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ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ  َٚطاق -ٓٞض    ع
 ثٞضهًٞاُٛ        

َٚطاق -ك٘ضزغتاْ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤكؤهٞكاْ
87 

 

 

  ٓٞؾتاٗ سٞٗت بٞضطٛ – 2112اَهٛ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَهٛ كَٞٙٞ ناثٛ                          
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َٚطاق -ك٘ضزغتاْ  ثٞضهًٞاُُٛٛ هٞ بآلٗكطاٗٝكا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٚب: ثطؤتؤكؤهٞكاُٛ غاَهٛ ُاٜٗ  ثٞضهًٞاُٛ(ٜ 2112)كت

َٚطاق -ك٘ضزغتاْ   ع
 87بٞضطٛ: 

 2113ناثٛ ٙٞكَٞ: 
 251رلاش: ت

َٚسانُ٘ٗٞٗٝ: ستٌس سػّ ضؤشبٞٙاُٛ  ث
 ُٞخؿٞغاظٜ: غِ٘بط قابط سػّ

َٚطظاز، ، خطسضًري ٞؾ كطزْ: ٢ِٚكات َُٚٞٗضؤظ ؾ ط اكطَ، طعُٝط ابطآٍٚ، زه
 بٞختٚاض طيٚى، ؾ٘اْ ستٌس، ُٞٓوٞ اغعس.

ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ:  َٚبداُٜٞ ُٚؿتٌاُٚٛ ٓٞض  شًاضٜٝ غجاضزُٛ بٞ كت
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َٚ  طٙػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَٚٚٞٛ خ٘هٛ (34ثطؤتؤكؤهٛ زاُٚؿتين شًاضٝ )    َٛ ؾٞػيٞ –َٓٞهبصاضزْ  غ  5 ي 25/12/2112 غ

ًَٚٚٞٛ ( خ٘ه35ٛثطؤتؤكؤهٛ زاُٚؿتين شًاضٝ )      139 ي 26/12/2112 ؾٞػيٞن٘اض –َٓٞهبصاضزْ  غ
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 ( 45ُٚؿتين شًاضٝ )ثطؤتؤكؤهٛ زا

َٛ ؾٞػيٞ َٙلٞٗتٛ  غ  3123\23\36ض

ًَٚٚٞٛ َٓٞهبصاضزْ  خ٘هٛ غ
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  (34ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 َٛ َٙلٞٗتٛ ؾٞػيٞغ  36/23/3123 ض

َٚط )   َٚـ ُٚــ٘ٝض ؤٜ(ٜ 11كاتــصً َٛ  ضؤشٜ ثــ َٙلــٞٗتٛ  ؾــٞػيٞغــ  -٘ضزغــتاْ ك ثٞضهــًٞاُٛ  25/12/2112ض
َٚطاق  ٛ  ثٞضهًٞاْ ٗ، غٞضؤكٛ  ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚىبٞ غٞضؤكاٙٞتٛ ع َٙع ز. سػـّ ستٌـس     بـٞ ٢اًـازٝبُ٘ٗ بـٞض 

َٚططٜ غٞضؤن ٗ،  َٚطٜ      غ٘ضٝ د َٙع رطغـت دظيـس عبـسار غـلطت ْ بـٞض  خـ٘هٛ   (34ٜ, زاُٚؿـتين شًـاضٝ )  ثٞضهـًٞا
ََٞٚٚ  ( ٜ خؤٜ بٞغت.2112, غاَهٛ )غ

 بٞضُاًٜٞ كاض:
َٚٛ س٘ك ٜ 1992(ٜ ٓـًٞ٘اضكطاٜٗ غـاَهٛ   1ٜ ُـاٗخؤٜ شًـاضٝ )  ٝٗط ( هٞ ث21ٙٞ(ٜ ًاززٝ )1اُٛ بط طٞ )ٌٞكبٞث

َٚطاق, زٝغتٜٞ غٞضؤكاٙٞتٛ  -ثٞضهًٞاُٛ ك٘ضزغتاْ  خـ٘هٛ   (34ٜزضا زاُٚؿـتين شًـاضٜٝ )  ٜ بط ٙـاض  ثٞضهًٞاْع
ًَٚٚٞٛ َٓٞهبــصاضزْ هــٞ كــات )  َٙلــٞٗتٛ  11غــ َٛ ؾــٞػيٞ ض َٚـ ُٚــ٘ٝض ؤٜ ضؤشٜ غــ بــَٞ  زا 25/12/2112(ٜ ثــ

َٚت: َٚ٘ٝٙٞ ب  ؾ

1           ٌَٟٙ َٚؿـِٚاض٠ ٙاغـاٜ ظاُلـؤ تاٙبٞتـٞكاْ هـٞ ٓـٞض . بٞضزٝٗاَ بْ٘ٗ هـٞ غـٞض خػـتِٞ ض ٗٗ ٗ ططت٘طـؤكطزُٟ ث
 ك٘ضزغتاُسا.

َٚطاق بؤ غاَهٛ 2 ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُٟ ع َِٙس٠ُٝٗٞ ٙٞكًٟٞ ثط ؤشٝ ٗ ٙاغاٜ ب٘زد٠ٞ ٓٞض  .2113. خ٘

3    َٙ َِٙس خـ٘اضزُٟ ٙاغـاٙٛ بـٞض  ٍَٙ بـؤ كاضٗبـاض٠         . باٗٝض زاْ ٗ غـ٘ ع غـعس خاهـس ظيـس اًـري ٗٝن ٗٝظٙـط٠ ٓـٞض
 ثٞضهًٞاْ. 

َٙع   :ثٞضهًٞاْغٞضؤكٛ ز. اضغالْ باٙع/ بٞض 
 بُٞاٜٗ خ٘اٜ طٞٗضٝٗ ًٚٔطٝباْ.

            ًَٟٞٚٚ َٛ زٝكـّٞٙ، ثٞضهـًٞاُٛ ك٘ضزغـتاْ خـ٘هٛ غـ بُٞا٠ٗ طـٞزي ك٘ضزغـتاْ، زاُٚؿـتِٟ ٢ـًٞط ؤًاْ زٝغـت ثـ
َٙس ، 25/12/2112( ض ؤش٠ زاُٚؿـذي  34اُٛ ٙٞكـَٞ شًـاض٠ٝ زاُٚؿـتِٟ )   َٓٞهبصاضزْ غاَهٛ ن٘اضَٝ، خ٘هٛ طط

َٚٛ س٘كٌٞكاُٟ بط طٞ ٙٞكٟ ًاززٝ ) :بٞضُا٠ًٞ كاض ( هٞ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗٝخؤ٠ شًاضٝ ٙٞكٟ ًٓٞ٘اضكطا٠ٗ 21بٞث
َٚــطاق، زٝغــت٠ٞ غــٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهــًٞاُٟ ك٘ضزغــتاْ بط ٙــاض٠ زا،     1992غــاَهٛ  ٠ ثٞضهــًٞاُٟ ك٘ضزغــتاْ ـ ع

ًَٟٚٚٞ َٓٞهبـصاضزْ هـٞ كـات )    34زاُٚؿتِٟ شًاضٝ ) بٞضُا٠ًٞ كاض٠ َٚـ ُٚـ٘ٝض ؤ،   11(٠ ٢اغاٙٛ خ٘هٛ غـ (٠ ثـ
َٛ َٙلٞٗت  ض ؤش٠ غ َٚت، 25/12/2112ؾٞػيٞ ض  َٚ٘ٝٙٞ ب  بَٞ ؾ

1           ٌَٟٙ َٚؿـِٚاض٠ ٙاغـاٜ ظاُلـؤ تاٙبٞتـٞكاْ هـٞ ٓـٞض . بٞضزٝٗاَ بْ٘ٗ هـٞ غـٞض خػـتِٞ ض ٗٗ ٗ ططت٘طـؤكطزُٟ ث
 ك٘ضزغتاُسا.

َِٙس٠ُٝٗٞ 2ٞٙ َٚطاق بؤ غاَهٛ . خ٘ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُٟ ع  .2113كًٟٞ ثط ؤشٝ ٗ ٙاغاٜ ب٘زد٠ٞ ٓٞض
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ٍَٙ بـؤ كاضٗبـاض٠             3 َٙع غـعس خاهـس ظيـس اًـري ٗٝن ٗٝظٙـط٠ ٓـٞض َِٙس خـ٘اضزُٟ ٙاغـاٙٛ بـٞض  . باٗٝض زاْ ٗ غـ٘
 ثٞضهًٞاْ. 

       ٞ َِٙسُٟ باآل زٝكـّٞٙ، ثرلؤظبـاٙٛ هـٞ بـطا ًٞغـٚشٚٞكاْ زٝكـّٞٙ كـ َٚطٓاتين دُٞابٛ ٗٝظٙط٠ خ٘ ٢ـًٞط ؤ   بٞخ
َٛ بـٞ خؤؾـٟ ٗ        َٛ بؤٙـاْ ٗ ٓـًٞ٘ٗ غـاَه َٚلٟ خؤف بـ َٚس زٝكّٞٙ دٞشُ دٞشُٟ ٢اِٟٙٚ بطا ًٞغٚشٚٞكاُٞ، ٢ً٘
َٚـطاق ٗ ٓـًٞ٘ٗ زُٗٚـاف، رـٞضً٘ٗ كـان       َٚطٗ بٞضٝكٞت بؤ غٞضدَٞ كؤًٞآلُٟ خَٞهلٟ ك٘ضزغتاْ ٗ ع َٚتٞ خ بب

 عُٟٞٗ.
َٙع عُٟ٘ كٌاي غعٚس)بٞظاظ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚٛ ًازز٠ٝ )ب َٚؿِٚاض زٝكَٞ غٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهًٞاْ بط طٞكاُٛ )54ٞث ( بلاتـٞ بط طـ٠ٞ   3، 2( بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ث
      ٌَٟٙ َِٙسُـ٠ٝٗٞ ٙٞكـَٞ بـؤ ب٘زدـ٠ٞ ٓـٞض ٙٞكًٟٞ بٞضُا٠ًٞ كاض بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُري كاض٠ هٞ غٞض بلّٞٙ، خ٘

 ك٘ضزغتاْ بلط٠َ، ٗاتا غ٘ٗز هٞ كات ٗٝضطرلّٙ، غ٘ثاؽ،

َٙع ز.اضغالْ ب  اٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٛ زُٝطـٟ هـٞ غـٞض بـسض٠َ،       َٚؿِٚاض٠ٝ دُٞابت ثٞغُٞس زٝكّٞٙ، بٞآلَ ٢ٞٗٝ زٝبـ ٌَٚٞف هٞ غٞضؤكاٙٞتٟ ٢َٞ ث ٢
َٙعٝكاْ زُٝطٟ هٞ غٞض بسْٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ خاَهٟ ) َٚـ خـاَهٛ ٙٞكـَٞ، نـُ٘لٞ      3، 2ثٞضهًٞاُتاضٝ بٞض  ( غِٞٙـٞ ثـ

َٚ٘ٙػتٟ بٞ ٗ   َٓٞ ًٞغٞه٠ٞ ب٘زدٞٙٞ كٞ ث  ٗٝ ٓٞٙٞ بطازٝضاْ ظٗٗ بت٘اُّ خؤٙاُٟ بؤ ٢اًازٝ بلـْٞ هـٞ زآـات٘
 21( ض ؤش هٚصُٞكاْ ض اثؤضتٛ خؤٙاْ بِ٘ٗغّ، هٚص٠ُٞ زاضاٙٛ ٗ ٢اب٘ٗضٙـ هٞ ًـا٠ٝٗ ) 15هٞ ًا٠ٝٗ ) اْػا٤اهلل

( ض ؤش كاضٝكاُٛ خؤ٠ ٢ٞصتاَ بسات، بـٞٓٚ٘ا٠ ٢ـّٞٗٝٙ هـٞ ًـاُطٟ ٙـٞن ب٘زدٞكـٞ ًُ٘اكٞؾـٞ بلـّٞٙ ٗ         25تا 
ًَٚٚٞٚـ ٢ٞٗٝٙٞ ًاٗٝٙٞكٟ كـًٟٞ ز٠َٗٝ، بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ ٢ـٞٗ بـطازٝضٝ       اْػا٤اهللض بلّٞٙ ٢ٚقطا بٞ خؤؾٟ، خاَهٛ غ

َٚؿـٟ      3، 2َٓٞ بط ٗا ٗٝضبطط٠َ ٗ َٓٞ غِ٘ٙس٠ ٙاغاٙٛ غـ٘ا، ٢ِٚذـا خـاَهٛ)    ( زٝخِٞٙـٞ زُٝطـٞٗٝ بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ ث
َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ كاتٞٗٝ؟ َٟ كٞؽ  غّٞٙ، ب٘ ٠ٝٗٞ٢ ًُ٘اكٞؾٞ بلّٞٙ، ك َٟ هٞطَٞي زا ُٚٞ؟ غ ك

َٚـ غط٠َ، كان دالي رٞضً٘ٗ.3، 2هٞطَٞي زا ُٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا، كٞ خاَهٛ)  ( ث

َٙع دالي عوٟ عبساهوٞ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚـٞ ٢ـٞٗ كػـ٠ٞٙٞ بلطزاٙـٞ، ًـّ ٗٝكـ٘ غـٞضؤكٟ هٚصُـ٠ٞ كؿـت٘كاَي ٗ              سٞق بـ٘ٗ غـٞضؤكٟ رطاكػـٚؤُٞك٠ٞ ٢
َٛ زٗٗغـــبٞف ٢ــاٗز  َٟ ٢ٞطـــٞض ٗابـــ َٙط٠ ٓـــٞتا ٢ـــَٞ زٝكٚقٞٙـــٞ ب٘زدٞكـــَٞ ٗٝضُـــٞططت٘ٗٝ، ٢ـــًٞط ؤ ٗ غـــبِٞٙ

َٛ ًُ٘اكٞؾـٞ        15كؤبًُ٘ٗٞٗٝاْ ٓٞٙٞ، هـَٞ ض ؤ ٗٝ )  َٚيَن، ٢ـٞب َٛ  ٗٝظاضٝت بٚبـ َٛ ٢ـٞب َٚم ُـاب ( ض ؤش ٓـٚ  ًـٞداَه
َٚؿـِٚاض زٝكـَٞ هـٞ      َٛ كؤبُ٘ٗٞٗٝ بل٠ٞ، ًـّ ث ( 15َٛ بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ هـٞ )   ( ض ؤشًـاْ بـسُٝ  15ٗٝ ) 1/1بلط٠َ، ٢ٞب

 ض ؤشزا تٞغوٌٟٚ هٚص٠ُٞ زاضاٙٛ ٗ ٢اب٘ٗض٠ بلّٞٙ، غ٘ثاؽ،
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

كان دالي ب٘زدٞ ٙٞن كاضتؤُٛ ٢ُٞٗٝسٝ طٞٗضٝٙٞ، ُاكط٠َ ٓٞض هٚصُٞٙٞن ٗ ٢ٞٗ نـُٞسّٙ ٓـٞظاض ٗٝضٝكٞٙـٞ    
َٚٛ بسّٝٙ، ب٘زدٞ هٞ َٜ ٗ ث هٚصُـ٠ٞ زاضاٙـٛ ٗ ٢ـاب٘ٗضٜ زاٙـٞ، ٓـٞضٗٝٓا زٝخيِٞٙـٞ غـٞض         بؤٜ ٢ٚػتِٚػار بلط

َٚٛ ٢ٚدتٚػاغاتٛ هٚصُٞكاُٟ خؤٙـاْ غـٞضزاُٟ هٚصُـ٠ٞ زاضاٙـٛ ٗ      َٛ هٚصُٞكاْ بٞ ث غاٙتٞكٞف ٗٝك٘ غاَهاْ زٝب
َٛ بلْٞ، بؤ ٢ـ٠ٝٗٞ   ٢اب٘ٗض٠ بلْٞ، ه٠َٗٞ ؾتٞكاُٛ خؤٙاْ نٚٚٞ كؤ٠ كُٞٞٗٝ هٞ غٞض غاٙتٞكٞ ٢ٚػتٚطاز٠ٝ ه

َٚٛ ٢ٚدتٚػاغٟ خؤ٠ كاض بؤ ٢ٚؿٞكاُٟ بلات، رٞضً٘ٗ كان خ٘ضؾٚس.ٓٞض كٞغٞ ٗ بٞ  ث

َٙع خ٘ضؾٚس اظيس غوٍٚ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٗٝهال ٠ٝٗٞ٢ ًّ زٝظامن ٓٞض ً٘باؾط هٞ ٢ٚساضٝٗٝ بؤ ًٓٞ٘ٗ هٚصُٞكاْ ن٘ٗٝ، ٗابعامن هٚص٠ُٞ ناُسْ ن٘ٗٝ، 
َٚلٛ تط ٗٝضٙططت٘ٗٝ، ٙٞعِٟ ٓٚ  هٚ صُٞٙٞن ًُٞاٗٝ ٗٝضِٙٞططتيَب، تٞٗاٗ هٚصُٞكاْ ٓٞض كان غامل ٙاْ ٙٞك

َٚٛ ٢ٚدتٚػاغٛ خؤ٠ ب٘زد٠ٞ ٗٝضططت٘ٗٝ، غ٘ثاؽ.  ٙٞكٞ ٗ بٞ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ رٞضًْ٘ٗ بؤ غٞكؤ٠ هٚصُٞكاْ، 

َٙع عُٟ٘ كٌاي غعٚس)بٞظاظ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙس٠ُٝٗٞ زٗا٠ زُٝط َٚطا٠ بط طٞكاْ، ٗاتا خ٘ َٚؿلٞف كطا بؤ طؤض ِٟٙ د َٚؿِٚاض٠ٝ كٞ ث ساْ هٞ غٞض ٢ٞٗ ث
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، بؤ غاَهٛ  كٞ هٞالْٙٞ سلً٘ٞتٞٗٝ ٢اض اغت٠ٞ ثٞضهًٞاْ  2111ٙٞكًٟٞ ثط ؤش٠ٝ ب٘زد٠ٞ ٓٞض

ٌَِٙٞٗٝ، 41كطاٗٝ، هٞ ) َٚم ٓات٘ٗٝ، زٝكٛ ًاززٝكاْ بؤتاْ زٝخ٘  ( ًاززٝ ث

 ايسمحٔ ايسسِٝ بطِ اهلل

 باضِ ايػعب. 

 بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.

( َٔ 56( َٔ دضتٛز ايعسام ايدا٥ِ ٚايفكس٠ االٚىل َٔ املاد٠ )121اضتٓادًا ألسهاّ ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ) 
املعدٍ ٚبٓا٤ً ع٢ً َا عسض٘ فًظ ٚشزا٤ إقًِٝ نٛزدضتإ ـ  1992( يط١ٓ 1قإْٛ بسملإ نٛزدضتإ زقِ )

تػسٜع  2112 / /م قسز بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام ظًطت٘ األعتٝاد١ٜ املسق١ُ ) ( ٚاملٓعكد٠ بتأزٜذ ايعسا
 :ايكإْٛ األت٢

 قإْٛ املٛاش١ْ ألقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام 3124قإْٛ زقِ ) ( يط١ٓ 

 .3124يط١ٓ املاي١ٝ 
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 ايفصٌ األٍٚ

 اإلٜسادات

القًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام مببًؼ مخط١ عػس٠ تسًٜٕٛ  2113املاي١ٝ املاد٠ االٚىل: تكدز اٜسادات املٛاش١ْ يًط١ٓ 
 َٚا٥تإ ٚضبع١ ٚمخطٕٛ ًَٝاز ٚمثإ َا١٥ ٚتطع١ ازبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز سطب َا ٖٛ َبني ادْاٙ: 

ٚايبايػ١  2113اٚال: سص١ اإلقًِٝ سطب قإْٛ املٛاش١ْ ايعا١َ االؼاد١ٜ ؾُٗٛز١ٜ ـ ايعسام يًط١ٓ املاي١ٝ 
 تسًٜٕٛ ٚازبع١ َا١٥ ٚضت١ ًَٝاز ٚضبع َا١٥ ٚمخط١ ٚثالثٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز. ازبع١ عػس

 ثاْٝا: االٜسادات احمل١ًٝ ٚايبايػ١ ضتُا١٥ ٚ ٚاسد٣ ٚمخطٕٛ ًَٝاز َٚا١٥ ٚازبع١ عػس٠ ًَٕٝٛ دٜٓاز.

ٓتر املِٝ ٚٓفط اـاّ املٓتر يف االقًِٝ ٚاملهسز يف َصاف٢ االقًايثايجا: َبًؼ ايبرتٚ دٚالز يًُطتًٗو قًٝا عٔ 
، َا١٥ ٚعػسٕٚ ًَٝاز دٜٓاز  2113طبٝعٞ يف اإلقًِٝ ٚناألت٢: ـ مثإْٛ ًَٝاز دٜٓاز يًط١ٓ املاي١ٝ ائَ ايػاش 

 ، 2112اىل ض١ٓ  2111ملطتشكات االقًِٝ َٔ ايبرتٚ دٚالز يًطٓٛات املاي١ٝ َٔ ض١ٓ 

 املاد٠ ايجا١ْٝ: 

سادًا ْٗا٥ٝا يًدص١ٜٓ ايعا١َ ٜٚتِ اظٗازٖا يف َٛاشٜٔ اٚال: تكٝد مجٝع اٜسادات ايدٚا٥س املُٛي١ َسنصٜا اٜ
 املسادع١ ايػٗس١ٜ.

 ثاْٝا: اضتجٓا٤ً َٔ سهِ ايفكس٠. 

 اٚال أع٢ً ع٢ً ٚشٜس املاي١ٝ ٚاالقتصاد: ـ

. إضاف١ َبايؼ االٜسادات ايػٗس١ٜ ايت٢ ؼككٗا ٚشاز٠ ايصش١ بهاف١ دٚا٥سٖا اىل َٝصا١ْٝ ٖرٙ ايٛشاز٠ الغساض 1
ٚاالدٗص٠ ٚتدازى ْفكات ايصٝا١ْ بأْٛاعٗا ٚسطب طًب ايٛشاز٠ َػفٛعًا ظداٍٚ االٜسادات غسا٤ االد١ٜٚ 

 املتشكك١ فعال ٚاألٚد٘ املكسز٠ يصسفٗا.

. إضاف١ َبايؼ االٜسادات ايػٗس١ٜ ايت٢ ؼككٗا ٚشاز٠ ايهٗسبا٤ بهاف١ دٚا٥سٖا اىل َٝصا١ْٝ ٖرٙ ايٛشاز٠ إلغساض 2
١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚسطب طًب ايٛشاز٠ َػفٛعًا ظداٍٚ االٜسادات املتشكك١ ؼطني ٚتطٜٛس ٚتٓفٝر َػازٜع ايطاق

 فعال ٚاألٚد٘ املكسز٠ يصسفٗا

%( َٔ فُٛع اٜسادات زضّٛ اإلداشات ٚزضّٛ ايتطذٌٝ ٚايػساَات ايت٢ ؼصًٗا ٚشاز٠ 51. إضاف١ ْطب١ )3
١ املسٚز١ٜ ٚذيو سطب املاد٠ ايداخ١ًٝ اىل َٝصا١ْٝ ٖرٙ ايٛشاز٠ يػسض اضتدداَٗا ٚ اْفاقٗا َٔ أدٌ ايطالَ

يف إقًِٝ  2114( يط١ٓ 86قإْٛ إْفاذ قإْٛ املسٚز االؼاد٣ املسقِ ) 2117( يط١ٓ 36( َٔ قإْٛ )11)
 نٛزدضتإ ـ ايعسام.

ٚايصالس١ٝ  1993( يط١ٓ 6( َٔ قإْٛ إداز٠ بًدٜات إقًِٝ نٛزدضتإ زقِ )42. َساعات أسهاّ املاد٠ )4
 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.17ٚايطٝاس١ سطب ايفكس٠ ايسابع١ َٔ املاد٠ ) املُٓٛس١ يٛشٜس ايبًدٜات
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املاد٠ ايجايج١: تكٝد مجٝع ايتربعات ايت٢ متٓح يًٛشازات ٚايدٚا٥س غري املستبط١ بٛشاز٠ بعد قبٛهلا َٔ قبٌ 
اٚ اؾٗات  ْٗا٥ًٝا يًدص١ٜٓ ع٢ً إ ٜكّٛ ايٛشٜس بتدصٝصٗا ضُٔ إعتُادات ايٛشاز٠ َاٚشٜس املاي١ٝ ٚاالقتصاد إٜساد

 غري املستبط١ بايٛشاز٠ يصسفٗا ع٢ً االغساض ايت٢ َٓشت َٔ أدًٗا.

املاد٠ ايسابع١: تتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد ألقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام متٌٜٛ سطابات ايٛشازات ٚاإلدازات ٚفل 
 املٛازد املاي١ٝ املتاس١ ٚمبٛدب ايكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚايتعًُٝات املسع١ٝ.

 جاْٞايفصٌ اي

 ايٓفكات ٚايعذص

 املاد٠ اـاَط١: 

َبًؼ قدزٙ ضت١ عػس تسًٜٕٛ ٚتطع َا١٥ ٚاثٓإ ٚازبعٕٛ  2113اٚال: ايٓفكات: ٜسصد يٓفكات ايط١ٓ املاي١ٝ 
 ًَٝاز ٚضبع َا١٥ ٚتطع١ ٚازبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٜٚٛشع ناالت٢:

ٚمخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز يًٓفكات  .َبًؼ قدزٙ إسد٣ عػس تسًٜٕٛ ٚضت َا١٥ ٚمثا١ْٝ ًَٝاز ٚتطعُا١٥ ٚمثا1١ْٝ
 ايتػػ١ًٝٝ ٜٚٛشع ناالت٢:

أ. َبًؼ قدزٙ أسد٣ عػس تسًٜٕٛ ٚمخظ َا١٥ ٚضبع١ ًَٝاز َٚا١٥ ٚاسد ٚضبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز يًٓفكات 
 ايتػػ١ًٝٝ ؿه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ.

 ب. َبًؼ قدزٙ مخط١ ٚمخطٕٛ ًَٝاز دٜٓاز يٓفكات بسملإ إقًِٝ نٛزدضتإ.

 ١ ٚازبعٕٛ ًَٝاز ٚضبع َا١٥ ٚضبع١ ٚمثإْٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز يٓفكات فًظ ايكطا٤.ز. َبًؼ قدزٙ ضت

. َبًؼ قدزٙ مخط١ تسًٜٕٛ ٚثالخ َا١٥ ٚثالث١ ٚثالثٕٛ ًَٝاز ٚضبع َا١٥ ٚ ٚاسد ٚتطعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز 2
 يًٓفكات االضتجُاز١ٜ ٜٚٛشع ناالت٢:

بع َا١٥ ٚإثٓإ ٚتطعٕٛ ًَٕٝٛ ٚضت َا١٥ ايف أ. َبًؼ قدزٙ أزبع١ تسًٜٕٛ ٚازبع١ َا١٥ ٚتطع١ عػس ًَٝاز ٚاز
 دٜٓاز يٓفكات املػازٜع االضتجُاز١ٜ.

ب. َبًؼ قدزٙ تطع َا١٥ ٚأزبع١ عػس ًَٝاز َٚا٥تإ ٚمثا١ْٝ ٚتطعٕٛ ًَٕٝٛ ٚازبع َا١٥ ايف دٜٓاز ألعُاز 
قط١ٝ ات ٚاألقط١ٝ ٚايٓٛاسٞ، ٚع٢ً احملافغ تكدِٜ خط١ إعُاز احملافع١ ٚاألعٚت١ُٝٓ َػازٜع احملاف

ٚايٓٛاسٞ ايتابع١ هلا املصادم عًٝٗا َٔ قبٌ فًظ احملافع١ إىل ٚشاز٠ ايتدطٝط يػسض دزاضتٗا ٚاملصادق١ 
عًٝٗا ع٢ً إ تساع٢ املٓاطل االنجس تطسزًا داخٌ احملافع١ ٚعدد ضهاْٗا، ٚخيصص َبًؼ َا١٥ ٚمخطٕٛ ًَٝاز 

حملافعات ٚؼدد سص١ نٌ قافع١ سطب دٜٓاز يدعِ ٚصٝا١ْ املػازٜع ايهٗسبا١ٝ٥ َٔ ؽصٝصات ت١ُٝٓ ا
 نجاف١ ايطهإ.

 ثاْٝا: ايعذص
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.ٜكدز ايعذص املدطط ٚاسد تسًٜٕٛ ٚضت َا١٥ ٚازبع١ ٚمثإْٛ ًَٝاز ٚتطع َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٜٚػط٢ ٖرا 1
ـ املبايؼ املدصص١ يٛشاز٠ ايبٝػُسن١ َٔ املٛاش١ْ ايتػػ١ًٝٝ االؼاد١ٜ ؿسع اإلقًِٝ ضُٔ 1ايعذص َٔ: ـ 

 .2112اىل  2117ات ايٛشاز٠ ايدفاع االؼاد١ٜ سطب قٛاْني املٛاش١ْ االؼاد١ٜ يًطٓٛات املاي١ٝ ؽصٝص

 . تسغٝد االْفام ٚشٜاد٠ دبا١ٜ االٜسادات.2

املاد٠ ايطادض١: ع٢ً سه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ ؽصٝص َبًؼ َا١٥ ٚعػسٕٚ ًَٝاز دٜٓاز يألضتجُاز يف تٓفٝر 
إ ايبػس١ٜ ألدٌ إعداد ايهٛادز املتدصص١ يف اجملاالت املدتًف١ ايت٢ َػسٚع ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قدزات نٛزدضت

حيتاز اإلقًِٝ عٔ طسٜل ايصَاالت ٚايبعجات ٚاالعاخ ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ؼت إغساف اهل١٦ٝ ايعًٝا املػسف١ 
ايٓعاّ  بس٥اض١ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ْٚا٥ب٘ ٚ ٚشزا٤ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚايتدطٝط ٚفل

 املصادم عًٝ٘ َٔ قبٌ فًظ ايٛشزا٤. 

 املاد٠ ايطابع١:

 . تًتصّ سه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ باالضتُساز يف اؿ١ًُ ايٛط١ٝٓ يبٓا٤ املدازع.1

.ع٢ً سه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ االضتُساز يف دعِ صٓدٚم االضهإ يًُٛاطٓني يرٟٚ ايدخٌ سدٚد ٚبدٕٚ 2
إ يدمي١َٛ بٓا٤ ايٛسدات ايطه١ٝٓ ٚذيو سطب قإْٛ تأَني ايطهٔ دفع َكد١َ يف ٚشاز٠ االعُاز ٚاالضه
 املعدٍ. 2118( يط١ٓ 7يًُٛاطٓني يف اقًِٝ نٛزدضتإ املسقِ )

 املاد٠ ايجا١َٓ:

. خيصص َبًؼ قدزٙ َا١٥ ٚمخط١ ٚمثإْٛ ًَٝاز دٜٓاز يدعِ االسصاب ٜٚتِ ايصسف َٔ ٖرا ايتدصٝص 1
زا٤ ع٢ً إ تتِ تط١ٜٛ َبايؼ ايطًف املطت١ًُ َٔ قبٌ االسصاب مبٛدب ادسا٤ات َؤقت١ َٔ قبٌ فًظ ايٛش

 ؿني إصداز قإْٛ ايدعِ املايٞ يألسصاب. 2112ٚ  2111خالٍ ايطٓتني 

. خيصص َبًؼ قدزٙ مخط١ عػس ًَٝاز دٜٓاز يًُٓعُات غري اؿه١َٝٛ ٚفل قإْٛ املٓعُات غري اؿه١َٝٛ 2
 .2111( يط١ٓ 1زقِ )

 املاد٠ ايتاضع١: 

ٚشاز٠  املاي١ٝ ٚاألقتصاد باالضتُساز يف تأَني ايكسض ايعكاز٣ ٚايصزاعٞ ٚايصٓاعٞ ٚايطٝاسٞ ٚاملػازٜع تًتصّ 
ايصػري٠ ٚمتٌٜٛ صٓدٚم االضهإ ٚ ١٦ٖٝ االضتجُاز مببًؼ قدزٙ ضتُا١٥ ًَٝاز دٜٓاز ٚسطب ايعٛابط 

 ع١ٝٓ.ٚايتعًُٝات اييت تصدزٖا ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد ٚبايتٓطٝل َع ايٛشازا٠ امل

 املاد٠ ايعاغس٠:

 .األضتُساز يف تأَني ضًف١ ايصٚاز مببًؼ مخط١ َالٜني دٜٓاز.1

 . ٜعترب َبًؼ ضًف١ ايصٚاز املصسٚف١ ألٚالد ايػٗدا٤ ٚاملؤْفًني َٓش١ غري قاب١ً يألضرتداد.2
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 املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠: 

 خيصص َبًؼ قدزٙ مخطٕٛ ًَٝاز دٜٓاز يكطاٜا اهلذس٠ ٚاملٗذسٜٔ.

 يجا١ْٝ عػس٠: املاد٠ ا

اف١ إىل ؽصٝصات املٛاش١ْ األضتجُاز١ٜ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اإلقًِٝ خيصص َبًؼ قدزٙ مخطٕٛ ضا
 ًَٝاز دٜٓاز يتًو املٓاطل.

 املاد٠ ايجايج١ عػس٠: 

خيصص َبًؼ قدزٙ مخط١ ٚضتٕٛ ًَٝاز دٜٓاز نإعاْات شزاع١ٝ ٜٚهٕٛ يٛشٜس ايصزاع١ ٚاملٛازد املاي١ٝ صالس١ٝ 
 املبايؼ املدصص١ يػسض تػط١ٝ استٝادات االقًِٝ ع٢ً إ ال تتِ املٓاق١ً َٓ٘ ألغساض أخس٣. صسف

 ايفصٌ ايجايح

 ايصالسٝات

 املاد٠ ايسابع١ عػس٠ 

. ٜتِ ايصسف َٔ إعتُادات اؿطابات ايس٥ٝط١ٝ ايسٚاتب، ايطًع، ٚاـدَات، ايصٝا١ْ، اإلعاْات، املٓح، 1
ُاز١ٜ ضُٔ َٛاش١ْ إقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام َٔ قبٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ املصسٚفات األخس٣، ايٓفكات األضتج

 ٚاألقتصاد.

. جملًظ ايٛشزا٤ ؽٌٜٛ ايٛشزا٤ ٚزؤضا٤ اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ ٚيًٛشٜس ؽٌٜٛ احملافعني ٚنال٤ ايٛشزات 2
 ١ٜٛ.ٚاملدزا٤ ايعاَني صالس١ٝ ايصسف َباغس٠ يف ض٤ٛ ايتدصٝصات املعتُد٠ ضُٔ املٛاشْ٘ ايطٓ

 املاد٠ اـاَط١ عػس٠:

 .يس٥ٝظ بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام ادسا٤ املٓاق١ً ضُٔ االعتُادات املدصص١ يًربملإ.1

 .يس٥ٝظ فًظ ايكطا٤ يف اإلقًِٝ ادسا٤ املٓاق١ً ضُٔ االعتُادات املدصص١ جملًظ ايكطا٤.2

ش١َ يًُػازٜع األضتجُاز١ٜ ضُٔ . يٛشٜس ايتدطٝط ٚبٓا٤ ع٢ً طًب ايٛشاز٠ املع١ٝٓ ادسا٤ املٓاقالت ايال3
 املٛاش١ْ االضتجُاز١ٜ يٓفظ ايٛشاز٠ يف سدٚد احملافع١ ايٛاسد٠ ٚاعالّ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد يريو.

. يٛشٜس املاي١ٝ ٚاألقتصاد ٚبايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايتدطٝط ٚايٛشازات املع١ٝٓ ادسا٤ املٓاقالت ايالش١َ يًُػازٜع 4
 ٚيف سدٚد احملافع١ ايٛاسد٠ ٚضُٔ املٛاش١ْ األضتجُاز١ٜ املصدق١.األضتجُاز١ٜ بني ايٛشازات 

. خيٍٛ ٚشٜس ايبًدٜات ٚايطٝاس١ صالس١ٝ ادسا٤ املٓاق١ً بني املٛازد ايرات١ٝ ملٛاشْات َؤضطات ايبًد١ٜ ضُٔ 5
 احملافغ ايٛاسد٠ ٚإدسا٤ املٓاق١ً ضُٔ سطاب ايطًع ٚاـدَات ٚايصٝا١ْ يهٌ َؤضط١ بًد١ٜ.
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 دض١ عػس٠:املاد٠ ايطا

. يٛشٜس املاي١ٝ ٚاألقتصاد صالس١ٝ ادسا٤ املٓاق١ً بني إعتُادات ايباب ايٛاسد بإضتجٓا٤ فصٌ ايسٚاتب سٝح 1
 جيٛش ايٓكٌ ايٝ٘ ٚال جيٛش ايٓكٌ َٓ٘.

. يٛشٜس املاي١ٝ ٚاألقتصاد ادسا٤ املٓاق١ً بني إعتُادات أبٛاب املٛاش١ْ ألغساض تٛفري إَهاْٝات ايصسف 2
ٗا َٔ ٚشاز٠ ٚإؿاقٗا بٛشاز٠ اخس٣. ٚيًٛشٜس املدتص ادساا٤ املٓاق١ً ضُٔ ط ٜتكسز فو إزتبايألدازات اييت

 ايكطِ ايٛاسد ٚ ٚسد٠ ايصسف ايٛاسد٠.

 .ال جيٛش ادسا٤ ا١ٜ َٓاق١ً بني احملافعات ضُٔ ؽصٝصات َػازٜع اعُاز ٚت١ُٝٓ األقًِٝ ٚاحملافعات.3

ملػازٜع األضتجُاز١ٜ اٟ ؽصٝصات املٛاش١ْ األضتجُاز١ٜ اىل . ال جيٛش ادسا٤ َٓاق١ً َٔ ؽصٝصات ْفكات ا4
 ؽصٝصات ايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ اٟ ؽصٝصات املٛاش١ْ اؾاز١ٜ.

ٚتكٝد  2113( نإْٛ األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 31. تطتددّ األعتُادات املصادق١ عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ يػا١ٜ )5
فتكٝد اٜسادًا  ١2113 بعد ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ ضٜسادات املكبٛاَا اال 2113/ 12/ 31االٜادات املتشكك١ يػا١ٜ 

 .2114ملٛاش١ْ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 املاد٠ ايطابع١ عػس٠:

. يًٛشٜس املدتص صالس١ٝ ايصسف مبا ال ٜصٜد ع٢ً ثالخ َا١٥ ٚمخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز عٔ نٌ ساي١ ٚي٘ 1
 ٥تإ ٚمخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.ؽٌٜٛ زؤضا٤ ايدٚا٥س ايتابع١ يٛشازت٘ بصسف َا ال ٜصٜد عٔ َا

 سؤضا٤ اهل٦ٝات غري َستبط١ بٛشاز٠ صالس١ٝ ايصسف مبا ال ٜصٜد عٔ ثالخ َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز يهٌ ساي١.. ي2

 َا ًٜٞ:  ايجا: ٜساع٢ يف اٚآل ٚ ثاْٝا اعالٙث

 هلا.. إ ٜتِ ايصسف ٚفكا يألعتُادات املصادم عًٝٗا يف املٛاش١ْ  ايعا١َ ايط١ٜٛٓ ٚيألغساض احملدد٠ 1

. ايتكٝد باألعتُادات املدصص١ يف املٛاش١ْ ايعا١َ ٚال جيٛش ايدخٍٛ يف األيتصاَات املاي١ٝ مبا ٜصٜد عٔ َا ٖٛ 2
 كصص هلا يف املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ.

 . يٛشٜس ايبًدٜات ٚايطٝاس١ صالس١ٝ ايصسف املباغس َٔ َبايؼ ٚازدات ايبًدٜات.4

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠: 

املهافأت ايٓكد١ٜ ٚايع١ٝٓٝ اييت تدفع يًُٛظفني عٔ ًَْٝٛني دٜٓاز ضًٜٓٛا يًػدص  جيب إ ال ٜصٜد فُٛع
ايٛاسد ٚيٓفظ ايعٌُ ٚضُٔ ايتدصٝصات املكسز٠ باملٛاش١ْ املدتص١ يف ساي١ قٝاَِٗ ببرٍ دٗٛد إضتجٓا١ٝ٥ 

عاًَني يف املػازٜع أثٓا٤ تأد١ٜ ايٛادبات ايٛظٝف١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاقتِٗ، ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو املهافأت املُٓٛس١ يً
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األضتجُاز١ٜ َٔ ْطب١ املتابع١ ٚاألغساف َٚهافأت اعطا٤ فايظ ايبًدٜات اييت تصسف هلِ غٗسًٜا ٚ ٚفل 
 تعًُٝات تصدزٖا ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد.

 ايفصٌ ايسابع

 املالنات

 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠:

عداد َفسدات َالنات ٦ٖٝات األقًِٝ يًط١ٓ . ع٢ً ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد بايتٓطٝل َع ايٛشازات األخس٣ ا1
ٚاملصادق١ عًٝٗا يف ض٤ٛ نًف ايسٚاتب املصدق١ يألقًِٝ ٚايبايػ١ مخط١ عػس٠ ايف دزد١  2113املاي١ٝ 

 .2113ٚظٝف١ٝ َطتشدث١ يط١ٓ 

ٔ . ع٢ً اهل٦ٝات ٚايٛشازات ٚاؾٗات غري َستبط١ بٛشاز٠ تٛشٜع عدد ايدزدات ايٛظٝف١ٝ املطتشدث١ ض2ُ
الى َؤضطات اإلقًِٝ ٚاحملافعات سطب ايتعًُٝات ايصادز٠ َٔ فًظ ايٛشزا٤ ؿني ع٢ً َ ١2113 َالى ضٓ

 .2111( يط١ٓ 7تطبٝل قإْٛ فًظ اـد١َ ايعا١َ يألقًِٝ زقِ )

، 2113. ع٢ً ايٛشازات ٚاؾٗات غري َستبط١ بٛشاز٠ األعالٕ عٔ ايدزدات ايٛظٝف١ٝ املطتشدث١ ضُٔ َالى 3
يتعني ٚغسٚطٗا َٛسد٠ َٚعًٔ يف ٚقت ٚاسد ؿني تػهٌٝ فًظ اـد١َ ايعا١َ يف ع٢ً إ تهٕٛ اي١ٝ ا

 االقًِٝ.

. تًٓصّ ايٛشازات ٚاؾٗات غري املستبط١ بايٛشاز٠ تصٜٚد ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد ظداٍٚ تتطُٔ عدد 4
يٝٗا أع٢ً َع املٛظفني ٚأمسا٥ِٗ ٚعٓاِٜٚٓٗ ٚدزداتِٗ ايٛظٝف١ٝ ايرٜٔ مت تعِٝٓٝٗ سطب ايٓطب املػاز ا

 األٚاَس اـاص١ بايتعني.

.ال جيٛش ايتعاقد بايعٌُ يف دٚا٥س اإلقًِٝ اال مبٛافك١ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد ٚتعط٢ األٚي١ٜٛ يف ايتعني 5
يًعكٛد ايٓافر٠ ٚؼتطب فرت٠ ايتعاقد خد١َ ألغساض ايتكاعد ٚيٛشٜس املاي١ٝ ٚاألقتصاد ؽٌٜٛ ٖرٙ ايصالس١ٝ 

 ٤ اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ سطب اؿاد١.اىل ايٛشزا٤ ٚزؤضا

 املاد٠ ايعػسٕٚ: 

 عٓد املٛافك١ ع٢ً ْكٌ املٛظف ـدَات٘ َٔ دا٥س٠ َٔ دٚا٥س اإلقًِٝ اىل ايكطاع اـاص:

. تتشٌُ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد ْصف زاتب٘ ايرٟ ٜتكاضاٙ َٔ ايدا٥س٠ املٓكٍٛ َٓٗا ملد٠ مخظ ضٓٛات 1
 ٢ً إ تٓكطع عالقت٘ َع دا٥ست٘ ْٗا٥ًٝا.اعتبازا َٔ تأزٜذ ْكً٘ ع

. ع٢ً ايدا٥س٠ املٓكٍٛ َٓٗا املٛظف صسف ايساتب املٓصٛص عًٝ٘ يف اٚآل اعالٙ َٔ ٖرٙ املاد٠ اىل د١ٗ ايكطاع 2
 اـاص املٓكٍٛ ايٝٗا املٛظف.
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دٜد ضٛابطٗا . ع٢ً ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرٙ ايفكس٠ ٚؼ3
 ٚغسٚطٗا.

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ: 

اؿاد١ مما يدِٜٗ ٛشٜس املدتص اٚ ايس٥ٝظ اٚ اؾ١ٗ غري َستبط١ بٛشاز٠ اساي١ املٛظفني ايفا٥طني عٔ ًي
 .ِـد١َ فع١ًٝ ال تكٌ عٔ مخط١ عػس٠ ض١ٓ ع٢ً ايتكاعد بٓا٤ ع٢ً طًبٗ

 

 ايفصٌ اـاَظ

 األسهاّ اـتا١َٝ

 ػسٕٚ: املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايع

 2113ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ ٚ بسملإ نٛزدضتإ يف ساي١ سصٍٛ تػري يف سص١ َٛاش١ْ األقًِٝ يط١ٓ 
 ٚعسضٗا عًٝ٘ يًُصادق١.

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: 

ال جيٛش َفاؼ١ ايٛشاز٠ املاي١ٝ ٚاألقتصاد بػإٔ طًب اٟ ؽصٝصات اضاف١ٝ بعد تػسٜع ٖرا ايكإْٛ يف اقًِٝ 
 ـ ايعسام.نٛزدضتإ 

 املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: 

ع٢ً ٚشازات ٚدٚا٥س اإلقًِٝ تكدِٜ ناف١ سطابتٗا ايػٗس١ٜ )َٛاشٜٔ املسادع١ يف َد٠ ال تتذاٚش عػس٠ اٜاّ َٔ 
 َدٜس١ٜ احملاضبات ايعا١َ(. س  اىل ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصادْٗا١ٜ نٌ غٗ

 املاد٠ اـاَط١ ٚايعػسٕٚ: 

يدا٥ست٘ يف  2112ْفام ايرٟ ٜتدًف عٔ تكدِٜ اؿطابات اـتا١َٝ يط١ٓ حياٍ ز٥ٝظ ايدا٥س٠ يٛسد٠ األ
 َٛعدٙ املكسز اىل ايتشكٝل ٚفل االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚايتعًُٝات ايٓافر٠.

 املاد٠ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ:

فعات اٚال: ع٢ً مجٝع ايٛشازات ٚايدٚا٥س غري املستبط١ بٛشاز٠ تٛشٜع ايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ ٚاألضتجُاز١ٜ ع٢ً قا
 االقًِٝ َع َساعا٠ ايهجاف١ ايطها١ْٝ يهٌ قافع١ ٚاملٓاطل االنجس تطسزًا بعد إضتبعاد َصازٜف َسنص ايٛشاز٠.

 ثاْٝا: ع٢ً ايٛشازات ناف١ ايتٓطٝل َع ايٛشازات ٚاؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ أيتأند َٔ تٓفٝر ايفكس٠.
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 ٞ يًُٛاش١ْ. َٔ ٖرٙ املاد٠ اعتبازًا َٔ تأزٜذ ايتٓفٝر ايفعً اٚآل
ثايجا:ع٢ً دٜٛإ ايسقاب١ املاي١ٝ يف األقًِٝ تهًٝف اهل٦ٝات ايسقاب١ٝ ايتابع١ هلا املٛدٛد٠ يف قافعات 

 .يًُٛاش١ْ ايفعًٞ ايتٓفٝر تأزٜذ َٔ اعتبازًا املاد٠ ٖرٙ َٔاالقًِٝ يًتأند َٔ تٓفٝر ايفكس٠ اٚاًل اعالٙ 

 املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ: 
فا٤ َطتشكاتٗا يد٣ اؿه١َٛ األؼاد١ٜ َٔ ايبرتٚ دٚالز ٝدضتإ  ايعٌُ ع٢ً إضتع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛز

مبعدٍ ٚاسد دٚالز عٔ نٌ بسٌَٝ ْفط خاّ َٓتر يف احملافع١ ٚ ٚاسد  2112ٚ  2111ٚ  2111يًطٓٛات 
(َرت َهعب َٔ ايػاش 151دٚالز عٔ نٌ بسٌَٝ ْفط خاّ َهسز يف َصايف احملافع١ ٚ ٚاسد دٚالز عٔ نٌ )

 ٝعٞ املٓتر يف احملافع١ ع٢ً إ تصسف املبايؼ املطتشص١ً َطتكباًل يًُٓاطل املٓتذ١. ايطب
 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ:

يًُشافع١ ايطًب َٔ اٟ ٚشاز٠ سطب االختصاص تٓفٝر املػازٜع املدصص١ يًُشافع١ ع٢ً سطاب ؽصٝصات  
 َػازٜع اعُاز  ٚت١ُٝٓ األقايِٝ ٚاحملافعات.

 ػسٕٚ:املاد٠ ايتاضع١ ٚايع

. تعف٢ َٔ ايسضّٛ ايهُسن١ٝ ناف١ ايبطا٥ع ٚايطًع املطتٛزد٠ يدٚا٥س األقًِٝ ٚايكطاع ايعاّ غسٜط١ إ ٜتِ 1
 االضترياد بأمسٗا ٚاضتدداَٗا.

. ٜػٌُ األعفا٤ ع٢ً ايبطا٥ع ٚايطًع املطتٛزد٠ يدٚا٥س االقًِٝ ٚايكطاع ايعاّ َٔ اؿهَٛات اٚ املؤضطات 2
 املاحن١.

 : املاد٠ ايجالثٕٛ
% َٔ زٚاتب ز٥ٝظ االقًِٝ ْٚا٥ب٘ ٚز٥ٝظ ايربملإ ْٚا٥ب٘ ٚضهستري ٚأعطا٤ ايربملإ 11األضتُساز باضتكطاع 

ٚز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ْٚا٥ب٘ ٚايٛشزا٤ َٚٔ ِٖ بدزدتِٗ َٚٔ ٜتكاض٢ زاتب ايٛشٜس ٚ ٚنال٤ ايٛشازات َٚٔ 
ات اـاص١ ٚايكطا٠ ٚأعطا٤ اإلدعا٤ بدزدتِٗ َٚٔ ٜتكاض٢ زاتب ٚنٌٝ ايٛشاز٠ ٚاملطتػازٜٔ ٚأصشاب ايدزد

ايعاّ يػسض دعِ صٓدٚم إعا١ْ َسض٢ ايطسطإ سطب قإْٛ صٓدٚم إعا١ْ َسض٢ ايطسطإ يف إقًِٝ 
 .2112يط١ٓ  11نٛزدضتإ املسقِ 

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايجالثٕٛ: 

١ٝ خازز ايعسام ع٢ً ايٛشازات ٚاؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ اييت يدٜٗا بعجات اٚ شَاالت اٚ إداشات دزاض
 األيتصاّ بتٛشٜع سصص املكاعد املدصص١ هلا سطب ايٓطب١ ايطها١ْٝ ٚاألختصاص يهٌ قافع١.

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: 
 تًتصّ سه١َٛ األقًِٝ:

. تٓفبر املػازٜع ٚفل اـط١ املع١ًٓ يف املٛاش١ْ األضتجُاز١ٜ َٔ قبٌ ايٛشازات ٚسطب اإختصاصٗا ٚال جيٛش 1
 تٓفٝر املػازٜع خازز اختصاصٗا.أل١ٜ ٚشاز٠ 

 . تصٜٚد بسملإ نٛزدضتإ بتكازٜس َتابع١ فص١ًٝ اٚ نٌ ازبع١ اغٗس َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايتدطٝط.2
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 املاد٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: 
ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ إؽاذ ايطسم ايكا١ْْٝٛ يتشصٌٝ مجٝع َطتشكات سه١َٛ األقًِٝ يد٣ اؿه١َٛ 

 يدضتٛز.األؼاد١ٜ سطب أسهاّ ا

 املاد٠ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ: 
اىل ايربملإ خالٍ َد٠ ال  2114ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ إزضاٍ َػسٚع َٛاش١ْ األقًِٝ يًط١ٓ املاي١ٝ 

 تتذاٚش اضبٛعني َٔ تصدٜل قإْٛ َٛاش١ْ اؿه١َٛ األؼاد١ٜ.

 املاد٠ اـاَط١ ايجالثٕٛ: 
تب عًٝٗا ايتبعات املاي١ٝ اىل ايربملإ إال بعد اؿصٍٛ ع٢ً َٛافك١ ال تكدّ َػسٚعات ايكٛاْني ٚايكسازات اييت ترت

 فًظ ايٛشزا٤.

 املاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ: 
ٜتِ ايتعاٌَ َع ايعا٥دات املطتشص١ً َٔ عًُٝات ايٓفط١ٝ اـاص١ باؿكٍٛ ايٓفط١ٝ سطب اسهاّ ايدضتٛز 

داز قإْٛ صٓدٚم نٛزدضتإ يًعا٥دات ( َٔ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش يألقًِٝ ؿني إص15ايعساقٞ ٚاملاد٠ )
 ايٓفط١ٝ.

 املاد٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ: 
ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ إصداز األْع١ُ ٚايتعًُٝات اييت تطٌٗ تطبٝل َبد٤ ايالَسنص١ٜ عٓد متٌٜٛ ايٛشازات ٚفل 

 ايصالسٝات ايٛازد٠ يف ايكإْٛ.

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: 
طٝل َع ٚشٜس ايتدطٝط إصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر أسهاّ ٖرا ع٢ً ٚشٜس املاي١ٝ ٚاألقتصاد بايتٓ

( َٜٛا َٔ تأزٜذ ْػس ٖرا 15ايكإْٛ ٚيتشدٜد صالسٝات ايصسف يألدازات اؿه١َٝٛ خالٍ فرت٠ ال تتذاٚش )
 ايكإْٛ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

 املاد٠ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ: 
 تتشٌُ اـص١ٜٓ أ١ٜ أعبا٤ َاي١ٝ يريو ايكساز. ال ٜعٌُ بأٟ قساز كايف هلرا ايكإْٛ ٚال

 املاد٠ األزبعٕٛ: 
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاألزبعٕٛ: 
 .1/1/2113ٜٓػس ٖرا ايكإْٛ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ( ٜٚعترب ْافرًا َٔ 

ُٞابتاْ ٢ٞٗ ثط ؤشٝٙٞ هٞطَٞي ٙاغاكٞ ٢اض اغت٠ٞ هٚص٠ُٞ ثُٞٙ٘ٝسٙساض، ٗ دُٞابٛ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ، د
 هٚصُٞكاُٟ تطٜ ثٞضهًٞاُٛ بلْٞ، زٗٗباض٠ٝ ُاكًٞٞٗٝ هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ٢اض اغتٞ كطاٗٝ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 



 19 

بٞآلَ ٓٞض ٢اض اغت٠ٞ هٚصُٞكاُٟ زاضاٙٛ ٗ  ٢َٞ ثط ؤشٝ ٙاغاٙٞ ٢اض اغت٠ٞ ٗٝهٞٗ بٞعًٞٞهٛ ٢اض اغتٞ كطاٗٝ،
َٙعٝكاُٟ زٝكّٞٙ،  رٞضًْ٘ كان عُٟٞٗ.  ٢اب٘ٗض٠، هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ ٗ غٞضدَٞ ثٞضهًٞاُتاضٝ بٞض 

َٙع عُٟ٘ كٌاي غعٚس)بٞظاظ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙع   َِٙس خ٘اضزُٛ ٙاغاٙٛ بٞ بٞض  غعس خاهس ستٌس اًري ٗٝن بط ط٠ٞ زًٟٗٗٝ بٞضُا٠ًٞ كاض، باٗٝض زاْ، ٗ غ٘
َٚٛ ُ٘ٗغطا٠ٗ غٞضؤكاٙٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ،  َٙعاْ بٞث ٍَٙ بؤ كاضٗباض٠ ثٞضهًٞاْ، بٞض  ٗٝظٙط٠ ٓٞض

َٙم ٢اض اغت٠ٞ غٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهًٞاْ  24/12/2112هٞ  2791غلطتاضٙٞتٟ ٢ٞصتًْ٘ٞ بٞ شًاضٝ  ُ٘ٗغطاٗ
 كطاٗٝ، ٢ًٞٞف زٝكٞكٞٙٞتٟ،

 زغتاْبؤ غٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهًٞاُٛ ك٘ض

 بابٞت/ ثؤغت

٢اًاشٝ بٞ بط طـٞ زٗٗ هـٞ ٙاغـا٠ ٓـًٞ٘اض٠ ُؤٙـًٟٞ ٙاغـاٜ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ ٗٝظٙـطاْ         دُٞابٛ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ، 
ٍَٙ بـؤ    1992(٠ غاَهٛ 3شًاضٝ ) َٙع غعس خاهس ستٌس اًري زٝغت ُٚؿاْ زٝكّٞٙ بؤ ثؤغتٟ ٗٝظٙط٠ ٓـٞض بٞض 

َٙم زٝغت ُٚؿاْ بلط٠َ، بؤ َٚطرل٠   كاضٗباض٠ ثٞضهًٞاْ، تلاٙٞ ض ؤش َٙعزا، عٌاز اظيس دـ َِٙس خ٘اضزْ هٞطَٞي ض  غ٘
َٙلــاض٠ ٙاغــاٙٛ ٢ــٞصتاَ بــسات، بــؤ     غــٞضؤكٟ ٢ٞصتً٘ــُٟٞ ٗٝظٙــطاْ، زاٗا هــٞ غــٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهــًٞاْ زٝكــَٞ ض 
َٙع ثاف ًتٌاُٞ ٗٝضطـطتين هـٞ الٙـْٞ ٢ُٞـساًاُٟ ثٞضهـًٞاْ،       َِٙس خ٘اضزُٟ بٞض  ٢ٞصتاًساُٟ ٢َٞ بط طٞٙٞ، ٗ غ٘

 غ٘ثاؽ.
 

َٙع ز  .اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
           َٛ َِٙس خ٘اضزُـٞ، بط طـ٠ٞ ٙٞكـَٞ زٝبـ َٚساُـٞ، خـاَهٛ زَٗٗٝ غـ٘ َٚلٚـاْ بـاٗٝض  ث زٙاضٝ ٢ًٞٞ خؤ٠ زٗٗ خاَهـٞ، خاَه
ٌَٚـٞ   َٚػتا ٢ َِٙس غ٘ا، بؤٙٞ ٢ َٛ غ٘ َٛ زضا ٢ٞب َٛ بسْٝ، زٗاٙٛ ٢ٞطٞض باٗٝض ٠ ث َٙع باٗٝض ٠ ث ٠َٝ٘ٚ بٞض  ٙٞكَٞ داض ٢

َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ كـٞ ًاًؤغـتا غـعس خاهـس ستٌـس اًـري كـٞ        ٢ٞٗٝ زٝخي َٙعٝٗٝ، ك ٠َٝ٘ٚ بٞض  ِٞٙٞ بٞض زٝغتٟ ٢
ٍَٙ بـؤ كاضٗبـاض٠ ثٞضهـًٞاْ     ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُٞٗٝ زٝغت ُٚؿاُلطاٗٝ بيَب بٞ ٗٝظٙط٠ ٓٞض هٞالْٙٞ سلً٘ٞتٟ ٓٞض

48َٟتلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ) ٍَٙ، ك ( كٞؽ 4هٞطَٞي زا ُٚٞ؟ ) ( كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، كٞ بيَب بٞ ٗٝظٙط٠ ٓٞض
َٛ زٝكـّٞٙ بطـٞض٠ًَ٘      ٌَٚـٞ زاٗا٠ هـ َٚػتا ٢ هٞطَٞي زا ُٚٞ كٞٗاتٞ بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞسكطا ب٘ٗ بٞ ٗٝظٙط، ٢

َِٙسٜ ٙاغاٙٛ غ٘ا.  بؤ ٠ٝٗٞ٢ غ٘

ٍَٙ بؤ كاضٗباض٠ ثٞضهًٞاْ: َٙع غعس خاهس ستٌس اًري/ ٗٝظٙط٠ ٓٞض  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٙ بؤ كاضٗباض٠ ثٞضهًٞاْ، بـٞخ٘ا٠  بُٞا٠ٗ خ٘ا٠ ط ٞٗضٝٗ ًٚٔطٝباْ، ًّ غعس خاهس ستٌس اًري ٗٝظٙط٠ ٓٞض
َٙـع      َٚـطاق بلـَٞ ٗ ض  َٚتٟ طٞي ٗ خاكٟ ك٘ضزغـتاُٟ ع َٙعطاض٠ هٞ ٙٞك َِٙس زٝخؤَ كٞ بٞ زَهػؤظٙٞٗٝ ثاض ًٞظْ غ٘

َٙط٠ بٞضشُٝٗٝسٙٞكاُٟ طٞي مب، غ٘ثاؽ.  هٞ ٙاغا بططَ ٗ بٞ تٞٗا٠ٗ ناٗز
َٙع ز.اض  غالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
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َٛ زٝكّٞٙ، خـؤ٠ هـٞ    َٙعٝكاْ ثرلؤظباٙٛ ه ٌَٚٞ ثرلؤظ باٙٛ هٞ ًاًؤغتا غعس زٝكّٞٙ، بُٞا٠ٗ ثٞضهًٞاُتاضٝ بٞض  ٢
َٚـ٘اْ ثٞضهـًٞاْ ٗ             ض اغتٚسا ًاًؤغتا غعس ٢ـٞٗ ًاٗٝٙـٞف كـٞ ٗٝظٙـطٙـ ُـٞب٘ٗ ًُ٘ٞغـٚقٞكٟ بـاف بـ٘ٗ هـٞ ُ

ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، ٢ً٘ َٛ       سلً٘ٞتٟ ٓٞض َٛ زضاٗٝ ثٞضهـًٞاُتاضٝكاْ ًتٌاُـٞٙاْ ثـ َٚس زٝكّٞٙ كٞ ٢ـٞٗ ثوٞٙٞؾـٟ ثـ
َٚس٠ غٞضكٞٗتين بؤ زٝخ٘اظّٙ،  زاٗٝ ٢ٚـ ٗ كاضٝكاُٛ باؾذل بلا، باؾذل ً٘تابٞع٠ٞ ٢ٞٗ ثُٞٙ٘ٝسٙٞ بلا ٗ ٢ً٘

ََٚٚٞ ٢ٞٗٙـ بـٞضزٝٗاَ بـْ٘ٗ هـٞ     َِٙٚٞٗٝ غٞض خاَهٛ ٢ٞغاغٛ كٞ كطزًاْ بٞ خاَهٛ غ َٚػتا ز غـٞض  ٓٞض بصّٙ، ٢
ٌَٟٙ ك٘ضزغــتاْ، زاٗا هــٞ هٚصُــ٠ٞ     َٚؿــِٚاض٠ ٙاغــا٠ ظاُلــؤ تاٙبٞتــٞكاْ هــٞ ٓــٞض خػــتِٞ ض ٗٗ ططت٘طــؤكطزُٟ ث
َٙ٘ٝبطزُٟ بٞضُاًٞكاُٟ  َِٙسُٟ باآل ٗ هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ زٝكّٞٙ بطٞضًْ٘ٗ بؤ غٞض غٞكؤ٠ هٚصُٞكاْ، بؤ بٞض  خ٘

َٛ بلْٞ،  رٞضًْ٘ٗ. كاضًاْ، طٞٙؿتِٚٞ ًازز٠ٝ سٞٗت، هٞ ًازز٠ٝ سٞٗتٞٗٝ زٝغت ث

َٙع   غعٚس: نس٣ذ١ٓ اَبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ًازز٠ٝ سٞٗت:
َٙصٝٙٞكٟ زٙاضكطاٗ   ظًاُٟ ٗاُٞ ط٘تِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ ٢ِٚطوٚعٙٞ هٞطَٞي ض ٝناٗكطزُٟ ُٓٞس٠َ ثػجؤض٠ ًطؤٙٛ بٞض 

.َٛ  كٞ ٗٝظاضٝت زٝغت ُٚؿاُٟ زٝكات بٞ ظًاُٞ ُاٗخؤٙٚٞكاْ زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاع  ٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ثٞضياْ خاْ  

 
َٙعثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 املاد٠ ايطابع١: 
تهٕٛ يػ١ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ ايًػ١ األْهًٝص١ٜ َع َساعا٠ بعض االختصاصات اإلْطا١ْٝ بٓطب١ َعٝٓـ١ ؼـدد   

 ، غ٘ثاؽ.َٔ قبٌ ايٛشاز٠ ٚاييت تهٕٛ بايًػات احمل١ًٝ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙعز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ تط ظٙاز بلط٠َ، بٞعٞضٝبٚٞك٠ٞ  َٚبٌِٚٚاْ ٓٞٙٞ، ٙٞكًٞٚاْ زٗا٠ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ٓٞض ظًاُ )اٚ اٜـ١  زٗٗ ت
َٙطٞ ُـٞزّٝٙ ظاُلـؤ بـٞ ظًـاُٟ ٢ِٚطوٚـع٠ بـٞ ظًـاُٟ تـطٙـ،         هٞ يػ١ عامل١ٝ اخس٣( زٗا٠ ٢ِٚطوٚع٠ ٗاتا تُٞٔا ض 

َٙتـٞ ه٘لــاتٟ         ٢ٞطـٞض ٗٝظاضٝت ض ٝظاًُٞـس٠ هــٞ غـٞض زٝضبــط ٠، ٗ هـٞ كؤتـاٙٚـ ه٘لــاتٟ ًٞسـٞهٛ بطــؤضزض ٠َ بلط
َٚبًِٚٚٞاْ ٓٞب٘ٗ، غ٘ثاؽ. ٌَٚٞ تُٞٔا ٢ٞٗ زٗٗ ت  ض ٝزلٟ، ٢
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/   غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙعز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاظ زٝكَٞ كٞ  ٢ٞٗٝ )َٔ قبٌ ايٛشاز٠ ٚاييت تهٕٛ بايًػ١ احمل١ًٝ اٚ ايسمس١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز( ث
 ظٙاز بلط٠َ، غ٘ثاؽ.

 َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ )٢آُٞط عاضف، زلرلٝ عبسار، ُٞشاز ععٙـع، غـٚ٘ٝٙى    َٟ ت ٕ ك ، ٓـاٗض اظ خؤؾـِاٗ، ز. اظيـس    عجُـا

َٚطٙةــاْ غـٞضُٓٞط، طيــاي     َٙعاُــٞ ُاٗٙــاْ ُ٘ٗغــطاٗٝ،   طــاٖس(ٗٝضتـٟ، سًٞــٞ غــعٚس، ٓـاشٝ غــوٌٚاْ، ب ٢ـَٞ بٞض 
 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.

 َٙع٢آُٞط عاضف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٚين هٚص٠ُٞ ٙاغاٍٙٚ، ؾٞضت ُٚٞ سٞغط بلط٠َ هٞ غٞض ه٘ل٠ٞ ٢ِٚطوٚع٠، ه٘لاتٟ  هٞٗ ًاززٝٙٞ ًّ هٞطَٞي ت
ٌَٚٞ بعاُري ٢ُٞٗٝسٝ ٢اؾِا زٝبري بٞ تٞكِٞهؤدٚا ٗ تٞتٞٗض٠  زٙـ، نُ٘لٞ نُٞس ًٞعطٙطٞٗ ه٘لاتٟ ز٠، ٢

 ٢ٞٗ ٗآلتاُٞ، غ٘ثاؽ.

َٙ  ع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗكان ُٞشاز.
:َٛ َٙعُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚسا ُٚٞ، ٗ ٓٚ٘ازاضَ ٢ٞٗ زٗٗ  َٛ خؤف ساَهٍ كٞ ٢ٞٗ هٚصُاُٞ زٝبٍِٚ كٞ ٓٚ  ثٚاٗٙاْ ت َٚؿٞكٟ ظؤض ث ث
َٚتٞ ٟٓ ٢ٞٗاْ، بٞ ُٚػبٞت ٢ٞٗ كاُ َٙـ ٓٞض بب ٠ُٞ٘ ًازز٠ٝ، تٞبٚعٟ ًِٚـ هٞطَٞي هٚص٠ُٞ ك٘ضغ٠ٞٚ غٞض

َٙتٞ ٙٞن ُ٘كتٞ، ٙٞكًٞري ُ٘كتٞ، ُ٘كت٠ٞ  كاُُٟ٘ زاًٞ بؤ ٢ٞٗ ًٞٗظٗعٞ، بٞآلَ ُ٘كتٞٙٞن ظٙاز بلط٠َ، بلط
َٙتٞ  )تدزع ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚايًػات ايسمس١ٝ َطتك١ً نشص١ اٚ ندزع َطتكٌ يف اؾاَع١ ايت٢ زَٗٗٝ بلط

( ٙٞعِٟ هٞ ٓٞض ايتدزٜظ فٝٗا االْهًٝص١ٜ اٚ غريٖا َٔ ايًػات األخس٣ تهٕٛ اٚ ايه١ًٝ اييت تهٕٛ يػ١
َٚطاكٛ هٞ  َِٙسض٠َ، بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝف ً٘تتٞبٞعٞ سٞتا هٞ داًٚعاتٟ ع َٛ ه٘لٞتٟ ك٘ضز٠ غ٘ ك٘هٚٞٙٞن زٝب

 رٚعٙا هٞ كٌٚٚا هٞ ُاظامن نٛ، ه٘لٞتٟ عٞضٝبٛ ٓٞب٘ٗ ً٘تتٞبٞع ب٘ٗ ٙٞعِٟ ٢ٞٗاُٞ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغال  ْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٓاٗض اظ خاْ..
َٚذ اظيس: َٙعٓاٗض اظؾ  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

زٙاضٝ هٞ ًازز٠ٝ سٞٗت ُ٘ٗغطاٗٝ ظًاُٟ ٗاُٞ ط٘تِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ٠ ٢ِٚطوٚع٠ ٙٞعِٟ سٞغطكطزُٟ ٗاُٞ 
َٙتٞٗٝ، ًِ ٚـ هٞطَٞي هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ زاَ ه٠ٝٗٞ ط٘تِٞٗٝ هٞ غٞض ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ بٞ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ زٝٗتط

ٌَٚٞ هٞ ك٘تاغاُٞ ٗ ثٞضياُطا  كٞ ظًاُٟ تط هٞطَٞهٛ ظٙاز بلط٠َ، ٗ ٓٞضٗٝٓا ٠ٝٗٞ٢ كان ُٞشاز ٗتٟ بٞض اغتٟ ٢
َٛ، ظًاُٛ ك٘ضز٠  َٛ، ظًاُٛ ك٘ضزٙـ ٓٞب لٞٙط سلً٘ٚٞكاْ ه٠َٗٞ ًاززٝٙٞكٌاْ زاُا كٞ تاٙبٞت بٞٗٝ ب

َٛ هٞٗ ثٞضياُطا َٚلٟ رٞضًٛ ب َٚطٝ ٢ٚعارٞ ظًاُ َٚ٘ٝ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٢ٞطٞض ه َٚطٝف بٞ ًٓٞاْ ؾ َٙت ه ٙاُٞ بط٘تط
ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗٝف بٞض اغتٟ زضٗغت ُٚٞ،  َِٙسض٠َ، ٗ ث َِٙاُٞزا ُاخ٘ ُٞكّٞٙ بٞض اغتٟ ظًاُٟ ك٘ضز٠ هٞٗ ؾ٘
ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗ ُٓٞسٝٙٞ ٗؾٞٙٞكٟ ًٞتاتٚٞ، ٙٞعِٟ  َٛ ُٓٞس٠َ ثػجؤضٜ ًطؤٙٛ ًّ ث غٞباضٝت بٞٗٝ كٞ زَٝه

َ٘ٚ ََٚوط٠َ، ٗ ض ْٗٗ ث َٛ بٔ َٚلٟ ًٞتاتٛ بٞد َٚت كٞ ؾت َٚ٘ٝٙٞ ُٞب ٙػتٞ بٞض اغتٟ ؾت تٞسسٙس بلط٠َ، بٞٗ ؾ
َٛ ُٓٞس٠َ ثػجؤضٜ ًطؤٙٛ، غ٘ثاؽ. َٛ كٞ زَٝه َٙتٞٗٝ ظٙاتط ٗاظح ب  بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ..
َٙعزلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:  بٞض 

 َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚصٝ  َٚػتا بٞخؤ٠ ك٘ه َٚطٝ هٞ غٞض ٗؾ٠ٞ ُٓٞس٠َ ثػجؤض٠ زَي ٢ ثؿتطرل٠ ٢ٞٗ ض اثؤضتٞ ً٘ؾتٞضٝكٞ زٝكَٞ ، ٗ ه
َِّٙ، ك٘ضزؤ هؤدٛ، بٞآلَ  ٢ٞٓوٚٞكاْ سٞتا سلً٘ٚٞكاُٚـ هٞ ثؤهٛ ٙٞن ُٓٞسٝن ًُٞٔٞز ٓٞٙٞ عاًٞ زٝخ٘

َٚتٞ طؤض ٠َ َِٚ َٙم ثطغٚاض٠ تط زٝٓ َٛ ُٓٞس َٚطٝ ثطغٚاض٠ تط زضٗغت  كٞ زَٝه ٢اٙا نُٞس؟ نُٞس ثػجؤضٜ تط؟ ه
َٚ٘ٙػتٞ تٞسسٙس بلط٠َ، غ٘ثاؽ،  زٝكا، ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ..
َٙعغٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتٞ ٙٞن ًاز8ٗ  7َٗٝهال ًّ ض اَ ٗاٙٞ ًازز٠ٝ ) َٙذي، هٞبٞض نٟ؟ بؤ خؤ٠ ًازز٠ٝ ( بلط زٝ، زًٝر بلط
سٞٗتَٞ َٓٞ ٢ٚوتٚعاًٞ هٞ غٞض داًٚعٞ، ٗ ًازز٠ٝ ٓٞؾتًٞٚـ ًٓٞاْ كات ٢ٚوتٚعاًٞ هٞ غٞض داًٚعٞ، 
ََٚٚٞ هٞ ًازز٠ٝ ٓٞؾتَٞ  َٚتٞ بط ط٠ٞ غ ٗاتٞ ٢ٞطٞض ًازز٠ٝ ٓٞؾتَٞ ببتٞ ًازز٠ٝ سٞٗتَٞ، ٗ سٞٗتًٞٚـ بب

َٛ ٗٝن زٙاضٍٙ كطز، صيُ٘ٗٞ ًازز٠ٝ ٓ ٌَِٙٞٗٝ، كٞ عِ٘اُٟ زَٝه  )ع٢ً اؾاَع١ إ تًتصّ مبا ٜأتٞ(ٞؾتَٞ زٝخ٘
 َٛ َٚ٘ٝٙٞ ب َٙتٞ)مبا ٜأتٞ(، اٚال: ٙاْ  بايػسٚط األت١ٝ(ٙاْ ) )تًتصّ اؾاَع١(٢ٞطٞض عِٚ٘اُٞك٠ٞ بَٞ ؾ  بلط

 ٢ٞٗٝ تٞٗا٠ٗ ُاكَٞ، )ٚضع ْعاّ خاص يًتدزٜطني املتفسغني(، ثاْٝا: )َساعا٠ ْطب١ ايتدزٜطني( 
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َٚتٞايجاث َٚذي، )تهٕٛ يػ١ ايتدزٜظ( ٢ِٚذا  ثايجا : ًازز٠ٝ سٞٗتَٞ بب َٛ ُٚعاًٟ زاخوٛ ٓٞب ٙٞكَٞ داض زٝب
َٚري ً٘زٝضغري ٗ تٞهٞبٞ، ٢ِٚذا ه٘ل٠ٞ  َٛ ٢ٞععا٠ تٞزضٙؼ ٗ بَو ٢ِٚذا زٗاٜ ٠ٝٗٞ٢ تٞزضٙؼ ٗ تٞهٞب٠ٞ ٓٞب

َٞٚٚ َٚتٞ بط ط٠ٞ غ َٚسا زٙاض٠ بلط٠َ، ٗاتا ًازز٠ٝ سٞٗتَٞ بب  .َ هٞ ًازز٠ٝ ٓٞؾتَٞ، غ٘ثاؽتٞزضٙػٟ ت
 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. اظيس
َٙعز. اظيس ابطآٍٚ عوٟ )ٗٝضتٛ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٝٗٞٙ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ زٝكط ًٞضز ُٚٞ ٢ٞٗ  ،غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ هٞ ض اغتٚسا ٢ٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ كٞ هٞ ٓٞض
َٚطاُٞ بّ، ٗٝك٘ نؤْ ظاُلؤ٠ ض ٝزلٌٚاْ ٓٞٙٞ، ظاُلؤ٠ ظاُلؤٙاُ ٞ ًٓٞ٘ٗ ظاُلؤ٠ دٚٔاُٟ بّ، ٙاْ ظاُلؤ٠ ب

 َٛ َِٙٞٗٝ، تؤ بؤنٟ رٞضظ٠ زٝك٠ٞ كٞ زٝب سلً٘ري ٙاْ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت ُِٚٞ، ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ كٞ تاٙبٞتّ زٝكط
َٚ َٛ، ٙٞعِٟ زٝكط٠َ ٢ٞطٞض ظاُلؤٙٞكٟ ب َِٙتسْ ب َٛ، ٙاْ رٞضعٛ ٢ٚال ظًاُٟ ٢ِٚلوٚع٠ ظًاُٟ خ٘ طاُٞ ب

َٚلَٞي بري،  ٌَٚٞ هٞطَٞي ظًاُٞكاُٟ زُٗٚا هٞطَٞي غٞكاراتٟ عاهًٟٞ ت َٚت، بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ َٚطاُٞ ب ظاُلؤٙٞكٟ ب
َٙتٞٗٝ، بٞآلَ  زٝكط٠َ ظًاُٛ ٢ِٚلوٚع٠ رٞضظ بلٜٞ، بٞآلَ بؤ ًٓٞ٘ٗ ظاُلؤٙٞن زٝكط٠َ ظاُلؤٙٞكٟ ًٞسٞزي بلط

َٛ بؤ صيُ٘ٗٞ، بؤٙٞ هٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞتٞ، ز٠َٗٞٙٝ بٞ ظًاُٟ  َٛ، ز٠َٗٞٙٝ بٞ ظًاُٟ عٞضٝبٛ ب ك٘ضز٠ ب
َٚطٝ  ٗٝك٘ )تهٕٛ يػ١ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ بأٟ يػ١ َٔ ايًػات ايسمس١ٝ( ض اغتٚسا ًِٚـ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞ ه

ٙٞعِٟ ٢ًٞٞ رٞضظ ُٞكّٞٙ بٞض اغتٟ ٢ٚال  )املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز(دُٞابٛ ٗٝظٙطٙـ باغٛ كطز، كٞ 
َٛ ظًا َٛ، هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ٢ٞٗٝ ٢ٞب  ) َع َساعا٠ بعض أالختصاصات األْطا١ْٝ بٓطب١ َع١ٓٝ(ُٟ ٢ِٚلوٚع٠ ب

َٙم تاٙبٞشيُٞس٠  ثػجؤض٠  ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ كَٞ كطز٠ُٝٗٞ كَٞ باٙٞر ُٚٞ بٞض اغتٟ، ٙٞعِٟ ٢ًٞٞ تُٞٔا ُٓٞس
َٙصٝٙٞكٟ زٙاضٙلطاٗ  َٚطٝ كٞ ُ٘ٗغطاٗٝ ) )تهٕٛ بايًػات األخس٣(ًطؤٙٛ بٞض  ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط ت احمل١ًٝ(، بايًػاه

َٚؿِٚاض٠ كطز، ) ٙٞعِٟ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٗ ظًاُٟ عٞضٝبٛ كٞ زٗٗ ظًاُٟ ض ٝزلري،  املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز(ث
َٙتٞٗٝ،  َٚلٟ الٗٝكٟ، ٙٞعِٟ تؤ هٞ ٗآلتٟ خؤت داًٚعات بلط َٚطاكٟ هٞٗ ٗآلتٞ ٢ٞبِٞ ظًاُ َٟٚٚ زٝغت٘ض٠ ع بٞث

َٚطا٠ بٞآلَ ططُطٟ بٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٙاْ ظًا َٜ، بٞ ض ا٠ ًّ ٢ٞٗٝ د ُٟ عٞضٝبٛ كٞ زٗٗ ظًاُٟ ض ٝزلِٚٞ ُٞزض
َٛ، ٙاْ  َٔ قبٌ ايٛشاز٠(غٞضصتٞ، ٢ِٚذا ٢ٞٗ تٞسسٙسكطزُٞ )  َٛ، ٢اٙا  )َٔ قبٌ فًظ(ب ٢ًُ٘ٞا٠ داًٚعٞ ب

َٚطٝ  َِٙسُٛ باآل؟ ٙاْ ٢َٞ تٞسسٙسكطزُٞ ٢ٞطٞض ه َٙتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٛ بطٞض  ٢َٞ تٞسسٙسٝ ٢ٚال زٝب
َٛ، غ٘ثاؽ.ثٞغ  تاْ هٞ ًاززٝكٞزا هٞالْٙٞ ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا٠ داًٚعٞكٞ خؤٜ ب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان سًٞٞ غعٚس.
َٙع سًٞٞ غعٚس سًٞٞ عوٛ:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطً٘اْ ًّ خ٘اظٙاضَ كٞ بٞ ظًاُٞ بٚاُٚٞكاْ ٢ِٚطوٚع٠ ٗ لٞٙط٠ ٢ِٚطوٚع ٠ بٞ ر٘ٗهٛ هٞ ًٓٞ٘ٗ ب
َٙتٞٗٝ، ٌَٚٞ هٞ غاَهاكاُٟ  ظاُلؤٙٞكسا ٗاُٞ ب٘تط َٛ؟ ٢ بٞآلَ ٢اٙا هٞ ض ٠ٗٗ عًٞٞهٚٞٗٝ ٢ًٞٞ تٞسقٚق ٢ٞب

ض اب٘ٗضزٗٗزا كٞ هٞ ظاُلؤ بّ٘ٗٙ، بٞض اغتٟ ٢ٞٗ ٗاُا٠ُٞ كٞ زٗٗ دؤض ٗاُٞ ٓٞب٘ٗ ٗا٠ُٞ بِٞض ٝتٟ ٗ ٢ٞغاغٟ 
ٞض ٝتٚٞكاْ ًاًؤغتاٜ بٚاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ٗ بٞضٙتاُٛ ٗ ٗ عٚوٌٛ، ٗ ٗاُٞٙٞكٟ غا٠ُٗٞ ٓٞب٘ٗ، ٗاُٞ بِ

َٚػتا ٗ بَٞ كُ٘الٞ  َِٙس، بٞآلَ ٢اٙا ٢ًٞٞ بؤ ٢ ِٓسغتاُٟ ٗ ثاكػتاُٟ ٓٞبْ٘ٗ بٞ ٢ِٚطوٚع٠ ٗاًُٞاْ زٝخ٘
َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٙٞكَٞ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞ هٞطَٞي ٗا٠ُٞ ٢ِٚطوٚع٠ ٗاُٞٙٞكٟ تط٠  َٛ، دا بؤٙٞ ًّ ث تٞسقٚق زٝب

ِ٘ٗغط٠َ بؤ ٗاُٞ ظاُػتٚٞ بِٞض ٝتٚٞكاْ، نُ٘لٞ ٗا٠ُٞ ٢ٞغَوٛ ٓٞٙٞ، غٞضٝكٟ ٓٞٙٞ دُٞابٛ ض ٝزلٟ، زَٗٗٝ ب
ٍَٚ ٗاٙٞ بٞٗ ظًاُٞ بٚاُٚاُٞ  ٗٝظٙط باؾذل ؾاضٝظاٙٞ، ٗا٠ُٞ الٗٝكٟ ٓٞٙٞ، بؤٙٞ ٗاُٞ ظاُػتٚٞ بِٞض ٝتٚٞكاْ، ث

َٚسا ب٘تط٠َ، َٚلٛ ٗاكٚعٚٞ، ٗ بٞ عًٞٞزي زٝكط٠َ ٗا٠ُٞ ت َّٙ، ٢ٞٗٝ ؾت َِٙسض ٍَٚ ٗاُٚٞ  غ٘ بٞآلَ بؤ ٢ٞٗاُٟ تط ث
َٛ، ٠ًٗ٘ٞٓ111 هٞ  ٍَٚ باؾٞ هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝتٞٗٝ ُٞب َٚلٟ تطٙـ ث َٚم، خاَه % عًٞٞزي بلط٠َ، ٢ٞٗٝ خاَه

َٛ، ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ تٞسسٙس٠ ٢ٞٗاُٞ بلات، غ٘ثاؽ.  هٞالْٙٞ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٙٞٗٝ ب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ثٞضياْ خاْ.دٞٗاب زٝز٠ٝ 
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٝٙٞكٟ ض ٝزلٟ  بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ سٞٗتَٞ بؤخؤٜ ظًاُٟ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ هٞ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ، ٓٞض بٞؾ
ٍَٚ ٢ٞطٞض ًاززٝٙٞكٟ عٞضٝبٛ ٙاْ ٢ٞٗ ًاززٝ ك٘ضزؤه٘دٚٞ ٙاْ ٓٞض ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ِٚطوٚعٙٞ، تُٞاُٞت ٢ٞٗٝ ُاَه

َٙط٠ٝ ٢ٞٗ  ٓٞٙٞ ًٞغٞهْٞ هٞ ثؤهٛ ٙٞن، ٙاْ زَٗٗٝ، ٓٞٙتٚاْ ًازز٠ٝ ك٘ضزؤه٘دٛ، ٢ٞٗٝ ٙٞعِٟ بٞط٘
َٚصٝ ٢ِٚػاُٚٞكاْ ٢ٞٗٝ زٝضغٞكٚاْ ٓٞٙٞ هٞٗاُٞٙٞ بٞ  َٚ٘ٝٙٞ، بٞآلَ ك٘ه َٙصتٚٞ بَٞ ؾ ثط ؤططا٠ًٞ داًٚعٞ زاٙط

َٚػتا بٞ عٞضٝبٚـ َِٙسض٠َ ٢ َٛ ٠ٝٗٞ٢ تط بٞ ك٘ضزٜ زٝخ٘ َٚصٗٗٝ، د٘ططارٚاٙٞ ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ِٚطوٚع٠ ب ً ،ُٞٚ  
َِٙسكاضاْ ٢ٚعتٌٚازٜ بلُٞٞ غٞض ًٞغازض٠  ٍَٚ ٢ٞطٞض ًٞغازض خ٘ َِٙسض٠َ، ٢ُٞٗٝس٠ٝ ُاَه بٞك٘ضز٠ زٝخ٘
َٚلطاٗاُٞ  َٛ، ُٞٗٝن ًاززٝكٞ بٞك٘ضز٠ ؾٞضح زٝكط٠َ هٞ ثؤهٞكاُسا، كٞٗاتٞ ٢ٞٗ داًٚعٞ بط ٗا ث عٞضٝبٛ ٓٞب

ٌَٚٞ ٗٝك٘ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ َِٙسُٟ  تُٞاُٞت ٢ َٚتٞ خ٘ َٚلٌاْ ٓٞب٘ٗ كٞ غاَهٛ ٙٞكَٞ تًٞٔٚس٠ بب ٢قترلاس
َٛ ُٞكطاٗٝ، ٢ٞٗٝ ٓٞض بؤ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ٢اغتٟ ك٘تابٚاُٞ ٢ٞٗٝتا بؤ  َٚؿتا ٢ٚؿٟ ث ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠، بٞآلَ ٓ
َٚطبُٟ٘ٗ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ًٞعتٞي زٝبّ، بٞ ًاُط ٙاْ بٞ غاَي تاخرل زٝبّ هٞ  ت٘اُا غاظ٠ زٝنّ هٞ غٞض ر

َٚ َٛ زٝضن٘ٗٝ، ٢ؤظٞضٝكاُٚاْ بؤ ٓات٘ٗٝ، ٢ِٚذا هٞبٞض ث ؿلٞؾلطزُٟ ٙاْ طٞٙؿذي بٞٗ داًٚعا٠ُٞ كٞ ُاٗٙاْ ه
َٚصٝ ٢ِٚػاُٚٞكاْ ٢ٞٗ  َِٙسض٠َ، ٗ كؤه َٚصٝ ظاُػتٚٞكاْ خؤ٠ بٞ ٢ِٚطوٚع٠ زٝخ٘ ٢ٞٗٝ ٓٞض بؤ خؤ٠ كؤه

 َِٙسض٠َ، غ٘ثاؽ.بٞؾاُٞٙٞ كؤًَٞهِاغٞ، تاضخيٞ، د٘ططارٚاٙٞ ٢ٞٗٝ بٞ عٞضٝبٛ ٙاْ بٞ ك٘ضز٠ زٝخ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 رٞضً٘ٗ اًِٚٞ خاْ.
َٙع اً  ِٞ ظكط٠ غعٚس:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

غٞباضٝت ُٓٞس٠َ ك٘ ش بوٟ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ُٓٞس٠َ ظًاُٟ ز٠ ٓٞبٚذي ٢ٞٗ ض اثؤضتٞ ٓاٗبٞف ًٞ ٢ٚؿاضٝت 
َٛ زا٠ ك٘ ش بوٛ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠  َٚٛ ٠ٗ بططٙتٞظٞ، ٗ ٓٞضٗٝغا ش٠ ًٞغٞهٞ ث َٛ ز٠ دٚٔاُٛ دٔ ُٓٞس٠َ ظًاُ

َِٙٚٞ ك٘ غٚاغٞتٞ ٙا ظاُػتٟ ش  َٚتٞ زاُاْ، ٢َٞ ز طٞي ُٓٞس ُٓٞس٠َ ك٘ ظًاْ ش ال٠ زٝغتٞٙٞ ٙا ٢ًِٞٚساضٝ ب
َٚ َٟ ٢اًاشٝ ث َٛ ٗٝظٙط٠ زٓ َٚتٞ زاض ؾذي، ش بٞض ُٓٞس٠َ ش٠ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضا ٗٝن دُٞاب َٙٛ ٗٝظاضٝت ب سا ال

َٚلٟ شٗاُٞ ك٘ زنٚتٞ  َٙصٙتٞظٞ، ًٞغٞهٞ ظًاُٟ ش٠ ٢ َٟ زازٝض  َٙٛ ظاُػيت ظٞ غٚاغٞت َٛ ٠َٗ ٢ٞٗ ُِٚٞ، ش ال ؾ٘ٗه
َٟ ٢ٚذاظ٠َ، ٗ ٢ٞظٞ ش٠ طٞي ٗٝضططتِٞ ٢ٚذاظ٠َ زٙاض بٛ ك٘ ٢ٞٗ ظاُلؤ ز٠ ب ظًاُٟ ٠َٗ نُٞس  ط٘ض  ٗٝضططتِ

َِٙٚٞ ك٘ َٙتٞ خاُسْ، ش بٞض ُٓٞس٠َ ش٠ ٢َٞ طٞي ُٓٞس َٚتٞ زٝغتِٚؿاُلطْ،  ظًاُٞ ز َٙٛ ٗٝظاضٝتٟ ب ٓٞض ش ال
َٚتٞ الزاْ، ٢َٞ ٗٝك٘ هٚصُٞ طٞي ُٓٞس٠  َٚبِٟٚ ٓٞب٘ٗ ك٘ ُٓٞسٝ ثػجؤض٠ ٢ٞٗ بٔ طٞي ُٓٞس٠َ ش٠ ُٓٞس٠َ ت
َٟ ثؿتٟ ٢َٞ بٞعؼ ُٓٞس٠ كّٞٙ ك٘ ظًاُٟ رٞضًٚٞكاْ  َٚؿِٚاضٝ ٗٝظاضٝت َٙسٝكطُٞ ث َٚتٞ الزاْ، طٞي ظ َزاِٙٞ ب

َٙسٝ َٙط٠ٝ زٝغت٘ض ظ َٚذي، غ٘ثاؽ. بٞط٘  بب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚبِٚٚت ٓٞب٘ٗ، رٞضً٘ٗ ٓاشٝ خاْ.  غؤظاْ خاْ ت

َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   :َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ  َٚبَِٚٚٞ ٓٞٙٞ كٞ ٢ٚعارٞتْٞ بؤ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠، ظًاُٟ عٞضٝبٛ هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ظًاُ َٗٝهال ًّ ٢ٞٗ ت
َٚطاق ظًاُٟ عٞضٝبٛ ٗ ك٘ضز٠ زٗٗ ظًاُٟ ض ٝزلري ض  َٚٛ ًاززٝ ن٘اض هٞ زٝغت٘ض٠ ًٓٞٚؿٞٙٛ ع ٝزلٚٞ، ٗ بٞث

َِٙسْ  َٚػتا هٞ ظؤضب٠ٞ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚٞكاْ ظًاُٛ خ٘ َٚطاق، بؤٙٞ بٞض اغتٟ بٞ ٗاكٚعٚـ ٙٞعِٟ ٢ هٞ ٗآلتٟ ع
ٞ زٝكط٠َ عٞضٝبٚٞكٞ هٞ ثاَي بٞ عٞضٝبٚٞ، ٗ بٞتاٙبٞتٟ ًٞغازض٠ كاُُٟ٘ ظٙاتط٠ بٞ ظًاُٟ عٞضٝبٚٞ، بؤٙ

َِٙسض٠َ هٞ داًٚعٞكاْ،  َٚ٘ٙػت كطا غ٘ َٙطٞف بسض٠َ بٞ ظًاُٞكاُٛ تط، ٢ٞطٞض ث ٢ِٚطوٚعٙٞكٞ ظٙاز بلّٞٙ، ٗ ض 
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚطٙةاْ خاْ.  رٞضً٘ٗ ب
َٚطٙةاْ ازلاعٚى غٞضُٓٞط: َٙع ب  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضه  ًٞاْ.بٞض 

َٛ، ظًاُٟ  بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ سٞٗت ًِٚـ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاَ ظًاُٟ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ تُٞٔا بٞ ٢ِٚطوٚع٠ ُٞب
َٛ بسض٠َ، ٗ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ظؤض ططُطٞ دٞختٟ هٞ غٞض بلِٞٙٞٗٝ، ٢ٞٗٝ ٙٞن: بُٞػبٞت  َٛ باٙٞخٛ ث زاٙم زٝب

ٙتٚتٍ زٝضؽ بٞ ظًاُٟ ٠ٝٗٞ٢ خؤَ غٞضزاُٟ ظاُلؤَ كطزٗٗٝ كاتٛ زٝضؽ ط٘تِٞٗٝ ن٘ٗضيٞ شٗٗضٝٗٝ ز
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َِٚاطا، تٞهٞبٞكٚاْ َٓٞهبصاضزٙٞ بؤتٞ ً٘تٞضدٍٚ ًٓٞ٘ٗ داض هٞٗ  َِٚٞٗٝ، تٞهٞبٞ ٓٞٙٞ ت عٞضٝبٛ زَٝه
َِّٚ زٝضغٞكاٙاْ بؤ باغلاتٞٗٝ، ٢ٞٗٝ ٢ٞض َٛ ٗك٘ ً٘تٞضدٍٚ بٞكاض٠ ب كٟ ك٘تابٛ ُٚٞ كٞ ً٘ساظٝضٝٙٞ زٝب

َٛ ًٞ بلا، با زٙػاْ زٗٗباضٝ ٗاًاْزٝضغٞك٠ٞ تٞضد٘ َّٚ ٢ٚعتٌٚاز ُٞٙ ه ٌَٚاْ زَٝه َٚػتا هٞ ٙاغاكاْ ث ٞ ٗٝك٘ ٢
 ٌَٟٙ َٙٚٞ؟ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ظًاُٟ زاٙلٞ، ظًاُٟ غٞضٝكٟ ٓٞض بلُٞٞ غٞض عٞضٝبٚٞكٞ، ٠ٞ٢ ك٘ضز٠ هٞ ك٘
َٚلٟ )٢ِٚتٞضُاؾِٚاَهٞ(، ٗ  َٛ بسّٝٙ، ض اغتٞ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ظًاُ ك٘ضزغتاُٞ، ظؤض ططُطٞ ٢ًٞٞ باٙٞخٛ ث

َٚ٘ٙػتٞ بعاُري، بٞآلَ  َٛ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ث َٛ بؤ ت٘اُاغاظ٠ خؤ٠ ٢اًازٝ زٝكات، زٝت٘اُ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ كٞ زٝن
َٛ ظًاُٟ خؤٜ  َٛ، ٢ٞضكٟ خؤٙتٟ ًازاَ ٢ٞٗ ٢اٗات٠ٞ ٓٞٙٞ زٝب َٚط ب َٚطبلات، ؾٞضت ُٚٞ هٞ ًٞكتٞب ر خؤ٠ ر

َٚط٠ ظًاُٟ ٢َٞهٌاُٟ زٝكَٞ،  َٛ زٝنٍ خؤَ ر بٞآلَ باف بلا بؤ ٢ِٚطوٚع٠، ًّ سٞظَ هٞ ظًاُٟ ٢َٞهٌاُٛ ب
َٚ٘ٙػتٞ هٞ ظاُلؤكاْ، غ٘ثاؽ. ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُٞ ططُطٚساْ بٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ظؤض ث َٚطٝ ٓٞض  ك٘ضز٠ ٢

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان طياي.
َٙع طياي   ابطآٍٚ: طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚري ٗ غٞٙط٠ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بلّٞٙ، ًّ ثطغٚ َٙع دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞٗ تٞهٞب٠ٞٙٞ ٢ٞطٞض ب اضَ ٢ٞٗٝٙٞ هٞ بٞض 
َٚطٝ ٗٝضزٝطرل٠َ هٞ داًٚعاتٛ ٢ٞٓوٟ، ٢ٞطٞض ًّ بٞلَٞهٞتٟ ُٞنٍ ظؤضبٜٞ ٠ٝٗٞ٢ ً٘عٞزٝالتٚاْ كًٞذلٝ  ه
َّٙ، ٢ًٞٞ ٙٞن: نُ٘لٞ بٞثاضٝٙٞ، ًاُا٠ ٢ٞٗٝٙٞ تٞهٞب٠ٞ ٢اظاٗ ظٙطٝن ظؤضب٠ٞ  ه٠ٝٗٞ هٞ سلًٟ٘ ٗٝضزٝطرل

َٜ؟ زٝض ٗاتٞ داًٚعاتٛ سلًٟ٘، ظؤضٙاْ ٠ٝٗٞ٢ بٞ ظًاُ َٚت زٝض ٗاتٞ ك٘ َٚت، ٙاْ بٞ عوٍ ظٙطٝن ب ٚـ ظٙطٝن ب
َٚطٝ بٞضٝٓاٙٛ ٓاتٚٞ،  َٚذي خاضدٛ خ٘ت٠ٞ كب٘هٛ سلًٟ٘ زٝض ٗاتٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ، بؤٙٞ ًّ ه ٠ٝٗٞ٢ زًِٝٚ

َٚ)تهٕٛ يػ١ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ األْهًٝص١ٜ(  ٙٞعِٟ ً٘توٞق ٓاتٚٞ تٞ ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ ٢اٙا ٢ٞٗ تٞهٞب٠ٞ زٝن
َٚت  َٚت، هٞطَٞي ض؟ زَٝه َٚط بب َٚت؟ بط ٗاَ ُٚٞ ر َٚط بب )االختصاصات ت٘اُا٠ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞٙٞ بٞ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ر

)رؤضًاْ الُط٘ٙر، ٗ زًٝػتٚم الُط٘ٙر( هٞٙٞن دٚاُٞ، ه٘ل٠ٞ ًٞسٞزي ٗ  األْطا١ْٝ ٚتهٕٛ بايًػات احمل١ًٝ(،
َٙت  َٚؿِٚاض يًػات ايسمس١ٝ(، )باه٘ل٠ٞ ض ٝزلٟ هٞٙٞن دٚاُٞ، بؤٙٞ بلط َٚؿٞٙٞ ًّ ث ٗ بؤ ناضٝكطزُٟ ٢ٞٗ ك

َٚري  َٚت: خاَهٛ زَٗٗٝ بَو َٙذي، خاَهٛ ٙٞكَٞ ٢ٞٗٝ ب )حيل يًذاَع١يف زٝكَٞ رٞكٞضٝٙٞن ٢ٚعار٠ٞ ٢ٞٗ ًاززٝ بلط
ساي١ تٛفس ايهادز ٚاألَهاْٝات إضاف١ عاّ دزاض٢ يتعًِٝ ايًػ١ األْهًٝص١ٜ يتصبح َد٠ ايدزاض١ مخظ ضٓٛات 

نُ٘لٞ ظؤض ٢ٚدتٚػاؽ ٓٞٙٞ ٢ٞغَوْٞ ًٞضدٞع  ٗ غٞضناٗٝ ٗ  َٔ ازبع١ يف بعض األختصاصات( بدآل
َٚؿٞكٞ ناضٝغٞض زٝكات،  ًٞغسٝض بٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ُٚٞ، بؤٙٞ ٗابعامن ٢ٚعارٞكطزُٟ ٢َٞ ًاززٝٙٞ تٞكطٙبْٞ ك

 غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:ب  ٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ، ٢ٞٗ ٢ٚدتٚاضٝ زٝزِٝٙٞ زٝغتٟ ظاُلؤكٞ خؤ٠، ظًاُٟ  َٚم ب كػ٠ٞ ظؤض ظؤض كطا هٞ غٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ ض ظًاُ
 َٛ َٚٛ ٢ٞٗ غذلاتٚذ٠ٞٚ كٞ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ كطزؤتٚٞٗٝ كاض٠ ث َٛ، بٞث َٚلٟ عاهًٞٛ تط ب َٛ، ٓٞض ض ظًاُ ٢ِٚطوٚع٠ ب

َٚ٘ٙػت ُاكات  )ْطب١ َع١ٓٝ( )َساعا٠ األختصاصات األْطا١ْٝ(ب٠ٝٗٞ كٞ  زٝكا، غٞباضٝت ال ٢ٞزّٝٙ، نُ٘لٞ ث
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ زا ٓات٘ٗٝ، غٞباضٝت  َٛ كٞ هٞ زٝغت٘ض٠ ٓٞض ٢ٞٗ ُػبٞتٞ زابِط٠َ، بٞظًاُٞ رٞضًٚٞكاُٚـ ب

َٙع كان طياي ًٓٞ٘ٗ ظاُلؤٙٞن ٢ٞٗ ٢ٚشتٚات٠ٞ خؤ٠ زٝكا ٢ٞطٞض هٞ َٚؿِٚاض٠ٝ بٞض  َٚت،  بٞٗ ث َٚلٚـ زاُُٞ غاَه
َٚت، زٝٗضاتٟ  ظؤض٠ ظاُلؤكاْ ٢ٞٗ تٞهٞبا٠ُٞ كٞ ٢ٞنّ هٞٗاُٞٙٞ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚعٙٞكٞٙاْ هٞٗ ٢اغتٞ ُٞب
َٚم، نُ٘لٞ ٢ٞٗ غاَهٞ ظٙازٝٙٞ  َٚري )حيق هوذاًعٞ( غاَه َٚ٘ٙػت ُاكات بَو ً٘كًٞٚوٞٙاْ بؤ زٝكاتٞٗٝ، بؤٙٞ ث

َٛ بٞ ثاضٝٙٞ بؤ تٞهٞبٞ، هٞٗاُٞٙٞ ٢ٞٗ تٞهٞبٞٙٞ ٢ٌٚل َٛ، هٞٗاُٞٙٞ سٚػابٛ خؤ٠ كطزب َِٚ  غاَهٛ ُٞب اُٚٞتٟ ث
َٚم غِٞٙٞ غٞض تٞهٞبٞ كٞ عب٣ٟ ًاهٚاْ  ٌَٚٞ ُات٘اُري ٢ٞضك َِٙسُٞك٠ٞ خؤٜ تٞٗاٗ بلا، بؤٙٞ ٢ ن٘اض غاَي خ٘
َٙتٞ  َِٙتٞٗٝ كٞ ٢ٚتطاكٌاْ هٞ غٞض٠ كطزٗٗٝ ٗ غط َٙع ز. ض ؤشاْ ُٞقٞكٞ زٝخ٘ غاتٞ غٞض، بؤٙٞ بٞض 

 غ٘ثاؽ. زُٝطساُٞٗٝ،
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:   بٞض 

َٛ؟ َٚبِٚٚٞكت ٓٞب  دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َّٚ ظًاُٛ  ٌَٚٞ كٞ زٝهََََََََََ  1921هٞ خؤض اٙٛ ُٞٓات٘ٗٝ، هٞ غاَهاُٟ هٞ  ٢ٞٗٝ )ايتدزٜظ يف اؾاَع١ األْهًٝص١ٜ(٢
َِٙسضاٗٝ هٞ  َٚطاق ب٘ٗ بٞ زٝٗآلت ظًاُٟ ٢ِٚلوٚع٠ ٗٝك٘ ظًاُٟ زَٗٗٝ هٞ زٗاٜ عٞضٝبٛ، ك٘ضزٜ خ٘ ٙٞٗٝ كٞ ع
َٚػتا ٓٞتا ؾٞؾٟ ٢اًازٝٙٛ تٞٗاٗ زٝكا ٢ٞٗٝ خاَهٛ ٙٞكَٞ:  كُ٘الٛ ٙٞكٟ غٞضٝتاٙٛ داضاْ ٗ ٙٞكٟ بِٞض ٝتٛ ٢

َٚتٞٗٝ ٙاْ زَٗٗٝ: ًّ ُاظامن ٢ٞط ٌَٚاُٟ بٞ ٢َٞهٌاُٟ زٝضؽ بَو َٚط ٗ زٓؤن ٗ غو َٙتٞٗٝ هٞ ٓٞٗه ٞض ظاُلؤٙٞن بلط
َٛ تٞهٞبٞ تٞكسٍٙ  َِٙسض٠َ، نُٞس تٞهٞبٞ تٞكسضيٟ زٝكا بؤٜ، ًّ زَهِٚاَ ض ُٝطٞ غ َٚسا غ٘ بٞ ٢َٞهٌاُٟ زٝضؽ ت

َٚػتا كٞ ٗٝرس٠ ؾاُس٠ ظاُلؤكاُٟ ٢َٞهٌاُٚا ٗ رٞضُٝػا ٗ ًاهٚعٙا ز ٌَٚٞ ٙٞكَٞ كػٞ كٞ ُٞكا بؤ٠، ٢ َّٙ بؤ الٜ ٢
ٌَٚٞ كٞ بٞ ٢ِٚطوٚع٠ كؤضغٚاْ ٓٞٙٞ، ٙٞعِٟ خؤ٠  َّٚ ٢ًٞٞ هٚػتٟ ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞٙٞ الٜ ٢ ٢ٞٙلُٞٞٗٝ ٢َٞه
َٚلٟ دٚٔاُٟ بؤ ظاُػت، ظًاُٟ ك٘ضز٠، ك٘ضزؤهؤدٛ، ٗ ظًاُٛ  ٢ٞٗٝ ب٘ٗٝ بٞ ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ب٘ٗٝ بٞ ظًاُ

َٚػتا هٞ غٞضدَٞ ظاُلؤكاُٟ ك٘ضزغ َٙت ك٘ضز٠ ٢ َِٙسض )يػ١ تاْ هٞ كُ٘الٛ ٙٞن ٙاْ زٗٗ زٝخ٘
َٚري )ايتدزٜظ( َٚلٛ تطٝ، زٝت٘اُري بَو يػ١ ايتدزٜظ يف دٚاٙٞ، ٗتِٜٞٗٝ بابٞتٟ ك٘ضزؤهؤدٛ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ؾت

َٚرياؾاَع١ األْهًٝص١ٜ َع َساعا٠ بعض(  َٚػتا )َع َساعا٠ األختصاصات األْطا١ْٝ(  ٓٞض الٙبّٞٙ بَو نُ٘لٞ ٢
َٚ٘ٝٙٞك َٚصٗ ٗ د٘ططارٚا ٗ ٢ًٞاُٞ بٞ ك٘ضزٙٞ، ٗ خؤ٠ بٞ ؾ ٟ رٚعوٟ هٞ ظاُلؤكاُٟ ك٘ضزغتاْ، ًازز٠ٝ ً

َٚري بٞؾٟ ظًاُٟ عٞضٝبٛ زٙطاغاتٚاْ بٞ عٞضٝبٚٞ، بٞؾٟ ظًاُٟ راضغٟ ٗ رٞضُٝػٟ كٞ ٓٞٙٞ، ٗ  ًازز٠ٝ با بَو
َٚػتا بٞ عٞضٝب َٚػتاف، ٢َٞهٌاُٛ زٙطاغاتٚاْ بٞٗ ظًاُٞٙٞ، ٙاغا هٞ غٞضدَٞ ظاُلؤكاُٟ ك٘ضزغتاْ ٢ ٚٞ تا ٢
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َٚػتا هٞ  َِٙسُْٞٗٝ، ٢ هٞبٞض ٢ٞٗٝ بٞت٢ٞلٚس ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٗ عٞضٝبٛ ظًاُٟ ٗاُٞ ٗتِْٞٗٝ ٗ ظًاُٟ خ٘
َٚرييػ١ ايتدزٜظ يف اؾاَع١....(ظاُلؤكاُٟ ك٘ضزغتاْ، هٞبٞض ًّ زاٗاكاضَ  ) ).... األْهًٝص١ٜ َع َساعا٠ بَو

َٚري ١ َع١ٓٝبٓطبٝ الببّٞٙ، ٗ ))بعض( ٢ٞٗ األختصاصات األْطا١ْٝ( ) بايًػات ( الببّٞٙ ٗٝ هٞ ٢ٞخرلٙؿسا بَو
 .غ٘ثاؽ) احمل١ًٝ( )املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز(، ُٞن  ايسمس١ٝ(

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا غٚالٞتاْ.
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض اظيس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚـ ٠ٝٗٞ٢ َٚؿِٚاض٠ٝ كٞ بُٞٚػبٞت ظًاُٟ ك٘ضزٜ ٢ٞٗٝ ٢ُٞساًاْ  ث ٌَِٙٞٗٝ، غٞباضٝت بٞٗ ث زٗا غٚالٞ غ٘
َِٙسُٟ باآل شًاضٝ ) َٚؿٞ ناضٝغٞضكطاٙٞ هٞ ًاززٝ ز٠ٗٗ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ (٠ غاَهٛ 11زَهِٚا زٝكًٞٞٗٝ ٢ٞٗ ك

ًطاسى اهتعوٍٚ اهعاهٛ(  ( باؽ هٞٗٝ زٝكات كٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ )هغٞ اهتعوٌٚٚٞ ؼي طيٚع12هٞ بط ط٠ٞ ) 2118
 (، غ٘ثاؽ،٢7ٞٗٝ ناضٝغٞضكطاٙٞ، زٗا زاض ؾتِٞٗٝ ًاززٝ )

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان غاالض.
َٙع غاالض ستٌ٘ز ًطاز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ ظؤض ظؤض ٓٞغتٚاضٝ، ٓٚ٘ازاضَ زٙقٞ تٟ ظؤض ظٙاتط٠ هٞ غٞض بسض٠َ، نُ٘لٞ هٞ هٞ ض اغتٚسا ٢َٞ بابٞتٞ بابٞت
َٙم هٞ  َٙطا٠ غٚاغٞتٟ زَٝٗهٞتٞٗٝ هٞ ض اب٘ٗضزٗٗزا ظًاُٟ عٞضٝبٛ، ٗ كوت٘ض٠ عٞضٝبٛ دؤض ٌَٚٞ هٞ ض  ض اغتٚسا ٢
َٚم ب٘ٗٝ هٞٗ  تٞضد٠ًٞٞ ٢ٞٗ دِٚ٘غاٙس٠ٝ كطزٗٗٝ كٞ بٞ غٞض طٞهٛ ك٘ضز زآات٘ٗٝ، ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٙٞك

َٙطا٠ كاُُ٘ٞٗٝ َٓٞٗي ظًاُا٠ُٞ كٞ هٞالْٙٞ ظًاُٟ تطٝ ٌَٚٞ هٞ ض  ٗٝ ض ٗٗبٞض ٠ٗٗ هٞ ُاٗنْ٘ٗ بؤتٞٗٝ، بؤٙٞ ٢
َٚؿتاكٞ هٞ ثط ؤغ٠ٞ ظِٙسٗٗكطز٠ُٝٗٞ ظًاْ زاّٙ، ٢ًٞٞ  ٓ ٌَٞٚ َٙلٟ تط كٞ ٢ َٚلٛ تط، داض بسّٝٙ تٞرعٙوٟ ظًاُ

ٌَٚٞ ٙاغاٙٞكٟ تاٙبٞت بؤ ظاُلؤكاْ زٝضزٝكّٞٙ، ًّ تٞغٞ َٚلسا ٢ َٙتٞٗٝ بٞ كاُْ٘ هٞ كات ٗض َ ٗاٙٞ ٢ًٞٞ غاغ بلط
َٚلٟ طٞٗضٝٙٞ، ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ ُعٙلٞٗٝ ً٘تابٞع٠ٞ ٢ٞٗ ك٘هٚصٝ ظاُلؤٙاُٞ ٙاْ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بلْٞ،  ٢ٚؿلاه
َٚػتاف  ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ ُاكط٠َ، كٞ تا ٢ َٙتٟ ٓٞض َٚلٞ، ٗ نؤْ ض ٝنا٠ٗ تاٙبٞشيُٞس َٚلٞ، ٗ ض زؤخ ٢ٞظاُّ ض ٗٝظع

َٛ بلط٠َ، ٓٞض نُٞسٝ ثط ؤغ٠ٞ تٞعطٙبٟ بٞغٞضزا ثٚازا زٝكط٠َ، هٞٗ ض  َٛ زٙقٞتٟ ه ٗاُطٞٙٞ ٢َٞ كػٞٙٞ زٝب
َٙعخػتِٟ ظًاُٟ ك٘ضز٠ طوٞٙٚٞكٟ ظؤض  َٚلٞ هَٞ ثٞضهًٞاُٞزا هٞ غٞض تٌٞٓٚـ كطزْ ٗ ثٞضاٗ ٢ٞٗٝ نُٞس غاَه
َٚؿذل خؤًاْ  َٛ ث َٛ ظؤض طوٞٙٛ هٞ ٢ً٘ٞغٞغاتٛ تطٙـ بلّٞٙ هٞ ض اغتٚسا ٢ُٞٗٝس٠ٝ زٝب ظؤض ٓٞٙٞ، بؤٙٞ ُاب

َٙتٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاُسا، تٞغٞؤض َ نان بلّٞٙ، بؤ ٙٞ ًّ تٞغٞؤض َ ٗاٙٞ ٢ٞطٞض تٞرعٙى ُٞزض
َٚم هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ ٗٝك٘ بعُؼ تٞعاً٘ي هٞطَٞي ظاُػت زا  َِٚري، هٞبٞض ٢ٞٗٝ بٞؾ َٛ ُآ َٙلٟ بٞد ٌَٚٞ كاض ٗاٙٞ ٢
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ٌَٟٙ ك٘ضزغتا َٚػتا هٞ ٓٞض َٙط٠ٞ بعُػٞٗٝ ٢ َٙم هٞ ض  ُسا زٝبِٚري تاٙتوٟ عٞضٝبٛ زٝكْٞ، كٞ زٗاداض ُٓٞس
سيا٠َُٗٞ ٙاْ ًُٞا٠َُٗٞ ض اغتٞ تٞعطٙب غٚاغٞت ٗ زَٝٗهٞت كطزٗٗٙٞتٟ، بٞآلَ هٞ ُاٗٝخِٟ باظضطاُٟ 

 بعُػٚؿسا تٞعطٙب كطزْ ٗ غٚاغٞت ٓٞٙٞ، غ٘ثاؽ.
 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚ ػتا تؤ بٞكٞزٝض زٗٗ ثٞضهًٞاُتاض كػٞت كطز، ُ٘كتٞ كان غاالض طٚاْ ًُ٘اكٞؾات ٠ًٗ٘ٞٓ تٞٗاٗ ب٘ٗ، ٢

َٚؿذل سٞق ٗاٙٞ ُا٠ٗ خؤت بِ٘ٗغٚباٙٞ بٞض اغتٟ، ٢ِٚذا ًّ  ُٚعاَ ُٞب٘ٗ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ كػاُٞت ٓٞب٘ٗ ث
َٚطٝ  َٚتٞٗٝ؟ كابطا كٞ ه َٚطٝ زٝضؽ بٞك٘ضز٠ زَٝه غ٢٘اي هٞ دُٞابت زٝكَٞ داًٚعٞٙٞكٟ ٢ٞدِٞبٛ نؤْ ه

َٛ كٞٙس٠ ُاكا، بٞآلَ ٢ٞٗ داًٚعاُٞ داًٚعات زٝكاتٞٗٝ بٞك٘ضز٠ ُا َٚلٟ ٢ِٚػاُٛ ك٘ضز٠ ب َٛ زٝضغ َٚتٞٗٝ، بَو َٙو
َٛ، بٞآلَ هٞ ثاَي ٢ٞٗٝ  َٛ ظًاُٞ ض ٝزلٚٞك٠ٞ ٢ٞٗداًٚعاُٞ ٢ِٚطوٚع٠ ب ٢ٞدِٞبري ٢ٞٗ كا٠ُُٞ٘ كٞ ٓات٘ٗٝ زَٝه

َِٙسض٠َ، كان ُصاز رٞضً٘ٗ،  ك٘ضز٠ غ٘
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضه  ًٞاْ.بٞض 

ٌَٚـٞ   َٚ٘ٝٙٞ ُٚٞ كٞ ٢ كػٞك٠ٞ ًّ زكت٘ضٝ باغٛ كطز كٞ ٢ٞٗٝ هٞ كاُُٟ٘ تٞعوٍٚ عاهٛ ناضٝغٞض كطاٗٝ، بٞٗ ؾ
ٌَٚـٞ ًـاُع         ٢ َّٚ ٌَٚـٞ زَٝهـ َٚلٟ زٙلٞٙـٞ، ٢ـٞٗ ًٞٗظٗعـٞ ٢ َٚلٞ، ٠ٝٗٞ٢ تط ًٞٗظٗع بازلاْ كطزٗٗٝ، ٢ٞٗٝ ًٞٗظٗع

َٚلٟ ز َِٙــسض٠َ، ٙــاخ٘ز بــٞ ٓــٞض ظًــاُ ٙلــٞ بــؤ خــؤ٠ ٓــري بلاتــٞٗٝ، ًــّ هٞطــَٞي ُِٚــٞ ٢ــٞٗٝ بــٞ ٢ِٚطوٚــع٠ غ٘
َٚـم بـ٘ٗٝ هـٞ دِٚؤغـاٙس٠        كػٞكاُٟ كان غاالض زاَ بٞ سٞكٚقٞت هٞ ًٞغٞه٠ٞ طـًٞاضؤزاُٛ ض ؤؾـِبرل٠ د٘ظ٢
   َٛ كوت٘ض٠ ك٘ضز٠ بٞض اغتٟ دِٚؤغاٙس٠ ك٘ضز ٢ٞٗ كػٞٙٞ كٞ كوت٘ض٠ ك٘ضز٠ كػٞٙٞكٟ تطٝ، هٞبٞض ٢ـٞٗٝ زٝبـ

َِٙسض٠َ، َٚلٟ ك٘ضز٠ هٞٗ ك٘هٚاُٞ غ٘ ٌَٚٞ زٗٗباض٠ٝ زٝكِٞٙٞٗٝ، ٢ٞٗ ٢ٚقذلاسٞؾـٍ كـطز،    زٝضغ ٢ َٛ َٚم ٓٞب زٝضغ
َٚ٘ٝٙٞ ُٞٓات٘ٗٝ كٞ ز. ض ؤشاْ باغٛ كطز، غ٘ثاؽ.  ٢ٞٗٝ هٞ كاُُ٘ٞكٞ بٞٗ ؾ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚػـ   21كان ُٞشاز دِٚؤغاٙس٠ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ٢ٞٗٝ ) َٚػتا ب٘ٗ، كاكـٞ ٢ـٞٗٝ ٢ َٚؿٟ ٢ ٌَٚـٞ سلً٘ـٞتٟ   ( غاَي ث تا ٢

ٌَٟٙ خؤًاصياْ ٓٞٙٞ، ثٞضهًٞاصياْ ٓٞٙـٞ، ٢ـُٞ٘اعٛ ٢ً٘ٞغٞغـاتٟ ظًـاْ ٗ ٢ـٞكازضيٚاٜ ك٘ضزضيـاْ ٓٞٙـٞ،         ٓٞض
ٍَٚ غـٞزاْ ًاًؤغـتا      َٚطاٜ ك٘ضزؤهؤدٌٚاْ ٓٞٙٞ، ٢ُٞ٘اعٟ كػٌٟ ك٘ضزضياْ ٓٞٙٞ، زٝٙاْ ٢ٞطـٞض بَوـ ٢ُٞ٘اعٟ د

َٚجـٞض ٙ٘ٝ ٢ـٞٗ ًٞغـٞالُٞ، بـٞآلَ       تٞخٞضٗدٚاْ كطزٗٗٝ ًاغتٞض، زكتؤضا، ثط ؤرٚػؤض هـٞ ظًـاُ   ٟ كـ٘ضز٠ ٢ـٞٗٝ ت
ٌَٚٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ بؤ  ٢ َٛ ٙٞن ٗاكٚع بري زضٗغٞ عٚوٌٚٞكاْ بٞ ظًاُٟ ك٘ضز٠ ًٞغازضٙاْ ُٚٞ كاكٞ، بٞؽ زٝب
َِّٙ، ٢اطازاض٠ كوت٘ض٠ ك٘ضزٝٗاض٠ خؤًاْ بّ، ٢اطازاض٠ تـاضٙذ بـّ، ٢اطـازاض٠ ظًـاْ بـّ       ٠ُٝٗٞ زآاتً٘ٗاْ غ٘

َٛ كاكـٞ رـٞضً٘ٗ ٢آـُٞط           ٢ٞٗٝ كٞٙس٠ ُاكا، ب َٚٚتـٞٗٝ ُـاب ٞآلَ ٢ٞطٞض زضٗغـٞ عوٌٚـٞكاْ بـٞ ظًـاُٟ كـ٘ضز٠ بَو
 خاْ.
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ُٞشاز.

 

 

 
:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 
 طوٚع٠ خ٘ا غٞالًٞتت بلا.بٞ ظًاُٞكاُٟ ٢ٞدِٞبٛ ٗ بٞ عٞضٝبٛ ٗ بٞ ت٘ضكٟ ٗ بٞ ٢ِٚ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.
َٙع٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٚين هٞ غٞض دٞخت كطزُٞٗٝ هٞ غٞض ظًاُٟ ٢ِٚطوٚع٠ ظؤض ًٞغازض ٓٞٙٞ ًٞغٞهْٞ  ز٠ًَٗٞٝ ٙٞن ت
َٚػتا )غؤضبؤْ( )غؤضبؤْ( داًٚعٞٙٞكٞ  َِٙسض٠َ، باؾٞ هٞ زُٗٚازا ٢ بابٛ كاُُ٘ٞ هٞ زُٗٚازا بٞ رٞضُٝػٟ زٝخ٘

 َٛ َٚطهُٞسا، ٢ًٞٞضٙلا بٞخؤ٠، خؤ٠ هٞ ٢ٚبتٚسا٢ٟ زا بٞتٞهٞب٠ٞ خؤ٠ زَٝه ٓٞتا هٞ ٗآلتاُٟ ٢ِٚطوتٞضا، ٢
َٛ، ٙاْ ٢ٚػجاُٚٞ، ٙاْ رٞضُٝػٚٞ باؾ َٚط ب ٌَٚٞ ظًاُٞكٛ زٜ زَٝٗهٞتٞكٟ ٢ٞٗضٗثٛ ٢ٚدتٚاض بلا بؤ ٠ٝٗٞ٢ ر ٢ ٞ

ٍَٚ ٢ٞٗ ثط ؤغٞٙٞ ُا بٞؽ  َٟ، بٞ عٞكػٞٗٝ ًّ زَٝه َِٚري هٞ غٞض ٢ِٚطوٚع٠ بٞ تُٞ ٢ٞطٞض سٞظؼي كّٞٙ ٗ بٚدِل
ٌَٚٞ ٗا٠ زَي بلّٞٙ تٞهٞب٠ٞ خؤًاْ بٞ خؤ٠ ٢ٚدتٚاض بلا،  َٚتٞ ُاٗ ثٞضٗٝضزٝٗٝ، ٢ هٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٓٞتا ب

َٛ خؤؾٞ هٞتٞن ٢ِٚطوٚع٠ هٞ تُٞٚؿت ظًاُٞك َٚلٟ ث َٛ ض ظًاُ َٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ تٞتٞٗض بلا، بٞتُٞ َٚطب ٛ ز٠ ر
َٛ ًٞغازض بٞ ٢ِٚطوٚعٙٞ، بٞآلَ ًٞغازض٠ ظؤض خؤ  َٙع ٗٝظٙط٠ تٞعوٍٚ عاهٌٚٞ ه٠ٝٗٞ كٞ زَٝه ًِٚـ هٞطَٞي بٞض 
كٞؽ هٞ غٞض كاُُٟ٘ رٞضُٝػٛ بٞ رٞضُٝػٚٞ، بطازٝضاْ ٢ٌٞٓٚٞتٟ رٞضُٝػٛ هٞطَٞي ٢ٌٞٓٚٞتٟ ٢ِٚطوٚع٠ 

 ٙٞكٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.ا  ضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ض ؤشاْ.
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝ زٝكّٞٙ، ًازز٠ٝ سٞٗتَٞ زٝكٞ عٞضٝبٚٞكٞ، )تهٕٛ يػ١ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ ث
اصات األْطا١ْٝ اييت ؼدد َٔ قبٌ ايٛشاز٠ ٚايت٢ تهٕٛ األْهًٝص١ٜ اٚ ا١ٜ يػ١ عامل١ٝ أخس٣ َع َساعا٠ األختص

 . بايًػات ايسمس١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز(
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زا ُٚٞ؟ ٙٞن كٞؽ هٞطَٞي زا ُٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ك ك
 رٞضً٘ٗ اًِٞ خاْ. ْ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط.ثٞغُٞسكطا، رٞضً٘ٗ

 
َٙع اًِٞ ظكط٠ غعٚس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞٗٝ،  َٚ٘ٙػتٞ هٞ غٞض ظاُلؤ خؤ٠ بٞ ًا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ ببٞغت  ًازز٠ٝ ٓٞؾت: ث
َٚط٠ ٗاُــٞ      1 ــصً ــٞ بــاض٠ٝ كات َٙبٞغــتٞكاْ ه ــٞضخاُلطاٗٝكاْ ٗ طط ــؤ ت ــصٝ خ َٚ ــٞ ب َٙلٟ تاٙبــٞت بــؤ ٗاُ . ثــٞٙط ٝٗ

ــٞكاُٟ      ط٘تِٞٗٝ ــَٞي ًٞضد ــط٠َ، هٞط ــَٞ زٝك ــاْ رٞضآ ــ٠ٞ بؤٙ ــٞٗ ظًاُٞت ــاُلطزُٟ ٢ ــت ُٚؿ ــَٞي زٝغ ــٞٙاْ هٞط ك
 زاًٞظضاُسُٚاْ ٗ البطزُٚاْ هٞ خعًٞت.

َٛ بـؤ ٓـٞض        2  َٚـ٘ زَٝٗهـٞتٟ زٝبـ َٚـ٘ٝض٠ ُ َٚٛ ث َٚصٝكاْ بؤ ك٘تابٚٞكاْ ٢ًٞٞف بـٞث َٙص٠ٝ ٗاُٞ ب . ض ٝناٗكطزُٟ ض 
َٚٞن.  ثػجؤضٙ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاع  ٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ثٞضياْ خاْ.
َٙع ثٞضياْ ععاهسّٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 املاد٠ ايجا١َٓ: ع٢ً اؾاَع١ تًتصّ مبا ٜأتٞ: 
.إٔ تطع ْعاًَا خاصًا يًتدزٜطٝني املتفسغني ٚاملتعاقدٜٔ بايطاع١، َع ؼدٜد ايطُاْات ايٛادب تٛفسٖا هلِ 1

 ِ ٚصسفِٗ َٔ اـد١َ. ٚغسٚط تعٝٓٝٗ
 .َساعا٠ ْطب١ ايتدزٜطٝني يًطًب١ ٚسطب املعاٜري ايدٚي١ٝ يهٌ ؽصص.2

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙعز. ض ؤشاْ عبساهقازضزظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚــاْ ٓٞٙــٞ؟ ٙٞكــًٞٚاْ: هــٞ بط   ٌَٚــٞ زٗٗ ت َٚط( البــسض٠َ، هٞبــٞض ٢ــ٠ٝٗٞ  ٢ طــ٠ٞ ٙٞكــَٞ ٗؾــ٠ٞ )بــٞ كاتــصً
َٛ، ًـٞضز ُٚـٞ       َٛ، بـٞ كؤض غـات بـ َٛ، بٞسٞرتاُٞ ب َٚط ب َٛ، ض ُٝطٞ ظٙاتط هٞ كاتصً َٚط ب َٙبٞغت ض ُٝطٞ بٞ كاتصً طط
َٚط الزض٠َ، هــٞ بط طــ٠ٞ زَٗٗٝ:            ــ٠ٞ كاتــصً َٚؿــِٚاض زٝكــّٞٙ ٗؾ َٛ، بؤٙــٞ ث ــ َٚط ب ــت تــُٞٔا بــٞ كاتــصً َٙبٞغ طط
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َٚ٘ٝضٝ دٚٔاُٚٞكاْ ٢ٞٗ زٝغتٞٗاشٝٙٞ هٞ ٙاغـاٜ ٗٝظاضٝتـٞكاْ   زٝغتٞٗاش٠ٝ  َٙتٞ ث َٚ٘ زَٝٗهٞتٚٞكاْ، بلط َٚ٘ٝضٝ ُ ث
 بٞكاضٓاتٚٞ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 دُٞابٛ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.

 

 
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع  غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ. بٞض 

ََٚٚٞ ٢ٚعارٞ بلط٠َ، َٚؿِٚاظ زٝكَٞ خاَهٛ غ (اىل َصادق١ ضُإ 2، 1)ؽطع األَٛز املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠) ث
 ، غ٘ثاؽ.اؾٛد٠ يف ايٛشاز٠(

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚبــٚين ٓٞٙــٞ؟ )ؾــٞٗمن ستٌــس، ٓــاٗض اظ خؤؾــِاٗ، زلــرلٝ عبساهوــٞ، ع  َٟ ت ٌــط ٓــٞٗضاًٛ، طٞؾــٞ زاضا، رطًــاْ كــ

َٚؿٞٗا ت٘رٚق(  رٞضً٘ٗ ؾٞٗمن خاْ. ععاهسّٙ، ث
َٙع ؾٞٗمن ستٌس لطٙب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙلٟ تاٙبـٞت بـؤ ٗاُـٞ           8هٞ غٞض بط ط٠ٞ ) َٚبِٚٚاُـَٞ ٓٞٙـٞ؟ بُٞٚػـبٞت بط طـ٠ٞ ٙٞكـَٞ زٗا٠ ثـٞٙط ٝٗ ( ٢ـٞٗ ت
ــط   ــٞن بل ــ٠ٞ بط طٞٙ ــٞض ٢ٚعار ــ٠َٗٞ ٢ٞط ــصٝكاْ ه َٚ ــٞٗ   ب ــاْ، ٢ َٚلطاٗٝك ــا كاضث ٌَِٙاٙٚــٞكاْ ٙاغ ــا ٗ ض  َٚٛ ٙاغ ــٞث ٠َ ب

ٙاغاٙا٠ُٞ كٞ ٓٞٙٞ، ٓٞضٗٝٓا هٞ كؤتاٙٛ بط طٞكٞ زا هٞطـَٞي زٝغـت ُٚؿـاُلطزُٟ ٓـٛ ٢ـٞٗ ظًٝاُٞتـ٠ٞ بؤٙـاْ        
رٞضآَٞ زٝكط٠َ، هٞطَٞي ًٞضدٞكاُٟ زاًٞظضاُسُٚاْ ٗ البطزُٚاْ هٞ خعًٞت، باؾذل ٗاٙٞ بِ٘ٗغـط٠َ تـٞكاع٘ز   

َٚطاُــٞزا ٢ــٚـ زٝكــْٞ، بط طــ٠ٞ زٗٗ    كطزُٚــاْ،  ٗٝٓــٞضٗٝٓا ظًٝــاُٛ قــشٟ بــؤ ٢ــٞٗ كاضًُٞساُــ٠ٞ كــٞ هــٞٗ د
َٚ٘ٝضٝ دٚٔاُٚـٞكاْ ٓـٞضٗٝن ز. ض ؤشاْ باغـٛ     َٚٛ ث َٚصٝكاْ بؤ ك٘تابٚاْ ٢ًٞٞف بٞث َٙص٠ٝ ٗاُٞ ب ض ٝناٗكطزُٟ ض 

َٚ٘ٙػتٞ هٞ ٓٞضزٗٗ بط ط٠ٞ غٞضٝٗٝزا ض ٝنا٠ٗ ََٚٚٞ ث زَهِٚاٙٛ دؤض٠ بلـط٠َ،   كطز عِٟٞٙ ض اَ ٓٞٙٞ، ًازز٠ٝ غ
ٍَٚ باؾٞ بط طٞٙٞكٛ زٙلٞف ٢ٚعارٞ بلط٠َ، ٢ٞطـٞض بلـط٠َ    َٚؿ٘ٗ، ٓٞضٗٝٓا ث ٢ٚعارٞ بلط٠َ، بؤ ٓٞضزٗٗ بط ط٠ٞ ث
َٛ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٚعتٌٚاز بلُٞٞ  َٚصٝكاْ بٞب َٛ، هٞ ًاًؤغتا ٗ هٞ ٗاُٞ ب ٢ٞٗ ك٘تاغاُاُٞ ٢ٚلتٚطا٠ ظٙاتطٜ خؤٙاْ ٓٞب

َٛ بٞٓؤ٠ زابط اُـٛ كـازٙطٝ   غٞض ٢ٞٗ كٞٗازٙطٝ تٞزضٙػٚا٠ُٞ كٞ ه ٞ داًٚعٞكاُٟ كٞ ٓٞٙٞ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗٝ ُٞب
َٚطاٙاُــٞٗٝ ٢ٞطــٞض بلــط٠َ ٢ــَٞ   تٞزضٙػــٚٞكاُٛ كــٞ هــٞ داًٚعــٞكاُٛ زٙلــٞ ٓٞٙــٞ، ٗ ًٞؾــغ٘ي بُ٘ٗٚــاْ بــَٞ د
َٛ ٢ِٚذــا ً٘ارٞكــٞتٚاْ بــؤ بلــط٠َ،     ك٘تاغاُاُــٞ كــازٙطٜ تٞزضٙػــٛ خؤٙــاْ ٙــٞعِٟ ٢ٚلتٚطــا٠ ظٙاتطٙــاْ ٓــٞب

 غ٘ثاؽ.
َٙ  ع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
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 رٞضً٘ٗ ٓاٗض اظ خاْ.
َٚذ اظيس: َٙع ٓاٗض اظؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙــستٟ بــاآل، هــٞ    َٙع ٗ ٗٝظٙــط٠ خ٘ َٚــم غًٞــٞ بٞضنــا٠ٗ ٓــٞضزٗٗ هٚصُــ٠ٞ بــٞض  بٞض اغــتٟ ًــّ زًٝــ٠َٗٞ ٗاكٚع
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ ٗ كٞضتٛ طؿـتٟ ٢ـٞٗ ٗا   ٌَٚـٞ زٝٙبٚـِري كـٞضتٟ طؿـتٟ بؤتـٞ        ٓٞض كٚعـ٠ٞ كـٞ ٢

َٚـِري هـٞ ٗٝظاضٝتـٟ تُٞسضٗغـتٚٚٞٗٝ تًٞاؾـا٠ بلـّٞٙ         َٚػتا ٢ٞطـٞض ب ك٘ضباُٟ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ، ٗ هٞٗ ض ٠ٝٗٗ ٢
َٙم هـٞٗ ثعٙؿـلاُٞ         َٙـم ُٓٞـس ٢ٞٗ ثعٙؿلا٠ُٞ كٞ هٞ كٞضتٟ طؿيت كاضٙاْ ٓٞٙٞ، ٓٞض ٢ـٞٗ ثعٙؿـلاُٞ بـٞ دؤض

 ٗ ٌَٟٙ ك٘ضزغـتاْ، ٗ ظٝضٝض٠         ٢ٚػتٚغالهٛ كٞضتٟ طؿتٚاْ كـطز َٚلـٞ هـٞ ٓـٞض ٗٝ بـؤ كـٞضتٛ تاٙبـٞتٟ، ٢ًٞـٞ ٗاكع
 َٛ ظؤض٠ زاٗٝ هٞ كٞضتٟ طؿتٟ، ٗاٙلطزٗٗٝ بٞض اغتٟ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ بٞضٝٗ غٞض بط ٗا خَٞهم ًتٌا٠ُٞ ظؤضتط ث

ٌَٞٚ َٛ هٞالْٙٞ خَٞهلٞٗٝ، ٢ َٛ ًتٌاُٞٙٚٞ ب َٚتٞٗٝ، ٗ ت٘ٗؾٟ ٢ٞٗ دؤضٝ ب َٛ، ٗ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ زاسيطك بٞض اغتٟ  ب
َٚ٘ٝٙٞن كـٞ هٞطـَٞي              َّٚ بٞؾـ َٚـم كـٞ زًٝاُـ٠َٗٞ ٙاغـا بـؤ كـٞضتٟ تاٙبـٞت زابِـ َٚلٟ تُٞسضٗغت زٝكـّٞٙ كات ؾت
َِٙسْ هٞ ب٘اض٠ ثـٞضٗٝضزٝ، ٗ   َٟ، ٢ٞٗ الٗاظ٠ٞٙ كٞ هٞ كٞضتٛ طؿيت ٓٞٙٞ، َٓٞ هٞ خ٘ ٌَٟٙ خؤًاْ زا بط٘صت ٓٞض

َٛ       َٓٞ هٞ بـ٘اض٠ تُٞسضٗغـتٟ،  هـٞ ب٘اضٝكـاُٟ تـطٙـ بٞض اغـتٟ ٗاك       ٌَٟٙ ك٘ضزغـتاُسا زٝضكـٟ ثـ َٚلـٞ هـٞ ٓـٞض ع
َٚبٍِٚٚ كطزٗٗٝ بُٞٚػبٞت ثٞضٗٝضزٝ ٢ـٞٗ   َٛ، تٞبعْٞ ًّ ٠ٝٗٞ٢ ت َٙ٘ٝ ٢اطاًاْ هٞٗٝ ب ٌَٚٞ هٞٗ ٢ َٛ زٝكّٞٙ، زٝب
ًاًؤغتاٙا٠ُٞ كٞ زٝٙا٠َُٗٞ بهِٞ كٞضتٛ تاٙبٞت ظؤضتطّٙ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ت٘اُاٙاْ ٓٞٙٞ، ظؤضتطّٙ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ 

 َٞٚٚ َٚـت   بٞض اغتٟ ؾتٚاْ ث َِٙٞ، تٞبعْٞ كٞ تاٙبٞتٚٞكٞ خؤ ٓٞض ٢ٞٗ كٞغٞ ُٚٞ هـٞ زٝضٝٗٝ ب بؤ ٠ٝٗٞ٢ هٞٗ ؾ٘
ٗ بؤتؤ هٞ ب٘اض٠ ثٞضٗٝضزٝ ٢ٚـ بلا، ُاٗخؤؾٟ ٓٞٙٞ، هٞ ُاٗخؤؾـٞ ٢ـٞٗ كٞغـا٠ُٞ ًاًؤغـتاْ هـٞ ك٘تاغاُـٞ       

َّٙ بـؤ كـٞضتٟ     َٚلٚاْ زٝبـط َٚؿلٞف بلْٞ، ٢ٞٗاُٞ بٞؾ تاٙبـٞتٟ،  سلً٘ٚٞكاْ بٞ ت٘اُاْ ٗ زٝت٘اُّ ؾتٟ باف ث
َٚـطٝ ض ٝنـا٠ٗ ٢ـٞٗٝ بلـّٞٙ كـٞ            ٍَٚ ظؤض بـٞ ٗضز٠ بٞض اغـتٟ ه َٛ، ًـّ زَٝهـ َٙ٘ٝ كٞضتٛ طؿتٟ ظٝضٝضًُٞس زٝبـ هٞٗ
َٚلٟ ظؤض ططُطـٞ بٞض اغـتٟ هـٞ ٓـًٞاْ             َٛ ُٞكـ٠َٗٞ هـٞٗ ساَهٞتـٞ، ٢ـٞٗٝ بٞض اغـتٟ بابـٞت كٞضتٟ طؿتٟ ظٝضٝض٠ هـ

َٚطٝ ٓٞضزٗٗ هٚص٠ُٞ بٞ ٍَٚ ططُطٞ ه ٌَٚـٞ هـٞ ك٘تاغاُـٞ      كاتٚؿسا ٢ٞٗ بابٞت٠ٞ ًّ ث ٢ َٛ َٙع ض ٝنا٠ٗ بلـْٞ، بـَٞه ض 
َٛ هٞٗ ًاف ٗ هٞٗ ٢ٌٚتٚاظاتا٠ُٞ كٞ هـٞ كـٞضتٛ طؿـيت زا ٓٞٙـٞ،      لٞٙط سلً٘ٚٞكاْ باغٛ ٢ًٞٗٝاْ كطز كؤًَٞه
َٛ ؾتٚاْ ٓٞٙـٞ هٞٗاُٞٙـٞ هـٞ كـٞضتٟ      َٙلٛ تط ًاًؤغتاكاْ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ هٞٗ ب٘اضٝ زا ٢ٚـ زٝكْٞ كؤًَٞه هٞ ب٘اض

َٛ ٢ٞٗا َٛ، بٞض اغـتٟ ٢ـٞٗٝ ظؤض       تاٙبٞت ُٞب ُٞٙاْ بؤ سٚػاب بلط٠َ، بٞآلَ هٞ غٞض سٚػـابٛ كـٞضتٟ طؿـتٟ ُـٞب
َٚطٝزا ض ٝنا٠ٗ بلّٞٙ، غ٘ثاؽ.  ططُطٞ ه

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط ٓٞٗضاًٛ.
َٙععٌط قسٙق ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 



 34 

َٚبِٚٚٞك٠ٞ ًّ هٞ غٞض ٢ َٚطٝ باغـٛ  ت َٚ٘ٙػت زٝكات بٞ باٗٝض ٠ ًّ ه َٞ ًاززٝٙٞ زٗٗ خاَهٞ، خاَهٛ ٙٞكًٞٚاْ: ث
َٚـطٝ       َٚ٘ٙػـت زٝكـات ه َِٚـٞٗٝ، ث كٞٗازضٜ ٢ٚساض٠ بلط٠َ، نُ٘لٞ كٞٗازض٠ ٢ٚساض٠ لٞٙط٠ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ٗاُـٞ زَٝه

َٚـس          َٚـم، ٓـَٞ ٗٝغـطٟ ٗٝظا٢ٚطـٞكاُٟ ت َٚم ٙـاْ ُٚعاً َٛ، ٓـَٞ   باغٛ كٞٗازض٠ ٢ٚساض٠ بلـط٠َ، ٙـٞعِٟ غػـتٌ ا بـ
َِٚاُٛ كاضكطزُٟ هٞٗ زاًٞظضاٗٝٙـٞ، ٓـٞضٗٝك٘    ٓ َٛ َٙبٞغتٞك٠ٞ باؽ هٞٗٝ بلات، نؤُٚٞتٟ كؤتاٙٛ ث َٚ٘اظ٠ طط ؾ
َٚبـٚين زَٗٗٝ: بـٞ بـاٗٝض ٠ ًـّ              َٚلـطاٗٝ هـٞ خـاَهٛ ٙٞكًٞـسا، ت َِٚـٞٗٝ ٢اًـاش٠ٝ ث نؤْ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ كـٞ ٗاُـٞ زَٝه

ــتَٞ ٗ ُٚعاًــ٠ٞ كــٞ     ــ٘تط٠َ ٢ــٞٗ غػ ــطٝ ب َٚ ــات ه ــت زٝك َٚ٘ٙػ ــؤ   ث ــَٞ زاًٞظضاٗاُــٞٗٝ، ظاُل ــْٞ ٢ ــط٠َ هٞالٙ زازُٝ
ٌَٚـٞ ًٞبٞغـتٌاُٞ       ٌَٟٙ ك٘ضزغـتاْ بلـات،  ٢ َٚلطاٗٝكاُٟ ٓـٞض َٚبٞد َٚ٘ٙػت زٝكات ض ٝنا٠ٗ ٙاغا د ٢ٞٓوٚٞكاْ ث
َٚـت هـٞٗ زاًٞظضاٗٝٙـٞ هـٞ ض ٠ٗٗ ًـازي، هـٞ ض ٠ٗٗ            َٙعضاٗ ب َٚم كٞ ُٚعاًٞكٞ زا٢ُٞط٠َ، ًـارٟ ٢ـٞٗ كٞغـاُٞ ثـاض كات

َٙعض٠َ بـٞٗ ٙاغـاٙا٠ُٞ كـٞ هـٞ        كاضكطزْ بؤ زآات٘ٗ َٛ، ًارٞكٞف بٞ نـٛ زٝثـاض َٙعضاٗ ب ًٞبٞغتٌاُٞ ًارٚاْ ثاض
َٛ زٝكط٠َ، غ٘ثاؽ. ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ كاض٠ ث  ٓٞض
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.
َٙع زلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػتٞ هٞٗ  ٌَٚٞ دٞخت هـٞ غـٞض ًـارٟ ٣ٙٞٓـ٠ٞ تٞزضٙػـٟ رٞضًاُبـٞضاْ ٗٝكـ٘ كـان عٌـط طـ٘تٟ           ث بط طٞٙٞ ٢
َٚـطٝ ظاًـّ      َٚ٘ٙػـتٞ ه ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ٚساض٠ بلط٠َ، ٢ٞٗٙـ نؤْ؟ هٞ غٞض ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌٚاعٟ ٗ ًاؼي خاُُٞؿـِٚاْ ث

        ٞ َِٙـسُٟ بـاآل، نـؤْ هـٞ بـؤ ٢ـٞٗاْ تـٞطبرل كطاٙـ َٚٛ ٙاغا ٗ ًٞضدٞكاُٟ ٙاغاٜ خ٘ َٚـطٝف  بلط٠َ، نُ٘لٞ بٞث ، ه
 غ٘ثاؽ.)َع َساعا٠ ْطب١ ايتدزٜطني اىل ْطب١ ايطًب١(، ٓٞضٗا بلط٠َ، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان دالي.
َٙعدالي عوٟ عبساهوٞ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

   ٞ َِٙــسُٟ بــاآل زٝكــَٞ، نــُ٘ل َٙع ٗٝظٙــط٠ خ٘ َٚؿــِٚاضٝك٠ٞ بــٞض  بٞض اغــتٟ هــٞٗ داًٚعاُــٞ   ًــّ ثؿــتطرل٠ هــٞ ث
َٙـّ بـٞ تًٞـُّٞ، ٗ هٞٗاُٞٙـٞ       ٌَٚاُٟ ظؤضب٠ٞ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙا٠ُٞ كـٞ ز بٞتاٙبٞتٟ هٞ داًٚع٠ٞ ٢ًٞطٙلٟ هٞ غو
َٛ ُـٞكط٠َ، ٢ًٞـٞ ٙـٞن، زٗٗ:      َٚبـٞد َِٙسُٟ باآل ٓٞٙٞ بٞ غٞضٙاْ زا د دٞٗزٝ ٙاْ ٢ٞٗ ُ٘كاتا٠ُٞ ٗٝظاضٝتٟ خ٘

ال بـدل٠َ، بـٞآلَ ٢ٞطـٞض بلـط٠َ، بـٞ سـٞظف        )بايطـاع١( َ كٞ ثؿتطرل٠ هٞ ً٘السٞظٝك٠ٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٝكٞ
َٛ، ٢ٞطـٞض      َِٚا، هٞٗاُٞٙـٞ باؾـذل بـ تٞسسٙسٝكـٞ غـِ٘ٗضزاُاُٞ،    )َـع ؼدٜـد(  البـدل٠َ   )بايطـاع١( ٢ٞٗ كاشيع٠ٞ ٓ

َٚلٛ باؾٞ ٢ٞطٞض بلط٠َ، غ٘ثاؽ. )ضُاْات ٚادب تٛفسٖا(٢ٞٗٝ  )َساعا٠(  ٢ٞٗٝ ؾت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤ  كٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
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 رٞضً٘ٗ طٞؾٞ خاْ.
َٙع طٞؾٞ زاضا دالي:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ ثؿتٚ٘اُٟ كػٞكاُٟ ؾٞٗمن خاْ ٗ ٓـاٗض اظ خـاْ زٝكـَٞ هـٞٗ ًٞغـٞهٞٙٞ، ٢ًٞـٞ ٢ـٞٗ بط طاُـٞ كـٞ بـاؽ هـٞ            
َٚؿـذل هـٞ ثط ؤشٝكـ٠ٞ       ٗٝظاضٝتـٟ  ظًٝاُٟ )سق٘ق ًِتػيب( كٞضتٟ تاٙبٞت بلط٠َ، ٙاخ٘ز ٢ٞٗ ظاُلـؤ ٢ٞٓوٚاُـٞ ث

َٛ بلـط٠َ   ٠َٞٙٝ٘ٚ هـ َٚػتا هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ ُٞطٞض اٙٞٗٝ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ بَٞ ؾ َِٙستٟ باآلزا ٓٞب٘ٗ، كٞ ٢ ) خ٘
ٗ ثؿتطرل٠ هٞٗ  تكاعد ٚ ايطُإ ايصشٞ سطب ايكٛاْني املسع١ٝ(،ايضُإ سكٛم َٓتطبٝٗا ألغساض ايتعٝني ٚ

َٛ،       ض ا٠ٞٙ ٓاٗض اظ خاْ ٗ ؾٞٗمن خاْ زٝكَٞ بؤ ٢َٞ بط طٞٙ ٞف كٞ ٢ٚلتٚطا٠ ظٙـاتط هـٞ غـٞض كـٞٗازض٠ خـؤ٠ بـ
َِٙسُطا ُا سلً٘ٚٞكاُٚؿسا ٢َٞ بط طًٞٙٞاْ زاُـا كـٞ    ٌَٚٞ هٞ خ٘ ُٞن كٞٗازض٠ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ سلًٟ٘، ٗابعامن ٢
َٚؿـٞ ٗ         ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ سلًٟ٘ كاض زٝكْٞ ُٞنـِٞ ٢ً٘ٞغٞغـاتٞ ٢ٞٓوٚـٞكاْ، بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ ت٘ٗؾـٟ ك

َٜ بـٞ كٞضتـٞ تاٙبٞتـٞكاْ، هٞبـٞض ٢ـٞٗٝ      كَٞ ٗ ك٘ض ٠ ُٞبري هٞ ٢ً٘ٞ غٞغٞ سلً٘ٚٞكاُسا، ٗ ططُطٛ ظٙاتط بسض
َٛ، غ٘ثاؽ. َٛ ٢ٚلتٚطاٜ ظٙاتط بلا هٞ كٞٗازض٠ تٞزضٙػٟ، خؤ٠ خٞشتؤض٠ خؤ٠ ب  زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ًاًؤغتا رطًاْ.
َٙع رطًاْ ععاهسّٙ ستٌ٘ز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ  ثٞضهًٞاْ. بٞض 

َٚـصٝ خـؤ تـٞضخاُلطاٗٝكاْ،          8زٙاضٝ هٞ ًازز٠ٝ ) َٙلٛ تاٙبـٞت بـؤ ٗاُـٞ ب ( ٓات٘ٗٝ هٞ بط طـ٠ٞ ٙٞكًٞـسا ثـٞٙط ٝٗ
َٚؿـلٞف زٝكـات،        َٚؿلٞؾـلطزُٟ ٢ـٞٗ ظاُلؤٙـٞ ثـٞٙط ٝٗٝن ث ٌَٚٞ هٞ ًازز٠ٝ ؾٞؾسا بازلاْ كطزٗٗٝ هٞ كاتٟ ث ٢

َٙتٞٗٝ ُاٗ ًٞغٞهٞكاْ، بٞض اغـيت ٙـا   َٚطٝ ثٞٙط ٝٗ ز َٚـطٝ،        زٙػاْ ه ٌَِٙـاٙٛ ال بـسض٠َ ه ْ ٢ـٞٗ ثـٞٙط ٝٗٝ بلـط٠َ بـٞ ض 
َٚصٝكاُٞ، ٢ـٞٗٝ خـاَهٛ    َٙلٚـ تُٞٔا بؤ ٗاُٞ ب َٙلٚاْ ظاُلؤ٠ زاًٞظضاُس، داض َٛ، داض نُ٘لٞ ُاكط٠َ زٗٗ ثٞٙط ٝٗ ب
َٚط ٝكـاْ ٢ـٞٗٝ ثؿـتطرل٠ كػـٞك٠ٞ كـان عٌـط ٓـٞٗضاًٛ زٝكـَٞ          ٙٞكَٞ، خاَهٛ زَٗٗٝ: بٞض اغتٟ ًٞغٞه٠ٞ كاضط

َٚطٝٙــٞ، بٞض اغــتٟ ٢ــٞ َٚػــتا ه َٚم ٢ ٗٝٙاْ ظؤض ططُطــٞ، هٞبــٞض ٢ــ٠ٝٗٞ خؤًــاْ ٗ ض ُٝطــٞ نــُٞس ٢ُٞــساَ ثٞضهــًٞاُ
غٞضزاُٛ كؤهٚصٝ ٢ٞٓوٚٞكاصياْ كطزٗٗٝ، ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ بٞض اغتٟ بٞ ٢اضٝظ٠ٗٗ خؤٙاْ ٢ٞٗ كاضًُٞسا٠ُٞ كٞ 

          َٟ َٚطـ٘  ٗتٚـاْ غـ َِّٚ ٗ زٝٙـاْ بـْٞ، ٓـٞتا شًاضٝكـٞٙاْ ث ( 58غـاَهٞ زاًٞظضاُـسُٟ )  هٞ بٞض زٝغـتٚاُٞ زٝٙـأُ
َٚـطٝ       َٚسا بٞضثطغـٞ، بٞض اغـتٟ ٢ـٞٗٝ ظؤض ططُطـٞ ه َٙم ٢ٚعتٚباضات كٞ بٞ خؤ٠ ت كاضًُٞس٠ البطزٙٞ، هٞبٞضُٓٞس

َٛ بـسض٠َ هـٞ ض ٠ٗٗ كاُُ٘ٚـٞٗٝ      َٚم رٞضًاُبٞضٝكاْ زٝٙلْٞ هٞ ظاُلؤكٞ بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝ ططُطـٟ ثـ َٙبٞغت كات ، طط
 اغتٟ ظؤض تؤكٌٞ بلط٠َ، غ٘ثاؽ.بٞض 

َٙ  ع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٚؿٞٗا.  رٞضً٘ٗ كان ث
َٚؿٞٗا ت٘رٚق ًغسٙس: َٙعث  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعاُٞ ٗٝآلًٟ ٢َٞٗٝ بسُٝـٞٗٝ، ٢اٙـا ٢ـَٞ ًاززٝٙـٞ ًـازز٠ٝ )      ( تـٞعاضٗظ  8َٗٝهال ًّ سٞظ زٝكَٞ ٢َٞ هٚصُٞ بٞض 
َٟ زُٝطٌا4ُْاكا هٞطَٞي ًازز٠ٝ ) َِٙ ٌَٚٞ بازلاْ هٞٗٝ كـطز  4هٞ غٞض زا، نُ٘لٞ هٞ ًازز٠ٝ ) ( كٞ زٗ َٙيَن ٢ ( زٗ

   َٛ َٚـطٝ كؤًـَٞه َٙم هٞ غٞضبٞخؤٙٛ زضاٗٝ بٞٗ ظاُلؤٙاُٞ، بٞآلَ ه َٚط ٠ زاضاٙٛ ٢ٞكازضيٚٞٗٝ دؤض كٞ هٞ ض ٠ٗٗ كاضط
َٙـينَ  َٚؿ٘ٗ كٞ زٗ  زُٝطٌـاْ  ًٞضدت هٞ غٞض زاُاٗٝ، ٢اٙا تٞعاضٗظ ُاكا، ٗاتا زش ُاٗٝغتٟ هٞطَٞي ٢ٞٗ ًازز٠ٞٙٝ ث

 هٞ غٞض زا، سٞظ زٝكَٞ ٗٝآلًٟ ٢َٞٗٝ بسُٝٞٗٝ، غ٘ثاؽ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 دُٞابٛ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿٞكٟ بٞؾساضبُٟ٘ٗ ٢ُٞساً ايفـسع ايسابـع:   اُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ زٗاٙٛ هـٞ  داض٠َ ث
)جيــٛش اغــرتاى أعطــا٤ اهل٦ٝــ١ ( زٗاٙــٛ تٞسسٙــسًاْ كــطزٗٗٝ، ٗتً٘ٗاُــٞ 26ًــاززٝ ) فًــظ ايكطــِ اٚ ايفــسع

ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ بإيكا٤ احملاظسات بصـف١ قاضـس خـازدٞ بعـد إنُـاهلِ ْصـابِٗ ايكـا٢ْْٛ يف        
ــ١(    اؾاَ ــاد٠ ايهًٝ ــِ ٚعُ ــ١ ايكط ــ١ ز٥اض ــ١ ٚمبٛافك ــٞ      ع ــطزٗٗٝ ك ــسًاْ ك ــ٠َٗٞ زٗاٙــٛ تٞسسٙ ــٞٗٝ ه ــٞض ٢ ، هٞب

    َٛ َٚتــٞٗٝ، تــُٞٔا زٝبــ َٟ بــؤ ظاُلؤٙــٞكٟ تاٙبــٞت زٝضؽ بَو َٟ بهــ ًاًؤغــتاٙٞكٟ ظاُلــؤ ٓــٞض هــٞ خؤٙــٞٗٝ ُــات٘اُ
        ٞ َٚصٝكـٞ ض اظ٠ بـّ، ه بـٞض ٢ـٞٗٝ كـٞضتٟ    ض ٣ٙاغ٠ٞ كػٍ ُـٞن ض ٢ٝٚػـٟ كػـٍ، ٗ عـًٞاز٠ٝ ك٘هٚـٞ ض اططاٙـٞتٟ كؤه

َٚؿـٞٗا   َٙع كان ث َٚتٞ ك٘ضباُٟ كٞضتٟ تاٙبٞت، ٢ٞٗٝ ٙٞن، بٞض  َٛ، بٞآلَ كٞضتٟ طؿتٟ ُاب تاٙبٞت غ٘ٗزًُٞس زٝب
َٛ ظاُلـؤ تاٙبٞتـٞكاْ ثـٞٙط ٠ٗٝ خؤٙـاْ       َٚطٝ زٝبـ َٙم ُٚٞ، بَٞهل٘ ه َٚب٠ِٞٚ كٞ ٓٞٙب٘ٗ ٢ٞٗٝ ٓٚ  تٞعاضٗظ ٢ٞٗ ت

َٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ًاف ٗ  َٛ، ُٚعاًٛ خؤٙاْ ٓٞب َٚلٟ ٢ـٞٗ كاضًُٞساُـٞ ض        ٓٞب زٝغـت كـٞٗت ٗ ٢ـٞضن ٗ ٓـًٞ٘ٗ ؾـت
٠َٝ٘ٚ ٙاغا، غ٘ثاؽ. َٛ هٞ ن٘اضن َٙعضاٗ ب َٚط ٙٞكاْ ثاض  ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ ض كاضط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗغؤظاْ خاْ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ َٗٝهال َٚم هٞ ُاٗ ٙاغاٜ ب٘زدٞزا ٢ ٌَِٚٞٗٝ، كٞ ًٓٞ٘ٗ غاَه ٟٓ ًّ ز٠ًَٗٞٝ بٞ برل٠ ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاْ ب
  َِٚ َٚلٟ بؤ ث َٚتٞ كٞضتٟ تاٙبٞت سلً٘ٞت ٢ٞضك َّٚ، كٞ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ هٞ كٞضتٟ طؿتٚٞٗٝ زٝن َٙم زا٢ُٞ بُٞس

َٛ تٞؾذ ٌَٚٞ تٞؾذٚعٌاْ، زٝب َٛ، ًٞعِا٠ ٢ٞٗٝٙٞ ٢ ٚعٟ كٞضتٟ تاٙبٞت بلّٞٙ، غاَهٞ ُٚ٘ ًٞعاؾٟ زٝزات
َٟ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞضكٞكاْ غاتٞ غٞض ؾاُٟ خؤ٠، زٗا٠ ٢ٞٗٝ، ٢ٞٗٝ ٢اظاز٠ تاكٞ، ًّ  نُ٘لٞ سلً٘ٞت ُات٘اُ
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ًاًؤغتاٙٞكٟ ظاُلؤَ هٞ ُاٗ كٞضتٟ طؿتٚسا بؤ صيُ٘ٗٞ ًٞعاؾٞكَٞ زٗٗ ًوٚؤُٞ، بٞآلَ ٢ٞطٞض بهٌٞ 
ٍَٚ ٗ بٞٗ زآاتٞ َٚم ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت بٞٗ ًٞساظٝض ا٠ُٞ ٢َٞٙو ٠ كٞ بؤَ ٓٞٙٞ هٞ ٢ٞصتاًٟ بٞسؼ ٗ كؤًَٞه

َٟ ًوٚؤْ ٗ ُٚ٘، تؤ ُات٘اُٛ زٝغتٍ بطط٠ ًّ ُٞنٌٞ ٠َٗٞ٢ ٗا٠ُٞ خؤَ  َٚتٞ غ ُٞؾاتاتٟ تط، ًٞعاؾٞكَٞ زٝب
َٚم ت٢ٞػرل ُٞكاتٞ غٞض  َٛ ٢ٞٗ ٢اظازٙٞ ببٞخؿط٠َ ب٠ٝٗٞ بٞ ًٞضد َٚلٟ ٢اظازَ، بؤٙٞ زٝب ٌَٚٞٗٝ، ًّ كٞغ بَو

َٛ بؤ  َٚم زضٗغت ب هٞ ُاٗ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُسا ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاَ ٢ٞٗ ٢اظازٙٞ ُٞططِٙٞٗٝ هٞ تاكٞكاْ، رٞضال
َٚتٞٗٝ ًػت٘ا٠ خؤ٠ ٟٓ ًٞعٚؿٟ بٞضظكاتٞٗٝ، ناٗٝض ٠َ تُٞٔا ٢ٞٗ زآاتٞ  َٚت زٝضؽ بَو َٛ به ًٓٞ٘ٗ كٞؽ زٝب

َٚ َٚتٞ ٢ٞٗال، ٓٚ  ك َٚتٟ با به َٛ كٞ هٞالْٙٞ سلً٘ٞت ٗٝضٜ زٝطط٠، ٢ٞطٞض هٞٗال كاظاصت ؿٞٙٞن ُٚٞ، ُٞب
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ اًِٚٞ خاْ.
َٙع اً  ِٞ ظكط٠ غعٚس:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ ٙٞعِٟ خاُُٞؿِٟٚ  َٟ بٞسػٛ ُٓٞس٠َ كط ك٘ ٙاغاٙٛ تٞكاع٘ز٠ ز ظ َٙعاْ ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاُ ُٓٞسٝن بٞض 
(٠ طٞهٞن ض ُٟٗٗ بٞسػٟ ُٓٞس٠َ كط٠ ك٘ ٙاغاٙٛ ٙا تٞكاع٘ز٠ ز 28)ٓٞبٚذي، ٢ٞطٞض غٞسلُٞٞ ًاززٝ 

َٙتٞ تٞتبٚق كطْ، ٓٞضٗٝغا ًاززٝ ) َٟ ُٓٞس٠َ كٞتّ ك٘ زاُاُٞ 38نُٟ٘ غٞض ٗاْ ز ( ش٠ ك٘ بط ُٟٗٗ بٞسػ
َٚتٞ ٓٞشًاضتّ، ٗ ٓٞضٗٝغا ًاززٝ  َٚ٘اظ٠َ خعًٞتٞ ظاُلؤٙٛ بٔ َٟ بٞ ض ؾ َٟ زٝضؽ ط٘تِ خعًٞتط٘ظاضٝ ٢ُٞساً

َٛ ُٞكطابٚذي  بٞسػٟ ُٓٞس٠َ( ش٠ 44) َٟ ٙاغاٙٞزا خاَهٞن ٢اًاشٝ ث ٌَِٙاٙٛ ك٘ ٢ٞطٞض ظ كٞتّ ك٘ ٢ٞٗ ٙاغاٜ ض 
َِٙٞ ثٞٙط ٝٗ كطْ غٞضزا  َٟ ك٘ ز ٌَٙ َٙت ك٘ تاٙبٞت بّ خاُسُٞ بَوِسٗ ظٞكؤهِٚٞ ظاُػتٚسا ٢ٞٗ ٙاغاٙٛ ٓٞض ٗٞ٢

َٛ ٙا خاُسُٞ بال َٚتٞ تٞتبٚق كطْ، غ٘ثاؽ.ٙٞعِٟ رٞضالٞ كاُُ٘ٛ ش٠ ٢ٞطٞض ٓات٘ تؿتٞن ًٞ برل كطزب  ؽ بٔ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙعز. ض ؤشاْ عبساهقازضزظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 املاد٠ ايجا١َٓ: ع٢ً اؾاَع١ إ تًتصّ مبا ٜأتٞ: زٗا زاض ؾتِٞٗٝ 
تفسغني ٚاملتعاقدٜٔ َع ؼدٜد ايطُاْات ايٛادب تٛفسٖا هلِ ٚغسٚط .إٔ تطع ْعاًَا خاصًا يًتدزٜطٝني امل1

 تعِٝٓٝٗ ٚإْٗا٤ خدَاتِٗ. 
 .َساعا٠ ْطب١ ايتدزٜطٝني يًطًب١ ٚسطب املعاٜري ايعامل١ٝ يهٌ ؽصص.2
 ( اىل َصادق١ ضُإ اؾٛد٠ يف ايٛشاز2.٠، 1. ؽطع ايفكستإ )3
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞا  ْ:بٞض 
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َٟ هٞطَٞي زا ُٚٞ؟ بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞسكطا رٞضًْ٘ٗ بؤ  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ك ك
 ًاززٝٙٞكٟ تط.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ اًِٚٞ خاْ.

 

 

 
َٙع اًِٚٞ ظكط٠ غعٚس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ًازز٠ٝ ُؤ: 
َِٙسُٟ ٢اًازٝٙٛ بٞ ٓٞضزٗٗ هقٟ ٢ٞزٝبٛ ٗ ظاُػيت  . ًٞضدٞ 1٠ٝٗٞ٢ َٚـ بؤ ٗٝضططتّ، بط ٗاُا٠ًٞ خ٘ َٙتٞ ث ز

َٚت.  ٙٞٗٝ ٓٞب
َٚت هٞ زٗٗضٝٗٝ 2  َٚطاب َِٙسْ هٞ ظاُلؤ بٞ كطزٝ ُٚٞ هٞ ض ٠ٗٗ زٝٗاَ كطزْ ٗ تاكٚلطزُٞٗٝٙاْ ٗ ُٞن ٗٝضط . خ٘

.َٛ  ٙاخ٘ز كطاٗٝ ب
َِٙسْ هٞ ظاُلؤ ك٘هٚص ن٘اض غاَهٟ 3 َِٙسُٞ بٞالُٟ كَٞ، ٗ زٝضن٘ٗ بط ٗاُا٠ًٞ بٞضاٙٛ ظاُلؤ . ًا٠ٝٗ خ٘ خ٘

َٛ زٝزض٠َ،  )بٞكاه٘ضٙؤؽ( هٞ ب٘اض٠ ثػجؤض ٙٞك٠ٞ ث
َِٙسُٛ باآل 4  َٚم هٞ بٞؾٞكاُٛ ظاُػتٟ، خ٘ َٟ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ كٞ زٗٗ زٝٗض٠ٝ زٝضن٘اُسْ هٞ ٓٞض بٞؾ . زٝؾ

َِٙسْ.بلاتٞٗٝ زاٗا٠ ٓاتِٞ ز٠ ًٞضدٞكاُٟ ز٠ هٞ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ط َٚ٘ٙػتٚٞكاُٟ خ٘  ٘تِٞٗٝٗ ث
َٚلطاٗ هٞ 5  َٚم هٞ ظاُلؤكاُٟ بٚاُٛ باٗٝض ث َٙلسا كٞ ٙٞك َِٙسُٟ باآل بلات هٞ باض َٟ ظاُلؤ زٝغت بٞ خ٘ . زٝؾ

َٙللٞٗتِٟ ظاُػتٟ ٗ  ٠َٝ٘ٚ ض  َٛ بسات بٞؾ َٙتٞ ٢ٞغتؤ ٗ بط ٗاُا٠ًٞ ث َِٙسُٞ بطط ض ٠ٗٗ دٚٔاُٚٞٗٝ ٢ٞٗ دؤضٝ خ٘
َٚت كٞ ٢ٞكازضيٛ ٗ ٓاٗبٞؾٟ ظاُػت َٙللٞٗتِٞ ب َٚٛ ٢ٞٗ ض  َٚت ٙاخ٘ز بٞث َٚ٘اْ زٗٗ ظاُلؤ ض بٞ ٓاٗبٞؾٟ ب ُ ٟ

َٙت. َٚع ٗٝن غٚػتًٟٞ زٝضٝكٟ زٝبٞغذل َٚ٘ زَٝٗهٞتٟ بٞٓ  هٞالْٙٞ ُٓٞس٠َ هٞ ظاُلؤ٠ ُ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ،َِٝٗٞٚ َٟ ب نُ٘لٞ ُٚكابٟ كاٌُُ٘ٚاْ تٞٗاٗ ُٚٞ، رٞضً٘ٗ بٞ ؾ٘اُٞ طٚاْ َٓٞ ظٗٗ ٗٝضٝٗٝ َٓٞ بٞ بطازٝضاْ بَو
 عٞضٝبٚٞك٠ٞ.

َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 أٚال: ٜػرتط يف املتكدّ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ.
 ْا ٚيٝطت اْتطابا عٔ بعد أٚ َفتٛسا.ثاْٝا: تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١ فع١ًٝ دٚاَا ٚاَتشا
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ثايجا: تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ يف األقٌ، ٚميٓح املتدسز فٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ 
 أٚي١ٝ )بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص.

شداخ ايدزاضات زابعا: جيٛش يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ اييت خسدت دٚزتني أل١ٜ قطِ َٔ األقطاّ ايع١ًُٝ فٝٗا اضت
 ايعًٝا فٝٗا بعد تٛفس ايػسٚط األخس٣ َٔ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاملطتًصَات ايدزاض١ٝ.

خاَطا: جيٛش يًذاَع١ ايبد٤ بايدزاضات ايعًٝا يف ساي١ تبين إسد٣ اؾاَعات األدٓب١ٝ املعرتف١ عاملٝاًً بتبين 
عًُٞ ٚاألنادميٞ ٚايػسان١ ايع١ًُٝ بني َجٌ ٖرٙ ايدزاض١ َٚٓح ايػٗادات َٔ قبًٗا ٚبصٝػ١ األتفام اي

  اؾاَعتني َٓٗا ايػسان١ أٚ األتفام املعٍُٛ َٔ قبٌ بعض اؾاَعات ايعامل١ٝ ايسص١ٓٝ َجٌ ايٓعاّ اـازدٞ.
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙعز. ض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

َِٚهَٞ هٞ زٗا٠ ض غتٞكاْ  َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ هٞ زٗا٠ كؤتاٙٛ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ٗ ث َٚبٌِٚٚاْ ٓٞٙٞ ث ٌَٚٞ ٙٞن ت ٢
َِٚهَٞ، غ٘ثاؽ.  زٗا٠ ٗٝضططتِٟ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ظٙاز بلط٠َ بؤ ٓٞضزٗٗ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاظزٝكَٞ أٚال: ٜػرتط يف املتكدّ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ،  ث
َٜ، بلط٠َ، بٞ يف اؾاَعات اـاص١ إ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً  )ٜػرتط يف ايساغبني يًتكدِٜ يًدزاض١ ٢ٞٗٝ بطؤض 

ثايجا: )تهٕٛ َد٠  بٞؽ قٚغٞكٞ تؤظ٠َ بطؤض ٠َ، زٗا٠ ٢ٞٗٝ،غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا ايعًُٞ ٚاألدبٞ(، 
َٙتٞ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ(،  )يف ايهًٝات أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ يف األقٌ، ٚميٓح ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ البدل٠َ، بلط

).....َع  ، بِ٘ٗغط٠َ زٗا٠ ٢ٞٗٝٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ )بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص....(املتدسز ف
َِٚ  غاَهٞ، َساعا٠ األختصاصات ايطب١ٝ ٚاهلٓدض١ٝ(  َِٚ  غاَهٞ، هٞ زٝضًاْ غاظ٠ ث نُ٘لٞ هٞ ثعٙؿلٟ ززاْ ث

َٚط٠ٞ ثٞضياُط َِٚ  غاَهٞ، بطؤض ٠َ ٢ٞٗٝ، ٓٞضٗٝٓا د َٛ هٞ ٢ُٞساظٙاض٠ تٞالضغاظ٠ ث َٙتٞٗٝ كٞ ٢َٞه )َد٠ ا بلط
ٍَٚ  ايدزاض١( َٚؿٞٗٝ ))يف ايهًٝات اؾاَع١( ال بدل٠َ  )يف اؾاَع١(بؤٙٞ زَٝه َٚؿٟ ث َٜ، هٞ ث تهٕٛ َد٠ بِ٘ٗغط

)َساعا٠ االختصاصات ايطب١ٝ ٚاهلٓدض١ٝ(  هٞطَٞي)يف نًٝات اؾاَع١ ازبع ضٓٛات(،  بلط٠َايدزاض١ يف اؾاَع١( 
ٌَٚٞ بٞ ُٚاظّٙ ثٞضياُطا بلِٞٙٞٗٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ب٘اض املعاٖد ضٓتني( )ٚيف  ٢ِٚذا زٗاٙٛ بِ٘ٗغط٠َ نُ٘لٞ ٢

َِٟٙ تط، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ظاُلؤ  َِٚري بؤ زٝضن٘اُٟ ٢اًازٝٙٛ باظضطاُٛ، بؤ صيُ٘ٗٞ بؤ زٝضن٘اُٟ ؾ٘ بط ٝخػ
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َِٙ ّ، تاٙبٞتٞكاْ ٗٝك٘ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ؾٞضت ُٚٞ تُٞٔا كؤهٚص هٞ خؤ بططْ، زٝت٘اُّ ثٞضياُطاف زاسيٞظض
 َٛ َٚ٘ٙػتٞ ٢ٞٗاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ بطؤض ٠َ، كٞ زَٝه  هٞبٞض ٢ٞٗٝ ث

زابعا: جيٛش يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ اييت خسدت دٚزتني أل١ٜ قطِ َٔ األقطاّ ايع١ًُٝ فٝٗا اضتشداخ ايدزاضات 
)  بطؤض ٠َ، بلط٠َ، بٞايعًٝا فٝٗا بعد تٛفس ايػسٚط األخس٣ َٔ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاملطتًصَات ايدزاض١ٝ،  

خيطع فتح ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَع١ اـاص١ إىل َٛافك١ ايٛشاز٠ ٚفل َعاٜس ايطُإ ايٓٛعٞ ٚتعًُٝات 
ايدزاضات ايعًٝا بعد تكدِٜ طًب َٔ قبًٗا ٚعٓد ايطسٚز٠ ع٢ً إ ال ٜكٌ عدد ايدٚزات املتدسد١ عٔ مخظ 

َِٚر خ٘هٛ زٝضنْ٘ٗ هٞ باتٛ زٗٗاْ، غ٘دٚزات(   ثاؽ.ُٞن زٗضتري، بلط٠َ بٞ ث
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ )رطًاْ ععاهسّٙ، عبساهطظيّ سػري، غٚ٘ٝٙى  َٟ ت ٢ٞظري عٌط، تاضا حتػري، ؾٚالْ عجُإ، ك
َٚط ستٌس،  طياي  ٌَٚاْ، ز. غٞضٗٝض طاٖس، عبسادتباض، الُٞ اظيس، طٞؾٞ زاضا، كازض سػّ،  ؾو ٓاشٝ غو

َٚطزي حتػري، ٓاٗض اظ عبساهطظيّ، ُٞشاز  ععٙع، زلرلٝ عبساهوٞ، غاالض ستٌ٘ز، ؾٞٗمن ستٌس، ٢اضاَ كازض، ؾ
َٚذ اظيس، غٞضطَ٘ي  ٌَٚاْ، غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠(  زضاؾ سػّ، طَ٘هٚعاض كازض، ز. اظيس ابطآٍٚ، بٚالي غو

 ًاًؤغتا رطًاْ رٞضً٘ٗ. 
َٙع رطًاْ ععاهسّٙ ستٌ٘ز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َِٚ   بٞض اغيت َِٚا هٞ زٗٗ زٝٗضٝ كطزٙٞ ث ًّ كػَٞ هٞ غٞض ن٘اضًٝٞ، دُٞابٛ ٗٝظٙط طؤض اُلاض٠ بٞ غٞضزآ

َِٙسُٟ باآل هٞ  َٚساٗٙػتٚٞكاُٟ خ٘ َٚم ً٘غتٞهعًٝات ٗ ث َٚبِٚٚٞكًٞٞ، زٙاضٝ ٓٞض كات زٝٗضٝ، بٞآلَ ًّ ٢ٞٗٝ ت
َِٙسُٟ باآل بلاتٞٗٝ، ً َٚ٘ٙػتٞ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ خ٘ َٚساٗٙػتٞكاْ ٓٞض ظاُلؤٙٞن زابري كطا، ث ٘غتٞهعًٝاتٞكاْ ٗ ث

 ،َٛ َِٙسكاضٝكٞ ٓٞب َٛ، غٞضثٞضؾتٟ خ٘ َٚص ٓٞب َٚٚاْ بّ، ٟٓ ٗضز تطٙـ ٓٞٙٞ، ٙٞكًٞٚاْ ٗاُٞ ب ض ُٝطٞ ٓٞض غ
َٛ، ظاُلؤٙٞكٞ خؤ ٓٞض ًٞضز ُٚٞ  َٛ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗاًُٞاْ ٓٞب٘ٗ با غاَهٟ زَٗٗٝ ب ثاؾاْ هٚص٠ُٞ ًُ٘اكٞؾٞ ٓٞب

َِٙسكاضٝكاُٟ خؤٜ ٗٝضبطط٠َ، ٢ٞٗ ٝ كٞضتٛ تاٙبٞتٞ، ٢ٞطٞض ٓات٘ ً٘غتٞهعًٝاتٟ ٓٞب٘ٗ ٙٞكػٞض خ٘
ٌَِٙاٙٚا٠ُٞ كٞ  َٚٛ ٢ٞٗ ض  َٚؿلٞف زٝكا بٞث َٟ ًّ زٙطاغتٍ كطزؤتٞٗٝ بؤ صيً٘ٗٞ هٞ ٙاغا، خَٞهم ث ض ازٝطُٞٙٞ
 َٛ َِٚ  زٝٗضٝ تٞخٞضٗز بلا، ٢ٞطٞض زٗٗ زٝٗضٝ ب َٛ ث َٛ، بٞآلَ ٠ٝٗٞ٢ دُٞابٛ ٗٝظٙط زَٝه ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ زازُٝ

 َِٚ ٌَٚاْ ناكٞ بلط٠َ بٞ  ث ٌَٚٞ ث َٛ، زٙاضٝ ظؤض ظٙاتط زٝكات، بٞض اغتٟ ٢ َِٚ  زٝٗضٝ ب غاَي زٝكا، بٞآلَ ٢ٞطٞض ث
َٚساٙٞ، خؤ بؤ  زٝٗضٝن، ٗ كًٞذلٙـ هٞ زٝٗضٝن، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ظاُلؤ٠ كطزؤتٞٗٝ ً٘غتٞهعًٝاتٟ ت

َٚؿلٞف بلا َٛ ث َ٘غٞن زٝت٘اُ َِٙسكاضٝكاُٟ خؤ٠ ُٚٞ بؤ طؿتٚٞ، ٓٞض بٞكٞه٘ضٙ  ت هٞٗ ظاُلؤٙٞ، غ٘ثاؽ.خ٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهطظيّ.
َٙع عبساهطظيّ سػري ابابلط:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٚ  زٝٗضٝ،  بٞض اغتٟ ًِٚـ ٓٞض هٞ غٞض بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ كػٞ زٝكَٞ، دُٞابٛ ٗٝظٙط باغٟ كطز كٞ بيَب بٞ ث
َٛ ٙاْ زٙطاغٞٙٞن زٝغت بؤ هٞبٞض نٛ  َٚطٝ بؤ خؤ٠ داًٚعٞٙٞن زازُٝ َٙتٞ ٢ َِٚ  زٝٗضٝ؟ ظاُلؤٙٞن ز َٚتٞ ث بب

َِٚ  زٝٗضٝ، زٗٗ زٝٗضٝ بٞغٞ ٗ ظٙازٙؿٞ، زٗا٠ ٢ٞٗٝ باغٛ  ٌَٚٞ رٞضظ٠ بلّٞٙ بلِٞٙٞ ث َٛ زٝكا، هٞبٞض نٟ ٢ ث
َٚؿلٞف زٝكا ك٘هٚاتٛ كطز ٙٞعِٟ ٗٝك٘ ُٓٞسٝغٞ، ٗٝك٘ ثٞضياُطا ٗ ٢ٞٗاُٞ، ٢ٞٗٝ خؤ٠ هٞ خؤٜ ز ا بٞضُاًٞ ث

َّٚ، ٓٞض هٞ خؤٙٞٗٝ  ٌَٚٞ ُانِٚٞ ُاٗ ٙاغا ٢ٞٗ تٞراغٚوٞ بِ٘ٗغ ٢ ،َٛ َٟ غاَي زٝب َٛ، غ َٚم زٝب ٢َٞ عٞزٝز ٗ غاَه
َٛ بٞضُاًٞ تٞكسٍٙ زٝكا بؤ ٗٝضططتين ٢ٚذاظٝ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗٝخؤ، خؤ٠ ٢َٞ ؾتاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ زٙاض زٝكات،  كات

َٚطٝ ٢ٚؿا َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ٞٗٝ ٠ًٗ٘ٞٓ ه َٛ بسّٝٙ ٗ بِ٘ٗغري، غ٘ثاؽ.ث  ضٝتٟ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ.
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ، ٙٞعِٟ 9بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ ) ٍَٚ باف ب٘ٗ عِ٘اُٟ ٓٞب َٛ، ٙاْ  )غسٚط ايكبٍٛ(( ث  )غسٚط قبٍٛ ايطًب١(ب
)ساصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ ٓٞبٚذي، زٗٗ: هٞ ٢ٞٗٝهْٞ ُ٘ٗغطاٙٞ  )اٚال، ثاْٝا، ثايجا(ِذا ٓٞبٚذي ٢ٚ

ٌَٚٞ ظؤض لٞزضٙاْ  سعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ(فب داض٠ ٗا ٓٞٙٞ تٞهٞبًٞاْ ٓٞٙٞ، زٝضن٠ٗ٘ ثٚؿٞٙٚٞكاُٞ، ٢
َّٙ، هٞبٞض نٟ ٗٝضٙ َٚسٝكّٞٙ، زٝضٝد٠ٞ باؾٚاْ ٓٞٙٞ، كٞنٟ هٞ ظاُلؤ ٗٝضُاطرل اْ ُاططْ هٞ ظاُلؤ؟ زٗا٠ ه

َٚٚذي سٞق ٗاٙٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط طؤتٟ هٞٗاُٞٙٞ هٞ  َِٙ ٢ٞٗٝ تاٙبٞتٞ زٝبِٚري ٢ٞٗٝ بٞ ثاض٠ٝ خؤ٠ زٝخ٘
ٌَٚٞ سيا٠َُٗٞ ثٞضياُطا بلِٞٙٞٗٝ هٞ بؤ ٢ٞٗ زٝضن٘ٗاُٞ، بٞؽ سٞكٞ ٢ٞٗ زٝضن٘ٗاُٞف ٢ٞطٞض  ً٘غتٞكبٞي ٢

َّٙ َٛ، غ٘ثاؽ.زٝضٝد٠ٞ باؾٚاْ ٓٞٙٞ ٢ٞٗاُٚـ هٞ ظاُلؤ ٗٝضبطرل َٚسا ب ٍَٚ باؾٞ ٠ٝٗٞ٢ ًُٔٞٚؿٛ ت  ، ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢ٞظري خاْ.
َٙع ٢ٞظري عٌط اظيس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 َٛ َٙتٞ ٙاْ)ٜػرتط يف املتكدّ( غٞضٝتا ًّ ثؿتطرل٠ دُٞابٛ ٗٝظٙط زٝكَٞ بؤ خاَهٛ ٙٞكًٟٞ كٞ زَٝه ب )زاغبلط
َٚطٝ ً٘تٞكٞزَ ٗا ٓات٘ٗٝ يف ايدزاض١ اٚ طايب يف ايدزاض١(  ٓٞض زٝغتٞٗاشٝٙٞكٟ تط٠ بؤ زازُٝط٠َ، نُ٘لٞ ه

َٚلٞ؟ زَٗٗٝ: هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞٗا زٙػاُٞٗٝ ٗؾ٠ٞ داًٚعٞ  َٙلٞ ٙاْ بؤ ض ؾت َٛ ً٘تٞكٞزَ بؤ ض ب٘اض كٞؽ ُاظاُ
َٙت ٗ )رٌا ر٘ق(ٙؿٟ َِٙسض ٓٞٙٞ، ٓٞضٗٝٓا ثؿتطرل٠ غٚ٘ٝٙى خاْ  البدل٠َ، نُ٘لٞ ك٘هٚات ن٘اض غاَي ٢ٞخ٘

َٚػتا عًٞوْٚٞ ٓٞٙٞ، كٞٗا ُٓٞس٠َ ك٘هٚات ٓٞٙٞ، ًٞغٞهْٞ بؤ صيُ٘ٗٞ هٞ ك٘ه٠ٞٚ  زٝكَٞ ٗابعامن ٢
َّٙ، ٙٞعِٟ بٞ عًٞٞزي  ً٘ساغٞبٞ، ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ زٝضن٠ٗ٘ ٢اًازٝٙٚٞكاُٟ باظضطاُري، ٢ٞٗاُْٞ ٗٝضزٝطرل

َٚطٝ  َٙتٞٗٝ ٙاخ٘ز تٞضٍٓٚ بلط٠َ هٞطَٞي ٢َٞ ثٞٙط ٝٗ كطاٗٝ ٢ٞٗ ساَهٞتٞ، ًّ ُاظامن ه َٚطاٙٞكٟ بؤ بلط ٢ٞطٞض د
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َِٚذَٞ كٞ باغٟ كطز٠ُٝٗٞ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا زٝكا، ٗابعامن  َٛ، زَٗٗٝ هٞ ن٘اضَٝ ٗ ث بط طاُٞ، ٗابعامن ظٝضٝض٠ ُاب
َٙتٞٗٝ، نُ٘لٞ ً٘تٞكٞزٍٙ بؤ بٞكٞه٘ضٙؤؽ رٞضكٟ ٓٞٙٞ هٞطَٞي ً٘تٞكٞزٍٙ هٞطَٞي زٙطاغاتٟ  ٢ٞطٞضدٚا بلط
 َٞٙٝ٘ٚ َٚٚاْ، نُ٘لٞ ٢ًٞٞ بٞٗ ؾ َٚلٟ غٞضبٞخؤ، ٗ ظٙاتط ٗضز بِٚٞٗٝ ه َٙتٞ خاَه َٚت ٗ بلط ع٘هٚا، ٢ٞطٞض بب
َٚلٟ بٞضظتطٝ، ٙٞعِٟ ًٞرطٗظٝ ظٙاتط ٢ٚٔتٌٚاًٛ  ٓات٘ٗٝ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا خؤٜ بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝ ٢ٚدتٚػاغ

َٚ َٚ٘ٝٙٞكٟ ٗضز تط هَٞ ساَهٞت٠ٞ كٞ ٢ َٟ، بؤٙٞ تُٞعٍٙ كطزُٟ بٞ ؾ َٙت َٚ٘ٙػتٞ، بٞآلَ بٞ بسض ػتا ٓات٘ٗٝ ث
َٚلَٞهٛ كّٞٙ هٞطَٞي  ٌَٚٞ ٢ٞٗٓا ًٞغٞهٞكٞ به٘ٗن ُٞكِٞٙٞٗٝ ت َٚت، ٙٞعِٟ ٢ ًاززٝٙٞكٟ غٞضبٞخؤ ب
َٙتٞ ًاززٝٙٞكٟ غٞضبٞخؤ،  ٗٝضططتّ هٞ ٢ٚعسازٙٞٗ بؤ بٞكٞه٘ضٙؤؽ، بؤٙٞ ٢ٞطٞض بلط٠َ ٢ٞٗ زٗٗ بط طٞٙٞ بلط

َِٚر خ٘ي َٚت ٗ كَٞ  هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ًِٚـ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ ث َِٚر زٝرع٠ٞ تٞخٞضٗٗز ظؤضٝ، ٢ٞطٞض ب ظؤضٝ ث
َٛ، غ٘ثاؽ. َٟ غاَي باؾذل زٝب َٙتٞٗٝ بؤ ن٘اض غاَي ٙاخ٘ز بؤ غ  بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ تاضا خاْ.
َٙع تاضا حتػري ٢ٞغعٞز٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َ٘هٚصٝ ٢ٞٓوٚاُٞ ٙاْ تاٙبٞتاُٞ، ًّ ٢ٚقترلاسٞكَٞ بَٞ ؾلوٞ ز َٚري ٢َٞ ك َٙتٞٗٝ هٞبٞض٢ٞٗٝ كٞ بَو َٙصض ابط 
َٙتٞٗٝ بؤ خٞضجيٞكاْ كٞ هٞ خاَهٛ ٙٞكَٞ باؽ كطاٗٝ ٓٛ ٢ٚعسازٙٞ، هٞطَٞهٚؿٛ زا ٗا بلط٠َ كٞ ٢ٞٗٙـ  زٝكط

ٞ ٜٚطُح )ايساغب يف ايتكدِٜ يف اؾاَعات إٔ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً ايػٗاد٠ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا ايع٢ًُ ٚاألدب
َٚت٘  ـسٜر اإلعدادٜات ٚاملعاٖد ايف١ٝٓ باأليتشام باؾاَعات األ١ًٖٝ بعد إدتٝاشِٖ ض١ٓ ؼطري١ٜ( ٢ٞطٞض ب

َٚلٚاْ بؤ ٢ٚعارٞ بلط٠َ، ٗٝك٘ غُٞٞٙٞكٟ تٞسعٙط٠، ٢ٞٗٙـ  ٢ٞٗاُٞ خٞضجيٛ تٚذاضْٝ ٙاْ غِٚاعْٞ غاَه
َٚلٞ هٞالْٙٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ بٞتٞدطٗبٞٗٝ ظؤض داض ٢ٞٗاُٞ ث َِٙسُٟ ظًاُٞ، هٞ ٢ٚقترلاس َٚم خ٘ َٚ٘ٙػتٚاْ بٞ غاَه

َٚتٞ ً٘ساغٞبٞ خٞضجيٟ تٚذاضٝٙٞ ٢ٞت٘اُّ بهِٞ بعُؼ، هٞٗٝ ًٞسطَٗ  َٟ بؤ صيُ٘ٗٞ به زٗا٠ ٢ٞٗٝ زٝت٘اُ
َٛ ُٞزضاٗٝ كٞ هٞ زٗا ض ؤشزا نٚبلْٞ، بٞ  َٚلٟ ٗاٙاْ ث َّٙ، نُ٘لٞ خٞضجيٟ ًٞزاضغٛ رُٟٞ ظؤض ٢ٚٔتٌٚاً ُٞكط

ٌَٟٙ ك٘ضزغت َٚم بلط٠َ، بؤ ٢ٞٗ خؤؾشاَهٚٞٗٝ ٓٞض اْ زاُاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ هٞ ثٞضهًٞاْ زا بؤ ٠ٝٗٞ٢ تُٞعضي
َٚػتا خٞضجيّ زاُٚؿتْ٘ٗ هٞ ًاَهٞٗٝ ُاظاُّ نٚبلْٞ، تٞكسضيٚاْ بؤ  كٞغاُٞ ًٞسطَٗ ُٞبّ، ظؤضًاْ ٓٞٙٞ ٢

َٛ هٞطَٞهٚسا، ٗابعامن بٞ ً٘ضٝتٞبذل، بٞآلَ َٚم تٞسعٙط٠ ٓٞب َٛ كٞ غاَه َٚ٘ٝٙٞ ب بعاُّ بؤ  ٢ٞٗ كؤهٚصاُٞ بٞٗ ؾ
َِّٙ، ٗ نٚٚٞ ٢ٞٗ ٢ٚدتٚػاغ٠ٞ كٞ ٢ٞٗاْ ٗٝضٜ ٢ٞططْ؟ زَٗٗٝ: ٓاٗض اَ هٞطَٞي ٢ٞظري خاْ  َٟ ٢ٞخ٘ ك
َِٙسْ هٞٗ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚاُٞ، هٞبٞض  َٚط دٚاٗاظٝ هٞطَٞي تٞكسٍٙ ٗ ض البلطزْ بؤ خ٘ بٞض اغتٟ تٞكسضيٟ ًادٚػت

َٚ َٚت٘ تًٞاؾا٠ تٞعسٙوٟ ؾٞٓازات بلّٞٙ بَو ٌَٚٞ ٢ٞطٞض ب ري تٞعوٌٟٚ عاهٛ زٝبِٚري هٞ ٗآلتاُٟ تط ٠ٝٗٞ٢ ٢
َٚ٘ٝض زٝض ٗات ٗ نؤْ سٚػابٛ بؤ  َٚطٝ هٞ ُاٗ ك٘ضزغتاُسا بٞ نُٞس ث ٓٞتا تٞعسٙوٟ ؾٞٓازٝٙٞن زٝكط٠َ، ه
َٚ٘ٝٙٞ، نُٞس بٞ عًٞٞهٛ زٝٗاًٟ كطزٗٗٝ؟  َٙلٟ عوٌٛ ث َٚ٘ٝض َٚطٝ ض ث زٝكط٠َ تاك٘ ٢َٞ ؾٞٓاز٠ٝ ًادٚػت

َِٙسٗ ٙٞتٟ؟ هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٞٗ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚاُٞ ظؤض ظؤض ططُطٞ خٚدلٝ ٗ خٞضجيٟ ض ك٘هٚٞٙٞكٞ؟ نؤْ خ٘
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َٛ زا  َٟ نُٞس زٝٗض٠ٝ ث َٚسا به َٙتٞٗٝ، بَٞهل٘ نُٞس غاَهٛ ث َٚط ُٞكط َٛ ٙٞكػٞض ًادٚػت َٚلٟ باؾٚاْ ٓٞب ٢ٞظًُ٘
بط ٗات، بعاُّ ٢اٙا ٢ٞٗ خٞضجياُٞ كٞ هُٞاٗ ٢ٞٗ ك٘هٚٞٙٞ تا ض ض ازٝٙٞن ت٘اُٚ٘ٙاُٞ ٢ٞٗ ٢اًاصتٞ بٞزٝغت 

َٚط ٗ زكتؤضا غ٘ثاؽ. َِّٚ، ٗ كؤهٚصٝكٞف تا نُٞس ً٘غتٞهعًٝاتٟ تٞٗا٠ٗ ٓٞٙٞ، بؤ ًادٚػت  بٔ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ؾٚالْ خاْ.

 

 
َٙع ؾٚالْ عبسادتباض عبساهغين:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ َٚبٍِٚ ٓٞٙٞ غٞض خاَهٞ ٢ َٟ ًازز٠ ًّ ت َٟ ٓاتٚٞ ُاغاُسْغٞباضٝت ظ َٚل َٛ، ٙا ٢ َٟ ٗ ٙا غ )ٜػرتط يف املتكدّ  ل
ظازَي خؤ غٚ٘ٝٙى ٞش٠ برلٗ نُ٘ٗٞ ٓإٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ( 

َٟ ّ ز ش٠ ٗٝك٘ ٢ٞزٝبٛ ٗ عوٌٟ، بٞهلٟ بؤ زٝضن٘ٙ خاْ ٗ ٢ٞظري خاْ ٓٞٙٞ ك٘سٞغط ُٞبٚذي غٞض رٞضع
ؿٞغاظ٠، بؤ صيُ٘ٗٞ ٢ٞطٞض ٓات٘ ثٞضياُطٞٓٞكا تاٙبٞت ٓاتٚٞ ظٞكطْ ٢ٚساضٝٗ ٢ٚقتٚػاز بؤ باظضطاُٟ، ثٚ

َِٙٚذي، ٙاْ  َٙط٠َ غ٘ َٚذي بهتٞ ٗ َٟ ٢ٚعسازٙٞ تٚذاض٠َ ُٞؾ َٛ باظضطاُٟ ٙٞعِٟ زٝضن٘ٗٙ صيُ٘ٗٞ بؤنٟ زٝضن٘ٗٙ
َٚت بهٚذي ًٞعٔٞزٝكٟ  َٚذي كاضٝبا بؤ صيُ٘ٗٞ ٢ٞطٞض بؿٔ َٙط٠َ ش٠ ٢ٞطٞض زٝضن٠ٗ٘ غِٚاعٞ ب تاٙبٞت ٗ ه٘

َٚتٞ ُاغاُسْ َٚؿِٚاض٠َ زكَٞ ك٘ ٗٝغا ب َٚذي، ٢ِٚذا ٢ٞظ ث َِٙ َٚذي ُٓٞسٝغٞ كاضٝبا بؤ صيُ٘ٗٞ غ٘ )ٜػرتط يف به
َٛاملتكدّ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسٚعٗا املدتًف١(  )تهٕٛ َد٠  غٞباضٝت ب ًاززٝ غ

زاض١ٝ يف األقٌ، ٚميٓح املتدسز فٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ أزبع ضٓٛات د
َٟ )بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص(  َٟ ش زٝضظ٠ٞ ٗآلت َِٙسُ َٟ خ٘ َٛ كط ك٘ غٚػتًٞ غؤظاْ خاْ ش٠ ٢اًاشٝ ث

َٟ ز نت، ٙٞعِٟ طٞهٞن  َٛ ز نت ُٞٗعٚٞت َٟ بٞضٝٗ طؤض ٙيَن ز نٚذي بٞضٝٗ تٞكتٚل تاٙبٞت ٙا بٞكٞه٘ضٙؤغ
َٟ ٢ٞٗضٗثٛ  َٟ ُٞضٗٙر صيُ٘ٗٞٙٞن ٗآلت َٟ غاَي بٞكٞه٘ضٙؤؽ، بؤ صيُ٘ٗٞ ٗآلت َٚٔاتٚٞ ك٘ ن٘اض غاَي ببٚتٞ غ ٗٝ ه

َٙلٟ 2115ٗ  2114زٍِٙ ٓٞتا) (٠ بٞكٞه٘ضٙؤؽ ن٘اض غاَي بٛ، بٞؽ بٞضٝٗ ٢ٞٗٙس٠ نِ٘ٗٙٞ غتاُساض
َٚط ش٠ زٗٗ غاَهٞ، ٢ِٚذ َٚٞ، ٗ ًادػت َٟ غاَه َٚ٘ زَٝٗهٞتٟ ك٘ ُٔا بٞكٞه٘ضٙؤؽ غ َٚلٟ ُ ا ٢ٞظ هٞطَٞي ٠ٗ غٚػتًٞ

ثالخ ضٓٛإ ع٢ً األقٌ بٞهلٟ ) )تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ ع٢ً األقٌ(زاَ 
 غ٘ثاؽ.ٚميٓح املتدسز فٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ )بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص(، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ الُٞ خاْ.
َٙع الُٞ اظيس نٞهٞبٛ:بٞ  ض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿِٚاض زٝكَٞ هٞ رٞكٞض٠ٝ ٢ٞٗٝهْٞ َٚطٝ ًّ ث )ٜػرتط يف املتكدّ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ ُؤَٙٞ ه
هٞطَٞي ٢ٚعارٞ بلط٠َ، ًُٚٔٞٛ ٗ ثٚؿٞٙٛ ٗ ًٞعآس،  ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ(

٠ٝٗ بٞض اغتٟ ٠ٝٗٞ٢ خٞضجيٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ ًُٚٔٞٛ ٙٞعِٟ خٚدل٠ٝ ُٞظٝضٙاْ ٓٞٙٞ، عًٞٞهٚؿٚاْ بؤ هٞبٞض ٢ٞ
َٚلٟ تٞسعٙطٙاْ ٓٞبٚذي ٙٞعِٟ ساظض بّ، َٛ غاَه ًٞغٞهْٞ ً٘هتٞسقٚاْ  ٓٞٙٞ، زٝت٘اُّ ٢ٚعتٚاز٠ بٞب

عساز٠ٞٙ ٓٞبٚذي تٞٗاٗ بلْٞ هٞٗ ك٘هٚاتاُٞ، بؤ صيُ٘ٗٞ ك٘ه٠ٞٚ ٢ٚساضٝ ٗ ٢ٚقتٚػاز ٢ٞٗا٠ُٞ خٞضجيٟ ٢ٚ
زٝبّ، ظؤض ً٘تًٞٞكّ زٝبّ بؤ ؾاضٝظاٙاْ بٞ ًاززٝكاُٟ ٠ٝٗٞ٢ هٞ ك٘ه٠ٞٚ ٢ٚساضٝ ٗ  قتٚذاضِٝٙٞ ظؤض ًتٞرٞٗ

٢ٚقتٚػاز ؾاضٝظاٙٚاْ ظٙاتط ٓٞٙٞ كٞ هٞ خٞضجيٟ رٞضعٟ ٢ٞزٝبٛ ٗ عٚوٌٛ، بُٞٚػبٞت ُ٘كت٠ٞ ن٘اضَٝ، ًّ 
َٙذي سٞكٟ ٓٞبٚذي  هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاَ ثؿتطرل٠ زٝكَٞ هٞ ض ٢ٝٛ كػ٠ٞ ًاًؤغتا رٞضًاْ زٗٗ زٝٗضٝ تٞٗاٗ بلط

َٚذي بؤ ًُ٘اكٞؾٞ ٗ  َٚذي، غتارٞك٠ٞ ٓٞب َٙتٞٗٝ، كٞ كازٙط٠ تٞزضٙػٟ ٓٞب هٞ داًٚعٞكٞ زٙطاغات ع٘هٚا بلط
َٛ زٙطاغات  َٛ، ًارٟ ٓٞب َٚذي كٞ سٞكٟ ٓٞب َِٚ َٚٛ ض ازٝط بؤ تٞكٌٚو٠ٞ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا ثاؾٟ كٞ زٗٗ زٝٗض٠ٝ ث

 ع٘هٚا بلاتٞٗٝ، غ٘ثاؽ.
 َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ طٞؾٞ خاْ.
َٙع طٞؾٞ زاضا دالي:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ ٢اًازٝٙٛ بـٞ ٓـٞضزٗٗ    َٛ بط ٗاُا٠ًٞ خ٘ َٙلامن زٝكَٞ هٞ ًٞغٞه٠ٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، كٞ زَٝه ثؿتطرل٠ ٓاٗض 
َٛ، بَٞهل٘ ثٚؿٞٙٚٞكاُٚ َٙتٞٗٝ، الُٞ خاْ ٗتٟ كـٞ ثٚؿـٞٙٚٞكاْ ٢ـٞظًُ٘ٗٚاْ    هقٟ ٢ٞزٝبٛ ٗ ظاُػيت ٓٞب ـ بطط

ٍَٚ ٗاٙـٞ           َٚٛ ثػجؤضٙٞك٠ٞ خـؤ٠ هـٞٗ ك٘هٚـصٝ ٗٝضطـرل٠َ، بٞؾـٟ باظضطـاُٟ باؾـذل ثـ ظٙاتطٝ هٞٗ ٢ٚدتٚػاغٞ بٞث
َٛ هــٞ ُٓٞسٝغــ٠ٞ   َٛ هــٞ ٢ٚشػــازا، بٞؾــٟ ًٚلاُٚــم هــٞ ٢ٚعسازٙــٞ ثٚؿــٞٙٚٞكاْ باؾــذل زٝبــ غــٞضكٞٗت٘ٗتط زٝبــ

َٙع ٗٝظٙـط ٗتـٟ           ًٚلاُٚلسا، ُاظامن ٢َٞ َٚ٘ٙػـتٞ ٢ـٞٗٝ تٞغـبٚت بلـط٠َ، بـٞض  دٚاٗاظٙٞ بؤ بلط٠َ، هٞبـٞض ٢ـٞٗٝ ث
َّٙ، بـؤ هـٞ    باغٟ كطز٠ُٝٗٞ ثٞضياُطا٠ كطز، باؾٞ دٚاٗاظ٠ نٚٚٞ؟ بؤ ٢َٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ بؤ هٞ ثٞضياُطا ٗٝضطرل

َٙـ   َٚطٝزا هٞ ك٘هٚـصٝكاْ ٗٝضطرل َٚت ه َٚ٘ٝض زٝضٝدٞ ُٞب َّٙ، ٢اٙا بؤ ٓٞض ث ّ ٗٝكـ٘ ظاُلـؤ ثـٞضياُطا    ك٘هٚص ٗٝضُٞطرل
َٛ بـٞف ُـٞبّ، بٞض اغـتٟ ثٚؿـٞٙٚٞكاْ            َٚ٘ٝٙٞ ٢ـٞٗاُٚـ بـ َٚـت، بـٞٗ ؾـ َٚ٘ٝضٙاْ بٞؽ زٝضٝدـٞ ب سلً٘ٚٞكاْ ث
َٚطٝٗٝ ض ٝٗؾـٛ ٢اغـتٟ    ٌَٚٞ بؤ ه َٛ زٝكْٞ، ٗ ثؿتط٠َ٘ خطاْٗ هٞ ًٞغٞه٠ٞ زًٝٞظضاُسُسا ٢ ًٓٞٚؿٞ طوٌٞٙٚاْ ه

 ٞ َِّٙ، بــؤ ٢ــ٠ٝٗٞ هــٞ   ظاُػــتٟ ٢ــٞٗ ثٚؿــٞٙٚاُٞ بٞضظُٞكِٞٙــٞٗٝ، ٗ ٢ــٞٗ رطغــ َٟ كــٞ باؾــذل غــ٘ تٞٙاْ ُــٞزِٝٙ
ٌَٟٙ ك٘ضزغـتاُسا هـٞ زاًٞظضاُسُٞكاُؿـٚاُسا               َٚػـتا زٝبٚـِري هـٞ ٓـٞض َٛ بلـط٠َ، كـٞ ٢ باظاض ٙؿـسا باؾـذل كاضٙـاْ ثـ

َّٙ، غ٘ثاؽ.  َٙصٝٙٞكٟ ظؤض ظؤض كًٞٚاْ زازًٝٞظض  ض 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان كازض.
َٙع كازض سػّ كازض:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَٚٞ ٗتٟ، بٞآلَ ٓٞض بؤ ت٢ٞلٚـس ٗ ثؿـتطرل٠ هٚصُـ٠ٞ     َٚبِٚٚٞك٠ٞ ٢ َٛ دُٞابٛ ٗٝظٙط هٞ غٞض ت ٠ٝٗٞ٢ ض اغتٟ ب

َِٙسُٞكٞ بـٞ ً٘ضاعـاتلطزُٟ ثػـجؤض٠ ك٘هٚـصٝكاْ      ،ٓاٗبٞف زٝكّٞٙ غٚغٞك٠ٞ بطؤض ْ غٞباضٝت بٞ ًا٠ٝٗ خ٘
 ، غ٘ثاؽ.)طب ٚ ٖٓدض١(

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط خاْ.  رٞضً٘ٗ ؾو
َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتـٞٗٝ، ًِـٚـ ثؿـتطرلٙاْ     9ٓاٗكاضاْ هٞ غٞض ًازز٠ٝ ) ( هٞ بط ط٠ٞ ٙٞكًٞسا ظؤض دٞخت هٞ غٞض ٢ـٞٗٝ زٝكط
ٞ هـٞ تٞعـسٙوٟ كـاُُٟ٘ داًٚعـات ٗ ك٘هٚـاتٟ ٢ـٞٓوٟ هـٞ        زٝكَٞ، بٞآلَ ٢ٞطٞض هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٢َٞ غٚغٞٙٞ ك

َٛ ) 2112غاَهٟ  َٚػتا )غاضٙٞ(  ٢ٞٗ زَٝه َٚطاق زٝضن٘ٗٝ كٞ ٢ تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١ أٚ ايهًٝـ١ صـباس١ٝ   هٞ ع
أٚ َطــا١ٝ٥ أٚ نًتُٝٗـــا ٜٚػـــرتط يف املتكـــدّ إٔ ٜهـــٕٛ ساصـــاًل عًـــ٢ غـــٗاد٠ ايدزاضـــ١ اإلعدادٜـــ١ احملـــدد٠ يف  

َٚلري ٓـٞض هـٞٗٝ، ًـّ تٞغـٞٗض         اظس٠(،األختصاصات املٓ ٌَٚـٞ بٞؾـ ٙٞعِٟ ٠ُٞ ٗت٘ٗٝ عوٌٛ ٗ ٢ٞزٝبٛ، ًـازاَ ٢
َِٙسكاضاُٞ، غ٘ثاؽ.   زٝكَٞ ٢ٞٗٝ باؾذلٝ بؤ ٢ٞٗ خ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان طياي.
َٙع طياي   ابطآٍٚ: طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطاٙـٞن بـؤ   غٞباضٝت بَٞ ً َٙلامن زٝكَٞ غٞباضٝت بٞ ثٞٙساكطزُٟ د اززٝ خاَهٛ ٙٞكَٞ، ًِٚـ ثؿتطرل٠ ٓاٗض 
َٚؿـِٚاض زٝكـَٞ ٢ـاخط دً٘وـٞ ٢ٚعارـٞ بلـط٠َ،          َِٙسُٟ ثٚؿـٞٙٛ ٢ٞٗاُـٞ، ٗ ث ) ٜٚطـُح ـسجيـ٢   زٝضن٘ٗاُٟ خ٘

َٚري املعاٖد ٚ املدازع امل١ٝٓٗ أٚ ايف١ٝٓ(،  ٛ     ٢ٞطٞض بت٘اُّ بَوـ ٍ يف اؾاَعـات اـاصـ١   )ٜطـُح يـ٘ بتكـدِٜ أٚ بكبـ
َٛ  ٚفل ضٛابط ؼددٖا اؾاَع١( َّٚ، ٢ـٞٗٝ خـاَهٛ ٙٞكـَٞ، خـاَهٛ زَٗٗٝ: بـاؽ هـٞٗٝ          )ضٛابط(بٞب بؤٙـاْ زابِـ

َٚـطٝ زٗٗ      َٚـِر زٝٗضٝ، ٢ـٞٗٝ ه زٝكط٠َ كٞ رٞكٞض٠ٝ ن٘اضَٝ، كطز٠ُٝٗٞ زٙطاغات ع٘هٚا، دُٞابٛ ٗٝظٙط طـ٘تٛ ث
َٚؿِٚاض زٝكـَٞ  زٝٗضٝ ٓٞٙٞ، ٗابعامن كاُُٟ٘ تٞعوٍٚ عازي ٢ٞٗ ؾ َٚذي، بؤٙٞ ًّ ث ت٠ٞ ٢ٚشتٌٚاهٞ تٞسسٙس كطزب

 َٛ َٛ، بَٞه َٛ، ُٞ ن٘اض غاَي ب َٛ، ثِٚر غاَي ب )ؽطع اؾاَع١ اـاص١ يف َا خيص أٚ ٜتعًل بفتح ٓٞتا زٗٗ غاَي ب
ٓفظ ايطـٛابط ٚايػـسٚط املعُـٍٛ بٗـا يف اؾاَعـات اؿهَٛٝـ١ بعـد اضتشصـاٍ         بـ أٚ إضـتشداخ ايدزاضـات ايعًٝـا    

َٚذي، ٓـًٞاْ ؾـطٗت، ٓـًٞاْ ًـٞضز بـٞ كـاض           ١ ايٛشاز٠( َٛافك َٛ، ض داًٚعـ٠ٞ خـام بـ ض داًٚع٠ٞ سلً٘ٛ بـ
َٛ، خاَهٟ تط، ) َٟ غاَي ب َٛ، غ ََٛ، زٗٗ غاَي ب َِٚر غاَي ب َِّٚ، ٢ٚذل ث زٗٗ داض ًٞٗظٗعٟ تٞبُٟٞ ٓـات٘ٗٝ،   خاَطا(ب
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، تٞبُٞٚـ٠ٞ زَٗٗٝ ٗابــعامن  ضــ١()يف سايـ١ تبٓـ٢ إســد٣ اؾاَعـات األدٓبٝــ١ املعرتفـ١ يف تبٓـ٢ َجــٌ ٖـرٙ ايدزا      
َٚت، غ٘ثاؽ.  البسض٠َ ناكذل زٝب

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗٓاشٝ خاْ.

 

 
َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   َصطف٢:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٍِٚٚ ٓٞٙٞ، خاَهٛ ٙٞكًٞٚاْ ثؿتطرل٠ ٓاٗكاضامن زٝكَٞ كٞ  ًِٚـ هٞ غٞض خاَهٛ ٙٞكَٞ ٗ ن٘اضَٝ ت
َٚػتا ٗاكٚعٛ ٢ٞٗٝ ٓٞٙٞ  َٚؿِٚاضٙاْ كطز كٞ ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاُٟ بؤ ظٙاز بلط٠َ، نُ٘لٞ رٚعوْٞ ٢ ث
خٞضجيٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ تٚذاضٝ هٞ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚٞكاْ ٗٝضطرلاٗٝ، ٗ تٞخٞضٗدٚؿٟ كطزٗٗٝ، بٞ تاٙبٞتٟ بؤ 

َٚٛ ثػجؤضٙٞك٠ٞ خؤٙٞتٟ، بؤٙٞ ٗٝضطرلاٗٝ، كٞ ٢ٞٗٝ ب )إداز٠ األعُاٍ(صيُ٘ٗٞ ٢ٚعساز٠ٞٙ تٚذاضٝ هٞ  ٞث
َّٙ هٞ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚٞكاْ، زٝباض٠ٝ خاَهٛ  َٚٛ ثػجؤضٜ ٗٝضبطرل َّٙ، ٗ بٞ ث َٚ٘ٙػت زٝكات كٞ ٢ٞٗاُٞف ُٞكط ث
َٚطٝ بٞ رطغٞتٟ زٝظامن كٞ ٢ٞٗ ثطغٚاضٝ  ن٘اضَٝ زٙاضٝ ًِٚـ هٞطَٞي زٗٗ زٝٗضٝكَٞ ٗابعامن، بٞآلَ ًّ ه

َِٙسُٟ ب َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ اآل بلَٞ، ٢ٞٗٙـ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ٢ٞٗ ك٘تابٚا٠ُٞ كٞ زٝضزٝنّ هٞ ظاُلؤ ٢اض اغت٠ٞ بٞض 
َِٙسُٟ باآل، ُاظامن ٙٞعِٟ ٓؤكاضٝك٠ٞ  َّٙ بؤ خ٘ َِٙسُٟ باآل هٞ ظاُلؤ٠ سلًٟ٘ ٗٝضُاطرل َٚطٝ هٞ خ٘ ٢ٞٓوٚٞكاْ ه

 نٚٚٞ ٢ٞطٞض بت٘اُري ٢ٞٗ ٗٝآلًٞ هٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط ٗٝضبططِٙٞٗٝ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلا   عٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 ز. غٞضٗٝض.  رٞضً٘ٗ
َٙع ز. غٞضٗٝض عبساهطظيّ عٌط:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًِٚـ َٗٙطا٠ ثؿتطرل٠ كطزُٟ ٢ٞٗ ض ا٠ٞٙ كٞ بٞؾٟ ظؤض٠ ٓاٗكاضامن زٝضٙاْ بط ٠ غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ 
َٚ٘اْ ٢ٞزٝبٛ ٗ عوٌٛ زا ظاُػتٟٚ  َٙصٝٙٚٞكٞ، نُ٘لٞ هٞ ًٞغٞه٠ٞ ٓـَٞ  كٞ تُٞٔا ٢ًٞٞ سٞغط ُٞكط٠َ هٞ ُ ٗ ٗ

   َٛ َٙطــٞٙاْ ثــ ٌَٚــٞ ٢ٞٗاُــٞ شًاضٝٙــٞكٟ ظؤض ظؤضْ زٝضزٝنــّ، ٗ ض  َٛ، ٓــَٞ ثــٞضياُطاكاْ، ٢ َٚــسا بــ ثٚؿــٞٙٚٞكاُٛ ت
ٌَٚــٞ ثــٞضياُطا بلِٞٙــٞٗٝ، باؾــٞ     َٙع دــُٞابٛ ٗٝظٙــط باغــٟ ٢ــ٠ٝٗٞ كــطز هــٞ بٞضُاًــًٞاْ زاٙــٞ ٢ َٙــت، بــٞض  ُازض

َٚـ٘اْ ٢ـ٠ٝٗٞ كـ    َِٙـسْ هـٞ          دٚاٗاظ٠ نٚٚٞ هٞ ُ َٚت بـؤ خ٘ َٚتـ٘ بط ٗاُاًٞكـ٠ٞ ط٘صتـاٗ ُـٞب َٚم ٢ٞطـٞض ب ٞٗا كٞغـ
ٌَٚـٞ        ثٞضياُطا ٗٝضبطرل٠َ، ٗ ٙاخ٘ز هٞ ك٘هٚص ٗٝضبطرل٠َ، نُ٘لٞ هـٞ ك٘هٚـص ٗ ثـٞضياُطا سلً٘ٚـٞكاْ زا ٢ـ٠ٝٗٞ ٢

َٚـطٝزا بٞض          َٚ٘اُـٞزا، بؤٙـٞ ه َٙـّ دٚاٗاظٙـٞن ُـاكط٠َ هـٞٗ ُ َٚٛ كب٘هٛ ًٞضكـٞظ٠ ٗٝضزٝطرل اغـتٟ  زٝٙعاُري كٞ بٞث



 47 

       ،َٛ َٚـت، ض ثٚؿـٞٙٚٞكاْ، ثٚؿٞغـاظ٠ بـ َٙـ زٝٙـاْ ب َٚ٘ٝ بؤ ٢ـٞٗ َٚت، بًٞٓٞاْ ؾ ٢ٞطٞض بؤ ثٞضياُطا ًارٚاْ ٓٞب
َٙم زٝضغـٛ رٚعٙـا ٗ كٌٚٚـا ٗ               َٛ كـٞ ٢ٞٗاُـٞ ُٓٞـس َٛ، ٢ٞطـٞض بٚـاُ٘ٗ ٢ـٞٗٝ بـ َٛ، ٙـاخ٘ز كؿـت٘كاَي بـ باظضطاُٟ ب

َٚت، ٢اغاٙٚٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗ كٞغٞ  َِٙسب َٙت هٞ ك٘هٚصٜ ُٓٞسٝغٞ، بؤ صيُ٘ٗـٞ  برلكاض٠ ٗ ٢ٞٗاُٞٙاْ ُٞخ٘ ٗٝضُٞطرل
َٚم كـٞ        َِٙـسٝض، ٗ دطـٞ هـٞٗٝ كٞغـ َّٙ هـٞ ٗ هٞ ثعٙؿلٚٚٞ، بٞآلَ خؤ ٢اغاٙٚٞ هٞ ثػجؤضٙٞ ٢ِٚػاُٚٞكاْ ٗٝضبطرل
َٛ هـٞ ك٘هٚـص٠ ٢ُٞـساظٙاض٠ بٞؾـٟ         زٝضن٠ٗ٘ ثٚؿٞٙٛ ًٚلاُٚلٞ بؤ صيُ٘ٗٞ ٢اٙا ٢ٞٗ كٞغـٞ غـٞضكٞٗت٘ٗتط ُـاب

َٜ؟ بؤ صي٘ٗ َٚـت؟        ًٚلاُٚم ٗٝضبطرل ُٞ زٝضن٠ٗ٘ كاضٝباٙٞ ٢اٙـا هـٞ ٢ُٞـساظٙاض٠ كاضٝبـا ٢ـٞٗٝ غـٞضكٞٗت٘ٗتط ُاب
َٛ زا، دطـٞ هـٞ ًٞغـٞه٠ٞ                َٚ٘ٝ ٗٝكـ٘ ٓاٗكـاضَ الُـٞ خـاْ كـٞ ٢ٚؿـاضٝتٟ ثـ غٞباضٝت بـٞ باظضطـاُٟ بٞٓـًٞاْ ؾـ

َِٙسُٟ ٢اًـازٝ  َٛ بط ٗاُا٠ًٞ خ٘ َٚطٝزا تُٞٔا بَو َٚت، ه َٚ٘غتٞ تٚاٙسا ب ٍَٚ ٗاٙٞ ظؤض ث َٙـصٝٙٛ  ثٚؿٞٙٚٞكٞ كٞ ث ٗ ،ٛٙ
ظاُػتٟ تٚاٙسا زٝغت ُٚؿاْ ُٞكط٠َ، دطٞ هًٞٞ بط طٞٙٞكٟ تطٙـ ٢ٚعارٞ بلط٠َ هٞطـَٞي ٢ًٞـٞزا، كـٞ ٢ـٞٗٙـ     
َٙعاْ  بؤ صيُ٘ٗٞ ثٞضياُطا٠ كً٘جٚ٘تـٞضًاْ ٓٞٙـٞ كـٞ     زٝضن٘اُٟ ثٞضياُطاكاُٞ، ثٞضياُطا ثِٚر غاَهٚٚٞكاْ، بٞض 

َٚت، بٞآلَ بؤٜ ُٚٞ به َِٙ َِٚر غاَي كً٘جٚ٘تٞض زٝخ٘ َٚلـسا   ث َٟ، هـٞ كات َِٙ َٛ غ٘ َٙم كٞ كً٘جٚ٘تٞض ب َٚت هٞ ك٘هٚص
َٚطٝزا َٓٞ ثـٞضياُطاكاْ   َٟ هٞٗاُٞٙٞ، بؤٙٞ ظؤض ططُطٞ ه َٚم هٞ ًاًؤغتاك٠ٞ كًٞذل بعاُ ٍَٚ ٢ٞطٞض ؾت زٝت٘امن بَو
َٙتٞٗٝ، ٓٞض هٞ غٞض ٢ٞٗ بابٞتٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط باغـٟ ٢ـ٠ٝٗٞ كـطز ٗتـٟ      ٗ َٓٞ ثٚؿٞٙٚٞكاُٚـ دٚطٞٙاْ بلط

 ٌَٞٚ َٚت بط طٞٙـٞن الزضا كـٞ ٗتٚـاْ      ٢ َٚـم ُٞنـ٘ٗب ٍَٚ ت َٟ ٢ٞطٞض ًّ ه َِٙ بٞتًٞاّٙ ثٞضياُطا بلِٞٙٞٗٝ، بٞآلَ زٗ
َٛ هَٞ  َٚم زٝب َِٙسُٟ تاٙبٞت ٗتٚاْ نٚٚٞ؟ ٢ًٞٞ ٙٞك َِٙسُٟ تاٙبٞت، ٢اٙا زاًٞظضاٗٝكاُٟ خ٘ زاًٞظضاٗٝكاُٟ خ٘

      ٗ ٌَٚـٞ ٢ٞطـٞض ٢ـٞ ًٝاْ الزا، ٢ٞطـٞض ًٞبٞغـت هـٞٗٝ بـ٘ٗ،     زاًٞظضاٗاُٞ خؤ ٢ًٞٞ ُٞ ك٘هٚـصٝ، ُٞظاُلؤٙـٞ، ٢ـ٠ٞ ٢
َٟ هٞٗٝٙـٞ، غـٞباضٝت بـٞ بط طـ٠ٞ غـ       َِٙـ َٛ )ك    بؤنٟ ٢ٞٗ ًٞغٞهٞٙٞ الزضا زٗ وٚـات  ََٚٚٞ دـُٞابٛ ٗٝظٙـط ٗتـٟ بَوـ

َٛ ُـٞزضا،    َٚؿذلٙـ ٗٝآلًٞكَٞ ثـ َٜ تط زٗٗباضٝ زٝكًٞٞٗٝ، كٞ كطزبَ٘ٗ ث َٚطٝزا ٢اٙا ًّ ثطغٚاض ادتاًعٞ( باؾٞ ه
ٌَٚٞ ًٓٞاُ َٛ، بٞآلَ ض ُٝطـٞ ًـّ   ٢ٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ ٢ َٛ ٢ًٞٞ ب ٞ ك٘هٚصٙاْ ٓٞٙٞ ٢ٞطٞض ك٘هٚصٙاْ ٓٞٙٞ ٢اغاٙٚٞ بَو

َٚطً٘ـاْ         هٞٗٝزا َٓٞهٞ مب، بؤَ ض اغت كُٞٞٗٝ، بٞؾٟ ٓٞضٝ ظؤض٠ ٢ـٞٗ ظاُلؤٙاُـ٠ٞ كـٞٗا ٓـْٞ ك٘هٚـصٙاْ ُٚـٞ، ب
َٙت، ثؿتطرل٠ دُٞابٛ ٗٝظٙط زٝكَٞ، بٞآلَ غـٞباضٝت بـٞ بط طـ٠ٞ نـ٘اض     َٝ هـ٠ٝٗٞ كـٞ   غاَهٞكٞ هٞبٞض ناٗ بطرل

ٌَِٙاٙٚٞكاْ كٞٗا ٓٞٙٞ ٗ بٞضكـٞضاضٝ ٢ٞٗٝٙـٞ    َٚٛ ٙاغا ٗ ض  ٌَٚٞ ظاُلؤ٠ سلً٘ٚٞكاُسا بٞث ٢ ،َٛ َٛ زٗٗ زٝٗضٝ ب زَٝه
َِٙـسُٟ بـاآل بلاتـٞٗٝ بـٞ             َٚت خ٘ َٚساٗٙػـتٚٞكاُٟ ٓـٞب َٛ كـٞ ث زٗا٠ زٝضنُٟ٘ٗ ٙـٞن خـ٘ي ٙـٞن زٝٗضٝ زٝتـ٘اُ

َٚطٝز ٌَٚٞ ه ٢ َٛ َٚط ٗ زكتؤضا، ٢اٙا بؤنٟ زٝب َٚلٚؿـاْ بـؤ ظٙـاز كـطزْٗٗ هـٞ         ًادٚػت ا زٗٗ غـاَهٌاْ بـؤ زاُاٙـٞ، غاَه
َٚؿ٠ٞ غاَي ُٚٞ،  بـَٞهل٘   ٌَٚٞ ك َٚؿ٠ٞ ٢ ٍَٚ ٗاٙٞ ك َٚت؟ بؤٙٞ بٞض اغتٟ ث َٛ ن٘اض غاَي ب ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، بؤ زٝب

       ٞ َٙتـٞ بــٞض بـؤ ًٞغــٞه َٙلـاض٠ ٢ٚــساض٠ بطرل َٙلـاض٠ ظاُػــيت، ض  َٙلـاض٠ ٙاغــاٙٛ، ض  ٠ ططُطـٞ هٞالٙـْٞ ٗٝظاضٝتــٞٗٝ ض 
َٚساٗٙػـتٚٞكاُٚاْ          َٛ بلـط٠َ، ٢ـ١ٞ كاتـٞ ٢ٞٗاُـٞ كـٞ ث َٚبـٞد ثط ؤغ٠ٞ زَهِٚاٙٛ دؤض٠ بٞ تٞٗا٠ٗ بٞغـٞضٙاُسا د
َِٚذًٞٚـ ٗا ٓٞغت زٝكَٞ ض ٝتلطاٙـٞٗٝ   َٛ ث ٓٞب٘ٗ زٗا٠ زٗٗ غاَي ظؤض ٢اغاٙٚٞ بٚلُٞٞٗٝ، ٗ غٞباضٝت بٞ خاَه

  ْ َٙلاضٝكــاْ   ٢ــَٞ خاَهــٞ، كــٞ زاٗا٠ ض ٝتلطزُــ٠ٝٗٞ زٝكــا، دــُٞابٛ ٗٝظٙــط هًٞٞؾــٚا ٍَٚ ٗاٙــٞ زٙػــاْ ض  زا ًــّ ثــ
َٚط        َٚت، ًادٚػـت َٛ بطٞٙـُٞ َٚـت ٗ كـازض ثـ َٚطٝ هٞطَٞي ظاُلؤٙٞكٟ بٚاُٚـسا ب َٙتٞبٞض ظؤض ٢اغاٙٚٞ ظاُلؤٙٞن ه بطرل
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َٚــطٝ بــؤ    َِٙسكاضاُــٞ ه ٌَٚــٞ ًٞغــٞه٠ٞ ت٘اُــا غــاظضياْ ٓٞٙــٞ، ت٘اُاغــاظ٠ ُاضزُــٞ زٝض٠ٝٗٝ خ٘ َٚت، ٢ َٛ بطٞٙــُٞ ثــ
 َٛ َٙـم هـٞٗ          زٝضٝٗٝ، ثاضٝٙٞكٟ ظؤض٠ هـ َٚتٞ دؤض غـٞضف زٝكـط٠َ، ٗ ثط ؤغـٞٙٞكٟ غٞضكٞٗت٘ٗؾـٞ، ٢ًٞـٞف زٝنـ

َٚطٝزا ٢ٞٗ  َٟ، بٞآلَ ططُطٞ ه َِٙ َٛ غ٘ بابٞتٞ كٞٗا ظاُلؤكاْ بت٘اُّ ٢ًٞٞ بلْٞ ٗ خَٞهم هٞ سٚػابٛ خؤٜ بت٘اُ
َٚساٙـٞ؟ ٢اٙـا ًٞغـ       َٚساُطاٗٝ؟ ٢اٙا ًٞضدٞ ظاُػـتٚٞكاُٟ تـا نـُٞس ت َّٚ،؟٢اٙا زاُٚاْ ث ٞه٠ٞ زَهِٚـاٙٛ  ظاُلؤٙاُٞ ك

َٛ ططُطذلٝ ُٞن ض ٝتلطز٠ُٝٗٞ، غ٘ثاؽ، َٚت؟ ًّ ٢َٞٗٝ ث َٛ زٝب َٚبٞد  دؤض٠ تا نُٞس بٞغٞضٙاْ د
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز. رٞضً٘ٗ

 
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َٚبٚ َٚؿٞكٟ ًّ بٞض اغتٟ ت٢ٞٚس٠ ظؤض هٞ ت َٚبِٚٚٞكٍ ث َِٙسُٟ باآل زٝكَٞ، بٞآلَ ت َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ ِٚٞكاُٟ بٞض 

َٛ بٚلِٞٙٞ  ٓٞب٘ٗ هٞ غٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ باغٛ ثٞضياُطا٠ كطز خؤ٠ كاُُ٘ٞكٞ ٓٛ داًٚعاتٞ، ٙٞعِٟ ٙاْ زٝب
)ادتاًعات ٗاغيعآس( ٙاْ ٢ٞٗٝتٞ هٞٗ ساَهٞتٞ ُاٙٞتٞٗٝ ًٞٗظٗعٞكٞ، ُاظامن ٢ٚذل نؤْ ناضٝغٞض٠ زٝكْٞ 

َٙتٞ )هٞالْٙٞ هٚ ٍَٚ ٗاٙٞ بلط َٛ، هٞ ٢ٞٗٝهُٞسا ًّ ث ٜػرتط يف ص٠ُٞ كاُُ٘ٚٚٞٗٝ، ٢ٞطٞض ًٞعآس٠ هٞطَٞي زاب
َٚلٛ ٢ٞٗٓا هٞٗ بابٞتٞايطايب املتكدّ يهًٝات ٖرٙ اؾاَعات......(  ).....إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠  ٙاْ ؾت

)...امل١ٝٓٗ ض اَ هٞطَٞي بطازٝضاْ، ًِٚـ ٓاٗايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ ٚاألعدادٜات...(، 
َٚؿٞٗٝف ٙٞعِٟ ك٘هٚاتٟ ظضاعٞ األخس٣( بٞض اغتٟ ٗٝك٘ ٓاٗكاضاُٚؿٍ باغٚاْ كطز، بٞسٞكٚقٞت ٓٞض هٞ ث

 ٍَٚ َّٙ، ث ٌَٚٞ بٞض اغتٟ، ٙٞعِٟ ٢ٞٗا٠ُٞ خٞضجيٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ ظضاعٞ كٞ هٞ ك٘ه٠ٞٚ ظضاعٞ ٗٝضبطرل ططُطٞ بؤ ٢
ا٠ُٞ كٞ هٞ رٞضعٛ عوٌٛ ٙاْ ٢ٞزٝبٛ بهِٞ ك٘ه٠ٞٚ ظضاعٞ، ٗاٙٞ ظؤض ظؤض غٞضكٞٗت٘ٗتط زٝبّ هٞٗ

ََٚٚٞ ًِٚـ ٓٞض هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاًٞ بٞض اغتٟ، بٞآلَ  بٞتاٙبٞتٚـ كٞ هٞ رٞضعٛ عوٌٟ زٝنّ، بُٞٚػبٞت غ
َٙتٞٗٝ بٞ ض ٢ٝٛ ًّ، ) َٙصض تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ يف األقٌ، ٓٞض ٢اٗا زابط 

عٔ ضت ضٓٛات ٚبعض  ايدزاض١ فٝٗا ٗا فُٛع١ ايهًٝات ايطب١ٝ ٚاييت جيب إٔ ال تكٌٜٚطتج٢ٓ َٓ
نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ ً٘تٞبٚعٚؿٞ ، ٢ٞٗٓااألختصاصات األخس٣ عٔ مخظ ضٓٛات نه١ًٝ ايصٝدي١ ٚاهلٓدض١ املعُاز١ٜ( 

َٚطاكٚـ ً٘تٞبٞع ب٘ٗٝ، ٗٝختٟ خؤؾٟ ُٓٞسٝغ٠ٞ ًٞعٌاض٠ )  ( غاَي ب٘ٗٝ، ك٘ه٠ٞٚ غٞٙسٝهٛ ٓٞض5هٞ ع
َٙم ض ُٝطٞ 5) َِٚر زٝٗضٝ تؤظ َِٚر زٝٗضٝ، بٞسٞكٚقٞت ث ( غاَي ب٘ٗٝ، هٞ ن٘اضًٝٚؿسا دُٞابٛ ٗٝظٙط ٗتٟ ث

َٛ، بٞآلَ ن٘اض زٝٗضٝ ًٞعق٘هٞ، بٞآلَ ُٞن زٝٗضٝٙٞن ٙاْ زٗٗ زٝٗضٝ بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝ خطاثٞ ٓٞض  ظٙاز ب
 ٌَٞٚ َٚم ٢ ًًٓٞ٘ٗاْ زٝبِٚٞ زكتؤضا ٢ٞٗ ٙٞكػٞض كابطاٙٞن داًٚع٠ٞ بلاتٞٗٝ ٗ ًٞعِا٠ ٗاٙٞ بٞنُٞس غاَه

َٛ ض ٢ٝٛ خؤَ  َِٚذَٞ ًّ بٞض اغتٟ ٗٝك٘ ض ٢ٝٛ خؤَ ٢ٞطٞض سٞكٍ ٓٞب َٚتٞ زكت٘ضا، ٟٓ ث زُٗٚاٙٞ ٠ًٗ٘ٞٓ زٝب
َٟ كٞ  َٛ زٝن َٙٛ ت بسَٝ، ٓٞض هٞطَٞي زا ٌُٚٞ بٞتاتْٞ زٙطاغٞت بٞ ً٘ضاغٞهٞ، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ بٞض اغتٟ ض 
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َٚسا بل َٚ٘ٝكاْ تٞساٙ٘زي ت َٚ٘ٝٙٞن هٞ ؾ َٚؿتاْ ُٞطٞٙؿتِٚٞ ٢ٞٗ بٞؾ ٓ ٌَٞٚ َٚسا بلط٠َ، ٗ ٢ ط٠َ، ٗ ظؤض ؾتٟ ت
َِٚذَٞ بٞ ض ٢ٝٛ ًّ ال بهٚذي، غ٘ثاؽ.  ًٞضسٞهٜٞ ٗٝك٘ زٝضٝٗٝ كٞ زٙطاغٞت بٞ ً٘ضاغٞهٞ بٚذي، ٗ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.
َٙع زلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞض  ؤكٟ ثٞضهًٞاْبٞض 
 َٛ َٙتٞٗٝ، هٞ خاَهٛ ٙٞكَٞ زَٝه )ساصٌ ع٢ً بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ ُؤَٙٞ تٞكطٙبْٞ ثالُٟ ٗٝضططتِٟ ك٘تابٚاْ ز

٠َٝ٘ٚ خؤ٠ بؤ صيُ٘ٗٞ زاض ً٘عٞغيري ٗ زاض ً٘عٞهٌٚات هٞ غٗاد٠ ايدزاض١ االعداد١ٜ(  ٢ٚعسازٙٞ بؤ؟ ٢ٞز٠ ٓاٗؾ
َِٚر غاَه َِّٙ، ٢ٞٗ ث َِٚر غاَي زٝخ٘ َٛ زٝنّ ث ( ٢ٚدتٚػاغٛ ٓٞب٘ٗ، برلكاض٠ ب٘ٗ، ك٘ضز٠ ب٘ٗ، 9ٞ )ثؤهٛ غ

َٚت٘ ٓٞض ٙٞكٞٗ هٞ  عٞضٝبٛ ب٘ٗ، ٢ِٚطوٚع٠ ب٘ٗ، ت٘ضكٌاُٟ ب٘ٗ، كؤًٞآلٙٞتٟ ب٘ٗ، ظاُػتٞكاْ ب٘ٗ، ٢ٞطٞض ب
 َٛ َٚم بَو َِٙسٙٞ ؾٞٓاز٠ٝ زبوؤًٟ ٓٞٙٞ، باؾذل ُٚٞ ه٠ٝٗٞ كٞ ٙٞك َِٚر غاَهٚؿٟ خ٘ َٟ، ث ٢ٚدتٚػاغٛ خؤٜ به

َٚتٞ ه٘ل٠ٞ عٞضٝبٛ ٙاْ ه٘ل٠ٞ ك٘ضز٠ تُٞٔا ؾٞٓاز٠ٝ ؾٞ َٛ، ًٞغٞهْٞ بؤ صيُ٘ٗٞ زٝن ؾٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ ٓٞب
َٛ زٝك٠ٞ، ٙاْ ٢ٞٗا٠ُٞ خٞضجيٟ غِٚاعٞ ٗ تٚذاض٠ٝ ٠ًٗ٘ٞٓ ًٞسطَٗٗ  ًُْٚٔٞٚٞ ٢ٞٗٝ ظٙاتط ٢ٚػتٚطاز٠ٝ ه

َٚؿٞ، كؤضٙ َٚطاصياْ هٞ ث َٚػتا بؤ صيُ٘ٗٞ ٢ٞٗٝ ٢ َٚؿٞ بِ٘ٗٙٞ، ٢ٞطٞض غٞٙط٠ ٢ٞظًُٟ٘ٗ ٗآلتاْ بلّٞٙ ٢ اًاْ هٞ ث
كٞ غٞضزاصياْ كطزٗٗٝ، ظٙاتط ططُطٚاْ بٞ ثٚؿٞٙٛ زاٗٝ كٞ ٗٝضزٝططُٞٗٝ هٞ داًٚع٠ٞ زٗٗباضٝ، ٙاْ ٢ٞٗٝتا 
َِٚر غاَهٞ، خؤ تُٞٔا ٙٞن ٢ٚدتٚػاؽ ُٚٞ  َٛ زٝنّ ث َٚػتا ًٞعٔٞز٠ كً٘جٚ٘تٞضًاْ ٓٞٙٞ هٞ ثؤهٛ غ ٢

َٚم ٓات٘ٗٝ، ٢ٚتػاَهاتٞ، َِٚر، ؾٞف ٢ٚدتٚػاؽ ث َٟ هٞ ث َِٙ َٚت٘  (it)ُٓٞسٝغ٠ٞ كً٘جٚ٘تٞضٝ،  زٝخ٘ ٢ٞطٞض ب
َٛ ٙٞن داًٚعٞ ٙاْ زٗٗ داًٚعٞ تٞضخاْ بلط٠َ هٞٗ داًٚعا٠ُٞ زاُسضاٙٞ،  ٢ٞٗاُٞ هٞ داًٚعٞ ًٞداهٚاْ بسُٝ
َِّٙ، ٓٞضٗٝٓا ٢ٞطٞض  كٞ بهّ ٢ٞٗاُٞ ًٞطي٘عٞٙٞكٚاْ ٢اضٝظٗٗٙاْ ٓٞٙٞ، شي٘سٚاْ ٓٞٙٞ تٞكسٍٙ بلْٞ غ٘

َٚلٟ ظؤضٙاْ هٞ زٝغت ز٠َ بلط٠َ ُػبٞٙٞن زابِط٠َ بؤ ًِس َٚطٝ، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ زآات اَهٛ ؾٞٓٚساْ ٗ ٢ُٞطاي ٢ٞه
َٙت، ت٢ٞػرل ُاكات هٞ زآاتٞكٞٙاُسا، 25(ٙاْ )٢15ٞطٞض غاَهاُٞ ) َٛ ٗٝضبطرل ( ك٘تابٛ ٢ٞطٞض بٞ ترلٗثؿلٚـ ب

َٛ َٚػتا كًٞذل ُٞب ٢ ٌَٞٚ َٛ، ٙٞعِٟ ٢ٞطٞض ٢ َٛ ن٘اض غاَي ب هٞ ن٘اض غاَي  ٗ هٞ بط ط٠ٞ تطٙـ زا ٓات٘ٗٝ زَٝه
َٚ٘ٙػتٞ باغٛ غٞعاتٞكاُٚـ بلّٞٙ،  باٗٝض كَٞ ٢ٞٗٝ كابٚوٞ هٞ بؤ طؤض اْ ٢ٞطٞض باغٛ ن٘اض غاَهٞكٞ بلّٞٙ ث
َِٚٞٗٝ؟ سٞرت٠ٞ نُٞس ض ؤش زٝنِٞ زٝٗاَ؟ ًازاَ ٗاٙٞ ٢ٞٗٝ كابٚوٞ هٞ بؤ طؤض اْ،  ض ؤشاُٞ نُٞس زٝضؽ زَٝه

َٛ، ٗ باغٟ ًاد َٚطٝ ٓٞب َٚ٘ٙػت ُاكا باٗٝض بلَٞ ه َٚطٝ ًّ دٞخت زٝكًٞٞٗٝ هٞ غٞض ث َٚطٗ ٢ٞٗ ؾتاُٞ زٝكا ه ػٚت
َ٘دػتٟ هٞطَٞي ٙط ؤغ٠ٞ  َٛ، بٞؽ بٞ َٓٞهػاُطاُسُٟ ظاُػتٟ ٗ ه ٠ٝٗٞ٢ كٞ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت هٞ غٞضب

َٚسا ٓٞبٚت، غ٘ثاؽ.  زَهِٚاٙٛ ٗ دؤضٙـ ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان غاالض. رٞضً٘ٗ
َٙع   غاالض ستٌ٘زًطاز:بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
 ،َٛ َِٚاُٟ ثػجؤض٠ ب هٞ ض اغتٚسا ٢ٞطٞض ٢اًاصتٟ كطز٠ُٝٗٞ ظاُلؤ بؤ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ت٘اُاكاْ ٗ بؤ بٞزٝغت ٓ
َِٙسْ  َِٚاُٟ ٢َٞ ًارٞ، نُ٘لٞ هٞ ض اغتٚسا ًٞغٞه٠ٞ خ٘ َِٚسض٠َ بؤ بٞز٠ ٓ َٛ ظؤضتطّٙ زٝضرٞت بط ٝخػ ٢ٞب

َٚساٗٙػتٚٞكاْ بؤ ٓاٗٗآلتٚاْ ًارٞ هٞ ًٓٞاْ كاتٚؿسا  َٚري ٢ٞضكٞ، ٢ٞٗ كات٠ٞ سلً٘ٞت ًٓٞ٘ٗ ث زٝت٘اُري بَو
َِّٙ، بؤٙٞ ٢َٞ ًارٞ  َٚجٞض  َِّٙ، ٗ كُ٘الٞكاْ ت زابري زٝكا هٞ ثاآلزا ٢ٚوعاَ زٝكا، كٞ ًٓٞ٘ٗ ٓاٗٗآلتٚاْ غ٘

َٟ ًً٘اضٝغ٠ٞ بلا َٛ بسض٠َ بت٘اُ َٚلٟ ظؤض ظؤض ططُطٞ، ٗ ظؤضتطّٙ خَٞهم زٝضرٞتٟ ث َٟ هٞ ًار ، ٗ برلٙؿٌاْ ُٞن
َٟ هٞ كُ٘الٛ تًُٟٞٞ خؤ٠ زا  ض اب٘ضزٗٗزا ظًْٝٞ ٗ ٓٞهً٘ٞضز زٝضرٞتٟ ُٞزاٗٝ كٞ ظؤضب٠ٞ خَٞهم بت٘اُ
َٚلطزُٟ  َِٙسْ تٞٗاٗ بلا، بؤٙٞ ت٢ٞلٚسكطزُٞٗٝ هٞ ًٞغٞه٠ٞ بٞؾساض٠ ث َِٙسْ ٗ كُ٘الٞكاُٟ خ٘ خ٘

َّٚ خا٠ُٞ ًاًؤغتاٙاْ ًٓٞ٘ٗ زٝضن٘اُٟ ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ ثٞضياُطاكاُٟ كً٘جٚ٘تٞض ٢ٞ َٛ ٢َٞه ٠ٝٗ ث
َٚلٞ هٞٗ زٝضرٞتاُٞ، بٞزٙس٠ ًّ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ  َٙتٞٗٝ ٙٞك َٚٛ بلط ٢ًٞاُٞ هٞ ُاٗ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞزا د
َٚم هٞ ٢ٚذابٚٚٞتٞكاُٟ ٢َٞ ثط ؤشٝٙٞ، ٗ ٢َٞ ٙاغاٙٞ هٞ زٝض٢ٞصتاًسا ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ًٞضدٟ  ًارٞٗٝ ٓٞٙٞ ٙٞك

َٚم هٞ  َٟ، كٞ تًُٟٞٞ ُٞكطزؤتٞ ٙٞك َِٙ َٟ غ٘ َٚ٘ٝضٝكاْ ٗاتٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ كُ٘الٞكاُٟ تًُٞٞسا خَٞهم زٝت٘اُ ث
َٚلٞ هٞ ٢ٚذابٚٞتٞكاُٟ ٢َٞ ثط ؤشٝٙٞ ٢ًٞٞف هٞ ثاَي ٢ٞٗٝزا  َٚ٘ زَٝٗهٞتٚٞكاْ ٙٞك َٚ٘ٝضٝ ُ َٚٛ ث ٢ًٞٞ بٞث

َٚيَن بؤ خَٞهلٟ تط بت٘ا َٟ ٢ٚػتٚػٌاض٠ ٢ٞٗٝ بلا كٞ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زٝضرٞتٞكٟ باف زٝض ٝخػ َٟ بٞؾساض٠ ٢ٞت٘اُ ُ
َٚلٟ تط ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ  َِٚاُٟ ثػجؤض٠، خاَه بلا هٞ ثط ؤغ٠ٞ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ت٘اُاكاُٟ، ٗ  بٞزٝغت ٓ
َٚ٘اْ زٝٗضٝٙٞن ٗ ن٘اض غاَي، زٙاضٝ زٝٗضٝٙٞن ن٘اض غاَي زٝكا، بؤٙٞ بٞزٙس٠ ًّ ٙٞن  َٚم ٓٞٙٞ هٞ ُ ٢ٚوتٚباغ

َٙ َٙتٞٗٝ، غ٘ثاؽ.زٝٗضٝ كٚطاٙٞتٞ بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُط٠َ هٞٗ ُاُٗٝسٝزا خ٘  ِسُٟ باآل بلط
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ؾٞٗمن خاْ.
َٙع ؾٞٗمن ستٌس لطٙب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ض ٝنا٠ٗ 9بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ ) َٚ٘ٙػتٞ هَٞ بط طٞٙٞزا  ٢ َٙلاصيٞ، هٞ ض اغتٚسا ث ( ًِٚـ ض اَ ٓٞضٗٝن ٓاٗض 
٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ هٞ ًٞكتٞبٞ ًُٚٔٞٚٞكاْ ٙاخ٘ز هٞ ًٞعآسٝكاْ زٝضزٝنّ، هٞ ض اغتٚسا  ٢ٞٗٝ بلّٞٙ

رطغٞتٟ تٞعري بْ٘ٗ هٞبٞض زًٝٚاُسا ظؤض ظؤض كًٞٞ، ٓٞضٗٝٓا ٢ٞطٞض زٝنِٞ باظاض ٠ تاٙبٞتٞٗٝ بؤ كاضكطزْ 
َٛ ٓٞتا  هٞ ٢ٚـ هٞ باظاض ٙؿسا، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ خٞضجيٟ داًٚعات ظؤضٝ ًُ٘ارٞغٞٙٞكٟ ظؤض زضٗغت زٝب

ٗٝضططتِسا هٞ كٞضتٟ تاٙبٞتٚـ رطغ٠ٞ شٙاُٚاْ ظؤض ظؤض كًٞٞ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ٢ًٞاُٞ كٞ هٞ ًٞكتٞبٞ 
َٚطً٘اْ ؾاضٝظاٙٚٞكٟ باؾٚاْ ٓٞٙٞ، هٞٗ تاٙبٞشيُٞس٠ٞٙ كٞ  َِّٙ ب ًُٚٔٞٚٞكاُسا ٢ٚدتٚػاغٟ خؤٙاْ ٢ٞخ٘

َٙتٞٗٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ َٙطاٙٞن بلط ٍَٚ باؾٞ ض  َٚطٝزا ًّ ث كٞغا٠ُٞ كٞ خٞضجيٟ ك٘تاغاُٞ  خؤٙاْ ٓٞٙاُٞ، ه
َٚم  َٚٛ ٢ٚدتٚػاغاتٛ خؤٙاْ ُٞن ٙٞك َِٙسُٟ خؤٙاْ تٞٗاٗ بلْٞ، بٞآلَ بٞث ًُٚٔٞٚٞكاُّ، ًٞعآسٝكاُّ خ٘
 َٟ َِٙ َٚ٘ٙػتٞ ك٘ه٠ٞٚ ظضاعٞ غ٘ َٟ هٞ داًٚعٞزا، ث َِٙ َٟ ُٓٞسٝغٞ غ٘ َٛ، بؤ صيُ٘ٗٞ به ٢ٞطٞض خٞضجيٟ ظضاعٞ ب
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َٟ غ٘ٗز هٞٗ ًٞعوً٘اتاُٞ ٗٝضبطط٠َ كٞ ٗٝضٙططت٘ٗٝ هٞ  ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ كٞ هٞٗ بٞؾٞ زٝضن٘ٗٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُ
َٙلٚـ  ََٚٚٞ ًِٚـ ًٓٞاْ ض اَ ٓٞٙٞ، كٞ ٗٝظٙط ٗ نُٞس بطازٝض َِٙسُٞك٠ٞ خؤٙسا، بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ غ خ٘
ًَٚٚٞسا بٞ ض ٝناٗكطزُٟ ك٘هٚص٠ ثعٙؿلٟ، ُٗٓٞسٝغ٠ٞ  َٚ٘ٙػتٞ هٞ بط ط٠ٞ غ ض ٝنا٠ٗ ٢ٞٗٝٙاْ كطز ث

َِٙسُٞكٞٙاْ ظٙاتطٝ، ٗ ك٘هٚاتٟ ظؤض ظؤض ً٘تٞالضغاظ٠، نُ٘ تٞغّ، بُٞٚػبٞت خلٞ ٢ًٞاُٞ ً٘زز٠ٝ خ٘
َٚم هٞ  َٟ ٢ٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ ٙاْ ٢ٞٗ ك٘هٚصا٠ُٞ كٞ هٞ زٝٗض٠ زٝضن٘اُسْ هٞ ٓٞض بٞؾ ًازز٠ٝ ن٘اضَٝ زٝؾ

َِٙسُٛ باآل بلاتٞٗٝ، بٞٗ ًٞضدا٠ُٞ ز٠ كٞ هٞ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِٞ ٗٝٗ بٞؾٞكاُٛ ظاُػتٟ، خ٘
َِٙسْ  َٚطٝزا، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ خ٘ ٍَٚ باؾٞ )ٗرق اغيعاٙرل اهسٗهٚٞ( بؤ ٢ٚعارٞ بلط٠َ ه َٚ٘ٙػتٚٞكاْ،  ٢ًٞٞ ث ث
 َٟ َٛ زٝضزٝن َٜ، نُ٘لٞ تؤ كٞ دٚو َِٚط َٚ٘ٙػتٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ زُٗٚازا ًٞعاٙطٝ زٝٗهٚٞكاُٟ هٞطَٞي بٞكاض بٔ ث

َٛ خعًٞتٟ كؤًَٞهطاٙٞك٠ٞ خ َٛ، بت٘اُ َٚ٘ٙػتٞ ٢ُٞٗٝسٝ ٢ً٘ٞٓى ب َِٚذَٞ، هٞ ث ؤ٠ بلات، بٞ ُٚػبٞت بط ط٠ٞ ث
َٛ ٗٝضبطرل٠َ بؤ٠ ٢ٚعارٞ  َٚ٘ٙػتٞ ٙٞكَٞ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝتٟ ث َِٚذَٞ هٞ ًٓٞاْ بط طٞؾسا ث ض اغتٚسا بط ط٠ٞ ث
َٛ، هٞ ًٓٞاْ كاتسا ٢ٞطٞض غػتٌٛ  َٟٚ ًٞعاٙط٠ زٝٗهٛ ب َٛ ًٓٞاْ ؾت بٞ ث بلط٠َ، ٗ بط طٞٙٞكٟ زٙلٞ ٓٞض زٝب

َٚط َٚطٝزا ٢ٚعار٠ٞ ٢ٞٗٝ بلط٠َ، بؤ ك٘هٚٞكاُٟ زٝضٝكٚٞكٞ )٢ٚلػت ٍَٚ باؾٞ ه َٛ، ًّ ث )طب ٚ َُٞي ً٘ض اغٞهٞ( ب
َٚطَُٞي( زاخوٟ ٢ٞٗ بابٞتٞ ُٞكط٠َ، بٞآلَ عوً٘ٞ ٖٓدض١ ٚ صٝدي١ ( ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ظؤض تٞخٞغ٘غّ بٞ )٢ٚلػت

َٚطَُٞي( بت َٟ بٞ )٢ٚلػت َٚطَُٞي( ٙاخ٘ز كاُْ٘ زٝت٘اُ َٟ ً٘ض اغٞهٞ بلات ٢ِٚػاُٚٞكاْ ٢ٞت٘اُط٠َ بٞ )٢ٚلػت ٘اُ
َٛ هٞ ً٘ختٞبٞضزا هٞ طب ٚ ٖٓدض١( هٞطَٞي داًٚعٞٙٞكٞزا ؾٞٓازٝ ٗٝضبطط٠َ، بٞآلَ بٞض اغتٟ ) ٢ًٞاُٞ، زٝب

َٚ٘ٙػتٞ ٢ٚعار٠ٞ ٢ٞٗ بط طاُٞ بلط٠َ، غ٘ثاؽ.  ٗاكٚعٛ ساهسا ٢ٚـ بلْٞ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 اَ.كان ٢اض رٞضً٘ٗ
َٙع دٙ٘ب ُعٌت كازض)٢اضاَ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َٙع كان ز. غٞضٗٝض زٝكَٞ، كٞ تُٞٔا  َٚؿِٚاضٝكاُٟ بٞض  َٚبِٚٚٞكٍ ٓٞٙٞ، بؤ خاَهٛ ٙٞكَٞ ثؿتٚ٘اُٛ ث نُٞس ت
َٙع ٗٝظٙط٠  َٙتٞٗٝ، زٗٗ ثطغٚاضَ ٓٞٙٞ هٞ بٞض  َٙتٞ ٢اًازٝٙٛ ٗ ثٞضياُطاكاْ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ًٓٞ٘ٗ الٙٞن بطط بلط
ٌَٚٞ بازلاْ هٞٗٝ كطز كٞ ٢ٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ كٞ ض ٝغُّٞ، ٗ ُاٗٙاْ ٓٞٙٞ  َِٙستٟ باآل؟ غٞباضٝت ب٠ٝٗٞ كٞ ٢ خ٘
َٚت،  َٙم هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ خؤٙاْ ب٘اض زٝزْٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞ داًٚعاتٛ ًٞرت٘سٞ رٞضعٚاْ ٓٞب هٞ زٝضٝٗٝ، ُٓٞس

َٚلسا كٞ ٢ٞٗ داًٚعاُٞ تُٞٔا ؾٞضتٟ ت ًْٞٞ ٗ زٝٗاًٟ ُٚٞ؟ ٢ٚذل ًٓٞ٘ٗ ٢اٙا نؤْ ًاًٞهٞ زٝكات هٞ كات
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ  َٙطٞ بسّٝٙ هٞ ك٘ضزغتاُسا بؤ ٓٞض ٌَٚٞ ض  َٚت٘ ٢ َٛ زٝكات، ٢اٙا ٢ٞطٞض ب َٚبٞد ٢ٚذطا٢اتٞكاُٟ تط د
َٟ غاَي بٞ  َٚت؟ ٙاْ ُا؟ غٞباضٝت ُٓٞس٠َ هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ بٞ ن٘اض غاَي، بٞ غ بؤ ك٘تابٚاْ ظٙاتط غ٘ٗز٠ ُاب

َٟ، ٢اٙا ه َٛ بسّٝٙ ٗ ٓاُٚاْ كٞه٘ضٙؤؽ زٝبٞخؿ َٙط٠ٞ ث َٛ ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞ ض  َٚري ٢ٞب ٌَٚٞ زَٝه َٚلسا كٞ ٢ ٞ كات
َٛ غاَي زٝزْٝ، ُٞن بٞ  َٙت، ه٠ٝٗٞ كٞ ٢ٞٗاْ ؾٞٓازٝ بٞ غ َٙطط٠ زٝكط َِٚٞ ك٘ضزغتاْ نؤْ ه٠َٗٞ  ض  بسّٝٙ ب

 ن٘اضغاَي غ٘ثاؽ.
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚطزَي. رٞضً٘ٗ  كان ؾ
َٚطزَي حتػري ستٌس: َٙع ؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ   بٞض 
 كػٞكاُٟ ًّ كطا، ثؿتطرل٠ هٞ ز. غٞضٗٝض زٝكَٞ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٓاٗض اظ خاْ.

 
َٚذ اظيس: َٙع ٓاٗض اظ ؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ض اغتٟ ًّ ُاظامن هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝض َٚػتا ٢ َٚـ ٢ َٚم الَ ٗاظح ُٚٞ، هٞ نُٞس ض ؤش٠َ ث زٝ ٓٞغت زٝكَٞ ؾت
َٚسا ٓاتب٘ٗ، ٢اٙا  ٙاغاٙٞكٟ ك٘تاغاُٞ لٞٙط سلً٘ٚٞكاْ ُاسلً٘ٚٞكاصياْ ثٞغُٞس كطز، باغٛ ثٞضياُطاٜ ت

َٚٚٞ هٞ غٞض ٢ٞ َٚطٝ باغٛ ثٞضياُطا زٝكْٞ، بٞؽ سٞظَ ه َٚم ُا ٢ٞٗٝٙٞن زضٗغت ُاكات، ُاظامن ه َٚطٝ ؾت ٗٝ ه
َٛ ؾتٞكٞ زٙاض  َٛ زٝب َٛ، ه٠َٗٞ باغٟ ثٞضياُطا ب َٚطٝ باغٟ ثٞضياُطا ب ض ُٗٗلطزُٞٗٝ بسْٝ، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض ه
َٛ، ًِٚـ ٓاٗض اَ هٞطَٞي ٢ٞٗ  َٛ ه٠َٗٞ ٗاظح تط زٙاض ب َٛ، ٢ٚذل زٝب َِٙسُٟ باآل ب بلّٞٙ، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض باغٟ خ٘

َٙعا٠ُٞ ت٢ٞلٚسٙاْ هٞٗٝ كطزٝٗٝ هٞطَٞي  َٙتٞ ثاَي بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، غٞباضٝت بٞ ثٞضهًٞاُتاضٝ بٞض  ثٚؿٞٙٚـ غط
َٚم كٞ باغٟ ظاُلؤٜ تاٙبٞتٟ  َٚبٍِٚٚ ٓٞٙٞ هٞ غٞض ٢ٞٗٝ، تٞبعْٞ ٢ٞٗٝ زٙاضٝ كات ََٚٚٞ بٞض اغتٟ ت بط ط٠ٞ غ
َٚٛ ٠ٝٗٞ٢ ظاُلؤ٠  َٚطٝ ظاُلؤ زٝكُٞٞٗٝ ظاُلؤٜ دٚٔاُري، ٗ بٞث َّٙ ه زٝكّٞٙ ُٓٞس٠َ هٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ كٞ ز

َٚطٝؾٞٗٝ كٞ ُٓٞس٠َ ظاُلؤ هٞ ن٘اض غاَي دٚٔاُري غٚػتًٟٞ  خؤٙاْ ٓٞٙٞ، ٢اٙا زاُاُٟ ن٘اض غاَي، ٗ ٓٞض ه
ٍَٚ ٗاٙٞ زاُاُٟ تٞسسٙسكطزُٟ ٢ٞٗ غاَهٟ  ظٙاتطْ ٢اٙا زاُاُٟ ن٘اض غاَي ٗ ٢َٞ تٞسسٙسكطزُٞ ط٘صتاٗٝ، ًّ ث

َٚؿٞ ز َٛ، ٗ ٢ٞٗٝ زٗاتط بؤ ٙاغاكٞ هٞٗاُٞٙٞ ك َٚطٝ ط٘صتاٗ ُٞب َٚ٘ٝ ه َِٙسُٞ بٞٗ ؾ ضٗغت بلا، غٞباضٝت بٞ خ٘
َٚم هٞ ظاُلؤكاُٟ بٚاُٟ  َٙلسا كٞ ٙٞك َِٙسُٟ باآل بلات، هٞ باض َٟ ظاُلؤ زٝغت بٞ خ٘ َٛ زٝؾ َِٚذَٞ: زَٝه بط ط٠ٞ ث
ٍَٚ ٗاٙٞ  َٙتٞ ٢ٞغتؤ بط ٗاُاًٞ بسات، ًّ ٢ًٞٞ ث َِٙسُٞ بطط َٚلطاٗ هٞ ض ٠ٗٗ دٚٔاُٚٞٗٝ ٢َٞ دؤضٝ خ٘ باٗٝض  ث

َٛ بٞ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٟ بط ٗاُاًٞ بسات، ٢ٞطٞض بٞ زٝب َٛ، ٙٞعِٟ ٓٞض هٞ خؤٙٞٗٝ ُات٘اُ َِٙسُٟ باآل ب
َٚت ٗ ٓٞض ظاُلؤٙٞن بؤ خؤ٠  َٛ غٞضٗبٞض٠ زضٗغت زٝب َٛ، كٞٗاتٞ ٙٞن زُٗٚا هٞ ب ض ٝظاًُٞس٠ ٢ٞٗ ُٞب

ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗٝ ُاكط٠َ، بٞ ض ٝظاًُٞس َٛ، ث َِٙسُٟ باآل ٢اطا٠ هٞ ٓٚ  ُٞب ٠ بط ٗاُاًٞ بسات ٗ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٛ، غ٘ثاؽ. َِٙستٟ باآل ب  ٗٝظاضٝتٟ خ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٞضطَ٘ي خاْ.
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َٙع غٞضطَ٘ي   سػّ: زضابٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ٢ٞظاُري ًٞبٞغت هٞ بط ٙاضزاْ بؤ زضٗغتلطزُٟ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت ض ٝخػاُسُٟ زٝضرٞتٟ ظٙاتطٝ بؤ خَٞهم،  ٢
َٛ سٞغطكطزُٟ هٞ تُٞٔا ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ؾٞٓاز٠ٝ ٢ٚعسازٙٞٙاْ ٓٞٙٞ ٢ًٞٞ ُا بٞآل َٚٛ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ب َ بٞث

َٛ بؤ  عٞزاهٞتٚٞكٞ، بؤٙٞ ًّ ثؿتطرل٠ هٞ ٓاٗكاضامن زٝكَٞ كٞ باؽ هٞٗٝ زٝكْٞ با ٢َٞ ًٞداهٞ بط ٝخػ
َٚس َِٙسْ ت َٚػتا ٓٞٙٞ، ٗ خ٘ َِٙسُٟ ثٚؿٞٙٛ، ٗ ٢ٞٗ ٢ٚعسازٙٞ ٢ٚػالًٚا٠ُٞ كٞ ٢ ا بٞضزٝٗاًٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ خ٘

ٌَٚٞ ٢ٞظاُري ًُٚٔٞٚٞكاْ ٢ٞطٞض  َِٚر غاَهٞ، ٗٝك٘ ز. غٞضٗٝض باغٟ كطز، نُ٘لٞ ٢ ًٞعٔٞزا٠ُٞ كٞ ث
َٛ بٞف زٝبّ، بؤٙٞ ظاُلؤ  َٜ، بٞآلَ ٢ٞٗاُٟ تطٙاْ ب ٢ٞٗا٢ٚوٞكاُٚاْ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ٗٝضزٝطرل

َٚلٞ بؤ ٢ٞٗاْ بؤ ٠ٝٗٞ٢ بٞضزٝٗاًٛ بسٝ َِٙسْ، ٗ بُٞٚػبٞت رٞكٞض٠ٝ زَٗٗٝ كٞ تاٙبٞتٚٞكاْ زٝضرٞت ْ بٞ خ٘
َٚؿِٚاضٝك٠ٞ كان ٢اضاَ كٞ باؽ هٞٗٝ  باؽ هٞ ٢ٞٗٝ زٝكات كٞ ن٘اض غاَي زٙاضٙلطاٗٝ، ًِٚـ ٓاٗض اَ هٞطَٞي ث
ٍَٚ باؾٞ ٢ًٞٞ هٞ  َٟ غاَي ؾٞٓاز٠ٝ بٞكاه٘ضٙؤؽ زٝزْٝ، بؤٙٞ ًّ ث َٙم هٞ كؤهٚصٝكاْ بٞ غ ٢ٞكط٠َ ُٓٞس

َٛ ٢ٞطٞض بلط َٚسا ٙاغاكٞزا ُٞب َٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ زٗاتط ٢ٞطٞض بت٘اُط٠َ ٢اغاُذل طؤض اُلاض٠ ت ٠َ هٞ تٞعوٌٚاتٞكٞ ب
ٌَٚٞ زٝظاُري ٢َٞ ٙاغاٙٞ ًاٗٝٙٞكٟ ظؤضٝ هٞ  َٙلٚؿٍ ٓٞٙٞ بؤ ٢ُٞساًاُٟ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ، ٢ َٚؿِٚاض بلط٠َ، ٗ ث

َٚبِٟٚ ٝٗ، ٗ ٓٞض ًٓٞ٘ٗؾٚاْ ٢ٌٚعاٙاْ هٞ غٞض ض اثؤضتٞكٞ كط2111هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ زاٙٞ هٞ  زٗٗٝ، بٞآلَ ت
َٚم بؤٜ ٓٞٙٞ، ًاؼي  ٢ٞكط٠َ، ٢ٞٗاْ ظؤضتطّٙ كػٞ ٗ ً٘زاخٞهٞ زٝكْٞ هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا كٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ُٞساً
َٚبٚين ظؤض باؾّ ٠ًٗ٘ٞٓ هٞ هٚصُٞكٞ كػ٠ٞ  َٚبِٚٚاُٞ كٞ ت ٍَٚ باف ب٘ٗ ٢ٞٗ ت خؤٙٞتٟ كػٞ بلات، بٞآلَ ًّ ث

َٚػتا هٞ ض اثؤضتٞكٞ ب٘اٙٞ، غ٘  ثاؽ.هٞ غٞض بلطزاٙٞ ٗ ٢
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ طَ٘هٚعاض خاْ.
َٙع طَ٘هٚعاض كازض سػّ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َٚـ بؤ ٗٝضططتّ، بط ٗاُا٠ًٞ 9غٞباضٝت بٞ ًازز٠ٝ ) َٙتٞ ث َٛ ًٞضدٞ ٠ٝٗٞ٢ ز ( خاَهٛ ٙٞكَٞ، كٞ زَٝه

َِٙسُٟ ٢اًازٝٙٛ بٞ ٓٞضزٗٗ هقٟ ٢ٞزٝبٛ ٗ َٚت، ًّ زاٗاكاضَ ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ ٗ  خ٘ ظاُػيت ٙٞٗٝ ٓٞب
َِٙسُٟ ٢ٚػالًٟ  ٢اًازٝٙٚٞ ٢ٚػالًٚاكاُٚؿٟ بؤ ظٙاز بلط٠َ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ بٞ تاٙبٞتٟ ٢اًازٝٙٚٞكاُٟ خ٘
َّٙ هٞ ٗٝضططتّ هٞٗ  َٛ بٞف ُٞكط َٚ٘ٙػتٞ ب ض ٝزلٚاتٚاْ ٓٞٙٞ هٞ ٗٝظاضٝتٟ ٢ٞٗكاف ٗ كاضٗباض٠ ٢اٙين زا، ث

َٚػتا ُاض ٝظاٙٚٞكٟ ظؤض ٓٞٙٞ، بؤٙٞ ًّ ظاُلؤٙاُٞ َٛ بٞؾلطاْٗ هٞ زاًٞظضاُسْ، بؤٙٞ ٓٞتا ٢ زا، ٓٞضٗٝك٘ نؤْ ب
َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٢ٞٗ زٗٗ ٢ٞٗٝؾٟ بؤ ظٙاز بلط٠َ، غ٘ثاؽ.  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ سادٟ بالي.
ٌَٚاْ عبساهوٞ )بالي(: َٙع اظيس غو  بٞض 
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َٙع غ  ٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْبٞض 
َٙع كان ز. غٞضٗٝض بلَٞ، ٗ بؤ بط ط٠ٞ  َٗٝهال كػٞكاُٟ ًّ كطا، بٞؽ ٓٞض ز٠ًَٗٞٝ ثؿتٚ٘اُٟ هٞ كػٞكاُٟ بٞض 

َِٙسٙٞٗٝ، زاٗا 9ٙٞكًٟٞ ًازز٠ٝ) َٚط خاْ خ٘ َٙعَ ؾو ( ثؿتٚ٘اُٛ هٞ زٝكٛ ٢ٞٗ ُٞقٞ زٝكَٞ كٞ خ٘ؾلٛ بٞض 
َٙتٞ زُٝطساُٞٗٝ، غ٘ثاؽ.  زٝكَٞ ٢ٞٗٝ غط

َٙع ز.  اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. اظيس.

 

 
َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٛ )ٗٝضتٟ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َٚؿِٚاضٙاْ كطز كٞ ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ ظٙاز  ًِٚـ ثؿتٚ٘اُٛ هٞ ٓاٗكاضامن زٝكَٞ كٞ بؤ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ث

ٙاز بلط٠، ٗ ٓٞضٗٝٓا ٢ٞٗ ثٞضياُطاٙا٠ُٞ كٞٗا ًا٠ٝٗ بلط٠َ، ٗ ٓٞضٗٝٓا ٢اًازٝٙٚٞ ٢ٚػالًٚاكاُٚـ ظ
( :َٞٙٝ٘ٚ َٚؿِٚاضٙاْ كطزٗٗٝ، بَٞ ؾ َٙم ظاُلؤكاْ ث َِٚر غاَهٞ ٗٝن هٞ ُٓٞس َِٙسُٞكٞٙاْ ث ٜػرتط يف املتكدّ خ٘

إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ ٚايعًُٞ ٚاألعدادٜات امل١ٝٓٗ ٚاألعدادٜات 
٢ٚػالًٚٞكاْ  نُ٘لٞ بٞض اغتٟ ٢ٚعساز١ٞٙ ٚنريو املعاٖد اييت َد٠ ايدزاض١ فٝٗا مخظ ضٓٛات(، األضالَٝ

 ،َٛ َِٙٞٗٝ، زٝكط٠َ بٞؾٟ ظًاُٟ عٞضٝبٚاْ ٓٞب َٚػتا كٞ ض ٝزلٚٞتٚاْ ٓٞٙٞ، ٗ ُٓٞس٠َ هٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ زٝكط ٢
َٚت، زٝكط َٙسُٟ ٢ٚػالًٚاْ ٓٞب ٠َ ٢ٞٗ زٝضن٘اُٞ ٗٝضبطط٠َ، ٙاْ بٞؾٟ ٙاغا، ٙاْ رٚقٟٔ ً٘كاضْ، ٙاْ بٞؾٛ خ٘

َٚتٞٗٝ ظاُلؤ،  )إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١(غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ زَٗٗٝ  َِٚ ٍَٚ ٗاٙٞ ٓٞض بٞ داًٚعٞ سي ث
َٚلٚؿسا ٢ٞطٞض ظاُلؤ كٞ تُٞٔا ٢ٞكػاًٛ  َٙتٞٗٝ، هٞ ساَهٞت نُ٘لٞ ظاُلؤ ًاُا٠ ٢ٞٗٝٙٞ كؤهٚصٝكاُٚـ زٝطط

َٛ، زٝكط٠َ داًٚعٞ بٞكا َٛ، كؤهٚص٠ ُٞب َٙتٞٗٝ، غٞباضٝت بٞ ٓٞب َٛ باؾذلٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ًٞاُٚـ بطط )إٔ ض ب
ٍَٚ تهٕٛ ايدزاض١ فع١ًَٝ دٚاًَا ٚيٝطت إْتطابًا عٔ بعد أٚ َفتٛسًا(  غٞباضٝت بٞ ًٞرت٘سْٞ بٞض اغتٟ ًّ ث

َٚلٟ ظؤض كٞ  َٚجٞض ٙ٘ٝ، خَٞهل َٚسا ت باؾٞ ًٞرت٘ح بيَب، نُ٘لٞ بٞٓؤ٠ ٢ٞٗ باضٗزؤخ٠ٞ كٞ خَٞهلٟ ك٘ضزغتاْ ث
َٟ ٢ٌٚتٚشاُٛ زٝضٝكٟ بسات، ٗ بؤ ٢ٞٗاُٞف  َٚـ كٞ بت٘اُ َٙتٞ ث َٙيَن، ٢ٞٗ زٝضرٞت٠ٞ بؤ ز ُٞٙت٘اُٚ٘ٝ غ٘
َٙع دُٞابٛ ٗٝظٙطٙـ  ٍَٚ باؾٞ، ٢ٞطٞض زٗاتط بٞض  َِّٙ، بؤٙٞ ًّ ث هٞزٝضٝٗٝ بت٘اُّ هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ غ٘

ٔ سل اؾاَع١ َٓح غٗاد٠ دبًّٛ )ٚنريو َض ُٗٗلطز٠ُٝٗٞ ظٙاتط٠ هٞ غٞض بسا، ٗ هٞ كؤتاٙٛ ٢ٞٗ بط طٞٙٞؾسا 
َٛ كٞ ؾٞٓاز٠ٝ زبوؤًٚـ زضا، ٗ غٞباضٝت بٞ يًدزاضات اييت َدتٗا ضٓتني دزاضٝتني(  ٢ٞٗٝف ًاؼي ٢ٞٗٝ ب

َِٙسُٟ باآل بسا، ٙاْ ظٙاتط؟  َٚت كٞ ؾٞٓاز٠ٝ خ٘ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ٢اٙا زٗٗ زٝٗض٠ٝ تٞخٞضٗٗز بلات، بؤٜ ٓٞب
ٍَٚ ٗاٙٞ زٗٗ زٝٗضٝ تٞٗاٗٝ، نُ٘لٞ  َٚتٞ ًّ ث َٛ، ٗ زٗٗ زٝٗضٝف زٝب َِٙسُٞكٞ ن٘اض غاَي ب ٢ٞطٞض ًا٠ٝٗ خ٘

َٙم غات هٞطَٞي ً٘اغٞراتٟ ظاُػيت  َٚت خؤٜ ض  سٞٗت غاَي، ٢ٞطٞض بٞ سٞٗت غاَي ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ ُٞٙت٘اُٚب
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 َٛ َٟ زٗاتط باؽ هٞٗٝ زٝكا ٢َٞه َٚطً٘اْ ُات٘اُ )بعد تٛفس غسٚط أخس٣ َٔ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ب
َٚؿِٚاضٙاْ كطزٗٗٝ،  ايدزاض١ٝ(،ٚاملطتًصَات  ٢ٞطٞض ٢ٞٗ  )بعد إضتشصاٍ َٛافك١ ايٛشاز٠(ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ث

َٛ كٞٗا زٙطاغ٠ٞ ع٘هٚا بلاتٞٗٝ؟  َٚسا ًتٞٗٝرط ب٘ٗ، ٢ٚذل بؤ نٛ ًاؼي ٠ٝٗٞ٢ ُٞب ًٓٞ٘ٗ ًٞضدا٠ُٞ ت
َِٚذَٞ اؾاَعات األدٓب١ٝ  )جيٛش يًذاَع١ ايبد٤ بايدزاضات ايعًٝا يف ساي١ تبين إسد٣ غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ ث

َٛ )َٔ قبًٗا(  ٢ٞٗاملعرتف١ عاملًٝا بتبين َجٌ ٖرٙ ايدزاض١ َٚٓح ايػٗادات َٔ قبًٗا(  تُٞٔا هٞالْٙٞ ظاُلؤ ُٞب
َٚؿِٚاض زٝكَٞ َٚساُٛ ؾٞٓازٝ ًّ ث ٌٍ َػرتى(  ٢ٞٗ ظاُلؤ دٚٔاُٚٞ ً٘عتٞضٝرٞ بٞ ث َٜٚ٘ٝ  )بػه َٚت ٗاتٞ بٞؾ ب

َٚساُٞ هٞ َٛ ٢ٞٗ بط ٗاُاًٞ ث الْٙٞ ٢ٞٗ ظاُلؤ دٚٔاُٚٞ كٞ ٢ٚتطاكٛ هٞطَٞي زٝكط٠َ، ٗ هٞطَٞي ٢ٞٗ ٓاٗبٞف ب
ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ زا ٓٞٙٞ، ٗ  َٚطٝزا ض ُٝطٞ )ٚبصٝػ١ األتفام ايعًُٞ ٚاألنادميٞ( ظاُلؤٙٞ كٞ هٞ ٓٞض بٞض اغتٟ ه

َٚؿِٚاضكطاٗٝ هٞالْٙٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞؾٞٗٝ كٞ َٛ كٞ هٞ زٗاتطٙؿسا ث َٚم ٓٞب ك١ )بعد إضتشصاٍ َٛاف  ٢ٚؿلاه
ٌَٟٙ ايٛشاز٠(  َٚ٘اْ ٢ٞٗ ظاُلؤ٠ٞٙ كٞ هٞ ٓٞض ٢ٞطٞض ٓات٘ ٢ٞٗ ٢ٚتطاكٞ ٓٞب٘ٗ غٚغ٠ٞ ٢ٚتطاق ٓٞب٘ٗ هُٞ

َٛ ٢ٚػتشػازي ً٘ارٞك٠ٞ  ك٘ضزغتاُسا ٓٞٙٞ هٞطَٞي ظاُلؤٙٞكٟ دٚٔاُٟ ً٘عتٞضٝف، ٢اٙا هٞٗ كاتٞؾسا زٝب
َٚؿ َٚطٝ ك ٞٙٞن زضٗغت بيَب، ٢ٞطٞض تؤ ٢ٞٗ ٗٝظاضٝت بلط٠َ، ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطرل٠َ؟ نُ٘لٞ ض ُٝطٞ ه

َٛ بسا، زٗاتط ٢ٞطٞض ٢ٚتٚطاكٞكٞ ٓٞب٘ٗ ٢اٙا  ًارٞت بٞ ظاُلؤكٞ زا، ٙٞكَٞ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا بلاتٞٗٝ ؾٞٓاز٠ٝ ث
َٚؿٞٙٞن ٓٞب٘ٗ هٞٗ نُٞس ض ؤشٝ هٞ ظاُلؤ٠ ُٞٗضؤظ هٞ  َٛ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝتٚـ ٗٝضطرل٠َ، ك زٗا٠ ٢ٞٗٝ زٝب

َٚساُٛ  زٓؤن كٞ ٢ٞٗاْ زٗا٠ ٢ٚتطاكٚاْ هٞطَٞي ظاُلؤٙٞكٟ ًٚػط٠ كطزٗٗٝ، ظاُلؤٙٞكٟ زٝضٝٗٝ، بؤ ث
 َٛ َٙطٞٙاْ ث َِٙسُٟ باآل ض  َِٙسُٟ باآل، بٞآلَ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٚط ٗاتٞ كطز٠ُٝٗٞ بٞؾٟ خ٘ بط ٗاُا٠ًٞ ًادٚػت

َِٚري، كٞ ٢ٚتٚطاق ٓٞب٘ٗ، ثاؾاْ زٝب َٚطٝ هٞ كاُُ٘ٞكٞزا بٚهٞغج َٛ ُٞزاٗٝ، ٢ٞطٞض ٓات٘ ٢ٞٗ ٢ٚتطاكٞ ٓٞب٘ٗ ه
َٚؿٞٙٞن زضٗغت بلا، ٙاْ ٢ٞطٞض ٢ٚتٚطاكٞكٞ  تُٞٔا ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطرل٠َ، ض ُٝطٞ ٢ًٞٞ زٗاٙٛ ك

َٛ بطط٠َ، غ٘ثاؽ. َٙطٜٞ ه َٚ٘ٙػتٞ ٗٝظاضٝت ض  َٚسا ب٘ٗ، ٢ٚذل بؤنٛ ث    ٓٞب٘ٗ ًٞضدٞكاُٛ ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 خاْ.عع١ُٝ رٞضً٘ٗ 
َٙع   صتٍ اهسّٙ سػّ: ١ُٝععبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا بؤ ٢ٞٗٝٙٞ 9زٙاضٝ ًازز٠ٝ ) َٚلٞ هٞٗ ًاززٝ ٢ٞغاغٚا٠ُٞ كٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ هٞ ٓٞض ( ٙٞك

َٟ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ  ٢اًاصتٟ غٞضٝكٟ هَٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚاُٞ زٝضرٞتٟ ظٙاتط بؤ خَٞهم بط ٝخػ
َٙلٛ تط ٢ٞٗ ُٞٙاُت٘اُٚ٘ٝ هٞ كاتٟ خؤٙسا خ٘ َٚطٝزا بَٞ ٙاغاٙٞ داض ٌَٚٞ ه َِٙسُٟ ظاُلؤ تٞٗاٗ بلْٞ، بؤٙٞ ٢

َٛ ٙاْ زٝضرٞتٟ  َٚلسا ب٘ٗب َٙطاٙٞ بلِٞٙٞٗٝ كٞ خَٞهم بٞ ٢اضٝظ٠ٗٗ خؤ٠، بٞ ض ٝلبٞتٟ خؤ٠ هٞ ٓٞض كُ٘ال ض 
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ ًًٓٞ٘ٗاْ ٢ٞظاُري كٞ هٞ ) َٛ ٙاْ غػتٌٛ ٗٝضططتّ هٞ ٓٞض ٞٗٝ ٙاْ (٠ بِٞض ٝت9ٚبؤ ُٞض ٝخػاب

َٚطاٙٞن ٗٝضطرلاٗٝ،  َٚٛ ُاُٗٝس٠ داضاُٞٗٝ، ٗٝضططتّ بٞ ٢اضٝظ٠ٗٗ كٞغٞكٞ خؤ٠ ُٞب٘ٗٝ كٞ نؤتٞ ض د غ
َٚطاٙٞٗٝ،  َٚتٞ غِٚاعٞ تٞعاً٘ي هٞطَٞي زٝضٝدٞك٠ٞ كطاٗٝ، زٝضٝدٞك٠ٞ خػت٘ٗٙٞتٞ ٢ٞٗ د ٢ٞطٞض ن٘ٗب
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َِٙٞٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢ هٞ زآات٘ٗزا ك َٛ بطٞض  ٌَٚٞ زٝب اض هٞ غٞض ٢ٞٗٝ بلّٞٙ كٞ ٗٝضططتّ ض ٝلبٞت ُٞب٘ٗٝ، بؤٙٞ ٢
َٛ هٞ زآات٘ٗ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝٗ  َٚت، ٢ٞٗٝ ٢ٞب َٛ، ُٞن بٞ زٝضٝدٞ ب ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ بٞ ض ٝلبٞت ب هٞ ٓٞض
َٛ، نُ٘لٞ ٢ٞٗ ؾٞٓازا٠ُٞ كٞ  َِٙسُٟ باآل هٞطَٞي ٗٝظاضٝتسا، كاض بؤ ٢ٞٗٝ بلط٠َ كٞ ٗٝضططتّ بٞ ض ٝلبٞت ب خ٘

َٚطاٙٞ، ٓٚ  غ٘ٗز هٞ ٢ٞخرلزا ز٠َ، كٞ بٞ ٢اضٝظٗٗ ٠ خؤت ُٚٞ، بٞ ض ٝلبٞت ُٚٞ زٝضٝدٞكٞت زٝختاتٞ ٢ٞٗ د
َٚطٝٗٝ زٝضطاٙٞن بلِٞٙٞٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ  ٍَٚ با ه َٚطٝٗٝ زَٝه هٞٗ ؾٞٓازاُٞ ٗٝضُاطرل٠َ، بؤٙٞ ًّ ه

َٚلّ، بؤٙ َٚلّ، هٞ ٓٞض ًٞضسٞهٞٙٞكّ، هٞ ٓٞض تًُٞٞ َِٙسُٚاْ بؤ ُٞض ٝخػاٗٝ هٞ ٓٞض كُ٘ال ٞ زٝضرٞتٟ خ٘
َٚ٘ٙػتٞ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ،   ث

 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚٚٞ بهِٚٞ ك٘ه٠ٞٚ عع١ُٝ  َٛ باؾٞ ًًٓٞ٘ٗاْ سٞظًاْ ه َٚلٍ هٞ دُٞابت ٓٞٙٞ، ٢ خؤ  )طب(،خاْ غ٢٘اه
ًًٓٞ٘ٗاْ ٙٞن زٝضٝدٞسلاْ ُٚٞ، ٓٞٙٞ زٝضٝد٠ٞ ظؤض٠ ٓٞٙٞ، ٓٞٙٞ زٝضٝد٠ٞ كًٟٞ ٓٞٙٞ، نُ٘لٞ 

ٍَٚ  .خؤؾٞ ؾٞضسٟٚ ك٠ٞ رٞضً٘ٗ ؾتٞكٞ ث
َٙع   صتٍ اهسّٙ سػّ: عع١ُٝبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
 ٌَٞٚ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ بٞ ُٚػبٞت ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ ٙاْ تاٙبٞتٞكاُٞٗٝ، ٢ َِٙسْ زٝكّٞٙ هٞ ٓٞض باؽ هٞ خ٘

َٙطْ  َٚري بٞؾٟ ظاُػتٟ َٓٞهسٝبص َٚٛ ٢ٚدتٚػاغٞكاْ كٞ ٢ٞٗا٠ُٞ بَو صيطٝٙاْ بٞضظٝ كػًٞاْ هٞ غٞض ٢ٞٗٝٙٞ بٞث
َٚ٘ٝضا٠ُٞ كٞ زاُطاْٗ  )طب ، ٖٓدض١(٢ٞنِٞ ك٘ه٠ٞٚ  َٚٛ ٢ٞٗ ث الضضياْ هٞٗٝ ُٚٞ كٞ بٞ صيط٠ٝ خؤ٠ ٗ بٞث

َٚري  َٙبطط٠َ ه٠ٝٗٞ كٞ ًّ بَو َّٙ، بٞآلَ هٞ بٞؾٞ ٢ٞزٝبٚٞكاُسا، هٞ ك٘هٚصٝ ٢ٞزٝبٚلاُسا بؤ ض  ٗٝضبطرل
ثٞضياُطا٠ ُٓ٘ٞضٝ د٘اُٞكاُٞ، خا٠ُٞ ثٚؿٞٙٚٞكامن تٞٗاٗكطزٗٗٝ غِٚاعٞٙٞ، تٚذاضٝٙٞ، ظضاعٞٙٞ، 

ٍَِٙ، سٞظ زٝكَٞ  ٍَِٙ، سٞظ زٝكَٞ زٝضُِٗٗاغٟ غ٘ َٚلسا ًّ سٞظ زٝكَٞ كاُْ٘ غ٘ ًاًؤغتاٙاُٞ هٞ تًُٞٞ
َٚ٘ٙػتت بٞٗٝٙٞ هٞ ؾٞٓازٝ، هٞ  َٙططٙٞن ُٚٞ ه٠ٝٗٞ كٞ تؤ تُٞٔا ث ٍَِٙ، ٙٞعِٟ ٢ًٞاُٞ ٓٚ  ض  كؤًَٞهِاغٟ غ٘

كٞ هٞ ٗآلتٟ غ٘ٙس ؾٞٓاز٠ٝ ٙٞكٟ بِٞض ٝتٚٞٗٝ ٓٞتا ؾٞؾٟ ٢اًازٝٙٛ ٓٚ   غ٘ٙس هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ ٢اطازاضْ
 َٛ َٛ، بؤت ٓٞٙٞ ٙٞن تاكٚلطزُٞٗٝ بل٠ٞ بؤ ٗٝضططتّ هٞ ظاُلؤزا ٓٚ  ؾٞٓازٝٙٞكٚؿت ه ؾٞٓازٝٙٞكٚؿت ُٞب
َٙلٞٗٝ ٙاْ ٓٞض  زاٗا ُاكط٠َ، هٞ ؾٞؾٟ ٢اًازٝٙٛ ٢ٞٗ تاكٚلطزُٞٗٝٙٞ بؤت ٓٞٙٞ بهٚتٞ ٓٞض ك٘هٚصٝ

َٚلٞ َِٙ َٚ٘ٝضٝكاُٟ خؤ٠، ؾ٘ َٚٛ ث ٌَٚٞ بٞؾٞ عوٌٚٞكاْ بٞث َٛ، بٞآلَ ٢ َٚري ٗاب ٌَٚٞ هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ُاَه ٗٝ، بٞآلَ ٢
َٙسضاٗٝتٞ تٚذاضٝ ٙاْ غِٚاعٞ ٙاْ  َٚم ٗٝخيت خؤ٠ رط َٙطط بري هٞٗٝ كٞ كٞغ بٞآلَ بٞؾٞ ٢ٞزٝبٚٞكاْ بؤ َض

َٚػتا سٞظ زٝك َٙلٞ ٢ َٛ بططّٙ، ٙٞعِٟ ظضٗؼي ط٘صتاٗ ُٞب٘ٗٝ ُٞٙت٘اُٚ٘ٝ ٢ٞٗ كاتٞ ك٘هٚص َٙٛ ه ا تٞٗا٠ٗ بلا ض 
ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ؾٞضت ُٚٞ تؤ سلً٘ٞت ٢ٞٗ كاتٞ تؤ ٢ٞطٞض ٢ٚعترلاف بٞٗ ؾٞٓازاُٞ ُاكات بٞٗ ظاُلؤٙاُٞ 
َٚت  َٚ٘ٝٙٞن تٞعاً٘ي بلا، بٞآلَ بٞ ًٞغٞه٠ٞ ٗٝضططتّ تؤ ث ُاكات، زٝكط٠َ هٞ ًٞغٞه٠ٞ زاًٞظضاُسُسا بٞؾ
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َٛ، بؤٙٞ ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاَ بُٞٚػبٞت ٠ٝٗٞ٢ خؤؾٞ ٓٞض ك٘هٚٞٙٞن تٞٗاٗ بل٠ٞ  َٙططٙٞن ٓٞب َٛ ٓٚ  ض  ُاب
َٚجٞض ٠ كٞ ك٘هٚصٝ  ٌَٚٞ بٞزاخٞٗٝ ٢ًٞٗٝاْ بٞغٞضزا ت َٚسا ب٘ٗ ٠ٝٗٞ٢ كٞ كؤهٚص٠ كطاٗٝ، ٢ َٚلٟ تط٠ ت كٞ خاَه

َٚػتا هٞ بٞلساز ه َِٙسُٟ باآل بَ٘ٗ، نُ٘لٞ ك٘هٚصٝ ظاُلؤ ٢ ٞ ظاُلؤ ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗ ض ٠ٞٚ٢ٝ ٗٝظٙط٠ خ٘
َٛ، ن٘اض ً٘سارٞظٝ ٢ٞٗ ك٘هٚصٝ ظاُلؤٙاُٞ، ك٘هٚص٠ كطاٗٝ ٗ ك٘هٚص٠ تاٙبٞتّ، تُٞٔا  َٚطاكٛ هٞ غ سلً٘ٞتٟ ع
بؤ ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ بٞؾٛ ثٚؿٞٙٚٞكاُٚاْ تٞٗاٗ كطزب٘ٗ ٗ ؾٞٓاز٠ٝ بٞكٞه٘ضٙؤؽ هٞ ثٚؿٞك٠ٞ خؤٙاُسا 

َٛ تٞعاً٘ي هٞطَٞي ٗا ٌَٚٞ زٝب َِٙسُٟ باآل ُٚٞ، ٢ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا ٗٝضزٝططْ، بٞآلَ بؤ خ٘ كٚعسا بلّٞٙ هٞ ٓٞض
َٚػتا هٞ كُ٘الٞكاُٟ بِٞض ٝتٛ خٞضجيٟ غِٚاعٞ ٗ تٚذاضٝ ٗ ثٞضياُطا٠  بٞ ٓٞظاضاْ ًاًؤغتاًاْ ٓٞٙٞ، ٢
َٛ هٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاُٚـ  َٚٛ ٢ٞٗ ٙاغاٙاُٞ ب ٌَٚٞ بٞث ُٓ٘ٞضٝ د٘اُٞكاُّ ٗ خا٠ُٞ ًاًؤغتاٙاُّ، ٢ٞطٞض ٢

َٛ ُٞزٝض٠َ، نُ٘لٞ َٛ زٝضرٞتٚاْ ث َِٙا٠ُٞ كٞ باغٍ كطز هٞ كٞضك٘ٗن ٗ هٞ ً٘ٗغى، هٞ تلطٙت  زٝب هٞٗ ؾ٘
٢ًٞاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ ظاُلؤ٠ ٢ٞٓوٛ ك٘هٚص٠ ثٞضٗٝضز٠ٝ كطاٗٝ كطاٗٝتٞٗٝ، بؤ ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ زٝٙا٠َُٗٞ ؾٞٓاز٠ٝ 
 ٌَٟٙ َٛ ٢ٚدتٚػاغٟ خؤٙاُٞ، بٞآلَ هٞ ٓٞض َٚم زاب بٞكٞه٘ضٙؤؽ ٗٝضططْ هٞ ًاًؤغتاٙٞتٟ زا هٞ ٓٞض بٞؾ

َٚ َِٙسُٟ باآل خؤ٠ ك٘ضزغتاْ ه َٚطاكسا ٓٞٙٞ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٚري زٝضرٞت بٞٗٝ ُازّٝٙ هٞ ع ٌَٚٞ زَٝه طٝزا ٢
َٚطٝ ًّ زاٗازٝكَٞ كٞ هَٞ ٙاغاٙٞ زٝضرٞت  َٛ، بؤٙٞ ه َٚطرلاب َٙٛ ه َٙلٟ ٢ٞٓوٛ ُٚٞ ض  كطزٗٗٙٞتٚٚٞٗٝ ٢ٞٗٝ ك٘هٚص

،َّٙ َٚ٘ٝضا٠ُٞ كٞ زا٢ُٞط َٚٛ ٢ٞٗ ث َٙتٞٗٝ بٞث  غ٘ثاؽ. بؤ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ كُ٘الا٠ُٞ تط بلط
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم كٞ بؤتٞ  َٚؿٍ بؤ بابٞت َٚ٘ٝ ض اك َٚػتا كػٞ ٢ٞكَٞ، كٞ ٠ًَٗٞٞ٢ ض اٙٞن غٞضصتٛ ٢ َٚم ٢ ًّ ٗٝك٘ ٢ُٞساً
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا، ٓٞتا َٚؿٞٙٞن هٞ ٓٞض َٙعاْ هٞ  ك َٚػتا نُٞسّٙ داض ٗٝك٘ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝٗضزٝ هٞطَٞي بٞض  ٢

َٚؿ٠ٞ ًاًؤغتاٙاْ كٞ خ٘ز٠ ٗٝظاضٝت خؤ٠  َِٙسُٛ باآل زاُٚؿتّ٘ٗٙ تُٞٔا بؤ ناضٝغٞضكطزُٛ ك ٗٝظاضٝتٟ خ٘
بٞ ٢ٚتٚطاق هٞطَٞي ٗٝظاضٝتٟ ثٞضٗٝضزٝزا ك٘هٚصٝكٟ كطزؤتٞٗٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ًاًؤغتاٙاْ ثٞضٝ بسْٝ بٞ 

ٌَٚٞ ت٘اُاكاُٟ خ َٚلسا ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙاُٞ ٓاتْ٘ٗ خعًٞتٟ ثط ؤغ٠ٞ ثٞضٗٝضزٝٙٚاْ كطزٗٗٝ، كٞ ٢ ؤٙاْ، هٞ كات
َِٚاٗٝ خٞضجيٟ غِٚاعٞ ب٘ٗٝ، خٞضجيٛ تٚذاضٝ  بٞ ٢ازلاُسا زٝنّ٘ٗٙ بؤ ًاًؤغتاٙٞن، ٓاتّ٘ٗٙ خَٞهلٌاْ ٓ

َٚػتا ٢ًٞا٠َُٗٞ ٢ٞٗاُٞ بهّ ثٞضٝ بسْٝ َِٚاًٗاُٞ كطزًٗٗاُٞ بٞ ًاًؤغتا، ٢ َِٙسُٞكٞٙاْ،  ب٘ٗٝ، ٓ بٞ خ٘
َٙطٞ ُازْٝ بٞ بٚا٠ُٗ٘ ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ُاٗ ٙاغاكاُٛ  َِٙسُٟ باآل ض  َٙ٘بٞضاٙٞتٟ طؿتٟ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٙعاْ هٞ بٞض  بٞض 

َِٙسُٚاْ ٓٞٙٞ هٞ ظاُلؤكاْ كٞ ؾٞٓاز٠ٝ ٢ٚعسازٙٞ ٗ ) َٛ ٢ٞٗاُٞ سٞكٛ خ٘ ٌَٚٞزا  تُٞٔا زٝب بفسعٝٗا األدبٞ ٢
َٚطٝٗٝ باؽ هٞٚايعًُٞ(،  َِٚري بٞ غٞض برل بؤٙٞ ًّ ه ٌَٚٞ طؤض اُلاضٙٞن ب ٗٝ زٝكَٞ، ٢اٙا كاتٟ ٢ٞٗٝ ُٞٓات٘ٗٝ ٢

َٚٛ ٢ٚدتٚػاغات، باؾٞ تٞهٞبٞٙٞن خٞضجيٟ ثؤزي  َِٙسْ بٞث َٚط ٗاٌُِٚاْ بؤ دؤض٠ خ٘ ٗ بؤن٘ٗصياْ، ت
َٟ بٞٓٚ  َِٙ َٙم ًٞغٞهْٞ ٢ٞٗ بابٞتا٠ُٞ كٞ عٚالك٠ٞ ٓٞٙٞ هٞ ُاٗ ظاُلؤزا كٞ زٝخي٘  زٗاُعٝٙٞ، بٞ ٓٚ  دؤض
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َٚٛ ٢َٞ غػت٠ٌٞ كٞ ٓٞٙٞ كٞ نُٞسّٙ  َٙيَن، بٞث َٙم عٚالك٠ٞ ُٚٞ بٞ غٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ُٞٗع زٝخي٘ َ٘ض د
َٜ زٝزض٠َ ٙاخ٘ز ٠ٝٗٞ٢ كٞ  ٌَٚٞ كػ٠ٞ هٞ غٞض زٝكّٞٙ ز٠َ هٞ ظاُلؤزا، هٞ كبَ٘ي ًٞضكٞظٙسا ٙٞكػٞض رط  غاَهٞ ٢

َٙم كٞٗ َٙتٞ ك٘هٚص َٜ زٝزض َٚػتا ُاٜٗ ُطاٗٝ ظاُلؤ )٢ؤْ الّٙ( رط  ا كٞ هٞ سٞٙاتٟ ٢ٚتٚالعٟ ُٚٞ هٞ غٞض٠، ٢
َٚٛ ُاُٗٝسٙٞٗٝ ض ؤٙؿتؤتٞ ٢ٚعساز٠ٞٙ غِٚاعٞ، ض ؤٙؿتؤتٞ  َٚم هٞ ثؤهٛ غ ٢ٞٗٝ ً٘عتٞضٝرٞ، بٞآلَ كٞغ
َِٙسٗٗٙٞتٟ، هٞ  َٛ غاَهٞٙٞ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٚدتٚػاغٞ ٢ٞٗ خ٘ ٢ٚعساز٠ٞٙ تٚذاضٝ، ض ؤٙؿتؤتٞ ٢ٚعساز٠ٞٙ ظضاعٞ هَٞ غ

َٟ نُٞس بٞسلاْ ٓٞٙٞ،  هٞ ًٚلاُٚم زا، هٞ كاضٝبازا، ٢ٚدتٚػاغٛ تٞٗا٠ٗ ٓٞٙٞ،  ظضاعٞزا، ٢ٚذل تؤ ُا٠ٗ بِ
َٟ هٞ ك٘هٚص، بؤ صيُ٘ٗٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ًٚلاُٚلٟ تٞٗاٗ كطزٗٗٝ هٞ  َٛ ُازّٝٙ به َٙط٠ٞ ث َٚٚٞ، ض  عٚوٌٟ تٞٗا٠ٗ ث

َِٚري بٞ غٞض ٢َٞ عٞكوٚٞتٞزا كٞ  ٌَٚٞ ٢ٚذل ٢ٞٗ طؤض اُلاٙٞ ب َٟ، ٠ٞ٢ ك٠ٞ ٢ َِٙ كب٘ي ُٓٞسٝغٞ ًٚلاُٚم غ٘
 َٛ َٙطاٙاْ ث َٙط دؤضٝٓا بٚاُ٘ٗٝٗٝ، باؾٞ ٢ٞٗٝ ض  َٟ، هٞ ش َِٙ َٟ ٢ٚدتٚػاغٛ خؤ٠ غ٘ ُاكات ٢ٞٗ ٢ٚدتٚػاغٞ به
ٍَٚ ٠ٝٗٞ٢ خٞضجيٟ  ُازّٝٙ هٞ ُاٗ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُسا، ٠ٞ٢ باؾٞ هٞ ُاٗ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكٞزا، بؤ صيُ٘ٗٞ ًّ ُاَه

َٟ، هٞال٠ ًّ ٢ٞٗٝ كططٝ، ز َِٙ َٟ كاُْ٘ غ٘ َٚٛ ٢ٚدتٚػاؽ غِٚاعٞٙٞ به َٚت، بؤ بٞث َٚلت ٓٞب َٛ تؤ ٢ٞٗٝهٚات ٝب
َٟ خٞضجيٟ غِٚاعٞ هٞ ظاُلؤ٠ ٢ًٞطٙلٟ بٞؾٟ ُٓٞسٝغ٠ٞ ًٚلاُٚلٞك٠ٞ كٞ كطزؤتٚٞٗٝ  َٟ به ُٞت٘اُ
َٙططٙٞ غِٞٙٞ بٞضزًٟٝ سٞظ ٗ ٢اضٝظ٠ٗ ًطؤظٞكاْ؟ بؤ  ٌَٚٞ ٢َٞ ض  َٙم ٓٞٙٞ؟ ٓٞتا ك٠ٞ ٢ َٙطط َٟ؟ ض ض  َِٙ غ٘

َِٙسْ، ٢ًٞٞ خاَهٟ ٙٞكَٞ، خاَهٛ زَٗٗٝ: ًّ ٗٝك٘ ٢ُٞساًٛ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ، بٞض اغتٟ  ٓٚهٚـ ُا بؤ خ٘
َٚطاكسا نٚٚاْ كطزٗٗٝ ٗٝك٘ ٢ٞٗاْ بلّٞٙ، ك٘هٚص  َٚطٝ ًٞضز ُٚٞ هٞ ع ٌَٚٞ ه َٛ باؽ هٞٗٝ بلّٞٙ كٞ ٢ زٝب

َٙط٠ٞ ًٞرت٘سٞٗٝ َِٟٙ، ُٞن هٞ ض  َٛ بهٟ غ٘ ٗ ك٠ٞ ٢اضٝظٗٗت ٓٞب٘  ٙٞعِٟ )٢ِٚتٚعاَ ٗ ٢ِٚتٚػاب( تؤ زٝب
َٙم بٞ ًّ  َٚٚت ٢ٌٚتٚشاُٞن بلٞٙت ٗزٗاٙٛ ؾٞٓازٝٙٞن ٗٝضطط٠ ٢َٞ ؾٞٓازٝٙٞ ض غ٘ٗز هٞ ٢ٞخرلزا ب
َٟ بٞ ٗآلتٞكًٞاْ؟ ٓٞض بؤ ٢ٞٗٝٙٞ ؾٞٓازٝ  َِٙسُٞ غ٘ٗز بطُٞٙٞ ٌَٚٞ ٢َٞ خ٘ ٢ َٛ َٟ ٗٝك٘ ٗآلت، ٠ٞ٢ ُاب زٝطُٞٙٞ

َِٚٚ تٞٗٝ، غٞباضٝت ب٠ٝٗٞ كٞ ٢اٙا ٗٝضططّٙ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ًّ ً٘غرل َ هٞ غٞض ٠ٝٗٞ٢ سٞظٙـ زٝكَٞ ٢ٞٗٝ سي
َٚػتا  َٙعاْ هَٞ ٗآلت٠ٞ ٢ َٚط ٗ ٢ٞٗٝ، بٞض  َٚت ؾٞٓاز٠ٝ ًادٚػت ٢ٞٗ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚاُٞ ك٠ٞ سٞكٛ ٢ٞٗٝٙاْ ٓٞب
َٚط، ظاُلؤكاُٟ  َٛ بؤ ًادػت َٚط، خَٞهم بٞ ت٘اُاغاظ٠ ٢ٞن َٛ بؤ ًادػت خَٞهم هٞ غٞض سٚػابٛ خؤٜ ٢ٞن

َٚط ٗزكتؤضا زٝكُٞٞٗٝ، ٙٞعِٟ ه َٚط ٗ زكتؤضا، خؤًاْ ًادػت َٛ ببري بٞ ٗآلتٟ ًادػت َِٚاٙ ٞ زٗاٙٚسا ٗا٠ ه
َِٙسُٟ باآل بلُٞٞٗٝ، بؤٙٞ ٓٞتا  َٙطٞ بسّٝٙ ٓٞض ثاف زٗٗ غاَي بت٘اُّ ٢ٞٗاْ خ٘ َٛ ٢ٞطٞض ض  ظٝظيٞت ُٞب
َٛ هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝتٞٗٝ بؤ ٢ٞٗ ك٘هٚصٝ ًّ  َٛ ٢ٚعترلاف ٓٞب َٛ، ٓٞتا ً٘زٝكٞ ظؤضتط ب ًٞضدٞكاْ ك٘ضؽ ب

َٚت، غ٘ثاؽ.هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ز َِٚر زٝٗضٝ ب  اَ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚم ٗ كػ٘ضٝ هٞ غٞض ٙٞن ًاززٝ كػٞ كطاٗٝ، كا٠ًٞ ًٍ٘ٓٚ  َٙع بعاُّ غٞعات ٠َٝ٘ٚ بٞض  َٗٝهال ًّ سٞظ زٝكَٞ ٢
َٙػتا َٛ ٢َٞ ًاززٝٙٞ ظؤض ًٌ٘ٓٚٞ، ٢َٞ ًاززٝٙٞ ٢ٞغاغٚٞ، رٞضً٘ٗ ك٘ ْ خاْ ُ٘كت٠ٞ ُٚٞ، ٠ًٗ٘ٞٓ ٓٞض زَٝه

 ُٚعاًت ٓٞٙٞ؟ 
َٙػتاْ ستٌس عبساهوٞ: َٙع ك٘  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ هٞ غٞض ًاززٝٙٞ  َٗٝهال ًِٚـ ٓٞض بؤ ت٢ٞٚس٠ كػٞك٠ٞ دُٞابت، ٙٞعِٟ ٢ُٞساًٛ ثٞضهًٞاْ كٞ َٓٞهسٝغت
َٛ، بٞؽ ٢ُٞٗٝس٠ٝ ًّ زٙقٞ  زاٗٝ  َٚؿِٚاضٝك٠ٞ بَو َٚ٘ٙػتٞ ظؤض بٞ ك٘ضتٟ ث بٞتاٙبٞتٟ هَٞ كػ٠ٞ ٓٞٙٞ ث

َٚؿاُٟ زُٝط ٗ ٢ٞٗاُٞ، ٙٞعِٟ َٓٞهسٝغذي ٙٞن  َٛ بٞ ض اك َٛ ب٘ضزْ زٝكَٞ ب٘ٗ ب َٟ زاٗا٠ ه ٙاغاٙٞ، هٞٗٝ ٢ٞن
َٚؿِٚاضٝك٠ٞ خؤت  َٚؿٞكٟ ٗ ؾٞضح ٗ ؾٚلاضٙا٠ُٞ ُا٠َٗ، ٙٞعِٟ ٙاغا تؤ بٞ ك٘ضتٟ ث غٞعات ًُ٘اكٞؾٞٗ ٢ٞٗ ث

َٚٛ غٞ َٛ ٠ٝٗٞ٢ دُٞابت زَٝه َٚم ًازززٝخٞٙتٞ ض ٗٗ ٢ٞطٞض ٗا ب َٚل45( ًاززٝٙٞ، )45ٝٙٞن )عات ٌاْ ( غٞعات
َٚ٘ٙػتٞ، غ٘ثاؽ.  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙباظ.  رٞضً٘ٗ ز. ض 
َٙباظ رتاح ستٌ٘ز: َٙع ز. ض   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 
ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ثٞضهًٞاُٞٗٝ تٞغٞٗض زٝكَٞ ظؤضب٠ٞ ٢ٞٗ ًُ٘اكٞؾا٠ُٞ هٞ غٞض ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ كطا، ٢ٞغَوْٞ 

ٌَٚٞ نُٞس  َٚلٟ ظؤض٠ كطا، ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ثٞضهًٞاُٞٗٝ ُٚٞ، نُ٘لٞ هٞ ُاٗ ثٞضهًٞاُسا ٢ ُٚٞ، ٢ٞٗ كػا٠ُٞ بٞؾ
َِٙسُٟ  َٚلٟ ٗضزٝكاضٙٞ كٞ سٞكٞ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َِٙسُٛ باآل، ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ ٢ٚؿ كٞزلاْ ً٘ختٞغػٞ هٞ ب٘اض٠ خ٘

َٚطٝ خٞضٙلٞ هٞ غٞض باآل بٞ ثػجؤض ٙٞكاُٟ خؤ٠ ٙٞن الٙٛ بلاتٞ ٗٝ، ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ ُٓٞس٠َ ؾت باؽ زٝكط٠َ ه
َِٙسُٞ،  َٚلسا ٢ٞٗٝ ُٚعاًٛ خ٘ بًِٞا٠ طُ٘اح ٗ عاتٚطٞ زًٝا٠َُٗٞ زُٝطساُٞكٞ بٞ الٙٞكسا بطؤض ّٙ، هٞ كات
َِٙسُٟ  َٚتٞ غٞض خ٘ َٛ هٞ ٢ٞٗٝهٞٗٝ، هٞ ثٞضٗٝضزٝٗٝ تؤ كػٞ هٞ غٞض طؤض اُلاضٙٞك٠ٞ بل٠ٞ، ٢ِٚذا ب ٙٞعِٟ زٝب

َٚلٟ ظٙاتط بٞ تٚذاضٝ ٗ غِٚاعٞ بسّٝٙ، بٞآلَ خؤ سٞكٟ هقٟ ظاُػتٚٞكٞٗ باآل ٌَٚٞ هٞٗاُٞٙٞ سٞك ، ض اغتٞ ٢
َٛ خَٞهم هٞ غٞض ض بًِٞاٙٞن هٞ تٚذاضٝ  َٛ، ٢اطاًاْ هٞٗٝ ب َٛ ٢اطاسلاْ هٞٗٝ ب َّٙ، خؤ زٝب ٢ٞزٝبٚٞكٞف زٝخ٘

٢ٞغَوْٞ ٢َٞ ًاززٝٙٞ ٓٞض ظٙازٝٙٞ  ٗ غِٚاعٞ ٗٝضزٝطرل٠َ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ٢ًٞٞ ٗضزٝكاضٙٞكٞ ًّ تٞغٞٗض زٝكَٞ
َٛ، غ٘ثاؽ. َٚ٘ٙػت ُٚٞ هٞ ُاٗ ٢َٞ ٙاغاٙٞزا ٓٞب  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚس زٝكَٞ ٓٞض بٞ عاَ ًًٓٞ٘ٗاْ هٞ ًٓٞ٘ٗ كاُُ٘ٞكاْ هٞ غٞض ٢ٞغَوٟ كاُُ٘ٞكٞ كػٞ بلّٞٙ، ٗ  َٗٝهال ًّ ٢ً٘

 ٓٞض ساَي دُٞابٛ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗبٞ ث٘ختٟ كػٞ بلّٞٙ، بٞضاغتٟ بٞ 
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػتٞ ًٓٞ٘ٗ  )تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايهًٝات أزبع ضٓٛات(ٙٞكَٞ بُٞٚػبٞت  ٓٞتا زٗاٙٛ، ث
َِٙسْ نُٞسٝ؟ ٢ َٚط ثاض ظاُلؤٙٞن زٙاض٠ بلا ًا٠ٝٗ خ٘ َٛ ًادػت ٞٗٝ هٞ ًٓٞ٘ٗ ظاُلؤكاُٛ دٚٔاْ ٓٞٙٞ، زَٝه

َ٘ضغاتٞ، ٢ٞٗٝ ٗضزٝكاضٙٞ،  َٚطدٞ، بٞ ك َٚٚٞ، ن٘اضٝ، باٜ ضٙػ َٚلٞ، ر٘ٗي تاٍٙ زٗٗ غاَهٞ، زكتؤضا غ تاٍٙ غاَه
 َّٚ ٌَٚٞ كٞ زَٝه َٚيَن ٢ٞٗ ً٘زٝٙٞ، بٞآلَ ٢ َٛ ٢ٞٗٝ سي ٢ٞٗ ه٠َٗٞ تٞعٌٌٟٚ زٝكّٞٙ  )يف اؾاَع١(بٞض اغتٟ زٝب
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َٛ، هٞبٞض  َِٚر غاَهٌٚاْ ٓٞٙٞ، ٗ زٝكط٠َ ًٞعٔٞز٠ زٗٗ غاَهٚؿٌاْ ٓٞب ك٘ه٠ٞٚ ن٘اض غاَهٌٚاْ ٓٞٙٞ، ك٘ه٠ٞٚ ث
َٚري  َٛ بٞ سٞكٛ )تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف اؾاَع١ ٚايهًٝات أزبع ضٓٛات( ٢ٞٗٝ ٢ٞطٞض بَو َٚم زٝب ٢ٚذشار

َٚري  َِٚر غاَهٚٞكاْ، ناكذل ٗاٙٞ، بَو  ٠ ايدزاض١ يف نًٝات ٚأقطاّ اؾاَع١()تهٕٛ َدًٞعٔٞزٝكاْ ٗك٘هٚصٝ ث
َٚػتا، ٗٝك٘ كان ز. غٞضٗٝض ٗتٟ  ٢ِٚذا كٞ ٗشياْ ك٘هٚات ٠ٝٗٞ٢ ك٘هٚصٝ ن٘اض غاَهٞ، ٗ ٢ٜٞٗٝ كٞ كػٌٞ ٢

 ،َٛ َٙم ك٘هٚٞ ُٚٞ، كػٌٞ، ٢ٞٗٙـ ٓٞض ن٘اض غاَي زٝب َٚتٞٗٝ )ٚيف املعاٖد ضٓتنيُٓٞس ( هٞبٞض ٢ٞٗٝ ٗضز زٝب
َٚرين٘اض غاَي بؤ ك٘هٚٞ، ن٘اض غاَي  َٚسا بَو ) َع َساعا٠ األختصاصات بؤ كػٍ، ٗ زٗٗ غاَي بؤ ًٞعٔٞز، ٗ هٞطَٞه

َٙعاْ هٞ غٞضٝتا كٞ  ايطب١ٝ ٚاهلٓدض١ٝ(، َِٙسُٟ ثٚؿٞٙٛ، بٞض  ٢ٞٗٝ بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ خاَهٞ، بُٞٚػبٞت خ٘
َِٙسُٟ ظاُلؤٙٛ تٞٗاٗ بلْٞ، ه ٞطَٞي ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ زاًٞظضاٗٝ بًٞٞبٞغتٟ ٢ٞٗٝ ُٞب٘ٗٝ ٢ٞٗاُٞ خ٘

َٙعَ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ ثُٞٙ٘ٝسٙاْ كطزٗٗٝ بٞٗ ٢اًازٝٙٚٞٗٝ، رٞهػٞر٠ٞ زضٗغتلطزُٟ ٢اًازٝٙٚٞ ثٚؿٞٙٚٞكاْ،  ض 
َٟ كاضٝبا نان بلات، غٞٙاضٝ نان  َٛ غبِٞٙ بطٙيت ب٘ٗٝ هٞ ثٞضٗٝضزٝكطزُٟ كازٙط٠ ثٚؿٞٙٛ بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُ

( َِّٙ %( ُٞظٝضٙٞ بٞبٞضاٗضز هٞطَٞي 31)%٠( عًٞٞهٚٞ، 71ٗبلات، ٓٞتا زٗاٙٛ، ٗ ٢ٞٗ ًاززا٠ُٞ زٝخي٘
%( عًٞٞهٚٞ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ تٞبٚعٞتٟ ٢اًازٝٙٚٞكاْ، ثٚؿٞٙٚٞكاْ، 31%٠( ُٞظٝضٙٞ، ٗ)٢71اًازٝٙٚٞكاْ كٞ )

%( 31%٠( ُٞظٝضٙٞ، ٗ)71%( ُٞظٝضٙٞ، ٗ ٢ٚعسازٙٞكاْ )31%٠( عًٞٞهٚٞ، ٗ)71كٞ ٗ  ثٚؿٞٙٚٞكاْ )
َِٚ ر غاَهٞ ٙاْ ٢ٞٗ ؾٞف غاَهٚٞٗٝ هٞ ٙٞكٟ ثٚؿٞغاظٙٞٗٝ تا عًٞٞهٚٞ، تٞبٚعٞتٟ زٙطاغٞكٞ بؤ ًا٠ٝٗ ٢ٞٗ ث

ؾٞؾٟ ٢اًازٝٙٛ ثٚؿٞغاظ٠ تٞٗاٗ زٝكات، تٞبٚعٞتٟ زٙطاغٞكٞ رٞضكٛ ٓٞٙٞ، ٢ًٞٞ ٙٞن، ٗ زٝكط٠َ، بٞآلَ ًّ 
َِٙسُٟ ثٞضٗٝضز٠ٝ بِٞض ٝشياْ زابري كطزٗٗٝ بؤ ًاًؤغتاكاُٟ غٞض بٞ ًٚالكٟ  َٚػتا خ٘ ٌَٚٞ نؤْ ٢ ٗٝك٘ ٗ  ٢

َٛ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٚعساز٠ٞٙ تٞٗاٗ ٗٝظاضٝتٟ ثٞ َٚبِٚٚٞ زٝزَٝ بٞ غؤظاْ خاْ ًُٞاْ ٗت٘ٗٝ زٝب ضٗٝضزٝ كٞ ٢ٞٗ ت
َٛ، ٗ خ٘هٛ ؾٚاُسُٟ  َٛ ٙاْ ًٞعٔٞز، ٠ٝٗٞ٢ خا٠ُٞ ًاًؤغتاٙاْ، ٠ٝٗٞ٢ ٢اًازٝٙٛ ثٚؿٞغاظ٠ تٞٗاٗ كطزب كطزب

ٌَٚٞ ٗٝضًاْ ططت٘ٗٝ، ٗ ٢ٞٗٝف بٞضزٝ َٛ، ٗ بًٞٓٞاْ بِٚٚيَب هٞ ٗٝظاضٝتٟ ثٞضٗٝضزٝ ب٘ٗ بٞ ًاًؤغتا ٢ ٗاَ زٝب
َٚ٘ٝ هٞ ك٘هٚص٠ ثٞضغتاض٠ شًاض٠ٝ ك٘ضغٚٞ تٞضخاُلطاٗٝكاصياْ ظٙاز كطزٗٗٝ، بؤ زٝضن٘اُٟ ثٞضياُطا٠  ؾ
تٞكِٚلٛ بٞؾٛ ثٚؿٞغاظ٠، ٗ ٓٞضٗٝٓا ك٘ضغٌٚاْ ظٙاز كطزٗٗٝ هٞ زٝضن٘اُٟ ٢اًازٝٙٛ ثٞضغتاض٠، بؤ 

َٜ بٞ ٓ َٚ٘ٝ زٙطاغات هٞ غٞض ٢اغتٟ ثٞضياُطا ٗٝضططتّ هٞ ثٞضياُطا٠ تٞكِٚلٛ بٞؾٟ ثٞضغتاض٠، زٝكط ًٞاْ ؾ
َِٙسْ بسْٝ، بؤ ٗٝضططتِٟ بط ٗاُا٠ًٞ  َٙصٝ بٞ خ٘ َٙتٞٗٝ بؤ زٝضن٘اُٟ ٢اًازٝٙٛ ثٚؿٞٙٛ بؤ ٠ٝٗٞ٢ زض بلط
ٌَٚٞ كٞ  َٙم، ٓٞضٗٝٓا ز٠ًَٗٞٝ باؽ هٞٗٝ بلَٞ كٞ ٢ زبوؤَ، ؾٞضت ُٚٞ بٞكاه٘ضٙؤؽ ٢ٞٗٝ ٗٝك٘ ناضٝغٞض

َِٚر زٝٗضٝ تٞخٞضٗز بل َّٚ ث َٚط ٗ زكتؤضا بلُٞٞٗٝ زَٝه َٛ ًادٚػت ا بؤ ظاُلؤٙٞكٟ ٢ٞٓوٟ ٢ٞٗ كاتٞ بؤٙاْ ٓٞب
َِٚر خ٘ي تٞخٞضٗز بلا خؤؾٚاْ ن٘اض  َٚط ث َٚط ٗ زكتؤضا، ُٞخ َٚساٗٙػتٚٞكاْ بؤ ًادٚػت غٞبٞبٞكٞ ٢ٞٗٝٙٞ ث

َِّٙ، ًاُا٠ ) َٚط ٗ ز5بٞ  3( غاَي زٝكا، )8غاَي زٝخ٘ َٚساٗٙػتٚٞكاْ بؤ ًادٚػت كتؤضا ( غٞبٞبٞكٞ ٢ٞٗٝٙٞ ث
َٚط ٗ زكتؤضاًاْ كطزؤتٞٗٝ، ظؤض داض ًٞضدٟ ظاُػيت  ٌَٚٞ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ًادٚػت ٓٞضٗا ٢اغاْ ُٚٞ، ٢

َٚسا ُٞب٘ٗٝ، بٞآلَ ُاناض  َٚبطُٞٙٞريت بؤ ظاُلؤ ٗ ثٞضياُطاكاْ هٞ ُاناضٙسا  بّ٘ٗٙ بؤ ٠ٝٗٞ٢ كازٙط ث
َٚػتا بؤ  َٚ٘ٙػت ُٚٞ ٢ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ، ٢ٞٗاْ ٓٚ  ًٞدب٘ض ُري، كطزًٗٗاُٞ، ٢ٞطٞض ُا، بٞآلَ ٢ٞٗ ُاناضٙٞ ث
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َٚ٘ٙػتٚاْ  ٌَٚٞ ٗٝك٘ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، ُٞ خؤؾٚاْ ٗٝك٘ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ، ٢ُٞٗٝسٝ ث َٚري ُٞ ٢ ٙٞعين با بَو
ٌَٚٞ هٞ ثِٚر خ٘ي بٚلّٞٙ بٞ زٗٗ خ٘ي ٙاْ بٚلّٞٙ بٞ  َٚط ٗ زكتؤضا، تا ٢ َٚطٞٙاُسُٟ ًادٚػت ُٚٞ بٞ ث

َٚم، بُٞٚػبٞت ٠ٝٗٞ٢ كٞ  َٚري ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ اإلعداد١ٜ)خ٘ه ٌَٚٞ بَو )ٜػرتط يف ( زٝكط٠َ ٢
َٛ ٠ٝٗٞ٢ ايساغبني يًتكدِٜ يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ( ، بٞب

َٚ َٛ، با بَو ري كطاٗٝ ٢اًاشٝ بسّٝٙ بٞ عٚوٌٛ ٗ ٢ٞزٝبٛ ٗ ثٚؿٞٙٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ؾتٞكٞ ً٘توٞق ٗ ًٞرت٘ح ُٞب
َِٙسُٟ باآل، هٞبٞض ٢ٞٗٝ بِ٘ٗغط٠َ  ٌَِٙاٙٚٞكاُٟ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ََٚوِٚٞٗٝ بؤ ض  َٛ ب٘اض بٔ َٛ، ٓٚ  ُٞب )ٜػرتط يف ُٞب

ُ٘كتٞ غٞضٜ  ايساغبني يًتكدِٜ يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ(
َِٚ َٙط ، ُا٠ٗ عٚوٌٛ ٗ ٢ٞزٝبٛ ٗ ثٚؿٞٙٛ ُٞٓ  ري، غ٘ثاؽ.ز

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ ُ٘كت٠ٞ ُٚعاًت ٓٞٙٞ؟
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙـسُٟ بـاآل باغـٟ زٝكـا، ُ٘كتـ٠ٞ ُٚـعاًٍ هـٞ رٞهػـٞر٠ٞ كطزُـ٠ٝٗٞ ظاُلــؤٜ               َٙع ٗٝظٙـط٠ خ٘ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ بـٞض 
َٚؿــٟ  تاٙبـٞت ٓٞٙــٞ، بــٞض   َٙتــٞٗٝ ٗ زٝغــت ٗ ث َٚ٘ٙػــت زٝكــا ٢ــًٞط ؤ بلط َٙعاْ ً٘ض اغــٞهٞ هــٞ ظاُلــؤٜ تاٙبـٞت ث

        َٛ ُٞطرل٠َ، بٞ زٙوٟ كب٘هٛ خام ُٚٞ كان زكتؤض، ظاُلؤ٠ تاٙبـٞت بـطازٝضاْ، ٢ـٞٗٝ عٚوٌـٞ تٞهٞبـ٠ٞ عاهـَٞ ثـ
َٟ ظؤض ظٝضٗضٙـٞ، ًاًؤغـتا٠    َٚط٠ ظؤض ظٝضٗضٙٞ، تٞهٞب٠ٞ ثٚؿٞٙٛ به َٟ   تٞتٞٗض  زٝكط٠َ، ًادٚػت ٢ٚعتٚـاز٠ بهـ

  ،ٍَٚ َٛ بَوــ َٙعاْ صيُ٘ٗــٞكتاْ ثــ َٚط٠ٝ ٓٞٙــٞ بــٞض  ظؤض ظٝضٗضٙــٞ، نــُ٘لٞ ٢ــٞٗٝ عٚوٌــٞ تٞكــٞزَٗ زٝكــا، هــٞٗ ٓــٞٗه
َٚـ زٝكـ٠َٗٞ كط ِٙـٟ           َٚػـتا نـُ٘لٞ ٢ٚػتػـٌاض بـٞ ثـ ًٞكاتيب عٞكاضات كٞ ظؤض زٗٗضٝ هـٞ ٗٝضططتِـٟ زٝٗضٝ، ٢

َٛ كطزٙـٞ، ًـطؤظ ٓٞٙـٞ        َٚط زٝٗض٠ٝ بـٞ       ًَ٘هم هٞ زٝض٠َ ٗ هـٞ شؤض٠َ د٘هـ٠ٞ ثـ هـٞ ًـٞكاتيب عـٞكاضات هـٞ ٓـٞٗه
ٌَٚـٞ زٝغـت     َٟ تٞعاً٘ٗي هٞطَٞي زٝض٠َ بلا، باؾـٞ ٢ َٛ بت٘اُ ً٘ض اغٞهٞ زٝكط ٠ بٞ ثاضٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ؾٞٓاز٠ٝ ٓٞب
َِِٚٚـٞ بـّ زٝغـتٟ خؤًـاْ،                َٚٛ ٢ٞٗ كاُُ٘ـٞ بـؤ بطـطّٙ، خـؤ ٢ـٞٗ كاُُ٘ـٞ بـٞزٙوٟ كبـ٘هٛ خـام ُٚـٞ، بٚٔ ٗ ث

َٙٛ خ٘زا، ٢ٞٗٝ تاضخيٞ، غ٘ثاؽ.بٚدِٞٙٞ بّ باَهٛ خؤًاْ، ٓٞ  ٠ هٞ ض 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙلٟ زٙلٞ ) ( كٞؽ كػ٠ٞ كطزٗٗٝ، ٙٞن غٞعات ٗ كػ٘ضٝ كػٞ ٢27اخط ٢ٞٗٝ ُ٘كتٞ ُٚعاًٞ؟ ٢ٞٗٝ داض
َٟ، ٢ًٞٞ ن٘اض ٢اخط نؤْ؟ ُ٘كت٠ٞ ُٚعاًٟ كٞؽ ُازّٝٙ با  كطاٗٝ، ٢ًٞٞ ٙٞن، ٢ًٞٞ زٗٗ، ٢ًٞٞ غ
َِٚر ٢اخط ٠ًٗ٘ٞٓ ُ٘كتٞ ُٚعاَ  َٟ، ٢ًٞٞ ن٘اض، ٢ًٞٞ ث َِِٙٚٞٗٝ، كاكٞ ٢ًٞٞ ٙٞن، ٢ٞٗٝ زٗٗ، ٢ًٞٞ غ بٚد٘

َِِٙٞٗٝ، زٝخيِٞٙٞ زُٝطساْ، رٞضًْ٘ٗ،  َٛ؟ كاكٞ رٞضًْ٘ٗ زٗا غٚالٞ بٚد٘  ٢ٞٗٝ نؤْ زٝب
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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٠َٞٙٝ٘ٚ زاًاْ ض ؾتٞٗٝ: ًازز٠ٝ ُؤ زٝكٞ ًازز٠ٝ ُؤَٙٞ ثاف ٗٝضط طتِٟ ض اٗ غٞضصتٟ ثٞضهًٞاُتاضاْ بٞٗ ؾ
 عٞضٝبٚٞكٞ، 

اٚاًل: ٜػرتط يف ايساغب يًتكدِٜ يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ 
س قبٍٛ خسٜر املعٗد أٚ األعداد١ٜ بفسعٝٗا األدبٞ أٚ ايع٢ًُ أٚ امل٢ٓٗ أٚ املعٗد سطب األختصاص ع٢ً إٔ ٜكتص

 امل١ٝٓٗ يف ايهًٝات املكازب١ يف دزاضتٗا َع املٓٗر ايدزاضٞ  يًُعٗد أٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ.
 ثاْٝا: تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١ فع١ًٝ دٚاَا ٚاَتشاْا ٚيٝطت اْتطابا عٔ بعد أٚ َفتٛسا.

ع٢ً األقٌ، ٚميٓح املتدسز فٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ ثايجا: تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف ايهًٝات أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ 
 )بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص َع َساعا٠ َد٠ ايدزاض١ يف األختصاصات ايطب١ٝ ٚاهلٓدض١ٝ.

 زابعا: تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف املعاٖد اـاص١ ضٓتني ٚميٓح املتدسز غٗاد٠ ايدبًّٛ يف األختصاص.
ؾاَعات اـاص١ اىل َٛافك١ ايٛشاز٠ ٚفل َعاٜري ايطُإ ايٓٛعٞ خاَطا: خيطع فتح ايدزاضات ايعًٝا يف ا

ٚتعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا بعد تكدِٜ ايطًب َٔ قبًٗا ع٢ً إ ال ٜكٌ عدد ايدٚزات املتدسد١ عٓد تكدِٜ 
 ايطًب عٔ مخظ دٚزات. 

دٓب١ٝ املعرتف١ عاملًٝا جيٛش يًذاَع١ اـاص١ ايبد٤ بايدزاضات ايعًٝا يف ساي١ تبين إسد٣ اؾاَعات األغازغًا: 
بٞٗ بتبين َجٌ ٖرٙ ايدزاض١ َٚٓح ايػٗاد٠ َٔ قبًٗا ْتٝذ١ األتفام ايعًُٞ ٚاألنادميٞ بصٝػ١ ايػسان١. 

َٙم ٓٞب٘ٗ َٚؿِٚاض ًَٚ٘ٝٙٞاْ زاض ؾتٞٗٝ، تُٞٔا ث َِٚر زٝٗضٝ تٞخٞضٗز  ؾ َِٚذَٞ، كٞ ث غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ ث
َِٚر زٝكا ) َٟ زٝٗضٝ تٞخٞضٗز بلْٞ، 7) ( غاَي، ن٘اض زٝٗضٝ زٝكا8بلْٞ، ث َٚؿِٚاضٝن ٓٞب٘ٗ كٞٗا غ ( غاَي، ث

َِٚذَٞ ظٙاز٠  َِٚر زٝٗضٝكٞ ٢ٞٗ هٞ بط ط٠ٞ ث َٟ زٝٗضٝكٞ ٙاْ ث َِٚا، غ َٚؿِٚاضٝف ٓٞب٘ٗ، كاًٞٙاْ زُٝطٟ ٓ ٢ٞٗ ث
 زٝكّٞٙ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ٢اضاَ
َٙع اٙ٘ب ُعٌت   كازض )٢اضاَ(:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتٞ زُٝطساُٞٗٝ، با زُٝط  َٛ غط َٙلٚاْ كطز، زٝب َٚؿِاض َٟ ٢ُٞساَ ثٞضهًٞاْ ث َٚٛ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗٝخؤ ٓٞض غ بٞ ث
َٚم هٞٗاُٞ ًٞغٞه٠ٞ ٠ٝٗٞ٢ كان ز. غٞضٗٝض ٙٞكػٞض ٗتٟ ٢اًازٝٙٛ، ثٞضياُطا، بؤ ٠ٝٗٞ٢  َٚيَن، ٙٞك ُٓٞ

َٙتٞٗٝ، ُا خؤ  َٚ٘ٝ، ٢ٞٗٝ ٙٞكَٞ، ٠ًٗ٘ٞٓ بطط َٙتٞٗٝ بٞٗ ؾ َٙتٞٗٝ، زٙطاغاتٟ ٢ٚػالًٟ ُاطط ٠ًٗ٘ٞٓ ُاطط
َٟ ٢ُٞساَ ثٞضهًٞاْ )ز. اظيس ٗ ًّ ٗ  َٚػتا هٞ عع١ُٝ زَٗٗٝ: غ َِٙسُٟ كطاٗٝ كطز، كٞ ٢ خاْ( بازلاْ هٞ خ٘

َٙتٞ زُٝطٞٗ َِٙسُٟ باآل ٢ٚذاظٝ زٝزا، بؤنٟ ٢ٚذاظٝ ُازض٠َ، با غط َٚطاق زا ٓٞٙٞ، ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٝ، با زُٝط ع
َٚيَن، غ٘ثاؽ. ُٓٞ 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. غٞضٗٝض.
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َٙع ز. غٞضٗٝض عبساهطظيّ عٌط:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ، بٞآلَ  َٛ ظؤض باؾٚاْ ُ٘ٗغٚب٘ٗ، زٝغتٚاْ خؤف ب َٚلٚاْ زَٝه بٞؽ هٞ غٞض ٢ُٞٗٝسٝ زٗٗ خاَي ٓٞٙٞ، ٙٞك
َٚت زٝضن٠ٗ٘ خاَهٛ ٙٞك َٚٛ ٢ًٞٞ ب َٚم زٝضن٠ٗ٘ بٞث َٚطٝزا ٢اٙا كٞغ َٛ ٢ٚدتٚػاغاتٛ ً٘كاضٝبٞ ه َٞ كٞ زَٝه

 َٛ َٙيَن، بؤ ُٞت٘اُ َٟ ٙاغا غ٘ َٟ، بؤ صيُ٘ٗٞ به َٟ به َٚت ُات٘اُ َٚت، زٝضن٠ٗ٘ باظضطاُٟ ب ثٚؿٞغاظ٠ ب
 رٞهػٞرٞك٠ٞ هٞ نٟ زاٙٞ؟

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚتٞ ك٘ه٠ٞٚ ظضاعٞ، تؤ ٢ َٟ به َِٙسٗٗٝ، ٢ٞٗ زٝت٘اُ ٞٗ ٢ٚدتٚػاغاتا٠ُٞ كٞ بؤ كاُْ٘ ظٝضٗضٙٞ ه٠َٗٞ ُٞخي٘

َٚتٞ ٠َٗٞ٢، غٞض هٞ ٠َُ٘ ُاٗتاْ زُٝ٘ٗزلٞٗٝ ًٓٞ٘ٗتاْ كػٞ بلُٞٞٗٝ،  َٟ به َٚتٞ ك٘ه٠ٞٚ ُٓٞسٝغٞ ُات٘اُ به
َٟ ز٠َٗٞٙٝ كػٞ بلا؟ با ٗا زٝكّٞٙ، ٢ٞٗٝ ؾٞف، سٞٗت كٞؽ ز٠َٗٞٙٝ ُ٘كتٞ ُٚعاَ كػٞ بلا، ُاٗتاْ  ك

َٛ زٝكّٞٙ، ٢اخط عٞظٙع٠ ًّ، خ٘ؾلٟ ًّ تؤ ٙٞن  َٙ٘ٝ زٝغت ث زُٝ٘ٗزلٞٗٝ رٞضً٘ٗ كػٞ بلْٞ ز٠ٝ هٞٗ
َٚتٞ ُ٘كتٞ ُٚعاَ،  َٚتٞ ًُ٘اكٞؾات، ُاب ُ٘كتٞ، ٢ٞٗ ٙٞن ُ٘كتٞ، ٢ٞٗ ٙٞن ُ٘كتٞ، ًٓٞ٘ٗ ؾت زٗاٙٛ زٝب

 رٞضً٘ٗ هٚصُٞ ض اٜ هٚصُٞ بعاُري نٚٚٞ؟
َٙع غؤظاْ ؾٔ  اب ُ٘ض٠:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٚا َّٚ ًازاَ ُاًٗاْ ٓ َٙعاُٞ كطزٙاْ، بٞتاٙبٞتٟ ٠ٝٗٞ٢ كٞ زَٝه َٚؿِٚاضا٠ُٞ ٢ٞٗ بٞض  )األعداد١ٜ  غٞباضٝت بٞٗ ث
) .....ٚاملعٗد سطب نُ٘لٞ ٢ٞٗٝف ٢ٚعارٞ زٝكّٞٙ  بفسعٝٗا األدبٞ ٚايع٢ًُ ٚامل٢ٓٗ ٚاألضال٢َ.....(،

ٍٛ خسٜر املعٗد أٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ اٚ األضال١َٝ يف ايهًٝات املكازب١ يف دزاضتٗا األختصاص ع٢ً إٔ ٜكتصس قب
َٚت، َع املٓٗر ايدزاض٢ يًُعٗد اٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ(،  َٚم خٞضجيٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ ٢ٚػالًٛ ب ٙٞعِٟ ٢ٞطٞض كٞغ

َٛ ٗٝضُاططّٙ ٗ تٞ َٟ، سٞكٞك٠ٞ ه َِٙ َٛ هٞٗ ٢ٚدتٚػاغ٠ٞ خؤ٠ زا غ٘ َٟ به ٗاٗ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ تُٞٔا ٢ٞت٘اُ
ٌَٚٞ ٗٝك٘ هٚصُٞ سٞهٞ ٗٝغٞتٞكًٞاْ زؤظٙتٞٗٝ  َٟ زٝٗضٝ، ٢ َِٚر زٝٗضٝ، ٗتطاٗٝ زٗٗ زٝٗضٝ، ٗتطاٗٝ غ ٗتطاٗٝ ث
 َٟ َٚصٝ ٢ٞٓوٚٞ زٝت٘اُ َِٚر، ؾٞف(، ثاف ؾٞف غاَي ٢ٞٗ ك٘ه َٟ زٝٗضٝ كٞ زٝكاتٞ)ن٘اض، ث َٟ زٝٗضٝٙٞ، غ غ

َٚط بلاتٞٗٝ،  َٟ ٢ٞٗ ٙٞكػٞض بط ٙاض  )بعد اضتشصاٍ َٛافك١ ايٛشاز٠(ًادٚػت َٛ ً٘ارقٞتٟ ٗٝظاٝت ُات٘اُ بٞب
َِٙسُٟ ًٞرت٘ح  َٚطٝ ض ا٠ تاٙبٞتٟ خؤًاْ ٗٝك٘ هٚصُٞ هٞطَٞي خ٘ ٌَٚٞ ه بسات ٗٝضٙبطط٠َ، غٞباضٝت بٞ ًٞرت٘ح ٢

َٙم، ٗ زٝت٘اُّ بٚدُٞٞ زُٝطساُٞٗٝ، غ٘ثاؽ.  زا ُري، بٞ ٓٚ  دؤض
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ًاًؤغتا رٞضًاْ.
َٙع رطًاْ ععاهسّٙ ستٌ٘ز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َِٚٞطٚؿتِٚٞ  بٞض اغتٟ ٠ٝٗٞ٢ ًّ كطزَ هٞ بؤ زٙطاغات ع٘هٚا، زٙاضٝ َٓٞ هٚصُٞكٞ ٗٝك٘ ًّ كٞ ز٠ًَٗٞٝ ت
َّٚ كطزُٞٗٝ ٌَٚٞ زَٝه ٠ زٙطاغات بٞض اغتٟ، ٢ِٚذا ٙاْ ًّ ًُٞطٞٙاُسٙٞ، ٙاْ ٢ٞٗاْ هٞ ًّ ُٞطٞٙؿتِٚٞ، ٢

٢ٞطٞض ك٘هٚصٝن ٢ٚذاظ٠ٝ ٗٝضططت٘ٗٝ، ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗخؤ٠ ٓٞٙٞ، كٞٗازٙط٠ ٓٞٙٞ، نؤْ ظاُلؤٙٞن زاًٞظضاٙٞ 
كازٙط٠ ُٚٞ، بٞٗ ثال٠ُٞ كٞ ٓٞٙٞ، ٓٞض هٞ ٢٘غتاظ ً٘غاعٚسٝٗٝ تاك٘ زٝطاتٞ ثاف زكتؤضا، ٢ٞطٞض ٓات٘ ٢ٞٗ 

َٛ َٛ، ٢ٞطٞض ٓات٘ غٞضثٞضؾتٟ كطزُٟ ٓٞب َٛ، ض ظاُلؤٙٞ ٗاُٞ بٚص٠ ٓٞب ، ٢ٞطٞض ٓات٘ هٚص٠ُٞ ًُ٘اكٞؾ٠ٞ ٓٞب
َِٙسكاضٝكاُٟ خؤ٠، ٢ٞٗٝ ٢ٞٓوٚٞ خ٘اغت ٗ خػتِٞ ض ٗٗٝ، ٢ٞٗٝ ٢ٚقتٚػازٝ، ٢ٞٗ  َٙطط ٓٞٙٞ ُٞن خ٘ ض 
َِٙسكاضٝكاُٟ خؤ٠ ُٚٞ، بٞ  َٚؿلٞف زٝكَٞ، ٢ٞٗٝ ٓٚ  ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ك٘هٚصٝكٞ ُٚٞ، بٞ خ٘ زٝٙلاتٞٗٝ ًّ ث

َِٙسكاضٝكاُٟ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞٙٞ، ًّ ؾٞف غاَهٞ تٞخٞضٗدٍ كطزٙٞ هٞ ٙاغا، ٢ٞٗٝ زكتؤضا٠ كطزؤتٞٗٝ غاَهٛ  خ٘
َٚؿلٞف بلات،  َٚم ث َٛ ًّ هٞ ٙاغا ٓٞض كٞغ َٚؿت زٝكا، زَٝه ٙٞكَٞ هٞطَٞي كطز٠ُٝٗٞ ظاُلؤٙٞكٞ باُطٔ
َٟ ؾٞضتٞ ٓٞب٘ٗ ظؤض بٞ ٢اغاٙٛ  َٛ زٝبٞخؿٍ، ٙٞكػٞض تٞكسضيٛ زٝكَٞ ٗ ٢ٞطٞض ٢ٞٗ غ َٚط٠ ث ًادٚػت

ٍَِٙ هٞٗ ظاُلؤ  ٙٞ، غ٘ثاؽ.زٝخي٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚػتا هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف بعاُري ٙٞن، ٙٞن ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ٚعترلاظ٠ هٞ غٞضٝ، ٙاْ نُٞس ض ٢ٝٚٞن ٓٞٙٞ، ٙٞن،  ٢
 ٙٞن بٚدِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، دُٞابٛ ٗٝظٙط كػٞت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.

 
َِٙسُٟ باآل ٗ ت َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘ َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ:بٞض  ٘ 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 َٛٚ ٌَٚٞٗٝ ناكذل ٗاب٘ٗ بَو َٚػتاف زَٝه ٢ ًّ ،َٛ َٚٛ ٢ٞٗ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ب كدِٜ ت)ٜػرتط يف ايساغبني ي٢ًٞطٞض بٞث
َٚػتا يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ(،  تُٞٔا ٗا بِ٘ٗغطاباٙٞ، ٢

َٚتٞٗٝ، ٠ٝٗٞ٢ ( ٘عادي)َا ٢ٜٞٗ َٚػتا كٞ ٗتطا زٙطاغاتٟ ًُٟٚٔٞ، ًٞعِا٠ ٗاٙٞ ٢ًٞػاَي ب ً٘ؾلٚوٞ ُٚٞ، بٞآلَ ٢
َٚتٞ ُٓٞسٝغ٠ٞ ًٚلاُٚم ٗ ًٚعٌاض٠ ٗ ًٞزُٟٝ ٗ كاضٝبا، ًّ  َٛ بؤ٠ ٓٞٙٞ به هٞ ٢اًازٝٙٛ ثٚؿٞغاظ٠ زٝضزٝن

َٚري ٢اًازٝٙٛ كؿ ٍَٚ، ٗ ٠ٝٗٞ٢ كٞٗا بَو َٚتٞ ك٘هٚص٠ ٢ٞٗٝ ًٞغ٣٘هٚٞتٟ تاضخيٟ ٙٞ زَٝٙو َٛ، به ت٘كاَي زٝضزٝن
َٚتٞ  َٚتٞ ٓؤكاض٠ زضٗغت بُٟ٘ٗ رٞٗظاٙٞن هٞ كاتٟ تٞكسٍٙ زا غٞضتاغٞض٠ ك٘ضزغتاْ زٝب كؿت٘كاَي ٢ًٞٞ زٝب
َٚلٟ  َٛ هٞ داًٚع٠ٞ سلًٟ٘ بؤ ٗٝضٜ ُاطط٠، ٙٞعِٟ خٞضجي َٛ زٝكط٠َ زَٝه ض ٝخِٞ ٗ طوٞٙٛ، ٗ زاٗاًاْ ه

َِٙسٗٗٙ َٚلٟ ٢ٚعساز٠ٞٙ غِٚاعٞ كٞ ؾٞف غاَي خ٘ َِٙسٗٗٙٞتٟ هٞ خٞضجي ٞتٟ، بٞض اغتٟ ظؤض دٚاٗاظ خ٘
َٛ بسض٠َ بهِٞ ك٘هٚص٠ ٢ُٞساظٙاض٠ ٙاْ هٞ  ٢ٚعسازٙٞ رٞضعٟ عٚوٌٟ ٓٞضزٗٗكٚاْ ٗٝك٘ ٙٞن ب٘اضٙاْ ث
َٛ بٞ رٞٗظاٙٞكٟ  َٛ بٞ غٞض ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُٚـ، ٗ زٝب َٚتٞ ك٘هٚص٠ كؿت٘كاَي، ٢ًٞٞ رٞضظ زٝب كؿت٘كاَهٞٗٝ به

َٚ٘ٙػتٞ ٢َٞ ظؤض طٞٗضٝ، ٗ ًّ ز َٙلٟ ظؤض خٞتٞضٝ، هٞ غٞضَ ث َٚلٛ ٓٞغتٚاضٝ بط ٙاض ٍَٚ ٢ًٞٞ ظؤض ظؤض ؾت َٝه
َٙع، غ٘ثاؽ.  ٢ٞضكٞ ض ْٗٗ بلًٞٞٗٝ بؤ ثٞضهًٞاُٟ ك٘ضزغتاُٟ بٞض 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 رٞضً٘ٗ ٢اؾتٟ خاْ.
َٙع ٢اؾتٟ ععٙع قاحل:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ طٞٗضٝ ٓٞٙٞ هٞ زٝضن٘اُٟ باظضطاُٟ ٗ ثٚؿٞغاظٙٚٞكاْ بٞ ٓؤكاض٠ ه ٞ ًٚا٠ُٞ ًُ٘اكٞؾٞكطزُٞكاُسا تطغ
 ٌَٞٚ َِّٙ، بٞآلَ ٢ َٛ كٞ بت٘اُّ ك٘هٚصٝ بٞضظٝكاْ غ٘ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ت٘اُاكاُٚاْ ٙاْ )غلَٚوٚاْ(هٞ ٢اغتٟ ٢ٞٗٝ زا ُٞب

َٙم هٞ ًُٞٔٞدٞكاُٚاْ زٝبِٚري ٢ٚعارٞتْٞ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ظؤضب٠ٞ ًاززٝكاُٚاْ، ًازز٠ٝ ٢ٚعسازٙٞكاُٞ، ٗ  ظؤض
َٙم ًُٞٔٞدٚاْ ٓٞٙٞ، كٞ ًُٞٔٞدٛ ًُٟٚٔٞ ٢ٚدتٚػاغٚٞ ٢ٞٗٝف ٢ٚعارٞٙٞ هٞ غٞض  هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ُٓٞس
َِٙسُٟ ٢اغتٞكاُٟ  َٚت، ٙاْ ظؤض زٗٗض بّ هٞ خ٘ َٚلٟ ُعَ زا ب َِٙسُٞكٞٙاْ،  ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ ُٚٞ ظؤض هٞ ٢اغت خ٘

كطزْٗٗ، ٙٞعِٟ ك٘تابٚاْ ٢اِٙسٝٙاْ، ٗ ط٢( زٝضطا زاخػذي ت٘ٗؾٟ )٢ٚشبا تطزا، بؤٙٞ بٞض اغتٟ ٢َٞ تطغٞ هٞ
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا، زٝضن٠ٗ٘ ثٚؿٞغاظ٠ ٗ باظضطاُٚٞكاْ ٗ، ٗ ظؤضب٠ٞ  َِٙسُٚاْ الض ْٗٗ ُٚٞ هٞ ٓٞض ٢اغؤ٠ خ٘

َٚ٘ٝ بط ؤْ بٞضٝٗ ك٠َ٘؟ بؤٙٞ ٢ًٞٞ هٞ ض ٠ٗٗ ًُٚٔٞٚٞزا ٢َٞ ٢ٚدتٚػ اغٛ ًٞعآٚسٝكاُٟ تط، ُاظاُّ هٞ غبِٞٙ
َِٙسٗٗٝ، كٞ  َِٙسٗٗٝ، ً٘ساغٞب٠ٞ خ٘ َٟ غاَي ٢ٚدتٚػاغْٚٞ ٢اب٘ٗض٠ خ٘ َٚت غ َٚم خٞضجيٟ تٚذاضٝ ب تطٝ، ٙٞك

َٛ هَٞ ًٞداهٞزا، َٙطاٙٞكٟ كطاٗٝ تطٝ كٞ باؾذل ؾاضٝظا ب  تؤ ن٘ٗٙتٞ ُاٗ ًٞداهٞك٠ٞ خ٘ٙسا، ض 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙطا زٝزّٝٙ، َٚلٟ ض  َٙطا٠ كٞغٛ تط ُازّٝٙ، رٞضً٘ٗ كٞغ  خاْ. عع١ُٝض 
َٙع   صتٍ اهسّٙ سػّ: عع١ُٝبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم هٞ  َٛ كٞغ َِٙسُٟ باآلف ٠ٝٗٞ٢ كٞ زكتؤض باغٟ كطز، زضٗغت ُٞب َٚؿٞٙٞ بؤ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ ك
َٛ، ٢ٞٗ  ثٚؿٞٙٚٞكاُٞٗٝ هٞ غِٚاعٞ ٙاْ هٞ تٚذاضٝ هٞ ك٘هٚصٝكاْ ٗٝضطرل٠َ، بؤٙٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗ ٢اظازٙٞ ٓٞب

َٚت ٗٝضطرل٠َ، بٞ ض ٢ٝٛ ًّ ٢ٞٗٝ  َٙلٟ تط كٞ هٞ ك٘هٚصٝ ٢ٞزٝبٚٞكاُٚـ ب َٛ هٞ ٓٞض ك٘هٚص ض ٝلبٞتٞ ٓٞب
َٚلٞ هٞ  َٛ بس٠ٝ، ٢ًٞٞ ٙٞك َٟٙ ث َٚؿٞكاْ زٝكا ُٞن ٠ٝٗٞ٢ تؤ هٞ ٢ٚدتٚػاغٞك٠ٞ خؤٜ زا تُٞٔا ض  ناضٝغٞض٠ ك

َٙططٙٞكاْ هٞ ُاٗ ٙاغاكٞزا، بؤ ٢ٞٗٝ َٟ، غ٘ثاؽ.ض   ٠ كٞ هٞ ك٘هٚص٠ تط ُٞت٘اُ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗغٚ٘ٝٙى خاْ.
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

بُٞٚػبٞت ًُٚٔٞٚٞكاْ، ٗابعامن هٞ كؤٙٛ ك٘هٚٞ كطاٗٝ ٢ٞٗا٠ُٞ خـٞضجيٟ ظضاعـٞ ٗ غـِٚاعٞ ٗ تٚذـاضٝ بـْ٘ٗ،      
كــطاْ ٗٝضٙؿــطرلاْ سلــً٘ٚـ بــ٘ٗ، بــٞآلَ ػياضٝغــ٠ٞ ستاًــات بلــْٞ بــٞ كاتــب عــٞزي زاٙــاْ   تٞخــٞضٗدٚـ

َٚذي، زٗٗ: ٢ٞطٞض ٢ـٞٗ ُٞرـٞضٝ    َِٙسُٟ باآل باؾذل بعاُ َِّٙ، ٢ٞٗٝ ٙٞن ٢ٞٗٓا ب٘ٗٝ هٞٗاُٞٙٞ ٗٝظٙط٠ خ٘ زًٝٞظض
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َٛ ك          َِٙسٙـٞ، ُـٞٙت٘اُٚ٘ٝ رلـط٠ زَي ُٞكطزؤتـٞٗٝ، زٗاتـط بـرل٠ هـ َٚري   داض٠ ٗا ٓٞٙـٞ ظضٗٗرـٞ ُٞخي٘ طزؤتـٞٗٝ بَوـ
َّٙ خاغٞتْٞ هـٞ بٞؾـٞ ٢ٞزٝبٚـٞكاْ ٗٝن )    َٚذي، با هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ ٗٝضطرل  ععُٝـ١ ً٘غتٞكبٞهٞكٟ باؾذل٠ ٓٞب

خاْ(باغٟ كطز، ٢ٞٗ كاتٞ سلً٘ٞت تٞعٚين زٝكا، تٞعِٟٚ ُاكا ٢ٞٗ كاتٞ دٚـاٗاظٝ، بـٞآلَ بـا ؾـٞٓازٝك٠ٞ بـٞ      
َٙٛ ُٞزاٙٞ كٞ ٢ٞٗ ت َٚين تاٗاُٟ نٚٚٞ؟ ظضٗٗف ض   ٞٗا٠ٗ ُٞكا، غ٘ثاؽ.زٝغت ب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚطٙةاْ خاْ.  رٞضً٘ٗ ٙٞن زٝكٚقٞ ب

 

 
َٚطٙةاْ غٞضُٓٞط ازلاعٚى: َٙع ب  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ تٞبٞك٠ٞ ُاٗٝض اغتٌاْ ٓٞب ٌَٚٞ زٝب َٚلساُٞٗٝك٠ٞ ٢ َٛ، ثؿتطرل٠ كػٞكاُٟ دُٞابٛ ٗٝظٙط زٝكَٞ ظؤض ض اغتٞ ه
ــٞ          َٚت ــتاْ بب ٌَٟٙ ك٘ضزغ ــٞض ــًٞ٘ٗ ٓ ــابٛ ٓ ــّٞٙ، ُ َٛ بل ــ ــٚـ ث ٢ َٛ ــ ــٞف زٝب ــت ٢ٞٗاُ ــٞ ٗ ؾ ــٞضجيٟ ٢ٚعسازٙ خ
           ،َٛ َٚ٘ٙػـتٌاْ بٞٗاُٞٙـٞ، ٢ٞٗاُـٞف ٓـٞبُ٘ٗٚاْ ٓـٞب َٟ، ث بٞكٞه٘ضٙؤؽ ًـٞدازي ُـٞب٘ٗٝ ٢ـٞٗ ًٞداهـ٠ٞ بـسِٝٙ

 غ٘ثاؽ.
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚػتا خؤتاْ زٝظاُّ ٢ٞٗٝ ٙٞن غٞعات ٗ ُٚ٘ ظٙاتطٝ ًُ٘اكٞؾـ٠ٞ زٝكـّٞٙ، ًُ٘اكٞؾـٞ بٞغـٞ بٞض اغـتٟ، زٗا       ٢

َِِٙٞٗٝ، زٝخيِٞٙٞ زُٝطساْ، رٞضًْ٘ٗ  غٚالٞتاْ غ٘
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ باآل هٞ ظاُ َٚؿِٚاضٝن ٓٞب٘ٗ غٞباضٝت بٞٗ بط ط٠ٞٙٞ باؽ هٞ كطز٠ُٝٗٞ خ٘ لؤ تاٙبٞتٞكاْ زٝكات، كٞ ث
َِٙــسُٟ بــاآل بلاتــٞٗٝ،    َٟ ٢ــٞٗ ك٘هٚــصٝ ٢ــٞٗ ظاُل٘ٙــٞ خ٘ هــٞ زٗا٠ نــُٞس غــاَي، زٝضنــُٟ٘ٗ نــُٞس خــ٘ي بتــ٘اُ
َٚؿـِٚاضٝن      َٟ خـ٘ي، ث َٚؿِٚاضٝن ٓـٞب٘ٗ غـ َٚؿِٚاضٝن ٓٞب٘ٗ زٗا٠ زٗٗ خ٘ي، زٗٗ زٝٗضٝ تٞخٞضٗٗز بلْٞ، ث ث

َٙتٞ ز َٚؿِٚاضاُٞ غط َِٚر، ٢ٞطٞض ٙٞن هٞٗ ث  ُٝطساْ، زٗا٠ زٗٗ خ٘زي زٝضنْ٘ٗ،ٓٞب٘ٗ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ زٗٗ خ٘ي ) َّٚ زٗٗ خ٘زي زٝضنْ٘ٗ، ك ( زُٝطـٞ، تلاٙـٞ ٢ـٞٗاُٟ    35زَٝه
 زٙلٞ،

َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض٠ زٗٗٝ َٟ خ٘ي )ث َٛ غ َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ٠ٝٗٞ٢ زَٝه َٟ خ٘ي، ك  ( زُٝط، 22َ غ
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َِٚر خ٘ي،  ََٚٚٞ ث َٚؿِٚاض٠ غ  ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟   َِٚر خ٘ي، ك ََٚٚٞ ث َٚؿِٚاض٠ غ  ث
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض   زظٝٙٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاضٝن كطا، كـٞٗا ًٞعٔـٞز٠ ٢ٚػـالًٛ ظٙـاز بلـط٠َ، ٓٞضنـُٞس ثـٞضياُطاكاْ،         غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ث
َٛ، ٢ٞطـٞض        َٛ ُـا٠ٗ ٓـًٞ٘ٗاْ بـ َٛ زٝبـ َٚم بـ ثٞضياُطا٠ ٗٝضظسلاْ ٓٞٙٞ، كؤًجٚ٘تٞضًاْ ٓٞٙٞ، ٢ٞطٞض ُا٠ٗ ٙٞك

َٛ، ٢ــٞٗا  َٚتــٞٗٝ، بــٞآلَ   ٗؾــ٠ٞ ثــٞضياُطا بــٞ ً٘توــٞكٟ بــ َٚ٘ٙػــت ُاكــات صيُ٘ٗــٞكاْ ب َٙتــٞٗٝ، ث ٓــًٞ٘ٗاْ زٝطط
َٚؿِٚاضٙاْ كطزٗٗٝ، ًٞعآس٠ ٢ٚػالًٛ ظٙاز بلط٠َ، ٢اٙا تُٞٔا ٗؾ٠ٞ  َٙع ث َٟ ثٞضهًٞاُتاض٠ بٞض  َٚؿِٚاضٙؿٞ، غ ث

     ٗ َِِٚٚـٞ َٙتـٞٗٝ؟ ٙـاْ تـُٞٔا صيُ٘ٗـٞ ب ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ زٝطط َٚذي كٞ ًٓٞ٘ٗ دؤضٝ ثٞضياُطاكاُٟ ٓٞض ٝ، ًٞعٔٞز ب
 ظٙاز كطزُٟ ثٞضياُطا٠ ٢ٚػالًٟ، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ بٞ عاَ  َٛ، ك َِٚسض٠َ، ٙاْ بٞ عاَ ب َٚػتا غ٢٘اهٞكٞ ٢ٞٗٝٙٞ بٞ تٞؾدٚؼ ُا٠ٗ ًٓٞ٘ٗٙاْ بٔ ٢

 ٗ َٟ هٞطَٞي ٢ـٞ َٛ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟  َٗٝهال ٢ٞٗٝ كابٚوٟ شًاضزْ ُٚٞ، ك َٛ      ُا٠ٗ ب ٝ زاٙـٞ بـٞ تٞؾـدٚؼ ُـا٠ٗ بـ
َٛ،             3زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ) ( كـٞؽ هٞطـَٞي تٞؾدٚػـٞ، كٞٗاتـٞ ظؤضِٙـ٠ٞ زُٝـط هٞطـَٞي ٢ـٞٗٝ زاٙـٞ بـٞ عـاَ بـ

،َِِٝٗٞٙ  كٞٗاتٞ بٞ عاَ بٚد٘
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٝ٘ٚ َٚؿِٚاضاُٞ بٞٗ ؾ  ٙٞ ًاززٝكًٞاْ زاض ؾتٞٗٝ: ًازز٠ٝ ُؤًَٙٞاززٝكٞ زٗا٠ زُٝطساْ هٞ غٞض ٢ٞٗ ث
اٚاًل: ٜػرتط يف ايساغب يًتكدِٜ يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ 
بفسعٝٗا األدبٞ أٚ ايع٢ًُ أٚ امل٢ٓٗ أٚ املعٗد سطب األختصاص ع٢ً إٔ ٜكتصس قبٍٛ خسٜر املعٗد أٚ األعداد١ٜ 

 ات املكازب١ يف دزاضتٗا َع املٓٗر ايدزاضٞ  يًُعٗد أٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ.امل١ٝٓٗ يف ايهًٝ
 ثاْٝا: تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١ فع١ًٝ دٚاَا ٚاَتشاْا ٚيٝطت اْتطابا عٔ بعد أٚ َفتٛسا.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ٢اضاَ.
َٙعاٙ٘ب ُعٌت )٢اضاَ(:  بٞض 

َٙع غ  ٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 
َٚ٘ٙػت ُاكـات رـٞضعٟ    َٛ، ُا٠ٗ ٓٚ  ُُٞط٠َ، ٢ٚعسازٙٞ ٗ ًٞعآس، ٢ٚذل ث ٌَٚٞ زُٝطٌاْ زا بؤ ٠ٝٗٞ٢ بٞ عاَ ب ٢

َٙت، َٛ غط َٛ ٢ٚػالًٚٞك٠ٞ زٝب  ٢ٞزٝبٛ ٗ عٚوٌٛ ٗ ثٚؿٞٙٛ ٢ٞطٞض ٗاب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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َٛ، ٙاْ ُا؟ ًٞبٞغـت ٢ـٞٗٝ بـ٘ٗ، ض ُٗٗـٟ      ٢اخط ًٞبٞغتٟ ثٚؿٞٙٚٞكٞ ب٘ٗ ُا٠ٗ ثٚؿٞٙٚٞكاْ ٗ ٢ٚػالًٚٞكاْ ب
َٚ٘ٝ زُٝطتاْ زا؟ رٞضًْ٘ٗ،  كُٞٞٗٝ هٞ غٞض ض ٢

َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚـ       َٛ ٗؾـ٠ٞ ًٚٔـُٟٞ ت َٙتـٞٗٝ، بـٞؽ زٝبـ سا ٢ٞطٞض ٢ٚعسازٙٞ بٞ طؿتٟ ، ٢ٞٗٝ ًُٟٚٔٞ ٗ ٢ٞزٝبٛ ٗ عٚوٌٛ زٝطط
ًَ٘جٚٚ٘تـٞض، ًٞعٔـٞز ٗٝضظف،        َِِٚٚـٞٗٝ، ًٞعٔـٞز ك َٚ٘ٙػت ُاكـات صيُ٘ٗـٞ بٔ َٛ، ث َٛ، ًٞعٔٞزٙـ بٞ طؿتٟ ب ب

َٚ٘ٝٙٞ ٓــات٘ٗٝ،  َٚػــتاف بــٞٗ ؾــ )عًــ٢ غــٗاد٠ ايدزاضــ١ ٙــاْ دــؤضٝ ًٞعٔــٞزٝكٟ زٙلــٞ، ٢ــٞٗٝ بــ٘ٗ بــٞ طؿــتٟ، ٢
َٙتٞٗٝ، عٚوٌٛ ٗ ٢ٞزٝبٛ،ال زٝبّٞٙ، ٢ٚعسازٙٞ ًٓٞاألعداد١ٜ....( )...بفسعٝٗا األدبٞ أٚ ايع٢ًُ(    ٠ٗ٘ زٝطط

اٚال:)ٜػرتط يف ايساغب يًتكدِٜ يًدزاض١ يف اؾاَعات اـاص١ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً غٗاد٠ ايدزاض١ األعداد١ٜ أٚ 
امل٢ٓٗ أٚ املعٗد سطب األختصاص ع٢ً إٔ ٜكتصس قبٍٛ خسٜر املعٗد أٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ يف ايهًٝات املكازب١ يف 

 ر ايدزاضٞ  يًُعٗد أٚ األعداد١ٜ امل١ٝٓٗ(.دزاضتٗا َع املٓٗ
 ثاْٝا: تهٕٛ ايدزاض١ يف اؾاَع١ فع١ًٝ دٚاَا ٚاَتشاْا ٚيٝطت اْتطابا عٔ بعد أٚ َفتٛسا.

ثايجا: تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف ايهًٝات أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ ع٢ً األقٌ، ٚميٓح املتدسز فٝٗا غٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ 
 ع َساعا٠ َد٠ ايدزاض١ يف األختصاصات ايطب١ٝ ٚاهلٓدض١ٝ.)بهايٛزٜٛع( يف سكٌ األختصاص َ

 زابعا: تهٕٛ َد٠ ايدزاض١ يف املعاٖد اـاص١ ضٓتني ٚميٓح املتدسز غٗاد٠ ايدبًّٛ يف األختصاص.
خاَطا: خيطع فتح ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَعات اـاص١ اىل َٛافك١ ايٛشاز٠ ٚفل َعاٜري ايطُإ ايٓٛعٞ 

يعًٝا بعد تكدِٜ ايطًب َٔ قبًٗا ع٢ً إ ال ٜكٌ عدد ايدٚزات املتدسد١ عٓد تكدِٜ ٚتعًُٝات ايدزاضات ا
 ايطًب عٔ دٚزتني. 

جيٛش يًذاَع١ اـاص١ ايبد٤ بايدزاضات ايعًٝا يف ساي١ تبين إسد٣ اؾاَعـات األدٓبٝـ١ املعرتفـ١ ايعاملٝـ١      غازغًا: 
اهعوٌٚٞ بري  م ايعًُٞ ٚاألنادميٞ بصٝػ١ ايػسان١بتبين َجٌ ٖرٙ ايدزاض١ َٚٓح ايػٗاد٠ َٔ قبًٗا ْتٝذ١ األتفا

 داًعتري.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ) َٟ هٞطَٞي زا ُٚٞ تلاٙٞ زٝغت 48ك ( كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، ك
رٞضً٘ٗ  ٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط،( كٞؽ هٞطَٞي زا ُٚٞ بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا، ر11بٞضظكاتٞٗٝ؟ )

 اًِٚٞ خاْ.
َٙع اًِٚٞ ظكط٠ غعٚس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٞٚٚ  بٞؾٟ غ
 غٞضثٞضؾتٟ كطزْ ٗ ب٠ٌٞٚ دؤض٠

 (:11ًازز٠ٝ )
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َٚٛ ٙاغاكاْ ٗ ثٞٙط ٝٗ ٗ  ٙٞكَٞ: زٝظطا٠ غٞضثٞضؾتٟ كطزْ ٗ ب٠ٌٞٚ دؤض٠ هٞ ٗٝظاضٝت كاضٝكاُٟ ظاُلؤ بٞث
ٌَِٙاٙٚٞكاُٟ ك َٙتٞ ٢ٞغتؤ.ض  َٚلطاٗ زٝطط  اض ث

َ٘هٞكاُٟ زاُٚؿتِٞكاُٟ ظاُلؤ زٝخاتٞ بٞضزًٟٝ  زَٗٗٝ: غٞضؤكٟ زٝظطا٠ غٞضثٞضؾتٟ ٗ ب٠ٌٞٚ دؤض٠ ثطؤتؤك
َٙتٞ  َٚ٘ٙػت زٝكات غط َٚبِٚٚٞكاُٟ بؤ زٝضبط ِٟٙ ض ٝظاًُٞس٠ هٞ غٞض بُٞسٝكاُٟ ٙاْ ٠ٝٗٞ٢ ث ٗٝظٙط هٞطَٞي ت

َٚٛ ٢٘غ٘  َٗي زٝخياتٞ بٞضزًٟٝ.بٞضزَٝ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ بٞ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞعٞضٝبٚٞك٠ٞ.
 

َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ايفصٌ ايجايح
 اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ

يًكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚايتعًُٝات اٚال: ٜتٛىل دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ يف ايٛشاز٠ تكِٝٝ أدا٤ اؾاَع١ ٚفكا 
 املسع١ٝ.

ثاْٝا: ٜعسض ز٥ٝظ دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ قاضس دًطات اؾاَع١ ع٢ً ايٛشٜس َػفٛعا مبالسعات٘ 
 يًُصادق١ ع٢ً بٓٛدٖا اٚ عسض َا ًٜصّ َٓٗا ع٢ً اجملًظ ايٛشاز٠ ٚفكا يألصٍٛ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٠ٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.هٚصُ
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ ٓٞضزٗٗ بط طٞ هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ باؽ هٞ َٓٞهػاُطاُسُٟ كاض٠ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ زٝكْٞ، ٗ  ٌَٚٞ ث ٢
:َٞٙٝ٘ٚ َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ ٓٞضزٗٗ بط طٞ ٙٞن غط٠َ، بٞٗ ؾ َٚم ُعٙلٞ، ث ٜتٛىل دٗاش اإلغساف ) ٓٞضزٗٗ بط طٞ ه

ٚايطُإ ايٓٛعٞ يف ايٛشاز٠ عٔ طسٜل َدٜس١ٜ ايطُإ ايٓٛع٢ تكِٝٝ أدا٤ اؾاَع١ ٚفكا يًكٛاْني ٚاألْع١ُ 
 ٚايتعًُٝات املسع١ٝ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚبٚين ٓٞٙٞ ُا٠ٗ بِ٘ٗغري، رٞضً٘ٗ َٟ ت َٛ؟ ك َٚبِٚٚت ٓٞب  ٢آُٞط خاْ. دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚبٍِٚٚ ٓٞٙٞ، هٞ غٞض ) َٟ )تكِٝٝ( بؤ ٜتٛىل دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ يف ايٛشاز٠( ًّ ت ًٞضز ُٚٞ بٞتُٞ
َٛ، بٞٗ ًٓٞ٘ٗ ٢ َٛ، دٚٔاظ٠ تٞكٍٚ بٞ ض ٢ٝٛ عاَ زٝب َٛ، دٚٔاظ٠ تٞكٍٚ هٞ ٗٝظاضٝت ب ٞكازضيٚٞ ٗ ٢٘غتاظ٠ٝ زٝب

ٍَٚ بؤ ؾٞضت ُٚٞ، داًٚع٠ٞ  َٛ بَو َّٚ ٗ هٞٗ دٚٔاظ٠ٝ ُِٚٞ، ًّ صيُ٘ٗٞكٞتاْ ث كٞ هٞٗ ٗآلت٠ٞ زٝضؽ زَٝه
َٛ)ٓاضظٞض( ًٓٞ٘ٗ عا َٟ )ٓاضظٞض( نٚٚٞ؟ ك َٟٚ تٞخٞضٗٗز كطزٙٞ، سٞٗت ض ٢ٝٚػٟ طئ٘ض٠ٞٙ  هَٞ زِٝٙاغ ه

َٟ  ٗٙالٙٞتٟ ً٘تٞسٚس٠ٝ ٢ًٞطٙلٟ خٞضجيٟ )ٓاضظٞض(ْ ض ٢ٝٚػٟ رٞٙػب٘ٗن، ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ كٞ زاًٞظضا غ
َٟ ٢٘غتاظ ٢ٌٚعاٙاْ كطز ٓٞتا زاًٞظضا، ٙٞعِٟ بٞتٞكٌٟٚ ٢ٞكازضيٟ ٗ ٢٘غتاظ  ٓٞظاض ٗ سٞٗت غٞز ٗ غ
َٟ تٞكٌٚٛ  َٚم زاُٚؿ زاًٞظضا، ؾٞضت ُٚٞ هٚصُٞٙٞكٟ ً٘عْٞٙٚٞ هٞ ُاٗ ٢ٚتاض ٝكٟ ً٘عْٞٙٚٞ نُٞس كٞغ

َٟ َٗٝهال ٢ٞٗ َٙتٞ داًٚعات بلات بَو َٛ بسض َٙتٞ ض ٢ٝٛ عاَ، زٝب َٛ بسض ٝ داًٚعٞٙٞكٟ باؾٞ ٙاْ باف ُٚٞ، زٝب
 ٢ٞكازضيٚـ، غ٘ثاؽ،

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.

َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت َٙت هٞ غٞض  بٞض اغتٟ ًّ زش٠ زًٗٗٝٚامن، زًٗٗٝٚاْ زَٝه كؤُ٘ٗغٛ زاُٚؿتِٞكاُٟ داًٚعٞ عٞضظ زٝكط
ٗٝظٙط تا كؤتاٙٛ، ًّ ُاظامن ٢ٞٗٝ ض عٚالك٠ٞ بٞ دٞٗزٝ ٓٞٙٞ، ُٞتاْ ٗت ٢اخط، نُ٘لٞ بٞض اغتٟ ٢ٞغَوْٞ 
ٌَٚٞ بطِٞٙٞ ًٞضسٞهٞٙٞن، كٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ض ٝبتٟ ٢ٚساض٠  ٢ٞطٞض هٞ ًّ زٝثطغٛ ٓٚ٘ازاضَ هٞٗ ٗآلتٞ ٢

َٚلطزُٟ ٢ٞٗ غذلاتٚصٙٞ ٗ )قاضَ( ٙاْ هٞط َٚبٞد َٙط٠ د َٚت، ٗ ناٗز َٚت، ٗٝظاضٝت غذلاتٚص٠ زاُ َٞي ٗٝظاضٝت ُٞب
ٌَٚٞ بؤ داًٚع٠ٞ ٢ٞٓوٌٚاْ ٓٞٙٞ، ًٞضب٘تٞ ٢ٞٗٓا ٗٝك٘ ؾ٘عبٞٙٞن بٞ ٗٝظاضٝت، بؤٙٞ ض داتاْ  َٚت، ٢ٞز٠ ٢ ب

َٛ زٝكَٞ ٢ٞغَوْٞ زَٗٗٝ ٠ًٗ٘ٞٓ ًّ زشضيٞ، ٢ٚقترلاح زٝكَٞ ال بسض٠َ، غ٘ثاؽ.  ه
 َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ تاضا خاْ.
َٙع تاضا حتػري ٢ٞغعٞز٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

)تعسض َدٜس١ٜ ايتفتٝؼ ٚايطُإ بَٞهل٘ )ٜعسض ز٥ٝظ دٗاش اإلغساف( ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ٍُٚ كٞ بٞؽ، 
 غ٘ثاؽ. ًصّ ع٢ً فًظ ايٛشاز٠ ٚفل األصٍٛ(، ايٓٛعٞ تكازٜسٖا عٔ أدا٤ اؾاَعات ع٢ً ايٛشٜس ٚعسض َا ٜ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 رٞضً٘ٗ كان خوٚى.

َٙع خوٚى   ظيس اًري:عجُإ بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚ٘ٙػت ُاكات ٙٞعِ ٍَٚ ٗاٙٞ ث ٟ َٗٝهال ًّ ثؿتطرل٠ هٞ كػٞكاُٟ كان عبساهػالَ زٝكَٞ هٞ بٞؾٟ زَٗٗٝ، ًّ ث
َٚلٛ تط بٞض اغتٟ هٞ غٞض زٝكٞ ك٘ضزٙٞكٞٙٞ، ٙٞعِٟ هٞ  َٙتٞ بٞضزَٝ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ، خاَه ٢ٞٗٝ غط
ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗ بٌٚٞ،  عِٚ٘اُٞكٞزا هٞ ٓٞضزٗٗ رٞكٞضٝكٞف بٞكاضٓات٘ٗٝ غٞضثٞضؾتٟ بٌٟٚ دؤض٠ ًّ ث

َٙتٞ زٝغتٞبٞض٠ دؤض٠ باؾذلٝ، نؤْ هٞ ِٓٚٞكٞ بٞ ظًٝاْ ٓات٘ٗٝ، نُ٘لٞ هٞٗاُٞ ٙٞ ًٓٞ٘ٗ كٞؽ بلط
َٙتٞ زٝغتٞبٞض٠ دؤض٠، غ٘ثاؽ. ٍَٚ باؾٞ بلط َِٚٚاطا، بؤٙٞ ث َٚتٞٗٝ ت َِٙ َِٚٚٞطا ٠ٝٗٞ٢ بٚد٘  بٞض اغتٟ ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 دُٞابٛ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ

 
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس ستٌس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞض  ؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚلطزَ  َٚـ ٢ٞٗٝ ٗا٠ ه َٚب٘ضزْ زٝكَٞ ًّ زٝب٘اٙٞ ظٗٗتط ً٘زاخٞهَٞ بلطزاٙٞ، بٞآلَ بٞض اغتٟ بط ٙاض٠ ث زاٗا٠ ه
َٚلٍ برلنؤٗٝ، نُ٘لٞ ظؤض ظؤض ظؤض تٞسٞر٘ٗظَ ٓٞٙٞ، ًّ هٞغٞض ٢ٞٗ بط ٙاض٠ٝ كٞٗا هٞ  ًٓٞ٘ٗ ؾت

َٚجٞض ٠، بٞآلَ بٞض اغتٟ ٙ َٙع ت َٚم ؾٞف غاَهٞ ٢اًازٝٙٚٞكٟ هٞ ٢ٚعسازٙٞ ثٞضهًٞاُٟ ك٘ضزغتاُٟ بٞض  ٞك
َٚتٟ بٞؾٟ ظاُػتٟ زٗاٙٛ ًُ٘ارٞغ٠ٞ ٢ٚعسازٙٞكٟ غِٚاعٞ بلات، بؤ ٗٝضططتّ هٞ ك٘هٚص٠  َِٙسب خ٘

َٚؿِٚاظ زٝكَٞ كٞ )ايفصٌ ايجايح....اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ(   ٢ُٞساظٙاض٠ بٞ الًٞٗٝ ظؤض غٞختٞ، بب٘ضْ ث
َٙت بٞ )زا٢طٝ اهتعوٚ َٙت، بلط ٗ ٢ٞٗٝ بلط٠َ بَٞ  اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ(،ٍ اهعاهٛ ارتام( هٞ دٚاتٛ )بطؤض 

٠َٞٙٝ٘ٚ ال٠ خ٘اضٝٗٝ  ( ٢ٞٗٝهْٞ، ٗ غاُْٚٞ، ٢ٞٗٝهْٞ بلط٠َ بٞ ٙٞن ٗ زٗٗ، 11ًازز٠ٝ ) ؾ
اٚال: أ.تتػهٌ دا٥س٠ بأضِ دا٥س٠ ايتعًِٝ ايعايٞ اـاص يف ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٜسأضٗا َدٜس عاّ 

 اصٌ ع٢ً غٗاد٠ دنتٛزا ٚال تكٌ َستبت٘ ايع١ًُٝ عٔ اضتاذ َطاعد.س
ب. تهٕٛ َٗاّ ايدا٥س٠ اإلغساف ع٢ً األَٛز اـاص١ بتٓعِٝ اؾاَعات اـاص١ َٔ ايٓٛاسٞ األنادمي١ٝ ٚاألداز١ٜ 

 ٚايع١ًُٝ ٚ بايتٓطٝل َع تػهٝالت ايٛشاز٠ االخس٣. 
قبٌ دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ ٚفكًا يًكٛاْني ٚاألْع١ُ  ثاْٝا: ؽطع اؾاَع١ اـاص١ اىل تكِٝٝ األدا٤ َٔ

 ٚايتعًُٝات املسع١ٝ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ض ؤشاْ.
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙلٌاْ َِٙسُٟ باآل دٚٔاظ َٚٛ ٙاغاٜ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٌَٚٞ بٞث ٢ٞضكٞكاُٟ  )دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ( ٓٞٙٞ، ٢
َٚم، ًاًؤغتاٙٞن كٞ ثوٞك٠ٞ زكتؤضاٙٞ، ) ( غاَي خعًٞتٟ ٢15ٞٗ دٚٔاظٝ زٙاض٠ كطاٙٞ، كٞ هٞالْٙٞ كٞغ

َٙتٞ ٢ٞٗ  َٚت ٢ٞٗ دٚٔاظٝ، ًٓٞاْ ٢ٞٗ ٢ٞضك٠ٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط باغٛ كطز بسض َٙ٘ٝ زٝن َٛ بٞض  داًٚع٠ٞ ٓٞب
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َٙٚٞ هٞ دٚٔاظٝ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ ث َٚلٟ عاًٟ ُ٘ َٙعٙاْ كطز٠، ٢ٚػتٚشساغٟ ً٘زٙطٙٞت َٚؿِٚاض٠ٝ كٞ بٞض 
َِٙسُٟ باآل ًٓٞ٘اض بلط٠َ، ه٠َٗٞ ٢ٞٗ ً٘زٙطٙٞ  َٚ٘ٙػتٞ ٙاغاٜ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٓٞٙلٞه٠ٞٚ ٗٝظاضٝت،  ٢ٞٗٝف ث

َٚم زٝكط٠َ، ٢ٞٗٝ َٛ كطز، بٞ ً٘زٙطٝت َٙعٙاْ ٢اًاش٠ٝ ث ف عاًٞ ظٙاز بلط٠َ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ ٢ٞضك٠ٞ كٞ بٞض 
َٙ٘بٞضاٙٞتٟ ٙاخ٘ز  َٚ٘ٙػت ُاكات هٞ ُاٗ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ باؽ بلط٠َ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ زضٗغتلطزُٟ ً٘زٙطٙٞ بٞض  ث
َٛ زضاٙٞ  َِٙسُٟ باآل ٢ٞٗ زٝغٞآلت٠ٞ ث َٚٛ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ بٞف، ٓؤبٞ، كػٍ، ؾ٘عبٞ ٢ٞٗٝ زٝغٞآلتٟ ٗٝظٙطٝ، بٞث

َٙ٘بٞضاٙٞتٚٞن زضٗغت بلا، ٢ٞٗٝ ٙٞن، غٞباضٝت بٞ  كٞ ٓؤبٞ زضٗغت بلات، بٞؾٞن زضٗغت بلا، بٞض 
َٛ ٢ٞٗ ٢ٞضكٞ زٝكاتّ؟ ٢ٞٗٝ دٚٔاظٝكٞ خؤ٠ ٓٞٙٞ زضٗغتٚـ  ًٞٓاًٞك٠ٞ كٞ ٢ٞضكٞك٠ٞ نٚٚٞ ٢ٞٗ دٚٔاظٝ ك
َٚ٘ٙػتٟ  ٌَٚٞ بٞ ظٝضٗض٠ ُاظاُري، بٞ ث كطاٙٞ هٞ ُاٗ ٗٝظاضٝت، ًٓٞاْ ٢ٞٗ ٢ٞضكٞ ٢ٞٗ دٚٔاظٝ زٝٙلا، بؤٙٞ ٢

َٚلٟ عا٠ًٞ ٠َُ٘ زضٗغت ب َٚلٟ ٠َُ٘ بلط٠َ، ًٓٞاْ دٚٔاظ ٢ٞٗ ُاظاُري، ً٘زٙطٙٞت َٚلٟ ثؤغت لط٠َ، ٢ٚػتٚشساغ
َٚٛ زضاٗٝ، كٞ تٞكٌٟٚ  َِٙستٟ باآل ث َٚٛ ٙاغاٜ ٗٝظٗاضٝتٟ خ٘ َٚطزض٠َ كٞ خؤ٠ ٢ٞضكٞكٞ بٞث َٛ ض اغج ٢ٞضك٠ٞ ث

 ٢ٞزا٠ داًٚعات بلات، داًٚعاتٟ سلًٟ٘، ٓٞضٗٝٓا داًٚعاتٟ خام، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤك  ٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َِِٙٞٗٝ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.   زٗا غٚالٞتاْ غ٘
َٙع ز. ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ًازز٠ٝ زَٝٙٞ
اٚال: ٜتٛىل دٗاش اإلغساف ٚايطُإ ايٓٛعٞ يف ايٛشاز٠ تكِٝٝ أدا٤ اؾاَعات اـاص١ ٚفل يًكٛاْني ٚاألْع١ُ 

 ٚايتعًُٝات املسع١ٝ.
َٙع ز.ا  ضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظكاتٞٗٝ؟ ) َٟ هٞطَٞي زا ُٚٞ؟ )32ك ( كٞؽ هٞطَٞي زا ُٚٞ، بٞ 2( كٞؽ، ك
َٚػتاًاْ َٓٞهسٝططّٙ غٞعات  ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط، بٞآلَ زاُٚؿتين ٢

َٚ َٚٛ ثاف ُٚ٘ٝض ؤ بٞ خ٘اتاْ زٝغج  طّٙ.غ
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 زاُٚؿتين زَٗٗٝ 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َِٙـسُٟ بـاآل زٝكـّٞٙ          َٚػتاف بٞضزٝٗاَ زٝبري هٞغـٞض زاُٚؿـتِٞكاصياْ، زاٗا هٞهٚصُـ٠ٞ ٙاغـاٙٛ ٗ هٚصُـ٠ٞ خ٘ ٢
 بطٞضًْ٘ٗ بؤ غٞكؤٜ هٚصُٞكاْ، رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقاز  ض زظٝٙٛ:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 تًتصّ اؾاَع١ بتصٜٚد ايٛشاز٠ ظُٝع املتطًبات اييت متهٓٗا َٔ ادا٤ َٗاَٗا ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص َا ٜأتٞ:
 قاضس فايظ اؾاَع١. -1
 تكازٜس فص١ًٝ ٚض١ٜٛٓ عٔ املطري٠ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ. -2

 ْطب ايٓذاح ٚايسضٛب ٚايتطسب. -3

 خط١ ايكبٍٛ ايطٟٓٛ. -4

 الدٛاز ايدزاض١ٝ اييت تطتٛف٢ َٔ ايطًب١.َكداز ا -5

 أ١ٜ َعًَٛات اخس٣ تطًبٗا ايٛشاز٠. -6
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞ ك٘ضزٙٚٞك٠ٞ.
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 (:11ًازز٠ٝ )
َٚ٘ٙػتٚٚٞكاُٟ كٞ زٝت٘ َٛ ظاُلؤ ًٓٞ٘ٗ ث َٛ بلات غاتٞ زٝب َٛ بٞد َٛ بٞٓؤٙاُٞٗٝ ٢ٞضكٞكاُٟ خؤٜ بٞباؾٛ د اُ

 بٞضزَٝ ٗٝظاضٝت ٗ بٞتاٙبٞتٟ ٢ًٞا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ:
 ثط ؤتؤكؤَهٞكاُٟ ٢ٞصتًُ٘ٞٞكاُٟ ظاُلؤ. _1
 ض اثؤضتٞ ٗٝضظٜ ٗ غاآلُٞٙٞكاُٟ هٞباض٠ٝ ض ٝٗتٟ ظاُػتٟ ٗ ثٞضٗٝضزٝٙٚٞٗٝ. _2
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َِٚاْ. _3 َٙص٠ٝ زٝضنْ٘ٗ ٗ كٞٗتّ ٗ ٗاظٓ  ض 
 ثالُٟ ٗٝضططتِٟ غاآلُٞ. _4
5_ .َٜ َِٙسْ كٞ هٞك٘تابٚاْ ٗٝضزٝطرل َٙٛ خ٘ َٙتٟ كط  نُٞس
 ٓٞض ظاُٚاضٙٚٞكٟ تط كٞ ٗٝظاضٝت زاٗاٜ زٝكات. _6

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
 
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 -تكرتح ايًذٓتإ: (:11املاد٠ )
 ( َٔ املاد٠ بايػهٌ االتٞ:3اعاد٠ صٝاغ١ ايفكس٠ ) _1
 ْطب ٚ َعاٜري ايٓذاح ٚ ايسضٛب ٚ ايتطسب َسفك١ بٓعاّ االَتشاْات(. -3)
 ( ٚتػٝري تطًطٌ ايفكسات تبعا يريو.6اضاف١ فكس٠ بتطًطٌ ايفكس٠ ) _2
 َٓاٖر ايدزاض١ ٚ َتابع١ تٓفٝرٖا ٚ تكٛميٗا(. -6)

َٙع ز.  اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٛ؟. َٚبِٚٚٚٞكت ٓٞب  دُٞابٛ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ  ٢ٞطٞض ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. غعٚس عوٛ / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٜ بٞ ، تٞضدً٘ٞ كطاب٘ٗ بٞ ثط ؤتؤكؤَي، ٢ٞقاضس فايظ اؾاَع١(هٞزٝكٞ ك٘ضزٙٚٞكٞزا ٓاتب٘ٗ ) َٛ بلط ٗٝ زٝب
 كؤُ٘ٗغٞكاْ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُٞ ُاٗٝكاُٚاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )كان كازض،  َّٚ، ٢ٞٗ بٞض  َٚبٚين ٓٞٙٞ هٞغٞض ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ؟ تلاٙٞ ُاٗٝكاُتاْ بَو َٛ ت ك
َٚط خاْ، كـان طيـاي، ٢ـٞظري     خـاْ، كـان كـاضزؤ(، رـٞضً٘ٗ كـان      ٢آُٞط خاْ، كان عبساهػالَ، كان دالي، ؾو

 كازض.
َٙع كازض سػّ كازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َِٚذٟ ًازز٠ٝ ) َٚبِٟٚ ًّ هٞغٞض خاَهٛ ث َٜ،   11ت َِٙسْ كٞ هـٞك٘تابٚاْ ٗٝضزٝطـرل َٙٛ خ٘ (ٙٞ، هٞنُٞسٙٚٞتٟ كط

     َٜ ــلط ــا، بــٞآلَ زٝؾ َٚم زٙــاضٜ بل ــٞل ــا، ٙــٞعِٟ ًٞبو ــسٜ بل َٜ ٗٝظاضٝت تٞسسٙ ــا، ًً٘لِٚــٞ ُــٞكط ــٞ بل زٙطاغ
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َٙتـٞ ك٘تـابٛ ً٘كـابٚوٛ         َٚساٗٙػتٚاُٞ، هـٞخ٘اضزْ، هـٞدى ٗ بـٞضة كـٞ زٝزض هٞبٞضاًبٞض ٢ٞٗ خٞزًٝات٠ٞ ٢ٞٗ ث
َٛ ٗ بٞكٞٙطٛ خؤٙاْ ٢ٚػتغالهٛ ٢ٞٗ ٗٝظعٞ بلْٞ، غ٘ثاؽ. َٛ، ُٞن غٞكطٛ ُٞب َٚلٟ ًٞعق٘ي ب  ٢ٞٗٝ ًٞبوٞل

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ُٓٞط خاْ.رٞضً٘ٗ ٢ا
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
( بٞظٝضٗضٝت ُابٍِٚ، بًٞٓٞ٘ٗ رٞكٞضٝكاُٟ، بؤ بٞ ظٝضٗٗضٝت ُابٚبٍِ؟ هٞبٞض ٢ٞٗ غٞبٞبٞ، 11ًّ ًازز٠ٝ )

نُ٘لٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٛ كٞ تٞكسضيٟ ٢ٚذاظٝ زٝكـْٞ هـٞ ثط ؤراٙوٞكـ٠ٞ خؤٙـاْ دٚٔـ٠ٞ تُٞػـٚق ٗ ًـٞٓاًٛ        
َٛ،           خؤٙاْ ثٚؿاْ َٛ كـٞ ٢ـًّٞ داًٚعٞٙـٞكٟ بلًٞـٞٗٝ غـٞضبٞسلً٘ٞت بـ زٝزْٝ، ٢ٞٗ رٞكٞضاُـٞ بـ٠ٝٗٞ زٝنـ

َٚ٘ٙػت ُٚٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.  بؤٙٞ ٢ٞٗ رٞكٞضٝٙٞ بٞكاًوٛ ٓٚ  ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٝٙٞكٟ كـٞتعٛ ضٝتلطزُـٟ         َٚبِٚٚٚٞكامن ٓٞض زٗٗباضٝ زٝبّ، هـ٠ٝٗٞ كـٞ ًـّ بـٞ ؾـ َٗٝهاَلٟٓ تٞغٞٗض  زٝكَٞ ت
ٍَٚ غٞضكٞٗت٘ٗ زٝبّ ٢ٞطـٞض   َٚلٟ ٢ٚساضٜ ظاُلؤٙٞكاْ بٞٗٝظاضٝت زٝكَٞ، هٞغٞض ٢ٞٗ ٢ٞغاغٞ ُات٘امن بَو َٙساُ طط

َّٚ زاعٛ ُٚٚٞ ٓٞبٛ، ٗٝك٘ ٢آُٞط خاْ، بـٞآلَ ٓـٚ  ُـٞبٛ، ٓـٚ      ًاُاٙـٞن ُـابٍِٚ بـؤ ٙٞكـَٞ، ًـٞساظضٜ       بَو
َٜ، ًٞغا٢ٚوٛ ٢ٚساضٜ ُاٗخؤٜ خؤٙاُٞ، ثُٞٙ٘ٝسٜ ٗٝظاضٝت بـٞٗٝ نـٚٚٞ؟    َٚسا زٝٗتط دٞهٞغاتٟ داًٚعٞ نٛ ت

( َٛ ، ٙٞعين ٢ٞطـٞض بتاُـ٠َٗٞ ض ٝبـت بـيَب بـٞٗٝظاضٝت      تكازٜس فص١ًٝ ٚض١ٜٛٓ عٔ املطري٠ ايع١ًُٝ(زَٗٗٝ كٞ زَٝه
َٚ٘ٝٙٞ، ٢ٚؿٛ ٗٝظاضٝتٞ زَه َٚـٛ      بٞٗ ؾ َٜ ه َٚت ه٠ٝٗٞ ٢ٞقَوٛ ٢َٞ ظاُلؤٙٞ، ٢ـٞٗ خعًٞتـ٠ٞ نـاٗٝض ٗاْ زٝكـط ِٚا ب

َٚت، بٞآلَ َٗٝهآلٓـٛ ًـٞساظضٜ ًٞداهٚػـٛ داًٚعـٞ بـٞٓٚ        َٚ٘ٝضٝ طؿتٚٚٞكاْ زٝن َٚ٘ٝٙٞكٟ ً٘تابق بؤ ث بٞؾ
َٛ، غـٞض بـٞ ٢ـٞٗ ُٚٚـٞ، ٢ًٞـٞ زٝظطاٙـٞكٟ كـٞضتٟ تاٙبٞتـٞ، ًُٞ٘زٙطٙـٞتٟ              َٚـت ً٘بـٞضٙطٜ ٓـٞب َٚ٘ٝٙٞن ُاب ؾ

 تابٚعٛ داًٚعٞٙٞ، غ٘ثاؽ.ً٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان دالي.
َٙع دالي عوٛ عبساهوٞ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

( ََٞٚٚ أ١ٜ َعًَٛـات اخـس٣ تطًبٗـا    بٞآلَ ؾٞؾَٞ )َكداز االدٛاز ايدزاض١ٝ اييت تطتٛف٢ َٔ ايطًب١ ضَٜٓٛا(، غ
َٚؿـِٚاض       ، ٢ًٞٞ هٞايٛشاز٠( َٛ بـيَب بٞض اغـتٟ، ث َٛ بؤ غٞض س٘ض ٙٞت ٗ ٢ٚؿـٛ داًٚعـٞكاْ كـُٞاب ٗاُٞٙٞ تٞداٗظ ب

َٜ، ظؤض غ٘ثاؽ.  زٝكَٞ ٙٞكَٞ ٗ ؾٞؾَٞ البسض
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط خاْ.  رٞضً٘ٗ ؾو
َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙٚامن ٗتٚاْ ً٘ساظض رعوْٞ 11ٙٞ )بُٞٚػبٞت ٢َٞ ًاززٝ َٚساٙٞ، ٗٝك٘ ٓاٗض  (، هًٞازز٠ٝ ن٘اضزٝ بط طٞ ن٘اضٜ ت
َٚػــتا ظؤض   ٌَٚــٞ هٞبــٞض ٢ــ٠ٝٗٞ تــٞعاً٘غياْ هٞطــَٞي كٞغــٛ تاٙبٞتــسا ٙــٞعِٟ تــا ٢ ٢ َٛ َٚ٘ٙػــت ُاكــا، هــٞٗٝ زٝنــ ث

َٚم ٓـٞض غـٞض بـٞٗٝ       َٛ ٗ ٓـًٞ٘ٗ ؾـت َٚم ٓٞض سل٘هٛ بـ َٚـت،  غٞكارٚٞ ُٞب٘ٗٝ، سٞظ زٝكّٞٙ ًٓٞ٘ٗ ؾت ظاضٝت ب
َٛ، ٢٘د٘ضٝكـٞف ٓـٞض هـٞ رٞقـَوٛ نـ٘اضزٝ             َٙلـٟ ٓـٞب ٢ٞطِٚا بط ٗا ُاكَٞ ٢ـٞٗ تـٞكاضٙطٜ رٞقـَوٚٚٞ ٓـٚ  زٝٗض
َٛ بــٞضظٜ    َٜ زَٝهــ باغــلطاٗٝ، نــُ٘لٞ ٢ــٞٗ ك٘هٚٚــٞ ٗ ًٞدوٚػــٞكاُٟ خؤٙــاْ ٢ٞٗاُــٞ ٓــري زٝكــْٞ ٗ خــؤٜ هــٞٗ

َٛ، نـــُ٘لٞ  زٝكاتـــٞٗٝ بـــؤ ٗٝظاضٝت، كٞٗاتـــٞ ٢ـــَٞ ًاززٝٙـــٞ ٓـــٞض ٓـــًٜٞ٘ٗ تٞغـــ٘ض  ُاكـــَٞ َٚ٘ٙػـــتٟ ٓـــٞب ث
َِٙٞكاُٛ تط باغلطاٗٝ، غ٘ثاؽ.  هٞؾ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان طياي.
َٙع طياي   ابطآٍٚ: طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــٞعِٟ         ــت، ٙ َٚ ــٞزاخ٘ي ب ــم ت َٙ ــٞ تؤظ ــٞ ٢ًٞ ــطازٝضامن هٞٗاُٞٙ ــَٞي ب ــٞ هٞط ــْٞ ٓاٗض اً ــًِٞٚـ تٞكطٙب ــاتط ٢ ظٙ
َٚـت   َٙم ٢ٞٗٝ ب ض ٝبتلطزُٟ دًٞاًٚع٠ٞ تاٙبٞت بٞٗٝظاضٝت هٞٗاُٞٙٞ ٓٞتا ض ازٝٙٞن ٢ٚػقالهٚٞتٟ داًٚعٞ تؤظ

َٚذي، ٢ٞطٞض ٓات٘ الُٞزضا ٢َٞ ًاززٝٙـٞ ٗٝكـ٘ خـؤٜ ًاٙـٞٗٝ، خـاَهٛ ٙٞكـَٞ )       قاضـس فـايظ   ٙٞعِٟ تٞٗاٗ ُٞب
َٙت بٞ اؾاَع١ ٢ًٞـٞ ٙـٞن،   قاضس فًظ اؾاَعـ١(،  )(، داًٚعٞ ٙٞن ًٞدوٚػٛ ٓٞٙٞ، ًٞداهٚؼ ُٚٚٞ، بلط
٢ٚؿٛ داًٚعٞ ُٚٚٞ تٞضبٞٗٙٚٞ، ٢ٚؿٟ داًٚعٞ تكازٜس فص١ًٝ ٚض١ٜٛٓ عٔ املطري٠ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ(، زَٗٗٝ )

َٙذي، نـُ٘لٞ تٞضبٚٚـٞ غـٞض بـٞٗٝظاضٝتٟ تٞضبٚٚـٞ ٗ تٞعوٌٚـٞ،         تُٞٔا عوٌٚٚٞ، بؤٙٞ كٞه٠ٌٞٚ تٞضبٜٞٗ البـسض
َِٚذَٞ ) َّٚ )٢َكداز االدٛاز(، خاَهٛ ث االدٛاز ايدزاض١ٝ ايـيت تطـتٛف٢ َـٔ ايطًبـ١(،     ٞٗ ًٚقساضٝ ظٙازٝ، ٓٞض بَو

َٙذي، )     َٙذي، ٢ٞطـٞض بلـط َٚلٟ تط ٢ٚعارـٞ بلـط (، ٢ٞطـٞض ٓـات٘   ٣ عًـ٢ املٓـاٖر ايدزاضـ١ٝ   سايتعـدٜالت ايتـ٢ ػـ   خاَه
َٙتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثا َٚ٘ٙػتٞ  ٢اطازاضٜ ٗٝظاضٝت بلط  ؽ.طؤض اُلاضٙٚٞن هًُٞٞآٚذٟ زضاغٛ بْ٘ٗ ٢ٞٗٝ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢ٞظري خاْ.
َٙع ٢ٞظري عٌط اظيس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙٚامن، ثؿتطرلٜ كػٞكاُٟ ٢آُٞط خاْ ٗ كان عبساهػالَ زٝكَٞ كٞٗا ٢َٞ  َٓٞهبٞت ًِٚـ ٓاٗض اَ هٞطَٞي ٓاٗض 
بــٞآلَ ٢ٞطــٞض ٓــات٘ بٞزُٝطــساُٚـ ٢ًٞــٞ ٙــٞكال ُٞكطاٙــٞٗٝ  ( غــٞضٗبُٞسٜ ٓــًٜٞ٘ٗ ظٙازٝٙــٞ، 11ًاززٝٙــٞ )
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َٜ، هٞطــَٞي خــاَهٛ ؾٞؾــًٞسا، نــُ٘لٞ   ٙــاخ٘ز ٓٞضًاٙــٞٗٝ ٢ــٞٗٝ هٞطــَٞي ٢ــَٞٗٝ كــٞٗا خــاَهٛ ٙٞكــَٞ ٓــٞض البــسض
ــٞ        ــٞٗ ٗآلت ــِري ٢ ــّٞٙ، زٝبٚ ــٞضٙلا بل ــٞكططت٘ٗٝكاُٟ ٢ًٞ ــٞ ٙ ــٞٙطٜ ٗالٙٞت ــت ٗ غ َٚ ــٞض ب ــٞ ٢ٞط ٌَٚ ــتٟ ٢ بٞض اغ

َِٙسْ نُٞس َِٙـسُٟ باآلٙـاْ ُٚٚـٞ،       طٞٗضٜٝٙٞ كٞ خ٘ َٚػـتا ٗٝظاضٝتـٟ خ٘ ً٘تٞتٞٗٙطٝ هٞٗ ٗآلتٞزا، ٓٞتاٗٝك٘ ٢
َِٙسٝضزا ٓٞٙٞ، بٞآلَ هٚصُٞ ٓٞٙـٞ، هٞغـٞض ًػـتٞٗاٜ رٚـسض اَهٛ     ًٚٞعٞي ع وٍ ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗ داًٚعٞ طٞٗضاُٞ هٞٗ

     ْ ، كـٞ  كٞ ٙاخ٘ز هٞغٞض ًػتٞٗاٜ ٢ٚقوٌٚٚـ ً٘تابٞع٠ٞ ٢ٞٗ كؤهٚصاُٞ زٝكـْٞ، ٙـاخ٘ز ٢ـٞٗ ظاُلؤٙاُـٞ زٝكـٞ
َٙ٘ٝ، بؤٙـٞ بٞزٙـسٜ ًِـٚـ ٢ـَٞ خاَهـٞ خـؤٜ ٓـ٠ًٗ٘ٞ ظٙـازٝ، ٢ٞطـٞض بٞزُٝطـساْ            كاضٝكاُٚاْ نؤْ زٝبْٞ بٞض 

َٜ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٛ َٓٞهبطرل  ٗٝك٘ ٗ  ٙٞكال ُٞكطاٙٞٗٝ، خاَهٛ ٙٞكَٞ ٗ ؾٞؾًٞٛ زٝب
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان كاضزؤ.
َٙع كاضزؤ ست  ٌس ثرلزاٗز:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ هًٞازز٠ٝ ) ( باغٛ ٢ٞٗٝ زٝكّٞٙ كٞ دٚٔاظٝكٛ ٢ٚؿطاف ٓٞٙٞ ٗ ظًٝاُٟ ُٞٗعٛ بـؤ تـٞكٌٚٛ ٢ـٞزا٠    ٢11
( ٢ًٞٗٝاْ زٙـاضٜ كـطزٗٗٝ، ٢ـَٞ ًاززٝٙـٞ ًِـٚـ ٗٝكـ٘ ٓاٗكـاضامن بـٞ ظٝضٗٗضٜ         11داًٚعٞ زٝكات، هًٞاززٝ )

َٚل ٌَٚاْ ٗاٙٞ غٚاغٞت ٌَٚٞ ث َٙتٟ        ُابٍِٚ، ٢ َٙط ُاُٗٝـس ٌاْ ٓٞٙٞ كـٞ غـٞضبٞخؤٙٛ ظٙـاتط زٝزِٝٙـٞ ظاُلؤكـاْ، هـٞش
       َٛ ٌَٚٞ نـُٞسّٙ غـاَهٞ زاٗا هٞٗٝظاضٝتـٞكاُٟ خؤًـاْ زٝكـّٞٙ غـ ٗٝظاضٝت ٗ ٢ٞٗاُٞ زٝضٙاْ زٝكّٞٙ، بٞض اغتٟ ٢
َٚـم ٢ًٞـٞ زٝظطاٙـٞكٟ ض ٝكـابري ٢ِٚذـا              َٛ، ٙـٞعِٟ كات َٛ، بؤًـاْ ُاُ٘ٗغـ َٙـم تـٞكطٙطًاْ بـؤ بِ٘ٗغـ ًاُط داض

َٙساُـٞ ٢ٚساضٙٚـٞ       ظا ُلؤٙٞكٟ تاٙبٞتٞ، غٞضبٞخؤٙٞ، ٢َٞ ٗضزٝكاض٠ٞٚٙ بؤنٚٚٞ؟ هـٞكاتٟ ًؤَهـٞت زاُـسا ٢ـٞٗ طط
ٍَٚ ٗاٙٞ ظٝضٗٗضٝتٟ ُٚٚٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ، غ٘ثاؽ. َٚ٘ٝٙٞ كَ٘هلطز٠ُٝٗٞ ًٞضكٞظٙٞتٞ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ًّ ث  بٞٗ ؾ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٚٚت ٓٞبٚت، رٞضً٘ٗ. دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض  زٗا ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. غعٚس عوٛ / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚري ٢ـٞٗ كؤُ٘ٗغـاُٞٗٝ زٝتـ٘اُري           ٌَٚـٞ، هـٞخٚالهٛ بـابَو َٙـّ بـؤالٜ ٢ َٚػـتا ز كؤُ٘ٗغٞكاُٟ ظاُلؤ سلً٘ٚٚٞكاْ ٢
َٛ هٞالٙـْٞ     ايدزاض١ٝ(، االدٛزٞت )ً٘تابٞع٠ٞ ٗضزتطٜ ظاُلؤكاْ بلّٞٙ، بُٞٚػب ٢ٞطٞض ٓٚ  ض ٝكابٞٙـٞن ُـٞب

َٚلـٟ زاُـا كـٞ      ٌَٚٞ بٞضثطؽ ُابري ه٠ٝٗٞ كٞٗا ٢ٞطٞض ظاُلؤٙٞكٟ ٢ـٞٓوٛ ُطخ سلً٘ٞت ٗ ٗٝظاضٝتٞٗٝ ٢ٞٗغا ٢
َٛ ب َٛ، ُاؾت٘اُري زٙطاعٛ ه َٚلسا ُٞب ٜٞ كبـَ٘ي ٗاٜ  لّٞٙ، ُٚػبٞتٟ ُـٞداح ٗ ضغـ٘ب، خ٘تـ   هٞعٞكَوٛ ٓٚ  كٞغ

َٜ ظا َٛ ز َِٙسُٟ بـاآل ٗٝكـ٘ كاآلٙـٞكٛ باظضطـاُٟ كـٞ ٢ـٞٗٝ       ه ُلؤكاْ بٞكٞٙطٛ خؤٙاْ تٞعاً٘ي زٝكْٞ هٞطَٞي خ٘
 كابَٚوٛ كبَ٘ي ُٚٚٞ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗاض ٢ٝٚتاْ، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَٚـٞ ثؿـتطرلٜ    َٙعاْ خاَهٛ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٢ َٙم هٞبٞض  َٚؿِٚاضٜ ثٞضهًٞاُتاضاْ كان عبساهػالَ ٗ ُٓٞس هٞغٞض ث

َٜ، ٓٞضٗٝٓا ) َٚ٘ٙػت ُاكا ٗ البسض كٞ بٞضٙعبُٞسٜ خاَهٛ  أ١ٜ َعًَٛات اخس٣(،هٞٗٝ زٝكّٞٙ كٞ ٢ٞٗ زٗٗخاَهٞ ث
َٜ ًـُٞآٚ      َٜ، بط طٞٙـٞن ظٙـاز بلـط َِٙـسْ، هـٞكاتٛ     ؾٞؾٞ، ٙٞن ٗ زٗٗ ٗؾٞف البـسض ذٛ زضاغـٞ، ثط ؤططاًـٟ خ٘

َٙتـٞٗٝ، ثـاف ٗٝضططتِـٟ ٢ـٞٗ      َٚ٘ٙػتٞ ٗٝظاضٝت ٢اطازاض بلط َٜ ث َِٙسْ زٝكط ٓٞضطؤض اُلاضٙٚٞن هٞ ثط ؤططاًٛ خ٘
َٚؿِٚاضٜ ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكّٞٙ: َٚ٘ٝٙٞ زاض ؾتٞٗٝ، ث َٚؿِٚاضاُٞ ًازٝكًٞاْ بَٞ ؾ  ث

 (:11ًازز٠ٝ )
 ظُٝع املتطًبات اييت متهٓٗا َٔ ادا٤ َٗاَٗا ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص َا ٜأتٞ:تًتصّ اؾاَع١ بتصٜٚد ايٛشاز٠ 

 خط١ ايكبٍٛ ايطٟٓٛ.-1
 االدٛز ايدزاض١ٝ اييت تطتٛف٢ َٔ ايطًب١. -2
 َٓاٖر ايدزاض١ ٚتعدٜالتٗا َٚتابع١ تٓفٝرٖا ٚتكٛميٗا. -3
 ْطب َعاٜري ايٓذاح ٚايسضٛب ٚايتطسب َسفك١ بٓعاّ االَتشاْات. -4

َٙع ز.  اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٛ هٞطَٞهساٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚػتا زٝخيًٞٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ، ٢  بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚــٞ؟ تلاٙــٞ زٝغــت بــٞضظ بلاتــٞٗٝ، ظؤض غــ٘ثاؽ، )   ( كــٞؽ هٞطَٞهساُٚٚــٞ، بٞظؤضِٙــ٠ٞ زُٝــط  1كــ

 ثٞغُٞس كطا، رٞضً٘ٗ ًاززٝٙٞكٟ تط.
 َٙ  ع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 بٞؾٛ ن٘اضَٝ

َٚلٔاتٞكاُٟ ظاُلؤ  ث
 هقٛ ٙٞكَٞ

 زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ
 (:12ًازز٠ٝ )

َٜ )زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٙٞكاْ( هٞ ) َٚٛ زٝط٘تط َٚت ث َٜ 11 -- 7ٓٞض ظاُلؤٙٞن زٝغتٞٙٞكٟ زٝب َٚم ز ( ٢ُٞساَ ث
َٙ َِٙٞض ُ٘ َٛ َٚ٘اُٚاُسا زٝب َٛ ٗ زٝغتٞ بؤ ًا٠ٝٗ )ٗ هُٞ َٚلٚاْ 4لٟ ٗٝظاضٝت ٓٞب َٙيَن، ٙٞك ( غاَي زاٙاْ زًٝٞظض

َٛ ٙٞكٟ ٢ُٞساًاُٟ خاْٗٝ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا بّ ٗ زٗٗ بٞؾٞك٠ٞ تطٙاْ  َٚم غ َٚتٞ غٞضؤن بًٞٞضد زٝب
َٚ٘اْ ٢ٞٗا٠ُٞ بط ٗاُا٠ًٞ بٞضاٙٛ ظاُلؤٙاْ بٞالُٟ كًٞٞٗٝ ٓٞٙٞ، زٝغتٞكٞف  خاُٟٗٝ ؾاضٝظاٙٛ بّ هُٞ
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َٚم با ٠َٞٙٝ٘ٚ خ٘اضٝٗٝ زٝغتٞكٞ ث َٚط ٙٛ ٗ زاضاٙٛ ٗ بَٞ ؾ آلتطّٙ زٝغتٞآلتٟ بٞضثطغٞ هٞكاضٗباضٝكاُٟ كاضط
:َٜ  -ز
َٛ ٢ُٞساَ هٞخاْٗٝ بٞؾساضب٘ٗاْ / ٢ُٞساًّ. -1  غ
 غٞضؤكٟ ظاُلؤ/ ٢ُٞساَ. -2
خاْٗٝ ٢ُٞساًٞكاُٛ تط هٞلٞٙطٜ خاْٗٝ ٙاْ بٞؾساضب٘ٗاُّ ٗ هٞلٞٙطٜ كاضًُٞساُٟ ًٓٞاْ ظاُلؤْ،  -3

.َٛ  زاٙاْ زُٝ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞعٞضٝبٚٚٞك٠ٞ.
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 (:12املاد٠ )

( عطـًٛا َـٔ بٝـِٓٗ ممجـٌ عـٔ ايـٛشاز٠،       11 – 7ٜهٕٛ يهٌ داَع١ ١٦ٖٝ تط٢ُ )٦ٖٝـ١ االَٓـا٤( تتـأيف َـٔ )    
( ضٓٛات ٚ ٜطُٞ اسدِٖ ز٥ٝطا ي٘ ع٢ً إ ٜهٕٛ ثًجِٗ ع٢ً االقٌ َٔ محًـ١ ايـدنتٛزاٙ   4ملد٠ ) تعِٝٓٗ اهل١٦ٝ

ٚايجًجإ االخسإ َٔ ذٟٚ اـرب٠ ممٔ حيًُٕٛ ايدزد١ اؾاَع١ٝ االٚي١ٝ عًـ٢ االقـٌ ٚتعـد اهل٦ٝـ١ اعًـ٢ ضـًط١       
 َطؤٚي١ عٔ غؤْٚٗا االداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚ تتػهٌ اهل١٦ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ َٔ:

 ثالث١ اعطا٤ َٔ املايهني اٚ املطاُٖني/ االعطا٤. -1
 ز٥ٝظ اؾاَع١/ عطًٛا. -2
 بك١ٝ االعطا٤ َٔ غري املايهني اٚ ا ملطاُٖني َٚٔ غري ايعاًَني يف اؾاَع١ ْفطٗا ٜٓطبِٗ املايو. -3

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙع ز. ضؤشاْ عبس  اهقازض زظٝٙٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚبٌِٚٚاْ ُٚٚٞ، غ٘ثاؽ.  ثؿتطرلٜ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. غعٚس عوٛ / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٜ ٢ـٞٗ زٗٗ  هٞزٝكٞ ك٘ َٚـ ٗثاف غط َٙت بٞ ظاُلؤٙٛ بٞضاٙٛ، ث َٛ بٞضاٙٛ ظاُلؤٜ، ًٞرطٗظٝ بلط ضزٙٚٞكٞزا زَٝه
( َٜ َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ، ٢ٞٗ خاَهٛ ن٘اضًٝٞ ظٙاز بلط خيطع اٟ تػري يف اهل١٦ٝ اىل َٛافك١ ٗؾٞٙٞ، ث

 غ٘ثاؽ.ايٛشاز٠(، 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ  :بٞض 

َٙعاُـٞ ُاٗٙـاْ ُ٘ٗغـطاٗٝ )ؾـٞٗمن خـاْ، ٓـاشٝ خـاْ، كـان            َّٚ، ٢ـَٞ بٞض  َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ تلاٙٞ ُاٗٝكاُتاْ بَوـ َٛ ت ك
َٚؿٞٗا، كـان كـاضزؤ، ز. اظيـس(، رـٞضً٘ٗ      َٚط، غٚ٘ٝٙى خاْ، كان ث طياي، غًٞرلٝ خاْ، كان عبساهػالَ، كان زه

 ؾٞٗمن خاْ.
 
 
 

َٙع ؾٞٗمن ستٌس لطٙب:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞض  هًٞاْ.بٞض 

َٜ )زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٙٞكاْ( هٞ )12بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ ) َٚٛ زٝط٘تط َٚت ث  7( ٓٞض ظاُلؤٙٞن زٝغتٞٙٞكٟ زٝب
َٚطٝ بٞظٙاز٠ٝ زٝظامن 11 -- َٛ، هٞض اغتٚسا ًّ ه َٙلٟ ٗٝظاضٝت ٓٞب َِٙٞض ُ٘ َٛ َٚ٘اُٚاُسا زٝب َٜ ٗ هُٞ َٚم ز ( ٢ُٞساَ ث

ــٞكاْ ٢ُٞٗٝــ    ــُ٘لٞ ٗٝظاضٝت َٛ، ن ــٞب ــٞضٜ ٗٝظاضٝت ٓ َِٙ ــغ٘هّ ظؤض    ُ٘ ــسٝ ًٞؾ ــٞ، ٢ُٞٗٝ ــاْ ٓٞٙ ــٚـ ٗ كاضٙ سٝ ٢
ظٝظيٞتٞ ٢ٚوتٚعاَ بلْٞ بٞ كؤب٠ُٝٗٞٗ٘ ٢ٞٗ ظاُلؤ تاٙبٞتاُٞٗٝ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ باؾذل ٗاٙٞ كٞ ٓٞضٗٝن ز. عوـٛ  
َٛ هــ٢ٞٚـ ٗ كــاضٜ ٢ــٞٗ ظاُلــؤ      َٚت بــٞضثطؽ بــ َٚم هــٞ ٗٝظاضٝتــسا ٓــٞب باغــٛ كــطز ٓــًٞ٘ٗ كؤُ٘ٗغــٞكاْ ٙــٞك

َٜ، بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ ٗٝظاضٝت ًـٞعوً٘ات ٗ ظاُٚـاضٜ        تاٙبٞتاُٞ، ًٓٞ٘ٗ كؤُ٘ٗغٞكاُٟ  َٚتٞ ٢ـٞٗ كؤبُ٘ٗـٞٗٝكاُٚاْ بهـ
َٛ ٢ُٞـساَ )غـٞضؤكٟ ظاُلـؤ ٙـاْ ض اطـطٜ          َٛ زٝغـتٞكٞ هٞغـ َٛ هٞغٞض ٢ٞٗ بابٞتٞ، هٞبط ط٠ٞ زًٗٗٝسا كٞ زَٝهـ ٓٞب
َٛ ُٞطٞٙؿــتٍ هًٞــٞ، ٢اٙــا ًٞبٞغــتٟ ظاُلؤٙٞكــٞ خؤٙــٞتٟ ٙــاخ٘ز     ــطٝ ًــّ تــ َٚ كؤهٚــصٝ ظاُلــؤ(، ُــاظامن ٢ًٞــٞ ه

َٛ ُٞطٞٙؿـتٍ، ٢اٙـا ٓـٞض ظاُلؤٙٞكـٞ خـؤٜ؟           ظا ُلؤكاُٟ ٗٝظاضٝت زٝغِٚؿاُٟ زٝكا؟ بٞض اغـتٟ ًـّ هـٞٗ خاَهـٞ تـ
َٛ ظؤض ٢اغاٙٚٞ، بٞآلَ ٢ٞطٞض ٗٝظاضٝت زٝغِٚؿاُٟ غـٞضؤكٟ ظاُلؤٙـٞن بلـا     ٢ٞطٞض غٞضؤكٟ ظاُلؤٙٞكٞ خؤٜ ب

َٚ٘ٙػــتٞ بط ط         َٛ ٢ٚوتٚــعاَ بــٞٗ ًٞٗظٗعــٞٗٝ بلــا، ث ٞٙــٞكٟ زٙلــٞف ظٙــاز   تٞغــٞٗض  زٝكــَٞ ٢ــٞٗٙـ ُــٞت٘اُ
َٜ، ًٞرطٗظٝ بـٞ ٢اطـازاضٜ، ٢اطـازاض كطزُـ٠ٝٗٞ      َٜ،ٓٞضنٛ طؤض اُلاضٙٚٞن ه٣ٙٞٓٞٞكٞزا، هَٞ ٣ٙٞٓٞٙٞزا بلط بلط
َٚٚٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ٚساضٝكٞ، ٢ٞطِٚا طؤض اُلـاضٜ ٢ٞطـٞض زٝٙلـْٞ ٢ـٞٗاْ      َٛ ك َٜ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٗٝظاضٝت بعاُ ٗٝظاضٝت بلط

َٛ ًـٞعوً٘اتٟ       هٞالٜ خؤٙاُٞٗٝ زٝٙلـْٞ تٞبعـْٞ خؤٙـاْ تـٞكٌٚٛ      ٢ٚؿـٛ خؤٙـاْ زٝكـْٞ، بـٞآلَ ٗٝظاضٝت زٝبـ
َٚٚٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ٚساضٝكٞ، غ٘ثاؽ. َٛ ك َٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ بؤ تٞعاً٘ي كطزْ هٞطَٞهٚاُسا بعاُ  ٓٞب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٓاشٝ خاْ.
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َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   َصطف٢:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚٚ َٛ خاَهـٞ ُـاٜٗ       ًّ ت َٚتٞ غـٞضؤن، بـٞآلَ هـٞٗ غـ َٚلٚاْ زٝب َٛ ٙٞك َٚطٝ ُ٘ٗغطاٗٝ زَٝه ٚٞكَٞ هٞغٞض ٢ٞٗٝٙٞ ه
غٞضؤن ُٞٓات٘ٗٝ، ٙٞعِٟ غٞضؤكٞكٞ ٓٞض خؤٙاْ زٝت٘اُّ زٝغت ُٚؿاُٟ بلْٞ؟ ٙاْ هُٞاٗ ٙاغاٙٞكٞزا زٝغت 

َٜ باؾذلٝ؟ ٢ٞٗا٠ُٞ ٓاتْ٘ٗ ٓٞض بٞ ٢ُٞساَ ٓاتْ٘ٗ كٞغٚاْ بٞغٞضؤن ُ ٞٓات٘ٗٝ، هٞ ؾـٞضسٞكٞف  ُٚؿاْ بلط
ــٞخاْٗٝ           ــساَ ه ُٞ٢ َٛ ــ ــًٞٚاْ غ َٛ ٙٞك ــ ــٞ زَٝه ــٞض ٢ٞٗٝٙ ــطَ هٞغ ــٚين ت َٚب ــٞضؤن، ت ــٞ غ َٚت َٚلٚاْ زٝب ــٞك ٙ َٛ ــ زَٝه
َّٚ؟ تٞسسٙس ُٞكطاٗٝ، ٢اٙا خؤٜ خاُٗٝٞكٞ تٞسسٙسٜ زٝكا؟ نُ٘لٞ  بٞؾساضب٘ٗاْ، ٙٞعِٟ بٞؾساض ب٘ٗٝكاْ ك

َٚط ٜ ٗ زاضاٙٚٞكاُٞٗٝ ٓٞ ٙـٞ، ٙـٞعين خـاُٗٝٚـ سـٞكٛ ٓٞٙـٞ كـٞ زٙاضٙـاْ بلـا،         ٢ٞٗٝ ثُٞٙ٘ٝسٜ ب٢ٞٚؿٞ كاضط
َٜ باؾٞ هُٞاٗ ٙاغاٙٞكٞزا، ظؤض غ٘ثاؽ.  بؤٙٞ ٢ٞٗ ؾتاُٞ تٞسسٙس بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان طياي.
َٙع طياي   ابطآٍٚ: طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ خاَهٍ هٞغٞض ٢ٞٗ بابٞتٞ ٓ َٚت )زٗٗ، غ ًٞبٞغتٚاْ هٞٗٝ (، 11 – ١٦ٖٝ7 االَٓا٤( ٜتأيف َٔ )ٞٙٞ، ٙٞن، زَٝه
َٚتـٞ ظٝٗدـٛ، الظًـٞ عـٞزٝز         11نٚٚٞ؟ ٢ٞطٞض ًٞبٞغتتاْ )سٞٗت( ٙـاْ )  َٚـت عـٞزٝز بب ( ٢ـٞٗٝ زضٗغـتٞ، ُاب

َٚذي ٙاْ سٞٗت ٙاْ ُؤ ٙاْ ٙاظزٝ، ٢ًٞـٞ ٙـٞن، خـاَهٛ زَٗٗٝ )    َٚت رٞضزٜ ب َٚت بؤ تٞغ٘ٙت، زٝب ٚتعـد  رٞضزٜ ب
َٚدي ٗ غـٞٙطٜ ًـازز٠ٝ )    ١٦ٝ اع٢ً ضًط١ َطؤٚي١ عٔ غؤْٚٗا االداز١ٜ ٚاملاي١ٝ(اهل اٚال/ ( بلـْٞ ) 15، ٢ٞطـٞض بـ

٦ٖٝــ١ ٢ـٞعال غـَ٘هتٞٙٞ ٙـاُٚـ )   فًـظ اؾاَعـ١ (  ٢اٙـا ) فًـظ اؾاَعـ١ ٖـٛ أعًـ٢ ٦ٖٝـ١ ادازٜـ١ يف اؾاَعــ١(،       
٘   االَٓا٤(؟  َٚـ ٢ـ٠ٝٗٞ تٞغـ َٚطٝ الظًٞ ثـ َٚطٝ ُُٞ٘ٗغطاٗٝ، ٢ٞقَوْٞ ه ٙت بلـّٞٙ ٢ـٞٗ ًٞٗظٗعـٞ سٞغـط     ٢ٞٗٝ ه

َٚذي )     ََٚٚٞ زَٝهـ َٚطٝ، ٢ًٞـٞ زٗٗ، خـاَهٛ غـ َٙـم ًاهٚـم    اؾاَعـ١ ْفطـٗا ٜٓطـبِٗ املايـو    بلّٞٙ ه َٚ٘ٝض (، هٞغـٞض ض ث
تُٞػــٚب زٝكــاتّ ٗٝن ٢ُٞــساًٛ ٢ــَٞ ٣ٙٞٓٞٙــٞ؟ بؤٙــٞ ًــّ   هٞغــٞض ض ٢ٞغــاؽبكٝــ١ االعطــا٤ غــري املايــو( )

َٚؿِٚاض زٝكَٞ هٞ دٚاتٛ ) َٚدتٚـاض بلـاتّ،    سٜ٘ٓطبِٗ املايو( ث ضٙٞت بٞغٞضؤكٛ داًٚعٞ بساتّ، ٢ٞٗ كٞغـاُٞ ٢
َٚذي هٞضٜٗٗ عوٌٛ ٗ ؾٞخػٚٚٞٗٝ، غ٘ثاؽ.  ٗابعامن ٗا ناكذل زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.
َٙع زلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ، باغٛ ٣ٙٞٓٞكٞ زٝكات، زٝ َٚسا ب َِٙٞضٝك٠ٞ ت َٚت، ًّ بٞ باؾٛ ُاظامن ُ٘ َٚسا ب َٙلٟ داًٚع٠ٞ ت َِٙٞض ُ٘ َٛ َٛ زٝب َه
َٚساب٘ٗ، ٢ٞطٞض ٓات٘ هٞكؤبُ٘ٗٞٗٝكاْ ٢اًازٝ ُٞب٘ٗ، بـٞ ثاضٝٙـٞن ٢ٚغطاٙـاْ كـطز، نـُٞس       َِٙٞضٝك٠ٞ ت ٢ٞطٞض ُ٘

َٙتـٞ غـٞض ٗٝظاضٝت،   كَٞ ٗ ك٘ض ٜ ُٗٞك٘غتاُٟ ٓٞب٘ٗ ٢ٞٗٝ باغٛ ُٞكات هٞ داًٚعٞكٞزا، ٢ٞٗ كاتٞ تاُٞ  زٝكٞٗ
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َٚساب٘ٗ ناٗثؤؾٛ هًٞٓٞ٘ٗ ٢ٞلآلتٞكاُٚؿٚاْ زٝكْٞ، ٓٞضٗٝٓا بـؤ زاُـاُٛ    َٚطٝ ت ٠َٝ٘ٚ ه َِٙٞضٜ ٢ ُ٘ ٝٗٞ٢ َّٚ زٝهًَ
َٚ٘ٙػـتٞ بـٞ زاُـاُٟ     ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ٚساضٜ، باغٛ عًٞٚس ٗ ضاطط ٗ ٢ٞٗاُٞ زٝكا، بٞؽ نؤْ ًٞضدٞكاُٟ زاُُٞاٙٞ، ث

َٛ، ٙٞعِٟ ٢ٞٗ ك َِٙسُٟ باآل ب َٛ، خـاُٟٗٝ زكتـؤضابّ، ٙـٞعِٟ     ٙاغاٜ خ٘ َٚـساب َٛ كٞ ثػجؤض بّ، ًٞضدٛ ت ٞغاُٞ ب
 ٓٞض بٞؽ زاُسضاٙٞ ٗ تٞٗاٗ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٙـ    َٜ زٝكـْٞ، ًـّ        ًّ ثؿتطرلٜ هٞٗ ٓـًٞ٘ٗ خ٘ؾـم ٗ بطا َِٙـٞضٜ ٗٝظاضٝت هـٞٗ ٞ زٝكـَٞ، كـٞ ض ٝتلطزُـ٠ٝٗٞ ُ٘
َٚلٟ ظؤض غٞٙط تًٞاؾا زٝكَٞ، ٢ًٞٞ ًؤظٝرٞ هٞزَٝٗهٞت، خاظ َٙـت    ٙبٞبُ٘ٗ عٞ بؤ كٞٗاُٚين خسًـ٠ٞ ًـٞزُٟٝ، ز

َٚطٝ خاظ َٚت، زُٝطساْ ٢ٞزات، ثاؾاْ ٙه َٚت ٗ لاٙب ُٞب َٜ ٢ٞطٞض لا٢ٚب ب َٛ بؤ ٣ٙٞٓٞٙٞكٟ ًٞزُٟٝ ٗ هٞٗ ع زٝب
َٚذي؟ تًٞاؾاٜ ًاززٝكاُٟ ثاف ٢ٞٗٝ بل٠ٞ ٢ٞضن ٗ ٢ٚؿٞكاُٛ ٢َٞ ٣ٙٞٓٞٙٞ ٓٚ  ٗد٘زٜ ٢ـٞٗ، ُـٞ   بؤ ه َٜ ب ٗٞ

ٌَُٚٞـٞ تٞغـ٘ض      َٚ٘ٝ غـٞض ب٢ٞ َٙلٟ تط ٢ٚػتٌٚاضٝ بؤ ٢ٞٗ بؤن٠ُٞٗ٘ كٞ ٢ ٗد٘زٜ را٢ٚس٠ٝ ُٚٚٞ، ً٘دٞض ٝز داض
َٚت، غــًٞرلٝ خــاْ ظؤض دــ٘اْ باغــٛ ٢ٚؿــلاه٠ٞٚٚ كــطز، ٙــٞن هُٞٞغــ  َٚــسا ُــٞب ٞك٠ٞ عــٞضٝبٛ ُــاظامن زٝكــَٞ ت

َٚت ) ٢ُٞـساًاُٛ ٣ٙٞٓـٞ ٢ُٞٗٝـسٝ    ( ضـٓٛات(  4تعِٝٓٗ اهل١٦ٝ ملد٠ )٢ُٞٗٝسٝ تتأيف َٔ ك٘ضزٙٚٞكٞ نؤُٞ؟، زَٝه
َٛ ٢ٞٗ ٠ٞٙٞ٣ٙٞٓ زاًٞظضاُسٗٗٝ؟ ب٘ٗ بـٞ ٢ـٞٗ، ٙـٞعِٟ تٞغـٞٗض  زٝكـَٞ       َٚت، ك َِٙ كٞغّ،  ٣ٙٞٓٞ زاٙاْ زًٝٞظض

َٚبلــْٞ، ٢ــٞٗٝ ٙــٞن، زٗٗ/    ــم ضٝكٚلــٞ، بــرلٜ ه َٙ َٚلــٞ   تؤظ ــم ٗ ث َٙ بٞسٞكٚقــٞت ٢ــ٠ٗٞ تــط ًــّ زٝبٚــٍِ ظؤض ض
َٚدتٚــاض زٝكــْٞ، نــُ٘لٞ ٢ٞٗاُــٞ    َٛ ًاهٚلــٞكاْ خؤٙــاْ بــٞخؤٙاْ ٢ َِٙــٞضٜ ًــاهلري، غــ ُ٘ ،َٛ َٚــساب )ًــاهٚلٚين( ت
َٙعاْ بـُٟ٘ٗ غـٞضؤكٟ           َٚت، بـٞض  َٚلٛ تـط سـٞكٛ ُـٞب هٞٗاُٞٙٞ باٗٝض ٙاْ بٞ ٢اٙسؤهؤدٛ ٗ ٢ـٞٗٝٙاْ ٓٞٙـٞ، كٞغـ

َٙ َٚ٘اْ ٣ٙٞٓٞتٟ تُٞطٚعٜ ٗ ٣ٙٞٓٞتٟ غـذلاتٚذٛ،  خ٘زٜ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ داض َٙساُٞ ًُٞتقٚٞٙٞ هُٞ لٟ تط ٢ٞٗ طط
َٚلتٞض( زابيَن، ًـ٘زٙطٜ تـٞ ُطٚـعٜ،     َٚلتٞضٜ( عازٝتْٞ ٙٞكًٞري ٢ٚؿٛ ٢ٞٗٝٙٞ ) غلٚ٘كتف زاٙو )بؤضزٗف زاٙو

َٚـت ٢ُٞـساَ         َٚـت هـٞ   هَٞ ساَهٞتٞ ض ٢ٝٚػٛ ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ ًـ٘زٙطٜ تُٞطٚعٙٚـٞ، بؤٙـٞ ًـ٘زٙطٜ تـُٞطٚعٜ زٝب ب
َٛ، تٞعوٌٚاتـٞكاْ تـُٞطٚع        َٙـ بازلـاْ كـطز ض اثؤضتٚـاْ بـسات َٚط َٙيَن ٗ ث ٠ٞ٣ٙٞٓ بؤضزٝكٞ، تاٗٝك٘ ٢ٞٗ ٗٝك٘ زٗ
َٙـم      َٚلٔاتٞكـ٠ٞ ظؤض ض َٚت ث َِٙـٞضٜ ٗٝظاضٝت ُـٞب َٙطٜ ٢ٚؿٞكٞ هٞخٚالهٛ ٢ٞٗ زٝكْٞ، بؤٙٞ ٗاتٞ ُ٘ بلات، ناٗز

َٚؿـِٚاض زٝكـا     َٚم ٗ زضٗغتٞ، ٢ٞطٞض طؤض اُلـاضٙـ كـطا ث َٜ، كـٞت       ٗث ت ًـّ هٞطـَٞهٛ ًـٞ ٢اطـازاضٜ ٗٝظاضٝت بلـط
َٙـعَ ٓٞٙـٞ بـؤ        َٛ ً٘ارٞكـٜٞ ٗٝظاضٝت، ض َٚت طؤض اُلاضٜ بلـْٞ بـ َٚت كبَ٘ي بلّٞٙ ٢ٞٗاْ سٞكٛ ٢ٞٗٝٙاْ ُٞب ُاب
زاخ٘اظٜ دُٞابٛ ٗٝظٙط، ٢ًٞاُٞ ُٞغٞض بٞ ٗٝظاضٝتّ، ُٞ ًؤظٝؼي ٢ْٞٗ، ٢ًٞاُـٞ تـُٞٔا ٢ٚذاظٝٙـاْ هـٞٗٝظاضٝت     

دٞٗزٝٗٝ ٢ـٞٗ بٞضًٓٞٞٙـٞ زٝٙلـّٞٙ، ٢ـٞٗاْ سـ٘ض ْ، بٞكـٞٙطٛ خؤٙـاُّ، ٢ـٞٗٝ كـٞضتٛ           ٗٝضططت٘ٗٝ، هٞ ضٜٗٗ
َٚـت            َٚـت، تـاٗٝك٘ بعاُ َّٚ، ًـاؼي ٗٝظاضٝتـٞ بعاُ َٛ زاُـاُ َّٚ هـٞ ٣ٙٞٓٞكـٞ، كـ َٛ زازُٝـ تاٙبٞتٞ، بٞكٞٙطٛ خؤٙاُٞ ك
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َٛ زٝكـْٞ، بؤٙـٞ ٢ٚعارـٞكطزُٟ ُ٘كتـ٠ٞ نـ٘اضَٝ ٢اطـازاضٜ ٗٝظاضٝت ٙـاْ ٢ـٞٗ ال         ُٙٞـ٠ٞ كـٞ   تٞعاً٘ي هٞطَٞي ك
 ٢ٚؿطاف هٞغٞضٙاْ زٝكات، بٞ ض طؤض اُلاضٙٚٞن كٞ ه٣ٙٞٓٞٞتٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط.  رٞضً٘ٗ كان زه
َٚط ستٌ٘ز: َٙع ستٌس زه  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

   َٛ َِٙــٞضٜ داًٚعــ٠ٞ ُــاب ُ٘ َّٚ ــ َٛ هــٞ زٝغــت٠ٞ ٢ًِٞٚــساضٝكاْ،  ًِــٚـ هٞطــَٞي بطازٝضٝكــامن زاَ كــٞ زَٝه ــساب َٚ ت
َٚ٘ٝٙٞن     َٛ، هًٞٓٞاْ كاتٚؿسا ٢ًٞٞ تٞكطٙبْٞ ٢ٞٗ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٙٚـٞ بٞؾـ َٚساب َٛ ت َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝتٟ ُاب ُ٘
َٛ ٓات٘ٗٝ ًّ ٗٝك٘ داًٚعٞٙٞكٟ سلً٘ٛ تًٞاؾاٜ زٝكَٞ، ُٞٗٝك٘ ٗٝك٘ داًٚعٞٙـٞكٟ كـٞضتٟ تاٙبـٞت،     ٗاٜ ه

َٚري ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ،  ٌَٚٞ زَٝه َٛ كـٞؽ هًٞاهٚلـٞكاْ          ٢ َّٚ غـ ٙٞعِٟ ظاُلـؤٜ كـٞضتٟ تاٙبـٞت، بـؤ صيُ٘ٗـٞ زَٝهـ
َٛ بٞالُٟٙٞ كًٞٞٗٝ بـؤ خـاُٟٗٝ بط ٗاُاًـ٠ٞ بـٞضاٙٛ ظاُلـؤ بـّ، بٞض اغـتٟ         ٙاخ٘ز ٢ٞٗا٠ُٞ ثؿلٚاْ ٓٞٙٞ، زَٝه
ٌَٚـٞ ظؤضبـ٠ٞ خـاُٟٗٝ بط ٗاُاًـ٠ٞ           ٠ٝٗٞ٢ خاُٟٗٝ رلطٝٙٞ ٙاْ ٢ـ٠ٝٗٞ غـٞضًا٠ٞٙ ٓٞٙـٞ، ٢ٌٚـط ؤ هـٞٗآلتاُٟ ٢

َٛ ٗ         ظ َٚلٞ كـٞ خـَٞهلٛ كـٞضتٟ تاٙبـٞت كـٞ خـاُٟٗٝ رلطٝكـٞ بـ َٙطٞ ططتِ اُلؤٙٛ ُٚٚٞ، ٢ًٞٞ خؤٜ هٞخؤٙسا  ض
َٚـت بـٞ غـٞضؤكٟ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚـساضٝكاْ خـؤٜ هٞخؤٙـسا ٗاظ            َٚت بب َٚـت، بـٞآلَ ُـٞت٘اُ خاُٟٗٝ غٞضًاٙٞف ب

َٙت، ٙٞعِٟ ٢ًٞـٞ هٞالٙٞكـٞٗٝ، هٞالٙـٞكٟ تـطٝٗٝ كـٞ زٝ      َٙطا زٝطط َٚت، ٢ًٞٞ ض َِٚ َٛ كٞغـٚاْ ٓـَٞهططٜ     زٝٓ َٛ غـ َهـ
َٛ كـٞؽ، ٢ـٞٗ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٙٞتٚٚـٞ تـؤ ٣ٙٞٓـ٠ٞ ض ٝكـابٛ ٓٞٙـٞ،             بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤض ا بّ، ؾـٞضت ُٚٚـٞ غـ
َٚم ٓٞٙٞ هٞٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٚٛ عاهٛ كٞ غٞضثٞضؾتٟ ٢ٞٗاُٞ زٝكات، ٢ٚذل ٢ـَٞ رـٞض ظ كطزُـٞ بٞغـٞضٙاُسا      بٞؾ

َٜ هٞكٞضتٟ تاٙبٞت، بٞض اغتٟ زٝ َٙطا زٝطط غت خػتِٞ ُاٗ كٞضتٛ تاٙبٞت ٗ ُاٗ ظاُلـؤٜ تاٙبٞتٚؿـٞٗٝ،   ٢ًٞٞ ض
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ.
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙعاْ ٢ُٞساًاُٛ هٚص َٙلٍ ٓٞٙٞ هٞ بٞض   ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤(  ُـٞ، ٢اٙـا )  َٗٝهآل بُٞٚػبٞت عِٚ٘اُٟ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ثطغٚاض

ٌَٚٞ ض ٝشياْ ُٞكطزٝٗٝ؟  نُ٘لٞ ًّ هٞالٜ خـؤَ ُ٘ٗغـٚتٍ   ١٦ٖٝ االَٓا٤؟ هٞكاتٟ تٞعطٙطٞكاْ ًازز٠ٝ ٙٞكَٞ ٢
 ٌُٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.ممجٌ ايٛشاز٠( ض ٝتلطاٙتٞٗٝ، ٢ٞطٞض ض ٝشياْ ُٞكطزٙتٞٗٝ ٢اغاٙٚٞ، تُٞٔا هٞطَٞي ٠ٝٗٞ٢ )

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ  ثٞضهًٞاْ: بٞض 

َٚؿٞٗا.  رٞضً٘ٗ كان ث
َٚؿٞٗا ت٘رٚق ًغسٙس: َٙع ث  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿِٚاض زٝكَٞ ًازز٠ٝ ) َٜ بٞٙٞن ًاززٝ، نُ٘لٞ ٠ًٗ٘ٞٓ 14، 13، 12بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ًّ ث ( بلط
ََٚٚٞ، بُٞٚػبٞت ٠ٝٗٞ٢ كٞ هًٞاز َٜ بٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗ غ زٝكٞزا ٓات٘ٗٝ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞٙٞكٞٗٝ ٓٞٙٞ، بلط

 َٛ َٚم زٝب َٜ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ بًٞٞضد َٛ زٝٗتط باؽ هٞٗٝ زٝكا ٓٞض ظاُلؤٙٞن زٝغتٞٙٞكٟ ٓٞٙٞ ث
َٛ هٞٗ زٝغتٞٙٞزا، بٞآلَ ٓٞض هٞكؤتاٙٛ ُ٘ٗغطاٗٝ زٝغتٞكٞف باآلتطّٙ زٝغتٞآلتٟ  َٙلٟ ٗٝظاضٝت ٓٞب َِٙٞض ُ٘

َٝ٘ٚ َٚط ٙٛ ٗ زاضاٙٛ ٗ بَٞ ؾ َٜ، ٗاتٞ بٞضثطغٞ هٞكاضٗباضٙٞكاُٟ كاضط َٚم ز ٠ٞٙ خ٘اضٝٗٝ زٝغتٞكٞ ث
َٛ ٢ُٞساَ، خاَهٛ زٗٗ  َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت ُٞكطزٗٗٝ، بؤ صيُ٘ٗٞ خاَهٛ ٙٞن غ هٞخ٘اضٝٗٝف ٢اًاش٠ٝ بٞ ُ٘
 َٛ َٜ ٢اًاش٠ٝ ث َٛ، هٞٗ َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت ٓٞب ُ٘ َٛ َٛ ٢ُٞساًاُٟ تط، ٗاتٞ ٢ٞطٞض زٝب غٞضؤكٟ ظاُلؤ، خاَهٛ غ

َٜ، ٢ٞطٞض ُٞؾيَب ٢ٞٗٝ باؾذلٙؿٞ َٚتٞ بلط َٚلٚاْ زٝب ، ٓٞض هُٞاٗ ًازز٠ٝ زٗاظزٝزا باؽ هٞٗٝ كطاٗٝ كٞ ٙٞك
َٚتٞ غٞضؤكٟ 13غٞضؤن، بٞآلَ هًٞازز٠ٝ ) َٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ بب ( خاَهٛ ٙٞن باغٛ هٞٗٝ كطزٗٗٝ كٞ ُاب

َٚم  َٚتٞ غٞضؤن بًٞٞضد َٚلٚاْ زٝب َٜ كٞ ٢ٞطٞض ٙٞك َٛ ٢ٞٗٝف ض ٝناٗ بلط زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ، ٗاتٞ زٝب
َٚ٘ٝٙٞن غٞضؤكٛ ظاُلؤ غٞضؤكٛ ظ َٛ بٞٓٚ  ؾ َٛ، نُ٘لٞ هًٞازز٠ٝ زٗاتط ٢اًاش٠ٝ بٞٗٝ زاٗٝ كٞ ُاب اُلؤ ُٞب

َٚت، ظؤض غ٘ثاؽ.  ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان كاضزؤ.
َٙع كاضزؤ ستٌس ثرلزاٗز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚ٘اٙٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ ُاكؤك َٛ ٓٞضزٗٗكٚاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )٣ٙٞٓٞتٟ 15ٛ هٞطَٞي ًازز٠ٝ )ث ( ٓٞٙٞ، بَٞه
 ًٞٞ٢ ،َٟ ٢ٞعال( هٞ غٞضثٞضؾتٟ كطزُٟ ظاُلؤ، ٢ٞٗ الُٟٙٞ ظاُػيت زضاٙيَت، ٢ٞٗ ٢ٚساضٜ ٗ ًاهٛ زضاٗٝت

َٛ، ُٞ هٞ ) ٍَٚ باؾٞ شًاض٠ٝ ٣ٙٞٓٞتٞكٞ زٙاضٜ كطاٗ ب َٚلٚاْ، زٗٗف ث َٛ ٢ٞٗاُٞ 11 – 7خاَه (، دطٞ هٞٗٝ ك
َٛ زا٢ٞ َٚت؟ بٞض ٢ٝٛ خؤَ ًٞدوٚػٞكٞ زٝب َٛ ٢ٞٗاُٞ زازُٝ َٛ؟ ًٞغٞهْٞ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ لٞٙطٜ ًاهلِّٚ، ك ُ

َٚت ٗٝظاضٝت ٢اطازاض  َٛ زٝب َٙع ٗٝظٙط زاٍُٚ كٞ زَٝه َٚؿِٚاضٜ بٞض  َٛ، زٗٗ: هٞطَٞي ث ٢ٞٗاُٞ زابيَن ًاهٚم ُاب
َٙتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.  بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞ  اْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. اظيس.
َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٛ )ٗٝضتٛ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػت ُٚٚٞ  َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت ث َٚبَِٚٚٚٞ ٓٞب٘ٗ ٙٞكًٞٚاْ ُ٘ تٞكطٙبْٞ كػٞكاُٚؿٍ كطا، ًّ ٓٞض ٢ٞٗ زٗٗ ت
َٚؿذل ٢اًاشٝ بٞٗٝ كطاٗٝ كٞ تٞكطٙط ٗ َٛ، نُ٘لٞ هًٞاززٝكاُٛ ث ض اثؤضتٛ خؤٙاْ بٞضظ  هُٞاٗ ٣ٙٞٓٞٙٞكٞزا ٓٞب

َٚ٘ٙػت ُاكا، هًٞازز٠ٝ ن٘اضزٝؾسا  َٙلٞٗٝ، ٢ٚذل ث َٙط خاظعسا بؤ ٢ٚؿطاؼي ٗٝظاضٝت هًٞٓٞ٘ٗ ضٗ زٝكُٞٞٗٝ هٞش
َٚت ) تتٛىل ١٦ٖٝ األَٓا٤ تدقٝل ٚ اقساز تٛصٝات ٚقسازات فًظ اؾاَع١ ايتابع١ هلا ٚتسفعٗا يًٛشاز٠ زَٝه
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اْ ض اثؤضتٞكاْ ٗتٞٗغٚٚٞتٞكاُٟ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ بٞضظ زٙػاْ ٢ٞٗ ٣ٙٞٓٞتٞف زٙػيًُصادق١ عًٝٗا(، 
َٛ؟ زًٗٗٝٚؿٚاْ بٞض اغتٟ ٠ٝٗٞ٢  َٚطٝزا ٓٞب َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت ه َٚ٘ٙػت زٝكا ُ٘ زٝكاتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت، ٢ٚذل ض ث

( َٛ َٚط باغٛ كطز زَٝه ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ًاهٚلّ ٙاْ ممٔ حيًُٕٛ ايدزد١ اؾاَع١ٝ االٚي١ٝ ع٢ً االقٌ(، كٞ كان زه
َٛ، نُ٘لٞ  ً٘غآٌّٚ َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ٞٗ ؾٞٓازٝٙاْ ٓٞب هٞ زضٗغتلطزُٟ ٙاْ كطز٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ، ث

َٚت، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚت، ٙاْ ؾٞٓاز٠ٝ كًٞذلٜ ٓٞب  بؤٜ ٓٞٙٞ ًاهٚم بٞكاهؤضٙؤغٚؿٛ ُٞب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚت. َٚبِٚٚٚٞكت ٓٞب  رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ:بٞض  َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘  َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػت زٝكا ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ ) َٛ ث َٙسا زَٝه بٞكاهؤضٙؤغٚاْ  بٞالٜ كًٞٞٗٝ بط ٗاُا١٦ٖٝ٠ًٞ االَٓا٤( بٔ كٞ هٞٗ
َٚلٟ تاٙبٞتٟ ٓٞٙٞ، تٞق٘ٙت زٝزات، ض  َٛ، تُٞٔا بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ ٣ٙٞٓٞتٞ ٢ٞضك َٜ، بط ٙاض ٓٞب ٢ٝٛ خؤٜ زٝضزٝبط 

َٛ زٝزا، هٞبٞض  َٛ بٞ ٗضزٝكاضٙٚٞكاُٟ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ كٞ ٢ٞٗ بط ٙاضٜ ه زٝزا، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ٢ٚوٌاًٛ ٓٞب
َٚ َٚم ًَٞهيت ًوٚؤ٢ٞٗٝ كٞ زَٝه َٛ ظاُلؤٙٞن ري ًً٘لِٚٞ ًاهٚل َٛ ً٘غا٢ًٞٞ بلات، بت٘اُ َٚت، بت٘اُ َٚط ب ُ

َٙيَن، بٞآلَ ؾٞضت ُٚٚٞ خؤٜ بيَب  بٞ خاْٗٝ بط ٙاضٜ ظاُػيت ٗ عوٌٛ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ناكذلٗاٙٞ زاسيٞظض
َٚت، غ٘ثاؽ.  بط ٗاُا٠ًٞ بٞكاهؤضٙؤغٛ ٓٞب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ.  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ً٘ َٜ َٙعاْ ٢ُٞساًاُٛ ثٞضهًٞاْ، تٞبعْٞ ُٓٞس َٙعا٠ُٞ كٞ ظؤض ثطغٚاضٙاْ كطز كٞ بٞض  السٞظٝ بؤ ٢ٞٗ بٞض 
َٛ غٞضؤن ١٦ٖٝ االَٓا٤(، )١٦ٖٝ االَٓا٤() َٚٛ ٗتٟ زٝت٘اُ َٙيَن هٞ زٙطاع كطزُٟ ه ، دُٞابٛ ٗٝظٙط خؤؾٛ زٗ

َٚط، بؤٙٞ  َٛ؟ ُٞخ َٜ، ٗاٙٞ؟ ًٞضدٞ ٢ٞٗ غٞضؤن عٞؾرلٝتٞ ؾٞٓاز٠ٝ بٞكاهؤضٙؤغٛ ٓٞب َٚم زابِسض عٞؾرلٝت
َّٚ بٞزٝضٝد٠ٞ ٙٞن كاًٚاْ ( ًا١٦ٖٝ االَٓا٤) هٚلٞكٞ، ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ ثؿلساضْ كٞ ٢َٞ ٣ٙٞٓٞتٞ زازُٝ

َٚ٘ٝٙٞ، ٠ٝٗٞ٢ ظؤضتطّٙ ثؿلٛ ٓٞٙٞ ٢ٞٗ كػ٠ٞ  ظؤضتطّٙ ثؿلٛ ٓٞٙٞ، ظؤضتطّٙ كػ٠ٞ زٝض ٗا، ٗاٙٞ بَٞ ؾ
َٛ،11 – 7زٝض ٗا، تٞسسٙسٜ شًاضٝكٞ ) َٙم هٞ س٘ضٙٞتٟ زٝزٝٙ َٚ٘ٝٙٞ، تؤ دؤض  ( بؤٙٞ زاُسضاٗٝ بٞٗ ؾ

 ،َٜ َٛ ؾٞخػٚٚاتٛ تطٙـ ٓٞٙٞ، ؾٞخػ٠ٞٚٚ عاًٞٙٞ، خَٞهم خؤؾٛ زٝٗ َٚلٟ زٝزٝٙيَت بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُ ًطُٗٞت
َٚلٟ ظؤض، ظؤض باؾٞ، ظؤض زٙطاع هٞكٞظاٜٙٞ  َٙلٟ ظؤض ًٌ٘ٓٚٞ، ض ٢ٝٛ ظؤض، ظؤض باؾٛ ٓٞٙٞ، نرلؤن ُ٘ٗغ ؾاعرل

َٙتٞ ُاٗ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞاٗٝ، ٢ َِٙسْ زٝكا، كٞغاٙٞتٚٚٞكٟ زٙاضٝ، غط ًٞٞ خاَهٛ ٙٞكَٞ، ٙٞعِٟ ٠ٞ٣ٙٞٓ خ٘
٢ًُ٘ٞا بٞ زٝضٝد٠ٞ ٙٞكَٞ تٞسٞكً٘ٞك٠ٞ بٞزٝغتٟ ًاهٚلٞكٞٙٞتٟ كٞ ظؤضتطّٙ ثؿلٛ ٓٞٙٞ، ٢ِٚذا 
َٚٚاْ  َٙم ث َٚٛ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ُٓٞس َّٙ كٞ هٞزٝضٝداتٛ ثؿلٞكٞٙاُسا كًٞذلٙاْ ٓٞٙٞ، بٞث هٞزٗاٜ ٢ٞٗٝ ٢ٞٗاُٛ تط ز
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َٚ َٙٛ غٞٙطٜ بل٠ٞ هٞغٞض ؾ٣ُٟ٘ عوٌٟ ٗاٙٞ ٢ًٞٞ بط ٙاض زٝزا هٞ ؾ٣ُ٘ٛ عوٌٛ، ُٞخ ط، هٞتٞراغٚوٞكاُسا كٞ ز
َٚم  بط ٙاض ُازات، تُٞٔا ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ ٓٞٙٞ بٞ عق٘ز هٞطَٞي ًاًؤغتاكاُسا، ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙا٠ُٞ ٙٞك

َِٚري ه٢ًٞٞٞضٙلاٗٝ َٛ ًاًؤغتاٙٞن ب َِٚري، ه٢ٞاخرلزا ٢ٚتٚطاق زٝكْٞ  ،زَٝه ٢ٞٗٙذل هٞبٞضٙتاُٚاٗٝ بٚٔ
َِّٚ هًٞاهٚعٙا، ثاف ٠ٝٗٞ٢ كٞ ًُ٘اكٞؾٜٞ زٝكْٞ، ٙٞعِٟ ٢ٞٗ ؾتا٠ُٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ ٓٞٙٞ ًاًؤغتاٙٞن  ب

َٜ، ًا باكٛ  َٚؿدػتين هٞ بؤضزٜ ٢ًُ٘ٞازا زٝكط َٙ٘ٝبطزُٟ زاضاٙٛ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ ٗ نؤُٚٞتٟ ث بٞغٞض بٞض 
َٛ بٞغٞض ٢ٚساض٠ٝ ظاُلؤٙٞكٞ ٗ ؾ٣ُ٘ٛ عوٌٛ ًٞدوٚػٛ ظاُلؤ زٝٙلات، ًٜٓٞ٘ٗ  ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝسٜ ٓٞب

َٚٛ ٢ٞٗ ثػجؤضٝتٚٚا٠ُٞ كٞ باغلطاٗٝ، ًٓٞ٘ٗ هًٞاززٝ ) َٜ بٞث (زا باغلطاٗٝ، 15خَٞهلٛ عوٌٛ ثػجؤض زازُٝسض
َٜ ناكػاظضياْ  ًٞضدٛ غٞضؤن ظاُلؤ نٚٚٞ؟، ًٞضدٛ عًٞٚس نٚٚٞ؟، ٢ًٞاُٞ ًٜٓٞ٘ٗ باغلطاٗٝ، بؤٙٞ ُٓٞس

ٍَٚ ٗاٙٞ ٓري َٚتٞٗٝ، ث َِٙ َٚسا كطزٗٗٝ، ٢ٞطٞض خات٘ٗ ضؤشاْ بٚد٘ ٌَٚٞف  ت َِٙٞضٜ ظاُلؤ ٢ َٚت، غٞباضٝت بُٞ٘ زٝب
َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت نٛ زٝكا  َٙسا، ُ٘ َٚم ٢ٞغشاب ًٞغاَهشّ هٞٗ َٛ، نُ٘لٞ ٢ًٞٞ كؤًٞه َٜ ُٞب هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاّٙ هٞٗ

 هُٞاٗ ٢َٞ ٢ٞغشاب ًٞغاَهشٞٙٞزا؟ ظؤض غ٘ثاؽ.
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ضؤشاْ. 
َٙع  ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ: بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙتٞ زُٝطساُٞٗٝ،  َٚؿِٚاضٝ بسض َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت هٞ زٝكٞكٞزا ًُٞٚيَن، غٞضٝتا ٢ٞٗ ث َٙم ٓٞب٘ٗ كٞ ُ٘ َٚؿِٚاض ث

َٙصِٙٞٗٝ، غ٘ثاؽ. َِٚا ٢ٞٗدا زٝكٞكٞ زازٝض   ٢ٞطٞض زُٝطٛ ٓ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ َٛ  ك َٚت؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ك َِٙٞضٜ ٗٝظاضٝت هٞٗ ظاُلؤٙٞ ًُِٞٚ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاٙٞ ُ٘
 هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، بٞكؤٜ زُٝط ض ٝتلطاٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ غٚال٠ٞ بلُٞٞٗٝ.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ َٙلٚـ كطا كٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ث َٚؿِٚاض َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ، ث ؿِٚاضٜ ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكّٞٙ، بب٘ٗضٝ بٞض 
َٜ، ٗاتٞ ًازز٠ٝ )13هٞطَٞي ًازز٠ٝ ) َٚتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، ًازز٠ٝ )12( زًٝر بلط َٚتٞ زَٗٗٝ، 13( بب ( بب

َٚؿِٚاضٝ زٝكّٞٙ، كٞ ) ٌَٚٞف ثؿتطرلٜ هٞٗ ث َٜ، ٗا13ٗ  ٢12 َٚتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، 12تٞ )( زًٝر بلط ( بب
َٚذي  َٙم زٝكّٞٗٙ بٞبط طٞ ب خؤٜ ٓٚ  كاضٙطٞضٜ هُٞاٗٝضؤكٟ ًاززٝكٞ ُاكا؟ ٢اٙا ٢ٞٗ بابٞت٠ٞ كٞ هٞغٞضٜ ض

َٛ َٙذي ٙاْ ًازز٠ٝ دٚاٗاظب َٙم غط ٠َٝ٘ٚ ٙٞن ًاززٝ ض َٚؿِٚاض بؤ ٢ٞٗٝ كطا، غ٘ثاؽ.هٞن٘اضن  ، بٞؽ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞ  ضهًٞاْ:بٞض 
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َٚػتا ض ٢ٝٚٚٞن ٓٞٙٞ ًازز٠ٝ ) َٛ هٞطَٞهساٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، 13ٗ  12باؾٞ ٢ َٙت بٞٙٞن، ك ( بلط
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت 42ظؤض غ٘ثاؽ، ) َٜ بٞٙٞن، ك ( كٞؽ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزاٙٞ كٞ ٓٞضزٗٗكٚاْ بلط

َٚػتا ٢ٞٗٝ ( كٞؽ هٞطَٞهساُٚٚٞ، كٞٗاتٞ بٞظؤض5بٞضظبلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ) ٠ِٞٙ زُٝط كطا بٞٙٞن، ٢
 رٞكٞضٜٝ ٙٞكٌاْ ًُ٘اكٞؾٞكطز، رٞضً٘ٗ.

 
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚ٘ٝٙٞ، بٞؽ 12ًازز٠ٝ ) َٚتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ هًٞاززٝكٞ، ٢ٞٗٝ ًُ٘اكٞؾٞ كطا، بَٞ ؾ َٙللٞٗتري بب ( كٞ ض

ٌَِٙٞٗٝ، ًازز٠ٝ )زُٝطٌاْ هٞبؤ ُٞزاٗٝ، ٢ٞطٞض ٗٝك٘ بط  ( 12طٞٙٞن زُٝطٛ هٞبؤ بسّٝٙ تاغٚالٞتٞك٠ٞ غ٘
َٚتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ:  زٝب

 (:12ًازز٠ٝ )
( عطًٛا ع٢ً إ ٜهٕٛ ثًجِٗ ع٢ً 11 – 7اٚاًل: ٜهٕٛ يهٌ داَع١ ١٦ٖٝ تط٢ُ )١٦ٖٝ االَٓا٤( تتأيف َٔ )

ازبع ضٓٛات ٚتعد اهل١٦ٝ اع٢ً  االقٌ َٔ مح١ً ايدنتٛزاٙ ٚايجًجإ االخسإ َٔ ذٟٚ اـرب٠ َٚد٠ ايعط١ٜٛ
 ضًط١ َطؤٚي١ عٔ زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يًذاَع١ ٚتتػهٌ اهل١٦ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ثالث١ اعطا٤ َٔ املايهني اٚ املطاُٖني/ اعطا٤. -1
 ز٥ٝظ اؾاَع١/ عطًٛا. -2
 املايو.بك١ٝ االعطا٤ َٔ غري املايهني اٚ ا ملطاُٖني َٚٔ غري ايعاًَني يف اؾاَع١ ٜٓطبِٗ  -3

 ثاًْٝا: ٜتِ اْتداب ز٥ٝظ اهل١٦ٝ َٔ بني اعطا٤ اهل١٦ٝ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞهساٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ) َٚػتا زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ، ٢ ( كٞؽ 44بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗ ( كٞؽ هٞطَٞهساُٚٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ 1ٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، )هٞطَٞهساٙٞ، ك

َٚم هًٞازز٠ٝ )13زُٝط ثٞغُٞسكطا، رٞضً٘ٗ بؤ ًازز٠ٝ )  (.12( كٞ ب٘ٗٝ بٞؾ
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 (:13ًازز٠ٝ )
:ََٞٚٚ  غ
 ٙٞكَٞ:

َٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ببِٞ غٞضؤكٟ زٝغت٠ٞ ٢ -1  ًِٞٚساضٝكاْ.ُاب
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َٙتٞٗٝ بٞزٝض  -2 َٛ ٢ُٞساًٚٞتٟ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ ٗ ٢ُٞساًٚٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ كؤ بلط ُاب
َٛ ٢ُٞساًٚٞتٟ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ ٗ  هٞغٞضؤكٞكاُٟ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ كٞ ببِٞ ٢ُٞساَ ٗ ٓٞضٗٝٓا ُاب

َِٝٗٞٙ  .٢ُٞساًٚٞتٟ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاُٟ ٓٞض ظاُلؤٙٞكٟ تط كؤ بلط
 زَٗٗٝ: 

َٜ ٗ هٞثاٙٞكاُٚاْ  -1 َِٚاُٟ غٞضؤكٟ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ ٗ ٓٞض ٙٞن ه٢ُٞٞساًاُٟ كٞبَ٘ٗي زٝكط ٗاظٓ
َٙلٟ زٝغتٞ. َّٙ بٞبط ٙاض  الزٝزض

َٛ بؤ  -2 َِٟٙ زازُٝ َٚم هٞؾ٘ َِٟٙ غٞضؤكٟ زٝغتٞ ٙاْ ٓٞضٙٞن ه٢ُٞٞساًاُٟ نؤَي ب٘ٗ، زٝغتٞ ٙٞك ٢ٞطٞض ؾ٘
 ٞك٠ٞ ًاٗٝ.٢ٞٗ ًا٠ٞٙٝٗ كٞ هٞ ٢ُٞساًٚٞتٚ

:ََٞٚٚ  غ
َٚتٞٗٝ ٗ غٞضؤكٞك٠ٞ بؤٜ ٓٞٙٞ زاٗاٜ كؤب٠ُٝٗٞٗ٘  َٙم بٞالُٟٙٞ كَٞ كؤ زٝب َٛ ًاُط داض زٝغتٞ ٓٞض غ
َٛ ٙٞكٟ شًاضٝكاُٟ ٗ ض از٠ٝ ٙاغاٙٛ  َٚ٘ٙػيت بلات ٙاْ هٞغٞض زاٗاٙٞكٟ ُ٘ٗغطاٗ هٞالْٙٞ غ ُا٢اغاٙٛ هٞكاتٛ ث

َٚٛ ٢ُٞسا َٛ ٗ بط ٙاضٝكاْ ٗ ض اغجاضزٝكاْ ٗ كؤبُ٘ٗٞٗٝكٞ بٞ ٢اًازٝبُٟ٘ٗ زٗٗ هٞغٞض غ ًاُٟ تٞٗاٗ زٝب
َّٙ ٗ هٞكاتٟ ٙٞكػاْ بُٟ٘ٗ شًاض٠ٝ  َٚؿِٚاضٝكاْ بٞظؤض٠ِٞٙ شًاض٠ٝ ٢اًاززٝب٘ٗاْ ٗٝضزٝطرل غٞضدَٞ ث

َٜ كٞ غٞضؤن زُٝطٛ بؤ زاٗٝ.  زُٝطٞكاْ ٢ٞٗ الُٙٞٞ ثٞغُٞس زٝكط
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٝبٚٚٞك٠ٞ.رٞضً٘ٗ بٞعٞض
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ثايجا:
 الجيٛش إ ٜهٕٛ ز٥ٝظ اؾاَع١ اٚ عُدا٤ ايهًٝات اـاص١ ز٥ٝطا هل١٦ٝ االَٓا٤. -1
الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚ عط١ٜٛ فًظ اؾاَع١، باضتجٓا٤ زؤضا٤ اؾاَعات اـاص١  -2

 ُا الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚ عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ الٟ داَع١ اخس٣.االعطا٤ يف اهل١٦ٝ، ن
 زابعا:

 تكبٌ اضتكاي١ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ االَٓا٤ اٟ َٔ اعطا٥٘ ٜٚتِ اعفاؤِٖ َٔ َٓاصبِٗ بكساز َٔ اهل١٦ٝ. -1
 عطٜٛت٘. اذا غػس َسنص ز٥ٝظ اهل١٦ٝ اٚ اٟ َٔ اعطا٥٘ تعني اهل١٦ٝ َٔ حيٌ قً٘ يًُد٠ املتبك١ٝ َٔ -2

 خاَطا:
تعكد اهل١٦ٝ ادتُاعا َس٠ ٚاسد٠ نٌ ثالث١ أغٗس يف االقٌ ٚيس٥ٝط٘ إ ٜدعٛ اىل ادتُاع اضتجٓا٥ٞ عٓد 
ايطسٚز٠ أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ َٔ ثًح عدد اعطا٤ٙ ٜٚتِ ايٓصاب عطٛز ثًجٞ االعطا٤ ٚتتدر ايكسازات 
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الصٛات ٜسدح اؾاْب ايرٟ صٛت َع٘ املكرتسات باغًب١ٝ عدد اؿاضسٜٔ، ٚعٓد تطاٟٚ اٚٚايتٛصٝات 
 ايس٥ٝظ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ ُٚٚٞ، غ٘ثاؽ.  ثؿتطرلٜ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ   ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
 
 
 
 

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

اذا غـػس َسنـص   زٗاٜ ٢ًٞـٞف ) تكبـٌ اضـتكاي١ ز٥ـٝظ ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤(،      (، )ٙٞكـَٞ ٗ زَٗٗٝ( ) اٚال، ثاْٝا، ثايجـا )
َٙت  هــ٢ٞاخرلزا )ٓــٞتا زٗاٙــٛ( ٓــٞض ز٥ــٝظ اهل٦ٝــ١،.....، ، )ً٘قــازٝكٞ(ٙٞ، ٚمبصــادم ايــٛشاز٠(زٗٗكٛ بِ٘ٗغــط

 غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُـٞ ُاٗٙـاْ ُ٘ٗغـطاٗٝ      َّٚ، ظؤض غ٘ثاؽ، ٢ـَٞ بٞض  َٚبٚين ٓٞٙٞ هٞغٞض ٢َٞ ًاززٝٙٞ؟ تلاٙٞ ُاٗٝكاُتاْ بَو َٛ ت ك
ٝ خاْ، كان دالي، كـان ؾـ٘اْ، ؾـٞٗمن    رلكان عٌط ٓٞٗضاًٛ، زل)طٞؾٞ خاْ، ٢آُٞط خاْ، كان عبساهػالَ، 

 خاْ(، رٞضً٘ٗ طٞؾٞ خاْ.
َٙع طٞؾٞ زاضا دالي:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿذل هًٞازز٠ٝ ) ٍَٚ ٗاٙٞ هَٞ ضٗاُطٞٙٞٗٝ كـٞ  13غٞباضٝت بٞبط ط٠ٞ زَٗٗٝ كٞ ث (ب٘ٗ بٞ بط ط٠ٞ زَٗٗٝ، ًّ ث

ــٞ ٗ   َٚري كــٞضتٟ تاٙبٞت ــ ٌَٚــٞ زَٝه ــؤ    ٢ ــت غِٞٙــٞ كاضٗباضٝكاُٚاُــٞٗٝ ب ٌَٚــٞ زٝغ ٢ َٞٙٝ٘ٚ ــٞٗ ؾــ ــت ُاكــا ب َٚ٘ٙػ ث
َٙلٟ          ٍَٚ ٗاٙـٞ ٢ًٞـٞ بٞثـٞٙط ٝٗ َٚ٘ٙػتٞ غٞضثؿم بـّ، هٞبـٞض ٢ـٞٗٝ ًـّ ثـ َٙ٘ٝبطزُٟ ٢ٚـ ٗ كاضٜ خؤٙاْ ث بٞض
َِٚـاُٛ غـٞضؤكٟ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚـساضاْ،         َٜ، النُٟ٘ٗ ٢ُٞـساًٛ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚـساضاْ ٗ ٗاظ ٓ َٙم غط ُاٗٝخؤ ض

َٚ٘ٙػـيت بـٞٗٝ ُٚٚـٞ كـٞ هـٞ        نؤُٚٞت َٙلٟ تٞٗاٜٗ ُـاٗخؤٙٛ خؤٙاُـٞ ٗ ث ٟ كؤبُ٘ٗٞٗٝكاُٚاْ، ٙٞعِٟ ٢ًٞٞ كاض
َٛ، غ٘ثاؽ. َٙلٟ ُاٗخؤٙٛ خؤٙاْ زٝب َٜ، بَٞهل٘ ثٞٙط ٝٗ َٚطرل بلط  ٙاغاٙٞكٞزا د
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

 َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.بٞض 
َٚؿِٚاضٜ كٞ تٞكسضيٛ كطز، ض اغت زٝكا، ٢ٞٗٝ داًٚع٠ٞ سلـً٘ٛ ُٚٚـٞ،    ثؿتطرلٜ هٞطٞؾٞ خاُٛ زٝكَٞ، هٞٗ ث
ــٞ،       ــؤٜ ٓٞٙ ــٞكٟ خ ــٞٓوٛ تاٙبٞشيُٞسٙ ــٞكٟ ٢ ــٞض داًٚعٞٙ ــُ٘لٞ ٓ ــٌٞٗٝ....، ن ــٚوٛ به ــٍ بٞتٞراغ ــّ زاُٚؿ ً

َٛ، هٞٗاُــٞ هٞٗاُٞٙــٞ داًٚعٞٙــٞن ٓٞٙــٞ بــٞؽ تــٞزضٙيب بــٛ، هٞٗاُٞٙــٞ داًٚعاٙــ َٛ بــٞؽ بٞسػــٛ بــ ٞن ٓــٞب
َٛ، ٙـٞعِٟ ٢ـًّٞ ُـاظامن ٢ًٞـٞ كـ٘ تـٞعٌٍٚ زٝكـْٞ............ هٞغـٞض          َٛ بٞؽ خٞغتٞخاُٞ ب داًٚعاٙٞن ٓٞب
َٛ ٢ٞٗٝ كاُُٟ٘  َٚتٞٗٝ زَٝه َِٙ ًٓٞ٘ٗ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٛ، هٞرٞهػٞرٞك٠ٞ ُٞطٞٙؿتُ٘ٗٞ، ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ كا٠ُُٞ٘ غ٘

الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓـا٤  ٗٝ هٞالٙٞكٟ، هٞالٙٞكٟ زٜ )ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٚٛ عاهٛ ٗ سلً٘ٞتٞ، ٢ٞ
َٚتٞ عًٞٚس ؾٞضت ُٚٚٞ هٞداًٚعاتٛ ٢ٞٓوٛ، زٝبٚين ٢ًّٞ عاهٌٍٚ ٚ عط١ٜٛ فًظ اؾاَع١ اٚ يًه١ًٝ(  ٙاْ بب

َٛ غٞز داًٚعٞ ٞ  ،هٞ كٌٚٚاٜ، ظُٝطِٚٚؿٍ، خؤ هٞتٞداضٗبٛ زُٗٚاٙ َٚ٘ٝض ٙاْ ض ٝكَٞ ٙٞكـ َٛ ٓٞٙٞ كٞ ث  هٞزُٗٚاٙ
ــٞن         ــٞ ٙـ ــِّ ثٚاٗٝكـ ــاٜٗ، زٝبٚـ ــٞ ُـ ــٞٗٝ بط ؤُـ َٚتٟ بلُٞـ ــٞضُ ــٞ ٢ُٞتـ َٛ، كاكـ ــٞزُٗٚاٙ ــَٞ، هـ ــٞداًٚعاتٛ عاهـ هـ
َِٚاطـَٞ           َِٙٞضٝكٞٙيت، ٙٞن هٞٓـٞضٝ ظٝعيـٟ ثاضٝكـ٠ٞ زاٙـٞ، بٞخؤؾـٛ عًٞٚـسٝ هٞك٘هٚـٞكٟ، ٢ـًّٞ ت هٞزاًٞظض

َٛ، بـ           مجع بـني ٚظٝفـتني  ) َٛ، بـٞؽ هـٞكّ ٓـ٣ٙٞاتٟ سلـًٟ٘ ُـاب ٌَٚـٞ ُـاب ٞآلَ ٢ـٞٗٝ هـٞ   ( ٢ـٞٗٝ بـٞؽ هـٞالٜ ٢
َٛ هؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞت٘ ٢ُٞٗٝـسٝ ثٞضؤؾـٛ غـذلادٚٞتٚٚٞك٠ٞ بـٞخؤت      َٚهٞٗاُٞٗٝٙٞ، ٢ٞقَوْٞ هٞزُٗٚاٙ َٛ بٞث زُٗٚاٙ
َٚـ            هُٞاٜٗ، هُٞاٗٙؿٛ ُـٛ كٞبـٞض ٢ٝٚؼ، هـُٞا٠ٗ كـٞ بٞٗٝظٙطٞٙـٞكٟ كـًٞذل، ٢ـٞٗٝتا تٞدطٗبـ٠ٞ ٗآلتـاْ هـٞث

ظٙط ًاهٚٚٞ، ب٘ٗٝ ٗٝظٙط زٙطاع، بـؤ؟ نـُ٘لٞ   ناًٗاُٞ، ض ٢ٝٚؼ ٗظٝضاٙٞ هٞ ٢ٚػطا٢ٚى غب٠ٞ زٗٗ غب٠ٞ ب٘ٝ ٗٝ
َٙٛ خ٘اٜ، غٞز دـاضٜ   ٌَٚٞٗٝ هٞض  َٙٛ خ٘اٜ ٢ٞٗٝ زٙػاْ زَٝه َٛ زٝكا، ٜٓٞ هٞض  هٞغذلاتٚذٚٚٞك٠ٞ خؤٜ زٙطاعٛ ه

َٛ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٙٛ خ٘اٜ، ٢ٞٗٝ بٞكاُُٟ٘ داًٚع٠ٞ سلًٟ٘ زٝن ٌَٚٞٗٝ هٞض   زٜ زَٝه
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهٞ  ًاْ:بٞض 

 ٗٝ ٢ِٚؿْا  اهوٞ، رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.خ٘ا سٞكت بلاتٞ
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم ؾـت ٓٞٙـٞ غـٞض بـُٞٚعاَ              َّٚ ُٓٞـس َٗٝهآل تٞكطٙبْٞ ًّ ٓـاٗض اَ هٞطـَٞي ٢ـٞٗ خ٘ؾـم ٗ بطاٙاُـ٠ٞ كـٞ زَٝهـ
َٜ ٓٚ  زاعٛ ُٚٚٞ ) َٛ، ٢ٞقَوٞخاَطازاخٚوٚٚٞ، داض َٚـت، ٢ـَٞ      (ٓٞب ْ ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ُـٍٚ هـٞٓٚ  ٙاغـاٙٞن ب

َٙم زاُٚؿّ  َٚ٘ٙػتٞ ن٘اض ًاُط داض َّٚ بؤ ُٚعاًٛ زاخٚوٛ، غبٞٙيَن ٢ٞطٞض بط ٙاضٙاْ زا ث ََٚو َٛ ب ًٞغا٢ٚالُٞ زٝب
َٚري،             ٌَٚـٞ هٞٙاغـا زاُـُٞ َٚؿـِٚاض زٝكـَٞ )ؼي كـى االسـ٘اي( خاًٚػـْٞ ٢ َٛ ٙاغاٙٞكٞ ٓـًٞ٘اض بلـّٞٙ، بؤٙـٞ ث زٝب

َٙ نُ٘لٞ ٢ًٞٞ َٙلٟ تـط    ثايجا، زابعا(اٜ ًٓٞ٘اضكطزُٟ ٙاغا، زٝضباض٠ٝ ٠ٝٗٞ٢ تاظٝ )طكؤغح زٝخاتٞ غٞض ض  دـاض
َٛ كــٞب٘ٗهٛ زٝكــا     ٍَِٙ، ٢ـ٠ٝٗٞ ٢ٚػــتٚقاهٞ كبــ٘ٗي كـطزْ، ت٘خــ٘ا ٢ٚػــتٚقاهٞ كـ لــٞٙط  ،٢ـ٠ٝٗٞ ضابٚعــْٞ زٝخــ٘
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َٜ؟ ٙـاْ ٢ٞطــٞض     َٚم ُــًٞا،  ٣ٙٞٓٞٙـٞ؟ زاعــٛ ٓٞٙــٞ بِ٘ٗغـري ٢ٚػــتٚقاهٞكٞ هٞالٙــْٞ ٣ٙٞٓـٞ كبــ٘ٗي زٝكــط ٙــٞك
َٚؿـِٚاض           َٜ، بؤٙـٞ ث َٚدتٚـاضٜ زٝكـْٞ، ٗٝكـ٘ زَٗٗٝ ٓـات٘ٗٝ هٞغـٞض َٛ تٞبعْٞ هٞبـٞٙين خؤٙـاْ ٢ ض ٢ٝٚؼ ًُٞا، ٢
َٙـت ٗ ٓـٚ          َٚيَن، ًُٞتٚقٚٚـٞ، تٞسػـٚى ساغـَوٞ، ٓـٚ  ٢ٚعارـٞ ُاكط زٝكَٞ ٠ٝٗٞ٢ ضابٚعْٞ، ٠ٝٗٞ٢ تاظٝف ًُٞ

َٛ، زٝضباض٠ٝ ) َٚم ُٞب الجيـٛش اؾُـع بـني عطـ١ٜٛ     سيـٚيَن بٞٙـٞن طيوـٞ )    (ثايجـا بـٞض ٢ٝٛ ًـّ )   ثايجا(تٞخػٚػ
ــظ ا ؾاَعــ١.(   ــا٤ ٚعطــ١ٜٛ فً ــُٞا،    ٦ٖٝــ١ االَٓ ــ٠ٞ ٢ً٘ ــ٘زٜ ٣ٙٞٓ ــٞ ٗد ــٞ ك َٚطٝزاٙ ــٞرٞكٞ ه ــُ٘لٞ رٞهػ ، ن

َِٚاطـَٞ     َٚطاٙٞكٟ ض ٝكٚبٞ تٞزاخ٘ي ُاكا هٞ ٢ٚؿٛ ضؤشاُٞٙاْ، تُٞٔا ض ٢ٝٚؼ تاٗٝك٘ ًٞساغٞبٜٞ بلـْٞ، ًـّ ت د
ٌَٚٞ، ٙـٞعِٟ بـؤ ض ٢ٝٚػـٛ داًٚعٞٙـٞكٟ خـاؽ، بـؤٜ ٓٞٙـٞ        ٢ٞطٞض ٓات٘ ثاؾاْ غٞضُٞكٞٗت ٢ َٚؿِٚاض٠ٝ ٢ ٞٗ ث

َٚطاٙٞكٟ تط؟ كٞ ٢ًٞٞ غٞز ٢ٚؿٛ ٓٞٙٞ، بؤ زٗٗ عع٠ٗ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًٞـُٞا   َٚتٞ ععٗ هٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُٞٞا هٞ د بب
َٚـسٝكات            َٚـت؟ ٙـٞعِٟ ٢ًٞـٞ ٗاٜ ه َٚلٟ ٢ٚـساضٙٚاْ ُٚٚـٞ، ُاب كٞ زَٝٗهًُٞٞسْ ٙاْ ًـاهٚلّ كـٞ ٓـٚ  ٢ٚوتٚعاًـات

الجيـٛش  لٞكٞ تٞغٞٗض  بلْٞ كٞ ض ٢ٝٚؼ داًٚعٞكاْ بؤ خؤٙاْ ُ٘ٗغٚٚٞ، بؤٙٞ بٞض ٢ٝٛ ًّ ك٘ضتٛ بلْٞ، )خَٞه
 ًُٞٚيَن، غ٘ثاؽ.اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًظ ا ؾاَع١.(، )زابعا، خاَطا(، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط.
َٙع عٌط قس   ٙق ستٌس )ٓٞٗضاًٛ(:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙع كـان عبساهػـالًٛ ٓاٗكـاضَ زٝكـَٞ، هـ٠ٝٗٞ كـٞ هـٞخاَهٛ             َٚؿـِٚاض٠ٝ بـٞض  ٓٞض بٞك٘ضتٟ ثؿتٚ٘اُٟ هـٞ ٢ـٞٗ ث
ــٞ ) ــع زَٗٗٝ ٓٞٙ ــٞ      الجيــٛش اؾُ ــسٜ ب ــٞٗٝ ثُٞٙ٘ٝ ــُ٘لٞ ٢ َٚت، ن َِٚ ــًٞ ــًٞٚـ ُ َِٚذ ــؤ ث َٚ٘ٝ ب ــ ــًٞاْ ؾ (، بٞٓ

ــاٗخؤٜ ٓٞض  ــاضٜ ُ ــتين كاضٗب َٙلدػ ــٞٗ     ض ــٞ ٢ ــٞٗٝف ك ــَٞي ٢ ــٞ، هٞط ــٞٗٝ ٓٞٙ ــٞكٟ تاٙبٞت ــا ظاُلؤٙ ــٞن ٙ ثط ؤشٝٙ
َٙتـٞٗٝ، ُـٞن بـٞ ً٘غـازٝكٜٞ           َٛ ٢اطـازاض بلط طؤض اُلاضٙاُٞ ٙا ٢ٞٗ زاُاْ ٗ ٢ٚػتٚقاهٞ كطزُـٞ تـُٞٔا ٗٝظاضٝتـٟ هـ

َٛ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٗٝظاضٝت ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ. 
َٙ  ع زلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػـت       َٚساكطاٙـٞ، ث َٚؿ٘ٗتط، ٢ـٞٗ ًاززٝٙـٞ ظٙـازٝض ؤٙٛ ظؤضٜ ت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ كٞ ب٘ٗٝ بط طٞٙٞن هًٞاززٝك٠ٞ ث
َٙتٞٗٝ بؤ ُٚعاَ زاخٚوٛ ٢َٞ  َٚت؟ ٢ٞٗٝ زٝطٞض  ٌَِٙاٙـ، بؤنٛ هُٞاٗ ٙاغازا ٓٞب َٙت بٞض  َٛ، نُ٘لٞ زٝكط ُاكا ٓٞب

ــاْ        ظاُلؤ ــؤ خؤٙ ــٞ ب ــاٙـ ه ٌَِٙ ــٞ ض َٜ ب ــط َٛ زٝك ــٞب ــٛ ٓ ــعاَ زاخٚو ــا، ُٚ ــ٘ٗهٛ بل ــٛ سل ــعاَ زاخٚو ــازاَ ُٚ ــٞ، ً ٙ
ََٚٚٞ زٗاٜ   َٚيَن، غـ ًُٞ ،َٜ َِّٙ، بٞآلَ ٢ٞطٞض ٓات٘ ٓٞض ًاٙٞٗٝف ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٢ٞٗٝ ٓٞض سٞظف بلط زٝضبه٘

َٛ، ٢ٞطٞضثاْٝا(٢ٞٗ كٞ ) َٛ ض ٝظاًُٞسٜ ٗٝظاضٝتٛ هٞغٞضب َٜ، كٞ ٙٞن ٗ زٗٗ زٝب ض ٝظاًُٞسٜ ٗٝظاضٝتـٟ هٞغـٞض    ز
( َٛ َٜ، زشٜ زٝٗٝغيَت، زٗاٙـ زَٝه َٛ ُاكط َٚطٝ ضْٗٗ ُٚٞ ٢ٞطٞض ٢ٚػتٚقاهٞ  تكبٌ اضتكاي١ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ(،زاُٞب ٢ٞه
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َٚتـٞٗٝ؟ ٢ـٞٗ كـاتٟ ٓــٞضٗٝك٘             َٚتـٞٗٝ ٗاُـٞ بَو بـسا تـُٞٔا هٞثاٙٞكـ٠ٞ ٢ٚػـتٚقاهٞ زٝزا، ٢ـ٠ٞ ٢ٞطـٞض ٗٙػــتٟ سيِٚ
َٚتٞٗٝ؟ ٙاْ ٓٞض ه َٚتٞٗٝ؟ غ٘ثاؽ.ًاًؤغتاف ُاًِٚ  ٞ ٣ٙٞٓٞ ُاًِٚ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان دالي.
َٙع دالي عوٛ عبساهوٞ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ، بؤٙـٞ    زٙاضٝ ظؤض هٞخ٘ؾم ٗ بطاٙاْ زشٜ ٢ٞٗ بابٞتٞ بْ٘ٗ كٞ ًً٘ٞغٚوٛ ٗٝظاضٝت هٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٓـٞب
َٙم ظٙاز ب َٛ ) الٙٞد٘ظ َٜ بَو َٙـت تـؤ   الجيٛش اؾُع بني ١٦ٖٝ االَٓا٤ ١٦ٖٝٚ ايٛظٝف١ اؿه١َٝٛ(لط ، نُ٘لٞ ُاكط

َٙعًـسا،   َٛ هٞطَٞي ض َٛ ٢ُٞساًٛ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞاف ب َٛ ٙاْ ٗٝكٚى ٗٝظٙط ب َٛ، ٗٝظٙط ب ٗٝظٙطٞٙٞكٟ سلً٘ٛ ٓٞب
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ؾ٘اْ.
 

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ دالي:ب  ٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم زٝكـَٞ      َٙ٘ٝ ثطغـٚاض ًّ ٙٞكَٞ ثؿتطرلٜ هٞبط ط٠ٞ زًٟٗٗٝ كػٞكاُٛ خات٘ٗ ٢آُٞط زٝكَٞ بٞض اغـتٟ، هـٞٗ
َٛ ؾٞٓاز٠ٝ ٓٞٙٞ ٗ زٝٙاْ بٞسػٛ  َٚط ثط ؤرػٚؤضٝ، زٗٗ، غ َٚلٟ ًوٚؤُ َٙع ٗٝظٙط ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، كٞغ هٞبٞض 

َٚـت، ٙـٞعين     تٞكسٍٙ كطزٗ َٚت بٞض ٢ٝٚػٛ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا؟ غـٞضؤكٟ ظاُلؤكـٞف ب َٛ بب ٗٝ، بؤ ًاؼي ٠ٝٗٞ٢ ُٞب
َٙططٙٞكٞ هًٞٞ نٚٚٞ؟ هٞض٠ٗٗ كاُُ٘ٚٚٞٗٝ، هٞضٜٗٗ ظٝٗابٚت ٗ تٞعوٌٚاتٞكاُٛ تطٝٗٝ؟ ظؤض غ٘ثاؽ.  ض

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ؾٞٗمن ساْ.
َٙع ؾٞٗمن ستٌس  لطٙب: بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلطزُٛ    َٛ بـٞد َٛ هـٞد َٛ، ٢اظازٜ خؤٙاْ ٓٞب ٓٞض هٞٗ ض ٗاُط٠ٞ كٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ تاٙبٞشيُٞسٜ خؤٙاْ ٓٞب
َٙلٟ تـط     َٜ كػٞكاُٛ ٢ـٞٗ دـاض كاضٝكاُٚاُسا، ثؿتطرلٜ تٞٗاٗ هٞكػٞكاُٟ ٓاٗكاضَ كان عبساهػالَ زٝكَٞ، ُاًٞٗ

َٛ زٝكَٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.تٚلطاض بلًٞٞٗٝ، نُ٘لٞ ٢ٞٗ كػ  ٞكاُٛ كطزَٗٗ ٗ ثؿتطرلٜ تٞٗاٜٗ ه
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان كاضزؤ.
َٙع كاضزؤ ستٌس ثرلزاٗز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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رلاٗٝ، بٞؽ ًّ ثؿتٚ٘اُٛ كان عبساهػالَ زٝكَٞ، بؤ ٢اطازاضٙؿتاْ ٢ًٞٞ زٝكاٗ زٝق هٞ كاُُٟ٘ ٢٘ضزُٛ ٗٝضط
( َٛ الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ فًظ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ اجملًظ تُٞٔا ٙٞن ؾتٟ ُٞك٘غتاُٞ، ٢ٞٗٙـ زَٝه

ٓٞض ٠ٝٗٞ٢ هٞ ٚفكا السهاّ قإْٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ(، ًظ باضتجٓا٤ زؤضا٤ اؾاَعات اـاص١ يف اجمل
َٚري؟ َِٙسٝض ُٞك٘غتاُٞ، ٢ٌٚٞ بؤ ٢ٞٗ كاُُ٘ٞ زاُاُ  غ٘ثاؽ. ٓٛ ٢ٞٗ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ضؤشاْ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػت ُاكا، ن٘اضَٝ ٢ٞطٞض ٓٞض  َِٚذَٞ ث ًِٚـ ثؿتطرلٜ هٞكان عبساهػالَ زٝكَٞ، بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ٗ ث
َٚتٞٗٝف ٢ٞٗٝ هًٞازز٠ٝ ) ( كٞ باؽ هٞ زٝغتٞآلتٞكاْ ٗ ٢ٞضكٞكاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ  3ط٠ٞ )( بط 14ٍِسيِٚ

َٚطٝ، تُٞٔا خاَهٛ ٙٞن ٗ زٗٗ ٢ٞٗٙـ بٞٗ  َٚ٘ٙػت ُاكا ه َٜ باغلطاٙٞ ث ًٞدوٚػٟ ٢ًُ٘ٞا زٝكات، هٞٗ
، الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًظ اؾاَع١(زاض ؾت٠ِٝٗٞ كان عبساهػالَ كٞ كطزٜ، )

َٚ٘ٙػت ُاكا ُاٜٗ َٚت، نُ٘لٞ عًٞٚسٜ ك٘هٚٞكاْ خؤٙاْ ٢ُٞساًّ هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ،  ث َٚص ب عًٞٚسٜ كؤه
َٙتٞٗٝ، عًٞٚس ٢ُٞساًٞ ه٢ٞٞصتًُٟ٘ٞ  َٛ هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ عًٞٚسٜ ك٘هٚٞف زٝطط َٛ ٢ُٞساَ ب كٞ طؤتت ُاب

 ظاُلؤ، بؤٙٞ ثؿتطرلٜ هٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكَٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غ  ٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ،َٜ ٢ٚدتٚػاغٞكاْ ٗ ٢ٚؿٞكاُٟ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا هٞطَٞي ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ تٞظاضٗبٛ ٓٞٙٞ، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ُاكط
( َٜ َٛ ز َٛ، ٢ُٞساًٛ ًٞفٝو اـصِ ٚ اؿهِ(، ٗاٜ ه َٚم خؤٜ ٢ُٞساًٟ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ ب عقَ٘ي ُٚٚٞ ٙٞك

َٚت، غ٘ثاؽ. َٚت، تُٞٔا غٞضؤكٛ ظاُلؤٙٞكٞ خؤٜ ُٞب َٛ، ُاط٘صت  ٣ٜٙٞٓٞ ٢ًُ٘ٞاف ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗاض ٢ٝٚتاْ، زٗا غٚالٞتاْ، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض ز  ظٝٙٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػتا ٢12ٞٗ ًاززٜٝٙٞ كٞ زُٝطٌاْ هٞ بؤ زا زًٝر كطاٙٞ، ٙٞن خطا هٞطَٞي ًازز٠ٝ ) َٛ بط طٞٙٞ، ٢ (، غ
َِٚا ٗ ًُٞا  َٚيَن، ٢ٞطٞض زُٝطٛ ٓ َِٚذَٞ ًُٞ َٚؿِٚاض زٝكْٞ كٞ بط طٞ بؤ ن٘اضَٝ ٗ ث ظؤضب٠ٞ ظؤضٜ ٢ُٞساًاْ ث

َٚتٞٗٝ، ز ََٚٚٞ هًٞازز٠ٝ )ًاززٝكٞ ٙٞن بط طٞ زًِٝٚ َٚتٞ بط ط٠ٞ غ َٚ٘ٝٙٞ:12ٝب  ( بَٞ ؾ
 ثايجًا: الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًظ ا ؾاَع١.
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ََٚٚٞ ه٢ٞٞقَوٛ ًازز٠ٝ ) َِٚذَٞ كٞ زٝكاتٞ غ َٚؿِٚاضٜ ٢ٚوغا كطزُٟ بط ط٠ٞ ث َٚؿِٚاض كطا بطط٠ٞ 13ث (، ث
َٜ، غ٘ثاؽ.  ن٘اضَٝ ٢ٚوغا بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙ  ع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٜ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ،  َٛ هٞطَٞهساٙٞ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ٢ٚوغا بلط َٚػتا زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ ٢ بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، بٞكؤٜ زُٝط ض ٝتلطاٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ  ظؤض غ٘ثاؽ، ك

 بؤ ٢ٜٞٗ تط.
َٙع ز. ضؤشاْ ع  بساهقازض زظٝٙٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚٚٞ هٞ ٢ٞقَوٛ ًازز٠ٝ ) َِٚذَٞ، كٞ زٝكاتٞ غ َٚؿِٚاضٜ ض ٝتلطز٠ُٝٗٞ بط ط٠ٞ ث  (، غ٘ثاؽ.13ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙتٞٗٝ؟ َِٚذَٞ ض ٝت بلط َٛ هٞطَٞي زاٙٞ بط ط٠ٞ ث َٚػتا زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ ٢ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ  بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، بٞكؤٜ زُٝط ض ٝتلطاٙٞٗٝ،  بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ك

 رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚٚٞ هًٞازز٠ٝ ) َٚتٞ بط ط٠ٞ غ َٚؿِٚاض زٝك12ٙٞتُٞٔا بط طٞٙٞن ًاٗٝ كٞ زٝب َٙتٞٗٝ:(، ث َٙص َٚ٘ٝٙٞ زابط   ّ بَٞ ؾ
ثايجًا: الجيٛش اؾُع بني عطـ١ٜٛ ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤ ٚعطـ١ٜٛ فًـظ اؾاَعـ١ باضـتجٓا٤ زؤضـا٤ اؾاَعـات اـاصـ٘            

 عطا٤  يف اهل١٦ٝ.أ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞهساٙـٞ؟ تلاٙـٞ زٝغـت بـ     َٚػتا زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ، ٢ ( كـٞؽ  18ٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، )  بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، )  ( كـٞؽ، كٞٗاتـٞ ٢ًٞـٞٙاْ ظٙـاتط     21هٞطَٞهساٙٞ، ك

 ب٘ٗ،......... رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿـِٚاضٜ دـُٞابٛ ٗٝظ   ( كـٞؽ ٗتٚـاْ ت٢ٞٚـسٜ    11ٙـط بـ٘ٗ كـٞ ٙـٞن كـٞؽ بـ٘ٗ، ٗابـعامن )       ٢َٞ زٝكٞ هٞغٞض ث
َٙتٞ زُٝطساْ، كٞ ) َٛ ٢ٞٗٙـ غط َٚؿِٚاض٠ٝ ًّ كطزَ، زٝب الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ عبساهػالَ زٝكّٞٙ، ٢ٞٗ ث

اضـتجٓا٤  ( كـٞؽ ٗتٚـاْ ت٢ٞٚـسٜ زٝكـّٞٙ، ٢ـٞٗ )     11( ٢ًٞـٞ ٗابـعامن )  ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًـظ اؾاَعـ١.  
َٚت، غ٘ثاؽ. ز٥ٝظ اؾاَع١( َٚسا ُٞب  ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
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َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم ٓٞٙٞ،  ض٤ٚٛ َٚت ض اططٜ كؤهٚـص ٢ُٞـساًٛ ٢ٞصت   ض٤ٚٛتٞرآً٘ َٚـت،    تٞرآً٘ٞكٞ ٢ٞٗٝٙٞ زٝب ً٘ـُٟٞ ظاُلـؤ ب
َٛ، ٢ٞطِٚا نؤْ ض ٝثتٞكـٞ   َٛ ٢ُٞساًٟ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ب َٚت غٞضؤكٛ ظاُلؤ سٞشيْٞ زٝب ٢ٞٗٝ ًٞدب٘ضٙٚٞ، زٝب
َٚـت         َٛ، زٝب َٚـت ٢ُٞـساًٟ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ ٗٝظٙـطاْ بـ َٚٛ ٢َٞ ٗٝظٙـطٝ ُاب َٛ؟ ٙٞعِٟ ٗٝك٘ ٢ٞٗٝ ٗاٙٞ بَو زضٗغت زٝب

َٙم ٢ُٞساًٛ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ َٛ ض ٢ٝٚػٛ داًٚعـٞ   ًٓٞ٘ٗ ض اططٜ كؤهٚص َٚت، كٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٓٞب٘ٗ زٝب ب
َٛ ثطغ٠ِٝٗٞٚ هٞطَٞي  َٛ بططْ ٗ ه َٛ بططْ ٗ ضٝخ٠ِٞ ه َٙٛ ه َٛ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُّ ط٘ ٢ُٞساًٛ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ب

 بلْٞ، ٢ٞٗٝ ٢ٞظٞزٙٚاتٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط ٓٞٗضاًٛ.
 
 
 

َٙع عٌط قسٙق ستٌس )ٓٞٗضاًٛ(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ كٞ ًازز٠ٝ ) (ًاْ زًٝر كطز، هٞخاَهٛ زًٗٗٝٚاْ ٓات٘ٗٝ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ععٗٝ ض ٢ٝٚػٛ داًٚعٚٞٙٞ، 13ٗ  ٢12
َٚؿـِٚاضٜ        َٚم ٓات٘ٗٝ ٢ًٞٞ زُٝطٚؿٛ هٞغٞض زضا، ٢ٞٗٝ تٞغبٚت ب٘ٗٝ، بـٞآلَ ٢ـٞٗ خاَهـٞ كـٞ باغـلطا ٗ ث بٞ خاَه

عبساهػالَ ب٘ٗ كٞ ٢ُٞساًاُٛ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ ُٞبّ بٞععٗ هٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ً٘ـُٞا، ًٞبٞغـت ٢ـٞٗٝ بـ٘ٗ     كان 
َٛ، نــُ٘لٞ هٞغــٞض ٢ــٞٗٝ ٙــٞكال كطاٗٝتــٞٗٝ ض ٢ٝٚػــٛ داًٚعــٞ ٢ُٞــساًٛ   ُــٞن ًٞبٞغــتٟ ض ٢ٝٚػــٛ داًٚعــٞ بــ

 ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞاٙٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ز. ضؤشاْ. رًٞ٘ٗ
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعاْ، ٢ٞٗ زٝكٜٞ زضاٙٞ زُٝطساْ باغٛ غٞضؤن ظاُلؤ ُاكات، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ غٞضؤن ظاُلؤ هٞبط طـ٠ٞ ٙـٞكٟ    بٞض 
َِٙٞضاْ، غٞضؤكٟ ظاُلؤ ٢ُٞساًـٞ، ٢ـٞٗ زٝكـٜٞ ه٢ٞٞقـَوٛ ثط ؤش    12ًازز٠ٝ ) ٝكـٞزا  ( ٢ُٞساًٞ ه٢ٞٞصتًُٟ٘ٞ ُ٘

َٚؿـ٠ٞ هٞغـٞضٝ         َٚػـتاكٞ ك ٓات٘ٗٝ، غٞضؤكٛ ظاُلؤًاْ ُٞزاٙتٞ زُٝطساْ، زُٝطٌاْ بـؤ زا كـٞ ٢ُٞساًـٞ، ٢ـ٠ٝٗٞ ٢
َٚ٘ٝٙٞ كٞ خاَهٛ زًٗٗٝـٟ ٙٞكـَٞ هـًٞازز٠ٝ )    الجيـٛش اؾُـع بـني    (زا )13زٝكٞكٞ ه٢ٞٞقَوٛ ثط ؤشٝكٞف بٞٗ ؾ

َٜ ٢ُٞساَ عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًظ اؾاَع١( َٛ هـٞزٗٗ ٢ٞصتً٘ـْٞ هـٞ ٙـٞن ٗٝختـسا،       ، ٗاتٞ ُاكط بـ
َٙعاْ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ طً٘اُـٞ زضٗغـت بـ٘ٗ، ٓٞضنـُٞسٝ زُٝـط هٞغـٞض بط طٞكـٞ زضا، كـٞ بـ٘ٗٝ بط ٍِطـ٠ٞ            بٞض 
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ََٚٚٞ هـًٞازز٠ٝ )  َٚ٘ٝٙٞ             12غ َٙعتاْ زُٝـط زضا بـؤ ٢ـٞٗ زٝكـٞ، ًـّ ٢ـٞٗ زٝكـَٞ بـٞٗ ؾـ (، بـؤ زَهِٚـابُٟ٘ٗ بـٞض 
َِٙــسٝٗٝ، باغــٛ غــٞضؤكٍ ُٞكطزٙــٞ ) جيــٛش اؾُــع بــني عطــ١ٜٛ ٦ٖٝــ١ االَٓــا٤ ٚعطــ١ٜٛ فًــظ اؾاَعــ١ الخ٘

َِٙسًـٞٗٝ،    باضتجٓا٤ زؤضا٤ اؾاَعات اـاص٘  االعطا٤  يف اهل١٦ٝ( َٜٚ٘ٝٙٞ كـٞ خ٘ ، زُٝط هٞبؤ ٢ٞٗٝ زضا، بٞٗ ؾـ
 ( كٞغٚـ هٞطَٞهٛ ُٞبّ٘ٗٙ، غ٘ثاؽ.18( كٞؽ زُٝطٟ هٞبؤ زا، )21( ب٘ٗ كان عبساهػالَ، )21( بٞ )18)

َٙع ز  .اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم بـ٘ٗ      َٚم زُٝطٛ هٞغٞض زضا ًُ٘اكٞؾٜٞ بلَٞ، ٢ٞٗٝ زُٝطساُٞكٞ كطا، بـٞآلَ ٢ـٞٗٝ ٙـٞك ًّ عازٝ  ُٚٚٞ ؾت
َٚؿِٚاضٜ دُٞابٛ ٗٝظٙط ب٘ٗ، َٚؿِٚاضٝكاْ، ث َٙلٟ تـط ه٢ُٞٞـساًاُٟ ثٞضهـًٞاْ ٓـات كـٞ ظٙـاتط هـٞ          هٞ ث َٚؿـِٚاض ث

َٚت )11) َٚـت غِٞٙـٞ   الجيٛش اؾُع بني عط١ٜٛ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚعط١ٜٛ فًظ اؾاَع١(( كٞؽ زَٝه ، ٢ًٞٞ زٝب
َٚـت )ض ٢ٝٚػـٛ داًٚعـٞ غـٞضؤكٛ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ داًٚعٞٙـٞ(، ٢ٞٗاُـٞ ٓـًٞ٘ٗ ت٢ٞٚـسٜ           زُٝطساْ، ٢َٞ ُٞغٞ ٗاُاَه

َٚتـٞ بـٞؽ )ال ٙـٞد٘ظٜ    ًِٚاْ كطزٗٗٝ، ن ٌَٚٞ كٞ كػًٞاْ كطز، كٞ زاٗاًاْ كطز بب َٚؿِٚاضٜ ًّ ب٘ٗ، ٢ ُ٘لٞ ث
ٌَٚــٞ ٓــًًٞ٘ٗاْ ٢ٞٗاُــ٠ٞ ط٘تٚــاْ ت٢ٞٚــسٜ عبساهػــالَ زٝكــّٞٙ زشٜ ) باضــتجٓا٤ دًٞعٞكــٞ( هٞطــَٞي ٢ــ٠ٝٗٞ ٢

َٚسا ُات االخس٣(عزؤضا٤ اؾاَ َٚؿِٚاضٝكًٞاْ ٠ًٞٞ٢ ت ٌَٚٞ ًًٓٞ٘ٗاْ زش بّ٘ٗٙ، كٞ ث َٚت، غ٘ثاؽ.بّ٘ٗٙ، ٢  ٞب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ؟ رٞضً٘ٗ. َٛ هٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ب َٚٛ ض٢ٝٚػٛ داًٚعٞ ُاب َٚػتا تؤ زَٝه  ت٘خ٘ا كان عبساهػالَ ٢
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاضٜ هٞغٞض كطزٗ زُٝط َٚػتا دُٞابٛ ٗٝظٙط ث َٚـت ض ٢ٝٚػـٛ      ٠ٝٗٞ٢ ٢ تاْ هٞغٞض زا نـٚٚٞ؟ ٙـٞعِٟ ًـّ زٝب
ٌَٚـٞ زشٜ ٢ِٞٗٝٙـٞ، بؤٙـٞ           داًٚعٞٙٞكٟ ؾٞخػٛ مب، ببٌـٞ ٢ُٞـساَ ه٣ٙٞٓٞـ٠ٞ ٢ً٘ـُٞا هٞداًٚعٞٙـٞكٟ تـط، ٢

(، ٢ٞطٞض ًٞبٞغتتاْ ٢َٞ ض ٢ٝٚػٛ داًٚعٞٙٞ ٢ٞٗ ُٞغٜٞ بأضجٓا٤ َاٚزد يف اٚآلُٞغٞكٞ لَٞهٞتٞ عٞضٝبْٚٚٞ، )
َٚ٘ٝ ُ٘ٗغٚ٘تاُٞ ٗاًاُا ز ٝزاتّ، ًّ زٝت٘امن ببٌٞ غٞضؤكٛ داًٚعٞٙٞن، عـ٘ظٜ ٢ً٘ـُٞاٜ داًٚعٞٙـٞكٟ تـط،     ٢

 (َٛ  (، زضٗغتٞ ٢ٞٗ كات، غ٘ثاؽ.عالَٙع َساعات ايفكس٠ االٚىل ابَو
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞٙاْ خاْ ٗٙػتت كػ٠ٞ بل٠ٞ.
َٙع بٞٙاْ اظيس سػّ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضه  ًٞاْ.بٞض 
َٚسا بٚذي، ًٞدوٚػٛ داًٚعٞؾٛ  َٚذي غٞضؤكٟ داًٚع٠ٞ ت َٚصَ ٙٞعِٟ تٞرآً٘ا ٜٓٞ، ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا زظ زب
ــاتّ، ٢ٚــعْٝ       َٛ زك َٛ دــاًٚع ــ ــتٚا ًٞدوٚػ َٛ غٞضثٞضؾ َٛ ظــ ــؤٙ ــٞضؤكا ظاُل َٛ زكــاتّ، غ ــتٚ ــت غٞضثٞضؾ َٚ خــؤ زظ
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ــٞعِ      ــتٞ، ٙ ــِٚاضا ٜٗ زضٗغ َٚؿ َٜ ث ــط َٙع ٗٝظٙ ــٞض  ــتٞ، ب َٜ زضٗغ ــط َٜ ٗٝظٙ ــِٚاض َٚؿ َٛ   ث ــؤٙ ــٞضؤكٛ ظاُل َٚذي غ ــ ٟ زظ
َٚؿِٚاضٝ  هٞٓٞضزٗٗكا زا ٓٞبٚذي، زًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞازا ٓٞبٚذي، ًٞدوٚػٛ داًٚعٞف زا ٓٞبٚذي، ٢ٚعْٝ ٢ٞٗ ث

 زضٗغتٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٞضطَ٘ي خاْ.
َٙع غٞضطَ٘ي   سػّ: زضابٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٜ ًٞٗظٗعٟ زُٝطساُٞ كٞ باؽ بلَٞ، ُ٘كت٠ٞ ُٚعاًٚٚٞكَٞ هٞغٞض زُٝطساُٞكٞٙٞ، ٢ٞٗ زٝكـٜٞ كـٞ   ًّ  زًٝٞٗ
َٚساب٘ٗ، ) َِٙسضاٙٞٗٝ ٢ٚػتٚػِاٙٞك٠ٞ ت (بـ٘ٗ، ٙـٞعين   21( كٞؽ هٞطَٞهٛ بـ٘ٗ، ٢ـ٠ٝٗٞ هٞطـَٞهٛ ُـٞب٘ٗ )    18خ٘

َٜ ٢ٞٗٝ ض اغت بلًٞٞٗٝ، ) َٛ، غ٘ثاؽ.(كٞ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ُٞب٘ٗ كٞ ٢ٞٗ ٢ٚػتٚػِاٜٙٞ 21زًٝٞٗ َٚساب  ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. اظيس.
 

َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٛ )ٗٝضتٛ(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٝزا باؽ ه٠ٞ٣ٙٞٓٞ ٢ًُ٘ٞاٜ ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ، باؽ ه٠ٞ٣ٙٞٓٞ ٢ًُ٘ٞاٜ داًٚعٞٙٞكٟ تـط ُٚٚـٞ بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ      ه
  ،َٜ َٛ هـٞٗ َٛ ض ٢ٝٚػـٛ داًٚعـٞ            ٢ُٞساَ ُٞب هٞبـٞض ٢ـٞٗٝ ًـّ ت٢ٞٚـسٜ ض ٢ٝٚٚٞكـ٠ٞ دـُٞابٛ ٗٝظٙـط زٝكـَٞ، زٝبـ

َٙتٞٗٝ زُٝطساُٞٗٝ، غ٘ثاؽ. َٙلٟ تط غط َٛ، ٢ٞطٞضُا داض  هٞٓٞضزٗٗكٚاُسا ٢ُٞساَ ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞ  ضهًٞاْ.بٞض 

َٚ٘ٝٙٞ بيَب ) َٙعاْ ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاْ، ًّ زٝظامن ٢ٞطٞض ٓات٘ بٞٗ ؾ ، باضتجٓا٤ زؤضـا٤ اؾاَعـات اـاصـ١(   بٞض 
      َٜ َٚؿلٞف كـطزٗٗٝ ٢ٞطـٞض هٞغـٚغ٠ٞ دًٞعـٞٗٝ بلـط َٙلٌاْ ث َٚؿِٚاض ٌَٚٞ ث َٙذي، بؤٙٞ ٢ ٢ٞٗ تٞرػٚو٠ٞ بؤ زٝكط

ــ٘رطٝز )  ــٚغ٠ٞ ً َ بٞغ ــٝظ اؾا ــ١ اـاصــ١(،  باضــتجٓا٤ ز٥ ــٞعِع ــت   ٙ َٚ ــٞ زٝب ــٞ تاٙبٞت ــٞضؤكٟ ظاُلؤٙ ــٞٗ غ ٢ ٟ
َٛ ٗ ٢ُٞساًٛ بـؤضزٜ ٢ًِٞٚـساضاْ    َٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤف ب َٚت، زٝت٘اُ َٚ٘ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞازا ب َٚت، هُٞ َٚ٘ٙاُسا ب هُٞ

َٚ٘ٝٙٞ، غ٘ثاؽ. َٚت، بَٞ ؾ  ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ضؤشاْ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض ز  ظٝٙٛ:بٞض 
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َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚـٞ هـٞ خـاَهٛ ٙٞكـَٞ كـٞ بـ٘ٗٝ خـاَهٛ ٙٞكـًٟٞ ًـازز٠ٝ            باضتجٓا٤( ٢ٞٗ ) هٞبٞضنٛ زاُسضاٙٞ؟ هٞبـٞض ٢ـ٠ٝٗٞ ٢
َٚـطٝ زاُـسضا،   12) ( زُٝطٌاْ هٞبؤ ٢ٞٗٝزا غٞضؤكٛ ظاُلؤ ٢ُٞساًٞ ه٠ٞ٣ٙٞٓٞ ٢ًُ٘ٞازا، هؤٙٞ ٢ٞٗ ٢ٚػتٚػِا٢ٞ ه

( َٛٚ َٚؿـ٘ٗ زٝكـا كـٞ    بًٞ٘ الجيٛش اؾُع(٢ٞطٞض بَو َٛ، تٞعاضٗظ هٞطَٞي رٞكٞضٝك٠ٞ ث َٚسا ُٞب تَوٞكٛ ٢ٚػتػِا٢ٛ ت
الجيـٛش اؾُـع بـني عطـ١ٜٛ ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤ ٚعطـ١ٜٛ فًـظ ا ؾاَعـ١ باضـتجٓا٤ ز٥ـٝظ            زُٝطٌاْ هـٞبؤ زاٙـٞ، )  

 ، غ٘ثاؽ.اؾاَع١ ايعطٛ يف اهل١٦ٝ(
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 َٚ َٙعاْ، ٢ َٛ           بــٞض  َٛ هٞطَٞهساٙــٞ؟ تلاٙــٞ زٝغــت بــٞضظ بلاتــٞٗٝ، ظؤض غــ٘ثاؽ، كـــ ػــتا زٝخيِٞٙــٞ زُٝطــٞٗٝ، كــ
هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ؾ٘كط اذتٌسهوٞ بٞكؤٜ زُٝـط ثٞغـُٞس كـطا، رـٞضً٘ٗ     

 بؤ ًاززٝٙٞكٛ تط. 
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت ًازز٠ٝ )٠14 )ًاززٝ  ( ه٢ٞٞقَوٛ ثطؤشٝكٞ:13( كٞ زٝب
ــساضٝك  ــت٠ٞ ٢ًِٞٝٚ ــَٞ: زٝغ ــٞض ض ٙٞك ــاضزاْ هٞغ ــاضٙٛ ٗ بط ٙ ــٞٗ   اْ ٗضزك ــُٟٞ ٢ ــاُٟ ٢ٞصتً٘ ــجاضزٝٗ بط ٙاضٝك اغ

َٚ٘ٙػـتٟ          َٚٛ ث َٙتٞ ٢ٞغـتؤ ٗ بـٞضظٙاْ زٝكاتـٞٗٝ بـؤ ٗٝظاضٝت بـؤ ض اغـتاُسُٟ بـٞث ظاُلؤٜٙٞ غٞض بٞ ٢ٞٗٝ زٝطط
َٚٛ س٘كٌٞكاُ َٚص٠ٗٗ بٞغتِٚٞٗٝ.ساَي ٗ بٞث ٌَِٙاٙٛ ثٞٙط ٝٗ كطاٗ هًٞا٠ٝٗ ثاظزٝ ضؤش هًٞ  ٟ ٙاغاكاْ ٗ ض

ــًٞا٠ٝٗ )      ــٞض زٝزات ه ــاْ هٞغ ــات ٗ بط ٙاضٙ ــٞ زٝك ــجاضزٝ ٗ بط ٙاضاُ ــٞٗ ض اغ ــٞٙطٜ ٢ ( ضؤش 31زَٗٗٝ: ٗٝظاضٝت غ
َٚـــص٠ٗٗ تؤًـــاضكطزُٟ هـــٞتؤًاضٜ ُ٘ٗغـــطا٠ٗ ٓـــاٗضزٝ ٗ هـــٞباضٜ ٙٞكالُٞكطزُـــ٠ٝٗٞ ٗٝظاضٝت هـــًٞا٠ٝٗ    هًٞ

َٛ زٝغـت٠ٞ           ُا َٚٛ ٙاغـاٙٞ ٗ زٝؾـ َّٙ، ٢ًٞـٞف بـٞث ٗبطاٗزا، ٢ٞٗا ٢ـٞٗ ض اغـجاضزاُٞ بـٞبط ٙاض هٞغـٞض زضا ٗ زازُٝـط
ــٞ بــٞضزَٝ           ــٞ غات ــٞ بابٞتٞك ــؤٜ ٓٞٙ ــٞبط ٙاضٜ ٗٝظٙــط ب ــٞٓات  ب ــٞتٟ ُ ــسا كُٞاع َٚل ــساضٝكاْ هٞساَهٞت ًِٚٞ٢

 ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ ٗ بط ٙاضٜ ٢ٞصتًُ٘ٞٞكٞف ٙٞكالكٞضٝٗٝٙٞ.
ََٚٚٞ: زٝغتٞ  ٠ ٢ًِٞٚساضٝكاْ ٢َٞ ٢ٞضكاُٞ زٝططُٞ ٢ٞغتؤ:غ

ٌَٙسا. -1 َٚطكطزُٟ باآل هٞٓٞض َٚؿاُٟ غٚاغٞتٟ طؿيت ظاُلؤ هٞبٞض ضُٗٗاكٛ غٚاغٞتٟ ر  ُٞخؿٞك
َٚٛ سلً٘ٞكاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ. -2  زاًٞظضاُسُٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ بٞث
َٚٛ ٢اًاصت -3 َِٚاُٛ ٗ زٝغلاضٙٛ كطزُٟ بٞث َٙ٘ٝبطزُٟ ًاَهٛ ظاُلؤ ٗ ٗٝبٞضٓ  ٞكاُٟ ظاُلؤ.بٞض 
َِٙسْ. -4 َٚ٘ٙػتٚٞكاُٟ خ٘  ض اغتاُسُٟ ثالُٟ رٞضآًٞلطزُٟ ث
َِٙسْ ٗ ُاضزُٟ بؤ ٗٝظاضٝت بؤ بط ٙاضزاْ هٞغٞضٜ. -5 َٙٛ خ٘ َٚؿِٚاضكطزُٟ كط  ث
َٚلٟ تـط      -6 َٙصكطز٠ُٝٗٞ خعًٞتط٘ظاضٜ غٞضؤكٟ ظاُلؤكاْ ٙـاْ ثـاآلٗتِٟ ٙـٞك ض ٝظاًُٞسٜ زٝضبط ّٙ هٞغٞض زض

َِٟٙ ٙاْ الزاُٛ.  هٞؾ٘
 زاًٞظضاُسُٟ ٙاضٙسٝزٝضٝكاُٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ ٗ ض اططٝكاُٟ كؤهٚصٝكاْ ٗ غٞضؤكٞكاُٟ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ. -7
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َٚلساُٚاْ ٙاخ٘ز َٓٞه٘ٝؾاُسُٞٗٝٙاْ. -8 َٜ زاُاُٟ كؤهٚص ٗ بٞؾٛ ظاُػٚتٟ ٗ ه  ض اغجاضزْ بؤ هُٞ٘
َٚطٙاضٜ كؤتاٙٛ. -9  ض ٝظاًُٞسٜ زٝضبط ّٙ هٞغٞض ب٘زد٠ٞ غااَلُٞ ٗ شً

 بَ٘ٗهلطزُٟ بٞخؿـ ٗ ثٚتان ٗ ٙاضًٞتٟ.كٞ -11
زٝغِٚؿاُلطزُٟ غػٚتًٟٞ ً٘ٗنـٞكاْ بـؤ ٓـًٞ٘ٗ ٢ـٞٗ كٞغـا٠ُٞ كـاض هـٞظاُلؤزا زٝكـْٞ ب٢ُٞٞـساًاُٟ           -11

 زٝغت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِٞٗٝؾٞٗٝ.
غٞٙطكطزُٟ ثالُٟ غااَل٠ُٞ كٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞباض٠ٝ ثط ؤشٝكـاُٛ طٞؾٞغـُٞسُٟ كـٞ ظاُلـؤ بٞتًٞاٙـٞ       -12

 ص هٞغٞضكطزُٟ ٗ بط ٙاضهٞغٞضزاُٟ.َٙٗبٚلات ٗ ٗت٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞعٞضٝبٚٚٞك٠ٞ.
 
 
 
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 (:13املاد٠)
ًٛشاز٠ يًُصادق١ اٚآل: تتٛىل ١٦ٖٝ االَٓا٤  تدقٝل ٚاقساز تٛصٝات ٚقسازات فًظ اؾاَع١ ايتابع١ هلا ٚتسفعٗا ي

عًٝٗا سطب َكتط٢ اؿـاٍ ٚفكـا السهـاّ ايكـٛاْني ٚايتعًُٝـات املسعٝـ١ خـالٍ مخطـ١ عػـس َٜٛـا َـٔ تـازٜذ             
 اْعكادٖا.

(َٜٛــا َــٔ تــازٜذ تطــذًٝٗا يف ضــذٌ 31ثاْٝــا: تٓعــس ايــٛشاز٠ يف تًــو ايتٛصــٝات ٚايكــسازات ٚاقسازٖــا خــالٍ )
٠ املرنٛز٠ تعد ايتٛصٝات َكسَا عهـِ ايكـإْٛ، ٚجيـٛش هل٦ٝـ١     ايٛازد٠، ٚيف ساي١ عدّ بت ايٛشاز٠ فٝٗا خالٍ املد

االَٓا٤  يف ساي١ عدّ قٓاعتٗا بكساز ايٛشٜس ايطًب بعسض املٛضـٛع عًـ٢ فًـظ ايـٛشاز٠ ٜٚهـٕٛ قـساز اجملًـظ        
 باتَا.

 ثايجا: ميازع ١٦ٖٝ االَٓا٤  املٗاّ االت١ٝ:
 يٞ يف االقًِٝ.زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يًذاَع١ يف ض٤ٛ ضٝاض١ ايتعًِٝ ايعا -1
 تعني ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚفكا السهاّ ٖرا ايكإْٛ. -2
 اداز٠ اَٛاٍ اؾاَع١ ٚاضتجُازٖا ٚايتصسف بٗا ٚفل اٖداف اؾاَع١. -3
 املصادق١ ع٢ً خط١ تٛفري املطتًصَات ايدزاض١ٝ. -4
 اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ ٚعسضٗا ع٢ً ايٛشاز٠ يػسض اقسازٖا. -5
 ٠ خد١َ ز٥ٝظ اؾاَع١ اٚ تسغٝح بدٌٜ عٓ٘ اٚ اعفا٥٘.املٛافك١ ع٢ً متدٜد َد -6
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 تعني َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚعُدا٤ ايهًٝات ٚزؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ. -7
 ايتٛص١ٝ باضتشداخ ايهًٝات ٚاالقطاّ ايع١ًُٝ ٚ دفٗا اٚ ايػا٥ٗا. -8
 ٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ ٚاؿطابات اـتا١َٝ.املصادق١ ع٢ً امل -9

 ٚاالعاْات. قبٍٛ اهلبات ٚاملٓح -11

 ؼدٜد ضًِ ايسٚاتب ؾُٝع ايعاًَني مبا يف ذايو اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ. -11
ايٓعس يف اـط١ ايط١ٜٛٓ اييت ٜكدَٗا ز٥ٝظ اؾاَع١ عٔ املػازٜع االمنا١ٝ٥ اييت تٟٓٛ اؾاَع١ ايكٝاّ  بٗا  -12

 َٚٓاقػتٗا ٚاقسازٖا.
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت، غٞضٝتا ) َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ كٞ ضٙعبُٞسٜ بط طٞكاْ بطؤض زض ٢ٞضكـٞكاُٛ  ميازع ١٦ٖٝ االَٓا٤  املٗـاّ االتٝـ١(،   ث
َٙتـٞ ٙٞكـَٞ، ٙٞكـ       ََٚٚٞ بلط َٙتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكـَٞ، ٗاتـٞ غـ َٚـ بلط َٙتٞ ث َٚتـٞ زَٗٗٝ، زًٗٗٝـٚـ   زٝغتٞ غط َٞ بب

ََٚٚٞ، غٞباضٝت بٞ خاَهٛ زَٗٗٝ هٞ ٢ٞقَوٛ ثط ؤشٝكٞ ) َٚتٞ غ ََٚٚٞ باؽ هٞٗٝ زٝكا تٓعس ايٛشاز٠(، بب هٞ ضٙعٜ غ
، خؤٜ كٞضاضٜ ٗٝظاضٝتٞ، ُٞن ٗٝظٙط، هٞبـٞض ٢ـ٠ٝٗٞ هـٞ ضٙـعٜ ٙٞكـًٞٛ      يف ساي١ عدّ قٓاعتٗا بكساز ايٛشٜس()

قبـٍٛ اهلبـات ٚاملـٓح    اَهٛ زٝٙـَٞ، زٝغـتٞآلتٞكاُٛ ًـٞدوٚؼ ٢ً٘ـُٞا )    ٢ٞٗ بط طٞٙـٞ بـاؽ هـٞ ٗٝظاضٝت زٝكـا، خـ     
َٜ، ٢ٞطـٞض ٢ـٞٗ تٞبٞضٗعاتاُـٞ      ٚاالعاْات(،  َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ كٞ ٢ٞٗ ضغتٞٙٞ بؤ كؤتاٙٛ ٢ٞٗ بط طٞٙٞ ظٙـاز بلـط ث

    ٞ َٜ، ٢ٞطـٞض هـ َٚ٘ٙػتٞ ضٝظاًُٞـسٜ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطـرل ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ هٞ بؤ ظاُلؤكٞ كطا، ٢ٞٗٝ ث  هُٞا٠ٝٗٝٗ ٓٞض
َٚؿـِٚاضٜ          َٚ٘ٙػـت بـٞ ضٝظاًُٞـسٜ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ ٗٝظٙـطاْ زٝكـات، ٢ـٞٗٝف ث ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ ب٘ٗ ث زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض

ٌَٚٞٙٞ، ظؤض غ٘ثاؽ. ٢ 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞ  ضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚػتا ب٘ٗ بٞ ٙٞكَٞ، بط ط٠ٞ زَٗٗٝ ) ََٚٚٞ كٞ ٢ َٚٛتعني(هٞغ َٛ بَو هـٞ زٗاٜ  )ٜعـني ز٥ـٝظ اؾاَعـ١(،     ، خؤٜ زٝب
َٛ    ٜعني ز٥ٝظ اؾاَعـ١ بايتٛصـ١ٝ تسفـع اىل ايـٛشاز٠    (، ٙاْ )تسفع اىل ايٛشاز٠ٚ) بايتٛص١ٝ ٢ٞٗٝ  (، نـُ٘لٞ زٝبـ

َٛ ً٘ارقــت بلــا هٞغــٞض زاُــاُٛ ضٝ  َٚم ٓــٞب ٢ٚػــٛ داًٚعــٞ، هــٞ ظاُلــؤ سلً٘ٚٚــٞكاْ ًٞدوٚػــٛ ٗظٝضْا   دٚٔــٞت
َٚري ) ٌَٚٞ زَٝه َٚطٝ ٢ ََٚٚٞ ) بايتٛص١ٝ تسفع اىل ايٛشاز٠(، بط ٙاضزٝزات، ه اداز٠ اَـٛاٍ اؾاَعـ١ ٚاضـتجُازٖا    خاَهٛ غـ

َٚري )ٚايتصسف بٗا ٚفل اٖداف اؾاَع١( املٛافك١ ع٢ً متدٜد َد٠ خد١َ ز٥ٝظ اؾاَع١ ؾٞؾَٞ )ايع١ًُٝ(، ، بَو
َٙتـٞ غـٞض هٞؾٞؾـَٞ، سٞٗتـَٞ )     اٚ تسغٝح بدٌٜ عٓ٘ اٚ اعفا٥٘ مبٛافك١ ايٛشاز٠(،  تعـني َطـاعدٟ   ٢ـ٠ٝٗٞ غط
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َٜ )ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚعُدا٤ ايهًٝات ٚزؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ(،  ايتٛص١ٝ ٓٞؾتَٞ )بعد َصادق١ ايٛشاز٠(، بِ٘ٗغط
٢ـ٠ٝٗٞ  اؾٛد٠ ٚايطُإ ايٓٛعٞ يف ايٛشاز٠(،  باضتشداخ ايهًٝات ٚاالقطاّ ايع١ًُٝ ٚ دفٗا اٚ ايػا٥ٗا ٚفل َعاٜري

َٙتــٞ غــٞض ) َٜ  ٚفــل َعــاٜري اؾــٛد٠ ٚايطــُإ ايٓــٛعٞ يف ايــٛشاز٠  غط (، بط طــ٠ٞ زٗاُــعزٝ هــٞ ٢ــاخرلزا بِ٘ٗغــط
 .غ٘ثاؽايٓعس يف اـط١ ايط١ٜٛٓ(، (، ٢ٞٗٙـ )ٚمبصادق١ ايٛشاز٠)

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚلٍ هـٞ دـُٞابت ٓٞٙـٞ، ٢ٞطـٞض عًٞٚـسٜ ك٘هٚٚـٞ هـٞٗ داًٚعـٞ ٢ٞٓوٚٚاُـٞ             َٗٝهآلٓٛ كـان   زكتـؤض ٢ـًّٞ غـ٘اه
َٛ، ٢ٚذل ٢ٞٗٝ بؤ ٢ٞٓوري؟ رٞضً٘ٗ. َٚ٘ٝب  ً٘ارٞكٞتٛ ٗٝظاضٝتٟ ث

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػتا هٞ ظاُلؤ سلً٘ ٢ ٍَٚ َٚؿلٞؾـلطزُٟ غـٚةٚٚٞ، زٗاٙـٛ      ًّ زَٝه ٚٚٞكاْ زاُاُٛ ضاطط تٞبعْٞ بـٞ ٢ٚعالُـٞ، بٞث
َٙتـٞٗٝ بـؤ ٗٝظاضٝت، ٗٝظاضٝت بط ٙـاض           َٜ، بـٞضظ زٝكط َٛ، خـؤٜ بط ٙـاض ُـازات عًٞٚـس زابِـسض داًٚعٞ خؤٜ زاِٙاُ
َٙتــٞٗٝ بـــؤ غــٞضؤكاٙٞتٟ ٢ٞصتً٘ــُٟٞ ٗٝظٙـــطاْ، بــٞآلَ هــٞ ظاُلـــؤ          زٝزات، بــؤ غــٞضؤكٛ ظاُلـــؤ بــٞضظ زٝكط

َٚم كٞ ًٞضدٛ ٢ٞٓوٚ َٙططٙٚٞ هٞ زاُاُٛ كٞغ ٚٞكاُٚـ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ تٞٗغٚاتاُٞ بؤ ٗٝظاضٝت ًً٘لِٚٞ ض
َٛ، ًٞضدٛ ظاُػيت، غ٘ثاؽ. َٚساُٞب  ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُـٞ        َّٚ، ظؤض غـ٘ثاؽ، ٢ـَٞ بٞض  َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ تا ُاٜٗ بِ٘ٗغٍ، تلاٙـٞ ُاٗٝكاُتـاْ بَوـ َٛ ت ُاٗٙـاْ ُ٘ٗغـطاٗٝ،   ك
َٚؿٞٗا، كان عبساهػالَ، غٚ٘ٝٙى خاْ، ًاًؤغتا رطًاْ، كان عبساهطظيّ، ٢آـُٞط خـاْ، طٞؾـٞ خـاْ،      )كان ث
كان ؾؤض ف، تاضا خاْ، ٢ٞظري خاْ، كان طيـاي، كـان عٌـاز، كـان عٌـط قـسٙق، زلـرلٝ خـاْ، ز. اظيـس، ٓـاشٝ           

َٚؿٞٗا.  خاْ(، رٞضً٘ٗ كان ث
َٚؿٞٗا ت٘رٚق ًغسٙس: َٙع ث  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضٝهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿـاُٛ غٚاغـٞتٟ طؿـيت ظاُلـؤ، هٞبـٞض ضُٗـاكٛ             ََٚٚٞ خـاَهٛ ٙٞكـَٞ، ُٞخؿـٞ ك بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ نـ٘اضزٝ، غـ
َٚؿــذل هــًٞازز٠ٝ زٗاُــعزٝ بازلــاْ هــٞٗٝ كــطز، كــٞ زٝغــت٠ٞ     ٌَٚــٞ ث ٌَٙــسا، ٢ َٚطكطزُــٟ بــاآل هــٞ ٓٞض غٚاغــٞتٟ ر

َٚط ٜ ٗ زا    َٚؿـاُٛ غٚاغــٞتٟ      ٢ًِٞٚـساضٝكاْ بٞضثطغـٞ هـٞكاضٗباضٜ كــاضط َٚؿـِٚاض زٝكــَٞ ُٞخؿـٞ ك ضاٙـٛ، بؤٙـٞ ث
ٌَٚٞ زُٝطٌـاْ   َٚؿ٘ٗ ٢ َٛ، نُ٘لٞ هًٞازز٠ٝ ث َٚ٘ٝ عاًٞك٠ٞ ب َٚط ٜ، ُٞن بٞؾ طؿيت ظاُلؤ هٞب٘اضٜ زاضاٙٛ ٗ كاضط
ٌَٚٞ ًـازاَ بـاؽ هـٞٗٝ زٝكـّٞٙ كـٞ ٢ـَٞ ظاُلؤٙاُـٞ غـٞضبٞخؤُٞ بؤٙـٞ           هٞغٞضزا، بُٞٚػبٞت خاَهٛ زًٗٗٝٞٗٝ ٢

َٚ٘ٙػت ُاكا زا َٛ، نـُ٘لٞ هـًٞازز٠ٝ )   ث َٚ٘ٙػيت بٞ ضٝظاًُٞسٜ ٗٝظاضٝت ٓـٞب ( 18ًٞظضاُسُٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ ث
َٚم ًٞضدٛ زاُاٗٝ، نـ٘اض   َٙيَن، كؤًَٞه باغٛ هٞٗٝ كطزٗٗٝ كٞ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ  غٞضؤكٛ ظاُلؤ زازًٝٞظض

َٚساب٘ٗ، ٢ٞٗا هٞالْٙٞ ٢ٞٗ زٝغتٞٙٞ، زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝ كاْ غـٞضؤكٛ ظاُلـؤ   ًٞضدٞ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ ًٞضداُٜٞ ت
َٙت، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚ٘ٙػت بٞٗٝ ُاكات ضٝظاًُٞسٜ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطرل َٙت، كٞٗاتٞ ث  زازُٝسض
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.

َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم َٜ بٚساٙٞتْٞ ضٝتٛ ٓٞض ضٝثت زٝكـَٞ هـٞ كـٞضاضاتٛ ٣ٙٞٓـ٠ٞ ٢ً٘ـُٞا بـٞ ٗٝظاضٝت، ٓـٚ  ثُٞٙ٘ـسٜ          ًّ داض
َٚم كـٞ زَهػـؤظٝ هٞغـٞض ٢اغـيت ٢ـٞٗ         َٚسٝ ًّ ضُٝطٞ ٗٝك٘ ٓـًٞ٘ٗ كٞغـ َٚت، خ٘ا ؾآ ُٚٚٞ، ٢ٞطٞض بؤ زَهِٚاٙٛ ب
َٚتٞ ًٞغٞهٞٙٞكٛ ٢ٚػتٚػٌاضٜ، ًّ الُٙٞططٜ  ظاُلؤٙٞ ٗ ًٞتطغٛ ٢ٞٗٝؾٍ ٓٞٙٞ هٞٗ باضزٗزؤخٞ كٞ تُٞٔا بب

َٚتـٞ          ٢ًٞٗٝٞ ظا َٚؿـلٞٗت٘ٗٝكاْ، ُٞب َٚـت هـٞ ظاُلـؤٜ سلـًٟ٘، ٗٝكـ٘ زَٝٗهٞتـٞ ث ُلؤٜ ٢ٞٓوٛ ثوٞك٠ٞ بـٞضظتط ب
ٌَٚــٞ ٗٝضًــاْ ُــٞططت٘ٗٝ، بــؤ ٢ــٞٗ ٢ٞغاغــٞ   َٙــت ٢ــ٠ٝٗٞ كــٞ ٢ ٌَٚــٞ، ٢ــٞٗ كٞغــاُٞ ٗٝضبطرل ثاؾــلؤٜ داًٚعــ٠ٞ ٢

َٜ ضظطاضٜ بلَٞ هٞ غٚاغٞتٟ تٞعوٌٚٛ، هٞ ً٘ضتٞبٚت كطزُٟ بـٞ ٗٝظاضٝت، نـُ٘لٞ ٢ٞطـٞض    ٌَٚـٞ زَهِٚـا    زًٝٞٗ ٢
َٙٚاُـ٠ٞ هٞغـٞض ظاُلؤكـاُٛ خؤًـاْ ٓٞٙـٞ، كـٞ         ٌَٚٞ زٝبّ، رٞضً٘ٗ با ٢ـٞٗ طط ُٞبري هٞٗا٠ُٞ ٢ٞٗاْ هٞ ٢اغيت ٢
َٙلٛ تاٙبٞت ُٚٚٞ، ٢ـٞٗٝ نـُٞس غـاَهٞ ٢ٞطـٞض      ضاغتٞٗخؤ ً٘ضتٞبٚذي ٢ٚساضْٙٚٞ بٞ ٗٝظاضٝت، ًٞبٞغتٍ ٗٝظٙط

َٚت  َٚت طوٞٙٛ ُٞب َٛ ب ٌَٚٞ ٗاٜ ه ٌَٚـٞ باؾـذل هٞخـَٞهلٛ      ٗابا زٝب٘ا داًٚعاتٛ ٢ تاٗٝك٘ بت٘اُري ٢ٚػـجات بلـّٞٙ ٢
َٚـت، هٞغـٞض      َٛ زٝكًٞٞٗٝ، ًُ٘تَٞهٞكـٞ ًـٞرَٔ٘ ب خاْٗٝ ثط ؤشٝ زٝت٘اُري ٢ٚساض٠ٝ ٗاْ بلّٞٙ، بؤٙٞ ضٝداتاْ ه
َٚؿـِٚاضٜ         َٚت، زًٗٗٝـٛ ٢ٞقـَوٛ، بـؤ؟ نـُ٘لٞ ًـّ ث َٚت ٓـٞب َٚؿِٚاض زٝكَٞ زَٗٗٝ زاعٛ ُٞب ٢ٞٗ ٢ٞغاغٞ ًّ ث

ٍَٚ )غٚغٞٙٞكٛ بٞزٙى ز تٗا ايدٚز١ٜ تكسٜس ٜسفع٘ ز٥ٝظ اُاعتدزع ١٦ٖٝ االَْٓا٤ يف ادتٝكَٞ بؤ ٢ٞٗٝهْٞ، زَٝه
داز ايكسازات ايالش١َ ٚفل صاؾاَع١ باضِ فًظ اؾاَع١ ٜتطُٔ ايكسازات ٚايتٛصٝات، ٜتِ ايتصدٜل عًٝٗا ٚا

ٞ       َٚساقب١ اؾٛدٙ(،  ٠ٛداؾَتطًبات  ٠ ٢ٚؿـطاؼي ٗٝ دـٞٗزٝ،   ًـازاَ ٓـًٞ٘ٗ ٢ٚؿـٞك٠ٞ ٢ٚوـعاَ كـطاٗٝ بـٞ ٢ٞٗاُـ
َٚت ٢ٞٗاُٞ ً٘هتٞظًّ بٞ دـٞٗزٝ ٙـاْ    َٚت تٞزكٚق بلا، بعاُ تٞٗاٗ ٢ٚذل ٢ٚؿٛ ٗٝظاضٝتٞ ٗ ٢ٚؿٛ الُٙٞٛ تطٝ به
َٚسٝطـَٞ هـٞ          َٚـت ٢ـٚال ًـّ ً٘ارٞكـٞت بلـَٞ، ًـّ ت َٙم ٢ٞٗاْ زٝزْٝ بؤ ًٞغَوٞسٞت بَو َٚت ٓٞض بط ٙاض ُا، ُٞ به

َٛ بط ٙاض زٝزات، ٢ٞ َٚلٛ    داًٚعاتٛ سلًٟ٘ نؤُٞ، ك ًٞ سلً٘ٛ ُري، ٢ًٞٞ كٞضتٛ تاٙبٞتٞ، ٢ًٞـٞ ٓـٚ  سلـً٘
ٞ  كٞضتٛ طؿيت ُاب َٚـت، ٢ٞط َٚري، بـٞآلَ        َٚت هٞغٞضٙاْ تٞغـبٚت بب َٚلٛ ًـُٞتقٛ تطًـاْ ٓٞٙـٞ، بـا بَٚوـ ضسٚذـٞت

َٛ زٝكّٞٙ، نُ٘لٞ ٢ًٞٞ كٞضتٛ طؿيت ُٚٚٞ، غ٘ثاؽ.  بٞضاٗضزكطزُٟ هٞطَٞي كٞضتٛ طؿيت لٞزضٜ ه
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلا  عٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ.

َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت، غـٞضتاثاٜ، ٓـًٜٞ٘ٗ، هٞٙٞكـَٞ ثٚتـٞٗٝ      َٗٝهآل بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ًّ ٓٞض هٞطَٞي ٢َٞٗٝ ٓٞض ٢ٚوغا ب
َٚم تٞكـسٍٙ زٝكـا،            َٚؿـلٞف زٝكـاتّ ًَ٘هـٞت    ٓـٞتا ٢ـاخرلٜ، هٞبٞضنـٛ؟ هٞبـٞض ٢ـ٠ٝٗٞ كـاتٛ خـؤٜ ٓٞضكٞغـ ث

َٚري بـٞ ٙاغـا           ٌَِٙاٙٚـٞ، ُـٞن بَوـ َٚري ض َٚسا زٙاضٙلطاٗٝ، ٗاتـٞ ٢ٞٗاُـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ بَوـ ٗٝضبططٙذي، ٢ٞٗا٠ُٞ ًٓٞ٘ٗ ت
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ــٞض        ــٞ ٓ ــالًٛ ك ــان عبساهػ ــَٞي ك ــاٗض اَ هٞط ــٞب٘ٗ، ٓ ــاف ُ ــٞض ٢ٚوغ ــٞض ٓ ــٞ، ٢ٞط ٌَِٙاٙٚ ــًٜٞ٘ٗ ض َٚذي، ٓ ــ زٝضبه
َٛ )ب َٚسا ٓٞٙٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط زَٝه َٜ زا     بط طٞٙٞكٛ ت ٞ ً٘ارٞك٠ٞ ٗٝظاضٝت(، ٗاتـٞ غـٞضبٞخؤٙٛ ظاُلؤكـاْ هـٞك٘

َٛ، غ٘ثاؽ.  ٓٞٙٞ؟ ٢ٞطٞض ًٜٓٞ٘ٗ بٞ ً٘ارٞكٞتٛ ٗٝظاضٝت ب
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ًاًؤغتا رطًاْ.
َٙع رطًاْ ععاهسّٙ ستٌ٘ز:  بٞض

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضٝهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿـٞٗا باغـٛ كـطز، ثؿـتطرلٜ ٓـٞضزٗٗ بٞؾـٞك٠ٞ زٝكـَٞ           ًّ ٓٞض باغـٛ خـاَهٛ ٙٞكـَٞ ز    ٝكـَٞ، ٢ـ٠ٝٗٞ كـان ث

َٚؿـاُٛ         َٚطٝ ظٙـاتط ًٞبٞغـتٌاْ ظاُػـتٚٚٞ، زٙـاضٝ ٢ٞطـٞض ٗابـ٘ٗ ُٞخؿٞك َٚط ٜ ٗ زاضاٙٚٞٗٝ، بٞآلَ ه هٞضٜٗٗ كاضط
َٚػـتا ظاُلـؤٜ تاٙبـٞشي        ٍَٙ ضُٝطـٞ ٢ َٚطكطزُٟ بـاآل هـٞ ٓـٞض َٙط ضؤؾِاٙٛ غٚاغٞتٟ ر اْ غٚاغٞتٟ طؿيت ظاُلؤ هٞش

َٙـط   َٙتٞ ش َٛ نؤْ زٝكٞٗ َٛ هٞظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُٛ خؤسلاُسا، ٢ َٚيت بٞضظتط ب ٌَٙٛ ك٘ضزغتاُسا ك٘اه َٛ هٞ ٓٞ ض ٓٞب
َِّٚ هٞطـَٞي ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ هـٞ              َِِٚٞٗٝ، بٚطـ٘صت ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ؟ ٙـٞعين بٞضاغـيت تلاٙـٞ نـاٗ بـٞٗ رٞكٞضٝٙـٞ زا غؿـ

َٙ َِٙسُٛ باآل هٞ ٓٞض  ٌٛ ك٘ضزغتاْ، ظؤض غ٘ثاؽ.٢ٞضظٜ ٗاكع نٛ ضٗٗزٝزا، هٞظاُلؤ ٗ هٞ خ٘
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهطظيّ.
 

َٙع عبساهطظيّ سػري ابابلط:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞض  هًٞاْ.بٞض 

ــّٞٙ،        ــٞ زٝضزٝك ــٞض ٓــًٜٞ٘ٗ ٢ــٞٗ ٙاغــاٙٞ ك ــا ٢ــاخرلٜ، ٓ ــٞ ٢ــٞهطٛ ٢ــٞٗ ٙاغــاٙٞ ت ــٚـ ٓــٞضٗا ه بٞض اغــيت ًِ
؟ بؤ ٢ٞٗٝٙٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٚٚٞكاُٞ، ظاُلؤ تاٙبٞتٚٚٞكاْ ًاُاٜ ٗاٙٞ دٚاب٘ٗٝٗٝ هٞكـٞضتٛ  ًٞكػٞزًاْ بؤ نٚٚٞ

َٙطٜ ٗٝظاضٝتــٟ   َٛ بٚــسٝٙيَن، بــٞآلَ بــٞ نــاٗز َٚلٛ تاٙبٞتــٞ، ٢ًٞــٞ غــٞضبٞخؤٙٚٞكٛ ً٘تَوــٞق زٝبــ طؿــيت، كــٞضت
َٙــم            َٚم ٓــٞض كاض َٚــت ٓــًٞ٘ٗ ؾــت َِٙــسُٛ بــاآل، بــٞآلَ ُاب َٙطٜ خ٘ َٙط نــاٗز َِٙــسُٛ بــاآل، هــٞش ٙــاْ ٓــٞض  خ٘

َٛ، ٙـاْ بـٞ          َٛ، ٙـاْ بـٞ ٢ٚؿـطاؼي ٗٝظاضٝت بـ َٛ بٞ ٢ـًٞطٜ ٗٝظاضٝت بـ َٚلٛ بلات، زٝب كؤبُ٘ٗٞٗٝٙٞن ٙاْ ٓٞضؾت
ــٞ       ــاْ ه ــٞ رٞضُٝػــا ٙ ــاْ ه ــٞ ٢ًٞــٞضٙلا ٙ ــٞن ه ــازٝ ُٚٚــٞ ظاُلؤٙ َٛ، ٢ٞٗكاتــٞ كــٞؽ ٢اً ــ ضٝظاًُٞــسٜ ٗٝظاضٝت ب

  ٞ َٚٛ غٚاغٞت ٗ ٗٝكـ٘ هـ َٚطٝ، زضٗغت بلات بٞ ث َٚتٞ ٢ َِٚ َٚٚٞكٛ ب َٛ )      ٓٞضد  -بط طـ٠ٞ ٙٞكًٞـسا ٓـات٘ٗٝ كـٞ زَٝهـ
٢ٞٗاْ خؤٙاْ بٞضُا٠ًٞ خؤٙاْ ٓٞٙٞ،  زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يًذاَع١ يف ض٤ٛ ضٝاض١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٝ(،

َٚط  ٌَٚٞف ر ٢ ٞٙٞٓ َٜ َٚـ غا، ٗٝك٘ ٠ٝٗٞ٢ هٞٗ ٌَٚٞ ث ٌَٚٞ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ َٚطٝ بؤ ٢ َٚتٞ ٢ َِٙ َٚلٛ خؤٙاْ ز ًٓٞ٘ٗ ؾت
ٌَٚٞف ببا َٛ غـٞز    بلات، ٢ َٜ ٢ُٞٗٝسٝ غاَهٞ بٞ زٗٗ غـٞز، غـ َٚؿلٞٗت٠ِٞ كٞ هٞٗ تٞ غٞض ٢ٞٗ ٢اغتٞ، غٞض ٢ٞٗ ث

َٙـط     َِٚـٞ ش ٌَٚـٞ ٗ ب َٙط باَهٛ ٢ َِٚٞ ش َٚسٝكّٞٙ، تاظٝ ٢ٞطٞض ٢ٞٗاْ ب ٌَٚٞ تاظٝ زٝغت ث َٚؿلٞٗتُ٘ٗٞ، ٢ غاَهٞ ٢ٞٗاُٞ ث
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َٚ َٚؿلٞٗتِ ٌَٚٞ ٓٚهٌاْ ُٞكطز، ٓٚ  ث ٌَٚٞ ٓٞٙٞ، ٙٞعين ٢ م بؤ ٗآلتٞكًٞاْ ُـٞبٚين، كٞٗاتـٞ   باَهٛ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢
َٚــم هٞبــٞٙين ٢ــَٞ ظاُلــؤ ٗ داًٚعاُــٞ، هٞطــٞي    َٛ ٓــٚ  ضٝثت َٚــطٝ ٢ٞٗٝٙــٞ ُــاب َِٙٚــٞ زٗاٗٝ، ًٞكػــٞزَ ه ٌَٚــٞ ز ٢
 َٛ َٛ بٞد َٙت، ٢اٙا ٢ًٞاُٞ د َٙطٜ بلط َٛ، ٙاْ ٓٞض بٞٗ ضٝثت٠ٞ كٞ ٢ٞٗٝ ب٘ٗ، ناٗز َِٙسُٛ باآل ٓٞب ٗٝظاضٝتٟ خ٘

َٜ ٗٝضٜ ططت٘ٗٝ، زٝكْٞ ٢ٞٗ ثط ؤراٙو٠ٞ كٞ تٞكسضي َٚ٘ٝٙٞ ٗ بٞٗ ضٝظاًُٞس٠ٞٚٙ كٞ هٞٗ ٛ ٗٝظاضٝتٛ كطز بٞٗ ؾ
َٚـٛ بجطغـّ،     َٛ بلـْٞ ٗ ه َٚهِٜٚٞٗٝ ه َٛ ث َٛ ُاكْٞ، ٢ٞٗٝ سٞكٚاُٞ ه َٛ بٞد َٛ زٝكْٞ ٙاْ ُا؟ ٢ٞطٞض د َٛ بٞد د

       َٛ َّٚ كـ٘ا ضاثؤضتٞكـٞ نـٛ هـ َٚـم بَوـ َٛ ٗٝضبططْ، ٢ٞطٞض ُا سٞكٚاْ ُٚٚٞ ٓـًٞ٘ٗ كات ٓـات ٗ   ضٝظاًُٞسٙٚٞك٠ٞ ه
َٚت بلّٞٙ هـٞ ه٘بِـاْ ٗ هـٞ     َٚري غٞٙطٜ ٢ُٞتٞضُ َٚيت كطز، ٢ٞطٞض ب ُاظامن نٛ، ) ٢آُٞط خاْ( باغٛ ٢ُٞتٞضُ
ــٞ           ــٞٗ داًٚع ــًٞ٘ٗٙاْ ٢ ــٞ ٓ ــسٝ، ه ــٞ د ــٞضٝبٛ، ه ــع٘زٜٙٚٞ ع ــٞ غ ــاْ، ه َٙط ٝك ــٞ باش ــاضات ٗ ه ــٞ ٢ٌٚ ــ٘ضزْ ٗ ه ٢

َٚؿلٞٗتين زُٗٚا بٞخؤٙٞ َٛ ُٚٚٞ، ث ٌَٚـٞ ٗابلـّٞٙ؟ بـؤ     ٢ًٞٞضٙلٚاُٞ ُٓٞٞ، كٞؽ ثُٞٙ٘ٝسٜ ث ٗٝ زٝبٚيَن، بـؤ ٢
َٛ بلّٞٙ، كٞ زٝبِٚري، ٢ٚذل ظؤض غ٘ثاؽ. َٙط باَهٛ خؤًاْ؟ ٗٝك٘ خؤًاُٛ ه َِِٚٚٞ ش ٌَٚٞ بٚٔ ٢ 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.
 
 
 

َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٞ ُاكَٞ هٞغٞض كػٞكاُٛ كان عبساهػالًٛ، نُ٘لٞ زٝكا ٗ زٝق ٠ٝٗٞ٢ ًٞبٞغت ب٘ٗ بٞ ًّ ٓٚ  كػ٠ٞ ٢ٚعار
َٚ٘ٝٙٞكٛ كاُُ٘ٛ طٞٙاُس َٛ، ظؤض غ٘ثاؽ. ،ظؤض ؾ  زٝغيت خؤف ب

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ طٞؾٞ خاْ.

َٙع طٞؾٞ زاضا دالي:   بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ )ٗٝظاضٝت غٞٙطٜ بط ٙاض ٗ ضاغجاضزٝكاْ زٝكا، هًٞا٠ٝٗ ) غٞباضٝت بٞ ٍَٚ 31بط ط٠ٞ زَٗٗٝ كٞ زَٝه ( ضؤشزا(، ث
 َٟ َٚلسا كٞ ضُٝطٞ هٞ ثؿٜ٘ٗ ٓاِٗٙـٞزاب ٙـاخ٘ز بـٞٓؤٜ ضؤتِٚٚاتـٞٗٝ، بـٞٓؤٜ     ، ٗاٙٞ ٢ٞٗ غٛ ضؤشٝ كًٞٞ، هٞكات

َٚجٞض بـيَب ٗ هٞبٞضش  ُٝٗٝـسٜ ًـاؼي طؿـيت ُٚٚـٞ، هٞبـٞض      ْٗ بُ٘ٗٛ ُ٘ٗغطاٗٝٗٝ ٢َٞ بط ٙاضٝ بٞ بٞض سلً٘ٞتسا ت
َٜ بٞ ) َٚ٘ٙػـت  ٢61ٞٗٝ بلط َٛ، ث ََٚٚٞ، ٢ٞٗ ٢ٞضكاُٞ ظؤض تٞراغٚوٛ زضاٗٝت ( ضؤش باؾذلٝ، غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ غ

َٜ )ٓـًٞ٘ٗ كـاض    َٚ٘ٝٙٞكٛ ك٘ضت ٗ ث٘خت ب٘تط َٚ٘ٙػتٞ بٞ ؾ َٙيَت، ٓٞض ث ُاكات هٞ ٙاغاكٞزا ٢ٞٗ تٞراغٚوٜٞ بسض
َٚط ٜ ٗ غٞضثٞضؾتٚاضٝتٛ ظاُلؤ هٞ ٢ٞغتؤٜ زٝغتٞكٞ زاٙٞ(، غ٘ثاؽ.ٗ بٞضثطغٚاضٝتٚٚٞكٛ زاضاٙٛ ٗ ك  اضط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 رٞضً٘ٗ كان ؾؤض ف.
َٙع ؾؤض ف زتٚس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضٝهًٞاْ.  بٞض 
َٛ،  َٗٝهآل ٢ـًِٞٚـ ٓـٞض هٞغـٞض ثؿـتطرلٜ كـطزْ هـٞٗ ثط ُٝػـٚب٠ٞ كـٞ ظاُلؤكـاْ غـٞضبٞخؤٙٛ ٢ٚـساضٙ            ٛ ٓـٞب

ٍَٚ ٗاٙٞ هٞٗ ًاززٝٙٞ هٞٙٞكَٞ تُٞٔا ٢ٞٗٝ سيٚيَن  سلً٘ٞت زٝغتلاضٙٛ ٢ٚـ ٗ كاضٝ ٢ٚساضٝٙٚٞكاُٚاْ ُٞكْٞ، ث
ــٞٗٝ       ــا(، ٢ ــاْ بل ــُٟٞ ظاُلؤك ــجاضزٝكاُٛ ٢ٞصتً٘ ــُٞسكطزُٟ ضاغ ــٚين ٗ ثٞغ ــُٞٔا ٗضزب ــُٞا ت ــ٠ٞ ٢ً٘ ــٞ )٣ٙٞٓ ك

ًَٚٚٞٚـ زٗاُعٝ خاَهٞ، ثؿتط َٙتٞٗٝ، غ َٙتٞٗٝ، زَٗٗٝ ضٝت بلط رلٜ هٞ ٓـٞض زٗاُـعزٝ خاَهٞكـٞ زٝكـَٞ، تـُٞٔا      غط
َٛ ٗضزبــٚين ضاغــجاضزٝكاُٛ ٢ٞصتً٘ــُٟٞ ظاُلــؤ ٗ ٗضزبــٚين زٝكــا ٗ ثٞغــُٞسٜ زٝكــا،    ٢ــ٠ٝٗٞ ٢ٞٗٝهــْٞ كــٞ زَٝهــ

َٚ٘ٙػت بٞ ٓٛ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ُاكات، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚعزٝ خاَي ٗ ث َٚتٞ غ َٙتٞغٞض ٢ٞٗ، بب  ٢ٞٗٝف غط
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤ  كٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ تاضا خاْ. 
 
 
 
 

َٙع تاضا حتػري ٙاغري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضٝهًٞاْ.  بٞض 

     ( َٛ تعـني َطـاعدٟ ز٥ـٝظ اؾاَعـ١ ٚعُـدا٤ ايهًٝـات       بٞض اغيت ًّ هٞ خاَهٛ سٞٗتـَٞ ٢ـٞٗ تٞعسٙوـ٠ٞ كـٞ زَٝهـ
َٙت، برتغــٝح َــٔ ز٥ــٝظ اؾاَعــ١(   َٙط َٛ، ض٢ٝٚػــٛ داًٚعــٞ خــؤٜ ً٘غــاعٚسٝكاُٛ خــؤٜ َٓٞهبــص ض٢ٗٞغــا٢ٛ  بــ

َٛ، ٙٞعين ٢ٞٗٝ ) زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ يف ايهًٝـات اؾاَٝعـ١ برتغـٝح َـٔ     ٢ٞكػاًٞكاْ هٞالْٙٞ ضاططٝكاُٞٗٝ ب
َٜ، )     عُٝدايه١ًٝ(،  َٙت رٞكـٞضٜٝ تـطٜ بـؤ ظٙـاز بلـط َٜ، زٝؾت٘اُسض اٟ اَـٛز ؽـدّ   ٢ٞهٞٗٝ ٢ٞٗ طؤ ضاُلاضٙٚٞ بلط

زٝت٘اُري بؤٜ ٢ٚعارٞ بلّٞٙ، ٢ـٞٗٝ  ٕٛ ٚايكٛاْني ايٓافر٠(، ضرتاػ١ٝ اؾاَٝع١ مبا الٜتعازض َع اسهاّ ايكاْاال
     َٜ َٙم س٘ضٙٚٞت زٝزاتٞ ٢ٞٗ داًٚعا٠ُٞ كٞ غٞضبٞخؤٙٛ خؤٙاْ هٞزٝغـت ُـٞزْٝ بـؤ ُٓٞـس هٞٗ ساَهٞتٞ ُٓٞس
َٚـطٝ ٢ُٞـساًاْ بـٞ       َٙـت، بٞض اغـيت ه َٚم بؤ ًّ بلط َٚطٝزا ُاظامن......، سٞظزٝكَٞ ؾٞضس غذلاتٚذٚات، بٞآلَ ًّ ه

َٛ هــٞ بــٞٙين داًٚعــٞ ٗ هٞبــٞٙين داًٚعــاتٛ  ُٞٗعــٞ ٢ِٚ َٚــم ُــٞب َٚــم ُــاظامن زشٜ ٢ــْٞٗٝ كــٞ ٓــٚ  ضٝثت طٚعاه
تاٙبٞت، ٗٝظاضٝت ٗ داًٚعاتٛ تاٙبٞت، ٢ٞٗٝ بؤ تُٞعضيٛ ٢ً٘٘ض ٗ ٢ٞٗ داًٚعٞ تاٙبٞتاُٞٙٞ، بؤ ٢ٞٗٝ ُٚٚٞ كٞ 

َٜ ب٘اضزا َٚطٞٙؿتَ٘ٗ ٢ٞقَوْٞ ٢ٞطٞض هٞ ُٓٞس كٞ ٗٝك٘ ضٝكابٞٙـٞن   غٞضبٞخؤٙٛ خؤٜ هٞزٝغت بسات، ًّ ٗا ت
َٚت ٗ هٞغٞضٜ بط ٙاض زٝزات ٗ ٢ٞٗاُٞ ٓـًٜٞ٘ٗ غـٞض بـٞ ٗٝظاضٝتـٞ، هـٞ ٓـًٞ٘ٗ ٗآلتـاُٛ زُٗٚـاف          هٞغٞضٜ زٝب
َِٙٞ هـٞالًاْ     ٢ٜٞٗٝ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عاهٛ ٓٞٙٞ، بجطغّ بؤ ظؤض ٗاَلتاُٛ زٝضٝٗٝ، ٓٞتا عً٘اْ ُـعٙلذلّٙ ؾـ٘

َٚؿلٞٗت٘ٗٝ هٞالُٙٞٛ ظاُلؤ تاٙبٞتٞ َٚلٛ ُاًؤ كٞ ظؤض، ظؤض ث َٚطٝ ٓات٘ٗٝ هٞ خاَهٞكاُسا، ظؤض ؾت كاُٞٗٝ، ٢ًٜٞٞ ه
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َٚت زُٝـا ًـّ ٓـٞض ثؿـتطرلٜ هـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ زٝكـَٞ،          َٙم خاَي ُـٞب ُٚٚٞ، ًٓٞ٘ٗ بٞ زشٜ ٗٝغتاْٗ، ٗابعامن ُٓٞس
َٙت، ٢ٞٗٝ باغٍ كطز، غ٘ثاؽ. َٙط  بٞؽ بؤ ض٢ٝٚػٛ داًٚعٞكٞ ً٘غاعٚسٝكاْ خؤٜ َٓٞهبص

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/  غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ: بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢ٞظري خاْ.

َٙع ٢ٞظري عٌط اظيس:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم         َٜ ُٓٞـس َٚ٘ٝٙٞ، بـَٞهل٘ زًٝاُـٞٗ َٚطاُٞ زشاٙٞتٛ ٢ٞٗ ٙاغـاٙاُٞ ُاكـّٞٙ بـٞٗ ؾـ ٌَٚٞ ه َٚب٘ضزْ زٝكَٞ، ٢ زاٗاٜ ه
َٙعٝكا  َٚ٘ٙػتٞ بٞبرلٗ بؤنْ٘ٗ ٗ زضاغٞتٛ ثٞضهًٞاُتاضٝ بـٞض  َٚـطٝ تٞغـبٚيت بلـّٞٙ، بؤٙـٞ     تٞعسٙالتٛ كٞ ث ْ ه

َٚتٞ ) َٙت، بب ١٦ٖٝ االَٓا٤  تدقٝل ٚ َصـادق١ تٛصـٝات ٚقـسازات فًـظ      تتٛىلًّ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ ٢ٞٗٝهْٞ بطؤض 
َٚطٝ ٗ كارٚٚـٞ، ٢ـٚذل   اؾاَع١ ايتابع١ هلا ٚ سطب َكتط٢ اؿاٍ ٚفكا السهاّ ايكٛاْني ٚايتعًُٝات املسع١ٝ(،  تا ٢

َٚ٘ٙػت ُاكات ٢َٞ تٞٗغٚاتاُ َٜ بـؤ ٗٝظاضٝت ٗ زٗاٜ ٢ـٞٗٝ ًاٗٝٙـٞكٛ بـؤ زٙـاضٙلطا، بـاٗٝض  زٝكـَٞ        ث ٞ ضٝرع بلط
َٙتٞ بط ٙاضٝكاُٛ ًٞدوٚػٛ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ً٘ـُٞا تـاٗٝك٘ خؤٙـاْ     َٚطٝ ٗٝك٘ ٢ٞٗ غٞضبٞخؤٙٚٞ بسض َٛ ه ٢ٞٗٝ ظٙاز زٝب

َٚ٘ٝٙٞكٛ كاضاتط بتـ٘اُّ بط ٙاضٝكـاُٛ خؤٙـاْ     َٚ٘ٝٙٞكٛ غٞضبٞخؤٙاُٞ ٙاخ٘ز بٞؾ بـسْٝ، ًـّ   بط ٙاضٝكاُٚاْ بٞؾ
َٚـطٝزا            َٚ٘ٙػـت ُاكـا خـاَهٛ زَٗٗٝ ه َٜ، نـُ٘لٞ ٓـٚ  ث ثؿتطرلٜ كان عبساهػـالَ زٝكـَٞ، خـاَهٛ زَٗٗٝ ٓـَٞهبطرل
َٙلٛ تط ًّ باغـٛ بلًٞـٞٗٝ، خـاَهٛ     َٚ٘ٙػت ُاكا داض َٚ٘ٝٙٞكٛ د٘اْ ؾٞضسٛ كطز، ث سيٚيَن، دُٞابٚاْ ظؤض بٞؾ

َٚػتا ثؿتطرلتعني ز٥ٝظ اؾاَع١ اٚ عُٝدايه١ًٝ(، زًٍٗٗٝ ٢ٞٗٝٙٞ ) َٚتٞٗٝ كٞ ٢ َِٚ ٜ ٢ٞٗٝ زٝكَٞ ٗٝك٘ خؤٜ سي
 ( َٛ ( ٢ــٞٗ ٙاغــاٙٞ ٚفــل االسهــآّــات٘ٗٝ، نــُ٘لٞ بٞض اغــيت ض٢ٝٚػــٛ داًٚعــٞ ٗ ٙــاخ٘ز عًٞٚــسٜ ك٘هٚٚــٞ زٝبــ

َٜ، ُٞن بٞ ً٘ارٞكٞتٛ ٗٝظاضٝت، بؤٙٞ ٢َٞ ٙاغـاٙٞ سٞكًٞـٞ هـ٠ٝٗٞ كـٞ تـؤ نـؤْ ض٢ٝٚػـٛ داًٚعـٞ ٗ          زابِسض
َٛ )عًٞٚسٜ ك٘هٚٞكاْ زٙاضٜ زٝك٠ٞ، غٞ  ايتٛص١ٝ باضـتشداخ ايهًٝـات ٚاالقطـاّ(،   باضٝت بٞ خاَهٛ ٓٞؾتَٞ زَٝه

             ،َٛ َٛ تٞٗغـٚٚٞكٞ هـٞالٜ ًٞدوٚػـٛ داًٚعـٞٗٝ بـ َٛ ً٘ارٞكـٞت بلـا، بـَٞهل٘ زٝبـ ٗابعامن ٣ٙٞٓـ٠ٞ ٢ً٘ـُٞا زٝبـ
َٚ٘ٙػـيت بـٞ     َٚ٘ٙػيت بٞ ٢ٚػتشساؽ كطزُٟ ك٘هٚات ٓٞٙٞ؟ ٙـاْ ث ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ تٞٗغٚٚٞ زٝكا كٞٗا ٢اٙا ث

ػاًٟ عوٌٚٚٞ؟ ٙاخ٘ز زٝزتٛ بلا ٙاْ ٢ٚوغاٜ بلـا، بؤٙـٞ ٢ـٞٗٝ ًٞدوٚػـٛ داًٚعـٞ تٞٗغـٜٚٞ زٝكـا، زٗاٜ        ٢ٞك
َٚطٝ بط ٙاضٜ هٞغٞض بسات، ظؤض غ٘ثاؽ. َٛ ه َٚطٝ ً٘ارٞكٞتٛ هٞغٞض زٝكْٞ، ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا زٝب  ٢ٞٗٝ ٢ًٞاْ ه

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان طياي.

َٙ  ابطآٍٚ: طاٖسع طياي بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

تٞبعْٞ ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ٍُٚ ٙٞعين ٢ُٞٗٝسٝ ثُٞٙ٘ٝسٜ هٞ بٞٙين ٗٝظاضٝت ٗ داًٚعاتٛ خاؽ ٢ُٞٗٝسٝ تُ٘س 
َٚولاضٜ            َٚؿـ َٚذي كـٞ داًٚعـاتٛ خـاؽ هـٞ ستتـٞٗاٜ خـؤٜ تـٞرطٙ  ببٚـت ٗ ث َٛ بـ بلْٞ، ٢ٞٗ ثُٞٙ٘ٝسٙٚٞ ٗاٜ ه

ــٞ ز   ــت ك َٙ ــ٘اض بلط ــازز٠ٝ ن ــٞ ٗ     ً ــاهٛ ٗ ٢ٚساضٙٚ ــتقالي ً ــٞ ٗ ٢ٚػ ــ٠ٞٚٚ ًٞعِٞٗٙٚ ــٞ ؾٞخػ َٚذي )داًٚع ــ َٝه
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ــاٗض ٗ      ــازٝكٞ ٗ تٞؾ ــًٞا ً٘ارٞكــٞ ٗ ً٘غ ٢ ،َٛ ــ ــطزْ ب ــطاف ك ــٛ ٗٝظاضٝت ٢ٚؿ ــاتط بــا ٢ٚؿ ..........(، ٙــٞعين ظٙ
َٚلـسٝزات، ٢ًٞـٞ ٙـٞن، خـاَهٛ             َٙـم هـٞ ٢ٚػـتقالهٚٞتٟ داًٚعـ٠ٞ تاٙبـٞت ت ٢ٚػتٚػِْا   ُٗاظامن نـٛ، ٢ـٞٗٝ تؤظ

َٚتـٞ   زَٗٗٝ َٚؿلطزُٟ رٞكٞض ات، ٢ٞٗ رٞكٞضات٠ٞ كـٞ زٝب َٚؿِٚاضٜ هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ ًٞ بؤ ثاف ٗ ث ، ًّ هٞطَٞي ث
َٚري غٞٙط بلّٞٙ ٢ٞٗٝهْٞ ) َٛ، غٞباضٝت بَٞ ًاززٝٙٞ ٢ٞطٞض ب تتٛىل ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤  تـدقٝل ٚاقـساز(،     زٗٗ ٗ غ

      َٛ َٚري غٞٙطٜ ًـازز٠ٝ ؾـاُعزٝ بلـّٞٙ، رٞكـٞضٜٝ غـ قـسازات ٚتٛصـٝات فًطـٗا اىل    )تسضـٌ اؾاَعـ١   ٢ٞطٞض ب
َٙـت،       كعادٖـا عايٛشاز٠ خالٍ مخط١ عػس٠ َٜٛا َـٔ تـازٜذ اْ   َٚط َٚذي  ًـٞدوٚؼ ٢ً٘ـُٞا زُٝ َٚـطٝ دـاضٝن زَٝهـ (، ه

َٙذي ٙـاْ ٣ٙٞٓـ٠ٞ             َٚـط َٙذي، ٢اٙـا كاًـٞٙاْ زضٗغـتٞ؟ ًـٞدوٚؼ داًٚعـٞ زُٝ َٚـط َٚذي داًٚعـٞ زُٝ َٙلٚـ زَٝهـ داض
َٚذي  َٙذي؟ ٢ٞطــٞض بٞٙٞكــٞٗٝ بــ َٚــط َٚ٘ٙػــتٞ ًٞدوٚػــٛ ٢ً٘ــُٞا ً٘قــازٝكٜٞ ًــٞساظض بلــاتّ ٓــٛ ٢ً٘ــُٞا زُٝ ث

َٚـطٙذي، ٢ًٞـٞ ٙـٞن، خـاَهٛ تـط ٢ٞطـٞض         َٙتٞ ٗٝظاضٝ، ُا ٣ٙٞٓٞت ٢ً٘ـُٞا بِ َٚط داًٚعٞ، زٗاٙٛ داًٚعٞ خؤٜ بِٚ
َِٚذـَٞ، )   ََٚٚٞ، رٞكـٞضٜٝ ث َِٚٚٞ غ ٢ٞطـٞض  اقـرتاح االدـٛز ايدزاضـ١ٝ ٚعسضـٗا عًـ٢ ايـٛشاز٠ يػـسض اقسازٖـا(،         ب

َٚذي )17غٞٙطٜ ًازز٠ٝ ) ٢ـٞٗٝ ًٞدوٚػـٛ داًٚعٞٙـٞ،    اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ(، ( بلّٞٙ رٞكٞضٜٝ ن٘اض زَٝه
َٚـطٝ، هـًٞازز٠ٝ    َِٚذًٞٞ ه َٙذي؟ خاَهٛ ن٘اضَٝ، ٢َٞ خاَهٞ كٞ ث َٚطٝف ٣ٜٙٞٓٞ ٢ًُ٘ٞاٙٞ، كاًٞٙاْ ٢ٚقطاض زٝكط ه

 ( ن٘اضًٝٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.17)
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌاز.
َٙع عٌاز ستٌس سػري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــٞ        ــٞ ه ــٞآلٗ ٓٞٙ َٚل َٙم ت ــس ــٞ ُٓٞ ٍَٚ ٗاٙ ــ ــْٞ ث ــاْ رٚعو ــاي، زٙػ ــان طي ــٞكاُٛ ك َٚبِٚٚٚ ــؤ ت ــتطرلٍٙ ب ــطاٜ ثؿ َٙ ٗ
َٚذي  َِٚر زَٝه ًٞٓاًٞكاُٛ ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا هٞطَٞي ًٞدوٚػٛ خسًٞ، ٙٞعين بؤ صيُ٘ٗٞ ًٞغٞهْٞ رٞكٞضٜٝ ث

هـٞ ًـٞٓاًٛ ًٞدوٚػـٛ خسًـٞف ٗا ٓـات٘ٗٝ، زٙػـاْ هـٞ رٞكـٞضٜٝ سـٞٗت          اح االدٛز ايدزاض١ٝ(، دٜطـإ  اقرت)
زٙػـاْ هـٞ ًـٞٓاًٛ ًٞدوٚػـٛ     تعني َطاعدٟ ز٥ـٝظ اؾاَٝعـ١ ٚعُـدا٤ ايهًٝـات ٚزؤضـا٤ االقطـاّ ايعًُٝـ١(،        )

ٛ     قبـٍٛ اهلبـات ٚاملـٓح ٚاالعاْـات(     -خسًٞ ٓات٘ٗٝ، رٞكٞضٜٝ زٝف ) خسًٞؾـٞ،   زٙػـاْ هـٞ ًـٞٓاًٛ ًٞدوٚػـ
َٚذي ٙاْ ٢ٞٗ ٢ٞضكٞ، ٢ٞٗ ًٞٓاًٞ، ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا ب ٍَٚ ٗاٙٞ زٝب لاتّ، ٙاْ ًٞدوٚػٛ خسًـٞ،  ٚهٞبٞض ٢ٞٗٝ ث

َٚـت ٢ًٞـٞ ٙـٞكال            َٙـت، زٝب َٚػـِٚاض بٚلـاتّ، ًٞدوٚػـٛ ٢ً٘ـُٞا ً٘قـازٝكٞ هٞغـٞض بلط ٙاْ ًٞدوٚػٛ خسًٞ ث
َٙتٞٗٝ، غ٘ثاؽ.  بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضه  ًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط ٓٞٗضاًٛ.

َٙع عٌط قسٙق ستٌس )ٓٞٗضاًٛ(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚلـطا، بٞضثطغـٞ هـٞ ؾـ٣ُ٘ٛ       َٚؿ٘ٗ ٢اًـاش٠ٝ ث هَٞ ًاززٝٙٞ هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٓٞضٗٝك٘ هًٞازز٠ٝ ث
   ٞ َٛ الٙــْٞ ًاًَٞهــٞ زٝكــْٞ هٞطــَٞي ٙــ َٛ ًــاف ٙــاْ غــ َٚ٘ٙػــت زٝكــا ًــاهٛ ٗ ٢ٚــساضٜ، بــٞباٗٝض ٜ ًــّ غــ كذلزا، ث

َٙـت، ٙٞكـًٞٚاْ ٣ٙٞٓـ٠ٞ ٢ً٘ـُٞا كـٞ ظٙـاتط تـٞعبرل زٝكـا هـٞ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ دـاُيب              َٙم ضابطرل ٓاٗغُٞطٛ بٞدؤض
َٚــم زٝزاتــٞٗٝ، دــاُيب زٙلــٞ ٢ٞٗاُــ٠ٞ كــٞ ًاًَٞهــ٠ٞ هٞطَٞهــسا زٝكــْٞ،  ًاهٚٚٞكــٞ ٗ كــاظاُر ٗ ٢ٚػتٚػــٌاضٝكٞ ه

َٛ، ًاًؤغــتا بـ     َٙبٞغــتٚاْ ٓٞٙـٞ، ض ك٘تــابٛ بـ َٚلٛ تــط ٗٝكـ٘ ٓــًٞ٘ٗ    ضاغـتٞٗخؤ طط َٛ، دـاُب َٛ ٙــاْ ٢ٚـساضٙٛ بــ
      َٞٙٝ٘ٚ ٌَٚـٞ بـَٞ ؾـ ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ سق٘كٛ ٢قوٍٚ هٞغٞضٜ ٙاْ ت٢ٞػرلاتٛ كٞضاضاتٛ ٢ٞٗاْ، بؤٙـٞ ٢ٞطـٞض ٢ ٓٞض
تًٞاؾاٜ بلّٞٙ بٞ باٗٝض ٜ ًّ ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝسزاضٝ بٞ ٗٝضططتين كٞضاضاتٛ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٗ تٞزكٚق كـطزْ  

َٚـت،         هٞ كٞضاضاتٛ ًٞدوٚػٛ داً َٚـٛ ٢اطـازاض ب َٚ٘ٙػـت زٝكـات داًٚعـٜٞ ه ٚعٞ، ٢ٞٗٝ ضاغتٞ بؤ ٢ـٞٗاْ، بـٞآلَ ث
َٚت هٞ زآات٘ٗزا، ٙـاْ ٢ًٞـٞ ثط ؤغـٞٙٞكٞ     نُ٘لٞ كٞضاضٝ ٢ٚساضٜ ٗ ًاهٚٚٞكاْ كاضٙطٞضٜ هٞغٞض ظاُػتٚـ زٝب

َٚــت، ُــٞن ٗٝظاضٝت ً٘قــازٝكٜٞ بلــات، بًٞٞبٞغــيت نــ  َٚــٛ ٢اطــازاض ب ٍَٚ ه َٚلــٞٗٝ بٞغــذلاٗٝ، ًــّ زَٝهــ ٛ؟ بــٞ ث
َٚتـٞ ٓـؤٜ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ كاضٙطـٞضٜ       َٚلٛ ٢ٚساضٙٛ بب َٙطٜ كطزُٟ، نُ٘لٞ ٢ٌٚلاُٞ كٞضاض ٗٝضططتِ ًٞبٞغيت ناٗز
َٚت، خـاَهٛ زًٗٗٝٚـاْ بـٞباٗٝض ٜ ًـّ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ ثُٞٙ٘ٝـساضٝ بـٞ ًاًَٞهـٞ كـطزْ             هٞغٞض ثط ؤغ٠ٞ ظاُػيت ٓـٞب

ات، هٞبٞض ٢ٜٞٗٝ ثط ؤشٝٙـٞكٛ ٢ٞٓوٚٚـٞ،   هٞطَٞي داُيب ًاهٛ تُٞٔا ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عاهٛ ًاًَٞهٜٞ هٞطَٞي ُاك
ٌَٙٛ ك٘ضزغــتاُٞ       دٚٔـٞتٛ تــطٙـ ًاًَٞهـ٠ٞ هٞطــَٞي زٝكــا، نـؤْ ؾــٞضٙلٞٙٞن بـؤ صيُ٘ٗــٞ سٚػــاباتٛ هـٞ ٓــٞض
َٙم هـٞ       ٌَٚـٞ بـٞدؤض َٚ٘ٙػـت زٝكـا ٢ َٙت، بؤٙٞ ث َٙت ٙاْ ً٘ضاكٞبٞ زٝكط َٙت، تٞزكٚق زٝكط ًاًَٞه٠ٞ هٞطَٞي زٝكط

َٙـت بٞغـٞض ًٞؾـاضٙعٛ ٢ٚػتٚػـٌاضٜ       دؤضٝكاْ ٢ٞٗ كاُُ٘ا٠ُٞ كُٞارعْ هٞ ٓ ٌَٙٛ ك٘ضزغـتاُا تـُٞطٚع زٝكط ٞض
َٙـت، كـٞضاضاتٛ ًـاهٛ              َٚـطٝ كـٞضاضاتٟ ٢ٚـساضٙٛ زٝزض َٙتـٞٗٝ، نـُ٘لٞ ه َٚـٛ بلط َٚـطٝ د َٚ٘ٙػـت زٝكـا ه ٙاْ خاؽ، ث

َٚ٘ٙػت زٝكا خاظ َٜ هٞالْٙٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ث َٙت، ٢ٞٗ كٞضاضٝ ٢ٚساضٜ ٗ ًاهٚا٠ُٞ كٞ زٝزض ع بّ بؤ ٢ـٞٗ  ٙزٝزض
ــٞٗٝ          كٞض ــٞ، ٢ ــٞكطزُٟ ٣ٙٞٓ ــٞ ًً٘اضٝغ َّٙ، ه ــط َٛ زٝك ــٞس َٛ ب ــ ــْٞ، د ــتاْ ٓ ٌَٙٛ ك٘ضزغ ــٞض ــٞ ٓ ــٞ ه ــ٠ٞ ك اضاُ

َٚ٘ٝ هٞغـٞض بط طـ٠ٞ زٝ ٢ًٞـٞ زٝبػـتٌٞٗٝ بـٞ خـ           اَهٛ ًً٘اضٝغٞكطزُٛ ٢ٞٗ خاآلُٞٙٞ كـٞ زاِٙـاٗٝ، بٞٓـًٞاْ ؾـ
ٌَٙٛ ك٘ضزغزَٗٗٝ، كٞ ٗت٘ٗٙٞتٛ كب٘هٛ ٓ َٜ؟ تُٞٔا ٓٛ ٓٞض تاْ؟ ٙاْ زٝضٜٝٗٝ ٚبات ٗ ًِٚٞح ٗ ٢ٚعاُات، هٞك٘

َٚٛ ٢ــٞٗ  َٚ٘ٙػــت زٝكــا بــٞث َٚــسا، ث َٚ٘ٙػــت زٝكــا هــٞ خــاَهٛ زَٗٗٝ ٗٝكــ٘ ٢اًــاشَٝ ث ٌَٙٛ ك٘ضزغــتاْ؟ بؤٙــٞ ث ٓــٞض
َٚ٘ٝٙٞ ًِٚـٞح ٙـاْ بٞخؿـري ٗ ٓاٗكـاضٜ داًٚعٞكـٞ            ٌَٙٛ ك٘ضزغـتاْ ُـارٚعْ ٢ـٞ بـٞٗ ؾـ كاُُ٘ا٠ُٞ كٞ هٞ ٓٞض

َٜ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٗٝضبطط
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/   غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.

َٙع زلرلٝ عبساهوٞ ازلاعٚى:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٙـت ٢ٞٗاُـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ            ٌَِٙـاٙـ زٝكط َٜ، نـُ٘لٞ بـٞ ض َٚ٘ٙػـتٞ سـٞظف بلـط ًّ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بٞ ظٙـاز زٝظامن، ث
ََٚٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚت، بٞتاٙبٞتٟ بط ط٠ٞ غ َِٚ  بط٘صت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازل  اعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٓاشٝ خاْ.

َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   َصطف٢:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘اْ ٗٝظاضٝت ٗ ٢ـٞٗ             َٚـم هـُٞ َٜ ٓـٚ  ضٝثت َٙم هـٞ ٢ُٞـساًاْ كـٞ ُاٙاُـٞٗ َٙـعٜ ظؤضَ بـؤ ضاٜ ُٓٞـس ًّ هٞطَٞي ض
َٚت، هٞ ضاغتٚسا ًٞغٞهٜٞ ٢ٞٗ داًٚعٞ ٢ٞٓوٚاُٞ ضاغت َٚم داًٚعٞ ٢ٞٓوٚاُٞ ٓٞب ٞ داًٚع٠ٞ ٢ٞٓوري، ٓٞضكٞغ

َٚـت هـٞضٗٗٝ          َٚ٘ٝٙٞ ب َٜ زٝٗاَ زٝكات ثاض٠ٝ خؤ زٝزات ٗ زٝٗاَ زٝكـات، بـٞآلَ هٞضاغـتٚسا ٢ٞطـٞض بـٞٗ ؾـ كٞ هٞٗ
َٚت، نـُ٘لٞ بٞضاغـيت ظؤض، ظؤض كاضٙطـٞضٜ ٓٞٙـٞ، ضاغـتٞ       عوٌٚٚٞك٠ٞ ٓٚ  ًػتٞٗاٙٞكٛ ٢ٞٗ داًٚعاُٞ ُاًِٚ

َٚلٛ غط ف تٚذاضٙٚ َٜٚ٘ٝٙٞ      ٙٞعين ًٞٗظٗعٞكٞ ًٞٗظٗع َٚ٘ٝٙٞ ٢ـٞٗ داًٚعاتاُـٞ بـٞٗ ؾـ َٜ بَٞ ؾـ ٞ، بٞآلَ ُاكط
َٙـٛ             َٚؿـِٚاض كطزُـٟ كط َٚت هٞطـَٞي ٗٝظاضٝتـسا، بؤٙـٞ ًٞغـٞهْٞ هٞغـٞض ث َٚـم ٓـٞب َٚـت ضٝثت َٙت، زٝب ٢ٌٚٔاي بلط
َٚؿـِٚاض كطزُـٟ          َٚـت ث َٚـطٝ ٓـات٘ٗٝ زَٝه َٙٚٞكـٞٙاْ ظؤض، ظؤضٝ، ه َٙم هٞٗ داًٚعاتاُـٞ بٞض اغـيت كط َِٙسْ، ُٓٞس خ٘

َٛٙ َِٙسُٞكٞ ُاضزضا بؤ ٗٝظاضٝت ٢اٙا ٗٝظاضٝت سـٞكٛ   كط َٙٛ خ٘ َِٙسْ ٗ ُاضزُٟ بؤ ٗٝظاضٝت، باؾٞ ٢ٞطٞض كط خ٘
َٚـطٝ         َِٙسُـٞ؟ نـُ٘لٞ نـُٞس داًٚعٞٙـٞكٛ ٢ـٞٓوٛ ٓٞٙـٞ ه َٙٛ خ٘ َٚت هٞغٞض ٢ٞٗ كط ٠ٝٗٞ٢ ٓٞٙٞ كٞ ضاظٜ ُٞب

َٙلٛ ُعٙ َٙلٞ، ٙٞعين ُٓٞس َٙٚٞكاُٚاْ ٗٝك٘ ٙٞن ُٚٚٞ، ٓٞض ٙٞك٠ٞ دؤض َٙلٛ ًٓٞ٘ٗ كط لٛ ن٘اض ًوٚؤُٞ، ُٓٞس
َٚلٛ تـط ًٞغـٞهٜٞ        َٛ ًوٚؤُٞ، بٞض اغيت ظؤض ك٘تابٚـ ٓٞٙٞ طوٞٙٚاْ هٞغٞض ٢ـٞٗ بابٞتـٞ ٓٞٙـٞ، خـاَه ُعٙلٛ غ
َٙم هـٞٗ       زٝغتِٚؿاُلطزُٟ غٚػتًٞٛ ً٘ٗنٞكاْ، ٙٞعين ٓٞتا زٝغتِٚؿـاُلطزُٟ غٚػـتًٞٛ ً٘ٗنـٜٞ ُٓٞـس

َٜ كٞ ٗٝكـ٘  ظاُلؤٙاُٞ، ٙٞعين ٗا ًاًَٞهٞ هٞطَٞي كاضًُٞسٝكاْ زٝك َٚصْ هٞٗ ْٞ ٙاخ٘ز ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙا٠ُٞ ٗاُٞ ب
َٛ ُـًٞا ٙـٞعين          َٛ بـ٘ٗ بـاُطٛ زٝكـا، كـٞ ٢ٚؿـٛ ثـ َٚم ٢ٚؿٛ ث َٚت، ٙٞعين ٓٞض كات َٚم نؤْ ؾٞضٙلٞٙٞن ب كٞغ
ٍَٚ ٗاٙٞ ٙٞعين  َٙتٞٗٝ، ًّ ث َٛ ًٜٓٞ٘ٗ ٙٞكالٙٛ بلط َٚتٞٗٝ، بؤٙٞ بٞضاغيت ٢ٞٗ ؾتاُٞ زٝب َٜ ٗاُٞ بَو َٛ هٞٗ ُاَٙٞه

َٚ٘ٝٙٞ ًػــتٞٗاٜ عٚوٌــٛ ظؤض، ظؤض هــٞٗ   ٢ــٞٗٝ ٢ٞطــ َٚػــتا ٓٞٙــٞ، ٙــٞعين بــٞٗ ؾــ َٚــت ٗٝكــ٘ ٢ َٚ٘ٝٙٞ ب ٞض بــٞٗ ؾــ
َٚتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.  داًٚعاُٞ ُعَ زٝب

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. اظيس.
 

َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٛ )ٗٝضتٛ(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٚ ٗا  َٚ٘ٙػـتٞ كـٞ             ًّ ثـ ٙـٞ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ ثُٞٙ٘ٝـسٜ ٓٞٙـٞ بـٞ َٓٞهػـُٞطاُسُٛ ٢اغـتٞ عوٌٚٚٞكـ٠ٞ ٢ـٞٗٝ ظؤض ث
ٗٝظاضٝت ثُٞٙ٘ٝسٜ هٞطَٞي ٢ـٞٗ داًٚعاُـٞ بـيَب ٗ ٢ٚؿـطارٚاْ بلـا ٗ تـٞكٌٚٚاْ بلـا، ٢ـٞٗاُٚـ كـٞ هـًٞازز٠ٝ           
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َٛ تٞكاضٙطٜ رٞقَوٛ ٗ غُٜٞٞٗ ٗ ٗٝضظٜ ٗ غااَلُٞ بٞضظ زٝكُٞٞٗٝ بـؤ   ٗٝظاضٝت، ٢ـٚذل ٢ـٞٗ   ٙاظزٝزا ٓات٘ٗٝ زَٝه
َّٙ هٞبـٞض ٢ـ٠ٝٗٞ هـًٞازز٠ٝ ٙاظزًٝـسا           َٚطٝ بٞض ٢ٝٛ ًّ بط طـ٠ٞ ٙٞكـَٞ ٗ زَٗٗٝ ظٙـازٝ، ٢ٞٗاُـٞ البـسض ًازٝٙٞ ه

َٚـطٝ )    َٙلٛ تـط ه ٗ  ٚتسفعٗـا اىل ايـٛشاز٠(  ًٞعاهٞدٞ كطاٗٝ، تٞكاضٙطٝكاُٛ خؤٜ بٞضظزٝكاتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت، دـاض
ٌَٚـٞ        ثاؾاْ هٞ زَٗٗٝ هـٞ ًـا٠ٝٗ غـٛ ضؤشزا، بٞض اغـيت      ٢ُٞٗٝـسٝ ٢ٚساضٙٚـْٞ بٞغـت٠ِٝٗٞ ٢ـٞٗ ظاُلؤٙاُـٞ كـٞ ٢

َٛ هٞٓــًٞ٘ٗ   َٚٚــاْ زاٗٝ، ٙــٞعين ٗازٝكــا تٞكطٙبــْٞ ٗٝكــ٘ ظاُلــؤ سلً٘ٚٚــٞكاْ بــّ، كــٞ زٝبــ غــٞضبٞخؤٌٙٚاْ ث
ََٚٚٞ سـٞظف        َٚؿـِٚاض زٝكـَٞ ٢ٞٗٝهـْٞ ٗ غـ َِٙٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت، هٞبٞض ٢ٞٗٝ ًـّ ث غٞلرلٝ ٗ كٞبرلٝٙٞكسا بطٞض 

َٜ، ٢ٚوغا بلط َٚـم هـٞٗ    تدقٝل ٚاقساز تٛصٝات ٚقسازات فًظ اؾاَعـ١(  َٜ، تُٞٔا هٞ ٢ٞٗٝهْٞ )بلط َٙتـٞ خاَه بلط
َٙسا ٓات٘ٗٝ ) َٚ٘ٝٙٞ،       : متازع ١٦ٖٝ االَٓـا٤ املٗـاّ االتٝـ١(،    خاآل٠ُٞ كٞ هٞٗ َٛ، بـٞٗ ؾـ َٚم هـٞ ًٞٓاًـٞكاْ بـ ٙـٞك

زضِ ايطٝاض١ زٗاٙٛ )ٗاّ االت١ٝ(، ميازع ١٦ٖٝ االَٓا٤  امل تٞبعْٞ ٢ٞٗٝف َٓٞهٞٙٞ )ضياضؽ( ُٚٚٞ، )شياضؽ(ٝ، )
ٞ ثـا ٢ٞٗٝهـْٞ ٗ  تدقٝل ٚاقساز تٛصٝات ٚقسازات فًظ اؾاَعـ١(،  ٝ، )ايعا١َ( َٙتـٞٗٝ، هـٞباض٠ٝ    ٕ ُٚٚـ ٢ٚوغـا بلط

َِٚذًٞٚـ كٞ كان طياي ٗ كا عٌازٙـ ٗتٚاْ هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ًٞٓاًٞكاُٟ ًٞدوٚػـٛ داًٚعـ٠ٞ    خاَهٛ ث
َٚطٝ زٗٗبـا 17ٓات٘ٗٝ هٞ ًازز٠ٝ ) َٙتـٞ      اقـرتاح االدـٛز ايدزاضـ١ٝ(،    ضٝ بؤتـٞٗٝ، ) (زا، ه َٚـطٝ ٙـاْ بلط بـٞض اٜ ًـّ ه

َٚت، ٙاْ )االدٛز ايدزاض١ٝ(،  اقساز) َٚ٘ٝٙٞ ب ٢ٞطـٞض ُـا   ملصـادق١ االدـٛز ايدزاضـ١ٝ(،    ضُٝطٞ هٞ ٢ٞقَوٚؿسا بٞٗ ؾ
َٚتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚطٝ ٢ٞٗٝ زٗٗباضٝ بب َٚ٘ٙػت ُاكا ٢ٞه  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞض  ؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ز. عٌط.
َٙع ز. عٌط ظيساًري )ُ٘ضٝزٙين(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ ٗ ٢ٞٗٝ بٞ زٝكٚـ  هٞضاغتٚسا ًًٓٞ٘ٗاْ هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ ٢ٞٗ ظاُلؤ تاٙبٞتٚٚاُٞ غٞضبٞخؤٙٛ خؤٙاْ ٓٞب
   ٞ ــسٜ ٢ً٘ٞغٞغــاتٚاُ ــم هــٞ ثُٞٙ٘ٝ َٙ ــ٘هٚـ كــطاٗٝ، بــٞآلَ بــُ٘ٗٛ دؤض ــتين كاُُ٘ٚاُــٞ  ٓــات٘ٗٝ ٗ كب َٙلدػ ٗ ض

َٚسٝكـَٞ           َٙت، ٢اٙـا هـَٞ بابٞتـٞ ططِٙطاُـ٠ٞ كـٞ ًـّ ٢اًـاش٠ٝ ث َٚٛ ٢ٞٗاْ ببٞغـذل بًٞاُاٜ ٢ٞٗٝ ُٚٚٞ زٝغت ٗ ث
َِٙسْ ٗا ظٙازٙاْ كـطزٗٗٝ،   َٙٛ خ٘ َٚطٝ هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ بجطغِٞٗٝ؟ هٞكط َٚ٘ٙػت ُٚٚٞ ٗٝظاضٝت دٚٔاتٛ ضٝزلٛ ه ث

ــَٞ ُاك    ــاْ ك ٌَٚ ــٞضٙلري ث ــٞ ٗ ٗٝظاضٝت خ ٌَٚ ــ٘ٝضٝ     ٢ َٚ ــاب٘ٗضٜ ٗ ث ــاُٛ ٢ ــاٗكطزُٟ ٓٞآلٗغ َٛ ضٝن ــٞب ــٞٗٝ، ب َِٙ ط
َٚلٛ تـط ٗٝظاضٝت نـُٞس خٞضٙلـٞ       َٜ ظٙاز زٝكـْٞ، خـاَه َٜ بٞ كٞٙطٛ خؤٙاْ كط َٙطٞٙاْ بسض زاضاٙٚٞكاْ، ٢ٞطٞض ض
بٞ زٝٙاْ بط ٗاُاًٜٞ تٞظٗٙطٜ هـٞٗ ظاُلؤٙاُـٞ ططتـ٘ٗٝ كـٞ كب٘هٚـاْ كـطزٗٗٝ ٗ هـٞ ًٞضسٞهـٞ زٗٗ، ًٞضسٞهـٞ          

َِٙ َٚـ زٝخ٘ َٛ ٢ـَٞ بط ٗاُاًـٞ           غ َٛ كـ ّ، ٢ٞطـٞض ثُٞٙ٘ٝـسٜ ٢ً٘ٞغٞغـاتٚاُٞٗ ً٘ضاكٞبـٞ ٗ بـٞزٗا زانـْ٘ٗ ُـٞب
ٌَِٙاٙٚـٞ             َٚـطٝ بـٞزٝض هٞض َِٙسُاُـٞ ٢ٚوغـا زٝكاتـٞٗٝ؟ ظاُلـؤ ٓٞٙـٞ ه َٜ ٗ ٢ـَٞ خ٘ تٞظٗٙطاُٞ هَٞ ظاُلؤٙاُـٞ زٝطـط

َٚـ   َٚعالَ ث َٚطٜ هٞ ٢ـ ساٗٝ، ٢ـٞٗٝ غـٞضطٞضزاْ   ٙاغاٙٚٞكاْ ظاُلؤٜ تاٙبٞت، بٞكٞهؤضٙؤغٛ هٞ ٢ٚساضٝ ٓٞٙٞ ًادػت
َٙـصكطا٠ٝٗ            َٚػـتا هـٞ زاُِـاْ بـٞ بط ٗاُاًـٞكاُٟ ٢ٚؿـلاهٚٞتٛ ٓٞٙـٞ، نـُ٘لٞ زض بُ٘ٗٞ، هٞبٞض ٢ـ٠ٝٗٞ ٗٝظاضٝت ٢
٢ٚدتٚػاغــٛ خؤٙــاْ ُٚٚــٞ، ٢ــَٞ خَٞهلــٞ ٙــٞن زُٗٚــا ثاضٝؾــٛ غــٞضرلطزٗٗٝ، بــٞآلَ غــ٘ٗز هــٞ بط ٗاُاًٞكــ٠ٞ   
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َٜ، ٢ٞطٞض ثُٞٙ٘ٝسٙٚٞكٛ كاُُ٘ٛ ٗ ٢ً٘ٞغٞغات َٚتٞٗٝ هـُٞاٗ ٢ـَٞ ظاُلـؤ    ٗٝضُاطرل َٛ هًٞاُٞ زٝثطغ َٛ، ك ٚاُٞ ُٞب
َٛ زابِٚلطزُـٟ ًٞضدـٞ          َٛ ضٝنـاٗكطزُٟ ًٞضدـٞ ظاُػـتٚٞكاْ، بـ َٚـطٝ بـ تاٙبٞتٚٚاُٞزا؟ ظاُلؤٜ تاٙبٞت ٓٞٙٞ ه
ــم     َٚ غــٞضٝكٚٚٞكاُٛ ً٘ختٞبــٞض نــ٘ٗٝ بٞؾــٛ ثعٙؿــلٛ كطزؤتــٞٗٝ، ٢ٞطــٞض ثٞضهــًٞاْ هٚصُــ٠ٞ تــٞسقٚقٛ ث

َِٚابا ٗ ٗٝظاضٝت بٞزٗا ز َٚم ثعٙؿلٌاْ بؤ ثٞضٗٝضزٝ زٝبْ٘ٗ هٞٗ غٞضٝٗٝ زٝب٘ٗ ُٞٓ انُ٘ٗٛ ُٞكطزباٙٞ كؤًَٞه
بؤٙــٞ بــُ٘ٗٛ ثُٞٙ٘ٝسٙٚــٞكٟ ُــٞضًٛ ٢ً٘ٞغٞغــاتٚاُٞ ٗ   ٓاٗٗآلتٚــاُٛ ٢ــَٞ ٗآلتــٞ بلطزباٙــٞ؟  نــٚاْ هٞطــَٞي

َٙلدــطاٗ هٞغــٞض بِــًٞاٜ ٢ــَٞ كاُُ٘ــٞ ظٝضٗٗضٝتــٞ، ثُٞٙ٘ٝــسٜ بــٞ بٞضشُٝٗٝــسٜ طؿــيت ٢ــٞٗ ٗآلتــٞٗٝ ٓٞٙــٞ،   ض
ٌَٚـٞف هٞطـَٞي ٢ـٞٗٝ ُـري بٞض اغـيت ٓٞضيُٞـٞٙاْ       ثٞٙ٘ ُٝسٜ بٞ ٢اغيت عوٌٛ ٢ٞٗ ٗآلتٞٗٝ ٓٞٙٞ، تلا زٝكّٞٙ ٢

َٚؿـتا ؾـيت تـط          َٜ، بـٞآلَ بـُ٘ٗٛ ٢ـَٞ ثُٞٙ٘ٝسٙٚـٞ ظٝضٗٗضٙٚـٞ، ٓ َِٚسض َٜ ٗ خؤٙاْ بٞغٞضزا بػٞث بٞغٞضزا بلط
 ًاٗٝ، بٞآلَ تٞغٞٗض  زٝكَٞ بُٞٗٝسٝ ثٞٙاًٞكًٞاْ طٞٙؿتيَب، ظؤض غ٘ثاؽ.

 َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 خاْ. ععُٝ٘رٞضً٘ٗ 
 
 
 

َٙع   صتٍ اهسّٙ سػّ: ععُٝ٘بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚـ٘اْ ٗٝظاضٝت ٗ ظاُلـؤ ٢ٞٓوٚٚـٞكاْ      َٛ ثُٞٙ٘ٝسٙٚٞكٛ ٢ً٘ٞغٞغاتٛ طٞٗضٝ هـٞ ُ هٞطَٞي ٠ٝٗٞ٢ كٞ ز. عٌط زَٝه
َٚػتا ٌَٚٞ هَٞ ٙاغا٠ٞٙ كٞ ٢ َِٚاًٗاُٞتـٞ ُـاٗ ثٞضهـًٞاْ ًُ٘اكٞؾـٜٞ زٝكـّٞٙ،        ٓٞٙٞ، بٞآلَ ٢ زاًاْ ضؾـت٘ٗٝٗ ٓ

ٌَٚـٞ           َِٙـسُٛ بـاآل ٗ ٢ـَٞ كاُُ٘ـ٠ٞ كـٞ ٢ َٚ٘اْ ٗٝظاضٝتـٟ خ٘ بؤخؤٜ ظؤض زٗٗض كٞٗتِٞٗٝٙٞكٛ طٞٗضٝ ٓٞٙـٞ هـُٞ
َٚػتا هٞ ثٞضهًٞاْ زٝضٙسٝكّٞٙ، بؤ؟ هٞبٞض ٢ـ٠ٝٗٞ هـٞ    َِٙـسُٛ بـاآل ضٙطـؤضًٛ كـطزٗٗٝ،       ٢2111 ٗٝظاضٝتـٟ خ٘

ٗ  ٓٞٙلٞهٛ ٢ ٌَٚٞ هٞٗ كاُُ٘ـٞزا ٓـات٘ َٚػتا بٞ راهل٘تٚٚٞ، بٞآلَ ٢ ٢ َٜ ّ بـٞ ٙاغـا   ٙٚساضٜ ظاُلؤكاُٛ طؤض ٙ٘ٗٝ، هٞٗ
ٌَٚـٞ ٢ـٞٗ             َِٚاًٗاُـٞ ٗٝكـ٘ خـؤٜ زاًاُِـاٗٝ، ٢ٞطـٞض ٢ كؤُٞكٞ، بٞ ٓٞٙلٞهٛ ٢ٚساضٜ كـؤْ رـاهل٘تٛ بـٞ كؤهٚـص ٓ

َٚ٘اْ ظاُلؤٜ تاٙبٞت ٗ سلً٘ٞتـسا ٓٞٙـٞ، زٝ   َٚـٛ      ثابُٞسبُ٘ٗٞ ٢ً٘ٞغٞغاتٚٚٞ هٞ ُ كـطا هـُٞاٗ ٢ـٞٗ ٙاغـاٙٞزا د
ٌَٙٛ ك٘ضزغتاْ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٚٞكاْ، سلً٘ٞت ثابُٞسْ بٞ ٙاغاكاُٞٗٝ كٞ هٞ ظاُلـؤ   ٢ٞٗٝ بلطاباٙٞٗٝ كٞ هٞ ٓٞض
َٚ٘ٝ زاًاْ ضؾتؤتٞٗٝ، ٓٞٙلٞهٛ  َٚطٝ هٞٗ ٙاغاٙٞ بٞٗ ؾ ٌَٚٞ ه َٛ، بٞآلَ ٢ ٢ٞٓوٚٚٞكاْ ٗ سلً٘ٚٚٞكاْ ٗٝك٘ ٙٞن ب

َٚػت َٚري  ٢ٚساضٜ ظاُلؤ سلً٘ٚٚٞكاْ ٢ ٌَٚٞ زَٝهـ َٚطٝ ٢ ٌَٚاُٛ ٗ كؤٙٞ ٗ غؤضاْ راهل٘تٛ غلَ٘هٞ، بٞآلَ ه ا بط ؤ هٞ غو
 كؤهٚص، زاٗا زٝكَٞ دُٞابٛ ٗٝظٙط ٗ هٚصُٞف ٗٝآلًٍ بسُٝٞٗٝ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ت٘ٗ غٞضٜ باٗكت ٢ٞٗٝ ُ٘كت٠ٞ ُٚعاَ ب٘ٗ؟ رٞضًْ٘ٗ ز. عٌط.
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َٙع ز. عٌ  ط ظيساًري )ُ٘ضٝزٙين(:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٝ، ٙاغاٜ شًاضٝ  َٚلطاٗٝكاْ بلّٞٙ ه َٛ بٞد ٠ ٗٝظاضٝتـٟ  2118ٜ غـاَهٛ  11هٞضاغتٚسا ٢ٞطٞض غٞٙطٜ ٙاغا د
         َٛ َٛ بـٞد ٌَٙٛ ك٘ضزغـتاْ دـ َٛ هـٞ ٓـٞض َِٙسُٛ بااَل كٞ ثٞضهًٞاُٛ ك٘ضزغتاْ زٝضٙلطزٗٗٝ، ٢ـَٞ ٙاغـاٙٞ زٝبـ خ٘

َٙت، ٢ًٞٞ ٢ٞقَو َٚصٝ، بٞؾٞ، ُٞ ر٘ك٘هٚتٚٚـٞٗ، ُـٞ غـلَ٘هٞ،    بلط َٙسا ٓٞٙلٞهٛ ظاُلؤكاْ، ظاُلؤٙٞ، كؤه ٞكٞٙٞ، هٞٗ
ٌَٚـٞ ٓاٗاضًـاْ كـطز هـٞ زٝض٠ٝٗٝ ٙاغـاٙٞ، ُـٞن ٢ـٞٗ ٙاغـاٙٞ تـُٞاك٘ظٜ هٞطـَٞي ٙاغـاٙٞكٞ             كٞٗاتٞ ٠ٝٗٞ٢ كطا ٢

َٚت، غ٘ثاؽ.  ٓٞب
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 خاْ.رٞضً٘ٗ غؤظاْ 
 
 
 
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػـتا ٢ـَٞ ظاُلـؤ     َٙعتاْ، ٓٞتا ٢ َٙعاْ ٢ُٞساًاُٛ ثٞضهًٞاْ، ًّ سٞظزٝكَٞ ٓٞض ٢ُٞٗٝسٝ بؤ ًالسٞظٜٝ بٞض بٞض 
ٌَٙٛ ك٘ضزغتاُسا كطاُٗٞتٞٗٝ شًاضٝٙٞكٛ ظؤض، ظؤض كًٞٚاْ بؤضزٜ ٢ًُ٘ٞا٢ٚٚاْ ٓٞٙـٞ،   ٢ٞٓوٚٚا٠ُٞ كٞ هٞ ٓٞض

ٚاُٞ، ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ كطزٗٗٙاُٞتٞٗٝ، نُ٘لٞ ٙاغاٙٞن ُٞب٘ٗٝ ثابُٞسٙاْ بلات بٞبُ٘ٗٛ بؤضزٜ ٢ًُ٘ٞا، ُٚاُـٞ،  ُ
َٚلٛ ظاُلـؤٜ زٝغتِٚؿـاْ كـطزٗٗٝ ٗ كاضٝكـاْ           ٓٞضٙٞكػٞض ًٞدوٚػـٛ داًٚعـٞ ٗ كـابطاٜ ً٘غـتٞزلرل غـٞضؤك

َٙـم زٝخاتـ      َٚؿـاُٞ ض َٚػـتاكٞ    ضؤٙؿت٘ٗٝ بٞٗ دؤضٝ، بؤٙٞ بُ٘ٗٛ ًٞدوٚػٛ ٢ً٘ـُٞا ظؤض هـٞٗ ك ٞٗٝ كـٞ تـاٗٝك٘ ٢
ــٞ         ــٞ ك ــٞتٛ ٗا ٓٞٙ ــُٟ٘ٗ ساَه ــٞض ب ــطز هٞغ ــٚاْ ك ــساًاْ باغ ــ٠ٞ ٢ُٞ َٚطٞتةاُ ــٞ ُ ــٞٗ خاَه ــٚٚٞن ه ــٞ، ٓٞضن ٙٞٓ
ــؤ           ــّ٘ٗٙ ب ــٞضٙم ب ــطزٗٗٝ ٗ خ ــؤ ك ــ٘ٗصياْ ب ــٞزٗا زان ــٞضٗٝضزٝ ب ــ٠ٞ ث ــ٘ هٚصُ ــٞ ٗٝك ٌَٚ ــاُط ٢ ــُٞسّٙ ً بٞن

َٛ، ٢ـٞٗٝ   ناضٝغٞضكطزُٟ، ًٜٓٞ٘ٗ هٞ لٚابٛ ٙاغازا ب٘ٗٝ، بؤٙٞ كٞ باغٛ ٢ًٞٗٝ َٛ ٙاغا ٓـٞب اْ كطزٗٗٝ كٞ زٝب
َٚػـتا ضؤشاْ           ٢ َٞٙٝ٘ٚ َٚلٛ تاظٝٙـٞ، بؤٙـٞ ٢ـَٞ خاآلُـ٠ٞ كـٞ بـَٞ ؾـ ططِٙطٚٚٞك٠ٞ، ًٞغٞهٜٞ بؤضزٜ ٢ًُ٘ٞا ؾـت
ٌَٚـٞ هٞطـَٞي ٢ـٞٗٝ زاٙـّ ثُٞٙ٘ٝسٙٚـٞكٟ تُٞسضٗغـت           َٚ٘ٝٙٞ غـٚال٠ٞ بلِٞٙـٞٗٝ، ٢ َٚتٞٗٝ، بَٞ ؾـ َِٙ خاْ زٝخي٘

َٚ٘اُٟ بؤضزٜ ٢ًُ٘ٞا٢٘  َٚت هُٞ َٚتٞ كـاهيب ضؤتـري ٗ تـٞزٝخ٘هلطزْ هٞكاضٝكاُٚاُـسا، بـؤضزٜ       ٓٞب ٗٝظاضٝت، ُٞنـ
 َٛ َٚٛ زَٝه َٙتٞ ٗٝظاضٝت، ث َٚط َٚعالُلطزُٞك٠ٞ زُٝ ٢ًُ٘ٞا ً٘ارٞكاتٛ كطز هٞغٞض غٞضؤن ظاُلؤٙٞن بٞؽ تُٞٔا ٢

ٌَٚٞ ٗٝك٘ ظاُلؤٜ رآلُـٟ تاٙبـٞت، رـآلْ كـٞزلاْ زٝغتِٚؿـاْ كـطزٗٗٝ بـٞ غـٞضؤكٛ ظاُلـؤ          ، ٗٝظاضٝت ٢ٞٗٝتا ٢
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َّٚ ٢ٞٗ كٞغٞ ٠ًُٞٞٞ٢ خٚدلٝ ٓٞٙٞ، خؤ ٢ـٞٗاُٚـ ٓـٞضٗٝٓا بـٞ طاَهتـٞ ٗ      َٚطْ، زَٝه هٞطَٞهٚسا غٚةٚٚٞكٜٞ زُٝ
َٚم بلْٞ بٞ غٞضؤكٛ ظاُلؤ، نُ٘لٞ ٢ًٞٞ ثاضٝٙٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.  بٞ غ٘بعٞتٞٗٝ ُانّ ٙٞك

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
 

َٙع ز َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ:بٞض  َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘  . عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ كـطز،          َٙعٜ ٢اًـاش٠ٝ ثـ َٚبِٚٚٚٞكاُٛ كان عٌط ُ٘ضٝزٙين زٝكـَٞ، بٞضاغـيت ٢ـٞٗ خاآلُـ٠ٞ بـٞض  ظؤض غ٘ثاغٛ ت
َٚم هًٞٞ َٚص ٓٞب٘ٗٝ نُٞس غاَه َٜ ؾيت ٗاكعٛ باؽ كطز، كؤه ٗ بٞض، نُ٘لٞ ٓٚ  ًٓٞ٘ٗ الٙٞن، بٞآلَ ٢ٞٗ ُٓٞس

َٙم ُـٞب٘ٗٝ         َِٙـسكاضٜ ٗٝضططتـ٘ٗٝ، ُؤغـٞز، بٞؾـٞض ضٝكابٞٙٞن ُٞب٘ٗٝ، بٞؾٛ ٙاغاٜ كطزؤتٞٗٝ ٗ ُـؤ غـٞز خ٘
َٚـ٘اْ ظاُلـؤ ٢ٞٓوٚٚـٞكاْ،         َٚٛ نٛ زٝكٜٞ، ٙاْ نٛ ُاك٠ٞ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ تـؤظٝ ثُٞٙ٘ٝسٙٚـٞ ُٞب٘اٙـٞ هـٞ ُ َٚٛ بَو ث

َٜ ٢ًٞط ؤ هٞباض َٚػتا كٞ ٓٞٙٞ، كٞ ٢ًٞاُٞٗ َٛ، ٢ٞٗ ُؤغـٞزٝ، زٝبـ٘ٗ بـٞ ٓـٞظاض ٗ     ٗٝظاضٝت ٢ ٜ بٞضّٙ، هٞٗٝ زٝن
َٜ هٞطـَٞي ٢ٞٗاُـ٠ٞ  بٞلـسا، زٗٗ       َِٙسْ هٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٚٞكاُٛ ك٘ضزغتاْ ٓٞض بـٞضاٗضز ُـاكط َٙٛ خ٘ ُؤغٞز، كط
َٙٚـٞكاُٚاْ          َٛ كط ٌَٚٞ هٞطَٞهٚاُسا خٞضٙلري، تـاظٝ ًً٘لِٚـٞ غـٞزا زٝ، غـٞزا ثـاُعزٝ، ٢ٚػـتعسازٙاْ ٓـٞب ًاُطٞ ٢

،َِّٙ َٚيَن هٞغٞضٙاْ، ظاُلؤٜ ٗا ٓٞٙٞ بٞؽ ٢ٞٗ رؤض ًـ٠ٞ   زابٞظ دا ٗٝضٝ ٢ٞطٞض ٓٚ  ضٝكابٞٙٞكٛ ٗٝظاضٝت ًُٞ
َٙـٛ       َٛ بـٞ ُطخـٛ كط َٛ زٝرطؤؾـ َٚؿلٞف زٝكات بؤ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ، بٞؽ رؤض ًٞك٠ٞ ثـ َٚؿلٞؾلاض زاٗاكاضٜ ث كٞ ث

َٛ كـٞ زٗاتـط ؾـٞضتٚـ ُ    َٛ زٝرطؤؾ َٚم، بٞؽ رؤض ًٞك٠ٞ ث َِٙسْ هٞ بٞلسا، بؤ غاَه َٙـت، هٞبـٞض    خ٘ ٚٚـٞ ٗٝضبطرل
َِٙلـــاضاْ ٗ ك٘تابٚـــاْ ٗ  َٙطٜ، زٝغـــتٞآلتٛ ٗٝظاضٝت هٞبٞضشُٝٗٝـــسٜ خ٘ ٢ـــٞٗٝ بـــُ٘ٗٛ ضٝكابـــٞ، بـــُ٘ٗٛ نـــاٗز
َٚؿلٞؾلاضاْ ٗ هٞبٞضشُٝٗٝسٜ خَٞهلٞ، هٞبٞضشُٝٗٝسٜ طؿـتٚٚٞ، بـُ٘ٗٛ ظؤض ظٝضٗٗضٙٚـٞ، ٓٚـ٘ازاضَ ٢ـٞٗٝ بـٞ        ث

َٙت، بُٞٚػبٞت خاَهٛ ) ٢ـٞٗٝ  دزاضـ١ٝ ٚعسضـٗا عًـ٢ ايـٛشاز٠ يػـسض اقسازٖـا(،       اقـرتاح االدـٛز اي  ُٓٞس ٗٝضبطرل
َٚؿِٚاضٝ زٝكْٞ بـؤ ٗٝظاضٝت، بـٞآلَ ًٞدوٚػـٛ داًٚعـٞ كـٞ هـٞخاَهٛ        بُٞٚػبٞت ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٢ٞٗاْ ٢ٞٗ ث
َٚؿِٚاضٝ زٝكا بؤ ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا، كٞٗاتٞ ًٞدوٚػٛ ٗٝظاضٝت بـٞضظٜ زٝكاتـٞٗٝ بـؤ     ن٘اضًٝسا ٓات٘ٗٝ، ٢ٞٗ ث

ػٛ ٢ًُ٘ٞا٢ٚـ بٞضظٜ زٝكاتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت، ٢ٞطٞض ثٞضهًٞاْ ٢ٞٗ زٝغـتٞاَلتًٞاْ  ًٞدوٚػٛ ٢ًُ٘ٞا، ًٞدوٚ
َٚري    ٌَٚٞ كـٞ زَٝهـ َِٙسْ، هٞبط ٗاُاًٞكاْ، ٢ َٙٛ خ٘ َٛ هٞ كط َٛ بت٘اُري كػٞٙٞكٌاْ ٓٞب َٚتٞٗٝ، ٓٚ  ُٞب َِٚ َٛ ُٞغت ه

َٛ زٝغـ      َٚتـٞ ٗٝظاضٝت ٓـٚ  ُـٞب َٚلبا زاُاُٛ ضاطط ٙاْ ٙاضٙسٝزٝضٜ غٞضؤكٛ ظاُلـؤ ب َٛ كـٞ ٢ٞطـٞض    تٞآلت ٌاْ ٓـٞب
َٚـت بـٞضاطط  ٙـاْ          ٓات٘ َٚم بط ٗاُاًٞك٠ٞ، ٢اغيت ظاُػـتٚٚٞك٠ٞ، غـٚةٚٚٞك٠ٞ، ه٢ٞاغـيت ٢ـٞٗٝ زا ُـٞب٘ٗ بب ٙٞك

  َٛ َٛ، ضاغــتٞ ٢ــٞٗٝ ظاُلــؤٜ تاٙبٞتــٞ، بــٞآلَ خــؤ زٝبــ َٚٛ ٙاغــا كػٞغــٞكٌاْ ٓــٞب غــٞضؤكٛ ظاُلــؤ بتــ٘اُري بــٞث
٠َٝ٘ٚ ٙاغاٙٞن، كٞ ضٝكا َٜ هٞن٘اضن َٙم غط َِٙـسُٛ بـاآلٗٝ بـؤ       كاضٝكاُٛ ض َٛ هٞالٙـْٞ ٗٝظاضٝتـٟ خ٘ بٞٙٞن ٓـٞب

َِٚر ًاُطٛ  َٚػتا هٞ ًا٠ٝٗ ن٘اض ًاُط ٗ ث ٌَٚٞ تا ٢ غٞضكاضٝكاُٚاْ، زٙػاُٞٗٝ بُٞٚػبٞت بط ٗاُا٠ًٞ تٞظٗٙط، ٢
ضابطزٗٗزا ظٙاتط هٞ غٞز ٗ نى ٗ ؾٞف ٗابـعامن بؤتـٞ غـٞز ٗ ثـٞصتاف، تَٞهٞبـًٞاْ رٞقـَى كـطزٗٗٝ هـٞظاُلؤ         
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ضزغــتاْ، هــٞ ٓــًٞ٘ٗ ظاُلــؤ ٢ٞٓوٚٚــٞكاْ، هٞبــٞض ٢ــ٠ٝٗٞ بط ٗاُاًــٞكاُٚاْ ٢ٞقــَوْٞ تــٞظٗٙطٝ، ٢ٞٓوٚٚــٞكاُٛ ك٘
َِٙـسُٛ بـاآل زٝغـتٞآلت ٗ غٞضثٞضؾـتٚاضٜ،         َٚم خاَهٛ تط كٞ ًٜٓٞ٘ٗ ثاغاٜٗ ٢ٞٗٝٙـٞ كـٞ ٗٝظاضٝتـٟ خ٘ كؤًَٞه

َٙطٜ، غٞضثٞضؾيت ٢ٞٗ ظاُلؤ تاٙبٞتاُٞ بلات، ظؤض غ٘ثاؽ. َٛ ناٗز  ًاؼي ٠ٝٗٞ٢ ٓٞب
َٙع   ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

ــم، ٓــٚ       َٚ َٙلٛ ظؤض، ظؤض ثٞغــُٞسٝ، ٢ٞطــٞض ٓــٚ  ضٝثت َٚطــٜٞ غــٞضُٝر ٗ نــُٞس ُــٞظٝض بٞض اغــيت خــؤ ظؤض د
َٛ كـٞ ؾـٞٓاز٠ٝ     َٚـساُاب َٚت ًاًؤغتاٜ ٗاٜ ت َٛ زَٝه َٛ، رٚعوْٞ ك َٙطٙٚٞن بٞغٞض ٢ٞٗ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚاُٞٗٝ ُٞب ناٗز

َٚساٙـٞ ؾـ     َٚتـٞ عًٞٚـسٜ          ُٚٚـٞ، تَٞهٞبـٜٞ ٗاٜ ت ٞٓازٜٝ ُٚٚـٞ، ٙـاْ ٢ـٞٗ ًاًؤغـتاٙٞ ًػـتٞٗاٜ عٚوٌـٛ ُٚٚـٞ بب
 ك٘هٚٚٞ، ٙاْ ض٢ٝٚػٛ كػٍ، رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.

َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

    َٛ ــ َٙط، ظؤض ٗاضٙــسٝ، ظؤضٙـــ تــٞٗاٗٝ، ًــّ غــٚةٚٚٞكَٞ نــٚٚٞ؟ ثٞضهــًٞاْ بَو ــٛ نــاٗز َٚ َٚدؤؾــٞ كــٞ زَٝه ظؤضَ ث
َٚػـتا، ض ضؤش باؾـذل بـ٘ٗٝ؟ ض ضؤش خـطاثذل      16/11ط نٛ كطزٗٗٝ هٞٗٝت٠ٞ ٢آُٞ َِٙسٜ خ٘اضزٗٗٝ ٓٞتا ٢ غ٘

َٙهـٛ زٝكٞٙـٞٗٝ، غـؤضبؤُٛ            َٚيت زٝكـّٞٙ، ٓاضظـٞضزٜ زٝكٞٙـٞٗٝ، كاًدل ٌَٚٞ كـٞ كوٚـم هٞغـٞض ٢ِٚتـٞضُ ب٘ٗٝ؟ ٢
َٚػــٞتٟ ٢ٚػــطا٢ٚوٛ زٝكٞٙــٞٗٝ، دًٞاعــٞتٛ ٗٝظاضٝتــٟ سلً٘ــٞتٟ رٚــسض    اَهٛ ٢ًٞــٞضٙلاٜ زٝكٞٙــٞٗٝ، ٢ــاظاٜ كِ

َٚتٞ، ًّ هـٞ ؾـ٘ك٠ٞ ُـاظ غـيت زاُٚؿـتٌٚٞ تٞراقـٚوٛ        زٝكٞٙٞٗٝ، غٚةٛ بٞ ٢ٞزٝق تٞراغٚوٛ سٞٙاتٛ ٢ِٚتٞضُ
َٜ ٢ًّٞ غـٚةٛ بـٞ ثؤغـت٠ٞ بٞضٙـسٜ      ٌَِٙٞٗٝ، ٢اٙا ٢ٞٗٝ كٞز زٝكط ٌَِٙٞٗٝ، بٞسػٚاْ زٝخ٘ سٞٙاتٛ ٗاْ زٝخ٘

   ٗ َٚطَ؟ ًٚووٞت تٞعوٚق زٝزات هٞغـٞض ٢ـ٠ٝٗٞ ٢ـٞ َٚػتا ضا بِ ٝ نـُٞس ؾـاُٙٞٞ ٗ نـُٞس ؾـاْٙٞ ُٚٚـٞ، ٢ـٞٗ       هٞ ٢
ٍَٚ ً٘تٞتـٞٗض  زٝكـا، هـ٠ٝٗٞ          بٞسػ٠ٞ كطزٙٚٞ نؤُٞ ٗ نؤْ ُٚٚٞ؟، ٢ٞٗٝ كـٞ ًـّ داًٚعاٙـٞكٛ ٢ـٞٓوٛ زازُٝـ
َٛ سلً٘ٛ هٞغٞض بلا، ٢ٞٗ بٞسػ٠ٞ ٢ـٞٗاْ تٞكـسضيٛ زٝكـْٞ،     َٛ كٞؽ هٞ سسٗزٜ ٓؤزٝكٛ زاُٚؿ َٛ غ زٝضزٝن

ت كٞضاضٜ هٞغٞض زٝزات، ٢ـٞكازضيٛ كـٞضاضٜ هٞغـٞض زٝزاتـّ، ظؤض     ٢ٞٗ زٙطاغ٠ٞ ٢ٞٗاْ تٞكسضيٛ زٝكْٞ، ًٚووٞ
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهػالَ.
 

َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙلٛ زٍٙ ُاضزٗٗٝ بؤ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ، زٝبٍِٚ باغـ  َٚؿِٚاض ٚاْ ُـٞكطز، زًٝ٘ٙػـت تـُٞٔا بـٞؽ     َٗٝهآلٓٛ ًّ ث
 َٜ َٚسٝطَٞ هٞ ًٞتطغٚٚٞكاْ، ٢َٞ صيُ٘ٗاَُٞ ط٘ َٛ ًّ ت َٙطاَ بسُٝ َٙم ٢ٞطٞض ض َٚتٞ باغلطزْ، تؤظ َٚـ ٠ٝٗٞ٢ بٔ ث
َِٙسْ بٞكٞٙطٛ خؤٙاْ زٝكْٞ، ؾٞٓازات تٞظٗٙط زٝكـْٞ، تَٞهٞبـٞ    َٙٛ خ٘ َٛ ب٘ٗ، رؤض َ بٞططاُٛ زٝرطؤؾّ، كط ه

َٙطــا بــسّٝٙ   ٗٝضزٝطــطْ، كــٞ ؾــٞٓازٝٙاْ ُٚٚــٞ،   ٌَٚــٞ ض بٞض اغــيت ٢ًٞــٞ ٓــًٜٞ٘ٗ ً٘بــٞضٙط ُــري، بــؤ ٢ــ٠ٝٗٞ ٢
داًٚعاٙٞكٛ ٢ٞٓوٛ بلٞٗٙتٞ ٢ٚساضْٙٚٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ بط ٙاضٝكـاُٛ بٞضزٝغـيت ٗٝظاضٝت، ٢ٞٗاُـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ ٢ٚؿـٛ      
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َٙـٛ تَٞهٞبـٞ، خـؤ     َِٙسُٛ باآل خٞبرلٝ هٞ سٚػابلطزُٟ كط َٚت ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٛ زَٝه ؾ٘ض تٞ ٗ ٢ٚؿٛ خَٞهلٛ تطٝ، ك
َِٙـسْ ٗٝضُـاططّٙ، تـاٗٝك٘ بـعاُري ٢ـٞٗاْ خـٞبرلتطْ، بؤٙـٞ بـؤ            هٞ َٙـٛ خ٘ داًٚعٞ ٗ ًٞزاضٙػٛ سلً٘ـٞت كط

َِٚٞطــٞٙت كــٞ ًــّ ٙــاْ ٢ــٞٗ خ٘ؾــم ٗ بطاٙاُــ٠ٞ كــٞ ٓــاٗض اْ هٞطــَٞي ًــّ زاٗاٜ     ناضٝغــٞضٜ ٢ًٞــٞ تــاك٘ ٗا ت
َٚؿلٞؾــل   َٙلٍ ث َٚؿــِٚاض طزٗٗٝ هــٞباتٛ بــٞض َٝهآلٙٛ زٝكــّٞٙ ٗ خــًٞٛ ٢اغــيت ظاُػــيت داًٚعــٞ ُــٞخؤّٙ، ًــّ ث

َٙلٍ  َٚؿِٚاض َٙم ً٘ارٞكٜٞ ٗٝظاضٝ ٗٝضبططّٙ، ؾٞف ضؤش ٗ سٞٗت ضؤش، ث ٢ٚوعاًٛ داًٚعٞ بلّٞٙ هٞ ٓٞض بط ٙاض
َٛ بلّٞٙ، ٢اٙا ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗ ًٞتطغٚٚا٠ُٞ هٞغٞض ٢ٞٗٝ  َِٙسضاٗٝ برلٜ ه كطزٗٗٝ خاَهٛ زَٗٗٝ ضٝدا زٝكَٞ كٞ خ٘

َٜ نا َٜ، هــٞٗ َٚتــٞ خــ٘اض َٚــت كــٞ ٢اغــيت ظاُلؤٙٞكــٞ ُٞٓ ٌَٚــٞ هٞٙاغــا ب َٛ ٢ــ٠ٝٗٞ ٢ ضٝغــٞض بــ٘ٗٝ ٙــاْ ُــٞب٘ٗٝ؟ بــ
َٚطْ بؤ ٗٝظاضٝت، غ٘ثاؽ.  ُاناضٙاْ بلّٞٙ بط ٙاضٝكاُٚاْ بِ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢اؾيت خاْ.
َٙع ٢اؾيت ععٙع قاحل:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٚــٍِ ٓــٞب٘ٗ هــٞكؤٜ ٓــًٞ٘ٗ ٢ــٞٗ ً٘ ٌَٚــٞ ٢ُٞٗٝــس٠ٝ بٞغــٞضزا ُٞنــ٘ٗٝ، ًــّ ٙــٞن ت زاخٞالُــ٠ٞ كــٞ كــطا، ٢
َٙـم هـٞ ٢ُٞـساًاُٛ         َٚطٝ بُٞاٜٗ ٙاغاٜ ك٘تاغاُـٞ ُـا سلً٘ٚٚـٞكاْ، ظؤض بٞغـاُاٙٛ ٗ ظؤض ٙاغاٙٞكٌاْ زٝضكطز ه
َٙلٛ ططِٙطٞ، ٙٞعين  ثٞضهًٞاْ هٞغٞض ٢ٞٗٝ كػٞ كطا، زُٝطٛ هٞغٞض زضا، كٞ عُ٘ػ٘ضٜ ضٝكابٞ كطزْ، عُ٘ػ٘ض

ٌَٚٞ هٞٙ َٚلٛ بٞغـٞضزا ُٞنـ٘ٗٝ، ٙـٞعين ٢ِٚتٚباعٞكـٞ      ٢ٞطٞض ٢ اغاٙٞكسا كٞ ٢ُٞٗٝس٠ٝ بٞغٞضزا ُٞن٘ٗٝ، خـ٘ه
َٚػتا ٓـًٜٞ٘ٗ   ٙٞن ٢ِٚتٚباعٞ، خٞشتؤضٙٚٞكٞ ٙٞن خٞشتؤضٙٚٞ، عٞكوٚٞتٞكاُٚـ كٞ ًُ٘اكٞؾٜٞ كطزٗٗٝ ٢

ٍَٙ بــؤ ك٘تاغاُــٞ ُاسلً٘ٚٚــٞكا  ٌَٚــّٞٙ كــٞ كــٞس٘ظٗٗضًاْ ٓٞٙــٞ، ٢ٞطــٞض غــذلاتٚذٚٚٞتٛ سلً٘ــٞتٛ ٓــٞض ٢ ْ
َٚ٘ٙػـتٞ ك٘تاغاُـٞ ُاسلً٘ٚٚـٞكاْ عُ٘ػـ٘ٗضٜ      َٛ، كؤًٞكلطزْ ٗ ضاٜ ٢ُٞساًاُٛ ثٞضهًٞاْ، كٞ ث بٞباؾٛ بعاُ
 ٌَٞٚ َٚساُٚٚٞ ٢ َٚت هٞطَٞي الُٙٞٛ ثُٞٙ٘ٝسٙساضزا ًٞعق٘هٚٞتٛ ت َٚٚسا، هِٚلٛ سيِٚ َٙت ت ضٝكابٞ بٞ  ُٓٞس ٗٝضبطرل

ٌَٚٞ تٞرا َٚطٝزا ٢ َٚـم    بؤ ظاُلؤكاْ كٞ ًٞغ٣٘هٚٞتٞكٞ طٞٗضٝتطٝ ه زٜ عُ٘ػ٘ٗضٜ ً٘ضاكٞبٞكطزْ ٙـاْ ٓـٞض هِٚل
َٙتــٞٗٝ، بؤٙــٞ بــٞبط ٗاٜ ًــّ ًــازاَ بــؤ ك٘تاغاُــٞ ُــا سلً٘ٚٚــٞكاْ ٢ــٞٗٝ       َٙصض َٚ٘ٝٙٞن زاض  ٢ٞطــٞض بــٞ ٓــٞض ؾــ
ــٞ      ــسٜ ٗٝظاضٝت ٗ الُٙٞـ ــٞ ثُٞٙ٘ٝـ َٚتٞٗٝ كـ ــ ــرل ُٞنـ ــاْ بـ ــذلاتٚذٚٞت٠ٞ خؤًـ ــٞٗ غـ َٛ ٢ـ ــ ــُٞسكطاٗٝ، زٝبـ ثٞغـ

َٙت،      ثُٞٙ٘ٝسٙساضٝكاْ هٞطَٞي الُٙٞٛ كٚتاعٞ  َٛ ُـٞ ثهـط  َٚـت زٝبـ َِٙـسُٚـ زا ب خاقٞكاُسا ٢ٞطٞض هٞب٘اضٜ خ٘
 ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚؿِٚاضٜ نٛ ٓٞٙٞ، رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ.  َٗٝهآل بابعاُري هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ث
 

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚـ٘اْ ظاُلـؤ تاٙبٞتـٞكاْ ٗ ٗٝظاضٝت كـطا، ٢ـٞٗٝ هـًٞاززٝ )       ظؤض با َٚؿـًٞاْ    11ؽ هٞ ثُٞٙ٘ٝـسٜ ُ ٌَٚـٞ ٢ـٞٗ ك ٢ )
َٜ، هـًٞاززٝ            َٙطٜ الٙـُٞٛ ظاُػـيت ظاُلـؤ تاٙبٞتـٞكاْ زٝكـط ناضٝغٞض كطزٙٚٞ، ظؤض باؽ هـٞٗٝ كـطا نـؤْ نـاٗز

عـاتٛ خـاؽ زٝكـا، ٢ـٞٗ     ( زُٝطٌاْ هؤزا، دٚٔاظٜ ٢ٚؿطاف ٗ ظًٝاْ ُٞٗعٌٚاْ ٓٞٙٞ، تٞكٌٚٛ ٢ـٞزاٜ داًٚ 11)
َٚٔات،   بابٞتٞ زُٝطٛ هؤ زضا، ٢ٞٗ بابٞتٞ كؤتاٙٛ ث

 
َٚعزٝ:  ًاززٜٝ ن٘اضزٝ كٞ ب٘ٗٝ ًاززٜٝ غ

 
َٚؿِٚاضٜ ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكّٞٙ.  ث

 (:13ًاززٜٝ )
 متازع ١٦ٖٝ االَٓا٤ املٗاّ االت١ٝ:

 .زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يًذاَع١ يف ض٤ٛ ضٝاض١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف االقًِٝ -1
 تدقٝل ٚاقساز تٛصٝات ٚقسازات فًظ اؾاَع١. -2
 تعٝني ز٥ٝظ اؾاَع١ اٚ عُٝد ايه١ًٝ ٚفكًا السهاّ ٖرا ايكإْٛ. -3
 اداز٠ اَٛاٍ اؾاَع١ ٚاضتجُازٖا ٚايتصسف بٗا ٚفل اٖداف اؾاَع١ ايع١ًُٝ. -4
 املصادق١ ع٢ً خط١ تٛفري املطتًصَات ايدزاض١ٝ. -5
 ٚعسضٗا ع٢ً ايٛشاز٠ يػسض اقسازٖا.اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ  -6
 املٛافك١ ع٢ً متدٜد َد٠ خد١َ ز٥ٝظ اؾاَع١ اٚ تسغٝح بدٌٜ عٓ٘ اٚ اعفا٥٘. -7
 تعٝني َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚعُدا٤ ايهًٝات ٚزؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ. -8
9-        ٚ ايطـُإ ايٓـٛعٞ يف   ايتٛص١ٝ باضتشداخ ايهًٝات ٚاالقطـاّ ايعًُٝـ١ ٚدفٗـا اٚ ايػا٥ٗـا ٚفـل َعـاٜري اؾـٛد٠ 

 ايٛشاز٠.
 املصادق١ ع٢ً املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ ٚاؿطابات اـتا١َٝ. -11
قبٍٛ اهلبات ٚاملٓح ٚاالعاْات إ ناْت َٔ داخٌ االقًِٝ بعد َٛافك١ ايٛشاز٠ َٚٔ خازد٘ ٚإ ناْـت َـٔ    -11

 خازد٘ بعد اضتشصاٍ َٛافك١ فًظ ايٛشزا٤.
 ا يف ذيو اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ.ؼدٜد ضًِ ايسٚاتب ؾُٝع ايعاًَني مب -12
 ايٓعس يف اـط١ ايط١ٜٛٓ اييت ٜكدَٗا ز٥ٝظ اؾاَع١ عٔ املػازٜع االمنا١ٝ٥. -13

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. غٞضٗٝض.
 

َٙع ز. غٞضٗٝض عبساهطظيّ عٌط:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚـطٝزا             ظؤض كػٞ هٞغٞض ٢ٞٗٝ كـطا،  َٜ كػـٞض هٞغـٞض ٢ُٞٗٝـسٝ بلـَٞ، بـٞآلَ ٙـٞن ثطغـٚاضٜ بهـ٘ن ه ًـّ ُاًـٞٗ
ــيت          ــاؼي طؿ ً َٛ ــ ــٞآلَ ك َٚت، ب ــٞب ــٞضبٞخؤٙٛ ُ َٚري غ ــاَه ــٞ؟، ُ ــٞ هًٞ َٙساٙ َٙين ٗٝظاضٝت هٞك٘ ــ٘ ــا ؾ ــّٞٙ، ٢اٙ زٝٙل

          ٗ َِٞٙ َٚٛ ٗاكعـٛ ك٘ضزغـتاْ ٓٞضؾـ٘ َٙت بـٞث َٙـت، ٙاغـا زازُٝـسض َٚى زٝكط َٚؿـ َٚـطٝزا ث َٚم ه َٙت كات َٙع ٗاكعـٛ  زٝثاض
َٚم ٓٞٙٞ ظٜٝٗ بٞخؿري كطاٗٝ بٞ ُاٜٗ ظاُلؤٗٝ ٗ ُٞف  ٌَٚٞ هٞك٘ضزغتاُسا ٗاكع َٙت، ٢ َٚط خؤٜ هٞبٞض ناٗ زٝط
َٛ، ٓاتْ٘ٗ ظاُلـؤ بلُٞـٞٗٝ، ًاًؤغـتا ٓـات٘ٗٝ بابٞتـٞكاْ ٓـَٞ كـان زكتـؤض عٌـط باغـٛ كـطز، دـُٞابٛ              كطاٗٝت

َٚت بؤ ٢َٞ ٗاك َٙطٙٚٞن ُٞب َٚطٝزا ٢ٞطٞض ناٗز عٜٞ ٢ًٞط ؤٜ ك٘ضزغتاْ كٞٗا ٓٞٙٞ، ٢َٞ ٗٝظٙطٙـ باغٛ كطز، ه
َٚ٘ٝٙٞكٛ ٢اغاٙٛ بٞض اغيت ٓٞغـت زٝكـَٞ ت٘ٗؾـٛ خٞهـٞي      َٜ بؤٙاْ ن٘اضن َٚ٘ٝٙٞن زاُُٞسض ظاُلؤٙاُٞ ن٘اض ن
ٌَٚــٞ ٗابلــّٞٙ هٞطــَٞي    ٢ َٜ َٙع غــٞضؤكٛ ثٞضهــًٞاْ، بــؤ ٢ــَٞ كؤُالــٞ زٝكــط َٛ، بــٞض  زٝبــري، ًــاؼي طؿــيت زٝرــٞٗت

َٚلٛ تغٞضبٞخؤٙؿٚاْ ز َٙت، غ٘ثاؽ. ط ٢ٞطٞض ٓات٘اّٙ، بؤ كؤُال َٜ زٝغتلاضٜ بلط َٚ٘ٙػيت ُٞكطز زٝكط  ث
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙباظ.  رٞضً٘ٗ كان ض
 
 
 

َٙباظ رتاح ستٌ٘ز: َٙع ض  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚـصٗ راك     ععُٝ٘ ٗابعامن ًاًؤغتا  َٚلٛ كـطز، ًـٞٗظٗعٛ كؤه ػـتا ٓـٞضزٗٗكٛ ٓٞٙـٞ    َهتٚٞكـٞ، ٢َٚ ٘باغـٛ ًـٞٗظٗع
َٙـت بـؤ رـاك    َٚص بطؤض  َٚـصّٙ ٙـاْ          ٘كٞضاض ٗاب٘ٗ كؤه َٛ ٙـٞكالٙٛ بلِٞٙـٞٗٝ هٞطـَٞي كؤه َٚـ ٢ـٞٗٝ زٝبـ ٌَٚـٞ ثـ َهيت، ٢

ــاك  ــَٞي ر ــاك       َ٘هيتهٞط ــٞ ر ــٞٗٝ ك َٙت ــٞن بلط ــٞ ظاُلؤٙ ــ٠ٝٗٞ ك َٜ ه ــط َٛ زٝط ــ ــ٠ٞ ه َٙط ــاٙٞ ض ــَٞ ٙاغ ــُ٘لٞ ٢ َهيت ٘، ن
َٚت، غ٘ثاؽ. َِٚ  بٞكاضبٔ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ا  زلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط.

َٙع عٌط قسٙق ستٌس )ٓٞٗضاًٛ(:   بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــٛ       َٙ ــاضٙلطزُٟ كط ــٞ زٙ ــساضٝ ب ــٞ ثُٞٙ٘ٝسٙ ــ٠ٝٗٞ ك َِٙسٙٚــٞٗٝ، ٢ ــٞ ز. ضؤشاْ خ٘ ــٜٞٗٝ ك َِٙسُ ــٞٗ خ٘ ــعامن ب ٗاب
َِٙــسُٛ ك٘تابٚٚــاْ، ٓــٞضٗٝٓا ٗٝضطــطتين ٓاٗكــاضٜ ٗ بٞخؿــري، ٢ــٞٗ زٗٗ با   َٜ  خ٘ بٞتــٞ ظؤض بــْ٘ٗ، ٢ــٞٗٝ هــٞٗ

ناضٝغٞض كطاٗٝ، بٞباٗٝض ٜ ًّ ٢ٞٗٝؾٛ ثُٞٙ٘ٝسزاضٝ بٞ ضازٜٝ ٙاْ ٢اغيت ٢ٚوتٚعاَ كطزُٟ ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞ، بـٞ  
َٚؿ٘ٗزا، نُ٘لٞ ٢ـٞٗاْ بـؤ ٗٝضطـطتين ٢ٚذـاظٝ ُٚعاًـٛ زاخٚوٚـاْ        كٞٗاُِٚٞٗٝ زٝغتِٚؿاُلطاٗٝ هٞ ًاززٝكاُٛ ث

  ً َٚؿــلٞف بلـْٞ، غٚػــتًٞٛ  َٚ٘ٙػـت بــ٘ٗ ث اًَٞهــٞكطزْ، هٞطــَٞي تٞزضٙػـري، ٓــٞضٗٝٓا ًٞغــٞهٜٞ دــٞٗزٝ ٗ  ث
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دؤضٙٚاْ، ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗاُٞ زٝغتِٚؿاُلطاٗٝ، ٗٝظاضٝت هٞثاف ٠ٝٗٞ٢ كٞ ضٝكابٞت زٝكـا هٞغـٞض كاضٗباضٝكاُٚـاْ،    
َٛ ثطغِٚٞٗٝٙاْ هٞطَٞي بلات، ظؤض غ٘ثاؽ. َٛ ه  زٝت٘اُ

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 اْ خاْ.رٞضً٘ٗ غؤظ

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــُٞابت       ــُ٘لٞ ٢ًٞــٞ د ــٞتٟ ن ــاُعٝزا بٞتاٙب ــًٞازز٠ٝ ٙ ــٞضٗٝض ه َٙع ز. غ ــٞض  ــًٞاْ، ب ــساًاُٛ ثٞضه َٙعاْ ٢ُٞ ــٞض  ب
َٚطٝف ًُٞا، هٞ ًازز٠ٝ ٙاظزٝزا ٗتً٘ٗاُٞ ) تًتصّ اؾاَع١ بتصٜٚـد ايـٛشاز٠ ظُٝـع    ثطغٚاضٝكٞت كطز، ٗابعامن ه

ري٠ ايع١ًُٝ طاملًبات اييت متهٓٗا َٔ ادا٤ َٗاَٗا ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص َا ًٜٞ: تكازٜس فص١ًٝ ٚض١ٜٛٓ عٔ املتط
ٔ ايرتب١ٜٛ، خط١ ايكبٍٛ ايطٟٓٛ، َكداز االدٛز ايدزاضـ١ٝ ايـيت تطـتٛف٢     ايطًبـ١، َٓـاٖر ايدزاضـ١ َٚتابعـ١      َـ

ٟ تٓفٝرٖا ٚتٛفسٖا، ْطب َعاٜري ايٓذـاح ٚايسضـٛب ٚايتطـسب(     ْـ  ِٓٚـ ٙـٞعين ٢ًٞاُـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ    اتٝؼ، االَتشا
ٌَٚٞ زُٝطٌاْ بؤزا، ٢ٞٗٝ ضٝبتٞكٞٙٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.   هًٞازز٠ٝ ٙاظزٝزا ٢

 
 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

ــٚغٞٙٞكٛ        ــٞ غ ــٞٗٝ، ك َِٙسٙ ــذل ز. ضؤشاْ خ٘ َٚؿ ــٞ ث ــٚغٜٞٙٞ ك ــٞٗ غ ــٞٗٝ، ب ــٞٗٝ زُٝط ــتا زٝخيًٞ َٚػ َٙعاْ، ٢ ــٞض  ب
َٚ٘اُ َٛ        ً٘ؾتٞضٝن ب٘ٗ هٞ ُ َٛ هٞطَٞهساٙـٞ؟ زٝغـت بـٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، كـ ٛ ٓٞضزٗٗ هٚصُٞكٞ، تلاٙٞ كـ

َٛ كـٞؽ هٞطَٞهساُٚٚـٞ، بٞظؤضِٙـ٠ٞ زُٝـط             هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙـٞ زٝغـت بـٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، تـُٞٔا غـ
 ثٞغُٞسكطا، رٞضً٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٛ تط.

َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞض  هًٞاْ.بٞض 

 هقٛ زَٗٗٝ
 ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ

 (:14ًازز٠ٝ )
َٚط ٙٚٞ هٞ ظاُلؤزا.  ٙٞكَٞ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ باآلتطّٙ زٝغت٠ٞ ظاُػيت كاضط

َٜ هٞ: َٚلس  زَٗٗٝ: ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ ث
 غٞضؤكٛ ظاُلؤ                                              )غٞضؤكٞ(. -1
 )٢ُٞساًّ(.                       ٙاضٙسٝضٝكاُٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ       -2
َٚذٞكاْ                                     )٢ُٞساًّ(. -3  ضاططٝكاُٛ كؤه
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َِٙٞضٜ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِٞٗٝ                        )٢ُٞساًٞ(. -4 ُ٘ 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞ عٞضٝبٚٚٞك٠ٞ.
 

َٙع غؤظا  ْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 

 ايفسع ايجاْٞ
 فًظ اؾاَع١

 (:15املاد٠ )
 اٚال: فًظ اؾاَع١ ٖٛ اع٢ً ١٦ٖٝ ع١ًُٝ ٚ اداز١ٜ يف اؾاَع١.

 ثاْٝا: ٜتأيف فًظ اؾاَع١ َٔ:
 اٚآل: ز٥ٝظ اؾاَع١                                    ز٥ٝطا.

 اعطا٤.                     ثاْٝا: َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١  
 ثايجا: عُدا٤ ايهٝات اٚ زؤضا٤ االقطاّ               اعطا٤.
 زابعا: ممجٌ اهل١٦ٝ ايتدزض١ٝ                          عطٛ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
 

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع  غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ. بٞض 
َٚـسا، ٗاتـٞ     َٚـت ت َِٙٞضٜ ك٘تابٚاْ هٞٗ ٢ٞصتًُ٘ٞٞ بٞؾساض ب َٚؿِٚاضٜ ٢ٞٗٝ زٝكّٞٙ كٞ ُ٘ ٌَٚٞ ٓٞضزٗٗ هٚصُٞ ث ٢
َٛ هـٞ كؤبُ٘ٗـٞٗٝكاُٛ       َٙلٛ َٓٞهبـصاضزضاٜٗ ك٘تابٚـاْ ٢اًـاززٝب َِٙٞض َِٙٞضٜ ك٘تابٚاْ، ُ٘ َٙت )ُ٘ بط طٞن ظٙاز بلط

َٚم ثُٞٙ٘ٝــ  َٚم ثُٞٙ٘ٝــسٜ   ٢ــٞٗ ٢ٞصتًُ٘ٞــٞ، ٢ٞطــٞض بابــٞت سٜ بــٞكاضٗباضٜ ك٘تابٚــاْ ٓــٞب٘ٗ(، ٢ٞطــٞض بابــٞت
َٚ٘ٙػـت ُاكـات    َٙلٛ تاٙبٞت بٞ ًاًؤغتاٙاْ ٢ٞٗٝ ث بٞٗاُٞٗٝ ُٞب٘ٗ تُٞٔا كؤبُ٘ٗٞٗٝكٞ تاٙبٞت ب٘ٗ بٞ كاضٗباض
َٚؿٞكٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞٗاُٞٗٝ ٓٞب٘ٗ، ٓٞضٗٝٓا بط طـ٠ٞ   َٚت، تُٞٔا هٞٗ ساَهٞتاُٞ كٞ ك َِٙٞضٜ ك٘تابٚاْ ٢اًازٝ ب ُ٘

( ََٞٚٚ َّٚ )  عُدا٤ ايهٝات اٚ زؤضا٤ االقطاّ(غ َٚؿِٚاض زٝكـّٞٙ بَوـ زؤضـا٤  ، هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢ ك٘ه٠ٞٚ داًٚعٞ ًُٞا، ث
َٚلٔـات ٢ـٞٗٝ           االقطاّ يف ساي١ عدّ ٚدـٛد نًٝـات(،    َٚم ث ٢ٞطـٞض ك٘هٚـٞ ُـٞب٘ٗ، ظاُلؤكـٞ تـُٞٔا هـٞ نـُٞس بٞؾـ

 ،َٜ َٚصٝكاُٚاْ بؤ بلط ٢ُٞساَ بـّ هـٞٗ ٢ٞصتًُ٘ٞـٞ، ٗاتـٞ ٢ٞطـٞض      غٞضؤكٛ بٞؾٞكاْ ًٓٞاْ ًاًَٞه٠ٞ ضاططٜ كؤه
      ،َٛ َٚص ُٞب٘ٗ تُٞٔا بٞف بـ٘ٗ، غـٞضؤكٛ بٞؾـٞكٞ ٢ُٞـساَ زٝبـ َٛ، كؤه َٚص ب٘ٗ، ضاططٜ ٓٞٙٞ، ضاطط ٢ُٞساَ زٝب كؤه
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َٙتـٞ ) ممجٌ اهل١٦ٝ ايتدزض١ٝ(، هٞبط ط٠ٞ ن٘اضَٝ ) َِٙٞضٝكـٞ بـٞ    ممجـٌ َٓتدـب اهل٦ٝـ١ ايتدزضـ١ٝ(،     بلط ٗاتـٞ ُ٘
َٙطزضاب َِٙٞضٜ ًاًؤغتاٙاْ ٢ُٞساَ هٞٗ ٢ٞصتًُ٘ٞٞ، غ٘ثاؽ.َٓٞهبصاضزْ َٓٞهبص  َٛ ٗ ٗٝك٘ ُ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.
 

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاضٜ كطز، غ٘ثاؽ.ت٢ٞٚسٜ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ طؤض اُلاضٙاُٞ زٝكَٞ   كٞ دُٞابٛ ز. ضؤشاْ ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )غٚ٘ٝٙى خـاْ، كـان    َٚري، ظؤض غ٘ثاؽ، ٢َٞ بٞض  َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ تلاٙٞ ُاٗٝكاُتاْ بَو َٛ ت ك
 ٙى خاْ.عبساهطظيّ، كان ؾ٘اْ، تاضا خاْ، الُا خاْ، ؾٚالْ خاْ(، رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝ

 
 
 
 

َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙت، ُ٘ٗغطاٙٞ ) َٚلس اٚال: فًـظ  بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زٗٗ بط طٞ ُ٘ٗغطاٙٞ، بٞ خؤؾٛ ٓٞض هٞ ٙٞن بط طٞ ث

ثاْٝــا: ٜتــأيف فًــظ اؾاَعــ١( هــٞدٚاتٛ بِ٘ٗغــري )اؾاَعــ١ ٖــٛ اعًــ٢ ٦ٖٝــ١ عًُٝــ١ ٚ ادازٜــ١ يف اؾاَعــ١(، 
َٚري )ٙٞ َٚتٞ زٗٗ بط طٞ، )٢ٞٗٝهْٞ ٗ ( 3،2،1ثاْٝا: ٚ ٜتأيف َٔ: كػٞض بَو  ُْٚٞ(، غ٘ثاؽ ٗ تٞٗاٗ.ثاُٞب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عبساهطظيّ.
 

َٙع عبساهطظيّ سػري ابابلط:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞض  هًٞاْ.بٞض 

َٚ َٚت، بؤ ٢ َٚتـٞ ًً٘ٞغـٚى هـٞٗ ًٞدوٚػـٞ كـٞ       ٢ٞطٞض ٢ًٞٞ ظاُلؤٜ ٢ٞٓوٛ ب َٚطٝ زٝغتِٚؿاْ بلّٞٙ كـٞ بب ٌٞ ه
َّٚ بـؤ       َٛ الظًـٞ ٢ـٞٗ زابِـ َٛ ثـ َٚٚٞ، ك َٚ٘ٙػتٚاْ ث َٛ ث َٚدتٚاض بلْٞ، ك َٚتٞ ٢ُٞساَ هٞٗ ًٞدوٚػٞ؟ بٞ خؤٙاْ ٢ بب

َٚـطٝ ٢ـٞٗ ُ٘ٗغـٚيت )       َٚدّ، ًٞغـٞهْٞ ه َٙـم بـ َٚـطٝ ٢ٚذبـاض    ممجـٌ اهل٦ٝـ١ ايتدزضـ١ٝ(،    ٢ٞٗ ًٞدوٚػٞ ٗ ض ٌَٚـٞ ه ٢
َِٙـٞضٜ ك٘تابٚـاْ ًٞغـٞهْٞ ٢ٞطـٞض        َٛ ب٘ٗ زِّٝٙ، ُٞب٘ٗ ُـابّ، ٗٝكـ٘ ُ٘ َٚ٘ٙػتٚاْ ث بلّٞٙ، بٞخؤٙاْ ٢ٞطٞض ث
َٚت،      ــِّ، ُــٞٙب٘ٗ....، ٙــٞعين خؤٙــاْ بــؤ خؤٙــاْ غــٞالسٚٞت ٗ زٝغــتٞآلتٛ خؤٙــاْ ٓــٞب َٚ َٚ٘ٙػــتٚاْ بــ٘ٗ ب ث

َٚؿِٚاض زٝكَٞ، غ٘ثاؽ. َٚدتٚاضٜ ٢ٞٗ ٣ٙٞٓٞٙٞ زضٗغت بلْٞ، ًّ ٗا ث ٢ 
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َٙع  ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ: بٞض 

َٛ، كـان عبـساهطظيّ هـٞ             َٚـسا ُـٞب َٛ ً٘ٗنـ٠ٞ تٞزضٙػـٛ ت َٛ، ُـاب َٚٚـسا بـ َٛ ت َٚدتٚاض زٝكْٞ، بٞؽ زٝبـ خؤٙاْ ٢
َٛ رٞضً٘ٗ. َّٚ، بَٞه َٛ زازُٝ َٚدتٚاض زٝكْٞ ك َٚم ٗاٙٞ، نؤْ؟ بٞؽ بٞخؤٙاْ ٢  ًٓٞ٘ٗ داًٚعات

 
َٙع عبساهطظيّ سػري ابابلط:  بٞض 

 هًٞاْ.َٙع غٞضؤكٛ ثٞضبٞض 
ٌَٚـٞ       َٛ، بـٞآلَ ٢ َٛ ٢ـٞٗٝ بـ َٜ زٝبـ َٜ ٗ ُٞٙاُٞٗ َٚطٝ كطزًاُٞ ٙاغا، ٢ٚذباضضياْ كطز، بٚاُٞٗ ٌَٚٞ ه بب٘ٗضٝ، ٢ٞطٞض ٢
َّٚ هُٞاٗ ظٙاز بلْٞ، كَٞ بلْٞ، ٢ٞٗٝ  َٚري كٞ ٢ٞٗاُٞ ٢ٞٗ ٣ٙٞٓٞٙٞ ٓٞٙٞ، بٞآلَ ٢ٞٗاُٞ خؤٙاْ بؤ خؤٙاْ ب زَٝه

َٚلٛ تطٝ بؤ ٢ٞٗاْ، ظؤ  ض غ٘ثاؽ.غٞالسٞت
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان ؾ٘اْ.
 
 
 

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ دالي:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٛ بلـْٞ ًـّ بـؤ           َٙلٍ ٓٞٙٞ هٞ هٚص٠ُٞ ً٘ؾتٞضٝن، تلاؾـٍ ٗاٙـٞ ٗٝآلًـٍ بسُٝـٞٗٝ، بـط ٗاَ ثـ َٗٝهآل ًّ ثطغٚاض
َٚم هٞ ٓاٗكاضٝكاُٛ تطَ كـٞ زُٝـط هٞغـٞض ٢ـٞٗ ًاززٝٙـٞ زٝزْٝ بـٞ       ٠ٝٗٞ٢ زُٝطٛ هٞغٞض بسَٝ ٗٝك٘ ٓ ٞض ٙٞك

  ( َٛ َٛ، زَٝهـ فًـظ اؾاَعـ١ ٖـٛ اعًـ٢ ٦ٖٝــ١ عًُٝـ١ ٚ ادازٜـ١ يف اؾاَعـ١(، )اعًـ٢ ٦ٖٝـ١ عًُٝـ١ ٚ ادازٜــ١(،           بـَٞه
َٛ، تـاَهيب عوٌـٞ، هـٞ             َٚـط بـ َٛ؟ ك٘تابٚٚـٞن كـٞ ٓـات٘ٗٝ عوـٍ ر ك٘تابٚٚٞن نٛ زٝكا هٞٗ ٣ٙٞٓٞٙٞ ظٝظيـٞت ُـٞب
ــاْ           ــٞن ٙ ــٞ ك٘تابٚٚ ــٞ ٢ٚساضٙٚٞك َٛ؟ ه ــ ــٛ زَٝه ــٞز ن ــٞض ًُٞٔ ــٛ هٞغ َٛ، ض٢ٝ ــ ــٞزا زازُٝٚؿ ــٞكٛ داًٚع ٙٞ٣ٙٞٓ
َٙـت ٢ٞطـٞض        َٛ نـٛ؟ ضاغـتٞ زٝكط َٙتٞ كؤب٠ُٝٗٞٗ٘ ٣ٜٙٞٓٞ داًٚعـٞ ٗ زَٝهـ َٙم، ٓٞضنٚٚٞكٞ ُاٜٗ، ز َِٙسكاض خ٘

َٚلٚاْ بــاُط بلــْٞ، زٗاٜ ٢ــٞٗٝ    َٛ، ٙــٞك َٛ، ك٘تابٚــاْ ٓــٞب َِٙــسكاضاْ ٓــٞب َٚؿــٞٙٞكٛ خ٘ َِٙــٞضٝ نــؤْ   ك ٢ــَٞ ُ٘
َٙت؟........ َٙطزض  َٓٞهسٝبص

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚلٛ زٙلٞٙٞ، نـُ٘لٞ دـاضٜ ٗا ٓٞٙـٞ ًاًؤغـتا      َٙت، ٢ٞٗٝ ؾت َٙطزض َٛ باؾٞ كان ؾ٘اْ، بٞآلَ نؤْ َٓٞهسٝبص ٓٞب
َٚتـٞٗٝ، بـٞالٜ زٙلـ٠ٞ     َٚـت     هٞ داًٚعٞ ٢ٌٚٔاهٛ زٝكا هٞ ثؤي، ًازٝك٠ٞ خؤٜ ُاَه زا زٝبـا، ٢ـٞٗ تَٞهٞبٞٙـٞ زٝت٘اُ

 طوٞٙٚٞكاُٛ خؤٜ بلات، رٞضً٘ٗ.
َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ دالي:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٛ، ًـٞرطٗٗظٝ    َٛ بٞ غٞضؤكاٙٞتٛ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ بَوـ َٚتٞٗٝ خؤ تَٞهٞبٞ ُان ًاًؤغتاٙٞن ٢ٌٚٔاهٛ زٝكا ٗ زٝضؽ ُاَه

َٚري زٝضؽ ٗ ِٓٚٞكاُـسا     غٞضؤكاٙٞتٛ ظاُلؤ، عًٞازٝ خؤٜ ً٘تابٞع٠ٞ  ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ بلـات، هُٞٞتٚذـ٠ٞ بَوـ
َٜ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ باؾٞ ٙاْ خطاثٞ، نٛ كطزٗٗٝ ٙاْ نٛ ُٞكطزٗٗٝ، غ٘ثاؽ.  زٝضزٝكٞٗ

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ تاضا خاْ. 
 

َٙع تاضا حتػري ٙاغري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــ َٚلــٛ هــٞضٜٗٗ         َٗٝهآلٓ َٚت ٗ زٝزت ــٞضب ــامن بٞضاغــيت، ٢ٞط ــِٚاضٝك٠ٞ غــٚ٘ٝٙى خ َٚؿ ــَٞي ٓــٞض ث ٛ ًِــٚـ هٞط
َٛ، بٞآلَ ًِٚـ ٓاٗض اَ هٞطَٞي كان ؾ٘اُسا، ٗد٘زٜ تَٞهٞبٞ بـٞبُ٘ٗٛ تَٞهٞبٞٙـٞن    َٚ٘ٝٙٞ ب َٙلدػتِٞٗٝ بٞٗ ؾ ض

َٚم بؤنـُ٘ٗٛ ٢ـ        َٚط ٗاُِٚـٞٗٝ، بٞكؤًـَٞه َٚم ت َٚم سعبـٞٗٝ، بٞكؤًـَٞه َٚطٝزا بٞكؤًـَٞه ٌَٚـٞ بـؤ    ه َٞ تَٞهٞبٞٙـٞٗٝ، ٢
َٛ تَٞهٞبٞٙـٞكٛ طـُٞر      َٜ، زٝبـ َٚلٚاْ بـس َٚم زٗاكٞٗت٘ٗٝ، ًً٘ٞغٚو َٚم، بؤ ك٣ًُٞٞساًاْ ٙٞن ٙاغا غاَه ًً٘ٞغٚو
َٙطْ ٗٝك٘ ًً٘ٞغٚى؟ ٗد٘زٜ ٢ـٞٗ تَٞهٞبٞٙـٞ نـٚٚٞ هـُٞاٗ ٢ـٞٗ ًٞدوٚػـٛ        َٛ َٓٞهسٝبص بَٞ ًٓٞ٘ٗ بُ٘ٗٞٗٝ ك

بَ٘ٗ نُٞس ٗٝختٞ، ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ ًً٘ٞغـٚوٛ تَٞهٞبـٞ   داًٚعٞٙٞ؟ سٞظزٝكَٞ ًّ خؤَ ًاًؤغتاٜ ظاُلؤ
َٚــت زٝٗضٜ   َٛ ٢ــَٞ ًً٘ٞغــٚوٛ ٣ٙٞٓــ٠ٞ تٞزضٙػــٚٚٞ زٝت٘اُ َٚم زٝبــ َٚؿــٞ، ٗٝخــيت ؾــت َٛ ٗٝخــيت ك َٚــم زٝبــ كات
َٛ عٞضظٜ بلات هُٞاٗ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ، ًـّ هٞطـَٞهٛ ُـٍٚ     َٛ ض ً٘ؾلٚوٞٙٞن ٓٞٙٞ، ب َٚت، بعاُ ً٘ضؾٚس ببِٚ

 هٞٗٝزا، غ٘ثاؽ.
َٙع   ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ الُٞ خاْ.
 

َٙع الُا اظيس ستٌ٘ز:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞض  هًٞاْ.بٞض 

َٚذي هـُٞاٗ ٢ـٞٗ ًٞدوٚػـٛ               َٙلٛ تَٞهٞبـٜٞ ٓـٞب َِٙـٞض ُ٘ َٛ ٢ًّٞ ثؿـتطرلٜ هـٞ هٚصُـ٠ٞ كـاُُ٘ٛ زٝكـَٞ، كـٞ زَٝهـ
َٛ هـٞ ًـٞدوٚؼ      داًٚع٠ٞ، هٞبٞض ٢ـ٠ٝٗٞ بٞضاغـيت ٙـٞعين ظؤض بـٞظٝضٗضٝتٛ زٝظا     َِٙـٞضٜ تَٞهٞبـٜٞ ٓـٞب من ُ٘

َٚؿـٞ ٓٞٙـٞ           َِٙـٞضٜ تَٞهٞبـ٠ٞ ًـٞٗد٘زٝ، نـُ٘لٞ ظؤض ك َٚعتٚازٜ هـٞ بٚساٙـٞتٛ كؤبُ٘ٗٞٗٝكـ٠ٞ ُ٘ داًٚع٠ٞ، ٢
ــ٠ٞ       ــٞتٛ كؤبُ٘ٗٞٗٝك ــٞ بٚساٙ ــٞ، ه ــٞض ًُٞٔٞد ــتاٙاْ، هٞغ ــَٞي ًاًؤغ ــٞ هٞط َٛ تَٞهٞب ــ ــ٠ٞ زٝب َٚؿ ــّ، ك ضٗٗزٝزات

َٚذي،    بٞؾساضٜ زٝكا كٞ تٞضسٛ كطز ٗ ًُ٘اكٞؾٞ ََٙوـ َٛ ز َِٙٞضٜ تَٞهٞب٠ٞ كؤبُ٘ٗٞٗٝكـ٠ٞ بـٞد ُ٘ َٛ ٜ كطز، زٗاٙ
٢ٞٗدا ُٓٞطري ًٞدوٚؼ داًٚعٞ ؾ٣ُ٘ٗٛ ٢ٚساضٜ ٗ ؾ٣ُ٘ٗٛ عٚوٌٛ زٙطاغٞ زٝكْٞ، ٢ٞٗاْ بٞتاٙبٞت خاؽ، 

 بؤٙٞ ثؿتطرلٜ هٞ ض٢ٝٛ هٚص٠ُٞ كاُُ٘ٛ زٝكَٞ، غ٘ثاؽ.
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َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ؾٚالْ خاْ.
َٙع ؾٚالْ عبسادتباض عبساهغين:  بٞض 

َٛ ثٞضهًٞاْ َٙع غٞضؤك  .بٞض 

َٚـت،        َٚـم ب َٚتٞ زٙاض كطْ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ، ٢ٞصتً٘ـُٟٞ ظاُلـؤ نـُٞس كٞغـاْ ث َٚؿِٚاض زكَٞ ك٘ ب ٢اٙـا  ٢ٞظ ث
     ٞ َٛ ٙـٞن ك َٜ زٙاض ُـري ًٞغـٞهْٞ ض٢ٝٚػـٛ دـاًٚع َٚت ٗ غـٞ،  سٞٗت كٞغّ؟ ٓٞؾت كٞغّ؟ زٝ كٞغّ؟ ٢ُٞساً

َٚـت نــُٞس كــٞؽ؟        َٜ ُـٞ؟ عً٘ــٞزْا  زٝب َٛ ُـٞ؟ نــاض ً٘غـاعٚسٜ ض٢ٝٚػــٛ داًٚعـٞ نــُٞس كٞغـّ؟ زُٗٗــٞ؟ غــ
َٛ، ٢ـٞٗ       َٚتـٞ زٙـاض كطُـ َٙصا زٝ، ثاظزٝ، بٚػت، ٙا شًـاضا ب َٛ غٞزا نُٞس؟ ٙٞعين ض َِٙلاضاْ ي ظاُلؤٙ َٜ خ٘ َِٙٞض ُ٘

  ٓ َِٙـسُا بـاآل ٗ  َٜ ٗ خ٘ َٜ      تؿتا باؾٞ، ٢ٞظٙـ زطٞي ض٢ٝٚٚا هٚصُا ثٞضٗٝضز َِٙـٞض ٞضٗٝغـا هٚصُـٞٙا ٙاغـاٙٛ كـ٘ ُ٘
َٛ ٗاْ تٞزضٙػـٛ بـّ،            َٚدتٚػاغـ ٢ َٜ َٛ، ٓٞضٗٝغـا ش كـٛ ُـٞ تـُٞٔا هـٞٗ َٚسا ٓٞبٚذي هـٞ ًٞزضٝغـ َِٙسكاضاْ ش ت خ٘
َٛ تـٞكِٚلٛ ٗ ٢ٚـساضٙـ      َٛ، بـٞهل٘ ي بٞؾـ َِٙٞضاٙٞتٛ ٗاُٞ ٓٞبٚذي هٞ ًٞدوٚػ َِٙٞض بّ، ُ٘ ٢ُٞساَ بّ، ٙاُٞ ُ٘

َِٙٞضاٙٞتٛ ٗاُٞ ٓٞبٚذي  ، غ٘ثاؽ.شٜ ُ٘
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

.َٛ َٚبِٚٚٚٞكت ٓٞب  رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚٚٞكٍ ُٚٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٓٚ  ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/   غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا غٚالٞتاْ، رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙصِٙٞٗٝ: َٚ٘ٝٙٞ زازٝض  َٚؿِٚاضٝكاْ بٞٗ ؾ  ًاززٝكٞ ثاف ٗٝضططتين ث
 (:15ًازز٠ٝ )

 فًظ اؾاَع١ ٖٛ اع٢ً ١٦ٖٝ ع١ًُٝ ٚاداز١ٜ يف اؾاَع١ ٜٚتأيف َٔ:

 ظ اؾاَع١/ ز٥ٝطًا.ز٥ٝ -1
 َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١/ اعطا٤. -2
 عُدا٤ ايهًٝات اٚ زؤضا٤ االقطاّ يف ساي١ عدّ ٚدٛد ايهًٝات/ اعطا٤. -3
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 ممجٌ َٓتدب ي١٦ًٝٗ ايتدزٜط١ٝ/ عطًٛا. -4
 ممجٌ َٓتدب يًطًب١ حيطس ادتُاعات اجملًظ فُٝا خيص غؤٕٚ ايطًب١. -5
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤ  كٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

     َٛ ــ َٛ هٞطَٞهساٙــٞ؟  تلاٙــٞ زٝغــت بــٞضظ بلاتــٞٗٝ، ظؤض غــ٘ثاؽ، ك َٚػــتا زٝخيًٞــٞٗٝ زُٝطــٞٗٝ، ، كــ َٙعاْ، ٢ بــٞض 
ــط         ــ٠ٞ زُٝ ــٞ، بٞظؤضِٙ ــٞؽ هٞطَٞهساُٚٚ ــٞف ك ــ٘ثاؽ، ؾ ــٞٗٝ، ظؤض غ ــٞضظ بلات ــت ب ــٞ زٝغ ــٞ؟ تلاٙ هٞطَٞهساُٚٚ

 ثٞغُٞسكطا، رٞضً٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٛ تط.
 

َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ  عبساهقازض: بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ ًازز٠ٝ )16ًازز٠ٝ )  (:15( كٞ زٝب
َٚتـٞٗٝ ٗ غـٞضؤكٞك٠ٞ بـؤٜ ٓٞٙـٞ زاٗاٜ      َٙم كؤزٝب َٚط داض ٙٞكَٞ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ بٞالُٙٞٛ كَٞ ٓٞض ًاُط
ــاضٜٝ        ــٞكٛ شً ٙ َٛ ــ ــٚين غ ــاضٜ بُٞ٘ٗغ ــٞض زاٗاك ــاْ هٞغ ــتٟ زا ٙ َٚ٘ٙػ ــٞكاتٛ ث ــات ه ــاٙٛ بل ــ٠ٝٗٞ ُا٢اغ كؤبُ٘ٗ
َٛ ٗ بط ٙاضٝكاْ ٗ ضاغـجاضزٝ   َٚٛ ٢ُٞساًاُٛ تٞٗاٗ زٝب ٢ُٞساًاُٟ ٗ ضازٜٝ ٙاغاٙٛ، بؤ ٢اًازٝبُ٘ٗٛ زٗٗ هٞغٞض غ
َٛ ٗ هٞكاتٛ ٙٞكػاْ بُ٘ٗٛ زُٝطٞكاْ ضاٜ ٢ـٞٗ الُٙٞـٞ    َٚؿِٚاضٝكاُٚـ بٞظؤض٠ِٞٙ شًاض٠ٝ ٢اًازٝب٘ٗاْ زٝب ٗ ث

َٜ كٞ غٞضؤن زُٝطٛ بؤ زاٗٝ.  ثٞغُٞس زٝكط
َّٙ ٗ غـٞضؤن ٗ ٢ُٞـساًاُٛ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ    زَٗٗٝ: ثط ؤتؤكؤَهٞ َٙلٛ تاٙبٞتٟ زُٝ٘ٗغط كاُٛ زاُٚؿتِٞكاْ هٞ تؤًاض

 ظاُلؤ ٗاشٜٗٗ زٝكْٞ.
َٚـصٜٗٗ كؤبُ٘ٗٞٗٝكـ٠ٞ          ََٚٚٞ: ظاُلـؤ بط ٙاضٝكـاْ ٗ ضاغـجاضزٝكاُٛ ٢ٞصتًُ٘ٞٞكـٜٞ هـًٞا٠ٝٗ ثـاُعزٝ ضؤش هًٞ غ

ــجاضزٝ      ــٞضزاُٛ  ضاغ ــاض هٞغ ــٞٙطكطزْ ٗ بط ٙ ــؤ غ ــؤ ٗٝظاضٝت، ب ــت ب َٙ َٚط ــصٜٗٗ   زُٝ َٚ ــم هًٞ َٚ ــًٞاٜٗٝ ًاُط كاْ ه
ــٞٗٝ، ٢ــٞٗا            ــاٗبطاٗ ُٞٓات ــاٜٗٝ ُ ــٞض ضاغــجاضزٝكٞ زٗاٜ ً َٚم ط ــٞت ــٞ ساَه ــاضٜ ٓــاٗضزٝ ه ــٞ تؤً ــاضكطزُٟ ه تؤً

.َٜ  ضاغجاضزٝكاُٛ ٢ٞصتًْ٘ٞ بٞ س٘كٌٛ ٙاغا بٞ بط ٙاض هٞغٞض زضاٗ زازُٝسض
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 .رٞضً٘ٗ بٞعٞضٝبٚٚٞك٠ٞ
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 

 (:16املاد٠ )
اٚال: ٜعكد فًظ اؾاَع١ ادتُاعا َس٠ ٚاسد٠ ع٢ً االقٌ نٌ غـٗس ٚيس٥ٝطـ٘ إٔ ٜـدعٛٙ اىل ادتُـاع اضـتجٓايٞ      
عٓد ايطسٚز٠ أٚ بٓا٤ا ع٢ً طًب خطٞ َٔ ثًـح عـدد اعطـا٤ٙ ٜٚـتِ ايٓصـاب عطـٛز ثًجـٞ االعطـا٤ ٚتتدـر          
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زات ٚايتٛصٝات ٚاملُكرتسات بأغًب١ٝ عدد اؿاضسٜٔ، ٚعٓد تطاٟٚ االصٛات ٜسدح اؾاْـب ايـرٟ صـٛت    ايكسا
 َع٘ ايس٥ٝظ.

 ثاْٝا: تدٕٚ قاضس اؾًطات يف ضذٌ خاص ٜٛقعٗا ز٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اؾاَع١.
ذ اْعكادٖـا  ( مخط١ عػس َٜٛا َٔ تـازٜ 15ثايجا: تسضٌ اؾاَع١ قسازات ٚ تٛصٝات فًطٗا اىل ايٛشاز٠ خالٍ )

يالطالع ٚايٓعس يف اقـساز ايتٛصـٝات خـالٍ غـٗس َـٔ تـازٜذ تطـذًٝٗا يف ضـذٌ ايـٛازد٠، ٚيف سايـ١ عـدّ ٚزٚد            
 املصادق١ بعد َطٞ املد٠ املرنٛز٠ ٜعترب تٛصٝات اجملًظ َكس٠ عهِ ايكإْٛ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.
َٙع ثٞ  ضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ثؿتطرلٜ هًٞاززٝكٞ زٝكّٞٙ، ظؤض غ٘ثاؽ. ٢ 
 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚٚٚٞن بؤ زٝكٞ ك٘ضزٙٚٞكٞ، )ت َٜ بٞ )كؤُ٘ٗؽ( هٞ دٚاتٛ ثطؤتؤكؤَي، ظؤض ثاْٝا: تدٕٚ قاضس(، ُٞٔا ت بلط
 غ٘ثاؽ.

َٛ كٞؽ ) كان كاضزؤ، غٚ٘ٝٙى خاْ، ٢آُٞط خاْ، كان غاالض(، رٞضً٘ٗ كان كاضزؤ. َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ غ َٛ ت  ك
َٙع كاضزؤ ستٌس ثرلزاٗز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚ َٜ هٞطَٞي ًازز٠ٝ )ًّ ت َٚم بسّٝٙ، نُ٘لٞ ٓٞض ثُٞٙ٘ٝـسٜ بـٞ   17بِٚٚٚٞكَٞ ٓٞض ٢ٞٗٝٙٞ كٞ زٝكط ( ٢ًٞٞ ه

     ،َٞٙٝ٘ٚ َٜ بــٞٗ ؾــ ًً٘اضٝغــٜٞ ًٞدوٚػــٛ داًٚعــٞ ٗ ًٞٓاًٞكاُٚــٞٗٝ ٓٞٙــٞ، ٢ــٞٗ ًــاززٝ ظٝضٗضٜ ُٚٚــٞ هــٞٗ
 \زٝت٘اُري بٚلِٞٙٞ ٙٞن هٞطَٞي ًاززٝك٠ٞ تط، ظؤض غ٘ثاؽ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازل  اعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ.

َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 
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َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚبِٚٚٚٞكٛ به٘ٗكٍ ٓٞٙٞ، ٢ٞٗٙـ ٢ٞٗٝٙٞ  َٙذي هٞطَٞي ٢ٞٗٝهْٞ، بـؤ خـؤٜ   ثاتُٞٔا ٢ًِٞٚـ ت ُْٚٞ ضٝبت بلط

َٚذي، ًٞكتٞبـٞ، ك٘تاغاُٞٙـٞ، ُـاظامن      َٚم ُٞن ًٞدوٚػٛ داًٚع٠ٞ بـ زا٢رلٝٙـٞ ٢ٞطـٞض كؤبُ٘ٗـ٠ٝٗٞ    ٓٞض كٞغ
َٚطٝ ُ٘ٗغـطاٙٞ     َٛ ًٜٓٞ٘ٗ تٞٗكٚعٛ زٝكـْٞ، ٢ـٞه ُٚـْٞ ٗاتـٞ ضٝبـيت بلـا بـٞ      ثـا زٝكات هٞ ًٞسعٝضٝن ُاِٙ٘ٗغ

َٛ ) ثاٙٞكًٞٞٗٝ تُٞٔا  َٚيَن، هٞكؤتاٙٚٞك٠ٞ زَٝه صٛت َع٘ ايس٥ٝظ ٚ تدٕٚ قاضس اؾًطات يف ضـذٌ  ُْٚٞ ًُٞ
َٚتـٞ،  جا خاص ٜٛقعٗا ز٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اؾاَع١(، ثاي ُٚـُٞٚـ كـٞ ظؤض ثطغـٚاض زٝكـطا ٢اٙـا      ثـا ُٚـْٞ،  ثـا بب

 ( َٛ َٚطٝ ٓاتٚٚٞ زَٝهـ َٛ بٛ؟ ٢ٞه َٙط ضٝكاب٠ٞ ك تسضـٌ اؾاَعـ١ قـسازات ٚ    ٗٝظاضٝت غٞضثٞضؾيت ُٞكاتّ ٗ ٢اٙا هٞش
 ٗاتٞ ٗٝظاضٝت ٢ٚؿطاؼي زٝكاتّ، غ٘ثاؽ.تٛصٝات فًطٗا اىل ايٛشاز٠(، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ث  ٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.
 
 
 
 

َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚـٞ هٞغـٞض دا       15( كٞ بؤتـٞ ًـازز٠ٝ )  16ًّ هًٞازز٠ٝ ) ٍَٚ ٢ـٞٗ ٓـًٞ٘ٗ ؾـٞضتا٠ُٞ ٢ـ٠ٝٗٞ ٢ ًٚعـات  ( زَٝهـ
َٚري، ًاُطٛ داضٝن كؤ َٛ هٞطـَٞي الٙـُٞٛ ظ       زازُٝ َٙـم ٗ ض٢ٝـٚؼ زٝبـ َٛ،   بُ٘ٗٞٗٝ بلـات ٗ سٞرتـ٠ٞ داض ؤضِٙـٞ بـ

َٚٛ داًٚعـ٠ٞ خـؤٜ، ٙـٞعين زاعـٛ ُٚٚـٞ          َٜ، ٓٞضكٞغـٞ بـٞث ٢ٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ هٞ ثط ؤراٙوٛ داًٚعٞكٜٞ بـٞخؤٜ ز
        َٜ ٌَٚٞ تٞكطٙط بلّٞٙ، ٢ًّٞ هٞٗ ًاززٝ ٗ هٞٗ كا٠ُُٞ٘ ٙـٞن ثطغـٚاضَ ٓٞٙـٞ هـٞ هٚصُـ٠ٞ ثـٞضٗٝضزٝ، زًٝـٞٗ ٢

ٌَٚٞ ٢ٞٗ كٞضاضٝ زازٝ َٚري بؤ ٠ٝٗٞ٢ داًٚعٞكاُٛ ٢ٞٓوٛ ٢ـ٠ٝٗٞ  د٘امب بسُٝٞٗٝ هٞطَٞي هٚص٠ُٞ ٙاغاٙٛ، ٢اٙا ٢ ُ
َٜ طؤض اُلـاضٜ هٞغٚػـتًٞٛ ٢ً٘ٞغٞغـاتٛ تـٞعوٌٚٛ ٢ـٞٓوٛ            ٍَٙ نـان بلِٞٙـٞٗٝ ٙـاْ زًٝاُـٞٗ خٞضاثٞ هٞ ٓـٞض
َٛ ثط  بٞ ثٚػتٟ خؤٙيت بؤٙـاْ   ٍَٙ؟ ٢ٞطٞض ٙٞكَٞ ب َٚتٞ ٓٞض َٛ ب بلّٞٙ؟ بؤ ٠ٝٗٞ٢ داًٚعاتٛ ظؤض باؾٛ زُٗٚاٙ

َٛ َٚسٝكْٞ، ظؤض غ٘ثاؽ. تُٞعٍٙ بلّٞٙ، ٢ٞطٞض زًٗٗٝٚـ ب  بٞ خ٘اٜ بطازٝضاْ كٞسلٞضضياْ ث
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان غاالض.
َٙع غاالض ستٌ٘ز ًطاز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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ٌَِٙاٙ َٚٛ ض َٛ ٙـاْ ثـٞٙط ٜٝٗ ُـاٗٝخؤ     ٛهٞض اغتٚسا ًّ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بٞ ظٙاز زٝظامن، نُ٘لٞ بٞث َٚـت   بـ ٜ ظاُلـؤ ب
َٙع ٢آــُٞط   َٛ، هٞطــَٞي بؤنــُ٘ٗٛ بــٞض  َٚــطٝ ٓــٞب َٙــت، ٢ــَٞ تٞراغــٚوٞ ٢ٚذــاب ُاكــات ه َٙــت ًٞعاهٞدــٞ بلط زٝكط

 خاُٚـ زاَ، غ٘ثاغتاْ زٝكَٞ.
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٚٚت.  رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط زٗا ت

َِٙسُٟ با َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘ َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ:بٞض   آل ٗ ت٘
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚٚٚٞكٍ ُٚٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٓٚ  ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا غٚالٞتاْ، رٞضً٘ٗ.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم ٓٞب٘ٗ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ  َٚؿِٚاض َٚؿِٚاضٜ زَٗٗٝ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ًازز٠ٝ )ث َٜ، ث َٙـت،  17ٗ  ٢16ٚوغا بلط ( ٙٞن غط
َٙت، غ٘ثاؽ. َٙعٙـ ط٘تٚاْ ٢ٚوغا بلط َٙتٞ نُٞس بط طٞٙٞن، زٗٗ بٞض   بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙتــٞٗٝ؟ تلاٙــٞ زٝغــ  َٜ ٗ ضٝتبلط َٛ ٢ــَٞ ًاززٝٙــٞ ٓــٞض هــٞ ٢ٞقــَوسا هــٞل٘ٗ بلــط َٛ زَٝهــ ت بــٞضظ بلاتــٞٗٝ، ظؤض كــ
َٚتـٞٗٝ؟ تلاٙـٞ زٝغـت بـٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ،         19غ٘ثاؽ، ) َٛ سيِٚ َٛ زَٝهـ َٙتٞٗٝ، كـ َٛ ضٝت بلط (كٞؽ زَٝه

َٚتٞٗٝ، كٞٗاتٞ بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط هٞل٘ٗ كطا، رٞضً٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٛ تط.14) َٛ سيِٚ  (كٞؽ زَٝه
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

َٚتٞ ًاززٜٝ )17ًازز٠ٝ )  (:16( كٞ زٝب
َٙتٞ ٢ٞغتؤ:  ٙٞكَٞ: ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ ٢َٞ ٢ٞضكا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ زٝطط

َٚٛ بٞضظٝرتٚٞكاُٛ ٗٝظاضٝت. -1  بط ٙاضزاْ هٞغٞض ًٞضدٞكاُٛ ٗٝضططتّ بٞث
َٚؿِٚاضكطزُٛ ثالُٛ ٗٝضططتين غااَلُٜٞ ك٘تابٚاْ. -2  ث
َِٙس -3  ْ ٗ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ بؤ ٗٝظاضٝت.بط ٙاضزاْ هٞغٞض بٞضُاًٞكاُٛ خ٘
َِٙسْ. -4 َٙٛ خ٘ َٚؿِٚاضكطزُٟ كط  ث
 ثااَلٗتين ............. -5

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ت٘خ٘ا ٙٞن زٝكٞ، كان عٌط ُ٘كت٠ٞ ُٚعاًٚت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.
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َٙع ز. عٌط ظيساًري )ُ٘ضٝزٙين(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػتا ُٚػابٛ كاُُٟ٘ ٓٞٙٞ؟ غ٘ثاؽ.ًّ زٝثط  غٍ ٢اٙا ٢
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ ُٚػابٛ كاُُ٘ٛ تٞٗاٗ ُٚٚٞ، ًازز٠ٝ ) َٚط زَٝه ( ًُ٘اكٞؾٞ زٝكـّٞٙ، زٗاٙـٛ تٞغـ٘ٙيت    17َٗٝهآل دُٞابٛ غلطت
 هٞغٞض زٝزّٝٙ، رٞضً٘ٗ.

 
َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غ  ٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚتٞ ًاززٜٝ )17ًازز٠ٝ )  (:16( كٞ زٝب

َٙتٞ ٢ٞغتؤ:  ٙٞكَٞ: ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ ٢َٞ ٢ٞضكا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ زٝطط
َٚٛ بٞضظٝرتٚٞكاُٛ ٗٝظاضٝت. -1  بط ٙاضزاْ هٞغٞض ًٞضدٞكاُٛ ٗٝضططتّ بٞث
َٚؿِٚاضكطزُٛ ثالُٛ ٗٝضططتين غااَلُٜٞ ك٘تابٚاْ. -2  ث
َِٙسْ ٗ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ بؤ ٗٝظاضٝت.بط ٙاضزاْ هٞغٞض بٞضُاًٞ -3  كاُٛ خ٘
َِٙسْ. -4 َٙٛ خ٘ َٚؿِٚاضكطزُٟ كط  ث
 ثااَلٗتين ٙاضٙسٝزٝضٝكاُٛ غٞضؤكٛ ظاُلؤ. -5
 زاًٞظضاُسُٛ غٞضؤكٞكاُٛ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ ٗ ٙاضٙسٝزٝضاُٛ ضاططٝكاْ ٗ الزاُٚاْ. -6
َٚصٝكاْ. -7 َٙصكطز٠ُٝٗٞ خعًٞتط٘ظاضٜ ضاططٝكاُٛ كؤه  ضاغجاضزُٛ زض
 بط ٗاُاًٜٞ ظاُػيت زاْ بٞ زٝضن٘ٗٝكاْ. -8
ٌَِٙــاٙٛ           -9 َٚٛ ض بط ٙــاضزاْ هٞغــٞض بٞضظكطزُــ٠ٝٗٞ ظاُػــيت بــؤ ٢ُٞــساًاُٛ زٝغــتٜٞ زٝضؽ ط٘تِــٞٗٝ بــٞث

 ثٞٙط ٝٗكطاٗ.
َٚلساُٚاْ ٙاْ َٓٞه٘ٝؾاُسُٞٗٝٙاْ بـؤ زٝغـتٜٞ    -11 َٚص ٗ بٞؾٞ ظاُػتٚٚٞكاْ ٗ ه َٚؿِٚاضكطزُٛ كطز٠ُٝٗٞ كؤه ث

 ٢ًِٞٚساضٝكاْ.
َٚطٙاضٜ كؤتاٙٛ.٢ا -11  ًازٝكطزُٟ ب٘زد٠ٞ غاآلُٞ ٗ شً
 ثٞغُٞسكطزُٟ ًٚالكٛ كؤهٚصٝكاْ ٙاْ بٞؾٞ ظاُػتٚٚٞكاْ. -12
َٚٛ ٢ــٞٗ    -13 َٚطاكــٛ  ٗ بٚاُٚــٞكاْ بــٞث َٙبٞغــت كــطزْ هٞطــَٞي ٢ُٞــساًاُٛ زٝغــت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِــٞٗٝ هــٞ ع طط

َٙ َّٚ )بٞزٝض هٞ زٝغتِٚؿاْ كطزُٟ كط  لاْ(.ًٞضدا٠ُٞ كٞ ظاُلؤ رٞضًٚٞكاْ زاٙسُٝ
ضاغــجاضزْ بــؤ زاًٞظضاُــسُٛ ٢ُٞـــساًاُٟ زٝغــت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِــٞٗٝ ٗ كاضًُٞـــساُٛ تــط هــٞ ظاُلـــؤزا ٗ         -14

َِٚــاْ بــٞ  َِٚاُٚــاْ ٗ كؤتــاٙٛ ٓ زٝغتِٚؿــاُلطزُٟ ً٘ٗنــٞكاُٚاْ ٗ ثازاؾــتٚاْ ٗ كــٞبَ٘ٗهلطزُٛ زاٗاكــاضٙٛ ٗاظٓ
 خعًٞتط٘ظاضٙٚاْ.
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َٙللٞٗتِِاًــٞ هٞطــَٞي ظاُلؤكــاْ ٗ كؤهٚــص ٗ -15 َٙصِٙــ٠ٝٗٞ  بٞغــتين ض زٝظطــا ظاُػــتٚٞكاُٛ كــٞ ططُطــٛ بــٞ ت٘
ٍَٙ ٗ زٝضٜٝٗٝ زٝزْٝ.  ظاُػيت هُٞاٗ ٓٞض

َٚ٘ٙػيت بؤ ًاٗٝٙٞن هٞ ٓٞرتٞٙٞن ضٝت ُٞكات،  -16 َٙلٛ هٞكاتٛ ث َِٙسْ بٞ تٞٗاٜٗ ٙاْ ُٓٞس ٗٝغتاُسُٛ خ٘
َٙتٞٗٝ ٗ بٞٗ كاضٝ هٞطَٞي ضْٗٗ كطز٠ُٝٗٞ ٓؤٙٞكاُٛ َٚم ظٗٗ ٢اطازاضٜ ٗٝظاضٝت بلط  .بًٞٞضد

َٚؿلٞؾلطزُٟ ًاَهٛ ط٘اظضاٗٝ بٞ زٙاضٜ بؤ ظاُلؤكاْ ٗ كؤهٚصٝكاْ ٗ زٝظطا ظاُػيت ٗ ثٞضٗٝضزٝٙٚٞكاْ. -17  ث
ــسا زٗاٜ        -18 ٍَٙ ٗ زٝضٝٗٝٙ ــٞض ــُٞاٗ ٓ ــف ه ــٚٞت ٗ ٗٝك ــٞتٛ ٗ ٗٝغ ــان ٗ ٙاضً ـــ ٗ ثٚت ــٞب٘ٗهلطزُٟ بٞخؿ ك

 ٗٝضططتين ضٝظاًُٞسٜ ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ٗٝظٙطاْ.
َٙم هٞ زٝغتٞآلتٞكاُٛ بسات بٞ غٞضؤكٛ ظاُلؤ.زَٗٗٝ: ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ بؤٜ ٓٞٙٞ   ُٓٞس

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞ عٞضٝبٚٚٞك٠ٞ.
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ضٜ.  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 (:16ملاد٠ )

 اٚاًل: ميازع فًظ اؾاَع١ املٗاّ ا الت١ٝ:

 ٛشاز٠.اقساز غسٚط ايكبٍٛ ٚفل ضٛابط اي -1
 اقرتاح خط١ قبٍٛ ايطًب١ ايطٟٓٛ. -2
 اقساز املٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚزفعٗا اىل ايٛشاز٠. -3
 اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ. -4
 تسغٝح َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚعُدا٤ ايهًٝات. -5
 تعٝني زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ َٚعاْٚٞ ايعُدا٤ ٚاعفا٥ِٗ. -6
 .ايتٛص١ٝ بتُدٜد َد٠ خد١َ عُدا٤ ايهًٝات -7
 َٓح اـسجيني ايػٗادات ايع١ًُٝ. -8
 اقساز ايرتقٝات ايع١ًُٝ العطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚفل ايتعًُٝات املسع١ٝ. -9

 اقرتاح فتح نًٝات اٚ اقطاّ ع١ًُٝ ٚدفٗا اٚ ايػا٥ٗا اىل ١٦ٖٝ االَٓا٤. -11
 اعداد املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ ٚاؿطابات اـتا١َٝ. -11
 االقطاّ ايع١ًُٝ.اقساز َالنات ايهًٝات اٚ  -12
ايتعاقد َع اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ َـٔ ايعـساقٝني اٚ االداْـب ٚفـل ايطـٛابط ايـيت تعتُـدٖا اؾاَعـات          -13

 ايسمس١ٝ )باضتجٓا٤ ؼدٜد االدٛز(.
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تٛصــ١ٝ تعــٝني اعطــا٤ اهل٦ٝــ١ ايتدزٜطــ١ٝ ٚايعــاًَني االخــسٜٔ يف اؾاَعــ١ ٚؼدٜــد ادــٛزِٖ َٚهافــأتِٗ   -14
 اْٗا٤ خدَاتِٗ.ٚقبٍٛ اضتكاالتِٗ ٚ

عكــد االتفاقٝــات َــع اؾاَعــات ٚايهًٝــات ٚاملؤضطــات ايعًُٝــ١ ايــيت تعــين بايبشــح ايعًُــٞ داخــٌ االقًــِٝ   -15
 ٚخازد٘.

اٜكاف ايدزاض١ نًًٝا اٚ دص٥ًٝا عٓد االقتطا٤ َد٠ التتذاٚش االضبٛع ع٢ً إ تعًـِ ايـٛشاز٠ بـريو فـٛزًا َـع       -16
 بٝإ االضباب ٚاملربزات.

 َٛاٍ املٓكٛي١ اىل اؾاَعات ٚ ايهًٝات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ ٚ ايرتب١ٜٛ.اٖدا٤ اال -17
قبٍٛ املٓح ٚاهلبات ٚاالعاْات ٚايٛصاٜا ٚايٛقف َٔ داخٌ االقًِٝ ٚ خازد٘ بعد اضتشصاٍ َٛافك١ فًظ  -18

 ايٛشزا٤.
 ثاًْٝا: جملًظ اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ اىل ز٥ٝظ اؾاَع١.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ا  زلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
 رٞضً٘ٗ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف.

َٚبٌِٚٚاْ ٓٞٙٞ، ٙٞكَٞ ٢ٞٗٝ ٗؾ٠ٞ ) َٙـت بـٞ )تـدلع( كـٞ هـٞخاَهٛ )      اٖـدا٤( زٗٗ ت َٚؿـِٚاضٜ   17بطؤض  ( ٓاتٚـٞ، ث
َٙعبُٞسٜ بط ط٠ٞ ) َٚ٘ٝٙٞ: ) 19ظٙازكطزُٟ بط طٞٙٞن بٞ ض ٚضـع ايٝـات تطبٝـل ْعـاّ ايطـُإ ايٓـٛعٞ       ( بَٞ ؾـ

 ظؤض غ٘ثاؽ.تطٜٛس االنادميٞ املطتُس(، ٚايصش١ ٚايطال١َ ٚاي
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط.

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

( َٛ ََٚٚٞ زَٝه َٜ بٞ )از٠(، اقساز املٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚزفعٗا اىل ايٛشخاَهٛ غ اقساز( )اقرتاح املٓاٖر ( ُٞن )اقرتاحبلط
ٙـٞعين ًٞدوٚػـٛ   اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ اىل ٦ٖٝـ١ االَٓـا٤(،   ن٘اضَٝ )ايدزاض١ٝ ٚزفعٗا اىل ايٛشاز٠ يًُٛافك٘(، 

َِٙــسْ زٝكــات، بــٞضظٜ زٝكاتــٞٗٝ بــؤ ًٞدوٚػــٛ ٢ً٘ــُٞا، ٣ٙٞٓــٜٞ    َٙــٛ خ٘ َٚؿــِٚاضٜ ُطخــٞكاُٛ كط داًٚعــٞ ث
َٜ بٞ )َٓح اـسجيني ايػٗادات ايع١ًُٝ(ظٜ زٝكاتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت، ٓٞؾتَٞ )٢ًُ٘ٞا٢ٚـ بٞض َٚصـادقتٗا  ، بلط

َٚػـتا ظاُلؤكـاُٛ خؤسلـاْ تـُٞٔا كؤُ٘ٗغـٞكاْ بـٞضظ زٝكُٞـٞٗٝ ٗ ٢ِٚذـا زٗاٜ ً٘ارٞكـٞت          َٔ قبٌ ايٛشاز٠(،  ٢
َٚت، ُؤَٙٞ هـٞباتٛ )  َٜ بـٞ )  ١ٝ( اقـساز ايرتقٝـات ايعًُٝـ١ العطـا٤ اهل٦ٝـ١ ايتدزٜطـ      ٢ًٞطٝكاْ زٝضزٝن اسايـ١  بلـط

اَعـات اؿهَٛٝـ١ ٚسطـب    تدزٜطـ١ اىل ؾـإ ايرتقٝـات املسنصٜـ١ يف اؾ    اي١٦ٝ اهلَعا١ًَ ايرتقٝات ايع١ًُٝ العطا٤ 
َٚػتا بـؤ صيُ٘ٗـٞ ظاُلـؤٜ طـٞضًٚاْ، ظاُلـؤٜ َٓٞهٞظـٞ، ضاثـٞض ّٙ، ًٞعاًٞهـٜٞ تٞضكٚٚـٞ          ػساف١ٝ(، ايسقع١ اؾ ٢

 ،َٞٙٝ٘ٚ ٌَٚاُٛ بَٞ ؾـ َٚطْ بؤ ظاُلؤٜ غو ٛ  ايتعاقـد َـع اعطـا٤ اهل٦ٝـ١ ايتدزٜطـ١ٝ.....      غـٚاُعٝ )  زُٝ (، ٓـٞتا زٗاٙـ
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( َٜ َٙم ٢ُٞـساًاُٛ        َع َساعات أسهاّ قإْٛ املؤضا١ً٥ ٚايعدايـ١ بِ٘ٗغط َٙـت هـٞ ُٓٞـس َٙطـطٜ بلط (، بـؤ ٢ـ٠ٝٗٞ ض
 زٝغت٠ٞ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ، ٢ٞٗٝ بط ط٠ٞ غٚاُعزٝ، ٢ٞٗاُٛ تط ٗٝك٘ خؤٜ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلا  عٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

ــازز٠ٝ )    ــؤ ً ــٞٗاٗٝ ب ــاُُ٘ٛ ت ــابٛ ك ــتا ُٚػ َٚػ ــٞ    ٢16 َٛ هٞطَٞهساٙ ــ ــٞ ك ــطز، تلاٙ ــٞٗٝٙاْ ك ــٞ زاٗاٜ ضٝتلطزُ ( ك
َٙتٞٗٝ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ،........... كان ؾؤض ف رٞضً٘ٗ.  ضٝتبلط

 
َٙع ؾؤض ف زتٚس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضٝهًٞاْ.  بٞض 
ََٚٚٞ هٞٗ ًاززٜٝٙٞ  َٚؿ٘ٗزا كٞ بط ط٠ٞ زَٗٗٝ بـ٘ٗ  بط ط٠ٞ غ ٌَٚٞ هًٞازز٠ٝ ث ٢ ،َٜ َٚػتا زُٝطٛ هٞغٞض زٝزض كٞ ٢

بٞ زُٝطساْ ضٝتلطاٙٞٗٝ، ٢ـٞٗٙـ ُـاضزُٟ بط ٙـاض ٗ ضاغـجاضزٝكاُٛ ٢ٞصتً٘ـُٞٛ ظاُلـؤ بـ٘ٗ هـٞ الٙـْٞ ٣ٙٞٓـٜٞ           
ٌَٚٞ بٞ  َٚطٝ، ٢ َٙلٛ تط ًٓٞاْ ؾتٞ ٓاتؤتٞٗٝ ه َٚػتا داض َٜ بؤ ٗٝظاضٝت، ٢ زُٝطساْ ضٝشياْ ٢ًِٞٚساضٝكاُٞٗٝ بِسض

 كطزؤتٞٗٝ،.........
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ز. ضؤشاْ. 
 
 
 

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٜ، نُ٘لٞ ٢ُٞساًاْ ضاٗ  َٜ داض َِٙسضاٙٞٗٝ ٢ٞٗٝ تٞغ٘ٙيت هٞ بؤ ُاكط َٚػتا ٢ٞٗ ًاززٜٝٙٞ خ٘ َٙع، ٢ بٞض 
 (ٙٞ، غ٘ثاؽ.16بؤنُ٘ٗٛ خؤٙاْ هٞغٞض ُٞطؤتٚٚٞ، ٢ٞٗٝ تُٞٔا ٓٛ ًازز٠ٝ )

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚػتا ًازز٠ٝ ) َٙتٞٗٝ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ ٢16 َٛ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ ضٝت بلط ( كٞ زاٗاٜ ضٝتلطز٠ُٝٗٞ ٓٞب٘ٗ، ك
َٚتٞٗٝ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ  ( كٞؽ هٞطَٞهساٙٞ ضٝت26بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ) َِٚ َٛ هٞطَٞهساٙٞ سي َٙتٞٗٝ، ك بلط
َٚػتا ٠ٝٗٞ٢ 7بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ، ) َٚتٞٗٝ، كٞٗاتٞ بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ضٝتلطاٙٞٗٝ، ٢ َِٚ (كٞؽ هٞطَٞهساٙٞ سي

َٚػتا ب٘ٗ بٞ ًازز٠ٝ )17بؤ ًازز٠ٝ ) َٜ كػٞ بلات؟ تلاٙٞ با ُاٜٗ بِ٘ٗغٍ، ٢َٞ 16( كٞ ٢ َٛ زٝٙٞٗ ( ك
َٙعاُ َٚؿٞٗا، بٞض  ٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )بٞرطّٙ خاْ، كان غاالض، زلرلٝ خاْ، ٓاشٝ خاْ، كان زَهؿاز، كان ث

َٚطٙةاْ خاْ، ٢آُٞط خاْ، تاضا خاْ(، رٞضً٘ٗ بٞرطّٙ خاْ.  غٚ٘ٝٙى خاْ، ب
َٙع بٞرطّٙ سػري ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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ٌَٚٞ كاُْ٘ زٝضزٝكّٞٙ، ٢ًٞٞ هٞ ؾٞضح زٝ َٚت، كاُْ٘ ؾٞضح ٗ ٢ٞٗ هٞ ضاغتٚسا ٢ َٚت، ٢ًٞٞ هٞ ٢ِٚؿْا  زٝن ن
َٙت  َٙتٞٗٝ، ٓٞض ب٘تط َٚلٛ ظٙازٝٙٞ، ٓٞض ٢ٚوغا بلط ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ًٞٞ ؾت َٜ، ًّ ث ًٓٞ٘ٗ تٞرػٚوٞ هٞ خؤ ُاطط
َٛ زٝكات ٗ تٞٗاٗ، ٢ٞٗاُٞ ًٓٞ٘ٗ  َٛ بٞد َٙم د َٚٛ ثٞٙط ٝٗ ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ كاضٝكاُٛ ٙاْ ٢ٞضكٞكاُٛ بٞ ث

 ٞن كاُْ٘ بٞضاغيت، غ٘ثاؽ.ظٙازٝٙٞ، ٢ِٚؿاٙٞ ُ
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان غاالض.
َٙع غاالض ستٌ٘ز ًطاز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ هٞ ضاغتٚسا ٢ٞٗ ًاززٝٙٞف بٞ ططِٙط ُاظامن، نُ٘لٞ ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ ٢ٞضن ٗ ًاؼي غٞضؤن بٞف ٗ 
َٚص ٗ ظاُلؤ ٗ ٢ٞٗ ٓ ٣ٙٞٞتٞ ٢ٚساضٙاُٞٗٝ ٓٞٙٞ، ًٜٓٞ٘ٗ ٙٞعين ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ ٢ٞٗ ٢اَه٘طؤض اُٞٗٝ ٓٞٙٞ كٞ كؤه

َٙتٞٗٝ، هٚصُٞكاْ  َٚطاٙٛ ضٗٗ زٝزْٝ، ًّ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ ٢ٞٗ ًازٝٙٞ ضٝت بلط هٞ ضٜٗٗ ٢ٚساضٙٚٞٗٝ بٞخ
َٚٛ 25ًاززٝكاُٛ زٗاتطٙـ تا ًازز٠ٝ ) َٙت بٞ ث َٚسا بلْٞ، نُ٘لٞ ٢ًٞاُٞ زٝكط َٙم زٙقٞتٛ ت ( تؤظ

َٜ هٞضاغتٚسا، غ٘ثاؽ. ٌَِٙاٙٚٞكاْ ٗ ثٞٙط ٜٝٗ ُاٗٝخؤٜ ظاُلؤ ًٞعاهٞدٞ بلط  ض
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚذي ضٝت  َٙتٞٗٝ، كٞغٛ تط هٞطَٞي كان غاالضٝ بَو َٛ ضٝتبلط تلاٙٞ هٞٗ ُاٗا٠ُٞ ُ٘ٗغطاْٗ، نُ٘لٞ كان غاالض زَٝه
َِٚ َٙتٞٗٝ؟ زٝباؾٞ كٞٗاتٞ ٢ٞٗٝ ث  ر كٞؽ.......، رٞضً٘ٗ كان ز. عٌط.بلط

 
 

َٙع ز. عٌط ظيساًري )ُ٘ضٝزٙين(:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

هٞض اغتٚسا دٚاٗاظٜ ٓٞٙـٞ هٞطـَٞي ظاُلـؤ كـٞ ٢ً٘ٞغٞغـٞٙٞكٛ ٢ـٞكازضيٛ تٞعوٌٚٚـٞ، هٞطـَٞي زاَ ٗزٝظطاٙـٞكٛ          
َٙم ؾت هٞظاُلؤزا بٞ  َٚلٛ غٚاغٛ، ُٓٞس َٜ كؤًَٞهطاٜ ًٞزُٝٛ ٙاْ هٞطَٞي سعب ثٞٙط ٜٝٗ ُاٗٝخؤ ناضٝغٞضُاكط

َٚلٛ ظؤض، ظؤض عٚوٌـٛ ٗ   تلاٙٞ، ًٞغٞهٜٞ ًُٞٔٞز ٗ ٢ٚقذلاسلطزُٟ ًُٞٔٞز ٗ ثٞغُٞسكطزُٟ ًُٞٔٞز كٞ ؾت
َٚؿِٚاض بلات، بٞؽ ٢ـٞٗٝ كـابٚوٛ طؤض اُـٞ، كـابٚوٛ بط ٙـاض       َٚم ث ٢ٞكازضيٚٚٞ، با هًٞٞ هٞ ثٞٙط ٜٝٗ ُاٗٝخؤف ؾت

َٚط ٗاُِٚٞكًٞ َٙعٜ ظؤضَ زا، ٢ًٞٞ ٢ِٚؿْا  ُٚٚٞ، ٢ًٞـٞ  هٞغٞضزاُٞ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ت ٌَٚٞ هٞطَٞي ض اْ بطؤض ّٙ، ٙٞعين ٢
َٚساٙٞ، غ٘ثاؽ.  ؾيت ططِٙطٛ ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚـ ٢ـ٠ٝٗٞ ًُ٘اكٞؾـٜٞ هٞغـٞض بلـّٞٙ..........،          َٙتـٞٗٝ، ثـ َٜ ٢ـَٞ ًاززٝٙـٞ ضٝت بلط َِٚر كٞؽ زٝٙٞٗ َٚػتا ث ٢
 ؤ.رٞضً٘ٗ كان كاضز

َٙع كاضزؤ ستٌس ثرلزاٗز:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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             َٜ َٚلٛ ٢ـٞٗ خااَلُـٞ زٝكـط ٍَٚ ٗاٙـٞ بٞؾـ َٚلٛ تـط ٓٞٙـٞ كـٞ ًـّ ثـ َٛ، بـٞآلَ بؤنـُ٘ٗ َٛ ٢ٞضن ُاب ٢ٞصتًْ٘ٞ بٞب
َٚلٛ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ ً٘اظُٜٝٞ ٓٞٙٞ، ًٚالكات  َٚت ٢َٞ ًاززٝ، نُ٘لٞ بٞؾ َِٚ َٛ زٝضبلات، ٙٞن زٝق سي ٌَِٙاٙٛ ث ض

َٚٗ ُاظا َٚلٛ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ ٢ٚساضٜٝ ٓٞٙٞ، ٢ ناضٝغـٞض بلـّٞٙ،    ٌٞ زٝت٘اُري بٞ ٙٞن زٝق ًاززٝكٞمن نٛ، بٞؾ
َٚت، غ٘ثاؽ. َِٚ َٙتٞٗٝ ٢ٚؿٛ ُاً  ٢ٜٞٗ تط تٞعوٌٚاتٛ بؤ زٝض بلّٞٙ، بٞؽ ٢ٚوغا بلط

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.
 

َٙع زلرلٝ عبساهوٞ ا  زلاعٚى:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٜ هـُٞاٗ ٢ـٞٗ بط ٝطـٞٗ ًاززاُـٞ ٓـًٜٞ٘ٗ       َٚم ًٞٗظٗع ٓاتٚتٞ زٝض ًِٚـ ٢ٞٗ ًاززٜٝٙٞ بٞ ظٙاز زٝظامن، كؤًَٞه
َٚت، باغٛ ٓٞٙلٞي زٝكات، باغٛ زاُاُٛ خ٘ت٠ٞ تَٞهٞبٞ ٗ ًاًؤغتاٙاْ  َٚ٘ٙػت ُاكات هٞ ٙاغازا ٓٞب ٢ٚساضِٙٞ، ث

ٌَِٙـاٙٛ ُـاٗ         ٗ ٗٝضططتين ك٘تابٛ ٗ ًُٞٔٞز ٌَِٙـاٙٛ ٙـاْ ض َٙـت بـٞ ض ٗ ثاضٝ ٗ ث٘ي ٗ زاضاٙٛ زٝكات، ٢ٞطـٞض بلط
َٛ، ٗٝظاضٝتــٛ    ٌَِٙــاٙٛ هــٞالٜ ٗٝظاضٝت زٝضبهــ خــ٘زٜ ٗٝظاضٝتٞكــٞ ثــٞٙط ٜٝٗ ُــاٗٝخؤٜ ُــاٗ ٗٝظاضٝتٞكــٞ ٙــاْ ض

َٚت، غ٘ثا ٌَِٙاٙٛ ب َٚ٘ٙػتٞ بٞ ض َٙت، ٢ًّٞ ٢ٞٗٝ ًٜٓٞ٘ٗ بٞ ظٙاز زٝظامن، ث  ؽ.تٞعوٍٚ عاهٛ ثٞغُٞس بلط
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٓاشٝ خاْ.
 

َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   َصطف٢:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚـٍٚ ٓٞٙـٞ هٞغـٞض خـاَهٛ نـ٘اض ٗ خـاَهٛ ٙـاظزٝ، نـُ٘لٞ            َٗٝهآل ًّ هٞطَٞي ًا٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙـَٞ، بـٞآلَ ت
     ٗ َِٙـسْ، ٢اًـازٝكطزُٛ ب٘زدــ٠ٞ     بعٝبـت هـٞ ًـازز٠ٝ نـ٘اضزٝ زا ٓـات٘ٗٝ ٓــٞضز َٙـٛ خ٘ َٚؿـِٚاضكطزُٛ كط ٗكٛ، ث

َٚسا، هـٞ زٝغـت٠ٞ    َٚطٙاضٜ كؤتاٙٛ، ٓٞضزٗٗكٛ ٓات٘ٗٝ، هًٞازز٠ٝ ن٘اضزٝ زا ٓات٘ٗٝ ٗ زُٝطٚؿٌاْ ث غااَلُٞ ٗ شً
َٚـطٝ      ٍَٚ ٗاٙـٞ ٢ـٞٗ زٗٗٝ ظٙـازٝ، ه َِٚر ٗ ٙاظزٝ، ٢ٞٗ زٗٗٝ ٓات٘ٗٝ بؤ ًّ ث ٢ًِٞٚساضٝكاْ ٓٞضزٗٗكٛ رٞكٞضٜٝ ث

َٜ زا ٓات٘ٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.البس َٜ، نُ٘لٞ هٞٗ  ض
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان زَهؿاز.
َٙع زَهؿاز سػري كازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٛ ؾت زا خؤٙاْ زٝططُٞٗٝ، بؤ صي٘ َٚؿِٚاض زٝكَٞ بط طٞكاْ ظؤضْ، نُ٘لٞ بط طٞكاْ هٞ غ ُٗٞ ٢ٞطٞض ٙـٞن  ًّ ث
َٙت،  ًـ  َٙـص َٙتــٞٗٝ،         اززٝ زابط  َٙتـٞٗٝ، عٞكـس زٝطط َٙتـٞٗٝ، ٢ذـ٘ض زٝطط َٙتـٞٗٝ، تـٞعِٚات زٝطط ٢ـٞٗٝ ٓـًٜٞ٘ٗ زٝطط

َٙت بٞ ٢ٚساضٙٚات بٞ ٙـٞن   َٙتٞٗٝ، بؤ صيُ٘ٗٞ ٙٞن بط طٞ، ٙٞن بط طٞ ٢ٚساضٙٚات، ٙٞن بط طٞ بلط ًٜٓٞ٘ٗ زٝطط
َٙتــٞٗٝ، زٗاٙــٛ بــٞ تــٞعوٌٚات تٞراغــٚوٞك٠ٞ   َٛ، ٙــٞن بط طــٞف بــ٘اضٜ ضغــتٞ بــؤ ٢ــ٠ٝٗٞ ٓــًٜٞ٘ٗ بطط زٝضبهــ

         َٛ َٜ بـٞ غـ ٍَٚ ٗاٙـٞ بلـط تٞعوٌٚٚٚٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ عٚالكات هٞطَٞي داًٚعٞكاُٛ تط ٓٞٙـٞ، هٞطـَٞي ٗاُـٞ، ثـ
َّٙ بٞ بط طٞٙٞن، بؤ صيُ٘ٗٞ  َٛ، ٓٞؾت، ُؤ ٢ًٞاُٞ بلط َٙتٞٗٝ، بؤ صيُ٘ٗٞ بط ط٠ٞ ٙٞن ٗ زٗٗ ٗ غ بط طٞ كؤ بلط

٘اض، ٢ٞٗاُٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝسٜ بٞ ًٚعاُٚٞٗٝ ٓٞٙـٞ هٞطـَٞي سٞظـسٝ ٗ ٓـٞشزٝ     بط ط٠ٞ ٙاُعزٝ، زٗاُعزٝ، غٚاُعزٝ، ن
َٜ بٞ ٙٞن، ظؤض غ٘ثاؽ.  بلط

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚؿٞٗا.  رٞضً٘ٗ كان ث

َٚؿٞٗا ت٘رٚق ًغسٙس: َٙع ث  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚـٞ زُٝطٌـاْ هٞغـٞض ٢ٞضكـٞكاُٛ       ًّ ًاُٜٞٗٝ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بٞططِٙط زٝظامن، نـُ٘لٞ   ٢ َٜ َٚؿـذل زٗٗ ًـاززٝ ث
َٚبــٚين ًــّ   َٚتــٞٗٝ، بــٞآلَ ت زٝغــتٜٞ ٢ًِٞٚساضٝكاُــسا، كــٞ ٢ًٞــٞف ضٝثــيت بــٞٗٝ، ططِٙطــٞ ٢ــٞٗ ًاززٝٙــٞ سيِٚ
َِٚذـًٞٛ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚـساضٝكاْ          َٙع ٗٝظٙـط باغـٛ كـطز، ٢ًٞـٞ هـٞخاَهٛ ث غٞباضٝت بٞخاَهٛ ن٘اضَٝ زٙاضٝ بٞض 

َِٙـسْ بـؤ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاُـٞ، بـٞآلَ            ٓات٘ٗٝ، بٞآلَ ٢ٞٗ با َٙـٛ خ٘ َٚؿـِٚاضكطزُٟ كط غـٛ هـٞٗٝ كـطز كـٞ ث
بُٞٚػبٞت خاَهٛ ؾٞف، هٞخاَهٛ سٞٗتًٞٛ ٢ٞضكٞكاُٛ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاْ زٗٗباضٝ بؤتٞٗٝ، ٢اٙـا ٢ًٞـٞف   
ــسٝزٝضاُٛ        ــتٚٚٞكاْ ٗ ٙاضٙ ــٞ ظاُػ ــٞضؤكٛ بٞؾ ــسُٛ غ ــتٞآلتٛ زاًٞظضاُ ــٞضزٗكٚاْ زٝغ ــاْ ٓ ــِٚاضكطزُٞ ٙ َٚؿ ث
َٛ غــٞضٗبٞض    َٚ٘ٝٙٞكٛ بــ ضاططٝكــاْ ٗ الزاُٚــاْ ٓٞٙــٞ، غــٞباضٝت بــٞ خــاَهٛ ٓٞؾــتَٞ هٞك٘ضزٙٚٞكــ٠ٞ ظؤض بٞؾــ
َٚساُٛ بط ٗاُاًٞ بٞ زٝضن٘اُٛ كؤهٚصٝكاْ، ُٞن بط ٗاُا٠ًٞ ظاُػـيت   َٜ ث َٚؿِٚاض زٝكَٞ بِ٘ٗغط ُ٘ٗغطاٗٝ، ًّ ث

َٜ      زاْ بٞ زٝضن٘ٗٝكاْ، خاَهٛ ُؤ بط ٙاضزاْ هٞغٞض بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ثو٠ٞ ظاُ ػتٚٚٞ، ٢ٞطـٞض ثوـ٠ٞ بـؤ ظٙـاز بلـط
باؾذلٝ هٞك٘ضزٙٚٞك٠ٞ، غٞباضٝت بٞ خاَهٛ ٓٞشزَٝ زٙػاْ هـٞ خـاَهٛ ز٠ٝ ٢ٞضكـٞكاُٛ زٝغـت٠ٞ ٢ًِٞٚـساضٝكاْ      
زٗٗباضٝ بؤتٞٗٝ، بؤٙٞ ثطغٚاض هٞ دـُٞابٛ ٗٝظٙـط زٝكـَٞ ٢اٙـا خـاَهٛ ؾـٞف ٗ ٓـٞشزٝ ٢ٞطـٞض زٗٗ زٝغـتٞآلتٛ          

    ٞ ــ ــؤ، ٓ ــُٞٛ ظاُل ــَٞ ٢ٞصتً٘ ــا ٓ ــّ، ٗات ــ٠ٞ     ٓاٗبٞؾ ــٞالسٚٚٞتٛ ٢ٞٗاُ ــ٘اُّ غ ــساضٝكاْ زٝت ــت٠ٞ ٢ًِٞٚ َ زٝغ
 زاًٞظضاُسُٛ غٞضؤن ٗ ٓٞضٗٝٓا بٞخؿري ٗ ثٚتان ٗٝضبططْ؟ ٙاْ دٚاٗاظٝ ٗ زٗٗباضٝ بؤتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ.
 

َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضه  ًٞاْ.بٞض 
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ــ٠ٞ        ــٛ ظؤضِٙ ــٞ زُٝط ــٞٗٝ ب ــٞض ضٝت ُٞكطاٙ ــٞآلَ ٢ٞط ــٞٗٝ، ب َٙت ــٞ ضٝت بلط ــٞٗ ًاززٝٙ ــَٞٗٝ ٢ ــَٞي ٢ ــٚـ هٞط ًِ
َٛ بط طـٞ، بٞتاٙبــٞت          َٙتـٞٗٝ هــٞ زٗٗ، غـ َٙم خاَهــٞكاْ كـ٘ضت بلط َٙع ٢ٞطــٞض ضٝت ُـٞكطاٗٝ ُٓٞـس ٢ُٞـساًاُٛ بـٞض 

َٚ٘ٙػــت ُاكــاتّ، )ثــا َٙتــٞٗٝ ث بعــض صــالسٝات٘ اىل ز٥ــٝظ  جملًــظ اؾاَعــ١ ؽٜٛــٌُٚــْٞ ٢ــٞٗٝ ٓــٞض ضٝت بلط
 غ٘ثاؽ.اؾاَع١(، 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚطٙةاْ خاْ.  رٞضً٘ٗ ب
 

َٚصٙةاْ ازلاعٚى غٞضُٓٞط: َٙع ب  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

  ٞ َٚؿٞٗا كطز٠، بٞؽ ٙٞن زاٗاكاضٍٙ ٓٞٙٞ، زاٗا زٝكَٞ ٢ٞصتً٘ـُٟٞ ظاُلـؤ ٢ ًِٚـساضٜ  كػٞكاُٛ ًّ كطا، كان ث
 ظاُلؤٜ ٢اطازاض بلاتٞٗٝ بٞ زابِٚلطزُٟ كػٌٛ زاخٚوٛ بؤ ك٘تابٚٚٞكاْ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.

َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ً٘غـرل بْ٘ٗ هٞغـٞضٜ ٢ـ٠ٝٗٞ كـٞ كـان      ًّ هٞطَٞي ضٝتلطز٠ُٝٗٞ ًاززٝكـَٞ، ٢ٞطـٞضٙـ ٓـٞض ضٝت ُٞكطاٙـٞٗٝ     
 زَهؿاز طؤتٛ ثط  بٞ ثٚػتٟ خؤٙيت ٗ ظؤض غ٘ثاؽ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ تاضا خاْ.
 

َٙع تاضا حتػري ٙاغري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٗ   اع٢ً ١٦ٖٝ ع١ًُٝ ٚاداز١ٜ(ٓٞض خؤًاْ ٙٞكَٞ ؾت ٗشياْ ) َٛ، ًـّ ظؤض     ٙـٞ، هٞبـٞض ٢ـٞ َٛ ًـٞٓاًٛ زٙـاضب ٝ زٝبـ
َٚت، بٞآلَ ٗا بٞباف زٝظامن )٢ٞٗٝهْٞ ٗ  َٛ ٢ٞٗٝ ًٞٓاًٞكاُٛ زٙاض ب ُٚـْٞ  ثاُْٚٞ( ٓٞٙٞ، )ثاهٞطَٞي ٢َٞٗٝ زٝب

 :َٛ ، 6، 5هٞبٞض ٢ٞٗٝ بٞ تٞغٞٗض ٜ ًّ خاَهٛ )جملًظ اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ اىل ز٥ٝظ اؾاَع١(، زٝه
تسغٝح َطاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١، تعٝني زؤضا٤ االقطـاّ، ايتٛصـ١ٝ   داًٚعٞٙٞ، ) (، ٢ٚؿٛ ض٢ٝٚػ14ٛ، هٞطَٞي 7

٢ًٞاُٞ غطف ٢ٚؿـٛ ض٢ٝٚػـٛ    تٛص١ٝ تعٝني اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚايعاًَني(ن٘اضزٝ بتُدٜد َد٠ خد١َ، 
َٜ، ًـٞٓاًٛ ض٢ٝٚػـٛ داًٚعـٞف هـٞ دٚـاتٛ           َِِٚٚـٞ خـ٘اض داًٚعٞٙٞ، زٝت٘اُري ًٞٓاًٛ ًٞدوٚػـٛ داًٚعـٞ ب

َٙلٛ بسِٝٙٞ ض٢ٝٚػٛ داًٚعٞ، نُ٘لٞ ض٢ٝٚػٛ داًٚعٞكٞ خؤٜ ًٞٓاًٛ تاٙبٞتٛ ٢ٜٞٗٝ ب َٚري زٝت٘اّٙ ُٓٞس َو
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ٍَٚ كٞ هٞ ًً٘اضٝغٜٞ ًٞدوٚػٛ داًٚعٞ ٙٞكَٞ ًٞٓاًٛ ) َٜ بَٚو اقساز خط١ ايكبٍٛ ٓٞٙٞ، زَٗٗٝ خاَهٍ زًٝٞٗ
َٛ بؤ ًٞٓا ٚفل ايطٛابط ايع١ًُٝ ٚاملعاٜري َٚعاْٞ اؾٛد٠(، ًٛ ًٞدوٚػٛ ٢ـٞٗ داًٚعٞٙـٞ،   ٢ٞٗٝ ٙٞكَٞ خاَي ب

َٚلٛ زٙلٞؾٍ ٓٞٙٞ، ٢ٞطٞض ) ََٚٚٞ   اقساز خط١ عح( خاَه َٙت، ٢ٞٗٝف باؾـٞ، غـ بؤ ٢ٞكػاًٛ عٚوٌٛ ٢ٚعارٞ بلط
اٖـدا٤ االَـٛاٍ املٓكٛيــ١ اىل اؾاَعـات ٚ ايهًٝـات ٚاملؤضطــات ايعًُٝـ١ ٚ ايرتبٜٛـ١ َــع ايتػـاٚز َـع ٦ٖٝــ١         خـاَهٍ ) 

َٙطاٜٙٞ ٗاٙٞ ٙاالَٓا٤(،  َٙطاٙٞن سٞظزٝكـَٞ ثطغـٚاضٝكَٞ ٢ٞٗٝٙـٞ نـؤْ )    ٢ٞطٞض ٢َٞ ض اىل ي اٖـدا٤ االَـٛا  اْ ض ض
َٙع بٚساتٞٗٝ، غ٘ثاغتاْ زٝكَٞ. ايهًٝات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ( َٚت؟ ٗٝآلًٛ ٢ٞٗ ثطغٚاضَٝ ٢ٞطٞض هٚص٠ُٞ بٞض   زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان خٞهٚى.
 

َٙع خٞهٚى   اًري: عجُإ محدبٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت ٓــَٞ هــٞ    َٚم هٞٗاُــٞ زٝت٘اُــسض ٍَٚ ٗاٙــٞ بٞض اغــيت بٞؾــ َٗٝهــآل ٓــًٞاْ ض٢ٝــٛ ٢ــٞٗ بطازٝضاُــَٞ ٓٞٙــٞ، ًــّ ثــ
َٙـت، ٙـٞعين            َِٙـسُٛ بـااَلٗٝ، ٓـَٞ هـٞ ثـٞٙطَ ٜٝٗ ُاٗٝخؤكـ٠ٞ ظاُلؤٙٞكـٞ زٙـاضٜ بلط ٌَِٙاٙٞكاُٛ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ض

َٙـط ، ٢ــ    َٜ بــٞ زٗٗ ز َٜ بـ٘تط ٌَِٙاٙــٞكاُٛ    زٝت٘اُـسض ٞضن ٗ زٝغـتٞآلتٞكاُٛ ٢ٞصتً٘ــُٞٛ ظاُلـؤ هٞبــٞض ضؤؾـِاٙٛ ض
َٙت، ًازز٠ٝ ٓٞشزًٝٚـ ٓٞض ًٓٞاْ زٗٗباضٝ بُ٘ٗٞٗٝٙٞ،  ٗٝظاضٝت ٗ ثٞٙط ٜٝٗ ُاٗٝخؤٜ ظاُلؤكٞ زٙاضٜ زٝكط
َٙـط ٍِ بـطازٝضاْ غـٚال٠ٞ بلـْٞ ٗ تـٞٗاٗ، ٙـٞعين           َٜ بـٞ زٗٗ ز ٍَٚ ٗاٙٞ هٞ ظًين ثٞٙط ٝٗٝ، ٙـٞعين زٝت٘اُـسض ًّ ث
َٛ، ًـّ      هٞغٞض ضؤؾِاٙٛ ٢ٞٗ تٞعوٌٚات٠ٞ ٗٝظاضٝت زٙاضٜ زٝكا، ٓٞضٗٝٓا ثٞٙط ٜٝٗ ُاٗٝخؤٜ ظاُلـؤ كـٞ زاٙـسُٝ

َٙتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٙط ٝٗٝ بدل  َٜ بٞ زٗٗ ز ٍَٚ ٗاٙٞ زٝت٘اُسض  ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

.َٛ َٚبِٚٚٚٞكٛ تاظٝت ٓٞب  رٞضً٘ٗ دُٞابٛ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
 

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٛ غعٚس / ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 
َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ــت٠ٞ       ــؤ زٝغ ــ٘ض زٝكــات ب َٚؿــِٚاضٜ ٢٘د ــ٘اض )ث ــ٘اض ٗ ؾــٞف، بط طــ٠ٞ ن ــٞٗا، بط طــ٠ٞ ن َٚؿ ــؤ كــان ث ٗٝآلًــٍ ب
زٝكٞ، بُٞٚػـبٞت  ٢ًِٞٚساضاْ، زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضاُٚـ ٢ٞٗٝ بٞضظزٝكاتٞٗٝ بؤ ٗٝظاضٝت بؤ ً٘ارٞكٞت ٗ ً٘غـا 

َٜ بٞ )تٞضؾٚح(، ٙٞعين ٢ٞصتًُ٘ٞٛ ظاُلؤ تٞضؾٚشٛ ض٢ٗٞغـاٜ ٢ٞكػـاَ بلـات بـؤ      ؾٞؾَٞ ٢ٞٗ )تٞعِٚٞ( بلط
َٚـت،     زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضاْ، هٞباتٛ تٞعري، ٓٞشزٝف هٞباتٛ كب٘ٗي ٢ٞٗٝف هٞ غالسٚٞتٛ ٣ٙٞٓـ٠ٞ ٢ً٘ـُْٞا  ب

َٚ٘ٝٙٞ، غ٘ثاؽ. َٚؿِٚاضٜ كب٘هلطزُٟ ًِٚٞح بَٞ ؾ  ث
َٙع ز.ا  ضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
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٢ٞٗا٠ُٞ كٞ زاٗاٜ ضٝتلطزُٞٗٝٙاْ كطز، غٞسيب زٝكُٞٞٗٝ ٙاْ غ٘ٗضْ هٞغٞض ضٝتلطزُٞٗٝكـٞ؟ كـٞؽ زُٝطـٛ    
َٛ زُٝـط زٝبـّ؟.....، كـان     ُٚٚٞ، ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ زاٗاٜ ضٝتلطزُٞٗٝٙاْ كطز غ٘ٗضْ هٞغٞض ضٝتلطزُٞٗٝكٞ؟ ٙاْ ب

َٚطٜ ثٞضهًٞاْ ً٘زاخٞهٞ َٙت.رطغٞت غلطت  ٜ ٓٞٙٞ با بطٞضً٘
َٚطٜ ثٞضهًٞاْ: َٙع رطغٞت اظيس عبساهوٞ/ غلطت  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

بٞزٙٔٚٞن هٞ كاُْ٘ ٓٞٙٞ، ٓٞض كٞ بٞ كاُْ٘ زٝظطاٙٞن ٙـاْ ٢ٞصتًُ٘ٞـٞن زضٗغـتلطا، ًـٞرطٗٗظٝ بـٞ كـاُْ٘       
َٚـت   َّٙ، بؤ؟ نُ٘لٞ ٢ٞٗ زٝظطاٙٞ بـٞخؤٜ ُاب ًـٞٓاًٛ خـؤٜ تٞسسٙـس     ًٞٓاًٞكاُٛ ٢ٞٗ زٝظطاٙٞ زضٗغت بلط

 بلاتّ، زُٚاٙٞكٛ ٢ٚـ ٗ كاض بٞخؤٜ زٝزاتّ، غٞآلسٚاتٚـ، ظؤض غ٘ثاؽ.
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞهساٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغـت بٞضظبلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، )    َٙتٞٗٝ، ك َٛ، ن٘اض كٞؽ زاٗاٙاْ كطز ضٝت بلط ( 11غ
َٙتٞٗٝ َٚتٞٗٝ؟ تلاٙٞ زٝغـت بـٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، )    كٞؽ هٞطَٞهساٙٞ ضٝت بلط َِٚ َٛ هٞطَٞهساٙٞ سي ( 31، ك

َِٙٞٗٝ بؤ خػتِٞ زُٝطٞٗٝ. َٚتٞٗٝ، كٞٗاتٞ ًاٙٞٗٝ، رٞضًْ٘ٗ زٗا غٚالٞتاْ غ٘ َِٚ  كٞؽ هٞطَٞهساٙٞ سي
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙت:15ضٙعبُٞسٜ ًازز٠ٝ )( هٞ ٢ٞقَوٛ ثط ؤشٝكٞ كٞ 17ًازز٠ٝ )  ( ٗٝضزٝطط

 اٚاًل: ميازع فًظ اؾاَع١ املٗاّ ا الت١ٝ:

 اقساز غسٚط ايكبٍٛ ٚفل ضٛابط ايٛشاز٠. -1
 اقرتاح خط١ قبٍٛ ايطًب١ ايطٟٓٛ. -2
 اقساز املٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚزفعٗا اىل ايٛشاز٠. -3
 اقرتاح االدٛز ايدزاض١ٝ ٚزفعٗا اىل فًظ االَٓا٤. -4
 طاعدٟ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚعُدا٤ ايهًٝات.تسغٝح َ -5
 اقرتاح تعٝني زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ َٚعاْٚٞ ايعُدا٤ ٚاعفا٥ِٗ. -6
 ايتٛص١ٝ بتُدٜد َد٠ خد١َ عُدا٤ ايهًٝات. -7
 َٓح اـسجيني ايػٗادات ايع١ًُٝ َٚصادقتٗا َٔ قبٌ ايٛشاز٠. -8
 تعًُٝات املسع١ٝ.اقساز ايرتقٝات ايع١ًُٝ العطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚفل اي -9

 اقرتاح فتح نًٝات اٚ اقطاّ ع١ًُٝ ٚدفٗا اٚ ايػا٥ٗا اىل ١٦ٖٝ االَٓا٤. -11
 اعداد املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ ٚاؿطابات اـتا١َٝ. -11
 اقساز َالنات ايهًٝات اٚ االقطاّ ايع١ًُٝ. -12
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يـيت تعتُـدٖا اؾاَعـات    ايتعاقد َع اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ َـٔ ايعـساقٝني اٚ االداْـب ٚفـل ايطـٛابط ا      -13
 ايسمس١ٝ )باضتجٓا٤ ؼدٜد االدٛز(.

ايتٛص١ٝ بتعٝني اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜطـ١ٝ ٚايعـاًَني االخـسٜٔ يف اؾاَعـ١ ٚؼدٜـد ادـٛزِٖ َٚهافـأتِٗ         -14
 ٚقبٍٛ اضتكاالتِٗ ٚاْٗا٤ خدَاتِٗ.

ايعًُــٞ داخــٌ االقًــِٝ  عكــد االتفاقٝــات َــع اؾاَعــات ٚايهًٝــات ٚاملؤضطــات ايعًُٝــ١ ايــيت تعــين بايبشــح -15
 ٚخازد٘.

اٜكاف ايدزاض١ نًًٝا اٚ دص٥ًٝا عٓد االقتطا٤ َد٠ التتذاٚش االضبٛع ع٢ً إ ٜتِ اعالّ ايٛشاز٠ بـريو فـٛزًا    -16
 َع بٝإ االضباب ٚاملربزات.

 ٚضع ايٝات تطبٝل ْعاّ ايطُإ ايٓٛعٞ ٚايصش١ ٚايطال١َ ٚايتطٜٛس االنادميٞ املطتُس. -17
 اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ اىل ز٥ٝظ اؾاَع١. ثاًْٝا: جملًظ

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞهساٙـٞ؟ تلاٙـٞ زٝغـت بـٞضظ بلاتـٞٗٝ، ظؤض غـ٘ثاؽ، )       َٚػتا زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ك َٙعاْ، ٢ ( كـٞؽ  35بٞض 
َٛ هٞطَٞهساُٚٚٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ ( كٞؽ هٞطَٞهساُٚٚـٞ، بٞظؤضِٙـ٠ٞ   11، )هٞطَٞهساٙٞ، ك

َٚطّٙ ٗ ٓٞض بصّٙ.11زُٝط ثٞغُٞسكطا، تا بٞٙاُٛ غٞعات ) َٚـ ُٚ٘ٝض ؤ بٞ خ٘اتاْ زٝغج  (ٜ ث
   
 
 

                                                                                                                                                                            
 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى                  ز.سػّ ستٌس غ٘ضٝ                           غت اظيس عبسار                رط  
َٚططٜ غَٚطٜ ثٞضهًٞاُٛ                        غلطت    هًٞاُٛثٞضغٞضؤكٛ                 ٞضؤكٛ ثٞضهًٞاُٛ      د

َٚطاق                              ك٘ضزغتاْ – ك٘ضزغتاْ َٚطاق                           ك٘ضزغتاْ – ع َٚطاق - ع   ع
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 ( 46ثطؤتؤكؤهٛ زاُٚؿتين شًاضٝ )

َٙلٞٗتٛ  ن٘اض ؾٞػيٞ  3123\23\37ض

ًَٚٚٞٛ َٓٞهبصاضزْ  خ٘هٛ غ
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  (35ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٙلٞٗتٛ ؾٞػيٞن٘اض   37/23/3123 ض
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َٚط )   َٚـ ُٚــ٘ٝض ؤٜ(ٜ 11كاتــصً َٙلــٞٗتٛ  ؾــٞػيٞن٘اض ضؤشٜ ثــ  -ك٘ضزغــتاْ  ثٞضهــًٞاُٛ  26/12/2112ض
َٚطاق  ٛ  ثٞضهًٞاْ ٗ، غٞضؤكٛ  ز.اضغالْ باٙع ازلاعٚىبٞ غٞضؤكاٙٞتٛ ع َٙع ز. سػـّ    بـٞ ٢اًـازٝبُ٘ٗ ستٌـس  بـٞض 

َٚططٜ غٞضؤن ٗ،  َٚطٜ      غ٘ضٝ د َٙع رطغـت دظيـس عبـسار غـلطت ْ بـٞض  خـ٘هٛ   (35ٜ, زاُٚؿـتين شًـاضٝ )  ثٞضهـًٞا
ََٞٚٚ  ( ٜ خؤٜ بٞغت.2112, غاَهٛ )غ

 بٞضُاًٜٞ كاض:
َٚٛ س٘كٌٞك ٜ 1992(ٜ ٓـًٞ٘اضكطاٜٗ غـاَهٛ   1ٜ ُـاٗخؤٜ شًـاضٝ )  ٝٗط ( هٞ ث21ٙٞ(ٜ ًاززٝ )1اُٛ بط طٞ )بٞث

َٚطاق, زٝغتٜٞ غٞضؤكاٙٞتٛ  -ثٞضهًٞاُٛ ك٘ضزغتاْ  خـ٘هٛ   (35ٜزضا زاُٚؿـتين شًـاضٜٝ )  ٜ بط ٙـاض  ثٞضهًٞاْع
ًَٚٚٞٛ َٓٞهبـصاضزْ هـٞ كـات )    َٙلـٞٗتٛ      11غ َٚـ ُٚـ٘ٝض ؤٜ ضؤشٜ نـ٘اض ؾـٞػيٞ ض بـَٞ   زا 26/12/2112(ٜ ثـ

َٚت: َٚ٘ٝٙٞ ب  ؾ
َٚؿِٚاض٠ ٙاغاٜ ظاُلؤ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ.تاٙبٞتٞكاْ ه بٞضزٝٗاَ بْ٘ٗ هٞغٞض خػتِٞض ٗٗ ٗططت٘طؤكطزُٛ ث  ٞ ٓٞض

َٙع   :ثٞضهًٞاْغٞضؤكٛ ز. اضغالْ باٙع/ بٞض 
 بُٞاٜٗ خ٘اٜ طٞٗضٝٗ ًٚٔطٝباْ.

ًَٟٚٚٞ  بُٞا٠ٗ طٞزي ك٘ضزغتاْ: َٛ زٝكّٞٙ، ثٞضهًٞاُٟ ك٘ضزغتاْ، خ٘زي غ زاُٚؿتِٟ ٢ًٞط ؤًاْ زٝغت ث
َٙساُٟ ٙٞكَٞ، شًاض٠ٝ زاُٚؿذي  ، 26/12/2112ٚؿذي ، ض ؤش٠ زا35َُٓٞهبصاضزْ، غاَهٟ ن٘اضَٝ، خ٘زي طط

َٟٚ س٘كٌٞكاُٟ بط ط٠ٞ ٙٞكٟ ًاززٝ  ، هٞ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗخؤ٠ شًاضٝ ٙٞكٟ ًٓٞ٘اضكطا٠ٗ 21بٞضُا٠ًٞ كاض بٞث
ثٞضهًٞاُٟ ك٘ضزغتاُٟ عرلاق، زٝغت٠ٞ غٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهًٞاْ بط ٍِٙاض٠ زا بٞضُا٠ًٞ كاض٠  1992غاَهٟ 

ًَٟٚٚٞ َٓٞهبصاضزْ هٞ 35زاُٚؿتِٟ شًاضٝ  َٚـ ُٚ٘ٝض ؤ، ض ؤش٠  11كات  ٜ ٢اغاٟٙ، خ٘زي غ ؾٞػيٞ،  ن٘اضث
َٙلٞٗ َٚت:26/12/2112تٟ ض َٚ٘ٝٙٞ ب  ، بَٞ ؾ

َٚؿِٚاض٠ ٙاغاٜ ظاُلؤ  ٌَٟٙ  بٞضزٝٗاَ بْ٘ٗ هٞغٞض خػتِٞض ٗٗ ٗططت٘طؤكطزُٛ ث تاٙبٞتٞكاْ هٞ ٓٞض
 ك٘ضزغتاْ.

َٚ٘اْ ثٞضهًٞاْ ٗ س  َٙعاْ ٗٝظٙط٠ تٞعوٍٚ عازي ٗ ٗٝظٙط٠ ًُ٘ٞغٚقٟ ُ َٚطٓاتِٟ بٞض  ٌَٟٙ بٞخ لً٘ٞتٟ ٓٞض
َِٙسُٟ بااَل زٝكّٞٙ، رٞضً٘ٗ بؤ  َٚػتاف زاٗا هٞ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗ هٚص٠ُٞ خ٘ ٢ ،َّٚ َٚطب ك٘ضزغتاْ زٝكّٞٙ، بٞخ

 غٞكؤ٠ هٚصُٞكاْ.
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ ًازز٠ٝ  18ًازز٠ٝ   ٜػرتط فٝ٘ إ ٜهٕٛ:  ٜعني ز٥ٝظ اؾاَع١ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚ، 17كٞ زٝب
 َٔ مح١ً غٗاد٠ دنتٛزاٙ اٚ َا ٜعادهلا ٚ مبستب١ اضتاذ اٚ اضتاذ َطاعد. -1
 َٔ املعسٚفني بايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚاالداز١ٜ. -2
 إ ال ٜهٕٛ قهََٛا ظٓا١ٜ اٚ دٓش١ ك١ً بايػسف. -3
 إ ٜهٕٛ َتفسغَا نًَٝا يعًُ٘ ٚال ميازع اٟ عٌُ اخس. -4
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 صص٘ ي٘ عالق١ بأسد اختصاصات االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ.إ ٜهٕٛ فاٍ ؽ -5
 ثاَْٝا: ٜتٛىل ز٥ٝظ اؾاَع١ املٗاّ ايتاي١ٝ: 

ز٥اض١ فًظ اؾاَع١ ٚ دعٛت٘ اىل االدتُاعات ايعاد١ٜ ٚاالضتجٓا١ٝ٥ ٚ تٓفٝر قسازات٘ ٚ متجٌٝ اؾاَع١  -1
 َٔ ميجٌ اؾاَع١ اَاّ تًو اؾٗات. اَاّ اؾٗات ايسمس١ٝ ٚغري ايسمس١ٝ ٚي٘ ؽٌٜٛ

اداز٠ غؤٕٚ اؾاَع١ ٚدعٛت٘ اىل االدتُاعات ايعاد١ٜ ٚاالضتجٓا١ٝ٥ ٚتٓفٝر قسازات٘ ٚ متجٌٝ اؾاَع١ اَاّ  -2
 اؾٗات ايسمس١ٝ ٚغري ايسمس١ٝ ٚي٘ ؽٌٜٛ َٔ ميجٌ اَاّ تًو اؾٗات.

 تٛقٝع ايعكٛد ٚاالتفاقٝات اييت ٜصادم عًٝٗا فًظ اؾاَع١. -3
 املصادق١ ع٢ً قسازات ايًذإ اـاص١ بايػطب ٚايتجُني ٚاالجياز. -4
 تسغٝح ايعُٝد ٚ زؤضا٤ االقطاّ ٚايفسٚع ايع١ًُٝ. -5
 اٜفاد َٓتطيب اؾاَع١ داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘. -6
 ايتٛص١ٝ باٖدا٤ االَٛاٍ املٓكٛي١ اىل االداَعات ٚايهًٝات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ. -7

 ٝظ اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ ملطاعدٜ٘ ٚيًعُدا٤ ٚ زؤضا٤ االقطاّ.ثايجَا: يس٥

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضًْ٘ٗ بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ ًازز٠ٝ  18ًازز٠ٝ  َٙت، ًٞضدٞ ، غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞالْٙٞ زٝغ17كٞ زٝب ت٠ٞ ٢ًِٞٚساضٝكاُٞٗٝ زازًٝٞظض
َٚتٞ ز٠:  َٛ ب  ٢ٞٗا٠ُٞ خ٘اض٠ٝٗٝ ه

َٚت. -1 َٛ ٗ بٞ ثا٠ٞٙ ثطؤرٚػؤض ٙاْ ثطؤرٚػؤض٠ ٙاضٙسٝزٝض ب  خاْٗٝ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا ٙاْ ٓاٗؾاُٟ ب
َٚط ٠ ُاغطاْٗ. -2 َٚع٠ هٞ ض ٠ٗٗ ظاُػت ٗ ؾٚا٠ٗ كاضط َٚت كٞ بٞ ٓ  هٞٗ كٞغا٠ُٞ ب
َٚم هٞ ثػجؤضٙٞتٟ بٞؾٞكاْ.ٗا بٞثٞغُٞس زٝظ -3 َٚت بٞ ٙٞك َٙت، كٞ ب٘اض٠ ثػجؤضٙٞك٠ٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ ٓٞب  اُط
4- .َٟ َٙلٟ تط زٝغت ُٞزات َٚت بؤ كاضٝك٠ٞ ٗ ٓٚ  كاض  تٞٗاٗ خؤ٠ تٞضخاْ كطزب

َٙتٞ ٢ٞغتؤ:   زَٗٗٝ: غٞضؤكٟ ظاُلؤ ٢َٞ ٢ٞضكا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ زٝطط
َٚؿت كطزْ -1 بؤ كؤب٠ُٝٗٞٗ٘ ٢اغاٟٙ ٗ ُا٢اغاٟٙ ٗ،  غٞضؤكاٙٞتٟ كطزُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ ٗ باُطٔ

َِٙٞضاٙٞتٟ كطزُٟ ظاُلؤ هٞ بٞضزَٝ الُٟٙٞ رٞضًٟ ٗ ُارٞضًٟ، بؤ٠ ٓٞٙٞ  َٛ كطزُٟ بط ٙاضٝكاُٟ ٗ ُ٘ َٚبٞد د
َِٙٞضاٙٞتٟ ظاُلؤ زٝكات هٞبٞضزَٝ ٢ٞٗ الٙاُاُٞزا.  زٝغٞاَلت بساتٞ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ كٞ ُ٘

َٚط ٠  -2 َٙ٘ٝبطزُٟ كاضٗباض٠ ظاُػتٟ ٗ كاضط َٟٚ س٘كٌٞكاُٟ ٙاغا ٗ ثٞٙط ٝٗ بٞض  ٗ زاضاٟٙ ظاُلؤ بٞث
ٌَِٙاٙٚٞكاْ.  ض 

َٙلٞٗتّ ُاًٞكاُٟ كٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ ثٞغُٞسٙاْ زٝكات. -3 َٙبٞغت ٗ ض  ٢ٌٚعا كطزُٟ طط
4- .َٜ  ثٞغُٞس كطزُٟ بط ٙاضٝكاُٟ هٚصُٞ تاٙبٞتٞكاْ بٞ ك٘شاُسُٞٗٝٗ ُطخاُسْ ٗ كط
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 ٗ هقٞ ظاُػتٚٞكاْ. ثااَلٗتِٟ ض اططٗ غٞضؤكٞكاُٟ بٞؾٞكاْ -5
ٍَٙ بٞ ٢ٚطاز. -6 ٍَٙ ٗ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض  ُاضزُٟ كاضًُٞساُٟ ظاُلؤ هٞ ُا٠ٝٗٝٗ ٓٞض
َٚؿلٞف كطزُٟ ًاَهٟ ط٘اظضاٗٝ بؤ ظاُلؤكاْ ٗ كؤهٚصٝكاْ ٗ زٝظطا ظاُػتٟ ٗ  -7 ض اغجاضزْ بٞ ث

 ثٞضٗٝضزٝٙٞكاْ.
ََٚٚٞ: غٞضؤكٟ ظاُلؤ بؤ٠ ٓٞٙٞ ُٓٞس٠َ هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ بسات بٞ ٙا ضٙسٝزٝضكاُٟ ٗ ض اططٝكاْ ٗ غ

َٚ٘ٙػت ُاكات نُ٘لٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ كؤهٚص ٗ ظاُلؤ ٓٞب٘ٗ كٞ ضٝت  غٞضؤكٞكاُٟ بٞؾٞكاْ، ٠ٝٗٞ٢ تط ث
 كطاٗٝتٞٗٝ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ ٗ ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 دُٞابٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ هٞغٞض خاَهٟ ٙٞكَٞ ٓٞٙٞ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ثؤغتٟ َٚلٟ بااَلٙٞ، بُٞٚػبٞت  تُٞٔا ت غٞضؤكٟ ظاُلؤ ثؤغت
َِٙسُٟ بااَل  ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُٞٗٝ هٞ زٝغٞاَلتٟ  غٞضؤكاٙٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاُٞ، بؤ٠ٝٗٞ٢ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٚط ٠ ٗ زاضاٙٚٞكاُٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ٠  َٙت، زٗاٟٙ غٞباضٝت بٞ ض ٝرتاضٝ ظاُػتٟ ٗ كاضط بٞضثطغٚاضٝتٟ َٓٞهبطط

َٚؿِٚاض زٝكٞ َٚت.تاٙبٞت، ث  ّٙ كٞ زاُاُٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ بٞ ً٘ارٞكٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝت ب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )غؤظاْ خاْ َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ بٞض  َٛ ت ظكٚٞ  -عبساهػالَ -ُٞغطّٙ خاْ -كان دالي -ك
 طَ٘هعاض خاْ(، رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ. -خاْ عع١ُٝ -كان عٌط -كان ُٞشاز -كان عٌاز -٢آُٞط خاْ -خاْ

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚوِٚٞٗٝ بؤ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا، كٞ تٞعِٚٞك٠ٞ بلات، بٞاَلَ ٢ٚدتٚاض٠  َٚٛ ب َٙلٟ تط بٞد ٍَٚ باؾٞ ٢ًٞٞ داض ًّ ث
َٚٛ ٙاغاكٞ ب٘ٗٝتٞ غٞضؤكٟ ٢ٞٗ ٗٝظاضٝتٟ بلات ٗٝن ُاٗ، ٢ٞٗٝ راَلْ كٞغٞ بَٞ ًٞضدا٠ُٞ كٞ زاُسضا ٗٝ بٞث

 ٌَٞٚ ظاُلؤٙٞ بؤ ٢اطازاضٙتاْ، بٞاَلَ ثاف ً٘قازٝكٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝت، ٙٞعِٟ ٢ًٞٞ ض غٞضبٞخؤٙٚٞكٞ ٢
َٟ هُٞاٗ ٢ٞٗ  َٟ زٝغت ُٚؿاْ زٝكْٞ، بٞ ًٞضد َٚ٘ٝٙٞ، ٢ٞٗاْ ٢اظازْ ه٠ٝٗٞ كٞ ك زٝٙسّٝٙ بٞٗ ظاُلؤٙاُٞ، بٞٗ ؾ

َٚت، ٠َٝ٘ٚ ًٞضداُٞ ب َٚلسا ٢ٞطٞض ٓٞض  ن٘اضن َٛ ٢اطازاض بلُٞٞٗٝ، هٞكات كٞ هُٞاٗ ٙاغاكٞزا ٓات٘ٗٝ ٗ ٗٝظاضٝتٟ ه
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 ،ُٞٚ َٝ٘ٚ َٚؿٞك٠ٞ زضٗغت كطزٗٗٝ ٓٚ  عٚالكٞٙٞكٟ ث َٛ زضٗغت ب٘ٗ ٗ ظاُطا، غٞضؤكٟ ظاُلؤكٞ ك َٚؿ٠ٞ ه ض ك
َٚت ٙاخ٘ز ُا، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٢ٞطٞض ً٘قازٝك٠ٞ هٞغٞض ب٘ٗ ب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى  / غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚساٙٞ ت٢ٞػرلاتٟ بؤ غٞض  َٚت، ٢ٚشتٌازي ت ً٘السٞظٝكَٞ هٞغٞض ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞاٙٞ، كٞ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ زابِ
َٚت باؾذلٝ، هٞ ٙٞكًٞٚؿس َٚت، ٢ٞطٞض ًٞدوٚػٟ داًٚعٞكٞ زاِٙ َٚت ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞكٞ ٓٞب )َستب١ ا كٞ زَٝه

َٚت، هٞ ًٓٞ٘ٗ  ٚال تكٌ مبستب١ عٔ اضتاذ َٚت ظٝظيٞت ُٞب ٌَٚاْ ب َٙٚاْ ه ًػاعس( هٞ هٚص٠ُٞ ٙاغاٙـ ط٘
َٚت  َٚم هٞض ٠ٗٗ كاُُ٘ٚٞٗٝ ب َِٙ ض٢ٝٚؼ داًٚعٞكاْ ٗ ٢ٞٗا٠ُٞ بٞٗ زٝضٝدا٠ُٞ هٞال٠ خؤًاْ ٗ هٞ ًٓٞ٘ٗ ؾ٘

َٚلٟ (، ٢ٞطٞض )اهقأَ املعسٚفني بايهفا٠٤ ايع١ًُٝٗٝك٘ ) َٙت ٢ٞٗٝ ؾت َٙت ُٞن ؾٞضتٟ بؤ زابِط ُُ٘ٚٞ( ظٙاز بلط
 باؾٞ، غ٘ثاؽ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ُٞغطّٙ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ُٞغطّٙ طياي   :َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚ٘ٙػت بٞٗٝ زٝكات ًّ ثؿتٚ٘اُٟ بؤنُ٘ٗٞك٠ٞ غؤظاْ خاْ زٝكَٞ، هٞض اغتٚسا ٢ٞٗٝ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙب ٞتٞ، ث

َٚت، كٞٗاتٞ غٞضبٞخؤٟٙ  َٚت ٗ غٞضؤكٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ زاٙبِ َٚت، ٢ٞطٞض ب كٞ ًٞدوٚؼ ٢ًُ٘ٞا زاٙبِ
 نٟ؟، غٞضبٞخؤٟٙ خؤٜ هٞ زٝغت زٝزات، غ٘ثاؽ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت  َٚلٟ ٗا٠ ٓٞٙٞ، كٞ رعوْٞ زٝط٘صت َٚ٘اْ زَهِٚا بْ٘ٗ ه٠ٝٗٞ ٢ٞٗ غٞضؤن ظاُلؤٙٞ ٢اغت دٚاٗاظ٠ ٓٞٙٞ هُٞ
َٛ زٝطَٞ هٞٗ زَهػؤظ٠ٞٙ كٞ خاُٟٗٝ  َٚت، ًّ ت َٚلٟ ضٝزلٟ ب َٛ ٠ٝٗٞ٢ ًولٞنٟ الُٙٞ َٚتٞ غٞضؤن ظاُلؤ ٗ، ب بب

ات ٙاْ ٢ٞٗ ؾتا٠ُٞ ضٝبت كطزْ بٞ ٗٝظاضٝت، ًٞبٞغتٚـ ٓٞض ٢ٞٗ ًٞبس٢ٝاُٞ، كٞ ٗٝظاضٝت ً٘ارٞكٞ بل
َٚم زٝزات  َٚت، بٞاَلَ ٢ٞٗٝ رلطٝكٞ ت َٚلٟ ؾاٙػتٞٗ هٞ ٢اغتٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ ه٠َٗٞ ب ٢ٞٗٝٙٞ زَهِٚا بّ كٞ ٙٞك

َٙت بؤ زَهِٚا بُٟ٘ٗ َٓٞهططاُٟ ٢ٞٗ برلؤكٞٙٞ، هٞ ًازز٠ٝ  َٚت، بؤٙٞ زٝكط َٚم  18كٞ هٞغٞض ٢ٞٗاْ ب َٚلػت ت
َٚ٘ٙػتٞ هٞغٞض  ٢ٚعارٞ َٚري ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ ًٞضدا٠ُٞ ث َٚم هٞٗ بط طاُٞ بطؤض ّٙ، بَو بلّٞٙ، بط طٞٙٞن ٙاُٚـ ٙٞك
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َٚت، بؤ زَهِٚا بْ٘ٗ  َٚسا ب ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، ٢ٞٗ ًٞضداُٞؾٟ ت َٚت هٞ ٓٞض غٞضؤكٟ ظاُلؤٙٞكٟ سلًٟ٘ زا ٓٞب
َٚ٘ٙػت ُٚٞ ٢ٚذل ٗٝظٙط ٙاْ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ ً٘راكٞ بلات ٙا111  ْ ُٞٙلات، غ٘ثاؽ.%، كٞ ث

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ظٝكٚٞ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ظكٚٞ غٚس قاحل:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َّٚ تًٞاؾا بلّٞٙ كاُُ٘ا ٙا ٗٝظاضٝتا تٞعوٍٚ عازي  َٟ زكَٞ، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض ب ٢ٞظ ثؿتططٙا كان عبساهػالً
َٟ ظاُلؤٟٙ  ٢ٞطٞض تًٞاؾا بلّٞٙ، ٢ٚم بط طٞ َٚت ٗ، بؤًاٗٝٙٞكٚـ خعًٞت َٙت بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا٠ ٓٞب َٚص ب

َٚت كٞ هٞ  َٙسا عِْٞٙٞ ؾت ٓاتٚٞ خ٘اض٠َ بٞغٞض خعًٞت كًٞذل هٞ  11ٓٞب ٗ َٟ َٚت، ظ  11غاَي كًٞذل ُٞب
َٜ بؤ زَهِٚا بْ٘ٗ ثؿتططٙا بؤنُ٘ٗ َٚذي، ش بٞض ُٓٞس َٚسا ُٞب َٚساُِٚٞ، هٞبٞض ٢ٞظٞٙٞ بؤنٟ ٢ٞظ٠ٞ ت ٞ غاَهٞ ت

َٚت زاُاْ، بٞؽ زٙاض  َٛ نٞٗٝ ب َٟ ظاُلؤٙ َٚطٝزا ٓاتٞ زٙاض كطْ ك٘ غطؤك َٛ زكَٞ، خاَهٟ تط ظ كان عبساهػالً
َٚتٞ زٙاض كطْ، ًٚلاُٚعًٞ زاُاُٞ ٗاْ بٞ ض  َٟ ٙاضٙسٝزٝض٠ ٠ٗ نؤْ زٓ َٟ ظاُلؤٙ ُٞكطٙٞ ٢ٞظٟ غٞضؤك

َٚ َٜ بّ ٗ، كاض٠َ ٗاْ نٚٞ؟ ٢ٞظ ش ٢ٞطٞض ٙاغاٙٞ ب َٚذي، نُٞس َٚ٘ٝٙٞن ب َٚت ٗ، ظؤض ؾ ت زٙاض كطْ ٢ٞٗا باؾذل زٝب
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ هٞطَٞي كػٞك٠ٞ غؤظاْ خاْ ٗ هٞطَٞي ٠ٝٗٞ٢ كٞ ُٞغطّٙ خاُٚـ ٗتٟ، بُٞٚػبٞت ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا، 
ٍَٚ ً٘قازٝكٞ، نُ٘لٞ  6ٗ  5تٟ زَٗٗٝ رٞكٞض٠ٝ بُٞٚػبٞ )تٞضؾٚح اهعٌٚس( هٞدٚاتٟ )تٞضؾٚشٟ( ٢ٞٗٝ زَٝه

َٙلٟ ً٘عْٞٙٞ  َٙت، بٞ غٚةٟ ٗ بٞ ثطؤغٚذٞض زاُاُٟ عًٞٚس هٞ ظاُلؤكاُٟ ٢ٞٓوٟ ٠ٝٗٞ٢ هٞ ٗاَلتاْ بٞزٜ زٝكط
َٙت، ٢ٚطاز ًُ٘تٞغٚب داًٚعٞ زٙػاْ هٞ ًٓٞ٘ٗ ثطؤتؤ كؤَهٟ زُٗٚا ٢ٚطاز زٝض ٗات ً٘قازٝك٠ٞ ٠ٗٞ٢ زٝٗ

َٚتٞ ٢ٞٗ عًٞٚس٠ٝ ٢ٞٗ ؾتٞ  َٙت ٗ، زَٝه غٞضؤن ظاُلؤ ُاكات بٞ عٞكػٞٗٝ ٢ٞغَوْٞ ٢ٚطازٝكٞ هٞ ٢ٚساضٝ ز
َٚ٘اظ٠ غاٙلؤهؤدٚٞتٟ ً٘ختٞهٚطٞ،  َٚت تؤ بط ؤٙت، ٙٞعِٟ ٢ٚطاز ظؤض ؾ ًٌ٘ٓٚٞ، ٢ٞٗ ٢ً٘تًٞٞضٝ ًٌ٘ٓٚٞ زٝب

َٚطٝٗ تٞغطٚٞٙٞٗ، ٙٞعِٟ ٗٝك٘ ب َٚلٟ خ ٌَٚٞ بٞ ؾلو َٚت ٢ٞٗٝ ًّ تؤَ ٟٓ ٢ َٚلٟ كٞ ٢ٚطاز زٝك٠ٞ، زَٝه ٍَٚ ٙٞك َو
 َٛ َٛ ساظض ب َٙت ٢ٞٗ ٢ً٘تًٞٞضٝ ٓٞٙٞ، زٝب ٢ٚطاز كطز، بٞاَلَ هٞ ٗاَلتاْ ٗاُٚٞ ٢ٚطاز ًٞٓاًٞ، هٞ خ٘اض٠َ ض از
هٞبٞض راَلْ ثؤَهٞغٟ، بؤٙٞ ٢ٞٗٝ ً٘غازٝكٞٙٞ، رٞكٞض٠ٝ سٞٗتًٞٚـ )ت٘قٚٞ بأٓسْا  االً٘اي( ٢ٞٗٝف 

َٚسٝزات، ؾ٣ُٟ٘ خؤ٠ ٓٞٙٞ ً٘قازٝكٞٙٞ، ٢ٞ َٚت، ٢ٞٗٝف ًٞدوٚؼ كٞضاض٠ ه ٗٝف بٞ كٞٙطٟ خؤ٠ ُاب
َٙتٞ  يس٥ٝظ اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘() زٙػاْ ٢ٞٗ تٞخ٘ٙوٞ ٢ؤتؤًاكْٚٞ بٞ ٓٞٙلٞزي داًٚعٞك٠ٞ ز
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َٚ٘ا ظ٠ خ٘اض٠َ، تؤ عً٘ٚس٠ بٞ ٓٞٙلٞزي داًٚعٞكٞ زٙاض٠ كطاٙٞ، غٞالسٚاتٟ تؤ نٚٞ ٢ٞٗٝ ٗابعامن ظٙاتط هٞ ؾ
َٙت، ظؤض غ٘ثاؽ.  ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ز

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عٌاز رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌاز ستٌس سػري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت ) ٜعني ز٥ٝظ اؾاَع١ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االَٓا٤ ٚ ٜػرتط فٝ٘ إ َٗٝهالٟٓ ًّ هٞ رٞكٞضٝ ٢ٞٗٝهْٞ كٞ زَٝه
َٚري )( بٞ تٜهٕٛ (، ٜػرتط يف َٔ ٜهٕٛ ز٥ٝطَا يًذاَع١ٞغٞٗض٠ ًّ )ٙعري ض٢ٚؼ داًعٞ( ظٙازٝ، ٙٞكػٞض بَو

نُ٘لٞ تٞعِٟٚ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ هٞ ًٞدوٚػٟ ٢ًُ٘ٞا ٙٞن الب٘ٗٝ، هٞ ًٞٓاًٞكاُٟ ًٞدوٚؼ ٢ًُ٘ٞا، 
َٚ َٚ٘ٙػت ُاكات، زٗٗباضٝ بَو َٚم هٞ ًٞٓاًٞكاْ تٞعري ض٢ٝٚؼ داًٚعٞ ٗاتٞ ٢ٞٗ ً٘كٞزضيٞ ث ٜعني ري )ٙٞك

َٚري اَع١ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االَٓا٤اؾز٥ٝظ  ( ٙٞكػٞض  ٢ٞٗا٠ُٞ )ٜػرتط يف َٔ ٜهٕٛ ز٥ٝطا يًذاَع١( ٙٞكػٞض بَو
َٚؿِٚاض٠ كطز ب٘ٗ، بؤ٠ٝٗٞ٢  َٚؿِٚاضٝك٠ٞ زٙػاْ دُٞابٟ ٗٝظٙط كٞ ث َِٚٞٗٝ، زٗٗ: غٞباضٝت بٞ ث تط بَو

هٞ ًٞٓاًٞكاُٟ ًٞدوٚػٟ ٢ًُ٘ٞا،  ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ تٞعِٚٞكٞ بلاتّ، ٢ٞٗٝف زٙػاْ ٙٞن ال ب٘ٗٝ
َٚؿذل زُٝطٌاْ زاٗٝ، )ٙعري ض٢ٚؼ  َٚذي ث َٙلٟ تط،  االَٓا٤( اَع١ َٔ قبٌ ١٦ٖٝاؾنُ٘لٞ ُاب َٙذي داض َٚػتا ُاكط ٢

َٚت هٞ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ  ٢ٞٗ غٞالسٚٞتٞ بسِٝٙٞٗٝ ٗظضْا  ٢ٞٗاُٞ تٞعري بلْٞ، زٙػاْ ٢ٞٗاُٞ ًٞضدّ كٞ زٝب
َٚذي، ُٞ ٢ٞٗٝ ًٞٓاًٞكاْ   بّ، غ٘ثاؽ.ٓٞب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ هٞطَٞي كػٞكاُٟ ٢آُٞط خامن، زٝضباض٠ٝ ًٞٗظٗعٟ ٢ٚطازات ٗ ٢ٞٗ كػا٠ُٞ كٞ ٢ٞٗ كطز٠ بٞض اغتٟ 
َٙت زٗٗباض٠ٝ بلًٞٞٗٝ، ًّ هٞطَٞه َٚلٟ عوٌٟ ُاًٞٗ ٟ زاًٞ ٢ٞٗ ظٙاتط بٞضٝٗ  ٢ٞٗٝ زٝض ٗات، كٞ داًٚعٞ ساَهٞت

َٙت هٞ داًٚعاتٟ  َٙت ٗ ططِٙطٞ ٢ٞٗ ؾ٣ُ٘ٞ ٢ٚساضٙا٠ُٞ كٞ ٢آُٞط خاْ باغٟ كطز تٞتبٚق بلط ٗٝضبطط
َٚت  ٢18ٞٓوٚـ، هٞ ًازز٠ٝ  َٛ ب َٙٚاْ ه ٍَٚ خؤؾٞ هٚص٠ُٞ كاُُٟ٘ ط٘ ٢ٞٗٝهُٞٚـ سٞكٚقٞتْٞ ُُٞ٘ٗغطاٗٝ ث

َٚل َٚت ٢ٞٗٝهُٞ َٚطاُٞ، هٞ ٙٞكًٟٞ زَٝه َٙت ه ٍَٚ ٗاٙٞ ٚ مبستب١ اضتاذ ايدنتٛزا )َٔ مح١ً غٗاد٠ٟ زٝٗ ( ًّ ث
َٚت، اضتاذ) َٚتٞ ض٢ٝٚؼ داًٚعٞ بٞالُٟٙٞ كًٞٞٗٝ )اضتاذ َطاعد( ب َٚت، ٙٞعِٟ ٠ٝٗٞ٢ كٞ زٝب ( هٞطَٞي زاُٞب

َٚت )اضتاذًٞضتٞبٞك٠ٞ ) َٚت، هٞ زَٗٗٝ كٞ زَٝه ( ًّ ٚبهفا٤تِٗ االداز١ٜ ع١ًَُٝٔ املعسٚفني بسصاْتِٗ اي( ب
َٙت؟  َٙت ضٝغا٠ُٞ عوٌٟ ٗ كٞرا٢ٞتٟ ٢ٚساضٜ، ٙٞعِٟ بٞ نٟ زٙاض٠ زٝكط ُاظامن ٢ٞٗٝ بٞ نٟ زٙاض٠ زٝكط
َٛ لٞٙط ضٝغِٚٞ؟ ٙٞعِٟ ٢ٞطٞض ضٝغري  َٟ ضٝغِٚٞ ٗ ك َٟٚ زٙاض٠ بلطٙت، ٙٞعِٟ ك َٚت كٞ ث َٚم ٓٞب َٚت ؾت زٝب

َٚت بٞ َٚت لٞٙط ضٝغِٚٚـ ٓٞب َٚت ٢ٞٗٝ زٝب َٙت ٢ٞٗٝ؟ ٢ٞٗٝ كٞرا٢ٞتٟ عوٌٚـ  ٓٞب نٟ زٙاض٠ زٝكط
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َٚتٞ  َٙت، ٙٞعِٟ كٞ كابطا زٝب َٙت، بٞ زٝضٝد٠ٞ عوٌٟ زٙاض٠ زٝكط ًٞعوً٘ٞ بٞ زٝضٝد٠ٞ ٢ٞٗٝ زٙاض٠ زٝكط
َٚتٞ ثطؤرٚػؤض، بٞسػٟ تٞكسٍٙ كطزٙٞ ٢ِٚذا ب٘ٗٙتٞ  ثطؤرٚػؤض بٞ ًاُا٠ كٞرا٢ٞتٟ ٓٞٙٞ، بؤٙٞ زٝب

َٚ َٙت، )ًّ اغيعطٗرري ثطؤرٚػؤض، هٞبٞض٢ٞٗٝ بٞض اغتٟ ث َٚلٟ بؤ بلط َٚت عٚالد بسصاْتِٗ ٍ ٗاٙٞ ٢ٞٗٝ زٝب
ََٚٚٞ ٗا٠ تًٞاؾا زٝكَٞ كٞ ٢ٞٗاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ ٗٝك٘ تٞعوٌٚاتٟ ٢ٚساض٠ ٗ  ايع١ًُٝ(، ٍَٚ ٗاٙٞ هٞ زَٗٗٝ ٗ غ ًّ ث

َِٙٞٗٝ هٞ  ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗاُٞ ك٘ضت بلط َٙذي، ث َٛ ك٘ضؽ بلط َٚ٘ٙػت ُاكات كاُُ٘ٞكٞٙاْ ث رٞكٞضٝ  ٢2ٞٗاُُٞٞ كٞ ث
َٙت، ٙٞعِٟ ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗ رٞكٞضاُٞ تٞكطٙبْٞ ظؤضْ، غ٘ثاؽ.  ظٙاتط َٓٞهِاطط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌط قسٙق ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

، بٞاَلَ هٞٗ ًٞضدا٠ُٞ كٞ ٓٞضٗٝك٘ ٓاٗكاضَ كان عٌاز ٗتٟ، تٞعري كطزُٟ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ ٙٞن الب٘ٗٙتٞٗٝ
 ٌَٞٚ َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ َِٙسُٟ بااَلف ٢اطازاض زٝكًٞٞٗٝ، ٢اٙا ث َٙعاْ هٞ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗ، هٚصُُٟٞ خ٘ زاُطاْٗ بٞض 
َٚ٘ٙػت ُٚٞ بؤ ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ ٙٞعِٟ بٚلّٞٙ بٞ ًٞضز بؤ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ  برل هٞٗٝ بلِٞٙٞٗٝ ٠ٌٞٚٓٞ٢ كاُُٟ٘ ث

َٚت بٞ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ، ٙٞعِ َٚم هٞٗ بابٞتاُٞ ٢ٞٗٝف كٞ زٝب َٚت، بابٞت َٚلٟ ٢ٞصتاَ ُٞزاب ٟ بؤ صيُ٘ٗٞ تاٗاُ
َٚت، ٢ٞٗٝ  َٚسا ب َٚم هٞٗ ًٞضدا٠ُٞ ت َٚ٘ٙػتٞ ٙٞك َٚ٘ٙػتٞ ٗا ٓٞغت زٝكَٞ، نُ٘لٞ غٞضؤكاٙٞتٟ ظاُلؤ ث ث
َٚت، هٞ ٢ٞضكٞكاُٚاْ ٗ ٢ٞٗ غٞالسٚٞتا٠ُٞ كٞ  َٚلٟ ططِٙطٞ ٙٞعِٟ ٢ٞٓو٠ٞٚ كاُُٟ٘ هٞ زٝغت ُٞزاب ثؤغت

َِٚذَٞ ُ٘ٗغطاٗٝ )ٓٞٙٞ ٍَٚ باؾذلٝ ٢ٞٗ  عُدا٤( املٛافك١ ع٢ً تعنيتٟ، هٞ خاَهٟ ث ٙٞعِٟ ض اططٝكاْ، ًّ ث
َٚت ٢َٞ بابٞتٞ؟ بَٞ  تٞضؾٚشٚاْ بلات، ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ ً٘ارٞك٠ٞ هٞغٞض بلات، ٙٞعِٟ بؤ ؾٞخػٟ ب

َٚت، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚ٘ٝٙٞ تٞغٞٗض زٝكَٞ بٞ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ تط ب  ؾ
َٙع ز. اضغالْ باٙع  ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ: بٞض 

 خاْ رٞضً٘ٗ. عع١ُٝ
َٙع   صتٍ اهسّٙ سػّ: عع١ُٝبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ثؿتطرل٠ كػٞكاُٟ ٢آُٞط خاْ زٝكَٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 طَ٘هعاض خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع طَ٘هعاض كازض ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞ  ضهًٞاْ.بٞض 

َٙت  18ًازز٠ٝ  َٚ٘ٙػتٞ بِ٘ٗغط هٞ ٢ٞغَوٟ ٙاغاكٞ زٝضباض٠ٝ خاَهٟ ٙٞكًٞٚاْ، بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ كٞ ُُٞ٘ٗغطاٗٝ ث
َٚ٘اْ نُٞس  ٙٞكَٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞالْٙٞ ٓٞتا زٗاٟٙ، ٢اٙا زاًٞظضاُسُٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ بٞ َٓٞهبصاضزْ هُٞ
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َٚت ٙاْ  َٙم زٝب َِٚذَٞ 1كاُسٙس َٚت )ثااَلٗتِٟ ض اططٗ كاُسٙس ٗ بٞؽ؟ هٞ خاَهٟ ث ، هٞ بط ط٠ٞ زَٗٗٝ زَٝه
َٙت بؤ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ، نُ٘لٞ ثااَلٗتِٞكٞ بؤ  َٚ٘ٙػت ُٚٞ ب٘تط غٞضؤكٟ بٞؾٞكاْ ٗ هقٞ ظاُػتٚٞكاْ(، ث

 ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤٙٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚت َٚبِٚٚٞكٟ تاظٝت ٓٞب َٚ٘ٝ؟ رٞضً٘ٗ.دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت  ؟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٢
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

هٞض اغتٚسا غٞباضٝت بٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ، هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٢ًِٞٚساضاُسا، رعوْٞ ٢ٞٗٝ ٢ٚؿاضٝتٟ 
َٙت، ٓٞضٗٝٓا غٞبا َٚسضاٗٝ غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞالْٙٞ ٢ٞٗاُٞٗٝ زازًٝٞظض ضٝت بٞ بُٟ٘ٗ ًٞضدٞكاُٚـ زٗٗباضٝ ث

ٌَٚٞف هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ غٞباضٝت  َٙعاْ، ٢ َٙت، ثاؾاْ زاض ؾتِٟ كؤتاٟٙ زٝخِٞٙٞ بٞضنا٠ٗ بٞض  زاض ؾت٠ِٝٗٞ زٝٗ
َٚت  َٙطط ب َٚت هٞض ٠ٗٗ الُٟٙٞ كٞ ض  َٚت، كٞ كاضٙطٞض٠ ٓٞب َٚلٟ ٢ٞٗتؤ سلَ٘ ُٞزضاب بٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ٓٚ  تاٗاُ

َٚ َٙتٞٗٝ كٞ ٓٞتا هٞ ٗٝضططتِٟ ٢ٞٗ ثؤغتٞ، ث َٙصض َٚ٘ٝٙٞن زابط  َٙت، ٓٞضٗٝٓا بٞؾ ٌاْ باؾٞ ٢ٞٗ ًٞضدٞ ظٙاز بلط
َٚت بٚلّٞٙ بٞ خاَهٟ ٙٞكَٞ ٗ، زٗاٜ ٢ٞٗٝ ) (ـٟ بؤ 3ٗ  2ٗ  1هٞض ٠ٗٗ ؾلوٞٗٝ ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ٙٞكَٞ رعوْٞ زٝب

َٚ٘ٙػتٟ بٞ زاض ؾتِٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٓٞضٗٝٓا ٢ٞٗ ًٞضدٞؾٟ بؤ َٚري، ٗاتٞ هٞض ٠ٗٗ ؾلوٚؿٞٗٝ ث َٙت،  زابِ ظٙاز بلط
ٌَٚاْ ٗاٙٞ  ٌَٚٞ ث َٚت، ٢ َٚ٘ٙػت ب ٌَٚٞ ض ٢ٌٝٚاْ ٗاٙٞ بؤ٠ٝٗٞ٢ كٞ ضٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝتٟ ث بٞاَلَ غٞباضٝت بٞ ٢
َٚم ًٞضدٟ كاُُٟ٘ بؤ زاُسضاٗٝ، ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٢ًِٞٚساضاُٟ  َٚ٘ٙػت ُاكات، نُ٘لٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ كؤًَٞه ٢ٞٗٝ ث

َٚم َٚت، ٓٞضكات َِٙ َٚسا ُٞب٘ٗ، نُ٘لٞ ٗٝظاضٝت  ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ بؤ خؤ٠ زاٙسًٝٞظض َٚلٟ كاُُٟ٘ ت كٞ ًٞضد
َٚ٘ٙػتٞ  َٚساُٚٞ ث َٚت ٢َٞ كٞغٞ، ٢َٞ ًٞضدٞ كا٠ُُٞ٘ ت َٚٚاْ بَو َٙت بٞض اغتٟ ث َٛ زٝكات، زٝكط َٚبٞد كاُُ٘ٞكٞ د
َٚري ٗٝظاضٝت ض ٝظاًُٞس٠ هٞغٞض ُٚٞ، بٞاَلَ  َٚ٘ٙػت ُاكات بَو َِّٚ، بؤٙٞ ث بٚطؤض ْ ٙاْ بط ٙاضٝكٞتاْ َٓٞهب٘ٝؾ

َٚؿلٞف كطزُٟ ًاَهٟ ط٘اظضاٗٝ ٢ٞٗٝ غٞبا ضٝت بٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞ ًٞغٞه٠ٞ ضاغجاضزْ بٞ ث
 َٛ َٚت ك َٚت، ُاضزُٟ كاضًُٞساُٟ ظاُلؤف خؤ زٝب تٞٗغٚٞٙٞ بٞض اغتٟ، ُٞن زٗا بط ٙاض هٞال٠ ٢ٞٗ ب

َ هٞض ٠ٗٗ ٢ٚساضٙٞٗٝ ٢ًٞطٝكٞٙاْ بؤ زٝضبلات، خؤ٠ ٢ٞصتًْ٘ٞ بط ٙاض زٝزات، ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ، بٞاَل
َٚ٘ٙػتٚاْ بؤ زٝضبلات، غ٘ثاؽ. َٚت غٞضؤكٟ ظاُلؤ ً٘ارٞكٞتٟ بؤ بلات، ٢ًٞطٜ ث  زٝب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ٜػرتط يف عُٝد ايه١ًٝ إ ٜهٕٛ: ) 17ازز٠ٝ ، كٞ ب٘ٗٝ 18ًزٗا زاض ؾت٠ِٝٗٞ ًازز٠ٝ 

 َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ اٚ َا ٜعادهلا ٚ مبستب١ اضتاذ اٚ اضتاذ َطاعد. -1
 َٔ املعسٚفني بايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚاالداز١ٜ. -2
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 إ ال ٜهٕٛ قهََٛا ظٓا١ٜ اٚ دٓش١ ك١ً بايػسف. -3
 خس.إ ٜهٕٛ َتفسغَا نًَٝا يعًُ٘ ٚال ميازع اٟ عٌُ ا -4
 إ ٜهٕٛ فاٍ ؽصص٘ ي٘ عالق١ بأسد اختصاصات االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ. -5

 ثاَْٝا: ٜتٛىل ز٥ٝظ اؾاَع١ املٗاّ ايتاي١ٝ: 
ز٥اض١ فًظ اؾاَع١ ٚ دعٛت٘ اىل االدتُاعات ايعاد١ٜ ٚاالضتجٓا١ٝ٥ ٚ تٓفٝر قسازات٘ ٚ متجٌٝ اؾاَع١  -1

 ٚغري ايسمس١ٝ ٚي٘ ؽٌٜٛ َٔ ميجٌ اؾاَع١ اَاّ تًو اؾٗات.اَاّ اؾٗات ايسمس١ٝ 
اداز٠ غؤٕٚ اؾاَع١ ٚدعٛت٘ اىل االدتُاعات ايعاد١ٜ ٚاالضتجٓا١ٝ٥ ٚتٓفٝر قسازات٘ ٚ متجٌٝ اؾاَع١ اَاّ  -2

 اؾٗات ايسمس١ٝ ٚغري ايسمس١ٝ ٚي٘ ؽٌٜٛ َٔ ميجً٘ اَاّ تًو اؾٗات.
 ادم عًٝٗا فًظ اؾاَع١.تٛقٝع ايعكٛد ٚاالتفاقٝات اييت ٜص -3
 املصادق١ ع٢ً قسازات ايًذإ اـاص١ بايػطب ٚايتجُني ٚاالجياز. -4
 تسغٝح ايعُٝد ٚ زؤضا٤ االقطاّ ٚايفسٚع ايع١ًُٝ. -5
 اٜفاد َٓتطيب اؾاَع١ داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘. -6
 ٚايرتب١ٜٛ.ايتٛص١ٝ باٖدا٤ االَٛاٍ املٓكٛي١ اىل اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ  -7

 ثايجَا: يس٥ٝظ اؾاَع١ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ ملطاعدٜ٘ ٚيًعُدا٤ ٚ زؤضا٤ االقطاّ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، رٞضً٘ٗ ٢آُٞط خاْ.  ك
َٙع ٢آُٞط عاضف   زؤٚف:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت،  كٞؽ هٞ 3 َٚت ض ٝظاًُٞس٠ ً٘قازٝكٞ ب ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاْ ض ٝظاًُٞسٙاْ كطز هٞغٞض ٢ٞٗاُٞ، كٞ زٝب
َٙعاْ ٓٞتا هٞ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ ) َٙتٞ term of reference( بٞخؤ٠ )UNتٞخ٘ٙوٟ غٞالسٚات بٞض  ( ٓٞٙٞ ز

َٚت تؤ غٞالسٚاتت ٢ٞٗٝٙٞ ُٞ بؤت ٓٞٙٞ غٞالسٚاتٟ خؤت بسٝٙٞ زٝغت كٞؽ، ُٞ  بؤت ٓٞٙٞ خ٘اض٠َ، زَٝه
َٚطٝ، ٢ٞٗاْ  َٚت ه َٙعاْ ٢ٞٗاُٞ ٢ً٘ٞغٞغ٠ٞ سلً٘ٛ ُِٚٞ، تلا زٝكَٞ ٢ٞٗ َٓٞهٞٙٞ تٚلطاض ُٞب َٟ، بٞض  كٞؽ بتسات

َٚتٞ ً٘قازٝكٞ. َٚت بب  ٢ٚطاز ٗ ٢ٞٗاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ زٝب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ ضؤشاْ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝ  ٟٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم زٙاضٙلطا، تُٞٔا بؤ٠ ٓٞٙٞ خؤ٠ ٢ٞٗ زٝغٞاَلتٞ ًً٘اضٝغٞ بلات،  ض اغتٞ كٞ بٞ ٙاغا زٝغٞاَلتٟ ٓٞض ثؤغت
َٟ ٗ بؤ٠ ٓٞٙٞ، ٙٞعِٟ ؾتٞكٞ دٞٗاظٙٞ، بؤ٠ ٓٞٙٞ تُٞاظٗي هٞ  ٌَٚٞ بٞ زٝكٟ ٙاغا ًارٟ زٝزِٝٙ بٞاَلَ ٢

َٚم هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ تط بؤ ٢ٞٗ كٞ غا٠ُٞ كٞٗا زٙاضضياْ كطزٗٗٝ، ٙاْ ٙاضٙسٝزٝضٝك٠ٞ ٙاْ ض اطط٠ بٞؾ
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َٚت، بؤ٠ ُٚٞ زٗا٠ ٢ٞٗٝ ؾتٞكٞ دٞٗاظٙٞ )ض٢ٚؼ  َٚم ٢ٞطٞض ٢ٞٗ زٝكٞ ُٞب َٙم ٙاْ غٞضؤكٟ بٞؾ كؤهٚص
ادتاًعٞ(، ٙٞعِٟ بؤ٠ ٓٞٙٞ ٢ٞٗ كاضٝ بلات، هٞٗاُٞٙٞ بؤ٠ ُٞكات ًٓٞ٘ٗ زٝغٞاَلتٞكاُٟ خؤ٠ ًً٘اضٝغٞ 

َٚ٘ٙػتٞ ًارٟ ٠ٝٗٞ٢ بسٝٙيَت  بلات، بٞؽ ٢ٞطٞض ٢ٞٗ َٚت، بٞ زٝكٟ كاُُٟ٘ ث َٚت سٞكٟ تٞخ٘ٙوٟ ُاب زٝكٞ ُٞب
َٚم هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ تٞخ٘ٙوٟ ٢ٞٗ كٞغٞ بلات كٞ هٞ ٙاغاكٞ زٙاضٙلطا، غ٘ثاؽ.  كٞ ٢ٞطٞض ٗٙػتٟ بٞؾ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان رطغت رٞضً٘ٗ.
َٙع رطغت اظيس عبسا َٚط٠ ثٞضهًٞاْ:بٞض   ر/ غلطت

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ كاُُٟ٘  َٚت بٞ تُٞاظٗظي، ًازاَ ُٞغ َٚت، ًطٞٗٝظ ُٞب َٚلٟ شتٞٗٝي ُٞب َٙتٞ ُٞغ غٞالسٚات ض اغتٞ ُازض
َٚلٟ  ٓٞٙٞ تٞخ٘ٙوٟ كطزٙٞ بٞ تُٞاظٗي هٞ غٞالسٚات، ٢ٞٗٝ سٞكٟ ٓٞٙٞ تُٞاظٗي بلاتّ، ٢ٞٗٝ ًٞبس٢ٝ

َٚ  ساٗٝ.كاُُٟ٘ ٓٞٙٞ ٗ ًارٟ ث
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ،  َِٙسضاٙٞٗٝ ك َٟ  43بٞٗ غٚغ٠ٞٙٞ كٞ خ٘ كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، ك
 كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط. 7هٞطَٞي زاُٚٞ؟ 

َٙع ز. قباح ستٌس  صتٚب: بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ بٞ  19ًازز٠ٝ   18زٝب
 فًظ ايه١ًٝ ايفسع ايجا٢ْ: 

 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠ ضتصبح املاد٠ ايطادض١ عػس٠:
 اٚال: ٜػهٌ يف ايه١ًٝ فًظ ٜتأيف َٔ:

 عُٝد ايه١ًٝ/ ز٥ٝطًا. -1
 زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ/ اعطا٤. -2
 َعإٚ ايعُٝد/ عطًٛا. -3
 ٓتدب عٔ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ/ عطًٛا.ممجٌ َ -4
 ممجٌ َٓتدب عٔ ايطًب١ )حيطس يف ايكطاٜا ايطالب١ٝ فكط(/ عطًٛا. -5

ثاًْٝا: ٜٓعكد فًظ ايه١ًٝ َستني يف نٌ غٗس ٚيس٥ٝط٘ إ ٜدعٛٙ اىل ادتُاع اضتجٓا٥ٞ عٓد ايطسٚز٠ ٜٚتِ 
ب١ٝ اعطا٥٘ ٚتتدر ايكسازات ْصاب اجملًظ عطٛز اغًب١ٝ عدد اعطا٥٘ ٜٚهتٌُ ْصاب اجملًظ عطٛز اغً

ٚايتٛصٝات ٚاملكرتسات بأغًب١ٝ عدد اؿاضسٜٔ ٚعٓد تطاٟٚ االصٛات ٜسدح اؾاْب ايرٟ صٛت َع٘ 
 ايس٥ٝظ.
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ثايجًا: ٜسفع فًظ ايه١ًٝ قطس ادتُاع٘ خالٍ اضبٛع َٔ تازٜذ اْعكادٙ اىل ز٥ٝظ اؾاَع١ يًٓعس فٝ٘، 
١ٝ َكس٠ يف ساي١ عدّ ٚدٛد اعرتاضات بػأْٗا خالٍ ٚتعد ايكسازات ٚايتٛصٝات َٚكرتسات فًظ ايهً

 اضبٛعني َٔ تازٜذ تطذًٝٗا يف ضذٌ ايٛازد٠ ملهتب ز٥ٝظ اؾاَع١.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 18َٚتٞ ًازز٠ٝ كٞ زٝب 19ًازز٠ٝ 
َٙت: َٚم ز َٚم هٞ ًا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ ث  ٙٞكَٞ: هٞ كؤهٚص ٢ٞصتًُ٘ٞ

 ضاطط٠ كؤهٚص   غٞضؤن -1
 غٞضؤكٟ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ  ٢ُٞساَ. -2
 ٙاضٙسٝزٝض٠ ض اطط             ٢ُٞساَ. -3
َٙطزضا٠ٗ زٝغت٠ٞ ٗاُٞط٘تِٞٗٝ    ٢ُٞساَ. -4 َٙلٟ َٓٞهبص َِٙٞض ُ٘ 
َٙطزضا -5 َٙلٟ َٓٞهبص َِٙٞض َٚت( ٢ُٞساَ.ُ٘  ٠ٗ ك٘تابٚاْ تُٞٔا هٞ ثطغٞكاُٟ ك٘تابٚاْ ٢اًازٝ زٝب

َٚ٘ٙػت زاٗاٙاْ  َٚتٞٗٝٗ غٞضؤكٞك٠ٞ بؤ٠ ٓٞٙٞ هٞكاتٟ ث َٚلسا زٗٗداض كؤزٝب زَٗٗٝ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤهٚص هٞ ًاُط
َٙتٞ  بلات بؤ كؤبُ٘ٗٞٗٝٙٞكٟ ُا٢اغاٟٙ، شًاض٠ٝ ٙاغاٟٙ ٢ٞصتًْ٘ٞ بٞ ٢اًازٝبُٟ٘ٗ ظؤض٠ِٞٙ ٢ُٞساًاُٟ ز

َّٙ ٗ هٞكاتٟ ٙٞكػاْ كا َٚؿِٚاضٝكاْ بٞ ظؤض٠ِٞٙ شًاضٜٝ ٢اًازٝب٘ٗاْ ٗٝضزٝطرل ٙٞٗٝٗ بط ٙاضٗ ضاغجاضزٝ ٗ ث
َٙت كٞٗا غٞضؤن زُٝطٟ هٞطَٞي زاٗٝ. َٚـ زٝخط  بُٟ٘ٗ زُٝطٞكاْ ٢ٞٗ الُٙٞٞ ث

َٙلٞٗتٟ بٞغتِٟ بؤ غٞضؤك ََٚٚٞ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤهٚص كؤُ٘ٗغٟ كؤبُ٘ٗٞٗٝكاُٟ هٞ ًا٠ٝٗ ٓٞرتٞٙٞن هٞ ض ٟ غ
َٚؿِٚاضٝكاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤهٚص هٞ ساَهٞتٟ  َٚط ٗاُِٟٚ، بٞضظزٝكاتٞٗٝ، بط ٙاضٗ ضاغجاضزٝٗ ث ظاُلؤ بٞ ًٞبٞغتٟ ت
َٙلٞٗتٟ تؤًاضكطزُٟ هٞ تؤًاض٠ ٓات٘ٗٝكاْ )ٗاضزٝ(  ُٞبُٟ٘ٗ ُاض ٝظاٟٙ هٞغٞضٙاْ هٞ ًا٠ٝٗ زٗٗ ٓٞرتٞ هٞ ض

َٙ  ّ.ُ٘ٗغِٚط٠ٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ، ٢ٞٗا بط ٙاضزضا٠ٗ ٓٞشًاض زٝكط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت، )ٙؿلى ؼي  ًَٚٚٞٞ هٞ خاَهٟ ٙٞكَٞ ٢ٞٗٝهْٞ ٢ٞٗ )شلا(٠ٞٙ ُاٗ غٞضٝتا ٢ٞٗٝ رٞضعٟ زَٗٗٝ ُٚٞ، رٞضعٟ غ
َِٙٞض٠ ك٘تابٚاْ زٝكات،  5ٗ  4اجملوؼ ٙتأهف ًّ( هٞ بط ط٠ٞ  َِٙٞض٠ زٝغت٠ٞ ًاًؤغتاٙاْ ٗ، ُ٘ كٞ باؽ هٞ ُ٘

َٙت،  َِٙٞضٝ زابِسض َٙطا٠ َٓٞهبصاضزُٟ ٢ٞٗ ُ٘ َٚت هٞ ض  َٙطزضاٗ ب َِٙٞضٝكٞ َٓٞهبص َٙت، ُ٘ ٗؾ٠ٞ ًُ٘تٞخٞب ظٙاز بلط
َِٙٞض٠ ًاًؤغتاٙاْ ٗ ك٘تابٚاْ.  هٞ ٢ُٞساًٟ ٢ٞصتًُ٘ٞٞكٞ ٗ ُ٘
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َٙع ز. اضغالْ باٙع ا  زلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )ز. اظيس َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ بٞض  َٛ ت كان طياي(، رٞضً٘ٗ  -كان ُٞشاز -ٓاٗض اظ خاْ -ك

 ز. اظيس:
َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٟ )ٗٝضتٟ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٚٚ َٙم ت َِٚذَٞ، نُ٘لٞ هٞ ُٓٞس ٞكاُٟ ظاُلؤكاْ ٓات٘ٗٝ، كٞ ٢ٞٗ زٗٗ خاَهٞ غٞباضٝت بٞ خاَهٟ ن٘اضَٝ ٗ ث
َٙطزضا  َِٙٞض٠ ك٘تابٚاْ كٞ َٓٞهبص َِٙٞض٠ ٠ٞ٣ٙٞٓ تُٞسضٗغتٟ ٗ، ُ٘ ٍَٚ ٗاٙٞ بُٟ٘ٗ ُ٘ َٙتٞٗٝ، ًّ ث ضٝف بلط
َٚػتا ٗا٠  َٚت، نُ٘لٞ ٢ َٚت ٗٝك٘ ٠ٝٗٞ٢ هٞ ضاثؤضتٟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زا ٓات٘ٗٝ، ظؤض ظٝضٗضٝ بُ٘ٗٚاْ ٓٞب ب

َٚٔات٘ٗٝ كٞ ظاُلؤكاْ،  كؤهٚصٝكاُٚاْ ٙاْ هقٞكاُٚاْ زٝكُٞٞٗٝ هٞ ؾاضٝكاُٟ تط، بؤٙٞ كؤهٚصٜ ظاُلؤٙٞن هٞ ه
َٚت ٙاْ ٢ٚلتٚطا بٞٗٝ  َِٙٞض ب َِٙٞض٠ٝ كٞ هٞ ًٞدوٚػٟ داًٚعٞ ٓٞٙٞ، ُ٘ َٙت ٢ٞٗ ُ٘ َٚت، ُاكط َٙلٟ تط ب ؾاض

َٚصٝكٞ ٓٞٙٞ، نُ٘لٞ ٢ًٞط ؤ طرلٗططرتٟ َٓٞ ًاًؤغت َِٙٞض٠ٝ كٞ هٞ كؤه َٙت هٞ بط ٠ ٢ٞٗ ُ٘ اٙاْ ظؤضٝ، َٓٞ بلط
َِٙٞض٠ َٓٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ تُٞسضٗغتٟ ٗ، َٓٞ ًاًؤغتاٙاْ، َٓٞ ك٘تابٚاُٚـ  ك٘تابٚاُٚـ ظؤضٝ، بؤٙٞ بُٟ٘ٗ ُ٘

َٚت، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚصٝكٞ بُٟ٘ٗ ٓٞب َٚت ططِٙطٞ هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه ٠َٝ٘ٚ َٓٞهبصاضزْ ب  بٞؾ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٓاٗض اظ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٚذ اظيس: َٙع ٓاٗض اظ ؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٝ زاُسضاٗٝ، بٞض اغتٟ ٓٞض هٞ ُٚعاًٟ  ٍَٚ ٗاٙٞ ٙٞكَٞ ٢ٞٗ ٓٞٙلٞهٞت٠ٞ كٞ ه غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ ًّ ث
َٙم طؤض اُلاض٠  َٙت، نُ٘لٞ هٞٗاُٞ ُٓٞس َٙت ٢ٞٗٝ بلط زاخوٟ ٓٞض هٞ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗخؤ٠ ظاُلؤكٞ زٝت٘اُط

َٙ َٛ كطزُٟ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ ٢ٚؿلاي ض ٗٗبسات، ُٓٞس َٚبٞد َٚت بٞ د َٚ٘ٙػتٟ ض ٗٗبسات، ٢ٞطٞض ً٘هعَٝ ُٞب م ث
َٚم  َٚص ًٓٞ٘ٗ ًاُط َٚت ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه َٚت، غٞباضٝت بٞ زًٗٗٝٚـ زَٝه َٚتٞٗٝ، ٙٞعِٟ  2زضٗغت ب داض كؤزٝب

َٚم  َٙت، ٙٞعِٟ ٢ٚذطا٢ات نٚٞ؟ ه ٢2ٞطٞض هٞ ًٓٞ٘ٗ ًاُط ٞبٞض٢ٞٗٝ داض كؤُٞب٘ٗٝٗٝ، نٟ بٞضاًبٞض زٝكط
 َٜ َٚؿتِٟ ُٓٞس َٔٚ ٍَٚ ٗاب٘ٗ نُ٘ٗٞ ٗضزٝكاضٙٞ، كَ٘ي بُ٘ٗٞٗٝٙٞ ٙٞعِٟ هٞدٚاتٟ ٢اغاُلاض٠، هٞدٚاتٟ بٞد ث

.َٝ٘ٙ َٛ زٝكات كاضٝكاْ ظٝسًٞت تط بط ؤْ بٞض  َٚصٝكاْ، ٙٞعِٟ ؾتٞكاْ ٢اَهؤظتط، ك٘ضغذل ٗا٠ ه  ؾت بؤ كؤه
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 شاز رٞضً٘ٗ.كان ُٞ
:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم ٙٞعِٟ ض اغتلطز٠ُٝٗٞ كطز ٢ٞٗٝ ًّ هٞطَٞي زاًٞ، ٠ٝٗٞ٢ زكتؤضٝ ضؤشاْ  ٠ٝٗٞ٢ هٚص٠ُٞ كاُُٟ٘ ُٓٞس
َٚت سٞكٚقٞتْٞ تدزٜط١ٝ )ممجٌ ١٦ٖٝناكٟ كطزٝٗٝ ض اغتٞ، بٞاَلَ ُاظامن  َٚت، ٢ٞٗٝ زٝب ( ٢ٞطٞض ٓٞف ب
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َٚم زٙ َٚت، ؾت َٚٚسا ب َٚت ت َٙطْ ٙٞعِٟ ٓٞب َٚم َٓٞهسٝبص َٚذي، ٙٞعِٟ ٙٞك َٙت، كٞ بٞ َٓٞهبصاضزْ ب اض٠ بلط
ٍَٚ ٗاٙٞ ٗٝك٘ ٓاٗض اظ خاُٚـ ممجٌ ١٦ٖٝ تدزٜطٞٙٞعِٟ ) َٚت، بٞاَلَ هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ًّ ث ( بٞ َٓٞهبصاضزْ ب

َٙ َّٙ، بٞ ًطٗض٠ ظًْٝٞ هٞٗاُٞٙٞ زٝطؤض  َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ٞٗ ٗتٟ ض اغتٞ ٙٞعِٟ ٢ٞٗ ؾتاُٞ زٝطؤض  ّ، ٓٚ  ث
 ٌَٞٚ َٚذي بٞض اغتٟ، ٠ٝٗٞ٢ تَٞهٞبٞف بٞ سٞكٚقٞتْٞ بٞخؤتاْ زٝظاُّ ٢ تٞراغٚالُٞ هُٞاٗ كاُُ٘ٞكٞ ٓٞب
َٙلدطا٠ٗ ك٘تابٚاصياْ ٓٞٙٞ، ٙٞعِٟ بٞ سٞكٚقٞت ًّ ٢ٞٗ كػٞٙٞ زٝكَٞ، ًً٘لِٚٞ تٞزاخ٘الت  نُٞسّٙ ض

َٚذي، ًّ َٚ٘ٝٙٞن ب َٚذي هٞٗ داًٚعاتاُٞ بٞ ٓٞض ؾ ٍَٚ ٗاٙٞ تٞهٞبٞكاْ هُٞاٗ خؤٙاْ ه٠َٗٞ ًً٘ٞغٚوٟ  بب ث
( ََٞٚٚ َٚت باؾذلٙـ، ٠ٝٗٞ٢ تط غ َٙطْ، ٢ٞطٞض ُٞؾب َٙذي ٜسفع فًظ ايه١ًٝخؤٙاْ َٓٞهسٝبص ٍَٚ ٗاٙٞ بلط ( ث

َٚت، ٙٞعِٟ ًٞساظض  اَع١(ٟاؾخالٍ اضبٛع ٢ٞٗ ) قاضس ادتُاع٘() َٙذي، ؾٞضت ُٚٞ )خالي اغب٘ع( ب ُاٗ
َٚت، ًٞغٞهْٞ هٞٗاُٞٙٞ بٞ  5ضؤشاْ، بٞ  6 ٢ٚذتٌاعٟ هٞٗاُٞٙٞ بٞ ضؤشاْ، ٙٞعِٟ ؾٞضت  11ضؤشاْ ت٢ٞدرل ب

َٚت. َٚم ب َٛ هٞ خٚالزي ٢ػب٘ع  ُٚٞ ٢ٚال زٝب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان طياي رٞضً٘ٗ.
َٙع طياي   ابطآٍٚ: طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙ َٚـ زٗ َٙيَن ٗ ث يَن بٚػتٌاْ، دُٞابٟ ٗٝظٙط كٞ بُٞٚاظْ ًٞعٔٞزٜ تاٙبٞتٚـ بلُٞٞٗٝ، بؤٙٞ ًّ ٗٝن زٗ
 ،َّٚ َٚطٝ زابِ َّٚ )زتوؼ اهلوٚٞ، اغيعٔس( ٗاتٞ ًٞدوٚػٟ ك٘هٚٞٗ ًٞعٔٞز ه َٚؿِٚاضزٝكَٞ هٞ عِ٘اُٞك٠ٞ بَو ث

َّٚ بؤ٢ٞٗٝ، زَٗٗٝ: خاَهٟ ٙٞكَٞ كٞ  َّٚ زٗٗباضٝ ٙاغاٙٞكٟ تط بَو َٙلٟ تط ب َٚ٘ٙػت ُاكات داض َٚطٝ ث ٠ٝٗٞ٢ ه
َٚت  ( ٙٞعِٟ ٢ٚؿٟ ًٞداهٚػٟ ك٘هٚٞٗ ًٞعٔٞز ٜػهٌ يف اٚ ٜهٕٛ يًه١ًٝ اٚ املعٗد فًظ ٜتأيف َٔ) 18زٝب

 تٞكطٙبْٞ ٙٞن ٢ٚؿٞٗ، ٙٞن ًٞٓاًٞٗ، ٙٞن ًً٘اضٝغٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض  )ُ٘ضٝزِٟٙ(: بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 

َٙطا٠  َٚت ٗ هٞ ض  ٌَٚاْ ٗاب٘ٗٝ كٞ ٢ٞٗٝ ٓٞب ٌَٚٞ ث َِٙٞض٠ ًاًؤغتاٙاْ ٗ ك٘تابٚاْ، ٢ غٞباضٝت بٞ بُٟ٘ٗ ُ٘
َِٙٞض٠ ًاًؤغتاٙاْ ٗ ك٘تابٚاْ  َٚصٝكاْ، ُ٘ َٚػتاف ٓٞٙٞ هٞ ض اغتٚسا، هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه َٚت، ٢ َٓٞهبصاضزُٞٗٝ ب

َِٙسكاضاْ ٓٞٙٞ َٚصٝكٞ هٞٗ ض ٠ٝٗٗ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ٗ خ٘ ، كاضٙطٞض٠ ٢ٚذابٚؿٟ ٓٞٙٞ بؤ٠ٝٗٞ٢ كٞ كاضٗباض٠ كؤه
َِٙسكاضاْ ٓٞٙٞ بٞ باؾٟ بط ٗات، غٞباضٝت بٞ  َٚت، هٞٗ ض ٠ٝٗٗ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ك٘تابٚاْ ٗ خ٘ ًاًؤغتاٙاْ ٓٞب

َٚػتا هٞ ظاُلؤ سلً٘ َٚت، َٗٝهالٟٓ ٢ ٚٞكاُسا، هٞ ٙاغا٠ ًٞغٞه٠ٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ٞٗاُٞ هٞ ُٚعاًٟ زاخٚوٟ زا ٓٞب
َٚصٗ ظاُلؤ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ناضُٝ٘ٗغٟ  َِٙسُٟ بااَل ٢ٞٗٝ ٓات٘ٗٝ، ظؤضداض كؤب٠ُٝٗٞٗ٘ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه خ٘
َٚتٞ ًا٠ٞٙ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ت٢ٞػرل٠  َٚم بط ٙاضٝٗٝ ٓٞٙٞ، بؤٙٞ زٗاكٞٗتِٟ زٝب تٞهٞبٞٗٝ ٓٞٙٞ، ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ كؤًَٞه
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َٚت، بؤٙٞ  َٙ٘ٝنُٟ٘ٗ كاضٝكاْ ٓٞب َٚعٝ كاُُ٘ٚٞكٟٞٙ ٗ خطاثٟ هٞغٞض بٞض  َٚتٞٗٝ ٢ٞٗٝ ٓ َِٚ ٢ٞطٞض هٞ كاُُ٘سا سي
ٌَٚٞ دٞخت هٞٗٝ  َٚت، بؤٙٞ ٢ َٚت، كٞ ت٢ٞػرل٠ ٢ٚذابٟ زٝب َٚ٘ٝٙٞن زٝب ثابُٞسبُٟ٘ٗ ٢ٞٗ الٙاُاُٞ بٞؾ
َٙع  ٌَٚاْ خؤؾٞ هٞٗ باضٝٗٝ ض ا٠ بٞض  َٚتٞٗٝ باؾذلٝ، غٞباضٝت بٞ ًٞغٞه٠ٞ ثٞضياُطا، َٗٝهال ث َِٚ زٝكِٞٙٞٗٝ كٞ سي

َٚ٘ٝٙٞ  ٗٝظٙط٠ َٚص ٗ ثٞضياُطا، ٙاْ ٓٞض بَٞ ؾ ٌَٚٞ بٚلِٞٙٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه َِٙسُٟ بااَلف بعاُري، ٢اٙا ٢ خ٘
َٙت  َٚتٞٗٝ؟، نُ٘لٞ هٞ ٢ٞغاغسا كاُُ٘ٞكٞ ُٞٗتطاٗٝ كاُُٟ٘ ظاُلؤٗ ثٞضياُطا تاٙبٞتٞكاْ، بٞاَلَ زٝؾلط َِٚ سي

ٌَٙاْ هٞ برلٗ بؤن٘ َٚت هٞٗ باضٝٙٞٗٝ.ظاُلؤ٠ تاٙبٞت ًٞغٞهْٞ ثٞضياُطا بلاتٞٗٝ، با ط٘  ُٟٗ ٗٝظٙط ب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ دُٞابٟ ٗٝظٙط.
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚصٙـ بلُٞٞٗٝ، ثٞضي اُطاف بلُٞٞٗٝ هٞ ًٓٞاْ ٓٞضزٗٗ ظاُلؤ٠ سلًٟ٘ ٗ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت بؤٙاْ ٓٞٙٞ كؤه

َٙت، نُ٘لٞ بٞ ت٢ٞلٚس ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ٗ سلً٘ٚٞكاُٚـ بؤٙاْ  َٚؿِٚاض زٝكَٞ ثٞضياُطا زٝضز بلط كاتسا، ث
َٚت.  ٓٞٙٞ ثٞضياُطا بلُٞٞٗٝ، ثٞضياُطا ؾٞضت ُٚٞ ٓٞض هٞ زٝض٠ٝٗٝ ظاُلؤ ب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙ  ِِٞٗٝ، رٞضً٘ٗ.زٗا غٚالٞتاْ غ٘
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚري، ٢ٞٗ س٘كٌا٠ُٞ هٞغٞض  ٌَٚٞ زٗاتط هٞ ًاززٝ كؤتاٙٚٞكاْ ًاززٝٙٞن زازُٝ غٞباضٝت بٞ ثٞضياُطا ٢

َٙت، ب٠ٝٗٞ ناضٝغٞض َٛ زٝكط َٚبٞد َٙت، ًٓٞاْ س٘كٍ هٞغٞض ثٞضياُطٞكاُٚـ د َٛ زٝكط َٚبٞد َٚصٝكاْ د ٙاْ كؤه
َِٚاٙٞ بٞٗ ًاززٝٙٞ هٞ كؤتاٟٙ  ٓ َٛ زٝكّٞٙ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًٓٞ٘ٗ ًاززٝكاْ ُا٠ٗ ثٞضياُطا٠ تاٙبٞشياْ ه

 ايفسع ايجايح فًظ ايه١ًٝناضٝغٞض٠ زٝكّٞٙ، 

 اٚال: ٜػهٌ يف ايه١ًٝ فًظ ٜتأيف َٔ:

 عُٝد ايه١ًٝ/ ز٥ٝطًا. -1
 زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ/ اعطا٤. -2
 َعإٚ ايعُٝد/ عطًٛا. -3
 ممجٌ َٓتدب عٔ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ/ عطًٛا. -4
 ممجٌ َٓتدب عٔ ايطًب١ )حيطس يف ايكطاٜا ايطالب١ٝ فكط(/ عطًٛا. -5

ثاًْٝا: ٜٓعكد فًظ ايه١ًٝ َستني يف نٌ غٗس ٚيس٥ٝط٘ إ ٜدعٛٙ اىل ادتُاع اضتجٓا٥ٞ عٓد ايطسٚز٠ ٜٚتِ 
عطٛز اغًب١ٝ اعطا٥٘ ٚتتدر ايكسازات ْصاب اجملًظ عطٛز اغًب١ٝ عدد اعطا٥٘ ٜٚهتٌُ ْصاب اجملًظ 
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ٚايتٛصٝات ٚاملكرتسات بأغًب١ٝ عدد اؿاضسٜٔ ٚعٓد تطاٟٚ االصٛات ٜسدح اؾاْب ايرٟ صٛت َع٘ 
 ايس٥ٝظ.

ثايجًا: ٜسفع فًظ ايه١ًٝ قطس ادتُاع٘ خالٍ اضبٛع َٔ تازٜذ اْعكادٙ اىل ز٥ٝظ اؾاَع١ يًٓعس فٝ٘، 
فًظ ايه١ًٝ َكس٠ يف ساي١ عدّ ٚدٛد اعرتاضات بػأْٗا خالٍ ٚتعد ايكسازات ٚايتٛصٝات َٚكرتسات 

 اضبٛعني َٔ تازٜذ تطذًٝٗا يف ضذٌ ايٛازد٠ ملهتب ز٥ٝظ اؾاَع١.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ َٛ بٞضظبلاتٞٗٝ، زٝغت تلاٙٞ زاٙٞ؟ هٞطَٞي ك  ثٞغُٞس زُٝط بٞظؤض٠ِٞٙ زاُٚٞ هٞطَٞي كٞؽ 1 زاُٚٞ؟ هٞطَٞي ك

 تط. ًاززٝٙٞكٟ بؤ رٞضًْ٘ٗ كطا،
َٙع ز. قباح  ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 
 املاد٠ ايتاضع١ عػس

 ميازع فًظ ايه١ًٝ املٗاّ ايتاي١ٝ:
 اٚاَل: اقرتاح خط١ ايكبٍٛ ايطٟٓٛ، ٚ غسٚط ايكبٍٛ سطب االقطاّ ايع١ًُٝ ٚ َتابع١ تٓفٝرٖا بعد اقسازاٖا.

 ح اضتشداخ االقطاّ ايع١ًُٝ ٚ دفٗا اٚ ايػا٥ٗا.ثاَْٝا: اقرتا
 ثايجَا: ايتٛص١ٝ غطط االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ بػإٔ دع٠ٛ االضاتر٠ ايصا٥سٜٔ.

 زابعَا: اقرتاح اـطط اـاص١ بايبشح ايعًُٞ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚتٛفري َطتًصَات ايتعًِٝ.
 ر ايدزاض١ٝ.خاَطَا: اقرتاح خط١ ايدزاضات ايعًٝا ٚاملٓاٖ

 ضادضَا: اعداد َالنات ايه١ًٝ.
 ضابعَا: فسض ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً ايطًب١ ٚفل ايتعًُٝات املكس٠ َٔ اؾاَعات.

 ثآََا: اقرتاح خط١ يًعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ َع ْعرياتٗا.
 تاضعَا: ايتٛص١ٝ مبٓح ايػٗادات ايع١ًُٝ يًدسدني.

ع١ًُٝ آلعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ اىل ز٥اض١ اؾاَع١ سطب تعًُٝات ايرتقٝات عاغسَا: زفع ايتٛص١ٝ بايرتقٝات اي
 ايع١ًُٝ املعتُد٠.

 سادٟ عػس: جملًظ ايه١ًٝ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ اىل ايعُٝد.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙ   ع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚتٞ  21ًازز٠ٝ   19كٞ زٝب
َٙتٞ ٢ٞغتؤ: َٚص ٢َٞ ٢ٞضكاُٞ زٝطط  ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه



 157 

1-  َٛ َٚبٞد َٟٚ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ ٗ بٞزٗازانُٟ٘ٗ د َٚؿِٚاضكطزُٟ ًٞضدٞكاُٟ ٗٝضططتِٟ ك٘تابٛ بٞث ث
 كطزُٟ هٞ ثاف ثٞغُٞس كطزُٟ.

َٚؿِٚاضكطزُٟ ثالُٟ ٗٝضططتِٟ غااَلُٞ. -2  ث
َٚؿِٚا-3 َٚلساْ ٗ َٓٞه٘ٝؾاُٞٗٝٙاْ.ث  ضكطزُٟ هٞ ُؤشْٝ زاُاُٟ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ ٗ ه
َٚؿتٟ ًاًؤغتا٠ ًٚ٘اْ. -4  ضاغجاضزُٟ زاُاُٟ ثالُٞكاُٟ بٞؾٞكاْ ٙاْ هقٞ ظاُػتٚٞكاْ هٞباض٠ٝ باُطٔ
َٚط اْ ٗ زاُاْ ٗ باَلٗكطزُٞٗٝٗ ر -5 َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ زاُاْ ٗ ٗٝضط َٚؿِٚاضكطزُٟ ثالُٟ تاٙبٞت بٞ ت٘ ٞضآَٞ ث

َِٙسْ. َٚ٘ٙػتٚٞكاُٟ خ٘  كطزُٟ ث
َٟٚ ًٞضدٟ تاٙبٞتٟ. -6 َِٙسُٞ بااَلكاْ بٞث َٚؿِٚاضكطزُٟ ثالُٟ خ٘  ث
َِٙسْ. -7 َٚؿِٚاضكطزُٟ بٞضُاًٞكاُٟ خ٘  ث
َٚص. -8  ٢اًازٝكطزُٟ ًٚالكٞكاُٟ كؤه
ٌَِٙاٙٚٞكاْ، كٞ هٞ ظاُلؤ بط ٙاض٠ ه -9 َٟٚ ض   ٞغٞض زضاٗٝ.غٞثاُسُٟ غعا٠ بٞضظٝرتلطزْ بٞغٞض ك٘تابٛ بٞث

َٚم بؤ ثُٞٙ٘ٝسٙٞ ض ؤؾِبٚدل٠ ٗ ظاُػتٚٞكاْ هٞطَٞي ٓاٗؾاُٞكاُٟ. -11 َٚؿِاضكطزُٟ ثالُ  ث
 ض اغجاضزْ بٞ زاُٟ بط ٗاُا٠ًٞ ظاُػتٟ بٞ زٝضن٘ٗاْ. -11
بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ض اغجاضزٝ بؤ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ظاُػتٟ بؤ ٢ُٞساًٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ بؤ  -12

َٟٚ ض   ٌَِٙاٙٚٞكاُٟ بٞضظكطزُٟ ظاُػتٟ ثٞٙط ٝٗ كطاٗ.غٞضؤكاٙٞتٟ ظاُلؤ، بٞث
َٜ هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ بسات بٞ ض اطط. -13 َٚص بؤ٠ ٓٞٙٞ ُٓٞس  ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ   هٞغٞض ًاززٝكٞ ُٚٞ.ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 دُٞابٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 

َٚ٘ٙػذي. َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ هٞغٞض خاَهٞكاْ، ٓٞض ٠ًٗ٘ٞٓ ث  ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازل  اعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟  َٛ ت  كٞؽ، رٞضً٘ٗ ثٞضياْ خاْ. 3ك
 
 



 158 

َٙع ثٞضياْ عبساهلطٍٙ عبساهقازض:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 

َٚؿِٚاض كطزُٟ ثالُٟ  َٚؿِٚاض كطزُٟ ًٞضدٞكاُٟ ٗٝضططتّ، زَٗٗٝ ث غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ ٙٞكَٞ ث
َٚؿِ َٚؿِٚاضكطزُٟ ٗٝضططتِٟ غااَلُٞ، ؾٞؾَٞ ٓٞٙتٌاْ ث َِٙسُٞ بااَلكاْ، سٞٗتًٞٚـ ث ٚاض كطزُٟ ثالُٟ خ٘

َٙع كان زكتؤض عوٟ غعٚس ض ُٟٗٗ بلاتٞٗٝ، ًٞضدٞكاُٟ ٗٝضططتّ،  َٚٚٞ بٞض  َِٙسْ، سٞظَ ه بٞضُاًٞكاُٟ خ٘
َٙتٞ ٢ٞٗاْ،  َٙت، ٙاُٚـ ًٓٞ٘ٗ غٞضبٞغتٚٞ زٝزض ٙٞعِٟ ثطؤغٞكٞ غذلاتٚذٚٞ هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝتٞٗٝ ضٝغٍ زٝكط

َِٙسُٟ ٓٞضٗٝٓا ب َِٙسْ، نُ٘لٞ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ُٞٚػبٞت ٢ٞٗا٠ُٞ باغٚؿٍ كطز، ثالُٟ ٗٝضططتّ ٗ ثالُٟ خ٘
َٙت ٗ ُػب٠ٞ زٝضٝدٞكٞ زٝغت ُٚؿاْ زٝكات، هٞ بؤ ٢ٞٗاْ كٞ غٞضبٞخؤ ُِٚٞ هٞٗٝ،  َٙص بااَل ثالُٞكٞ زازٝض 

َٚطٝ 51هٞ سق٘ق ٗٝضبططْ، ٙاُٚـ  51ًٞغٞهْٞ  َٚلٟ ظاُػتٟ ٗٝضبططْ، ٗابعامن ه َٚ٘ٙػتٟ بٞ  هٞ بٞؾ ث
 ض ُٗٗلطزُٞٗٝ ٓٞٙٞ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٢اؾتٟ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ٢اؾتٟ ععٙع قاحل:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.   بٞض 

َٚؿذل هٞ ًازز٠ٝ  ٌَٚٞ ث َٙم ًٞٓاػياْ زاُا بؤ  17غٞباضٝت بَٞ ًاززٝٙٞ ٢ َٙم ؾطٗشياْ زاُا، ُٓٞس ُٓٞس
َٚطٝ ٢ٞٗ ًٞٓاًا٠ُٞ كٞ زاُسضاٗٝ بؤ ًٞدوٚػٟ ك٘هٚٞ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ غٚاغٞتٞكٞٙاْ ًٞدوٚػٟ داًٚع ٞ ٗ، ه

َٚلٟ ً٘ؾتٞضٝكٞ بؤ  َٙت، نُ٘لٞ ٗٝك٘  1غٚاغٞت َٙم غط ٌَِٙاٟٙ ض َٜ هٞٗاُٞ بٞ ض  َٙت ُٓٞس داًٚعٞٙٞ، زٝكط
َٙ ََٚوٞ طؿتٚٞكاْ زاُسضاٗٝ، ٠ٝٗٞ٢ تطٙاْ زٝكط َٙلٟ ضٝزلٟ غٚاغٞ هٞ ًٞٓاًٟ ًٞدوٚػٟ داًٚعٞزا ٓ ت ُٓٞس

َٚم ًٞٓاًٟ غٞضٝكٟ ٓٞٙٞ كٞ غٚاغٞتٟ طؿتٟ  َٙت، نُ٘لٞ عاًٞتْٞ كؤًَٞه َٙم غط ٌَِٙاٟٙ ض بٞ ض 
َٚتٞٗٝ، بؤ ًٞٓاًٟ ك٘هٚٞكٞف بٞتاٙبٞتٟ  َٙت بؤ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ ؾتاُٞ ٗضز بب داًٚعٞكٞٙٞ، ٙٞعِٟ ُاكط

ََٚٚٞ، ٢ٞٗاُٞ ٓٞض ٠ًٗ٘ٞٓ عٚالك٠ٞ بٞ زاض ؾتِٟ غ ٚاغٞتٟ عوٌٟ ك٘هٚٞكٞٗٝ خاَهٞكاُٟ ٙٞكَٞ، زَٗٗٝ، غ
َٙم تٞراغٚى، ٓٞضٗٝٓا غٞباضٝت بٞ رٞكٞض٠ٝ  َٙت بٞ ٙٞن ٗٝن هٞ ُٓٞس ٓٞٙٞ، ٢ٞٗ خااَلُٞ بؤ ٠ًٗ٘ٞٓ ُٞكط

(، بٞ بط ٗا٠ ًّ ٢ٞٗٝ هٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكسا تاٙبٞتٞ بٞ )فسص ايعكٛبات االْطباط١ٝهٞ ًاززٝكٞزا  9
َٚ٘ٙػت ُاكا َِٙٞ، ٙٞعِٟ ث َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗٝ زٝكَٞ تٞعوٌٚاتٟ زاخوٟ ٢ٞٗ ؾ٘ َٚتٞ ُاٗ ٙاغاكٞٗٝ، بؤٙٞ ًّ ث ت به

َٙتٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.  كٞ كَٞ بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
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َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚٚٞ، كٞ ٓٞض َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗ غ َٚت )َٗٝهال ًّ ث َٚ٘ٝٙٞ ب َٚؿِٚاضٝ بَٞ ؾ َٚلٚاْ ث اقرتاح غ
َٚت بٞ ٙٞكَٞ،  اضتشداخ االقطاّ ايع١ًُٝ(،ٗ غسٚط ايكبٍٛ سطب االقطاّ ايع١ًُٝ ٚ خطط قبٍٛ ايط١ٓ ٢ٞٗٝ بب

 َٝ٘ٚ )اقرتاح خط١ ايدزاضات ايعًٝا ؾٞؾَٞ ٗ سٞٗتَٞ ٗ ٓٞؾتَٞ ٗ زًٝٙٞٚـ ٢ٞٗٙـ ٢ٚقذلاسٞ، بٞ ًٓٞاْ ؾ
( ٢ٞٗٝ ٓٞؾت خاَهٌاْ هٞ كؤَي ب٘ٗٝٗٝ اد َالنات ٚخط١ يًعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝايدزاض١ٝ ٚ اعد ٚاملٓاٖر
 خاَي، ظؤض غ٘ثاؽ. 2ب٘ٗ بٞ 

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٚٚٞكٟ تطت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.  دُٞابٟ ٗٝظٙط ت
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  :بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت ثالُٟ ٗٝضططتّ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗاُٞ خ٘ت٠ٞ  بٞؾٟ ظاُػتٟ ٗٝسس٠ٝ ٢ٞغاغٚٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ داًٚعٞٙٞكسا، زٝب
َٙت ٗ  َٚؿِٚاضاُٞ بٞ ُٞظٝض ٢ٚعتباض ٗٝضزٝطرل َٚؿِٚاض ٗ، زٗا٠ ٢ٞٗ ث َٛ بلات ٗٝك٘ ث غ٠ُٗٞٞ ه٠َٗٞ زٝغت ث

َٙت هٞ َٙت ٗ، بط ٙاض٠ هٞغٞض زٝزض ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ، زٗاتط ٠ٝٗٞ٢ غٞالسٚٞتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ  ًُ٘اكٞؾٞ زٝكط
َٙتٞٗٝ بؤ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا، هٞبٞض٢ٞٗٝ هٞ غَ٘هبٟ ٗادباتٟ عوٌٟ، ٢ٞكػاًٟ عوٌٟ ٗ  َٚت بٞضظ زٝكط ظاُلؤ ُٞب

َِّٚ، بٞاَلَ زًٝر كطزُٞك٠ٞ ًٞغٞهٞٙٞكٟ تطٝ. َٚت ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ خااَلُٞ سي  ك٘هٚاتٞ، زٝب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/  غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ: بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َّٚ، بٞاَلَ ظؤضبٞٙاْ الُٟٙٞ ُٓ٘ٞضٙٞ، ًٞغٞه٠ٞ  َٚؿِٚاضٝكاْ ًٓٞ٘ٗ بٞد غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ بٞض اغتٟ ث
َٚػتا ٓٚ  ٠َٞٙٝ٘ٚ ٢ َٛ ٗ ن٘اض ٗ ٢ٞٗاُٞ، بٞاَلَ بًٞؿ َٚؿٞٙٞن زضٗغت ُاكات،  زٝزتٟ ٙٞن ٗ زٗٗ ٗ غ ك

َٚػتاف هٞ ظاُلؤ  َٚؿِٚاض٠ ؾطٗتٟ كبَ٘ي ٗ خ٘ت٠ٞ كبَ٘ي ٗ ٢ٞٗاُٞ هٞالْٙٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ ًٞغٞه٠ٞ ث
َٙتٞٗٝ بؤ غٞضٝٗٝ، بؤٙٞ ٠ٝٗٞ٢  َٚص ٗ بٞؾٞكاُسا، ٠ٝٗٞ٢ ثٞغُٞسٝك٠ٞ زٝطٞض  سلً٘ٚٞكاُسا ٓٞٙٞ، ٓٞض هٞ كؤه

َٙم ًٓٞآُٞطٞ هٞطَٞي ٠ٝٗٞ٢ كٞ  َٚطٝٗٝ ٓات٘ٗٝ ض َٚؿٞٙٞن زضٗغت كٞ ه َٙت، بؤٙٞ ٓٚ  ك َٛ زٝكط َٚػتا كاض٠ ث ٢
 َٟ ُاكات، ًٞٗظٗعٟ نُ٘ٗٞ ُاٗ تٞرػٚالت ٗ ٢ٞٗاُٞ، بٞض اغتٟ زٗٗ ٢ٚتٚذاٖ ٓٞٙٞ هَٞ ًٞٗظعٞزا،  ٓٞٙٞ زَٝه
ٌَِٙاٙٞكاْ ٠ٝٗٞ٢  َٙتٞٗٝ بؤ تٞعوٌٚات ٗ ض  َٚت ٗ، ٗضزٝكاضٙٞكاْ بطٞض  كاُْ٘ باؾذلٝ ٗاٙٞ ط٘ؾطاٗ ٗ ً٘دًٞٞز ب

ٍَٚ باؾٞ كٞ ٢اؾتٟ  َٚٚساّٙ، ث ٌَٚٞ ت َٚػتا هٞ ك٘ضزغتاُسا هَٞ ٗٝظع٠ٞ كٞ ٢ خاْ باغٟ كطز، بٞاَلَ ٢
َٚؿِٚاض كطاٗٝ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًٞدازي تٞرػرلات ٗ  َٚطٝ ث َٚتٞ ُاٗ كاُُ٘ٞكٞ ٗٝك٘ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ه ٗضزٝكاضٙٞكاُٟ ب
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َٚتٞ ُاٗ ًٞٗظٗعٞكٞٗٝ، ٙٞعِٟ ٓٚ  ظٝضٝض ُاك َٚػتاكٞ بَٞ ًٞدازي بؤنُٟ٘ٗ كٞغٟ ٗ تاكٞ كٞغٟ ُٞن ٢ ّٙٞ
َٙت، رعوْٞ  َٛ زٝكط َٚػتا ٓٞٙٞ كاض٠ ث َٙم عق٘باتٟ ٢ِٚعباتٟ كٞ ٢ َٚت، زٙاضٝ ُٓٞس َٚ٘ٝٙٞ بٞ تٞرػٚى باغلطاب ؾ
َٚت ٢ٚقاعٟ  َٚت كٞ ب َٚطٝٗ، بٞاَلَ غٞالسٚاتٟ ًٞدوٚػٟ ك٘هٚٞ ب ٓٞٙٞ ٗ تٞغبٚت كطاٗٝ ٗ ُٞف ٓات٘ٗٝتٞ ٢

ٌَٚاْ ٢ٞٗاُٞ بلات، ٙٞعِٟ تُٞطٚع ٗ رٞضظ٠ ٢ٞٗ عق٘بٞتا َٙعططتّ هٞٗ بؤنُ٘ٗاُٞ ث ُٞ بلات، بؤٙٞ هٞطَٞي ض 
َٚؿٞ زضٗغت ُاكات.  ٗاٙٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ًاززٝكٞ ٓات٘ٗٝ ط٘صتاٗٝ ٗ ك

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 زٗاغٚالٞتاْ رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 19ًازز٠ٝ 

ؽ زتوؼ اهلوٚٞ اغئاَ اهتاهٚٞ، بط ط٠ٞ ٙٞن ٗ زًٗٗاْ زًٝر كطز، ؾٞف ٗ سٞٗت زًٝر كطاٙٞ بَٞ ضياض
 :َٞٙٝ٘ٚ  ؾ

 ميازع فًظ ايه١ًٝ املٗاّ ايتاي١ٝ: -1
 اٚاَل: اقرتاح خط١ ايكبٍٛ ايطٟٓٛ، ٚ غسٚط ايكبٍٛ سطب االقطاّ ايع١ًُٝ ٚ َتابع١ تٓفٝرٖا بعد اقسازاٖا.

 قطاّ ايع١ًُٝ ٚ دفٗا اٚ ايػا٥ٗا.ثاَْٝا: اقرتاح اضتشداخ اال
 ثايجَا: ايتٛص١ٝ غطط االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ بػإٔ دع٠ٛ االضاتر٠ ايصا٥سٜٔ.

 زابعَا: اقرتاح اـطط اـاص١ بايبشح ايعًُٞ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚتٛفري َطتًصَات ايتعًِٝ.
 خاَطَا: اقرتاح خط١ ايدزاضات ايعًٝا ٚاملٓاٖر ايدزاض١ٝ.

 ضادضَا: اعداد َالنات ايه١ًٝ.
 ضابعَا: فسض ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً ايطًب١ ٚفل ايتعًُٝات املكس٠ َٔ اؾاَعات.

 ثآََا: اقرتاح خط١ يًعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ َع ْعرياتٗا.
 تاضعَا: ايتٛص١ٝ مبٓح ايػٗادات ايع١ًُٝ يًدسدني.
اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ اىل ز٥اض١ اؾاَع١ سطب تعًُٝات ايرتقٝات  عاغسَا: زفع ايتٛص١ٝ بايرتقٝات ايع١ًُٝ آلعطا٤

 ايع١ًُٝ املعتُد٠.
 سادٟ عػس: جملًظ ايه١ًٝ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ اىل ايعُٝد.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ  ك
 ًاززٝٙٞكٟ تط.
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َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 :21املاد٠ 

 ٜعني عُٝد ايه١ًٝ بكساز َٔ ١٦ٖٝ األَٓا٤ ٜػرتط فٝ٘ إ ٜهٕٛ: 
 َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ٚمبستب١ اضتاذ َطاعد ع٢ً االقٌ. -1
 االداز١ٜ.َٔ املعسٚفني بسصاْتِٗ ايع١ًُٝ ٚبهفا٤تِٗ  -2
 َٔ املدتصني بأسد اختصاصات قظ االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ. -3
 َتفسغًا نًًٝا يعًُ٘ ٚال ميازع اٟ عٌُ اخس. -4

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ   ثٞضهًٞاْ.بٞض 
َٚتٞ ًازز٠ٝ  21ًازز٠ٝ  َٙلٟ تط ٢ٞٗٝ ض ْٗٗ 21كٞ زٝب َٙت داض َِٙس٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زًٝٞٗ َٚـ خ٘ ، ًّ ث

َٚساٗٝ، ٢ٞٗٝٙٞ كٞ  َٚم هٞ غٞضصتٞكاُٟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف هٞ ضاثؤضتٚؿسا ٢اًاشًٝاْ ث بلًٞٞٗٝ، كٞ ٙٞك
َٚ٘ٙػتٟ زاض ؾت٠ِٝٗٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ كٞ ٗٝك٘ نؤْ هٞ ثطؤشٝ ٢ٞغَوٚٞكٞزا ٓات٘ٗٝ َٚبٌِٚٚاْ هٞغٞض ٓٞٙٞ ث ، ظؤض ت

َٚػتا بٞ ك٘ضز٠، ٢ٞٗ  ٢ ٌَِٝٗٞٙ َٙتٞٗٝ، بؤٙٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ زٝخي٘ َٙصض َٜ ٠ًٗ٘ٞٓ زابط  بٞٗٝ ٓٞٙٞ غٞض هٞ ُ٘
َٚتٞ ًازز٠ٝ  21زاض ؾتِٞ ُٚٞ كٞ هٞالْٙٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞؾٞٗٝ ٢اًازٝ كطاٗٝ، ًازز٠ٝ   21كٞ زٝب

َٙم هٞ زٝغت٠ٞ ٢ٞ َٚص بٞ بط ٙاض َٚتٞ زٜ: ض اطط٠ كؤه َٛ ب َٚ٘ٙػتٞ ٢َٞ ًٞضدا٠ُٞ ه َٙت ٗ، ث  ًِٚساضاُٞٗٝ زازًٝٞظض
َٚت. -1 َٚت ٗ بٞ الُٟٙٞ كَٞ ثطؤرٚػؤض٠ ٙاضٙسٝزٝض ب  خاُٟٗٝ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤض ا ب
َٚت. -2 َٚط ٠ ُاغطاب  بٞ ثت٠ٗٞ ظاُػتٟ ٗ ت٘اُا٠ كاضط
َٚم هٞ ثػجؤضٙٞكاُٟ بٞؾٞكاْ ٙاْ هقٞ ظاُػتٚٞكاُٟ  -3 َٚت هٞ ٙٞك َٚصٝكٞ.ثػجؤض ب  ظاُلؤ ٙاْ كؤه
َٙتٞ ٢ٞغتؤ. -4 َٙلٟ تط ُٞطط َٚت بؤ كاضٝك٠ٞ ٗ ٓٚ  كاض َٙلٟ تٞٗاٗ ب  خؤ تٞضخاْ كاض

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚ٘ٝ؟ رٞضً٘ٗ. َٚت؟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٢ َٚبِٚٚٞكت ٓٞب  دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غ  ٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 
َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ.  ت
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َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ كػ٠ٞ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ  َٚطخاْ -كان دالي -كٞغٞ )ٓاشٝ خاْ 5ك ز. اظيس(،  -كان عٌاز -كان عبساهػالَ -ؾو
 رٞضً٘ٗ ٓاشٝ خاْ.

َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ   َصطف٢:بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض  َٚ٘ٝ هٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ ٗاًاْ كطز،  22ٗ  21زٝكَٞ ًازز٠ٝ ًّ ث َٙت، نُ٘لٞ بٞ ًٓٞاْ ؾ هٞٙٞن بسض
َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٢ٞٗٝف ٗٝك٘ ٠ٗٞ٢  2ٙٞعِٟ ًٞضدٞكاُٟ ٗ ٢ٞضكٞكاُٟ بٞ ٙٞكٞٗٝ كطاٗٝتٞ  بط طٞ، بؤٙٞ ًّ ث

َٙتٞ ًازز٠ٝ  َٙت، بلط َٛ بلط َٙت، بٞٙٞكٞٗ 21ٗ  22بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ، ٗاتٞ ًازز٠ٝ  21ه َٚم بسض ٝ ه
 غ٘ثاؽ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚطٝ ٓٞٙٞ هٞ ًازز٠ٝ  َٚؿِٚاضٝكَٞ بؤ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞؾٞ، ٢َٞ ؾطٗتا٠ُٞ ه ُٞغْٞ ٓٞٙٞ، ُات٘اُري  18ًّ ث

َٟٚ ٢ٞٗ ًاززاُ َٚري بٞث َٚت، بٞ كٞهٌٚٞٙٞكٚـ رٞضكٟ ُٚٞ،  ٠ٞ18 هٞ ًازز٠ٝ بَو َٚساب ٓات٘ٗٝ، ُٞرػٟ غ٘ز٠ ت
 ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط خاْ رٞضً٘ٗ.  ؾو
َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َ ٠ٝٗٞ٢ ً٘تٞرٞضٙقٞكٞكٞ بٞض اغتٟ بُٞٚػبٞت ٢َٞ ًاززٝٙٞ ٓاٗض اَ هٞطَٞي كػٞك٠ٞ كان دالي، بٞاَل

َٚ٘ٝٙٞ ٓٞض ٢ٞٗ ٢ٚؿٞ  َٚت بٞٗ ؾ َٚت، ٙٞعِٟ ُاب عًٞٚس٠ ك٘هٚٞ، كٞ ٢ٞٗ ضٗتب٠ٞ ؾٞٓاز٠ٝ زكتؤضا٠ ٓٞب
َٙت، ٙٞعِٟ ُات٘اُري ٠ٝٗٞ٢ بٞغٞضزا رٞضظ  َٛ ٗٝضبطرل َٚت غ٘ٗز٠ ه بلات، ٙٞعِٟ ٓٞض هٞ ًٞدازي عوٌٚٞكٞ زٝب

ٌَٚٞ عًٞٚسًاْ ٓٞٙ َٙت )بلّٞٙ، زٗا٠ ٢ٞٗٝ ٢ َٚم ٢ٚعارٞ بلط جيٛش تعني ٞ بٞؽ بؤ ك٘هٚٞ ُٚٞ، ٢ٞطٞض ؾت
(، نُ٘لٞ ْػاط داَعٞ ٜكّٛ ب٘ هلرٙ ايػا١ٜاٜ  ايعُدا٤ االخسٜٔ غري عُدا٤ ايهٛيٝات يتٛيٞ َطؤي١ٝ

عًٞٚسًاْ ٓٞٙٞ ٓٞض ٟٓ ك٘هٚٞ ُٚٞ هُٞاٗ داًٚعٞ سلً٘ٚٞكاُٚؿسا ٓٞٙٞ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٞطٞض ٠ٝٗٞ٢ بؤ ظٙاز 
َٙت، بعاُري   ؾطٗتٞك٠ٞ نٚٞ؟.بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ
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َٙع عبساهػالَ  قسٙق: َصطف٢ بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَٚٞ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞتري بؤ خس٠ًٞ ًٞزُٟٝ نُٞس ؾٞضت  َٚطخاْ زٝكَٞ، ٢ َٚبِٚٚٞك٠ٞ ؾو َٗٝهال ثؿتطرل٠ ت

َٚري هٞغٞض ٢ٞٗ كٞ َٟ، بٞ كٞٙطٟ خؤًاُٞ، بٞاَلَ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت خَٞهم ٢اظازٝ، زابِ غ٠ٞ كٞ ثاض٠ٝ زٝزِٝٙ
َٚت هٞ  َٚم رطغٞتٟ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞب َٚت ٗ  4، 3ٓٞض خؤؾٚٞك٠ٞ كٞضتٟ تاٙبٞت ٢ٞٗٝٙٞ ٙٞك ب٘اض زآاتٚؿٟ ٓٞب

َٚري، ًٞدوؼ ٢ًُ٘ٞاٙٞن ٓٞٙٞ،  ٌَٚٞ سٞكٌاْ نٚٞ ٢ٞٗٝ هٞ ن٘اضَٝ زابِ ت٘اُا٠ خؤؾٟ غاتٞ طٞض ، ٢
ٌَٚٞ بؤ  ًٞدوٚؼ داًٚعٞف ٓٞٙٞ، ٙٞعِٟ ٠ٞ٣ٙٞٓ ٢ًُ٘ٞا ٓٞٙٞ، ًٞدوٚؼ داًٚعٞٙٞ، ًٞدوٚؼ ك٘هٚٞ، ٢
َٟٚ ظضٗرٟ خؤٙاْ زٝت٘اُّ كٞضاض بسْٝ ٙاْ ُا، زّٙ هٞ ٢ًٞٞضٙلا كٞ عًٞٚس٠  باٗٝض  بٞٗاْ ُاكّٞٙ، ٢ٞٗاْ بٞث

ٙٞ ٓٚ  كَٞ ٗ ك٘ض ٠ ٓاضظٞضز ب٘ٗ، ً٘غتٞؾاض٠ غٞضؤكٟ ٢ًٞٞضٙلا ب٘ٗ، ٢ُٞساًٟ هٚصُٞف ٢ٞٗ ب٘ٗ، بؤ
َٚط خاْ  َٚؿِٚاضٝك٠ٞ ؾو َٚؿِٚاضزٝكَٞ ثؿتطرل٠ ث ٌَٚٞ ت٢ٞوٚف كطز، بؤٙٞ ًّ ث ُٞب٘ٗ، غؤرت ثاٗٝضٙؿٟ بؤ ٢

َٙت، غ٘ثاؽ.  زٝكَٞ، ٢ٞٗ ن٘اضًٝٞ َٓٞهبطرل
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ازلاعٚى رٞضً٘ٗ.
َٙع ازلاعٚى ستٌ٘ز عبسار:  بٞض 

 َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚطٝ نُٞس داض ٢ِٚعاضَ كطزٙٞ، بؤٙٞ ٗا كػٞ زٝكَٞ، ٙٞن سٞضٝك٠ٞ ُاتٞبٚعٟ  بٞض اغتٟ ٢ٞٗ زٗٗ كاًرلاُٞ ه
َٚٚاْ كبَ٘ي  َٚت ه َٙتٞ غٞضت، نٚٞ ٢ٞٗٝ؟ ٢ٞطٞض ٗاب َٙتٞ غٞضت، ٙٞن ثرلكص٠ ُٞك٠ٞ كاًرلا ز بل٠ٞ كاًرلا ز

َٛ ًاُاٙٞ.  ُاكَٞ، ظؤض ب
َٙع ز. اضغالْ ب  اٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عٌاز رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌاز ستٌس سػري:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿذل، تٞعري كطزُٟ عًٞٚس٠ ك٘هٚٞ  َٙت، نُ٘لٞ ٙٞن الكطاٗٝتٞٗٝ ث هٞغٞضٝتا ٓات٘ٗٝ )ٙعري( ٢ٞٗٝ البسض
َٚ٘ٙػت ُاكات زٗ َٚؿذل ٓات٘ٗٝ، ٢ٞضكٞكاُٚاْ، قٞالسٚٞتٞك٠ٞ ٢ًُ٘ٞاٙٞ، ث َٚ٘ٝ ث َٚتٞٗٝ، بٞ ًٓٞاْ ؾ ٗباضٝ بب

َٚت، نُ٘لٞ تٞغٞٗض زٝكَٞ  َٚؿِٚاضٝك٠ٞ ٓاٗكاضامن زٝكَٞ، ب٠ٝٗٞ كٞ ًٞضز ُٚٞ ً٘تٞرٞضٙ  ب ثؿتٚ٘اُٟ هٞ ث
َٚت، ًٓٞاْ  َٚت ً٘تٞرٞضٙ  ب َٚري ٢ٚال زٝب ٢ٞضكٞكاُٟ ٢ُٞٗٝسٝ ططاْ ُٚٞ ٗٝك٘ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ، تا بَو

َٚ٘ٙػت ُاكات ب َٚم هٞٗ ثطغٚاضٙـ زٝكًٞٞٗٝ ٢اٙا ث َٚ٘ٝ باؽ هٞ ٢ٞٓو٠ٞٚ كاُُٟ٘ ٗ ٙٞعِٟ ؾت ٞ ًٓٞاْ ؾ
َٙت؟ غ٘ثاؽ.  بابٞتٞ ٢ٚعارٞ بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 زكتؤض اظيس رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. اظيس اب  طٍٓٚ عوٟ )ٗٝضتٟ(:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٚ ٗاٙٞ ض٢ٝٚػٟ ك٘هٚٞ  َٚؿذلٙـ عًٞٚس٠ ك٘هٚٞ هٞطَٞي ض٢ٝٚػٟ داًٚٞعٞف كٞ َٗٝهال ٙٞن خاَي ب٘ٗ، ث ٗ، ث
َٚؿذل ُاظامن ٢ٞٗ خاَهًٞاْ باؽ ُٞكطز، كٞ )ًّ  َٚم كٞٗا املعسٚفني يطريتِٗ ايرات١ٝث َٚت بٞ ؾت (، سلَ٘ ُٞزضاب

َٚت بٞ ؾٞضٝف، نُ٘لٞ بٞض اغتٟ ثا٠ٞٙ غٞضؤكٟ ظاُلؤ هٞطَٞي عًٞٚس٠ ك٘هٚٞ بٞض اغتٟ ثاٙٞكٞ، كٞ  ً٘خٚى ب
َٙت ًٞعطٗف بّ بٞ غرل٠ٝ ظاتٟ،  هٞ ض٢ٝػٟ َٚ٘ٙػت ب٘ٗ ٢ٞٗ خاَه٠ٞ بؤ ظٙاز بلط ٓٞضًٝٞكٞٙٞ، بٞض اٜ ًّ ث

َٚلٞٗٝ ً٘خٚى بّ بٞ ؾٞضٝف، ظؤض غ٘ثاؽ.  سلَ٘ ُٞزضابّ بٞ تاٗاُ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ رٞضً٘ٗ. َٚبِٟٚ تاظٝت ٓٞٙٞ؟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف بَٞه  دُٞابٟ ٗٝظٙط ت
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:ب  ٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞف هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ ٓٞضزٗٗ ًازز٠ٝ   َٙت  22ٗ  21هٞض اغتٚسا ٢ َٙت، ٓٞضٗٝٓا ٢ٞٗٝف البسض زًٝر بلط
َٚؿذل ٢ٞٗ بط ٙاضٝ زضاٗٝ، ٓٞضٗٝٓا هٞطَٞي ٢ٞٗٝٙ َٙم هٞ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضاُٞٗٝ، رعوْٞ نُ٘لٞ ث ّ كٞ بٞ بط ٙاض

َٙت، ٓٞضٗٝٓا هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ  َٚت ٢ٞٗٝف البسض َٚت خؤ تٞضخاْ كطز٠ٗٗ تٞٗاٗب كٞ هٞ بط طٞ ن٘اض، كٞ زَٝه
َٚت هٞٗٝ، هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾري، بٞاَلَ  َٙطط ب َٚت بٞ ٓٚ  غعاٙٞن كٞ ض  َٚت، كٞ سلَ٘ ُٞزضاب ٠ٝٗٞ٢ كٞ غعا ُٞزضاب

ٌَٚٞ ًُ٘اكٞؾ٠ٞ َٙعاْ، ظؤض ططِٙطٞ كٞ ٢ كاُْ٘ زٝكّٞٙ، ًٓٞٚؿٞ ً٘كاضُٞ بلّٞٙ،  ٙٞن غٞضُر زٝزّٝٙ بٞض 
َٚت، هٞ ًُ٘اكٞؾ٠ٞ ٢ٞٗ كاُُ٘ٞ نُٞس داض باغٟ  َٚت هٞ ض اغتٚسا ً٘كاضُٝٞكًٞاْ ٗاكٚعٚاُٞ ب بٞاَلَ زٝب

َٜ؟، كٞ بؤ  ٌَٚٞ هٞ ك٘ َٜ ٗ ظاُلؤ٠ تاٙبٞتٟ ٢ غاَي زاٗا٠ كطزٗٗٝ تُٞٔا هٞ بٞؾٟ  1ٓاضظٞضز كطا، ٓاضظٞضز هٞ ك٘
َٙت 911كاُْ٘  َٚلٟ كاُْ٘ ُازؤظٙٞٗٝ، هٞ ًٓٞ٘ٗ ظاُلؤكاُٟ كٞؽ ٗٝضبطط َٙٛ بٞؾ ، هٞ ًٓٞ٘ٗ زُٗٚازا بطٞض 

َٚت َٓٞٗي  1تٞهٞبٞ هٞ كاُْ٘ بؤ  911دٚٔاُسا زاٗا بلات  َٙت، ٢ٞٗٝ ٗاكٚعٟ ك٘ضزغتاُٞ زٝب غاَي ٗٝضبطرل
َٚبِٟٚ ٗ غٞضصتا٠ُٞ كٞ ه َِِٙٚٞٗٝ، زٗا٠ ض ٝناٗ كطزُٟ ٢َٞ ت َِٚري، زٗا غٚالٞ زٝخ٘ ٞالْٙٞ بسّٝٙ بٚط٘صت

َٚؿلٞف كطا. َٙعاْ ث  بٞض 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاضٝ زٝكّٞٙ، كٞ ًازز٠ٝ  ٌَٚٞف ثؿتطرل٠ هٞٗ ث َٙتٞ ٙٞن ًاززٝ، ٗاتٞ  22ٗ  ٢21 َٙت ٗ بلط َٙم غط ض
َٚتٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ هٞ ًاززٝكٞزا  21اٗٝض ؤكٟ ًازز٠ٝ ٠ٝٗٞ٢ هٞ ُ َِٚا زٝب ٓات٘ٗٝ ٢ٞطٞض زٝزتٞكٞ زُٝطٟ ٓ

( َٞٙٝ٘ٚ  اٚاَل: ٜػرتط يف عُٝد ايه١ًٝ: بًٞؿ
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 َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ٚ مبستب١ اضتاذ َطاعد ع٢ً االقٌ. -1
 َٔ املعسٚفني بايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚ االداز١ٜ. -2
 اصات االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ يًذاَع١ اٚ ايه١ًٝ.َٔ املدتصني بأسد اختص -3
 إ ال ٜهٕٛ قهََٛا ظٓا١ٜ اٚ دٓش١ ك١ً بايػسف. -4

َٚؿِٚاض٠ٝ ٙٞكدػتِٞك٠ٞ ًاززٝ  َٚتٞ  22ٗ  21غٞضٝتا ٢ٞٗ ث َِٚا ٢ٞٗٝ زٝب َٙتٞ زُٝطساْ، ٢ٞطٞض زُٝطٟ ٓ بسض
 بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞا  ْ:بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ ًازز٠ٝ  َٚػتا ك َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  22ٗ  ٢21 َٙت بٞ ٙٞن؟ تلاٙٞ زٝغتٟ بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك  1بلط
َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ زٝغتٟ بٞضظ  َِٙسٙاُٞٗٝ، تلاٙٞ ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، ٢ٞٗ غٚال٠ٞٙٞ كٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف خ٘

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞكؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ   بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط.بلاتٞٗٝ، ك
 ز. قباح ستٌس صتٚب:

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت بٞ زَٗٗٝ هٞ ًازز٠ٝ   ، ٢21ًٞٞ زٝب
 ثاْٝا: ٜتٛىل عُٝد ايه١ًٝ املٗاّ ايتاي١ٝ: 

تسغٝح َعإٚ ٚزؤضا٤ االقطاّ ٚايفسٚع ايع١ًُٝ يف ايه١ًٝ َٔ بني اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ املعٝٓني ع٢ً  -1
 املالى ايدا٥ِ.

َتابع١ ضري ايدزاض١ يف ايه١ًٝ يتشكٝل اٖدافٗا ٚايعٌُ ع٢ً ايرتصني املطتُس يًشاي١ ايع١ًُٝ ٚايفهس١ٜ  -2
 ٚايرتب١ٜٛ.

 املصادق١ ع٢ً تٛصٝات فايظ االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ. -3
 املٛافك١ ع٢ً تٛشٜع املٛاد ايدزاض١ٝ ٚايٛسدات ايفص١ًٝ ع٢ً اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ. -4
 تأَني املطتًصَات ايدزاض١ٝ َٔ االدٗص٠ املدترب١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايهتب ايدزاض١ٝ ٚغريٖا. -5
 املصادق١ ع٢ً تٛصٝات ايًذإ املػه١ً يف ايه١ًٝ. -6
 صسف املهافات. -7

 ثايجا: يعُٝد ايه١ًٝ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ ملعا١ْٚ اٚ يسؤضا٤ االقطاّ اٚ ايفسٚع.
 ايعُٝد يف اؾاَعات اييت تتهٕٛ َٔ اقطاّ فكط. زابعَا: ميازع ز٥ٝظ ايكطِ صالس١ٝ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚص ٢َٞ ٢ٞضكا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ ثٚازٝ زٝكات   زَٗٗٝ: ض اطط٠ كؤه
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َٚ٘اْ ٢ُٞساًاُٟ ثااَلٗتِٟ ٙاضٙسٝزٝض -1 َٚص هُٞ ٝك٠ٞ ٗ غٞضؤكٞكاُٟ بٞؾٞ ظاُػتٚٞكاْ ٙاْ هقٞكاْ هٞ كؤه
 زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗت٠ِٝٗٞ كٞ هٞغٞض ًٚالكٟ ًٓٞٚؿٟٞٙ زاًٞظضاْٗ.

َِٚا٠ٗ  -2 َِٚاُٟ ٢اًاصتٞكاُٟ ٗ كاضكطزْ هٞث َِٚاٗ بٞزٙٔ َٚص هٞث َِٙسْ هٞ كؤه َٙ٘ٝنُٟ٘ٗ خ٘ بٞزٗازانُٟ٘ٗ بٞض 
 ظاُػتٟ ٗ ٓعض٠ ٗ ثٞضٗٝضزٟٝٙ.ثتٞٗكطزُٟ بٞضزٝٗاًٟ باض٠ 

 ثٞغُٞسكطزُٟ ض اغجاضزٝكاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ بٞؾٞكاْ ٙاْ هقٞ ظاُػتٚٞكاْ. -3
َِٙسْ ٗ ٙٞكٞكاُٟ ٗٝضظ٠ بٞغٞض ٢ُٞساًاُٟ  -4 ض ٝظاًُٞس٠ زٝضبط ّٙ هٞغٞض زابٞؾٞكطزُٟ كٞي ٗ ثٞزي خ٘

َٚصٝكاْ.  زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝٗ ٗاُٞ ب

5- َٙ َٚساٗٙػتٚٞكاُٟ خ٘ َِٙسْ ٗ ٟٓ زٙلٞ.زابِٚلطزُٟ ث َٚبٟ خ٘ َٚط٠ تاكٚطٟٞٙ ٗ ظاُػتٟ ٗ كت  ِسْ هٞ ٢اً
َِٚطاْٗ. -6 َٚم ٓ َٚص ث  ض ٝظاًُٞس٠ زٝبط ّٙ هٞغٞض ضاغجاضزٝكاُٟ ٢ٞٗ هٚصُا٠ُٞ هٞ كؤه
 خٞضز كطزُٟ ثازاؾتٞكاْ. -7
ٍَٙ ٗ زٝضٝٗٝٙسا. -8 َٚص هُٞاٗ ٓٞض  بٞ ٢ٚطاز ُاضزُٟ كاضًُٞساُٟ كؤه

َٚص بؤ٠  ََٚٚٞ: ض اطط٠ كؤه َٙم هٞ زٝغٞاَلتٞكاُٟ بسات بٞ ٙاضٙسٝزٝضٝك٠ٞ ٙاْ بٞ غٞضؤكٞكاُٟ غ ٓٞٙٞ ُٓٞس
 بٞؾٞكاْ ٙاْ هقٞكاْ.

َّٙ تُٞٔا هٞ بٞؾٞكاْ. َٚم ز َٚت هٞٗ ظاُلؤٙا٠ُٞ كٞ ث  ن٘اضَٝ: غٞضؤكٟ بٞف زٝغٞاَلتٟ ض اطط٠ زٝب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙ  ع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتٞٗٝ ) َٙصض َٚ٘ٝٙٞ زابط  َٚبٌِٚٚاْ ٓٞٙٞ، ٙٞكًٞٚاْ تاٙبٞتٞ بٞ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ بَٞ ؾ املٛافك١ ع٢ً تٛشٜع زٗٗ ت
َٙت، غٞباضٝت بٞ بط ط٠ٞ ٓٞؾت تُٞٔا هُٞاٗ املٛاد ٚايٛسدات ايدزاض١ٝ ايفص١ًٝ (، ٗاتٞ ٗٝسسٝف ظٙاز بلط

َٙ ٍَٙ ٢ٞٗ زٝغٞاَلتٞ هٞ ًاززٝكاُٟ ٓٞض َٚت، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ )خاضز االكوٍٚ( زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض ٍ ًارٟ ٢ٚطاز٠ ٓٞب
َٚت بط ط٠ٞ ٓٞؾت ) َٛ ب ٠َٞٙٝ٘ٚ ه َٚؿ٘ٗ تط زضاٙٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤ، ٗاتٞ زٝكٞكٞ بَٞ ؾ اٜفاد َٓتطيب ايه١ًٝ ث

 داخٌ االقًِٝ(.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.دُٞاب
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت بٞ )تسغٝح َعإٚ ٚ زؤضا٤ االقطاّ ايع١ًُٝ يف ايه١ًٝخاَهٟ ٙٞكَٞ  )تسغٝح َعإٚ ٚ زؤضا٤ االقطاّ ( بطؤض 
 (.ٚايفسٚع ايع١ًُٝ يف ايه١ًٝ
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َٙع ز. اضغالْ باٙ  ع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ تُٞٔا  َٛ ت  تاضا خاْ( رٞضً٘ٗ ٓاٗض اظ خاْ. -كان ُٞشاز -كٞؽ )ٓاٗض اظ خاْ 3ك
َٚذ اظيس: َٙع ٓاٗض اظ ؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتٞ غٞالسٚاتٟ  8ٗ  7غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ خاَهٟ  ٍَٚ باؾٞ ٢ٞٗٝ بلط خٞضز كطزُٟ ثازاؾتٞكاْ، ًّ ث
َٚلٟ باؾٞ بؤ  ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ ٗ، خاَهٟ ٓٞؾتٚـ بٞ ٢ٚطاز كطزْ ٢ٞطٞض ٠ٝٗٞ٢ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗتٚاْ ؾت

َٙتٞ غٞالسٚاتٟ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ.  ُاٗٝٗٝ، ٢ٞطٞض ُا ٢ٞٗٙـ بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ   ثٞضهًٞاْ.بٞض 
ع٢ً تٛصٝات ايًذإ  املصادق١ًِٚـ هٞطَٞي كػٞك٠ٞ ٓاٗض اظ خاْ زاَ، ًٞغٞه٠ٞ غٞضف ٗ ً٘كار٢ٞات )

َٚت ٗ، املػه١ً يف ايه١ًٝ َٚ٘ٝٙٞ ب َٚ٘ٙػت ُاكات هٞ كاُْ٘ بٞٗ ؾ (، ٓٞض هٞ غٞالسٚاتٟ ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞٙٞ ٢ٚذل ث
َٚ٘ٝ، ٓٞض هٞ باظ٠ُٞ كاض٠ خؤٙٞتٟ، ٙٞكًٞ َِٙسُٟ بااَل ٢ٚطازٙـ بٞ ًٓٞاْ ؾ َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ ٚؿٟ كٞ تاظٝ بٞض 

َٚطٝ  ًَٚٚٞسا كٞ ه َٚذي، بٞاَلَ هٞ غ َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ ض اغتٟ كطزٝٗٝ، ًِٚـ ٓٞض هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاًٞ كٞ ٗاب ٗ ت٘
َٚت  ََٚٚٞ ٓات٘ٗٝ، ُاظامن ه٠َٗٞ نُٞسٝ، كٞ زَٝه )ميازع ز٥ٝظ ايكطِ صالس١ٝ ايعُٝد يف اؾاَعات اييت بٞ غ

ٌَٚٞ هٞلً٘اْ كطزٝٗٝ، ٢ٞٗٝ  اّ فكط(،تتهٕٛ َٔ االقط َٚت كٞ ٢ ٢ٞطٞض ٢ٞٗٝ ًٞبٞغت ك٘ه٠ٞٚ داًٚعٞ ب
( ًٞخػٞز٠ نٚٞ ُاظامن، ًٞبٞغت هٞ ٢ٞكػاَ نٚٞ؟ َٔ االقطاّ فكطتٞبعْٞ هٞل٘ كطاٗٝتٞٗٝ، ٢ٞطٞض ُا )

 سٞظ زٝكَٞ هٚصُٞ بؤَ ض ْٗٗ بلاتٞٗٝ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  :بٞض 

 تاضا خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع تاضا ٢ٞغعٞز٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت، نُ٘لٞ ٢ٞٗاُٞ غٞالسٚاتٟ ض٢ٝٚػٟ داًٚعاْ، )قطف  ًّ ٢ٚقذلاح زٝكَٞ سٞٗتَٞ ٗ ٓٞؾتٍ البدل
 اغيلارأت() )اٙطاز ًِتػيب اهلوٚٞ(.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 زٗا غٚالٞ ٗ زٗا ض ٢ٝٚتاْ.هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ 
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 ز. قباح ستٌس صتٚب:

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٜ داًٚعات  َٚساٙٞ، رعوْٞ ُٓٞس غٞباضٝت بٞ خاَهٟ ن٘اضَٝ كٞ ًٞغٞه٠ٞ ٢ٞٗ داًٚعاتا٠ُٞ كٞ ٢ٞكػاًٟ ت
َٚت ٢ٞكػاًٟ ٓٞٙٞ، ٢ٞٗٝ ٗٝ ك٘ ٓٞٙٞ، داًٚعات ٗٝك٘ رُٟٞ ٗ تٞكِٞهؤدري، كٞ هٞدٚاتٟ ٠ٝٗٞ٢ ك٘هٚاتٟ ٓٞب

ض ُٗٗلطزُٞٗٝ ٗابعامن ٗٝظٙطٙـ ٓاٗزُٝطٞ هٞغٞض ٢ٞٗ ًٞٗظٗعٞ، ًٞٗظٗعٟ سٞٗتَٞ ٗ ٓٞؾتَٞ كٞ باغٟ 
ٌَٚٞ ٢اطازاضبري  ٠َٝ٘ٚ ك٘هٚٞٙٞ ٢ َٙت، ٢ٞٗٝ هٞ ن٘اضن َٙت، )اٙطاز ًِتػيب( زٝكط غٞضرٟ ً٘كار٢ٞات زٝكط

َٚم هٞ غٞالسٚاتٟ خؤ٠ بسات بٞ عًٞٚسٝكاْ ٓٚ  ك َٚت بٞؾ َٚؿٞٙٞن زضٗغت ُاكات، ض٢ٝٚػٟ داًٚعٞ زٝت٘اُ
َٚت ض ؤتري كَٞ بلِٞٙٞٗٝ، ٙٞعِٟ بؤ غٞضرٟ ً٘كار٢ٞٞٙٞن  َٚت بٞضٝٗ ٢ٞٗٝ به ٌَٚٞ زٝب نُ٘لٞ تٞٗٝدٟ٘ٓ ٢
َٙت ٙاْ  َٚت بؤ ض٣ٙاغ٠ٞ داًٚعٞ ٗ ه٠َٗٞ ً٘ارٞكٞ بلط َٚ٘ٙػت ُاكات كتاب به ٠َٝ٘ٚ ك٘هٚٞٙٞن ث هٞ ن٘اضن

ٌَٚٞ ٗٝك٘ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ض اًاْ طؤض  َٙت، بؤٙٞ ٢ َٚؿٞٙٞن زضٗغت ُاكات ٗ، ُٞكط ٙ٘ٝ كٞ ًا٠ُٝٗٞ ٢ٞٗٝ ٓٚ  ك
َٙلٟ ُٚٞ هٞطَٞي غٞالسٚاتٟ غٞضؤكٟ ظاُلؤ.  ٓٚ  تٞظاز

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤض.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػتا باؾذلّٙ هٞض اغتٚسا هٞغٞض ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞ ٌَٚٞ غٞٙط بلّٞٙ ٢ َّٙ، ٢ٞطٞض ٢ َٚم ز ظاُلؤ  ٠2 تُٞٔا هٞ بٞف ث
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا ظاُلؤ٠ ك٘ضزغتاْ ٗ ظاُلؤ٠ ٢ًٞطٙلٟ، هٞض اغتٚسا ٓٞضزٗٗكٚاْ زٝنِٞٗٝ ٢ٞٗ كاهب٠ٞ  هٞ ٓٞض

َٚصٙاْ ُٚٞ بٞؾٛ ظاُػتٚاْ ٓٞٙٞ هٞ  َٙت كؤهٚصٝ ظاُلؤ، نُ٘لٞ ه٠َٗٞ ٢ٞٗاْ كؤه َٚٚاْ زٝٗتط ظاُلؤكٞزا كٞ ث
َٚت، بؤٙٞ هَٞ ساَهٞتاُٞزا  َٚم ٓات ب َٙم ث َٚص َٚت هٞ نُٞس كؤه َٚلٟ ظاُػتٟ ٓٞٙٞ، ُٞن ظاُلؤٙٞن ب نُٞس بٞؾ

َٚص بٞف ٓٞٙٞ. َٙت، نُ٘لٞ هٞدٚاتٟ كؤه َٚ٘ٙػتٞ سٚػاب بؤ بٞؾٞكاْ بلط  ث
 

 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:

 زٗا غٚالٞتاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبس   اهقازض زظٟٝٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚتٞ بط ط٠ٞ   ، 21ًازز٠ٝ  9زٝب

 ثاَْٝا: ٜتٛىل عُٝد ايه١ًٝ املٗاّ ايتاي١ٝ
تسغٝح َعإٚ ٚزؤضا٤ االقطاّ ٚايفسٚع ايع١ًُٝ يف ايه١ًٝ َٔ بني اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ املعٝٓني ع٢ً  -1

 املالى ايدا٥ِ.
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يتشكٝل اٖدافٗا ٚايعٌُ ع٢ً ايرتصني املطتُس يًشاي١ ايع١ًُٝ ٚايفهس١ٜ َتابع١ ضري ايدزاض١ يف ايه١ًٝ  -2
 ٚايرتب١ٜٛ.

 املصادق١ ع٢ً تٛصٝات فايظ االقطاّ اٚ ايفسٚع ايع١ًُٝ. -3
 املٛافك١ ع٢ً تٛشٜع املٛاد ايدزاض١ٝ ٚايٛسدات ايفص١ًٝ ع٢ً اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ. -4
 َٔ االدٗص٠ املدترب١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايهتب ايدزاض١ٝ ٚغريٖا.تأَني املطتًصَات ايدزاض١ٝ  -5
 املصادق١ ع٢ً تٛصٝات ايًذإ املػه١ً يف ايه١ًٝ. -6
 صسف املهافات. -7

 ثايجا: يعُٝد ايه١ًٝ ؽٌٜٛ بعض صالسٝات٘ ملعإٚ اٚ يسؤضا٤ االقطاّ اٚ ايفسٚع.
 َٔ االقطاّ ايفكط. زابعَا: ميازع ز٥ٝظ ايكطِ صالس١ٝ ايعُٝد يف اؾاَعات اييت تتهٕٛ

 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:

ُٚػاسياْ تٞٗاٗ ُٚٞ ُات٘اُري تٞغ٘ٙت بلّٞٙ بٞض اغتٟ، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط تا ٢ٞٗ خ٘ؾم ٗ بطاٙاُٞ 
.َِٝٗٞٙ  ز

َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَٚٞ هٞبٞضزَٝ بٞؾٟ ن٘اضَٝ زاّٙ، كٞ ُاظامن ٢ٞطٞض ُٞغاب تٞٗاٗ  َٚػتا ٢ َٙت ًُ٘اكٞؾٞ بلّٞٙ، ٢ َٚت، زٝكط ُٞب

َٚصٝ ظاُلؤ ًازز٠ٝ  َٚصٝ ظاُلؤ ضٝت 25ٗ  24ٗ  23تاٙبٞتٞ بٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه ، هٞبٞض٢ٞٗٝ هٞ ٢ٞغاغسا كؤه
َِٚٚٞ غٞض ًازز٠ٝ  َٙت، ب َِٙٞٗٝ ٓٚهٟ ًُ٘اكٞؾٞ ُٞكط َٚ٘ٙػتٞ ٢َٞ ًاززاُٞف ضٝت بلط َٛ  26كطاٙٞٗٝ، ث زٝب

 َِٞٚٚ َٚت ب َٚصٝ ظاُلؤت ضٝت كطزٗٗٝتٞٗٝ، زٝب َٙت نُ٘لٞ ٢ٞطٞض تؤ كؤه َٙت، تٞغ٘ٙتٟ ُاٗ ٢ٞٗٝف تٞغ٘ٙت بلط
َٚتٞ بٞؾٟ ن٘اضَٝ، ًازز٠ٝ  َِٚذَٞ كٞ زٝب َٚتٞ ًازز٠ٝ  26غٞض هقٟ ث  .21كٞ زٝب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ.
َٙع   ٚب:ز. قباح ستٌس صتبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 اهططع اهطابع

 زتوؼ اهقػٍ اٗ اهططع
 اغيازٝ اهتاغعٞ عؿطٝ:

 اٚاَل: تتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ اقطاّ اٚ فسٚع ع١ًُٝ ٚ جيٛش إ تطِ ٚسدات يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚٚسدات اداز١ٜ.
 ثاَْٝا:

اص ٜدٜسٙ فًظ ايكطِ اٚ ايفسع ايكطِ اٚ ايفسع ايعًُٞ ٖٛ ايٛسد٠ ايع١ًُٝ االضاع يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ اـ -1
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ٚ ز٥ٝط٘ ٜٚطِ عددَا َٔ ايتدزٜطٝني ال ٜكٌ عٔ ضبع١ ع٢ً إ ال ٜهٕٛ ازبع١ َِٓٗ ع٢ً االقٌ َٔ مح١ً 
 غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ.

ٜعني ز٥ٝظ ايكطِ ٚ ز٥ٝظ ايفسع بكساز َٔ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚ برتغٝح َٔ عُٝد ايه١ًٝ ع٢ً إ ال تكٌ  -2
 ٚ ؼدد َٗا١َ بايٓعاّ ايداخًٞ.َستبت٘ ايع١ًُٝ عٔ )َدزع( 

ثايجَا: جيٛش يعطٛ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايكا٤ احملاضسات بصفت٘ قاضس خازدٞ بعد انُاٍ 
 ْصاب٘ ايكاْْٛٞ يف داَعت٘ ٚ مبٛافك١ ز٥اض١ ايكطِ ٚ عُاد٠ ايه١ًٝ.

عات َٔ غري االختصاصات ايٓادز٠ بعد زابعَا: جيٛش اعاز٠ خدَات ايتدزٜطني اؿهَٛني نُالى اىل ٖرٙ اؾاَ
َٛافك١ اؾاَع١ ٚايٛشاز٠ ملد٠ َع١ٓٝ ٚتتشٌُ اؾاَع١ اـاص١ زٚاتبِٗ ٚكتصصاتِٗ املٓصٛص عًٝٗا يف 

 ايكٛاْني ٚاالْط١ُ ٚايتعًُٝات ٚؼتطب َد٠ خدَتِٗ فٝٗا الغساض ايعال٠ٚ ٚايرتق١ٝ ايع١ًُٝ.
  ٗاّ ايتاي١ٝ: خاَطَا: ٜتٛىل فًظ ايكطِ اٚ ايفسع ايعًُٞ امل

 ايتٛص١ٝ مبا حيتاد٘ ايكطِ َٔ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ ٚايفٓٝني ٚدع٠ٛ االضاتر٠ ايصا٥سٜٔ. -1
 اقساز َػازٜع ايبشٛخ ايع١ًُٝ املكد١َ َٔ اعطا٤ ايكطِ اٚ ايفسع. -2
ب١ ٚتٛفري َطتًصَات ايتٛص١ٝ بتعطٝد ايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاالٖتُاّ ببشٛخ ايطً -3

 تٓفٝرٖا.
 تٓفٝر قسازات فًظ اؾاَعات اٚ ايه١ًٝ احملاي١ َٔ قبٌ ايعُٝد. -4
 تػهٌٝ ايًذإ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚفل ساد١ ايكطِ. -5
 َتابع١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ٚ تٛدٝ٘ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ يتشدٜح ٚتطٜٛس املٓاٖر ايدزاض١ٝ. -6
 يع١ًُٝ يًكطِ ضَٜٓٛا ٚايعٌُ ع٢ً تسصٝٓٗا.تكِٝٝ اؿاي١ ا -7
 اقرتاح خط١ يتأٌٖٝ ٚ تطٜٛس املالنات ايع١ًُٝ ٚاالداز١ٜ. -8

 ضادضَا: جملًظ ايكطِ اٚ ايفسع ؽٌٜٛ ايس٥ٝظ بعض صالسٝات٘.
 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:

 رٞضً٘ٗ بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:   بٞض 

َِٚذَٞب  ٞؾٟ ث
 ٢ٞصتًُٟ٘ٞ بٞف ٙاْ هق

 21ًازز٠ٝ 
َٙتٞ خؤ. َٚط ٠ بطط َٚت ٙٞك٠ٞ ظاُػتٟ ٗ ٙٞك٠ٞ كاضط َٙت، زٝؾ َٚم ز َٚص هٞ بٞف ٗ هقٞ ظاُػتٚٞكاْ ث  ٙٞكَٞ: كؤه

 زَٗٗٝ: 
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َِٙسُٟ ظاُلؤٟٙ تاٙبٞتسا كٞٗا  -1 بٞف ٙاْ هقٟ ظاُػتٟ بطٙتٚٞ هٞ ٙٞك٠ٞ ظاُػتٟ بِٞض ٝتٟ هٞ خ٘
َٚت هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ بٞف ٙاْ  َٙت كٞ ُاب ٠َٝ٘ٙ زٝبْٞ ٗ شًاضٝٙٞن ًاًؤغتا هٞ خؤ زٝطط هق ٗ غٞضؤكٞك٠ٞ بٞض 

َٚم، بٞال٠ كَٞ، ن٘اضٙاْ َٓٞهطط٠ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا بّ.  سٞٗت ًاًؤغتا كًٞذل بّ بٞ ًٞضد
َٙم هٞالْٙٞ غٞضؤكٟ ظاُلؤٗ بٞ كاُسٙسكطزُٟ هٞالْٙٞ ض اطط٠  -2 غٞضؤكٟ بٞف ٗ غٞضؤكٟ هق بٞ بط ٙاض

َٚ َٚط ٠ٗٝ كؤه َٚت ٗ ٢ٞضكٞكاُٟ هٞ ث َٚم ثو٠ٞ ظاُػتٟ هٞ )ًاًؤغتا( كًٞذل ُٞب َٙت، بٞ ًٞضد صٝٗٝ، زازًٝٞظض
َٙت.  ُاٗخؤ زٙاض٠ زٝكط

ََٚٚٞ: ٢ُٞساًٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞٗتِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، ثاف تٞٗاٗ كطزُٟ ض از٠ٝ ٙاغاٟٙ هٞ ظاُلؤكٞٙسا  غ
َٚص٠ زٝضٝكٟ ٗاُٞ ٗ بٞ ض ٝظاًُٞس٠ غٞضؤكاٙٞتٟ بٞف ٗ ض اططاٙٞتٟ ك َٚص، بؤ٠ ٓٞٙٞ بٞ غٚطٞتٟ ٗاُٞب ؤه

َٚتٞٗٝ.  بَو
َٙت خعًٞتٟ ٢ٞٗ ًاًؤغتا سلً٘ٚا٠ُٞ ثٚػجؤض ٙٞكاُٚاْ زٝطٌْٞ ُٚٞ، ثاف ض ٝظاًُٞس٠ ظاُلؤٗ  ن٘اضَٝ: زٝكط
َّٙ، ظاُلؤ تاٙبٞتٞكٞف ٢ٞٗ ً٘نٞٗ  ٗٝظاضٝت بؤ ًاٗٝٙٞكٟ زٙاضٙلطاٗ، ٗٝن ًٚالن بؤ ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ غ٘اظض

َٙت ٗ ًا٠ٝٗ خعًٞتٚاْ تٞضخاُ ٌَِٙاٙٚٞكاْ زٝكٚاْ هٞغٞض كطاٗٝ هٞ ٢ٞغتؤ زٝطط َٚط ٝٗٗ ض  لطاٗٝكاُٟ هٞ ٙاغاٗ ث
َٙت.  هَٞ ظاُلؤٙاُٞزا بؤ ًٞبٞغتٟ غٞض ً٘ٗنٞ ٗ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ظاُػتٟ، بؤٙاْ ٓٞشًاض زٝكط

َٙت:  َِٚذَٞ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ بٞف ٙاْ هقٟ ظاُػتٟ ٢َٞ ٢ٞضكا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ هٞ ٢ٞغتؤ زٝطط  ث
َٚص ٗ ُٓ٘ٞض٠ ٗ زاٗٝتلطزُٟ ثطؤرٚػؤض٠ ظا٢ط بٞٗ  -1 ضاغجاضزُٟ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞط٘تِٞٗٝٗ ٗاُٞب

َٚٚاُٞ. َٚ٘ٙػتٟ ث  ٢اغت٠ٞ كٞٗا بٞف ث
َٚؿلٞؾطاْٗ. -2 َٙصِٙٞٗٝ ظاُػتٚا٠ُٞ كٞٗا هٞالْٙٞ ٢ُٞساًاُٟ بٞف ٙاْ هق ث  بط ٙاضزاُٟ ثطؤش٠ٝ ٢ٞٗ ت٘
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ ٗ ططِٙطٚساْ بٞ ضاغجاضزْ بٞ زٝغتططتِٟ زاُاْ ٗ ٗٝض -3 َٚطاْ ٗ باَلٗكطزُٞٗٝٗ ت٘ ط

َٛ كطزُٚاْ. َٚبٞد َٚساٗٙػتٚٞكاُٟ د َٙص٠ِٝٗٞٙ ك٘تابٚاْ ٗ زابِٚلطزُٟ ث  ت٘
َٚص كٞ هٞالْٙٞ ض اططٝٗٝ بؤ٠ ض ٝٗاُٞ كطاٗٝ. -4 َٛ كطزُٟ بط ٙاضٝكاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ ٙاْ كؤه َٚبٞد  د
َِٚاُٟ هٚص٠ُٞ ظاُػتٟ ٗ ثٞضٗ -5 َٚلٔ َٚساٗٙػتٟ بٞف.ث َٟٚ ث  ٝضزٟٝٙ بٞث
َٚؿلٞٗتِٞ ظاُػتٟ ٗ تٞكِٚٞكٚٞكاْ ٗ ٢اضاغتٞكطزُٟ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞط٘تِٞٗٝ بؤ  -6 بٞزٗازانُٟ٘ٗ ث

َِٙسْ. َٚؿدػتِٟ ثطؤططاًٞكاُٟ خ٘ َٙلطزْ ٗ ث ُ٘ 
َٚع كطزُٟ.  -7  غااَلُٞ َٓٞهػُٞطاُسُٟ باض٠ ظاُػتٟ بٞف ٗ كاضكطزْ بؤ بٞٓ
َٚؿِٚاضكطزُٟ ث -8 َٚط ٙٞكاْ.ث َٚؿدػتِٟ ًٚالكاتٞ ظاُػتٟ ٗ كاضط َٚٔات٘ٗ كطزْ ٗ ث َٚم بؤ ه  الُ

َٙت. َٚط َٙم زٝغٞاَلتٞكاُٟ خؤ٠ بٞ غٞضؤكٞك٠ٞ ضاغج  ؾٞؾَٞ: ٢ٞصتًُٟ٘ٞ بٞف ٙاْ هق بؤ٠ ٓٞٙٞ ُٓٞس
 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:

َِٙ َٚؿذل خ٘ َٚػتا ُػابٟ كاُُٟ٘ تٞٗاٗٝ بؤ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ، كٞ ث َِٙسضاٙٞٗٝ، تلاٙٞ ٢ سضاٙٞٗٝ بٞٗ غٚغ٠ٞٙٞ كٞ خ٘
َٚػتا هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف  َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، ٢ َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك ك

َِٙسضاٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ.  ض ٢ٝٚتاْ هٞغٞض ٢ٞٗ ًازز٠ٞٙٝ كٞ خ٘
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َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚٚٞ، ٢اٙا ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙا٠ُٞ كٞ هٞغٞض ث َٚبٌِٚٚاْ ٓٞٙٞ هٞغٞض خاَهٟ غ ؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ، ٙٞن ت
َٚ٘اْ  ٌَٚٞ هُٞ َِٚٞٗٝ؟ ٢ َٚت هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ٗاُٞ بَو ًٚالكٟ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُّ تا نُٞس زٝضرٞتٚاْ ٓٞب

َٙت  ٢2ُٞساًاُٟ هٚصُٞ  َٙطط٠ بلط َٚم كٞ ض  ه٠ٝٗٞ كٞ ًاًؤغتاٙاُٟ ًٚالكٟ ظاُلؤ بؤنْ٘ٗ ٓٞب٘ٗ، بؤنُ٘ٗ
َٙت، بٞاَلَ زٗا٠  َٛ بسض َٙطاٙاْ ث َِٚٞٗٝ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ، ض ا٠ زَٗٗٝ ٢ٞٗٝ ب٘ٗ كٞ ض  سلً٘ٚٞكاْ ٗاُٞ بَو
َِٚٞٗٝ، ٢ٞٗٙـ هٞبٞضنٟ  َٙت ٗاُٞ بَو َٙطا ُٞزض َٛ ض اٜ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ ض  ٗٝضططتِٟ ض اٜ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ، بٞب

َٚساٗٙػتٟ ظاُلؤ َٚت، بٞ  ث َٚ٘ٙػتٚاْ بٞ كٞرا٢ٞتٟ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ ٓٞب سلً٘ٚٞكاْ، تا ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ث
َٚت هٞغٞض ٢ٞزا٠ ًاًؤغتاٙٞكٞ هٞ ظاُلؤ  َٚت ٗ، كاضٙطٞض٠ ٓٞب ثػجؤض٠ ٗ ؾاضٝظاٟٙ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ ٓٞب

َٚتٞٗٝ. َٚت هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ زٝضؽ بَو َٙت به َِٚٞزض َٙطا٠ ث  سلً٘ٚٞكاْ، ض 
 ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ: ز. اضغالْ باٙع

 دُٞابٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.
َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙت ٗ، )ض٢ٚؼ اهططع( نُ٘لٞ ُٞٓات٘ٗٝ ه٠َٗٞ، خاَهٟ  َٚؿٞكٟ خاَهٟ زَٗٗٝ )ٙعري ض٢ٚؼ اهقػٍ( ٢ٚعارٞ بلط ث

َٚبٍِٚٚ ُٞب٘ٗ هٞغٞض خاَهٞكاُٟ تط، بٞؽ ٢ٞطٞض ض ُٗٗلطزُٞٗٝ زَٗٗٝ زكتؤضٝ دُٞابت زؤظ ٙتٞٗٝ، ًّ ت
 َٟٚ َٚ٘ٙػت بلات، غٞباضٝت بٞ بٞؾساضٜ كطزُٟ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، بٞث ث
َٚصٝك٠ٞ  َٚت بؤ كؤه َٟٚ ظٙاز ب٘ٗ زٝب َٚت ٗ، ٢ٞطٞض ه َٚ٘ٙػتٞ د٘ٓس٠ ًاًؤغتا بؤ بٞؾٞك٠ٞ خؤ٠ ب ع٘ضف ث

َٚت، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٓٞتا ٢ٞٗ بٞؾٞ ظاُػت٠ٞٚ كٞ خ َٛ ظٙاز ب٘ٗ ٢ٞٗ كاتٞ بؤ ظاُلؤ٠ تط ب َٚت، ٢ٞطٞض ه ؤ٠ ب
َٚت، ًٞرطٗظٝ ٢ٞٗ د٘ٓس٠ٝ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ  َٚ٘ٙػتٟ بٞ ثػجؤض٠ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ ب َٚسٝكات ث ًاًؤغتا كاض٠ ت

َٚؿٌاْ ناكٞ كٞٗا ظاُلؤ تاٙ ٌَٚٞ زَهِٚاّٙ ٗ، ث َٚت، بٞاَلَ ٢ بٞتٞكاْ ٢ٚعتٌاز بلُٞٞ غٞض خؤٙاْ بؤ ٢ٞٗ كػٌٞ ب
َٚري )الجي٘ظ( بٞٗ ً٘توٞكٚٞ،  ٗ، ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞٗتِٞٗٝ زابري بلْٞ، بٞاَلَ ناكٚـ ُٚٞ بَو
َٚت هٞ  َٚ٘ٙػتٚاْ بٞ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ ٗاُٞٗتِٞٗٝ زٝب هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ظؤضب٠ٞ ظؤض٠ ظاُلؤ تاٙبٞتٚٞكاْ ث

 َّٙ َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ بلط َٚري ٙٞكَٞ ) 2بٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، ث جيٛش بط طٞ، ٙٞعِٟ هٞدٚاتٟ ٙٞن ٗ، زٗٗ بَو
اغرتاى اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ بايكا٤ قاضسات بصفت١ قاضس خازدٞ بعد انُاٍ 

َٚت بٞؾٟ ظاُػتٟ ض ٝظاًُٞس ٚمبٛافك١ ز٥اض١ ايكطِ ٚ عُاد٠ ايه١ًٝ ْصاب٘ ايكاْْٛٞ يف داَعت١ (، ٙٞعِٟ زٝب
َٚت، ٢ َٚتٞٗٝ هٞ ب َٙعٝ بؤ٠ ٓٞٙٞ ٗاُٞ بَو َٚت، ٢ٞٗ كاتٞ ٢ٞٗ ًاًؤغتا بٞض  ٞصتًُٟ٘ٞ ك٘هٚٞكٞ ض ٝظاًُٞس ب

َٙت ت٘اُا٠ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ ظٙاز هٞ  َٛ ز َٚت زٗاٟٙ ٗا٠ ه ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض كاتٚؿٟ ٓٞب
َِٚ َٚت ٗ ٢ٞزا٢ٟ بؤ بٞٙاُٚاْ ٗٝك٘ خؤ٠ ُاً َِٚ َٙت ٗ، ت٘اُا٠ ُاً َٚ٘ٙػت بٞكاضز )جيٛش  َٚت، زَٗٗٝ خٞزًٝاتث

اعاز٠ خدَات ايتدزٜطني اؿهَٛني نُالى اىل ٖرٙ اؾاَعات َٔ غري االختصاصات ايٓادز٠ بعد َٛافك١ 
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اؾاَع١ ٚايٛشاز٠ ملد٠ َع١ٓٝ ٚتتشٌُ اؾاَع١ اـاص١ زٚاتبِٗ ٚكصصاتِٗ املٓصٛص عًٝٗا يف ايكٛاْني 
 ٚاالْط١ُ ٚايتعًُٝات(.

 غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ 

َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )ز. اظيس َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ بٞض  َٛ ت غؤظاْ  -كان عبساهػالَ -زلرلٝ خاْ -كان ُٞشاز -ك
 خاْ(، رٞضً٘ٗ زكتؤض اظيس.

َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٟ )ٗٝضتٟ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًَٚٚٞٞ هٞٗ ًاززٝٙٞ، زٙاض َٚبٍِٚٚ هٞغٞض بط ط٠ٞ غ َٚؿِٚاضٙـ كطاٗٝ ًّ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞ َٓٞ ًّ ت ٝ ٗٝك٘ ث
َِٚٞٗٝ هٞ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜطني٢ٞٗا٠ُٞ كٞ هٞ ) َٚت ًٞساظٝضات بَو ( هٞ داًٚعاتٟ سلً٘ٛ ٢ٞٗاُٞ بؤٙاْ ٓٞب

(،  ٗٝك٘ انُاٍ ْصاب٘ ايكاْْٛٞ يف داَعت١ ٚمبٛافك١ ز٥اض١ ايكطِ ٚ عُاد٠ ايه١ًٝظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ )بعس 
َٚ َٚت، خاَهٟ زَٗٗٝ )٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ث َِٙسُٟ بااَلزا ٓات٘ٗٝ ٢ٞٗٝ خاَهٟ ٙٞكَٞ ب َٔ ؿِٚاض٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘

٢ٞٗٝ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ  بصفت١ قاضس خازجي٢(، ايتدزٜطني َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ٚاملادطتري بايكا٤ قاضسات
َٚطْ، بٞاَلَ ُٞ هٞ ظاُلؤ٠ سلًٟ٘ هٞغٞض ًٚالك ّ، ُٞ هٞ ظاُلؤ٠ كٞ َٓٞهطط٠ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا ٗ ًادػت

َٚطًاْ  َٙلٟ ظؤض٠ بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤض اٗ ًادػت ٌَٚٞ َٓٞهطط َٚػتا ٢ ٢ ،َِِٝٗٞٚٚ تاٙبٞت، ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ ًارٞ بػت
َِٚٞٗٝ، ُٞ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ، ٢ٞطٞض بٞ  ٓٞٙٞ، كٞ ب٘اضٙاْ بؤ ُٞضٝخػاٗٝ ُٞ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ زٝضؽ بَو

َٚ َٛ ًٚالكٚـ هٞغٞض ظاُلؤ٠ تاٙبٞت ٗٝضُٞطرلا ب َٚت ٗٝك٘ ً٘ساظض ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ ٢ٚػتطاز٠ٝ ه ت، بؤ٠ ٓٞب
َٙت بٞ  َٙت بٞ زٗٗ خاَي،خاَهٟ ٙٞكَٞ ب٘اض بسض ٍَٚ باؾٞ ٢ٞٗ بط طٞٙٞ بلط )اعطا٤ اهل١٦ٝ بلات، بؤٙٞ ًّ ث

هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ٗ ً٘ارٞكٞتٟ داًٚعٞ، خاَهٟ زَٗٗٝ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ َٓٞهطط٠ بط ٗاُاًْٞ  ايتدزٜط١ٝ(
َٚط ْ، ٢ٞٗاُٞف بؤٙاْ ٓٞٙٞ ٢ٚػتطازٝ هٞ ٗت٠ِٝٗٞ ٗاُٞ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بلْٞ، ظؤض زكتؤضاٗ ًادػت

 غ٘ثاؽ.
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٔ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚ برتغٝح َٔ عُٝد  ٜعني ز٥ٝظ ايكطِ ٚ ز٥ٝظ ايفسع بكسازًّ بُٞٚػبٞت زَٗٗٝ )
َٙت )ايه١ًٝ(،  ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗٝف ظٙاز بلط (، ٙٞعِٟ ٠ٝٗٞ٢ اٚ جيب إ ٜهٕٛ ساَاَل غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ٜٓبػًّٞ ث

َٚلٟ تط بٞ سٞكٚقٞت ٠ٝٗٞ٢  َٚم، خاَه َٚت ٢ٞٗٝ خاَه َٙتٞ ض٢ٝٚػٟ كػٍ هٞ زكتؤضا٠ كًٞذل٠ ُٞب كٞ زٝكط
٢ٞٗ ًٞٗظٗعٟ ٢ٚعاض٠ٝ خٞزًٝاتٟ ٢ٞغاتٚع٠ٝ داًٚعٞ بؤ داًٚعاتٟ دُٞابٟ ٗٝظٙطٙـ باغٟ كطز، بٞاَلَ 

َٚت، داًٚعاتٟ سلًٟ٘  ٢ٞٓوٟ، تٞغٞٗض زٝكَٞ ًٓٞ٘ٗ ٓاٗكاضاُٚؿٍ زٝظاُّ كٞ ٓٞتا داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٓٞب
َٚسا  َٚلٟ ٗا٠ هٞٗ ب٘اضٝٗٝ ت َٚم هٞ ٢ٚغطا٢اتٟ ًازي ٙاْ ؾت َٚت، بٞتاٙبٞتٟ ٢ٞطٞض ُٞخت َٚسا زٝب ٢ٌٚٔاهٚٞكٟ ت
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َٚذي،  َٙت هٞ ب َٛ بسض َٙطاٙاْ ث ٍَٚ باف ُٚٞ، كٞ ٢ٞٗا٠ُٞ تٞعِّٚ هٞ داًٚعاتٟ سلًٟ٘ ض  هٞٗ ساَهٞتٞزا ث
.َِٝٗٞٚ  داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٚـ زٝضؽ بَو

َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 زلرلٝ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع زلرلٝ عبسار ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙطاٙاْ بُٞٚػبٞت ًٚال َٛ باؾٞ كٞ ًاًؤغتاٙٞكاُٟ هٞ داًٚع٠ٞ سلًِ٘ٚٞ ٓٞض ه٠َٗٞ بّ، ض  كات، ًِٚـ ٗاَ ث
 ٠ٝٗٞ٢ ،َٟ َٚت ٗ ثاضٝٙٞكٟ ً٘لط٠ بسُٝ َٙت بهِٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٗٝك٘ كان ُٞشاز ٗتٟ، ٢ٞطٞض ب َٛ ُٞزض ث

َٚؿٟ زٝكْٞ بؤ ال٠ خؤٙاْ، ٢ٞطٞض بط ؤِٙٞ ُاٗ ٢ٞكػاًٞكاُٟ ع وٌٟ ًٓٞ٘ٗ سلًٟ٘ ٢ٌٚٔاي زٝكْٞ ثٞهل
َٚت، نؤْ  َٙت هٞ ً٘ختٞبٞضٝكٞ ب َٙم ً٘ختٞبٞض ٓٞٙٞ ٓٞض ٓٞؾت غٞعاتٟ زٝٗ ً٘ختٞبٞضاتٚاْ ٓٞٙٞ، ُٓٞس
َٚت، ٢ٚال  َٚتٞٗٝ، ُٞرػٟ ٢ٞكػاًٟ عوٌٟ خؤ٠ ٓٞب َٙلٟ ٢ٞٓوٟ زٝضغٟ بَو َٚص َٚتٞ كؤه َٙت به دٞزٗٝزي بؤ زازُٝط

َٚت هٞط َٚت ضؤشٝكاُٟ تط، دٚاٗاظ٠ ُٞب َٞي دٞزٗٝزي، ٢ٞٗٙـ هٞ ًٓٞاْ كات ٢ٞٗ ٢ٞطٞض ٢ؤف ٗ ؾتٟ ٗا٠ ٓٞب
ٌَٚٞ هٞ داًٚع٠ٞ  َٟ، نُ٘لٞ بؤ صيُ٘ٗٞ ٢ َٙت تٞهٞبٞكاُٟ هٞ ٢ٞٓوِٚٞ ظؤض ًٞسطَٗ زٝبّ، سٞكٟ خؤ٠ ُازض
ً٘غَى بِ٘ٗٙٞ كٞ زٝضزلاْ ٗٝضططتٚٞ، ساَهٞتٟ  ٗا ٓٞب٘ٗ كٞ ًاًؤغتا ٢ٚػتٚعاضٝ كطاٙٞ هٞ ك٘هٚٞكٟ سلًٟ٘ 

َٙم زٝٓات ٗ ض  َٚسا ٓات٘ٗٝ بؤًاْ، ض ؤش َٙلٟ تط ُٞزٝٓات، دٞزٗٝزي ٢ٌٚتشاُاتٟ بؤ زازُٝطا، تٞداضٗبٟ عوٌٟ ت ؤش
زٝب٘ٗ، ٙٞعِٟ ظؤضب٠ٞ ٢ٞٗٝ هٞ ًٞٗاز٠ ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙٞ ُٞرػٟ ك٘هٚٞك٠ٞ ُٞب٘ٗ، ٢ٚعتٌاز٠ هٞغٞض خؤ٠ 
َٛ بٞف بّ٘ٗٙ هٞ ٢ٞٗ ًاززٝ عو٠ٌٞٚ كٞ ٗٝضًاْ زٝططت ه٠َٗٞ،  ُٞب٘ٗ ٢ٚػتعاض٠ٝ كطز ب٘ٗ، ًًٓٞ٘ٗاْ ب

َٙ٘ٚ َٙت ث َٚؿٟ ًؤَهٞتٟ ٗٝضبطط َٚت، ث َٙت ٢ٚعتٌاز٠ هٞغٞضٝ خؤ٠ ب َٙلٟ ٢ٞٓوٟ زازُٝط َٚص ػت زٝكات ٓٞض كؤه
َٟ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٙت َٚت، ٢ِٚذا ًؤَهٞتٟ بسض  ًٓٞ٘ٗ ًاًؤغتاٙٞكاُٟ زابري كطز ب

َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت،  َٚلٟ كاضكطزْ ب َٙبٞغت َٚم هٞ طط ََٚٚٞ هَٞ ًاززٝٙٞ، بٞض اغتٟ ثطُٝػٚجٞن ٓٞٙٞ ٓٞض ٙٞك غٞباضٝت بٞ غ
َٚب كاضٝك٠ٞ خؤ٠، بؤٙٞ ٢ًٞٞ بًِٞاٙٞكٟ ٙاغاٟٙ  َّٚ زٝزات ًٓٞ٘ٗ ت٘اُاكاُٟ خؤٜ غاتٞ بٞضزٝغت غاس بَٞه

َٚت ض ٝظاًُٞس٠ خاٗٝ َٚتٞ ظاُلؤٙٞكٟ ٗ ع٘ضرٞ، كٞ زٝب َٚـ ٠ٝٗٞ٢ ب َٚت، ث ْ كاضٝك٠ٞ سلًٟ٘ خؤ٠ ٗٝضططتب
َٚت  َٙت، بٞاَلَ زٝب َٙطا بسض َٚؿِٚاض٠ زاض ؾتِٞك٠ٞ دُٞابٟ ٗٝظٙطَ ، كٞ ض  ٢ٞٓوٟ ٢ٚـ بلات، بؤٙٞ ًّ هٞطَٞي ث
َٚت كٞ هٞ داًٚع٠ٞ سلً٘ٚٞ ٢ٞٗٝ ٙٞن، زٗٗ غٞباضٝت بٞ نؤُٚٞتٟ ُاضزْ  ً٘ارٞك٠ٞ خاْٗٝ كاضٝكٞ ٓٞب

َٚ٘اْ غتارٟ تاٙبٞتٟ كٞضتٟ تاٙبٞت ٗ كٞضتٟ طؿتٟ، ًّ تٞغٞٗض زٝكَٞ ٢ٞطٞض ٙاْ غ٘ٗ ز ٗٝضططتّ هُٞ
َِٙسُٟ بااَل ٗ ٙاغا٠ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ باؽ  َٚت هٞ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٙت ًٞغٞه٠ٞ تُٞػٚب ٢ٞٗٝ زٝب سياُٞٗ
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َٚت زٝضطاٙٞن كٞ ٗٝظاضٝتٟ خ َٙت بٞالُٟٙٞ كًٞٞٗٝ، ٢ًٞٞ ُٞب َٙطا بسض َِٙسُٟ بااَل ٙاْ بلات، ٗاتٞ ض  ٘
َٛ َٗٝهال ًّ ٢ٞٗ  زكتؤضاَٙٞ ٓٞٙٞ، كٞضاضَ زاٗٝ  3ًاغتٞضٝٗ ٢ٞٗ  3ظاُلؤٙٞكٟ سلًٟ٘ بط ٙاض بسات، بَو

َٙلٟ تط  َٙت، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ داض َٛ بطرل َٙطا٠ ه َٚت ض  َٜ هٞض ٠ٗٗ كاُُ٘ٚٞٗٝ زٝب َٚ٘ٝ، ٢ًٞٞ داض تُٞػٚب بلًٞٞ ال٠ ٢
َٚلٟ تاٙبٞتٞ، تُٞػٚبٟ بل٠ٞ هُٞاٗ زا َ ٗ زٝظطا٠ خؤت ٢ا، بٞاَلَ بٞض ٢ٟٝ ًّ ُٞٙلّٞٙ، ٢ٞٗٝ ٓٞض ًٞؾطٗع

َٚت هٞطَٞي ثطُٝٚػجٞكاُٟ كٞضتٟ تاٙبٞت، غ٘ثاؽ.  ُاط٘صت
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙع ٗ ٝظٙطَ، كٞ ًٓٞ٘ٗ كٞؽ ٢اظازٝ ًاًؤغتا هٞزٗا٠ ٠ٝٗٞ٢ ُٚػابٟ خؤ٠ ًّ هٞ بٞؾٟ ٙٞكَٞ هٞطَٞي بٞض 
َٚتٞٗٝ،  َٚت هٞ ظاُلؤٙٞكٟ ٢ٞٓوٚـ زٝضؽ بَو تٞٗاٗ كطز هٞ داًٚعٞ، ٢ٞطٞض ٢ُٞٗٝس٠ٝ كاتٟ ٓٞب٘ٗ بت٘اُ

َٚؿٞٙٞكٟ ٢ٞٗتؤ ُٚٞ، نُ٘لٞ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ُ ػاب ٚٗٝظعٟ ًٞعٚؿٟ خؤ٠ نان بلات، ظؤض ٢اغاٙٚٞ با بٚلات ك
َٚتٞ زٝضطاٙٞن بؤ غ٢ٟ٘ ثاف تٞٗاٗ كطز ُٟ ُٚػابٞكٞ ًاؼي خؤٙٞتٟ، ًٞغٞه٠ٞ ٢ٚعاضٝ بٞض اغتٟ زٝب

َٙم هٞطَٞي ًٞغٞه٠ٞ ٢ٚعاضٝ ٍُٚ، زٗا٠ ٢ٞٗٝ ت٘خ٘ا  َِٚاُٟ بؤٙٞ ًّ بٞ ٓٚ  دؤض ٢ٚػتدساَ، خطاخ بٞكاضٓ
َٚت ظاُلؤٙٞكٟ ٢ٞٓوٟ هٞغٞض ٢ٞغاغٟ ٢ٞٗٝ ً٘ارٞكٞتٟ ٗٝضططت٘ٗٝ، ًؤَهٞتٟ ٗٝضططت٘ٗٝ كٞ هٞ  نؤْ زٝب

َٚم هٞ ًٞضدٞكاُٟ ًؤَهٞت ٗٝضططتّ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ تؤ  َٚت زٙاض٠ بلات، ٙٞعِٟ ٙٞك غٞضٝتازا غتارٞك٠ٞ زٝب
َٙتٞٗٝ هًٞٓٞاْ غتارٟ ًٍِ ٗ  َٚت، زٗا٠ ٢ٞٗٝ كٞ ٓٞض غ٘ٗز ٗٝضطط ٠ٞ٣ٙٞٓ تٞزضٙػٚٞكٞت زٙاض٠ كطز ب

َٚ َٚطٝزا نٚٞ؟، ٢ٞٗاْ غ٘ٗز هٞ ٓ َٚؿٞكٞ ه َِٚاٗٝ، ك َٚلٟ زآ َِٚاُ ع٠ ُاٗخؤٟٙ ٗٝضزٝططْ ٗٝك٘ خٚدل٠ٝ ًّ، ض زآ
َٚت هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٗاَلت،  َِٚ َٚت ًاًؤغتاٙٞن ب َٛ زٝزْٝ، بٞاَلَ ٢ٞطٞض به هؤكاَي، نُ٘لٞ ً٘ن٠ٞ كًٞذلٙاْ ث

َٚت  َِّٚ  5كات ٗ  4زٝب َٛ بسات، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٚػتغالزي ٢ٞٗا٠ُٞ خؤًاْ زٝكْٞ، ٢ٞٗاُٞ بٞكاضزٝٓ كات ثاض٠ٝ ث
َٙ َٙط نُٞس ُاٗ َٚت هٞش َّٚ، ٓٞضنٚٞكٟ ُاٗ ٢ٚذل بٞ ٢ٚعاضٝ ب َّٚ، ًٞساظٝضاتٟ ُاٗ زُٝ لسا، ٢ٚعاض٠ٝ ُاٗ زُٝ

َٛ كطزُٟ  َٚبٞد َٜ هٞ د َٙلٚـ غب٠ٞ ض ؤش َٙم هٞطَٞي ٢ٚعاضٝ ٍُٚ ٗ، بٞ ٓٚ  دؤض َّٚ، بؤٙٞ ًّ بٞ ٓٚ  دؤض زُٝ
َٜ بٞ ً٘خاهٞر٠ٞ  ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ، غتارٟ ًاًؤغتاكاُٟ تٞكسٍٙ ُٞكات هٞطَٞي ٗٝضططتِٟ ًؤَهٞتٞك٠ٞ ٢ٞٗٝ ٢ٞكط

َٚت، ظؤض غ٘ثاؽ. كا َٚؿ٠ٞ ٙاغاٟٙ هٞغٞض زضٗغت زٝب  ُْ٘ ٗ، ك
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٟٚ تاظٝت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.  دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
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َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت: َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ   .بٞض 

َٙت )ٜعني ز٥ٝظ ايكطِ ٚ ز٥ٝظ ايفسع(،  )بُٞٚػبٞت تٞعري َٚت ٢ٞٗٝ ٢ٚعارٞ بلط ع٢ً إ ٜهٕٛ ساصٌ زٝب
َٙت ض٢ٝٚؼ كػٍ ٙاْ ض٢ٝٚؼ رٞضع زكتؤضا٠  ع٢ً غٗاد٠ دنتٛزا ٚ مبستب١ َدزع ع٢ً االقٌ(، نُ٘لٞ ُاكط

َٚت.  ُٞب
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز  . عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞف هٞطَٞي ٢ٞٗ  غٞباضٝت بٞ ًٞغٞه٠ٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ُاظُا٠ٗ ظاُػتٟ ٙاْ بط ٗاُا٠ًٞ بؤ غٞضؤكٟ بٞف، ٢
َٚت،  َٚري بط ٗاُا٠ًٞ زكتؤضا ب َٚت ٙاْ بَو َٚت ً٘زٝضٙؼ ب َٚت ثو٠ٞ ظاُػتٟ زٝب َٙت، كٞ بَو بؤنُّ٘ٗٞٙ زٙاض٠ بلط

ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، كٞ هٞ بٞاَلَ ه َٟ نُٞسّٙ بٞسلاْ ٓٞٙٞ هٞ ٓٞض َٙع دُٞابٟ ٗٝظٙطٙـ زٝظاُ ٞ ٗاكٚعٚؿسا بٞض 
ٌَٚٞ هٞطَٞي  َٚت، بٞاَلَ بٞ عًٞٞزي ٗاُٚٞ، هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا ٢ َِٙسُٟ بااَلف ٗا زَٝه ض اغتٚسا كاُُٟ٘ ٗٝظاضٝتٟ خ٘

َٙت، غٞباضٝت بٞ نؤُٚٞتٟ غ٘ٗز ٗٝضط طتِٟ ظاُلؤ تاٙبٞتٚٞكاْ هٞ ٢ّٞٗٝٙ كٞ ٢ٞٗ ًٞضدٞ زٙاض٠ بلط
َٙت،  َٙم غط َٙت، بٞاَلَ ض َٛ ُٞطرل َٟٙ ه ٌَٚٞ هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ ض  ًاًؤغتاٙاُٟ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، هٞض اغتٚسا ٢
َِٚاُٟ ٢ٞضكٟ  ٓ َٛ َٚت هٞض ٠ٗٗ ظاُػتٟ ٗ، هٞض ٠ٗٗ بٞد َٚ٘ٝٙٞن كٞ هٞغٞض سٚػابٟ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ُٞب بٞؾ

َٙع ظاُػتٟ ٗ ٢ٞضكٟ ٙاغاٟٙ، ٙاْ بٞٗ  َِٙسُٟ بااَلزا ٓٞٙٞ ٗ، كٞ بٞض  زاض ؾت٠ِٞ كٞ هٞ ض اثؤضتٞك٠ٞ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
ٌَٚٞ ت٢ٞٚس٠ ٢ٞٗ بؤنُ٘ٗٞ زٝكّٞٙ. َِٙسٙٞٗٝ، ٢  كان زكتؤض عوٟ خ٘

َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 ايفسع ايسابع

 فًظ ايكطِ اٚ ايفسع
 املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ

 اٚاَل: تتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ اقطاّ اٚ فسٚع ع١ًُٝ ٚجيٛش إ تطِ ٚسدات يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚٚسدات اداز١ٜ.
 ثاَْٝا: 

ايكطِ اٚ ايفسع ايعًُٞ ٖٛ ٚسدات ع١ًُٝ االضاع يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ اـاص ٜدٜسٙ فًظ ايكطِ اٚ ايفسع  -1
ٚ ز٥ٝط١ ٜٚطِ عددَا َٔ ايتدزٜطني الٜكٌ عٔ ضبع١ ع٢ً إ ٜهٕٛ ازبع١ َِٓٗ ع٢ً االقٌ َٔ مح١ً غٗاد٠ 

 ايدنتٛزاٙ.
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ٜعني ز٥ٝظ ايكطِ ٚ ز٥ٝظ ايفسع بكساز َٔ ز٥ٝظ اؾاَع١ ٚ برتغٝح َٔ عُٝد ايه١ًٝ ع٢ً إ التكٌ  -2
 َستبت١ ايع١ًُٝ عٔ )َدزع( ٚ ؼدد َٗا١َ بايٓعاّ ايداخًٞ.

: جيٛش يعطٛ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايكا٤ احملاضسات بصفت١ قاضس خازدٞ بعد انُاٍ ثايجَا
 ْصاب٘ ايكاْْٛٞ يف داَعت٘ ٚمبٛافك١ ز٥اض١ ايكطِ ٚ عُاد٠ ايه١ًٝ.

زابعا: جيٛش اعاز٠ خدَات ايتدزٜطني اؿهَٛني نُالى اىل ٖرٙ اؾاَعات َٔ غري االختصاصات ايٓادز٠ بعد 
ك١ اؾاَع١ ٚايٛشاز٠ ملد٠ َع١ٓٝ ٚتتشٌُ اؾاَع١ اـاص١ زٚاتبِٗ ٚ كصصاتِٗ املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاف

 ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚ ؼتطب َد٠ خدَتِٗ فٝٗا الغساض ايعال٠ٚ ٚايرتق١ٝ ايع١ًُٝ.
 خاَطَا: ٜتٛىل فًظ ايكطِ اٚ ايفسع ايعًُٞ املٗاّ ايتاي١ٝ: 

 يكطِ َٔ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاحملاضسٜٔ ٚايفٓٝني ٚ دع٠ٛ االضاتر٠ ايصا٥سٜٔ.ايتٛص١ٝ مبا حيتاد١ ا -1
 اقساز َػازٜع ايبشٛخ ايع١ًُٝ املكد١َ َٔ اعطا٤ ايكطِ اٚ ايفسع. -2
ايتٛص١ٝ بتعطٝد ايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاالٖتُاّ ببشٛخ ايطًب١ ٚ تٛفري َطتًصَات  -3

 تٓفٝرٖا.
 قسازات فًظ اؾاَع١ اٚ ايه١ًٝ احملاي١ َٔ قبٌ ايعُٝد. تٓفٝر -4
 تػهٌٝ ايًذإ ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚفل ساد١ ايكطِ. -5
 َتابع١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ٚ تٛدٝ٘ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يتشدٜح ٚ تطٜٛس املٓاٖر ايدزاض١ٝ. -6
 ٓٗا.تكِٝٝ اؿاي١ ايع١ًُٝ يًكطِ ضَٜٓٛا ٚايعٌُ ع٢ً تسصٝ -7
 اقرتاح خط١ يتأٌٖٝ ٚ تطٜٛس املالنات ايع١ًُٝ ٚاالداز١ٜ. -8

 .س٥ٝظ يبعض صالسٝات٘ايضادضَا: جملًظ ايكطِ اٚ ايفسع ؽٌٜٛ 
َٙع  ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك زُٝط  كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ 5ك
 ثٞغُٞس كطا. رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ  تط.

َٙع   ز. قباح ستٌس صتٚب:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ايفسع اـاَظ
 اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ
 اٚاَل: تتأيف اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ َٔ: 

 االضاتر٠. -1
 االضاتر٠ املطاعدٜٔ. -2
 املدزضني. -3
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 املدزضني املطاعدٜٔ. -4
ثاَْٝا: ٜتِ تعٝني املرنٛزٜٔ يف ايبٓد )اٚاَل( َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚ تسقٝتِٗ ٚ تسفٝعِٗ مبٛدب تعًُٝات ٜصدزٖا 

 فًظ اؾاَع١ َع َساعا٠ َا ٜأتٞ: 
 ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ يف َٔ ٜعني بٗرٙ ايٛظا٥ف.اهل١٦ٝ تٛافس غسٚط عطٛ -1
 ا يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ.اعتُاد قٛاعد ايرتقٝات ايع١ًُٝ املعٍُٛ بٗ -2
 اعتُاد ٖٝهٌ عٌُ عطٛ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ اـد١َ اؾاَع١ٝ ايٓافر يف االقًِٝ. -3

َٙع  ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:   بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٚذَٞ  بٞؾٟ ث
 زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ

 22ًازز٠ٝ 
َٙت:  َٚم ز  ٙٞكَٞ: زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ هًٞاُٞ ث

 ثطؤرٚػؤضٝكاْ. -1
 ثطؤرٚػؤضٝ ٙاضٙسٝزٝضكاْ. -2
 ًاًؤغتاٙٞكاْ. -3
 ًاًؤغتا ٙاضٙسٝزٝضكاْ. -4

ٞٗٝٙاْ ٗ زَٗٗٝ: زاًٞظضاُسُٟ ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ بُٞس٠ )ٙٞكَٞ( هَٞ ًاززٝٙٞ ُاٗٙاْ ٓات٘ٗٝ ثاٙٞ بٞضظكطزُ
َٚص َٚت كٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ظاُلؤ ٙاْ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كؤه ٌَِٙاٟٙ ٗا زٝب َٟٚ ض  ٠ ُٞبٞغذلاٗٝ بٞ بٞضظكطزُٞٗٝٙاْ بٞث

َٚت هٞطَٞي ض ٝناٗكطزُٟ ٢ًٞا٠ُٞ خ٘اضٝٗٝ: ظاُلؤ زٝض٠ زٝن٘ َِٙ 
َٚت هٞٗا٠ُٞ كٞ هٞٗ  -1 َٚسا ب ًٞضدٞكاُٟ ٢ُٞساًٚٞتٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗت٠ِٝٗٞ هٞ ظاُلؤكاُٟ رٞضًٟ ت

َّٙ.رٞ  ضًاُاُٞ زازًٝٞظض
َٙت. -2 َٛ زٝكط  ثؿت بٞغذي بٞ بًِٞاكاُٟ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ظاُػتٟ كٞ هٞ ظاُلؤ رٞضًٚٞكاُسا كاضٙاْ ث
ثؿت بٞغذي بٞ ٓٞٙلٞزي كاض٠ ٢ُٞساًٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ كٞ زٝكٟ هٞ ٙاغاٜ خعًٞتط٘ظاض٠ ظاُلؤ  -3

َٚت. 2118(ـٟ غاَهٟ 23شًاضٝ )  زا ٓات ب
َٙع   باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ: ز. اضغالْبٞض 

َٛ؟ رٞضً٘ٗ. َٚبِٚٚٞكت ٓٞب  دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
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َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ بااَل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس / ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت بٞ ٗاُٞ ٗتِٞٗٝ هٞ زٝكٞ ك٘ضزٙٞكٞ. َٚبٍِٚٚ ُٚٞ، بٞاَلَ ٢ٞٗ زٝضؽ ٗتِٜٞٗٝ بلط  ت
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت، ٙاغاٜ خعًٞتٟ  َٚم ٓٞب٘ٗ كٞ شًاضٝ ٗ غاَهٟ ٙاغاكٞ باؽ ُٞكط ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ، تُٞٔا بؤنُ٘ٗ
ٌَٟٙ ك٘ضزغتا َٚلطاٗ هٞ ٓٞض َٙتٞٗٝ.ظاُلؤٟٙ كاضث َٙصض َٚ٘ٝٙٞ زابط  َٛ بٞٗ ؾ  ْ، بط ط٠ٞ كؤتاٟٙ بط ط٠ٞ غ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟  َٛ ت  كٞؽ رٞضً٘ٗ غٚ٘ٝٙى خاْ، زٗاتط كان عٌط، رٞضً٘ٗ. 2ك
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

تعٝني املرنٛزٜٔ يف ايبٓد )اٚاَل( َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚ تسقٝتِٗ ٚ تسفٝعِٗ ٜتِ بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زَٗٗٝ )
َٚت ٠ٝٗٞ٢ تٞضن مبٛدب تعًُٝات ٜصدزٖا فًظ اؾاَع١ اٚ فًظ ايه١ًٝ غري َستبط١ ظاَع١(،  ٗابعامن زٝب

 بلّٞٙ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ك٘هٚٞ ٓٞب٘ٗ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط.
َٙع عٌط قسٙق ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٝف بٞ  َٚؿ٘ٗ ٗ، ٓٞضٗٝٓا كاُُ٘ٞكٞ بؤ خؤ٠ بؤ زاًٞظضاٗٝٙٞكٟ ُاسلً٘ٚٞ، ه هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًاززٝكاُٟ ث
َٚ٘ٝ هٞ بط ط٠ٞ غٞضٝتا، بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ هٞ ًٞغٞه٠ٞ زٝغت ُٚؿاْ كطزُٟ َٓٞ ثوٞ، َٓٞ تٞضكٚٞ  ًٓٞاْ ؾ

َٚس َٙت ٢ٚعتٌاز٠ ث ََٚٚٞ زٝت٘اُط اْ، ٢ٞٗٝ ٠ًٗ٘ٞٓ زضاٗٝ بٞ ًٞدوٚػٟ داًٚعٞ بؤ خؤ٠، نؤْ هٞ ًازز٠ٝ غ
َٚلٟ  َٚم زٝكّٞٙ، كٞ ٓٞٙلٞهٞكٞ ٓٞٙلٞه ٌَٚٞ باغٟ ٓٞٙلٞه َٚلسا ٢ َٙت، كٞ ٟٓ سلً٘ٞتٞ هٞكات َٚم بلط ٓٞٙلٞه

َٚ٘ٙػت زٝكات هٞغٞضًاْ كٞ بٞ ٓؤؾٚاضٙٚٞٗٝ ٢ٞٗ  َٙصضِٙٞٗٝ، زاًٞظضا٠ٝٗ ُاسلً٘ٚٞ، بؤٙٞ ث بابٞتٞ زابط 
ٌَٚٞ رٞضظ٠ زٝكّٞٙ بٞغٞض ًٓٞ٘ٗ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ظاُلؤ  نُ٘لٞ بٞؽ تُٞٔا بٞٗ بط طٞٙٞ ٢
َٙم ٗٝك٘ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكٟ سلًٟ٘ ًاًَٞهٞ بلْٞ، هٞطَٞي كاضًُٞسٝكاُٚاْ هٞطَٞي ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ  تاٙبٞتٞكاُّ، ض

َٙم تٞضكٚع٠ ز َِٚٞٗٝ، بؤٙٞ ٢َٞ بابٞتٞ ُٓٞس َٙت، ظؤض غ٘ثاؽ.زٝضؽ زَٝه ٗٝ 
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َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا ض ٢ٝٚتاْ، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

  22زٗا زاض ؾت٠ِٝٗٞ ًاززٝكٞ، ًازز٠ٝ 
 ايفسع اـاَظ

  اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ
 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ

 اٚاَل: تتأيف اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ َٔ: 
 االضاتر٠. -1
 االضاتر٠ املطاعدٜٔ. -2
 املدزضني. -3
 املدزضني املطاعدٜٔ. -4

ثاَْٝا: ٜتِ تعٝني املرنٛزٜٔ يف ايبٓد )اٚاَل( َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚ تسقٝتِٗ ٚ تسفٝعِٗ مبٛدب تعًُٝات ٜصدزٖا 
 فًظ اؾاَع١ َع َساعا٠ َا ٜأتٞ: 

 ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ فُٝٔ ٜعني بٗرٙ ايٛظا٥ف.اهل١٦ٝ  تٛافس غسٚط عطٛ -1
 اعتُاد قٛاعد ايرتقٝات ايع١ًُٝ املعٍُٛ بٗا يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ. -2
 اعتُاد ٖٝهٌ عٌُ عطٛ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ اـد١َ اؾاَع١ٝ ايٓافر يف االقًِٝ. -3

َٙع   ٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:ز. اضغالْ باٙع ازلاعبٞض 
َِٙٞٗٝ، ٢ِٚذا زٗاٟٙ تٞغ٘ٙت زٝكّٞٙ، ُٚ ػب٠ٞ ُٚػاسياْ تٞٗاٗ ُٚٞ، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط ٓٞتا ٢ٞٗاْ ز

َِٙٞٗٝ ٢ِٚذا ًُ٘اكٞؾ٠ٞ زٝكّٞٙ، رٞضً٘ٗ.  رٞضً٘ٗ ًاززٝٙٞكٟ تط غ٘
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 
 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ

( يط١ٓ 27اًَني يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ اـاص١ اسهاّ قإْٛ ايتكاعد زقِ )ٜطسٟ ع٢ً ايتدزٜطٝني ٚايع
املعدٍ ٚتًتصّ تًو املؤضطات بتشٌٜٛ ايتكاعد١ٜ ٚفل املاد٠ ايجايج١ َٔ ايكإْٛ اىل صٓدٚم تكاعد  2116

 َٛظفٞ ايدٚي١(.
 ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
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َٙع ز.  عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(: بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 23ًازز٠ٝ 
َّٙ، هٞغٞض  2116غاَهٟ  27س٘كٌٞكاُٟ ٙاغا٠ خاُُٞؿِٟٚ ٙٞكططت٠ٗ٘ شًاضٝ  َٛ زٝكط َٚبٞد ًٓٞ٘اض كطاٗ د

َٚت ثاض٠ٝ  َٚطكطزُٟ بااَل٠ تاٙبٞت ٗ ٢ٞٗ زٝظطاٙاُٞف زٝب َِٚٞٗٝ كاضًُٞسْ هٞ زٝظطاكاُٟ ر ٢ٞٗا٠ُٞ زٝضؽ زَٝه
َٟٚ ًازز٠ٝ  َٙت بؤ غِسٗٗكٟ خاُُٞؿِٟٚ رٞضًاُبٞضاُٟ  3بط ِٙٞكاُٟ خاُُٞؿِٟٚ بٞث َٚط ٙاغاٜ ُاٗبطاٗ بِ

.ٍَٙ  ٓٞض
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ زاض ؾت٠ِٝٗٞ ًاززٝ َٚ٘ٝٙٞن كطزٗٗٝ، كٞ ُا٠ٗ ٢َٞ ٙاغاٙاُٞٙٞ ٙاغا٠ خاُُٞؿِٟٚ ٙٞكططت٠ٗ٘ ٢ كًٞاْ بٞؾ
َٙت، ٢ٞٗ 2116غاَهٟ  27شًاضٝ  َٛ زٝكط ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ كاض٠ ث ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٙاغا٠ خعًٞتٟ ظاُلؤٟٙ هٞ ٓٞض

َٙم ٢ٞسلاًٟ خاُُٞؿِٟٚ ًاًؤغتاٙاْ ٗ كٞ ًٞسل٘هّ بٞ س٘كٌٞكاُٟ ٙاغاٜ خعًٞتٟ ظاُل ؤٟٙ ٙاغاٙٞ ُٓٞس
 َٞٙٝ٘ٚ َٚؿِٚاضزٝكّٞٙ ًاززٝكٞ بَٞ ؾ َٚساٙٞ بٞٗاْ، بؤٙٞ ث َٙم س٘كٌٟ تاٙبٞتٟ ت َٙتٞٗٝ، ُٓٞس زٝٙاْ طط

َٙتٞٗٝ،  َٙصض )تطسٟ ع٢ً ايتدزٜطٝني ٚايعاًَني يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ اـاص١ اسهاّ ايكإْٛ ايٓافر يف زابط 
١ ٚفل اسهاّ ايكإْٛ اىل صٓدٚم تكاعد املعدٍ ٚتًتصّ تًو املؤضطات بتشٌٜٛ ايتكاعدٜ 2116االقًِٝ 

 َٛظفٞ ايدٚي١(.
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ تُٞٔا  َٛ ت َٛ؟ ك َٚبِٚٚٞكت ٓٞب َٙعاُٞ )غؤظاْ خاْ 5دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت  -كٞؽ ، ٢َٞ بٞض 
َٚط خاْ -كان دالي  ؤظاْ خاْ.ٓاٗض اظ خاْ(، رٞضً٘ٗ غ -كان عٌط ٓٞٗضاًٟ -ؾو

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿٞٙٞكٟ تطًاْ ٓٞٙٞ، كٞ  َٚ٘ٝٙٞ، بٞاَلَ ك تٞبعْٞ ًّ ظؤض ثؿتطرل٠ هٞ ًا٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زٝكَٞ ٗ بَٞ ؾ
َٚؿ٠ٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ظؤض هٞٗ  َٚلٟ ٙاغاٟٙ ٓٞض هٞطَٞي ٢ًٞٞزا ناضٝغٞض٠ بلّٞٙ، ك َٚت َٓٞ بٞ زٝك زٝب

َٙم ٢ٚوتعاَ ُاكْٞ بَٞ ٙاغاٙٞ ٗ، بٞ غِسٗٗكٟ خاُُٞؿري كطزْ ٙٞعِٟ ظًٝاُٟ ٢ً٘ٞغٞغاتاُ ٞ بٞٓٚ  دؤض
َٚت ٢ٚوعاًٟ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ بلّٞٙ، كٞ ُ٘غدٞٙٞن هٞٗ  َٚلٟ تطٙـ ٓٞٙٞ كٞ زٝب ٢اِٙسٝكٞٙاْ ُاكات، خاَه

َٙت بؤ زا٢رل٠ٝ  َٚط تٞكاع٘ز ٗ ظًٝاْ ٗ بؤ عٞكس٠ٝ كٞ زٝٙلات هٞطَٞي عاًٚوٞكاُسا، هٞطَٞي ًاًؤغتاكاُٚاُسا بِٚ
َٚم زٝكْٞ هٞ ُ٘ٗغِٟٚ بط ٝ ثاضٝكٞٙاْ، بؤ٠ٝٗٞ٢ كًٞذل ثاض٠ٝ  ََٚو َٚت، نُ٘لٞ ر َٚ٘ٝٙٞ ُٞب ٗٝظاضٝت، بٞٗ ؾ
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َٚؿٞٙٞ ناضٝغٞض  تٞكاع٘ز٠ بسْٝ بٞٗ ًؤظٝف ٗ ًاًؤغتاٙاُٞ، تُٞٔا بٞ ُاضزُٟ ُ٘غدٞٙٞن هٞٗ عٞكسٝ ٢َٞ ك
َٙت ٗ، ظؤض غ٘ثاؽ.  زٝكط

َٙع   ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ: ز. اضغالْ باٙعبٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ بااَل ٢اطا٠ هٞ كػٞكامن  َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ ٌَٚٞ ٓٞضنُٞس صيُ٘ٗٞٙٞكٌاْ ٓٞٙٞ، ٢ٞطٞض لَٞهٞت ُٞمب بٞض  ٢
َٚت، بؤ داًٚع٠ٞ ٢ًٞطٙلٟ ظؤضب٠ٞ ًاًؤغتاٙٞكاُٚاْ خاُُٞؿِّٚ، كٞ ه َٚطٝ، زٗاٙٛ ب َّٙ بؤ ٢ ٞ ٢ًٞٞضٙلاٗٝ ز

ٍَٚ ٗاٙٞ كاُُٟ٘  َٚطٝ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ًّ ث تؤ كاُُٟ٘ تٞكاع٘ز٠ عرلاكٟ نؤْ بٞغٞض ٢ٞدِٞبٚٞكسا رٞضظ زٝك٠ٞ ه
ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُّ، داًٚع٠ٞ عٚؿقٌاْ ٓٞٙٞ، داًٚع٠ٞ  27ضٝكَٞ  بؤ عرلاكٚٞ ٙاْ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ هٞ ٓٞض

َِّٚ َٙت هٞٗ ًاززٝٙٞ ٗ، ظؤض غ٘ثاؽ.تطًاْ ٓٞٙٞ هٞ خاضجيٞٗٝ خَٞهم زٝٓ َٚت تٞعسٙى بلط  ، ٢ٞٗاُٞ زٝب
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض ٍِ

َٚط خاْ رٞضً٘ٗ.  ؾو
َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚط٠ ثٞضهًٞاْ بؤًاْ ض ْٗٗ بلاتٞٗٝ، بٞض اغتٟ كاُُٟ٘ تٞ َٙع غلطت كاع٘ز بؤ كٞضتٟ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ ٢ٞطٞض بٞض 
ٌَٚٞ بٞ تُٞٔا ٢ٞٗٓا بلّٞٙ، دا ٢ٞطٞض ٢اٗٓا بلّٞٙ ًٓٞ٘ٗ كٞضتٞ  َٚت، بؤنٟ ٢ طؿتٚٞ، بؤ كٞضتٟ تاٙبٞت ُاب
َٙت بُٞٚػبٞت عرلاكٚٞكاْ ٗ ٢ٞٗٝ،  َٚٛ زٝبط  تاٙبٞتٞكاْ ٢ٞٗ كاُُٟ٘ ظًٝاصياْ ٓٞٙٞ، ٢ٞٗ بط ٠ٝ كٞ ه

 .هٞبٞض٢ٞٗٝ بٞ لَٞهٞتٞ با ت٘ٗؾٟ َٓٞهٞٙٞكٛ ٙاغاٟٙ ُٞبري
َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌط قسٙق ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعاْ هٞ هٚص٠ُٞ   ٠َٝ٘ٚ ٓاٗكاضامن، ُٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ ٓات٘ٗٝ، ُٞ ٢ٞٗٝف بٞض  بٞ ًٓٞاْ ؾ
َٚؿِٚاضٙاْ كطز، بؤ٠ٝٗٞ٢ ض ٙاغا٠ كاُُٟ٘ تٞكاع٘ز٠ ثُٞٙ٘ٝسٙساضٝ بٞ كاضًُٞساُٛ سلً٘ٞت، ض  ٓاٗبٞف ث

َٚت ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ ٙاْ كاضًُٞسٝكاُٟ ٙاْ تٞزضٙػٚٞكاُٟ تُٞطٚع  ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝسٙساضٝ بٞ تٞزضٙػٚري، ُاب
ٌَٚٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗٝ تُٞطٚع بلّٞٙ،  َٙت، نُ٘لٞ هٞ ٢ٞقَوسا ٢ًٞٞ ثطؤشٝٙٞكٟ تاٙبٞتٞ، ٢ٞٓوٚٞ، ُاسلً٘ٚٞ، ٢ بلط

َٚم ك َٙم ٢ٞٗٝ كؤًَٞه َٙطاٙٞكٟ كٞ سلً٘ٞتٚـ ُٚٞ ُٓٞس َٚت، ٙٞكَٞ ًاُا٠ ٗاٙٞ هٞض  َٚؿًٞاْ بؤ زضٗغت زٝب
َٚت هٞغٞض سلً٘ٞت، كٞ  زاًٞظضاٗٝ خَٞهلت بؤ تٞعري زٝكات، تٞعِٚٞكٞؾٟ ٗٝك٘ سلًٟ٘ زٗاتط سق٘كٟ زٝب

َٙع ٓاٗكاضَ كان دالي ٢ٚؿاضٝتٟ ث َٚلٟ تط ٠ٝٗٞ٢ بٞض  َٚسا، ٢ٌٚلاُٞ تٞضخاْ كطزُٟ بط ٝ ثاضٝٙٞن بؤٙاْ، خاَه
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ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ  َِٙٞ ُاٗ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞ ٢ٞٓوٚاُٞ كاض بلْٞ، خَٞهلٟ ٓٞض شًاضٝٙٞن هٞٗ تٞزضٙػٚا٠ُٞ كٞ ز
؟، ٢ٞٗاْ نؤْ ض اظ٠ زٝبّ ب٠ٝٗٞ كٞ ًاُطاُٞ ٢ٚػتقتاعاتٟ تؤ نؤْ ًاًَٞهٞٙاْ هٞطَٞي زٝك٠ُٞٞبّ، 

َٟٚ كاُُ٘ٞ َٚت بٞث َٙت؟، زٗاتطٙـ تٞكاع٘ز زٝب َٛ بدل  كٞ، ض ٢ٞٗا٠ُٞ تٞزضٙػري، ض ٢ٞٗا٠ُٞ تٞكاع٘ز٠ ه
َٙتٞٗٝ ٗٝك٘ بؤ تٞكاع٘ز٠، باؾذلّٙ سٞي ٢ٞٗٝٙٞ  َٚت بط ٝ ثاضٝٙٞكٚاْ بؤ بدل  ًٞزُٝري، نؤْ سلً٘ٞت زٝت٘اُ

َٙت، ظؤض غ٘ثاؽ. َٟٚ كاُُٟ٘ عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ ًٞعٞزٝي ًاًَٞهٞٙاْ هٞطَٞي بلط  كٞ بٞث
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ   ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 ٓاٗض اظ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٚذ اظيس: َٙع ٓاٗض اظ ؾ  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت تؤ بٞغٞض كٞضتٟ  ًِٚـ ًٓٞاْ ض ٢ٟٝ ٓاٗكاضامن ٓٞٙٞ، ٢َٞ كاُُٟ٘ تٞكاع٘ز٠ ً٘ٝسٞزٝ بٞض اغتٟ ُاكط
َٛ بل٠ٞ، ًٓٞاْ ض ٢ٍٝٚ ٓٞٙٞ. َٚبٞد  تاٙبٞتسا د

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ  ثٞضهًٞاْ: بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا ض ٢ٝٚتاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعاُٞ، ٢ٞٗ ًاًؤغتاٙاُٞ هٞغٞض ًٚالكٟ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ زٗا٠  َٚؿِٚاضاُٞ زٝكّٞٙ، كٞ ٢ٞٗ بٞض  ثؿتطرل٠ ٢ٞٗ ث
َٚؿِٚاض٠ خاُُٞؿِٚٚاْ ٢ٞٗاْ ثابُٞس٠ ٙاغاٜ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ  َٙصِٙٞٗٝ ث َٜٚ٘ٝ زازٝض  زٝبّ، ًاززٝكٞ بَٞ ؾ

ٜطسٟ ع٢ً ايتدزٜطٝني ٚايعاًَني يف اؾاَعات اـاص١ اسهاّ قإْٛ ايتكاعد  ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكّٞٙ، 
 ٚايطُإ االدتُاعٞ ايٓافر يف االقًِٝ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

٠َٞٙٝ٘ٚ كٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝ 27ًازز٠ٝ  كٞ كٞ ٓات ب٘ٗ، زٗاٟٙ شًاضٝك٠ٞ طؤض ا بٞٗ ؾ
َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞكؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس  َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك َٚؿذل، ك َِٙسٙاُٞٗٝ ث خ٘

َِِٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ. َٚػتا بؤ ٢ٞٗ ًازز٠ٞٙٝ زٗا غٚالٞتاْ غ٘  كطا، ٢
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٝ   ٟٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٝٙٞ زاًاْ ض ؾتٞٗٝ ) ٜطسٟ ع٢ً ايتدزٜطٝني ٚايعاًَني يف اؾاَعات اـاص١ اسهاّ قإْٛ ًاززٝكٞ بَٞ ؾ
 ايتكاعد  ٚايطُإ االدتُاعٞ ايٓافر يف االقًِٝ(.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ ب َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ك لاتٞٗٝ، ك
 ًاززٝٙٞكٟ تط.
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َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ايفصٌ اـاَظ
 االَٛز املاي١ٝ

 املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ
 اٚاَل: تتهٕٛ َاي١ٝ اؾاَع١ اٚ ايه١ًٝ َٔ: 

 َطا١ُٖ اؾ١ٗ املؤضط١ هلا. -1
 دٛز ايدزاض١ٝ.اال -2
 املٓح ٚاهلبات ٚاالعاْات ٚايٛصاٜا ٚايٛقف. -3
 االٜسادات ايٓامج١ عٔ ايٓػاطات ايبشج١ٝ ٚاالضتػاز١ٜ ٚايتدزٜب١ٝ ٚ غريٖا. -4

 ثاَْٝا: يًذاَع١ اضتجُاز اَٛاهلا املٓكٛي١ ٚ غري املٓكٛي١ مبا ٜٓطذِ َع اٖدافٗا ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ.
% َٔ صايف ازباسٗا يتػط١ٝ ْفكاتٗا يتٛضٝع ٚ تطٜٛس 21ْطب١ ال تكٌ عٔ ثايجَا: ؽصص اؾاَعات اـاص١ 

ْػاط اؾاَع١ نايبشح ايعًُٞ ٚايٓػس، ٚايتدزٜب، ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ، ٚاالٜفاد يالغساض ايع١ًُٝ اٚ اٟ فاٍ 
 اخس.

َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط   ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 24ًازز٠ٝ 
َٙت:  َٚم ز  زاضاٟٙ ظاُلؤ هٞ ًاُٞ ث

 بٞؾساضٜ كطزُٟ ٢ٞٗ ال٠ُٞٞٙ زاضيٞظضاُسٗٝ. -1
َِٙسْ. -2 َٟٙ خ٘  كط
 بٞخؿـ ٗ ثٚتان ٗ ٙاضًٞتٟ ٗ ٗٝغٚٞت ٗ ٗٝكف. -3
َٙصكاض٠ -4 َٙصِٙٞٗٝ ٗ ض اٗ َٙت. ٢ٞٗ زآاتا٠ُٞ كٞ هٞ ناالكٚٞكاُٟ ت٘  ٗ ٟٓ زٙل٠ٞ بؤ٠ ز

َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ، ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.  ت
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َٙع   ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ. دُٞابٟ ٗٝظٙط؟ َٛ ت  ك
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙتٞٗٝ االدٛز ايدزاض١ٝهٞٗ ًاززٝٙٞزا هٞ زَٗٗٝ ) َٚطا٠ بلط َٚطٝ د َٚلٟ تط ٓات٘ٗٝ ٙاْ ه َِٙ ( ًّ ُاظامن هٞ ؾ٘
َٚت بٞاحملدد٠ َٔ قبٌ ايٛشاز٠) ض اغتٟ، تٞسسٙس (، ٙٞعِٟ داًٚعٞ بٞ كٞٙطٟ خؤ٠ ٢ذ٘ض٠ زٙطاغٟ زاُُٞ

ًَٚٚٞٚؿسا ) َٚت هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝتٞٗٝ، هٞ غ َٙت ٙاْ ٢ذ٘ض٠ زٙاضغٟ ً٘سٞزٝز ب املٓح ٚاهلبات ٚاالعاْات بلط
َّٙ، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ عٚالك٠ٞ بٞ ٢ًِٟٞ ُٚؿتٌاُٚٞٗٝ ٚايٛصاٜا ٚايٛقف(، َٔ  ٍَٚ ٗاٙٞ ٢ٞٗاُٞ تٞضتٚب بلط ث

َٚم ٢ٞٗ ٓٚبات  َٚلٟ تط بٞ ُٞٗع َِٙ َٚت ٢ٞٗٝف عٚالدٞكٟ ٓٞٙٞ، هٞٗاُٞٙٞ هٞ ؾ٘ َٚت، زٝب ٗ ٢ٞٗ ٢ٞٗٝٙٞ ب
َٙت ٗ، غ٘ثاؽ.  بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاضٝكَٞ ٢ٞٗٝٙٞ ٢َٞ  ٞٙٞ، ًّ عٚالك٠ٞ بٞ ٢ٌ٘ض٠ ًاهٚٞٗٝ ٓ 31، 31، 29ًاززٝٙٞ  3َٗٝهال ًّ ث
َٙت بٞ ٙٞن ًاززٝ، نُ٘لٞ ٙٞكَٞ بٞض اغتٟ زاض ؾت٠ِٝٗٞ ٢اغاُٞ، ٙٞكَٞ ًلُٞٗاتٞكٞٙٞ،  َٚؿِٚاض زٝكَٞ بلط ث
َٚؿِٚاض٠ زًٗٗٝٚؿٍ هٞ ًازز٠ٝ  ًَٚٚٞٚـ تٞٗظٙعٟ ٗٝرطٝ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ث زَٗٗٝ بؤ ًٞغٞه٠ٞ ٢ٚػتػٌاضٝ، غ

َٙت29 ََٚٚٞ ٗ ن٘اضًٝٚـ بلط َٙت بٞ ٙٞن، غ  بٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ. ، هٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت ٢ٞٗ ًاززاُٞ، بٞاَلَ بٞض اغتٟ زاضاٟٙ ظاُلؤ بٞ  ًِٚـ ًٓٞاْ برلٗبؤن٘ٗمن ٓٞٙٞ ب٠ٝٗٞ كٞ ٙٞن غط
َٚ٘ٝٙٞن ثٞٙسا٠ زٝكات ٌَٚٞ  ٓٞضنٟ ؾ هٞٗاُٞٙٞ بٞ ُٞؾاتاتٟ عٚوٌٟ ثٞٙسا٠ بلات، ٓٚبات ٗ ٢ٞٗ ؾتاُٞ، بؤ ٢

َٚت  َٚت ٓٚبات زٝت٘اُ هٞ ٢ٞٗٝهٞٗٝ بازلاْ ُٞكطزٗٗٝ ٢َٞ بابٞتاُٞ، هٞ غٞضٝتا٠ زضٗغت كطزُٞكٞ كٞ زَٝه
َٛ زٝكات ًٓٞ َٙت، ٠ٞ٢ كابٚوٞ ٢ٞٗ ثاضٝٙٞ نٛ ه َٙت ٢ٞٗاُٞ، ٠ٞ٢ زاضاٙٚٞ ٢ذ٘ض٠ زٙطاغٟ ٗٝضزٝطط ٠ٗ٘ ٗٝضبطط

َٙت زاضاٟٙ، بؤٙٞ بٞض اغتٟ ظٙازٝ ٢ٞٗ بٞؾٞ. َٛ زٝٗتط  ث
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 تاضا خاْ رٞضً٘ٗ.
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َٙع تاضا حتػري ٢ٞغعٞز٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٍِٚٚ هٞ ن٘اضًٝسا ٓٞٙٞ، زٝت٘اُري ُٞؾاتاتٟ بٞسػٟ ٗ ٢ٚػتؿاض٠ ٗ تٞزضٙ َٚطٝزا بٞؽ ت بٚـ، ظؤضداض ه
َٙت.  ٓٞٙٞ ت٢ٞٔٚى زٝكات، تٞزضٙب زٝكات ٢ٞٗٝف ظٙاز بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 غٚ٘ٝٙى خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتتهٕٛ َاي١ٝ اؾاَع١ ٚايه١ًُٝ٘ٗغطاٙٞ ) َٚت ضٝف بلِٞٙٞٗٝ، غ ًٚٞٚاْ ٗٝن غؤظاْ خاْ (، ك٘هٚٞك٠ٞ زٝب
َٚؿ٘ٗ تط )ًِح ٗ ٓبات ٗ ٗقاٙٞ..ٓتس(، ٠ٝٗٞ٢ هٞ زٝض٠ٝٗٝ  باغٟ كطز، ٢ٞٗٝ بازلاْ كطزٗٗٝ هٞ ًاززٝكاُٟ ث
َٙتٞٗٝ هٞ داًٚع٠ٞ  َٚب زٝكط َٚؿاُطا٠ كت َٙلٍ ٓٞٙٞ ٢اٙا ث َٙت، بٞؽ ًّ ثطغٚاض ٗاَلت ٗ ُا٠ٝٗٝٗ ٗاَلت بؤٜ ز

 ُٚٞ؟ ظؤض غ٘ثاؽ.زٝٙططؤؾّ ٙاْ ُاٙططؤؾّ، ٗاضٙساتٟ ٓٞٙٞ ٙاْ 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكات،  َٚؿذل زٙاض٠ كطاٗٝ ٢ٞٗٝ زٝغت٠ٞ ٢ًِٞٚساضاْ ث َِٙسْ، هٞض اغتٚسا ث َٟٙ خ٘ غٞباضٝت بٞ كط
ارٞكٞت زٝكات، بؤٙٞ ٢ٞٗٝ ضٝبت كطاٗٝ ٓٚ  ً٘ؾلٚوٞٙٞكٌاْ هٞٗٝ زاُٚٞ، ٠ٝٗٞ٢ كٞ باؽ ٗٝظاضٝت ً٘

َٚت ثٚتان  ٠َٝ٘ٚ ًٞٓاًٞ كٞ زٝت٘اُ َٚؿذل باؽ كطاٗٝ، هٞ ن٘اضن َٙت غٞضناٗٝ زاضاٙٚٞكاُٟ ظاُلؤ ث زٝكط
َٚطٝ بٞ تٞسسٙس ٢ٞٗ غٞضناٗٝ زا َٙت، بٞاَلَ ه َٙت، ٢ٞٗٙـ ضٝبت كطاٗٝ كٞ نؤْ ٗٝضٜ زٝطط ضاٙٚاُٞ ٗٝضبطط

ٌَٚاْ  َٚت كؤًٞكٟ ًازز٠ ٗ غٞضًا٠ٞٙ ًازز٠ كؤ بلاتٞٗٝ، بؤٙٞ ث َٙ٘ٝ ظاُلؤ زٝت٘اُ زٝغت ُٚؿاْ كطاٗٝ، كٞ هٞٗ
َٙت  ٌَٚاْ ٗاٙٞ زًٝر بلط ٌَٚٞف ث َٚتٞٗٝ باؾٞ، خطاخ ُٚٞ، غٞباضٝت بٞ ًٞغٞه٠ٞ زًٝر كطزُٞكٞ ٢ َِٚ ٗاٙٞ سي

َٛ ًاززاُٞ ًٓٞ٘ٗٙاْ ثٞ 26ٗ  25ٗ  24باؾٞ، ًازز٠ٝ  َٙتٞ ًاززٝٙٞن، ٢ٞٗ غ ُٙ٘ٝسٙاْ بٞٙٞكٞٗٝ ٓٞٙٞ بلط
َٚؿاُطا ٗ ٢ٞٗاُٞ ٢ٞٗٝف ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ُٞؾاتاتٟ ظاُلؤٗٝ ٓٞٙٞ، هٞ ض ٠ٗٗ بٞسػٟ ٗ هٞض ٠ٗٗ  ٠ٝٗٞ٢ كٞ ث
ٌَٚٞف هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ  َٙذي بؤ بط ط٠ٞ ن٘اضَٝ، ٢ َِٚاُٚـ ظٙاز بلط َِٚاُٚـ، ٠ٝٗٞ٢ ض آ َٙصِٙٞٗٝٗ هٞض ٠ٗٗ ض آ ت٘

َٙذي.  كٞ ظٙاز بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞ  ض 

َٚبِٟٚ نٚت ٓٞب٘ٗ؟ رٞضً٘ٗ.  غؤظاْ خاْ ت
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َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ ثٞٙسا كطز، هٞ  ََٚٚٞ ٗ ن٘اضَٝ، ٢َٞ ظاُلؤٙٞ زآات ٠ٞ٢ ٢ٞطٞض هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٢ٞٗ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗ غ
َٚم، هٞ ٢ٞ ٌَٚٞ ٢َٞ تٞكٚسٝ ٢ٞصتاًٟ ظٚػتٚةاه َِٚاٗٝ، بؤ ٢ َٚم ُاًٗاْ ُٞٓ َٙم، هٞ ٢ٞصتاًٟ ؾت صتاًٟ ًٞعطٝظ

َٚساٙٞ ٢َٞ ٙاغاٙٞ.  بلّٞٙ، ٙٞعِٟ بٞض اغتٟ ظؤض تٞكٚس٠ ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤض عٌط.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚري ٓٛ زٙلٞ،  َِِٙٚٞٗٝ زَٝه ٗ )لرلٓا( ٓٞٙٞ بٞض اغتٟ بٞ غٞضاسٞت هٞ بط ط٠ٞ ن٘اضًٝسا ٢ٞطٞض باف بٚد٘
َٚسضاٗٝ.  ٢اًاش٠ٝ ث

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚػتا زٗا غٚالٞتاْ زكتؤض، رٞضً٘ٗ. ٢ 
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٢ٞٗ غٞضناٗٝ ًٞعٌ٘هٞ ْ ع٘ضف ٗاٙٞ كٞ غٞضناٗٝكاُٟ زاضاٙٛ زٙاض٠ زٝكط
َٜ ٗاَلتسا ظاُلؤ  َٙت، نُ٘لٞ داض٠ ٗا ٓٞٙٞ هٞ ُٓٞس َٚلٟ ًازي ٗ ٢ٚقتكاز٠ ُٞكط زاضاٙٚاُٞ ٓٚ  ُٞؾات

َٚطٝزا ٢َٞ ُ َٙم ًٞعاًالتٟ ًازي ًٞؾبٖ٘، بؤٙٞ ه َٚت بٞ لٚتاٙٞن بؤ بٞعع ٞغٞ كاُُ٘ٚٞ كٞ تاٙبٞتٞكاْ زٝب
َٚ٘ٝ ُٞكطا، دٚٔٞتٟ ً٘ختٞؽ كٞ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ  َٚلٚـ ٢ٚوتعاًٟ ث َٙططٝ هٞٗ ؾتاُٞ ٗ، ٓٞض كات َٚت ض  ٓٞب

َٚت ً٘غا٢ٞه٠ٞ ٢ٞٗ زٝظطاٙٞ بلات.  عازي زٝت٘اُ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

 َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚؿِٚاض٠ ٙٞكدػتِٟ ًاززٝ َٙتٞ زُٝطساْ،  31، 31، 29هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ ض ٙعبُٞس٠ ًاززٝ  ٙٞن ث بسض
َٚؿِٚاض٠ ٙٞكدػتِٟ ًازز٠ٝ  َٙتٞ زُٝطساْ. 31ٗ  31ٗ  29ث  بسض

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ ًازز٠ٝ  َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  31ٗ  31ٗ  29ك َٙت؟، زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك  2تٞٗسٚس بلط
َِِٙٞٗٝ، بؤ٠ٝٗٞ٢ غِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ  29كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا، زٗا غٚال٠ٞ  غ٘

 ًُ٘اكٞؾٞك٠ٞ، زٗا٠ ٢ٞٗ غٚالٞٙٞ ًُ٘اكٞؾٞ زٝكِٞٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ.
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َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞض  ؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 

 ايفصٌ اـاَظ

 االَٛز املاي١ٝ
 املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ

 اٚاَل: تتهٕٛ َاي١ٝ اؾاَع١ اٚ ايه١ًٝ َٔ: 
 َطا١ُٖ اؾ١ٗ املؤضط١ هلا. -1
 االدٛز ايدزاض١ٝ. -2
 املٓح ٚاهلبات ٚاالعاْات ٚايٛصاٜا ٚايٛقف. -3
 يتدزٜب١ٝ ٚ غريٖا.االٜسادات ايٓامج١ عٔ ايٓػاطات ايبشج١ٝ ٚاالضتػاز١ٜ ٚا -4

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟،  َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟، تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط  2ك
َٚم هٞ ًاززٝك َٚتٞ بٞؾ َٚػتا ٢ٞٗ زٗٗ ًازز٠ٞٙٝ تط تٞٗسٚس بلْٞ، بؤ٠ٝٗٞ٢ بب ٠ٞ ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ ٢

 تط.
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 ثاَْٝا: يًذاَع١ ٚايه١ًٝ اضتجُاز اَٛاهلا املٓكٛي١ ٚ ايػري املٓكٛي١ مبا ٜٓطذِ َع اٖدافٗا ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ.

 فس املايٞ ايطٟٓٛ يًذاَع١ ع٢ً ايٓشٛ االتٞ: ٛثايجَا: ٜٛشع صايف ٚاي
 % يًذ١ٗ املؤضط21.١ْطب١  -1
ٜٛس ْػاط اؾاَع١ اٚ الٟ فاٍ يتٛضٝع ٚ تط يتػط١ٝ ْفكات٘تبكٞ َٔ صايف ٚايفس املايٞ ايطٟٓٛ املٜهٕٛ  -2

 اٖدافٗا.اخس َٔ غأْ٘ ؼكٝل 
 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

َٙعضاٗٝٗ  َٚت، ظاُلؤ بؤ٠ ٓٞٙٞ ًاَهٟ ط٘ َِٚ َٚطٝ كؤهٚص ُاً زَٗٗٝ: ثؿت بٞغذي بٞ ظاُلؤ ٙاْ كؤهٚص، زٙاضٝ ه
َٚت. َٙلٟ ٗا كٞ هٞطَٞي ٢اًاصتٞ ظاُػتٟ ٗ ثٞضٗٝضزٝٙٞك٠ٞ بط٘صت َٚت، بٞدؤض َِٚ َٙعضاٗٝ ٗٝبٞضبٔ  ُٞط٘

ََٚٚٞ: ث٘خت٠ٞ ثاؾٞكٞٗت كطزُٟ زاضاٟٙ غااَل٠ُٞ ظاُلؤ بَٞ دؤضٝ ز َٙت: غ  ابٞف زٝكط
َٙص٠ٝ هٞ  -1  % بؤ الُٟٙٞ زٝظطاكٞ.21ض 
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َٚتٞٗٝ هٞ ث٘خت٠ٞ ثاؾٞكٞٗتٟ غااَل٠ُٞ زاضاٟٙ بؤ ثط كطز٠ُٝٗٞ خٞضدٚٞكاُٟ رطاٗاْ كطزْ  -2 َِٚ ٠ٝٗٞ٢ زًٝ
َٚتٞ ز٠. َِٚ َٚت كٞ ٢اًاصتٞكاُٟ ب َٙلٟ تط ب َٚساُٟ ناالكٟ ظاُلؤ ٙاْ ٓٞض ب٘اض  ٗ ثٞضٝث

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاع  ٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعبُٞس٠ ًازز٠ٝ  ََٚٚٞ، ض  هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ، كٞ  31غٞباضٝت بٞٗ زٗٗ ًاززٝٙٞ كٞ ب٘ٗٝ بط ط٠ٞ زَٗٗٝ ٗ غ
َٛ زٝكّٞٙ،24ب٘ٗٝ بط ط٠ٞ زًٟٗٗٝ ًازز٠ٝ  ٌَٚٞ ثؿتطرل٠ ه غٞباضٝت بٞ بط طٞك٠ٞ تط كٞ باؽ هٞٗٝ  ، ٢

َٚتٞٗٝ زٗا٠ ٢ٞٗ بط ٝ ثاض٠ٞٙٝ كٞ  َِٚ َٙت 21زٝكات، ٠ٝٗٞ٢ كٞ زًٝ َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ زٙاض٠ بلط َٙت، ث َٟٚ زٝبط  % ه
َِٚاْ، كؤُططاُػٟ ظاُػتٟ ٗ ٢ٚطاز  َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ، باَلٗكطزُٞٗٝ، ض آ َٙذي، بٞ ًٞبٞغتٟ ت٘ بؤنٟ بٞكاض ز

َٚ٘ٝٙٞ )بؤ ًٞبٞغتٟ ظاُػتٟ ٗ َٙلٟ تط بَٞ ؾ ٜهٕٛ املتبكٞ َٔ صايف ايٛفس املايٞ ايطٟٓٛ يتػط١ٝ ، ٓٞض ب٘اض
يالغساض  ْفكات تٛضٝع ٚتطٜٛس ْػاط اؾاَع١ نايبشح ايعًُٞ ٚايٓػس ٚايتدزٜب ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ ٚاالٜفاد

 خس(.ايع١ًُٝ ٚألٟ فاٍ ا
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ. دُٞابٟ
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ بااَل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ بااَل٠ غاَهٟ  11هٞ ٙاغا٠ شًاضٝ  ، كٞ هٞ ثٞضهًٞاُٟ ك٘ضزغتاْ ثٞغُٞس كطاٗٝ، ٠2118 ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ كٞ ت٘غتٞٗ بُٞٚػبٞت  َٟٚ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ ث دٛز ال% َٔ امجايٞ ايٛازد ايطٟٓٛ َٔ ا3)بٞث

( يط١ٓ 11ايدزاض١ٝ ٚايٓػاطات االخس٣ اىل صٓدٚم ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚفل اسهاّ ايكإْٛ زقِ )
2118.) 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )كان زه َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ بٞض  َٛ ت َٚطخاْ -خاْغؤظاْ  -ك كان  –كان عٌط  -ؾو
َٚط رٞضً٘ٗ. -ُٞشاز  زلرلٝ خاْ(، كان زه

َٚط ستٌ٘ز: َٙع ستٌس زه  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙط٠ٝ ًازز٠ٝ  ًَٟٚٚٞ ًاززٝكٞ، ٢ٞٗ ُٞؾاتا٠ُٞ كٞٗا زٙاض٠ كطاْٗ هٚص٠ُٞ  31بٞط٘ كٞ ب٘ٗ بٞ بط ط٠ٞ غ
َِٙسٙاُٞٗٝ، بٞاَلَ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ ً٘ َٚطٝكاْ، ٙاْ ٓاٗبٞؾٚـ خ٘ هعَٝ ُٞكطا بٞ طؤض ِٟٙ زٝظطاكاْ ٗ ٢اً

َٛ، ٢اٙا بٞ  َٙتٞ غٞض ك َٚتٞٗٝ، ٢ًٞٞٙاْ زٝكٞٗ َِٚ غاَي  6ً٘ختٞبٞضات، ٙاْ كٞي ٗ ثٞهٞكاُٛ هٞٗ باك٠ٞٚ كٞ زًٝ
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َٚطٝكاُٛ ً٘ختٞبٞض ٙاخ٘ز كٞي ٗ ثٞهٞكاُٟ تط٠ ُاٗ ظاُلؤكٞ، كٞ بٞضٝٗ كؤْ بْ٘ٗ زٝنّ  ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ ٢اً
ََٚوٚتٞٗٝ؟.ٓٞضٗٝك٘ خؤ٠   زٝٙٔ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ  َٙع ًّ كٞغ َٙت، بٞاَلَ ًّ كػ٠ٞ خؤَ زٝكَٞ، بٞض  ٗابعامن كػٞكامن بٞ ُٞظٝض ٢ٚعتباض ٗٝضُاطرل
َٚم بلًٞٞٗٝ َٙم  غٞضًاٙٞزاض مب، ًٞؾطٗع كٞؽ سٞكٛ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞٙٞ تٞسسٙس٠ ضعٞك٠ٞ ًّ بلات؟، نُٞس

َٚلٟ غارط ُٚٞ هٞٗ ثاض٠ٞٙٝ ًّ، هٞٗ  ٍَِٙ، ٢ٞٗٝ تٞزاخ٘ه ُػبٞتٞك٠ٞ َٓٞهسٝططَ ٗ باكٚٞك٠ٞ بؤنٟ بٞكاضز
َٚؿٟ زٝخَٞ، دٚٔاظ٠ تاظٝ  َٟ ًّ ٢ٞطٞض غٞضًاٙٞزاض مب ث َٚلٞٗٝ، بَٞه ًاَه٠ٞ ًّ كٞ خػتً٘ٗٞتٞ ُاٗ ًٞؾطٗع

َٙت بؤ٠ٝٗٞ٢ ُا٠ٗ ظاُلؤكَٞ بٞضٝٗ بٞضظتطّٙ ٢اغت بط ٗات، زٝكط َ، كؤً َٚم ُٞؾاتات زٝكَٞ، ٓٞضنٚٞكٍ ب٘ َٞه
َٚت تؤ  َٚلٟ 21ًارٟ كٞؽ ُٚٞ بٞ ًّ بَو َِٙ َٛ بلٞ، هٞ ٓٚ  ؾ٘ َِٚٞ بؤ خؤت ٗ ٢ُٞٗٝس٠ٝ ٗا ه % بٞكاضبٔ

َٚت تٞسسٙس٠ بلٞ ُػبٞتٟ ضعٞكٞ نُٞس َٓٞي بططٝٗ،  َٚت بَو َٛ ُٚٞ ٢ٞٗٝ، تؤ ث نُٞس َٓٞي ًٞططٝ، زُٗٚاٙ
َٟ ٢ٞٗٝ ٓٞب٘ٗٝ، بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝ ٢ٞٗ ثٞض ٠ ًٞضكٞظٙٞتٞ. َٚلٟ زُٗٚاٙ َِٙ  ٙٞعِٟ هٞ ض ؾ٘

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط خاْ رٞضً٘ٗ.  ؾو
َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َّٚ، بٞض اغتٟ ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ ٢ٚػتػٌاض زٝكْٞ هٞ ً َِٙسُٟ بااَلزا، ٙٞعِٟ هٞ داًٚعات زاٙسُٝ ٞدازي خ٘
ٌَٚٞ بٞ ًٓٞ٘ٗ  َٚتٞ ٢ٞٗ ب٘اضٝٗٝ، ٢ٞطٞض ٢ كاُُٟ٘ ؾٞضٙلاشياْ ٓٞٙٞ، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ بُٞا٠ٗ ؾٞضٙلٞٙٞكٞٗٝ زٝن
َٚساٙٞ،  َٚ٘ٝٙٞكٞٗٝ ٢ٚوغا٠ ٢ٞٗ ؾٞضٙلًٞٙٞاْ كطزٗٗٝ، هٞ ًاززٝكاُٟ زٗاٙؿسا باغٟ ظٝضٙبٞ ٗ ٢ٞٗ ؾتا٠ُٞ ت ؾ

َٚػتا ٢ٞ َٟٚ ً٘تٞبٞكٚٞكٞ، ٙٞعِٟ هٞ 21ٗ هٞ ٢ % ٓٚ  81% كٞ ٢ً٘ٞغٚػٞ زٗاٟٙ ٓٞض ٙٞعِٟ خؤت زَٝه
َٙع ٗٝظٙط ٗتٟ، ًٞغٞهْٞ ُػبٞكاْ كَٞ بلِٞٙٞٗٝ هٞ  % بؤ٠ٝٗٞ٢ كٞ 3دٚاؾت ُٞكطزٗٗٝتٞٗٝ ٠ٝٗٞ٢ كٞ بٞض 

َٚلٟ ٗٝك٘ ٢٘ضزْ، هٞ ز َٙت هٞ تٞؾطٙعاتٛ ٗاَلت َٚلٚـ زابِط َٚت )ُٞف ٗ( ٗ ٢ٞٗاُٞ، بٞاَلَ ُػبٞت ٙطاغٞٙٞكسا زَٝه
َٙم بٞغٞض 2هٞ  َٚتٞٗٝ بٞ باض َٚٛ بؤ زٙطاغ٠ٞ زكتؤضا، ٙٞعِٟ تٞهٞبٞكاُٟ خؤ٠ ُٞب % ٢ٚذباض٠ بلٞ كٞ زاٙبِ

َٚت بؤ٠ٝٗٞ٢ كٞ بؤ زكتؤضا، زٗا٠ ٢ٞٗٝ ٢ٞٗ ؾٞضٙلٞٙٞ ٙٞعِٟ  َِٙسُٟ بااَلٗٝ، با ثاضٝٙٞن زابِ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٚلٟ كاُُٟ٘ ظؤض ٗاضٙساتٟ نُٞسٝ، هٞبٞض٢ٞٗٝ   باؾٟ بلات، كٞ تؤ بعاُٟ  طً٘امن ٓٞٙٞ كٞ ٢ُٞٗٝسٝ ً٘ساغب

َٚتٞ ٢ٞٗ سٚػابٞٗٝ،  َٚت ٢ٞٗ ٗاضٙسات٠ٞ كٞ ٓٞٙٞتٟ به َٚلٟ ٓٞب َٚت، ٙٞعِٟ سٚػاب َٚلٟ ُٞب ٢ٞطٞض سٚػاب
َٟٚ كاُُٟ٘ ؾٞضٙلات ٢ٞٗ كاتٞ هٞطَٞهٟ زاُٚؿّ، بعاُّ ٢ٞٗ ٢ٞضباس٠ٞ نُٞسٝ؟ ٗٝ ٢ٚال ٢ٞٗاُٞ  ٢ِٚذا بٞث

َٚت ٗ  ، ًّ ؾلٍ ٓٞٙٞ بت٘اُري ظؤ ؾت بٞغٞضٙسا رٞضظ بلّٞٙ.٠ًٗ٘ٞٓ ْٗ زٝب
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َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٝ ٢ٞٗ ُػبٞت٠ٞ كٞ زاُسضاٗٝ بؤ َٓٞهططتِٟ، بؤ ٢ًٞاُٜٞ كٞ ُ٘ٗغطاٗٝ هٞ  % 21بٞض ا٠ ًِٚـ بٞ ًٓٞاْ ؾ
َٙصٝ ظؤض بٞضظتطًاْ زاُا ب٘ٗ، تُٞٔا  َٚت، بؤ ك٘تاغاُٞ ٢ٞٓوٚٞكاْ هَٞ ض  ٌَٚٞ بٞٙازًاْ ب كًٞٞ، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض ٢

ٍَٚ هٞ  %، بٞاَلَ بٞ الُٟٙٞ 71ض ٙصٝٙٞكٟ كٞػياْ زاُا ب٘ٗ بؤ تٞت٘ٙط٠ ًٞزاضؽ، ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ ٍُٚ بَو
َٚت ُعٙلٟ هٞ  َٚت، َٓٞ ثاَه51كًٞٞٗٝ زٝب َٚٚت بؤ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ كٞ ٢ٚػتػٌاض % بؤ ً٘غتٞزلرل ب َُٝ٘ٚ ٟ ث

َٚلٟ تطٙؿٟ بٞؽ تُٞٔا ٗٝك٘  َٚتٟ، داُب َٚل َٚت هٞغٞض ٢ٞٗ كاضٝ ٢ًٞٞ داُب زٝكات هٞٗ ًٞداهٞزا، بٞضزٝٗاَ ب
َٙت، ض اغتٞ ًِٚـ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞ  ؾٞضٙلٞٙٞن ٙاْ ٢ً٘ٞغٞغٚٞكٟ ضعٟ تًٞاؾا٠ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغاُٞ ُٞكط

َٚت، بٞؽ هٞ ُػبٞتٟ َٓٞهططتِٟ ٗٝرطٝك٠ٞ ًٞس % ظؤض ظؤض كًٞٞ، ٢ًٞٞ ٗا زٝكات هٞ ؾٞضٙلات ٙاْ 21سٗز ب
َٛ بسْٝ  ٢ٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ ٢ٚػتػٌاض زٝكْٞ هٞٗ ًٞداهٞزا، كًٞذل ٢ٚػتػٌاض بلْٞ هَٞ ًٞداهٞزا ٙاْ ثٞضٜٝ ث
َٙت، ٢ٞطٞض  ٌَٚٞ سٚػابٟ تُٞٔا ٢ٞٗ غاَهٞ ُٞكّٞٙ كٞ ت٢ٞػٚػٟ داًٚعات زٝكط ب٘اضٝك٠ٞ خؤٙاْ، ٢

َٙصٝٙٞكٟ زٙاضٙلطاٗٝ هٞ ثاضٝ، بؤ غاَهٟ زآات٘ٗ  داًٚعٞٙٞكٟ َِٚري ٗٝرط٠ ٢ًٞػاَهٟ ض  زٙاضٙلطاٗ بٞ صيُ٘ٗٞ بٔ
َٙت،  َٚ٘ٝٙٞكٟ ٗاكٚعٟ ًاًَٞه٠ٞ هٞطَٞي ُٞكط َٙت ٢ٞطٞض ٗٝرطٝكٞ بٞؾ َٛ ز َٚت، تا ٗا٠ ه ٢ٌٚلاُٞ ظٙاز بب

َٙت بٞٗٝ كٞ نُٞس٠ بؤ ٢ٚػتػٌاضٝ، تٞغٞٗض زٝكَٞ هٞبط ٠ ٠ٝٗٞ٢ كا َٙصض ٌَٚٞ زضٗغت بلات، زاُٞض  ظاُر بؤ ٢
َٚؿٞ بؤًاْ، َٚتٞ ًا٠ٞٙ غٞض ٢ َٙتٞ هٞ 21هٞبٞض٢ٞٗٝ ًّ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ كٞ هٞ   بب % بٞالُٟٙٞ 51% بلط

َٙعاْ هٞ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗ  32كًٞٞٗٝ، ًازز٠ٝ  َٚب٠ِٞٚٚ بٞض  َِٙستاُٞٗٝ ٙاْ ُا؟، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ ت دُٞابتاْ خ٘
َِٙسُٟ بااَل، ٢ٞطٞض تٞضكٚع بلْٞ، ٙٞعِٟ  َِِٙٞٗٝ.خ٘ َٚػتا ٙاْ زٗاتط زٝخي٘ ٌَٚٞ ًُ٘اكٞؾ٠ٞ بلّٞٙ ٢ ٢ 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٞٙ َٚم هٞٗ ٗٝرطٝ بؤ ث َٚط خاْ زاَ بٞ سٞكٚقٞت هٞغٞض ًٞٗظٗعٟ ٠ٝٗٞ٢ كٞ كػٌ اُسُٟ ًّ هٞطَٞي ؾو
َٚم هٞٗ ثاضٝٙٞ  َٚلٟ ٗا٠ ٗت ض اغت زٝكاتّ، كػٌ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٗتٟ هٞ كٞٗاُِٟٚ ٢٘ضزُٟ ٓات٘ٗٝ، ٗابعامن ؾت
َٚطٞٙاُسُٟ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٞٗاُٞ زٙػاُٞٗٝ زٝبِٞ باض  َٚت بؤ ث َٚلٟ ٢ٞطٞض كًٞٚـ ب ُػبٞت

هٞ ًٓٞاْ كاتٚـ بُٞٚػبٞت  بٞغٞض سلً٘ٞت ٗ بٞغٞض داًٚعاتٟ سلً٘ٚٞٗٝ، ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاًٞ ٗ،
َِٚاٗٙاُٞ، ٠ٝٗٞ٢ ع٘غٟ عوٌٟ ٗ ٢ٞٗاُٞ،  َٛ هٞطَٞي هٚص٠ُٞ كاُُٟ٘ زاًٞ، كٞ بٞٗ زاض ؾت٠ِٞ كٞ ٓ رٞكٞض٠ٝ غ

َٙت ًٞبٞغت  29بٞاَلَ هٞٗ رٞكٞض٠ٝ زٗاٟٙ ًازز٠ٝ  َٚت تٞسسٙس بلط ُاظامن نؤُٚاْ تٞضتٚب كطز، ُاظامن زٝب
َٙت( ٙٞعِٟ )ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛهٞ ٢ٞٓسارٟ   رٞكٞض٠ٝ ٗ، عوٌٟ ٗ تٞضب٠ٗٞ ٢ٞٓسارٟ كاًٞٙٞ ،تٞسسٙس بلط
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َٚلٟ ض ٢اٙا زٝثطغٍ ًّ تطٙـ  ثاضٝٙٞ ٢ٞٗ تٞسسٙس٠ ٙٞعِٟ زٝكات، اه٘رط(ٙٞ )قاؼي ٢ٞٗ تٞسسٙس٠ ًازي دٚٔٞت

َٚلٟ ض بٞاَلَ كًٞٞ، %21 زاًٞ ٢ٞٗٝ هٞطَٞي ًّ ٢ُٞٗٝس٠ٝ )غٞزا( بؤ٠ٝٗٞ٢ زٝكات،  ٢ٞٗٝ تٞسسٙس٠ ًازي دٚٔٞت

َٟ، داًٚعٞ بُٞا٠ٗ كٞ ؾٞضٙلٞٙٞ، ٢ٞٗ كطزٗٗٝ كاظاُر ٢ُٞٗٝس٠ٝ غاَهٞكٞ ٢ٞٗ كٞ زٝكات،  غ٘ثاؽ. زاٙسُٝ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ. خاْ زلرلٝ
َٙع زلرلٝ عبسار ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

٠َٞٙٝ٘ٚ ٢ٞطٞض 31 ًازز٠ٝ َٚتٞٗٝ خؤ٠ بًٞؿ َِٚ َٙت، ً٘اضٓٞ سي  تٞؾذٚعٟ زٝكات، زضٗغت عٞضكٞه٠ٞ ٢ٞٗٝ ُٞكط

َٚتٞ ُاكات، ً٘غتٞزلرل َٚ٘ٙػتٞ بؤٙٞ ثٞضٗٝضزٝ، ٗ تٞعوٍٚ كٚتاعٛ به َٙت، ًٓٞ٘اض ث  زٝكَٞ ٢ٚقذلاح ٗا ًّ بلط

 أٚ يًذاَع١ ايطٟٓٛ االٜساد ٜٛشعٚ ايتايٞ بايػهٌ املايٞ ايٛفس صايف َٔ بداَل ايطٟٓٛ االٜساد َٔ ايتٛشٜع )يٝهٕٛ

 تأضٝظ(،اي ْفكات يتػط١ٝ املؤضط١  ًذ١ٗي ايطٟٓٛ االٜساد َٔ %21 ْطب١ -1 ايتايٞ: ٓشٛاي ع٢ً اـاص١ ه١ًٝاي
َٙت ظٙاتطٙـ بٚػتٞكٞ ٢ٞطٞض ٌَٚٞ ٢ٞطٞض نُ٘لٞ باؾذل، ٢ٞٗٝ بلط َِِٚٚٞ تُٞاغ٘بٟ ٗ ُٚػبٞ ٢  )ضدزلاي( زٝض٠َ، ب

َٚت كًٟٞ ظؤض غ٠ُٗٞٞ ضعٟ هٞطَٞي َٚ٘ ً٘غتٞزلط، بؤ هٞ زٝضزٝن َٙت ظٙاتط ٙػتٞث  زًٗٗٝٚـ رٞكٞض٠ٝ ٗ بلط

َٙتٞٗٝ، ٙٞكذل عٞضٝبٚٞك٠ٞ هٞطَٞي ك٘ضزٙٞكٞ بٞاَلَ ُٚٞ، ً٘السٞظَٝ ٓٚ  خؤ٠ ٗٝك٘  ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكٞ ُاطط

َٙتٞٗٝ، ٙٞن كطاٙٞ ك٘ضز٠ تٞضد٠ًٞ٘  غ٘ثاؽ. ظؤض ُاطط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ضً٘ٗ.هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا غٚالٞتاْ، رٞ
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ض ٢ٌٝٚاْ ٗاٙٞ  َٚؿلٞف كطا، ٢ زٗا٠ ٢ٞٗ غٞضصتا٠ُٞ كٞ هٞالْٙٞ خ٘ؾم ٗ بطاٙاُٟ ٢ُٞساَ ثٞضهًٞاُٞٗٝ ث
ََٚٚٞ بٚلّٞٙ بٞ  َٚت، بٞتاٙبٞتٟ بط ط٠ٞ غ َٚ٘ٝٙٞ ب َٚ 2كٞ زاض ؾتِٞكٞ بًٞؿ ري تٞضخاْ خاَي، خاَهٟ ٙٞكَٞ بَو

َٙص٠ٝ هٞ  َٚساُٟ 21كطزُٟ ٓٞض ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت ض  % ث٘خت٠ٞ ثاؾٞكٞٗتٟ زاضاٟٙ غااَل٠ُٞ خؤ٠ بؤ ثٞضٝث
% ٢ٞٗ كاظاصت٠ٞ كٞ ٓٞٙٞتٟ 21ت٘اُاكاُٟ تٞضخاْ زٝكات، ٗاتٞ بَٞ تٞعبرلٝ بٞ عٞكػٞٗٝ بٚل٠ٞ، هٞ 

َٚساُٟ ت٘اُاكاْ ٗ ناالكٟ ظاُػتٟ ٗ ٢ٞكازضي َٚت، تٞضخاُٟ زٝكات بؤ ثٞضٝث ٟ ٗ، الُٟٙٞ كَٞ ٢ُٞٗٝسٝ زازُٝ
َٚت.  ٢ٞطٞض ظٙاتط٠ زاُا زٝغتٟ خؤف ب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط ٓٞٗضاًٟ.
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َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت21هٞ  َٙت بؤ ًٞدازي تٞت٘ٙط تٞغٞٗض زٝكَٞ كَٞ ب ، ٢ٞٗكات٠ٞ كٞ ٗشياْ بٞالُٟٙٞ كَٞ % ٢ٞطٞض زابِط
َٚري ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ًٞدازي كٞضتٟ تاٙبٞت ٢ٚـ زٝكات، سٞشيْٞ بٞال٠ كًٞٞٗٝ زٝض ٗات  سٞشيْٞ دٚٔٞتٟ با بَو

ٌَٚٞ بؤ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ 31خؤ بٞال٠ ظؤضٝٗٝ زاُاض ٗات، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٙٞعِٟ هٞ  َٚت باؾذلٝ، نُ٘لٞ بؤ؟ ٢ % كًٞذل ُٞب
َٙت، نُ٘لٞ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكٟ تٞعوٌٚٚٞ هٞطَٞي ٢ً٘ٞغٞغاُٞ تُٞٔا ٗٝك٘ ٢ً٘ٞغٞ غٞٙٞكٟ ضعٟ تًٞاؾا ُٞكط

 ٢ٞٗٝف كٞ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكٟ ضعٚؿٞ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان خ٘ضؾٚس رٞضً٘ٗ.
َٙع خ٘ضؾٚس اظيس غوٍٚ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت ٢ٞٗٓا  بٞض اغتٟ كٞ باغٟ زاًٞظضاُسُٟ ظاُلؤًاْ َٚ٘ٙػت ٓٞٙٞ بازلاْ كطز، زٝب كطز، ٓٞضنٟ ًٞضدٟ ث
َٚ٘ٙػتٟ بٞ ثاضٝٙٞكٟ ظؤضٝ،  َٚت، ٢ٞٗٝ ث َٚت ٗ كاعٞ ٓٞب َٚت ٗ بار ٓٞب َٚت ٗ ثاضن ٓٞب َٚت ٗ ً٘غتٞكى ب ب

َٚت هٞ  َٚت، كٞ 25% ٙاْ 21ً٘غتٞزلطٝن ُاٙٞت ٢ٞٗ ٢ٚؿٞ ٠ًٗ٘ٞٓ بلات، ثاؾاْ ب َٚلٟ بؤ زابِ % ٙٞعِٟ ؾت
َٚطٝ ٢ٞغَوْٞ ًُ٘اغ َٚت هٞطَٞي ٢ٞٗ سٞطيٟ ٢ٞٗ ثاض٠ٞٙٝ كٞ ٢ٚػتػٌاض٠ كطزٗٗٝ ٢ًٞٞ ٙٞن، زٗٗ ه ب ُٞب

َٚـ ٢ٞطٞض ٓات٘ ٢رلاز٠ ظاُلؤ بٞؾٟ ُٞرٞكاتٟ ُٞكطز، نؤْ ٢َٞ ً٘ؾلٚوٞٙٞ عٚالز  َٙتٞ ث َٙم ز ثطغٚاض
َٚلٟ بؤ بسؤظٙٞٗٝ، ٢ٞطٞض ٓات٘ ٢ٞٗ  َٚت عٚالد ًوٚؤُٟ بؤ ٓات، ًٞغطٗرٞك٠ٞ  511زٝك٠ٞ؟ ٙٞعِٟ زٝب

َٚت؟ ظؤض  611 َٚت، ٙٞعِٟ نؤْ ٢َٞ ً٘ؾلٚوٞٙٞ سٞي زٝب َٚت زٙاض ب َٚت زٝب ًوٚؤُٞ، ٢ٞطٞض ً٘غتٞزلط ب
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز ٙٞن زٝكٚقٞ رٞضً٘ٗ.
:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚطٝ خؤ٠ ؾتٞكٞ ظؤض بٞ عٞكػٞٗ َٛ ه َٚطٝ زَٝه % 21% بؤ د٠ٞٔٚ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ، ٙٞعِٟ 21ٝ ٓات٘ٗٝ، ه
َٚػتا كطزٙاُٞٗٝ بٞ عٞكؼ، هٞٗ ساَهٞت٠ٞ زا بٞض اغتٟ َٓٞ ٢ٞٗٝ كًٞٞ بؤ ٢ٞٗٝ، َٓٞ هٞ  % ظؤض 81ٗٝرطٝكٞ ٢

 ظؤضٝ بؤ د٠ٞٔٚ ٢ً٘ٞغٚؼ بٞض اغتٟ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
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َٙع عٌط عبساهطظيّ عوٟ:ب  ٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ بابٟ  خؤ٠ عِ٘اُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ هٞ ٢ٞغَوسا تاٙبٞتٞ بٞ داًٚعاتٟ خاقٞ، تٞسػٚى ساغَوٞ ٢ٞٗٝ خؤ٠ زٝن
٢ٚػتػٌاضٝٗٝ، ٢ٚػتػٌاض٠ تٞعوٌٟٚ، هٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاضزا بٞ غٞضٙح باغٟ هٞ سق٘كٟ ً٘غتٞزلرل 

ٌَٚٞ كطزٗٗٝ، ٗٝ ٢ٚعطا٢ٞكاُٟ ه ٞ ضغَ٘، هٞ ظٝضٙبٞ، هٞ ٓاٗضزُٟ ٢االت ٗ ٢ٞزٝٗات ٗ ًٞكا٢ري، ض اغتٞ ٢
َٙت، هٞ ٙاغاكٞ ؾطٗتٟ  َٚـ بلٞٗ َٙت، تٞضب٠ٗٞ بٞضٝٗ ث َٚـ بلٞٗ ٓٞزٝرٌاْ هٞٗٝٙٞ ًٞغا٢ٚوٟ عوٌٟ بٞضٝٗ ث

َٚلٞ هٞٗ ثطؤشا٠ُٞ كٞ  بؤ زاُسضاٗٝ، باغٟ هٞغٞض كطاٗٝ، ٢ٚوتعاًاتٟ خاغٟ خطاٗٝتٞ غٞض، بٞاَلَ ٢ٞٗٝ ٙٞك
َٚت،  َٙت تٞؾذٚعٟ كٞضتٟ تاٙبٞت بلّٞٙ، ٢ٞطٞض كٞضتٟ تاٙبٞت ب ٌَٚٞ زًٝاُٞٗ تاٙبٞتٞ بٞ كٞضتٟ تاٙبٞت، ٢
َٙت ٗ  َٙت، نؤْ تٞٗظٙع زٝكط َٚطٝ زٝغت غِٞٙٞ ًٞغ٣ٞهٞ ًاهٚٞك٠ٞ نؤْ  نٟ زٝغت زٝكٞٗ َٙت ه ٌَٚٞ ُاكط ٢

َٚت ٢ًٞٞ زٝضطاٙٞن هٞغٞض ً٘غتٞزلرل زاز َٚت؟ ٢ٞطٞض ٗاب ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا كٞ ٢ٞضباسٟ نؤْ ب ٝخات، هٞ ٓٞض
َٚ٘ٙػتٞ، نُ٘لٞ هٞ ًاززٝكاُٟ  َٚ٘اُٞ ُٞكات هٞ ك٘ضزغتاْ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ًٞٞ ث نٚذل خَٞهم ٢ٚػتػٌاض٠ هٞٗ ؾ
زٗاتط باغٟ هٞٗٝ كطزٗٗٝ كٞ ٢ٚعطاٙٞ هٞ ضغَ٘، هٞ ظٝضٙبٞ ٗ، ٢ٞٗٝ ظًِٟ ًٞغٞه٠ٞ ٙاغاٜ ٢ٚػتػٌاضٝ هٞ 

ٌَٚ َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، ث ٞ زٝغت غِٞٙٞ زآاتٟ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞ ٢ٞٓوٚاُٞ، كٞضتٟ تاٙبٞتٞ ٓٞض
َٙت، غ٘ثاؽ. َٙتٞٗٝٗ َٓٞهبطرل َٚ٘ٙػتٞ ٢ٚوغا بلط  هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ٓٞض ث

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚػتا  َٙباظ، ٙٞكٞٗ ٙٞن كٞغٟ تط زاٗا٠ ُ٘كت٠ٞ ُٚعاَ زٝكات، ٢ٞٗٝ ٢ٞظري خاْ، غٚ٘ٝٙى خاْ، زكتؤض  ٢3 ض
َٟ، رٞضً٘ٗ ٢ٞظري خاْ.  زٝكٚقٞتاْ زٝزِٝٙ

َٙع ٢ٞظري عٌط اظيس:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ بؤ زاُاُٟ ٙاخ٘ز ُٚٞتٟ ً٘ؾٞضٙع بؤ زاُاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ، بؤ٢ٞٗٝٙٞ  ٌَٚٞ هٞ ٢ٞغاغسا رٞهػٞر٠ٞ ٢ ٢
٠ٞ كٞ بُٞا٠ٗ ٢ً٘ٞغٞغاتٟ ٙاخ٘ز بؤ٠ٝٗٞ٢ ضٙقابٞ بلات هٞغٞض ٢ٞٗ دٚٔٞتاُٞ ٙاخ٘ز ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغاُ

َٙلاضاًُٞاْ  َٚؿذل ٢ٞٗ ض َٚؿذلٙـ ٙاْ هٞ ًاززٝكاُٟ ث ٌَٚٞ هٞ خاَهٞكاُٟ ث داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٓات٘ٗٝ، ٗابعامن ٢
َٙت، بؤٙٞ ٢ٞٗٝ  َٙت، نؤْ ًاًؤغتاكاُٟ زابري زٝكط َٙط٠ زٝكط َٙت، نؤْ ناٗز زاُاٗٝ كٞ نؤْ زضٗغت زٝكط

َٚلٟ خؤ٠ هٞ غٞضٝتا ٙاخ٘ز  َٟٚ ٙاغا٠ ٢ٚػتػٌاض ٢ً٘ٞغٞغات هٞ ًازز٠ٝ زَٗٗٝ باغٟ ٢ًٞٗٝاْ كطزٗٗٝ، كٞ بٞث
ظٙاتط زاُسضاٗٝ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ، ٙاخ٘ز ٢ٚعتٌاز٠ كطزٗٗٝتٞ غٞض ٙاغاٜ ٢ٚػتػٌاض، بؤٙٞ هٞ ٙاغا٠ ٢ٚػتػٌاض 
َٚلٟ ً٘غتٞزلطٝ، خؤ٠ تٞسسٙس زٝكات كٞ ٢ٞٗ نُٞس ثاضٝك٠ٞ زٙاض٠ زٝكات، بؤ٠ٝٗٞ٢  ًازاَ ٗاٙٞ دٚٔٞت

َٚت ًُ٘ارٞغ٠ٞ ٙٞكذل٠ بلْٞ، كٞٗا هٞ ب ٞؾٞكاُٟ تط٠ ٙاْ هٞ كٞضتٞكاُٟ تط غٞضرٟ بلات، بؤ٠ٝٗٞ٢ بت٘اُ
َٙتٞ  َٚت ٙٞن ك٘هٚٞ ٙاخ٘ز ٙٞن داًٚع٠ٞ ٢ٞٓوٌٚاْ ُٚٞ، ٢ٞٗٝ زٝكٞٗ َٚػتاف ب خؤ٠ هٞ ك٘ضزغتاُسا ٢
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َٙت، بؤنٚٞتٟ ظٙازٝ ٗ البدل َٙت ٢ٞٗ خاَهٞ ٢ٞغَوْٞ البدل َٚ٘اْ ٢ٞٗاْ، ًّ زًٝٞٗ َٙت، با دٚٔٞتٟ ًُ٘ارٞغ٠ٞ ُ
 ًازي ٢ٞٗاْ غٞضبٞخؤ بّ، غ٘ثاؽ.

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙباظ رٞضً٘ٗ.  زكتؤض ض
َٙباظ رتاح ستٌ٘ز: َٙع ض  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ ٌَٚٞ َٗٝهال كػٞكاُٟ ًِٚاْ كطز، هٞبٞض٢ٞٗٝ ثٞؾٌٚاْ بً٘ٗٞٗٝ، بٞاَلَ كِٞٙا ٓٞض زٝٙلَٞ، بٞاَلَ ث ؿذل ٢
 َٛ َٚبٞد َٛ بلْٞ، هٞٗاُٞٙٞ د َٚبٞد َِٙسُٟ بااَل د َٛ ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ بط ٙاضٝكاُٟ خ٘ زٙاضضياْ كطزٗٗٝ، كٞ زٝب
َٙت، هٞبٞض٢ٞٗٝ ططِٙط  َٚلٟ تط كًٞذل٠ ب٘ َٙت، غاَه َٚم ثاضٝٙٞكٟ ظؤضتط٠ ب٘ كطزُٟ ٢ٞٗ بط ٙاضاُٞ غاَه

َٛ كط َٚبٞد َِٙسُٟ بااَل ٗ، د َٚ٘ٙػت ُاكات. ً٘ضاكٞبٞكطزُٟ ٗٝظاضٝتٟ خ٘  زُٟ بط ٙاضٝكاُٟ ٢ٞٗٝٗ ٢ٞٗ خاَهٞ ث
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 غٚ٘ٝٙى خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غٚ٘ٝٙى   اظيس: عجُإبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ًِٚـ هٞطَٞي ضٝت كطزَُٞٗٝ ٗ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٘ٗ.رٞضً
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

تٞؾذٚعٟ   هٞض اغتٚسا ٓٞزٝرٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ ًاززاُٞؾسا، كٞ ٓٞٙٞ زٗٗ ٓٞزٝرٞ هٞض اغتٚسا، ٙٞكَٞ
َٚت زٝغتٟ ً٘غتٞزلرل،  َٚت هٞض اغتٟ ُاب َِٙسُسا، تٞؾذٚعٚـ بٞٗٝ زٝب َِٚاُٞ هٞ ب٘اض٠ خ٘ الُٟٙٞ ٗٝبٞضٓ

َٚ َٚ٘ٝٙٞ ٗٝبٞضٓ َِٙسُٞ، ٢ٞطٞض بٞٗ ؾ َٙلٌاْ ٓٞٙٞ ب٘اض٠ خ٘ ٌَٚٞ ب٘اض ّ ببٞغتٚتٞٗٝ، هٞالٙٞكٟ تطٙؿٞٗٝ ٢
َٙت، بؤٙٞ  َِٙسْ ٗ ٢اغتٟ ظاُلؤكاْ ُٞزض َٚت، ض ُٝطٞ ٓٚ  ططِٙطٚٞكٟ ٢ٞٗتؤ بٞالُٟٙٞ خ٘ زٝغتٚاْ باَلٗ ب

َٚم ثاض٠ٝ َٙت، ٗٝاَلًٟ ٢ٞٗٝف كٞ كٞغ َٚم ض ابطرل خؤٙٞتٟ، هٞض اغتٚسا بٞٗ  باؾذلّٙ سٞي ٢ٞٗٝٙٞ كٞ تٞٗاظُٗ
َٙم ُٞخٞٙتٞ غٞض٠،  ًارٟ ًَ٘هلساضٙٞتٟ ٗ خاُٗٝساضٙٞتٚٞ ٢ُٞٗٝسٝ ً٘توٞق  ضٝٓا ُٚٞ، كٞ تؤ ٓٚ  كٚ٘ز
ٌَٚٞ هٞ كاُْ٘ ٗ هٞ ؾٞضٙعٞتسا كٚ٘زًاْ ٓٞٙٞ هٞغٞض ًَ٘هلاٙٞتٟ تان، هٞغٞض ًَ٘هلاٙٞتٟ رٞضز،  ٙٞعِٟ ٢

َٚت بٚدات َٚت بٚدات هٞ بط ٠ ظٝكات، زٝت٘اُ ٌَٚٞ كػٞ هٞغٞض  زٝت٘اُ هٞبط ٠ ٢ٞٗٝ، بٞاَلَ هٞض اغتٚسا ٢
َٙع غٞضؤكاٙٞتٟ ثٞضهًٞاْ زاٗا بلات هٞ ثٞضهًٞاُتاضاْ  ٌَٚاْ باؾٞ بٞض  َٚم ٙٞعِٟ ث ُٚػبٞتٞكٞ بلّٞٙ، ُٚػبٞت
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َٙت، هٞ  َٚت، هٞ 11كػٞ هٞغٞض ُٚػبٞتٞكٞ بلط ٌَٚٞ هٞ ك٘تاغاُٞ تاٙبٞتٞكاُسا كػًٞاْ هٞغٞض 21% ب َٚت ٢ % ب
 % كطز.5هٞ 

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙت،  َٚت ُٚػبٞتٞكاْ ٠ًٗ٘ٞٓ هٞل٘ بلط َٛ زٝكَٞ، ض ٢ٝٚٞكٞ زَٝه َٚػتا ض ٢ٝٚٞكٞ ٓٚ  ًُ٘اكٞؾٞ ًُٞا، تلاتاْ ه ٢
َٚؿذل؟، تلاٙٞ  َٙت هٞ ًاززٝكاُٟ ث َٛ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ ُٚػبٞتٞكاْ ٠ًٗ٘ٞٓ هٞل٘ بلط َٚؿذل ٓات٘ٗٝ، ك نُ٘لٞ ث

َٙت، بٞؽ ُٚػبٞتٞكاْ  زٝغت َٚط رٞكٞض٠ٝ ٙٞكَٞ تٞغ٘ٙتٟ هٞغٞض كطاٗٝ، ٢ٞٗٝ ُاكط بٞضظ بلاتٞٗٝ، ُٞخ
َِٚٞطٞٙؿتُ٘ٗٞ كان خ٘ضؾٚس؟ رٞضً٘ٗ. َٙتٞٗٝ، نٟ ت َٙت هٞل٘ بلط  زٝت٘اُط

َٙع خ٘ضؾٚس اظيس غوٍٚ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٚٞطٞٙؿتّ٘ٗٙ، ٢ٞٗ زُٝطساُٞ ٢ٚوغا٢ٟ ُٚػ بٞ ٢ٚعتٌاز٠ هٞغٞض ض بُٞسٝن زٝكات، ٢ٞٗ بُٞسٝ َٗٝهالٟٓ ٢ٞٗٝ ت
َٙٚٞ؟. َٙٚٞ، ٢ٞٗ خاَهٞ هٞ ك٘  هٞ ك٘

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ ضؤشاْ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت،  َٚػتا ٠ٝٗٞ٢ زُٝطساُٟ هٞ بؤ زٝكط َٛ هٞغٞض٠ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ٢ َٙصٝكٞ نُٞسٝ؟ زٗاٙ َٙصٝٙٞن زاُسضاٗٝ، ض  ض 
َٚؿلٞٗتِٟ خ٘ز٠  َٙت، ٓٞض هٞ بؤ ث َٙصٝٙٞ هٞ كاظاصتٟ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بدل زض َٙم زٝكّٞٗٙ، ٢اٙا ٢ٞٗ ض  ض

 ظاُلؤكاُٞ، هٞغٞضٝتا٠ ططت٘طؤ٠ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ...
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤض عٌط.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙص٠ٝ هٞ  َٚ٘ٝٙٞٙٞ ض  َِٙٞض، باكٚٞك٠ٞ تط٠ بؤ 21بؤ خؤ٠ ٢ٞغَوٟ بط طٞكٞ بَٞ ؾ % بؤ الُٟٙٞ زاًٞظض
 ،َٛ َٚ٘ٝٙٞ ب َٚري زاض ؾتِٞكٞ بَٞ ؾ َٚطٝ بَو ٌَٚٞ ض ٢ٌٝٚاْ ٗاب٘ٗ ٗٝك٘ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ه َٚؿدػتِٟ ظاُلؤ، ٢ ث

َٙ َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ، هَٞ 21ص٠ٝ هٞ ض َٚساُٟ ت٘اُاكاْ ٗ ثاَهجؿتٟ هٞ ت٘ َٙت بؤ ثٞضٝث % ث٘خت٠ٞ كاظاصتٟ زابِسض
َٙتٞٗٝ. َٚت ٢َٞ بط طٞٙٞ ضٝت  بلط َٚ٘اُٞزا ض٢ٝٚٞن ٓٞٙٞ كٞ زَٝه ُ 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚؿِٚاضٝكاُ َٚؿِٚاضٙاْ كطز، بعاُري ث َٚؿِٚاضٝكاُٚاْ غِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ث ٚاْ نٟ ب٘ٗٝ؟، بؤ٠ٝٗٞ٢ ث

 رٞضً٘ٗ غؤظاْ خاْ.



 197 

 
 
 

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿٟ زٝخات، بؤ  َٚطً٘اْ ث َٙت، ب َٚلٟ ٢ٚػتػٌاضٙٞ، كٞ خاُٗٝٞك٠ٞ كاظاصتٟ بؤ خؤ٠ زٝٗ ٢َٞ بابٞتٞ ًٞؾطٗع
َٚم هٞ ٓٚ  تؤ زٝت٠َٗٞ رٞضظ٠ بل٠ٞ بٞغٞضٙسا، ًّ ه َٙم، ٓٚ  ُٚػبٞت ٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٍُٚ بٞ ٓٚ  دؤض

َٙ٘ٝ ببْٞ. َٙت، با س٘ضٙٞتٚاْ بسٝٙيَن، خؤٙاْ ظاُلؤكٞٙاْ بٞض  َٚم زٙاض٠ بلط  بابٞت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤض.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙص٠ٝ هٞ ) َٙـ ض َٙعاْ هٞٗ َِٙٚٞٗٝ ٙاغا٠ ك٘تاغاُٞ، ثٞضياُطا ُاسلً٘ٚٞكاْ، بٞض  %(ـٌاْ زاُا 5هٞض اغتٚسا با بطٞض 
َٙت بٞ ًٓٞاْ  َٚساُٟ ت٘اُاكاُٟ ًاًؤغتاٙاْ ٗ كاضًُٞساْ ٗ ناالكٟ ظاُػتٟ ٗ ثٞضٗٝضزٟٝٙ، زًٝاُٞٗ بؤ ثٞضٝث

َٙت، تا  َٚم هٞ زآاتٞك٠ٞ بؤ ٢ٞٗٝ زابِسض َٚ٘ٝ ُػبٞت كاُُْ٘ٚٞ تؤ ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ ٢ٚوعاَ بل٠ٞ، بٞالُٟٙٞ كَٞ ؾ
َٙص٠ٝ هٞ  َٚساُٟ ت٘اُاكاْ.11ض  % زابيَن بؤ ثٞضٝث

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ كان عٌط.
َٙع عٌط عبساهطظيّ عوٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٞض زٝكات، ٢ٞٗٝ ٙاغاٙٞكٟ تطٝٗ تاٙبٞتٚٞتٟ خؤ٠ ٗ ٠ٝٗٞ٢ كٞ دُٞابٟ كان عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ باغٟ هٞغ
خػ٘غٚٞتٟ خؤ٠ ٓٞٙٞ، ٢َٞ ٙاغاٙٞ خاغٞ بٞ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت، ظؤض هٞ بطازٝضاْ باغٚاْ هٞٗٝ كطز كٞ ُٞن 

َٙت بٞ كاًوٟ، ُٚػبٞتٟ  % 21ُٚػبٞت باؽ بلّٞٙ، بَٞهل٘ ٢ٚوغا٠ ًاززٝكٞ بٞ ٓٞضزٗٗ رٞكٞضٝكٞٙٞٗٝ بلط
َٚتٞٗ َِٚ َٛ بلات، هٞبٞض٢ٞٗٝ ظؤض٠ِٞٙ ٙاخ٘ز ٠ٝٗٞ٢ كٞ زًٝ َٚؿلٞٗتِٟ ظاُلؤك٠ٞ ث ٝ هٞ ٗٝرط، غٚاُٞٗ ث

َٚطٝ. َٙت ه َٚ٘ٙػتٞ َٓٞهطرل  ٢ُٞساًاْ باغٚاْ هٞٗٝ كطز، كٞ ًاززٝكٞ ث
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚػتا ًازز٠ٝ  31ٙٞعِٟ ًٞبٞغتتاْ ٢ٞغَوٟ ًازز٠ٝ  ٢ٞغَوٟ هٞ  31بٞ ٓٞضزٗٗ رٞكٞضٝكٞٙٞٗٝ، ٢
َٛ هٞطَٞي ضٝت كطزُٞٗٝٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت  َٙتٞٗٝ؟ ك ًٞؾطٗعٞكٞ بٞ ٓٞضزٗٗ رٞكٞضٝك٠ٞ زاٗا زٝكْٞ ضٝت بلط

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  25بٞضظ بلاتٞٗٝ،  َٚتٞٗٝ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢اخرل  32كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، ك َِٚ َٙت سي كٞؽ زٝٙٞٗ
َِِٙٞٗٝ زٝخيِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، رٞضً٘ٗ.  غٚالٞك٠ٞ غ٘
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َٙع ز.   ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ: بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض٠ ظؤض  َٙم ُٞكٞٗتّ٘ٗٙ، نُ٘لٞ ث َٙصٝكٞ هٞغٞض٠ ض َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ، بٞؽ ض  َٚ٘ٝٙٞ ث ًاززٝكٞ بَٞ ؾ
% َٔ صايف ازباسٗا يتػط١ٝ ْفكاتٗا يتٛضٝع 21ؽصص اؾاَعات اـاص١ ْطب١ ال تكٌ عٔ  -1ثايجَا: ٓٞب٘ٗ، 

اَع١ نايبشح ايعًُٞ ٚايٓػس، ٚايتدزٜب، ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ، ٚاالٜفاد يالغساض ايع١ًُٝ اٚ ٚ تطٜٛس ْػاط اؾ
 اٟ فاٍ اخس.

ٚفكا قإْٛ ٚشاز٠ ايتعًِٝ  % َٔ صايف ازباسٗا يتٌُٜٛ صٓدٚم ايتعًِٝ ايعايٞ، املؤضظ3ؽصص ْطب١ -2
َٙصٝكٞ  .(،2118يط١ٓ  4ايعايٞ زقِ  َٚؿِٚاض٠ ض  ٍَٚ هٞغ11ٞث َٙم ُٞكٞٗتري، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ % بؤٙٞ زَٝه ض٠ ض

َٚؿِٚاض ٓٞب٘ٗ هٞ  َٚؿِٚاض ٓٞب٘ٗ هٞ 5ث َٚؿِٚاض ٓٞب٘ٗ 11%، ث % زٝكات 3%، بط ط٠ٞ زَٗٗٝ باغٟ هٞ 21%، ث
َِٙسُٟ بااَل هٞ ًاززٝ 31ُٞن  َِٙسُٟ بااَل، ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٚؿذل ٙاغاٜ خ٘ باؽ هٞ  6، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗٝ ث

َٚت ) غِسٗٗكٟ )تٞعوٍٚ عازي( زٝكّٞٙ، تًٞ٘ٙوٟ ٠ َٔ ايسضّٛ املطتٛفاغِسٗٗكٞكٞ ٙٞن هٞ خاَهٞكاْ زَٝه
َٙت، تًٞ٘ٙوٟ ٢ٞٗ  اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖد غري اؿه١َٝٛ(، َِٚط َٚٛ زٝغ َٙصٝٙٞ ضٝزلٞ ه َٚػتا ٢ٞٗ ض  ٢

َٙت. َٚم هٞ كاظاصتٟ ٢ٞٗظاُلؤٙاُٞ بلط  غِسٗٗكٞ بٞ بٞؾ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚم بٞض  َٜ هٞ ٙٞكذل٠ بططّٙ، ُٞخت َٜ هٞ ٙٞكذل٠ ُٞططّٙ، ُات٘اُري تٞرآَ٘ بلّٞٙ، ط٘ ٌَٚٞ ط٘ اغتٟ ٢ٞطٞض ٢
َٙعْ، رٞضً٘ٗ كان عٌط. ٌَِٟٚ كاعٞكٞ بجاض َٛ زُٝطٟ، ٓ  ب

َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

%، بؤ ٗٝظاضٝت ٢ٞٗ بابٞتٞ ًّ 3زاُاُٟ هٞ  ٛ ٙاْ ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝسٙساضٝ بٞٙتُٞٔا ثُٞٙ٘ٝسٙساض بٞ بط ط٠ٞ كؤتا
 َٛ َٚػتا بٞب َِٙس ب٘ٗ ٗ، ًُ٘اكٞؾٞؾٛ هٞغٞض ُٞكطا ب٘ٗ، ٢ ثطغٚاضٙؿٍ كطز، ٢ٞغَوْٞ دُٞابتاْ ُٞتاْ خ٘
َٙت، ًّ ثطغٚاضَ  َٚ٘ٙػت زٝكات ًُ٘اكٞؾ٠ٞ هٞغٞض بلط ًُ٘اكٞؾٞ نؤْ زٝٙلْٞ بٞ بط طٞٙٞن هٞٗ ًاززٝٙٞ، ث

َِٙستاُٞ َٙعتاْ خ٘ َِٙسُٟ بااَل، زكتؤض قباح ٢ٚؿاضٝتٟ زا ٗ، كطز ٗ  بٞض  َٙع هٚص٠ُٞ ٙاغا ٗ، هٚص٠ُٞ خ٘ ٗٝ، بٞض 
َِٙسٙتٞٗٝ، ٢ٞطِٚا ًّ بؤ خؤَ ً٘السٞظَٝ ٓٞب٘ٗ هٞغٞض٠، ٢ٞٗٝ  دُٞابٚؿتاْ ٢ٚؿاضٝتٟ زا ٗتتاْ ًُٞاْ خ٘

َٙت؟. َٛ ًُ٘اكٞؾٞ نؤْ ٢ٚعارٞ زٝكط  بٞب
 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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كٞؽ كػٞٙاْ هٞغٞض  6، 5كٞؽ كػٞٙاْ كطزٗٗٝ،  4هٞ ٢ٞغَوسا  31ٗ  31باؾٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ًازز٠ٝ 
 كطزٗٗٝ كاكٞ، ًُ٘اكٞؾٞٙاْ كطز، رٞضً٘ٗ.

 
 

َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسٝٗٝ، تُٞٔا ًازز٠ٝ  َِٙسضاٗٝ، ب 31هٞطَٞي  31كٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ًاززٝكاُٚاْ خ٘ َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ ٞاَلَ بٞض 
َِٙسُٟ بااَل تٞعوٚقٟ ٓٞب٘ٗ هٞغٞض ًازز٠ٝ  َٛ ٠ٝٗٞ٢ ض 32خ٘ َٙعتاْ بٞب َٚػتا بٞض  ٢ٟٝ ثٞضهًٞاُتاضاْ ، ٢

َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗٝ زٝكْٞ كٞ هٞ  َٙت، ث َٛ كػٞ هٞغٞض ٢ٞٗ بابٞتٞ ُٞكطاٗٝ.3ٗٝضبطرل ٢ ،َٛ  % بؤ ٗٝظاضٝت ب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  :بٞض 

َٚط َٚط خاْ -غؤظاْ خاْ -كان عٌط ٢ٚذاظٝ بسٝ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ ًُ٘اكٞؾٞٙاْ كطز، )كان زه  -ؾو
كطاْٗ بٞ ٙٞن،  31ٗ  31دُٞابت ٗ زلرلٝ خاْ كػٞٙاْ هٞغٞض كطز، نُ٘لٞ ًازز٠ٝ  -كان عٌط -كان ُٞشاز

َٚ٘ٝ كطاْ بٞ ٙٞن،  ٠ٞ هٞغٞض ُٞكطاٗٝ؟، رٞضً٘ٗ كٞؽ ًُ٘اكٞؾ٠ٞ هٞغٞض كطز، نؤْ ًُ٘اكٞؾ 6بٞزُٝطٟ ٢
 زكتؤض عٌط.

َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚػتا هٞ ٢ٞغَوٟ كاُُ٘ٞكٞ ًازز٠ٝ  ٢ ٌَٞٚ َٚم ٢ َٚتٞ بط طٜٞ زَٗٗٝ ٗ  31ٗ  31كات َِٙسٝٗٝ، كٞ زٝب ًاْ خ٘
َٚػتا ََٚٚٞ، هٞٗ ًازز٠ٞٙٝ كٞ كٞضاضًاْ زا زٝزتٟ بلّٞٙ، بؤٙٞ ٢ ًُ٘اكٞؾٞ هٞغٞض ثطؤش٠ٝ كاُُ٘ٞكٞ  غ

َٚت بط ط٠ٞ 31زٝكّٞٙ، ظٙاتط ططت٘طؤ هٞغٞض ًازز٠ٝ  31ٗ  31ًازز٠ٝ  هٞ ًاززٝ تاظٝكٞ، ٠ٝٗٞ٢  3، كٞ زٝب
َِٙسًاُٞٗٝ، بٞاَلَ ٠ٝٗٞ٢ ضغً٘اتٞكٞ هٞ  2كٞ  َِٙسُٟ بااَل ب٘ٗ، 3بط طٞٙٞ خ٘ َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ َٚؿِٚاض٠ بٞض  % ث

َٚكٞ ٢ٞٗ ض  َٙت، ًّ بٞف بٞ ساَهٟ خؤَ ٢ٞٗٝ ضغً٘اتٞ، ٗٝظاضٝتٟ ٢ٟٝ خؤ٠ زاٗ ٗتٟ ث ؿِٚاض زٝكّٞٙ ٢ٞٗٝ بلط
 َٛ َٚت ضغً٘اتٚاْ ه َّٙ زابِ َِٙسُٟ بااَل ؾ٘ َِٚاُسا، ٗٝظاضٝتٟ خ٘ َٙط٠ٝ ٙاغا٠ ٗٝبٞضٓ َِٙسُٟ بااَل بٞط٘ خ٘

َٚت، تُٞٔا هٞغٞض ٢ َٚ٘ٙػت ُاكات هُٞاٗ ٢ٞٗ كاُُ٘ٞ زاب َٙت بٚداتٞ ُاٗ غِسٗٗكٞك٠ٞ، ٓٚ  ث َٙم ٗٝضبطط ٞٗٝ ض
َٚساُٟ  َٙت، بؤ ناالكٟ ٗ ثٞضٝث َٚم هٞ زآات ٗ كاظاصتٟ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ تٞضخاْ بلط بلّٞٗٙ ُٚػبٞت

 ت٘اُاكاُٚاْ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ بؤ٠ٝٗٞ٢ بعاُري ثٞضهًٞاُتاضٝكاْ بؤ ٢ٞٗٝ نٟ ز َٚؿِٚاضتاْ نٚٞ بؤ ٢ٞٗٝ؟ غٚغٞٙٞكٌاْ بسُٝ َٚػتا ث َّٚ؟ ٢ َٝه
 رٞضً٘ٗ.

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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ًَٟٚٚٞ ٢ٞٗ ًازٝٙٞ، كٞ ًازز٠ٝ ) َٙم بلّٞٗٙ، بط ط٠ٞ غ َٙصٝكٞ ًاٙٞ ض (ـٞ هٞ ٢ٞغَوٟ 31تُٞٔا هٞغٞض ض 
َٛ هٞ )ؽصص اؾاَعات اـاص١ ْطب١ ال تكٌثطؤشٝكٞ، كٞ  21َٚ%، 11% ، 5( نُٞس ب َٙصٝ ث َٛ ض  ؿِٚاض % غ

َِٚا كٞ  ٚتطٜٛس ْػاط اؾاَع١(، )َٔ صايف ازباسٗا يتػط١ٝ ْفكاتٗا يتٛضٝعكطاٗٝ،  ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زُٝطٟ ٓ
َٙم بلّٞٗٙ،  َٙصٝكٞ ض َٚتٞٗٝ، بٞؽ ًاٙٞ هٞغٞض ض َِٚ َٚؿِٚاض كطاٙٞ  3سي َٚت ٙاْ 5ث  %.21% ٙاْ 11% كًٞذل ُٞب

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚ َِٚا ٢ٞٗٝ زٝكّٞٙ، زكتؤضٝ رٞضً٘ٗ.ٓٞضغ  لٚاْ ٙٞن ٙٞن بٚدٞضٝ زُٝطٞٗٝ، بعاُري كاًٞ زُٝطٟ ٓ
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚت هٞ   %.5كًٞذل ُٞب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝٙٞ هٞ  َٚت؟ تلاٙٞ ز5ٝك َٚؿِٚاض٠ ٢ٞزتاضٝ  غت بٞضظ بلاتٞٗٝ، كٞؽ ُٚٞ.% كًٞذل ُٞب ث
َِٙٞٗٝ، بؤ٠ٝٗٞ٢ بٚدِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ.  غ٘

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت.11هٞ   % كًٞذل ُٞب
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ؟  َِٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ. كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، ٠ٗٞ٢ 15ك  تط غ٘
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت بٞ ًٞبٞغتٟ )21هٞ  يتػط١ٝ ْفكاتٗا يتٛضٝع ٚ تطٜٛس ْػاط اؾاَع١ نايبشح ايعًُٞ % كًٞذل ُٞب
 ٚايٓػس، ٚايتدزٜب، ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ، ٚاالٜفاد يالغساض ايع١ًُٝ اٚ اٟ فاٍ اخس(.

 َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 
َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ٢ٞٗٝ  َِٚا، كٞٗاتٞ ٢ًٞٞٙاْ هٞ ًٓٞ٘ٗ زُٝطٞكاُٟ  25ك زُٝطٟ ٓ
َٚت ٢ٞٗٝ تٞغبٚت بلْٞ، رٞضً٘ٗ.  تط ظٙاتط ب٘ٗ، زٝب

َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ََٚٚٞ هٞ ًاززٝكٞ، زَٗٗٝ ٢ٞٗٝ ب٘ ، ٢24ٞٗٝ بط ط٠ٞ زًٗٗٝٞ هٞ ًازز٠ٝ  )يًذاَع١ ٚ ايه١ًٝ(ٗ بٞ بط ط٠ٞ غ
ثاَْٝا: يًذاَع١ اضتجُاز اَٛاهلا املٓكٛي١ ٚ غري املٓكٛي١ مبا ٜٓطذِ َع اٖدافٗا ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ.(، ثايجَا: 
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١ ْفكاتٗا يتٛضٝع ٚ تطٜٛس ْػاط % َٔ صايف ازباسٗا يتػط21ٝؽصص اؾاَعات اـاص١ ْطب١ ال تكٌ عٔ 
 اؾاَع١ نايبشح ايعًُٞ ٚايٓػس، ٚايتدزٜب، ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ، ٚاالٜفاد يالغساض ايع١ًُٝ اٚ اٟ فاٍ اخس(.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك ُٚٞ، كٞٗاتٞ بٞ ظؤض٠ِٞٙ كٞؽ هٞطَٞي زا 8ك
 زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط.

 
َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 املاد٠ اـاَط١ ٚايعػسٕٚ
 ضٓٛات. 11اٚال: تعف٢ اؾاَع١ َٔ ضسٜب١ ايدخٌ يف صايف ايٛفس ملد٠ 

عإًَٛ فٝٗا َعا١ًَ اقساِْٗ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ َٔ ثاَْٝا: ٜعاٌَ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يف اؾاَع١ ٚاي
 سٝح ضسٜب١ ايدخٌ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 25ًازز٠ٝ 
َٙت هٞ ًٓٞ٘ٗ ثاؾ  غاَي. 11ٞكٞٗتٞكاُٟ بؤًا٠ٝٗ ٙٞكَٞ: بادٟ زٝضاًٞت زٝب٘ٗضزض

زَٗٗٝ: ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ٗتِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ ٗ كاضًُٞساُٟ ًٓٞاْ ًاًَٞه٠ٞ ٓاٗؾاُٞكاُٚاْ هٞ ظاُلؤ 
َٙت هٞباض٠ٝ ًولٞض بُ٘ٗٚاْ بؤ بادٟ زٝضاًٞت.  هٞطَٞي زٝكط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع   ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ: بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ.  ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )٢اؾتٟ خاْ َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ُاٗٝكاُتاْ زُٝ٘ٗغري، ٢َٞ بٞض  َٛ ت َٚط خاْ -ك غؤظاْ  -ؾو
 كان عٌط(، رٞضً٘ٗ ٢اؾتٟ خاْ. -كان ٢اغؤ -خ٘ضؾٚسكان  -كان ُٞشاز -ز. بؿرل -كان دالي -خاْ

َٙع ٢اؾتٟ ععٙع قاحل:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚػتا  َٙت، ٢ٞطٞض ٗٝك٘ غٚػتًٟٞ ٢ غٞباضٝت بَٞ ًاززٝٙٞ بٞ ً٘توٞكٟ ٓات٘ٗٝ، كٞ ٢ٚعطا٢ٞكٟ ً٘توٞق بلط
َٚـ خػتِسا، ظؤضداض ٢ٞٗ ٢ً٘ٞ َٙلٟ طٞٗض٠ٝ ٓٞٙٞ هٞ ث َٚت كٞ ظٝضٙبٞ زٝٗض غٞغٞٙٞ ُاناض زٝك٠ٞ كٞ ظٙاتط ب

َٚساُٟ ٢ً٘ٞغٞغٞكٞ،  َٚت، ض ثُٞٙ٘ٝس٠ هٞطَٞي سلً٘ٞتسا، ض ثُٞٙ٘ٝس٠ خؤؾٟ بؤ ثٞضٝث ً٘هتٞظَ ب
َٚلٟ ظؤض  َٙت، بٞاَلَ ُٚػبٞت َٚتٞٗٝ ٢ٞطٞض ٗٝك٘ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاضٙـ غٞٙط بلط َِٚ َٚم هٞ ظٝضٙبٞ سي ُٚػبٞت

َٚؿذل زاكؤكٌٚاْ هٞٗٝ كطزٗٗ ٌَٚٞ ث َٚت، نُ٘لٞ ٢ % تٞضخاْ بلات بؤ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ت٘اُاكاْ 21ٝ، كٞ هٞ ُٞب
َٙت كٞ هٞ  َٚؿدػتِٟ ٢ً٘ٞغٞغٞكٞ خؤ٠، بؤٙٞ ض ٝنا٠ٗ ٢ٞٗٝ بلط % بؤ ٢ً٘ٞغٞغٞكٞ خؤٙٞتٟ، 21ٗ ث

َٚت، كٞ ٢ٞٗ الُٙٞٞ ً٘غتٞزلطٝ ٙاْ ٢ٞٗ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞ ظٝضٝضًُٞس  َٚلٟ ظؤض ُٞب َٚطٝ ُٚػبٞت ُٚػٞبٞتٞكٞ ه
َٚت، بؤٙٞ ًّ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ َٙتٞ غٞضؾاُٟ ٗ، ظؤض غ٘ثاؽ. ُٞب َٚم ظٝضٙبٞ بلٞٗ  ُٚػبٞت

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 زكتؤض بؿرل رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. بؿرل خوٚى ت٘رٚق:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٚ ٗا 11تعف٢ اؾاَع١ َٔ ضسٜب١ ايدخٌ يف صايف ايٛفس ملد٠ هٞ رٞكٞض٠ٝ ٙٞكَٞ ) ٙٞ ٢ٞٗٝ غِ٘ات(، ًّ ث
َٚت، ٗابعامن هٞٗٝ كًٞذلٝ  َِٚاْ ب َٚتٞ  11غاَهٞ، با ٢ٞٗ  7ٗٝك٘ ٙاغاٙٞك٠ٞ ٗٝبٞضٓ  غاَي. 7غاَهٞ بب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟٚ َٚهٞٗا٠ُٞ  غٞباضٝت بٞ ٢ٞٗٝهُٟٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بٞث َٚم بلّٞٙ ث َٚت ؾت ٌَٚٞ ُاب َِٚاْ، خؤ ٢ ٙاغاٜ ٗٝبٞضٓ
َٙم هٞ  َٙم زٝكَٞ هٞغٞض زَٗٗٝ ظٝضٙب٠ٞ زٝخى ًٓٞ٘ٗ رٞضز َٚت، زٗا٠ ٢ٞٗٝ ًّ ثطغٚاض َِٚاْ ب ٙاغا٠ ٗٝبٞضٓ

َٚت ظٝضٙب٠ٞ زٝخى بسات، ٢ٞٗٝ ٓٚ ، هؤدٚلٞ عٚالك٠ٞ ُٚٞ بٞغٞض ٢ٞٗا٠ُٞ  ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُسا زٝب )يف ٓٞض
غاَي زٝغت زٝك٠ٞ بٞ ٗٝضططتِٟ ظٝضٙبٞ، ٢ٞٗ  7ٙٞعِٟ تؤ هٞ ً٘غتٞزلطٝكٞ ثاف  يعإًَٛ فٝٗا(،اؾاَع١ ٚا

َٚت ظٝضٙب٠ٞ زٝخى بسات،  َٚت ه٠َٗٞ ٢ؤتؤًاتٚلٟ، ًازاَ زٝخوٟ ٓٞٙٞ زٝب كٞغ٠ٞ كٞ هٞ ٢ٞٗٝي ض ؤشٝٗٝ زٝن
َٚت ٢ٞٗٝ، غ٘ثاؽ. َٙسا ب  ٙٞعِٟ ًّ ُاظامن بؤنٟ هٞٗ

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى  / غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿِٚاض زٝكَٞ ًازز٠ٝ  ٙٞن بابٞتٞ  34ٗ  33ٗ  32َٗٝهال ًّ هٞطَٞي ًاززٝكاُسا تٞكطٙبْٞ ٢َٞٗٝ ُٚٞ، ث
َٚطٝ ُ ََٚٚٞ بٞ ٙٞن ًاززٝ، ًٞغٞه٠ٞ )قاؼي اه٘رط( ه َٙت بٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗ غ َٚطٞٙؿذي بلط اظامن بٞض اغتٟ ت

َٙت، غ٘ثاؽ. َٚطٝ كٞ ٢ٚعطا بلط  ُٚٞ، )قاؼي اه٘رط( ًاُا٠ نٚٞ ه
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚط خاْ رٞضً٘ٗ.  ؾو
 
 
 

َٚط ستٌس صتٚب: َٙع ؾو  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت، بُٞٚػبٞت كا 34ٗ  33ٗ  32خؤ٠ ًازز٠ٝ  َٚ٘ٝٙٞ ب َِٚذَٞ بَٞ ؾ َٛ هٞ بط ط٠ٞ ث ُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض بَو
َٚت ثطؤشٝ هٞ ًٓٞ٘ٗ باز ٗ ضٝزلٞ  2116كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض كٞ ضٝكَٞ ن٘اض٠ غاَهٟ  َِٚذًٞسا زَٝه هٞ بط ط٠ٞ ث

َٟٚ كاُْ٘ ٢ٚػتػٌاض َٚري بٞث َٙت، ٓٞض ظٝضٙب٠ٞ زٝخى ُٚٞ ٠ًٗ٘ٞٓ هٞبٞض٢ٞٗٝ بابَو  ُٜاطً٘ططٚٞكاْ زٝبط 
َٙتٞ ٌَٚٞ ُارع، نُ٘لٞ ًٓٞ٘اض زٝكط َٙلٟ تط هٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض باغٟ كطز، ٢ ٌَٚٞ ٗٝك٘ كان دالي داض ٗٝ، با ٢

َٚري ُارع نُ٘لٞ كٞ ًٓٞ٘اض  با باغٟ ٓٞض ضٝكًٟٞ ثطؤش٠ٝ ٢ٚػتػٌاض٠ ُٞكّٞٙ ٙٞعِٟ كاُُ٘ٞك٠ٞ، بابَو
َٚري ًا ٌَٚٞ زَٝه َٙلٟ تط ُٞٙطؤض ّٙ، بؤٙٞ ٢ ٌَٚٞ داض زز٠ٝ كطاٙٞٗٝ بٞغٞض ًٓٞ٘ٗ ًٞؾطٗعٞكاُسا، بؤ٠ٝٗٞ٢ ٢

َِّٚ بؤ  33 َٙت، بٞ عٞكػٞٗٝ نٟ ًٞٗازٝ زٝٙٔ ٓٞض ُٞرػٟ ؾتٞ هٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاضزا ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ٚعطا زٝكط
َٙت، زٗا٠ ٢ٞٗٝف  َِّٚ ٓٞض ٢ٚعطا هٞ طً٘طة،  5ًٞؾطٗعٞكٞ ٢ٚعطا زٝكط غاَي بؤٙاْ ٓٞٙٞ ٢ٞغاغٟ تط ب

َٙت، كٞ تؤ باغٟ ٙاغا٠ ٢ٚػتػٌاضت  34بُٞٚػبٞت ًازز٠ٝ  كطز زٗاٟٙ ٢ٞٗٝ ً٘زٝكٚق ٓٞض بٞٗٝ سٞي زٝكط
َٚت ٢ٞٗٝ  َٚلٟ ً٘ساغبٟ كاُُٟ٘، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ هٞ كاُُ٘ٛ ؾٞضٙلاتٚؿسا ٓٞض زٝب خاضجيٚٞ بلٞ بٞ ً٘زٝكٚق
َٚت ُٞن ً٘زٝكٚق خاضدٟ، ٢ٞطٞض دُٞابتاْ بٚلْٞ ٗ بٚسْٝ بٞ  َٙت، هٞبٞض٢ٞٗٝ ً٘ساغبٟ كاُُٟ٘ ب بلط

َٙت بٞ ٙٞن ٗ، ٓٞض باغٟ كاُُٟ٘ َٚٚاُٞ بلط َٙت، غ٘ثاؽ. زُٝطساْ ٢َٞ غ  ٢ٚػتػٌاضٗ ً٘ساغب كاُُ٘ٞكٞ بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

سٞكٚقٞتْٞ ًّ هٞ ًٞٗظٗعٟ ظٝضٙبٞ ٢اؾتٟ خاْ ٢ٞٗٝٙٞكٟ تٞضح كطز، ًّ هٞطَٞهٟ زاًٞ ٢ٞٗٝ ُ٘كتٞٙٞن، 
َٙلٟ تطٙـ زٗٗباض٠ٝ زٝكًٞٞٗٝ ُ٘كت َٚلٟ ظؤضًاْ زاُاٗٝ، ٙٞعِٟ ٢ًّٞ داض ٌَٚٞ ُٚػبٞت ٠ٞ زَٗٗٝ نُ٘لٞ ٢

َٚلٟ  ض اغتٞ ٢ٞٗٝ ؾٞضٙلٞٙٞٗ كتاعٟ خاغٞٗ .....ٓتس، بٞ سٞكٟ خؤٙٞتٟ ٗ ٢ٞٗاُٞ، بٞؽ ٢ٞٗٝ ًٞٗظٗع
ٞٙٞ، ٢ٞٗٝ تٞضب٠ٗٞ ٗ تٞعوٌٚٚٞ، ٢ٞٗٝ عٚالك٠ٞ بٞ ٢ًِٟٞ كًٞٗٚٞٗٝ ٓٞٙٞ، عٚالك٠ٞ بٞ تٞضبٚٞٗٝ ٓ
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َٙت، خؤ كابطا  َٚت ٠ًٗ٘ٞٓ بٞ ُٞظٝض ٢ٚعتباض ٗٝضبطرل عٚالك٠ٞ بٞ ٢ٞدٚازي زآات٘ٗٝٗٝ ٓٞٙٞ، ٢ٞٗ ؾتاُٞ زٝب
َٚت  َٚلطاٗٝ زَٝه َٚطٝ ٢ٚؿاضٝتٟ ث َٚت ٢ٞٗٝ ُ٘كتٞٙٞن، ُ٘كت٠ٞ زَٗٗٝ كٞ ه  11)ملد٠ ؾٞضٙل٠ٞ غٞٙاضات زاُاُ

َٚت  ضٓٛات(، َٚت بٞال٠ ظؤض٠  11ٙٞعِٟ بٞض اغتٟ ٓٞتا ظٝضٙبٞ كًٞٞكٞف ُاب َٚت ظؤض كًٞذل ب َٚت، زٝب غاَي ب
َٙت، بٞؽ هٞ  5هٞ  َٛ ٗٝضبطرل َٚت، ٙٞعِٟ با ظٝضٙبٞٙٞكٟ كًٟٞ ه َٚت. 5غاَي ظٙاتط ُٞب  غاَي ظٙاتط ُٞب

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان خ٘ضؾٚس رٞضً٘ٗ.
 
 

َٙع خ٘ضؾٚس اظيس غوٍٚ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞ  اْ.بٞض 

ايطسٜب١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف  تطبل ع٢ً اؾاَعات االعفا٤ات -1بٞض ٢ٟٝ ًّ بٞٗ رٞكٞضٝٙٚٞ غٚال٠ٞ بلّٞٙ، 
% املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا 21تعف٢ َٔ ايطسٜب١ ْطب١  -2. ٢ٞٗٝ ٙٞن، 2116 يط١ٓ 4قإْٛ االضتجُاز زقِ 

٢21َٚٞٗ  اؾاَع١. ايكإْٛ املدصص١ يتطٜٛس َٚت ظٝضٙب٠ٞ هٞغٞض ب ت، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ ٢ٞغَوْٞ بؤ % ُاب
 داًٚعٞٙٞ، بٞٗ ؾلوٞ ٢َٞ بابٞتٞ سٞي بلّٞٙ باؾٞ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ٢اغؤ رٞضً٘ٗ.
َٙع بلط كطٍٙ ستٌس )٢اغؤ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٚ باؾٞ هٞ  َٚػتا  5َٙت بٞ غاَهٞٗٝ بلط 11غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، ًّ ث غاَي، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٢
َٙت بٞتاٙبٞتٟ ٢ٚعطا كطزْ، هٞ ظٝضٙب٠ٞ زٝخى  َٚلٟ ظؤض ٓٞٙٞ، بؤ٠ٝٗٞ٢ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض تٞعسٙى بلط َٓٞٗه
ٌَٚٞ ٓاٗكاضضياْ  َٚؿذل ٢ َٙتٞٗٝ، هٞ ًازز٠ٝ ث َِٙسض َٚت غ٘ كٞ ًاٗٝك٠ٞ ٙٞكذاض ظؤضٝ بٞتاٙبٞتٟ ٢َٞ ًاززٝٙٞ زٝب

% ٗٝرط٠ زآاتٞكاُٚاْ بؤ خؤٙاُٞ، ًازز٠ٝ 81تاٙبٞتٞكاْ كطا، كٞ ُعٙل٠ٞ  كطز، ٓاٗكاض٠ زٝغت٠ٞ ظاُلؤ
َٚؿدػتِٟ ٢االت ٗ ٢ٞزٝٗات ٗ  َّٙ هٞ ًٞغا٢ٚوٟ طً٘طة ٗ ٢ٞٗاُٞ، ٓٞضنٟ بؤ ث زٗاتطٙـ ٢ٞٗاْ ٢ٚعطا زٝكط

َٚطٝ هٞدٚاتٟ  ٍَٚ باؾٞ ه َِّٚ بؤ ظاُلؤكاْ، بؤٙٞ ًّ ث َٙت بٞ  11ؾت ب  غاَي، غ٘ثاؽ. 5غاَهٞكٞ بلط
َٙ  ع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت، نُ٘لٞ  َِٚ ًّ ثؿتٚ٘اُٟ هٞ ض ٢ٝٚٞك٠ٞ ٓاٗكاضًاْ غؤظاْ خاْ زٝكَٞ، ب٠ٝٗٞ كٞ بط ط٠ٞ زًٗٗٝٚاْ ًُٞ
َٙم خطاٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ٢ٞٗٝ بٞ ٙاغاٜ تط ض
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َٙع ز.   اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 زٗاغٚالٞتاْ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚاْ باؾٞ ًازز٠ٝ  ٌَٚٞ ث َٙت، هٞض اغتٚسا ٓٞضنُٞس ٢َٞ  33ٗ  ٢32 غاَهٞ  11هٞ ٢ٞغَوٟ كاُُ٘ٞكٞ زًٝر بلط
َٚٛ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض بؤ خؤ٠ ٢ٞٗٝ تٞؾذٚعٟ ً٘ َٚم ًٞغٞهْٞ بٞث غاَي  7غتٞزلرلٝ، نُ٘لٞ ٢ٞطٞض ٙٞك

َٙت ٢ٞٗ  َٙت، كٞٗاتٞ تٞؾذٚعٞ بؤ ٢ٞٗ، بٞاَلَ هٞطَٞي ٢ٞٗٝؾسا بؤنُٟ٘ٗ ظؤضبٞٙاْ  11ببٞخؿط غاَي زٝبٞخؿط
َٙتٞٗٝ ٗ، غٞض٢ٞصتاَ بؤنُ٘ٗٞك٠ٞ كان خ٘ضؾٚس ٠ًٗ٘ٞٓ بلّٞٙ بٞ َٚ٘ٝٙٞ ب٘ٗ، كٞ ٢ٚعازٝ غٚالٞ بلط  بٞٗ ؾ

َٙتٞٗٝ.33ٗ  32ًازز٠ٝ  َٙصض َٚؿِٚاض٠ كطز زابط  ٠َٞٙٝ٘ٚ كٞ كان سادٟ ث  ، بٞ ٙٞن رٞكٞضٝ بٞٗ ؾ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙلٟ ٢ٞٗٝ ٓٞٙٞ كٞ ًازز٠ٝ  َٚؿِٚاض َٛ  33ٗ  32ث َٙت بٞ ٙٞن، تلاٙٞ ك هٞ ٢ٞغَوٟ ًٞؾطٗعٞكٞ ٓات٘ٗٝ بلط
َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ با زٝغت بٞضظ ب كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، رٞضً٘ٗ كطا بٞ ٙٞن، بٞ  1لاتٞٗٝ، ك

 ظؤض٠ِٞٙ زُٝط كطا بٞ ٙٞن، بٞاَلَ بعامن غٚالٞكٞتاْ نؤُٞ؟، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ ًازز٠ٝ  َِٚاٗ ً ٢32ٞٗٝ زٝب َٚػتا زُٝطٟ ٓ َٙلدطا، بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ، نُ٘لٞ ٢ تطبل ع٢ً  -1اززٝكٞ ض
 اؾاَعات اـاص١ االعفا٤ات ايطسٜب١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ االضتجُاز ايٓافر يف االقًِٝ.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙت، بعاُري نؤْ نؤُٚٞ ت٘خ٘ا، رٞضً٘ٗ كان كاضزؤ. َٚط  كان خ٘ضؾٚس با ُٚػبٞكًٞاْ بؤ بِ
َٙع كاضز  ؤ ستٌس ثرلزاٗز:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ بٞ ظؤضِٙٞ ٓاٗض ا بّ٘ٗٙ هٞغٞض٠ٝٗٞ٢ ٓٞض ٌَٚٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاضًاْ  ٢3 َٙت، بٞاَلَ ٢ ًاززٝكٞ زًٝر بلط
ٌَٚاْ ٗاٙٞ ٠ٝٗٞ٢ هٞ  َٚػتا ثطؤشٝ ٙاغاكٞ َٓٞ هٞ سلً٘ٞتسا، َٓٞ هٞ ثٞضهًٞاُٚـ تٞكسٍٙ كطا بؤ، ث ٢ ،ٞٙٞٓ

َِّٚ ٗ طً٘طة  كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض ٓٞٙٞ ٢ٚػتغالي كطاٗٝ، هٞٗ ًٞداه٠ٞ كٞ ٢ٞدٔٚعٝ بُٞا٠ٗ ٢ٚػتػٌاض زٝٓ
َٚت  َِٚ َٛ كطزٗٗٝٗ، ٢ٚػتػٌاضٝكٞؾٟ ُٞكطزٗٗٝ ٢ٞدٔٚع٠ٝ تط زٝٓ ُازْٝ، هٞ ٗاكٚعسا خَٞهم ظؤض ٢ٚػتطاز٠ٝ ه

َٚري ٢ٞٗٝ ظٙاز بلّٞٙ، ٢ٞطٞ َٚػتا بؤ ب ٌَٚٞ كٞ هٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض ض اظ٠ ُٞبري ٢ ض كاُُٟ٘ بٞ دٚاٗاظ، ٢
َٚلٟ ٢ٚػتػٌاضّٙ تٞعوٌٚٞكٞ، كاُُٟ٘  َٚ٘ٙػت ُاكات بِ٘ٗغري ٢ٞٗاُٞ ؾت ٢ٚػتػٌاض ُارعٝ هٞ ك٘ضزغتاْ، ث

َٙت، كٞٗاتٞ ٓٞض  َٚطٝ بِ٘ٗغط َٚ٘ٙػت ُاكات ه َٙت، ٓٚ  ث ًاززٝ ٢ٚوغا  ٢3ٚػتػٌاضٙاْ بٞغٞض تٞتبٚق زٝكط
َٙتٞٗٝ.  بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗ  25ٙٞن خطا كطا بٞ ٙٞن ًاززٝ، ض ٙعبُٞس٠ ًاززٝ  33ٗ  32ًازز٠ٝ  َٚ٘ٝٙٞ ث ٗٝضططت بٞٗ ؾ
 قإْٛ تطبل ع٢ً اؾاَعات االعفا٤ات ايطسٜب١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف -1،  25زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكّٞٙ، ًازز٠ٝ 

( ثايجَا َٔ ٖرا 44% املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ )21تعف٢ َٔ ايطسٜب١ ْطب١  -2االضتجُاز ايٓافر يف االقًِٝ. 
 ايكإْٛ املدصص١ يتطٜٛس اؾاَع١.

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞكؤ٠  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ك
 ًاززٝٙٞكٟ تط.

َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

، 26(ـٞ، ًاززٝكٞ كٞ زًٝر كطاْ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ب٘ٗ بٞ ًازز٠ٝ 34اغيازٝ اهػازغٞ ٗاهعؿطْٗ كٞ هٞ ثطؤشٝكٞ )
 يكٛاْني املسع١ٝ(.َدقل خازد٢ ا )ؽطع سطابات اؾاَع١ يًتدقٝل املايٞ َٔ قبٌ 26اغيازٝ 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 26ًازز٠ٝ 
َٚلطاٗ َٟٚ ٙاغا كاضث َٚلٟ زٝضٝكٟ بٞث َٙتٞ بٞض ٗضزٝكاض٠ زاضاٟٙ هٞالْٙٞ ٗضزبِٚ َٚطٙاض٠ ظاُلؤ زٝكٞٗ  ٝكاْ.شً

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت، ًاززٝكٞ خازدٞثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ تُٞٔا ٢ٞٗ عٚباضٝٙٞ ٓات٘ٗٝ، )ًّ كبى ًسكق  َِٚ ًُٞ ٝٗٞ٢ )
َٙ َٙصض َٚ٘ٝٙٞ زابط  )ؽطع سطابات اؾاَع١ يًتدقٝل املايٞ ٚفل ايكٛاْني املسع١ٝ(. ٜإ )ايكٛاْني تٞٗٝ بَٞ ؾ

 ايٓافر٠ يف االقًِٝ(.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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َِِٙٞٗٝ بؤ٠ٝٗٞ٢ بٚدِٞٙٞ زُٝطٞٗٝ، بٞؽ زكتؤض اظيس كػ٠ٞ ٓٞٙٞ،  َٚبٚين ٓٞٙٞ؟ غٚغٞك٠ٞ غ٘ َٛ ت ك
 رٞضً٘ٗ.

َٙع ز. ا  ظيس ابطآٍٚ عوٟ )ٗٝضتٟ(:بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض كطاٗ ٓٞٙٞ، كٞ هٞالْٙٞ ظاُلؤ٠  َٗٝهال ًّ ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكَٞ، بٞؽ بٞض هٞٗ ًاززٝٙٞ ًازز٠ٝ ث
َٜ، نُ٘لٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ  َٚـ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ثٞغُٞس بلط َٚؿِٚاض كطاٗٝ، ٢ٞطٞض ثٞغُٞس كطا ث َٚساُٞٗٝ ث طٞؾٞث

َٚت )تٞغٔٚالت ٓٞٙ تطٌٗٝ اَٛز اؾاَعات ايػري زع١ٝ َٔ سٝح االضتفاد٠ َٔ اـربات ٞ بؤ ظاُلؤكاْ زَٝه
املٛدٛد٠ يف اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚ ذيو يتػذٝع اصشاب االَٛاٍ اىل فتح َجٌ ٖرٙ اؾاَعات يف االقًِٝ الْٗا 

ز دٕٚ االضتفاد٠ املاي١ٝ تكدِٜ خدَات دٕٚ َكابٌ ٚتدٜس اَٛزٖا بأَٛاٍ َايهٝٗا َٚا ٜعط٢ ايطًب١ َٔ االدٛ
َٚطٝ ٢ٚعارٞ يصاسب االَتٝاش( َٚت ٢ًٞٞ بؤ تٞغٔٚى كطز٠ُٝٗٞ ظاُلؤكاْ، ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ه َٚتاْ باف ب ، ٢ٞطٞض ث

َٙت بٞض ه٠ٝٗٞ بهِٚٞ غٞض سٚػاباتٟ داًٚعٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.  بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساه   قازض زظٟٝٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ًازٝ اهػازغٞ ٗاهعؿطْٗ
 )ؽطع سطابات اؾاَع١ يًتدقٝل املايٞ ٚفل ايكٛاْني املسع١ٝ(.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞكؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضً٘ َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك ْٗ بؤ ك
 ًاززٝٙٞكٟ تط.

َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

 اهطكى اهػازؽ
 االسهاّ ايعا١َ

 املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ
تعد ايػٗادات اييت متٓشٗا اؾاَع١ َعادي١ يًػٗادات اييت متٓشٗا ْعرياتٗا َٔ اؾاَعات ٚايهًٝات اؿه١َٝٛ 

 غسٜط١ َصادق١ ايٛشاز٠ عًٝٗا.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚ  ى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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 27ًازز٠ٝ 
َٚت ٓاٗتا٠ ٢ٞٗ بط ٗاُاًْٞ كٞ ًٓٞاْ دؤضٝ ظاُلؤ ٗ كؤهٚص٠ رٞضًٟ  ٢ٞٗ بط ٗاُا٠ًٞ كٞ ظاُلؤ زٝٙاْ بٞخؿ

 زٝٙبٞخؿّ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤ  كٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكات.
 
 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٙعاُٞ ُاٗٙاْ ُ٘ٗغطاٗٝ )كان كازض َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢َٞ بٞض  َٛ ت َٚؿٞٗا -ضاظاٗ خاْ -ك كان  -ري خا٢ْٞظ -كان ث
 غؤظاْ خاْ( رٞضً٘ٗ كان كازض. -كان عٌط -كان غالَ -ُٞشاز

َٙع كازض سػّ كازض:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت بٞ تٞغٞٗض٠ ًّ تٞسػٚى ساغوٞ ٌَٚٞ زٝض٠  غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ، ٢ٞطٞض ٓٞض ُٞب ٢ٞٗ كا٠ُُٞ٘ كٞ ٢
َٚػتا، بؤ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ٢ٞٗ داًٚعاتٞ بٞ ضٝزلٟ بِ َٚت كٞ ًٓٞاْ دؤضٝ زٝكّٞٙ ٢ َٚطٝ زَٝه َّٙ رٞضًِٚٞ، ه اغط

َٙتٞ غٞض ٢ٞٗ داًٚعا٠ُٞ كٞ رٞضًٟ ُٞبّ،  ظاُلؤ ٗ كؤهٚص٠ رٞضًٟ زٝٙاُبٞخؿّ، ٙٞعِٟ بؤ ٢ٞٗ طً٘اُٞ غط
َٙتٞ سلًٟ٘، ٓاٗتا٠ داًٚعاتٟ سلًٟ٘ بّ، غ٘ثاؽ.  بؤٙٞ هٞدٚاتٟ ٢ٞٗ رٞضًٚٞ بلط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞا  ْ:بٞض 

َٚؿٞٗا رٞضً٘ٗ.  كان ث
َٚؿٞٗا ت٘رٚق ًغسٙس: َٙع ث  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿذل  َٚتٞٗٝ هٞٗ ًاززٝٙٞ، ٢ٞطٞض نٟ بٞ كاُْ٘ ُٚٞ ث َٚطا٠ بب َٚطٝ د َٚم سٞظ زٝكَٞ ٢ٞطٞض ه َٗٝهال ًّ بابٞت
َٚت، ٢ٞٗٙـ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ غااَلُٞ  َٙم ب هٞغٞض ٢اغتٟ ض ُٝطٞ بٞ بط ٙاض

َٙت  َِٙٞٗٝ هٞ ظاُلؤكاْ، ٢اٙا ٢ٞطٞض ٢ٞٗٝ ٢ٚعارٞ بلط ََٚٚٞ زٝبّ ٗٝضزٝطرل كؤهٚصٝكاْ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗ غ
َٙت، بٚلّٞٙ بٞ  َٚتٞٗٝ هٞٗ ًاززٝٙٞ ٢ٚعارٞ بلط َٚطا٠ زٝب َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗٝ زٝكَٞ د َٚطٝزا، ث ًاززٝٙٞكٟ ٙاغاٟٙ ه

َٚٚ َِٙٞٗٝ ٗٝك٘ ًاززٝٙٞكٟ كاُُٟ٘ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ ٗغ َٞ زٝبّ هٞ ٢اغتٟ كؤهٚصٝكاْ ٗٝضبطرل
َٚتٞٗٝ؟. َٚطا٠ زٝب  ً٘عٚس هٞ ظاُلؤكاْ، ُاظامن تا نُٞس د

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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 ضاظاٗ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ضاظاٗ ستٌ٘ز رتاح:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٝ ض ٝٓاٙٞ ٢ٞٗ زٝغٞ ٍَٚ ٗاٙٞ بَٞ ؾ َٙم هٞ دؤضٝكاْ هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝتٟ ًّ ث َٙت، بَٞهل٘ بٞ دؤض اَلتٞ ُٞزض
َٙط  َٚلٟ تاٙبٞشيُٞس بٞٗٝ هٞش َِٙسُٟ بااَلٗٝ، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ بٞؾًٞاْ ٓٞٙٞ غٞضثٞضؾتٟ دؤض٠ ٓٞض بٞؾ خ٘

َٙت، غ٘ثاؽ. َٛ بسض َٙط٠ ٢ٞٗاُٞٗ، بٞض ٝظاًُٞس٠ ٢ٞٗاْ ٢ٞٗ بط ٗاُاًاُٞٙاْ ث  ناٗز
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى  / غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.
َٙع عبساهػالَ   قسٙق: َصطف٢بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙصًاْ كطزٝ غٞض ٠ٝٗٞ٢ نُٞس ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ ٗ زٝغٞاَلتٟ ٗٝظاضٝت  ٌَٚٞ ض ٢ٝٚٞكٟ زض ٢ َٟ بَٞه
َٚطٝ بؤ٠ٝٗٞ٢ زَهِٚا بري هٞ ًػتٞٗا٠ ٢ٞٗ ؾٞٓا َِٙٚٞٗٝ ًاززٝ كؤُٞكاْ، بٞغٞضٙاُٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٓٞض ه زاُٞ بطٞض 

َٟٚ ٢ٚؿطارٟ ٠ٝٗٞ٢ سٌٚا٠ٞٙ دٞٗزٝ ب٘ٗ، ٙاْ ه٠َٗٞ تٞظكرلٝن بٞٗٝ بلّٞٙ  كٞ بط ٙاضٝكاْ ٗ كاضكطزُٟ بٞث
 َٛ ٙاُٚـ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ َٓٞي بططّٙ، ٗاتٞ ٢ؤتؤًاتٚلْٚٞ بؤٙاْ ُٚٞ ؾٞٓازٝ ً٘عازٝهٞ بلْٞ، ٙٞن دٚٔٞت زٝب

َٚت هٞٗ ٗاَلتٞ ً٘عازٝهٞ بلْٞ، َٚطٝ ُٞزّٝٙ، نُ٘لٞ سٞي  ٓٞب بؤٙٞ تٞغٞٗض زٝكَٞ بٞ ضٝٓاٟٙ ٢ٞٗ س٘كٌٞ ه
َٚطٝ ٢ٚوعاًٟ بلّٞٙ ٗ،  َٚت ه كطاٗٝ ظًِْٚٞ ه٠ٝٗٞ ٗتً٘ٗاُٞ ً٘هتٞظَ زٝبّ بٞ ٢ٞٗا٠ُٞ دٞٗزٝ، ٙاُٚـ زٝب
َٚلٟ ضٝزلٚٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗٓا بٞ كاُْ٘ ً٘عازٝي ُات٘اُري بلّٞٙ، بٞ ض ٢ٟٝ  َّٚ ثاف تٞعسٙى كطزُٞك٠ٞ دٚٔٞت بَو

 ًّ ٢ٞٗٝ سٌٚاٙٞتٟ ًػتٞٗا٠ عوٌٚٞكٞٙٞ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 ٢ٞظري خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع ٢ٞظري عٌط اظيس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت بٞ )ادتاًعات ٗاهلوٚات  ، ٓٞضٗٝٓا اؿه١َٝٛ(ًّ ثؿتطرل٠ كان كازض زٝكَٞ، كٞٗا رٚعوْٞ بلط
َٙلٚؿٍ ٓٞٙٞ َٚطٝزا ًّ  ثطغٚاض ٌَٚٞ ه َٙع ٙاخ٘ز دُٞابٟ ٗٝظٙط ٗٝاَلًٍ بساتٞٗٝ، ٢اٙا ٢ سٞظ زٝكَٞ هٚص٠ُٞ بٞض 

َٚٚت ٗ  َٚطٝ ٢ٞطٞض ب َٚط٠ بٞ خَٞهم زاٗٝ، بٞاَلَ ٢ٞٗ ًادػت ٍَِٚ، بٞاَلَ داًٚعات ٓٞٙٞ ًادػت ُاٗ ُآ
َٙت، ظؤض دٚاٗاظ َٚط٠ٝ كٞٗا هٞ داًٚعاتٟ سلًٟ٘ زٝزض ٠ ٓٞٙٞ باؾٞ ً٘كاض٠ُٞٝ بل٠ٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ ًادػت

َٚطٝ نؤْ ً٘عازٝه٠ٞ زٝك٠ٞ هٞطَٞي ٢ٞٗٝزا؟ نُ٘لٞ تؤ غٞٙط زٝك٠ٞ ٢ٞٗ بُٞا٠ٗ ) (ـٞٗٝ زٝٙسات bissnusه
َٚت ٢َٞ بابٞتٞ بٞ  َٙت، زٝب َٙم ض اٗٝغتاُٟ زٝٗ َٚطٝزا تؤظ ٙاخ٘ز هٞ ٢ٚدتكاقٛ خؤ٠ ُاٙسات، ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ ه

َٞٙٝ٘ٚ َٙت، ٙاخ٘ز ٗٝاَلًٍ بسُٝٞٗٝ بٞ ض ؾ َٙت هٞطَٞي ٢ٞٗ ؾٞٓازٝٙٞ، كٞ تٞعوٌٚات نان بلط ن تٞعازٗي زٝكط
َٚؿٞٗا ب٘ٗ  َٙت ٢اٙا هًٞٞٗزٗا ٗٝك٘ ٗابعامن كان ث زضاٗٝ هٞ داًٚعاتٟ سلً٘ٚسا، ٓٞضٗٝٓا ٢َٞ تٞعازٗهٞ زٝكط
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َٚلطز، ٢اٙا خٞضجيٟ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٢ٚذل هًٞٞٗزٗا زٝت٘اُّ ٢ٞٗ تٞعازٗهٞ ٢ٞٗا٢ٚوٞكاُٚاْ ٗٝك٘  َٚلٟ ه باغ
ٌَِٙاٙٚاُٞٙ َِٙسكاض٠ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاُٞٗٝ ٢ٞٗ ض  َٙت، كٞ هٞغٞض ك٘تابٟ ٙاخ٘ز خ٘ اْ هٞغٞض تٞتبٚق زٝكط

َٙطا هٞ زٙطاغاتٟ ع٘هٚا، هٞ داًٚعاتٞ ضٝزلٚٞكاْ ٙاخ٘ز سلً٘ٚٞكاْ  َّٙ، ٢ٞٗاُٚـ زٝت٘اُّ بًٞٓٞاْ ض  ٗٝضطرل
َِٙسُٞكاُٚاْ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٙلٟ تط بٞضزٝٗاَ بّ هٞغٞض خ٘  داض

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع   ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
 

َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚري ٓاٗٙٞكػاُّ، ٓاٗتاْ هٞطَٞي ؾٞٓازاتٟ  َٙت، با بَو َٙلامن ض ٢ٍٝٚ ٗاٙٞ بٞ ض ٝٓا٢ٟ ُٞٗتط ًِٚـ ٓاٗؾاُٟ ٓاٗض 
َٚت ً٘قازٝكٞكطزُٟ ؾٞٓازات بٞ ٓٞ َٚؿ٘ٗتط زضاٗٝ بٞ تط٠ سلًٟ٘، ٢ٞٗٝسلاْ هٞبرل ب َهٞٙٞ ُٞن٘ٗمب ث

َٚت. َٚت ً٘قازٝك٠ٞ بلات ُٞن ٓٞض هٞٗ ً٘عازٝهٞٙٞ ب  ٗٝظاضٝت، ٙٞعِٟ زٝت٘اُ
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكَٞ كٞ هٞ  َٚت، نُ٘لٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٚـ ًّ ٗا٠ تًٞاؾا زٝكَٞ ًّ ض ٢ٍٝٚ ٗاٙٞ ث كاُُ٘ٞكٞ ٗاب
َٙع ٗٝظٙط٠  َٚم هٞ ٗٝظاضٝت ٓٞٙٞ، بٞض  َّٙ كػٌ َٟ كٞ ز َٚري ٢ٞٗ زٝٗضٗبٞضاُٞ ٙاْ داًٚعات ٗٝك٘ داًٚعاتٟ با بَو

َٙت، ٢ٞٗ ؾٞٓازٝٙٞ ً٘عازٝه َٚت، كٞ كػٌٟ تٞعازٗزي ؾٞٓازاتٞ، ه٠َٗٞ ً٘عازٝهٞ بلط َِٙسُٟ بااَل زٝظاُ ٞ خ٘
َٚطٝزا  َٙت بٞنٟ، ًازاَ ُاسلً٘ٚٞ ٢ٞٗ داًٚعاُٞ ُاسلًِ٘ٚٞ، كابطا هٞ كآرلٝ ٗٝضزٝطرل٠َ، هٞ ه٘بِاْ، بؤ ه بلط
٠ٝٗٞ٢ زٝكات ٢ٞٗٙـ ٓٞض داًٚعاتٟ تطْ، ٢ٞٗٝف ٓٞض داًٚعاتٟ ُاسلًِ٘ٚٞ، ٢ٞٗٝف ٓٞض عٚالك٠ٞ بٞ 

َٚطٝ هٞ كػٌٟ تٞعازٗزي ؾٞ َٙت ه َٚطٝٗٝ ُٚٞ، كٞٗاتٞ بؤ ً٘عازٝهٞ ُٞكط  ٓازٝ.٢
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗ ططت٘طؤٙاًُٞاْ كطز، ٗٙػتٌاْ ٢اظازٙٞكٟ ظؤض بسّٝٙ بٞ ظاُلؤكاْ، بٞاَلَ ٢َٞ ٢اظازٙٞ  ٢
َٚ٘ٙػتٌا ٌَٚٞ ث َٚطٝزا ب٘ٗ بٞ ضٝٓا، ٢ ْ بٞٗٝٙٞ ٗتً٘ٗاُٞ ٢اظازٙاْ زٝزٝٙيَن، بٞاَلَ بٞ كؤُذل ؤي كطزُٞٗٝ، ٢ٞه



 211 

َٛ ً٘قازٝكٞكطزُٟ  َٚطٝف بٞب َٙط ظًٝاُٟ دٞٗز٠ٝ ُٞٗعٚٞ، ه َٙٚٞ ًٓٞ٘ٗ ثطؤغٞكٞ هٞش كؤُذل ؤهٞكٞ هٞ ك٘
َٙت  َٚؿٟ ب٘تط  )َعرتف بٗا بعد َصادق١ ايٛشاز٠(.ٗٝظاضٝت ُات٘اُٟ ؾٞٓازٝ بل٠ٞ ٗ ٙٞكػٞض ث

َٙع ز. اضغال  ْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 الُا خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع الُا اظيس نٞهٞبٟ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم  َِّٙ بٞؾ ٍَٙ زٝخ٘ َٚبِٚٚٞكٟ تٞٗظٙح بلَٞ، بُٞٚػبٞت ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض َٙت ت ٢ًّٞ بٞؽ زًٝٞٗ
ٍَٙ ًٞغٞهْٞ بؤ صي َِّٙ، هٞ ٢٘ضزْ ٓٞٙٞ هٞ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عازي، كٞ هٞزٝض٠ٝٗٝ ٓٞض ُ٘ٗٞ هٞ كآرل٠ٝ زٝخ٘

َٙت ٗ هٞ  َٛ زٝكط ٍَٙ ً٘عازٝه٠ٞ ؾٞٓازٝٙاْ ث َٙتٞٗٝ ُاٗ ٓٞض َِّٙ، ٢ٞٗاُٞ كٞ ؾٞٓازٝٙاْ ٗٝضططت ز زٝخ٘
َٚطٝزا بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ، بُٞٚػبٞت ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ تاٙبٞتٚاُٞ، ٢ٞٗ  ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عازي، بٞؽ ه

ٌَٟٙ ك٘ض َٙت، ًُٞآذٟ ٢ٞٓوٚاُٞ، ٢ٞٗاُٞ هُٞاٗ ٓٞض زغتاُسا، ٢ٞٗاُٞ ًُٞٔٞدٚاْ ًٓٞ٘ٗ ٢ٚؿطارٟ هٞغٞض زٝكط
َٚم هٞ خٚالزي ٢ٞٗ نُٞس غاَه٠ٞ  تٞضب٠ٗٞ ٠ٝٗٞ٢ زٙطاغٞت زٝكات، ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عازي ٢اطازاضٝ ض ًُٞآذ
َٙتٞٗٝ ُاٗ  َِّٙ ٢ٞٗ د٘زاٙٞ، ز ٍَٙ زٝخ٘ َٚ٘ٙػت ُاكاتّ ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض َٙتٞٗٝ، ٙٞعِٟ ث زٝٗتط

َِٙسٙتٚاْ نؤُٞ؟، ٓٞض ٍَٙ خ٘ َٙت،ٓٞتا بعاُري ٢ٞٗ ًٞٗازا٠ُٞ كٞ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض َٛ زٝكط ٌَٙٞٗٝ ً٘عازٝه٠ٞ ث
َٚت، بٞٗ ًٓٞ٘ٗ  ٍَٙ ب ٌَٙٞ، بٞؽ كٞ داًٚعٞكٞ هُٞاٗ ٓٞض ٢ٞغ٘ٝتْٞ بٞٗ داًٚعاتا٠ُٞ كٞ زاخوٟ ٓٞض

َٚت ٗ ًٓٞ٘ٗ ٢اطازاضّٙ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عازي ٢اطازاض ب َٚجٞض ٠ ب َٛ بٞ ًُٞآر ٗ ٢ٞٗاُٞ، خٞتٞٗاتاُٞ ت
 َٛ َٚت ً٘عازٝه٠ٞ ث َٙت، ٢ٚال زٝب َٛ بسض َٚت ؾٞٓاز٠ٝ ث َٚطٝ ك٘هٚٞكٞ ٙاْ ظاُلؤكٞ ُٞت٘اُ َٚ٘ٙػت ُاكات ه ث

َٙت هٞ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٍٚ عازي، ظؤض غ٘ثاؽ.  بلط
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:   بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساه   قازض زظٟٝٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞف ثؿتطرل٠ هٞٗ بؤنُ٘ٗٞ زٝكّٞٙ، كٞ ًٞبٞغت هٞٗ  َٚبِٟٚ ٢ُٞساًاْ، ٢ زٗا٠ ٗٝضططتِٟ غٞضُر ٗ ت
َٚ٘ٝ ٗٝك٘ ظاُلؤ  َٙت بٞ ًٓٞاْ ؾ زٝكٞف ٢ٞٗٝ ُٞب٘ٗٝ كٞ ٓٞض بط ٗاُاًٞٙٞن هٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت ٗٝضزٝطرل

َٛ، هٞٗاُٞٙٞ ٗٝسساتٟ خ َٙم هٞ سلً٘ٚٞكاْ ب َٚت، ٗاتٞ ًاغتٞض َِٙسُٚاْ دٚاٗاظ ب َٚط٠ خ٘ َِٙسُٚاْ، كاتصً ٘
َٙتٞٗٝ هٞبؤ ٢ٞٗ ٙاغا  َٚت، ٢ٞٗ ؾت٠ٞ كٞ زٝطٞض  َٚلٟ ظاُلؤ٠ سلًٟ٘ ب ظاُلؤ٠ تاٙبٞت بٞضاًبٞض زبوؤً

َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ زٝكَٞ،  َٚلطاٗاُٞ، بؤٙٞ ث  تعد ايػٗادات اييت متٓشٗا اؾاَع١ َعادي١ يًػٗاداتكاضث
 اييت متٓشٗا ْعرياتٗا َٔ اؾاَعات ٚايهًٝات اؿه١َٝٛ غسٜط١ َصادق١ ايٛشاز٠ عًٝٗا.

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
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َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞظؤض٠ِٞٙ زُٝط  1ك
 تط. ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ

َٙع ز. قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 (ـٞ، 36كٞ هٞ ثطؤشٝكٞ ) املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ
اٚاَل: يف ساي١ عذص اؾ١ٗ املؤضط١ عٔ تٛفري املطتًصَات املطًٛب١ احملدد٠ يف ٖرا ايكإْٛ جملًظ ايٛشاز٠ بعد 

ؾاَع١ عٔ اؾ١ٗ املؤضط١ ٜٚتٛىل فًظ اؾاَع١ اٚ َٓشٗا فرت٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ اغٗس اؿل بفو ازتباط ا
 ايه١ًٝ ٚ بأغساف َٔ ايٛشاز٠ اداز٠ غؤْٚٗا ؿني اجياد بدٌٜ عٔ تًو اؾ١ٗ ٚاييت ؼدد بتعًُٝات.

ثاَْٝا: يًٛشٜس زفع ايتٛص١ٝ اىل ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ بأيػا٤ اداش٠ اؾاَع١ اٚ اسد اقطاَٗا بعد اْرازٖا عٓد 
ٚط املطًٛب١، ٚ يف ساي١ املٛافك١ ع٢ً االيػا٤ تتٛىل ايٛشاز٠ ادازتٗا ٚفل ْعاَٗا ايداخًٞ اىل ثبٛت كايفتٗا يًػس

سني ؽسز اخس ٚ دب١ َٔ طًبتٗا ٚ عًٝٗا إ تٓكٌ ايطًب١ اىل ْعرياتٗا َٔ اؾاَعات اـاص١ ٚ تصف٢ اَٛاهلا 
 ع١ٝ.املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ بعد اد٤ ايتصاَاتٗا ٚ دْٜٛٗا سطب ايكٛاْني املس

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ بٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 28ًازز٠ٝ 
َٚ٘ٙػت زٙاضٙلطاٗٝكاْ هَٞ ٙاغاٙٞ زا -1 َٚ٘ٙػتٚٞ كٞي ٗ ثٞهٞ ث َِٙٞض ُٞٙت٘اُٟ ث َٙلسا الُٟٙٞ زاًٞظض هٞباض

َٚساُٟ ًاٗٝٙٞكٟ ط٘صتاٗ ثُٞٙ٘ٝس٠ ظاُلؤكٞ رٞضآَٞ ب لات، ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ ًارٟ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞٙٞ زٗا٠ ث
ٌَِٙاٟٙ زٝغت ُٚؿاْ  َٙ٘ٝ ببات، تاك٘ زؤظ٠ِٝٗٞٙ بٞزٙوٟ ٢ٞٗ ال٠ُٞٞٙ كٞ بٞ ض  ٙاْ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ كاضٗباض٠ بٞض 

َٙت.  زٝكط

ٝظٙطاْ بٞ َٓٞه٘ٝؾا٠ُٝٗٞ ًؤَهٞتٟ ٗٝظٙط بؤ٠ ٓٞٙٞ ضاغجاضزٝٙٞن بٞضظ بلاتٞٗٝ بؤ غٞضؤكٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗ-2
َٚهٟ ًٞضدٞ زاٗاكاُٟ كطزٗٗٝ ٢اطازاض٠  َٙت غٞضث َٚم هٞ بٞؾٞكاُٟ زٗا٠ ٠ٝٗٞ٢ كٞ زٝضكٞٗ ظاُلؤكاْ ٙاْ ٙٞك
َٙتٞ ٢ٞغتؤ  َٙ٘ٝبطزُٟ زٝطط بلاتٞٗٝٗ هٞ باض٠ ض ٝظاًُٞس٠ زٝضبط ّٙ هٞغٞض َٓٞه٘ٝؾاُس٠ُٝٗٞ ٢ٞٗٝ ٗٝظاضٝت بٞض 

َٟٚ ثٞٙط ٠ٗٝ ُاٗخؤ تاك٘  َٙتٞٗٝ بؤ بٞث َٙعض زٗا زٝٗض٠ٝ ك٘تابٚٞكاُٟ زٝضزٝنّ ٗ بؤؾٟ ٓٞٙٞ ك٘تابٚٞكاْ بط٘
َٙعضا٠ٝٗ زٗا٠  ظاُلؤ رٞضًٚٞكاْ ٙاْ ط٘اغتِٞٗٝٙاْ بؤ ظاُلؤٙٞكٟ تط زابري بلات، ًاَهٞ ط٘اظضاٗٝٗ ُٞط٘

َٚلطاٗٝكاْ ثاكتاٗ بلات. َٟٚ ٙاغا كاضث َٛ كطزُٟ ٢ٚوتعاًات ٗ كٞضظٝكاُٟ بٞث َٚبٞد  د

َٙع ز. اض  غالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ ٗ ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.  ت
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 دُٞابٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ َٙص٠ُٝٗٞ ظاُػتٟ: بٞض  َِٙسُٟ بااَلٗ ت٘  خ٘

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت ) : يف ساي١ عذص اؾ١ٗ املؤضط١ عٔ تٛفري (، ٙٞعِٟ باغساف ايٛشاز٠خاَهٟ ٙٞكَٞ هٞزٗاٙٚٞك٠ٞ بِ٘ٗغط
ٚ ٚهلا إ تٓكٌ ايطًب١ اىل ْعرياتٗا َٔ اؾاَعات (، هٞ زًٗٗٝسا )ٚباغساف ايٛشاز٠َٙت بٓٛٚضسبٞؽ ..ٖتد، 

َٙت، نُ٘لٞ ًٞعاٙط٠ ٗٝضططتّ هٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ رٞضكٟ اص١( اـ َٚطٝزا كٞغس٠ سلً٘ٚٞ ٢ٞٗٝ البدل ه
َٙت )  ٚ هلا إ تٓكٌ ايطًب١ اىل اؾاَعات اـاص١ فكط.ٓٞٙٞ هٞطَٞي ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ، بِ٘ٗغط

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 
َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ. َٛ ت  ك

َٙ  ع ٢اؾتٟ ععٙع قاحل:بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

بٞض ٢ٟٝ ًّ ٢ٞٗ ً٘ٓوٞٙٞ  )َٓشٗا  ١ًَٗ َٓاضب١(،غٞباضٝت بٞٗ ًاززٝٙٞ خاَهٟ ٙٞكًٟٞ كٞ ُ٘ٗغطاٗٝ 
َٙت، ٙاْ ٢ٞٗ دٚٔٞت٠ٞ  َٙت، نُ٘لٞ ً٘ٓوٞ ًُ٘اغبٞكٞ هٞ ٗٝدٕ ُٞظٝض٠ ٗٝظاضٝت تٞسسٙس زٝكط تٞسسٙس بلط

ٌَٚٞ ٢ٚعالُٟ ٢ٞٗٝ زٝكّٞٙ كٞ ٢ً٘ٞغٞغٞكٞ كٞٗت٘ٗٝتٞ ٢ٞظًٞٗٝ، كٞ هٞ ٢ٞظًٞٙٞ، نُ٘لٞ هٞٗ خاَهٞ زا ٢
 َٟ كٞٗاتٞ ٢ٞطٞض ٗٝظاضٝت ً٘ٓوٞكٞ تٞسسٙس بلات هٞٗاُٞٙٞ بٞ ًٞظادٟ خؤ٠ بٚلات، ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞكٟ تط بَو
َٛ ً٘ٓوٞتٟ زا ظؤضتط بٞ  َٚلٟ تط بَو ٍَِٚ، الُٙٞ ً٘ٓو٠ٞ كَٞ زا بٞ ًّ ب٠ٝٗٞ كٞ ٢رلتباتٞكاُٟ خؤَ َٓٞهب٘ٝؾ

َٚت ٢ٞٗ ًّ َٙط ثطغٚاض، بؤٙٞ بٞض ٢ٟٝ ًّ زٝب َٙتٞٗٝ ش ، كٞ هٞٗاُٞٙٞ ٗٝظاضٝت ٗ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاُٚـ بلٞٗ
َٙت، ، ٙٞعِٟ تٞسسٙس ثالث١ اغٗس()التقى عّ  ٢ٞطٞض بٞالُٟٙٞ كًٞٞٗٝ بِ٘ٗغطابا ً٘ٓوٞٙٞ تٞسسٙس بلط

َٚت، ٓٞضٗٝٓا غٞباضٝت بًٞٓٞاْ خاَي ٗٝ َٙت بؤ٠ٝٗٞ٢ بؤ ٠ًٗ٘ٞٓ ٙٞن ناٗ ب َٚؿذل ٗ  ٢ٞٗ بلط ك٘ ث
َٚت )  ٜٚتٛىل فًظ اؾاَع١ اٚ فًظ ايه١ًٝ اداز٢ً٘٠ٞغٞغٞٙٞ كٞٗت٘ٗٝتٞ ٢ٞظًٞٗٝ، كٞٗاتٞ نؤْ زٝت٘اُ

َٚت ) غؤْٚٗا(، ٌَٚٞ ٢ٚعالصياْ كطزٗٗٝ ٢ً٘ٞغٞغٞكٞ كٞٗت٘ٗٝتٞ ٢ٞظًٞٗٝ، ًّ ض ٢ٍٝٚ ٗاٙٞ زٝب بايتٓطٝل ٢
َٚت بٞ تُٞٔا ٢ٚساض٠ٝ ٢ٚؿٞكاُٟ (، نُ٘لٞ ً)باغساف ايٛشاز٠ املع١ٝٓ( ٙاْ بٛشاز٠ َع١ٝٓ ٞدوػٞكٞ خؤ٠ ُات٘اُ

َٚت ) َٚطٝ ٢ٞٗٝ ٚهلا إ تٓكٌ ايطًب١(خؤ٠ بلات، غٞباضٝت بٞ خاَهٟ زًٟٗٗٝ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ كٞ زَٝه ، ًّ ه
ٌَٚٞ هٞ  َٙت بؤ ك٘هٚاتٟ خام، ٢ َٚؿِٚاض٠ٝ ٗٝظٙط، كٞ غٞباضٝت ب٠ٝٗٞ كٞ بٞ تُٞٔا بطٞض  دٚاٗاظٝ هٞطَٞي ٢ٞٗ ث

َٚلٟ ٙاغا٠ ك٘تاغاُ َٚطرل كطا، كٞ ٢ٞٗ ك٘تابٚاُٞ ًٞغ٣٘هٚٞت ٞ ُاسلً٘ٚٞكاُسا ٢ٚقطاضًاْ هٞغٞض ٢ٞٗٝ كطز ٗ د
َّٙ هٞغٞض  َٜ ٗ ؾ٘ َٚم ض  ٌَٚٞ روتٞضًاْ بؤ زاُاٗٝ، كؤًَٞه ُٚؿتٌاُٚٞ هٞغٞض ٗٝظاضٝت، ض اغتٞ ٢ٞٗاُٞ ٗٝضطرلاْٗ ٢

َٚلٟ ُٚؿتٌاُٟ ثٞضٗٝضزٝٙٚٞ، بؤ ٙٞ ًّ زش٠ ٢َٞٗٝ كٞ )شلا(ــ ٢ٞٗ بًِٞاُٞ ٗٝضطرلاْٗ، بؤٙٞ ًٞغ٣٘هٚٞت
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َٙتٞٗٝ،  َٙتٞٗٝ ٙاْ ُٞزؤظ َٙت ب٠ٝٗٞ كٞ سلً٘ٞت ثؿلٟ بؤ بسؤظ َٙم هٞ خٚاض زٝزض َٚت، نُ٘لٞ )شلا(ـٞكٞ دؤض ب
َٙت بٞ  َٚؿِٚاض زٝكَٞ بلط َٙت، بؤٙٞ ًّ ث َٛ ز َٙت ٢ٞٗ تٞهٞباُٞ ًٞغرلٙاْ نٟ ه بٞ بط ٗا٠ ًّ ٢ٚوعاَ بلط

َٟٚ )ٗشلا(  .)عوٚٔا( هٞبط ٠ ٠ٝٗٞ٢ كٞ بَو
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤض اظيس.
َٙع ز. اظيس ابطآٍٚ عوٟ )ٗٝضتٟ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت )ؼي َٚبٍِٚٚ هٞغٞض خاَهٟ زَٗٗٝ ٓٞٙٞ هٞٗ ًاززٝٙٞ، كٞ زَٝه ساي١ املٛافك١ ع٢ً االيػا٤ تتٛىل  ًّ تُٞٔا ت
ظؤض ظؤض َٗا ايداخًٞ اىل سني ؽسز اخس ٚ دب١ َٔ طًبتٗا ٚ عًٝٗا إ تٓكٌ ايطًب١(، ايٛشاز٠ ادازتٗا ٚفل ْعا

َٚت،  َٚت، نُ٘لٞ ٢ٚوغاٙٞكٞ بٞ رٞضًاُٟ ٗٝظاضٝت ٗ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاْ زٝب َٚطٝزا بُٟ٘ٗ ٓٞب ططِٙطٞ كٞ ه
َٚطٝ زٝبِٞ َٚلٚاْ ُٚٞ، كٞ ه َٚت  هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢ٞٗ تٞهٞبا٠ُٞ كٞ هٞٗ ظاُلؤٙاُْٞ ٢ٞٗاْ ٓٚ  طُ٘آ ك٘ضباُٟ، زٝب

ٌَٚٞ هٞ ض ابطزٗٗزا ظاُلؤ٠ ؾآاُٞ كٞ َٓٞه٘ٝؾاٙٞٗٝ  َٙتٞٗٝ، ٢ َٙلٚاْ بؤ بسؤظ دٚٔٞتٟ ًٞغ٣٘ي ناضٝغٞض
َٛ ُٞخ٘ضا، هٞبٞض٢ٞٗٝ بٞض اغتٟ ظؤض ططِٙطٞ  بٞض اغتٟ تٞهٞبٞكاْ ٠ًٗ٘ٞٓ غٞضطٞضزاْ بْ٘ٗ ٓٚ  خًٞٚاْ ه

َٙت (، دُٞابٟ ٗٝظٙط تُٞٔا هٞغٞض ٢ٞٗٝ)ٚهلا إ تٓكٌ ايطًب١ َٜٚ٘ٝ دٚاٗاظ٠ بِ٘ٗغط )ٚهلا ف ض اظ٠ ُٚٞ كٞ بٞؾ
(، ٙٞعِٟ الُٟٙٞ كَٞ دٚاٗاظٙٞكٞ بؤٜ ٓٞٙٞ كٞٗا ك٘تابٚٞكاْ ُٞكى إ تٓكٌ ايطًب١ اىل اؾاَعات اؿه١َٝٛ

َٚتٞٗٝ، غ٘ثاؽ. َِٚ َٚطٝ سي َٚت الُٟٙٞ كَٞ دٞٗاظٙٞكٞ ه  بلات بؤ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، ٢ٞطٞض ٗد٘بٚـ ُٞب
َٙع ز. اضغالْ ب  اٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
َٙع دالي عوٟ عبساهوٞ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ بااَل زٝكَٞ،  َٙع ٗٝظٙط٠ ثٞضٗٝضزٝٗ خ٘ َٚؿِٚاضٝك٠ٞ بٞض  ًّ بُٞٚػبٞت خاَهٟ زًٗٗٝٞٗٝ ثؿتطرل٠ هٞ ث
َٚم بٞ ثاض٠ٝ خؤ٠ َٚت، كٞغ َٚتٞ ك٘هٚٞكٟ ت٘ب هٞ  بٞاَلَ بؤ؟ نُ٘لٞ ٙٞكَٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗٝ بب َٚت زٝن َِٙ زٝخ٘

داًٚع٠ٞ قري، بٞاَلَ زٝضٝد٠ٞ ك٘ه٠ٞٚ ت٘بٟ داًٚعٞ سلً٘ٚٞكاُٟ ُٚٞ، كٞ ٢ٞٗ داًٚعٞٙٞ البطزضا ن٘ٗٝ 
َٚت، زٗٗ  َٚؿٞ زضٗغت زٝب َٚت ٗ، هٞ ًػتٞٗا٠ عوٌٚؿسا بٞض ِاغتٟ ك ك٘هٚٞكٟ ت٘بٟ سلًٟ٘ ل٘بّ ثٞٙا زٝب

 تعًُٝات ايٛشاز٠(.الضتشكاقات ايكا١ْْٝٛ ٚاؾاَعات ايسمس١ٝ سطب ا ٚهلا إ تٓكٌ ايطًب١ اىل٢ٞطٞض ًاٙٞٗٝ )
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زلرلٝ خاْ.
َٙع زلرلٝ عبسار ازلاعٚى:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿِٚاض زٝكَٞ ) 36ًازز٠ٝ  ط اؾاَع١ عٔ اؾ١ٗ اعطا٤ صالس١ٝ فو ازتباهٞ رٞكٞض٠ٝ ٙٞكَٞ ًّ ٗا ث
ٜهٕٛ زفع ايتٛص١ٝ بايػا٤ (، رٞكٞض٠ زَٗٗٝ )اْ املؤضط١ اىل فًظ ايٛشزا٤ بداَل َٔ فًظ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

اداش٠ اؾاَع١ َٔ قبٌ فًظ ايٛشاز٠ بداَل َٔ ايٛشٜس ٚ ٜعط٢ صالس١ٝ ايػا٤ اداش٠ اؾاَع١ اىل فًظ ايٛشزا٤ 
َٚـ ب٘ٗ ؾآا٠ُٞ بٞضٙتاُٟ، ًٞغرل٠ ٓٞظاضاْ (، نُ٘ليٛشزا٤ا بداَل َٔ ز٥ٝظ فًظ ٞ بؤ صيُ٘ٗٞ ٢ًٞٗٝاْ هٞث

ٍَٙ ًٞدوٚػٟ ٗظاضٝ ٢ٚوغا٠ بلات.  تٞهٞبٞٙٞ، ٢ٞدٚاهٞكاُٟ خؤًاُٞ هٞ بؤ بٞضشُٝٗٝس٠ طؿتٟ ٗ ٓٞض
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ  ثٞضهًٞاْ. بٞض 

 كػٞكاُٟ ًّ كطاٗ، غ٘ثاؽ.
 

َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 كان ُٞشاز كػٞكاُٟ تؤف كطا، رٞضً٘ٗ.
:َٛ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٝكات، ٢ٞٗ ُٞكو٠ٞ هٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ بؤ داًٚعاتٟ سلًٟ٘، بٞسٞكٚقٞت ٢ٞٗٝ ٢ٚؿلاالتٟ ظؤض زضٗغت ز
َٚذي،  َٚلٟ ظؤض بؤ ٢ٞٗ ك٘تابٚاُٞ زضٗغت زٝب ٢ٞٗٝهْٞ ؾطٗتٞكاُٚاْ دٚاٗاظٝ، زٝضٝداتٚاْ دٚاٗاظٝ، ٢ِٚذا ل٘بِ
َِٚاٗٝ تا نُ٘ٗٞتٞ  َِّٙ، خؤٙاْ ًاُسٗٗ كطزٗٗٝ، ثو٠ٞ ظؤض باؾٚاْ بٞزٝغت ٓ كٞ هٞ داًٚعاتٟ سلًٟ٘ زٝخ٘

َٚت ب َٚم ٓٞب َٚت ٢ٞٗٝ ض ازع َٚلٟ تط، كٞ ك٘هٚٞ، ثاؾاْ هٞٗ ساَهٞتٞزا زٝب ؤ كابطا٠ ٢ً٘ٞغٚؼ، ٗٝك٘ ٓٞض ؾت
َٚت ٠ٝٗٞ٢  َٚٔات٘ٗٝ ُ٘كت٠ٞ زَٗٗٝ ًٞبٞغتٌٞ، زٝب ٢ٞٗٝ ً٘خاهٞر٠ٞ كاُُٟ٘ كطزٗٗٝ، ًٞغٞهْٞ بؤٙٞ ٗا٠ ه

َٚت  َٚساب َٙذي، باؾٞ بؤ ٢ٞٗ ثطؤش٠ٞٙٝ ُادٚح ُٞب٘ٗ، ٢ٞٗٝ ثطؤشٝٙٞكٟ  )تػسِٜ املؤضظ(،ت تٞلطضيٚـ بلط
َٚ َٙم بؤ تٞعوٌٚٚٞ بؤ ُادٚح ُٞب٘ٗ، زٝب َٚتٞ ثُٞس َٚذي بؤ٠ٝٗٞ٢ بب َٙت، ٓٞض ٢ُٞٗٝسٝ ُٞب ت تٞلطٍٙ بلط

 ٢ٞٗاُٟ تط.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٚبِٚٚت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.  دُٞابٟ ٗٝظٙط ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ: َِٙسُٟ بااَل ٗ ت٘ َٙع ز. عوٟ غعٚس/ ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙت  ٓٞٗٝك٘ ٌَٚٞ ٢ٚؿطارٟ زٝكّٞٙ، هٞ )ٚ باغساف ايٛشاز٠ٗ  بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ بِ٘ٗغط َٚت، ٢ ( ٢ٞٗٝ سٞي زٝب
َٚؿِٚاظ كطا، ) َٚت )ٗعوٚٔا( ٗٝك٘ ث ٚعًٝٗا إ تٓكٌ بط ط٠ٞ زًٗٗٝٚؿسا ت٢ٞٚس٠ ٢ٞٗٝ زٝكَٞ كٞ بٞ ٗٝظاضٝت بَو

 ايطًب١ اىل اؾاَعات اـاص١ فكط(.
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َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞ  ضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا ض ٢ٝٚتاْ، زٗا غٚالٞتاْ، رٞضً٘ٗ.
َٙع ز. عٌط ظيساًري خسض )ُ٘ضٝزِٟٙ(:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞف هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ ًاٗٝكٞ بٞ  َٚت،  ٢3 َٙت، ٓٞضٗٝٓا بٞغٞضثٞضؾتٟ ٗٝظاضٝت ب ًاُط زٙاض٠ بلط
َٛ بلّٞٙ كٞ هٞغٞض ٗٝظاضٝت َٙتٞٗٝ بؤ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت، بٞاَلَ با  ٓٞضٗٝٓا ٗا٠ ه َٚ٘ٙػتٞ كٞ ٢ٞٗاْ بط٘اظ ث

َٚػتا ظاُلؤ٠ تاٙبٞشياْ ٓٞٙٞ، تُٞٔا هٞ  َٚلٟ تط بلِٞٙٞٗٝ، ٢ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت بٞؾٟ ثعٙؿلٟ  1برل هٞ ساَهٞت
ٓٞٙٞ، رٞضٝظْٝ ٢ٞٗ ظاُلؤٙٞ ت٘ٗؾٟ ٢ٞظًٞ ب٘ٗ، هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاُٟ تطٙـ بٞؾٟ ثعٙؿلٟ ٙاْ ٢ٞٗ بٞؾٞ 

َٚؿبِٟٚ ٢ٞٗ ساَهٞتٞ بلّٞٙ، كٞ هَٞ ساَهٞتٞزا ُٞ َٚت ث َٙت، بؤٙٞ زٝب َٛ بلط ب٘ٗ، ٢ٞٗ تٞهٞباُٞ نٚاْ ه
 ناضُٝ٘ٗغٟ ٢ٞٗ تٞهٞباُٞ ًٞغٞهْٞ ًػؤطٞض بلّٞٙ.

 
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

 رٞضً٘ٗ زكتؤضٝ
َٙع ز. ضؤشاْ عبساهقازض زظٟٝٙ:   بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

 (ـ36ٞكٞ هٞ ثطؤشٝكٞ ) املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ

اٚاَل: يف ساي١ عذص اؾ١ٗ املؤضط١ عٔ تٛفري املطتًصَات املطًٛب١ احملدد٠ يف ٖرا ايكإْٛ جملًظ ايٛشاز٠ بعد 
َٓشٗا فرت٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ اغٗس اؿل بفو ازتباط اؾاَع١ عٔ اؾ١ٗ املؤضط١ ٜٚتٛىل فًظ اؾاَع١ اٚ 

 ٚ بأغساف َٔ ايٛشاز٠ اداز٠ غؤْٚٗا ؿني اجياد بدٌٜ عٔ تًو اؾ١ٗ ٚاييت ؼدد بتعًُٝات.ايه١ًٝ 
ثاَْٝا: يًٛشٜس زفع ايتٛص١ٝ اىل ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ بأيػا٤ اداش٠ اؾاَع١ اٚ اسد اقطاَٗا بعد اْرازٖا عٓد 

از٠ ادازتٗا ٚفل ْعاَٗا ايداخًٞ اىل ثبٛت كايفتٗا يًػسٚط املطًٛب١، ٚ يف ساي١ املٛافك١ ع٢ً االيػا٤ تتٛىل ايٛش
سني ؽسز اخس ٚ دب١ َٔ طًبتٗا ٚ عًٝٗا إ تٓكٌ ايطًب١ اىل ْعرياتٗا َٔ اؾاَعات اـاص١ ٚ تصف٢ اَٛاهلا 

 املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ بعد اد٤ ايتصاَاتٗا ٚ دْٜٛٗا سطب ايكٛاْني املسع١ٝ.
َٙع ز. اضغالْ باٙع ازلاعٚى/ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ:  بٞض 

َٛ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞكؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، تا غٞعات  َٛ هٞطَٞي زاٙٞ؟ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ، ك  4ك
َٚطّٙ.  بٞخ٘اتاْ زٝغج
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 زاُٚؿتين زَٗٗٝ 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 
َٟ، خؤت هٞ هٚص٠ُٞ، زاٗا هٞ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗ هٚص٠ُٞ خ َِٙسُٟ باآل زٝكّٞٙ رٞضًْ٘ٗ بؤ ......... كاكٞ ُاب ٘

َٚ٘ٝض ؤ كػٞكاُتاْ ك٘ضت ٗ ث٘خت ٗ زَٝٗهًُٞٞس بلْٞ،  غٞكؤ٠ هٚصُٞكاْ، زاٗا زٝكَٞ ٢ٞٗ زاُٚؿت٠ِٞ ثاف ُ
َِٚري، هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف رٞضًْ٘ٗ بؤ ًازز٠ٝ  َٟ ب  .37بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ًٞط ؤ كؤتاٟٙ ث

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚتٞ ًازز٠ٝ  37ًازز٠ٝ   29كٞ زٝب
التطُع احملانِ ايدعا٣ٚ ايت٢ تكاّ ع٢ً اؾاَعات ف٢ نٌ َا ٜتعًل بكبٍٛ ذ٣ٚ االَتشاْات أٚ ايعكٛبات 
االْطباط١ٝ ايت٢ تفسض ع٢ً ايطًب١ ٚتسقني قٝدِٖ  أٚ االعرتاضات سٍٛ َٓح االيكاب ٚايػٗادات ايع١ًُٝ، 

 تٓػأ  عٔ ٖرٙ االَٛز.ٜٚهٕٛ يًٛشاز٠ ٚسدٖا سل ايبت ف٢ ايػها٣ٚ ايت٢ 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط  رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 29ًازز٠ٝ 

َٙلٟ  َٙتٞٗٝ، هٞ ًٓٞ٘ٗ كاض زازطاكاْ ط٠َ٘ هٞٗ زاٗاكاضٙاُٞ ُاططْ كٞ هٞ غٞض ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بٞضظ زٝكط
َٟ بٞ ٗٝ ضططتِٟ ك٘تابٟ ٗ تاكٟ كطزُٞٗٝكاْ، ٙاْ غعا بٞضظٝرتٞٙٚٞكاُٟ كٞ هٞغٞض ك٘تابٟ ٙاْ ثُٞٙ٘ٝساض ب
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َٚت ٗ تُٞٚا  َٚساُٟ ُاظُاٗٝكاْ ٗ بط ٗاُا٠ًٞ ظاُٚػتٟ ٓٞب ك٘شا٠ُٝٗٞ كٞٙس٠ ٙاْ ٢ٞٗ ُاض ٝظاٙٚا٠ُٞ هٞ باض٠ٝ ث
 زٝبّ.ٗٝظاضٝت ًارٟ بط ٙاضزاُٟ هٞباض٠ٝ ٢ٞٗ ؾلاٙٞتاُٞٗٝ ٓٞٙٞ كٞ هٞٗ كاضٗباضاُٞ زضٗغت 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف؟ ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚبٌِٚٚاْ هٞغٞض٠ ُٚٞ.  ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ ٗ ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢آُٞط خاْ  َٟ ت  ٗ الُٞ خاْ ٗ كان ُٞشاز ٗ كان عبساهػالَ، ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ.ك
 
 

َٙع ٢آُٞط عاضف:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ، ظؤض  َٚطٝ هٞٗ ٙاغا٠ٞٙ ٓٞب َٟٚ ه َٙتٞٗٝ، سٞق ُٚٞ د َٟ ضٝرع بلط ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ٢ٞغَوْٞ بٞزٙٔٞٙٞ، ٓٞض زٝب
 غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٞ خاْ رٞضً٘ٗ.الُ

َٙع الُٞ اظيس نٞهٞبٟ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚت هٞٗ ٙاغاٙٞ، نُ٘لٞ ٢ٞكٚس ٢ٞٗ  37بٞ ُٚػبٞت ًازز٠ٝ  َٚ٘ٙػت ُاكات ٓٞب بٞ ض ٢ٟٝ ًّ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ث
َٚؿٞٙٞكٟ  دٚٔٞت٠ٞ كٞ ً٘تابٞع٠ٞ ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞ زٝكات ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٟٚ عاهٚٞ، ٙٞعِٟ ٢ٞطٞض ٓٞض ض ك

َٚ َٟ، بؤٙٞ ًازز٠ٝ ٓٞب َٚ٘ٙػت ُاكات بٞ ض ٢ٟٝ ًّ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ هٞٗ ٙاغاٙٞ ٓٞب َٙتٞٗٝ. 37ت ث  هٞل٘ بلط
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَِٚٞ برل٠ ٙاغاظاُاْ كٞ ٓٞض ٓاٗٗآلتٚٞن ب َٟٚ زٝغت٘ٗض سٞكٟ تٞكاظ٠ ٓٞٙٞ، ٢ًٞٞ ًّ ز٠ًَٗٞٝ ب ٞ ث

٠َٝ٘ٚ طؿتٟ )التػٌع احملاكٍ اهسعا٠ٗ( ُٚٞ ؾتٟ ٗا، بٞآلَ هٞطَٞي ٢ًٞٗٝٞ ٢ٞٗ ؾٞكا٠ٗ ٗ  ًٞبس٢ٝٞ، بؤٙٞ بٞؾ
 َٟ َٟ سٞزي بلات كٞ دٚٔٞتٟ ً٘ؾطٙطٞ هٞغٞض ٢ٞٗ، بؤ د َّٙ بؤ ٗٝظاضٝت ٗ ٗٝظاضٝت ً٘هعَٝ ب ؾتاُٞ ضٝرع بلط

َٟ كطزُٟ ٢ٞٗ ٓٞهً٘ٞضد َٚلٟ ض ٝٗا٠ بٞؾٞض ُٞكّٞٙ، ًٓٞاْ ٓٞزٝف هٞ غٚال٠ٞ بٞد َٚوٟ ًار َٚؿ ٞ، ٙٞعِٟ ث
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ٌَِٙٞٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢  َٚؿِٚاضٝكَٞ غ٘ َٟ بلّٞٙ، ٢َٞ غٚالَٞ ُ٘ٗغٚ٘ٝ، ٢ٚذاظٝ ٓٞٙٞ ث َٟ بٞد ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ د
( ،َٟ َٚى ُٞكّٞٙ ٗ ض ٗسٟ ٢َٞ ًاززٝ تٞتبٚق بب َٚؿ ٌ َا تسفع ايػها٣ٚ ع٢ً قسازات اؾاَع١ ف٢ نًارٟ ًطؤظ ث

ٜتعًل بكبٍٛ اٚ االَتشاْات أٚ ايعكٛبات االْطباط١ٝ ....... تسفع ايػها٣ٚ اىل ايٛشاز٠ ايت٢ ٜٛدب عًٝٗا ايبت 
.( هٞ غٚالٞ كطزُٟ ٢َٞ ًاززٝٙٞ ٢ٞٗٝٙاْ زٝٗٙػت، بٞآلَ بؤًاْ ُٚٞ يف ٖرٙ ايػها٣ٚ ٚاصداز ايكساز املٓاضب

َٚري ًٞسلًٞٞ زٝعاٗٝ ٗٝضُاطط٠َ، نُ٘لٞ ًارٟ ٓٞضكٞ َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٢َٞ ُٞغٞ بَو َٚتٞ ًٞسلًٞٞ، ث َٚلٞ به غ
 ٗٝضبططْ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.
 
 
 
 

:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٟ َٙتٞٗٝ ٠ٝٗٞ٢ كان عبساهػالَ زَٝه ِٙصض َٚ٘ٝٙٞ زابط  ض اغتٞ، ًٓٞ٘ٗ  ًّ بٞض اغتٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاًٞ كٞ بٞٗ ؾ

َٚتٞ ًٞسلًٞٞ ٗ ٢ٞٗاُٞ، بٞآلَ ٢ٞطٞض ٗاباؾذلٝ بِ٘ٗغط٠َ  َٚم سٞكٟ ٓٞٙٞ ؾلاٙٞت بلات ٗ به )يًٛشاز٠ كٞغ
 ٚسدٖا سل ايبت ف٢ ايػها٣ٚ ايت٢ تكاّ ع٢ً اؾاَعات ف٢ نٌ َا ٜتعًل بكبٍٛ .... .(.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 زلرلٝ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع زل  رلٝ عبسار:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 كػٞكاُٟ ًّ كطا، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝٙٞ ٢َٞ ًاززٝٙٞ ضٝز  َٙتٞٗٝ، ك َٙت ٗ ضٝز بلط َٚػتا زٗٗ كٞؽ زاٗاٙاْ كطز ٢َٞ ًاززٝٙٞ هٞل٘ بلط ٢
َٙتٞٗٝ، تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ كان كاضزؤ خ  ػتٌاُٞ زُٝطٞٗٝ، كان كاضزؤ رٞضً٘ٗ.بلط

 

َٙع كاضزؤ ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚلٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٢ًٞٞ نؤْ زٝكط٠َ؟.  ٢ًٞٞ عالك٠ٞ بٞ ًٓٞ٘ٗ ؾت

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 الُٞ خاْ رٞضً٘ٗ.
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َٙع الُٞ اظيس نٞهٞبٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٚٔٞتٟ ٢ٞٗا٠ُٞ ً٘تابٞع٠ٞ ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞ زٝكات، ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٟٚ عاهٚٞ، ٙٞعِٟ ًٞبٞغتٍ ٢ٞٗ د

ًٞغٞهْٞ بٞ ُٚػبٞتٟ كب٘زي تَٞهٞبٞٙٞ، ٙٞعِٟ ٗٝظاضٝت غٞضثٞضؾتٟ زٝكات ٗ ٙٞعِٟ بٞ ًّ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ 
َٚ٘ٙػت ُاكات هٞ ٙاغا ٓٞ َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ٞغَوْٞ بٞخؤ٠ ًٞدطا٠ خؤ٠ ٗٝضططت٘ٗٝ، ث َٟ، بٞزٙٔٚٞ، ٙٞعِٟ ث ب

َٚم سٞكٟ خؤ٠ ٓٞٙٞ، ًٞغٞهْٞ هٞ ًٞساكٍ زٝعا٠ٗ ٗ ؾٞكا٠ٗ  ٢ٞطٞض ُا ًِٚـ هٞطَٞي ٢َٞٗٝ ٗ ٓٞض كٞغ
َٚطٝ ٗٝظاضٝت غٞضثٞضؾتٟ زٝكات، ؾتٞكٞ بٞزٙٔٚٞ، ٢ٞٗٝٙٞ ًٞبٞغتٍ.  تٞكسٍٙ بلات، بٞؽ ه

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
 
 
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َِٙسُٟ باآل ٓٞٙٞ كٞ غاَهٟ  ثٞغُٞس كطاٗٝ، ًٞٗظٗع  2118هٞض اغتٟ زا ًٓٞاْ ُٞؽ هٞ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘

هٞٗٝٙٞ بٞض اغتٟ ُٓٞس٠َ ثطغٟ تاٙبٞت بٞ ًٞغٞه٠ٞ ؾٞٓازٝ ٗ تٞضكري كٞٙس ٗ ٢َٞ ؾتاُٞ هٞ ًٞسلًٞٞ 
َِٙسُٟ باآل ٗ دٚ َٚتٞ ال٠ ًٞسلًٞٞ، بٞض اغتٟ ٢ٞٗٝ ٢ٚؿٟ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٔٞتٟ ٢ٞٗٝٙٞ، ٢ٞطٞض ًٞغٞهْٞ به

َٙطٞ هٞ ٓاٗٗآلتٚٞن زٝطط٠ كٞ  ض ُٝطٞ ًٞدطاٙٞكٟ تط ٗٝضبطط٠َ، بٞآلَ بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞٗاف ٗٝضُٞطرل٠َ كٞ تؤ ض 
ٍَٚ ٢ٞطٞض غلاآل  َٙصِٙٞٗٝ، بَو َٚ٘ٝٙٞ زاٙدل  َٚ٘ٝٙٞ َٓٞٗي زٝزّٝٙ بَٞ ؾ ٌَٚٞ بٞٗ ؾ ثُٞا بؤًٞسلًٞٞ بٞض٠، ٢

َٙلٟ ثُٞٙ٘ٝساض بٞ ٗٝضططتِٟ تَٞهٞبٞ ٗ بٞ تاكٟ كطزُٞٗٝ، بٞ ك٘شاُس٠ُٝٗٞ كٞٙس، بٞ ٓٞب٘ٗ هٞغٞض  ٓٞض كاض
َٚساُٟ ُاظُاٗ ٗ بٞ بط ٗاُاًٞ ٢ٞٗٝ ٗٝظاضٝت ٢ٞٗ الُٙٞٞٙٞ كٞ بط ٙاضٜ ٙٞكالكٞض٠ٝٗٝ هٞباضٝٗٝ زٝزات.  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 الُٞ خاْ رٞضً٘ٗ.
َٙع الُا اظيس  نويب: بٞض 

َٙع غٞضؤكٛ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ،َٟ َٚ٘ٙػت زٝكات ٓٞب َٚطٝ ض ث َٟ، ه َّٚ ًاتَ٘ي هٞ كاُُٟ٘ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٟٚ عازي ٓٞب ٢اخط ض ٢ٝٚٞن ٓٞٙٞ زَٝه
َٟ، غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ. َٟ هٞغٞض ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاُٚـ تٞتبٚق زٝب  تٞتبٚق زٝب

 
َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿٞزا هٞ ًابِٟٞٙ بٞ َٙعاْ ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاْ، ٢ًٞٞ بؤنٟ ٢َٞ ًاززٝٙٞ زاُطا، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ هٞ زٗٗ ك ض 
َٟ ٠ٝٗٞ٢ عوٌٚاْ ٓٞبآ  ٗٝظاضٝت ٗ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاُسا ثُٞاٙاْ بطزٝ بٞض ًٞساكٍ، ًٞساكٍ هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ بٞ ب

َٟ ٌَِٙاٙٚٞكاُٟ كٞٗٝظاضٝت زٝض٠ كطزٗٗٝ بؤ ٗٝضططتِٟ ًؤَهٞت بٞ ب َٚلٚاْ  بٞ ض  ٠ٝٗٞ٢ برل هٞٗٝ بلُٞٞٗٝ ٙٞك
َٙلٟ َٓٞهططت٘ٗٝ كٞ خ٘ز٠ ٢ٞٗ ٗآلت٠ٞ كٞ بٞ  َٟ ٠ٝٗٞ٢ كٞ بعاُّ كٞ ٢ًٞٞ ُاظُاٗ ظاُلؤ٠ ؾآاُٞكٞ ب٘ٗ، بٞ ب
ُاٗٙٞٗٝ  ُاظُاٗٝك٠ٞ ٗٝضططت٘ٗٝ كب٘زي ُٚٞ ٢ٞٗ ُاغِاًٞٙٞ َٓٞهطط٠َ، س٘كٌٚاْ زا ٢َٞٗٝي داض هٞ غاَهشٟ كٞ هٞ 

َٙلٟ تط تٞ َٟ زٗاٟٙ زا داض َٚلٟ غطف عوٌٚٞ زٝب َِٚطاٙٞٗٝ، بؤٙٞ ٢ًٞٞ ؾت ًٚع كطاٙٞٗٝ، س٘كٌٞكٞ َٓٞه٘ٝؾ
َٚم، نُ٘لٞ ُٓٞس٠َ  َٚتٞٗٝ ٢َٞ ًاززٝٙٞ، بٞآلَ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ناضٝغٞض بلط٠َ ٢ًٞٞ، ُٞٗتط٠َ بؤ ًٓٞ٘ٗ ؾت َِٚ سي

َٟ ب٘تط٠َ بؤ ٢ٞٗ كٞظاٙا٠ُٞ كٞ ًٞضب٘تٞ ب َٟ، زٝب ٞ داض ٢ٞٗ كٞظاٙاُٞف ؾٞضت ُٚٞ كٞظا٠ٞٙ عوٌٟ ب
٢ٞسلاًٟ ٢َٞ كاُُ٘ٞ ٗ هٞطَٞي عوٌٚٞكاْ سٞغط بلط٠َ، بؤٙاْ ُٚٞ ثُٞا بٞضُٞ بٞض ًٞساكٍ كٞظٙٞكٞ هٞطَٞي 

 ٗٝظاضٝت زا ناضٝغٞض بلط٠َ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌاز رٞضً٘ٗ.
 

َٙع عٌاز ستٌس سػري:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَٚٞ زٝت٘اُري غٚالٞٙٞكٟ تط  تٞبعْٞ ٢َٞ كػا٠ُٞ كٞ كطا هٞبٞض ٠ٝٗٞ٢، نُ٘لٞ غٚالٞكٞ تؤظٝن ضٝكٚلٞ، ٢

( ،َٟ َٚ٘ٝٙٞ ب َٚت، ٙٞعِٟ غٚالٞكٞف بَٞ ؾ َٚؿلٞف بلّٞٙ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗ طً٘اُٞ زضٗغت ُٞب يًٛشاز٠ ٚسدٖا ث
تفسض سل ايبت ف٢ ايػها٣ٚ ايت٢ تٓػأ عٔ نٌ َا ٜتعًل بكبٍٛ أٚ االَتشاْات أٚايعكٛبات االْطباط١ٝ ايت٢ 

 .غ٘ثاؽع٢ً ايطًب١ أٚ تسقني قٝدِٖ أٚ االعرتاضات سٍٛ َٓح اْكاذ اٚ ايػٗادات ايع١ًُٝ(، 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ باآلزا ٓات٘ٗٝ، َٙتٞٗٝ، نُ٘لٞ هٞ  هٞض اغتٟ زا ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ُاطط
َٟ ٢َٞ ًاززاُٞ بٞغٞض  َٟ تا ٙاغاٙٞن بؤ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ زٝضزٝن كاُُ٘ٞكٞ خؤ٠ زا ٢ٞٗ ًٞٗازا٠ُٞ كٞ زَٝه

.َٟ َٚ٘ٙػتٞ ٓٞب َٚم ُٚٞ  هٞٗ ًاززاُٞ، بؤٙٞ ث َٟ، كٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ٙٞك َٟ زٝب َٟ بٞد  ٢ٞٗاُٚـ زا د
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ   ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

َٙلٚاْ كطز، كان عبسار رٞضً٘ٗ. َٚؿِٚاض َٚػتا الُٞ خاْ ٗ ٢آُٞط خاْ ث ٢ 

َٙع عبسار ستٌس اًري:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚم ًٞغٞهْٞ ٓٞغتٟ كطز ٢ٞٗ كٞضاضٝ هٞ غاَهشٟ  هٞ ظؤض ٗٝظاضٝت زا كٞضاض٠ ٗٝظٙط كٞ ٢ٞزض٠َ ٢ٞطٞض الُٙٞ
َٚى كطاٗٝ، َٚؿ تٞعّ هٞٗ كٞضاضٝ زٝزات، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًٞسل٠ًٞٞ بٞزا٢ٞ، ٢ًٞٞ ٢ٞطٞض هٞٗ  ٢ٞٗ ُٚٞ ٗ سٞكٟ ث

َٙططٙٞن ٓٞٙٞ، ًّ زٝظامن رٞهػٞر٠ٞ ٢ًٞٞ هٞٗٝٗٝ ٓات٘ٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢  َٚت، ض ض  َٚسا ب كاُُ٘ٞزا ٢اًاشٝٙٞكٟ ٗا٠ ت
َٚؿٞٙٞكٟ به٘ٗن ٗ ٢ًٞاُٞ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ داًعٞكا َٙتٞٗٝ بٞضاًبٞض بٞ ًٓٞ٘ٗ ك ْ زٝضطا٠ ًٞسلًٞٞ ُٞكط

َٟ، بٞآلَ  َٙط٠ٞ ًٞسلًٞٞ بّ، ٢ٚؿٞكٞٙاْ غٞكٞت زٝب ٓٞض ًٞؾغَ٘هٟ ٢ٞٗٝ زٝبّ ٗ خٞضٙلٟ ٢ٞٗٝ زٝبّ هٞ ض 
َٚوٟ ًارٟ كطزٗٗٝ،  َٚؿ َٚم زا ُٓٞس٠َ ساَهٞتٟ بٞغٚت ٓٞٙٞ كابطا ٓٞغت زٝكات ٢َٞ كٞضاض٠ٝ ٗٝظٙط ث هٞ ساَهٞت

َٙعض٠َ بٞٗ كٞغاُٞ، غ٘ثاؽ.  سٞكٟ تٞعّ هٞ كٞضاض٠ ٗٝظٙط بجاض
َٙ  ع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

َٚػتا باؾٞ  ٢اخط زٗٗ كٞؽ زاٗا زٝكْٞ، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ. ،٢

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

٠َٞٙٝ٘ٚ كٞ ٓات٘ٗٝ هٞ ظؤض هٞ كٞٗاُِٟٚ زُٚا ٓٞٙٞ كٞ ًٞساكٍ ٢ٚدتػاغٚاْ ُٚٞ هٞ  ٢َٞ ًاززٝٙٞ بَٞ ؾ
زا تٞزٝخ٘ي بلْٞ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ثٞضٗٝضزٝ ًاًؤغتاٙٞن تٞغشٚشٟ زٝضٝدٞٙٞن ٗ ًٞغا٢ٚوٟ ثٞضٗٝضزٟٝٙ 

َٟ هٞ ًٞسلًٞٞ ؾلاتٟ زَي زٝكات،  َٙتٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ تَٞهٞبٞٙٞن زٝن ٗٝضٝكٞٙٞن زٝكات، ٢ٞطٞض ٢ٞٗ زٝضطاٙٞ بلط
ٟ ٢ًٞٞ هٞض اغتٟ زا ٢َٞ كٞظٙٞٙٞ ُٞ كٞظٙٞٙٞكٟ دِٚا٢ٚٞ، ُٞ كٞظٙٞٙٞكٟ ًٞزُٝٚٞ، كٞظٙٞٙٞكٟ ثٞضٗٝضزٝٙ

َٙلٚؿٟ ُٚٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ ُٞغٞ زٝغت٘ٗض٠ٞٙ كٞ  ٗ تٞضبٞٗٙٞ، هٞ ظؤضب٠ٞ كٞٗاُٚٞكاْ ٓات٘ٗٝ ٗ ٓٚ  تُٞاك٘ظ
َٚلٟ عاَ كابٚوٟ ٢ٞٗٝٙٞ تٞخػٚؼ بلط٠َ،  سٞكٟ تٞكاظ٠ زٝزا بٞ ًٓٞ٘ٗ ٓاٗٗآلتٚٞن، نُ٘لٞ ًٓٞ٘ٗ ُٞغ

َٚطٝ تٞكٚس كطاٗٝ، تٞ َٚلٟ ً٘تَوٞق كابٚوٟ ٢ٞٗٝٙٞ تٞكٚس بلط٠َ، ه ُٔا بٞٗ بابٞتا٠ُٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ ًٓٞ٘ٗ ُٞغ
َٚم ب٠َٗٞٚ ؾلات بلات هٞض ٠ٗٗ ٢ٚساضٙٞٗٝ  بٞ كبَ٘ي ٗ ٢ٌٚتٚشاُات ٗ عق٘باتٟ ٢ِٚعباتٚٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٢ٞطٞض ٙٞك
هٞ ٗٝظٙط٠َ ٙاْ هٞ ًاًؤغتاٙٞن ٢ٞٗٝ دٚٔٞتٟ تط ٓٞٙٞ، بٞآلَ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ كبَ٘ي ٗ 

َٚطرل كطاٗٝ ٗ   ٢ًٞٞ هٞ خؤٗٝ ُٞٓات٘ٗٝ ٢َٞ ُٞغٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.٢ٌٚتٚشاُاتٞٗٝ ٓٞٙٞ هَٞ ُٞغٞ د
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عبساهػالَ ٙٞن زٝكٞ تلاٙٞ، رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙلٍ ٢اًازٝ كطزب٘ٗ بٚلَٞ، بؤٙٞ زاٗا٠ كػَٞ  َٚؿِٚاض كطز، ًّ ٗاَ زٝظاُٟ زاٗا٠ زَي ب٘ضزْ زٝكَٞ، نُ٘لٞ ًّ ث

َٟٚ ًٞسلًٞٞ  ًُ٘اكٞؾٞ هٞ غٞض سٞكٟ تٞكاظ٠ ُاٙٞتٞ كطزْ، ٢ٞٗ صي٠ُٞٙٞٗ٘ ٓاتُ٘ٗٞتٞ بٞضزٝغتٌاْ تؤ بَو
َٚتٞ بٞضزٝغتٟ ًٞسلًٞٞ، ٢َٞ  ً٘ختٞغٞ هٞ ظضاعٞت ٗ هٞ عٞغلٞض٠ ٗ هٞ ؾت، ًٓٞ٘ٗ كٞظاٙٞن زٝن

َٚت ٗٝضْ، ٢ًٞٞ صي٠ُٞٗ٘ ٗتطا ُٞكؼ ب٘ٗ هٞ ٢ٚؿٟ ًٞسلًٞٞ، ًٞسلًٞٞ زٝب٘ٗا ًٞساً ٚٞك٠ٞ داًٚعٞ بَو
ٙاغاٙٞكٞ ٗ ٢ًٞٞ ٢ٞٗٝكٞ، بؤٙٞ ضداتاْ زَي زٝكَٞ ٢ٞٗ ًٞغ٣ٞه٠ٞ كٞ سٞكٟ تٞكاظ٠ ض ابططّٙ ٓٚ  برل٠ زَي 
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َِٙس،  ََٚ٘ٝ خ٘ َٚ٘ٝ ًّ بٞ عٞضٝبٟ بؤ ٢ َِٙسٙٞٗٝ بٞ ك٘ضز٠ بٞ ًٓٞاْ ؾ ُٞكِٞٙٞٗٝ، ٢ٞٗ ُٞغ٠ٞ كان عٌط خ٘
َٟٚ )تطرع اهؿلا٠ٗ هو٘ظاضٝ اهتٟ جيب عوٚٔا اهبت( ًّ تٞغٞٗض زٝكَٞ ٢ٞٗٝ ٓٞزٝرٞكٞ  تٞس قٚق زٝكات، تؤ زَٝه

َٚلٟ ًطؤظ ُاك٠ٞ. َٚوٟ ًار َٚؿ َٚت، زٝت٘اُٟ ؾلات بل٠ٞ، بٞآلَ تؤ ث  ًٞعِا٠ ٢ٞطٞض تؤ ٢ٚعذلاظت ٓٞب
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚ٘ٝ ض اظّٙ؟؟ رٞضً٘ٗ. َٚػتا الُٞ خاْ ٗ ٢آُٞط خاْ ٢ ٢ 

َٙع   الُٞ اظيس نٞهٞبٟ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿِٚاض٠ٝ غٚال٠ٞ كان عبساهػالَ ٗ ز.عٌط ُ٘ضٝزٍِٙٚ، هٞطَٞي ٢ٞٗ  ًّ بٞ ُٚػبٞت خؤَ هٞطَٞي ٢ٞٗ ث

َٙٚٞ ٗ ٢ٞٗ ض ٢ٝٚٞضيٞ.  غٚالٞ ُ٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ.
 
 
 

َٙع ٢آُٞط عاضف:  بٞض 

َٙع غ  ٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.بٞض 
ًٞبٞغت ٓٞزٝرٞكٞٙٞ بٞ ك٘ضباُت زٝمب، بٞؽ تَٞهٞبٞ سٞكٟ خؤٙٞتٟ ؾلاٙٞت بلات، بؤ ًٓٞ٘ٗ 
َٟ، ٢ٞز٠ بابٞ ٠ٞ٢ ٓاٗاض تَٞهٞبٞ ك٘ض ٠ بٞغٞض٠ هٞ داًعاتٟ ٢ٞٓوٚـ  ٓاٗٗآلتٚٞن ٓٞٙٞ كٞ ل٘بِٟ زَي كطا به

َٟ ُاطَٞ ٢ٞٗ َٙري ؾلاٙٞت بلات،  َٗٝهآلٟٓ ًّ ت َٟٚ ُٞطٞض  ٌَٚٞ ه  ٝ بؤ؟.٢
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 خاْ رٞضً٘ٗ. عع١ُٝ

َٙع   صتٍ اهسّٙ: عع١ُٝبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙتٞ زُٝطساُٞٗٝ، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٢ٞٗٝ زٗٗ كٞؽ بْ٘ٗ ٗ ًِٚـ  هٞطَٞي كػٞك٠ٞ ٢آُٞط خامن سٞظ زٝكَٞ غط

 . 3زٝمب بٞ 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞ  اْ(:بٞض 

 الُٞ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع الُٞ اظيس نٞهٞبٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ََٙٚٞ ًّ هٞطَٞي ٢ٞٗ غٚالٞ َٚؿلٞؾٚاْ كطز، نُ٘لٞ  ،ُ٘ ٠ٝٗٞ٢ تاظٝكٞ كان عبساهػالَ ٗ ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ ث

بٞؽ  ًّ ٓٞزٝرٞكَٞ ٢ٞٗٝ ب٘ٗ، ٙٞعِٟ بٚساٙٞت طؤ  ٢ٞٗ ًاززٝ بٞزٙٔٚٞ، ًارٟ تَٞهٞبٞؾٞ سٞكٟ خؤٙٞتٟ،
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َٙٚٞك٠ٞ  َٚطٝ كٞ هٞ بٚساٙٞتٚـ تٞٗظحيٍ كطز ط٘  ٗٝظاضٝت غٞضثٞضؾتٟ ٢ٞٗ كاضاُٞ زٝكات، بٞ غٚالٞ ُ٘ ه
 ت٢ٞٚس٠ زٝكَٞ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙم كٞ خؤؾٟ  ٌَٚٞ ًٞخُٞٞ بٞض ٢ٚدتٚاض َٟ زاٗا٠ ٢ َّٚ هٞطَٞي ٢ٞٗاْ خَٞهم به ٌَٚاْ ًَٞه ُاكاُُ٘ٚٞ، ٙٞعِٟ ث

سٞكٟ خؤ٠ بلات هٞ ًٞسلًٞٞ ٗ ٙاْ سٞكٟ، ٢ٞٗٝ بٞ ت٢ٞلٚس خؤٙٞتٟ، بٞآلَ ٢ٞٗ غٚغ٠ٞٙٞ كان 
َٚٚسا ًٞعق٘هٞ ٗ ًُٞتقٚٞ ٗ ٙٞعِٟ تاٙبٞتٞ بٞٗ  عبساهػالَ ٗ ٠ٝٗٞ٢ زٗاٙٚـ كٞ كان عٌط ٢اًاش٠ٝ ث

 هٞ ب٘اض٠ ظاُلؤكاْ ض ٗٗزٝزات، ؾتٟ تط ُٚٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.ساَهٞتا٠ُٞ كٞ ظاُػتٟ ٗ 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َِِٙٚٞٗٝ بعاُري نؤُٞ، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ. َٚػتا ٢آُٞط خاْ ٗ عٞظضيٞ خاْ ٢ٞ غٚالٞٙٞ زٝخ٘ ٢ 
 
 

َٙع ز.ض ؤشاْ عب  اهقازض:سبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿِٚاض٠ ٢ٞٗٝ زٝكّٞٙ ك َٚؿلٞؾٟ كطز.ث  ٞ كان عبساهػالَ ث

 29اغيازٝ 
كبٍٛ أٚ االَتشاْات أٚ ايؽتص ايٛشاز٠ بايبت ف٢ ايػها٣ٚ ايت٢ تكاّ ع٢ً اؾاَعات اـاص١ ف٢ نٌ َا ٜتعًل ب

ايعكٛبات االْطباط١ٝ ايت٢ تفسض ع٢ً ايطًب١ أٚ تسقني قٝدِٖ أٚ االعرتاض سٍٛ َٓح االيكاب ٚايػٗادات 
 ايع١ًُٝ.

َٙع ز.اضغ  الْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 
 كان عبساهػالَ  رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 ٗ َٞٚٙ ُ٘كتٞ ُٚعاًٚٞكَٞ هٞبٞض ٢ٞٗٝٙٞ، ٗتطا ٢ٞٗٝ ٢ٚقذلاسٟ عبساهػالًٞ خ٘ا ؾآٚسٝ ٗٝضٝكٞكٞ هٞٗ
َٙلٟ تط  ًُٞعٟ سٞكٟ تٞكاظ َٚسا ُٚٞ، )ٗسسٓا( خٞتٞضٝ، داض  ٙٞ.)ٗسسٓا( ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عباهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚسا ُٚٞ. ٜبب٘ضٝ كان عبساهػالَ )ٗسسٓا(  ت
 ختتل اه٘ظاضٝ باهبت ......... .

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚػتا زٗٗ كٞؽ زاٗا زٝكٞ َٟ هٞطَٞي ٢ٞٗٝ زاٙٞ ٢ ْ كٞ هٞل٘ بلط٠َ، ٢ٞٗاْ ٢ٚػطاض٠ ض٢ٝٚٞكاُٟ خؤٙاْ زٝكْٞ، ك
َٚػتا  13كٞ هٞل٘ بلط٠َ؟  َٚتٞٗٝ؟ ظؤض٠ِٞٙ هٞطَٞي زاٙٞ، ٢ َِٚ َٟ هٞطَٞي زاٙٞ كٞ سي كٞؽ هٞطَٞي زاٙٞ، ك

َِٚٞٗٝٗ زٝخيِٞٙٞ زُٝطساُٞٗٝ، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.  غٚالٞكٞ بَو

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظ  ٝٙٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

تُٞٔا ًاُٞٗٝ ٙاْ ًُٞاُٞٗٝ خطاٙٞ زُٝطساُٞٗٝ، غٚال٠ٞ ًاززٝكٞ زُٝطٟ بؤ ُٞزضاٗٝ، )ٗسسٓا( ًُٞا كان 
 عبساهػالَ.

 29املاد٠ 
ؽتص ايٛشاز٠ بايبت ف٢ ايػها٣ٚ ايت٢ تكاّ ع٢ً اؾاَعات اـاص١ ف٢ نٌ َا ٜتعًل  بايكبٍٛ أٚ االَتشاْات أٚ 

الْطباط١ٝ ايت٢ تفسض ع٢ً ايطًب١ أٚ تسقني قٝدِٖ أٚ االعرتاض سٍٛ َٓح االيكاب ٚايػٗادات ايعكٛبات ا
 ايع١ًُٝ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ ٗ بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا بؤ ًاززٝٙٞكٟ  4ك
 تط، ز.قباح رٞضً٘ٗ.

َٙع  ز.قباح ستٌس صتٚب: بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 31اغيازٝ 
عطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ف٢ اؾاَعات خد١َ داَع١ٝ ٚفص١ٜ الغساض ايعال٠ٚ ٚايرتفٝع عٓد اعتباز خد١َ ا

 ايتعني ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ٚايكطاع ايعاّ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌ  ط ُ٘ضٝزِٟٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 31ًازز٠ٝ 
زاُاُٟ خعًٞتط٘ظاض٠ ٢ُٞساًاُٟ زٝغت٠ٞ زٝضؽ ط٘تِٞٗٝ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بٞ خعًٞتط٘ظاض٠ ظاُلؤٟٙ ٗ 
٢ًٞٞف غ٘ٗز٠ ٓٞٙٞ بؤ ًٞبٞغتٟ غٞضً٘ٗنٞ ٗ بٞضظ كطزُٞٗٝ هٞ كاتٟ زاًٞظضاُسُٚاْ هٞ رٞضًاُطٞكاُٟ 

 زَٝٗهٞت ٗ كٞضتٟ تاٙبٞتسا.
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َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف؟ ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عباهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبٌِٚٚاْ ُٚٞ ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.  ت
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٙٞن كٞؽ، ٓاشٝ خاْ رٞضً٘ٗ. َٟ ت  ك

َٙع ٓاشٝ غوٌٚاْ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكَٞ كٞ ٢ٚوغا بلط٠َ، نُ٘لٞ ٗابعامن هٞ ًازز٠ٝ  ٢ًٞٗٝاْ ناضٝغٞض كطز، هٞ زٝغت٠ٞ  27َٗٝهآل ًّ ث
َٚطٝ باؽ زٝكات. َٚساٙٞ كٞ ه  زٝضؽ ط٘تِٞٗٝ ناضٝغٞض كطاٗٝ، ًٓٞ٘ٗ خاَهٞكاُٟ ت

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(  :بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
َٚلٟ تط ٓٞٙٞ، تٞكاع٘ز٠، هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت كٞ ٢ٚـ زٝكات ٢ٞطٞض  ًّ ٢ٞٗ ُٞغٞ بٞ زَهٌٞ، بٞآلَ ساَهٞت

َٚت ثاضٝ زٝزات بؤ غُٞسٗكٟ تٞكاع٘ز، ثاف  َٙتٞ ُاٗ سلً٘ٞت ٢ٚعتٚ 11ُٚعاًٟ تٞكاع٘ز٠ ٓٞب ازْٙٞ غاَي ز
َِٚري ٗ بؤ٠ ٓٞٙٞ غاآلُٟ خس٠ًٞ تٞكاع٘ز٠ ٗ ًٞزر٘عات بؤ  بٞ عٞكػٞكٞؾٟ زضٗغتٞ، خاَهٟ زٗٗ زابِ
َٚلٞ بٞ  َِٟٚ ٗ بؤ اللطاظ٠ تٞكاع٘ز بؤ٠ سػاب زٝكط٠َ، ٢ٞٗٝ ًٞبس٢ٝ غُٞسٗكٟ تٞكاع٘ز هٞطَٞي خؤ٠ ب

ٌَٚٞ ساآلتٟ كَٞ ٗ ٗآٞٙٞ، بٞآلَ ًارٚتٟ نُٞس غاَي ٢ٞٗ ب ؤ تٞكاع٘ز٠ ثاض٠ٝ زاٗٝ، تٞغٞٗض٠ ًّ نُ٘لٞ ٢
 كٞ ٓات خسًٞك٠ٞ كًٞذلٝ، بؤٙٞ ٢ٚقذلاح زٝكَٞ ٢ٞٗٝف ٢ٚعارٞ بلط٠َ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عباهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

  31ًازز٠ٝ 
زٜط١ٝ ف٢ اؾاَعات اـاص١، خد١َ داَع١ٝ ٚفص١ٜ الغساض ايعال٠ٚ اعتباز خد١َ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتد

 (.ٚايرتفٝع ٚايتكاعد عٓد ايتعٝني ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ٚايكطاع ايعاّ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
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َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿ٘ ٌَٚٞ هٞ ًاززٝكاُٟ ث ٗ بط طٞٙٞكٌاْ ثٞغُٞس كطز، ٢ٞٗٙـ كاُُٟ٘ ظًٝاُٟ كاُُٟ٘ عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢
٢ٚذتٌاعٟ ثٞٙط ٝٗ زٝكط٠َ تاٙبٞت بٞٗ كٞغا٠ُٞ كٞ هٞٗ ظاُلؤٙاُٞ ًاًَٞهٞ زٝكْٞ، ُٞن كاُُٟ٘ تٞكاع٘ز٠ 

 ًٞزُٟٝ ٙاْ كاُُٟ٘ خس٠ًٞ تٞزضٙػٟ ٗ داًعٟ، غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٠ٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.هٚصُ

َٙع ز.ض ؤشاْ عباهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙم هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ًاٗٝٙٞن خعًٞت  ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ باؽ هٞٗٝ زٝكات كٞ ًاًؤغتاٙٞن ٗ رٞضًاُبٞض
َٙتٞٗٝ بؤ ظاُلؤ ٙاْ ٗٝظاضٝت ٙاْ ٙٞن هٞ كؤهٚذٞ سلً٘ٚٞكاْ، ٢ٞ ٗ ًا٠ٞٙٝٗ  كٞ زٝكات ٗ زٗاٟٙ زٝط٘اظض

خعًٞتٟ كطزٗٗٝ هٞ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ بؤ٠ سػاب بلط٠َ ٙاْ ُا؟ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ بؤ ظًٝاُٞتٟ سٞكٟ ٢ٞٗاُٞ، 
 كٞ ٢ٞٗ ًا٠ٞٙٝٗ خعًٞتٚاْ كطزٗٗٝ.

 اعتباز خد١َ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ........ .

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ع  ٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعاْ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞٗٝٗٝ ٓٞٙٞ ًاًؤغتاٙٞن هٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت  غاَي خعًٞتٟ ٓٞٙٞ،  11بٞض 
َٚم هٞ زاًٞظضاٗٝكاُٟ سلً٘ٞت بٞض ٝزلٟ، ٢اٙا ٢َٞ  َٙتٞ ٙٞك َٙتٞ غٞض ظاُلؤٙٞكٟ سلًٟ٘ ٙاْ ز  11زٗاٟٙ ز

 ٠َ؟.غاَه٠ٞ بٞ خعًٞت بؤ سػاب ُٞكط
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ ٙٞن ثطغٚاضَ ٓٞٙٞ بؤ ًٓٞ٘ٗ ًاًؤغتاكاْ ٙٞعِٟ تؤ ًٞطي٘عٞٙٞكٟ غتارٟ ٢ٚساضٙـ هُٞاٗ ٢ٞٗ 
َٙت َٟ ٗ خعًٞتٞك٠ٞ بٞض َٙم ٗ ً٘زٙط٠  ظاُلؤٙٞ كاض زٝكْٞ، بؤ سٞكٟ ًاًؤغتا ب َٚط هٞطَٞي خؤ٠ بٞآلَ غلطت

َٟ، ٢َٞ دٚاكاضٙٞ بؤ ؟؟. َٙت َٚلٞ ه٠َٗٞ ٗ ٢ٞٗ سٞك٠ٞ ُٞزض َٚلٟ تط ً٘ٝظٝر  ٢ٚساضٝٙٞن ٗ كٞغ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.
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َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعا٠ُٞ كٞ هُٞاٗ ظاُلؤكاْ ٗظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ كاض زٝكْٞ ٗ ٢َٞ سػابٞ باؾٞ بؤ بٞؽ تُٞٔا بؤ ٢ٞٗ بٞ ض 
بلط٠َ؟ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ هٞ كٞضتٞكاُٟ تط َٓٞهطط٠ ؾٞٓازاتٟ بٞكٞهؤضٙؤؽ ٗ بٞضظتط هٞٗٝؾّ، بؤ ٢َٞ 
ٌَٚٞ ًًٓٞ٘ٗاْ كُٞاعٞشياْ بٞٗٝٙٞ كٞ ٢َٞ ثطؤشٝٙٞكٟ  َٚلساٙٞ ٢ َٙت، ٢َٞ ٢ٌٚتٚاظٝ هٞ كات سػابٞٙاْ بؤ ُٞكط

ٌَٚٞ بط طٞٙٞكٌاْ ثٞغُٞس كطزٗٗٝ بٞ ٢ٚ َٚؿ٘ٗ ٢ َٙ٘ٝزٝبات، هٞ ًاززٝكاُٟ ث ػتػٌاضٙٞ، كٞضتٟ تاٙبٞتٚـ بٞض 
َٟٚ كاُُٟ٘ عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ ًاًَٞهٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ كٞغاُٞ زٝكط٠َ كٞ هَٞ كٞضتٞ ٙاْ هَٞ  ث

ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ، ظاُلؤٙاُٞ كاض زٝكْٞ، ٢ًٞٞ زٝضطاٙٞكٟ خطاخ زٝكِٞٙٞٗٝ، ٗٝظاضٝتٟ زاضاٟٙ ٗ س لً٘ٞتٟ ٓٞض
َٚػتا هٞ كٞٗاُِٟٚ غاَهٞكاُٟ  َٙتٞ غٞض ؾاْ، ٢ٞٗ ٓٞٗآلُٞؾٟ كٞ ٓٞٙٞ ٢ بؤ زآات٘ٗ باضططاُٚٞكٟ ظؤض٠ زٝكٞٗ
ض ابطزٗٗزا كٞ زضاٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞضتٟ طؿتٟ كَٞ بلِٞٙٞٗٝ، بٞ باٗٝض ٠ ًّ بَٞ بط طٞٙٞ ٗا زٝكّٞٙ كٞ بٞ 

َٚهٞٗاُٞٗٝ ٓٚذطٝ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت بؤ   كٞضتٟ طؿتٟ ظٙاز بلط٠َ، ظؤض غ٘ثاؽ.ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚ٘ٝ ٓٞٙٞ ٠ٞ٢ سلً٘ٞت تٞؾذٚعٟ ٢ٞٗٝ ُاكات بهِٞ كٞضتٟ طؿتٟ هٞ  كان عٌط َٗٝهآل ًّ ثطغٚاضٝكٍ هٞ ٢
َٟ، غٚ٘ٝٙى خاْ رٞضً٘ٗ. َٟ خؤ ٠ُٝ٘ٚ ًٞعاؾٚؿٟ زٝزات  كٞضتٟ تاٙبٞت ٢ٚـ بلات؟ ٢

َٙع غٚ٘ٝي   :إعجُبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ٌَٟٙ َٟ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت كٞ ن٘ٗٝ كٞضتٟ طؿتٟ، ًازاَ هُٞاٗ ٓٞض َٙم ب ُٞن تُٞٔا ًاًؤغتا، ٓٞض كاضًُٞس
ٌَٙٞ ز٠َ  َِٚا ٠ٝٗٞ٢ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض غاَي خعًٞتٟ ٓٞٙٞ بؤ  21ك٘ضزغتاُٞ، نُ٘لٞ ٢ًٞٞ ٙاغاٙٞكٌاْ زٝضٓ

َٟ، بٞآلَ خعًٞتٟ هٞ ٓٞ َٟ، ٢ٞٗ تٞكاع٘ز٠ سػاب ُٞب ٍَٙ كطزٗٗٝ، سٞق ٗاٙٞ هٞ تٞكاع٘ز بؤ٠ سػاب ب ض
 َٟ َٙتٞٗٝ، هٞ كٞضتٟ طؿتٚـ تٞؾذٚعٟ زٝكات ٗ زَٝه َٚؿذل ٓٞٙٞتٟ زٝٙط٘اظ تٞكاع٘زٙٞ ٗ ٢ٞٗ ظًٝا٠ُٞ كٞ ث

َٙتٞٗٝ، ٗاتٞ  3ًا٠ٝٗ  َٚتٞ كٞضتٟ تاٙبٞت ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ ه٠َٗٞ زٝطط َٟ، ٢ٞطٞض به غاَي ً٘ٗنٞك٠ٞ زٝزات
َٟ َٟ ًارٟ خؤٙٞتٟ، غ٘ثاؽ. ض ًاًؤغتا ب  ٗ ض كاضًُٞس ب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚط، غؤظاْ خاْ، كان عبساهػالَ، كان خ٘ضؾٚس،  ٢ٚؿٞكٞ ٢اٗا ُاض ٗات بٞض اغتٟ، ًاًؤغتا رٞضًاْ، كان زه
 ًاًؤغتا رٞضًاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع رٞضًاْ ععاهسّٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ كٞباؽ َٚػتا هٞبٞضزٝغتٌاُٞ ٗ ثٞغُٞس٠  ٢ هٞٗ باضٝ زٝكّٞٙ، ٢ٞٗٝ تاٙبٞشيُٞسٝ بٞ ٙاغاٙٞن كٞ ٢
َٙصٝكاُٟ تط ٙاغاٙٞكٚاْ  َٙم هٞ ت٘ َٙص َٚم ت٘ زٝكّٞٙ، ٢ٞٗٝ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ٓٚهٟ تطٝٗٝ ُٚٞ، هٞ ك٠ٞ كات

َٚػتا بٞؽ باؽ هٞ ظاُلؤ زٝكّٞٙ، كٞت ً ٢ ٌَٞٚ َٚؿلٞف كطزٗٗٝ  ٗٓاتِٞ غٞض ٢ٞٗٝ دٚاٗاظٝ، ٢ ٞعق٘ي ُٚٞ ث
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َٚهٞٗاُٞك٠ٞ، ٠ٞ٢ بؤ ظاُلؤ٠  َٚتٞٗٝ ٗ ث ًاًؤغتاٙٞن زٝ غاَي ٗ ثاُعٝ غاَي هٞ ظاُلؤ٠ تاٙبٞتٟ زٝضؽ بَو
َٚتٞٗٝ ٗ بٞ تٞزٝضٗدٞك٠ٞ خؤ٠ ضاتبٞك٠ٞ  تاٙبٞتٟ ٢ٞطٞض ٓات٘ هٞ طؿتٚٞكاْ ًاًؤغتاٙٞن زٝ غاَي زٝضؽ بَو

َٟ َٙبٞغت ب َٙتٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكٞ ض ُٝطٞ طط َٟ، كٞٗاتٞ زٝطاتٞ نُٞس، كٞ ز َِٙ ، ٢ٞٗ ٢ٌٚتٚاظٝف هٞطَٞي خؤ٠ ز
ٌَٚٞٙٞ ٗ ظؤض غ٘ثاؽ. َٚػتا هٞبٞضزٝغتٟ ٢ َٚهٞٗاُٞكٞؾٟ تٞٗاٗٝ، ٢ٞٗٝ تاٙبٞتٞ بٞٗ ٙاغا٠ٞٙ كٞ ٢  ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚط رٞضً٘ٗ.  ت٘خ٘ا بٞ ث٘ختٟ كػٞ بلْٞ، كان زه

َٚط ستٌ٘ز: َٙع زه  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

َٚم  ٌَٚٞ ٓٞض هَٞ ثٞضهًٞاُٞ هٞ ٙاغا٠ كاضٗ زابري كطزُٟ كؤًٞآلٙٞتٟ نُٞس بط طٞٙٞكٌٚاْ تٞعسٙى كطز، ٙٞك ٢
َٚت٘  َٙم هٞ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ كٞ كاض زٝكات، ٢ٞطٞض ب هٞٗ بط طا٠ُٞ كٞ تٞعسٙوٌاْ كطز ٢ٞٗٝ ب٘ٗ، ٓٞض كاضًُٞس

َٟ ًاُطاُٞ تٞٗكٚطاتٟ تٞ َٟ ٗ نُٞس كاضًُٞس ب كاع٘ز٠ خؤ٠ بٞض٠َ بؤ زا٢رل٠ٝ ظًٝاُٟ ٙٞن كاضًُٞس ب
ٌَٚٞ كاضًُٞساُٟ ظاُلؤ  َٚطٝ ٢ٞطٞض ٢ ٢ٚذتٌاعٟ ًٓٞاْ ًاف ٗ ٢ٌٚتٚاظاتٟ ٓٞٙٞ ٗ ٗٝك٘ كٞضتٟ طؿتٟ، ه
٢ٞٓوٚٞكاصياْ دٚا كطزٝٗٝ، ٠ٞ٢ كاضًُٞساُٟ كٞضتٟ تاٙبٞت ٗ كاضًُٞساُٟ تط؟ ًٞعِا٠ ٗاٙٞ كاضًُٞساُٟ 

َٝ٘ٚ َِٚاُسا كٞضتٟ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ ُانِٞ ن٘اضن ٠َٝ٘ٚ ٙاغا٠ ٗٝبٞضٓ َٟ هٞ ن٘اضن َِٚاْ، زٝب ٠ ٙاغا٠ ٗٝبٞضٓ
ًٓٞ٘ٗ كاضًُٞساُٟ كٞضتٟ تاٙبٞت سل٘زي ظًٝاْ ٗ ظًٝاُٟ خؤ٠ زٝكات ٗ ًٓٞاْ ًاف ٗ ٢ٌٚتٚاظٙؿٟ ٓٞٙٞ 
َٚ٘ٝٙٞن،  َٟٚ ٓٞض ؾ َٟ ٗ بٞ ث َٟٚ غاَهٟ خعًٞت ب َٟ ٗ بٞ ث َٟٚ ؾٞٓازٝب كٞ هٞ كٞضتٟ طؿتٟ زا ٓٞٙٞ، بٞ ث

دٚاكاض٠ ُٞكّٞٙ باؾذلٝ، باضططاُٟ هٞغٞض سلً٘ٞت ظؤض ظٙاز زٝكّٞٙ، ٢ٞٗ كاتٞ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ هٞبٞض٢ٞٗٝ 
بٞ ٢اضٝظ٠ٗٗ خؤٙاْ هٞ كاضًُٞس ٗ هٞ ٢ٚساضٝٗ هٞ خعًٞتط٘ظاض تٞعري زٝكْٞ ٗ هٞٗ غٞضٝٗٝ زاٗا٠ ٢ٞٗٝ 

ٌَٚٞ تٞؾذٚعٟ كٞضتٟ تاٙبٞشيا َٙتٞٗٝ بؤ كٞضتٟ طؿتٟ، ًٞعِا٠ ٢ٞٗٝٙٞ ٢ َٙعض ْ ُٞكطز، رؿاضًاْ زٝكات بط٘
َٚ٘ٝٙٞكٟ تط، غ٘ثاؽ. ،خػتٞ غٞض كٞضتٟ طؿتٟ  بٞآلَ بٞ ؾ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع غؤظاْ ؾٔاب ُ٘ض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

٠ٝٗ ظؤض غ٘ثاغتاْ زٝكَٞ، ًّ ثؿتطرل٠ هٞٗ تٞضسٞ زٝكَٞ كٞ كان عٌط ٓٞٗضاًٟ كطز٠، هٞبٞض٢ٞ
ٌَٚٞ ٢ٞطٞض تًٞٚع٠ ًاًؤغتاكاْ بلّٞٙ هٞطَٞي كاضًُٞسٝكاُٟ تطزا ٢ٞطٞض  َِٚٚٞٗٝ كٞ ًّ ٓٞغتاَ ٗ  ٢ زَٝٙو
َٟٚ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ٞٗ كٞغ٠ٞ هٞ كٞضتٟ  َٚم زا كٞ ًٞبٞغتٍ ٢ٞٗٝ ب٘ٗ ٢ٞٗ دٚاكاضٙٞ ُٞكط٠َ، بٞآلَ بٞ ث هٞ ساَهٞت

َٚلٟ تط٠ تاٙبٞت زا كاض زٝكات ٢ٞطٞض ظًٝاُٞك٠ٞ خؤ٠ بسات بؤ غُٞسٗكٟ  تٞكاع٘زٙـ ٗٝك٘ ًٓٞ٘ٗ كٞغ
َٟ كٞ ٢ٚػتغِا كطا هٞ خٞزًٝاتٟ تٞكاع٘ز٠ خؤ٠ ٗٝضزٝطط٠َ، بٞآلَ ُٓٞس٠َ ساَه ٞت ٓٞٙٞ ًٞظًْ٘ كطا كات

َٟ ٢ٞطٞض ٓات٘ َٚطٝ زَٝه َٚم ُاض ٗاتٞ كٞضتٟ طؿتٟ، بٞآلَ ٢ٞطٞض  ه ض ؤٙؿتٞ كٞضتٟ طؿتٚٞٗٝ، ٢ٞٗٙـ ًٓٞ٘ٗ كٞغ
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َٚري زٝضط ٌَٚٞ ٢َٞ ًاززٝٙٞ زابِ اٙٞن زٝكِٞٙٞٗٝ بؤ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ هٞ ُاٗ كٞضتٟ تاٙبٞت زاْ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢
َٚؿٞٙٞ ُٞداشياْ  َٙت باؾذلٝ هٞٗ غٞض٢ ٓٚذط٠ٝ عٞكػٟ بلْٞ ٗ بهِٞٗٝ كٞضتٟ طؿتٟ، ٢َٞ ًاززٝٙٞ َٓٞهطرل

َٟ، غ٘ثاؽ.  زٝب
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗا  ض٠:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙطَٞ بس٠ٝ، نُ٘لٞ ًّ كٞظٙٞكَٞ تٞضح كطز، ٗاظح ُٞب٘ٗ، ٙٞن/ ٗٝك٘ كان  ٢ًٞٞ ٢ٚدتػاغٟ ًِٞٗ ٢ٞطٞض ض 
ٌَٚٞ ٙاغاٙٞكٌاْ زٝضكطز ٗ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ ٓٞب٘ٗ هٞ  َٚط باغٟ كطز، ٢ َٚم ٗٝك٘ ثطُٝػٚح  39زه َٚساب٘ٗ، ٓٞض كٞغ ت

َٚم َٙصٝٙٞن زٝزات هٞ ثاض٠ٝ خؤ٠ ٗ  بؤ غٚػتًٞٞكاُٟ تٞكاع٘ز٠، ٓٞض كٞغ َٚلٟ تٞكاع٘ز٠ زا ض  َٙط غٚػتٌ هٞش
َٙط  َٚم، كٞ غاآلُٟ خسًٞتٟ ُٞطٞٙؿتٞ غاآلُٟ كٞ سٞكٟ تٞكاع٘ز٠ ٓٞٙٞ ٗ ض ؤٙؿتٞ ش َٚتٞ غُٞسٗك زٝن
 ٌَٞٚ َٚلٟ تط٠ تٞكاع٘ز٠، بؤ٠ ٓٞٙٞ كؤ٠ ٢ٞٗ ثاضٝ هٞطَٞي خؤ٠ ببات، ٢ًٞٞ ٙٞن، ٢ًٞٞ ثطُٝػٚجٞ ٗ ٢ غٚػتٌ

َٚلٟ تاظٝ َٟ ) ؾت َِٚري، زٗٗ/ ٢ٞطٞض بٞٗ غٚغٞٙٞ ب َٙلاض بَ٘ٗ الغساض ايتكاعد َباغس٠ُآ  15( ٗاتٞ ًّ كط
َٙلاض٠ ؾٞٓازَٝ ٓٞب٘ٗ نَ٘ٗ بً٘ٗٞ ًٞساغبٟ ٢ٞكسَٝ، ظَٗهٌٞ ًّ  غاَي نَ٘ٗ هٞ سلً٘ٞت كٞ هٞ خٚالزي كط

َٚؿِٚاضٝكَٞ  ظؤض ٢اغاْ ب٘ٗٝ غٚػتٌٞكاُٟ ٢ٞٗا٠ُٞ زٝٙلْٞ  بٞ تٞكاع٘ز٠ ستاغبٟ ٢ٞكسَٝ زٝضبهٍ، بؤٙٞ ث
َٟٚ ٢ٞٗ غٚػتٌٟ  َٟ غاآلُٟ خسًٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ ثاضٝٙٞ، تٞبعْٞ ثاضٝكٞ بٞ ث َٚ٘ٝٙٞٙٞ، ًّ سٞكٍ ٓٞب ٗا بٞٗ ؾ
َٙصٝٙٞكٞ هٞ ً٘ٗنٞك٠ٞ ًاُطا٠ُٞ، غاَهٞكاْ ٗ ثاضٝكٞ هٞطَٞي خؤَ ببَٞ، نُٞس غاَي ٢ٚؿٍ كطز  تٞكاع٘زٝ ض 

َٙص٠ٞٙٝ هٞغولٟ طؿتٟ، غاَهٞكاْ ٗ ثاضٝكٞف كؤ زٝكط٠َ ٗ ً٘عٞ َٟ ٗ ٢ٞٗ كاتٞ ًّ ٢ٞٗ ض  زٝزي ٢ًٞاُٞ زٝض٢ٞن
َٚ٘اظٝ عوٌٚٞك٠ٞ 71% ٙاْ 61زاُطاٗٝ  % تٞكاع٘ز٠ ٗٝضبططَ، ًّ زٝظامن تؤظ٠َ ً٘عٞكٞزٝ، بٞآلَ ٢ًٞٞ ؾ

ٌَٚٞ ٢ِٚذا  سػاب كطزُٞ، ٗاتٞ ًارٚٞتٟ، ًازاَ كبَ٘ي كطا، ٠ٝٗٞ٢ تٞؾذٚع ٗ ُٞ تٞؾذٚع داض٠َ كبَ٘ي كطاٗٝ، ٢
َٚري َٙري ٗ زَٝه َٙطٞ ُاططّٙ هٞ ٗٝضططتِٟ،  ز ٢ٞطٞض كبَ٘ي كطا نٟ بلّٞٙ، ٗاتٞ ٢ٞطٞض ًاززٝكًٞاْ َٓٞهططت ض 

ًّ خؤَ ؾٞخػٟ هٞطَٞي ٢ًٞٗٝٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞتٟ، ٢ٞطٞض ًاززٝكٞ ًا، زَٗٗٝ/ بابعاُري 
َٙعاْ ً ٞعق٘هٞ ٢ٞٗا٠ُٞ هٞ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت خَٞهم ثاضٝ ظٙاتط ٗٝضزٝطط٠َ ٗٝن ه٠ٝٗٞ هٞ كٞضتٟ طؿتٟ، بٞض 

 ،َٟ كٞضتٟ تاٙبٞت ٢ٚؿٟ باف زٝكْٞ ُٞكَى بّ، ٓٞزٝرٍ هٞٗٝ ٢ٞٗٝٙٞ تُٞٔا ٠ٝٗٞ٢ تٞكاع٘زٙاْ ض اغتٞ ُاب
َٚتٞ كٞضتٟ طؿتٟ، ثاضٝكاُٟ زاٗٝ  َِٚ َٚري غاآلْ ٗ بط ٠ ثاضٝك٠ٞ زاٗٝ هٞ تٞكاع٘ز خؤ٠ ب َٟ بعٝبت بَو زٝب

َٚتٞ كٞضتٟ طؿ َِٚ تٟ، ستاغبٞكاْ زٝظاُّ ًٞعِا٠ نؤُٞ ٗ سػابٟ بؤتٞكاع٘ز، ٢ٞطٞض خؤ٠ ًارٟ ٓٞٙٞ ب
 زٝكْٞ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان خ٘ضؾٚس رٞضً٘ٗ.
َٙع خ٘ضؾٚس غوٍٚ:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
داض٠َ ثطغٚاضٝن ٓٞٙٞ بؤ خَٞهم هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت ٢ٚـ ُاكات بٞ ثاضٝٙٞكٟ ظؤضتط ناٗٙاْ هٞ كٞضتٟ 

َٚؿٞٙٞ بلّٞٙ طؿتٚٞ، ٓٞض هٞب ٌَٚٞ ناضٝغٞض٠ ٢ٞٗك َٚطٝٙٞ هٞ تٞكاع٘زٝ، بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ َٚؿٞكٞ ه ٞض تٞكاع٘زٝ، ك
َٚت باؽ هٞ  َٚٚسا زٝب َٟ بسّٝٙ، كٞ ًارٟ تٞكاع٘زًاْ ث َٚت ًاف بٞٗ خَٞهلٞ بسّٝٙ، ًارٟ تٞكاع٘ز٠ ث زٝب

َٚت بٞ ً٘تَو َٚلٟ تطٙـ ُاب ٞكٟ باؽ بلّٞٙ، ٢ٚػتقتاعات بلّٞٙ، نُ٘لٞ تٞكاع٘ز بٞ ٢ٚػتقتاعات ُٚٞ، خاَه
َٚطٝ ٢ٚـ زٝكات باغٟ ٢ٞٗٝ  َٚري ٢ٞٗا٠ُٞ خَٞهم ً٘اتين ٢ٚقوٌّٚ، خؤ كابطا هٞ ٢ًٞطٙلا ٓات٘ٗٝ ٗ ه َٚت بَو زٝب

َٚطٝٙٞ بًٞ٘تَوٞكٟ باؽ ُاكط٠َ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ُٞكّٞٙ، باغٟ ٢ٞٗٝ بلّٞٙ خَٞهلٟ ٢
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ضً٘ٗ.كان ز.عٌط زٗا غٚالٞتاْ؟ رٞ
 
 
 
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿِٚاض زٝكْٞ  َٚم زٝكّٞٙ ٢ٞطٞض ًاًؤغتاٙٞن ٙاْ ٢ٞطٞضٗٝك٘ ث ٌَٚٞ باغٟ ساَهٞت هٞ ض اغتٟ زا ٙٞكَٞ/ ٢
َٚم هٞ زاً٘زٝظطاكاُٟ سلً٘ٞت، ٗاتٞ خؤ ٢ٞٗ كٞغٞ  َٙلٚـ هٞٗ ظاُلؤ تاٙبٞتٚاُٞٗٝ ن٘ٗ بؤ ٙٞك كاضًُٞس

َٟ َٚلسا ٢ٞطٞض بٞظؤض ُان َٟ، ٢ٞطٞض سلً٘ٞت خؤ٠ ٢ًٞط٠ بؤ زٝضُٞكات، هٞ ساَهٞت ، ٢ٞطٞض سلً٘ٞت ض اظ٠ ُٞب
َٟ بؤ سلً٘ٞت ٗ سلً٘ٞت ٢ًٞط٠ زاًٞظضاُسُٟ بؤ زٝضكطز، ٢اٙا ٢َٞ غاآلُٟ خعًٞت٠ٞ  َٚم ٗٙػتٟ به كٞغ

َٚهٞٗاُٞ هٞ ض اغتٟ زا، نُ٘لٞ سل َٟ بؤ غٞض كؤنٟ ث ً٘ٞت ً٘هعَٝ بؤ سػاب ُٞكط٠َ؟ ٢ًٞٞ ت٢ٞػرلٙؿٟ ُاب
َٟ ٢ٞٗاُٞ ٠ًٗ٘ٞٓ تٞعري بلات ٗ ٠ًٗ٘ٞٓ سػابٟ بؤ بلات، ض ُٝطٞ  َٟٚ تؤ سلً٘ٞت زٝب ُٚٞ بٞ ظؤض بَو
َٟ ض ٝتٟ بلاتٞٗٝ، بٞؽ  َٟ ٗ زٝت٘اُ َٟ كٞ كٞبَ٘هٟ بلا ٗ ُٓٞس٠ ساَهٞت زاٗاكاضٙـ ٓٞب ُٓٞس٠َ ساَهٞت ب

َٚلٟ تٞعري كطز هٞ ظاُلؤ٠ تاٙبٞتٞٗٝ خع َٟ ٢ٞطٞض ٙٞك َٚ٘ٙػتٞ ٢ٞٗ ؾتاُٞؾٟ سلً٘ٞت بعاُ ًٞتٟ ٓٞب٘ٗ ث
بؤبلات، هٞض اغتٚؿسا بٞٓؤ٠ ٢ٞٗ خعًٞت٠ٞ ٢ٞٗ بؤ ًٞغٞه٠ٞ تٞضرٚع ٗ بؤ تٞكاع٘ز٠ ٗ ٢ٞٗاُٞ هٞ كٚػٟ 
َٚت، ض اغتٞ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت كاض زٝكات، بٞآلَ خعًٞتٞك٠ٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ  َٟ، ٙٞعِٟ بؤ هٞكٚػٟ به ُٞن

 بٞضشُٝٗٝس٠ طؿتٚؿٞٗٝ ٓٞٙٞ.
َٙع ز.اضغال  ْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 ز.ض ؤشاْ زٗا غٚالٞتاْ؟ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
  31ًازز٠ٝ 



 232 

اعتباز خد١َ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚايعاًَني ف٢ اؾاَعات اـاص١، خد١َ داَع١ٝ الغساض ايعال٠ٚ 
 .س االقًِٝ ٚايكطاع ايعاّٚايرتفٝع ٚايتكاعد عٓد ايتعٝني ف٢ دٚا٥

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغتٟ بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ زٗٗباض٠ٝ بلٞٗٝ ز.ض ؤشاْ زٗا  َِٙسضاٙٞٗٝ ك بٞٗ غٚال٠ٞٙٞ كٞ خ٘
 غٚالٞكٞ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

  31ًازز٠ٝ 

ز خد١َ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚايعاًَني ف٢ اؾاَعات اـاص١، خد١َ فع١ًٝ الغساض ايعال٠ٚ ٚايرتفٝع اعتبا
 .ٚايتكاعد عٓد ايتعٝني ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ٚايكطاع ايعاّ

 
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟  َِٙسضاٙٞٗٝ ك ٠َٞٙٝ٘ٚ كٞ خ٘ َٟ هٞطَٞي  14بٞٗ ؾ  زاُٚٞ؟ ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.كٞؽ، ك

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

اعتباز خد١َ اعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚايعاًَني ف٢ اؾاَعات اـاص١، خد١َ فع١ًٝ الغساض ايعال٠ٚ ٚايرتفٝع 
 ٚايتكاعد ...... .

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚطْ با ٢ٞٗٝ غِٞٙٞ زُٝطساُٞٗٝ، كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.ًُ٘اكٞؾٞ تٞٗاٗ ب٘ٗٝ ك  ان عٌط طٚاْ غٚالٞ بِ
َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٟ، بٞ  َٟ ٙاْ كاضًُٞس ب َٗٝهآل بؤنُ٘ٗٞكَٞ ٢ٞٗٝٙٞ باؾٞ ٢ٞطٞض ٢ٞٗ خعًٞت٠ٞ هٞ ظاُلؤ٠ تاٙبٞت ًاًؤغتا ب
كاع٘ز سػاب بلط٠َ، نؤْ ٢َٞ غاآلُٟ خعًٞت ٗ ٢ٞٗ خعًٞتٟ رعوٟ بؤ تٞضرٚع ٗ بؤ عٞالٗٝ ٗ بؤ تٞ

َٙتٞٗٝ، كٞٗاتٞ  َٙتٞٗٝ غٞض سلً٘ٞت، بؤ خؤ٠ زٝط٘اظض َٙؿٟ كؤكطزٗٗٝتٞٗٝ بؤ تٞكاع٘ز٠ ُاط٘اظض ثاض٠ٞٙٝ هٞٗ
َٟ ٢ٞٗٝ ُاكط٠َ. َٟ كاكٞ تٞٗاٗ ٢ٞٗٝ بؤ خؤ٠ تٞسػَٚى ساغَوٞ هٞ ًاززٝكٞزا، با ب َٙتٞٗٝ، ٢  ًارٞكاُٚؿٟ زٝط٘اظض

َٙع ز.اضغ  الْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 كان طياي  رٞضً٘ٗ.

َٙع طياي   :طاٖسبٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚؿٞٙٞ ٢ٞٗ عٚباضٝٙٞ ٢ٚقذلاح زٝكَٞ، ) ؼتطب ضٓٛات ايعٌُ اٚ اـد١َ ف٢ بؤ ناضٝغٞضكطزُٟ ٢ٞٗ ك
 تٞٗاٗ. اّ(دٚا٥س ايدٚي١ ٚايكطاع ايعيعال٠ٚ ٚايرتفٝع عٓد ايتعني ف٢ اؾاَعات اـاص١ الغساض ا

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
ٌَٚٞ هٞ ٠ٞ٣ٙٞٓ تٞزضٙػٟ هٞ بٞؾٟ  ٌَٚٞ ٗتً٘ٗاُٞ  ٢5 )ٜطس٣ ٢َٞ بابٞتًٞاْ ناضٝغٞض كطزٗٗٝ، نُ٘لٞ ٢

(  اـاص اسهاّ قإْٛ ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاع٢ع٢ً ايتدزٜطني ٚايعاًَني ف٢ َؤضطات ايتعًِٝ ايعاىل
َٙتٞٗٝ، ٓٞتا  ٠َِٞٙ كٞ ٢ٚـ زٝكات ٓٞتا ٢ٞٗ كاتٞف كٞ تٞكاع٘ز٠ بؤ زٝبط زض ٢ٞسلاًٞكاُٟ نري؟ هٞٗ ؾ٘
َٚ٘ٙػت ُاكات بهِٚٞ ُاٗ  َٙتٞٗٝ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت بؤ كٞضتٟ طؿتٟ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ث ٢ٞٗ كاتٞؾٟ كٞ زٝط٘اظض

 تٞراغَٚوٞٗٝ.
 

َٙع ز.اض  غالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ كاباْ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 َٟٚ َٚط٠ ثٞضهًٞاْ زٝكَٞ بؤ ٠ٝٗٞ٢ بٞضناًٗاْ ض ْٗٗ بلاتٞٗٝ، ٢ًٞٞ بٞ ث َٙع غلطت ٙٞن ثطغٚاض هٞ بٞض 

َٟ د٘اب بس  اتٞٗٝ، ًًِْٞ٘ زٝمب.كاُُٟ٘ خسًٞ ًُٞتٚقٟ ٗ كاُُ٘ٚٞ؟ تلاَ ٗاٙٞ ٢ٞطٞض بت٘اُ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚ٘ٙػتٞ ٢ٞٗ خعًٞت٠ٞ بؤ سػاب بلط٠َ، ٢ٞٗ  َٟ ًاٗٝٙٞن ًٞرطٗظٝ ٗ ث َٚم خعًٞتٟ كطزب ٓٞض كٞغ
( َّٚ َٚؿذل زُٝطٌاْ  اض ايعال٠ٚ ٚايرتفٝع ٚايتكاعد(عٓد ايتكاعد الغسًٞتطغ٠ٞٚ كٞ زَٝه ٢ٞٗ ًازز٠ٞٙٝ كٞ ث

َٙـ ًاززٝٙٞكٌاْ زاُاٗٝ هٞ ساَهٞتٟ ط٘اغتِٞٗٝ،  بؤ٠ زا ٢ٞسلاًٟ كاُُٟ٘ ظًٝاُٟ هٞغٞض تٞتبٚق زٝكط٠َ، هٞٗ
َٙم  ٍَٙ ٗ ٗٝظاضٝت ضاظ٠ بْ٘ٗ بٞ ط٘اغت٠ِٝٗٞ خعًٞتٟ كاضًُٞس ٗاتٞ ُاكط٠َ ٢ٞطٞض زَٝٗهٞت ٗ سلً٘ٞتٟ ٓٞض

َٚؿذل٠ بؤ سػاب كطا ٢ٞٗٝ ٢ٞكٚس ٙا ْ ًاًؤغتاٙٞن هٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت بؤ ظاُلؤٙٞكٟ سلًٟ٘ ًاٗٝك٠ٞ ث
َٚتٞٗٝ ٗ غٞض ه٠َُ٘ٞ ثاُعٝ تا بٚػت غاَي  َٟ زٗٗباضٝ تٞعري بب َٟ ٗ ُان سق٘كٟ تٞكاع٘زٙؿٟ هٞطَٞي زٝن

َٟ ٗ بؤ٠ سػاب ُٞكط٠َ، ًٓٞ٘ٗ ًارٞكاْ ٗ ًٓٞ٘ٗ ٢ٚوتعاًاتٞكاْ هٞٗا َٟ، غوط٠ٞ خعًٞتٟ ٓٞب ُٞٙٞ كٞضزاض ب
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َٟ، ًٓٞ٘ٗ ٢ٚوتعاًاتٞك٠ٞ هٞطَٞي خؤ٠  َٚم ٢ٚوتعاًاتٟ هٞغٞض ب َٟ، هٞٗاُٞٙٞ كؤًَٞه هٞ ظاُلؤك٠ٞ خؤ٠ ٗٝضططتب
.َٟ ٠َِٞٙ كٞ زٝن َٙتٞٗٝ بؤ ٢ٞٗ ؾ٘  زٝط٘اظ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚػتا ًُ٘اكٞؾٞكٞ تٞٗاٗ بٞخ٘ا٠ ٙٞن كٞغٟ زٙلٞ كػٞ ُاكات، َِِٙٞٗٝ زٝخيِٞٙٞ زُٝطساُٞٗٝ،  ٢ غٚالٞكٞ غ٘
َٚطٝ، رٞضً٘ٗ.  كان عٌط غٚالٞكًٞاْ بؤ بِ

َٙع عٌط قسٙق ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚطٙـ ٓٞض ًٞبٞغتٟ ٢ٞٗٝ  ًّ ٗ كان عبساهػالَ ٗ ُٓٞس٠َ هٞ ٓاٗكاضٝكاُٟ تطٙؿٍ ٗا ٢ٞظامن كٞ كان ظيٞ زه
،َٝ٘ٚ َٚري ٢ٞسلاًٞكاُٟ كاُُٟ٘ عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ  ب٘ٗ، غؤظاْ خاُٚـ بٞ ًٓٞاْ ؾ ٌَٚٞ كٞ زَٝه ٢

َٟ، ظا٢ٚسْٝ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثُٞٙ٘ٝساضٝ بٞ تٞضكٚٞ ٗ بٞ ٓٞٙلٞهٚاْ ٗ بٞ تٞضك٠ٞٚ عوٌٚاْ ٗ  بٞغٞضزا تٞتبٚق زٝب
َٟ، بٞ  َٟ، سػاب كطزُٟ غُٞٞٗاتٟ خسًٞ ب ٠ًٗ٘ٞٓ ٓات٘ٗٝ  هُٞاٗ ٙاغاٙٞكٞزا، ًٞبٞغت ٢ٞطٞض ط٘اغتِٞٗٝ ب

َٚ َٟ، ٢ًٞٗاززٝٙٞ ٢ٚوغا ث َٚطٝ ٓٞب َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ًٞٗاززٝٙٞ ه ٟ ٢ٞٗ كاُُ٘ٞ ًاًَٞه٠ٞ هٞطَٞي زازٝكط٠َ، ٢ٚذل ث
َٙتٞٗٝ.  بلط

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚط رٞضً٘ٗ.  كان زه

َٚط ستٌ٘ز: َٙع زه  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚري ٢ٞٗاْ خاظعّ بٞ ٢ٞسلاًٞك ٌَٚٞ كٞ زَٝه اُٟ كاُُٟ٘ عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ، ٗٝك٘ كاضًُٞساُٟ ٢
َٚؿ٘ٗتط ط٘شياْ خاظع زٝبّ بٞ ٢ٞسلاًٞكاُٟ كاُُٟ٘  ٌَٚٞ ٗشياْ ٢ٞٗاْ هٞ ًاززٝكاُٟ ث كٚتاعٟ خاؽ، كٞ ٢
َٚطٝ باؽ زٝكط٠َ هَٞ غٚالٞٙٞ ٢ًٞٞ  َٚػتا ٠ًٞٞ٢ كٞ ه عًٞٞي ٗ ظًٝاُٟ ٢ٚذتٌاعٟ ٗٝك٘ كٚتاعٟ خاؽ، ٢

َٚتٞٗٝ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ، بٞزٙٔٚٞ ٗ تٞسػَٚى س َِٚ َٟ سي َٙتٞٗٝ، ٓٞض ُاب َٚ٘ٙػت ُاكات ٢َٞ ت٢ٞلٚسٝ بلط اغَوٞ، ٓٚ  ث
َٟ ٢ٚوغا بلط٠َ.  زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٗ َٟ َِٚ َّٚ ٢َٞ ًاززٝٙٞ ًُٞ َٚت، زٝ باؾٞ كٞٗاتٞ شًاضٝٙٞن هٞ ثٞضهًٞاُتاضاْ زَٝه َِٚ ًُٞ َّٚ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زَٝه
َٙ َٟ هٞطَٞي زاٙٞ ضٝض ٝز بلط َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  تتٞٗٝ؟ ك َٙتٞٗٝ  زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك كٞؽ هٞطَٞي  6بلط

 زاُٚٞ، بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ض ٝز كطاٙٞٗٝ، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط، ز.قباح رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿ٘ٗ هٞل٘ كطاٙٞٗٝ كٞٗاتٞ زٝب  31َٟ  بٞ ًازز٠ٝ ٢ٞٗ ًازز٠ٝ ث

 31املاد٠ 
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 / ال جيٛش ال٣ د١ٗ أٚ غدص فتح داَع١ خاص١ ف٢ االقًِٝ ٚادازتٗا قبٌ اضتشصاٍ َٛافك١ ايٛشاز٠.1
/ الجيٛش ال٣ داَع١ خاص١ قا١ُ٥ خازز االقًِٝ إ تفتح فسعا ٚ َهتبا ف٢ االقًِٝ اال بعد اضتشصاٍ 2

 َٛافك١ ايٛشاز٠.
 فتح ا٣ داَع١ خاص١./ ؽصص ايٛشاز٠ سصسا مبٓح اداش٠ 3

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 31ًازز٠ٝ 
٠َٝ٘ٙ ببات بٞض 1 ٍَٙ زا بلاتٞٗٝ ٗ بٞض  َٚم بؤ٠ ُٚٚٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞتٟ هٞ ٓٞض َٚم ٙاْ كٞغ / ٓٚ  الُٙٞ

 ٝت ٗٝضبطط٠َ.ه٠ٝٗٞ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاض
ٍَٙ بؤ٠ 2ُٚ ٍَٙ زا بلاتٞٗٝ ًٞطٞض هٞ  ٚٞ/ ٓٚ  ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞتٟ زٝض٠ٝٗٝ ٓٞض هق ٙاْ ُ٘ٗغِٚطٞ هٞ ٓٞض

.َٟ  زٗا٠ ٗٝضططتِٟ ضٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ُٞب
َٟٚ زاُٟ ًؤَهٞتٟ كطز٠ُٝٗٞ ٓٞض ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت.3  / ٗٝظاضٝت الُٟٙٞ تاٙبٞشيُٞس بٞ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤك  ٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًاززٝكٞ بط ط٠ٞ  ٌَٚٞ ث َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ بط طٞكاْ  2ٗ  ٢1 ًٓٞاْ ًاُا زٝزات، ث
َّٙ هٞ ٙٞن بط طٞ:  زًٝر بلط

فتح ا٣ داَع١ خاص١، ال جيٛش ال٣ د١ٗ أٚ غدص فتح داَع١ خاص١  ) ؽصص ايٛشاز٠ سصسا مبٓح اداش٠
 ٚادازتٗا قبٌ اضتشصاٍ َٛافك١ ايٛشاز٠(.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ز.اظيس، كان خوٚى، كان طياي، كان عبساهػالَ، كان ز.اظيس رٞضً٘ٗ. َٟ ت  ك

َٙع ز.اظيس ابطآٍٚ )ٗٝضتٟ(:  بٞض 

َٙع  غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ. بٞض 

َٙط ا٠ ثؿتطرلٍٙ هٞ ض ا٠ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف كٞ بط ط٠ٞ ٙٞكَٞ ٗ زَٗٗٝ هٞ ًازز٠ٝ  هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ  39ٗ
َٚؿِٚاض زٝكَٞ كٞ ٓٞضٗٝك٘ هٞ  41بلط٠َ بٞ ٙٞن، زٗا٠ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ ًازز٠ٝ  هٞ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ، ًّ ث

َٚتٞ  2لط٠َ ٗ بط ط٠ٞ ٢ٚوغا ب 1ض اثؤضتٟ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زا ٓات٘ٗٝ كٞ بط ط٠ٞ  هَٞ ًاززٝٙٞ، نُ٘لٞ  3بب
َٚساُٟ ًؤَهٞت بٞ كطز٠ُٝٗٞ ٓٞض داًٚعٞٙٞن  باؽ هٞٗٝ زٝكات كٞ تُٞٔا ٗٝظاضٝت بٞ تُٞٔا تاٙبٞشيُٞسٝ بٞ ث
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َٚم بؤ٠ ُٚٞ داًعٞ بلاتٞٗٝ، ٢ٞطٞض ض ٝظاًُٞس٠  َٚم ٙاْ كٞغ ٙاْ رٞضعٟ داًٚعٞٙٞن ٗ ٓٚ  دٚٔٞت
َٚت، هٞ بط  َٟ ) 41هٞ ًازز٠ٝ  2ط٠ٞ ٗٝظاضٝتٟ ٗٝضُٞططتب تعترب ا١ٜ داَع١ اٚ فسع اٚ َهتب ٜأضظ دٕٚ زَٝه

َٚؿِٚاض زٝكَٞاضتشصاٍ َٛافك١ ايٛشاز٠ كايف١ قا١ْْٝٛ ٚع٢ً ايٛشاز٠ اؽاذ االدسا٤ات االصٛي١ٝ اػاٖٗا(   ًّ ث
َٟ ُٞن ))اػاٖٗا َٟايػا٤ٖا( ب َٟ ُاب بٚلاتٞٗٝ،  (، نُ٘لٞ ثُٞٙ٘ٝس٠ بٞ ٙٞكٞٗٝ ٓٞٙٞ، رٞكٞض٠ٝ ٙٞكَٞ زَٝه

َٚؿِٚاض زٝكَٞ ًازز٠ٝ  َٟ ٢ٞطٞض كطزٙٞٗٝ ٢ٚذطا٢اتٟ ٢ػَ٘هٟ بٞضاًبٞض زٝكا، هٞبٞض٢ٞٗٝ ث رٞكٞض٠ٝ زَٗٗٝ زَٝه
َٚتٞ ٢َٞ ًاززٝٙٞ. 41  تُٞٔا رٞضعٟ ٙٞكًٟٞ ٢ٚوغا بلط٠َ ٗ رٞضعٟ زًٟٗٗٝ بب

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان خوٚى رٞضً٘ٗ.
 
 
 
 
 

َٙع خوٚى   عجُإ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚ٘ٝٙٞ، )تُٞٔا ٗٝظاضٝت  ًّ عِْٞٙٞ ض ٢ٟٝ ز.ض ؤشامن ٓٞٙٞ ك٘ضزٙٞكَٞ ال٠ خؤَ ك٘ضت كطزب٘ٗٝٗٝ ٓٞض بٞٗ ؾ
َٚم بؤ٠ ُٚٞ بٞض هٞ  َٚساُٟ ًؤَهٞتٟ كطز٠ُٝٗٞ ظاُلؤ ٗ ٓٚ  الْٙٞ ٗ كٞغ َٟ بٞ ث الُٟٙٞ تاٙبٞشيُٞس زٝب

 غِٚط٠ٞ ظاُلؤٙٞكٟ زٝضٝكٟ تاٙبٞت بلاتٞٗٝ(.ٗٝضططتِٟ ًؤَهٞت، ظاُلؤ ٙاْ هق ٗ ُ٘ٗ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان طياي رٞضً٘ٗ.

َٙع طياي   طاٖس:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚ٘ٝ زٝت٘اُّ ٢ًٞٗازز٠ٞٙٝ  بٞ ٙٞن  41ٗ ًازز٠ٝ  39ثؿتطرل٠ ض اٙٞك٠ٞ هٚص٠ُٞ كاُُٟ٘ زٝكَٞ، ًٓٞاْ ؾ
َٚتٞ خاض٠َ، ٢ٞٗ )ؽتص ايٛشاز٠ سصسا مبٓح اداش٠ فتح ا٣ داَع١ أٚ فتح ا٣ ٢ٚقذلاسَٞ ُ٘ٗغٚ٘ٝ،  ًاززٝ ب

( داَع١ فسعا هلا اٚ َهتبا هلا ف٢ االقًِٝ ٚخالف ذاى تتدر ايٛشاز٠ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ أٚ االصٛي١ٝ عكٗا
َٚتٞ ٙٞن ًاززٝ ٗ خ٘ا سارٚع.  ٓٞضزٗٗ ًاززٝ زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  (:بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َِِٙٚٞٗٝ، بٞآلَ ًّ بؤتاْ  َٟ هٞغٞض٠ بٚد٘ َٙعاْ ٓٞضنُٞسٝ سٞق ٗاٙٞ ًاززٝٙٞن تٞغ٘ٙتٌاْ كطزب بٞض 
ٌَِٙٞٗٝ، ًازز٠ٝ  َٟ )ٗٝظٙط هٞغٞض ض اغجاضز٠ٝ ًٞدوػٟ ٗظٝضا ٗ ض ٝظاًُٞس٠ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗ 5زٝخ٘ ٝظٙطاْ زَٝه

َٚطٝ؟؟ ٗاتٞ سٞغطْٝ بٞ ًاززٝكٞ... ت٘خ٘ا  ٢ٚذاظ٠ٝ كطز٠ُٝٗٞ ظاُلؤ زٝضزٝكات( سٞي ُٞب٘ٗٝ ًٓٞ٘ٗ ؾت ه
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ ٢ٚذاظٝ ٓٞٙٞ بٞضزٝٗاَ مب، هٞ ًازز٠ٝ   ٢5ٚذاظٝ هٞ غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ ٗٝضططٝ، بٞض 

ات، ٗاتٞ تُٞٔا ٗٝظاضٝت، زَٗٗٝ/ ززٝٗٝظٙط ٢ٚذاظ٠ٝ كطز٠ُٝٗٞ داًٚعٞ  5خؤ ًاززٝ زٝضكطزْ نٚٞ، ًازز٠ٝ 
َٚطاُٞف زٝزات، ثطغٚاضٝكَٞ ٢ٞٗٝٙٞ، ٢ًٞٞ نٚٞ ٢ٞٗ )الجي٘ظ( كٞ هٞ   5باغٟ ظاُلؤ ض ٝغْٞ ٗ ُاغطاٗٝكاُٟ ب

َّٙ، نُ٘لٞ تٚلطاضٝ ٗ ٓٚ  ٢ٚعارٞ  َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٢َٞ ًاززاُٞ البسض ٓٞض )الجي٘ظ( ب٘ٗ، ظؤض بٞ ك٘ٝتٞ، ث
 ُاكْٞ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع   )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.
 
 
 
 

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٙع كٞ ٓٞض زاٗاٙاْ كطز ًازز٠ٝ  َٚؿِٚاض٠ ثٞضهًِٞتاضاُٟ بٞض   41ٓٞضنُٞس  41ٗ  39هٞغٞض ث
َِٙسضابؤٗٝ، بٞؽ ُاٗٝض ؤكٞك٠ٞ ًازز٠ٝ   ززٝ زًٝر بلط٠َ، بٞٗ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ.٠ زٝزا، ٓٞضزٗٗ ًا 39ُٞخ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغتٟ بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك َٚػتا زًٝر كطزُٞك٠ٞ ٢ٞٗ زٗٗ ًاززٝٙٞ ك ٢
َٚلط ا٠ زُٝط زًٝر كطا، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.  ت

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤ  كٟ ثٞضهًٞاْبٞض 

 ٗٝضزٝطط٠َ 31ض ٙعبُٞس٠ 
 31اغيازٝ 

ؽتصص ايٛشاز٠ سصسا مبٓح اداش٠ فتح ا٣ داَع١ خاص١، اٚ فسع أٚ َهتب هلا ف٢ االقًِٝ ٚغالف ذايو 
 تتدر ايٛشاز٠ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ عكٗا.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ، ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط  4؟ ك
 ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ.
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َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 31اغيازٝ 

ذات االختصاص يًذاَعات إ تطتعني ف٢ ادسا٤ يتذازبٗا ايع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا ٚتدزٜب ايطًب١ ظُٝع اؾٗات 
 ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع اـاص ٚع٢ً ايدٚا٥س تكدِٜ ايتطٗٝالت ٚاملطاعدات ايالش١َ يتشكٝل ذيو.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 31ًازز٠ٝ 
ٍَٙ ٗ كٞضتٟ ظاُلؤكاْ بؤٙاْ ٓٞٙٞ ثُٞا ب َٚلٟ خاْٗٝ ثػجؤض٠ هٞ رٞضًاُطٞكاُٟ ٓٞض بُٞٞ بٞض ًٓٞ٘ٗ الُٙٞ

َٚ٘ٙػتٞ  َٚلطزُٟ ك٘تابٚاْ ٗ ث َِٚاُٞكاْ ٗ ًٞؾق ث تاٙبٞت بؤ ٢ٞصتاًساُٟ تاكٟ كطزُٜٞٗٝ ظاُػتٟ ٗ ضآ
َِٚاُٟ ٢ٞٗ ًٞبٞغتٞ. َٚؿلٞف بلْٞ بؤ بٞزٙٔ َٚ٘ٙػت ث  رٞضًاُطٞكاْ ٢اغاُلاض٠ ٗ ٙاضًٞتٟ ث

 
َٙع ز.اض  غالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ كٞٗا ًٞضدٞن ظٙاز بلط٠َ بٞ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطرل٠َ، نُ٘لٞ هٞٗاُٞٙٞ ٢ٞٗ  ٌَٚٞف ث ٢
َِٙاُٞ بٞؾٛ ك٘تابٚاُٛ ظاُلؤ  سلً٘ٚٞكاْ ُٞكات، بؤٙٞ ًٞضدٟ ٗٝضططتِٟ ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت تاكٚطٞ ٗ ؾ٘

َٙتٞٗٝ: َٙصض َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ زابط  َٚ٘ٝٙٞ ث َٚ٘ٙػتٞ ظٙاز بلط٠َ، ًاززٝكٞ بٞٗ ؾ  ث
ػازبٗا ايع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا ٚتدزٜب ايطًب١ ك١ ايٛشاز٠ إ تطتعٝني ف٢ ادسا٤ يًذاَعات بعد اضتشصاٍ َٛاف

دٚا٥س االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع ايعاّ ٚع٢ً ايدٚا٥س تكدِٜ ايتطٗٝالت ؾُٝع اؾٗات ذات االختصاص ف٢ 
 ٚاملطاعدات ايالش١َ يتشكٝل ذيو.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢آُٞط خاْ ٗ كان ؾ٘اْ، ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ. َٟ ت  ك

َٙع ٢آُٞط عاضف:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

ٍَٚ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ لٞزض هٞ داًٚع٠ٞ سلًٟ٘ زٝكات، بعات بٞؽ هٞٗ ُ٘كت٠ٞٙٞ ًّ هٞٗ رٞكٞضٝٙ ٞ زَٝه
( َٟ اال١ًٖٝ إ تطتعني يف ػازبٗا ايع١ًُٝ  يًذاَعاتهٞطَٞي داًٚعاتٟ سلًٌ٘ٚٞ، بؤ؟؟ نُ٘لٞ كٞ زَٝه
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َٚري اخل( هٞ داًعاتٟ خؤًاْ باؾٞ ٢ٞز٠ ٢ٞطٞض هٞ داًٚعٞٙٞكٟ خاؽ، ًٞغٞهٞ ٚتطبٝكاتٗا ٚتدزٜب ..... ْ بَو
ٌَٚٞ تَٞهٞب٠ٞ خؤًاْ زَي ًٞسطَٗ بّ، ٙاْ  ٢ٚساضٝ ٗ ٢ٚقتػاز زٝٗضٝٙٞكٟ تٞزضٙبٟ ًٍ٘ٓٚ ٓٞب٘ٗ، باؾٞ بؤ ٢
هٞ ك٘ه٠ٞٚ ٢ٚؿق، هٞ ت٘بٟ ٢ٞغِاْ عًٞٞهٚاتٞكٟ ظؤض ًٍ٘ٓٚ كطا، بٞ تُٞػٚق هٞطَٞي زٝض٠َ، بؤ تَٞهٞب٠ٞ 

 ٍَٚ َٟٚ ًٞسطَٗ بّ، بؤٙٞ غٚال٠ٞ ٢ٞٗٝ زَٝه ًذاَعات اال١ًٖٝ ٚاؿه١َٝٛ إ تطتعني بعطٗا )يت٘ب٠ٞٚ خؤًاْ ه
َٟ، ك٘ ٢ٞٗاْ ٢ٚػتطازٝ هٞ تٞداضٗب ٗ ً٘ختٞبٞضاتٟ خؤًاْ ايبعض ف٢ ادسا٤ ايتذازب ( ؾتٞكٞ ً٘عاكؼ ب

َٟ ٢ٚػتطازٝ هٞ تٞداضٗب ٗ ً٘ختٞبٞضاتٟ ٢ٞٗاْ بلّٞٙ، ظؤض غ٘ثاؽ.  زٝكْٞ، ٢ًٞٞف ساَهٞت ٓٞٙٞ زٝب
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضه  ًٞاْ(:بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
 ًٗ٘ٞٓ َٟ هٞ ًٞضدٞكاُٟ زاًٞظضاُسُٟ ٓٞض ظاُلؤٙٞكٟ ٢ٞٓوٟ تٚاٙٞ خؤًاْ زُٝطٌاْ هٞغٞض٠ زاٗٝ كٞ زٝب

،َٟ َٚساٗٙػتٚٞكاُٞٗٝ زابري بلات، ٢ِٚذا ٢ٚذاظ٠ٝ زٝزُٝ ٢ًٞٞ  ً٘غتٞهعًٝاتٞ ظاُػتٚٞكاْ بٞ تاكٚطٞكاْ ٗ ث
َٙت ٗ  َٚلٟ ُٚٞ ز َٚم ظاُلؤٙٞكٟ ٢ٞٓوٟ زا٢ًٞٞظض٠َ ٗ ٓٚ  ؾت َٚهٞٗا٠ُٞ ٢ٞٗٝٙٞ، ٢ًٞٞ ٙٞن، زٗٗ/ بٞ ض سٞك ث
 ٗ َٟ َِٚ َٚت ه٠َٗٞ تاكٚلطزُٞٗٝ بلات ٗ ً٘ختٞبٞض٠ بٞكاضبٔ ثُٞا زٝباتٞ بٞض ظاُلؤٙٞكٟ سلًٟ٘ بؤ ٠ٝٗٞ٢ به

ٍَٚ غٞٙطٝ عٞكػٟ ًاززٝكاُٟ تط٠ ٙاغاٙٞكٞٙٞ، ظؤ  ض غ٘ثاؽ.ٓٞتا زٗاٟٙ ث
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ زٝزٝٙت ٙاْ ثُٞا بؤ  َٚ٘ٙػتٚٞكاْ تؤ ًؤَهٞتٟ ث َٚـ زابري كطزُٟ ث هٞض اغتٟ زا ٢َٞ ًٞغٞهٞ ٢ٞٗٝ ُٚٞ، ث
َٚطّٝٙ هٚص٠ُٞ زاً٘زٝظطاٙٞكٟ سلًٟ٘ بٞض٠َ، بَٞهل٘ ٢ٞٗٝٙٞ  ٌَٚٞ بٞض اغتٟ ٗٝك٘ ٠ٝٗٞ٢ ه ٢ ،َٟ كٞ ٓاٗكاض٠ ٓٞب

َٚؿِٚاض٠ٝ ٢آُٞط خاُٚـ هٞ ُاٗ ًاززٝكٞ ٢ٚعارٞ بلط٠َ،  َٚطّٝٙ هٞطَٞي ٢ّٞٗٝٙ كٞ ٢ٞٗ ث ٓاٗبٞف كٞ ه
َٚؿلٞؾٟ زٝكّٞٙ. َٚػتا غٚال٠ٞ زٝكِٞٙٞٗٝ ٗ ث  زٗٗباضٝ ٢

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ؟ ز.عوٟ رٞضً٘ٗ.دُٞابٟ ٗٝظٙط   ٢ٞطٞض تٞٗظحياتٞكت ٓٞب

َٙصِٜٙٞٗٝ ظاُػيت(: َِٙسُٛ باآلٗ ت٘ َٙع ز.عوٟ غعٚس) ٗٝظٙطٜ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

٢ٞٗ بط طٞٙٞ باؽ هٞٗٝ ُاكات كٞ داًٚعاتٟ ٢ٞٓوٟ ٗ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ٢ٚػتعاُٞ بلْٞ بٞ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، 
َٚط ٢ٞٗ بط طٞٙٞ باؽ هٞٗٝ زٝك َٚ٘ٙػتٟ بٞٗٝ ٓٞٙٞ ٓاٗكاضٙٞكٟ بلط٠َ، ُٞخ ات بؤ صيُ٘ٗٞ ظاُلؤٙٞكٟ تاٙبٞت ث
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( بؤ صيُ٘ٗٞ ز٠َٗٞٙٝ تَٞهٞبٞكاُٟ بٞض٠َ بؤ ًٞعٌٞزي نٌُٚٞتؤ، ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع اـاص)
ٌَٚٞف  َٟ بٞ رِسق ٗ غٚاسٞٗٝ، ٢ َٚري عٚالك٠ٞ ٓٞب هٞ ز٠َٗٞٙٝ تَٞهٞبٞكاُٟ بٞض٠َ بؤ ًُ٘ؿ٢ٞٞٙٞكٟ با بَو

َٙم زٝكّٞٙ بؤ زاًٞظضاٗٝٙٞكٟ سلًٟ٘ ٗ بؤ  داًٚعاتٟ سلًٟ٘ ٢ًٞٗٝاْ ٓٞٙٞ، داض٠ ٗا ٓٞٙٞ ُ٘ٗغطاٗ
َٚم  زا٢رلٝٙٞكٟ سلًٟ٘ ٗ بؤ ٢ً٘ٞغٞغٞٙٞن كٞ ٓاٗكاض٠ تَٞهٞبٞكاصياْ بلْٞ، ٢ٞٗٝ ظؤض ٗاضزٝ ٗ ٢ٞٗٝ ٢ٞضك

َٚ٘اْ ظاُلؤ َٙلدػتِٟ ثُٞٙ٘ٝسٙٞ هٞ ُ دٚا٥س  تاٙبٞتٞكاْ هٞطَٞي ) ُاخاتٞ غٞض ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ، تُٞٔا ض 
َٚم ُاخاتٞ غٞض ظاُلؤ االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع اـاص َٟ باؾذلٝ ٢ٞٗٝ بِ٘ٗغط٠َ، بٞآلَ ٢ٞٗٝ ٓٚ  ٢ٞضك (، بَٞه

 سلً٘ٚٞكاْ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟٚ ظؤض ًٌ٘ٓٚٞ رٞضً٘ٗ.  كان ُٞشاز زَٝه

:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤ  كٟ ثٞضهًٞاْبٞض 

َِٙسُٟ باآل ٢ٞٗٝ ض اغتٞ، ٙٞعِٟ ٢ٞطٞض بٚاُبْٞ بؤ ٢ٞٗاُٞ ٢ٞٗٝ ٗٝك٘  َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ ٢ٞٗ كػ٠ٞٙٞ بٞض 
 تٞتبٚقات بٚاُبْٞ، بٞآلَ ٢ٞٗ بؤ ظكط بلط٠َ هٞ كاُْ٘؟،  ٙٞعِٟ ٢ٞٗٝ تٞعوٌٚاتٞ ٗ تٞستٞ تٞعوٌٚاتٚؿٞ.

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٗ.الُٞ خاْ رٞضً٘
 

َٙع الُٞ اظيس نٞهٞبٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚطٝ  َٙع ٗٝظٙط٠ تٞعوٌٟٚ عازي زٝكَٞ كٞ كػٞكاُٟ تاظ٠ٝ ض ُٟٗٗ كطزٝٗٝ، ه ثؿتطرل٠ هٞ كػٞكاُٟ بٞض 
تٞزضٙبٟ تَٞهٞبًٞاْ  3ًٞبٞغت ه٠ٝٗٞ نٚٞ، ًٞغٞهْٞ بؤ صيُ٘ٗٞ ك٘ه٠ٞٚ ٢ٚساضٝ ٗ ٢ٚقتػاز هٞ ًٞضسٞهٞ 

َٚطٝ ًٞبٞغتٟ َٟ ًٞغٞهْٞ ٢ٚشتٌاهٞ ٢ًٞٞ كتاعٟ  ٓٞٙٞ، ه ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ٢ٞٗٝ ظاُلؤ٠ تاٙبٞتٞ بٞؽ سٞكٚاْ ُٞب
َٙٚٞ بٞ  َٚ٘ٝٙٞ ُٚٞ، خؤتاْ زٝظاُّ كٞضتٟ تاٙبٞت ُ٘ َٚؿتا ٙٞعِٟ بٞٗ ؾ ٓ َٟ خاؽ ٗ كٞضتٟ تاٙبٞشياْ كَٞ ب

َٚتٞٗٝ ه٠َٗٞ تٞزضٙب بلْٞ ًٓٞ٘ٗٙاْ تَٞهٞبٞكاْ بت٘ا َٚطاٙاْ ُٞب ٍَٙ، ًٞغٞهْٞ د ُّ بهِٞ ُٚػبٞت ٓٞض
كتاعٟ سلًٟ٘ ٗ كٞضتٟ طؿتٟ ه٠َٗٞ تٞزضٙبٟ بلْٞ، ٙٞعِٟ ًٞبٞغت هٞ تٞزضٙب كطزُٟ تَٞهٞبٞٙٞ، ٙٞعِٟ 

َٙع ٗٝظٙط٠ تٞعوٌٟٚ عازي زٝكَٞ.  ثؿتطرل٠ كػٞكاُٟ بٞض 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 
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٠ٝٗٞ٢ دُٞابٟ ٗٝظٙط ط٘تٟ كٞؽ ُلؤَهٟ هٞٗٝ ُٚٞ كٞ هٞ تٞتبٚق ٗ هٞ تٞزضٙب، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ ً٘تٞبٞعٞ هٞ 
.َٟ َٚؿٞكٞ سٞي زٝب ٌَٙسا نُٞسّٙ غاَهٞ، بٞآلَ تٞداضٗبٞ عوٌٚٞكٞ البٞضْ، ٢ٞٗٝ بٞضْ ك  ٓٞض

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 غؤظاْ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع غؤظاْ ؾٔاب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْب  ٞض 

َٟ طٞٙؿتٍِ ٓٞٙٞ بؤ ٢ٞٗ ًٞغٞهٞٙٞ،  ٢ٞٗٝ ٓٞضنٟ ٢ٞٗ كػا٠ُٞ زٝٗتط٠َ ٠ًٗ٘ٞٓ هٞ زَهػؤظٙٞٗٝٙٞ، ًّ ت
ٍَِٚ بؤ ٠ٝٗٞ٢ تٞؾٔرل٠ تٚا  رٚعوْٞ ظاُلؤ٠ ٢ٞٓوٟ بٞ زُٚاٙٞن ثاضٝ كٞ هٞ تَٞهٞب٠ٞ ٗٝضططت ُا٠ٗ ُآ

َِٚا  َٚت، ً٘ختٞبٞضاتٟ ظاُلؤٙٞكٟ خؤًاُٟ بٞكاضزٝٓ ٗ ٙٞن روؼ هٞ تَٞهٞبٞكاُٟ خؤف ُٞب٘ٗ، ٓٞتاك٘ ُٞب
َٚؿسا ٓٚ  ؤخؤ٠ ً٘ختٞبٞض٠ زضٗغت كطز، ًٞعٞي عٚوٍ رٞضعٞك٠ٞ كطزب َٟ ٠ٝٗٞ٢ هٞ ث ٗٝ، بٞ ب

 ٢اًازٝكاضٙٞن بلات بؤ كطز٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ رٞضعٞ، بؤٙٞ ٙٞعِٟ ٢ٚػتغالزي سلً٘ٞتٚاْ كطز.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ زُٝط بّ، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف   زٗا غٚالٞتاْ، تلاٙٞ ب
 

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚؿِٚاض زٝكّٞٙ: َٚؿِٚاض٠ ثٞضهًٞاُتاضاْ ًاززٝكٞ بٞ زٗٗ بط طٞ ث  هٞغٞض ث
طبٝكاتٗا ٚتدزٜب أٚال/ يًذاَعات اـاص١ ٚاؿه١َٝٛ إ تتعإٚ فُٝا بٝٓٗا ف٢ فاٍ ادسا٤ ايتذازب ايع١ًُٝ ٚت

 ايطًب١ ٚتبادٍ اـربات.
ػازبٗا ايع١ًُٝ ٚتطبكاتٗا ٚتدزٜب ايطًب١ ظُٝع اؾٗات ذات َعات اـاص١ إ تطتعني ف٢ ادسا٤ ثاْٝا/ يًذا

االختصاص ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع اـاص، ٚع٢ً ايدٚا٥س تكدِٜ ايتطٗٝالت ٚاملطاعدات ايالش١َ 
 .يتشكٝل ذيو

َٙع ز  .اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 كان ُٞشاز رٞضً٘ٗ.

:َٟ َٙع ُٞشاز ععٙع غ٘ضً  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚلٟ ظؤض ظٝضٗض٠ ٓٞٙٞ ٢ٞٗ  َٚم ٢ٚؿ َٚم ٙاْ ٓٞض ٗٝظاضٝت َٟ، هٞبٞض٢ًٞٗٝٞغٞهْٞ، ٗٝظاضٝت ٢ٞٗ )عوٟ(ٙٞ ُاب
َٟ زٝبٟ ٢ٞٗ ٢ٚؿٞ بٞ َٟٚ داًعٞ ٢ٞٓوٚٞ بٞ ٗاغت٠ٞ ٢ٞٗ )عوٟ(٠ٞٙ زَٝه ََٚوٟ، ٢ٞٗٝتا رٞضً٘ٗ كاُْ٘ ث َٟ ب د

 ٗٞ٢ٞٗٝ، ٢ َٟ َٟ ٢ًّٞ ٗابلَٞ، ًٞغٞهْٞ ٗٝظاضٝتٟ زاضاٟٙ كٞ خٞضٙلٟ ب٘زدٞٙٞ، ٢ٞٗٝ نؤْ زٝب ط٘تً٘ٗٞ زٝب
َٙع هٞ كِٞخؤ ٢ُٞطؤ زكتؤضْ. َٟ بطا٠ بٞض َٟ كاكٟ خؤَ، ُاب  )عوٟ(ٙٞ ُاب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 
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 ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:ب  ٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

أٚال/ يًذاَعات اـاص١ ٚاؿه١َٝٛ إ تتعإٚ فُٝا بٝٓٗا ف٢ فاٍ ادسا٤ ايتذازب ايع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا ٚتدزٜب 
 ايطًب١ ٚتبادٍ اـربات.

ايطًب١ ظُٝع اؾٗات ذات  ػازبٗا ايع١ًُٝ ٚتطبكاتٗا ٚتدزٜبَعات اـاص١ إ تطتعني ف٢ ادسا٤ ثاْٝا/ يًذا
االختصاص ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ايسمس١ٝ ٚايكطاع اـاص، ٚيًدٚا٥س تكدِٜ ايتطٗٝالت ٚاملطاعدات ايالش١َ 

 .يتشكٝل ذيو
َٚ٘ٙػت ُاكات كٞ غٞضزاُٟ كاضطٞٙٞن زٝكات ض ٝظاًُٞس٠ ٗٝظاضٝت ٗٝضبطرلزض٠َ.  ض ٝظاًُٞس٠ زاٗاكطاٗ ط٘تٚاْ ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤ  كٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

َِٙٞٗٝ، رٞضً٘ٗ.  ز.ض ؤشاْ زٙػاْ بٚد٘
 
 
 

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٟ ًاززٝٝكٞ زٗٗ بط طٞٙٞ:  بَٞه
ذاَعات اـاص١ ٚاؿه١َٝٛ إ تتعإٚ فُٝا بٝٓٗا ف٢ فاٍ ادسا٤ ايتذازب ايع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا ٚتدزٜب ًأٚال/ ي

 ربات.ايطًب١ ٚتبادٍ اـ

ػازبٗا ايع١ًُٝ ٚتطبكاتٗا ٚتدزٜب ايطًب١ باؾٗات ذات َعات اـاص١ االضتعا١ْ ف٢ ادسا٤ ذاًثاْٝا/ ي
 االختصاص ف٢ دٚا٥س االقًِٝ ٚايكطاع اـاص بعد اضتشصاٍ َٛافكتٗا.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ثٞغُٞ َٟ هٞطَٞي زاٙٞ؟ ك  س كطا رٞضًْ٘ٗ، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ.ك

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 32املاد٠ 
 /جيٛش اصداز اْع١ُ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.1
 / يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.2

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ضً٘ٗ.كان ز.عٌط رٞ

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 32ًازز٠ٝ 
َٟ كطزُٟ س٘كٌٞكاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ.1 َٟ بٞد َِٙسض٠َ بؤ ٢اغاُلاض٠ د َٟ ثٞٙط ٝٗ زٝضبه٘  / زٝؾ
َٟ كطزُٟ س٘كٌٞكاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ.2 َٟ بٞد َٟ بؤ ٢اغاْ د َِٙ ٌَِٙاٟٙ زٝضبه٘  / ٗٝظٙط بؤ٠ ٓٞٙٞ ض 

َٙع ز.اضغالْ باٙع   )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع زض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚ٘ٙػتٞ  َٟ ٢ٞٗٝ ث َٚ٘ٙػتٟ بٞ زاض ؾتِٞٗٝٙٞ هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٢ٞطٞض ٢ُٞعضيٞ ب ثؿتطرل٠ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ تُٞٔا ث
َٚ٘ٙػت ُاكات ٢ٞٗٝ زٝكٞكٞ (، ٢ٞطٞجيٛش اصداز االْع٢١ُٚؿاضٝت بٞ ًٞدوػٟ ٗظٝضا بلط٠َ، ) ض دٞٗاظٙٞ ٗ ث

َٚ٘ٝٙٞ ٓات٘ٗٝ ) ، زًٗٗٝٚـ جملًظ ايٛشزا٤ اصداز االْع١ُ ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(بٞٗ ؾ
 يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(.)
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ٢آُٞط خاْ  ٗ كان عٌط، طَ٘هعاض خاْ، ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ ٢آُٞط دُٞابٟ ٗٝظٙط؟  َٟ ت ك
 خاْ.

َٙع ٢آُٞط عاضف:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

( َٟٚ نُ٘لٞ  فكط جيٛز اصداز اْع١ُ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(،ض اغت زٝكات ز.عوٟ زٝبٟ بَو
ٞعوٌٟٚ عازي ٓٞٙٞ بٞتُٞٔا هٞ زٝغت ٗٝظاضٝت ُٚٞ ٗ بؤضز ٓٞٙٞ زا٢ٌْٚٞ ٢ٞٗ ؾت٠ٞ عٚالك٠ٞ بٞ ًٞدوػٟ ت

َٚت ظؤض  َٚلٟ ًٌ٘ٓٚٞ ٗابعامن هٞ زٝغت بؤضزٝك٠ٞ ب َٛ زٝزات، ٢ٞٗٝف ؾت هٞ ًٞدوػٟ ٗظٝضا٠ ٢ٞٗ سلًٟ٘ ث
َٟ ٗ ظؤض غ٘ثاؽ.  ًٍ٘ٓٚ تط زٝب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ باآل ٓاٗكاضَ بّ، ٠ٝٗٞ٢ ثُٞٙ٘ٝساضٝ بٞ ضغَ٘، ضغًٟ٘ ٢ٚذاظٝ،  ٢ٞطٞض هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ ٗ هٚص٠ُٞ خ٘
َٚطٝ بٞ ًاززٝٙٞكٟ ٢ٚعارٟ ٢َٞ  َٟ ُٞزضاٗٝ، زٝكط٠َ هٞ ٢ٞسلاًٟ خٚتاًٟ ه هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ٓٚ  ٢اًاشٝٙٞكٟ ث

 بابٞتٞف ٢ٚعارٞ بلّٞٙ، ًٞغٞه٠ٞ ٗٝضططتّ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞ  ض 
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 طَ٘هعاض خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع طَ٘هعاض كازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٌَِٙاٟٙ  َٚؿِٚاض زٝكَٞ ٓٞض زٗٗ بط طٞكٞ بلط٠َ بٞ ٙٞن ٗ بِ٘ٗغط٠َ )ٗٝظٙط بؤ٠ ٓٞٙٞ ثٞٙط ٝٗ ٗ ض  ًِٚـ ث

َٟ كطزُٟ س٘كٌٞكاُٟ ٢َٞ َٟ بٞد َٚ٘ٙػت زٝضبلات بؤ ٢اغاْ د  ٙاغاٙٞ. ث
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚػتا ٢ٞٗ  َٙػا ٗ ٢ُٞعضيٞ تُٞٔا هٞ زٝغٞآلتٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظٙطاُٞ ٗ تا ٢ هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ زٝضكطزُٟ ض 
ٌَِٙاٟٙ زٝضبلات، بؤٙٞ  زٝغٞآلتًٞاْ ُٞزاٗٝتٞ ٗٝظٙط تا ٗٝظٙط ٢ٞٗ ُٚعاًٞ زٝضبلات، ٗٝظٙط تُٞٔا بؤ٠ ٓٞٙٞ ض 

َٚؿٞ ُٚٞ، ًاززٝكٞ بٞ زٗٗ بط طٞ ٓات٘ٗٝ: َٟ هٞض ٠ٗٗ ٙاغاٙٚٞٗٝ ٓٚ  ك َٟ ٗ هٞ ٙٞن بط طٞف ب  هٞ زٗٗ بط طٞف ب
 جملًظ ايٛشزا٤ اصداز اْع١ُ يتطٌٗٝ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ./1
 .يالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ/ يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ا2

ٌَِٙاٙـ هٞالْٙٞ ٗٝظٙط زٝضزٝكات َٟ ٗ ض  َِٙ َٚ٘ٙػتٟ كطز ٢ُٞعضيٞ زٝضزٝن٘ َٚ٘ٙػتٟ دٞٗاظٙٞ ٗ بؤ٠ ٓٞٙٞ ث ، ث
َٙيَن  .ُٞكطز ٢ٞٗا زٝضُان٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ دُٞابٟ ٗٝظٙط بٞٗ غٚالٞٙٞ ض ٢ٝٚت نٚٞ؟ باؾٞ بٞٗ غٚالٞٙٞ َِٙسضاٙٞٗٝ، ك ٠ كٞ خ٘
َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط، كان  زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك

 ز.قباح رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 33املاد٠ 
ٗا ٚفكا السهاّ ٖرا ايكإْٛ خالٍ َد٠ التتذاٚش ضت١ ع٢ً اؾاَعات اـاص١ ايكا١ُ٥ ف٢ االقًِٝ تهٝٝف اٚضاع

 اغٗس َٔ تازٜذ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 33ًازز٠ٝ 
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َِّٚ ب ٍَٙ خؤٙاْ بط٘صت َٚ٘ٙػتٞ هٞغٞض ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاُٟ ٓٞض َٟٚ س٘كٌٞكاُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ هٞ ًاٗٝٙٞكسا ث ٞ ث
َٚص٠ٗٗ بٞكاضخػتِٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ.  هٞ ؾٞف ًاُط ض ٝت ُٞكات هٞ ً

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 ثؿتطرل٠ هٞ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ ز.اظيس، كان عبساهػالَ ٗ ٢آُٞط خاْ، ز.اظيس رٞضً٘ٗ. َٟ ت  دُٞابٟ ٗٝظٙط؟ ك

َٙع ز.اظيس ابطآٍٚ ٗٝضتٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚؿسا با ٍَٚ باؾٞ رٞضعٟ هق ٙاْ ُ٘ٗغِٚط٠ٞ داًٚعٞؾٟ بؤ ظٙاز بلط٠َ، نُ٘لٞ هٞ ث زلاْ َٓٞ هٞ ًّ ث
 َٟ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاُّ، هق ٗ ُ٘ٗغِٚط٠ٞ داًٚعٞٙٞكٟ خاضدٚـ كٞ ٓٞب داًٚعاتٟ خاغٞ كطز كٞ هُٞاٗ ٓٞض
َٙتٞٗٝ،  َٙصض َٚ٘ٝٙٞ زابط  َٚؿِٚاض زٝكَٞ بٞٗ ؾ ٢ٞٗٙـ تٞكٚطٟ ٢ٞٗظاعٟ خؤ٠ بلات هٞطَٞي ٢ٞٗٝ، بؤٙٞ ًّ ث

١ خازز االقًِٝ تهٝف اٚضاعٗا ٚفكًا ع٢ً اؾاَعات اـاص١ ايكا١ُ٥ ف٢ االقًِٝ فسع اٚ َهتب ال١ٜ داَع)
 (.السهاّ ٖرا ايكإْٛ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
ٍَٙ هٞ ٓٚ  ُٚٞ.  ٓٚ٘ازاضَ ط٠َ٘ هٞ ًّ بططْ، نُ٘لٞ ًّ خؤَ ط٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ  ثٞضهًٞاْ(: بٞض 

َٟٙ هٞ زُٝطٞكاْ ُٚٞ بٞض اغتٟ، بٞزاخٞٗٝ ظؤض هٞ بِٟٞٙ خؤتاْ كػٞ زٝكْٞ، بٞض اغتٟ  بٞخ٘ا٠ كٞؽ ط٘
 ٢اضاًٟ كاعٞكٞ ظؤض خطاخ ب٘ٗٝ، كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚم ٓ َٚؿذل كًٞذل هٞ ًاُط ٌَٚٞ ث َِِٚٚٞ برل٠ خؤًاْ ٢ َٚؿًٞٙٞاْ ٓٞب٘ٗ هٞ ك٘تاغاُٞ تاٙبٞتٞكاْ، ب ًٞاْ ٢َٞ ك

َٚري )خالي غتٞ اؾٔط(، ) َٟ، ُاَه َٚؿِٚاض زٝكَٞ بَٞهل٘ عًٞٞزي بري ٗ تُٞطٚع بب قبٌ بدا١ٜ ايط١ٓ بؤٙٞ ًّ ث
 ايدزاض١ٝ ايت٢ ت٢ً ايط١ٓ اصداز ٖرا ايكإْٛ(.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 
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 ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ٢آُٞط عاضف:بٞ  ض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٙتٞٗٝ، ض اغت زٝكات، ظؤض غ٘ثاؽ.  تٞبعْٞ كػٞ هٞغٞض كػ٠ٞ كان عبساهػالَ ُاكط
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

ٖرا ايكإْٛ قبٌ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ القًِٝ تهٝٝف اٚضاعٗا ٚفل اسهاّ ات اـاص١ ايكا١ُ٥ ف٢ اع٢ً اؾاَع
 .2114ـ  2113

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟  َٟ هٞطَٞي زاٙٞتلاٙٞ زٝغت بٞضظبلاتٞٗٝ؟ ك كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط  1ك
 زٝٙٞكٟ تط، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ.ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاز

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 34املاد٠ 
تطبل ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات املعٍُٛ بٗا ف٢ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ بػإٔ نٌ ساي١ ايت٢ 

 مل ٜسد بٗا ْص ف٢ ٖرا ايكإْٛ ٚمبا الٜتعازض َع اسهاَ٘.
َٙع ز.  اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

  34ًازز٠ٝ 
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ ثٞٙط ٝٗ زٝكط٠َ  َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٚلطاٗٝكاُٟ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٌَِٙاٙٚٞ كاضث ٙاغاكاْ ٗ ثٞٙط ٝٗ ٗ ض 

َٚم كٞ زٝكٟ بؤ ُٞٓات٘  ٗٝ هَٞ ٙاغاٙٞزا كٞ هٞطَٞي س٘كٌٞكاُٟ ُاكؤن ُٞبّ.هٞ باض٠ٝ ٓٞض ساَهٞت
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 ثؿتطرل٠ هٞ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ.



 247 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞهٞ تلاٙٞ دُٞابٟ ٗٝظٙط؟ ك َِٙسضاٙٞٗٝ ك َٚبِٟٚ ُٚٞ، بٞٗ غٚال٠ٞٙٞ كٞ خ٘ َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ؟ كٞؽ ت َٟ ت
َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞكؤ٠ زُٝط ثٞغُٞس كطا، رٞضًْ٘ٗ بؤ ًاززٝٙٞكٟ تط كان ز.قباح  زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك

 رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.قباح ستٌس صتٚب:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 35اغيازٝ 

 إْٛ بعد ْػسٙ ف٢ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(.ٜٓفر ٖرا ايك
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.
 
 
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

  35ًازز٠ٝ 
َٟ زٝ َٟ بٞد  كط٢.٠ََٞ ٙاغاٙٞ هٞ زٗا٠ بآلٗكطز٠ُٝٗٞ هٞ ض ؤشُا٠ًٞ رٞضًٟ )ٗٝكا٢ٚعٟ ك٘ضزغتاْ (د

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازضزظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ثؿتطرل٠ هٞ ًاززٝكٞ زٝكّٞٙ، ٗؾ٠ٞ ٗٝكا٢ٚعٟ ك٘ضزغتاْ بؤ ٢ٞغَوٟ ثطؤشٝكٞ ظٙاز بلط٠َ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(  :بٞض 

 كان ز.اظيس رٞضً٘ٗ.
 

َٙع ز.اظيس ابطآٍٚ ٗٝضتٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿذل ٢ٞٗ ًاززاُٞ  َٟ هٞبٞض٢ٞٗٝ ث ٍَٚ باؾٞ ُٓٞس٠َ ًٞٗاز ٢ٚعارٟ ٓٞٙٞ بٞضه٠ٝٗٞ ٢ٞٗ ًاززٝٙٞ زٗا ًاززٝ زٝب ث
 غِٞٙٞ زُٝطساُٞٗٝ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٚٚت ٓٞٙٞ رٞضً٘ٗ.دُٞابٟ   ٗٝظٙط ٢ٞطٞض ت
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َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ(: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز.عوٟ غعٚس )ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػت زٝكات ظٙاز بلط٠َ، ًاززٝٙٞكٚاْ ) َٔ قإْٛ ٚشاز٠ ايتعًِٝ  44ـ 41تًػ٢ اسهاّ املٛاد زٗٗ ًاززٝ ث
 ٚالٜعٌُ با٣ ْص ٜتعازض ٚاسهاّ ٖرا ايكإْٛ(. 2118يط١ٓ  11ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ زقِ 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚ٘ٙػت بٞٗ زٝكٞ ُاكات، هٞبٞض٠ٝٗٞ٢ ًازز٠ٝ  َِٙسُٟ باآل شًا 52ث ٠ غاَهٟ 11ضٝ هٞ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٟ )ٙعٌى باسلاَ اغي٘از  2118 َٟ، ٗاتٞ كٞ 43ٗ  42ٗ  41ٗ  41خؤ٠ زَٝه ( ٓٞتا ٙاغاٙٞكٟ تاٙبٞت زٝضزٝن

َٚلٟ ٙاغاٟٙ هُٞاٗ ٢ٞٗ ٙاغاٙٞ  4ٙاغاٜ تاٙبٞت زٝضن٘ٗ كاض بٞٗ  َٚ٘ٙػت ُاكات بٞ زٝك ًاززٝٙٞ ُاكط٠َ، بؤٙٞ ث
ٌَٟٙ ك٘ض 4 َٚلطاٗ هٞ ٓٞض ٌَٚٞ ٢ٚوغا٠ بلِٞٙٞٗٝ.ًاززٝ هٞ ٙاغاٙٞكٟ تط٠ كاضث  زغتاْ ٢
 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 دُٞابٟ ٗٝظٙط رٞضً٘ٗ.

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ(: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز.عوٟ غعٚس )ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٟ، زَٗٗٝ ٢ًُ ف٢ االقًِٝ، ميجٌ اثٓإ / ميجٌ اؾاَعات اـاص١ ف٢ فًظ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايعبَٞه

 .َٔ زؤضا٤ ٖرٙ اؾاَعات بصف١ عطٛ ٚبػهٌ دٚز٣
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َِٙسُٟ باآل زٝكّٞٙ، نُ٘لٞ هٞ ٢ٞصت َٙع ٗٝظٙط٠ خ٘ َٚؿِٚاض٠ٝ بٞض  ٌَٚٞ ت٢ٞٚس٠ ٢ٞٗ ث ًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝتٟ ٢
ٌَٚاْ باؾٞ ٗ بٞ ًٓٞاْ ُٞؽ  ٌَٚٞ ث َٟ، بؤٙٞ ٢ َِٙٞضٙاْ ٓٞب َٚ٘ٙػتٞ ُ٘ َِٙسُٟ باآل ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ث خ٘

 ت٢ٞٚس٠ زٝكّٞٙ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َِٙٞض؟ بٞؽ كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ. َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ هٞغٞض بُٟ٘ٗ ُ٘ َٟ ت  ك
َٙع عبساهػالَ بٞضٗاض٠  :بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚم هٞغٞض  َٚلٟ ظؤض باؾٞ تُٞػٚق َٚم بؤ تُٞػٚق هٞغٞض بٞضظتطّٙ ٢اغت، ؾت تٞبعْٞ زؤظ٠ِٝٗٞٙ ٢اهٞٙٞت
ٌَِٚٞ برل٠  َٚ٘اْ ظاُلؤ ٢ٞٓوٚٞكاْ ٗ سلً٘ٚٞكاْ، بٞآلَ ًّ تُٞٔا ز٠ًَٗٞٝ ب بٞضظتطّٙ ٢اغت بسؤظِٙٞٗٝ، هٞ ُ

َٙعاُٟ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝت ٣ٙٞٓٞٙٞكٟ  َٙم خطاٗٝ، سق٘ق ٗ ٢ُٞساًٚٞتٟ ض ٝرتاض بٞض  سلً٘ٚٞ ٗ بٞ ٙاغا ض 
َٚم  َٚطا٠ خؤ٠ ب٘ٗ تاٗٝك٘ خاَه َٚؿِٚاض٠ دُٞابٟ ٗٝظٙط هٞ د ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ًٞاُٞ ً٘ٝظٝرٟ سلً٘ٞت ُري، ٢ًٞٞ ث
َٚلٟ باآل٠ ٢َٞ تُٞػٚقٞ زابري زٝكات، بٞآلَ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ببِٞ ٢ُٞساَ  َٟ برل بلِٞٙٞٗٝ هٞ ٢ٞصتًُ٘ٞ َِٙ ب٘ضٗٗش

 دوػٞ تٞغٞٗض زٝكَٞ خ٘ز٠ كاُُٟ٘ ٗٝظاضٝت كٞبَ٘ي ُاكات، غ٘ثاؽ.هٞٗ ًٞ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٠ٞ٢ ٢ٞطٞض ٗٝك٘ غٚط٠ٞ ً٘ضاكٚب ه٠َٗٞ بّ؟ كان كاضزؤ رٞضً٘ٗ.

َٙع كاضزؤ ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚتٞ ُا َِٙٞضٝ بٞٗ ضٝزلٚٞتٞ زٝن ٌَٚ٘اٙٞ زاُاُٟ ٢ٞٗ ُ٘ ٗ تٞؾلٚو٠ٞ ٢ٞصتًْ٘ٞ، ٢ًٞٞ ض ٠َ ططتِٞ ًّ ث
َِٙٞض٠  هٞغٞضبٞخؤٟٙ ٢ٞٗ ظاُلؤٙاُٞ، دطٞ هٞ ًٚلاُٚعًٞكٞ، ٙٞعِٟ بٞ ض ًٚلاُٚعًٞن تؤ زٗٗ ُ٘
َٟ كٞٗاتٞ ظاُلؤكاُٟ ُاسلًٟ٘  َٟ بؤضزٙاْ ٓٞب َٙط٠ بؤ ٗٝظاضٝت، بؤضز٠ ظاُلؤكاُت ٓٞٙٞ، خؤ٠ زٝب َٓٞهسٝبص

َٙلٟ زابِ َِٙٞض َٚت كٞ هٞ طَٞي سلً٘ٞت ٗ هٞطَٞي ٗٝظاضٝت تُٞػٚق بلات، بٞآلَ تاٙبٞتٞكاْ، ٢ٞٗ بؤضزٝ ُ٘
َٟ هٞ  َٚت كٞ ظؤض تُ٘ستط زٝب بٚلاتٞ ٢ُٞساَ تٞغٞٗض زٝكَٞ ًٞضكٞظٙٞتٞك٠ٞ ٗٝظاضٝت بٞٗ ٢ٚتذا٠ٞٓ زٝن

 بٞضاًبٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٞ ظاُلؤ ضٝزلٚٞكاْ ٓٞٙٞ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.

َٙ  ع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٚؿِٚاض٠ كطز زاخوٟ ٙاغاٙٞكٞ بلط٠َ،  َٙع ٗٝظٙط ث َٚري ٠ٝٗٞ٢ بٞض  ٢ٞطٞض ٠ٝٗٞ٢ كٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٗتٚاْ بَو
َٟ بدي بٞ ٢ُٞساَ، ً٘ضاكٚبٚـ ٓٞض  َِٙسُٟ باآل تٞعسٙى بلط٠َ، نُ٘لٞ ٢ٞٗٝ زٝب َٟ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ زٝب

َٚم هٞ عِٟٞٙ ؾت، بٞآلَ زٝ َّٙ هٞ كؤبُ٘ٗٞٗٝكاُسا، بٞ ُٞٗع َٟ بلط َٟ غٚغٞٙٞن بسؤظِٙٞٗٝ ٢ٞٗاْ بٞؾساض٠ ث ب
َٟ بٞض اغتٟ، ظؤض غ٘ثاؽ.  ُٞٗعٞكاْ ُٞن ٢ُٞساَ بّ، ًارٞكاُٟ ٢ُٞساًٟ ٢ٞٗ ٢ٞصتًُ٘ٞٞ باآلٙٞٙاْ ُٞب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان دالي رٞضً٘ٗ.
 

َٙع دالي عوٟ:  بٞض 

َٙع  غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ. بٞض 
َٟ هٞ زٝض٠ٝٗٝ ٗٝظاضٝت بلات بؤ ٢ٚؿٟ  هٞ ًٓٞ٘ٗ ٙاغاٜ ٗٝظاضٝتٞكاْ ٗتً٘ٗاُٞ ٗٝظٙط بؤ٠ ٓٞٙٞ باُطٟ ٙٞك

.َِٞٙ َٙتٞٗٝ هٞٗ ؾ٘ َٟٚ زٝكط َٚ٘ٙػت، هٞبٞض٢ٞٗٝ د  ث



 251 

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ باُطٟ بل ات هٞكؤبُ٘ٗٞٗٝكاُٟ ٓري بٞؾساض بّ، كان ًً٘لِٚٞ ٢ٞٗ غٚغٞٙٞ باف َٗٝهآل، ٗٝظٙط بؤ٠ ٓٞب
 عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع عٌط ٓٞٗضاًٟ:  بٞض 
َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚبِٟٚ كان دالي بٞآلَ ٗٝك٘ ثطغٚاض زٝٙلَٞ، ٢اٙا هٞ ٙاغاٜ ٗٝظاضٝت ٙاْ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ  ٓٞض ًٓٞاْ ت
َٟ كٞ ٗتطاٗٝ  ٢ٞٗ غٞآلسٚٞتٞ بٞ ٗٝظٙط ُٞزضاٗٝ ٙاْ بٞ ًٞدوػٟ ٗظاضا ُٞزضاٗٝ كٞ ٓٞض َٚ٘ٙػت ب َٚلٟ ث كٞغ

َٚلٞ، ظؤض غ٘ثاؽ. َٚم سٞشيْٞ ض ٢ٝٚػٟ داًٚعٞكاُٚـ ٓٞض كٞغ  ٓٞض كٞغ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ًاًؤغتا رٞضًاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع رٞضًا  ّٙ:سععاهْ بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

 كػٞكامن كطاْ ظؤض غ٘ثاؽ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤ  كٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

 هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا ض ٢ٝٚتاْ ٗ زٗا غٚالٞتاْ؟ كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚٞ ٢َٞ تٞكسٙطًٝاْ ٢اًازٝ كطزٗٗٝ، ًاُطٟ  ب٘ٗٝ، ٙٞعِٟ زٗٗ غاَي ٗ  ٠2111  8ٗ  7هٞض اغتٚسا ٢ٞطٞض ٢
ٌَٚٞ بٞض اغتٟ  ُٚ٘ بٞغٞض ٢اًازٝ كطزُٟ تٞكطٙط٠ ٓاٗبٞف َٚػتا ٢ زا ض ؤٙؿت٘ٗٝ، هٞٗ كاتٞٗٝ بؤ ٢

َٚلٟ تاٙبٞت بٞ ٢ٞٗاْ، بٞآلَ ًُٞاْ زٝت٘اُٟ  َِٚاُٟ ٢ٞصتًُ٘ٞ َٚلٔ ًػ٘ٝزٝٙٞكٌاْ ساظض كطزب٘ٗ غٞباضٝت بٞ ث
َٚؿِٚاضًٝاْ بِٟٚ هٞ ٟٓ  بٚدِٞٙٞ ُاٗ ِٟٓٚ خؤًاُٞٗٝ، ًٞغٞه٠ٞ تٞكطٙط٠ ٓاٗبٞؾٞٗٝ، بٞآلَ كٞ ٢ٞٗ ث

َٙتٞٗٝ بؤ ض اثؤضتٞك٠ٞ ٗٝظا َٟ، كٞ ٢ٞٗاْ زٝضٗاظٝٙٞكٚاْ بؤ بلط َٚلٟ ٗٝغٞت ب ضٝتٞ ٗشياْ ض ُٝطٞ ٢ًٞٞ  سٞه
َّٙ، ٢اخؤ  َِٙٞضاٙٞتٟ كطزْ هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝت، نُ٘لٞ ٢ٞٗ بط ٙاضا٠ُٞ هٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝتسا زٝزض ُ٘

َِٙٞضاٙٞتٚاْ َٟ ٠ بلْٞ، بؤ ظاُلؤ سلً٘ٚٞكاْ ًٓٞ٘ٗ ُ٘ َٟ بٞد َٙسا ٗ  ً٘هعًٝٞ بؤ ٢ٞٗاُٚـ د َٟ هٞٗ ٓٞب
َٙتٞٗٝ بؤ  َٙٚاْ زَي ُٞطرل٠َ، ٙاْ زٝضٗاظٝٙٞن ُٞكط ٢ٞٗاُٚـ هٞٗ بط ٙاضا٠ُٞ كٞ هٞغٞض ٢ٞٗاْ زٝزض٠َ ٢ٚذل ط٘
َٚري  َٚؿلٞف بٞ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ ٗٝظاضٝت بلْٞ، بؤٙٞ ُاظامن ٢ٞطٞض بلط٠َ بَو ٠ٝٗٞ٢ برلٗبؤنُٟ٘ٗ خؤٙاْ ث

َٚ٘ٝٙٞ با عالز بلط٠َ. بٞغٚطٞتٟ ً٘ضاكٚبٚـ ٙاْ ٓٞض غ٘ٗز هٞٗ زٝغٞآلت٠ٞ كٞ  زضاٗٝ بٞ ٗٝظٙط بٞٗ ؾ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚم ُٚٞ ًاتَ٘ي ٗٝظٙط خؤ٠ غٞآلسٚٞتٟ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞٙٞ خٞبرل باُط بلات هٞ زٝضٝٗٝ بؤ  َٚ٘ٙػتٟ بٞ ُٞغ ٓٚ  ث
 ٠ٝٗٞ٢ بؤ كؤبُ٘ٗٞٗٝكاُٟ خؤ٠، تٞٗاٗ ز.اظيس ٗتت ًازز٠ٝ تاظٝ ٓٞٙٞ رٞضً٘ٗ.
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َٙع   ز.اظيس ابطآٍٚ ٗٝضتٛ:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  بٞض 

َٚلٟ تٞعوٌٟٚ  َٙطٞ بسات ًٞدوػ َٙع ض  َٟٚ كطز ٢ٞٗ ًٞدوػٞ ثٞضهًٞاُٟ بٞض  ٠ٝٗٞ٢ كٞ كان ز.عٌط ٢اًاش٠ٝ ث
( َٞٙٝ٘ٚ َٟ، بَٞ ؾ تأضظ فًظ ٜط٢ُ فًظ ايتعًِٝ اال٢ًٖ ٜٚهٕٛ بس٥اض١ ٚشٜس ايتعًِٝ ايعاىل عازي زضٗغت ب

عات اـاص١ ٚاسد َطتػاز٣ ايٛشاز٠ َٚدٜسايعاّ يًدزاضات ٚايتدطٝط ٚاملتابع١ َٚدٜس ٚعط١ٜٛ زؤضا٤ اؾاَ
عاّ ايتفتٝؼ ٚايطُإ ايٓٛع٢ ٜٚتُتع بصالسٝات فًظ ايٛشاز٠ ف٢ مجٝع َا ٜتعًل بػؤٕٚ اؾاَعات 

َِٙٞضٙاْ هٞ ًٞدواـاص١ َٚ٘ٙػت ُاكات ُ٘ َٟ ث ػٟ ٗظاضٝ (، ٢ٞطٞض ٢ٞٗٝ كٞبَ٘ي بلط٠َ ٠ٝٗٞ٢ كٞ كان ز.عٌط زَٝه
َٟ ٗ ظؤض غ٘ثاؽ.  ٓٞب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ز.عٌط رٞضً٘ٗ.
 
 
 
 

َٙع ز.عٌط ُ٘ضٝزِٟٙ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ تٞعطٙطٟ  َِٙسُٟ باآل٠ تاٙبٞت زٝب َٚري بُٞا٠ٗ ٢ٞصتًُٟ٘ٞ خ٘ َٚم زابِ ٌَٚٞ ٢ٞصتًُ٘ٞ هٞض اغتٟ زا ٢ٞطٞض ٢
َٚل َٟ ث َٚط٠ٞ بلّٞٙ ٗ زٝب َٟ ًٞٓاًٞكاُٟ زٙاض٠ بلّٞٙ، بؤٙٞ هٞ ض اغتٟ زا د ٔاتٞك٠ٞ زٙاض٠ بلّٞٙ، زٝب

َٙط٠ٝ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ  ََٙوري بؤ ٗٝظٙط ٗ زٝغٞآلتٟ خؤ٠ بٞ ط٘ َٟٚ ز َٚ٘ٝٙٞ، بؤٙٞ بٞد َٚتٞٗٝ بٞٗ ؾ ُاب
َٟ بلات. َٟ ٗ بٞؾساضٙاْ ث َِٚ َِٙسُٟ باآل بٞكاضبٔ  خ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  (:بٞض 

 كان ز.اظيس ؾتٟ تطت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.اظيس ابطآٍٚ ٗٝضتٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚم ٓات٘ٗٝ،  َٟ رٞكٞضٝ ث ت اال١ًٖٝ / تتٛىل ايٛشاز٠ اغساف ايع١ًُٝ ع٢ً اؾاَعا1ًاززٝٙٞكٟ تط٠ ٢ٚعارٟ هٞغ
اَعات اال١ًٖٝ َعا١ًَ اؾاَعات / تعاٌَ اؾ2دٛد٠ ايتعًِٝ ف٢ اؾاَعات اال١ًٖٝ، ٚدعُٗا مبا ٜطُٔ ضُإ 

/ ٜتُتع ايطًب١ ٚخسٜر 3َها١ْ اؾاَعات اـاص١،  ازتباطٗا بايٛشاز٠ مبا ٜطُٔ زفع اؿه١َٝٛ َٔ سٝح
 .اؾاَعات اـاص١ بٓفظ سكٛم ٚاَتٝاشات ايطًب١ ٚخسٜر اؾاَعات اؿه١َٝٛ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚ٘ٝ ض ٢ٝ َٚؿِٚاض٠ٝ ز.اظيس نٚٞ؟ ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٢  ٚتاْ هٞغٞض ٢ٞٗ ث

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 
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َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚؿ٘ٗتط زُٝطٌاْ بؤ٠ زا دٚٔاظ٠  َٚؿِٚاضٝكاْ باؾّ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ظًٝاْ ٗ دٞٗز٠ٝ ُٞٗعٟ هٞ ًاززٝكاُٟ ث ث
َٚ٘ٝضٝ ظاُٚػتٚٞكاْ ُٞكط٠َ، ٢ٞٗٝ ٢ٚؿطاف ٗ ظًٝاْ ُٞٗعٟ ٓٞٙٞ بؤ ٢ٞٗ ًٞتطغٚا٠ُٞ كٞ ٓٞٙ ٞ، ض ٝنا٠ٗ ث

َِٙسُٟ باآل زاًٞظضاٗٝ ٢ٞٗ ٢ٞضك٠ٞ هٞخؤ زٝطط٠َ،  َٟٚ ٙاغاٜ ٗٝظاضٝتٟ خ٘ ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ٞٗ دٚٔاظٝ كٞ بٞ ث
ٌَٚٞف ٗابعامن ًاززٝ  َٚطزضا، غٞباضٝت بٞ  11ب٘ٗ ٙاْ  ٢11 َٟ ض اغج ب٘ٗ زُٝطٌاْ بؤ٠ زا ٗ ٢ٞٗ ٢ٞضكًٞاْ ث

َِٙسكاضاْ ٗ ك٘تابٚاْ  َٟ ٢ٞٗٝف غٞباضٝت بٞ بط ٗاُاًٞكٞٙاُٞ خ٘ كًٞٓٞاْ ًاف ٗ ٢ٞٗ ٢ٌٚتٚاظاتاُٞٙاْ ٓٞب
٢ٞٗ زٝغٞآلتاًُٞاْ زاٗٝتٞ ٗٝظاضٝت كٞ ٢ٞٗ ؾٞٓازاُٞ ٙاْ بط ٗاُاًٞٙاْ زٗا٠ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ثٞغُٞس زٝكط٠َ ٗ 

 تٞعازٗي زٝكط٠َ هٞالْٙٞ ٗٝظاضٝت، ٢ٞٗ بابٞتٞف زُٝطٌاْ بؤ٠ زاٗٝ هٞ ٙٞن هٞ ًاززٝكاْ.
 

َٙ  ع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:بٞض 

َِِٙٞٗٝ؟ ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.  هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف زٗا ًاززٝ غ٘
 
 
 

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 .ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ زُٝط ٢ٞ َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك َِٙسضاٙٞٗٝ ك ًٗازز٠ٞٙٝ كٞ خ٘
 ثٞغُٞس كطا،رٞضًْ٘ٗ بؤ ًازز٠ٝ ٢ٞخرل٠، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.قباح بٞضظصتٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 36اغيازٝ
 ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ بعد ْػسٙ ف٢ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػسٙ ف٢ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 
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َٟ هٞطَٞي زاُٚٞ؟ بٞ كؤ٠ بٞٗ غٚغ٠ٞٙٞ ز.ض ؤشاْ  َٟ هٞطَٞي زاٙٞ تلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك َِٙسٙٞٗٝ ك خ٘
 زُٝط ثٞغِس كطا، كان ز.قباح رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.قباح بٞضظصتٟ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 االضباب املٛدب١
ع ايهٛزدضتا٢ْ يتدصصات ْتٝذ١ يًتطٛزات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ف٢ االقًِٝ ٚساد١ اجملتُ        

ع١ًُٝ سدٜج١ ٚيػسض تٛفري فسص تع١ًُٝٝ انجس ملٛاطين نٛزدضتإ ٚتًب١ٝ زغباتِٗ ٚعدّ تًبٝتٗا بٛاضط١ اؾاَعات 
اؿه١َٝٛ هلا ٚيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ ٚاـربات االنادمي١ٝ ايعامل١ٝ اىل االقًِٝ ٚخًل دٛ تٓافظ َع املؤضطات 

ت٣ٛ ع٢ًُ انجس ٚدفع سسن١ ايتطٛز ايع٢ًُ ٚاالقتصاد٣ ٚايجكاف٢ اىل االَاّ ملٛانب١ ايتع١ًُٝٝ اؿه١َٝٛ يسفع َط
ايتطٛزات ايعامل١ٝ اضتٛدب اضتشداخ داَعات خاص١ تًب٢ ٖرٙ ايطُٛسات تكًص ايفرت٠ ايص١َٝٓ يسدّ اهل٠ٛ ٚايتدًف 

جُاز ف٢ االقًِٝ اد٣ اىل اْفذاز عٔ ايعامل ْتٝذ١ قدٚد١ٜ املٛازد املدصص١ يًذاَعات اؿه١َٝٛ، سٝح إ قإْٛ االضت
املػازٜع ايت١ُٜٛٓ ٚايت٢ ٢ٖ عاد١ العداد نٛادز ف١ٝٓ َٚتدصص١ ف٢ تًو اجملاالت ٚيػسض تًب١ٝ االستٝادات اال١ْٝ 

 ٚاملطتكب١ًٝ يًُذتُع ٚبػهٌ َتطٛز فكد غسع ٖرا ايكإْٛ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٞض ٢ٞغبابٟ ً٘دبٞ، ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ض ٢ٝٚتاْ هٞغ

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازض زظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٚ٘ٙػتٟ كؤًَٞهطا٠ ك٘ضزغتاْ بٞ  ٌَٙسا ث هٞ ٢ٞصتاًٟ ثٞضٝغُٞسُٟ ٢اب٘ٗض٠ ٗ كؤًٞآلٙٞتٟ ٗ ض ؤؾِبرل٠ هٞ ٓٞض
َٚل طزُٟ ٓاٗٗآلتٚاُٟ ك٘ضزغتاْ، ثػجؤض٠ ظاُػتٟ ٠َُ٘، بٞ ًٞبٞغتٟ زابري كطزُٟ زٝضرٞتٟ ظٙاتط بؤ ر

ٍَٙ ٗ خَ٘هقاُسُٟ كٞف ٗ  ٓٞضٗٝٓا بؤ ط٘اغت٠ِٝٗٞ تٞكِٞهؤشٙا٠ ٠َُ٘ ٗ ؾاضٝٗاُٟ ٢ٞكازضيٟ دٚٔاُٟ بؤ ٓٞض
َٚـ بطزُٟ  َِٚاٗ ظٙاتط بٞضظ كطز٠ُٝٗٞ ٢اغتٟ ظاُػتٟ ٗ بٞضٝٗث َٟ هٞطَٞي زٝظطا٠ سلًٟ٘ هٞ ث َٚدل ك ٓٞٗا٠ ك

َٚؿلٞٗتِٟ دٚٔاُٟ، ًٓٞ٘ٗ ٢ًٞاُٞ ض ٝٗتٟ طٞؾٞغُٞسُٟ ظاُػت ٗ ٢اب٘ٗض٠ ٗ ض  ؤؾِبرل٠ ؾاْ بٞؾاُٟ ث
َٚ٘ٙػتٚاْ كطز ظاُلؤ٠ تاٙبٞت زاسيٞظض٠َ بؤ ٗٝآلًسا٠ُٝٗٞ ٢َٞ خ٘اغتاُٞ ٗ ك٘ضت كطز٠ُٝٗٞ ٢ٞٗ ًاٗٝ  ث
َِٟٚ زٗاكٞٗتّ هٞ زُٚا، هٞ ٢ٞصتاًٟ غِ٘ٗضزاض بُٟ٘ٗ غٞضناٗٝ تٞضخاْ  ظًُٝٞٚٞ ٗ ثط كطز٠ُٝٗٞ كٞه

ٍَٙ ثطؤش٠ٝ طٞؾٞغُٞس٠ٗٗ كطاٗٝكاْ بؤ ظاُلؤ سلً٘ َِٚاْ هٞ ٓٞض ٚٞكاْ هٞٗ ض ٗٗٝؾٞٗٝ كٞ ض ٝٗؾٟ ٗٝبٞضٓ
َٚ٘ٙػتٚاْ بٞ كازٙط٠ تٞكِٚلٟ ٗ ثػجؤض ٓٞٙٞ، هٞٗ ب٘اضٝزاُٞ زا  ٗ  ظؤض٠ زَي كٞٗت٘ٗٝتٞٗٝ ًٗٓٞ٘ٗؾٚاْ ث

َِٙ َٚؿلٞٗت٘ٗ بؤ كؤًَٞهطاكًٞاْ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زٝضن٘ َٚػتا ٗ ٢اِٙٚسٝٙٞكٟ ث  طا.بًٞٞبٞغتٟ زابري كطزُٟ ٢
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚبِٚت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.  دُٞابٟ ٗٝظٙط ت
َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ(: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز.عوٟ غعٚس )ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٙط٠   ٗؾ٠ٞ )اُطذاض( بلط٠َ بٞ )تعاٙس(. 8تُٞٔا هٞ ز
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ  (:بٞض 

٠ٝٗٞ٢ ك٘ضزٙٞكٞ، ك٘ضزٙٞكٞ ٟٓ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞؾٞ، ٙٞعِٟ غٚالٞٙاْ كطزٗٗٝتٞٗٝ غٞض ه٠َُ٘ٞ ك٘ضزٙٞك٠ٞ 
َٚبِٟٚ ٓٞٙٞ هٞغٞض٠ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ُا٠ٗ بِ٘ٗغري ٗ كػ٠ٞ  َٟ ت َٚػتا ك َِٙسٙٞٗٝ، ٢ َِٙطاٙٞٗٝ ز.ض ؤشاْ خ٘ كٞ خ٘

غعٞز٠، كان طياي، كان غاالض، هٞغٞض بلْٞ، ٢اؾتٟ خاْ ٗ ٢آُٞط خاْ، كان ُٞضضياْ، كان ؾ٘اْ، تاضا ٢ٞ
 بٞٙاْ خاْ، كان عبساهػالَ، ٢اؾتٟ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ٢اؾتٟ ععٙع:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙط ٠ ٙٞكَٞ زا ُ٘ٗغطاٗٝ ) بٞ ْتٝذ١ ايتطٛزات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ( غٞباضٝت بٞ ٢ٞغبابٟ ً٘دبٞ هٞ ز
َٚؿتا ٢ٚقوٌٟٚ ك٘ضزغتاْ ُٞطٞٙؿت٘ٗ َٚري )بط ٗا٠ ًّ ٓ ٌَٚٞ بَو ٌَٚٞ  ْتٝذ١ يًتطٛزات(،ٝتٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ َٚؿتا ٢ ٓ

ٌَٚٞ ٢ًٞا٠َُٗٞ ؾاْ بٞؾاُٟ عًٞٞه٠ٞٚ تٞتٞٗض بط ؤّٙ، ُٞن  هٞ ثطؤغٜٞ ً٘اكب٠ٞ تٞتٞٗضاّٙ، نُ٘لٞ ٢
ٌَٚٞ نِ٘ٗٙٞتٞ ُاٗ ثطؤغ٠ٞ تٞتٞٗضٝٗٝ، ٢ٞطٞض نِ٘ٗٙٞتٞ ُاٗ ثطؤغ٠ٞ تٞتٞٗضٝٗٝ ض  َٟ كٞ ٢ بط ٙاضًاْ زاب

ٞٙ ٌَٞٚ َٙلٚـ ٓٞض ٓٞٙٞ، ٢ٞٗ زاعٚٞ ٢ َِٚري ٗ تُٞاك٘ظ عِٟ ًٞزاضغٟ خاؽ ٗ ك٘هٚاتٟ خاؽ ٗ تٞكِٞهؤشٙا ب
َٚـ ٢ٞخرل ُ٘ٗغطاٗٝ، )هطزَ  َٙط  ث َٚطٝزا تٞخٞه٘رت اه٘ٝ اٗ اشلًٞعِاٙٞ هٞ ن٘اض ز تدوف عّ اهعامل( كٞ تؤ ه

َٟٚ ًّ طٞٙؿتً٘ٗٞتٞ ُاٗ ثطؤغ٠ٞ تٞتٞٗضٝٗٝ، بؤٙٞ بٞ بط ٗا٠ ًّ ٢ٞٗ  ٓٞٙٞ ٢ٚقطاضٝك٠ٞ هٞغٞضٝٗٝ نؤْ زَٝه
َٚؿِٚاظ زٝكَٞ كٞ َٛانب١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ُٝٞتٚذٞٙٞ بطؤض زض٠َ بؤ ) َٚبِٟٚ تطٙؿٍ ٓٞٙٞ، ث (، ٙٞن ت

َٙتٞٗٝ غٞض ًٞغٞه٠ٞ ٢ٚػتػٌاض،  َٚؿدطاٗٝ، ظؤض دٞخت زٝكط تٞتٞٗضٝ ٢ٚقتػازٙٞكٞ هَٞ ثطؤشٝٙٞ ظؤض ث
َٟٚ زٝٗتط٠َ عُ٘ػط َٙلٟ ططُط ث َٚطٝزا عُ٘ػط ٠ ٢ٚػتػٌاض، بٞؽ ٢ٚػتػٌاض بٞ ًٞعِا٠ ٙٞن ٓٞزٝرٟ ض اغتٞ ه

غٞضٝكٟ ٓٞٙٞ ٢ٞٗٙـ تٞتٞٗض كطزُٞ بٞ الُٟٙٞ غٞكارٟ ٗ عوٌٟ، ٗاتٞ ٓٞزٝرٞ غٞضٝكٚٞك٠ٞ ًٓٞ٘ٗ 
َٙتٞ غٞض رؤكػٞكٞ هٞغٞض نٚٞ؟ هٞغٞض ثٞضٝغُٞسُٟ الُٟٙٞ عوٌٟ ٗ  َٚم ٓٞٙٞ كٞ تٞضكٚع بلط ك٘هٚات

ٌَٚٞ ٢ٚػتػٌاض ٢ٚدلاظ بلٞ َٚـ ٢ٚػتػٌاض غٞكارٚٞ، ُٞن ٢ َٟ عوٌٟ ٗ غٞكارٟ ث ّٙ، بؤٙٞ بٞ بط ٗا٠ ًّ زٝب
 بل٠َٗٞ، ظؤض غ٘ثاؽ.

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ٢آُٞط خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ٢آُٞط عاضف:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٌَٚ٘اٙٞ هٞل٘ ب٘ٗٝ، هٞ غٚالٞ ك٘ضزٙٞكٞ ٗاٙٞ، بٞآلَ هٞ غٚال ٞ عٞضٝبٚٞك٠ٞ ٙٞعِٟ زٝكٞ عٞضٝبٚٞكٞ ًّ ث
بٞخ٘ا٠ ٢ٞٗ غٚالٞ عٞضٝب٠ٞٚ ُُٞ٘ٗغري باؾذلٝ، نُ٘لٞ كاُُٟ٘ ٢ٚػتػٌاض ًّ بٞؾاْ ٗ باَهٟ كاُُٟ٘ 

َٙتٞٗٝ.  ٢ٚػتػٌاض زا َٓٞهسٝزّٝٙ ٢ٞٗٝ ًٓٞ٘اض زٝكط
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 
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 كان ُٞضضياْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ُٞضضياْ عبسار:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ   ثٞضهًٞاْ.بٞض 

َٚت٘ غٞٙط٠ ٙاغا٠ شًاضٝ  ٠ غاَهٟ  11ًّ هٞ ض اغتٟ زا هٞ ًٞغٞهٞٙٞكٟ كاُُ٘ٚٞٗٝ كػٞ زٝكَٞ، ٢ٞطٞض ب
َٚٚسا،  ٠52 ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٟٚ عازي ٗ بٞسػٟ عوٌٟ بلّٞٙ، هٞ ًازز٠ٝ  2118 كٞ ز.ض ؤشاُٚـ ٢اًاش٠ٝ ث

(  َٟ َٚطٝزا زَٝه يكإْٛ ؿني اصداز قإْٛ خاص َٔ ٖرا ا 43ٚ  42ٚ  41ٚ  41ٜعٌُ باسهاّ املاد٠ ه
َٙع اغٗس 3باؾاَعات غري اؿه١َٝٛ ٚع٢ً فًظ ايٛشزا٤ تكدِٜ َػسٚع خالٍ َد٠  ( كٞٗاتٞ ٠ٝٗٞ٢ كٞ بٞض 

َّٙ، هٞبٞض٢ٞٗٝ ٢َٞ ٙاغاٙٞ  َٟ كطزٗٗٝ، ًٞتطغٟ ٠ٝٗٞ٢ ٓٞب٘ٗ كٞ ٢ٞٗ ًاززاُٞ ض ابطرل دُٞابٟ ٗٝظٙط ٢اًاش٠ٝ ث
َٚ٘ٙػتٞ هٞ ٢ٞغبابٟ ً٘دبٞكٞ ٢اًاشٝ ٢ٚػتِاز كطاٗٝتٞ غٞض٠ ٗ ٢ٞٗ ًاززٝ ك َٙصضاٗٝ، بؤٙٞ ث ٞ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زاض 

هٞ ٙاغا٠ ٗٝظاضٝتٟ تٞعوٌٟٚ عازي ٢ٞٗ كاتٞ ٢ٞٗ ن٘اض ًاززٝٙٞ بؤ خؤ٠ ٢ٚوغا  52بسض٠َ بٞ ًازز٠ٝ 
َٚتٞٗٝ.  زٝب

 
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان ؾ٘اْ رٞضً٘ٗ.
 
 

َٙع ؾ٘اْ عبساهلطٍٙ كاٙاْ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ، ٙٞعِٟ ٗاكعٚاُٞ كػ٠ٞ هٞغٞض بلّٞٙ، ٙاْ بِٚ٘ٗغري ٗ ٙاْ  ٌَٚٞ ٢ٞغبابٟ ً٘دبٞ ٗاكعٚاُٞ ب ٢ َٟ ٌَٚ٘اٙٞ زٝب ًّ ث
َٟ ٗا بٞ ٢اغاُٟ هٞ  ََٚو َٚتٞ )ضزَ ٓ٘ٝ( ٢َٞ ِٓٚٞ ثط  بلاتٞٗٝ ٗ ٢ٞٗ رٞضكٞ ُٞٓ َٚري، ٢اٙا بٞض اغتٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زٝب بَٚو

 ٗ ٌَٞٚ َٚػتا ٓٞض هٞ بِٟٞٙ ٢ ٢ ٌَٞٚ َٚؿلٞٗت٘ٗزا هٞب٘اض٠ ظاُػتٟ زا ٢اٗا بٞ ٢اغاُٟ، ٢ًٞٞ ٙٞن، زٗٗ/ ٢ دٚٔاُٟ ث
ًُ٘اكٞؾٞكاُٟ ٢َٞ ثاف ُٚ٘ٝض ؤٙٞ ٗ بٞٙاُٟ ٗ ض ؤشاُٟ تطزا ظؤض باغٟ ٢ًٞٗٝاْ كطزٗٗٝ ٗ ٗتً٘ٗاُٞ هٞ ظؤض ب٘اضزا 

َٙ َٚساٗٙػتٚٞكاُٟ  خ٘ َٚطٝ ظاُلؤكاُٟ خؤًاصياْ باؾذلْ هٞ ً٘غتٞهعًٝات ٗ ث ِسْ ٗ ً٘ختٞبٞضات ٗ بِٚا ٗ ٢ٞٗاُٞ، ه
َٚري ) َٚبِٟٚ ٢ٞٗ زٗٗ ِٓٚٞ  ْتٝذ١ قدٚد١ٜ املٛازد املدصص١ يًذاَعات اؿه١َٝٛ(نؤْ زَٝه بٞض اغتٟ تلاَ ٗاٙٞ ت

 بلط٠َ.
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 تاضا خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع تاضا ٢ٞغعٞز٠:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

/ 1بٞض اغتٟ ًّ ٢ٞغبابٟ ً٘دبَٞ ك٘ضت كطزٗٗٝتٞٗٝ ٗ ٗا ٢ٚقذلاح زٝكَٞ كٞ ن٘اض خاَي هٞ خؤ٠ زٝطط٠َ، )
سغ ايكبٍٛ ف٢ ١ زغبات ايطًب١ ايت٢ مل ٜهٔ هلِ / يتًب2ٝيػسض تٛفري فسص تع١ًُٝٝ ٚثكاف١ٝ انجس، 
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ًل دٛ ايتٓافظ ٚسسن١ ايتطٛز / ـ4/ يصٜاد٠ اـربات االناد١َٝ ايعامل١ٝ اىل االقًِٝ، 3اؾاَعات اؿه١َٝٛ، 
( ٢ٞٗ ن٘اض خاَهٞ ايع٢ًُ ٚايجكاف٢ ٚاالقتصاد٣ يًُذتُع ايهٛزدضتا٢ْ بػهٌ َتطٛز يرا غسع ٖرا ايكإْٛ

ٌَٚٞ بٞ ٙاغا كطزُٟ داًعاتٟ ٢ٞٓوٟ بلّٞٙ، ٓٞض ن٘اضٙؿٟ ُاضزًٗٗٞ بٞ  ططُطذلّٙ ٢ٞغبابٞ بؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢
 َ٘ي كطا.٢ٚقذلاح بؤ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٢ٞطٞض هٞغٞض٠ كب

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان طياي رٞضً٘ٗ.

َٙع طياي   طاٖس:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

 ٗٞ٢ ٍَٙ َٟ كٞ سلً٘ٞتٟ ٓٞض َٚت٘ غٞٙط٠ ٢ٞٗ ٢ٞغبابٟ ً٘دبٞٙٞ بلّٞٙ كٞ بٞ عٞضٝبٟ ٓات٘ٗٝ ٗا زٙاض زٝب ٢ٞطٞض ب
زٝٗض٠ داًعاتٟ ُٞب٘ٗٝ ٗ ٢ٞٗٝ داًعاتٟ تاٙبٞتّ ٗ سك٠ٞ غاَهٜٞ ثاف غٞضَٓٞهساْ ٓٚهٟ ُٞكطزٗٗٝ ٗ ٓٚ   21

َٟ ٢ٞٗ ٢ٞغباباُٞ ًٞعق٘ي ٗ ًُٞتقٟ ُِٚٞ ٗ  َٚؿٞكاْ ناضٝغٞض زٝكات، بؤٙٞ ًّ ُاب َٙت، ًٓٞ٘ٗ ك بٞزٝغت ز
َٚؿِٚاض زٝكَٞ، ٢ٞطٞض ً٘ارق بّ،  َٚلٚاْ بٞخؤ ططت٘ٗٝ، بؤٙٞ ث َٚلٞٗٝ ُٞبٞغتُ٘ٗٞ، ًٓٞ٘ٗ ؾت تٞكطٙبْٞ دً٘ٞهٚاْ ث

)ْتٝذ١ يعدّ اضتطاع١ اؾاَعات اؿه١َٝٛ اضتٝعاب مجٝع خسجي٢ ايدزاض١ االعداد١ٜ ٚشٜاد٠ اض ؾت٘ٗٝ ٢ٞٗٓاَ ز
االقباٍ ع٢ً ايتعًِٝ اـاص ٚالدٌ ايٓٗٛض مبطت٣ٛ اؾاَعات اـاص١ املٛدٛد٠ سايٝا ٚايت٢ تٓػا َطتكبال ٚتٓعِٝ 

االْطُاّ ايٝٗا ٚدعٌ اخسجيات ٖرٙ اؾاَعات ف٢ عًُٗا ٚيطُإ سكٛم املطتجُسٜٔ ٚايعاًَني فٝٗا ٚايطًب١ ايساغبني ب
 (.َطت٣ٛ َتطًبات ضٛم ايعٌُ ٚاملسس١ً ايت١ُٜٛٓ ايت٢ ٜػٗدٖا االقًِٝ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان غاالض رٞضً٘ٗ.

َٙع غاالض ستٌ٘ز:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٟ، َٓٞ ض ُٝطسا٠ُٝٗٞ رٞهػٞر٠ٞ ُاٗ ًّ ض اَ ٗاٙٞ س٘كٍ ٗ ٓؤك َٚ٘ٙػت َٓٞ ك٘ضت ٗ ث٘خت ب اضٝكاُٟ ث
َٚلٍ زاٗٝتٞ  َٟ، بؤٙٞ ًّ تٞضس َٚسا ٓٞب َٟ ٗ كًٞذلّٙ زٗٗباضٝ ب٠ُٝٗٞٗ٘ ت َٟ، َٓٞ ٗاكعٚاُٞ ب ٙاغاٙٞكٞ ب

( ،َٟ َٙع ض اٙاْ هٞغٞض ب ٌَِٙٞٗٝ بؤ ٠ٝٗٞ٢ ٢ُٞساًاُٟ بٞض  َٟ بٚد٘ هٞ هٚص٠ُٞ ٓاٗبٞف ٓٚ٘ازاضَ زٝضرٞت ٓٞب
َٚساُٟ ًطؤٟٙ ٗ ض ٝخػاُسُٟ زٝضرٞتٟ ظٙاتط بؤ بٞزٝغت  َِٚاٗ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ت٘اُا ظاُػتٚٞكاْ ٗ طٞؾٞث ث
َٙصِٙٞٗٝ ٗ خعًٞتٟ ظاُلؤٟٙ هٞ كٞضتٟ  َٚساُٟ ت٘ َٙط٠ٞ ثٞضٝث َِٚاُٟ ثػجؤض٠ هٞ ب٘اضٝ دٚادٚاكاْ زا هٞض  ٓ

َٚ٘اْ ُاُٗٝسٝ سلًٟ٘ َٛ هٞ ُ َٚؿدل ك ُٗا سلً٘ٚٞ ٢ٞكازضيٚٞكاْ زاٗ ٓاُساُٟ  تاٙبٞتسا ٗ خ٘هقاُسُٟ زٝضرٞتٟ ث
َِٙطا(. ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زٝضن٘ َٟٙ دٚٔاُٟ بؤ ٓٞض  ط٘اغت٠ِٝٗٞ تٞكِٞهؤشٙا ٗ ؾاضٝظاٟٙ ُ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 بٞٙاْ خاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع بٞٙاْ اظيس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
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َٚت ك َٙسٝ زكَٞ، ٢ٞظ ثؿتٞظاُٚا ي ط٘تِ )ٚبػ١ٝ تٛىل ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ان طياي زكَٞ، بٞؽ بط طٞٙٞكٟ بؤ ظ
 (.ايع٢ًُ ١َُٖٛ َتابع١ نفا٠٤ ادا٤ ٖرٙ اؾاَعات ٚضُإ ضال١َ اضظ ايتعًِٝ اال٢ًٖ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان عبساهػالَ رٞضً٘ٗ.

َٙع عبساه  ػالَ بٞضٗاض٠:بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ًّ خؤَ ٢اًازٝ كطزب٘ٗ زش٠ زٝكٞ عٞضٝبٚٞكٞ كػٞ بلَٞ، ؾ٘كط بؤ خ٘ا ًُٞا، ثاؾاْ ٗٙػتٍ زٝعٌٟ زاض ؾتِٞ 
َٙم ٗ  ًَٚٚٞري طؤض ّٙ زٝكٞك٠ٞ ًاًؤغتا طياي ظؤض ض  َٚػتا ٢ٞٗٝ غ ك٘ضزٙٞكٞ بلَٞ ٗ ثؿتطرل٠ زَي بلَٞ، بٞؽ ٢

َٚؿِٚاض ز َٚم ب٘ٗ، ًّ ث ٝكَٞ ٢ٞٗ زٝكٞ ث٘خت٠ٞٙٞ ك٘ضزٙٞ هٞطَٞي ٢ٞٗ زٝكٞ د٘اُٞ عٞضٝبٚٞك٠ٞ ًاًؤغتا ث
َٚلٟ ً٘عٞبط هٞ ٓٞضزٗٗكٚاْ، غ٘ثاؽ. َٚلٞٗٝ َٓٞٗي بسْٝ زٝك  طياي ث

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 كان كاضزؤ رٞضً٘ٗ.

َٙع كاضزؤ ستٌس:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

ٍَٚ باؾٞ بؤ ٢ٞٗٝ َٙم خػتِٟ ٙاغا٠ ظاُلؤ ًّ ث َٚري  ) بًٞٞبػتٟ ض  ٠ زٝضباظ بري هٞٗ ض ٗاُٚاُٞ بؤ ٙاغاٙٞكٞ بَو
َِٙطا(.  تاٙبٞتٞكاْ ٢ٚـ ٗكاض٠ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ٢َٞ ٙاغاٙٞ زٝضن٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

 ز.ض ؤشاْ رٞضً٘ٗ.

َٙع ز.ض ؤشاْ عبساهقازضزظٝٙٛ:  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهٞ  ًاْ.بٞض 

َٙم خػت٘ٗٝ  َٚؿلٞؾٚاْ كطزٗٗٝ.٢ٗٞغبابٟ ً٘دبٞكًٞاْ ض  َٚؿِٚاض٠ ًٓٞ٘ٗاْ ٓٞض ض ٙعٝ ٗ هٞ ٢ٞٗا٠ُٞ كٞ ث  ث
 ٓؤٙٞكاُٟ زٝضن٘ٗاُسُٟ ٢َٞ ٙاغاٙٞ

َِٚاُٟ ثػجؤض٠ هٞ ب٘اضٝ  َٚساُٟ ًطؤٟٙ ٗ بٞزٝغتٔ َِٚاٗ بٞضظكطز٠ُٝٗٞ ت٘اُا ظاُػتٚٞكاْ ٗ طٞؾٞث هٞ ث
َٚس َٙط٠ٞ ثٞضٝث َٟ دٚادٚاكاُسا هٞ ض  َٚؿدل ك اُٟ خعًٞتٟ ظاُلؤٟٙ هٞ كٞضتٟ تاٙبٞت زا ٗ ض ٝخػاُسُٟ زٝضرٞتٟ ث

َٚ٘اْ ُاُٗٝسٝ سلًٟ٘ ٗ تاٙبٞتٚٞ ٢ٞكازضيٚٞكاْ زا ٗ ٓاُساُٟ ط٘اغت٠ِٝٗٞ تٞكُٞٞهؤدٚا ٗ ؾاضٝظاٟٙ  هٞ ُ
َٙم خػتِٟ ٙاغاٙٚا٠ُٞ كاضٗباض٠ ظاُلؤ تاٙبٞتٞكاْ ٢َٞ ٙاغ ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ ٗ ض  َٟٙ دٚٔاُٟ بؤ ٓٞض اٙٞ ُ٘

َِٙطا.  زٝضن٘
َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٟ هٞطَٞي  َٟ هٞطَٞي زاٙٞتلاٙٞ زٝغت بٞضظ بلاتٞٗٝ؟ ك َٚلط ا٠ كاُُ٘ٞكٞ، ك ٢َٞ ٓؤكاض٠ٝ زٝضنُ٘ٗٞ هٞطَٞي ت
َٟ،  5زاُٚٞ؟  كٞؽ هٞطَٞي زاُٚٞ، بٞ ظؤض٠ِٞٙ زُٝط ثٞغُٞس كطا. زٝغت خؤؾٚتاْ زَي زٝكّٞٙ ٢ٞٗٝ ًا٠ٝٗ غ
َٚ٘اْ ن٘اض ض  ؤشٝ ظؤض ٓٚالن بْ٘ٗ ٗ غ٘ثاغٟ دُٞابٟ ٗٝظٙط٠ تٞعوٌٟٚ عازي ٗ ٗٝظٙط٠ ًُ٘ٞغقٟ ُ
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َٚس زٝكّٞٙ ٢َٞ ظاُلؤٙاُٞف هٞ ثاَي ظاُلؤكاُٟ  ٌَٟٙ ك٘ضزغتاْ زٝكّٞٙ، ٢ً٘ ثٞضهًٞاْ ٗ سلً٘ٞتٟ ٓٞض
َٚـ بطزُٟ ًٚووٞتٞكًٞاْ هٞ ًٓٞ٘ٗ ب٘اضٝكاُٞٗٝ ، دُٞابٟ سلًٟ٘ ٗ ظاُلؤكاُٟ خؤًاْ ببِٞ ٓؤكاض٠ بٞضٝٗث

 ٗٝظٙط ٢ٞطٞض كػٞٙٞكت ٓٞٙٞ؟ رٞضً٘ٗ.

َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٟ(: َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘ َٙع ز.عوٟ غعٚس )ٗٝظٙط٠ خ٘  بٞض 

َٙع غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 
َٙعاْ ٢ُٞساًاُٟ ثٞضهًٞاْ.  بٞض 

َٙعتاْ ٗ غٞضدَٞ ٢ُٞساًاْ ٗ بٞ َٙص٠ِٝٗٞٙ ظاُػتٚٞٗٝ غ٘ثاغٟ بٞض  َِٙسُٟ باآل ٗ ت٘  بُٞا٠ٗ ٗٝظاضٝتٟ خ٘
َٙلٟ تطٙـ غ٘ثاؽ. َِٙسُٟ باآل ٗ هٚص٠ُٞ ٙاغاٟٙ زٝكَٞ، داض  تاٙبٞتٟ ٓٞضزٗٗ هٚص٠ُٞ ثٞضٗٝضزٝ ٗخ٘

َٙع ز.اضغالْ باٙع )غٞضؤكٟ ثٞضهًٞاْ(:  بٞض 

َٚطّٙ ٗ ٓٞض بصّٙ. َٚلٟ تط بٞخ٘اتاْ زٝغج ٌَٚٞف غ٘ثاغٟ ًٓٞ٘ٗ الٙٞكتاْ زٝكّٞٙ، تا زاُٚؿتِ ٢ 
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