٫١ت١نا٢ْ ث زاضا٢ٜ ت١ٚذٝس ز٠نط
َٜت بــ٪ غـــ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جنَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ٥ـــ١ض ٚات، ي١غــ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جن       َٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜـــطإ  ٥اَــاز٠ ٥ــ١نط

َٜت، ثطغـٝاض ٚ ٫َ٠َٚــ٢ ي١غــ١ض       َٝــط٠ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ ٥ــ١نط ٠َٛٝ نــ٪ٕ ي َٜـت، ب١ٖــ١َإ ؾـ ن٪بْٛٚـ٣٠ٚ١ ي١غــ١ض ز٠نط
َٝهــ٢ طٛجنــاٚ بــ٠ٚٛ،       َُٝــإ ٚاٜــ١ يــ١ٚ ٠ٚختــ٣١ نــ١ ٖــات٠ٚٛ، ٠ٚخت َُٝــ١ ث َٜتــ١ ث١ضيــ١َإ، ٥ ــت، ثاؾــإ ز َٜ ز٠نط

َُٝـ١     ؾط ٩ن١خا١ْنإ ن١ باغ٢ خ١ضجٝـ١نإ ز٠نـ١ٕ، ظ٩ض بـاؽ يـ٠ٚ١ ٥ـ١نطَٜ      ت، ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ّ ؾط ٩ن١خاْاْـ١ ٥
١َُٝ ١٥ب٢َ ب١ٚ ٚاقٝع١ قػ١به١ٜٔ، ب٫َ١ّ خ٪ ١ْٖس٣َ  ٚاقٝع١ن١َإ ز٠ضخػت٠ٚٛ ي١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ن٪١ْ، ٥
ؾت ٥ريازٜإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ٥ريازا١ْ ي١ ؾط ٩ن١خا١ْنا٢ْ خ٪َإ ب١ز٠غت ١ْٖاتٕٛٚ، ١َغ١ي١ٕ ض ٠ْط١ ١٥طـ١ض بـ١   

١َُٝ ن١ت١َاؾا٣ غح٬ َُٝا٢ْ ي١ذـسٚز٣ ْـ٪ ًَٝـاض زٜٓاضٜـإ ١ٖٜـ١،         ذٝػاب٢ ٥ طنإ نطز٠ٚٚ، بـ١ؽ َـ١تاض٣ غـً
بـ٫َ١ّ ذهَٛـ١ت٢ عرياقـ٢ ١ْٜط١ض اْسٜتـ٠ٚ١ نٛضزغـتإ، بـ١ قـ١ضظ ت٪َـاض نـطا٠ٚ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚإ، بـ٫َ١ّ ثاض٠نـ١              

١َُٝ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ي١ ع٢ٜٓ١ ٠ٚخت، خ٪ ٥ـ١ّ ؾط ٩ن١خاْاْـ١ ١٥طـ١    ض ١ْب٪ت٠ٚ١ ٥رياز٣ ؾٝع٢ً ٚ ١ْٖات٪ت٠ٚ١ ب٪ ٥
َٜت، ثط ٩ش٣٠ تٝا ١٥جناّ  ثاض٠ٜإ ب٪ ت١خػٝؼ ١ْن١ٜٔ، ٥ٝـ ْاتٛأْ به١ٕ، نْٛه١ ٥اٜا ب١ب٢َ ثاض٠ ٥ٝـ ١٥نط
َٜع نـاى     َٜت، ٠ٚ١٥ ٚاقع٢ زاٖات١ن١ٜا١ْ، ١٥ٜٚـ ٚاقع٢ غ١ضؾٝات١ن١ٜا١ْ، ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض  َٜت، ٥ٝؿ٢ تٝا ١٥نط ١٥زض

٢َٝ ؾ١غٌ ٚ َـازز٠،  َٝهـ١نا٢ْ ذٝػـابات٢ ن٪تاٜٝـسا      عسْإ، ب١ض اغت٢ ٚضز٠ناض١ٜنا٢ْ بٛزج١ ب١ث ي١خؿـت١ ٖاٚث
َٝب١ج٢َ نطا٠ٚ، ي١ ض اث٪ضت٢ زاضا٢ٜ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ب٪ ١َٖٛٚ ٚضز٠ناض١ٜنإ نطا٠ٚ، غ٢َ، ي١  % يـ١  11ٖات٠ٚٛ ٚ ج

َٝٓإ ٚ نطا٠ٚ بـ١   َٝٓخ غ١زٚ ث١جنا ًَٝاض٠، خطا٠ٚت١ غ١ض بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ زاؾها٠ٚ ن١ بط ٣ ث
َٜص٣٠ خ١ضج٢ طؿت٢ نٛاض تطيٝ٪ٕ ٚ ذ١ٚت  َٝٓإ، ض  غ١ز ًَٝاض زٜٓاض، ١٥ّ بط ٠ ن١ن٪ت١ غ١ض بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

َٝٓا٢ْ نطز٠ٚٚ ب١ ي١ َٝؿ١ٓٝ، ٠ٚ١٥ غ١ب١ب ب٠ٚٛ نـ١ ب٪تـ١ يـ١    55بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ %، 55%، خ١ضج٢ ظا٥ٝس٠ٕ ث
     ٟ َٝٔ ت١َاؾا٣ ج١زا١ًٜٚنإ بهـ١ٕ، ٥ـ١ٚ ج١زا٬ْٜٚـ١ٚ ٥ـ١ٚ بٛزجـ١ ٠َٛٝ ج١ْابتإ ب َُٝـ١   زٚا٣ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٥ ٥

٢َٝ تـ١ٚجٝٗات٢...، ٥ـ٠ٚ١ جٝٗاْٝـ١ ٥ـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ يـ١ عرياقـٝـ           ٢َٝ ت١ٚجٝٗات٢ غٓسٚق٢ ١ْقـس٣ ز٠ٚصن بـ١ث ب١ث
٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ ج١زا١ًٜٚ َٛضؾ١ق١نا٢ْ ١٥ّ ذٝػابات١ به٣١ ١٥ب٢ٓٝ ؾ٢ نطا٠ٚت٠ٚ١  ب١ٖ١َإ ؾ

َٝهٝإ زاٖاتـ١ناْٝـ ٚ   ذٝػاب٢ يـ١ خـ٪٣ ططتبـ    251ب٪ ن١ْس٠ٖا ؾ١غٌ ٚ َازز٠ٚ ١٥ٚا١ْ، ض ٠ْط١  ٢َ، ١ٖضٜـ١ن
١َغطٚؾ١ناْٝـ ز٠ضد نطا٠ٚ، جط١ ي٠ٚ١ف ١َٖٛٚ ت١ؾاغ٢ًٝ تط٣ ن١بت٣َٚ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ َـ١ٚجٛز٠، ظ٩ض    
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َٝـو ٥ـ١ب٢َ جـ١ْابتإ ٥ـ٠ٚ١بعأْ، تـ١زقٝل       ن١ باغ٢ ؾًت١ض ٚ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ٕ ب١ ؾًت١ض ١٥ض ٚات، ي١ٖ١َٛٚ ٠ٚظاض٠ت
َٟ،         قبٌ غ١ضف ١ٜ١ٖ، يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ق١ب    َٜـ تـ١زقٝل ز٠نـط ًـ١ غـ١ضف ٚ ب١عـس٠ غـ١ضؾٝـ ١ٖٜـ١، يـ١ٚ

َٝو ْـاض ٚات ١٥طـ١ض تـ١زقٝك٢            َٝـو، ٖـٝض غـ١ضؾ َٝو يـ١ ٖـٝض ٠ٚظاض٠ت َٜت، خ٪ ٖـٝض غـ١ضؾ َٝط٠ف ت١زقٝل ١٥نط ي
َٝه١ ظ٩ض جـاض   َٝت، ٠ٚ١٥ ١ٜن َٜت ١٥ط١ض ت١زقٝك٢ زاخ٢ً ي١غ١ض ١ْب َٜو ٠ٚضْاطري زاخ٢ً ي١غ١ض ١ْب٢َ، ٖٝض ٥رياز

َٜت، ي١ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ زٜاض٠نـ١ ت١خػٝػـ٢ بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ ظٜـاز٣ ْـ١نطز٠ٚٚ،         باؽ ي١ٚ ؾًٝت١ضا ١ْ ١٥نط
ثاف ث١غ١ْس نطز٢ْ، ٚات١ ي١ ذٝػابات٢ ن٪تاٜٝـسا زٜـاض٠ نـ١ ت١خػٝػـ٢ بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ ظٜـاز٣ ْـ١نطز٠ٚٚ         

َٝٓإ ب٪ بٛزج٣١ ٥اغا٢ٜ، ب٫َ١ّ ثاض ٣٠ َا٠ٚ ثاف ث١غ١ْس نطز٢ْ، ٚات١ َْٛاق١ي١ ١ْنطا٠ٚ ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓخ غ١زٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝاض زٜٓاض ب١ عحع ث١غ١ْس  خ١د نطا٠ٚ، نْٛه١ بٛزج١ ب١ بط ٣ ١ٜى تطيٝ٪ٕ ٚ ث
َٜع، ٠ٚي١ٚ ٥ـ١ٚإ خ٪ٜـإ يـ١     ١َُٝ ي١ ض ٣ٚٚ ذٝػاب٠ٚ١ٝ ١٥تٛاْشن زٚاٜـ ١٥ٜس١ٜٓ٠ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ب١ض  نطا٠ٚ، ٥

َٝ ١َُٝ ؾاض٠ظاتطٕ ب١ض اغت٢ ١ٖؾ١ ٚ ع١ٜٓ١ٕ ؾتٝإ نطز٠ٚٚ، ٥ ١ُ ١َعًَٛـ١ نـ١ عحع٠نـ١ نـ١ْس٠، ١َعًَٛـ١      ٥
َٝب١ج٢َ نطز٠ٚٚ، ٥ـ٠ٚ١تا يـ١ ٫َاْـ١، ١٥َـ١ َاْـا٣       ن١ ت١جاٚظ٠نإ ن٪١ْ، ١َٖٛٚمشإ ي١ ض ٣ٚٚ ذٝػاب٠ٚ١ٝ ج
١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ ت١جاٚظَإ نطز٠ٚٚ ب١ع١َـس٣، ي١غـ١ض قـإْٛ ٜـإ تـ١جاٚظَإ نـطز٠ٚٚ بـ١ ع١َـس٣          ١ْٝ٠ٚ١٥ ٥

١ًَٕ    ي١غ١ض غ١ضؾ٢ ١َبايؼ، ٜاخٛز َْٛاق٫١ َٝـ٢ ١٥غـ َٝط، ١٥َا١ْ ٚاقع ذاي١ بـ١ ث طنإ ب١ ع١َس٣ نطز٠ٚٚ، ١ْخ
١َُٝ ي١ ن١ْس٠ٖا يٝص١ْ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ باْط نطاٜٚٔ، ١٥َي٢َ ٥ـ١ب٢َ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ٚ تاضرنـ٠ٚ١ غـ١ضف بهـ٣١، ٥ـ١ب٢َ         ٥
َُٝـ١ ٖـ٣َٚٛ١ ٥ٝػتٝؿـٗازَإ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ١َٚظٚعاْـ١،           ٠ٚ١٥ غ١ضف به٣١، ١٥ب٢َ ٠ٚ١٥ٜإ بـ٪ بهـ٣١، ٥

َٝهٝاْــ١، ثــاض٣٠ ناض١َْــسا٢ْ    ١َغــ١ َٝهٝاْــ١، ثــاض٣٠ ثــ٪يٝؼ ٚ ٥اغــاٜـ ٚ ١٥ٚاْــ١ ١ٜن ي١ٕ ثــاض٣٠ ت١ضبٝــ١ ١ٜن
َُٝـ١ف يـ١زٚا٣ ث١غـ١ْس      َٝهٝإ، ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ قا١ْْٛ ي١ ب١غسا ٖـ١ب٠ٚٛ، ٥ َٝه١ ي١ٚا١ْ ب١ؾ ت١ْسضٚغت٢ ١ٜن

َٝبٝٓـ٢ باؾـ       َٜع ز.قـباح ب١ض اغـت٢ ت ٢ ٖـ١بٛٚ جـ١ْاب٢، بـ٫َ١ّ    نطز٢ْ بٛزج١ ١٥َا١َْإ نطز٠ٚٚ، ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض 
َٜط٣ زاضاٜٝـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ َـٔ ١َغـ١ي٣١             َٝه٢ ظ٩ض٣ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ غـ١ض٩نا١ٜت٢ زٜـٛا٢ْ نـاٚز زٜاض٠ ب١ؾـ
َٝو يـ١    َٜع٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٜـ١ن َٜط٣ زاضاٜـ ن١ ت١ؾعٌٝ بهط٣َ، ٠ٚ١٥ ع٬ٝق٣١ ب١ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  زٜٛا٢ْ ناٚز

َٝتـ١   خٛؾه١ ث١ضي١َاْتاض٠نإ باغٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١ طٛ َٜط٣ ت١ؾعٌٝ ْـ١نطز٠ٚٚ، ١٥ب ا١ٜ ذه١َٛت زٜٛا٢ْ ناٚز
َٜط٣       َٝو ي١ْ١ٚع١نإ ز٠غـتهاض٣ بهـ١ٜٔ، ب١ض اغـت٢ زٜـٛا٢ْ نـاٚز ١َُٝ ١٥ٚ ذٝػاباتا١ْ ب١ ١ْٚع غ١ب١ب ن١ٚا ٥
١َُٝ ١٥ظاْشن ١َؾطٚظ٠ ت١زقٝل بهط٣َ، ٥ـ١ّ   زاضا٢ٜ ١ْزاْا٢ْ ٚ ١ْ ت١ؾعٌٝ نطز٢ْ ي١ز٠غ٫َ١ت٢ ذه١َٛت ١ْٝ، ٥

َٝؿــ١ٜ١ٓٝى ٚضزبٝٓــ٢ ْانــ١ٜٔ يــ١ ٠ٚظاض٠تــ   ذٝػــاباتا١ْ، َٝط خــإ، ٖــٝض ث َٜع ؾــً ٢ زاضاٜــ٢، تــ١ْٗا ٫َ٠َٚــ٢ بــ١ض 
َٝؿ٣١ٓٝ ن٪تاٜٞ، ظ٠ضع٣١ ْٝٗا٢٥ ١ْب٢َ، ١٥ط١ض ١َب١ًؽ ي١ ١ٜى ًَٝـاض زٜٓـاض ظٜـاتط بـ٢َ، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢         ث

        ٚ َٝـٓخ ض ٩ش ز َٝطٜاضٜـ٠ٚ١ ظٜـاتط يـ١ ث َٜـت، تـ١ْٗا يـ١ ض ٣ٚٚ شَ َُٝـ١ تـ١عًُٝات٢    زاضا٢ٜ ٚضزبٝٓـ٢ ز٠نط اْانـ٣َٚ١، ٥
َٝـٓخ غـ١ز ًَٝـاض زٜٓـاض بـٛٚ، ١٥بٛاٜـ١               َٜـت، جـاضإ ث ١٥خريَإ ز٠ضنـطز٠ٚٚ، نـ١ْس َاْطـ١ نـاض٣ ي١غـ١ض ز٠نط
َٝـٓخ غـ١ت١ن١َإ نطز٩تـ١ ٜـ١ى ًَٝـاض زٜٓـاض، ٖـٝض              َٝػـتا ث َٝتـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢، ٥ َٝٓخ غ١ز ظٜاتط بـ٢َ، ب ي١ث

َٜتـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢       غٛيؿ١ٜ١ى ْا١ٜت١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ت١ْٗا غٛ َُٝـ١ نـ١ غـٛيؿ٣١ ْٝٗـا٢٥ ز يؿ٣١ ْٝٗا٢٥ ١ْب٢َ، ٥
َٝؿـٝإ    ١َُٝ ي٣َٚ١ ظٜاتط ت١زقٝك٢ نطز٠ٚٚ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ي١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ث زاضا٢ٜ ب٪ ت١زقٝل نطزٕ، ذٝػابات٢ ٥
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زا٠ٚ، ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ن١ت١زقٝل نـطا٠ٚ، نـ١ْس٠ٖا َـ١بايٝػُإ بط ٜـ٠ٛٚ ط١ض اْسَٚٚا١ْتـ٠ٚ١، نـ١ ذٝػـ٣١        
١ت ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ ١٥ٚ جٝٗاظ٣٠ نـ١ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢ ١ٖٜـ١ بـ٪ تـ١زقٝل نطزْـ٢ ذٝػـابات ٚ ظ٠ضعـ٣١          ذهَٛ

َُٝــ١ ٥اَــاز٠ٜٔ، َٛظ٠نــ١ضات٢ بــ٪   َٜت ٥ َٜٝٛػــت ٥ــ١نات ٥ــ٠ٚ١ ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ١٥طــ١ض ج١ْابٝؿــ٢ بٝــ١ٚ ْٝٗـا٢٥، ث
ــٝإ َٛغــ       ــ١نا٢ْ خ٪ؾ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــ٠ٚ١، ن١ي ــإ طًسا٠ٚت ــ١ْس٠ٖا ثاض٠َ ــتان١ ن َٝػ ــا ٥ ــ١ ت ــطٜٔ ن َٝ ــ٠ٚٛ، بٓ ١ز٠م ب

َٝبـ١ج٢َ         َُٜٓـا٢ٜ ج ثاض٠ناْٝـ ن١ طًُإ زا٠ٚت٠ٚ١ قا٢ْْٛ ب٠ٚٛ، ثـاف تـ١ٚاٚ بـ٢ْٚٛ ث١غـ١ْسنطز٢ْ بٛزجـ١ ض 
ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ي١نات ٚ  َٝٓإ ب١ٖ١َا١ْٖط٢ ي١ط١ نطز٢ْ بٛج٣١ ٥اغا٢ٜ ٚ ٠ٚب١ضٖ

َٜت ي١ ٫ٜ ١ًَٕ ن١ َٛغازق١ ١٥نط َٝت، ١٥غ َُٝـ١      غات٢ خ٪ٜسا ز٠ض١٥ن َٜـت، ٥ َُٜـ٠ٚ١ نـ١ب٪َإ ز ١ٕ غـ١ض٩ن٢ ١ٖض
َٝــط٠ بامســإ نــطز٠ٚٚ نــ١ نــ٪ٕ    َٝحطــ١ يــ٣٠ٚ١ نــ١ ي َُٜٓاٜٝــ١نإ ذــاظض ز٠نــ١ٜٔ يــ٠ٚ١خت٢ خــ٪٣، ب ١ٜنػــ١ض ض 
ــازاض         ــٛٚتط ٥اط َٝؿ ــْٛه١ ث ــٛٚضا، ن ــ٢ْ١ ؾ ــ٪ ١٥جنَٛ َٝطٜٔ ب ــ١ز٠ٜٓ ــ٣٠ٚ١ ن ــ١ ي َٝحط َٜت، ب ــ١نط ــ١ْط٢ ٥ ب١ٖ١َاٖ

َُٜٓا٢ٜ ١ٜ١ٖ ْا َٝطٜٔ ي١ ١٥جن٢ْ١َٛ ؾٛٚضاف ١٥نطا٠ٚ١ٜٓ ن١ ١ْٖس٣َ ض  َٝػتا ١٥ٜٓ ٍَ قا١ْْٛنإ، ٥ َٝت ي١ط١ طٛجن
َٜع نـاى جـ٬ٍ، يـ١ ٜاغـا٣      ١َُٝ ب٣ٚ٬َ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ٢َ٫َ٠ٚ ب١ض  َٜت٠ٚ١ ٥ َٜت، ٥ٝٓحا ن١ ز َٜؿ٠ٚ١ ث١غ١ْس ١٥نط ي١ٚ
ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣ ٚ خـ١ضد           َٝٛإ عـ١قاض٣ ٚ نؿـتٛنا  بٛزج١زا بط ٣ قـ١ضظ زٜـاض٣ ْـ١نطا٠ٚ، زابـ١ف ْـ١نطا٠ٚ يـ١ْ

٢َٝ زاٚاناض٣ ٖا٫َٚٚتٝإ ب٢َ، زٜاض٠ ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ بٛزج١ن١ بهـ١ٜٔ، ْٝػـب١ت١نإ ت١ذسٜـس     نطز٢ْ ق١ضظ ب١ث
َٜع ١ْغـطٜٔ خـإ، بـط ٣ يـ١       % َٛٚنـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضا٢ْ   ١ْ7نطا٠ٚ، ب١ نطا٢ٜ٠ٚ ٖات٠ٚٛ ي١ٚ غاَي١، ٢َ٫َ٠ٚ بـ١ض 

َٝٝإ ز٠بط ٜٔ ٚ جٝاٚاظ١ٜن٣١ َٛٚنـ١  ٣ خا١ْْؿـٝٓا٢ْ صَن خـ١ضد ز٠نـ١ٜٔ،    ١َٖٝؿ٣١ ٠ٚى ١٥َا١ْت ٚزاٖات ي
َٜـت يـ١ ٖـ١َٛٚ               َٝشن ؾٝعًـ١ٕ ١٥َـ١ ٠ٚنـٛ ٥ـ١َاْات ٚ زاٖـات ٖـات٠ٚٛ، ثـاض٠ ز٠بط زض َُٝـ١ نـ١ ٥ـ١َي زٜاض٠ ٣٠ٚ١٥ ٥

َٜو ي١  َٝه٢ تاٜب١ت٠ٚ١، ي٣َٚ١ ي١ٖـ١َإ   % ٣ ب٪ ٥ٝعاؾ١ ١٥نات ١َٛ12ٚت ي١ %، ذه7ؾ١ضَاْب١ض َٝت١ ذػاب ز٠ن
َٝػـتان١         ٠ٚختسا خ١ضجٞ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ت١قاعٛز ز َٜعتاْٝـ ٥ َٜـت، بـ٪ َـ١عًَٛات٢ بـ١ض  َٟ غـ١ضف ز٠نط ٠بـٔ يـ١ٚ

َٝػـتا يٝص١ْٜـ١ى         ي١غ١ض ٥اخري بط ٜاضٟ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب٪ زاْـاْٞ غـٓسٚق١ن١ ٚ زاْـا٢ْ ٜاغـا١ٜى بـ٪ٟ، ٥
َٝكرتاذــ٢ ٜاغــا١ٜن١ بهــ١ٕ بــ٪ ١٥جنَٛــ٢ْ١     ت١ؾــهٌٝ نــطا بــ٪ٟ يــ٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضاٜــٞ ي١ثػــج٪ضإ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٥

َٝٞ   ٠ٚظٜــطإ، ١٥جن َٜــت بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــٞ بــ٪ ث١غــ١ْس نــطزٕ، بــ٪  ٥ــ٣٠ٚ١ بــ١ث َٝط َٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطاْٝـ بٝٓ
َُٝـ١     َٜع نـاى غـ١يِٝ، ٥ َٜت، ٠ٚآل٢َ ب١ض  َٞ بهط َٞ ب١ج َٝت، ٠ٚ١٥ ج َٝو، قا١ْْٛن٣١ خ٪ٟ ن١ ١َؾطٚظ٠ ١ٖب قاْْٛ

َٝٔ    ثاب١ْس بٜٛٚٔ ب١ ٜاغا ٚ زاٚاناض١ٜنا٢ْ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ٥ـ٠ٚ١ ض اٟ   َٜعتاْـ١ نـ١ ز٠َيـ ب١ض 
ذ١ؾــاضزإ ْــ١ى ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١، بــ١آلّ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜــ١ن٢ تــ١ٚاٚ نــطا٠ٚ ٚ خ١ضجٝٝــ١نإ زاب١ؾــهطا٠ٚ بــ١ؽ 

ٌَ، ظٜاتط ب١غ١ض ) ( َازز٠، نـ١  251( عسز ٚ ظٜاتط ي١ )5(َازز٠، ١ٖض٠ٖٚا ب٪ زاٖاتٝـ ب١ )251ذ١ٚت ؾ١ق
َٝـٛ ز٠َٚيـ١ت٢ ثـ١ٜط      َٝه٢ جٝٗا١ْٝٝ ٚ بـاْه٢ ْ ٣ٚ٠ ز٠نـا، ز٠ضبـاض٣٠ تٛاْاغـاظ٣ يٝصْـ٣١ تاٜبـ١ت٢      ١َ١٥ غٝػت١َ

( 2111( ًَٝــاض زٜٓـاض ي١غــاَيٞ ) 63خـ٪ٟ ١ٖٜــ١ ي١٥١جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ٚ يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض بـط ٟ )    
غ١ضف نطا٠ٚ، زاٖات٢ ثرت٩ ز٫٩ض ١ٖضن١ْس٠ ث١غ١ْس نطا٠ٚ ي١بٛزج١زا، ب١آلّ ٠ٚى زاٖات ٠ٚضَإ ١ْططت٠ٚٛ، 

ْاٚ خؿت٣١ زاٖات١نإ زٜـاضٟ نـطا٠ٚ، ثـاض٣٠ ذعبـ١نإ ي١ذػـابات٢ بـاب٢ َٝٓـ١ح        ب١آلّ زاٖات٢ طَٛطط١نإ ي١
ٚ  ٠ٚى غ١ًؿن ١٥ذعاب غ١ضف نطا٠ٚ تانٛ ث١غـ١ْسنطز٢ْ ٜاغـا١ٜن١ )   ( 481( ض اغـت١، ) ٛاْٝ رت ساجي راس َط راعِ 
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َٜـت، ز٠غـت١آلت زضا٠ٚ بـ١       َٝو زاخًٝٞ زاٖـات٢ طؿـت٢ ْانط ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٠، ب١آلّ ذاْٛت٢ قٛتاخبا١ْنإ ٖٝض غاَي
َٜتـــ٠ٚ١ ب١ٖـــ١َإ قٛتاخباْـــ١ ٚ بـــ٪ غـــٝا١ْ ٚ   َُٜٓاٜـــ١نإ ٥ـــ١ٚ زاٖاتـــ١ بسض َٝٞ ض ٠ٚظاض٠ تـــ٢  ثـــ١ض٠ٚضز٠ بـــ١ث
َٝٓا٠ٚ١ٜ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ْس٠ قٛتاخبا١ْ ذػاب بهـ٣١   خع١َتطٛظاضٟ، ١ْى ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ج١ْابٞ ظن٣١ْٚٛ ز٠ٖ

َٝو ٠ٚ١٥ْــس٠ ز٠نــا، ضاثــ٪ضت٢ ؾــ١ف َــاْط ضْٚٚهطزْــ٣٠ٚ١ بــاضٟ زاضاٜــٞ ذ   ٢َُٜ ٖــ١ض بــ١ًَٝ٪ْ هَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
ٍَ ذػـابات٢ ن٪تـاٜٞ، ذػـابات٢ ن٪تـاٜٞ نـ١ ذػـابات           َٜو ١ْٝٝ َٛقاض٠ْـ٣١ بهـات ي١طـ١ ٠َٛٝض نٛضزغتا١ْ، ٖٝض ث
    َٞٝ َٜت، ١٥ْٛاع َْٛاق٫١ت ي١غ١ضٟ نطا٠ٚ، ي١غ١ض بٛزج٣١ ث١غ١ْس نطاٚ َْٛاق٫١ت٢ ي١غـ١ض نـطا٠ٚ بـ١ث ز٠نط

ــ١    ــ١ًف ٖـ ــ١ْس٠ٖا غـ ــ٠ٚ١ ب١نـ ــ١ زضا٠ٚ، زٚاٟ ٥ـ ــت٫َ١ت٣١ نـ ــ١ٚ ز٠غـ ــ١ًؾا١ْ  ٥ـ ــ١ٚ غـ ــ٠ٚٛ ٥ـ ــ١ٚقٛف بـ ب٠ٚٛ، َـ
َٜٝٛػـت٢ تـطٟ            ت١ٚغ١ٝٝنطا٠ٚ، ب٠ٚٛ ب١ذػابٞ ن٪تاٜٞ، ثاض٠نـ٣١ نـ١ َـا٠ٚ بـ٠ٚٛ بـ٥١رياز، ٜـاخٛز نـ١ ثـاض٣٠ ث
َٝؿـرت       َٞ ١َغطٚف نطا٠ٚ، ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ؾ١ضم ز٠نات ي١ٚ ذػاباتا٣١ْ نـ١ بـ٪ ب١ضنـاٚ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ ث ١ٖب

١َُٝ ن١ْس جاض ٠ٚ١٥َإ ت١ ٥هٝس نطز٩ت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ذػـابات٣١ نـ١ ٖـات٠ٚٛ ٖـٞ ؾـ١ف      ْاضزضا٠ٚ ب٪َإ، ٥
َِٝ بابـ١ ٥ـ١ٚ      ًَـ َٝٔ ٣١٥ ب٪ ت٪ ٥ـ٠ٚ١ت زا؟ ب ًَ َٝٔ ب َٝت، ج١ْابتإ ب َاْط١نإ ض ٠ْط ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١زٚا٣ زٚٚ ض٩ش ب
ــ١َٟٛٚ        ــ١ ٖ ــ١ٚ ض ٠ق١َاْ ــ١ٝٝ زضا، ٥ ــ١ض ت١ٚغ ــًؿ١ٜ١ٟ ي١غ ــ١ٚ غ ــ٣٠ٚ١ ٥ ــ١ض ٥ ــطا، ي١ب ــ١ض ن ــ٣١ ي١غ َْٛاق١ي١ٜ

َٟ، ب٪ ٚ َٜع ز. اػنس ن١ باؽ ز٠نا، ت١خػٝػٞ ٥ٝعاؿن ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ْاٚخ٪ تـ١ْٗا  ز٠ط٪ض زض ٠آل٢َ ب١ض 
ــ٪ غــ  ٝ 2111اَيٞ )ب ــت ــ١ ٥ٝػ َٝهٝإ ي ــ ــ٪     عاتك(، ب١ؾ ــات٠ٚٛ، ب ــ٪يٝؼ ٖ ــ٪ ث ــ١ ب ــ٣٠ٚ١ ن ــ١ع٢ٓ ٥ ــاضزبٛٚ، ٜ ١ن١ ْ

َُٝـ١ ي١ذــسٚز٣ ٠ٚ١٥ْـس٣٠ تطَــإ خػـت٪ت١ غــ١ضٟ، ٥ٝٓحانــ      ١ َٛخ١غ١غـات٢ ثــ٪يٝؼ ٚ ٥اغـاٜـ ٚ ١٥ٚاْــ١، ٥
ثاض٠ن١ بس٠ٜٔ، ب١ ١٥غ١ضٟ ض٠جعٞ ٖٞ ٠ٚظاض٠ت٢ ْا٠ٚخ٪ ٖاتبٛٚ، ٣٠ٚ١٥  1/1/2111ب١ؾٞ نطز٠ٚٚ، ن١ ي١ 

( ١ٖظاض 161( ١ٖظاض ن١ؽ بٛٚ، ٬َٝن٢ ث١ض٠ٚضز٠ ١٥ٚ غاَي١ )91ث١ض٠ٚضز٠ف ٣٠ٚ١٥ ن١ ْاضزبٜٛٚإ ثاض٣٠ )
١َُٝ ثاض٣٠ ) َٝٝـإ، ٫َ٠َٚـ٢     ( ١ٖظاض ن١غٝؿـُإ ٫ٟ خ٪َـإ ٥ٝعاؾـ١ نـطز ٚ ْاضز    71ن١ؽ زا١ٜ، ٥ َـإ، زاَـإ ث

َٜع غــ٠ٌٜٛٝ خــإ، زاٖــات٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــا٠ٚخ٪ زاخٝــٌ نــطا٠ٚ يــ١ خؿــت٣١ ذػــابات٢ ختــا٢َ )   (زا، 2111بــ١ض 
َٝت، ثـاف ث١غـ١ْسنطز٢ْ بٛزجـ١،     َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ي١َا٣٠ٚ ٜاغاٜٞ خ٪ٜسا ز٠ضز٠ن ض

َٜع ٥اٖــ١ْط خــإ  2112َٝٓرــ٣١ ظٜٓساْــ١ غٝاغــ١ٝٝنإ يــ١ ذػــابات٢ غــاَيٞ )  َٟ، ٠ٚآلَــ٢ بــ١ض  (زا ز٠ضز٠نــ١ٚ
َٜعت، ثؿـتطريٟ ز٠نـ١ٜٔ، ب١تاٜبـ١ت٢ ب١ْـس٣ ثط ٩ؾاٜــٌ،            ب١ض اغـت٢ ز٠ضبـاض٣٠ ؾـ١ؾاؾ١ٝت ض اغـت١ قػـ١نا٢ْ بـ١ض 

َٜـص٣٠ يـ١ )   َٜع ناى غا٫ض ن١ باغٞ ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ض  َٜـت نـ١ )  13%( بـ٪ ) ٠ٚ17آل٢َ ب١ض  ( ١٥ْـساّ  122%( بهط
َُٝـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ        ث١ضي١َإ ي١ب١غسازا ٥ُٝعا َٞ نـٞ بهـ١ٜٔ؟ ٠َٚيآلٖـ٢ ٥ َٞ؟ ز٠بـ ٜإ نطز٠ٚٚ، ٠ٚظعُإ ن٪ٕ ز٠ب

َٞ تـ١ؾعًٝٞ زاٖـات٢       َُٝـ١ ز٠بـ َٝت، ٥ َٜت٠ٚ١ ٜإ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ْـ١َٝٓ َٝت ٚ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ن١ّ بهط َٝهسا ١٥ط١ض ب ذاَي١ت
َٜع ناى ْا٠ٚخ٪ٟ خ٪َإ به١ٜٔ ٚ، ت١ضؾٝس٣ ١ْؾ١قات به١ٜٔ ي١ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ خ١ضج١ٝٝناْسا، ٠ٚآل٢َ ب ١ض 

َٜـت، يـ١ْاٚ ١ْؾـ١قات٢ غـٝازٜسا،            ١ْضعنإ، ث٪يٝػ١نا٢ْ طـ١َاضٜو ٚ غـٓٛٚض تـ١ْٗا َٛٚنـ١ٜإ ي١ب١غـسا٠ٚ بـ٪ ز
َِٜ ب٪ٜــإ زابــشن ز٠نــات،      َٟ، ب٪ٜــ١ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض َٜٝٛػــت ب٪ٜــإ ْــانط بــ١آلّ خ١ضجٝٝــ١نا٢ْ تطٜــإ ٠ٚى ث

٢َُٜ ناض١َْسا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ْا٠ٚخ٪ٟ ب١غسا ب١ناض١َْسا٢ْ ط١َاضٜو ٚ غٓٛٚض َٝٔ زاٖاتٞ ١ٖض َِٜ ز٠َي ٠نا٢ْ ١ٖض
َٜت، ض اغت١ ١٥ّ قػ١ٜ١ ي١ؾ١ضَاْب١ضاظنإ بٝػت٠ٚٛ، ب١آلّ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ؾـو ٚ     نٛضزغتإ ت١غًِٝ ب١ ب١غسا ْانط
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ــٞ      َٝطاق ــها٣ٚ ٠ٚآلَــ٢ غــ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جنَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْــ٢ ع َٝيَن ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ب١غــسا ب١ض اؾ طَٛــإ ْــ١َ
َٝت، ب١ ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ َُٝـ١زا   زا٠ٚت٠ٚ١ ز٠َي َٟ بٛٚ، ي١ب١ضز٠ّ ٥ َٟ بّٛٚ، ناى ضؾٝسٜـ ي١ٚ خ٪ّ ت١بٝعٞ، خ٪ّ ي١ٚ

َُٝـ٣١ ٚت، ٚتـ٢    َٜه٢ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠، زاْٝؿت ي١ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ ب٥١ َٜصناض ١ٜع٢ٓ ١ٖبٛٚ ض اٚ
َٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ؽ جٛاب بسات٠ٚ١ ٠ٚظٜطٟ َا َٞ ٣٠ٚ١٥ َٔ ٠ٚآلّ بس٠ٚ١َ٠، ب١ب َٝطٕ، ب١ب يٝٝـ١  ٠ٚ١٥ ب٪ طَٛطط ْاْ

١ًَٕ ٥ــ١ٚ     َٝهــطز٠ٚٚ، بط َٜٛاْــ١، ٚتــ٢ ١٥قــ َُٝــ١ ١َقاغــ١َإ ث َٝو ثــاض٣٠ طــَٛطط ٖــات٠ٚٛ، ٥ ٚتــ٢ ٖــ١َٛٚ غــاَي
َٟ، ظ٩ض ظٜـاتط٠ يـ١ٚ ْٝػـب١ت٣١ نـ١ ي١ٖـ١َٛٚ ط١َاضٜهـ١نا٢ْ           ْػٝب١ت٣١ ي١طـ١َاضٜه٢ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ب٪َـإ ز

َٟ، ١َ١٥ ١٥ٚ قػـ١ٜ١ بـ١ ٚجـٛزٟ َـٔ ٚ جـ١ْابٞ نـاى       َُٝإ ٠ٚضز٠طري َٝطاق٠ٚ١ ي ضؾـٝس ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا جـ١ْابٞ     ع
َٝه٢ تطٜـ ي١ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١٥ّ قػ١ٜ١ نـطا٠ٚ، خ٪ؾـٝإ ؾـا١ٜز     ٠ٚظٜطٟ ت١ختٝت ٚ ١ْ٫ٚ١٥ ٚ ن٪١ََي
َٝـطام نـ١نطا، ٥ـ١ٚجاض يـ١جٝات٢        ٍَ بٕٛٚ، ١َٖإ ثطغٝاض ي٫١ٟ ج١ْابٞ غ١ض٩ن٢ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ٢ ع ذا

َٝطام جٛابٞ زاٜـ٠ٚ١ ٚتـ٢   ٣٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ جٛاب بسات٠ٚ١، غ١ض٩ن٢ زٜٛا ٢ْ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٢ْ ع
َٝو ثاض٠ٜـإ زا٠ٚ، ثـاض٣٠ طـ١َاضٜو، ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١             َٞ ٖـ١َٛٚ غـاَي )ج١ْابٞ غـ١ض٩ن٢ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ، بـ١َي
َٜـت، ١٥َـ١ ذ١قٝك١ت١ن١ٜـ١ت٢، ١٥طـ١ض جـ١ْابتإ          ظٜاتطٜؿ١ ي١ٚ ْٝػب١ت٣١ ي١ط١َاضٜهـ١نا٢ْ تـط٠ٚ٠ ب٪َـإ ز

َٝه٢ ض مسـٞ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ٢       ١ٖض ب١طَٛأْ ث١ضي١َا٢ْ ن َٞ، نتـاب َٝت ١ٜى ْاَـ٣١ بٓٛٚغـ َٜع ز٠تٛاْ ٛضزغتا٢ْ ب١ض 
َٞ ٥اٜا نٛضزغتإ ثاض٣٠ زا٠ٚ؟ ٜإ ١ْٜسا٠ٚ؟ ي١ ١٥ع٬َٝؿسا بـ٣ٚ٬َ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ قػـ١ٜ١،      ًَ َٝطام ب زاضاٜٞ ع

َٝـطاقِ زا     َٜصناضٟ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ١٥جنَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ٢ ع َِٝ   َٔ ب١ض اغت٢ ب١ض اؾها٣ٚ ٠ٚآل٢َ ض اٚ ٠ٚتـ٠ٚ١ ٚ ز٠َيـ
َٝـسا، زٚٚ           َٝط ٥اَـاش٣٠ ث َٜع خـاتٛٚ ؾـً َٜـت( ٠ٚى بـ١ض  )زاٖات١نا٢ْ طَٛطط٢ نٛضزغـتإ ت١غـًِٝ ب١ْا٠ْٚـس ز٠نط

١َُٝ ي١ ) ٬َْٝـ١ نـ١ زاخٝـٌ      71%( تا )61زاٖات٢ طَٛطط٢ ٥ َٜـص٣٠ ظ٩ضٟ ٥ـ١ٚ ٥٪ت٪َب ١ًَٝ، ض  %(٣ زاٖات٢ ٥٪ت٪َب
١ْ٬َٝ ب١خؿطإٚ َٝٞ ١٥ٚ ٥ٛت٪َب َِٜ ٚ       ز٠بٔ زٚٚ ت١قػِٝ غ ي١ض ٠مس٢ طـ١َاضٜو، نـْٛه١ ٖـٞ ذهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض

َِٜ ٚ ْا٠ْٚـسٕ، ب١ض اغـت٢     َٜعخا١ْنإ ٚ قْٛػَٛي١ٝت١ناْٞ ٖـ١ض َٜهدطا٠ٚنا٢ْ ْا٠ٚخ٪ ٚ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ باَيٛ ْا٠ْٚس ٚ ض
َٝه٢ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٝزا، ج١ْابٞ غ١ض٩ن٢  ٍَ تُٝ َٜت، َٔ خ٪ّ ي١ط١ باغٞ ١َغ١ي٣١ زاٖات٢ غ١ٜاضات ظ٩ض ز٠نط

َٜع ن١َٚٛ ١َْؿ١ظ٣ ٥ٝ اِٖٝ خ١يٌٝ، ١َٖٛٚ َـ١ْاؾٝع٠نإ  ث١ضي١َإ، خٛؾ و ٚ بطاٜإ، ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض 
َٟ بـٕٛٚ      ٠ٚ١َُٓٝ، ١٥ع٢َ٬ ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى يـ١ٚ ط١ض اّ ت١بٝعٞ ب١ؽ ١َْؿ١ظٟ ٥ٝ اِٖٝ خ١يٌٝ ب١ظن١ْٚٛ ز٠ٖ

   ٛ َٝو ض ٩ٜؿـتِ ٖـ١َ َٜو ض٩ٜؿتِ، ب٪ ض ب١ؾـ ٚ ١٥ع٬َـ١نامن  ز٠تٛأْ بجطغٔ، ١َٖٜٛٚامن باْط نطز، ب٪ ض شٚٚض
َٝٓـا ت١َاؾـاَإ نـطز، ٥ـ١ٚ          َٝٓا، ٚمت ت١غ٪ٜط ٟ خ٪تـإ بهـ١ٕ، بٝبٝـٓٔ، ٥ٝػتُٝاض٠ناْٝؿـُإ ٖ ٍَ خ٪َسا ٖ ي١ط١
َٝػـتا     َٝعؿا ١ٖب٠ٚٛ، ي١ب١ض ١٥ٚ ٖ٪ٜاْـ٣١ نـ١ ٥ غ١ٜاضا٣١ْ ن١ زاخٌٝ ب٠ٚٛ ي١ٚ ض٩ش٠زا ن١ْس بٕٛٚ، ن١ْسٜإ ٥

َٜهٝـ ثاض٣٠ ب٪ ذػاب نطا٠ٚ، زٜا ض٠ ٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ ٥ٝػـتُٝاضات٢ خاغـٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١،     بامسإ نطز٠ٚٚ، ن١ْس
َٜت١  َٝو ١ْٝٝ ب١ن١ٜؿٞ خ٪ٟ ع١ؾ٣ٚٛ بهاتٔ ي١ ثاض٣٠ ظ٠ضٜب٣١ طَٛطط٢ ن١ ز َٜٔ، ١ٜن َٝشن ع١ؾٛٚ ز٠نط ن١ ز٠َي
َٞ، ب١ْٝػب١ت٢ جٌ ٚ ب١ضط،  َٝت، غ َٞ نتابٞ ض ٠مسٞ ٚ َٛاؾ١ق١ت٢ ض ٠مس٢ ٚ ٥ػٛٚيٞ ١ٖب َٝط ز٠ب شٚٚض٠ٚ٠، ١ْخ

َٝو ثـاض٣٠ جـٌ    ( ٜاْعز11,511٠بط ٟ ) ١َُٝ ١َٖٛٚ غاَي ٥ َٞ َٝٓخ غ١ز ًَٝ٪ٕ زٜٓاض خ١ضجهطا٠ٚ، ب١َي ًَٝاض ٚ ث
َُٝـ١ ثاض٠نـ١ ت١خػـٝؼ ز٠نـ١ٜٔ،         َٝؿـ١ُضط١ٜ١، ٠ٚظاض٠تـ٢ ْا٠ٚخ٪ٜـ١، ٥ َٝشن، ٠ٚ١٥ ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٚ ب١ضط زاز٠ْ
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َٝـت، ٥ـ٠ٚ١ طًـ١ٜٞ يـ١ٚ ٠ٚظاض٠تـ١، يـ١ٚ َٛزٜط١ٜتـ١ يـ١خ         َٝو ب٪ٜإ ١ْنطا ب َٜٓ َٜـت،  ب١آلّ ١٥ط١ض ي١ؾٛ ٪ٜإ ز٠نط
َٝـط٠ ٖـات٠ٚٛ بـ١ؾٝعًٞ غـ١ضف نـطا٠ٚ بـ٪ جـٌ ٚ بـ١ضط، ٖـ١تا                ١َُٝ ت١خػٝػـُإ نـطز٠ٚٚ ٥ـ١ٚ ثاضاْـ٣١ نـ١ ي ٥
َٞ بابـ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ َايٝٝـ١ ثاض٠نــ٣١ ب١غــ١ضف       ًَــ َٝت٠ٚ١ ب َٜع٠نا٢ْ ث١ضيـ١َإ بابجطغــ ب١ض اغـت٢ ٥ــ٠ٚ١ يٝصْـ١ بــ١ض 

١َُٝ ٖٝهُإ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ٥ َٔٝ ٠َٛٝ ز٠َي َٝؿإ زا٠ٚ، ٣١٥ ٥ ٣١٥ ٠ٚ١٥ ن٪ٕ غ١ضف نطا٠ٚ؟ خ٪ ١َ١٥ ٖـ١َٟٛٚ   ث
َٜع نـاى خـ١يٌٝ،       َٟ، ٠ٚآلَـ٢ بـ١ض  ١َُٝ قاب١ًٝ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١عكٝب ٚ ت١زقٝكٞ ي١غ١ض بهـط قاب١ًٝ، ١٥ٚ قػا٣١ْ ٥
َٝـت ٚ بٛزجـ١ بـ١         ٍَ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ بطاز٠ضاْـ١، ١٥طـ١ض ب ب١ض اغت٢ ناى خ١يٌٝ ج١ْابت ذ١ظز٠ن١ّ بعاْٝت ي١ط١

َٝت ٥ـ١ٚ         ١ْقٛغتإ ٜاخٛز ب١ ب١ ع١جع  َٜـت، تـ٪ ثـاض٠ت ْـ١ب َٜت، ١٥طـ١ض ١َغـاضٜؿ١نإ ٖـ١ض بهط ث١غ١ْس بهط
َُٝـ١ نـ١ )  ط رشب املهؼ رٛف  نات١ نٞ ز٠ن٣١؟ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ت١بٝعٞ ث١ْا ز٠ب١ٜت١ غ١ض ) (َـإ  ط رشب املهؼ رٛف  (، ٥

َٜهُإ زا٠ٚ يـ١         َُٝـ١ ض قـ١ضظ َٝػـتان١ ٥ َٜو ؾـت بـٔ، ٥ ي١ْ١قس١ٜٝزا ١ٜ١ٖ، ذ١ظز٠ن١ّ ج١ْابتإ ٥اطازاضٟ ١ْٖـس
َٝػتان١، ١٥ّ ق١ضظاْـ١ ٖٝهـٞ يـ١ْاٚ َٝعاْٝٝـ١زا ْٝٝـ١، ١٥َـ١ قـ١ضظٕ، ١٥َـ١ ١ْقس١ٜٜٝـ١          2113) (٠ٚ تا٠ٚنٛ ٥

َٞ، بـ١ْكٝـ ذػـابات ٚ       َٞ، خ٪ٟ ١َؾطٚظ٠ ١٥َا١ْ ي١ذػـابٞ باْكـسا ز٠ضبهـ ي١ذػاب ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ز٠ضز٠ن
١ٜ٠َٛٝ َٞ ب١ٖٝض ؾ َٜع ن١ ق١ضاضٟ زا٠ٚ ْاب َٝط٠ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض  َٝت، تـ٥١ُشن  ؾا٥ٝس٣٠ خ٪ٟ ١ٜ١ٖ، ي ى ؾا٥ٝس٠ ١ٖب

١َُٝ يـ١ٚ ذاَي١تـ١زا ثـ١ْا ز٠ب١ٜٓـ١ بـ١ض ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـٞ، نـ١ ثـ١ْا ز٠ب١ٜٓـ١ بـ١ض             َٝت، نْٛه١ ذ١ضا١َ، ٥ ١ٖب
َٝٓشن ١٥ٚ ثاض١ٜ٠؟ َٛخ١غ١غـٞ َٝعاْٝٝـ١، يـ١ْاٚ َٝعاْٝٝـ١زا ؾـيت ٚا ْٝٝـ١ تـ٪         َٟ ز٠ٜٗ ٠ٚظاض٠ت٢  زاضاٜٞ ي١نٛ

١ًَٕ ١٥َـ١ يـ١ْاٚ         ق١ضظ بس٣٠ عـ١قاضٟ، قـ١ضظ بـس٣٠ بـ١......، ت     ٝهـطاضٟ ز٠ن١َـ٠ٚ١ ١٥َـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥قـ
     َٞ َٟ، ٥ـ١ٚاْٝـ ز٠بـ َٞ ي١ْاٚ َٝعا١ْٝت٢ باْك١ناْـسا ز٠ضبهـ١ٚ َٟ، ز٠ب َٞ ز٠ضن١ٚ َٝعاْٝات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٝزا ْاب
َٝطام،          َٞ ز٠عُـ٢ ض ٥٠ـؼ َاي١ٝٝنـ١ٜإ بهـات ٖـ١ض٠ٚنٛ يـ١ع َٞ، ١٥ٚ ٠ٚخت١ ذهَٛـ١ت ز٠تـٛاْ ض ٥٠ؼ َايٝإ ١ٖب

َٝػـتا يـ١   َٝػـتا ؾا٥ٝـس٠ف ٠ٚضْـاططٕ، بـ١آلّ           ٥ َٝطام ٥ـ١ٚإ قـ١ضظ ز٠ز٠ٕ ب١عـ١قاضٟ، بـاْل ز٠ٜـسا ب١عـ١قاضٟ، ٥ ع
َٝػـتا ٥ـ١ٚ               َُٝـ١ ٥ َٝه٢ تـ١بٝعٞ، ي١بـ١ض ١٥َـ١ ١٥ٚاْـ١ ٖـ٪ٕ، ٥ ؾا٥ٝس٠ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـٞ ز٠ٜـسا بـ١ بـاْل، ب١ؾـ

ٚ ناضٟ غـٓاع١ت ز٠نـ١ٕ    ثاضا١َْإ ب١ق١ضظ ي١غ١ض ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ ٖاٚٚآلتٝإ ٚ جٛتٝاض٠نإ ٚ ١٥ٚا٣١ْ ٥ٝـ
َٝه١، ٥ـ١ٚ ثاضاْـ١ف    َٜٓ ٚ غًؿ١ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ثاض٠َإ ي١غ١ضٜإ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٚنٛ ٥اَاش٠ّ ب١ض٠ق١َ١ن٣١ زا زٚ
َٜت٠ٚ١، ط١ض اْس٠ٚ١ْناْٝؿٞ ١َع١ًَٛ ن١ ن٪١ْ ٚ ن١ْس٠ ٚ غاآل١ْ نُٝإ ب٪ ٖات٪ت٠ٚ١، ٖـ١َٟٛٚ   َٝٝإ ز٠ط١ض  ي

َـ  َٝرػا٥ٝات ١ٜ١ٖ، ز٠ضغنإ نطز٠ٚٚ، خ٪ َٟ  2113إ ذـاظض نـطز٠ٚٚ بـ٪ َْٛاق١ؾـ٣١ َٝعاْٝٝـ٣١ )     ب١ ٥ ( يـ١ٚ
َٝهطز٢ْ بٛزجـ١            َٞ بـ١ج َٜـص٣٠ جـ َٜع نـاى ذ١َـ١ غـ١عٝس ض  ١َٖٛٚ ض ٠ق١َ١نا٢ْ ١٥ٚا١ْف بـاؽ ز٠نـ١ٜٔ، بـ١ض 

%( ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، 51%(٣ ؾ١ضَاْب١ضإ ظٜاز ب٠ٚٛ، ن١نٞ ي١ )5زٜاضٜهطا٠ٚ ي١ ض اث٪ضت٢ ذػابٞ خٝتا٢َ، ي١ )
َٜو ٥اضاغـت١ نـطا٠ٚ، نـْٛه١ تـ١عٜٛعات     ١٥ّ ثطغٝاض٠ ب١ض اغ ٠َٛٝض ت٢ ْاظاْشن ج١ْابٞ ناى ذ١َ١ غعٝس ب١ ض ث

ــص٣٠ )2111عــاؽنشن ي١غــاَيٞ ) َٜ %( تــ١جاٚظٟ غــ١ضؾهطا٠ٚ، ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ ٠ٚآلّ زضا٠ٚتــ٠ٚ١  18% بــ٪ 17(زا ض
َٝهــ١آلٚبْٛٚ    ــط٠زا ت َٝ َٜع نــاى ٥ــاضاَٝـ زٜــاض٠ ٥ــ٠ٚ١ ي َٜع نــاى ناَــ١ضإ ٚ بــ١ض  َٝؿــرت، ٠ٚآلَــ٢ بــ١ض  َٝو ٖــ١بٛٚ ث

َُٝٓـــاٜٞ  َٛٚنـــ٣١ ؾ١ضَاْبـــ١ضإ ٚ خا١ْْٝؿـــٝٓإ ١ٜنػـــأْ، ٠ٚظاض٠تـــ٢ زاضاٜـــٞ بـــ١ضز٠ٚاّ تـــ١ٚجٝٗات ٚ ض ٜ
َٝػـتان١ يـ١زٚاٟ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـٞ ٜـ١ن٢ ططت٪تـ٠ٚ١ بـ١ ؾٝعًـٞ يـ١              ١َُٝ تـا ٥ ب١ٜ١نػا٢ْ ز٠ضز٠نا، ٥
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َُٜٓـاٜٞ     21/5) ١َُٝ تـ١ٚجٝٗاتٞ ١ٜنػـا٢ْ ز٠ضز٠نـ١ٜٔ، ض ١ٜنػـاُْٝإ ز٠ضنـطز٠ٚٚ، يٝصْـ١ناظنإ    ( ١٥َػاَيسا، ٥
َٝشن يــ١ )   ــ ًَ َٝٓاٚ ٥ــ٠ٚ١زا ٥ــٝـ ز٠نــ١ٕ، ت١قطٜبــ١ٕ ز٠تــٛامن ب َٟ  91% بــٛ 85يــ١ث %(ٟ نــطا٠ٚ، بــ١آلّ تــ٪ بتــ١ٚ

ــتا          َٝػ ــٔ ٥ َٜ ــ١ف ز ــ١، ١٥ٚاْ ــ١ف ١ٖٜ ــس ١٥ٚاْ َٞ، ب١ت٥١هٝ ــ١ب ــسٚض ْ َٟ ١َغ ــ١ض َٞ، ؾ١ضَاْب ــ١نطاب َٝهسا ْ َٜٓ ــٛ ي١ؾ
َٞ َٛضاج١ع١ت ز٠ن١ٕ، ن١ َٛضاج١ع١ت ز٠ن١ٕ ت١ َٜت٠ٚ١ ٚ ٥ٝؿ١ناْٝإ ج َاؾاٟ ٚ ٥ٝعاز٣٠ ١ْظ٠ضٜإ ب٪ ز٠نط

َٜت ن١ َٛٚن١ٜإ ي١ ١ٜى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ظٜاتط٠، ن١  َٜت، باجٝـ ت١ْٗا ي١ٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ْ ٠ٚضز٠طري َٞ ز٠نط ب١ج
َٝػـتا ٠ٚ١٥ْـس٠ خـ١َيو ظٜـاز            َٝو ي١خٛؾـه١ ث١ضيـ١َاْتاض٠نإ ؾـ١ض٣َٚٛ ٚتـ٢ ٥ َٝٔ باؽ ي٠ٚ١ نطا ٚتـطا ٜـ١ن ز٠َي

َٜـت نـ١         ت١عشن ب َٝت بـاد تـ١ْٗا ي١ٚاْـ١ ٠ٚضز٠طري َٝـت ٥اطـاٟ يـ٠ٚ١ب َٝت باد ظٜاز بها، ب١آلّ ج١ْابٞ ز٠ب ٠ٚٛ ز٠ب
     َٞ َٝـت بـ١ؽ تـاث٪ٟ ٖـ١ب َٝٔ ز٠ب َٛٚن١ٜإ ي١ٜ١ى ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ظٜاتط٠، ق١ضظ٣ نؿتٛناَيٞ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ز٠َي

َٞ ز        َٜب١غتٝؿـٞ ٖـ١ب َٞ ٚ طط َٞ، نـٛاض )٥ٝتؿـا٥ٞ زٜـٕٛ(     ق١ضظٟ نؿـتٛناَيٞ، قـ١ضظٟ نؿـتٛناَيٞ تاث٪ؾـٞ ٖـ١ب ٠بـ
بطٜت١ٝٝ ي١ٚ ق١ضظا٣١ْ ذه١َٛت ن١ ٫ٟ ٖاٚٚآل١ٜت١ٝٝنإ ٚ ن٪َجا١ْٝٝنإ ٜإ ؾ١ضَاْطـ١نا٢ْ ذهَٛـ١ت نـ١    

َٜطـاٟ )  َٜت٠ٚ١ ي١ ض َٝٞ ز٠غت١آلت١نإ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١ْتٛاْطا٠ٚ ٠ٚضبطري َٜت٠ٚ١ ب١ض ٠ظا١َْسٟ ب١ث ؼص رٌٝ  ز٠نٛشض
َٞ خ٪ف بٕٛٚ مشٛايذٜٕٛ اؿهَٛٝ٘(  يٞ نـطزٕٚٚ، ٖـٝض بـط ٠ َٝٓر١ٜـ١ى ي٫١ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜٝـ٠ٚ١        ٜإ ي

َٝو   َٜت ب١ زاٖاتٞ ن٪تاٜٞ ٠ٚى ي١َازز٣٠ ؾ١ؾٞ ٜاغاٟ بٛزج١زا ٖات٠ٚٛ، ١َٖٛٚ غـاَي ٠ٚض١ْطريا٠ٚ، تا٠ٚنٛ بهط
َٝـت، َٝٓر١ٜـ١ى      َٝو ب َٝو ب١َيهٛ ١َ١٥ خٛاٜـ١ ؾـت َٝت ١َٖٛٚ غاَي َٜت، ١َؾطٚظ٠ ب َٜت، ٠ٚنٛ َازز١ٜ٠ى ز ٠ٚ١٥ ز

َٝت  ٍَ ب َِٜ ي١ط١ َٝؿ١نا٢ْ زاضاٜٞ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٜع ناى ناضٚإ، ن ن١ ٠ٚضٟ بططٜٔ، ب١آلّ ١ْٖات٠ٚٛ، ٠ٚآل٢َ ب١ض 
َٝؿـ٣١ زاضاٜــ      َٝت ن َٝؿ٣١ غٝاغـٞ ٖـ١ب َٝؿ١ غٝاغ١ٝٝنا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ن١ْس ن ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ن

َِٜ ٖٝض ٥اطازاضٟ ٚضز٠ناضٟ ٚ زاْاْ ١َٜٓضا٢ْ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝت، زٚٚ، ْٛ ٍَ ْـشن،    ز٠ب َٝطاقـٞ ؾٝـسض ا ٞ بٛزج٣١ ع
َٝؿرتٜـ ٚ ن١ْس٠ٖا جاضٜـ بامسـإ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ١ّ جـاض٠ف نـ١ ٠ٚؾـسٟ ذهـ٢َٛ نـٜٛٚٔ بـ٪ ب١غـسا ٜـ١ى             ث
َٞ ب١ؾـساض بـبشن، ٜـ١ع٢ٓ ١٥ٚاْـ١َإ ١ٖضٖـ١َٟٛٚ            َٝـٞ ْٝٝـ١، ز٠بـ َُٝـ١ ٥اطاَـإ ي ي١باغ١ناظنإ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ٥

      ٚ َٚاْـ١ ي١ط١َيٝاْـسا، ب١ت١ؾاغـٌٝ ٖـ١َٛٚ ٥ـ٠ٚ١ناظنإ      ي١ظ٢َٓ باغـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚ ٠ٚؾـس٠ ذهَٛٝٝـ١ بـ٠ٚٛ نـ١ نطز
َٜع باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ نـطز نـ١ ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠            َٜه٢ بـ١ض  َٝب١ٝٝٓٝى ١ٖٜـ١، نـ١ْس ث١ضيـ١َاْتاض ي١ٜ٫١، زٜاض٠ ت

( ٜاْعز٠ ٚ زٚٚغ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ 11,289( ن٪ٟ طؿت٢ ْانات١ ٠ٚ١٥ْس٠، )2111ز٣ٚٚ ذػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ )
َٜـت،  ْ٪، ب١آلّ بط ط٣١ نٛاض٠ َٝت ي١بط ٠نا٢ْ تط ز٠ضبهط ّ ن١ زاؾهاْس٢ْ زاٖاتٞ ْا٠ٚخ٪١ٜ، ٠ٚى خ٪ٟ ٚا١ٜ ز٠ب

َٜه٢ تط ت١ٚظٜح ز٠ز٠ّ ٣٠ٚ١٥ ي١بـ٢ٜٓ١ زٚٚ   َٜت٠ٚ١ ي١ط١َيٞ زا، جاض ١ٖضخ٪ٟ ْٛٚغطا٠ٚ زاؾهاْسٕ ٠ٚ١٥ ن٪ْانط
ْسٕ ٥ـ٠ٚ١  ق١ٚؽ زا١ٜ ز٠ضنطز١ْ، ٣٠ٚ١٥ ب١ غـايٝب ٖـات٠ٚٛ ز٠ضنطزْـ١، ٥ـ٣٠ٚ١ ب١ضاَبـ١ضٟ ْٛٚغـطا٠ٚ زاؾـها       

          َِٝ َِٝ نـان١، ثـ َٝت َـٔ ثـ َٝهُإ يـ١برينطزب َُٝـ١ ؾـت َٜه٢ زٜه١ َٔ غٛثاغتإ ز٠نـ١ّ، ١٥طـ١ض ٥ زاؾهاْس١ْ، جاض
َٜع غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ١٥َـ١ زٚا ٠ٚآلَـ٢       َٞ، بـ١ض  خ٪ؾ١ ٥اطازاضَإ به٠ٚ١ْ١، ٥اَاز٠ٜٔ، ١٥ط١ض ي١بريَإ نطزب

١ٜ١َُٝ ب٪ ثطغٝاض٠نإ، غٛثاؽ. ٥ 
 

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع  امساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: ب١ض 
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( نـ١ؽ قػـ٣١ نـطز٠ٚٚ،    26( ن١ؽ ْاٟٚ خ٪ٟ ْٛٚغٞ بٛٚ ب٪ قػـ١نطزٕ، ) 37ذ١ظز٠ن١ّ ج١ْابتإ بعأْ )
َٞ، ١ٜع٢ٓ ٥ٝٓػإ 8ب١آلّ ٥ٝػتا شَاض٣٠ ) َٜٝإ ي٠ٚ١آل١َنا٢ْ خ٪ٜإ ب (ن١ؽ ي١قاع١ن١ ١ْبٕٛٚ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ طٛ

َٜٞ يـ١ ٠ٚآل    َٞ نـ١ طـٛ َٞ زاْٝؿ ٍَ، ْٛقتـ٣١ ْٝعاَٝـت ١ٖٜـ١؟         ن١ ثطغٝاض ز٠نا ز٠ب َٞ، بـ١ ٖـ١ضذا ١َنـ٣١ خـ٪ٟ بـ
 ؾ١ضَٛٚ. 

َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝعتٝعاظ بـ١ ١٥ْساَٝـ١ت٢ خـ٪ّ ز٠نـ١ّ ي١ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ،        َٝه٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ٥ َٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساَ
ا١َت نطا، ن١ض ا١َت٢ ١٥ْسا٢َ ث١ضيـ١َإ، َـٔ   ؾاْاظٜـ ب١خ٪ّ ز٠ن١ّ ن١ ١٥ْساَِ ي١ٚ ث١ضي١َا١ْ، باغٞ ن١ض 

١ٖغــت ز٠نــ١ّ ث١ضيــ١َإ ظ٩ض ب١ن١ض ا١َتــ١ ٚ ١٥ْــسا٢َ ث١ضيــ١َاْٝـ ٖــ١َٟٛٚ ب١ن١ض اَــ١تٔ، بــ١آلّ ١٥طــ١ض   
َٝت ٥ٝػـتٝكاي١ بـسات،    َٜعضاٚ ١ْٝٝ، ز٠تٛاْ َٝو ١ٖغت بهات ن١ض ا١َت٢ ي١ْاٚ ١٥ٚ ث١ضي١َا١ْ ثاض ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ

َٞ،     بهٝت ي١َاَيٞ خ٪ٟ زابٓٝؿٞ َٟ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ض اَات١نـ٣١ بطٜٓـساض ْـ١ب َٞ ٣٠ٚ١٥ ٥ُٝتٝاظٜاتٝـ ٠ٚضبطط ب١ب
 ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع ٥ٝػُاعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتا بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـشن ي١غـ١ض َْٛاق١ؾـ١ناظنإ، ٠ٚظٜـط ٠ٚآلَـ١نا٢ْ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ثطغـٝاضٟ ٠ٚآلّ             ٥

َٞ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ خـ٪ٟ بـ٪ ٥اَـازز٠ بهـات ٠ٚآلّ بساتـ٠ٚ١، بـ٪ز٠ٚض٣٠ زاٖـاتٛٚ،          ١ْزضا٠ٚ١ٜ، ب١ْٛٚغشن ب٪ٟ بٓٛ ٚغ
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜع ناضز٩ ستُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ ٠ٚنـٛ ظنْٛٚـ١ى بـ٪ ٖـ١َٛٚ        َٝبِٝٓٝ غ١ض٠تا ي١غ١ض قػ١ن٣١ ب١ض  َٔ ت١ْٗا ١ٜى ت
١َُٜ غ َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ بٛزج٣١ ٠ٚآل١َنا٢ْ زٚاٜٞ ز ١ض ٠ٚ١٥ ن١ ب٪ ١٥ٚ ت

َٝو ٚ    َٜتـ١ غـٓسٚق َٞ خبط َٝٞ ٜاغا ز٠ب ١َُٝ ١َْإ طٛاغت٪ت٠ٚ١، ت١بع١ٕ ب١ث ٥ َٞ َٝٓا١ْ ب٪ ب١ ناضبطزٕ، ز٠َي ٠ٚب١ضٖ
َٜع ٠ٚظٜطٟ 49ن١ ) َٞ ي٠ٚ١آل٢َ ب١ض  َٞ به١ٕ، ١٥ط١ض ٚاب َٞ ب١ج َٞ ٠ٚ١٥َإ %( تٛاْٝتٝإ ثط ٩ش٠نإ ج زاضاٜٞ ز٠َي

( ٜـ١ى تطيٝـ٪ٕ   1,511( )2111( تطيٝ٪٢ْ زا٠ٚت٠ٚ١ ق١ضظ، ن١ خ٪ٟ ي١ )2ي١ عٝحعزا ق١ض٠بٛٚ نطز٩ت٠ٚ١، )
َٝيَن، نـ١    َٞ ْـاٖ ١َُٝ ق١ْاع١ت ث َٝٓخ غ١ز ًَٝاض عٝحعَإ ١ٖب٠ٚٛ، ١َ١٥ ز٠ضخ١ضٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َ٫َ٠ٚنإ ٥ ٚ ث

َٝشن يـ١  ًَ َٝو ب َٝيَن ١ٜن َٞ ْاٖ ١َُٝ ق١ْاع١ت ث َُٝـ١         ٥ َٝـط٣٠ ن٪تاٜٝـ١، ٥ َٜطٟ نطزْـ٢ ذهَٛـ١ت شَ َٜطانـا٢ْ نـاٚز ض 
َُٝـ١ ي١ث١ضيـ١َإ َْٛاق١ؾـ٣١ ٥ـ١ٚ           َٝه٢ زاضاٜٞ ي١ زاضاٜـٞ طؿـت٢ ١٥َـ١ بـ١ط٪تط٠ زا١ْْـسضا٠ٚ، ٥ غاآل١ْ ب٪ غاَي
َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٚتـٜٛٚيت يـ١        بٛزج١َإ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ نات٢ ٚتَٛٚا١ْ   ١٥ٚ خ٬َ١ْس١ْ ض اغت ْٝٝـ١، بـ١ض 

َٝٓا١ْنــ١ ٚاْٝٝــ١، ٚتــ٢ ي١ذػــابٞ خٝتــا٢َ، ٚطنــإ  ذػــابٞ  َٟ، ٚطنــإ نٛضتٗ خٝتــا٢َ ؾ١ع١ًٝٝنــ٣١ ز٠ضز٠نــ١ٚ
َٜهامن ب١ ٚضزٟ باغٝإ نـطز، َـٔ    زاٖات١نإ، ٚطنإ غ١ضنا٣٠ٚ زاٖات١نإ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ذ١قٝك١تا٣١ْ ن١ ٖاٚض

َٝؿـ        َُٝـ١ ن َُٝـ١ ٠ٚآل١َنـ٣١ بـعاْشن، ٥ َٞ ي١ذػـابٞ خٝتـا٢َ ٥ َٝػتا ز٠ب ١ٜ١نُإ ١ٖٜـ١ ٠ٚنـٛ   ْان٠ٚ١ُ غ١ضٟ، ٥
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َٞ ٠ٚنـٛ ٖاٚنـاضامن باغـٝإ نـطز نـ١ ض ٩َيٝـإ ١ٖٜـ١،            َٜٝٛػت١ نـ١ْس ز٠ظطاٜـ١ى ٖـ١ب َٝؿ٣١ زا١َظضا٠ٜٚٞ ن١ ث ن
َٜطٟ، ز٠غــت٣١ ١ْظاٖــ١، يــ٣٠ٚ١ نــ١ بتــٛأْ ٚضز٠نــاضٟ خب١ْــ١ غــ١ض ذػــابٞ خٝتــاَٞ،    ٥ــ٣٠ٚ١ زٜــٛا٢ْ نــاٚز

١َُٝ ب٪ َْٛاق١ؾ١ ز٠ن١ٜٔ؟ ١َُٝ ب٪ ٠ٚ١٥ ب٪ ن١ٝٝ؟ ٥ َُٝـ١        ١َب١غت٢ ٥ ٥ َٞ ٜـ١ع٢ٓ ١٥َـ١ ثطغـٝاض٠، ١٥طـ١ض ٚابـ
َٜع ٠ٚآلؾنإ بساتـ٠ٚ١، ٖـٝض ط٪ض اْهاضٜٝـ١ى ١ْنـ١ٜٔ،      َٝط٠ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ، ٠ٚظٜطٟ ب١ض  َٝشن ي َٝو ب ١َٖٛٚ غاَي

١َُٝ ب٪ ) َٝشن ٥ ًَ َٝط٠، ب َٜو ز٠ض١ْن١ٜٔ ي ( ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ زا ١٥ّ خاآل١ْ زٚٚبـاض٠ ْاناتـ٠ٚ١،   2113ٖٝض بط ٜاض
َٝت َٜطـطٟ بهـ١ٜٔ يـ١          ١َ١٥  ز٠ب َٞ تٛاَْٝٛاْـ١ ؾـ١ؾاؾ١ٝٝت خب١ٜٓـ١ بٛزجـ١، ض  َُٝـ١ بـ١َي َٜطط١ٜى ي٣٠ٚ١ ن١ ٥ ١ ض 

َٝٗـات؟          َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ نـٞ ي َٝشن بـ١ض  َٝسن ز٠َي ظٜاز٠ض ٩ٜٞ، ي١ن١ّ ض ٩ٜٞ ي١ثط  ز٠َي
َٝسن ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ز٠ضَاَي٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ ظ  َٜع ْاغو خإ، ز٠َي َٝـط٠ بٛزجـ١      ب١ض  ٜـازٟ نـطز ٚ ......، نانـ١ ي

َٝطام ت١َاؾاّ نطز ثـاض٣٠ بـ٪ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، ١َب١غـتِ ي٠ٚ١ٜـ١       َٝسضا٠ٚ، ت٪ جط١ ي٠ٚ١ ي١ذه١َٛت٢ ع بط ٜاضٟ ي
ــ١ٜٔ        ــ٠ٚ١ ٚا به ــ١ز٠ؾُإ ٥ ــ١نطزٕ؟ ٖ ــ١ َْٛاق١ؾ ــ١ٝٝ ي ــ١ز٠ؾُإ ن ــ١ ٖ َُٝ ــ١ى، ٥ ــ١ ١ْتٝح١ٜ ــ١ بط١ٜٓ َُٝ ــ١ ٥ ن

َٝٓــ١نإ نــ١ ي١بٛزجــ١ َٝت، ث١ضيــ١َإ نــ١ٝٝ ٥ــ١ٚ ٖــ١ْطا٣٠ٚ، ٥ــ١ٚ ب١ضْاَــ٣١ ن١َٛنٛضتٝٝــ١نإ، ن١ي زا ْــ١َٝٓ
َٜطا ْاز٠ٜٔ ١٥ّ ؾت١ ي١بٛزج٣١ ) َٝسا١ٜ، ض ٢َٓٝ ت َٞ ١٥ٚ ذػاب١ خٝتا١َٝٝ ن١ي ( زٚٚباض٠ 2113ي١َ١ٚزٚا ن١ ز٠َي

َٜه٢ زٜهـ١    َٜع ٠ٚآلؾنإ بسات٠ٚ١، ق١ْاع١طنإ ب١قػ١ن١ ١ْٝٝ ٚ جـاض ١َُٝ قػ١ به١ٜٔ ٚ ٠ٚظٜطٟ ب١ض  َٝت٠ٚ١، ٥ بب
َٝـسا ْـابٝٓشن، ب٪ٜـ١ زاٚا            2113) ي١ َُٝـ١ ٖـٝض ١ْتٝح١ٜـ١ن٢ ت ٠َٛٝ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ َٝـ ب١ٖـ١َإ ؾـ َٝت٠ٚ١ ثـ ( ب

ٍَ ١ٖٜـ١ ْـ١ى ٠ٚنـٛ يٝصْـ١،            َٜو خـا َُٝـ١ ي١ن٪تاٜٝـسا ١ْٖـس َٜع ز٠ن١ّ، نـ١ ب١جسٜٝـ٠ٚ١ ٥ ي١ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ب١ض 
َٜعّ ب٪ َاْسٚٚبْٛٚٝإ بٝهات١ ثطغٝاض، ١ٜع٢ٓ ثطغٝاض ؾ١ضم ز٠ن ٍَ ض  َٞ ي١ط١ ا ي٣٠ٚ١ ن١ ت٪ ١ْتٝح١ ز٠ططٟ ز٠َي

َِٝ ٚاٜــ١ نــ١ْس     َٞ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ َــٔ ب١طؿــت٢ ثــ َُٝــ١ ب١ضنــاَٚإ ضْٚٚــرت بــ ٥ــ٠ٚ١ خ١ي١ي١ناْــ١، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٥
َٜطٟ نـطزٕ ب١ضز٠ٚا١َٝٝتـ١ يـ١ناضنطز٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢           َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ي١ ذػـابٞ خٝتـا٢َ بـ٪ نـاضٟ نـاٚز ١َبس٥٠

١َُٝ ٥ـ٠ٚ١ ْـا   ١ٜ٠َٛٝن٢ ب١ضز٠ٚا٢َ ٥ بٝٓشن، ٖـ١ّ يـ١ْاضز٢ْ ذػـابٞ خٝتـاَٞ، ٖـ١ّ يـ١ زٚاخػـتين،        زاضاٜٞ ب١ؾ
َٝسن ي١ بٛزج١ غ١ضؾهطزْسا، ١ٜع٢ٓ ٥ـ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١     َٜو ١ٖب ١َُٝ ٖٝض ١ٖغت ْان١ٜٔ ذٝت١ ٚ ذ١ظ٠ض ٥
َٝٓا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ن١ زاْسضا٠ٚ ي١ بٛزج١ غاآل١ْ  َٝو ْابٝٓشن ي١ب١زٟ ٖ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، ٖٝض ١ْخؿ١ ٚ ث٬ْ

َٝط٠ بٛز ١َُٝ ي َٜع ٠ٚظٜـط           ٥ َٜتـ١ غـ١ض ذػـابٞ خٝتـا٢َ ٜـإ ن٪تـاٜٞ غـاَيٞ تـط بـ١ض  َٞ ز ج١ ث١غ١ْس ز٠ن١ٜٔ، نات
َٝهـسا ١٥َـ١ ب١ْ١خؿـ١ نـطا٠ٚ، ١٥َـ١        َٝهسا ٥ٝرتٝات ١ٖٜـ١، ي١نات َٝؿا١ْ ٖاتٔ ي١نات َٞ ١٥ّ ن جٛاب ز٠زات٠ٚ١ ز٠َي

َٝطٜٝـ١        َٝٞ ٥ـ١ّ شَ َٞ بـ١ث ( ٣2111 ن٪تـاٜٞ ) ب١ث٬ٕ نطا٠ٚ، َٔ ي٣٠ٚ١ ن١ ذهَٛـ١ت ثاب١ْـس٣ ٜاغـا١ٜنإ ْـاب
َٝؿ١يهطز٢ْ ط١ٚض٠ ي١ٜاغاٟ بٛزج١زا نطا٠ٚ ي١َازز٣٠ ) ( ٣٠ٚ١٥ ن١ بطاز٠ضإ باغـٝإ  35، 33، 32ز٠بٝٓشن ث

ــط ٩ش٠         َٝهطز٢ْ ث ــ١ج َٞ ب ــ ــابٞ ج ــٛٚ ذػ ــ١ضاضَإ زاب ــ١ ق َُٝ ــ١ٝٝ؟ ٥ ــ١يهاض١ٜٝن١ ن َٝؿ ــ١ ث ــ١ ن ــ١ٚ َاززاْ ــطز ي ن
      ٚ َٝؿـٛ َٜٝـ١؟ ١٥َـ١ غـاَيٞ ث َٝؿـٓٝاضٟ نـطز، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ث١ضيـ١َاْتاضإ      ب١ضز٠ٚا١َنإ، نٛا ٥ـ١ّ ذػـاب١؟ ي١نٛ ث

َٟ، نــٛا؟ ٥ــ١ٚ   َٝــط َٜــو ض اث٪ضطنــإ بــ٪ بٓ ث١غــ١ْس نــطا، قــ١ضاض بــٛٚ ٠ٚظاض٠تــ٢ ثــ٬ٕ زاْــإ ٖــ١ض نــٛاضَاْط جاض
َٜٝامن به٠ٚ١َ١، بـ١آلّ   َٟ زٚٚباض٣٠ غ١ض٠ْخ ٚ ض ٠خ١ٓنا٢ْ ٖاٚض  ض اث٪ضتا١ْ، ١َ١٥ قػ١ ْان٠ٚ١َ١، ١ٜع٢ٓ ْا١َٚ

ًَٝهطز٢ْ ٜاغــاٟ     ب١طؿـت٢ نـ١ ز٠ط١ٜٓــ١ ٥ـ١جن    َٝؿـ َٝـط٠ٟ ن٪تــاٜٞ ٚ ث َٝو ٥ــ١ّ ذػـابٞ خٝتاَٝٝـ١ ْــاض٢ْٚٚ شَ اَ
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 ١َُٝ َٜطٟ ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٖ٪ناضا١ْ ٚاز٠نات ٥ َٜٝٛػت ٚ ١ْب٢ْٚٛ ض اث٪ضتٞ زٜٛاْٞ ناٚز بٛزج١ ٚ ظٜاز٠ ض ٩ٜٞ ْا ث
َٝــط٣٠ ن٪تــاٜٞ ) ـٜـ 2111شَ َٝــسا نــطا٠ٚ، ب٪ َٝؿــ١يهاضٟ ٥اؾــهطاٟ ت ١ ض ٠تــ٢ ( بــ١ ْاض اغــت ٚ زضٚغــت بــعاْشن ٚ ث

َٜعإ بــ٪   َٞ ض ٠تــ٢ ز٠ن١ٜٓــ٠ٚ١ نــٞ بهــ١ٜٔ؟ ٥ــ١ٚ ٥اي١تــ٣١ نــ١ بــ١ض  ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١، بــ١ؽ بــ٫١ٟ َــٔ ططٜٓطــ١ نــات
َٜع        َٞ، ٠ٚنـٛ بـ١ض  َٝـو بـ ؾ١ؾاؾ١ٝٝت باغٝإ نطز، ب٪ زٚٚباض٠ ١ْب٠ٚ١ْٚٛ، ب٣٫١ ٠ٚ١َٓ ططْط١ نـ١ يٝص١ْٜـ١ى ث

َٝهتـإ ١ٖٜـ١ ز٠تـٛأْ ْاَـ١ ٥      َٝـطام بهـ١ٕ، ٥ـ١ٚ يٝص١ْٜـ١      ٠ٚظٜطٟ زاضاٜـ ٚت٢ طٛت٢ ١٥طـ١ض طَٛاْ اضاغـت٣١ ع
َٝه٢ زٜهـ١ َْٛاق١ؾـ٣١ بٛزجـ٣١ )      َٞ ي٣٠ٚ١ نـ١ َـاْط َٜطط ب َٜو بط ٜاض ط١آلَي١ بها، ن١ ض  ( ز٠نـ١ٜٔ،  ١ٖ2113ْس

ــات،      ــٞ، ض يــ١ ْــ١ب٢ْٚٛ زاٖ ــسٕ، ض يــ١ ظٜــاز٠ ض ٩ٜ َٝٓا١ْنــ١، ض يــ١ خ٬َ١ْ َٝٓاْــ١ ض ي١نٛضتٗ ١ْٜــ١َيشن ٥ــ١ّ ن١ي
َٝت٠ٚ١،  غٛثاؽ. ي١ٖ١َٛٚ ١٥ٚا١ْ زٚٚباض٠ ب

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ.

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قا :  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١            ــٞ، ن ــطٟ زاضاٜ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض  ــٞ ٚ ب ــ٣١ زاضاٜ َٜع يٝصْ ــ١ض  ــ٪ ب ــ١ّ، ب َٝس٠ن ــت ث ــ١ى ز٠غ َٝبٝٓٝٝ ــ١ض٠تا ب١ت ــٔ غ َ
  ٚ َٜٝٛػـت١        ي١ض اث٪ضت١ن١ٜاْسا ٥اَاش٠ بـ١ ذهَٛـ١ت٢ ْا ٠ْـس ز٠نـ١ٕ، يـ١ضٟٚٚ غٝػـت٢َ١ غٝاغـٞ ٚ قاْْٛٝٝـ٠ٚ١ ث

َٜــت ذهَٛــ١ت٢ ٥ٝتٝرــازٟ، ْــ١ى ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس، نــْٛه١ ٥ــ١ٚ ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس٠ ٠ٚنــٛ َــ١ؾ٢َٛٗ   بٛتط
َٝـ )   َٜت٠ٚ١ بـ٪ ثـ َٟ،       2113غٝاغٞ ٚ قاْْٛٝـ ز٠ط١ض  َٞ ض اث٪ضت١نـ١ بطـ٪ض زض (، ب١تـ١ٚا٠ٚت٢ بـ١بط ٚا٣ َـٔ ز٠بـ

ش٠ناْسا ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس ب١ناضٖات٠ٚٛ، غ١باض٠ت بـ١ ذٝػـابٞ خٝتـا٢َ ي١ض اغـتٝسا     نْٛه١ ي١ٖ١َٛٚ ز٠غت١ٚا
َٜعإ ١٥ْــساَا٢ْ  َٜو ٠ٚآلَٝــإ بــ٪ بــ١ض  َٜــيَن ي١ٖ١ْــس َٜع ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ زٚ َٝو ثطغــٝاض ١٥طــ١ض بــ١ض  َــٔ ن٪َــ١َي

َٜو ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ ز٠زات، نـ١ بـ١     بط ٚا٣ َـٔ  ث١ضي١َإ، ١٥َط ٩ف ي١ شَاض١ٜ٠ى ي٠ٚ١آل١َناْٝسا ٥اَاش٠ ب١ٖ١ْـس
١َُٝ غ١باض٠ت ب١ غٝاغ١ت٢ طؿيت ١٥ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝٝـ١ نـ١ زاْـسضا٠ٚ،      ٣١٥ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ب٪ ثطغٝاض٠نا٢ْ ٥
١ٜعين ١٥ّ ثاض٠ٜـ٣١ نـ١ يـ١ْاٚ ذٝػـابٞ خٝتـا٢َ ٚ يـ١ْاٚ َٝعا١ْٝؾـسا ١ٖٜـ١، َـايٝه٢ ؾـ١ضعٞ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١             

َٝتـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ بـ١بط ٚاٟ َـٔ نـ١ّ ٚ      خ١َيه١، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ب١ضز٠ٚاّ ثطغٝاض٠ناْٝؿٞ زٚٚب اض٠ ب
َٝو ي١ثطغـٝاض٠نا٢ْ َـٔ        َٞ بهـ١ٜٔ، ٜـ١ن َٞ ز٠ْطـ٢ يـ نٛض ١ٜنإ زٚٚباض١ٜ٠، ْاناضٜٔ به٠ٚ١ٓٝ غ١ضٟ، ْاتٛاْشن ب
َٜو ض ١ٖ٠ْسٟ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ نطز،  َٝٛاظ٣ جٝاٚاظ قػ١ٜإ ي١غ١ض ١ْٖس َٜو ي١٥١ْساَا٢ْ تط ب١ؾ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ظ٩ض

َٜت ز٠ضخػت١ٜ١ن٢ َٝـط٠ َـٔ ي١ذػـابٞ خٝتاَٝـسا ْـ١ظامن          ي١ٚا١ْ ْانط َٝت ي١َٛاظ٠ْـ١زا، بـ١آلّ ي َٝه٢ ٖـ١ب ذػاب
َٜهدطا٠ٚناْـ١،      211ن٪ٕ غ١ضف نطا٠ٚ، باؾرتٜٔ ب١َيط١ف ١٥ٚ ثاض٠ٜـ١، ٥ـ١ٚ )   ( ًَٝاض٠ٜـ١ نـ١ بـ٪ ٥ـ١ذعاب ٚ ض

ــٓشن       ــ١ ببٝ ــاؿن خ٪َاْــ١ ن ــ١َإ َ ــساَا٢ْ ث١ضي ــٛ ١٥ْ َُٝــ١ ٠ٚن ــ١زا ٥ ــ١ ي١َٝعاْ َٞ ن١ٖ١ٜ ــ ــ١ضخاْهطاٚ ب ــازاّ ت َ
َٝٓا١ْنـ٣١ نــ٪١ْ؟ ١٥طــ١ض ب١ط٪تط٠ٜــ١،   بـ١ن  َٝٓاْــ٠ٚ١ بــ٪ ب١ناضٖ َٝٓاْٞ ٥ــ١ٚ ثاض٠ٜــ١ ب٥١ٝػـتٝؿاٟ تــ١بطٜط ٖ اضٖ

      ،َٞ َٞ بـ َٜٝٛػت١ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ ٥اطـاٟ يـ َٜه٢ ؾ١ٚقٞ، ث َٝه١، ب١ ١٥َط ١٥ط١ض ب١ َٝٓر١ٜ١، ١٥ط١ض ب١ت١خػٝػ
   َٞ َٟ، بـ١ب َٜٔ ٠ٚ١٥ْس٠ ثاض١ٜ٠ ٠ٚضز٠طـط َٞ ؾآلٕ ؾٛ ًَ َٜه٢ غٝاغـٝـ     ي١غ١ض ض ب١َٓا١ٜن١، ب ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـٝض تـ١بطٜط
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َِٝ بـ٪ ١٥َـ١      ًَـ َٞ ن١ ب١زٚا زانٕٛٚ بهـ١ّ، ب ًَ َٝ َٞ بٗ َٝت٠ٚ١، ت١بطٜط٠ غٝاغ١ٝٝن١ ب٪ ٢َٓ ١٥ْساّ ث١ي١َإ ج َٓٝ ب
     َٞ ٍَ ١َ١٥زا، ب١آلّ ٠ٚنٛ ز٠ضخػت٣١ شَاض٠ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ٖـ١َٛٚ ١َؾَٗٛـ١ غٝاغـ١ٝٝنإ ز٠بـ ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ ي١ط١

َٞ  ٠ٚظٜــطٟ َايٝٝــ١ ٚ ٠ٚظٜــطٟ ثــ٬ٕ زاْــاْ  ٝـ ٜــ١عين يــ١ٚ خؿــت١ ٚ زاب١ؾــهطز١ْزا ض اثــ٪ضت٢ ض٩ؾــٓٝإ ٖــ١ب
َٝؿـٓٝاضٟ َٛاظ٠ْـ١زا، يـ١ ت١غـسٜل نـطزٕ ي١غـ١ض َٝعا١ْٝؾـسا          َٝه٢ تط نـ١ ي١ث ي١ب١ضز٠ّ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ، خاَي
             َٟ َٞ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ بطـ١ض  ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ نـطا٠ٚ نـ١ ثاض٠ٜـ١ى بـ٢ْٚٛ ْٝٝـ١، بـ١آلّ ي١ذٝػـابٞ خٝتاَٝـسا ز٠بـ

َٜٔ ٥ــ ٣٠ٚ١ نــ١ نــ٪ٕ غــ١ضف نــطا٠ٚ، ب١َيطــ١ف بــ٪ ١٥َــ١ ٥ــ١ٚ ق١ضظ٠ٜــ١ نــ١ زاْــسضا٠ٚ بــ٪ باْهــ١نإ نــ١  ب١ؾــٛ
ــ١          ــ١ّ ثاض٠ٜ ــ١ّ ٥ ــ١ٜط به ــ١ غ َِٜ ن ــط ــاض ز٠ن ــ١َإ ٥ٝحب ــساّ ث١ضي ــين  ١٥ْ ــط٠ َ َٝ ــ١آلّ ي ــ١، ب ــ١زا ْٝٝ ي١َٝعاْٝٝ

١غـ١ض  غ١ضؾهطا٠ٚ، ن١ ز٠ضخػت٣١ ١ْٝٝ ي١ْاٚ َٝعا١ْٝٝزا، ن٪ٕ تـ٪ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ َـ١ذهّٛ ز٠نـ٣١ نـ١ ي      
َٝط٠زا ي١غ١ض ت١غ٣١ٜٝٛ ذػابات١ن٣١ قػ١ بها؟ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ن١َٝـ  ز٠ضخػت١ٜ١ى ن١ ثاض٣٠ ب٪ زا١ْْسضا٠ٚ ي

( ْ٪غ١ز ٚ ذ١ظتاٚ زٚٚ ًَٝـاض ٚ غـ١ز ٚ ثـ١جناٚ    ١ْٝٝ972,154، ٣٠ٚ١٥ ن١ ب٪ ق١ضظ٠نإ زاْسضا٠ٚ ْعٜه٣١ )
َٜسا١ٜ ؟ ١٥ّ ت١خػٝػاتا٣١ْ بـ٪ زاْـسضا٠ٚ، َـٔ    نٛاض ًَٝ٪١ْ، ن١ ١َ١٥ ي١َٝعا١ْٝٝزا ١ْٝٝ، ١٥ّ ثاض٠ ظ٩ض٠ ي١نٛ

َٟ، ٜـ١ع٢ٓ             َٝبٝٓٝٝـ١نِ ١ٖٜـ١، ب١ب١َيطـ٠ٚ١ نـ١ ٥ٝػـتٝؿاز٠ يـ١ َْٛاق١ؾـ٣١ ١٥ْـساّ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ْـانط ن١ْس ت
َٝب١ٝٝٓٝنا٢ْ ١٥ْساّ ث١ضيـ١َإ بـ١ غـ١ض٠ْخ     ١َُٝ ز٠ٜه١ٜٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ت ذٝه١ُت ي١ٚ َْٛاق١ؾ٣١ ث١ضي١َإ ن١ ٥

َٝو ي١غٝ َٝت١ ْاٚ ب١ؾ َٜت، به َٜعإ ٠ٚظاض٠تـ٢ َايٝٝـ١ ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ٬ٕ         ٠ٚضبطري اغ١ت٢ ٥ـ١ٚ ض اث٪ضتـ٣١ نـ١ بـ١ض 
َٝشن باؾــرتٜٔ ب١َيطــ١ف نــ١ ٥ٝػــتٝؿاز٠              َٝو ؾــت ز٠َيــ َُٝــ١ غــاآل١ْ ن٪َــ١َي زاْــإ ٥اَــاز٣٠ ز٠نــ١ٕ، بــ١آلّ ٥
َٝٓـإ ظ٩ض    َٞ غاَي١ قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠نـ١ٜٔ نٛضتٗ ١َُٝ غ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ ،َٟ ي١َْٛاق١ؾ٣١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ْانط

ــ١ت٢     بــ ــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١ نــ١ ذهَٛ ــت ث٠ٜٛ١ْــس٣ ب١ٚثاضاْ َٝ ــٞ ز٠َي َٜع٣ ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜ ــٕٛٚ ز٠ض ٚا، بــ١ض  ١ض٠ٚ ق١بــ١ ب
٢َُٜ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ   ٣١َُٝ غ١ضف ْانات٠ٚ١، ٣١٥ ١٥ٚ ب١ؾا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ظٜاز٠ ض ٩ٜٞ ١ٖض ٥ٝتٝرازٟ ب٪ ٥

َٞ ظٜـاز٠          َٝـت ْـاب َٞ غـاَي١ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ ز٠َي َٜو بـاب غـ َٜـت يـ١ّ      ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ١ْٖـس ض ٩ٜـٞ ٚ ٥ٝػـطاف بهط
ــ١        ــ٪ ي َٟ ب ــانط ــ٪ْرت٩َيٝـ ْ ــ١ض ن َٟ؟ ١٥ط ــانط ْ ٍَ ــ٪ْرت٩ ــ٪ ن َٟ؟ ب ــط ــسا ز٠ن َٝ ــطاؿن ت ــ٪ ٥ٝػ ــ١زا، ٥ــ١ّ باباْــ١ ب باباْ

َٜطط٠ناظنا١ْ ي١ب١ض ز٠ّ ظٜـاز٠ ض ٩ٜـٞ يـ١ّ باباْـ١زا، ب١ب١َيطـ١ يـ١ )       (زا 2111ض اث٪ضت١ن١تاْسا ْاْٛٚغٔ ١٥َا١ْ ض 
َٝٓاظنإ ) ١َُٝ نٛضتٗ َٝـٓخ ًَٝـاض بـ٠ٚٛ، يـ١ )       ( ١ٖؾت٥835 ( ٜـ١ى  1,564( بـ٠ٚٛ بـ١ )  2111غـ١ز ٚ غـٞ ٚ ث

َٝٓخ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ي١ ) ( زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ غٞ ٚ ١ٜى ًَٝاض٠، 2,31(زا )2112تطيٝ٪ٕ ٚث
َٝه٢ تط ي١ٚ ب١َيطا٣١ْ نـ١  َٟ ز٠ض ٚا، ١ٜن َٝٓا١ْ ب١ض٠ٚ نٛ ١َُٝ ض٠غس٣ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ن١ ١٥ّ نٛضتٗ َٝت ٥  ن١ٚات١ ز٠ب

ــ١ضٜع١،        ــ١ت٢ َٛؾ ــ١ؾطٚظ٠ ْٝ ــ١ َ ــ١َإ ن ــساّ ث١ضي ــو ١٥ْ َٝ ــ١ْس باب ــ١ٜٔ، ن ــ١ض ز٠ن ــ٣١ ي١غ ــاآل١ْ قػ ــ١ غ َُٝ ٥
١َُٝ قػ١َإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ  َٟ، نْٛه١ ١َ١٥ف ٜاغا١ٜ ن١ ٥ َٝعتٝباض ٠ٚضبطري َْٛاق١ؾ١نطز٢ْ َٛؾ١ضٜع١ ب١ ٥

َٜو باب ظٜاز٠ ض ٩ ١َُٝ قػ١َإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ ن١ ١ْٖس َٝٓإ ي١غـ١ض  ي١ناتٞ َٛاظ١ْ٠زا، ٥ ١ٜٝ، ١َ١٥ نٛضتٗ
  ٍَ ٢َُٜ نٛضزغــتإ بــ١ض٠ٚ ق١بــ١ بــٕٛٚ ز٠بــا، بــ١آلّ ز٠بــٝين غــاآل١ْ ٥ــ١ّ باباْــ١ ٖــٝض نــ٪ْرت٩ َٝعاْٝٝــ٣١ ٖــ١ض
١َُٝ ي١َ١غـطٚؾاتٞ ٥ـاخريٟ    ٥ ،َٟ َٜت، ن١ٚات١ ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١َْٛاق١ؾ١نطز٢ْ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٠ٚضْاطري ْانط

َٜتــ٠ٚ١، يــ َٝشن بــا نــ١ّ بهط َٞ غــاَي١ ز٠َيــ َٝــٓخ غــ١ز ٚ ؾــ١ف ًَٝــاض ٚ ؾ١غــ١ز ٚ 516,671(زا )١2111 )غــ ( ث
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َٞ ًَٝاض ٚ نـٛاض غـ١ز ٚ   173,499ذ١ؾتاٚ ١ٜى ًَٝ٪ٕ ب٠ٚٛ، ١َٚجٛزات٢ غ١ٜط٠ َايٞ ) ( غ١ز ٚ ذ١ؾتا ٚ غ
َٝٓخ ًَٝاض ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ٚ نـٌ ٚ ذـ١ٚت     ٠ٚ١ْ195,847ز ٚ ْ٪ ًَٝ٪ٕ ب٠ٚٛ، ب٠ٚٛ ب١ ) ( غ١ز ٚ ٠ٚ١ْز ٚ ث

َٝه١ ي١ َٜو ١َغاضٜؿٞ تط ١ٖٜـ١  ًَٝ٪ٕ، ١َ١٥ ١ٜن َٝسا ظٜاز٠ض ٩ٜٞ ب١ضز٠ٚاّ ب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ١ْٖس ٚ بابا٣١ْ ن١ٚا ت
َٝسا  َٜٝٛػت١ ي١غٝاغ١ت٢ خ٪ٜسا ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٝ ط٪ض اْهاضٟ ت ١َُٝ قػ١َإ ي١غ١ضٟ نطز٠ٚٚ ٚ ٚتَٛٚا١ْ ث ن١ ٥

َٝو يــ١نات٢ َْٛاق١ؾـ١نطز٢ْ        َٝعاْٝٝــ١زا  بهـا، بـ٪ ظنْٛٚــ١ غـ١باض٠ت بــ١ غـ١ضؾٝٝات نـ١ْس ١٥ْــساّ ث١ضيـ١َاْ
َٜو ٥ايٝٝــ١ت نط ٜٓــ٢ باؾــرت٠ ٠ٚى يــ١    ٌَ بــ١ ١ْٖــس ــ َٝ قػــ٣١ ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ نــطز٠ٚٚ نــ١ نــانهطز٣٠ٚ١ْ ٥٪ت٪َب
َٜع ٠ٚظٜطٟ َاي١ٝٝ ٠ٚآل٢َ زا١ٜٓٚت٠ٚ١ ن١ ي١ّ ق٪ْاغ١زا ١َ١٥ ب١باؾرت ز٠ظاْـٔ، بـ١آلّ نـ١     نانهطز٣٠ٚ١ْ، ب١ض 

َٝو ت٪ بب٢ٓٝ ١٥َـ١ ي١ْ١تٝحـ١زا خعَـ١ت بـ١ َٝعاْٝٝـ١ ١ْط١ٜـ١       َٜـت؟     نات َٞ ي١ن١ٜـسا غٝاغـ١ت٢ خـ٪ٟ ز٠ط٪ض  ْ
  َٟ َٝو ض َٝت ن١ ن٪َـ١َي َٜه٢ ١ٖب َٝؿٓٝاض َٜططٟ بهات ي١ب١ضز٠ّ ١٥َا١ْزا ٜإ ث ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٝ ن١ ١ٖغت بهات ض

َٝت، يـ١ )        َٜت١ ز٠غت ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ـ١ّ ٖـ١َٛٚ ظٜاز٠ض ٩ٜٝـ١ ي١غـ١ض َٝعاْٝٝـ١ ْـ١ب ٢َٜٓ تط بطط (زا 2111ٚ ؾٛ
ٌَ ( )ب١ت١ْٗا ب٪ نانهطز٣٠ٚ١ْ ٥٪ت٪ َٝ ( نٛاضز٠ ًَٝاض ٚ ذ١ٚت غ١ز ٚ نٌ ٚ ٜـ١ى ًَٝـ٪ٕ بـ٠ٚٛ،    14,741َب

َٝٓخ غ١ز ٚ غٞ ٚ زٚٚ ًَٝ٪ٕ، ١ٜع٢ٓ ْعٜهـ٣١ يـ١   36,532(زا ب٠ٚٛ ب١ )2111ي١ ) ( غٞ ٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ ث
َٟ ض ٠ٚنٛ باب١نإ، ض ٠ٚنٛ 111) %( ١٥ّ ظٜاز٠ض ١ٜٝ٩ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ َْٛاق١ؾا١ْ ١ْنط

٢َُٜ نٛضزغتاْسا ن١ٚات١ ٥ٝػتٝؿاز٣٠ ١ْٝٝ ١٥ٚ َْٛاق١ؾـ٣١  غٝا غ١ت٢ زاض ؾت٣٠ٚ١ٓ َٝعا١ْٝٝ ٚ َاي١ٝٝ ي١ٖ١ض
َٝٞ قـا٢ْْٛ ٥ٝـساض٠ٟ َايٝٝـ١ ٚ ز٠ٜٓـ٢       َٝب٢ٓٝ غاآل١ْ بـ١ث َٜه٢ تط ب١ض اغت٢ ي١ت ١َُٝ غاآل١ْ ز٠ٜه١ٜٔ، ١ْٖس ن١ ٥

َٜٝٛػـت١ يـ١ )  95عاّ شَاض٠ ) ٚ 15( ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠نات ن١ ث ٠ظاض٠تـ٢ َايٝٝـ١ ض اثـ٪ضت٢ خـ٪ٟ بـسا      (٣ ْٝػـاْسا 
َٝؿـه١ف بـ١            َٜطٟ زاضاٜٞ، ب١ض ٠قابـ٣١ َايٝٝـ١، زٚاتـط ٥ـ١ٚ يـ١َاْط٢ ذٛظ٠ٜطاْـسا ض اث٪ضتـ١نا٢ْ خـ٪ٟ ث ب١ناٚز
َٜطٟ زاضاُٜٝـإ ْٝٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ خـ٪ٟ خـٛزٟ ٥ـ١ٚ ض اثـ٪ضت٢ ذٝػـابٞ           ١َُٝ نـاٚز َٝهسا ٥ ث١ضي١َإ بهات٠ٚ١، ي١نات

َٝ َٞ ت َٜتـــ١ ث١ضيـــ١َإ بـــ َٜطاٜـــ١ن٢ ٜاغـــاٜٞ ْٝٝـــ١ بـــ٪  خٝتاَٝٝـــ١ نـــ١ ز َٜطٟ زاضاٜـــٞ، خـــ٪ٟ ب١ض بٝٓـــ٢ نـــاٚز
َٜطٟ زاضاٜـٞ ي١غـ١ض ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ           َٝبٝٓٝٝـ١نا٢ْ نـاٚز َُٝـ١ ْـاظاْشن ب١ض اغـت٢ ت َْٛاق١ؾ١نطزٕ، نْٛه١ ٥
َٝـو            َُٝـ١ ٖـٝض ناَ َٝهـطا٠ٚ، ٥ َٝٝـسا ٥اَـاش٣٠ ث ١ْٝٝ، ب٪١ٜ ١َ١٥ ٫زا١ْ يـ١خٛزٟ ٥ٝـساض٣٠ ٜاغـاٜٞ َايٝٝـ١زا ن١ت

١َُٝ ض ٠خ١ٓ ي١ذه١َٛت٢ ٥ٝتٝرازٟ ز٠ططٜٔ، ب١آلّ ب١ؽ ي١ ) ي١ض اث٪ضطنإ (زا ْعٜه٣١ ١ْٝٝ2111، ب١ضز٠ٚاّ ٥
َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ نطز٠ٚٚ، ن١ٚاتـ١ ططٜٓطـ١   5741) َٝٓخ ١ٖظاض ٚ ذ١ٚت غ١ز ٚ نٌ ٚ ١ٜى ض اث٪ضت٢ ث ( ث

َٝب١ٝٝٓٝنا٢ْ ناٚ َٞ ت َٜطٟ زاضاٜٞ بـ١بط ٚاٟ  ١٥ّ ض اث٪ضتا٣١ْ ب١ض اغت٢ بطات١ ز٠غت ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ب١ب ز
َٝبٝٓٝٝـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚإ      َٞ ت َُٝـ١ بـ١ب َٔ ١٥ّ ذٝػابٞ خٝتا١َٝٝ ١ّٖ ٫زا١ْ ي١قا٢ْْٛ ٥ٝساضٟ َاي١ٝٝ، ١ٖض٠ٖٚا ٥
َٝٓـت        ١ٜ٠َٛٝن٢ طٛجناٚ، ْـ١ ز٠تـٛاْشن ٠ٚظاض٠تـ٢ َايٝٝـ١ف بـ١ ز٩ن٪َ ْاتٛاْشن ١ْ ض٠غسٟ ١َٖي١نإ به١ٜٔ ب١ؾ

 جا١ْ٫زا نطز٠ٚٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.١َذهّٛ به١ٜٔ ن١ ١٥ّ ظٜاز٠ض ٩ٜٝا٣١ْ ي١ٚ ١َ
َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز.
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َٜع زَيؿاز ذػشن   قازض:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا قػ١ ي١غ١ض ذٝػابٞ خٝتا٢َ ) ١َُٝ ٥ َٝطَٛإ ٚابـعامن ب١زاخـ٠ٚ١ ذٝػـابٞ خٝتـا٢َ     ٥2111 ( ز٠ن١ٜٔ، ب
َٝت١ ٖـ٪ٟ   ( ٖاتب2111٠ٚٛ) َٝؿٛٚ طؿتٛط٪ٟ ي١غ١ض ١ْنطا، ٖٝٛازاضّ ١٥ّ طؿتٛط٪نطز١ْ بب ث١ضي١َإ ٚ غاَيٞ ث

ــطٜٓطرتٜٔ        ــاَٞ ط ــابٞ خٝت ــ١ ٚ ذٝػ ــإ َٛاظ٠ْ َٝطَٛ ــت، ب َٜ ــاٜٞ بهط ــسٟ ٜاغ َٟ ثاب١ْ ــس ــ١ت ١ْٖ ــ٣٠ٚ١ ذهَٛ ٥
َٞ ي١ب١َيط١ْا١َ ١ٖض٠ططٜٓط١نا١ْ، ب٪١ٜ قػ١نطزٕ ي١ غ١ضٟ ظ٩ض ب١َيط١ْا٣١َ غا٣١ْ٫َ ذه١َٛت١، ١ٜع٢ٓ ي١ٜ١ن

َٝو ؾـت٢            ططٜٓط١، َٔ غٛثاغـٞ ٖاٚنـاضإ ي١يٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ز٠نـ١ّ، نـ١ ي١ض اث٪ضت١نـ١ٜإ ٥اَاش٠ٜـإ ب١ن٪َـ١َي
         َٞ َٞ، َٛز٠قٝـل ْٝٝـ١ ٚ َٛذاغـٝب ْٝٝـ١، بتـٛاْ ططٜٓط زا٠ٚ، ب١آلّ ي١ض اغتٝسا ٠ٚ١٥  ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ ْـاتٛاْ

َٞ ي١غــ١ض ذٝػــابٞ خٝتــاَٞ ٚضز٠نــاضٟ بهــا،    بــ١آلّ ي١ْانــاضٜسا، ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ض اثــ٪ضتٞ  ض ٠قــ١ّ ب١ض ٠قــ١ّ بــ
ٍَ ْٝٝــ١، ب٪ٜــ١ ي١ْانــاضٜسا ١٥ْــساّ ث١ضيــ١َإ ظ٩ضجــاض ثــ١ْا ز٠باتــ١ بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١    َٜطٟ زاضاٜــٞ ي١طــ١ نــاٚز
َٜطعنإ           َُٝـ١ ض اثـ٪ضت٢ زٜـٛا٢ْ نـاٚز َٜت١ ب١ض ض ٠ق١ّ ن١ٚا ذ١قٝؿ١ ثـ١ْاٟ بـ٪ بـ١ضٜٔ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ ث١ْاب١ض

َٜ َٝعتُٝـازٟ          زا١ٜ، ب١زاخ٠ٚ١ زٜٛا٢ْ ناٚز َُٝـ١ ٥ َٜطٟ زاضاٜٝـ١ ٥ َٞ، ٥ـ١ٚ زٜـٛا٢ْ نـاٚز طٟ زاضاٜـٞ ٥ـ١نتٝؿٝـ بـ
            ،َٞ َٝه٢ ض ٠قـابٞ ب١غـ١ض ٥ـ١َٛايٞ عاَـ٣١ ز٠َٚي١تـ٠ٚ١، َـٔ طَٛـامن ١ٖٜـ١ نـ١ بتـٛاْ َٝت١ ٥ايـ١ت ي١غ١ض به١ٜٔ بب

َٝٞ ذٝػـــابٞ خٝتـــا٢َ ) َُٝـــ١ ٖـــٝض  2111نـــْٛه١ بـــ١ث َٜـــط  ْٛٚغـــ١ٜٛٝت٢ ٥ َٜطٟ بـــ١ زٚٚز ( زٜـــٛا٢ْ نـــاٚز
َٝبٝٓٝ َُٝـ١ َٛقاض٠ْـ١ بهـ١ٜٔ، َـازاّ ذػـابٞ         ت ٥ َٞ ٍَ نطز٠ٚ١ْٜـ١، ب٪ٜـ١ ز٠بـ ١ٝنُإ ١ْٝٝ، ي١ض اغتٝسا ٠ٚ١٥ ي١ن٪

َٝٓا٢ْ ١ٖز٠ؿن ٜاغاٟ بٛزج٣١ ) َٗٝ َٞ َٛقاض٠ْـ١ بهـ٣١     2111خٝتا٢َ خ١ضج٢ ؾٝع١ًٝٝ، ١ٜع٢ٓ ب١ج (ٜـ١، ز٠بـ
َُٝــإ ب  َٞ ث َُٜــ١، ز٠بــ َِٜ نــ١ ١َب١غــتِ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــٞ ذهَٛــ١ت٢ ١ٖض َٞ ي١ض اث٪ضتــسا ٥ــ١ٚ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض ًَــ

َٝو               َٝٓـا٠ٚ ي١ذٝػـابٞ خٝتاَٝٝـ١ ٜـإ ْـا؟ ٜـ١ن َٜٝٛػـسن بـ٪ ٠ٚظٜؿـ٣١ خـ١ضد نـطزٕ بـ١زٟ ٖ ١٥غاغا٣١ْ نـ١ ث
ي١َ١بس١٥٠نا٢ْ ٠ٚظٜؿ٣١ خ١ضد نطزٕ زاب١ؾهطز٢ْ ثؿهٞ زاٖاتـ١، ب١ع١زايـ١ت، تـ١ذكٝل نطزْـ٢ ع١زايـ١ت٢      

َٝسإ ٚ ٥ٝػتكطاضٟ ٥ٝكتٝػـاز١ٜٝ،   ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـٞ تٛاْٜٝٛـ١ت٢ يـ١ خـ١ضج٢      ن٪١َآل١ٜت١ٝٝ ت١ذكٝكٞ ث١ض٠ث
َٜٝٛػـتُا١ْ جطـ١          2111ؾٝعًٞ ) َُٝـ١ ث َٜطٟ نـطزٕ ٥ َٝيَن؟ زٚٚ ٥ـ١ٚ ٥اي١تاْـ٣١ بـ٪ نـاٚز ( ١٥َا١ْ ب١ز٠غت بٗـ

َٜطٜٝا١ْ نـ١ ظ٩ض             َٞ ٠ٚظاض٠تـ٢ َايٝٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ نـاٚز َٞ، ز٠بـ َٜطٟ زاضاٜـٞ ٖـ١ب َٞ نـاٚز ي٣٠ٚ١ ن١ ٚطنإ ز٠بـ
َٜطٟ ض اغت٢ ذٝػابات َٟ  ططٜٓطٔ، ناٚز ، ض اغت٢ ٚ زضٚغت٢ ذٝػابات ي١٥١غٓاٟ طؿتٛط٪١ٜنإ ب٪َإ ز٠ضز٠نـ١ٚ

َٝساٜـ١           َٝساٜـ١، طَٛـا٢ْ ت َٟ ض اغـت٢ ذػـابات طَٛـا٢ْ ت ٜاغ١ٜطٟ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ز٠نـ١ٜٔ ب٪َـإ ز٠ضز٠نـ١ٚ
َٜطٟ ت١ْسضٚغــت٢ ٜــ١ع٢ٓ َٛقاض٠ْــ١نطز٢ْ   َٝه٢ ططٜٓطــ٢ خ١ضجٝٝــ١، زٚٚ نــاٚز ب١تاٜبــ١ت يــ١زاٖات نــ١ ب١ؾــ

َُٜٓـ٠ٚ١         ب١ٜاغا، ٖاٚن َٝهت بـ١بري ز َٝه٢ ظ٩ضٟ ٜاغـاٟ بٛزجـ١ نـطا٠ٚ، َـٔ ؾـت ًَٝهطزْ َٝؿـ اضامن باغٝإ نطز، ن١ ث
َٞ ي١ ) َٝشن، ١٥ٚ ز٠َي ١َُٝ ْاَي َٜو به١ٜٔ، ٥ َٞ ١ٜ51ع٢ٓ باثطغٝاض َٝسإ ي١ن٪تاٜٝسا ع١جع٣ ث %(٣ بٛزج٣١ ث١ض٠ث

َٝػتا ي١) َٞ ثط  51ثط نطا٠ٚت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ٥ َٝسإ ع١جعٜؿٞ ثـ َٝتـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ عـ١جع٣    %(٣ بٛزج٣١ ث١ض٠ث نطاب
َٝٞ ذٝػـابٞ             َٝـت ي١ض اغـتٝسا ٥ـ١ٚ ثـاض٠ ٖـ١ضزٜاض ْٝٝـ١، نـْٛه١ ع١جع٠نـ١ بـ١ث عاّ، ي١ٜ١ى ٠ٚعس٣٠ َـايٞ زاب
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َٝٞ ذٝػابٞ خٝتـا٢َ ْعٜهـ٣١ ْٝـٛ تطيٝـ٪ٕ ٥ـ١ٚ      2خٝتا٢َ ) ( زٚٚ تطيٝ٪ٕ غٛض ا٠ٚت٠ٚ١ ب٪ غاَيٞ زاٖاتٛٚ، ب١ث
َٜو ز٠نـ١ّ، ٥ـ    ( زٚٚ تطيٝـ٪ٕ  ١2,374ٚ ثـاض٣٠ نـ١ َا٠ٚتـ٠ٚ١ ْعٜهـ٣١ )    ظٜاز٠ض ٩ٜٞ نطز٠ٚٚ، باؾ١ َٔ ثطغـٝاض

َٞ ثط نطا٠ٚتــ٠ٚ١؟        َٜهــ٢ ثـ َٟ َا٠ٚتـ٠ٚ١؟ ض عٝحع َٞ غــ١ز ٚ ذـ١ؾتاٚ نــٛاض ًَٝـاض، خــ١ضجٞ ثط ٩ش٠نـإ يــ١نٛ ٚغـ
َٞ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ غـ١ضؿن زاضاٜـٞ ٥ـ١ّ ثـاض٣٠ بـ٪ ض ٩ٜؿـتيَب، ١٥َـ١ تـ١ْٗا          َٝه٢ تط ١ٖب ن١ٚات١ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ غ١ضؾ

َٝٞ عٝحـعٟ ظٜـاز٠ض ٩ٜٞ بٛزجـ٣١ ت١ؾـػًٝٞ       طَٛا١ْ ذ١ظز٠ن١ّ ت١ٚظ َٝو بها ب٪َإ، نْٛه١ ي١ض اغـتٝسا بـ١ث ذن
َٝـسإ )   ٍَ ٖـٞ ث١ض٠ث َٞ تطيٝـ٪ٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ٚ ٜـ١ى ظٜـاز٠ض ٩ٜٞ نـطا٠ٚ، عٝحـع نـطا٠ٚ، زٚٚ          3811ي١ط١ ( غـ

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚإ ي١غ١ض ١٥غاغٞ َٛت١ب١ع2112تطيٝ٪ٕ غٛٚض ا٠ٚت٠ٚ١ ب٪ غاَيٞ ) َٝٞ ذٝػابٞ خٝتا٢َ ث ٢ ( ب١ث
١٥غاغـٞ ١ْقـسٟ ز٠ض ٩ٕ، ١٥طـ١ض ب١ٖ١َيـ١زا ١ْنـٛٚمب، ١٥طــ١ض ي١غـ١ض ١٥غاغـٞ ١ْقـسٟ بـط ٩ٕ ْـ١ى ١٥غاغــٞ           
َٞ خ١ضجٞ ؾٝعًـٞ ٚ زاٖـات٢ ؾٝعًـٞ بـ١ض اث٪ضت      ٥ٝػتٝركام ي١ْٝػ١بٞ ١٥غاغٞ َٛت١ب١ع٢ ذٝػابٞ، ٠ٚ١٥ ز٠ب

َٝه٢     ١َُٝ ز٠بٝٓشن ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ب١غـسا َاْطاْـ١ ض اثـ٪ضت َٞ، ١ٜع٢ٓ ي١ض اغتٝسا ٥ ٍَ ذٝػـابٞ     ١ٖب ْـاضز٠ٚٚ، ي١طـ١
َٟ ن١ؾـؿٞ      َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ خٝتاَٝسا ٖات٠ٚٛ، َاْط ب١ َاْط ن١ْس ثاض٣٠ ْاضز٩ت١ غ١ض ذٝػاب ض١ْٚٚ، بـ١آلّ ٥
َٝه٢ َٛؾ١غـ١ؽنإ      َٜتـ١ غـ١ضٟ، ن١ؾـؿ َِٜ زاٖات١نا٢ْ ْاٚخ٪ ز َٛى ١ٜع٢ٓ باْو، ١٥ٚ باْها٣١ْ ذه١َٛت٢ ١ٖض بً

٠َٜٛ، نــ١ْس ثــاض٠ ٖات٪تــ١ غــ١ضٟ، بــ٪  َٞ، يــ١نٛ َُٝــ١ بــعاْشن ي١ض اغــيت ٚ زضٚغــت٢ ٥ــ١ٚ ثاضاْــ٣١   بــسات ٥ــ٣٠ٚ١ ٥
٢َُٜ نٛضزغـتإ        َٝـت ٚ باْهـ١نا٢ْ ٖـ١ض ٖات١ْٚٛت١ ْاٚ باْه١نا٠ٚ١ْ، ب١ض اغت٢ ١٥ّ ن١ؾؿٞ ذٝػـاب١ٝٝ ١٥طـ١ض ب
 َِٝ ١ْتٛأْ ن١ؾؿٞ ذٝػاب١ن١ به١ٕ، ن١ٚات١ باْه١ناظنإ ظ٩ض زٚان١ٚتٕٛٚ، ْاتٛأْ ١٥ّ ١٥زا١ٜ به١ٕ، ب٪١ٜ ث

َٞ، ض ٠قـ١ّ ب١ض ٠قـ١ّ شَـاض٠ بـ١        ٚا١ٜ ١٥ّ ن١ؾ ١َُٝ ب٪ ١َٖٛٚ زاٖاتـ١نإ ٖـ١َإ بـ َٜٝٛػت١ ٥ ؿٞ ذػاب١ٝٝ ظ٩ض ث
َٝٞ ٜاغــاٟ   َٟ، بــ١ث ٠َٜٛ ٖــات٠ٚٛ؟ يــ١ ض ز٠ضٚاظ٠ٜــ١ى ٖــات٠ٚٛ؟ ب١َــ١ ض اغــت١ٝٝناظنإ بــ٪ ز٠ضز٠نــ١ٚ شَــاض٠، يــ١نٛ

َٝرتٝات٢ ي١َازز٣٠ )2111بٛزج٣١ ) ١َُٝ ي١َايٞ ٥ َٝرتٝاتٞ (، 5٥(زا بط ط٣١ )16( ْٛٚغطا٠ٚ ٥ ١َُٝ ي١ثاض٣٠ ٥
َٜٝـ١؟ ١٥طـ١ض ١ٖتاْـ١     َٝرتٝاتٝتإ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ط١ض ١ٖتا١ْ ي١نٛ ٠َٛٝ ثاض٣٠ ٥ َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٥ ثاض٠ ١٥ز٠ٜٔ، ب١ض 

َٞ، َازز٣٠ ) َٝه١؟ ض اث٪ضطنإ بس٠ْ ( ز٠ ًَٝـاض زٜٓـاض   11( ْٛٚغـطا٠ٚ )تـ١ضخاْهطز٢ْ )  5( بط ط٣١ )16ي١ض باْه
َٝطإ ٚ تٛضنٝا بطز٠ٚٚ، ط١ض اْـ٠ٚ١ٜإ بـ١ْٝاظ٣ ٥ـ٠ٚ١،    ب٪ ٖاٚناضٟ نطز٢ْ ١٥ٚا٣١ْ ي١ناتٞ خ ٪ٜسا ث١ْاٜإ ب٪ ٥

َٟ، ٜــ١ع٢ٓ ٥َٝ   تٝــات، ري١ن٪تا١ٜٝنــ٣١ ْٛٚغــ١ٜٛٝت٢ ٥ــ١ٚ ثاض٠ٜــ١ف ي١ٜــ١ز٠ن٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــٞ زابــشن ز٠نــط
َٞ ثاض٣٠ ١ٜز٠ َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ب َٞ ض اث٪ضطنـ  ط٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ١ٜز٠ط٢ ١ٜ١ٖ؟ ب١ث َٞ، ن١ ١ٖتيَب ز٠بـ إ تإ ١ٖب

َٝٞ َازز٣٠ ) َٞ خ١ضد نطا٠ٚ؟ ب١ث َٝسا١ٜ؟ ن١ْسٟ ي َٞ ي١ ١ٜز٠طسا ن١ْس ثاض٣٠ ت ( غ١ض٩ى ؾ١ضَاْط٣١ 21بس٠ٜ
َٝؿه١ف نطز٢ْ ذٝػابٞ ن٪تـاٜٞ )  َٝه    2112خ١ضد نطزٕ ي١ث َٟ ثـاف نـاض ث طزْـ٢  (زا ؾ١ضَاْط١نـ٣١ زٚا بهـ١ٚ

َٜط٣٠ ٜاغـا    َٝـ٠ٛ ذاَيـ١      ١٥ّ ٜاغـا١ٜ، بـ١طٛ ٥ ،َٟ َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ ز٠نـط ت٢ ٚا ضٜٚٚـإ زا٠ٚ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ٜـإ    ض ٠ٚاْـ٣١ ي
َٝشن ث١ضيـ١َإ ي١ٜاغـاٟ         ًَـ َٝـ٠ٛ ب َٝػـتا؟ ٥ َٞ تـا ٥ َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝتإ نطزبـ َٝت ٚ ض ٠ٚا٣١ْ ي َٜو ي١َ١ زٚان١ٚتب ناض١َْس

َٝو يـ١ٚ ثؿـتٝٛاْا١ْ يـ١ بط طـ٣١ نـٛاضزا         2111بٛزج٣١ ) َٝو ثؿتٝٛا٢ْ زاْا٠ٚ بـ٪ ن١ضتـ١نإ، ب١ؾـ (زا ن٪١ََي
َٝٔ يـ١بٛاضٟ ط١ؾـت ٚ طـٛظاض٣      َاز٣٠ ؾاظز٠ ثؿتٝٛا٢ْ نطز ًَـ َُٝـإ ب ٠َٛٝ ث ١ْ ي١ثط ٩ش٠ ط١ؾت ٚ طٛظاض١ٜٝنإ، ٥

َُٝـ١ يـ١طؿتٛط٪نطز٢ْ بٛزجـ٣١ )      َٝهـسا ٥ ٠َٛٝ ض ثؿتٝٛا١ْٝٝنتإ نـطز٠ٚٚ؟ ي١نات ( ي١ثط ٩ش٠ناْـسا ٚتـطا   ٥2112
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   ُ َٝٝإ ٚت ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝؿـٞ ٥ٝػتٝػـ اض١ٜٝ، ثط ٩ش٣٠ ط١ؾت ٚ طٛظاضٟ ٖٝض بٛزج١ٜ١ن٢ ب٪ زا١ْْسضا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٝــ٠ٛ يــ١بٛاضٟ ثؿــتٝٛا٢ْ نــطزٕ يــ١ثط ٩ش٠ ط١ؾــت ٚ طٛظاض١ٜٝناْــسا نــٝتإ نــطز٠ٚٚ يــ١ )  َٝطَٛــإ ٥2111 (؟ ب

ي١بابٞ ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ خا١ْْؿٝٓإ ظٜاز٠ض ٩ٜٞ ظ٩ض نطا٠ٚ، ١٥ٚ بٝاْٛٚا٣١ْ ن١ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ غـًؿ١ ظٜـاز نـطا٠ٚ،      
ــسْٝا       ــ١ٚإ زا١َظضاْ ــ١ ٥ َٝٞ ض اث٪ضت١ن ــ١ث ــ١آلّ ب ــطا٠ٚ، ب ــاز ن ــ١ ظٜ ــ١ع٢ٓ    َٛٚن ــطز٠ٚٚ، ٜ ــ٪ٟ ن ــ١زٟ خ ٕ ي١ذ

َٝهـ١ٚا٣١ْ ٜاغـاٟ         َٝطَٛـإ ٥ـ١ٜٚـ ث زا١َظضاْسٕ ي٣٠ٚ١ ن١ ث١ضي١َإ ق١ضاضٟ ي١غـ١ض زا٠ٚ بـ٪ زا١َظضاْـسٕ، ب
(ٜــ١ نــ١ تــ٪ زا١َظضاْــسٕ ي١ذــ١زٟ خــ٪ٟ َٛاؾ١قــ١ ز٠نــ٣١، نــ١ يــ٣٠ٚ١ بٛزجــ١ ت١غــسٜكٞ  2111بٛزجــ٣١ )

٠َٛٝ زا١َظضاْسْتإ ي١ذ١ َٝٞ ض اث٪ضت١ن١ ٥ َٝطَٛـإ ٥ـ١ٚ زا١َظضاْسْـ١ ب٪ٜـ١     نطز٠ٚٚ، ن١ ب١ث زٟ خ٪ٟ نطز٠ٚٚ، ب
 َٞ َٝٞ ٜاغاٟ بٛزج١ ْاب بٛزج١ن١ ٠ٚ١٥ْس٠ قٛضؽ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، زا١َظضاْس٢ْ ث٣١ً باآل ب١ض٠ٚ غ١ضٕ، ن١ ب١ث
َٜصناض ْـاظامن   ٠َٛٝ نطزٚٚتا١ْ، ض اٚ َٝٞ ٜاغا١ٜن١، ٥ ٠َٛٝ زا١َظضاْسٕ به١ٕ، ب١ث ٠َٜٛب١ضٟ طؿت٢ ب١ض٠ٚ غ١ض ٥ ي١ب١ض 

٠َٜٛب١ضٟ طؿيت ب١ض٠ٚ غ١ضتط٠، ن١ْستإ نـطز٠ٚٚ ي١ٚغـاَي١زا؟ نـ١ْس    ي١ضٟٚٚ ٜا غا٠ٚ١ٜٝ ٚابعامن ي١ ث٣١ً ب١ض 
َٝو   ظٜازتإ نطز٠ٚٚ؟ ب١بط ٚاٟ َٔ ٠ٚ١٥ باضقٛضغٞ ي١غ١ض بٛزج٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ خا١ْْؿٝٓإ نطز٠ٚٚ، ٜـ١ن

       َٞ ــ ــات ز٠ب ــاآل١ْ زٚٚ ق ــ١ غ ــانهطز١ٜ٠ٚ١ْ ن ــ١تطٛظاضٟ ٚ ن ــ١ى ٚ خعَ ــ١ مش ــ١ ن ــت١ ط١ٚض٠ن ــتٝسا ي١ؾ ، ي١ض اغ
َٞ بـ١ زٚٚ           ي١بٛزج٣١ ث١غ١ْس نطزٕ ْعٜه٣١ ٜـ١ى تطيٝـ٪٢ْ بـ٪ زاْـسضا٠ٚ، ي١ذٝػـابٞ خٝتـا٢َ ؾٝعًـ١ٕ ز٠بـ

%( ظٜاز ز٠نا؟ ١ٜع٢ٓ ذ١ظ ز٠نـ١ّ ب٪َـإ ضٕٚٚ به١ْـ٠ٚ١،    111تطيٝ٪ٕ، ١٥ّ ظٜازنطز١ْ ْاغطٚؾت١ٝٝ ن١ٝٝ )
        ٚ َِٝ ٚاٜـ١ يـ١ضٚ َِٝ ثـ َُٝـ١ ٠ٚى ث١ضيـ١َا٢ْ    ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠نـ١ّ، بـ١ؽ ي١ن٪تاٜٝـسا َـٔ ز٠َيـ ٣ َٛتاب١عـ٠ٚ١ ٥

َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ  َٟ، َْٛاق١ؾ١نطزٕ ي١غ١ض طؿتٛط٪ٟ بٛزج١ ض نٛضزغتإ ١٥ط١ض ذٝػابٞ خٝتا٢َ ت١غسٜل ١ْنط
ٍَ بـس٠ٜٔ ض ٠تـ٢        َُٝـ١ ض ٠تـٞ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٖـ١ٚ َِٝ باؾ١ ١٥ّ ذٝػابٞ خٝتا١َٝٝ ب١بط ٚاٟ َٔ ٥ َٟ، ب٪١ٜ ث ٠ٚضْاطط

َٝط٠ٚ١ٜٓ ب٪ زٜٛاْٞ  َٝتـ٠ٚ١ بـ٪ ث١ضيـ١َإ ٚ         به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ بٝٓ َٟ، ثاؾـإ ب َٝـسا بهـط َٜطٟ زاضاٜـٞ، تـ١زقٝكٞ ت ناٚز
َٟ، ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.  ث١غ١ْس بهط

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع باٜع غعٝس ستُس / ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػــتا نــاى زَيؿـازٜـ باغــٞ نـطز، ٥ــ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ٠ٚ١٥ْــس٣٠ بــ٪      زٜـاض٠ ظ٩ض   َٜتــ٠ٚ١ ب١تاٜبـ١ت٢ ٥ بــاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نط

َُٝـ١ ب١ت١ؾػـٌٝ ٥ـ١ّ ذٝػـابات١َإ زا٠ٚتـ١ يٝصْـ٣١           َٝٗـات٠ٚٛ؟ ٥ َٝٓإ ض ٩ٜؿت٠ٚٛ، ٣١٥ ٥ـ١ٚ زٚاٟ نـٞ ي ٠ٚب١ضٖ
َٜٝٛػـت٢ بـ١ جـ١َع       َٝػتان١ باغٞ ز٠ن١ّ، ب١آلّ ض ٠ْـط ١ٖٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ث ٚ تـ١ضح ٚ ٥ـ٠ٚ١    زاضاٜـ، ١َع١ًَٛ َٔ ٥

١َُٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ زاْسضا٠ٚ ) َٝت، ٥ ( نٛاض تطيٝ٪ٕ ٚ ذ١ٚت غ١ز ًَٝاض ب٪ خٛت٣١ َٛغـ١ز٠م زاْـسضا٠ٚ،   4,711ب
َٝٓخ غ١ز ٚ ذ١ؾتا ت١ٌَٜٛ نطاٚ، َا٠ٚتـ٠ٚ١ )زٚٚ غـ١ز ٚ غـٞ(، )ٜـ١ى ٚ نـٛاض غـ١ز ٚ بٝػـت ٚ         خٛت١، زٚٚ ث

َٝت َٓٝ َٝرتٝازٟ ؾٝعًٞ ت١جاٚظ٠، ١٥َ ٠ٚ١ ذ١ٚغ١ت ٚ نـٛاضٟ، ؾ١قـ١ض٣٠ ز٠ّٚٚ   ؾ١ف(ٜـ ع١جعٟ َٛاظ٣١ْ٠ ٥
ْ٪غ١ز ٚ ذ١ؾتاٚ زٚٚ ق١ضظٟ ع١قاضٟ ٚ غٓاعٞ ٚ ظضاعٞ ٚ ٠ٚ١٥َإ زا٠ٚ، زٚٚ غ١ز ٚ ٜاظز٠ َٛز٠ٚ٠ضٟ غـاَيٞ  
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َٝٓخ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ع١جعٟ بٛزج٣١ َٛغ١ز٠ق١، ز٠نات١ زٚٚ ٚ ذ١ٚت غـ١ز ٚ  2111) (١ٜ، ١ٜى ٚ ث
َٝت ٚ ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜى ي١ؾ١ ق١ض٠ٟ زٚٚ ز٠ضبه١ٜٔ، َٛغـا١ٜٝٚ ب١ض ٠غـٝسٟ ١َنؿـٛؾ١ن١،    نٌ ٚ ذ١ٚت، ١٥ط١ض ب

............ 
َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ز. ٥اضاؽ.
 
 

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

َٜع ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ١٥ٚ ضٚ َٜط٣١ ج١ْابت٠ٚ١ ب٪ ب١ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ض ١ٜ٠َٛٝن٢   َٔ ث َٝػـتا ب١ؾـ ْٚهطز٣٠ٚ١ْ ٥
َٝسن ب٪ ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ، غٛثاؽ. َٝطٕ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط ب١ضناٚض٢ْٚٚ ١ٖب  ض ٠مسٞ ب٪َإ بٓ

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً:
َٜع عبساي١ً ستُس اَشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـط٣٠  َٝو، طـطٜٓطرتٜٔ           ي١زٜسٟ َٔ شَ َٝهـ١ يـ١ططٜٓطرتٜٔ خـاَيٞ شٜـا٢ْ ذهـَٛط ا٢ْ ٖـ١ض ذهَٛـ١ت ن٪تـاٜٞ ١ٜن
َٟ ؾهػـت ٚ غـ١ضن١ٚت١ٓنا٢ْ    َٝه١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ضنا١ْٚ َٝٓيت زاضاٜٞ ٚ ٥ٝساضٟ ٚ ٥ابٛٚضٟ ١ٖض ٚآلت زٜه٪َ

َٞ ؾـط٩ظ١      َُٝـ١ ز٠بـ َٝو بـعاْشن ٥ ١َٜٟٓ ض اغت١ق٣١ٓٝ ١ٖضذهَٛـ١ت َٝو بعاْشن ٜاخٛز ٚ َٝـط٣٠  ١ٖض ذه١َٛت ٣ شَ
َٜطٟ ب١غــ١ض         َٞ يـ١ططٜٓطرتٜٔ ١٥ضنــ١نا٢ْ ث١ضيـ١َإ بطٜتٝٝـ١ يــ١ نـاٚز ن٪تـاٜٞ بهـ١ٜٔ، ي١ب١ضاَب١ضٜؿــسا ٜـ١ن
َٜطٟ ١ٜع٢ٓ نٞ؟ ١٥جنا٢َ نٞ  َٞ ت١ذسٜسٟ به١ٜٔ، ناٚز ١َُٝ ز٠ب َٝط٠زا ٥ ناض٠نا٢ْ ١٥جن٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ، ي

  ٚ ١َُٝ ١ٖض قػ١ به١ٜٔ ٚ ض ٠خ١ٓناظنإ خب١ٜٓـ١ ضٚٚ، نـ١ّ  َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـٝض        ب٠ٚٛ؟ ٥ نـٛضتٞ زٜـاضٟ بهـ١ٜٔ بـ١ب
              َٞ َٜٝٛػـتٝـ ْانـا نـاتٞ ث١ضيـ١َاْٞ ثـ َٜط، ٖـٝض ث َٟ نـاٚز َٝـٞ ْـاٚتط َِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ث َٞ، َـٔ ثـ َٝه٢ ١ٖب ١٥جناَ
َٟ، ٥ـ١ٚ ٥ٝحطا٥اتـ١ َـ١ضد ْٝٝـ١ تـ٪ َتُاْـ١               َٝو ب٠ٛغـتشن، ٥ٝحطا٥ـات بهـط َٜٓ َُٝـ١ ي١ؾـٛ ٥ َٞ بهٛشٜٔ، ب٪ٜـ١ ز٠بـ

َٝع َٝٓٝت٠ٚ١ ٜاخٛز ٥ َٟ ث١ضي١َإ ي٠ٚ١ظٜط بػت َٝٛإ خاَيٞ غؿط ٚ غ١ززا شَاض٣٠ تط ١ٜ١ٖ، ز٠نط سا٢َ به٣١، ي١ْ
َٝط٣١ٜٝ ن٪تاٜٝـسا بهـا،    ٍَ ١ّٖ بٛزج١، ١ّٖ شَ َٝٛاظٟ تط ب١ َٝهاْٝع٢َ تط َا١ََي١ ي١ط١ بري ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١ ب١ؾ

َٜـط ض ٩ؾـٓاٜٞ ٥ـ٠ٚ١زا َـٔ بـ١             َٝط٣٠ ن٪تـاٜٞ نـ١ ض ٠ق١َـ١نا٢ْ ض ٠قـ٢َ١ ؾـ١عًشن، يـ١ ش ٍَ  ب١تاٜب١ت٢ شَ زٚٚ خـا
ــت١ٝٝنا٢ْ        َٝساٜٚػـ ــ١ططٜٓطرتٜٔ ث َٞ يـ ــ١ن ــاٜٞ ٜـ ــط٣٠ ن٪تـ َٝـ ــ١ّ، شَ ــ١ ضٚٚ، ١ٜنـ ــ٪ّ ز٠خ١َـ ــ١ض٠جن١نا٢ْ خـ غـ
َٜطٟ زاضاٜٞ، ن١ ي١قا٢ْْٛ ٥ٝـساض٣٠ زاضاٜـٞ    َٛغت١يع٠َات٢ َْٛاق١ؾاتٞ بطٜت١ٝٝ ي١ ض اث٪ضت١نا٢ْ زٜٛاْٞ ناٚز

َٝهطا٠ٚ، ١َ١٥ قا١ْْٛن١ ي١ب١ض ز٠غت١ُ، ي١ب َٟ ب١ ٚ ز٢ٜٓ٠ عاَسا ٥اَاش٣٠ ث َٝض ز٠نط ١غسا ز٠ ج٪ض ض اث٪ضت ٖاٚث
َٝو،        َٝهـ َٞ ٖـٝض ٖاٚث َٝه٢ بـ١ب ٢َُٜ نٛضزغـتاْسا ض اثـ٪ضت َٟ، ب١آلّ ي١ٖـ١ض َٝط٣٠ ن٪تاٜٞ، ٥ٝٓحا َْٛاق١ؾ١ ز٠نط شَ
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َٝــط٣٠ ن٪تاٜٝــ١ ٖــٝض             َٜــت بــ٪ ث١ضيــ١َإ ٥ــ١ّ طؿتٛط٪ٜــ١ ي١غــ١ض ٥ــ١ّ شَ َٝطزض َٝــو ز٠ْ َٞ ٖــٝض ض اث٪ضت ــ١ب ب
َٝه٢ ي١ ٖـ   َٛغت١يع٠َات ٍَ ْٝٝـ١،  َٟ ْاقاْْٛٝٝـ١، ٖـٝض        ١ض طؿتٛط٪ٜـ١ن٢ ي١غـ١ض  طـ١ َٝو بـٛتط َٟ، ٖـ١ض ض ٠قـ١َ بهـط

َٝض       َٜتـ٠ٚ١ تـا ٥ـ١ٚ ناتـ٣١ ٖـاٚث َٝط٣٠ ن٪تا١ٜٝ ض ٠ت بهط َٞ، ب٪١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ّ شَ ١٥جناَٝه٢ زضٚغت٢ ْاب
َٜت١ ث١ضي١َإ ٚ َٝٓسض َٜٝٛػت١نا٢ْ ١٥ٚ نات١ بٗ َٟ، َٛغت١يع٠َات١ ث َٜطٟ ز٠نط ث١غ١ْس  ب١ ض اث٪ضت٢ زٜٛا٢ْ ناٚز

١ٜ٠َٛٝ ض ٥٠ٞ خ٪ّ ز٠خ١َ١ ضٚٚ: َٞ، ب١ّ ؾ َٜو ب َٟ، ١٥ط١ض ١٥ّ زاٚاناض١ّٜٝ ض ٠تهطا٠ٚ١ٜ ب١ ١ٖضثاغاٚ  بهط
١ٜنــ١ّ/ ١َبس٥٠ٝٝــ١ٕ َــٔ ض اث٪ضت١نــ١ ض ٠ت ز٠ن١َــ٠ٚ١، ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ شَاض٠نــا٢ْ ْــاٚ ٥ــ١ٚ ض اث٪ضتــ١ نــ١   

َٝؿه١ف نطا٠ٚ ب١ث١ضي١َإ ٖـٝض شَاض٠ٜـ١ن٢ بـ١ زضٚغـت ْـاظامن، تـ١ْٝا       َٞ،      ث شَـاض٠ ٚ بـ١ضٚاضٟ نتاب١نـ١ ْـ١ب
ًَٝهطا٠ٚ، ٥ــ١ٚ  2111ز٠ّٚٚ/ ٜاغــاٟ بٛزجــ٣١ غــاَيٞ ) َٝؿــ ( ي٫١ٜــ١ٕ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜٝــ٠ٚ١ نــ١ْس بط ط١ٜــ١ن٢ ث

َٝؿـٛٚزا بـ١ ٥اؾـهطا          َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ٠ٚ١ يـ١ْاٚ ث١ضي١َاْـسا يـ١ زاْٝؿـت١ٓنا٢ْ ث ًَٝهاضٜا١ْف ي١ٜ٫١ٕ ب١ض  َٝؿ ث
َٝساْا١ْ َٝساْطا٠ٚ، زإ ث َٜٝٓـ٠ٚ١ غـ١ضٟ،      زاْٞ ث َٜٝٛػـتسا بط١ض  َٟ يـ١نات٢ ث َٜعضا٠ٚ، ز٠نـط ٍَ ثاض ناْٝـ ي١ ثط ٩ت٪ن٪

      َٞ َٝه٢ ١َعٝاضٜٝـ١، َـ١عٝاض زاز٠ْـ َٟ، قـإْٛ بابـ١ت ًَٝهاضٜا١ْ ٥ٝحطا١٥تٝٝإ ي١غ١ض بهط َٝؿ َٜٝٛػت١ ١٥ّ ث ب٪١ٜ ث
َٝو تـ١جاٚظٟ ٥ـ١ّ          َٝو، ٖـ١ض ٫ٜـ١ْ َٝٓـ١زضا٠ٚ، ١٥طـ١ض ١ٖضن١غـ َٜـٞ ث َٝسضا٠ٚ، نٞ ض َٜٞ ث َـ١عٝاض٣٠ نـطز،   نٞ ض

َٟ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥ٛغٍٛ قا٢ْْٛ، قاعٝـس٣٠ قـاْْٛٞ زٚٚ ب١ؾـ١، ٜـ١نٝإ ٚاقعٝٝـ١،       ٍَ بهط َٞ ٥ٝحطا٥ات٢ ي١ط١ ز٠ب
ًَٝٞ قــا٢ْْٛ     َٝؿــ َٝػــتا ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــٞ ٚ ٥ــابٛٚضٟ ث ٜــ١نٝإ قاْْٛٝٝــ١، ز٠َٚٚٝــإ ذهــَٛٞ ٥ــ١ٚ ٚاقع١ٜــ١، ٥

َٞ ث١ضيـ١َإ      نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ٚاقع١ن١ٜ١ت٢، ذه٢َٛ ١٥ٚ ٚاقع١ٜ١ ن١ٝٝ؟ ز َٞ ث١ضيـ١َإ ت١ذسٜـس٣ بهـا، ز٠بـ ٠ب
َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪ ب٥١ًٝتٝعاَاتٞ خ٪ٟ ١َٖيبػيَت، ٥ٝحطا٥ات بها، ب٪ ١٥ٚ ٚاقعـ١ قاْْٛٝٝـ١ نـ١ بطٜتٝٝـ١      ب١ث

ًَٝهطز٢ْ ٜاغاٟ غاَيٞ ) َٝؿ َٝـو    2111ي١ ث َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ ث (، زاٚا ز٠ن١ّ ي١غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ن١يٝص١ْٜـ١ن٢ ي
َٟ، ١٥ّ ي َٝٓسض ٍَ بٗ َٝض ي١ط١ َٝه٪َي١ٜ٠ٚ١ٓٝ ثؿت ب١غت ب١ خ١َيهاْٞ ؾ٢ْ١ ٚ ؾاض٠ظا ي١بٛاض٠ن١زا، ب١ ٖاٚث ٝص٣١ْ ي

َٝؿـه١ف بهـا            َٝـو ث َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ بهـا، ض اث٪ضت َٜتـ١ ب١ضز٠غـت٢، ٥ـ١ّ يٝص١ْٜـ١ ي َٜطٟ زاضاٜـٞ خبط ض اث٪ضت١نا٢ْ ناٚز
َٜٝٛػـت٢ نـ      َٜع٣ ث١ضيـ١َإ، ١٥طـ١ض ث طز ي١ض اث٪ضت١نـ٣١ يٝص١ْنـ١زا   ب١غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ٚ ١٥ْساَا٢ْ بـ١ض 

ًَٝهاضٟ ٜاغــا ١ٖٜــ١، ظٜــاز٠ض ٩ٜٞ ١ٖٜــ١، زاٚا ي١غــ١ض٩نا١ٜت٢    َٝؿــ َٝطري بــٛٚ نـ١ ث ٥ـ٠ٚ١ بــ١ض٢ْٚٚ غــابت بــٛٚ، جــ
َٜٝٛػــت١   ث١ضيــ١َإ ز٠نــ١ّ ز٩غــ١ٝٝن١ ٥اضاغــت٣١ زاٚانــاضٟ طؿــيت بهــا، بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ٥ٝحطا٥ــات٢ قــا٢ْْٛ نــٞ ث

َٝط٣٠ ن٪تاٜٞ ٚ ي١باض٣٠ ٠ٚظاض٠ت٢ زا ١َُٝ ت١ْٝا قػ١ به١ٜٔ، ي١باض٣٠ شَ ٥ َٟ َٟ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ْانط ضا٠ٚ١ٜٝ  بهط
َٝو ب٠ٛغتشن ٚ ٥ٝحطا٥ات به١ٜٔ، غٛثاؽ. َٜٓ َٞ ي١ؾٛ  ز٠ب

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى غناٍ.
َٜع غناٍ   ابطاِٖٝ: طاٖشب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝٛاض٠ٚ٠ ١٥ط١ض ب َٜيَن ٥ ت ٚ خ٫ٛغ٣١ ١٥ٚ قػا٣١ْ به١ّ ن١ ي١ّ قاع١ٜ١ ٖاتٝت١ نطزٕ ز٠تٛامن ب١ ن١ْس ي١زٚ
َٝدتٝػـاض بهـ١ّ، َـٔ ٠ٚى ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ، ي١ٚا١ْٜـ١ َا٠ٜٚـ١ن٢ ظ٩ض يـ١ ذهَٛـ١ت ٥ٝؿـِ نطزٜٝـ١             َٝو ٥ خاَي
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َٝــط٠زا بــ٪ ١٥ْساَــ١    َٝٞ ٥ــ١ٚ ظاْٝاضٜٝــ١ َٛت١ٚاظعاْــ٣١ خــ٪ّ ١َٖــ١، ز٠تــٛامن نــ١ْس ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜــ١ى ي بــ١ث
ٍَ ذٝػــابات٢      بـ١ض   َٝهــ١آلٚ بـٛٚ، بابــ١ت٢ بٛزجـ١ ي١طــ١ َٝو ت َٝــٛاض٠ نــ١ْس بابـ١ت َٜـيَن ٥ َٜع٠نإ زٜــاض بهـ١ّ، يــ١ زٚ

  َٞ خٝتا٢َ، باب١ت٢ ع١جع، باب١ت٢ ٠ٚؾط، ب٪ ٠ٚ١٥ْس٠ ضٚٚبسا؟ ب٪ ٠ٚ١٥ْس٠ ض١ْٚٚزا؟ َٔ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ز٠غت ثـ
َٝه٢ بس٠ٜيَن ز٠تٛ َٜو ٜإ ت١عطٜؿ َٝؿٓٝاض َٝٔ ٚ بٛزج١ ث َٝٔ ٥ريازاتـ٢ ز٠َٚيـ١ت بـ٪ َـا٣٠ٚ     ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ب ًَ اْشن ب

َٝو، ١َ١٥ ١ٜى، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ١٥َا١ْ ت١ؼنٝٓٝٓـ١، َـازاّ ت١ؼنٝٓٝٓـ١     َٝو، ١ْؾ١قات٢ ز٠َٚي١ت ب٪ َا٣٠ٚ غاَي غاَي
َٝٔ، ظ٩ض نـ١ؽ باغـٞ ٥ـ٣٠ٚ١      َٝه٢ ظ٩ض ت١بٝع١ٝٝ، ظ٩ض ؾت ز٠َيـ ي١ٚاقع ذ١طن١ٕ جٝاٚاظ٣ ضٚٚز٠زاتٔ، ١َ١٥ ؾت

َٝشن ٚ زاضاٜـٞ طؿـيت، زاضاٜـٞ          نطز، ٥اٜا ب٪نٞ عـ١جع ١ٖٜـ١   َٜع غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ، ١٥طـ١ض بـ َٜعإ، بـ١ض  ؟ بـ١ض 
َٝٛاظٟ           َٝٛإ ٥ـ١ّ زاضاٜٝـ١ ٚ ٥ـ١ٚ زاضاٜٝـ١، ٠ٚ١٥ٜـ١ ي١ؾـ َٝو ي١جٝاٚاظٜٝـ١ غـ١ض٠ن١ٝٝنإ يـ١ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت ١ٜن

َٝدتٝػاغ١ٝٝ ١٥ٚ ؾـتا١ْ  يـ١َٔ نـانرت ز٠ظاْـٔ، يـ١ زاضاٜـٞ طؿـت٢ نـ١ ت١         َػـًٝٞ  ٥اَاز٠نطز٢ْ بٛزج١، ٠ٚ١٥ ٥
َٝكتٝػــازٟ،            َٝٞ ٥ًٝتٝعاَــات٢ خــ٪ٟ، ١َغــ٦ٛيٝات٢ خــ٪ٟ، ٥ ذهَٛــ١ت ز٠نــاتٔ، نــ١ ز٠َٚي١تــ١، ز٠َٚيــ١ت بــ١ث
َٝسن، بــ١آلّ      ــت، زٚاٜــٞ ٥ــريازات زاز٠ْــ َٝ ٥ٝحتُٝــاعٞ، ٥ــ١خ٬قٞ، ٖــ١تا ٥ــاخريٟ.....، ٠ٚ١٥يــ١ٕ ١ْؾــ١قات زاز٠ْ

َٝت، ي١غ١ض ظ٥ٚ٠ـٞ ٥ـ١ٚإ    َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ٥ريازات زاز٠ْ َٝـت، ب٪ٜـ١     ي١ن١ضت٢ تاٜب١تسا ب١ث ٥ريازاتـ١، ١ْؾـ١قات زاز٠ْ
َٝشن ٚ غـ١ٜطٟ        َٝه٢ ظ٩ض ت١بٝعٝٝـ١، ١٥طـ١ض بـ ١ٜع٢ٓ ظٜهطنطز٢ْ ٜإ ٖات٢ٓ ع١جع ي١ْاٚ بٛزج٣١ طؿـت٢ ؾـت
َٝعتٝاز١ٜٝ، ١َ١٥  َٝه٢ ظ٩ض ٥ َٟ ١ٜ١ٖ ٚ ع١جع ؾت َٝشن بٛزج١نإ ي١عاي١ّ به١ٕ ز٠بٝٓٔ ع١جع ي١ٚ ًَ ظ٩ضب٣١ باب

َٟ بط   َٜه٢ َٛخ١ت١تــ١، ٥ــ١َٔ ْاَــ١ٚ َٝو ضٕٚٚ عـ١جع َٟ بــ١ؽ ؾــت ٩َــ١ ْــاٚ ت١ؾاغــٌٝ ٚ ٥ــ١ضقاّ، ٥ــ١َٔ ز٠َــ١ٚ
َٝه٢ ع٢ًُٝ بس٠ٕ، ن١ٝٝ؟ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ن٪ٟ طؿت٢  َٝٔ ٚ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ت١عطٜؿ به٠ٚ١َ١، ١٥ط١ض ب
َٝطٜــاضٟ َــريٟ ي١غــاَيٞ زاضاٜــٞ ض ابــطزٚٚ، ٥ــ١جناَٞ ٥ــ١ّ    ٥ــ١ٚ نــطزاض٠ زاضاٜٝا١ْٜــ١ نــ١ يــ٫١ٟ ْا٠ْٚــس٠نا٢ْ شَ

ٚ؟ ع١جع٠ ٜإ ؾا٥ٝع٠؟ زٜاضٟ نطزْـ٢ ١َضنـ١ظٟ َـايٞ بـ٪ ز٠َٚيـ١ت ٜـإ بـ٪ ٥ـ١ٚ ذه١َٛتـ١،          نطزاضا١ْ نٞ بٛ
َٝهـ١، غهرتانهـ١ض،    َٝٞ ١ٖٜه١ي َٜٝٛػت١؟ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ْاضز٢ْ ١٥ٚ ذٝػاباتا١ْ ب١ث ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ض ث

َٞ ب١ َٜٝٛػت٢ نٞ ز٠ناتٔ، ١ٜى زاٖات٢ ؾٝعًٞ ن١ْس بٛٚ؟ خ١ضجٞ ؾٝعًٞ ن١ْس بٛٚ؟ ١٥جنا٢َ ج َٝهطز٢ْ ث ج
َِٝ ْـ١ى زٜؿـاع    َٜػت٢ زاضاٜٞ نٞ بٛٚ؟ ١٥َٔ ب١ذٝازٟ ز٠َي بٛزج١ نٞ بٛٚ؟ ٠ٚؾط ٚ ع١جع ن١ْس بٛٚ؟ ١َٖيٛ
َٝـط٠ ٥اَـاز٠ٕ بـا ١٥ٚاْـ١ ظٜـاتط              َٝو َٔ ٥ـ٠ٚ١ّ ْٝٝـ١ نـ١ زٜؿـاع بهـ١ّ، ج١َاعـ١ت٢ زاضاٜـٞ ي نطزٕ ي١ٖ١ض ن١غ

َِٝ غــ١ٜطٟ ٥ــ١ٚ ض اث٪ضتــ  َٝٞ ٥ــ١ٚ ت١عطٜؿــ١ ٚ ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ بــس٠ٕ، زٜؿــاع بهــ١ٕ، ١٥طــ١ض َــٔ بــ ١ بهــ١ّ، بــ١ث
َِٝ يـــ١ض ٣ٚٚ   َٝـــت، ٥ـــ١َٔ بـــ ٍَ ذٝػـــابات٢ خٝتـــا٢َ ب َٞ ٠ٚى غهرتانهـــ١ض ي١طـــ١ َٜٝٛػـــت بـــ َٝساٜٚػــتٝا٣١ْ ث ث
 َٞٝ َٝٓا١ٜ، ب َٝهتٝإ ٖ ١ٖٜه١ي٠ٚ١ٝٝ ز٠غتد٪ؾٞ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ب١ض اغت٢ ٥ٝؿ١ن١ٜإ ب١ثطٜؿ

١ًَٝ غ١ض٠ن ٝٝإ باغٞ نطز١ٜٝ، ٫ث١ض ٠ٟ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، ١٥ط١ض باؽ به١ٕ ي١بٝسا١ٜت باغٞ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ، ٖ
َٝٔ  ي١ ) ًَ َٝساٜـ١،  اـطٛط ايعشٜط٘ب َٝشن باغٞ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ج١زاٚيٞ ٥ريازاتٞ ت (  ٠ٚ١٥ باغٞ نطز١ٜٝ، ١٥ط١ض ب

َٝساٜـ١، ١َغـازضٟ ت١ًَٜٛٝؿـٞ زٜـاض نطزٜٝـ١، نـ١ْس ي١ب١غـسا ٖاتٝٝـ١؟             َٝشن جـ١زاٚيٞ ١ْؾـ١قاتٝـ ت ١٥ط١ض بـ
َٝٔ غ١ٜط به١ٕ ١َضن١ظضٟ َايٝـ زٚاٜٞ ز٠ضن٠ٚٛ، ٖـٞ ز٠َٚيـ١ت، ض ٥ًٝتٝعاَـات ١ْٖـ١، ض ١٥ضغـٝس٠      ١٥ط١ض ب

             َِٝ ًَـ َٝه٢ ٖـ١تا ض از٠ٜـ١ى ز٠تـٛامن ب ١َز١ٜٓٚ ٜـا زا٥ٝٓـ١ف زٜـاضٟ نطزٜٝـ١، ١٥َـ١ يـ١ض ٣ٚٚ ١ٖٜه١يٝٝـ٠ٚ١ ٥ٝؿـ
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َٝه٢ ظ٩ض باؾ١، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـٞ ض ٠نـا٣ٚ ٥ػـٛؽ ٚ َـ١باز٥ٞ ْٛٚغـٝين تـ١قطٜط ٚ ذٝ       ػـابات٢ خٝتاَٝـإ   ٥ٝؿ
ــ١ ٚ       ــ١َإ ١ٖٜ ــ١، ض ٠قاب َٝهُإ ١ٖٜ ــت َُٝــ١ ؾ ــ١ٝٝ؟ ٥ ــط٠ ن َٝ َٝؿــ١ن١َإ ي ــ١ّ، ن َٞ ز٠ن ــ ــٝإ ي ــطز٠ٚٚ، ز٠غتد٪ؾ ن
َٝـو جٝاْـ١، ٥ٝؿـٞ ث١ضيـ١َإ ض ٠قاب١ٜـ١، ض اغـت١، بـ١آلّ            َٝهٔ ي ت١زقٝكُإ ١ٜ١ٖ، بطاٜإ ض ٠قابـ١ ٚ تـ١زقٝل ؾـت

َٝو      ــ ــ١َٛٚ ن١غ ــ١، ٖ ــس ١ْٖ ــ١ت٢ تاٜب١طن١ْ ــ١ جٝٗ ــ١زقٝل ١٥ٚاْ ــاًٜٞ     ت ــ٠ٚ١ ١َغ ــاتٔ، ٥ ــ١زقٝل به َٞ ت ــاتٛاْ ْ
١َذاغــ١ب١ٓٝ، ت١غــٜٛٝاتٔ، قٝــٛز ١َذاغــ١ب١ٓٝ، نــ٪ٕ نطاٜــ١، نــ١ْس نطاٜــ١، ب٪نــٞ نطاٜــ١؟ ظضٚف ض بــٕٛٚ 
َٝـٛاض٠ٚ٠، بـ١ز٠ٚضٟ َٛز٠قٝـل  ١َٖيس٠غـتشن ، بـ١ز٠ٚضٟ ض ٠قٝـب           َٜيَن ٥ َٝـط٠زا يـ١زٚ َُٝـ١ ي نطا١ٜ؟ ٬ٝ٥ ٥اخريٟ، ٥

َٝسن، بـ١ض اٟ خـ٪ّ ١٥طـ١ض ٚا بـط ٩ٕ       ١َٖيس٠غتشن، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠بٝٓٔ ظ٩ َٞ بـاض٠ ز٠بـ ضب٣١ قػ١نإ زٚٚباض٠ ٚ غ
َٜـت، نـْٛه١ ْـ١              َٝٝـإ ْانط َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ذهَٛـ١ت ي١َـ١ ظٜـاتط ث َِٝ ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ ض اث٪ضتـ١ بط١ض  ١َُٝ، َٓٝـ ز٠َي ٥
َٜـو ٥ٝعـاز٠           َٞ، نـٛاض ض٩ش َٝو ٜـإ غـ َٞ، نـٛاض غـ١عات َٝو بس٣٠ خ٬ٝيـٞ غـ خ١ضٜت١ٜ١ن٢ بٝٓا١ٜ ب١ ١َْٖٛسٜػ

َٝو ز٠نات ٜإ ي١ غٛضؾ١ٜ١ى بـ٪ غٛضؾ١ٜـ١ى تـ١ذٌٜٛ بهـاتٔ، ١٥َـ١ ز٠ض      ْ َٜٓ َٜو ز٠نا ٜإ ي١ ؾٛ ١ظ٠ض ي١زٜٛاض
٥ــ١جنا٢َ ت١غــ١ضٚؾات٢ َــايٞ عــ٫١ َٛغــت١ٚا ٠ٚظاض٠ت، عــ٫١ َٛغــت١ٚا ٠ٚذــ١زات، عــ٫١ َٛغــت١ٚا ٠ٚذــ١زات  

زاضاٜـٞ ْاٜـ١تٔ ٖـ١َٛٚ    ذٝػاب١ٝٝ، ج١َاعـ١ت٢ زاضاٜـٞ باؾـرت ز٠ظاْـٔ، ١٥ٚاْـ١ ز٠ض٥ـ١جنا٢َ ٥ـ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠تـ٢         
َٝسن ) َٝو ز٠َي َٝو ت١ؾػٌٝ بساتٔ، نات َٝسن )ٚقٛز( ي١ ؾ٬َٕ زا٥ري٠ ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، )٠( ٜاْٝـ ناضايٛقٛدؾت ٚقٛد با ْاَي

ٚ ع٢ً َظ رت٣ٛ اي رٛصاسات   َٜو        ب راغ   ( ٖـ١َٛ َٝت، ب٪ٜـ١ ٥ـ١َٔ ٠ٚى ث١ضيـ١َاْتاض َٜٓ ز٠نـاتٔ، ٜـ١ى ض ٠قـ١ّ زاز٠بـ١ظ
ٍَ ٥ــ٠ٚ١ ْــِٝ ٥ــ١ّ ذٝػــابات١ زٚٚبــاض٠  َٝشن بــا ٥ــ١ٚ    ي١طــ١ ــ َُٝــ١ ض اغــت ز٠َي َٜٓــ٠ٚ١ بــ٪ ذهَٛــ١ت، ١٥طــ١ض ٥ بط١ض 

َٜـت،             َٜطٟ زاضاٜٝـ١ ١٥َـ١ تـ١ؾعٌٝ بهط َٝػتا ٖـ١َٛٚ بـطاز٠ضإ باغـٝإ نـطز، نـ١ جٝٗـ١ت٢ نـاٚز ج١ٗٝت٣١ ن١ ٥
َٝـت ٚ    َٞ، ١٥طـ١ض ب َٝرتُٝاي١ ظ٩ض ثطغٝاضّ ١ٖب َٝو ي١ٚا١ْ ٥ َٝت ٚ َٔ ١ٜن ١٥ط١ض ٖاتٛ ت١ؾعٌٝ نطا بط ٚاَإ ١ٖب

ــ١ٚ جٝ ــطاز٠ضإ،       ٥ ــ٢ْٚٛ ب ــ١ ب٪ن ــ١ّ، ي١ٚا١ْٜ ــ١ذب ز٠ن ــٝاض٠نإ غ ــ١َٔ ظ٩ض ثطغ َٜسن ٥ ــط َٝ ــ١قطٜط بٓ ــ١ ت ١ٗت
َٝشن ٚ باغـٞ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ بهـ١ٜٔ،          َُٝـ١ بـ َْٛاق١ؾات٢ بطاز٠ضإ ١َٜٓر١ٜ١ن٢ تط ٠ٚضز٠طـطٕ، ١٥طـ١ض ٥

١َُٝ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َٝػتا، ذٝػابات٢ خٝتاَٞ ٥ َٝطام تا ٥ َٝه١ ي١ ع َٝشن نٛضزغتإ ب١ؾ ١َُٝ ب ذٝػابات٢ ب١غسا٠ٚ  ٥
َٝػتا ٠ٚ١٥ ن١ْس غاَي١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٖٞ ب١غسا ١ْض ٩ٜؿتٝت١ ث١ضي١َإ، ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ّ ض٩شاْـ١   ١ٜ١ٖ، تا ٥
َٝو ْـاضزبٔ، ب٪ٜـ١         َٜو ذٝػـابات٢ نـ١ْس غـاَي َٝت ٚ ١ْٖـس ت١قطٜطٟ زٜٛا٢ْ ض ٠قاب٣١ َاي١ٝٝ ي١ب١غسا ز٠ضنـٛٚب

َٝت١ ث١ض َٝٞ ب١غسا ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ب ١َُٝ ب١ث ي١َاْٝـ ٠ٚ١٥ْس٠ ؾ١عاٍ ْابَٝبسن، ظ٩ض ؾت جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط   ٥
َٝـٓٔ، ١٥طـ١ض َْٛاق١يـ٣١      َٝو ب َٝٓٔ، َٛغت١َػـ١ن َٝٓٔ، ب١َيط١ٜ١ى ب ٠ٚآل٢َ زا٠ٚ١ٜ، ٠ٚى باغٞ نطز ط٪تٞ ب٪ّ ب
ــط٠زا بــعأْ قاعٝــس٣٠ زاضاٜــٞ ٜــإ قاعٝــس٣٠ َــايٞ ذهَٛــ١ت ٜــ١ى      َٝ َٝتــ١ نــطزٕ، ١٥َــ١ ي نطابــا ٜــاْٝـ ٖاتب

َٟ         قاعٝس١ٜ٠، ٠ٚ١٥ْس٠  َٝت يـ١ٚ َٝٔ، َاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ ١٥طـ١ض خـ١ضد ْـ١نطاب َٜت، ٠ٚ١٥ْس٠ خ١ضجٞ ز٠َيـ ٥رياز ز
   َٞ َٝطزضا٠ٚ جـ َٝٞ غـج َٝه٢ تط بباتٔ، ب٪ ١٥ٚ ١َغ٦ٛيٝات١، ٣٠ٚ١٥ ث َٜٓ ًَٔ، ْا، ذه١َٛت َٛيع١َ٠ ب٪ ؾٛ َٜ َٞ ز ب١ج

َٞ بهاتٔ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١ج
َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ خإ.ؾ١ض  َٛٚ غ١ضطٛ
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 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  ذػٔ: سضاب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ ٣٠ٚ١٥ ض ٠خ١ٓ يـ٠ٚ١ بطـطّ، ض ٠خ١ٜٓـ١نِ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض٩نا١ٜت٢       ب١ْٝػب١ت ذٝػابات٢ خٝتا٠ٚ١َٝٝ  َٔ ث
َٝو ٖات٪ت١ ث١ضي١َإ يٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ بـ١ ٥ـ١ضن٢ خـ٪ٟ ١َٖيػـتا٠ٚ، يـ١َا٠ٟٚ         ث١ضي١َإ، ن١ ١٥ّ ذٝػابات١ نات

، بـ١آلّ يـ١ٚ ناتـ٠ٚ١ ي١غـ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ تـاخري نـطا٠ٚ،        2/11ضٟ نطاٚ ض اث٪ضت٢ خـ٪ٟ ْٛٚغـ٠ٛٝ يـ١    زٜا
       َٞٝ َٜٝٛػـت٢ ب١قػـ١ ي١غـ١ض نطزْـ١، بـ١ث َٝهـ١ ث َٜت١ ب١ضْا٣١َ ناض٠ٚ٠، ن١ ١َ١٥ خ٪ٟ ب٪خ٪ٟ خاَي َٝػتا ز٠خط ٥

َٞ بـ٪ يٝصْـ٣١     89َازز٣٠ ) َٞ ذٝػابات٢ خٝتاَٞ ث١ضيـ١َاْٝـ بهـ زاضاٜـٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١    (ٟ ث١ٜط ٠ٜٚـ ز٠ب
َٜٝٛػـت١ ذٝػـابات٢ ث١ضيـ١َاْٝـ          َٜطٟ ذٝػـاٜات٢ ذهَٛـ١ت ز٠نـ١ٜٔ، ث ١َُٝ ٠ٚنٛ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى نـ١ نـاٚز ٥
         َٞ َٝػـتا ٥ـ١ٚ بط ط١ٜـ٣١ ثـ١ٜط ٠ٚ جـ َٞ، ١ّٖ ب٪ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ، ١ّٖ ب٪ ث١ضيـ١َإ، بـ١آلّ ب١زاخـ٠ٚ١ تا٥ ضٕٚٚ ب

١َُٝ َٝو ي١غ١ض ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٥ َٞ ١ْنطا٠ٚ، خاَي ظ٩ض ي١ث١ضي١َاْتاضإ باغٝإ ي١ن١ّ ٚ نٛض ١ٜنإ نطز،  ب١ج
َٞ ت١ْٗا قػ١ ي١غ١ض ن١ّ ٚ نٛض ١ٜنإ ْـ١نا،   ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْشن ن١ّ ٚ نٛض ٟ ١ٜ١ٖ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ز٠ب
َُٝـ١ ٥ٝحطا٥ـات            َٞ، بـ١َيهٛ ٥ َٞ بـ١ؽ قػـ١ ْـ١ب َٝؿٓٝاض٣٠ ناى عبسايًـ١ ز٠نـ١ّ نـ١ ز٠َيـ ب١َيهٛ َٔ ت٥١ٝسٟ ١٥ٚ ث

َٝو ن١ّ ٚ نـ٪ض ٟ،  ٠ٚضبططٜٔ،  َٝو ي١َْٛاق١ؾ٣١ بٛزج١زا، ي١َْٛاق١ؾ٣١ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ن٪١ََي ١َٖٛٚ غاَي
َٝػتا ي١ ذػـابات٢ خٝتاَٝـسا ٜاغـاٟ بٛزجـ٣١ )     َٝو خطٚقات٢ ٜاغا ن١ ٥ ( خطٚقـاتٞ ي١ب١ضاَبـ١ض   2111ن٪١ََي

َٞ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ت١ْٗا ن١ّ ٚ نٛض ٟ ز٠ض١ْخا، ب١َيهٛ ٫ٜـ٢ْ١   َٝؿـٓاض     نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ز٠ب نـ١ّ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ث
َٝـو     َُٝـ١ ٥ٝحطا٥ات َٟ، ز٠َٚٚٝإ نـ١ ٥ َٟ ب١ٚ ذٝػاب١ خٝتا١َٝٝ ٚ ث١غ١ْس ١ْنط ز٠ن١ٜٔ ١ٜن١َٝإ ز٠ْط ١ْزض

َٝٞ بٛزج٣١ ) َٝٞ ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ٜإ ب١ث َٜـو  2111به١ٜٔ ي١زٚاٟ ت١ٚاٚب٢ْٚٛ ١٥ّ طؿتٛط٪ٜا١ْ، ب١ث ( بط 
َٝػتا ( ًَٝاض٠، ن١ 211١٥ت١ضخإ نطا ب٪ ذعب١نإ، ن١ ) ّ بط ٠ ي١بٛزج٣١ ب١ناضبطزْا ت١ضخاْهطا٣ٚ ١ْبٛٚ، ٥

ي١ذٝػابات٢ خٝتاَٝسا ٖٝض ٥اَاش١ٜ٠ى ١ْزضا٠ٚ ب١ٚ ثاض١ٜ٠، ن١ ٥اٜا ن٪ٕ غ١ضف نطا٠ٚ؟ بط ٠ن١ ن١ْس بـ٠ٚٛ؟  
َٝػتا ٣٠ٚ١٥ نـ١   ذعب١نإ ن٪ٕ ٥ٝػتٝركاقٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْشن ٜاغاٟ ذعب١نإ ز٠ض ١ْن٠ٚٛ، ٥

َٟ َٝس٠نط َٝؿـرت يـ١نات٢ بٛزجـ١زا يـ١ )           ناضٟ ث َٜه٢ بـ٪ ْٝٝـ١، ث َٝـ٠ٛض ( ٥ـ١ّ  2112ي٫١ٜـ١ٕ ذه١َٛتـ٠ٚ١ ٖـٝض ث
١َُٝ ز٠تٛاْشن ٠ٚ١٥ ي١ذٝػابات٢ خٝتاَٝـسا ضٕٚٚ   َٜع٣ ٚت٢ ٥ ثطغٝاض٠ ٥اضاغت٣١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ نطا، ب١آلّ ب١ض 

  ٕ َٝتــ٠ٚ١، يــ١زٚاٜٞ ن٪تــاٜٞ غــاَي١ن١ نـ١ َــٔ ٥ــ١ٚ بــط ٠ّ نــ٪ تــ١ٚظٜع نــطز٠ٚٚ،  به١ٜٓـ٠ٚ١، ٥ــ١ٚ ناتــ١ ضٕٚٚ ز٠ب
َٜو ٠ٚضطـريا٠ٚ؟ بـ١آلّ ي١ذٝػـابات٢ خٝتاَٝـسا          َٝٛاظ ذع١ٜنإ ٥ٝػتٝركاقٞ خ٪ٜإ نـ٪ٕ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، بـ١ ض ؾـ
َٝهـ١ نـ١ ٠ٚآلَـ١نا٢ْ        َٝعرتاؾ ٠ٚ١٥ف ضٕٚٚ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، باؽ ي١ ظٜاز٠ض ٩ٜٞ نطا٠ٚ ي١غـ١ض ٬َٝنـات، ١٥َـ١ف ٥

َٞ ظٜـاز٠ض ٩ٜٞ نـطا   َٝٝساٜت٢ ن١ ز٠َي َُٝـ١ ز٠ظاْـشن ٖـ١ض ظٜاز٠ض ٩ٜٝـ١ى ي١غـ١ض       ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ خ٪ٟ ت ٠ٚ، بـ١آلّ ٥
َٞ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ خ٪ٟ ت١خػٝػٞ َايٞ زابيَن ب٪ ٠ٚ١٥، ١٥ٚ ظ٩ضجاض باؽ ي٠ٚ١ ز٠نـا نـ١    َٟ ز٠ب ٬َٝنات بهط
َٜتـ١ ب١ضز٠غـتت           َٝو ز َٝـو بابـ١ت َٞ َٔ ٥اَري ب١ غ١ضؾِ، قـا٥ِٝ ب١غـ١ضف ْـِٝ، بـ١آلّ تـ٪ نات َٜع ٠ٚظٜط ز٠َي ب١ض 

َٜتـ١ بـ١ض   ظ٩ضجاض باؽ ي١ٚ َٞ ١٥ّ غ١ضؾٝات١ بها، ب١آلّ ن١ ت٪ باب١ت ز َٞ ز٠ن١ٕ ن١ ز٠ب ٠ ز٠نا يٝص١ْنإ ظ٩ضٟ ي
َٝشن تــ١ضخاْهطا٠ٚناْٝإ نــ١ْس٠ بــ٪ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ باب١تاْــ١     ًَــ َٞ ٥ــريازات ٜــإ ب ز٠غــت٢ ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ز٠ظاْــ
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١َُٝ ز٠بٝٓشن خا١ْْؿ٢ٓٝ، ن١ْس٠ٖا نـازٜط ١ٖٜـ١ نـ١ خا    ١ْْؿـ٢ٓٝ تاٜبـ١تٔ ٚ   ض ٠ظا١َْسٟ ز٠زا؟ ن١ ظ٩ضجاض ٥
     َٞ ث٣١ً تاٜب١تٔ ن١ ١َ١٥ ثاض١ٜ٠ن٢ ظ٩ض ي١بٛزج٣١ طؿت٢ ز٠با، ب٪ ١٥ٚ ٠ٚنٛ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ض ٠ظا١َْـس ز٠بـ
ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ باب١تاْــ١؟ نــ١ ١٥َــ١ ٖــ١ّ ظٜاز٠ض ٩ٜٝــ١ ي١غــ١ض ٬َٝنــات، ٖــ١ّ ظٜاز٠ض ٩ٜٝــ١ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ زاٖاتــ١،  

١َُٝزا١ٜ، ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ظٜـاز٠ض ٩ٜٞ ي١بط طـ٣١   ي٠ٚ١آل١َن٣١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١ٚ ض اث٪ضت٣١ ي١ب١ض ز٠غ ت٢ ٥
َٜت٠ٚ١ ب٪ ظٜـاز بـ٢ْٚٛ ز٠ضَاَيـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـا٠ٚخ٪ ٚ زاضاٜـٞ،        ،ت١عٜٛع٣ َ٪ظ٠ؾشن غ١ًٝع ٚ خ١ز٠َات ز٠ط١ض 

َٞ ١٥ٚ ظٜازا١ْ ي١خؿت٣١ ت١ٌَٜٛ ٚ ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس ب٪ ٠ٚظاض٠طنإ ي١ ) ( 2111ب١آلّ ي١بط ط١ٜ١ن٢ تطزا ز٠َي
َِٜ، نـ١ ٥ـ١ّ ١ْغـ١ ي٠ٚ١آل١َنـ٣١     ١٥ٚ بط ٠ ظٜ از نطا ب٪ ١٥ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ي١غ١ض٣ٚٚ بٛزج٣١ ذه١َٛت٢ ١ٖض

َٝؿـرت             َُٜـ٠ٚ١ ب٪ٜـإ ظٜـاز نـطزٜٚٚٔ، ث َٞ ٥ـ١ٚ ظٜاز٠ٜـ١ ي١غـ١ضٟٚٚ بٛزجـ٣١ ذهَٛـ١ت٢ ١ٖض خ٪ٜسا١ٜ، ن١ ز٠َيـ
َٜص٣٠ ) ْـاضزٕٚٚ ٥ـ١ٚ    ( ٖـ١ظاضٜإ بـ٪  91( ١ٖظاض ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٥ـ١ٚإ )  ٥161اَاش٣٠ ب٠ٚ١ نطز ن١ ض

َٝتـ٠ٚ١       ٍَ ز٠ب َٞ ي١غ١ضٟٚٚ بٛزج١ ب٪ٜإ ْاضزٜٚٚٔ، ن١ٚاتـ١ ٥ـ١ّ تـ١بطٜط٠ بـ١تا ظٜاز١ٜ٠، ب١آلّ ي٠ٚ١آل١َن١ ز٠َي
َٞ ظٜـازب٢ْٚٛ ز٠ضَاَيـ٣١ ٥ـ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ٜـ١ ٖ٪نـاضٟ ظٜـازب٢ْٚٛ ظٜـاز٠ض ٩ٜٞ ي١بٛزجـ٣١ تـ١عٜٛع٣            ن١ ز٠َيـ

َٜو      َ٪ظ٠ؾشن ٚ غ١ًٝع ٚ خ١ز٠َاتسا، ب٪١ٜ ١٥ّ خاآل١ْ ١َٖٛ َٜط  َٟ، ٥ـ١ٚ بـ١ز َٝو ٥اض اغـت٣١ ٠ٚظٜـط ز٠نـط ٟٚ نات
َٝيَن، ب٪١ٜ ي١ظ٩ضبـ٣١ ٚآلتاْـسا،    ٠ٕٚآلّ ز٠زات٠ٚ١ ٖٝض ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ٜا ١َُٝ ب َٝه٢ ٚا ْازا ق١ْاع١ت ب١ ٥ ت١ؾػًٝ

ب١تاٜب١ت٢ ٚآلت١ زنتات٪ض١ٜٝناْسا غ١ٜط ز٠ن٣١ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ زٜؿاع ٜإ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـا٠ٚخ٪ بٛزج١نـ٣١ ضٕٚٚ    
١َيو، ن١ ١٥َـ١ بٛزج١نـ٣١ نـ٪١ْ؟ ٥ريازات١نـ٣١ نـ١ٝٝ ٚ نـ٪ٕ غـ١ضف نـطا٠ٚ؟ بـ١آلّ ب١زاخـ٠ٚ١           ١ْٝٝ ب٪ خ

٢َُٜ نٛضزغتاْسا ْـ١ى ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـا٠ٚخ٪ بـ١َيهٛ ظ٩ضبـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ        ضٕٚٚ ْٝٝـ١ غـ١ضؾٝات١ٝٝناْٝإ   ي١ٖ١ض
َٝـت  ن٪١ْ؟ َُٝـ١   ١٥ط١ض ١ٖؾيَب شَاض٣٠ ١َٖي١ٜ١، ناى غناٍ باغٞ ي٠ٚ١ نطز ي١ذػاباتسا جٝاٚاظٟ ز٠ب ، بـ١آلّ ٥

َٜـت، ب٪ٜـ١ ظ٩ضجـاض         ََٜه١ ب٪ٜـ١ ض٠خٓـ٣١ ٥اضاغـت١ ز٠نط َٝٛاظ ٍَ، ب١آلّ جٝاٚاظ١ٜٝنإ ب١ؾـ َٝٔ جٝاٚاظٟ ١َعكٛ ز٠َي
َٝت٠ٚ١ ي١قػ٣١ ث١ضي١َاْتاضاْـسا نـ١ جٝاٚاظٜٝـ١نإ ظ٩ض ْاَاقٛيـ١، جٝاٚاظٜٝـ١نإ طَٛـإ زضٚغـت         زٚٚباض٠ ز٠ب

َٝسا١ٜ ١٥ّ ذٝػابات١، ب٪١ٜ  َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١َٖٛٚ ن١ّ ٚ نٛض ٜٝـ١نإ ب١باؾـٞ   ز٠نا، ١َ١٥ ْاؾ١ؾاؿن ت ث
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝطزض ْ١ٜ٠َٛٝ ١ْ َٝه٢ ض٠َع٣ ْاؾ١ؾاؿن ب١ٚ ؾ  ضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ي١زاٖاتٛٚزا ٖٝض ذٝػاب

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َصطف٢:ب١ض 

َٜع غ١  ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝبٝٓٝٝـ١نِ ٖـ١بٛٚ ي١غـ١ض ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ ي١ٚاْـ١ ي١غـ١ض ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠ )          َٜعإ، َٔ ن١ْس ت ( 2ب١ض 

َٝبــٝين ز٠َٚٚــِ   َٜع ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ١َ٫َ٠ٚنــ٣١ زاٜــ٠ٚ١، ٠ٚآل١َنــ١ّ ٠ٚضططتــ٠ٚ١، ت َٝبٝٓٝٝــ١نِ ٖــ١بٛٚ، بــ١ض  ت
( بـ٪ تـ١ْٗا زٚٚ ٠ٚظاض٠ت   2111ًٞ ب١غسا ي١غاَيٞ )ٟ نٛاض٢َ٠ ض اث٪ضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ ي١ )د(زا، ت٠َٜٛ١ي٫١ث١ض 

َِٝ ٚاٜـ١ غـاآل١ْ ي١ب١غـسا٠ٚ ب١ت١خػٝػـٞ          ن١ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ْا٠ٚخ٪١ٜ، ن١ ب١ت١خػٝػٞ ٥ٝـعاؿن ٖـات٠ٚٛ، َـٔ ثـ
َٟ ز٠ض١ْنـ١ٚت٠ٚٛ؟ ٥اٜـا ْـ١نطا٠ٚ؟ ز٠ضبـاض٣٠          َٟ، ْـاظامن بـ٪ يـ١ٚ ٥ٝعاؿن ت١ًَٜٛٞ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغتٝـ ز٠نـط
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١ََِٝٝ، ثطغٝاض َُٝـ١ ظٜـاتط        َٜهِ ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ ٥ريازات، ي٫١ثـ١ض  ثطغٝاضٟ غ َٝسا يـ١ ٥ـريازات ٖـات٠ٚٛ نـ١ ٥ ٠ غـ
١َُٝ ١ٜعين ض٩شا١ْ ز٠بٝػتشن  ١ٜع٢ٓ ن١ باؽ ي٥١ريازات ز٠ن١ٜٔ، باؽ ي١ ٥ريازات٢ ١ْٚت ز٠ن١ٜٔ، ي١ض اغتٝسا ٥

١َُٝ ْـ١ٚت ت١غـسٜط ز٠نـ١ٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ ْـ١ٚت٢ خـاٚ ت١قـسٜط         ز٠نـ١ٜٔ،  ي٠ٚ١ظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ن١ ٥
َٞ ١ْْٛٚغـطا٠ٚ يـ١ ٥ٝػـتُٝاض٠ن١،             َٝط٠ يـ١ يٝػـت١ن١زا ت١قـسٜطٟ ْـ١ٚت ْـ١ٖات٠ٚٛ، ٖـٝض شَاض٠ٜـ١ن٢ يـ ب٪١ٜ ي

( ٠َٛٝ (ن١ ٠ٚ١٥مشإ ١ٜ١ٖ ٖٝض ١ْٖات٠ٚٛ، ت١ْٗا بـ١ زٚٚجـ٪ض ٖـات٠ٚٛ،    ٓف  اـاّاياٜشادات تصذٜش ب١ٖ١َإ ؾ
، َبٝع رات بٛاط رط٘ َؤطظ رات ط رٛقٝ٘     ذَات بطُٓٗا  َبٝعات اي رٓف  اـايظًع ٚ سص١ًٝ بٝع١٥ٜٚـ ْٛٚغطا٠ٚ 

١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ٣٠ٚ١٥ ت١قسٜطٟ ١ْؾت ٚ ) بطُٓٗا َبٝعات ايٓف (، اٜشادات تص رذٜش ْف ر    ١ٜع٢ٓ ب١ٚ زٚٚ ؾ
َٝب١ٝٝٓٝن٢ تطّ ي١غ١ض اـاّ(  َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٠ٚآلَِ بسات٠ٚ١، ت َٞ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ب١ض  ١ْٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض بتٛاْ

َٝٓإ، بــ٪ )ز٠ضخػــت٣١ شَــاض٠ ؾ١ؾــ١ يــ١ خــ١ضجٞ ٠ٚبــ (زا ٖــات٠ٚٛ، ْاٚنــ١نا٢ْ 28( يــ١ظجنري٣٠ )١2111ضٖ
١َُٝ ي١ بٛزج٣١ ) َٝهسا ٥ َِٜ )غؿط( ْٝؿاْسضا٠ٚ، ي١نات ١َّٝٝ، خاَيٞ نٛاض٠ّ 2111ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض (زا ي١َازز٣٠ غ

َٜٓـسضا٠ٚنإ زٜـاضٟ      71بط ٟ ) ( ًَٝاض زٜٓاض ب٪ ثؿتطريٟ نطزٕ ي١ ثط ٩ش٠ خع١َتطٛظاضٜٝـ١نإ، بـ٪ ْاٚنـ١ زابط 
٠، ١ٜع٢ٓ ب٪ ١٥ٚ ْاٚنا١ْ ت١خػٝؼ زٜاضٟ نطا٠ٚ ي١بٛزج١زا، ب١آلّ ي١ذػابات٢ خٝتا٢َ ١ْ ٖـات٠ٚٛ، بـ١   نطاٚ

َٝٓإ نـ١ )   َٝه٢ تطّ خ١ضجٞ بٛزج٣١ ٠ٚبـ١ضٖ َٞ غـ١ز ٚ    2,325,365)غؿط( ٖات٠ٚٛ، خاَي ( زٚٚ تطيٝـ٪ٕ ٚ غـ
َٝـٓخ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض٠ ي١ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠ ؾ           َٞ غـ١ز ٚ ؾ١غـت ٚ ث َٝـٓخ ًَٝـاض ٚ غـ َٝهـسا   بٝػت ٚ ث ١ؾـسا ي١نات

َٞ تطيٝ٪ٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ ث١جنا ٚ زٚٚ ًَٝاض زٜٓاض ٖات٠ٚٛ، ب٪ 3,852( بط ٟ )2111ي١ٜاغاٟ بٛزج٣١ ) ( غ
َٝبٝٓٝٝاْـ١ ٠ٚضبطـطٕ،      َٝٓإ، ١٥ٚ جٝاٚاظ١ٜٝ ن١ٝٝ؟ ١٥ط١ض ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ت ثط ٩ش٠نا٢ْ ٠ٚب١ضٖ

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايطػنٔ.
َٜع عبسايطػنٔ ذػشن ابابهط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــ١ن٢ ز٠غتد٪ؾــٞ ي١يٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ ز٠نــ١ّ، بــ٪ ٥ــ١ٚ خاَيــ١ ٫ٚاظاْــ٣١ نــ١ يــ١ْاٚ ذٝػــابٞ   ب١ض اغــت٢ َــٔ ث
١َٜٝنامن خٝتاَٝسا ٖات١ْٚٛ، ١َٖٟٛٚ ز٠غت ْٝؿإ نطز١ْٚٚ، زاٚا ي١ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ  ظ٩ضب٣١ ٖاٚض 

َٝٓٔ ٚ بٝد١ْـ١ غـ١ض غـه١ٜ١ن٢               باغٝإ نطز نـ١ ٥ـ١ّ خ١ي٫١ْـ١، ٥ـ١ّ نـ١ّ ٚ نٛض ٜاْـ١ بـ٪ غـاَيٞ زاٖـاتٛٚ ْـ١َ
َٜٔ، نْٛه١ ٠ٚنٛ  َٝشن ب١٥َٛ١غ١غات٢ ٚ ب١ غرتاتٝح٢ ٚ ب١ث٬ٕ زاْإ زضٚغت بهط ًَ َٝو ب َٜو ٚ ث ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ض

 َٞ َٜو ب٪َٔ زضٚغت ز٠ب َٝط٠ ثطغٝاض َٟ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ب٪ َٔ زٜاض بـيَب،  َٔ ز٠ٜبِٝٓ ي ب٪ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط، ز١َ٠ٚ
َٝط٠ ي١ ز٠ضخػـت٣١ شَـاض٠ )   َٞ )بٝـع        ١ٜ3ع٢ٓ ظ٩ض ٫ٟ َٔ ضٕٚٚ ١ْٝٝ، ي ( ٖـات٠ٚٛ نـ١ يـ١ زاٖـاتٞ ْـا٠ٚخ٪ ز٠َيـ

َٝه٢ ظ٩ض خطاثـ١   َٝو ب١ض اٟ َٔ ؾـت َٝو بـ١ٜعٞ      ،اؽنٛجٛزات( ب١ٜع٢ ١َٚجٛزات ١َٖٛٚ غاَي ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١َٛٚ غـاَي
َٞ غـاَيٞ )  ١َٚجٛزات ي١ْا َٞ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ ظن١ْٚٛ ز٠َيـ ( 2111ٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ي١ْاٚ زا٥ري٠نا٢ْ ذه١َٛت ١ٖب

ٍَ نطزٜٝـ١ )     3,75) َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض بـ١ٜع٢ َٛجـٛزات بـٛٚ، ١٥َػـا َٞ ًَٝاض ٚ ذ١ؾتا ٚ ث َٝـٓخ  5,488( غ ( ث
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َٞ ٜـ١ع٢ٓ بـ١ض     َٝو ٚابـ ٥٠ٞ َـٔ ظ٩ض، ظ٩ض  ًَٝاض ٚ نٛاضغ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ١ٖؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ١٥ط١ض ١َٖٛٚ غاَي
       َٞ َٝو خـطاث ْـاب َٝـت، نـْٛه١ ب١غـاَي َٜـو ب ٍَ جاض َِٝ باؾ١ نٛاض غا َٝت١ ت١ْاقٛظ ب٪ ذه١َٛت، َٔ ث خطاث١، ز٠ب
َٝـت، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١ض ١ٖٜـ١ يـ١ْاٚ            َٜـو ب ٍَ جاض َٜت؟ ٜـإ ١ٖؾـت غـا َٞ ز ١٥ٚ ق١ْ١ؾ١ ٚ ١٥ٚ نٛضغ١ٝٝ، نٞ ي

َٟ، بـ١آلّ ٜـ١ع٢ٓ       َٞ بطـ٪ض  َٝتـ١ ظٜاز٠ٜـ١نٞ ظ٩ض خـطاث ٚ       ١َٖٛٚ زْٚٝا، ١ٖض ١ٖٜـ١، ز٠بـ َٝو ز٠ب َٝو بـ٪ غـاَي غـاَي
َٟ ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١َٛٚ            َٝو نٛضغـ١ٝٝى بطـ٪ض  َٝت ثاض١ٜ٠نـ٣١، ٖـ١َٛٚ غـاَي ت١ضانّٛ ي١غ١ض ذهَٛـ١ت، بـ١ؾري ٩ ز٠نـ
َِٝ ٚا١ٜ نـٛاض   َٟ، َٔ ث َٝت غ١ٜاض١ٜ٠ى بط٪ض  َٝو ز٠ب َٟ ٜإ ظن١ْٚٛ غ١ٜاض٠ ١َٖٛٚ غاَي َٝو ق١ْ١ؾ١ٜ١ى بط٪ض  غاَي

ٍَ غ١ٜاض٠ ب١ف َٞ ْاٜـ١ت، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ ١َٚجٛزاتاْـ١ ٚ ٥ـ١ٚ           غا ٍَ غ١ٜاض٠ بـ١ف ز٠نـا، ٖٝهـٞ يـ َٝٓخ غا ز٠نا، ث
َٜـو،     ٍَ جاض َٜو، ١ْى ٖـ١َٛٚ غـا ٍَ جاض َٝت١ نٛاض غا َِٝ باؾ١ ١َ١٥ بب ؾريا١٥ ب١ض اٟ َٔ ظ٩ض، ظ٩ض خطاث١، َٔ ث

ــاَْٝ       ــ١ ظٜ َٝت ــ١ت، ز٠ب ــ٪ ذهَٛ ــ١ ظ٠ض٠ض ب َٝت ــ١ ز٠ب ــْٛه١ ١٥َ َٝت، ن َٓٝ ــ١َ ــ١ ٚ ْ ــ١ ظ٩ض خطاث ــ٪  ١٥َ ــ١ٚض٠ ب ه٢ ط
ٍَ، ظ٩ض ظ٩ض خطاث١، َٔ زاٚا ي١ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠نـ١ّ   ذه١َٛت، ي١بٛزج٣١ غاآل٣١ْ ذه١َٛت، ١ٜع٢ٓ ١٥ّ غا
          ٍَ ٍَ، ١ٖؾـت غـا ٍَ، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١ض نـٛاض غـا َٝتـ١ ١ٖؾـت غـا َٝيَن بب ٍَ، ٜاْٝـ ١ٖض١َْ ١٥ّ غا١ْ٫َ بهات١ نٛاض غا

    ٚ ــ١ ــ١، ز٠َ َٟ ظ٩ض خطاث ــط ــاز به َٞ ظٜ ــاَي ــ٪ غ ٍَ ب ــا ــت، غ َٝ ــو ب َٜ ــٛابٞ   جاض ــ١ ج ــٔ ي ــ٪ َ ــسات ب ــٓا١ٜٝن٢ ب َٜت ض ٩ؾ
َٜه٢ ظ٩ضٟ ١ٜ١ٖ ب٪ بٛزج١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ثطغٝاض٠ن١ّ، ن١ ١٥ٚ ١َٚجٛزاتا١ْ ب٪نٞ ١ْ١ٖ؟ ٚ ظ٠ض٠ض

َٜع ز. دضغ٬ٕ باٜع دمساعٌٝ / غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜٝٛػـتٝٝإ بـ١ ٠ٚختـ١        بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١   ثطغٝاض٠نإ ت١ٚاٚ بٕٛٚ، زٜاض٠ ٠ٚظٜط ٚ ؾاْس٠ن٣١ نـ١ ي١طـ١َيٞ ٖـاتٕٛٚ ث
 ،َٞ ٠ٚآل١َنا٢ْ ١٥َط ٩ف ٥اَاز٠ به١ٕ، ١٥ٚ خٛؾو ٚ بطاٜا٣١ْ ١٥ط١ض ي١ ٠ٚجب٣١ ض ابطزٚٚ ثطغٝاضٜإ ١ٖبٛٚب
َٝـطٕ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ي١زاْٝؿـت٢ٓ زاٖـاتٛٚ ٠ٚآلّ بس٠ْـ٠ٚ١، تـا             َٞ، ز٠تـٛأْ بـ١ ْٛٚغـطاٚ ب٪ٜـإ بٓ ٠ٚآلَٝإ ١ْزضاب

َٝطٜٔ، ١ٖضؾاز ب11غ١عات )  ٔ. ( ض٩شٟ زٚٚؾ١َ١ ب١خٛاتإ ز٠غج
 

                                                                                                                                                                             
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.ذػٔ ستُس غٛض٠                           غت اػنس عبسار                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      ج

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
 
 
 
 
 
 
 
 



 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 294 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ( 00ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ؾن١  8118\18\82ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (33ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ؾن١زٚٚ   82/18/8118 ض

َٝط )   ــصَ ــ٠ٛض ٩ٟ(ٟ 11نات َٝـ ْٝ ــ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ؾن١زٚٚ ض٩شٟ ث ــ١َاْٞ  24/12/2112ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. ذػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ ج َٜع ؾطغـت دػنـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ض  خـٛيٞ   ٟ(33, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.2112, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ ذٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (33ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضي١َإع
ــص  ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــات ) غ ــ١ ن ــ١ٚتٞ   11اضزٕ ي َٜه ــ١ؾن١ ض ــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚؾ َٝـ ْٝ ــ ــ١ّ  زا 24/12/2112(ٟ ث ب

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
 .2111ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث١غ١ْس نطز٢ْ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ -1
٢َُٜ نٛضزغتاْسا.-2 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطز٢ْ ث

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

  ٢َ١َٝٝ َٝس٠نــ١ٜٔ، ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، خــٛصن غــ بــ١ْاٟٚ طــ١َيٞ نٛضزغــتإ، زاْٝؿــتين ٥ــ١َط ٩َإ ز٠غــت ث
َٜسا٢ْ ١ٜن١ّ، شَاض٣٠ زاْٝؿسن )  .24/12/2112( ض٩ش٣ زاْٝؿسن ١ٖ33َيبصاضزٕ غاَي٢ نٛاض٠ّ، خٛصن طط

 ب١ضْا٣١َ ناض:
٢َٝ ذٛن١ُن ٣  1992( ٣ ١َٖٛاض نطا٣ٚ غاَي٢ 1ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪٣ شَاض٠ ) 21(٣ َازز٠ 1ا٢ْ بط ط١ )ب١ث

ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غـ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ بط ٜاضٜـسا ب١ضْاَـ٣١ نـاض٣ شَـاض٠ زاْٝؿـت٢ٓ        
ــات     33) ــ١ نـ ــصاضزٕ يـ ٢َ١َٝٝ ١َٖيبـ ــ ــٛصن غـ ــا٢ٜ خـ ــ١ٚت٢    11( ٥اغـ َٜهـ ــ١ؾن١ ض ــ٠ٛض ٩ ض٩ش٣ زٚٚ ؾـ َٝـ ْٝـ ــ  ثـ

١ٜ٠َٛٝ ب٢َ. 24/12/2112  ب١ّ ؾ
 .2111ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث١غ١ْس نطز٢ْ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ غاَي٢ -1
٢َُٜ نٛضزغتاْسا.-2 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طؿتٛط٪ نطز٢ْ ث

َٜٓ َٝطٖات٢ٓ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٚ ٠ٚؾس٠ ٜا٠ٚض٠ن٣١ ز٠ن١ٜٔ، يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ ؾٛ ٢ خ٪تإ، زٜـاض٠  ب١خ
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ خ٪ٜإ خػت١ بـ١ضز٠ّ  يٝصْـ٣١    َٜع٠نإ ثطغٝاض ٚ ت َٝؿٛٚ تط ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  ي١ زاْٝؿت١ٓنا٢ْ ث
َٝػتاف ٠ٚنـٛ ق٪ْـاغ٢ ز٠ّٚٚ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ جـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ٫َ٠َٚـ٢ ثطغـٝاض٠نإ ٚ         زاضا٢ٜ ٚ ج١ْاب٢ ٠ٚظٜط، ٥

َٜع٠نا  ٕ ٥اضاغت١ٜإ نطز، ؾ١ضَٛٚ.ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْنإ بسات ن١ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
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َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

       َِٝ َٜعاْـ٣١ نـ١ ثطغـٝاضٜإ نـطز بـٛٚ، ثـ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ٢َ٫َ٠ٚ ثطغٝاض٠نإ ١ٜى، ١ٜى بس٠ٚ١َ٠، ١٥ٚ ب١ض  زٜاض٠ ث
َٝتـ٠ٚ١، بـ١ ْٝػـب١ت٢ ٥ـ١ٚ     خ٪ؾ١ ٥ـ١ّ ضْٚٚهطز١ْٚاْـ١ ظٜـاتط بـس٠ّ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ظٜـاتط ١َٚظٚعـ١ن         إ ضٕٚٚ بب

ــ١ض٠ٚضز٠      ــ٢ ث ــب١ت٢ تــ١عٜٛع٣ ٠َٛظ٠ؾٝٓــ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠ت ــ١ّ ب١ْٝػ ــطا٠ٚ، ١ٜن ــ١ٚا تــ١جاٚظ٣ تٝــا ن ؾ١غــ٣١ْ٬َ ن
ٖـ١ظاض زٜٓـاض بـ٪ ٖـ١َٛٚ ؾ١ضَاْبـ١ضاْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ        151ي١خٛاض٠ٚ٠ ١٥ّ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ز٠ز٠ٜٔ، زا٢ْ ز٠ضَاَي١ 

ثـــاض٣٠ تـــ١ضخاْهطاٚ يـــ١  31/12/2111تـــا٠ٚنٛ  19/9/2111ثـــ١ض٠ٚضز٠، َاَ٪غـــتاٚ ؾ١ضَاْبـــ١ضإ يـــ١ 
َِٜ ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١  ًَٝـاض زٜٓـاض    14ًَٝاض زٜٓاض بـٛٚ، َٛعـ١ز٠ٍ    49ذه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٣ ب٪ ذه١َٛت٢ ١ٖض

َٝهطاٚ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚبطاٚ         ٖـ١ظاض ن١غـ١،    161َاْطا١ْ ب١ؾ٢ ٠ٚ١ْت ١ٖظاض نـ١ؽ، ن١نـ٢ ٬َٝنـ٢ بـا٠ٚض ث
ٖـ١ظاض زٜٓـاض٣ بهـ١ٜٔ، ظ٠ضبـ٢ غـ٢َ َـاْط ٚ        151ض ن١ؽ ١٥ط١ض ظ٠ضب٢ ١ٖظا ١ٖ71ظاض ن١ؽ،  71جٝاٚاظ٣ 

َِٜ خــ١ضج٢ بهــات، بــ١    37ْٝــٛ بهــ١ٜٔ، ز٠ناتــ١  ًَٝــاض زٜٓــاض بــ٪ َــا٣٠ٚ زٜــاضٜهطاٚ، ز٠بــ٢َ ذهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
٥ٝػتٝػــٓا تــ١جاٚظ يــ١ تــ١ضخإ نــطاٚ، ٠ٚظاض٠تــ٢ ْــاٚخ٪، ثــاض٣٠ تــ١ضخإ نــطاٚ يــ١ ذهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس٣ بــ٪    

َِٜ ب٪ ت١ ًَٝـاض   361عسٌٜ َٛٚن١ ٚ ز٠ضَاَي٣١ ث٪يٝؼ ٚ ٥اغاٜـ ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاٚخ٪، تـ١ْٗا    ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝبـــ١ج٢َ نطزْــــ٢ ت١عـــس٢ًٜ َٛٚنـــ١ ٚ ز٠ضَاَيــــ١ يـــ١      2111زٜٓـــاض بـــ٪ غــــاَي٢    تــــا٠ٚنٛ  1/1/2111ج

َٜٝٛػـت٢ بـ١        31/12/2111 َٝبـ١ج٢َ نطزْـ٢، ث َٜٝٛػت٢ ب١ ١َٖإ طٛش١َ ١ٜ١ٖ ٥ٝعاؾ١ بهـط٣َ بـ٪ ج  361ث
( نـ١  18ظ ١ٜ١ٖ ب١ ٥ٝػتٝػٓا غ١ضف بهط٣َ، ٜاغا٣ خا١ْْؿ٢ٓٝ ث٪يٝؼ ٚ ٥اغاٜـ شَـاض٠ ) ًَٝاض زٜٓاض ت١جاٚ

َٝع٠نـا٢ْ ٥اغـاٜـ ٚ ناض١َْـس٣        َٝب١ج٢َ ْـ١نطا٠ٚ، َٛٚنـ٣١ خا١ْْؿـ٢ٓٝ ٚ ٖ َٝػتا، ج ث١غ١ْس نطا٠ٚ تا٠ٚنٛ ٥
َٝؿرت يـ١ غـاَي٢    ٚ        ٠ٚ2118ظاض٠ت٢ ْاٚخ٪ ث  َٛٚنـ٣١ خا١ْْؿـ٢ٓٝ تـ١ضخإ ز٠نـطا، ي١غـ١ض طٛشَـ٣١ َٛٚنـ١ 

َٜص٣٠ يـ١   ٍَ ز٠ضبهـ٢َ،           81ز٠ضَاَي١، ب١ ض % خـ١ضد ز٠نـطا، تـا٠ٚنٛ ٜاغـا٣ تاٜبـ١ت يـ١ ذهَٛـ١ت٢ عرياقـ٢ ؾٝـسضا
َٝع٠نــا٢ْ  2111(يــ١ غــاَي٢ 18ٜاغـا٣ ث١غــ١ْس نــطاٚ شَــاض٠ )  ي١ذهَٛــ١ت٢ عرياقــ٢ ؾٝــسضاٍ ن١تاٜب١تــ١ بــ١ ٖ

٢َٝ ٥اغاٜـ ٚ ناض١َْسا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ٪، ت١ْٗا طٛش٣١َ َٛٚن٣١ ب١ٓض ٠ت٢ ٚ خا١ْْ َٜت ب١ث ؿشن زابشن بهط
َٝػـتا ١٥ٚاْـ٣١ يـ١ غـاَي٢           2111ي١ غـاَي٢   15ٜاغا٣ شَاض٠  ٣ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ث١غـ١ْس نـطا، تـا٠ٚنٛ ٥

َٜص٣٠ ي١   2118 ٢َٝ ٜاغا٣ ٣َْٛ شَاض٠ 81َٛٚن١ٜإ ب١ ض ١َٖٛاض ١ْنطا٠ٚ، ب١ضز٠ٚاّ  18% زابشن نطا٠ٚ، ب١ث
ــتإ     ــ١َا٢ْ نٛضزغ ــ١ٕ ث١ضي ــ١ ٫ٜ ــت، ي َٜ ــ١ضد ز٠نط ــْٛه١    خ ــ١نطا٠ٚ، ن ــ١ ْ ــ١ٚ خاَي ــ٢ ٥ ــ١ج٢َ نطزْ َٝب زاٚا٣ ج

َٝت٠ٚ١، د/ ظٜاز نطز٢ْ ز٠ضَاَي٣١ خٛاضزٕ ب٪ ث٪يٝؼ ٚ ٥اغاٜـ ي١  ١ٖظاض زٜٓاض، ب٪  91َٛٚن١ن١ٜإ ن١ّ ز٠ب
١َّٝٝ بط ط٣١  211 َٝؿ١ُضط١ َٛٚن٣١ ن١ّ ١٥ْساَا٢ْ  ١ٖ2ظاض زٜٓاض، ي١ ٜاغاٟ بٛزج١ َازز٣٠ غ ٠ٚظاض٠ت٢ ث

َٝؿ١ُضط٣١ غ١ْط١ض  ٢َٝ ٜاغا٣ شَـاض٠ ) ث َٛٚنـ٣١ نـ١ّ ١٥ْـسا٢َ غـ١ْط١ض خـ١ضد نـطا        2117(غـاَي٢  34ب١ث
َٜـص٣٠ ث١نهـ١ٚت٣ٚٛ يـ١ َٛٚنـ٣١         ٍَ ض َٜـت، ي١طـ١ ٢َٝ َازز٠نا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَي١ خـ١ضد ز٠نط ب١ث
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َٜص٣٠ ث١نه١ٚت٣١ ي١  َٜت، ن١ ض  211% زٜاض٣ نطا٠ٚ، ب٪ ظن١ْٚٛ، ١٥ط١ض 111% تا ي١ 51خا١ْْؿشن ظٜاز ز٠نط
َٜص٣٠ عحع ي١  ١ٖ711ظاض زٜٓاض ب٢َ، ١٥ط١ض  ٖـ١ظاض زٜٓـاض،    711% بـ٢َ ١٥ناتـ١   ١ٖ111ظاض زٜٓاض ب٢َ ١٥ط١ض ض

َٜـص٣٠ عحـع    ١ٖ711ظاض زٜٓاض٣ تط ٜٛغا٣ٚ ب١ ١ٜى ٚ نٛاض غ١ز ًَٝ٪ٕ،  711ع١ؾٛ ظا٥ٝس٠ٕ  ١ٖظاض زٜٓاض ض
َٝٓخ غ١ز ٚ ؾ١غت ١ٖظاض زٜٓاض، ظا٥ٝس٠ٕ 81ي١  زٜٓاض، ٜٛغـا١ٜٚ بـ١ ٜـ١ى ٚ زٚٚ    ١ٖظاض  711% ٜٛغا١ٜٚ ب١ ث

َٝؿ١ُضط٣١ ٥اغاٜـ  ٢َٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  2117ي١ غاَي٢  38غ١ز ٚ ؾ١غت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض، ٜاغا٣ خا١ْْؿ٢ٓٝ ث ب١ث
َٝؿــرت ي١غــ١ض     َٝؿــ١ُضط١ نــ١ ث َٛٚنــ١ٜإ ٖــ١َٛاض نــطا بــ١ َٝٓرــ٣١ غٝػــت٢َ١ َٛٚنــ٣١ ْــ٣َٛ، ٠ٚظاض٠تــ٢ ث

 َ ٛاض نطزْــ٢ َٛٚنــ١ٚ ز٠ضَاَيــ٣١ ٠ٚظاض٠تــٞ غٝػــت٢َ١ نــ٪ٕ َٛٚنــ٣١ خا١ْْؿــٝٓٝإ بــ٪ خــ١ضد ز٠نــطا، ٖــ١
َٝػتا  َٝؿ١ُضط١، تا٠ٚنٛ ٥ َٝـسا نـطا٠ٚ، جطـ١ يـ١          12ث َٝٓـطا٠ٚ، َٛٚنـ١ٚ ز٠ضَاَيـ١ناْٝإ ط٪ض اْهـاضٟ ت َٝو ٖ يٝٛا ث

َِٜ ثاب١ْس  َٝو ز٠ب٢َ ذه١َٛت٢ ١ٖض َٝت، ب٪ ن١ْس نٝٓ َا٣١ْ غ١ض٠ٚ٠ ن١ْس ز٠ضَاَي٣١ تاظ٠ ي١ ب١غسا ز٠ضز٠ن
َٝت١ ظٜاز٠ ض٣ٚ٠ ي١ ثاض٣٠ ت١ضخاْهطاٚ، ن٪٣ طٛش٣١َ ظٜاز٠ض ٣ٚ٠ نـ١ خـ١ضد    ب٢َ ب١ خ١ضد نطز٢ْ ١َ١٥ف ز٠ب

َٝؿ١ُضط١،  ًَٝـاض بـ٪    35ًَٝاض ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ْـاٚخ٪،   361نطا٠ٚ ١ٜى: غ٢َ غ١ز ٚ ث١جنا ًَٝاض ب٪ ٠ٚظاض٠ت٢ ث
٢ْ تـط يـ١   ًَٝـاض بـ٪ ٠ٚظاض٠تـ١نا    51ًَٝاض ب٪ ز٠ضَاَي١نإ ن١ ي١ ب١غسا٠ٚ ز٠ضنـ٠ٚٛ،   ٠ٚ11ظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠، 

َُٝا٢ْ  175%٣ بٛزج٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ن١ زاطريا٠ٚ، 11 ًَٝاض ب٪ ط١ض اْس٣٠ٚ١ْ جٝاٚاظ٣ َٛٚن١ٟ ناض١َْسا٢ْ غً
١َّٝٝ بط ط٣١  ٢َٝ ٜاغا٣ بٛزج١ َازز٣٠ غ ًَٝـاض زٜٓـاض نـ٪٣ طؿـت٢،      981، ٣َٚٛ١ٖ ز٠ناتـ١  2ٚ ط١ضَٝإ ب١ث

ضخاْهطاٚ، ظٜـاز نطزْـ٢ تـ١ضخاْهطا٣ٚ    ؾ١غ٢ً غٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ن١ ب١ ت١جاٚظ غ١ضف نطا٠ٚ ي١غ١ض تـ١ 
َٝؿـ٣١ٓٝ ٖاٚغـ١ضطري٣    ١ٖ151ظاض زٜٓاض ب٪  75ت٪ض ٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ي١  ١ٖظاض زٜٓاض، ظٜاز نطز٢ْ ب١خؿ٢ٓٝ ث

َٝبـ١ج٢َ نطزْـ٢ يـ١           َٝـٓخ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض ج ب٪ َٓساَي٢ ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْؿايهطا٠ٚنإ ي١ زٚٚ ْٝٛ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض بـ٪ ث
َٝتٛ غ٢َ غ١زٚ نـٌ ٚ  ، ١ٖضزٚٚ بط ط٣١ غ١ض٠ٚ٠ ب1/1/2111 ٪ ١٥جنا٢َ ت١جاٚظ ي١ ؾ١غ٢ً ْاٚبطاٚ، ١٥ط١ض ب

َٝٓخ ًَٝاض زٜٓاضٟ ب٪ ت١ضخاْهطا٠ٚ، غ٢َ غ١زٚ ذ١ؾتاٚ ؾ١ف ًَٝاض زٜٓاض خ١ضد نطا٠ٚ، غ٢ ٚ ٜـ١ى ًَٝـاض٣    ث
ت١جاٚظ٠، ؾ١غ٢ً مش١ى ٚ خع١َتطٛظاض٣ ٚ نـانهطز٠ٚ١ْ نـ١ تـ١جاٚظ٣ غـ١ضؾ٢ تٝـا نـطا٠ٚ، ي١غـ١ض تـ١ضخإ         

ٝػاٍ، ١ٜى ٚقـٛز ذـ١ٚت غـ١ز ٚ ؾ١غـت ٚ ؾـ١ف ًَٝـاض غـ١ضف نـطا٠ٚ، تـ١ضخإ نـطا٣ٚ نـٛاض            نطا٠ٚ٠ٚ ب٪ َ
غ١زٚ بٝػت ٚ ذ١ٚت ًَٝاض٠، زٚٚ: ناض٠با غ٢َ غ١ز ٚ نٌ ٚ ذ١ٚت ًَٝاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، نٛاض غ١زٚ ؾ١غت 

َٜٓسَا٠ٚ١ْ ؾ١ضق١ن١ ٣ ٚ نٛاض غ١ضف نطا٠ٚ، ١َ١٥ٜإ ؾ١ضق١ن٣١ غ١زٚ ذ١ظس٠ ًَٝاض٠، ٣ٚ١٥ تطٜؿٝإ ن١ خٛ
غ٢َ غ١زٚ غ٢ ٚ ْ٪ ًَٝاض بٛٚ، ١٥ط١ض ٖـ١ضزٚٚنٝإ نـ٪ به١ْـ٠ٚ١، ١٥ناتـ١ نـٛاض غـ١زٚ ثـ١جناٚ ؾـ١ف ًَٝـاض،          
َٝتـٛ بـ١ ْـ١ظ٠ض٣ ٥ٝعتبـاض ٠ٚض٣        َٝحط١ ي٠ٚ١ ي١ ؾ١غٌ ٚ َازز٠نا٢ْ تط ١ٖض ت٥١ػٝػ٢ قٛتاخباْـ١نإ ١٥طـ١ض ب ب

َُٜـ١ غـ١ض باغـ٢      بططٜٔ، ١٥ّ قٛتاخبا٣١ْ ن١ تـاظ٠ بٝٓـا نطابـٛٚ، ٥ـ٠ٚ١ف ثاض٠ٜـ١ن٢ ظ٩ضٟ ز٠ٜٚ      ػـت، ٥ـ١ٚجا ز
ــات٢           ــ١ى زاٖ ــ٠ٚ١، ٜ ــِ ١ْزضا٠ٚت ــ٢ ٫َ٠َٚ ــاض٠ ٚت ــ١ضعنإ، زٜ ــاى ْ َٜع ن ــ١ض  ــ٢ ب َٜعإ، ٫َ٠َٚ ــ١ض  ــ٣٠ٚ١ ب ٫َ٠َٚساْ

َٝهطاٚ ي١غاَي٢  2111طَٛطط١نإ غاَي٢  َٜت يـ١ ب١ؾـ١ تـ٢ًَٜٛ١     2112خؿت٣١ زاٖات٢ ث زاؾهاْس٢ْ ت٢َ ز٠نط
َٜ َٝو ي١ ١ٖض َِٜ ي١ب١غسا، ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ غاَي ٠ٚ١ُ ١ٜنػ١ض ب١ ١َقاغ١ ١٥ٜ  ٕ، ثاض٣٠ خ١ضد نطاٚ ب٪ جـٌ ٚ  ١ٖض

َٝع٠نا٢ْ ْاٚخ٪ ي١ غاَي٢  َٜه٢ تـطٜـ       2111ب١ضط٢ ٖ َٝٓخ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض، ٥ـ٠ٚ١ جـاض بطٜت١ٝ ي١ ٜاْع٠ ًَٝاضٚ ث
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ٌَٝ، ١٥ٚ زاٖاتـ١ بـ١ ثػـٛٚي٣١     ١ٖض جٛاضنإ زا٠ٚ١ٜ، زاٚا٣ ْٛٚغطا٣ٚ ض ٠مس٢ ز٠ن١ٕ ز٠ضباض٣٠ زاٖات٢ ٥٪ت٪َب
َٝسانـ٣٠ٚ١ْٚٛ َٝعاْٝـ٣١ َٛضاج١عـ١ نـطا٠ٚ، يـ١      ثاض٠ ٠ٚ ضططتٔ، ٠ٚغٌ ق١بع ٠ٚضطريا٠ٚ، زاخٌ ب١ ت١ضاظ٣ٚٚ ث

َٝهٝـ ب٣َٚ١ٝ ز٠تٛا٢َْ زاٚا بهات ي١ طَٛططـ١نإ ز٠ٜـس٢َْ٠،    ذٝػابات٢ خٝتا٢َ ي١ْاٚ زاٖات١ناْسا١ٜ، ١ٖض ن١غ
َٝت ١ٜنػ١ض زاٚا به١ٕ، زاٖات٢ غ١ضاَات٢ َطٚض٣، ي١ غاَي٢  ٣ غ١زٚ غ٢ ٚ ١ٖؾت ًَٝـاض ٚ  زا بط  2111ز٠تٛاْ

ذ١ٚت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ زٚٚ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض زاٖاتٝـإ بـ٠ٚٛ، ٥ٝـساع نـطا٠ٚ يـ١ ٖـ١َإ غـاَيسا بـط ٣ غـ١زٚ ؾـ١ف             
َٝٓخ غـ١زٚ ْـ٠ٚ١ت ٚ    ًَٝاضٚ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ١ٖؾت ًَٝ٪ٕ زٜٓاضٜإ غ١ذب نطز٠ٚٚ، بط ٣ غ٢ ٚزٚٚ ًَٝاضٚ ث

َٜه٢ تط  نٛاض ًَٝ٪ٕ زٜٓاضٜإ ٠ٚى ض٠غٝس ي١ باْو َا٠ٚت٠ٚ١، َٝػتا ت١بٝع٢ جاض َٜع ز.اػنس، ١َ١٥ ٥ ٢َ٫َ٠ٚ ب١ض 
٫َ٠َٚــ٢ ز٠ز٠ٜٓــ٠ٚ١، ظٜــاز نــطزٕ بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ١نا٢ْ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٚ ْــاٚخ٪ تــ١ْٗا بــ٪ ٜــ١ى جــاض بــٛٚ، ٖــ١ض٠ٚنٛ  
٫َ٠ٚؾنإ زا٠ٚ١ٜ، ٖ٪٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ْٗا ب٪ ١٥ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ظٜاز نـطزٕ نـطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ٜـ١ ١٥طـ١ض ز٠ضَاَيٝـ١ن٢      

اق٢ ؾٝسض اٍ بط ا٠ٚت٠ٚ١، ت١بٝع٢ َٛغاز٠ق٣١ َٛاظ٣١ْ٠ عرياق٢ ض ٠ظا١َْس٣ ي١غ١ض بـسات، ز٠بـ٢َ   ذه١َٛت٢ عري
َِٜ بط ٜاض٣ ي١غـ١ض بـسات ز٠بـ٢َ ي١غـ١ض      ٖ٪٣ ت١خػٝػاطنإ ب٪ زابشن بهات، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ز٠ضَاَي١ ذه١َٛت٢ ١ٖض

َٝؿـ٣١ٓٝ خاْٛٚبـ١ض٠ قـ١ضظ٠، ْا٠ٚ      غـت٢َ بـ١ٖٝض ٖ٪ٜـ١ى،    بٛزج٣١ خ٪َإ ت١ضخإ نطا٣ٚ ب٪ زابـشن بهـ١ٜٔ، ث
َٝو ثانتاٚ ز٠نط٣َ، ز٠ضباض٣٠ ت١ضخإ نطزْـ٢   َٝؿ٣١ٓٝ خاْٛٚب١ض٠ ب١ ن١ْس غاَي ًَٝـاض زٜٓـاض بـ٪     11نْٛه١ ث

َٜطا٣ يٝص٣١ْ تاٜبـ١ت خـ١ضد    َٝٓخ ًَٝاض زٜٓاض ي١ ض  َٝطإ ٚ غٛضٜا، ١٥ٚ بط ٠ ٠ٚى ق٪ْاغ٢ ١ٜن١ّ ث ط١ض ا٠ٚنا٢ْ ٥
َٝٓخ ًَٝاض زٜٓاض٣ تط بـ١ غـٛيؿ١ خـ١    َٜع        نطا٠ٚ، ث َٝؿـتا ثانتاٜٚـإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض  ضد نـطا٠ٚ ب٪ٜـإ، ٖ

َٜــت يــ١نات٢ طؿتــٛ طــ٪نطز٢ْ بٛزجــ١زا بط ٠نــ٣١   َٝطري ز٠نط ز.عُــط ْــٛض٠ز٢ٜٓ، ٥ــ١ٚ زاٖاتــ٣١ يــ١ بٛزجــ١زا جــ
َٜع   ت١ؼنشن نطا٠ٚ، ظ٩ض ٥اغا١ٜٝ ي١ غاَي١ن١زا ١٥ٚ زاٖات١ ب١ ؾٝع٢ً ظٜاتط ب١ز٠غت ب٢َ، ٜإ ن١َرت، ٢َ٫َ٠ٚ بـ١ض 

َٜت َْٛاق١ؾـ٣١           ز.ب َٝؿـرت ٫َ٠ٚؾنـإ زا٠ٚتـ٠ٚ١، ْاتٛاْـسض ؿري، ٖـ٪٣ زٚانـ١ٚت٢ٓ ذٝػـابات٢ خٝتـا٢َ تـ١بٝع٢ ث
َٜـت،    َٜت ب٪ زٚا٣ َْٛاق١ؾ٣١ ذٝػابات٢ ن٪تا٢ٜ، نْٛه١ َاْط٢ غ٢َ ذٝػابات٢ ن٪تـا٢ٜ زاز٠خط بٛزج١ زٚاخبط

َٜت ب٪ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض نا٠ٚض ٚا٢ْ ذٝػ َٝطزض َٜت، ز٠ْ ابات٢ خٝتا٢َ بهط٣َ، ث١غ١ْس زٚاجاض ناض٣ ي١غ١ض ز٠نط
نطز٢ْ بٛزج١ف ظ٩ض زٚا ١٥ن٣َٚ١، ز٠باض٣٠ ٥ٝرتٝات٢ ٠ٚظاض٠طنإ ي١ٚ غاَي١زا بط ٣ ذ١ؾتا ًَٝاض زٜٓاض ي١غـ١ض  

٢ًَ خ١ضج١ٝنا٢ْ تط ت١ضخإ نطا٠ٚ ب٪ نات٢ ت١ْطاْـ١ ٚ يـ١ْانا٠ٚنإ، خـ١ضج٢     2111بٛزج٣١ غاَي٢  ي١ ؾ١غ
ؾٝع١ًٕ ١َ١٥ ض اغت١، زٚان١ٚت٢ٓ َٛٚن١، ي١ب١ض ١ْٝ٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾط ٩ن١خا١ْنإ ي١ زاٖات ظٜاتط٠، ب١َي٢َ 

َٝطٜـاض٣ ٥ـ١ٚ           َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ٥اَـاز٠نطز٢ْ خؿـت٣١ َٛٚنـ١، يـ١ ٫ٜـ١ٕ شَ زاضا٢ٜ َٛٚن٣١ ضاططتب٢َ، ب١َيهٛ ز٠ط١ض 
ؾ١َاْط٠ٚ١ٜ١، ع١ؾٛٚ زٚا ن١ٚت٢ٓ َٛٚنـ١ ي١بـ١ض ٠ٚ١٥ْٝـ١ نـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ َٛٚنـ٣١ ضاططتبـ٢َ، بـ١َيهٛ          

َٝطٜـاض٣ ٥ـ١ٚ ؾ١ضَاْط١ٜـ٠ٚ١، يـ١نات٢ خ٪ٜـسا           ز٠ط١ض  َٜت٠ٚ١ ب٪ ٥اَاز٠ ْـ١نطز٢ْ خؿـت٣١ َٛٚنـ١ يـ١ ٫ٜـ١ٕ شَ
َٝه٢ تـ١ًَٜٛشن، ٜـ١ع٢ٓ يـ١      ١َُٝ جٝٗـ١ت َٜعإ، ٥ َٜت ب٪ ط١جن١ٓٝنإ ب٪ ٚضزبٝين نطزٕ ٚ خ١ضد نطزٕ، ب١ض  ْابط

َٜت، خ١تا٣ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١ْٝ، ٜإ خ١تا٣ ذهٛ َٝهسا ن١ ١َعاف ْازض ١َت ١ْٝ، باؽ يـ٠ٚ١نطا نـ١ٚا   ٠ٚظاض٠ت
َٝهٝإ ،  َٝو ي١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚابعامن ْاٚخ٪ ١َعاؾ٢ غ١ضف ١ْنطز٠ٚٚ، َٛٚن٣١ غ١ضف ١ْنطز٠ٚٚ ب٪ ب١ؾ ١ٜن
َٝـت ١َؾـان٢ًٝ ؾـ١ْٝإ ٖـ١ب٠ٚٛ قا٥ُٝـ١نإ ْـ١نطا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ ١٥َـ١ ز٠غـ٫َ١ت٢            ١َُٝ ثطغٝاضَإ نـطز ز٠َي ن١ ٥
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َُٝـ١   ١ْٝ١َُٝ ي١ ٣٫ ١٥ٚا١ْ، ب٫َ١ّ ١٥طـ١ض ٥ َُٝـ١ قػـ١ بهـط٣َ، ٫َ٠َٚـ٢           ٥ ٥ ٍَ ثاض٠َـإ ْـ١زاب٢َ ٥ـ٠ٚ١ ١ٖقـ١ ي١طـ١
َٜع  خإ تـ١جاٚظ ي١خـ١ضد نطزْـ٢ تـ١عٜٛعات٢ َـ٠ٛظ٠ؾشن، ٫َ٠ّٚ زضا٠ٚتـ٠ٚ١، جطـ١ يـ١ٚ َٛٚنـ١ٚ           عظُٝ٘ب١ض 

َٜو زاّ ٚ   َٝطٜاض٣ ذه٢َٛ ١ْٖـس ٢َٝ غٝػت٢َ١ شَ َٜت، ب١ث ز٠ضَاَي٣١ ي١غ١ض ت١عٜٛعات٢ ٠َٛظ٠ؾشن خ١ضد ز٠نط
َٜـــت، ٠ٚنـــٛ ؾط ٩ن١خاْـــ١،   ز٠ظطـــا٣ ذهَٛـــ١ ٢ًَ َٝٓـــ١ح بـــ٪ خـــ١ضد ز٠نط ت َٛٚنـــ١ٚ ز٠ضَاَيـــ١ٜإ يـــ١ ؾ١غـــ

َٜع ب١ؾطٜٔ خإ، ت١خػٝؼ نطز٢ْ  ًَٝاض زٜٓـاض بـ٪ ٥ـ١ٚ     11ؾاض٠ٚا١ْٝنإ، ؾ١ضَاْط١نا٢ْ ١ْٚت، ٢َ٫َ٠ٚ ب١ض 
َٝطإ ٚ غٛضٜا٠ٚ، يـ١ ثطغـٝاض٠نا٢ْ ز.اػنـس ٫َ٠ّٚ زضاٜـ٠ٚ١، غـا٫َْ      ٠ٚ١َٜٓ ي١ ٥ َٝعاْا٣١ْ ١٥ط١ض  ١ زا١َظضاْـس٢ْ  خ

َٜع ثـ١عنإ خـإ، ْـا ؾـ١ؾاؾ١ٝت يـ١ بٛزجـ١زا          تاظ٠ ٖ٪١ٜن١ ب٪ ظٜاز نطز٢ْ ١ٖصن ناض ب٪ ط١جنإ،  ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض 
َِٜ، ١٥جنَٛــ٢ْ١ زاز٠ٚض٣، ٠ٚى    ٫َ٠ّٚ زضا٠ٚتــ٠ٚ١، بٛزجــ٣١ غــ١ض٩نا١ٜت١ٝنإ، ث١ضيــ١َإ، غــ١ض٩نا١ٜت٢ ٖــ١ض

َِٜ، خ١ضج١ٝنا٢ْ ب١ خؿت١ َٜت ب٪ ٠ٚظاض٠ت١نـ١َإ، خطا٠ٚتـ١ غـ١ض نـ٪٣      ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تطٟ ذه١َٛت٢ ١ٖض ز
ٌَٝ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥ـ١ٚ عحـع٣٠ ١َٖاْـ١ ث١ضيـ١َإ ث١غـ١ْس٣        َٝؿ َِٜ ٜاغاٟ ث طؿت٢ خ١ضج١ٝنإ، ذه١َٛت٢ ١ٖض
َٝؿـ١ٓٝ خـ١ضد نـطا٠ٚ،           نطز٠ٚٚ، نٛاض: ١٥ٚ ثاضا١ْ زضا٠ٚ ب١ ذٝعب١نإ بـ١ قػـت ت٪َـاض ْـ١نطا٠ٚ، بـ١َيهٛ بـ١ ث

َٝت، َٝٓإ ْـ١نطا٠ٚ، بـ٪         تا٠ٚنٛ ٜاغا٣ ذٝعب١نإ ز٠ضز٠ن َٜػـتإ خـإ، َْٛاق١يـ١ يـ١ ٠ٚبـ١ضٖ َٜع نٛ ٢َ٫َ٠ٚ ب١ض 
َٜعطانـإ،            َُٜـ١نإ ٚ ثاض َٝـسا٢ْ ١ٖض َٝؿـ١ٚا، ثـ١ض٠ ث َٜع نـاى ث ت١ؾػ٢ًٝ تا ١٥َط٣ ثـ٢َ ز٠ضنـٛٚب٢َ، ٫َ٠َٚـ٢ بـ١ض 

        ٝ َٜٔ تـا ض٠غـ َٝه٢ تاٜبـ١ت زاْـطا٠ٚ، بـ١ بـ١ضز٠ٚا٢َ تـ١ٌَٜٛ ز٠نـط سٜإ بٛزج١ٜإ ب٪ ت١ضخإ نطا٠ٚ ي١ ذٝػاب
َٜو غػـت٢ يـ١ ثط ٩ش٠ناْٝاْـسا      َٝب١ج٢َ ز٠ن١ٕ، ١ْٖـس َٜعطانإ ثط ٩ش٠ناْٝإ نا٫نا١ْ ج َٜو ي١ ثاض َٝت، ١ْٖس َٓٝ ضن
َٝٓإ ظ٩ضب٣١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن١َرتٜإ خ١ضد نطز٠ٚٚ، ي١ بط ٣ تـ١ضخإ نـطاٚ، ١٥َـ١     ١ٜ١ٖ، ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

َٜت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚظاض٠ت١ن١ خ٪٣، ١٥ٚ ثط ٩شا١ْ ي١ّ غاَي١ َٜت ب١ ثـط ٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نا٢ْ   ز٠ط١ض  زا ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ١٥نط
َٝـٛإ ض اثـ٪ضت٢ ؾــ١ف َـاْط ٚ ذٝػـابات٢ ن٪تـا٢ٜ، تــ١ضخإ            َٜت بـ١ضاٚضز بهــط٣َ يـ١ ْ غـاَي٢ زاٖـاتٛٚ، ْاتٛاْـسض

َٞ ْان٪ن١نإ، خطا٠ٚتـ١ غـ١ض بٛزجـ٣١ ٥اغـا٢ٜ ٠ٚظاض٠تـ١نا٢ْ ؾـاض٠ٚا٢ْ ٚ       71نطز٢ْ بط ٣  ًَٝاض ب٪ ْاٚن١ ج
ــ١ٚقاف  ــٓبري٣ ٚ ٥ـ ٍَ ٚ   ض ٩ؾـ ــتٛنا ــ١ض٠ٚضز٠ ٚ نؿـ ــ١ت٢ ٚ ثـ ــاض٣ ن٪٫َ١َٜـ ــا ٚ ناضٚبـ ــ٠ٚ١ ٚ ناض٠بـ ٚ ٥ا٠ٚزاْهطزْـ

َٝـٓخ:      َٞ ز٠نـ١ٕ، ث َٝبـ١ج َٞ ْان٪نـ١نإ ج َٜطا٣ خ٪ٜا٠ٚ١ْ ثط٤ش٠ ب٪ ْاٚن١ ج ت١ْسضٚغت٢، ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْ ي١ ض 
َٝـسضإٚ ي٫١ٜـ١ٕ ذهَٛـ١تٞ ١ٖض        َٜطـ١ ث َٝتٝـ١نإ ٚ ٜاْـ١نإ نـ١ ض َُٜـ٠ٚ١، بـ١   ضٜهدطا٠ٚناْٞ تط بطٜتشن ي١ ١ٜن

َٟ بـ٪ نـا٫ن١ٝنإ، ؾـ١ف: )َهـا       َٝو نـ١      ف رأ٠ يًػ رري(   َٝٓر١ ثاض٠ٜإ ب٪ خـ١ضد ز٠نـط َٟ بـ٪ ن١غـاْ خـ١ضد ز٠نـط
َٜهٞ بــاف بــ٪      ؾ١ضَاْبــ١ض ْــشن، ٜــاخٛز ؾ١ضَاْبــ١ضٟ ؾ١ضَاْط١ٜــ١نٞ تــطٕ، ١َٖيس٠غــسن بــ١ ١٥جناَــساْٞ نــاض

َٛٚ ٠ٚظاض٠تـ١نإ خــ١ضد  ز٠ظطانـاْٞ ذهَٛـ١ت ي١غـ١ضٟٚٚ ناض٠نـاْٞ خ٪ٜاْـ٠ٚ١، ١٥َــ١ف بـ٪ٟ ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١         
َٞ ًَٝـ٪ٕ زٜٓـاض بـ٪ نـا٫نٞ ٠ٚضظف، ٥ـ١ّ              َٝـٓخ غـ١ز ٚ بٝػـت ٚ غـ َٟ، خ١ضد نطزْـٞ بـط ٟ زٚٚ ًَٝـاض ٚ ث بهط
خ١ضجٝـ١ بــ٪ نـا٫نٞ ٠ٚضظؾــٞ، ١ْؾـاتٞ ضٜــاظٟ يــ١ قٛتاخبا١ْناْـسا غــ١ضف نـطا٠ٚ، ٖــٝض ث٠ٜٛ١ْـسٟ ْٝــ١ بــ١       

َازز٠ٟ ت١بطٚعاتٞ ٥ٝعاْات، ٜاض١َتٞ ب٪ ت٪ض ٟ يٝص١ْٟ ٥٪َيُج٠ٚ١ٝ، ي١غ١ض ؾ١غًٞ غٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َت١ٝنإ ي١ 
َٜــت،  َٝهــاضٟ ٚ، َــازز٠ٟ بــط  ٚ ٜاضَــ١تٞ َٛختاض٠نــإ خــ١ضد ز٠نط ن٪٫َ١َٜــ١تٞ ٚ، نــ١ّ ١٥ْــساَإ ٚ، بُٝــ١ٟ ب
َٝؿـرت ٫َ٠ّٚ          َٝٓإ بـ٪ بٛزجـ١ٟ ٥اغـاٜٞ ْـ١نطا٠ٚ، ث َٜع ناى ناضز٩، طٛاغت٠ٚ١ٓ يـ١ بٛزجـ١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٫َ٠َٚٞ ب١ض 
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َٝــٓخ غــ١ز ٚ ؾ١غــت ٚ نــٛاض زٜٓــاض،  زضا٠ٚتــ٠ٚ١، جٝــاٚاظٟ ْ َٝــٛإ عــ١جعٟ ث١غــ١ْسنطاٟٚ ٜــ١ى تطيٝــ٪ٕ ٚ ث
َٝؿـ١ٓٝنإ ٚ         َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ خـ١ضد نطزْـٞ ث ع١جعٟ ؾٝعًٞ زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ غٞ ٚ ١ٜى ًَٝاض زٜٓـاض ز٠ط١ض 
َٜع ٥اؾـيت خـإ، قـ١ضظ٠نإ ٚ          ق١ضظ٠نإ ي١غ١ض ت١خكٝكاتٞ ث١غـ١ْسنطاَٚا٠ٚ١ْ خـ١ضد نـطا٠ٚ، ٫َ٠َٚـٞ بـ١ض 

َٝؿ َٜت ٚ ن٪ت١ ْاٚ ذٝػـابٞ غـ١ًٝؾ٠ٚ١، ظ٩ض   ث ١ٓٝنإ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خ١ضجٞ ؾٝعًٞ ي١ خ١ضج١ٝنإ ز٠ضز٠ن١ٚ
َٝط٠نــإ ٚ بٝٓــا   ٥اغــا١ٜٝ خــ١ضجٞ غــٝا١ْٟ غــا١ْ٫َ ظٜــاز بهــات، نــْٛه١ بــ١ضز٠ٚاَٞ شَــاض٠ٟ ٥٪ت٪َبٝــٌ ٚ ٥اَ

ــٝا١ْ      ــ١ غ ــتٝإ ب َٜٝٛػ ٍَ ث ــا ــ١ زٚاٟ غ ٍَ ب ــا ــات، غ ــ١نإ ظٜــاز ز٠ن َٜطاٚباْ ــ١ٚتين  ذهَٛٝــ١نإ ٚ ض ــاتط٠، زٚان ظٜ
َٜع نـاى زَيؿـاز، ذهَٛـ١ت ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ثاب١ْـسٕ بـ١             ذٝػاباتٞ ن٪تـاٜٞ ٫َ٠ّٚ زضا٠ٚتـ٠ٚ١، ٫َ٠َٚـٞ بـ١ض 
ــٓاٜٞ      ــ١ض ض٩ؾـ ــ١تٞ ي١غـ ــ١ٟ نطزٜٚٚـ ــاز٠ ض٠ٜٚـ ــ١ٚ ظٜـ ــٞ ٥ـ ــٞ زاضاٜـ ــ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠تـ َُٜٓا١ٜناْـ ــا ٚ ض ــ١َٛٚ ٜاغـ ٖـ

ًَٝهاضٟ ١ْٝ، ٠ٚظاض٠طنـإ بـط ٟ ذـ١ؾتا    ث١غ١ْسنطزْٞ بٛزج١ ي١ٜ٫١ٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ نطز١ٜٚٚتٞ ٚ ٠ٚ١٥ َٝؿ ف ث
َٝؿـرت         2111ًَٝاض زٜٓاضٟ ي١غ١ض بٛزجـ١ٟ غـاَيٞ )   ( يـ١ ؾ١غـًٞ خ١ضجٝـ١ناْٞ تـط تـ١ضخإ نـطز٠ٚٚ ٠ٚنـٛ ث

٫َ٠َٚإ زا٠ٚت٠ٚ١، ي١ بٛاضٟ ط١ؾت ٚ طٛظاض ثؿـتٝٛاْٞ نـطا٠ٚ يـ١ ضٜطـاٟ ب١ض ٠ٜٛب١ضاتٝـ١ناْٞ ط١ؾـت ٚ طـٛظاض        
َٛٝ َٝت ٚ، ث َٝت ٠ٚظاض٠طنإ ب٪ٜاْٞ زابشن نطز٠ٚٚ، ٫َ٠َٚٞ ١ٖض ثط٩ش١ٜ٠نٝإ ١ٖب ٜػيت ب١ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْ ١ٖب

    ،َِٜ َٝؿــ٠ٚ١ بامســإ نــطز، ذهَٛــ١تٞ ٖــ١ض َٝؿــٌٝ ْــ١نطا٠ٚ، ٠ٚى يــ١ ث َٜع نــاى عبسايًــ١، ٜاغــاٟ بٛزجــ١ ث بــ١ض 
   َٜ َٜعٜاْـ١، ٫َ٠َٚـٞ بـ١ض  َٜت ب٪ ث١ضي١َإ ٚ زٚا بط ٜاض ب٪ ب١ض  َٝط ٍَ  ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ذٝػاباتٞ خ٪ٟ ز٠ْ ع غـ١ضطٛ

خإ، ذٝػاباتٞ ث١ضي١َإ ٠ٚنٛ بامسإ نطز خطا٠ٚت١ غ١ض ن٪ٟ خ١ضجٝـ١ناْٞ ذهَٛـ١ت ٚ ت١ٚذٝـس نـطا٠ٚ،     
َٝؿــ١ٓٝ خــ١ضد نــطا٠ٚ، ٜاغــاٟ ذٝعبــ١نإ ٖــ١تا     ٠ٚى بــاؽ نــطا خــ١ضد نطزْــٞ بٛزجــ١ٟ ذٝعبــ١نإ، ٠ٚى ث

ــت       َٜ ــو ز٠خط َٜ ــ١ت ض ــيت ذهَٛ ــ١ض ٥اغ ــاَٞ ي١غ ــاباتٞ خٝت ــت، ذٝػ َٜ ــ١ْس ز٠نط ــ١نإ ث١غ ــاض٠ٟ ذٝعب ٚ ز٠ضب
َٜع ٖـاش٠ خـإ، ظٜـاز٠ٟ             َٜـت، ٫َ٠َٚـٞ بـ١ض  َٜـت ٠ٚضبطري َٜين خ٪ٜـإ ز٠تٛاْط ٚضز٠ناض١ٜناْٞ ٠ٚظاض٠تـ١نإ يـ١ ؾـٛ
َٝـٞ َـازز٠ٟ      َٜت١ غ١ض تـ١ضخاْهطاٜٚإ بـ١ ث ت١خكٝكات ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت، ت١ْٗا زاٖاتٞ خ٪ٜإ ز٠خط

َٝت ز٠ط١ض 5) َٝطاقـٞ ؾٝـسضاٍ، ب٪ٜـ١ يـ١ بط طـ١ٟ        (، بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ، ١ٜى: زاٖاتٞ ١ْٚت ١ٖضن١ْس ب ٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ع
َٜت، زٚٚ: ) ٥ـ١ّ  اٜ رشادات آخ رش٣ بط رُٓٗا َبٝع رات اي رٓف (،      ت١قسٜطٟ ١ْٚتٞ خاّ ٖٝض بط ٠ ثاض١ٜ٠ى ز٠ضْان١ٚ

بط ط١ٜ١ ْا٠ٚن١ٟ ٚا ٖات٠ٚٛ ي١ ج١زاٚيسا، ١ٖض خ٪ٟ عٝٓٛا١ْن١ٟ ٚا١ٜ، ي١ خؿت١ٟ زاٖاتـسا ١٥طـ١ض ؾط٩ؾـتين    
َٝه  َٝت نــ١ْس زاٖــات َٞ: ذــ١ؾتا ًَٝــاض زٜٓــاض بــ٪ ْاٚنــ١    ْــ١ٚتٝـ ْــ١ب َٝت١ ٥ــ١ّ خاْــ٠ٚ١، غــ ٞ تــط ١ٖٜــ١ ز٠نــ

َٜع ب١ٜإ خإ، ق١ضظٟ ط١جنإ ضا١ْطريا٠ٚ، ب٪ زَيٓٝابْٛٚٝـ ز٠تـٛأْ   زابط ا٠ٚنإ ٫َ٠ّٚ زضا٠ٚت٠ٚ١، ٫َ٠َٚٞ ب١ض 
ٟ ثًـ١  %( 11ثطغٝاض ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ بهـ١ٕ، ٫َ٠َٚـٞ تاٜبـ١ت بـ١ ثؿـهٞ زاؾـهاْسْٞ يـ١ )       

َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ يـ١ٚ غـاَي١زا، نـ٪ٟ ثـاض٠ٟ      َٝٓسضاٚ ١ٜى ًَٝاض ٚ ١ٖؾتا ٚ ث تاٜب١ت١نإ، ن٪ٟ ثاض٠ٟ زاؾه
خ١ضد نطاٚ زٚٚ غ١ز ٚ بٝػت ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٪ ٖاٚناضٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ، بٓاضٟ ق١ْسٌٜ ٚ، غـٝس٠نإ ٚ، ٖاٚنـاضٟ   

ظاض٠تـٞ ؾـ١ٖٝسا١ْ، ٥ـ١ٚإ بـ١ ٥ٝؿـ١ن١      ب٪ ناض٠غ١ضٟ ١ْخ٪ؾٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ، ت١بٝعٞ ١َ١٥ يـ١ ٠ٚ 
َٝٓخ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض َا٠ٚت٠ٚ١ ٚ غـٛٚض ا٠ٚت٠ٚ١ بـ٪ غـاَيٞ )    (، ١ٖ2112َيس٠غسن ٚ، بط ٟ ١ٖؾت غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ ث

َٜعَسا، غٛثاؽ. ٍَ ض  ي١ط١
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ خإ. َٝٓخ ن١غ١ ز٠ز٠ٜٔ، ت١ٚاٚ، ؾ١ضَٛٚ غ١ضطٛ  ضٜط١ ب١ّ ث
 
 

 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  ذػٔ: سضاب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع      َٝـٓخ ثطغـٝاضّ نطزبـٛٚ، بـ١ض  َُٝٛا١ٜ ثطغٝاض٠نإ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ٫َ٠ّٚ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ َٔ خ٪ّ ث َٔ ث
َٝـسا، َٓـٝـ              َٜهٝإ ٖـ١ض ضٕٚٚ ْـ١بٛٚ تـ١ْٗا ٥اَاش٠ٜـ١نٞ ث ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ زٚٚ ثطغـٝاضٟ بـاؽ نـطز، ثطغـٝاض

َٞ ٚضز٠نـاضٟ        ز٠ظامن ١٥ٚ ثاض٠ٟ  َٝٞ غًؿ١ٜ١، بـ٫َ١ّ َـٔ باغـِ يـ٠ٚ١ نـطز ز٠بـ َٟ ب١ث ب٪ ذٝعب١نإ غ١ضف ز٠نط
َٝؿرت ي١ ناتٞ بٛزج١ ثطغٝاضَإ ي١ ٠ٚظٜط نطز، ٚتٞ ي١ ذٝػـابٞ   َٞ ي١ ذٝػابٞ خٝتاَٝسا، ث ١٥ّ غًؿ١ٜ١ ١ٖب

    ٞ َٜه َٝػـتاف بـ٪ٟ ضٕٚٚ ١ْنطزٜٓـ٠ٚ١، ثطغـٝاض َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب١ زاخ٠ٚ١ ٥ تـطّ غـ١باض٠ت    خٝتاَٝسا ضٕٚٚ ز٠نط
ب٠ٚ١ نطزبٛٚ ١٥ٚ ظٜاز١ٜ٠ٟ ن١ ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪، ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، غ١ضف نطابٛٚ ١ٖض ي١ ضاث٪ضت١نـ١ٟ  
َٞ ٥ـ١ٚ              َٝهٞ تـطزا ز٠َيـ َٜٓ َٝـطزضا٠ٚ، يـ١ ؾـٛ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ باغٞ يـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ي١غـ١ضٟٚٚ بٛزجـ٠ٚ١ ب٪َـإ ْ

ــٝاض     ــ١ّ زٚٚ ثطغ ــ٠ٚٛ، ٥ ــ٠ٚ١ ب ــ١ٟ ٥ ــ١ ناضٜط١ض١ٜن ــط،     ظٜاز٠ض٠ٜٚاْ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض  ــ١ْابٞ ب ــ٠ٚ١ ج ــٞ ١ْزاٜ َ٠ ٫َ٠ٚ
َٝػتا ١َجاٍ ١َْا٠ٚ َٔ باغٞ به١ّ، غٛثاؽ.  ثطغٝاض٠ناْٞ تطٜـ ٥

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

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ،       ب١ ْٝػب١تٞ ذٝع ب١نا٠ٚ١ْ َٔ ن١ْسٜٔ جاض ١٥ّ ١َٚظٚع١ّ باؽ نـطز٠ٚٚ، ١٥َـ١ بـ١ غـًؿ١ غـ١ضف ز٠نـط
َٝؿــتان١ ١ْب٪تــ١ ١َغــط٠ؿن ْٝٗــا٥ٞ، ٥ــ٠ٚ١ ذ١ظز٠نــ١ّ يــ١ ضٟٚٚ ؾ١ْٝــ٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١    َٝهٞ ٠ٚغــٝت١ ٖ غــًؿ١ ذٝػــاب

ٍَ ١٥ٚ ثاض٠ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخ٪  َٞ غ١ز ٚ ؾ١غت ١ٖظاض زٜٓاض ي١ط١ َٜت، ز٠ّٚٚ ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ٟ ن١ غ ٚ  بعاْط
١َُٝ ٠ٚ١٥ْس٠مشإ خػت٪ت١ غ١ضٟ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ٟ  ث١ض٠ٚضز٠، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب٪َإ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ باغِ نطز ٥
َٝػتا َٔ ضٚٚمن نطز٠ٚ٠ ٚ، ي١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخ٪ف ضٚٚمن نـطز٠ٚ٠     ن١ ٖات٠ٚٛ ي١ ث١ض٠ٚضز٠ ب١ؾٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ٥

 ب١ؾٞ ١ْنطز٠ٚٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

 ناى ذ١َ١ غعٝس ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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٠َٛٝ ْعٜه١ٟ ) ( ثطغٝاضّ نطز، ١ٜى ثطغٝاضٟ ٫َ٠ّٚ زا٠ٚ١ٜ، ٥ـ١ٜٚـ ٚتـٞ ْـاظامن نـاى     15َٓٝـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٝـو،  %(؟ ٖـ١ض ٠ٚ١٥ْـسٟ ٚت، نـ١ ٖـ١ض ْـاظامن بـٛٚ، ٥ـ٠ٚ١ خ       51%(؟ يـ١ ) 5ذ١َ١ غعٝس ١َب١غيت ن١ٝ ي١ ) اَي

َٝهٞ تط ْعٜه١ٟ ) َٟ بـ١ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ١ ٚ،    11خاَي َٜع زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ن١ ز٠ْط ١ْزض ( ث١ضي١َاْتاضٟ ب١ض 
َٟ، زاٚانــاضّ     َٜهٞ ٚضز بٓٛٚغــط َٜطٟ زاضاٜــٞ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ تــ١قطٜط َٜتــ٠ٚ١ بــ٪ ذهَٛــ١ت، بــ٪ زٜــٛاْٞ نــاٚز بط١ض 

َٝهٞ تــط ٥ــ١ّ ٠ٚض٠ق١ٜــ١ٟ نــ١   َٜعتإ ض٠نــاٟٚ ٥ــ٠ٚ١ بهــ١ٕ، خــاَي بــ٬َٟٚ نــطز٠ٚٚ ب١غــ١ض ث١ضي١َاْتاضاْــسا بــ١ض 
َٝٓا١ٜٚتٝـ٠ٚ١، ذٛج١ٜـ١ ي١غـ١ضٜإ ْـ١ى        َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ١٥ٚ بـ٪ ب١َيطـ١ ٖ ب١َيط١ٜ١  ي١غ١ض ٠ٚ١٥، ب١ زاخ٠ٚ١، ب١ ث
َٝـت زٚٚ              َٝٓاْـ١، خـ٪ٟ ز٠َي ذٛج١ٜ١ ب٪ٜـإ، بـ٪؟ نـٛاض تطيٝـ٪ٕ ٚ ذـ١ٚت غـ١ز ًَٝـاض زٜٓـاض بٛزجـ١ٟ ٠ٚب١ضٖ

يٝ٪ْٞ َا٠ٚت٠ٚ١، ت١قطٜبـ١ٕ زٚٚ تطيٝـٕٛ ٚ غـ١ز ٚ غـٞ ًَٝـاض، ٥ٝٓحـا       تطيٝ٪ٕ ٚ ّْٝٛ غ١ضف نطز٠ٚٚ، زٚٚ تط
َٞ ظٜاز٠ٜـ١،      َٜهُإ ١ٜ١ٖ ن١ ب١ تطيٝ٪١ْى ٚ نٛاض غ١ز ًَٝاض زٜٓاض، ١٥ّ عٝحـع٠ خـ٪ٟ ز٠َيـ َٞ عٝحع ١ٜن١ّ ز٠َي
َٞ ثطنطز٩تـ٠ٚ١، غ١ضنـا٠ٟٚ عٝحع٠نـ١ يـ١           ت١جاٚظ٠، ب٪ ت١جاٚظٜإ نطز؟ ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ ٥ـ١ٚ عٝحع٠ٜـإ ثـ

َٝٓاْٞ بطز٠ٚٚ بـ٪ بٛزجـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ،    بٛزج١ٟ ٥ اغا١ٜٝ؟ ي١ بٛزج١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝ؟ ن١ٚات١ ي١ بٛزج١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٞ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ت١ ب١ ؾٝعًٞ َْٛاق١يـ١ٟ نـطز٠ٚٚ، ن١ٚاتـ١     ضاغت١ ب١ نتاب ْٛٚغطاٚ ب١َيط١ ١ْٝ َْٛاق١ي١ٟ نطزب

إ نـطز٠ٚٚ يـ١ بٛزجـ١ٟ    ١٥ّ ٠ٚض٠ق١ٜ١ ب١َيط١ٜ١ ي١غـ١ضٜإ نـ١ ؾٝعًـ١ٕ ظٜـاز٠ ض٠ٜٚـإ نـطز٠ٚٚ ٚ، َْٛاق١يـ١ٜ       
َٝٓا٠ٚ١ْ ب٪ بٛزج١ٟ ٥اغاٜٞ ٚ ت١ؾػًٝٞ، غٛثاؽ.  ٠ٚب١ضٖ

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

َٜع ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا خ٪ٟ ) َِٜ يـ١ )   ( ثطغٝاض٠ن١ٟ، 15َٚاي١ً ٥ َٜهٞ تـط، ب١ضاغـيت      15ٔ ب١ضاغـيت طـٛ ( ثطغـٝاض ْـ١ب٪٠ٚ جـاض
١َُٝ ؾيت َٛنط ٠ض  ٫َ٠ّٚ ْاز٠ٜٓـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ جـ١ْابٞ نـ١ بـاؽ ز٠نـات ذـ١ظ        ١ٜ15عين ١٥ٚ ) ( ثطغٝاض٠، ٠ٚ١٥ ٥

َٝهٞ تط بـس٠ّ بـ١ عـاّ ي١غـ١ض ١َغـ١ي١ٟ بٛزجـ١ٟ غـاَيٞ )        (، ض٠ْطـ١ ١٥طـ١ض ١٥َاْـ١ بـ١     2111ز٠ن١ّ ت١ٚظذن
، ْــ٪ تطيٝــ٪ٕ ٚ زٚٚ غــ١ز ٚ ثــ١جنا ١٥َــ١ بٛزجــ١ٟ ٥اغــاٜٞ ت١ؾــػ١ًٝٝ، نــٛاض ٚ ذــ١ٚت غــ١ز  ض٠قــ١ّ ز٠ٜــس٠ّ

َٝٓاْٞ ٥ٝػتػُاض١ٜ، غٝاْع٠ ٚ ْ٪ غ١ز ٚ ث١جنا ن٪ٟ بٛزجـ١ٟ خـ١ضجٞ ١ْؾ١قاتـ١، زٚاْـع٠ ٚ      بٛزج١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓخ غـ١ز ٚ ؾ١غـت ٚ نـٛاض٠    َٞ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ؾ١ف ن٪ٟ بٛزج١ٟ زاٖات ٚ ٥ريازات١، ؾ١ضق١ن١ ١ٜى ٚ ث ، غ

َٞ بــ١ ؾٝعًـٞ، ١٥َــ١ ث١ضيــ١َإ        َٝــِٓ؟ نـ١ بــٛٚب َٟ ب َٝــٓخ غــ١ز ٚ ؾ١غـت ٚ نــٛاض٠ يــ١ نـٛ َٟ ٥ــ١ّ ٜـ١ى ٚ ث جـاض
َٟ زابـٝين بهـ١ّ،      َٝؿ١ُضط١ ١ْٖات٠ٚ١ يـ١ نـٛ َٜت٠ٚ١، ي١ثاض٠ٟ ث َٝؿ١ُضط١ ز َٝت ي١ ثاض٠ٟ ث ث١غ١ْسٟ نطز٠ٚٚ ز٠َي

َٝ َٝؿرت باغِ نطز، ٥اٜا ي َٝػتا باغِ نطز٠ٚٚ، ن١ ث ط٠ ق١ضاض ١ْزضا ي١ يٝصْـ١ناْٞ ْـاٚخ٪،   ١٥ٚاْٞ تطٜـ ن١ َٔ ٥
١ٜ٠َٛٝ غـ١ضف بهـ١ٕ ٚ،          َٞ ثـاض٠ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ بـ١ّ ؾـ ١َُٜٝإ ْـ١طٛت ز٠بـ َٝٔ ب١ ٥ ًَ با بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ْاٚخ٪ ب
١َُٝ ب١ ٠ْٜٛٝإ بس٠ٜٔ ثاض٠ن١ ب١ ٠ْٛٝن١ٟ تطٜإ  َٜت ٥ ١ٜ٠َٛٝ غ١ضف به١ٕ، ز٠نط َٞ ثاض٠ٟ ْاٚخ٪ف ب١ّ ؾ ز٠ب

َٜــت نــ١َرت بــس٠ٜ َٜٓــسْٞ بــا٫َ باْطٝــإ  ْــ١ز٠ٜٔ، ز٠نط َُٝاْٝــإ قــ١بٍٛ ْــ١نطز؟ يٝصْــ١ٟ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ ٔ ٚ ي
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         َٞ َٜـت ناض٠بـا بـ َٞ، ٥ـ٠ٚ١ زٚاٟ َٝعاْٝـ١ ْـ١ٖاتٔ، باؾـ١ ز٠نط ١ٜ٠َٛٝ بـ َٞ ب١ّ ؾ َٞ ٬ٝ٥ ز٠ب ١ْنطزٜٚٚٔ ٚتٝإ ْاب
َـ   َٝت، قإْٛ بط ٜـاض ز٠زات،  ٔ ب١ضاغـيت  ثاض٠ٟ ب٪ غ١ضف ١ْن١ّ ٚ، ثاض٠ ب٪ طاظٚاٌٜ غ١ضف ١ْن١ّ ٚ ناض٠با ١ْب

ن١ قإْٛ بط ٜاض ز٠زات ث١ضي١َاْٝـ ب١ َين ٚت٠ٚٛ غ١ضؿن به١، باؾ١ ١٥ط١ض ١ٖض خ٪تإ ض٩شاْـ١ ت١يـ١ؾ٪ٕ بـ٪    
َٝٔ ٠ٚ١٥ ب٪ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ؟ ١٥ٚا١ْف يـ١ ظَـين ٥ـ١ٚ ؾـتا١ٜ١ْ، ١٥طـ١ض ١٥َاْـ١ بـ١         َٔ ز٠ن١ٕ، ج١ْابتإ ز٠َي

َٜـت ٚاي٬ٖـٞ ٥ـ٠ٚ١ خ٪تـإ ز٠ظاْـٔ، خ٪تـإ         َٝبـٝين تـط       َٛخاي١ؾ١ ذٝػـاب ز٠نط َُٝـ١تإ ٚتـ٠ٚٛ، ٥ـ١ٚجا ت بـ١ ٥
َٝٓسضا٠ٚ   11%(تإ زاؾهاْس٠ٚٚ )ضنا ؾٝٗـا(، ٥ـ١ٚ )  11طٛش١َٟ ْ٪ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ْ٪ ًَٝاض ي١ ) %( ٟ نـ١ زاؾـه

َٝٓسضا٠ٚ، غ١ٜطٟ ٜاغان١ به١ٕ، بط ٟ غـ١ز ٚ ثـ١جنا ًَٝـاض زٜٓـاض بـ٪ بـ١ضز٠ٚاّ        ي١ ت١عٜٛعٟ ٠َٛظ٠ؾٝٓـ زاؾه
َٝٓإ، بْٛٚٞ ١َٖي١ُتٞ زضٚغت نطزْٞ قٛ َٜت١ غ١ض بٛزج١ٟ ٠ٚب١ضٖ تاخبا١ْنإ، بط ٟ زٚٚ غ١ز ًَٝاض زٜٓاض خبط

ت١بٝعٞ ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ق١ضاض٠نإ خ٪تإ ج١ْبتإ زاٚتا١ْ، ب٫َ١ّ َٔ ٠ٚ١٥ٟ ١َب١غـت١ُ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ٟ نـ١     
َٜهتإ ز٠ض َٝػتان١ ج١ْابتإ بط ٜاض َٝٓسضا٠ٚ ي١ ت١عٜٛعٟ ٠َٛظؾٝٓٝـ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ٥ َٝٓسضا٠ٚ، ز٠ؾه نـطز٠ٚٚ  زاؾه

َٝــت ٖــ١َٛٚ َٛخ١ق١قــات ٚ َٛٚنــ١ ٚ خا١ْْؿــٝين ٠ٚنــٛ  َٝٔ ز٠ب َٝو يــ١ َازز٠نــاْٞ ث١ضيــ١َإ، ز٠َيــ يــ١ ٜــ١ن
َٜت  َٜت، ز٠نط َٝت، ١٥ٟ ي١ زٚاٟ َٝعا١ْٝ ن١ْسٖا ت١عس٬ٜت ٚ َٛخ١ق١قات غ١ضف بٕٛٚ، ْانط َٞ ب ب١غساٟ ي

َٝٔ ١٥ٟ باؾ١ ن١  ٠َٛٝ ز٠َي غ١ضؿن ز٠ن١ّ ت١جاٚظ ْان١ّ، ٠ٚ َٔ غ١ضؿن ١ْن١ّ، ١٥ٚ ٠ٚخت١ف ع١ٜين ب١ٖ١َإ ؾ
َٝـط٠ زٚٚ غـ١ز ٖـ١ظاض     َٝػتا َٔ ١٥ط١ض ي َٝت ٠ٚ١٥ٟ نٛضزغتاْٝـ ن١ّ ١ْن٠ٚ١ٜٓ١ ي١ ١َٖإ ناتسا، ١ٜعين ٥ ز٠ب
َٞ ٥ـ١ٚ نـٛاض غـ١ز٠ف ٚ ٥ـ١ّ زٚٚ      َٝت، ز٠ب َٝت ي١ ب١غساف نٛاض غ١زٟ تطٜؿِ ب٪ ب زٜٓاض َٛخ١ق١قامت ١ٖب

َٞ ١٥َـ١ف نـ       َِٝ ٚ ْـاب َٜتـ٠ٚ١، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ب١ضاغـيت ٜـ١عين ذـ١ظ ز٠نـ١ّ       غ١ز٠ف ي١غـ١ض ٜـ١ى زاٟ بٓـ ١ّ بهط
َٜهٞ       َٝؿـٛٚتط باغـِ نـطز ت٥١ػـري َٜعتإ بعأْ ١َغ١ي١ٟ ق١ضظٟ ع١قاض ٚ قٝٓاعٞ ٚ ظٜطاعٞ، ١ٖض ٠ٚنـٛ ث ب١ض 
َُٝـ١ يـ١ ذـسٚزٟ نـٛاض تطيٝـ٪ٕ زٜٓـاض، يـ١ٚ ذسٚزٜـ١ ْاطاتـ١           ظ٩ض ط١ٚض٠ٟ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ١ْقػٞ ١ْقس١ٜٟ ٥

َٝػتان١ ْاطات١ ْٝـٛ تطيٝـ٪ٕ زٜٓـاض،    نٛاض تطيٝ٪ٕ، ي١ٚ ذسٚز١ٜ  ١َُٝ ق١ضظَإ زا٠ٚ، ١٥ٚا١ْٟ ن١ ط١ض ا٠ٚت٠ٚ١ ٥ ٥
     ٍَ ١َُٝ ذاظضَإ نطز٠ٚٚ ي١ َْٛاق١ؾ١ٟ َٛاظ١ْ٠زا ب١ ت١ؾػٌٝ ب٪ ج١ْابتإ باغـٞ ز٠نـ١ٜٔ ١٥ٚاْـ١، غـا ٠ٚ١٥ ٥

َُٝـ١ بـ٪ ثـاض٠ٟ ناض        ٥ ٍَ ٍَ بـ١ غـا ٍَ ن١ْس ط١ض ا٠ٚتـ٠ٚ١، غـا ٍَ ب١ غا ٍَ باغٞ ز٠ن١ٜٔ، غا ٠بـا نـ١ْس غـ١ضف    ب١ غا
َٝٓخ غ١ز ًَٝـاض زٜٓـاض بـ٪ ْاٚنـ١      ١َُٝ ي١ ذسٚزٟ ث َٟ ٠ٚ١٥ف باؽ به١ّ ٚ ٥ َٝط٠ٚ٠ف َٔ ز١َ٠ٚ ز٠ن١ٜٔ؟ ٠ٚ ي
َُٝـ١، ٥ـٝرت          ٍَ ناض٠بـا نط ٜٓـسا، ١٥َاْـ١ف ٖـ١َٟٛٚ ذٝػـاب١ ي١غـ١ض ٥ زابط ٜٓطا٠ٚنإ ثاض٠ٟ ٚقٛز ز٠ز٠ٜٔ، ي١ط١

َٝت١ ب١غـسا، ب١ضاغـيت ١٥َاْـ١ ٫٠َٚ     َُٝـ١ ق١تعٝـ١ٕ يـ١ خ٪َاْـ٠ٚ١ ٥ٝؿـُإ       ٠ٚ١٥ زاٖات١ناْٝـ ز٠نـ ١َناظناْـ١ ٥
 ،ٚ َٟ ١َُٝف ٠ٚظٜؿ١َإ ب٠ٛٝٓٝ ٚ ز٠ظاْشن َٛخاي١ؾات ن٪ٕ ز٠نط ١ْنطز٠ٚٚ ٚ، غ١ضب١خ٪ ٥ٝؿُإ ١ْنطز٠ٚٚ، ٥

َٟ؟ غٛثاؽ.  َٛخاي١ؾاتٝـ ن٪ٕ ْانط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩.
َٜع ناضز٩ ستُس ث  ريزاٚز:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝو  ١َٓٝض ١ْٝ، ١ٜن ٖ َٞ ١َُٝ ق١ْاع١ت ث َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ب٪ ٥ ب٪ ز٠ضخػتين ١٥ّ ضاغت١ٟٝ ن١ ١َ٫َ٠ٚناْٞ ب١ض 
١َُٝ ثاض ي١ ٜاغاٟ 2111ي١ٚا١ْ باغٞ ٖاٚتانطزْٞ َٛٚن١ ز٠نات، ٖاٚتانطزْٞ َٛٚن١ ١َ١٥ ٥ٞ غاَيٞ ) ١ٜ، ٥)

َٜهٞ تط ت٥١هٝسَإ َٟ، ٚتٝـإ     بٛزج١ جاض ٍَ ب١غـسا بهـط َٞ ٖاٚتاٟ َٛٚن١ٟ نٛضزغتإ ي١ط١ نطز٠ٚ٠ ٚطنإ ز٠ب
َٝٓا٠ٚ، ن١ٚات١ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ ب٪ ٖاٚتاٟ َٛٚنـ١ غـ١ضف ْـ١نطا٠ٚ، ١٥َـ١ ٜـ١نٝإ، زٚٚ       َٝو ٖ َٞ يٝص١ٜ١ْنُإ ث ب١َي

َٝـ٠ٛ نـ١             َٞ ٥ـ١ٚ بط ٜـاض٠ٟ ٥ َٝشن ز٠بـ َٜـو ز٠ز٠ٜـٔ يـ١ ث١ضيـ١َإ، ز٠َيـ َٝط٠ ٖـ١ض بط ٜاض ١َُٝ ي ٥ َٞ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١   نات
َٝهـسا           َٝت بـ٪ ث١ضيـ١َإ ْٝـ١ ٖـٝض ثاض٠ٜـ١ى ظٜـاز بهـات، يـ١ نات َٞ ثؿتٝٛاْٞ زاضاٜٞ ١ٖب َٞ ز٠ب ظٜازنط٠ٚ١ْ ١ٖب
ــ١ٟ           ــ١ بٛزج َٞ ب ــ ــ١ت ب ــاب١ تاٜب ــ١ّ ذٝػ ــ٠ٚ١، ٥ َٜت َٝو بهط ــاب ــ١ ذٝػ ــطاض ن َٝ ــاض ٚ، ث ــٛٚ ث ــإ زاب ــ١ بط ٜاضَ َُٝ ٥

َٝٓإ، خ٪ َٝٓإ، ت٪ ب١ ْاضاغت١ٚخ٪ خػت٪ت١ غ١ض نٛضت ٖ َٝٓا١ْنـ١ف    ٠ٚب١ضٖ َٝٓاْت ١ٖٜـ١، نـٛضت ٖ ت نٛضت ٖ
َٜعطاٟ ن١ضنٛٚى ز٠نـ١ٟ بـ٪ ناض٠بـا،     ي١ ن١ٝ؟ ظٜاز٠ ض٠ٟٚ نطز١ْ ي١ مش١نسا ، ي١ ٚقٛز، ي١ ناض٠با١ٜ، باغٞ ثاض
١َُٝ ب١ ثاض٠ ناض٠با ٠ٚضز٠ططٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٜعين ١َب١غتِ ب٪ ز٠ضخػتين ٥ـ١ّ ذ١قٝك١تاْـ١    ١٥ٚإ ٚتٝإ ٥

١َُٝ ب١زٚا زان َٜٝٛػت١ ٥ ١َُٝ ْـ١بْٛٚٞ زٜـٛاْٞ   ث َٝؿ١ ط١ٚض٠ناْٞ ٥ َٝو ي١ ن ٕٛٚ به١ٜٔ، ب١ تاٜب١تٞ ١ٜعين ١ٜن
َٝهــٞ ذٝػــابٞ خٝتــاَٞ بهــات ي١غــ١ض ٚضزبــٝين ٚ ث١غــ١ْسنطزْٞ، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ّ     َٜط١ٜ نــ١ ضاثــ٪ضتٞ ٖاٚث نــاٚز
َٞ، تـ٪ بـ١ تطيٝـ٪ٕ ظٜـاز٠         َٞ ٖـٝض ١ْخؿـ١ٜ١ٜهٞ ْـ١ب َٟ ذه١َٛت ٠ٚنٛ ٚاب ز٠ي١ْ٬ّٝ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َ١٥ ْانط
َٝـت بـ٪ بـ١        َٝـو ب َٝٓاْت زاْا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚا ز٠ن١ٜٔ يٝص١ْٜـ١نٞ تـ١ذكٝكٞ ث ض٠ٟٚ به١ٟ خ٪ؾت نٛضت ٖ

َٝتـ٠ٚ١ ٚ  2113زٚا زانٕٛٚ ٚ ز٠ضخػتين ١٥ٚ ضاغتٝا١ْ، ذٝػابٞ خٝتاَٞ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ي١ غاَيٞ ) ( زٚٚباض٠ ١ْب
َٟ  ب١ض ثطغٝاض١ٜتٞ ٜاغاٜٞ ١٥ٚ ٫زاْا١ْٟ، ٜإ ب١ ؾري ٩زا١ْٟ، ٜإ ب١ ١ٖز٠ض زاْا١ْٟ ي١ ذٝػابٞ بٛزج١ ز٠نـط

َُٝاْٛاٜـ١ ١ْضاغـت١ ٚ،              َُٝـ١ ٥ـ١ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ١ ض٠ت ز٠ن١ٜٓـ١، نـْٛه١ ث َٜـت، بـ١ طؿـيت ز٠ْـا ٥ زٜاضٟ بهط
 ١ْزضٚغت١، غٛثاؽ.

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

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض  ٣:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت غـا١ْ٫َ بـ١ ١٥قػـات غـ١ضف      َٞ ٠ٚ١٥تإ ي١بري ١ْن َٟ، ز٠ب ١ٜن١ّ ب١ ْٝػب١تٞ ١٥ٚ ثاضا١ْٟ ن١ غ١ضف ز٠نط

َٜت ٚ، ب١ ١٥قػات غاَيٞ ) َٟ ٚ         2112ز٠نط َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ٥اٜـا ز٠بـٝيَن غـ١ضف نـطا٠ٚ بـ٪ ٥ـ١ٚ (٠ف ١َب١ًغٞ تط ز
َٝػــتا يــ١   ١٥َــ١ يــ١ ١ْتٝحــ١ٟ ١ٜنػــاْٞ َٛٚنــ١ ض٠ْــط ١ٖٜــ١    َُٝاْٞ ٚ ٥ــ٠ٚ١َإ نــطز٠ٚٚ ٥ ٠ٚيــ١ٚ باغــٞ غــً

َِٝ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ٥ـ١ٚ ١ٜنػـاْٝا١ْ نـطا٠ٚ ٚ،     ًَ ١َُٝ غ١ضف ز٠ن١ٜٔ ٚ، ز٠تٛامن ب َٝطؾسا ١ٜنػاْٞ َٛٚن١ ٥ ١ٖٚي
َٜٓطا٠ٚنـإ    ز٠تٛأْ ج١ْابتإ ت١ذكٝل ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚع١ به١ٕ، ب١ ْٝػب١تٞ ثاض٠ٟ ناض٠با ب٪ ْاٚنـ١ زابط 

َٝػـتا تـ١بٝعٞ ١٥َـ١ ي١غـ١ض ت١ي١ؾعْٜٛـ١نإ ٚ ٥ٝع٬َـسا       ٚ، ب١ تاٜب١تٞ ن ١ضنٛٚى ن١ َٔ باغٞ ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ ٥
َٜٓطا٠ٚنإ با ٫َ٠َٚإ بس٠ٚ١ْ٠؟  َٟ ن١ ١٥ّ قػا١ْٟ ١َٓ، ١٥ط١ض ٚا١ْٝ با ٫َ٠َِٚ بس٠ٚ١ْ٠؟ ْاٚن١ زابط  ز٠ضزن١ٚ

َٝٔ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ضاغيت ١ْنطز٠ٚٚ، غٛثاؽ. ًَ  ب
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ٥اؾيت خإ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ٥اؾيت ععٜع قا :  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ غـٝاغ١ٟ            َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـِٝ نطزبـٛٚ، َـٔ ي١طـ١ غ١باض٠ت ب١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ٥اضاغـت١ٟ بـ١ض 
ٍَ غٝاغ١ٟ ثطغٝاض َٜٓس٩ت٠ٚ١ ي١ط١ َٜو ي١ ثطغٝاض٠نامن ج١ْابت ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ن١ خٛ ٠ن١ٟ َٔ ن١ ْاضز١َٚٚ ١ْٖس

٠َٟٛٝ طؿــيت  َٜعت طــ٪ض ا٠ٚ ٚ، ٜــ١ى، زٚٚ ثطغٝاضٜؿــِ ٫َ٠ّٚ ١ْزضا٠ٚتــ٠ٚ١ ٚ، ٥ــ١ٚ ١َ٫َ٠ٚؾــٞ نــ١ بــ١ ؾــ بــ٪ بــ١ض 
َٝٞ، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ٟ نـ١ َـٔ ثطغـٝاضّ نـطز٠ٚٚ ي١غـ١ض         زاٚت١ت٠ٚ١ َٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ َٛقٓٝع ِْٝ ث

َٜهدطا٠ٚنـإ        ١ٜ٠َٛٝنٞ       ١٥ٚ زٚٚ غـ١ز ًَٝـاض٠ٟ نـ١ بـ٪ ٥ـ١ذعاب ٚ ض َٝـٞ بـ١ ؾـ َٜعت ز٠َي َٜـت؟ بـ١ض  تـ١ضخإ ز٠نط
َٝـٞ    َٜعت ز٠َي َٝو َٛقٓٝع ١ْٝ، ١ْى ب٪ َٔ، بـ١ض  َٜعمت ْٛٚغ٠ٛٝ، ب٪ ٖٝض ن١غ طؿيت، َٔ ١َ٫َ٠ٚ طؿت١ٝناْٞ ب١ض 
َٜعت ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض زٚٚ غ١ز  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َ١٥ ب١ غًٝؿ١ زضا٠ٚ، َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ب١ َٛذس٠زٟ ي١ ب١ض 

َٟ          ًَٝاض٠ن١ ب١ غٝ َٝطٜاضٜـ١ يـ١ ضٟٚٚ ٠ٚظاض٠ت١نـ١ٟ ج١ْابتـ٠ٚ١ تـ١ضح بهـط َٟ ١٥ٚ ب١ؾـ١ٟ نـ١ بـ١ شَ ًؿ١ ز٠زض
١ًَ ب٪ ١٥ْـساَاْٞ   َٝ َٞ ب َٟ ض٠ق١َٞ غ١ضف نطز١ْن١ ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ثطغ١ غٝاغ١ٝن١ ج ي١ب١ضز٠ّ ث١ضي١َاْسا، بٛتط

ذـعب بـ٪ ظٜـاتط    ث١ضي١َإ، َٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َإ ب١ زٚا زانٕٛٚ ز٠ن١ّ ب٪ ثطغ١ غٝاغ١ٝن١ ن١ ؾ٬ٕ 
َٜو ي١ ناٚ ؾـ٬ٕ ذعبـٞ تـطزا، ؾـ٬ٕ ذـعب بـ٪ ؾـ١ضاَ٪ف نـطا٠ٚ، ؾـ٬ٕ ذـعب بـ٪             ٠َٛٝض َٟ ي١غ١ض ض ث ٠ٚضز٠طط
َٝهٞ ْؿـتُٝاْٝت ي١بـ١ضز٠ّ زاٜـ١،         َٜعت ١َغـ٦ٛي١ٝت ًَـ١، بـ٫َ١ّ بـ١ض  َٝ َٞ ب ١َُٟٝ ج َٝطٟ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ب٪ ٥ ب١ؾٞ ؾ

َٜٝٛػـت١ جـ١ْابت ١٥    َٝجـ١ض  ز٠نـات ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١        ثاض٠ن١ ن١ّ ١ْٝ زٚٚ غ١ز ًَٝاض زٜٓـاض، ث ٍَ ظٜـاتط ت َـ١ زٚٚ غـا
َٝهـٞ         َٝٓٝت٠ٚ١ ب٪ غ١ضف نطزْـٞ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ ٫َ٠َٚـ١ بـ٫١ٟ َٓـ٠ٚ١ ٫َ٠َٚ َٜو ب َٞ ٠ٚ١٥ٟ ٖٝض ت١بطٜط ز٠ض ٚا ب١ب
َٞ، َـٔ ثطغـٝاضّ يــ١            َِٝ طـ٪ض ا٠ٚ بـ١ ب١َيطــ١ٚاْ َٛقٓٝـع ْٝـ١، جــ١ْابت غـ١باض٠ت بـ١ ثطغــٝاض٠ن١ٟ َـٔ نـ١ ز٠َيــ

َٜعت نطز٠ٚٚ ٚت١َٚٛ َٝـٌ         2111ب٪ يـ١ )  ب١ض  َٝط ٚ ٥٪ت٪َب ( بـط ٟ نـٛاضز٠ ًَٝـاض زٜٓـاض بـ٪ نـانهطز٠ٚ١ْٟ ٥ـاَ
َٜعت يـ١        َٟ، بـ١ض  َٝـس٠نط ت١ضخإ نطا٠ٚ؟ ب٫َ١ّ زٚاتط بط ٟ غٞ ٚ ؾ١ف ًَٝاض زٜٓاض ي١ ن٪تـاٜٞ غـاَيسا ٥اَـاش٠ٟ ث

َٜٝٛػــيت بــ١ غــٝا١ْٟ ظ٩  َٝــٞ نــٞ بهــ١ٜٔ غــٝاض٠ناظنإ بــ١ض٠ٚ خطاثــٞ ز٠ض ٚات، ث ضتــط٠، ١٥َــ١ ١َ٫َ٠ٚنــ١زا ز٠َي
ٍَ ذٛضَـ١تٞ   َٜعت ي١ ١َ٫َ٠ٚناْتسا ي١ط١ ؾ١يػ١ؾ١ٟ ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ١ْٝ ي١ ج١ْابت، َٔ ز٠ثطغِ ١ٜعين ب١ض 
      َٞ ــ ــٞ ب َٝه ــٛ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ٠ٚن ــٞ زاضاٜ ــت، ٠ٚظاض٠ت ــتاؿن ١٥َٛغ١غ١ن١ؾ ــسٜٚٚت ٚ غ َٜعت ز٠ظامن َاْ ــ١ض  ــ٪ ب ظ٩ضّ ب

َٝهٞ ز٠غــت٫َ١تٞ ز٠ظطاٜــ١نٞ بهــه٪١ْ٫َٟ ذٝػــابٞ ز٠خ١ٜتــ١ بــ١ضز٠ّ ث١ضيــ ١َإ، ب١ضاغــيت ١٥َــ١ ١َغــ٦ٛي١ٝت
           َٞ ًَهـاضٟ غٝاغـٞ، بـ١ ز٠ض٠جـ١ ٜـ١ى نـ َٝ ط١ٚض٠ ز٠خ١ٜت١ غ١ض ٠ٚظاض٠ت، ١٥ّ ٠ٚظاض٠تـ١ ب١ؾـساضٟ ز٠نـات يـ١ ٖ
َٜعتـ١، بـ٪ ٠ٚنـٛ              َٟ ٠ٚظاض٠ت١نـ١ٟ ب١ض  ًَهـاضٟ غٝاغـ١ت ٥ـ١ٚ ثؿـه١ٟ نـ١ بـ١ض ذهَٛـ١ت ز٠نـ١ٚ َٝ ب١ضثطغ١ ي١ ٖ
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َٜتــ١ ب١ضنــا     َٝطٜــاضٟ ب١غــٝت به١ٚ َٞ يــ١       ز٠ظطاٜــ١نٞ شَ َٟ ١َغــ٦ٛي١ٝت١ن١ ظٜــاتط بــ َُٝــ١، َــٔ ز٠َــ١ٚ ٥ ٟٚ
َٞ، نٛاضز٠ ًَٝاض زٜٓاض زاْطا٠ٚ ب٪ نانهطز٠ٚ١ْ، زٚاتط  نطا٠ٚ  َٞ ١٥ضن١ن١ٟ ج١ْابٝؿتإ ظٜاتط ب ب١ضاَب١ضخ٪ب
َٝـٌ          ب١ غٞ ٚ ؾ١ف ًَٝاض زٜٓاض، ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥اٜـا ١٥َـ١ ظٜـاز٠ ض٠ٟٚ ْٝـ١ يـ١بط ٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥٪ت٪َب

َٜت ن١ ن١ْ َٟ،           بهط زض َٝـٞ نـانهطز٠ٚ١ْ ٥ـ٠ٚ١ ز٠خـٛاظ َُٝـ١ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ، باؾـرت ْٝـ١؟ جـ١ْابت ز٠َي َٝه١ ٥ س غـاَي
َٝو            َٝـٞ غـًؿ١نإ بـ١ نـ١ْس غـاَي َٜعت ز٠َي غ١باض٠ت ب١ٚ ثطغٝاض٠ٟ ن١ نطزَٚٚـ١، غـ١باض٠ت بـ١ غـًؿ١نإ، بـ١ض 

َٜعت نـطز٠ٚٚ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ بـ١ نـ           َٜت، َٔ ظ٩ض ب١ ثٛختـ١ نـطاٟٚ ثطغـٝاضّ يـ١ بـ١ض  َٝو  ت١غؿ١ٝ ز٠نط ١ْس غـاَي
َٞ ْٝػـب١تٞ يـ١ )       ًَـ َٝـٞ ب َٝهسا ث َٟ، ب٫َ١ّ َاؿن ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْ يـ١ غـاَي %( غـًٝؿ١نإ ط١ض اٜـ٠ٚ١   8ثٛخت١ ز٠نط

١َُٝف 2بٛزج١ٟ طؿيت، ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ط١ض ا٠ٚ١ٜ ي١ ) %( ط١ض ا٠ٚ١ٜ، خ١َيو َٛيتعّ ١ْٝ، خ١َيو ثاض٠ ْازات٠ٚ١، با ٥
َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ بعا ٍَ ت٪زا بريبه٠ٚ١ٜٓ١ ض َٞ   ي١ط١ َٟ بـ َٜت٠ٚ١ ٥ـ١ٚ َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ز٠ؾط١ض  ْشن ١٥ّ غًٝؿا١ْ ب٪ ْاط١ض 

َٜت؟ ْٝػب١ٟ ط١ض ا٠ٚ١ْن١ؾٞ ن١ْس٠؟ ب١ ض٠قـ١ّ   ١َٜ ١٥َا١ْ ٥ٝساع نطا٠ٚ، ١َٖيس٠طري َٞ ي١ نٛ ًَ َُٝإ ب ظ٠ػن١ت ث
َُٝـ١ ثا       َٜعتإ، غـ١باض٠ت بـ١ غـًٝؿ١ٜ١ى نـ١ غـا١ْ٫َ ٥ َٞ، ٠ٚنٛ ١َغ٦ٛي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت١ن١ٟ ب١ض  ًَ َُٝإ ب ض٠ٜـ١ى  ث

َٜص١ٜ٠ ي١ ثاض٠ٟ طؿيت، َٔ نـ٪ٕ   َٝشن ١٥ّ ض َٝو ز٠َي ١َُٝ ١َٖٛٚ غاَي ت١ضخإ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ١َغ١ي١ٟ ت١قاعٛزٟ، ٥
َٟ بــ٪ ١َغــ١ي١ٟ تــ١قاعٛزٟ،     َٝــٞ ْاثطمســ٠ٚ١؟ نــ١ يــ١ ثــاض٠ٟ طؿــيت ثاض٠ٜــ١نٞ طــ١ٚض٠ٟ بــ٪ تــ١ضخإ ز٠نــط ي

َٝو ي١ ) َٝو، ١َٖٛٚ ٠َٛظ٠ؾ َٝـط٠ ٖـ١َٛٚ     %( ٟ َٛٚنـ١ن١ 7ت١قاعٛزٟ غا١ْ٫َ ١َٖٛٚ َاْط َٟ، ٥ـ١ٟ خ ٟ ْـابط زض
َٝشن بـ٪ ثـاض٠ٟ             َٟ يـ١ بٛزجـ١ٟ طؿـيت بـ١ زض٠خػـت١ٜ١نٞ ظ٠م زاٜـس٠ْ َٝهٝـ ١٥ّ ثـاض٠ ظ٩ض٠ تـ١ضخإ بهـط غاَي

َٝو ٠َٛظ٠ف يـ١ )  َٞ ظ٠ػنـ١ت     7ت١قاعٛزٟ، ب٫َ١ّ ي١ ب١ضاَب١ضزا ١َٖٛٚ َاْط َٜـت، بـ %( ٟ َٛٚنـ١ن١ٟ ز٠بط زض
١َٜ ن١ ١٥ٚ ي١ ) َٝسا ١َٖي١٥7ّ باْك١ نٛ  طريا٠ٚ؟ ٜإ ١ٖض ب١ ت١ْٗا ب١ ٠ٚغ١ًنإ ١ٜ١ٖ؟ ظ٩ض غٛثاؽ.%( ٟ ت

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

 ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٞ ٠ٚغٝت١ ب١ ْٝػب١ت ٞ ذعب١ناْـ٠ٚ١ ٚ، يـ١ ؾ١ْٝـ١نٞ ذٝػـابٞ     زٜاض٠ َٔ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ غًٝؿ١، ذٝػاب
بجطغٞ ١َع١ًَٛ ٚ ، ١َٚظٚعٞ ثاض٠ٟ ذعب ٚ ز٠غت ْٝؿإ نطزْٞ ٚ ١٥ٚا١ْ ب١ ق١ٚا٥ِٝ ٚ، بـ١ يٝػـت ٚ بـ١    
َٜتـ١            َٝت، ١٥َـ١ ٜـ١ى، ٠ٚ نـ١ ٖاتـ٠ٚ١ غـ١ض ت١غـؿ١ٝ نطزْـٞ ز٠زض ١٥ٚاَط ي١ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْـ٠ٚ١ ز٠ضز٠نـ

١َُٝ ز٠ن١ٜٓٚ١ ت١غؿ١ٝنطزْٞ، يـ١   َٜـت         زاضاٜٞ ٚ ٥ َٞ ١٥َاْـ١ بـ١ غـًؿ١ ز٠زض َٜٓـ٠ٚ١ ٜاغـانإ ز٠َيـ ٜاغـاناْسا بط١ض 
َٜت، ب٪ٜـ١ َـٔ ٥ـ١ٚ باغـ١ّ نـطز، بـ١ ْٝػـب١تٞ نـٛاضز٠ ًَٝـاض بـ٪ غـٞ                ١ٖتا٠ٚنٛ قـاْْٛٞ ٥ـ١ذعاب ز٠ضز٠نـ١ٚ
َٜـت يـ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ نطزٜٚٚاْـ١، ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ           ١ٖٚؾت ًَٝاض ن١ ظٜازٟ نـطز٠ٚٚ ب١ضاغـيت ١٥َـ١ ز٠تٛاْط

َٝ ــ١      ْــ١ٜهطز٠ٚٚ ٥ ــ١ٜاضا١ْٟ ي ــس ز٠نــ١ّ ٥ــ١ٚ غ َٜهٞ تــطٜـ ت٥١هٝ ــاض ــإ نطز٩تــ٠ٚ١، ج ــ١ ب٪َــإ ٖــات٠ٚٛ ن٪َ ُ
َٜٝٛػـيت بـ١ غـٝا١ْ ٖـ١ب٠ٚٛ يـ١        2111(زا ١ٜ١ٖ، ي١ )2111) َٜط١ٚ باْـ١ٟ نـ١ ث (زا ١ٖب٠ٚٛ، ١٥ٚ ١َغنٛع١ ض
ــ١       2111) ــإ ظ٩ض بْٛٚ ــ١، بٝٓان ــ١نإ ظ٩ض بْٛٚ َٜط ــ١ظا، ض ــ١ب٠ٚٛ ٠ٚ ٖان ــٝا١ْ ْ ــ١ غ ــتٝإ ب َٜٝٛػ ــ١ ث ، (زا ض٠ْط
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َٞ ٖـات٠ٚٛ ٚ، يـ١              َٜٝٛػـتٝإ بـ١ غـٝا١ٜ١ْ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ ؾ١ضقـ١ ٚاٟ يـ غ١ٜاض٠نإ ظ٩ض بْٛٚـ١، ١٥َاْـ١ ٖـ١َٟٛٚ ث
َٝهٞ     ٠ٚ٠ظاض٠ت١ناْٝؿ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، ي١ٜ٫١نٞ تطٜؿ٠ٚ١ ض َٝهـ٠ٚ١ بـ٪ بـاب َٞ يـ١ باب َٝسا نطاب ْط ١ٜ١ٖ َْٛاق١ي١ؾٞ ت

َٟ ١ٜنــ١   َٟ يــ١ تـط، بــ١ ْٝػــب١تٞ ت١قاعٛزٜــ٠ٚ١، َــٔ باغــٞ تــ١قاعٛزِٜ نـطز جــاض ّ ٥ــ١ٚ ثاض٠ٜــ١ٟ نــ١ ز٠بــط زض
١َُٝ ن١ ١َغ٦ٛي١ٝت١ن١ ظٜاتط باغـٞ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١     ٥ َٟ َٜت، جاض ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ٝعاؾ١ ١َؾطٚظ٠ بهط
١َُٝ ١َٖا١ْ ب١ ٥ٝرػا٥ٝات ١َٚجٛز٠ ٚ ز٠تٛاْشن ٫َ٠َٚٝـ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ١٥ٚ ثاضاْـ١   َٟ ي١ ؾ١ضَاْب١ضإ ٥ ز٠بط زض

َٝتإ ضاز٠ط١ٜ١من خٛؾو ٚ بط َٝؿـرت َـٔ ضٚٚمن     َٔ ث اٜإ، ثاض٠ ١َٚجٛز٠ ٚ ي١ ذٝػابٞ تاٜب١تٞ خـ٪ٟ ٚ يـ١ ث
َٝؿــرت باغــِ نطزبــٛٚ يــ١ ٠ٚجبــ١ٟ   َٜهٞ تــط َــٔ ٥ــ٠ٚ١ ٫َ٠ّٚ بس٠َــ٠ٚ١، ث َٜٝٛػــيت ْــ١نطز جــاض نـطز٠ٚ٠، ب٪ٜــ١ ث
َٜـت ٚ،     َٞ غـ١ضف ز٠نط َٟ ٚ ثاض٠ٟ ت١قاعٛزٜؿٞ يـ َٝػتاف ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ز٠بط زض ١ٜن١َٞ ٫َ٠َٚٞ ثطغٝاض٠ناظنسا، ٥

َٝـٞ      ١٥ َٜت، ١ٜعين ٖٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ تـ٪ بتـٛاْٞ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ٟ ي ١َ ثاض١ٜ٠ن١ ي١غ١ض ق١ٚا٥ُٝٞ َٛٚن١ ز٠بط زض
ــ١ٟ        ــ١ض قا٥ُٝ ــ١ٜت، ي١غ ــ١ضؿن به َٝهٞ تــط غ ــت ــ٪ ؾ ــسا بهــ١ٟ ٚ ب َٝ ــ٥ٛٞ ت١غــ١ض ٚؿن ت ــ٪ٟ ٚ، غ ــٞ خب َٝ بــسظٟ ٚ، ي

َٞ ز٠ َٞ ب٪ ز٠ٚا٥ريٟ َٛخت١م، ضجاتإ ي  ن١ّ، غٛثاؽ.َٛٚن١ن١ت بط زضا٠ٚ ٚ ب١ غهٛى ت١ذٌٜٛ ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى زَيؿاز. 
َٜع زَيؿاز ذػشن قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠نــ١ّ يــ١ ٜاغــاٟ بٛزجــ١ٟ )   ( ٖــ١ظاض ثًــ١ٟ ٠ٚظٜؿــٞ 25( بط ٜــاض بــٛٚ )2111َــٔ تــ١ْٗا يــ٠ٚ١ ز٠غــت ثــ
َٝو بٛزج١ زاز٠ َٞ طَٛإ نات َٜت، ب َٝٞ ت٪ ذٝػابٞ ١َ١٥ت نطز٠ٚٚ، خ٪مشإ ز٠ظاْشن ث١ً ٠ٚظٜؿ١ٝنإ زاضن١ظض ْ

َٝو ث١ًٟ ٠ٚظٜؿٞ ي١ ٠ٚ١٥يٞ غـاَي٠ٚ١ زا١َْـ١ظضا٠ٚ،    َٜت١ ن٪تاٜٞ غاَي٠ٚ١، ١ٜعين ٖٝض نات َٜٔ ز٠ن١ٚ ن١ زاز١َ٠ظض
َٝهسا ت١ؼنشن ز٠ن١ٟ ب٪ ت١عٜٛعاتٞ َـ٠ٛظ٠ؾشن   ١ٜعين ن١ٚت٪ت١ َاْطٞ زٚاْع٠، ن٪ت١ غاَيٞ زاٖاتٛٚ، ت٪ ي١ نات

ٍَ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ز٠ضَا١ْ٫َٟ ن١ ت١ؼنٝٓت ب٪ نطز٠ٚٚ، 25) ( ١ٖظاض ث١ًٟ ٠ٚظٜؿٝـ ت١ؼنٝٓت ب٪ نطز٠ٚٚ، ي١ط١
َٞ تـ٪ يـ١ ت١ؼنٝٓـسا بـ٪            ٜإ ٠ٚ١٥ت١ ت٪ ب١ ث٬ٕ ١َ١٥ت ١ْنطز٠ٚٚ، تـ١ؼنٝٓت بـ٪ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٜـإ نـ٪ٕ ز٠بـ

َٞ ن١ ي١ زٚاٟ ذٝػابٞ خٝتاَٝسا  ن١ّ بهات، ب٪١ٜ ي١ زْٚٝا ب٠ٚٛ بٛزج١ٟ ب١ناض بطزٕ ٠ٚ١٥ْس٠ ظٜازت زا١ْْاب
َٝـٞ، بـ٫َ١ّ يـ١ نـاتٞ ذٝػـابٞ ؾٝعًٝـسا               َٝـٞ، نـ١َرت زاز٠ْ َٝـو يـ١ تـ١ؼنشن زاٖـات زاز٠ْ زاٖات ظٜاز ز٠نـات، نات
َٟ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ نـاتٞ ؾٝعًٝـسا           ذٝػابٞ خٝتاَٞ ظٜاتط ز٠نات، ب٫َ١ّ زا١ُٝ٥ٕ ب١ناض بـطزٕ ظٜـاز٠ تـط زاز٠ْـط

َٝط٠ ي١ ذه١َٛت َٝـٞ ٥ـ١ٚ ت١ؾػـ١ْ٬ٟٝ نـ١ نـطزت      ن١َرت بهات، ب٫َ١ّ ي َٜعت ب١ ث َٝه١ٚا١ٜ١ْ، ب١ض  َِٜ ب١ ث ٞ ١ٖض
ي١غ١ض ١٥ٚ ظٜاز٠ ض٠ٜٚا١ْٟ ي١غ١ض ت١عٜٛعٟ ٠َٛظ٠ؾشن نطا٠ٚ، ْ٪ غ١ز ٚ ذ١ؾتا ًَٝاض٠ ب٪ َٓت جٝا نطز٠ٚ٠، 

َٝطـ١   َٝؿـتا ج َٝو ٚ بٝػت ٚ نٛاض ًَٝاضت غ١ضف نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ْ٪ غ١ز ٚ ذ١ؾتا ًَٝاض٠ ن١ ٖ ٟ ب٫َ١ّ ت٪ تطيٝ٪ْ
( ٖـ١ظاض ثًـ١ ٠ٚظٜؿٝـ١ٟ    25ق١ْاع١ت ١ْٝ ب١ٚ ؾه١ْ٬ٟ ن١ تـ٪ نطزٚٚتـ١، نـْٛه١ بـط ٚاّ ٚاٜـ١ ثـاض٠ٟ ٥ـ١ٚ )       

( غ١ضف ١ْنطا٠ٚ ز٠بٛا١ٜ ب١ؾٞ ١٥ٚا١ْؾٞ بهطزا١ٜ، ز٠ّٚٚ تـ٪ يـ١   2111( ن١ زاْطا٠ٚ، ثاض٠ن١ٟ ي١ )2111)
َٝط١ نطز٠ٚ٠، ب َٝٓخ غـ١ز ٚ  مش١ى ٚ خع١َت طٛظاضٟ نٛاض غ١ز ٚ ث١جناٚ ؾ١ف ًَٝاضت ب٪ َٔ ج ٫َ١ّ خ٪ت ث
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١َّٝٝ ب١ ْٝػب١ت بٛزجـ١ٟ ثـ١ض٠    ١ٖؾتا ٚ زٚٚ ًَٝاض ٚ ْ٪ غ١ز ٚ نٌ ٚ ؾ١ف ًَٝاض ظٜاز٠ ض٠ٜٚت نطز٠ٚٚ، غ
َٝـو ١٥َـ١ت ْـ١نطز٠ٚٚ تـ١ذًٜٛٞ ن١ٜتـ١ غـ١ض ذٝػـابٞ بـ١ناض           َٜعت ب١ ٖٝض ١٥َطٚ ب١ ٖـٝض نتاب َٝسإ، ب١ض  ث

اٜــ١ َٛخاي١ؾــ١ٟ قــإْٛ بــٛٚ، بــ٫َ١ّ بــ١ ٥ــ١َط  بــطزٕ، بــ٫َ١ّ نــ١ ١٥َــ١ت ْــ١نطز٠ٚٚ ١٥طــ١ض بــ١ ٥ــ١َط بتهطز 
َٝت نطز٠ٚٚ، َٛخاي١ؾ١ن١ ط١ٚض٠تط٠، نْٛه١ ب١ ؾٝعـٌ نطزٚٚتـ١ غـ١ض بٛزجـ١ٟ      َٝب١ج ١ْتهطز٠ٚٚ ب١ ؾٝعٌ ج
             ،َٞ َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١َطٟ بـ٪ ز٠ضنـ١ٟ، ن١ٚاتـ١ ٥ـ١َط ز٠ضنطز١ْنـ١ ١٥طـ١ض َٛخاي١ؾـ١ٟ قـإْٛ بـ ب١ناض بطزٕ بـ١ب

١ٜنٞ ط١ٚض٠تط٠، نْٛه١ ت٪ زٚٚ تطيٝ٪ٕ ٚ غ١ز ٚ غٞ ًَٝـاضت بـ٪   ؾٝع١ًن١ َٛخاي١ؾ١ن١ٟ ط١ٚض٠تط٠ ٚ ع١ٜب١
ع١جعٟ َٛاظ١ْ٠ غ١ضف نطز٠ٚٚ نـ١ يـ١ بٛزجـ١ٟ بـ١ناض بـطزٕ ض٩ٜؿـت٠ٚٛ، تـ٪ قـ١ضظٟ عـ١قاضٟ نـ١ قـ١ضظ٠،            
َٝسإ غ١ضؿن ز٠ن١ٟ، ت٪ ع١جعٟ ْاقػٞ زٚٚ غ١ز ٚ ٜاْع٠  َٝت٠ٚ١ ب٪ ت٪، ي١ بٛزج١ٟ ث١ض٠ ث َٜٓ ٖا٫َٚٚتٞ ز٠ٜط١ض 

َٝسإ غ١ضؾت نطز٠ٚٚ، ت٪ ب١ ؾٝعٌ ١ْقًٞ ٥ـ١ّ ثـاض٠ت نـطز٠ٚٚ بـ٪     2111ًَٝاضٟ غاَيٞ ) ( ي١ بٛزج١ٟ ث١ض٠ ث
َُٝٛاٜـ١   َٞ، ب٪١ٜ ث َٞ ز٠ض١ْنطزب ظٜاز٠ ض٠ٟٚ بٛزج١ٟ ب١ناض بطزٕ، ب٪١ٜ ؾٝع١ًن١ت نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض ١٥َطٜؿت ث

          ٍَ َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ٟ ي١طـ١ َُٝـ١ بابـ١تٞ ٥ـ٠ٚ١ٕ نـ١ ي َٟ، ب٪ٜـ١    ١َٖٛٚ ١٥ٚ شَاضاْـ١ٟ نـ١ زضإٚ ي١بـ١ض ز٠غـيت ٥ بهـط
َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ ي١ ذٝػابٞ خٝتاَٞ  َٟ، ب٪ ي َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ زضٚغت بهط َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ يٝص١ٜ١ْنٞ ي زاٚاناضّ ب١ض 

 ( ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ظ٩ض غٛثاؽ.2111)
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ ١ٖض ن١غ١ٚ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ناى ١ْضعنإ  َٜيَن ثطغـٝاض٠ناْت ْـاضز،   ٥اخط ْانط ت٪ قػ١ٟ خ٪تت نطز، زٚ
َٜـت ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ت١عكٝباتـ١ ب١ضاغـيت،             َٞ ٫َ٠َٚـ١ناْٞ ٥ـ١ٚإ ٠ٚ١٥ٜـ١، ْانط ثطغٝاض٠ناْٝؿِ زا٠ٚتـ١ ٥ـ١ٚإ، ٥ـ

 ؾ١ضَٛٚ. ج١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
%( ٟ 11%( ٟ نــ١ّ نطزْــ٠ٚ١ٟ ت١ؾــػًٝٞ، يــ١ )11َٜع نــاى زَيؿــاز، زٜــاض٠ ١ٜنــ١ّ يــ١ )٫َ٠ّٚ بــ٪ جــ١ْابٞ بــ١ض 

١َُٝ نـ١   َٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ن١ّ نطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ؽ ي١ّ ب١ؾ١ ي١ ؾ١غًٞ ت١عٜٛعات، ٥ ت١عٜٛعات ؾ١ف غ١ز ًَٝاض ز٠طط
َٞ غـ١ز ٚ ١ٖؾـتاٚ ؾـ١ف ٚ ؾـ١ف غـ١ز ٚ غـٞ ٚ          َٝعا١ْٝ ١ٜن١ّ جاض ٖات٠ٚٛ ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا٠ٚ١ْ ١ٖؾـت ٚ غـ

َٞ ٚ ْـ٪٠ت ٚ زٚٚ، ٥ًٝرـاح     نٛ َٞ نطا ن١ زاٜبططٜٔ ٚ نطزَإ ب١ ؾ١ف ٚ غ١ز ٚ ١ٖؾـتا ٚ غـ اض ب٠ٚٛ، زاٚاَإ ي
نطا ن١ ٠ٚ١٥ ظ٩ض٠، ٠ٚ١٥بٛٚ ج١ْابتإ ن١ْس٠ٖا ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ نطا ن١ ٠ٚ١٥ ظ٩ض٠، ي١ ١٥خريزا ٠ٚ١٥بٛٚ نـ١ٚا يـ١   

١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن11١) َٝٓسضا، ١٥َا١ْ ١٥غبابٔ ن١ٚا ٥ ٠َٛٝ ي١ َٛاظ١ْ٠زا  %(ٟ زاؾه خ٪ٜإ ْاضزبٜٛٚإ، ٥
َٜٔ زاٜس٠ططٕ ١٥ٚ َٛاظ٠ْا١ْ،  ٠َٛٝ ب١ قػ١ٟ ٠ٚظاض٠ت١نإ ْان١ٕ ز ٥ َٔٝ ذٝػاضنإ ي١ط١َيسا ز٠ن١ٕ، ج١ْابتإ ز٠َي
َٜهٞ     َٝـت، َـٔ جـاض َٝسا زضٚغت ز٠ب َٟ ن١ ١٥ٚ ١ْقػا١ْٟ ت َٝس َٝه١ ي١ ١٥غبابٞ زاططت١ٓنإ، ٥اٖٚاٟ ي ٠ٚ١٥ف ١ٜن

٠ٚ١َُٜ غ ٠َٛٝ ع١جعتإ ت١غسٜل نطز٠ٚٚ ي١ّ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ٚاؾـ١ض٠ظ٠ٕ َـٔ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ٟ     تط ز٠ط١ض  ١ض ٠ٚ١٥، ٥
َٝتــ١          َٝــِٓ، ٥ـ١ٟ ١٥طــ١ض ٥ـ٠ٚ١ّ زاْــا ع١جع٠نـ١ ز٠ب َٟ ب عـ١جع٠ّ ت١غـسٜس ْــ١نطز بـ١ٚ ثاض٠ٜــ١، ثاض٠نـ١ يــ١ نـٛ
 ٚ َٝٔ يــ١ ْعٜهــ٠ٚ١ بهــ١ٓ ْــا َٜو؟ ٜــ١عين ١٥َاْــ١ ٖــ١َٟٛٚ ذٝػــابٞ ؾ١ْٝــ١، جــ١ْابتإ ذــ١ظ ز٠نــ١ّ بــ  نــ١ْس



 311 

َُٝٛاٜـ١      َٟ ي١ ضٟٚٚ ؾ٠ٚ١ْٝ١ ٠ٚ١٥ ن١ْس ت٥١ػري ز٠نـات، ب٪ٜـ١ َـٔ ث ذٝػابات٠ٚ١ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ب٪تإ ز٠ضز٠ن١ٚ
َُٝـ١ يـ١ خ٪َاْـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـا١َْإ          َٜهٞ تط ت٥١هٝس ز٠ن١ّ ن١ ْـ١ َٛخاي١ؾ١ٜـ١ ٚ، ْـ١ ٥ ٠ٚ١٥ٟ ن١ نطا٠ٚ جاض

َٜهٞ ٜاغـاٜٞ     نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١َٖٟٛٚ ب١ ٥ٝتٝؿاقٞ ث١ضي١َإ ٚ ذه١َٛت ٚ زاٚاناضٟ ث١ض يـ١َإ بـ٠ٚٛ ٚ، ب١ْـس
َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ض٠ق١َاْـ١ٟ نـ١              َٞ بهـ١ٜٔ، ٠ٚ نـ١ ٥ َٞ يـ َٞ ١ٜنػـاْٞ َٛخ١ق١قـات ٚ َٛٚنـ١ ٠ٚنـٛ ٥ـ١ٜٚ ١ٜ١ٖ ز٠ب
        َٞ َٞ ؾـ١ضم ١ٖٜـ١ يـ١ ثـاض٠، زٚاٜـٞ ز٠َيـ َٝػتا ناى زَيؿاز ز٠َيـ زاَآْا٠ٚ ٠ٚ١٥ ب١ؽ ١٥ٚ ١٥ضقاَا١ٜ١ْ ن١ زا١َٚ، ٥

َٞ نطز؟ َٔ ٠ٚ١٥ ب١ؽ ؾت١ ض٥٠ٝػ١ٝ نا١ْ باغِ نطز٠ٚٚ خ٪ ٖٝؿتان١ ؾ١غًٞ تط ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ٠ٚنـٛ  نٞ ي
٠ٚ١٥ٟ ن١ ثاض٠ٟ ت٥١ػٝػٞ ١َزاضؽ ٚ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ ؾ١غ١ًناْٞ تطٜؿسا ١ٜ١ٖ باغِ ١ْنطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ب١ؽ 

١َُٝ ١٥ٚ ٥ٝؿ١َإ ي١ خ٪َا٠ٚ١ْ ١ْنطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ٚاقٝع ذاي١، غٛثاؽ.  ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ظٜاتط ج١ْابتإ بعأْ ٥
َٜع ز.ا  ضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 عظُٝ٘ خإ.ؾ١ضَٛٚ 
َٜع   جنِ ايسٜٔ ذػٔ: عظُٝ٘ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زٜاض٠ َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ظٜاتط تاٜب١ت١ ب١ ١٥ٚ غ١ز ٚ ث١جنا ًَٝاض زٜٓـاض٠ٟ نـ١ بـ٪ زضٚغـت نطزْـٞ قٛتاخباْـ١       
ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ بط ٠ ثاض١ٜ٠ ١ْن٪ت١ بٛاضٟ  َٝػتا ٚا زاْطابٛٚ، ي١ط١ َٞ نطز٠ٚ١ْ، ج١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٥ َٝب١ج ج

َٝهٝؿـسا يـ١ ب١ؾـٞ مشـ١ى ٚ           َٞ بٛٚ ن١ ٠ٚ١٥ ي١ ت١عٜٛعٟ َـ٠ٛظ٠ؾشن ٚ ١٥ٚاْـ١زا ْـ١َا٠ٚ، بـ٫َ١ّ يـ١ نات َِٜ ي طٛ
           َٟ َُٝـ١ ثـاض٠ٟ نـ١ٍ ٚ ثـ١يٞ قٛتاخباْـ١نإ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ بـط  ٥ َٞ خع١َت طٛظاضٜسا، ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠َيـ

َٝهسا ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ثـ١جنا ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض يـ١ ٥ـاخري ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ      ثاض٠ٟ ظٜاتطٟ  ب٪ غ١ضف نطا٠ٚ، ي١ نات
ٍَ ٠ٚظٜطٟ ث١ض٠ٚضز٠زا ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بط ٜاضٟ زا٠ٚ ن١ ث١جنا ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ب٪ ن١ٍ ٚ ث١ٍ، ب٪  ١َُٝ ي١ط١ ٥

َُٝـ١ غـ١ضَإ غـٛضَا٠ٚ ٥ـ١ّ غـ١ز ٚ ثـ١جنا         َٝـط٠ ٥ ًَٝـاض زٜٓـاض٠ ْـ١نطا٠ٚ بـ١     قٛتاخبا١ْ تاظ٠نإ زابشن بهات، ي
َٜتــ١       َٝهــسا يــ١ ظ٩ضبــ١ٟ ذه١َٛتــ١ناْٞ زْٚٝــازا يــ١ نــاتٞ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ذٝػــابٞ خٝتــاَٞ ز قٛتاخباْــ١، يــ١ نات
َٜص٠ٟ ١٥ٚ ثاض٠ٜـ١ٟ ٥ـ١ٚ بٛزج١ٜـ١ٟ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـت ٥ـ١ٚ         ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ث١ضي١َإ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ب١ ض

َٝٞ ١ْنطز٠ٚٚ، بط ٟ ن١َرتٜٔ ث َٝب١ج اض٠ٟ غ١ضف نطز٠ٚٚ ٚ خع١َت طـٛظاضٟ ْـ١نطز٠ٚٚ،   ٠ٚظٜط٠زا ب٠ٚٛ ن١ ج
َٝت٠ٚ١، بــ٫َ١ّ يــ١ّ ث١ضي١َاْــ١ٟ  َٝؿــ َٜتــ٠ٚ١ ي٫١ٜــ١ٕ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١، ز٠غــت يــ١ناض به َٞ ٠ٚضطري َٞ َتُاْــ١ٟ يــ ز٠بــ
َٜٝٛػــت١ٝناْٞ خــ١َيو يــ١    َٝهــ١ يــ١ ٖــ١ض٠ ث َُٝــ١زا ٠ٚظاض٠تــٞ ٚا ١ٖٜــ١ نــ١ زضٚغــت نطزْــٞ قٛتاخباْــ١نإ ١ٜن ٥

َُٜٞ نٛضزغتإ، ن١ ططؾ َٞ ْـ١نطا٠ٚ،   15يت قٛتاخبا١َْإ ب٪ َا٠ٟٚ )١ٖض َٝبـ١ج َٝهسا ج ( غاَيٞ تط ١ٜ١ٖ، ي١ نات
َٜٓــسْٞ بــا٫ زاْــطا٠ٚ   َٝــٓخ ًَٝــ٪ٕ ز٫٩ض٠ بــ٪ ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ َُٝــ١ ٥ــ١ٚ بــط ٠ ثاض٠ٜــ١ٟ نــ١ غــ١ز ٚ غــٞ ٚث ب٪ٜــ١ ٥

ٞ 2111ي١غــ١ضٟٚٚ بٛزجــ١ٟ )  (٠ٚ٠، زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ ثــ١جنا ًَٝــ٪ٕ زٜٓــاض يــ١ ١٥جنَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ بــ٪ ٠ٚظاض٠تــ
ث١ض٠ٚضز٠ زاْطا٠ٚ، َٔ ي١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ثطغِ ٥اطازاضٟ ١٥ٚ بط ٠ ثاضا١ٜ١ْ ٖات٪ت١ غ١ض ذٝػابٞ ٠ٚظاض٠تـٞ  
َٝطإ ٚ غٛضٜا، ١٥ٚ ز٠ ًَٝاض  َٝهٞ تط ز٠ ًَٝاض زٜٓاض ب٪ ط١ض ا٠ٚ١ْٟ ط١ضِا٠ٚناْٞ ٥ زاضاٜٞ ب٪ غ١ضف نطزْٞ؟ خاَي

َٝٓخ ًَٝاض زٜٓا َٜهٞ    زٜٓاض٠ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ي٠ٚ١نطز ن١ ث ضٟ ب١ غًٝؿ١ زضا٠ٚ، ي١ ث١ضي١َاْـسا ٖـٝض بط ٜـاض
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َٝـٓخ ًَٝـاض     ٝٚا ١ْب٠ٚٛ ي١ ٜاغان١زا ن١ بط ٟ ثاض٠ ي١ٚ ز٠ ًَٝاض زٜٓاض٠ ب١ غ َٟ ب١ خ١َيو، ْـاظامن ٥ـ١ٚ ث ًؿ١ بسض
َٟ؟ غٛثاؽ.  زٜٓاض٠ٟ ن١ ب١ غًٝؿ١ زضا٠ٚ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١َْإ ز٠ٚ

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

 . عُط ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.ز
 

َٜع ز. عُط ػنس اَشن )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٟٝ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َإ ١ْظاْشن  ي١ ضاغتٝسا ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ ي٠ٚ١زا١ٜ، ثطغٝاضٟ َٓٝـ ي٠ٚ١زا١ٜ غ١ٜط٠ ٥
َٝػتا ب١ضز٠ٚا١َ، غـ١باض٠ت  2112(١ٜ، غاَيٞ )٠ٚ١٥2111ٟ َْٛاق١ؾ١ٟ ز٠ن١ٜٔ ذٝػابٞ خٝتاَٞ غاَيٞ ) ٥ )

َُٝـ١   ب١ قٛتاخبا١ْنإ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، ٠ٚظاض٠تٞ ث٬ٕ زاْإ ت١ؾاغًٝٞ زضٚغت نطزْٞ قٛتاخبا١ْناْٞ ب٪ ٥
َٜٓسْٞ با١ٜ٫َ، ي١ب١ض ز٠غيت ١٥ْساَاْٞ يٝص١ْف زاب٠ٚٛ، غٛثاؽ.  ْاضز٠ٚٚ، ي٫١ٟ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜـيَن ثطغـٝاض٠ناْٞ خـ٪ت ْـاضز،              ناى ١ْضعنإ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ قػـ١ٜإ نـطز ٥ـٞ ٠ٚجبـ١ٟ ز٠َٚٚـٔ، جـ١ْابت زٚ
َٜطـ١ٟ بـ١ ن١غـٞ       َٞ زإ، ض َٜطـ١ّ ثـ َٝٓخ، ؾ١ف ن١غ١ ٠ٚجب١ٟ ز٠ّٚٚ بٕٛٚ، ب٪١ٜ ض قػ١ناْت نطز، ب١ؽ ١٥ٚ ث

 اٍ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط.تط ْاز٠ّ، ٥اخري ن١ؽ زٚاٜٞ ث١عنإ خإ قػ١ ز٠نات، بطاٟ خ٪ّ ١َج
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

خإ باغٞ ز٠نات، ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ١٥َـ١ ي١غـ١ضٟٚٚ ٥ـ٠ٚ١      عظُٝ٘ زٜاض٠ ١٥ٚ ث١جنا ًَٝ٪ٕ ز٫٩ض٠ٟ ن١ ٚا ج١ْابٞ 
َٜعٟ باغٞ ز٠نات زاخًٞ ١٥ّ َٝعا١ْٟٝ  َٜٓسْٞ با٫َ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ١ٜ٠ٚ، ١٥ٚ ثاضا١ْٟ ن١ ب١ض  ١َُٝ ١ْب٠ٚٛ ب٪ خٛ ٥

ث١ض٠ٚضز٠، ن١ باغٞ غًٝؿ١ ز٠ن١ٜٔ ٚ ث١ضي١َإ قـ١ضاضٟ ْـ١زا٠ٚ غـًٝؿ١ بـسات، ٥ـ١ٚ غـًٝؿ١ٜ١ بـ١ يٝصْـ١ناْٞ         
َٜتـ٠ٚ١ ثانتـاٟٚ          َٟ بـ١ يٝص١ْٜـ١ى، غـًٝؿ١ن١ ز٠ض ٚا غـ١ضؿن ز٠نـات نـ١ ز ٠ٚظاض٠ت زضا٠ٚ، ثاض٠ن١ ب١ غًٝؿ١ ز٠زض

َٜ َٞ ز٠نط َٜت، غٛثاؽ.ز٠نات، ت١غؿ١ٟٝ ث َٞ ز٠نط  ت ٚ ق١ٜسٟ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥اخري ن١ؽ ث١عنإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ عبسايطػنٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ نـ١ بـ٪ َـين زاٜـ٠ٚ١        َٜو ي١ ١َ٫َ٠ٚناْٞ بـ١ض  َٟ ي١غ١ض ١ْٖس َٝو  ي١ ضاغتٝسا َٔ ز١َ٠ٚ ، ٜـ١ن
َٜعٜإ ٚتٞ ي١ ١َ٫َ٠ٚن١ ذٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ ث١ضيـ١َاْٝـ     َٝشن بٛزج١ٟ ث١ضي١َا١ْ، ب١ض  ًَ ي١ٚا١ْ ١َغ١ي١ٟ باب
َٝهـ١، ٜـ١عين بـ١ ٖـ١ضزٚٚ ذاَي١ت١نـ١             َٝهـسا ١٥َـ١ بـ٪ خـ٪ٟ خ١ي١ي َٝشن ذٝػـابات٠ٚ١، يـ١ نات ًَ ن٪ت١ ْاٚ ١٥ٚ باب

١َُٝ َازز٠ٟ ) ٖ  89خ١ي١ي١، نْٛه١ ٥ َٞ ذٝػـاب يـ١ ْٝٗاٜـ١تٞ ٖـ١َٛٚ        ( ٟ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪َـإ  ١ٜـ١ نـ١ ز٠بـ
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َٝطٜاضٟ ٜإ ذٝػاباتٞ ث١ضي١َإ ضاث٪ضتٞ خ٪ٟ ب١ ذٝػاباتٞ ث١ضي١َإ ذاظض بهـات، ٥ـ٠ٚ١    َٝهسا، ب١ؾٞ شَ غاَي
َٞ ذـاظض بهـات ٚ            ١٥ٚ ذٝػابات١ بط ٚات١ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ ٚ، يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٠ٚنـٛ ١َٚاظ٠ْـ١ٟ عـاّ ضاثـ٪ضتٞ ثـ

َٝت٠ٚ١ ب١ضز٠َٞ ١٥ْساَ َٓٝ ١َُٝ ي١ ؾطانػ١ْٛٝناْٞ ٥٪ث٪ظغٝ٪ٕ زاٚاَإ بٝٗ َٝهسا ن١ ٥ اْٞ ث١ضي١َإ، ١َ١٥ ي١ نات
َٜـو جـ١ْابت    ١َُٝ زاٚاٟ ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ٚ غ١ضؾٝاتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ، ٖٝض جاض نطز٠ٚٚ ب١ ض٠مسٞ ن١ ٥

َٝؿـٛٚزا            َٞ غـاَي١ٟ ث َٝو يـ١ّ غـ بـ١ٚ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ ٚ، غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ذـعٚضٟ ١ٖٜـ١، ٖـٝض غـاَي
ــازز٠ٟ )   ــ١ َ ــ١ ي ــ١ٟ ن ــ١ٟ     ٥89اي١ٝت ــاٜٞ ٚ بٛزج ــاباتٞ ن٪ت ــ١ ذٝػ ــسا ١ٖٜ ــاٚخ٪ٟ ث١ضي١َاْ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ( ٟ ث

َٝو ي١ٚاْــ١ نــ١ ١٥طــ١ض قػــ١ن١ٟ     ث١ضيــ١َإ ١ْٖات٪تــ١ ب١ضز٠غــيت ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ، ٜــ١عين ١٥َــ١ ٜــ١ن
َٝو زض        َٝـٞ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ خ١يـ١ي َٝت ن١ ن٪ت١ ْاٚ ٥ـ١ٚ ذٝػـابات٠ٚ١ بـ١ ث ٚغـت ز٠نـات، نـ١    ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚاب

١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ ي١َازز٠نـ١ٟ           َٝٞ ب١ضثطغـٔ يـ١ٚ خ١ي١يـ١ نـ١ بـ٪ بـ١ٚ ؾـ ج١ْابتإ ٠ٚنٛ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي
َٜـ زٜػا١ْن١ ٠ٚ١٥ َٛخاي١ؾ١ٟ  َٝت١ ْاٚ ١٥ٚ َٝسضا٠ٚ، ذاظض ١ْنطا٠ٚ، ١٥ط١ض نٛٚب ث١ٜط ٠ٟٚ ْاخ٪زا ٥ٝؿاض٠تٞ ث

ــ١، ٫٠َٚ   ــ١ضزٚٚ ذاَي١ت١نــ١زا ٥ــ١ٚ ٫َ٠َٚ ــ٪ٟ   ١َ١٥ٜــ١، ٜــ١عين يــ١ ٖ َٞ بــ٪ خ ــْٛه١ ز٠بــ َٝهــٞ زضٚغــت ْٝــ١، ن َ
َٞ، قػ١ٜ١نٞ تط ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٔ باغِ ي١ ظٜاز٠ض ٠ٟٚ نطزبٛٚ ي١ قػـ١ناظنسا، ٜـ١عين    َٝهٞ جٝاٚاظٟ ١ٖب ذٝػابات
َٝـسا٠ٚ،         َٝـسا٠ٚ ٚ، ضاثـ٪ضتٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜــ ٥ٝؿـاض٠تٞ ث َٞ ذ١قٝك١ت ١ٜ١ٖ ن١ ب٪ خ٪ٜإ ٥ٝؿـاض٠تٝإ ث ن٪١ََي

َٝو ي١ٚا١ْ َْٛاق١ي١ٜ١،  َٜطـ١ٟ بـ١ جـ١ْابٝإ زا٠ٚ نـ١ َْٛاق١يـ١ يـ١ بٛزجـ١ٟ ت١ؾـػًٝٝسا          ١ٜن ضاغت١ ٜاغـان١ ض
َٞ ططتـٕٛٚ ٚ، ق١ز٠غـ١ٟ نـطز٠ٚٚ، نـ١ يـ١ بٛزجـ١ٟ            َٜطـ١ٟ يـ َٝو، ب٫َ١ّ بـ١ ٚاظذـٞ ض َٝه٠ٚ١ ب٪ باب به١ٕ، ي١ باب

َٝو ١٥ط١ض بـ  َٝط٠ ي١ب١ضز٠َٞ ن٪١ََي ١َُٝ ي َٟ ب٪ بٛزج١ٟ ت١ؾػًٝٞ، ن١ٚات١ ٥ ١ تـ١ْٗا  ب١ناض بطزٕ َْٛاق١ي١ بهط
َٞ ذاَي١تـ١ٟ نـ١ َـٔ بـ٪ خـ٪ّ باغـِ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ بـ١ ْـ١ظ٠ضٟ ٥ٝعتٝبـاض ٠ٚضٜطـطٜٔ، ١ٜنـ١َٝإ نـ١                ١٥ٚ غ
َٝـسا    َٝسا ١ْٝ، ١٥جنَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ ت َُٜٞ ت َٝسا ١ْٝ، غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض َٝعا١ْٝ ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ث١ضي١َاْٞ ت

َٞ نطز٠ٚٚ َٝه١ ظٜاز٠ض ٠ٟٚ خ٪ٜا١ْ، ٥ٝعرتاؾٝإ ث َٝؿـ١ٜ١، َـ١ؾطٚظ٠   ١ْٝ، ١َ١٥ خ١ي١ي ، ن١ ب٪ خ٪ٟ ظٜاز٠ض ٠ٟٚ ن
ــ١ْٗا          ــ١ ت ــ١ ب َُٝ ــ١ ٥ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ى ٥ ــطز٠ٚٚ؟ ْ ــاز٠ض ٠ٟٚ ن َٝو ظٜ ــ ــ١ض ض ١٥غاغ َٝت٠ٚ١ ي١غ ــ ــٞ بجطغ َٝ ــ١َإ ي ث١ضي
َٝٓاْـ٠ٚ١ َْٛاق١يـ١ٟ         َٝهٞ تـط َْٛاق١ي١ٜـ١ نـ١ يـ١ بٛزجـ١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٛباض٠ن١ٟ ١٥ٚ ظٜاز٠ض ١ٜٚ٠ به١ٜٔ، ذاَي١ت

َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ  نطز٠ٚٚ ب٪ بٛزج١ٟ ت١ؾػًٝٞ، ب١ ت١ َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ث١ضي١َإ ب١ب َٞ ث َٞ ذاَي١ت١ ب ْٗا ١٥ّ غ
َٝيَن بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ       َٝـو بـ َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ ث َٟ يٝص١ٜ١ْنٞ ي قػ١ ي١غ١ض ث١غ١ْسنطزٕ، ٜإ ث١غ١ْس ١ْنطزٕ بهات، جاض

َٞ خ١ي١ي١ ثط بهات٠ٚ١، ١٥ٚ نات١ قػ١ ي١غ١ض ث١غ١ْسنطزٕ، ٜإ ث١غ١ْس ١ْنطزٕ بهات، غٛثاؽ.  ١٥ٚ غ
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٫َ٠َٚت ١ٜ١ٖ ب٪ ث١عنإ خإ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتا       ْـ٠ٚ١  َٔ ٫َ٠َِٚ زا٠ٚت٠ٚ١ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ١٥ٚ باغٞ نـطز، ١َغـ١ي١ٟ ث١ضيـ١َاْٝـ ٥ـ٠ٚ١ ع٬ٝقـ١ٟ بـ١ ب١ض 
 ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ؟ َٝب١ٝٓٝنتإ ١ٖب  يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١٥ط١ض ت
 
 
 

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

َٜٓـ١ضٟ ذهَٛـ١ت    َٜع ْٛ َٝبٝين ٚ ثطغٝاضا١ْ ن١ ٥اضاغت١ نطإ، ب١ ظ٩ضٟ ٥اضاغت١ٟ ب١ض  نـطا ٚ،  ي١ ضاغتٝسا ١٥ٚ ت
َٝبٝٓٝا١ْٟ زا٠ٚ١ٜ، ب١ ْٝػب١ت يٝصْـ١ٟ زاضاٜٝـ٠ٚ١ بـ١     ١َٜٓضٟ ذه١َٛتٝـ ٫َ٠َٚٞ ظ٩ضب١ٟ ١٥ٚ ثطغٝاض ٚ ت ْٛ
َٞ ز٠ن١ّ، ١ٜى، زٚٚ ب٪نٕٛٚ ١ٖبٛٚ يـ١ْاٚ ٖ٪َي١نـ١زا    َٝٓت١نُإ ١ٜ١ٖ، ي١ خ٪٠ٚ١َ ز٠غت ث نٛضتٞ ن١ْس ن٪َ

َٝؿٛٚزا ن١ ي١َـ١ٚ زٚا يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٥اَـاز٠ن     طزْٞ ضاثـ٪ضتٞ ذٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ ْـ١نات     ي١ زاْٝؿت١ٓناْٞ ث
َُٝـ١ف ٫ضعنـإ ْٝـ١، طٛاٜـ١ تـا ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ نـ١              ٍَ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ٟ ث١ضيـ١َإ ٥ َٞ ي١طـ١ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ز٠طٛجن
َٜو َـ١ٚازَإ ١ٖٜـ١ يـ١ ثـ١ٜط ٠ٟٚ             َٝـٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ١ْٖـس َٜـت، بـ١ؽ بـ١ ث ي١ٜ٫١ٕ ض٠قاب١ٟ َاي٠ٚ١ٝ تـ١زقٝل ز٠نط

َٜتـ١       ْاٚخ٪ ن١ ٥ًٝعاَٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠نا َٟ خبط ت ١ٖغيَت ب١ ٥اَـاز٠نطزْٞ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١، ٥ـ٠ٚ١ف ز٠تـٛاْط
ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ٜإ ط٪ض ٜين ي١ ث١ٜط ٠ٚ ٚ ثط٩ططاّ، ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٟ ن١ ١َٖيس٠غيَت ب١ ط٪ض ٜين، ز٠ضباض٠ٟ 

بـ١  َٛؾه١ٜ١ًٝى زٚٚ ؾت باؽ نطا ب١ تاٜب١تٞ ٥رياز، جٝاٚاظٟ ١ٜ١ٖ ي١ ب١ٜين ٥ريازٟ خـ١ًَٝٓطاٚ ٚ ٥ـريازٟ   
َٝٓطا٠ٚ، خ٪ٟ ططؾت١ن١  ز٠غت ٖاتٛٚ، ي١ ضاغتٝسا ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ز٠غت ٖات٠ٚٛن١ ظٜاتط٠ ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا خ١ًَ
َٝهـ١ٚا١ٜ٠ٚ١ْ         َٝػـتا بـ١ ث َٞ ي٠ٚ١ٟ نـ١ بـ١ ز٠غـت ٖـات٠ٚٛ، ٥ َٝٓطاٚ ن١َرت ب َٞ ز٠نات ١٥ط١ض خ١ًَ ي٠ٚ١ ز٠غت ث

ــ١ض به      ــط٠زا ١٥ط َٝ ــ١ض ي ــات، ٖ ــت ْان ــت زضٚغ ــ١ ططؾ َُٝ ــ١ ضاٟ ٥ ــ٠ٚ١ ب ــ١ض ٥ ــتٝسا   ي١ب ــرياز٠ف ي١ضاغ ــ١ٚ ٥ ــت ٥ َٜ ط
َٝـطام،    َٜت٠ٚ١ ب٪ ذهَٛـ١تٞ ع َٝسا ز٠ط١ض  َٜع ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٥اَاش٠ٟ ث ت٪َاضنطزْٞ ٚ ت٪َاض ١ْنطزْٞ، ٠ٚنٛ ب١ض 
َٞ ١ََٖٛٚإ ٠ٚ١٥ بـعاْشن، ٜـ١عين ١٥طـ١ض     َٝه١ ز٠ب َٜت، ٠ٚ١٥ف ذكٝك١ت َٝٓسض زٚاٜٞ ي١ بٛزج١ٟ طؿيت زاز٠ؾه

 ٚ١٥ َٞ َٝسضاب َٝو ٥اَاش٠ٟ ث َٝت بـ١ ذ١قٝكـ١ت، بـ١ؽ ٠ٚنـٛ     ب١ تطيٝ٪ْ َُٝإ زاز٠ؾه تطيٝ٪١ْ ي١ بٛزج١ٟ طؿيت ي
َٝٓطا٠ٚ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ز٠تـٛامن       ٚطنإ ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥رياز٠ٟ ن١ ب١ ز٠غت ٖات٠ٚٛ ظٜاتط٠ ي٠ٚ١ٟ نـ١ خـ١ًَ
        َٟ َٝؿ١ٜ١ ٜاخٛز ١٥ٚ باب١ت١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ٫َ٠َٚـٞ زاٜـ٠ٚ١، ٜـ١ى خـاَيٞ تـطٜـ ١ٖٜـ١ ز٠َـ١ٚ َِٝ ١٥ٚ ن ًَ ب

َٞ بس٠ّ ز٠ضباض٠ٟ ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ٚات١ ن٪١ْٝتٞ غ١ضف نطزْٞ بٛزج١ٜ١، ١٥ٚ ١٥ضقاَا١ْٟ نـ١  ٥اَا ش٠ٟ ث
َٝـسا، ٥ـ١ضقاَٞ تـ١ختٝتشن، ٥ـ١ضقأَ زاْـطا٠ٚ ي١غـ١ض ناغـ١ظ يـ١ ز٠ض٠جنـاَٞ              َٝؿـٛٚف ٥اَـاش٠ّ ث ٠ٚنٛ جـاضٟ ث

َٝت، يــ١ ٖــ١َٛٚ ٫َٚ  َٞ نــطزٕ نــ١ ز٠نــ١ٓٝ ذٝػــاباتٞ خٝتاَٝــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ خــ٪ٟ ز٠ضْانــ َٝبــ١ج َٝهــٝـ ٚاٜــ١، ج ت
١٥ضقاَٞ ؾٝعًٞ َٛت١ذ١قٝل ٠ٚنٛ ١٥ضقاَٞ َٛخ١ت١ت ١ْٝ، ب١ؽ ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ضقاَٞ ؾٝعًٞ َٛت١ذكٝل 
َٝٓطا٠ٚ، ز٠ضبـاض٠ٟ تـ١جاٚظ نـ١ٚا ٖـ١بٛٚ ب١ضاَبـ١ض ت١جا٠ٚظ٠نـ١ف نـ١ّ ض ٠ٜٚــ          َٞ ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا خ١ًَ ْعٜو ب

     ٚ َٟ ذٝػـاباتسا تـ١جا َٟ ذٝػـاباتسا، يـ١ ١ْٖـس َٜهٝإ نـ١ّ ض ٠ٟٚ     ١ٜ١ٖ ب١ ذكٝك١ت ي١ ١ْٖس ظ ١ٖٜـ١، يـ١ ١ْٖـس
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َٝـسا ت١جاٚظ٠نـ١ ب٪نـٞ ضٟٚٚ زا٠ٚ بـ١ تاٜبـ١تٞ يـ١ ذٝػـاباتٞ تـ١عٜٛعاتٞ             ١ٜ١ٖ، جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٥اَـاش٠ٟ ث
ٍَ ذٝػاباتٞ غـ١ًٝع ٚ خـ١ز٠َات ٚ غـٝا١ٜ١ْ ب١ضاغـيت، بـ٫َ١ّ ذٝػـاباتٞ تطَـإ ١ٖٜـ١ ٠ٚنـٛ           ٠َٛظ٠ؾشن ي١ط١

ــ١ّ ض     ــ٠ٚ١ ن ــ١ح ٥ ــٛ َٝٓ ــتٝسا ٠ٚن ــ١ ضاغ ــات ي ــ١   ٥ٝعاْ ــ٠ٚ١ ن ــ١ْاؾٝعٞ ٥ٝحتُٝاعٝؿ ــب١ت َ ــ١ ْٝػ ــ١، ب ٜ٠ٟٚ ١ٖ
ظٜاز٠ض ٠ٟٚ ١ٜ١ٖ، يـ١ ز٠ض ٥ـ١جناَٞ ظٜـاز بـْٛٚٞ ٜاض١َتٝـ١ناْٞ تـ٪ض ٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٝـ١ بـ١ ذكٝكـ١ت، بـ٫َ١ّ يـ١            
َٞ، طـطْط ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ظٜاز٠ض ١ٜٚ٠نـ١ ٚ نـ١ّ         َٞ، ٜإ ظٜـاز٠ض ٠ٟٚ ز٠بـ َٝهسا ت١جاٚظ ن١ّ ض ٠ٟٚ ز٠ب ١َٖٛٚ ذاَي١ت

َٝـسا         ض ١ٜٚ٠ن١ زٜاضٟ  َٝػـتا ٥اَـاش٠ٟ ث َٟ تـ١ٚظٜح ٖـ١بٛٚ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٥ نطا٠ٚ ٚ، ز٠غت ْٝؿإ نطا٠ٚ، ١ْٖـس
َٝتـ٠ٚ١ بـ٪      31/12ز٠ضباض٠ٟ ن٪١ْٝتٞ ت١غؿ١ٟٝ ذٝػاباتٞ ) َٓٝ (، ن٪١ْٝتٞ ت١ذًٜٛٞ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ٟ نـ١ ز٠َ

   َٞ َٟ ١َغـ١ي١ٜ١نٞ ذٝػـابٞ ز٠بـ يـ١   بٛزج١ٟ ٠ٚط١ض خػسن، ١ٜى ذ١قٝك١ت ١ٜ١ٖ ي١ ضاغتٝسا ٠ٚ١٥ ١ٖض ز٠نط
َُٝــ١    31/12) َٟ، بــ٫َ١ّ ٥اٜــا تــ١ًَٜٛٞ ثط٩ش٠نــاْٞ ٥ٝػتػــُاضٟ ٠ٚغــتا٠ٚ؟ ١٥طــ١ض ٠ٚغــتا٠ٚ ٥ ( ت١غــؿ١ٝ بهــط

َٝـو ٚاٜـ١ يـ١ )       ٍَ ذه١َٛتسا به١ٜٔ، ٜـ١عين يـ١ ٖـ١َٛٚ ٫َٚت َٞ ثطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ط١ ( ت١غـؿ١ٟٝ  31/12ز٠تٛاْشن ي
    ٚ َٜت٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٥اٜـا تـ١ٌَٜٛ ٠ٚغـتا َٞ ثط ز٠نط َٟ ٚ ع١جعٟ ث ٠؟ ١٥طـ١ض تـ١ٌَٜٛ ٠ٚغـتا٠ٚ ٥ـ١ٚ     ذٝػابات ز٠نط

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ. َٝٓت١نامن بٛٚ ب١ض  َٝهٞ تط٠، ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١َٓ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ن٪َ  نات١ باب١ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ستُس )١ٖٚضاَٞ( :  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػـت       ٠ٚ١٥ٟ ن١  ث٠ٜٛ١ْساض٠ ب١ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ث١ضي١َإ، ت١بع١ٕ ٠ٚنـٛ يـ١ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ ٖـات٠ٚٛ، ث
َٝت١ ي١ يٝص١ْٟ َايٞ، يٝص١ْٟ َايٞ ضاث٪ضت١نٞ ب٪ ٥اَـاز٠ ز٠نـات    ز٠نات ب١ ضْٚٚٞ ٖات٠ٚٛ ب٠ٚ١ٟ ن١ ب١ جٝا ب

َٟ ب٪ ث١ضي١َإ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ ن١ تاٜب١تـ١ بـ١ّ ذٝػـابات١ خٝتاَٝـ١ ٥اٜـا      َٝط ١٥َـ١ ذٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ     ٚ ز٠ٜٓ
َٞ، ١٥َـ١      َٝشن بـ١َي َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ٖٞ ١٥َٛغ١غ١نا١ْ؟ ٜإ ت١ْٗا ٖٞ ذه١َٛت١؟ ي١ ٫َ٠َٚـسا ز٠َيـ ١َٖٛٚ ١ٖض
َِٜ، ث١ضيـ١َإ ٚ، ٖـ١َٛٚ        َُٜٞ نٛضزغـتإ، غـ١ض٩نا١ٜتٞ ٖـ١ض ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ١َٖٛٚ ١٥َٛغ١غ١ناْٞ ٖـ١ض

٥ـ١ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ١، ي١غـ١ض ١٥غاغـٞ ذٝػـابٞ        ذه١َٛت، ٠ٚ١٥ف ن١ ٖات٠ٚٛ ي١غ١ض زٚٚ ١٥غاؽ ٖات٠ٚٛ
َٝٔ ب١ْــسٟ ٠ٚظٜؿــٞ، ١٥طــ١ض ت١َاؾــا بهــ١ٜٔ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ث٠ٜٛ١ْــساض٠ بــ١ ١ْٚعــ٠ٚ١، َٛٚنــ١ٟ      ْــ١ٚع ٚ، ثــ٪ي
ــط        ــ١ناْٞ ت ــ١نإ، خ١ضجٝ ــٛٚز٠ ن٪١ٜ٫َ١َتٝ ــشن، غ ــاضبٛٚ ب١خؿ ــٛظاضٟ، ب ــ١ت ط ــ١ى ٚ خعَ ــ١ضإ، مش ؾ١ضَاْب

َٝٔ ب١ْسٜــ١ ٥ٝساض١ٜ     ــا زاضاٜــٞ، ثــ٪ي ــ١ٚجٛزاتٞ ْ َ       َٞ ــات ز٠َيــ ــ١ّ بــاؽ ز٠ن ــ١ ز٠ضخػــت١ٟ ز٠ٜ ــ١ ١َٖاْــ١ ي ن
َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖٟ ب٠ٚٛ ب٪ ٥ٝػتػـُاضٟ نـ١ْس بـ٠ٚٛ، شَاض٠نـاْٞ ٖـ١َٟٛٚ ْٛٚغـ٠ٛٝ،        خ١ضج١ٝنإ ن١ ١ٖض
     َُٜٞ َُٜٞ نٛضزغــتا١ْ، ْــ١ى تــ١ْٗا ٖــٞ ذهَٛــ١تٞ ٖــ١ض ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ١٥َــ١ ذٝػــاباتٞ ن٪تــاٜٞ ٖــ١َٛٚ ٖــ١ض

 نٛضزغتإ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ زٚٚتإ ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ٜٔ تـ١ْٗا غـ١ض٩ى ٚ   
َٜيَن ت٪ قػـ١ت ْـ١نطز٠ٚٚ،    َٝطاناْٞ خ٪تإ، ناى عبساي١ً زٚ ٠ٚ١َٓٓٝ، ١٥ٚاْٞ تط بؿ١ضَٕٛٚ ب٪ ج جٝطط٠ن١ٟ ضن

َٝػتا ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َجايت ْاز٠ّ ب١ضاغيت، ؾ١ضَٛٚ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ؾ١قـ١ض٠،    ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ذ١قٞ قػ١ت ١ْٝ ٥
.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ق١ض٠ بٝدٛ

 
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــٓٝاضنطاٚ بــ٪           ــ١ ث ــٝاغ١ٟ َازز٠نــاْٞ ن ــ١ٟ ٜاغــاٜٞ غ ــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، يٝصْ َٜعإ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضي ــ١ض  ب
َٜؿت2111:٠ٜٚٛٞ غاَيٞ )ث١غ١ْسنطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تا ١ٜ٠َٛٝ زاٜط   (، ب١ّ ؾ

َٝطام ب٪ غاَيٞ ) َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  (.١ٜ2111ن١ّ: ث١غ١ْسنطزْٞ ذٝػابٞ ن٪تاٜٞ ذه١َٛتٞ ١ٖض
َٝطام. َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع  ز٠ّٚٚ: ٥ٝكطاض نطزْٞ ث

َٜٝٛػت١ ي١غـ١ض ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚ   ١َّٝٝ: ث َٜٝٛػـت١ ي١غـ١ض ْـا٠ٚض ٩نٞ        غ ظٜـطإ ٚ، ٫ٜـ١ٕ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ نـٞ ث
 بط ط١ٟ ز٠َٚٚٞ غ١ض٠ٚ٠ ١٥جناّ بس٠ٕ.

َٜـت ٚ يـ١ ض٩شْاَـ١ٟ ؾـ١ضَٞ )ٚقـا٥ع      2112نٛاض٠ّ: ١٥ّ بط ٜاض٠ ي١ ض٩شٟ ٠ٚضططت٠ٚ١ٝٓ ي١ ) َٞ ز٠نط َٝب١ج ( ج
َٜت٠ٚ١.  نٛضزغتإ( ب٬َٚ ز٠نط

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ َٝبٝٓٝـإ ْٝـ١   ج١ْابٞ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، ث َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ١٥ط١ض بطاز٠ضإ ت ّ غٝاغ١ٜ١ٟ ن١ خٛ
 ي١غ١ضٟ، بط ط١ ب١ بط ط١ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٕٛٚ ب١ ع١ض٠ب١ٝن١ؾٞ خبٛ
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 (:2111ذٜل اؿظاب اـتاَٞ يظ١ٓ )قشاس تص
 (.2111ايعشام يًظ١ٓ املاي١ٝ )_أٚاًل: تصذٜل اؿظاب اـتاَٞ ؿه١َٛ إقًِٝ نٛسدطتإ

 ايعشام._ثاًْٝا: إقشاس تكشٜش ؾ١ٓ ايؼؤٕٚ املاي١ٝ ٚ اإلقتصاد يربملإ نٛسدطتإ
 ٤ت يف ايفكش٠ ايجا١ْٝ أعالٙ.ثايجًا:ع٢ً فًع ايٛصسا٤ ٚ اؾٗات رات ايعالق١ إؽار َا ًٜضّ بؼإٔ َا دا

 سابعًا: ٜٓفز ٖزا ايكشاس إعتباسًا َٔ تأسٜخ إقشاسٙ ٚ ٜٓؼش يف اؾشٜذ٠ ايشمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛسدطتإ(.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

إ ت١بع١ٕ ي١غ١ض ١٥ّ غـٝاغ١ٜ١ ت١قطٜبـ١ٕ ب١ؾـٞ ظ٩ضٟ يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٞ ٥ُٝعاٜـإ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ٠ٚ١ ْا٠ٚناظنـ         
 َٞ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، بعاْشن ن َٝػتا ١٥ٚ غٝاغ١ٟ ن١ خٛ ي١ٜ٫١، ب١ؾٞ ظ٩ضٜإ ٥ُٝعاٜإ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥
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َٝؿــتا ١ْخطا٠ٚتــ١ ز٠ْطــسإ نــاى عبسايًــ١،     َٜو قػــ١ بهــ١ٕ، ٖ َٝبــٝين ي١غــ١ض ١ٖٜــ١؟ َــ١جاٍ ز٠ز٠ٜــٔ ١ْٖــس ت
 ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبساي١ً ستُس اَشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ت١قطٜطَإ ْاضز٠ٚٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ، ْـ١َإ ٚتـ٠ٚٛ بـ١ نـ١ّ ٚ نٛضتٝـ٠ٚ١       ٥
َٜٓستـ٠ٚ١     َٝػتا ١٥ّ ؾ١ق١ض١ٜ٠ جـ١ْابت ٠ٚنـٛ خٛ َٝط١ٜنٞ ت١ٚاٚ، ٥ َٟ شَ َٟ، ٚتَٛٚا١ْ ث١غ١ْس بهط ث١غ١ْس بهط

َٝٞ ٥ُٝعا نطا٠ٚ ي١ٜ٫١ٕ ظ٩ضبـ١ٟ ١٥ْـساَاْٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ،      َٜـو ٚ      ن١ ز٠َي بـ٫َ١ّ ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ بـ١ ض
َٝط٠زا، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٟٛٝ ١ٜ١ٖ ن١ ي َٝهٞ، ١ْى ب١ ن١ّ ٚ نٛضتٞ ب١ٚ ؾ  ث

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

َٝت ) ايعشام يًظ١ٓ املاي١ٝ _تصذٜل اؿظاب اـتاَٞ ؿه١َٛ إقًِٝ نٛسدطتإَٔ ْاظامن، ب٫َ١ّ ٚا ْٛٚغطا٠ٚ، ز٠َي
َٞ بس٠ٜٔ ١ٜن(، 2111 َٟ ي١غ١ضٟ قػ١ بهات؟ تا ١َجايٞ ث َٞ ز١ٜ٠ٚ َٝو ي١ٚا١ْ ن١ ج١ْابت١ ٥ُٝعات نطز٠ٚٚ، ن

 قػ١ بهات، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسا٠ٚ، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ  ١َُٝ ي١غ١ض قػ١ناْٞ ناى عبساي١ً، ي١ ضاث٪ضتٞ خ٪َإ ٥اَاش٠َإ ث َٝهٞ جـٛاْٞ   ٥ ضاثـ٪ضت
ــ١ ٚ      ــ١ّ ٚ نٛضتٝ ــ١ٚ ن ــطا ٚ، ٥ ــ١ض ن ــطز٠ٚٚ ٚ، َْٛاق١ؾــ١نٞ ظ٩ضٟ ي١غ ــ١َاْٞ ن ــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي َٝؿه١ؾــٞ غ ث
١َّٝٝ ؾ١قـ١ض٠          َٜتـ٠ٚ١، يـ١ غـ ١َُٝ زاٚاَإ نـطز٠ٚٚ ٥ٝكـطاضٟ ٥ـ١ٚ َٛقت١ض٠ذاتاْـ١ بهط َٝبٝٓٝا١ْٟ ن١ ي١غ١ض٠ ٥ ت

َٝؿـٓٝاضا١ْٟ     زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ١ٜ٫ْـ١ ث٠ٜٛ١ْ  َٝهطزْٞ ٥ـ١ّ ث َٝبـ١ج سٜساض٠ناْـ١ ج
 ن١ ي١ ضاث٪ضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٝسا ٖات٠ٚٛ، ٚات١ ١٥ّ ؾتا١ْٟ ن١ باؽ نطا ١َٖٛٚ ث١غ١ْسنطا٠ٚ، غٛثاؽ.

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

َٟ ١َٖٟٛٚ َْٛا َٜهٞ تط غ١ض ي١ ْٛ َٝػتا ْا٠ٚنإ ز٠ْٛٚغشن، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ١ْٝ جاض َٜت٠ٚ١ ب١ضاغـيت،  ٥ ق١ؾات بهط
٠َٛٝ ١٥طـ١ض َٛقتـ١ضذتإ ١ٖٜـ١     نْٛه١ ض١ٝ٥٠ناْٞ خ٪تإ زا٠ٚ، ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜن١ّ )تكسٜل اذتػاب ارتتاَٞ( ٥
َٝو، بٝػـت ز٠قـ١، قػـ١ به١ْـ٠ٚ١         َٜهٞ تـط ز٠ ز٠قـ١، نـاض٠ط َٟ جاض ز٠تٛأْ ب١ ز٠ق١ٜ١، ْٝ٪ ز٠ق١، نْٛه١ ْانط

َٞ،          ب١ضاغيت، ي١ غ١ض ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜن١ّ ْا٠ٚنإ ز٠ْٛٚ غشن، َـٔ ذـ١ظ ز٠نـ١ّ بـعأْ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ٖـ١ض ١ٜنـ١ٚ غـ
َٜـو ٜـإ    َٜط  َٟ، ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ب١ ز َٟ ٜإ ١ْنط نٛاض ز٠ق١ٟ تط قػ١ بهات٠ٚ١، نْٛه١ ١ٜى ثطغٝاض٠ ث١غ١ْس بهط
َٜــط  ض٥٠ٝــ١ناْٞ خ٪تــإ بــس٠ٕ، ١٥طــ١ض زٜػــإ َْٛاق١ؾــ١ٟ به١ْــ٠ٚ١، ن١ٚاتــ١ ٖٝهــُإ ْــ١نطز٠ٚٚ، ٥ــ١ّ   زٚٚ ز

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛ َٜػتإ خإ، ٥اؾيت خإ، ناى بـ٬ٍ،  ب١ض  ٚغطإٚ )َاَ٪غتا عُط، غ٪ظإ خإ، ناى عبساي١ً، نٛ
ز. عظُٝ ر٘ خ رإ،   ناى ذ١َ١ غعٝس، غ٠ٌٜٛٝ خإ، ناى غ١ض١ْٖط، ث١عنإ خإ، ناى عبساي١ًٟ َـ٫١ ْـٛضٟ،   

َٜباظ، ناى عسْإ، ناى غا٫ض، ناى يكُإ، ناى عبسايطػنٔ، ٥ا١ْٖط خإ، ناى عُط ١ٖٚضاَٞ، ْ اغو خـإ(،  ض
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َٞ، ٜــإ           ٖـ١ض ١ٜنـ١ٚ ٜــ١ى ز٠قـ١تإ ز٠ز٠ٜـيَن، نــْٛه١ َْٛاق١ؾـ١ٟ تـ١ٚاٚ نــطا٠ٚ، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى ؾ١ق١ض٠ٜــ١، بـ١َي
َٝط، ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.  ١ْخ

َٜع عُط عبسايععٜع   بٗا٤ايذٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ؿتٛطـ٪ٟ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ ٚ    ٚاي١ً َٔ ْٝٛ ز٠ق١ؾ١ّ ب١غ١، َـٔ ٥ـ٠ٚ١ عـ١ضظ ز٠نـ١ّ نـ١ ي١بـ١ض ز٠ٜـإ غـ١عات ط        
َٜع ٠ٚظٜـطٟ         َٞ ٚ، ي١بـ١ض ْـا ضْٚٚـٞ ٫َ٠َٚـ١ناْٞ بـ١ض  َٝهٞ ٖـ١ب َٝبٝين ث١ضي١َاْتاضإ ي١غ١ض بٛزج١ ز٠ض١٥جناَ ت
َٝؿٓٝاض ٚ ض٠خٓا١ْٟ ن١ ث١ضي١َاْتاضإ ب٪ٜإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ  َٝبٝين ٚ زاٚا ٚ ث زاضاٜٞ ٚ غتاؾ١ن١ٟ ي١غ١ض ١٥ٚ ت

َٝ َٝب١ٝٓٝنٝـ عـ١ضظٟ نـاى عـْٛٞ ز٠نـ١ّ     ن١ ١َ٫َ٠ٚنإ َٛقٓٝع ١ْبٕٛٚ، َٔ ث َٜو غ١ض٠تا ت ؿٓٝاض ز٠ن١ّ جاض
َٞ ١٥ّ زاض ؾـت١ٜ٠ٚ١َٓإ ١ٖٜـ١، ز٠قـا ٚ ز٠م ٖـ١ض      ن١ ١ٜى زا١ْ ثٝيت ١ْط٪ض ٠ٜٛ، ١ْى ضغت١، ٜإ ن١ًُ، ن١ ز٠َي
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ      َٝـ َْٛاق١ؾ١ٟ ز٠ٜإ غ١عاتٞ ث١ضي١َاْتاضإ، ب٪ٜـ١ َـٔ ث َٝؿرت ٖات٠ٚٛ ث ١٥ٚ ضاث٪ضت١ٜ١ ن١ ث
            َُٜٞ َٟ )ث١غـ١ْس ْـ١نطزْٞ ذٝػـابٞ ن٪تـاٜٞ ذهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ١ٜ٠َٛٝ بهـط ن١ غٝاغ١ٟ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ بـ١ّ ؾـ
ــ١ٚ         ــ١َاْتاض ٥ ــٛاض ث١ضي َٞ، ن ــ ــ١ غ ــاز ي ــْٛه١ ظٜ ــ١ّ، ن ــٓٝاضٜـ ز٠ن َٝؿ ــ١ض٠ٖٚا ث ــ٠ٚ١ٟ(، ٖ َٝط اْ ــتإ ٚ ط نٛضزغ

َٜـت بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١ ٚضزٟ ذٝػـاباتٞ            َٝٓط َٝـو بٗ َٝؿٓٝاض٠ٜإ نـطز، ٥ـ١ٚ يٝصْـ١ ت١ذكٝكٝـ١ ث َٝتـ٠ٚ١   ث خٝتـاَٞ ب
 ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.

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

 غ٪ظإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ زاٚاناضّ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ ) َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ     2111ب١ض  ( ث١غـ١ْس بهـط
َٝٓطاٟٚ ب٪َإ ٥ٝكطاض نـطز٠ٚٚ،  ١َ١٥ غٝاغ١ت ١َُٝ ب١ خ١ًَ ٞ ذه١َٛتٞ خػت٪ت١ ب١ض ناٚ، ١٥ٚ بٛزج١ٟ ن١ ٥

     َٞ َٞ، ز٠َيـ َُٝـإ ز٠َيـ َٞ ؾاضز٠ٚ١ْ ظ٩ض ب١ ؾـ١ؾاؾا١ْ ٖـات٠ٚٛ ث َـٔ   ي١ ٚاقٝعسا ن٪ٕ ب٠ٚٛ، ن٪ٕ غ١ضؿن نطز٠ٚٚ، ب
َٞ نطزّٚٚ، ؾ َٜسا ظ٠ختت ي َٞ ظٜاز نطزّٚٚ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ بٛزج١، ١٥ٚ ٬َي١ٚ ثـاض٠ٟ نـ١ بـ٪ّ ٖـات٠ٚٛ يـ١      ٕ ؾتت ث

َٝطاق٠ٚ١ ب١ؾٞ ْ٪١ٖز ٖـ١ظاض َاَ٪غـتاٟ ْـاضز٠ٚٚ، َـٔ غـ١ز ٚ ثـ١جنا ٖـ١ظاض َاَ٪غـتاّ ١ٖٜـ١، ١ْٜـس٠ّ بـ١             ع
َٜهٝإ ؾـ١ضم ٚ جٝـاٚاظٟ زضٚغـت بهـ١ّ، ظ٩ض بـ١ ؾـ١ؾاؾا١ْ ٖات٪تـ١ ث١ضيـ١َاْٞ          َٜهٝإ ٚ بٝس٠ّ ب١ ب١عع ب١عع

َٞ َٔ ٠ٚ١٥ ٠ٚظع١ن١َ١ ب١ّ ؾ َُٝإ ز٠َي ١ٜ٠َٛٝ ي١ْاٚ ث١ضي١َاْسا، يـ١ْاٚ يٝصْـ١ناْٞ ث١ضي١َاْـسا    نٛضزغتا٠ٚ١ْ ث
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠، يٝصْـ١ٟ           َٝؿتُإ نطزٕٚٚ ب١ ظ٩ض يـ١ غـ١ضٟٚٚ بٛزجـ٠ٚ١ ب١تاٜبـ١تٞ ٥ باْط ٖ
َٞ غ١ضف نطزٕٚٚ ٚ ١٥ّ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ب٪ٟ ٖات٠ٚٛ ب١ؾٞ ١٥ٚ شَاض٠ٟ ْـ١نطز٠ٚٚ نـ١    ْاٚخ٪، ثاض٠ٟ ظٜاز٠َإ ث

١َُٝ ١َٖا١ْ، ي١ َا َٝـو          ٥ َٝٓاْ َٝـت نـٛضت ٖ َٝو ن١ بـاٚى ٚ زاٜـو ١َغـط٠ؿن َاَي١نـ١ ز٠نـات نـ١ ز٠بٝٓ َيٝؿ٠ٚ١ نات
َٞ ٥ـ١ٚ ثـاض٠ ْٛغـت٠ٚٛ        َٜو ز٠نات، ٜإ ٠ٚ١٥تا ١٥ط١ض ثاض٠ٜـ١نٞ ْٛغـتٟٛٚ ٖـ١ب َٝت ق١ضظ ١ٜ١ٖ ٜإ ٠ٚ١٥تا ز٠ن
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ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظٜـاز  ز٠خات١ غ١ض غ١ضؾٝات١ ظٜاز٠ن١ٟ، ب٪١ٜ ١ٖض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ  ظ٩ض ب١ ؾ١ؾاؾا١ْ ٖات٠ٚٛ، ١ٖض ي١
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٍَ ٠ٚ١٥زاّ ن١ ث١غ١ْس بهط َٝط٠ٟ ن٪تاٜٞ، َٔ ي١ط١ َٝسا١ٜ بٛزج١ٟ شَ  ي١ ١ٖظاض٠ٖا ض٠ق١َٞ ت

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

 ناى عبساي١ً ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبساي١ً ستُس اَشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝــط٠ٟ ن٪تــاٜٞ بــ١ ٥اؾــهطا  ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ١َٖيــ١ٟ ج١ٖٚــ١ض َٝساٜــ١ يــ١ شَ َٝساٜــ١ ٚ، بــ١ ٖــ١ز٠ضزاْٞ َــايٞ ت ٟ ت
َٞ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ًٝتعاَـاتٞ َـايِٝ       َٝساْا٠ٚ، ز٠َيـ َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ظ٩ض ب١ ٥اؾهطا زاْٞ ث خطا٠ٚت١ ضٚٚ ٚ، ب١ض 

َٝو ذ١قٞ ١ْٝ، ١ْ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َإ، ْـ١ بـ١ض    َٜع ٠ٚظٜـط  ي١غ١ض ب٠ٚٛ ْاناض بّٛٚ ٥ٝؿ١ن١ به١ّ ٚ، ٖٝض ن١غ
َٝـط٠ٟ   َٝهٞ قاْْٛٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ١ٜن١ّ شَ غ١ضؿن َايٞ بهات ٬ٝ٥ ١٥ط١ض ثؿت ١ْب١غيَت ب١ ز٠ق
َٝؿـٓٝاض   َٟ ي١ٜ٫١ٕ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث َٟ، زٚٚ يٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ زٜاضٟ بهط ن٪تاٜٞ ث١غ١ْس ١ْنط

َٝٞ َازز٠ٟ ) َٟ ب١ث َٝط٠ٟ ن٪تاٜٞ ( ٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ 47بهط َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ بهات ي١ شَ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ي
َٜطٟ زاضاٜٞ، غٛثاؽ. ٍَ ثؿت ب١ ضاث٪ضت١ناْٞ زٜٛاْٞ ناٚز  ثا

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

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ. َٝطظاز ت  ناى ؾ
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜـ: عبذاؿاف،ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٖ ١َُٝ َٜع       زٜاض٠ ٥ َٝؿتا ١ْط١ٜؿت١ٜٓٚٛت١ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ْط ي١غ١ض ذٝػابٞ خٝتـاَٞ بـس٠ٜٔ، ب٪ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـ١ض 

َُٝٛاٜـ١    َٝط٠، نـْٛه١ ث غ٪ظإ خإ باغٞ ز٠نات ذ١م ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ي١ ؾطانػ١ْٛٝن١ٟ خ٪ٜاْسا باغٞ نات، ١ْى ي
 ٠ٚ١٥ ٥ٝعاظ٠،،،،،

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

 َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.ت٪ ذ١قت ١ْٝ، نٛ
َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ٚ طؿتٛط٪١ٜٟ ي١ ن١ْس ض٩شٟ ضابطزٚٚزا نطا ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ١ََٖٛٚإ ن١ َٛتاب١عـ١َإ نـطز، ١ٖغـتُإ نـطز     
َٜٝٛػــت ٫َ٠َٚــٞ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َاْٞ ١ْزاٜــ٠ٚ١ ٚ، يــ١ْاٚ ٥ــ١ّ ذٝػــ  َٜع ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ٠ٚى ث ابٞ نــ١ بــ١ض 

ًَٝهطزْٞ ٜاغاٟ بٛزجـ١ٟ غـاَيٞ )   َٝؿ ( 2111خٝتا١َٝزا ْا ضْٚٚٞ ١ٜ١ٖ، ب١ ١ٖز٠ضزاْٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٖٚا ث
َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١             َِٜ نـاى عبسايًـ١ ز٠نـ١ّ نـ١ يٝص١ْٜـ١نٞ ي ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ َٔ ثؿـتطريٟ ض٥٠ـٞ َاَ٪غـتا عُـط ٚ ٖـاٚض 

َٝؿ١ٚ َٟ ب٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ن َٟ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب١زٚا زانٕٛٚ بهط َٝـط٠ٟ       زضٚغت بهط نـ١ّ ٚ نٛضتٝاْـ١ٟ نـ١ يـ١ شَ
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َٜٝٛػـت١ زضٚغـت نطزْـٞ        َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ب٪ٜـ١ بـ١ ضاٟ َـٔ ث َٟ ٚ خبط ن٪تاٜٝسا ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ نات١ ث١غ١ْس بهط
َٜت١ ز٠ْطسإ، غٛثاؽ. َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ث١غ١ْسنطز١ْن١ خبط َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ث  يٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ خبط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١  َإ:ب١ض 

 ٥اؾيت خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾيت ععٜع قا :  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــيت       ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ َــٔ ٠ٚنــٛ ١٥ْــساّ ث١ضيــ١َإ ٫َ٠َٚــٞ ظ٩ضبــ١ٟ ثطغــٝاض٠نامن ٠ٚضْــ١ططت٠ٚٛ، يــ١ نــ٪ٟ طؿ
٠َٛٝ ض٠ق١َ١ناْتإ ١َٖي١ٜ١ ب١ ؾـ  َٝت ٥ ًَ َٝسا ١ْٝ، ١ْ ب١ ض٠ق١ّ ب ١ٜ٠َٛٝنٞ ثطغٝاض٠نامن ت٪َاضّ نطز٠ٚٚ ٫َ٠َٚٞ ت

َٝهٞ ظ٩ض ؾطاٚا١ْ ن١ ز٠قٝل ١ْٝ، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ي١ ناتٞ قػ١نطز١ْناْٝؿُسا  َٝٓت ١ْٝ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ؾ١ضذ ز٩نٝ٪َ
    َٞ َٝض ْـ١ب َٝهـسا ٖـاٚث َٜو ي١ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ تطٜـ ٥اَاش٠ٜإ ب٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ن١ ١َ١٥ ٫زا١ْ، ي١ نات ٚ ظ٩ض

َٜطٟ زاضاٜٞ، ٫زا١ْ ي١ ٜاغاٟ ٥ٝساض٠ٟ َاي١ٝ، ١ٖض٠ٖٚا ٫زإ زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ ٜاغاٟ بٛزجـ١،   ب١ ضاث٪ضتٞ ناٚز
َٝـت ٚ، ضاثـ٪ضتٞ زاضاٜـٝـ ٥اَـاش٠ٟ بـ٠ٚ١ نطزبـٛٚ نـ١          ب٪١ٜ َٔ زاٚاناضّ ن١ يٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ زضٚغـت بب
ٍَ ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ بيَب ي١ ناتٞ ث١غ١ْسنطزْٝسا، ب٪١ٜ َٔ ثؿتطريٟ  َٜطٟ زاضاٜٞ ي١ط١ ططْط١ ضاث٪ضتٞ ناٚز

َٞ ي َُٝـ١ غـاَيٞ ثـاضٜـ زاٚاَـإ نـطز٠ٚٚ، ٜـ١ن٬         ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ز٠ب َٝـت، ب٪ٜـ١ ٥ َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝ زضٚغت بب ٝص١ٜ١ْنٞ ي
َٟ بـ١ ٥ٝكطاضنـطزٕ ٚ، بـ١              َٟ يـ١ْاٚ ث١ضي١َاْـسا نـ١ بـاؽ يـ١ ْـا ؾـ١ؾاؿن ز٠نـط َٝت٠ٚ١ ن١ ١٥ّ بٛزج١ٜ١ ْـانط بب

٠َٟٛٝ ض٠مسٞ ٥ٝكطاض به١ٜٔ ي١غ١ض ْا ؾ١ؾاؾ١ٝت ب١ ٜاغا، ظ٩ض غٛثاؽ.  ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ   باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ذاجٞ ب٬ٍٝ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع اػنس غًُٝإ عبساي١ً ))ب٬ٍٝ((:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١نٞ           ــطز يٝص١ْٜ ــٝإ ن ــاضامن باغ ــٛ ٖاٚن ــ٠ٚ١، ٠ٚن َٜت ــ١ ض٠ت بهط ــاب خٝتاَٝ ــ١ّ ذٝػ ــ١ّ ٥ ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ ــٔ ث َ
َٟ ب٪ ز٠ضن١ٚتين ضاغت١ٝنإ، ي١ َٝه٪َي٠ٚ١ٟٓٝ ب٪ زضٚغت بهط  ب١ض ١٥ّ ٖ٪ناضا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠:ي

ٍَ زاْٝٝـ١،           َٜطٟ ي١طـ١ ١َٓٝثـ١ض ٠ٜٛ ٚ ضاثـ٪ضتٞ زٜـٛاْٞ نـاٚز َٜهـاضٟ ٜاغـاٜٞ خ٪ٜـسا ت ١٥ّ ذٝػاب خٝتا١َٝ ب١ ض
َٝهـ١ٚا١ْٟ ٜاغـاٟ بٛزجـ١ نـاضٟ نـطز٠ٚٚ ٚ ١َٖيػـٛن١ٚتٞ نـطز٠ٚٚ،            َٝسا نـطا٠ٚ يـ١ غـ١ضؾ١ناْسا، ث ظٜاز٠ض ٠ٟٚ ت

٫ََــٞ ثطغــٝاض٠ناْٞ جــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط، ظاْٝــاضٟ ْــا زضٚغــيت زا٠ٚ، زاٖاتـ١ناْٞ ضٕٚٚ ْــشن، ْــا ضْٚٚــٞ ي١غــ١ض ٠ٚ 
َٟ بـ٪        َٝه٪َيٝٓـ٠ٚ١ زضٚغـت بهـط َٜتـ٠ٚ١ ٚ، يٝص١ْٜـ١نٞ ي َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ض٠ت بهط ظاْٝاضٟ ١َٖي١ٟ زا٠ٚ، ب٪١ٜ َٔ ث

 ز٠ضن١ٚتين ضاغت١ٝنإ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ذ١َ١ غعٝس ؾ١ضَٛٚ.
 َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عًٞ:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١َإ بــ١       ــ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي َِٝ خ٪ؾــ١ غ ــ ــيت ث ــإ، ب١ضاغ ــ١َٛٚ بطاز٠ض٠ن ــ٪ ضاٟ ٖ ــتطريِٜ ب ــطاٟ ثؿ َٜ ــٝـ ٚ َٓ
ــ٠ٚ١ٟ          ــ١ض ٥ ــ١ ٚ، ي١ب ــ١ ططْط ــابٞ خٝتاَٝ ــ١ّ ذٝػ ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــ١ض ٥ ــيَت، ي١ب ــ٪ٟ ١ٖغ ــ١ضنٞ خ ــ٦ٛي١ٜ١ت ٚ ٥ ١َغ

َٝسا١ٜ ٚ ظ٩ضب١ٟ ٖ َٝه١ٚا١ْٟ قاْْٛٞ ت َٜع ٠ٚظٜط ن١ ب٪ٟ ْٛٚغـطابٛٚ بـ١   ث ١ض٠ ظ٩ضٟ ٫َ٠َٚٞ ثطغٝاض٠ناْٞ ب١ض 
َٜهٞ ْاٜاغـاٜٞ             َٜهـاض ١َٖي١ٜإ زابطزبٛٚ، بـ١ زاخـ٠ٚ١ ظ٩ضبـ١ٟ ٖـ١ض٠ ظ٩ضٟ َٛقٓٝـع ْـ١بٛٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا َـٔ بـ١ ض
َٝٞ ٜاغـا ٥ـ١ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ١ ْـ١ٖات٠ٚٛ ٚ، ْـا ؾـ١ؾاؾ١ ٚ،              َٝٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ ٚ بـ١ث ١َٓٝث١ض ٟ بـٛٚ بـ١ث ت

َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ١ّٖ يٝص١ْٜـ١نٞ  ن١ْس َٝؿرتٜـ ث َٝسا١ٜ، ب٪١ٜ ث َٝسا١ٜ، ب١ضاغيت ْاٜاغاٜٞ ت ٜٔ ظٜاز٠ض ٠ٟٚ ت
َٝٞ َازز٠ٟ ) َٜطٟ زاضاٜٞ ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١   47ت١ذكٝكٞ ب١ث َٜت٠ٚ١ ب٪ زٜٛاْٞ ناٚز َٜت ٚ، ١ّٖ بط١ض  َٝٓط َٝو بٗ ( ث

َٟ َٝج١ض  ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغاٜٞ ٚ ٥ػَٛٚيٞ ٚ ْٝعاَٞ ب١ٚ ؾًٝت١ضا١ْزا ت َٜت٠ٚ١ ٚ، ١َ١٥ف ؾ َٜٝٛػت ز٠نات بط١ض  ، ب٪١ٜ ث
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٜٓ  ١٥ضنٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َا١ْ بٝط١ض 

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

 غ٠ٌٜٛٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اػنس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 اْٝإ ز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.قػ١ناْٞ َٔ ٖاٚناضامن نطزٜإ، ثؿتطريٟ ي١ قػ١ن

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

 ناى غ١ض١ْٖط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ١ض١ْٖط ؾطد ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ٟ ن٪تاٜٝـ١ قػـ١ٜإ    َٜع٠نإ ن١ْسٜٔ غ١عات ي١غ١ض ١٥ّ شَ ٚاي١ً زٜاض٠ بطاز٠ض٠نإ، ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض 
َٜ َُٝاْٛاٜـ١ نـ١    نطز٠ٚٚ، ب١ض  َُٝـ١ ث عاْٝـ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٫َ٠َٚٝإ زا٠ٚت٠ٚ١، زٜاض٠ ض٥٠ٞ َٛخايـ ١ٜ١ٖ، ٥

َٞ نـطزّٚٚ، باؾـرتٜٔ          َٝـو ٥ـ٠ٚ١ٟ ثـ َٞ ٚاقع ْا ؾ١ؾاؾ١ٝت ١ٜ١ٖ ٚ، ٫زاْٞ ٜاغاٜٞ ٚ زاضاٜـٞ ١ٖٜـ١، ٠ٚظاض٠ت ز٠َيـ
ٜـ      َٟ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ ١َٚظٚعـ١  ٜٞ بهاتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ف   ن١٬ذ١ٍ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ يٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ زضٚغت بهط

٠ٚ١َُٓٝ ب١ضاغيت ١َغ١ي١ٟ بٛزج١ ٚ ١َغ١ي١ٟ زاضاٜـٞ، ١َغـ١ي١ٜ١نٞ طؿـت١ٝ،     َٟ ب١ بريٟ ١ََٖٛٚإ ب ز١َ٠ٚ
َٜو            َٞ ي١غـ١ض ١ْٖـس َٟ ١٥طـ١ض قـ١ضاض بـ َٝهٞ ْؿتُٝا١ْٝ، ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ ١ََٖٛٚاْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ ز٠َـ١ٚ ثطغ

َٝـو ْعٜـو ببٝٓـ٠ٚ١ ٚ تـ١ٚاؾ      ١َُٝ طؿتٛط٪ بهـ١ٜٔ ٚ ي َٝهـ١ يـ١ٚ ١َٚظٚعاْـ١، ظ٩ض      ١َٚظٚع ٥ َٞ ١٥َـ١ ١ٜن ل ٖـ١ب
 غٛثاؽ.

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

 ث١عنإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ عبسايطػنٔ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜ غـ٪ظإ خاْـسا ثؿـتطريٟ           َٝهٞ قػـ١ناْٞ ٖـاٚض  َٞ ز٠نـ١ّ،   ي١ضاغتٝسا َٔ ب٪ ١ٜن١َٞ ٥ـ١ّ ضاث٪ضتـ١ يـ١ ب١ؾـ يـ
ي٠ٚ١ٟ ن١ ب١ضاغيت ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ن١ ذه١َٛت ْاضز١ٜٚٚتٝـ١ ث١ضيـ١َإ ظ٩ض ؾـ١ؾاؾ١، ٠ٚ١٥ْـس٠ ؾـ١ؾاؾ١      
َٝشن      ًَـ َٝشن ظٜاز٠ ض ٠ٟٚ نـطا٠ٚ، ٜـإ ْـ١نطا٠ٚ، ب ًَ ١َُٝ ب َٝؿت٪ت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ َٝهٞ ١ْٖ ن١ ٖٝض ١َجايٞ طَٛاْ

َٝشن ثاب١ْـس ْــ١ب٠ٚٛ      ًَــ َُٝـ١ بٝؿــٞ      َْٛاق١يـ١ نـطا٠ٚ، ٜــإ ْـ١نطا٠ٚ، ب بـ١ ٜاغـا٠ٚ ٜــإ ْـا، ي١بــ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥طــ١ض ٥
ــ١ض        ــ١، ١٥ط ــاٚنٞ ١ًًَٝت ــ١ت ب ــ١ٕ ذهَٛ ــ١ٜٔ ؾٝعً ــ١ت به ــابٞ ًًَٝ ــ١ٜٔ ذٝػ ــاب به ــْٛه١ ذٝػ َٝٓشن، ن ــٛبٗ ؾ
َٝهٞ زٚٚضبـشن ٚ   َٝيَن ن١ ذه١َٛت باٚن َٞ ١٥ّ ذٝػاباتٞ خٝتا١َٝ ز٠ٜػ١ؽن َٝٞ نطزب َٞ ث ث١ضي١َإ ١َٖٚيٝؿٞ زاب

َٟ يــ١ ذ١نُٝاْــ١ ْٝــ١، ن١ٚاتــ١ بــ٪ ٥ــ١ٚ َٜعض َُٝــ١ بــ١ ذ١نُٝاْــ١ ٚ ٚابهــ١ٜٔ نــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْــسٟ خــ١َيو بجــاض ٠ٟ ٥
َٟ ب٠ٚ١ٟ ن١ ث١غ١ْس ١ْنطزْٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ ١٥ّ خاَي١ بط٪ض   زابؿهطزْٞ بٛزج١زا ث

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

 ناى عبساي١ًٟ ٫١َ ْٛضٟ.
َٜع عبساي١ً ستُس ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٟ ٥ـ١ّ نـ١ْس         َٟ، ي١ضاغتٝسا ي١ ذٝػابٞ خٝتاَٝـسا ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ طؿتٛطـ٪ ز٠نـط ٍَ ٠ٚ١٥ّ ث١غ١ْس ١ْنط َٔ ي١ط١
َٜهٞ      َٜـط ، زٜٓـاض َٝسا ١ْٝ، ١ٜعين ب١ ١ٜى ج١ًَٛ، بـ١ ٜـ١ى ز ض٩ش٠ زٚٚض ٚ ْعٜو ذٝػابٞ خٝتاَٞ ث١ضي١َاْٞ ت

َٝسا ١ْٝ، ْاظامن  َٝؿُٛا١ٜ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ث١ضي١َاْٞ ت َٜٓس٩ت٠ٚ١، ث بطاز٠ضإ تا ن١ْس ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٜإ خٛ
ــا١ٜٝ،         ــ١ٟ ٥اغ ــ١ به ــٛاْٞ قػ ــط ز٠ت ــٛإ زٚات ــاى ؾ َٝٞ، ن ــ١ث َٞ ب ــ ــٞ ٚاب َٝ َٝو ث ــ ــ١ض ن١غ ــ٠ٚ١، ٖ َٜٓس٩ت ــ١ٜإ خٛ ْ
َٝٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ          َٝت، ث١ضيـ١َإ بـ١ث َٜٓ ٍَ ز٠غـٛٚض َٝٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ ٥ٝؿـ١ناْٞ ٖـ١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ب١ث

َٝٞ َازز٠ٟ )ْاٚخ٪ ذٝػابات ( ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ 89ٞ خٝتاَٞ ٚ بٛزج١ ث١غ١ْس ز٠نات، ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪زا ب١ث
ــ١        َٝت ــ١ضب١خ٪ ب ١ٜ٠َٛٝنٞ غ ــ ــ١ ؾ ــاَٞ ب ــابٞ خٝت َٞ ذٝػ ــ ــ١، ز٠ب ــ١ٟ زاضاٜٝ ــاٜٞ ٚ يٝصْ ــ١ٟ ٜاغ ــٞ يٝصْ بطاز٠ضاْ

َٞ   ، با غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ(89١َٜٟ ب١ ضاث٪ضت ٠ٚ١٥ َازز٠ٟ )ث١ضي١َإ، طؿتٛط٪ٟ ي١باض٠ٚ٠ بهط ذ١ن١ّ بـ
َِٝ غ١ٜط٠ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ث١ضي١َإ ١ْٖات٠ٚٛ، طؿتٛطـ٪ٟ ي١غـ١ض ْـ١نطا٠ٚ،     َٝٛإ ١ََٖٛٚاْسا، ١ٜعين ث ي١ ْ
َٞ غـاَيٞ ضابـطزٚٚزا         َٟ ب١ ظ٩ض ١٥ٚ زٚٚ غ١ز ٚ نٛاضز٠ ًَٝـاض زٜٓـاض٠ٟ نـ١ يـ١ غـ َٜو ث١ضي١َاْتاض ز٠ٜا١ْٚ ١ْٖس

َٟ ٖٝين ن١ٕ، ١ٜعين بٝ  ؿاض٠ٚ١ْ، بط ٚا ي١ ضاغتٝسا، غٛثاؽ.ث١غ١ْسنطا٠ٚ ب٪ ث١ضي١َإ ز٠ٜا١ْٚ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾطَٛٚ ا١َٓٝ خإ
َٜع   غعٝس:ا١َٓ رنشٟ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        َٟ َٟ، ٜـ١عين نـٝـ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ  بـ١ ظ٩ضٟ ز َٝٗتـ١ ز٠ض َٜع عبساي١ً ٫١َ ْـٛضٟ ب َٝسن ١٥ظ ٥اخاؾتٓا ب١ض  زظ
ٝ    بػ١ثٝٓٝت ٥ َٞ ٖـ١ٟ، بـ١ؽ ثطغـ َٞ، بٛزج١ٜ١ن١ نٛ ٜـ َٞ ؾاض٠ٚ٠ ب اض٠نٞ ١ٚ زٚٚ غ١ز ٚ ناضز٠ ًَٝاض زٜٓاض٠ ٜ
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َٜت١ ١َغط٠ف نـطٕ، ٥ـ١ظ    زٜه١ّ ضاتيَب ث١ضي١َاْتاض َٜت١ زإ، َا ١ْ ١ٖض ٠ٚ١٥ ب٪ ث١ضي١َاْٞ ز نٝـ بٛزج١ٟ ز
َٟ، غٛثاؽ. َٝٗت١ ز٠ض َٞ ب  ٥اخاؾتٓا ٟٚ زاخٛاظا زن١ّ ش ثط٩ت٪ن٪ي

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

 ؾ١ضَٛٚ.عظُٝ٘ خإ 
 
 
 

َٜع   جنِ ايسٜٔ ذػٔ: عظُٝ٘ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١ ث١ضيـ١َإ           َٝهٞ ث١ضيـ١َإ، ز َٝـو نـ١ بٛزجـ١ٟ زاضاٜـٞ غـاَي َٝٞ ١َٖٛٚ ثط ٠ْػٝج١ زاضا١ٜناْٞ زْٚٝـا نات ب١ث
َٝٞ ٥ــ١ٚ ٜا       ــ١ث َٝت ب ــ١ت ثاب١ْــسب َٞ ذهَٛ َٟ ز٠بــ ــط ــ١ْس ز٠ن َٝٞ ٥ــ١ٚ      ث١غ ــ١ث ــ٪ٟ بهــات، ب ــا١ٜ ناض٠نــاْٞ خ غ

ــٕٛٚ ٚ      َٞ ٥ــ١ٚ ضاٚ ب٪ن طؿتٛط٪ٜاْــ١ٟ يــ١ نــ١ْس ض٩شٟ ضابــطزٚٚ نــ١ نــطا٠ٚ يــ١ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتاْسا ز٠بــ
َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ضاثـ٪ضتٞ تـ١ْٗا       ض٠خٓا١ْٟ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبطري

َٜطٟ زاضاُٜٝــإ ْــ١بٛ ٠ٚ، ٖــ١ض٠ٖٚا ضاث٪ضطنــإ ْــ١ب٠ٚٛ ي٫١ٜــ١ٕ يٝصْــ١ناْٞ ث١ضيــ١َاْٞ يٝصْــ١ٟ زٜــٛاْٞ نــاٚز
َٝـط٠ٚ٠       نٛضزغتا٠ٚ١ْ، يٝص١ْ ١َع١ٝٓنإ ن١ ْ٪ظز٠ يٝص١ٜ١ْ، ت١ْٗا يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ ٚ يٝصْـ١ٟ ٜاغـا١ٜٝ، ب٪ٜـ١ ي
َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ٖـ١َٛٚ يٝصْـ١نإ ضاثـ٪ضتٞ        َٜهٞ تط ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠، ١٥ّ ذٝػابٞ خٝتاَٝـ١ بط١ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ جاض ث

ٍَ ٠ٚظاض٠ت١ناْـسا ضاثـ٪ضتٞ     خ٪ٜإ َٜطٟ زاضٜٞ ١ْب٠ٚٛ، ب١ ٚضز٠ ناض٠ٚ١ٜ ي١طـ١ ي١ بط ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ضاث٪ضتٞ ناٚز
خ٪ٜإ ٥اَـاز٠ بهـ١ٕ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٥ـ١ٚ يٝصْـ١ ت١ذكٝكٝـ١ٟ نـ١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ زاٚاٜـإ نـطز٠ٚٚ، ٖـاٚض اّ             

      ٕ َٜهٞ تـط بـ١ّ      ي١ط١َيٝاْسا ن١ يٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ بـيَب بـ١ بط ٜـاض يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتا ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ جـاض
َٟ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، غٛثاؽ. ١َٓٝث١ض  ١ٜ٠َٛٝ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ت  ؾ

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

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

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َـا٠ٟٚ نـ١ْس ض٩شٟ ضابـطزٚٚزا ظ٩ضبـ١ٟ ث١ضيـ١َاْتاضإ      ١٥ٚ شَاضا١ْٟ ن١ ي١ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـسا ٖـات٠ٚٛ يـ١     
َٝٛإ زٚٚ نتاب يـ١   َٝبٝٓٝإ ١ٖبٛٚ ي١غ١ضٟ ٚ، طَٛاْٝإ ١ٖبٛٚ ي١ زضٚغيت شَاض٠نإ، ت١ْا١ْت جٝاٚاظٟ ي١ ْ ت
ٍَ ذٝػابٞ ن٪تاٜٞ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١   َٝٛإ ذٝػابٞ ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١ّ ي١ط١ شَاض٠ناْسا ١ٜ١ٖ، جٝاٚاظٟ ١ٜ١ٖ ي١ ْ

َٝبٝٓ ٝا١ْ ت٥١هٝس ي٠ٚ١ ز٠نات٠ٚ١ ن١ ث١ضي١َاْتاضإ طَٛاْٝإ ١ٖٜـ١ يـ١ زضٚغـيت شَاض٠نـإ ٚ، ٖـٝض      ن٪ٟ ١٥ٚ ت
َٜت ١٥غـت٪ ثـانٞ بـ١              ب١َيط١ٜ١نٝـ ثؿـت ضاغـيت ١ْنطز٩تـ٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ّ شَاضاْـ١ شَاض٠ٜـ١نٞ زضٚغـسن، ْاؾـهط
َٟ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ َـٔ تـ١ْٗا غـٝك١ّ بـ١ ذهَٛـ١ت ١ٖٜـ١               َٜت ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ غـٝك١، ٜـ١عين ْـانط  ذه١َٛت بـسض
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َٞ بس٠ّ ٚ، ت٥١هٝس ي٠ٚ١ به٠ٚ١َ١ ب١ ٜاغا ن١ ذٝػاب١ن١ ث١غـ١ْس   شَاض١ٜ٠نٞ ب٪ َٔ زاْا٠ٚ َٔ ١٥غت٪ ثانٞ ث
َٞ ٥ـ١ّ نـاض٠     به١ّ ٚ ١٥ٚ شَاضا١ْ شَاض٠ٟ زضٚغسن، ظ٩ضب١ٟ ث١ضي١َاْتاضإ باغٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١ ٠ٚ١٥ٟ ز٠تـٛاْ

َٜطٟ زاضا١ٜٝ، ب٪١ٜ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ طَٛاْا١ْ ٥ ١ط١ض طَٛإ ٚ ضاغـيت ْـشن، ٜـاخٛز ١٥طـ١ض     بهات زٜٛاْٞ ناٚز
َٜطــا ١ٖٜــ١، ٜــإ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ يٝص١ْٜــ١نٞ     َٜتــ٠ٚ١، زٚٚ ض ضاغــتشن، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ بــ٪ ٖــ١َٛٚ ٫ٜــ١نُإ ٜــ١ن٬ بهط
َٜت ٠ٚى ظ٩ض ي١ ث١ضي١َاْتاضإ باغـٝإ نـطز، ٜـإ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ث١غـ١ْسنطزْٞ ذٝػـابٞ         َٝٓط َٝو بٗ ت١ذكٝكٞ ث

َٜت تا ١٥ٚ ناتـ١ٟ نـ١   َٜـت ٚ ت٥١هٝـس يـ١ زضٚغـيت          خٝتا١َٝن١ زٚاخبط َٝٓط َٝـو ز٠ٖ َٜطٟ زاضاٜـٞ ث زٜـٛاْٞ نـاٚز
 شَاض٠نإ ز٠نات٠ٚ١، غٛثاؽ.

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

 ناى عسْإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عسْإ   ستُس: عجُإب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ١ٜعين نٞ؟ ١ٜعين َٟ ٚ، ث١غ١ْس ١ْنط َٝو ز٠نـ١ٜٔ      َٔ ز٠ثطغِ ث١غ١ْس بهط َُٝـ١ قػـ١ ي١غـ١ض َـ١ٚظٚع ٥ 
ٌَ ز٠نـات ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١          ن١ تاظ٠ ض٩ٜؿت، ١ٜعين ذٝػابٞ خٝتاَٞ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات بـاؽ يـ١ ت١ذػـٌٝ ذاغـ

ــسا       2111) ــابٞ خٝتاَٝ ــ١ٚظٚعٞ ذٝػ ــ١ َ ــ١َإ ي ــ١ٟ ث١ضي ــ١َإ، ٠ٚظٜؿ ــٞ ث١ضي ــ١ ٥ٝؿ ــطا٠ٚ، ب٪ٜ ــ١ضف ن ( غ
ــٞ تــ١ذكٝ    ــ١نطزٕ ْٝــ١، ٠ٚ١٥ْــس٠ٟ ٥ٝؿ ــ١ْس ْ ــ٠ٚ١ٟ   ث١غــ١ْسنطٕ ٚ ث١غ ــ٪ ٥ ل نطزْــ١ يــ١ ٚضز٠ناضٜــ١ناْٞ ب

َٞ ب٪ زاْاْٞ بٛزجـ١ٟ غـاَيٞ زاٖـاتٛٚ، ٜـ١عين )     ( يـ١ّ ١َٚظٚعـ١زا، ب٪ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١      2113ب١ضناٟٚ ضٕٚٚ ب
َُٝــ١ ي١ضاغــتٝسا ٚضزبــٝين نطزْــ١ يــ١ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ١َغــا١ْ٬ٝ٥ ٚ، ز٠ضٜـــ نــ١ٚت نــ١ ض٠خٓــ١ ٚ    ططْطــ١ بــ٪ ٥

َٝب١ٝٓٝنٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ ي١ٜ٫١ٕ ١َٖٛٚ يٝص١ْنإ، َٝشن ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ يـ١ ٖـ١َٛٚ يٝص١ْناْـسا، ب٪ٜـ١        ت ًَ باب
َُٝـ١ يـ١ بـط ٟ ث١غـ١ْسنطزٕ ٚ ث١غـ١ْس         ١ٜ٠َٛٝ غٝاغ١ٟ ز٠ن١َـ٠ٚ١ نـ١ ٥ َٝؿٓٝاض٠ ب١ٚ ؾ َٜهٞ تط ١٥ٚ ث َٔ جاض
َٜطٟ زاضاٜـٞ، بـ١ٚ          ١ْنطزٕ بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ يٝص١ْٜهٞ ٖاٚبـ١ف يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ٚ زٜـٛاْٞ نـاٚز

َٝ َٜطٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ تــ١عتًٝٞ ٥ٝؿــ١ناْٞ نــطز٠ٚٚ، َــ١ؾطٚظ ٚاٜــ١  ذٛن١ُٜــ١ نــ١ ٥ ُــ١ زٜــٛاْٞ نــاٚز
َٜطٟ             َٞ يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ٚ زٜـٛاْٞ نـاٚز َٞ، بـا يٝص١ْٜـ١نٞ ٖاٚبـ١ف بـ ث١ضي١َإ ب١ٚ ٠ٚظٜؿـ١ ١َٖيػـ

 زاضاٜٞ ب٪ ٚضزبٝين نطزٕ ي١ ١َٖٛٚ ٚضز٠ناض١ٜناْٞ ذٝػابٞ خٝتاَٞ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى غا٫ض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ         َٝـ خبـط َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ضاغتٝسا َٔ ضاّ ٚاٜـ١ بط طـ١ٟ ١ٜنـ١ّ ٚ، ز٠ّٚٚ ثـاف ٚ ثـ ب١ض 
َٟ، ٥ٝكطاض٠نـاْٞ    ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ضاث٪ضتٞ يٝص١ْٟ زاضا٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖ، ن١ زاٚاٟ ٥ٝكطاضنطزْ َٝؿـٓٝاض٠ناْٞ ز٠نـط ٞ ث

َُٝـــ١ ي١غـــ١ض بط طـــ١ٟ ز٠ّٚٚ نـــ١     َٟ، بـــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ َٟ بـــ١ ؾٝعًــٞ ت١غـــ١ٝٓ ز٠نـــط ي١ضاغــتٝسا ب٪َـــإ ز٠ضنـــ١ٚ
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َٟ، ١٥ط١ض ١َ١٥ ذٝػابٞ  ١َُٜن١ف ٫بط َِٜ، ٜإ ذه١َٛتٞ ١ٖض ث١غ١ْسنطزْٞ ذٝػابٞ ن٪تاٜٞ ذه١َٛتٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتاْ َٜع        ن٪تاٜٞ ١َٖٛٚ زاَٛز٠ظطاناْٞ ١ٖض َٜتـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ َـٔ ثطغـٝاض يـ١ ٠ٚظٜـطٟ بـ١ض  ١ غٝاغ١ بهط

َٜطٟ زاضاٜٞ؟ ٜإ ْا؟  َٞ ب١ضٟ ١٥ّ ذٝػاباتا١ْ ز٠نات ي١ ؾًٝت١ضٟ زٜٛاْٞ ناٚز ز٠ن١ّ، ٥اٜا ١٥ّ ٥ٝكطاضنطز١ْ ب
           َٞ َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٥اَـاش٠ٟ ثـ ١َُٝ ن٪ٕ ٖاٚناضبشن ي٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚ ٚاقـع ذاَيـ١ٟ نـ١ بـ١ض  زٚٚ: ي١ضاغتٝسا ٥

َٜٓشن، خاَيٞ تط ج١ٖٚ١ضٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ طؿتٛطـ٪ يـ١ْاٚ ٥ـ١ّ باب١تـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٜٚـ        ز٠نا َٝج١ض  ت ن٪ٕ ت
َٝو           َٝشن ٖـ١َٛٚ ن١غـ ًَـ َٝشن باؾـرت٠ يـ١ ز٠ظطـاٟ تـط ب ًَـ ١َُٝ ضاٟ خ٪َإ ب١ غ١ضذنٞ ي١ْاٚ ث١ضيـ١َإ ب ١ٜ٠ٚ١٥ ٥

َٟ، ٜإ زش َٞ ١٥ّ ذٝػاب١ ث١غ١ْس بهط ٍَ ٠ٚ١٥ ب َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.غ١ضب١غت١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ٥اٜا ي١ط١  ٟ ب٠ٛغت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى يكُإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع يكُإ غًُٝإ ذػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ٥ـ١ٚ بطاز٠ضاْـ١ٟ نـ١ باغـٝإ نـطز،              ب١ ْٝػـب١ت ث١غـ١ْسنطزْٞ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ٠ٚ١ َٓـٝـ ٖـاٚض اّ ي١طـ١
َُٝٛا١ٜ ذٝػابٞ خٝتاَٞ  َٟ ي١بـ١ض ْـا ضْٚٚـٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٫َ٠َٚـ١ناْٞ          َٓٝـ ث َٝػـتازا ث١غـ١ْس ْـ١نط ي١ ٥

٠ٚظٜط ب١ضاغيت َٛقٓٝع ْشن ٚ، ٫َ٠َٚٞ ١َٖٛٚ ثطغٝاض٠ناْٞ ١٥ْساّ ث١ضي١َا١ْناْٞ ١ْزا٠ٚت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا َٔ 
َٝه٪َي٠ٚ١ّٓٝ ز٠ضباض٠ٟ ذٝػابٞ خٝتاَٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٓاْٞ يٝص١ٜ١ْنٞ ي َٝو ٖ ٍَ ث  ي١ط١

 ؾ١ضَٛٚ. ناى عبسايطػنٔ
َٜع عبسايطػنٔ ذػشن ابابهط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٞ ت٪ن١ُٟ ْٝـ١ نـ١    َٝسا ١ْٝ ي١ غ١ضف نطزْٞ بٛزج١، ث٬ْ ب١ضاغيت َٓٝـ ١ٖض ٠ٚنٛ ز٠ٜبِٝٓ ؾاؾاؾ١ٝتٞ ت
َٞ ٜاغـا    ٠َٛٝ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ ٜاغاف ت١ْ١قٍٛ ٚ ز٠غت ناضٟ بٛزج١ٟ ب١ بـ ب٪ غ١ضف نطزْٞ بٛزج١ ب١ ١َٖإ ؾ

َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ْٛٚغـٞ نـ١ بـ٪ ت١قـسٜل نطزْـٞ ٥ـ١ّ بٛزج١ٜـ١ ز٠بٛٚاٜـ١            نطزٚٚ ٠، َٔ ث
َٝؿٓٝاض ٚ ض٠خ١ٓ ٚ نـ١ّ ٚ نٛضتٝاْـ١ٟ نـ١ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ز٠غـت ْٝؿـاْٞ نـطز٠ٚٚ          َٝػتا بٝٓٛٚغٞ با، ١٥ٚ ث ٥

١َُٝ ي١غ١ض ١٥ٚ ن١ّ ٚ نٛضتٝا١ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطزبا ن١ َٝػـتا ز٠ْطـٞ     ١َٖٜٛٚإ خػتبا ب١ض ز٠غيت ٥ َُٝـ١ ٥ ٥
َُٝـ١ ْـ١َإ          َٝػـتا ٥ َٝـط٠ ٥ َٝؿـتا ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ ١ْٖاتٝتـ١ ٥ ب٪ زابا ٚ ت١قسٜل بهطزبا، ب٫َ١ّ ١٥ٚا١ْٟ ْٛٚغ١ٝ ٖ
َٜٓس١ٜ ٚ ١ْ قػ١َإ ي١غ١ض نطزٜـ١ ٚ بـ٪ خ٪ٜـإ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ يـ٫١ٟ خ٪ٜـإ يٝص١ْنـ١ ت١قـسٜكٝإ ط٪تٝـ١،           خٛ

َُٝٛا١ٜ ١َ١٥ غ١ض َٟ، َٔ ث َٞ ت١قسٜل بهط َٝػـتا بٝٓٛٚغـٞ بـا، ٜـ١عين     ١َ١٥ ز٠ب َٝهٞ ٜاغا١ٜ، ز٠بٛٚا١ٜ ١ٖض ٥ ث
َٝٓابـا   زٚاٟ ١٥ّ قػا١ْ ٚ ١٥ّ ط١ْط١ؾ١ نطز١ْ ي١غ١ض ١َ١٥ ٥ٝٓحا ١٥ّ خا١ْ٫َ ز٠غت ْٝؿإ نطزبا ٚ ١َ١٥ٟ ٖ
َٝط٠ ت١قسٜكُإ  نطزبا، ز٠ْطُإ زابا ب٪ ١٥ٚ خا١ْ٫َ ط١ض اْسبا٠ٚ ب٪ ذه١َٛت ن١ ؾـ١ؾاؾ١ٝت ٚ ٥ـ١ّ خا٫َْـ١     ٥

 ت ب٪ غاَيٞ زاٖاتٛٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.ناى بها
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ناى ناضز٩ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ستُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ بـا ب١ضٚذٝـ١    َٜعّ ١ٜ١ٖ ب٪ٜإ، ناضٟ ض٠قاب١ٝ ٥ َٝو ت١َاؾـاٟ  ١٥ضنٞ ث١ضي١َإ ٚ، ١٥ضنٞ ث١ضي١َاْتاضإ ض ت
ٍَ بـس٠ٜٔ        َُٝـ١ ٖـ١ٚ َٞ نـ١ ٥ ذٝػابٞ خٝتاَٞ به١ٜٔ، ضٚذ١ٝتٞ نانػاظٟ نطزٕ ب٪ ٥آٜس٠، ١َ١٥ف بـ٠ٚ١ ز٠بـ
َٝت١ َا١ٜٟ ٠ٚ١٥ٟ غاَيٞ ٥آٜس٠ ن١ بٛزج١ ث١غ١ْس ز٠ن١ٜٔ ٥ـ١ٚ   َٝشن ٜإ بط ٜاضٟ ٚا بس٠ٜٔ ن١ بب ن٪تٞ ٚا زابٓ

َٝـسا       َٟ نـ١ بـ١        ططؾتا١ْٟ ظٜـاز٠ ض ٠ٟٚ، نـ١ّ ض ٠ٟٚ، بـ١ ٖـ١ز٠ضزاْٞ ت َٝتـ٠ٚ١، ١٥َـ١ف تـ١ْٗا ز٠نـط زٚٚبـاض٠ ١ْب
َٞ بـ٪ بٛزجـ١ٟ )     َٜططبـ َٞ ض َٝو بـ ( 2113يٝص١ٜ١ْنٞ ٚا ١ّٖ ث٠ٜٛ١ْساضبٔ، ١ّٖ ثط ٩ؾٝؿٓاٍ بٔ ي١ ث١ضي١َإ ث

َٝشن ْـ١بْٛٚٞ          َٝـسا ز٠ْـ َٝو يـ١ ب٪ؾـا١ٜ طـ١ٚض٠ناظنإ ٖـ١َٛٚمشإ زاْـٞ ث ١َُٝ ١ٜن ١٥ٚ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝ، نْٛه١ ٥
َٜط١ٜ، با  ١ٜ٠َٛٝ ثـط  به١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ بـ١ ؾٝعًـٞ يـ١ َـ١ْتٝكٞ ظ٩ضٜٓـ١ ٚ             زٜٛاْٞ ناٚز ١َُٝ ٥ـ١ٚ ؾ١ضاغـ١ بـ١ٚ ؾـ ٥

َٞ بهــ١ٜٔ،   ن١َٝٓــ١ ز٠ضنــشن، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ نانػــاظٟ بهــ١ٜٔ ٚ ١ْٖطا٠ٚنــ١ يــ١ ذٝػــابٞ خٝتاَٝــ٠ٚ١ ز٠غــت ثــ
 غٛثاؽ.

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

 ت؟ ْعٜو بٛٚ، ْٛقت١ ْٝعا١َ ؾ١ضَٛٚ.جا ختٛا ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ بٛٚ تٛ غ١ضٟ خ٪
َٜع غا٫ض ستُٛز َطاز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ ْٛقتـ١ٟ ْٝعاَٝـ١،      َٞ، ١٥طـ١ض ْـ١َي َٝو ي٠ٚ١ٟ ناى ناضز٩ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ب ٚاي١ً ٠ٚ١٥ٟ َٓٝـ ي١ٚا١ٜ١ْ ؾت
َٝطـ١ٟ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥َٝ           َٝطـ١ٟ خ٪ٜـ١تٞ ٚ، ج ُـ١ بـ١ ١َٖيٜٛػـت٠ٚ١    ب٫َ١ّ ٥ـ١ٚ قػـا١ْٟ نـاى نـاضز٩ ي١ضاغـتٝسا يـ١ ج

          َٟ َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ طؿتٛطـ٪ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ باب١تـ١ بهـط بط ٚاْشن، ب٫َ١ّ ١َ١٥ ي١ ن٪تاٜٞ ْا، ب٫َ١ّ ي١ غـ١ض٠تا٠ٚ نـ١ ثـ
َٟ ١َغ١ي١ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٥ٝساضاتٞ ذه١َٛت ٚ ثط ٩غ١ٟ  َٟ ب١ ١ْٖس ؾطانػْٝٛٞ نٛضزغتاْٞ ت١خٜٛٔ ١ْنط

َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ١َغا٥ًٝٞ َاي٠ٚ١ٝ َٜو جاض ب١ ضاغت١ٚخ٪، ٜإ ْا  ٥ٝساض٠زاْٞ ١ٖض ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ج١ْ٬َٛ ١ْٖس
َٝـ ٠ٚ١٥ٟ به١ٓٝ ْـاٚ ت١ؾاغـًٝٞ َْٛاق١ؾـ١ٟ بٛزجـ١ٟ خٝتاَٝؿـ٠ٚ١       ضاغت١ٚخ٪ ي١ ن١ْاَي١ناْٞ ضاط١ٜاْسٕ ث
َُٝـ١ ْـ١تٛاْشن    َٜهٞ نطز٠ٚٚ ٥ َٝسٚاْا١ْ بط ٚابه١ ناض َٟ بٝػت بٜٛٚٔ، ب٪١ٜ ١٥ّ ج٪ض٠ ت١غطٜح ٚ ١٥ّ ج٪ض٠ ي طٛ

َٟ ١َغ١ي١ٟ ًَهطزْـٞ يـ١ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـيت           ١ْٖس َٝ تط ب١ غ١ضٜح تـط يـ١ٚإ بٝد١ٜٓـ١ ضٚٚ، ب٪ٜـ١ ز٩خ١نـ١ ي
َٝ َٝت١ نا٠ٚ١ٜ ٚ ١ْتٛاْٞ ز٠غت خ١ٜتزا١ْٝ، ن١ ١٥ٚ ج٪ض٠ ج١ًَٛ ظبطا١ْ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ١٥ٚ ي َٟ   ًَهطز١ْ ب ١ْٖـس

َٝٔ، غٛثاؽ.  ن١ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   سؤٚف:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َـٔ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ت١عكٝبـ١ٕ ي١غـ١ض قػـ١ن١ٟ نـاى ز. ٥ـاضاؽ، يـ١ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ نـ١ يـ١                
َٟ، ب٪ ) َِٝ )تأْٞ( ي١ٚ ق١ضاضٟ ث١غ١ْسنطزٕ بهط َٞ  تأ١٥ْٞخريٟ نطزٟ، ز٠َي (؟ ٥ٝٓطًٝع ١َغ١ي١نٝإ ١ٜ١ٖ ز٠َيـ

َٞ يـ١ٚ قـ١ضاض٠ت،      ١٥ط١ض ق١ضاض٠نٞ طط َٞ بؿهط٠ ت٪ بتـٛاْٞ ذـ١نِٝ بـ ْطت زا )غًٝج٪ْت(، ١ٜعين ٚا ي١غ١ضٟ ت
َٜعإ، ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ٥ـريازات         َٜهِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١ٜى ؾ١ق١ض٠ٟ، ٥ريازات ١٥طـ١ض ظٜـاز بـٛٚ، بـ١ض  ثطغٝاض

َِٝ نَٝ         َٝؿـ١ ْٝـ١، َـٔ ز٠َيـ َٞ ن َٜع يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ نـاى ز. ٥ـاضاؽ ز٠َيـ َٜو جـاض،    ١٥ط١ض ظٜاز بٛٚ ب١ض  ؿـ١ٜ١ ١ْٖـس
١َٜ، ٥اٜا ي١ غ١ضاَـ١زا ٖـات٠ٚٛ؟ يـ١ ضغـَٛات ٖـات٠ٚٛ؟ يـ١ ٥ٝٓتـاجٞ         َٞ ي١ نٛ َٞ ١َغس٠ضٟ ب َٝؿ١ٜ١ ٥ريازات ز٠ب ن
َٟ، نـْٛه١ ١٥طـ١ض        َٞ ت١ذًًٝـ١نٞ بـ٪ بهـط ١َعاٌَ ٖات٠ٚٛ؟ ي١ قازضات ٖات٠ٚٛ؟ ٠ٚ١٥ ب١ ذ١ز ظاتٞ خ٪ٟ ز٠بـ

َٞ  َٔ ب١ ١ْظض٠ٟ ١ْٖس٠غٝـ ت١َاؾاٟ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٠ ٚ ١٥ٚ  َٝهِ ٖـ١ب َِٝ ١٥ط١ض َٔ ١َق١ًع ت١عًٝك١ به١ّ، ز٠َي
 َٞ َٝٓا ١َق١ًع١ن١ ز٠ض ٚخ َٞ ز٠ضٖ َِٝٓ، نٛاض ١ٖظاض ب١ضزّ ي َٞ ز٠ضٖ َٞ نٛاض غ١ز ب١ضزٟ ي ض٩شٟ ثط ٩ططاَِ زاْاب

َٜعإ، َٝعا١ْٝف ١٥ٖٚا١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َٛٚ.ناى عُط ١ٖٚضاَٞ ؾ١ض
َٜع عُط قسٜل ستُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

   َُٜٞ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ بــ٪ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ ٖــات٠ٚٛ ذٝػــاباتٞ ن٪تــاٜٞ ٖــ١َٛٚ ١٥َٛغ١غــ١ناْٞ ٖــ١ض
(، ١٥ط١ض ٚضزب٠ٚ١ٓٝ ي١ٚ خؿت١ ٚ شَاضاْـ١ٟ نـ١ ٖـ١ٕ يـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ٟ نـ١        2111نٛضزغتا١ْ ي١ غاَيٞ )

َٜـت، ٚاتـ١ َٛٚنـ١ ٚ    ٖات٠ٚٛ ب٪َإ، ب١ ظن١ْٚٛ  ت١ْٗا ١ٜنٝإ باؽ ز٠ن١ّ، ن١ باؽ ي١ َٛٚن١ ٚ ز٠ضَاَي١ ز٠نط
ــت           َٝ ــتاْسا ٖاتب َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــ١ ي ــساضٟ ن ــ١ٟ ٥ٝ ــ١َرتٜٔ ثً ــٛ ن ــ١تا ٠ٚن ٖ َِٜ ــ١ض ــ١ض٩نٞ ٖ ــ١ٟ غ ز٠ضَاَي
َٝٓاْٝـ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ١٥طـ١ض         ٠َٛٝ بـ٪ ب١ؾـٞ ٠ٚبـ١ضٖ ٠َٜٛ، ب١ ١َٖإ ؾـ خ١ضج١ٝن١ٟ ض٩ٜؿت٪ت١ ١٥ٚ

َٝو ز٠ٜهـات؟ ١٥غاغـ١ن١ٟ بـ١       ١٥ّ ذ ٝػابات١ ن٪تا١ٜٝ ث١غ١ْس بهات، ٜإ ث١غ١ْسٟ ْـ١نات، ي١غـ١ض ض ١٥غاغـ
َٝٛا١ْنـ١ٟ ٠ٚ١٥ٜـ١          با٠ٚض ٟ َٔ ٠ٚ١٥ ١ْؾٞ نات ن١ ي١ َـ١ضاجٝعٞ عًُٝٝـسا بـ٪ٟ طـ١ض اّٚ، ت١َاؾـاّ نـطز٠ٚٚ ث

قـاْْٛٞ َٛاظ٠ْـ١ٟ   ن١ْس ذٝػاباتٞ  خٝتاَٞ ٜإ ذه١َٛت ١٥ٚ ٥اي١ٝت ٚ غٝاغ١تا١ْٟ ن١ ب٪ٟ زاْطابـٛٚ يـ١   
َٝٛا١ٜ١ْ ب٪ٟ، ظا٥ٝس٠ٕ ت١غبٝت نطزْـٞ  2111) َٝٓا٠ٚ ٚ ط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ ٥اَاجن١نإ ١َ١٥ باؾرتٜٔ ث ( ب١ناضٟ ٖ

َٝٓا١ٜ١ْ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ ن٪تـاٜٞ غـاَيٞ )   (، ٥ـ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْـساض٠ بـ١ نـ١ّ ٚ نـٛض ٟ، ٜـإ ١٥طـ١ض        ١٥2111ٚ نٛضت ٖ
َٟ يـ١ ج٪ض٠نـإ يـ١ ز٠ض      َٝو بـ١ جـ٪ض َٝو، ٜإ ٠ٚظاض٠ت َُٜٞ       ؾ١خك ٠ٚ٠ٟ ٜاغـا َا١ََيـ١ٟ بـ١ ثـاض٠ ٚ ثـٛٚيٞ ٖـ١ض

َٞ، ث١غـ١ْسنطزْٞ ٥ـ١ّ بٛزج١ٜـ١، ٥ـ١ّ ذٝػـابات١ َاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ٥ـ١ٚ ؾ١خكـ١ ٜـإ ٥ـ١ٚ              نٛضزغتإ نطزب
َٜطٟ زاضاُٜٝإ ١ٖٜـ١،   ١َُٝ ٜاغاٟ زٜٛاْٞ ناٚز ١٥َٛغ١غ١ٜ١ ب١ ز٠ضبهات ي١ ب١زٚا زانْٛٚٞ ٜاغاٜٞ، نْٛه١ ٥

َٞ         ( بط طـ١ٟ نـٛاضز٠  14يـ١ َـازز٠ٟ )   َٜطٟ زاضاٜـٞ ز٠تــٛاْ َٝٓـا٠ٚ نـ١ زٜـٛاْٞ نـاٚز َٞ بـ١ غـ١ضاذ١ت ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖ
َُٝـ١ ٜاغـاٟ      َٜطٟ ب٪ ١٥َٛغ١غ١ن١ٟ خ٪ٟ ز٠غت ْٝؿإ بهـات، ظا٥ٝـس٠ٕ ٥ ٠َٟٛٝ ب١زٚا زانٕٛٚ ٚ ناٚز نٛاضن
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     ٠َٛٝ َٝه١ٝى ٜإ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝى ١ٖٜـ١ بـ١ ٖـ١َإ ؾـ َٝو غ١ضث َٜٓ زاٚاناضٟ طؿتُٝإ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ظاْٞ ي١ ؾٛ
 ا١ٜ ز٠تٛاْشن ب١زٚا زانٕٛٚ به١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ.ب١ٚ ٜاغ

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

 ْاغو خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـصضا   ٠ٚ نـ١  زٜاض٠ َٔ ١َْٜٛػت َٛزاخ١ي١ به١ّ ي١غ١ض ١َ١٥، ب٫َ١ّ نْٛه١ خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ نـ١ زاض 
َٝؿـٓٝاض٠ناْٝإ، ١ٖضنـٞ ٥ـ١ّ زٜـٛٚ ٥ـ١ٚ زٜـّٛ نـطز           باؽ ي١ ٥ٝكطاض نطزْٞ ضاث٪ضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ ز٠نـات ث
َٝسا ١ْبٛٚ، ١َٖٛٚ ثطغٝاض بٛٚ ضاث٪ضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ٥ٝكطاضٟ نٞ ز٠نات؟ ١َ١٥ ٜـ١ى، زٚٚ   َٜهٞ ت َٝؿٓٝاض ث

َٜطٟ     َٞ ١َ١٥ يٝصْـ١ٟ زٜـٛاْٞ نـاٚز َٜع ناى عُط ز٠َي زاضاٜـٞ، َٓـٝـ )بايؿعـٌ( ثؿـتطريٟ ز٠نـ١ّ،      ٖاٚناضّ ب١ض 
١َُٝ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ نـٞ بهـ١ٜٔ، ضاثـ٪ضتٞ        َٝػتا ضاث٪ضتٞ ١ْٝ، ٥ َٜطٟ زاضاٜٞ تا ٥ ب٫َ١ّ زٜٛاْٞ ناٚز
َٝٓا١ٜٚتٞ َٔ  نٞ بٓٛٚغشن، َٛقاض١ْ٠ ي١ ب١ٜين نٞ ٚنٝسا به١ٜٔ؟ ١٥ّ ضاث٪ضت١ ١َٖٟٛٚ ١٥ضقا١َ ب١ عاّ ٖ

َٝـِٓ؟ نـ٪ٕ         نٛظامن نا١َ ١ْؾ١قاتٞ ت١ؾػٝ َٟ بٝٗ ًٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠بان١ٟ نـ١ عا٥ٝـسٟ يٝص١ْنـ١ٟ َٓـ١ يـ١ نـٛ
َٜطٟ ض٠قابٝـ١، َـازاّ ٥ـ١ٚ ْٝـ١            َٛقاض١ْ٠ٟ ن١ّ؟ ١َ١٥ ن١ٟ ٥ٝؿـٞ ث١ضيـ١َاْتاض٠؟ ١٥َـ١ ٥ٝؿـٞ زٜـٛاْٞ نـاٚز
َٝؿـرت، َـازاّ ٥ـ١ّ زٚٚ ؾـت١ ٖـٝض ناَٝـاْٞ          َٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١٥ّ ثطغـٝاضا١ْٟ ٫َ٠ّٚ بـسابا٠ٚ ث ١َ١٥ ١ٜى، ز٠ب
َُٝــ١ به١ٜٚٓــ١ بــ١ضز٠ّ ١َغــ٦ٛيٝاتٞ ذٝػــاباتٞ خٝتــاَٞ ٜــ١ى ز٠ْــط بــشن، بــ١     ٌَ ْٝــ١، بــ٪ ٥ ت١ذػــٌٝ ذاغــ
ذٝػاباتٞ خٝتاَٝسا ن١ ١ََٖٛٚإ طَٛاظنإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ض٠ق١َ١ناْٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ض٠ق١َانإ جٝا 

َٜهٞ ظ٩ض نـ١ؾنإ طَٛاظنـإ ١ٖٜـ١ ي١        َٜهُإ، ١ْٖـس َٝو، ١ْٖـس غـ١ض ٥ـ١ّ ض٠ق١َاْـ١،    ْشن، ببٛٚض٠، ببـٛٚض٠ ب١ؾـ
َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ،،،،  ١٥ٚاْٞ تط ١َٖٛٚ باٚض ٜإ ١ٜ١ٖ زاٚاٟ ي

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

َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ َٞ زاٚاٟ ي  ظٜاتط نٞ تط، ؾ١ضَٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ب١. ،نان١ ٠ٚ١٥ ز٠َي
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ َٝشن ْـا ضاغـت١، ي١بـ١ض         ١ْٖس ًَـ َٝشن ضاغـت١، ْـاتٛاْشن ب ًَـ هُإ طَٛاظنإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ ١٥ضقاَا١ْ، ْـاتٛاْشن ب
َٝهٞ غـ١ضٜع ز٠نـ١ّ غـ١ٜط           َٝـط٠ٚ٠ ذٝػـابات َٜع ٫َ٠ّٚ ز٠زاتـ٠ٚ١ بـ١ ض٠قـ١ّ، َـٔ ي َٝو ن١ ٠ٚظٜطٟ ب١ض  ٠ٚ١٥ٟ نات

َٞ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ َٝت، ي١ٚا١ٜ١ْ ٠ٚ١٥ٟ َٔ غ١َي١ت ب َٞ زٜـٛاْٞ  ز٠ن١ّ ٚا ز٠ضْان َٞ، ب٪١ٜ ز٠ب ٠ٟ ٠ٚظٜط غ١َي١ت ب
َٜط ١٥ّ ١َغ٦ٛيٝات١، ١٥ٚ نـات   ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ به١ٜٓٚ١ ش ٥ َٟ َٜطٟ ١٥ّ ١٥ضن١ بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْانط ناٚز
َٝؿـٛٚ،        َُٝـ١ ز٠ْطُـإ ْـ١زا بـ١ بٛزجـ١ٟ ث َٜهٞ تط ث١ضي١َإ تاٚاْباض ز٠نات ٠ٚنٛ ن٪ٕ ٥ ذه١َٛت زٜػإ جاض

َٝسا ٠َٛٝ خ٪تإ ٥ٝكـطاضٟ بٛزجـ١تإ نـطز٠ٚٚ، خ٪تـإ     ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ع١جعٟ ت ٥ َٞ َُٝإ ز٠َي َٝػتا ٠ٚ١٥تا ث بٛٚ، ٥
َٞ بهـات      َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـٝض ٥ٝؿـ َٝو ب١ب َٜطٟ زٚاٟ غاَي ٥ٝكطاضتإ نطز٠ٚٚ، ز٠ْطُإ ١ْزا ب١ غ١ض٩نٞ زٜٛاْٞ ناٚز
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   ٛ َٝتـ١ ٖـ١َ ٚ ؾـت١ناْٞ  ت١قاعٛز بٛٚ ض٩ٜؿت١ َاَي٠ٚ١، ١ٖض ع١ٜٓ١ٕ ؾت خ٪تإ ظاْٝتا١ْ ن٪١ْ با ١٥َـ١ف ١ْب
َٜو قػـ١ ١ٖٜـ١           َٟ جـاض ١ْٖـس َٝـس٠نات ١ْٖـس َٞ قػـ١ٟ ظبـط ٚاَـإ ي َٜع غ١ض٩نٞ يٝص١ْٟ َاؿن َط٩ظ ز٠َي تط، ب١ض 
َٜهُإ    َٜت، ١٥ّ ؾت١ َازاّ ز٠ظاْشن طَٛاظنإ ١ٜ١ٖ ي١غـ١ضٟ ١ْٖـس ١ْٜه١ٜٔ، ب١ضاغيت ب١ )ضز ؾعٌ( ٥ٝـ ْانط

َٜطٟ ض٠قا َٞ ١ْزا١ٜ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ زٜٛاْٞ ناٚز َٞ، غٛثاؽ.خ٪ظط١ ز٠ْطُإ ث  بٞ ضاث٪ضتٞ خ٪ٟ بٓٛٚغ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ذ١َ١ غعٝس ٠ٚ١٥ ن١ْسجاض٠ قػ١ به١ٟ؟ ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٜ ْٝـ١، بـ١            ّ ج١ز٠ٚيـ١ٟ نـ١   ١٥ّ بٛزج١ ٚ ٥ـ١ّ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـ١ ْـا تـ١ٚا٠ٚ، ٖـٞ ٖـ١َٛٚ ز٠ظطانـاْٞ ٖـ١ض
َِٜ غـؿط،     َِٜ خ٪ٟ ْاضز١ٜٚٚتٞ ب١ؽ ت١ْٗا ب١ّ ج١ز٠ٚي١، ١ٜى غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥جنَٛـ١ْٞ ٖـ١ض ذه١َٛتٞ ١ٖض

 غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ غؿط، غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥جن١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ غؿط، ٥ٝحاظ٠ بس٠،،،،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

١َُٝ ي١غ١ض خاَيٞ ١ٜن١ّ قػ١ ز٠نـ١ٜٔ، تهاٜـ١   نان١ خ٪ َْٛاق١ؾ١ ْان١ٜت٠ٚ١ جاض َٜهٞ تط ناى ذ١َ١ غعٝس، ٥
َٝط )      َٝو ز٠نـ١ٜٔ، ناتـصَ ( 1:31زاْٝؿ١، ب٪ َا٠ٟٚ ْٝٛ غ١عات زاْٝؿت١ٓن١َإ تـ٥١حٌٝ ز٠نـ١ٜٔ، ٥ٝػـطاذ١ت

َٝطٜٔ.  زاز٠ْٝؿ٠ٚ١ٓٝ، تا ١٥ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
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 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
َٜع ز.اضغ٬ٕ  باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

َِٝ خ٪ف بٛٚ ٥اطازاضتإ به٠ٚ١َ١ ي٠ٚ١ٟ ن١ بٛزج٣١   2113ب١ضز٠ٚاّ ز٠بشن ي١غ١ض زاْٝؿت١ٓن١َإ، ١ٖض ث
َٝٞ َازز٣٠  َٝصْـ١ناْٞ تـط     79ٖات٠ٚٛ، ب١ ث َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ نطا٠ٚ، ٖـ١َٛٚ ي خاَيٞ ز٠ّٚٚ، ٥اضاغت١ٟ ي

 ٚ َٝص٣١ْ زاضاٜـٞ  َٝصْـ١نإ ضاث٪ض تـ١ناْٞ    ٥15ـابٛٚضٟ زٜطاغـ١ٟ بهـ١ٕ ٚ يـ١ َـا٣٠ٚ       ز٠تٛأْ بهٔ ي١ ي ض ٩شزا ي
َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ٚ ٥ـابٛٚضٟ بهـ١ٕ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚاْٝـ زٚا ضاثـ٪ضتٞ خ٪ٜـإ بٓٛٚغـٔ بـ٪              خ٪ٜإ ٥اضاغـت١ٟ ي
َُٝــ١ يــ١ ب١ضْاَــ٣١ زاٖاتٛٚمشــإ بــ١ٜاْٞ ز٠رن١ٜٓــ١ ب١ضْاَــ٣١ نــاض٠ٚ٠،    َْٛاق١ؾــ١ نــطزٕ ي١غــ١ضٟ، زٜــاض٠ ٥

َٝػتاف  َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ٚ ٜاغـا١ٜٝ،        ٥ َٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف نـ١ ي ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ب١ضْا٣١َ ناضٟ ١٥َط ٩َإ، زاٚا يـ١ ي ز
َٞ ض ٥٠ـٞ ١ٖٜـ١،            َُٝـ١ يـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ض٥٠ٝاْـ١َإ ١ٖٜـ١، غـ بؿ١ض١َْٚٛ غ١ض غ١ن٪، ١ٖض ٠ٚنٛ ٥

َٝت  َٜت٠ٚ١، ض ١ٝ٥٠نٞ تط ز٠َي َٝت ١٥ّ ذٝػابٞ خٝتا١َٝ ض ٠ت بهط َٜت، ض ١ٝ٥٠نٝإ ز٠َي َٝص٣١ْ ت١ذكٝكٞ ب٪ زابٓط ي
َٝػـتا ض ٥٠ـٞ            َٝهٝإ ٜـ١ى، ٜـ١ى ز٠خ١ٜٓـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، ٥ َٜـت، ن١ٚاتـ١ ١ٖضغـ َٝت ث١غـٓس بهط ض ١ٝ٥٠نٝـ ١ٜ١ٖ ز٠َي

َٜت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  َٝت ١٥ّ ذٝػاب١ خٝتا١َٝ ض ٠ت بهط َٞ ز٠َي َٝـت ض ٠ت    ١ٜ29ن١ّ ن نـ١ؽ ز٠َي
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ ن١ ض ٠ َٜت٠ٚ١، ن َٜت٠ٚ١؟، بهط َٝتـ٠ٚ١،     46ت بهط َٜـت ٚ ضنٝٓ ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ن١ ث١غـٓس بهط ن١ؽ ي١ط١

َٝص١ٜ١ْنٞ تـ١ذكٝكٞ   َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ن١ ي َٜت، ن َٝص١ٜ١ْنٞ ت١ذكٝكٞ ب٪ زابٓط َٝت: ي ٥ٝٓحا ض ١ٝ٥٠نٞ تط ١ٜ١ٖ ز٠َي
َٜت؟،  ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  31ب٪ زابٓط َٞ ي١ط١ َٜت، ن َٝص٣١ْ ت١ذكٝكٞ ب٪ زابٓط ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي ٠ٚنٛ خـ٪ٟ  ن١ؽ ي١ط١

َٝص٣١ْ ت١ذكٝكٝسا ١ْٝ، َازز٣٠ ١ٜن١ّ ب١  49ٖات٠ٚٛ ١ٖٚض٠ٖٚا بط ٚات ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  ٍَ ي ن١ؽ ي١ط١
٠ٚ١َٜٓٓ تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط. َٝػتا بٝدٛ  ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ، ؾ١ضَٕٛٚ ٥

َٜع ع١ْٚٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت:قٝاغ١ٟ  ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب  ق١ضاض٠ن١ ب١ٚ ؾ
 2111، قشاس تصذٜل اؿظاب اـتاَٞ يظ١ٓ 2112( يظ١ٓ ___قشاس سقِ )
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 .2111ايعشام يًظ١ٓ املاي١ٝ -تصذٜل اؿظاب اـتاَٞ ؿه١َٛ اقًِٝ نٛسدطتإ-1
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  َٞ ي١ط١َيـسا ْٝـ١؟،     52ن نـ١ؽ ي١ط١َيـسا   29ن١ؽ ث١غٓسٜإ نطز، نـ
 ١ْٝ ن١ٚات١ ب١ ظ٩ض ١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ بط ط٣١ ز٠ّٚٚ.

َٜع ع١ْٚٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ايعشام.-اقشاس تكشٜش ؾ١ٓ ايؼؤٕٚ املاي١ٝ ٚ االقتصاد يربملإ نٛسدطتإ-2
َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝؿ١ٚا ٫َٛذ١ظ٠ت؟ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ. َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١َ١٥؟، ناى ث  ن
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 قػ١ّ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١غ١ض بط ط٣١ ز٠ّٚٚ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ با ْا َٜعا١ْ قػ١ٜإ ١ٖٜـ١، نـاضز٩، زَيؿـاز ذػـشن،     ن ٟٚ بٓٛٚغشن، ١٥ّ ب١ض 

َٜػتإ ستُس، ٥اؾـيت عـ١ظٜع، عَٛـ١ض ْـٛض٠زٜين، ذـاجٞ بـ٬ٍٝ، نـاى ذ١َـ١          ١٥ػن١ز ٠ٚضتٞ، ناى عسْإ، نٛ
 غعٝس، ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ْـسٟ بـ١ ث١غـٓسنطز٠ٚ١ْن١ ٖـ١بٛٚ، ث١غـٓس نـطا، بـ١آلّ نـ١ْسٜٔ         غ١ض ٠ضاٟ ٠ٚ١٥ٟ ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ ث١ٜٛ
١ٜ٠َٛٝى    َٝبٝين خ٪ٜإ ٚ غ١ضْخ ٚ ض٠خ١ٓ ٚ  ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١ٖب٠ٚٛ طٛتٝا٠ٚ١ْ ٚ بـ١ ؾـ زاْٝؿت١ٓ ث١ضي١َاْتاضإ ت
َُٝـ١ يـ١        َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١َ١٥ زٚٚباض٠ نطا٠ٚت٠ٚ١، ظ٩ضٟ ب١ ثطغـٝاض٠، بـ١آلّ ٥ـ١ّ ثطغـٝاضا١ْ ٥ ٠َٛٝنإ ي١ ي ي١ ؾ

َٜ َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ّ ض اث٪ضتـ١ غـ١ض ٠ضاٟ ٥ٝعاؾـ١       ب١ض  َُٝإ ٚا١ٜ نـ١ ث ع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٠ٚآل١َن١َإ ١ْبٝػت، ب٪١ٜ ث
َٝهطزْٞ يـ١ غـاَيٞ        َٝبـ١ج َٟ بـ١ ج َٝبٝين ٚ غ١ضجنٞ ث١ضي١َاْتاضإ، ذه١َٛت ثاب١ْـس بهـط ، بـ٪  2113نطزْٞ ت

َٞ ي 2113غاَيٞ  ١ٜ٠َٛٝى  ْاب َٝط٠ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ب١ ٖٝض ؾ زٚٚباض٠  ١2113 بٛزج٣١ غاَيٞ ١٥ّ خاآل١ْٟ ن١ ي
َٜطط بشن ي٠ٚ١ٟ ن١ ٠ٚنـٛ   َٟ ب١ ثاب١ْس بْٛٚٞ، ب٪١ٜ ي١ ناتٞ َْٛاق١ؾ١ناظنإ ض  َٝت٠ٚ١ ٚ ذه١َٛت ٥ًٝعاّ بهط ب
َٝهـسا نـ١ ث١غـٓسٟ ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ ٜـإ          َُٝـ١ يـ١ نات ٥ ،َٞ غاآلٕ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ ن١ ٖٝض ١ْتٝح١ٜ١نٞ ١ْب

َٝــو ْٝــ١ ٜــإ بــ٪ زٜــاضٜهطزْٞ        بٛزج١ٜــ١ى ز٠نــ١ٜٔ، ١٥طــ١ض طؿتٛط٪ناظنــإ     َٜططتٓ َٜو ٜــإ ض  َٝؿــٓٝاض بــ٪ ث
َٝت١ ث١ضي١َإ؟، ب٪ نٞ ١٥ٚ ذٝػاب١ خٝتاَٝـ١ ٖاتٝـ١؟، ١٥طـ١ض ٥ٝعاؾ١ٜـ١ى      ب١ضثطغٝاض١ٜت١ٝى ١ْٝ، ب٪ نٞ ب
َُٝٛاٜـ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ١ْتٝحـ٣١           َٝتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ث َٝت غاَيٞ ٥آٜس٠ زٚٚبـاض٠ ب ْاخات١ غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١َْي
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َٝ َٝت، ز٠ب َٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ            ١ٖب َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ز٠م ْٛٚغـٞ نـطز٠ٚٚ ٜـإ ي َٝؿـٓٝاضا٣١ْ نـ١ ي ت ٥ـ١ٚ ض٠خٓـ١ ٚ ث
َٝت٠ٚ١ ٚ، غٛثاؽ. 2113بٝدات١ غ١ض ضاث٪ضت١ن١ ٚ ي١غاَيٞ   ض ٜط١ ١ْز٠ٜٔ زٚٚباض٠ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز. ٥اضاؽ ب٪ زٚاتط جٛاب ْاز٠ٚ١ٜ٠؟، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.  ٥اضاؽ ذػشن: ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا يـ١ ؾ١قـ١ض٠ )      َٝػـتا ٥اَـاش٣٠ ث َٝصْـ٣١       ٣٠ٚ١٥3 ناى ناضز٩ ٥ (زا ض ْٚٚهطا٠ٚتـ٠ٚ١ يـ١ٚ ثـط٩ش٠ ٜاغـا١ٜٟ نـ١ ي
َٝؿه١ؾٞ نطز٠ٚٚ ٚ، غٛثاؽ.  ٜاغاٜٞ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.

َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓٝاْـ٣١     َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ٚ ت َٝص١ْناْٞ ث١ضي١َإ  ث َٝص١ٜ١ْى ي١ ي َٞ ب١ ضاث٪ضتٞ ي َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ن١ ١٥ب ض اث٪ضتٞ ي
َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ، بـ١      َٜت ي١ ض اثـ٪ضتٞ ي ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ذٝػابٞ خٝتاَٞ ز٠ضٜإ بط ٠ٜٛ ٥ٝسضاد بهط

َٝؿٓٝ َُٝٛا١ٜ ث َٞ، ث ًَٝهطزْٞ بط طـ١ناْٞ َـازز٣٠     تاٜب١تٞ ١٥ب َٝؿـ َٜـت نـ١ بـ١      33ٚ  32اض ز٠نـ١ّ ث ٥ٝـساضد بهط
َٝهطزْٞ ثـط٩ش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ ْـ١نطا٠ٚ،            َٝبـ١ج ًَٝٞ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١ نـطا٠ٚ، نـْٛه١ ذٝػـابٞ ج َٝؿـ ؾٝعًٞ ث

ٌَ نطزْٞ َازز٣٠  َٝ َٝؿ َٝؿـًٝهطزْٞ َـازز٣٠    33ث َٞ بـ١ ٥ـ١جناّ        32ٚ ز٠ّٚٚ ث َِٜ ثاب١ْـس ز٠بـ ذهَٛـ١تٞ ٖـ١ض
َٟ ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ غـاَيٞ    ١ْز َٝٓإ ب٪ غ١ض بٛزج٣١ طؿيت، ٠ٚ١٥ ٥ٝسضاد بهط اْٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ ي١ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ

َِٜ َٓرـ١ٟ             َٟ يـ١ ذهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٝبٝٓٝـ١ طؿـتٝا١ْ زاٚا بهـط ١َّٝٝ، جطـ١ يـ١ٚ ت َٝتـ٠ٚ١، غـ زاٖاتٛٚ زٚٚباض٠ ١ْب
َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ غاآل١ْ ي َٜت ب٪ ث١ضي١َإ ب٪ ي َٝط َٜت، ١٥ذعاب ب١ قا١ٜ١ُٝ٥ى بٓ َٝط ٍَ ذٝػابٞ خٝتاَٞ بٝٓ ١ط١

َِٜ ٖـ١ض    َٞ، ز٠ظطاناْٞ ٖـ١ض َٞ، ضٕٚٚ ب َٟ ب٪ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ت١ؾكٌٝ ب َٜت، ١ٖض ٥ٝسضاد بهط نٛاض٠ّ زاٚا بهط
ي١ ث١ضي١َإ، ١٥جن١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ب١ ض ْٚٚـٞ يـ١ ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ يـ١      

َُٝٛا١ٜ ١َٖ َٞ، ب٪١ٜ ث َٜت،  زاٖاتٛٚزا ١ٖب َٝهسا ٥ٝسضاد ْـ١نط َٝبٝٓٝا٣١ْ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١ ضاث٪ضت ٛٚ ١٥ٚ ت
َٝسا١ٜ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٞ، نْٛه١ ضاث٪ضت١ن١ ت١ْٗا ؾيت طؿيت ت  ضاث٪ضت١ن١ ز٠َٚي١َ١ْس ْاب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜع ز.١٥ػن١ز ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض 

َٜع ز.اػنس ابطاِٖٝ ٠ٚضتٞ:  ب١ض 
 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ ٚ     َٝؿــٓٝاض٠ناْٞ ي َٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ نــ١ ٥ٝكــطاض نطزْــٞ ث ــٞ بط طــ٣١ ز٠ّٚٚ يــ١ ضاثــ٪ضتٞ ي َٝ بــ١ ث
َٝــط٠   ناضٚبــاضٟ ٥ــابٛٚضٟ ث١ضي١َاْــ١، ١َٖيب١تــ١ ٥ــ١ٚ ضاث٪ضتــ١ ٥ــ١ٚ ناتــ١ ْٛٚغــطا٠ٚ نــ١ ٥ــ١ٚ ض ْٚٚهطز١ْٚاْــ١ ي
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َٝص١ْن٠ٚ١ ٚ ض ي١ ١ٜ٫ٕ َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضا٠ٚ١ٜٝ، ض ١٥ٚ غـ١ضجنا١ْ نـ١ خطاْـ١ ض ٚٚ     ١ْزضابٕٛٚ، ض ي١ ١ٜ٫ٕ ي ب١ض 
َٝـط٠ يـ١ ٫ٜـ١ٕ          َٝبٝٓٝٓـ١ ي َٜو ت َٝؿـٓٝاض٠نا١ْ، نـْٛه١ ١ْٖـس َٝط٠ يـ١ ث ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥ْساّ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ١َب١غت ي
َٝبٝٓٝــ٠ٚ١ ظٜــاتط بــ٠ٚٛ ٚ بــ١ ْــاٟٚ َٛقت١ض٠ذــ٠ٚ١ ْــ١ب٠ٚٛ،      َٝصْــ١ٟ زاضاٜٝــ٠ٚ١ خطا١ْ٠ٚتــ١ ض ٚٚ بــ١ ْــاٟٚ ت ي

َٜو  َٟ ض ْٚٚهطزْــ٠ٚ١ٟ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ         ١ْٖــس زاٚاٟ ض ْٚٚهطزْــ٠ٚ١ٟ نــطز٠ٚٚ ٚ زٚاتــط جــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ١ْٖــس
َٝبٝٓٝا١ْ به١ٜٔ نـ١ ٖـ١ّ يـ١ ٫ٜـ١ٕ      َٝؿٓٝاض ٚ ت َٝهٞ زٜه١ ب٪ ١٥ٚ ث ١َُٝ ث٪ي٪ْ َٜٝٛػت بٛٚ ٥ َٝبٝٓٝا٣١ْ زا٠ٚ، ث ت

 ٚ َٝص٣١ْ زاضا٠ٚ١ٜٝ خطا١ْٚت١ ض ٚٚ ٚ ١َٖٝـ ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ٥ـ١ َٝـط٠ ٠ٚنـٛ     ي ٠ٟ نـ١ ظٜـاتط ي
َٜت١ ب١ضناّٚ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ٫ث١ض ٠  َٝؿٓٝاض ز َٜٓـ١ضٟ ذهَٛـ١ت، ٥ـ٠ٚ١       12ث َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ بـ٪ ْٛ َٝبٝين ي زا١ٜ ت

َٜع ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ نـ١ يـ١      َٝؿٓٝاض ز٠نات ب٪ ب١ض  َٝهٝإ تاٜب١ت١ ب١ ١َغ١ي١ٟ )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف( ن١ ث ١ٜن
   َٜ َٝهسا ْاناض ١ْبٔ ثـ١ْا بـ٪ ٥ـ١ّ ض  طاٜـ١ ١ْبـ١ٕ، بـ٪ ن١َهطزْـ٠ٚ١ٟ بـط ٟ خـ١ضجٞ بـ٪ بٛزجـ٣١ ٥اغـاٜٞ ٚ          نات

ْا٥اغاٜٞ ٚ ب٪ ناض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ّ ز٩خ١، ١ْى ثـ١ْا ب١ضْـ١ بـ١ض )غـرب عًـ٢ اؽنهؿـٛف(، ٥ـ٠ٚ١ٟ تـط نـ١ يـ١           
َِٜ ب٪ غـاَيٞ   13خاَيٞ  َٝٓسضاٟٚ  ْا٠ٚخ٪ٟ ذه١َٛتٞ ١ٖض ًَ َٝٛإ زاٖاتٞ خ١َ ّ ن١ جٝاٚاظ١ٜنٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ ي١ ْ

ــا 2111 َٜٝٛػــت١         ٚ زاٖ ٍَ ٚ زاٖاتــ١زا نــ١ ث ــاٚنطزْٞ ٥ــ١ٚ خــا تٞ ؾٝعًــٞ ب١ز٠غــتٗاتٛٚ بــ١ ١َب١غــيت ض ٠ن
َٝشن ٥ـ١ّ زٚٚ خاَيـ١            ًَـ َٝـت يـ١ ٚاقٝعـ٠ٚ١، ٜـ١عين ت١قطٜبـ١ٕ ٥ـ٠ٚ١ ز٠تـٛاْشن ب خ١َآلْسٕ تا ض ازز١ٜ٠ى ْعٜو ب

ْـ    َٝبٝٓٝـ١ ٚ زٚاتـط زاٚاٟ ض ْٚٚهطز َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١٥نٔ، ١٥ٚاْٞ زٜه١ ت َٝؿٓٝاضٟ ي ٠ٚ١ٟ نـطز٠ٚٚ يـ١   ظٜاتط ي١ ث
َٜو ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ زا٠ٚ ٚ زٚاتط غ١ضجن١ناْٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ب٪ٜـ١     َٝط٠ ١ْٖس ١َٜٓضٟ ذه١َٛت ن١ ي ْٛ

َٞ ث٪يين َِٝ ١٥ّ خاَي١ ٚ ١٥ّ بط ط١ٜ١ ١٥ب َٝؿٓٝاض٠نإ نا١ْ١َ ٚ  ناَـ١ خاَيـ١ نـ١ٚا ث١ضيـ١َإ      ،َٔ ز٠َي به١ٜٔ، ث
َٟ؟ ظ٩ض  َٞ ٥ٝكطاض بهط  غٛثاؽ.ز٠ْطٞ ي١غ١ض زا٠ٚ ٚ ز٠ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚ.  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضا١َْإ خب١ْ١ ب١ضناٚ ٚ ١ٜى ١ٜى  َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ١٥ٚ ث َٞ، ي ٠ٚآل َٓٝـ ١٥ط١ض ب١ ١٥ضى ١ْب
َُٝـ١ ز٠ْطـٞ ي١غـ    ٠ٚ١َٜٓٓ ن١ ٥ ١ض ٥ـ١ز٠ٜٔ، نـْٛه١ ب١ض اغـيت ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ ضاث٪ضت١ن١ؾـسا ٖـات٠ٚٛ         ب٪َإ خبٛ

َٝو ثطغـٝاضٜإ      َٝسا١ٜ، ٠ٚ١٥ٟ ظاْٝاض١ٜٝناْٞ ذه١َٛت١ ن١ ْاضزٜٚٚـ١تٞ ٚ ظا٥ٝـس٠ٕ ن٪َـ١َي َٝو ظاْٝاضٟ ت ن٪١ََي
َٝـ              َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ، ب٪ٜـ١ ثـ ١َٜٓضٟ ذهَٛـ١ت ٚ ْـاظامن تـا نـ١ْس ٠ٚآلَـ١نإ َٛقٓٝـع بـٛٚ بـ٪ ي نطز٠ٚٚ ي١ ْٛ

ــ٠ٚ١ٟ  ــ٪      ٥ ــٓٝاض٠ناظنإ ب َٝؿ َٞ ث ــ١ب ــ١ضى ْ ــ١ ٥ ــ١ض ب ــ١ّ ١٥ط ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ َٟ، ث ــسض ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ب ــ١ض ٥ ــط ي١غ ز٠ْ
َٝؿٓٝاض٠نإ ن١ٝ؟، ظ٩ض غٛثاؽ. ٠ٚ١َٜٓٓ ١ٜى ب١ ١ٜى ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بعاْشن ث  خبٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 
اق رشاس تكشٜ رش ؾٓ ر١ ايؼ رؤٕٚ املايٝ ر١ ٚ      ( به١ٜٔ، َٛقت١ض٠ذاطنإ ط٪ض ٟ، نطزَإ ب١ )١٥2ط١ض غ١ٜطٟ َازز٣٠ )

َٝهٞ زٜه١ف ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ )غـرب عًـ٢ اؽنهؿـٛف(،    ايعشام-االقتصاد١ٜ يربملإ نٛسدطتإ َٝو، خاَي (، ١َ١٥ خاَي
  َٟ َٝؿــٓٝاضَإ نـطز، ٥ــ١نط َُٝــ١ ث َٝــسا، ١٥ط١ضنــٞ ٥ َٜتــ١ ز٠ْطساْــ٠ٚ١، بــعاْشن  َـٔ ٥اَــاش٠ّ ث َٝؿــٓٝاض٠ خبط ٥ــ١ٚ ث

َُٝـ١ ١ٖغـتُإ    َٝص٣١ْ زاضاٜٝؿ١ ١ْى ١َٖٟٛٚ، ٥ ١َٖٜٛٚإ ض اظٜٔ؟ٕ نْٛه١ ٠ٚ١٥ ت١ْٗا ب٪نْٛٚٞ ظ٩ض٣١ٜٓ ي
          َٞ َٝت، ٥ـ١ٚ ناتـ١ ْـاب ب١ تطغٓانٞ ١٥ٚ ناض٠َإ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١٥ط١ض ٥ٝكـطاض نـطا )غـرب عًـ٢ اؽنهؿـٛف( ْـ١ب

 ١ ١ْؾ١قاتٞ ظٜاتط ي١ تٛاْاٟ خ٪ٟ ٚ، غٛثاؽ.٥ًٝعاَٞ ذه١َٛتٝـ به١ٜٔ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عسْإ ؾ١ضَٛٚ.
 

َٜع عسْإ   ستُس: عجُإب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١            َٝت ٠ٚنـٛ نـاى ٥ـاضاؽ باغـٞ نـطز نـ١ طـ٪ض ا٠ٚ، ٜـ١عين جـاضٟ ٥ َٝؿٓٝاض٠ن١ ب َٟ ١٥ط١ض ١ٖض ٥ٝكطاضٟ ث جاض
َٝسا ١ْٝ، َٔ ي١ بري١َ بـ٪ ذٝػـابٞ   ١َٖ َٜهٞ ت َٝؿٓٝاظ َٜو ١ْٝ ي١ّ ض اث٪ضت١، ٖٝض ث َٝؿٓٝاض َٛٚإ ز٠ظاْشن ٖٝض ث

َٝهِ ي١ بـري٠، بـاؽ يـ٠ٚ١ نـطا نـ١ ذٝػـابٞ        2119خٝتاَٞ  َٝؿٓٝاظٟ نطز،  ن١ْس خاَي َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ن١ْس ث ي
ٖـ   َٝت ب٪ ث١ضي١َإ، باؽ ي٠ٚ١ نطا نـ١  َٟ بـ٪ نـاضانطزْٞ زٜـٛاْٞ     خٝتاَٞ ب٪ ظن١ْٚٛ ي١ ناتٞ خ٪ٟ ب ٍَ بـسض ٚ١

َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ نـ١ ت١قـسٜكٞ نـطز، زٜـاض٠ يـ١               َٝو بـٕٛٚ يـ١ ٥ٝكترياذـ١ناْٞ ي َٜطٟ زاضاٜـٞ، ١٥َاْـ١ ب١ؾـ ناٚز
َٝػـتا ث١ضيــ١َإ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ ٚ زٜــاض٠ ٠ٚظٜؿــ١ٟ       2119 َٜطٟ زاضاٜـٞ ٚ تــا ٥ ٍَ زضا٠ٚ بــ٪ زٜـٛاْٞ نــاٚز ٠ٚ  ٖـ١ٚ

  ٝ َٝػـتا ٖـ ٥ ٍَ َٝهٞ زٜـاضٜهطاٚ ْٝـ١ يـ١ّ ضاث٪ضتـ١ نـ١ ٠ٚنـٛ          ١٥ٜٚؿ١ ٚ ْاٜهات، ب١ٖ١ض ذا َٝٓشن ٜـ١عين خـاَي ض ْـاب
َٝت ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ج١ْابٞ زنت٪ض باغٞ ز٠نـات،   َٝب١ٝٓٝنإ ب َٞ، ١٥ط١ض ٥ٝكطاضٟ ت َٝؿٓٝاظ ي١ب١ضز٠ّ ذه١َٛت ب ث
َٝص١ْ باغٞ  َٝب١ٝٓٝنإ ٠ٚ١٥ ذه١َٛت ٠ٚآلَٞ زا٠ٚت٠ٚ١، ذه١َٛت ب١ ْٛٚغطاٚ ٠ٚآلَٞ زا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ي ٥ٝكطاضٟ ت

نطز٠ٚٚ، َٛقٓٝع١ ب١ ٠ٚآل١َناْٞ ذه١َٛت، ٠ٚآل١َناْٞ ذه١َٛت ت١ٚاٚ، زضٚغت١، ْـا زضٚغـت١، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ّ     ١ْ
َُٝـاْٞ زا٠ٚ، بـ١آلّ ٠ٚآلَـٞ     َٝص١ْ زا١ٜٚتٞ ذه١َٛت ٠ٚآلَٞ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ضٟ ٚ ب١ ْٛٚغطاٚ ث َٝبٝٓٝا٣١ْ ن١ ي ت

َِٝ غ١ٜط٠ ب١ض اغيت ن١ ١َ١٥ ز٠ْط ي١غ١ض بط  َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ن١ٝٝ؟، َٔ ث َٟ ٚ بط ط١ن١ ١٥ّ زٜٟٛ ي ط١ٜ١ى بسض
َٝب١ٝٓٝنإ ٠ٚآلّ زضا١ْٚتـ٠ٚ١، َـ١ؾطٚظ ٚاٜـ١ تـ٪ يـ١       َٝؿٓٝاظ ١ٜ١ٖ ٚ ت َٜه١ ٚ ١٥ٚ زٜٜٛؿٞ، ١ْ ث َٜهٞ ظ٩ض ْاض  ناض
َٝـت، ث١ضيـ١َإ يـ١ّ نـ١ْس ض٩ش٣٠ طؿتٛط٪ناْٝـسا نـ١ْس        َٝو خاَيت ي١ ٫ ط١آلي١ بٛٚب ت١قسٜكٞ بٛزج١ ن٪١ََي

َٝهٞ ي١ ٫ ط١آلي١ ب٠ٚٛ، ن َٝؿٓٝاظ خـ٪ ١٥طـ١ض )  خاَي َٝت١ ث َٜت بب َٝو ٫َٛذ١ظات ب٠ٚٛ ٚ ١٥َا١ْ ز٠نط  اض رعف ٪١ََي
َٞ باؽ ي٠ٚ١ بهات ن١ ذٝػابٞ خٝتـاَٞ يـ١ نـاتٞ خ٪ٜـسا      ا٫عنإ( ١٥ط١ض ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ي١ تٛاْاٟ ٠ٚ١٥زا ١ْب

َٝت ٥ َٟ، خ٪ٟ ١َؾطٚٚظ٠ ي١ َاْطٞ نٛاض ب ٍَ ذٝػابٞ خٝتاَٞ طؿتٛط٪ٟ ي١غ١ض بهط َٞ، ن٪تاٜٞ غا ١ٚ ث١ض ٟ ١ْب
َٜطٟ بهات ن١ ظ٩ضب٣١ ١٥ْسا١َنإ باغـٝإ يـ٠ٚ١ نـطز، بـاؽ يـ١       َٝت، باؾ١ باؽ ي١ زٜٛاْٞ ناٚز َٝٓخ ب َاْطٞ ث
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َٝو خ١ي١يٞ عٛقس٠ٜٞ ١٥ّ ذٝػاب١ خٝتا١َٝ نطا ٚ بٛزج١ن١ نطا ن١ ٠ٚآلّ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١، ١َؾطٚظ ٚاٜـ١   ن٪١ََي
َٟ نـ١   َٝص٣١ْ زاضاٜٝسا باؽ ي٠ٚ١ بهط َٝؿٓٝاظ٠ناْٞ ي َٜهٞ تـط        ن١ ي١ ث َٝٛاظ َٜهٞ تـط ٚ بـ١ ؾـ ذهَٛـ١ت نـ٪ٕ جـاض

َٜـت تـ٪       ١َُٝ قػ١ٜ١نٞ ظ٩ض ططْطُإ نطز ن١ يـ١ ذٝػـابٞ خٝتاَٝـسا ْانط قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بهات، ب٪ ظن١ْٚٛ ٥
َٝو شَـاض٠ ٚ بـ١        َٜت تـ٪ تـ١ْٗا بـ١ ن٪َـ١َي َٜطٟ، ْانط ٍَ ث١ضي١َاْسا ز٠ن١ٜت ي١ غٝابٞ زٜٛاْٞ ناٚز َا١ََي١ ي١ط١

َٝو خاْــ١ ٚ بــ١ ن  َٝهــ١   ن٪َــ١َي ٍَ ث١ضي١َاْــسا ز٠نــ١ٜت، ث١ضي١َاْ َٝو جــ١زاًٜٚٞ َــطزٚٚ تــ١عاٍَٛ  ي١طــ١ ٪َــ١َي
َٜـصناضٜإ       َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ضاٚ َٜـصناضٜإ ْٝـ١، ي َٝص١ْنإ ضاٚ َٝت، ١ٜعين ي َٟ بٛاضزا خٝ ٣٠ ١ْب ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ١ْٖس

َُٝـ١ زاٚا         َٜـصناضٟ زاضاٜـٞ ٚ َٛذاغـ١ب١ ٚ ١٥ٚاْـ١ٜإ ْٝـ١، باؾـ١ ٥ َٝص١ْناْٞ تـط ض اٚ ٟ ٥ـ٠ٚ١َإ نـطز نـ١    ١ْٝ، ي
َٝـط ٚ ت١غـ١ٍ تـط ي١غـ١ض ٜاغـان١، ي١غـ١ض ب١ْـس٠ناْٞ ٜاغـان١ ٚ ي١غـ١ض           َٝهٞ ت َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١َؾطٚظ٠ ض اث٪ضت ي
َٝـت َـٔ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ّ ٥ـاٚا نـطز ٚ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ْـ١َاْتٛاْٞ ٚ ٥ـ١ّ            ًَ َازز٠ناْٞ ٜاغان١ بسات١ ث١ضي١َإ ٚ ب

َٝٓا،  َٝٓا ٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠ نٛضتٞ ٖ َٝـت بـ٪ ٜاغـاٟ     َازز١ٜ٠ ن١َٞ ٖ ١َؾطٚظ٠ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ب١ضناٚ ض٩ؾـين ب
َٜط٣٠ ١٥ٚ ضاث٪ضت١ٟ ن١ ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ١٥ٜسات١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ تـ٪ ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ     َٛاظ١ْ٠، ت٪ ب١ طٛ
َٝو ١َغا٥ٌٝ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ َٛاظ٣١ْ٠ غاَيٞ زاٖـاتٛٚزا   ٠ٚ١٥ ١٥تٛاْٞ ظٜازٟ به١ٟ ٚ ن١َٞ به١ٟ، ١ٜعين ن٪١ََي

َٞ خ٪ ١َؾطٚظ٠ ب١ ٫ْـٞ نـ١ّ زاٚا يـ١ ٠ٚظاض٠ت بهـ١ٕ ٚ زاٚا يـ١ ذهَٛـ١ت بهـ١ٕ        ١٥رن١ٜت١ ب١ضن اٟٚ خ٪ت، ٥
َٜت ٚ خاْـ١ناْٞ ثـط  ١٥ن١ْـ٠ٚ١     َٝؿ١ٜ١ ن١ ي١ ب١غسا٠ٚ ب٪تإ ز ًَ َٝطٕ ١٥ّ ن َٝٔ نان١ ن١ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ١٥ْ ًَ ب

َٝـط ٚ ت١غـ١ٍ خـٛزٟ ٜ     َٝهٞ ت َٝطٕ ٖاٚنات ي١ط١َيٝسا ضاثـ٪ضت َٝطٕ، ٜإ ن١ ١٥ٜٓ اغـاٟ بٛزج١نـ١ ب٪َـإ    ب٪َإ بٓ
َٝطٕ، غٛثاؽ.  بٓ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـرت باغـِ نـطز، بـ١آلّ ١٥طـ١ض        َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ نـ١ ث ١َُٝ ت١ْٗا ١ٜى ث َٝسا، ٥ َٝؿرت ٥اَاش٠َإ ث ٠ٚنٛ ث

ًَـ١ طؿـت١ٝناْٞ            غ١ٜطٟ ن٪ْٛ َٝ ٚغـ١ن١َإ بهـ١ٟ ٚتَٛٚاْـ١ ط١ٜؿـت١ٓٝ ٥ـ١ّ خاآلْـ٣١ خـٛاض٠ٚ٠ نـ١ شَـاض٠ ٚ ٖ
َُٝـ١ ب١ضاغـيت    2111ض اث٪ضتٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ غاَيٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠خات١ ض ٚٚ، ٥ٝؿـٞ ٥ ٟ ذه١َٛتٞ ١ٖض

ٖـ     َٝص١ْ ١َٖٝؿـ١ٝٝنإ نـطا٠ٚ، يـ١  ١َُٝ ١٥ٚ ض اث٪ضت١ ٥اضاغت١ٟ ١َٖٛٚ ي َٝص١ٜ١ْنـ٠ٚ١  ت١زقٝل ١ْٝ، زٚاٜٞ ٥ ٝض ي
َٝصْـ٣١ َٛخت١قـشن،      َُٝـ١ ي َٝؿٓٝاضَإ ب٪ ١ْٖات٠ٚٛ، ض اغـت١ ٥ َٝص١ٜ١ْن٠ٚ١ ث َٝبُٝٓٝإ ب٪ ١ْٖات٠ٚٛ، ي١ ٖٝض ي ت
َٞ ض٠ق١َـ١ غـ١ض٠ن١ٝٝنإ ١٥َاْـ١ٕ،      َٝص٣١ْ َٛخت١م ت١ْٗا ٥اَاش٠ ب١ ٠ٚظعٞ ذٝػاباتٞ ن٪تاٜٞ ز٠نات، ٥ـ١َي ي

َٜتـ٠ٚ١ بـ٪ بط ٜـاضزإ ي١غـ١ضٟ ٜـإ         ن١ّ ض ٠ٟٚ ي٠ٚ١زا١ٜ، ظٜازض ٠ٟٚ ي٠ٚ١زاٜـ١، ٥ـٝرت    زٚاٜـٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ زٜهـ١ ز٠ط١ض 
َٝسا٠ٚ ٚ ٚتَٛٚاْـ١ تـ١ْٗا    ١َُٝف ٥اَاش٠َإ ث َٜت٠ٚ١، ٥ َٜع٠ناْٞ ث١ضي١َإ ز٠طط طؿتٛط٪ ي١غ١ضٟ ب٪ ١٥ْسا١َ ب١ض 
َٟ ذٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ       َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ بٝـ١ٚ ١ٜ٠َٛٝ، خ٪ ١٥ط١ض ي شَاض٠ طؿت١ٝناْٞ ٚ ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ب١ٚ ؾ

َٜت، غٛثاؽ.ت١زقٝل  ٍَ ب٪َإ ت١ٚاٚ ْانط َٞ ب١ زٚٚ غا  بهات ٚ ١َٖٛٚمشإ تٛاْاٟ ت١زقٝكُإ ١٥ب
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜػتإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  نٛ

َٜػتإ ستُس: َٜع نٛ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ٚ ناى عسْامن ١ٜ١ٖ، ٥ـ١ّ ض اث٪ضتـ١ٟ    َٝبٝين ناى ث َٝـسا ْٝـ١، ٖـ١ض       ١َٖإ ت َٝؿـٓٝاضٟ ت َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ث ي
َٞ ٥ًٝعاّ  ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ٚ زٚٚباض٠نطز٠ٚ١ْٟ ظاْٝاض١ٜٝنإ ٚ ثطغٝاض٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠ت ي١ بط ط٣١ زٚٚ ٚ غ
َٝـسا ْٝـ١ نـ١       َٝهٞ ت َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ زٚٚ بط ط١ٜ١ ١ٖض ظٜاز٠، نـْٛه١ ؾـت َٞ بهات؟، ١ٜعين َٔ ث َٝب١ج ١٥ن١ٕ نٞ ج

َٞ ٥ـ١نات؟،    ي١ّ ضاث٪ضت١زا ذه١َٛت َٝبـ١ج َٝسا ١ْٝ، ١٥ٟ نٞ ج َٝؿٓٝاضٟ ت َٝٞ بهات، ث َٝب١ج ٥ًٝعاّ به١ٟ ن١ ج
ب٪١ٜ ب١ض اٟ ٠ٚ١َٓ ١٥ٚ زٚٚ بط ط١ٜ١ ١ٖض ظٜاز٠، ١ٖض ث١غـٓسٟ بهـ١ٕ ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ ٚ تـ١ٚاٚ ٚ يـ١ زاٖاتٛٚؾـسا        

َٝت نـ١ ٥ـٝـ بـ١ ضاث٪ضت١نـ١ٟ ْ      َٝت ٚ ضاث٪ضت بٓٛٚغـ َٝؿ َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١٥ظ١ٜت به َٜٝٛػت ْانات ي ١نطزٜـ١ ٚ  ث
َٜت؟،        َٞ، ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتاْـ١ بـ٪ ١٥ْٛٚغـط َٝـسا ْـ١ب َٝؿٓٝاضٟ ت ضاث٪ضت١ن١ٜإ ب١ؽ زٚٚباض٠نطز٠ٚ١ْٟ ظاْٝاض١ٜٝ ٚ ث

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥اؾيت خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝص٣١ْ زاضا َٝو ثطغٝاض نطا٠ٚ، ١ٜعين ١٥ّ غ١باض٠ت ب١ ضاث٪ضتٞ ي َٝؿٓٝاض، ن٪١ََي َٝحط١ ي١ ث ٜٞ، َٔ بط ٚاّ ٚا١ٜ ب

١َُٝ يـ١ غـ١ض٠تا٠ٚ قبَٛيُـإ بـ٠ٚٛ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ بط ٚاَـإ بـ٠ٚٛ يـ١ ج١ٖٚـ١ضٟ نـ١ّ ٚ نـٛض ٟ              ثطغٝاض٠ ب٪١ٜ ٥
    ٚ ــ٠ٚ١زابٛ ٥ َٜٞ ــا٠ٚض  ــ١ ن ــ١َإ ي ــساَاْٞ ث١ضي ــٝاض٠نإ، ١٥ْ ــ٣١ زا٠ٚ ثطغ ــطزٕ ٚ    ٕبٛزج ــ١ ن ــ١ٟ قػ ــ١ ثط٩غ ي

َٝص١ْنــ١ٟ    ط َٜــت، ب٪ٜــ١ ثطغــٝاض٠نإ قبَٛٚيــ١، ٜــ١عين ٥ــ١ٚ ثطغــٝاض٣٠ نــ١ ي ؿتٛط٪نطزْــسا ٠ٚآلَــ١نإ ٠ٚضبطري
َٝو ثطغــٝاضٟ ظ٩ض ظ٩ض ج١ٖٚ١ضٜــ١ نــ١ ض ٠بــيت بــ١ بٛزجــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١، يــ١ خــاَيٞ   َٜعتإ نطزٜٚٚــ١تٞ ن٪َــ١َي بــ١ض 

ْـ  َٝٓا َٝهٕٛٚ ٚ نٛضتٗ َٝٓحسا ٥اَاش٠ ب١ جٝاٚاظٟ شَاض٠ ١٥ن١ٜت، ١ٜعين باؽ ي١ ت َٝهسا    ث َٜٓ ١نإ ١٥نـ١ٜت يـ١ ؾـٛ
َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٠ٚآلَٞ ي١غ١ض ١َ١٥ ٠ٚضططت٠ٚٛ؟، ي١ خاَيٞ  َٞ تطيٝ٪ٕ ٚ ي١ خٛاضتط ب١ نٛاض تطيٝ٪ٕ، ٥اٜا ي ب١ غ
َٝهطزْٞ ٥اغـيت ٥ـ١زا٥ٞ ذهَٛـ١ت       َٝبـ١ج َٝٓإ ثط٩ش٠نـإ ٚ ج َٜو ١٥ن١ٟ ن١ ب٪ بط ٟ ٠ٚب١ضٖ ؾ١ؾ١َسا ثطغٝاض

َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ نــ١ ٥ــ١ّ   % نــ١ يــ١ ْٝــ٣٠ٛ نــ١َرت٠، زاٚا49ْٟعَــ١ يــ١  ض ْٚٚهطزْــ٠ٚ١ت نــطز٠ٚٚ، ٥اٜــا ٠ٚنــٛ ي
ًَهاضٜــ١ ٥ابٛٚضٜــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١      َٝ ثطغــٝاض٠ طــطْط ٚ ج١ٖٚ١ضٜاْــ١ نــ١ ض ٠بــيت بــ١ ؾ١يػــ١ؾ١ٟ ٥ٝكتٝكــازٟ ٥ــ١ّ ٖ
َٝـت         َُٝـ١ ب َٝبٝٓٝـ١ناْٞ ٥ َٝـٞ ت َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ بـ١ ث ٚضٚٚشاْسٚٚتا١ْ، ٥اٜا ١َ٫َ٠ٚناْتإ ٠ٚضططت٠ٚٛ؟، ب٪١ٜ َٔ ث

َٜعٜؿتإ ٥ٝدتٝكاقشن، ١٥ط١ض ٠ٚآلَتإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ب١ بـط ٚاٟ َـٔ   ٠ٚآلؾنإ ٚ ٠ض١ْططت٠ٚٛ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ ن١ ب١ض 
َٞ ٥ٝكـطاض بهـ١ٕ بـ١ بط ط١ٜـ١ى           َٝهٞ ْٝؿـتُا١ْٝ ٥ـ١ب َٞ ي١ ن٪تاٜٞ ضاث٪ضت١ناْسا، نـْٛه١ ١٥َـ١ ١َغـ٦ٛي١ٝت ١٥ب

١َُٝ ي١  َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٥ َٝٔ ٠ٚنٛ ي ًَ َٜع %ٟ ٠ٚآل١َناْٞ ١٥ٚ ثطغٝاضا81% ٜإ ي١ 71ب ٣١ْ ن١ نطزبَٛٚإ ي١ ب١ض 



 336 

ــ١       ــٝاض ي َٝو ثطغ ــ٠ٛ بــ١ ن٪َــ١َي َٝ ٥ َٟ ــ٠ٚ١، ْــانط َٝت١ ثط٩ت٪ن٪ي ــ٠ٚ١ٟ بهــ ــ٪ ٥ ــٞ ٠ٚضَــاْططت٠ٚٛ، ب ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜ
َٝص٣١ْ ٥ٝدتٝكاقشن، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١َغ٦ٛي١ٝت١ن١ بط ١ْ٩ ز٠ض٠ٚ٠ ن١ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى خٛضؾٝس ؾ١ضَٛٚ

َٜع   خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو بـ٪ ٖـ٪َيٞ ث١ضيـ١َإ بـ٪ بـطاز٠ضإ ز٠نـ١ٜٔ ٚ              َُٝـ١ عـ١ضظٟ ذاَيـ١ت َٝـ ٥ـ٠ٚ١ف باغـٞ نـطز، ٥ ناى زنت٪ض ث
َٝط١ٜؿـتٜٛٚٔ ٠ٚ١٥ٜـ١ ي١بـ١ضز٠َتإ، ٥ٝكـطاض نـطزٕ ٚ ْـ١         َٝٞ ؾـاض٠ظا ٚ ت ١َُٝ ي َٜعإ ١َ١٥، ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٝشن ب١ض  ز٠َي

َٝط١ٜؿـتشن عـ١ضظَإ نـطز     ٥ٝكطاض نطزٕ، ث١غٓس ن َٝـٞ ت ١َُٝ ٠ٚ١٥ٟ ي ١ٜ٠َٛٝ، ٥ طزٕ ٚ ْا ث١غٓسنطزٕ عاٜس ب١ ٥
َٝـت يـ١ْاٚ ضاث٪ضت١نـ١زا ٖـات٠ٚٛ ٚ عـ١ضظَإ         ب٪ ج١ْابتإ، ثطغٝاض٠، زاٚاناض١ٜٝ، ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ، ٖـ١ض نـٞ ب

٠َٛٝ ز َٜت٠ٚ١ ث١غ١ْسٟ به١ٕ ٜإ نطز، ٥ٝرت َْٛاقؿ١ٟ ي١غ١ض نطا، ض ٥٠ٞ ١٥خريٜـ ب٪ ٥ َُٝـ١ َـٛيعّ    ْا؟٠ط١ض  ٥
َٝشن ١٥ّ ثطغٝاض٠ ١٥ٖٚا نـطا ٚ ٠ٚآل١َنـ١ٟ ٥ـ١ٖٚا بـٛٚ ٚ      ًَ َٜو ت٥١هٝسٟ به١ٜٔ ٚ ب % ١ْٓٝ71 ي١ ١ٖض ثطغٝاض

َٜٝاْٝـ ي١ ٠ٚآل١َن١ بٛٚ، 81ٜإ  َٜٝإ ي١ ثطغٝاض٠ن١ بٛٚ، طٛ % ب١ زَيُإ بٛٚ، بطاز٠ضاْٞ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ طٛ
 ظ٩ض غٛثاؽ. ٥اظازٕ ي٠ٚ١ٟ قبَٛيٞ به١ٕ ٜإ قبَٛيٞ ١ْن١ٕ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.ع١َٛض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.عُط ػنساَشن خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــٞ        ــطاض نطزْ ــت: ٥ٝك َٝ ــسا ز٠َي ــ٣١ ز٠َٚٚ ــ١ بط ط ــ١ ي ــٞ ن ــ٣١ زاضاٜ َٝصْ ــ١ٟ ي ــ١ ض اث٪ضت١ن ــ١ّ ي ــتٝٛاْٞ ز٠ن ــٔ ثؿ َ

َٝصْــ٣١ ناضٚبــ  َٝؿــٓٝاض٠ناْٞ ي ٕ ث َٞ نــ١  -اضٟ زاضاٜــٞ ٚ ٥ــابٛٚضٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتا عــريام، تــ١ْٗا بــ٠ٚ١ ْــ١ب
ــ١ّ       ــْٛه١ ٥ ــسا، ن َٝ ــ١ ٥اَــاش٣٠ ث َٝصْ ــ١ ي ــ١ٟ ن ــٓس(نطزٕ، بــ١ٚ ط٪ض اْهاضٜٝ ــ١ )ث١غ ــت ب َٜ )٥ٝكطاض(نــطزْٝـ بهط

َٝصْــ٣١ ٜاغــ  َٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ْــ٪ ١٥ْــساَٞ ي َٞ ت١ذــ١ؾٛظ  اضاث٪ضتــ٣١ ي ٜٞ بــ١ ٖــ١َٛٚ ؾطانػــٝ٪١ْنا٠ٚ١ْ ٚ بــ١ب
ــا ــٞ ٚ      ٥ُٝعاٜ ــ٣١ زاضاٜ َٝصْ ــ١ٟ ي ــ١ ضاث٪ضت١ن ــ١باض٠ت ب ــ١ض٠ٖٚا غ ــطز٠ٚٚ، ٖ ــتٝٛاْٝإ ن ــطز٠ٚٚ ٚ ثؿ ــ١ض ن ٕ ي١غ

َٜٓــ٠ٚ١ ٚ    ٥ــابٛٚضٟ، ١٥طــ١ض غــ١ٜط بهــ١ٜٔ يــ١ ضٟٚٚ ت١ذًًٝٝــ٠ٚ١ ٚاٟ نــطز٠ٚٚ نــ١ ظ٩ض ثــطؽ ٖــ١بٔ ؾــٞ بهط
١َٜٓ ض ٚٚ ن١ ض ٠ْط١، ١٥ط١ض ١٥ٚ ؾٞ نطز٠ٚ١ْ ٚ ١٥ٚ ت١ذ١ًًٟٝ َٝو ض اغيت تط ١ٖٕ ن١ خبط ١٥ٚإ ١ْباٜـ١   ن٪١ََي

َٝساٜـ١،      َٝو ثطغـٝاضٟ ت ١ٜ٠َٛٝ ب١ضناٟٚ ١َٖٛٚ ١ٜ٫نُإ ض ٕٚٚ ١ْز٠بٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ض اث٪ضت١نـ١ٜإ ن٪َـ١َي ب١ٚ ؾ
َٝساٜــ١، ١٥طــ١ض غــ١ٜطٟ ٫ثــ١ض ٠    َٝؿٓٝاضٜؿــٞ ت َٝبــٝين ٚ ث َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ  12ٖــ١ض٠ٖٚا يــ١ ض اغــتٝسا ت بهــ١ٜٔ ي

َٝهسا غ١باض٠ت ب١ ث١ْا بطزٕ ب٪ )غرب ع٢ً اؽنهؿٛف( غ١ضجنٝ َٝؿٓٝاضٜإ نطز٠ٚٚ ي١ نات إ ١ٖب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ث
َٝـٛإ      َٟ ي١ زاٖاتٛٚزا نٞ به١ٕ؟، ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت بـ١ جٝـاٚاظٟ يـ١ ْ ١٥ط١ض ذه١َٛت ث١ْا ب٪ ١٥ّ ١ٜ٫ ب١ض

َٝٓسضاٚ ب٪ غاَيٞ  ًَ َٝؿٓٝاضٜإ ١ٖب٠ٚٛ ب٪ ذه١َٛت، ب٪١ٜ زٜػـإ   2111زاٖاتٞ خ١َ َٝبٝٓٝإ ١ٜ١ٖ ٚ ث زٜػإ ت
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َٝسا١ٜ نـ١  ١ّٖ ؾٞ نطز١ْ َٝؿٓٝاضٟ ١٥ٚت٪ٟ ت َٝبٝين ٚ ث َٝسا١ٜ ٚ ١ّٖ ت َٝسا١ٜ ٚ ١ّٖ ثطغٝاضٟ ١َْتٝكٞ ت ٣٠ٚ ت
ًَرت    ٍَ بسات نـ١ نـاَ َٝط٣٠ ن٪تاٜٞ ١ٖٚ ي١ زاٖاتٛٚزا ب١ضناٟٚ ذه١َٛت ض ٩ؾٔ ز٠ن١ٕ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ٥اَاز٣٠ شَ

َٝسا َٝت، ب٪١ٜ ثؿتٝٛاْٞ ز٠ن١ٜٔ ب١ٚ جٝاٚظ١ٜٟٝ ن١ ٥اَاش٠َإ ث  ، ظ٩ض غٛثاؽ.ٚ ؾط١ٜ٫٠ْٝرت ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ١ْضعنإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ١ْضعنإ عبسار قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ي١ ضاغتٝسا َٔ ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ّ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ َٔ ي١ ض٩شاْٞ ضابٛضزٚٚزا قػ١ّ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز نـ١  

َٜع َٝص٣١ْ ْا٠ٚخ٪ ٚ ب١ض  َٝص١ْٜـ١ى ضاثـ٪ضتٞ ٥اَـاز٠ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥ـ٠ٚ١ ز٠ّٚٚ       ي َٝٔ ٖـٝض ي َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١٥َي اْٞ ي
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ٖض خـ٪ّ بـ١    َٝص٣١ْ ْا٠ٚخ٪ ضاث٪ضتٞ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، زاَٚا١ْ ب١ ب١ض  َِٝ ن١ ي جاض٠ َٔ ١٥َي

 َٞ َٝسا١ٜ ٚ غ َٞ خاَي١ٟ ت َٝسا١ٜ ز٠غت ْاضزّ ٚ زاَٚإ ب١ ج١ْابٝؿت، ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ٚ غ ثطغٝاضٟ ططْطٞ ت
 ٍَ َٝص٣١ْ ١ٜن١ّ ْا٠ٚخ٪، ٥اغاٜٝـ، ١٥جن١َْٛٞ ٥اغاٜٝـ ٚ ي١ط١ َٝص١ْن١َإ ت٥١ٝسٟ نطز٠ٚٚ ن١ ي ن١ ١َٖٛٚ ي
َٜتـ١ ظَـين           َٞ زاٚا ز٠نـ١ّ نـ١ خبط َٞ ثطغـٝاض٠ ٖـٝض ْـ١ب ٣٠َٛٝ، ب٪١ٜ ٥ـ١ٚ غـ ١٥جن٢ْ١َٛ خ٪ج١ٜٝ١نإ ض٠بت١ ث

َٝصْـ٣١ زاضاٜٝـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ذهَٛـ١ت       َٜع ٠ٚظٜـط جـٛابٞ        ضاث٪ضت١ن١ٟ ي نـاضٟ ي١غـ١ض بهـات، ب١زاخـ٠ٚ١ بـ١ض 
َٝؿٛٚتطزا، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١ْزا٠ٚ١َ ي١ ثطغٝاض٠ناْٞ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ.

َٜع خٛضؾٝس اػنس غًِٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝين تا ٥اَاز٠نطزْٞ ١٥ّ ن٪ َٝبٝين، ت ١َُٝ ١٥ط١ض ٥اخري ت َٝبٝٓٝٝـ١ى يـ١     ٥ ْٛٚغ١، ٖٝض جـ٪ض٠ ظاْٝاضٜٝـ١ى ٚ ت
َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ، ْــ١َاْطٛت٠ٚٛ ْاْٛٚغــٔ،           َٝصْــ١ تاٜب١طن١ْسٜٝــ١ناْٞ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ ١ْط١ٜؿــتٛٚت١ ي ٫ٜــ١ٕ ي
ــ١        َُٝ ــت٠ٚٛ، ٥ ــ١ ١ْط١ٜؿ َُٝ ــت ٥ ــ١ ز٠غ ــ١، ب ــ١ ْٝٓ َُٝ ــت١ٓن١ ٥ ــ١ب١بٞ ١ْط١ٜؿ ــٝرت غ ــت١ٝ، ٥ ــ١ ١ْط١ٜؿ طٛتَٛٚاْ

َٝـٛإ ْا٥اَـاز٠نطزٕ ٚ ١ْط١ٜؿـسن، باغـٞ ١ْطٝؿـتُٓإ        ١َْاْطٛت٠ٚٛ ضاث٪ضتٝإ ٥اَاز٠ ْـ١ن  طز٠ٚٚ، ؾ١ضقـ١ يـ١ ْ
 نطز٠ٚٚ ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ذاجٞ ب٬ٍٝ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع اػنس غًُٝإ )ب٬ٍ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝص٣١ْ زاض َٜو   غ١باض٠ت ب١ٚ ضاث٪ضت١ٟ ن١ ٖاٚناضامن ي١ ي َٟ ثطغـٝاض َٝؿ١نٞ ز٠َـ١ٚ اٜٞ ٥اَاز٠ٜإ نطز٠ٚٚ، َٔ ث
َٝؿــٓٝاض ٚ طؿتٛط٪ٜــ١ٟ ٥ــ١ّ نــ١ْس ض٩ش٣٠ ضابــٛضزٚٚ نــطا، زٜــاض٠ بــ١ ٖــ١َٛٚ   َٜعٜإ بهــ١ّ، ٥اٜــا ٥ــ١ٚ ث يــ١ بــ١ض 
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ؾطانػٝ٪١ْنا٠ٚ١ْ ١٥ٚإ ٖٝهٝإ ز٠ضد نطز٠ٚٚ ٚ ْٛٚغٜٝٛا١ْ ٫ٟ خ٪ٜا٠ٚ١ْ ي١ ض اث٪ضت١ن١ٜإ ؟، ٜإ ٖٝهٝإ 
َٝ َٜٓٓـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ٟ     ١ْْٛٚغ٠ٛٝ، ث ُإ خ٪ؾ١ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ْٛٚغٜٝٛإ ٫ٟ خ٪ٜإ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ قبَٛيٝاْـ١ ب٪َـإ خبٛ

٠ٚ١َٜٓٓ تا بعاْشن ز٠ْط ي١غـ١ض نـٞ ٥ـ١ز٠ٜٔ؟، خـ٪ َـ١عكٛيٝـ ْٝـ١ ٥ـ١ٚ         ن١ قبَٛيٝؿٝإ ١ْٝ ١ٖض ب٪َإ خبٛ
ْـ    َٝص َٜه١ بـ٪ ي َٝؿٓٝاض ٚ قػ١ٟ ١٥ّ خ١َيه١ ٖٝهٞ ب١ ن١َيو ١ْٖاتيَب، ١َ١٥ ثطغـٝاض ٣١ زاضاٜـٞ ١٥طـ١ض   ١َٖٛٚ ث

َٝصْـ٣١              زٚاٜٞ ٥ٝٓؿا١٥ي٬ جـٛامب بس٠ْـ٠ٚ١، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ف َـٔ زٜػـإ باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ غـ١باض٠ت بـ١ ي
َٝصْــ١ بط ٜاضَــإ زا   َٝــو ٥ــ١ّ ضاث٪ضتــ١َإ ٖاتــ١ ب١ضز٠غــت، بــ١ نــ٪ٟ ز٠ْطــٞ ١٥ْــساَاْٞ ي َُٝــ١ نات ؾــاض٠ٚاْٞ، ٥

َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ ١ْ َٜطٟ ي١ط١َيـسا ْٝـ١،    ضاث٪ضتٞ ي١غ١ض ١ْْٛٚغشن ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ ض  ٖات٠ٚٛ ضاث٪ضتٞ زٜٛاْٞ نـاٚز
ب١ ْٛٚغطاٜٚـ ٥اضاغت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتُٝإ نطز٠ٚٚ ٚ جٛاضنإ زا٠ٚت٠ٚ١، ١ٜعين ٖ٪ناض٠ن١ٟ جٛاب ١ْزا٠ٚ١ْٟ 
َٝػـتاف زاٚا ز٠نـ١ّ      َٜطٟ زاضاٜٞ ب٠ٚٛ ي١ نـاتٞ خ٪ٜـسا، ٥ ١َُٝ ب٪ ١٥ٚ ضاث٪ضت١ ١ْبْٛٚٞ ضاث٪ضتٞ زٜٛاْٞ ناٚز ٥

 ٓ َٝؿــ َٟ ٚ    نــ١ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ث َٜــو خبــط َٝؿــرت قػــ١ٜإ ي١غــ١ض نــطز، ٖــ١َٟٛٚ ض  ٝاض ٚ زاٚانــاضٟ ١٥ْــساَإ نــ١ ث
َٞ بهـات، ْـ١ى        َٝبـ١ج ١َُٝ ز٠ْط ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بس٠ٜٔ ٚ ذه١َٛت ٥ًٝعاّ بهـ١ٜٔ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ج َٜت٠ٚ١، ٥ َٜٓسض خبٛ

َٝت، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاض ب  ١ٖض ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ٠ٚ١٥ؾـسا           ي١ ض اغتٝسا ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْٚ ١٥ٚٚ ب٪نـْٛٚا٣١ْ نـ١ ٖـ١بٛٚ ٥اضاغـت١ٟ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط نـطا، ي١طـ١

َٞ ت٪َاضَإ نطز٠ٚٚ، ي١ ظٜاتط ي١  َٝت٠ٚ١ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. 26ب١َي ٍَ ن١ ظ٩ضٟ تٝهطاض ١٥ب  خا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ذ١َ١ غ١عٝس ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝ ٜإ ثطغٝاض٠، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٠ٚآلَٞ زا٠ٚتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١    َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ن١ ت ي١ ضاغتٝسا ١٥ٚ ضاث٪ضت١ٟ ي

َٟ بـ١ بط ٜـاضٟ ضاغـجاضز٣٠    ١ٜى، ن١ ٠ٚآلَٞ زا٠ٚت٠ٚ١ ١ٜعين ١٥ٚا٣١ْ ١٥ٚإ ٠ٚآل١َن١ٟ ١ٜ١ٖ، ٥ ٝرت ن٪ٕ بهط
َٝهٞ تط ب١ضاغيت َٓٝـ ١٥ٚ خاَي١ّ ْٛٚغٝبٛٚ ن١ ناى ذاجٞ ب٬ٍٝ باغـٞ نـطز، ٥ـ٠ٚ١     ن١ٝ؟، ٠ٚ١٥ ١ٜى، خاَي
َٝبـٝين ٚ         َٝو ت َٝو ض٠خٓـ١، ن٪َـ١َي َٞ جٝـاٚاظٟ ن٪َـ١َي ن١ْس ض٩ش٠ ٚ ن١ْس غ١عات١ ١َٖٛٚ ث١ضيـ١َاْتاض٠نإ بـ

َٝو ثطغــٝاضٜإ نــطز٠ٚٚ نــ١ ثَٝ  َِٝ    ن٪َــ١َي َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ ٥ــ١ٚ ض٠خٓاْــ١، َــٔ ْــاَي َٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ٚ ي ٜٛػــت١ ي
َٝو ٚ ب١ضاغـيت ٥ـ١ٚ ضاث٪ضتـ١ نـ١      َِٝ ض٠خ١ٓ ططْط١نإ بٝاْهطزا١ٜ ب١ ضاث٪ضت ٚضز٠ناض١ٜٝنإ ٚ ١٥ٚا١ْ، َٔ ز٠َي

َٝهٞ تـط ثـ    َٝو، خـاَي ٍَ، ١َ١٥ خاَي ٍَ ب١ خا َٝسا بٛٚا١ٜ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بسضا١ٜ خا َِٝ باؾـ١  ض اٟ ١َٖٛٚ ١٥ْساَاْٞ ت
َٞ ن١ ٥ًٝعاَٞ ذه١َٛت بهات نـ١ ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ، ١ٜنـ١ّ:      َٝو ١ٖب ي١ّ بط ٜاض٠ ن١ ١َ١٥ ثط٩ش٠ بط ٜاض٠، خاَي
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َٝـت، بـ١ ٚضزٟ ٚ ت١ؾكـًٝٞ ٖـٞ       َٝهٞ ٜاغـاٜٞ ب َٞ غ١ضث َٞ ن١ّ ٚ نٛض ٟ ٚ ب َٝت، ب َٝت، ؾ١ؾاف ب ي١ناتٞ خ٪ٜسا ب
َٝـسا ب  َٝـت، ْـ١ى بـ١ٚ عَُٛٝاتـ١ نـ١ ٥ـ١ّ خاَيـ١ ٥ًٝـعاّ         ١َٖٛٚ غ١ض٩نا١ٜت١ٝنإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ز٠ظطاناْٞ ت

َٜهٞ تط ٖات٠ٚ١ ضاث٪ضتٞ زٜٛاْٞ  َٞ ن١ ذٝػابٞ خٝتاَٞ جاض َٝت ز٠ب ًَ َٝهٞ تطٜـ زٜػإ ١ٖض ٥ًٝعاّ ب َٝت، خاَي ب
َٝو باغٞ زاٖات بهـات،   َٝت، ٠ٚ١٥ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ث١ضي١َاْتاض٠نإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، خاَي َٝسا ب َٜطٟ زاضاٜٞ ت ناٚز

َٞ زاٖاتـ١نإ بـ١ ؾـ١ؾاؿن ٚ        ططؾيت غ١ض٠نٞ ١ّٖ ي١ بٛزج١ ٚ ١ّٖ ي١ ذٝػابٞ خٝتاَٞ ب١ضاغـيت زاٖاتـ١، ز٠بـ
َٞ َْٛاق١يـ١    َٝهٞ تطٜـ ز٠بـ َٝسابٞ، خاَي ضْٚٚٞ ٚ ٥اؾهطا ب١ زٜاضٟ نطزْٞ غ١ضنا٠ٚناْٞ ٚ ج٪ضٟ ٚ بط ٠ن١ٟ ت

َٜت ٚ، غٛثاؽ. َٝه١ٚا٣١ْ ٜاغا ي١ بٛزج١ غ١ضف ١ْنط َٟ، ظٜاز٠ ض ٠ٟٚ ٚ ث  ١ْنط
َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٖبٛٚ؟، ؾ١ضَٛٚ.  ناى ناضز٩ ت
 

َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـو نـاَيٞ         َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ز٠نـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚإ نـ١ْسٜٔ ثطغـٝاض ٚ بـا ت٪ظ َٝو ن١ قػ١ ي١غ١ض ضاث٪ضتٞ ي ١َُٝ ي١ نات ٥
َٝبٝين ٚ ن١ْسٜٔ غ١ضجن ٝإ غ١باض٠ت ب١ ذٝػـابٞ خٝتـاَٞ زا٠ٚ، ثطغٝاض٠ناْٝؿـٝإ بـ٪     به٠ٚ١َ١، ن١ْسٜٔ ت

َُٝــ١ قػــ١َإ يــ١ غــ١ض   ًَٝهطزْٞ ٜاغــا٠ٚ ١ٖٜــ١، ٥ َٝؿــ ظنْٛٚــ١  ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ ٜاغــا٠ٚ ١ٖٜــ١ ٜــإ ث
َٝٓاظنإ نطز ن١  َٝهٞ بٛزج٣١ ٠ٚب١ضٖ % ٜإ ٥ـ١ٚإ تـ١ْؿٝع نـطز٠ٚٚ، بط ٠نـ١ٟ زٜهـ١ زٜـاض ْٝـ١ نـ١         49ذٝػاب

َٞ ي١ْاٚ غـٓسٚق  َٜهٞ تـط              ز٠ب َٞ جـاض َٝـو بـ َٝبـٝين ٥ـ١ٚإ ز٠ق َٝـو نـ١ ت َٞ ١٥َـ١ به١ٜٓـ١ ز٠ق َُٝـ١ ز٠بـ ٥ ،َٞ ١ن١ بـ
َٝٓإ ٥ـ١ّ     َٞ بٛزجـ٣١ ٠ٚبـ١ضٖ َٞ ذه١َٛت ١٥ّ ن١ّ ٚ نٛضت١َٝإ ب٪ ز٠ضخبات تا غاَيٞ ٥آٜس٠ ْاب َٜو ب َٝؿٓٝاض ث

َٝبٝٓٝــ١، غــ١ضجن١،  َٝػــتا ١٥َــ١ ضاغــت١ ت َٞ، ٜــ١عين ٥ بــ١آلّ ثطغــٝاض٠ ٚ ثــاض٣٠ نــ١ تــ١ْؿٝع ْــ١نطا٠ٚ تٝــاٟ ْــ١ب
َٝؿـًٝهاض١ٜنٞ ظ٠قـٞ          َٝؿـًٝهاض١ٜن١ف ث َٜع زاٜـ١تٞ، ث ١َُٝ َٛقٓٝع ْـ١بٛٚ نـ١ ٠ٚظٜـطٟ بـ١ض  ثطغٝاض٠ن١ ي١ ٫ٟ ٥

َٝؿًٝهاضٜا١ْ يـ١ بٛزجـ٣١    َٞ ١٥ّ ث َٝشن نان١ ْاب ًَ َٝو ظٜاز ْان١ٜٔ ٚ ب ١َُٝ ؾت َٝػتا ١َعكٛي١ ٥  2113ٜاغا١ٜٝ، ٥
َٝت٠ٚ١؟، ذه١َٛتٝـ ٥ًٝعاّ به١ٜٔ؟،  َٝـت ٥ـ١ٚ         زٚٚباض٠ ب َٜطٟ زاضاٜـٝـ زضٚغـت ز٠ب ٥ٝٓحـا نـ١ ضاثـ٪ضتٞ نـاٚز

 نات١ ضاث٪ضت١ن١ف ز٠بٝٓشن، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ؾٛإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ ج٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعّ نــاى ذــاجٞ بــ٬ٍٝ َــٔ بــ١  َِٝ،  ٠ٚيــآل قػــ١ٜ١ى نــطا ٖاٚنــاضٟ بــ١ض  ــ ًَ َٜٝٛػــيت ز٠ظامن ضاغــتهطز١ٜ٠ٚ١ْ ب ث

َٜـت بـ٪ ث١ضيـ١َإ،     َٝط ٍَ ضاث٪ضتٞ خٝتاَٞ بٓ ٖٝهُإ زشٟ ٠ٚ١٥ٟ ْشن ن١ ض٠قاب١ٟ َايٞ ذٝػاباتٞ خ٪ٟ ي١ط١
َٝهُـإ ْٝـ١ بـ٪           َٝص١ْ ن٪ب٠ٚ١َْٚٛإ ١ْنطز٠ٚٚ بـ١ نـ٪ٟ ز٠ْـط زاٚا بهـ١ٜٔ نـ١ٚا ٖـٝض ضاث٪ضت ١َُٝ ي١ ي ب١آلّ ٥
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١َُٝ، نْٛه١ ب١ضاغيت ي١ٚا١ٜ١ْ ٠ٚ١٥ٟ ب١ض٠مسٞ ١ْٖاتيَب ب٪ خ٪ٟ ذه١َٛت ٠ٚ١٥ٟ ب١ ض٠مسٞ ١ْٖات٠ٚٛ ب٪  ٥
َٜت، ب١آلّ ب١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ  َٝط َٝص١ْ ن١ خ٪ٟ ١٥ٚ قػ١ٜ١ ٜإ ١٥ٚ ْٛٚغطا٠ٚ بٓ َٝت ب١ غ١ض٩نٞ ي ١٥ٚ َاؾ١ٟ زاب

١َُٝ ن٪ب٠ٚ١َْٚٛإ ١ْنطز٠ٚٚ َٝط٠ٕ، ب١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ض٠مسٞ ٥ َٝص١ْ ي ٚ ١٥ٚ  ض٠مسٞ، ٠ٚ١٥ ظ٩ضب١ٟ ١٥ْساَاْٞ ي
َٞ ي١غ١ض ذٝػاباتٞ خٝتاَٞ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝهُإ ْاب َٝت ن١ ٖٝض ضاث٪ضت  بط ٜاض٠َإ زاب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 
 ناى غ١ض١ْٖط ؾ١ضَٛٚ.

َٜع غ١ض١ْٖط ؾطد:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َُٝــ١ ن٪ْٛٚمســإ ١ٖٜــ١، ٥ َٝصْــ٣١ ؾــاض٠ٚاِْٝ، ٥ َٝــسا َــٔ ١٥ْــساَٞ ي َٜهُإ ١ٖٜــ١ ن٪ْٛٚغــ١ناْٞ ت ُــ١ ز٠ؾتــ١ض
َٝو َـ١ٚظٚع يـ١ ْاٜٚؿـٝسا َـ١ٚظٚعٞ ذٝػـابٞ         َٝص١ْ ن١ زاْٝؿتبٜٛٚٔ بـ٪ ن٪َـ١َي ز٠ْٛٚغشن، ي١ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ي
َُٝـ١ ز٠ْطُـإ ي١غـ١ض زا٠ٚ ٚتَٛٚاْـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـ١             َٝت ٥ خٝتاَٞ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ناى ذـاجٞ بـ٬ٍٝ ٥ـ١َي

   ٞ ــٛاْ ــ١ٖات٠ٚٛ، زٜ ــاٜٞ ْ ــاضٟ ٜاغ َٜه ــإ        ض ــ١ ض ٠طن َُٝ ــ١ ٥ ــ١، ب٪ٜ ــ١قطٜطٟ ْٝ ــ١ٜب٠ٛٝٓٝ ٚ ت َٜطٟ زاضاٜــٞ ْ ــاٚز ن
 نطزٚٚت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٥اؾيت خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ي١غ١ض خٛزٟ ضا َٝو ١ٖب َٞ غْٛ  ؾ١ُٖ َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ، ٚا ١٥ن َٝص٣١ْ زاضاٜـٞ، ٜـ١عين بـ١    َٔ ت ث٪ضت١ن١ٟ ي
َٝهسا ن١ ٥ُٝـعا ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ضاث٪ضتـ١ نـطا٠ٚ يـ١        بط ٚاٟ َٔ زٚٚ ١َضذ١ي١ٟ جٝاٚاظ ١ٜ١ٖ ي١ ضاث٪ضت١ن١، ي١ نات
َٝو ١َٖيـ١ ٚ      َٜـطاٜٚيت ن٪َـ١َي َٜطا١ْ ١٥ّ ضاث٪ضتـ١ ٚ َٝص١ْن٠ٚ١، ٥ُٝعا ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ن١ بٛ ١ٜ٫ٕ ١٥ْساَاْٞ ي

١ ض ٚٚ، بـ١ ثطغـٝاض خػـت١ٜٚٛت١ ض ٚٚ، بـ١آلّ ٥ـ١ّ ٥ُٝعاٜـ١ٜإ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ذٝػـاب          ن١ّ ٚ نٛض ٟ بٛزج١ خبات
َٝو ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ناتٞ َْٛاق١ؾ١نطزْسا ن١ ٚت١ٜٚٛتٞ ز٠غيت  َٜعا١ْ ن٪١ََي َٜت ن١ ١٥ّ ١٥ْسا١َ ب١ض  ْانط

َٝـو ت٥١ٝـسٟ ضاث٪ضت١نـ١ٜإ ٥ـ١نات         َٝص٣١ْ زاضاٜـٞ ت٥١ٝـسٟ ضاث٪ضت١نـ١ٜإ ١٥نـ١ٜٔ، نات َٝت ي نـ١ ٥ـ١ّ    خ٪ف ب
ــ١          ــطا٠ٚ ي ــٝاض ن ــ١ض ثطغ ــعا ي١غ ُٝ٥ ،َٟ ــ١ض  َٝبج ــٝاض٠ٚ٠ ت ــٞ ثطغ ــ١ ٠ٚآلَ َٟ، ب ــ١ض  ١َٓٝث ــٝاض٠ٚ٠ ت ــ١ ثطغ ــ١ ب ضاث٪ضت
َٝت،  َٝهٞ ١ْب َٝهٞ ١ْٝ ١٥ّ ثطغٝاضا١ْ ١٥ط١ض ٠ٚآلَ ١َضذ١ي١ٟ ١ٜن١َسا، ي١ ١َضذ١ي١ٟ ز٠َٚٚسا ٖٝض ذٝه١ُت

 ب٪١ٜ.....
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ؟، ١٥ٟ ن٪ٕ زٜؿاع ي٠ٚ١ ز٠ن١ٟ؟.٥  اؾيت خإ ج١ْابت ١٥ْساَٞ ي
َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝهٞ      َٜو ي١ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ٚ َٓٝـ ي١ ظَٓٝإ بّٛٚ نـ١ ٚتَٛٚاْـ١ ضاث٪ضت١نـ١ ضاثـ٪ضت ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظ٩ض
َٝسا١ٜ. َٜط٠ ٚ خاَيٞ ططْطٞ ت  بٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ   باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚ.  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ًَٞ ١َٚظٚع١ن١ قػ١ به١ٜٔ، زٜاض٠ َازز١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ن١ َازز٣٠ ز١َ٠ٚٚ، باؽ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١غ١ض ١٥ق َٔ ث
َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ز٠نات، ب َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ي اؽ ي٠ٚ١ ْانات ن١ غ١ضْخ ن١ٝ ٚ ض٠خ١ٓ ي١ ٥ٝكطاض نطزْٞ ث

َٝؿٓٝاض، ب٪١ٜ َٔ زٚٚباض٣٠ ز٠ن١َـ٠ٚ١ نـ١ ٖـ١ض ٠ٚنـٛ      ن١ٝ ٚ ثطغٝاض ن١ٝ؟، ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ جٝاٚاظٕ ي١ ث
َٝؿـٓٝاض٠نا٠ٚ١ْ    ١َٟٝٝ ن١ َازز٠ن١ف ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ ث َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ نطزبٛٚ ب١ٚ ث غ١ض٠تا زاٚاّ ي١ ي

َٞ، ١٥ط١ض ث َٜٓٓـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض         ١ٜ١ٖ، ب١ ١٥ضى ١ْب َٝؿٓٝاض٠ناْتإ ١ٜ٫، ٜـ١ى ٜـ١ى ب٪َـإ خبٛ
َٝؿٓٝاضٜؿتإ ١ْٝ، با ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ٥ًٝػا به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.  بس٠ٜٔ، ١٥ط١ض ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ذاجٞ ب٬ٍٝ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع اػنس غًُٝإ )ب٬ٍ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜعّ نـاى ؾـٛإ َـٔ       ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ْاٟٚ َٔ ٖات ب٪١ٜ ذ١ظّ نطز خ٪ّ جٛابٞ بس٠ٚ١َ٠، ب٪ جٛابٞ بـطاٟ بـ١ض 
َٝص٣١ْ  ب١ ب١َيط١ قػ١ ١٥ن١ّ ٚ ب١َيط١ؾِ ١ٜ٠ٚ١٥ ن٪ْٛٚمسإ ١ٜ١ٖ، ١ََٖٛٚإ ٥ُٝعاَإ نطز٠ٚٚ، ١٥ْساَاْٞ ي

َٝهٝـ َٝط٠ٕ ب١ ْٛٚغطاٜٚـ ْٛٚغَٝٛا١ْ ٚ ٖٝض ؾت َٝـط٠، ضاغـت١       ؾاض٠ٚاْٝـ ي َٟ ْانـ١ّ ي َٞ ن٪ْـٛٚؽ بـ١ض  ب١ ب
َٝص١ّْ، ب١آلّ ن٪ْٛٚمسإ ١ٜ١ٖ ٚ ٥ُٝعاَإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ض٩شٟ ن٪ب٠ٚ١َْٚٛإ نطز٠ٚٚ جا ناى ؾـٛإ   غ١ض٩نٞ ي
َٝؿاْتإ ز٠ز٠ّ،  َٝط٠ ث َِٜٓ ٚ ي َٟ ب٠ٚٛ ٜإ ْا؟ َٔ ي١ بريّ ١ْٝ، ب١آلّ ب٪ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ زاٖاتٛٚ ن٪ْٛٚغ١ن١ ز ي١ٚ

 غٛثاؽ.
َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ز.٥اضاؽ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٓـ٠ٚ١ بـ٪ ثـ١ٜط ٠ٚ ٚ ثط٩طـطاّ يـ١ َازز٠نـاْٞ         ٥اَـاش٠ بـ٠ٚ١    85تـا   79ت١ْٗا ب٪ ب١ضناٚ ض ْٚٚٞ، ١٥طـ١ض بط١ض 

١َُٝ ضاث٪ضت ٥اَاز٠ ١ْن١ٜٔ تا ضاث٪ضتٞ زٜٛاْٞ َٝت، غٛثاؽ. ْازات ن١ ٥ َٜطٟ زاضاٜٞ ١ٖب  ناٚز
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١. َٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بٝدٛ  ي
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ايعشام.-اقشاس تكشٜش ؾ١ٓ ايؼؤٕٚ املاي١ٝ ٚ االقتصاد يربملإ نٛسدطتإ-2
َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى زَيؿاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع زَيؿاز ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهٞ زٚٚبــاض٠ٕ، تهاٜــ١  َٝبٝٓٝاْــ١َإ ٖــ١َٟٛٚ ْٛٚغــ٠ٛٝ ٚ ١ْٖــس َٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ ٚتــٞ ٥ــ١ّ ت َٜع غــ١ض٩نٞ ي بــ١ض 

َٜت٠ٚ١  َٜت١ َٛذت١قٞ ضاث٪ضت١ن١، ذ١ظ ز٠نـ١ّ  ١٥ٚا٣١ْ زٚٚباض٠ٕ ٫ٜب١ ٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ بٓٛٚغط ٚ بهط
َٝت٠ٚ١ ب١ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ ْا، غٛثاؽ. َٜٓ َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ١٥ٚ ثطغٝاضا١ْ خبٛ  غ١ض٩نٞ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى عسْإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عسْإ   :عجُإب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ز٠ْطساْ َٝـ ٠ٚ١٥ٟ خبط ١َُٝ ٚاظٜح ث َٝت، تهاّ ٚا١ٜ ٥ َٞ ٚاظٜح ب َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ؟، ز٠ب ٠ٚ١، ْاظامن نٞ ١٥خط
َٝبٝٓٝاْـ٣١ نـ١ ث١ضيـ١َإ              َٝؿـٓٝاظا١ْ ٚ ٥ـ١ٚ ت َٜـت، ٥ـ١ٚ ث َٝؿـٓٝاظ٠نإ بهط بشن ي٠ٚ١، ٜـ١عين بـا قػـ١ ي١غـ١ض ث

َٝػـتاز    َٝؿٓٝاظ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ط١ض ١ْٝ بـا يـ١ ٥ َٜت٠ٚ١، ن١ْس ث َٜٓسض َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ   ١ٜ١ٖتٞ ب٪ ذه١َٛت ن١ٝ با خبٛ ا ثـ
َٝص١ْنـ١ قـٝاغ١ٟ بهاتـ٠ٚ١، ٖـ١ضزٚٚ      َٝت ٚ ي ًَ َٜو ب َٝؿٓٝاظ َٜت ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١ٖض ١ٜن١ ٚ ث ز٠ْطسإ بهط

َٝص١ْن١ ي١غ١ض٠ٚ٠ٕ، قٝاغ١ٟ به٠ٚ١ْ١ ٚ بٝس٠ٕ ب١ ذه١َٛت.  ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝتإ. َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ قاْْٛٞ زٚا ت  ي
 َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ: ٥ٝكطاضٟ ١٥ٚ ضاث٪ضتـ١ ٚ   ١َُٝ ١٥ٚ ضاث٪ضت١ٟ خ٪َإ ْٛٚغ٠ٛٝ ٚ خاَيٞ زٚٚف ١٥َي َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٥ ز٠ضباض٣٠ ي

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ؟.  ي
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
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َٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ضاث٪ضت١نــ١َإ ٚاظذنــ١ ٚ ظ٩ض ضْٚٚــ١،   َُٝــ١ف ٠ٚنــٛ ي اق ر رشاس تكشٜ ر رش ؾٓ ر ر١ ايؼ ر رؤٕٚ املايٝ ر ر١ ٚ  -٥
َٝص٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ظٜاتط ب١ ١َٚظٚع١ن١االقتصاد،   .١٥ٚإ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ تها١ٜ تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَ  ٕٛٚ.بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ايعشام.-اقشاس تكشٜش ؾ١ٓ ايؼؤٕٚ املاي١ٝ ٚ االقتصاد١ٜ يربملإ نشدطتإ -2
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ؟ 48ن ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝ، بـ١   31، ن١غٞ ي١ط١َي١، ن

 ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١نٞ تط.
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ( اعالٙ.2ع٢ً فًع ايٛصسا٤ ٚ اؾٗات رات ايعالق١ اؽار َا ًٜضّ بؼإٔ َا دا٤ يف ايفكش٠ )-3
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟، ت١ْٗا ١ٜى ن١ؽ، ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ. َٞ ت َٞ ي١غ١ض ؾ١ق١ض٠ٟ غ  ن
َٜع اٜٛب ْعُت )٥اضاّ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١ بـ١ض ٜـاخٛز ٥ـ١ٚ ٥ٝحطا٥اتـ١       ١٥ّ بط ط١ٜ١ باؽ ي٠ٚ١ ١٥نات ن١ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١٥ٚ َٝهاْٝعَا١ْ بطط
َٜتــ١ بــ١ض نــ١ يــ١ّ ضاث٪ضتــ١ ١ٖٜــ١، ظ  َٞ ٥ــ١ٚ ؾــتا١ْ نــ١ٝ نــ١ ذهَٛــ١ت َــٛيع٠ّ ز٠نــات بــا    بطط ٠ػنــ١ت ْــ١ب

َٝت٠ٚ١ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٓ  بٝدٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ. َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ي  ي
َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜه َٜٓسٚٚت٠ٚ١، جاض ١َُٝ ضاث٪ضتٞ خ٪َإ خٛ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ت١قسٜكٝـ نطا.٥  ٞ تط ْارنٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜع ناضز٩ ستُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٞ ز.٥ـاضاؽ جٛاضنـإ       َٝؿـٓٝاضا١ْ نـشن؟ ز٠بـ ثطغٝاض٠ن١ٟ ناى ٥اضاّ ظ٩ض ض١ْٚٚ، ١٥ّ َٝهاْٝعَا١ْ نشن؟ ١٥ٚ ث
َٜت، غٛثاؽ. بسات٠ٚ١ ١ْى ١ٖض َٞ ز  ضاث٪ضطنإ ْٛٚغ٠ٛٝ ٚ ذ١قُإ ١ْٝ نٞ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ذ١َ١ غ١عٝس ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ذ١َ١ غعٝس ذ١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  ُ َٝو ٥ـ١ز٠ٜٔ نـ١ ع َٝهٞ َٛب١ّٗ  ٚ ١ْظاْطاٚ ١٥ز٠ٜٔ، ز٠ْط ي١غ١ض ؾت ١َُٝ ز٠ْط ي١غ١ض ؾت َٛٝـ١ ٚ ْـاظاْشن   ٥
َٝت ٚ، غٛثاؽ. َٜت١ ب١ضناَٚإ ٚ ضٕٚٚ ب  ن١ٝ، با ١٥ٚ خاآل١ْ خبط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٥اخري ن١ؽ ث١عنإ خإ ؾ١ضَٛٚ.

 
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهٞ ظ٩ض طـ١ٚض٠ يـ١ ذهَٛـ١ت       ١َُٝ ب١ٚ َازز٠ٜـ١ غـ١زض َٝؿـٓٝاظ ١٥نـ١ّ ي١بـ١ض       ب١ضاغيت ٥ ١٥نـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ َـٔ ث

          َٞ َُٝـ١ ْاذ١قٝـ١نٞ طـ١ٚض٠ٟ يـ َٝسا ْٝـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ ٥ًٝـعاّ بهـات، ٥ َٝهٞ ت ٠ٚ١٥ٟ زٚٚ بط ط١ن١ٟ غ١ض٠ٚ٠ ٖٝض ؾت
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١٥ن١ٜٔ، ث١غٓسَإ نطز٠ٚٚ ٚ بط ٚات١ ض ٠ٚ١ٜٝ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٫ب 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ضَٛٚ ناى عْٛٞ.ؾ١

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ( اعالٙ.2ع٢ً فًع ايٛصسا٤ ٚ اؾٗات رات ايعالق١ اؽار َا ًٜضّ بؼإٔ َا دا٤ يف ايفكش٠ )-3
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ؟، ن١غٞ ي١ط١َي 48ن ن١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝـ١،    25سا١ٜ، ن
 ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ ب٪ بط ط١ٜ١نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٜٓؼش ٖزا ايكشاس يف اؾشٜذ٠ ايشمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛسدطتإ(. -4
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َٞ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار.ن  ت
َٜع عبسار ٫١َ ْٛضٟ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝى ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ٥ٝحاظ٠ّ بس٠ٟ ١ٜى ثطغٝاض ي١ ج١ْابت ١٥ن١ّ  ٍَ ت ٠ٚيآل َٔ ْٛقت١ٜ١نٞ ْٝعاَِٝ ي١ط١

َٜٞ ثـ  َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، تها١ٜنٞ بطاٜا١ْ ي١ ج١ْابت ١٥ن١ّ، ي١ نٛ ١ٜط ٠ٟٚ ْـا٠ٚخ٪ ٖـات٠ٚٛ نـ١    ٠ٚنٛ ب١ض 
َٝط٠، ١َ١٥ ١ْٝ. َٜت٠ٚ١؟، ض ْٚٚٞ ن٠ٚ١ ب٪ ث١ضي١َاْتاضإ، ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ ضْٚٚٞ به٠ٚ١ ي  قػ١ٟ ث١ضي١َاْتاض بػط 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، نـ     َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تها١ٜ ن ٣٠َٛٝ ن١ خٛ َٞ ي١ط١َيـسا ْٝـ١؟،   خاَيٞ نٛاض٠ّ ب١ٚ ؾ

َٞ ي١ط١َيساٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـيت       12 َٝػتا ١َٖٛٚ ق١ضاض٠نـ١ نـ ن١ؽ ي١ط١َيسا ١ْٝ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ٥
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ؟،  َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ؟،  51ب١ضظ بهات٠ٚ١، ن ن١ؽ ي١ط١َيسا ْٝـ١، ن١ٚاتـ١ بـ١     29ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ، ن

َٝـٛاض٠ٟ ٥ـ١َط ٩ بـ١ خٛاتـإ     6ث١غـٓس نـطا، تـا غـ١عات      2111ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ذٝػاباتٞ خٝتـاَٞ غـاَيٞ    ٥ ٟ
َٝطٜٔ ٚ ١ٖض غ١ضن١ٚتٛٚ بٔ.  ز٠غج

 
ّ١َٝٝ  زاْٝؿتين غ

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

َٝػـتا ١٥نـ١ٓٝ غـ١ض         َٝهطزٜـ١، ٥ َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ١٥بشن ي١غ١ض زاْٝؿت١ٓناْٞ ١٥َط ٩ نـ١ بـ١ٜاْٞ ز٠غـتُإ ث ٥
َُٜٞ  ثــ١ض٠ططاؿن ز٠ّٚٚ، َٝؿــٓٝاض ٜاغــاٟ ظاْهــ٪ تاٜب١تــ١نإ يــ١ ٖــ١ض ٥ــ١ٜٚـ )خػــت١ٓ ض ٚٚ ٚ طؿتٛطــ٪ نطزْــٞ ث

َٝــٛاْٞ ث١ضيــ١َإ ٚ      ٍَ ١َْٛغـٝكٞ ْ َٝطٖاتين جـ١ْابٞ ٠ٚظٜــطٟ تــ١عًِٝ عـايٞ ١٥نــ١ٜٔ ي١طــ١ نٛضزغـتإ( بــ١خ
َٜٓسْٞ با٫َ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ ١٥ن١ٜٔ بؿ١ َُٜٞ نٛضزغتإ، زاٚا ي١ يٝص١ْناْٞ ٜاغاٜٞ ٚ خٛ ضَٕٛٚ بـ٪  ذه١َٛتٞ ١ٖض

َٜٓٓـ٠ٚ١،       َٜٓسْٞ با٫َ ؾ١ضَٕٛٚ َازز٠ بـ١ َـازز٠ بـ١نٛضزٟ ٚ عـ١ض٠بٞ بٝدٛ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، يٝص١ْٟ خٛ
 ب٪ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٜٞ َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٠ٚ١َٜٓٝٓ َٝؿٓٝاض نطاٚ ١٥خٛ  ١ْقٞ ٜاغاٟ ث
 8113قإْٛ سقِ ) ( يظ١ٓ 

 شامايع-ٕ اؾاَعات اـاص١ يف اقًِٝ نٛسدطتإقاْٛ
 ايفصٌ االٍٚ

 ايتعاسٜف
 (:1املاد٠ )

 ٜكصذ بايعباسات االت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اصا٤ٖا الغشاض ٖزا ايكإْٛ:
 ايعشام-االقًِٝ:اقًِٝ نٛسدطتإ -1
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 ايعشام -فًع ايٛصسا٤:فًع ٚصسا٤ اقًِٝ نٛسدطتإ-2
 يبشح ايعًُٞ يالقًِٝايٛصاس٠:ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚا-3
 ايٛصٜش:ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-4
 اجملًع:فًع ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-5
 اؾاَع١:اٟ داَع١ خاص١ تؤطع ٚفل اسهاّ ٖزا ايكإْٛ تطِ نًٝات َٚعاٖذ عًٝا َٚشانض عج١ٝ-6
 تطِ اقظاَا ع١ًُٝ َتٓٛع١ تؤطع ٚفل اسهاّ ٖزا ايكإْٛ ن١ًٝ اؾاَع١:اٟ ن١ًٝ خاص١ مبظت٣ٛ اؾاَع١-7

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ. 

 
 
 

َٜع ظن١ٝ غٝس قا :  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝطام َُٜٞ نٛضزغتإ/ع  ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١ناْٞ ١ٖض
 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ

َٝٓاغ١نإ  ث
 (:1َازز٠ٟ )

 ظاضاٚا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ َاْاناْٞ ب١ضاَب١ضٜا١ْ ب٪ ١َب١غيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١َب١غت ي١ّ
َٝطام-1 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َِٜ:١ٖض  ١ٖض
َٝطام-2 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ:١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ ١ٖض
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-3 َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظاض٠ت:٠ٚظاض٠تٞ ؾ
َٜصٜ-4 َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ ٠َِٜٚظٜط:٠ٚظٜطٟ ؾ  ٠ٚ١ٟٓ ظاْػيت ١ٖض
َٝخ ٚ ثـ١عناْطاٟ بـا٫َ ٚ          -6 َٟ ٚ نـ٪ي َٝـٞ ذٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ زاضنـ١ظض ظاْه٪:١ٖض ظاْه٪١ٜنٞ تاٜب١تٞ بـ١ ث

َٜت١ خ٪ َٜص٠ٚ١ٜٓ ز٠طط  ١ََيب١ْسٟ تٛ
َٜت١ خ٪ ٚ بـ١  -7 َٞ ٚ ب١ؾٞ ظاْػيت ١َ١ٖج٪ض ز٠طط َٝهٞ تاٜب١تٞ ي١ ٥اغيت ظاْه٪ زاب َٝح َٝح١ ظاْه٪:١ٖض ن٪ي ن٪ي

َٝٞ ذ َٟث  ٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زاز١َ٠ظض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٓٝت ١ٜ١ٖ؟  ج١ْابٞ ٠ٚظٜط  ت
َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٝهٞ تط شَاض٠ ) َٝؿ١نٞ زاٚا ناضّ خاَي َٟ، )ائ٦ٝـ   8ث ١( نـْٛه١ جـاضٟ ٚا ١ٖٜـ١ ٦ٜ١ٖـ١َإ ١ٖٜـ١،      ( ٥ٝعاؾـ١ بهـط
َٜٓـسْٞ بـا٫َ   ١٦ٖٝ آَا٤ يف اؾاَعات اـاص١ اٚ ن١ًٝ اؾاَع١(، ) ١ٖض٠ٖٚا ي١غ١ض ز٠ق١ نٛضز١ٜن١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت، غٛثاؽ َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ١ْى ؾ  ٚ تٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َٝبٝٓٝتإ، ؾ١ضَٛٚت
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜٓـسْٞ بـا٫َ ي١غـ١ض َـازز٠ٟ ١ٜنـ١َٞ ثـط٩ش٠        ض اٟ ٖاٚب١ؾٞ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ، ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

٠َٟٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠:  ٜاغان١ ب١ّ ؾ
َٝؿ١نٞ َازز٠ن١ ب١ّ ؾ٠ٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ ز -1 َٝؿٓٝاض ١٥نات ن١ ث َٜت١ٖ:٠ٚ١ضزٚٚ يٝص١ْ ث َٜصض  ٚٚباض٠ زابط 

َٜٔ ١٥ٚ ٚاتاٜا١ٜ١ْ ن١ ي١ب١ضاَب١ضٜاْسا ب٪ ١َب١غت١ناْٞ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ   ١َب١غت ي١ّ ظاضا٠ٚ ٚ ز٠غت١ٚاشا١ْٟ زاز
 ض ٕٚٚ نطا٠ٚت٠ٚ١

َُٜٞ نٛضزغتإ -2 َِٜ ب١غ١، غـ١باض٠ت بـ١   -ط٪ض ٜين ز٠غت١ٚاش٠ٟ ١ٖض َٝشن ١ٖض ًَ َِٜ، ٚات١ ت١ْٗا ب َٝطام، ب٪ ١ٖض ع
ع ٠ٚظٜـطٟ خٜٛٓــسْٞ بـا٫َ ز٠ضبــاض٠ٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠غــت١ٟ تاٜب١طن١ْـسٟ بــ٪ ظاْهـ٪ تاٜبــ١تٞ ٚ      ب٪نـ١ْٚٛنٞ بــ١ضَٜ 

َٟ؟ ٥اٜـا ض اٟ ظاْهـ٪     َُٝإ باؾ١ ن١ ٫َ٠َٚٞ ١٥ٚ ثطغٝاض٠َإ بسات٠ٚ١ ب٪ ظٜاز بهـط ١َُٝ ث ٥ َٟ ١ًٖٝ١٥نإ ظٜاز بهط
         ٞ َٝه َٞ     تاٜب١ت١نإ يـ١ّ بـاض٠ٚ٠ نـ١ٝ؟ نـْٛه١ ٥ـ١ٚإ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ٟ ٖاٚب١ؾـٝإ نـطز٠ٚٚ، خـاَي تـط ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١َي

     ٍَ َٞ ي١طـ١ َٞ، ب١ْاٟٚ ١َجًٝػ٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٥اٜا ١٥طـ١ض ٦ٜ١ٖـ١ ٖـ١ب َٞ، ب١َيهٛ ١َجًٝؼ ب َٞ ز٠غت١ ١ْب ١٥ط١ض ١ٖب
َٝهٝإ ١ٜ١ٖ ب١ْاٟٚ ١َجًٝػـٞ جاَٝعـ١    ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪، ٚات١ ١ٖض ظاْه٪١ٜى ي١ّ ظاْه٪ تاٜب١تا١ْ ١َجًٝػ

َُٝإ باؾـ١ ٖـ١ّ   ٚ ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪، ٥اٜا ظ٠ضٚٚض١ٜتٞ ١٥ّ ١٦ٜ١ٖ ١ٜ ب١ْاٟٚ ز٠غت١ٟ ١٥َٝٓساض١ٜتٞ ن١ٝ؟ ث
َٜعاْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٝـ ض ْٚٚٞ بهات٠ٚ١ تا ي١ ٖ٪ناض٠ناْٞ بْٛٚٞ ٥ـ١ّ ز٠غـت١ٜ١    ١َُٝ ٚ ١ّٖ ب٪ ب١ض ب٪ ٥

 باؾرت ذاَيٞ بشن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١٥ضى ٚ ١َغ٦ٛيٝاتٞ ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪ جٝا١ٜ ي١ ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا، ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪ ب١ضثطغـ١ يـ١ بط ٜـاضزإ    
َٜٓـسٕ ٚ تـاقٞ نطزْـ٠ٚ١ ٚ ٖـ١تا زٚاٜـٞ، بـ       َُٜٓا١ٜناْٞ تاٜب١ت ب١ ثط٩غ١ٟ خٛ ٫َ١ّ ي١غ١ض ناضطريَِٟ ٚ زاضاٜٞ ض 

َٝهٞ تــطٟ ١ٖٜــ١، ظٜــاتط ب١ضثطغــ١ يــ١ زاْــاْٞ غــرتاتٝحٞ ظاْه٪نــ١، )ظٝــصٕ( ٚاتــ١   ز٠غــت١ٟ ١٥َٝٓــساضإ ٥ــ١ضن
َٟ؟ ١٥ْـساَاْٞ ض اطط٠نـإ، ي١بـ١ض     َٞ ي١خ٪ ١٥طط َٟ؟ ٥اٜا ن ب٪نْٛٚٞ ١٥ّ ظاْه٪١ٜ، ١٥ٚ ظاْه٪١ٜ ب٪نٞ زا١َ١٥ظض

َٝهٞ جٝاٚاظ٠ ي١ ز٠غ ١َُٝ ي١ ٠ٚ١٥ ز٠غ٫َ١تٞ ز٠غت١ٟ ١٥َٝٓساضإ زغت٫َ١ت ت٫َ١تٞ ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪، ٚ ب١ض اٟ ٥
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َٟ، ١٥ضنـ١ناْٞ          ظاْه٪ ذه١َٝٛناْٝـ ي١ ثـط٩ش٠ ٜاغـاٟ زاٖـاتٛٚزا زاٚا ١٥نـ١ٜٔ ز٠غـت١ٟ ١٥َٝٓـساضإ زاضنـ١ظض
 جٝا١ٜ ٚ ١َغ٦ٛي١ٝتٞ جٝا١ٜ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٚ َٝػتا ١ٖضز٫ٚٚ ض ٥٠ٞ خ٪تإ ز٠ضبط ٟ، ١٥طـ١ض ت١ اؾكٝؿـتإ نـطز بـا بط١ٜٓـ١ ١ْتٝحـ١ٟ ْٝٗـا٥ٞ، زٚاٜـٞ قػـ١         ٥

َٟ يـ١ّ بـاض٠ٚ٠ قػـ١ بهـات تـا ْـاٟٚ بٓٛٚغـشن؟  )اػنـس ٠ٚضتـٞ،            َٞ ١٥ٜـ١ٚ َٝػتا ن َٜع٠نإ، ٥ نطزْٞ ١٥ْسا١َ ب١ض
َٝط ستُس جنٝب، عبسايػ٬ّ، غ١َري٠ عبسار(، عظ١ُٝ لِ ايذٜٔ، ١٥غع١زٟ، طاٖش، دالٍ عًٞ، تاسا غناٍ  ؾً

 ػنسؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ا
 
 
 

َٜع ز.اػنس ٠ٚضتٞ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

َٞ ١٥ن١ّ، ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜطاْـٞ    َٜٓسْٞ با٫َ ٖاتبٛٚ ثؿتطريٟ ي ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ
َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، غ١باض٠ت بـ١ ١َجًٝػـٞ    َٝت٠ٚ١، نْٛه١ ي١ غ١ض٠ٚ٠ ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ زٚٚباض٠ ١ْب ١ٖض

١٦ٜٟ جاَٝع١ ١٥ٚ ض اث٪ضت١ٟ ن١ ١ّٖ جاَٝع١ٟ )جٝٗإ، غابٝؼ، ذ١ٜات، يٛبٓـاْٞ، ؾ١ض٠ْػـٞ(   جاَٝع١ ٚ ١ٖ
َٝت، ١٥جنَٛـ١ْٞ ١٥َٝٓـساضإ يـ١ بـط ٟ ٦ٜ١ٖـ١ٟ       َٝؿٓٝاضٜإ نطز٠ٚٚ ن١ ١َجًٝػٞ ١َٛ٥ْا ب١ناض ب ١َٖٜٛٚإ ث

َٞ، ٥اٜا ض ٥٠ َٞ، ٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚتٞ ١٦ٜ١ٖ ب َٞ ١َجًٝؼ ب ٞ ١٥ٚ جاَٝعا١ْؾٞ ١٥َٝٓساضإ، ١ٜعين ١٦ٜ١ٖ ١ْب
َٝت   َٞ ١٥نـ َٝػتا ٚا ث َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػت١ٝ، نْٛه١ ٥ َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ ٠ٚضططت٠ٚٛ؟ ٜإ ١ٖض ت١ْٗا ض اٟ ٠ٚظاضتٞ خٛ
َٞ، ْــ١ى       َٝت نـ١ ٥ــ١ٚإ ١َجًٝػــٞ ٥َٛـ١ْاٜإ ٖــ١ب ١٦َٝنــ نـ١ بــ١ؾٝعًٞ ٥ـ١ٚ جاَٝعاْــ١ يــ١ نٛضزغـتإ ٖــ١ٕ، ث

َٝو ي١ َٝهطرياْ َٝػـتاٟ ٥ـ١ٚ ظاْهـ٪ ١٥ًٖٝاْـ١ زضٚغـت بهـات،        ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا، ب٪١ٜ ض ٠ْط١ ١َ١٥ ت ٍَ ٚاقٝعـٞ ٥ ط١
      ،َٞ َٜٝٛػت١ ٥ـ١ّ ١٦ٜ١ٖٜـ١ ١َجًٝػـٞ ٥َٛـ١ْا بـ َٜٝٛػيت ب١ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ظٜاتط ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ٚا١ٜ ث ب٪١ٜ ث

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ج٫١ٍ
َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕب١ض

َٝـ َا١ٜ٠ٚى ٜاغا١ٜنُإ ز٠ضنـطز   َٝس٠ن١ّ، ٠ٚنٛ ١ََٖٛٚإ ١٥ظاْشن ث َٝؿ١نٞ ي١ عٝٓٛاْٞ ثط٩ش٠ن١ ز٠غت ث ث
    َٞ َٝط ذهَٛٞ، ب٪ٜـ١ ٖـ١تا بطـٛجن ب١ ْاٟٚ )َساضؽ ٚ َعاٖس ا١ًٖٝ(، ب٫َ١ّ نطزَإ ب١ ١َزاضؽ ٚ ١َعاٖسٟ غ

َٝت١ قإْٛ )ادتاَعات َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ قا١ْْٛن١ بب ٍَ ١٥ٚ باب١ت١ ث َٝط٠ ١َٚظٚع يـ١   ي١ط١ غري اذته١َٝٛ( نْٛه١ ي
َٞ ْٝـ١،        َٝت١ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ ن١ ب٪ ْـ١ؾعٞ عاَـ١، ذهَٛـ١ت ع٬ٝقـ١ٟ ثـ َٞ ١٥ب َٝؿ١ٍ ٚ غجٝػؿٝو ز٠ض١٥ن غج
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َٝيَن، ١٥َـ١ ٜـ١ى، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ٠ٚ١٥ٜـ١ َـ١جًٝؼ ٥َٛـ١ْا،         ٜإ زاعٞ ْانات، ت١ْٗا ي١غ١ض ن١ضتٞ تاٜب١ت ٥ـ١َ
َٝطا َٝطاقٞ نـ٪ٕ ٖـ١بٛٚ، بـ٫َ١ّ    ١َجًٝؼ ١َٛ٥ْا ي١ تاضرنٞ ن٪ْٞ ع ق٠ٚ١ ١ٖبٛٚ، ي١ قاْْٛٞ ت١عًُٝٞ ١٥ًٖٞ ع

َٝؿـٓٝاضٟ      َٝػتا َـ١جًٝؼ جاَٝع١ٜـ١، ي١غـ١ض ث َٝطام ْاناض بٛٚ ٠ٚ١٥ ٫بسات، ٥ َٝٓا، ع ١٥ٚ ت١جطٚب١ ؾ١ؾ١يٞ ٖ
َٝو ي١جٝاتٞ  َٝؿٓٝاضٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َجًٝؼ جاَٝع١ ي١ جٝاتٞ ١َجًٝؼ ١َٛ٥ْا، ٚ ن١غ جاَٝعاتٞ تاٜب١ت ث

َٝو ي١ٚا١ْ ت١َػًٝٞ ١٥ٚا١ْٟ نـ١ تـ١ًَٜٛٞ جاَٝعـ١ ١٥نـ١ٕ، ٥ـ٠ٚ١      غ١ِٖ  َٟ، ن١غ زاْإ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ثاض٠ ز٠زض
َٝؿٓٝاضٟ جاَٝع١ٟ ١ْٚض٩ظ٠، غٛثاؽ  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ج٫١ٍ

 
 

َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٞ ناى ج١َاٍ، زٜاض٠ ٜاغاٟ ظاْه٪ٟ غـ١ٜط٠ ذهَٛٝـ١نإ ٖ٪ناض٠نـ١ٟ ٠ٚ١٥ٜـ١     غ١ض٠ض اٟ ثؿتطريِٜ ب٪ قػ١ناْ
َُٝاْٞ، جاَٝعاتٞ ١٥ًٖٝؿـُإ ١ٖٜـ١،    َٞ، ٜإ جاَٝع١ٟ ١٥َطٜهٞ ي١ غً َٝػتا جاَٝعاطنإ ١ٜ١ٖ ٫َٚتاْٞ زضاٚغ ٥

َٞ، ن١ْٛن ١ جاَٝع١ٟ )نٛضزغتإ، ق١ضاؽ،( ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ غ١ٜط٠ ذه١َٝٛ ١َعكٍٛ تط٠ ي٠ٚ١ٟ ن١ تاٜب١ت ب
َٜٓٔ، ٚ جاَٝعـ١ٟ خ٪مشـإ ١ٖٜـ١، بـ١ ْٝػـب١ت          جاَٝع١َإ ١ٜ١ٖ ٫َٚتإ زٜآْا٠ٚ ٚ ب١ ظَـاْٞ خ٪ٜـإ ٥ـ١خٛ
َٝـط٠ ٦ٜ١ٖـ١ٟ ٥َٛـ١ْا               َٟ ٠ٚقــ نـطا٠ٚ؟ تـا ي ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ٚاظذنـ١ نـ١ جـ١َعٞ ٥ـ١َٝين جاَع١ٜـ١، يـ١ نـٛ

َٞ، ٥ٝٓح َٞ ي١ ١َٖٛٚ ظاْه٪١ٜى ١٥َٝين جاَٝع١ ٜإ ١٥َٝين ظاْه٪ ١ٖب َٞ؟ ١٥ب َٞ،    ١ٖب ا ٥ـ١َٝين جاَٝعـ١ ٖـ١ب
َٝٓا٠ٚ١ْ ب٪ ١٥ٚ ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا١ٜ، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ثاغاٚ ٖ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ظٜاتطٟ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ

َٜع تاضا ١٥غع١زٟ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ قاْْٛٞ جاَٝعاتٞ خاق١ ْا٠ٚن١ٟ َٝٓاْٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ      َٓٝـ ١ٖض ي١ط١ َٝو بـ٪ بـ١ناضٖ ب١ ن١ضت
َٟ ٥ـ١ًٖٞ نـ١     َٝٞ ٥ـ١طٛتط َٜو ث َٝتٛ ي١ط١َيٝؿٞ ١ْٖس جاَٝعاتٞ خاق١ ١ٜ١ٖ ي١ ٫َٚتاْٞ زْٚٝاف، ب١ؽ ١٥ط١ض ب
َٝطري تـط٠   َٝت١ غ١ٜطٟ ذهَٛٞ، ب٫َ١ّ خاق١ن١ ج َٝشن جٝاٚاظ٠ ي١ ذه١َٝٛنإ، ٜإ ٥ٝكترياذٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ بب ًَ ب

َٟ يـ١ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط نـ١ ١َجًٝػـٞ ٥َٛـ١ْا ٖـ١ض        ي١ ْا٠ٚن١ ن١ ب٪ٟ زاْط ا٠ٚ، َٔ ظٜاتط ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ّْ ١٥ٚ
َٝػتا ي١ ٠ٚظاض٠ت ١٥ٚ ١َجًٝػ١ ٥ٝؿٞ ب٪ ١٥ن١ٕ ٚ ١ٜ١ٖ، ب٪ ناض نطزٕ ب٪ ١٥ٚ ٥َٛٛض٠ٟ نـ١ عاٜـس    خ٪ؾٝإ ٥

َٜطزضا َـٔ ثاغـا٠ٚن١ ي١طـ١َيِ يـ١ ٫ٜـ١ْٞ ثٝؿـ١نا٠ٚ١ْٝ، بـ٫١َ        ّ ٚابـعامن  ب١ ٠ٚظاض٠ت١ـ ١٥ٚ ١ٜ١٦ٜ١ٖٟ ن١ ١َٖيبص
         َٞ َٞ، ٠ٚى ْـاٚ ظ٩ض ٥ٝؿـهاٍ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ضٟ، ٥ـ١ب َٞ، ٜإ ١َجًٝػـٞ ٥َٛـ١ْا بـ ْا٠ٚن١ ١٥ط١ض ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ب
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َٝـٞ              َُٝـ١ ٥ٝكـطاض ي١غـ١ض ١٦ٜ١ٖنـ١ بهـ١ٜٔ نـ١ ٥ـ١ٚإ بـ١ باؾـٞ ٥ـ١ظأْ بـ١ ث َٞ تا ٥ َٜو َٛب١ضٜطٟ تط ١ٖب ت٪ظ
َٜـ   َٞ،      ١ٜ٫ْٞ ٥ٝساضٟ ٚ ناضنطزٕ ٚ ؾطاٚإ نطزْٞ ١٥ٚ ؾتا١ْٟ ن١ يـ١ ش ط ز٠غـيت ٠ٚظاض٠تـٞ تـ١عًِٝ عـايٞ ٥ـ١ب

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 عظ١ُٝ خإؾ١ضَٛٚ 
َٜع   :جنِ ايسٜٔ عظ١ُٝب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ف نـ٪ى بـٜٛٚٔ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ         زٜاض٠ َٔ غ١ض٠تا ي١غ١ض ْا٠ٚن١، ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ، ٥

َٞ، ١ْى ْاذهَٛٞ، نْٛه١ ١َٖٛٚ ٥ـ١ٚ ظاْهـ٪ تاٜب١تاْـ١ٟ تـطٜـ ذهَٛـ١ت غ١ضث١ضؾـيت       ظاْه٪  تاٜب١ت١نإ ب
َٝٞ ْاذهَٛٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ـ١ّ ظاْه٪ٜاْـ١    ًَ َٟ ب َٜطٟ ذه١َٛتٔ، ن٪ٕ ١٥نط َٜط غ١ضث١ضؾيت ٚ ناٚز ١٥نات، ي١ ش

َٝٓٝت٠ٚ١ باؾرت َٝهٞ تط ي١ بط طـ١ٟ  ٚ ظاْه٪ تاٜب١ت١ناْٝـ ١ٖض ذه١َٛت ٥ٝؿطاؿن ١٥نات، ب٪١ٜ ١ٖض ٚا ضن ٠، خاَي
َٝطنـطزٕ    َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت، ٠ٚظاض٠تـٞ ؾ َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ ز٠َٚٚٞ ظاضا٠ٚناْٞ خٛاض٠ٚ٠، ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚظاض٠تٞ ؾ
ٍَ ١٥َـ١، بـ٪ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ طٛجنـاٚ        َٞ ي١طـ١ َٝطنطزٕ ْاطٛجن ٚ ث١ض٠ٚضز٠ تا ؾ١ؾٞ ٥اَاز١ٜٝ٠، ق٪ْاغٞ ٥اَاز٠ٜٞ ؾ

َٝشن ٠ٚظاض٠تـٞ خَٜٛ  َٟ بـ١           ١ْٝ، ب٪١ٜ ١٥َي ١َُٜٝـ١ نـ١ بهـط َٝؿـٓٝاضٟ ٥ َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـيت، ٥ـ٠ٚ١ ث ٓـسْٞ بـا٫َ ٚ تٛ
َٝٓشن، غٛثاؽ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت، نْٛه١ ْاتٛاْشن ب٪ ١٥ٚ ق٪ْاغ١ ٠ٚ١٥ ب١ناضب َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  خٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ  .ؾ١ضَٛٚ ؾً

َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  :ب١ض
َٜع غ  .١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض

َٝٓإ          َٝـٞ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٜٓـسْطا ْاذهَٛٝـ١نإ ١٥َاْـ١ بـ١ ث ١َُٝ ٠ٚنـٛ خٛ ب١ْػٝب١ت ١٥ٚ ظاضاٚا١ْ ب١ضاغيت ٥
َٝط٠ ٖٝض باغٞ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ ْـ١نطا٠ٚ نـ١ ١ٜنـ١زتاض       ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ُٝتٝاظٟ ظ١ٜٚ٠ن١ ٠ٚض١٥ططٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي

١ٜ١َٜٓ، ٜـإ ؾـ١ضٜه١ٜ١ن١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١      َٟ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ١َجًٝػـٞ       َايٝهٞ ١٥ٚ ؾٛ َٞ ٥ـ٠ٚ١ ت١ذسٜـس بهـط ب
جاَٝع١ٜ١ ٠ٚى ناى ج١َاٍ ٚتٞ ١َجًٝػٞ ٥َٛـ١ْا نـ١ طـ٪ض ا٠ٚ بـ١ ١َجًٝػـٞ جاَٝعـ١ ١٥ٚاْـ١ ٥ٝؿـ١ناْٝإ         
َٝٓاغ١ٟ به١ٟ ب١ ؾـ١ضٜه١، ٜـإ    ١َٝٝ ١٥ط١ض ث ظ٩ضب١ٟ ع١ًُٝٝ، ب١ؽ ٠ٚض٠ ٥ٝؿ١ ٥ٝػتٝػُاض١ٜن١ ١٥ٚ َايٝه١ ن

َٞ ن١ ت١ًَٝهٞ جا َٝؿـ١ ٜاغـاٜٞ ١ٖضنـٞ ت١بـ١ضٚعات ٚ      ١ٖض ج١َع١ٜ١ٝى ب َٝع١ن١ بهات، نْٛه١ زٚاٜٞ يـ١ ن
َٞ زٜـاضٟ     َٜٓس١ْن١ ْٝـ١، ٥ـ١ب َٝو بٔ ن١ ظ٩ض ع٬ٝق١ٜإ ب١ خٛ َٞ ١٥ٚا١ْ خ١َيه َٜت ١٥ب ؾيت ٚا١ٜ ن١ ٠ٚضٟ ١٥طط

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

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ
َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٜٝٛػت ْانات َْٛاق١ؾـ١ٟ ي١غـ١ض بهـ١ٜٔ، ٥ـ١ّ ٠ٚظاض٠تـ١ بـ١        َِٝ ٚا١ٜ ث َٞ خاَيِ ١ٜ١ٖ، ز٠ضباض٠ٟ ٠ٚظاض٠ت ث غ
َٜٓــسْٞ بــا٫َ ٚ  َٞ نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ َٞ يــ١ ٜاغــان١ف ٥ــ١ٚ ْــا٠ٚ بــ١ناض بــ َٜهٞ ض ٠مســٞ ١ٖٜــ١، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ب ٜاغــا ْــاٚ

َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػٝت١، ز٠ّٚٚ، َٓٝـ  ٍَ ١٥ٚ تاٜب١تٝـ١ يـ١ نٛضز١ٜنـ١ ْـ١ى يـ١      تٛ ب١ضاغيت َٛؾه١ًّٝ ١ٜ١ٖ ي١ط١
ٍَ ن١يتٛضٟ  َٝهٞ ٠ٚ١٥، ٥ٝؿهاي١ٝت١ن١َإ ي١ط١ ع١ض٠ب١ٝن١، )ارتاق١( ع١ض٠بٞ ب١ؽ ١٥ٚ تاٜب١ت١ٟٝ نٛضزٟ ؾت
ــ١َطٜها        ــ١ ٥ ــتا ي َٝػ ــ١ ٥ ــ١ بعاْ ــ١ت، ب٪ٜ ــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ز٠َٚي ــ١ ي َٝهطزٜ ــتٝإ ث ــ١ ز٠ض٠ٚ٠ ز٠غ ــإ ي ــ١، ظاْه٪ن ظاْه٪ٜ

َٝٔ )ظاْهـ٪ ذهَٛٝـ١نإ(، ٜـ١عين ع١نػـٞ     ت١قًٝس َٝٞ ١٥َي َٜو ١ٜ١ٖ، ظاْه٪ ظاْه٪١ٜ، ب٫َ١ّ ١٥ٚا١ْٟ ذه١َٛت ث
َٝشن؟ ب٪ٜـ١ ١َغـ١ي١ن١            ًَـ َٞ ب َٝطب١ٜٓٚٛ ١٥ٚ جاَٝعـ١ ٖـٞ ذه١َٛتـ١، ١٥ٚاْـ١ٟ ٥ـ١ًٖشن نـٞ ثـ ١َُٝ ؾ ١ٜ١َُٝ، ٥ ٥

َٝٓشن ي١بـ١ض          ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـِٝ ٥ـ١ٚ خاقـ١ٜ١ بـ١ناضب تاٜٝب١ت١نـ١ يـ١ نـٛضزٟ،    َٛضت١بٝت١ ب١ ن١يتٛض، َٓـٝـ ي١طـ١
َٝه١، ١ًٖٝ١٥نــ١    ٍَ( ١َٖي٦ــ١ططٟ، تاٜب١تــ١ بــ١ ؾــ٬َٕ ؾــت، تاٜبــ١ت ؾــت نــْٛه١ تاٜبــ١ت بــا٠ٚض  ١٥نــ١ّ )ؾجٝؿــ١
١َّٝٝ، ١َغـ١ي١ٟ ٦ٜ١ٖـ١ٟ         َٞ ي١ ْاذه١َٝٛن١، ت٥١ٝـسٟ نـاى جـ١َاٍ ١٥نـ١ّ، غـ ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ْعٜو تط ١٥ب

ٖـ  َُٝـ١ ؾـ١ضح بهـات،      ١َٛ٥ْا، ت١بع١ٕ َٔ ز٠غت خ٪ؾٞ ي١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ ن١  ١َٚيٞ زا بري٩ن١نـ١ بـ٪ ٥
َٞ، تها ١٥ن١ّ ي١ خٛؾـو ٚ   َٜو ؾهط٠ن١ تاظ٠ب َٝطٟ ١٥ٚ غٝػت١َ١ ذهَٛٞ ١َضن١ظٟ ب١ٜٓٚٛ، ت٪ظ ١َُٝ ؾ ض ٠ْط١ ٥

َُٝــ١ يــ١ َْٛاق١ؾــ١ٟ )   ــت ٥ َٝ َٝبه١ٜٓــ٠ٚ١، ١٥طــ١ض بريتــإ ب َٜـ N.G.Oبطاٜــإ بــا بــريٟ ي ( ناظنــإ نــطز يــ١ٚ
َٜص ث١ٜسا ب َٝهٞ غـرتاتٝح١ٝ، ٖـ١َٛٚ ؾـيت ي١غـ١ض ٥اغـيت       طؿتٛط٪١ٜنٞ زٚٚض ٚ زض ٛٚ، ١َجًٝؼ ١َٛ٥ْا جٝٗـ١ت

َٝٔ ١٥َا١ْ ن١ زا١٥ْٝؿٔ ٚ  َٝساب َٝهٞ ت ٠َٜٛبطز١ْ، ٚات١ ١َجًٝػٞ جاَٝع١ ١٥ٚا١ْٕ ن١ ي١ٚاٚ ٥ٝؿٔ، ١ٖضن١غ ب١ض 
قُٝٞ ٥ٝؿٞ خ٪ٜإ ١٥ن١ٕ ٚ ََٛه١ٓٝ ١ٖتا ت١ٚجٝٗاتٞ ١َجًٝػٞ ١َٛ٥ْا ت١تبٝل ١٥نـ١ٕ،  ٕ ٚ ت١بط ٜاض ١٥ز٠

َٝط ٜـ١، بـ٫َ١ّ بـ٪ ٥ـ١ّ جـ٪ض٠ ١٥َٛغ١غـاتا١ْ نـ١يتٛضٟ ٥ـ١ٚ جـ٪ض٠ ١٥َٛغ١غـاتا١ْٟ نـ١ يـ١              ١٥ ١َ ٥اغـيت ناضط
ٍَ ١ْنطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ن١غا١ْٕ ن١ بري٩ن١ٜـ١نٞ تاٜبـ١تٝإ    ١َُٝ ظ٩ض َٛعا١َي١َإ ي١ط١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ذه١َٛتٔ، ن١ ٥

١ّ جاَٝع١ٜـ١، ٥ـ١ّ   ١ٜ١ٖ، جاَٝع١ٜ١ى ١٥ن٠ٚ١ْ١ ي١غ١ض ١٥ٚ ١٥غاغ١ٟ تـ١عًِٝ، ذ١ضٜػـٔ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ     
َٝت    ١ؾ١يػ١ؾ١ٟ ١٥ٚإ ن١ ب٠ٚٛ ٖ٪ٟ ٠ٚ١٥ٟ ٥ ٚإ بط ٜاض بس٠ٕ ثاض٠ بس٠ٕ ٚ جاَٝع١ٜ١ى ٥ٝػتػـُاض بهـ١ٕ بهـ

١ٜ٠َٛٝى   ي١غ١ضٟ، ١٥ٚإ ١٥تٛأْ ق١ضاضاتٞ ططْط ٠ٚضططٕ، ذ١يٞ جاَٝع١ن١ به١ٕ، ٜإ جاَٝع١ن١ ب١ ١ٖض ؾـ
   ٞ َٝو يـ١ ١٥ضنـ١ناْ َٝبه١ٕ، ٚ ٜـ١ن ٠َٛٝنإ ط٪ض اْهاضٟ ي ١َٖٝؿـ١ٜٞ َـ١جًٝؼ ٥َٛـ١ْا ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١         ي١ ؾ

َٝتــ١ ١٥ْــساّ ٥ــ١ٚإ ز٠غــت ْٝؿــاْٞ ١٥نــ١ٕ، يــ١ٚ ذاَي١تــ١    َٝط١ٜن١ٜــ١، ١٥ب غــ١ض٩نٞ ب١ؾــٞ ٥ٝساضٜــ١ ٜــإ ناضط
َٞ خٛتـ١        َٝؿـه١ف بهـات، ٥ـ١ٚ ٥ـ١ب َٝو ث َٞ ض اث٪ضتٞ َايٝٝإ ب٪ ١ٖض غـاَي ١َغ١ي١ٕ ض ٥٠ٝػٞ جاَٝع١ٜ١، ١٥ٚ ١٥ب

َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ بط ٜـاض             زابيَن، ١٥َا١ْ ت١ْٗا بط ٜـاض  ٥ـ١ز٠ٕ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٥ـٝـ نطزْـٞ ض ٩شاْـ١، ب٪ٜـ١ تهـا ١٥نـ١ّ ثـ
ٍَ بـس٠ٜٔ بـري به١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ّ           َُٝـ١ ٖـ١ٚ َٟ؟ ٥ َٟ ٜـإ ْـاطط َٝطاٟ ١٥ٚ ١٥طط بس٠ٜٔ، ٥اٜا ١َجًٝػٞ جاَٝع١ ج

َـ   َٜٝٛػتٝإ ب١ ١ٜ١٦ٜ١ٖى ١ٜ١ٖ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١٥ٚ غتاؾ١ٟ ٥ٝؿٞ ض ٩شا١ْ ١٥نات، ت١بعـ١ٕ  اْع ج٪ض٠ ثط٩شا١ْ ث
َٝـت ١٥ْـساَٞ ١َجًٝػـٞ ٦ٜ١ٖـ١ٟ ٥َٛـ١ْا بـ٪ٟ ١ٖٜـ١ بـ١ ع١قـس               ًَ ١ْٝ ي١ ْٝعاَـٞ زاخًٝـٞ ٥ـ١ٚ جاَٝع١ٜـ١ ب
َٝو بها ٜإ ١ْنا ١ٖتا ١٥تٛاْشن ت١عٜٛعٟ بهـ١ٜٔ، بـ٫َ١ّ ١٥َاْـ١ ٥ـٝـ ْانـ١ٕ، ١٥َاْـ١ ذ١ضٜػـٔ ي١غـ١ض          ٥ٝؿ
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 ٟ َٝٓاغـ١ َٟ ث ١َُٝ جاض ٦ٜ١ٖـ١ٟ ٥َٛـ١ْا بهـ١ٜٔ، ٚ     ؾ١يػ١ؾ١ٟ جاَٝع١، ب٪١ٜ َٔ ظ٩ض ت٥١ٝسٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ٥
َٝهٗات١ناْٞ به١ٜٔ، غٛثاؽ َٞ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غت ْٝؿاْٞ ١٥ضن١نإ ٚ ث  نا٠ٚض ٚاْٞ ١٥ٚ َازز٠مشإ ١ٖب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ

َٜع مسري٠ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١َٝٝ؟ ٜإ ١٥جٗٝع١ٜ٠؟ نْٛه١ ٠ٚ١٥ َٓٝـ َايٝو ب١ ظ٠ضٚٚضٟ ١٥ظامن ن١ ث َٜت٠ٚ١ ن َٟ، ٠ٚ١٥ٟ ١٥طط َٝٓاغ١ بهط
َٜٓسْٞ با٫َف، نْٛه١  َٟ، ١ٖض٠ٖٚا خٛ َٝٓاغ١ بهط َٜٝٛػت١ ث جاَٝع١نإ ١ًٖٓٝ١٥، ذهَٛٞ ١ْٓٝ، َٛغت١مسري٠، ث

َٝٓاغـ١ ١ْنطاٜـ١، ٥ـ١ٜٚـ بـ١ ظ٠ضٚٚض ٥ـ١ظامن، ٚ ١ٖ         َٝـط٠ ث َٜٓسْٞ با٫َ ز٠ط١ض ٜتـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ي ٦ٜـ١،  ن١ْسجاض خٛ
َٞ، ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ناى عبسايػ٬ّ ظ٩ض جـٛإ   َٜٝٛػت١ ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ١ٖب ت٥١ٝسٟ قػ١ناْٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ، ث
َٝـٛإ    ١َُٝ ْاتٛاْشن ؾ١ضم يـ١ ْ َٜت٠ٚ١ ب٪ ٥ٝساض٠، ب٫َ١ّ قا١ْْٕٝٛ ٥ ؾ١ضذٞ نطز، نْٛه١ ١َجًٝػٞ ١٥ع٬ ١٥طط

٠ظٜـط ب٪َـإ ض ٕٚٚ بهاتـ٠ٚ١، ب١ْٝػـب١ت     ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ٚ ١َجًٝػٞ جاَٝع١ به١ٜٔ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ج١ْابٞ ٚ
َٝػــتا بــ٪ ظنْٛٚــ١ جاَٝعــ١ٟ نٛضزغــتإ ٥ــ١بٝٓشن، ذهَٛــ١ت    َٝــط ذهــَٛٞ ٥ جاَٝعــ١ٟ خــام ٚ ذهــَٛٞ ٚ غ
ٍَ ١٥ٚاْــ١ٟ    َٝهٞ ١ٖٜــ١ ي١طــ١ ت١نًٝؿ١نــ١ٟ ٥ــ١زات، بــ٫َ١ّ قٛتــابٞ بــ١ ٥اغــيت ز٠ض٠جــ١ ١٥نــٔ، ٥ــ٠ٚ١ف ؾــ١ضق

َٜت باؾ١، غٛثاؽٖا٫َٚٚتٞ ثاض٠ن١ٟ ١٥زات، ١٥ط١ض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ف تٛظذن١  ى بسض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ  .ج١ْاٟ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  :٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٌ( ب١ نٛضزٟ ١ٜعين )١٥جن١َٕٛ(، ناْٚػـٌ  ١٦ٜ١ٖ ١ٜعين )ب٪ضز( ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝازا ١َجًٝؼ ١ٜعين )ناْٚػ
َٝـٞ           جٝا١ٜ، ب٪ضز جٝا١ٜ، ي١ ١َٖٛٚ ٥ـ١ٚضٚثا ٚ يـ١ ٥ـ١َطٜهاف ظاْه٪نـاْٞ زْٚٝـا ١َجًٝػـٞ جاَٝعـ١ ١ٖٜـ١، ث
َٝٔ )ْٜٛٝعريغٝيت ناْٚػـٌ( ١٥َـ١ بطٜتٝـ١ يـ١ ع١َٝـسٟ نٛيٝـ١، غـ١ض٩نٞ ظاْهـ٪، ٜاضٜـس٠ز٠ضاْٞ غـ١ض٩نٞ            ١٥َي

َٝ ١َٜٓضٟ َاَ٪غتاٜإ، ١َ١٥ ث َٞ        ظاْه٪، ْٛ هٗات١ٟ ١٥جنَٛـ١ْٞ ظاْه٪ٜـ١، ٖـٝض َاَ٪غـتا١ٜى يـ١ْاٚ ظاْهـ٪ ْـاتٛاْ
َٜطزضا، ١٥طـ١ضْا ٖـٝض ن١غـا١ٜت١ٝى يـ١        َٜٓـ١ض ١َٖيبـص بيَب ب١ ١٥ْساَٞ ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪، ت١ْٗا ١٥ط١ض ٠ٚنٛ ْٛ
ــ١ْٞ         َٝهٞ ؾ ــ ــ١ ١َجًٝػ ــٞ جاَٝع ــ١، ١َجًٝػ ــٞ جاَٝع ــساَٞ ١َجًٝػ ــ١ ١٥ْ ــيَب ب َٞ ب ــاتٛاْ ــ٪ ْ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ظاْه

َٝط ٟ ٚ ن١ ٠ٚنٛ ٚمت بطٜت١ٝ ي١ غ١ض٩نٞ ظاْه٪ ٚ ٜاضٜس٠ز٠ض٠ناْٞ، ١٥َا١ْ زا١٥ْٝؿٔ بـ٪ نـاض٠ نـ    ت١ْؿٝع١ٜ، اضط
قُٝٞ جاَٝع١ ٚ ثط٩ش٠ ت١قسِٜ بهـ١ٕ بـ٪ نطزْـ٠ٚ١ٟ بـ١ف ٚ ن٪يٝـصٟ تـط، ث٠ٜٛ١ْـسٟ        ظاْػيت ٚ زاضاٜٞ ٚ ت١

ٍَ ظاْه٪ناْٞ تط، ب٫َ١ّ ب٪ضزٟ ١٥َٝٓساضٕ، ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥َا١ْٟ ن١ ثاض٠ٜإ زا َٟ ١َٖٜٛٚإ بـزن  ي١ط١ ْا٠ٚ ز٠نط
َٟ ١٥َاْـ١ ١٥ْـساّ     َٝو، ز٠نـط َٝو، غٝاغ١ٝى، ؾ١خك١ٝت َٜو، ١٥زٜب َٜو، ْٛٚغ١ض َٟ ؾاعري َٟ، ١٥نط ب١ ١٥ْساّ ي١ٚ
َٝهـ١ يـ١ غـ١ضٟ             َٝهٗات١نـ١ٟ جٝاٜـ١، ٚ ب١ضثطغـٝاض٠تٞ جٝاٜـ١، ١٦ٜ١ٖت بٔ يـ١ ب٪ضز٠نـ١، بـ٪ضزٟ ١٥َٝٓـساضإ ث
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ـٜـ  ٠َٜٛٝو ٠ٚى ٚمت ١٥طــ١ض جاَٝع١ٜــ١نٞ  ١٥جنَٛــ١ْٞ ظاْه٪ٜــ١، ي١غــ١ضٟٚ ١َجًٝػــٞ جاَٝع١ ١، ٚ بــ١ٖٝض ؾــ
َٝتـ١ ١٥ْـساّ يـ١ ١٥جنَٛـ١ْٞ ظاْهـ٪، ١٥طـ١ض       ١٥95ًٖٞ  َٞ بب َٞ ْاتٛاْ َٝو ب % ٟ 98%ٟ غ١ُٖ١ناْٞ ٖٞ ؾ١خك

 ،َٞ َٞ ١ٖب َٝهٗات١ن١ ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ١٥جن١َْٛٞ ظاْه٪، ١َجًٝػٞ جاَٝع١، ١٥ب َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث غ١ُٖ١ناْٞ ١ٖب
ٕ ٠ٚ١٥ جٝا١ٜ، ب١ ْٝػب١ت ٚؾ١ٟ تاٜب١ت ٚ ٠ٚ١٥، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا جاَٝعـات ٜـإ   جٝا١ٜ، ٚ ب٪ضزٟ ١٥َٝٓساضا

َٝطغـٝيت(، ٖـ١ضزٚٚنٞ ٚاضٜـس٠،            َٝٔ )غـت١ٜت ْٜٛٝع َٝؿـٞ ٥ـ١َي َٝطغـيت(، ث َٝٔ )ثـ١بًٝو ْٜٛٝع َٝـٞ ٥ـ١َي ذه١َٝٛ، ث
  َٟ َٝٔ )غــت١ٜت(، ٚؾــ١ٟ )ثطاٜعــت(ٜـ زا٥ــ١ْط َٝــٞ ٥ــ١َي َٝٔ ثــ١بًٝو، يــ١ ٥ــ١ٚضٚثا ظٜــاتط ث َٝــٞ ٥ــ١َي بــ٪  ظٜــاتط ث

َٞ ٥ــ١ّ ظاْه٪ٜــ١    َٝــت ١٥ثطغــ َٝــطام ي َِٜ ٚ ع ظاْه٪نــاْٞ تــط، ٖــ١ض غــ١ض٩ى ظاْه٪ٜــ١ى ببــٝين يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖــ١ض
َٜــت، ٚ ٚؾــ١ٟ تاٜبــ١ت ظ٩ض ظ٩ض    )ثــ١بًٝو(٠؟ ٜــإ )ثطاٜعٝــت(٠؟ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ٚؾــ١ٟ ثطاٜعٝــت بــ١ تاٜبــ١ت ز

١ض٠بٞ ٖـات٠ٚٛ، ي١بـ١ض   ؾاٜػت١ تط٠ ي١ غ١ٜط٠ ذهَٛٞ، ٜإ ٚؾ١ٟ ١٥ًٖٞ ن١ خ٪ٟ ١ٖض ٚؾ١ٜ١ن١ ي١ ظَاْٞ ع
َُٝــ٠ٚ١ ٦ٜ١ٖــ١ جٝاٜــ١ ٚ   ًَ َٝشن ظاْهــ٪ تاٜب١تــ١نإ ْــ١ى ١٥ًٖٝــ١نإ، زٜػــإ ١٥ٜ ًَــ َِٝ نــان١ ٖــ١ض ب ٥ــ٠ٚ١ َــٔ ثــ

 ١َجًٝػٝـ جٝا١ٜ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜ َُٝـ١ يـ١ّ ٫َٚتـ١ نـ١ضتٞ طؿـيت ٚ نـ١ضتٞ تاٜبـ١طنإ         ب٪ ١٥ٚ ب١ض عا١ْٟ ن١ ق١ي١قٞ تاٜب١ت ٚ ْاٟٚ تاٜبـ١تٔ، ٥

َٜو ١٥ن١ٕ ن١ تاٜب١ت١، ٖٞ خ٪ٜا١ْ، ب١ز٠ض ي١  َٝٔ ٚ ناض ١ٜ١ٖ، ن١ضتٞ تاٜب١ت ٖٞ ١٥ٚ ن١غا١ٜ١ْ ن١ ثاض٠ زا١٥ْ
َٝهت١ض٠، ٖٝض ع٬ٝق١ٟ  )ثطاٜعٝت(_ذه١َٛت، ب٪١ٜ زاْاْٞ ٚؾ١ٟ تاٜب١ت ط١ض ا٠ٚت٠ٚ١ ب٪  ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١َ١٥  غ

١َُٝ ي١ ْاٚ ٥ٝػتٝػُاضٜؿسا بامسإ نـطز٠ٚٚ   َٝؿ١ٍ( ٠ٚ٠، ثطاٜع١ت ١ٜعين تاٜب١ت، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ ١ْٝ ب١غ١ض )غج
َٝـسا ١٥نـ١ٕ، ب٪ٜـ١ ٠ٚى          َٝٓٔ نـاضٟ ت ٚ ٚتَٛٚا١ْ ن١ضتٞ تاٜب١ت ١٥ٚ ن١ضت١ٜ١ ن١ ٥ـ١ٚ خ١َيهاْـ١ٟ نـ١ ٠ٚبـ١ضٖ

َٝٓٝت٠ٚ١ ب١ تاٜب١ت باؾرت٠، خاَيٞ زٚٚ ٠ّ غ١باض٠ت ب١ ١٦ٜ١ٖتٞ ١َٛ٥ْا جاضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ٥ـ١ٚ ١٦ٜ١ٖٜـ١   خ٪ٟ ضن
َٝسا١ٜ، ١٥ٚ ثؿهساضا١ْٟ ن١ ثاض٠ٜإ زاْا٠ٚ ١٥تٛأْ به١ٓ ْاٚ ب٪ضزٟ ٥َٛـ١ْا، بـ٫َ١ّ ْـاتٛأْ     ثؿهساض٠ناْٝؿٞ ت
َٜت١ ١٥غت٪، نـ١   به١ٓ ْاٚ ١َجًٝػٞ ظاْه٪، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َجًٝػٞ ظاْه٪ غطف ناض٠ ع١ًُٝٝناْٞ ظاْه٪ ١٥طط

َٞ        ي١ ظا َٞ، بـ٫َ١ّ بـ٪ضزٟ ٥َٛـ١ْا ي١ٚا١ْٜـ١ ظ٩ضجـاض ٖـ١ب َٞ ي١ ١ٜ٫ٕ ١َجًٝػٞ ظاْه٪ ز٠ضنـ َٞ ١٥ب ْه٪ ز٠ض١٥ن
َٝٞ، ٚ ٖٝٛازاضّ ١ْى ظاْه٪ ١ًٖٝ١٥نإ، بـ١َيهٛ ظاْه٪نـاْٞ خ٪مشـإ بـ٪ضزٟ      ن١غٞ ثؿهساض٠ناْٝـ ب١ؾساضبٔ ي

َٞ، ١َقازٜط َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚنات ظٜاتط ٥ٝػتٝك٬يٝإ ١٥ب ٟ ثاض٠ٟ ظٜـاتط ثـ١ٜا ١٥نـ١ٕ بـ٪     ١َٛ٥ْاٜإ ١ٖب
َٜٓٔ، ٥ٝػـتٝك٬ي١ٝتٞ تـ١ٚاٚ    َٝت، ٚ ز٠تٛأْ غٝاغ١تٞ غرتاتٝحٞ خ٪ؾٝإ زاضن١ظض ٠ٚ١٥ٟ ز٠خًٞ ظٜاتطٜإ ١ٖب

 ٠ٚض١٥ططٕ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطخإ؟  ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ ؾً
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َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض

َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض خاَيٞ ذ١ٚت١ّ، ٚاَعاْٞ بطاز٠ضإ نانٞ ١٥ن١ٕ، ب٫َ١ّ ت١عطٜـ نطا١ٜ ي١غ١ض نٛيٝـ١   ت
َٝشن )ايه١ًٝ جاَع١(، ١ْى )ن١ًٝ  ًَ َٞ ب جاَٝع١، ْٛٚغطا١ٜ )ن١ًٝ جاَع١( ١٥ٚ عٝباض٠ت١ يٛغ١ٜٚ١ٕ غ١َي١ت١، ١٥ب

 )ايه١ًٝ ةُع بشن عس٠ اقػاّ ٚؾطٚع(، ب٫َ١ّ جاَع١( نْٛه١ َاْا١ٜن١ٟ ؾ١ضم ١٥نات، )ايه١ًٝ جاَع١( ١ٜعين
َٟ، )اٍ(ٟ بـ٪ ظٜـاز     _ن١ ٚتت  ن١ًٝ جاَع١( ١ٜعين نٛي١ٜ١ٝى ي١ ْاٚ جاَٝع١ن١، ١ٜعين يٛغ١ٜٚ١ٕ نـاى بهـط

 ،َٞ َٟ ١َعٓا ١٥ب١خؿ  بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا قٝاغ١تإ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
،٠ٚ١َُٜٓ ١ٜ٠َٛٝ زاض ؾت٠ٚ١، ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝن١ ١٥خٛ  زٚاٟ ٠ٚضططتين ض اٟ ١٥ْساَإ َازز٠ن١َإ ب١ّ ؾ

 (:1املاد٠ )
 ٜكصذ بايعباسات االت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اصا٤ٖا الغشاض ٖزا ايكإْٛ:

 ايعشام-االقًِٝ:اقًِٝ نٛسدطتإ -1
  فًع ايٛصسا٤:فًع ٚصسا٤ االقًِٝ-2
 ايٛصاس٠:ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-3
 ايٛصٜش:ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-4
 اجملًع:فًع ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-5
 اؾاَع١:اٟ داَع١ خاص١ تؤطع ٚفل اسهاّ ٖزا ايكإْٛ تطِ نًٝات َٚعاٖذ عًٝا َٚشانض عج١ٝ-6
١ اؾاَع ر١:اٟ نًٝ ر١ خاص ر١ مبظ رت٣ٛ اؾاَع ر١ تط رِ اقظ راَا عًُٝ ر١ َتٓٛع ر١ تؤط رع ٚف رل اسه راّ ٖ رزا              ايهًٝ ر -7

 ايكإْٛ
 ١٦ٖٝ االَٓا٤ يف اؾاَعات اـاص١ اٚ ايه١ًٝ اؾاَع١-اهل١٦ٝ-8

َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 زٚأٜ زاض ؾسن ب١ ظَاْٞ نٛضزٟ ١٥خ٠ٚ١ُٜٓٛ
َُٜٞ نٛضزغتإ ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١ناْٞ  ١ٖض

 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ
َٝٓاغ١نإ  ث

 (:1َازز٠ٟ )
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 ١َب١غت ي١ّ ظاضاٚا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ َاْاناْٞ ب١ضاَب١ضٜا١ْ ب٪ ١َب١غيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ
َٝطام-1 َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع َِٜ:١ٖض  ١ٖض
2- َِٜ  ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ:١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ ١ٖض
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظا-3 َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ ٠َِٜٚظاض٠ت:٠ٚظاض٠تٞ خٛ  ْػيت ي١ ١ٖض
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت -4 َٜٓسْٞ  با٫َ ٚ تٛ ٠َِٜٚظٜط:٠ٚظٜطٟ خٛ  ي١ ١ٖض
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-١٥جن١َٕٛ-5 َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٝـص ٚ ثـ١عناْطاٟ بـا٫َ ٚ           -6 َٟ ٚ ن٪ي َٝـٞ ذٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ زاضنـ١ظض ظاْه٪:١ٖض ظاْه٪١ٜنٞ تاٜبـ١تٞ بـ١ ث

َٜص َٜت١ خ٪١ََيب١ْسٟ تٛ  ٠ٚ١ٜٓ ز٠طط
َٜت١ خ٪ ٚ بـ١  -7 َٞ ٚ ب١ؾٞ ظاْػيت ١َ١ٖج٪ض ز٠طط َٝهٞ تاٜب١تٞ ي١ ٥اغيت ظاْه٪ زاب َٝح َٝح١ ظاْه٪:١ٖض ن٪ي ن٪ي

َٟ َٝٞ ذٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زاز١َ٠ظض  ث
 ز٠غت١ٟ ١٥َٝٓساضإ ي١ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ٚ ن٪يٝص٠ ظاْه٪_ز٠غت١-8

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ ث١عنإ خإ

َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

َٜٓسْٞ با٫َ ن١ باغٞ ي١ ١٥جن١َٕٛ نطز، ١٥جن١َْٛٞ جاَٝع١ٟ تـ١عطٜـ نـطز،    َٜعٜإ ج١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ خٛ ب١ض
   ْ َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظا َٜٓـسْٞ بـا٫َ ٚ تٛ َٝٓاغ١نإ، ١٥جن١َٕٛ، ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝط٠ ي١ ث َُٜـ١،   ب٫َ١ّ ي ػـيت ١ٖض

ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٟ جـ١ْابٞ باغـٞ نـطز، ٥ـ١ٚ ١٥جنَٛـ١ْٞ            َٝٓاغـ١نإ ٖـات٠ٚٛ ي١طـ١ ٚات١ جٝا١ٜ، ١٥ٚ ١٥جن١ْ١َٟٛ يـ١ ث
َٝط٠ف ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظاض٠ت١،   ظاْه٪١ٜ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ

َٜع عبسايػ٬ّ   َصطف٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 ،َٞ غٛثاؽ ب٪ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ن١ ١َغ١ي١ٟ ١٦ٜ١ٖٜإ ٠ٚضططت، ب٫َ١ّ ١٦ٜ١ٖ ت١ْٗا ي١غ١ض ٥اغيت ظاْه٪ ١٥ب
    َٟ َٞ، ١٥َـ١ٚ ٠َٜٛبطزٕ ن٪يٝص ض ٩َيٞ غـ١ض٠نٞ ْـاب َٝه١ ب١ٚ غرتانت١ض٠ٟ ظاْه٪، ب٪١ٜ ي١غ١ض ٥اغيت ب١ض  ن٪يٝص ب١ؾ

       ٞ َٞ غٛثاغـ ١٥نـ١ّ، ٦ٜ١ٖـ١ تـ١ْٗا ي١غـ١ض ٥اغـيت       ض ٠ناٟٚ ٠ٚ١٥ بهـ١ٕ، ض ٥٠ـٞ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٜـ ١٥طـ١ض ٖـ١ب
َٝطغيت، ١٥ٚ )ايه١ًٝ جاَع١( ب٪ َٔ غ١ضٜب١، ١َْبٝػت٠ٚٛ ي١ ع١ض٠بٞ، ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪    غرتاتٝح١ٝ، ب١ؽ ْٜٛٝع

، ٜـ١عين ٦ٜ١ٖـ١ َٛؾ١ضٜكـ١؟ ٜـإ َـٛؾط٠ز؟ ْـاظامن بٝسع١ٜـ١نٞ        ) ادتاَعـ١( ْاظامن ن١ٝ؟. ن٪يٝص ٖـ١ض ن٪يٝـص٠  
 تاظ١ٜ٠، ْاظامن ن١ٝ؟ )ايه١ًٝ( ت١ٚا٠ٚ

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



 356 

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١َُٝ ن١ باغٞ ٦ٜ١ٖـ١َإ نـطز ٚ بـ١ضاٚضزَإ نـطز      ١ٜن١ّ، ١٦ٜ١ٖ ٜإ ب٪ضز ت١ْٗا ب٪ ظاْه٪١ٜ، ب٪ ن٪يٝص ١ْٝ، ٥
ٍَ ٚؾ١ٟ ١٥جن١َٕٛ ت١ْٗا بـ٪ بـ١ضاٚضز بـٛٚ، ٥    ١طـ١ضْا نٛيٝـ١  ْـ١ ١٥جنَٛـ١ْٞ ١ٖٜـ١، ْـ١ بـ٪ضزٟ ١ٖٜـ١،         ي١ط١

َٟ بـ١ ٠ٚقــ ٠ٚنـٛ ١ْنري٠ٜـ١ ٜـ١ ظَـاْٞ              ن٪يٝص ١٥جن١َٕٛ ٚ بـ٪ضزٟ ْٝـ١، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ، )نًٝـ١ جاَعـ١( يـ١ٚ
َٞ يـ١ نٛيٝـ١نإ، بـ٫َ١ّ زٚاٜـٞ يـ١ َازز٠نـاْٞ تــط ض ٕٚٚ              َٝٞ )نًٝـ١ ادتاَعـ١(؟ ٜـ١عين ٜــ١ن عـ١ض٠بٞ، نـ٪ٕ ٥ـ١َي

َٝت٠ٚ١، ١َغـ١ي١ٕ بـط    َٝٞ )ايهًٝـ١           ١٥ب َٟ نـ١ ٥ـ١َي َٞ )اٚ يًحاَعـ١ اٚ ايهًٝـ١ ادتاَعـ١(، يـ١ٚ ٩ َـازز٠ٟ نـٛاض٠ّ ٥ـ١َي
َٝو     َٜت١ خـ٪، ٜـإ ن٪َـ١َي ٍَ )ن١ًٝ(، نٛي١ٟٝ ٥ٝعتٝازٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ٜإ ١ٜى ب١ف ١٥طط ادتاَع١( ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ ي١ط١

َٝٞ ن٪يٝصٟ ظاْػت ب١ؾٞ نُٝٝـا ٚ ؾٝعٜـا ٚ تـا     َٝٞ    ب١ف ن١ ْعٜهٔ ي١ٜ١ن٠ٚ١، ب٪ ظن١ْٚٛ ١٥َي زٚاٜـٞ، بـ٫َ١ّ ْـاَي
َٝٔ )ايه١ًٝ ادتاَع١( ١٥َـ١ شَاض٠ٜـ١ى ثػـج٪ض ٟ     َٝٞ ١٥َي َٟ ث َٜحاض نٛي١ٝ زضٚغت ١٥نط َٝصٚٚ ٚ جٛططاؾٝا، ١ْٖس َ
َٞ، ب١ٚ ج٪ض٠ نٛيٝا١ْ  َٝساب َٞ، ي١ٚا١ٜ١ْ عًُٝٞ ١ْؾػٝؿٞ ت َٝساب َٟ ن١ جٝاٚاظٕ، ي١ٚا١ٜ١ْ ؾٝعٜاؾٞ ت ي١خ٪ ١٥طط

َٝٔ )ايه١ًٝ ادتاَع١( ي١ب١ض ١٥ َٟ ٠ٚقـؿٞ ٚؾـ١ٟ نٛيٝـ١ ٥ـ١نات     ١٥َي َٞ )ن١ًٝ ادتاَع١( ي١ٚ ٠ٚ ي١ ذ١ٚت١ّ ن١ ١٥َي
َٝٞ )نٛي١ٝ ادتاَع١(،  ًَ َٞ ب  ٠ٚنٛ ١ْنري٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ي١ ض ٟٚٚ ظَا١ْٚاْٞ ١٥ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ  .ث١ضي١َإ ب١ض

َٜـط بـاضٟ ٥ـ١ّ زضٚغـت      َٔ ْاظامن ١٥ط١ض ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ز٠ضبه١ٜٔ ١ٖضنٞ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ١ٖٕ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١ْن١ٓ ش
نطزْٞ ١َجًٝؼ ٚ ١َجًٝػٞ ظاْه٪ ٚ ١٥ّ ؾـتا١ْ، ١٥نـٔ نٛيٝـ١ جاَٝعـ١ ١٥ن١ْـ٠ٚ١ نـْٛه١ ْـ١ ١َجًٝػـٞ         

َٞ، ٠ٚنٛ نـ٪ٕ يـ١ْاٚ ظاْه٪   َٞ ١ٖض ١ٖب َٝه١ ن١ ١٥ب َٝسا١ٜ، ١ٜعين ١َ١٥ ؾت نـ١زا ١ٖٜـ١، يـ١ نٛيٝـ١ جاَٝعـ١ف      ت
َٞ، غٛثاؽ َٝهٗات١ن١ٟ جٝاٚاظ ١٥ب َٞ، ١٥ٚنات ١َجًٝػ١ن١ ث َٞ ١َجًٝؼ ١ٖب  ١٥ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ ز.عُط

َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

ٍَ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ زٚاٟ ١٥ٚ ض ٚٚ َٜٓـسْٞ بـا٫َف زاٟ، تـ٪      ي١ ضاغتٝسا ظاْه٪ ي١ط١ َٜع ٠ٚظٜـطٟ خٛ ٕ نطز٠ٚ١ْٟ بـ١ض
َٞ، ٠ٚنـٛ نـ٪ٕ ١٥جنَٛـ١ْٞ ن٪يٝـص ١ٖٜـ١، ب١ٖـ١َإ          ٠َٜٛبطزْٞ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ١٥جنَٛـ١ْت ٖـ١ب َٟ ب٪ ب١ض  ١٥نط
ٍَ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١      َٝٛإ ظاْه٪ ي١ط١ َٝت، ب٫َ١ّ جٝاٚاظٟ ْ َٝو ١٥ب ٠َٛٝ ب٪ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ف ١٥جن١َْٛ ؾ

َٟ  ن٪يٝص٠ ظاْه٪  ٠َٟٛٝ ظاْه٪١ٜنـ١ ب١ؾـ١ناْٞ ظٜـاتطٕ، ب١ؾـٞ ؾـطاٚاْرت            يـ١ ن٪يٝـص َٝػـتا ١ٖٜـ١ يـ١ نٛاضنـ نـ١ ٥
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َٝـٛاْٞ ظاْهـ٪ ٚ       َٝت١ ظاْه٪، ٚاتـ١ ٠ٚى ١َضذ١ي١ٜ١نـ١ يـ١ ْ َٜت٠ٚ١، ي١ ٥آٜس٠ف زا ب١ ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ بب ١٥نط
َٟ ن٪يٝص٠ ظاْه٪١ٜى به١ٜت٠ٚ١ ب١ؾ١ ظاْػت١ٝناْٝؿٞ َٝسضا ١٥نط َٜو ب١ؾ١  ن٪يٝص، ٠ٚى ٥اَاش٠ٟ ث َٞ، ١ْٖس َٝساب ت

َٟ ز٠غــت١ٟ     َٞ ٚ ٥ــ١نط َٞ، ب٪ٜــ١ ٥ــ١ّ ن٪يٝــص٠ ظاْه٪ٜــ١ ١٥جن١َْٛٝؿــٞ ٥ــ١ب ــساب َٝ ظاْػــت١ َط٩ظا١ٜت١ٝناْٝؿــٞ ت
َٝساٜـ١، ز٠غـت١ٟ         َٜت، غـ١ضَا١ٜ طـٛظاضٟ ت َٞ ٥ـ١زض َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ تاٜب١ت١، ٥ٝٓحاظ٠ؾـٞ ثـ ١٥َٝٓساضاْٝؿٞ ١ٖب

  ٛ َٝهٝإ ي١ٚاْــ١ٟ نــ١ َٛغــت١مسريٕ، ٠ٚنــ ٠َٜٛبطزٕ ٚ زاض ؾــتين ثــ٬ٕ ٚ    ٥َٛــ١ْا ب١ؾــ ــسضا بــ٪ بــ١ض  َٝ ٥اَــاش٠ٟ ث
َٝهٞ  ٠َٜٛبطزْٞ جاْيب ٥ٝساضٟ ٚ ١٥نازعنٝؿٞ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ٚ ١٥جن١َْٛ َٞ ب٪ ب١ض  غرتاتٝح١ٝت ز٠غت١ٜ١نٞ ١٥ب

١َُٝ ثؿتٝٛاْٞ ١٥ن١ٜٔ َٞ، ب٪١ٜ ٠ٚنٛ ن٪ٕ ٖات٠ٚٛ ٥اغا١ٜٝ، ٥  تاٜب١تٞ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ث١عنإ خإ
 

َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝط ا١ْن١ٟ ب٪ ظَاْٞ نٛضزٟ ١َٖي١ٜ١، نْٛه١ ٥ـ١ٚ جاَٝع١ٜـ١ نـ١ يـ١ عـ١ض٠بٞ       َٝط٠ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ٠ٚضط ن١ٚات١ ي
َٜت، ٥ـ١ٚ ن٪يٝـص٠ نـ١ْس ب١    َٝهٞ تـطٟ   )ايه١ًٝ ادتاَع١(، جاَٝع١ ب١ َاْاٟ ظاْه٪ ْا١ٜ، ب١ َاْاٟ ن٪ن١ض٠ٚ٠ ز ؾـ

َٜطٜٔ ب٪ ظاْه٪ن١ َٜهٞ تط ١َٖيبص َٞ ْاٚ  ن٪ نطز٩ت٠ٚ١، ن١ٚات١ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ
َٜع ج٬ٍ عًٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝط خإ  ؾ١ضَٛٚ ؾً

َٝط َٜع ؾً  ستٞ ايسٜٔ ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ي١نٛضز١ٜن١ٟ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ١ْق١ ت١ضج١َٟٛ ع١ض٠ب١ٝن١ٜ١، ١َعٓاٟ ع١ٜين ١َعٓا ْٝـ١، ب١ضاغـيت ن٪يٝـص٠    
َٝشن ١ْى ن٪يٝص٠  َٝبٓ َٜهٞ تطٟ ي َٝشن ن٪يٝصٟ ؾط٠ ب١ف، ٜإ ؾطاٚإ، ْاٚ ًَ ظاْه٪ ١ٜعين َْٛاغب ١ْٝ، ١٥تٛاْشن ب

 ١ٜعين ت١غن١ع،  ظاْه٪، ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ )ادتاَع١(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ١٥ػن١ز
َٜع ز.اػنس ٠ٚضتٞ  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
٠َٟٛٝ ظاْهـ٪ ١٥جنَٛـ١ْٞ ١ٖٜـ١، ٚ         ٠ٚنٛ ناى زنت٪ض ع١َٛض ض ْٚٚٞ نطز٠ٚ٠ نٛي١ٝ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ب١ٖـ١َإ ؾـ

َٝط٠ف ي١ ثط٩ش٠ن١ ي١ َازز٠ٟ  َٞ:ب١ غ١ 23ي َٝٓا١ٜٚتٞ ١٥َي  ضاذ١ت ٖ
َٜـ ١ٖٕ، نْٛه١  ٜهٕٛ يًه١ًٝ زتًؼ ٖٚٛ اع٢ً ١٦ٖٝ ع١ًُٝ ٚازاض١ٜ ؿن ايه١ًٝ ، ٠ٚنٛ ن٪ٕ ي١ ظاْه٪ ١ٖٕ، ي١ٚ

َٞ )ن٪يٝص٠ ظاْه٪ َٞ( ٜـ١عين غـٝؿ١تٞ   -١٥ط١ض غ١ٜطٟ ت١عطٜؿ١ن١ به١ٜٔ ١٥َي َٜو ي١ ٥اغيت ظاْه٪ زاب ١ٖض ن٪يٝص
َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١ ثط٩ش٠ن١ف َٟ، غٛثاؽ ظاْه٪ٟ ١ٖب ١َٜٓٝ غ١ض  زا ١ٜ١ٖ، زٚاٜٞ ز

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜع٠نإ َٝبٝين ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا قٝاغ١ ب١ ض ٠ناٚ نطزْٞ ت

 
 

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩ى ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ.  ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝن١ ١٥ن١ٜٓ١ ١٥غاؽ ب٪ ز٠ْطسإ، زٚاتط َٜه١٦خط  ١٥ٚ ز٠غت١ٚاشا١ْ ب١ضاَب١ضٟ نٛضز١ٜن١ ض 
 8113قإْٛ سقِ ) ( يظ١ٓ 

 عريام-قإْٛ اؾاَعات اـاص١ يف اقًِٝ نٛسدطتإ
 ايفصٌ االٍٚ

 ايتعاسٜف
 (:1املاد٠ )

 ٜكصذ بايعباسات االت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اصا٤ٖا الغشاض ٖزا ايكإْٛ:
 ايعشام-االقًِٝ:اقًِٝ نٛسدطتإ -1
 ع ايٛصسا٤:فًع ٚصسا٤ االقًِٝ فً-2
 ايٛصاس٠:ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-3
 ايٛصٜش:ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-4
 اجملًع:فًع ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-5
 ٖذ عًٝا َٚشانض عج١ٝاؾاَع١:اٟ داَع١ خاص١ تؤطع ٚفل اسهاّ ٖزا ايكإْٛ تطِ نًٝات َٚعا-6
ايهًٝ ر١ اؾاَع ر١:اٟ نًٝ ر١ خاص ر١ مبظ رت٣ٛ اؾاَع ر١ تط رِ اقظ راَا عًُٝ ر١ َتٓٛع ر١ تؤط رع ٚف رل اسه راّ ٖ رزا               -7

 ايكإْٛ
 ١٦ٖٝ االَٓا٤ يف اؾاَعات اـاص١ اٚ ايه١ًٝ اؾاَع١-اهل١٦ٝ-8

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ نايو عبسايػ٬ّ
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َٜع عبس  :َصطف٢ايػ٬ّ ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜع ٠ٚظٜـطٜـ ظ٩ض جـٛإ ؾـ١ضذٞ     َٝٔ ١٥ط١ض ْاظاْشن ١٦ٜ١ٖ ن١ٝ؟ ب١ض ١َُٝ ١٦ٜ١ٖ زا١َْ تها١ٜ ي١غ١ض قػ١ٟ ٥
 َٔٝ ًَ َٝت١ خٛاض٠ٚ٠ ب٪ نٛي١ٝ؟ ع١ي١ق١ٍ ج١ٚاضنإ بس٠ٕ ب نطز، ١٦ٜ١ٖ ط١ٚض٠تطٜٔ ز٠غت١ٜ١ ي١ ظاْه٪، ب٪نٞ به

٠َٛٝ ضاغت ْان١ٕ، ١َٖإ جٛاب َٜٓٓـ٠ٚ١، ٦ٜ١ٖـ١ٟ ٥َٛـ١ْا ٦ٜ١ٖـ١ٟ زاْـاْٞ غـرتاتٝح١ٝتٞ         ٥ ٞ ن٪ظنـإ بـ٪ ز٠خٛ
ــ١ظامن        ــ١ى، ٥ ــ١ ٜ ــ١ٕٚ، ١٥َ ــٛاض٠ٚ٠ٟ ٥ ــ١ خ ــط ي ــ١ٟ ت ــ١، ١٥ٚاْ ــ١ى ٠ٚذس٠ٜ ــ١ ٜ ــ١َٜٛٚيت، ثط٩ش٠ن ثط٩ش٠نــ١ ٖ
َٝػـتا يـ١       َٝٓـا٠ٚ، ٥ َُٝـ١ ٖ َٝٓإ بٝسع١ٜإ بـ٪ ٥ َٟ ي١ ٠ٚب١ضٖ ١َٜٝ، ي١ ض ٟٚٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ ١ْٖس ٥ٝؿهاي١ٝتتإ ي١ نٛ

غتإ نْٛه١ ٥ُٝهاْٝاتٞ نطز٠ٚ١ْٟ ظاْه٪ٜإ ١ْبٛٚ، ١ٖغتإٚ ب١ّ بٝسع١ٜ١ ببٛضٕ ٚؾ١ن١ ٥٫ٝكٞ ٥ـ١ّ  نٛضز
َٝبه١ٕ ي١ نٛي١ٜ١ٝى ن١ ١ْب٠ٚٛ ي١ جاَٝعات، نٛي١ٝ عًُٝـٞ ْـ١ؾؼ ٚ    ًَُإ ي َٝ َٝٓاٜٚا١ْ تانٛ ؾ ج١يػ١ٜ١ ١ْٝ، ٖ

ٝ  ÷( نٛي١ٟٝ جاَٝعات، ؾـطٚتٞ جاَٝعـ١ٟ ْٝـ١، )ايهًٝـ١ ادتاَعـ١      َٝػـتا ٥ٝؿـهاي َُٝٓـ١    ٥ َٗٝ َٞ ب َٜٝـ١، ٥ـ١ب ١تتإ ي١ٚ
َٜهت١ضٟ، ١ٜى ب٪ضز٠ى  َٞ، نْٛه١ ١َعٓاٟ ١ْٝ، ١٥ط١ض ب٪ضز ٥٪ف زاٜط ١٥قًٞ جاَٝع١، تها١ٜ ٜإ ١٦ٖٝن١ ١ْب
َٝه١ يـ١ٚ جاَٝع١ٜـ١، ٜـ١عين              َٞ، ٚ ت١ْٗا ي١غـ١ض ٥اغـيت ظاْهـ٪، ٥ـ١ٚ ن٪يٝـص٠ جاَعٝـ١ٟ باغـٞ ١٥نـ١ٕ ب١ؾـ ١ْب

َٜ َِٝ ٠ٚ١٥ ي١ غٝابٞ ٜاغا ١٥ّ ؾت١ غ١ضٜبـ١ يـ١ نٛضزغـتإ    ز٠ض٠ٚ٠ٟ جاَٝع١ٜ١، ب١ ت١ْٝا١ٜ، َٔ جاض هٞ تط ١٥َي
ًَشن ٥ـ١ّ     َٝ ١َُٝ ي١ ث١ضي١َإ ب١ عًُٝٝا١ْ ٚ ب٪ ٥آٜس٠ ؾهط به١ٜٓـ٠ٚ١ ٚ ْـ١ٖ ٖات٠ٚٛ ب٠ٚٛ ب١ ٚاقٝع، ي١جٝاتٞ ٥
َُٝـ١ ت١نطٜػـٞ ١٥نـ١ٜٔ، قا١ْْٛنـ١ٟ خ٪َـإ ٥ـ١ط٪ض ٜٔ، َـ١ؾاُٖٝٞ          َٝـت، ٥ َٓٝ ؾت١ ن١ ب١ض ٥٠ٞ َٔ غ١ق١ت١، ضن

َٝو ن١ غ١ق١ت١ ي١ ض ٟٚٚ ع٠ٚ١ًُٝٝ، با نٛيٝـ١ به١ٜٓـ١   ٠ٚ ٍَ ٚاقٝع َٝٓشن ي١ط١ َٜهت١ضٟ ١٥طٛجن نٛ ب٪ضز ٥٪ف زاٜط
َُٝـ١، بـ١ ت١ْٝاٜـ١؟ ٜـإ         ٠َٛٝ ١٥ط١ض ٚتتإ )ايه١ًٝ ادتاَع١( ؾـ١ضذٞ بهـ١ٕ بـ٪ ٥ جاَٝع١، ب١ؽ تها١ٜ ٠ٚ١٥ٟ ٥

َٜ َٞ َٔ زشعن١، ١٥ٚنات١ ب٪ضز ٥٪ف زاٜط َٜٝٛػت١ي١ْاٚ جاَٝع١ٜ١ن١؟ ب١ت١ْٝا ب  هت١ضٟ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى غناٍ
َٜع غناٍ   :طاٖشب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
َٝــٛاْٞ ٦ٜ١ٖــ١ٟ ٥َٛــ١ْا ٚ ١َجًٝػــٞ جاَٝعــ١، ثطغــٝاضّ يــ١   َُٝــ١ ٫ظَــ١ جٝــاٚاظٟ زٜــاض بهــ١ٜٔ يــ١ ْ ْــاظامن ٥

ا١ْٕ نـ١ تـ١ًَٜٛٞ زا١َظضاْـسْٞ جاَٝعـ١ ١٥نـ١ٕ؟ ١٥طـ١ض       ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١ٜ٠ٚ١٥، ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ٥ـ١ٚ ن١غـ  
َٝهٞ عًُٝٝـ١، ٥ٝساضٜـ١             َٞ يـ١جاتٞ َـ١جًٝؼ جاَٝعـ١ ٥ـٝـ بهـات، َـ١جًٝؼ جاَٝعـ١ جٝٗـ١ت َٞ ٠ٚ١٥ ْـاب ٚاب

 غرتاتٝح١ٝتٞ جاَٝع١، ب٫َ١ّ.... 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ، ؾ١ضَٛٚ  َٞ ١ٖب َٞ ١٥ب  ٫ْا خإج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥َي
َٜع ٫ْا اػنس   نًيب:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٜت   7، ١ٜ6عين َٔ ب١ ْٝػب١ت خاَيٞ ) َٞ ١٥ْـسض َٝه٠ٚ١ ْاٟٚ يـ ( جاَٝع١ ١َعٓاٟ ن١ٝ؟ ١َغنٛع١ نٛي١ٝى ث
َٟ جاَٝعـ١،       َٝـٞ ٥ـ١طٛتط َٝسضا١ٜ ن١ ١َغنٛع١ نٛي١ٝى ٚ َطانعٟ عًُٝـٞ ٥ـ٠ٚ١ ث َٝط٠ف ٥ٝؿاض٠تٞ ث جاَٝع١، ي

١، ١َغ١ي١ٕ ٠ٚنٞ جاَٝع١ٟ نٛضزغتإ، جاَٝعـ١ٟ نٛضزغـتإ ٜـ١عين نٛي١ٜٝـ١، ب١ؾـٞ      ب١ؽ نٛي١ٟٝ جاَٝع
َٟ نٛي١ٟٝ جاَٝع١،  َٝٞ ١٥طٛتط  َٛت١ْ١ٚعٞ ي١ْا٠ٚ، ب٪١ٜ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ب١ؾري

َٜع ز.ب١ؾري خًٌٝ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َُٝاْٞ    ١َغ١ي١ٟ نٛي١ٟٝ جاَٝع١ َٝطاقٝؿسا ١َٚجٛز٠، ٠ٚ١٥تا يـ١ غـً َٝهٞ ْاَ٪ ١ْٝ، ي١ ٫َٚتإ ١ٜ١ٖ ٚ ي١ ع ؾت
َٟ نٛيٝـ١ٟ )نٝتـابٞ جاَٝعـ١( نطا٠ٚتـ٠ٚ١، بـ١ َٛاؾ١قـ١ٟ             َٜـيَن يـ١ ثـطز نٛي١ٟٝ )ق١ي١َٞ جاَٝعـ١( ١ٖٜـ١، زٚ

ٜـ      َٝسا َٝساٜـ١، ٚ َٛغـاُٖٝٞ تٝ َٝهٞ غ١ضٜب ْٝـ١، ٚ ثؿـهساضٟ ت َٝطاقٞ، ب٪١ٜ ١َ١٥ ؾت َٟ  ت١عًِٝ عايٞ ع ١، ز٠نـط
َٞ، ٖٝض َاْع ١ْٝ َٞ، ١َجًٝؼ ١َٛ٥ْا٥ٝؿٞ ١ٖب َٜهٞ ١ٖب  ب٪ضز

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض

َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝو ١ٜنـ١زتاض زاٚاٟ      َٓٝ َ٪َيـ١ت بـ٪ باخهـ١ٟ    ي١ ضاغتٝسا ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ي١ ن٠ٚ١ٝ ٖات٠ٚٛ؟ بـ٪ ظنْٛٚـ١ ٠ٚبـ١ضٖ
َٞ، ثاؾإ قٛتاخبا١ٜ١ْنٞ ب١ٓض ٠تٞ ١٥ناتـ٠ٚ١، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١    َٝو باخه١ٟ غاٚاٜاْٞ ١٥ب غاٚاٜإ ١٥نات، ن١ْس غاَي
ــيت       َٝهٞ ظاْػ ــ ــ١ْس ب١ؾ ــ٪ ن ــ١ ب َٓٝ ــ١ٚ ٠ٚب١ضٖ ــ١ض٠تا ٥ ٠َٛٝ غ ــ ــ١َإ ؾ ــاز٠ٜٞ ١٥ناتــ٠ٚ١، بــ١ ٖ ــ١ٟ ٥اَ قٛتاخباْ

َٝت بـ١ ظاْهـ٪، ب٪ٜـ١ ١ٖٜـ١ يـ١           ب١ٜ١ن٠ٚ١ ن٪يٝص٠ ظاْه٪١ٜى ١٥نات٠ٚ١، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ناضٟ ي١غـ١ض ٥ـ١نات تـا ٥ـ١ب
َٝين ١ٖٜـ١، ١٥جنَٛـ١ْٞ تاٜبـ١تٞ ١ٖٜـ١، بـ٫َ١ّ جٝاٚاظ١ٜنـ١ٟ        َٝطام ١ٜ١ٖ، ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ضٖ ٫َٚتإ ١ٜ١ٖ، ي١ ع
َٟ، ب٫َ١ّ ١٥ّ ن٪يٝص٠ ظاْه٪١ٜ ْـاٟٚ ١ٖٜـ١، بـ٪     َٜٓسض َٝٞ ن٪يٝصٟ ظَإ ت١ْٗا ظَإ ١٥خٛ ٍَ ظاْه٪؟ ١٥َي ن١ٝ ي١ط١

َٝو   ظن١ْٚٛ ن٪يٝ ص٠ ظاْه٪ٟ )ا( ب١ؾٞ ظَاْٞ ١ٜ١ٖ، ب١ؾٞ ظاْػت١ناْٞ ١ٜ١ٖ، ب١ؾٞ ١٥ْساظٜاضٟ ١ٖٜـ١، ن٪َـ١َي
     َٞ َٝتـ٠ٚ١ ٚ ثـ١ض٠ٟ ثـ َٝت٠ٚ١ ٚ تا ي١ زاٖاتٛٚزا نـ٪ ١٥ب َٜط ن١تطٟ ن٪يٝص٠ ظاْه٪١ٜى ن٪ ١٥ب ن٪يٝصٟ جٝاٚاظ ي١ش

َٜٝٛػتٝؿ١ َٞ ٚ ث َٝت ب١ ظاْه٪، ب٪١ٜ ٥اغا١ٜٝ ١ٖب َٜت ٚ ١٥ب  ١٥زض
َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
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َٞ ن١ْس ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ١ٖٜـ١ يـ١ نٛضزغـتإ       َُٝإ ض ابط١ٜ١ْ َٜٓسْٞ با٫َ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َٔ زاٚا ١٥ن١ّ ي١ ب١ض
      ٔ َٝػتا؟ ٠ٚ١٥ٟ َٔ بعامن ٜـ١ى ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ْٝـ١، ُْٝاْـ١، َـ َٝـطام       ١ٖتا ٥ باغـٞ نٛضزغـتإ ١٥نـ١ّ باغـٞ ع

َٜو              َٟ تـ٪ ن٪يٝـص َٞ، بـ٫َ١ّ ْـانط َٞ ظاْهـ٪ بـ َٞ ٜـإ ٥ـ١ب ْان١ّ، َٓٝـ ٚاٟ ١٥بِٝٓ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ بٝسع١ٜـ١، بـ١َي
َٝـٞ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪، بـ١ف بـ١ذاَيٞ خـ٪ّ ٠ٚ١٥ْـس٠ٟ زْٚٝـاّ بٝٓٝـ٠ٛ ٚ غـ١ٜطّ نـطز٠ٚٚ ٚ             به١ٜت٠ٚ١ ٚ ْاٟٚ بٓ

َٜٓس١َٚٚ ١َْب٠ٛٝٓٝ، ٜإ ظاْه٪   ١ٜ١ٖ ١ًٖٝ١٥، ٜإ ذه١َٝٛ، غٛثاؽ خٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝٓــاْٞ ٥ــ١ٚ 12غـ١باض٠ت بــ١ َــ١جًٝؼ ٥َٛــ١ْا ثطغــٝاضٟ ظ٩ض نــطا، يــ١ ثط٩ش٠نـ١ يــ١ َــازز٠ )   َٝهٗ ( بــاؽ يــ١ ث

َٜٔ؟ ج١ْابٞ ٠ٚظٜـط ظ٩ض بـاف ض ْٚٚـٞ نـطز٠ٚ٠، نـ١ ١٥جنَٛـ١ْٞ       ١٥جن١ْ١َٛ ١٥نات، ١٥ َٝهس َٞ ث ْسا١َناْٞ ي١ ن
َٝسا ١ْٝ، ت١ْٗا ض اططٟ ن٪يٝص، ب٫َ١ّ ي١ َازز٠  َٜٓـ١ضٟ       12ظاْه٪ ١َٖٛٚ ن١غٞ ت ٖاتٝـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ ١٥جن١َْٛـ١ ْٛ

َٝ ٠َٛٝض٠ ظاْػت١ٝنإ ظ٩ض ططْط١ ١٥ٚ ١٥جن١ْ١َٛ ث َٝسا١ٜ، ٚات١ ب٪ ثاضاغتين ث َٝسن، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ  ٠ٚظاض٠تٞ ت و ب
َٝٝـسا             َٟ، بـ١ؽ يـ١ٚ ١٥جن١َْٛـ١ ت َٝساٜـ١، يـ١ ١٥جنَٛـ١ْٞ ظاْهـ٪ ْـاتٛاْط َٜٓـسْٞ بـا٫َٟ ت ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ْٛ
َٞ، غ١باض٠ت ب١ )ن١ًٝ ادتاَع١( ٥اٜا ي١ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ ٜإ ْا؟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ي١ ض ٩شٟ ب٬َٚنطزْـ٠ٚ١   ١٥ْساّ ١٥ب

َٟ، ي١ َٞ ١٥نط َٞ ب١ج َُٝـ١ ٥ـ١ٚنات     ٚ ث١غٓس نطزْٞ ج َٟ، بـ٪ ٥ ٚا١ٜ١ْ ي١ ٥آٜس٠ ١٥ٚ ج٪ض٠ ن٪يٝص٠ زضٚغت بهـط
َٜٝٛػـيت بـ١ٚ      َُٜٞ نٛضزغـتإ ث َٟ، ١٥ط١ض ٖـ١ض َٜهبدط َٞ، ض  َٞ؟ با ١ٖب َٜٝٛػتُإ ب١ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغان١ ١ٖب ث
َٝشن ٜاغـــا     ًَـــ َٟ ب ٠َٟٛٝ ٜاغـــاٜٞ ١ٖٜـــ١، ٥ـــ١ٚنات ْـــانط ــ جـــ٪ض٠ ن٪يٝـــص٠ ٖـــ١بٛٚ ٚ زاعن١ظضاْـــس، ٥ـــ٠ٚ١ نٛاضنـ

َٜه١ٓٝ ١َُٝ نٛاض غاَي١ خ١ضٜهشن ١٥ٚ ٜاغا١ٜ بطات١ ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ ض ٥ َٜٔ َٜٝٛػت١ ٜاغان١ ١َٖٛاض بهط خػت١ٝ، ث
ــ١ْس       ــات ن ــت بــ٠ٚ١ به َٜٝٛػ َٜو ي١بــ١ض ظ٩ضٟ شَــاض٠ٟ قٛتابٝــإ ث َٟ ن٪يٝــص ــانط ْ ،َٟ ــ١ض بهــط ٚ طؿتٛطــ٪ٟ ي١غ

َٝشن ض  ًَ َٝت ب َٝهب َٝٓاغ١ن١ ٖات١ٝ ١٥قػاَٞ عًُٝٞ ج٪ضاٚج٪ض ث َٜو ٠ٚى ي١ ث َٜطط١ٜنٞ ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ، با ي١ ن٪يٝص
َٜٝٛػـيت بـ١ٚ جـ٪ض٠ ن٪يٝـص٠ بـٛٚ ٥ـ٠ٚ١ زضٚغـيت          َُٜٞ نٛضزغـتإ ث َٜهٞ خب١ٜٔ، ١٥ط١ض ي١ ٥آٜس٠ ١ٖض ٜاغان١ ض 

 ١٥نات، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝــو ١ٖٜــ١؟ ْــاظامن َٞ، ض َاْٝع َٞ ٜــ١عين ٖــ١ض جاَٝعــ١ بــ  ٜــ١عين ١٥طــ١ض ٥ــ١ٚ نٛي١ٜٝــ١ نٛيٝــ١ٟ جاَٝعــ١ ْــ١ب

َٝٓإ يـ١ٚ     َٞ، ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝتٞ بـا ٠ٚبـ١ضٖ َٜيَت جاَٝع١ٟ بس٠ْ َٝسا١ٜ ٥ٝحاظ٠ٟ بسض ١َٖٟٛٚ ن١ ؾطٚتٞ جاَٝع١ٟ ت
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٟ زا ْـِٝ ١٥غاغـ١ٕ ثط٩       غـ١ٟ ت١ضبٝـ١ بـ١    ١َجاي١ٜسا ١ْنات، ١ٜعين ٠ٚ١٥ ؾ١ضت١؟ َـٔ بـ١خ٪ّ ي١طـ١
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َٜت١ ن١ضتٞ تاٜب١ت، ب٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ زضا قـ١ٜٓا، بـ٫َ١ّ جاَٝعـ١ جاَٝع١ٜـ١، ٥ـٝرت نٛيٝـصٟ         ب١ٓض ٠تٞ ٚ جاَٝع١ بسض
َٝه١  جاَٝع١ ب٪ ن١ٝ؟ ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝكتٝساضٟ ١ٜ١ٖ جاَٝع١ زابيَن با زابيَن، ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ت١ذاًٜٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
( 43ق١ؾ١ ظ٩ض نـطا، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى زاْـ١ غـ١عات١ ٜـ١ى َـازز٠ َْٛاق١ؾـ١ ١٥نـ١ٜٔ، ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ )           ب١ضاغيت َْٛا

 َٞ ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ ١٥ط١ض ب١ّ ذاَي١ بط ٚات، ذ١ظ ١٥نـ١ّ زَيٓٝاؾـتإ    43َازز١ٜ٠، ١ٜعين ١٥ب غ١عات ٥
ْـ        َٞ ١َ١٥ ت١ٚاٚ بهـ١ٜٔ، جـا ١٥طـ١ض ض ٥٠ـٞ َٛختـ١يٝـ ١ٖٜـ١ بٝد١ ١ ز٠ْطـ٠ٚ١  به١ٜٔ ١ٖتا غ١ضٟ غاَيٝـ ١٥ب

 ٥ٝرت، ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝتـ١ ظاْهـ٪ ن٪يٝـصٟ             ١َُٝ ظن١ْٟٚٛ ن٪يٝصٟ ظاْه٪َـإ يـ١ نٛضزغـتإ ١ٖٜـ١، ظاْهـ٪ٟ )جٝٗـإ( بـ١ض يـ٠ٚ١ٟ بب ٥

َٝو   جاَٝع١ٟ جٝٗإ بٛٚ ن١ َٔ خ٪ّ ز٠ضغِ تٝا ٚت٪ت٠ٚ١، زٚاٜٞ ٥اغيت ب١ضظ بٜٛٚـ٠ٚ١ بـ٪ ظاْهـ٪ نـ١     ن٪َـ١َي
َٝهٞ             ن٪يٝصٟ تطٟ ي١ خ٪ٟ ططت بـٛٚ بـ١ ظاْهـ٪، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ّ ت١جطٚب١ٜـ١َإ ١ٖٜـ١ يـ١ نٛضزغـتإ، ؾـت
    َٞ غ١ضٜب ١ْٝ ي١ نٛضزغتإ، جط١ ي٠ٚ١ زنت٪ض٠ ض ٩شإ باغٞ نطز ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ض ٩شٟ ز٠ضنـ٠ٚ١ْٝٚٛ نـاضٟ ثـ

َٟ َٜو ن١ زا١َ١٥ظض َٜط١ ي٠ٚ١ بططٜٔ ن٪يٝص َٞ ض  ١َُٝ ْاب َٜت، ٥ َٝساٜـ١، ع١َٝـسٟ ١ٖٜـ١،      ١٥نط َٛاغ١ؾاتٞ عًُٝـٞ ت
َٝسا١ٜ، ب٫َ١ّ ٖٝؿتإ ١ْط١ٜؿت٪ت١ ١٥ٚ ٥اغـت١ٟ ب١ؾـٞ تـط بهاتـ٠ٚ١،      َٝو ب١ؾٞ ظاْػيت ت َٝططٟ ١ٜ١ٖ، ن٪١ََي ج

َٝت١ ظاْه٪ َٞ بططٜٔ، ن١ ٥اغت١ن١ؾٞ ب١ضظ ب٪٠ٚ ١٥ب َٜط١ٟ ي َٞ ض  َٝت١ ن٪يٝص٠ ظاْه٪، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْاب  ١َ١٥ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ با  ٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

تها١ٜ ١٥ط١ض ض ٥٠ٞ جٝاٚاظ ١ٖٜـ١ بٝد١ْـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـْٛه١ َْٛاق١ؾـ١ ظ٩ض نـطا، ؾـ١ضَٛٚ ٖـ١ضزٚٚ ض ١ٝ٥٠نـ١          
 ١ٜى، ١ٜى خب١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜو ن١ ن٪يٝصٟ جاَٝع١ ٥ًٝػا  َٝؿٓٝاض نطا ي١ ١ٜ٫ٕ ن١ْس ث١ضي١َاْتاض َٟ، ٚات١ بط ط١ٟ ذ١ٚتـ١َٞ ثـط٩ش٠   ث بهط
َٟ  ٜاغان١ ٥ًٝػا بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاغيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  :٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

ٍَ ن٪يٝص٠ ظا َٜو، ٖـ١َٛٚ      با زٚٚ ؾت جٝا به٠ٚ١ٜٓ١، ظاْه٪ ي١ط١ ْه٪، ظاْه٪ ١َع١ًَٛ بطٜتٝـ١ يـ١ نـ١ْس ن٪يٝـص
             ،َٞ َٞ ١٥جنَٛـ١ْٞ ظاْهـ٪ٟ ٖـ١ب َٞ، ٥ـ١ب َٞ بـ٪ضزٟ ١٥َٝٓـساضاْٞ ٖـ١ب َٝو، ز٠بـ َٜو بطٜتٝـ١ يـ١ نـ١ْس قػـُ ن٪يٝص
بــ٪ضزٟ ١٥َٝٓــساضإ جٝاٜــ١، ١٥جنَٛــ١ْٞ ظاْهــ٪ جٝاٜــ١ ض ٚٚظنــإ نــطز٠ٚ٠، بــ٫َ١ّ ن٪يٝــص٠ ظاْهــ٪ بطٜتٝــ١ يــ١    
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َٜو ن١ ن١ْس ثػج َٞ، ٚ ١٥ؾـتٛاْٞ ٦ٜ١ٖـ١ٟ بـ٪     ن٪يٝص َٜٝٛػت ْانات ن١ ١٦ٜ١ٖؾٞ ٖـ١ب َٟ، ث ٪ض١ٜى ي١خ٪ ١٥طط
َٞ؟ ٜـإ تـ١ْٗا ظاْهـ٪            َٝػـتازا ٚ بـ٪ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٖـ١ضزٚٚنٞ ٖـ١ب َٝٞ، ب٫َ١ّ جٝا١ٜ ي١ ظاْه٪، ٥اٜا ي١ نـاتٞ ٥ زابٓ

 ،َٞ ١َُٝ ١ٖضزٚٚنٞ ١ٖب ًَشن ب٪ ز٠ْطسإ، ض ٥٠ٞ ٥ َٝ ٖ١٥ َٞ َٞ ٠ٚ١٥ ب١ج  ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜـصٜٔ ٜاغـان١          َُٝـ١ ٜاغـا١ٜى زا١٥ض  َٝـ٠ٛ نـطز ٥اٜـا ٥ ٠َٛٝ ١٥ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ناى عبسايػ٬ّ باغـٞ ي ٠ٚ١٥ٟ ن١ باغٞ ي

َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ، ٥ـ١ٚ ذا    َٝٓشن؟ ٜإ بـ١ ث ٍَ ٚاقٝعسا ١٥طٛجن َٜهٞ يـ١        ي١ط١ َٝػـتا ١ٖٜـ١ غـ٪ظإ خـإ ثطغـٝاض َي١تـ١ٟ ٥
ج١ْابٞ ٠ٚظٜط نطز ٫َ٠َٚٞ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚا١ْٟ نـ١ ٖـ١ٕ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١ ١٥ًٖٝـ١نإ نـ١ْسٜإ ظاْهـ٪ٕ؟ ٜـإ         
َٝو ن٪يٝـصٟ ١ٖٜـ١، ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ نـ١ْسٜإ         ١ٜ٠َٛٝنٞ تط، ظاْه٪ بطٜت١ٝ ي١ٚ زا١َظضا٠ٟٚ ن١ ن٪َـ١َي ب١ؾ

َٝسا١ٜ؟ ١َ١٥ يٝػـيت ظاْه٪ناْـ١ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـتِ زاٜـ١، َـٔ ٠ٚ١٥ْـس٠ٟ         ن٪يٝصٜإ ١ٜ١ٖ ٚ ١٥ٚ ١َ ضجا١ْٜإ ت
            َٔٝ َٝـٞ ٥ـ١َي َٝػـتا يـ١ نٛضزغـتإ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٚ باب١ت١ٜـ١ نـ١ ث َٝٝط١ؾتبِ ظ٩ضب١ٟ ١ٖض٠ ظ٩ضٜإ ٥ـ١ٚ ٚاقٝعـ١ٟ ٥ ت

َِٝ ٚاْٝـ١ ن     َِٝ خ٪ؾ١ ضاغـيت به١ٜـ٠ٚ١، ثـ ٪يٝـصٜإ  ن٪يٝص٠ ظاْه٪، ب١ٚ ج٪ض١ٜ٠، ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ١َٖي١ّ ث
َٞ؟               َٝٛز٠َٚي١تٝـ١نإ، ١٥ٚاْـ١ ن٪يٝـصٜإ ٖـ١ب َٝـ٠ٛض٠ ْ َٝـٞ ث َٝشن بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١ ث َٝـ٠ٛ ٜاغـان١ زا٥ـ١ْ َٞ، ٥اٜـا ٥ ١ٖب
َٝشن ٥ـ٠ٚ١ تاٜب١طن١ْـسٟ خ٪ٜـإ ١ٖٜـ١، ٥ـ١ٚ            َُٝـ١ ٜاغـا١ٜنٞ تاٜبـ١ت زا٥ـ١ْ َٞ؟ ٜإ ٥ـ٠ٚ١تا ٥ ١٥جن١َْٛٝإ ١ٖب

َٝٞ ٜاغا، غٛثاؽ َٝٓشن ب١ ث  ٚاقٝع١ٟ ن١ ١ٜ١ٖ بٝػ١ث
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝػتا ي١ نٛضزغتإ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ١ْٝ، ٠ٚيـ١ٚ ن٪يٝـص٠    ٥ َٞ َِٝ ٚاب ؾ١ضَٛٚ ١ٖضزٚٚ ض ١ٝ٥٠نإ بعاْشن، ب٫َ١ّ َٔ ث
َٝـٛإ نـ١ضنٛٚى بـ٪               َٝـطام ١ٖٜـ١، ٥ـ٠ٚ١تا يـ١ ْ ظاْه٪ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ غ١َي١تـ١، يـ١ نٛضزغـتإ ْٝـ١، بـ٫َ١ّ يـ١ ع

َُٝاْٞ  َٟ ١ٜ١ٖ؟١ٖٜ 2غً  ١، ب٫َ١ّ ي١ نٛضزغتإ ١ْٝ، ب١ؽ جاَٝع١ ١ٜ١ٖ، ي١ نٛ
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  :ب١ض

َٔ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ّ ي١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط نطز ن١ ٫َ٠ٚؾنإ بسات٠ٚ١ ٥اٜا ١٥ٚ ظاْه٪ٜا١ْٟ ن١ يـ١ نٛضزغـتاْسا ٖـ١ٕ    
َٝهٗـاتيَب يـ١ ن٪يٝـص           َٝٝـ١ٟ نـ١ ث َٝساٜـ١ بـ١ٚ ث ؟ ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٠ ٫َ٠َٚـٞ    ن١ْسٜإ ظاْهـ٪ٕ ٚ َـ١ضجٞ ظاْه٪ٜـإ ت

 ٠ٚ١٥َإ ١٥زات٠ٚ١ ن١ ج١ْابت باغٞ ١٥ن١ٟ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ ن٪يٝـص٠ ظاْه٪ــ يـ١ نٛضزغـتإ زا ْٝـ١، بـ١ؽ يـ١              ١٥ٚا١ْ ْاٜٚإ ظاْه٪١ٜ، ْاٜٚإ ن٪يٝـص ْٝـ١، بـ٫َ١ّ نـ١ ٥ـ١َي
َٝطام ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ ناى ع١َٛض  ع

َٜع عُط عبسايط  ػنٔب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َِٜ ٜـإ ْـا؟      َٜع ٠ٚظٜط ن١ ٥اٜا ن٪يٝص٠ ظاْه٪َإ ١ٜ١ٖ يـ١ ٖـ١ض َٜع نطز ي١ ب١ض زٚٚ ٖاٚناضَإ ثطغٝاضٜإ ي١ ب١ض
َٝـٞ            َُٜٞ نٛضزغـتإ، ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ ث َٜٓـسْٞ بـا٫َ ز٠ض١٥نـ١ٜٔ يـ١ ٖـ١ض َٜهدػـتين خٛ ١َُٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب٪ ض زٚٚ، ٥

َٟ ١٥ًٖٞ، ٜإ تاٜب١ت، ١٥ط١ َٝت٠ٚ١ بـا      ١٥ٚتط َٜٓسْـ١ ٖـ١ّ قٛتابٝاْـ١ف ١ْؾـه ض ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ قاظاجنٞ ١ّٖ خٛ
َٝت نـ١ْس ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ٟ نـ١             َٝـ ٠ٚخت١ بط ٜاض ْـ١ز٠ٜٔ، ٥اٜـا ١٥طـ١ض بط ٜاض٠نـ١َإ زا ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ْـ١ب ث

َٜٓٔ؟ غٛثاؽ َٟ ١٥خٛ َٜت؟ ي١ نٛ َٝس َٜٔ، ن١ زاخطإ قٛتاب١ٝنإ نٝإ ي َٝػتا ١ٖٕ زا١٥خط ٥ 
َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ٫َ٠ّٚ بس٠ٜت٠ٚ١ ٚ بعاْشن ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ي١ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ؟.
َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ي١  َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ َٝهٞ زا٠ٚ بـ١ْاٟٚ ظاْهـ٪        ٠ٚ2116ظاض٠تٞ خٛ َٝػـتا ٖـ١ض َ٪َيـ١ت ٠ٚ٠ تـا ٥
َٝـسضاٚ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ نـ١ ٖـ١ٕ ٠ٚيـ١ٚ                َِٜ ٠ٚنـٛ َ٪َيـ١ت ث ب٠ٚٛ، ٖٝض ن٪يٝـص٠ ظاْه٪ٜـ١ى ْٝـ١ يـ١ ٖـ١ض
َٝــسضا٠ٚ، ن٪يٝــصٟ ظ٩ض ْاططْــ١ خــ٪، غــؿ١تٞ ظاْهــ٪ٟ تــ١ٚاٜٚإ ْٝــ١ يــ١ ض ٟٚٚ    ظاْهــ٪ٕ، ٚ َ٪َيــ١تٞ ظاْه٪ٜــإ ث

َٝػتا ١ْب٠ٚٛ، َ٪َي١طنإ ١ْزا٠ٚ،ن٪يٝص٠نا٠ٚ١ْ، ب٫َ١  ّ ن٪يٝص٠ ظاْه٪َإ تا٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝهُــإ ١ٖٜــ١ ٚ بــ١ قــاْْٛٞ ١٥ٜهــ١ٜٔ؟ ٜــإ بــ٪ ٥آٜــس٠  َُٝــ١ ٚاقٝع ٜاغــا  يــ١ ضاغــتٝسا ثطغــٝاض يــ٠ٚ١ نــطا ٥اٜــا ٥

َٜٓسْٞ با٫ََإ ١ٜ١ٖ ْاٜٚـإ   َٟ َ٪١٥غ١غاتٞ خٛ َٝػتا ١ْٖس َٜصٜٔ، ي١ ضاغتٝسا ب٪ ١ٖضزٚٚن١ٝتٞ، ١٥ط١ض ٥ زا١٥ض 
ظاْه٪ٟ تاٜب١ت١، ٜـإ ْاٜٚـإ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ٟ تاٜب١تـ١، ٜـإ ْاٜٚـإ ظاْهـ٪ٟ تاٜب١تـ١، يـ١ ج١ٖٚـ١ضزا ن٪يٝـص٠             

ٓـ    َٜتـ٠ٚ١ ٚ ظاْهـ٪ٟ تاٜبـ١ت      ظاْه٪ٕ ٚ ت١ْٗا ب١ ْاٚ ظاْه٪ٟ تاٜب١تٔ؟ ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ ٥اٜ س٠زا ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ١٥نط
َٝؿـبٝين             َُٝـ١ ث َٝهٞ قاْْٛٝاْـ١ٟ بـ٪ بهـ١ٜٔ، ٥ َٜهدػـتٓ َٟ بـ٪ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ ض  ١َُٝ ١٥َاْـ١ٚ َٜت٠ٚ١؟ ٥ ١٥نط
       َُٜٞ َٟ ٥ــ١ّ ظاْه٪ٜاْـ١ٟ نــ١ ي١ٖــ١ض َٞ َا٠ٜٚــ١ى زا٥ـ١ْط ٥ـ٠ٚ١َإ نــطز٠ٚٚ، ١َٖيب١تـ١ ٥ــ١ّ ٜاغـا١ٜ نــ١ ز٠ضز٠نـ

َٝٓٔ، ١٥طـ١ض       نٛضزغتاْسا ١ٖٕ ي١ بٛا ٍَ ذٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بطـٛجن َٞ خ٪ٜإ ي١طـ١ ضٟ ن١ضتٞ تاٜب١تسا ١٥ب
             َٞ َٜٓـسْٞ بـا٫َف ٥ـ١ٚ ج١ٗٝت١ٜـ١ نـ١ ٥ـ١ب َٝٓٔ، ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٞ خ٪ٜـإ بطـٛجن َٞ ٥ـ١ب َٝـسا ْـ١ب ١َضج١ناْٝؿٞ ت

َٝٓٔ ي١ط١َيٞ، ٥اٜا ي١ ض ابطزٚٚزا ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ٖ َٞ بـ١   ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ بسات ن١ ظاْه٪نإ خ٪ٜإ بطٛجن ١ب٠ٚٛ؟ بـ١َي
٠َٛٝض٠ناْٝـإ           َٟ ظاْهـ٪ٟ تاٜبـ١ت نـ١ ْاٜٚـإ ظاْهـ٪ٟ تاٜب١تـ١ يـ١ ج١ٖٚـ١ضزا ث َٝػتاف ١ْٖس ٚاقٝعٞ ١ٖب٠ٚٛ، ٥
َٟ ٠ٚنـٛ ١َضذ١ي١ٜـ١نٞ      َٝؿٓٝاضٟ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١نط ن٪يٝص٠ ظاْه٪ٕ ١ْى ظاْه٪، ي١ ٥آٜس٠ف زا ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ث

ُـ   َٝ َٝهٞ قاْْٛٝاْـ١ٟ باؾـٞ بـ٪       بٝسا٥ٞ ثاؾإ ط١ؾ١ نطزٕ ٚ بٕٛٚ ب١ ظاْه٪، ب٪ٜـ١ ٥ َٜهدػـتٓ ٍَ بـس٠ٜٔ ض  ١ ٖـ١ٚ
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َُٝـ١ زاٜبدـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ َـٔ بـ١ف بـ١ ذـاَيٞ          ٍَ ١ْز٠ٜٔ ز٠ضطا١ٜى ن١ ي١ ض ابطزٚٚزا نطا٠ٚتـ٠ٚ١ ٥ به١ٜٔ، با ١ٖٚ
َٞ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ١ٖب  خ٪ّ ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ  َٟ ت َٜتـ٠ٚ١، باؾـ١       َٓٝـ ١ْٖس َٞ بهط َٝػتا خ١ضٜه١ ٖـ١ض ق١ظاٜـ١ى ٚ جاَٝع١ٜـ١نٞ يـ ب١ضاغيت، ٥

َٝػــتا   َٟ؟ ٥ــ١ٚ جاَٝعاْــ١ٟ ٥ َٜٓــسٕ زاْابــ١ظ َٜتــ٠ٚ١ ٥اغــيت خٛ َٞ بهط ٥ــ١ٚ ق١ظاٜاْــ١ ١ٖضٜــ١ى ٚ جاَٝع١ٜــ١نٞ يــ
َٞ ٥ـ١زٟ ١٥طـ١ض ن٪يٝـص٠ ظاْهـ          َٝسا ١ْٝ، جـا ١٥طـ١ض ١٥ٚاْـ١ تٝاٜـإ زاْـ١ب َٜهٝإ َٛاغ١ؾاتٞ جاَٝع١ٜإ ت ٪ ١ْٖس

َٟ؟ ؾ١ضَٛٚ ث١عنإ خإ َٞ ز َٞ نُٝإ ي  ١ٖب
َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ  ب١ض

َٜع   ١ض٩نٞ ث١ضي١َإغب١ض
َٜيَن؟ ١٥َـ١             َٜٓـسٕ زاْابـ١ظ ي١ ضاغتٝسا ٥ـ١ّ ثطغـٝاض٠ تـ١ٚا٠ٚ، ٜـ١عين ٥اٜـا ظ٩ضٟ ٥ـ١ٚ جاَٝعاْـ١ َػـت١ٚاٟ خٛ

١َُٝ ٥ـ١َط ٩ يـ١ ز٠ضن   َٞ، ب٫َ١ّ ٥ٝؿٞ ٥ َٝٞ ب١ضثطؽ ١٥ب َٜٓسْٞ با٫َ ي طزْـٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، َـ١ؾطٚظ٠     ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٝو ١ٜ١ٖ ب٠ٚٛ ب١ ٚاقٝع،  َٜٓسْٞ با٫َ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ باب١ت َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َٝتِ ي١ ب١ض َٝط١ٜؿتب ١َُٝ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ َٔ ت ٥
َٜع ناى عُـط ْـٛض٠زٜين باغـٞ نـطز نـ١ ي١ْا٠ٚض٩نـسا ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ٕ،          َٝو ظاْه٪ ١ٖٕ ٠ٚنٛ ب١ض ١٥ٜٚـ ن٪١ََي

َٜو بــ  ــط٠ٚ٠ قــ١ضاض َٝ َٞ ي َٟ ذــ١يٞ ٥ــ١ّ َٛؾــه١ًٝ بهــ١ٟ ٚ بٝاخن١ٜتــ١ ْــاٚ   ن١ٚاتــ١ تــ٪ ٥ــ١ب س٠ٟ، ١٥طــ١ض ١٥تــ١ٚ
َٝٞ، ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪، ٚ    ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغاٜٞ ب٪ زابٓ َٞ ٚ نٛاضن َٞ ن٪يٝص٠ ٜاغات ١ٖب ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ١٥ب نٛاضن

َٞ ٚ زٚاتـط ٖـ١َٛٚ ن٪يٝـص٠ ظاْه٪ٜاْـ١ ٚ ١٥طـ١ض        ٪١٥ط١ضٜـ ١ْٝطنإ ٚا١ٜ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ    ٟ تٝـا ْـ١ب
َٜٓسْٞ با٫َ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ظاْه٪ ١٥ًٖٞ ٚ تاٜب١تا١ْٟ ن١ يـ١ ١٥قـًسا ن٪يٝـص٠    ١٥تٛ اْشن ذه١َٛت ٚ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

َٞ قػـ١ن١ ي١غـ١ض        َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زاٜإ خبـات، ٜـ١عين ١٥َـ١ ٥ـ١ب َٝسا ١ْٝ ب١ ث ظاْه٪ٕ ٚ َٛاغ١ؾاتٞ ظاْه٪ٜإ ت
١َُٝ ١٥ظاْشن ي١ قٛزض٠تٞ ذه١َٛت زا ١ٜ١ٖ ١٥ٚا١ْ زا َٞ، ١ٜعين ٥ خبات، ٠ٚ١٥ بـا قـ١ضاض بـس٠ٜٔ ي١غـ١ض     ١َ١٥ ب

٠َٟٛٝ قـاْْٛٞ بـ٪      ١َُٝ ي٠ٚ١ٜٔ نـ١ نٛاضنـ َٝت ي١ ت١عاضٜؿ١ناْسا، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٥ ٠ٚ١٥ٟ با ن٪يٝص٠ ظاْ٪نُإ ١ْب
َٞ، غٛثاؽ  بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ با ١ٖب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ، بـ٫َ١ّ        ١٥ٚا١ْ ٥ٝحاظ٠ناْٝـإ بـ١ْاٟٚ ظاْه٪ٜـ١، بـ١ ْـاٟٚ ن٪يٝـص٠       ظاْهـ٪ ْٝـ١، ََٛهٝٓـ١ نـ١َٛنٛضتٝإ ٖـ١ب

جاَٝع١ٕ، ب١ضاغيت ظ٩ض َْٛاق١ؾ١ نطا، ب١غ١، ب١ض ٥٠ٞ َٔ، ١َٖٛٚ قػـ١تإ نـطز، ب١ضاغـيت ذ١قـ١ بٝد١ٜٓـ١      
َٝطخإ  ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ؾ١ضَٛٚ ؾً

َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝطام، ١٥ٚ ٜاغـا١ٜ  َٝهشن ي١ ع ١َُٝ ب١ضاغيت ب١ؾ  96ٟ نـ١ ز٠ضٟ نـطز٠ٚٚ ١٥طـ١ض ٫َٛذـ١ظ٠ بهـ١ٜٔ يـ١ غـاَيٞ        ٥
َٝهٞ نطز٠ٚٚ ي١ غاَيٞ  َٞ )ادتاَع١ اٚ ايه١ًٝ ا١ًٖٝ٫( باغٞ ٖشن ١ْٝ،  2112زٚاٜٞ ت١عسًٜ  ١٥َي

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



 366 

َٜط١ ب١ ج١ْابت بس٠ّ ؾ١ف ن١غٞ تط زاٚا ١٥نات،  َٝػتا ض  بعأْ ن١ْس ض ٥٠ٞ ١ٜ١ٖ غ١َري٠ خإ ب١غ١، ٥
 بٝد١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿـٓٝاض ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ ٦ٜ١ٖـ١ٟ ٥َٛـ١ْا تـ١ْٗا يـ١              َٝيَن، ز٠ّٚٚ ث َٝؿٓٝاض نـطا، ٜـ١نٝإ نٛيٝـ١ٟ جاَٝعـ١ ْـ١َ زٚٚ ث
َٝؿٓٝاض َٞ، ١٥ٚ زٚٚ ث َٞ، ي١ نٛي١ٟٝ جاَٝعات ١ْب َٝؿـٓٝاض٠     جاَٝعات ١ٖب َٝيَن، ٥ـ١ٚ ث ١ٜ٠، نٛي١ٟٝ جاَٝعـ١ ْـ١َ

َٝٓاغ١ نطا١ٜ، ٥ٝكطاضٟ نطز١ٜ...... َٝت، ي١ ثط٩ش٠ن١ ٖات١ٝ، ث َٝؿٓٝاض٠ى نطا ن١ ١ْب  نطا، ي١ ثط٩ش٠ن١ ٖات١ٝ، ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

  َٞ َٞ ْـ١ب َٞ، ض ١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ٥ـ١َي َٞ      ي١ ثط٩ش٠ن١ ٖات٠ٚٛ نٛي١ٟٝ جاَٝع١ ١ٖب َٞ ٥ـ١َي ١َٝٝنـ١ زٚٚضتـط، نـ ، زٜـاض٠ ١ْب
َٞ؟ )   َٞ؟ )       35نٛي١ٟٝ جاَٝعـ١ ْـ١ب ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٖـ١ب َٞ ي١طـ١ َٞ،    29( نـ١ؽ ض ٠تـٞ نـطز٠ٚ٠، نـ َٞ ٖـ١ب ( نـ١ؽ ٥ـ١َي

 ( ز٠ْط ١َْا، ناى غ١ض٠ٚض ؾ١ض29َٚٛ( ز٠ْط ب١ضاَب١ض ب١ )35ن١ٚات١ ب١ )
 

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ــٔ    ٥ــ١ٚ ذاَي١تــ َٜ َٝــو ز ١ٟ نــ١ ٠ٚنــٛ نــاى زنتــ٪ض عَٛــ١ض باغــٞ نــطز ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ٚ ظاْهــ٪ ١٥ًٖٝاْــ١ نات
 َٞٝ َٝؿٓٝاض٠ ١٥ن٠ٚ١َ١ ب١ ث َٟ َٔ ١٥ٚ ث ٠ٚ١َٜٓ، تٛاْاٜإ ١ْٝ ي١غ١ض٠تا، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ز٠ضطا١ٜف زا١ْخط ز٠نط

َٝـو ٥ـ     َٞ نٛيٝـ١ٟ ٥ـ١ًٖٞ، نات َٟ ٖات٠ٚٛ ١٥َي َٝط خإ باغٞ نطز ي١ٚ َٞ نٛيٝـ١ٟ ٥ـ١ًٖٞ بـ٪    ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٠ٚنٛ ؾً ١َي
            َٞ َٟ ٥ـ١ب َٞ بـ٪ ٥ـ١ٚإ، ٥ـ١ٚ ؾـطٚتا١ْٟ نـ١ ي١غـ١ض ظاْه٪ٜـ١نٞ ٥ـ١ًٖٞ زا٥ـ١ْط ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ز٠ضؾ١ت١ف بط ٠خػـ
٠ٚ١ًَٓٝ ب٪  َٝ َٞ، ي١ ن٪يٝص٠ن١زا تاٜب١طن١ْس١ٜنٞ تطٟ ١ٜ١ٖ، ز٠ضطا١ٜنٞ ب٪ ١٥ٖ َٞ، ١٦ٜ١ٖٟ ١ٖب ١٥جن١َْٛٞ ١ٖب

َٟ ٚ ط١ؾ١ بهات، ب٫َ١ّ ب١ي١ب١ض  َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ّ    ٠ٚ١٥ٟ زاضن١ظض ناٚ ططتين تاٜب١طن١ْسٟ خ٪ٟ، ب٪١ٜ ث
َٜتــ٠ٚ١، يــ١ٚ ذاَي١ت١ؾــسا ض ظطاضَــإ ٥ــ١نات يــ١ٚ ثــ١ضف ٚ بــ٬َٟٚ ٚ غــ١ضط١ضزا١ْٟٝ   نٛيٝــ١ٟ ٥ــ١ًٖٞ ظٜــاز بهط

 ن٪يٝص٠ ظاْه٪ف
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتا يٝص١ْٟ قاْْٛٞ ؾ١ضَٛٚ ٥ 

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠  ٜٞب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ، بط ط١ٟ ) َٝٓا ن١ ٥ًٝػا بهط َٝؿٓٝاض٠ نٛي١ٟٝ جاَٝع١ ز٠ْطٞ ب٠ٚ١ ٖ َٝيَن، َازز٠ن١ ب١ٚ 7زٚاٟ ١٥ٚ ث ( ْاَ
َٜص٠ٚ١ٜٓ ١ٜ٠َٛٝ زا١٥ض   ؾ

 8113قإْٛ سقِ ) ( يظ١ٓ 
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 شامايع-ات اـاص١ يف اقًِٝ نٛسدطتإقإْٛ اؾاَع
 ايفصٌ االٍٚ

 ايتعاسٜف
 (:1املاد٠ )
 بايعباسات االت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ اصا٤ٖا الغشاض ٖزا ايكإْٛ: ٜكصذ

 ايعشام-االقًِٝ:اقًِٝ نٛسدطتإ -1
 فًع ايٛصسا٤:فًع ٚصسا٤ االقًِٝ -2
 ايٛصاس٠:ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-3
 ايٛصٜش:ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝ-4
 عًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يالقًِٝاجملًع:فًع ٚصاس٠ ايت-5
 اؾاَع١:اٟ داَع١ خاص١ تؤطع ٚفل اسهاّ ٖزا ايكإْٛ تطِ نًٝات َٚعاٖذ عًٝا َٚشانض عج١ٝ-6
 ١٦ٖٝ االَٓا٤ يف اؾاَعات اـاص١ اٚ ايه١ًٝ اؾاَع١-اهل١٦ٝ-7
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ )( ن١ؽ ي37١ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ 17ط١ ( ن١ؽ ي١ط١

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ايجاْٞايؿكٌ 

 ايتاطٝع ٚاالٖذاف
: 2املاد٠   

.ط١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٜٝتِ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تاطٝع داَعات  يف االقًِٝ ٚسظب اؿاد١ ٚطٝا  
 

َٜع ظن١ٝ قا   :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 ب١ؾٞ ز٠ّٚٚ
 زا١َظضاْسٕ ٚ ٥اَاجن١ناْٞ

2َازز٠ٟ   
َُٜسا  َٜٓسْٞ با٫َ ي١ ١ٖض َٝٞ غٝاغ١ت ٚ خٛ َٜٔ ٚ ١َ١٥ف ب١ث َِٜ زاز١َ٠ظض َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ظاْه٪نإ ي١ ١ٖض ب١ث

َٞ  ١٥ب
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥َإ نطزٜ ١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ث َٟ، َازز٠ن١ ب١ٚ ٥ ١ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ خاق١ ظٜاز بهط
َٜت٠ٚ١: َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط   ؾ

ٜتِ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تاطٝع داَعات اٚ َؤطظات تع١ًُٝٝ خاص١ يف االقًِٝ ٚسظب اؿاد١ ٚطٝاط١ 
 ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٝ

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

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ، غناٍ عجُإ، دالٍ عًٞ، ت١ْٝا زٚٚ ن١ؽ، ظٜازٟ نطز )غ٠ٌٜٛٝ  ن
١٥غع١زٟ(، ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإطاٖش، خٛسػٝذ امحذ، تاسا   

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ ت١عًِٝ خاق١ ظٜاز ب َٟ، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١ هط
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
.ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ  

 
َٜع ج٬ٍ عًٞ عبسار  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ ض ذاج١ٜـ١ى؟   َٞ ت١ذسٜس بهط َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ، ب٫َ١ّ ذ١غ١ب ذاج١ ١٥ب ٍَ ثؿتطريِٜ ب٪ ث ي١ط١

َٞ )ذػب ذاج١ ع١ًُٝ ٚ ذاج١ٟ عًُٝٞ؟ ٜإ ت١تبٝكٞ؟ ب١ض ٥٠ٞ َٔ ًَ َٜٝٛػـيت     تطبكٝ ر١(،  ب َٝـٞ ث ٜـ١عين بـ١ ث
َِٝ باؾ١، غٛثاؽ َٟ ث  ظاْػيت  ٫َٚت، ١َ١٥ ٥ٝعاؾ١ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض
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َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜط اٟ ثؿتطريِٜ ١ّٖ ب٪ يٝص١ْٟ ٖا ٍَ ١ٖٜـ١    ٚ َٝـط٠زا زٚٚخـا َِٜ ناى ج٫١ٍ ن١ باغٞ نطز، ب٫َ١ّ ي ٚب١ف ٚ ٖاٚض 
َُٜٞ نٛضزغـتإ     َٝؿ١ٜ١نُإ ١ٜ١ٖ يـ١ ٖـ١ض ١َُٝ ن َٝساٜٚػيت؟ ٥ َٝٞ ناّ ث َٝهٝإ ب١ ث َٟ، ١ٜن َٞ ي١ب١ض ناٚ بطري ١٥ب

َٝـو ١٥ن   َُٜٞ نٛضزغتإ، ن٪يٝص٠ ١٥ًٖٝـ١ناْٝـ نات ٠ََٛٝإ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض َٜٓـ٠ٚ١  شَاض١ٜ٠نٞ ظ٩ض ن٪يٝصٟ ٖاٚؾ ط
َٝو زضٚغـت ٥ـ١نات يـ١ نـ١ٚازٜط، يـ١ ١٥جناَـسا زاٚاٟ زا١َظضاْـسٕ             َٝٛاظ ١٥ن١ْـ٠ٚ١، ١٥َـ١ تـ١ظ٠خَٛ ١َٖإ ؾـ
       ،َٞ َٜٝٛػـيت بـاظاض ب َٝـٞ ث َٟ نـ١ بـ١ ث َٟ ١َ١٥ ي١ب١ض ناٚ بطـري َٜٔ، ب٪١ٜ ١٥نط ١٥ن١ٕ، ١٥ٚ تٛاْا١ٜف ١ْٝ زاضن١ظض

َٞ ذ١م ١ْٝ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـٞ     ٠َٛٝ ب َٜهٞ ٖاٚؾ َٜت، ٚ خـاَيٞ       ١٥ط١ض ن٪يٝص َٞ بـسض َٜطـ١ٟ ثـ َٜٓـسْٞ بـا٠ٚ٫َ ض  خٛ
َٝؿــٓٝاض ١٥نــ١ّ بــ١ٚ جــ٪ض٠     َٟ، ب٪ٜــ١ َــٔ ث َٝٓإ ي١طــ١َيٞ بٓٛٚغــط ــٞ ض ٜههاض٠نــاْٞ ٠ٚبــ١ضٖ َٝ ز٠َٚٚــٝـ، بــ١ ث
 َٞٝ َٜٓسْٞ ١٥ًٖٞ با٫َٟ تاٜب١ت ب١ ث َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ظاْه٪ ١ًٖٝ١٥نإ ٚ زا١َظضا٠ٚناْٞ خٛ َٜت٠ٚ١ ) ب١ث َٜصض زابط

َٜٝٛػيت بـاظاض   َٜٔ، زاَـ١ظضا٠ٟٚ          ث َٝٓإ زا١٥َـ١ظض َٜههاض٠نـاْٞ ٠ٚبـ١ضٖ َِٜ ٚ ض َٜٓـسْٞ بـا٫َٟ ٖـ١ض ٚ غٝاغـ١تٞ خٛ
َٝٓػـ١ناْٝـ زا   َٝؿرت ي١ ث ٠َٛٝ ي١ ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٖات٠ٚٛ ن١ ث َٝط٠ؾسا ب١ٖ١َإ ؾ َٜٓسْٞ ١٥ًٖٞ ي خٛ

 نطا٠ٚ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 <ؾ١ضَٛٚ ناى ج١َاٍ
َٜع غناٍ   :طاٖشب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
  ( َٞ َٜيَن؟ ٥ـ١َي َٞ زا١٦َٜـ١ظض َٜسن، ن َٜو ز ٜ رتِ مبٛد رب ٖ رزا ايك رإْٛ تاط رٝع داَع رات يف االقً رِٝ ٚسظ رب         ثطغٝاض
َٜيَن؟ ٥ــ١ؾطاز ٜــإ جــ١َعٝات؟ ٜــإ َٛغــاُٖٝٔ؟ اؿاد ر ر١ ٚطٝاط ر ر١ ايتعً ر رِٝ ايع ر رايٞ يف االقً ر رِٝ(،  َٞ زا١٦َٜــ١ظض نــ

َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ ١٥طـ١ض بتـٛأْ َازز٠ٜـ١ى ٥ٝعاؾـ١ بهـ١ٕ، ٜـإ بٝه١ْـ١           ؾ١ضٜهاتٔ؟ ٫ظ١َ زٜاض به ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ ث
 يًذ١ٗ املؤطظ١ يًذاَع١ نايٓكابات ٚاالؼادات ٚ اؾُعٝات امل١ٝٓٗ اٚ االفشاد(١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ، )ٚعنهٔ إ تهٕٛ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ

َٜع مسري٠ عبس  :ارب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

  ٚ َٞ َٞ، يــ١ْاٚ َٛذاؾــ١ظ٠نإ بــ َٜعطــا بــ َٜٝٛػــت، َــٔ بــ١ باؾــٞ ْــاظامن ٖــ١َٟٛٚ يــ١ْاٚ ثاض َٝــٞ ث َٞ بــ١ ث نــ١ ٥ــ١َي
َٜٓا١ْٟ  َٜٝٛػتُإ ب١ ن٪يٝص٠نٞ نؿتٛناَي١، ب٪ ستا٠ٚي١ ١ْن١ٜٔ ي١ٚ ؾٛ َٟ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ ظن١ْٚٛ ث ت١ظ٠خّٛ بهط

ــاض٠ظٚٚض   ــٛ ؾ ــ١ ٠ٚن َٝٝ ــتٛناَيٞ ي ــ١ نؿ ــٞ      ن َٜٓٔ، ٚ باغ ــ١ناضز ٍَ ب ــتٛنا ــ١ نؿ ــ١ ن ــ١ٚ ْاٚاْ ــ١ضٜط ٚ ٥ ــيت ذ ٚ ز٠ؾ
َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا؟   ١َعاٖسٜـ ١ْنطا١ٜ، ت١ْٗا باغٞ جاَٝع١ نطا١ٜ، ١٥ٟ ١َعاٖسٜـ ز٠طط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس
َٜع خٛضؾٝس اػنس  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝ ١ٜ٠َٛٝ قـٝاغ١ بهـ١ٜٔ ))          ب١ضاغيت َٔ ث َُٝـ١ ٥ـ١ّ خاَيـ١ بـ١ّ ؾـ َٜهِ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض ٥ ٜ رتِ مبٛد رب ٖ رزا    ؿـٓٝاض

ايكإْٛ تاطٝع داَعات يف االقً رِٝ ٚسظ رب اؿاد ر١ مب را ٜ رتال٥ِ  ٚطٝاط ر١ ايتعً رِٝ ايع رايٞ يف االقً رِٝ عً ر٢ إ           
َٞ خــ٪ جاَٝعــالتك ر رٌ َ ر رذ٠ ايذساط ر ر١ فٝٗ ر را ع ر رٔ اسب ر رع ط ر رٓٛات ٚمت ر رٓح دسد ر ر١  داَعٝ ر ر١ اٚىل عً ر ر٢ االق ر رٌ(،   ات ٥ــ١ب

َٞ، ز٠ض٠جـ١ٟ جـاَٝعٞ ٥ـ٠ٚ١يٞ بـسات، ٥ـ١ٚ       ٍَ ٚ ض ز٠ض٠ج١ٜو ١٥ب َٝشن نٛاض غاَي١، نٛاض غا ًَ ت١ذسٜس به١ٜٔ ب
َٜٔ غٛثاؽ ٠َٟٛٝ ٜاغاٜٞ زٜاضٟ بهط ٠َٟٛٝ جاَٝع١، ١ٜعين نٛاضن  زٚٚ خاَي١ ٥ٝعاؾ١ به١ٜٔ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٕؾ١ضَٛٚ تاضا خا  

 
َٜع تاضا ١٥غع١زٟ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
( َٞ َٜط اٟ ثؿتطريِٜ ب٪ ناى خٛضؾٝس، ١٥َي ط رٝع داَع رات   أٜتِ مبٛدب ٖ رزا ايك رإْٛ ت  َٔ ٥ٝعاؾ١ٜ١نِ ١ٜ١ٖ ٚ

يف االقًِٝ ٚجيٛص إ تف رتح ف رشٚع ٚاقظ راّ هل را يف احملافظ رات خ راسز االقً رِٝ ٚيف املٓ راطل املتٓ راصع عًٝٗ را ٚسظ رب            
 ٚطٝاط١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٝ(  اؿاد١ مبا ٜتال٥ِ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜٓـسْٞ بـا٫َ ٥ـ١ٚ ٚضز٠ناضٜاْـ١ٟ ٖـ١َٟٛٚ يـ١        َٜٝٛػيت خٛ ١َُٝ ن١ ٚطنإ ث َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ نطا ٥ غ١باض٠ت ب١ٚ ث
ــ َٝساٜٚػ ٍَ ٥اَاجنــ١ناْٞ     ث ــ١ٚ ظاْه٪ٜــ١ ي١طــ١ ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــ١ْس نطزْ ــا ن ــا ت ــاضٟ ١٥نــ١ٕ، ٥اٜ ــإ زٜ يت ٠ٚظاض٠ت خ٪ٜ

َٟ زٜاضٟ  َٜٓسْٞ با٫ََإ ١ٜ١ٖ، ٥اَاجن١نإ ي١ٚ ١َُٝف ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٞ؟ ٥ َٜٓسْٞ با٫َ ١٥طٛجن ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٞ، غ١باض٠ت ب١ )َاٜت٥٬ِ  ٍَ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١٥طٛجن غٝاغ١ ايتعًِٝ ايعايٞ( خ٪ٟ ١ٖض نطا١ٜ، ٚ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ط١

َٜص٠ٚ١ٜٓ )ذػب اذتاج١ ٚضنـا ٜـت٥٬ِ ٚ غٝاغـ١  ايتعًـِٝ      ١ٜ٠َٛٝ زاٜس٠ض  ١٥ٚ ١َب١غت١ؾ١ن١ )ٚ( زاْطا١ٜ، ب١ٚ ؾ
 ايعايٞ ؿن ا٫قًِٝ(، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜ-ب١ض َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت٠ٚظٜطٟ خٛ  ٓسْٞ با٫َٚ تٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٞ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠ضطاٜـ١ى ١٥ناتـ٠ٚ١ نـ١ نـ١ؽ      ٍَ ٠ٚ١٥زا ِْٝ ن١ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ ت١عًِٝ عاي١ٝ ١ٖب َٔ ي١ط١
( َٞ ًَ َٞ ١َب١غيت ن١ٝ؟ ن١ٝ ١٥َٛغ١غات ت١عًُٝٞ؟ ت١ْٗا ب طٝع داَعات يف أٜتِ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تْاظاْ

َٞ، ١٥ٟ ب٪ نٛي١ٝ جاَٝع١َإ ٫بطز؟ غٛثاؽ ١ٖتا االقًِٝ(   زٚاٜٞ، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب٪ جاَٝعات ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
١َُٝ ي١ َازز٠ ) َٜٓـسْٞ بـا٫َ بـاؽ يـ١ ١٥َٛغ١غـاتٞ        ٥41 تـ١عًُٝٞ غـ١ٜطٟ ذهـَٛٞ    ( ي١ ٜاغـاٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ

َٞ بـ٪ ٥ـ١ٚ زاَـ١ظضا٠ٚ          َٝػـتا ٜاغـاَإ ٖـ١ب َٟ ب١ض ٠ظا١َْسٟ ٠ٚظاض٠ت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٜاغاَإ ْـ١ب٠ٚٛ، نـ١ ٥ ١٥نط
َٜتـ٠ٚ١ بـ٪        َٟ باؾـرت٠ ْـ١ى تـ١ْٗا بط١ض  َٜهبدـط َٝٓا١ٜ تاٜب١ت ب١ ٜاغا ض  ظاْػتٝا١ْ غ١ٜط٠ ذهَٛٝا١ْ ن١ ْاَٚإ ي

( باؽ ي١ٚ ١٥َٛغ١غاتا١ْ ١٥نات، باؽ ي١ ١َناتٝيب تـ١زضٜب  42، )( 41(، )41ض ٠ظا١َْسٟ ٠ٚظاض٠ت، َازز٠ )
َٝسضا١ٜ ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠ت َٛاؾ١قـ١تٞ نـطز    َٜط١ ث َٟ، ٚات١ ض  ٚ ت٥١ٌٗٝ ١٥نات ن١ ب١ض ٠ظا١َْسٟ ٠ٚظاض٠ت زاز١َ٠ظض

َٜهٞ ١ْخ١ٜٔ؟  ٠َٟٛٝ ٜاغا ض  َٝػتا ي١ نٛاضن َٟ، ب٪ ٥  ١٥ٚ ١٥َٛغ١غاتا١ْ زاضن١ظض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜٓـسْٞ بـا٫َ          َٝـٞ ض ٠ظا١َْـسٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٝػـتا بـ١ ث غ١باض٠ت ب١ ظٜاز نطزْٞ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ نـ١ تا٥

٠َٟٛٝ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، َٝت١ نٛاضن َُٝإ باؾ١ ب ١َُٝ ث ٥ ،َٟ َٜهاضٟ ٜاغاٜٞ زٜاضٟ نطا١ٜ ب٪ ٠ٚضططتين  زاز١َ٠ظض ن٪ٕ ض 
٥ٝحــاظ٠ بــ٪ زا١َظضاْــسْٞ ظاْهــ٪، بــ٪ ١٥َٛغ١غــاتٞ تــ١عًُٝٞ َٛخت١بــ١ضات ٚ ؾــطٚع ٚ َــ١ضانٝعٟ تــ٥١ٌٗٝ ٚ  
َٞ، ٠ٚ١٥ٜـ١ ١َب١غـت١ن١،           َٜتـ٠ٚ١، ْـ١ى تـ١ْٗا َٛاؾ١قـ١تٞ ٠ٚظاض٠ت بـ َٜهاضٟ ٜاغـاٜٞ بٝـإ طط ت١زضٜب ١َٖإ ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ١ٖضزٚٚ ي َٟ، ١٥طـ١ضْا ٜاغـان١ )   ١٥ط١ض ث َٝٓاٚ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ظٜاز بهـط ٜ رتِ  ٝص١ْ ز٠ْطٞ ٖ
مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تاطٝع داَعات اٚ َؤطظات تع١ًُٝ خاص١ يف االقً رِٝ ٚسظ رب اؿاد ر١ ٚطٝاط ر١ ايتعً رِٝ      

 ايعايٞ يف االقًِٝ(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝطٟ ث١ضي١َ َٜع غهطت َٝػتا ب١ض ٥َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ، با بؿ١ضَٛٚ َٟ ت  إ ١ْٖس
َٜع ؾطغت اػنس َٝطٟ ث١ضي١َإ-ب١ض  غهطت

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٝـساْٞ نـ٪١ْ؟          َٟ؟ ٥ٝحـاظ٠ ث َٜه٦ـ١خط ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ٖٝض َازز١ٜ٠ى ١ْٝ باغـٞ بهـات، نـ١ٝ؟ نـ٪ٕ ض 
ٍَ عٝٓٛا١ْن١ف ْاط ٍَ زنتـ٪ض٠  ؾط ٚتٞ زاْاْٞ ن١ٝ؟ ٠ٚ١٥ ْاذ١ٜ١ٝى، ْاذ١ٟٝ عٝٓٛاْٝـ ي١ط١ َٞ، َٔ ي١ط١ ٛجن

َٝهٞ تط٠، غٛثاؽ َٟ، ب٫َ١ّ ي١ ظَين ١٥ٚ قا١ْْٛ ْا، ١٥ٚ قا١ْْٛ باغٞ ١َظٚع َٜو خبط  ض ٩شامن نٛ ب١ قإْٛ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ع١ظعن١ خإ
َٜع   :جنِ ايسٜٔ عظ١ُٝب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ٞ ٍَ قػــ١ناْ َُٝــ١ ٚتَٛٚاْــ١ ظاْهــ٪ تاٜب١تــ١نإ، ْــ١َإ ٚتــ٠ٚٛ     َٓــٝـ ي١طــ١ نــاى ؾطغــ١مت، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥

  ٠ٚ١٥ ي١ب١ض تاٜب١ت١نا١ْ، ظاْه٪ ب٪ ت١ْٗا ٜاغا١ٜ، ١٥ّ ْاٚ ي١ ١٥َٛغ١غ١ٟ ت١عًُٝٞ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 خإ غ٪ظإ ؾ١ضَٛٚ
 
 

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝهٞ ناؾُٝـإ ْازاتـ١   ز َٝهٞ ١َتات١ٝٝ، ذ١غ١ب ذاج١ غ١ب١ب َٜع باغٞ ٠ٚ١٥ٜإ نطز ذ١غ١ب ذاج١، ؾت ٚٚ ب١ض
َٟ نـاض٠ٚ٠، خ٪ؾـٞ َـ١ْتل ٚات     َٜت٠ٚ١ ب١ باظاض  َٞ ١َ١٥ بب١غرت ز٠غت ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ظاْه٪١ٜى به٠ٚ١ٜٓ١، ب٪١ٜ ١٥ب

َٜت٠ٚ١ ١ٜن١ّ ؾت ب١ ن٪يٝص َٞ، ١َٖٛٚ ظاْه٪١ٜنٞ تاٜب١ت ن١ ١٥نط َٝٞ ١٥َي َٝـس٠نات، ي١بـ١ض     ث ٟ ٜاغـا٠ٚ ز٠غـت ث
ــ١ٕ         ــ١ٜٔ ٠ٚظاض٠ت زا٥ُٝ ــ٠ٚ١ٟ ٚابه ــ٪ ٥ ــط٠ٚ٠ ب َٝ ــاٚ ٥ ــ١ ْ َٜت ــاض خبط ــاظاض ٟ ن ــ١ظٚعٞ ب ــ١ّ َ ــٔ زاٚا ١٥ن ــ٠ٚ١ َ ٥
َٜٝٛػـتُإ بـ١ ن٪َجٝٛتـ١ض٠        َٜٝٛػـت١؟ ث َٝػـتا نـٞ ث َٝت ن١ باظاض ٟ ناضٟ ٥ َٜط ز٠غيت زاب َٝو بهات، ي١ ش زٜطاغ١ت

َٜــت٠ٚ١، ط١ؾــتٝاض،       ٥ٝحـاظ٠ٟ ٥ـ٠ٚ١ بـس٠ٜٔ نـ١ ب١ؾـٞ ن٪َجٝٛتــ١ض      َٜٝٛػـتُٝإ بـ١ ظ٠ضاع١تـ١، بهط َٜتـ٠ٚ١، ث بهط
َٟ ٍَ ٠ٚ١٥ّ باظاض ٟ ناضٟ ب٪ ٥ٝعاؾ١ بهط َٜت٠ٚ١، ب٪١ٜ َٔ ي١ط١  ط١ؾتٝاضٟ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ ب١ٜإ خإ

َٜع ب١ٜإ اػنس  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض

َٜت ظاْػيت ٚ ٥ٝػتٝؿاضٟ ٚ خ١ز٠َٞ ٚ ١٥ظ زبٝصّ ط١ي١نا ظض َٝسا بٔ، غ١ْت١ض َٝت ت١عًُٝٞ ت ٚٚض١ٜ ١٥َٛغ١غات
         َٟ َٟ ٥ـ١ظ ت٥١ٝـسا ٚ َٝسن، ش بـ١ض ١ْٖـس َٝـساب َٝسن ت َٝت ظاْه٪١ْٜـ١، نـٛ زظـ ١٥ظ تؿتا ١َٖٞ ظ٠ضٚٚضات ٚ َٛذت١قات

َٞ زنـاتٔ،        َٞ ظاْهـ٪ٜ َٟ ب١ذػـ َٞ شٟ خاَيـ١ نـاض َٝهـ َٝسن، ٍ َـاززا ٥ َٝسا ب َٜت زن١ّ نٛ ت َٞ،     ن١ْس ْـ١ بـ١ؽ ظاْهـ٪ٜ
َٝسن، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ١ٖب َٜص٠ٚ١ٜٓ، ب٪١ٜ ث َٜت تٛ َٜت زناتٔ، غ١ْت١ض َٞ ن٪يٝص ٚ ث١عناْطاٟ با٫َ ٚ ن٪يٝص  ب١ذػ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٫١ٍ

َٜع ج٬ٍ عًٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ عـًِٝ ٚ جاَٝعـ١زا ي١ٚا١ْٜـ١ ٜـ١ى      ١٥ٚ قػا١ْٟ َٔ ٠ٚ١٥ ١ْٝ قػ١ن١ٟ خ٪ّ  َِٝٓ، ت١بع١ٕ باظاض  ي١طـ١ بطٛجن
َٟ )ذػب اذتاج١ ايع١ًُٝ ٚ َٜت بطٛتط َٜت٠ٚ١، ١٥تٛاْط َٜٝٛػـت١ ب١ضاغـيت، يـ١ ٖـ١َٛٚ     ايتطبك١ٝ(، ١ْطط ت١تبٝل ث

َٝٔ بٝه١ْـ٠ٚ١ ظٜـاز٠،   َٜت٠ٚ١، ١ًٖٝ١٥ناْٞ خ٪مشإ ب ٍَ ١٥نط َٜت٠ٚ١، ن٪يٝصٟ نؿتٛنا َٜٓٝو ن٪يٝصٟ ٜاغا ١٥نط  ؾٛ
َٜت٠ٚ١ نانرت٠، غٛثاؽ َٝٞ ت١تبٝكٞ َازز٠ن١ بهط  ب١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ث١عنإ خإ

َٜع ث١عنإ ععايسٜٔ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

      ٚ َٝػـتا بـ٪ ظنٛ َٜٓسْـسا، ٥ َٟ ي١ زابـشن نطزْـٞ ج٪ض٠نـاْٞ خٛ َٜٝٛػيت باظاض  ثٝاز٠ ١٥نط ْـ١  ي١ ١َٖٛٚ جٝٗإ زا ث
َٞ، ثـ١عناْطاٟ           َٝٝـ١ ٖـ١تا ٥اَـاز٠ٜٞ ١ْٚتٝؿـُإ ٖـ١ب َٜٝٛػـتُإ ث َٝٓشن يـ١ ْـ١ٚت، ث َٝهٞ ب١ض١َٖٗ ١َُٝ ن١ ٫َٚت ٥
َٜط٠ٟ بـاظاض ٟ نـاض      ١َُٝ بـ١ طـٛ ١ْٚت، ن٪يٝصٟ ١٥ْساظٜاضٟ ١ْٚت، ط١ؾتٝاضٟ، ن١ با١ٜر ب١ ط١ؾتٝاضٟ ١٥ز٠ٜٔ ٥

َٜٝٛػت١ ١٥ٚ خاَي١ ي١ٚ ٜ َٝبط١ٜ١ْشن، ظ٩ض ظ٩ض ث َٞ خ١َيو ث َٟ، غٛثاؽ١٥ب َٝطري بهط  اغا١ٜ ج
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضعنإ
َٜع ١ْضعنإ عبسار  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜعت باغـت        َٝؿـرت بـ١ض َٔ قػ١ّ ي١غ١ض )ذ١غب اذتاج١( ١ٜ١ٖ، باؽ نطا ن١ ١َتات١ٝ، ض اغـت١ ١َتاتٝـ١، بـ٪؟ ث

َٜه١  َٝهٞ ظ٩ض خـطاث، ي١ٚا١ْٜـ١ ٖـ١ض      نطز ي١ ق١ظانإ خ١ض َٜت٠ٚ١، َػت١ٚاٟ عًُٝٞ ط١ٜؿـت٪ت١ ٥اغـت ظاْه٪ بهط
َٜٝٛػـت١ٝ ٚ بـا َٓاَيُـإ زٚٚض             َٜتـ٠ٚ١، ث َٝو بهـات بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظاْهـ٪ٟ بـ٪ بهط ْاذ١ٜ١ٝى غـب١ٜيَن خ٪ثٝؿـاْساْ
َٜتـ١ )ذػـب             َٟ ذاجـ١، بـ٫َ١ّ ظ٠ضٚض٠تـٞ عًُٝـٞ نـ١ٝ؟ ب٪ٜـ١ َـٔ زاٚا ١٥نـ١ّ بهط َٝـٞ ٥ـ١طٛتط  ١ْنٔ، ١َ١٥ ث

َٜتـ٠ٚ١، ْـ١ى يـ٠ٚ١ٟ        ضشٚس٠ ع١ًُٝ(، اذتاج١  َٟ بهط َٞ بـسض ١٥ط١ض ظ٠ضٚض٠تٞ عًُٝٞ ١ٖبٛٚ ٥ٝٓحـا ٥ٝحـاظ٠ٟ ثـ
َٜٝٛػت١ٝتٞ بـ٪ ١َْتٝك١نـ١ٟ،    َٞ ن٪١ْ، ب٫َ١ّ ث َٝو خ١َيو ي١ٚا١ٜ١ْ ٥اغت١ ظاْػت١ٝن١ ١ْظاْ ذاج١ٜ١ى، ن٪١ََي

 ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ١َتات١ٝ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس
َٜع خٛضؾٝس اػنس  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ زٜـاضٟ ٥ـ١نات؟ ٠ٚظاض٠ت ١ٖٜـ١، ٠ٚظاض٠تـٞ غٝاغـ١ت ١ٖٜـ١،              َٜٝٛػـت١ٝ، نـ باؽ يـ١ ذاجـ١ ١٥نـ١ٜٔ، ذاجـ١ ث
َٜت ١٥ٚ ذاج١ ت١ذسٜـس ٥ـ١نات،    زٜطاغ١تٞ باظاض  ١٥نات، زٜطاغاتٞ ٥ٝرتٝاجاتٞ َٛجت١َ١ع ١٥نات، ١٥ٚنات ز

َٝو بٓٛٚغـٞ، ثاؾـإ باغـٞ غٝاغـ١ت ١٥نـ١ٜٔ، غٝاغـ١تٞ تـ١عًِٝ            خ٪ ذاج١ ١٥ٚ ٠ ١ْٝ ٖـ١ض يـ١ خ٪ٜـ٠ٚ١ ؾـت
َٝطط٠،  ١َٝٝ ١٥ٜه١ٜٔ، ١ٖضزٚٚنٞ ي١ْاٟٚ ج ي١غ١ض ض قا١ُٝ٥ى؟ قا١ُٝ٥ ي١غ١ض ٥ٝرتٝاجٞ باظاض ، ض ٥ٝرتٝاجٞ ث

٠ٚ ١ٜعين ذاج١ ٚ غٝاغ١ت ١ٖضزٚٚى ت١ذسٜسٟ ذاج١ٟ َٛجت١َ١ع ١٥ن١ٕ، باغـٞ نـا٫َ ١٥نـ١ٜٔ، باغـٞ ٥ـ١     
َٜٝٛػيت ب١ ض ١ٜ١ٖ ي١ ض ٟٚٚ باظضطا٠ٚ١ْٝ، ١ْى ي١ ض ٟٚٚ ع٠ٚ١ًُٝ، غٛثاؽ  ١٥ن١ٜٔ باظاض  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٜـ    َٝؿـٓٝاضٟ ٖـ١ضزٚٚ يٝص١ْ َٟ ضاغـت١ يـ١ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ       غ١باض٠ت ب١ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ن١ ث ١ ظٜـاز بهـط
َٜٝٛػت ْانات، ي١ َـازز٠ٟ )  َٝٓاغ١ ١ْنطا١ٜ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ث َٜٓـسْٞ بـا٫َ بـاؽ نطاٜـ١، ٚ      41ث ( ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ

َٝؿٓٝاض٠، ٠ٚ١٥ ١٥طـ١ض يـ١ َازز٠نـاْٞ تـط يـ١ ٖـ١ض        ١٥ط١ض ي١ َازز٠ناْٞ تط، ٜإ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ث١غٓس نطا ١٥ٚ ث
ــاؽ يــ١ ض ٜههاض٠نــ    َٝو ب َٜٓ ــٛ ــ١تٛأْ ٚؾــ١ٟ        ؾ ــ١ نــطا ٥ ــ١ناْٞ زا١َظضاْــسْٞ جاَٝع ــاؽ يــ١ ١َضج إ نــطا، ب

َٝو ١ٜ١ٖ ي١ َازز٠ٟ ) َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ز٠ق َٜٓـسْٞ بـا٫َ    ١٥َٛ42غ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ظٜاز بهط ( ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ
َٞ )ختتل  ايٛصاس٠ سصشا مبٓح اداص٠ فتح اٟ َؤطظ١ تع١ًُٝٝ عًٝا غري تابع هلا سه١َٝٛ ناْت اٚ غ رري  ن١ ١٥َي

َٝػتا ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٜاغـاٟ تاٜبـ١طنإ ْـ١ب٠ٚٛ بـ١ ظاْه٪نـإ ٖـ١َٛٚ ز٠غـت٫َ١ت١نإ يـ١ ٠ٚظاض٠ت         ه١َٝٛ( س تا ٥
َٝٓـا ٥ـ١تٛاْشن يـ١ َازز٠نـاْٞ تـط            َٝؿـٓٝاض٠ ز٠ْطـٞ ٖ َٝسا١ٜ، ب٪ٜـ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ث ب٠ٚٛ، ٠ٚظاض٠ت خ٪ٟ َ٪َي١تٞ ث

َٜتـ٠ٚ١، ٚاتـ١    ٚؾ١ٟ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ظٜاز به١ٜٔ ن١ باؽ ي١ ١َناتٝيب ت١زضٜب ٚ ت ٥١ًٗٝٞ عٛيٝـا ١٥طط
َٜيَن، بـ٫َ١ّ              ١٥ط١ض يـ١ٚ ٜاغـا١ٜ باغـٞ ١ْنـ١ٜٔ ١٥َٛغ١غـاتٞ تـ١عًُٝٞ ١ٖٜـ١ ٚ خـ١َيو بـ٪ٟ ١ٖٜـ١ زاٜبُـ١ظض

ــٞ َــازز٠ٟ )  َٝ َٜٝٛػــيت بــ١ َٛاؾ١قــ١تٞ ٠ٚظاض٠ت ١ٖٜــ١، بــ١ ث ( ٜاغــاٟ ٠ٚظاض٠تــٞ 43( )42( ٚ )41( ٚ )41ث
َٝػتا، ض  ٥ َٟ َٞ ١٥نط َٜٓسْٞ با٫َ ن١ ناضٟ ث َٟ تـ١ْٗا بـ١ َٛاؾ١قـ١تٞ    خٛ َٜطا ١ٜ١ٖ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ زاضن١ظض

           َُٜٞ َٟ َـ١عٓاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ١٥َٛغ١غـاتٞ تـ١عًُٝٞ يـ١ ٖـ١ض َٟ، ٚ ١٥ط١ض ي١ٚ ٜاغـا١ٜ بـاؽ ْـ١نط ٠ٚظاض٠تٞ ز٠ٚ
َٟ، ب٫َ١ّ ز٠غت٫َ١ت١ن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت١، غٛثاؽ َٟ، زاز١َ٠ظض  نٛضزغتإ زاْا١َظض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ

َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٟ ب١ضاغـيت ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ بـ١ٚ         َٜهدػـت١ٓ، ١٥طـ١ض ١٥َاْـ١ٚ ١َُٝ ي١ٚ ٜاغا١ٜ ب١ضاغيت ٠ٚنٛ بطاز٠ضإ ٚتٝإ ب٪ ض  ٥
َٝؿرت ب١ َاْاٟ ٠ٚ١٥ٟ ١َغ١ي١ٟ خٛاغيت تٝا َٜٓشن ن١ ز٠ضَاْهٛاْس٠ٚٚ ث َٝت١ زٟ، ٠ٚ١٥ ١ٖضطٝع  ٜاغاٜا١ْ بهٛ ب

َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ز٠ظطا ؾطاٚاْـ١ ب١ضاغـيت خـا٠ٕٚ ثـ٬ٕ ٚ      َٜٓسْٞ با٫َ ي١ ١ٖض ٚا ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خٛ
َٝػتا، ظن١ْٟٚٛ ظ٩ضَإ ١ٖٜـ١، ١٥ٚاْـ١ تـ١ْٗا     َٞ ٠ٚ١٥ بهات، ب١ضاغيت ْاتٛاْشن ٥ غرتاتٝح١ٝنٞ ت٪ن١ُ ١ْٝ بتٛاْ

َٜهٞ       ١ٖض ١٥ق١ًٕ ١٥ٚ ظاْه٪ٜا١ْ، ٜإ ١٥ٚن َٝٓشن جـاض ٪يٝص٠ ظاْه٪ٜا١ْ ٠ٚي١ٚ يـ١ قـإْٛ غـط عنا٠ٚ١ْ ْـاٟٚ ْـ١ٖ
تــط، ١ٖٜــ١ ١٥قــ١ًٕ ق٪ْــاؽ بــط ٜٔ ْٝــ١، يــ١ٚ ظاْه٪ٜــ١ناْٞ خ٪مشــإ ق٪ْــاؽ بــط ٜٔ ْٝــ١، بــ١َيهٛ نــات بط ٜٓــ١،     
   َٞ َٜو ي١ ث٪َيٞ ١ٜنـ١ّ ٥ـ١ب َٜٓسناض ١َب١غتُإ ن١ٝ ي١ ق٪ْاؽ بط ٜٔ ٚ نات بط ١ٜٓ؟ ق٪ْاؽ بط ٜٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٖض خٛ
َٜٞ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١نات بـ١ نـٛاض      َٝط٠ نا٠ٚض  َٝت١ ث٪َيٞ زٚٚ، ب٫َ١ّ ي َٞ ٥ٝٓحا به َٝطب ١َٖٛٚ ظاْػت١ناْٞ ث٪يٞ ١ٜن١ّ ؾ
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ           َٜٞ ٖـ١يٞ نـاضٜـ ٥ـ١نات، ظاْه٪نـاْٞ خ٪َـإ ٥ َٟ ٚ نـا٠ٚض  َٝو ب١ن١ي٪ضٜ٪غ١ن١ ٠ٚضطـط َٜهٛث غاَيٞ ض 

    ْ َٜٓـسْٞ بـا٫َ ١َْاْتٛا َٝشن ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ خٛاغـيت       ٠ٚظاض٠تٞ ث٬ْساْإ، ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٝـو زابٓـ ٝـ١ ثايٓ
َٝػـتا ظنْٛٚـ١ٟ ٜـ١ى ن٪١ََيـ١      َٞ ١٥ن١ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ ٥ َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ضز٠ٚاّ ت١خ١ضٚجٞ ث َٝعٟ ناض ي١ ١ٖض ٖ
ــاز٠ٕ،          ــسْٞ ْ ــ١جايٞ زا١َظضاْ ــ١ض َ ــ١ ٖ ــط٠ٚ٠ف ن ــ١ْابٞ ٠ٚظٜ َٜع٠ ب ج ــ١ض ــ١ ب ــ١ٚ ٖ٪َي ــ٪ ٥ َِٝٓ ب ــ١ٖ ــص ٥ ن٪يٝ

ــا    ــ١ خ٪َ ــ١نطا، ض ٠ْط ــ١ثات ْ ــ١ف ق ــ٠ٚ١     ن٪يٝص٠ن ــ١ض ٥ ــإ ١٥ط ــ١ض٠ٚضز٠ طٛتٝتُ ــ١ٟ ث َٞ، يٝصْ ــ ــإ نطزب ٕ زاٚاَ
َٜتـــ٠ٚ١ ي١غـــ١ض ٖـــ١َإ    َٟ ن٪يٝص٠نـــ١ ١٥نط ٍَ ٥ـــ١زض َٝػـــتا ٥ـــ٠ٚ١ ٖـــ١ٚ َٜٔ ن٪يٝص٠نـــ١ٜإ زاخـــ١ٕ، ٥ زا١َْـــ١ظض
َُٜٞ نٛضزغـتإ     ب١َٓا١َٖٚإ ؾت، ب١ضاغيت ١َغ١ي١ٟ خٛاغيت ٖٝع٠ ظاْػت١ٝن١ ب١ باظاض  ٠ٚ١٥ ق١ت يـ١ ٖـ١ض

َِٝ ٚاٜـ١ يـ١ ق٪ْـاغ    َٝػـتا ٚ يـ١   َٔ ث َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٠ٚ١٥ْـس٠ ز٠ضنـَٛٚإ ١ٖٜـ١،          21ٞ ٥ َٜــ ْـاب غـاَيٞ زاز
َٞ ٥ـٝـ ٚ نـاض يـ١     َٝهٞ ظ٩ضٟ ز٠ضنٟٛٚ ظاْه٪َإ ١ٜ١ٖ ب ٠ٚ١٥ْس٠ خ١َيو ي١ ظاْه٪نإ ب٪ت١ ١َٖي٦اٚغإ، خ١َيه

َٜٓٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ب٪ت١  َٞ زاَب١ُظض َٟ ٚ ١٥َي َٟ ب١ضز٠ضنٞ ث١ضي١َإ ١٥طط  ١ْضٜت، غٛثاؽباظاض ٠، ١َٖٛٚ ض ٩ش
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٖبٛٚ؟  غ٪ظإ خإ ت
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝػـتا ٖـٝض        َٜٓسْٞ با٫َزا ٖـات٠ٚٛ، بـ٫َ١ّ با٠ٚض ْانـ١ّ تـا ٥ ضاغت١ ١٥َٛغ١غاتٞ ت١عًُٝٞ ي١ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

َٜ َٞ، ب١ٚ ١٥َٛغ١غ١ٜ١نٞ ت١عًُٝٞ ي١ ١ٖض َٞ ٚ ض ٠ظا١َْسٟ ٠ٚضططتيَب ٚ ١٥ًٖٝـ ب ُٞ نٛضزغتإ زضٚغت نطاب
َٜو ٖـ١ب٠ٚٛ، يـ١ناتٞ خ٪ؾـٞ يـ١      َُٜٞ نٛضزغتإ ١ْٝ، ضاغت١ ي١ْاٚ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ، بٛعس ١ْظ٠ض  ١ٜ٠َٛٝ ي١ ١ٖض ؾ
          َٟ ــب١ٟ ض ٩ش ــ١ غ ــٛٚ ن ــ٠ٚ١زا ب ــ١ظ٠ض ٠ ي ــسٟ ْ ــ١ٚ بٛع ــا٫َ ٥ ــسْٞ ب َٜٓ ــٞ خٛ ــاٟ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ٜاغ ــ١ نطزْ َْٛاق١ؾ

َُٝـ١ بهــات يـ١ بــٛاضٟ عًُٝــٞ ٚ       َٛ َِٜ تــ١زضٜب بـ١ نــازٜطٟ ٥ َٝـت يــ١ْاٚ ٖـ١ض َِٜ ب َٝهٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖــ١ض ١٥غ١غـات
َٜٓـسْٞ    َٞ، ن١ ي١ْاٚ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٜٓسْٞ با٫َزا ١ٖب َٜٝٛػت١ ي١ ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ١٥نازعنٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٜٓــسْٞ بــا٫َ ١َغــ٦ٛي١  ــسا بــا٫َ زا ٖــ١بٛٚ، ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ َٝ َٜطــ١ ث ٥ــ١ٚإ خعَــ١تٝإ بــ١  ْٝإ ١٥طــ١ض ٖــاتٛيــ١ ض 
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      ،َٞ َٞ، ب٫َ١ّ ١٥َـ١ تـ١ْٗا بـ٪ ظاْه٪نـإ ٥ـ١ب َُٜٞ نٛضزغتإ ١٥ٚ ١ٜ٫ْٞ ١َغ٦ٍٛ ١٥ب َٜٓسْٞ با٫َ نطز ي١ ١ٖض خٛ
َٝػتا ١ْب١غرتا١ْٚت٠ٚ١ ب١ باظاض ٟ نا  ض.ظاْه٪ناْٞ ن١ ١ٖتا ٥

َٜـع   ٍَ ض  َٟ      َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غت١ن١ّ، ب١غت١ٜ٠ٚ١ٓ ب١ باظاض ٟ ناض٠ٚ٠، ي١طـ١ َٝو ١٥طـ١ض نـا٠ٚض  ّ بـ٪ ٖـ١َٛٚ ن١غـ
َٝط،  21بهات  َٞ،       21غاَيٞ تط، ١ْخ َٝػـتا ١٥طـ١ض ١َٖي١ٜ١نٝؿـُإ نطزبـ ١َُٝ ب١ز٠ض ْـشن، ٖـ١تا ٥ غاَيٞ تط ١ْٝ، ٥

   ،َٞ َٞ ٖــ١َإ بــ َٞ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ خــ١َيو ٥اَــاز٠ بهــ١ٜٔ بــ٪ بــاظاض ٟ نــاض، بــ١ؽ ي١َــ١ٚزٚا ٥ــ١ب ث٬ْٝؿــُإ ْــ١بٛٚب
ــ١    َٞ، ب٪ٜ ــ١ب ٖ َٞ ــ١ب ــاطنإ ٥ ــ١ٚ      ت١خ١قٛق ــٞ ٥ ــت نطزْ ــ١ زضٚغ ــاض ب ــٞ ن ــت٠ٚ١ٟٓ باظاض ؾ ــ١ ب١غ َِٝ ٚاٜ ــ ــٔ ث َ

َٞ به١ٜٔ، َٞ ب١ج ١َُٝ بتٛاْشن ١٥ٚ ث١ْ٬ ج  ظاْه٪ٜا٠ٚ١ْ باؾرتٜٔ ز٠ضؾ١ت١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ذ١َ١ غعٝس
َٜع ذ  ١َ ع١َ١ًٞ غعٝس ذ١ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝ َٜـعّ بـ٪ ٥ـ١ٚ ض اٜـ١، يـ١             َٔ ث ٍَ ض  َٞ، بـ٪؟ ي١طـ١ َٜٝٛػت ْانـات ١٥َٛغ١غـاتٞ ت١عًُٝٝـ١ٟ خاقـ١ ٖـ١ب ِ ٚا١ٜ ث

َٞ )ظاْه٪نـإ( ٜـ١عين ظاْهـ٪ ١٥ًٖٝـ١نإ ب٪ٜـإ           41َازز٠ٟ ) ( ١٥ّ ٜاغـا١ٜ َٛعاَي١جـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ١َي
َٝهٞ ثػج٪ض ٟ ي١ ١٥َٛغ١غاتٞ ذه١َٛت، ب٪نٞ؟ ب٪ ١٥جنا َساْٞ تـاقٞ نطزْـ٠ٚ١ٟ   ١ٜ١ٖ ث١ْاب١ض١ْ ١ٖض ١ٜ٫ْ

َٜٝٛػـت١ ؾــ١ضَاْطانإ ٥اغـاْهاضٜإ بـ٪ بهــ١ٕ،           َٝهطزْـٞ قٛتابٝــإ، ن١ٚاتـ١ ث َٝٓـإ، بــ٪ ١َؾـل ث عًُٝـٞ، بـ٪ ض اٖ
َٜٓسْٞ با٫َ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غـ١ٜ١ ١ٖٜـ١، ظاْهـ٪ ١٥ًٖٝـ١نإ      ن١ٚات١ ب١ز١ًٜن١ ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ ي١ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

َٞ به١ٕ، ٚ ٥ٝػتٝؿاز٠ن١ ٍَ ١٥تٛأْ ٥ٝػتٝؿاز٠ٟ ي ؾٞ ب٪ ذه١َٛت١، ت١بع١ٕ ذه١َٛت ت١عاَٛيٞ تٝحاضٟ ي١ط١
 (ٟ ٜاغان١ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٟ ناض٠غ١ض نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ41ظاْه٪ ١ًٖٝ١٥ناْسا ١٥نات، ب٪١ٜ ي١ َازز٠ٟ )
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝػتا قػ١ ظ٩ض نطا، ١٥ط١ض ض ١ٝ٥٠ جٝاٚاظ٠نإ ١ٜ١ٖ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط، ج١ْابٞ   زنت٪ض ؾ١ض٥َٚٛ
َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  :٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜـت، ٖـ١ض٠ٖٚا بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ        َٝساٜٚػـت١ٝ ض ٠نـاٚ بهط َٝؿٓٝاظ ١٥ن١ّ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ ١َغ١ي١ٟ باظاض ٟ ناض ٚ ث َٔ ث
َٝت ١ٜ٠َٛٝ    زا١َظضاْسْٞ ب١ف ٚ ١٥ٚ ن٪يٝصا١ْٟ ن١ ١َٖا١ْ زٚٚباض٠ ١ْب َٟ بـ١ّ ؾـ ٠ٚ١، قٝاغ١ٟ ١٥ٚ َازز٠ بهـط

ٜتِ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تاطٝع داَعات يف االقًِٝ تطِ نًٝات ٚاقظاّ ع١ًُٝ َع ؼذٜ رذ ايتخصص رات اي ريت    )
َٜطـ١ ْـاز٠ٜٔ ب١ؾـٞ ظَـاْٞ عـ١ض٠بٞ ٜـإ ٜاغـا              قًِٝ(، الؼتادٗا ا َُٝـ١ ض  ١ٜ٠َٛٝ، ١ٜنػـ١ض ٥ َٝـت بـ١ٚ ؾـ ١٥طـ١ض ب

َٝشن ١٥طــ١  ــٞ ٥ــ١َي َٝ ــاض٠     بهاتــ٠ٚ١، ث ــسا بــاظاض ٟ نــاض ٚ زٚٚب َٜ ــإ ؾــ٬َٕ ؾــت بهــ٠ٚ١، ي١ٚ ــإ ؾــت ٜ ض ٥ــ١تٛاْٞ ؾاَي
 َٟ  ١ْب٠ٚ١ْٟٚٛ ٥ٝدتٝكاق١نإ ض ٠ناٚ ١٥نط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ظ٩ض َْٛاق١ؾ١َإ نطز، نٝرت ١َجايٞ َْٛاق١ؾ١ ْاز٠ٜٔ، بعاْشن يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ؟
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َٜع ز.ض ٩شإ  زظ٠ٜٞ ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜص٠ٚ١ٜٓ، ٠ٚ١٥ ١٥َٛغ١غات ت١ع١ًُٝٝن١ ١ْزضا ز٠ْطسإ ١ٜ٠َٛٝ زا١٥ض   ب١ ْٝػب١ت َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ
ٜتِ مبٛدب ٖزا ايكإْٛ تاطٝع داَعات خاص١ يف االقًِٝ، سظب ساد١ طٛم ايعٌُ مبا ٜ رتال٥ِ ٚ طٝاط ر١   ))

 ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٝ(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ب١ض 

ٍَ زا١ٜ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ )38ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط       5( ن١ؽ ي١ط١ ( نـ١ؽ ي١طـ١
 ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (3املاد٠ )
 تٗذف اؾاَع١ اىل:

 ِ ٚايبشح ايعًُٞاالطٗاّ يف سفع َظت٣ٛ ايتعًٝ-1
 تٛفري ايتخصصات ايع١ًُٝ اؿذٜج١ العذاد املتخصصني ٚايفٓٝني ٚاـربا٤ يف ػت٢ اجملاالت -2
تًب١ٝ استٝادات اجملتُع املتطٛس٠ ٚت رٛفري ايف رشص ايتعًُٝٝ ر١ يالػ رخاص اي رزٜٔ ٜشغب رٕٛ يف سف رع َظ رتٛاِٖ         -3

 ايعًُٞ
 ادا٤ اـذَات ايبشج١ٝ يًػري-4

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امسا  عٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض 
 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ ١ٖتا١ْ؟ 

َٜع ظن١ٝ قا :  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 3َازز٠ٟ 
 ٥اَاجنٞ ظاْه٪ ١٥َا١ْٕ:

َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-1 َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ  ب١ؾساضٟ نطزٕ ي١ ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغيت ؾ
َٜٞ ظاْػــيت بــ٪ ٥اَــاز٠ نطزْــٞ ثػــج٪ضٟ تــ١نٓٝه   -2 اض ٚ ؾــاض٠ظاٜإ يــ١ بــٛاضٟ  ؾ١ضاٖــ١ّ نطزْــٞ ثػــج٪ضٟ ْــٛ

 ١َ١ٖج٪ضزا
َٝطنـطزٕ بـ٪ ٥ـ١ٚ           -3 َٝـسضا ٚ ؾ١ضاٖـ١ّ نطزْـٞ ز٠ضؾـ١تٞ ؾ َٜٝٛػـت١ٝناْٞ ن٪َـ١َيطاٟ ث١ض٠ث َٞ نطزْـٞ ث َٞ ب١ج ج

 ن١غا١ْٟ ن١ ٥اض٠ظٟٚٚ ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغيت خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ
َٜص٠ٚ١ٜٓ ب٪ خ١َيهاْٞ تط -4 َٞ نطزْٞ خع١َت طٛظاضٟ تٛ َٞ ب١ج  ج

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ  ثؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ١٥ن١ٜٔ، ٖٝض ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع ز.عًٞ غعٝس ستُسب َٜ-١ض َٜٓسْٞ با٫َٚ تٛ  ص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ، ٠ٚنٛ ٫ٟ خٛاض٠ٚ٠ )ارتس١َ اييت ئا اٖساف  َٝٓح١ّ ٥ٝعاؾ١ بهط َٝؿٓٝاظ ١٥ن١ٜٔ ن١ خاَيٞ ث هْٛ رات  ٚطٓٝ ر١ مل ث
ايذميٛقشاطٝ ر١ ٚسك رٛم االْظ رإ ٚبعٝ رذا ع رٔ ايٓضاع رات ايطا٥فٝ ر١ ٚايعٓص رش١ٜ          ػعب نٛسدطتإ  ٚف رل املب راد٤ٟ  

 ٚايعشق١ٝ(
 
 

َٜع ز.اضغ  ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض 
َٝبٝين ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟ )٥ا١ْٖط عاضف، ْـ١شاز ععٜـع، ؾـٛإ نابـإ، تـاضا ١٥غـع١زٟ، غـ١َري٠         َٞ ت ن

َٝطٜعإ، غ٠ٌٜٛٝ، خٛضؾٝس(، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ  عبسار، ب
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ )تطب١ٝ ٚ زضاغ١ اذتٝاجات اجملتُع(  اجملتُع املتطٛس٠(،تًب١ٝ استٝادات -( )3َٔ ْٛؾت١ٟ ) ًَ َِٝ باؾ١ ب َٔ ث

ــ١نازعنٞ؟ ظ٩ض        ١ٜ٠َٛٝنٞ ٥ ــ ــ١ ؾ ــ١ ب ــ١يٞ ١ٖٜ ــٔ ض خ١ي ــ١عٞ َ ــ١ّ َٛجت١َ ــ١ٟ به ــٔ زٜطاغ ــ١ض َ ــْٛه١ ١٥ط ن
 غ١ًٖٝؿ١ ذ١ي١ن١ٟ ب٪ بب٠ٚ١ُٓٝ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز

َٜ َٞب١ض  ع ١ْشاز ععٜع غٛضَ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ، ٠ٚنـٛ   َٞ ٠ٚنٛ ١٥غبابٞ َٛجٝب١ ب َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ ١٥ٖساف ٖات٠ٚٛ ضاغت١، ب٫َ١ّ ي٠ٚ١ ١٥ن َٔ ث
تٛفري ايتخصصات ايع١ًُٝ اؿذٜج١ العذاد املتخصص رني ٚايفٓ رٝني ٚاـ رربا٤    -عاّ، ب٫َ١ّ ي١ ْٛقت١ٟ ز٠َٚٚٝـ )

َٜت١، )ؿن اجملا٫ت اؽنًر١ اييت ذنتاد ايٝٗا ا٫قًـِٝ(،  (، يف ػت٢ اجملاالت َِٝ باؾ١ بهط ْٛٚغطا٠ٚ )ؿن ؾت٢ اجملا٫ت( ث
َٟ باغٞ ن٪يٝصٟ قاْْٛٝـإ ٥ـ١نطز ٥ـ١ٜٛت     َٟ ض ٩ش ١ٜعين بطاز٠ضاْٝـ باغٝإ نطز ن١ ظ٩ض نٛي١َٝإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ

َٝهٞ غـ١ٜط٠، )     22) ( ن٪يٝـصٟ قاْٛظنـإ بـ٪ نـ١ٝ؟     22( نٛيٝصٟ قإْٛ ي١ٚ ٫َٚت١ٟ ١ٖٜـ١، ب١ضاغـيت ٥ـ٠ٚ١ ؾـت
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َُٝٓــ٠ٚ١، يــ١ٚ     َُٝــ١ بــ١ ظنْٛٚــ١ ١٥ٜٗ ٍَ ٥اٖــ١ْط خــاْٝـ زاَــ١، ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٥ــ١ٚ باغــٞ نــطز، َػــ١ي١ٕ ٥ ي١طــ١
َٝــطؽ(، ٚ ١٥ َٝػــتا ٥ــ٠ٚ١ ب١تــ١َإ يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ ١َغــ١ي١ٟ )ْ ٚاْــ١ يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ ١َٚظٚعــ١ٟ )ن٪يٝــصٟ تــ١َطٜع( ٥

َٝٓٔ، نٛي١ٟٝ ) َٜٝٛػتُا١ْ، نٛي١ٟٝ ظ٠ضاع (متشٜضبٗ َٜٝٛػـتُا١ْ، ٥ـ١ٚ نٛيٝاْـ١ٟ نـ١      ث ١َإ ت١ق١ٚض ١٥نـ١ّ ث
َٝػتا بٝٓاٟ نٛضزغتإ، ١َضذ١ي١ٟ )ضٜه٪ْػرتانؿٔ(، با َٓٝـ ١ٜى، زٚٚ ٚؾـ١ٟ ٥ٝٓطًٝـعٟ بـ١ناض     َٛيٝرٔ، ٥
َِٝٓ، ١ٜعين ٥ٝعاز٠ٟ بٝٓا، ٠ٚ١٥ ططْط١، ٥ـ١ٚ ْٛقتـ١ٟ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٜـ باغـٞ نـطز، بـ٪ بـ١ؽ بـ١ ٠ٚظٜـط            ب

َٝٔ ج١ْاب؟ ب١ ن١غٞ تط َٟ، غٛثاؽ ١٥َي َٝٔ؟ باغٞ نطز، ظ٩ض ي١ط١َيٞ زا١َ، ٥ٝعاؾ١ بهط  ْاَي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ  ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ، ن١ ت٪ َ٪َي١ت ١٥ز٠ٟ ب١ظاْه٪3ي١ َازز٠ٟ )٥اَاْر  َٜتـ٠ٚ١،  ( ض ٜعب١ْس١ٜناْٞ ب١ ض اٟ َٔ ناى بهط ١ٜى بهط

      ( َٞ ١َّٝٝ نـ١ ٥ـ١َي َٝساٜـ١، ١٥طـ١ضْا ْاٜـس٠ٟ، غـ ١َٝٝتٞ، ب٪١ٜ ٥ٝحاظ٠ت ث َٜٝٛػتت ث َٞ نطزْـٞ    -نْٛه١ ث َٞ بـ١ج جـ
َٝطنـطزٕ بـ٪ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١ ٥ـاض٠ظٟٚٚ        َٝسضا ٚ ؾ١ضا١ّٖ نطزْٞ ز٠ضؾ١تٞ ؾ َٜٝٛػت١ٝناْٞ ن٪١ََيطاٟ ث١ض٠ث ث

 ٍَ ٍَ ٥ـ١ٚجا )  ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغيت خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ(، ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ خا َٞ، ز٠ّٚٚ خـا ب١ؾـساضٟ نـطزٕ يـ١ بـ١ضظ     -ب
َٞ نطزْـٞ        َٞ بـ١ج َٞ )جـ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت(، ب٫َ١ّ ي١ نـٛاض٠َسا نـ١ ٥ـ١َي َٝطنطزْٞ با٫َ ٚ تٛ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغيت ؾ
َٟ، يـ١                َِٝ بـ٪ ١َٖٛٚنـ١ؽ نـ١ ١٥ٜـ١ٚ ًَـ َٝٔ خـ١َيهاْٞ تـط؟ ب َٜصٜٓـ٠ٚ١ بـ٪ خـ١َيهاْٞ تـط(، نـ خع١َت طـٛظاضٟ تٛ

َٞ ب٪  َِٜٓ يـ١ٚ        ١٥ٚضٚثا ١٥َي َٝط خبـٛ َٟ يـ١ ظاْه٪ٜـ١نٞ تاٜبـ١ت يـ١ َاجػـت ٠ٚ١ْناْٞ تطٜـ، ب٪ ظن١ْٚٛ َٔ ضن١ٚ
َُٝـ١ف              َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـيت بهـ١ّ، ب٪ٜـ١ بـا ٥ َٜٓـسٕ بهـِ تٛ َٞ بـ٪ ١ْتـ٠ٚ١ناْٞ تـط، ْـ١ى خٛ خاَي١زا ١ٜ١ٖ، ١٥َي

َٞ، قٛتابُٝإ ١ٜ١ٖ )يٝيب(١ٜ،  َٝط٠ خ١َيهٞ تطٜـ ب با ٥ـ١ٚاْٝـ تٛاْـاٟ   ٥ٝحاظ٠ بس٠ٜٔ ب١ٚ ظاْه٪ تاٜب١تا١ْٟ ٥
َٜص٠ٚ١ٜٓ َٞ ب٪ خ١َيهاْٞ تط ٚ ١ْت٠ٚ١ناْٞ تط، غٛثاؽ ٟتٛ َٞ، ب٪١ٜ ي١ خاَيٞ نٛاض٠َسا ن١ ١٥َي  ظاْػتٝإ ١ٖب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ )َٓٝـ ١َٖإ ض ٥٠ِٝ ١ٜ١ٖ ب١ ْٝػ َٟ    ادا٤ اـذَات ايبشج١ٝ يًػ رري(،  ب١ت نٛاض٠ّ ن١ ١٥َي ذ١قـ١ زٜـاضٟ بهـط
١َٝ؟ غٛثاؽ  .١٥ٚ غ١ٜط٠ ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َُٝـ١ تـا          َٞ، بـ٪؟ ١ٜنـ١ّ، ٥ َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ْـ١ب َٞ يـ١        َٔ ث َٞ نطابـ َٝػـتا طـ١ٚض٠تطٜٔ طًـ١ُٜٝإ يـ ٥
َُٝـإ ٚابـ٠ٚٛ، ٜـإ ١٥ٚاْـ١ٟ يـ١ٚ          َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ ث ظاْه٪نإ ي٠ٚ١ ب٠ٚٛ ن١ ي١ٚ ٥اغت١ ظاْػت١ٝ ْشن ن١ ٖـ١ٕ، بـ١ ث
َٝبٝٓٝإ ٖـ١ب٠ٚٛ ٥اغـتٝإ ظ٩ض يـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١      بٛاض٠ٚ٠ ناضٜإ نطز٠ٚٚ، ْٛٚغٓٝإ ب٬َٚ نطز٩ت٠ٚ١ ٚ ط١ًٜٞ ٚ ت

َٞ ن١ باؾرت٠ ب٠ٚٛ، ١ٜى  َٞ ن٪ٕ ١٥ٚ قػ١ٟ َٔ ١ٖز٠ؿن ١٥ٚ ظاْه٪ٜا١ْ ١٥ب َٞ ١٥ط١ض ١٥ّ قػ١ٟ َٔ ضاغت ب ٚ غ
( َٞ َٞ نـ١ يـ١ بٓـ١ض ٠ت زا َػـت١ٚاٟ        االطٗاّ يف سفع َظت٣ٛ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ( ١٥َي ١َُٝ طًـ١ُٜٝإ يـ٠ٚ١ بـ ٥

   ( َٞ َٜعّ بـ٪ ظاْه٪نـإ، غـ ٍَ ض  املتط رٛس٠ ٚت رٛفري ايف رشص     تًبٝ ر١ استٝاد رات اجملتُ رع   ظاْػتٝإ ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٝ، ي١ط١
َٜٝٛػـت١ بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ يـ١      ايتع١ًُٝٝ يالػخاص ايزٜٔ ٜشغبٕٛ يف سفع َظتٛاِٖ ايعًُٞ(،  ١َ١٥ ١ٜى، زٕٚٚ ث

 ٠ٚ١٥ َٞ ١َٓٝ زٟ؟ ١ٜعين ١٥ب َٟ ي١ٚ ظاْه٪ٜا١ْ تا بٝٗ َٜٓسْٞ با٫َ نٞ ١٥ٚ َٝٔ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ًَ َٜين ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب ؾٛ
َٝشن ٥ا ًَ َٞ ب َٝشن؟ تـانٛ ٥ـ١ّ     زٜاضٟ به١ٜٔ، ٜإ ١٥ب ١َُٝ ب٪ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ زا٥ـ١ْ َاْخ ي١ زاْاْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ٝ؟ ٥

َٝٔ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ               َٝ َٝػـتا ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ زا٥ـ١ْ ظاْه٪ٜا١ْ نٞ بهـ١ٕ؟ ْـ١ى ٖـ١ز٠ؿن ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ نـ١ٝ؟ ٥
َٜو ١٥خ١ٜٔ، ٚ ١٥ٚ ط١ًٜٞ ٚ طاظْسا١ْٟ ن١ ١ٖبٛٚ ي١ ٕ يـ٠ٚ١  ١ض خ٪ٜـإ ٫بـس٠ٕ، طًـ١ُٜٝا   بـ ظاْه٪ٜا١ْ ناضٜإ ض 

َٜعّ زٜػإ ٥اغيت ظاْػتٝإ ي١ٚ ٥اغت١ ١ْٝ، غٛثاؽ ٍَ ض   ١ٜ١ٖ ي١ط١
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ

َٜع تاضا ١٥غع١زٟ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜط اٟ ثؿتطريِٜ ب٪ ناى ؾٛإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خ٪ؾِ ٥ٝكترياذ١نـ١ّ ٖـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ ٥ـ١ٚ        ١ٖز٠ؾاْـ١ ٖـٞ   ٚ
َٝه١ نـ١   َٝو ْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١، ن١ْس خاَي َٜو ٚ ث َٝهٞ ض  ١َُٝ ١٥غبابٞ َٛج١ب١َإ زاْا٠ٚ، ب١ ؾت جاَٝع١ن١ ١ْٝ، ٥
ٍَ بـاؽ نـطا٠ٚ،         ٍَ بـ١ خـا َٝهطز ب١ ٜاغا نطزْٞ ١٥ٚ ظاْه٪ تاٜب١تا١ْ بهـ١ٜٔ؟ ١َٖٛٚؾـٞ خـا ١َُٝ نٞ ٚاَاْٞ ي ٥

َٝهٞ تط  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥ٝكترياذ١ن١ٟ َٔ ٚ ناى ؾٛإ َٝٓا ٠ٚ١٥ ض ٩ٜشن ١٥ط١ضْا ١٥تٛامن ؾت ز٠ْطٞ ٖ
 ( َٞ نــْٛه١ غــ١ٜط ١َب١غــيت ادا٤ اـ ر رذَات ايبشجٝ ر ر١ ٚايتاًٖٝ ر ر١ ملؤطظ ر رات ايذٚي ر ر١(، ظٜـاز بهــ١ّ يــ١ نــٛاض٠ّ ٥ــ١َي

َٞ ت١قـسعنٞ بهـات،           ١ٜ٠ٚ١٥ خاضدنٞ جاَٝع١، بـ٪ ١٥َٛغ١غـات١ناْٞ تـطٟ ز٠َٚيـ١ت، ٚيـ١ْاٚ جاَٝعـ١ف ٥ـ١تٛاْ
َٝهٞ ت تٛفري فشص انجش مل رٛاطين االقً رِٝ   طٜؿٞ ب٪ ظٜاز به١ٜٔ، ١٥ط١ض ٖاتٛ َا٠ٚ١ٜ ١ٖز٠ؾ١نإ )١٥تٛاْشن خاَي

َٟ ٥ـ١ٚ خاَيـ١ٟ بـ٪ ظٜـاز بهـط     ٚعذّ تًبٝتٗا يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚصٜاد٠ اـربات االنادمي١ٝ ايعامل١ٝ يالقً رِٝ(،  
َٝيَن، غٛثاؽ ١٥ط١ض ٖاتٛ َ٠ٚ١٥ّ ١ْ ٍَ  َا٠ٚ١ٜ، ب١ؽ ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس

َٜع خٛضؾٝس اػنس  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  .ب١ض
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(( ّ١َٝٝ َٝـط٠ َْٛاغـب ْٝـ١     تًب١ٝ استٝادات اجملتُع املتطٛس٠(، َٔ ب١ؽ غ َٛت١ت١ٜٚط ١َب١غت َٛت١ْاَٝـ١، ي
ًزٜٔ ٜشغب رٕٛ سف رع َظ رتٛاِٖ(،    تًب١ٝ استٝادات اجملتُع املتٓا١َٝ ٚتٛفري ايفشص ايتع١ًُٝٝ يَٛت١ت١ٜٚط٠، )))

َٝشن َازز٠  ًَ ١َُٝ ب١ٚ ؾه١ً ب َٜت ٥ ٚ ت٥١ٝسٟ َٛقرت٠ذٞ ج١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ١٥ن١ّ ب٪ ١٥ٚ ٥ٝعاؾ١ٜ١، ١٥ط١ض بهط
ــ١جٝاتٞ     3) ــساف(٠نإ، ٚ ي ــ١ )اٖ َٓٝٝ ــات( ثاؾــإ ب ــ٢ ادتاَع ــ١ى )تٗــسف ادتاَعــات(، )عً ــات( ْ ( )عًــ٢ ادتاَع
 رت٠ذٞ ٠ٚظٜطٜـ ث١غٓس ١٥ن١ّ، غٛثاؽبٝه١ٜٓ١ )َتٓا١َٝ(، ٥ٝعاؾ١ٟ َٛقاملتطٛس٠( )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ

َٜع مسري٠ عبسار  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٓــٝـ ٖــ١ض٠ٖٚا ثؿــتطريٟ َٛقتــ١ض٠ذٞ جــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ١٥نــ١ّ، نــْٛه١ جــ١خت ي١غــ١ض ٥اغــيت ظاْػــيت ٚ 
َٝيَن، ظٜاتط ٥ٝٓتُٝاٟ ْٝؿتُٝاْٞ ز٠نات، قٛتا َٞ ت١ْٗا ثاض٠ّ زا ٚ ؾ١ٖاز٠ن١ّ َػ٪ط١ض نطز، با ٠ٚ١٥ ١َْ بٞ ١٥َي

 به١ٜٔ، غٛثاؽ ٟج١خت ي١غ١ض ٥اغيت ظاْػيت ٚ ٥ٝٓتُٝا
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط زٚا ض ٥٠ٝت

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظا-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ْػيت٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

١٥غبابٞ َٛج١ب١، باؽ يـ١ ١٥غـبابٞ َٛج١بـ١ٟ زاْـاْٞ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١ ٥ـ١نات، ١٥ٖـساف، ١٥ٖـساؿن جاَٝع١ٜـ١،           
َٝو ْٛٚغطا٠ٚ )َٝؿٔ(، ٥اٜا ١٥ّ جاَٝع١ٜ١  َٝـ ١َٖٛٚ ؾت َٜبػاٜت١ن١ٟ ١٥ن١ٜت٠ٚ١ ث ١َٖٛٚ جاَٝع١ٜ١ى ن١ ٚ

ٝؼ ٚ ١٥ٖساؾـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ١٥ٖساؾاْـ١ ٠ٚنـٛ       ب٪نٞ ناض ١٥نات؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ؾ١قـ١ًن١ف خـ٪ٟ ت٥١ػـ   
َٝيَن َٞ ضن  ١ٖز٠ؿن جاَٝع١ن١ ١٥ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف 

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َُٝإ باؾ١ ي١ جٝاتٞ ) ١َُٝ ث َٝتـ١ )عًـ٢     ي١ ١٥جناَٞ ١٥ٚ قػا١ْ ٚ ي١ ١٥جناَٞ طؿتٛط٪نإ ٥ تٗـسف ادتاَعـ١( بب
َٝت١  َٜعا١ْٟ ن١ زاٚاٜإ نطز خاَيٞ نٛاض٠ّ ب َٝٞ بهات، ٚ ١٥ٚ ب١ض َٞ ب١ج َٞ ج ادتاَع١(، نْٛه١ ١٥ٚ جاَٝع١ ١٥ب

َٝتـ١ ١ٜنــ١ّ، غــ١باض٠ت بــ١ )    ١َّٝٝ ب َٝٞ ١٥ٚي١ٜٚــ١ت، غــ َٜين ت١غ١يػـٛي١ن١ بــ١ث َٜهدػــت١ٓن١، طــ٪ض  ادا٤ ١ٜنـ١ّ، ض 
َٝهِ بـ٪      اـذَات ايبشج١ٝ يًػري(، )يًػري(  َٟ ب١ذػـ َٜهِ، ١٥َـ١ٚ ي١جٝاتٞ َٛقابٌٝ، ب٪ ظن١ْٚٛ َٔ خـا٠ْٚٞ نـاض

َٝهٞ ١٥نازعنٞ )َعرتف ب١( ن١ بعامن ٥اٜا ١٥ٚ ناض٠ٟ َٔ ي١ ١َٚزا١ٜنسا غ١ضن١ٚتٛٚ ٥ـ١مب ٜـإ    َٟ ي١ ١ٜ٫ْ بهط
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َٞ ١٥ن١ّ ب١ؾ١ضَٞ ي١ ب١ضاَب١ض بط ٠ ثاض١ٜ٠ى ١٥ٚ ب١ذػ١ّ ب٪ به١ٕ، ١ٜعين ٥ـ١زا٥ٞ خـ١ز   ٠َاتٞ ْا؟ زاٚاٜإ ي
َٝيَن )يًػـري( ٫بـس٠ٜٔ، به١ٜٓـ١ )            ادا٤ ب١ضاَب١ض٠، ب١ ثاض٠ٜـ١، ب٪ٜـ١ ٥ـ١تٛاْشن بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ ٫َٛب١غـات١ ْـ١َ

َٝؿـه١ف          اـذَات ايبشج١ٝ(،  َٜطـاٟ ث نْٛه١ ظاْه٪ ذ١قٞ خ٪ٜـ١تٞ ١َقـس٠ضٟ ثـاض٠ ظٜـاز بهـات ب٪خـ٪ٟ يـ١ ض 
َٝٞ زاٚا ١٥ن١ٕ، ي١ٚا١ْٜ َٝـٞ زاٚا بهـات، ٠ٚ١٥ْـس٠     نطزْٞ خع١َتٞ ب١ذػٞ ب٪ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ي ١ ذهَٛـ١ت ي

َِٝ ٚاٜـ١ ١٥طـ١ض )يًػـري(     َٝهٞ ب٪ بهات، ب٪١ٜ َٔ ث َٝٞ زاٚا بهات ب١ذػ َٞ ب١ذػ١ناْٞ ١٥ٚإ، ذه١َٛت ي باف ب
َٞ، غٛثاؽ َٟ ذ١ٍ ١٥ب  ٫بط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زٚا قٝاغ١تإ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإب١ض

َٜص٠ٚ١ٜٓ: ١ٜ٠َٛٝ َازز٠ن١ زا١٥ض   زٚاٟ ٠ٚضططتين ض اٟ ١٥ْساَإ ب١ٚ ؾ
َٝطٜعإ خإ نانٞ ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١ٜٗذف ٖزا ايكإْٛ اىل:  َٝؿٓٝاضٟ ب  ض ٜعب١ْسٟ خاَي١نإ ي١غ١ض ث

تًب١ٝ استٝادات اجملتُع املتطٛس٠ ٚتٛفري ايف رشص ايتعًُٝٝ ر١ يالػ رخاص اي رزٜٔ ٜشغب رٕٛ يف سف رع َظ رتٛاِٖ        --1
 عًُٞاي
 االطٗاّ يف سفع َظت٣ٛ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ-2
 تٛفري ايتخصصات ايع١ًُٝ اؿذٜج١ العذاد املتخصصني ٚايفٓٝني ٚاـربا٤ يف ػت٢ اجملاالت -3
 ادا٤ اـذَات ايبشج١ٝ -4
ايٛط١ٝٓ ملهْٛات ػعب نٛسدطتإ ٚفل املب رادٟ ايذميٛقشاطٝ ر١ ٚسك رٛم االْظ رإ ٚبعٝ رذا ع رٔ       خس١َ ا٫ٖساف -5

 اعات ايطا٥ف١ٝ ٚايعٓصش١ٜ ٚايعشق١ٝايٓض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

ٍَ زا ْٝـ١؟ )   َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ      1ب١ٚ ق١ٝغ١ٜ١ٟ خٛ ( نـ١ؽ ي١طـ١
 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض

 :4اؽناز٠ 
يًحاَع١ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ ٚاغتك٬ٍ َايٞ ٚازاضٟ ٚانازعنٞ ٚتتُتع با١ًٖٝ٫ ايكا١ْْٝٛ يتركل اٖساؾٗا ٚتعس َٔ 

 .املؤطظات رات ايٓفع ايعاّ
َٜع  ظن١ٝ قا : ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 :4َازز٠ٟ 
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َٝط ٟ ٚ ١٥نا      زعنٝـ٠ٚ١ غـ١ضب١خ٪١ٜ ٚ ؾـٝاٟٚ    ظاْه٪ ن١غا١ٜت١ٝنٞ ١َعٓـ١ٟٚ ١ٖٜـ١ ٚ يـ١ ض ٟٚٚ زاضاٜـٞ ٚ نـاضط
َٟ ن١ غٛٚزٟ طؿتٝإ ١ٜ١ٖ َٝطزض َٝٓاْٞ ٥اَاجن١ناْٞ ٚ ي١ٚ ز٠ظطاٜا١ْ ١٥شَ  ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ ب٪ ب١زٜٗ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝبُٝٓٝإ ١ْٝثؿتطريٟ َازز٠ن١ ١٥ن١ٜٔ، ٖٝض   ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ٞ ٠ٚظٜطبؾ١ضَٛٚ ج١ْا
 
 
 

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ، )يًحاَع١ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ ٚاغتك٬ٍ َايٞ ٚازاضٟ ٚتتُتـع با٫  َٝؿٓٝاظ ١٥ن١ّ )١٥نازعنٞ( ٫زض ًٖٝـ١(، ٥ـ١ٚ   ث
َٝيَن،  َٜط ز٠غت٫َ١تٞ ٠ٚظاض٠ت زا ْاَ  ٥ٝػتٝك٬ي١ ١٥نازعن١ٝ ١٥ٚنات ي١ ش

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط، غناٍ  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )٥اضاؽ، ب َٞ ت  ؾ١ضَإ ععايسٜٔ(، ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ٥اضاؽطاٖش، ن

َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإب١ض

َٜع ٠ٚظٜـط ١٥نـ١ّ ز٠ضبـاض٠ٟ غـ١ضب١خ٪بْٛٚٞ ظاْهـ٪ يـ١ ض ٟٚٚ          َٔ ز٠قاٚ ز٠م ثؿتطريٟ ي١ ب٪نـ١ْٚٛن١ٟ بـ١ض
َٜتـ١ ناٜـ٠ٚ١، ١٥طـ١ضٟ ٥ـ٠ٚ١           ١٥نازعن٠ٚ١ٝ، ي١ ض ٟٚٚ ١٥نازعنٞ ١ٜعين ثؿت ب١غـسن بـ١ بابـ١تٞ ْـ١ظ٠ض ٟ نـ١ ز

٠َٟٛٝ ب٪ن١ْٚٛناْٞ َٝت١ نا٠ٚ١ٜ ي١ نٛاضن َٟ باب١تٞ ١ْظ٠ض ٟ ب َُٜٞ   ١ٜ١ٖ ١ْٖس َٜٓسْٞ با٫َٟ ٖـ١ض ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
٠َٟٛٝ )ؿن   َٝشن يــ١ نٛاضنــ ًَــ َٞ، ١٥طــ١ض َاؾــ٠ٚ١ ٥ــ١تٛاْشن ب اط ر راس تٛدٝٗ ر رات ٚتعًُٝ ر رات ٚصاس٠ نٛضزغـتإ ْــ١طٛجن

 غٛثاؽايتعًِٝ ايعايٞ(، 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا ؾ١ضَإ
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإب١ض
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َُٝـ١ يـ١ نٛضزغـتإ زا زٚٚ جـ٪ض٠      َٔ ثؿتطريٟ ي١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ ي١ ٫بطزْٞ ٚؾ١ٟ ١٥نازعنٞ، ب٫َ١ّ ٥
َٝٛز٠َٚي١تٝٓـ١، ١َغـ١ي١ٕ َـٔ          ظاْه٪ٟ تاٜب١طنإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ظاْه٪ٜا١ْٟ نـ١ خ٪َاَيٝٓـ١، ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ٟ نـ١ ْ

َٜٓس٠ٚ٠ ن١ ظاْه٪ ١٥َطٜه١ٝن١ ٥اضاغت١ٟ ٠ٚظاض٠ َٝـ٠ٛ ٥ـ١ٚ      ٠ٚ١٥ّ خٛ َٞ ١٥طـ١ض ٥ َٜٓسْٞ با٫َٟ نطزٜـ١ ٥ـ١َي تٞ خٛ
َُٝـ١ ١ْنـشن بـ١       َٝتـ٠ٚ١، ٥ َُٝاْٞ ْا٠ٚض ٩نُإ ثـٛٚض ١٥ب ١َُٝ ٠ٚنٛ ظاْه٪ ١٥َطٜه١ٝن١ ي١ غً ٜاغا١ٜ  ز٠ضبه١ٕ، ٥
َٞ يـ١     َٜهدػـسن ٖـ١ب َٜو ي١ ض  َٝشن ٜاغاٟ خ٪َإ بط٪ض ٜٔ، ب٫َ١ّ ج٪ض َٞ َا١ٜ ثٛٚض ١٥ب٠ٚ١ٓٝ ب قػ١ٟ ١٥ٚ ن١ ١٥َي

َٝٛإ  َٞ نـ١      ْ َٝـط ٚاْٝين ظاْهـ٪ٟ ٥ـ١َطٜهٞ بـ ١َُٝ ٚ ت َٝٞ ٜاغاٟ ٥ َٞ ظاْه٪ ١٥َطٜه١ٝن١ ب١ ث ١ٖضزٚٚنسا، ٜإ ١٥ب
َٝهـت٠ٚ١ ٚ بـط ٚات،     َٝهٞ تط باضط١ٟ خـ٪ٟ بج َٞ ظاْه٪ٟ ١٥َطٜهٞ ثاف ن١ْس غاَي ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ْٛٚغ١ٝ، ٜإ ١٥ب

َٝٓشن، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ظا   َٝو بٝطــٛجن َٞ ٚا يــ١ ٜاغــا١ٜن١ بهــ١ٜٔ نــ١َ َٝػــتا يــ١  ٜــإ ٥ــ١ب َٝٛز٠َٚيــ١تٞ ٥ ْه٪نــاْٞ ْ
 نٛضزغتإ ١ٖٕ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
َٝطٜعإ خإ  ؾ١ضَٛٚ ب

 
 

َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط َٜع ب  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ يـ١          َٞ ن١غـا١ٜتٞ ١َعٓـ١ٟٚ ٖـ١ب ٍَ ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ّ بـ١ تـ١ٚاٟٚ نـ١ ٥ـ١َي ض ٟٚٚ  ي١ َازز٠ٟ نٛاض٠َسا َٔ ي١ط١
َٟ نـ١ ظاْهـ٪ٟ تاٜبـ١ت      َٟ ١ٜى ض غت١ ظٜاز بهـط َٝط ٟ ٚ ١٥نازعنٞ ٚ غ١ضب١خ٪٠ٚ١ٜٝ، ب٫َ١ّ ١َ١٥ٚ زاضاٜٞ ٚ ناضط

َٞ نطزْٞ ٜاغا َٞ ب١ج ٍَ ظاْه٪ ذه١َٝٛنإ ب٪ ج َٞ ي١ط١ َٜٝٛػت١ ٖاٚناض ب  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى غناٍ
َٜع غناٍ   طاٖشب١ض

 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب١ض
َٞ )يتركل اٖساؾٗا ٚتعـس   َٟ، ٚ ٥اخريٟ ض غت١ن١ ن١ ١٥َي َٓٝـ ثؿتطريٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ٚؾ١ٟ ١٥نازعنٞ ٫بسض

نْٛه١ ١٥ط١ض خاق١ ظٜاز به١ٜٔ ٠ٚ١٥ ١َضن١ظٟ قاْْٛٞ ١٥ٚ جاَٝع١ املؤطظات اـاص١ رات ايٓفع ايعاّ(، َٔ 
١٥َٛغ١غــ١ٜ١نٞ خاقــ١، بــ٫َ١ّ ْــ١ؾعٞ طؿــيت بــ٪ زٜــاضٟ ٥ــ١نات، ٚ ؾ١خكــ١ٟٝ ١َعٓــ١ٜٚـ خاقــ١، ٥ــ٠ٚ١ 

َٝو ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ  ١َٖٛٚ ن١غ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝط خإ  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
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َٟ ب١ ) َِٝ باؾ١ بهط َٞ )ٜتُتع با١ًٖٝ قا١ْْٝٛ( َٔ ث ايصف١ ادشا٤ مجٝ رع   بٗزٙب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ١٥َي
١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ١٥ًٖٝـ١ قاْْٛٝـ١     ايتصشفات ايكا١ْْٝٛ مبا يف رايو سل ايتكاضٞ ٚابشاّ ايعكٛد ٚقبٍٛ املظاعذات(، 

          (( َٞ َٞ ٥ـ١ب َٞ، بـ٫َ١ّ ١٥طـ١ض ٚاْـ١ب بٗ رزٙ ايص رف١ اد رشا٤ مجٝ رع     ١ْؾػٞ ١٥ٚ ١َعٓاٜـ١ٟ ١ٖٜـ١ بـا ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ بـ
 .ايعكٛد ٚقبٍٛ املظاعذات( ايتصشفات ايكا١ْْٝٛ مبا يف ريو سل ايتكاضٞ ٚابشاّ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف 

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َُٝـ١             َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٥ َٝٓـ١ ْـاٚ ٖـ١ض َٟ ب١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠ضطـا زاخبـ١ٜٔ ي١غـ١ض ظاْهـ٪ عاي١َٝـ١نإ ب ١َُٝ ْاَا١ْٚ ٥
َٟ ب١ّ ٜاغا١ٜ ط َٜع ٠ٚظٜـط ١٥ثطغـِ،      ١٥َا١ْٚ َٜٓسناضإ، َـٔ يـ١ بـ١ض َٜٓت١ٝى بس٠ٜٔ ١ّٖ ب١ ظاْه٪ ١ّٖ ب١ خٛ ط

١ٜ٠َٛٝى ن١ )َا َعٍُٛ ب١( ٠ٚنٛ ن٪ٕ ي١ ٫َٚت١ن١ٟ خ٪ٟ بـٛاض٠   َٞ، ب١ؾ ١٥ط١ض ت٪ ذٛض١ٜتٞ ١٥نازعنٝت ١ْزاْ
َٜهدػــت٠ٚٛ ١٥طــ١ض تــ٪ ٥ــ١ٚ ١َجايــ١ٟ ْــ١ز٠ٟ ٚ ٥ــ١ٚ ذٛض١ٜتــ١ٟ ْــ١ز٠ٜيَت، ١٥بَٝ    تــ١ ١٥نازعن١ٝنــ١ٟ خــ٪ٟ ض 

َٟ ْاٜـ١ت يـ١            َٝـس َُٜٞ نٛضزغـتإ، ن١ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ خـ٪ٟ ْاٜـ١ت، ٚاٟ ي ظاْه٪١ٜنٞ ٥ٝعتٝازٟ ٠ٚنٛ ظاْه٪نـاْٞ ٖـ١ض
َٞ يــ١ بــٛاض٠               َٝهــ٠ٚ١ نــ١ تــ١زاخٛيٞ غــاؾط ْــ١ب َٝت١ ٫َٚت َُٜٞ نٛضزغــتإ ؾــ١ضع بهاتــ٠ٚ١، بــ١َيهٛ ١٥نــ ٖــ١ض

   ٛ َُٝـ١ ْـ١ى ٖـ١ض تـ١ْٗا،     ١٥نازعن١ٝن٠ٚ١ٜ١، ب٪١ٜ َٔ ب١ضاغيت زشٟ ٫بطزْٞ ١٥ٚ ٚؾـ١ٟ ١٥نازعنٝـ١ّ، نـ ْه١ ٥
َٟ بـ٪ ظاْهـ٪ ذهَٛٝـ١ناْٝـ       ٍَ بـسض َٞ ٖـ١ٚ ٠ٚ١َُٝ، ١ْى ت١ْٗا ب٪ ظاْه٪ ١ًٖٝ١٥نإ، ب١َيهٛ ١٥ب ًَ َٜهٞ تط ١٥ٜ جاض
١َٜٟٓ نــ١    َٝت بــ١ٚ ؾــٛ َٝــو ظاْه٪ناظنــإ ٥ــ١ب َٝت، ٠ٚخت َٝــو ٥ــ١ب ذٛضٜــ١تٞ ٥ــ١نازعنٝإ بــس٠ٜيَن، ٥ٝبــساع ٠ٚخت

    ٛ َٝـو نـ١ ذ َٞ نات َٝسا زضٚغـت ٥ـ١ب ٠َٟٛٝ ٜـ١ى        َٛبسٜعٞ ت َٞ، ١ْتب١غـت٠ٚ١ٓ بـ١ نٛاضنـ ضٜـ١تٞ ٥ـ١نازعنٝت زاْـ
َٞ نـ١     ٠َٟٛٝ ١٥ٚ َٛاؾ١قاتاْـ١ بـ َٞ ي١ نٛاضن ب١ضْا١َ ن١ ز٠ٜإ غاَي١ ١٥ط١ض ط٪ض اْهاضٜؿٞ ب١غ١ض زا ٖاتيَب، ١٥ب
ٍَ َاْـ٠ٚ١ٟ ٚؾـ١ٟ ٥ـ١نازعنِٝ، ز٠ضطـا به١ٜٓـ٠ٚ١ بـ٪          َٝهٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ َـٔ ي١طـ١ َٝؿدػتٓ زاْطا٠ٚ ٚ ٖٝض ث

َٝٔ ي١ نٛضزغتإ ؾ١ضع به٠ٚ١ْ١، غٛثاؽظاْه٪ ع  اي١َٝ١نإ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

َٝبٝٓٝت  ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط زٚا ت
َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ ؾــ١ضع ب ( زا ٥ــ٠ٚ١ ٖــات٠ٚٛ، ٚ 5هاتــ٠ٚ١ يــ١ نٛضزغــتإ ٥ــ٠ٚ١ يــ١ َــازز٠ٟ )١٥طــ١ض ظاْه٪ٜــ١نٞ جٝٗــاْٞ بٝــ١ٚ

َُٝــ١ نــ١ يــ١ٚ ٚؾــ١ٜ١ ١٥تطغــشن )٥ــ١نازعنٞ( ٥ــ١ْٛاع 5ناض٠غــ١ض نــطا٠ٚ، خــاَيٞ ز٠ّٚٚ، َــازز٠ٟ ) (٠ّ، بــ٫َ١ّ ٥
َٞ، ب٫َ١ّ غًٝيب، ن٪ضغات زضٚغت ١٥ن١ٕ ب١ؽ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ثاض٠ ٠ٚضطـطٕ، ز٠ٚض٠ ١٥ن١ْـ٠ٚ١،    ٥ٝبساع زضٚغت ١٥ب

ٍَ ظٜــاز ٥ َُٝــ١ يــ١ٚ ١٥ظَْٛٚــ١ٟ ١َٖاْــ١، بــا يــ١ ض ٟٚٚ ١٥نازعنٝــ٠ٚ١  غــا ١نــ١ٕ، ذــ١ظؿن ١٥نــ١ٕ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ٥
َٜٓسْٞ با٫َ ض ٠ؾتاض به١ٕ َُٜٓاٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝٞ ض  َٞ، ب١ ث  ٥ٝػتٝك٬ي١ٝتٝإ ١ْب
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 .ؾ١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  :ب١ض
َٜع غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإب١ض

َٟ بـ١      َٞ، ق١ت ًَـٞ نـ١ؽ ْـاطط َٝت زاخًٝٞ ١٥ٚ ز٠ٚض١ٜ٠ ١٥ب ز٠ٚض٠ ١٥نات٠ٚ١، ١َٖٛٚ ن١ؽ ٥اظاز٠ ي٠ٚ١ٟ ١٥ن
َٞ ؾـ١ضَٛٚ       َٝٓـت( ٟ بـ٪ ١٥ناتـ٠ٚ١، ٥ـ١َي َٝٝت١ ١٥ٚ ز٠ٚض١ٜ٠، ١٥ٜهات٠ٚ١، )١٥ْاْٚؼ َ َٞ ب َٞ ١ٖض ١٥ب َٞ ١٥ب ًَ ظ٩ض ب

َٝت١  َٝع بهات ب َٟ ظَاْٞ ٥ٝٓطًٝعٟ خ٪ٟ ب١ٖ ٚ١ٜ١٥ َٞ َٝع   ن َٟ ن٪َجٛت١ضٟ خـ٪ٟ بـ١ٖ ٚ١ٜ١٥ َٞ ١٥ٚ ز٠ٚض٠ٚ١ٜ٠، ن
َٝت١ ْـاٚ ن٪ضغـات٠ٚ١، ١٥َـ١ خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ،           َٝو ْانـات بهـ بهات؟ ب١ظ٩ض ق١ت ٥ٝحباضٟ ٖٝض ن١غـ
َٝٓٝٓـ١ ناٜـ٠ٚ١،           َٟ ب َٞ ؾـيت ْـٛ َٝؿـٞ خبـ١ٜٔ ٥ـ١ب َٟ ث ١َُٝ ١٥طـ١ض ضناْـ١ٚ تطغٞ ١ْٝ، بٛاضٟ ١٥نازعنٞ ي١ ٫َٚتٞ ٥

َٟ ظ َٞ ١ْٖس ٍَ ؾـ١ٖاز٠ٟ        ب١َي َٞ غـا َٟ ٫َٚت بـ١ غـ َٟ ظاْه٪ ١ٖٜـ١ يـ١ ١ْٖـس َِٝ ١ْٖس ًَ َٝػتاف ١٥ٜ اْه٪ ١ٜ١ٖ َٔ ٥
َٝتـ١ ناٜـ٠ٚ١، َـ١عٓاٟ     َٓٝ ب١ن١ي٪ضٜ٪ؽ ١٥زات، ٚ َٛعت١ض٠ؾٝؿ١ ي١ ٫َٚت١ن١زا، ٚ باؾرتٜٔ ن١غٞ ١٥نازعنٞ ١٥ٖ

ٍَ بـٛٚ ب١ن١ي٪ضٜ٪غـ١ن١ٟ ظ٩ض با     َٜٓسٕ ١َعٓاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١٥ط١ض نـٛاض غـا ٍَ     غاَي١ناْٞ خٛ َٞ غـا ؾـ١، ١٥طـ١ض غـ
ــ١ٚ        َٞ ي ــ١ب ــاتطٜـ ٥ َٟ، ظٜ ــسض َٜٓ ــ١ؿن ١٥خٛ ــ١ َٛن١غ ــاَي١ ب َٞ غ ــ ــ١ٚ غ ــ١ ٥ ــاض ١ٖٜ َٟ ج ــس ــ٠ٚ١ ١ْٖ ــٛٚ، ب١ع١نػ ب

َٝت١ غـ١ضٚ، ز٠ٚاَــٞ عـ١ٜين ١َنتـ١ب يــ١ غـ١عات )          َُٝـ١، يـ١ عٛتًــ١زا ١٥نـ (٠ٚ٠ بــ٪ 8غـ١عاتا١ْٟ يـ١ ٫َٚتــٞ ٥
َٟ ٫َٚطنإ(ٟ ٠ْٛٝض ٩، ب٪١ٜ َٔ ب١ضاغيت َٛقري ّ ي١غ١ض َا٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ 12٥) َٝـ ْان١ٚ َٞ ث  ١نازعنٝا١ٜ، ٚا١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ

َٜع ج٬ٍ عًٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝصٚٚ ١ٜ١ٖ ي١ جاَٝع١ٟ ٥ـ١َطٜهٞ يـ١ بـ١ٜطٚت، يـ١      ١٦َٝطـ١ّ يـ١ يٛبٓـإ ١َغـ١ي١ٟ        48َ ٠ٚ٠ ١ٖٜـ١، َـٔ ٚا ت
َُٝـ١ َػـت١ٚا١ٜنشن،    ١٥نازعنٞ ب١ضاغيت غ١ضب َٝه١، ٠ٚ١٥ َٛغـت١ٚا١ٜن١، ٥ ١خ٪ٜٞ زضا٠ٚ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ غ١قاؾ١ت

َٜيَن،     َٜيَن ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ نٛي١ٝنـ١ٟ َـٔ ْـاخٛ َٝصٚٚ خبٛ َ َٞ َٝشن ت١ي١ب١ٟ ت٪ ْاب ًَ ١َُٝ ب١ جاَٝع١ٟ ١٥َطٜهٞ ب ٥
َٝؿه١ٚت٠ٚٛ، غٛثاؽ َِٝ ي١ ب١ٜطٚت ث  َٔ ت١جطٚب١ٟ جاَٝع١ٟ ١٥َطٜهٞ ١٥َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ  :باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ

َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ب١ضاغيت َٔ ق١ت ت٠ٚ١قٛعِ ١ْز٠نطز ي١ ت١عطٜؿٞ ١٥ّ ظاْه٪١ٜ ٥ٝػتٝك٬ي١ٝتٞ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، ٥ٝساضٟ ١ٜ١ٖ، 
َٝٓاطــ١ّ بــ٪ ٚا   َٞ، ٥ــ١نازعنٞ ٜــ١عين نــٞ؟ ت ت١ؾكــٌٝ يــ١ٚ ٚؾــ١ٜ١ ٥ــ١نات؟ خــ٪ ٥ػــتٝك٬ي١ٝتٞ جــاَٝعٞ ْــ١ب

َٞ، ١٥ٟ ب٪ ظاْهـ٪ غـ١ضب١خ٪    ٠َٟٛٝ ١َٗٓد طٛتٔ ٚ ١َٖيبصازضْٞ ١ْٗ١َجِ ١ْب َٝهٞ ؾ ١٥ق١ًٕ ١٥ط١ض َٔ ١ْٖح
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      َٞ َٝـٞ تـ٪ ٥ػـتٝك٬ي١ٝتٞ ٥ـ١نازعنٝت ْـ١ب ًَ َٞ ب َٝه١ ي١ َٛغت١يع٠َات ١٥ب َٝٓاط١ّ، ١٥ق١ًٕ ١ٜن ١٥ن١ّ؟ ١ٜعين ت
١ٜ١َٜٓى بٞ ي١ٚ ١َٖ َٞ، ت٪ ٚ ٛٚ ظاْه٪ٜا١ْٟ نـ١ ١ْٖـ١، َـٔ ثـ١ضت ٚ بـ٬َٚ ْان١َـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ تهـا         ٥حاظ٠ت ْاز٠َ

َٝـٞ ١٥تطغـشن؟ به١ْـ١ ظاْهـ٪ٜٞ، به١ْـ١ جـاَٝعٞ، بـ٫َ١ّ               ١٥ن١ّ بـا َاْـاٟ تـطٟ ْـ١ز٠ٜيَن، ٚؾـ١ٟ ٥ـ١نازعنٞ ي
ــاْٞ زْٚٝـــا غـــ١ضن١ٚت١ْٚٛ، نـــْٛه١    َٞ، بـــ٠ٚ١ف ظاْهـــ٪ ْاٚزاض٠نـ ــ١ب ١َضجـــ١ ٥ٝػـــتٝك٬ي١ٝتٞ ٥ـــ١نازعنٞ ٖـ

١ )ٖـاَب٪ضط(، )جاَٝعـ١ٟ عـ١ض٠بٞ جٝـاٚاظ٠ يـ١ ٥ـ١َطٜهٞ ٚ تـا زٚاٜـٞ، ب٪ٜـ١ تهاٜـ١،           )٥٪نػؿ٪ضز( جٝاٚاظ٠ يـ 
َٝهٞ ٥ـ١نازعنٞ ١ٖٜـ١ بٝه١ٜٓـ١ َـ١ضد، ْـ١ى       ت١بع١ٕ جاَٝع١ٜ١ن١ جٝاٚاظ٠ ي١ ١٥ٚاْٞ تط، ب٪١ٜ ٥ٝػتٝك٬ي١ٝت

َٝٞ برتغشن  ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ نطٜ  ِ نابإب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ظ٩ض غٛثاغٞ ناى ج٬ٍ ١٥ن١ّ، قػ١ناْٞ َين نطز

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َُٝـ١ يـ١ ٥ـ     ١نازعنٞ ١ْتطغـشن،  َٓٝـ ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ غ٪ظإ خإ ٚ ناى عبسايػ٬ّ ١٥ن١ّ، ظ٩ض ١َضجـ١ ٥

َٝػـتا يــ١ ٬ٜٜٚـ١تٞ َٛت١ذٝــس٠ٟ ٥ـ١َطٜهٞ بــ١ ْـاٚ ْاغــطا٠ٚ بـ١ ت١خ١قٛقــٞ         نـْٛه١ جاَٝعـاتٞ ثطاٜعــت ٥
َٝـط٠ ٥ـ١نازعنٝا يـ١غٛ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٜـ١عين               َٝشن ي َُٝـ١ بـ َٜـٞ خـٛاٟ ٥ ١٥نازعنٞ َٛت١ْـ١ٜٚع ْاغـطا٠ٚ، ١ٖٜـ١ يـ١ ض 

 ت١ع١جٛب١ ١٥ٚ قػ١ٜ١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ب١ؾري
َٜع ز.ب١ؾري خًٌٝ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝـٞ            َٝؿـه١ٚتين ٫َٚت، بـ٫َ١ّ ثطغـ١ن١ٟ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٜـ يـ١ ج بْٛٚٞ ذٛض١ٜتٞ ٥ـ١نازعنٞ ظ٠ض ٚٚضٜـ١ بـ٪ ث

ٍَ ؾ١يػـ١ؾ١ٟ           َٜهسا ي١طـ١ ٍَ ذٛضٜـ١تٞ ٥ـ١نازعنٞ، بـ٫َ١ّ يـ١ غـٓٛٚض َٝٓـ٠ٚ١ ي١طـ١ ًَ َٝ ٫َٚت خ٪ٜسا١٥،١ٜط١ض ١َ١٥ ب
َٝت َٝه١ٚا١ْ ١ْب َٞ ٚ ث  بطٛجن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 زٚا قٝاغ١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف، ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ٥اضاؽ
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َٜع ز.,٥اضاؽ ذػشن:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

        ٚ َٝو ١ٜ١ٖ، شَاض١ٜ٠ى يـ١ ظاْهـ٪ت ١ٖٜـ١، شَاض٠ٜـ١ى يـ١ ؾـ١ٖاز٠ٟ َاغـت١ض ٚ زنتـ٪ضاٟ زا َٝط٠ ططؾت ٠، تـ١ٚاٚ  ي
 ٚ ،َٟ ٍَ ١٥ٚ ث١ٜط ٠ٚ٠ٟ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١عًُٝٞ عايٞ نٛضزغتإ ١٥نط ٠ٚضططتين ١٥ٚ ث١ً عًُٝٝا١ْ جٝاٚاظ٠ ي١ط١
١٥ط١ض غ١ٜطٟ شَاض٠ٟ ١٥ٚا١ْ به١ٟ ن١ ١٥ٚ ث١ْ٬ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب١ ن١ْس قات ظٜاتطٕ ن١ ي١ ْاٚ تـ١عًُٝٞ  

    ٚ َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ تـ١عًُٝٞ عـايٞ ؾـ١ٖاز٠ٜإ ٠ٚضططتـٛ َُٝـ١ َٛعاي١جـ١ٟ ٥ـ١ٚ        عايٞ ب١ ث ٠، ٥ـا يـ١ٚ ناتـ١ نـ٪ٕ ٥
 ذاَي١ت١ به١ٜٔ؟ غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط  ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا قٝاغ١ خبٛ

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝٗـاتبٛٚ نـ١ ظاْه٪ٜـ١نٞ تاٜبـ١ت يـ١ نٛضزغـتإ زا ١ٜنػـ١ض             ١ٖ ض ج١ْابٞ غـ٪ظإ خـإ خـ٪ٟ ٥ـ١َط ٩ خـ١َٞ ي
َٝـ٠ٛ            َُٝـ١ ْٛٚغـطاَٚإ بـ٪ نـطزٕ نـ١ ٥ َٜٓسْٞ َاغت١ضٟ نطز٩تـ٠ٚ١، ٚ بـ١ ث١يـ١ ثـ١ٍ ٥ ب٬َٟٚ نطزب٪٠ٚ ن١ خٛ

َٝت ثاض٠ بسات، ٠ٚ١٥  تٛاْاتإ ١ْٝ َاغت١ض به٠ٚ١ْ١، ض اٜططٕ، ٚ ١٥َط ٩ف ٥ٝع٬ظنإ نطز ب٪ ٠ٚ١٥ٟ خ١َيو ١ْن
 ٠ٚنٛ ظن١ٜ١ْٚٛى

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف  زٚا قٝاغ١تإ خبٛ

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 :4اؽناز٠ 
كا١ْْٝٛ يتركل اٖساؾٗا ٚتعس َٔ يًحاَع١ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ ٚاغتك٬ٍ َايٞ ٚازاضٟ ٚانازعنٞ ٚتتُتع با١ًٖٝ٫ اي

 املؤطظات رات ايٓفع ايعاّ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  :١ض 

ٍَ زا ١ْٝ؟ ) َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـٓس نـطا، ؾـ١ضَٛٚ بـ٪         5ن ( ن١ؽ ي١ط١
 َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 :5اد٠ امل
اٚال: ميٓح ايٛصٜش بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ فًع ايٛصسا٤ ٚبعذ َصادق١ س٥ٝع فًع ايٛصسا٤ اداص٠ تاط رٝع اؾاَع ر١   

 ٚمبا ال ٜتعاسض َع اسهاّ ٖزا ايكإْٛ 2116يظ١ٓ  4يًُظتجُش اـاضع السهاّ قإْٛ االطتجُاس سقِ 
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شٚع را هل را ػ رشٜط١ االيت رضاّ بؼ رشٚط ايرتخ رٝص       ثاْٝا: يًذاَعات ايعامل١ٝ ايعشٜك١ ٚاملعتُذٙ ٚاملعشٚف١ إ تٓؼ را ف 
 َٚعاٜش االعتُاد ايعاّ ٚاـاص ٚاملعٍُٛ بٗا يف االقًِٝ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  :١ض 
 .ب١ نٛضز١ٜن١ٟ

َٜع  ظن١ٝ قا : ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 :5َازز٠ٟ 
 ٟ ث١غـٓس نطزْـٞ غـ١ض٩نٞ  ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ       ١ٜن١ّ: ٠ٚظٜط ي١غ١ض ض اغجاضز٠ٟ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ زٚا

َٝٓاْٞ شَـاض٠     ١َٟٓٝ ن١ ًَه١ن١ ب٪ ذٛن١ُناْٞ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َ٪َي١تٞ زا١َظضاْسْٞ ظاْه٪ ١٥زات ب١ٚ ٠ٚب١ضٖ
ٍَ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا  2116ٟ غاَيٞ  4 َٞ ي١ط١ َٝو ْان٪ى ١ْب  ب١ ١َضج

َٟ ٚ ْاغط َٞ ١٥ب١غرت إٚ ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ يكـ١ناْٝإ به١ْـ٠ٚ١ بـ١    ز٠ّٚٚ: ظاْه٪ جٝٗا١ْٝ ض ٠غ١ْ١نإ ن١ ثؿتٝإ ث
َٝب١غـتين طؿـيت ٚ تاٜبـ١تٞ نـ١ يـ١            ٠َٛٝض٠نـاْٞ ثؿـت ث َٝـسإ ٚ ث َٜطـ١ ث َٝو ثاب١ْس بٔ ب١ ١َضجـ١ناْٞ ض  ١َضج

َٝهطا٠ٚ َُٜسا ناضٜإ ث  ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض

َٜع غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإب١ض
ــ١ٚ        ــ١َٛٚ ٥ ٖ َٟ ــٛاْط ــانٛ بت َٟ، ت ــ١َٞ ٫زض ــ١ٟ عاي ــ١ٟ ز٠ّٚٚ ٚؾ ــ١ بط ط ــ١ْٗا ي ــ١ٜٔ، ت ــ١ ١٥ن ــتطريٟ َازز٠ن ثؿ
َٝساٜـ١ نـ١ يـ١ بط طـ١ٟ ز٠َٚٚـسا ٖاتٝـ١ ٚ َٛعت١َـ١زٕ بتـٛأْ ؾـ١ضع               ظاْه٪ٜاْـ١ٟ نـ١ َٛاقـ١ؾات١ناْٞ تـطٟ ت

َٟ ي١ ٜاغان َٝٞ ١٥ٚ ١َضجا١ْٟ ن١ زٜاضٟ ١٥نط َِٜ ب١ ث  ١به٠ٚ١ْ١ ي١ ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝبٝين ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ١ٜن١ّ، ٚابعامن ٚتٞ )ي١غ١ض تٛق١ٟٝ ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظاض٠ت(،   ب١ؽ ي١ ز٠ق١ نٛضز١ٜن١ ت

َٞ ظ٠ػنـ١ت، ٠ٚظٜـط ي١غـ١ض ت١ٚقـ١ٟٝ ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظاض٠ت، ْـ١ى ٠ٚظٜـطإ، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى،          ١ٜن١ّ خبٛ ٠ٚ١َٜٓ ب
 ز٠ّٚٚ ٚؾ١ٟ ًَه١ض ١٥ط١ض به١ٜٔ ب١ ثاب١ْس
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
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       ٔ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )ٖاٚض اظ خ٪ؾٓاٚ، ١ْشاز ععٜـع، مسـري٠ عبـسار، جـ٬ٍ عًـٞ،  غـ١ض٠ٚض عبـسايطػن َٞ ت َٝط  ن ، ؾـً
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط، ٥ا١َٓٝ ظنطٟ، غ٠ٌٜٛٝ  عجُ رإ(  ستُس، عبسايػ٬ّ ب١ضٚاضٟ، تاضا ١٥غع١زٟ، ١٥ظشن عُط، ب

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ
َٜع ٖاٚض اظ خ٪ؾٓاٚ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
١َُٝ، نـْٛه١ ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ ْٛٚغـطا١ٜ، نـاى نط      اٜـ٠ٚ١،  خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١ نٛضز١ٜن١ زٜاض٠ غ١َي١ت١ ٫ٟ ٥

    ٚ َٟ َٞ ١٥ب١غــرت َٞ )ظاْهــ٪ جٝٗاْٝــ١ ض ٠غــ١ْ١ناْٞ نــ١ ثؿــتٝإ ثــ َٝبٝٓــِٝ ي١غــ١ضٟ ١ٖٜــ١، ٥ــ١َي خــاَيٞ ز٠ّٚٚ ت
َٝٓاغـ١ نطزْـ١، َـٔ     َٜٝٛػيت ب١ ث ْاغطإٚ ب٪ٜإ ١ٜ١ٖ يك١ناْٝإ به٠ٚ١ْ١( ي١ ض اغتٝسا باب١تٞ ض ٠غ١ْا١ٜٝتٞ ث

َٟ، ١ٜعين ْاغطاٟٚ، ١٥ٚا َٝط٠ ْانط َِٝ ٚا١ٜ ض ٠غ١ْا١ٜتٞ ي َٜص٠ٜٝـ١،   ث َٟ، ١َغـ١ي١ٜ١نٞ ض  َٝٓاغ١ بهط َٜٝٛػت١ ث ١ْ ث
ــت،     َٝ ٍَ ت١َــ١ْٞ ب َٟ ظاْهــ٪ ٖــ١بٔ يــ١ ٥ــ١ٚضٚثاف ٚ يــ١ ض ٩شٖــ٫َ١تٞ ْا٠ٚضاغــتٝـ غــ١زإ غــا ي١ٚا١ْٜــ١ ١ْٖــس
َٝطاٟ ٠ٚ١٥ بٔ  ١ٜ٠َٛٝ ١ْبٔ ن١ ج َٝػتا ب١ٚ ؾ َٝت٠ٚ١، ٥ َٝػتا نطاٜإ نٛشاب َٝهسا، ب٫َ١ّ ٥ َٝت ي١ ظ١َ٠ْ ْاغطاٜٚـ ب

َٝٝ َٞ ٥ـ١ٚ ٥اغـت١ ظاْػـت١ٝ ٚ            ن١ ب١ٚ ث َٝهٞ بـاف ٚ بتـٛاْ َٟ خـ١َيه َٟ، ٚ بتـٛاْط ١ٟ نـ١ باغـٞ ض ٠غـاْا١ٜتٞ ٥ـ١نط
 َٟ َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ باؽ بهط َٟ، ٚ ث َٝٓاغ١ بهط َٞ ٠ٚ١٥ ث َِٝ ٚا١ٜ ١٥ب َٝـ ببات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث ي٪جػت١ٝ ب١ض٠ٚ ث

َٝٓاغ ٠َٛٝض، ١ْى ض ٠غ١ْا١ٜتٞ، نْٛه١ ث َٜت١ ث َٜٝٛػت١ ١ٜ٫ْٞ ج٪ضٟ بهط ١ٟ ١ْٝ ب١ضاغيت، ١ٜعين زَيٓٝاٜٞ ن١ ث
١َٝٝ، ١ٜعين ض ٠نـاٟٚ نـ١يتٛٚضٟ ٥ـ١ٚ ٫َٚتـ١      َٝؿو ٚ ن١يتٛٚضٟ ١٥ٚ ٫َٚت١ٟ ظاْه٪ن١ٟ ي ج٪ضٟ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ٟ َ
            َٞ َٞ بـ١ج َٜٝٛػـت١ جـ َٜٔ نـ١ يـ١ٚ ٫َٚتـ١ ث َٜتـ٠ٚ١، ٚ ٥ـ١ٚ ؾانت١ضاْـ١ ض ٠نـاٚ بهـط َٝسا ١٥نط َٟ ن١ ظاْه٪ن١ٟ ت بهط

َٟ  بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امسب  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا١ٕض 

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َِٝ ٚاٜـ١ ١٥طـ١ض بٝه١ْـ١ )ا٫ٚ:          مي رٓح اي رٛصٜش بٓ را٤ عً ر٢     ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ط١ض يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٞ ٥ٝحـاظ٠ بـس٠ٕ ثـ

ٛ      أتٛص١ٝ فًع ايٛصاس٠ صالس١ٝ اد راص٠ ت   4ٕ االط رتجُاس سق رِ   ط رٝع اؾاَع ر١ يًُظ رتجُش اـاض رع السه راّ ق راْ
َٜٝٛػت ْانا بٓٛٚغشن ٠ٚ١٥ٟ زٜه١، )َع اذهـاّ  ٚال ٜتعاسض َع اسهاَ٘(،  2116يظ١ٓ  ظ٩ض٠ ٖ رزا ايك رإْٛ(،   ث

َٞ )عطٜكـ١(،              ٍَ ٖـاٚض اظ خـامن نـ١ ٥ـ١َي ٠ٚ١٥، ٖٞ ز٠َٚٚٝـ، ت١بعـ١ٕ يـ١ ع١ضب١ٝنـ١ٟ ض اغـت ٖاتٝـ١، َـٔ ي١طـ١
َٝشن ْاٚباْطٝـإ ١ٖٜـ١،    ع١ضٜك١ ن١ ب١ ض ٠غ١ٕ ت١ضج١َ١نطا١ٜ ض اغت ١ْٝ، ١َب١غيت ًَـ َٜطٜٓٔ، با ب  ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ز

َٜتـ١ )تػـطٟ اذهـاّ      َِٝ ٚا١ٜ ز٠ٜٚٚــ بهط َٟ، ث ٖ رزا ايك رإْٛ عً ر٢    زٚاٜٞ بعا١ْ ي١ نٛي١ٝن١ٟ ٠ٚ١٥نٞ ب٪ زابٓط
َٜٝٛػت ْانات ٠ٚ١٥ٟ تط، ٜـ١عين  ايعشٜك١ ٚاملعتُذٙ ٚاملعشٚف١ فُٝا ارا  تٓؼا فشٚعا هلا يف االقًِٝ(،  اؾاَعات ث

َٟ ت١ٚا١٥ٚٚ قا َٞ بهط َٞ ب١ج  ١ْْٟٛ ب١غ١ضزا ج
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
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 ؾ١ضَٛٚ مسري٠ خإ
َٜع مسري٠ عبسار  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 ناى ١ْشاز قػ١ناْٞ َين نطز، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ج٬ٍ

َٜع ج٬ٍ عً  ٞ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ، ٚ ض ٠ؾٓٛٚغـ١ن١ف تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ ي١ٚا١ْٜـ١            َٝٓإ طـ٪ض اْٞ ب١غـ١ضزا ز َٝط١ٜؿـتبِ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٠ٚ١٥ٟ َـٔ ت
َٝٓاْٞ شَـاض٠         َٜت بـ٪ ث١ضيـ١َإ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٝطزض َٝٓاْٞ نـاض       4بٓ َٟ بـ١ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٠ بهـط

َٝهــطاٚ، نــْٛه١ ي١ٚا١ْٜــ١ يــ١ّ نــ١ْس ض ٩ش٠ٟ ز     َٜــت، زٚٚ، ٖــ١ض يــ١ ٜاغــاٟ       ث اٖــاتٛٚزا ٥ــ١ٚ ٜاغــا١ٜ بط٪ض زض
       ،َٞ َٝو بـ َٞ، ي١ٚا١ْٜـ١ جٝٗـ١ت َٟ ب١ ١٥ؾطاز ٜإ جٝٗات، ؾ١ضت ١ْٝ، ي١ٚا١ْٜـ١ ؾـ١ضزٟ ٖـ١ب َٝٓاْٝـ بهط ٠ٚب١ضٖ
َٝـط٠ جاَٝع١ٜـ١نٞ ؾـاٖا١ْٟ       َٝؿـ١ٜ١ى بـٜٛٚٔ ي ١َُٝ تٛٚؾٞ ن ١٥ٚ ٫َٛذ١ظ١ٜ٠ ١٥ز٠ّ، ١َغ١ي١ٟ ض ٠غ١ْٝـ، ٥

َٝط٠ نطا َٜـطٜٔ      ب١ضٜتاْٞ ي َٝٝـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض ز ٠ٚ١ٜ ن١ ز٠ضن١ٚت ١ْ ١٥ق١ًٝ ٚ ١ْ ١٥ق١ًٝن١ف ٥اطاٟ ي
َٝطا١ْ، ١ْى جٝٗاْٞ، غٛثاؽ َٟ ب١ ظاْه٪ٟ ب َٝهٞ باؾ١، بهط َٞ ؾت َٝساب َٞ ٜإ ض ٠غ١ْ١ن١ؾٞ ت  ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜع ٠ٚظٜــطٟ     ــط٠ٚ٠ ض اٜــ١ى ز٠ض٥ــ١بطّ نــ١ ض اٟ بــ١ض َٝ َــٔ ثؿــتطريٟ ض اٟ ٖــاٚض اظ خــإ ١٥نــ١ّ نــ١ ز٠ض ٟ بــط ٟ، ي
َٝو تــ١بط ٜطٟ    َٞ، ن٪َــ١َي َٝؿــ٠ٚٛ، نــ١ ٥ــ١ٚ ناتــ١ٟ طؿتٛطــ٪ نطزْــٞ ٜاغــان١ بط ٜــاض بــٛٚ ٖــ١ب َٜٓــسْٞ بــا٫َٟ ث خٛ

َٟ، ب١ زاخ١ٚ َٝٓا٠ٚ١ٜ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غتهاضٟ بهط َٝط٠زا ي١ب١ض ناٚ ١ْطريا٠ٚ، غ١باض٠ت ب١ ١ٖضزٚٚ بط ط١، يـ١  ٖ ٠ ي
َٞ )٠ٚظٜــط ي١غــ١ض ض اغــجاضز٠ٟ ١٥جنَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ زٚاٟ ث١غــٓس نطزْــٞ غــ١ض٩نٞ      بط طــ١ٟ ١ٜنــ١ّ نــ١ ٥ــ١َي
١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ َ٪َيـ١تٞ زا١َظضاْـسْٞ ظاْهـ٪ ٥ـ١زات( نـ١ جـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٚتـٞ ١٥جنَٛـ١ْٞ ٠ٚظاض٠تـ١،            

َٝط٠زا زٜاض ١ْٝ، َٟ؟ يـ١    ي َٞ ٥ـ١نط َٝؿه١ف ب١ ن ١َٝٝ؟ ث ١َٜٝٛٝى ١ٜ١ٖ، ٥اٜا غ١ضٟ زاٚان١ ب٪ ن ١ٖغت ١٥ن١ٟ ث١ؾ
َٝؿـه١ف بـ١            َٝٓـ١ض ز٩غـ١ٟٝ زاٚانـ١ٟ ث َٞ نـ١ ١ٜنـ١زتاض ٠ٚب١ضٖ َٜٝٛػـت١ ٥اؾـهطا بـ َِٝ ث َٜت؟ ب٪١ٜ ١٥َي ٠َٜٛ ز نٛ

َٜـ ١َٖيػ١ْطاْسْٞ ي٪جػيت  َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ١٥نات، ي١ٚ َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ َٝـصٟٚٚ   ٠ٚظٜطٟ خٛ َٜطخـإ ٚ َ ٚ ش
َٟ، ٚ يــ١ ٠ٚظاض٠تــ٠ٚ١ ض اث٪ضت١نــ١ٟ بــ١ ثؿــتطري٠ٚ١ٜ بــ٪             ٥ــ١نازعنٞ ٚ تٛاْــا ٚ ١ٜ٫ْــ١ناْٞ تــطٟ بــ٪ ٥ــ١نط
َٞ ْـ١نات بـ١ٚ جـ٪ض٠ ٥ـ٠ٚ١          َٜتـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض ٠ٚظاض٠ت ثؿـتطريٟ يـ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ب١ضظ ١٥نط

َٜٝٛػيت ب١ ز٠غ َٝط٠ ١ٖغت ١٥ن١ّ ١َ١٥ ث َٜت٠ٚ١، ي َٝو ١ٖٜـ١، ٥اٜـا ٖـ١ض يـ١ نٛضز١ٜنـ١      ب١ضظ ْانط ت ناضٟ نطزْ
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َٝط٠، غـ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ ز٠َٚٚـٝـ ٖـ١ض غـ١باض٠ت بـ١         ٚا١ٜ ٜإ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ف ب١ نٛضز١ٜن١ٟ ب١غرتا٠ٚ ي
َٝٓاغــ١ٟ جٝــا جٝــاٟ ١ٖٜــ١، ١َغــ١ي١ٟ نــاّ ظاْهــ٪ ض ٠غــ١ْ١ ٚ نــاّ ظاْهــ٪      ض ٠غــ١ْا١ٜتٞ زٜــاض٠ ض ٠غــ١ْٝ١تٞ ث

َٜط١ْ؟ ب٪١ٜ ١َغ١ي١ٟ ض ٠غ١ْاٜ َٜص١ٜٝ٠ ٠ٚ١٥ ٖـ١ضز٠ّ يـ١ ط٪ض اْساٜـ١، ٠ٚنـٛ     َ٪ز ١تٞ ١َغ١ي١ٜ١نٞ جٝاٚاظ٠ ٚ ض 
َٞ، بـ٫َ١ّ       َٜـصٜإ ٖـ١ب َٝصٜٚٚـ١نٞ زٚٚض ٚ زض َٝؿرت ي٠ٚ١ٜـ١ َ َٝؿرت باغٞ نطز، ١٥ٚ ظاْه٪ٜا١ْٟ ن١ ث ٖاٚناضّ ن١ ث

َٝهٞ تط      َٞ  ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ٖ٪ٟ ٥ٝؿ٬ؽ نطزْٝإ، ٜإ ب١ ٖ٪ٟ باضٚز٩خٞ غٝاغٞ، ٜـإ بـ١ ٖـ٪ٟ ٖـ١ض بـاضٚز٩خ بـ
َٜتـ٠ٚ١، ٜـإ ٥ـ١ٚ           َٝٓاغـ١ بهط َٟ ث َٜٝٛػـيت ب٠ٚ١ٜـ١ غـ١ض يـ١ْٛ َٞ، ب٪ٜـ١ ث َٞ ٚ ٠ٚ١٥ٟ ١َْاب ي١ٜ٠ٚ١ ي١ زانؿإ زاب
َٝسان٠ٚ١ْٟٚٛ بـ٪   َٜٓسْٞ با٠ٚ٫َ ث ٠َٛٝضا١ْٟ ن١ ي١ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝٞ ١٥ٚ ث َٝشن ب١ ث ًَ َٟ، ٜإ ب ٚؾ١ٜ١ ٫بسض

َٞ، غٛثاؽ ١ٜ٠َٛٝ ١ٖغت ١٥ن١ّ ناى ب َٟ، ب١ٚ ؾ  ١٥نط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا١ٕب  ض 

َٝطخإ  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستٞ ايسٜٔ َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 َٓٝـ ١َٖإ ض ٥٠ٞ زنت٪ض غ١ض٠ٚضّ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  :١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ

َٜع عبسايػ٬ّ   :َصطف٢ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ  ث١ضي١َإ ب١ض

َٝٓح١ّ، نـْٛه١ ي١ؾـ١ف زٜـاضٟ نـطا٠ٚ،      َٝـ َازز٠ٟ ث َٝت١ ث َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ب َٝبِٝٓٝ ث ١ٜن١ّ ت
َٝـٓخ، نـْٛه١ يـ١      َٝـ َـازز٠ٟ ث َٝت١ ث َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ب يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، زنت٪ض٠ ض ٩شإ ببٛض٠، ث

َٝؿه١ف نطزْٞ ت١َي١ب١ن١ ١٥ن َٝٓخ باغٞ ٥ٝحطا٥اتٞ ثاؾـٞ  َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ باغٞ ٥اي١ٝتٞ ث ات، ب١ؽ َازز٠ٟ ث
َٝـ        َٟ، زٚٚ، ٚاظذن١ ٥ـٝرت ١٥طـ١ض َـازز٠ٟ ؾـ١ف ٖاتـ١ ثـ ت١َي١ب ١٥نات، ب٪١ٜ تها ١٥ن١ّ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض ناٚ بطري
   َٟ َٟ؟ ١٥ٜٚـ ٠ٚظٜط٠، ٚات١ ١٥ٚ ٥ٝؿهاي١ٟٝ ١َجًٝػـٞ ٚظ٠ضا ٥٫ـ١زض َٞ ١٥نط َٝٓخ زٜاض٠ ت١َي١ب١ن١ ت١قسعنٞ ن ث

َٝت١ ١َجًٝػٞ ٚظا َٞ، َٔ ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ )ٚ ١٥ب اؾاَع١ يًُظ رتجُش اـاض رع السه راّ ق رإْٛ االط رتجُاس ٚ      ض٠، غ
ناؾٝـ١، )ذػـب ايكـٛاْشن اؽنطعٝـ١(، ٜـ١عين بـ٪ ذ١غـطٟ        ملكذّ ايطً رب(،   ،يطايب ايطًب١٥ط١ض بٝه١ٜٓ١ )نزا(، 

( َٞ ًَ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ب َٜو ن١ ٠ٚ١٥ قاْْٛٞ ٥ٝػتٝػُاض٠، ث كذّ ايطًب(، ملبه١ٜٔ ٥ٝٓؿا٥ٞ جاَٝع١ ب١ َٛغت١مسري
َٝو ب١ ٠ٚ١٥ ١٥ظامن، )يًحاَعات إ تٓؿ ؾطٚعا(، ١ٜعين ٥اي١ٝتٞ ت١قسِٜ نطزْٞ  أٚ ت١ٚاٟٚ بهات، ي١ ز٠ّٚٚ ؾت

َٝو ٥ٝٓؿا به١ٕ،  َٝو ؾطٚع َٞ ٖٝض ٥ٝحطا٥ات َٝٔ ب٪ خ٪ٜإ ب َٝٞ ع١ؾٛ نطزٕ، ت٪ جاَٝعاتت ٥اظاز نطز ب ت١َي١بت ي
َٝهٞ ٥ا(َاطًب)ئا إ تٓؿا ؾطٚعا إ تكسّ   ٚا به١ٜٔ ١٥ٚ ٥ٝكترياذ١ٟ )تػطٟ اذهاّ(، غٛثاؽ، ؾت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ٥اضاؽ
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َٜع ز.٥اضاؽ ذػشن  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿـرت بامسـإ نـطز ي١ٚا١ْٜـ١ ناض٠غـ١ضٟ ٥ـ١ٚ        َٝؿ١ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ ١٥ٚ ن َٔ ت٥١ٝسٟ ناى عبسايػ٬ّ ١٥ن١ّ، ب١ٚ ؾ
 بهات، غٛثاؽذاَي١ت١ف 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظشن خإ

َٜع ١٥ظشن عُط  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝـت ٚ َـازز٠ٟ ؾ١ؾـ١ّ     َٓٝـ ت١قطٜب١ٕ ثؿتطريٟ ي١ ض ١ٝ٥٠ن١ٟ ناى عبسايػ٬ّ ١٥ن١ّ ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا ١٥ط١ض ب
َٝو، ٥َٝ     َٝٓحـ١ّ، بـ٫َ١ّ بـ١ َـ١ضج َٝـ َازز٠ٟ ث َٝت١ ث َٜهاضٜـ١ناظنإ زاْـا٠ٚ نـ١ نـ٪ٕ ٥ـ١ٚ جاَٝعـ١         ب َٝـط٠ ض  ُـ١ ي

َٜت ت١قسعنٞ ١َحنٞ جاَٝع١ٜ١ى بهات ١َٖيب١تـ١   ت٥١ػٝؼ ١٥ن١ٟ ب١ٚ ٥اي١ٝت١؟ َٔ ْاظامن خ٪ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ز
َٝـط٠ باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ             َٞ ي َٝٓاْٞ ططت٪تـ١ بـ١ض، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ب َٜههاض٠نـاْٞ ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٜه١، ١٥ٚ ض  َٛغت١مسري

َٝـط٠زا نـ١          ١َحنٞ ٥ٝحاظ٠ ب َٝٓإ، نـْٛه١ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ١٥غاغـ١، ٚ ي َٟ، ٜاغـاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٥ـ١نط ١ ث
َٟ؟ ب٪ٜـ١ بـ٫١ٟ َـٔ طـطْط           َٝو زا١٥َـ١ظض َٜو ٚ ي١غـ١ض ض َـ١ضج َٝٛاظ ١َضج١نإ زاْطا٠ٚ ن١ ظاْه٪ن١ بـ١ ض ؾـ

َٝط٠ ن١ ١َحنٞ ٥ٝحاظ٠ ١٥ن١ٜٔ ي١غ١ض ١٥غاغٞ خاَي١نإ ٜـإ بط طـ١ناْ   ١َُٝ ي َٞ،    ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ٥ ٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـ
ٍَ ٠ٚظاض٠تـٞ تـ١عًِٝ عـايٞ         ٍَ ١٥ٚ ت١عًُٝات ٚ ظ٠ٚابتا١ْٟ ن١ٚا ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ بـ١ ٖاٚنـاضٟ ي١طـ١ ي١ط١

 ز٠ضٟ ١٥نات، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ٠ض 

 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ
َٜع تاضا ١٥غع١زٟ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتط ض ٕٚٚ           ٖاٚناضامن ٚتٝـإ نـ١ ت   َٝٓحـ١ّ، ٥ـ٠ٚ١ باؾـرت ٥ـ١ب َٜـت، ؾ١ؾـ١ّ ٚ ث ١غ١يػـٛي١ن١ بهط

َٜت،   َٞ ب٪ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ٫ٜإ ض ٕٚٚ ١ْٝ، خ٪ٟ ظ٩ض ض ْٚٚٝؿ١، ن١ ت١َي١ب١ن١ ت١قسعنٞ ٠ٚظٜط ٥ـ١نط نطز٠ٚ١ْ ١ٖب
  َ َٟ، ب٫َ١ّ َٔ ٥ٝؿهاي١ٝت١ن١ّ ي١ٜ٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ّ جا َٟ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚضطري ٝعاتـ١ ع١ضٜكـ١ ٚ   ٚ ي١ط١َيٝؿٞ ناض ١٥نط

َٝـط٠              ١َعطٚؾ١ ن١ ٖـ١َٟٛٚ ١َزذـ١، خ٪ظطـ١ ٥ـ١ٚ ١َزذاْـ١ بـ٪ جاَٝعـ١ باؾـ١ناْٞ خ٪َـإ نـ١ تاٜب١تـ١ ٚ ي
َٞ ق١ضاضٟ ٠ٚ١٥ ٥ـ١زات ناَٝـإ ع١ضٜكـ١ ٚ ناَٝـإ      ١ٜ١ٖ، ْاظامن ١٥ّ ١َٖٛٚ ؾتا١ْ ب٪ جاَٝعات١نإ زاْطإٚ ن

َٟ ٚ ١٥ط١ض  َٟ )يًحاَعات ا٫جٓب١ٝ إ تٓؿا ؾطٚعا ض ٠غ١ْ١ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ٖاٚناضامن ٚتٝإ ١َٖٟٛٚ ٫بط بٓٛٚغط
َٝـط٠  ػشٜط١ االيتضاّ بؼشٚط ايرتخٝص(،  َٞ قاْْٛٞ ٥ٝػتٝػُاض، قاْْٛٞ ٥ٝػتٝػُاض ي ي١ ٖٞ ١ٜن١َٝـ ن١ ١٥َي

١َُٝ ظاْه٪١ٜنٞ تاٜب١ت ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ضاغيت ظ٩ض ؾطٚت ١ٜ١ٖٕ ََٛه١ٓٝ  ي١ قاذتٞ َٛغت١مسري٠، ب٫َ١ّ ن١ ٥
َٜٝٛػت١، ٥اٜا ١٥ٚ ظاْه٪١ٜٟ نـ١ ١٥ٜه١ٜٓـ٠ٚ١ قاع١نـ١ٟ نـ١ يـ١      ي١ ٥ٝػتٝػُاضزا ؾيت ظٜات َـ١تط   11طٜؿُإ ث
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َٝـ٠ٛض٠             َٞ بـ٪ ت١َي١ب١نـ١، ٥اٜـا ٥ـ١ّ ث َٜـو بـ٪ زٚٚ َـ١تط نـ١َرت ْـ١ب َٞ ب٪ َاَ٪غتان١، ي١ َـ١تط ٚ ْٝٛ ن١َرت ١ْب
َٟ ي١  َٞ 41، 31عاي١َٝا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ب٪ ظاْه٪ٟ تاٜب١ت ن١ بهط َٞ ٚ ظٜاتط ١ْب ، ١٥َا١ْ ي١ ت١َي١ب١ ن١َرت ١ْب

ــ١        ــطا٠ٚ ١َضجــ١ناْٞ ب َٟ؟ ٚ زاْ ــ١نط ــاؽ ٥ ــ١ّ ب ــازز٠ٟ ؾ١ؾ ــ١ َ ــطٚتا١ْ ي ــ١ّ ؾ ــا ٥ َٟ، ٥اٜ ــاؽ ٥ــ١نط ــسا ب زٚاٜٝ
َٞ بٝهاتــ٠ٚ١، ٚ ٖــ١تا     َٞ بــ٪ٟ ١ٖٜــ١ جاَٝع١ٜــ١نٞ ١٥جٓــ١بٞ بــ َٝهٞ، ١٥طــ١ض ٥ــ١ّ ١َضجاْــ١ٟ يــ١ْاٚ بــ َٜهــٛث ض 

َٟ، ظ٩ض ططْط١ با١ٜخسإ َٞ ب١غ١ضٜسا ؾ١ضظ بهط  ب١ٚ خاَي١، غٛثاؽ تاٜب١ت١ناْٞ خ٪مشإ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 

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

     َٟ ٠ٚ١َُٜٓ ٚا ١ٖغت ١٥ن١ّ ٠ٚ١٥ َ٪َي١ت زا١ْ بـ١ ظاْه٪ٜـ١ى نـ١ ١٥ٜـ١ٚ َٝٓح١ّ ن١ ١٥خٛ ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ، َٜت٠ٚ١ ي١ ١ٖض َٞ، ١ٜن١َٝـ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ظٜاز٠، بـ١ؽ ب١ؾـٞ    بهط ١ٖض ْاٟٚ َازز٠ن١ َ٪َي١ت ب

َٟ ٚ ْاغــطإٚ، ٥ــ١تٛأْ     َٞ ١٥ب١غــرت َٞ ظاْهــ٪ جٝٗاْٝــ١ ض ٠غــ١ْ١نإ نــ١ ثؿــتٝإ ثــ ز٠ّٚٚ ظ٩ض ططْطــ١ نــ١ ٥ــ١َي
َٝسإ، ب٪ َٔ ١َ١٥ ض ٕٚٚ نطا٠ٚ ١ْٝ، ْـاظامن  َٜط١ ث َٝط٠ به٠ٚ١ْ١، ثاب١ْس بٔ ب١ ١َضج١ناْٞ ض  َٜطـ١  يك١ناْٝإ ي  ض 

َٝسإ؟ ١َضج١ناْٞ ن١ٝ؟ ض ٕٚٚ بهطٜتـ٠ٚ١   َٜط١ ث َٝسإ ١ْٝ، ْاظامن ض ض  َٜط١ ث َٝسإ ١َضج١ناْٞ ن١ٝ؟ ب٪ َٔ ض  ث
َٝسإ ب٪ نطا٠ٚ١ْٟ ١ٖض ظاْه٪١ٜى ٠ٚنٛ ن٪ٕ ب٪ قٛتاخبا١ْناْٞ تاٜب١ت زٜاضٟ نطابٛٚ،  َٜط١ ث َ٪َي١ت زإ ٜإ ض 

َٞ؟ ٖـ١ض٠ٖٚا نـ١ْس         َ٪َي١ت زإ ٫ٟ َـٔ ٠ٚ١٥ٜـ١ بٝٓا١ٜنـ١ ز٠غـت زات بـ٪      َٜـص٠ٟ قٛتابٝـإ نـ١ْس بـ ظاْهـ٪، ض 
َٟ، غٛثاؽ  َاَ٪غتاٟ ثػج٪ضٟ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ٚنات َ٪َي١ت ١٥زض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١َٓٝ خإ

َٜع   ا١َٓ رنشٟ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٟ  خٛ ناى ج٬ٍ ٚ ناى عبسايػ٬ّ ١٥ن١ّ خاغتيَن َٔ ٖات١ٓ طٛتٔ، ت١ْٗا ثؿتطريٜا ١ٖضزٚٚ ٖاظهاض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 

 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝبس٠ّ، غٛثاؽ َٜص٠ٟ ث َٜٝٛػت ْانا زض  َٓٝـ ثؿتٝٛاْٞ قػ١ناْٞ ٖاٚناضّ ناى ج٬ٍ ١٥ن١ّ، ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ب  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ١ض 
َٞ؟ َٝبٝٓٝت ١ٖب  ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  :٠ٚظٜطٟ خٛ
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٟ ٖـ١َٛٚ       َٝٓخ، ١٥ٚ ٥ٝؿـهاي١ٝت١ ناض٠غـ١ض ٥ـ١نات، ٚ يـ١ٚ َٝـ َازز٠ٟ ث َٝٓاْٞ ب٪ ث ط٪ض ٜين َازز٠ٟ ؾ١ف ٚ ٖ

َٝسا١ٜ، ١ٜى،  َٞ ١ٜنػـ١ض      ١َضج١ناْٞ ت َٞ )يًحاَعات ايعطٜكـ١( تـا زٚاٜـٞ، ْـاَي َٜسا بط ط١ٟ زٚٚ ن١ ١٥َي ز٠ّٚٚ، ي١ٚ
( َٞ َٜت ب١ ٠ٚ١ٖغٞ خ٪ٟ ١٥ٜهات٠ٚ١، ١٥َي َعاٜش االعتُ راد ايع راّ ٚاـ راص ٚاملعُ رٍٛ بٗ را يف      بؼشٚط ايرتخٝص ٚز

َٟ،  االقً رِٝ(،   َٞ ٫زض َٝـو بهاتـ٠ٚ١ يــ      )اٍ( ٥ـ١ب َٟ يك ١ نٛضزغـتإ زا يــ١  جــاضٟ ١ٜنـ١ّ ٥ـ١ٚ ظاْه٪ٜــ١ٟ نـ١ ١٥ٜــ١ٚ
َٞ، ٠ٚ١٥ٟ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ، زٚاٟ ز٠يًٝٞ ْٜٛػه٪ ٥ٝٓحا غـا١ْ٫َ ض ٜعب١ْـسٟ ظاْه٪نـإ ١ٖٜـ١      ز٠يًٝٞ ْٜٛػه٪ ١ٖب
َٝػتا ١ََٖٛٚإ ٥٪نػؿ٪ضز ٚ ُٖٝٓإ بٝػت٠ٚٛ ي١ بـ١ضٜتاْٝا،   َٝٔ )ض اْهٝٓط(، ب٪ ظن١ْٚٛ ٥ َٝٞ ١٥َي ي١ عاي١َسا، ث

َٝػتا ي١ ٍَ ن٪يٝـص( ١ٜن١َـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١         ١ْ ٥٪نػؿ٪ضز ١ْ ١٥ٚا١ْ ٖٝهٝإ ٥ ب١ضٜتاْٝا ١ٜنـ١ّ ْـشن، )٥ُٝجطٜـ١
 غا١ْ٫َ )ض اْهٝٓط( ١ٜ١ٖ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜٓـس  َٝبٝين ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ٠ٚظٜطٟ خٛ َٝؿـٓٝاض٠      زٚاٟ ٠ٚضططتين غ١ضْخ ٚ ت َُٝـ١ف ثؿـتطريٟ يـ١ٚ ث ْٞ بـا٫َ ٥
ٍَ َازز٠ٟ ؾ١ف، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ي١ َـازز٠ٟ ؾـ١ف    َٟ ي١ط١ َٝٓخ ز٠َخ بهط ١٥ن١ٜٔ ن١ َازز٠ٟ ث
َٝسا١ٜ، غ١باض٠ت ب١ بط ط١ٟ ١ٜن١َٝـ ي١ َازز٠ٟ نٛاض٠َسا ٖـات٠ٚٛ، بـاؽ    َٝٓحٞ ت ١َٖإ ١َب١غيت َازز٠ٟ ث

َٜهاض٠ناْٞ ن٪١ْٝتٞ ثٝؿه١ف  َٜهٞ تاٜبـ١ت، غـ١باض٠ت    ي١ ض  نطزْٞ زاٚا نطزْٞ َ٪َي١ت ب٪ زا١َظضاْسْٞ ن٪يٝـص
َٟ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ          ب١ٚ زاض ؾت٠ٚ١ٟٓ ناى ١ْشاز باغٞ نطز، ٥ـ١ٚ زاض ؾـت١ٓ ذـٛنُٞ ٜاغـان١ ٚ َاْان١ؾـٞ ٥ـ١ط٪ض 

   َٜ َٝـٞ ٥ـ١ٚ ض  َٞ، ١َب١غتُإ ٠ٚ١٥ ١ْٝ، َ٪َي١ت١ن١ بـ١ ث َٝٓإ ١٥ب هـاض٠  ١٥ٚنات َ٪َي١ت١ن١ ثاب١ْسٟ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضٖ
َٞ نــ١ يــ١ بط طــ١ناْٞ )  (٠َــٞ َــازز٠ٟ ؾــ١ف ٖــات٠ٚٛ يــ١ّ ٜاغــا١ٜ، َٛغــت١مسري٠ن١  5، 4، 3، 2، 1ٜاغــا١ٜٝ بــ

َٜو ١ْٝ ١٥ط١ض ي١ ٥آٜس٠ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٖـ١َٛاض   َٜطط َٞ، ٚ شَاض٠ ٚ غاَيٞ ٜاغان١ف ٖٝض ض  ثاب١ْسٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١٥ب
َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥اَاش٠ ب١ ٜاغا١ٜى ١٥ن١ٟ ١َب١غت ي١ٚ ٜا َُٜٞ نٛضزغـتإ،     بهط َٝهطا٠ٜٚـ١ يـ١ ٖـ١ض غا ناضث

َُٝـ١ف ثؿـتطريٟ ٥ــ٠ٚ١            َٟ، ب٪ٜــ١ ٥ َٞ ٥ـ١نط َٞ بـ١ج َٜتــ٠ٚ١ ٚ جـ َٜين ٥ـ٠ٚ١ ١٥طط ٖـ١ضنات ٖـ١َٛاض نـطا ٥ــ٠ٚ١ ؾـٛ
َٟ، غٛثاؽ ٍَ َازز٠ٟ ؾ١ف ز٠َخ بهط َٝٓخ ي١ط١  ١٥ن١ٜٔ ن١ َازز٠ٟ ث

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 َٝ ٍَ َـازز٠ٟ        ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٜإ ٠ٚ١٥تا ٥ َٞ ٥ًٝػاٟ به١ٜٔ، ٚ ز٠َٚٚـٞ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ز٠َـخ بهـ١ٜٔ ي١طـ١ ػتا ١٥ب
َُٝـ١           ؾ١ف، نْٛه١ ١َغ١ي١ٟ ؾطٚع نطز٠ٚ١ْٟ ظاْهـ٪ٟ جٝٗـاْٞ يـ١ ْـاٚ َـازز٠ٟ ؾ١ؾـ١ّ بـاؽ ْـ١نطا٠ٚ، ٚ ٥

َٝٔ ١٥ٚ ظاْه٪ جٝٗاْٝا١ْ،  َٟ ب  ١َب١غتُا١ْ، ١٥َا١ْٚ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
٠ٚ١َٜٓٝٓ َازز٠ٟ ؾـ١ف بـ١ ٖـ١َٛٚ    َاز ٍَ بط ط١ٟ نٛاض٠َٞ َازز٠ٟ ؾ١ف ز٠َخ ١٥ن١ٜٔ، ١٥رنٛ َٝٓخ ي١ط١ ز٠ ث

َٟ  بط ط١ نا٠ٚ١ْٝ، ٚ طؿتٛط٪ٟ ي١غ١ض بهط
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
 6املاد٠ 

املظ رتًضَات املادٜ ر١    ٜكذّ طًب تاطٝع اؾاَع١ اىل ايٛصٜش َؼفٛعا بتكشٜش فٝٗا طايبٛا ايتاط رٝع بت رٛفري   اٚال:
ٚايبؼش١ٜ ٚايع١ًُٝ مبا فٝٗا املباْٞ ٚاملهتبات ٚاملختربات ٚغريٖا َٔ املظ رتًضَات االخ رش٣ ٚاع رذاد ْظ راّ داخً رٞ      

 ٜتطُٔ َاٜاتٞ:
 اغِ ادتاَع١ ٚاٖساؾٗا َٚكطٖا-1
 قا١ُ٥ بامسا٤ ١٦ٖٝ آَا٤ اؾاَع١ َع طريتِٗ ايزات١ٝ ٚايع١ًُٝ َٚؤٖالتِٗ-2
 ًذاَع١ املٛاسد املاي١ٝ ي-3
ايهًٝات ٚاالقظاّ اٚ ايفشٚع ايع١ًُٝ َ رع بٝ رإ ع رذد اعط را٤ اهل٦ٝ ر١ ايتذسٜظ ر١ٝ يه رٌ قظ رِ عًُ رٞ َٚ رؤٖالتِٗ           -4

 ٚخرباتِٗ ٚخذَاتِٗ
 اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ يًذاَع١ -5
 ا١ٜ اَٛس اخش٣ تٓظِ عٌُ اؾاَع١-6

 ايرتخٝل : دساط١ طًبات ثاْٝا
رب٠ ٚاالختص راص يف اؾاَع رات اؿهَٛٝ ر١ ٚايكط راع     هل رزا ايػ رشض ؾٓ ر١ َ رٔ رٟٚ اـ ر     ٜؿهٌ ايـٛظٜط بكـطاض َٓـ١    

 اـاص ع٢ً إ تهٕٛ َٔ بِٝٓٗ ممجال عٔ ايٛصاس٠ ٚع٢ً إ التكٌ عذدِٖ عٔ مخظ١
ًٜتضّ طايبٛا ايتاطٝع بتٛفري مجٝع ايؼشٚط ٚاملظتًضَات املطًٛب١ املٓٛٙ عٓٗا يف ايبٓ رذ )اٚال( َ رٔ ٖ رزٙ     ثايجا:

َٔ تاسٜخ ايتبًٝؼ بكشاس ايٛصٜش ميٓح اداص٠ ايتاط رٝع، ٜٚ رتعني عً ر٢    املاد٠ خالٍ َذ٠ ال تضٜذ عٔ ط١ٓ ٚاسذ٠ 
ايٛصاس٠ ايتجبت َٔ تٛفري تًو املظتًضَات، ٚغالف ريو تعذ اداص٠ ايتاطٝع ًَػا٠ ٜٚتٛيٞ ايٛصٜش تبًٝؼ طايم 

 ايتاطٝع بٗزا االيػا٤
 املصادق١ ٚاالداص٠ ٚايرتخٝص سابعا:

د راص٠ تاط رٝع اؾاَع ر١ اٚ ف رشٚع ؾاَع ر١ عاملٝ ر١ خ رالٍ َ رذ٠ ال         ميٓح ايٛصٜش بع رذ َص رادق١ فً رع اي رٛصسا٤ ا    -1
 ( َٜٛا َٔ تاسٜخ تظذٌٝ ايطًب يذ٣ ايٛصاس٠ ٚ بعهع رايو ٜعذ ايطًب َشفٛضا91تتذاٚص )

يطايم ايتاطٝع االعرتاض ع٢ً ايكشاس يذ٣ فًع اي رٛصسا٤ خ رالٍ ثالث رني َٜٛ را َ رٔ ت راسٜخ تبً رٝػِٗ بك رشاس         -2
 عرتاض خالٍ َذ٠ طتني َٜٛا َٔ تاسٜخ تكذِٜ االعرتاضايشفض ٚع٢ً ايٛصاس٠ ايبت يف اال

ًٜتضّ طايبٛا ايتاطٝع باملباػش٠ باْؼا٤ املباْٞ ٚاملخت رربات ٚاملهتب رات ْٚ رادٟ ايطًب ر١ ٚقاع رات ايشٜاض ر١        خاَظا:
ٚغريٖا َٔ املظتًضَات املاد١ٜ االخش٣ ع٢ً االسض املخصص ر١ ملؼ رشٚع اؾاَع ر١ اـاص ر١ ٚف رل ق رإْٛ االط رتجُاس        
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خالٍ َذ٠ التتذاٚص طت١ اػٗش َٔ تاسٜخ ايتخصٝص، ٚنزيو االيتضاّ بانُاهلا مبشاس رٌ   2116ظ١ٓ ( ي4سقِ )
ٚفل خط١ َٚتطًبات اؾاَع١ املصادم عًٝٗا َٔ ايٛصاس٠ يف ض ر٤ٛ ايتص رُِٝ ايهاَ رٌ ؾُٝ رع ايٛس رذات ايبٓا٥ٝ ر١       

 خالٍ َذ٠ ال تتذاٚص عؼش٠ طٓٛات، ٜٚؼرتط يف اب١ٝٓ اؾاَع١ َاًٜٞ:
١ً ٚغري َشتبط١ باغشاض طه١ٝٓ اٚ اقتصاد١ٜ اٚ تع١ًُٝٝ غري اؾاَع١ اٚ ا١ٜ اغشاض اخش٣ إ تهٕٛ َظتك-1

 يٝظت يًتعًِٝ اؾاَعٞ
 إ تؼٝذ ع٢ً َظاسات تتٓاطب:-2

 ١َٝع عذد ايهًٝات ٚاالقظاّ املٟٓٛ اْؼا٥ٗا ٚسادتٗا فُٝا ٜتعًل بكاعات ايتذسٜع ٚعذد ايظٓٛات ايذساط-ا
 ١ ٚايتطبك١ٝ املٟٓٛ تذسٜظٗاَع ْٛع١ٝ االختصاصات ايٓظشٜ-ب
 َع عذد ايطالب املتٛقع قبٛهلِ ٚفل اـط١ املصادق١ عًٝٗا َٔ قبٌ ايٛصاس٠-ز
إ تتٓاطب ٖٓذطتٗا َع َٓاٖر ايتعًِٝ اييت تٟٓٛ اتباعٗا َٚع اـصا٥ص ايب١ٝ٦ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ -د

 فٝ٘ أيًُشٝ  ايزٟ تٓؼ
ٚايرتفٝٗٝ ر١ َٚظ راسات خط رشا٤ ٚسٜاض ر١ َٚ رشاب يًظ رٝاسات َٚشان رض        إ تًشل بٗا ص راالت يًٓؼ راطات ايجكافٝ ر١    -ٙ

 صش١ٝ عٝح ٜتِ تٛصٜعٗا َع سذِ اؾاَع١ 
 طادطا: 

 أ٠الجيٛص ف رتح نًٝ رات اٚ اقظ راّ دذٜ رذ٠ بٗ رذف ايتٛط رع ٚاالع رالٕ عٓٗ را ٚايب رذ٤ ب رايكبٍٛ ٚايذساط ر١ اال بع رذ تٗٝ ر             
 املظتًضَات ناف١ َٚٓٗا:

ط رتٝعاب ن رٌ َُٓٗ را َ رع     اتصاصات املٟٓٛ تذسٜظ رٗا َ رع ؼذٜ رذ ق رذس٠     املختربات ٚاملؼاغٌ ايالص١َ سظب االخ-1
 ايعذد االمجايٞ يًطًب١

َهتب١ َتخصص١ يف ن رٌ نًٝ ر١ َٚهتب ر١ عاَ ر١ داَعٝ ر١ َشنضٜ ر١ ؼ رذد َٛاص رفاتٗا ايًذٓ ر١ امل رزنٛس٠ يف ٖ رزا            -2
 ايكإْٛ

املٛاص رفات  ط رشٜش ٚف رل    211ٜؼرتط يف فتح ايهًٝات ايطب١ٝ ت رٛفري َظتؼ رف٢ تعًُٝ رٞ عً ر٢ إ ال تك رٌ ع رٔ       -3
 ايعامل١ٝ املعتُذ٠ يف ايهًٝات ايطب١ٝ يف ايعامل ٚ تٛفري ايهٛادس ٚاملظتًضَات ايطشٚس١ٜ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٫َٛج١ظ٠ت ١ٜ١ٖ ٜإ ن٪ٜإ ١٥ن١ٜت٠ٚ١ ٚ زٚاٜٞ قػ١ ١٥ن١ٟ؟ ؾ١ضَٛٚ

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜٓسْٞ با٫َ ٚ -ب١ض َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت٠ٚظٜطٟ خٛ  تٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ )١ٜ٠ن١ّ ١ٖض ي١ غ١ض َٝؿٓٝاظ ١٥ن١ّ ٠ٚ١٥ : ٜكذّ طًب تأطٝع اؾاَع١ اىل ايٛصٜش َؼفٛعا بتكشٜش(، تا ١٥َي ث

َٟ ب١ )ا٫ٚ:  اؾاَع ر١ ال تك رٌ ع رٔ     يف رٟٚ اـرب٠َٔ ٜكذّ طًب تاطٝع اؾاَع١ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايتاطٝظ١ٝ بهط
تـا زٚاٜـٞ، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى،     ٕ ال ٜكٌ عذدِٖ عٔ مخظ١ اعطا٤ اىل اي رٛصاس٠ َؼ رفٛعا بتكشب رش(    عؼش طٓٛات ٚع٢ً ا

َٟ بـ١ ز٠ّٚٚ، )ذنـاٍ       َٝٞ )ٜؿهٌ ايٛظٜط بكطاض َٓـ١( تـازٚاٜٞ، بهـط َٟ ن١ ١٥َي ايطً رب اىل  ز٠ّٚٚ، ١َٖٟٛٚ بط٪ض زض
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نـْٛه١ ٥ـ١ٚ   ١(، ُإ ايٓ رٛعٞ ٚاؾ رذٍ االعتُادٜ ر   ط ر دٗاص االػشاف ٚايتكِٝٝ ايٓٛعٞ يف اي رٛصاس٠ ٚف رل ض رٛاب  اي   
َٞ )ًٜتـعّ     ١َّٝٝ، ٥ـ١َي َٞ )٫   ط رايبٛا(،  نات١ٟ ١٥ٚ ض٠ؾٓٛٚغ١ ٥اَاز٠ نطا٠ٚ ١٥ٚ ؾت١ ١ْب٠ٚٛ، غـ َٜـط ٟ ز٠ّٚٚ ٥ـ١َي ز

َٟ بـ١ )بكـطاض ايـٛظاض٠(،           َٜت١ )غت١ اؾٗط( بـ١ ض ٥٠ـٞ َـٔ ظ٩ض٠، )بكـطاض ايـٛظٜط( بهـط تعٜس عٔ غ١ٓ ٚاذس٠( بهط
َٟ بـ١ )ٜٓبػـٞ عًـ٢ ا       َٞ )ًَػـا٠( )ٜٚتـٛيٞ ايـٛظٜط(        )ٜٚتعشن عًـ٢ ايـٛظاض٠( بهـط َٜـط ٟ زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١َي يـٛظاض٠(، ز

َٟ بـ١         َٜـو بهـط َٟ بـ١ )عنـٓح ايـٛظاض٠(، ٖـ١َٛٚ ٠ٚظٜط َٜت١ )ٚتتٛصن ايٛظاض٠(، زٚاٜٞ )ضابعا: عنٓح ايٛظٜط( بهط بهط
َٝٓخ )ٙ( ) ف١ٝٗٝ(، إ تًشل بٗا صاالت يًٓؼاطات ايجكاف١ٝ ٚايذٚسات املختًف١ ٚايرت٠ٚظاض٠ت، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ٫ث١ض ٠ ث

١َّٝٝ، )ؿن      َٟ، ١ٜنـ١ّ، ز٠ّٚٚ، غـ ١َّٝٝ ٥ٝعاؾـ١ بهـط َٟ، ٥ٝٓحا غ ساي ر١ ع رذّ ؼكٝ رل    )ٚايسٚضات اؽندتًؿ١( ظٜاز بهط
فؼ رٌ يف ؼكٝكٗ را اٚ ايػ را٤ اؾاَع ر١ اـاص ر١ الٟ ط ربب ن رإ ت رؤٍٚ ًَهٝ ر١          تجُش يالغشاض املكصٛد٠ اع٢ً اٚ املظ

نْٛه١ ٠ٚ١٥ ظ٠ٟٚ ذه١َٛت١ ٚايبشح ايعًُٞ بذٕٚ َكابٌ(، املٓؼ٦اات املؼٝذ٠ ٚتٛابعٗا اىل ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 
َٟ بـ١        َٝهٞ قـاْْٛٞ، ٖـ١َٟٛٚ بهـط َٞ بـ١ جـ١ز٠ي َٞ ١٥ب ٠ٚضٟ ططت٠ٚٛ، جاضٟ ٚا ١ٜ١ٖ جاَٝع١ٜ١ى ن١ ٥ًٝػا ١٥ب

َٞ )٫دنٛظ ؾـتح اقػـاّ ٚنًٝـات(، يـ١ ٥ـ١خريزا )      اال بع رذ تٗٝ را٠ املظ رتًضَات ناف ر١     ََٛيهٞ ز٠َٚي١ت، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥َي
َُٝـ١ يٝص١ْٜـ١نٞ با٫ََــإ ١ٖٜـ١ بـ٪ زَيٓٝـاٜٞ جـ٪ضٟ، ٥ٝٓحـا ١ٜنــ١ّ، ز٠ّٚٚ،        ُإ اؾ رٛد٠ َٚٓٗ را(،   ٜٝ رذ ض ر  أٚبت ٥

( َٞ ١َّٝٝ ١٥َي ١َّٝٝ، غ ١َٖٟٛٚ ُٛع١ ايطب١ٝ(، اجملٜؼرتط يف فتح ايهًٝات ايطب١ٝ( بهش٣ ب٘ )عٓذ فتح نًٝات غ
َٟ ٥ـ١ٚ غـ١ضٜط ٚ خ١غـت١خا١ْ ٚ ؾـت١، )تٓركـط       تُ رشٜض ٚف رل املٛاص رفات    بط رب االط رٓإ ٚ ايص رٝذي١ ٚاي   ٫ب 

ٍَ نطزْــ٠ٚ١ٟ ن٪يٝــصٟ ثعٜؿــهٞ زا ْــشن، بــ٫َ١ّ ايعاملٝ ر ر١ ٚت ر رٛفري ايه ر رٛادس ٚاملظ ر رتًضَات ايط ر رشٚس١ٜ(،  َُٝــ١ ي١طــ١ ٥
 ( ٚابعامن ت١ٚا٠ٚ، غٛثاؽ7ن٪يٝصٟ ززإ، ز٠ضَاْػاظٟ، ث١ضغتاضٟ، ظ٩ض ب١ نانٞ ١٥ظاْشن، َازز٠ٟ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
َٞ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ٥ا١َٓٝ خإ ؾ١ضَٛٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟  ن  ت

َٜع ٥ا١َٓٝ ظنطٟ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝتـ١              َٝتعٝـا ٥ـ١ٚشٟ بٗ َٞ ٜاغـا١ٜ، بـ١ؽ ض اث٪ضتـا ٖاظب١ؾـ١ ٖـ١ضزٚٚ يٝـصْا ث َٞ خاْـسٟ ١٥قـً ٠ٚ١٥ٟ غ٪ظإ خـاْ
 خاْسٕ، 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ٕ َٝؿــتإ قــٝاغ١ٜإ    ٥ـاخط ٥ــ١ٚا َٝػــتا غــٝاغ١ٟ ١٥ن١ْـ٠ٚ١، بــا قــٝاغ١ٟ بهــ١ٕ، زٚاٜـٞ، يٝصْــ١ٟ ٖاٚبــ١ف ٖ ٥

َٝٓخ ٚ ؾ١ؾـ١َٝإ نـطز    ٠َٛٝ ن١ٝ؟ زٚاٜٞ ١٥ٚإ قٝاغ١ٟ ١٥ن٠ٚ١ْ١، َازز٠ٟ ث ١ْنطز٠ٚٚ، ٚا خ١ضٜهٔ، ض ٥٠ٞ ٥
َٝـ٠ٛ ض ٥٠ـٞ خ٪تـإ بـس٠ٕ ٥ـ١ٚإ قـٝاغ١ٟ خ٪ٜـإ ١٥نـ١ٕ، َـازز٠ٟ ؾ             ١ؾـ١ّ  ب١ ١ٜى، قـٝاغ١ٟ بـ٪ ١٥نـ١ٕ، ٥

َٝـ٠ٛ          َٝهـ٫َ١ٚ بهـ١ٕ ٚ قـٝاغ١ٜ١نٞ تـاظ٠ٟ بـ٪ بهـ١ٕ، بـ٫َ١ّ ٥ َٝٓخ ٚ ؾ١ف ت َٟ َازز٠ٟ ث َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ١٥ٜا١ْٚ خٛ
٠َٛٝ به١ٕ، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف َٝٔ تا ١٥ٚإ ٥ٝػتٝؿاز٠ ي١ ض ١ٝ٥٠ن١ٟ ٥ ًَ  ض ٥٠ٞ خ٪تإ ب

 
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝٓؿٝاض ١٥ن١ٜٔ ن١ َاز ٍَ بط طـ١ٟ نـٛاض٠َٞ َـازز٠ٟ ؾـ١ف ٠ٚنـٛ غـ٪ظإ خـإ         ث َٟ ي١طـ١ َٝٓخ ز٠َخ بهط ز٠ٟ ث

ٍَ بط طـ١ٟ نـٛاض٠َٞ َـازز٠ٟ ؾـ١مشإ ز٠َـخ نطزٜـ١ بـ١ٚ         َٝٓحُإ ي١ط١ َٜٓس٠ٚ٠، ت١ْٗا َازز٠ٟ ث بط ط١ناْٞ خٛ
١ٜ٠َٛٝ، )ضابعا:   ؾ

 سابعا: املصادق١ ٚاالداص٠ ٚايرتخٝص
 س٠ ٚ بعذ َصادق١ فًع ايٛصسا٤ اداص٠ تاطٝع اؾاَع١ متٓح ايٛصاس٠ بٓا٤ا ع٢ً تٛص١ٝ فًع ايٛصا-1
: يًذاَعات ايعشٜك ر١ ٚاملعتُ رذٙ ٚاملعشٚف ر١ إ تٓؼ را فشٚع را هل را ػ رشٜط١ االيت رضاّ بؼ رشٚط ايرتخ رٝص َٚع راٜش            -2

 االعتُاد ايعاّ ٚاـاص ٚاملعٍُٛ بٗا يف االقًِٝ
( 91ذ٠ خ رالٍ َ رذ٠ ال تتذ راٚص )   ٜصذس ايٛصٜش قشاس َٓح االداص٠ يتاطٝع داَع ر١  اٚ ف رشٚع ؾاَع ر١ َعتُ ر     -3

 َٜٛا َٔ تاسٜخ تظذٌٝ ايطًب يذ٣ ايٛصاس٠ ٚ بعهع رايو ٜعذ ايطًب َٛافكا
يطايم ايتاطٝع االعرتاض ع٢ً ايكشاس يذ٣ فًع ايٛصسا٤ خالٍ ثالثني َٜٛ را َ رٔ ت راسٜخ تبً رٝػِٗ بك رشاس        -4

٥ـ٠ٚ١ بـ١ؽ   ذِٜ االع ررتاض(،  ايشفض ٚع٢ً ايٛصاس٠ ايب رت يف االع ررتاض خ رالٍ َ رذ٠ ط رتني َٜٛ را َ رٔ ت راسٜخ تك ر         
َٝٓخ ز٠زتُـإ نـطز، بط طـ١ناْٞ تـط ٠ٚنـٛ خ٪ٜـ١تٞ، ٥ـ٠ٚ١ تـ١ْٗا بط طـ١ٟ           ٍَ َازز٠ٟ ث بط ط١ٟ نٛاض٠ّ بٛٚ ي١ط١
َٝب١ٝٓٝناْٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ غ١ضقاَيٞ ز٠َخ نطزْـٞ بط ط١نـ١    نٛاض٠ّ بٛٚ، ب١ ْٝػب١ت ت

َٝ َٝبُٝٓٝإ ي١ بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ ١ٜ١ٖ، ث ظٜـاز  ايٛصسا٤( ؿٓٝاض ١٥ن١ٜٔ ن١ ز٠غت١ٚاش٠ٟ )ايتؿاٚض َع زتًؼ بٕٛٚ، ت
َٟ، ) ٜؿهٌ ايٛظٜط   َٝؿٓٝاض ١٥ن١ٜٔ هلزا ايػشض ايتؼاٚس َع فًع ايٛصاس٠(، بهط ١َّٝٝ، ث غ١باض٠ت ب١ بط ط١ٟ غ

 ،َٟ زز٠ زٚٚ يـ١ َـا  عٔ طشٜل ايًذ١ٓ املؼاس ايٝٗا يف ايفكش٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖزٙ امل راد٠(،  )باس٠ اف١ عضا٠ٚ١٥ ظٜاز بهط
َٟ ن١ يـ١ بط طـ١ٟ    َٟ ن١ ٥اَاش٠ ب١ ١َٖإ يٝص١ْ بهط َٝؿٓٝاض ١٥نط َٞ ث َٟ، ي١ َازز٠ٟ غ ٥ُاش٠ ب١ يٝص١ٜ١ْى ١٥نط
َٟ ي١  َٝبُٝٓٝإ ي١ بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ٚؾ١ٟ )اجاظ٠( ٫بسض ز٠َٚٚسا ٖات٠ٚٛ، ب١ ْٝػب١ت بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ت

َٜت١ )اؽنكازق١ ٚايرتخٝل َٟ،   عٝٓٛاْٞ َازز٠ن١، ت١ْٗا بهط ( ، ْاْٚٝؿاْٞ بط ط١ٟ نٛاض٠ّ ٚؾـ١ٟ )اجـاظ٠(ٟ ٫زض
َٜو ْاٟٚ زٚٚبا٠ ب٪ت٠ٚ١، ت١ْٗا ٚؾ١ٟ َـ١جًؼ   َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥مشإ نطز٠ٚٚ ن١ ١َجًٝػٞ ٚظ٠ضا ن١ْسجاض ٚ ث
           ٍَ َٝهـ١ ٍَ َـ١جًٝؼ ٚظ٠ضا ت َٝٓاغـ١ نطاٜـ١ يـ١ َـازز٠ٟ ١ٜنـ١ّ، ١٥طـ١ض ي١طـ١ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َـ١جًؼ ٚظ٠ضا ث ب

َٜٝٛػت  َٞ ٠ٚ١٥ ث َٝٛإ ١ْب َٝه١ٜٚ٫َ١ى ١ٜ١ٖ ي١ ْ َٞ، ١٥ط١ضْا ١٥ؾعاْشن ت ْانا ١َٖٛٚجاض ١َجًٝؼ ٚظ٠ضا ْاٟٚ ب
َٝؿٓٝاضٟ ظٜـاز نطزْـٞ بط ط١ٜـ١ى     َٜت٠ٚ١، ث ١َجًٝؼ ٚظ٠ضا ٚ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظاض٠ت ١٥ٚا با ْا٠ٚن١ زٚٚباض٠ بهط

١ٜ٠َٛٝ )عٓس ؾتح ادتاَع١ ٜطاع٢ ايتدكل ايعًُٞ  ٚخط  اؿهَٛ ر١ ٚ  ١٥ن١ٜٔ ب١ ض ٜعب١ْسٟ ذ١ٚت١ّ، ب١ٚ ؾ
َٟ، غٛثاؽاستٝادات ايتعًِٝ ٚاملٛقع اؾػشايف(،   ب٪ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ ظٜاز بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  :١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ تا ْاٟٚ بٓٛٚغشن؟ )ؾ١ضَإ ععايسٜٔ،  ١ْ٫ ، غـ٠ٌٜٛٝ   َٞ ت ؾـٛإ نـطِٜ، اَٝٓـ١ ظنـطٟ،     عجُ رإ،  ن

 .ار، ١ْشاز ععٜع، ٖاٚض اظ خ٪ؾٓاٚ، اػنس ٠ٚضتٞ( ؾ١ضَٛٚ َاَ٪غتا ؾ١ضَإغ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ، مسري٠ عبس
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝو         َٝٓـا ٜـإ بـ١ ٖـ١ض غـ١ب١ب َٝهسا ١٥ط١ض ٖاتٛ ١ٜى ي١ٚ ظاْه٪ٜاْـ١ ؾ١ؾـ١يٞ ٖ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٟٛٚ ي١ نات

  ٚ َٜت بـ١  َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ ي١بـ١ض        ٥ًٝػا بٛٚ ١َٖٛٚ َْٛؿ٥١ات١ن١ٟ ١ٜنػ١ض بـسض َٜٓـسْٞ بـا٫َ، َـٔ ث ٠ظاض٠تـٞ خٛ
َٝت، ب١ضاغـيت ١٥طـ١ض           َٝهـٛٚب ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ظاْه٪١ٜٟ ن١ زضٚغت نطا١ٜ ٠ٚنـٛ بٝٓاٜـ١ بـ١ ز٠ٜـإ ًَٝـاض زٜٓـاضٟ ت
َٝٓـابٛٚ        َٝط ٜـ٠ٚ١ ؾ١ؾـ١يٞ ٖ َٝط٠ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ يـ١ ض ٟٚٚ ناضط َٞ، ي ظاْه٪١ٜن١ ي١ ٥اغيت غتاْساضز ٚ جٝٗا١ْٝنإ ب

َٝه١ َٝهـ٫َ١ٚ، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ي٫١ٜـ١ْٞ     بٝه١ٜٓ١ ت َٟ ب١ ن١ضتٞ ت َٜٓسْٞ با٫َ بهط َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ خٛ َٝط٠ ث ٫َٚ، ي
َٝو ثؿـتطريٟ بهــات بــ١ ٫ٜــ١ْٞ      َٞ ن٪َــ١َي َٞ، نــ١ضتٞ طؿـيت ٥ــ١تٛاْ َٝٓــا ز٠َٚيـ١ت ٥ــ١تٛاْ ناضطري ٜـ٠ٚ١ ؾ١ؾــ١يٞ ٖ

َٝط ٜــ٠ٚ١ بــ٪ بــ١ضز٠ٚاّ بــْٛٚٞ ظاْه٪نــ١، ١٥طــ١ض ٖــاتٛ ي١غــ١ض ٥اغــيت ظاْػــ َٜٓــسْٞ بــا٫َ ناضط يت بــٛٚ زٜػــإ خٛ
َٝـت ٖـ١َٛٚ ََٛت١يـ١ناتٞ       َٝؿه١ف نطزٕ ب٪ ١٥ٚ ظاْه٪١ٜ، بـ١َياّ ١٥طـ١ض ب َٞ ثؿتطريٟ بهات ب١ نازٜط ث ١٥تٛاْ
َٟ، بـ٫َ١ّ      َٝٔ ٥ـ١نط َٜهٞ ط١ٚض١ٜ٠ ي١ نـابطاٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٟ، ٠ٚ١٥ غ١زض َٜٓسْٞ با٫َ ب١ضاغيت ٠ٚ١٥ ْانط َٟ ب١ خٛ بسض

َٟ بٝه١ٜٓ١ ن١ضتٞ طؿيت، ي١ٖ َٟ      ١٥نط َٜٓـسْٞ بـا٫َ ٥ـ١نط َٝٓـا ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٝو ي١ ١ْ١ٜ٫نإ ؾ١ؾ١يٞ ٖ ١ض ١ٜ٫ْ
 ي١ٚ ١ْ١ٜ٫ ب٪ٟ ثط  بهات٠ٚ١، ٚ ثط٩ش٠ن١ف ٠ٚنٛ خ٪ٟ بط ٚات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  ١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ١ْ٫ خإ

َٜع ١ْ٫ اػنس  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ن١ ْٛٚغطا١ٜ ))ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ ن١ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـٞ   طٝع اؾاَع١(، أ: ٜكذّ طًب تّ ث
 ( َٞ َٟ ٥ـ١َي َٝـط٠  ط رٝع بت رٛفري املظ رتًضَات املادٜ ر١ ٚايبؼ رش١ٜ ٚايعًُٝ ر١(،       أط رايبٛا ايت ت١عًِٝ عايٞ ت١قسِٜ ١٥نط ي

َٞ ت١ذسٜسٜـ به١ٟ ي١ ت١َي١بمبا فٝٗا املباْٞ ٚاملهتبات ٚاملختربات( ت١ذسٜس نطا١ٜ ) ١ن١ )حتسٜس َؿطزات ١٥ب
َٝط٠ ٥ـ١ٚ ت١َي١بـ١ٟ ت١قـسِٜ ٥ـ١نات بـ٪ ٠ٚظاض٠ت بـ٪       تذسغ يف ٖزٙ ايظٓٛات(، اؽنٛاز ٚعسز ٚذساتٗا اييت  َٞ ي ز٠ب

َٞ ي١ط١َيٝؿٞ ١ْٗ١َجٞ زٜطاغ١ٝن١ ت١ذسٜس بهات، ١ٜعين ١٥ٚ ١َٚازا١ْٟ نـ١ زٜطاغـ١    ت٥١ػٝػٞ جاَٝع١ ١٥ب
َٝٓخ  َٟ خ٬ٍٝ ١٥ٚ ن١ْس غاَي١، نٛاض غاَي١، ث َٞ زٜـاضٟ      ١٥نط غاَي١، ؾ١ف غـاَي١، ٚ عـ١ز٠ز ٠ٚذساتـ١ناْٝـ ٥ـ١ب

١ََٝٝٝـ        ــ ــاَيٞ غ ــ١ٚاز، خ ــٛؾط٠زاتٞ َ ــب١ت َ ــ١ ْٝػ ــ١تٞ ب ــ١ٟ ي١ط١َيٝ ٍَ ت١قسعن١ن ــ١ ــ١ ي١ط ــ١ّ ن َٝٓح َٟ، ث ــط به
َٜت١ )ا٫َهاْٝات اؽناي١ٝ(، غٛثاؽ  ْٛٚغطا١ٜ )اؽنٛاضز اؽناي١ٝ يًحاَع١( ١ٜعين ب١ َٔ ٠ٚ١٥ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٝب  :ٌ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا١ٕض 
 .ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١ ظٜـاتط    َٝو بهط ٍَ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١ ٚتٞ غاَي ١َّٝٝ ١َٖا١ْ، ١٥َٔ  ٖاٚض اّ ي١ط١ ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ غ
٠ٚ١َُٜٓ، ب٫َ١ّ ي١  َٝٓح١ّ ؾ١ضعٞ )ٙ( ٖات١ٝ ْارنٛ َٞ ي١ ؾ١ف َاْط، ي١ ث َٞ )َـع    ١ْب َِٝ نـ١ ٥ـ١َي ن٪تا١ٜن١ٟ ١٥َي
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َٝبٝين طهه١ّ ١ٜ١ٖ، )َع َطاعـات   يـ١ناتٞ زضٚغـت نطزْـٞ    رٟٚ االستٝاد رات اـاص ر١(   ذحِ ادتاَع١( ١ٜى ت
 بٝٓا، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض 
 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝو 2) ي١ َازز٠ٟ ؾ١ف ( ١ّٖ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ َٔ بعامن ٖٝٛازاضّ ١َٖي١ف ١ْمب، ْٝعاّ زاخًٝٞ ْاٟٚ تٝا ١ْٝ، يٝػت

َٟ، ز٠ّٚٚ، َـٔ            َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ٫بـط َِٝ ٚابـ َٝؿـرت، ثـ ب١ ْاٟٚ ١٦ٜ١ٖٟ ١َٛ٥ْا ٚ ٜإ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٫بـطا ث
َٜع  َٝٓؿٝاض٠ٟ ب١ض َٝهسا ١٥ٚ ث َٜهِ ١ٜ١ٖ ب٪ يٝص١ْٟ َٛخت١م، ١٥ط١ض ي١ نات ٍَ نطا ب٠ٚ١ٟ ن١ ثطغٝاض ٠ٚظٜط قبٛ

َٝٞ غَجطزضا٠ٚ  َٞ، ٜإ ١ْٜتٛاْٞ ي١ ض ٟٚٚ ظاْػت٠ٚ١ٝ ١٥ٚ ١٥ضن١ٟ ن١ ث ١٥ط١ض ١٥ٚ ظاْه٪١ٜ ١ْٜتٛاْٞ ب١ضز٠ٚاّ ب
َٞ بـ١ َـَٛيهٞ خـ٪ٟ     َٝو ٠ٚ١٥ ١٥ب َٞ ب١ ٖٞ ذه١َٛت ي١ نات َٝٞ بهات، ن٪ٕ ١٥ٚ ََٛيه١ٟ ١ٜ١ٖتٞ ١٥ب َٞ ب١ج ج

َٝــو ١٥طــ١ض ٥ــ١ٚ   يــ١ ض ٟٚٚ قاْْٛٝــ٠ٚ١، ٥ــ٠ٚ١ نــ٪ٕ َٛعاي١  َٟ يــ١ نات َٞ ٥ــ٠ٚ١ ناضغــ١ض بهــط َٟ؟ ٥ــ١ب جــ١ ٥ــ١نط
ٍَ نطا، غٛثاؽ  َٛقت١ض٠ذ١ قبٛ

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإب  :١ض 

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١َٓٝ خإ
َٜع   :ا١َٓ رنشٟب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝؿـٓٝاض زنـات ببٝتـ      َٞ ٠ٚظٜـطٟ ث َٝصٜسن جـ١ْاب َٟ نٛ زب ١ ؾـ١ف ٖـ١ٜغ، بـ٬ ب٪َـ١ ض ٕٚٚ     غ١باض٠ت َاززا ١ْٖس

َٝجـ١ض            ٍَ ت َٟ َـ١ نـٛ ٜـ١ى غـا َٞ زاٜـ١ نـٛ زطـ١ٍ ١ْٖـس َٞ قاْْٛ َٞ بسات بٛنٞ ؾ١ف ١ٖٜغ؟ ٠ٚ١٥ ٍ ١٥قً نطزْ
َٝبٝسن              َٜت زنـات زبـٝسن ٥ـ١ظ جـا نـ َٝت نـٛ ٥ٝػتٝػـُاض َٟ، ٥ـ١ٚ ن١غـ َٟ ب١ضز٠غـيَت ٚ ١ْنا، نْٛهٞ ٥ـ١ظ َـ١ٚاز

َٞ، ١ٜعين َٝتع١ٝت خ٪ٜ َُٝرت ١٥ٚ ١َٖٞ ث َٞ ن َٝساٜٚػػت١ٝت ١ٜٕ ظاْه٪١ٜ زابشن بهات، غاَي١ن َٞ، ث َٞ خ٪ٜ  ١٥ظاٖٝ
َِٝ بـٝسن بـ٪        ٍَ ٥ٝرتُٝاي١ ؾـ١ف ٖـ١ٜغ ظ٩ض ٜـا نـ َٝو غا ٥ َٟ َٟ َاٚ َُٝرت بهات؟ ب١ؽ ١٥ط١ض ٚ َٞ ١ٜى غاَيسا ن ن
     َٟ َٝت ظاْه٪ٜـ١ت زابـشن بهـاتٔ، زاخـاظ َٝسن ظاْه٪١ٜى ٜإ ن١يٛث١ي ١َٓٝض ٜإ شٟ َٛغت١مسري، بؿ ١٥ظ ب١ض١ّٖ ٖ

َٝت ٟٚ بـ٪    ٠ٚظٜطت َٝسن ظاْه٪١ٜزا بططٜسن ٚ ١َٖٛٚ تؿـت َٝو ١ٖبٝسن ذ١تا بؿ ١٥ن١ّ غبب ن١ٝ؟ ١ٖض غ١ب١ب
َٝساٜٚػت١ٝت  َٝت زن١ّ، ١َغ١ي١ٕ ظاْه٪، ث َٟ خ٪ ناى ؾعاْ َٞ با٫َ بٝسن، ١٥ظ ثؿتطريٜا ٖاظهاض َٜٓسْ َٞ خٛ ٠ٚظاض٠ت

َٜسا ز٠ضطاٜ َٝت زٚ َٟ غاف نطٟ، ٥ٝرتُٝاي١ ٍ غاَي َٜت ٚ َٝت١ نطٕ، ٜـ١عين  ٟٚ ثاضا َٛغت١مسري َٞ ظاْه٪١ٜت ٟٚ بٗ
َٝؿـٓٝاض نـطٟ،    َاؿن َٞ نٛ ث َٝسن؟ ٍ غ١ض ٟٚ ٖات١ٝ تاث٪ نطٕ، غ١باض٠ت ب١ َازز٠ ؾ١ؾ َٝٗٝ ٟٚ َٛغت١مسريٟ ض ي

     َٞ َٟ، زٜػـإ ٍ جـ١ْاب َٞ، ز٠ضَإ خاْـ١ ٚ ث١ضغـتٝاض َٞ ٜا ثعٜؿهٝا ززاْ َٜت ٜا تاٜب١ت ب ت١ْٗا ظ١نطْا ٜإ ن٪يٝص
ٜـ   َٟ زاخاظ زن١ّ بٛنـٞ  َٜت ثعٜؿـهٞ؟ بٛنـٞ ن٪يٝـصٜا بـ١ضؾطاٚإ ْـ١بٞ؟        3ا ذ١قـط نـطٟ ظـإ    ٠ٚظٜط ن٪يٝـص
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َٟ ظـإ ض ٕٚٚ بهـا    َٝت ث١ضي١َاْٞ شٟ ب١ضناٚ ثعٜؿهٝا طؿيت ١ْبٞ، ١٥ط١ض ضٕٚٚ نطز١ْنٞ ١َ بس٠ٕ ن٪ ١٥ْساَ
 ن١ ٍ غ١ض ض ١٥غاؽ ١٥ظ١ ٖات١ٝ ز٠غت ْٝؿإ نطٕ تا ز٠ْطسا١ْنا زضٚغت ١ٖبٝسن؟ غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜعب  امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ١ض 
 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطػنٔ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ ٚ ١ّٖ َازز٠نـ١   َٔ ب١ض ي٠ٚ١ٟ غ١ضجن١نامن بس٠ّ زاٚا١ٜنِ ١ٜ١ٖ، ب١ضاغيت ١ّٖ نات١ن١ٟ ي١ٜ٠ٚ١ زض٠ْط ب

      ٚ َٝسانـٛ َٜٝٛػـيت بـ١ ث َِٝ ٚاٜـ١ ث َٜص٠، ٚ ظ٩ض ٥اَي٪ظٜؿـ١، ثـ ١ٜ٠ٚ١ْنٞ ٚضز ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ َـٔ ٥ـ١ٚ     ظ٩ض زٚٚض ٚ زض
١َُٝ ْٛٚغَٝٛا١ْ ي١ َـاْطٞ ١ٖؾـيت    ١َُٝ، ١٥ٚ ض اث٪ضت١ٟ ن١ ٥ ْٛٚغـطا٠ٚ،   2111غ١ضجن١ ١٥ز٠ّ ن١ ض اث٪ضتٞ ٥

َٝو  29/11ب٫َ١ّ ي١  َٜهٞ ض ٠مسٞ ض اث٪ضت َٝٛاظ َٜٓسْٞ با٫َ زنت٪ض )ز٠ٚ٫ض ع١٥٫١زٜٔ( ب١ ؾ َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ زا ب١ض
َٜو ٠ٚنٛ غ١ضجن١ َٝٚ ْٛٚغطاٚ َٝؿه١ف ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطز، ث ؿه١ف ب١ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ناْٞ ث

 نطز٠ٚٚ.
            ،َٟ َٟ بـ٪ بـ١ٜاْٞ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ي١بـ١ض نـاٚ بطـري َٜو به١ٜٔ ١٥َط ٩ ٥ـ١ّ زاْٝؿـت١ٓ ٖـ١َيطري تها ١٥ن١ّ ١٥ط١ض ناض

َٞ ب١خؿـــٝين ظ٠ٟٚ ١ٖٜـــ١، ٥اي٪ظ١ٜنـــ١ ٠ٚ١٥ٜـــ١ ذهَٛـــ١تٞ نطز٩تـــ١ زًٜـــٞ ز٠غـــيت    ــ نـــْٛه١ ١َغـــ١ي١ٟ ثـ
َِٝ َـ١ضجٞ ٥ـاَي٪ظٕ، ٚ           ٠ٚ ًَـ َٜتـ٠ٚ١، ١َضجـ١ناْٞ نـ١ زاْـطا٠ٚ ٥ـ١تٛامن ب ١َٓٝض٠نإ ظٜاتط، بـ٪ ٥ـ١ٚإ ١٥ط١ض  ب١ضٖ

    َٞ َٟ، بــ٪ ظنْٛٚــ١ يــ١ خــاَيٞ ١ٜنــ١ّ نــ١ ٖــات٠ٚٛ ٥ــ١َي َٝهٝإ بــ٪ زابٓــط ٥اغــاْهاضٟ ظ٩ض نــطا٠ٚ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ َــ١ضج
َٝهٞ َٟ ٚ ض اثــ٪ضت َٝؿــه١ف بــ١ ٠ٚظٜــط ٥ــ١نط َٟ نــ١ زاٚانــاضاْٞ  )زاٚانــاضٟ زا١َظضاْــسْٞ ظاْهــ٪ ث َٝٓــسض َٝــ٠ٛ ١٥َيه ث

َٜهٞ ظ٩ض ٥اغـا١ٜٝ، خـ١َيو ١ٖٜـ١        زا١َظضاْسٕ ث١عنإ ١٥ز٠ٕ، ث١عنإ ١٥ز٠ٕ ١ٜعين نٞ؟ خـ٪ ثـ١عنإ زإ نـاض
 ،َٟ َٞ ١٥ب١خؿـــط َٝـــو ٥ـــ٠ٚ١ ثـــ١عنإ ٥ـــ١زات ٚ ظ٠ٟٚ ثـــ َٝٞ ْانـــات، نات َٞ بـــ١ج ثـــ١عناْٝـ ٥ـــ١زات، بـــ٫َ١ّ جـــ

َٟ، زٚاٜٞ ١ْ َٜت١ ب١ض؟٥ُٝتٝاظات١ناْٞ ب٪ زابشن ١٥نط  .ٜهطز؟ ض ض ٜطا١ٜى ١٥طري
َٝط٠زا ٖات٠ٚٛ زٚاٟ ض ٠ظا١َْسٟ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ث١عنإ ٥ـ١زات ٚ َ٪َيـ١تٞ     ب٪١ٜ ١٥ّ ت١غ١يػٛي١ٟ ن١ ي

َٞ نـطزٕ ٚ بـ١ضز٠ٚاّ بـْٛٚٞ ناض٠نـإ،           َٞ بـ١ج َٟ بـ٪ جـ َٟ ٚ ناض٥اغاْٞ بـ٪ ٥ـ١نط َٞ ١٥زض َٜت ٚ ظ٠ٟٚ ث َٞ ١٥زض ث
َٝٓإ زاٜـ١، ْـ١ يـ١ خعَـ١تٞ ١ٜ٫ْـ١ ٜاغا١ٜٝناْٝؿـٞ         ١َ١٥ ١ٖغت ١٥ن١ٜٔ ١ْ ي١ خع١َتٞ ١َغ١ي١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ

 َٞ َٝو ظ٠ٜٚؿٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ج َٝٓاْسا نات َٝو ظن١َْٚٛإ ١ٜ١ٖ ي١ٚا١ْ ي١ ١َغ١ي١ٟ ٠ٚب١ضٖ زا١ٜ، نْٛه١ ن٪١ََي
َٝٓطا٠ٚ، ٚ ٖـٝض       َٝؿٝإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ ْاٟٚ ظاْه٪ؾ٠ٚ١ ظن١َْٚٛإ ١ٜ١ٖ، زٚاتط بـ٪ ١َب١غـيت تـط بـ١ناضٖ ب١ج
َٝٓإ ١٥نـ١ٕ ي٠ٚ١ٜـ١ بتـٛأْ          َٝهٝؿٞ ب١ضاَب١ض ١ْنطا٠ٚ، نْٛه١ ٥ـ١ظاْشن ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ نـاضٟ ٠ٚبـ١ضٖ ٥ٝحطا٥ات
َٜٝٛػت١  َٞ ١ْن١ٕ، ب٪١ٜ ث َٞ ب١ج َٜٝٛػت ج َٝٞ ث َٞ، ٜاغانإ ب١ ثٝ ي١َ١غ١ي١ٟ )ي٪بٞ( نطزْسا ثؿتٛث١ْاٜإ ١ٖب

َٜٝٛػيت َٟ، ١َ١٥ ث َٞ بهط َٞ ب١ج َٜٝٛػت ج َٝسانٛٚ ٜاغان١ ٠ٚنٛ ث  ١ٜ٠ٚ١ْنٞ ظٜاتط ١ٜ١ٖ.ب١ ث
             َٞ َٞ ٖـ١َٛٚ ١َضجـ١نإ جـ َٟ نـ١ زاٚانـاضاْٞ زا١َظضاْـسٕ ٥ـ١ب ١َّٝٝ زا ي١ َـ١ف بـاؽ يـ٠ٚ١ ٥ـ١نط ي١ خاَيٞ غ

َٝتٛ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١َضج١ناْٞ  َٝط٠ؾسا ١٥ط١ض ب َٟ، ٥ا ي َٞ به١ٕ، ب٫َ١ّ ي١ زٚاتط باؽ ي١ ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْ ١٥نط ب١ج
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َٞ ْـ١نطز بط ٜاض٠نـ١ ١َٖي٠ٛؾـا٠ٚ١ٜ،     َٞ ب١ج َٜٓسناضاْـ١ٟ        ج َٞ ت١ذـ١َٛيٞ ٥ـ١ٚ ١َغـ٦ٛي١ٝت١ ٥ـ١نات؟ ٥ـ١ٚ خٛ نـ
َٞ قــ١ض٠بٜٛٚإ ١٥ناتــ٠ٚ١؟ ٥ــ٠ٚ١ف ٜــ١ى يــ١ٚ    َٜٓٔ، ٥ــ١ٚ ن١غــا١ْٟ تٝاٜــسا ظٜــإ ١َْــس ٥ــ١بٔ، نــ َٟ ٥ــ١خٛ يــ١ٚ
ــسٟ         ــط زٚاٟ ض ٠ظا١َْ ٠َٛٝ ٠ٚظٜ ــ ــ١َإ ؾ ــ١ ٖ ــإ ب ــٛاض٠َسا زٜػ ــاَيٞ ن ــ١ خ ــ١ٖات٠ٚٛ، ي ــاٟ ْ ــ١ تٝ ــ١ٜ١ْ٬ ن ١َغ

َٞ زٚاٟ ١َٖيػ١ْطاْسْٞ زاٚان١، ٥اٜـا  ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ َ٪َي١ت ٞ زا١َظضاْسْٞ ظاْه٪١ٜنٞ جٝٗاْٞ ١٥زات، ١٥َي
َٜٓسْـ١؟ نـْٛه١             َٞ ١٥ٜـسات ٥ـ١ٚ َ٪َي١ت١ٜـ١ بـ٪ نطزْـ٠ٚ١ٟ ظاْه٪ن١ٜـ١ ٜـإ بـ٪ خٛ َٝط٠ ٥ـ١َي ١٥ٚ َ٪َي١ت١ٟ ن١ ي

َٝه١.َ٪َي١ت ب٪ نطز٠ٚ١ْٟ ظا َٜٓسْٝـ ؾت َٝه١، ب٪ خٛ  ْه٪ ؾت
َٜٝٛػــت١ ي١َ١ؾــٝإ َ٪َي١ت  َٞ  ب٪ٜــ١ ث َٜطــ١ٟ ثــ َٞ ْــ١نات ض  َٞ بــ١ج َٝتــٛ ١َضجــ١نإ جــ َٝــت، ١٥طــ١ض ب ١نــ١ نــاؿن ب

َٞ )ٖـ١َٛٚ ١٥ٚاْـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساضٕ ب١ٜ١نـ٠ٚ١،        َٝٓح١َسا زٜػـإ ٥ـ١َي َٝـت، ي١ خاَيٞ ث َٜت ن١ ز٠غت ب١ناض ب ١ْزض
      ٝ َٝ َٝٓإ، بـ٫َ١ّ خـاَيٞ طـطْط نـ١ ث َٟ ب٪ ١َغـ١ي١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٞ ٥اغاْهاضٟ ظ٩ض بهط َٝط٠زا ١٥ب ٛغـت١  ب٪١ٜ ضاغت١ ي

َٜت ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ذه١َٛت١.ي١ب١ض   ناٚ بطري
١ٜ٠َٛٝى ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـيت  ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ذهَٛـ١ت ٚ          َٝبٝين ١٥ن١ّ ي١ٚ َاززٜـ١ بـ١ ٖـٝض ؾـ ٠ٚ١٥ٟ َٔ ت
َٝطا٠ٚتـ١ بــ١ض، زٚا               َٜـٞ خ٪ٜـإ بطـطٕ ْـ١ ط َٜٝٛػـت ض  َٜهـاض٠ ٜاغـا١ٜٝنإ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٠ٚنـٛ ث ٫ٜـ١ْٞ ظاْػـيت ٚ ض 

َٞ، ْـ٠ٚ١ى        خاَيٝؿِ غ١باض٠ت ب١ ن٪يٝصٟ ث َٝـساب َِٝ ٚاٜـ١ ظ٩ض ٥اغـا١ٜٝ بـا ثعٜؿـهٞ طؿتٝؿـٞ ت عٜؿهٞ طؿيت، ث
َٟ، غـ١باض٠ت      َٜهاض٠ناْٞ ب٪ ز٠غـت ْٝؿـإ بهـط َٝو ض  َٜو، ب٫َ١ّ ب١ ١َضج ١َُٝ ذ١قطٟ به١ٜٔ ي١ ن١ْس ن٪يٝص ٥
َٝو              َٝساٜـ١ ن٪َــ١َي َٟ نـٞ ت َٜهـاض ز٠غــت ْٝؿـإ بهـط َٝو ض  َٝتـٛ ن٪َـ١َي بـ١ ب١ؾـ١ناْٞ تـطٜـ نـ١ ١ٖٜــ١ ١٥طـ١ض ب
َٝٓإ       َٝٔ يـ١ نٛضزغـتإ ٠ٚبـ١ضٖ َٝؿه١ٚت٠ٚٛناْٞ تـطٜـ بـ َٝؿه١ٚتٛٚ، زاَٛز٠ظطا ث ثعٜؿهٞ ؾاض٠ظا ي١ ٫َٚتاْٞ ث

 به١ٕ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝبٝٓٝاْـ١ّ نـ١ بـ١ضَٜ    ٍَ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ت َٜٓـسْٞ بـا٫َ ٚ تٜٛصٜٓـ٠ٚ١ ظاْػـيت ز٠ضٜـ  ٟ،       ب١ضاغيت ي١ط١ ع ٠ٚظٜـطٟ خٛ

َٝساٜــ١، بــ٫َ١ّ ٥ــ١ٚ     َٟ ٫َٛذــ١ظات َٓــٝـ ٥ٝؿــاض٠مت ث ٫َٛذ١ظاتــ١ناْٞ ز٠قٝــل بــٕٛٚ، بــ١ ذ١قٝكــ١ت ١ْٖــس
َٟ نـ١   َِٝ ٚا١ٜ ؾ١ق١ض١ٜ٠ى ظٜاز بهط َٜٝٛػت ْانات زٚٚباض٠ٟ به٠ٚ١َ١، ب٫َ١ّ ي١ ١ٜن١َسا ث َٝسا ٚ ث ٥ٝؿاض٠تٞ ث

َٜٔ يـ١ٚ جاَٝع١ٜـ١، يـ١ ز٠َٚٚـٝـ )ٜؿـهٌ ايـٛظٜط بكـطاض        ت١غبٝيت شَاض َٟ ن١ ٠ٚض١٥طري ٠ٟ ١٥ٚ قٛتابٝا١ْ بهط
٥ـ١ٚ )بكـطاض َٓـ١(٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ ت١ذكـٌٝ ذاقـ١ً، ت١بعـ١ٕ ٠ٚظٜـط قـ١ضاض ٥ـ١زات ب٪ٜـ١ يٝصْـ١             هلزا ايػ رشض(  ١َٓ 

١َّٝٝ زا )    ــ ــ١ غ ــاز٠، ي ــ١( ظٜ ــطاض َٓ ــ١ٚ )بك ــات، ٥ ــهٌٝ ٥ه شٚط ًٜت ر رضّ ط ر رايبٛ ايتاط ر رٝع بت ر رٛفري مجٝ ر رع ايؼ ر ر  ت١ؾ
ٚاملظتًضَات املطًٛب١ املٓٛٙ عٓٗا يف ايبٓذ )اٚال( َٔ ٖزٙ املاد٠ خالٍ َذ٠ ال تضٜ رذ ع رٔ ط ر١ٓ دساط ر١ٝ ٚاس رذ٠(،      

َٜٓسٕ، ١ٖض٠ٖٚا ) َٟ ب١ غاَيٞ خٛ َٝشن ٚغالف ريو تعذ اداص٠ ايتاطٝع ًَػا٠( ١ٜعين ت١ذسٜس بهط ًَ ي١ جٝاتٞ ب
َٟ )طايب ايتاطٝع بزايو( )ٚ تبًؼ  َٝٞ ْاٚ -تٛيٞ ايٛصٜش تبًٝؼ ط رايم ايتاط رٝع بٗ رزا االيػ را٤(، )    ٠ٚ١٥ٜٟٚ تط ث
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ميٓح ايٛصٜش بعذ َص رادق١ فً رع اي رٛصسا٤ اد راص٠ تاط رٝع اؾاَع ر١ اٚ ف رشٚع ؾاَع ر١ عاملٝ ر١ َ رٔ عذَ ر٘( ٜ رإ             
َِٝ ٚا١ٜ  َٝٓح١َٝؿسا ْٛٚغطا١ٜ )٫تتحاٚظ عؿط٠ غٓٛات( ث ْاٜسات، ٜإ ١٥ٜسات، )َٔ عس١َ( ظٜاز٠ باؾرت٠، ي١ ث

ٍَ، ١َٖٛٚ ؾت١ناْٞ ت١ َٝٓخ غا َٝـٓخ        11ن١ًُٝ بهات ب١ ث َٞ ث ٍَ ظ٩ض ظ٩ض٠، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ جاَٝع١نـ١ تـ١نٌُٝ بـ غا
َٞ ت١نٌُٝ بهات ٥ـ٠ٚ١   ٍَ ١ْتٛاْ َٝٓخ غا َٜو ب١ ث ١َٓٝض َٞ، ١٥ط١ض ٠ٚب١ضٖ ٍَ َٛز١ٜ٠نٞ َْٛاغٝب١ ب٪ ٠ٚ١٥ بتٛاْ غا

َٝٓح١ّ، ٚ ي١ ز٠َٚٚسا يكٞ )ا( ) َٝت، ١ٖض ي١ ث َٝٓاْٞ ْاب ات ٚاالقظاّ املٟٓٛ اْؼ را٤ٖا  َع عذد ايهًٝذ١قٞ ٠ٚب١ضٖ
َٟ ثـِٝ باؾـرت٠، ؾ١ؾـ١َٝـ       ٚسادتٗا فُٝا ٜتعً رل بكاع رات ايت رذسٜع ٚع رذد ط رٓٛات ايذساط ر١(        َٞ بهـط ٥ـاٚاٟ يـ

الجيٛص فتح نًٝات اٚ اقظاّ دذٜذ٠ بٗذف ايتٛطع ٚاالع رالٕ عٓٗ را ٚايب رذ٤ ب رايكبٍٛ ٚايذساط ر١ اال بع رذ َٛافك ر١        )
َٝط٠ )ذايٛصاس٠ ٚسظب ساد١ االقًِٝ(  َٜت٠ٚ١، )َٔ اختكاقات( تا ن٪تـاٜٞ،  ٫اج١ ازٜػإ ي قًِٝ( ت١غبٝت بهط

َٜع ٠ٚظٜطّ، غٛثاؽ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ب١ض ٍَ ث  ٚ زٜػإ زٚٚباض٠ٟ ١٥ن٠ٚ١َ١ ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ
 
 
 

َٜع مسري٠ عبسار   ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ   ب١ض

َٜٓـسْٞ بـا٫َ    َٝبٝٓٝـ١نٞ جـٛاْٞ ْاضزٜـ١، بـ٪ ٖـ١َٛٚ          ب١خ٪ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـيت غـ١ضْخ ٚ ت ٚ تٛ
َٜٓسْٞ با٫َ  َٜٝٛػت بٛٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ َٜٓسْٞ با٫َ، ث ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ب٪ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

٠َٛٝ ت١قًٝس َٞ ب١ٚ ؾ ٜـ١  خاق١ت١ٕ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ ن١ ض٩ذٞ ٜاغا١ٜن١ٜ١ ١َٖٟٛٚ ططت٪ت١ خ٪، ْاب
َٜٝٛػـيت بـ١ تـ١ٚظٜح نـطزٕ ١ٖٜـ١، ٚؾـ١ٟ ١ٖٜـ١          ١َُٝ ١ٖض ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٜٔ ٚ ت١ٚاٚ، ١َٖٛٚ بط طـ١نإ ث ٥
            َٞ َُٜٓـاٜٞ جـ َٞ، ٜاغـاٟ ١ٖٜـ١، بـ١ ض  َٞ يـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ٖـ١ب َٜٝٛػـت ْٝـ١، ْـاب َٟ، بط ط١ٟ ١ٜ١ٖ ١ٖض ث َٝٓاغ١ٟ ١٥ٚ ث

َٜٝٛػيت ب١ ١َجايٞ ظٜاتط ١ٜ١ٖ، نْٛ َٟ، ظ٩ضٜؿٞ غاَعٕ ٚ ث َٞ ١٥نط َٝب ب١ج ه١ ٠ٚ١٥ ٥اغيت ظاْػٝت١، ٠ٚ١٥ نت
َٜو ١ْٝ، َٛخت١ب١ضٜـ ج٪ضٟ ١ٖٜـ١، بـ٪ ظنْٛٚـ١ َٛخت١بـ١ضٟ نُٝٝـا، نـ١ ١٥نـٞ         خا١ٜ١ْى ١ْٝ، َٛخت١ب١ض
     َٞ َٝسا ْٝـ١ تـ١جاضٚبٞ عًُٝـٞ يـ َٝٓحٞ ت غ١ضزاْٞ ١٥ٚ ن٪يٝص٠ ١٥ًٖٝا١ْ ١٥ن١ٜت ظ٩ضب١ٟ َٛخت١ب١ضنإ زٚٚ ث

َٜهٞ تٝا ١ْٝ ١٥ٚ ت١جاضٚبٞ ١َٚازٟ َٝٞ به١ٕ، ٜإ باغٞ ن٪يٝصٟ ثعٜؿـهٞ ١٥نـ١ٕ،    به١ٟ، ٖٛز غا١َٟ ١ٜ١ٖ ي
        َٟ َٝساٜـ١، ١٥طـ١ض بهـط َٜهٞ جٝٗـاْٞ ت َٝـ٠ٛض َٝساٜـ١، ْـ١ ث ٠َٛٝض٠؟ ١ْ نٛاي١ٝت١ٝنٞ ت َٞ ب١ٚ ث ١٥ّ ن٪يٝص٠ ن٪ٕ ١٥ب
َٟ ب١ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠، ت٥١ٝسٟ قػـ١ناْٞ زنتـ٪ض غـ١ض٠ٚض ١٥نـ١ّ نـ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ض ابطـطٕ تـا           ١َجاٍ بسض

 ١تٞ به١ٕ، ت١ٚظذناتٞ ظٜاتطٟ ي١غ١ض بس٠ٕ، غٛثاؽظٜاتط زٜطاغ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاٚض اظ خإ
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َٝذ اػنس َٜع ٖاٚض اظ ؾ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿـرت ْاضزٜٚٚاْـ١ يـ١ نـاتٞ         َٜٓـسْٞ بـا٫َ نـ١ ث َِٝ ب١ضاغيت ١٥ٚ ض اث٪ضت١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ًَ َٟ ٠ٚ١٥ ب َٓٝـ ١َ١٥ٚ
َٞ ٠ٚضز٠ططٜٔ، ١ٖضن١ْس ثط٩ش٠  َٝسا١ٜ، ظ٩ض ن١َيهٞ ي َٝهٞ ظ٩ض باؾ١، ؾيت ظ٩ض جٛإ ٚ ت٪ن١ُٟ ت ٜاغان١ ض اث٪ضت

  ،َٞ ٍَ ٚاقٝعٞ ١٥َط ٩ ٥ـ١طٛجن َٝسا١ٜ، ي١ط١ َٝػتا، ب١ؽ ؾيت ظ٩ض جٛاْٞ ت َٞ ٠ٚض١ْطريا٠ٚ تا ٥ ٚابعامن ظ٩ض ن١َيهٞ ي
   ٞ َٞ )زٚانـاضٟ زا١َظضاْـسْ َٝؿـه١ف بـ١        غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ؾ١ف ن١ ١ٜن١ّ ٥ـ١َي ظاْهـ٪ ٜـإ ن٪يٝـص٠ ظاْهـ٪ ث

َٟ نـ١ زاٚانـاضاْٞ    َٝٓط ٠َٛٝ ١٥يه َٝهٞ ث َٞ ض اث٪ضت َٞ، زٚاٜٞ ١٥َي َٞ ١َ١٥ ٠ٚظاض٠ت ب َِٝ ٚا١ٜ ١٥ب َٟ( َٔ ث ٠ٚظٜط ١٥نط
َٝطاٟ ١َٖي٠ٛغت١ ي١غ١ض نطز١ْ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ّ ثـ١عنإ   زا١َظضاْسٕ ث١عنإ ١٥ز٠ٕ، ١٥ٚ ث١عنإ زا١ْ ب١ضاغيت ج

َٝ َٝو         زا١ْ ب١ضاغيت ج َٓٝ َٝـو ثـ١عنإ زضا٠ٚ يـ١ناتٞ نـ١ ٠ٚبـ١ضٖ َٞ، نـْٛه١ ظ٩ضَـإ بٝٓٝـ٠ٛ نات طاٟ َتُا١ْ ١ْب
َٝو  َٜيَن، زٚاٜٞ ن٪١ََي َٜو ٜإ قٛتاخبا١ٜ١ْى زا١َظض َٝؿه١ف ١٥نا ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ي١ن١ضتٞ تاٜب١ت ن٪يٝص زاٚاناضٟ ث

  ٟ ٍَ ٥ـ١ٚ ب١َيطاْـ١ َٝه١ٚا١ْ ب٠ٚٛ ي١ط١ َٝهٞ نطز١ٜ ن١ ث َٞ     غ١ضث َٜٝٛػـت بـ٠ٚٛ جـ َٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا     نـ١ ث َٞ بهـط بـ١ج
َٝطـاٟ َتُاْـ١ ْٝـ١ ٚ         َٝهٞ تـط، نـْٛه١ ج َٜت بـ١ ؾـت َِٝ باؾ١ ١٥ٚ ث١عنإ زا١ْ بط٪ض زض ٍَ ١َضج١ناْٝـ، ث ي١ط١
       ٍَ َٟ ي١طـ١ َِٝ ٚاٜـ١ ٜـ١نحاض ظ٩ضٕ يـ١ٚ َازز٠ٜـ١، ٥ـ١نط َٟ، ١ٖض ١٥ٚ زاٚاناضٜا١ْ ث ٌَٝ ١٥نط َٝؿ ظ٩ض ب١ ٥اغاْٝـ ث

َٝٓحٝـ بط ط١ٜ١نٞ خطاٚ َٜتـ٠ٚ١ بـ١ َـازز٠ٟ تـط، ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ         ٠ٚ١٥ٟ ن١ َازز٠ٟ ث َٟ جٝـا بهط ٠ت١ غ١ض، ٥ـ١نط
َٝـسإ،    ٍَ نطإٚ ب١ضاغيت ٥اَي٪ظ١ٜنٞ ظ٩ض ب١ٚ َازز٠ٚ٠ زٜاض٠، بط ط١ٟ نٛاض٠ّ َ٪َي١ت ٚ ضٚخػـ١ت ث َٝه١ ؾتا١ْ ت
َٝهـٞ    َٞ ٠ٚظٜط زٚاٟ ض ٠ظا١َْسٟ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ َ٪َي١تٞ زا١َظضاْسْٞ ظاْه٪ ٜإ ن٪يٝص٠ ظاْه٪ ٜـإ يك ١٥َي

َٝهـ١ٚا١ْٟ  91اْه٪ٜٞ جٝٗاْٞ ١٥زات ي١ َا٠ٟٚ )ظ َٝصٟٚٚ زاٚاناض١ٜن١ ن١ ي١ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠ت ٚ ب١ ث ( ض ٩ش ي١ َ
َٝو، بـ١     َٞ ن١ ٠ٚظاض٠ت بـ١ ض ز٠غـت٫َ١ت َٞ ٠ٚ١٥ زٜاض ب َٟ، َٔ ْاظامن ١٥ب ١َ١٥ زاٚاناض١ٜن١ ب١ ض ٠ؾع نطاٚ زا١٥ْط

َٝو ١٥ٚ بط ٜاضٟ ١٥جن١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ ض ٠ت ١٥نا َٟض َٝهاْٝعَ َٞ زٜاضٟ بهط  ت٠ٚ١؟ ١َ١٥ ١٥ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ زنت٪ض ١٥ػن١ز
َٜع ز.اػنس ٠ٚضتٞ  :ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝت١ )بايتؿـاٚض َـع زتًـؼ     غ١باض٠ت ب١ ز٠ّٚٚ ي١ َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ َٓٝـ ثؿتطريٟ ي١ ض اٟ يٝص١ْ ١٥ن١ّ ن١ بب

َِٝ باؾ١ َٝت، ب٫َ١ّ ث َٜتـ٠ٚ١، )ٜؿـهٌ ايـٛظٜط      ايٛظاض٠( ب َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َ رع فً رع اي رٛصاس٠ هل رزا      تؼ راٚس ايبب١ٚ ؾـ
هَٛٝ ر١ ٚايكط راع   اؿ١ ال ٜكٌ عذدٙ اعطا٤ٙ عٔ مخظ١ َٔ رٟٚ اـ ررب٠ ٚاالختص راص يف اؾاَع رات    ايػشض ؾٓ

ٓ        اـاص ع٢ً إ ٜهٕٛ َٔ ضُٓٗا ممجٌ ايٛصاس٠( ،  َٝـط٠، )عًـ٢ إ تهـٕٛ َـٔ بٝـ ِٗ ٠ٚ١٥ بـ١ ١َٖيـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ ي
َٞ )       ممجال(،  ١َّٝٝ يـ١ ن٪تا١ٜنـ١ٟ ٥ـ١َي ٚغ رالف ري رو تع رذ اد راص٠     ي١ ض ٟٚٚ زاض ؾت٠ٚ١ٓ ١َٖي١ٜـ١، غـ١باض٠ت بـ١ غـ

 ًٝؼ طايم ايتاطٝع بٗزا االيػا٤(.ايتاطٝع ًَػا٠ ٜٚتٛيٞ ايٛصٜش تب
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ٜـ           َٜتـ٠ٚ١ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظٜـط  َٝط٠ زٜاضٟ ١ْنطا٠ٚ ي١ َٛز٠ٟ نـ١ْسا تـاَيٝيب ت٥١ػـٝؼ ٥اطـازاض ١٥نط إ يـ١  ب٫َ١ّ ي
َٟ بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١ٚ َا٠ٜٚــ١زا ٥اطــازاض   َٝــط٠ َٛز٠ٜــ١ى زٜــاضٟ بهــط َٞ ي ٫ٜــ١ٕ ٠ٚظاض٠ت بــ١ٚ ٥ًٝػــا نطزْــ٠ٚ١، ٥ــ١ب
َٜتــ٠ٚ١، غــ١باض٠ت بــ١ نــٛاض٠ّ يــ١ ض اثــ٪ضتٞ ٜــإ يــ١  َٜٓــ٠ٚ١ نــ١ زاٚاناض١ٜنــ١ٜإ ٠ٚضْــ١طريا٠ٚ ٚ ٥ًٝػــا ١٥نط بهط

َٜ َٜٓسْٞ با٫َ ن١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط خٛ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٞ ) ث َُٝـ١     س رزف ٓس٠ٚ١ٜ، ٥ـ١َي دتاَعـ١ عاؽنٝـ١( ، ٥
َٝـط٠ ٥ـ١ّ              َٝـط٠ ؾـ١ضع به١ْـ٠ٚ١، ٥اٜـا ب٪نـٞ ي َٝؿرت بامسإ ي٠ٚ١ نطز نـ١ جاَٝعـاتٞ ١٥جٓـ١بٞ ب٪ٜـإ ١ٖٜـ١ ي ث

َٜت؟ )عنٓح ايٛظٜط بعـس َكـازق١ زتًـؼ ايـٛظاض٠ اجـاظ٠ تاغـٝؼ اٚ زتًـؼ         اد راص٠ تاط رٝع    ٤اسٛصاي ر ذ١ظف بهط
َٝساْـ١ ١٥طـ١ض ١٥ٚؾـ١ضعٞ جاَٝعـ١ٟ عاي١َٝـ١ف       داَع١ اٚ فشع ؾاَع١ عامل١ٝ(،  َٝط٠ َاز٠ّ ٥ٝحـاظ٠ ث نْٛه١ ي

َٝـس     َٜٝٛػـيت بـ١ َ٪َيـ١ت ث َٜت٠ٚ١ ١٥ٜٚـ ث َٝـط٠ ذـ١ظف     ٜإ ١٥ج١ٓب١ٝ ي١ نٛضزغتإ زا ١٥نط إ ١ٖٜـ١، ب٪نـٞ ي
َٟ؟.  بهط

َٟ؟ زٚاتـط       َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز٠ٚٚ ذـ١ظف بهـط يـ١  َٔ زاٚاٟ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ١٥ن١ّ ي١ ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١ ب٪نٞ ث
ايكشاس يذ٣ فًع ايٛصسا٤ خ رالٍ ثالث رني    ع٢ًيطايم ايتاطٝع االعرتاض خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ نٛاض٠ّ ن١ باؽ ي١ )

َٜٛا َٔ تاسٜخ تبًٝػِٗ بك رشاس اي رشفض ٚعً ر٢ اي رٛصاس٠ ايب رت يف االع ررتاض خ رالٍ َ رذ٠ ط رتني َٜٛ را َ رٔ ت راسٜخ             
٥ـ١نات يـ١ ق١ضاض٠نـ١ يـ١ ١َذه١َـ١      ٥اٜا زٚاتط ب٪ٜإ ْٝـ١ زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٠ٚظاض٠ت بـ١ت     تكذِٜ االعرتاض(، 

َٝٗات٠ٚٛ ن١ زاٚاناضاْٞ زا١َظضاْسٕ ب٪ٜـإ ْٝـ١ ثـ١ْا ب١ضْـ١ بـ١ض       َٝط٠ ن٪تاٜٞ ث ت١َٝعٟ ١٥ٚ بط ٜاض٠ به٠ٚ١ْ١؟ ي
َٝطا١ٜنٞ تط زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظاض٠ت بط ٜـاضٟ ن٪تـاٜٞ ي١غـ١ض ٥ـ١زات زٜـاض٠ قـ١ضاضٟ ١َجًٝػـٞ ٠ٚظاض٠ت         ٖٝض ج

َٜطا١ٜنٞ تط َٜٝٛػت١ ض  َٝط٠ ث َٞ ٜـإ   بات١، ي َٜت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ بط ٜاض٠ ت١َٝع به٠ٚ١ْ١ ي١ زازطاٟ ٥ٝساضٟ ب بهط
َٝٓح١َٝؿـسا زٜـاض٠           َٜهٞ تـط ١ٖغـت بـ١ تـ١ظ٠َيّٛ بهـ١ٕ، ٚ يـ١ ث َٞ ن١ جـاض زازطا ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ذ١قٞ ٠ٚ١٥ٜإ ١ٖب

َٜٓس٠ٚ٠ ن١ )ؿن  ٌ      ج١ْابٞ ٠ٚظٜط ٠ٚ١٥ٟ خٛ يف  ساي١ عذّ ؼكٝ رل املظ رتجُش يالغ رشاض املكص رٛد٠ اع رالٙ اٚ ايفؼ ر
ؼكٝكٗا اٚ ايػا٤ اؾاَع١ اـاص١ الٟ طبب نإ تؤٍٚ ًَه١ٝ املٓؼ٦ات املؼٝذ٠ ٚتٛابعٗا اىل ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايع رايٞ  

َٝط١ٟ ١ْظ٠ض ْٝـ١ بـسٕٚ َٛقابٝـٌ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ن١يٛثـ١ٍ ٚ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ         ٚايبشح ايعًُٞ بذٕٚ َكابٌ(،  ٥اٜا ج
َٞ ب١ضاَبـ١ض؟ ١٥َـ١       ؾتا١ْٟ ن١ ي١ ظاْه٪ٟ تاٜب١ت زا ١ٖٜـ١ ٖـ١َٟٛٚ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـٞ      َٜٓـسْٞ بـا٫َ بـط ٚات بـ خٛ

َٝط٠ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ًٝػـا نطزْـ٠ٚ١ٟ       َٟ، جط١ ي٠ٚ١ َٔ ي ب١ضاغيت ذ١ظ ١٥ن١ّ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ي١غ١ض بسض
َٝتـ١ َازز٠ٜـ١نٞ غـ١ضب١خ٪،         َٝت١ ٥ـ١ذهاَٞ خٝتـاَٞ  ٚ بب َِٝ باؾ١ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ بهـ َٝسا١ٜ َٔ ث جاَٝع١ٟ ت

   ٛ ــ َٞ، ن ــ١ب ــ١ض٠ ٖ ــط٠زا ؾ١ق َٝ ــ١ى ي ــ١ى       ْ ــ١ض جاَٝع١ٜ ــ٠ٚ١ ٖ ــ١ض ٥ ــ١نات، ي١ب ــاْس٠ٚ١ْ ٥ ــ١ ١َٖي٠ٛؾ ــاؽ ي ْه١ ب
َٜـت نـ١ ٥ـ١ّ نـ١ٍ ٚ ث٫١ْـ١ بـ٪ ٠ٚظاض٠تـٞ         َٝت٠ٚ١ ي١ ١٥ذهاَٞ خٝتا١َٝن١ ب١ َازز١ٜ٠ى زٜاضٟ بهط ١َٖي٠ٚ١٦ؾ
َٟ، ١٥طـ١ض              َِٝ باؾـ١ ض ٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتطٟ ي١غـ١ض بـسض َٞ َٛقابٝـٌ َـٔ ثـ َٞ، بـ٫َ١ّ بـ١ب َٜٓسْٞ با٫َ ٥ـ١ب خٛ

َٟ ي١ٜ١نرتٟ ١ْططٕ ب١ضاغيت ٖٝهُإ قػ١ ١ْن١ٜٔ باؾرت٠، غٛثاؽ١٥ْساَا َٜعٟ ث١ضي١َإ طٛ  ْٞ ب١ض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زٚا ض ٥٠ٝتإ
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب  :ب١ض



 417 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜهٞ تط ٖ ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظاض٠ت جاض َٝبٝٓٝا١ْ ي١ط١ ١َُٝ ظ٩ضب١ٟ ١٥ٚ غ١ضْخ ٚ ت ١َٚيُإ زا٠ٚ قٝاغ١ٟ به١ٜٓـ٠ٚ١  ٥

َٞ ))ؿن      َٝؿه١ؾـٞ نـطز٠ٚٚ ٚ ٥ـ١َي َٞ ن١ ي١ط١َيٞ ْـ١بٜٛٚٔ ٚ ٠ٚظاض٠ت ث َٝو ١ْب ساي ر١ ع رذّ ؼكٝ رل    َا ع١زا باب١ت
املظتجُش يالغشاض املكصٛد٠ اعالٙ اٚ ايفؼٌ يف ؼكٝكٗا اٚ ايػا٤ اؾاَع١ اـاص ر١ الٟ ط ربب ن رإ ت رؤٍٚ ًَهٝ ر١      

  ٚ ــا   صاس٠ ايتعً ر رِٝ ايع ر رايٞ ٚايبش ر رح ايعًُ ر رٞ ب ر رذٕٚ َكاب ر رٌ(،     املٓؼ ر ر٦ات املؼ ر رٝذ٠ ٚتٛابعٗ ر را اىل  ــٞ ٜاغ َٝ ــ١ ث ــ٠ٚ١ ب ٥
َٟ ١٥ٚ نابطا١ٜ ب٪ ٥ـ١ٚ ١َؾـطٚع١    َٟ، ْانط ٍَ ١٥نط َٝٓإ َا١ََي١ٟ ي١ط١ ؾ١ض١َٝناْٞ نٛضزغتإ ٚ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضٖ

١َُٝ بـ١ؽ ٥ٝعتري اظَـإ ي١غـ١    َٝهٞ تط، ب٪١ٜ ٥ َٟ ب٪ ؾت َٞ بٝط٪ض  َٝٓا٠ٚ ١٥تٛاْ ض ٥ـ٠ٚ١  ٠ٚضٟ ططت٠ٚٛ ٚ ؾ١ؾ١يٞ ٖ
َٜع باغٞ ث١عنآْا١َٜإ نطز،  ٌَ ١ْن١ٜٔ؟ ١ٜى ٫َٛذ١ظ٠ٟ تطٜـ، زٚٚ ب١ض بٛٚ ن١ ١٥ّ باب١ت١ٟ ٠ٚظاض٠ت زاخ
َٝهٞ ض ٠مســٞ             َٜٓ َٞ ث١عنآْاَــ١ ٜــ١عين تــ١عاٖٛزٟ ٫ٟ ناتــب عــ١زٍ، ٜــ١عين ن١ؾايــ١، ٜــ١عين ؾــٛ نــ١ ٥ــ١َي

َٝهطا٠ٚ، غٛثاؽ  با٠ٚضث
 

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕب١ض

َُٝـ١ َازز٠نـ١َإ زاض ؾـت٠ٚ١ تـانٛ          َٜتـ١ ز٠ْطـسإ، زٚاتـط ٥ َٝٓخ ٚ ؾـ١ف خبط َٝؿٓٝاضٟ ز٠َخ نطزْٞ َازز٠ٟ ث ث
َٟ  ز٠ْطٞ ي١غ١ض بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  :غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض
ٍَ زا ْٝـ١؟ بـ١ نـ٪ٟ ز٠ْـط        َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ نـ َٞ ي١ط١ َٜٔ ب١ ١ٜى، ن َٝٓخ ٚ ؾ١ف بهط َٝؿٓٝاض٠ٟ َازز٠ٟ ث ١٥ٚ ث

٠ٚ١َٜٓٓ زٚا قٝاغ١تإث١غٓس   نطا، ؾ١ضَٛٚ بٝدٛ
 

َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ  :ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

 : 5َازز٠ٟ 
َٝٓحٞ ٠ٚضططت َٝٓح١ّ ٚ ؾ١ؾ١ّ ز٠َخ نطا، ض ٜعب١ْسٟ شَاض٠ ث  ث

اٚال: ٜكذّ طًب تاطٝع اؾاَع١ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ تاطٝظ١ٝ رٟٚ خرب٠ داَع١ٝ ال تكٌ عٔ عؼش٠ طٓٛات ٚإ ال  
ٔ مخظ١  اىل ايٛصٜش َؼفٛعا بتكشٜش ٜتعٗ رذ فٝٗ را ط رايبٛا ايتاط رٝع بت رٛفري املظ رتًضَات املادٜ ر١        ٜكٌ عذدِٖ ٖ

ٚايبؼش١ٜ ٚايع١ًُٝ مبا فٝٗا املباْٞ ٚاملهتبات ٚاملختربات ٚغريٖا َٔ املظ رتًضَات االخ رش٣ ٚاع رذاد ْظ راّ داخً رٞ      
 ٜتطُٔ َاٜاتٞ:

 
 اغِ ادتاَع١ ٚاٖساؾٗا َٚكطٖا-1
 ٤ اؾاَع١ َع طريتِٗ ايزات١ٝ ٚايع١ًُٝ َٚؤٖالتِٗقا١ُ٥ بامسا٤ ١٦ٖٝ آَا-2
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 املٛاسد املاي١ٝ يًذاَع١ -3
ايهًٝات ٚاالقظاّ اٚ ايفشٚع ايع١ًُٝ َ رع بٝ رإ ع رذد اعط را٤ اهل٦ٝ ر١ ايتذسٜظ ر١ٝ يه رٌ قظ رِ عًُ رٞ َٚ رؤٖالتِٗ           -4

 ٚخرباتِٗ ٚخذَاتِٗ
 اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ يًذاَع١ -5
 ا١ٜ اَٛس اخش٣ تٓظِ عٌُ اؾاَع١-6

اٍ ايطً ر رب اىل دٗ ر راص االػ ر رشاف ٚايتكٝ ر رِٝ ايٓ ر رٛعٞ يف اي ر رٛصاس٠ ٚف ر رل ض ر رٛاب  ايط ر رُإ ايٓ ر رٛعٞ ٚاؾ ر رٛد٠  ثاْٝ ر را: حي ر ر
 االعتُاد١ٜ

ثايجا: ًٜتضّ طايبٛا ايتاطٝع بتٛفري مجٝع ايؼشٚط ٚاملظتًضَات املطًٛب١ املٓٛٙ عٓٗا يف ايبٓ رذ )اٚال( َ رٔ ٖ رزٙ    
س اي رٛصاس٠ مب رٓح اد راص٠ ايتاط رٝع، ٜٚبػ رٞ عً ر٢       املاد٠ خالٍ َذ٠ ال تضٜذ عٔ طت١ اػٗش َٔ تاسٜخ ايتبًٝؼ بك رشا 

ايٛصاس٠ ايتجبت َٔ تٛفري تًو املظتًضَات، ٚغالف ريو تعذ اداص٠ ايتاطٝع ًَػا٠ ٜٚتٛيٞ ايٛصٜش تبًٝؼ طايم 
 ايتاطٝع بٗزا االيػا٤

 
 

ط رٝع  أمتٓح ايٛصاس٠ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ فً رع اي رٛصاس٠ ٚبع رذ َص رادق١ س٥ رٝع فً رع اي رٛصسا٤ اد راص٠ ت         -1سابعا:
 اؾاَع١ 

فشٚع ر را هل ر را ػ ر رشٜط١ االيت ر رضاّ بؼ ر رشٚط ايرتخ ر رٝص  أ: يًذاَع ر رات ايعاملٝ ر ر١ ايعشٜك ر ر١ ٚاملعتُ ر رذٙ ٚاملعشٚف ر ر١ إ تٓؼ ر ر2
 َٚعاٜش االعتُاد ايعاّ ٚاـاص ٚاملعٍُٛ بٗا يف االقًِٝ

 ايطً رب تكسض ايٛظاض٠ قطاض َٓح ا٫جاظ٠ يتاغٝؼ ادتاَع١ اٚ ؾطع يًحاَع١ َعتُس٠ خ٬ٍ َٔ تاضٜذ تػـحٌٝ  -3
 رايو ٜعذ ايطًب َكبٛالايٛظاض٠ ٚبعهؼ  يس٣

طٝع االعرتاض ع٢ً ايكشاس يذ٣ فًع ايٛصسا٤ خالٍ ثالث رني َٜٛ را َ رٔ ت راسٜخ تبً رٝػِٗ بك رشاس       يطايم ايتأ -4
 ايشفض ٚع٢ً ايٛصاس٠ ايبت يف االعرتاض خالٍ َذ٠ مخع ٚاسبعني َٜٛا َٔ تاسٜخ تكذِٜ االعرتاض

باْؼا٤ املباْٞ ٚاملخت رربات ٚاملهتب رات ْٚ رادٟ ايطًب ر١ ٚقاع رات ايشٜاض ر١       طٝع باملباػش٠ أخاَظا: ًٜتضّ طايبٛا ايت
ٚغريٖا َٔ املظتًضَات املاد١ٜ االخش٣ ع٢ً االسض املخصص ر١ ملؼ رشٚع اؾاَع ر١ اـاص ر١ ٚف رل ق رإْٛ االط رتجُاس        

  ٚ ف رل  ايٓافز يف االقًِٝ خالٍ َذ٠ التتذاٚص طت١ اػٗش َٔ تاسٜخ ايتخصٝص، ٚنزايو االيتضاّ بانُاهل را مبشاس رٌ 
خط١ َٚتطًبات اؾاَع١ املصادم عًٝٗا َٔ ايٛصاس٠ يف ض٤ٛ ايتصُِٝ ايهاٌَ ؾُٝ رع ايٛس رذات ايبٓا٥ٝ ر١ خ رالٍ     

 َذ٠ ال تتذاٚص مخع طٓٛات، ٜٚؼرتط يف اب١ٝٓ اؾاَع١ َاًٜٞ:
إ تهٕٛ َظتك١ً ٚغري َشتبط١ باغشاض طه١ٝٓ اٚ اقتصاد١ٜ اٚ تع١ًُٝٝ غري اؾاَع١ اٚ اٜ ر١ اغ رشاض اخ رش٣    -

 تعًِٝ اؾاَعٞيٝظت يً
 إ تؼٝذ ع٢ً َظاسات تتٓاطب:-2

 َع عذد ايهًٝات ٚاالقظاّ املٟٓٛ اْؼا٥ٗا ٚسادتٗا فُٝا ٜتعًل بكاعات ايتذسٜع ٚعذد طٓٛات ايذساط١-ا
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 َع ْٛع١ٝ االختصاصات ايٓظش١ٜ ٚايتطبك١ٝ املٟٓٛ تذسٜظٗا-ب
 يٛصاس٠َع عذد ايطالب املتٛقع قبٛهلِ ٚفل اـط١ املصادق١ عًٝٗا َٔ قبٌ ا-ز
إ تتٓاطب ٖٓذطتٗا َع َٓاٖر ايتعًِٝ اييت تٟٓٛ اتباعٗا َٚع اـصا٥ص ايب١ٝ٦ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ -د

 يًُشٝ  ايزٟ تٓؼا فٝ٘
إ تًشل بٗا ص راالت يًٓؼ راطات ايجكافٝ ر١ ٚايرتفٝٗٝ ر١ ٚاي رذٚسات اـاص ر١ َٚظ راسات خط رشا٤ ٚسٜاض ر١ َٚ رشاب           -ٙ

 َع سذِ اؾاَع١ َٚشاعات رٟٚ االستٝادات اـاص١ يًظٝاسات َٚشانض صش١ٝ عٝح ٜتِ تٛصٜعٗا
 طادطا: 

٠ أالجيٛص ف رتح نًٝ رات اٚ اقظ راّ دذٜ رذ٠ بٗ رذف ايتٛط رع ٚاالع رالٕ عٓٗ را ٚايب رذ٤ ب رايكبٍٛ ٚايذساط ر١ اال بع رذ تٗٝ ر             
 ٜذ ضُإ اؾٛد٠ َٚٓٗا:أاملظتًضَات ناف١ ٚبت

ذٜذ ق رذس٠ االط رتٝعاب ن رٌ َُٓٗ را َ رع      املختربات ٚاملؼاغٌ ايالص١َ سظب االختصاصات املٟٓٛ تذسٜظٗا َع ؼ-1
 ايعذد االمجايٞ يًطًب١

 َهتب١ َتخصص١ يف نٌ ن١ًٝ َٚهتب١ عا١َ داَع١ٝ َشنض١ٜ ؼذٜذ َٛاصفاتٗا -2
نًٝات اجملُٛع رات  ايطبٝ ر١ ٚاي ريت تٓشص رش )بط رب االط رٓإ، ايص رٝذي١ ايتُ رشٜض( َشاع رات          ٜؼرتط عٓذ فتح -3

 َات ايطشٚس١ٜاملٛاصفات ايعامل١ٝ  ٚ تٛفري ايهٛادس ٚاملظتًض
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜعب  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-١ض
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