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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثط٩ت٪ن٪ي١نإ
99 

 

 

  ٠ٚ١ْت ب١ضطٞ – 3912اَيٞ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3912اَيٞ / غ١ٜن١ّ ضاثٞ                          
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َٝطام -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْْٞٞ ي١ بآلٚنطا٠ٚنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٝب: ثط٩ت٪ن٪ي١ناْٞ غاَيٞ ْاٟٚ  ث١ضي١َاْٞ(ٟ 3912)نت

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 99ب١ضطٞ: 

 3912ضاثٞ ١ٜن١ّ: 
 359ترياش: 

َٝساض٠ٚ١ْٚٛ: ذلُس سػٔ ض٩شب١ٜاْٞ  ث
 ١ْخؿ١غاظٟ: غٓٛبط قابط سػٔ

َٝطظاز، ، خطسضَغل ١ؾ نطزٕ: ٥ٝٓكات ١َْٝٚض٩ظ ؾ ط انطّ، طع٠ْط ابطاِٖٝ، زي
 ب١ختٝاض ـلٌٝ، ؾٛإ ذلُس، ١ًٖ١ْ اغعس.

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

َٝهٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين     ١ََٝٝٞ خٛيٞ ز٠غج َٞ ؾ١لل١ –١َٖيبصاضزٕ  غ  5 ٍ 13/2/3912 غ

١ََٝٝٞ ( خٛي1ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )      12 ٍ 18/2/3912 ؾ١لل١زٚٚ –١َٖيبصاضزٕ  غ

َٝ ( خٛي3ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     42 ٍ 1/4/3912ؾ١لل١  زٚٚ –١َٖيبصاضزٕ  ١َٝٞغ

١ََٝٝٞ ( خٛي2ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ  92 ٍ 3/4/3912ؾ١لل١ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي4ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )  152 ٍ 2/4/3912ؾ١لل١ ضٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي5ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )  185 ٍ 8/4/3912ؾ١لل١ زٚٚ  – ١َٖيبصاضزٕ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي6ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )  322 ٍ 19/4/3912ؾ١لل١ ضٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي7ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )  397 ٍ 15/4/3912ؾ١لل١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي8ٞثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ ) َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ  237 ٍ 16/4/3912ؾ١لل١ غ
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َٝو   ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين ز٠غج

َٞ ؾ١لل١ َٜه١ٚتٞ  غ  3124\4\23ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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 دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١غ  23/4/3124 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ٩ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ض٩شٟ ث ــ ــ١لل١غ َٜ ؾ ــ١ٚتٞ ض ــ١َاْٞ  13/2/3912ه ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ذلُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غٛض٠ د َٜع فطغت أفلس عبساهلل غهطت َٝهٞ  , زاْٝؿتين ث١ضي١َإب١ض  ّ خـٛيٞ  ز٠غـج ١َٝٝ , غـ
 .( ٟ خ٪ٟ ب١غت3912غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

ــتإ   ــ١َاْٞ نٛضزغ ــ١ض٩نا١ٜتٞ   -ث١ضي ــت١ٟ غ ــطام, ز٠غ َٝ ــ١َإع ــاض ث١ضي ــتين ٟ بط ٜ َٝهٞ زضا زاْٝؿ ــج ــٛيٞ ز٠غ خ
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٞ ؾ11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ غ َٜه١ٚتٞ (ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ  زا ١13/2/3912لل١ ض ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َٝطام. -1  ز٠قٝك١ٜ١ى ٠ٚغتإ ب٪ طٝاْٞ ثانٞ ؾ١ٖٝساْٞ نٛضزغتإ ٚ ع
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  -3 َٝطام ب١ّ ب٪٠ٚ١ٜ١ْ. -ٚتاضٟ ب١ض   ع

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

َٝت ٚ ١ّٖ ١٥ّ نات١تإ ب َٝهٞ باؾتإ نطز ب َٝس ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ١ّٖ ٥ٝػطاس١ت َٛ٠ٚ١َٓٝ، ٥ َٝط ب اف ٚ ب١خ
َٝت. َٜو ي١ٚ ثط٩ش٠ ٜاغاٜا١ْٟ ن١ ي١ب١ض ز٠غتسا ب٠ٚٛ ناضٟ باؾٝإ ي١غ١ض نطا ب  ١ْٖس

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
َٞ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َا ١ََٝٝٞ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿتين ١٥َط ٩َإ ز٠غت ث ْٞ نٛضزغتإ، خٛيٞ غ

َٝو، ض٩شٟ زاْٝؿعل  َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، زاْٝؿتين ز٠غتج ، ١ٖ13/2/3912َيبصاضزٕ، غاَيٞ ضٛاض٠ّ، خٛيٞ طط
١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ  َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، غاَيٞ ضٛاض٠ّ، خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ غ َٜٛض ٠مسٞ نطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ طط ض

َٝٞ سٛنُٞ بط ط١ ) –نٛضزغتإ  َٝطام، ب١ث ( ي١ 54( ي١ َازز٠ )3، 1(ٟ ١ٖض زٚٚ بط ط١ٟ )5) ( ي١ َازز1٠ع
َٝطام شَاض٠ ) -ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٟ ١َٖٛاضنطاٚزا، بط ٜاضزضا ناتٞ 1993(ٟ غاَيٞ 1ع

َٝط ) ١ََٝٝٞ ث١ضي١َإ ي١ ناتصَ َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، غاَيٞ ضٛاض٠ّ، خٛيٞ ١َٖيبصاضزْٞ غ (ٟ 11نطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ طط
َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ  َٜه١ٚتٞ ث َٞ ؾ١لل١ ض َٝت ٚ، ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿت١ٓن١ ب١ّ 13/2/3912غ زا ب

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
َٝطام. -1  ز٠قٝك١ٜ١ى ٠ٚغتإ ب٪ طٝاْٞ ثانٞ ؾ١ٖٝساْٞ نٛضزغتإ ٚ ع
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  -3 َٝطام ب١ّ ب٪٠ٚ١ٜ١ْ. -ٚتاضٟ ب١ض   ع
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١َٜٓٝ َٞ نطزْٞ ب١ضْا١َٟ ناض ز َٞ ب١د َٝػتاف ب٪ د غ١ض خاَيٞ ١ٜن١ّ، ١٥ٜٚـ ٠ٚغتا١ْ ز٠قٝك١ٜ١ى ب٪  ٥
 طٝاْٞ ثانٞ ؾ١ٖٝساْٞ نٛضزغتإ، بف١ضَٕٛٚ. ظ٩ض غٛثاؽ، ف١ضَٕٛٚ زاْٝؿٔ.

١َٜٓٝ غ١ض خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناضٟ ١٥َط ٩، ١٥ٜٚـ ٚتاضٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا١ْ  َٝػتا ز ٥
 ب١ّ ب٪٠ٚ١ٜ١ْ.

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
 ٟ ط١يٞ نٛضزغتإ.ب١ْاٚ

َٜعّ.  خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ ب١ض 
 ١٥ٚ نات١تإ باف.

َٜٞ زاْٝؿت١ٓناْٞ خٛيٞ  َٝهٞ ْٛ َٞ نطزْٞ خٛي ب١ْاٟٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ثري٩ظباٜٞ ز٠غت ث
 ٟ٠َٛٝ ١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١ ط١ي١ن١َإ ٚ ٥ َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، غاَيٞ ضٛاض٠ّ، خٛيٞ غ طط

َٜع ٍَ ٜاز٠ٚ٠ضٟ ) ب١ض  َٞ نطزْٞ 33ز٠ن١ٜٔ، زٜاض٠ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ خٛي١ ٖاٚنات١ ي١ط١ ( غاَي١ٟ ز٠غت ث
َٜعٚ ١ْٚاظف ب٪ 1991ضاث١ض ١ٜٓ ؾه٪زاض٠ن١ٟ ب١ٖاضٟ غاَيٞ  ، ب١ّ ب٪٠ٚ١ٜ١ْ غ٬َٟٚ ٠ٚفازاضٟ ٚ غ١ضٟ ض

َٜٓغل ٚ ن١ ) ٍَ ب١ض ي١ ١٥َط ٩ ( غ33ؾ١ٖٝساْٞ ط١ي١ن١َإ ب١ طؿيت ٚ ؾ١ٖٝساْٞ ضاث١ض ٜٔ ب١تاٜب١تٞ زاز٠ْٛ ا
َٝهٞ طؿيت ٚ  َٝؿ١ُضط١ ب١ ضاب١ضا١ٜتٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ تٛاْٝإ ي١ ضاث١ض ٜٓ َٝعٟ ث خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ ٖ

َٞ نطز، ت١ٚاٟٚ ؾاضٚ 15غ١ضتاغ١ضٜسا ي١ َا٠ٟٚ ) ( ض٩ش ن١ ي١ ضا١ْٟٝ ز٠ضٚاظ٠ٟ ضاث١ض ٠ٚ١ٜٓ ز٠غيت ث
َٝطٚ زٖ٪ى ضظط َُٝاْٞ، ١ٖٚي َٜعطاناْٞ غً َٜت ٚ زٚاتطٜـ ب١ ضظطاض نطزْٞ ؾاضٟ ؾاض٩ضه١ناْٞ ثاض اض بهط

 /٥اظاضزا ضاث١ض ٜٔ تادٞ غ١ضن١ٚت١ٓناْٞ ي١غ١ضْا.39ن١ضنٛٚنٞ خ٪ؾ١ٜٚػت ي١ 
َٜهدطا٠ٜٚٞ ٚ غٝاغٞ ٚ د١َا٠ٚضٟ ٚ  َٝهٞ ٠ٚض١ضخإ بٛٚ ي١ خ١باتٞ ض َٜػتط١ٜ١نٞ ططْط ٚ ق٪ْاغ ضاث١ض ٜٔ ٚ

َٜٝٛػت١ ب١ ٖ َٝط ٟ ١ًًَٝت١ن١َإ، ي١ّ ق٪ْاغ١ؾسا ث ١َإ س١َاؽ ٚ طٝإ غ١ضز٠َٞ ضاث١ض ٜٔ ط١ؾ١ٟ ؾ٪ض ؾط
َٜعٜٔ، ن١ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛتٞ  ظٜاتط ب١ ١٥ظ١َْٚٛن١َإ بس٠ٜٔ، ز٠غته١ٚت١ غٝاغٞ ٚ ز٠غتٛٚض١ٜنإ بجاض
َُٜٞ نٛضزغتإ زٚٚ ز٠غته١ٚتٞ ١ٖض٠ ططْطٞ ب١ضٟ خ١بات ٚ فٝساناضٟ ز٠ٜإ غاَيٞ ضاث١ض ١ٜٓ  ١ٖض

ٟ ط١ي١ن١َإ، َاْطٞ ٥اظاض ب٪ ط١يٞ نٛضز ض٪ٕ َاْطٞ 1991ؾه٪زاض٠ن١ٚ ن٪ض ٠ٚ٠ ًَٝ٪١ْن١ٟ غاَيٞ 
َٝو ي١ 16ز٠غته١ٚت ٚ غ١ضن١ٚت١ٓنا١ْ، ٖاٚنات َاْطٞ ناض٠غات ٚ ٜاز٠ٚ٠ضٟ ْاخ٪ؾٝؿ١، ي١  /٥اظاض ٜازٟ ١ٜن

ط١ٚض٠تطٜٔ ناض٠غات١ناْٞ زش ب١ َط٩ظا١ٜتٞ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ن١ ٜازٟ ناض٠غاتٞ نُٝٝاباضاْٞ ؾاضٟ ١َٖي١ظ١ٟ 
َٝهسا ظٜاتط ي١ )ؾ١ٖٝس٠ ي١ ضطن١  ( ١ٖظاض ٖا٫َٚٚتٞ ؾ١ٖٝس بٕٛٚ ٚ ب١ْٚٛ قٛضباْٞ، ي١ ٜازٟ ١٥ٚ بط١ٜٓ 5غات

َٜعٚ ٠ٚفازاضٟ ب٪ طٝاْٞ ثانٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ن١غٛناضٟ قٛضباْٝاْٞ  َٜص ١ْب٠ٟٚٛ ط١ي١ن١َإ غ١ضٟ ض ٍَ ٚ غاض قٛ
َٜٓغل، ضاغت١ ١٥زلا َس٠ضاْٞ ١٥ٚ تاٚا١ْ نُٝٝاباضاْٞ ١َٖي١ظ١ٚ ت١ٚاٟٚ ْاٚض١ناْٞ تطٟ نٛضزغتإ زاز٠ْٛ

َٜٝٛػت١ ناضٟ ظٜاتط به١ٜٔ ب٪ ٥اغٛٚز٠ نطزْٞ قٛضباْٝاْٞ  َٝؿتا ث ط١ٚض١ٜ٠ ب١ غعاٟ خ٪ٜإ ط١ٜؿعل، ب٫َ١ّ ٖ
ناض٠غات١ن١ٚ ضاض٠غ١ض نطزْٞ بطٜٓساض٠نإ ٚ ناض نطزْٞ ظٜاتط تا ١٥ٚ ناض٠غات١ٚ تاٚا١ْناْٞ ١٥ْفاٍ ٚ ط٪ض ٠ 

َٝٛز٠َٚي١تٞ ب١ ت َٝط٠ٚ٠ غٛثاؽ ٚ ز٠غتد٪ؾٞ ي١ ١َٖٛٚ ب١ ن٪١ََي١نإ ي١ ٥اغيت ْ َٜت، ي اٚاْٞ دٝٓ٪غاٜس بٓاغط
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 َٛٝ ١٥ٚ ن١ؽ ٚ ١ْ١ٜ٫ نٛضزغتاْٞ ٚ بٝاْٝا١ْ ز٠ن١ٜٔ ن١ ي١ خ١باتٞ ب١ضز٠ٚاَسإ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن٪١ََيٞ ْ
َٝت، غٛثاؽ ٚ ز٠غتد٪ؾٞ ب٪ ط١ٍ ٚ ث١ضي١َاْٞ ٫َٚت١ناْٞ  َٓٝ ز٠َٚي١تٞ ١٥ٚ تاٚاْا١ْ ب١ تاٚاْٞ دٝٓ٪غاٜس بٓاغ

ٜر ٚ غٜٛسٚ ب١ضٜتاْٝا زٚٚثات ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ن١ ١٥ٚ تاٚا١ْٜإ ب١ تاٚاْٞ دٝٓ٪غاٜس ْاغاْس٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١ْضٚ
َِٜ ناضٟ ظٜاتط به١ٜٔ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ث١ضي١َاْٞ ١٥ٚضٚثاٚ زٚاداضٜـ  َٜٝٛػت١ ٠ٚى ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛتٞ ١ٖض ث

َٝٛ ز٠َٚي١تٞ غ١ضد١ّ تاٚا١ْناْٞ زش ب١ نٛضزٚ نٛضزغتا ٕ ب١ تاٚاْٞ دٝٓ٪غاٜس ت٪َاض ١٥زل١َْٛٞ ٥اغاٜؿٞ ْ
 به١ٜٔ.

 َٞ١َٝٝ َٜعإ، ي١ َا٠ٟٚ ض١ْس َاْطٞ زاٖاتٟٛٚ ١٥ّ خٛي١زا ن١ زٚاٜغل خٛيٞ زاْٝؿت١ٓنا١ْ ي١ خٛيٞ غ ب١ض 
َٝت ناضٟ دسزٜإ  َٝو ١٥ضى ٚ ثط٩ش٠ٟ ططْطُإ ي١ب١ضز٠غت َا٠ٚ، ن١ ز٠ب ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َإ، ن٪١ََي

َٝه١ ي١  َٜهٝإ ز٠َ َٜٝٛػيت ب١ بْٛٚٞ ٥رياز٠ٚ ي١غ١ض به١ٜٔ، ١ْٖس ث١ضي١َإ طريٜإ خٛاضز٠ٚٚ، ١َ١٥ف ث
َٝؿتا  َٝهسا ن١ ٖ َٝٛإ فطانػٝ٪ٕ ٚ يٝص١ْنإ ١ٜ١ٖ، ي١ نات َٝط١ٜؿتين ْ طٝاْٞ ١َٖا١ْٖطٞ ٚ غاظإ ٚ ي١ ١ٜى ت
َٝـ، تانٛ ب١ ١ٜن٠ٚ١ زابٓٝؿٔ ٚ ي١غ١ض  ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ ي١باض ب٪ غ١ضنطزا١ٜتٞ سعب١ غٝاغ١ٝنإ ١ْٖات٪ت١ ث

َٝٓطا٠ٚ ١ٜ١ٖ د٪ض٠ ي١ غاظزإ ٚ ت١ٚافٛم بس٩ظ٠ٚ١ْ، ي١ ثط٩ش٠ن اْٞ ن١ ْاٟٚ ض١ٖ٠ْسٟ ْٝؿتُاْٝٝإ ي
َٜعٚ يٝص١ْنإ ٚ فطانػٝ٪١ْناْٞ  3912طفتٛط٪١ٜناْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ  ٠َٟٛٝ ب١ض  بُٝٓٝإ ض٪ٕ ٥

َٜٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ سعب١نإ به١ٕٚ ي١ َٝٓٔ ٚ نٛ غ١ض ض١ْسٜٔ ٚ ث١ضي١َإ تٛاْٝتإ ١٥ٚ ب١غت١ي١ن١ بؿه
بط ط١ٚ َازز٠ٟ ططْط ت١ٚافٛقتإ نطزٚ بط ٜاضٟ ناضٜط١ضتإ ي١ طفتٛط٪١ٜناْٞ بٛزد١زا نطز، ن١ ي١ ظ٩ض 
َٝؿٛٚزا، ١ٖض٠ٖٚا ي١ّ ض١ْس غاَي١ٟ ضابطزٚٚزا بُٝٓٝإ يٝص١ْٚ  ض٠ٚ٠ٚٚ دٝاٚاظ بٛٚ ي١ ضاٚ غا٫َْٞ ث

ٍَ ١٥ٚ زٜسٚ ب٪ض١ْٚٛ دٝاٚاظا١ْٟ  ٍَ ١ٜنرتٜسا فطانػٝ٪١ْناْٞ ث١ضي١َإ ي١ط١ ن١ ١ٖؾٝإ بٛٚ داض داض٠ ي١ط١
نطز، ب٫َ١ّ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ خ٪ٜإ ١ْ ثطط اْسٚ ١َٖٝؿ١ ب١ضز٠ٚاّ ي١غ١ض طفتٛط٪ ٚ ز٠طفتٛط٪ٟ تْٛسٜؿٝإ 

َٝهُإ ي١ب١ضز٠غت َا٠ٚ ز٠ٜإ ثط٩ش٠ ٜاغا  ي١غ١ض ناض نطزْٞ ب١ ١ٜن٠ٚ١، ب٪١ٜ ي١ّ خٛي١زا ن١ ض١ْس َاْط
٠ٚ١ْٟٚ ٚاز٠ٟ ن٪تاٜٞ ٖاتين ١٥ّ خٛي١، ض٠ْط١ ب١ ١َٖٜٛٚإ ضا١ْط١ٜٔ، ب٪١ٜ ي١ب١ضز٠غتسإ، ي١ب١ض ْعٜو بٛ

زاٚا ي١غ١ضد١ّ يٝص١ْٚ فطانػٝ٪١ْنإ ز٠ن١ٜٔ ن١ ب١طٝاْٞ ١ٖغت نطزٕ ب١ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ْٝؿتُاْٞ ٚ 
َٞ ز٠ن١ٜٔ ن١ ظ٩ضتطٜٔ ١َٖٚي١ناْٞ خ٪تإ غ١ْ١ ط١ض  ٠ٚى َٞ ط١ٜاْسْٞ ١٥ضن١نإ زاٚاتإ ي  ١ْت٠ٚ١ٜٞ ي١ ب١د

َٝـ ٠ٚخت  َٜهه١ٚتين ث َٜٝٛػتٝإ ب١ ض َٜهه١ٚتٔ ٚ غاظزإ ي١غ١ض ١٥ٚ ثط٩شا١ْٟ ن١ ث ١ٜى تِٝ ناض به١ٕ ٚ ض
١ٜ١ٖ، غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٠ٚى ي١ غ١ض٠تاٟ ز٠غت ب١ناض بٛٚؾلإ ضاط١ٜاْس بٛٚ ي١غ١ض 

ٍَ غ١ضد١ّ فطانػ َٜصناضٟ ٚ ١َٖا١ْٖطٞ ي١ط١ َٝهٗات١ناْٞ ث١ٜط ٠ٚ نطزْٞ غٝاغ١تٞ نطا٠ٚٚ ضاٚ ٝ٪ٕ ٚ ث
َٝٛإ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بغل ب٪ ْعٜو خػت٠ٚ١ٟٓ بريٚ ب٪ض١ْٚٛ دٝاٚاظ٠ناْٞ ْ

َٝه١ طريٜإ خٛاضز٠ٚٚ، ب١تاٜب١تٞ ثط٩ش٠ فطانػٝ٪١ْناْ ٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ثط٩ش٠ ٜاغاٚ بط ٜاض٠ناْٞ ن١ ز٠َ
َِٜ، ثط٩ش٠ ٜاغاٟ َامل ب١ ٜاغاناْٞ زا١َظضاْسْٞ ن٪َػٝ٪ْٞ با٫َٟ غ١ضب١خ٪ٟ ١َٖيبصاضز١ْ نإ ي١ ١ٖض

َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ، ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ٜاض١َتٞ سعب١ غٝاغ١ٝنإ، ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١٥زل١َْٛٞ با٫َٟ زاْٛغتاْسٕ،  ز٠غتٗ
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َٝهٝإ ي١ َا٠ٟٚ ١٥ّ  َٜعطانإ، ١ٖض٠ٖٚا ض١ْس ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜنٞ تطٜـ ن١ ي١ب١ضز٠غتسإ، ن١ ب١ؾ ٜاغاٟ ثاض
َٜهدطا٠ٚ.غاَي١ٟ زٚاٜٝسا ض١ْس ن٪ض ٚ ن٪  ب٠ٚ١ْٚٛٚ غُٝٝٓاضٟ ب٪ ض

َٜت٠ٚ١ ْاٚ ث١ضي١َإ، ن١ ض١ٖ٠ْسٟ ْٝؿتُاْٝٝإ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ  َٝط  َٜت ٜاغا١ٜى بط ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ْا١ٜٚ
َٝو غ١ضد١ّ ١ْ١ٜ٫ غٝاغ١ٝنإ ٚ فطانػٝ٪١ْنإ ٚ يٝص١ْنإ  غاظزإ ٚ ت١ٚافٛقٞ ي١غ١ض ١ْنطا٠ٚ، ١ٖض نات

َٜهه١ٚتٔ، ١٥ َٝٓا٠ٚؾسا ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ْ٫١ ض َٝٛ ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿت١ٓنإ، ي١ّ ث ٚ ثط٩شا١ْ ز٠خ١ٜٓ١ ْ
ٍَ غ١ضنطزا١ٜتٞ سعب١ غٝاغ١ٝنإ ٚ يٝص١ْٚ فطانػٝ٪١ْنإ ي١ ث٠ٜٛ١ْسٟ  غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ط١
َٝو ي١ٚ  َٝت، زٜاض٠ ي١ّ خٛي١زا ١َٖٛاض نطزْٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ١ٜن ب١ضز٠ٚاَسا ز٠ب

َٝساض٠ٚ١ْٟٚٛ ثط٩ش٠ٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ ثط٩ش٠ طط ْطا١ٜ١ْ ن١ ي١ب١ضز٠غتُاْسا١ٜ، ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٟ ن١ ب٪ ث
َٝس ز٠ن١ٜٔ ي١ّ خٛي١زا  َٝو ٖاتبٛٚ، خ٪ؾب١ختا١ْ ناض٠ناْٞ خ٪ٜإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ، ١٥َ ث١ضي١َإ ث

ٍَ َٞ غا ٚ ْٟٝٛ  فطانػٝ٪١ْنإ ض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ض ز٠ضبرب ٕ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب١ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ ١٥ظَْٛٚٞ غ
َٝؿه١ٚتٛٚ ٚ زؿلٛنطات ١٥ٚ ث١ٜط ٠ٚ٠  ضابطزَٚٚإ ٚ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ ١٥ظَْٛٚٞ ث١ضي١َاْٞ ٫َٚتاْٞ ث
َٝت ب١ تٛاْاتط ناض٠ناْٞ ١٥زلاّ بس٠ٕ، ي١ َا٠ٟٚ  ١َٖٛاض به٠ٚ١ٜٓ١ تانٛ خٛيٞ زاٖاتٟٛٚ ث١ضي١َإ بتٛاْ

َٝؿٛٚزا تٛاْطا غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ غ١ضب١خ٪ٟ ثاضاغتين َامل َط٩ َٜت، ي١ّ خٛي١زا ناض ز٠ن١ٜٔ خٛيٞ ث ظ زابٓط
َٜٔ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ زٚٚ  َٜطٟ زاضاٜٞ زابٓط ب٪ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٩نٞ ١ٖضزٚٚ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖٚ زٜٛاْٞ ضاٚز
َٜطٟ نطزْٞ سه١َٛت ٚ ب١ض٠ْطاض  ز٠غت١ٜ١ف به١ْٚ١ بٛاضٟ ناض نطزٕ ٚ ٖاٚناضٟ ث١ضي١َإ ي١ ضاٚز

َُٜٞ نٛضزغتإ به١ٕ، ب٪ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ط١ْس٠َيٞ ٚ ض١غجاْسْٞ ظٜاتطٟ ز٠غت٫َ١تٞ  ٜاغاٚ زازث١ض٠ٚضٟ ي١ ١ٖض
َٝؿٓٝاض  َٜطٟ زاضاٜٞ ث َٜو ب٪ غ١ض٩نٞ ١ٖضزٚٚ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖٚ غ١ض٩نٞ زٜٛاْٞ ضاٚز ١َ١٥ف ض١ْس ناْسٜس
 ٟ٠َٛٝ ٍَ بس٠ٜٔ ي١ َا١ٜ٠ٚنٞ ْعٜهٞ زاٖاتٛٚزا غ١ض٩نٞ ١ٖضزٚٚ ز٠غت١ن١ زٜاضٟ به١ٜٔ، تا ٥ نطإٚ، ١ٖٚ

َٜعٜـ بط ٜاضٟ ي١غ١ض بس ٠ٕ، ٖٝٛازاضٜٔ ب١ ٖاٚناضٟ ٚ ١َٖا١ْٖطٞ ١َٖٛٚ ٫ بتٛاْغل ١٥ضن١ناْٞ ب١ض 
َٜٓغل ٚ ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ ي١باض  غ١ضؾاؾلإ ي١ّ ض١ْس َاْط١ٟ زاٖاتٟٛٚ َاَٚا١ْ غ١ضن١ٚتٛٚا١ْ ضاث١ض 
َٝٓغل ب٪ ١٥زلاَساْٞ خٛيٞ ضٛاض٠َٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ب٪ ١َ١٥ف ٠ٚى  بط ٠خػ

ب١ ْٛٚغطاٟٚ ض٠مسٞ ١٥ٚ  ١3913 غ١ض٠تاٟ َاْطٞ ناْْٛٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي
َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ نطز٠ٚٚ، ب٪  ١َغ١ي١ٜ١َإ ٥اضاغت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض
َٜت١ ب١ض، تانٛ خٛيٞ ضٛاض٠َٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١ َا٠ٚٚ  َٜٝٛػت بطري َٜين ث َٟ ٚ ؾٛ ٠ٚ١٥ٟ ض

َٜت.ٚاز  ٠ٟ خ٪ٜسا ١٥زلاّ بسض
َٝؿتا ز٠غته١ٚت١  َٝهٞ ١ٖغتٝاضٚ ضاض٠ْٛٚغػاظزا١ٜ، ٖ َٜعإ، ٠ٚى ز٠ظأْ ١٥ظ١َْٚٛن١َإ ي١ب١ضز٠ّ ق٪ْاغ ب١ض 
َٝطام ٚ ْاٚض١ن١ ي١ب١ضز٠َٞ ١ٖض ٠ؾ١ٚ ١َتطغٞ زٚشَٓإ ٚ  ٜاغاٜٞ ٚ ز٠غتٛٚض١ٜناْٞ ط١ي١ن١َإ ي١ ع

١َٝٓٝناْسإ، ب٪١ٜ ططْط١ ١ٜى ضٜعٟ ٚ ت١باٜٞ  َٜعٜٔ، ١َٖٛٚ ١ْ١ٜ٫نإ ب١ ؾ٪ظ َٜػيت خ٪َإ بجاض ٚ ١ٜى ١َٖيٛ
ثؿتٝٛاْٞ د١َا٠ٚضٟ زَيػ٪ظٟ ط١ي١ن١َإ ب١ ١ٜن٠ٚ١ غ١ْط١ضٟ ثاضاغتين ز٠غته١ٚت١نإ قاِٜ به١ٜٔ، ١٥ّ 
َٜٓغل تا ز٠ط١ٜٓ١ زٚا ق٪ْاغٞ ٥اظازٟ ٚ غ١ضب١غيت ٚ زَيٓٝاٜٞ ١ٜنذاض٠نٞ ٚ ب١  َٞ ث١ض  ق٪ْاغ١ ١ٖغتٝاض٠ ت
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َٝٓاْٞ ت١ٚ َٜهٞ تط ثري٩ظباٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ ز٠غتٗ َٝطاقسا، داض اٟٚ َاف١ غٝاغٞ ٚ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناؾلإ ي١ ع
َٜع ز٠ن١ٜٔ. ٠َٟٛٝ ب١ض  َٜٞ زاْٝؿت١ٓنإ ي١ ط١ي١ن١َإ ٚ ي١ ٥ ْٛ 

َٝٓغل، ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ن٪تاٜٞ ب١ زاْٝؿت١ٓن١َإ بٗ َٝـ 11ظ٩ض غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ، ث (ٟ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بعاْغل ٠ْٛٝض ٩ زاز٠ْٝؿ٠ٚ١ٓٝ َٝٛاْس َٝططٟ غ١ض٩نٞ سه١َٛتٞ ١ٖض اضٟ د

َٝهسا١ٜ، ١ٖض٠ٚى خ٪تإ  َِٜ ٚ سه١َٛتٞ فٝسضاَيٞ ي١ ض ٥اغت َٝٛإ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝؿٗات١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ْ زٚا ث
َِٜ ٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ سه١َٛت زٚٚ ب١ٜآْا١َٜإ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠ضنطز٠ٚٚ، ب٪ ٥ ٠ٚ١ٟ بٝٓٝتإ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض

َٜع ٥اطازاض بٔ، ث١ضي١َاْٝـ ب٪ضْٛٚٞ  ٠َٟٛٝ ب١ض  َٝت ٚ، ٥ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٝـ ي١ٚ ١َغ١ْ٫١ ٥اطازاض ب
َٝت ي١ٚ ١َغ١ي١ٜ١، تا ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٝطٜٔ، ١ٖض٠ٚنٛ 11خ٪ٟ ١ٖب َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ب١ خٛاتإ ز٠غج (ٟ ث

َٜـ ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ غ١ض٩نٞ فطانػٝ٪١ْنإ قػ١َإ نطز، فطانػٝ٪١ْنإ َٝط ٥اَاز٠غاظٟ خ٪ٜإ به١ٕ ٠ٚنٛ  ث
 ،٠ٚ١َٜٓٓ َٝط٠ ز٠طلٛ فطانػٝ٪ٕ ب٪ضْٛٚٞ خ٪ٜإ، ض٥٠ٞ خ٪ٜإ ي١ ١َغ١ي١نإ ط٫َ١َي١ به١ٕ، ٠ٚنٛ فطانػٝ٪ٕ ي
َٝت، تا ١٥ٚ نات١ ب١خٛاتإ  َٝؿٗات غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ب١ٜآْا١ٜ١َنٞ ١ٖب ب٪ ٠ٚ١٥ٟ زٚا ث

َٝطٜٔ ١ٖضبصٜٔ ٚ ظ٩ض غٛثاؽ.  ز٠غج
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 2ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١لل١  3124\4\29ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١زٚٚ   29/4/3124 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ١ؾ١للزٚٚ ض٩شٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  18/2/3912ض ع
َٝطــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  بــ١ غــ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜع ز. سػــٔ ذلُــس غــٛض٠ د َٝطٟ  بــ١ض  َٜع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت بــ١ض 

١َّٝٝخٛيٞ  (1ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١)(ٟ َازز٠ 1اْٞ بط ط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (1ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾ١لل١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 18/2/3912(ٟ ث ب١ّ ؾ
َٝت:  ب
ــازز٠ٟ       -1 ــ١ضزٚٚ َـ َٛ ٖـ ــ ــتإ بـ َُٜٞ نٛضزغـ ــ١ض ــ١ض٩نٞ ٖـ ــ٠ٚ١ٟ غـ ــٞ ض ٠تهطزْـ ــ٪ نطزْـ ــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـ خػـ

ٜاغـاٟ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ     3913(ٟ غـاَيٞ  18)١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ( ٚ َازز٠ٟ )ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ( ٟ ٜاغاٟ شَاض٠ )
َُٜٞ نٛضزغتإ  ي١ ١ٖض

َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ث١ؿلاْطاٟ با٫َ ب٪ ث١-3 َُٜٞ  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ث َٝساْٞ ١٥َين ٚ ٥ٝساضٟ ي١ ٖـ١ض ض٠ث
َٝطام-نٛضزغتإ  ع

َٜع  َٝططٟ ب١ض   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ سػٔ ذلُس غٛض٠/ د
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

        َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿتين ١٥َط ٩َإ ز٠غـت ثـ
ــس   َٜ ــٛيٞ طط ــٛاض٠ّ، خ ــاَيٞ ض ــصاضزٕ، غ ــ١ )  ١َٖيب ــٞ سٛنُــ١ناْٞ بط ط َٝ ــ١ ث ــٛاض٠ّ، ب ــازز٠ )1اْٞ ض ــ١ 39(ٟ َ ( ي

َٝـطام، ز٠غـت١ٟ      1993( ٟ ٖـ١َٛاض نـطاٟٚ غـاَيٞ    1ث١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )   ٟ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ   1غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ زا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين شَاض٠ ) (ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غـ

َٝـ 11ي١ نات  َٜه١ٚتٞ  ٟ ث َٝت: ٠ْٛٝ18/2/3912ض ٩ٟ ض ٩شٟ زٚٚ ؾ١لل١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
ــازز٠ٟ       -1 ــ١ضزٚٚ َـ َٛ ٖـ ــ ــتإ بـ َُٜٞ نٛضزغـ ــ١ض ــ١ض٩نٞ ٖـ ــ٠ٚ١ٟ غـ ــٞ ض ٠تهطزْـ ــ٪ نطزْـ ــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـ خػـ

ٜاغـاٟ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ     3913(ٟ غـاَيٞ  18)١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ( ٚ َازز٠ٟ )ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ( ٟ ٜاغاٟ شَاض٠ )
َُٜٞ نٛضزغتا  ٕي١ ١ٖض

3-  َُٜٞ َٝساْٞ ١٥َين ٚ ٥ٝساضٟ ي١ ٖـ١ض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ث١ؿلاْطاٟ با٫َ ب٪ ث١ض٠ث خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ث
َٝطام-نٛضزغتإ  ع
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ــٛاْٞ سهَٛــ١ت ٚ          َٝ ــٝكٞ ْ َٝطٖاتين ١َْٛغ ــ١ٜٔ، ٚ بــ١خ ــا٫َ ١٥ن َٜٓــسْٞ ب ــطٟ خٛ َٜع ٠ٚظٜ ــ١ض َٝطٖاتين ب ــ١خ ب
ًََُٜٞ نٛضزغتإ ١٥ن١ٜٔ، زاٚا ي١ يٝص١ْ ٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝصْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ١٥نـ١ٜٔ بفـ١ضَٕٛٚ بـ٪      ث١ضي١َاْٞ ١ٖض

 .غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، ْٛقت١ٟ ْٝعا١َٝ ٜإ ثطغٝاض٠؟ ف١ضَٛٚ ناى عبساي١ً
َٜع عبساي١ً َ  :٫ ْٛض١ٟب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝٞ خـاَيٞ ؾـ١ف يـ١ َـازز٠ٟ      ٟ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ ٖـ١ض غـ١ض٩ى      54نٛضت١ٟ ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ث

ــ١  فطان ــ٪ٟ ١ٖٜ َٝو ب ــ٪ْ ــ١ٟ      34ػ ــ١ ناضْاَ َٜت َٝو غط ــ١ت ــات باب ــ١َإ زاٚا به ــتين ث١ضي َٝـ زاْٝؿ ــ َٝط ث ــصَ نات
١َُٝ ٠ٚنٛ فطانػٝ٪١ْناْٞ ٥٪ث٪ظ٩غٝ٪ٕ  َٜيَن غ١عات  34زاْٝؿت١ْ١ن١، ٥ َٝؿرت، ٚات١ زٚ َٝط ث زاٚاَـإ   11ناتصَ

٩ضٜٓـ١ٟ ث١ضيـ١َاْتاضاْٞ   بـ١ ز٠ْطـٞ ظ   3911/ 17/2نـ١ يـ١    3نطز باب١تٞ ب١ْٚ٬َنطز٠ٚ١ْٟ بط ٜاضٟ شَاض٠ 
  َُٜٞ َٝػتاف ب١ْٚ٬َنطا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ض ٩شْا١َ١ْٟ ٠ٚقا٥ٝعٞ نٛضزغتإ ٖـ١ض َُٜٞ نٛضزغتإ ث١غٓس نطا، ٚ تا ٥ ١ٖض

ــ١ٕ  3نٛضزغــتإ، ٥ــ١ّ باب١تــ١ طفتٛطــ٪ نــطزٕ ي١غــ١ض باب١تــ١ناْٞ ب١ْٚ٬َنطزْــ٠ٚ١ٟ بط ٜــاضٟ شَــاض٠     يــ١ ٫ٜ
َٝػـتا٣ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ غ    َٝؿـتٛٚتط ٚ ٥ َٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض٠ٚ٠، بـ٫َ١ّ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ٥ـ١َط ٩        غ١ض٩نا١ٜتٞ ث ط

َُٝـ١ ٥ـ١ظاْغل ب١ًَْٚ٬نطزْـ٠ٚ١ٟ بط ٜـاضٟ شَـاض٠       َٝهسا ٥  ١٥3بٝٓغل ٖٝض ط٪ض اْهاض١ٜنٞ ب١غ١ض ١ْٖات٠ٚٛ، ي١ نات
َٜعتإ ٥ـ١ظأْ   ْان٪ن١ ب١ ز٠غتٛٚض، ب١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪، ب١ ٜاغاٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ٚ ١٥ٚ بط ٜاض٠ف ب١ض

َٝتـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ ٖٝـٛازاضّ ٚ زاٚانـاضّ يـ١          خ٪ٟ  ي١ زاخٛاظٜـ١ بٓـ١ض ٠تٞ ٚ ١ْٖٛٚن١ٜـ١ناْٞ خ٪ثٝؿـاْس٠ضإ ١٥بٝٓ
َٜعتإ ٖ٪ناضٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ّ باب١ت١ ١ْخطا٠ٚت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ب٪ ث١ضي١َاْتاضإ ض ٕٚٚ به٠ٚ١ْ١  ب١ض

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض  د
َٝه٢ تط٠  ٛٚ؟ ف١ضَع١ٜين باب١ت١ ٜإ ؾت

َٜع عبساهلل ذلُس اَغل  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ــ١ َــازز٣٠    ــ١ٜط ٠ٟٚ ْــاٚخ٪ ي ــٞ ث َٝ ــ١َإ   3بط طــ١ٟ  54بــ١ ث ــ١ٟ نــاضٟ ث١ضي ــت١ٟ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ب١ضْاَ ، ز٠غ
َٟ، ثطغٝاضٟ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥، ١َعٝاض ض١ٝ؟ ٜإ ثط٠ْػٝح ض١ٝ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ثـط٩ش٠    َٜص زازاض 

ــ١ت ــا١ٜى ١٥ٚي١ٜٚ ــاض٠    ٜاغ ــاضٟ شَ ــ١ بط ٜ َُٝ ــط؟، زٚٚ، ٥ ــا١ٜنٞ ت ــط٩ش٠ ٜاغ ــ١ض ث ــس٠زات ي١غ َٝ ــ١،   3ٞ ث ــإ ١ٖٜ َ
ي١ْا٠ٚض ٩نٞ بط ٜاض٠ن١ ن١ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضاٚ ت١غبٝت نطا٠ٚ ١٥طـ١ض ضـٞ يـ١ ٠ٚقـا٥عٞ ض ٠مسـٞ      

َٝو ثـط٩ش٠ ٜاغـاٟ ططْطـ١ ٜـإ زاْـاْ        َٝط اْـ٠ٚ١ٟ ن٪َـ١َي ٞ غـ١ض٩ى بـ٪   ب٬َٚ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ب٪ضٞ ْا٠ٚض ٩نٞ ن١ ط
ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ ٚ زٜٛاْٞ ض ٠قاب١ٟ َايٞ ٚ ١٥َا١ْ، ب٪ضٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ْـا٠ٚض ٩نٞ ٥ـ١ّ   
َٟ، ْاٜهاتـ١ ١٥ٚي١ٜٚـ١ت بـ٪ ٥ـٝـ ٚ ناض٠نـاْٞ ث١ضيـ١َإ نـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ            بط ٜاض٠ ب١ ١ْظ٠ضٟ ٥ٝعتٝباض ٠ٚضْـاطط

َٝـ٠ٛ ٥ـ١نات ٚ ت٥١هٝـسٟ      خٛي١ناْٝـ ٚ ي١ ٚتاضٟ ١ٜن١َٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ زا ٠ٚنـ  َٝـو باغـٞ ي ٛ زضٚمش
َٜع غـ١ض٩نا١ٜتٞ             ١َُٝ ١٥ٚ نـاض٠ ١٥نـ١ٜٔ ٚ ٥ـ١ٚ نـاض٠ ْانـ١ٜٔ، َـٔ تـ١نًٝ  ١٥نـ١ّ يـ١ بـ١ض ي١غ١ض ١٥نات٠ٚ١، ٥
َٟ، ٚ ٖـ١َٛٚ ٜاغـا١ٜى يـ١ زٜـسٟ َٓـ٠ٚ١ ططْطـٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، ٚ           ث١ضي١َإ ن١ ضٝرت ١٥ّ ١َغ١ْ٫١ زٚاْـ١خط
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َٞ، ٖـ١َٛٚ ١ٜ٫ْـ١نإ،    ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ ب١ ب١ٜ١٦ٝى ي١ ن٪١ََيط َٞ ث١ضي١َإ ١َٖٟٛٚ ن٪ز٠ْط ٥ـ١ب ا، ب٫َ١ّ نات
َٝو  َٝـ ٠ٚ١٥ٟ باب١ت َٞ ١ْ١ٜ٫ غٝاغ١ٝنإ ث ١َُٝ باؽ ي١ غاظزاْٞ ْٝؿتُٝاْٞ ١٥ن١ٜٔ، باؽ ي٠ٚ١ ١٥ن١ٜٔ ١٥ب ٥
َُٝــ١   َٟ، ب٪ضــٞ ٥ــ١ٚ باغــا١ْٟ ٥ َٝــعٟ طفتٛطــ٪ غــاظزاْٞ ي١غــ١ض بهــط ٍَ بــس٠ٕ ي١غــ١ض َ َٟ ٖــ١ٚ َٞ بهــ١ٚ طـطشٟ تــ

ؾلإ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ ٚ يـ١ّ ث١ضي١َاْـ١ ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض زضا٠ٚ ْاٜه١ٜٓـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض ٚ ٥ٝؿـٞ ي١غـ١ض            غاظزا
َٝت ٚ ب١ؽ نـات نٛؾـت١ٓ،    َٝهٞ ْاب ١َُٝ ١٥ط١ض بعاْغل طفتٛط٪نإ ٚ غاظزا١ْنإ ٖٝض ب١ض١٥زلاَ ْان١ٜٔ؟ ٥اٜا ٥

تٞ ث١ضيــ١َإ بــ١ ض ب٪ضــٞ ي١َــ١ٚزٚا ن٪ببٝٓــ٠ٚ١ ٚ غــاظزإ بهــ١ٜٔ؟ ثطغــٝاضٟ َــٔ ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥اٜــا غــ١ض٩نا١ٜ  
َٟ بٝدات١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ٚ ٥ٝؿٞ ي١غ١ض بهات َٝو سٛنِ ١٥نات؟، ب١ٚ ١َْتٝك١ٟ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١٥ٚ  ١َْتك

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ-ب١ض  د
١٥َـ١ ز٠ضضــ١ْٚٛ يــ١ ْٛقتـ١ٟ ْٝعاَــٞ، ٥ــ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ١ٖٜــ١ بــ١ ب١ضْاَـ١ٟ نــاض٣ نــ١ ٥ـ١َط ٩  َــٔ ٥ــ١ٚ      

َٜ َٝػـتا     زاْٝؿت١ٓ ب١ض  َٝطٟ ث١ضي١َإ، زٚٚخاَي١، ٚ زٜاض٠ ي١ّ زٚٚ خاَيـ١ ظٜـاتط ْـاتٛاْغل ٥ ٍَ غهطت ٠ٛ ١٥ب١ّ ي١ط١
ْــ١ ظٜــازٟ بهــ١ٜٔ ٚ ْــ١ نــ١َٞ بهــ١ٜٔ، ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ث٠ٜٛ١ْــسٟ ١ٖٜــ١ بــ١ ْٛقتــ١ ْٝعا١َٝنــ١ٟ نــاى عبسايًــ١ 

٩نٞ يــ١ خــاَيٞ ؾـ١ف بــاؽ يــ٠ٚ١ ٥ـ١نات نــ١ غــ١ض   ١ٖ54ضضـ١ْس٠ ْٛقتــ١ٟ ْٝعاَـٞ ْــ١بٛٚ، ضــْٛه١ َـازز٠ٟ    
َٜـو يـ١       34فطانػٝ٪ٕ ي١ َا٠ٟٚ  َٝو ٥ـ١ّ باب١تـ١ طؿـتطري ٚ د٪ض َٞ ب١ضْا١ٜ١َنٞ تاظ٠ ب١ ؾ١ضت غ١عات ١٥تٛاْ

َٝػـتا يـ١    َٞ، ْٝػب١ت ب١ ١٥ٚ باب١ت١ٟ ن١ غ١ض٩ى فطانػٝ٪١ْنإ خػتٜٛٚا١ْت١ ب١ضْا١َٟ ناض ٥ َٝسا ب ث١ي١ٜٞ ت
َٜهٞ ي١غ١ض ْـ١زا٠ٚ، ٖـ١   ضنات بط ٜـاضٟ ي١غـ١ض زا ٥اٜـا زاْٝؿـتين     زٜطاغ١ت١، ٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٝـ بط ٜاض

َٞ، ٫ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ٚ              َٝو يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٖـ١ضز٫ٚٚ زضٚغـت بـ َٞ ق١ْاعـ١ت َٟ ٜـإ ْـا؟، بـ١ ت٥١هٝـس ٥ـ١ب ي١غ١ض بهط
َٝػتا ي١ زٜطاغـ١ت١، ٚ ١٥ٚاْـ١ٟ ٫ٜـ١ْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض نـ١ ٥ـ١ّ ثط٩ش٠ٜـإ         ١٥ٚا١ْٟ ت١قسؿلٝإ نطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ ٥

َٝٔ ببجطغـٔ نـ١ زٜطاغـ١نطزْٞ    ت١قسِٜ نطز٠ٚٚ ١٥تٛأْ ز٠ضطاٟ غ ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطا١ٜ٠ٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب
َٜٝٛػـت بـ١ ت١فاقـٌٝ     َٟ؟ ١٥ّ زاٚا ناض١ٜ تها١ٜ ١٥ط١ض ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١ٜ١ ٖٝض ث ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ط١ٜؿت٪ت١ نٛ

١َٜٓٝ غ١ض ب١ضْا١َٟ ناض، ف١ضَٛٚ ب٪ خاَيٞ ١ٜن١ّ  ْانات، ز
َٜع عْٛٞ نُاٍ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ط ط١ٟ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناضٟ ١٥َط ٩:ب

ــازز٠ٟ       ــ١ضزٚٚ َــ ــتإ ٚ ٖــ َُٜٞ نٛضزغــ ــ١ض ــ١ض٩نٞ ٖــ ــ٠ٚ١ٟ غــ ــٞ ض ٠تهطزْــ ــ٪ نطزْــ ــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــ خػــ
ٜاغـاٟ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ     3913(ٟ غـاَيٞ  18)١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ( ٚ َازز٠ٟ )ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ( ٟ ٜاغاٟ شَاض٠ )

َُٜٞ نٛضزغتإ  ي١ ١ٖض
َٜع غــ١ض٩نٞ ث١ضيــ١َإ، غــ١ض٩ناٜ  َُٜٞ نٛضزغــتإ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜٟ ط١ض اْــس٠ٚ٠ بــ٪ ث١ضيــ١َإ بــ١   بــ١ض ١تٞ ٖــ١ض

َٜه١ٚتٞ  69ْٛٚٚغطاٜٚإ شَاض٠ ز/ ١ٜ٠َٛٝ ٖات29/1/3912:٠ٚٛي١ ض   ، ٚ ْٛٚغطا٠ٚن١ ب١ّ ؾ
 ب٪/غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ

 3124ٟ غاَيٞ  2ب/بط ٜاضٟ شَاض٠ 
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َُٜٞ نٛضزغـــتإ شَـــاض٠   َٝض/بط ٜـــاضٟ غـــ١ض٩نٞ ٖـــ١ض َٝـــطٜٔ ز٠ضبـــاض٠ٟ   3912ٞ ٟ غـــاَي 1ٖاٚث تـــإ بـــ٪ ز٠ْ
ــاض٠      ــطام شَ َٝ ــتاْٞ ع َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــ١نإ ي ــ٪ تاٜب١ت ــاٟ ظاْه ــ٠ٚ١ٟ ٜاغ ــاَيٞ  18ض ٠تهطزْ ــ٪  3913ٟ غ ب

ٍَ ض ٜعزا  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١ط١
َٝض/ز٠قٞ بط ٜاضٟ شَاض٠  َُٜٞ نٛضزغتإ ٥اَاش٠ ب١  3912غاَيٞ  1ٖاٚث ز٠قٞ ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١ناْٞ ي١ ١ٖض

 12/1/3912ي١  174ٚغطاٚتإ شَاض٠ ْٛ
 3912غاَيٞ  1بط ٜاض/شَاض٠ 

َٝٞ َازز٠ٟ  َُٜٞ نٛضزغـتإ شَـاض٠       19ب١ث ٟ 3995ٟ غـاَيٞ   ١ٜ1ّ ١ٜن١ّ/زٚٚ ي١ ٜاغـاٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ٖـ١ض
َٝـطام شَـاض٠    َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  3913ٟ غـاَيٞ   ١ٖ18َٛاض نطاٚ بط ٜاضَاْسا ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض

ث١غـٓسٟ نـطز٠ٚٚ، ٚ بـ١     36/13/3913يـ١   29ٞ نٛضزغتإ ي١ زاْٝؿتين ٥اغاٜٞ خ٪ٟ شَاض٠ ن١ ث١ضي١َاْ
١َُٝ ض ٠تبه٠ٚ١ٜٓ١ ب٪ ث١ضي١َإ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥ـ١ٚ   12/1/3912ي١  42174ْٛٚغطاٟٚ شَاض٠  ْاضز١ٜٚٚتٞ ب٪ ٥

َٜو ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ْٝؿتُٝاْٞ ٚ ثاضاغتين ٥اغـ  َٜت ب١ د٪ض َٜٔ بط٪ض  يت بـ١ضظٟ  زٚٚ َازز٠ٟ ٫ٟ خٛاض٠ٚ٠ ز
٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠: َٟ ي١ نٛضزغتإ ب١ّ ؾ َٜع  ظاْه٪نإ بجاض

َٜٓـسناض ٚ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ يـ١       -1 َٝـٛإ خٛ َٝؿ١ يـ١ ْ َٝت١ ٖ٪ناضٟ ن َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ ض ٕٚٚ ١ْٝ، ٚ ١٥ب
َٝؿــ١ٜ١نإ، ضــْٛه١ ز٠غــت١ٚاش٠ٟ ْعٜــو )َكــاضب( ظ٩ض  َٜٓــسناضٟ ثــ١ؿلاْطا ٚ ٥اَاز٠ٜٝــ١ ث نــاتٞ ٠ٚضطــطتين خٛ

َٝو ٠ٚضطـطتين ز٠ضضـٟٛٚ ثـ١ؿلاْطا ٜـإ ٥اَـاز٠ٜٞ           ١٥غت١َ َٞ )ب١َـ١ضد ١َٜٓزا نـ١ ٥ـ١َي َٟ يـ١ٚ ؾـٛ َٝٓاغ١ بهط ١ ث
َٜٓــسْٞ    َٜٓــسٕ تٝاٜاْــسا ْعٜهــ١ يــ١ ثط٩ططاَــٞ خٛ َٜتــ٠ٚ١ غــ١ض ٥ــ١ٚ ن٪يٝصاْــ١ٟ خٛ َٝؿــ١ٜٞ تــ١ْٗا نــٛضت بهط ث

ٞن أِٚىىٞنان هلوٚىى  نعوىىٟن ْنٙصر ىىسن خىى٘ينخىىسٙخن االٔىىدن ٗن ٨عد  ٙىىثــ١ؿلاْطا ٜــإ ٥اَاز٠ٜٝــ١ ثٝؿــ١ٜ١نإ، )
ب٪١ٜ زاٚا ١٥ن١ٜٔ َازز٠ٟ ١ٖؾـت١ّ/١ٜن١ّ   اص زبٞنان ز ضرٔ نًعنًِٔخن ٙس ضٛنهوٌالٔدن ٗن ٨عد  ٙٞن أِٚٞ(،ن

َٓسٕ بهات  َٝؿ١ن١ؾٞ خٜٛ َٟ ث َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١٥ٚ َٜت٠ٚ١، ب١ نٛضزٟ )ث َٜٓسض ١ٜ٠َٛٝ غٛ َٟ ٚ ب١ّ ؾ بط٪ض 
َٜط٠ٟ           ي١ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ١َٖيططٟ بط ٚا َٝـت بـ١ طـٛ َٜٓـسْٞ ٥اَـاز٠ٜٞ ٜـإ ثٝؿـ١ٜٞ ٜـإ ثـ١ؿلاْطا ب ْاَـ١ٟ خٛ

َٜتـ٠ٚ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ      َٝو ٠ٚضططتين ز٠ضضٟٛٚ ث١ؿلاْطا ٜإ ٥اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜٞ ت١ْٗا نـٛضت بهط ثػج٪ضٟ ب١ ١َضد
َٜط٠ٟ      َٜٓسْٞ ث١ؿلاْطا ٜإ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١ن١ٜ١، بـ١ طـٛ َٜٓسٕ تٝاٜاْسا ٖاٚتاٟ ثط٩ططاَٞ خٛ ن٪يٝصا١ْٟ خٛ

َُٜٓاٜٝا١ْٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠ضٜإ ١٥نات، ب١ عـ١ض٠بٞ ) ٥ ٙػىط نان هس بىيفنان هرصىدٍٙننهودز ضىٞنان ؾ ًالى  نننننن١ٚ ض 
 ـ صٞن ْنٙلْ٘نذ ص٩نعوٟنغٔ  ٝن هدز ضٞن ٨عد  ٙٞن ٗن أِٚٞن ٗن االٔدنذطيفن ٨خر ر صنعوٟن ْنٙصر ىسنن

هدز ضرٔ ننًعن أِخن هدز ضٛنهوٌالٔدن ٗن ٨عد  ٙىٞنن خ٘ينخسٙخن االٔدن ٗن ٨عد  ٙٞن أِٚٞنان هلوٚ  ن اٌ ثوٞنان
ن أِٚٞنٗفقن هرالوٌٚ  ن هيتنت دزٓ ن ه٘ش زٝ

َٞ شَـاض٠     -3 َٜط١ٟ ٠ٚ٠ٚ١٥ سهَٛـ١تٞ نٛضزغـتإ بتـٛاْ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ٚ ي١ ض  َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٜهٞ شٜـإ يـ١ غـا٫َ          َٜٝٛػـعل يـ١ ٖـ١ض بـٛاض َٜط٠ٟ       ٚ د٪ضٟ ثػـج٪ض١ٜنإ نـ١ ث ْٞ زاٖـاتٛٚزا يـ١ ٫َٚت زابـغل بهـات بـ١ طـٛ

َٜطـ١       َٝـت، ٚ ض  َٜٓـسْٞ بـا٫َ ب َٝهط اٟ ث٬ْٞ ٠ٚضططتين غا١ْ٫َٟ طؿـت خٛ َٝهٞ ظاْػيت ي١ ١ٜ٫ن٠ٚ١ ٚ غ١ضث١ضؾتٝاضٟ ت ث٬ْ
َٜط٠ٟ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ َـاززٟ خـ٪ٟ شَـاض٠ٟ ٠ٚضطتـٛإ ب٪خـ٪ٟ زٜـاضٟ بهـات، زاٚا ١٥نـ١ٜٔ            ١ْزات ١ٖض ظاْه٪١ٜى ب١ طـٛ
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َٜت٠ٚ١، ب١ نٛضزٟ )ث٬ْٞ ٠ٚضططتين غا١ْ٫َ ب٪ ث١غٓس نطزْـٞ(،  َازز٠ َٜٓسض َٜت ٚ ب١ّ د٪ض٠ غٛ ٟ ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ بط٪ض زض
نخططن هصخ٘ين هطِٜ٘نهوٌ    ٞنعوٚٔ (ب١ ع١ض٠بٞ )

نًطال٘ نب زش ُٛننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
َُٜٞ نٛضزغتإ                                    ننننننننننننننننننننننن َٝطام-غ١ض٩نٞ ١ٖض  ع

 
َٝؿــٓٝاض٠ن١ٟ دــ١ْابٞ    َٜع غــ١ض٩نٞ ث١ضيــ١َإ، يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٟ ض اثــ٪ضتٞ خــ٪ٟ ٥اَــاز٠ نــطز٠ٚٚ ي١غــ١ض ث بــ١ض

َٝػتا ب١ ظَ َُٜٞ نٛضزغتإ، ٥ ٠ٚ١َُٜٓ ب٪تإ، غ١ض٩نٞ ١ٖض  اْٞ ع١ض٠بٞ ١٥طلٛ
ن هالس ق- ضر ْز٢ ضٞنبسا ْنك٘زاػل/

نَ/تصسٙسنؾِٞن هػ٧ْٗن هص ُُ٘ٚٞنذ٘ينًػسٗعن  ُْ٘ن ؾ ًال  ن ـ صٞ
ًىى٩ٚ ٜنن2/2/3912كىى٘ز ٜن ا ىى  ونهٚىىَ٘نن3713/زمشىىٛن13 جرٌالىىجلنؾِىىٞن هػىى٧ْٗن هص ُُ٘ٚىىٞنبرىى زٙذن

هدز ضٞنًػسٗعن  ُْ٘ن ؾ ًال  ن ـ صٞن هرٜنص   جلنعوٚىٕنبساى ْنك٘ز ضىر ْنانجوطىرٕن ٨عرٚ  ٙىٞن اس ٌىٞننننننن
ن2/1/3912انن4/2/174ٗنبالدن ذ هرىٕن  نز٢ ضىٞن ٨ وىٍٚنبلرى ربن ه اى ْن اىس ٍنننننننن36/13/3913انن29

ٗ اسفقنًعنكرى ربنز٢ ضىٞنننن3912هطِٞنن1 عطضن هطٚدنز٢ٚظن ٨ وٍٚنعوٟنً  تنينًّن هص ُْ٘نبصس زٖن اس ٍن
رٜنحي فظنعوٟن ا ىورٞننهغسضن ع  ٝن هِظسنفٚٔ نٗ هرػسعنً نبػلىن هن29/1/3912انن69 ٨ وٍٚن اس ٍن /

 هال ًٞنٗنمح ٙٞن اطر٠٘ن هال هٛنهوح ًالى  نان ٨ وىٍٚنٗبالىدن اِ  ػىٞنٗ اد ٗهىٞنفىد   نت٧ٙىدن هوحِىٞنًى ٗز  نانننننننننن
ن عط ضن هطٚدنز٢ٚظن ٨ وٍٚنبػ ْن ا  تنينٗب ٚ برٌٔ نك ٨تٛ:

ن:8 ا  ٝن
ْنذ ص٩نعوٟنغٔ  ٝن هدز ضىٞن ٨عد  ٙىٞنننٙػط نان هس بيفنان هرصدٍٙن هودز ضٞنان ؾ ًال  ن ـ صٞن ْنٙل٘-1

 ٗن أِٚٞن ٗن االٔدنذطىيفن ٨خر ىر صنعوىٟن ْنٙصر ىسن خى٘ينخىسٙخن االٔىدن ٗن ٨عد  ٙىٞن أِٚىٞنان هلوٚى  ننننننننننن
ن اٌ ثوٞنان ز ضرٔ ننًعن أِخن هدز ضٛنهوٌالٔدن ٗن ٨عد  ٙٞن أِٚٞنٗفقن هرالوٌٚ  ن هيتنت دزٓ ن ه٘ش زٝ

ن:19 ا  ٝن
ن هطِٜ٘نهوٌ    ٞنعوٚٔ خططن هصخ٘ين -1

نز جنين هرفطىنب ٨ط٩عنٗعسضن هرصسٙسنعوٟن ه ا ْنهوٌِ  ػٞنٗ هر ٘ٙجلنًعنتصدٙس
 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ

َٝطام-ب٪/غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ع
 ب/ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ٜاغاٜٞ ز٠ضباض٠ٟ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ

َٜه١ٚتٞ  َٝٞ 13ي١ ض  َٜهـ١ٚتٞ    نـٛض  3713/ض ٠ؾ١َ َٜتـ١ ض  ظاٜـين يٝصْـ١ٟ    2/12/3912زٟ نـ١ ز٠ن١ٚ
ناضٚباضٟ ٜاغاٜٞ ن٪ب٪٠ٚ ب١ ١َب١غيت باؽ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغـاٟ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ نـ١ ث١ضيـ١َاْٞ      

َٜه١ٚتٞ  29نٛضزغتإ ي١ زاْٝؿتين ٥اغاٜٞ شَاض٠  ث١غٓسٟ نطز٠ٚٚ، زٚا بـ١زٚاٟ   36/13/3913ض 
َِٜ بــ١   َٜهــ١ٚتٞ  4/2/174ْٛٚغــطاٟٚ ث١ضيــ١َإ شَــاض٠ ض ٠ٚاْــ١نطزْٞ بــ٪ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ٖــ١ض يــ١ ض 

ــاض٠      2/1/3912 ــاضٟ شَ ــ١ بط ٜ َِٜ ب ــ١ض ــ١ض٩نٞ ٖ َٜع غ ــ١ض ــاَيٞ  1ب ٍَ   3912ٟ غ ــ١ َٝض ي١ط ــاٚث ٖ ٟ
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َِٜ شَاض٠ ز/ َٜهـ١ٚتٞ   69ْٛٚغطاٟٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض ْـاض ٠ظاٜٞ ز٠ضبـط ٟ ي١غـ١ض     29/1/3912ي١ ض 
َٝد   3 ــاض٠ ضاٚث ــيت زٚٚٚب ــ١ ١َب١غ ــان١زا ب ــ١ ٜاغ ٠َٟٛٝ  َــازز٠ ي ــ ــ١ٚ ؾ ــٛاْسْٞ ب ــاْس٠ٚ١ْٟ، ٚ ز٠ضض ؿ

َِٜ، ٚ يـ١زٚاٟ         َٜعطاضٟ ١٥نات ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت ٚ ثاضاغـتين ٥اغـت بـ١ضظٟ ظاْه٪نـإ يـ١ ٖـ١ض ثاض
            َِٜ َٜع غـ١ض٩نٞ ٖــ١ض َٟ طفتٛطـ٪ ٚ ٥ـاَيٛط٪ض  نـطزٕ يٝص١ْنــ١َإ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ْـاض ٠ظاٜٞ بـ١ض غـ١ض يـ١ ْـٛ

٠َٟٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠: ز٠ضباض٠ٟ ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١ ٖات٠ٚٛ ثؿتطريٟ ١٥نات، ٚ  زاض ؾت٠ٚ١ٜٓإ ب١ّ ؾ
 :8َازز٠ٟ 

ــسٕ بهــات يــ١ ظاْهــ٪ تاٜب١تــ١نإ ٖــ١َيططٟ     -1 َٓ َٝؿ١ن١ؾــٞ خٜٛ َٟ ث َٜٝٛػــت١ ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ١٥ٜــ١ٚ ث
َٝو         َٜط٠ٟ ثػـج٪ضٟ بـ١ َـ١ضد َٝـت بـ١ طـٛ َٜٓسْٞ ٥اَاز٠ٜٞ ٜإ ثٝؿ١ٜٞ ٜإ ثـ١ؿلاْطا ب بط ٚاْا١َٟ خٛ

َٜتـ٠ٚ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ن٪يٝصاْـ١ٟ        ٠ٚضططتين ز٠ضضٟٛٚ ث١ؿلاْطا ٜإ ٥اَاز٠ٜٞ  ثٝؿـ١ٜٞ تـ١ْٗا نـٛضت بهط
َٜط٠ٟ ١٥ٚ  َٜٓسْٞ ث١ؿلاْطا ٜإ ٥اَاز١ٜٝ٠ ثٝؿ١ٜ١ن١ٜ١، ب١ طٛ َٜٓسٕ تٝاٜاْسا ٖاٚتاٟ ثط٩ططاَٞ خٛ خٛ

َُٜٓاٜٝا١ْٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠ضٜإ ١٥نات،  ض 
 :19َازز٠ٟ 

 ٪ ث١غٓس نطزْٞثا٫ْٞ ٠ٚضططتين غا١ْ٫َ ب-1
تطـ٪نطزٕ ٚ ز٠ْطـسإ ي١غـ١ضٟ،    ٚ خػت١ٓض ٟٚٚ ض اث٪ضت يـ١ ث١ضيـ١َإ بـ٪ طف   زاٚاناضٜٔ بف١ضَٕٛٚ ب٪ ظاْٝاضٟ 

 غٛثاؽ
َٜع. سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ١ٜ١ٖ ٜإ ض ٥٠ٝتإ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ١٥ط١ض ض اث٪ضتإ
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜه١ٚتٞ  يٝص١ْن١َإ ي١ ض ٩شٟ زٚٚؾ١َ١ٟ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ٥اغاٜٞ خ٪ٟ ١٥زلاَسا ب١ ١َب١غيت  18/2/3912ض 

يـ١   29باؽ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ، نـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ يـ١ زاْٝؿـتين ٥اغـاٜٞ شَـاض٠        
َٜه١ٚتٞ  َِٜ ب١ ْٛٚغطاٟٚ  36/13/3913ض  ث١غٓسٟ نطز٠ٚٚ، زٚا ب١ زٚاٟ ض اٚا١ْنطزْٞ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض

َٜهـ١ٚتٞ    4/2/174اْٞ نٛضزغتإ شَـاض٠  ث١ضي١َ َِٜ بـ١ بط ٜـاضٟ       2/12/3912يـ١ ض  َٜع غـ١ض٩٩نٞ ٖـ١ض بـ١ض
ــاض٠  ــاَيٞ  1شَ ــاض٠ ز/    3912ٟ غ َِٜ شَ ــ١ض ــ١ض٩نا١ٜتٞ ٖ ــطاٟٚ غ ٍَ ْٛٚغ ــ١ َٝض ي١ط ــاٚث ــ١ٚتٞ   69ٟ ٖ َٜه ــ١ ض  ي

َٝساخؿـاْ        3ْاض ٠ظاٜٞ ز٠ضبط ٟ ي١غ١ض  29/1/3912 س٠ٚ١ْ ٚ َازز٠ يـ١ ٜاغـان١ بـ١ ١َب١غـيت زٚٚبـاض٠ ضـاٚ ث
َٜعطـاضٟ ٥ـ١نات يـ١ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـيت ٚ ثاضاغـتين ٥اغـيت بـ١ضظٟ ظاْه٪نـإ ٚ            ٠َٟٛٝ ثاض ز٠ضضٛاْسْٞ ب١ٚ ؾـ
    َٟ َٜٓـسٕ يـ١ زٚاٟ غـ١ضي١ْٛ َٜص٠ زاْٝإ ب١ خٛ ظٜاتط ض ٠خػاْسْٞ ز٠ضف١ت ي١ب١ضز٠ّ غ١ضد١ّ ٖا٫َٚٚتٝإ ب٪ زض

٠َٟٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠:  طفتط٪ ٚ ٥اَيٛط٪ض  نطزٕ ض اٟ يٝص١َْإ ب١ّ ؾ
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َٝـٞ ٚاٜـ١ ٠ٚضطـطتٔ يـ١ ظاْهـ٪ بـ٪ ز٠ضضـٛٚاْٞ              غ١باض٠ت بـ١ َـازز٠ٟ ١ٖؾـت١ّ/١ٜن١ّ، زٚٚ ض ا ١ٖٜـ١، ١ٜنـ١ّ ث
َٞ ب١ ي١ب١ضضاٚ ططتين غ١ضد١ّ  َٜٓسْٝإ بط ٠خػ َٜص٠زإ ب٪ خٛ َٞ ٚ ز٠ضف١تٞ زض ثٝؿ١ٜٞ ٚ ث١ؿلاْطانإ نطا٠ٚب

 ١َضد١ظاْػت١ٝنإ ٚ غ١ثاْسْٞ ١َضد١نإ ب١غ١ضٜإ

ٍَ ١٥ٚ زاض  َِٜ زاٖات٠ٚٛز٠ّٚٚ،ي١ط١ َٜع غ١ض٩نٞ ١ٖض  ؾت١ٕٓ ن١ ي١ ْٛٚغطاٟٚ ب١ض

َٜع              غ١باض٠ت بـ١ َـازز٠ٟ ز٠ٜـ١ّ، ١ٜنـ١ّ، ثؿـتطريٟ ٥ـ١ٚ زاض ؾـت١ٜ٠ٚ١ٓ ١٥نـ١ٜٔ نـ١ يـ١ ض ٠تهطز٠ٚ١ْنـ١ٟ بـ١ض
َِٜ ٖات٠ٚٛ  غ١ض٩نٞ ١ٖض

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜعإ زٜاض٠ ٖ٪ناض٠ناْٞ ض ٠تهطز٠ٚ١ْٟ َازز٠ٟ  َٜع غـ١ض٩نٞ     ب١ض ١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ، ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ، يـ١ ٫ٜـ١ٕ بـ١ض

َٜع     َٝػـتا ١٥طـ١ض بـ١ض َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ٥ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ٚ ض اث٪ضتٞ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ف خٛ َِٜ خٛ ١ٖض
َٟ َٜٓسْٞ با٫َ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ با بف١ضَٛٚ  ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٠ٚ١ٜٓ-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٣ ظاْػت٠ٚ:٢ظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ نطزْٞ ١٥ّ باب١ت١ يـ١ ١٥زلَٛـ١ْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ     غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ، ب١ ت٥١هٝس زٚاٟ تاٚتٛ
٠َٜٛب١ض٠ طؿت١ٝنإ ٚ  َٜصناضإ ٚ ب١ض  َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػيت ن١ غ١ضد١ّ غ١ض٩ى ظاْه٪نإ ٚ ض اٚ َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ خٛ

َُٝـ١ ثؿــتطريٟ يـ٠ٚ١ ١٥نــ١ٜٔ نـ١ ز٠غــت١ٚاش٠ٟ )اكلكاضبــ١(     خـا٠ٕٚ ١٥ظَْٛٚــ١نإ، ٥ـ١ّ باب   َٟ نــطا، ٥ ١تــ١ تـاٚتٛ
َٟ ب٪ ز٠غت١ٚاش٠ٟ ) ٠َٛٝ، ضـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ت٥١هٝـس           اٌٌ ثوٞ(نبط٪ض زض ٚات١ ْعٜـو بطـ٪ض زضٟ بـ١ ٖاٚتـا ٚ ٖاٚؾـ

ــ١        ــسْٞ ٥اَاز٠ٜٝ ــ١ف١ٟ زا١َظضاْ ــ٠ٚ١ٟ ف١يػ ــ٪ ٥ ــ٠ٚ١ ب َُٜ ــ٠ٚ١ٟ ١٥ط١ض  ــ١ض ٥ ــت١ٝ، ي١ب ــ١َاناْٞ ظاْػ ٍَ بٓ ــ١ ي١ط
َٜعاْـ١ٟ ٥ـ١ٚ           َٝط١ٜاْسْٞ نـازٜطٟ ثٝؿـ١ٜٝ١ بـ٪ ن٪١ََيطـ١، ٚ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ ب١ض ثٝؿ١ٜ١نإ ي١ ب١ٓض ٠تسا ب٪ ث
َٝطٟ ١٥بٔ،  َٜط١ٟ ١٥ٚ ثٝؿ٠ٚ١ ن١ ف َٜٟٛ شٜاْٝإ زابغل به١ٕ ي١ ض  ٥اَاز١ٜٝ٠ ثٝؿ١ٜا١ْ ت١ٚاٚ ١٥ن١ٕ بتٛأْ بص

َٝـسا٠ٚ،     َٝؿـرتٜـ ٥اَـاش٠ّ ث ق٪ْـاغٞ زٚاٟ غـ١ض٠تاٜٞ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ تـا      % ٟ ٚاْـ١ناْٝإ يـ١  75% بـ٪  89ٚ ٠ٚنٛ ث
َٝطٟ ١٥ٚ ثٝؿ١ٜ١ ١٥بٔ  % ٜإ ن١َرت ي٠ٚ١ تٝ٪ضٜـ١،  35ؾ١ؾٞ ٥اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜٞ ثطانتٝه١ٝ، ي١ ٠ٚضؾ١ناْسا ف

ٍَ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ق٪ْاغٞ غ١ض٠تاٜٞ ت١ٚاٚ ١٥ن١ٕ ٚ ١٥ض١ٓ ْا٠ْٚسٟ ٚ زٚاتط ْا٠ْٚـسٟ ٚ   ب١ ب١ضاٚضز نطزٕ ي١ط١
َٜطه١ٟ ١٥نازؿلٞ ١٥ط١ َٝهٞ نـ١ّ  89% ٜإ 75ض١ْ ب١ض، ٚ ظاْه٪ ن١ ض  % ظٜاتطٜـ ي١ ٚا١ْناْٝإ تٝ٪ض١ٜ، ٚ ؾت

َٜٓسْٞ ١٥نازؿلٞ، ثط٩ش٠ ٜاغـاٟ   َٞ ١٥نات ؾاٜػت١ تط بٔ ب٪ ت١ٚاٚ نطزْٞ خٛ ثطانتٝه١، ٚ باططاْٚسٜإ ٚاٜإ ي
إ نـ١  ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ١٥ٚ ز٠ضف١ت١ٟ ض ٠خػاْس٠ٚٚ ب٪ ز٠ضضٛاْٞ ٥اَاز١ٜٝ٠ ثٝؿ١ٜٞ ٚ ث١ؿلاْطا ت١نٓٝه١ٝن

َٜٓـسْٞ ظاْهـ٪ٜٞ تـ١ٚاٚ بهـ١ٕ يـ١ ظاْهـ٪ تاٜب١تـ١نإ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١            َٝٞ بٛاضٟ ثػج٪ضٟ خ٪ٜإ بتـٛأْ خٛ ب١ ث
َٝت١             َٜـو ٥ـ١نات نـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ ثـ١ؿلاْطاٟ تـ١نٓٝهٞ ب١ؾـٞ ن٪َجٝٛتـ١ض تـ١ٚاٚ ٥ـ١نات بطـ ز٠غت١ٚاش٠ٟ ٖاٚتا ناض

َٟٝٛ تـ١ٚاٚ ٥ـ١   َٝت١ ١ْٖس٠غـ١ٟ َـ١ز٠ْٞ،    ظاْػيت ن٪َجٝٛت١ض، ٠ٚ١٥ٟ ث١ؿلاْطاٟ ت١نٓٝهٞ ب١ؾٞ ض ٚٚث نات بطـ
     ٚ ،ٍَ َٝت١ ن٪يٝـصٟ نؿـتٛنا ٜإ ١٥ْساظٜاضٟ ؾاضغتاْٞ، ٠ٚ١٥ٟ ث١ؿلاْطاٟ ت١نٓٝهٞ نؿتٛناَيٞ ت١ٚاٚ ٥ـ١نات بطـ
َٝت١ ن٪يٝـصٟ ١٥ْـساظٜاضٟ           َٞ بطـ َٞ ز٠ضضـٟٛٚ ٥اَـاز٠ٜٞ باظضطاْٝـ١ بتـٛاْ َٜططٜـ ي٠ٚ١ ١٥نات ب٪ ؾلْٛٚـ١ ٜـ١ن ض 
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َٝهٞ  َٝت١ ب١ؾ َٜٓـسْٞ     ب١ؾٞ ت٫١ضغاظٟ، ٜإ بط َُٝـ١ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ تط ن١ ي١ تٛاْاٜسا ١ْب
ٍَ ط٪ض ٜين ز٠غت١ٚاش٠ٟ ْعٜهغل ب٪ ٖاٚتا، خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ باؽ به١ّ ٜإ ت١ْٗا؟ 199با٫َ   % ي١ط١
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َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ  َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ ض ٠تهطز٠ٚ١ْٟ ب١ض َٝو ت غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ١ٖؾت بط ط١ٟ ١ٜى ن٪١ََي
َٞ نطز، ي١ ضاغـيت   َٜٓسْٞ با٫َ غ١باض٠ت ب١ َازز٠ن١ ٥اَاش٠ٟ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َِٜ، ٚ ١٥ٚ ٫َٛس١ظا١ْٟ ب١ض ١ٖض

َٝهس َٟ ب١ ٖاٚتا، بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ    زا١٥ٚ ض٠تهطز٠ٚ١ْ ب١ ت١ْٗا ط٪ض ٜين ٚؾ١ٜ١ى ١ْٝ، ي١ نات ا ١٥ٚ َٛقاضب ١٥ط٪ض 
َٝهـٞ    ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ ظ٩ضَإ نطز ي١ ناتٞ خـ٪ٟ، ض ٩شاْ َٝو ١ْنطا٠ٚ ب٪ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع ن١ ٥ ٖٝض سٝػاب
َٝهٞ ظ٩ض ٚؾـ١ٟ      َٞ ي١ ١٥ظع١ف ٥ُٝاْـسا ٚ يـ١ خ٬ٝفـات ظ٩ض قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ َٔ ي١ ٜازّ ب

ض ث١ْاٟ بطز ب٪ ٚؾ٣١ َٛقاضب، ١٥ط١ضْا ظ٩ضب١ٟ ١ْٝت١ناْٞ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ٠ٚ١٥ َٛقاضب يٝص١ْٟ قٝاغ١نا
َٜٓـسٕ       َٞ ز٠ضفـ١تٞ خٛ َٜٓٔ ضاْػـٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ ٖـ١ب َٜعا١ْٟ ي١ّ بٛاض٠ ١٥خٛ َٜٓسٕ ب٪ ١٥ٚ ب١ض بٛٚ ن١ ضاْػٞ خٛ

َٟ ١ٖض ط٪ض ٜين ٚؾ١ٜ١ى ١ْٝ، ب١ بـط ٚاٟ َـٔ ٖـٝض سٝ    َٝط٠ ١٥بٝٓط َٝو  ي١ٚ ب١ؾا١ْ ٠ٚضططٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ ي ػـاب
َٞ نطز ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٖٝض سٝػاب  َٜٓسْٞ با٫َ ٥اَاش٠ٟ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ ١ْنطا٠ٚ ي١ٚ زاْٝؿت١ٟٓ ب١ض
ــ١          ــْٛه١ ي١ٜازَ ــ١، ض ــساَاْٞ ث١ضي١َاْ ــ١ناْٞ ١٥ْ ــ١َٛٚ َْٛاق١ؾ ــ٪ض ٜين ٖ ــ١ ط ــ١نطا٠ٚ، ١٥َ ــ١ضٜع ْ ــ٪ َٛؾ ب

َٞ ٥ـ١ٚ       شَاض١ٜ٠نٞ ظ٩ضَإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ قػ١َإ نطز ي١ ض ١ٜٚٚن٢ عاتف٠ٚ١ٝ ْا،  َٝو ب١َيطـ١ نـ١ ٥ـ١ب بـ١ ن٪َـ١َي
َِٜ ضاْػـٞ           َٞ يـ١ ظاْه٪نـاْٞ ٖـ١ض َٜٓسناضاْٞ بٛاضٟ ثٝؿـ١ٜٞ نـ١ ز٠ضفـ١تٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ ٖـ١ب َٟ ب١ خٛ ضاْػ١ بسض
َٜٓـسْٞ ثٝؿـ١ٟ نـ١ يـ١ غـا٫َْٞ ض ابـطزٚٚ ث٠ٜٛ١ْـسٟ         َٜو ١ٖبٛٚ ي١غ١ض خٛ َٞ، ١ٜعين ت١ق١ٚض َٜٓسْٝإ ١ٖب خٛ

َٝهٞ غٝاغ َٜٓـسٕ ٥اغـاْرت نـطا٠ٚ يـ١ٚ      ١ٖبٛٚ ب١ غٝػت١َٞ ب١عػ٠ٚ١، ب١ؾ ٞ ب٠ٚٛ ن١ ظٜاتط خ١َيو ضاْػـٞ خٛ
    ٚ َٜٔٓ َٝهٞ ظ٩ض بطــ١ٓ ٥ــ١ٚ بــٛاض٠ غــٛ بٛاضاْــ١، ٚ ز٠ٚاَــ١نإ ظ٩ض فــ١ضَٞ تْٛــس ْــ١ب٠ٚٛ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ طــ١زلاْ
َٞ بهـات        َٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ بهات ب١ ع١غـه١ضٟ، سهَٛـ١ت تاقـ١ٟ ٥ٝػـتٝفاز٠ يـ َٜٓسْٞ ت١ٚاٚ ب ب١ظٚٚتطٜٔ نات خٛ

َٝ َٞ، ظاْه٪نـإ ٖـٞ      ي١ٚ ١َداي١ ن١ بب ١َُٝ سه١َٛت ٖـٞ خ٪َـإ بـ َٝهسا ن١ ٥ َٝهٞ غ١ضباظ، ب٫َ١ّ ي١ نات ت١ ن١غ
ــ٠ٚ١، ٚ         َٜت ــ١ضظ بهط ــ١نإ ب ــيت ٥ٝعساٜ ــ٠ٚ١ٟ ٥اغ ــ٪ ٥ ــ١ ب ــ١ت ١ٖٜ ــ١ٜٔ، ٚ ْٝ ــسٟ ١٥ن ــٞ د َٞ، ٚ ٥ٝؿ ــ ــإ ب خ٪َ

َٜٓسْٞ ثٝؿ١ٜٞ بـ١ضظ نطا٠ٚتـ٠ٚ١ يـ    ١ ١َٖٛٚمشإ ي١ ناتٞ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ زشٟ ٠ٚ١٥ ١ْبٜٛٚٔ ن١ ٥اغيت خٛ
َٟ يـــ١ ض ٟٚٚ يٛغـــ١ٟٚ ٚ ٥ـــ١ٚ َـــازز٠ ظَا١ْٝٚاْـــ١ نـــ١ يـــ١   َٝـــو ظٜـــاتط ٥ـــ١زض َُٜٞ نٛضزغـــتإ، ٥ٝٗتُٝاَ ٖــ١ض
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ــ٠ٚ١، ٚ      ــ١ٟ بــ١ضظ ب٪ت َٝت١ٝن َٜٓس١ْناْٝؿــٝإ نٛاي ــ٪ضٟ خٛ ــ١َإ نــاضٜـ د َٟ بــ١ ٖ ــسض َٜٓ ٥ٝعساز٠ٜــ١نإ ١٥خٛ
َٝػتا ب٪ ١ْنطا٠ٚت١ ظَاْٞ نٛضزٟ، ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ َـ١ٚازٟ   ظ٩ضب١ٟ ٥ٝعساز١ٜ ثٝؿ١ٜ١نإ َازز٠ناْٝإ تا ٥

َٝػــتا ظ٩ضبــ١ٟ            َٜٓٔ، يــ١ ظ٩ضبــ١ٟ نٛيٝــ١نإ تــا ٥ َٝع ٥ــ١خٛ ٥ٝكتٝكــازٟ ٚ ٥ٝــساضٟ ٚ ذلاغــ١ب١ٟ ظ٩ض بــ١ٖ
َٟ بـ١ نـٛضزٟ، ب٪ٜـ١ ثطغـٝاض ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥اٜـا ١٥َـ١ طـ٪ض ٜين ٚؾـ١ٜ١ن١ ٜـإ ١٥َـ١ طـ٪ض ٜين              َازز٠ناْٝإ ب٪ ١٥نط

َٜهٞ  َٟ ٥ـ١ٚ      ١َٖٛٚ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع١ ٚ سٝػاب ١ْنطز١ْ ب٪ ض١ْس ض ٩ش َُٝـ١ نـ١ ١٥َاْـ١ٚ طفتٛط٪ ْـ١نطزْٞ ٥
َٝو بـ١ بـط ٚاٟ َـٔ ٥اغـيت ٖـ١َٛٚ       َٝهٞ تط، َٔ ٠ٚنٛ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ َٞ، خاَي فطغ١ت١ ب٪ ١٥ٚ ط١زلا١ْ بط٠خػ
َٜٓسْٞ ثٝؿ١ٜٞ زا ٥اغيت ٖٝعضٜإ ٚ تٛاْاٟ ز٠ضْٚٚٝإ ن١َرت ْٝـ١ يـ١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١      ١٥ٚ ط١زلا١ْ ن١ ي١ خٛ

َٜٓـسْٞ ي١بـ١ضز٠ّ زا غـ١ٟ، سـ١ٍ ٠ٚ١٥ٜـ١ تـ٪ ٥اغـيت          ٥ٝعساز١ٜ ت١ٚاٚ ١٥ن١ٕ، س١ٍ ٥ ٠ٚ١ ١ْٝ تـ٪ ز٠ضطـاٟ خٛ
َٝت١           َٝؿـٓاَيٞ بـ٪ زابـيَن ب١ضيـ٠ٚ١ٟ بطـ َٝهٞ ثط٩ف َٝػـت َٜٓسْٞ ثٝؿ١ٜٞ ن٪ْرت ٩ٍ تط بهـ١، بـ١ضظتطٟ بهـ٠ٚ١، ت خٛ
َٞ َاْطٝـ١ ٠ٚى ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ظ٩ضبـ١ٟ ٫َٚتـإ ١ٖٜـ١، بـا بـ١ٚ               َٝهٞ ؾـ١ف َاْطٝـ١ ٜـإ غـ َٜٓـسْ َٜٓسٕ، ٜإ خٛ خٛ

َٜٓـسٕ بـ٪     فً َٞ بػ٠ٚ١ْٝ١، ٚ ٥اٜـا ؾاْػـٞ خٛ َٝت١ نٛي١ٝ، ١ْى ت٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ تٛاْاٜا١ْٟ ي ١ت١ضا١ْ بط ٚات ٚ بط
َٟ، ٚ ٥اٜـا شَـاض٠ٟ ٥ـ١ٚ         َٜه١؟ ظ٩ضبـ١ٟ ظ٩ضٟ ١٥ٚا٥ًٝـ١نإ ٠ٚضٜـإ ٥ـ١طط ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ١٥ض١ٓ ظاْه٪ ي١ ض بٛاض

  َِٜ َٜت١ خ٪ٟ ض١ْس٠ ي١ ٖـ١ض َٞ شَاض٠ٟ ثٝؿ١ٜ١نإ بطط َٜهٞ تـط بـ١      نٛيٝا١ْٟ ١٥تٛاْ نـ١ ظ٩ض ظ٩ض نـ١َٔ، دـاض
        َٞ َٜٓـسْٞ ثٝؿـ١ٜٞ تـ١ٚاٚ ٥ـ١ب ١َُٝ ت١ؾذٝع ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ٚ غٝاغ١ت١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ خٛ بط ٚاٟ َٔ ظ١َٕٝٓ ٥
َٜٓسْٞ ٥ٝعسازٜـ١، ضـْٛه١ ١٥طـ١ض ث١ؿلاْطاٜـ١نٞ بـا٫َ ١ٖٜـ١ بـ٪         َٜهٞ تط ١٥ّ ن١غا١ْ ٥ٝهتٝفا به١ٕ ب١ خٛ داض

  ٍَ َٝساْٞ تٛاْاٟ ثٝؿ١ٜٞ َٓـٝـ ي١طـ١ َُِٜ، بـ٫َ١ّ نـ١          ث١ض٠ث َٜع غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض َٜٓـسْٞ بـا٫َٚ بـ١ض ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ
َٞ ي١ زٚاٟ ٥ٝعسازٜـ١ يـ١ غـ١ٜطٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ      َٝع نطزٕ، ١َضس١ي١ٜ١نٞ تطت ١ْب َٞ ب٪ ب١ٖ ث١ؿلاْطا١ٜنٞ با٫َت ١ْب
َٞ، ب٪ٜـ١ بـ١             َٝجـ١ض ْاب ض١ْس نٛي١ٜ١ٜ١ى نـ١ ضاْػـٞ ٠ٚضطـطتين خ١َيه١نـ١ف ظ٩ضدـاض يـ١ ع١ؾـ١ض٠ ٥ـ١ٚا٥ٌٝ ت

َٝتـ٠ٚ١            بط ٚاٟ َٔ ْ َٝغل نـ١ يـ٠ٚ١ خـ٪ٟ ١٥بٝٓ َٞ ٥ايٝـ١تٞ تـط زابٓـ َٜت٠ٚ١، ٚ ٥ـ١ب َٞ بػـ١ْط َٞ ١٥ٚ س١قـ١ٜإ يـ اب
َٝط ٚاْٝٓـ١ ظ٩ض زٜـاضٟ نـطاٚ ٚ ت١غـه١          َٜهٞ تـط بـ١ٚ ت َٜت٠ٚ١، ْـ١ى دـاض َٜٓسْٞ ثٝؿ١ٜ١نإ ب١ضظ بهط ٥اغيت خٛ

        ،َٟ َٜتـ٠ٚ١، غـٛٚز يـ١ تاقـ١ٜإ ببٝٓـط َٟ تٛاْاٜـإ بـ١ضظ بهط َٜٓسناضٟ ثٝؿ١ٜٞ ١٥نط بـ٫َ١ّ ثطغـٝاض ٠ٚ١٥ٜـ١،    خٛ
َٝت١  َٝهٞ ثٝؿ١ٜٞ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ بط ي١ٚا١ٜ١ْ ظ٩ض ي١ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ زٚاٟ َٔ ٠ٚ١٥ ٥ٝػاض٠ به١ٕ ن١ ٥اٜا ١ٜن
َٞ نـ١         َٝو َـ١ضدٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، ٥ـ١ٚ ن١غـ١ف ٥ـ١ظاْ َُٜٓاٜٞ خ٪ٟ ١ٜ١ٖ، ن٪١ََي نٛي١ٟٝ تٛب؟ نٛي١ٟٝ تٛب ض 

ٍَ بهـ١ٜٔ، بـ٫َ١ّ يـ١    ت١قسؿلٞ ١٥نات، ي١ ناتٞ ضاْػٞ ت١قسؿل١نإ ١٥تٛا َٚ َُٜٓا١ٜنا٠ٚ١ْ ن٪ْرت  َٜط١ٟ ض  ْغل ي١ ض 
َٜت٠ٚ١، ٚ ١ٜى ٫َٛس١ظ٠ّ ي١غـ١ض ض اثـ٪ضتٞ    َٜٓسناضا١ْ ١ْغ١ْط َٜٓسٕ ي١ب١ضز٠ّ ١٥ّ خٛ َٞ ضاْػٞ خٛ َٝػتا ١٥ب ٥
  َٔٝ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ١ٜ١ٖ، زٚٚ ٚؾ١ ١ٜ١ٖ ب٫١ٟ ٠ٚ١َٓ ض ٕٚٚ ١ْٝ، ي١ ض اث٪ضت١ن١تإ ي١ ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ى ٥ـ١َي
َٞ؟ ٜإ ١َضدـ١نإ   َٞ ب١غ١ض٠ٚ١ٜ، ٥اٜا نطا٠ٚب َٝٞ ١َضد١نإ غٓٛٚضزاض ب َٝٔ ب١ ث َٝهٞ تط ١٥َي َٞ،ـ ي١ ١ٜن نطا٠ٚب

َٟ؟ ن١ ١َ١٥ ت١ْاقٛظ زضٚغت ١٥نات، غٛثاؽ َٝٓط  ب١ ت١ٚاٟٚ ب١غ١ضٜا بػ١ث
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض زاْا
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َٜع ز.زاْا غعٝس ق٪مل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب  ١ض

َٜٓٔ نـ١ ضاغـت١ٚخ٪ ثط٩ططاَـٞ      زٜاض٠ ٥اغإ ناضٟ ب٪ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ ثط٩ططاَٞ ثٝؿ١ٜٞ ٚ ث١ؿلاْطانإ ٥ـ١خٛ
َِٜ ي١ٚا١ْٜــ١             َٜع غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض َٜهٞ باؾــ١، بـ٫َ١ّ بـ١ ض اٟ َـٔ ٥ـ١ٚ ٥ٝعــترياظ٠ٟ بـ١ض ٖاٚتاٜـإ ١ٖٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ نـاض

َٝؿ١ن١ بهات، ي َٞ ب١ ت١ٚاٟٚ ضاض٠غ١ضٟ ن ١ٚا١ٜ١ْ ب٪ ١٥ٚا١ْٟ ٠ٚى طٛمت ثط٩ططا١َناْٝإ ي١ ثٝؿـ١ٜٞ  ١ْتٛاْ
َٝهـ١ ب٪ٜـإ            َٜـصٟ نـ١ َاف ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغـاٜٞ زاز٠ض  ٚ ي١ ث١ؿلاْطانإ ن١ ٖاٚتاٜـإ ١ٖٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ظ٩ضباؾـ١، ضٛاضضـ
َٝو ثط٩ططاَــٞ ثٝؿـ١ُٜٝإ ١ٖٜــ١، ٚ يـ١ ثــ١ؿلاْطاناْٝـ        َُٝــ١ ن٪َـ١َي َٝتـ٠ٚ١، بــ٫َ١ّ يـ١ ٖــ١َإ نـات ٥ َٜٓ ١٥ط١ض 

٠َٛٝ              ضاغت١ٚخ٪  َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ضـٛاض ضـ َٟ؟ ١٥طـ١ض ٥ ي١ ظاْه٪نـإ ٖاٚتاٜـإ ْٝـ١، دـا ٥ـ٠ٚ١ ضـ٪ٕ َٛعاي١دـ١ ٥ـ١نط
َٝو       َٜطـطٟ ١٥نـ١ٜٔ يـ١ ن٪َـ١َي َِٝ ٚاٜـ١ ض  َٟ ب١ ٖاٚتاٟ ث َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ٚؾ١ٟ ْعٜو بط٪ض زض َٝػتا ث ٜاغا١ٜٝ ن١ ٥

١َُٝ غرتاتٝذٞ ث١ضٚ َٝهسا ٥ َٜٓسٕ بس٠ٕ، ي١ نات َٜٝٛػت١ ن١ؽ ن١ ١ْتٛأْ ب١ضز٠ٚاَٞ ب١ خٛ َِٜ ث ٠ضز٠ٜٞ ي١ ١ٖض
َٝت ن١ بٛاضٟ  ١ٜ٠َٛٝى ب َٝـت، دطـ١ يـ٠ٚ١ٟ ١َغـ١ي١ٟ     ٥ٝب١ ؾ َٝو ٥ا٫َ٠ٚ ب َٜٓسٕ ب٪ ١َٖٛٚ ن١غ سا١َزإ ب١ خٛ

َٝؿٓٝاضٟ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اغا١ٜٝ  َٞ، ب٪١ٜ ث ٍَ َاف١ناْٞ َط٩ظ ١٥طٛزل َٝه١ ي١ط١ َٜٓسٕ ٠ٚ١٥ ثط٠ْػٝج ب١ضز٠ٚاَٞ خٛ
َٝـٞ ٥ـ١ٚ ١َضداْـ١ٟ نـ١       ١٥ٚا١ْٟ ن١ ٖاٚتاٟ ثٝؿ١ٜٝإ ١ٜ١ٖ ضاغت َٟ بـ١ ث َٜط١ٜإ بـسض ١ٚخ٪ ي١ ظاْه٪نإ با ض 

َٜططبغل يـ٠ٚ١ٟ   َٜصٜٔ ن١ ض  ١ٜ٠َٛٝنٞ ٜاغاٜٞ زابط  ١َُٝ ْاتٛاْغل ضٛاضض َٞ، ب٫َ١ّ ي١ ١َٖإ نات ٥ ٠ٚظاض٠ت زاٜس٠ْ
َٞ به١ٜٔ ي١ب١ض  ٠ٚ١٥ٟ ٖاٚتاناْٝإ ي١ َٜططٜإ ي َٜٓسْٝإ ١ٜ١ٖ ض  َٝو ١ٖٕ ن١ ٥اض٠ظٟٚ خٛ ظاْه٪نإ  ن١ خ١َيهاْ

َٜٓٔ تـ١ْٝا       َٜع ٠ٚظٜط باؽ ي٠ٚ١ ١٥نات نـ١ ١٥ٚاْـ١ٟ ثٝؿـ١ٜٞ ٥ـ١خٛ َُٝـ١    ١ْٝ35، ب١ض % ٚاْـ١ناْٝإ تٝ٪ضٜـ١، ٥
َٜٓـسْٞ تٝ٪ضٜـ١ناْٝإ بـ١ضظ به١ٜٓـ٠ٚ١،           َٞ بهـ١ٜٔ ٥ـ١تٛاْغل ٥اغـيت خٛ َٜططٜـإ يـ ١٥تٛاْغل ي١ دٝاتٞ ٠ٚ١٥ٟ ض 

َُٜٓاٜٞ ١٥ٚ ١َغ١ي١ ضاض٠غ١ض ب َٝٞ ض  َٞ ب١ ث َٜطـطٟ يـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ     ٠ٚظاض٠ت ١٥تٛاْ َٝـط٠ٚ٠ ض  هات، ب٫َ١ّ ْاتٛاْغل ي
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـِٝ بـ١ٚ                َٞ بهـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ ب١ضاغـيت َـٔ ي١طـ١ َٜططٜـإ يـ َٜٓـسْٝإ ١ٖٜـ١ ض  ١٥ٚا١ْٟ نـ١ ٥ـاض٠ظٟٚٚ خٛ
َٝؿ١ ٥ٝسا١َ  َٞ ن ٍَ، ١٥ط١ض ١٥ٚا١ْٟ ٖاٚتاٜإ ١ٜ١ٖ با ١٥ٚا١ْ ب َٟ، ١٥تٛاْغل بٝه١ٜٔ ب١ زٚٚخا َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  ؾ

َٜت٠ٚ١ ب٪ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ضاغت١ٚخ٪ ٖاٚتاٜإ ١ْٝ يـ١  بس٠ٕ، ب٫َ١ َٜط١ ضاض١ٜ٠ى بس٩ظض َٞ ض  ّ ي١ ١َٖإ ناتٝـ ١٥ب
َٟ، غٛثاؽ َٞ بهط َٜططٜإ ي َٞ ض   ظاْه٪نإ ْاب

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
٠َٟٛٝ ظاْه٪ تاٜب١ت١نا١ْ، ف١ضَ ١َُٝ ي١ ضٛاضض َٝب١ٝٓٝى زٜاض٠ طفتٛط٪ٟ ٥ َٜعإ ٠ٚى ت  ٛٚ ث١ؿلإ خإب١ض

َٜع ث١ؿلإ عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ب١ضاغـيت ض ٠تهطزْـ٠ٚ١ٟ َـازز٠ٟ ١ٖؾـت ٚ طـ٪ض ٜين ٥ـ١ٚ ْعٜهـ١ بـ١ ٖاٚتـا بـ١ ض اٟ َـٔ بـ٪ ٥ـ١ٚ ق٪ْاغــ١ ظ٩ض              
َٟ، ضْٛه١ ضاغت١ ١٥ٚ ن٪يٝصا١َْإ ن١َ١ ٠ٚ١٥ نـ١ باٜـ١ر ٥ـ١زات بـ١ ٥ٝساَـ١زإ بـ١        ظ٠ضٚٚض١ٜ ن١ زٜاضٟ بهط

َٜٓسْٞ َٝت٠ٚ١ ب١ ت١ْٝا، ب٪ ١٥ٚ ق٪ْاغ١ ٥ـ١ٚ ٚؾـ١ٜ١ ثـط      خٛ ثٝؿ١ٜٞ، ي١ٚا١ٜ١ْ خ٪ٟ ي١ ن٪يٝصٟ ٥ٝساض٠ ز٩ظٜب
َٞ بـ١ ٫ٜـ١ْٞ نـ١ّ ٥ـ١ٚ           َٝػت١ٝتٞ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ، ١ٖض خ٪ؾِ ثؿتطريٟ ١٥ٚ ض ا١ّٜ نـطز يـ١ يٝصْـ١ نـ١ ٥ـ١ب ب١ ث
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َُٜٓا١ٜى ١ٜ١ٖ ي١ ن٪يٝص٠ن١ٟ، ٜإ ي١ ث٬ َٟ ض١ْس ض  ْٞ خٛت١ٟ قبٛيٞ داَٝعـ١  ن١غ١ٟ ١٥ْساظٜاضٟ ٠ٚض١٥طري
َٝط٠ ض٪ٕ ١٥ٚ ز٠ضطا١ٜ به٠ٚ١َ١، ١٥ن١َٚ١ ْاٚ ١َٖي١ٜ١نٞ ظ٩ض طـ١ٚض٠   ن١ تٝاٜسا زضٚغٞ َٛفاظ٠َي١ ١ٜ١ٖ، َٔ ي
                َٞ َٜطـطٟ يـ َٜـِ زٜػـإ ض  َٝـسا َـٔ ٖـ١َٛٚ ز٠ضطاٜـ١نٞ بـ٪ به١َـ٠ٚ١، ٥ـ١ٟ يـ١ زضٚغـٞ َٛفاظ٠يـ١ يـ٠ٚ٫ٚ١ ز ن١ ت

  ٞ َٞ، فٝعٜــاٜ ــ١ب ــ١ٚ     ١٥ن١َــ٠ٚ١، نــ١ ْــ١َٜك، برينــاضٟ ْ َٝت١ ْــاٚ ٥ َٞ بطــ ــ٪ٕ ٥ــ١تٛاْ َٞ، ض َٞ، نُٝٝــاٜٞ ْــ١ب ْــ١ب
َُٝـ١ غـ١زض ي١ٚاْـ١      َٞ؟ ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ َٜهٞ تط ب َْٛاف١غ١ٟ ن١ ب٪ ن٪يٝصٟ ١٥ْساظٜاضٟ ٜإ ٜاغا ٜإ ١ٖض ن٪يٝص
١٥ن١ٜٔ ن١ ٠ٚ١٥ ضٛاضٟ ٥اَاز١ٜٝ٠ٚ ثػج٪ض١ٜنٞ ث١ٜسا نطز٠ٚٚ، د٪ض٠ ظاْٝاض١ٜنٞ ي١ٚ َازا١ْ ٠ٚضططت٠ٚٛ ن١ 

َٝـسا ث  ػـج٪ض٠، دـا بـا ٥ٝساَـ١ بـ٠ٚ١ بـسات، بـ٪ ٥ـ١ٚ ق٪ْاغـ١ ٥ـ٠ٚ١ ظ٩ض ظ٩ض باؾـ١، بـ٫َ١ّ ٥ـ١تٛاْغل بـ٪               خ٪ٟ ت
َٜٓـسْٞ بـا٫َ      َٜط٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٜص٠ٚ١ٜٓ ب١ طٛ َٝهٞ تط ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖٛاض به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ زاٜرب  ق٪ْاغ

َٝب ق١ضاض، ١٥ٚنات ١٥ط١ض غ١ضن١ٚت ٠ٚ١٥ ٥ٝسا١َ ٥ـ١زات بـ٠ٚ١، ٥   َٝت١ غاس ١طـ١ضْا ١٥طـ١ض زاٚانـاضٟ    خ٪ٟ ١٥ب
َٞ بـسات، ظاْهـ٪          َٞ خـ٪ٟ يـ َٝو ْـاتٛاْ َٝػتا ث١ًٟ ز٠ضضْٛٚٝـ ز٠ٚض ٥ـ١بٝيَن، ٖـ١َٛٚ ن١غـ َٝطَٛإ ٥ ظ٩ض بٛٚ، ب
     َٞ َٝغل ظ٩ض باؾـ١، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ب ١َُٝف ٥ـ١َي َٝؿه١ف به١ٕ، ٥ َٝغل ظ٩ض باؾ١، با ١َٖٜٛٚإ ث ًَ تاٜب١ت١نإ ي١ٚا١ٜ١ْ ب

١٥ ،َٟ َٟ ١ْخط ١َُٝ ب١ ططْطٞ ٠ٚضططٜٔ ن١ با١ٜر بـ١ٚ بٓـ١َا ظاْػـت١ٝ بـس٠ٜٔ     ب١َٓا ظاْػت١ٝن١ ثؿت طٛ ٥ َٞ ب
َٜٓسْٞ با٫َ نـ١   ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٞ ي١ط١ َٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ف ١َٖا١ْٖط ب ن١ ١٥ٚا١ْ ٠ٚضٜإ ططت٠ٚٛ، ٚ ١٥ب
َٟ ٥ـ١ٚ نازٜطاْـ١ٟ يـ١ٚ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ز٠ض١٥ضـٔ         َُٝـ١ ١٥َاْـ١ٚ َٜٓسْٞ ثؿ١ٜٞ؟ ٥ ١َب١غت ض١ٝ ي١ نطز٠ٚ١ْٟ خٛ

َٜٓٓـ٠ٚ١، بتـٛأْ َا١ََي١ٜـ١نٞ       نازٜطٟ َٟ بتـٛأْ بٝدٛ ؾاض٠ظاٚ ثػج٪ض بٔ، بتٛأْ ١٥ٚ َاززا١ْٟ ن١ ١٥ْٛٚغـط
ــو، دــا ١٥طــ١ض      َٜ ٍَ ٥ــ٠ٚ١ٟ ي١بــ١ض ز٠غــتٝا١ْ، ٥ــ٠ٚ١ زٚٚضٜــإ ١٥خاتــ٠ٚ١ يــ١ ظ٩ض ؾــيت ْاض  دــٛإ بهــ١ٕ ي١طــ١

َٜت١ غ١ض طريفاْٞ خ٪ٟ ٚ ١َغطٚفاتٞ خ٪ٟ، غٛثاؽ َٞ بس٠ٕ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ٚ  ٥ٝسا١َؾٞ ث
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ ناى نا٠ٚ
َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿـتإ ٖـ١ض ن١َـ١، ي١بـ١ض       َٜٓسْٞ ثٝؿـ١ٜٞ ٖ َٟ ب٪ بٛاضزإ ب١ ١َدايٞ خٛ ب١ ض ٥٠ٞ َٔ ض١ْس ٥اغاْهاضٟ بهط

١َُٝ ي١ نٛضزغتإ ١ٖغت ب١ ن١َٞ ١٥ن١ٜٔ ٠ٚ١٥ٟ ٥    ٛ اضٟ ثٝؿـ١ٜٞ يـ١ ٖـ١َٛٚ ١َدايـ١نإ، يـ١      يـ١ٚ بـٛاض٠، بـ
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ف يـ١ٚ ثـط٩ش٠ ٜاغـا١ٜ ض يـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١ ٚ ٥ـ١ٚ زٚٚ             ١َٖٛٚ ٥ٝدتٝكاقـ١ٝنإ نـ١َٔ، بـ٫َ١ّ ي١طـ١
َٝؿـرتٜـ يـ١ ثــط٩ش٠ ٜاغـاٟ ظاْهـ٪ تاٜب١تــ١نإ َْٛاق١ؾـ١ نطاٜـ١ ٚ ث١غــٓس نطاٜـ١، ْـ١ ١ٜنــ١ّ           بط ط١ٜـ١ ٚ ض ث

َٜٝٛػـت  قا١ْْٛ، ١ْ زٚا قا١ْْٛ، ي١ب١ضز٠ّ ٠ٚظاض٠ت َٜٓسْٞ با٫َ ٚ يٝص١ْٟ تاٜب١ت ن١ ض١ْس داضٟ تطٜـ ث ٞ خٛ
َٝو ٥ـ١تٛاْغل ٖـ١َٛاض نطزْـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ، يـ١ ْاضزْـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١ يـ١ َـازز٠ٟ               بهات بـ٪ ٖـ١ض َـ١داي

َٝسا ط٪ض ا١ٜ، ١٥ٜٚـ ي١ ع١ض٠بٞ )اكلكاضبـ١( ب٪تـ١ )   يـ١ نـٛضزٜـ ب٪تـ١    ٌ ثوىٞ(،نن ا١ٖؾت١ّ/١ٜن١ّ ١ٜى ٚؾ١ٟ ت
َٝ َٞ،        ٖاٚتا، ث َٞ، غـ١ْطٞ ٖـ١ب َٟ نـ١ َٛد١غـ١ّ بـ َٝو ٥ـ١طٛتط َٝط٠ ز٠قٝل ١ْٝ، ٖاٚتا ظٜاتط ب٪ ؾـت ِ ٚا١ٜ ٖاٚتا ي
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َِٝ باؾـ١ ٚؾـ١                 َٝـٞ خـ٪ٟ ْٝـ١، َـازاّ ٖـ١ض ٜـ١ى ٚؾـ١ طـ٪ض ا٠ٚ ثـ َٝـط٠ بـ٪ بط ط١ٜـ١نٞ قـاْْٛٞ د َٞ، ي با٫َٟ ١ٖب
٠َٛٝ، ٖاٚتا، ََٛاغٌٝ ١ْٝ، غٛثاؽ َٝت١ ٖاٚؾ َٟ ٚ بب  ت١غبٝت بهط

َٜع ذلُس غٛض َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-٠ب١ض  د
 ف١ضَٛٚ ناى ؾعإ

 
َٜع ؾعإ افلس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعٜإ ي١غ١ض َـازز٠ٟ   َٝبٝين ب١ض َٔ ثؿتطريٟ ٚ ز٠غت خ٪ؾٞ ي١ د١ْابٞ غ١ض٩ى ١٥ن١ّ ب٪ ض ٠تهطز٠ٚ١ْ ٚ ت

َٜع ٠ٚظٜــطٜـ ض ٕٚٚ نطزْــ٠ٚ١ٟ ي١غــ١ض زا بــ٪ ٥    ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ ١ٖؾــت بط طــ١ٟ ١ٜنــ١ّ، ب١ضاغــيت ٥ــ٠ٚ١ نــ١ بــ١ض
َٝٛز٠َٚيـ١تٞ ْٜٛػـه٪٠ٚ، ٚ        َٜهدـطاٟٚ ْ َٟ يـ١ ض اغـت ض  َٜعض ١َُٝ بجـاض َٝػساق١ٝتٞ عًُٝٞ ٚ ١٥نازؿلٞ ظاْه٪ناْٞ ٥
َُٝإ ٚا١ٜ ظ٩ض  َٞ ١٥ن١ّ، ٚؾ١ ي١ ٜاغازا ث ١َ١٥ ت١ععٜعٟ َٝػساق١ٝتٞ عًُُٝٝإ ١٥نات، ب٪١ٜ َٔ ثؿتطريٟ ي

َٝٔ َٛقاضٜب ٜإ ََٛاغٌٝ زٚٚ َاْاٟ دٝا َٟ   ططْط١ ن١ ١٥َي ٠َٛٝض٥ـ١طط َٝو قـاظٟ ث ٚاظٕ، ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع ٠ٚخت
َٝـسا ْـ١ٖاتَك، بـ١ تـ١غريٟ د١ًَٛنـ١، ٜـإ بـ١ نـ٪ٟ د١ًَٛنـ١ ٜـإ بـ١ نـ٪ٟ               ن١ ٖٝض ٚؾ١ٜ١نٞ َٛع١ٜـ١ٕ ت
َٟ، ١ْٝتٞ َٛؾـ١ضٜع ١٥طـ١ض ٖـاتٛٚ ٚؾـ١ٜ١نٞ َٛع١ٜـ١ٕ       َازز٠ن١ غ١ٜط ١٥نات ب١ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع ٠ٚض١٥طط

َٟ، ْاتٛا َٟ ي١ قاظٟ ١٥طري َٝـٞ ٥ـ١ٚ ٚؾـ١          ١ٖبٛٚ ض  َٞ بـ١ ث َٟ نـ١ خـ٪ٟ ١َب١غـت١ٝتٞ، ٥ـ١ب َٞ ب١ٚ ١ْٝت١ ٠ٚضطـط ْ
١َُٝ، غٛثاؽ َٟ، ب٪١ٜ ١٥ّ ٚؾ١ ظ٩ض خ١ت١ض٠ ي١غ١ض َٝػساق١ٝتٞ عًُٝٞ ظاْه٪ناْٞ ٥  ٠ٚضطط

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜعإ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ طفتٛط٪ناْتإ ٚاظح تطب٢َ، خ٪ٟ زٚٚ ٚؾ١ٜ١، ٜإ َٛقاضٜب ١َُٝ ب١ض ١، ٜإ ََٛاغ١ًٝ، ْاتٛاْغل ٥

َٝؿـرت ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض زضا٠ٚ، يـ١ّ زٚٚ           َٝـٓغل، ضـْٛه١ ث َٝػتا ١َٖٛاض به٠ٚ١ٜٓ١، ٜـإ بـ١زًٜٞ تـط ب ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٥
            ،َٞ َٞ، ناَتـإ ٫ ث١غـٓس٠ ض ٥٠ـٞ خ٪تـإ بـس٠ٕ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٫ٟ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َاْاْٝـ ٚاظح بـ ٚؾ١ٜ١ ز٠ض١ْضـ

 بف١ضَٕٛٚ ناى غا٫ض
َٜع غا٫ض ذل  ُٛز:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜٓسْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ٚ ض ٩سـٞ ٜاغـان١ف          َٜع غ١ض٩ى ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥َـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ َـامل خٛ َٔ ض اّ ٚا١ٜ ب١ض
َٜطـ١ٟ ْعٜهـ٠ٚ١ ظٜـاتط غـٛٚز يـ١ ز٠ضف١تـ١نإ           َٞ يـ١ ض  َٝو خـ١َيو ٥ـ١تٛاْ ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ي١ّ ٜاغا١ٜ١ٜ، ن٪١ََي

َٜهٝ َٜٓسٕ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ١ْٖس َٟ ب٪ خٛ َٞ باؾرت ي١ ض ٟٚٚ ع٠ٚ١ًُٝٝ غٛٚز ي١ٚ ٠ٚضطط َٜط١ٟ ٖاٚتا٠ٚ ١٥تٛاْ ـ ي١ ض 
َٞ غٝػـت١َٞ      ز٠ضف١تا١ْ ببٝيَن، ضاغت١ ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ظاْه٪ تاٜب١ت١نا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ يـ١ ضاغـتٝسا ٥ـ١ب

َِٜ، ب٪ سهَٛٞ ٚ ب٪ تاٜب١تٝـ، ب١  َٞ ي١ ١ٖض َٞ ١ٜى غرتاتٝر ب َٜٓسْٞ با٫َ ١٥ب َٜٓسٕ ب١ تاٜب١تٞ خٛ زٜـسٟ  خٛ
َٜٓـسْٞ     َٜتـ١ خٛ َٞ ب١ سـ١ظ٠ض٠ٚ٠ بط ٚاْط َٜيَن، ١٥ب َُٜٞ نٛضزغتإ قبٍٛ ١َضن١ظٟ ز َٔ تا ١٥ٚنات١ٟ ن١ ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغـتإ ب٪تـ١             تاٜب١ت ٚ ظاْه٪ تاٜب١تـ١نإ، ٖٝـٛازاضّ ٠ٚنـٛ ضـ٪ٕ ظ٩ضبـ١ٟ داْبـ١ناْٞ شٜـإ يـ١ ٖـ١ض
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َٜت٠ٚ١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ بعْؼ، ب٪ٜ ًَسض َٝ َٝو ت١س١فٛظّ بـ٪  بعْؼ ب١ غٝاغ١تٝؿ٠ٚ١، عًِٝ بٗ ١ َٔ غ١ضباضٟ ن٪١ََي
َٟ، بـ٫َ١ّ تـا ١٥ٚناتـ١ قبـٛيٞ          َٝو خ١َيو ي١غ١ض ٥ـ١ّ ز٠غـت١ٚاش١ٜ٠ يـ١باض بـرب َٝو ثطؽ، ي١ٚا١ٜ١ْ ن٪١ََي ن٪١ََي
ًَغل، ٚ      َٝ َٞ، ب٫َ١ّ ناض بهـ١ٜٔ قبـٛيٞ ١َضنـ١ظٟ ْـ١ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ب١ّ د٪ض٠ ب ١َضن١ظٟ ي١ ١ٖض

َٜٓـسْٞ       ي١غ١ض ١٥غاغٞ ن١فا٥ات ٚ ٥ٝ ٠َٟٛٝ غٝػـت١َٞ خٛ َٟ، ٖاٚؾـ َٞ بـسض دتٝباضٟ عًُٝٞ خ١َيو ز٠ضفـ١تٞ ثـ
َُٝـ١ طفتٛط٪ٜـ١نٞ ضـط ٚ ثط َـإ ي١غـ١ض       ٥ َٞ َٝؿه١ٚتٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ض اّ ٚا١ٜ ي١ْاٚ ث١ضي١َاْٝـ نات ٫َٚتاْٞ ث

َٝه٠ٚ١ زابٓ َٟ ١ّٖ ١ٖٚتا ٚ ْعٜو ث ١َُٝ ١٥نط َٝغل ٠ٚى ١٥ّ باب١ت١ نطز ١ٜن٬ ١ْب٠ٚ١ٜٓٚٛ ي١غ١ض ١٥ٚ ثطغ١، ٥
َُٜٓاٜٞ ١ٜ١ٖ ب٪ ٠ٚضططتٔ، ١ّٖ ب٪  َٜٓسْٞ با٫َ ١َضز ٚ ض  َٝٞ ظ٠ٚابت ن١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ز٠غت١ٚاش٠، ٚ زٚاتط ب١ ث
َٜت١ غ١ض، ب٪١ٜ ١٥َـ١ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١      َٟ ت١ضنٝعٟ ت١ٚاٟٚ بهط ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ، ١ّٖ ب٪ سه١َٝٛنإ، ي١ٚ

َٜٓس٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ َٔ ض اّ ٚا١ٜ ١ٖضزٚٚ ٚؾ١ن١ ز٠َ َٟ، غٛثاؽَامل خٛ  ر بهط
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا ف١ضَإ
َٜع ف١ضَإ ععايسٜٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜطا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظاْه٪  َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ضاغيت ي١ ق١ٜطإ زا١ٜ ٚ ٚ زٜاض٠ ٚاقٝعٞ ظاْه٪ ١ًٖٝ١٥نإ ي١ ١ٖض

  ٚ ــاض٠ت  ــ١ تٝذ ــ١ ي ــ١نإ دط ــ١        ١٥ًٖٝ ــ١ ي ــ١نإ دط ــ٪ ١ًٖ١٥ٜ َٞ، ظاْه ــ ــط ْاب١خؿ ــ١نٞ ت ــٝض َاْاٜ ــاْٞ ٖ باظضط
َٝط٠ ٚ  َٞ، ض ٠ْط١ ي َٞ ١٥زات ٖٝض َاْا١ٜنٞ تط ْاب١خؿ َٜٓس٠ٚاض ن١ ؾ١ٖاز٠ٜإ ث َٝٓاْٞ ١ٜ٠ٚ١ْنٞ ١ْخٛ ب١ض١َٖٗ

َٝٓاٟٚ زاْطاٜـ١، ظاْهـ٪ ١ًٖ١٥ٜـ١نإ ١٥    َٝو به١ٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ي١ ث َٟ ظاْه٪ ١ٜ١ًٖ١٥نإ خع١َت طـ١ض  ي١ٚ
َٞ، ت١َـ١ْا   َٝو ١٥ض َٞ ب١ ١َٖٛٚ ؾت ي١ ظٜاض٠تٞ ١َٜساْٞ بط ٣٩ غ١ٜطٟ ١ٖضضٝإ ١٥ن١ٜٔ ت١ْٗا ب١ ظاْه٪ ْاض
َٝغل ١٥ٚا١ْ ظاْه٪١ْ ٚ ب١ ثط٠ْػٝح ٚ ظ٠ٚابت زا١َظضإٚ، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ،   ًَ َٝٓغل ب ١٥ن١ٜٔ ١ٜى، زٚٚ ظاْه٪ ز٠ضب

َٜغل ض ٠ٚؾٞ ظاْه٪ٜـ١نإ خـطاثرت   ١َُٝ ب١ٚ ٜاغا١ٜ ز ١٥نـ١ٜٔ، ٜـ١عين ٜاغـا١ٜى ز٠ض١٥نـ١ٜٔ ض ٠ٚؾـٞ       ب١ضاغيت ٥
َٜهدػـت١ٓ، بـ٫َ١ّ          َٝٓـاٚ ض  َٝٞ خطاثرت ١٥نـ١ٜٔ، زٜـاض٠ ٜاغـاف ٥ـ١ظأْ يـ١ ث ظاْه٪١ٜنإ ي١ٚ ف١ق١ض٠ ١َب١غتِ ث
َٝغل ظاْهــ٪ ١ًٖ١٥ٜــ١نإ    ًَــ َٟ بــ١ دٛض١٥تــ٠ٚ١ ب َٝساٜــ١، ١٥طــ١ض ؼلاْــ١ٚ َٜــو يــ١ بــ١ضب٬َٟٚ ت َٝــط٠ د٪ض ب١ضاغــيت ي

َٟ        خع١َتٞ ض ٠ٚض ٠ٚ٠ٟ ظاْػ َٝط٠ٜـ١، ٥ـ١نط َٜٓـسْٞ بـا٫َ ي َُٜٞ نٛضزغتإ ْانـ١ٕ، دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ خٛ ت ي١ ١ٖض
َٜـٔ ٥ـ٠ٚ١ به١ْـ١ ثطغـٝاض نـ١ تـا ض ض از٠ٜـ١ى ظاْهـ٪ ١٥ًٖٝـ١نإ           َٜعاْٞ زٚاٟ َٔ ز ٠ٚنٛ ثطغٝاضٟ َٔ، ٜإ ب١ض

َٞ خــ١َيو ي١غــ١ض ط   َٞ ن٪َــ١َي َُٜٞ نٛضزغــتإ بـ١ضظ به١ْــ٠ٚ١؟ بــ١َي َٜٓــسٕ يــ١ ٖــ١ض ريفــاْٞ تٛاْٝتٝـإ ٥اغــيت خٛ
َٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ٪ٜإ ظاْه٪ ١٥ن١ْـ٠ٚ١،   ١َُٝ ب١ٜٓٚٛ ب١ خا٠ٕٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ٪ٜإ، ت١ْٝا ي١ ث ض ٩َي١ناْٞ ٥
َُٝـ١ ب١ضاغـيت نـات بط ٜٓـ١ ْـ١ى ق٪ْـا              ٫ٟ ٥ ،َٞ َٞ بـ َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖٝطـٝإ ثـ َٜٓٔ بـ ٠ٚ١ْ ي١ زٚاٟ ٠ٚ١ْ ز٠ض١٥ضٛ

َٟ ي١ ٍَ ت١ٚاٚ ١٥نات ٚ ب١ن١ي٪ضٜ٪ؽ ٠ٚض١٥طط ٥ٝساض٠، ب٫َ١ّ ق٪ْاغ١ن١ٟ ١ْبط ٜـ١، ١َب١غـتُإ    بط ٜٔ، ضٛاض غا
   َٞ ١ٜ٠َٛٝنٞ ظاْػتٝا١ْ ي١ ث٪يٞ ١ٜى ١ْضٜٛٚت١ زٚٚ، ب١ تاقٞ نطز٠ٚ١ْف ض ٩ٜؿت٠ٚٛ، ي١ زٚٚ ١ْضـ٪ت١ غـ ب١ ؾ
٠َٛٝ ٠ٚضٜططت٠ٚٛ، دا ب١ضاغيت ١ٖض ٠ٚى د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚتٞ ٚ ناى زنت٪ض زاْاف ٚتٞ، زا١َظضاْـسْٞ   ٚ ب١ٚ ؾ



 38 

َٜٓسْطا ثٝؿ١ٜ١نإ ب َٜٓـسْطا ثٝؿـ١ٜ١نإ ٠ٚضطـطٜٔ،          خٛ َٜط١ ضـاض١ٜ٠ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتط غـٛٚز يـ١ خٛ اؾرتٜٔ ض 
ــاضٟ       ــ١ى يــ١ٚ ؾ ــ١ َاَ٪غــتا بْٛٚــ١ ٜ َٜعإ ١٥ٚاْــ١ٟ ن ــ١ض َٜٔ، ب ــيت ضــانرت بهــط َٜٓــسْطا ثٝؿــ١ٜ١نإ ب١ضاغ خٛ

ٍَ ي١ غاَي١نإ ب١ٜٓٚٛ َاَ٪غتا ي١ ث٪يٞ ؾ َُٝاْٞ، ١٥ٚا١ْٟ ي١ زٖ٪ى، ١ٜى غا َٝط٠ٟ، ١٥ٚا١ْٟ ي١ غً ١ؾـ١ّ  ١ٖٚي
َٜٓهاض ي١ٚ ث٪يٞ..... َٜٓسْطا ثٝؿ١ٜ١نإ بعأْ ١ٜى خٛ  ي١ خٛ

 
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض  د

 َاَ٪غتا ت١بٝعٞ ب٪تإ ١ٜ١ٖ ثط٩ش٠ ت١قسِٜ به١ٕ ب٪ ضانطزْٞ ث١ؿلاْطانإ، ٠ٚض٠ غ١ض باب١ت١ن١ تها١ٜ
َٜع ف١ضَإ ععايسٜٔ:  ب١ض

ٍَ ٖاٚتاّ ١ْى ي١ط١ َٜيَن، َٝهاْٝهـ١ بـا        ب١ نٛضتٞ َٔ ي١ط١ َٞ ناض٠بـا غـٛ َٜعل، ناض٠بـا٢ٜ بطـ ٍَ ْعٜو، ٖاٚتا بهـط
َٝهـ٠ٚ١         َٜيَن، ١ٖضن١ؽ ي١ ٥ٝدتٝكاقٞ خ٪ٟ، ْـ١ى ي١بـ١ض ْعٜهـٞ ٚ ْـ١ى ٖـ١ض ز٠غـت١ٚاش٠ف، ث َٝهاْٝو غٛ

َٟ، غٛثاؽ َُٜٓاٜٞ ز٠ضبهط َٝو ض  َٟ، ن٪١ََي  ز٠َر بهط
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

نعظٌٚٞنخ ْف١ضَٛٚ 
َٜع   زلِ ايسٜٔ: عظٌٚٞب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
زٜاض٠ ٠ٚ١٥ٟ ٫َٛس١ظ٠ٟ ١َٓ ١٥َط ٩ف ي١ يٝص١ْ ي١غ١ض ط١ض ا٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ن١ ٖاٚتا نطزٕ ٚ ْعٜه١ ب٪ 
َِٜ يـ١ نـ٪ٟ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ      ثٝؿ١ٜ١نإ ٚ ث١ؿلاْطانإ ب١ضاغيت َا١ٜٟ ْٝط١ضا١ْٝ ن١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض

َٜتـ٠ٚ١     ٠ٚنٛ ٥ اؾيت خإ باغٞ نطز ي١ ن٪ٟ َْٛاق١ؾ١ٜ١ى ٚ ض ٥٠ٞ ظ٩ض دٝاٚاظٜـ تـٛاْطا ٥ـ١ٚ ٚؾـ١ٜ١ بس٩ظض
ــ٪ٟ ٖــ١بٛٚ ٥ــ١ٚ بط ط١ٜــ١        ــ١ ٜاغــا١ٜن١ ططْطــٞ خ ــات، ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ي ــ١ضٟ ٥ــ١ٚ ساَي١تــ١ به بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ ضاض٠غ

َُٜٞ نٛضزغـتإ ٠ٚنـٛ ٥ـ١ٚ قػـ١ٟ نـاى غـا٫         َٜٓطا٠ٚت٠ٚ١ ث١ضي١َإ، ضْٛه١ ب١ضاغيت تا يـ١ ٖـ١ض ض ٚتـٞ تـا   ط١ض 
َِٜ ط٪ض اْهاضٟ ب١غـ١ضزا ١ْٜـ١ت ْـاتٛاْغل قػـ١ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ نـ١ ز٠ضطـاٟ           غٝػت١َٞ ٠ٚضططتٔ ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغـتإ ٠ٚضطـطٜٔ، ٖـ١ََٛٚإ            َٜٓسٕ ي١ ؾ١ضضل١ٜ١ى ٜـإ يـ١ ب١ؾـ١ ثٝؿـ١ٜ١ دٝادٝانـإ يـ١ ٖـ١ض خٛ

َِٜ قبٍٛ ١َضن١ظ١ٜ، ٖٝطٞ ي١ ز٠غت٫َ١ت  ٚ ٠ٚ١٥ٟ ن١ سٛنِ ٥ـ١نات بـ٪   ١٥ظاْغل غٝػت١َٞ ٠ٚضططتٔ ي١ ١ٖض
َِٜ ز٠ض٠د١ن١ٜ١تٞ ١ْى ض٠غب١تٞ خ٪ٟ، ١٥طلات١ ١٥ٚ ث١ؿلاْطا٠ٚ١ٜ، ١٥طلات١ ١٥ٚ  ١َغ١ي١ٟ ٠ٚضططتٔ ي١ ١ٖض
َِٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ ٠ٚنٛ ١٥ْساَٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ يـ١   َٝط٠ٚ٠ ١٥َي َٜيَن، ب٪١ٜ ي ثٝؿ١ٟ ن١ تٝاٟ ١٥خٛ

َٞ، ٚ % ثؿــتطريٟ ٥ــ٠ٚ١ ١٥نــ١ّ نــ١ ثــ١ؿلاْطانا199 َٜٓــسْٝإ ي١بــ١ضز٠ّ نطا٠ٚبــ ٕ ٚ ثٝؿــ١ٜ١نإ ز٠ضفــ١تٞ خٛ
َُٜٞ نٛضزغــتإ، ١٥ٚاْــ١ٟ نــ١ ١٥ضــ١ٓ     َٜٓــسٕ تــ١ْٗا يــ١ ٖــ١ض َٟ خٛ ٠َٟٛٝ نــ١ خ٪ٜــإ ١٥ٜاْــ١ٚ بتــٛأْ بــ١ٚ ؾــ
   ٍَ َٞ، َـٔ ي١طـ١ َٞ ن١ ٠ٚضططتٔ ب١ ض٠غب١ت ب ١ٜ٠َٛٝ ب َِٜ ب١ٚ ؾ ثٝؿ٠ٚ١ٜٝ١، ١٥ط١ض غٝػت١َٞ ٠ٚضططتٔ ي١ ١ٖض

َُٝــ١ نــ١ؽ ٚ نــازٜطٟ ٥ــ٠ٚ١ّ نــ١ ١٥ٚاْــ١ٟ ث َٞ نــ١ ٥ َٜٓٔ، ٚ بــ١ضز٠ٚاّ بــٔ، ٚ ١َب١غــت يــ٠ٚ١ بــ ٝؿــ١ٜٞ ٥ــ١خٛ
َٜٔ يـ١ ثـ١ؿلاْطانإ      َُٜٞ نٛضزغتإ ١٥ٚ ن١غـا١ْٟ ٠ٚض٥ـ١طري َٝبط١ٜ١ْغل، ب٫َ١ّ ي١ ١ٖض ١٥نازؿلٞ ٜإ ١َْٗٝٞ ث
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    َٔٝ ًَ َٝ َٜٔ ٚ ْـ١ٖ َٞ بطـط ١َُٝ ي١ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ضف١تٝإ يـ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ   ب١ ض٠غب١تٞ خ٪ٜإ ١ْٝ، ب٪ ٥
َٜٓٔ، بـ١     ن١ ث١ؿلاْطا ثٝؿ١ٜ١ناْٝإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ بتٛأْ ي١ ظاْه٪ ٚ ث١ؿلاْطانإ ن١ ب١ ثاض٠ٟ خ٪ٜـإ ٥ـ١خٛ
٠َٟٛٝ نـ١ يـ١               ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ ٥ـ١ٚ ؾـ َٟ، ب٪ٜـ١ ي١طـ١ ثاض٠ٟ خ٪ٜإ ١٥ضـ١ٓ ٥ـ١ٚ ن٪يٝـص ٚ ث١ؿلاْطاٜاْـ١ٟ نـ١ ١٥ٜاْـ١ٚ

ــ١    ــ١ ث١ضي ــ٠ٚ١، ي َٜت ــات٠ٚٛ ض ٠ت بهط ــ٠ٚ١ ٖ َُٜ ــ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض ــ١ض زضا٠ٚ،   غ ــٞ ي١غ ــرت ز٠ْط َٝؿ ــتإ ث َاْٞ نٛضزغ
َٜٓـسْٝإ   َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ضف١تٞ خٛ َٝػتا ي١ ١ٖض َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚا١ْٟ ز٠ضضٛٚاْٞ ثٝؿ١ٜٞ تا ٥ َٓٝ ؼل
َٝتــ١ زٟ،     َٓٝ َٜٓــسْٝـ تــ١ْٝا ٥ــ٠ٚ١ ْٝــ١ تــ٪ ز٠ضفــ١تٞ نــاض ٚ فطغــ١تٞ نــاضت بــ٪ بٗ ْــ١ب٠ٚٛ، ١َب١غــت يــ١ خٛ

َٞ، نـاتٞ خـ٪ٟ َـٔ        ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ت٪ ي١ ١ٖض ٥اغت َٜٓـسْت ٖـ١ب َٝو بٟٛٚ ي١ٚا١ٜ١ْ ض٠غبـ١تٞ خٛ ٚ ت١َ١ْ
َِٜٓ، ب٪ضـٞ ز٠ضطــا           َٝــصٚٚ غـٛ َ َٟ َِٜٓ، ١٥َـ١ٚ َٟ قــإْٛ غـٛ َٝػـتا ١٥َـ١ٚ ٥اَـاز٠ٜٞ غـٓاع١ّ تـ١ٚاٚ نــطز٠ٚٚ، ٥
ــ١ّ ٚ       ــ٠ٚ١ٟ َــٔ غــٓاع١ّ تــ١ٚاٚ نــطز٠ٚٚ خــا٠ٕٚ ثٝؿ َٟ ي١بــ١ض ٥ ــٔ زا بطــري ي١بــ١ضز٠ّ ض٠غبــ١ت ٚ تٛاْــاٟ َ

َٝهٞ فٝتـ١ضٟ   ١ٖضض١ْس ١٥ٚ  َٞ غٓاع١ٟ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ زٚنـاْ َٜٓس١ْ ب١ تاٜب١تٞ ب٪ نطإ ١ْٝ بط ز٠ضف١تٞ خٛ
َٞ، ١٥ط١ض ١ٖز٠ف ي١ٜ٠ٚ١ ٥ـٝـ   َٞ ي١ َا٫َٕ ناض٠با ٜإ ١َغ١ي١ ٥ٝـ نطزٕ ب ٜإ زٚناْٞ ناض٠باٜٞ زاب٢َٓ ٚ بط

َٝـٞ ْٝط١ضاْٝـ١ نـ            َٞ ز٠ضفـ١تٞ نـاضٜـ بـ٪ خـ١َيو بس٩ظٜٓـ٠ٚ١، ب١ضاغـيت ١٥َـ١ د ١ يـ١ ث١ضيـ١َاْٞ   نطز١ْ ٥ـ١ب
َٜٓـسٕ ي١بـ١ض٠ز٠ّ ٖا٫َٚٚتٝـاْٞ خ٪َـإ        نٛضزغتإ ب١ضت١غو نطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١ب١ضز٠ّ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ز٠ضفـ١تٞ خٛ

 بططٜٔ، غٛثاؽ
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ ناى ع١َٛض
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ١َُٝ َٝطا٣ خ٪ؾشاَي١ٝ ب٪ ٥ َِٜ      د ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض ب١ ٖاٚنـاضٟ ٚ ١َٖاٖـ١ْطٞ سهَٛـ١ت ٚ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ٖـ١ض

َٝطنطزٕ  َٜٓسٕ ٚ ف َٜهدػتين ناضٚباضٟ خٛ ي١ّ َا٠ٟٚ ض ابطزٚٚ ناض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ٜاغا١ٜى ز٠ضبه١ٜٔ ب٪ ض 
َُٝـ١ ٥ـ١َط ٩ بـاؽ يـ١ ٚؾـ١ٜ١ى ١٥نـ١ٜٔ ناضٜطـ          َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ظاْه٪ ٚ ثـ١ؿلاْطا تاٜب١تـ١نإ، ٥ ١ضٟ ي١ ١ٖض

َٞ ٥ـ١نات ٠ٚنـٛ َٛؾـ١ضٜع     ٍَ ١ٜ١ٖ ٚاَإ ي َٞ خا َٝطنطزٕ، ب١ با٠ٚض ٟ َٔ غ َٜٓسٕ ٚ ف ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ثط٩غ١ٟ خٛ
َٜططٟ ٥ـ١نات   َٟ ب١ ٖاٚتا ض  َٜطٜٔ، ١ٜن١َٝإ، ٥اٜا ١٥ّ ٚؾ١ٜ١ ١٥ط١ض بهط ٚابه١ٜٔ بط ٜاض بس٠ٜٔ ناّ ٚؾ١ ١َٖيبص

َٜٓسْٞ با٫َ؟ ب َٞ ي١ خٛ َٝو ن١ س١ظ بهات ب١ضز٠ٚاّ ب ١ با٠ٚض ٟ َٔ ١٥ط١ض ي١ ١َدايٞ ٥ٝدتٝكاق١ن١ٟ ي١ ن١غ
١َُٝ بٝه١ٜٔ ب١ ٖاٚتا َا١َي١ٜ١نٞ زازث١ض٠ٚضا١ْ  َٞ، ٚات١ ١٥ط١ض ٥ َٜطط ْاب َٞ ض  َٜٓسْٞ با٫َ فطغ١ت ١ٖب خ٪ٟ خٛ
َٟ، بـ١ ٖـ١َإ     َٝٓا٠ٚ بهـط َٝو ن١ ث١ٜ١ًنٞ ب١ضظٟ ب١ز٠غت ٖ ٍَ ن١غ َٟ َا١ََي١ٜ١نٞ ١ٜنػإ ي١ط١ ١٥ن١ٜٔ، ْانط

َٝو نــ١  ٠َٛٝ ن١غــ َٞ ي١غــ١ض ٥اغــيت  ؾــ َٝٓــا٠ٚ، ضــْٛه١ ١٥َــ١ ناضٜطــ١ضٟ ظ٩ضٟ ٥ــ١ب ث١ًٜــ١نٞ ْعَــٞ ب١ز٠غــت ٖ
َٞ ي١غ١ض ١٥ٚ ضا٫ن١ٝ ٥ٝساضٟ ٚ ٥ابٛٚض١ٜ ن٪١ٜ٫َ١َتٝا١ْٟ نـ١ يـ١    َٜٓسٕ ٚ ظاْػت، زٚاتط ناضٜط١ضٜؿٞ ١٥ب خٛ

َُٜٞ نٛضزغــتإ، خــاَيٞ ز٠ّٚٚ  َٞ ي١غــ١ض شٜــاْٞ ٖــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ْــاٚ َٛدت١َ١عــسا ض ٚٚ ٥ــ١زات، ٚ ناضٜطــ١ضٟ ٥ــ١ب
َٜص ٚ ثطؽ بـ١ خـ١َيهاْٞ ثػـج٪ض ٚ ؾـاض٠ظا      َٞ ض اٚ ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض ١َب١غتُإ ب ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ٥اٜا ٥
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َٜٓسْٞ با٫َ باغـٞ يـ٠ٚ١ نـطز ١٥زلَٛـ١ْٞ ٠ٚظاض٠ت نـ١       َٜع ٠ٚظٜطٟ خٛ َٞ بٛٚ ب١ض َِٜ ي به١ٜٔ َٔ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ طٛ
  ٛ َٞ بـ َٜؿِ يـ َٝهٗات١ٜ١ن١ ي١خ١َيهاْٞ ثػج٪ض ٚ ؾاض٠ظا، ٚ طٛ َٝو يـ١ ٖاٚنـاضاة يـ١ يٝصْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٚ       ث ٚ ب١ؾـ

     ،َٞ َٝت٠ٚ١ ١ْى ْعٜو، ضـْٛه١ ب١ضاغـيت ناضٜطـ١ضٟ ٥ـ١ب َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ بٕٛٚ ن١ ٚؾ١ٟ ٖاٚتا ؼل َٜٓسْٞ با٫َ ي١ط١ خٛ
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ      َٞ، ب٪ٜـ١ ي١طـ١ َٞ، زٚاتط ١َٖيططتين ١٥ّ قٛضغا١ٜٝ ي١غ١ض ؾاْٞ ١ََٖٛٚإ ٥ـ١ب ي١ٚا١ْؾ١ ظ٩ض غًك ب

َٞ، غٛ  .ثاؽٚؾ١ٟ ٖاٚتا ب
 

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض  د
 ف١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض
َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطفلٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٝ ٚاٜـ١         َٝط ٚاُْٝٓـإ ٖـ١بٛٚ، ثـ ١َُٝ ي١ زاْٝؿت١ٓناْٞ ض ابطزٚٚف ي١ ناتٞ ث١غٓس نطزْـٞ ٜاغـان١ زٚٚدـ٪ض ت ٥

َٝيَن ي١ب١ضز٠ّ ١َغ١ي١ زٚٚ ٚؾ١ ١ْٝ، ٜإ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ظَ َٟ ز٠ضف١ت بط ٠خػ َٞ، ض ا١ٜى ١ٜ١ٖ ١ٜ١٥ٚ ا١ْٚاْٞ ب
َٜٓسٕ  َٜص٠ ب١ خٛ ط١زلإ ١٥ٚا١ْٟ ثٝؿ١ٜ١ناْٝإ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ٟ ث١ؿلاْطاٟ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ زض
َٜع               َٜو ١٥نـ١ّ، بـ١ض بسات، ض اٜـ١نٞ تـط ١ٖٜـ١ قبـٛيٞ ١٥َـ١ٟ ْٝـ١، ١َغـ١ي١ن١ ظَاْـ١ٚاْٞ ْٝـ١، ب٪ٜـ١ ثطغـٝاض

َٝت ب١ؾٞ ظَإ ت١ٚاٚ بهـات؟  د١ْاب َٞ بط َٝو ز٠ضضٟٛٚ ٥اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜٞ ب َٝؿ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ن١غ ٞ ٠ٚظٜط، ض ن
َٝو             َٝغل ٖاٚتـا ن١غـ َٝـو ٥ـ١َي َٝـو ١ٖٜـ١؟ نات ب١ؾٞ عـ١ض٠بٞ، نـٛضزٟ، ٥ٝٓطًٝـعٟ، ؾـ١ضٜع١ٟ ٥ٝػـ٬َٞ، ض َاْع

َٝت يـ١ ن٪يٝـصٟ ت١نٓـ١ي٪دٞ ١٥طـ١ض          َٞ بطـ َٞ ب١ؾـٞ    ز٠ضضٟٛٚ ثٝؿ١غاظٟ ب١ؾـٞ ١٥يٝهرت٩ْـ١ تـ١ْٗا ٥ـ١ب ٖـ١ب
َٜـص٠ بـ١     َٜططت١ٓ ي١ب١ضز٠ّ ١٥ٚا١ْ نـ١ٚا زض َٞ ١٥ن١ّ ١َغ١ي١ ت١ْٗا ض  َٜيَن، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ٟ ١ٖغيت ث ١٥يٝهرت٩ٕ غٛ

١َُٝ زٚٚ ١َغ١ي١َإ ١ٜ١ٖ، ... َٜعإ ٥ َٜٓسٕ ١ْز٠ٕ، زٚاٜٞ ب١ض  خٛ
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩ى ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜهٞ غ١َي١ت١ ب٪ َٜعت تـ١ْٗا     زنت٪ض غ١ض٠ٚض ١َ١٥ ت١فػري ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١،تها١ٜ ١َ١٥ ي١ ثط٩ت٪ن٪ٍ بػـط ٠ٚ١ْ، بـ١ض
ٍَ ١َ١٥ٟ ٜاْا؟ ٖ٪ناض٠ن١ف ض١ٝ؟  ت١ٚظضلٞ خ٪ت بس٠، ٥اٜا ي١ط١

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطفلٔ:  ب١ض
َٝـو     َِٝ ض َاْع َٜع ٠ٚظٜط نـطز، ٥ـ١َي َٝط١ؾتظل، ب٫َ١ّ َٔ ثطغٝاضّ ي١ ب١ض َٝبٛزضٕ ١٥ن١ّ ١٥ط١ض غ١َي١ت ت زاٚاٟ ي

َٜط١ٟ ْـاز٠ٕ يـ١ ظَـإ     ١ٜ١ٖ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َٝو ز٠ضضٟٛٚ ثٝؿ١ٜ١، ز٠ضضٟٛٚ ث١ؿلاْطا١ٜ ض  ٠َٛٝ ن١غ َٞ ٖاٚؾ ن١ ١٥َي
َٞ ي١بـ١ضز٠َٝإ َـٔ      َٜطـطٟ ْـ١ب َٜيَن؟ ١٥ط١ض ١َ١٥ زضٚغت نطزْٞ ض  َٜط١ٟ ْاز٠ٕ ي١ ن٪َجٝٛت١ض غٛ َٜيَن؟ ض  غٛ

َٝط٠ٚ٠ َٛقت١ض٠ح ١٥ن١ّ، ١٥ٚ بط ط١ٜ١ بَك ب١ زٚٚ بـ١  َٝهٞ تط ْابِٝٓ، ب٪١ٜ ي َٜٝٛػـت١   ؾت َٞ ث ًَـ ف، )ا، ب(، )ا( ب
       ،َٞ َٜـص٠ٜٞ بـ َٜٓسٕ بهات ي١ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ز٠ضضـٟٛٚ ٥اَـاز٠ٜٞ ظاْػـيت ٜـإ ٚ َٝؿه١ؾٞ خٛ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ث
َٟ، ٥ــ٠ٚ١ٟ تطٜــإ    َٜههاضاْــ١ٟ تــط نــ١ ١ٖٜــ١، ٠ٚنــٛ ب١ٜ٫١ْــ١ ٜاغــا١ٜٝن١ زا٥ــ١ْط َٝــٞ ٥ــ١ٚ ض  ظ٩ض ٥اغــا١ٜٝ بــ١ ث

َٞ َٝٛاظ٠ ب ، ٠ٚضططتٔ بـ٪ ز٠ضضـٛٚاْٞ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١نإ ٚ ثـ١ؿلاْطانإ يـ١       غ١باض٠ت ب١ ثٝؿ١ٜ١نإ ب١ٚ ؾ
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َٜـٔ،           َٝؿـه١ف بهـ١ٕ، ْـ١ى ٖـ١َٜٛٚإ ٠ٚضطري َٞ، ٚاتـ١ ٖـ١َٜٛٚإ بتـٛأْ زاٚانـاضٟ ث ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ نطا٠ٚب
َٞ، ي١ب١ؾـٞ ظاْػـيت ٥اغـا١ٜٝ،      َٞ ي١ ب١ؾ١ َ٪ضظا١ٜت١ٝنإ، ي١ب١ؾ١ ظاْػت١ٝناْٝـ ت١ْٗا ب٪ ٖاٚتانإ بـ نطا٠ٚب

َُٝـ١ باؾـرت               ن١غ َٜع ٠ٚظٜـط يـ١ ٥ َٜهـاض ١ٖٜـ١ بـ١ض َٝو ض  َٜيَن، ن٪َـ١َي َٞ يـ١ ن٪يٝـصٟ ثعٜؿـهٞ غـٛ َٞ بطـ َٝو ْـاتٛاْ
 َٞ َٜــٔ، ٥ــٝرت ضــ٪ٕ ٥ــ١تٛاْ َٟ ٠ٚضطري َٞ، زضٚغــٞ َٛف١ظ٠يــ١ ١ٖٜــ١، ت١ْاْــ١ت ظاْػــت١ٝناْٝـ ْــاتٛأْ يــ١ٚ ٥ــ١ظاْ

َٜيَن؟ ١٥طـ١ض ١َتطغـ١ٝن١َإ ٥ـ٠ٚ١ب        َٟ غـٛ َٞ يـ١ٚ َٝو ز٠ضضٟٛٚ ثٝؿـ١ٜٞ بـ َٞ ٥ـ١ٚ ١َتطغـ١ٝ ْٝـ١، ب٪ٜـ١     ن١غ
َٜهـاض٠ ظاْػـت١ٝنإ،      َٞ ب١ ي١ب١ض ضاٚ ططتين غـ١ضد١ّ َـ١ضز ٚ ض  َٝغل ب٪ ب١ؾ١ ظاْػت١ٝنإ ب٪ ٖاٚتاناْٝإ ب ًَ ب
َُٜٓاٜاْـ١ٟ نـ١        َٜط٠ٟ ٥ـ١ٚ ض  َٜهاضٟ ظاغٓيت دٝا١ٜ، ١َضدٞ ٥ٝساضٟ دٝاٜـ١، بـ١ طـٛ ١ْى ١َضدٞ تط، ١َضز ٚ ض 

   ٚ َٝـط٠ ٥ـ١ َٝغل        ٠ٚظاض٠ت ز٠ضٜإ ١٥نات، ٚاتـ١ ي ًَـ َٟ، ب ز٠ضطاٜـ١ بـ١ض٠ٚ ض ٟٚٚ ثٝؿـ١ٜ١نإ ٚ ثـ١ؿلاْطانإ زاْـ١خط
َٜٔ، ضْٛه١ ب١ؾٞ ٖاٚتاٜإ ١ْٝ ١٥ٚا١ْ، غٛثاؽ َِٝ ٚا١ْٝ ٠ٚضطري  ٖاٚتاناْٞ ٖٝطٝإ ث

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 .ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ

َٜع ـلاٍ   ط ٓس:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝـ ٥ــ١ َُٝــ١ ثــ َُٝــ١ بــا   ٥ ٥ ،َٞ ٠َٜٛٝو بــ َٞ ٖــ١ض ؾــ َٞ ٜــاْٝـ َْٛــاظٜط٠ بــ َٞ ٜــإ َٛقاضٜبــ١ بــ َٞ ََٛاغــ١ًٝ بــ ٠ٚب
َٜٓسْٞ ت١نٓٝهٞ، ٜإ ١َْٗٝٞ، ٜإ ز٠ضضٟٛٚ ١َْٗٝٞ، ب٪؟ بطاز٠ضإ،  َٜو ي١ خ٪َإ به١ٜٔ، ب٪ضٞ خٛ ثطغٝاض

َٞ ٫ظَـ١ ب١ضاَبـ١ضٟ            َٝو، تـ٪ ضـ١ْس ب١ن١ي٪ضٜ٪غـت ٖـ١ب ٠ٚ١٥ْـس٠  ١ٖٜه١يٞ ٠ٚظٜفٝـ١ت يـ١ ٖـ١ض ١٥َٛغ١غـات
َٜٝٛػيت  َٞ، ٥ٝدتٝكاص ١ٜ١ٖ ب١ن١ي٪ضٜ٪ؽ ١ٜ١ٖ ث َٞ، ٠ٚ١٥ْس٠ خ١ضدٞ ١َع١ٗز ١ٖب خ١ضدٞ ثٝؿ١ٜٝت ١ٖب
َٜٝٛػــيت بــ١ ضــٛاض ١ٖٜــ١، ١َغــ١ي١ٕ    ١َٝٝ، ١ٖٜــ١ ث َٜٝٛػــيت بــ١ غــ بــ١ زٚٚ ثٝؿــ١ٜ١، بــ١ ن٪ي٪ضٜٚــ٪ؽ ١ٖٜــ١ ث

َٞ؟، نَٝ      َٜٝٛػيت ب١ ض١ْس ١ََٛضٜع١ٜ٠ى ١ٖٜـ١، ٜـإ ضـ١ْس غـ١ٜس٠يٞ ٥ـ١ب َٜو ث َٝغل     زنت٪ض ؿـ١ن١ يـ٠ٚ١ ْٝـ١ بـ
ب١ؽ ٖٞ ٥ٝعسازٜات، ٚ زٜطاغاتٞ ١َْٗٝٝـ به١ٕ ٚ ب١ٜاْٝـ ز٠ضطا به١ٕ نان١ ٠ٚ١٥ٟ بط ٚات داَٝع١ ت١ٚاٚ 
َٝو يــ١  َٕٚ، ضــْٛه١ سٝهُــ١ت َٝؿــ١ن١ ي٠ٚ١ٜــ١ بــا ز٠ضطــا ٥ــاٚا ٚاَيــا ١ْنــ١ٜٔ نــ١ ٖــ١َٜٛٚإ بــط  َٞ، ن بهــات بــا بطــ

ٝــسٟ ت١قــ١ْٞ ٚ تــا زٚاٜــٞ، سٝهُــ١ت ١ٖٜــ١، ٥ــ٠ٚ١ زا١َظضاْــسْٞ ٥ــ١ٚ ٥ٝعسازٜــ١ ٚ ٥ــ١ٚ نٛيٝــ١ ضــ١ٝ؟ ١َعاٖ
َٝط١ٜاْسْٞ غتامل ْا٠ْٚس١ٜ، ب٪١ٜ َٔ ْابِٝٓ ١٥ٚ ز٠ضطا ب١  ١َب١غيت ٜإ ٠ٚظٜف١ٟ ١٥غاغٞ ١٥ٚ ١َعاٖسا١ْ ث
َُٝـ١      َٝٓٔ، ضـْٛه١ ٥ َٞ بـ١ناضب َٝعل، ْاظاة ثطغٝاض ي١ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ ٚؾ١ٟ َْٛاظٜط٠ ض٪ٕ ضانرت ْـاب َٛت١ًقٞ ب

َُٜٓإ ٥ٝـ نط١ٜ ظ٩ض، ي١ ت٥١عًِٝ عايٞ ٥ٝؿُإ نطز١ٜ، ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ْـ١ ََٛاغـ١ًٝ ٚ ْـ١ َٛقاضٜبـ١      ي١ خٛ
َٝعل )    ًَـ َٞ ب َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ط١ض ١ْق١ن١ٟ عـ١ض٠ب َٜيَن، ب٪١ٜ َٔ ث َٜعل، ظ٩ضداض َْٛاظٜط٠ ب١ناضز ٙػىط ناننز

 ٙٞن ٗن أِٚٞ..انًّنٙسبيفنب هرصدٍٙنهودز ضٞنان ؾ ًال  ن ـ صٞن ْنٙلْ٘نذ ص٩نعوٟنغٔ  ٝن هدز ضٞن ٨عد 
سٝنانظان  ط َن هلوٚ  ن اٌ ثوٞ(نٙى ْنا اِى نن١ٜعين با قػُٝـ ت١سسٜس به١ٜٔ، )  ط َن هلوٚ  (نٗهٚظنكوٚ  ،ن

 غٛثاؽ ز ضرٔ (،ن
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٝط خإ  ف١ضَٛٚ ؾً
َٝط ذلٞ ايسٜٔ: َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ن١ٚتـ١ ٥ـاخريٟ ٚ قػـ١ناة ظ٩ضبـ١ٟ نـطإ،        ١ٖضض١ْس َٔ ظٚٚ ز٠غتِ ١َٖيرب ٟ، ْاّٚ ١٥بٛا١ٜ ي١ غ١ض٠تا بـ

َٝبٝٓٝــ١ٟ نــ١ يــ١ ٫ٜــ١ٕ غــ١ض٩نٞ  َٟ ثؿــتطريٟ خــ٪ّ ز٠ضبــط ّ، ٚ ز٠غــت خ٪ؾــٝـ يــ١ٚ ض اٜــ١ ٚ ت بــ٫َ١ّ ١٥َــ١ٚ
َٜٓـسْٞ ث  َٜصضا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خٛ ٠َٟٛٝ ن١ ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥ٚإ زاض  ٠ٚ١َُٜ نطا٠ٚ، ب١ٚ ؾ َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ    ١ٖض ٝؿـ١ٜٞ ٥

َٟ بـ٪             َٟ، خـ١َيو ٖـإ بـسض َٜٓـسْٞ ثٝؿـ١ٜٞ بـسض نات  ٚ ي١ ١َٖٛٚ غا٫َٕ زاٚا ١٥ن١ٜٔ نـ١ ظٜـاتط ثـ١ض٠ بـ١ خٛ
َٝغل ي١ ق٪ْاغٞ ٥اَاز٠ٜٞ ٥ٝعسازٜاتٞ ١َْٗٝٞ به٠ٚ١ٜٓ١ يـ١ زٚاٜـٞ َـ١فتٛسٞ بهـ١ٜٔ بـ٪       باظاض ٟ ناض، ١٥ط١ض ب

َٞ ي٥١ٝدتٝكاق َٜيَن ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ٥ٝدتٝكاقٞ خ٪ٟ ١ْٝ ٠ٚضططتٔ ي١ ظاْه٪نإ ٚ ١ٖضن١غ١ ٚ بط َٝو غٛ
َٞ، يـ١ ١٥ز٠ب١ٝنـ١ ٥ـ١تٛأْ بطـٔ       َٜت٠ٚ١؟ با ١ٖض عًُٝٞ ٚ ١٥ز٠بٞ بـ ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥ٝعساز١ٜ ١ْٝ١َٗٝ ب٪ضٞ ١٥نط

َٜٝٛػـت ْانـات بطـٔ غـٓاع١ ٚ ناض٠بـا ٚ ْـاظاة َٝهاْٝـو           َٜٓٔ، ث َٜٓا١ْٟ ن١ ٥ٝدتٝكاقٞ خ٪ٜاْسا غـٛ ي١ٚ ؾٛ
ــٔ ب  ــٞ بط َٜٓٔ، زٚاٜ ــٛ ــ١      غ ــو ٚ ناض٠با١ٜن ــٞ َٝهاْٝ ــ١ ٥ٝدتٝكاق ــٛٚز ي ــٞ غ ــ١ٕ، ٖٝط ــ١ٚاٚ به ــا ت ــٞ ٜاغ ١ؾ

َٜطـا              َٜـٔ، ْـ١ى ض  ٠ٚض١ْططٕ، ٖـ١ض ٥ـ٠ٚ١ نطا٠ٚ١ْٜـ١ ب١ضاَبـ١ضٜإ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتط ز٠ضف١تـ١ ظٜاتطٜـإ ٠ٚضطري
َٝٝإ، ب١ ع١نػ٠ٚ١، ضْٛه١ ي١ ظاْه٪ سه١َٝٛنإ ظ٩ضب١ٜإ ي١ ن٪يٝص٠نإ ١٥ط١ض ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ بـ١    ططت١ٓ ي
َٜٔ ي١ ن٪يٝصٟ ١٥ْساظٜاض٣ ٚظضاع١ ٚ ١ٖتا زٚاٜٞ، ب٫َ١ّ ي١ٚ ن٪يٝص٠ ١٥ًٖٝاْـ١   َٝٓٔ ظ٩ضٜإ ٠ٚضْاطري ز٠غت ١ْٖ
ي١ب١ضاَب١ضٜإ ز٠ضطا نطا٠ٚت٠ٚ١ ن١ ي١ ١َٖإ ثٝؿ١ٟ خ٪ٜـإ، يـ١ ٖـ١َإ ٥ٝدتٝكاقـٞ خ٪ٜـإ يـ١ ن٪يٝـص ٚ        

َٜط١ نطا١ٜ٠ٚ١ْ ي١ب١ضز٠َٝ َٜٔ، ٠ٚ١٥ ظٜاتط ض  َٜط١ طـطتٔ، ب٪ٜـ١ َـٔ ي١طـ١َيِٝ     ث١ؿلاْطاٟ ١٥ًٖٞ ٠ٚضطري إ ١ْى ض 
َٜٓسْٝإ بس٠ٕ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتط ن١غـاْٞ ثػـج٪ض ٚ       َٞ ي١ ١َٖإ ٥ٝدتٝكاقٞ خ٪ٜإ ث١ض٠ ب١ خٛ ن١ ٖاٚتا ب
َٝتـٛ           ؾاض٠ظا ي١ ٥ٝدتٝكاقٞ ثٝؿ١ٜٞ زضٚغت به١ٜٔ، خ١َيو ٖـإ بـس٠ٜٔ بـ٪ بـاظاض ٟ نـاض، يـ١ زٚاٜـٞ ١٥طـ١ض ب

َٝو ٚ َٝو بـ٪ ١٥ٚاْـ١ٟ يـ١ق٪ْاغٞ ٥ٝعسازٜـ١ ٚ       ف١تٛسٞ به١ٜٔ ي١ ١ٖض ٥ٝدتٝكاق َٝتـ١ َٛؾـ١دٝع َٜٔ ْاب ٠ضطري
  َٞ َٜو بـ َٜٓغل ٠ٚ١٥تا با بط١ٓٝ غٓاع١ ٚ ١٥ز٠بٞ ٚ عًُٝٞ ٚ ثؿ١ٜٞ ي١ ١ٖض ن٪يٝص َٝٔ ب٪ غٛ َت٠ٚ١غت١ؾٔ ١٥َي
َٞ بـ٪ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ يـ١          َٜٓغل؟٥ـ١ٜٚـ ٖاْـسإ ْـاب َٜٔ، ب٪ضٞ خ٪َإ ٬ٖٝى بهـ١ٜٔ ٚ غٛ ي١ زٚاٜٝسا ٠ٚض١٥طري

َٞ، غٛثاؽ٥ٝعسا َٜٓسْٝإ ١ٖب َٝهٞ خٛ  ز١ٜ ٥اَازل
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عثٌ ْ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ي١ب١ضضـٞ؟ ثطغـٝاض، ضـ١ْس            ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـِٝ ََٛاغـ١ًٝ بـ ب١ ْٝػ١ب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٚ ١٥ٚ ٚؾـ١ٜ١ َـٔ ي١طـ١

ــاز٠ٜٞ نؿــ   ــٟٛٚ ٥اَ ــ١ت        ز٠ضض ــ٪ٟ تاٜب ــتا ظاْه َٝػ ــ١ ٥ َٝو ١ٖٜ ــ ــ١ْس ن١غ َٞ؟ ض ــ١ظضاب ــ١ زاَ ــ١ ن تٛناَيُإ ١ٖٜ
َٝػـتا ١٥ٚاْـ١ٟ ز٠ضضـٟٛٚ ن٪يٝـصٟ           َٞ، ي١ب١ضضـٞ؟ ٥ َٝـساب َٝو بهات٠ٚ١ نـ١ ب١ؾـٞ نؿـتٛناَيٞ ت َٛغت١س١ًٝ ب١ؾ



 22 

 ٟ  نؿتٛناَئ ١َٖٜٛٚإ داز٠ ١٥ثٕٝٛ، ١ٖتا ١ْ ي١ ن١ضتٞ طؿيت ٚ ١ْ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١تٞ ناضٜإ ١ْٝ، دا ٥ـ٠ٚ١
َٜيَن، ٥ـ١زٟ ٥ـ٠ٚ١ س١ٚظٜؿـٞ يـ١         ٍَ غـٛ َٜهٞ نؿـتٛنا َٞ ي١ ن٪يٝـص ز٠ضضٟٛٚ نؿتٛناَي١ ١َدايٞ ْاز٠ٟ ت١ْٗا ١٥ب
َٞ، با  َٝٞ ؾلط٠ ب َٜٓٔ با ب١ ث ١َٝٝ غٛ َٜٓس١ْ، ؾلط٠ن١ؾٞ باؾ١، س١م ٚا١ٜ ١٥ط١ض ١٥ٚ ز٠ضضٛٚا١ْٟ س١ظٜإ ي خٛ

َٝغل  َٞ، ْاَي َٟ ب١ضظ ب َٞ ٚ بطٔ  69، 59ؾلط٠ن١ٜإ ١ْٖس َٜـٔ يـ١ ظاْهـ٪ٟ تاٜبـ١ت     ٜإ ١ٖب ي١ نٛي١ٟٝ تط ٠ٚضطري
َٜٓـسْٞ بـا٫َ             َٞ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٝـٞ ؾلط٠ٜـ١ى بـ َٜيَن، بـ٫َ١ّ سـ١م ٚاٜـ١ بـ١ ث ٠ٚ١٥ ض١ٝ ب١ ثاض٠ٟ خ٪ٟ ١٥خٛ
ــ١ٜٚٛى      ــٝض ز٠ضض َٞ، ٚاتــ١ ٖ ــ١ب ــٛضؽ ْ ــ١، ١َضد١ن١ؾــٞ ظ٩ض ق ــ١ضدٞ ١ٖٜ َ َٟ تــ١عًُٝات ز٠ض٥ــ١نات، ١ْٖــس

َٜيَن، ؾل١َْٚٛإ ١ٜ١ٖ ب٪  َٞ غٛ ز٠ضضٛٚاْٞ باظضطاْٞ، ض١ْس ز٠ضضٟٛٚ باظضطاُْٝإ ١ٖٜـ١ باظضطـأْ ٚ   ١ْتٛاْ
َُٜٞ نٛضزغـتإ ٥ـ٠ٚ١ٟ      ي١ غٛضف١ٟ تٝذاض٠ ناض ١٥ن١ٕ ٚ ب٪خ٪ٟ ٥ٝؿٞ ١ٜ١ٖ؟ ُْٝا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ يـ١ ٖـ١ض
َٝت١ ثـ٪يٝؼ، ٜـإ غـا١ٜم، ٜـإ ناغـبهاض، عـ١ٜب         َٞ ٜإ بطـ َٞ ١٥ب َٟ، ٠ٚ١٥ٟ زا١َضظاضْسْٞ ١ْب َٟ زاؼل١ظض ٚ١ٜ١٥

َٝٞ         ١ْٝ، ب َٜيَن؟ نـ١ يـ١ ثـ٪يٞ غـ َٜٓسٕ بسات ١ٜعين َـاْع ضـ١ٝ يـ٠ٚ١ٟ غـٛ َٜص٠ ب١ خٛ ١َٝٝ زض ٫َ١ّ ١٥ٚ س١ظٟ ي
َٝػتا ناتٞ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝ، سه١َٛت ٥ـ١ٚ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜا١ْ     ْا٠ْٚسٟ ت١ٚاٚ ١٥نات ٜإ سه١َٛت ١ٖضض١ْس٠ ٥

َٟ، ٜإ َ َٟ، بٝهات١ ث١ؿلاْطا ٚ ن٪يٝص، ب١ ؾلط١ٜ٠نٞ باف ٠ٚضٜإ طط ١دايٞ ٠ٚ١٥ٜإ بس٠ٕ ي١ ظاْه٪ٟ با ١َٖيطط
َٜيَن بـ١ ؾلـط٠ٟ           ، 69ٚ  59تاٜب١ت، داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ قٛتابٞ ١ٜ١ٖ يـ١ ظاْهـ٪ٟ سهـَٛٞ ٜـإ يـ١ تاٜبـ١ت ٥ـ١خٛ

َٟ ي١ ظاْه٪ٟ تاٜب١ت ن١ ب١ ثـاض٠ٟ خ٪ؾـ١ٝتٞ؟    89ٚ  79ي١ب١ضضٞ ١٥ٚ ز٠ضض٠ٚٛ ن١ ؾلط٠ن١ٟ  ١ٜ ٠ٚض١ْطري
َٞ، ؾل١ْٟٚٛ نؿتٛنا ٍَ بـعاْغل ض ظاْه٪ٜـ١ى    ١َ١٥ غ١زض٠ ١٥ط١ض ََٛاغ١ًٝ ب ٍَ، ََٛاغ١ًٟٝ ز٠ضضٟٛٚ نؿـتٛنا

ــ٠ٚ١؟ ؾلْٛٚــ١ٟ باظضطــاْٞ ٥ٝــساض٠ ٚ ٥ٝكتٝكــازَإ ١ٖٜــ١، ض      َٜع ٠ٚظٜــط ب٪َــإ ض ٕٚٚ بهات ١ٖٜــ١ ١٥طــ١ض بــ١ض
َٝت١ ن٪يٝـصٟ ٜاغـا؟ دـاضٟ ٚا ١ٖٜـ١ ظ٩ضٚٚفـ١، نـ١               َٝـٞ خ٪ؾـ١ بطـ َٝهٞ تط ١ٖٜـ١؟ بـ١َيهٛ ؾلط٠نـ١ باؾـ١ ث ب١ؾ

َٝهٞ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ ١٥ َٜٓـسٕ ١ْنطز٩تـ٠ٚ١،      ظ٩ضٚٚف َٜٓس١ٜ، ١ٖضظ٠ناض بـ٠ٚٛ ٚ فهـطٟ يـ١ خٛ َٜٓسناض٠ ١ْطلٛ ٚ خٛ
َِٝ بـاف ْٝـ١ ََٛاغـ١ًٝ        َٟ. ب٪ٜـ١ ثـ َٝٞ ١َْع بهـط َٜٓس١ْ، ي١ب١ضضٞ ي َٝو س١ظٟ ي١ خٛ ب٫َ١ّ ط١ٜؿت٪ت١ ت١َ١ْ

َٞ، بعاْغل ظ٩ض١ٜٟٓ ض ٥٠ٝـ ض١ٝ؟ غٛثاؽ  ب
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 نت٪ض ق١باحف١ضَٛٚ ز
َٜع ز.قباح ذلُس زلٝب ب١ضظزلٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٝ ٚاٜـ١        َٝهٞ ظ٩ض باؾ١ ب٪ ٚضز نط٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ٟ نـ١ يـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٖـات٠ٚٛ، ثـ ي١ ضاغتٝسا ١َ١٥ فطغ١ت
َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ضضـٟٛٚ            َٝػـتا بـ ٥ َٞٝ َٝؿـه١ف نـطإ ٠ٚداٖـ١تٞ خـ٪ٟ ١ٖٜـ١، بـ١ث َٞ ي١ٚ ض ٥٠ٝا١ْٟ ن١ ث ١ٖض ١ٜن

َٞ، ض يـ١ ٥ٝدتٝكاقـٞ    ٥ ٠َٛٝ بـ َٜٓسٕ بسات، ض ي١ ٥ٝدتٝكاقٞ ٖاٚؾ َٜص٠ ب١ خٛ اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜ١ٜ١ ب٪ٟ ١ْٝ زض
َٝه١ نـ١ بـ١ ب٪َـا٠ٜٚٞ           َٜهٞ ظ٩ض خطا٠ٚتـ١ غـ١ض ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١نإ ٥ـ١ٜٚـ غٝػـت١َ َٞ، ن٪تٛب١ْس ْعٜو ب

َٝؿـ         َٞ نـ١ يـ١ ٫َٚتـاْٞ ث َٝـٞ ٥ـ١ٚ ض ٥٠ٝـ١ف بـ َٝو، ب١ ث ه١ٚتٛٚ ١ٖٜـ١ زٜـاض٠ ٥ـ١ٚإ    ب٪َإ َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ غٝػت١َ
َٝـٞ    َٟ بـ١ ث َٝهٞ ١٥ٚ َٝو ١ٖض ٥ٝدتٝكاق َٝهٞ ظ٩ضٜإ ١ٜ١ٖ، نطا١ٜ٠ٚ ١٥ٚ ١َٚظٚع١، ١ٜعين ١ٖض ن١غ ١٥ظَْٛٚ
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ــ١ٚ      َٟ، َــِٖٛٝ ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ ــسا بــٛٚ ٠ٚض٦ٜــ١طط َٝ َٝؿــه١ف ٥ــ١نات، ١٥طــ١ض ١َضدــ١ناْٞ ت ١َضدــ١ ظاْػــت١ٝنإ ث
َٝٓاب َٝو ن١َٞ ٖ َٞ، ١٥ط١ض ي١ ز٠ضغ َٝٔ، ب١ تاٜبـ١تٞ  ٥اَاز٠ٜٞ ت١ٚاٚ نطزب َٟ زضٚغٞ ت١َٗٝسٟ ب٪ زا١٥ْ ٛٚ ١ْٖس

ــ١         ــ٪ ي َٝت١ ظاْه ــ َٞ ١٥ض ــات ــا٠ٚ ن ــ٪ زاْ ــٝإ ب ــٓر ز٠ضغ َٝ ــاتٕٛٚ ث ــ١ٜ١نإ ٖ ــ١ ثٝؿ ــ٪ ٥ٝعسازٜ َٟ ٫َٚت ب ــس ــ١ ١ْٖ ي
َٞ ْانـ١ٕ،        َٜطـطٟ يـ َٝو ت١َٗٝـسٟ ٚ ض  َٜين، ٠ٚنـٛ غـاَي َٞ ١٥ٚ ز٠ضغا١ْ غٛ َٝٔ ١٥ب َٝٞ ١٥َي َٝهٞ تطزا، ث ٥ٝدتٝكٝاق

َُٝـ١   َٞ يـ١            ت١ْا١ْت ٥ َٜهٞ َٛع١ٜـ١ٕ ١٥ضـ َٝيَن ١َغـ١ي١ٕ يـ١ بـٛاض َٜٓـسناضٟ خ٪َـإ نـ١ بـ١ناي٪ضٜ٪ؽ ٥ـ١ٖ خٛ
    َٞ َٜطـ١ٟ ثـ َٞ ١٥ز٠ٕ ي١ٚ ٥ٝدتٝكاق١ تاظ٠، ٥ٝٓذـا ض  َٝهٞ ث َٟ زبً٪َ َٟ ٥ٝدتٝكاق١ن١ٟ بط٪ض  َٝهٞ تط ١ٜ١٥ٚ ٫َٚت

َٜٓسٕ ١َغ١ي١ٟ َاف١، ت١قٝس ١َٖي َٜيَن، ضْٛه١ ١َغ١ي١ٟ خٛ َٝط ٚ زنت٪ضا غٛ َٟ، بـ٫َ١ّ يـ١   ١٥ز٠ٕ َادػت ١٦طط
َٞ ٜـإ ْـا ١٥طـ١ض     ١َُٝ ي٠ٚ١ ١ْٝ نطا٠ٚب َٝؿ١ٟ ٥ َٝٞ، ن َٟ، ت٪ ١٥تٛاْٞ ظ٠ٚابيت ب٪ زابٓ َٜو ت١قٝس ١َٖي١٦طط غٓٛٚض
َِٜ ف١ض١َٜٚٛتٞ ي١ّ ٜازاؾت١ نـ١ ْاضزٜٚٚـ١تٞ بـ٪     َٜع غ١ض٩نٞ ١ٖض َٞ، ب٫َ١ّ ١َغ١ي١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١ض ظ٠ٚابت ١ٖب

َُٝإ ١٥ف١ضَٟٛٚ نـ١ ١َغـ١ي١ن١    َٞ ١َغـ١ي١ٟ       ث١ضي١َإ، ث ض ٕٚٚ ْٝـ١، ٜـ١عين ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ٥ـ١تٛاْ
َٜٓـسْٞ بـا٠ٚ٫َ            َٛقاضٜب ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١، ٚؾـ١ٟ َٛقـ١ضٜب بـ١ ض ٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ ض ٠ْطـ١ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ
        ٚ ٠َٛٝ ــ ــٞ ٖاٚؾ ــ١ ٥ٝدتٝكاق ــسٕ ي َٜٓ ــ١ خٛ ــص٠ زإ ب َٜ ــْٛه١ زض َٞ، ض ــ ــ١ٍ ب ــ١ي١ن١ س ــ٠ٚ١ ٚ ١َغ َٜت ض ٕٚٚ بهط

َٞ ١٥طـ١ض يـ١             ََٛاغ١ًٝ ْٝـ١، ٜـ١عين    َٞ َـامل ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـ١ب ٍَ تـ١ٚاٚ بهـات ٥ـ١ب َٞ ٥اَـاز٠ٜٞ نؿـتٛنا ١٥طـ١ض ٜـ١ن
َٞ ١٥طـ١ض   َٝهٞ ت١بٝع١ٝ، ت٪ ض ٠ْط١ ت١سكًٝٞ ساقٌ ب َٜيَن، ١ٜعين ٠ٚ١٥ س١ق َٞ غٛ ٍَ بط ٥ٝدتٝكاقٞ نؿتٛنا
ــٞ       ــ١ ٥ٝدتٝكاق ــا١ْٟ ن ــ١ٚ ن١غ ــ٪ ٥ ــٛاْٞ ز٠ضٚاظ٠ به١ٜتــ٠ٚ١ ب ــ٪ بت ــ١ ي٠ٚ١ٜــ١ ت َٝؿ ــ٪ ز٠ضبهــ١ٟ، ن ــاْْٛٞ ب ق

َٝٓـاز٠ٟ   ٖ َٜطـ١ٟ ث َٝٓا٠ٚ، ظَاْٞ ٥ٝٓطًٝعٟ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ت٪ ض  َٝهٞ ٖ ١ٜ٠َٛٝ، ب٪ ؾل١ْٚٛ ي١ يٛغ١ ٥ٝدتٝكاق اٚؾ
          َٞ ــ١ب ــ١ ٥ َُٝ ــ١ ٥ ــ١ٚظٚ  ٠ٚ١٥ٜ ــ١عين َ َٜيَن؟ ٜ ــٛ ــجاْٞ غ ــ١ز٠بٞ ٥ٝػ ــإ ٥ َٜيَن، ٜ ــٛ ــ١ض٠بٞ غ ــ١ز٠بٞ ع ٥ َٞ ــ بط

َٜٓـس٠      َٜٓـسٕ ٚ خٛ َٝػـتا خٛ ٚاضٟ يـ١ نٛضزغـتإ ١ٖٜـ١، ٚ    ٥ٝٓت٬ٝق١ٜ١ى به١ٜٔ ي١ٚ ٠ٚظع١، ي١ٚ ز٩خـ١ٟ نـ١ ٥
َٝٝـ١، بـ٫َ١ّ ب١َـ١      َٞ، قػ١ٜ١نٞ بـ١ د َٝٔ ظاْه٪ناؾلإ ٥اغتٝإ خطاث١، با خطاثرت ١ْب ٠ٚ١َٓٝٓٝ ٚ ١٥َي ب١َيط١ ١٥ٖ
َٝٔ، ض٪ٕ ٥اغيت ثٝؿ١ٜ١نإ بـ١ضظ به١ٜٓـ٠ٚ١؟ ضـ٪ٕ ب١ضْاَـ١ٚ      َٜهاضٟ تط٠ٚ٠ ب٪ٟ ب َٞ ي١ ض  َٞ، ١٥ب ضاض٠غ١ض ْاب

َٝبه١ٟ ن١ ١٥َٛ َٝؿـ١     ١َٚاز٠ناْٝإ ٚا ي َٜٓٔ، دـا ب٪ٜـ١ َـٔ ن َٝهٞ تط غٛ ١ٍٖ بٔ، زٚاٜٞ بطٔ ١ٖض ٥ٝدتٝكاق
َٞ تـا        ١َُٝ ََٛاغ١ًٝ به١ٜٔ ب١ َٛقاضٜب، ٜإ َٛقاضٜب به١ٜٔ ب١ ََٛاغـٌٝ، بـ٫َ١ّ بـا قـٝاغ١ن١ ٚابـ ْابِٝٓ ٥َ

   ٚ َٜيَن، ضـْٛه١ زٚ َٜهـسا غـٛ َٜٓسٕ به٠ٚ١ٜٓ١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥اض٠ظ١َْٚٚس٠ ي١ بٛاض َٟ ز٠ضٚاظ٠ٟ خٛ َُٝإ ١٥نط ؾـت   ث
َٜٓسٕ، ١ٜن١ّ ٥اض٠ظ١َْٚٚسٟ ن١غ١ن١، ز٠ّٚٚ ١ٜ١ًٖ١٥تٞ بـ٪ ٥ـ١ٚ بـٛاض٠، ٜـ١عين ١ٖٜـ١ سـ١ظ        ١َُٖٝٛ ي١ خٛ
َٝت١ ١ْٖس٠غ١ ٠ٚنٛ ٥اض٠ظ١َْٚٚس، ب٫َ١ّ ١ًٖٝ١٥ٟ ْٝـ١، تـ٪ ْـاتٛاْٞ بٝد١ٜتـ١ ٥ـ١ٚ ب١ؾـ٠ٚ١، ١ٖٜـ١         ١٥نات بط

    ٛ َٝت١ ٥ـ١ٚ بـٛاض٠ف َ َٞ،     ١ٜ١ًٖ١٥تٞ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٥اض٠ظ١َْٚٚس ١ْٝ، ١٥طـ١ض بطـ َٞ ٚ غـ١ضن١ٚتٛٚ ْـاب ٠فـ١م ْـاب
َٝتـ٠ٚ١         َٓٝ َٞ، ٥ـ٠ٚ١ ت١سكـٌٝ ساقـ١ً، بـ٫َ١ّ َٛقاضٜبـ١ف ؼل َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ََٛاغ١ًٝ ١ٖض ٖـ١ب ب٪١ٜ ث

َٜٓسْٞ با٫َ زٜاضٟ ١٥نات، غٛثاؽ  ي١ب١ض خاتطٟ، ب٫َ١ّ ب١ٚ ظ٠ٚابٝت١ٟ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٝػــتا ١٥طــ١ض يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ    غــٛثاؽ بــ َٜع ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ بــ٪ ٥ــ١ٚ ض ٕٚٚ نطزْــ٠ٚ١ٟ زاٜــإ، ٥ ٪ بــ١ض
َٞ، ف١ضَٛٚ  قػ١ٜ١نٞ تطتإ ١ٖب

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٝإ باؾ١ دٛابٞ ٠ٚظٜـط بـعاْغل بـ٪ ٥ـ١ٚ      ١َُٝ ع١ضظٟ قػ١ناْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ به١ٜٔ، ث َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ٥ ث
طغٝاضا١ْٟ ث١ضي١َاْتاضإ ن١ ٥اضاغت١ٜإ نطز، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاْغل ١٥ٚ ٥اض اٜا١ْ ف١ضظ به١ٜٔ نـ١ تـ١ضح نـطإ    ث

 ١ّٜ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ 19ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ 
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع ز.عًٞ غعٝس َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظا_ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ْػت٠ٚ:٢ظٜطٟ خٛ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ خ٪ؾــ١، ظ٩ضبــ١ٟ   َٞ، ظ٩ضّ ثــ َٝطــ١ٟ خ٪ؾــشاَي١ٝ نــ١ يــ١ْاٚ ٜــ١ى فطانػــٝ٪ٕ ض اٚ ٚ ب٪ضــْٛٚٞ دٝــاٚاظ ٖــ١ب د
َٜع        َٝبٝين نـٛضت نـٛضت ١ٖٜـ١، بـ١ ْٝػـب١ت بـ١ض َٝب١ٝٓٝنإ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ  ٚ ٥اَيٛط٪ض نطزْٞ بري ٚ ض ا١ٜ، ت ت

َٞ ١َب١غــت  َٜعٟ ٚتــٞ  ٥اؾــيت خــإ زَيٓٝــاّ ٖــ١ض ٥ــ١ظاْ ُإ يــ١ ١٥زلَٛــ١ْٞ ٠ٚظاض٠ت بــٛٚ ْــ١ى ٠ٚظٜــطإ، بــ١ض
َٟ ْــ١نطا٠ٚ يــ١ ١٥زلَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ، بــ١َيهٛ يــ١ ١٥زلَٛــ١ْٞ      ١٥زلَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ، ٥ــ١ٚ ١َغــ١ي١ٜ١ تــاٚتٛ
َٜٓسٕ يـ١ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١نإ بطـ٪ض ٜٔ ٚ      َٝؿٓٝاظٟ ١٥نطز ن١ ثط٩ططا١َناْٞ خٛ ٠ٚظاض٠ت، ناى زنت٪ض زاْا ث

َٝغل تـ١فطٜئٞ ١٥نـ١ٜٔ يـ١ ذل     تٝ٪ضٜين ظٜاز به تـ١ٚاٟ خـ٪ٟ،   ١ٜٔ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ب١ ظَاْٞ عـ١ض٠بٞ ٥ـ١َي
ن١ٚات١ خ٪ٟ ١ٖض ٥ٝعساز١ٜنإ ٚ ١ْٝ١َٗٝنإ زاخـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚاْٝـ ق١تعـ١ناْٝإ بطـ٪ض ٜٔ بـ١ ٥اَـاز٠ٜٞ، يكـٞ        

َٞ ٚاْـ١     َٝطـ١ٚا٠ٚ١ْ، ٥ـ١ب َٜص٠ٜٞ ٚ تازٚاٜٞ، ٠ٚ١٥ ضاض٠غ١ضٟ ١َغ١ي١ن١ ْانات، ب١ ث ثطانتٝهٝـ١نإ  ظاْػيت ٚ ٚ
َٝطبـْٛٚٞ ثٝؿـ١ٜٞ         َٟ، بـٛاضٟ ثٝؿـ١ٜٞ ٚ ف َٟ، تاقٝط١ٟ ظٜـاتط زابـغل بهـط َٜٔ، ٚؾ١ٟ ظٜاتط زابغل بهط ظٜاز بهط
َٝغل ١٥ٚاْٝـ بهـ١ٜٔ بـ١ يكـٞ     َٝٓغل، ١ْى ب َٝهبٗ َٞ ي١ٚ ٥اَاز٠ٜٝا١ْ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ نازٜطٟ ؾاٜػت١ تط ث َٝعتط ب ب١ٖ

َٜص٠ٜٞ ٚ تازٚاٜٞ، ناى زنت٪ض نا٠ٚ ف١ضَٛ ٟٚ ٥اغاْهاضٟ ب٪ بٛاضٟ ثٝؿ١ٜٞ بهـ١ٜٔ، ٥اغـاْهاضٟ بـ١    ظاْػيت ٚ ٚ
َٞ بس٠ٟ ٜاغا ت١ٚاٚ بهات، بـ١   َٜط١ٟ ث َٞ ٚ ت٪ ض  َٜو ٥اَاز٠ٜٞ باظضطاْٞ ت١ٚاٚ نطزب َٜع َٟ ب١ض ض ٥٠ٞ َٔ ب٠ٚ١ ْانط
َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ََٛه١ٓٝ ظاْه٪ٟ تاٜب١ت ب١ ث٪يٞ ت١نٓٝو، ظاْهـ٪ تاٜبـ١ت بـ١     َٝه١٦ض َٞ ت َٝط١ٚا٠ٚ١ْ غ١ضٟ ي ث

َٝػـتا       بٛاضٟ  َٜص٠ٜـ١ى يـ١ ز٠ضضـٛٚاْٞ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١نإ ٥ َٟ، ١٥ٚنات ي١ دٝاتٞ ٠ٚ١٥ٟ ض  ثٝؿ١ٜٞ زاؼل١ظض
٠ٚضٜإ بططٜٔ ي١ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ، ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ خ٪ٜإ ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ن١ ١ٖغت بهـ١ٕ ٥ـ١ٚ بـاظاض ٟ نـاض٠     

ــ١ناي٪ض       ــيت ب ــ١ض ٥اغ ــ١ ي١غ َٜٓسْاْ ــ٪٠ خٛ ــ١ٚ د ــ٠ٚ١ٟ ٥ ــ١ نطزْ ــعل ب ــإ ١ٖغ ــ١، خ٪ٜ ــب١ت  ١ٖٜ ــ١ ْٝػ ٜ٪ؽ، ب
َٞ، ب١ ب٪ضْٛٚٞ َـٔ ٥ـ٠ٚ١    َٜع ناى زنت٪ض ق١باح ٚؾ١ٟ ٖاٚتا ٚ ْعٜهٝـ ١ٖب ب٪ض١ْٚٛن١ٟ ناى غا٫ض ٚ ب١ض
َُٝـ١، ضـانرت ٚاٜـ١ ٚؾـه١        َٝٛاْسٕ بـ٪ ٥ َٝؿـ َٜو ي١ غ١ض ي َٝت١ د٪ض َٞ ز٠ضبه١ٜٔ، ٚ ١٥ب َُٜٓاٜٞ ث ١َُٝ ض  َٞ زٚاٟ ٥ ْاب

٠َٛٝ، ب٫َ١ّ ََٛه١ٓٝ ي١ ٥آٜ َٞ ٜإ ٖاٚؾ َٞ، بـ١ ْٝػـب١ت       ٖاٚتا ب َٞ، ضاض٠غـ١ضٟ تـط ٖـ١ب س٠ ١َٖٛاض نطزٕ ٖـ١ب
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َٜهدػـتين   َٜططتٔ ١ْٝ، ض  َٜططت١ٓ، ض  َٟ تطٜـ ٚتٝإ ز٠ضطا زاخػعل ٚ ض  َٜع  ع١ظؿل١ خإ ن١ ١ْٖس ب٪ضْٛٚٞ ب١ض
َٞ يـ١            َٞ ْـاب ٠َٜٛب١ضاٜـ١تٞ ٖاتٛضـ٪ٟ طؿـيت نـ١ ٥ـ١َي َُٜٓـاٜٞ، ب١ض  َٜػـاٚ ض  ٠َٟٛٝ ٜاغـا ٚ ض   89ناض٠نا١ْ ي١ ضٛاضض

َٞ ْـازات يـ١          ظٜاتط َٜطـ١ٟ ثـ َٜو، ض  َٝط َٜعطاضٟ نطزْـ١ يـ١ طٝـاْٞ ؾـ٪ف َٝبدٛضٟ ي١غ١ض ١٥ّ داز٠، ب٪ ثاض ٚ  149ي
َُٝـ١           َٜطـطتٔ يـ١ سٛضٜـ١تٞ ؾ١خكـٞ ٚ ٥ َٝٔ ض  َٝـٞ ْـاَي َٝت١ ٖ٪ٟ ناض٠غـات، ٥ـ٠ٚ١ ث َٟ، ضْٛه١ ١٥ب َٞ غٛض ظٜاتط ي

َٞ بس٠ٜٔ، خ٪ غ١ٜاض٠ٟ خ٪ٟ ١ْٝ ب١ْعٜين خ٪ٟ ١ْٝ َٜط١ٟ ث اْٞ خ٪ٟ ١٥خات١ ١َتطغ٠ٚ١ٝ، خـ٪  ب٫َ١ّ طٝ ،باض 
َٞ ن١ سسٚزٟ ب٪ زابيَن، غ١زإ ؾل١ْٚٛ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاْاْٞ ٜاغـا يـ١ ٫ٜـ١ٕ     َُٜٓا١ٜٝى ١ٖب َٜػاٚ ض  َٞ ض  ١٥ب
َٜهدػـتين ٥ـ١ضى ٚ     َُٜٓا١ٜنإ يـ١ ٠ٚظاض٠ت، ض  َٜػانإ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ض  َٜع٠ٚ٠، زاْاْٞ ض  ث١ضي١َاْٞ ب١ض

َٜططتٔ َٞ،          َاف١نا١ْ ١ْى ض  ٚ بطب١غت زاْإ، ب١ ْٝػـب١ت نـاى زنتـ٪ض غـ١ض٠ٚض ٥ـ٠ٚ١ نـ١ َط٩ظاٜـ١تٞ نطا٠ٚبـ
َٞ ٚ ١ْ تاضطلٞ  َٜٓسب َٞ، ٥اٜا ز٠ضض١ٜٚٛنٞ ٥اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜٞ ن١ ١ْدٛططافٝاٟ خٛ ب٫َ١ّ ظاْػيت ٚؾ١ٟ ٖاٚتا ب

َٝـصٚٚ ٚ يـ١ دٛطاضفٝـا      َٝيَن يـ١ َ َٞ ب١ناي٪ضٜ٪ؽ بٗ َٞ ض٪ٕ بط َٜٓسب َٞ ٚ ١ْ ٥ابٛٚضٟ خٛ َٜٓسب ٚ يـ١ ٜاغـا ٜـإ    خٛ
َٜٓـسناض٠ تـ٥١ٌٗٝ ٥ـ١نات بـ٪         َٜو ١ٖٜـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ خٛ َٜٝٛػيت ب١ باططاْٚس ١ٖتا ي١ ظَإ، ن٪يٝصٟ ظَإ زٜػإ ث
      َٟ َٜٓـسض َٝػـتا ١٥خٛ َٝهٞ تط، ٚ ١٥ٚ ب١ضْاَا١ْٟ ن١ يـ١ ٥اَاز٠ٜٝـ١ ثٝؿـ١ٜ١نإ ٥ َٝت١ ٥اغت َٝو بط ٠ٚ١٥ٟ ي١ ٥اغت

َٞ ب١ناي٪ضٜ٪ ؽ ت١ٚاٚ بهات ي١غ١ض  ٥اغيت ظَإ، بـ١ ْٝػـب١ت ٖـ١يٞ    ٠ٚى ٚمت ت٥١ًٗٝٞ ْانات ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاْ
ناضنطزٕ ٠ٚنٛ غ٠ٌٜٛٝ خإ ف١ضَٟٛٚ، ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ناي٪ضٜ٪غٞ نؿتٛناَيٝـ ت١ٚاٚ بهـات ٖـ١يٞ زا١َظضاْـسْٞ    

     ،َٟ َٞ ٚ ؾ١ضت ١ْٝ ١ٖضضٞ ٥اَاز٠ٜٞ ٜإ ث١ؿلاْطا ٜإ ن٪يٝـصٟ تـ١ٚاٚ نـطز زاؼلـ١ظض % يـ١ ٖـٝض   ١ٖ199ض ١ْب
َٝو ي١ زْٚٝا ق١ت ٥ ٍَ ََٛاغـ١ًٝ، َْٛـاظ٠ض٠ ٜـ١عين زٚٚ       ٫َٚت َٟ، ٚؾ١ٟ َْٛاظٜط٠ فـ١ضقٞ ١ٖٜـ١ ي١طـ١ ٠ٚ١ ْانط

َٝٞ ب١ؾــٞ    َٝــٛإ زٚٚ، ١َغــ١ي١ٕ ٥ــ١َي َٞ يــ١ ْ َٜو بــ نــ١ؽ، زٚٚ د١َاعــ١ت ب١ضاَبــ١ض ٜــ١ى زاْٝؿــٔ ٚ بــ١ضاٚضز
َٝٔ ١٥قػـاّ َٛتـ١ْا    َٝٞ ٥ـ١َي َُٝاْٞ، ١َ١٥ ث ٍَ ب١ؾٞ باًٜ٪دٞ ي١ ظاْه٪ غً ظٜط٠، باًٜ٪دٞ ي١ ظاْه٪ٟ زٖ٪ى ي١ط١

َٞ ٠ٚنٛ ََٛاغ١ًٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ز٠قٝل بغل ََٛاغـ١ًٝ ظٜـاتط ١ٖز٠ف١نـ١     َٝه ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖز٠ف١ن١ٟ ْاث
َٜٝٛػـت١ ططْطـٞ بـس٠ٜٔ بـ١ بـٛاضٟ ثٝؿـ١ٜٞ ٚ          َِٝ ث ٠َٛٝ ٜإ ٖاٚتا زٜػـإ ٥ـ١َي َٞ، ب١ ظَاْٞ نٛضزٟ ٖاٚؾ َٝه ١٥ث

َٞ َٞ، ض ظاْه٪ ب َٞ، ب٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ بـ٠ٚ١ ضاض٠غـ١ض    ت١نٓٝهٞ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ٥اغت١ناْٞ ض ٥اَاز٠ٜٞ ب ، ض ث١ؿلاْطا ب
َٝغل ي١ ن٪يٝصٟ ظَإ، غٛثاؽ ٍَ بب١ٜٔ ٚ زآٜ َٝٔ ز٠ضض١ٜٚٛنٞ ٥اَاز٠ٜٞ ثٝؿ١ٜٞ نؿتٛنا َٟ ب  ْانط

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜعإ زٜاض٠ ١ٜ٫َٚٛ١ٖى ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ خ٪ٟ زا، ١٥ّ زٚٚ َازز١ٜ٠ بطٜتغل ي١ زٚٚ َا زز٠ٟ ٜاغاٟ ظاْه٪ ب١ض

َٟ بـ٪ طـ١زلإ، بـ٪ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١        َٜٓسٕ ظٜاز بهـط تاٜب١ت١نإ، خٛزٟ ٜاغان١ ب٪ ٠ٚ١٥ ز٠ضض٠ٚٛ ن١ فٛض٠غٞ خٛ
َٟ بــ١      َٝػــتا تــ١ْٗا ٜــ١ى ٥ٝكــترياح ١ٖٜــ١، ٥ــ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ ٚؾــ١ٟ َٛقاضٜبــ١ بهــط ٥ ،َٜٔٓ َٟ غــٛ ١٥ٜاْــ١ٚ

  ٚ َٟ ب١ ٖاٚتـا ٜـإ ٖا َٟ زٚاٜـٞ ١٥طـ١ض       ََٛاغ١ًٝ، ب١ نٛضز١ٜن١ٟ ٚؾ١ٟ ْعٜو بهط ٠َٛٝ، بـ١ نٛضز١ٜنـ١ ٥ـ١نط ؾـ
َٝػتا ي١غـ١ض ٥ـ١ّ    َٝهٞ ت١بٝع١ٝ، ٠ٚنٛ ناى نا٠ٚ باغٞ نطز، ب٪١ٜ ٥ َٞ، ؾت ٠َٛٝ ْعٜو تط ب ََٛاغ١ًٝ ظٜاتط ٖاٚؾ
    َٞ َٝو ب١ ظَإ ظٜـاتط َـ١عًَٛاتٞ ٖـ١ب ٠َٛٝ، ن١غ َٝيَن ٜإ ٖاٚتا ٜإ ٖاٚؾ َٟ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٚؾ١ٜ١ ١٥ط١ض بتا١ْٚ

٠َٛٝ ٜإ ٖاٚتـا، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١     ب٪َإ ٚاظح بهات غٛثا ٠ٚ١َٓٝ، ٖاؾ ًَ َٝ غٞ ١٥ن١ٜٔ، ١٥ط١ضْا ١ٖض ٠ٚنٛ خ٪ٟ ١٥ٜٗ
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٠َٛٝ ظٜـاتط              َٞ ٖاٚؾـ َٜع دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٥ـ١َي ١ٜ٠َٛٝ؟ بـ١ض َٞ، ٖاٚؾـ ناتٞ ز٠ْطـسإ يـ١ نٛضز١ٜنـ١ف ٠ٚى خـ٪ٟ بـ
٠َٛٝ ْعٜـو تـط٠ يـ١ ََٛاغـ١ًٝ، َٛقت١ض٠س١نـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ط          َٝـو  ْعٜهرت٠ ي١ ََٛاغ١ًٝ، ن١ٚاتـ١ ٚؾـ١ٟ ٖاٚؾـ ٪ض اْ

َٟ بـ١      َٟ ب١ ََٛاغ١ًٝ، ب١ نٛضزٜـ، ٚؾـ١ٟ ْعٜـو بهـط َٟ ي١ َازز٠ٟ ١ٖؾت/١ٜن١ّ، ٚؾ١ٟ َٛقاضٜب١ بهط بهط
ٍَ زا١ٜ؟ ناى زنت٪ض ق١باح ف١ضَٛٚ َٞ ي١ط١ ٠َٛٝ، ن  ٖاٚؾ

َٜع ز.قباح ذلُس زلٝب ب١ضظزلٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ َٝو ١ٖبٛٚ ن١ نطا٠ٚب  ٥ٝكترياس
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-٠ب١ض  د

َٝهٞ         َٟ زٚاٜـٞ ٖـ١ض ت١عـسًٜ َٝػتا ٜاغان١ ز٠ض١ْض٠ٚٛ تـا تـ٥١ذًٝٞ بهـ١ٜٔ، ٥ـ١نط ي١غ١ض٠تاف بامسإ نطز، تا ٥
َٞ ب١  َٝػتا ط٪ض اْهاض١ٜى ي١ ْـاٚ ثط٩ش٠نـ١ ١ٖٜـ١، نـ١      ١َ19ب١غتإ ب َٟ، ب٫َ١ّ ٥ َٜع ت١عسٌٜ بهط ١٥ْساَٞ ب١ض

َٟ ب١ ََٛاغ١ًٝ، ب٪١ٜ ٖٝض َٟ ب١ ََٛاغ١ًٝ،  َٛقاضٜب١ بهط َٟ، ت١ْٗا َٛقاضٜب١ بهط ٍَ ْانط ٚؾ١ٜ١نٞ ب١زٌٜ قبٛ
َٟ ب١ ََٛاغ١ًٝ؟ ف١ضَٛٚ زنت٪ض غ١ض٠ٚض َٝيَن؟ ٜإ بهط  ٠ٚى خ٪ٟ ؼل

َٜع ز.غ١ض٠ٚض عبسايطفلٔ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿـتإ ْـ١ب٠ٚٛ بـ١ ٜاغـا ٚ ث١غـٓس ْـ١نطا٠ٚ يـ١ ٫ٜـ١ٕ بـ١ض              َٝبـٝين بهـ١ٜٔ ٥ـ٠ٚ١ ٖ َُٝـ١ ت َٜع غـ١ض٩نٞ  ٠ٚ١٥ٟ ٥
َٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ٚ ٥ـ٠ٚ١ ث١ضي١َاْـ١ ٚ طفتٛطـ٪ٟ ي١غـ١ض      ٠ٚ١َُٜ ٖات٪ت٠ٚ١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ طفتٛط٪ٟ ي١غ١ض بهط ١ٖض
َٝطٟ ث١ضيـ١َإ            َٜع غـهطت َٜو يـ١ بـ١ض َٞ ض ا ٖـ١بٛٚ، ب٪ٜـ١ َـٔ ثطغـٝاض نطا، َٔ ْاظاة ي١ ١٥زلاَٞ طفتٛطـ٪زا غـ

َٜهٞ ث١ٜط ٠ٚ ١ٖ َٝٞ ب١ْس َٝو ١ٜ١ٖ؟ ب١ ث َٞ ي١ٚا١ْٜـ١ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ      ١٥ن١ّ، ٥اٜا ض َاْع َٞ ْـ١ب ١ٜ َٔ ؾاض٠ظاِٜٝ بـ
َِٜ نـ١ ٚتٜٛٚـ١تٞ ١٥َـ١            َٜع غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١ض َٜط١ ْـازات تـ١ْٗا ٥ـ١ب َٜعتإ ١٥ط١ض ض  َٝٔ ب١ض ًَ َُٝإ ب ث

 بط٪ض ٕ، بٝط٪َضٜٔ ٜإ ْا؟ ١٥زٟ ١٥ٚ طفتٛط٪١ٜ ب٪ض١ٝ؟ غٛثاؽ
َٜع سػٔ  َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ض_ذلُس غٛض٠ب١ض  ي١َإ:د

َٝٔ، ١٥ٚا١ْٟ ٫ٜـاْططٟ ََٛاغـ١ًٕٝ   طفتٛط٪ن١ ب٪  ًَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ٫ٜاْططٟ َٛقاضٜب١ٕ ٖ٪ناضٟ خ٪ٜإ ب
َٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖٟٛٚ ١ْط١ض ا٠ٚت٠ٚ١، تـ١ْٝا   َٝٔ، باقٞ تط ٠ٚى بامسإ نطز، داض ًَ ٖ٪ناضٟ خ٪ٜإ ب

عـترياظٟ ي١غـ١ض ْٝـ١    زٚٚ َازز٠ٟ، َازز٠ٟ ١ٖؾت/١ٜن١ّ، ٚ َـازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ/١ٜنـ١ّ، بـاقٞ تـط ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ٝ      
َٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ١٥َـ١      ت١غسٜل نطا٠ٚ، ١٥ّ زٚٚ َازز١ٜ٠ ي١ب١ض ١٥ّ زٚٚ ٖ٪١ٜ ط١ض ا٠ٚت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٥ـ١ب
١ٜ٠َٛٝنٞ تط ت١عسٌٜ به١ٜٔ،  ٍَ ز٠ٜٔ ١٥ٚ زٚٚ َازز٠ ب١ ؾ َٜهٞ تط ١ٖٚ ١َُٝ داض ظٜاتط ١ٜى ٫ به٠ٚ١ْ١، ١ْى ٥

َٝطٟ ث١ضي١َإ ت١ٚظضلٞ ١ٜ١ٖ، ف١ضَ َٜع غهطت  ٛٚب١ض
َٜع فطغت افلس َٝطٟ ث١ضي١َإ:-ب١ض  غهطت

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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ٜاغـا َافــ١ى بــ١ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ زا٠ٚ، َافــ١ى بـ١ دــ١ْابٞ غــ١ض٩نٞ زا٠ٚ، ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ َــامل   
َٝٓـا ٚ ٥ٝعـترياظٟ         َٝٓا ٥ٝكطاضٟ ٚؾ١ٟ َٛقاضٜب١ٜإ نطز، دـ١ْاب غـ١ض٩ى َـامل خـ٪ٟ بـ١ناض ٖ خ٪ٜإ ب١ناض ٖ

ض ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ زاٚاٟ ٚؾ١ٜ١نٞ تطٟ نطز، ْٝكاف ٖـ١بٛٚ، ٥ـ١ٟٚ بـ١ َـامل ث١ضيـ١َإ ٥ٝكـطاض نـطا٠ٚ        ططت ي١غ١
َٝؿـٓٝاضٟ دـ١ْابٞ غـ١ض٩ى     َٝت َامل ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ٜإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ قبٛيٞ ث ٠ٚنٛ خ٪ٟ ١٥َٝٓ

َٜهٞ تـط ْ              َٝؿـٓٝاض َٜع َـا٠ٚ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ض ٥٠ـٞ َـٔ ٖـٝض ث َٝـ٠ٟٛ بـ١ض َٝطـ١ٟ   ١٥ن١ٕ، ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ َٝتـ١ ١ْد اب
َٝطاٟ ت١غٜٛت، غٛثاؽ  َْٛاق١ؾ١، ١ْد

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜع ناى ع١ْٚٞ ف١ضَٛٚ  ب١ض

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٖـ     َِٜ با ض ْٚٚرت زاخًٝٞ باب١ت١ن١ٟ بغل، ٜاغان١ ز٠ضضٛٚ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ، ض ٠ٚاْـ١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ  ١ض
َِٜ ٥ٝعـترياظٟ ي١غـ١ض زٚٚ َـازز٠ ٖـ١بٛٚ، ٚاتـ١ َازز٠نـاْٞ تـط ث١غـٓس نـطإٚ، ٚ            نطا، د١ْابٞ غ١ض٩نٞ ٖـ١ض
َٟ، ٥اٜـا قـ١بٛيٞ           َٞ بـ١ٚ ؾـه١ً تـ١ضح بهـط َٝؿـٓٝاض٠ن١ ٥ـ١ب َٝػتا ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن١ قػ١ٟ خ٪ٜإ نـطز ث ٥

         ٚ َِٜ ١٥نـ١ٕ بـ٪ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١؟ ٜـإ ض ٠تـٞ ١٥ن١ْـ١ ٠؟ ١٥طـ١ض قـ١بٛيٞ ١٥نـ١ٕ ٥ـ٠ٚ١     ٥ٝعترياظٟ غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض
َٟ ٜإ ْا؟ غٛثاؽ َٞ ن١ ق١بٍٛ ١٥نط  ٥ٝعتٝاز١ٜ ز٠ْطسإ ي١غ١ض ١٥ٚ باب١ت١ ب

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝؿ١ٚا  .ف١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا ت َٜع ث  فٝل:ٛب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٜ به١ٜٔ، َٝؿـرت نـطا تـ١ْٗا        زٜاض٠ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ بط ٜاض٠ن١ٟ غ١ض٩نٞ ١ٖض ١٥ٚ ْٝكـاف ٚ طفتٛط٪ٜاْـ١ٟ نـ١ ث
  َِٜ َٞ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض غ١ٜط به١ٟ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ غ١ض٩نٞ ٖـ١ض َٞ ٜإ ْعٜو ب ي١غ١ض َاْاٟ ٚؾ١ن١ بٛٚ، ٖاٚتا ب
َٝـط٠ف غـ١ض٩نا١ٜتٞ       َٞ ََٛاغـ١ًٝ، ن١ٚاتـ١ ي َٜٓسٕ، ب٫َ١ّ ي١ ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝن١ ٥ـ١َي َٞ ٖاٚتاٟ ثط٩ططاَٞ خٛ ١٥َي

َِٜ ١ٜن١ْ٬ب َٝـط٠، ٚ ١٥طـ١ض غـ١ٜطٟ خـٛزٟ بط ٜاض٠نـ١ف      ١ٖض َٞ، ١َٖي١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ي ٠َٛٝ ب َٞ ٜإ ٖاٚؾ ٪ت١ ٖاٚتاب
َِٜ زاٚاٟ ض ٠تهطزْـ٠ٚ١ٟ ٜاغـاٟ      َٝؿرت باغِ نطز، طفتٛط٪ ي١غ١ض ٚاتاٟ ٚؾ١ن١ٜ١، غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض به١ٜٔ ٠ٚنٛ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ ١٥نات، يٝص١ْٟ ٜاغاٜـ ي١ ض اث٪ضت١نـ١ٟ خـ٪ٟ با   غـٞ يـ٠ٚ١ نـطز٠ٚٚ    ظاْه٪ تاٜب١ت١نإ ي١ ١ٖض
ٍَ ٥ٝعترياظ زٚٚ ؾيت ظ٩ض ي١ٜ١ى دٝاٚاظٕ، ب٪١ٜ َٔ زاٚا  َٝط٠ف ض ٠تهطز٠ٚ١ْ ي١ط١ ن١ ٥ٝعرتاظٟ ططت٠ٚٛ، ب٪١ٜ ي
١٥ن١ّ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ض ٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ٖـ١ضزٚٚنٝإ بـسات، ٖـ١ّ ي١غـ١ض ٥ٝعترياظ٠نـ١ّ ٖـ١ّ ي١غـ١ض            

َِٜ ْاضز١ٜٚٚتٞ، ٥اٜا ٖاٚتاٜـ١ ٜـإ   ض ٠تهطز٠ٚ١ْن١، ٚ ١َٖٝـ ي١غ١ض خاَيٞ ز٠ّٚٚ ٠ٚ١٥ٟ ن١ غ ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض
١ٜ٠َٛٝ؟ غٛثاؽ  ٖاٚؾ

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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  ٠َٛٝ َٝت١ ٖاٚؾـ َٟ، ب٫َ١ّ ٚؾ١ٟ ٖاٚتان١ بب ٚؾ١ٟ َٛقاضٜب١ ن١ به١ٟ ب١ ََٛاغ١ًٝ زٜاض٠ ١َعٓا١ٜن١ؾٞ ١٥ط٪ض 
نطز ت١ْٗا ط٪ض ٜين ٚؾ١ ١ْٝ، بـ١َيهٛ ٥ـ١ّ ف١يػـ١ف١ٜ١ٟ     ت١ْٗا ي١ ض ٟٚٚ ظَا١ْٚا١ْٝ، ب٪١ٜ ٠ٚنٛ خ٪تإ باغتإ

نـ١ٚا ٥ـ١ّ ز٠ظطاٜـ١، ٚاتـ١ ظاْهــ٪ ١٥ًٖٝـ١ناْٞ ي١غـ١ض زاَـ١ظضا٠ٚ، ٜــإ ١َعاٖٝـسٟ ثٝؿـ١ٜٞ، ٜـإ ٥ٝعــسازٜاتٞ           
َٜع دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ض ْٚٚـٞ نـطز٠ٚ٠، ب٪ٜـ١ ٚؾـ١ن١ يـ١          َٟ ٠ٚنٛ بـ١ض َٜعطاضٟ بهط ثٝؿ١ٜٞ ي١غ١ض زا١َظضا٠ٚ، ثاض

َٝٛإ َٛقاضٜب١ ٚ  ٠َٛٝ ت١ْٗا َٛضازٜفٔ، ف١ضَٛٚ ع١ظؿل١ خإ ٥اخري ن١ؽْ  .ََٛاغ١ٜ١ًٝ، ٚؾ١ٟ ٖاٚتا ٚ ٖاٚؾ
 
 
 

َٜع   زلِ ايسٜٔ: عظٌٚٞب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٜ ب٪ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ بـ٪ َْٛاق١ؾـ١ نطزْـ١      زٜاض٠ ١٥ٚ ٚؾ١ٟ ن١ ٖات٪ت٠ٚ١ ي١ ١ٜ٫ٕ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض
َٟ، ضـْٛه١ ث١غـٓس     ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ض١ْس ض  َٝؿٓٝاضٟ تط ٜإ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ٥ـاَيٛط٪ض  بهـط ٥٠ٞ تط ٚ ث

َٟ ٚ ٥ــ١ٚ ٚؾــ١ٜ١ ٠ٚنــٛ خــ٪ٟ    َٝـط٠ ز٠غــتهاضٟ ْــ١نط َُٜــ٠ٚ١، ي ْـ١نطا٠ٚ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ يــ١ ٫ٜــ١ٕ غــ١ض٩نٞ ١ٖض
َٝطزضا٠ٚت٠ٚ١ ب٪ ث١ضي١َإ، ب٪١ٜ س١قٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا١ْ ١٥ٚ َٝت٠ٚ١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث١غٓس ١ْنطا٠ٚ، ْ َٓٝ  ؼل

    َٞ َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١، ب٪١ٜ زاٚا ١٥نـ١ّ ٥ـ١ٚ غـ َٝؿٓٝاض٠ غط َٞ ث َٝؿٓٝاض٠، ٜإ غ َٟ، زٚٚ ث َٝط٠ ١٥نط َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ ي ث
ــ١         ــ٠ٚ١ٟ ي ٥ ٍَ ــ١ ــ١، ي١ط ــ٠ٚ١ٟ ٖاٚتاٜ ٥ ٍَ ــ١ ــ١ ي١ط ــ٠ٚ١ٟ ْعٜه ٥ ٍَ ــ١ ــطزٟ، ي١ط ــ١ض٠ٚض ن ــ٪ض غ ــ١ زنت ــٓٝاض٠ ن َٝؿ ث

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ١ْى ١٥ٚ َٝهٞ غط َِٜ ٖات٠ٚٛ، ١ٖضغ َٝؿرت ث١غٓس نـطا٠ٚ، ث١غـٓس   غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض ٠ٟ ت١ْٗا ث
َٝطزضا٠ٚت٠ٚ١ ب٪ ث١ضي١َإ  ١ْنطا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ١٥ ْ

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػـتا ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ     ضاغت١ ١٥ٚ َازز٠ٟ ث١غٓس ١ْنطاٜـ١ ٚ ط١ض اٜتـ٠ٚ١ بـ٪ ث١ضيـ١َاْ     ٞ نٛضزغـتإ، ٚ ٥
َٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١٥ٚ ت١ضس١ غات١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ٥اٜـا   َٝط٠ٚ٠ ١٥ب قػ١ٟ خ٪ٜإ نطز، ت١ٚظضلٝإ نطز، ي

َِٜ ب١ ط٪ض ٜين ٚؾ١ٟ َٛقاضٜب١ ب٪ ََٛاغ١ًٝ ق١بٛي١ ٜإ ْا؟  َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ د١ْابٞ غ١ض٩نٞ ١ٖض  ث
َٜع سػٔ.ذلُس غ٠ٛض َٝططٟ غ١ض-ب١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ:د

ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٚؾـ١ٟ َٛقاضٜبـ١ يـ١ َـازز٠ٟ ١ٖؾـت١ّ/١ٜن١ّ            ١َٜٓٝ غ١ض ز٠ْطسإ، ضـ١ْس نـ١ؽ ي١طـ١ َٝػتا ز ٥
َٟ ب٪ ََٛاغـ١ًٝ ٠ٚنـٛ تـ١ٚظٜر نـطا؟      َٟ بـ١           43بط٪ض  ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٚؾـ١ن١ يـ١ َٛقاضٜبـ٠ٚ١ بهـط نـ١ؽ ي١طـ١

ٍَ زا ١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ َٝؿٓٝ 39ََٛاغ١ًٝ، ن ٍَ زا ١ْٝ، ٚات١ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ ن١ؽ ي١ط١ َِٜ ٚ ب١ض اض٠ن١ٟ غ١ض٩نٞ ١ٖض
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َٜٓٓـ٠ٚ١،             َٜٝٓـ١ غـ١ض َـازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ/١ٜنـ١ّ، يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ َازز٠نـ١ غٛ َٝػـتا ز َٜٓسْٞ با٫َ قبـٍٛ نـطا، ٥ خٛ
 .ف١ضَٛٚ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٜ غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ/١ٜن١ّ، زاٚا َٜع غ١ض٩نٞ ١ٖض َٝت: ٥ٝعترياظٟ ب١ض  ١٥نات ب١ٚ ؾه١ًٟ ب
َُٝـ١  خطىطن هصخى٘ين هطىِٜ٘نهوٌ ى   ٞنعوٚٔى (،نننننن)ث٬ْٞ ٠ٚضططتين غا١ْ٫َ ب٪ ث١غٓس نطزْٞ(، بـ١ عـ١ض٠بٞ )   ٥

َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ دـ١ْابٞ غـ١ض٩نٞ            َٜٓـس٠ٚ٠، ثؿـتطريٟ ث ٠ٚنٛ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ي١غـ١ض٠تازا ض اثـ٪ضتٞ خ٪َـإ خٛ
َِٜ ١٥ن١ٜٔ، ب١ٚ ؾه١ًٟ ن١ ٖات٠ٚٛ ي١ ْٛٚغطا٠ٚن١ٜ  .ا١ٖٕض

 
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٜ ١٥ن١ٜٔ ١َُٝف ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ثؿتطريٟ ب٪ضْٛٚٞ غ١ض٩نٞ ١ٖض ٥. 

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع ز.عًٞ غعٝسب١ َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػت٢:-ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜصٜٓــ٠ٚ١ٟ ظاْػــت٠ٚ١ٝ ث١غــٓس٠، نــ١      َٜٓــسْٞ بــا٫َٚ تٛ َٝؿــٓٝاض٠ يــ١ ٫ٜــ١ٕ ٠ٚظاض٠تــٞ خٛ بــ١ زَيٓٝاٜــ٠ٚ١ ٥ــ١ّ ث
َٟ َٞ ب٪ ث٬ْٞ ٠ٚضططتٔ، ٠ٚنٛ ي١ ت١ٚاٟٚ ظاْه٪ناْٞ دٝٗإ ثٝاز٠ ١٥نط َٜو ١ٖب  غٓٛٚض

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٕ، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ باب١ت١ غط  ث
َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٞ؟ طفتٛط٪ ١ْٝ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ب٪ٜ َٞ ١ٜ١ٖ قػ١ٟ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖب َٞ   ن ١ ١٥طل١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، نـ
َٜٓسٜــ٠ٚ١ ي١غــ١ض ١٥غاغــٞ     ٠َٟٛٝ نــ١ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ خٛ ٍَ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ َــازز٠ٟ ز١ٜ٠ّ/١ٜنــ١ّ بــ١ٚ ؾــ ي١طــ١

ٍَ زا١ٜ؟  َٞ ي١ط١ َِٜ، ن َٜع غ١ض٩نٞ ١ٖض ٍَ زا ْٝـ١؟ تـ١ْٗا ٜـ١ى         ٥44ٝعترياظٟ ب١ض َٞ ي١طـ١ ٍَ زاٜـ١، نـ ن١ؽ ي١طـ١
َٝؿـٓٝاض٠ن١ٟ ز٠َٚٚـٞ بـ١     ٍَ زا ١ْٝ، ب٪ٜـ١ ث َِٜ ز٠ضبـاض٠ٟ َـازز٠ٟ ز١َٝ١ٜ٠نـ١ّ      ن١ؽ ي١ط١ َٜع غـ١ض٩نٞ ٖـ١ض ض

 .قبٍٛ نطا
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ، ظَا١ْٚا١ْٝ، بـا ضـانٞ به١ٜٓـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض      ْٛٚغطا٠ٚن١ٟ با ٚضزتط به٠ٚ١ٜٓ١، ضْٛه١ زٜتُإ ث

٠ٚ١َُٜٓ؟  ٥ُٝها١ْ بٝدٛ
َٝتـ٠ٚ١،      ٍنهودز ضٞنفٟن ؾ ًال  ن ـ صٞ(نٙػط نفٌنينٙسبيفنان هرصدٙن:8ناكلاز٠ َٓٝ ٥ـ١ٚاْٞ تـط ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ ؼل

( َٞ َٝؿٓٝاض بٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ قٝاغ١ن١ٟ ز٠قٝل ١ْبٛٚ، ١٥َي دـا ْـاظاة   ٙػط نان هس بيفنان هرصدٍٙ(،ن٠ٚ١٥ ث
َٝبٝين ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٠ٚ١٥؟  ن.د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ت

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 .د١ْابٞ ٠ٚظٜطف١ضَٛٚ 

 
َٜع ز.عًٞ غعٝس ذلُس َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػت٢:-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبِٝٓٝ ١ْٝ، غٛثاؽ  ت

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض  د
َٜهٞ تط ي١ ط١ي َِٜ قبٍٛ نطا، ثري٩ظباٜٞ داض َٜع غ١ض٩نٞ ١ٖض َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ب١ض َٝػتا ١ٖضزٚٚ ث ٞ نٛضز ١٥ن١ٜٔ ٥

َٟ، ٥اخري ٚؾ١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ١ٖتا١ْ  ب٪ ٜاغا١ٜنٞ ْٛ
َٜع ز.عًٞ غعٝس ذلُس َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػت٢:-ب١ض َٜٓسْٞ با٫َ ٚ تٛ  ٠ٚظٜطٟ خٛ

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ، غٛثاؽ  ظ٩ض ظ٩ض غٛثاغٞ ب١ض

َٜع سػٔ.ذلُس غٛض٠ َٝ-ب١ض  ططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:د
ز٠ضباض٠ٟ خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض )خػـت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـ٪ نطزْـٞ ثٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ثـ١ؿلاْطاٟ بـا٫َ ٚ          
َٜع دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ ْـاٚخ٪ ١ْغـاغ١ٝنٞ         َٝـطام، بـ١ض َُٜٞ نٛضزغـتاْٞ ع َٝساْٞ ١٥َين ٚ ٥ٝساضٟ ي١ ١ٖض ث١ض٠ث

َُٝـــ١  َٞ، ب٪ٜـــ١ ٥ َٜـــٓغل، تـــا   ٖـــ١بٛٚ ب٪ٜـــ١ ْـــ١ٜتٛاْٞ ٥ـــ١َط ٩ ٥اَـــاز٠ب َٞ ز زاْٝؿـــتين ٥ـــ١َط ٩َإ ن٪تـــاٜٞ ثـــ
ٍَ ْـ١ٚض٩ظ ٚ            َٝهٞ خـ٪ف ي١طـ١ َٝطٜٔ، ٖٝـٛازاضٜٔ نـات ٥اطازاضنط٠ٚ١ْتإ ي١ زاْٝؿـتين ٥آٜـس٠ بـ١ خٛاتـإ ١٥غـج

 ٜاز٠ناْٞ ب١غ١ض ب١ضٕ، غٛثاؽ
 
 

 اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ        ز.           ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 3ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١لل١  3124\5\2ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١زٚٚ   2/5/3124 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١لل١زٚٚ ض٩شٟ ث ٞ   1/4/3912ض َٝـطام   -نٛضزغـتإ   ث١ضيـ١َاْ ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ ذلُـس غـٛض٠      بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ     د َٜع فطغـت أفلـس عبـساهلل غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (3ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912غاَيٞ )

 ١ٟ ناض:ب١ضْاَ
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (3ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾ١لل١ 11غ َٜهـ١ٚتٞ  (ٟ ث ١ٜ٠َٛٝ    زا 1/4/3912ض بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب

ــ١     1 ــسا٢ْ ٥ــ٢َٓ١ ٚ ٥ٝــساض٣ ي َٝ ــاٟ ثــ١ؿلاْطا٣ بــاد بــ٪ ث١ض٠ث َٝؿــٓٝاض٣ ٜاغ . خػــت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛطــ٪نطز٢ْ ث
َٝطام.  نٛضزغتا٢ْ ع

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٚ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظات٢ ن١ؽ ٚ نـاض٣ ؾـ١ٖٝسإ ٚ   3 . خٛ
َٝؿه١ؾهطا٠ٚ. 3997(٣ غاَي٢ 9َاض٠ )١٥ْفاٍ نطاٚإ ش  ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ.2 َٞ ي١ ١ٖض َٝربن َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن  . خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ.4 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ زاٜاْطا ي١ ١ٖض  . خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث

َٜعاْـ١،   . ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت٣١ طؿت٢ ز٠غت ثان5 َٝٛإ ١٥ّ ب١ض  َٝطام ي١ ْ ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع ٢ ي١ ١ٖض
 انض ًٟنعثٌ ْنُٙ٘ظ،نضريٗ ْنعٌسن ًني،ن .ن محدن ُ٘ز(

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



 46 

         ٛ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ خـ ٢َ١َٝٝ  ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغـتإ، زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ يٞ غـ
ــت٢ٓ )      ــاض٣٠ زاْٝؿ ــساْٞ ز٠ّٚٚ شَ َٜ ــٛيٞ طط ــٛاض٠ّ، خ ــاَيٞ ض ــصاضزٕ غ ــعل ١ٖ3َيب ، 1/4/3912( ض ٩ش٣ زاْٝؿ

َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بط ط١ ١ٜن٢ َازز٠ ) :ب١ضْا٣١َ ناض ( ي١ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْا٠ٚخ٪٣ شَاض٠ ١ٜن٢ ١َٖٛاضنطا٣ٚ 39ب١ث
َٝــطام، ز٠غــت٣١ غــ١ض٩نا١ٜت٢ ث    1993غــاَيٞ  ١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ بط ٜــاض٣ زا، ٣ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ ـ ع

٢َ١َٝٝ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ نـات )      3ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ شَـاض٠ )  َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩،   11(٣ ٥اغـاٜٞ خـٛيٞ غـ (٣ ثـ
َٜه١ٚت  َٝت1/4/3912ض ٩ش٣ زٚٚؾ١لل١ ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ،  ب١ّ ؾ

ــسا٢ْ ٥ــ٢َٓ١ ٚ    1 َٝ ــاٟ ثــ١ؿلاْطا٣ بــاد بــ٪ ث١ض٠ث َٝؿــٓٝاض٣ ٜاغ ــ١ . خػــت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛطــ٪نطز٢ْ ث ٥ٝــساض٣ ي
َٝطام.  نٛضزغتا٢ْ ع

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ثط٩ش٠ ٚ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظات٢ ن١ؽ ٚ نـاض٣ ؾـ١ٖٝسإ ٚ   3 . خٛ
َٝؿه١ؾهطا٠ٚ. 3997(٣ غاَي٢ ١٥9ْفاٍ نطاٚإ شَاض٠ )  ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َٞ ي2 َٝربن َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن ٢َُٜ نٛضزغتإ.. خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث  ١ ١ٖض

٢َُٜ نٛضزغتإ.4 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ زاٜاْطا ي١ ١ٖض  . خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث

َٜعاْـ١،   5 َٝٛإ ١٥ّ ب١ض  َٝطام ي١ ْ ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع . ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت٣١ طؿت٢ ز٠غت ثان٢ ي١ ١ٖض
 انض ًٟنعثٌ ْنُٙ٘ظ،نضريٗ ْنعٌسن ًني،ن .ن محدن ُ٘ز(

ــ١ َٝطٖاتين بـ ــ١ٚض٠ٖٚا   بـــ١خ ــ٣١ ٖـ ٍَ ٠ٚفـــس٠ ٜا٠ٚض٠نـ ــ١ ــاظ٣ ز٠نـــ١ٜٔ، ي١طـ ــا٢ْ ٚ ثٝؿ١غـ َٜع ٠ٚظٜـــط٣ باظضطـ ض 
َِٜ بـ٪ ناضٚبـاض٣ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ٜٔ، خ٪تـإ ز٠ظاْـٔ ٥ٝـساض٠ زاْـ٢ ٥ـٝـ ٚ            َٜع ٠ٚظٜط٣ ٖـ١ض َٝطٖات٢ٓ ب١ض  ب١خ

َٜ َٝط٣ ث١ضي١َإ زابٓط٣َ، غهطتريٟ ث١ضي١َإ ب١ ناض َٜٝٛػت٢ ب١ٜ٠ٚ١ ن١ غهطت ه٢ ض ٠مس٢ ناض٠نا٢ْ ث١ضي١َإ ث
َٝؿـٓٝاض بهـ١ٜٔ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ّ َا٠ٜٚـ٣١ تـا           َٜٝٛػتُٝإ ب٠ٚ١ٜـ١ ز. ض ٩شإ زظ٠ٜـٞ ث ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٚدت١، ب٪١ٜ ث
َٝط٣ ث١ضيـ١َإ ٥ٝـساض٣٠ زاْٝؿـت١ٓناؾلإ بهـا، ٥ـ٠ٚ١ ز٠خ١ٜٓـ١ بـ١ض          َٜت٠ٚ١، ٠ٚنٛ غـهطت َٝط٣ ث١ضي١َإ ز غهطت

  ٚ ٍَ زاٜـ١ ز. ض ٩شإ ٥ـ١ َٜع٠ٚ٠، ن٢َ ي١ط١ ٣٠َٛٝ ب١ض  َٝط٣ ث١ضيـ١َإ تهاٜـ١ ز٠غـت        ز٠غت٢ ٥ َٝتـ١ غـهطت َا٠ٜٚـ٣١ بب
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نـطا فـ١ضَٛٚ ز.    ٍَ زا ١ْٝ؟ ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

٢َٜٓ ن٪بٛ َٜٚض ٩شإ ب٪ ؾٛ َٝػتا ز َٝهطز٢ْ ب١ضْا٣١َ ناض، خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ: خػـت١ٓ ض ٚٚ ٚ    ٠ٚ١ْٝ، ٥ َٝب١د ١ٓ غ١ض د
َٝ َٝـطام. زاٚا    طفتٛط٪نطز٢ْ ث َٝسا٢ْ ٢َٓ١٥ ٚ ٥ٝساض٣ يـ١ نٛضزغـتا٢ْ ع ؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ث١ؿلاْطا٣ باد ب٪ ث١ض٠ث

ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ ب٪ غـ١ن٪٣ يٝصْـ١نإ، نـاى نـاضز٩ بـ٪ ْافـ١ض٣ََٛ. ١٥ْـساَا٢ْ يٝصْـ٣١         
َٝهتإ بفـ١      ضَٕٛٚ، بـ٪ خـاَيٞ   ٜاغاٜٞ ١ٜن١نٞ ز٣ بف١ض٣ََٛ ب٪ غ١ن٪٣ يٝص١ْنإ، ناى ٥اغـ٪ تـ٪ فـ١ضَٛٚ، ٜـ١ن

َٝـسا٢ْ ٥ـ٢َٓ١ ٚ ٥ٝـساض٣ يـ١         َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ثـ١ؿلاْطا٣ بـاد بـ٪ ث١ض٠ث ١ٜن١ّ، خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث
َٞ بسض٣َ، ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥ٚإ خ٪ٜإ  َٝطام.  سه١َٛت زاٚا٣ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ّ بط ط١ٜ١ َا٣٠ٚ تطٜإ ث نٛضزغتا٢ْ ع

َٝؿه١ف به١ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚإ  َُٝـ١ ٚا٣ بـ١ بـاف ز٠ظاْـغل ٥ـ١ّ خاَيـ١       ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ تاظ٠ ث زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، ٥
ٍَ زا١ٜ ١َ١٥  َٝطٚ ت١غ١يٞ ز٠ن١ٕ ،ز٠َٚي١َ١ْس٣ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ ن٢َ ي١ط١ داض٣َ زٚا غط٣َ تا ١٥ٚإ ثط ٩ش٠ن١ٜإ ت
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ٍَ زا ْٝـ١؟ بـ١ ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط زٚاخـطا، غٛثاغـتإ ز٠نـ١ٜٔ،          زٚا غط٣َ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١طـ١
ــتا ز َٝػ ــاف       ٥ ــاٟ َ ــ١َٛاضنطز٢ْ ٜاغ ــاٟ ٖ ــط ٩ش٠ ٚ ٜاغ ــ٢َ١ ث ــ٣٠ٚ١ ١ٜن َٜٓسْ ــاَي٢ ز٠ّٚٚ. خٛ ــ١ض خ ــ١ غ َٜٓٝ  ٚ

ــطاٚإ شَــاض٠ )   ــ٢ْ١   3997(٣ غــاَي٢ ٥9ُٝتٝــاظات٢ نــ١ؽ ٚ نــاض٣ ؾــ١ٖٝس ٚ ٥ــ١ْفاٍ ن نــ١ ي٫١ٜــ١ٕ ١٥زلَٛ
َٝؿه١ؾهطا٠ٚ.   ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 إ.ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خ
َٜع ١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢  ٖٓٝ ١َُٝ َٝطزضا٠ٚ ب٪ث١ضي١َإ، ت١ْٗا ١٥تٛاْغل ٥ زٜاض٠ ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ْ
َٞ ب٪ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ  غ١ٜٔ، ضْٛه١ ظ٩ض٠ َازز٠نإ، ب٪١ٜ ظ٩ض ْاض١ٓٝ ت١فاغ١ًٝناْٝا٠ٚ١ْ، ز٠َي

َٝض ثط ٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ َافنٛضزغتإ،  ٚ ٥ُٝتٝاظات٢ ن١ؽ ٚ ناض٣  باب١ت ثط ٩ش٠، ب١ ٖاٚث
َٝطٜٔ ب١َ١ب١غت٢ خػت١ٓ ب١ضز٠غت٢  3997(٣ غاَي٢ 9ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ شَاض٠ ) ب٪تإ ز٠ْ

ٍَ ١٥غ19ث١ضي١َإ ب٪ بط ٜاضزإ ي١ غ١ض٣، ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ت١ْٗا ي١ ) َٝهٗات٠ٚٛ ي١ط١  باب َٛدٝب١، ( َازز٠ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٞ ٥ٝدتٝػاغ١ن٣١ خ٪٣ ض ٠ٚا٣١ْ ي َٟ، ف١ضَٛٚ ٝص٣١ْ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ ز١٥٠ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١ث نط

 ناى ناضز٩

َٜعناضز٩ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ي١ غاَي٢  ب٪ ١َٖإ ١َب١غت ب١ْا٣ٚ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ز٢َ٠ٚٚ ٜاغاٟ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜنُإ  ٥3999
٢َُٜ  3997(٣ غاَي٢ 9شَاض٠ ) ٚ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظاتٞ ن١ؽ ٚ ناض٣ ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْفاٍ نطا٠ٚنإ ي١ ١ٖض

َٝؿه١ؾ٢  َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ب٪ نطا٠ٚ، ٠ٚنٛ فطانػٝ٪٢ْ ط٪ض إ ن١ ث َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ، خٛ نٛضزغتإ ث
َٝػت َٝت١ ثط ٩ش١ٜ٠ن٢ ٖاٚب١ف نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ تا ٥ َِٝ باؾ١ بب ا ٠ٚ١٥ ١ْخطٚات١ ب١ضْا٣١َ ناض٠ٚ٠، ث

َٝػتاف زٚاخطا٠ٚ،  َٝه٠ٚ١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زٚا ١ْ١ْخط٣ ٚ زٚٚ ٜاغا١ٜ تا ٥ ت١س٢ًٜٛ يٝص١ْنإ بهط٣َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ث
٠َٛٝف ط١ٜؿت١ْٚٛ ناضٚا١ْن١، ظ٩ض باؾ١، غٛثاؽ. ٥ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
َٝٞ ٥ٝدتٝػاغ١ن٣١ خ٪٣ ض ٠ٚا٣١ْ يٝص٣١ْ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ ز٠نط٣َ  ١َُٝ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١ث دا ٥
١َُٝ زاٚا ي١ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْن١ ز٠ن١ٜٔ ي١ ١ٖضزٚٚ ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ٥ٝػتٝفاز٠  ١ٖض٠ٖٚا يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ دا ٥

 به١ٕ، ضٞ باؾ١ ٠ٚ١٥ ط١َياي١َ به١ٕ، ف١ضَٛٚ ناى ذلُس ؾاض٠ظٚٚض٣

َٜعذلُس افلس ع٢ً:ب١  ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٝسا قػ١ّ  ١َُٝ، َٔ ي١ط١ زٜاض٠ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا٣١ٜ ناى ناضز٩ باغ٢ نطز ٖات٪ت١ يٝص١ْن٣١ ٥
١َُٝ ي١  د١ٚابٞ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١َٜإ زا٠ٚت٠ٚ١ ب٪ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ  3919/ 3/11نطز٠ٚٚ، ٥

ٍَ سهَٛ ١َٜٞت قػ١َإ نطنٛضزغتإ، ن١ ي١ط١ ١َُٝ ١ْى  ز٠ٚٚ، ١٥ٚ نات١ سه١َٛت ضا٠ٚض  ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ ٥
١َُٝ ب١  ١َُٝ د١ٚاؼلإ زا٠ٚت٠ٚ١، ب١دّ ١ٖضزٚٚ ثط ٩ش٠ن١ ٖات٠ٚٛ ٥ َٝت٠ٚ١، ٥ ب٪ ٣٠ٚ١٥ يٝص١ْن١ دٛاب٢ ١ْزاب

 ت٥١هٝس ٥ٝػتٝفاز٠ ي١ ١ٖضزٚٚن٢ ز٠ن١ٜٔ ١ٖض ب٪ ٣٠ٚ١٥ بطاز٠ضا٢ْ ث١ضي١َإ بعأْ، غٛثاؽ.
 
 

 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َُٝـ١ ٥ٝػـتٝفاز٠ بهـ١ٜٔ يـ١ ٖـ١َٛٚ ب٪ضـ١ْٚٛنإ باؾـ١ ضـ٢            ب٪ طفتٛط٪نطزٕ ي١ غ١ض ١ٖض ثـط ٩ش٠ ٜاغـا١ٜى ٥
َٝٔ ب١ٜ١ن٠ٚ١ زٜطاغ٣١ به١ٕ، ض٢ يـ١ قـاظازل٢    باؾ١، ١َٖٛٚ ب٪ض١ْٚٛنإ، ١َٖٛٚ ثط ٩ش٠نإ ٫ٟ خ٪تإ زابٓ

   ٖ َٝػـتا         ١ًًَٝت١نـ١َإ ٚ قـاظازل٢ ؾـ١ َٞ باؾـ١، ٥ ٝس ٚ ٥ـ١ْفايهطا٠ٚنإ ٚ نـ١ؽ ٚ نـاض٣ ؾـ١ٖٝسا١ْ ٥ـ٠ٚ١َإ ثـ
 :ّ١َٝٝ ١َٜٓٝ غ١ض خاَيٞ غ َٜه٢      خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ٜاغاٟ ز َٜٓـ١ض ٢َُٜ نٛضزغـتإ.  ْٛ َٞ يـ١ ٖـ١ض َٝربن ن

    ٕ ــ١ضَٛٚ َٜه٢ يٝصْــ٣١ َــامل ب١ناضبــ١ض بفــ١ضَٕٛٚ بــ٪ غــ١ن٪٣ يٝصْــ١نإ، باؾــ١ ف َٜٓــ١ض  يٝصْــ٣١ زاضاٜــٞ ٚ ْٛ
 ،٠ٚ١َٜٓٓ  ض اث٪ضت١ناْتإ غٛ

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ب١نٛضز٣ ٚ ع١ض٠بٞ ض اث٪ضؽلإ ي١ غ١ض ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض ١َداكلإ بس٠ٕ  ٥
١َُٝ ع١ض٠ب١ٝٝن١ ز٠ن١ٜٓ١ ١٥غاؽ، ضْٛه١ ٜاغان١ خ٪٣ ١ٖض ب١ع١ض٠بٞ ٖات٠ٚٛ، ب٪١ٜ ض اث٪ض ت١ن١مشإ ب١ ٥

َٞ، ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ قاْْٛٞ ،  َٞ، ب١دّ نٛضز١ٜن١ ٠ٚنٛ َٛت١ضد١ّ ب١ناضب  ع١ض٠بٞ ١٥غاؽ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ف١ضَٛٚ ناى ؾعإ بعاْغل ض ٥٠ٞ ض١ٝٝ؟ ف١ضَٛٚ، دا ١ٖض خ٪تإ شَاض٠ ٜاغاٜٞ ث١ضي١َاْتاضإ ب١ع١ض٠بٝتإ 
َٝؿه١ؾهطز٠ٚٚ، ف١ض  َٛٚ.ث

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١، َٜٓسض  ب١نٛضزٜـ ١ٜ١ٖ، ب١نٛضزٜـ ز٠خٛ

ن نبرأزٙذ ن هص ُُ٘ٚٞ ن هػ٧ْٗ نؾِٞ نن3711/خسً ُ ْ/9 جرٌالجل نهَٚ٘ ن ا   و هدز ضٞنن21/7/3911ك٘ز ٜ
نك٘ز ضر ْ نإل وٍٚ نا اِ فطٞ ن  ُْ٘ ن٨-ًػسٗع ن هص ُُ٘ٛ ن هالد  ن خى نًّ ن اصدَ ن  ن هالس ق( نٗ احم ي ن ه ا ْ عط ١

،نٗبالدن اِ  ػٞنن17/11/3999(نان10ؾِرِ نبالدن هصس ١ٝن ٨ٗ نهٕنان ه ا ْنظوطرٕن ٨عرٚ  ٙٞن اس ٌٞنا
نٗ اد ٗهٞنت٘صوجلن هوحِٞن  نً نٙوٛ:

ًِعن ٨ذرل زنن هالس ق،ن٪ْ-تطٌٚٞن هص ُْ٘نبص ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنانإ وٍٚنك٘ز ضر ْنأ٨ًٗ:
نٙفطحن جمل ينأً َن اِ فطٞن ؿسٝنٗ هػسٙفٞنٗمح ٙٞن اطرٔومنٗتِظٍٚن  ر   ن جملرٌع.ن
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ذرون ا  ٝن ٨ٗ نهلُ٘ٔ نش ٢دٝ.نٗت رٚحنتطوطىن ا٘  نتخالً نهرهم،نٗتخدٙىن هرطوط٩ ن هس ٌٚٞنب هلر بٚٞنث ًُٚ :
نسا ْنك٘ز ضر ْ.ٗ تخ عنُفظن ٨ضو٘ربن ارخعنانصٚ بٞنٗتػسٙعن هص٘ ُنينانب

نٗتصطحن هوحِٞن ه ٚ بٞن هر هٚٞنهوص ُْ٘:نث هثً :
َٜعتإ ٚ  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ غٝاغ١ٜ١ن٢ تاظ٣٠ ب٪ ٜاغان١ زاْا٠ٚ، ٥ٝرت ١َ١٥ ب٪ ب١ض  ب١ض 
َٜت١ ١٥غاؽ ٜاخٛز ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ن١ َٝت٠ٚ١ ٥اٜا غٝاغ٣١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠نط َٓٝ  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ز٠َ

 ،٠ٚ١َُٜٓ َٝؿه١ؾهطا٠ٚ؟ ٣َٚٛ١ٖ غٛ  ث

 

ن هالس ق_  ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنانإ وٍٚنك٘ز ضر ْن
ن3911ز ٍنانن(نهطِٞن

نا هف ىن ٨ٗي(
نن(:1 ا  ٝنا

نٙص دنب ا طور  نٗ هرال برين آلتٚٞن اال ُٛن اخِٚٞن ش ١ٓ ن٪بس ضنٓر ن هص ُْ٘:
  هالس ق.–ن إل وٍٚ:نإ وٍٚنك٘ز ضر ْن-أ٨ًٗ:

  ه٘ش زٝ:نٗش زٝن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن-ث ًُٚ :

  ه٘شٙس:نٗشٙسن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن-ث هثً :

  اِ فطٞ:ن ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانمم زضٞن هِػ  نٗن هرط٘ٙسن ٨ ر   ٜ.ن-ز بالً :

ِٜ٘ن،نأٗنممّنت٘ضطنكىنفالىن،نأٗن تف قن،نصدزنًّنغدصنأٗن كثسنطخٚالٛنأٗنًالن: ٨ذرل زن-خ ًطً :
ن هطسزن ن ؿ ق ن   ن٧ٙ ٜ نمب  نٗ ـدً   ن هطوع نُ٘عٚٞ نأٗ ن هط٘ق نا نب هطالس نهوررلٍ بٍِٚٔ

 ب جملرٌع.

ن هرح زٙٞنن-ض  ض  : ن ه فص   نهالصد نبالطٍٔ نًع ن اطرٔولْ٘ نٗ ن اِرحْ٘ نبٔ  نٙر ى ن هيت ن اِطصٞ  هط٘ق:
نًال نجغس فٚٞ نعدٗ  نب هطسٗزٝ ن هط٘ق نتِر س ن٨ نٗ نًالِٚٞ. نضوالٞ نٓر نبػأْ ن٨بس ض ِٞٚ

  هص ُْ٘.

نالمجلس: مجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية. -سابعاً:
نن(:3 ا  ٝنا

نٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞن هيتنتورقن هطسزنب جملرٌع.
ن(:2 ا  ٝنا

زٝنٗ ـدً  ن هيتنٙصَ٘نبٔ ن ٨غد صن هطخٚالٚٞنتطسٜنأذل َنٓر ن هص ُْ٘نعوٟن ُػطٞن ٨ُر دنٗ هرح ن-أ٨ًٗ:
نٗتطتيفن ن إل وٍٚ نخ زد نترٍ ن  ر   ٙٞ نأُػطٞ ّٞٙ نأ نعوٟ نأذل ًٕ نتطسٜ نكٌ  ن، ن إل وٍٚ ن  خى ٗ االِ٘ٙٞ

 عوٚٔ نآث زن  خوٕٚ.
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تطرثِٟنًّنذلٍن هفصسٝناأ٨ًٗ(نًّنٓرٖن ا  ٝن هصس ز  ن هيتنت دزٓ ن ه٘ش زٝنانؼدٙدنأضال زن هطوعنن-ث ًُٚ :
ن،نٗ ـ ن ارك٘ز ن هظسو نٙرطوخٔ  ن هيت نٗهوٌدٝ نط ز٥ ن ضرثِ ٢ٛ نظسو ن ٚ َ نعوٟ نبِ ١ّ ن، ن ٪ض ضٚٞ دً  

نٗكرهمنمب٘ فصٞنفوظن ه٘شز ١.
ن(4 ا  ٝنا

ن   زتٕن نٗٙر٘  ن، ن ٨ذرل زٙٞ ن اٌ زض   نًِٗع ن اِ فطٞ نمح ٙٞ نفوظ نٙطٌٟ ن ه٘ش زٝ نا نفوظ ٙػلى
نٗكٚىن ه٘ش زٝنهوػ٧ْٗن هرح زٙٞن،نٗٙرلْ٘نًّ:

ن عط ١نبدزجٞناًدٙسنع َ(نميثوْ٘ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:ن-٨ًٗ:أ
 ٗش زٝن هد خوٚٞ. -1

 ٗش زٝن هِصىنٗ ٨ت  ٨ . -3

 ٗش زٝن هصز عٞنٗ ا٘ ز ن ا ٢ٚٞ. -2

  ؾٔ شن اسكصٜنهورصٚٚظنٗ هطٚطسٝن هِ٘عٚٞ.-ٗش زٝن هردطٚط -4

ن عط ١نميثوْ٘ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:ن-ث ًُٚ :
  ؼ  ن هغسون هرح زٙٞنٗ ه ِ عٚٞ. -1

 ف٩ذني. ؼ  ن ه -3

 ُص بٞن احم ضخنينٗ اد صني. -2

 فوظنمح ٙٞن اطرٔوم. -4

ن(5 ا  ٝنا
نٗتلْ٘نن-أ٨ًٗ: نذهم ن هطسٗزٝ نتصرطٛ نكوٌ  نأٗ ن، نغٔس نكى نا نًستني ن هس٢ٚظ نًّ نبدع٘ٝ ن جملوظ جيرٌع

ن جرٌ ع تٕنصرٚرٞنعط٘زن بوخٚٞنأعط ٢ٕنٗت دزن س ز تٕنب ٪بوخٚٞ.
نأْنٙػ زن-ث ًُٚ : ن جملوظ نا نعط٘ نأْن٨جي٘شن٪ٜ ن جملوظ نذ هٞنًالسٗضٞنعوٟ نا ن ٗ هر ٘ٙجل ن اد ٨ٗ  نا ن

تلْ٘نهٕنفٚٔ نً ورٞنأٗنبِٕٚنٗبنينأذدن طس فٔ نصوٞن س بٞن  ن هدزجٞن هس بالٞن،ن ٗنٙلْ٘ن دنًثىنأٗنن
نميثىن ذدن ٪طس و.

ْ٘نهوٌحوظنأْنٙدع٘نؿط٘زن جرٌ ع تٕنًّنٙس٠ن ٨ضرال ُٞنبٕنًّن ـ  ١نٗ ادر نين ْٗن ْنٙلن-ث هثً :
نهلٍنذقن هر ٘ٙجل.

ن(:6 ا  ٝنا
نتلْ٘ن ن ٨ؼ  ٙٞ ن ؿلً٘ٞ نا ن هط زٙٞ ن هدٗهٚٞ نٗ ٨تف  ٚ   ن اال ٓد   نبٕ نٙصرطٛ نمب  ن ٨خ٩ي نعدَ ًع
ن ٨ضس زنبٔ ن ن ٗ نأٗنتصٚٚدٓ  ن اِ فطٞ نًِع ن   ن٧ٙ ٜ نٗ هرح زٜنب هػلىن هرٜن٨ ن هِػ  ن ٨ ر   ٜ مم زضٞ

نٗفصً ن٪ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
ن(:7 ا  ٝنا
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نعوٟنض٘قنًالِٚٞن ن هطٚطسٝ نهٕ نض٘ق، ٗنًّنتلْ٘ نأٙٞ نا ن غد صنًرِ فطٞ نبني ن هرال  د ن ٨تف قنأٗ حيظس
ن هصٚ َنبأٜنمم نٙأتٛ:

  هر٩عيفنان ضال زن اِرح  نبسفعن،نأٗننخفضن،نأٗنتثخٚجلنأضال زن هخٚعنٗ هػس ١نهوٌِرح  نقىن هرال ًى. -1

ن اِ ط -3 نًّ نأض ع نعوٟ نؽ ٚ ٔ  نأٗ ن اِرح   ن ض٘ ق نُ٘عٚٞن  رط َ نأٗ ن هر٘شٙع نًس كص نأٗ ن ؾغس فٚٞ ق
  هال١٩ٌنأٗن هطوعنأٗن ا٘ ضٍنأٗن هفط  ن هصًِٚٞ.

نٗض ٢سن -2 نٗ اٌ زض   نٗ اص ٙد   ن اِ      نا ن هدخ٘ي نعّ ن ٪ًرِ ع نأٗ نب هرصدَ نٙرالوق نفٌٚ   هرِطٚق
 عسٗضن هر٘زٙد.

 فسضن ٚ٘ نعوٟن ٨ُر دنأٗن اخٚال  نمب نانذهمنؼدٙدنذ ص. -4

ن ه -5 ن ٨تف قن هالط ١   نأٗ ن اِ   ٞ نأٗ ن هالط ١ نتصدٍٙ نعدَ نعوٟ نأكثس نأٗ نٗ ذد نطسو نٙرفق نبأْ ر٘ ط٣ٚٞ
عوٟنؼدٙدن ٨ضال زنأٗنبِ٘ نأٗنغسٗ ن هالط ١نأٗن اِ   ٞنٗ ٨تف قنفٌٚ نبٍِٚٔنعوٟنأْنٙلُ٘٘ نغسك ١ن

 ان هالط ١ن ٨كثسنج ذبٚٞ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ند. .ن محنف١ضَٛٚ

َٜعز. افلسابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نٗضعن6 نأٗ نذحٌٔ  نأٗ نُ٘عٔ  نأٗ ن ـدً   نت٘شٙع نًّ ن ؿد نأٗ ن هرط٘ٙق نأٗ ن هر٘شٙع نأٗ ن هر ِٚع نعٌوٚ   نتصٚٚد ى
 غسٗ نأٗن ٚ٘ نعوٟنت٘فريٓ .

  ٝ.ىن ٨تف قنعوٟن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنهفط  نقد7

ىن ٨تف قنعوٟن بس َنصفص  نبٚعن ٗنغس ١نًِرخنًعن ٜنغدصن ٗنٗ فن هرال ًىنًالٕنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن ؿدن8
 ًّنذسٙرٕنان خ٘ين هط٘قن ٗن ـسٗدنًِٕنان ٜنٗ جل.

ىن ٨تف قنعوٟن ٨ ر  زنعوٟنت٘شٙعنًِرخن ْٗنبريٖنعوٟن ض عنًِ طقنجغس فٚٞن ٗنًس كصنت٘شٙعن ٗنع١٩ٌن9
   نشًِٚٞ. ٗنً٘ ضٍن ٗنفط

 ىن هرٌٚٚصنبنينب ٢النينأٗنًػطّٙنتػ بٕنًس كصٍٓن هرح زٙٞنان ط زن هخٚعنأٗن هػس ١نأٗنانغسٗ ن هرال ًى.19

 ىن ٨ًرِ عنعّن ُر دن ٗن ت ذٞنًِرخنغرٚحنًرٟنك ْن ُر جٕنمملِٞن  ر   ًٙ .11

نىن هص َنً٘ز نبالدَن هرال ًىنًعنًِ فظ.13
 ٪ض٘ قن ٗنخسٗجٔ نًِٔ نب ٘زٝنكوٚٞنأٗنجص٢ٚٞن،نٗذهمنب خف ٢ٔ نأٗننىن ؿدنًّنذسٙٞنتدفقن اِرح  ن  12

  ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنفٚٔ ن،نزبٍنٗج٘ ٓ نهد٠نذ ٢صٓ ن ٗنبردصِٙٔ ن ْٗنً ز.

 ىنًِعنأٗنعس وٞنمم زضٞن ٜنغدصنهِػ طٕن ٨ ر   ٜنأٗن هرح زٜنان هط٘ق.14

 ٞنعّنغدصنقد ن ْٗنعرزنًػسٗع.ىنذحيفن اِرح  ن ار٘فسٝنان هط٘قنب ٘زٝنكوٚٞن ٗنجص15ٚ٢

 ىنُػسنًالوً٘  نبرينصرٚرٞنعّن اِرح  ن ٗن ضال زٓ نًعن هالوٍنبرهم.16
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ىن ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنان اِرح  نب هخٚعن ٗن هػس ١ن ٗن ؿدنًّنٓر ن هرال ًىن ٗنعس ورٕنمب ن٧ٙ ٜن  نفسضن17
 ضالسنبرينذصٚصٛنهٕ.

ن ُص صن ٗنشٙ  ٝن هلٌٚ  ن ار ذٞنا ار٘ف18 سٝ(نًّن اِرخنمب ن٧ٙ ٜن  ن فرال ينعحصن ٗنٗفسٝننبرينذصٚصٚٞنى
 فٕٚ.

نىنفسضن هرص َنبالدَن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنفط  نقد ٝ.19
ىنتالوٚقن بس َنعصدن ٗن تف قنبٚعن ٗنغس ١ناِرخنعوٟنغس ن خ٘ين هرص ً  ن ٗنًِرح  نتلْ٘نبطخٚالرٔ ن ٗن39

 ح زٜنبرينًستخطٞنمبرىن هرال ًىن ٨صوٛن ٗن ٨تف ق.مب٘جيفن ٨ضردد َن هر

ىن ٓد زنتل ف٧ن هفسصنبنين ارِ فطنينبرٌٚٚصنبالطٍٔنعّن هخالضن آلخسنانغسٗ نصفص  ن هخٚعن ٗن هػس ١ن31
  ْٗنً زنًػسٗع.

ن(:8 ا  ٝنا
نخيرصن جملوظنمب نٙوٛ:

نٗتط٘ٙن-أ٨ًٗ: نٗؼدٙثٔ  ن ٨ ر   ٜ ن هِػ   نعّ نًرل ًوٞ نًالوً٘   نان عد   ن هال٩ ٞ نذ   ن ؾٔ   نًع سٓ 
ن ه٩شًٞن نٗ هخر٘ث ن هدز ض   نٗ جس ١ ن، ن ٨ذرل زٙٞ ن اٌ زض   نًِٗع نب اِ فطٞ ن استخطٞ ن جمل ٨  ك فٞ

 هرهم.

توصٟن االوً٘  ن ارالوصٞنب اٌ زض  ن ادوٞنبص٘ عدن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل زنب هرال ْٗنًعن ؾٔ  نذ  نن-ث ًُٚ :
   ن اِ ضخٞنبػ ُٔ نٗفقن هص ُْ٘. هال٩ ٞن،نٗ ؽ ذن ٨جس ١

 هرِطٚقنًعن ٪جٔصٝن اٌ ثوٞنانف ينتخ  ين االوً٘  نٗ هخٚ ُ  نفٌٚ نٙرالوقنبرِفٚرن ٘ عدن اِ فطٞنن-ث هثً :
 ًِٗعن ٨ذرل زنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنٗ ٨  هٍٚنٗ هدٗينٗفقن هص٘ ُنين هِ فرٝ.

ٗخطرٕن اطرصخوٚٞنًٗصطذ تٕنبػأْن اِ فطٞنًِٗعن عد  نتصسٙسنُ فنضِٜ٘نعّن ُػطٞن جملوظنن-ز بالً :
ن ٨ذرل ز،نٗعسضٕنعوٟن ه٘شٙس.

ن(:9 ا  ٝنا
 هطوطٞننٚظبِ ١ّنعوٟن  ط حن جملوظنميِحن هال ًوْ٘نان جملوظنصفٞن عط ١ن هطخطن هصط ٢ٛنًّن خىنز٢ننننننن

ن هص ُْ٘نٗهلٍنان ضخٚىنذهمن ؿقنان خ٘ين هصط ٢ٚٞن٨ثخ  ن ؾس ٢ٍن هيتنتصعنب اد هفٞنان ذل َنٓر 
 ٨ً كّنٗ احم ينٗ اِػأ ن هيتنٙص ٗينفٚٔ ن اد هفنُػ طٕنٗنتفرٚػٔ نٗ ٨ط٩عنعوٟنًطرِد تٔ نٗضح٩تٔ ن

نهد٠نأٙٞنجٔٞنك ُجلنذلً٘ٚٞن ٗنبرينذلً٘ٚٞ.
ن(:19 ا  ٝنا

ن(نً ٢ٞنًو199ْ٘ٚٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرنين ٗنبغس ًٞن٨تصىنعّنا
(نً ٢يتنًوْٚ٘ن ِٙ زنكىنًّنأخىنعلٍن ا  ٝا هط  ضٞ(نًّنٓر ن هص ُْ٘ن ٗن399 ِٙ زنٗن٨تصٙدنعوٟنا

ن ًرِعنعّنً٘ ف ٝن جملوظنب هخٚ ُ  ن ٗن ٨ٗز قن ٗن اطرِد  ن هيتنٙطوخٕ.
ن(:11 ا  ٝنا
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ن ن٨تصى نبغس ًٞ نٙال  يف ن ٨ وٍٚ نا نُ فر نآخس ن  ُْ٘ نأٜ نا ن غد نعص٘بٞ نبأٙٞ ن ٨خ٩ي نعدَ ناًع (ن359عّ
نا نعوٟ ن٨تصٙد نٗ ن ِٙ ز ن نًوْٚ٘ نٗمخطني ن جملوظن599ً ٢يت نً٘ ف ٝ نذ هٞ نا ن ِٙ ز نًوْٚ٘ نمخطٌ ٢ٞ )

نبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهم.نٗانذ هٞن هال٘ نتط عفن هالص٘بٞ.
ن(:13 ا  ٝنا

غس ١ن ضٍٔن ٗن   ًٞنإؼ    ن ٗننعوٟن ٨غد صن هرّٙنٙسبخْ٘نانمتومن ص٘ين ٗنذص٘قنًولٚٞن ٗن ُرف عنأٗ
 ُدً ج  ن ٗن ؾٌعنبنين   زٝنغد نينًالِ٘ٙنين ٗن كثسنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنان هط٘قن
 خط زن جملوظن هرٜنٙر٘ نفرصن ٨خط زنٗ صد زن س زنبػإُٔنخ٩ينًدٝن٨ترح ٗشنضرنينًًٙ٘ نًّنتأزٙذن

ن ْٗن هخجلنفٕٚنُعّدنذهمنً٘ فصٞ.نٗص٘ين ٨خط زن هٚٔ نفأذ نًطجلنتومن ادٝن
ٗانمجٚعن ٨ذ٘ ين٨جي٘شن مت َن هر سف  ن هيتنمتن ٨خط زنعِٔ ن ٨ّنبالدنصدٗزن س زن جملوظن ٗنًطٛن ادٝن

ن اػ زن هٚٔ ن ْٗن هخجلنان هطويف.
ن(:12 ا  ٝنا

ن ُ ن جملوظ نٙس٠ ن هيت نٗ هرٌوم ن ٨ُدً د نذ ٨  نعوٟ نعػسٝ( نا ؿ  ٙٞ ن ا  ٝ نأذل َ نتطس٠ نان٨ نتط ٍٓ  ٔ
ن هرصدَن ٨ ر   ٜنبػلىنٙالسضن ٨خ٩ينب اِ فطٞ.

ن(:14 ا  ٝنا
حيظسن فػ ١ن االوً٘  نٗ هخٚ ُ  ن ارالوصٞنب ؿ ٨ ن ـ صٞنبرطخٚقنأذل َنٓر ن هص ُْ٘نأٗن ضردد ًٔ نهغرين

ن ٨بس ضن هيتن دًجلنًّنأجؤ .
ن(:15 ا  ٝنا

نل َنٓر ن هص ُْ٘.جي٘شن٪ٜنغدصن ب٩غن جملوظنبأٙٞنك هفٞنتصعن٪ذ
ن(:16 ا  ٝنا

ن اد هفنبرالدٙىن ن هص ُْ٘نتلوٚف نٓر  ن هط  ضٞنًّ نب ا  ٝ ن ه٘ ز ٝ ن ٨ذل َ نثخ٘ نك هفٞ نعِد عوٟن جملوظ
نعّنٓرٖن ن هِ غ٣ٞ ن اط٧ٗهٚٞ نقد ٝنٗذهمن ْٗن ٨خ٩ينبأذل َ نخ٩ينًدٝ نف٘زً  ن اد هفٞ نإش هٞ نٗ أٗض عٕ

ن اد هف  .
ن(:17 ا  ٝنا
ن هصن نفوظ نمح ٙٞنعوٟ نعّ ن هِ غ٣ٞ ن هِص ع   نا نهوِظس ن هرح زٝ نتِظٍٚ نق كٍ نتػلٚى ن ٨ وٍٚ نا ط ١

 اطرٔومنٗ اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙٞن،نٗٙلْ٘ن هصط ٝنانٓرٖن
ن هِ  ن هالس  ٛ ن هرح زٝ نتِظٍٚ ن  ُْ٘ ن ذل َ نٗٙطخق ن ٪ ى. نعوٟ ن هث ُٛ ن ه ِف ن ط ٝ نًّ نان احم كٍ فر

ن إل وٍٚن ٗن ٜن  ُْ٘نآخسنحيىنقوٕنمب ن٨ٙرال زضنًعن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
ن(:18 ا  ٝنا
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ٙال  يفن اط٧ٗينعّن ٨  زٝن هفالوٚٞنهوػدصن االِٜ٘ن اد هفنبر  ن هالص٘ب  ن اصسزٝنه٩فال ين اد هفٞنن-أ٨ًٗ:
ضٔ نعوٕٚنتومن ٨  زٝن دن ضٍٔن٪ذل َنٓر ن هص ُْ٘ن ذ ن ثخجلنعوٌٕنبٔ نٗك ْن خ٩هٕنب ه٘ جخ  ن هيتنتفس

نانٗ ٘عن ؾسميٞ.
ٙلْ٘ن هػدصن االِٜ٘نًط٨ًٗ٧نب هرط ًّنعّن ه٘ف ١نمب نحيلٍنبٕنًّنعص٘ب  نً هٚٞن ٗنتال٘ٙط  نن-ث ًُٚ :

ن ذ نك ُجلن اد هف  ن دن زتلخجلنًّن ذدن هال ًونينبٕن ٗنب مسٕن ٗنه  ؿٕ.
ن(:19 ا  ٝنا

ن خر نذطيف نكى نٗ ه٘شٙس ن ه٘ش ز١ نفوظ نتِفٚرنعوٟ نهرطٔٚى ن ه٩شًٞ نٗ هرالوٌٚ   ن ٨ُظٌٞ نإصد ز   صٕ
نأذل َنٓر ن هص ُْ٘.

ن(:39 ا  ٝنا
ن٨ٙالٌىنبأٜنُصن  ُُ٘ٛنأٗن س زنٙرال زضنٗأذل َنٓر ن هص ُْ٘.

ن(:31 ا  ٝنا
نعوٟنفوظن ه٘شز ١نٗ ؾٔ  نذ  ن هال٩ ٞنتِفٚرنأذل َنٓر ن هص ُْ٘.

ن(:33 ا  ٝنا
نتأزٙذنُػسٖنان ؾسٙدٝن هسمسٚٞناٗ  ٢عنك٘ز ضر ْ(.ِٙفرنٓر ن هص ُْ٘ن عرخ زً نًّن

ن ٨ضخ ربن ا٘جخٞ
٪جىنتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞن هيتنت٧ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب جملرٌعن هيتنٙصَ٘نبٔ ن ٪غد صن

ن ن ٨ُر جٚٞ ن هِػ ط   نمجٚع نا نبريٍٓ نأٗ نٗ اط٘ ني نٗ اِرحني ن اطرثٌسّٙ نًّ نٗ االِ٘ٙٞ ٗ هرح زٙٞن هطخٚالٚٞ
نٗ ـدً  نٗ ٨ُػطٞن ٨ ر   ٙٞن هيتنٙرٍنخ زدن ٨ وٍٚنٗتسّتيفنعوٚٔ نآث زن  خوٕن.نفصدنغسعنٓر ن هص ُْ٘.

نٗن ن اِ ضيف ن هسأ٠ نأبد ١ نٗ نهوٌِ  ػٞ ن ه ا ْ نعوٟ نبػإُٔ ن هوحِٞ نتصسٙس نعسض نٗ نب ٪ط٩ع ن هرفطى ز جني
ن هر ٘ٙجل.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ي١ غ١ض ١٥ّ باب١ت١  ١َُٝ ت١ٚظضل َٜٓس٢ْ ض اث٪ضت١ن٣١ ٥ ١َُٝ بس٠ٕ خٛ َِٝ باؾ١ ١٥ط١ض د١ْابتإ ٥ٝعٕ ب١ ٥ ث
َٝبٛضزٕ ز٠ن١ٜٔ ١٥ط١ض ١َٖي١ٜ١ن٢ ضاثٞ ي١ ض اث٪ َٝو زاٚا٣ ي َٝـ ١َٖٛٚ ؾت ١َُٝ زا بس٠ٜٔ، ت١بٝع٢ ث ضت١ن٣١ ٥

َٝعل ي١ٜ٫١ٕ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ  ٢َ١َٝٝ ض اث٪ضت١ن١ ن١ ز٠َي َٜط٣ غ ٖات٠ٚٛ ي١ ز
َٝؿه١ؾهطا٠ٚ، ١َ١٥ ب١ ١َٖي١ ٖات٠ٚٛ ي١ٜ٫١ٕ شَاض٣٠ ٜاغا٢ٜ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ  ث

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، ت١بٝع٢ ١٥ّ ثط ٩ش َٝؿه١ؾهطا٠ٚ، ب١ض  َٝؿه١ؾهطا٠ٚ ي١ غاَي٢ ث  ٠3999 ٜاغا١ٜ ن١ ث
١َُٝ ي١ غاَي٢  َٝٓر يٝص١ْ ٥ٝشاي١ نطا٠ٚ، ٥ َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ب٪ نطا، ٚ ب٪ ث ض اث٪ضؽلإ  3919خٛ
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َٝؿه١مشاْهطز٠ٚٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ، ٚابعاة يٝص٣١ْ  ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ ي١ غ١ض ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜن١، ٚ ث
١َُٝ ١٥ٚاْٝـ ض اث٪ضت َٝـ ٥ َٝؿه١ؾ٢ غ١ض٩نا١ٜت٢ زاضاٜٞ ث ٝإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ ي١ غ١ض ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜن١ ٚ ث

ٍَ ض اث٪ضتٝإ ١ْٝ ي١ غ١ض ١٥ّ ثط ٩ش٠  ث١ضي١َاْٝإ نطز٠ٚٚ، زٜاض٠ يٝص١ْنا٢ْ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ ٚ نؿتٛنا
١ ض اث٪ضت ي١ غ١ض ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغاٜ 3913ٜاغا١ٜ، ب١دّ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٚابعاة ي١ َاْط٢ ضٛاض٣ غاَي٢ 

َٜٞ نطز٠ٚٚ ب٪ ١٥ّ ثط ٩ش٠  َٝؿٓٝاض٣ غٝاغ١ٜ١ن٢ ْٛ َٝسا ث َٝؿه١ف ب١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ نطز٠ٚٚ،ٚ ت ث
َٜٝٛػت  ١َُٝف ي١ٚ ف١تط١ٜ٠ ١ٖغتُإ نطز ن١ فٝع١ًٕ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ١ٜع٢ٓ ي١ ٥اغت٢ ث ٜاغا١ٜ، ض اغت١ ٥

َٝٛاظ٣ زاض ؾت٢ٓ َٝسا١ٜ، ت١بٝع٢ ؾ ١ٜ٠َٛٝن٢  زا ١ْٝ، ٜإ ض١ْس ن١ّ ٚ نٛض ١ٜن٢ ت ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١ ؾ
نؼوٚوٛ( ٍَ  اعثٛ، ١َُٝ ب٪ ١٥ّ ١َب١غت١ ن٪ض ب١ْس٠ن٢ ٜاغاُٜٝإ نطز ب١ ٖاٚناض٣ ي١ط١ َٜصضا٠ٚ، ب٪١ٜ ٥ زاض 

(n,d,a)  ٚ  َٝه٢ َٛخت١ؽ ٚ ثػج٪ض َٜعإ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ ٥اَاز٠بٕٛٚ، ٚ خ١َيه ن١ ب١ض 
١َُٝ ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ يٝص١ْنا٢ْ ٜاغاٜٞ ٚ َامل ب١ناضب١ ض ٚ زاضاٜٝـ ي١ٚ ن٪ض ب١ْس٠ ٥اَاز٠ بٕٛٚ زٚاتط، ٥

َٜع د١ْابٞ  ٖاٚب١مشإ ١٥زلاَسا ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ن١ يٝص١ْنا٢ْ ٜاغاٜٞ ٚ َامل ب١ناضب١ض ٚ زاضاٜٞ، ٚ ب١ض 
١َُٝ ي١ ن٪تا١ٜٝن٣١ ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ٚ  ٠ٚظٜط٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ ٚ غتامل ٠ٚظاض٠تٝـ ي٣َٚ١ ٥اَاز٠بٕٛٚ، ٥

١َُٝ ظٜاتط ب٪ض١ْٚٛنإ ٠ٚ١٥ بٕٛٚ  َٜعل، ٥ َٝساض٠ٚ١ْٚٛ ي١ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ زا بهط ٥ٝتٝفاق١ ن١ ب١ض اغت٢ ث
َٜو ١َسعٚضات ٚ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ي١ ٜاغان١ زا ١ٜ١ٖ، ب٪  َٝت، ضْٛه١ ١َغ١ي٣١ ١ْٖس َٝطاقٞ ب ْعٜه٢ ٜاغاٟ ع

َٝؿ َٝؿ١ ي١ َٛدت١َ١عٞ تٛداض ٚ ي١ ْاٚ ٠ٚغ١ت٢ تٛداض٠نإ ن َٝعل، ٚ زٜػإ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن ١ زضٚغت ١ْب
َٜصضا٠ٚ، ٚ ظ٩ض ٚضز٠ناض٣  ١ٜ٠َٛٝن٢ ت١س٢ًًٝ زاض  َٝهطز ١ٜع٢ٓ ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ب١ؾ ١٥ٚ ٖ٪ٜا٣١ْ ن١ َٔ ٥اَاش٠ّ ث
َٞ، ت١بٝع٢ ن١ زٚاتط يٝص٣١ْ  ٠َٟٛٝ ب١سؼ ٥اَاز٠نطزب َٝو ١ٜع٢ٓ ب١ؾ َٝت ٠ٚنٛ ب١سػ َٞ ز٠ض َٝسا١ٜ، ٚ ث ت

َٝبٝين ٚ ب٪ض١ْٚٛنإ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٜاغاٜٞ ض اث٪ضتٝإ ٥اَاز٠نطز ي١ غ َٜعإ ١٥ٚ ت ١ض ١٥ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ زٜاض٠ ب١ض 
َُٝإ باؾ١ ض اث٪ضتٞ  ١َُٝف ٠ٚى يٝص١ْ ث َٝطاٜإ نطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ ٥ ٥ٝتٝفاقُإ ي١ غ١ض نطز ت١قطٜط٣ خ٪ٜإ د

َٟ ب َٝت١ ١٥غاؽ ب٪ َْٛاق١ؾ١نطزٕ ي١ ْاٚ ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ، ٚ ١٥ط١ض د١ْابتإ ض  ١َُٝ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بب س٠ٕ ٥
 ،٠ٚ١َٜٓٝٓ  ض اث٪ضت٢ خ٪َإ ز٠خٛ

 ب٪ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ
 باب١ت/ض اث٪ضتٞ يٝص٣١ْ ثاضاغت٢ٓ َامل ب١ناضب١ض

َٝط) 37/1/3919يٝص٣١ْ ثاضاغت٢ٓ َامل ب١ناضب١ض ي١ ض ٩ش٣ ضٛاضؾ١لل١، ي١  (٣ غ١ض ي١ ب١ٜا٢ْ 11ناتصَ
َٝربن٢َ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ، ب١ ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ ظ٩ضب٣١ ١٥ْسا١َنإ ب٪  َٟ نطزْٞ ثط ٩ش٠ ٜاغاٟ ن نتاٚتٛ ي١ ا اِ فطٞ(

َٝؿه١ؾٞ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ث ٢َُٜ نٛضزغتإ ن١ ي١ٜ٫١ٕ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا٢ْ ١ٖض ١ٖض
َٜٓس٣٠ٚ١ْ  17/11/3999( ي١ 19نٛضزغتإ نطابٛٚ، ن١ ي١ زاْٝؿت٢ٓ ٥اغاٜٞ ث١ضي١َإ شَاض٠ ) خٛ

َٜٛب١ضا١ٜت٢ ناضٚباض٣  19/11/3999( ي١ ٣157 شَاض٠ )ى ب١ ْٛٚغطاٚ ا١ٜ٠ٚن٢َ١ ب٪ نط ي١ٜ٫١ٕ ب١ض 
َٝطٚت١غ١ٍ ي١ٜ٫١ٕ ١٥ْساَا٢ْ يٝص١ْن١َإ، ١٥ّ  ث١ضي١َإ ب٪ يٝص١ْن١َإ ْاضز٠ٚٚ، زٚا٣ طفتٛط٪١ٜن٢ ت
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َٜعإ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ب٪ طفتٛط٪ ٚ بط ٜاضزإ ي١  َٝؿٓٝاضا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ز٠خ١ٜٓ١ ب١ض ز٠غت٢ ب١ض  ث
 :غ١ض٣

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب َٝؿٝاض ز٠ن١ٜٔ ن١ ْا٣ٚ ٜاغان١ ب١ّ ؾ  َازز٣٠ ١ٜن١ّ: ث
ناٙطٌٟنٓر ن هص ُْ٘،ن  ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز(.

 َازز٣٠ ز٠ّٚٚ:
َٝؿٝاض ز٠ن١ٜٔ ي١ دٝات٢ ز٠غت١ٚاش٣٠  َٜت. اُظ َن هط٘ق(ز٠غت١ٚاش٣٠  اُظ َن هط٘قن افر٘ح(ث  زابٓط

:ّ٠١َٝٝ  َازز٣٠ غ
َٝؿٓٝاض٣ زٚٚباض٠ غ1ٝ ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض4:٠ٚ٠اغ١نطز٢ْ بط ط٣١ ).ث  (٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ٜٔ، ب١ّ ؾ

ن(نًّنٓر ن هص ُْ٘.14ٙاليننجٔ شن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز،ن هرٜن ضظنمب٘جيفن ا  ٝنا
َٝؿٝاض ز٠ن١ٜٔ ي١ دٝات٢ ز٠غت١ٚاش٣٠ 3 َٜت ا  ر   ٙٞن ٗن  ر   ٜ(نز٠غت١ٚاش٣٠ اػ زٙٞن ٗنػ زٜ(ن.ث زابٓط

 اؽ،(٣، غٛث5ي١ بط ط٣١ )
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس، ْٛقت١ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ 
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

يٝصْـ٣١ ٜاغــاٜٞ زاٚاٜــإ نــطز٠ٚٚ نـ١ ض اث٪ضت١نــ٣١ يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ بهــط٣َ بـ١ ١٥غــاؽ، بــ٪ ط١ض اْــ٣٠ٚ١ بــاز،    
  َْٛاق١ؾ٣١ بهط٣َ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜت١ ١٥غاؽ؟،  َٝتإ ٚا١ٜ ٖٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بهط ٠َٛٝف ث  يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٥

َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ١٥ٚ ض ١ٜٓ١ٝ٥٠ ن١ ١٥ٚ غٝاغ٣١ ١َُٝف ي١ط١ ١َُٝف ب١ْػب١ت يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ناضٚباض٣ ٥ابٛٚض٣ ٥ يٝص٣١ْ  ٥
َٜت١ ١٥غاؽ، ب٪ طفتٛط٪نطزٕ ي١ غ١ض٣، غٛثاؽ.  ٜاغاٜٞ ن١ زآٜا١ٜ بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ض 
َٝتإ باؾ١ ض اث٪ضت٢ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بهط٣َ ب١ ١٥غاؽ، ب٪ َْٛاق١ؾ١نطزٕ، ن١ٚات١ ز٠طل١ٜٓ١ ب١ض  ٠َٛٝ ث د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٥

ٍَ َٜع، ن٢َ ي١ط١ ٣٠َٛٝ ب١ض  ٍَ زا ١ْٝ،  ز٠غت٢ ٥ ٍَ زا ١ْٝ؟ ت١ْٝا ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ َٜع٠نإ؟ ن٢َ ي١ط١ زا١ٜ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ زٚاٜٞ  ٠َٛٝ بٝدٛ ٠َٛٝ ز٠ن١ٜٔ ب١ ١٥غاؽ، ٥ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ن١ٚات١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ض اث٪ضت٢ ٥

٠ٚ١َٜٓٓ ف١ضَٛٚ،  ١٥ٚإ ض٢ ٫َٛس١ظاتٝإ ١ٖبٛٚ، ب١نٛضز٣ ٚ ب١ع١ض٠بٞ بٝدٛ
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ،

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠ن١ٜٔ،  ١َُٝ ي١ غ١ض٠تا ي١ ْا٣ٚ ٜاغان٠ٚ١ ز٠غت ث   ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنانإ وٍٚن٥
 3911ز ٍنانن(نهطِٞن  هالس ق،_ك٘ز ضر ْ

َٜع ز.اض  غ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ز. افلس،

َٜعز. افلس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضت٢(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ، ي١ ٜاغا ن٪١ْن١ زٜاض٠ ْا٠ٚن٣١  ١َؾطٚ  قإْٛ  ١ٜ٠َٛٝ ث ْا٠ٚن٣١ ب١نٛضزٟ ب١ٚ ؾ
َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ ن١ ْا٣ٚ َٝربن٢َ ٚ ق١ز٠غ١نطز٢ْ ناض٣  َْٛاف١غ١ بٛٚ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ث ٜاغان١، ٜاغاٟ ن

َٝت، شَاض٠ ف١ضا  ب٪ غاَيٞ ٪ق َٝطام ب ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع  3912ضر نطزٕ ي١ ١ٖض
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاضٜإ نطز٠ٚٚ،ثؿتطري٣ ١٥ٚ ث َٝت ن١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ث ١ٜ٠َٛٝ ب  ٠ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ْا٠ٚن١ ب١ّ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ، 
َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١  ١َُٝف ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ١٥ٚ ض ٣١ٝ٥٠ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ْا٠ٚن١ بهط  غٛثاؽ.ا اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز(،ن٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ. د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜعغٓإ ض١ي١بٞ/٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ  :ٚثٝؿ١غاظ٣ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ ١ٖض٠ٚنٛ ٖات٠ٚٛ  ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْنىن هالس ق،ن َٝط٠، ب١ّ ؾ ،ني
َٜعل، غٛثاؽ. َٝط٠ ٥ٝشتٝهاض ز٠نط  للاض٠غات١، ضْٛه١ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝط٠ با ْا٣ٚ بٓٛٚغغل؟ ي١ غ١ض عٝٓٛا١ْن١ٜ١ت٢، ١٥ّ  َٝب٢ٝٓٝ ٚ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي َٜع٠نإ ن٢َ ت ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛغطا٠ٚ )٥اؾت٢ خإ، ن اى زَيؿاز، ناى ١ْضؿلإ، ناى قباح، غ٪ظإ خإ، ناى عبسايػ٬ّ، ب١ض 

َٝط خإ، ناى غا٫ض( ن١غ٢ تط ١ٜ١ٖ؟،  ناى ـلاٍ، ؾً
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٝٓ ١ٝنِ ١ٜ١ٖ ب١ٚ ت١عس٬ٜت٣١ ن١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ زاٚا ز٠ن١ٕ ن١ ١َْع٢ غ١باض٠ت ب١ ْا٣ٚ ٜاغان١، َٔ ت
َٞ، ١ْى  ٍَ ٠ٚ١٥ زاّ ن١ قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١ ٚ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض ب َٝت، َٔ ي١ط١ ََٛاض٠غات٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ب
َٝت١ ١َضس١ي٣١ ت١تبٝك٠ٚ١، ٚاتا ي١  ََٛاض٠غات، ضْٛه١ ََٛاض٠غات ١َضس١ي١ٜ١ن٢ زٚا٣ ٥ٝشتٝهاض٠ ز٠ض

١َُٝ ضا٠ٚض ٚإ بغل، بعاْغل ١٥ّ غًٛن١ ي١ ْاٚ باظاض زا ٥ٝشتٝهاض٠ ٜإ ١ْتٝذ٣١ ََٛاض ٥ َٞ ٠غ١نطزٕ ٜإ ز٠ب
َٜط١ططتٔ ي١  ٥ٝشتٝهاض ١ْٝ؟ ٥ٝٓذا بط ٜاض بسض٣َ، ١َ١٥ ١َضس١ي١ٜ١ى، ١َضس١ي١ٜ١ن٢ تط٣ َٛت١٥١خط ب٪ ض 

١َٝٝ؟ ن١ ت١قِٝ ز٠نات ي١ ْاٚ باظاض ، ١٥ٚ ضا٠ٚ طؿت١ٝ ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚ خ١يف١ٝ  ٥ٝشتٝهاض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  يٝص١ْ ن
َٞ ١٥ٚ ََٛاض٠غ١ٜ١ ي١ ١٥زلاَسا ب٪َإ ز٠ضن١ٚت، ٥ٝشتٝهاض٠ ٜإ ٥ٝشتٝهاض  ًَ بسات٠ٚ١ ب١ دٝٗات٢ ١َغ٦ٍٛٚ، ب
َٝبٝين به١ٜٔ ي١ ظ٩ضب٣١ ٚدتاْسا قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١ ٚ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٠، ١ْى ١َْع٢  ١ْٝ؟ ب٪١ٜ ١٥ط١ض ت

َٝت ي١ ََٛاض٠غات٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ن١ ب١ بط ٚا٣ َٔ ٠ٚ١٥ َ َٓٝ ١ضس١ي١ٜ١ن٢ َٛت١٥١خري٠، ٚ ٥ٝؿ١ن١ ض ا٠ٚ١٥غت
َٞ ١َٖيبطري٣َ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ن١ ََٛاض٠غات١ن٣١ ي َٜططٜهطزٕ ي١ ب١ضز٠ّ ٥ٝشتٝهاضزا ب٪١ٜ ث  ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى زَيؿاز،

َٜع زَيؿاز سػغل قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝٞ َازز٣٠ ز٠غتٛض ) َٞ به١ٜٔ، ب١ث َٜه٢ ٜاغاِٜٝ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ن٪٣ ثط ٩ش٠ن١ ز٠غت ث ( 119َٔ ثطغٝاض
2َٝبط ط٣١ ) ١َُٝ ي١ ضٛاض ض َٝطاق١، ٥ َٝطاقسا ١٥ّ ١َغ١ي١، ( تٝذاض٠ ٚ ط١َاضى ١َغ١ي١ٜ١ن٢ غٝاز٣ ع ٣٠ٛ ع

َٝ ١َغ١ي٣١ ١َُٝ ي١ ع ٍَ 14طاقسا ٜاغاٟ شَاض٠ )َْٛاف١غ١ ٚ باظاض  ٚ باظاض ٣ ٥اظاز٠، ٥ َإ ١ٜ١ٖ،  3919(٣ غا
١َُٝ ١٥ّ ١َٖٛٚ نات٣١ ث١ضي١َإ ب١ ٜاغا١ٜى ز٠نٛشٕ ن١ ٜاغا١ٜى ي١ب١ضز٠للإ  ٚ ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥

َٜو ٜاغا ١ٜ١ٖ ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ١َغا٢ًٝ٥ باظاض  ٚ   َٝو ٜاغا ض ٠ْط١، ب١دّ ١ْٖس ٥اَاز١ٜ٠ َٔ ض اّ ٚا١ٜ ن١ََٛي
َٞ ت٪ ت١سسٜس٣ ١٥غعاض٣ غٝاز٠، ١ٜع٢ٓ ب٪ ؾل ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ب١غسا ْاتٛاْ َٝٛإ ١ٖض َٝو ي١ ْ ١ْٚٛ باظضطاْ

َٜهاض٣  ٍَ ط١َاضن١ ن١ ي١ ب١غسا ١٥غعاض زا١٥ْط٣َ ض  ٍَ ب١غسا به٣١، ٜإ ي١ط١ ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ط١ َٝٛإ ١ٖض ْ
َِٝ ٚا١ٜ ع١َ١يٝرت ٚ باؾرت ب٪ ٥ ١ّ ٜاغا١ٜ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٜاغاٜٞ ب٪ ط١َاضى ي١ ب١غسا٠ٚ زاز٠ْط٣َ، ب٪١ٜ َٔ ث

َٜو ز٠ن١ّ ب٪ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥ط١ض ٠ٚدللإ بسات٠ٚ١،  َٝؿٓٝاض ٥ٝٓفاظ بهط٣َ ٚ نات٢ ظ٩ض٣ ١ْنٛشٜٔ َٔ ث
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١َُٝ ٜاغا١ٜن٢ تط ١ٜ١ٖ ي١ ب١غسا ٥ٝٓفاظَإ نطز٠ٚٚ َامل  ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ َٔ ض اّ ٚا١ٜ ب٪ض٢ ١َغ١ي١ٕ ٥
َٞ َٝب١د َِٜ  ب١ناضب١ض ب٪ض٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ ٥ٝٓفاظ٣ ب١غسا د َٝٛإ باظضطا٢ْ ١ٖض َٝه٢ ْ ١ْنط٣َ؟ ن١ ١٥ؾهاي١ٝت

َٝؿ٣١ ز٠غتٛضؿلإ ب٪ زضٚغت ْانات، غٛثاؽ.  ٍَ ز٠نات٠ٚ١، ٚ ن َٝه٢ ز٠غتٛضؿلإ ي١ ن٪  ٚ ١٥ؾهاي١ٝت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ١ْضؿلإ،

َٜع ١ْضؿلإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 

َٝـ  ١َُٝ ٚؾ٣١ ََٛاض٠غات غ١ٜٓ١ ث َٝط٠زا ١٥ط١ض ٥ َٔ ثؿتطريٟ ي١ ض ا١ٜن٣١ ٥اؾت٢ خإ ز٠ن١ّ، ي
َٝهٝؿسا ١٥ط١ض ي١  ا ٪ذرل زٙٞ( َٝو ناض٠ٚ٠، ٚ ي١ نات ١َُٝ ز٠غت٢ ١٥ٚ ٜاغا١َٜإ ب١غت٠ٚ١ ب١ ن٪١ََي ن١ٚات١ ٥

١ َاْا٣ ع١َ١ٍ ز٠ط٢َْ١ٜ١، ٚ ١ْٖس٣َ نٛضز١ٜن١ زٜك١ت٢َ بس٠ٜٔ، ناض ب١ َاْا٣ ََٛاض٠غات ْاط٢َْ١ٜ١، ناض ب
َٜو داض ١ْنطز٢ْ  َٝو ب١ تاٚإ ٜإ ب١ ٥ٝشتٝهاض سٝػاب ز٠نط٣َ، ١ْٖس داض ي١ بٛاض٣ قاْْٛٝسا ناض نطزْ
َٜٝٛػت١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ي١ّ بٛاض٠  َٝو ناض ١ٜ١ٖ ن١ ث َٝٞ قإْٛ ن٪١ََي َٜو ب١ ٥ٝشتٝهاض سٝػاب ز٠نط٣َ، ٚ ب١ث ناض

١َُٝ ز٠غ١دت٢ ناض ز٠ن١ٕ بٝه١ٕ، ناض٠ن١ ْانات ، باؾ١ ن١ٚات١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ناض٠ن١ ز٠نات ن١ ٥ٝشتٝهاض١ٜ ٥
 َٞ َٞ ٫برب٣َ، ٚات١ ََٛاض٠غ١ن٣١ ي َٜٝٛػت ْانات فطاٚإ بهط٣َ، ناض٠ن٣١ ي ٜاغان١ بطٛٚى ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ب٪١ٜ ث

َٔٝ ١ٜ٠َٛٝن٢ دٛإ زاَإ ض ؾت٠ٚٛ ن١ ز٠َي ١َُٝ ي١ ١٥غبابٞ َٛدٝب١ ب١ؾ َٞ ٫برب٣َ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١، ب٪ضٞ ٥ ، ز٠َي
ن ٪ذرل زٙٞ(١٥غبابٞ َٛدٝب١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ض١ٝٝ؟  ن اً٘ زض   نًِٗع نًُ٘ فطٞ نتِظٍٚ ََٛاضغات  ا٪جى

َٞ، ٚ ي٣َٚ١ َاْا٣ خ٪٣  َٝطا١ْ ١ٖب َٜٝٛػت ْانات ي ٥ٝشتٝهاض١ٜ ي١ ١٥غباب َٛدٝب١ن١ ٖات٠ٚٛ ن١ٚات١ ث
١َُٝ ز٠غ١دت٢ ٜاغان١ ب َٝؿ٢ ٜاغا، ن١ٚات١ ٥ َٜٝٛػت ز٠ط٢ْ١ٜ١، ب١دّ  خػتُا١ْ ث ٪ ٥ٝذطا٥ات نطزٕ ن١ ث

١َُٝ ت١ق١ٜٛز٣ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ََٛاض٠غات، ب٪١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ََٛاض٠غات١ن٣١ يٞ ٫  ٥ ،َٞ ز٠نات فطاٚإ ٚ نطا٠ٚ ب
 برب٣َ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى قباح،

َٜع قباح بٝت اي١ً ؾهط٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٛٝ بٝعل،  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ْا٣ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغان١ ب١ّ ؾ  ٌ زضٞن ٪ذرل زٙٞ( اا  ُْ٘نمح ٙٞن اُ٘ فطٞنًِٗعنَٔ ث
َٜعل، غٛثاؽ.  ١ٜع٢ٓ سُٝا١ٜ ب٪٣ ٥ٝعاف١ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚغ٪ظإ خإ،

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  . ب١ض 
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َٜص٣ ز٠ظاة ١٥ط١ض بهط٣َ ب١ )   ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل زان  وٍٚن٠َٚي٬ َٓٝـ ١ٜع٢ٓ ت٪ظ٣َ ب١ زٚٚضٚ زض
َٜت ن١ ض ٠ْطسا٣٠ٚ١ْ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ّ ناض٠  ك٘ز ضر ْ( َٝو ََٛاض٠غات٢ ي١ط١َيسا ز ض اغت١ ٥ٝشتٝهاض ن٪١ََي

َٝؿه١ؾهطا٠ٚ، ب١ض٠ٚ٠ ٥ٝشتٝهاضنطزٕ ز٠ض ٚات، ب١دّ ١ٖض ب٪ نٛضتهطز٠ٚ١ْ ٣ ٜاغان١ ب١ قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١ ث
ب١دّ ٖٝر ١َعٓا١ٜى ْازات قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١ ب١ تاق٢ ت١ْٝا، َازاّ غ١ض٠ظ٣ َٛؾ١ضٜع ١ٜ٠ٚ١٥ ١َْع٢ 

َٞ بهط٣َ، ) َِٝ ٚا١ٜ نٛضت تط ٚ ب١غٝت تط٠، ٚ   ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز(ن٥ٝشتٝهاض بهات، ١ٖض با ٚا٣ ي ث
َٝهِ ي١ٚا٣١ْ ن١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ: ض اغت١ ٜاغ َٝٔ، ب١دّ خ٪ّ ١ٜن َٞ ز٠َي ١َُٝ ١ْفاظ٣ ث َٝطام ز٠ضض٠ٚٛ ٥ ا١ٜى ي١ ع

٢َُٜ نٛضزغتإ، ١َضز ١ْٝ ١َٖٛٚ  َٝت تاٜب١ت ب١ ١ٖض ١َُٝ ق١ٚا٢ْٓٝ خ٪َاؾلإ ١ٖب ٍَ ٠ٚ١٥ زاّ، ٥ ي١ط١
َََٜ َٞ بجاض َٞ بس٠ٜٔ، خػٛغ١ٝت٢ خ٪َإ ز٠ب ١َُٝ ١ْفاظ٣ ث َٝط٠ ٥ َٝطاق٠ٚ١ ز٠ضضٛٚ ي َٝو ي١ ع  عٜٔ، غٛثاؽ.قاْْٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ،

 
 
 

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ت١غبٝت به١ّ َٔ ثط ٩ش٠ن١ّ ١ْز٠ٜٛ، ض اث٪ضت١ن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ْاظاة  ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ز٠َٜٛػت ؾت
َِٝ، ضْٛه١ ١٥غاؽ ْا٠ٚض ٩ن٢ ٜاغان١ٜ١، ٥اٜا ت١قػريٟ ١َٓ ٜإ ت١قػري ٣ ت١ٚظٜع١ن١ٜ١؟ ب٪١ٜ ١٥ٚ قػ١ ١٥َي

َٝؿٓٝاض٣٠ َٔ ي١ غ١ض ١٥ٚ  َٟ ي١ ق٪ضخهطزٕ؟ ب٪١ٜ ١٥ٚ ث َٜطا ز٠طط َٜهدػت٢ٓ ٢َْ٬ًَُ ز٠نات ٜإ ض  ٜاغان١ ض 
َٝه١ ي١ ٠ٚ١٥ي١ٜٚات٢ باظاض ٣ ٥اظاز  ٚ ٥ابٛٚض٣ باظاَض، ١٥غاغ١ٜ١ ن١ ١ٖضزٚٚ باب١ت٢ باؽ نطز٠ٚٚ، َْٛاف١غ١ ١ٜن

َٜعل ٖٝر ي١ ق١ُٝت٢ ٜاغان١ ن١ّ ْانات، ٖٝر َاْا٣ ١ْٝ باظاض ٣ ٥اظاز ١٥ط١ض  ٣٫ َٔ ١٥ط١ض ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ١ْٚتط
َٜهدػت٢ٓ َْٛاف١غ١ٜ١، ١٥ضن٢ ز٠َٚي١ت١  َٝٔ ١٥ضن٢ ز٠َٚي١ت ض  َٝت، خ٪ٟ ١٥غ١ًٕ يٝرب اي١ٝنإ ز٠َي َْٛاف١غ١ ١ْب

َٝين، ب٪ ٣٠ٚ١٥ غ١ضَا١ٜ ظ ١َُٝ ١٥َا٣َٚ١ْ ٥اظاز٣ بط ٠خػ ١ٜ٠َٛٝى، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ: ٥ َٝيَن، ب١دّ ي١ ضٛاضض ٛي
١َُٝ ١ْٖس٣َ ََٛاض٠غ١ ب١ زَيُإ ١ْٝ، َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ْٝت٢  ٜاغا١ٜى زش٣ قٛضخهطزٕ ز٠ضن١ٜٔ ٜإ ٥
َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ٥اؾت٢ خإ ض اغت١ َٔ  ٌَٝ ت١غبٝت بهات، ٚ ب٪١ٜ ث َٛؾ١ضٜع ١ٜ٠ٚ١٥ ثط٠ْػٝجٞ ١٥ْتٝه١ضت

َٜطاططتٔ ٜإ ثؿتطري٣ ز َٝبرين٢َ ٚ زش٣ ض  َٜت ٜاغاٟ ن ٠ن١ّ ١٥ط١ض ي١ ْاٚ ْا٠ٚض ٩ن١ن١ باغٞ َْٛاف١غ١ف بهط
 ْا، غٛثاؽ.٢ٚصط حن ٝكَٞ،نٙٞعِٟناًِعن ٪ذرل ز(ننق١ز٠غ١نطز٢ْ قٛضخهطزٕ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ ،

َٜع ـلاٍ  ابطاِٖٝ: ط ٓسنب١ض 
َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 



 61 

َٝتٛ غ١ٜط٣ ١٥ٚ َٛقت١ض٠س١ به١ٜٔ )    ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْ(١٥ط١ض ب
َٝػتا با٠ٚض َإ ب١ٜ٠ٚ١ باظاض ٣ ٥اظاز٠ ن١ )اقتكاز  ١َُٝ ي١ نٛضزغتإ خ٪َإ ٥ َٜو ز٠ن١ّ، ٥ َٝط٠ ثطغٝاض َٔ ي

َٝٔ َاْا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ َْٛاف َٞ ز٠َي َٝط٠ ض ايػٛم(٣ ث َٝو ١ٜ١ٖ، ي ١َٝى ١ٜ١ٖ ٜإ ن٪َجهٝٓ َٝربن ١غ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ، ن
َٝت ن١ ظٜاتط ٠ٚ١٥  َٝط٠ ٠ٚ١٥ٟ زٜاض ز٠ب َٝت ن١ ١َْاث٪يٞ ١ٜ١ٖ ٜإ ٥ٝشتٝهاض ١ٜ١ٖ، ١َب١غتُإ ٠ٚ١٥ ي ز٠ب

ْابِٝٓ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ باب١ت١ ١ٜنرت٣ بططٕ، ضْٛه١ ب١ باؾرت ز٠ظاة  ًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞ(نًّز٠ن١ٕ )
١َُٝ َٝغل ) ٥ ًَ َٝعل    ُْ٘ن اِ فطٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْ(٠ٚى خ٪٣ ب َٝت، ضْٛه١ ي١ بريَإ ١ْض ت١ْٗا ٠ٚ١٥تط ز٠ب

َٔٝ َٝٞ ز٠َي َٝو ١ٜ١ٖ ث َٝه٢ ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠، ٚ ب٪ ظا٢ْٓٝ د١ْابتإ باب١ت ا اِ فطٞننباب١ت٢ َْٛاف١غ١ باب١ت
َٝه٢ ٥ابٛٚض١ٜ  ظ٩ضب٣١ ظ٩ض٣ َٔ ٗ ه٩ذرل زن هصوٞن ْٗنتِّ٘ٙن هِ تخ(ا ٪ذرل زٙٞ(ن ْاض ١َ٩ ْاٚ ت١فاغٌٝ باب١ت

َٝعل ) َٓٝ َِٝ باؾرت٠ ٠ٚ١٥ ؼل ١َٓٝ  ُْ٘ن اِ فطٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْ(ث َٝت، ١٥ط١ض ب َٓٝ (ناحيظسن7ان٠ٚى خ٪ٟ ؼل
 ٨تف قنأٗن هرال  دنبنين غد صنًرِ فطٞنانأٙٞنض٘ق، ٗنًّنتلْ٘نهٕن هطٚطسٝنعوٟنض٘قنًالِٚٞن هصٚ َنبأٜنمم ن

ن ٍَ ١َ١٥ ي١ ١٥ٙأتٛ( َٝط٠ ١٥ٚ عٝٓٛا١ْ ي١ط١ غًَسا ١َْعٞ ََٛاض٠غات٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ز٠ناتٔ، ب٪١ٜ َٔ ْابِٝٓ ي
َٞ ت١ْٗا) نك٘ز ضر ْ(،١ٜنرت بطٛزل ن  وٍٚ نا ن اِ فطٞ َٞ زا ٠ٚ١٥ ت١عٜٛع٣    ُْ٘ َٝػتا ٥ٝؿاض٠مت ث ٚ َازز٣٠ ٥

 َٓع٢ ََٛاض٠غات٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ز٠نات، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝطخإ،  ف١ضَٛٚ ؾً

َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

 ٣٠ٚ١٥ َٞ ب١ْٝػب١ت ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظ٩ض ططْط١، ٚ ظ٩ضب٣١ ١٥ٚا٣١ْ ن١ باغٝإ نطز، ٚتٝإ ١٥ب
َٝسا١ٜ، ب َٞ ١٥ٚ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض٠ن٣١ ت َٝطام ب َٟ، ١٥ط١ض ٣٠ٚ١٥ ع َٞ بهط َٝطام ٥ٝٓفاظ٣ ث ١دّ ١٥ط١ض ٣٠ٚ١٥ ع

َٞ ٠ٚنٛ ناى )ـلاٍ( ٚت٢ ب١ْٝػب١ت ٜاغان١ ب١ؽ بٓٛٚغط٣َ ن١  ن اِ فطٞ(خ٪َإ ب ضْٛه١ ٠ٚنٛ  ا  ُْ٘
َٝـ  َٜت٠ٚ١، ن١ ب١ض اغت٢ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ث ١َٖٛٚ ٖاٚض ٜإ باغٝإ نطز، خ٪٣ َْٛاف١غ١ ظ٩ض ؾت ز٠طط

١ٜ٠َٛٝى ن١ؽ ْاتٛا٢َْ ١٥ط١ض ت٪ ي١َٚ١ْع٣١َٚ  تٝذاض٣ عاي٢َ١ ب١ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ ٥ٝؿاض٠ت٢ ب٠ٚ١ زا ٖٝض ؾ
٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ضن١ٜٔ ب١  َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٜاغان١ ي١ ١ٖض َٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١ٖب ٥ٝٓتُٝات ١ٖبٛٚ، ١٥ب
َٝٔ ١ٜع٢ٓ ١َْع٢ ٥ٝػا٣١٥ ٥ٝػتٝدسا٢َ ١٥ٚ  ْا٣ٚ َْٛاف١غ٠ٚ١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ي١ ْاٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ز٠َي

ٚ ٜإ ت١سايفات٣١ ض ٠مسٞ ٚ ظ٢َٓ ن١ ١٥نط٣َ، ٜاخٛز ١٥ٚ باظاض ٣  ٠ٚظع٣١ ن١ ١ٜ١ٖ، ٚ ١٥ٚ ١َْع٢ ناضتٌ
َٞ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َـلٛع١ٜ١ى خ١َيو ١ٜ١ٖ ق٪ضر ناض٣  ٥اظاز٠ ٚا ١٥نات ١٥ٚ َْٛاف١غ١ٜ١ ب١ض اغت٢ ٜاغاٟ ١ٖب
َٜه٢  َٞ ز٠نات ٚ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ض٠ٚ ٥اقاض َِٝ ٚا١ٜ ١ٜع٢ٓ خ١ضٜه١ بٝسا١ٜت٢ ز٠غت ث َٝػتا َٔ ث ١ْن١ٕ، ٚ ٥

َٝت، غٛثاؽ.خطامثإ ْ َٞ ١ْب١ٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ َْٛاف١غ١ ب ١َُٜن١َا٢ْ ث  ١بات ٚ غَٛع١ت٢ ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى غا٫ض ،
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َٜع غا٫ض ذلُٛز َطاز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، َٔ ض اّ ٚا١ٜ ن١ ت١ْٗا ي١ ض اغتٝسا ٠ٚنٛ ثط٠ْػٝح ططْط١ ْاْٚٝؿاْٞ ٜاغا نٛضت ٚ  ثٛخت ٚ ثط  َاْا ب
َٝه١ ي١  َٝربن٢َ، ضْٛه١ خٛز٣ ١َبس٥٠ٞ َْٛاف١غ١ زش٣ ٥ٝشتٝهاض٣ ٚ، ٚ ب١ؾ َٞ ن ْا٠ٚن٣١ َْٛاف١غ١ ب
١َٖيػٛن١ٚت٢ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٣، ٚ  ي١ ذلت١ٚا٣ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜزا ب٪ ؾل١ْٚٛ ت١ْٝا َازز٣٠ س١ٚت 

٠ٚ31ًَضططٜٔ ب١ ) ٍَ، ١٥تٛاة ب َٜط١ططتٔ ي١ ١َٖيػٛن١ٚت٢ ٥ٝشتٝهاض٣ 19َِٝ )( خا ١َٜٓ ب٪ ض  َٟ ٚ ؾٛ ( خاَي٢ ض 
َٝطاقٞ،  َٝٞ ٜاغان١، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ ع ب١ث

٢َُٜ نٛضزغت ٢َٜٓ ب٪ زاْطا٠ٚ، ١٥ط١ض ٜاغا ي١ ١ٖض َٟ ٚ ؾٛ ٢َُٜ نٛضزغتإ زا ض  َٝه٢ تط ي١ ١ٖض إ ض١ْس قاْْٛ
َٞ، ت١غ١ٚضّ ٚا١ٜ ١٥ّ ٥ٝعاف١نطز١ْ ب٪ ١٥ّ ثط ٩ش٠ ططْط ١ْٝ، ضْٛه١ ب١زٜسٟ َٔ  َٞ ب َٝب١د ٠ٚنٛ خ٪٣ د
َٝسا١ٜ، ٚ ١٥غًٝـ ١ٜ٠ٚ١٥ َْٛاف١غ١ خ٪٣ ي١ ب١َٓازا  ١٥ّ باب١ت١ ي١ ذلت١ٚازا ١ّٖ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ت

َٜط١ططتٔ ي١ ١َٖيؼ ٚ ن١ٚت٢ ٥ٝشتٝهاض َٜه١ ي١ ١َٖيؼ ٚ ن١ٚت ب٪ ض  َِٝ ٚا١ٜ ١ٖض ٚؾ٣١ ١ٜع٢ٓ دٛض ٣، ب٪١ٜ ث
َٝه٢َ، غٛثاؽ. َٝت١ ْاٚ ْٝؿإ ١َٖا٢َ خ٪١ٜ ث َٝربن٢َ، َْٛاف١غ١، ب٪ ٜاغان١ بب  ن

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

 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ  نً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

ٍَ ثؿتطري٣ نطزة ي١ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا َٝػتا باظاض ٣ ٥اظاز ي١ ي١ط١ ٣١َٝٝ ن١ ٥ ١َُٝ ب١ٚ ث ١ٜ، ضْٛه١ ب١ض اغت٢ ٥
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ز٠نات  ٠َٜٛ ث َٝٞ باظاض ٣ ٥اظاز ز٠ض ٚات ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتإ زا ١ٜ١ٖ، ٚ غٝػت٢َ١ ٥ابٛٚض٣ ب١ ث ١ٖض

َٞ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١  ١٥ٚ نَٛجاْٝاٜا٣١ْ ن١ َْٛاف١غ١ف ز٠ن١ٕ ب١ ت٥١هٝس ١ْت ١َُٝ ثط ٩ش١ٜ٠نُإ ١ٖب ٛأْ ن١ ٥
٥ٝشتٝهاض٠ن٣١ باظاض ٜـ ب١ ت١ٚا٣ٚ به١ٕ، ب٪١ٜ ب١ض اغت٢ َٔ ثؿتطري٣ ي١ ض ١ٝ٥٠ن٣١ ٥اؾت٢ خإ ز٠ن١ّ  

َٝت١ ) نب٣٠ٚ١ ن١ ١ٖض بب ن ٪ذرل زٙٞ(، نًِٗع ن اِ فطٞ َٝٞ ١٥ٚ َٛب١ض ٜط اتا٣١ْ ن١ باغهطا، ٚ ١ٖض   ُْ٘ ٚ ب١ث
َٝطاقٝـ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض٠، ١ٜع٢ٓ ١َْع٢ ََٛاض٠غات٢ ٥ٝشتٝهاض٣ ١ْٝ، ٚ ي١ ض١ْس  قا١ْْٛن٣١ ع

َٝهٝـ ي١ ْاٚ ٜاغان١ زا ت١ْٗا ٣٠ٚ١٥ ن١ زاٜط ؾت٪ت٠ٚ١  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ت١ْٝا ب١ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض  َٜٓ ؾٛ
َٜعّ، غٛثاؽ. ٍَ ض  َٝو، ١َْع٢ ََٛاض٠غات١ن١ زا١ْْطا٠ٚ، ي١ط١ َٜٓ  ٖات٠ٚٛ ي١ ض١ْس ؾٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 بؿري،ف١ضَٛٚ ز. 

َٜع ز. بؿري خًٌٝ تٛفٝل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 قػ١نا٢ْ َٔ نطا، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( ١َُٝ َٝػتا ٥ َٜت١ ز٠ْط زإ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ( ض ٥٠ٞ ي٫١َإ ط١َياَي١ ب٠ٚٛ، زٚٚضتطٜٔ ٥2 ٥ٝشتُٝايٝإ بسض
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ن١ ) ب١ٚ    ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْ(ٜاغان١ ب١ٚ ْا٣٠ٚ ن١ ث

َٝػتا ٣٠ٚ١٥ ض ٥٠ٞ زا٠ٚ  َٝت٠ٚ١ ٜاخٛز بط٪ض زض٣َ، ١٥ط١ض د١ْابت ١ٜن١ّ ض ٥٠ٞ بس٣٠، ٥اخط ٥ َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ ؼل ؾ
َٝت١ٖ١َٛٚ ض ٠ َٞ زٚٚضتطٜٔ ٥ٝشتُٝاٍ،  ا ضالفن ٪مي ْ(ن١ٝ٥ى ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ن١ بطٛض زض٣َ ب٪١ٜ ١َ١٥ ز٠ب ٠ٚنٛ ز٠َي

َٝيَن غٛثاؽ. )    ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞنان  وٍٚنك٘ز ضر ْ(ب٪١ٜ ٜاغان١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١ض.ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناض
 
 

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض نطا، َٜو بٛ ت١مس١ٝنطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ث َٝؿٓٝاض ي١ٜ٫١ٕ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ت١بٝع٢  زٜاض٠ ض١ْس ث
َٝه٢ زْٚٝازا، ن١ ْعٜه٢ ْا٣ٚ ) َٝٔ ت١َاؾاٟ ْا٣ٚ ١٥ّ ٜاغا١ٜ به١ٜٔ ي١ ض١ْس ٚدت ١َُٝ ب ( ٚدت ١٥32ط١ض ٥

َٝو ب١ؽ    ُْ٘ن اِ فطٞ(ٔ ١ٜ١ٖ، ت١بٝع٢ ١ٜ١ٖ  )٫ٟ َ ١٥ط١ض ١َغ١ي١ٕ ي١ ٥ػت٪ْٝا ي١ ن١ْ١زا ي١ ض١ْس ٚدت
َٜو ٚدت )  ُْ٘ن اِ فطٞ() َِٖٛٝ ْا٠ٚنإ   ُْ٘نتػحٚعن اِ فطٞنًِٗعن اً٘ زض  ن ٪ذرل زٙٞ(ن١ٜ، ي١ ١ْٖس

َٝػتا عٝٓٛا٢ْ ) ٍَ ١٥ٚ ( ٜاغا ٫ٟ َٔ ١ٜ١ٖ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َْٛاف32ظ٩ضٕ، ٥ ١َُٝف ي١ط١ ١غ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٥
َٝت١ )  .غٛثاؽ  ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز(،نض ١ٜٓ١ٝ٥٠ ي١ ض اث٪ضت٢ خ٪َإ زا ت٥١هٝسَإ نطز٠ٚٚ ن١ بب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ب١ؽ ) َٝهٝإ ز٠َي ٢ًَ ١َؾطٚع١ن١ ٖات٠ٚٛ، ١ٜن َٝػتا زٚٚ ض ٥٠ٞ دٝاٚاظ ي١ ١٥غ ، ٣ٚ١٥ تطٜإ اِ فطٞ(  ُْ٘ن ٥

( َٞ ًَٞ ثط ٩ش٠ن١ٜ١، ٥ٝٓذا ٠ٚ١٥ ز٠خ١ٜٓ١    ُْ٘ن اِ فطٞنًِٗعن ٪ذرل ز(،ز٠َي ١َّٝٝ ٖات٠ٚٛ ن١ ي١ ١٥غ ٥ٝٓذا غ
َٝط٠ ٖات٠ٚٛ ) َٝػتا ١٥غاغ١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي َٞ ف١ضَٛٚ، ٥ َٝػتا، ب١َي ن اٌ زض  نز٠ْط٠ٚ١ ٥ نًِٗع ن اِ فطٞ ُْ٘  

َٝػتا ٠ٚ١٥ ز٠خ١ٜٓ١  ٪ذرل زٙٞ( ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ت١ْٝا )٥ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ    ُْ٘ن اِ فطٞ(ز٠ْط٠ٚ١ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
َٝؿٓٝاض٣ ١ٜن١ّ ب١ؽ )35ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) َٝػتا ث ٍَ زا ١ْٝ؟ ٥ ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١   ُْ٘ن( ن١ؽ ي١ط١

َٝؿٓٝاض٣ ز٠ّٚٚ )35)  اِ فطٞ( ن ٪ذرل ز(،( ن١ؽ ز٠ْط٢ ب٪ زا٠ٚ، ث نًِٗع ن اِ فطٞ ٍَ زا١ٜ ن٢َ ي١ط١   ُْ٘
َٝطّ ق١ٜس٣ ْان١،  َٞ زٚٚ داض ب٪ زٚٚ ؾت ز٠ْط بس٣٠، ز٠ْط١ن١ت ْاشَ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ٥اخط ْاب

١َّٝٝ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، )49) َٝػتا ٣٠ٚ١٥ غ ن اً٘ زض  ن( ن١ؽ ز٠ْط٢ ب٪ زا، ٥ نًِٗع ن اِ فطٞ ُْ٘  
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ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن١ٚات١ ب١ ظ٩ضٜ ٪ذرل زٙٞ( نًِٗعن٣١ٓ ز٠ْط )ن٢َ ي١ط١ ن اِ فطٞ ُْ٘  
 تها١ٜبط غ١ضَاز١ٜ٠ن٢ تط، ٪ذرل ز(،ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نا هف ىن ٨ٗي(
نِٞن ش ١ٓ ن٪بس ضنٓر ن هص ُْ٘:ٙص دنب ا طور  نٗ هرال برين آلتٚٞن اال ُٛن اخٚن(:1 ا  ٝنا

  هالس ق.– إل وٍٚ:نإ وٍٚنك٘ز ضر ْنن-أ٨ًٗ:

  ه٘ش زٝ:نٗش زٝن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن-ث ًُٚ :

 ٗشٙسن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن: ه٘شٙسن-ث هثً :

  اِ فطٞ:ن ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانمم زضٞن هِػ  نٗن هرط٘ٙسن ٨ ر   ٜ.ن-ز بالً :

ن،نأٗنممّنت٘ضطنبٍِٚٔنن-خ ًطً : نًالِٜ٘ نصدزنًّنغدصنأٗن كثسنطخٚالٛنأٗ ن، ن تف ق نأٗ ن، نفالى نكى  ٨ذرل ز:
 هوررلٍنب هطالسنان هط٘قنأٗنُ٘عٚٞن هطوعنٗ ـدً  نمب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب جملرٌع.

ٞنبػأْنضوالٞن اِطصٞن هيتنٙر ىنبٔ ن اِرحْ٘نٗن اطرٔولْ٘نًعنبالطٍٔنهالصدن ه فص  ن هرح زٙن: هط٘قن-ض  ض  :
 ًالِٚٞ.نٗن٨نتِر سن هط٘قنب هطسٗزٝنعدٗ نجغس فٚٞنًالِٚٞن٨بس ضنٓر ن هص ُْ٘.

  جملوظ:نفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ.ن-ض بالً :

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١.

َٜعز. افلسابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض  ٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

 )ب١ؾ٢ ١ٜن١ّ(
 (:1َازز٠ٟ )

 ١َب١غت ي١ّ ظاضا٠ٚ ٚ ز٠غت١ٚاشا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ َاْاناْٞ ب١ضاَب١ضٜا١ْ ب٪ ١َب١غيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ:
َِٜ َُٜٞ نٛضزغتإ : ١ٜن١ّ: ١ٖض َٝطام.-١ٖض  ع

َُٜسا. -ز٠ّٚٚ:  ٠ٚظاض٠ت : ٠ٚظاض٠تٞ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ي١ ١ٖض
:ّ١َٝٝ َُٜسا.٠ٚظٜط: ٠ٚظٜطٟ باظضطاْ -غ  ٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ي١ ١ٖض

َٝساْٞ ٥ابٛٚضٟ. -ضٛاض٠ّ: َٝؿه١ف ز٠نطآ ي١ ناتٞ ضا٫نٞ ٚ ث١ض٠ث َٝربنآ: ١٥ٚ ١٥ضن١ٟ ث  ن
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َٝٓذ١ّ: َٝه٠ٚ١ ٜإ ظٜاتط غطٚؾيت ٜا ١َع١ٟٓٚ  -ث َٝو ن١ ي١ ن١غ َٜهه١ٚتٓ َٜو، ٜا ض ق٪ضخهطزٕ: ١ٖض ناض
َٝٛاْٝإ ب٪ ز٠غت ب١غ١ضزاططت َٝيت ناد ٚ ز٠ضضٛٚبآ ٜإ ي١ٚا٣١ْ ن١ٚتب١ٓ ْ ين ْطر ي١ باظاض زا ٜاخٛز نٛاي

 خع١َتطٛظاضٟ ن١ ز٠ب١ٓ َا١ٜٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١ ن٪١ََيطا.
َٜب١ْس٣  -ؾ١ؾ١ّ: َٜساْٞ طط َٝٔ ٚ ب١ناضب١ض ب١ ١ٜى ز٠ط١ٜ١ْآ ب٪ طط باظاض : ١٥ٚ ْاٚض١ٜ١ٜ١ ن١ ب١ض١َٖٗ

دٛططافٝٞ زٜاضٜهطا٠ٚ٠ٚ ب٪ باظضطاْٞ ي١باض٠ٟ ناد١ٜنٞ زٜاضٜهطا٠ٚ٠ٚ ٚ باظاضٜـ ب١ ْاضاضٟ ب١ غٓٛٚضٟ 
َٜت٠ٚ١.  ١َب١غيت ١٥ّ ٜاغا١ٜ ْاب١غرت

َٝربنآ ٚ ق١ز٠غ١نطزْٞ ١٥زلاَساْٞ ق٪ضخهطزٕ. :١٥زل١َٕٛ -س١ٚت١ّ:  ١٥زل١َْٛٞ ثاضاغتين ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

 ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ،
َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط،
َٜعغٓا  ٚثٝؿ١غاظ٣ ٕ ض١ي١بٞ/٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   َٜع ب١ض   ب١ض 

َٝت١ ض ابع١ٕ ) َٛباؾ١ض٠ت١ٕ ثاؾ٢ ٣ٚ ١٥ٚ ٥ٝؿ٣١ ز٠ناتٔ،  ا جملوظ(ن، ضْٛه١ جملوظ(١ٜن١ّ: ثاف ٠ٚظٜط بب
َٝت١ غ١ض٠ٚ٠  ني١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َازز٣٠ خٛاض٠ٚ٠ ب ن ٨ذرل زٙٞ. نًِٗع ن اِ فطٞ نمح ٙٞ نفوظ غات ََٛاض٠ جملوظ:

َٜٓس٠ض٣َ، َٝين ت١بع١ٕ ي١ ٚ َٜعل، نْاَ ن٠ٚ١٥ ١ٜى، ٢ٖ ز٠ّٚٚ: ١ٖؾت١ّ ٚ ْ٪١ّٜ ٥ٝعاف١ بهط
نً نان هط٘ق.نٞث ًِ :ن ٪ُدً د:ن ُدً دنغسكرنين ٗنأكثسنبص دنت٘ضٚعنذ 

١٥ٚ ت ضال ن:نضالسن هػس ١ن ؿصٚصٛ:ن هطالسن اثخجلنان  ٢ٌٞن هػس ١نبالدنتِصٙىن هسضً٘  ن اِ ٘صنعوٚٔ نفٚٔ .ن
َٝؿٓٝاض٠َإ ١ٜ١ٖ،زٚٚ   ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝػتا ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ قػ١ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بهات، ١٥ّ ْاٚا١ْ ْٛٚغطا٠ٚ، )ز. قباح، ٖـاش٠ خـإ، نـاى ـلـاٍ،      ٥
َٝؿ١ٚا، ٥اؾـت٢ خـإ، نـاى عبسايػـ     ٬ّ( ز.عُط ْٛض٠ز٢ٜٓ، بريٜعإ خإ، َاَ٪غتا نا٠ٚ، ناى غ١ض١ْٖط، ناى ث

 ن١غٞ زٜه١ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ ز. قباح، 
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ َازز٠ن١ ْٛغطا٠ٚ  َٝٞ فػٍٛ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ  ا هف ىن ٪ٗي(ث َٔ غ١ضزل٢ قا١ْْٛن١ّ زا ت١غبٝب ١ْنطا٠ٚ ب١ث
ن ٪ٗي( َٞ ٫ ا هف ى َٞ ٥ٝعاف١ٝٝ ز٠ب َٝسا ١ْب ٢َ١َٝٝ ت برب٣َ، ن١ّ ن١ ١٥ٚ ت١ضتٝب١ ١٥ط١ض ف١غ٢ً ز٠ّٚٚ ٚ غ

َٝؿٝاظ٣ نطز  َٜع ٠ٚظٜط ث ن ه٘ش زٝ(ض ٠ضاٚ بهط٣َ ن١ ب١ض  ن٥ٝٓذا  ا ه٘شٙس( ا ٪ وٍٚ ثاؾإ ن١ باغ٢ ا جملوظ(
 :َٞ  مب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب اطرٔوم،نبَكمب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب جملرٌع،نت١عطٜف٢ ٥ٝشتٝهاض ز٠نا ز٠َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٞ، َٛضاعات٢ ٖات١ٓ شٚض٠ٚ٠  ٠ٚ١َٓٝ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ْٝكابٞ ز٠ْط زإ ت١ٚاٚ ب تها١ٜ ١٥ٚا٣١ْ ز٠ض ١ْ٩ ز٠ض٠ٚ٠ ظٚٚ ب

 به١ٕ،
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َيطا، بهط٣َ ب١ ٖ٪٣ ي١ ت١عطٜف٢ ٥ٝشتٝهاض زا ن١ باغ٢ ظ٠ض٠ض ز٠نات بَك ب١ ٖ٪٣ ط١ٜاْس٢ْ ظٜإ ب١ ن٪١َ
١َُٝ ت٥١هٝس ن٠ٚ١ٜٓ١ غ١ض سُٝا٣١ٜ ب١ناضب١ض، غٛثاؽ.  ظٜإ ب١ ب١ناضب١ض، ١ٜع٢ٓ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   ً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١   َٔ ث
ضْٛه١ ب١ض اغت٢  ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانضخٚىن هرف٘قن ٪ ر   ٜ(،ن١ٜ٠َٛٝ ت١عطٜ  بهط٣َ، )ب١ٚ ؾ اِ فطٞ:نن-ز بالً :

َِٝ ٚا١ٜ باؾرت٠  ١ٜ٠َٛٝ َٔ ث َٝت، ب١ٚ ؾ َْٛاف١غ١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ت١ف١ٚقٞ ٥ٝكتٝػاز٣ ب١ ز٠غت ب
َٜع ٠ٚظٜط٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ ز٠ن١ّ ب١ٚ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ب١ض  ٣٠ ن١ ت١عطٜف١ن٣١، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ي١ ث

ن١ٖؾت١ّ ٚ ْ٪١ّٜ ظٜاز بهط٣َ، ضْٛه١  ب١ض اغت٢  ن ؿصٚصٛ( ها هطالس ظ٩ض ططْط١ ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١ زا  ػس ١
َٝت، ي١ ض١ْس َازز١ٜ٠ى ي١ َازز٣٠ ) َٜٝٛػت 7ٚ  ١ٖ2ب ( باؽ ي١ غعط نطا٠ٚ، ٚ ي١ قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١ف ث

 ان١ زا، غٛثاؽ.ت١عطٜ  بهط٣َ ي١ ْاٚ ٜاغاضالسن هػس ١ن ؿصٚصٛ(نز٠نات ن١ ب١ تاٜب١ت٢ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ ،

َٜع ـلاٍ   ابطاِٖٝ: ط ٓسب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
غ١باض٠ت ب١ٚ باب١ت١ زٚٚ ٫َٛس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ، ٫َٛس١ظ٣٠ ١ٜن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ت١عطٜف٢ َْٛاف١غ١ ز٠ناتٔ 

ن ن هِػ   نمم زضٞ نا ن اخرٗهٞ ن ٨ ر   ٜ(ا ؾٔ٘  ن هرط٘ٙس ٗ  َٔ ،١ٜ٠َٛٝ ١َ١٥ َاْاٟ َْٛاف١غ١ ْازات ب١ّ ؾ
َٜعل،  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بٓٛٚغط ١َ١٥ ا ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانمم زضٞن هِػ ط  ن ارالوصٞنب ٪ُر دنٗ هرط٘ٙقنٗ هرح زٝ(نث

َٜعل، ١َ١٥ ١ٜى: خاَيٞ ز٠ّٚٚ: َٝسا ز٠نط َٝط٠ َْٛاف١غ٣١ ت ن ان:ا هط٘قني نبٔ  نٙر ى ن هيت نٗن اِطصٞ ِرحْ٘
ن َٜٔ، زا١ُٝ٥ٕ ٠ٚغٝتُإ ١ٜ١ٖ  اطرٔولْ٘( ١ٜع٢ٓ ١َضز ١ْٝ َْٛت١ز ٚ َٛغت١ًٖو ١ٜنبططٕ ي١ ١َٖإ ؾٛ

َٝؿٓٝاض  َٝت، ب٪١ٜ َٔ ث ٍَ َٛغت١ًٖٝو ٥ٝتػاَي٢ ١ٖب َٜو َْٛتٝر َٛباؾ١ض٠ت١ٕ ي١ط١ ١َضز ١ْٝ ي١ ١َٖٛٚ بٛاض
َٝغل  ًَ ١َٜٓ ١ٜ ٜنًل ْنترف عىنفٚٔ ن ٠٘ن هالسضنٗ هطويف(ننا هط٘قز٠ن١ّ ب ع٢ٓ خػت١ٓض ٣ٚٚ زاٚاناض٣ ي١ٚ ؾٛ

َٜٔ، ضْٛه١  َٝت ١َضز ١ْٝ َْٛت١ز ٚ َٛغت١ًٖو ١ٜنبططٕ ي١ ١َٖإ ؾٛ َٜعل، ع١قس٣ غ١ف١قات ز٠ب ز٠نط
ٍَ َٛغت١ًٖٝو بهات، ب٪١ٜ  ٜنن هط٘قازا١ُٝ٥ٕ ٠ٚغٝتُإ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ١َضز ١ْٝ َْٛتٝر َٛباؾ١ض٠ت١ٕ ي١ط١

نبالط نًع نٗ هطويف ن هالسض ن ٠٘ نفٚٔ  نترف عى ن خسٖ(ًل ْ نٗ   ن هرح زٙٞ ن ه فص   نعصد نتلْ٘ نٗ هِرٚحٞ  ٔ ،
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ز. عُط،

 
 

َٜع ز. عُط فلس اَغل )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ١ٜن١َٝإ: ننَٔ زٚٚ ت َٞخ ًط : ننن١ ز٠َي نفالى( ١ٜط٣ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ي١ ب١ض اغت٢ ١٥ط١ض غاكى
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١َغ١ي١ٕ  َٝٓط٣َ، دا َٔ ث زْٚٝا٣ ٥ابٛٚض٣ ٚ باظاض  ٚ باظضطا١ْٝت٢ زا ظٜاتط ١ْؾات ب١ناض ز٠ٖ
 ٍَ ز٠طٛتط٣َ ١ْؾات٢ باظاض  ٜإ ضا٫ن٢ باظضطا٢ْ ٜإ ثٝؿ١غاظ٣ ٜإ فٝع١ًن١ بهط٣َ ب١ ١ْؾات، ٜإ ي١ط١

َٝٓا٢ْ ظاضا٠ٚنا٠ٚ١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ثؿتٝٛا٢ْ ي١ٚ فٝع١ًن١زا ١ْؾات٢ ب٪ ظٜاز بهط٣َ، ز٠قٝل تط٠ ي ١ ض ٣ٚٚ ب١ناضٖ
َٜو ي١ ْاٚ ٜاغان١زا  َٜع ٠ٚظٜطٜـ ز٠ن١ّ ن١ ١َغ١ي٣١ غٝعط ظٜاز بهط٣َ، ضْٛه١ ض١ْس داض َٝؿٓٝاض٣٠ ب١ض  ث
ٖات٠ٚٛ، ١َغ١ي١ٕ ت١س١نّٛ ب١غٝعط٠ٚ٠، ٜإ غٝعط٣ غ١ٜط س١قٝكٞ ٜإ ١٥غعاض٣ َْٛت١دات، ١َ١٥ 

َٜٝٛػت ز٠نات ن١ ب١ض  َٞ، دط١ ث َٝو ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١زا ١ٖب َٝطَ اغت٢ ١َغ١ي٣١ غٝعط ٠ٚنٛ ظاضا٠ٚ، ٠ٚنٛ ت
َٜطا ي٠ٚ١ ز٠طط٣َ ن١ غ١ٜت١ض٠  َٝو ي١ ٥اَازل١نا٢ْ قا١ْْٛن١ ب١ض اغت٢ ١َغ١ي٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ض٪ٕ ض  ي٠ٚ١ف ١ٜن

َٔ ب١  ب١غ١ض غٝعط زا ١ْنط٣َ، ٜإ ١َغ١ي١ٕ ت٫١عٛب ب١ ١٥غعاض٠ٚ٠ ١ْنط٣َ، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ظٜاز بهط٣َ،
َٜٝٛػت٢ ز٠ظاة، غٛثاؽ.   ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝطٜعإ خإ،  ف١ضَٛٚ ب
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َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ١ٜ١ٖ ب١ْا٣ٚ ) فوظنمح ٙٞنب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ١ٜن١ّ، ب١ؾٞ س١ٚت١ّ باغ٢ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ن١ ١َدًٝػ
َٞ زٜػإ ي١ٚ ٜاغا١ٜ طٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ( اِ ف َٞ، ١ٜع٢ٓ زضٚغت ز٠ب ب١ض ا٣ َٔ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١ْب

َٝهُإ ١ٜ١ٖ ب١ْا٣ٚ،)ثاضاغت٢ٓ َامل ب١ناضب١ض(، ١٥ٚ ٜاغا١ٜ  َٝه٢ تط زضٚغت بهط٣َ، ٠ٚ١٥ ١َدًٝػ ١َدًٝػ
ٍَ ب١ناضب١ض ز٠طٛزل٢َ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠تٛا٢َْ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ باظضطا٢ْ ب َٞ، ب١دّ ٥اٜا ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ب٪ ي١ط١

 ٍَ َٜت١ ثاضاغت٢ٓ َامل ب١ناضب١ض ظ٩ض ي١ط١ َٜت٠ٚ١؟ ١٥ط١ض ١ٖض بهط زاْطا٠ٚ؟ ب٪ زٜػإ زٚٚباض٠ زضٚغت بهط
َٞ، غٛثاؽ.  ١ٜنرت ز٠طٛزل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا نا٠ٚ،

َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝٓذ١ّ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ) َٝبِٝٓٝ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ي١ بط ط٣١ ث نًّنن: ٨ذرل زَٔ ت نصدز ن، ن تف ق نأٗ نفالى، كى
َٝت١ غدصنأٗن كثس(ن َٝعل، بب َِٝ باؾ١ ١ٖض فٝع١ًن١ ١َْٝٓ ا ٨ذرل ز:نكىن تف قنصدزنًّنغدصنأٗن كثسنَٔ ث

ن نًالِٜ٘( نأٗ نا هػسك  (ني١ زٚا٣طخٚالٛ َٝعل، زا١ُٝ٥ٕ  ا كثس( َٜعل، ١٥ٚ ب ٥ٝشتٝهاض ي١ ب٢ٜٓ١ ؾ١ضٜهات ز٠نط
اأٗنممّنت٘ضطنبٍِٚٔنهوررلٍنب هطالسنان هط٘قنأٗنُ٘عٚٞننات١ قٛضخ٢ باظاض  ز٠ن١ٕ، ي١ ٥اخري٣ ١٥ٚ بط ط١ٜ١زا 

ن نٗ جملرٌع( ن ؿسٝ نب اِ فطٞ ن هطسز ن ؿ ق ن   ن٧ٙ ٜ نمب  نٗ ـدً   َٝعل ١٥ٚ  هطوع َٞ سٛض  ب َٝط٠ َْٛاف١غ١ ز٠ب ي
َٝعل.نات١ ن١ ٥ٝشتٝه َٝعل َْٛاف١غ١ن١ف سٛض  ز٠ب  اض ١ْب

َٝؿرت عٝٓٛا٢ْ قا١ْْٛن١َإ ط٪ض ٣،   جملوظ:نفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ(ن-ض بالً : ١َُٝ ث ٥
نب٠ٚٛ ) ن ٨ذرل ز( نًِٗع ن اِ فطٞ َٝعل )دلًؼ مح ٙٞ َٝب َٝط٠ف ١ٖض ٚا٣ ي نًِٗعنبع٠بت ٥ ن اِ فطٞ مح ٙٞ

َٝت ََٛاض٠غا ٨ذرل ز(ن َٝيَن، غٛثاؽ.ب  ت ١َْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط،

َٜع غ١ض١ْٖط فطز عبساي١ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ) َٝٓذ١ّ َٔ ث َٝت ) ٨ذرل ز(ني١ غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠، ي١ غ١ض بط ط٣١ ث َٞ ب ٣١ٜ٠َٛٝ ي كىنفالىنب١ّ ؾ
١٥خري٠ن١ؾ٢ ي١ ٗنعصد،نصدزنًّنغدصنأٗن بسًٞنبنين غد صنأٗن كثسنطخٚالٛنأٗنًالِٜ٘(نٗن،نأٗن تف قن،نأ

ننبط٣ نب جملرٌع( ن هطسز ن ؿ ق ننبهط٣َ ب١ا   ١َُٝ ي١ ١َداػل ١َغ١ي١ٕ ا اطرٔوم( ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢ ٥
َٝساٜ َٜو ع١قسَإ ١ٜ١ٖ ن١ ٥ٝشتٝهاض٣ ت َٝت ٚ ت١ي١فْٛات ١ْٖس ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ط١ٜاْسْسا، ي١ ١َداػل ٥ٝٓت١ضْ

َٜو ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ به٠ٚ١ٜٓ١، ضْٛه١ ب١  َٝط٠ ت٥١هٝس ١٥ٚ قا١ْْٛ ب١ غ١ض ١٥ٚ ع١قسا١ْف زا ت١تبٝل بَك، ٚ ي



 69 

َٝت ٚ ط١ٜاْسٕ،  َٝسا نطا٠ٚ، ٚ ظ٠ض٠ض٣ ظ٩ض٣ ي١ َٛغت١ًٖٝو زا٠ٚ، ١٥ٚ خ١تا٣١ْ ٥ٝٓت١ضْ فٝعًٞ ٥ٝشتٝهاضٟ ت
َٞ ز٠نا، ي١ ْ ١تٝذ٣١ ١٥ٚ ٥ٝشتٝهاض١ٜ٠ ن١ ي١ع١قس٠نا٠ٚ١ْ نطا٠ٚ، ١ََٖٛٚإ ض ٩شا١ْ ز٠ٜبٝٓغل خ١َيو ط٢ٜ١ً ي

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

َٝؿ١ٚا،  ف١ضَٛٚ ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛفٝل َئسٜس: َٜع ث  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝب١ٝٓٝن٣١ خ٪ّ غ١َ١ ض ٚٚ، ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ز٠ز٠ّ باؽ ي٠ٚ١  َٝـ ٣٠ٚ١٥ ت نطا ن١ يٝص٣١ْ ٠َٚي٬ َٔ ث
 ٍَ ٍَ ض اث٪ضتٝإ ي١ غ١ض ١٥ّ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ١ْب٠ٚٛ، ١٥ٚ ١٥ٚ ثط ٩ش٠ ٜاغا١ٜ ٥اض اغت٣١ يٝص٣١ْ نؿتٛنا نؿتٛنا
َٝبٝين َٔ  ١َُٝ ض اث٪ضؽلإ ١ْبٛٚ، ت١ْٗا ض ْٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ بٛٚ، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠  ت ١ْنطابٛٚ، ب٪١ٜ ٥

٠ٚ١َُٜٓ،( به١ٜٔ َٔ ب١ ن١ٜ٠ٚ١٥2ٛ ١٥ط١ض غ١ٜط٣ َازز٣٠ ) ١ٜن١ّ: سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  ضز١ٜن٣١ ز٠طلٛ
َٜٔ ن١ ن١غٞ غطٚؾيت ٚ  َٝٓإ ٚ باظضطاْٞ ٚ خع١َتطٛظاضٟ ثٝاز٠ ز٠نط ي١غ١ض ضا٫ن١ٝناْٞ ب١ض١َٖٗ
َٝٛإ ؾ١خػ٢ ت١بٝع٢  َُٜسا ثآٟ ١َٖيس٠غعل، ٚاتا َْٛاف١غ١ ي١غ١ض ضا٫ن٢ ٥ابٛٚض١ٜ ي١ ْ ١َع١ٟٓٚ ي١ْاٚ ١ٖض

َٝ ؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ ظاضا٠ٚنإ ١ّٖ ١٥ؾداغٞ ت١بٝعٞ ٚ ١ّٖ ١٥ؾداغ٢ ١َع٣ٚ١ٓ، ٚ ٚ ١َع٣ٚ١ٓ، ب٪١ٜ َٔ ث
َٝٓاغ١ بهط٣َ، ضْٛه١ ١ٖز٠مل ٜاغان١ ثٝاز٠نطز١ْ ي١ غ١ض ١٥ٚ غ٢َ ؾت٣١ ن١ َٔ باغِ  ١ّٖ ضا٫ن٢ ٥ابٛٚض٣ ث

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

 ف١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،

َٜع ٥اؾت٢  ععٜع قاحل: ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ت١عطٜ  نطا٠ٚ، ب١ض اغت٢ ي١ خع١َت٢  َٝٓاغ١ ب٪ ٚؾ٣١ َْٛاف١غ١، ١٥ّ َْٛاف١غ١ٜ١ ن١ ي غ١باض٠ت ب١ ث
َٝت١ ١َْع٢  َٝط٠ ب٪١ٜ باغٞ َْٛاف١غ١ ز٠ن١ٜٔ ن١ ب١ْ١تٝذ١ ؼلإ ط١ٜ١ْ ١َُٝ ي ٥ َٞ ٜاغان١ زا ١ْٝ، ضْٛه١ نات

َٝٓاغ١نطا٠ٚ، ن١ ي١ خع١َت٢ ثط ٩ش٠ن١ ٚ ١٥غطاظ٣ ٥ٝشتٝهاض، ب١دّ ١٥ٚ َْٛاف١غ ١ٜ١ ظ٩ض ب١ َْٛع١ظػل ث
َٜه٢ ١َبعٍٚ ب٪ ََٛاض٠غ١نطز٢ْ  َٝط٠ ب١ت١ْٗا ٠ٚنٛ دٗٛز َٛؾ١ضعٝـ زا ١ْٝ ن١ ٜاغان٣١ ْٛٚغ٠ٛٝ، ١ٜع٢ٓ ي
 َٞ َٝط٠ ن١ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض ز٠ب ١ْؾات ٚ ت١تٜٛط٣ ٥ٝكتٝػاز٣، ب١دّ ب١َٓا٣ غ١ض٠ن٢ َْٛاف١غ١، ٚ غ١ض٠ظ٣ ي
َٝت١ ١٥ٚ ١ْتٝذ٣١ٜ١ ن١  َٜت٠ٚ١ ب١غ١ض٠ظ٠ غ١ضن١ٝن١،ن١ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٠، ٚاتا َْٛاف١غ١ ؼلاْط١ٜ١ْ بب١غرت
٣٠َٛٝ ب١غرتا٠ٚ، ب٪١ٜ زٚٚ ب١َٓا٣ غ١ضن٢ ١ٜ١ٖ ي١  ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٠، ب٪١ٜ ١ٖضزٚٚ َٛغت١ي١س١ن١ ث

ٚ ،٢َٜٓ َٞ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ غٝعط زاب١ظ َٝربن َٝت١ ْاٚ ن ي١ ب١ضاَب١ضزا ت١سػ٢ٓٝ  َْٛاف١غ١نطزْسا، ب٪١ٜ ز٠ض
َٝٓاغ١ن١ٜ١ ت١ضنٝع ١ْن١ٜ١ غ١ض ت١خفٝع٣ غٝعط ١٥ٚ د٪ض٠  د١زٚا بس٣٠ ب١ َٛاتٓغل، ن١ ت٪ ي١ ت١عط ٜفٞ ث
َٝط٠ باغٞ ز٠ن١ٜٔ، باؽ ي١ٚ َْٛاف١غ١ سٛض ٠ ْان١ٜٔ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ْا ؾ١ضع١ٝ، ب٪١ٜ  ١َُٝ ي َْٛاف١غ١ٜ١ ٥
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َٜه٢ ز٠خ١ٜٔ ن١ ب١ ١ْتٝذ١ َْٛا ١َُٝ ب١ ٜاغا ض  ف١غ١ بَك ب١ َْٛاف١غ١ٜ١ن٢ ١َْٛظ٠ّ، ٚ خ١َيو َٛغت١فٝس ٥
َٜطانإ ن١ ١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض بها، ن١ٚات١  َٜطا١ٜى ي١ ض  َٞ، ٚ ب١ْ١تٝذ١ بَك ب١ ض  َٝو َٛغت١فٝس ب َٞ، َٛغت١ًٖ ب
َٝؿٓٝاظ٣  َٝو، ب٪١ٜ َٔ ث َٞ ت١ضنٝع بهات١ غ١ض ت١خفٝع٣ غٝعط، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ت١سػ٢ٓٝ د١ٚز٠ ب٪ َٛغت١ًٖ ز٠ب

َٝٓاغ٣١ َْٛاف١غ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ب١ ١ْتٝذ١ بط١ٜٓ١ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ ز٠ن ١ّ ١٥ٚ زٚٚ ٚؾ١ٜ١ ٥ٝعاف١ بهط٣َ؟، ب٪ غ١ض ث
َٜت، غٛثاؽ.  ١٥زلا٣١َ ن١ ١٥َا١ْٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ،

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝؿه١ؾ٢ بطاز٠ضاْٝؿ٢ ز٠ن١ّ، ت١غ١ٚض َٔ ي١ غ١ض ث ٠ٚ١َُٜٓ، ث َٝٓاغ١ٜ١ى ز٠خٛ ٓاغ١نطز٢ْ ٥ٝشتٝهاض ث
١ًَن٣١ ز٠ض١٥نات، ب١تاٜب١ت٢ ي١ ١٥خريزا ١َضد١ن٣١  َٜو ي١ ١٥غ َٝٓا١ْ ت٪ظ اٙورقنز٠ن١ّ ١٥ّ ١َٖٛٚ ٚؾ١ ٖ

نب جملرٌع نب جملرٌع(( ظ٩ض ؾت ضسزً  نضسزً  َٝػتا ١ٖض ت١َ ز٠نا،اٙورق اؾا٣ ٥ٝشتٝهاض ب١س١قٝك١ت ٥
َٝٛإ  َٝه٢ ف١ض١َٝ ي١ ْ َٜهه١ٚتٓ َٛضخهطزٕ: ١ٖض ض  َِٝ، )ق ًَ َٝه٢ ض ٠مسِٝ نطز، ب١ع١ض٠بٞ ٚ ب١نٛضز٣ ز٠ٜ ت١عطٜف

َٝؿه١ؾهطزْٔ ب١َ١ب١غت٢ ) َٝٓأْ ٜإ خع١َت ث  ثلطِٚم٢ْ١ٜ٫ ن١ خ١ضٜه٢ ناض٣ باظضطا١ْٓٝ ٜإ ب١ض١ّٖ ٖ
َٝت١ اٜعظ٠( ب١َ١ب١غت٢ ت١سسٜسنطز٢ْ ْطر ٜإ د٪ضٚ ق١باض٣٠ ب١ض١ٖثس َٜٓ ١َٜٛٝى ن١ ظ٠ض٠ض بط١ ّ ب١ؾ

َٝه٢ ض ٠مس١ٝ ١ٜع٢ٓ  َٞ ٜإ ب١ناضب١ض( ١َ١٥ ت١عطٜف َٝربن ن طس ونن ن ٗ نػ زٙٞ نغسك   نبني نزمسٛ ن تف ق اأٜ
نخدًٚٞ( نأٗ نأُدً جٚٞ ن ٗ ن  ننضْٛه١ ١َ١٥ غ٢َ بٛاض٠ غ١ض٠ن١ٝن٣١ ٥ٝٓتاد٢ ٥ٝكتٝػازٜٔ، ػ زٙٞ اٙٔدو

َٝؿٓٝاض٣ ١٥ٚ ت١عطٜف١  ٙورقن هطسزنب اِ فطٞنأٗن اطرٔوم(نؼدٙدن ٪ضال زنٗنذحٍنُٗ٘عٚٞن ٪ُر دنبػلى َٔ ث
 ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠، ٣٠ٚ١٥ د١ْابٞ ٠ٚظٜط  َٝؿٓٝاضنطز٠ٚٚ، )زٜاض٠ ض١ْس ض ا١ٜى ١ٖبٛٚ ي َٝه٢ ث نفوظنض١ْس خاَي  جملوظ:
َٝٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠ْط٢ ي١ غ١ض زضا،مح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز(ن َٜت، ب١ث َٞ ز ٣٠َٛٝ ي نن١َدًٝػ١ن١ ب١ٚ ؾ

َٝؿٓٝاض٣ د١ْابٞ ٠ٚظٜط٠  ث ًِ :ن ٪ُدً د:ن ُدً دنغسكرنين ٗنأكثسنبص دنت٘ضٚعنذ ٞنً نان هط٘ق. ٠ٚ١٥ ث
ن هػسنطزٜٚٚا١ْ،  ن ؿصٚصٟ(اضالس ١  ( َٞ ن ـ ً٘  ن٠ٚ١٥ف ز٠َي نتِصٙى نبالد ن هػس ١ ن  ٢ٌٞ نا ن اثخجل ضالس

َٜو ي١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َاْٝـ ثؿٓٝاضٜإ نطز ن١ ت١عطٜف٢ غٝعط بهط٣َ،  اِ ٘صنعوٚٔ نفٚٔ  ( زٜاض٠ ١ْٖس
َٝط٠ باؾ١، ب١ْٝػب١ت٢ َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ي َٝؿٓٝاض٣ نطن١٥ط١ض بهط٣َ ١٥ٚ ث نزبٛٚ،٣٠ٚ١٥ ناى ـلاٍ ث

َُٝإ باؾ١،تط٘ٙقن هرح زٝ(نُٗر دنمم زضٞن هِػ ط  ن ارالوصٞنب ٨ا ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنان ١َُٝ ث ا ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانن٥
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ن هد ر   ٜ( ن هِػ   نٗتط٘ٙس َٟ، ٣٠ٚ١٥ تطٜـ ت١قطٜب١ٕ ١ٖض ي١  مم زضٞ َٝطري بهط ١ٜ٠َٛٝ د َٞ، ب١ٚ ؾ ب
َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ ن١ٚا ت١عطٜف٢ ٥ٝشتٝهاض ) َٟ ث نفالى١ْٖس ننكى ن تف ق( نأٗ َٜت١ ت١ْٗا، ن تف ق()نبهط َٞ، ب١دّكى نب

٢َٝ ََٛاض٠غ١ٜ١، ١ٜع٢ٓ ١َضز ١ْٝ ١٥ٚ  َٝط٠ ١َب١غت ي َٝط٠ بَك، ضْٛه١ فٝعٌ ي َُٝإ ٚا١ٜ فٝع١ًن١ ظ٠ضٚض٠ ي ث
َٝط٠ ١٥ٚ  َٞ، ب١َيهٛ ز٠نط٣َ ي َٜو ب َٞ ٜإ ت١ْٗا ع١قس َٝو ب ٠َٛٝ بهط٣َ، ت١ْٗا ٥ٝتٝفاق ؾت٣١ ن١ ٥ٝشتٝهاض٣ ث

َٝؿٓٝاض٣٠ َٝؿٓٝاض٣ نطز ث ١٥ط١ض  كىنفالىن،نأٗن تف قن،نأٗنعصد()،تطٜـ ن١ ظٜاز به١ٜٔ ن١ ناى غ١ض١ْٖط ث
١ٜ٠َٛٝ بٛٚ، َٝهِ ي١ برينطزبٛٚ، غٛثاؽ ب١ٚ ؾ  َٔ ؾت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝف ثؿتطريٟ ب٪ض١ْٚٛن٣١ ناى قباح ز٠ن١ٜٔ غ١با َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ٥ َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ب١ض  ض٠ت ب١ ت
َٝت١  ا ٪ذرل ز(ن١ ي١ ت١عطٜفٞ  ٚ زٜػإ ثؿتطري٣  امب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنان اطرٔوم(،ي١ ن٪تا١ٜٝن١ بب

١َُٝف ثؿتطري٣ ي١ٚ ز. عُط ز٠ن١ٜٔ، فٝعٌ ض اغت٢ ي١ ٥ٝكتٝػاز زا ١ْؾات١ ظٜاتط ١٥ٚ ٚؾ١ٜ َٜٓغل، ٥ ١ ب١ناض ز
َٝت١ ن تف قنثؿٓٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ، بب نأٗ نُػ   َٜه٢ تط اكى (، ت١بٝعٞ غ١باض٠ت ب١ ٥اؾت٢ خإ ٚ ض١ْس بطاز٠ض

َٝهُإ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ف  َٜو ٚ ث َٝه٢ ظ٩ض ض  ١َُٝ ت١عطٜف َٝه٢ تط ب٪ َْٛاف١غ١ٜإ نطز٠ٚٚ، ٥ َٝؿٓٝاض٣ ت١عطٜف ث
)ْٜٛو تاز(، ٚ زٜػإ ١َْٛظ٣١َ٠  اػ زٝنٗتٌِٚٞ(٢َ١َٛ٥ َٛت١سٝس٠ ٥ٝعتُٝاز نطا٠ٚ ي١ٜ٫١ٕ ١َْٛظ٣١َ٠ 

ن نهوٌِ فطٞ(، ن هدٗهٚٞ ناٗ هػخلٞ ن ٪ ر   ٙٞ( نٗ هطبٚٞ َٝغل ١٥ٚضٚث٢ ا هرال ْٗ ًَ َٝه٢ با ب ٚ ت١بع١ٕ ض١ْس ٚدت
َٝه٢ تط،  ت١ب٢ْ١ ١٥ٚ ت١عطٜف١ نطا٠ٚ، ب١ضٜتاْٝا ٥ٝتٝشاز٣ ١٥ٚضٚثٞ، ض ٚغٝا، ٥ٛغرتايٝا، ف١ًْٝسا، ض١ْس ٚدت

١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ:  اً٘ش ٗهٞن ٪ُػطٞن ٪ ر   ٙٞنٗفص ن٪هٚ  ن هط٘قن ْٗنتأثرينأٗنتصٚدنت١عطٜفٞ َْٛاف١غ١ ب١ّ ؾ
ن هرٌِٚٞ(، ن ٗ نب هرح زٝ نض زٝ نأث زً  نٙورق نًفسطً  نتصٚدً  ن ٗ نتأثريً  ن ٪هٚ   َٝه٢ ظ٩ض  هروم ت١بٝعٞ ٠ٚ١٥ ت١عطٜف

َٝؿه َٝهطا٠ٚ، َٛعت١َٝس٠ ي١ٜ٫١ٕ ٚدت١ ث َٜهدطاٚا٣١ْ ن١ َٔ با٠ٚض  ث ١ٚت٠ٚٛنإ زٜػا٠ٚ١ْف ي١ٜ٫١ٕ ١٥ٚ ض 
َٝهطز، غٛثاؽ. َٝػتا ٥اَاش٠ّ ث ٥ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝػتا ْاتٛاْغل بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥  َٜع٠نإ ْا٠ٚ١ْ١ٜ ب١ض ِِاغت٢، ٥ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 

تط، َْٛاق١ؾ٣١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ١٥ٚ زٚٚ َازز١ٜ٠ زٚاٜٞ باْطٝإ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ١َدبٛضٜٔ بط١ٓٝ َازز١ٜ٠ن٢ 
َٞ، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ب٪ َْٛاق١ؾ١، ف١ضَٛٚ ١٥ظغل  ت١غٜٛت، بط ٩ٕ باْطٝإ ن٠ٚ١ْ١ ظ٠فل١ت ١ْب

 خإ،

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١َُٝ ض ١ٝ٥٠نُإ َٝبٛضزٕ ز٠ن١ّ، ٥ ١ٜ١ٖ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ي١ غ١ض ٚؾ٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ي١ ت١عطٜ   زاٚا٣ ي
ننطز٢ْ ٥ٝشتٝهاض ن١ ي١ ١٥خريزا  نب جملرٌع( نٙورق نٜإ اضسز َُٝإ باؾ١ ن١ٚا اب اطرٔوم( ١َُٝ ث بط٢َْ١ٜ١، ٥

َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ اب جملرٌع( َٜت٠ٚ١، ب١دّ َٛدت١َ١   اب جملرٌع(ب طؿتطريتط٠، َٛغت١ًٖٝو ف١ٜ١٦ٝى ز٠طط
ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ ١َٖٛٚ ز ١َُٝ ي١ط١ َٜت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٥  ٠ٚنٛ خ٪٣، اضسزنٙورقنب جملرٌع(٠طط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 بط ٩ غ١ض َازز٣٠ ز٠ّٚٚ، ف١ضَٛٚ،

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نن(:3 ا  ٝنا
نزض  ن ٨ذرل زٙٞن هيتنتورقن هطسزنب جملرٌع.ٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن اٌ 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١ ف١ضَٛٚ، 

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 (:3ماددةي )
َٝربنآ ٚ ق١ز٠غ١نطزْٞ ١٥زلاَساْٞ ق٪ضخهطز١ْ َٜهدػتين ن ن١ ظٜإ ب١ ن٪١ََيطا  ٥اَازلٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ض

 ز٠ط١ٜ١ْآ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١اتِظٍٚ(نثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ب١دّ ب١ ض ٢٥٠ َٔ ي١ دٝات٢   اتػحٚعن اِ فطٞ(ب غطٝ،نبب

َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ، 

َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ ض ٥٠ٞ يٝص٣١ْ َامل ب١ناضب١ض ز٠ن١ٜٔ،  ثؿتطري٣ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ي١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝت١ِظٍٚ(نات١ٜع٢ٓ ي١ دٝات٢   د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ، اتػحٚعن هِ فطٞ(نبب

َٜعغٓإ ض١ي١بٞ/٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ  ٚثٝؿ١غاظ٣ ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ َٝؿٓٝاض٣ ٥ َٝؿٓٝاضؿلإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظ٩ض ب١نٛضت٢ ٖات٠ٚٛ، ؾ١ضس١ن٣١ ت١ٚاٚ ْازاتٔ، ث ١َُٝ ث ٥
ن اِن١ٜ٠ٚ١٥: نتِظٍٚ ن   ن هص ُْ٘ نٓر  ن ٗناٙٔدو ن ٪تف     ن هغ ١ نأٗ نًل فرٞ نخ٩ي نًّ ن ٨ذرل ز نًِٗع  فطٞ

 هر سف  ن هرصٚدٙٞنفٌٚ نبنين هػسك  ن ٗن ٪ُدً ج  نٗعٌوٚ  ن هػس ١ن ٗن ض ١ٝنأضرالٌ ينًس كصن هص٠٘ن هط٘ ٚٞن
 هرح زٝننًٌِٔٚٞنمم نحيد نًّن ًل ُٚٞن ه٘ص٘ين  ن ٪ض٘ قن ٗنتصٚدن اِ فطٞنتصٚد  نًفسطً نف٧ٚثسنتأثريً نض زً نا

ن، غٛثاؽ.  هد خوٚٞن ٗن هدٗهٚٞن ٗن هرٌِٚٞن ٨ ر   ٙٞنٗتورقن هطسزنب جملرٌع(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )٥ا١ْٖط خإ،  ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ قػ١ بهات؟ ْا٣ٚ بٓٛٚغغل، ١٥ّ ب١ض 
َٝط خإ، ٖاش٠ خإ(ناى غ١ض١ْٖط، َاَ٪غتا نا٠ٚ،   ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ، تاضا خإ، ؾً

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ ز٠ن١ّ، ضْٛه١ فٝع١ًٕ ن١ ١ْق١ن٣١ د١ْابٞ ن١ ٚت٢ بٛعس٣  َٔ ثؿتطري٣ ت١ٚاٚ ي١ ب١ض 
َٝه٢ ز٠ضز ١َُٝ ١٥ٚض ٩ن١ قاْْٛ َٞ ظٜاتط ز٠زات١ ١٥ٚ قا٣١ْْٛ، قاْْٛٞ ٥ َٜين ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْٝ ض ١ْقؼ ي١ باظاض  ١ٖب

َٜصتط ببٝٓغل ن١ ٥ٝتٝفاقٝات٢  َٞ زض ١َُٝ ١َْع٢ به١ٜٔ، ١َزا١ٜن٣١ نٛضت ببٝٓغل، ١َزا٣ ز٠ب ١٥َط ٩ ٥
َٜع  ٍَ عاي١ّ ٚ ز٠ٚيٞ ٚ ض٪ٕ ْعٜو بب٠ٚ١ٓٝ ي١ قا٢ْْٛ عاي٢َ١ ظٜاتط، ب٪١ٜ ت٥١ٝس٣ ب١ض  تٝذاض٣٠ ي١ط١

َٜصتط ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ ز٠ن١ّ، ضْٛه١ ١ٖز٠ف َٜص خا١ْ١ٜ ٚ ١َغاف١ن٢ زض ١ن٣١ ب٪ ت١ْعؿل٢ قا٢ْْٛ زض
َٝت٠ٚ١ َٜٓ  ز٠خٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝٓٓـ٠ٚ١،       ٍَ خ٪تـإ ب ٠َٛٝف بط ١ْ٩ ز٠ض٠ٚ٠، ب١دّ تها١ٜ ظٚٚ ٠ٚض٠ٚ١ْ ٥ـ٠ٚ١نا٢ْ زٜهـ١ف ي١طـ١ ٥اخط ب١ض اغت٢ ٥

 ف١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط
َٜع غ١ض١ْٖط فطز ذل  ُس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاظ  َٝو َٔ ث َٝه٢ باؾ١، ب١دّ ب١َ١ضد َٜع ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ خػت١ٝ ض ٚٚ، ت١عطٜف ١٥ٚ ت١عطٜف٣١ ن١ ب١ض 
َٝؿٛتطزا ٥ٝكترياسِ نطز، ٚؾ٣١  َٙلٟنتسنز٠ن١ّ ي١ َازز٠ن٣١ ث اًّنبنينظٜاز بهط٣َ ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا اعص٘ (نج ز

١َُٝ   هػسك  ( َٜو ع١قسَإ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ ب٢ٜٓ١ ؾ١ضٜهات ٚ سه١َٛت نطا٠ٚ ْا ب١ت١ْٗا، ضْٛه١ ٥ ١ْٖس
َٝسا١ٜ،  ن٥ٝشتٝهاض ت ن ؿلً٘ٚٞ( نٗ ا٧ضط   ن هػسك   نبني نأٗ ن هػسك   نبني َِٝ ٚا١ٜ ؾا١ًَ، اًّ ب١ٚ ١ْٚع١ ث

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

 َاَ٪غتا نا٠ٚ،ف١ضَٛٚ
َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل  ب١ض 
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َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت،  َٞ ب َِٝ باؾ١ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ٚا٣ ي اٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل زن هرٟنتورقنَٔ ث
َٝؿه١ٚت٢ٓ  هطسزنب هِػ  نٗتط٘ٙسن ٪ ر   ٜ(ن َٞ ب٪ ضا٫ن٢ ٚ ث ١ٜع٢ٓ ٥ٝشتٝهاض ي١ ١ْتٝذ١زا ظ٠ض٠ض٣ ز٠ب

٠َٛٝ َِٝ باؾ١ ت١عطٜف١ن١ ب١ٚ ؾ َٞ، غٛثاؽ،٥ابٛٚض٣، َٔ ث  ١ٜ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 تاضا خإ ف١ضَٛٚ،

َٜع تاضا حتػغل ٜاغغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ ض١ٝٝ؟  َٜصض٣َ ١ٖز٠ف ي َٔ ٚا ب١ باف ز٠ظاة ي١ ن٪٣ َازز٠نا٢ْ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ ْاٚ ١٥ٚ قا١ْْٛ زا ٚا زابط 
 ،َِٜٓ ونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنبػلىنتر٢٩ٍنًعنُظ َن هط٘قن افر٘حن هرٜناٙٔدب١ع١ض٠بٝه٣١ ز٠طلٛ

ٙصسزن ٪ضال زنفٕٚن هرف عىن ؿسنٗكرهمنٙٔدونٓر ن هِظ َنبطخطن ٪تف  ٚ  نبنين ا٧ضط  ن هرٜنتصٚدن اِ فطٞن
ٍَ ٚت١نا٢ْ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜؿِ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ظا ٗتورقن هطسزنب جملرٌع( ْغل ١َبس٥٠ٞ ٚاتا ت١قطٜب١ٕ ي١ط١

١َُٝ َْٛاف١غ١نطزٕ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ١٥ٚ ْٝعا٢َ غٛقٞ ١َفتٛس١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٥ ١٥غاغٞ ب٪ ٥ٝكتٝػاز ي١ ١ٖض
١ٜ٠َٛٝن٢ ؾ١ضٜها١ْ ن١ ١٥ٚ ؾ١ضٜها١ْ بتٛأْ به١ٕ، ب١دّ ي١ ب٢ْٚٛ ١٥ٚ ْٝعا١َ  َٝت؟ ب١ؾ ١ٜ٠َٛٝى ب ب١ ض ؾ

هٛ ت١قٝس٣ ٠ٚ١٥ بهات ن١ ق٪ضر نط٣َ ي١ ١ٖز٠فُإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ْٝعا١َن١ ت١قٝس٣ َْٛاف١غ١ ١ْنات، ب١َي
َٝت ن١ باغِ نطز، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ب  ١ٜ٫ن٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٚا ب١باف ز٠ظاة ب١ّ ؾ

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

َٝط خإ ف١ضَٛٚ،  ؾً

َٝطذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝغل ١٥ّ قا١ْْٛاٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞ(ن، ب١ؽ ٚؾ٣١ ٜٚطاٟ ثؿتطريِٜ ب٪ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ًَ نب
ن َٞ، ضْٛه١ زٚاٜٞ ن١ ق١ظ١ٜ١ٜى ٖات١  ِ فطٞ( ااحيٌٛ ٥ٝٓذا ب١ؽ َْٛاف١غ١ن١ؾ١، ١ٜع٢ٓ َٛتٓافػغل ْاب

َٜو ٥ٝساض١ٜٕ فاؾٌ بٛٚ، ٖٝض قٛزض٠ت٢ ١ْبٛٚ، ١٥ٚ  َٝو خ٪٣ ٜإ َٛغت١مسري َٝٔ َٛت١ْافٝػ ًَ ١َسانِ ب١ؽ ب
٣١ٜ٠َٛٝ ن١ خ٪٣ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚت٢ ق٪ ضخهاض٣١ٜ ن١ ١َغ١ي١ٕ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ي١ ز٠غ١دت زا١ٜ ب١ٚ ؾ

َٝت١ ْاٚ ١٥ٚ باظاض ٠ٚ٠ ن١  َٜطط٣ به١ٜٔ ب١ْا٣ٚ خ١َيه٢ تط٠ٚ٠ ب َٞ، ْاظاة ٠ٚ١٥ ض٪ٕ ض  ١ٜ٠َٛٝى ١ْتٛاْ ب١ٖٝض ؾ
 ب١ض اغت٢ تا خ١َيه٢ ٥ٝعتٝاز٣ ١ْتٛأْ َْٛاف١غ٣١ به١ٕ؟، غٛثاؽ.

َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ٖاش٠ خإ ف١ضَٛٚ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   ً طفٟن:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت ز٠نات ن١  َِٝ ٚا١ٜ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖز٠ف١ن٣١ ظ٩ض ب١ َٛخت١غ١ض٣ ْٛٚغطا٠ٚ، ب٪١ٜ ث َٓٝـ ث
َٞ بطا ن١ ١ٖز٠ف١ن٣١ ١٥ٚ قاْْٛ َٞ ت َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ّ ١ٖز٠ف١ن١ ظ٩ض ب١باؾ٢ خ١َيو ي ١ ض١ٝٝ؟ ب٪١ٜ َٔ ث

َٝت، ١ٜ٠َٛٝ ب اٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل زنٗ هيتنٙصَ٘نبٔ ن اطرثٌسْٗن ٗن اِرحْ٘ن ٗنؾ
 غٛثاؽ. اط٘ ْ٘ن ٗنبريٍٓنانمجٚعن هِػ ط  ن ٪ ر   ٙٞنٗ هرٟنتورقن هطسزنب جملرٌع(،ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى ١ْضؿلإ ،
َٜع ١ْضؿلإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٛ ١٥ٚ ٥ٝعافاتا٣١ْ ن١  َٝٓاغ١ٜ١، ٚ ب ي١ ض اغتٝسا َٔ ثؿتطري٣ ي١ ض ١ٝ٥٠ن٣١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ، ب٪ ١٥ّ  ث
َٝٓا، ي١ ١٥غًَ َٝهطز، ١٥ط١ض ٖاتٛ ١َ١٥ ز٠ْط٢ ١ْٖ َٞ ناى غ١ض١ْٖط ٥اَاش٣٠ ث نٓر ن٢ َازز٠ن١ ن١ ز٠َي اٙٔدو

َٝغل  هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞ(ن اٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚنٗتػحٚعن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل زن هرٟنتورقنبًَ
َٝه٢ عا١َ، ٚ ١ٜ٬ٜٚت٢   هطسزنب اطرٔومنٗ جملرٌع( َٝٓغل ؾت ١َُٝ َٛدت١َ١  ١٥ط١ض ب١ت١ْٗا ب١ناض ب َٜعإ ٥ ب١ض 
َٞ عاَٝـ ي١ غ١ض ١َ١٥ سه َٜط٣١ ث َٞ ض  َٞ ط١ؾت خ٪ ز٠ب َٝو ظ٠ض٠ض٣ ث ١َٛت١، باؾ١ ١٥ط١ض ٠ٚنٛ َٛغت١ًٖه

َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ  َٝؿ٢ َٛدت١َ١ع١ن١ ب بسض٣َ زٜفا  ي١ خ٪٣ بهات، ب٪١ٜ َٛغت١ًٖٝو ظ٩ض ظ٠ضٚض٠ ي١ ث
َٜط٣١ قا٠ٚ١ْْٝٛ ي١ غ١ض خ٪٣ ٫ببات، ٚ َٛدت١َ١عٝـ  َٞ ي١ ض  َٞ ز٠طات ز٠تٛاْ ؾ١خػ٣١ ن١ ظ٠ض٠ض٣ ث

َٞ بهات، ي١ ١٥ٚ ٥ٝشتٝهاض نطز١ْ، غٛثاؽ.سهٛ َٞ زٜفاعٞ ي  ١َت ز٠تٛاْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.
َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ َٝؿٓٝاضٜإ ١ٖبٛٚ ١ٖض١ٜن٢ ١ٜى داض بٛٚ، ب٪١ٜ ْانط٣َ ٥ َٜعإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ث  ٠ٚضٟ ططٜٔ،  زٜاض٠ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝهطز، ف١ضَٛٚ  ٣٠ٚ١٥ د١ْابٞ ٠ٚظٜط غ٢َ، ضٛاض ن١ؽ ثؿتٝٛا٢ْ ي
َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠ن١ٜ ١َُٝ ثؿتطري٣ ي َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط نطز١ٜٚٚت٢ ٥ َٞ ٠ٚ١٥ ز١ٜٓٝ غ١ض٣، ب١دّ ١٥ٚ ث ٔ ٠ٚنٛ ب١َي
 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ١ٖض٠ٖٚا يٝص١ْنا٢ْ تطٜـ ز٠تٛأْ ض ٥٠ٞ خ٪ٜإ بس٠ٕ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ، 
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َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ َٝؿٓٝاض٣ ي١ ب١ض  باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣  ب١ْٝػب١ت يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚض٣ ثؿتطري٣ ي١ ث
 ز٠ن١ٜٔ ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ز٠ّٚٚ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ٚ١َُٝ َٜه٢ تط ز٠َي َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ٠ٚظٜط ب٪ ١٥ٖساف١نا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ داض َٝغل ٠َٚي٬ غ١باض٠ت ب١ ث ١َُٝ ب ، ١٥ط١ض ٥
ت١َاؾا٣، ١ٜع٢ٓ ١ٖز٠ف ي١ غ١ض ق١ٚا٢ْٓٝ َْٛاف١غ١ به١ٜٔ، زٚٚ ١َبس٢٥٠ ١٥غاغٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١َٝإ: 

ن اِ فطٞ( نٗتػحٚع ن هرصٚدٙٞ(ز٠ّٚٚ:  امح ٙٞ ن هرح زٙٞ ن اٌ زض   نتستٚخ   ن ٗ ن ٪تف  ٚ   ١ٜ، ١ٜع٢ٓ اًل فرٞ
، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١٥ٚ ت١عطٜف١ف ت١ب٢ْ١ به١ٜٔ ١َب١غت ي١ غ١ض ق١ٚا٢ْٓٝ َْٛاف١غ١ ١٥ّ زٚٚ ١َبس١ٜ١٥٠

١َُٝ باغٞ  َٝٞ ت١ْعؿل٢ َْٛاف١غ١ به٣١، ٥ ١َُٝ باغٞ ت١ؾذٝع٢ َْٛاف١غ١ به١ٜٔ، ضْٛه١ ١٥ط١ض ت٪ ب َٝت ٥ ز٠ب
١َُٝ باغٞ ١َبس٥٠ٞ َْٛاف١غ١ ز٠ن١ٜٔ، ١َْطٛت٠ٚٛ  َٝط٠ ٚؾ٣١ ا ارِ فطْ٘(نَٛت١ْافٝؼ ْان١ٜٔ، ٥ ١٥ط١ض ت٪ ي

َٝين، ٚات ١َُٝ باغ٢ َٛت١ْافػٝٓٝـ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.ت١ْعِٜ ب١ناض بٗ  ا ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ،
 

َٜع: غٓإ ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ ططه١َإ ١ٜ١ٖ، ت١عس١ًٜى، ي١ٚ َازز١ٜ٠ ي١ دٝا َٝطا١ْ ١ٜى ث ١َُٝ ي نابنينتٞ ٥ ن هػسك  ( ابني
َٞ،   ا٧ضط  ن هرح زٙٞ(  مشٛيٞ تط ز٠ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
مشـــٛيٞ تـــط٠، ٜـــ١ع٢ٓ ٥ـــ١ٚت ت١عـــسٌٜ نـــطز٠ٚٚ، َـــازز٣٠ زٚٚ ٥ـــ٣٠ٚ١ ابىىىنين ا٧ضطىىى  ن هرح زٙىىىٞ(نظٜـــاتط 

ٓـ       َٜٓ ١ًَٝن١، بٝدٛ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط، ضـْٛه١ زٚٚضتـط٠ يـ٣٠ٚ١ ١٥غـ َٝو ١٥ْـساّ    ث ٠ٚ١، ضـْٛه١ ن٪َـ١َي
َٝهطز، ١ٖض ١ٜن٢َ ١ٜى ن١ؽ ؾت١نا٢ْ ظٜاز نطز، بٝٓٛٚغٔ بعاْغل ٥ٝعاف١ن١ ضٞ بٛٚ؟، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١   ثؿتٝٛا٢ْ ي

 ٣ ٥ٝعاف١ نطز، ف١ضَٛٚ ناى عُاز.ا٧ًضط  (بٝإ ز٠ٜيَن، 
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض ع١ي١٥١غاؽ ٚؾ٣١ )عكٛ َٞ     ١ٜى ث َٝه٢ تـط ثؿـتطري٣ يـ َٝؿٓٝاض بٛٚ، ن١غـ َٜعل، ب١دّ ١ٜى ث ز( ظٜاز بهط
 ١ْنطز٠ٚٚ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 
َٝؿٓٝاضنطإٚٚ، بعأْ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚظٜط غ١ْ١ ز٠ْط٠ٚ١  َٝٔ زٚٚ ن١ؽ ب٠ٚٛ، باؾ١ ١ٜى: ١ٜى ١٥ٚا٣١ْ ن١ ث ز٠َي

َٞ، ٠ٚ١٥نا٢ْ تط ٥ٝعاف٣١ ب  ه١ْ١ غ١ض٣، ف١ضَٕٛٚ بعأْ ض٪ٕ ز٠ب
َٜعز. افلسابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 َٞ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖات٠ٚٛ ز٠َي اًّنخ٩ينًل فررٔ ن ٗن هغ ١ن ٪تف    ن ٗنغ١باض٠ت ب١ ث
َٝط٠ ٥ًٝئانطزٕ ي١ ٜاغان٠ٚ١ ٣٠ٚ١٥ َٔ بعاة  ٥ًٝئانطز٢ْ ٥ هر سف  ن هرصٚدٙٞ(ن َٝسا ١ْٝ، ب٪١ٜ ي١ ي ٝتفاقات٢ ت

ًَٞ ثط ٩ش٠ن١ زا ٖاتبٛٚ  ١ٜع٢ٓ ب١ ض ا٣ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ باؾرت ١ْٝ، ي١ بات٢ ٥ًٝئا٢٥  اضخطن ٪تف    (١٥غ
َٝت، غٛثاؽ،اضخطن ٪تف    نٗ هر سف  ن هرصٚدٙٞ(٥ٝتفاقات   ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ،

َٜ  ع غٝٓإ ض١ي١ب٠ٚ/٢ظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعل، ت٪ زٚٚ ع١قس٣ ز٠ن١ٜت، ت٪ ٥ٝتٝفام ز٠ن١ٜت، ١٥ط١ض  ٥ًٝئا٣ ٥ٝتفاقٝات ٚادٝب١ ١٥ط١ض ب١ ٥ًٝئا ١ْنط
َٝعل، ٠ٚ١٥ ١ٜى: ز٠ّٚٚ: ن١ ١٥َٛغ١غا َٓٝ َٞ ٥ًٝئا بهط٣َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ؾ١ضت١ ؼل َٞ، ز٠ب ت٢ َٛخايف٢ ٠ٚ١٥ ب

َٝو ٥ٝٓتٝعاض٣ ٠ٚ١٥ ْانات سه١َٛت ٥ٝشتٝهاض بهات، ي١ب١ض  ٍَ ؾ١ضٜهات ٥ٝتٝفام ز٠نات ن١غ سه٢َٛ ي١ط١
َٞ، ٚ ١٥َٛغ١غات٢ تٝذاض٣  ٠ٚ١٥ ٚؾ٣١ ٥ٝشتٝهاض ن١ بطاز٠ضإ باغٝإ نطز، ب٪ ١٥َٛغ١غات٢ سه٢َٛ ْاب

 ن١ضت٢ تاٜب١ت١، غٛثاؽ،
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط ،ف١
َٜع غ١ض١ْٖط فطز ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسا١ٜ، ض٪ٕ  ٍَ ١٥َٛغ١غات٢ سه٢َٛ نطز١ٜٚٚت٢ ٥ٝشتٝهاضٜؿ٢ ت ع١قسَإ ١ٜ١ٖ ؾ١ضٜهات ي١ط١
َٝه٢ قا٢ْْٛ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚع١  ١َُٝ ٠ٚ١٥ غ١ٜٓ١ ْاٚ ١٥ٚ قا٠ٚ١ْْٛ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ز٠عُ ١ْنطا٠ٚ؟،ب٪١ٜ ١َفطٚظ٠ ٥

 ١ٜٔ ي١غ٣ٛ به٠ٚ١ٜٓ١ ب١ض اغت٢، غٛثاؽ.٥ٝعاف١ به
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ف١ضَٛٚ ناى عُاز.  َْٛاق١ؾ١ ظ٩ضنطا ب٪ض١ْٚٛنإ غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن هرصٚدٙٞ(ن١ ت٪ باغٞ  ن هر سف   ن ٗ َٝسا١ٜ، ١ٜع٢ٓ ١َغ١ي١ن١ ز٠ن٣١ ١َ١٥ ١َغ١ي٣١ عكٛز ا ٪تف     ٣ ت
٢َٝ ١َغ١ي١ٕ  ٥ٝتٝفاقات ب١ ضٞ اًّنخ٩ينًل فررٔ ن ٗن هغ ١ن ٪تف    ن ٗن هر سف  ن هرصٚدٙٞ(نٚاظضل١ ت٪ ز٠َي
َٜت َٜت؟ ب١ ع١قس ز٠نط ن،نز٠نط

ن هص ُْ٘ن  نتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل زنًّنخ٩ينًل فرٞنأٗن هغ ١ن ٪تف    ن  ٗن ا  ٝن هث ُٚٞ:ناٙٔدونٓر 
نًس كصن نأضرالٌ ي ن ض ١  ن ٗ ن هػس ١ نٗعٌوٚ   ن ٪ُدً ج   ن ٗ ن هرح زٙٞ ن ا٧ضط   نبني نفٌٚ  ن هرصٚدٙٞ  هر سف  
 هص٠٘ن هط٘ ٚٞن أٌِٚٞنمم نحيد نًّن ًل ُٚٞن ه٘ص٘ين  ن ٪ض٘ قن ٗنتصٚدن اِ فطٞنتصٚد  نًفسطً نف٧ٚثسنتأثريً ن

ن ٨ ن هرٌِٚٞ ن ٗ ن هدٗهٚٞ ن ٗ ن هد خوٚٞ ن هرح زٝ نا نب جملرٌع(ض زً  ن هطسز نٗتورق َٜع  ر   ٙٞ َٝؿٓٝاض٣ ب١ض  ، ٠ٚ١٥ ث
 ٠ٚظٜط٠،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ  َٞ نطز، ن٢َ ي١ط١ َٜع٠نإ ثؿتٝٛاْٞ ي َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١ شَاض١ٜ٠ى ي١ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  ١٥ٚ ث

ٍَ زا29ٜتها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟، ) ٍَ زا ١ْٝ؟ )( ن١ؽ ي١ط١ َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ١3، ن ( ن١ؽ ي١ط١
 ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ١٥ّ ب٪ض٣١ْٛ ١٥ٚ، ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ،٠ٚ١َُٜٓ ٣َٚٛ١ٖ ٠ٚ١َٜٓ غ١ض ز٠ْطسا٢ْ َازز٣٠ ١ٜن١ّ، بٝدٛ َٝػتا ز٠ط١ض  ٥ 
ن هرال برين آلتٚٞن اال ُٛن اخِٚٞن ش ١ٓ ن٪بس ضنٓر ن هص ُْ٘:ٙص دنب ا طور  نٗن(:1ا  ٝنا

  هالس ق.– إل وٍٚ:نإ وٍٚنك٘ز ضر ْنن-أ٨ًٗ:

  ه٘ش زٝ:نٗش زٝن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن-ث ًُٚ :

 ٗشٙسن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن: ه٘شٙسن-ث هثً :

َٝؿٓٝاض ز٠نا  َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ث َٝت١ ضابعاب١ض   ن١ٚا اجملًؼ بب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
 بةِريَز سةرؤكى ثةرلةمان.

ننز٠ْطُإ ي١ غ١ض ْا٣ٚ ٜاغان١ زا٠ٚ، ن ٨ذرل ز(، ن اٌ زض   نًِٗع ن اِ فطٞ َٝت١ا  ُْ٘ َٞ بب نمح ٙٞنافونز٠ب ظ
ن(.ذرل ز اِ فطٞنًِٗعن ٨

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 



 79 

١َُٝ ن١ زٚاٜٞ ن١ ت١عس٢ًٜ ز٠ن١ٜٔ َٜٔ ٖات٠ٚٛ ٥ ن١ غٝاغ٣١ ز٠ن١ٜٔ، ١٥ط١ض ٥ٝعٕ بس٠ٕ ي١  ،ي١ ظ٩ض ؾٛ
 غٝاغ١نطز١ْن١ ١َٖٛٚ ََٛاض٠غ١نإ ٫بس٠ٜٔ،

 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ز. ض ٩شإ.

َٜع ز. ض ٩شإ عبسايكازض افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ز٠ْطسإ ي١ ب٪ ْا٣ٚ ٜاغان١ نطا، ب٪ ْا٣ٚ ١٥زل١ْ١َٛن١ ١ْنطا، ١َضز ١ْٝ ْا٣ٚ ١٥زل١َٕٛ ١َٖإ ْا٣ٚ ٜاغا 
َٝه٢ ز٠ٜين َٞ، ١٥زل١َٕٛ ن١ ب١ٚ ٜاغا١ٜ ث َٞ، ي١ ْا٣ٚ ٜاغان١ ْعٜو ب ، ض اغت١ ْا٠ٚن١ ض١ْس نٛضت ٚ ثٛخت ب

َٞ باؾرت٠، ب١دّ ١َضز ١ْٝ ١َٖإ ْا٣ٚ ٜاغان١ ٚ ْا٣ٚ ١٥زل١َٕٛ ٠ٚنٛ ١ٜى بٔ،  ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ًَ ننن١ٚات١ ٥ٝعتٝاز١ٜ ١٥ط١ض ب ن ٪ذرل زٙٞ( ن اٌ زض   ٠ٚ١َٜٓٓ ٖاًِع ٣َٚٛ١، ٥اخط ٠ٚ١٥ ي١ تها١ٜ بٝدٛ
٢ََٓٝ، ي١ عٝٓٛاْٞ قا١ْْٛن١ ٫بطا٠ٚ،  عٝٓٛا٢ْ قا١ْْٛن١ ٖات٠ٚٛ، ب١دّ ؾ١ضت ١ْٝ ي١ ْا٠ٚض ٩ن١ن٣١ ٠ٚ١٥ ١َْ

َٞ، ف١ضَٛٚ َٝه٢ ٥ٝعتٝاز٣ ز٠ب َٝيَن، ؾت َٝط٠ ؼل نب١دّ ي
َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نعن ٨ذرل ز.ز بال :ن جملوظ:نفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗ
  اِ فطٞ:ن ؾٔ٘ ن اخرٗهٞنانمم زضٞن هِػ  نٗن هرط٘ٙسن ٨ ر   ٜ.ن-خ ًط :

نبٍِٚٔنن-ض  ض : نت٘ضط نأٗنممّ ن، نًالِٜ٘ نأٗ نطخٚالٛ ن كثس نأٗ نغدص نًّ نصدز ن، ن تف ق نأٗ ن، نفالى نكى  ٨ذرل ز:
 .هوررلٍنب هطالسنان هط٘قنأٗنُ٘عٚٞن هطوعنٗ ـدً  نمب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب جملرٌع

 اِطصٞن هيتنٙر ىنبٔ ن اِرحْ٘نٗن اطرٔولْ٘نًعنبالطٍٔنهالصدن ه فص  ن هرح زٙٞنبػأْنضوالٞنن: هط٘قن-ض باَل :
 ًالِٚٞ.نٗن٨نتِر سن هط٘قنب هطسٗزٝنعدٗ نجغس فٚٞنًالِٚٞن٨بس ضنٓر ن هص ُْ٘.

َٝؿٓٝاض٣ زٚٚ خاَي٢ تطٜؿ٢ نطزبٛٚ ن،ند١ْابٞ ٠ٚظٜط ث
ن ٗنأكثسنبص دنت٘ضٚعنذ رٕنان هط٘ق.ن ٪ُدً د:ن ُدً دنغسكرنين-ث ًًِ :

 ت ضال ن:نضالسن هػس ١ن ؿصٚصٛ:ن هطالسن اثخجلنان  ٢ٌٞن هػس ١نبالدنتِصٙىن ـ ً٘  ن اِ ٘صنعوٚٔ نفٚٔ .ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١،؟ ف َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ َٝػتا ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ  ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خا٥ٕ
َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜٓس٠ٚ١ْنإ زا، ب٪ ؾل١ْٚٛ  نطا  افرٌع(١٥ٚ ط٪ض اْهاضٜا٣١ْ ن١ ي١ ١ْتٝذ٣١ ز٠ْطسإ زا ٥ٝعاف١ ب٠ٚٛ، ي١ خٛ
ناعص٘ (نب١ َٝٓاغ٣١ َْٛاف١غ١ ١ٜع٢ٓ ١ٖض٠ٚنٛ خ٪٣ زاْطا٠ٚت٠ٚ١ اًطرٔوم(، ، ٥ٝعاف١ نطا،، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ث

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

١٥ظا٢ْ ض٪ٕ؟ ز٠ْطسإ ب١ؽ ب٪ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ي١ بٝسا١ٜت٢ عٝٓٛا٢ْ ْا٠ٚن١ بط٪ض ٣َ، ١٥ٚا٢ْ تط ز٠ْطٝإ ب٪ 
َٝػتا غٝاغ١ن١ ب١ عاّ ٠ٚنٛ َازز٣٠ ١ٜى ز٠ْط٢ ب٪ ز٠زض٣َ، ٖٝض ١ْخطا٠ٚت١ ز٠ْط زإ، ١٥ٚإ  ١ْزضا٠ٚ، ٥

َٝػتا ٥اخري غٝاغ١ ن١ ٫َٛس١ظ٣٠ ١َٖٛٚ ث١ضي١َاْتاض٠نإ ٠ٚضطريا٠ٚ ؾ١ضسٝإ نط ز ٚ د١ٚابٝإ زا٠ٚ١ٜ، ٥
َٞ خ٪ ؾ١ضت  ًَ َٜٓس٩ت٠ٚ١ ١٥ٚإ، زٜاض٠ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٠ٚضٜإ ١ْططت٠ٚٛ، ١ٜى ن١ؽ بٝ ٥اخري غٝاغ١ٜإ خٛ

َٞ، باؾ١ بط ط١، بط ط١ ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، خٛؾو ًَ َٞ غ٢َ ن١ؽ بٝ ٚ بطاٜا٢ْ ٥اظٜع، ١٥ط١ض  ١ْٝ ٠ٚضبطري٣َ، ز٠ب
َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١، ؾ١ضت ١ْٝ  َٝو بهات، ٜإ زاٚا٣ ط٪ض اْهاض٣ بهات ؾ١ضت ١ْٝ غط َٝؿٓٝاض٣ ؾت ١ٜى ن١ؽ ث
َٞ َٛضاعات٢ به١ٜٔ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ب١دّ ٖٝض  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ق١بٛيٞ بهات، ب١دّ ن١ بٛٚ ب١ غ٢َ ز٠ب

َٝهٝإ ي١ٚا١ْ  غ٢َ ن١ؽ ثؿتٝٛاْٞ ػل ١ْنطز٠ٚٚ َٝط٠ زاْٝؿتٕٛٚ )111، غ٪ظإ خإ )١ٜن ( 29( ث١ضي١َاْتاض ي
١َٝٝ، ١ٖض ) َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١؟، ْانط٣َ، باؾ١ 29ث١ضي١َاْتاض ض ١ٝ٥٠ن٢ دٝاٚاظ٣ ث ( ض ١ٝ٥٠ن٣١ ث١ضي١َاْتاضإ ز٠خط

َٝٝإ  ١َُٝ ْانط٣َ ب١ ظ٩ض ث َٟ ؾت به١ٕ ب١ ٥ٝذُا  ٠ٚضٜططٕ، ٥ ٠ٚ١٥ ٠ٚضٟ ْاططٕ ١٥ٚا٢ْ تط ق١ْاع١ت ب١ ١ْٖس
َٝػتا غ٢َ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زاْٝؿتٕٛٚ ١٥ٚا ١٥ط١ض ب١ دا٥ٝعٜإ ظاْٝبا١ٜ ٜإ ب١ ١َْتكٝٝإ ٠ٚضططٜ ٥ ،ٔ

 ظاْٝبا١ٜ ٠ٚضٜإ ز٠ططت، ف١ضَٛٚ ز. افلس
 
 
 

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ؾ ١َُٝ ثَجؿرت، ضْٛه١ َازز٠ن١ ي١ ناتٞ خ٪ٜسا ١ْخطا١ٜ ز٠ْطسإ، ٥ ١ضس٢ ١٥ٚ ض ٥٠ٝا١َْإ نطز ١٥ٚ نات١ ٥
َٝؿٓٝاضنطز٢ْ ٚؾ٣١  ني١ بط٣ ا جملرٌع(ن١ي١ٜ٫١ٕ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ بٛٚ، ب١دّ ٣٠ٚ١٥ بعاة ث

َٞ ) ا اطرٔوم(، ١َُٝ عٛضف١ن١َإ ٚا ٖات٠ٚٛ، ز٠ب ( ن١ؽ ت١ب٢ْ١ بها، ت١ْٗا زٚٚ 2زٚٚ ن١ؽ بٛٚ، ٚابعاة ٥
١َُٝ ض ١ٝ٥٠ناؾلإ ٖٝط٢ ف١ضاَ٪ف  ن١ؽ بٛٚ، ب٪١ٜ َازز٠ن١ ٣َٚٛ١ٖ خطا١ٜ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ت١ٚاٚ بٛٚ، ١ٜعين ٥

َٝبٛضزٕ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.  ١ْنطز٠ٚٚ، زاٚا٣ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض٠نإ ٠ٚ١٥ بٛٚ، ١َغ١ي١ٕ  َٝو ي١ ث َٝؿٓٝاض٣٠ ب٪ ت١عطٜف٢ ٥ٝشتٝهاض نطا٠ٚ، ن١ ي١دٝاتٞ ١ٜن ١٥ٚ ث
١َُٝ ت٥١ٝسَإ نطز٠ٚٚ، ٚ زٜػإ ن٪تاٜٞ ت١عطف١ن١ف َٝت١ ١ْؾات، ٥  ا ؿ قن هطسزنب جملرٌع(نٚؾ٣١ فٝعٌ بب

َٝػتا ١٥ط١ض د١ْابت ١َداٍ بس٣٠ َٔ ٣٠ٚ١٥ ت١عطٜف٢ َْٛاف١غ١،  ٚؽلإ ٚؾ٣١ َٛغت١ًٖٝو ظٜاز بهط٣َ، ٥
١َُٝ غٝاغ١نُإ ١ٖبٛٚ ب٪،ضْٛه١ ظ٩ض ي١ بطاز َٝؿٓٝاضٜإ ١ٖبٛٚ ٥  ٠ضإ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
،٠ٚ١َٜٓ  ف١ضَٛٚ غٝاغ١ن١ غٛ

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نْ:ٙص دنب ا طور  نٗ هرال برين آلتٚٞن اال ُٛن اخِٚٞن ش ١ٓ ن٪بس ضنٓر ن هص ُ٘ن(:1ا  ٝنا
  هالس ق.– إل وٍٚ:نإ وٍٚنك٘ز ضر ْنن-أ٨ًٗ:

  ه٘ش زٝ:نٗش زٝن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن-ث ًُٚ :

 ٗشٙسن هرح زٝنٗ ه ِ عٞنان إل وٍٚ.ن: ه٘شٙسن-ث هثً :

نز بال :ن جملوظ:نفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز.
نن-خ ًط : َٝت: اِ فطٞ: ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب ن هط٘قنًص نت١عطٜف٢ َْٛاف١غ١ ب١ّ ؾ ن٪هٚ   نٗفصً  ن ٪ ر   ٙٞ ن ٪ُػطٞ ٗهٞ

  ْٗن هرأثرينأٗن هرصٚدنهرومن ٪هٚ  نتأثريً نأٗنتصٚدً نًفسطً نٙورقنأث زً نض زً نب هرح زٝنأٗن هرٌِٚٞ.

 ٨ذرل ز:نكىنُػ  ن،نأٗن تف قن،نصدزنًّنغدصنأٗن كثسنطخٚالٛنأٗنًالِٜ٘ن،نأٗنممّنت٘ضطنبٍِٚٔنن-ض  ض :
 أٗنُ٘عٚٞن هطوعنٗ ـدً  نمب ن٧ٙ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب اطرٔومنٗ جملرٌع.نهوررلٍنب هطالسنان هط٘ق

 اِطصٞن هيتنٙر ىنبٔ ن اِرحْ٘نٗن اطرٔولْ٘نًعنبالطٍٔنهالصدن ه فص  ن هرح زٙٞنبػأْنضوالٞنن: هط٘قن-ض باَل :
 أٗنخدًٞنًالِٚٞ.نٗن٨نتِر سن هط٘قنب هطسٗزٝنعدٗ نجغس فٚٞنًالِٚٞن٨بس ضنٓر ن هص ُْ٘.

ن ٪ُدً د:ن ُدً دنغسكرنين ٗنأكثسنبص دنت٘ضٚعنذ رٕنان هط٘ق.ن-ً :ث ًِ
 ت ضال ن:نضالسن هػس ١ن ؿصٚصٛ:ن هطالسن اثخجلنان  ٢ٌٞن هػس ١نبالدنتِصٙىن ـ ً٘  ن اِ ٘صنعوٚٔ نفٚٔ .ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟) د١ْابٞ ٠ٚظٜط ب١ٚ غٝاغ٣١ٜ١ د١ْابت، باف، ن١ٚات١ ن٢َ ( ن١ؽ 59ي١ط١

ٍَ زا ١ْٝ؟ ت١ْٝا ) ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز١ْ٠ط ث١غ١ْس نطا، 3ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
 ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن(:2 ا  ٝنا
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نن-أ٨ًٗ: ن هص ُْ٘ نٓر  نأذل َ ن هطخٚالٚٞنتطسٜ ن ٨غد ص نبٔ  نٙصَ٘ ن هيت نٗ ـدً   نٗ هرح زٝ ن ٨ُر د ن ُػطٞ عوٟ
ٗ االِ٘ٙٞن  خىن إل وٍٚن،نكٌ نتطسٜنأذل ًٕنعوٟنأٙٞنأُػطٞن  ر   ٙٞنترٍنخ زدن إل وٍٚنٗتطتيفنعوٚٔ نآث زن

   خوٕٚ.

نان-ث ًُٚ : ن ه٘ش زٝ نت دزٓ  ن هيت ن هصس ز   ن ا  ٝ نٓرٖ نًّ ناأ٨ًٗ( ن هفصسٝ نذلٍ نًّ ن هطوعنتطرثِٟ نأضال ز نؼدٙد
نٗكرهمن ن، ن ارك٘ز ن هظسو نٙرطوخٔ  ن هيت نٗهوٌدٝ نط ز٥ ن ضرثِ ٢ٛ نظسو ن ٚ َ نعوٟ نبِ ١ّ ن، ن ٪ض ضٚٞ ٗ ـدً  

نمب٘ فصٞنفوظن ه٘شز ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١نٛضز١ٜن٣١.
َٜعز. افلسابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 

 (:2َازز٠ٟ )
َٝٓإ ٚ باظضطاْٞ ٚ خع١َتطٛظاضٟ ثٝاز٠  ١ٜن١ّ: سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١غ١ض ضا٫ن١ٝناْٞ ب١ض١َٖٗ
َُٜسا ثآٟ ١َٖيس٠غعل ، ١ٖض٠ٖٚا سٛن١ُناْٞ ١ٖض  َٜٔ ن١ ن١غٞ غطٚؾيت ٚ ١َع١ٟٓٚ ي١ْاٚ ١ٖض ز٠نط

َٜت٠ٚ١ٚ َٜٔ ز٠طط َُٜسا ١٥زلاَس٠زض ١َٖإ ١٥زلاَٞ ْاٚخ٪  ضا٫ن١ٝنٞ ٥ابٛٚضٟ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض
َٜت١خ٪.  ز٠طط

َٜٓآ ي١ سٛنُٞ بطط١ٟ )١ٜن١ّ( ي١ّ َازز١ٜ٠زا ب١ز٠ض  ز٠ّٚٚ: ١٥ٚ بط ٜاضا١ْٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت ز٠ضٜإ ز٠ضٛ
َٜٔ ي١باض٠ٟ غٓٛٚض زاْإ ب٪ ْطخٞ نادنإ ٚ خع١َتطٛظاض١ٜٝ ب١ٓض٠ت١ٝٝنإ ٠ٚ١٥ف ي١ب١ض  ز٠نط

َٜهٞ ب١ز٠ضنطاٟٚ ي١ْاناٚ ب٪ ١٥ َٝؿ٠ٚ١ٟ باض ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ باض٠ ْاٚبطا٠ٚن١ ز٠خٛاظآ ٚ ب١ ض٠ظا١َْسٟ ٖات١ٓث
 ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠بآ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ب١دّ غ١باض٠ت ب١ ز٠ّٚٚ ت١ْٗا  ٥ َِٝ َٝط٠ نطا٠ٚ، ث ٥ٝػتٝػٓا٥ات ب٪ سه١َٛت ي
َٜو  َٝعل ١ْٖس َٜه٢ ظ٩ض ططْط١، ز٠ب َٝػتا ز٠ٚض٣ قٛتاعٞ خاص ز٠ٚض َٞ بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ ٥ ١َُٝ ز٠ب ٚا١ٜ ٥
َٝت، ٥ٝٓذا ْاظاة ثطغٝاض٠ن١ّ  َٜو ٥ٝػتٝػٓا٥ات ب٪ٜإ ١ٖب ١٥َٛغ١غات٢ ١٥عُايٞ قٛتاعٞ خاقٝـ ١ْٖس

َٜهُإ ١ٜ١ٖ ٥اض اغت١ٜإ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.٥اض اغت٣١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط٠، ١٥ط١ض  َٝؿٓٝاض ١َُٝ زٚٚباض٠، ث ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ،
َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ن١ غٝاغ٣١ نطز٠ٚٚ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ، غٛثاؽ. ٥ 
َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط،
َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝسا ١ْنط٣َ،  ٖٝض ت١غري٣ ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ناى ١ْضؿلإ، ناى قباح، ز. قباح( فـ١ضَٛٚ  ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ قػ١ بهات؟ )٥اؾت٢ خإ، 
 ٥اؾت٢ خإ،

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ١َٖٛٚ ١ْؾاتات٢ ٥ٝكتٝػاز٣ ٥ٝٓتادٞ ٚ تٝذاض٣ ٚ خ١ز٢َ٠ ب١ ت١ْٗا ب١ّ ٜاغا١ٜ 
َٝو ٜاغاٟ تطَإ ١ٜ١ٖ ٢َُٜ نٛضزغتإ ن٪١ََي ١َُٝ ي١ ١ٖض َٜو ْاخط٣َ ٥ َٜو ز٠خا، ١َ١٥ ب١  ض  ن١ ١٥ّ ١ْؾاتا١ْ ض 

َٝٛا٣١ْ ن١ ي١  َٝه٢ زٜاضٜهطا٣ٚ ١ٜ١ٖ ن١ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض٠، ٚ ت١ْعِٜ نطز٢ْ َْٛاف١غ١ٜ١ ب١ٚ ؾ ت١ْٗا ١ٖز٠ف
١َُٝ ي١  ٥ َٞ َٝٓاغ١ دٝاٚاظ٠ناْسا ٖات٠ٚٛ، ب١دّ ١٥ّ غٝاغ١ٜ١ غٝاغ١ٜ١ن٢ ظ٩ض طؿتطري٠، ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ٚاب ث

٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ ت١ْٗا  َٜهبد١ٜٔ، ١ٖض ب١ّ ٜاغا١ٜ ١٥َا٣َٚ١ْ ١َٖٛٚ ١ْؾات١ تٝذاض١ٜنإ ب١ّ ٜاغا١ٜ ض 
َٝٔ غ١ض٠ٜا٢ْ ب١ غ١ض ضٝسا ١ٜ١ٖ؟، ١ٖز٠مل ٜاغان١ ض ٕٚٚ بهات٠ٚ١، ١ْى  َٝت ١٥سهاَٞ ١٥ّ قا١ْْٛ ن١ ز٠َي ز٠ب

َٝغل َٝٓاغ١ن١ بًَ َٞ ي١ ث ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿتطري باؽ ي١ ١ْؾات٢ ٥ٝكتٝػاز٣ به١ٜٔ، ب٪١ٜ ز٠ب تطسٜنأذل َنن-أ٨ًٗ:نب١ؾ
ٓر ن هص ُْ٘نعوٟن ُػطٞن ٨ُر دنٗ هرح زٝنٗ ـدً  ن هيتنٙصَ٘نبٔ ن ٨غد صن هطخٚالٚٞنٗ االِ٘ٙٞن  خىن إل وٍٚن

ن نتصٚدٓ . نأٗ نذسٙٞ اِ فطٞ نًِع نعوٚٔ  نتستيف نإذ  ٚات١ ١َ١٥ ب١ ت١ْٗا ت١ْعؿل٢ ١َٖٛٚ ٥ٝكتٝػاز٣ ٚ ،
٢ََٓٝ َٝهسا ز٠ٚض٣ خ٪٣ ز٠ب ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ ١ٖغت بهات ْا ع١زاي١ت١ٝى ١ٜ١ٖ  ٥ٝٓتاد١ٝنإ ْانات، ١َ١٥ ي١ نات

َٝت ١ٖز٠مل غ١ض٠نٞ ٚ ٜاغان١ ي١  َٜٝٛػت ١ْٝ، ب٪١ٜ ز٠ب ٣٠َٛٝ ث ب١ض٠ٚ٠ ٥ٝشتٝهاض ز٠ض ٩ٕ، َْٛاف١غ١ ب١ؾ
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ بسض  غ١ض٠ٜا٢ْ ١٥سها١َن١زا ٥ٝؿاض٠ت٢ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ،ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ

َٜع ١ْضؿلإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١ ض اغتٝسا ١٥َـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ٝػتٝػـٓا٥ات١، ٥ٝػتٝػـٓا٥ات١ناْٝـ ز٠غـت ْٝؿـإ         َٔ ١ٜى ت
َٝـط٠ تـ١عطٜف٢ ١٥غاغـ١ٝ ن١ٚاتـ١       ا ضال زن هطوعنٗ ـدً  ن ٪ض ضٚٞ(نطا٠ٚ ب٪  َٝط٠ ٚؽلـإ ١٥غاغـ١ٝ، ي ١َُٝ ن١ ي ٥
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َٞ ب َِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ١ٚ ١٥غاغـ١ٝ ظٜاز٠ٜـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ْـاتٛاْغل         ز٠ب ه١ٜٔ، خ١ز٠َات ١٥غاغ١ٝ ض١ٝٝ؟ ب٪١ٜ َٔ ثـ
َٝو ١٥غاغ١ٝ ب١ْٝػـب١ت سه١َٛتـ٠ٚ١    َٝو به١ٜٔ، ١٥ٚ خ١ز٠َاتا١ْ ضٞ ١٥غاغ١ٝ ب١ْٝػب١ت ت٪٠ٚ ؾت ت١عطٜف

َٝهٞ تط ١٥غاغ١ٝ، ب٪ٜـ١ يـ١ ض اغـتٝسا خ١ز٠َات١نـ     َٝهٞ تط، ب١ْٝػب١ت قٛتاعٞ خاق٠ٚ١ ؾت ١ٜ٠َٛٝن٢  ؾت ١ ب١ؾـ
َٞ، غٛثاؽ. َِٝ ٚا١ٜ باؾرت ز٠ب َٞ ١٥غاغ١ٝن٣١ ػَل ٫بسض٣َ، َٔ ث  عاّ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 
 ناى قباح ف١ضَٛٚ،

َٜع  قباح بٝت اي١ً ؾهط٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َّٝٝ: ز٠ّٚٚ: زاٚا ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ َٝؿٓٝاض٠ ١٥ط١ض ب١ ث١غ١ْس٣ ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ غ ّ ن١ ١٥ّ ث
نتدٙسنبعأْ ٚ ٠ٚضٜبططٕ، ١َ١٥ ب٪٣ ٥ٝعاف١ ز٠ن١ّ  ن هيت ن هال ًٞ نهوٌس فق نب هِطخٞ ن هص ُْ٘ نٓر  نتطس٠ ن٨ ا ْ

 غٛثاؽ. ؿلً٘ٞ(،ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز. قباح ف١ضَٛٚ،
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜو ٥ٝؿهايٞ ١ٜ١ٖ، ثاؾإ ت١ضد١َ١ن١ؾٞ ب٪ ظَا٢ْ نٛضزٟ ١٥ٜٚـ ١ْٖس٣َ  غ١ض٠تا ١ْق١ ع١ض٠ب١ٝن١ ١ْٖس
َِٝ باؾ١ ١٥ط١ض د١ْابتإ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ت١خٌٜٛ ن١ٕ ب٪ ت١ضد١ٜ١َ١ن٢ باف،  َٝسا١ٜ، ث ٥ٝؿهاػل ت

١َُٝ ١ْظ٠ض٣١ٜ  َٝط٠ ١ٜ١ٖ، فٝع١ًٕ ي١ قإْٛ ٥ َٝط٠ غ١باض٠ت ب١ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ن١ ي ظضٚف٢ تاض١٦َٜإ ١ٜ١ٖ، ن١ ي
َٞ ١٥ٚ ز٠غ٫َ١ت١ بسض٣َ ب١ ٠ٚظاض٠ت ٜإ ب١  َٝؿ٠ٚ١ ز٠ب َٜت١ ث َٝه٢ ْا ٥اغاٜٞ ز َٝو ن١ ظ٠ضف ض ٠ضاٚنطا٠ٚ، نات

 ،َٞ ١ٜ٠َٛٝ ب ًّنن1تطرثِٟنًّنذلٍن هفصسٝنسه١َٛت ب٪ ٣٠ٚ١٥ ضاض٠غ١ض٣ بها، ب١دّ غٝئ١ن١ ١٥ط١ض ب١ّ ؾ
ن  نت دزٓ  ن هيت ن هصس ز   ن ا  ٝ نظسٗونٓرٖ نطسأٝ ن ذ  ن ٪ض ضٚٞ ن ـدً   نٗ ن هطوع ن ضال ز نؼدٙد نا ه٘ش زٝ

ن ن ه٘شز ١( نفوظ نمب٘ فصٞ نٗذهم َٝت١  اكرهم(١٥ٚ   ضرثِ ٢ٚٞ َٞ بب اٗذهمننضْٛه١ ي٣َٚ١ ْاطٛزل٢َ،اٗذهم(ز٠ب
َٞ زٜاض٣ بهط٣َ ن١ ي١ ضمب٘ فصٞنفوظن ه٘شز ١(ن ١َٜٓ غ١ض ١َٚظٚعٞ ٠ٚ١٥ي١ٕ ن١ ي١ ض اغتٝسا ١٥ّ قا١ْْٛ ز٠ب  ز

َٞ ١٥سها٢َ ١٥ّ ٜاغا١ٜ غاض١ٜ ب١غ١ض ١٥ّ بٛاضا١ْ زا، ١َعٓاٟ  َٞ ز٠نط٣َ، ١ٜع٢ٓ ن١ ز٠َي َٝب١د َٜهسا د بٛاض
٠ٚ١٥ ١ْٝ ١٥ّ بٛاضا١ْ ت١ْٗا ب١ّ ٜاغا١ٜ ت١ْعِٜ ز٠نط٣َ، ت٪ ت١سسٜس٣ ْٝتاقٞ ت١ْفٝع ٚ ت١تبٝكٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ 

َٝط٠زا ب٪١ٜ َازز٠ن١ ٥ٝؿهايٞ ١ْٝ، ت١ْٗا ي١ َٞز٠ن٣١ ب١َازز١ٜ٠ى ي َٜو ٥ٝؿهاٍ زضٚغت ز٠نات ن١ ز٠َي ن١َزا ت٪ظ
ن  خوٕٚ(ن نآث ز نعوٚٔ  نٗتطتيف ن إل وٍٚ نخ زد نترٍ ن  ر   ٙٞ نأُػطٞ نأٙٞ نعوٟ ن هص ُْ٘ نٓر  نأذل َ نتطسٜ اكٌ 

نبٔ نن١ٜع٢ٓ ن١ ت٪ ٚتت ) نٙصَ٘ ن هيت نٗ ـدً   نٗ هرح زٝ ن ٨ُر د ن ُػطٞ نعوٟ ن هص ُْ٘ نٓر  نأذل َ تطسٜ
َٜو ز٠ن٣١ ي١  ىن إل وٍٚن( ٨غد صن هطخٚالٚٞنٗ االِ٘ٙٞن  خ ٣١َ١٥ زٚاٜٞ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ١ٜع٢ٓ ت٪ ع١قس

َٞ، ت٪ ١٥تٛاْٞ ب١ّ ٜاغا١ٜ ١َْع٢  َٝط٠ ب ٢َُٜ نٛضزغتإ ١٥ط١ض ١٥زلاّ بسض٣َ ب١دّ ١ْتٝذ١ن٣١ ي ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
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َٝسا بٛٚ ب١س١قٞ َٛغت١ًٖٝو، ٠َٛٝ ٖات، ٜإ د٪ض٣َ ي١ ٥ٝذشامل ت  به٣١، ١٥ط١ض فٝع١ًٕ ب٪ْٞ ٥ٝشتٝهاض٣ ي
َٞ نُا  َٝط٠ ن١ ز٠َي َٞ ي١ س١ؾٛ، ي١ ن١يُٝاتٞ ٥ٝعامل ٚ ظٜاز٠، ١ٜع٢ٓ ي َٞ ٜاغانإ ب١ض اغت٢ زٚٚض ب ١َُٝف ز٠ب ٥

ن هص ُْ٘( نٓر  نأذل َ نتطسٜ فٝع١ًٕ ٠ٚ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ضْٛه١ ن١ ٚؽلإ ١ٖض ١٥ْؿٝت١ٜ١ن٢  اكٌ 
َٞ ز٠نات؟، ي١ نات٢ ع١قس٠ن٠ٚ١ ، ٚ ي١ نات٢ ت١غ١ضٚف١ن٠ٚ١ ٥ٝكتٝػاز٣ ضْٛه١ ١ْؾاتٞ ي١ ن٠ٚ١ٜ١ ز٠غت ث

َٜت٠ٚ١،  َٝسا بهط َِٝ ٚا١ٜ ١٥ّ غٝاغ١ٜ١ َٛف١م ١ْٝ، ١٥ط١ض ٥ٝعاز٠ ١ْظ٠ض٣ ت َٝؿ٢ تا ٥اغاض، ب٪١ٜ ث َٜص٣٠ ز٠ن زض
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞزٜاض٠ ض١ْ ١َّٝ ن١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ز٠َي َُٝإ باؾ١ َازز٣٠ غ َٝبٝين ٚ ٫َٛس١ظ٠ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠، ث اتطسٜننس ت
ن نٗ ـدً  ( نٗ هرح زٝ ن ٨ُر د ن ُػطٞ نعوٟ ن هص ُْ٘ نٓر  َٝعل )أذل َ نأٙٞنزٚاتطٜـ ز٠َي نعوٟ نأذل ًٕ نتطسٜ كٌ 

ن ن  ر   ٙٞ( َٝغلأُػطٞ ًَ َٜو ض٠نٝه١، ز٠تٛاْغل ب َِٝ ٚا١ٜ ت٪ظ نأذل َنث ن ناتطسٜ نعوٟ ن هص ُْ٘ ُػطٞن٨ٓر 
نٗتطتيفن ن إل وٍٚ ن نخ زد نٗترٍ نٗ االِ٘ٙٞ ن هطخٚالٚٞ ن ٨غد ص نبٔ  نٙصَ٘ ن هيت ن ٪ذرل زٙٞ  ٨ ر   ٙٞٗ اٌ زض  

 غٛثاؽعوٚٔ نآث زن  خوٕٚ(،ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜ  ٠ٚ١ٓٓ،ف١ضَٛٚ ٥اخري غٝاغ١تإ، َٛؾت١ض٠ن١ غٝاغ١ن١تإ، ف١ضَٕٛٚ بٝدٛ
َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن(:2 ا  ٝنا
ن  خىنن-أ٨ًٗ: نٗ االِ٘ٙٞ ن هطخٚالٚٞ ن ٨غد ص نبٔ  نتصَ٘ ن هيت ن ٪    ٙٞ ن ٨ُػطٞ نعوٟ ن هص ُْ٘ نٓر  نأذل َ تطسٜ

ِ فطٞن ٗن إل وٍٚن،نكٌ نتطسٜنأذل ًٕنعوٟنأٙٞنأُػطٞن  ر   ٙٞنترٍنخ زدن إل وٍٚنٗتطتيفنعوٚٔ نًِعنذسٙٞن ا
 تصٚدٓ نكٌ نتطسٜنأذل ًٕنعوٟنأٙٞنأُػطٞن  ر   ٙٞنترٍنخ زدن إل وٍٚنٗتطتيفنعوٚٔ نآث زن  خوٕٚ.

ن هطوعنن-ث ًُٚ : نأضال ز نؼدٙد نا ن ه٘ش زٝ نت دزٓ  ن هيت ن هصس ز   ن ا  ٝ نٓرٖ نًّ ناأ٨ًٗ( ن هفصسٝ نذلٍ نًّ تطرثِٟ
ٌدٝن هيتنٙرطوخٔ ن هظسون ارك٘زن،نذهمنمب٘ فصٞنٗ ـدً  ن ٪ض ضٚٞ،نبِ ١ّنعوٟن ٚ َنظسون ضرثِ ٢ٛنط ز٥نٗهو

نفوظن ه٘شز ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط،
َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ًَٝن١ َٝؿٓٝاض ي١ غ١ض ١٥غاغ١ن٣١ ٢ٖ خ٪َإ، ١٥ٚ غٝاغ١ باف ١ْٝ، غٝاغ١ ١٥غ ٣ خ٪ٟ باؾرت٠ ٣٠ٚ١٥ ث
( َٞ َٝطا١ْ ز٠َي تطسٜنأذل َنٓر ن هص ُْ٘نعوٟن ُػطٞن ٨ُر دنٗ هرح زٝنٗ ـدً  ن هيتنٙصَ٘نبٔ ننطا١ٜ، ضْٛه١ ي

ن إل وٍٚ( ن  خى نٗ االِ٘ٙٞ ن هطخٚالٚٞ ٠ٚ١٥ س١غط ز٠نات ب٪ زاخًٞ ٥ٝكًِٝ، زٚاٜٞ ١ْؾات٢ تٝذاض٣   ٨غد ص
َِٜ َٜه٢ دٛإ  ١ٜ١ٖ خاضصل٢ ٥ٝكًِٝ، خاضدٞ ١ٖض ١َُٝ ز٠نات، ب٪١ٜ ف١غٌ نطزٕ ب١ ْٛٚغطاٚ ت٥١ػري ي١ ٥

َٟ باؾرت٠، نآث زننبٓٛٚغط نعوٚٔ  نٗتطتيف ن إل وٍٚ نخ زد نترٍ ن  ر   ٙٞ نأُػطٞ نأٙٞ نعوٟ نأذل ًٕ نتطسٜ اكٌ 
َٜو، غٛثاؽ.  خوٕٚ(  ، ٠ٚ١٥ باؾرت٠، ٠ٚ١٥ ض ٠نٝو ٖات٠ٚٛ بط 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ،ف

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن(:2 ا  ٝنا
ن هطخٚالٚٞنن-أ٨ًٗ: ن ٨غد ص نبٔ  نٙصَ٘ ن هيت نٗ ـدً   نٗ هرح زٝ ن ٨ُر د ن ُػطٞ نعوٟ ن هص ُْ٘ نٓر  نأذل َ تطسٜ

طتيفنعوٚٔ نآث زٖنٗ االِ٘ٙٞن  خىن إل وٍٚ،نكٌ نتطسٜنأذل ًٕنعوٟنأٙٞنأُػطٞن  ر   ٙٞنترٍنخ زدن إل وٍٚنٗت
   خوٕٚ.

تطرثِٟنًّنذلٍن هفصسٝناأ٨ًٗ(نًّنٓرٖن ا  ٝن هصس ز  ن هيتنت دزٓ ن ه٘ش زٝنمب٘ فصٞنفوظن ه٘شز ١نانن-ث ًُٚ :
ن هظسون نٙرطوخٔ  ن هيت نٗهوٌدٝ نط ز٥ ن ضرثِ ٢ٛ نظسو ن ٚ َ نعوٟ نبِ ١ّ ن ٪ض ضٚٞ، نٗ ـدً   ن هطوع نأضال ز ؼدٙد

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

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ) َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ َٝػتا ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ٥29 ( ن١ؽ ي١ط١
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.4ي١ط١  ( ن١ؽ ي١ط١

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١  ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

ن(4 ا  ٝنا
ٙػلىنفوظنان ه٘ش زٝنٙطٌٟنفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞن،نٗٙر٘ ن   زتٕنٗكٚىن ه٘ش زٝن

نهوػ٧ْٗن هرح زٙٞن،نٗٙرلْ٘نًّ:
ن عط ١نبدزجٞناًدٙسنع َ(نميثوْ٘ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:ن-أ٨ًٗ:

 .ٗش زٝن هد خوٚٞ.1

 .ٗش زٝن هِصىنٗ ٨ت  ٨ .3

 ش زٝن هصز عٞنٗ ا٘ ز ن ا ٢ٚٞ..2ٗ

ن ؾٔ شن اسكصٜنهورصٚٚظنٗ هطٚطسٝن هِ٘عٚٞ.-.ٗش زٝن هردطٚط4
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ن عط ١نميثوْ٘ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:ن-ث ًُٚ :
 . ؼ  ن هغسون هرح زٙٞنٗ ه ِ عٚٞ.1

 . ؼ  ن هف٩ذني.3

 .ُص بٞن احم ضخنينٗ اد صني.2

 .فوظنمح ٙٞن اطرٔوم.4

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 :(4ماددةي )
َٝرب نآ ٚ ق١ز٠غ١نطزْٞ ١٥زلاَساْٞ  َٝهس٣ ثآٟ ز٠طٛتطآ )١٥زل١َْٛٞ ثاضاغتين ن َٝو ي١ ٠ٚظاض٠ت ث ١٥زل١َْٛ

َٝهسآ:ناضٟ ق٪ضخهطزٕ( ٚ بطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ باظضطاْٞ ب ٠َٜٟٛ ز٠بات ٚ ي١َا١ْ ث  ١ض 
١َٜٓضا١ٜتٞ ١٥ّ ١ٜ٫ْا١ْ ز٠ن١ٕ: ٠َٜٛب١ضٟ طؿيت( ْٛ  ١ٜن١ّ: ١٥ْساَإ ب١ ث١ًٟ )ب١ض

 .٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪.1

 .٠ٚظاض٠تٞ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْسٕ.3

ٍَ ٚ غ١ضضا٠ٚ ٥ا١ٜٝٚنإ.2  .٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا

َٝٛإ ٚ نٛايٝيت ن٪ْرت-.٠ٚظاض٠تٞ ث٬ْساْا4ٕ ٍَ.ز٠ظطاٟ ْا٠ْٚسٟ ث ٩ 

١َٜٓضا١ٜتٞ ١٥ّ ١ٜ٫ْا١ْ ز٠ن١ٕ:  ز٠ّٚٚ: ١٥ْساَإ ْٛ

َٝيت شٚٚض٠ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظ١ٜٝنإ.1  .١ٜن

َٝيت دٛتٝاضإ.3  .١ٜن

َٝطٜاضإ ٚ ٚضزبٝٓإ.2  .غ١ْسٜهاٟ شَ

 .١٥زل١َْٛٞ ثاضاغتين ب١ناضب١ض.4

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

 َٜع عُاز ذلُس سػغل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١   ١َُٝ ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ب١ؽ ت١ْٗا ْا٣ٚ ١َدًٝػ١ن١ بب نًِٗعن٥ ن اِ فطٞ نمح ٙٞ افوظ
ن َٝٓر ز٠َر بهط٣َ، ضْٛه١ ١٥ط١ض ت١َاؾا به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ف  ٪ذرل ز( َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ َازز٣٠ ضٛاض ٚ ث زٚٚ: ث
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َِٝ باؾ١  ت١قطٜب١ٕ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥ٝـ ٚ ناض٠نا٢ْ ١َدًٝؼ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ض٪ٕ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ به١ٕ؟، ث
َٝٓذ١ّ، غٛثاؽ. ١َّٝٝ ت١ٚاٚ َازز٣٠ ث َٝت١ ف١ق١ض٣٠ غ  بب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضاٜٞ، 

َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ يٝص٣١ْ َامل ب١ناضب١ض ز٠ن١ٜٔ،ثؿتطري٣ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ١ٖ  ض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ي١ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٝيَن، ب١ؽ زٚٚ ف١ق١ض٠ ظ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ١َُٝ ث َٟ، ثاؾ٢ ضٛاض )٥  ًطرٔوم( فوظنمح ٜٙٞاز بهط
 خ ًط :نً٘ظفنذٗن ـ ٝنٗ ٪خر  صنٙالنينز٢ٚظن جملوظنٗٙلْ٘نًصسزً نهل .

َٟ نت١قطٜط٠نإ بٓٛٚغ٢ ي١ ٚ
ض  ض :نحيد نز٢ٚظن ه٘شز ١ن ٪غد صن اٌثونينعّن ؾٔ  ن ارك٘زٝنان هفصسٝن هث ُٚٞنأع٩ٖنٗ ال فأٝن ا هٚٞن هيتن

نمتِحنهلىنًٍِٔ.ن
نث ًًِ :نؽ صنٗش زٝن ا هٚٞنً٘ شُٞنهوٌحوظنًٚص ُٚٞن ه٘ش زٝن هطِ٘ٙٞنهردطٚطنُفص تٔ .

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )  ( ن١ؽ )٥ا١ْٖط خإ، ناى ١ْضؿلإ، ٖاش٠ خإ( ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،2ن٢َ ت

 
 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ض 

َٝٞ زا ١ْٝ،  َٜع ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ ١ٜ١ٖ، ي١ٚ ١َدًٝػ١ ٣٠ٚ١٥ ت نَٔ ط١ٜٝ١ًنِ ي١ ب١ض  ن عٌ ي( نزج ي ٚ ا ؼ  
ن أِدضني( ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥عُاض٠، ١ٖضض١ْس٠ ٣َٚ١٥ ض ٩ش٣َ د١ْابٞ ت١غطضل١ن٢ ي١ ب٪ )طاضزْٝإ(  اُص بٞ

َٞ تٝذاض٠ت ١َفطٚظ٠ ؾ١ضٜهات٢  عاي٢َ١ َْٛاف١غ١ به١ٕ ي١ غ١ض زابٛٚ، ١٥ط١ض ب١غ١ي١ت ١ْضِ، ز٠َي
٠َٛٝض٣ تٝذاض٣ ١ْظاة  َٞ، ١٥ط١ض َٔ ث َٝسا ١ْب َِٜ، ١٥ط١ض ١٥ٚ غ٢َ د١ٗٝت٣١ ت َٜطاٚبإ ي١ ١ٖض ت١ْفٝعنطز٢ْ ض 
٠َٛٝض٣ تٝذاض١ٜ، ٣٠ْٛٝ ١٥ٚ  َٞ ٣٠ْٛٝ ن١ ث َٜٞ سسٚٚز٣ به١ّ، ن١ ١٥ٜٚـ ز٠ب ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥عُاض ْاتٛاة ض 

َِٝ، ب٪١ٜ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١َُٖٝٛ ز٠َٚي١ت١ خاضد١ٝ بهات، ٚ ٠ْٛٝن نزج ين٣١ تط َٔ نٛيف١ن٣١ زابٓ ا ؼ  
َٞ عٌ ي( َٝسا ب َٞ، ١َُٖٝٛ ن٣ ت َٝسا ب ١َٜٓض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥عُاض٣ ت َٞ، ضْٛه١  اُص بٞن أِدضني(١َُٖٝٛ ْٛ َٝساب ت
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ضات ٚ ١َْٖٛسغٝٓٔ ٣٠ٚ١٥ ؾ١ضٜهات ز٠ن١ٕ ٚ ٥اطاٜإ ي١ تٝذاض٠ت ٚ ي١ ْاٚ باظاض  ١ٜ١ٖ، نٛ ت١سسٜس٣ ت١ْس٠
َٝدٔ، غٛثاؽ. َٝـ ب  ٥ٝعُاض ب١ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ،

َٜع ١ْضؿلإ عبساي١ً قازض:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( َٞ َٝو ز٠بِٝٓ ي١ َازز٣٠ ضٛاضزا، ز٠َي ن ه٘ش زي١ ض ٟٚ ؾه٠ٚ١ًٝ ي١ ض اغتٝسا ١َ١٥ خ١ي١ي نٗكٚى ن   زتٕ ٝنٙر٘ 
ن ن هرح زٙٞ( َٝٔ ي١ نات٢ ٥ٝذتُاعات١ناْسا )هوػ٧ْٗ ١َُٝ ز٠َي َٝٓذ١ّ، ٥ نًّني١ َازز٣٠ ث نبدع٘ٝ ن جملوظ جيرٌع

َٝط٠ف ١َ١٥ بط٪ض ٜٔ به١ٜٔ ب١ )  هس٢ٚظ( َٞ ي َٝه٢ ز٢ٚظن جملوظ(،نن١ٚات١ ز٠ب َٞ ض ٥٠ٝػ ٚ ١ٖض ١َدًٝػ١ى ز٠ب
َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ،)ٚ َٞ، ي ن   زتٕ(١ٖب َٟ ب١ )ٙر٘  نفوب٪١ٜ بهط ن اِ فطٞنٙػلى نمح ٙٞ نفوظ نٙطٌٟ ن ه٘ش زٝ نا ظ

ن ن هرح زٙٞ( نهوػ٧ْٗ ن ه٘ش زٝ نٗكٚى نٗٙسأضٕ ن ٨ذرل ز َٝهٞ تطزا ي١ ًِٗع ١َ١٥ ي١ ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ي١ خاَي
ن اطرٔوم(ض اغتٝسا ) نمح ٙٞ َٜهدطا٠ٚ ثٝؿ١ٜٝ١ناْسا ي١  فوظ َٝو ي١ ض ٜع٣ ١ْقابات ٚ ض  نطا٠ٚ ب١ ١٥ْساَ
َٝهسا ) َٝه٢ ط١ٚض٠، ٚ ْعٜه٣١ ) طرٔوم(فوظنمح ٙٞن انات َٜت ي١ ١َدًٝػ َٝو ز ( ١٥ْسا٢َ 12خ٪٣ ب٪ خ٪٣ ث

١ٜ١ٖ، ٚ ض ٥٠ٝػ١ن١ؾ٢ ٠ٚنًٝٞ ٠ٚظٜط٠، ب٪١ٜ ي١ ض اغتٝسا َٔ ١َ١٥ ي١ ض ٣ٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ، ٚ ي١ ض ٣ٚٚ 
َِٝ باؾ١ ي١ َ َٜهدطا٠ٚ ثٝؿ١ٜٝ١ناْسا ٖاتَك، َٔ ث َٜو ي١ ض ٜع٣ ض  ازز٣٠ قاْْٛٝؿ٠ٚ١ ْاطٛزل٢َ ٠ٚنٌٝ ٠ٚظٜط

 ،َٞ َٝه٢ ١َدًٝػ١ن١ ي٣َٚ١ ب١ؾساض ب َٞ ي١ ظ٢َٓ َٛزٜط عا١َناْسا، َٛزٜط عاَ ضٛاض ي١ بط ط٣١ ١ٜن١َسا ْا٣ٚ ب
ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١ّٖ سه١َٝٛ، ٚ ي١ ض ٜع٣ ز٠ظطا سه١َٝٛناْسا زابٓط٣َ، ٚ ب١ َٛزٜط عاَٝـ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ض ٥٠ٝػ٢ 

َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ١َدًٝػ١ن٣١ تط، ١٥ٜٚـ ١ٖض ٠ٚنٌٝ ٠ٚظٜط٠، ب٪١ٜ ١َ١٥ ي١ ض ٚٚ ٣ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ ْاطٛزل٢َ َٔ ث
 ضاى بهط٣َ باؾ١، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ  نً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ) َٔ ي١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ٣ ب٪ ظٜاز بهط٣َ، كر ْ٘(ٚؾ٣١ )  عط ١نبدزجٞناًدٙسنع َنكر ْ٘(ث
َٞ بٔ، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا  َٝت ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ١٥ْسأَ، ي١ ١َدًٝػ١ن١ ن َٝت تانٛ زٜاض ب ١ٜ٠َٛٝ ١ْب ١ٜع٢ٓ ب١ٚ ؾ
َٞ ن١ ظ٩ض ظ٩ض ططْط١ ي١ ْاٚ ١٥ٚ  َٝو ي١ٚ ١٥ْساَا١ْ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٚ ٥ٝكتٝػاز ب َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ١ٜن ث

َٝ َٝت، ي١ ز٠ّٚٚ: ث َٝهٝإ ١ٖب َٝو ي١ٚ ١٥ْساَا٣١ْ ي١ ١َدًٝػ١ن١ زا١ٜ، ١َدًٝػ١ زا ١٥ْساَ ؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٜن
َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥  َٝت، ٚ ث َٞ ن١ ب١ض اغت٢ ١٥ٜٚـ ططْط١ ي١ ْاٚ ٥ٛ ١َدًٝػ١ زا ١ٖب َٝت٢ ٥ابٛٚض٣ ْاغإ ب ي١ ١ٜن

( ١ٜ٠َٛٝ ٢َ١َٝٝ ب٪ ظٜاز بهط٣َ، ب١ٚ ؾ نأعٌ هٕ(ز٠ن١ّ ن١ غ نهطري ن هد خوٛ ن هِظ َ ن جملوظ َٞ ٙطع ، ز٠ب
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َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ت١سسٜس ١َدًٝػ١ن١ ب١ض  َٞ، ب٪١ٜ ي١ ت١ؾه٣١ًٝ ١َدًٝػ١ن١ ث اغت٢ ْٝعا٢َ زاخًٞ خ٪ٟ ١ٖب
 بهط٣َ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ،

َٜع غ٪ظإ  ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٜت، ب١ ١َعٓا٣ َٜهدػت١ٜ٠ٚ١ٓن٢ ز٠ٚ ١َٜٓض٣ ٥ٝتٝشازات٢ غٛض٠مل تٝذاض٠ ٚ  ١٥ّ َازز١ٜ٠ ض  َٝت ن١ ْٛ ٠ٚ١٥ ْاب
َٞ ي١ ْاٚ ١٥ٚ  غٝٓاع١ ٚ ٥ٝتٝشاز٣ ف٫١سغل ٚ ْٝكاب٣١ َٛساغبغل ١َٖإ َامل ز٠ْطسإ ٚ ٠ٚ١٥ٜإ ١ْب
َٜٔ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ١َٖٛٚ باقٞ ١٥ْساَا٢ْ ١َدًٝػ١ن١ َا١َي٣١  ١َدًٝػ١ زا، ب١َيهٛ ١٥ٚإ ب٪١ٜ ي١ ٚ

ٍَ زا بهط٣َ، ب٪١ٜ َٜت٠ٚ١، ي١ط١ َٜو غط ١ٜ٠َٛٝ ض  َِٝ باؾ١ ب١ٚ ؾ ننَٔ ث
ٙػلىنفوظنان ه٘ش زٝنٙطٌٟنفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ،نٗٙر٘ ن   زتٕنٗكٚىن ه٘ش زٝن

نهوػ٧ْٗن هرح زٙٞن،نٗٙرلْ٘نًّ:ن
َٞ عط ١نبدزجٞناًدٙسنع َ(،ن ، ١٥ط١ض ب١ّ ٚ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ١٥ْسا٢َ تطٜـ، ٚ ١َٖٜٛٚإ س١قٞ ز٠ْطساْٝإ ١ٖب

١َُٝ ١َٖإ سٝػاؼلإ نطز٠ٚٚ ب٪ ١٥ٚ غ١ْسٜهاٜا١ْ ٠ٚنٛ سٝػابٞ ١٥ٚا٢ْ تط، ضْٛه١  َٞ ١ٜع٢ٓ ٥ ١ٜ٠َٛٝ ب ؾ
َٞ، ٣٠ٚ١٥ ب١ ٫ٟ ٠ٚ١َٓ ططْط١  َٝت  ازج ين ٪عٌ ي(ب٫١َا٠ٚ١ْ ططْط١ ن١ ز٠ْطٝإ ١ٖب ١َٜٓضٜإ ١ٖب ١٥ط١ض ْٛ

١َُٝ ز٠ظاْغل ظ٩ضب٣١ ناض٠نإ ي٫١ٟ َٞ ي١  ظ٩ض ططْط١، ضْٛه١ ٥ ١٥ٚا١ْ َْٛاف١غ١ ي٫١ٟ ١٥ٚا١ْ، َْٛاف١غ١ ز٠ب
َٞ تٝذاضات، تٝذاضات ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ  َٝٓاط١ّ ب٪ ن١ ز٠َي َٝت، ب١دّ ٚاهلل َٔ ب٪ ١َْٖٛسٜػ١نإ ت ْاٚ ١٥ٚإ زا ب
َٝغل ت١ْس٠ض ٠ٚضز٠طط٣َ،  ٍَ ت٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ باؽ ز٠نط٣َ ؾ١ضٜهات٢ تاٜب١ت١ ن١ ناض٣ ت١ْفٝع٣ ز٠نات، بًَ ي١ط١

َٞ ز َِٝ ٚا ١ْٝ ١َْٖٛسٜػغل ٥ٝعاف١ به١ٜٔ، ب١دّ بٝٓاٟ ث نضٚغت ز٠نات، َٔ ث ن ٪عٌ ي( ظ٩ض ططْط١ ازج ي
َٝٛإ  َٞ خ١َيه٢ َْٛاف١غ١ن١ ي١ ْ َٝت، ظٜاتط ٥ٝرت  ازج ين ٪عٌ ي(٥ٝعاف١ بهط٣َ، ضْٛه١ ب١ض اغت٢ ز٠ب نا٠ٚ١ْ بب

َٞ، ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥َا١ْ ب١ ١ْظ٠ض٣ ٥ٝعتٝباض ٠ٚ َٞ، ض ز٠ض٠ٚ٠ ب َٜت٠ٚ١ ١٥ّ ض ْا٠ٚخ٪ٜٞ ب َٜو غط ضبطري٣َ، ض 
 َازز١ٜ٠، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ، ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٖبٛٚ؟

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ْٝكا َٞ، ب٪ ز٠َي َٝٓت١ن١ّ ي١ غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ض ٥ٚٝا١ٜن١ ٚاظٜر ب ب٣١ ١َْٖٛسغغل، ْٝكاب٣١ ت١ْٝا ن٪َ
َٝٓر داض ٚ  َٞ، ت١ْس٠ض ١٥غعاض٣ غ٢َ داض ٚ ث َٝٔ ت١ْس٠ض فاؾٌٝ ز٠ب ١َُٝ ز٠نط٣َ، ز٠َي ١َْٖٛسغغل ظ٩ض داض ب٪ ٥
َٝت٠ٚ١، ١٥َط ٩ ع١َ١ي٣١ ت١ْسضٜغل ع٬ٝق٣١ ١٥غاغٞ ب١ تٝذاض٠ ١ٜ١ٖ، ١ٜى ز٫٩ض  ع١َ١ي٣١ٝ ت١ْس٠ضٜغل ز٠ب

َٝه٢ غٝعط٣ ض١ُْٝت٪ ظٜاز بَك َٜع ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ خ٪ؾ٢ ب٪ ١ٖض غ١ب١ب ، ت١ْس٠ض ف١ؾ١ػل ز٢َٜٓ٠، ب١ض 



 91 

١َُٝ ١ٜى ز٠ضطا، ث١زل١ض٠، ٚا١ٜض ١َٖٛٚ  َِٝ، تٝذاض٠ ١٥َط ٩ ي١ ٚدت٢ ٥ َٞ َٔ ض٢ ز٠َي ١َْٖٛسٜػ١ باف ز٠ظاْ
٥ٝؿ٢ ١َْٖٛسٜؼ ع٬ٝق٣١ ب١تٝذاض٠ ١ٜ١ٖ، تٝذاض٠ت غ٢َُٝ١ ١٥َط ٩ زاخ١ًٝ ب١ ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل، 

٥ٝؿ٢ ١َْٖٛسٜػغل، ب٪١ٜ د١خت ي١ غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ٝعُاض ٚ ٥ٝتٝشاز ضصلاٍ ١٥عُاٍ ٚ  زاخ١ًٝ ب١ غ٢َُٝ١
١َٝٝ ي١ ْاٚ بٔ باؾ١، ضْٛه١ س١تا  ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل ز٠ن٠ٚ١َ١، ب٪ ت١قُٝٞ ٥ٝؿ٢ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ، ١٥ٚ غ

ط٪ض ٠ثا٢ْ  ٥ٝتٝشاز٣ َكا٫ٚتٝـ ١٥ٚا١ْ ع٬ٝق١ٜإ ب١ تٝذاض٣٠ ٚدت١ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، تٝذاض٣٠ ٚدت١ن٣١ ١٥َط ٩
َٜهدطاٚا١ْ ز٠نات، غٛثاؽ.  نٛضزغتإ ت١س١نّٛ ب١ٚ ت١ْس٠ض ٚ ب١ ٥ٝؿ٢ ١٥ٚ ض 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝو ٫َٛس١ظات ٚ ١٥ٚا١ْ د١ْابٞ ض ٥٠ٝت ض١ٝٝ؟ َٝؿٓٝاض ٚ ن٪١َ َي َٝو ث  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ن٪١ََي

َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غ  اظٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٙػلىنفوىظنان هى٘ش زٝنٙطىٌٟنفوىظنمح ٙىٞن اِ فطىٞنًِٗىعن اٌ زضى  ن ٨ذرل زٙىٞن،نٗٙرى٘ ننننننننننننَازز٣٠ دٛاض:
٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى: ٥ٝتٝشـاز غـٛض٠مل تٝذـاض٠ ٚ غـٝٓاع١ٝ بـ١ خـ٪٣            زتٕنٗٙسأضىٕنٗكٚىىن هى٘ش زٝنهوػى٧ْٗن هرح زٙىٞ،نننننن

ٚ  ازجى ين ٪عٌى ي(ننن٥ٝتشاز  ٕ ازجى ين ٪عٌى ي(نننب١س١قٝكـ١ت، ٖـ١َٛ يـ١ ْـاٚ ٥ٝتٝشـازٟ غـٛض٠ف٢ شٚٚض٠نـا٢ْ      ننـا
باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ١ٜٓ، مشٛي١ٝ، ضْٛه١ ١ٖض ن١ؽ ي٣َٚ١ ١ٜ١ٖ، ض اغت١ ١٥ط١ض ت١ْس٠ض نـ١ ز٠بـٝعل غٛضفـ٣١    

َٝطاْـ١  ازج ين ٪عٌ ي(نْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل، ْٝكاب٣١  ا٨نٙغىرينًىّننننٜإ ْٝكاب٣١ ١٥ٚا٢ْ تط ن١ زاخٌٝ بـٔ ي
ٞ    ً (نٗ  عن ٪ًسنغ٣ٚ َٝـو ن٪تـاٜ َٝطاْـ١  ازجى ين ٪عٌى ي(،ننننضـْٛه١ ٖـ١َٛٚ نات ، مشـٛيٞ ٖـ١َٛٚ   ازجى ين ٪عٌى ي(نني

َٞ ٖـ١َٛٚ غـٛض٠مل ٥ٝتٝشـاز تٝذـاض٣ زاخٝـٌ             َُٝـ١ بطـ١ٓٝ ٥ـ٣٠ٚ١، ز٠بـ ١٥عُايٞ تٝذاض١ٜن٣١ ز٠نـات، ١٥طـ١ض ٥
َٝطا١ْ، قش٣١ زاخٌٝ به١ٜٔ، ب١ٜت١ض٣١ٜ زاخٌٝ به١ٜٔ، ٥ـ١ٚا٢ْ تـطٜـ زاخٝـٌ بهـ١ٜٔ، ي١     ب١ض٥ـ٠ٚ١  به١ٜٔ ي

َٞ، ز٠بــٝين ١َٖيٓاغــ٢َ غٛضفــ١ تٝذــاض٠ت طــ٪ت، ٥ــ١ٚ مشــٛيٞ ٖــ١َٜٛٚإ ز٠نــاتٔ،   ٥ٝؿــ١ن١ ٥ــ١ٚنات قــٛضؽ ز٠بــ
 غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ، 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ َٝٓت١ن١ّ ب١ض  َٝػتا  ن٪َ َٞ ٥ٝتٝشاز٣ غٛض٠مل تٝذاض٠ ٚ غٝٓاع١، ض اغت١ َٔ خ٪ّ ٥ ن١ ز٠َي
ن١٥ْساَِ ي١  ن ٪عٌ ي( ١َُٝ ١٥ْساّ بغل ي١ غٛض٠مل تٝذاض٠ ٚ غٝٓاع١، ب١دّ ١٥ٚ زٚٚ ازج ي ١َفطٚظ٠ ٥

ن ٪عٌ ي(١٥َٛغ١غ١ٜ١، ١٥َٛغ١غ٣١ دٝاٚاظٕ ٚ ١َٖاَٝإ َٛخت١يٝف١ ٥ٝتٝشاز٣ غٛض٠مل تٝذاض٠ ٚ ازج ي
َٝه٢ َٛغت١ق١ً ب١ ت١ْٝا، ٚ س١ق١  زج ين ٪عٌ ي(ْانات،)ازج ين ٪عٌ ي(ننػ٢ًٝغٝٓاع١ ت١َ ب١ خ٪٣ ١٦ٜ١ٖت

َٝٓس٠ضإ ٚ  َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ظ٩ضب٣١ ب١َي َٝٞ ١ْنط َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل ي َٝط٠ بهط َٝطاٟ ي د
نن١َْٖٛسٜػغل ١٥ْسأَ ي١ ن ٪عٌ ي(، ٍَ ٚ ٠ٚ١٥ ب١ ٥ٝعتٝكاز٣ َٔ ١َُٖٝٛ ثط٩ت٪ن٪٫ازج ي َٝػتا ي١ط١ تٞ ٥
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 ١َٜٓ ثط ٩ت٪ن٪ػل  ازج ين ٪عٌ ي(ٚدتا٢ْ زضاٚغ٢َ ١٥غ١ًب٣١ٝ ن١ تٝذاض٠ف ز٠نات ٥ٝتٝشاز٣ غٛض٠ف٢ تٝذاض٠ ز
( ٍَ ز٠ن١ٕ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بب١ٓ ١٥ْساّ ت١غ٬ٝٗت٢ ي١ ن٪ز٣ تٝذاض٣ ت١غ٬ٝٗتٝإ ب٪  زج ين ٪عٌ ي(ب١ ت١ْٝا ي١ط١

َٜع ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ باف ز٠ظا٢َْ نٛز نًفال٘هٞ(ن٣ تٝذاض٣ ١َُٖٝٛ،بب٢َ، ب١ض  ب١ْٝػب١ت تٝذاض٣٠ ي١  اض زٜ
 ب٢ٜٓ١ ٚدت١نإ،

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝؿٓٝاضا١ْ؟   يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ٥٠ٝتإ ٠ٚدَتإ ب٪ ١٥ّ ث

َٜع١٥ظغل عُطافلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ثؿتطري٣ ١٥ٚ ض ١ٝ٥٠ ز٠ن١ٜ نٔ، ن١ٚا ٠ٚنٛ ض ٥٠ٞ ٥ ن ٪عٌ ي( ازج يننزا١٥ْط٣َ، ضْٛه١ ض اغت١ ن١ازج ي
ٍَ ١٥ٚ ض ٣١ٝ٥٠   ٪عٌ ي( ١َُٝ ثؿتطري٣ ١٥ٚ ض ١ٝ٥٠ ز٠ن١ٜٔ، ٚ ي١ط١ َٜه٢ ططْطٝإ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ٥ َٝط٠ ز٠ٚض ي

َٜع٠نأْ ن١ٚا  َٜت١  اٙر٘ ن   زتٕ(د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ٚ ١٥ْسا١َ ب١ض  َٝت٠ٚ١ ٣٠ٚ١٥ ن١  اٙسأضٕ(،بهط َٓٝ ب١دّ ١٥َ
َٝٓذ١ّ ٚ ي َٜٔ، َازز٣٠ ث ٍَ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ زاٚاٟ ٠ٚ١٥ٜإ نطز٠ٚٚ ز٠َر بهط ٝص٣١ْ َامل ب١ناضب١ض ي١ط١

ٍَ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٠ٚ١ًَٓٝ ي١ط١ َٜعتإ ز٠ٖٝ  ،ضٛاض٠ّ، ٠ٚ١٥ ب٪ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

َٝؿٓٝاضٜإ نطز٠ٚٚ، ١ٜن١َٝإ: ١َغ١ي٣١  َٜع٠نإ ث َٝبٝين ي١ٜ٫١ٕ ١٥ْسا١َ ب١ض  َٜو ت غ١باض٠ت ب١ ١ْٖس
 ١َُٝ َِٝ ٚا١ٜ ٥ ٥ٝعاف١نطز٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ١٥عُاض ٚ ٥ٝػهإ ٚ  ْٝكابات ٚ ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل ٚ ٥ٝتٝشاز، ث

٠ٚ١َٓٝ ١َب١غت ي١ ز٠ضنطز٢ْ ١٥ّ ٜا ١َُٝ باغٞ َٛت١ْافػغل زٚٚباض٠ ز٠َي غا١ٜ ت١ؾذٝعٞ َْٛاف١غ١ٜ١، ٥
َٝت٠ٚ١، فٝع١ًٕ ) َٓٝ َُٝإ ٚا١ٜ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل ز٠ظطا١ٜن٢ سه١َٝٛ  فوظنمح ٙٞن اطرٔوم(ْان١ٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ َازز٣٠ ضٛاض  َٝت١ ْاٚ خا٣١ْ ز٠ظطا سه١َٝٛنإ، زٜػإ ث ثؿتطري٣ ١٥ٚ ض ١ٝ٥٠ ز٠ن١ٜٔ ن١ بط
َٝٓر ز٠َر  َٜعل، ضْٛه١ ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.ٚ ث  بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 َٞ ٥ ،َٞ َٝهٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٛناف١٥١ ب٪ ١٥ْساَا٢ْ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١ٖب ١َُٝ ١ٖبٛٚ ١ٜن ٠َٚي٬ زٚٚ ٫َٛس١ظ٠ ٫ٟ ٥

َُٝ َٜه٢ زٜه١ َٛاظ١ْ٠ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١َٖٛٚ خ٪ٜإ ٠َٛظ٠فٔ، ز٠ّٚٚ: ٥ ١ َٛاظ١ْ٠مشإ ت١غسٜل نطز٠ٚٚ داض
َٝت١ قٝاز٠ ٚاسٝس٠ ٚ ْانط٣َ ١٥ٚ ي١ ظ٢َٓ ٠ٚظاض٠ت١نإ  َٝت٠ٚ١ ١ّٖ ١َدًٝػ١ن١ ز٠ب َٝه٢ ٥اٚا زابٓ ب٪ ١َدًٝػ
َٜت١ غ١ض سه١َٛت، ف١ضَٛٚ  َٞ، ٠ٚ١٥ف ْانط٣َ ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ باضططا٢ْ ز٠ن١ٚ َٝعا٣١ْٝ تاٜب١ت٢ خ٪ؾٞ ١ٖب

 ناى عُاز،
َٜ  ع عُاز ذلُس سػغل:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ثؿتطري٣ ي١ ض اث٪ضت١ن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ، ١َُٝ ١ْٝ، ٥ َٝؿٓٝاض٣ ٥  ٠ٚ١٥ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜع٠نإ، تا ١٥ٚ  َٝبٝين ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  َٝبٝين ٠ٚظٜط ٚ ت نات١ ب١ خٛاتإ غٝاغ٣١ به٠ٚ١ْ١ ب١ ض ٠ضاٚنطز٢ْ ت

َٝطٜٔ،  ز٠غج
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                    – ع َٝطام - نٛضزغتإ        ع   ع
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 ( 4ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١لل١ َٜه١ٚتٞ  غ  3124\5\3ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١غ  3/5/3124 ض



 96 

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض (ٟ 11ناتصَ َٞ  ض٩شٟ ٩ٟث َٜه١ٚتٞ  ؾ١لل١غ َٝـطام   -نٛضزغـتإ   ث١ضي١َاْٞ  3/4/3912ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ ذلُـس غـٛض٠      بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ     د َٜع فطغـت أفلـس عبـساهلل غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (2ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912َيٞ )غا

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (2ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜهـ١ٚتٞ   (ٟ 11غ َٞ ؾـ١لل١ ض َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ غ ١ٜ٠َٛٝ    زا 3/4/3912ث بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب
َُٜٞ نٛضزغتاْسا. -1 َٞ ي١ ١ٖض َٝرب ن َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ. -3 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زاٜاْط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ  طفتٛط٪نطز٢ْ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ   ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩نٞ -2 َٜعاْـ١      –ز٠غت٣١ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ١ٖض َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  َٝـطام يـ١ْ ع

 غريٚإ عُط اَغل، ز. افلس ا٠ْٛض(.عثٌ ْنُٙ٘ظ،ن)غاَر 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١      ١ََٝٝٞ     ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ

ــعل )    ــاض٠ٟ زاْٝؿ ــساْٞ ز٠ّٚٚ، شَ َٜ ــٛيٞ طط ــٛاض٠ّ، خ ــاَيٞ ض ــصاضزٕ، غ ــعل )١ٖ2َيب ( 3/4/3912( ض٩شٟ زاْٝؿ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ١ٟ ) (ٟ ٖــ١َٛاضنطاٟٚ غــاَيٞ 1( يــ١ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــاٚخ٪ٟ شَــاض٠ )39(ٟ َــازز٠ٟ )1بــ١ث
َٝطا -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 م، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين ع

ــاض٠ ) َٝط )   2شَ ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ ــ١َ١   11(ٟ ٥اغ َٞ ؾ ــ ٣َٚ ض٩شٟ غ ــ٠ٛض  َٝـ ْٝ ــ (ٟ ث
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 3/4/3912ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٝرب ن -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ن َُٜٞ نٛضزغتاْسا.ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث  َٞ ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ. -3 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زاٜاْط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ  طفتٛط٪نطز٢ْ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ   -2 َٜعاْـ١      –١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩نٞ ز٠غت٣١ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ١ٖض َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  َٝـطام يـ١ْ ع

 غريٚإ عُط اَغل، ز. افلس ا٠ْٛض(.عثٌ ْنُٙ٘ظ،ن)غاَر 
ص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض، يٝص٣١ْ زاٚا ي١ يٝ

َٝٔ، يٝص١ْٟ  َٝطب َٜع ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ٠ٚفس٠ ٜا٠ٚض٠ن٣١ ز٠ن١ٜٔ، ب١خ َٝطٖاتين ب١ض  زاضاٜٞ، ب١خ
َٜتـ٠ٚ١ ٚ   ٖاٚب١ف َازز٣٠ ضٛاض َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض نطا، بـ١ؽ َـابٛٚ زٚا غـٝاغ٣١ ٥اَـازز٠ ب     َٜٓسض هـ١ٕ ٚ غٛ

 بٝد١ٜٓ١ ت١غٜٛت٠ٚ١، ف١ضَٛٚ.
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َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــإ        ١ٜ٠َٛٝ زاَ ــ ــ١ّ ؾ ــ١ف ب ــ٣١ ٖاٚب ــٛ يٝصْ َُٝــ١ ٠ٚن ــ١، ٥ ــ١ض ٥ــ١ّ باب١ت ــطا ي١غ ــ٪ ن ــ١ٚ طفتٛط ــيَن َْٛاق١ؾ َٜ زٚ
 ضؾت٪ت٠ٚ١، ١٥ط١ض ٥ٝعؾلإ بس٣٠ بٝد٪٠ٚ١ْٓٝ.

ٗكٚىن ه٘ش زٝنهوػى٧ْٗنننٗٙسأضٕه٘ش زٝنٙطٌٟنفوظنمح ٙٞن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز،نٙػلىنفوظنان :ن(4 ا  ٝنا
نٗعط٘ٙٞنكىنًّ:ن هرح زٙٞ

ن(نميثوْ٘ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:ْ٘ع ًنًدز ١ان-أ٨ًٗ:
نٗش زٝن هد خوٚٞ.ن-1
نٗش زٝن هِصىنٗ ٨ت  ٨ .ن-3
نٗش زٝن هصز عٞنٗ ا٘ ز ن ا ٢ٚٞ.ن-2
 هطٚطسٝن هِ٘عٚٞ.هرصٚٚظنٗ  ن٣ٚٓٞن-نٗش زٝن هردطٚطن-4

نممثىنعّنفوظنمح ٙٞن اطرٔوم.ن-ث ًُٚ :
ن ؾٔ  ن آلتٚٞ:نث هثً :ن عط ١نميثوْ٘

ن ؼ  ن هغسون هرح زٙٞنٗ ه ِ عٚٞ.ن-1
ن ؼ  ن هف٩ذني.ن-3
نُص بٞن احم ضخنينٗ اد صني.ن-2
ن. ؼ  نزج ين ٨عٌ ين-4

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ف١ضَٛٚ.د١ْابٞ ٠ٚظٜ  ط ت

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ باظضطاْٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ١ْٝٝ، غٛثاؽ. َٝط ت  ١ْخ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ يـ١ّ          ب١ض  َٟ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٠ٚنـٛ َٛقـ١ض ٜط  بـ َٜو زابٓـسض َٜعٜإ ٠ٚظاض٠ت زاٚاٟ ٠ٚ١٥ٜإ نطز٠ٚٚ نـ١ٚا ف١ضَاْبـ١ض

َٝٓذسا ٖات٠ٚٛ، ز٠َٚٚٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ باغٞ ت١خػٝػهطزْٞ َٝعا١ْٝٝنٞ نطز ب٪ ١٥ٚ  ١َدًٝػ١ٜ١زا ي١ َازز٠ ث
َٜع ث١ضيـ١َا        ْتاض٠نإ نـ١ؽ ثؿـتطريٟ يـ١ٚ    ١َدًٝػ١ ١ٖض ض١ْس٠ يـ١ ظَـين َٝعاْٝٝـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ١، بـ١دّ بـ١ض 

َٜعتإ بٝد١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ زٚاٜٞ، غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١ ب٪ ب١ض  َٓٝ  ض١ٝٝ٥٠ ١ْنطز، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ز٠َ
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َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١             َٞ ي١طـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ َـازز٠ ضـٛاض نـ ١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ خٛ َٝػتا ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١، بـ١ّ ؾـ َٜعإ، ٥ ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غـٛثاؽ، بـ١ن٪ٟ ز٠ْـط    ز ٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، ن

 ث١غ١ْسنطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن(:5 ا  ٝنا

رطٛن هطسٗزٝنذهمنٗتلىْ٘ن جرٌ ع تىٕنننجيرٌعن جملوظنبدع٘ٝنًّن هس٢ٚظنًستنينانكىنغٔسن،نأٗنكوٌ نتصن-أ٨ًٗ:
 صرٚرٞنعط٘زن بوخٚٞنأعط ٢ٕنٗت دزن س ز تٕنب ٪بوخٚٞ.

٨جي٘شن٪ٜنعط٘نان جملوظنأْنٙػ زننان اد ٨ٗ ن ٗ هر ٘ٙجلنانذ هٞنًالسٗضٞنعوٟن جملوظنأْنتلْ٘نهٕنفٚٔ نن-ث ًُٚ :
نٙلْ٘ن دنًثىنأٗننميثىن ذدن ٪طس و.ً ورٞنأٗنبِٕٚنٗبنينأذدن طس فٔ نصوٞن س بٞن  ن هدزجٞن هس بالٞن،ن ٗن

هوٌحوظنأْنٙدع٘نؿط٘زن جرٌ ع تٕنًّنٙس٠ن ٨ضرال ُٞنبٕنًّن ـ  ١نٗ ادر نين ْٗن ْنٙلْ٘نهلٍنن-ث هثً :
نذقن هر ٘ٙجل.

َٜع ز.  ضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:اب١ض 
 ف١ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن٣١.

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 

 (:5َازز٠ٟ )

َٜٝٛػيت   َٝت٠ٚ١، ٜاخٛز ١ٖض ن١ ث َٝهسا ن٪ز٠ب َٝؿيت غ١ض٩ى زٚٚ داضإ ي١ َاْط ١ٜن١ّ: ١٥زل١َٕٛ ي١غ١ض باْطٗ
نطزٚ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ف ب١ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ظ٩ض١ٜٟٓ ١٥ْساَاْٞ ١٥زلاّ ز٠زضآ ٚ بط ٜاض٠ناْٞ ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط 

 ز٠ضز٠ضٔ.
َٝو َٝهٞ ن١  ز٠ّٚٚ: ْابآ ١ٖض ١٥ْساَ ي١ ١٥زل١َٕٛ ب١ؾساضٟ ي١ تاٚتٛآنطزٕ ٜا ز٠ْطسإ بهات ي١ ساَي١ت

َٝو ي١ ١ْ١ٜ٫نإ ث٠ٜٛ١ْسٟ  ٍَ ١ٜن َٝت ٜإ ي١ط١ َٝساب َٝت١ ب١ضز٠ّ ١٥زل١َٕٛ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝنٞ خ٪ٟ ت خطاب
َٝو ي١ ١ْ١ٜ٫ناْٞ نطزبآ ٜإ بهات. ١َٜٓضا١ٜتٞ ١ٜن  خعَا١ٜتٞ ١ٖبآ تانٛ ث١ًٟ ضٛاض٠ّ ٜا ْٛ

 :ّ١َٝٝ َٞ بهات ي١ غ َٝو بهات ي١ٚا١ْٟ زاٚاٟ ٜاض١َتٝٝإ ي ١٥زل١َٕٛ ب٪٣ ١ٜ١ٖ زاٚاٟ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ١ٖض ن١غ
َٝت.  ؾاض٠ظاٜإ ٚ ثػج٪ضإ ب٪ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١بآ ٠ٚ١٥ٟ َامل ز٠ْطساْٝإ ١ٖب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.
 

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١َُٝ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ب١ؽ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ي١ٕ ) ض٥٠ـٝؼ تـ١عطٜ    جيرٌعن جملوظنبدع٘ٝنًّن هس٢ٚظ(،ن٥
َٝت١ ) َُٝإ باؾ١ بب ٗتلىْ٘نن(، ضـْٛه١ يـ١ ت١عطٜفـ١نإ ض٥٠ـٝؼ تـ١عطٜ  ْـ١نطا٠ٚ، )      ز٢ىٚظن جملوىظنن١ْنطا٠ٚ، ث

َٜو ض٠نٝهـ١،   جرٌ ع تٕنصرٚرٞ(،ن َٜعل باؾـرت٠، )     ْاظاة ق١سٝش١ ت٪ظ ٗتلىْ٘نن١٥طـ١ض ٥ـ١ّ قـ١سٝش١ف ٫بـسض
َٝب١َٝٝٓٝإ ١ٖبٛٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. جرٌ ع تٕنعط٘زن ٨بوخٚٞنٗت دزن س ز تٕنب ٪بوخٚٞ(،ن  ب١ؽ ١٥ٚ ت

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.
َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ْٝػب١ت يٝص٣١ْ زاضا٠ٚ١ٜٝ ثؿـتطريٟ ز٠نـ١ٜٔ ي١َازز٠نـ١ٟ ٠ٚنـٞ نـٛ يـ١ ٜاغـا١ٜن٣١ ٖـات٠ٚٛ، يـ١ قـاْْٛٞ           ب١
 غٝاغ١ن٣١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ثؿتطريٟ ي١َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ، غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝغل، ظ٩ض غٛثاؽ ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا١ٜ )٥ا١ْٖط خـإ، نـاى   ن ، ١٥ٚ ب١ض
َٝط خإ، ز. قباح، ناى س١َـ١ غـعٝس، نـاى ْـ١شاز، نـاى ـلـاٍ، ز. عُـط ْـٛض٠ز٢ٜٓ(، فـ١ضَٛٚ           عبسايػ٬ّ، ؾً

 ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝبٝ َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط، َٔ ت ١ٝٝٓنِ ١ٜ١ٖ، ٥ٝعاف١ٜـ١نٞ ب١غـٝت ١٥طـ١ض قـ١بٛٚيٞ     ب١ض 

هوٌحوظنأْنٙدع٘نؿط٘زن جرٌ ع تٕنًّنٙس٠ن ٨ضىرال ُٞنبىٕنًىّن ـى  ١نٗ ادر ىني(،نننننن)ث هثً نبه١ٕ ي١ َازز٠ٟ 
َٜو داضٜـ ) َٞ ٜإ ١ْٖس٠ى ص ب  نٗ ؼ    ١ُْٖس َٞ ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسٜػغل زاخٌٝ ١ْب (، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ ن١ ز٠َي

َٞ َٞ،      ٠ٚظاض٠ت زاخٌٝ ١ْب َٝـساب َٟ، ٥ـاٜع٩ َـ١ٚازٟ بٝٓـاٟ ت ، َٛست١َ١ي١ ظ٩ضداض َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض ١٥غعاض بهـط
َٟ، ضـْٛه١         ٠ٚ١٥ ظ٠ضٚض٠ت١ ٥ٝػتٝعا١ْ ١٥ٚ داض٠ ف١ق١ز ب٪ ١٥ٚ دـاض٠ٟ بـ١ ١َْٖٛسغـغل ٜـإ َٛقـاًٜٚغل بهـط

َٜت١ َْٛاف١غ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝعُاض٠ ٚ غ١َُٝٞ ١ْٖس٠غ١ٜ١ ن١ ز٠نط  ١٥ٚ َازز٠ غ١َُٝٞ ٥
َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٚيآل ٠ٚنٛ َٔ ض٥٠ِٝ غابت١ ب٪ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜنإ، َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظٜـاز٠، ١٥َـ١ ٥ٝؿـهاي١ٝت    
َٝت  َٞ َـاْط      زضٚغت ز٠نات، ١ٜعين ب٪ ْٝعاّ زاخًٝٞ ١ْب ٚ ١٥ّ ؾتا١ْ ت١سسٜس بهـات؟ ١٥طـ١ض ٜٚػـتٝإ ي١غـ

َٝت١ ث١ضي١َإ ٚ ١َ١٥ ب٪ ض١ٝٝ؟  َٞ ١َؾطٚ  ٜاغا١ٜى به١ٕ ٚ ٜاغا١ٜن١ ب َٜو ٜإ ي١ ت١غٜٛت بٝط٪ض ٕ ز٠ب داض
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َٝٓغل ب٪ ْٝعاّ زاخًٝـٞ خ٪ٜـإ، تـ١عًُٝات ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١       َٞ ب ب١ ض٥٠ٞ َٔ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾتا١ْٟ ٥ٝساضٟ ٚاظٟ ي
 َٔ، غٛثاؽ.ظٜاز٠ ب١ ضا٥ٞ 

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

َٝط خإ.  ف١ضَٛٚ ؾً

َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ٜـ١عين ٥ـ١ٚ قٝـٛز٠ ١ْخ١ٜٓـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ١َدًٝػـ١، ْـ٠ٚ١نٛ ب٪ٜـإ           ب١ْٝػب١ت ١٥ّ َازز١ٜ َٓٝـ ث
١َُٝ ي١ ضابطز َٝٞ ١٥ٚ، ظ٩ضداض ٥ َٟ ب١ث َٜهـ١         ١ْنط ٚٚؾـسا ٥ـ٠ٚ١َإ نـطز٠ٚٚ نـ١ ب١ضاغـيت زٚاٜـٞ ز٠ضضـ٠ٚٛ قٝٛز

َٟ ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١       َٝيَن بٓٛٚغـط ز٠خ١ٜٓ١ غ١ض ١٥ٚا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ض ٥٠ٞ َٔ ١٥ط١ض ١ٖض َازز٠ن١ف ؼل
٠ٚ١٥ ١َٖٟٛٚ ٥ٝدتٝػاض ز٠نـاتٔ خ٪ٜـإ   عٌ هٕ(،نعن جملوظن هِظ َن هد خوٛنهطرين ٙطقاْْٛٞ ب١غسازا ٖات٠ٚٛ )

 ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ ن١ ب١ٚ ْٝعا١َ زاخ١ًٝٝٝ ناض به١ٕ، غٛثاؽ. غ٫١س١ٝتٞ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  َٟ َٞ ب١ ْٝعاّ زاخ١ًٝٝٝى تـ١ْعِٜ بهـط ، ١٥طـ١ض بـ١ ْٝـعاّ    ب١ْٝػب١ت ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ٥ٝساضاتٞ ًًَٝٞ ضاغت١ ز٠ب
َٝهـسا   َٝو ٜإ ١ٖض ٥٪ضطاْ َٝو ن١ ي١ ٫ضل١ ٜإ ي١ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖض ١َدًٝػ َٞ باؾ١، ١٥ط١ض ١ْنطا نات زاخًٝٞ ب
َٝهٝؿـٝإ بـ٪ ساَيـ١تٞ            َٝٞ ١ٜ٫س١نـ١، زاْٝؿتٓ َٝهٝإ غـابٝت١، بـ١ث ن١ ت٪ زٚٚ دـ٪ض زاْٝؿـتٓت ١ٖٜـ١، زاْٝؿـتٓ

    ّ َٜٝٛػت ٚ ظ٠ضٚض١ٜٝ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ّ زاْٝؿـت٣١ٓ ١ٜنـ١ َٞ )   ث ًىستنيننٙى ْنًىسٝنننن١َغـ١ي١ٕ  جيرٌىعن جملوىظننننـ١ ز٠َيـ
َٞ               ٗ ذدٝنانكىنغٔس( َٞ ٚ خـ٪ٟ ز٠بـ َٟ يـ١ ض٥٠ٝػـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ غـابت١ ٚ بـ١ ز٠عـ٠ٛ ْـاب ٥ـٝرت ٥ـ٠ٚ١ ز٠عـ٠ٟٛ ْـاٚ

َٝط زا ظ٩ض٠،       بىدع٘ٝنًىّن هىس٢ٚظ(نننزاْٝؿتين خ٪ٟ بهـا، ن١ٚاتـ١ )   ٠نـ١ ظٜـاز٠، )َـ١ض٠تٝٓٝـ( يـ١ ٖـ١َٛٚ َـاْط
َٝغل ) كىنغٔس(،ننًسٝنٗ ذدٝناب١ض اٟ َٔ، ) ًَـ ٛننننبىدع٘ٝنًىّننن٥ٝٓذا زٚاٟ ٠ٚ١٥ ن١ ب نز٢ىٚظن جملوىظنكىىنً تصرطى

َٞ )      بدع٘ٝنًّن هس٢ٚظ(٠ٚ١٥ٜإ )سٗزٝ(،نط ه َٝو، ٖـ١ض يـ١ خـاَيٞ ١ٜن١َـسا نـ١ ز٠َيـ َٝت، ٠ٚ١٥ خاَي  س ز تىٕنن٠ن١ ب
َٟ، ٥اٜـا ١٥غ١ًبٝٝـ٣١      ب بوخٚٞن ٨عط ١ن ؿ ضسّٙ(،ن َٞ ١٥غ١ًبٝٝـ١ زٚاٜـٞ ت١فػـٌٝ ز٠نـط ٖـ١َٛٚ   ضْٛه١ ١٥ٚ ب

١٥ععا١ٜ ٜإ ١٥ععاٟ ساظض١ٜٓ؟ ٠ٚ١٥ بـ١ ْػـٝب١ت ٥ـ٠ٚ١، ب١ْػـٝب١ت ٠ٚ١٥ؾـ٠ٚ١ َٓـٝـ ثؿـتطريٟ ضا١ٜنـ٣١         
َٝهــطز نـ١ َْٛــ١ظ٠َات ٚ ٥ٝتٝشـازات ب١تاٜبــ١تٞ         َٝط خــاْٝـ ٥اَـاش٣٠ ث َِٝ ٚاٜــ١ ؾـً ٥اٖـ١ْط خـإ ز٠نــ١ّ ٚ ثـ

اباتـ١ َٛخت١غـ١ نـ١    َٛخت١غغل ١َغ١ي١ٟ َكاٚي١ٓٝ ٜـإ ١َغـ١ي١ٟ ١َْٖٛسغـ١ٓٝ ٜـإ ٥ـ١ٚ ٥ٝتٝشـاز ٚ ْٝك      
َٞ زا، غٛثاؽ. َٟ ي١ ف١ق١ض٠ٟ غ َٜٝٛػعل ١٥ٚا١ْف ظٜاز بهط  ث

 
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ف١ضَٛٚ ز. قباح.
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ب١ض اغـيت،  ١٥ّ َاز١ٜ٠ فٝع١ًٕ َازز١ٜ٠نٞ ؾه١ًٝٝ ي١ ظ٩ض ي١ قا١ْْٛناْسا زٚٚباض٠ ب٪ت َٞ ب١ عٛضف ٠ٚ١ ٚ ز٠ب
َٟ ب٣٠ٚ١ ن١ ١َدًٝؼ ب١خ٪ٟ  َٟ، ١ٖض ٥ٝتٝفْا  بهط َٓٝـ ت٥١ٝسٟ ١٥ٚ ض١ٝٝ٥٠ ز٠ن١ّ ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٫ بسض

٠َٜٛبطزْٞ ناض٠ناْٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝهٞ زاخًٝٞ زابيَن ب٪ ب١ض   ْٝعاَ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ.

َٜع ـلاٍ ب  ابطاِٖٝ: ط ٓس١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝعل، ضـْٛه١ ظٜـاتط ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ نـاضٟ       َٓٝ ٍَ بطاز٠ضاة ن١ زاٚا ز٠ن١ٕ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َْ َٓٝـ ٖاٚض ا١َ ي١ط١
َٞ، ب٪ضـٞ؟ َـٔ عٝباض٠ٜـ١نِ     َٝت ٚ ١٥ٚ َازز٠ ي١غٛ به١ٕ، َازز٣٠ ١ٖؾتٝـ ي١غٛ ز٠ب ٠َٜٛبطز١ْ، ١٥ط١ض ب ب١ض 

ــٝا  ــ١ٝٝ، غ َٜت )  ْٛٚغ ــط ــازز٠ بٓٛٚغ ــ١ّ َ ــاتٞ ٥ ــ١ دٝ  اىى  ٝن ـ ًطىىٞ:نٙىىِظٍنعٌىىىن جملوىىظنٗؼىىد ننننغ١ٜ١ى، ي
َٝـط٠ َـازز٣٠ ١ٖؾـت١َٝـ ٥ـ١ٚ ناتـ١       خر  ص تٕنٗ ص٩ذ تٕنبِظ َنت دزٖن ه٘ش زٝ(،ن ١٥ط١ض ١٥ٚ ١ْغ١ ٖات ي

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٝٛػت ْاناتٔ َازز٣٠ ١ٖؾت١َٝـ ي١غٛ ز٠نط  ث
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َـازز٣٠ ١ٖؾـتٝـ     َٟ ي١طـ١ َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠، ت١ضتٝب بهط ٍَ ناى ـلاٍ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث َٓٝـ ٖاٚض ا١َ ي١ط١
َٝهٞ ظ٩ض باؾ١، ب١دّ ١٥ط١ض ١ٖض َٛغـري   َِٝ ٚا١ٜ ؾت ٜـ بـٕٛٚ بطاز٠ضاْـٞ   ١٥ٚ ١ْغ١ٟ ن١ ناى ـلاٍ ٖٝٓاٟ ث

( َٞ َٟ     أْنتلْ٘نهىٕنفٚٔى نً ىورٞ(ننننيٝص١ْ ي١غ١ض َا٠ٚ١ْٟ ب١ض ٥٠ٞ َٔ ١َغ١ي١ٕ ن١ ز٠َي ١٥َـ١ ضـ٪ٕ ظ٠بـت بهـط
َٝـت         ٍَ ف٬َٕ ١َؾطٚ  ١ٜ١ٖ ٜـإ فـآلٕ ١َؾـطٚ  ْٝٝـ١؟ ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ ز٠ب ١ًَس١تٞ ي١ط١ َٝو ١َغ١ي١ٕ ١َغ ١ٜن

 َٟ َٜت٠ٚ١ ن١ ١َغ١ي١ٕ ض٪ٕ ظ٠بت بهـط َٝهٞ ب٪ بس٩ظض ، ٥ـ٣٠ٚ١ تـط زٜـاض٠ نـ١ غـ٣١ً ق١ضابـ١ ٚ ١٥ٚاْـ١         َٝهاْعَ
ــ١ٚ         ــ٠ٚ١ ٥ ــ١ض َاٜ ــ١ض ٖ ــ١ْٝـ ١٥ط ــ١ ٠ٚ١٥ي ــ٪١ْ؟ ي ــ١ ض َٝساٜ ــ١ًس١تٞ ت ــت ١َغ َٝ ــ١ ز٠َي ــ٣٠ٚ١ ن ــ١دّ ٥ ــاض٠، ب زٜ

ــاظاة )  ــ١ٖات٠ٚٛ، ْ ــ١ف ْ ــ١سٝش١ٜ١ ي١نٛضز١ٜٝن ــازٜـ    جرٌ ع تىىٕنصىىرٚرٞ(نق ــاى عُ ــٛ ن ــاز٠، ٠ٚن ــ٠ٚ١ ظٜ ٥
َٝسا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ضاغيت َٔ زٜػ  إ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، غٛثاؽ.٥ٝؿاض٠تٞ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
       َٞ َٝهٞ عـاّ ضاغـت١ ز٠بـ َِٝ ظٜاز ١ْٝٝ، ضـْٛه١ ٠ٚنـٛ ١َبـس٥٠ َٝط١ٚا٣١ْ بطاز٠ضإ ب١ض اغيت ث ٜاغـا ظ٩ض  َٔ ب١ ث

ــا١ٜنإ        َٝٞ ٜاغ ــ١ث ــ١َٞ ب ــ١نإ ن َُٜٓاٜٝ ــ٣٠ٚ١ ض ــ١ض ٥ ــتإ ي١ب ــ١دّ ي١نٛضزغ ــ١ناْٞ، ب ــاضٟ ز٠ق َٝت١ ٚضز٠ن ــ ١ْض
َُٝـ١ ت١َاؾـاٟ       َُٝـ١ يـ١ٚ ٚدتـ١ٟ ٥ َٝسا١ٜ، ي٠ٚ١ْس٣٠ ي١ٚ ق٪ْاغ٣١ ٥ َٝس٠ن١ٜٔ، ْان٪نٞ ت َٞ، ط٪ض اْهاضٟ ت ز٠ضز٠ض

َٝهطز٢ْ ٜاغا١ٜنإ ز٠ن١ٜٔ، ي١ب١ض َٞ ب١د ٠َٜٛبطزْٞ ٜإ د َُٝـ١ بطـ١ٓٝ ظ٩ض       ب١ض  َٞ يـ٫١ٟ ٥ َِٝ ٚاٜـ١ ز٠بـ ٠ٚ١٥ ث
َٝع ب١غ١ض ٜاغا١ٜن١ به١ٜٔ، غٛثاؽ.  ٚضز٠ناضٟ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْغل ض٠قاب١ٜ١نٞ ب١ٖ

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

 ف١ضَٛٚ ناى ز. عُط.

َٜع ز. عُط فلساَغل )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠َٜٛضْٛٚٞ ناضٚباضٟ ١٥زل١ْ١َٛن١، ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـات٠ٚٛ يـ١ٚ     ١٥ّ َازز١ٜ٠ تاٜب١ت١ ب١ ض٪١ْٝتٞ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ب١ض 
َٝـسا ْٝٝـ١ نـ١ ث٠ٜٛ١ٜػـت١ بـ١ ضـ٪١ْٝتٞ نـاضنطز٢ْ                َٞ بط ط١ٜـ١زا ؾـيت باؾـٔ، بـ١دّ نـ٪ٟ ٥ـ١ٚ باب١تاْـ١ٟ ت غ

١َُٝ َٜٝٛػت١ ٥ َٝؿتا ؾيت تط َا٠ٚ ث ٠َٜٛبطزْٞ ناضٚباضٟ ْا٠ٚخ٪ٟ، ٖ قػ١ٟ ي١غ١ض بهـ١ٜٔ،   ١٥زل١ْ١َٛن١ ٚ ب١ض 
َٜت٠ٚ١  َٞ ي١ّ َازز١ٜ٠زا ٥ٝعاف٣١ به١ٜٔ ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاة ثؿٓٝاضٜإ نطز َازز٠ن١ ٥ًٝئا بهط ٜإ ز٠ب
َٜٔ بــ٪ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــا٠ٚخ٪ باؾــرت٠، ضــْٛه١    َٝــٞ بطــ١ض  َٜٔ بــ٪ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــا٠ٚخ٪، ي١ض اغــتٝسا ١٥طــ١ض ي َٞ بطــ١ض  يــ

ْـ      َٝت١  َٝو ت١فاغـًٝٞ تـطٜـ ١ٖٜـ١ ز٠ضـ اٚ ث١ٜط ٠ٚ٠نـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غـت١، ١َغـ١ي١ٕ ٥ـ١ضى ٚ ١َٖاَـ١ناْٞ،      ن٪١ََي
َٝؿتا َـا٠ٚ قػـ١ٟ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١      َٜهٞ ضاغت١ ١َغ١ي١ٟ ١ٖٓٝ، ب١دّ ٖ ٠ٚ١٥ٟ ي١َازز٣٠ ١ٖؾت زا ٖات٠ٚٛ ١ْٖس
َٟ ١٥ضن١ناْٞ ١٥زل١َٕٛ ١ٜ٠ٚ١٥، ٥اَازل١ناْٞ ١ٜ٠ٚ١٥، َٝهاْٝعَا١ْ ناضز٠نا، ب٪ٜـ١ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ باب١تاْـ١      بهط

 ٍَ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ نـ١ َـازز٠ٟ              َٓٝـ ي١ط١ َٜتـ٠ٚ١، بـ١دّ َـٔ ي١طـ١ َٝطـا بهط ٥ـ٠ٚ١ّ نـ١ يـ١ْاٚ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـا٠ٚخ٪زا د
َٜت٠ٚ١ ي١دٝاتٞ ٠ٚ١٥ بٓٛٚغغل )١٥زل١َٕٛ  ٍَ ٠ٚ١٥ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝئا بهط َٝت٠ٚ١، ٚات١ َٔ ي١ط١ َٓٝ ١ٖؾت١ّ ؼل

  ٟ َٝٓاْـ١ز ٠َٜٛبطزْٞ ناضٚباض٠ناْٞ ْـا٠ٚخ٪ٟ ٚ ٖ َٞ ب٪ ب١ض  َٜهٞ ْاٚخ٪ٟ ز٠ب ٍَ     ث١ٜط ٠ٚ ٥اَازلـ١ناْٞ، بـ١دّ ي١طـ١
َٝت، غٛثاؽ. َٓٝ  ٠ٚ١٥ّ َازز٣٠ ١ٖؾت ؼل

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ـٜـ   َٝسا َٝهــٞ ت َِٝ ٠ٚدٗ ًَــ َٟ ض٥٠ــٞ قــاْْٛٞ خــ٪ّ ب َٝــٓر ب١ضاغــيت َــٔ ز٠َــ١ٚ ١ ١٥طــ١ض زاٚاٟ ز٠ضبــاض٣٠ َــازز٣٠ ث
َٟ، ٠ٚ١٥ ت١سػٌٝ ساغـ١ً   َٞ به١ٕ ن١ ب١ْٝعاَٞ زاخًٝٞ ت١ْعِٜ بهط ٥ًٝئانطز٣٠ٚ١ْ بط ط٣١ ١ٜى ٚ بط ط٣١ غ
َٝؿ١ٜ١نسا ب١ؾساضٟ بها  َٞ ي١ ن َٞ ي١ ١٥زل١ْ١َٛن١ ْاب ، ب١دّ بط ط١ ز٠ٚٚن٣١ باغٞ ٠ٚ١٥ ز٠نات ١ٖض ض ١٥ْساَ

َٞ ٠ٚ١٥ ١َبا َٝٝسا ٜإ خعَا١ٜتٞ ١ٖب َٞ ت ز٦ٜٞ ١٥غاغٞ قا١ْْٛ ي١ قاْْٛٞ َٛضاف١عاتٞ ١َز٠ْٝؿـسا  ن١ ١ٜ٫ٕ ب
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َٝه١          َٜـعّ بـ٪ قػـ٣١ ١٥ْـساَإ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ ١ْغـ ٍَ ض َٝيَن، ي١ط١ َٝهٞ ظ٠ضٚٚض١ٜٝ ؼل باغهطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ١ْغ
َٟ يـ١ َـ١باز٦ٜٞ عاَـ٣١ قـإْٛ             َٞ يـ١ٚ ١٦ٜ١ٖتـ١ ْـانط َٝؿـ١ زضٚغـت ز٠بـ َٞ ١٥ٚ ٠ٚختـ١ ن ١٥ط١ض ٚدٛٚزٟ ١ْب

َٟ  ن١غ ٍَ تـ٪زا ي١ٜـ١ى      ١ٜ٠ٚ١٥ ْانط َٞ ي١طـ١ َٝؿـ١ّ ٖـ١ب َٞ، َٔ خ٪ّ ن َٞ ٚ خ١مسٝـ ب َٝو ي١ٜ١ى ناتسا سانِ ب
ناتسا َٔ خـ٪ّ خـ١مسٝـ بـبِ ٚ سـانُٝـ ِ بط ٜـاضٜـ ب١غـ١ض ٖـ١ضزٚنُإ بـس٠ّ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٚدـٛٚزٟ            
              ٍَ َٞ تـا ثًـ٣١ ضـٛاض٠ّ يـ١ طـ١ َٞ ٜـإ خعَاٜـ١تٞ ٖـ١ب َٞ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ ٖـ١ب بط ط٣١ زٚٚ ن١ باؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـا ْـاب

َٝساٜـ١ بـ١ ْٝـعاّ            ٜ َٞ ٠ٚدٗـٞ ت َٝهٞ ظ٠ضٚضٜٝـ١، ٥ًٝئـانطز٢ْ بط طـ٣١ ٜـ١ى ٚ غـ َٝو ي١ْ١ٜ٫١ناْسا ٥ـ٠ٚ١ ١ْغـ ١ن
َٝهٞ ظ٠ضٚضٜٝـ١   ١ًَ، ب١دّ بط ط٣١ ز٠ٚٚن٣١ ١ْغ َٟ، ضاغت ز٠ن١ٕ ت١سػٌٝ ساق َٞ ت١ْعِٜ بهط زاخًٝٞ ١ٖض ز٠ب

َٝـت بـ١ ١٥غاغـٞ قـاْْٛٞ َـ١ز٠ْٞ نـ           َٝه١ يـ١قاْْٛٞ َـ١ْافعٞ َـ١ز٠ْٞ نـ١ ز٠ب ٍَ ٚ    ١ْغ َٝؿـ٣١ ََٛيـو ٚ َـا ١ ن
ٍَ ٚ ٥ـٝـ نطزْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١،            َٝؿـ١ٜ١ن١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ غـ١ضَا١ٜ ٚ ََٛيـو ٚ َـا غ١ض٠ٚتٞ خ١َيه١، ١َ١٥ف نـ١ ن
َٜت٠ٚ١ ب٪ َـ١باز٦ٜٞ عـاَٞ    َٟ بط١ض  َٞ ١ٖض بٓٛٚغط ٚدٛٚزٟ ١٥ّ ١ْغ١ ب٪ ٠ٚ١٥ ظ٠ضٚض٠، ١٥ط١ض ٚا١ْبَٞ خ٪ ز٠ب

ــ١     ــ٠ٚ١ ب ــ١ض ٥ ــ١ى ٖ ــ١ضٟ، ْ ــ١ف ٫ب ــ١ض ١٥َ ــ١، ١٥ط ــاْْٛٞ    قا١ْْٛن ــ١ ق ــ١ ي ــٞ ١ٖٜ ــ٠ٚ١ ١ْقٛغتا١ْٝٝنٝؿ َيهٛ ٥
ٍَ ٥ـ١ٚ           َٞ ي١طـ١ َٞ ز٩غتا١ٜتٝؿـت ٖـ١ب َٛضاف١عاتٞ ١َز٠ْٝسا ١ٖتا ١ْى خعَا١ٜتٞ تـا ثًـ٣١ ضـٛاض، بـ١َيهٛ ْـاب
َٞ ن١ ي١ قـإْٛٚ   َٝو زضٚغت ز٠ب ن١غ١ ن١زاٜس٠  ز٠ْٝؿٞ بط ٜاضٟ ي١غ١ض ز٠ز٣٠، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ؾت

َٝشػاغٞ  ٥( َٟ َٝٞ ز٠ٚتط َٜهٞ عاز١ْ٬ٜ بس٣٠،  هػال٘زنب ؿسد(،نض٥٠ٞ( ٜإ )زا ث َٜٝٛػت بط ٜاض ن١ ْاتٛاْٞ ٠ٚنٛ ث
َٝت٠ٚ١، ب٪١ٜ ظ٩ض داض ق١ظ١ٜٜـ١ى نـ١ ز٠ب١ٜتـ١ بـ١ضز٠ّ      َٝو زا ز٠ؾه ب١ ز٠غت خ٪ت ١ْٝٝ، عاتٝف١ ب٫١ٟ ١ٜ٫ْ

ــ٠ٚ١        ــ١ض ٥ ــ١، ي١ب ــطٟ به َٝهٞ ت ــانُ ــ١قًٞ ٫ٟ س ــ١ّ، ْ ــٛضزٕ ز٠ن َٝب َٞ زاٚاٟ ي ــ ــ١ ز٠َي َٝهٞ ١َسه١َ ــانُ ــٔ س َ ٣
َٞ بـ٪ بط طـ٣١ ز٠ٚٚنـ١           ٍَ ت١ض٠ف١ن٣١ تطزا ١ٖٜـ١، ١٥َـ١ ٖـ١تا ن١يُٝـ٣١ ز٩غتا١ٜتٝؿـٞ ز٠بـ ز٩غتا١ٜتِٝ ي١ط١

َٝت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ َٜعتإ ؼل َٝهٞ ظ٩ض دٛا١ْ، بط ط٣١ ز٠ٚٚن١، زاٚاناضّ ي١ ب١ض  َٟ، ١ْغ  ٥ٝعاف١ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 .ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

           ،َٟ ٍَ ٖاٚنـاضّ نـاى بطٖـإ ٫بـسض َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ٥اغـا١ٜٝ ١٥طـ١ض ١ٜنـ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٖـاٚض ا ي١طـ١ ب١ض 
٠َٜٛبطز٢ْ        َٟ بـ٪ بـ١ض  َٜـص َٜهٞ ْـا٠ٚخ٪ بـ٪ خـ٪ٟ زاز٠ض  ١َّٝٝ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥زل١َٕٛ ث١ٜط ٠ٚ َٟ ١ٜن١ّ ٚ غ ز٠تٛاْسض

َٞ داض، ضـٛاض دـاض   ناض٠نا َٝكتٝعاب بها ي١ دٝاتٞ زٚٚداض، غ َٜٝٛػت ي١َاْط١ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ٥ َٝٞ ث َٜسا ب١ث ْٞ، ي١ٚ
َٝو ْٛٚغــَٝٛا١ْ     َٝــو ٖــ١َٛٚ ١َدًٝػــ زابٓٝؿــٔ، ٥ــ٠ٚ١ س١قــ١، ٜــ١عين ١ٖضضــ١ْس٠ ١٥َــ١ ب٪تــ١ ٠ٚنــٛ عٛضف

َٞ باؾرت٠، ْ َٜو ز٠َٚٚٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ْ٫ض َٞ، ب١دّ ب١ٖٝض د٪ض َٝـط٠زا  ت١غٜٛت١ن١ ض٪ٕ ز٠ب ١ٝتٞ َٛؾ١ضٜع ي
َٝهٞ ٖــ١بٛٚ يــ١   َٞ، ١٥طــ١ض ٖــاتٛ ١َغــ١ًس١ت ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ٟ نــ١ يــ١ ٖــ١ض ض ثًــ١ ٚ ث٪غــت ٚ ثا١ٜنــسا بــ
َٝهٞ تٝذاضٜــسا بــْٛٚٞ يــ١ٚ ث٪غــت١زا نــاض ١ْناتــ١ غــ١ض قــ١ضاضاتٞ، ب١تاٜبــ١تٞ يــ١ٚ ١َدًٝػــ١زا ضــْٛه١   بابــ١ت
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َٝت٠ٚ١، ي١دٝاتٞ  َٓٝ َٜو    ت١ْعؿلٞ َْٛاف١غ١ ز٠نا، ب٪١ٜ ز٠ّٚٚ ؼل َٜـت )َـ١دًٝؼ ثـ١ٜط ٠ٚ ١َّٝٝ، بٛتط ١ٜن١ّ ٚ غ
٠َٜٛبطز٢ْ ناض٠ناْٞ(، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب٪ خ٪ٟ زابيَن ب٪ ب١ض 

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع٠نإ، نـ١ ض٥٠ٝٝـ١ى زاٚا    ي١طفتٛط٪١ٜناْسا ب٪َإ ز٠ضن١ٚت ن١ٚا زٚٚ ض٠ َٝٛإ ث١ضي١َاْتاض٠ بـ١ض  ٥ٞ ١ٜ١ٖ ي١ْ
َٟ، ض١ٝٝ٥٠نٝـ زٜفا  ي١ َا٣٠ٚ١ْ َازز٠ن١ ز٠نات ب١تاٜبـ١ت٢ بط طـ٣١    ز٠نات ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َٖٟٛٚ ٥ًٝئا بهط
َُٝـإ ظ٠ضٚض٠       ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ثؿتطريٟ ي١َاْـ٣٠ٚ١ َازز٠نـ١ ز٠نـ١ٜٔ، ضـْٛه١ ث ز٠َٚٚٝإ، ب٪١ٜ ٥

َٟ نـ١         ١٥ٚ َاز َٞ ز٠تٛاْـسض َٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا ٥ـ١ٚ ض٥٠ٝٝـ١ف نـ١ ز٠َيـ َٝت٠ٚ١، ب١دّ ز٠ؾتٛاْٞ ت١عسٌٜ بهـط َٓٝ ز١ٜ٠ ؼل
١َّٝٝ ي١دٝاتٞ ٠ٚ١٥ بٓٛٚغغل ) خاَيٞ ١ٜن١ّ ٚ ٙطعن جملوظنُظ َن  خوٛنهطرين عٌ هٕ(،نخاَيٞ ١ٜن١ّ ٚ خاَيٞ غ

َٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ض١ٝٝ٥٠ن١ ٚابعاة َٓٝ َٜت٠ٚ١، خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ ؼل ١َّٝٝ ز٠طط ٍَ ١٥ٚ غ ١َُٝ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝـ ي١ط١ ٥ 
 ض ١ٝٝ٥٠ َٛت١فٝكغل، غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ ز         َٝػـتا زٚٚ ض٥٠ـٞ ١ٖٜـ١، زاٚا يــ١ بـ١ض  ًَٞ ثط٩ش٠ن١ٜٓـ١، بــ١دّ ٥ ٍَ ١٥قـ َُٝـ١ ي١طـ١ ٠نـ١ٜٔ ٥ـ١ٚ ٖــ١ضزٚٚ   ٥
١َُٝ غٝاغ٣١ ب٪ ز٠ن١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝٓا ٥ َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض ز٠ْطٞ ٖ  ض١ٝٝ٥٠ غط

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ باظضطاْٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ٣١ ٠ٟٚ          ٠ٚظاض٠ ــْٛه١ ١ْتٝذ ــت، ض َٝ ــ٪ٟ ؼلٝٓ ــٞ خ ــ١ ٠ٚن َٞ َازز٠ن ــ ــ١ ١ٖضغ ــت ن َٝ ــب ز٠بٝٓ ــ١ َٓاغ ت ٚاٟ ب
َٜت، ضـْٛه١ يـ١ قـاْْٛٞ َطافعـات ٖـ١ض٠ٚنٛ           َٞ بـسض َٞ ز٠غـت يـ ١ْتٝذ١ٜ١نٞ خ١ت١ض٠، َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ٖٝض ْـاب

َٝعل، ٖـ١ّ خ١غـ             َٝعل ٥ـ٠ٚ١ ْـاب َٝـساب ِ ِ بطاز٠ضإ باغـٝإ نـطز، ٖـ١تا ز٠ض٠دـ٣١ ضـٛاض٠ّ ٜـإ ١َغـ١ًس١تٞ ت
َٞ زٚٚدـاض     َٜعل َـاْط َٝطا١ْزا باغٞ ز٠نـط َٝٓر خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ ي َٝعل، َازز٠ٟ ث ي١ٖ١َإ ٠ٚخت َٛز٠عٞ ِ، ْاب
َٝعل بـ١ ْٝـعاّ زاخًٝـٞ               َٜٝٛػـت بـ َُٝـإ ث َٝطاْـ١زا ن ١ََٝٝٝـ ت١بعـ١ٕ ي َٝعل.......، خـاَيٞ غـ َٞ دـاض بـ َٞ ٜإ غـ ب

قا١ْْٛ، زٚاٜٞ ْٝعا١َ، زٚاٜٞ ت١عًُٝات١، ٖـٝض   ب١خ٪تإ د١ْابتإ ظ٩ض ضاى ز٠ظأْ ٠ٚ١٥ٍ ز٠غتٛٚض٠، زٚاٜٞ
ــايٞ ظ٩ضٟ ١ٖٜـــ١ ي١غـــ١ض     َٝطاْـــ١ف ْـــ١تا٥ٝذٞ ٠ٟٚ ٥ٝشتُٝـ ــاْْٛٞ، ي ــعاّ ْاطاتـــ١ ز٠ض٠دـــ٣١ قـ َٝـــو ْٝـ ٠ٚخت
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َٝعل، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١       َٝعل، ١ْتٝذـ٣١ خ١تـ١ضٟ ز٠بـ باظضطا١ْنإ، ي١غ١ض تٛداض٠نإ ت٥١ػري٠نٞ ظ٩ض َُٖٛٝٞ ١ٖب
 ه١ ٠ٚ١٥ ب٪َإ باؾرت٠، ظ٩ض غٛثاؽ.َاْٞ، ١ْط٪ض اْٞ ض٠ضاٚ ز٠ن١ٜٔ، ضْٛ

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜـت، بـ١دّ دـ١ْابٞ      ١ًَٕ ١َٖٟٛٚ يـ١غٛ بهط َٝٔ َازز٠ن١ ١٥ق َٜع٠نإ ز٠َي َٝو ي١ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض  ت١بع١ٕ ب١ؾ
 ٠ٚظٜط........، ف١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط فلساَغل )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٞ بـ٪ ٥ـ١ّ ضٕٚٚ          َٝو ٖـ١ب َٝط١ٜؿـتٓ َٜع ٠ٚظٜط ي١غـ١ض ١ٖٓٝنـ١، ت١غـ١ٚض  ز٠نـ١ّ ت زٚاٟ ١٥ّ ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ب١ض 
َٝغل )١٥زلَٛـ١ٕ              ًَـ َٟ ب نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ب٪١ٜ ١٥طـ١ض َازز٠نـ١ ٥ـ١ٚ خا٫ْـ١ ؼلـٝيَن، بـ١دّ بط ط١ٜـ١نٞ بـ٪ ظٜـاز بهـط

٠َٜٛضْٛٚٞ ناضٚباض٠ناْٞ خ٪ٟ بـ١ ثـ١ثط    َٞ ب٪ ب١ض  َٝتـ١ بط طـ٣١ ضـٛاض٠ّ، بـ١ّ       ز٠تٛاْ َٜهٞ ْـا٠ٚخ٪ زابـيَن(، بب ٚ٠
َٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٟ، ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ باف ب ١ٜ٠َٛٝ َازز٠ن١ ث١غ١ْس بهط  ؾ

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ باؾ١؟ ف١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠ت ث  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ٚ ث

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ  باظضطاْٞ: ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝعل، َازز١ٜ٠نٞ ٥ٝعاف١ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ث١ٜط ٠ٟٚ خ٪ٟ، ْٝعاَٞ زاخًٝٞ خـ٪ٟ   َٞ ٖٝض ع١ٜك ١ْٝٝ، ٠ٚ١٥ ز٠ب ب١َي
١َُٝ، غٛثاؽ. َٝعل، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ ؾ١ضت١ ب١ ْٝػب١ت ٥ َٓٝ َٝعل، ب١ؽ ١٥ٚ َاززا١ْ ٠ٚنٞ خ٪ٟ ؼل  زاز٠ْ

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ز. افلس.
َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٞ به٠ٚ١ٜٓ١، ضْٛه١ ١ٖضض١ْس يـ١َازز٣٠ ْ٪ظز٠َٝؿـسا    َٝط٠ د ١َُٝ ي ٥ َٟ َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠نط ١٥ٚ ث

َٝٞ تا        َٜٝٛػت نطا٠ٚ ي١غـ١ض ١٥زلَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ٚ ٠ٚظٜـط نـ١ ١ٖض١ٜنـ١ٜإ بـ١ث ٜب١ؽل١ْـسٟ خـ٪ٟ ثـ١ٜط ٠ٚ    ث
َٞ نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ، ٜـ١عين يـ١َازز٣٠ ْـ٪ظز٠ٟ             َٞ بـ١د َٜيَن ٚ بـ٪ ٥اغـاْهاضٟ دـ َٜٝٛػت ز٠ضبطـٛ َُٜٓاٜٞ ث ض
َٞ ٥ـ١ّ بط ط١ٜـ١ٟ بـ٪       َٝط٠ ب٪ ٣٠ٚ١٥ خٛزٟ ١َدًٝػ١ن١ف ْٝعاَٞ خـ٪ٟ ٖـ١ب َٟ ي ١٥َؿسا ٖات٠ٚٛ، ب١دّ ز٠نط

َُٝإ ٚا١ٜ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ  ١َُٝ ث َٜو     ظٜاز به١ٜٔ، ب١دّ ٥ ٖاٚب١ف َا٠ٚ١ْٟ َازز٠نـ١ بـ١ ظ٠ضٚٚض ز٠ظاْـغل، ١ْٖـس
َٟ، ١َ١٥ ي١َازز٣٠ ضٛاض٠َسا ١٥ْـسأَ خـ٪ٟ    َٝط٠ ظٜاز بهط ي١ ١٥ْساَإ باغٝإ نطز ن١ ١٥ْساَٞ ٥ٝتٝشازات ي

َٝط٠ ب٪ٟ ظٜاز به١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٝٛػت ْانا ي  ي١ خٛزٟ ١َدًٝػ١ن١، ث
 
 



 196 
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َٝت، ١٥ٚإ ي١غ١ض ض٥٠ٞ خ٪ٜـإ غـٛٚضٕ    َٓٝ َٝؿٓٝاضٜإ نطز ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َْ َٜعا٣١ْ ن١ ث ١٥ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
َٝػـتا ض٥٠ٝٝـإ ٠ٚنـٛ           ٍَ ١٥ٚ ٬َس١ظا٣١ْ ز. عُـط ٚ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٚ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ٥ـ١ٚاْٝـ ٥ ٜإ ي١ط١

َٞ ٖات٠ٚٛ؟ ضْٛه١ ٥ـ١ٚإ ي١غـ١ض ض٥٠ٝٝـ١ناْٞ خ٪ٜـإ غـٛٚض      َٞ نـ١ؽ ظٜـاتط بـ٠ٚٛ، بٝد١ٜٓـ١        ١٥ٚاْٞ ي بـٔ، غـ
        ،َٟ َٝـت َازز٠نـ١ ٖـ١َٟٛٚ ٥ًٝئـا بهـط َٝػتا ض٥٠ٝٝـ١ى ١ٖٜـ١ ز٠َي ز٠ْط٠ٚ١، غٛٚضٕ ي١غ١ض ض٥٠ٞ خ٪تإ؟ باؾ١، ٥

 ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ.
َٜع ـلاٍ   ابطاِٖٝ: ط ٓسب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
       َ ١ًَٕ، ١ْغـٛؽ ْـ١ َٝت ١٥قــ َٓٝ َٝت، بــ١دّ   ببـٛض٠ ْـ١َإ ط٪تٝٝـ١ ٖــ١ض َازز٠نـ١ ْـ١َ َٓٝ َٝعل، ٥ــ١ّ ١ْغـ١ ْـ١َ َٓٝ

َٝهٞ تطَإ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ. َٞ ب١زًٜ َٝهٞ تطَإ ْٛٚغ٠ٚٛٝ، ب١َي  ١ْغ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٟ بـ١ ْٝـعاّ         َٝت، ب١دّ بـ١زًٜٝإ ١ٖٜـ١ ب١غـٝاغ١نٞ زٜهـ١، ز٠ٜاْـ١ٚ َٓٝ َٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١َْ ض١ٝٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ز٠َي
ٍَ ٠ٚ١٥زاٜـ١ َازز٠نـ١ ٠ٚنـٛ             ت١ْعؿلٞ بهـ١ٕ، ٥  َٞ ي١طـ١ َٟ، نـ َٝػـتا ض٥٠ٝٝـ١ى ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٥ًٝئـاٟ َازز٠نـ١ بهـط

َٜت؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، ) َٝٓر ٥ًٝئا بهط َٜتـ٠ٚ١،   9َازز٣٠ ث ( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ يـ١غٛ بهط
َٝت٠ٚ١؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، شَاض٣٠ َا٠ٚ١ْن١  َٓٝ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ؼل ظ٩ض٠، ن١ٚاتـ١ َازز٠نـ١ َاٜـ٠ٚ١،    ن

٠ٚ١َٜٓٓ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ف١ضَٛٚ. َٝت٠ٚ١، غٝاغ١ن١ٟ بعاْغل ض٪١ْ؟، بٝد٪ َٓٝ  ٥ٝٓذا َازز٠ن١ ض٪ٕ ز٠َ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتا َازز٠ن١ ب١ غٝاغ١ٜ١نٞ تطَإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ. ٥ 

 (5 ا  ٝنا

ًّن هس٢ٚظنًستنينانكىنغٔسن،نأٗنكوٌ نتصرطٛن هطسٗزٝنذهمنٗتلْ٘ن جرٌ ع تٕننجيرٌعن جملوظنبدع٘ٝن-أ٨ًٗ:
نصرٚرٞنعط٘زن بوخٚٞنأعط ٢ٕنٗت دزن س ز تٕنب ٪بوخٚٞ.

٨جي٘شن٪ٜنعط٘نان جملوظنأْنٙػ زننان اد ٨ٗ ن ٗ هر ٘ٙجلنانذ هٞنًالسٗضٞنعوٟن جملوظنأْنتلْ٘نن-ث ًُٚ :
 فٔ نصوٞن س بٞن  ن هدزجٞن هس بالٞن،ن ٗنٙلْ٘ن دنًثىنأٗننميثىن ذدنهٕنفٚٔ نً ورٞنأٗنبِٕٚنٗبنينأذدن طس

ن ٪طس و.
هوٌحوظنأْنٙدع٘نؿط٘زن جرٌ ع تٕنًّنٙس٠ن ٨ضرال ُٞنبٕنًّن ـ  ١نٗ ادر نين ْٗن ْنٙلْ٘نهلٍنن-ث هثً :

نذقن هر ٘ٙجل.
 ز بالً :نٙطعن جملوظن هِظ َن هد خوٛنهطرينأعٌ هٕ.

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

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.
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َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت ٥ٝتٝشازات ٚ ١ْقابات ٣٠ٚ١٥ ن١ ظ٠ٟٚ ٥ٝدتٝػاغ١، ٣٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ  َٜع ٠ٚظٜطٜـ ٥ٝؿاض٠تٞ زا ب٠ٚ١ ز٠نط ب١ض 

َٟ، ت َٟ، ١٥ط١ض زابٓسض َٝط٠ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َغ١ي١ٕ ٥ٝتٝشازاتٞ ١َْٖٛسغغل ٚ ١٥َا١ْ ٥ٝعاف١ بهط َٟ ي ١غبٝت بهط
 ١َُٝ َٞ ي١ْاٚ ٜاغا١ٜن١زا س١قٞ ٠ٚ١٥َإ ١ْٝٝ ٥ ًَ َٝت٠ٚ١ ب َٓٝ َٝبٛٚ سٛد١ت ١ْٖ َٜٝٛػتٝإ ث َٟ ١٥ط١ض ث غب٣١ ض٩ش
َٝؿٓٝاض٣٠ نطز، ب٪١ٜ  َٟ ٚ ٖاٚناضّ ٥ا١ْٖط خاْٝـ ١ّٖ ١٥ّ ث ١ََٛغًٝٞ ٥ٝتٝشازات باْط به١ٜٔ، ٖاٚض 

( َٟ  (، ظ٩ض غٛثاؽ.ر  صممثىن ٨ؼ    ن ْٗن ٨خ١٥ط١ض بٛتط
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

( َٞ َٜت٠ٚ١؟ ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ. ٨ضرال ُٞنبٕنًّن ـ  ١نٗ ادر ني(نن١ ز٠َي  ١٥ٚا١ْ ْاطط
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

زبٛٚ باغٞ ي١ ز٠ضنطز٢ْ ْٝعاّ زاخًٝٞ ي١بط ط٣١ ضٛاض٠َسا ن١ ١٥ٚ ت١عس٣١ًٜ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥اَاز٣٠ نط
َٝت١  نطز، ثاَيجؿت ب٪ قػ١ناْٞ ناى عُط ْٛض٠زٜين، ب٫َ١ّ ب١ض اٟ َٔ ظٜاز نطز٢ْ ١٥ٚ بط ط١ ضٛاض٠ ب٪ٟ ز٠ب

َٞ 19ع١ٜب١ٜ١ى ٚ ؾا٥ٝب١ٜ١نٞ قاْْٛٞ ي١ضٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ ١ْغٞ َازز٣٠ ) (زا ٖات٠ٚٛ ز٠َي
نكى) نٗ ه٘شٙس ن ه٘ش ز١ نفوظ نأذل َننعوٟ نتِفٚر نهرطٔٚى ن ه٩شًٞ نٗ هرالوٌٚ   ن ٨ُظٌٞ نإصد ز ن خر  صٕ ذطيف

َٝهٞ خطاث١، غٛثاؽ.ٓر ن هص ُْ٘(،ن َٞ بس٠ٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ؾت  ت٪ زٚٚدا ض٥ٝؿاض٠تٞ ث
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو        ب َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ١٥َٔ َٛغـري ّ ي١غـ١ض ْٝكابـ٣١ ١َْٖٛسٜػـغل ٚ ٥ٝتشـاز َٛقـاٚيغل، ١ْٖـس ١ض 
َٟ، ضْٛه١ ١ْٖس٠ى تـ٫١عٛب بـ١ ت١ْـس٠ض ١٥ٚغـعاض ٚ تـ١ْاقٛظ بـ١ؽ خـٛاضزٕ ْٝٝـ١          ٥ٝتٝشازات ت١غبٝت بهط

 َٟ َٞ ز٠نــط َٝعُــاضٟ ثــ َٜتــ١ ؾــاض ٚ ٥ َٜع ٠ٚظٜــطٟ د١َاعــ١ت، ١٥غــعاض ٚ تــ١ْاقٛظ ٥ــ١ٚ ١َٚاز٠ٜــ١ نــ١ ز ، خــ٪ بــ١ض 
َٞ دـاّ    َٟ ظ٩ضداض ز٠بٝٓغل ظ٩ض ١َٚاز ١ٜ١ٖ، بـ١َي َٜط َٞ، ١ٜعين ١َ١٥ ي١ باش باظضطاْٞ ب١خ٪ٟ باف ٣٠ٚ١٥ ز٠ظاْ
َٝو ١ْٝٝ يـ١ تـ١ْاقٛظٟ ١٥غـعاض بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١       َٞ ث١زل١ض٠ ١ٜ١ٖ، ب١دّ ٖٝض ت١ٚاظْ َٞ ز٠ضن١ ١ٜ١ٖ، ب١َي ١ٜ١ٖ، ب١َي

ــ٣٠ٚ١ غــ١    ــ٪ ٥ ــاٚ ؾــاضٟ، ي َٝتــ١ ْ َٓٝ ــ١ ٥ــ١ٚإ    غــ١ْاع١ت ب َٝين، ٥ــ٠ٚ١ ظ٩ض َُٖٛٝــ١ يــ١ٚ ٠ٚختــ٣١ ن ْاع١تٞ بــ
َُٜٓاٜٝـ١نٞ َٛع١ٜـ١ٕ ١ٖٜـ١، ١٥ٚاْـ١ بـاْط         َٝٓـاْٞ ض َٝشتٝادٝإ بـ١ ز٠ضٖ َٝشتٝادٝإ ب١ ١٥ٚ غعط٠ٟ ١ٜ١ٖ، ٥ ٥
َٜـت،    َٞ ٥ُٝٗـاٍ بهط َٜعإ ْاب َٜت، ٥ٝتٝشازاتٞ َٛقاٚيغل ٚ ْٝكاب٣١ ١َْٖٛسغغل ب١ض  َٝت ت١غبٝت بهط به١ٕ، ز٠ب

 ظٟ ١٥غعاض ب١ؽ خٛاضزٕ ١ْٝٝ، ٥ا٠ٚزاْٞ ١ًَ١َن١تٝؿ١، ظ٩ض غٛثاؽ. ضْٛه١ ت١ْاقٛ
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 ز. ض٩شإ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ١ٜض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ب١ْاٟٚ ْ َٜت١ ٥ـ١ٚ ١٥زل١َْٛـ١ ٥ـ٠ٚ١    غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ٥اٜا بط ط١ٜ١ى ظٜاز بهط ٝعاّ زاخًٝٞ ٚ ز٠غت١دت بسض
ٍَ َــازز٣٠ )  َٝهٞ باؾــ١ تــ١عاضٚظ ْانــا ي١طــ١ (، ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١َازز٠ناْٞ زٚاتــط ٖــات٠ٚٛ يــ١  19تؿــت

َٝهطز٢ْ ٜاغـا١ٜن١ٜ١، يـ١ ز٠ق١ن١ؾـسا        َٞ بـ١د ١٥سهاَٞ خٝتاَٞ ١٥ْعؿل١ ٚ ت١عًُٝات١ ت١ْٗا ب٪ ٥اغـاْهاضٟ دـ
َٝـط٠   ٠َٜٛبطزْٞ ناضٚبـاضٟ ٥ـ١ٚ          ٖات٠ٚٛ، ٣٠ٚ١٥ ي َٝؿـٓٝاضنطا١ٜ ٚضز٠ناضٜٝـ١ بـ٪ ضـ٪١ْٝتٞ بـ١ض  َٟ ٚ ث بـاؽ ز٠نـط

َٜتـ١      ١َّٝٝ ٥اٜـا ز٠غـت١دت بسض ٍَ َازز٠ن٣١ زٚاتط، غ١باض٠ت ب١ بط ط٣١ غـ ١٥زل١ْ١َٛ، ٖٝض ت١عاضٚظ ْانا ي١ط١
ــاز٠ بــ          ــ٣٠ٚ١ ٥اَ ــ٪ ٥ ــا، ب ــاض٠ظا به ــج٪ض  ٚ ؾ ــاْٞ ثػ ــ١ْس ن١غ ــ١ ض ــتٝعا١ْ ب ــ١ٚا ٥ٝػ ــ١ ن ــ١ٚ ١٥زل١َْٛ ــ١ ٥ ٔ ي

َٟ؟ ٥ــ٠ٚ١   َٟ ٚ ضاٚ ب٪ضــْٛٚٝإ ٠ٚضبطــري َٟ ٚ غــٛٚز يــ١ ؾــاض٠ظاٜٝإ ٠ٚضبطــري َٞ بهــط َٜــصٜإ ثــ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١نإ، ضاٚ
َٞ، ٥ٝٓتُٝـاٟ         َٞ، ؾـاض٠ظاب َٝو ثػـج٪ض  بـ َٜطط١ٜٝى ١ْٝٝ ي١ ب١ضز٠ّ ١٥زلَٛـ١ٕ، نـ١ٚا ن١غـ َٝهٞ باؾ١ٚ ٖٝض ض ز٠ق

ًَ َٞ ي١ ب٪ ١ْقاب١ى ٜإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ْقاب١، ز٠ق١ن١ ب١ َٛت َٞ     ١ٖب َٝو ثػـج٪ض  ٚ ؾـاض٠ظا بـ ١قٞ ٖات١ٝ، ١ٖضن١غـ
َٞ ب٪ ١ْقاب٣١  َٞ ٥ٝٓتُٝاٟ ١ٖب َٞ بها، ٥اٜا ي١ ْاٚ ١ْقاب١ ب َٞ بها ٚ ٥ٝػتٝعا٣١ْ ث َٜصٟ ث َٞ ضاٚ ١٥زل١َٕٛ ز٠تٛاْ
ــ١       ــ١ْٗا ي ــ١ٜٔ، ت ــسٟ به ١ٜ٠َٛٝ ت١قٝ ــ ــ١ّ ؾ ــ١ض ب ــٔ، ز٠ق١نــ١ ١٥ط َٝتٝٝــ١نإ ب ــ١ْسٜها ٚ ١ٜن ــ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ غ ــإ ي ٜ

٣٠َٛٝ ١ْقاب١ ب َٞ ي١بـ١ض ز٠ّ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ٝػـتٝعا١ْ بـ١ ن١غـاْٞ      ضٛاضض َٜطط ز٠ب َٞ ٠ٚ١٥ ١٥زل١ْ١َٛن١ ١٥ٚ ز٠ق١ ض
َٞ ز٠تٛاْٞ ثػـج٪ض  ٚ ؾـاض٠ظا١ٜنإ يـ١ْاٚ     ١ًَق١ٝٝ ب ١ٜ٠َٛٝ َٛت ثػج٪ض  ٚ ؾاض٠ظا به١ٟ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ْقاب١، ب١ّ ؾ

َٞ بها، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜصٜإ ث  غٓٛٚضٟ ١ْقاب١ بٔ ٜإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ْقاب١ بٔ ضاٚ
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ز. عُط.

َٜع ز. عُط فلساَغل )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ي١ ضاغتٝسا غ١باض٠ت ب١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪، َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ ب١تاٜب١تٝـ ي١ يٝص٣١ْ قاْْٛٞ، ٥اٜا ٖٝض دـاض  

٠َٜٛضـــْٛٚٞ شٜـــاْٞ ْـــا٠ٚخ٪ٟ  ٖـــ١ب٠ٚٛ نـــ١ ١٥زلَٛـــ١ْٞ ٠ٚظٜـــطإ ٜـــإ ٠ٚظٜـــط ثـــ١ٜط ٠ٟٚ ْـــا٠ٚخ٪ بـــ٪ ب١ض 
َٝهـ١ يـ١ ضـ١ْسٜٔ ١٥ْـساّ       َٝو سه١َٛت ب٪ٟ زابيَن ٜإ ٠ٚظٜط ب١ت١ْٗا ب٪ٟ زابيَن؟ ١٥َـ١ ١٥زل١َْٛ ١٥زل١َْٛ
َٝهطز٢ْ      َٞ بـ١د ٠َٜٛضـْٛٚٞ ٜـإ دـ َٞ ت١عًُٝات ٚ ١٥ْعؿل١ ب٪ ٥اغاْهاضٟ ب١ض  َٟ، ضاغت١ سه١َٛت ز٠تٛاْ َٝو ز ث

َٜهدطا٠ٚنـإ، ١٥زل١َْٛـ١نإ، خ٪ٜـإ ثـ١ٜط ٠ٟٚ     ١٥ّ قا١ْْٛ ز٠ضبه ا، ب١دّ زاَٛز٠ظطاٟ ن٪١ََيطاٟ ١َز٠ْٞ ٚ ض
َِٝ ٚاٜـ١     َٝهٞ تط، ب١ؽ َـٔ ثـ َٜع ز٠ططّ ي١ ١ٖض بري ٚ ب٪ضْٛٚ َٝو، ب٪١ٜ َٔ ض َٝٔ ٚ ٠ٚنٛ ١٦ٜ١ٖت ْا٠ٚخ٪ زاز٠ْ

ٍَ ز٠ضنطزْــ٢ ١٥ْ  َٜع زنتــ٪ض٠ ض٩شاْــٝـ ض ْٚٚــٞ نــطز٠ٚ٠، ْٝعاَــٞ زاخًٝــٞ ي١طــ١ عؿلــ١ ٚ تــ١عًُٝات ٠ٚنــٛ بــ١ض 
َٞ، غٛثاؽ. ٍَ ١ٜنرت ١ٖب َٜو دٝاٚاظٜإ ي١ط١  ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ي١ ضٟٚٚ َاْا ٚ ْا٠ٚض ٩ن٠ٚ١ ت٪ظ
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َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٣٠ٚ١٥  َٞ ٚ ١ْغ١ن١ ي١ قـإْٛ  ب١ض  َٝو ب َٜع ز. ض٩شإ ط٪تٞ ضاغت١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْغ ب١ض 

ٍَ ض٥٠ـٞ ْٝكابـ١نٞ ٚ     َٝدتٝػاغغل ز٠ن١ٟ ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ ي١طـ١ ٖاتَك، ب١دّ ن١ ١٥تٛٚ ٥ٝػتٝعا١ْ ب١ خٛب١ضْا  ٥ٚ
َٝدتٝػـاؽ ٚ ٥ٝػتٝؿـاضٟ فـ١ضقٞ ١ٖٜـ١ يـ١ سهـَٛٞ قـإْٛ نـ١ تـ٪           ض٥٠ٞ ٥ٝتٝشازٟ َٛقاٚيٞ، ظ٩ضٟ ف١ضق١، ٥

َٝت٠ٚ١ ٥ٝتٝشـازات، بـ١دّ ٥ـ١َٔ       ت١َ َٝت٠ٚ١ ْٝكابـ٣١، ١َؾـانٌٝ ز٠ضـ ػًٝٞ ْٝكاب١ٜ١نٞ ز٠ن٣١، ١َؾانٌٝ ز٠ض
َٝٔ ٥ـ١ٚ قايبـ١ ب٠ٚ١ْس٠ٜـ١، ٥ـ١َيُإ             َِٝ ز٠ثطغـٔ ز٠َيـ َٝدتٝػاغـ١نٞ يـ َٛخت١غِ ي١بٛاضٟ تـٛضم ٚ دػـٛض يـ١ ٥

ب٪١ٜ ض٠دا ز٠ن١ّ ١٥ٚ ب٠ٚ١ْس٣٠ ت١غعريٜإ نطز١ٜٝ، ي١ٚا١ٜ١ْ َٛخت١غ١نإ ظٜاتط َٛخت١غٞ ١٥د١ٓبٞ بٔ، 
َٟ ٚ ن١ ١ٖض٠ٚنٛ غ٪ظإ خاْٝـ ٚتٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٞ زابٓسض َٟ ٚ ز٠ب ٍَ بهط َٝه١ َٞ ت  زٚٚ ف١ق١ض٠ ْاب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ط غ٫١س١ٝٝتٞ ١ْٝٝ ١٥ّ ١٥ْعؿل١ ز٠ضبها، ٠ٚ١٥ غ٫١س١ٝٝتٞ ١َدًٝػـٞ  َٔ ز٠ظاة ي١ضٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٝٛ ٠ٚظٜ
َٞ ٣٠ٚ١٥ نـ١ تـ٪    َٝو، ث١زلا ت١عًُٝات ز٠ضبهات، ز٠تٛاْ ٚظ٠ضا١ٜ، ب١دّ غ٫١س١ٝٝتٞ ١ٜ١ٖ ي١ دٝاتٞ ت١عًُٝات

َٜو ضا ٖـ١بٛٚ ز٠يَ      َٝٞ بهات٠ٚ١ ٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜـط خـ٪ٟ نـ١ ١ْٖـس َٞ ي١ ت١عًُٝات١ناْسا د َٝٞ ز٠تٛاْ َٝٞ ز٠َي َٝـت  ث
َٞ ز٠ناتـ٠ٚ١، بـ١دّ ٜـ١ى     َٟ، ب١دّ ي١ ظَين ت١عًُٝاتسا د ١٥ٚ ْٝعاّ زاخ١ًٝٝٝ ي١ بط ط٣١ ضٛاضزا ١ٖض بٓٛٚغط
ــ١         َٞ ب ــٛاْ ــا، ز٠ت ــط ز٠ضٟ ز٠ن ــا، ٠ٚظٜ ــ١ن١ ز٠ضٟ به ــ١دٝاتٞ ١َدًٝػ ــ١، ي َٝهٞ ٚاظح ١ٖٜ ــ١ضق ــ١، ف ــ١ضقٞ ١ٖٜ ف

ٝػـ١ن١ بـا٠ٚظٜطٜـ ض٥٠ـٞ خـ٪ٟ     ت١عًُٝاتٞ ١ٜن١ّ ت١ْاظٍٚ ي١ غ٫١س١ٝٝت١ن٣١ بهـات، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ ١َدً   
َٞ قػ٣١ قاْْٛٞ َٔ ت١ٚا٠ٚ ٜإ ت١ٚاٚ ١ْٝٝ، غٛثاؽ. َٞ بعاْ ًَ  ب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط زٚا ض٥٠ٝت.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ت١ ب١خ٪ٟ ْٝعاّ زاخًٝٞ عاز٠ت١ٕ ب٪ ١٥ٚ ١َْٛظ٠َاتا١ْ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ خاضصل١ٓٝ نـ١ بـ١تاقٞ   قػ١ن٣١ ضاغ
َٞ غـ١دس١ٝؽلإ ١ٖٜـ١، َـٔ ٠ٚنـٛ           َِٝ، بـ١َي ١َٓٝ، ١٥َٔ ١٥َٛغ١غ١ٜ١نِ ١ٜ١ٖ بـ٪ ٟٚ ْٝـعاّ زاخًٝـٞ زاز٠ْـ ت١ْ

َٝـِٓ يـ           ٪ ت٥١ػـريٟ  ٠ٚظٜط ١٥ٚ غـ١دس١ٝت١ّ ١ٖٜـ١ تـ١ْٝعًٜٞ غـ١دس١ٝتٞ خـ٪ّ بهـ١ّ ٜـإ تـ١عًُٝاتٞ ز٠ض بٗ
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    ( َٔٝ َٝطا١ْ يـ١ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ زاْـ َٝطا١ْ، ي َٝتـ١      جملوىظن هِظى َن هىد خوٛ(،نننن٥ٝؿ١نٞ ي دٝـاٚاظٟ ١ٖٜـ١، ضـْٛه١ ز٠ب
َٜعل عاز٠ت١ٕ، بـ١دّ تـ١عًُٝات يـ١     قإْٛ، ب١ؽ ١ٖض٠ٚى ط٪ت١ْٞ ْٝعاّ زاخًٝٞ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠ضز

َٝٔ  غ١دس١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت١ٝٝ، ٖٞ ٠ٚظٜط٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ت١عًُٝا َٜعل، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ثاف ١٥ٜٚـ ن١ ز٠َيـ ت ز٠نط
( ّ١َٝٝ َٝــٓر بط طــ٣١ غــ هوٌحوىىظنأْنٙىىدع٘نؿطىى٘زن جرٌ ع تىىٕنًىىّنٙىىس٠ن ٨ضىىرال ُٞنبىىٕنًىىّن ـىى  ١ننَــازز٣٠ ث

َٝـط٠زا خٛبـ١ضْا  يـ١ ١َسه١َـ١ف يـ٪ ١ْقابـ٣١ ١َْٖٛسغـغل        ٗ ادر نين ْٗن ْنٙلىْ٘نهلىٍنذىقن هر ى٘ٙجل(،ننننن ي
َٝٔ ١َْٖٛسٜػ١نُإ ي٪ َٝطاْـ١ ١ْقابـ١ٟ      ز٠ْٛٚغٔ ز٠َي َٝط٠ ن١ ي١غ١ض ١٥ٚ ٥ٝؿ٣١ ض٥٠ٞ خ٪ٟ بـ١ٜإ بهـات، ي بٓ

َٟ، عــع٠ٚ يــ١ٚ ١ْقاب١ٜــ١ٟ،  َٜٓــس٠ض َٜتــ١ ١٥ٚ َٝط َٝــطٜعل، ٥ــ١ٚ ثػــج٪ض ٣٠ ز٠ْ ١َْٖٛسغــغل نــ١ ٥ــ١ٚ ؾ١خػــ٣١ ز٠ْ
ًَـ١م            َٝطاْـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ بـ١ َٛت ت١َػًٝٞ ١٥ٚ ١ْقاب٣١ ز٠ناتٔ، ت١َػـًٝٞ ن١فا٥ـ١تٞ خـ٪ٟ ز٠نـاتٔ ي

١ًَقــ١ف )ٖــات٠ٚٛ  َٟ، ضــْٛه١ نــ١   (،ٕعوىىٟن ط٩ ىىن اطوىىقنجيىىس٥ٜــ١ٚ َٛت بــ١ ْــ١ظ٠ض٠ َــٔ ٥ــاٚا باؾــرت٠، ْــ١ط٪ض 
َٝتــ١  َٝتــ١ ظ٩ض، ز٠ب َٝغل، ز٠ب َٝغل، ٥ٝدتٝػاغــٞ تــطٜـ زابٓــ َٞ ١ْقاب١ٜــ١نٞ تــطٜـ زابٓــ ١ْقاب١ٜــ١نُإ زاْــا ز٠بــ

َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ.  َٛؾه١ًٝ ي١ ٥اخريٟ، ضاض٠غ١ض ْانط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ  / غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي٫١ٜـ١ٕ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١    ٨ُظٌٞ(،ننا هص٘ ُني(نْٝعاّ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠ضٟ ز٠نات، ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٜ١ٖ )
َٝت، ) َٝغل ْٝـعاّ زا       هرالوٌٚ  ز٠ضز٠ض َٝت، نـ١ ز٠َيـ ٠َٜٛضـْٛٚٞ    ( ي٫١ٜـ١ٕ ٠ٚظٜـط٠ٚ٠ ز٠ضز٠ضـ َٝٛاظٟ ب١ض  خًٝـٞ ؾـ

َٝـو   َٝغل، ْٝعاَ َٞ خٛت١ٜ١ى زابٓ َٜعا١ْ ١ٜن١ّ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛ ز٠ن١ٕ، ْاب ١َٓٝ ب١ضضاٚتإ ١٥ّ ب١ض  ٠َٛٝ بٝٗ ناض٠نإ، ٥
َٝـو         َٝتـ١ َٛقـ١ضٜط، ٜـاخٛز َ٪ظ٠ف َٝٔ ١٥َـ١ ز٠ب ًَـ َٝو ي١ْاٚ خ٪ٜاْسا ز٠غتٓٝؿإ بهـ١ٕ ب َٝٔ، ١ٜن ب٪ خ٪ٜإ زابٓ

َٜـو تـا٠ٚن    َُٝـ١ بـ١ّ           زاٚا به١ٕ يـ١ ٠ٚظٜط ٥ َٞ َٝهٝـإ بـ٪ تـ١عغل بهـات ٠ٚنـٛ َٛقـ١ضٜط، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠َيـ ٛ َ٪ظ٠ف
         َٞ ًَـ َٝـٞ ب َٝـت ث َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ْٝـعاّ زاخًٝـٞ بـ٪ خـ٪ٟ زابٓ َٞ ب١ب َٝو ١ٖب ١ٜ٠َٛٝ ناضز٠ن١ٜٔ َٛغت١س١ًٝ ١َدًٝػ ؾ

َٝت ْٝعاّ زاخًٞ خ٪ٟ ب٪ َٝٔ بط ٩ ف١ضَٛٚ ٥ٝـ ١َن١، ب٪١ٜ ز٠ب َٝٞ ز٠َي خ٪ٟ  ف١ضَٛٚ بط ٩ ٥ٝـ به١، ١ٜعين ث
زابيَن، ث٠ٜٛ١ْسٜؿٞ ْٝٝـ١ ب١غـ١ض ٥ـ١ٚ ْٝعاَـ٠ٚ١ ٜـاخٛز ٥ـ١ٚ ١٥ْعؿل١ٜـ٠ٚ١ نـ١ يـ١ ١٥زلَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜطاْـ٠ٚ١            
َُٝـ١ ٥ٝتٝشازاؽلـإ      َٜهِ زا ٥ َٜـع ٍَ ٖـ١َٛٚ ض ٠ٚ١َُٝ َٔ ي١ط١ ًَ َٜهٞ تط َٔ ز٠ٜ َٝت، ٠ٚ١٥ ظ٩ض دٝاٚاظ٠، داض ز٠ضز٠ض

َٝين بـاْطٞ      ١ٜ١ٖ، ١ْقاباؽلإ ١ٜ١ٖ، ١٥َا١ْ ت١َػًٝٞ ٚد١ٗت ْـ١ظ٠ضٟ ؾـ١ضضل١   َٝو بـ ١ٜى ز٠نـ١ٕ، ْـ١ى ن١غـ
َٞ ض٠     َٝـٞ ظ٠فلـ١ت ْـ١ب ًَ َٝٞ ب َٝٓٝت١ ْاٚ ١َدًٝػ١ن٠ٚ١ ث به٣١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظ٠ضٚٚض٠، ض١ٝٝ٥٠ن١ٜت ب١زَي١ بٝٗ
َٝط ْـ١قابات ٚ ٥ٝتٝشـازاتٞ ١َْٖٛسغـغل ٚ َٛقـاٚيغل خ٪ٜـإ ض٥٠ٝٝـ١نٞ َٛسـ١زٜإ ١ٖٜـ١،           ٥ٝت ض١ٝٝ؟ ْـ١خ

َٜؼ نـ٪ْفط     َٝػتا ظٚٚ ظٚٚ ز٠بٝـٓغل ثـط َٝو، بـ٪ يـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ          ٥ َٝٔ ي١غـ١ض بابـ١ت اؽ ز٠ب١غـعل، ض٥٠ـٞ خ٪ٜـإ ز٠َيـ
َٝعُـاض٠ٚ٠، ث٠ٜٛ١ْـسٟ         َٞ ب١غـ١ض ٥ َٝت؟ نـ١ ٥ـ١ّ ث٠ٜٛ١ْسٜٝـ٣١ ٖـ١ب ١َدًٝػ١زا ٚدٛزٜإ ٠ٚ١٥ْس٠ ظ٠فل١ت ب
َٜو    َٜعإ ١٥ط١ض ي٫١ٜـ١ٕ ١ْٖـس َٞ ب١غ١ض ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض٠ٚ٠،  ب١ض  َٞ ب١غ١ض َْٛاف١غ٠ٚ١، ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖب ١ٖب
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١٥ َٞ ٠َٜٛضـْٛٚٞ ٫َٚت ٚ          ٚاب ّ ٜاغـا١ٜ ٜاغـا١ٜنٞ طـطٜٓط ْٝٝـ١، ١٥َـ١ ٜاغـا١ٜنٞ ظ٩ض ططٜٓطـ١ ٚ ع١غـ١بٞ ب١ض 
َٝت ظ٩ض ب١ٚضزٟ ي١ٚ باب١ت١زا قػ١ به١ٜٔ،  َٝساْٞ ن١ضتٞ تاٜب١ت١، ب٪١ٜ ز٠ب زضٚغت بْٛٚٞ َْٛاف١غ١ ٚ ث١ض٠ث

َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١ بـ١ٚ غـٝئ١ٜ١ٟ        َٜٝٛػت بـ٠ٚ١ ز٠نـات غط َٝػتا ث َٜٓسٜاْـ٠ٚ١، ظ٩ض   ٣١َ١٥ ن١ ١٥خري٠ ٥ نـ١ خٛ
 غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ ْــ١ض ٚا، َــٔ ز٠ظاة )  َٝو بــ١ ١َٖي نــطز  ٨ُظٌىىٞ(َن( دٝــاٚاظ٠ يــ١ ْٝــعاّ زاخًٝٝٝــ١، َــٔ باغــٞ )   ٨ُظٌىىٞؾــت
َٝت ب١ غ١دس١ٝتٞ ١َدًٝػٞ ٚظ ٠ضا١ٜ، ت١عًُٝات غ١دس١ٝتٞ ٠ٚظٜط٠، ٚمت ١٥ٚ ْٝعاّ زاخ١ًٝٝٝ ٠ٚظٜط ز٠تٛاْ

٠ضبـاض٣٠ ٥ـ٣٠ٚ١   ت١عًُٝات ز٠ضٟ بهات، زٚاٟ ٠ٚ١٥ غ١دسٝات بساتـ٠ٚ١ بـ١ ١َدًٝػـ١ن١ خـ٪ٟ، ز٠ّٚٚ ؾـت ز     
ّ   د١َعٝات ٚ ١َْٛظ٠َ َٝهٞ قـاْْٛٞ ١ٖٜـ١ س١ظز٠نـ١ َٞ، خ١ي١ي  اتٞ ٥ٝتٝشازٟ ١َْٖٛسغغل ٚ ١٥َا١ْ ب١ؾساض ب

١َُٝ قـاْْٛٞ ن٪١ََيـ١ ٚ غـ١ْسٜها١ٜناؾلإ     َٞ، قإْٛ ٥ َِٝ ب َٜٝإ ي َٜعٜإ طٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٞ ن١ زاْٝؿتٕٛٚ ب١ض 
، ت٪ ٥ـ١ّ دـ١َعٝات ٚ ١َْٛظ٠َاتاْـ١ بـ١ظ٩ض ز٠ن١ٜتـ١ ١٥ْـساّ يـ٠ٚ١        1992ٟ غاَيٞ ١ٜ١ٖ18 ب١ْاٟٚ قاْْٛٞ 

َٝهٞ ث١ضي١َإ شَاض٠ َٝٞ قاْْٛ َٞ ب١ ث ١َُٝ ٠ٚ١٥َإ ي١بري ب ٥ َٞ نٛيٞ ثاْعز٠ ن١ؽ بـ٪ٟ   1992ٟ غاَيٞ 18 ز٠ب
١ٜ١ٖ د١َع١ٝٝى ٚ ١َْٛظ١ٜ١َٝ٠ى ي١ ١َٟٗٓٝ خ٪ٟ زضٚغت بها، ٥ٝٓذا باؾ١ ت٪ بـ١ٜاْٞ ٖـ١ض ثـاْع٠ نـ١ؽ     
 ،َٟ َٞ ١َٖٟٛٚ به٣١ ب١ ١٥ْساّ ي١ٚ د١َع١ٝٝٚ ١َْٛظ١ٜ١َ٠ى زضٚغت بها، ٚا بٝػت زا١ْ زضٚغت بٛٚ، ت٪ ز٠ب

 .ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ْغ١ن١ خ٪ٟ ظ٩ض باؾ١، غٛثاؽ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ٣١ غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ. َٜعتإ ز٠ن١ٜٔ غط َٝؿه١ف ز٠ن١ٜٔ، زٚا ي١ ب١ض  َٝػتا زٚا غٝاغ١ ث ٥ 
 (:5 ا  ٝنا

ع٘ٝنًّنز٢ٚظن جملوظنعوٟن ٨ ىنًىستنينانكىىنغىٔس،نأٗنكوٌى نتصرطىٛن هطىسٗزٝنذهىمننننننننجيرٌعن جملوظنبدن-أ٨ًٗ:
نٗتلْ٘ن جرٌ ع تٕنعط٘زن بوخٚٞنأعط ٢ٕنٗت دزن س ز تٕنب ٪بوخٚٞ.

٨جي٘شن٪ٜنعط٘نان جملوظنأْنٙػ زننان اد ٨ٗ ن ٗ هر ٘ٙجلنانذ هٞنًالسٗضٞنعوىٟن جملوىظن ذ نك ُىجلننننن-ث ًُٚ :
ٗبنينأذدن طس فٔ نصوٞن س بٞن  ن هدزجىٞن هس بالىٞ،ن ٗنٙلىْ٘ن ىدنًثىىنأٗننميثىىن ذىدننننننننهٕنفٚٔ نً ورٞنأٗنبِٕٚن

ن ٪طس و.
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هوٌحوظنأْنٙدع٘نؿط٘زن جرٌ ع تٕنًّنٙس٠ن ٨ضرال ُٞنبٕنًّن ـ  ١نٗ ادر ىنينًىّن  خىىن هِص بى  نننننن-ث هثً :
نٗ ٨ؼ    ن ٗنخ زجٔ ن ْٗن ْنٙلْ٘نهلٍنذقن هر ٘ٙجل.

ن هد خوٛنهطرينأعٌ هٕ.نز بالً :نٙطعن جملوظن هِظ َ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

  َٞ َٞ ي١ط١َيساٜـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، ظ٩ض غـــٛثاؽ، نـــ َٝػـــتا ز٠طل١ٜٓـــ١ ز٠ْطـــ٠ٚ١، نـــ َٜعإ ٥ بـــ١ض 
(نـــ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـــ١، ب١ظ٩ضٜٓـــ٣١ ز٠ْـــط  5ي١ط١َيساْٝٝـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، ظ٩ض غـــٛثاؽ، ) 

 ف١ضَٛٚ ناى عُاز. ، ف١ضَٕٛٚ ب٪َازز١ٜ٠نٞ تط.ث١غ١ْسنطا
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝدتٝػاغـاتٞ         َٝطـاٟ َـازز٣٠ ؾـ١ف، ضـْٛه١ ١٥َـ١ ٥ َٝتـ١ د َُٝإ باؾ١ َازز٣٠ ١ٖؾت ب َٜهُإ ١ٜ١ٖ، ث َٝؿٓٝاض ث
َٝتإ باف ب َٜعتإ ث َٝعل، ١٥ط١ض ب١ض  َٝعل زٚاٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب  َٞ غ١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.١َدًٝػ١، ز٠ب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٞ ي١ط١َيساٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ      َٞ ب١ َازز٣٠ ١ٖؾت ٚ ؾ١ف به١ٕ، ن َٝط٪ض ن َٜت د يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ٜا١ْٚ
َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، ف١ضَٛٚ ٠ٚ١٥  قبٛيٝإ نطز، بهات٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ، ن

١َٝٝن١ به١ٕ، ف١ضَٛٚ. َٝط٪ض ن  د
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  ا  ٝن هث ًِٞنٙ خحن ا  ٝن هط  ضٞ:

نخيرصن جملوظنمب نٙوٛ:
نك فٞنن-أ٨ًٗ: نا ن هال٩ ٞ نذ   ن ؾٔ   نًع نٗتط٘ٙسٓ  نٗؼدٙثٔ  ن ٨ ر   ٜ ن هِػ   نعّ نًرل ًوٞ نًالوً٘    عد  

ناستخطٞنب اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ،نٗ جس ١ن هدز ض  نٗ هخر٘ثن ه٩شًٞنهرهم. جمل ٨ ن 
نذ  نن-ث ًُٚ : ن ؾٔ   نًع نب هرال ْٗ ن ٨ذرل ز نًِٗع ن اِ فطٞ نبص٘ عد ن ادوٞ نب اٌ زض   ن ارالوصٞ ن االوً٘   توصٟ

ن هال٩ ٞن،نٗ ؽ ذن ٨جس ١  ن اِ ضخٞنبػأُٔ نٗفقن هص ُْ٘.
ن اِ فطٞن هرِن-ث هثً : ن ٘ عد نبرِفٚر نٙرالوق نفٌٚ  نٗ هخٚ ُ   ن االوً٘   نتخ  ي نف ي نا ن اٌ ثوٞ ن ٪جٔصٝ نًع طٚق

نًِٗعن ٨ذرل زنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنٗ ٨  هٍٚنٗ هدٗينٗفقن هص٘ ُنين هِ فرٝ.
نًِٗعن-ز بالً : ن اِ فطٞ نبػأْ نًٗصطذ تٕ ن اطرصخوٚٞ نٗخطرٕ ن جملوظ ن ُػطٞ نعّ نضِٜ٘ نُ ف نتصسٙس ن عد  

  ٨ذرل ز،نٗعسضٕنعوٟن ه٘شٙس.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن٣١.
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َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 (:6َازز٠ٟ )

 ١٥زل١َٕٛ ١٥ّ تاٜب١ؽل١ْسٜٝا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠ٟ ١ٜ١ٖ:
ٍَ ١ٜن١ّ: ٥اَاز٠نطزْٞ ظاْٝاضٟ ت١ٚاٚ ز٠ضب َٝساْٞ ي١ط١ َٜهطز٠ٚ١ْ ٚ ث١ض٠ث اض٠ٟ ضا٫نٞ ٥ابٛٚضٟ ٚ ْٛ

َٜط١ططتٔ ي١ ز٠غتسا١ْ ناضٟ  َٝربنآ ٚ ض ٠ٚ١َٝٝ ب١ ن َٜهٞ ب١غرتاٚ ث ١ْ١ٜ٫ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ي١ ١َٖٛٚ بٛاض
َٜٝٛػت ب١ٚ ناض٠ٚ٠. َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ث َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝٚ تٛ  ق٪ضخهطزٕ ٚ ١٥زلاَساْٞ ي

َٜط١ططتٔ ي١ ز٠ّٚٚ: ٠ٚضططتين ظاْٝاضٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساض  َٝرب نآ ٚ ض ب١ نطزْٞ ناضٟ ظٜاْب١خـ ب١ بٓط١ٓٝناْٞ ن
َٜهاضٟ طٛزلاٚ ي١باض٠ٚ١ٜ٠ ب١ثآٟ  ٍَ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٚ ططتين ض ق٪ضخهطزٕ ب١ ٖاٚناضٜهطزٕ ي١ط١

 ٜاغا.
ٍَ ز٠ظطاٟ ٖاٚض١ؾٔ ي١ بٛاضٟ ٥اَيٛط٪ض نطزْٞ ظاْٝاضٟ ٚ ب١ٜآْا١َناْٞ  ١َّٝٝ: ١َٖا١ْٖطٞ نطزٕ ي١ط١ غ

َٜط١ططتٔ ي١ ق٪ضخهطزٕ ي١ سه١َٛتٞ فٝسضاَي٢ ٚ ث١ َٝرب نآ ٚ ض َٝب١دآنطزْٞ بٓط١ٓٝناْٞ ن ٠ْٜٛسٜساض ب١ د
َٝهطا٠ٚنإ. َٝٞ ٜاغا ناضث ١َُٜنإ ٚ ٚدتإ ب١ث  ١ٖض

ضٛاض٠ّ: ٥اَاز٠نطزْٞ ضاث٪ضتٞ ْٝٛ َاْطٞ ي١باض٠ٟ ضا٫ن١ٝناْٞ ١٥زل١َٕٛ ٚ ث٬ْٞ زٚاض٩شٟ ٚ 
َٝرب نآ  َٝؿٓٝاظ٠ناْٞ ي١باض٠ٟ ن َٝؿه١ؾهطزْٞ ب١ ٠ٚظٜط.ث َٜط١ططتٔ ي١ ق٪ضخهطزٕ ٚ ث  ٚ ض

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.

َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝ ثؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚنٛ ض٪ٕ غٝاغ١ نطا٠ٚ، ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜ  ع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝف ثؿتطريٟ ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 
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َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛ َٝٔ، ظ٩ض غٛثاؽ، ١٥ّ ب١ض  ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت ٚغطا٠ٚ )ناى ٥اغ٪، غ٪ظإ ن
 ٥اغ٪. ناى ف١ضَٛٚ ١ْشاز(، ناى خإ، ٥ا١ْٖط خإ، ٖاش٠ ،خإ

َٜع بهط نطِٜ ذلُس )٥اغ٪(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜهِ ٥اضاغت٣١ يٝص٣١ْ قاْْٛٞ ٚ ١ٖض٠ٖٚا يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ١ٜ١ٖ، ي١بط ط٣١ ز٠َٚٚٞ ١٥ٚ  َٔ ثطغٝاض
َٝت ) ن االون-:َازز١ٜ٠زا ز٠َي نًعنتوصٟ نب هرال ْٗ ن ٨ذرل ز نًِٗع ن اِ فطٞ نبص٘ عد ن ادوٞ نب اٌ زض   ن ارالوصٞ   ً٘

ن ن هص ُْ٘(، نٗفق نبػ ُٔ  ن اِ ضخٞ ن ٨جس ١   نٗ ؽ ذ ن، ن هال٩ ٞ نذ   ن ٨جس ١  ن١َب١غت ض١ٝٝ ي١ ) ؾٔ   ٗ ؽ ذ
َٜت، ثطغٝاض٠ن  اِ ضخٞ( ًَٝسض ١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ض٠ْط١ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات١ َْٛاغبا١ْ ضغل؟ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥ٝد٬ي١ ١ْٖ

َٞ، غٛثاؽ.  ٫ٟ َٔ ضٕٚٚ ١ْب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ.  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ي١ َٜعّ ناى ٥اغ٪ ١٥ّ َازز١ٜ٠ف ي٫١ٟ َٔ د٪ض ٍَ بطاٟ ب١ض  َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٖاٚض ا ي١ط١  ب١ض 
َٝسا١ٜ، ) ١َٓٝط١ٜؿتين ت نًِٗعنت ن اِ فطٞ نبص٘ عد ن ادوٞ نب اٌ زض   ن ارالوصٞ ن االوً٘   ناتوصٟ نٗ ن هص٘ ُني( ٗفق

َٜهٞ ١ٜ١ٖ ٨ذرل ز(،ن ١َُٝ ١٥ّ ١َدًٝػ١ خ١ب١ض َٝهٞ ٥ٝ ف١ض٠ظ٠ٕ ٥ َٜو نطا٠ٚ، غٝف١ت شتٝهاضٟ ١ٜ١ٖ، ن١ ع١قس
ض ٠ن٣١ زاطري نطز٠ٚٚ، خت٠ٟٛ ٥ٝذطا٥ٞ زٚاٟ ١٥ّ ع١قس٠ ت١ْٗا زضا٠ٚ ب١ ن٪َجاْٝا١ٜى ب١تاٜب١تٞ، ١٥ٚ باظا

 َٟ َٝٓسض ٠ٚ١٥ ض١ٝٝ؟ ب٪١ٜ ي١ َازز٣٠ ْ٪ٟ زٚاٟ ١٥ٚ باغهطا٠ٚ ن١ خت٠ٛ ٥ٝذطا١ٝٝ٥ن١ ض١ٝٝ، ١٥ط١ض ١َ١٥ بٗ
َٝت١ خاَٝػ١ٕ ) ٍَ ١َ١٥زا بب َٟ َازز٣٠ ْ٪ ي١ط١ َٜت١ ٗفٟنذ ينتوصٛن جملوظن ٜنغل٠٘(،نز٠َر بهط َٝٓسض ١َ١٥ بٗ

١ ٠ٚ١٥ باؽ ي١ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات١ فٝع١ًٝٝ ز٠نات ن١ ١َدًٝؼ ز٠ٜهات، ١٥ط١ض ٖاتٛ ب١ضز٠َٞ َازز٣٠ ْ٪، ضْٛه
 ٍَ َٜت١ ثا َٝهٞ ٥ٝشتٝهاضٟ ٜاخٛز ١َْعٞ ١َْاف١غ١ ٥ٝػجات بٛٚ، ١ٜ١َ١٥، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١َ١٥ غط ع١َ١ي١ٝت

١ٜ٠َٛٝ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت ب١ٚ ؾ  ١٥ٚاْٞ تط َٛؾه١ًٝن١ ضاض٠غ١ض ز٠ب
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ  نً طفٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ َٜت١ ١َٖاَٞ ١َدًٝؼ ١ْى ٥ٝدتٝػاغات، ١ٜعين ٥ َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١٥ بهط َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ث ب١ض 
١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ،  بٝه١ٜٓ١ ١َٖاَٞ ١َدًٝؼ، عاز٠ت١ْٝـ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ قاْْٛا٣١ْ ن١ زاَإ ضؾت٠ٚٛ ب١ّ ؾ
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َٝت١  َِٝ ٚا١ٜ بب َٜت، ب٪١ٜ َٔ ث ١ٜعين ١َٖا١َنإ زٚاٟ ت١ؾه١ًٝن٣١ ١َدًٝػ١ن١ ١َٖا١َناْٞ ١َدًٝػ١ن١ ز
َٜت٠ٚ١، َٔ س١ٚت خاَيِ زاض ؾت٠ٚٛ. َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابط  َٝدتٝػاغات، ب١ّ ؾ  ١َٖاة، ١ْى ٥

نٌىن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز.خطٞنعن عد   -1
ن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز.ثص فٞن هِػسن هالٌىنعوٟنن-3
نتص ٛن االوً٘  نٗ اٌٌ زض  ن ادوٞنبص٘ عدن اِ فطٞنًِٗعن ٨ذرل ز.ن-2
نزفعن هرصسٙسن هطِٜ٘نعّنٗضعن اِ فطٞنان ٨ وٍٚ.ن-4
ن جس ١ ن هررصٚص  نان اٌٌ زض  ن هيتنتلػفٔ ن جملوظ.ن-5
ن ٨ضرال ُٕنب ـ  ١نٗ اطرػ زّٙ.ن-6
 غٛثاؽ.جٔصٝن اٌ ثوٞنان  خىن ٨ وٍٚ،ن هرِطٚقنٗ هرال ْٗنًعن ٪ن-7

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝساٜـ١، نـ١   َٝهٞ ت َٞ ٥ًٝتٝباغ َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ف١ق١ض٠ ١ٜى ٚ ف١ق١ض٠ غ  ب١ض 

( َٞ َٞ ) جس ١ ن هدز ض  نٗ هخر٘ث  ن ه٩شًٞنٗ ٨ضرال ُٞ(،نز٠َي  هرِطٚقنًعن ٪جٔصٝن اٌ ثوٞنانف يني١ بط ط٣١ غ
َٜع  تخىى  ين االوً٘ىى  نٗ هخٚ ُىى   َٞ، ٚابــعاة بــ١ض  َٞ نــ٪زٟ ٖــ١ب (، عاز٠تــ١ٕ تٝذــاض٠ت ٖــ١ض٠ٚنٛ ١ْٖس٠غــ١ٟ ز٠بــ

َٝ ػتا ١ٜى ي١ٚ ١٥غبابا٣١ْ ن١ بٜٛٚت١ ١َضن١ظٟ ٠ٚظٜطٟ تٝذاض٣٠ ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١ ظ٩ض باف ١ٜ١ٖ، تٛضنٝا ٥
َٝهٞ ١ٖٜـ١، ثٝا٠ٚنـ١ ثـاْعز٠        ٍَ غٓاع١تٝإ نـ١ ب٬َْـؼ ٚ تـ١ٚاظْٚ َٟ ي١ط١ َٝـ ز٠ن١ٚ تٝذاض٠ت، تٝذاض٠تٝإ ب١ث
 ١َُٝ َٞ ي١ قاْْٛٞ ٥ٝتٝشازٟ ١٥ٚضٚثٞ، ١٥ط١ض ٥ غاَي١ )تٞ، غٞ، غٞ( زاْا١ٜ، ن٪زٟ تٝذاض٠تٞ زاْا١ٜ، ن١ ْعٜو ب

َٞ َٝط٠ بع٠بت ز٠ب َٝدتٝػاؽ ٚ َٛخت١غغل، ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ف١ق١ض١ٜ٠ ١ٖض ٠ٚنٞ غ٪ظإ خـإ ٚ نـاى ٥اغـ٪     ي َٝغل ٥ ًَ ب
 َٟ َٞ ز َٞ ٥ٝػتٝعا١ْن١ ي١ن َٞ ن١ؽ ْاظاْ َٝٞ بعض ز٠ب َٝٞ يٛٚث١ن٣١ ي ًَ ط٪تٝإ ١٥ٖٚا ١ٜعين ب١ ٥اضٛٚخٞ ٠ٚنٞ ب

َٟ؟، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ب١ٜاْاتٞ د١ٟٗٝ ََٛاغـٌٝ ز٠زاتـ١ َـٔ، ٥    َٞ ز َٟ    ٚ د٣١ٗٝ ََٛاغ١ًٝ ي١ن ١طـ١ض زٜـاض ١ْنـ١ٚ
َٝب١ّٝٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝط٠ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ٜا١ْنٞ غ١َي١ت بسات١ َٔ ي٪ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ٪ٟ، ١٥ٚ ت  ي

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاضا٣١ْ ٖاش َٝػـتا ٥ـ١ٚ خادْـ٣١ نـ١     ضاغيت َٔ ١٥ٚ ث َٞ باف بٛٚ، ب١دّ َٛؾه١ًٝن١ ي٠ٚ١ٟ زا١ٜ ٥ ٠ خاة ث

َٝط٠ ظٜهط نطا١ٜٓ  ناى ٥اغ٪ف ثطغٞ، ب١ س١قٝك١ت ٠ٚ١٥ َٛب١َ١ٗ ٠ٚنٛ ٥ـ٣٠ٚ١  ا ؽ ذن ٨جس ١  ن اِ ضخٞ(،ني
َٝؿــرت ٖــاتبٛٚ )  َٞ ْنتلىىّنهىىٕنفٚٔىى نً ىىورٞنــ١ يــ١َازز٣٠ ث َُٝــ١ ضــ٪ٕ ز٠تــٛاْغل بــعاْغل نــ  (، ٜــ١عين باؾــ١ ٥
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َٝو ١ٜ١ٖ؟ ٠ٚ١٥ ظاُْٝـإ ١٥ٚاْـ٣١ غـ٣١ًٝ ق١ضابـ١      ١َغ١ًس١تٞ ي١ٚ ١َٚظٚع١زا ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ب١ ض َٝهاْعَ
َُٝــ١ ضــ٪ٕ ز٠تــٛاْغل بـعاْغل ٠ٚ١٥ؾــٝإ ١ٖضٚاٜــ١؟ ١ْقػــٞ ؾــت١؟ ٥ــ١ٚ ٥ٝذطا٥اتاْــ١    ٖـ١َٛٚ ز٠ظاْــغل، باؾــ١ ٥

َٞ  ١َغ١ي١ٕ ز٠بٝين نابطا١ٜى ٜٚؿا١ٜ ز٠نات، ١٥ٜٚـ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ي١ٚ ساَي١ت١زا ن ابطا١ٜى ٜٚؿا١ٜ ز٠نا ز٠َيـ
َٞ ١َغـ١ي١ٕ، ٜـإ           فآلٕ َٛقا٫٠ٚت ٜإ ف٬َٕ ت١ْس٠ض زضاٜتـ١ فـآلٕ ن١غـٞ ََٛهٝٓـ١ يـ١ س١قٝك١تٝؿـسا ٚاْـ١ب
٠ٚ١٥تا نابطا١ٜى َٛقا٫٠ٚت١نٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١ ١َٖإ ناتسا زاٜت١ٝ َٛقا٠ٚيـ١نٞ غـا١ْٟٚ، ض٠ْطـ١ ٥ـ١ٜٚـ بـ١      

َٞ، ١ٜعين ١٥ٚا١ْ ١٥ٚ ١َٚظ َٜط نطاب َٜطاٚ ش َٜت٠ٚ١، ش َٟ ٚ ضٕٚٚ بهط َٝهٞ ب٪ زابٓسض َٞ َٝهاْعَ ٚعا١ْ ب١ضاغيت ز٠ب
َٜعٜؿِ ناى عُـاز باغٝؿـِ نـطز٠ٚٚ بـ١ س١قٝكـ١ت ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعاْـ١، يٝصْـ٣١ قـاْْٛٝـ           ٍَ بطاٟ ب١ض َٔ ي١ط١

( َٞ ٜــ١عين  عىىد  نتصسٙىىسنُ ىىفنضىىِٜ٘(،نز٠تــٛأْ ٥ــ١ٚ ١َٚظٚعاْــ١ ضاض٠غــ١ض بهــ١ٕ، يــ١ ضابعــ١ْٝـ نــ١ ز٠َيــ
َٜو ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚب١ضاغيت ظ٩ض زض٠ْط َٜو ١٥تٛٚ ت١قطٜط عوىٟنن١ ١َُٖٝٛ ١ٜ٠ٚ١٥، )ع١ ١ٜعين ؾ١ف َاْط داض

ًَٞ ن١ باؾرت٠ ب١ ض٥٠ٞ َٔ، غٛثاؽ. ٨ ى َٜهٞ ف١ق َٜت١ ت١قطٜط  ( بهط
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــسٟ           ــ١ ق١ٚاعٝ ــٛخًٝٔ ب ــ١ َ ــاتا٣١ْ ن ــ١ٚ ََٛاض٠غ ــ١ ٥ ــ١ض ب ــ١ٓ ب١ضاَب ــاْْٛٞ ض ــاتٞ ق ــ١ ٥ٝذطا٥ ــ١باض٠ت ب غ
١َُٝ ت١َاؾاٟ َـازز٣٠ )  ( نـ١  17( بهـ١ٜٔ، ب١تاٜبـ١ت٢ َـازز٣٠ )   18، 17، 16، 19، 9َْٛاف١غ٠ٚ١؟ ١٥ط١ض ٥

َٝعل ) ٞنعىّنمح ٙىٞنننهوِظسنان هِص ع  ن هِ غى٣نَٛخت١غ١ ب١ زضٚغتهطز٢ْ ١َسانُٞ َٛخت١ؽ، بع٠بت ن١ ز٠َي
١َُٝ ٥ـ١ّ ز٠قـ١    اطرٔومنٗ اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙٞ(،ن ب١ ت١غ١ٚض ٟ ٥

َٜهاض٠ ٜاغاٜٝا١ْ بطط١ْ ب١ض ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ََٛاض٠غاتا١ْ، غٛثاؽ.  ن١ ١َسانِ ز٠تٛأْ ١٥ٚ ض
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟ ف١ضَٛٚ .د١ْابٞ ٠ٚظ  ٜط ت

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١ ت١ٚا٠ٚ، غٛثاؽ. َٝبِٝٓ ١ْٝٝ، ٠ٚنٞ خ٪ٟ ؼلٝٓ َٝط ت  ١ْخ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١تإ.
َٜع عُاز ذلُس سػ  غل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
نخيرصن جملوظنمب نٙوٛ:ن(:6 ا  ٝنا
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 عد  نًالوً٘  نًرل ًوٞنعّن هِػ  ن ٨ ر ى  ٜنٗؼىدٙثٔ نٗتط٘ٙسٓى نًىعن ؾٔى  نذ  ن هال٩ ىٞنانك فىٞننننننننن-أ٨ًٗ:
ن جمل ٨ ن استخطٞنب اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ،نٗ جس ١ن هدز ض  نٗ هخر٘ثن ه٩شًٞنهرهم.

توصٛن االوً٘  ن ارالوصىٞنب اٌ زضى  ن ادوىٞنبص٘ عىدن اِ فطىٞنًِٗىعن ٨ذرلى زنب هرالى ْٗنًىعن ؾٔى  نذ  نننننننننننن-ًٚ :ث ُ
  هال٩ ٞ،نٗ ؽ ذن ٨جس ١  ن اِ ضخٞنبػ ُٔ نٗفقن هص ُْ٘.

فطىٞنن هرِطٚقنًعن ٪جٔصٝن اٌ ثوٞنانفى ينتخى  ين االوً٘ى  نٗ هخٚ ُى  نفٌٚى نٙرالوىقنبرِفٚىرن ٘ عىدن اِ ننننننننن-ث هثً :
 ًِٗعن ٨ذرل زنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنٗ ٨  هٍٚنٗ هدٗينٗفقن هص٘ ُنين هِ فرٝ.

 عد  نتصسٙسنُ فنضىِٜ٘نعىّن ُػىطٞن جملوىظنٗخطرىٕن اطىرصخوٚٞنًٗصطذ تىٕنبػىأْن اِ فطىٞنًِٗىعنننننننننننن-ز بالً :
ن ٨ذرل ز،نٗعسضٕنعوٟن ه٘شٙس.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعإ،  َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظ٩ض غـٛثاؽ، )      ب١ض َٝػتا ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن ( نـ١ؽ  ٥38
َٞ ي١ط١َيسا١ْٝٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظ٩ض غـٛثاؽ، )   ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١    4ي١ط١َيسا١ٜ، ن

 ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ. ب١ض 
َٝت ب١ شَاض٠ س١ٚت. َٟ ز٠ب َٝػتا َازز٠ن٣١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ شَاض٠ن٣١ ز٠ط٪ض  ٥ 

ًعنعدَن ٨خ٩ينمب نٙصرطٛنبٕن اال ٓد  نٗ ٨تف  ٚ  ن هدٗهٚٞن هط زٙٞنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنتلْ٘نن(:7 ا  ٝنا
ٞنأٗنتصٚٚدٓ ن ٗن ٨ضس زنبٔ نٗفصً نمم زضٞن هِػ  ن ٨ ر   ٜنٗ هرح زٜنب هػلىن هرٜن٨ن٧ٙ ٜن  نًِعن اِ فط

ن٪ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن٣١.
َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهه١ٚتٓٓا١َ ز٠َٚي١تٝ (:7َازز٠ٟ ) َٝطٞ ١ْنطزْٞ ث١ؿلآْا١َٚ ض ٍَ غ١ضث ١نإ ي١ سه١َٛتٞ فٝسضايٞ، ي١ط١

َٝرب نآ ٜإ  َٝت١ َا١ٜٟ ق١ز٠غ١نطزْٞ ن ١ٜ٠َٟٛٝ ن١ ْاب ضا٫نٞ ٥ابٛٚضٟ ٚ باظضطاْٞ ١٥زلاّ ز٠زضآ ب١ٚ ؾ
َٝٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.  غٓٛٚضزاضنطزْٞ ٜاخٛز ظٜإ ثآ ط١ٜاْسْٞ ب١ث

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 
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َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.

َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٣٠ٚ١، غٛثاؽ.يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ثؿتطريٟ ي١َاز  ز٠ن١ ز٠نات ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼلٝٓ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝف ثؿتط ١َُٝف ٠ٚيٞ ١َُٖٝٛ، ب٪١ٜ ز٠بريٟ ز٠ن١ٜٔ، ضْٛه١ ٥ًٝتٝعاَاتٞ ز٥ َٞ َٛضاعاتٞ ٣٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ٥
َٝطاقٞ ثاضض١ٜ١نغل، ب٪١ٜ ثؿتطريٟ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.  ١٥َط ٩ ي١ْاٚ سه١َٛت٢ ع

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )َاَ٪غتا نا٠ٚ، ناى  َٝٔ، ظ٩ض غٛثاؽ، ١٥ّ ب١ض  ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت ن
 ايػ٬ّ، ز. قباح، غ٪ظإ خإ، َاَ٪غتا عُط، ٖاش٠ خإ، تاضا خإ(، ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا نا٠ٚ.عبس

َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ) َٝؿ١نٞ ت ن(٣٠ ب٪ ض١ٝٝ؟ )ًعث نٙصرطٛ(، نمب  ن ٨خ٩ي نعدَ ٍَ( ًع ٜإ )ي١ط١
َٝت١ بط ط١ٜ١ى ب١نٛضز١ٜٝن٣١ ي١ط١َيٞ ب٪ ض١ٝٝ؟  َٟ، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ط١ض بب َٞ َاْا١ٜن٣١ ْاط٪ض  ١٥ط١ض ي١ط١َيٞ ١ْب

َٝو ي١ ١ََٓٛع١نإ  َٝت١ ١ٜن ٍَ َازز٣٠ س١ٚت١ّ ز٠ب ي١َازز٣٠ س١ٚت١ّ ١َٖإ َاْا ٚ ْا٠ٚض٩نٞ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ط١
َٝت١ َِٝ باؾ١ بب َٝشتٝهاض بهاتٔ، ب٪١ٜ َٔ ث َٝؿطريٟ ي١ ٥ بط ط١ٜ١ى  ب٪ سُٝا١ٜنطز٢ْ َْٛاف١غ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ث

َٝعل ) َٓٝ َُٝٛا١ٜ ظٜاز٠، ظ٩ض غٛثاؽ.ًعنعدَن ٨خ٩ين(ي١َازز٣٠ س١ٚت١ّ، ١٥ٚ )َع(ف ١َْ  ، ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ناى نا٠ٚ َٝؿ١نٞ ثؿتطريٟ ث ١ٜ٠َٛٝى ن١ ز٠ق١ن١ؾِ ْٛٚغ١ٝٝ، ي١ب١ض زٚٚ ٖ٪، ١ٜى  ث ز٠ن١ّ، ب١ؾ

ي١ ز٠غاتري ٚ ي١ ظ٩ض ز٠م ١ٜ١ٖ ن١ ٥ٝشتٝهاض ١ََٓٛع١، ب٪١ٜ ١َ١٥ ت١ْٗا ت٥١هٝس ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠نا ن١ زاعٞ 
َٜت ت١فػٌٝ ٚ خٛضز٠ نطز٢ْ ١٥ّ  ١ْٝٝ، ز٠َٚٚٝإ ١٥ط١ض ت١َاؾا به١ٜٔ َازز٣٠ س١ٚت١َٞ زٚاٟ ١٥ٚ ز

َٝت١ س١ٚت١ّ، ضْٛه١ ١٥ٟٚ تط ؾ١ؾ١، ز٠ق١ٜ١ ب٪١ٜ َ ٠َٛٝ، ز٠ب َٝؿٓٝاضٟ ١٥ّ ز٠ق١ ز٠ن١ّ، ز٠ز١َ٠ ٥ ٔ ث
( ٠ٚ١َُٜٓ نانب١ع١ض٠بٞ ز٠خٛ نعوٚٔ  نٗ ا    ٞ ن هط زٙٞ ن هدٗهٚٞ نٗ ٨تف  ٚ   نب اال ٓد   ن ٨خ٩ي نعدَ ًع
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ن ن هرٜ نب هػلى نض٘ق ن ٙٞ نا نًرِ فطٞ ن طس و نبني ن هرال  د ن ٗ ن ٨تف ق نحيرز ن ٨ؼ  ٙٞ نًِعن ؿلً٘ٞ ن   ٜ ٧ٙ
ن ن هر هٚٞ(، ن اٌ زض   نًّ نب  ٜ ن هصٚ َ ن ٗ نبٔ  ن ٨ضس ز ن ٗ نتصٚٚدٓ  نأٗ َٟ ي١ثؿيت،  اِ فطٞ ٥ٝرت َازز٣٠ س١ٚت ز

 ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ١َ١٥ غٝاغ١ٜ١نٞ ١َْتكٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، غٛثاؽ.
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ز. قباح.

َٜع ز. قباح ذلُس   زلٝب:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ظَين سه١َٛتٞ ٥ٝتشاز١ٜٝ، ب١ض اغيت ٥ًٝتٝعاَاتٞ  غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ن١ فٝع١ًٕ ١ٖض
١ًَ ١ٜعين ٠ٚنٛ  َٝط٠زا١ٜ ب١ضاغيت ت١سػًٝٞ ساغ ١ٜ١ٖ ب١ َٛاعا١ٖزات ٚ ٥ٝتٝفاقٞ ز٠ٚيٞ، ١ٜعين ٣١َ١٥ ن١ ي

َٝٛإ ٣٠ٚ١٥ ١َُٝ ز٠ن١ٜٓٚ١ ْ ٥ َٞٝ ًَ َٝه١ ن١ فٝع١ًٕ َٛغ١ي١َ١،  ب ٥اٜا ٠ٚ١٥ ١َباز٦ٜٞ قا١ْْٝٝٛ ٜإ ١َباز٥
َٝهسا قإْٛ  ١ًَ، ي١ساَي َٟ، ١َ١٥ ت٥١هٝسٟ ١٥َٛن١ز٠ ب١ضاغيت، ت١سػًٝٞ ساغ َٝٓسض َٞ ي١ قاْْٛسا بٗ زٜػإ ز٠ب

َٝهٞ تاظ٠ ٥ٝٓؿْا  بهات، سادت ت٥١ػٝؼ ب َٝهسا قإْٛ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ًٝتٝعاَات هات ب٪ ت١ٚظضلٞ ٚاظضل١، ي١ ساَي
َٟ، َٛست١ٚان١ ٚ  َُٝٛا١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١ضاغتٝسا قابًٝٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠َر بهط َٝهٞ قاْْٛٞ تاظ٠، ب٪١ٜ َٔ ث ساَي١ت
١ٜ٠َٛٝ، ضْٛه١ ١٥قًَٞ قا١ْْٛن١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  َٝيَن ب١ّ ؾ ٍَ َازز٣٠ زٚاتطٟ، ٜإ ١ٖض ١َْ ١َظ١َْٛن٣١ ي١ط١

َٝرب  َٟ، ت١ؾذٝعٞ َٓاف١غ١ ٚ ن َٜطا ي١ ق٪ضر نطزٕ بطري َٟ، ي١ ظَين ١٥ٚ ٥ٝتٝفاقٝات١ ز٠ٚيٝٝا٣١ْ ض ١َٝٝى بهط ن
ن١ ١ٜ١ٖ، ضْٛه١ ٥ٝتٝفاقاتٞ ز٠ٚيٝـ ب١ضاغيت ت٥١ٝسٟ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ز٠نا ن١ ي١ باظاض ٣ ٥اظاز زا باظاض ٟ 
َٞ ضا٫نٞ  ٍَ خ١َيهٞ تط، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْ َٞ ي١ط١ َٝهٞ ٖاٚتاٟ ١ٖب َٝو س١ق ١َٝٝ، باظاض ٟ ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ن١غ َٝرب ن ن

١ًَ، ١ٜعين ١َباز٦ٜٞ قاْْٛٝـ ٥ابٛٚضٟ  َٞ بهات، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ضاغيت ت١سػًٝٞ ساغ َٞ ب١د خ٪ٟ د
َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٝٛػت ْانا ي١ ْػٛٚغٞ قاْْٛٝسا ب  ث

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

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ناى عبسايػ٬ّ ٚ ناى نا٠ٚ ز٠ن١ّ، ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ض  ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ثؿتطريٟ ث
 َٟ َٝػتا َٔ ١ٜى غ١عات١ ز١َ٠ٚ ٍَ ضانهطزْٞ غٝئ١ن٣١، ٥ َٝو ي١ب١ْس٠ناْٞ َازز٠ٟ ؾ١ف ي١ط١ َٝت٠ٚ١ ب١ٜ١ن بب

َٞ خٛضزٟ به٠ٚ١َ١ ب َِٝٓ ١٥ّ غٝئ١ٜ١ ٜاْٞ ضٞ، ز٠ب َٝؿهٞ خ٪َسا ز٠ٜٗ َٞ بط١ّ ي١َ َِٝٓ ١َقت١ ، ١َقت١  ت
 ٠َٛٝ َٟ ٥ٝتٝفاقٞ ز٠ٚيٞ ٚ َٛعا١ٖزاتٞ ٥ًٝتٝعاّ ث ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ سه١َٛت٢ ٥ٝتٝشازٟ ١ْٖس َِٝ ي١ط١ ًَ َِٝ، ب زاٜبٓ
َٝيَن، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ب١ّ  َٜت ٚ ٥ٝشتٝهاض ١َْ َٝت١ ٖ٪ٟ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َْعٞ َْٛاف١غ١ بهط نطز٠ٚٚ، ب١دّ ٠ٚ١٥ ْاب

َٜهٞ غ١ٜت٠ٚ١ ثا َٜو ض ٢َٓٝ ت٪ظ ١ٜ٠َٛٝ ب ٍَ َازز٣٠ س١ٚتسا ؾ َٟ ي١ط١ َٟ ٚ ي١زٚاٜسا ز٠َر بهط َٝـ بهط ف ٚ ث
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. َُٝٛا١ٜ ١٥ٚنات ي١ غٝاقٞ ١٥ٚ َاززا١ٜ١ْ ٚ ١َعٓان٣١ خ٪ؾٞ ظٜاتط ز٠ضز٠ن١ٚ  ث
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع بْٗا  ايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝب١ّٝٝٓٝ ١ٜ١ٖ ن١ غٝاغ١ٜ١ ١٥ٚ ٥ٝؿهاي١ زضٚغت ز٠نات ن١ غ٪ظإ خإ باغٞ نطز، َٔ  ٠َٚيآل ١٥َٓٝـ ١٥ٚ ت
ٍَ ٣٠ٚ١٥ ناى عبسايػ٬ّ، ب١دّ  َٞ ي١ط١ غٝاغ١ن١ّ زاض ؾت٪ت٠ٚ١ ت١قطٜب١ٕ ي١ظ٩ضب١ٜإ ض٠ْط١ َٛت١فٝل ب

َٜهٞ ت ٠ٚ١َُٜٓ داض َٝسا١ٜ، ب٪١ٜ ز٠طلٛ َٝو ط٪ض اْهاضٟ ت َٜع، ن١َ َٟ ط ب٪ يٝص٣١ْ ب١ض  ٠َٛٝ ْانط ٠ٚ١٥ ١ٖض ب١َؿ
َٞ )٥ٝػت٦ػ ١ٜ٠َٛٝ ب َٞ بهات )تلْ٘نمم زضٞ(، ي١ )ًعنعدَن ٨خ٩يامل د١ًَٛ ب١َؿ تلْ٘نمم زضٞن(٠ٚ٠ ز٠غت ث

ن٪ذل َن نٗفصً  نبٔ  ن ٨ضس ز ن ٗ نتصٚٚدٓ  نأٗ ن اِ فطٞ نًِع ن   ن٧ٙ ٜ ن٨ ن هرٜ نب هػلى نٗ هرح زٜ ن ٨ ر   ٜ  هِػ  
ٟ ض زٙٞنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ(،٥ٝٓذا ١٥ٚ )غسٙطٞنعدَن ٨خ٩ينب اال ٓد  نٗ ٨تف    ن هدٗهٚٞ(،ننٓر ن هص ُْ٘،

َٟ، ٥ٝتٝفاقات ن١ ز٠ٚيٞ بٛٚ ١ٜعين ضٞ ) َٞ   هط زٙٞنان ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ(؟ْاٚ ٍَ ١٥ط١ض ١ٖؾٞ ب ب١ٖ١ض سا
َٞ باؾرت٠، ٠ٚ١٥ خ٪تإ باؾرت ز٠ظأْ، غٛث ١ٜ٠َٛٝ ب  اؽ.١َب١غتِ غٝاغ١ن١ ب١َؿ

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   :ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ضْٛه١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ) َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ضاغيت ٠ٚ١٥ ي١ ١٥سهاَٞ خٝتاَٞ ب ًعنعدَنَٔ ث
نٗ ٨تف  ٚ ن اال ٓد   نبٕ نٙصرطٛ نمب  ن ٨خ٩ي َٜصٜٔ ١٥ٚ نات١ باؽ ي١ٚ   (، َٞ ٜاغا١ٜن١ زابط  ١َُٝ ز٠ب ١ٜعين ٥

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١  َٟ، ب٪١ٜ َٔ ث َٞ ٥ٝد٬ٍ ب١ٚ ١َعا١ٖزات ٚ ٥ٝتٝفاقاتا١ْ بهط ؾتا١ْ به١ٜٔ ن١ ْاب
َٝؿٓٝاض  ز٠غتهاضٜـ ت١بع١ٕ ي١ْاٚ ْا٠ٚض ٩ن١ن٣١ ظ٩ض ضٕٚٚ ١ْٝٝ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاْٝؿِ باغٝإ نطز، ب٪١ٜ َٔ ث

َٜت١ ١٥سهاَٞ خٝتاَٞ، ظ٩ض غٛثاؽ.ز٠ن١ّ ن١ غ  ط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ تاضا خإ.
َٜع تاضا حتػغل ١٥غع١ز٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ن٪تاٜٞ ت١قطٜب١ٕ  َٝـ َٔ باغٝإ نطز، ضْٛه١ ز٠ن١ٚ ب١ض اغيت َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚناضاة ن١ ث
١ٖٛ ن٪ثٞ خ١َيك١ن٣١ زٜه١ٜ١، ب١ؽ ٠ٚ١٥ ٥ٝرت ض٥٠ٞ ١٥ْساَا١ْ، ْاض١ْٝٝٚٚى ١ٜ١ٖ، س١ظّ ز٠نطز ن١ ١٥ْٓ

َٞ غٝئ١ن٣١ ١َب١غيت  َٝػتاف ١َداٍ ١ٖب د١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١ ١َٖيػتا١ٜ ٠ٚ ي١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْن٣١ ١٥ط١ض ٥
َٝه٢ تط ب َٟ ب١خاَي ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ َٔ ض١ٝٝ؟ زاْاْٞ ١َ١٥ ٠ٚ١٥ْس٠ ظ٠ضٚٚض١ٜٝ ي١ْاٜٚسا؟ ٥اٜا ١َ١٥ ْاتٛاْسض ١َؿ

 َٞ َٝٝسا ١ٖب َٞ ٚ د١ْابٝؿتإ ١٥ط١ض ت َٞ ب َٜٞ ي َٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ طٛ َٝػتا غٝاغ١ّ نطز٩ت٠ٚ١، ظ٠فل١ت ١ْب ٥
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١َُٝ د١خت به١ٜٔ ن١  ١ٜ٠َٛٝ، ١٥ط١ض ٥ َٞ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاة ٚتٝإ، ب١ؽ ب١َؿ َٝؿٞ ١ٖب َٞ ١َٖيه ١ٖض َازز١ٜ٠ى ت
َٝٓا َٟ ١ٖز٠فُإ ي١ٚ قا١ْْٛ ز٠ضٖ ١َُٝ ز٠َا١ْٚ ْٔ ب٪ ت١ؾذٝعٞ َْٛاف١غ١ٜ١، ض َْٛاف١غ١ٜ١ى؟ ٥

َْٛاف١غ١ٜ١نٞ ؾ١ضٜ  ن١ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض بها، ن١ ٠ٚ١٥ف قاْْٛٞ خ٪ٟ ١ٜ١ٖ ٚابعاة ١ٖز٠ف١ن١ ي١ْاٚ 
َٝـ ١٥ٚ بٛقا١ْْٛن١ٜ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ ١ٜى خ ٍَ َازز٠ن٣١ ث ٍَ ي١ط١ َٜت )ا ن هِػ  نتط نمم زضٞ تػحٚع
َٜت١ ِعن٨ٗنٙصٚدن اِ فطٞنٗفقنْ ذل َنٓر ن هص ُْ٘(ن ٨ ر   ٜنٗ هرح زٜنب هػلىن هرٜن٨نمي ب١ؽ ٠ٚ١٥ْس٠ بهط

َٝؿٓٝاض١َ،  غٛثاؽ. َٝؿٛٚ، َٔ ٠ٚ١٥ ث  خاَيٞ ١ٜن١ّ ي١َازز٣٠ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٞ طفتٛط٪ٟ  َٝو ١ٜ١ٖ ن١ٚا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ث َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ زٚٚ ب٪ضٕٛٚ ١ٜ١ٖ، ب٪ضْٛٚ ب١ض 
١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف  َٝهٝـ ١ٜ١ٖ ن١ عا١َ، ٥ ٍَ َازز٣٠ ثاؾٞ خ٪ٟ، ب٪ضْٛٚ َٟ ي١ط١ ز٠َر بهط

َٝت٠ٚ١، ب١دّ غٝاغ١ن٣١ ز٠ط٪ض ٜٔ، ١٥ َٓٝ ط١ض ثؿتطريٟ ز٠ن١ٜٔ، ن١ َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ض٪ٕ ٖات٠ٚٛ ٥اٚا ؼل
 ٥ٝعؾلإ بس٠ٕ، غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطا٢ْ ٚثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٟٛٝ ن١ َاَ٪غتا عُط باغٞ نطز، ٜإ َٟ ب١ٚ ؾ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ غٝاغ١ن١ بط٪ض  ١َُٝ ث ١ٜ٠َٟٛٝ ن١  ٥ ب١ٚ ؾ
َٝغل ) ١َُٝ ز٠َي نٓر ن٥ نتِفٚر نعِد ن ؿلً٘ٞ نا ن هط زٙٞ ن هدٗهٚٞ نٗ ٨تف  ٚ   ن اال ٓد   ن ٨عرخ ز نبِظس ت٧خر

ن َٜت١ ١٥سهاّ هص ُْ٘(، َٝعل، ١٥ٚدا ١ٖضزٚٚى ٠ٚنٛ نزٚٚف س١ق١ت١ٕ به١ٚ خٝتا١َٝ ظ٩ض ١َْتكٞ تط ز٠ب
 ١ٜنٔ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝف  َٟ، ض٥٠ٞ ٥ َٜعا٠ٚ١ْ ن١ ز٠َر بهط ١َُٝ ١ٖضض١ْس٠ بامسإ نطز زٚٚ ض٥٠ٞ ١ٜ١ٖ ي١ٜ٫١ٕ ب١ض  ١َٖيب١ت١ ٥
١َُٝ َٛب١ض ٜط اؽلإ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١٥ّ َ َٝت٠ٚ١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ، ٥ َٓٝ ازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ٠ٚنٛ يٝص١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ؼل

 َُٜٞ َٝت٠ٚ١ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َ١٥ ظ٠َا١ٜ١ْن١ ب٪ ت١تبٝل نطز٢ْ ١٥ٚ ٥ٝتٝفاقٝات١ ز٠ٚيٝا٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض َٓٝ ؼل
َٝٞ ز٠غتٛٚضٜـ ب١ غٝاغ١تٞ ٥ٝكتٝكازٟ ٚ  َٝطام ٚ ب١تاٜب١ت٢ ن١ ب١ث َٝو ي١ ع ١َُٝ ٠ٚنٛ ب١ؾ نٛضزغتاْسا ٥
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َُٝا ١َُٝ ث ١َُٝ ٖاٚب١ؾغل ي١ط١َيٝإ، ب٪١ٜ ٥ َٝيَن، ب١دّ َازز٠ن٣١ ثاؾ٢ تطٟ تٝذاضٟ ٥ ٕ باؾ١ ي١ب١ض ظ٠َا١ْت ؼل
َٝؿٟٛٚ  ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ٣٠ٚ١٥ ي١ ث زٜاض٠ ب١ضْٚٚٞ ٖات٠ٚٛ ن١ ١َ١٥ )س١ظض٠( ١ٜعين س١ظض ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ ي١ط١

 خ٪ٜسا ٖات٪ت٠ٚ١، غٛثاؽ.
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز ذلُس سػ  غل:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ غٝاغ١ٜ١نُإ ١ٜ١ٖ،..... َٟ بس٠ٕ ٥  ١٥ط١ض ض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ب١دّ ْٝػاؼلإ ت١ٚاٚ ١ْٝٝ، ف١ضَٛٚ ١ْ٫ خإ.
َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َازز٣٠  ب١ْٝػب١ت يٝص٣١ْ زاضاٜـ ت٥١هٝس ي١غ١ض ٠ٚ١٥ َٟ ي١ط١ َٝت٠ٚ١، ز٠َر ١ْنط َٓٝ ز٠نا ن١ َازز٠ن١ ؼل
 َٞ َٝت٠ٚ١ ٚ ٚدٛٚزٟ ١ٖب َٓٝ ثاؾٞ، ب٪؟ ضْٛه١ َازز٣٠ ثاؾٞ ي١ ظ٠َين ١َسعٚٚضات١، ١ٜعين ١٥ٚ َازز٠ ؼل

َٝت٠ٚ١، ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. َٓٝ  ي١ْاٚ ٜاغا١ٜن٣١ ز٠ٚضٟ ططٜٓط١ ؼل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإ:ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ، زٚاتط ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ٜ١ن٠ٚ١  ١َٓٝ شٚٚض٠ٚ٠، س١ظز٠ن١ٟ َازز١ٜ٠نٞ تط غٛ َٝٔ ب ًَ َٝٝإ ب تها١ٜ ث
 ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ف١ضَٛٚ.

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١ َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ.  ت١غ١غٛيٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ز٠ب
 (:8 ا  ٝنا

دنبنين غد صنًرِ فطٞنانأٜنض٘ق،ن ٗنًّنتلْ٘نهٕن هطٚطسٝنعوٟنض٘قنًالِٚٞن هصٚ َنحيظسن ٨تف قنأٗن هرال  
نبأٜنمم نٙأتٛ:

ن هر٩عيفنان ضال زن اِرح  نبسفع،نأٗننخفض،نأٗنتثخٚجلنأضال زن هخٚعنٗ هػس ١نهوٌِرح  نقىن هرال ًى.-1
 هر٘شٙعنأٗنُ٘عٚٞن هال١٩ٌن  رط َن ض٘ قن اِرح  نأٗنؽ ٚ ٔ نعوٟنأض عنًّن اِ طقن ؾغس فٚٞنأٗنًس كصن-3

 أٗن هطوعنأٗن ا٘ ضٍنأٗن هفط  ن هصًِٚٞ.

نعسٗضن-2 نٗض ٢س نٗ اٌ زض   نٗ اص ٙد   ن اِ      نا ن هدخ٘ي نعّ ن ٪ًرِ ع نأٗ نب هرصدَ نٙرالوق نفٌٚ   هرِطٚق
ن هر٘زٙد.

 فسضن ٚ٘ نعوٟن ٨ُر دنأٗن اخٚال  نمب نانذهمنؼدٙدنذ ص.-4
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نٙرف-5 نبأْ ن هر٘ ط٣ٚٞ نعوٟن هالط ١   ن ٨تف ق نأٗ ن اِ   ٞ نأٗ ن هالط ١ نتصدٍٙ نعدَ نعوٟ نأكثس نأٗ نٗ ذد نطسو ق
ن هالط ١ن نا نغسك ١ نٙلُ٘٘  نأْ نعوٟ نبٍِٚٔ نفٌٚ  نٗ ٨تف ق ن اِ   ٞ نأٗ ن هالط ١ نغسٗ  نأٗ نبِ٘  نأٗ ن ٨ضال ز ؼدٙد

  ٨كثسنج ذبٚٞ.

نُ٘-6 نأٗ ن ـدً   نت٘شٙع نًّ ن ؿد نأٗ ن هرط٘ٙق نأٗ ن هر٘شٙع نأٗ ن هر ِٚع نعٌوٚ   نٗضعنتصٚٚد نأٗ نذحٌٔ  نأٗ عٔ 
نغسٗ نأٗن ٚ٘ نعوٟنت٘فريٓ .

  ٨تف قنعوٟن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنهفط  نقد ٝ.-7

 ٨تف قنعوٟن بس َنصفص  نبٚعن ٗنغس ١نًِرخنًعن ٜنغدصن ٗنٗ فن هرال ًىنًالٕنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن ؿدن-8
 ٗ جل.ًّنذسٙرٕنان خ٘ين هط٘قن ٗن ـسٗدنًِٕنان ٜن

 ٨تف قنعوٟن ٨ ر  زنعوٟنت٘شٙعنًِرخن ْٗنبريٖنعوٟن ض عنًِ طقنجغس فٚٞن ٗنًس كصنت٘شٙعن ٗنع١٩ٌن ٗن-9
 ً٘ ضٍن ٗنفط  نشًِٚٞ.

ن هرٌٚٚصنبنينب ٢النينأٗنًػطّٙنتػ بٕنًس كصٍٓن هرح زٙٞنان ط زن هخٚعنأٗن هػس ١نأٗنانغسٗ ن هرال ًى.-19
 خنغرٚحنًرٟنك ْن ُر جٕنمملِ  ن  ر   ًٙ . ٨ًرِ عنعّن ُر دن ٗن ت ذٞنًِر-11

  هص َن ا٘ز نبالدَن هرال ًىنًعنًِ فظ.-13

نأٗن-12  ؿدنًّنذسٙٞنتدفقن اِرح  ن  ن ٪ض٘ قن ٗنخسٗجٔ نًِٔ نب ٘زٝنكوٚٞنأٗنجص٢ٚٞن،نٗذهمنب خف ٢ٔ 
  ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنفٚٔ ن،نزبٍنٗج٘ ٓ نهد٠نذ ٢صٓ ن ٗنبردصِٙٔ ن ْٗنً ز.

 عس وٞنمم زضٞن ٜنغدصنهِػ طٕن ٨ ر   ٜنأٗن هرح زٜنان هط٘ق.ًِعنأٗن-14

 ذحيفن اِرح  ن ار٘فسٝنان هط٘قنب ٘زٝنكوٚٞن ٗنجص٢ٚٞنعّنغدصنقد ن ْٗنعرزنًػسٗع.-15

 ُػسنًالوً٘  نبرينصرٚرٞنعّن اِرح  ن ٗن ضال زٓ نًعن هالوٍنبرهم.-16

 ؿدنًّنٓر ن هرال ًىن ٗنعس ورٕنمب ن٧ٙ ٜن  نفسضنن ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنان اِرح  نب هخٚعن ٗن هػس ١ن ٗ-17
 ضالسنبرينذصٚصٛنهٕ.

نذصٚصٚٞن-18 نبري ن نٗفسٝ ن ٗ نعحص ن فرال ي ن   ن٧ٙ ٜ ن اِرخنمب  نا ار٘فسٝ(نًّ ن ار ذٞ ن ٗنشٙ  ٝن هلٌٚ    ُص ص
 فٕٚ.

 فسضن هرص َنبالدَن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنفط  نقد ٝ.-19

ن-39 ن ٗنتالوٚق نبطخٚالرٔ  ن ٗنًِرح  نتلْ٘ ن هرص ً   ن خ٘ي نغس  نعوٟ ناِرخ نغس ١ ن ٗ ن تف قنبٚع ن ٗ نعصد  بس َ
 مب٘جيفن ٨ضردد َن هرح زٜنبرينًستخطٞنمبرىن هرال ًىن ٨صوٛن ٗن ٨تف ق.

 ٓد زنتل ف٧ن هفسصنبنين ارِ فطنينبرٌٚٚصنبالطٍٔنعّن هخالضن آلخسنانغسٗ نصفص  ن هخٚعن ٗن هػس ١ن ْٗنً زن31
 .ػسٗعً

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

 ف١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن٣١.
:َٞ َٜع ز. افلس ٠ٚضت  ب١ض 
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َٜٔ ي١ ١ٖض  (:7َازز٠ٟ ) َٝٛاْسا١ٜ ق١ز٠غ١ ز٠نط َٝٝإ ي١ ْ َٝرب ن َٝٛإ ن١غ١ناْٞ ن َٜب١غت ي١ ْ َٜهه١ٚتٔ ٚ طط ض
َٜ َٜو ٜاخٛز ١٥ٚ ن١غ١ف ن١ ز٠غت ب١غ١ضزاططتين باظاض   هٞ زٜاضٜهطاٟٚ ١ٜ١ٖ ١٥ّ ناضا١ْ بهات:باظاض 

ٜاضٟ نطزٕ ب١ ْطخٞ ب١ض١َ١ٖنإ ب١ ب١ضظنطز٠ٚ١ْ ٜإ ْعّ نطز٠ٚ١ْ ٜاخٛز ض١غجاْسْٞ ْطخٞ فط٩ؾعل -1
َٜين َا١ََي١ نطزْسا.  ٚ نط ٜين ب١ضٚبّٛٚ ي١ ؾٛ

ز ٜاخٛز ت١ضخاْهطزْٝإ ي١غ١ض بٓط١ٟٓٝ ْاٚض١ٟ دٛططامل ٜاخٛ اب١ؾهطزْٞ باظاض ٠ناْٞ ب١ض١َ١ٖز-3
 غ١ْت١ضٟ زاب١ؾهطزٕ ، ٜاخٛز ض٪١ْٝتٞ نط ٜاض٠نإ ٜاخٛز ناد ٚ ٠ٚضظ ٚ َا٠ٟٚ ظ١َ٠ْٝٞ.

َٝؿه١ٚتٔ ٜإ ١ْض١ْٚٛ ْاٚ ن١َهطز٠ٚ١ْنإ ٚ  ْطٞ نطزٕ ي١باض٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ ث٠ٜٛ١ْس١َٖٟا١ٖ-2 ١ٜ١ٖ ب١ ث
 ظٜازنطز١ْنإ ٚ ناض ٚ ١َٖٛٚ ع١ضظنطزْٞ ٖاٚضز٠نطزٕ.

 نإ ب١ غٓٛٚضزاْاْٞ ب١ؾ١نا٠ٚ١ْ.زاْاْٞ ن٪ت ي١غ١ض ب١ض١ّٖ ٚ فط٩ؾت١ٓ-4
َٝؿه١ؾ١ٓنطزٕ ٜإ -5 َٜهه١ٕٚ ي١غ١ض ت١ْس٠ض ث َٝو ٜإ ظٜاتط ض َٝآلٟٚ ٠ٚى ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ٫ْ ت١ْس٠ضٟ ف

َٜهه١ٚتٔ ي١غ١ض زٜاضٜهطزْٞ ْطر ٜا بط ط١ ٜا ١َضد١ناْٞ ت١ْس٠ض ٜإ ن١َهطز٠ٚ١ْ ٚ  ن١َهطز٠ٚ١ْ ٜاخٛز ض
َٝٛإ خ٪ٜاْسا ن١ ٖاٚب١ؾٔ ي١ٚ ت١ َٜهه١ٚتٔ ي١ْ  ْس٠ض٠ٟ ن١ ظٜاتط غٛٚزب١خؿ١.ض

َٜططتٔ -6 غٓٛٚضزاضنطزْٞ نطزاض٠ناْٞ ثٝؿ١غاظٜٞ نطزٕ ٜإ زاب١ؾهطزٕ ٚ ١ْٖاضز٠نطزْٞ ب٪ باظاض  ٜاخٛز ض
ي١ زاب١ؾهطزْٞ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ٜإ د٪ض٠ناْٞ ، ٜإ ق١باض٠ٟ ٜإ باضٟ ١َضد١ناْٞ ٜاخٛز زاْاْٞ 

 ب١ضب١غت ي١ب١ضز٠ّ ف١ضا١َٖهطزْٞ.

َٜهه١ٚتٔ ي-7 َٝو ب٪ َا١ٜ٠ٚى ٜاخٛز ض َٝٓإ ٜإ زاب١ؾهطزْٞ ب١ض١َٖ ١غ١ض ثٝؿ١غاظٟ نطزٕ ٜإ ب١ض١َٖٗ
 َا٠ٚ زٜاضٜهطا٠ٚنإ.

َٝو ٜإ ضاططتين َا١ََي١نطزٕ -8 ٍَ ١ٖضن١غ َٜب١ْسٟ فط٩ؾعل ٚ نط ٜٔ ي١ط١ َٜهه١ٚتٔ ي١غ١ض ب١غتين طط ض
َٜط١ططتٔ ي١ ٥اظازٟ ض١ْْٚٛاٚ ب َٝت١ َا١ٜٟ ض ١ٜ٠َٛٝى ن١ بب ٢َٝ ي١ ١ٖض ي١ط١َيٝسا ب١ؾ اظاض  ٜاخٛز ض١ْٚٛز٠ض ي

َٝهسا.  نات

َٝهٞ تط ي١غ١ض بٓط١ٟٓٝ ْاٚض١ٟ دٛططامل -9 َٝو زٚٚض ي١ ب١ض١َٖ َٜهه١ٚتٔ ي١غ١ض زاب١ؾهطزْٞ ب١ض١َٖ ض
 ٜاخٛز غ١ْت١ضٟ زاب١ؾهطزٕ ٜا نط ٜاض ٜاخٛز ٠ٚضظ ٚ َا٠ٟٚ ظ١َ٠ْٞ.

َٝٛإ فط٩ؾٝاض ٜإ نط ٜاض ن١ غ١ْت١ضٟ باظضطاْٝ-19 ٠َٟٛٝ فط٩ؾعل ٚ دٝاٚاظٜهطزٕ ي١ْ َٝهس٠ضآ ي١ ضٛاضض إ ث
 نط ٜٔ ٜاخٛز ي١ ١َضد١ناْٞ َا١ََي١نطزْسا.

َٝهٞ خطاخ ن١ ب١ض١َٖٞ باؾرت٣ ي١ ض ٟٚٚ -11 َٜط١زإ ب١ ب١ض١َٖ َٝٓإ ٜإ ض َٜط١ططتٔ ي١ ب١ض١َٖٗ ض
 ٥ابٛٚض٠ٚ١ٜٝ ١ٖبآ.

َٝهاض-13 َٝرب ن ٍَ ن َٝٓآ ب١ َا١ََي١ ١ْنطزٕ ي١ط١  زا.ْاضاضنطزْٞ ٠ٚ١٥ٟ ب١ض١َ١ٖن١ ز٠ٖ

١ٜ٠َٛٝنٞ ت١ٚاٚ ٜا -12 غٓٛٚضزاْإ ي١ب١ضز٠ّ ٥اظازٟ ٖاتين ب١ض١َ١ٖنإ ب٪ باظاض ٠نإ ٜا ض١ْٚٛ ز٠ضٜإ ب١ ؾ
٢َٝ، ١ٖضض١ْس٠ ي٫١ٟ خا١ْ٠ٚن١ٟ  َٜط١ططتٔ ي١ َا١ََي١نطزٕ ث َٜهٞ ٚ ١َ١٥ف ب١ ؾاضز٠ٚ١ْٟ ٜإ ض ١ْٖس

َٜٝٛػت بآ.  ١ٖبآ ٜإ ع١َباض٣ نطزبآ ب١بآ ٠ٚ١٥ٟ ث
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َٜط١ططتٔ ٜا ط-14 َٜٓآ.ض َٝو ن١ ضا٫نٞ ٥ابٛٚضٟ ٜإ باظضطاْٞ ي١ باظاض زا ز٠ْٛ َٝـ ١ٖض ن١غ  طفت زاْإ ي١ث

َٜهٞ -15 ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ٜإ ١ْٖس َٝو ب١ ؾ ؾاضز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ب١ض١َ١ٖٟ ن١ ب١ ظ٩ضٟ ي١ باظاض زا ١ٜ١ٖ ي١ ن١غ
َٝهٞ زٜاضٜهطاٚ ب١بآ ٖ٪١ٜنٞ ض ٠ٚا.  ي١ ن١غ

ٍَ ظاْٝين ب١ّ ناض٠ٟ. بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ  ظاْٝاضٟ ْاض اغت ي١باض٠ٟ-16  ب١ض١َ١ٖنإ ٚ ْطخ١ناْٝإ ي١ط١

َٝططتين -17 َٝـ ١٥ٚ ناض٠ ٜإ ض آ ي َا١ََي١ ١ْنطزٕ ي١ نط ٜٔ ٚ فط٩ؾتين ب١ض١َ١ٖنإ ٜإ ططفت زاْإ ي١ث
َٝهٞ ْاضاغت١ق١ٓٝ ب٪ٟ. َٝت١ َا١ٜٟ ف١ضظنطزْٞ ْطخ  ن١ بب

َٝت١ َا١ٜٟ  ن١َهطز٠ٚ١ْ ٜإ ظٜازنطزْٞ ض١ْسا١ٜتٞ ب١ض١ّٖ ن١ ب١ضز٠غت١ ي١-18 َٝو ن١ بب َٓٝ ب١ض١َٖٗ
َٝٓإ ٜإ ظٜاز١ٜ٠نٞ ْاضاغت١ق١ٓٝ ي١ باض٠ٚ١ٜ٠.  زضٚغتهطزْٞ نٛضتٗ

َٝٓإ ٜإ زاب١ؾهطزْٞ ب١ض١ّٖ ب٪ -19 ف١ضظنطزْٞ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ثٝؿ١غاظٟ ١ْنطزٕ ٜاخٛز ب١ض١َٖٗ
 َا١ٜ٠ٚى ٜا ض١ْس َا١ٜ٠ٚنٞ زٜاضٜهطاٚ.

َٜهه١ٚتٔ ي١غ١ ١َٖيٛاغٝين ططآ-39 َٝو ثاب١ْسبٕٛٚ )ايتعاّ( ٜاخٛز ب١غت ٜإ ض ض فط٩ؾعل ٚ نط ٜٔ ب١ ١َضد
 ٢َٜٓ َٝٓاْٞ باظضطاْٞ ث٠ٜٛ١غت ١ْبٕٛٚ ب١ ؾٛ َٝت ٜاخٛز ب١ثآٟ ب١ناضٖ ب١ض١َ١ٖنإ ب١ غطٚؾيت خ٪ٜإ ب

َٜهه١ٚتٔ. ًَٞ ٜاخٛز ض  َا١ََي١نطزْٞ ١٥غ

31-َٜ َٝهاضإ ب١ دٝانطز٠ٚ١ْٟ ١ْٖس َٝرب ن َٝٛإ ن َٜهٞ تطٜإ ي١ ي١ز٠غتساْٞ ١ٜنػاْٞ ز٠ضف١ت ي١ْ هٝإ ي١ ١ْٖس
َٜب١ْسٟ فط٩ؾعل ٚ نط ٜٔ ب١بآ بْٛٚٞ ٖ٪١ٜنٞ ض ٠ٚا.  ١َضد١ناْٞ طط

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝإ باؾ١ زٚٚ بط  ٍَ َازز٠ن١ٜٓ١، ب١دّ ث ١َُٝ ي١ط١ َُٝـ١ يـ١ ت١عطٜفـ١نإ باغـٞ     ٥ َٟ، ضْٛه١ ٥ ط٣١ تط ظٜاز بهط
َٜص٠نـ١   ٥ٞٝٓسؿلاـلإ نطز٠ٚٚ، )غعط ايؿطْا  احلكٝك ١َُٝ ض َٝط٠ ٥ َٝعل ي (َإ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ١ٖضزٚٚ ت١عطٜف١ ز٠ب

ٜـ         َٜص٠نـ١ ضـ١ْس٠،  َٜـص٣٠ ٥ٝٓـسؿلادٞ زٚٚ ١٥َٛغ١غـ١، نـ١ ض بـاظاض زا،   ١عين ١ٖؿل١ْ١ت١نـ١ يـ١  زٜاضٟ بهـ١ٜٔ، ض
َٝ َٝعل ٥ َٝط٠ ظٜاتط ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ي١ ظَـين ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ زٜـاضٟ بهـ١ٜٔ،      ز٠ب (:ناحيظىسن ٨تفى قنأٗننن8 اى  ٝنان١ُ ي

 هرال  دنبنين ٨غد صن ارِ فطٞنانأٙٞنض٘ق،ن ٗنًّنتلْ٘نهٕن هطٚطسٝنعوٟنض٘قنًالِٚٞن هصٚ َنبىأٜنممى نٙىأتٛ:نننن
كٞن ٗنفٌ٘عىٞنًىّنغىسك  نننن ٜن ُدً دنبىنينغىسكرنين ٗن كثىسنٗ ٙىٞنمم زضىٞنػ زٙىٞنًصٚىدٝن ذ نك ُىجلنغىسنننننننننن-1

%ن ٗن كثسنًّنفٌ٘عن ُر دنضىوالٞن ٗنخدًىٞنًالِٚىٞن ٗن ذ نكى ْننننن25ًدفٞن ٗنًستخطٞنًعنبالطٔ نتطٚطسنعوٟن
حيظىسنعوىٟن ٙىٞنجٔىٞن عى  ٝنبٚىعنننننننن-3%ن ٗن كثسنًّنفٌ٘عنًخٚال  نضىوالٞن ٗنخدًىٞنًالِٚىٞ،نننن25تطٚطسنعوٟن

طىس ٢يفنٗ هسضىَ٘ن افسٗضىٞنعوىٟنننننٞن هٚىٕن هنضىالسنغىس ٢ٕن ؿصٚصىٛنًطى فننننًِرخنبريننعوٟنذ هرٕنبطالسن  ىنًّن
 اِرخنًٗ  زٙفن هِصىن ْنٗجد ن ذ نك ُجلن هلدونًّنذهمن خ٩ينب اِ فطٞن اػسٗعٞن٨ٙػٌىنذظسن اِ ى٘صنن
عوٕٚنانٓر ن هخِدن اِرح  نضىسٙالٞن هروىفنٗتِىص٩ٙ ن اىسخصنبٔى ن٨ٙىٞنبٚىعنٙىرٍنهر ىفٚٞن عٌى ين ٗنػدٙىدنننننننننننن
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َُٝإ باؾ١كصْٗنبأضال زنْ  ى(،ن َٜـت ٚ ٥ـ١ٟٚ تـطٜـ       ننث ١٥ّ زٚٚ بط ط١ٜ١ ي١ ظَين ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ت١غـبٝت بهط
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ  َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.

َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

   ٟ َُٝـ١ ثؿـتطري َٝؿـٓٝاض٠ ز٠نـ١ٜٔ نـ١ يٝصْـ٣١ َـامل           ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ٥ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ثؿـتطريٜـ يـ١ٚ ث يـ
َٝؿــٓٝاضٟ ض٥٠ــٞ    ٓــب١ناضبــ١ض ٥ٝعافــ٣١ نــطز نــ١ ٥ٝ  َٜعل، ث ــ١ ٥ٝعافــ١ بهــط سؿلادٞ ؾــ١ضٜهات نــ١ ٥ــ١ٚ زٚٚ خاَي

َٝؿـٓٝاض٠نٞ           َٝـط٠ ث َٜعل يـ١ ظَـين َـ١سعٚٚضات، بـ١ؽ ي ٠ٚظاض٠تٝؿ١ ن١ نطزٜيت ن١ ١٥ٚ زٚٚ خاَيـ١ ٥ٝعافـ١ بهـط
َٞ )      زؿلإ ١ٜ١ٖ ب١ْ َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ز٠َيـ حيظىسن ٨تفى قنأٗن هرال  ىدنبىنين غىد صننننننٝػب١ت نـ١ ١٥طـ١ض يـ١ بٝساٜـ١ت غٛ

َٜعل، ظ٩ض غٛثاؽ.ًرِ فطٞ(،ن  ١٥ط١ض ٥ٝعاف٣١ ؾ١ضٜهات ٚ ١٥َٛغ١غات بهط
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضط  ا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ض َٛؾه٣١ًٝ  ١َُٝ بٛٚ، ١٥ٚ ٥ٝعاف١نطز٢ْ ؾ١ضٜهات١ف ب َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ٥ ظٜازنطزْٞ ١٥ٚ زٚٚ َازز١ٜ٠ ث
َٝعل، ضـْٛه١ ٥ـ١ٚ نـات مشـٛيٞ ٖـ١َٜٛٚإ ز٠نـاتٔ ، ٥ـ١فطاز،            َٟ باؾـرت ز٠بـ َٝعل، ١٥َٛغ١غات بٓٛٚغـط َٝسا ْاب ت

 ١٥َٛغ١غات، غٛثاؽ.
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

      ٕ َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )غـ٪ظإ خـا َٝٔ، ظ٩ض غٛثاؽ، ٥ـ١ٚ ب١ض  ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت  نـاى  ،ن

َٝط خإ، ٥ا١ْٖط خإ، تاضا عبسايػ٬ّ،  خإ. غ٪ظإ ف١ضَٛٚ غ١ض١ْٖط(، ناى قباح، ز. خإ، ؾً
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

َٜعإ  ثؿتطريٟ ب١ناضب١ضٜـ يٝص٣١ْ ن١ ز٠ن١ّ ٠ٚظاض٠ت ٥ٝعاف١ٜ١ٟ ي١ٚ ثؿتطريٟ ث١ضي١َإ، ١٥ْساَاْٞ ب١ض 

َٝهطز َٜت، ٥ٝعاف١ ي َٞ ن١ ب١تاٜب١ت٢ ؾاْع١ٖ٠َٝٓسا ي١ َٔ ب١دّ بهط نعّن) ز٠َي نصرٚرٞ نبري نًالوً٘   ُػس
َٝ اِرح  ن ٗن ضال زٓ ن ٗنعدَنتطالسٓ (،ن َٜيَن ٠ٚ١٥ّ ب١غ١ضزاٖات، ضْٛه١ ٥ َٝو زضٚغت ب٠ٚٛ خ٪ّ زٚ ػتا ساَي١ت

َٝو ي١  ٠َٛٝ بهات، ١ٜن َٝت ت٫١عٛبٞ ث َٝت ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْ َٝه١ ن١ غعط زاْاْ َٝت ز٠ضٝت١ باظاض ٠ن٠ٚ١ َاضن
َٝهٞ تط ب١  َٜٓ ٠َٟٛٝ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ ؾٛ َٝت ن١ غعطت ظاْٞ، ظاْٝت ٖاٚؾ َاف١ناْٞ ب١ناضب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ غعط بعاْ

َٜهٞ َٝت ٚ ز٠ضٝت١ ٫ٟ ٣٠ٚ١٥ ن١ غعطٟ ن١َرت٠، ب٪١ٜ ) غعط نعدَنن١َرت٠ َْٛاف١غ١ن١ف زضٚغت ز٠ب ٗ 
َٞ، ي١ ٚدتإ خ١َيو تطالسٓ  َٞ غعط زاْإ ١٥ٚ َْٛاف١غ١ٜ١ ض٪ٕ ز٠ب ( ب٪ٟ ٥ٝعاف١ به١ٕ، ضْٛه١ ب١ب
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َٝت ؾت١ن١ ١ٖضظاْرت٠  َٝو ن١َرت٠ ز٠ض َٝو ن١ غ١ْت َٜٓ َٝت ي١ؾٛ َٜت، َْٛاف١غ١ ي١غ١ض غ١ْت ز٠نات، ز٠ض ز٠نط 
نتطالسٓ ب٪١ٜ ) َٝت، ب٪ ٣٠ٚ١٥ عدَ َٝت ١َٖٛٚ َازز١ٜ٠ى غعطٟ ي١غ١ض ب (١ٜن١ف ٠ٚ١٥ د١ضؿل١ٜ١، ز٠ب

َٟ ب٪ ؾاْعز٠، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜت، ع١ز٠ّ ت١غعري٠ن٣١ ب٪ ٥ٝعاف١ بهط َٜت َْٛاف١غ١ن١ ز٠ضبه١ٚ  بتٛاْسض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ ب  قسٜل: ً طف١ٟض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝس٠ن١ّ، ) َٝؿ١ن١ٝٝن١ ز٠غت ث نَٔ ب١ ث نًالِٚٞ(، نض٘ق نعوٟ ن هطٚطسٝ نهٕ نتلْ٘ نًّ ١َُٝ َازز١ٜ٠نٞ  ٗ خ٪ ٥
َٝو غ١ٜت١ض٣٠  َٝت ١ٜن ١َُٝ ٥ٝٓت٬َٝم ز٠ن١ٜٔ ْاب َٝؿَٛٚإ ١ٖبٛٚ ١َْعٞ ١٥ٚ ؾتا١َْإ نطز٠ٚٚ، ٚات١ ٥ ث

َٝت ي١غ١ض باظا ١ًَٕ ٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜن١ ز٠خ١ٜت١ ١ٖب ض  َٛع١ٜ١ٕ، ب٪١ٜ ب١ ت١غ١ٚض ٟ َٔ ظٜاز٠ ٠ٚ١٥، ١٥ق
َٜو،  َٝو ١ٜ١ٖ َٛغ١ٜت١ض٠ ي١غ١ض باظاض  ثطغٝاض٠ٚ٠، ١ٜعين ضٞ؟ ت٪ ٜاغا١ٜنت ١ٜ١ٖ ي١ٖ١َإ نات ١ٜن

َٝسا١ٜ، ١ٜعين ) اتا ١٥ٚ ب١ ٚهٕن هطٚطسٝنعوٟنض٘قنًالِٚٞ(،نت١غ١ٚض  به١ٕ ١َ١٥ ظٜاز٠، ْاظاة ب٪ضٞ ٣٠ٚ١٥ ت
ٍَ ن١غٝـ ْانات، ١٥ٚ ََٛاض٠غ١ت١ف ١َٖٟٛٚ ْانات، ٠ٚ١٥ ٫َٛس١ظ٣٠ ١ٜن١ّ،  ت١ْٝا١ٜ، ٥ٝتٝفام ي١ط١
َٝؿٓٝاضٟ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض، ضاغت١ ي١ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ١٥ٚ ٚدتا٣١ْ ن١ ٜاغاٟ  َٝس٠ن١ّ ب١ٖ١ضزٚٚ ث ز٠غت ث

َٝطَإ( ي١ ١َ١٥ضٜها ٜإ ١ٖضٜاغا١ٜى ١َٓٝٝ  )١٥ْيت تطاغتٝإ( ١ٜ١ٖ، ٜإ )ؾ َٜص٠نإ زاْسضإٚ، ب١دّ ب ض
َُٝإ ١ٜ١ٖ، ٚاتا  ١ًَٕ ي١ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ق١تاعات ١ٖضزٚٚ ؾ١ضٜه١َإ ١ٜ١ٖ، ٜإ غ ١َُٝ ١٥ق باظاض ٟ خ٪َإ ٥

َٝػتا ظٜاتط ي١  َٞ َ٪ظ٠ف٢ بطٛٚى ١َ١٥ ١ٖ25ض ١ٜنٝإ ٥ ٌَ ٚ ن٪ض ٠ى ٚ زٚٚ، غ َٝ %٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ٥اغٝاغ
َٝغل  ًَ َٝو ي١ٚا٣١ْ بطٛٚنٞ ن١ %43%ٟ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚاْٞ تطٜـ 49ب %ن١ ٠ٚنٛ 13%ٟ ١ٜ١ٖ، 13ٟ ١ٜ١ٖ ٚ ١ٜن

غاْا ٚ ٠ٚنٛ غ١ٜطٟ ١٥ٚ ن١ ب٪ ساي١تٞ ع١َ١يٞ، غاْا ١ْٜتٛاْٞ ض٥٠ػ١ٕ تٛاْٞ باز بهات ب١ ؾ١ضٜه١ٜ١ى ت٪ 
َٝٓر، ب٪١ٜ بري ي١ ْٝػب١ن١ به١ٜٔ ٜإ  َٝػتا ْػب١ت١ن٣١ ظٜاتط بٛٚ ي١ غٞ ٚ ث َٝـ ٥ ضاٟ ز٠ططٟ، خ٪ٟ ث

١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ َٝت ب٪ ن٪١ََيطا١ٜى فع١ً ن١ باظاض ٟ ؾ ٠َٛٝنإ ١َبس١٥٠ن١ َٔ ي١ط١َيٞ ١َ، ب١دّ ٠ٚ١٥ ز٠طٛزل
ن٥اظازٟ ف١عًٞ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ) ن ٨ُر د(، ن خى نضالس نًِرخ نبني ْاظاة ١٥ٚا٣١ْ ٥ٝؿٝإ نطز٠ٚٚ ًِع

َٝهٞ تاظ٠ َٜٝإ ططت٠ٚٛ ي١ باظاض  ١٥ٚ ساَي١ت١ ب١ضز٠ٚاّ ضٚٚ ز٠زات، َْٛت١د َٝت، ٜإ طٛ تط ز٠ضز٠ض
َٝٓر ز٠ضضٛٚ، ٥اٜف٪ٕ ضٛاضٜـ ١٥ت٪ ًَٝ٪١ْٖا ْٛغد١ت  َٝهٞ(تط ي١ ١َٖإ ن٪َجاْٝا، ٥اٜف٪ٕ ث َٝطشْ )ظ

 ٣٠ٚ١٥ َٞ َٝت، ب َٝو ب َٞ ٣٠ٚ١٥ ١ٖضؾت َٝت، ب َٞ ٣٠ٚ١٥ ت١ْع٬ٜت ب  (طٜع ايتً )غي١باظاض ٠ ١٥زٟ ضٞ ز٠ن٣١؟ ب
َٜو غ١ٜت، ب٪١ٜ ٥ َٝت، ت٪ ْاضاضٜت ثاض٣٠ ١َخع٠ٕ ظٜاتط ض َٝبٝين ب ١َّٝٝ ت ١َ١ف ع١ََٝٚٛ١، ١َ١٥ زٚٚ، غ

٠ٚ١َُٜٓ بريتإ ١٥ٚ ٫َٛس١ظ٠  ١َُٜ غ١ضٟ، ب١دّ ز َٔ طؿت١ٝٝ ي١غ١ض ١َٖٛٚ َازز٠نا٢ْ تط ١ٜى، ١ٜى ز
َٝطاٟ خ٪ٟ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ز. ض٩شإ باغٞ نطز، ١٥ٚ ثط ٩ش١ٜ٠ ظٜاتط ١َباز٦ٜٛ  دٛا٣١ْ ن١ ي١د

َِٝ ببٛٚضٕ ٖا، ١ٜعين ٥ٝؿٞ َٔ ١ْٝٝ، ٥ٝؿٞ َْٛت١َي١قات ٚ ٥ٝٓؿْا  ب٠ٚٛ، ي١ َٝت، ١٥َٔ ْاتطغ ٣٠ٚ ٜاغا ب
 َِٜ َٝػتا ز ٠َٛٝ ١٥نٝس خ١بريتطٕ، ١ْتاْتٛا٠ْٛٝ غ١زا غ١ز ضظطاض بٔ ي١ٚ ١َٚظٚع١، ي١ٚ َازز١ٜ٠ ٥ ١ٜ٠َٛٝ، ٥ ٥
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َٝؿتا ظٜاتط ٥ٝٓؿا١ٝٝ٥، عا١َ، ض٠ق١ّ ١ٜى ) َٝسا١ٜ ب١ضاغيت ٖ َِٜٓ ظ٩ض ؾيت ت ن ضال زن هر٩عيفناخاَي١نإ ز٠خٛ
( ١٥ّ ساَي١ت١ س١قٞ ١ٖض  اِرح  نبسفعن،نأٗننخفضن،نأٗنتثخٚجلنأضال زن هخٚعنٗ هػس ١نهوٌِرح  نقىن هرال ًى

ٌَ، ١٥ٜجات ب١ ضٛاض غ١زٚ ٠ٚ١ْز ٚ ْ٪ ز٫٩ض٠ ي١  َٜهٞ زٜه١ ١٥ث َٝه١ ب١ ت١غ١ٚض ٟ َٔ، ١ٜعين داض َْٛتٝذ
١ ٖٝٓس، ٠ٚ١٥ ت١غبٝيت نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ؾ١ضٜه٣١ ٜابإ بطط٠ تا٠ٚنٛ ٚاؾٓت٪ٕ ٚ ي١ ٖاٜيت بطط٠ ١ٖتا٠ٚنٛ ز٠ط١ٜ

َٞ، ١٥ٚ ١َخع١ْ٠ . غ١ض٠ن١ٝٝن٣١ ي١ ٥ريي١ْسا  َْٛتٝذٞ ي١ َايٝعٜا١ٜ ٥ٝتٝفاقٝإ نطز٠ٚٚ ب١ٚ غعط٠ بفط٩ؾ
٥ٝتٝفاقٞ نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ١َ١٥ظ٩ٕ، ١٥ٚ ٥ٝباٟ ي١ن٪َجٛت١ض، ب٪١ٜ ب١ٚ ع١َُٝٛت١ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ خ٪ض اغت١ ي١ 

٠َٛٝ ن١ زاتإ ْا نتثخ٠ٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ َٓٝـ باغِ نطز )ت١عطٜ  ٥ ن   ٠ ِ٘ نٙ نذحٍن ذرل ز نتثخٚجل ن ٗ ن ٨ضال ز ٚجل
َٝػتا ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ١َعا٫١َت ٚ ١ْؾاتاتٞ ٥ابٛٚضٟ ن١ ظ٩ض ض٠ٚا اِرخ(،نُٗ٘عٚٞن  ٠َٟٛٝ ٥ ز٠ضٔ ب١دّ ب١َؿ

َٟ غ َٜت٠ٚ١، َٔ ز١َ٠ٚ َٟ ظٜاز به١ّ، ب١دّ ١٥ٖٚا عُّٛ ْان١ّ،ز٠ٜاطط خاَيٞ  ٝعط٠ن٣١ ن١ّ به٠ٚ١َ١، ز١َ٠ٚ
نأٗنؾ١ؾ١ّ ) نذحٌٔ  نأٗ نُ٘عٔ  نأٗ ن ـدً   نت٘شٙع نًّ ن ؿد نأٗ ن هرط٘ٙق نأٗ ن هر٘شٙع نأٗ ن هر ِٚع نعٌوٚ   تصٚٚد

ن نت٘فريٓ (، نعوٟ ن ٚ٘  نأٗ نغسٗ  َٝت ي١ناتب ع١زٍ ٚ ي١ ٗضع َٝج١ض  ز٠ب ْاظاة ١ٜعين ١ٜى ٥ٝتٝفام ١٥ٖٚا ت
َٝٞ ١َ١٥ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ، ت١غسٜل ٚ ي١ غذًٞ ع١قاضات ٚ ي١ غذًٞ ؾ١ضٜهات، ضْٛه١ ١َ١٥ ت٪ خ ٪ت ز٠َي

١ٜ٠َٛٝ ٠ٚنٛ َازز١ٜ٠نٞ ٥اغاٜٞ ض٪ٕ  ب٪١ٜ ضٚس١ٝٝت١ن١ ١َبس١٥٠ن١ دٛا١ْ، ب١دّ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ب١ّ ؾ
َٜٝٛػت١؟، ب٪١ٜ ٠ٚى َازز١ٜ٠نٞ ٥ٝذطا٥اتٞ قاْْٛٞ ٫ٟ َٔ  ت١تبٝكٞ ز٠ن٣١، ز٠ظاْٞ ض١ْس ٥ٝذطا٥اتٞ ث

َٝطاٟ ٥ٝؿهاي١، س١ٚت١ّ ) ب٪ ْا؟  ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنهفط  نقد ٝ(،ن ٨تف قنعوٟن هر ِٚعند
َٜت، ١٥ٚإ ١ٖضزٚٚنٝإ  َٝؿ٣١ٓٝ خاْٛٚب١ض٠ ز٠زض َٝػتا ث ت٪ س١قت ض١ٝٝ؟ زٜتٝإ ي١باظاض ٟ نٛضزغتإ ٥
َٝو ب٪ ١٥ٚ ١ٖؾت، ْ٪ َاْط٣١ ن١  َٝهٞ بطٛٚنٞ بً٪ى زضٚغت به١ٕ ٜإ ١ٖض ؾت ٥ٝتٝفام ز٠ن١ٕ، ١َع١ُي

َٝٓاط١ّ؟ ْ٪١ّٜ )ت١غ١ٚض  ز٠ن١ٕ با َٞ، ب٪ ْا؟ ١ٜعين ب٪ ١َْع ز٠ن١ٟ َٔ ت نعوٟنظاض ٠ن١ ز٠ض٠خػ  ٨تف ق
ن ٗن نً٘ ضٍ ن ٗ نع١٩ٌ ن ٗ نت٘شٙع نًس كص ن ٗ نجغس فٚٞ نًِ طق ن ض ع نعوٟ نبريٖ ن ْٗ نًِرخ نت٘شٙع نعوٟ  ٨ ر  ز

ن نشًِٚٞ(، َٟ ق١ضاض ز٠ز٠ّ ب٪خفط   َٝهٗاّ ي١َ١قلٛض ظٜاتط ز٠فط٩ؾط َٜعس ب ٪ّ َٔ ز٠ظاة ت١غٜٛط ٟ ز
َُٝاْٞ َٝػٞ با٣ٚ ١ٜ١ٖ، ١٥تٛٚ ب٪  َِٝٓ، ز٠ظاة ي١ زٖ٪ى ٚ غً َِٜٓ، ٖٞ َٝػٞ ْاٖ َٝهٗاّ ز ت١غٜٛط ٠ناْٞ ب
َٟ ت١ْٗا تٝذاض٠ت ب١ ٚ ١َْتٛد١ به١ّ، ب٪  َٝه٢ َٛس١ز٠ز ١ٖٝ ز١َ٠ٚ خ٪ت بهط ٠، ب٪ ١َْعِ به٣١؟ ١َ ْتٛد

َٟ َٔ ز٠ظاة باظاض ٟ ١٥ٚ ناد١ٜ ١٥ٚ د َٝطا١ٜنٞ تط ١ْٝٝ، ي١ْعٜهٞ َٔ ١َْع ز٠ن٣١؟ ثاؾإ ز١َ٠ٚ َٝطا١ٜ، د
 َٞ َٝت، ١ٜعين ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ١َ١٥ بريٟ ي ٍَ غ١ضف ز٠ب َٝعل، ي١ ؾار ثاْرت٩ ب١سط ض٠ْط١ َاٜ٪ غ١ضف ب

َٜهٞ تط، ٜاْعز٠، )  ٨ًرِ عنعّن ُر دن ٗن ت ذٞنًِرخنغرٚحنًرٟنك ْن ُر جٕنمملِٞن  ر   ًٙ (،نبه٠ٚ١ْ١ داض
َٟ ٚابعاة ي١ ز٠َٚي١تٞ ؾٛعٝـ ٠ٚ١٥  َٟ، ١ْت١ٚ َٝو بت١ٚ َٝو، ض٥٠ؼ َاي ١ْٝٝ، ت٪ ف١ضظ ز٠ن٣١ ي١غ١ض َْٛتذ

ٍَ ١ْٝٝ، ١ٜعين زشٟ ١َبس٥٠ٞ  َٞ ٥ٝٓتادٞ به٣١، ١َعكَٛي١، ١َعكٛ ضْٛه١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ باظاض  ١ْٝٝ ز٠ب
١ًَٕ ت ذٞنفسصٞنًِ فطٞ() ًِعنأٗنعس وٞنمم زضٞن ٜنغدصنهِػ طٕن ٨ ر   ٜنأٗن هرح زٜنضٛاضز٠ )،ن١ٜ ١٥ق

ن نا ن) هط٘ق(، ن هوٞ( نب  ٠ٚ١٥ د١ضؿل١ٜ١، ١َغاغ١ ب١ َامل َط٩ظ، ١َغاغ١ ب١ ١٥ٚ، ض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١  غٔد
َٟ، ؾاْع٠ ) َٝطاٟ ي١ ٜاغا١ٜنٞ تط٠، ضْٛه١ ْانط نبرينَْٛاف١غ١ ٚ ٥ٝشتٝهاض ١ْٝٝ، ١َ١٥ د نًالوً٘   ُػس
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١عًُٝاتٞ سه١َٛت ٥اخط قاْْٛٞ ١َز٠ْٞ ١ٜ١ٖ، ٥اخط تصرٚرٞنعّن اِرح  ن ٗن ضال زٓ نًعن هالوٍنبرهم(،ن
َٜو غعط  َٜٝٛػت١ ١ٖض زٚناْساض َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ غ٪ظإ خاْٞ باغٞ نطز، ث ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ ث
َٝط٠؟ ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ب١ َٓاف١غ١ ٚ ؾت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ١َ١٥ ظٜاز٠،  َٝت، ضٞ ز٠نات ي زابٓ

َٝبٝٓ َٝهٝإ ت َٜص ب٠ٚ٠ٚٛ، ضْٛه١ َٔ ي١غ١ض ١ٖض ١ٜن  ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنانِٝ ١ٜ١ٖ، س١ظس٠: )ببٛٚضٕ ن١ زض
١َُٝ  اِرح  نب هخٚعن ٗن هػس ١ن ٗن ؿدنًّنٓر ن هرال ًىن ٗنعس ورٕنمب ن٧ٙ ٜن  نفسضنضالسنبرينذصٚصٛنهٕ(،ن ٥

َٞ ١َتع١َغل ب١ٜ١ن٠ٚ١ ٥ٝتٝفاقُإ نطز٠ٚٚ ي١َ١ٚزٚا ْاْٞ نٛضزٟ ي١َ١تع١َ١نإ بس٠ٜٔ، غ١َٕٛٚ  غ
َٟ، هػس ١(،ن ٨ًرِ عنب هخٚعنٗ ْانط ٜٔ، ) َٞ ز٠ٚ ١َٜٝ؟ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ١َ١٥ف ٥ٝعاز٣٠ ١ْظ٠ض ٟ ث د١ضؿل١ن١ ي١نٛ

َٝت، ب١دّ ي١ّ  َٝسا٠ٚ، َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ ََٛاض٠غ١ ض٠ْط١ باف ب َٝس٠ن١ّ َٔ ٥ٝؿاض٠مت ث ب٪١ٜ ض٠داتإ ي
َٝت، غٛثاغتإ ز َٝساب َٜو َامل خ١يًََهٞ تط ٜاْٝـ زاعٞ ١ْٝٝ ت  ٠ن١ّ.ٜاغا١ٜ ٜإ خ٬ٝي١ ب١ ١ْٖس

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

 ف١ضَٛٚ تاضا خإ.

َٜع تاضا حتػغل ٜاغغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( َٞ َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ضاغت١ ي١بٝسا١ٜت ز٠َي َٞ خاَيِ ١ٜ١ٖ ي١ ت نأٗنب١ضاغيت َٔ غ ن ٨تف ق حيظس
ٍَ ؾ١ضٜهات١ ٜإ ي١ْاٚ ١٥َٛغ١غات١؟ ٥ٝعاف١ نطزْٞ ١٥ٚ ١٥ؾداغ١  هرال  دنبنين غد ص(،ن٢ٚطن خ٪ٟ ٜإ ي١ط١

َٝه٢ ٥ٝؿرتانٞ ٚ  َٝت، َِٖٛٝ ب١ٜين ١٥ؾداغ١، ْاظاة ٖٝض ز٠َٚي١ت ؾ١ضٜه١ ٜإ ١٥َٛغ١غ١ ظ٩ض ز٠ٚض ْابٝٓ
ٍَ س١قٞ ١ْٝٝ ١٥ٚ س١ق١ بسات ب١  َٟ خا ؾٛعٞ ٚ ١ٖض ١ٜ٫ى ن١ ٥ُٝاْٞ ب١ ١َٖٛٚ َاف١نا١ْ ْاظاة ي١ ١ْٖس

َٝو ن١ ٍَ ناى  ن١غ ٍَ ي١ط١ َٟ خا َٜو ؾت س١ظض به٣١ ي١ خ١َيو، ي١ ١ْٖس ت٪ ت١ؾذٝعٞ َْٛاف١غ١ ز٠ن٣١ ١ْٖس
َٟ، ضْٛه١ ٠ٚنٛ ١ّٖ  عبسايػ٬َِ ب١ض اغيت، َٔ خ٪ّ ضٛاض خاَيِ زاْا٠ٚ ١٥ٚا١ْ ب١ ت١غ١ٚض ٟ َٔ ١ْْٛٚغط

َٝط٠زا ؾت ز٠خ١ْ١ با َٝهٞ ١َؾطٚعٞ ١٥ٚ ن١غا١ٜ١ْ ن١ خ٪ٜإ ي ًَٔ، ١ّٖ س١ق ٌَ ساغ ظاض ٠ٚ٠، خاَيٞ ت١سػٝ
َٝط١ٜؿتِ ب١ 17، 15، 14، 12، 13) َٞ ت١ضد١َٛ ٣٠ٚ١٥ ت (، ي١ ت١ضد١َٛ نطزْٞ نٛضز١ٜٝن١ف ب١ ضاغيت غ

َٝٓذ١ّ ) ن١َٖي١ ضٛٚبٕٛٚ ي١ْاٟٚ، ت١ضد٣١َٛ ث ن هر٘ ط٣ٚٞ(، َٝػيت ١ْبٛٚ،  هالط ١   ت١ضد١َٛن٣١ ثط  ب١ ث
َٝط٠زا ت١ٚاٚ ١ْبٛٚ ب١ض اغيت، خاَيٞ ) َٞ )( ١ٖ11شز٠ ت١ضد١َٛن٣١ ي ناغرٚح(باغٞ ز٠نا ز٠َي نغرٚح(  ًِرخ

َٞ ٥ٝٓتاد١ن٣١(، ٠ٚ١٥ف  غرٚح(ب١نٛضزٟ ْٛٚغطا٠ٚ )خطاخ(، خطاخ ١ْٝٝ ) ْٛٚزض٠ ي١ؾت ١ٜعين )ن١ّ ١ٖب
نت١ضد٣١َٛ ت١ٚاٚ ١ْٝٝ، ١٥خري خاَيٝـ بٝػت ٚ ١ٜى ) نتل ف٧(، ب١ ١ٖز٠ضزإ، ب١فري ٩ضٕٛٚ زٜػإ  ٓد ز

َٟ، ١٥خري ٫َٛ َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ١٥َٔ 25س١ظ٠ّ ١٥ٚ ت١ضد١َٛن٣١ ت١ٚاٚ ١ْبٛٚ ي١ٚ %ٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت ث
٥١٥ٝسٟ ت١ٚا٣ٚ ز٠ن١ّ ب٪ زٚٚ خاَي١ن١، ب٪ ٥ٝعاف١ نطزْٞ يٝص١ْ ٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ، ب١دّ س١ظز٠ن١ّ ١٥ٚ 

َٝس٠ن١ٜٔ ٥اٜا ٠ٚ١٥ 25 ١َُٝ ت١عاَٛيٞ ث َٝط٠ ٚ ي١ٚ باظاض ٠ ٥اظاز٠ ٚ ي١ٚ ٠ٚخت٣١ ن١ ٥ َٝهٞ ٠ٚنٛ ٥ % ي١ٚدت
َٝو ي١غ١ض ١٥ٚ  ٥ٝد٬ٍ ١ْٝٝ ب١ % بس٠ٕ، 25خ١َيهٞ تط ي١ ٥ٝٓتادٞ ؾت١نإ؟ س١ظز٠ن١ّ ١٥ط١ض ت١ٚظٜع

َٜو ٠ٚضطريا٠ٚ، غٛثاؽ. ٠َٛٝض  ي١غ١ض ض ث
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َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا َٝؿٓٝاض٣٠ يٝص٣١ْ ب١ض  َٜعإ ظ٩ض ْٛقت١ٜإ باغهطز، ب١ؽ َٔ ي١غ١ض ١٥ٚ ث ٕ، ب١ض 

َٝط١ٚا٠ٚ١ْ ْٝػب٣١  َٜع ٠ٚظٜطٟ تٝذاض٠ت ي١غ١ض ١٥ٚ ْٝػب١ٜ١ ١ٖض٠ٚى َْٛاق١ؾ١ن١ نطا، ب١ث ب١ناضب١ض ٚ ب١ض 
١َُٝ ضْٛه١ ي١ بٛزد١ ن25١ َٟ، ب١دّ ٥ ٠َٛٝض ظ٩ض٠، ١َفطٚٚظ٠ ن١َرت بهط َٜو ظ٩ضٜؿ١، ب١ث  % ب١َٔ ١ْٖس

َٝغل ق١ضظٟ غٓاعٞ زاْسضا١ٜ ب٪ سه١َٛت ١ْٜتٛا٠ْٚٛٝ  َٞ ن١ ز٠َي َٝو َْٛاق١ؾ١ ز٠ن١ٜٔ ي١بريَإ ز٠ض ؾت
% ٚ ض١ٜ١ً ٚ ث١زلا١ٜ١ٜ، 25غ١ضمل بهات، ١ٜى ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ ب٪ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ غ١ضف بهات ١ٜ٠ٚ١٥، ١٥ٚ 

َٞ، ب١دّ قٛزض٠تٞ ١َؾطٚع١نٞ غٝاغٞ ظ٩ض ط١ٚض٠ّ ١ْٝٝ،  ١٥َٔ قٛزض٠مت ١ْٝٝ، ٥اٜا ١َْٖٛسٜػِ؟ ب١َي
َٝػتا ب١ض٥٠ٞ َٔ ١٥ٚ ْٝػب١ٜ١  َٝت٠ٚ١، ٥ ضْٛه١ ب١ ًَٝاض ثاض٠ّ ١ْٝٝ، ب١دّ ١٥ط١ض ْٝػب١ت١ن١ ن١َرت بب
ٚابعاة ١٥ط١ض ب١غ١َي١ت ١ْضِٛٚ ي١ زٚب١ٟ ٠ٚضطريا١ٜ، ٥ُٝاضات ١٥ٚ ْػب٣١ٜ١ ١ٜ١ٖ، تٛضنٝا ن١َرت٠، 

َٝـ ز٠غد١تٛضنٝا ب٪ ن١َرت٠؟  ٛٚ ي١ غٓاع١ ٚ ي١ ت١غٓٝع ي١ غٓاع٣١ ططه١، تطبضْٛه١ ي١ؾ١ضقٞ ١٥ٚغ١ت ث
َٝػتا خا١ْ٠ٚن٣١ شْٝؿ١ ٚ ع١يٞ ن٪ثت١ضٟ  َٞ نطز١ٜٝ ٥ غٓاعات ١ٜ١ٖ ي١ تٛضنٝاٟ غرياَٝه١ ي١ نٛض٠ ز٠غيت ث
َٝط٠ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ٥ٝٓػإ ت١ع١دٛب ز٠نات نٛ  ١ٜ١ٖ ي١ ١َغاْٝع١ناْٞ، ٠ٚ١٥ف ناَيا١ٜن١ ن١ يك١نٞ ي

َٞ به٣١ ت١ت َٝطغ١ْت ٚاٟ ي َٝطغ١ْت٣١ ١٥ٚ غٓاع١ت ث ١ٚض  بها، ٥ٝتاَيٝا ب١ ١َقس٠ض ٠ٚضٟ بططٟ، ٠ٚ١٥ ب١ٚ ث
١َُٝ ي١  َٝػتاف ٥ َٝغل، س١ق١ ن١ بٛزد١ 25غٓاع١ٜ١ ت١ق١زّٚ ز٠نا، ب٪١ٜ ١٥ٚ ْٝػب١ت١ ١٥ط١ض ٥ % زابٓ

َٟ ب٪ ز٠ٚض٠نٞ زٟ ١٥ٚ  َٜت٠ٚ١، بعاْغل 25َْٛاق١ؾ١ ز٠نط َٟ ١َٖٛاض بهط َٝؿرت ١َؾطٚع١نٞ ي١غ١ض بهط % ث
غٓاعٞ غ١ضف ب٠ٚٛ، ض١ْس ثاض٠ غ١ضف ب٠ٚٛ، ض١ْس ت١ؾذٝعٞ باظاض ٟ نطا١ٜ، ض١ْس ب١دْؼ  ض١ْس ق١ضظٟ

َٝهٞ تط ١٥ط١ض ز٠ٚض١ٜ٠نٞ تط ٖات٠ٚ١ د١خت ي١غ١ض  َاب١ٜين غٓاع١ ٚ تٝذاض٠ نطا١ٜ، س١ق١ ١٥ٚ ْٝػب١ غاَي
َٝٓر، ٚابعاة س١زٟ عاي٠ٚ١٥25١ به١ٕ ١٥ٚ  َٞ ٚ بٝػت ٚ ث َٝت١ بٝػت ٚ غ َٝت١ غٞ ٜإ بب َٝـ ي١ بٝػت % بب

 َٞٝ َٝهٞ زابٓ َٞ ١ٜن َٝٓر ب٪ ض١ً، ي٣٠ٚ١ ظٜاتط ١ْٝٝ، ١ٜعين ث١زلا ١ْٝٝ ي١ ٖٝض زْٝاٜ َٝس٠نا، بٝػت ٚ ث ز٠غت ث
َٟ؟ فع١ًٕ  َٝٓت١ن٣١ غ٪ظإ خإ ي١غ١ض ت١غعريٟ ١َٚاز ب٪ ْانط بٝه١ٜ١ ١٥شزٜٗا، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ب١ْٝػب١ت ن٪َ

َٝط٠ ن١ ز٠ضطا  َٝو ي ٍَ ٖ٪ّ ب٪َا٣٠ٚ َاْط َٝشتٝادٞ ب١ ي١ ١٥غت١َب٪ ن١ ظ٩ض ١٥َٛغ١غاتٞ َٛقا٫٠ٚت ٥
َٟ، ب١ؽ ١َؾاضٜعٞ ٥ٝػتٝػُاض  َٝٓر ز٠ضطاٟ ز٠ٚ َٝو ٫ٟ ن١ّ ث ز٠ضطا١ٜ، ضْٛه١ ١َعاًَٞ ز٠ضطا ١ْٝٝ، ١ٖض َاَي
َٟ ب٪ ١ٖض  َٝو ي١ ١َـلٛع١ ز٠ضطا١ٜنٞ غعطٜإ زا١ْْا، ١َٖٛٚ ض٩ش َٟ، ب٪ َا٣٠ٚ َاْط ب١ ٫١َٜٔ ز٠ضطاٜإ ز٠ٚ

َٝٝاؾل َٟ ب١دّ غٛتف١ٜ١نٞ ن١ ي ١َٝٝ بفط ٩ؾط ١َُٝ س١ظَإ ي َٝٔ ز٠ٜاْط٪ ٥ إ ز٠ثطغٞ ب٪ غٝعطٟ زاْاْ
١َُٝ ١َ١٥ ١َضبٛتغل ب١ ت١غعريٟ ؾ١ضٜه٣١ خ٪َإ ٚ ظ٠ضٜب٣١ خ٪َإ، ن١ٚات١ ١َخػ١زّ  ٥ٝٓتاد١ن٣١ ٥
َٝٔ، خ٪ٜإ ١٥ٚإ ١َغ١ًس١تٞ  َٝو ١ٜ١ٖ ١٥ٚإ ز٠ططٟ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت١غعريٟ خ٪ٜإ زا١ْْ ي٣٠ٚ١ ض١ٝٝ، قاْْٛ
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َٝعل باب١ ١٥تٛٚ ١َْتٛد١نت زاْا١ٜ قاْ ًَ ١َٝٝ ب ١َُٝ ي١ن ١ْٛن٣١ خ٪ٜإ ض٠ضاٚ ز٠ن١ٕ، ب١دّ ٥اٜا ض٠قاب٣١ ٥
َٝٞ، ب١ؽ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ّ ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝه١ ب٪ ت١غعريٟ زاْاْ  َاْط

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

َٝط خإ.  ف١ضَٛٚ ؾً

َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
١َُٝ قاْْٛٞ َْٛاف١غ١  ب١ْٝػب١ت ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاة ظ٩ضٜإ ٥ٝؿاض٠تٝإ ب٠ٚ١زا ب١ض اغيت ١٥ط١ض ٥
َٝدتٝػاضٟ به١ٜٔ ١٥ّ ١َسعٚضاتا١ْ، ١ٖض داض٠ن٣١ تطٜـ ن١ ي١ َازز١ٜ٠نٞ تطزا خ٪ٟ ظ٩ضٟ ي١غ١ض  ظ٩ض ٥

َٞ ١٥ط١ض ضاظٟ بٕٛٚ باؾ١،  َٞ ت٠ٚ١ض ٥ٝـ ز٠نا ز٠َي ضردد َنٗضعن أٌّٚنأٜن ْن ٨ذرل زنأأض ١ٝن١ٜن١ّ )َٓع غ
رىنأٗن هرر هف  ن هسمسٚٞنرلبأغل هٕنًطٌ٘حنٗهلّنٙال  يفنب هص ُْ٘ن ضرغ٩هٕنه٩ضس زنب اِ فطٞ(،نث ًُٚ ناًِعن ه

ٗ هطٌِٚٞن هيتن دنت٧ ٜن  ن تف    نعوٟن ٨ضال زنأٗنت٘شٙعن ؿ صنًّنذٚثن ٨ُر دنعٚثنتطسنب اِ فطٞ(،ن
ن اِرحث هث نػٌٚع ن   ن٧ٙ ٜ ن هرٜ ن ٨ ر   ٜ نا هطكص نً  نعٌوٚ   نخ٩ي نًّ نًالني نض٘ق نا نأٗنني ن هػسك   غس ١

ًٝنث٩ثٞنٗ زبالٞنغسك  نً ن دنٙطسنب اِ فطٞ(،ن ١٥َا ١٥ط١ض  ٨ُدً دنأٗن هلٌِٚٞنانعد ن وٚىنًّن هػسك  نع  
َٜص١ٜ٠ ن١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚتٞ َازز٠ن١ َا٠ٚ١ٜ ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ن١ يٝص٣١ْ َامل ب١ضناضب١ض ٚت١ٜٚٛت ٞ ١٥ٚ ض

َٝطاقسا ي١ ٜاغا١ٜن١  َُٜسا، بعاْغل ١٥ٚ ن٪َجاْٝاٜا١ْ ١٥طٝٓا ي١ ع زٜاض٠ خ٪ٟ ٥اطازاضٟ تٝذاض٠ت١ ي١ْاٚ ١ٖض
%ٟ زاْا٠ٚ، ٣٠ٚ١٥ عريام بٝػت ٚ ١ٜى َازز٠ ١ْٝٝ، ١َسعٚٚضات١ن٣١ ٜاْعز١ٜ٠، ١ٜ59نػ١ض ب٪ ي١ 

َٝ ١َُٝ ي َٝت، ٜاْع٠ن١ف ب١ض ٥٠ٞ َٔ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٝت، ظ٩ض َازز٠نإ ظٜاز ١ْب ط٠ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ظ٩ض ٖغل ١ْب
َٝٓذ١ّ ن١ باغٞ ع١تا٥ات ز٠نات، ) ١َّٝٝ ٚ ث ١ََٝٝسا، ي١غ نعّني١غ ن ٪ًرِ ع نأٗ نب هرصدَ نٙرالوق نفٌٚ   هرِطٚق

َٞ ي١ ؾطٚتٞ  هدخ٘ينان اِ     نٗ اص ٙد  (،ن َٜت ١ٜعين ن١ؽ ١َْع نطاب ١َ١٥ ب١ض اغيت ١٥ٚ ١ٖٓٝ ْابٝٓسض
َٝت ت١ق١زّٚ بهات، ١ٜعين ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ عا٣١َ ع ٠َٛٝضٟ خ٪ٟ ز٠تٛاْ َٝٞ ث َٝو ب١ث كٛز، ١ٖضن١غ

نن٪َجاْٝاٜا٣١ْ ن١ ز٠ض٠د١ن٣١ ض١ْس٠، ب١ؽ ) نٗ ذد(، نطسو نٙرفق نابأْ ن هر٘ ط٣ٛ( ب١ض ٥٠ٞ َٔ  هالط ١  
( َٞ َٝٓذ١ّ ن١ ز٠َي أٗن ا٘ش ٙدٝ(،ن هر٘ ط٤نان هالط ١  ن ٗن هالسٗضنان اِ   ٞن١ٖض ٣٠ٚ١٥ ب١غسا ظ٩ض باؾ١ ي١ ث

ٍَ َْٛاق١غاتسا، ) نفٚٔ ن١ٜعين َٛظا١ٜز٠ؾ١ ي١ط١ نٙالوٍ نًػطكٞ ن هالسٗض نتصدٍٙ ن هر٘ ط٤ ن خٚى نًّ نٙالد ٨ٗ
(، ١ٜعين ٠ٚ١٥ؾٞ ب٪ زاْا٠ٚ، داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ت١ض٠ف١نإ خ٪ٜإ ١ٜعين ؾ١ضٜه١نإ ظ٩ض ط١ٚض٠ٕ،  طس فٔ 

َٞ ١ٜنسا ت٪ ز٠تٛاْٝت ن١غٞ تط ْٝٝ َٞ )ز٠بٝين ب١ؽ ي١ ب١ٜين زٚٚ، غ ن خىن١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠َي نًّ نٙالد ٨ٗ
٨تلْ٘ن هغ ٙٞنًِٔ نًِ فطٞنن ْن هر٘ ط٤نتصدٍٙنعسٗضنًػطكٞنٙالوٍنفٚٔ نأطس فٔ نعّنذ همنًِرن هخد ٙٞنعوٟ

ٍٞنك ُجل(،ن َٞ ظ٩ض باؾ١، ظ٩ض غٛثاؽ.برين اػسٗعٞنٗ ٨ذرل زنٗنبأٙٞنصو  ٠٤ ١٥ط١ض ٚاب
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ز. قباح.
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َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜػت١ ي١غ١ض نطزْٞ ظ٩ض  ١٥ّ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠نٞ ظ٩ض ططٜٓط ٚ د١ٖٚ١ض١ٜٝ ب٪ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ب٪١ٜ ١َٖيٛ
َٝط َٝو ي١ٚ بط طا٣١ْ ن١ ي َٝو ي١ ب٪ض١ْٚٛناْٞ ناى عبسايػ٬ّ ن١ ب١ؾ َٜط اٟ ت٥١ٝسٟ ب١ؾ ٠زا ططٜٓط١، َٔ ٚ

َٝو ب٪ٟ  َٝت١ بابٞ َاف٠ٚ١، َاف ٚ ََٛاض٠غ١ٟ ضا٫نٞ ٥ابٛٚضٟ ١ٜعين ن١ ١ٖضن١غ ٖات٠ٚٛ، ب١ض اغيت ز٠ض
َٞ بسا، ٠ٚ١٥  ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ن١غب٣١، ١٥ٚ تٝذاض٠ت٣١، ١٥ٚ باظضطاْٞ ٚ ضا٫ن٣١ٝٝ ن١ ١ٜ١ٖتٞ ض٪ٕ ث١ض٠ٟ ث

َٝغل ) َٝو ن١ ز٠َي َٟ باؾرت٠، ب١ؽ نات َُٝٛا١ٜ ٫بسض َٝه١ ن١ ث نتلَ٘اف نًّ نًالِٚٞ(نأٗ نض٘ق نعوٟ ن هطٚطسٝ نهٕ ْ
َٝو  ١َُٝ ٥ٝكطاض به١ٜٔ ب٣٠ٚ١ ن١ ن١غ َٝهٞ ٚا، ١ٜعين ي١قاْْٛسا س١م ١ْٝٝ ٥ ١َ١٥ ٥ٝكطاض٠ ب١ بْٛٚٞ ؾت

َٝت ظ٩ض باؾ١، ) َٝت غ١ٜت١ض٠ بهات، ن٪ْرت ٩َيٞ باظاض  بهات، ب٪١ٜ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ٫بط َٞ بتٛاْ نهٕن١ٖب نتلْ٘ ًّ
ن نًالِٚٞ(، نض٘ق نعوٟ َٝهٝـ ن١ هطٚطسٝ َٝٞ ) نات نز٠َي نًرِ فطٞ(، ن غد ص ٚؾ٣١ ١٥ؾداص ي١ضٟٚٚ بني

َٜٝٛػت ْانات باغٞ ؾ١ضٜهات ٜإ  َٜت٠ٚ١، ن١ٚات١ ث قا٠ٚ١ْْٝٛ ١٥ؾداغٞ ت١بٝعٞ ٚ ١َع١ٜٓٚـ ز٠طط
َٝؿاّ، ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ظ٩ضٟ ١ٜ١ٖ  ب١  َٟ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ّ َازز١ٜ٠ َٔ ظ٩ض غ١ض٠زلٞ ضان ١٥َٛغ١غات بهط

َٝٓاْٞ َٝو ن١  ت١زٜٚين قا٠ٚ١ْْٝٛ، ب١ناضٖ ١٥ٚ، ١٥ٚ ي١ ظَاْٞ ع١ضبٝسا ب٪ ت١غري ٚ ب٪ ت١ضزٜس٠، ١ٜعين نات
 َٞٝ َٝهٝـ ز٠َي َٝهٝإ بهات، نات َٝو ٠ٚ١٥ به١ ٜإ ٠ٚ١٥ به١، ١ٜعين ت٪ َٛخ١ٜ١ضٟ ز٠ن٣١ ١ٜن َٝٞ ب١ ١ٜن ز٠َي
َُٝٛا١ٜ ١ٖضضٞ )أٚ( ي١ّ  َٝهٝإ ١ْنا، ب٪١ٜ َٔ ث ٠ٚ١٥ ٜإ ٠ٚ١٥ ١َن١، ١ٜعين َٛخ١ٜ١ضٟ ز٠ن٣١ ١ٜن

نز١ٜ٠زا بَك ب١ )ٚ(، بَك ب١ س١ضمل ع١َاز ضْٛه١ ١َٖٟٛٚ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ت٪ باغٞ ت١سطِٜ ٚ س١ظضٟ طف،
َٞ، ب١تاٜب١تٞ ي١ ظَاْٞ نٛضزٜسا ن١ ت١ضد١َٛ نطا٠ٚ ب١ )ٜإ( ١٥ٚ  ١َـلٛع١ٜ١ى ؾت ز٠ن٣١، )أٚ(٠نإ ٫بط

َٝٞ ))ٜاْا١ْ( ١َٖٟٛٚ ظٜاز١ٜ٠ بَك ب١ فاضٜع٠، ١ٜعين ب٪ ظٜاتط ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْن١، ن١ ز٠ نعوٟنَي ن ٚ٘  فسض
ن ن اخٚال  (، نأٗ َٝٞ ) ٨ُر د ًَ َٝهٝإ س١ضاّ ز٠ن٣١ ي١غ١ض خ١َيه١ن١، ن١ٚات١ ب نعوٟن١ٜعين ت٪ ١ٜن ن ٚ٘  فسض

حيظسن ٨تف قنأٗني١ٜ١ن١َغل د١ًَٛزا ن١ غ١ٜطٟ عٝباضات١ن١ به١ٜٔ ي١ ظَاْٞ ع١ض٠بٝسا ) ٨ُر دنٗن اخٚال  (،ن
نٗ نض٘ق، نأٙٞ نا نًرِ فطٞ ن غد ص نبني نن هرال  د نًالِٚٞ( نض٘ق نعوٟ ن هطٚطسٝ نهٕ نتلْ٘ ًّ َٞ َٝط٠ ١ٜنػ١ض ز٠َي ي

َٝٞ ) هصٚ َ) َٞ بًَ ١ْى )بأٟ للا ٜأتٞ(، ٫َٛس١ظ١ٜ٠نٞ تط عوٟن هصٚ َنمب نٙأتٛ(،ن( ١٥ّ قٝا١َ ض٠ثيت ١ٜ١ٖ، ز٠ب
( َٞ َٝت٠ٚ١ ن١ ز٠َي َٝٞ )أٙٞنض٘ق(،نظ٩ضداض ١٥ّ ١َٖي١ٜ١ زٚٚباض٠ ز٠ب ًَ َٜٝٛػت ْانا ب َٞ )أٙٞنض٘ق(،نث ًَ ض٘ق(،نن ٜب

َٝهٞ ظَ َٟ )اْٞ ع١ض٠ب١ٝٝ َعٝاضَإ ب١ٖ٪ٟ قٛض٥ضْٛه١ ١َ١٥ ت١ضنٝب نص٘زٝناْٞ ثري٩ظ٠ ن١ ز٠ف١ضَٛ نأٜ ا
ن َٞ )ً غ ١نزكخم(، نْاَي ن ه ٘زٝ( نأٙٞ َٜت، ي١بط ط٣١ )ا (زا َازاّ 9ٚ  8ٚ  7ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ٥ٝعاف١ٜ١ ٠ٚ١٥ ٫بسض

َٝـ ي١ غ١زضٟ ١ْغ١ن١زا ي١ غ١زضٟ َازز٠ن١زا ب ١َُٝ ي٠ٚ١ ٚ ث نأٗناغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ )٥ ن ٨تف ق حيظس
ن ن١٥ٚ ٥ٝتٝفاقا١ْ ١َٖٟٛٚ ٥ٝعافغل، ) هرال  د(، ن بس َ(، نعوٟ ن ٨تف ق نٙ ْ ن هر ِٚع نعوٟ ضْٛه١ ت٪ ي١  ٨تف ق

 َٞ َٝت، بط ط٣١ س١ٚت١َٝإ ن١ ز٠َي َٝت ٫ض بٝسا١ٜت٠ٚ١ باغٞ ٥ٝتٝفاق١ن١ت نطز٠ٚٚ ن١ٚات١ ٥ٝتٝفاق١نإ ز٠ب
ن ٨) ن ٗ ن هر ِٚع نعوٟ ن ٨تف ق نقد ٝ(، نهفط   ن ٗ نهفطٝ ناِرخ ن هر٘شٙع ن ٗ َٝه١ ن١ ت٪ ُر د ١ًَٕ ١َ١٥ َاف ١٥ق

ْاتٛاْٞ ١َْعٞ به٣١، ١ٜعين ٠ٚنٛ ناى عبسايػ٬ّ ٚتٞ ظ٩ض ت١بٝع١ٝٝ زٚٚ ٫ ٥ٝتٝفام به١ٕ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ 
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َٝ َٝٓغل، ت١بٝع١ٝٝ، ت٪ ْاتٛاْٞ ٥ًٝعاَٞ به٣١، ْ٪١َٜٝٓٝؿٝإ ب١ ١َٖإ ؾ ٠ٛ با فآل١ْ ؾت ب١ض١ّٖ ١ْٖ
ن ٗن) نً٘ ضٍ ن ٗ ن ٗنع١٩ٌ نت٘شٙع ن ٗنًس كص نًِ طقنجغس فٚٞ ن ض ع نعوٟ نبريٖ ن ْٗ نعوٟنت٘شٙعنًِرخ  ٨ ر  ز

ن ١ٜ٠َٟٛٝ ن١ ي١ّ ١ٖٓٝزا ٖات٠ٚٛ، فط  نشًِٚٞ(، ١َُٝ ١٥ٚ ت١قٝس٠ ْابٝٓغل ب١ّ ؾ َٝهسا ٥ َٜٓ ١ٜعين ي١ ٖٝض ؾٛ
( َٞٝ ني١ّ َازز١ٜ٠زا ٖات٠ٚٛ، ٜإ ٜاظز١ٖ٠ّ ١ٜعين ت٪ بًَ نك ْن ٨ًرِ ع نًرٟ نغرٚح نًِرخ ن ت ذٞ ن ٗ ن ُر د عّ

َٝو زضٚغت بهات،  ُر جٕنمملِٞن  ر   ًٙ (،ن َٞ ؾت َٝط٠ ن١ ف١ض ظ ز٠ن٣١ ي١غ١ضٟ ن١ س١ؽل١ٕ ز٠ب ١ٜعين ت٪ ي
ضْٛه١ ت٪ ١َْعٞ ز٠ن٣١ ٥ُٝتٓا  بهات ي١ زضٚغت نطز٢ْ، ن١ ١َْعٞ ٥ُٝتٓاعت نطز ٚات١ ف١ضظ نطزٕ 

َٜ ٓس٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ْك١ قا١ْْٝٝٛ ي١باتٞ ٠َٛضٜس ز٠ٜاْط٪ت ١َٚضٜس، ي١غ١ضٟ، ظ٩ضداض ز٠َإ بٝػت ي١ ناتٞ خٛ
١َُٜ غ١ض ؾاظز١ٖ٠ّ، َٓٝـ ت٥١ٝسٟ ١٥ٚ ب٪ض١ْٚٛ ز٠ن١ّ  َٝت٠ٚ١، ز تها١ٜ ٠ٚ١٥ ضاغت به٠ٚ١ْ١ با زٚٚباض٠ ١ْب
َٜططتٔ ي١ ٥ٝشتٝهاضٚ  َٜهٞ ظ٩ض باؾ١ ب٪ ض َٜهاض َٟ ي١ )عسّ تػعري(ٜـ ١ٜعين ١َٖٝؿ١ ت١غعري ض َٜطا بطري ن١ ض

َٜت ) ؾتا١ْ، نٗ ؿدنًّني١بط ط٣١ س١ظس٠ زا باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط ن اِرح  نب هخٚعنٗ هػس ١ نا ن هرال ًى نعّ  ٨ًرِ ع
َٝت ب١ )ٓر ن هرال ًىنٗعس ورٕنمب ن٧ٙ ٜن  نفسضنضالسنبرينذصٚصٛنهٕ(،ن  ضال زنبرينذصٚصٚٞنهل (،نزاٚاناضّ بب

١َُٝ باغٞ َْٛت١دات ز٠ن١ٜٔ، باغٞ ت١عاَٛي١ن١ ز٠ن١ٜٔ، ْ٪ظز١ٖ٠ ٍَ ضْٛه١ ٥ ٠َٛٝ ي١ط١ َٝـ ب١ٖ١َإ ؾ
َٝهٝإ ناف١ٝٝ، ١ٖضض١ْس ض٥٠ِٝ ٚا١ٜ ن١  َٝت٠ٚ١ ١ٜن َٓٝ س١ٚت١َسا ١ٜى ١َفَٗٛٝإ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ١٥ط١ض ؼل
ًَسا ١٥ّ َازز٠ٟ ظ٩ض ططٜٓط١، ب١ٚ ٫َٛس١ظاتا٠ٚ١ْ ن١ س١ضظّ نطزٕ، ٖٝٛازاضّ  َٝيَن، خ٪ٟ ي١٥١ق ٖٝطٝإ ١َْ

َٝعتٝباض ٠ٚضٟ بططٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١ ١ْظ٠ضٟ ٥
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط.
َٜع غ١ض١ْٖط فطز ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٔ ثؿتٝٛاْٞ قػ١ناْٞ ٥ا١ْٖط خإ ز٠ن١ّ ي١غ١ض زاب١ظاْسْٞ ١٥ّ ْٝػب١ت١، ض٠ْط١ ١٥ّ ْٝػب١ت١ ب٪ 

َٝت، ثؿتٝٛاْٞ ١٥ٚ ب٪ض١ْٚٛف ز٠ ١َُٝ ظ٩ض ب َٝػتاٟ ٥ ن١ّ ن١ ي١غ١ض ت١غعري٠ ٚتطا ب١ض اغيت، ب١فعًٞ ٥
َٝهٞ ططٜٓط١ ٚ ثؿتٝٛاْٞ  َٜت، ٠ٚ١٥ف خاَي َٞ ز٠نط َٜطاٜا٣١ْ ن١ ٥ٝشتٝهاضٟ ث َٝه١ ي١ٚ ض زا١ْْاْٞ ت١غعري٠ ١ٜن

 ١٥ٚ ب٪ض١ْٚٛ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.
َٜع عبساي١ً ذلُس  اَغل: ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ت١بع١ٕ ١٥ٚ قا١ْْٛ زٚٚ ١ٖز٠مل ١ٜ١ٖ، ١ٜن١َٝإ سُٝا١ٜٟ َْٛاف١غ١، زٚٚ، ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ 
َٞ ن١ ١َْعٞ ٥ٝشتٝهاض٠، ١٥ط١ض ي١ ت١عطٜف١ناْسا  َٝه ١ٜ٠َٛٝى غٝاغ١ نطا٠ٚ ت١ْٗا ١ٖز٠مل ز٠ّٚٚ ز٠ث ب١ؾ

َٝٓذ١ّ باغٞ  ٠ٚ١َٜٓٝٓ ي١َازز٣٠ ث َٛ ٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝتٝفام ٜاخٛز بٝد ق٪ضر نطزٕ ز٠نا، ق٪ضر نطزٕ ت١بع١ٕ ١٥ق
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َٝػتا غًف٣١  ٍَ ؾ١ضٜه١ٜ١ى ٥ٝتٝفام ز٠ن١ّ، ٥ ع١قس ١َؾطٚع١، ١ٜعين ٠ٚنٛ ناى عبسايػ٬ّ ط٪تٞ َٔ ي١ط١
َِٝ، ١٥ّ ٥ٝتٝفاق١ ١َؾطٚع١، ب١دّ ١ٜى ١َضدٞ زاْا٠ٚ ي١  َٟ ١َع١ُيٞ بً٪ى زاز٠ْ ع١قاض ز٠زض

َٝت١ ٖ٪ٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١ َٛدت١َ١  ت١عطٜف١ن١زا، باغٞ ق٪ َٝت ١٥ّ ٥ٝتٝفاق١ بب َٞ ز٠ب ضر نطزٕ ز٠نا ز٠َي
َٝغل  ًَ ١َُٝ ي١ّ َازز١ٜ٠ ظ٩ض ظ٠ضٚٚض٠ ١ٜى ٥ٝعاف١ به١ٜٔ، ١ٜعين ي١َازز٣٠ س١ٚت ب َٝط٠زا ٥ ن١ٚات١ ي

َٜت، ي١ ١ٖض  َٝٛاْسا ق١ز٠غ١ ز٠نط َٝهاضزا ي١ْ َٝرب ن َٝٛإ ن١غ١ناْٞ ن َٜب١غت ي١ْ َٜهه١ٚتٔ ٚ طط َٜو ٜاخٛز )ض باظاض 
َٜهٞ زٜاضٟ نطاٟٚ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ب٠ٚٛ ٖ٪ٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١  ١٥ٚ ن١غ١ف ن١ ز٠غت ب١غ١ضزاططتين باظاض 
َٞ ١ٜعين ت٪ ١َْعٞ ٥ٝـ ز٠ن١ٟ، ١َْعٞ  َٝـ ١ْب َٛدت١َ١  ٜاخٛز َٛغت١ًٖٝو(، ١٥ط١ض ٣١َ١٥ ي١ث

َٟ َٝـ زاْا ٥ٝتٝفام ض َٟ  ١ْؾاتٞ ٥ٝكتٝػازٟ ز٠ن٣١، ب١دّ ١٥ط١ض ١َ١٥ت ي١ث َٝسضا٠ٚ، ١َؾطٚع١، ع١قس ض ث
َٝو ز٠ن١ّ  َٜيَن، َٔ زاؾهاْسْ َٝو زاز٠ب١ظ َٝسضا٠ٚ، ْطخ َٟ ث َٝو ْانط ٕ ض َٝو ز٠نط ٕ، ؾت َٝسضا٠ٚ، زٚٚ ن١ؽ ؾت ث
َٝت١  َٝسضاّٚ، ب١دّ ١٥ط١ض ب٠ٚٛ ٖ٪ٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١ َٛدت١َ١  ٜاخٛز ب١ناضب١ض ١٥ٚ نات١ ز٠ب َٟ ث ض

َٝو ن١ ب٠ٚٛ ٖ٪ٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ٥ٝشتٝهاض، ٚات١ ٥ٝشتٝهاض ي١ س١زٟ ظا تٞ خ٪ٜسا ١َؾطٚع١، ب١دّ نات
َٜت، غٛثاؽ. َٝت١ ١َؾطٚ  ٚ ق١ز٠غ١ ز٠نط  ب١ن٪١ََيطا ٜاخٛز َٛغت١ًٖٝو ز٠ب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ      ٠َٚيآلٖٞ ْاظاة ١َُٝ ب١زٚازاضٛٚؾلإ نطز٠ٚٚ ٚ ٜاغـا١ٜناْٞ ٚدتـاْٞ زْٚٝاَـإ زٜتـ٠ٛ، غـ ، ب١دّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥
ــطٜا١ْ(، ز٠ّٚٚ،    ــاقٞ غــ َٝعل، ١ٜنــــ١َٝإ )ْٝتــ ــا٣ َْٛاف١غــــ١زا ٖــــ١ب َٝعل ي١ٜاغــ ١َبــــس٥٠ٞ ١٥غاغــــٞ ز٠بــــ

١َّٝٝ، )١َسعٚضاتٔ(، ٜـ١عين ١٥َـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـازا ١ٖٜـ١، ْـاظاة بـطاز٠ضا         ٕ ت١َاؾـاٟ  )٥ٝػتٝػٓا٥اتٔ(، غ
َٞ ١َبس٥٠ٞ ١٥غاغ١ٓٝ، باؾ١ ض٪ٕ ي١ٜاغازا َـ١سعٚضات   ٚدتاْٞ زْٚٝاٜإ نطز٠ٚٚ ٜإ ْْا؟ٜاغا١ٜناْٞ  ١َ١٥ غ

َٝت؟ ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ، ١٥ّ ١َ َٝعل       س١ْب َٜٓٔ ز٠َيـ َٝـ٠ٛ َٛق١زؿل١نـ١ غـٛ  عٚضاتا١ْ َٛق١ٜـ١ز نـطا٠ٚ، ١٥طـ١ض ٥

ٛ ًىّنتلىىْ٘نهىىٕن هطىٚطسٝنعوىىٟنضىى٘قنًالِٚىىٞ(،ننن) َٝعل،  ٜـ١ى بــاظاض ٟ َ ع١ٜ١ْــ١، ١٥طـ١ض غــ١ٜت١ض٠ٟ ي١غــ١ض ٖــ١ب
َٝعل ي١غ١ض غٛق١نٞ َٛع١ٜ١ٕ،  ٍَ ١ٜنرت، ١ٖؿل١ٜ١ْ١ى ١ٖب َٝػتا زٚٚ ؾ١ضٜه١ ٥ٝٓسؿلاز به١ٕ ي١ط١ ب٪ؾل١ْٚٛ ٥
َٝعل ١٥َـ١           ت٫١عٛب ب١ ١٥غعاض به١ٕ، باؾ١ ٠ٚ١٥ َـ١سعٚضات ْٝٝـ١؟ ٥ـ١ٚ خ١َيهاْـ٣١ تـط ٜـ١عين َافٝـإ ْـ١ب

َٝعل ١ٜ٠َٛٝزا ز٠بــ َٞ بطــ١ٜٔ بــابعاْغل ٥ــ٣٠ٚ١ زٚاتــط نــ١ ضــ٪ٕ  ٖــ١َٛٚ يــ١ٚ ضٛاضضــ َُٝــ١ بٝسا١ٜت١نــ١ بــاف تــ ٥ 
٠َٛٝض ب٪  ١َُٝ زاَإ ضؾت٠ٚٛ، ز٠ّٚٚ، ١َغ١ي١ٟ ث ١َُٝ ثؿتطريٟ ي١ٚ ١ْغ١ ز٠ن١ٜٔ ن١ ٥ َٜصضا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ زاض 

َٜو زاْــسضا٠ٚ، ١ٖٜــ١    َٝٛاظ َٝــو ب١ؾــ َٜص٠ٜــ١ ي١ٖــ١ض ٚدت ــص٠، ٥ــ١ّ ض َٜ %، ١٥َــ١ 49%ٜــ١، ١ٖٜــ١ 59%، ١ٖٜــ١ 35ض
َُٜٞ نٛضزغــتاْسا ي١غــ١ض٠تاٟ زضٚغــتهطز٢ْ  ز َُٝــ١ ي١ٖــ١ض َٜتــ٠ٚ١ بــ٪ ت١تــ١ٚض ٟ ٥ٝكتٝػــازٟ ٥ــ١ٚ ٚدتــ١، ٥ ٠ط١ض 

َٝـطام         َٝـطام بـغل، يـ١ ع َُٝـ١ف ٠ٚنـٛ ع َٝعل ٥ َُٝٛا١ٜ ز٠بـ %ٜـ١، بـ١دّ نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ َـ١عين      ٥59ٝكتٝػازٜٔ، ث
َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ١٥ٚإ ظٜاتط ز٠ظأْ، زاتا ٚ ظاْٝاض١ٜٝنإ ظٜاتط ي١بـ١ض   َٜص٠ٜـ١      ث ز٠غـتٝا١ْ، ز٠ظاْـٔ نـ١ ٥ـ١ٚ ض
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ــص٠ ت١تــ١ٚض ٟ     َٜ ــ٠ٛضٟ ز٠غتٓٝؿــاْهطزْٞ ض َٝ ــ٠ٛض ٠ٚ١٥ٜــ١، ث َٝ َُٜٞ نٛضزغــتإ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ث طٛزلــا٠ٚ بــ٪ ٖــ١ض
ٍَ قػـ١ناْٞ ز.     َٝعل، ض اغت١، َٓـٝـ ي١طـ١ َٜو ن١ّ ٚ نٛض ٟ يٛغ١ٟٚ ١ٖب ٥ٝكتٝػازٟ ٚدت١ن١ٜ١، ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْٖس

َٜو ١٥ٚ )ٚ( ٚ ١٥ٚ.....، ١َُٝ ١َعاي١د٣١ به١ٜٔ، غٛثاؽ. قباسِ، ١ْٖس  ب١دّ ز٠تٛاْغل زٚاتط ٥
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.

َٜع ٫ْا افلس ض١ي١بٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ب١ْٝػب١ت ض٥٠ٞ ؾ١خػٞ خ٪ّ، ب١ْٝػب١ت خـاَيٞ س١ٚتـ١ّ نـ١    َٜو ت َٞ   ت١بٝعٞ ١٥َٔ ١ْٖس ز٠َيـ
َٞ ٜـ١ى دٝـاٚاظٟ       ٨تف قنعوٟن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنهفىط  نقىد ٝ(،ننن) َٝـط٠ ز٠بـ َُٝـ١ ي ٥

َٝـط٠         به١ٜٔ َاب١ٜين غًع٣١، ١ٜعين غ١ًعُإ ١ٜ١ٖ، نادَـإ ١ٖٜـ١، تـابٝعٞ غـرتاتٝذٞ ٠ٚضز٠طـطٟ، ٜـ١عين ي
بـ١ ْٝػـب١ت غـ١ًٝعٞ نـ١َايٝات ٚ ؾـيت ٚا،      ضاغت١ ٠ٚ١٥ يـ١ ظَٓـ٢ َـ١سعٚضات زاْسضاٜـ١، بـ١ؽ ْـ١ى ٥ـ١تٛٚ        

َٝو، يـ١   ١ٜعين ب٪ ؾل١ْٚٛ غ١ًٝعٞ ٥ٝػت٬ٗنٞ ١َغ١ي١ٕ ؾ١نط، بطْر ١َب١غتِ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜعين ي١ٖ١َٛٚ نات
ــ١           ــرتاتٝذٞ ١ٖٜ ــ١نٞ ٥ٝػ ــًٝع١نٞ، تابع ــ١عين غ ــين ٜ ــ١ ظَ ــ٠ٚ١ ي َٝيت، ٥ ــت َٜٝٛػ ــإ ث ــو ٥ٝٓػ َٝ ــ١َٛٚ ٠ٚخت ٖ

َٜٝٛػتُا١ْ، ٥ٝػـت٬ٗٝن١ٝٝ، ٜـ١عين ْـ١ى ٥ـ١َٔ      َِٝ ١َغـ١ي١ٕ ف١تط٠ٜـ١ى بطزلـٞ يـ١باظاض  نـ١ّ به١َـ٠ٚ١،        ث بـ
َٝيَن  َِٝ ٚ ٜإ ١َغ١ي١ٕ بطْر ١َْ َٞ ب١ن١ٜفٞ خ٪ّ غعط٠نٞ ب١ضظٟ ي١غ١ض زابٓ خ١ظٕ به١ّ ي١َ١خع٠ْٞ زٚاٜ
َٞ ٥ـ١ت٪ َٛقاض٠ْـ٣١     َٝط٠ ١٥ٚ ١َسعٚضات١ ن١ زاْسضا١ٜ ز٠بـ َٝعل، ١ٜعين ي َٓٝ ي١ باظاض ٟ، ب٪ؾل١ْٚٛ ٜإ ؾ١نط ١َْ

َٞ به٣١ س١ َٝعل، ٖـ١ض٠ٖٚا ب١ْٝػـب١ت خـاَيٞ ْ٪ٜـ١ّ نـ١       ث غ١ب ت١بٝع١تٞ غًٝع١ن٣١، ١ٜعين ن١ ت٥١ػري ز٠بـ
( َٞ ١َغ١ي١ٕ ب٪ ؾل١ْٚٛ  ٨تف قنعوٟن ٨ ر  زنعوٟنت٘شٙعنًِرخن ْٗنبريٖنعوٟن ض عن اِ طقن ؾغس فٚٞ(،نز٠َي

َٟ ف٬ٕ َازز٠ٟ ٥ٝػت٬ٗنٞ، غًٝع٣١ ٥ َٝط ٝػت٬ٗنٞ ن١ ططٜٓط١ ١٥َٔ ي١ ١َْتٝك١ٜ١نٞ ٜإ ١َغ١ي١ٕ ي١ ١ٖٚي
َٞ بهـ١ّ، ٜـ١عين           ًَِ ١َغـ١ي١ٕ يـ١ زٖـ٪ى ٥ٝشتٝهـاضٟ ثـ َٝ َٝـط٠ ْـ١ٖ ي١ غ١ًٝعٞ ظ٠ضٚٚضٟ ب١ ْٝػب١ت ف١ضزٟ ي
َٜعل ٚ ْطخ١ن١ف ٥ـ١َٔ بـ١ نـ١ٜفٞ خـ٪ّ غـ١ٜت١ض٣٠       َٟ بهط َٞ ي١ٚ َٜٓس٠ض بهاتٔ، بط خ١َيه١ن١ ١َٖٛٚ ضٚٚ ي١ٚ

َٝط٠ ١ٜعين  َِٝ، ي َٞ بـس٠ّ،    ي١غ١ض ز٠ن١ّ، ْطخ١نٞ ب١ضظٟ ي١غ١ض زاز٠ْ َٟ ٥ٝؿـاض٠ت ثـ َٝب١ّٝٝٓٝ ز٠ٚ ب١ؽ ١٥ٚ ت
ــابٝعٞ         ــًٝع١ ت ــ١ٚ غ ــا ٥ ــًٝع١ن٣١، ٥اٜ ــ١تٞ غ ــ١ ت١بٝع َٟ ب ــط ــت به ــ١ ض٠ب ــ١ٚ خادْ ــط٠ ٥ َٝ َٞ ي ــ ــ١ ز٠ب َُٝ ــ١عين ٥ ٜ
٥ٝػرتاتٝذٞ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ًٝعٞ ظ٠ضٚضٜات١، يـ١ غـ١ًٝعٞ ٥ٝػـت٬ٗٝن١ٝٝ، ٜـإ يـ١ غـ١ًٝعٞ ن١َايٝاتـ١، تـ١بٝعٞ         

ٍَ ١٥ٚ ض ١َ١ٝٝ٥٠ نـ١ نـاى عبسايػ٬َٝؿـٞ طـ٪تٞ ٜـ١عين بـ١َٔ ٥ـ٠ٚ١        ب١ْٝػب١ت خاَيٞ ضٛاضز٠ف ١٥َٔ ي١ ط١
َٝعل ) َٜٝٛػـت ْانـات ٥ـ١ٚ    ًِعنأٗنعس وٞنمم زضٞن ٜنغدصنهِػ طٕن ٨ ر ى  ٜنأٗن هرحى زٜنان هطى٘ق(نننن١َْٝٓ ث

َٝعل، ْٛقت٣١ ؾاْع٠ ) َٓٝ ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ظَـين     ُػسنًالوً٘  نبرينصرٚرٞنعّن اِرح  ن ٗن ضىال زٓ (،ننخاَي١ ؼل
َُٝـ١ نـ١     ١َسعٚ َٝـت ٥ َٞ،     ضات١، ٜـ١عين ز٠ب َٞ ٜـإ ١َْتٛدـ١ى ٖـ١ب َٞ ب١ض اغـيت غـٝعط٠ن٣١     غـًٝع١ى ٖـ١ب ز٠بـ

َٜعل يـ١ ٖـ١ض َـ١خاظ    ١ٜعين غٝعط٠ َٜت نـ١ فـ٬ٕ غـًٝع١        ن٣١ خ٪ٟ زابٓـسض َٞ غـٝعطٟ ي١غـ١ض زابٓـسض َٝو ز٠بـ ْ
َٜص٣٠ ن١ ٠ٚظاض٠ت زاٜ % 25ٓا١ٜ ن١ غٝعط٠ن٣١ ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ب١ْٝػب١ت ْٛقت٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ْٝػب١ ٚ ١٥ٚ ض
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ــطاقٝـ  َٝ َٟ؟ ي١غــ١ض ض   59نــ١ ي١ٜاغــاٟ ع َٝو زاز٠ْــسض % زاْسضاٜــ١، تــ١بٝعٞ ٥ــ١ٚ ْٝػــب١ٜ١ ي١غــ١ض ض ١٥غاغــ
َٜو؟ ي١غ١ض ت٥١ػريٟ ي١غ١ض ق١باض٣٠ غٛق١، ب٪١ٜ ١ٜعين بـ١ض ٥٠ٞ َـٔ ٥ـ١ٚ     % نـ١ ٠ٚظاض٠ت زآٜاٜـ١   25َعٝاض

َٝت١  َـ     ١ٜ29عين ْٝػب١ٜ١نٞ باؾ١، ١٥ط١ض بب ١ ؾ١خػـٞ، ٜـ١عين ٥ـ١ٚ ْٝػـب١     %ٜــ باؾـرت٠، ٥ـ٠ٚ١ ض٥٠ـٞ خ٪
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜط  ب١ س١ـلٞ غٛم ١٥ٚ ْٝػب١ زاز٠ْسض َٜعل ١َضبٛٚت١ ب١ س١ـلٞ باش  زاز٠ْسض

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

ٞ  غـ١زا  ١٥ٚ ١َٚظٚعٞ ي١غ١ض به١ّ ؾ١ضح ؾيت زٚٚ ١ٜى، ز٠ن١ّ س١ظ داض ٠ٚ١٥ٍ َٝٓذـ٣١،  ٚ غـ  زا٠ٚت ثاض٠نـ١  ث

َٟ  ١٥ٚاْـ١،  ٚ ٥ٝشتٝهاض ١َٚظٚعٞ ١٥ٚ ي١غ١ض ١َٚظٚع٣١، ١٥ٚ ب٪ غٜٛػط اٟ ب٪ نطأٜ َٜٓـس٠ض ِ  ي١ٚ ّ  ؾـ١ضَ  يـ١خ٪

َٝـيـ١  ف١ضغـ١ر  بـ١  ١٥َـ١ضٜها  ز٠َٚي١ت١ناْٞ ١٥فطٜكٝا، ز٠َٚي١ت١ناْٞ نطز، ١َُْٝـ١،  ث َُٝـ١  ١٥طـ١ض  ٥ َٜعل  ٥  ز٠َاْـ١ٚ

ٍَ ٥اظاز، باظاض ٟ َٞ ي١ط١ َٜٝٛػتُا١ْ، ١ٜ١ٖ قإْٛ به١ٜٔ، ٥ٝٓسؿلاز زْٚٝاٜ َُٝـ١  ن١ ظ٠ضٚض١ٜٝ ث َٝػـتان١  بٝهـ١ٜٔ،  ٥ ٥ 

َٝطام َٝعل، عاي١َٞ تٝذاض٣٠ ١ْ١َظ٣١َ٠ زاخًٞ ن١ ١َٖٚيس٠زات ع َٝٞ ب َٝعل، زاخٌٝ خ٪ؾ١ ث َٝٞ ب  ٥ـ٠ٚ١  ْاخ٪ؾ١ ث

َٞ ن١ نطا١ٜ د١بط ٚ ف١ضظ ب١ؽ ١ٜ،زٜه١ سٝػاب١نٞ َٟ، ٖاتٝٝـ١  ٥ٝؿرتانٞ غٛقٞ ي١ ١٥تٛٚ َازاّ ز٠ب ٞ  ز٠ض  زاخًٝـ

َٞ بٟٛٚ باظاض  غٛقٞ ٌ  ٠ٚ١٥ ز٠ب َٝـطام  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  ٥ـ١ٚدا  بـٞ،  زاخٝـ ٚ  َـ١دبٛضب٠ٚٛ  ع َٝعل،  قاْْٛـ١  ٥ـ١ َٝٓـ  ز٠ضبٗ

ٞ  ١٥ععاٟ ب٪ ب١غٝت ؾل١ٜ١ْٚٛنٞ َٞ  ١تتإز٠ٚيَـ  ٜـ١ى  تٝذـاض٠ت٢  ٥ـ١َط ٩  بهـ١ّ،  ؾـ١ضح  ث١ضيـ١َاْ ٍَ  ز٠ز٠َـ  ي١طـ١

َٝطام، ٍَ ع ١َُٝ، ي١ط١ َٝطام تٝذاض٠تٞ ٞـل١س 3999 تٛضنٝا ٥  %99ٟ نـ١  يـ٣٠ٚ١  بـٛٚ،  ًَٝـاض  ضٛاض تٛضنٝاٟ ٚ ع

ٍَ َُٜٞ ي١ط١ ٍَ تٛضنٝاٟ تٝذاض٠تٞ ٞس١ـل ١٥َط ٩ بٛٚ، ٚإ ب٪ %19ٟ ت١قطٜب١ٕ نٛضزغتا١ْ، ١ٖض َُٝـ١  ي١ط١  يـ١  ٥

َُٜٞ ب٪ %89ٟ ًَٝاض٠، (13) ٚزٟ سس ٟ  نطاٜـ١  ت١غذٌٝ ٣٠ٚ١٥ بٝاْٞ ؾ١ضٜهاتٞ ع١ز٠زٟ تا١ْ،نٛضزغ ١ٖض  يـ٫١

١َُٝ َٞ  ظضٚٚمل ب١غسا١ٜ، ي١ نطا١ٜ ت١غذٌٝ ٣٠ٚ١٥ ْٟٝٛ ٚ زٚٚقات ب٪ ٥ ٕ  ب١غـساٜ  ي١بـ١ض  ز٠ظاْـٔ،  ضـاى  ٖـ١َٛٚتا

َٞ ي١ ٣٠ٚ١٥ َٝٓا ن١ قا١ْْٜٛإ ١٥ٚ ب١غساٜ ٞ  ز٠ضٖات١ٝٝ، ١َدبٛضٟ ب١ ز٠ضٖ ٞ  ١َقـاَيش ٕ  ؾـ١ضٜهات ـ  خ٪ٜـا َٝ  يـ١ث

َٝهٞ ١َٖٛٚ ضْٛه١ ١،زاْاٜ ضاٚ َٞ ١ٜ١ٖ، ط١ٚض٠ٜإ ١َقاَيش َٝطا١ٜنٞ ي١ٖٝض ي١زْٚٝاٜ ٚ  ١ْٝٝ د َٜص٠ٜـ١  ٥ـ١  %59 ض

ــت، َٝ َٝٛإ ١٥َــ١ضٜها ز٠َٚي١تــ١ناْٞ يــ١ ١٥فــ١ضٜكٝا، ي١ز٠َٚي١تــ١ناْٞ ب َٝٓذــ١، ٚ غــٞ ٖــ١تا بٝػــت يــ١ْ ــ١تٞ ث  ز٠َٚي

َٝغل ز٠تٛاْغل ١٥ٚغ١تسا ؾ١ضقٞ ي١ ١٥َط ٩ ن١ تٛضنٝاٟ ًَ ـ  ثاف َي١ت١ز٠ٚ تطٜٔ ت١قٓٝع ب  ٥ـ٠ٚ١ف  بـا  ٥ٝػـطا٥ًٝٝ

َٝغل ًَ ٟ  ناضطـ٣١  ٜٚػـت  ز٠ٜإ َٔ ٫ٟ ٖات١ تٛضنٞ ؾ١ضٜهاتٞ %،34 س١قٝك١ت١ن٣١ ب َٝطاْـ١  ضـ١ُْٝت٪  زضٚغـت  ي

َٝٝاة به١ٕ، ٠َٛٝ باؾ١ ط٪مت ثطغٞ ي َٝٔ؟ تٛضنٝاٟ ي١ ب٪ ٥ ١َُٝ ط٪تٝإ زاْاْ ٞ  ضـْٛه١  ْاتٛاْغل، ٥  َْٛاف١غـ١  قـاْْٛ

١َُٝ ٥ٝشتٝهاضٟ ١َْٚعٞ َٝت، ظٜاتط %34ٟ ي١ نطز٠ٚٚ ١َْعٞ ٥ َٝـت  ظٜـاتط  %34ٟ يـ١  ١٥ط١ض ب ٟ  ب  غـ١ٜت١ض٠  َاْـا

ٟ  خ٪َإ ب١ن١ٜفٞ غٛم، ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ ٞ  ١َٖيـس٠ططٜٔ،  غـٝعط ٕ  ب١نـ١ٜف ٟ  خ٪َـا َٟ،  ز٠ٜٓٝٓـ١  غـٝعط ٞ  خـٛاض  ٖـ

ٕ  ضـْٛه١  زاْا١ٜ، ٜإ %25 ز٠َٚي١تا١ْ ١٥ٚ ٥ُٝاضات ٕ  ٠ٚ١٥ْـس٠  ٥ـ١ٚا َُٝـ١  ْٝٝـ١،  ٥ٝٓتادـ١ٜا ٥  ٕ َٝهُا  ١ٖٜـ١  ٖـ١ز٠ف

َٝ َُٝـ١  ١ٖز٠مل طا١ْ،ي َُٝـ١  ٠ٚ١٥ٜـ١  ٥ ٔ  ض٠قابـ١ت  ٥ ٍَ  بهـ١ٜ ٞ  ي١طـ١ َٝطاْـ١،  بـ١ؽ  ْـ١ى  عايـ١ّ،  ز٠ٚيـ َُٝـ١  ضـْٛه١  ٥ ٥ 
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َٝهٞ ٕ  ٥ُٝها١ْٝت ٚ  يـ١  ١ٖٜـ١  ظ٩ضَـا ٟ  ١ْٚعـ١ى،  ٖـ١َٛ ٕ  َـ١ٚاز ٟ  ١ٖٜـ١،  خاَٚـا ٕ  ١٥ٜـس  ز٠ضطـا  ١ٖٜـ١،  عاًَٝـ١َا

١ٜ٠َٛٝى ١َٖٛٚ ب١ نطا٠ٚت٠ٚ١ َٞ ن١ ١٥د١ٓبٞ ؾ١ضٜهاتٞ ب٪ ؾ ١َُٝ ٖاٚناضٟ ب  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  به١ٜٔ، ٥ٝـ بهاتٔ، ٥

َٝٓر ب١ؽ باؾ١، ظ٩ض ١٥َط ٩ ب٪ 25% ١٥ٚ ٞ  ن١ زٟ غاَيٞ ؾ١ف زٟ، غاَيٞ ث َُٝـ١  غـٓاع١ت َٝؿـه١ٚت  ٥ ٞ  ث َٝشتُٝـاي ٥ 

١َُٝ ١ٜ١ٖ ظ٩ض ٞ  ١ٖض ٜإ ٠ٚظاض٠ت ن١ به١ٜٔ زاٚا خ٪َإ ب١ ٥ ٚ  زٟ ٠ٚظاض٠تـ١ن َٜص٠ٜـ١  ٥ـ١ َٝتـ١  ض َٟ،  ب  ي١بـ١ض  خـٛاض

َٝهٞ ١٥َط ٩ ب٪ 25% ٠ٚ١٥ ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ١٥ط١ض َازز٠ن٣١ غٝاغ١ٟ ز٠َٚٚٝٓٝـ ١ٜى، ٠ٚ١٥ باؾ١، ظ٩ض ؾت  بط٪ض ٜٔ ؾ

َٝعل، باف بطاز٠ض٠نإ ١َٖٛٚ ب٪ ١٥ٚا ز٠ن١ّ ظ٠ٕ ٚا حيظسن ٨تف قنمبى نٙوىٛ:ن ذ ننن) ز٠ْٛٚغغل ٣٠ٚ١٥ ي١دٝاتٞ ز٠ب
ٕ      ك ْنبص دن ٨ذرل زنٗؼصٚقن اِ فطٞن هغرين اػسٗعٞ(ن َٝغل ٥ـ٠ٚ١ مشـٛيٞ ٖـ١َٛٚا ز٠نـاتٔ، ض   نـ١ ٥ـ٠ٚ١ زاز٠ْـ

َٝـت ٠ٚنـٞ خـ٪ٟ غـٝئ١ناْٝإ      ١َُٝ ٚا ب١باف ز٠ظاْغل ؼلٝٓ َٝطا١ْ، ب٪ ١٥ٚاْٞ زٟ ٥ َٝت ي َٓٝ َٟ ْاَ َٛؾه١ًٝ ي١ط٪ض 
 باؾ١، غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٕٛٚ ١٥ظغل خإ.

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ناى ز. قباح باغٞ نطز ن١ يٛغ١ٜٝٚ١ٕ ْات١ٚا٠ٚ ١٥ط١ض ٥ٝعؾلإ بـس٠ٕ  ي١ضٟٚٚ ١٥ٚ ٬َس١ ظاتا٣١ْ ن١ ب١ض 
 زٚاٜٞ ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ت١غشٝش١ يٛغ١ٜٚ١ ي١يٝص١ْن١زا به١ٜٔ، غٛثاؽ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ زٚاتط ضانٞ به٠ٚ١ْ١، ف١ضَٛٚ. َٝػتا زٚا غٝاغ١تإ غٛ  باؾ١، ٥
َٜ  ع ١٥ظغل عُط افلس:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ زاض ؾت٪ت٠ٚ١:  غٝاغ١ن١َإ ب١َؿ
 (:8 ا  ٝنا

حيظسن ٨تف قنأٗن هرال  دنبنين غد صنًرِ فطٞنانأٙٞنض٘ق،ن ٗنًّنتلْ٘نهٕن هطٚطسٝنعوٟنض٘قنًالِٚٞنبص ىدنن
ن ٨ذرل زنٗؼصٚقن اِ فطٞنبرين اػسٗعٞنمب نٙوٛ:

 ٗن كثىسنٗ ٙىٞنمم زضىٞنػ زٙىٞنًصٚىدٝن ذ نك ُىجلنغىسكٞن ٗنفٌ٘عىٞنًىّن هػىسك  نننننننننننن ٜن ُدً دنبنينغسكرنين-1
%ن ٗن كثسنًّنفٌ٘عن ُر دنضوالٞن ٗنخدًٞنًالِٚىٞن ٗن ذ نكى ْننن25 اِدفٞن ٗنًستخطٞنًعنبالطٔ نتطٚطسنعوٟن

ن%ن ٗن كثسنًّنفٌ٘عنًخٚال  نضوالٞن ٗنخدًٞنًالِٚٞ.25تطٚطسنعوٟن
ٖن ؿصٚصىٛنًطى فٞن هٚىٕنننن١برينعوٟنذ هرىٕنبطىالسن  ىىنًىّنضىالسنغىس نننننننحيظسنعوٟن ٙٞنجٔٞن ع  ٝنبٚعنًِرخن-3

 هطس ٢يفنٗ هسضَ٘ن افسٗضٞنعوٟن اِرخنًٗ  زٙفن هِصىن ْنٗجد ن ذ نك ُجلن هلدونًّنذهمن خى٩ينب اِ فطىٞننن
 اػسٗعٞن٨ٙػٌىنذظسن اِ ٘صنعوٕٚنانٓر ن هخِدن اِرح  نضسٙالٞن هروفنٗ هرِص٩ٙ ن اسخصنبٔ ن٨ٙٞنبٚىعنن

ن فٚٞن عٌ ين ٗنػدٙدنكصْٗنبأضال زن  ى.ٙرٍنهر
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ن هر٩عيفنان ضال زن اِرح  نبسفع،نأٗننخفض،نأٗنتثخٚجلنأضال زن هخٚعنٗ هػس ١نهوٌِرح  نقىن هرال ًى.ن-2
  رط َن ض٘ قن اِرح  نأٗنؽ ٚ ٔ نعوٟنأض عنًّن اِ طقن ؾغس فٚٞنأٗنًس كصن هر٘شٙىعنأٗنُ٘عٚىٞن هالٌى١٩ننننن-4

ن هفط  ن هصًِٚٞ.أٗن هطوعنأٗن ا٘ ضٍنأٗن
 هرِطٚقنفٌٚ نٙرالوقنب هرصدَنأٗن ٪ًرِ عنعىّن هىدخ٘ينان اِ   ى  نٗ اص ٙىد  نٗ اٌ زضى  نٗضى ٢سنعىسٗضننننننننن-5

  هر٘زٙد.

نفسضن ٚ٘ نعوٟن ٨ُر دنأٗن اخٚال  نمب نانذهمنؼدٙدنذ ص.ن-6
اِ   ىٞنأٗن ٨تفى قنعوىٟنننن هر٘ ط٤نان هالط ١  نبأْنٙرفقنطسونٗ ذدنأٗنأكثسنعوىٟنعىدَنتصىدٍٙن هالطى ١نأٗن ننننن-7

ؼدٙدن ٨ضال زنأٗنبِ٘ نأٗنغىسٗ ن هالطى ١نأٗن اِ   ىٞنٗ ٨تفى قنفٌٚى نبٚىٍِٔنعوىٟنأْنٙلُ٘ى٘ نغىسك ١نان هالطى ١ننننننننننن
ن ٨كثسنج ذبٚٞ.

تصٚٚدنعٌوٚ  ن هر ِٚعنأٗن هر٘شٙعنأٗن هرطى٘ٙقنأٗن ؿىدنًىّنت٘شٙىعن ـىدً  نأٗنُ٘عٔى نأٗنذحٌٔى نأٗنٗضىعنننننننننن-8
ن .غسٗ نأٗن ٚ٘ نعوٟنت٘فريٓ

ن ٨تف قنعوٟن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنهفط  نقد ٝ.ن-9
 ٨تف قنعوٟن بس َنصفص  نبٚعن ٗنغس ١نًِرخنًعن ٜنغدصن ٗنٗ فن هرال ًىنًالٕنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن ؿىدنن-19

نًّنذسٙرٕنان خ٘ين هط٘قن ٗن ـسٗدنًِٕنان ٜنٗ جل.
ِرخن ْٗنبريٖنعوٟن ض عنًِ طقنجغس فٚٞن ٗنًس كصنت٘شٙعن ٗنع١٩ٌن ٨تف قنعوٟن ٨ ر  زنعوٟنت٘شٙعنًن-11

ن ٗنً٘ ضٍن ٗنفط  نشًِٚٞ.
ن هرٌٚٚصنبنينب ٢النينأٗنًػطّٙنتػ بٕنًس كصٍٓن هرح زٙٞنان ط زن هخٚعنأٗن هػس ١نأٗنانغسٗ ن هرال ًى.ن-13
ن. ٨ًرِ عنعّن ُر دن ٗن ت ذٞنًِرخنغرٚحنًرٟنك ْن ُر جٕنمملِٞن  ر   ًٙ ن-12
ن هص َنً٘ز نبالدَن هرال ًىنًعنًِ فظ.ن-14
 ؿدنًّنذسٙٞنتدفقن اِرح  ن  ن ٪ض٘ قن ٗنخسٗجٔ نًِٔى نب ى٘زٝنكوٚىٞنأٗنجص٢ٚىٞ،نٗذهىمنب خف ٢ٔى نأٗنننننننن-15

ن ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنفٚٔ ،نزبٍنٗج٘ ٓ نهد٠نذ ٢صٓ ن ٗنبردصِٙٔ ن ْٗنً ز.
ن هرح زٜنان هط٘ق.نًِعنأٗنعس وٞنمم زضٞن ٜنغدصنهِػ طٕن ٨ ر   ٜنأٗن-16
نذحيفن اِرح  ن ار٘فسٝنان هط٘قنب ٘زٝنكوٚٞن ٗنجص٢ٚٞنعّنغدصنقد ن ْٗنعرزنًػسٗع.ن-17
نُػسنًالوً٘  نبرينصرٚرٞنعّن اِرح  ن ٗن ضال زٓ ن ٗنعدَنتطالريٓ نًعن هالوٍنبرهم.ن-18
 ٗنعس ورٕنمب ن٧ٙ ٜن  نفىسضنن ٨ًرِ عنعّن هرال ًىنان اِرح  نب هخٚعن ٗن هػس ١ن ٗن ؿدنًّنٓر ن هرال ًىنن-19

ن ضال زنبرينذصٚصٚٞنهٕ.
 ُص صن ٗنشٙ  ٝن هلٌٚ  ن ار ذٞنا ار٘فسٝ(نًّن اِرخنمبى نٙى٧ ٜن  ن فرالى ينعحىصن ٗنٗفىسٝنبىرينذصٚصٚىٞننننننننن-39

نفٕٚ.
نفسضن هرص َنبالدَن هر ِٚعن ٗن ٨ُر دن ٗن هر٘شٙعناِرخنهفطٝن ٗنفط  نقد ٝ.ن-31
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 قنبٚعن ٗنغس ١ناِرخنعوٟنغس ن خى٘ين هرص ًى  ن ٗنًِرحى  نتلىْ٘نبطخٚالرٔى ن ٗننننننتالوٚقن بس َنعصدن ٗن تفن-33
نمب٘جيفن ٨ضردد َن هرح زٜنبرينًستخطٞنمبرىن هرال ًىن ٨صوٛن ٗن ٨تف ق.

 ٓد زنتل ف٧ن هفسصنبنين ارِ فطنينبرٌٚٚصنبالطٍٔنعّن هخالضن آلخسنانغسٗ نصفص  ن هخٚىعن ٗن هػىس ١نننن-32
ن ْٗنً زنًػسٗع.

َٜع   ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب١دّ ز٠غت٫َ١تٞ ٠ٚ١٥ٜإ بس٠ٜيَن زٚاٜـٞ يـ١ضٟٚٚ ظَا١ْٚاْٝٝـ٠ٚ١     ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ٚ  غٝئ١ٜ١ٟ خٛ
َٞ ي١ط١َيساٜـ١؟ تهاٜـ١    َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن َٝػتا خٛ َٝػتا ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ ٥ َٜعإ، ٥ َٜص٠ٚ١ْ، ب١ض  زاٜط 

ــ١ضظ ب  ــت ب ــ١ْٗا      ز٠غ ــٛثاؽ، ت ــ٠ٚ١، ظ٩ض غ ــ١ضظ بهات ــت ب ــ١ ز٠غ ــ١؟ تهاٜ َٞ ي١ط١َيساْٝٝ ــ ــٛثاؽ، ن ــ٠ٚ١، ظ٩ض غ هات
َٝؿـٛٚتط ت١غـٜٛتُإ           3) َٝػـتا بط ٩ْـ١ غـ١ض َـازز٣٠ ث (ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝٝ، ب١ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا، ٥

٠ٚ١َٜٓٓ غٝاغ١ن٣١ تها١ٜ، ف١ضَٛٚ.  ي١غ١ض ١ْنطز٠ٚٚ، ١٥ٜٚـ غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
١َُٝ ز٠ْطُإ ي١غ١ض َازز٣٠ ؾ١ف ١ْزا٠ٚ ن١ ب٠ٚٛ َازز٣٠ س١ٚت. ٥ 

تلْ٘نمم زضٞن هِػ  ن ٨ ر   ٜنٗ هرح زٜنب هػلىن هرٜن٨ن٧ٙ ٜن  نًِعن اِ فطٞن ٗنتصٚٚدٓ ن ٗنن(:7 ا  ٝنا
  ن هدٗهٚٞن ا    ٞنعوٚٔ نًّن ٨ضس زنبٔ نٗفصً ن٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘نغسٙطٞنعدَن ٨خ٩ينب اال ٓد  نٗ ٨تف  ٚ

ن خىن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ.ن
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

            َٞ َٞ ي١ط١َيساٜــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، ظ٩ض غــٛثاؽ، نـــ َٝػــتا ز٠طل١ٜٓــ١ ز٠ْطــ٠ٚ١، نــ َٜعإ، ٥ بــ١ض 
ساْٝٝـــ١، ب١ظ٩ضٜٓـــ٣١ ز٠ْـــط (نـــ١ؽ ي١ط١َي1ي١ط١َيساْٝٝـــ١؟ تهاٜـــ١ ز٠غـــت بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١، ظ٩ض غـــٛثاؽ، ) 

 ث١غ١ْسنطا، ف١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نا نز٢ٚظنن(:9 ا  ٝ ن خى نًّ ن هصط ٢ٛ ن هطخط ن عط ١ نصفٞ ن جملوظ نا ن هال ًوْ٘ نميِح ن جملوظ ن  ط ح نعوٟ بِ ١ّ
 ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗهلٍنانضخٚىنذهمن ؿقنان خ٘ين هطوطٞن هصط ٢ٚٞن٨ثخ  ن ؾس ٢ٍن هيتنتصعنب اد هفٞنان

نٗضح٩تٔ نهد٠ن نًطرِد تٔ  نٗ ٨ط٩عنعوٟ نتفرٚػٔ  نٗ ن اد هفنُػ طٕ نفٚٔ  ن هيتنٙص ٗي نٗ اِػأ  نٗ احم ي  ٨ً كّ
نأٙٞنجٔٞنك ُجلنذلً٘ٚٞن ٗنبرينذلً٘ٚٞ.

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن٣١.
 َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝؿٓٝاضٟ ١٥زل١َٕٛ ضآ ي١ ناض١َْساْٞ ١٥زل١َٕٛ ز٠طريآ ن١ غٝف١تٞ ١٥ْساَاْٞ  (:9َازز٠ٟ ) َٝٞ ث ب١ث
ظ٠بتهطزْٞ زاز٠ٚضٜٝإ ١ٖبآ، ي١ٜ٫١ٕ غ١ض٩نٞ ز٠غ١دتٞ زاز٠ٚضٟ ب٪ غ١كلاْسْٞ ١٥ٚ تاٚاْا١ْٟ ي١٥١زلاَٞ 

َٝطٝهط َٜٔ ٚ غ١ضث َٝٓاٟٚ ٠ٚ١٥ف َامل ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ بط١ٓ ؾٛ زْٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ضٚٚ ز٠ز٠ٕ ٚ ي١ ث
ٍَ ثؿهٓٝين ٚ غ١ٜطنطزْٞ ب١َيط١ْا١َ  َٜٓآ ي١ط١ َٝسا ز٠ْٛ َٝطٝهاض ضا٫نٞ خ٪ٟ ت ١٥ٚ زضٚغتهطاٚا١ْٟ ن١ غ١ضث

َٝهٞ سهَٛٞ ٚ ْاسه٢َٛ.  ٚ ت٪َاض٠ناْٞ ١ٖض ١ٜ٫ْ
َٝؿٓٝاضٟ ١٥زل١َٕٛ ضآ ي١ ناض١َْساْٞ ي١غ١ض٠تاٟ َازز٠ن١ ٚا ْٛٚغطا٠ٚ  َٝٞ ث نٛضز١ٜٝن٣١ ١َٖي١ٜ١ )ب١ث

( َٞ ن هال ًو١٥ْ٘زل١َٕٛ ز٠طريآ.....،( ن١ ع١ض٠ب١ٝٝن٣١ ز٠َي َٝٝإ ميِح َٟ، ١ٜعين ث َٝس٠زض َٜٝإ ث ( ٚات١ ض
َٝسا١ْ، غٛثاؽ. َٟ ث َٝطريإ ١ْٝٝ، ب١َيهٛ ض َٟ ي َٜت٠ٚ١، ض َٟ، ٥ٝرت ٠ٚ١٥ ضاغت بهط  ز٠ب١خؿط

َٜع ز.أضغ  ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝ ثؿتطريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ.

َٜع ٫ْا افلس ض١  ي١بٞ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ١َُٝ ثؿتطريٟ ز٠ن١ٜٔ َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل ٥ 
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٓٝ  َٝت٠ٚ١، باؾ١،  ٖٝض ع١ٜك ١ْٝٝ، غٛثاؽ.٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )تـاضا خـإ، نـاى              َٝٔ، ظ٩ض غـٛثاؽ، ٥ـ١ّ ب١ض  ًَـ َٝبٝين ١ٖٜـ١؟ تهاٜـ١ ْا٠ٚناْتـإ ب َٞ ت ن
َٝط خإ، غ٪ظإ خإ، ز. عُط(، ف١ضَٛٚ تاضا خإ.  عبسايػ٬ّ، ؾً

َٜع تاض  ا حتػغل ٜاغغل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
بِى ١ّنعوىٟن  ىط حن جملوىظنميىِحننننننب١ض اغيت ٠ٚ١٥ زٜػإ ي١ضٟٚٚ غٝاغ٠ٚ١ ت١َاؾاٟ به١ٜٔ َازز٠ن١ ْٛٚغـطا٠ٚ ) 

َٝـت: )     هال ًوْ٘نان جملوظنصىفٞن عطى ١ن هطىخطن هصطى ٢ٛ(،ننننن ١ٜ٠َٛٝ ب ٙصىطحن جملوىظنهىس٢ٚظن هطىوطٞنننننبـا بـ١ّ ؾـ
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ٜنتصعنب اد هفٞنان ذل َنٓر ن هص ُْ٘ن ْنميىِحن هالى ًوْ٘نان جملوىظنصىفٞن عطى ١نننننن هصط ٢ٚٞن٨ثخ  ن ؾس ٢ٍن هر
َٟ بـ١ٚ    هطخطن هصط ٢ٛ(،ن َٜطا١ٜ بـسض ١ٜعين خ٪ٟ زاٚا ز٠نا ١َدًٝػ١ن١ ي١ض٥٠ٝػٞ غَٛيت٣١ ق١ظاٜٞ، ن١ ١٥ٚ ض

      ٠ٚ١٥ ٍَ َٞ، بـ١ؽ بـ١ض اٟ َـٔ ي١طـ١ ؾـسا تـ٪   ١ْف١ضا٣١ْ ْاٚ ١َدًٝػ١ن١ بتٛأْ غٝف١تٞ ظ٠بٝيت قـ١ظاٜٝإ ٖـ١ب
َٞ زضا٠ٚ، بــ٪ ؾلْٛٚــ١ نــ١ د١ٚز٠نــ٣١ بــاف ْٝٝــ١، ٥ــ١ٚ ٥ــ١ععاٟ ١َدًٝػــ١ س١قــ١   َٝو خ١بــ١ضٟ يــ بطــٝت ؾــت
َٝت نـ١ دـ١ٚز٣٠ ٥ـ١ٚ ؾـت١ف بـعأْ، تـ١ْٗا ٖـ١ض ٖـٞ             ١ٜ٠َٛٝى ٖـ١ب ٍَ ٜـ١عين ب١ؾـ َٝيت ن٪ْرت ٩ ي١ط١َيٝؿٞ نٛاي

َٝهٞ خـ١بريٚ ؾـاض٠ظا يـ          َٜـت نـ١ خـ١َيه َٝيت   ١َدًٝػ١ن١ ١ْبٔ، بـ١َيهٛ ٥ٝعافـ٣١ ٥ـ٠ٚ١ف بهط ١ٚ ١َٚظٚعـ١ نـٛاي
َٞ يـ١ناتٞ غـٛٚضاِِْسْٝإ، نطزْٝـإ ب١غـٝف٣١ ظ٠بـيت قـ١ظاٜٞ نـ١ يـ١ غـَٛيت٣١ ق١ظاٜٝـ٠ٚ١ ٠ٚضٟ            ٍَ ١ٖب ن٪ْرت ٩

 ز٠ططٕ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝ َٝٓاطـ١ّ، بـ١دّ ض٠دـا    ث َٝو ِ زشٟ ِ، َٔ ْاظاة ي١ قإْٛ ظ٩ض ت ؿبٝين ز٠ن١ّ ي١ٚ َازز١ٜ٠ف َٔ ت١ْٗا ن١غ

َٝهٞ ٥ٝذطا٥ـٞ ْٝٝـ١      ز٠ن١ّ ي١ٚ خٛؾو ٚ بطاٜا٣١ْ ي١ قإْٛ ز٠ظأْ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٚا ْٝؿإ ز٠زات ٖـٝض ٫ٜـ١ْ
١َُٝ خ١ضٜه١ ٜاغا١ٜنٞ َامل ب١ناضب ١ض ز٠ضز٠ن١ٜٔ، ٥ـ١ٚإ ٥ٝؿـٝا١ْ، ٥ٝؿـٞ    ي١ٚ ٫َٚت١ غ١ٜطٟ ١٥ّ ١َدًٝػ١، ٥

َُٝـ١            َُٝـ١ قـاْْٛٞ عكٛباؽلـإ ١ٖٜـ١، قـاْْٛٞ دـ١ضا٥ُٝٞ ٥ٝكتٝػـازؿلإ ١ٖٜـ١، ٥ ع١َ١يٞ ٚ ٥ٝذطا٥ٞ بهـ١ٕ، ٥
َٝطاٜـ١ى نـ٪ْرت ٩َيٞ     َٜعطا ي١ ٖـ١َٛٚ د ١َُٝ ١َـلٛع١ ١٥َٛغ١غاؽلإ ١ٜ١ٖ، ٥ٝؿٝا١ْ ي١ ثاض ٠ٚظاض٠ؽلإ ١ٜ١ٖ، ٥

َٝٓاط١ّ ١٥ّ َ ١دًٝػ١ ض١ٝٝ؟ خ٪ٟ ي١دٝاتٞ ١َٖٛٚ سه١َٛتـ١، نـ١ؽ ْٝٝـ١ غـ١ٜطٟ ٥ـ١ٚ؟      باظاض  به١ٕ، َٔ ت
َٝٔ ٚ تا٠ٚنٛ دٝٗاتٞ ٥ٝذطا٥ـٞ تـ١ْفٝعٟ بهـ١ٕ، ب٪ٜـ١      ٜٝؼٜإ ١٥َا١ْ ١٥غاغٞ ١َقا َٝٔ، ١َقا١ٜٝ زاز٠ْ زاز٠ْ

َٞ ْاط١ّ، ١٥ٚإ ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ تـ١ْفٝع ز٠نـ١ٕ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ١َٖٚيبـس٠ٕ         ي١ ضٚس١ٝٝتٞ ١٥ّ َازز٠ ٚ ظ٠ضٚض١ٜتٞ ت
١َٜٝ، ن٪١ََيطا١ٜى ََٛاض َٝو ي١ٚ َٝت، ت١ٚاٚ، ز٠َٚي١ت ًَٝٔ ١ٖب َٞ، ق٪ضر نطزٕ، ٥ٝشتٝهاض ١ْٖ َٝرب ن َٜطط ي١ ن ٠غاتٞ ض

َٜٝـ١، ١َـلٛعـ١ٟ ١٥َٛغ١غــات ١٥َـ١ بــ١ ت١غـ١ٚض ٟ َــٔ ْـاظاة ٥ــ١ّ غـٝف١ت٣١ ٥ــ١ععاٟ ظ٠بـيت قــ١ظا٥ٞ         ي١ٚ
َٝ َٜت١ ناتب ٚ ي١غ١ض ض ١٥غاغ ٠َٜٛب١ض ٚ بسض َٜت١ ب١ض  َٜت١ ١َساغب ٚ بسض َٝـ٠ٛ ز٠ضـغل؟ ضاغـت١    بسض و ٚ ب١ض٠ٚ ن

َٝؿٓٝاض٠ن١ ب٪ ض٥٠ٝػٞ غَٛيت٣١ ق١ظا١ٜٝ، ٠ٚ١٥ ض٥٠ـٞ ؾ١خػـٞ َٓـ١،     َٝٔ ٥اخري ث َٝػتا ١ٖزل١ت١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠َي ٥
َٝه١ ن١ ي١غـ١ٜطٟ ٥ـ١ٚ ن١غـٞ تـط ْٝٝـ١ ٥ـ١ّ        َٞ به١ٕ ١٥ّ ز٠غت١دت١ ب٪ ١َدًٝػ َِٝ بريٟ ي َٔ ْاظاة، َٔ ز٠َي

١َُٝ ث٪يٝػُإ ١ٜ١ٖ، َِٝ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١      ٥ٝؿ١ بهاتٔ، ٥ ١َُٝ ٠ٚظاض٠ؽلإ ١ٜ١ٖ، َـٔ ز٠َيـ َٜعطاَإ ١ٜ١ٖ، ٥ ١َُٝ ثاض ٥
١ًَٕ ١َ١٥ غ١َي َٝط١ٜؿتين َٔ ظ٩ض، ظ٩ض ٫ٚاظ ٚ ب١غٝت ي١ٜاغا ١٥ق  ت١ٚ ٥ٝدتآلت١، غٛثاؽ.١ظٜاز٠، ب١ت

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

َٝط خإ.  ف١ضَٛٚ ؾً
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َٝط ذلُس زلٝب َٜع ؾً  :ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـت         ًَ َٞ بـ١ ١َـلٛع١ٜـ١ى َـ٪ظ٠مل غـَٛيت٣١ تـ١ْفٝعٟ ب َٜهِ ١ٜ١ٖ، غَٛيت٣١ ق١ظاٜٞ بتـٛاْ ٠َٚيآل ١٥َٔ ثطغٝاض
َٝـت،        َٝـت؟ زٜـاض٠ ز٠ب )غٝف٣١ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ( بٔ، ب١ؽ ثطغٝاض٠، ١ٜعين ١ْ١ٜ٫نـ١ٟ بـعاة ٥ـ٠ٚ١ ز٠ب

طز٠ٚٚ، بـ١دّ ٥ـ١ّ ن١غـا١ْ نـ١ يـ١ قـاْْٛٞ َْٛاف١غـ١ ١٥طـ١ض         ب٪١ٜ يٝص٣١ْ ٜاغاٜـ َٛاف١ق١تٝإ ي١غـ١ضٟ نـ  
َٝـت ب٪ٜـإ ١ٖٜـ١ بطـٔ ف١سػـٞ           َٞ ب َٞ بط١ٓ ١٥ٚ ؾ١ضٜهاتا١ْ ٚابعاة بـط ٩ٕ ١٥طـ١ض َازز٠نـ١ ٚاٟ يـ ب٪ٜإ ١ٖب
َٜــص٣٠ ن٪َجاْٝــا، قاظازلــ١ناْٞ ١َغــ١ي١ٕ يــ١ٖٞ     غــذ٬ت بهــ١ٕ، ٥ــ١ٚ ١َي١فاتاْــ١ خاغــ١ت١ٕ بــ٪ َــ١ٚظٚعٞ ض

١َٜٓ َْٛاف١غ١ بعأْ تا ض ضا ٠َٟٛٝ، ب١ْٝػب١ت َ٪ظ٠ف١ن١ف ن١ ي١خ٪٠ٚ١ٜ ز٠ض ٚا ب٪ ١٥ٚ ؾٛ ز١ٜ٠ى ث٠ٜٛ١ْس٠ ث
َٝطاقسا ٖـات٠ٚٛ   َٞ ب١ٚ ْا٠ٚ٠ٚ بط ٚات، ٠ٚنٛ ي١ ٜاغا١ٜن٣١ ع َٟ ٠ٚ١ْنٛ خ١َيهٞ تطٜـ ١ٖب َٞ ٥ًٝعاّ بهط ١٥ٟ ْاب

َٝـت ٥ـ١ٚ،     ١َٝٝ ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بتٛاْ َٜهٞ ٚاّ ث َٞ َٔ ١٥َط ًَ َٝٞ ب ضـْٛه١ تـ٪ ز٠ضـٝت    ن١ ١ٜٚ١ٖٟ خ٪ٟ ز٠ضبهات ٚ ث
ًَٔ ١٥طـ١ض      َٝ َٝه٠ٚ١ بٝٗـ َٜٓ َٝو ن١ ي١خ٪٠ٚ١ٜ خ٪ٟ بها بـ١ ؾـٛ َٝهٞ ز٠غت١دتساضزا بط ٚاْان١ّ َ٪ظ٠ف ب١طصٟ خ١َيه

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ.  ١٥ٚ ١َـلٛع١ ٥ٝذطا٥اتا٣١ْ ١ْنطزب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ٍَ ٜاغاٟ تْٛـسٚ تٝـصٟ شْـإ، ٚؽلـإ ١َسه١َـ٣١ تاٜبـ١ت        ١َُٝ ت١دطٚب١ٜ١نٞ تطٜؿُإ ١ٜ١ٖ ي١ط١ َٜعإ، ٥ ب١ض 
َٝهٝـإ نـطز      َٝغل باؾ١ ١٥ّ ١َدًٝػـ١ زٜطاغـ١ت٢ ٠ٚظع َٝػتا زضٚغت ١ْنطا٠ٚ، ب٪١ٜ ز٠َي َٜت، ١ٖتا ٥ زضٚغت بهط

زا، ٥ـ٣١ ٖـ١ْطاٟٚ ز٠ّٚٚ؟ ١َي١فـ١نإ ٫ٟ خ٪ٜـإ ن١َي١نـ١      بٝٓٝإ ؾ١ضٜه٣١ )أ( ٥ٝشتٝهـاضٟ نـطز٠ٚٚ يـ١باظاض    
َٝت  َٟ ٠َٚيآل ٥ٝشتٝهاض ١ٜ١ٖ ٚ فآلٕ ن٪َجاْٝا نطز١ٜٚٚتٞ، ز٠ب َٝٔ ١٥ض ًَ به١ٕ؟ ن١ ي١َٛقاب٫١تٞ ت١ي١فعٜ٪ْٝسا ب
َٟ يـ٣٠ٚ١ نـ١ ضـ٪ٕ        َٟ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ بتٛأْ يـ١زٚاٟ ٥ـ٠ٚ٠ٚ١ ٖـ١ْطا٠ٚناْٞ ز َٞ بسض ي١ َٛقابًٝٞ ٠ٚ١٥ غَٛيت١ٜإ ث

َٟ ي١غـ١ضٟ ١٥غـعاض٠ناْٞ زٜـاضٟ     َٛعاي َٟ، ف١ضظ ز٠نـط َٟ، ٥ًٝئاٟ ٥ٝتٝفاق١ن١ ز٠نط ١د٣١ ١٥ّ ٥ٝشتٝهاض٠ ز٠نط
َٝطَٛــإ ي٫١ٜــ١ٕ يٝصْــ٣١      ــساْٞ غــٝف٣١ ظ٠بــيت قــ١ظا٥ٝٞ ب َٝ بهــا، عكٛبــات ١ٖٜــ١ يــ١ْاٚ ٜاغــا١ٜن١زا، ب٪ٜــ١ ث

َٟ بـ      َٝهٞ ٥اغـاٜٞ، ١٥َـ١ ز٠زض َٟ بـ١ َـ٠ٛظ٠ف َٝو َـٛزٜط عـاّ،    ٜاغا٠ٚ١ٜٝ زٜطاغ١ نطا٠ٚ، خ٪ ١َ١٥ ْازض ١ ن٪َـ١َي
٠ٚ١َُٜٓ بريتإ ) ًدٙسنع َنميثىنٗش زٝن هد خوٚٞ،نًدٙسنع َنميثىنٗش زٝن هِصىنٗ ٨ت  ٨ ،نًى٘ ٙسنعى َنميثىىننننز

١٥َاْــ١ ٖــ١َٛٚ مح ٙىىٞن اطىىرٔوم(،نعىى َنميثىىىنٗش زٝن هردطىىٚط،نفوىىظننٗش زٝن هصز عىىٞنٗ اىى٘  ن ا ٢ٚىىٞ،نًىىدٙس
َٝهٔ ن١ خ٪ٜإ غٝف١تٝإ ي١ َٛزٜط  َٜتـ٠ٚ١،    خ١يًََه َٝغل ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ٥ًٝئـا بهط ًَ عاّ ن١َرت ١ْٝٝ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ب
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َٞ ٖـٝض               ١ٜعين ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ ٚاٜـ١ ٥ـ١ٚ ١َدًٝػـ١َإ بـ١ؽ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ زاْـا٠ٚ زاتـا يـ٫١ٟ خـ٪ٟ ن٪بهاتـ٠ٚ١، بـ١ب
ٍَ َا٠ٚ١ْ زاّ ب١ٚ د٪ض٠، ظ٩ض غٛثاؽ.  غَٛيت١ٜ١ى، َٔ ي١ط١

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

 ف١ضَٛٚ ناى ز. عُط.

َٜع ز. عُط فلساَغل )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٛػـتٝإ       َٟ ثطغـٝاض ١ٖٜـ١ ث ٍَ ١٥ٚ بري٩ن١ٜ١ّ ن١ ي١ْاٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا ١ٜ١ٖ، ب١دّ ب١ض اغـيت ١ْٖـس َٔ ي١ط١

َٝطٟ ث١ضي١َإ ٚ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ز٠نـ١ّ   َٜع غهطت نـ١ ٠ٚدللـإ بس٠ْـ٠ٚ١،    ب٠ٚ١د١َ، َٔ زاٚا ي٣١ ب١ض 
( َٞ َٞ ١٥ْساَاْٞ ١َدًٝؼ، ز٠َي َٝٔ ١٥ٚا٣١ْ ن١ يـ١ْاٚ   هال ًوْ٘نان جملوظ(،ن١ٜن١َٝإ ت١عبري٠ن١ ٚاٖات٠ٚٛ ْاَي ن

َٝـٞ            َٜـسا ناضز٠نـ١ٕ، ٥اٜـا ١٥ْساَـ١نإ ١َب١غـت ي َٝٔ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ي١ٚ َٞ بـعاْغل نـ ١٥زل١َْٛسا ناضز٠ن١ٕ؟ ز٠ب
   َ َٞ ز٠، ثــاْع٠ نــ١ؽ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ثؿــهٓغل ٚ       ١٥ْساَــ١ناْٞ ١٥زل١َْٛــ١؟ ١٥طــ١ض ١٥ْــسا اْٞ ١٥زلَٛــ١ٕ بــ

َٝهٞ تــط ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ــ١ّ غــٝف١ت١ ١َغــ١ي١ٕ ٥ٝذطا٥ــٞ ٚ      َٟ؟ خــاَي َٞ ز٠نــط ٥ٝتآلعــ١ٜإ يــ١ ٖــ١َٛٚ نٛضزغــتإ ثــ
   ٍَ َٝهٞ تط ١ٜ٠ٚ١٥ َٔ ز٠ثطغِ ٥اٜا طفتٛط٪ ٜإ ثـطؽ ٚ ضا ي١طـ١ َٟ ب١ ١َدًٝؼ؟ خاَي َٜت بسض ت١ْفٝع١ٜٝ ز٠نط

َٝـساْٞ ٥ـ١ّ    غَٛيت٣١ ق١ظاٜٞ نطا٠ٚ  َٟ؟ ٥اٜـا ث َٜٝٛػت ١ْبٛٚ ن١ طفتٛط٪١ٜنٝإ ي١ط١َيسا بهط ي١ّ ثطغ١زا؟ ٜإ ث
غٝف١ٜ١ ١ٜعين ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َغ١ي١ٕ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ب١ ١٥ٚا٣١ْ نـ١ يـ١ ١٥زل١ْ١َٛنـ١زا نـاض ز٠نـ١ٕ      

ــٝا          ــ١ٚ ثطغ ــٞ ٥ َ٫َ٠ٚ َٟ ــ١ٚ ــٔ ز٠َ ــ٠ٚ١؟ َ َٝؿ ــ١ ث َٝت ــ٪ ْا١ْٜ ــإ ب َٜهٞ قاُْْٛٝ ــ١عاضٚظ ــ١ْاقٛظ ٚ ت ــٝض ت ضا١ْ ٖ
           َٞ ٠ٚضبطط٠ٚ١َ، ١ٖض٠ٖٚا ٥ـ١ّ تـ١فتٝـ ٚ ٥ٝـت٬  ٚ بٝٓـٝين ب١َيط١ْاَـ١ ٚ ١٥ٚاْـ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ غـٝف١ت١ٜإ ثـ

َٞ َٛاف١ق١تٞ ١َسه١َ١ف ١٥ٚإ بٝه١ٕ؟ غٛثاؽ. َٟ ١٥ٚإ ب١ب َٟ ز٠نط  بسض
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١ باغـٞ     َٜعتإ باؽ بهـ١ّ، ٥ ٍَ َا٠ٚ١ْٟ َازز٠ن١ٜٓ١، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ؽ ١ٜى ؾل١ْٚٛ ب٪ ب١ض  ١َُٝ ي١ط١ ٥
 َٞ َٝو ٜإ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى، ب َٝت١ ١َس١ي َٝت بط َٞ ز٠تٛاْ غٝعطٟ ؾريا٥ٞ س١قٝكُٝإ نطز، ب٪ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ن

َٝت، ٜــ١عين غــَٛيت٣١   َٝت١ ٥ــ١ٚ   ٥ــ٣٠ٚ١ غــ١دسٝاتٞ ٖــ١ب قــ١ظاٜٞ غــ٫١سٝات ١ْزاتــ١ ٥ــ١ٚ ناض١َْــس٠ نــ١ بطــ
            ٍَ َُٝـ١ ي١طـ١ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ ت١َاؾـاٟ غـذ٬ت ٚ قـ١ٚا٥ُٝٞ ؾـريا٥ٞ سـ١قٝكٞ ٥ـ١ٚ ١٥َٛغ١غـ١ بهـاتٔ، ب٪ٜـ١ ٥

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ  َا٣٠ٚ١ْ َازز٠ن١ٜٓ١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ؼل
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
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َٞ:ب١ض   َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعّ ب٪ قػ١ن٣١ ٖاٚناضّ ناى عُاز، ١٥ٚ ١َٚظٚع١ خ٪ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب٠ٚ١ ْٝٝـ١ ٜـ١عين غـَٛيت١، ٥ـ١ٚإ      ٍَ ض ي١ط١
خ١ب١ض ز٠ز٠ٕ ٜـ١عين غـَٛيتاتٞ قـ١ظاٜٞ ٥ـ١ٚ ٥ٝذطا٥اتاْـ١ ز٠نـاتٔ، َٛؾـه٣١ًٝ ٥ـ١ٚ ف١ق١ض٠ٜـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـاى            

، غــ٪ظإ خــاْٝـ ضاغــت ز٠نــات، ٖــ١ضزٚٚنٝإ، ٜــ١عين ٥ــ٠ٚ١ ب١ضاغــتٝـ ٚاٜــ١، عبسايػــ٬َٝـ ضاغــت ز٠نــات
َٝساٜـ١، بـ١دّ ٥ـ٣٠ٚ١ نـاى عبسايػـ٬َٝـ َـٔ ي١ط١َيساَـ١             َٞ ٚدٗـ١ ْـ١ظ٠ضٟ ت ١ٜعين ٣٠ٚ١٥ غ٪ظإ خـإ ز٠َيـ
١َُٝ ضـ١ْسٜٔ ١٥َٛغ١غـاتٞ قاُْْٛٝـإ ١ٖٜـ١      َٜت ن١ ١ٜعين ٥ َٜطاٟ ي٠ٚ١ ز٠طط تاض از١ٜ٠نٞ ظ٩ض، ١ٜعين ٠ٚ١٥ ض

اغيت، ١٥ٚا١ْ ب٥١ٝـ ٚ ناضٟ خ٪ٜإ ١َٖيبػعل، ٥ٝٓذا ظٜاز ي٠ٚ١ف ب١ض اغيت ١َغ١٦ي٣١ ٣٠ٚ١٥ نـاى عُـط   ب١ض 
( َٞٝ ًَ َٞ ب َٝت٠ٚ١ ز٠ب ٜـ١عين   هال ًوْ٘(( ١ْى ٠ٚ١٥، ب١ض اغيت ١٥ٚا٣١ْ ) عط ١ن جملوظت١ضسٞ نطز، ١٥ط١ض بؿُٝٓ

َٝت ٥ٝؿ١ن٣١ بهات، ١٥ٜٚـ ١ٖض عا١ًَٝ ي١ ١َدًٝؼ، غٛ َٝهٝـ ز٠تٛاْ  ثاؽ.ف١ضاؾ
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ب١دّ غ٪ظإ خإ ٚ ناى عبسايػ٬ّ زٚٚ ض٥٠ـٞ دٝاٚاظٜـإ ٖـ١بٛٚ، ضـ٪ٕ ٖـ١زضٚٚنٝإ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ ض اغـعل؟ ز.        
.َٟ َٜو ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ با بف١ضَٛ  ض٩شإ ١ْٖس

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ١ٜض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــط٠ )عــإًَٛ( ١٥ْــساَاْٞ ١٥زل١ْ١َٛن١ٜــ١، ٥ــ١ٚ    غــ١باض٠ َٝ ــساْٞ ز٠غــت١دت بــ١ ١٥ْــساَإ ١َب١غــت ي َٝ ت ب١ث
َٝؿـٛٚ، ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ز٠غـت١دت١ ١ٖٜـ١ ز٠غـت١دتٞ غـ١دسٝاتٞ ظ٠بـيت قـ١ظاٜٞ           ْاٚا٣١ْ ن١ زٜاضٟ نطا ي١َازز٣٠ ث

َٝٞ َازز٠ ) َٜت١ ١٥ٚ ١٥زل١ْ١َٛ؟ ب١ث َٝٓذـ١َٞ )قـإْٛ اقـٍٛ ااانُـا     29بسض ت اجلعا٥ٝـ١(، ي١ٖـ١ض   ( بط طـ٣١ ث
َٝت،         َٝو ز٠قـ١ى ٖـ١ب َٝو ٥ـ٠ٚ١ ٥اغـا١ٜٝ ز٠تـٛأْ ب١َـ١ضد قا١ْْٛنٞ تاٜب١ت ١٥ٚ ز٠غت٫َ١ت١ زضا ض١ْس ن١غـاْ
ــ١ٚ       ــاض ٥ ــ١َاتٞ دــ١ظا٥ٞ؟ َٛخت ــٛيٞ ١َسان َٝٞ قــاْْٛٞ ٥ػ ــت١دت٣١ ١ٖٜــ١ بــ١ث ــ١ٚ ز٠غ ٥ َٞ ــ ــ٣٠ٚ١ ن ي١بــ١ض ٥

َٝـسا ضٚٚز٠زات غـ٫١سٝاتٞ    ز٠غت١دت١ٟ ظ٠بيت ق١ظا٥ٞ ١ٜ١ٖ، غـ١ض٩نٞ ١ٖضف١ضَاْط١ٜـ١ى نـ١ د١    ضؿل١ٜـ١ى ت
ظ٠بيت ق١ظا٥ٞ ١ٜ١ٖ، ن١ ١٥ط١ض ٥ـ١ٚ ز٠غـت١دت١ ز٠ْطتـإ يـ١ب٪ ٥ـ٠ٚ١ زا ٥ـ١ٚ ز٠غـت١دت١ بـ١ ١٥ْـساَاْٞ ٥ـ١ٚ           
١ٜ٠َٛٝنٞ ض٠ٖـا ٖـ١َٛٚ ناض٠نـإ       َٝٓا، ١٥ٚا ٥ـ١ٚإ ب١ؾـ َٜٔ ضاظٟ بٕٛٚ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ٚ ز٠ْطٞ ٖ ١٥زل١ْ١َٛ بسض

  ٛ ــ ــاْْٛٞ ٥ػ ــ١ ق ــت١دت١نإ ي ــ١ٕ، ز٠غ ــاظٟ    ْان َٜطٟ ق ــاٚز ــط ض َٜ ــ١ ش ــاضٟ نطاٜــ١، ي ــ١ظا٥ٞ زٜ ــ١َاتٞ د يٞ ١َسان
َٜٓا١ْ بهـ١ٕ نـ١ طَٛاْٝـإ          ت١سكٝكٞ ٥ٝؿ١ناْٝإ ز٠ن١ٕ، ب١َيط١نإ ن٪ز٠ن١ْـ٠ٚ١، ز٠تـٛأْ غـ١ضزاْٞ ٥ـ١ٚ ؾـٛ
َٝـو ٜـإ يـ١ٚ ناضاْـ٣١ نـ١ ق١ز٠غـ١            َٝٓٝتـإ ١ٖٜـ١، نـ١ تاٚاْ َٝسا ١ٜ١ٖ، ٜاخٛز ب١َيط١ ٚ ؾتٝإ ١ٖٜـ١، ز٩نٝ٪َ ت

َٝٝسا، َٛغت١َػ١نات ٚ فا١ًٜناْٝإ زٜطاغ١ به١ٕ، زٚاتط فـاًٜٞ خ٪ٜـإ ٥اَـاز٠ ز٠نـ١ٕ ٚ     نطا١ٜ ١٥زل اَسضا١ٜ ت
٥ُٝعا ز٠ن١ٕ ١ٖض ١َٖٜٛٚإ، ض٠ٚا٣١ْ سانُٞ ز٠ن١ٕ، بط ٜاضٟ ن٪تاٜٞ ٥ٞ ٚإ ١ْٝٝ، ٥ـ١ٚإ ز٠غـت٫َ١ت١ناْٝإ   

َٝهـٞ ٜاغـاٜٞ ْـ١بَٝ          َٝٞ ٜاغـاٟ ١َسانـ١َاتٞ دـ١ظا٥ٞ زٜـاضٟ نطاٜـ١، ١٥طـ١ض ز٠ق َٞ    ب١ث ت ٥ـ١ٚ ز٠غـت١دت١ٜإ ثـ
َٝـت؟ ٥اٜـا غـ١دسٝاتٞ ت١سـ١ض ٟ             َٝـت، ز٠تـٛاْغل ٥ـ١ٚ نـات بـ١زًُٜإ ضـٞ ب َٟ، ١٥ٚا ١٥ٚ ز٠غـت١دت١ٜإ ْاب بسض
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َٝـت فاًٜـ١نإ زٜطاغـ١ت بهـات،       َٝتـ٠ٚ١ ٚ بتٛاْ َٜٓ َٞ؟ ١َغ١ي١ٕ غ١ْ١زات ٚ فاٌٜ ٚ َٛغت١َػ١نات١نإ غٛ ١ٖب
َٞ بــس٠ٕ ١٥طــ١ض غــ١دسٝاتٞ ظ   ٠بــيت قــ١ظا٥ٞ ْــ١زضا، ٖــ١تا بتــٛأْ ٥ــ١ٚ ١٥ضناْــ٣١ بــ١ٚ   ٥ــ١ٚ ز٠غــت٫َ١ت٣١ ثــ

ــ٠ٚ١        َٝت، ٥ ــ١ب ــت١دتٝإ ْ ــٝض ز٠غ ــ١ض ٖ ــ١ٕ، ١٥ط َٞ به ــ١د َٞ ب ــ ــ١نإ د ــٛأْ ١٥ضن ــجاضزضا٠ٚ بت ــ١ ضاغ ١٥زل١َْٛ
َٝـساْٞ       َٞ بهـ١ٕ، ٥ـ١ٚدا ٜـإ ب١ث َٞ بـ١د َٝؿٛٚ ن١ ث١غ١ْسَإ نطز، ْاتٛأْ ١٥ضن١نإ د ١٥ضن١ناْٞ َازز٣٠ ث

َٝٓذ١َٞ َازز٠ )غ٫١سٝاتٞ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ز َٝٞ بط ط١ ث َٝعل ب١ث (ٟ قاْْٛٞ ٥ػٍٛ ١َسان١َاتٞ دـ١ظا٥ٞ  ٠29ب
َٞ، نـ٪ نطزْـ٣٠ٚ١ ب١َيطـ١ٜإ           َٟ، ١َغـ١ي١ٕ ت١سـ١ضٜٝإ ٖـ١ب َٝهٝإ بـ٪ زٜـاضٟ بهـط ٜإ ٠ٚ١٥تا ض١ْس ز٠غت١دت

َٟ، ب٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥ضنـ١ناْ   َٞ بسض َٜو ز٠غت٫َ١تٝإ ث َٝعل، ١٥ٚ ١َي١فات ٚ ؾتا١ْ زٜطاغ١ به١ٕ، ١ْٖس َٞ  ١ٖب ٝإ دـ
َٞ به١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ب١د

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜػتإ خإ.  ف١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ ذلُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ٖ٪ناض٠ن١ زٚٚباض٠ به٠ٚ١َ١، ٣٠ٚ١٥ غ٪ظإ  َٝت٠ٚ١، ْا١َٚ َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ َازز٠ن١ ٠ٚى خ٪ٟ ؼل َٜو ي١ط١ َٔ ض
َٜـو            خ إ باغٞ نطز، ب١دّ ٜـ١ى ٫َٛسـ١ظ٠ّ ١ٖٜـ١ بـ٪ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ، ١٥طـ١ض غـ١ٜطٟ نٛضز١ٜٝنـ١ بهـ١ٕ ض

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝج١ض  ب َٝط١ٚا٣١ْ ع١ض٠ب١ٝٝن١ٜ١، ١ٜعين ١َ١٥ ظ٩ض ْاؾاظ٠ ٠ٚ١٥ ب١غ١ض يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ت  ث
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

َٜ َٞ:ب١ض   ع ١ْشاز ععٜع غٛضَ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو ز٠ن١َــ٠ٚ١، ضــ١ْسٜٔ    َٝؿــٓٝاض َٝــط٠ ث َٜػــتإ خــإ طــ٪تٞ َــ١ٚظٚعٞ ت١ضد١َــ٣١ َــٔ ي ب١ض اغــيت ٥ــ٣٠ٚ١ نٛ
ــ٪          ــ١ى ب ــ١ ع١ٜب١ٜ ــ١ى ب٪ت ــيت تاض از٠ٜ ــ١دّ ب١ض اغ ــ١ّ، ب ــ١ض٩نا١ٜتٝـ به ــت ٚ غ ــ١ضظٟ د١ْابٝؿ ــ١ ع داضٜؿ

َُٝـ١ َٛتـ١ضـلٞ    ث١ضي١َإ، ١َٚظٚعٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ نٛضزٟ ١٥ٚ َٞ ب١ض اغيت، ١َغ١ي١ٟ ت١ضد١َ١، ٜـ١عين ٥ ٠ ١ْب
        ،َٞ َٝـٓر قـإْٛ، غـٞ قـإْٛ بـ َٞ بـا بٝػـت ٚ ث ١َُٝ ض١ْس قإْٛ ز٠ضز٠ن١ٜٔ غاد١ْ، ١ٜعين غاَي بامشإ ١ٜ١ٖ، ٥
ــط٠، تــ١عٝٓٝـ     َٝ ١َٓٝ ٥ َٝطاٟ خ٪ٜــإ ١ْؾــٗ َٜيَت ٖــ١ض يــ١د َٛتــ١ضدُٝٞ بــاف ١ٖٜــ١، ثاض٠ٜــ١نٞ ؾــاٜاْٝإ بــسض

َٜٔ، خ٪  َٞ   ١ْنط َٜع د١ْابٞ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ خ٪ٟ ي١ خا٠ٕٚ ق١َي١ّ ٚ ١٥ًٖٞ ق١َي١َ١، ْٛٚغـ١ضإ ز٠ْاغـ ب١ض 
َٞ ت١ضد١َـ١         َٞ نٛضزٟ باؾ١، ب١ض اغـيت بـ١ َٛناف٥١ـ١ٟ َـ١قتٛ  قاْْٛٝـإ بـس٠ْ َٞ ن َٞ، ز٠ؾعاْ ٚ ١٥ٚا١ْ ز٠ْاغ

َٝػتا ٠ٚ١٥ ع١ٜب١ٜ١، ع١ٜب١، ١٥ٚ ت١ضد١ٜ١َ١ َٜطا١ْ ٥ ب١ س١قٝك١ت، َٔ ْاظاة  به١ٕ، ١ٜعين ب١ض اغيت ٠ٚ١٥ ٚ
َٞ نطز١ٜٚٚتٞ، غٛثاؽ.  ن

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا ض٥٠ٝتإ.
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َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

    َٟ ١َُٝ ٠ٚنٛيٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ثؿتطريٟ ي١َا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠نـ١ٜٔ، تـ١ْٗا ز٠َاْـ١ٚ ٥ـ١ٚ ْٝط١ضاْٝاْـ٣١   ٥
َٝهطز٢ْ ٜـاخٛز   َٞ ب١د َٜٓغل، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ثاؾإ د ٫ٟ غ٪ظإ خإ ٚ ناى عُطٜـ باغٞ نطز، بط ٠ٚ
َٜع ناى عُطٜـ باغٞ ٣٠ٚ١٥ نطز نـ١ٚا   ١َسان١ُنإ زٜاضٟ نطا٠ٚ ي١ َازز٠ناْٞ زٚاٟ خ٪٠ٚ١ٜ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ض 

َٜو ْٝكابات ٚ ٥ٝتٝشازات ١ٖٜـ١ نـ١   ٥اٜا ١ََٛغًغل ي١ٚ ١َدًٝػ١ ز٠تٛأْ ت١ْفٝعٟ به١ٕ ٜ ١َُٝ ١ْٖس إ ْا، ٥
َٝهطز٢ْ ٠ٚنـٛ ١ََٛغـٌٝ          َٞ بـ١د َٝط٠ ٠ٚنٛ ععٚ ب١ؾساضٕ، ١٥ٚإ ز٠تٛأْ نـ١ ١ٖغـعل بـ١ ض٠قابـ١نطزٕ ٚ دـ ي
َٝتـ٠ٚ١،      ١َُٝ ثؿتطريٟ ز٠قاٚ ز٠قٞ َازز٠ن١ ز٠نـ١ٜٔ ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ ؼلٝٓ ٜاخٛز ٠ٚنٛ ععٚ، ب١دّ ٠ٚنٛ َازز٠ن١ ٥

َٝتـ٠ٚ١ ٚؾـ٣١ ض٥٠ٝػـ١ن١ ٫ ز٠بـ١ٜٔ، )    ب١دّ ت١ْٗا ٣٠ٚ١٥ ز٠ َٓٝ َٝتـ٠ٚ١، بـ١   ًىّن خىىن هطىوطٞن هصطى ٢ٚٞ(نننننَ ؼلٝٓ
َٞ زضا٠ٚ، غٛثاؽ.  سٛنُٞ ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١ ز٠غت١دتٝإ ث

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

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.

َٜع عبسايػ٬ّ   :ً طفٟنصدٙقب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ َٞ غاَي١ زٚٚ داض٠ ي١غ١ض ١َٖإ بابـ١ت قػـ١ ز٠نـ١ّ، بـ١دّ     ث َٝبٛضزٕ ز٠ن١ّ، ١ٜن١َغل داض٠ غ ١نٞ زاٚاٟ ي
َٜٝٛػت٢ ب١ ت١ٚظضل١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥، ١ٜى َٔ َٛغري ّ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ )  هالى ًوْ٘ناننٚابعاة ١٥ٚ قػا٣١ْ َٔ نطزّ ث

زٚٚ، َٛغــري ّ ي١غــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١  ٥ــ٠ٚ١ ٜــ١ى،  عطىى ١ن جملوىىظ(ٖــٝض َاْــاٟ ١٥ْــساَإ ْــازات، بٓٛٚغــٔ ) جملوىىظ(ن
َٜعطــا ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ٥ٝؿــا١ْ ز٠نــات ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ز. ض٩شإ ٚ بــطاز٠ضإ ط٪تٝــإ،       َٝو ١ٖٜــ١ غــ١ض بــ١ ثاض دٝٗــ١ت
َٝساٜـ١، ٖـ١َٛٚ    ١َٜٓضاْٞ ت )يٝص١ْن١ ٖات( ١ََٖٛٚإ زَٜٛا١ْ، يٝص١ْن١ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ ز٠نات، ي١ ١َساف١ظ١ٜ٠ٚ ْٛ

َٝسا١ٜ، َٔ ْاظاة ٥ـ١ّ   َٝت؟ ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ د١ٗٝتـ١         ت١عًُٝاتٞ ١٥غعاضٜؿٞ ت َٞ ١َٖيبػـت َٝو ثـ ١٥ضنـ١ بـ٪ ١َدًٝػـ
َٝين، ١٥زٟ ٥ـ١ٚاْٞ زٟ   ١ٜ١ٖ، ف١ضضاغٞ ١ْ ٥ٝساضٟ، ١ْ ٥ٝذطا٥ٞ، ١ْ قاْْٛٞ ١ْٝٝ تا٠ٚنٛ ت٪ ي١ٜ٫١ْٞ تطٜـ ب
َٞ به١ْـ٠ٚ١             َٞ ز٠ن١َـ٠ٚ١ بـريٟ يـ َٜهٞ تـط ض٠داتـإ يـ َٝػتا؟ يٝص٣١ْ َٛضاق١بـ١ٟ غـٛم، ب٪ٜـ١ دـاض ضٞ به١ٕ ٥

َٜٓـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ب١َٓاٜـ١نإ    7نطز٠ٚٚ، ١ٜ١ٖ ١ْ١ٜ٫ى ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ٥ٝؿـ١ ز٠نـات، َـازز٣٠ )   ٠ٚ١ْنٛ َٔ قػ١ّ  ( غٛ
َِٝ ٖـٝض زاعـٞ ْٝٝـ١          َُٜٓاٜٞ ب٪ يٝص١ْن١، يٝص١ْن١ ٥ٝؿٞ خـ٪ٟ ز٠نـات، ب٪ٜـ١ َـٔ ز٠َيـ َٝت، ٠ٚ١٥ ز٠ب١ٓ ض زاز٠ْ

َٝػتا ٖات١ بريّ، بريبه٠ٚ١ْ١ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ١٥ْـساَاْٞ يٝصْـ١ بـ١ٚ ٥ٝؿـ       ١ََٝٝٝإ ن١ ٥ ١ ١ٖغـتإ، ْـ١ى   ٠ٚ١٥، غ
َٝٓـ١؟ َـٛزٜط عـأَ؟ ي٠ٚ١ظاض٠تـ١ناْٞ ططٜٓطــٞ ٥ـ١ٚ ٚدتـ١، ٥ـٝـ ٚ نـاضٟ ْٝٝـ١ ي٠ٚ١ظاض٠ت١نــ٣١            )عـإًَٛ(، ن
َٜت، بـا ٚاقعـٞ بـغل، نـ١ ز٠قـ١نٞ          َٝت يـ١باظاض  بطـ١ض  َٝت، بطـ َٜو زاْٝؿ خ٪ٟ؟ ٠ٚ١٥ تاق١تٞ ١ْٝٝ زٚٚ َاْط داض

َٝعل، ١٥ٚ َٛزٜط عاَا َٜٔ،        ٜاغاٜٞ ز٠ْٛٚغغل ق٠ٛتٞ ٥ٝذطا٥ٞ ١ٖب ١ْ ْاضٔ يـ١باظاض  بـ٪ َـٔ ٚ تـ٪ يـ١ ٥ـ١ٚ بطـ١ض 
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َٝـت، ٥ـ١ععاٟ     ٚاتا ٜاغا١ٜى ز٠ض ز٠ن٣١ ٥اي١ٝٝت٢ ت١ْفٝعٟ ١٥ّ ض٣٠ٚ١ْٚٛ باظاض ت زاْا٠ٚ، ٠ٚ١٥ف تـ١ْفٝع ْاب
 ١ ٖـٞ ٠ٚ١٥ْـ١ بطـ١ٓ بـاظاض ٟ ٜـإ ْـا؟      غٛضف٣١ تٝذاض٠ ٚ غٓاع١ ت١َاؾاٟ ١َقاَٝإ به١ تا٠ٚنٛ بعاْٝت ١٥ٚاْ

َٝسا١ْٝٝ، ١ْقاب١ت ذلاغـبغل، َـ١دًٝؼ سُٝاٜـ١تٞ    ٥ٝتشازٟ ف٫١سغل، ٥ٝ تٝشازٟ عَٛاٍ ْاظاة ١٥ٚا٣١ْ ب٪ ت
َٝت؟ ٜـ١ى ظ٠بـيت قـ١ظاٜٞ بس٠ٜٓـ١         َٝٓاط١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ بـ٪ ضـٞ ٖـ١ب َٞ ز٠ن١ّ ١٥َٔ ت َٛغت١ًٖٝو، ض٠داتإ ي

ٕ َــ٪ظ٠مل ٥اغــاٜٞ ١٥َاْــ١ ١٥َٖٛــ١ٍ ْــغل، زٚٚ: ١٥طــ١ض بس٠ٜٓــ١ ١٥ْساَــ١نإ َــٔ طــط٠ْيت ٥ــ١ز٠ّ ١٥ْساَــ١نا  
َُٝـ١زا   َٞ ١َٜٝإ َٔ ز٠تطغِ ي١ ١ٖي١َٛضدٞ ٥ َٝهٞ تط ز٠ٜهات، غ َٞ: ١٥ٚ ١٥ضن١ ١ٜ٫ْ ١َٖيٓاغعل ب١ٚ ٥ٝؿ١، غ
َٜهٞ قــاْْٛٞ بس٠ٜــ١ ََٛاض٠غــ١ٜ١نٞ      ــت تــ٪ ٥ٝتــاض َٝ ــت بــ٪ ط١ْــس٠َيٞ، ١٥َــ١ ز٠ضطاٜــ١ى ب َٝ ١٥َــ١ ز٠ضطاٜــ١ى ب

َٜ ٔ غ١ض ب١سعب١نأْ ْاضٔ ب٪ ت٪ ٥ٝشتٝهاضٟ، َٛزٜط عاَٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ ١َغ٦ٛيٞ ٥ٝتٝشازات ن١ ٥ٝتٝٗاّ ز٠نط
ق٪ضر ناضٟ ١َْع به١ٕ، ْاضٔ ب٪ ت٪ ط١ْس٠َيٞ ١َْع بهـ١ٕ، َـٔ ١٥تطغـِ بـ١ٚ ٥اي١ٝٝتـ١، َـٔ ؾـهِ ْٝٝـ١ يـ١          

َٜطـ١نطتٔ يـ١ قـ٪ضر نـطزٕ         ١ْٜٝتٞ َٛؾ١ض ع، ب١دّ ي٥١اخري٠ٚ٠ َٛزٜط عاّ بطٔ ب٪ تـ٪ غـ١ٜت١ض٠ بهـ١ٕ ٥اٜـا ض
َٝت، َٝط١ٚا٣١ْ ز٠ب َٝت؟ َٔ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ث  ظ٩ض غٛثاؽ. ز٠ب

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜو ي١ ٜاغا١ٜناْٞ تط به١ٜٔ، ب٪ ؾل١ْٚٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ د١ْابٞ ناى عبسايػ٬ّ باغٞ  ١َُٝ ت١َاؾاٟ ١ْٖس ١٥ط١ض ٥

َٜـ ٖٝضمح ٙٞن اطرٔوم(،ننطز، ) باغٞ ١ٜعين َ٪ظ٠فغل ١ْنطا٠ٚ، ب١دّ ي١ غ١دسٝاتٞ ١َدًٝػ١، ١ٜعين  ي١ٚ
َٜو ٥ٝدتٝػاغات٢ زٜاضٜهطا٣ٚ  ب١ؽ ١٥ْسا١َنإ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ ْان١ٕ، ١٥ْسا١َناْٞ ١٥زل١َٕٛ ت١ْٗا ١ٜعين ١ْٖس
َُٝـ١ ب٪ٜـ١ ز٠غـت١دؽلإ زاٜتـ١ ٠ٚظاض٠ت ٚ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط، بـ٪         ١ٜ١ٖ، زاض ؾتين غٝاغ١ت١، ١٥ٚاْٞ تط٠، ب١دّ ٥
َٜت بـ٪ ت١غــٌٗٝ نطزْــٞ تـ١ْفٝعٟ ٥ــ١ّ قاْْٛــ١، ٥ــ١ٚإ      َٜــص َٝــت، بـ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ تــ١عًُٝات زابط  ٥ـ٣٠ٚ١ ْٝــعاّ زابٓ
 ،َٔٝ َٝٔ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َـلٛع١ٜ١ى ناض١َْس ٚ ١٥ٚا١ْ ب٪ ١٥ٚ ١ٖٜه١ي١ زابٓ َٝو زابٓ ز٠تٛأْ ي١ٚ ْٝعا١َ ١ٖٜه١ي

َٞ به١ٕ، غٛثاؽ. َٞ ب١د  ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ بط ط١ٜ١ د
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ز. عُط.

َٜع ز. عُط فلساَغل )ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ّ     َٝه١ ب٪ ٥ٝػجات نطزْٞ ١٥ٚ تاٚاْا٣١ْ ن١ بـ١ ث ٣٠ٚ١٥ ي١ّ َازز١ٜ٠زا ططٜٓط١ بْٛٚٞ َٝهاْٝعَ

   َٞ َٜٓــ١ ٥ــاضا٠ٚ، ٥اٜــا َٝهاْٝع١َنــ١ ضــا٫ى ز٠بــ ــساَٞ ١َدًٝػــ١ن١ ب٪خ٪ٜــإ يــ١ ٖــ١َٛٚ   قاْْٛــ٠ٚ١ ز نــ١ ١٥ْ
َٜعطاناْسا بطٔ ثؿهٓغل به١ٕ ٚ غ١ٜطٟ ب١َيط١ْا١َ ٚ  َٝط از٠ط١ٕ ي١ ١َٖٛٚ ثاض نٛضزغتاْسا بب١ٓ ١٥ّ ٥اي١ٝت١؟ ث
َٝغل        ــ ًَ ــ١ ب َُٝ َٝت، ٥ ــ١ب ــ١عاٍ ْ ــ١ ف ١ٜ٠َٛٝ ض٠ْط ــ ــ١دّ ب١َؿ َٝت، ب ــ١ب ــا ٖ ــ١ ب ــ١ٕ؟ َٝهاْٝع١َن ــ١نإ به َٝٓت زٜه٪َ
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َٜعطاٜ َٝت ن١ ي١غ١ض زاٚاناضٟ ١َدًٝؼ غـٝف٣١  ١َدًٝؼ ي١ ١ٖض ثاض َٓٝ َٝو ز٠ٖ َٝٓر ن١غٞ ث ١ى يٝص١ٜ١ْنٞ ث
َٞ ب١ض اغيت ١٥ْساَاْٞ ١٥ّ ١َدًٝػ١ ب٪ خ٪ٜإ ي١ ثاٜت١خت  َٟ ب٪ ١٥ٚا١ْ، ٥ َٞ ز٠زض ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٝإ ث

َٜعطانإ ٚ ثؿهٓغل به١ٕ ٚ غ١ٜطٟ َٛغت١ْ١زات به١ٕ ٚ ٥ـ٠ٚ١  بهـ١ٕ؟   ز٠بٔ، نٛا ز٠تٛأْ بطٔ ب٪ ١َٖٛٚ ثاض
  ،َٟ َٞ بــسض َٝــٓر ن١غــٞ ي١غــ١ض زاٚانــاضٟ ١٥زلَٛــ١ٕ غــٝف٣١ ٖٝٓٝؿــٝإ ثــ َٜعطاٜــ١ى يٝص١ْٜــ١نٞ ث يــ١ ٖــ١ض ثاض

َٞ، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ضا٫نرت ز٠ب َٟ، َٝهاْع١َن١ ب١َؿ َٞ بسض  غٝف٣١ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٝإ ث
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥  ز٦ٗو:ا١ْٖط عاضف ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ َــ١ٖاَٞ    َــٔ ت١عًٝكــ١نِ ١ٖٜــ١، َــ١ٖاَٞ ٥ــ١ٚ يٝص١ْٜــ١ ١َٖاَــ١نٞ طــ١ٚض٠ٟ ١ٖٜــ١، فــ١ضقٞ ١ٖٜــ١ ي١طــ١
َٞ ز٠غت ب١غ١ض ١٥ٚ  َٞ ي١باظاض ٟ َٛخاي١ف١ نطا١ٜ ز٠ض َٝو ز٠ق١َٚ َٛساف١ظ٠ن١، ١َٖاَٞ ١َساف١ظ٠ن١ ن١ ؾت

َٜت، ١٥َا ١َٖاَٞ ٥ ١ٚ يٝص١ٜ١ْٟ زٚٚ ؾ١ضٜه٣١ ط١ٚض٠ ٚ ع٬ُٝم، ١َٖيب١تـ١ َـٛزٜط عـاّ    َٛخاي١ف١ٜ١ زاز٠طط
َٝت١ َٛفا٠ٚظات ي١ط١َيٝإ، ١ٜعين ١٥َٔ ت١ع١دٛب ز٠ن١ّ يٝص٣١ْ ١َساف١ظ٣٠ ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝؿـٞ ث٪يٝػـٞ     َٞ بط ز٠ب
َُٝـ١        ًَ َٝٓاٜـ١، بطـِ ب َٗٝ ١ْٝٝ، ١٥َٔ ١َْٖٛسٜػِ ي١ ١َٚقع١نٞ، َٛقاٌٜٚ ضٛاض َٛنـ١عب نـ٪ْهطٜيت ف١ؾـ١ٍ ث

َٞ خـ٪ّ بٛضغٝٝـ١نإ ز٠ن١َـ٠ٚ١، ٖـ١ض         ث٪يٝػٞ ٠ٚض٠ ١َٓٝ، ٠َٚيآل ١٥طـ١ض ب١ز٠غـتِ بـ قايك ن٪ْهطٜتِ ي٪ بط ٚخ
َِٜ ن٪ْهطٜت١ن١ ت١غ١يٛب بها، ١َٖاَٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٟ ظ٩ض ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ،..... َٝٓاط١ض   ي

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ب٪ زٖ٪ى ضٞ ز٠ن١ٟ؟ ب٪ طـ١ضَٝإ ضـٞ ز٠نـ٣١؟ بـ٪      ٥ا١ْٖط خإ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ١َضن١ظ٠ن٣١ ي١ ثاٜت١خت١،
َٝٓذٜٛٔ ضٞ ز٠ن٣١؟ ف١ضَٛٚ.  ث

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف ض  :٦ٗوب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ٥ٝؿـٞ      ٍَ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٟ، ١َٖاَٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ظ٩ض، ظ٩ض بـادتط ٚ فـطاٚاْرت٠، ي١طـ١ َٞ بهات ي١ط١ ت١ْػٝل ز٠ب
َٝو ق١َٚاٜــ١، ٥ــ٠ٚ١ يــ١         ١َسافــ١ظ٣٠ ظ٩ضٟ ف١ضقــ١، ٥ٝؿــٞ ١َسافــ١ظ٣٠    ٥ٝؿــٞ بــاظاض  ٚ ١َتعــ١ّ ٚ ن١ؾــت

َٝس٠نـ١ّ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١        َٞ، ْٝعا١َن٣١ خ٪ٟ ت١تبٝل ز٠نـا، ب٪ٜـ١ ض٠داتـإ ي َٟ بك١َٚ َٞ ْاط١ض  َْٛاف١غ١ٜ١ ن١ ي
َٞ ١٥ٚ قا١ْْٟٛ ؾ١ي١ٍ به١ٜٔ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١، ْاب  ظ٩ض ظ٠ضٚض٠ ؼلٝٓ

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ  إ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ز٠ضباض٣٠ ٚدـٛزٟ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ١ٖضضـ١ْس٠ قـاْْٛٞ ٥ػـٛيٞ ١َسانـ١َاتٞ دـ١ظا٥ٞ ٥ـ١ععاٟ ظ٠بـيت قـ١ظاٜٞ            
َٝٔ، ي١غ١ٜطٟ ساَي١تٞ دـٛضَٞ ١َؾٗٛزٜؿـسا ب٪ٜـإ ١ٖٜـ١ خـ١َيو ز٠غـتطري بهـ١ٕ،         َٞ ٚ ن زٜاضٟ نطز٠ٚٚ ن١ ن

َٝه١ ي١غ١ٜط َٝؿت نطز١ْ، ز٠غتطري نطز١ْ، ١ٖضض ؾت ٠ٚ١َٜٓ ب٪ زاز٠ٚض، ت١فتٝؿ١، باْط َٞ بط١ض  ٟ ١٥ٚ ساَي١ت١ ز٠ب
َٝهٞ ١ْٝٝ، ١٥ط١ض ١ٖبٔ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ   َٜط ف١ضَاْٞ زاز٠ٚضزا بٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٖٝض تطغ َٞ ي١ش ن١ ز٠ٜه١ٜٔ، ز٠ب

١َ َٞ َٜط فــ١ضَاْٞ زاز٠ٚضزا ز٠بــٔ، ٚدٛزٜؿــٞ ظ٠ضٚضٜٝــ١، ١٥َــ١ ْــاَي َٞ )يــ١ش ميىىِحندًٝػــ١ن١ خــ٪ٟ ز٠ٜهــا، ز٠َيــ
َٟ،    هالىى ًوْ٘(،ن ١٥ٚاْــ٣١ ناض١َْــسٕ يــ١ٚ ز٠غــت١ٜ١، ١َـلٛع١ٜــ١ى نــ١ؽ، ٥ــ١ٚ ناتــ١ف ؾــطٚتٞ بــ٪ زاز٠ْــسض

            ،َٞ ٍَ خعَـ١تٞ ٖـ١ب َٝـٓر غـا َٞ، ث َٞ خـ١ضصلٞ نٛيٝٝـ٣١ قـإْٛ بـ عاز٠ت١ٕ ٣٠ٚ١٥ ١٥ععاٟ ظ٠بـيت ق١ظاٜٝـ١ ز٠بـ
َٝو زٜاضٟ ز٠ َٞ، ١٥ٚ نات١ ض١ْس ن١غ َٟ ٠ٚنٛ ز٠غت١ناْٞ ض٠قاب٣١ َاي١ٝٝ، ضـ٪ٕ ز٠غـت١ناْٞ   ن١فا١٥تٞ ١ٖب نط

َٞ ١َ١٥ ٚدٛزٟ ١٥ّ ز٠غت١ٜ١ نـ١   ض٠قاب١ٟ َاي١ٝٝ ي١ ١َٖٛٚ ١َساف١ظ٠ناْسا ١ٜ١ٖ، ب١زٚازاضٕٛٚ ز٠ن١ٕ، ب١َي
َٟ زضٚغـت بـ٠ٚٛ، بـ٪           َٟ تـ١نٓٝهٞ ْـٛ َُٝـ١ ١ْٖـس ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ بٔ ظ٠ضٚٚض٠، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ٚدتٞ ٥

َٝشرتا١َٕ َٔ ساَي١تٞ ٚاّ يـ١ ١َسه١َـ٣١   ؾل١ْٚٛ ض١ْس ١َْٖٛ َٝٛإ خ٪ٜاْسا ٥ َٞ ز٠ز٠ٕ ي١ْ َٝو ت١ْس٠ض ي سٜػ
َٜــو ز٠نــ١ٕٚ، ضــ١ْس   َِٝ، ض َٞ بــ٠ٚٛ، ١َب١غــتِ عاَــ٣١ ١َْٖٛسغــغل ْٝٝــ١، ب١ت٥١هٝــس ٚا ْــاَي َٟ يــ َُٝاْٞ طــٛ غــً

َٟ َٞ، ١َ١٥ ب١ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ن١ؾ  ز٠نط َٞ ز٠ز٠ٕ ي١غ١ض ١َٚظٚع َٝو ن٪َجاْٝا١ٜى ت١ْس٠ض ي ، ن١ ١ٜن
      َٞ َٞ بـ َٝـت ٚ بـ١ض ٠مسٞ ١ٖٜٚـ١نٞ ثـ َٞ، خ١ضصلٞ نٛي٣١ٝ قإْٛ ب ٍَ خع١َتٞ ت١سكٝكاتٞ نطزب َٝٓر ؾ١ف غا ث
َٝت١ بـ١ضز٠َٞ زاز٠ٚض، َْٛاق١ؾـ١ٟ زاز٠ٚض ٚ َْٛاق١ؾـ٣١ ْـاٜك َـٛزٜط عـاّ بهـا، فهطٜـإ ز٠َٚي١َ١ْـس           ن١ بط

ٍَ قاْْٛٞ ٥ػٛيٞ ١َسانـ١َاتٞ   بهات، ب٪١ٜ ٚدٛزٟ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ١ٖتا ١٥ط١ض َٛت١ْاقعٜـ َٞ ي١ط١ ب
د١ظا٥ٞ، ن١ ْاظاة َٛت١ْاقٝع٠ ٜإ ْا، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ععاٟ ظ٠بيت قـ١ظا٥ٞ زٜـاضٜهطا٠ٚ، بـ١دّ ٚدـٛزٟ ٥ـ١ّ      
َٞ، ٖـ١َٛٚ ؾـيَت        َٟ، ٥ـٝـ بهـا، ١ْتٝذـ٣١ ٖـ١ب َٟ، ن١ ف٥ٛت ز٠ٚ َٝهٞ ١َكلٛغت ز٠ٚ ١٥ععاٟ ظ٠بت١ ١٥ط١ض ت٪ ؾت

 ،َٟ ٠َْٛٝـــسض َٟ، ض ١ْتٝذ١ٜـــ١ى ز٠زات ب١ز٠غـــت٠ٚ١، ٥اٜـــا  ب١دٛاْهاض١ٜٝنــ٣١ ْاث ٠َْٛٝـــسض بـــ١ ١ْتٝذ١نـــ٣١ ز٠ث
١ْتٝذ١ن٣١ ١َُٖٝٛ، ١ْتٝذ١ف بـ١نازٜطٟ   ١غتت خطاث١؟، ضٞ ز٠ن٣١؟، ضٞ ْان١ٟ؟١َب١غتت باؾ١؟، ١َب

َٞ ؾـطٚتٞ       ١ن١فٛ َٟ، ٥ـ١ععاٟ ظ٠بـيت قـ١ظاٜـ ز٠بـ َٟ، نازٜطٟ ن١ف٥ٛٝـ ب١ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ز٠نط ز٠نط
َٞ، غٛثا  ؽ.خ٪ٟ ١ٖب

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

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــٝعطٟ       َٝو ٚ غ ــ١َٝعٟ ١َتعــ١َ ــاى ٚ ت ــٛٚى ٚ ث َٝهٞ بط ــاْ ــٞ زٚن ــ١ باغ ــ١َإ، ١٥َ ــساَاْٞ ث١ضي َٜعإ ١٥ْ ــ١ض  ب

َٝهسا، ي١غٛث١ض َاضننا٫َ َٜٓ َٝط ١٥َـ١    ١ٜنٞ بطٛٚى ْانات ي١ؾٛ َٝهؼ ثا١ٜض بـ٠ٚٛ، ْـ١خ ١َ١٥ ٥ َٞ ًَ َٝت ب َٝهسا، ث َٝت
َٝغل ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١          ًَـ َٝـو نـ١ ن٪َجاْٝاٜـ١نٞ َٛغـ١د١ٍ ي٫١ٜـ١ٕ ب َٝهٞ ظ٩ض بادتط، ب١ضظتط نات باغٞ ي١غ١ض عَُٛ
َٞ، ٥ٝشتٝهـاض    َٝيَن ب٪ ١٥ٚ ٚدت١، بـ١َي َٟ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ ث١ْري ب َٟ ت١ْٗا بط ٜاض ز٠زض َٝو ز َٛغ١دٌ ؾ١ضٜهات نات
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َِٝ باٚن١ َٔ ؾ١ضٜه١ّ، َٓـٝـ ٖـ١َإ ٥ُٝهاْٝـامت ١ٖٜـ١،     زض َٞ، ١٥ٚغا َٔ ز٠َي َٞ، ن١غٞ تط ب٪ٟ ١ْب ٚغت ز٠ب
َِٝٓ، ١َب١غت١ن١ ٠ٚ١٥ٜـ١ بـا    َٟ بٝٗ َٞ ١ْزض َٜط١ّ ث َٜهٞ ن١َرت، ض َِٝٓ ب١غٝعط َٟ بطِ ي١ٚ ث١ْري٠ ب َٓٝـ ز١َ٠ٚ

َٞ ز٠ب   َٞ بـ١د َٝو ١٥ّ ٜاغا١ٜ دـ َٝبط١ٜٔ ي١ّ ٜاغا١ٜ ض١ٝٝ، ٠ٚخت ١َُٝ ت َٝـت، ب١تاٜبـ١تٞ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ب٪ضـٞ      ٥
َِٝ َـٔ ٖـ١َإ غـًٝع١          ًَـ َِٝ َٔ ٠ٚنٛ ؾـ١ضٜه١ٜ١نٞ َْٛـافؼ ٥ٝػـجاتٞ بهـ١ّ ب َٝو ب ططٜٓط١ٝٝن٣١ ١ٜ٠ٚ١٥ نات
َٞ، ٥ٝشتٝهاض نطا٠ٚ، ت١ْٗا زضا٠ٚ بـ١ٚ   َٞ ١ْزضضا٠ٚ ٚ س١قِ ١ْزضا٠ٚت َٜط١ّ ث َِٝٓ ٚ ض ز٠تٛاة ب١ غٝعطٟ ن١َرت ب

َٞ ثؿيت ١ٜ١ٖ، ١٥َـ٣١ ١ٖٜـ١، ٥ـ٣١ ١٥َـ١ ضـ٪ٕ تـ٪ ٥ـ١ّ        ن٪َجاْٝاٜا١ْ )يػبب مل ْفؼ ٜعكٛ ب( ب٪١ٜ زضا١ٜٚت
َٟ ي١غـ١ض            َٟ ٚ باغـٞ قـ٪ضر نـاضٟ ز٠نـط َُٜٞ نٛضزغـتإ زا بـاؽ ز٠نـط ١َٚظٚع١ ن١ ض١ْسٜٔ غاَي١ يـ١ْاٚ ٖـ١ض
َٜعطانـإ        َٞ ثاض َٜعطاناْـ٠ٚ١، بـ١َي َازز١ٜ٠ى ن١ ت٪ ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ع٬ٝقـ٣١ ْٝٝـ١ ب١غـ١ض ثاض

خ٪ٜاْٝإ ١ٜ١ٖ، ب١زٚازاضـٕٛٚ ز٠نـ١ٕ بـ٪ ١٥غـعاض، بـ٪ ثـاى ٚ تـ١َٝعٟ، بـ٪ غـٝعط، بـ٪ ٥ـ١ّ ؾـتا١ْ،              يٝص١ْٟ
َٝط١ٜ٠، ي١ّ َازز١ٜ٠ زا١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ.  َا٣٠ٚ١ْ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ضٚسٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي

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

 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.

َٜع عُط عبسا  يععٜع بْٗا  ايسٜٔ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

          َٞ َٟ ٠ٚ١٥يـ١ٕ ز٠َيـ َٟ ب١ض اغـيت، ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ دـاض َٝؿـ١ٟ ْـاٚ َٜعإ، َٔ ٚا ز٠ظاة ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٠ٚ١٥ْس٠ ط١ضَـ١ ٚ ن ب١ض 
١َُٝ َازز١ٜ٠نٞ ٥ًٝعاَُٝإ ١ْ ب٪ َـ١دًٝؼ، ْـ١ بـ٪ غـَٛيت٣١ قـ١ظاٜٞ زاْـ١ْا٠ٚ، تـا ببَٝ       بِ ١ّنعوٟن  ط حن جملوظ) تـ١  ( ٥

َٞ يٝصْـ١ زابـيَن ٚ زاٚاٟ غـٝف٣١ ظ٠بـيت قـ١ظاٜٞ بهـات، بـاؽ          َٝهسا ١َدًٝؼ بطـ َٝو، ي١ ١َٖٛٚ نات َٝؿ١ ١َٖٛٚ ساَي١ت ن
    َٞ َٝػتا نـاى عبسايػـ٬ّ ْـ١ب َٞ ٚ خٛزٟ.....، ٥ َٜٝٛػيت ظاْٞ ي١ٚا١ٜ١ْ ساَي١ت ١ٖب َٝو ١٥ّ ١َدًٝػ١ ب١ث ي١ٜ٠ٚ١ ١ٖضنات

َٜعٜإ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا يٝص١ْن١ َُٝـ١ بـ١ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٝـ ْـ١تٛاْغل           ب٪ ٠ٚدَٞ ب١ض  ١ًَٕ ٥ َٞ ١٥قـ ي١ٚا١ْٜـ١ ساَيـ١ت ٖـ١ب
َٜٝٛػـت١،       َٝـو ظاْـٞ ث َٝؿٓٝاض بها، خـ٪ٟ ٖـ١ض نات َٞ ث َٞ ١٥ّ ١َدًٝػ١ َامل ٣٠ٚ١٥ ١ٖب ن٪ْرت ٩َيٞ به١ٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠ب

           ٕ ــت١نإ غــاز٠ ــت ْٝٝــ١ ؾ َٜٝٛػ ــو ظاْــٞ ث َٝ ــا، ٖــ١ض نات َٝؿــٓٝاض ز٠ن ــ١ظاٜٞ، ث ــ١ غــَٛيت٣١ ق ــا ي ــ١ ز٠ظطــا ٚ   زاٚا ز٠ن ب
َٝـ٠ٛ ز٠نـ١ٜٔ        َُٝـ١ ٠ٚخـيَت قػـ٣١ ي َٝهٞ ظ٩ض ت١بٝعٝٝـ١ ٥ َٟ، خ٪ٟ زاٚاٟ ْانات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ؾت َٝهاْٝع١َناْٞ تط ز٠نط
َٞ ٥ـ٬ٝ ٥ـ١ّ                ٚابري ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ ٥ًٝعاَـٞ غـَٛيت٣١ قـ١ظاُٜٝإ نـطز٠ٚٚ ٜـإ ٥ًٝعاَـٞ ١َدًٝػـُإ نـطز٠ٚٚ، نـ١ ز٠بـ

َٝغل، ٚاْٝٝــ١،  َٝؿــٓٝاضٟ نــطز، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ظ٩ض ت١بٝعٝٝــ١  يٝصْــ١ٟ ظ٠بــيت ق١ظا٥ٝٝــ١ زابٓــ َٝو ث َٞ ٖــ١ضنات ــ َازز٠نــ١ ز٠َي
َٝت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ  ؼل

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ َازز٠ن١ ؼل َٝيَن      َٔ ١َبس١ٝٝ٥٠ٕ ي١ط١ ت٠ٚ١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ططٜٓطـ١، ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١  ْـ١َ
ــٝض      ــط، ب١ض اغــيت ٖ ــ١ططتٔ يــ١ٚ ١َغــ١ي١ٟ ٥ٝشتٝهــاض ٚ يــ١ٚ ١َغــا٣١ْ٬ٝ٥ ت َٜط ف١عايٝــ١تٞ ١َدًٝػــ١ن١ ٚ ض
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َٟ، ٜإ بٝهـ١ٜٔ بـ١ )   َٝؿٓٝاض٠ داض َٝو ْانات، ب١دّ ز٠تٛاْغل ي١ ت١فاغًٝٝا ٠ٚ١٥ ث طوىيفن جملوىظنتػىلٚىنننن٥ٝذطا٥
يٝص١ْن١ ي١خ٪ٟ ت١ؾهٌٝ ز٠نا ٜإ يـ١ ٥اغـيت ١َسافـ١ظ٠ ٜـإ يـ١ ٥اغـيت ٠ٚظاض٠ت ت١ؾـهًٝٞ         (، ١٥ٚ نات١ؾِٞ

َٝٞ ٥ـ١ٚ َـازز٣٠ )    َٝٓذـ١ يـ١ قـاْْٛٞ ٥ػـٛيٞ      29ز٠نا، ٥ٝرت خ٪ ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ز. ض٩شإ باغٞ نطز بـ١ث ( بط طـ٣١ ث
َٜـيَت ٚ ٥ٝذطا٥ـاتٞ خـ٪ٟ ز٠نـات، ن١ٚاتـ١ باغـ١ن        ١ نـ١ ٥ـ١ٚ   ١َسان١َات ١٥ٚ نات١ غٝف٣١ ظ٠بيت قـ١ظاٜٞ ز٠زض

َٝتــ٠ٚ١ ٥اٜــا ١٥َاْــ١ َــٛزٜط عــأَ ٚ ٥ــ١ٚ َــٛزٜط عاَاْــ١ فطٜــاٟ ق١ظاٜــ١ى ٜــإ ْاسٝٝــ١ى     َٓٝ َٛبــ١ض ٜط ٠ ز٠ٖ
َٞ، ٥ٝرت ٜا ت١نًٝفٞ خ٪ٟ ز٠نـا يـ١خ٪ٟ، ٜـإ يـ١      ز٠ن١ٕٚ؟ ْا، ١َدًٝػ١ن١ غ١دس١ٝتٞ ت١ؾهًٝٞ يٝص٣١ْ ١ٖب

       ٝ َٝو نـ١ َٛخت١غـٔ يـ١ٚ بـٛاض٠ ز٠ظاْـٔ ٥ـ١ٚ ٥ َِٝ ٚاٜـ١ ططٜٓطـ١       ٠ٚظاض٠ت ٜإ ي١ ١ٖض ن١غـاْ ؿـ١ بهـ١ٕ، َـٔ ثـ
  ،َٞ َٝؿت٣٠ٚ١ٓ َازز٠ن١ ٚ ض٩ح ٚ نط ٩نٞ َازز٠ن١ ظ٩ض ططٜٓط١، ٥ٝرت ت١فاغٌٝ ٚ ٥اي١ٝٝت١ن٣١ ٠ٚ١٥ ض٪ٕ ز٠بـ ٖ

 ٠ٚ١٥ بطاز٠ضإ ت١ضتٝك به١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ز. قباح.

َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ض اغتٝسا ٠ٚنٛ نـاى ْـ١شاز فـ١ضَٟٛٚ ٥ـ١ّ ١َٚظٚعـ١ ٜـ١عين ٖـ١ضزٚٚ ٫ ٚصلٗـ١ت ْـ١ظ٠ضٜإ ١ٖٜـ١، ٜـ١عين            
َٟ بـ١ٚ ن١غـا٣١ْ       ١٥ط١ض قٝاغٞ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ي١ ظ٩ض ي١ٚدتاْسا فٝع١ًٕ غٝف١تٞ ٥ـ١ععاٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٞ ز٠زض

 ٚ َٟ، ضــْٛه١ ي١ٜ٫١نــ١ َٝطزض َٞ ز٠غــج ٠ ْــ١بْٛٚٞ ٥ــ١ّ غــٝف١ت١ ٠ٚنــٛ ٥ــ٠ٚ١ ٚاٜــ١ فٝعًــ١ٕ  نــ١ ٥ــ١ّ ٥ٝؿــ١ٜإ ثــ
َٝو ب١نـ١ٜفٞ خـ٪ٟ، ي٫١ٜـ١نٞ تطٜؿـ٠ٚ١      َٟ، ١ٖض ن١غ َٟ، ١ْ سُٝا٣١ٜ َْٛاف١غ١ بهط ١َ١ْْعٞ ٥ٝشتٝهاض بهط
َٝت٠ٚ١، ي١ٜ٫١نٞ تطٜؿ٠ٚ١  َٓٝ ١ٜعين ١َ١٥ ب١َيط١ٜ١ ب٪ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ زاٚاٟ ز٠ن١ٕ ن١ بَك، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ؼل

َٜ َٝو ي١ٚ دٝٗاظ٠ ٥ٝؿـٞ نـطز، يـ١ٚ    ١َ١٥ ز٠ضطا١ٜن١ ز٠نط َٝط غ١سٝش١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ٖضن١غ َٝهٞ غ ت٠ٚ١ ي١ ظضٚف
ٍَ د١َاعـ١تٞ     َٟ ي١طـ١ َٜو بهـ١ٚ َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ض ١َدًٝػ١ ٥ٝؿٞ نطز، ز٠ضطا١ٜنٞ ط١ْس٠َيٞ ب٪ بهط

َٝػـتا ي١َٝػـط بـ٪ ؾلَٛٚـ١ نـ١ ض٠ْ         َٟ ٥ٝشتٝهاض به١ٕ، دـا ب٪ٜـ١ ب١ض اغـيت ٥ طـ١ ٥ـ١ّ   ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ز٠ٜا١ْٚ
َٝهٞ ب١غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ٜاغاٟ غاَيٞ  َٞ، فٝع١ًٕ زاْاْٞ غٝف١تٞ ظ٠بـيت  3994ٜاغا١ٜ ب١ؾ ٟ َٝػط  ، ٠ٚضطرياب

َٝو          ــ ــ١زا، ب١ؾ ــ١ٚ ٚدت ــطز٠ٚٚ ي ــت ن ــس٠َيٞ زضٚغ ــ١ ط١ْ َٝو ي ــ ــ١ظا٥ٞ ب١ؾ ــيت ق ــٝف١تٞ ظ٠ب ــساْٞ غ َٝ ــ١ظا٥ٞ، ث ق
َٝو ١ٜ١ٖ ب٪ ٠ٚ١٥ َٝػتا َٛتاَي١بات َٝيَن، ٥ـ١ٚ   ي١َٛؾه٣١ًٝ زضٚغت نطز٠ٚٚ ب٪ٜإ، ٥ َٝت، ٠ٚ١٥ ْـ١َ َٓٝ َ٣ ٠ٚ١٥ ١ْ

َٝهٞ قاْْٛٞ ْـ١بٛٚ، ٜاغـا غـ١ض٠ٚض     َٝهٞ ت١بٝعٞ ١ْبٛٚ، ظضٚف َٜت٠ٚ١، ب٪؟ ضْٛه١ ن١ ظضٚف ظضٚف ز٠غت١ٜإ بطري
َٝهٞ ٚا ٜـإ    ٍَ ٠ٚ١٥ زاّ ن١ ١ٖيَٛـ١ضد َٟ، ب٪١ٜ َٔ ي١ط١ َٞ ْانط َٞ ب١د ١ْبٛٚ، ب١ض اغيت ٖٝض ٜاغا١ٜى خ٪ٟ د

َٝهٞ ٚا زابٓسض ١ٜ٠َٛٝ   ؾطٚت ٚ ١َضد َٟ ب٪ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ز٠بٔ ب١ ١٥ععاٟ  غَٛيت٣١ ق١ظا٥ٞ، ٜـ١عين ب١َؿـ
َٞ، يــ١ظَين ناضٜؿــسا ٠ٚنــٛ نــاى ز. عُــط ٚتــٞ ٥ــ١ّ ١َٚظٚعــ١، ١٥طــ١ض   َٞ نــ١ ظ٩ض ١َداي١نــ١ٜإ نــطا٠ٚ ْــ١ب بــ
َٝـٞ ١َٖيبػـعل، ع١َـ١يٞ ْٝٝـ١، ١٥طـ١ض عاًَٝـ١ناْٝـ          َٝٞ ١َٖيبػعل، ٥ـ١ععاٟ َـ١دًٝؼ ث َٛزٜط٠نإ خ٪ٜإ ث
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َٞ بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعـ١         خ٪ٜإ َٜـو ٖـ١ب َٜه١ ي١ ت١غـ١ٜٛب، ١٥طـ١ض دٝٗاظ بٝه١ٕ ب١ض اغيت ١َ١٥ ت١غ١ٜٛب١، د٪ض
َٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٞ بهات، ب٪١ٜ ٚضز٠ناض١ٜٝنٞ ظ٩ضٟ ز٠ٚ َٞ ب١د َٞ ١٥ٚ ب٪ناض٠ د  ي١ظ٢َٓ ٠ٚظاض٠ت١ ض٠ْط١ بتٛاْ

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

 ف١ضَٛٚ ناى ناضز٩.

َٜ  ع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٞ، ٖـٝض        قػ١ نطزٕ ي١غ١ض ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظا٥ٞ ن١ ٠ٚى ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ ٥ػـٛيٞ ١َسانـ١َاتٞ دـ١ظا٥ٞ ٖـ١ب
َٞ بهــ١ٜٔ، غـعاَإ بــ٪ زاْـا٠ٚ، ٥ــ١ضنُإ بـ٪ ٥ــ١ٚ          َٞ بـ١د َٟ ٜاغــا١ٜنٞ تاٜبـ١ت دــ َُٝــ١ ز٠َاْـ١ٚ َٝؿـ١ ْٝٝـ١، ٥ ن

َٜتـ١ ١٥ٚاْـ١ ْـاتٛأْ ٥ـ١ضنٞ َـ١عًَٛاتٝـ ٠ٚض بطـطٕ،        ١َدًٝػ١ زاْا٠ٚ، ١٥ط١ض غٝف ١تٞ ظ٠بيت قـ١ظا٥ٞ ١ْزض
َٜهدػتين َْٛاف١غ١، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١َٔ بـ١ض ٥٠ٞ     َٜػا١ٜن١ ب٪ ١َْع نطزْٞ ٥ٝشتٝهاض، ب٪ ض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َ١٥ ض

َٝهطزْٞ ٜاغا١ٜن١ ١َٖيبػيَت، َٞ ب١د َٝت ب١ ١٥ضنٞ د ١٥ط١ض  خ٪ّ ب١ٖاٟ ٜاغا١ٜن١ ي١ٚ ز٠ق١ ز٠بِٝٓ ن١ ز٠تٛاْ
َٝٞ بهـ١ٟ، ز٠تـٛاْٞ ٥ـ٠ٚ١ ٜاغـاٟ       َٞ بـ١د َٝت ١٥تٛ ١ْتٛاْٝت د ْا ض ظ٠ضٚض٠ ١٥ٚ ؾت١ ١ْظ٠ضٜا٣١ْ ب١ ٜاغا ١ٖب
ٍَ بـ١ ١٥ضنـ١ناْٞ خـ٪ٟ ١َٖيبػـيَت، ٥ـ٠ٚ١ تاٜب١ؽل١ْـسٟ             َٝيت نـ٪ْرت٩ تط ١ٜ١ٖ، ٜإ ز٠ظطاٟ تـط ١ٖٜـ١، ٥ـٞ نـٛاي

َٝت٠ٚ١، ٥ٝرت غٛثاؽ َٓٝ َٜٝٛػت١ ١٥ّ ز٠ق١ ؼل  .١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
          َٞٝ َُٝـ١ بـ١ث َٜعتإ بهـ١ٜٔ، ٥ َٝهٞ ٜاغاٜٞ ب٪ ١٥ّ ز٠ق١ٜـ١ ٜـاخٛز ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بـ٪ بـ١ض  َٟ ؾ١ضس ١َُٝ ز٠َا١ْٚ ٥

( ١ٖضضـ١ْس٠ ز. ض٩شإ  29، نـ١ يـ١َازز٣٠ )  1971ٟ غـاَيٞ  32قا٢ْْٛ ٥ػٛيٞ ١َسانـ١َاتٞ دـ١ظا٥ٞ شَـاض٠    
٠ٚ١َُٜٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ زَيٓٝا بٔ، نـ١ يـ١َازز٣٠ )   َٝػتا ب١ز٠ق١ن٠ٚ١ ز٠طلٛ َٜعٜإ ؾ١ضسٝؿٞ نطز، ب١دّ ٥ (زا 29ب١ض 

َٝت ) َٝٓر ز٠َي  ٨غد صن الوفْ٘نغدًٞنع ًٞن اٌِرىْ٘ن هطىوطٞن هررىسٜنعىّن ؾىس ٢ٍنٗ ؽى ذن جىس ١  ننننننننبط ط١ ث
َٝٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ        انذدٗ نً نخ٘هىٕنبىٕنمبصرطىٟن ى ُْ٘نخى صنننننبػأُٔ ن َٝهٞ خاغـ١، بـ١ث ( ، ن١ٚاتـ١ ٥ـ٠ٚ١ قـاْْٛ

َٜع غـ١ض٩نٞ ث١ضيـ١َإ،              َٝـط٠ ٜـ١ى ٥ٝؿـهاي١ٜ١تٞ بطـٛٚى ١ٖٜـ١، بـ١ض  ز٠تٛاْغل ٥ـ١ّ غـَٛيت١ٜ١ بـس٠ٜٔ، بـ١دّ ي
َٝٞ ٜاغـاٜ    َٟ، ١ٜعين ١٥ٚ ت١خًٜٛـ١ بـ١ث َٝٞ ٜاغا١ٜن١ ت١خٌٜٛ ز٠نط َٝط٠ ب١ث ١ن١ٜ١، ْـ١ى غـ١ض٩نٞ   ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي

ز٠غت١دتٞ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚ ت١خ١ًٜٛ بهات، ٜاخٛز ٥ـ١ٚ َـ١ْعٞ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١دت١ بهـات، بـ١َيهٛ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٥ـ١ّ          
َُٝـ١ ي١طـ١َيغل تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ            ز٠غت١دت١ ت١خٌٜٛ ز٠نات، ب١ٚ عا٣١ْ٬َٝ نـ١ بـ٪ ٥ـ١ٚ ز٠ظطاٜاْـ١ ٥ـٝـ ز٠نـ١ٕ، ٥

 ضغت١ٜ١ ٫ز٠ب١ٜٔ،.......

َٜع ز.أضغ٬ٕ باٜع أمسا  عٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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َٝـ ٠ْٛٝض ٩ زاز٠ْٝؿ٠ٚ١ٓٝ، تا ١٥ٚ نات١ ب١خٛاتإ 19غٝاغ١ن٣١ ب٪ ب١ٜاْٞ ١َٖيس٠ططٜٔ، غب٣١ غ١عات ) (ٟ ث
َٝطٜٔ، ١ٖض بصٜٔ.  ز٠غج

                                                                                                                                                                            
 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 5ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ضٛاض ؾ١لل١  3124\5\4ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١ضٛاض   4/5/3124 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١لل١ضٛاض ض٩شٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  2/4/3912ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜ  بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ ع ز. سػـٔ ذلُـس غـٛض٠    بـ١ض 

َٝططٟ غ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ     د َٜع فطغـت أفلـس عبـساهلل غـهطت ٕ ب١ض  ّ خـٛيٞ   (4ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ ن ٕ ع خـٛيٞ   (4ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ ضٛاض ؾ١لل١ ض ١ٜ٠َٛٝ   زا 2/4/3912(ٟ ث ب١ّ ؾـ

َٝت:  ب
َٝرب نٞ -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ن َُٜٞ نٛضزغتإ.ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث  ي١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ.-3 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زآٜط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث
2-    ٕ َُٜٞ نٛضزغـتا َٜعاْـ١:      -١َٖيبصاضزْٞ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ يـ١ ٖـ١ض َٝـٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  عـريام يـ١ ْ

 ْٜٛؼ، غريٚإ عُط اَغل، ز.افلس اْٛض(. عثٌ ْ)غاَٞ 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ٜع/ ز. اضغ٬ٕ باب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
          َٞ١َٝٝ َٝس٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغـتإ،  زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ث

َٜساْٞ ١ٜن١ّ، شَاض٠ٟ زاْٝؿعل )  ، ب١ضْا٣١َ ناض: 2/4/3912(، ض٩شٟ زاْٝؿعل ١ٖ4َيبصاضزٕ،خٛيٞ طط
َٝــٞ سٛنُــ١ناْٞ بط طــ٣١  (ٟ ٖــ١َٛاض نــطاٟٚ غــاَيٞ 1يــ١ ثــ١ٜط ٠ٟٚ ْــا٠ٚخ٪ٟ شَــاض٠ ) 39(ٟ َــازز٠ 1)بــ١ ث

عريام، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ زا ب١ضْا٣١َ ناضٟ زاْٝؿـتين  -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا1993ٕ
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ نـات    4شَاض٠ ) َٜهـ١ٚتٞ     19(ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ َٝـ ْٝـ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ ضٛاضؾـ١لل١ ض ٟ ثـ

َٝت: 2/4/3912 ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َُٜٞ نٛضزغتإ.-1 َٝرب نٞ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث
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َُٜٞ نٛضزغتإ.-3 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زآٜط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓ ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطزْٞ ث
2-    ٕ َُٜٞ نٛضزغـتا َٜعاْـ١:    عـريام يـ١ ْ  -١َٖيبصاضزْٞ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ يـ١ ٖـ١ض َٝـٛإ ٥ـ١ّ ب١ض 

 ْٜٛؼ، غريٚإ عُط اَغل، ز.افلس اْٛض(. عثٌ ْ)غاَٞ 
َٜين خ٪ٜإ، ب١خرَيٖاتين ٠ٚظٜطٟ باظضطـاْٞ ٚ ثٝؿ١غـاظٟ ٚ    َٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ٜٔ ف١ضَٕٛٚ ب٪ ؾٛ زاٚا ي١ ي

.َٔٝ َٝط ب  ٠ٚفسٟ ٜا٠ٚضٟ ز٠ن١ٜٔ، ب١خ
َٜيَن َْٛاق١ؾ١ٟ َازز٣٠ ) ١َُٝ زٚ َٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥ ٚاٚ نطز، بـ١ؽ َـا٠ٚ غـ١ض قـٝاغ١ نطز١ْنـ١ٟ،      (َإ ت9١ي

٠ٚ١َٜٓٓ تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ف١ضَٕٛٚ.  تها١ٜ قٝاغ١ به٠ٚ١ْ١ ٚ بٝدٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜــيَن ظ٩ض َْٛاق١ؾــ١ ي١غــ١ض ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ نــطا، بــ١دّ زٚٚ ض٥٠ــٞ ٖــ١بٛٚ، ض٥٠ٝــ١ى ٖــ١بٛٚ نــ١ ٥ــ١ّ   زٜــاض٠ زٚ
َٜـت، ٥ٝٓذـا ١٥طـ١ض          َازز١ٜ٠ ٥ًٝئا  َٜت، ض١ٝ٥٠نٞ تطٜـ ١ٖبٛٚ نـ١ قـٝاغ١ٜ١نٞ تـط بـ٪ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ بهط بهط

١َُٝ قٝاغ١ٜ١نٞ تطٟ ب١زًُٜإ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض    َٜت١ ز٠ْطسإ ن١ ١٥ط١ض ٥ًٝئا بٛٚ ٥ د١ْابتإ ١٥ّ َازز١ٜ٠ غط
 ْا زٜػإ قٝاغ١ٜ١نٞ تطَإ ١ٜ١ٖ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝ ٥ ٍَ َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َيسا١ٜ با ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن َٟ، ن ػتا ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ٟ ن١ زاٚاٟ نطز١ٜ َازز٠ن١ ٦ٝ٥ًئا بهط

َٝت٠ٚ١؟، ت١ٚاٚ ٠ٚ١٥ َا٠ٚ١ٜ، دا قٝاغ١ن١ٟ بعاْغل ض٪١ْ تا ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٜٔ. َٓٝ  ٠ٚ١٥زا١ٜ ن١ ؼل
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نٞ: ا  ٝن هر ضال
ٙالدنًّن عط ١ن هطخطن هصط ٢ٛ،ن ا٘ظفن اف٘ضنزمسٚ نًىّن خىىن جملوىظنٗنب هرِطىٚقنًىعنٗش زٝن هالىدين ثِى ١نننننننن

ن ٚ ًٕنب٘ جخ تٕنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوظن هيتنتصعنب اد هفٞنان ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗنهٕنانضخٚىنذهم:
 هفنُػىى طٕنٗنتفرٚػىىٔ نٗن ٨طىى٩عنعوىىٟن ؿىىقنان خىى٘ين ٨ًىى كّنٗن احمىى ينٗن اِػىىأ ن هىىيتنٙىىص ٗينفٚٔىى ن ادىىن-1

ًطرِد تٔ نٗنضح٩تٔ نهد٠ن ٙٞنجٔٞنك ُجلنذلً٘ٚٞن ٗنبرينذلً٘ٚٞنٗن ٨ذرف ظنبأٜنًِٔ ن ٗنبِطدٞنًِٔ نعوىٟنن
ن ْنٙرٍن ع  تٔ نبالدن ٨ُرٔ ١نًّنتد ٚصٔ .

ث٩ثىٞن ٙى َنٗنننبوقن ٨ً كّن اس  نتفرٚػٔ نٗنانذ هٞنذدٗثن ٙٞنمم ُالٞن ٗنعس وٞنعِىدنتِفٚىرنًٔى ًٍٔناىدٝننننن-3
نًٙ٘أ.ن15هوٌحوظنص٩ذٚٞن هغ ١ن ٨ب٩قن ٗنمتدٙدٖنادٝن٨نتصٙدنعوٟن

ن جس ١ن هررصٚقنًعن ٜنغدصنٙػرخٕنمبد هفرٕن٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗنتدّٗٙن ف  تٕنانقطسنقسزنهلر ن هغسض.-2
ن عد  ن هرص زٙسن ه٩شًٞن٨ٙٞنذ هٞنتػلىنك هفٞن٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘.-4

َٜع ز.اض  غ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٞ ي١ط١َيـسا ْٝـ١؟، بـ١ نـ٪ٟ        َٞ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، نـ د١ْابٞ ٠ٚظٜط َٛافٝكٞ ي١غ١ضٟ؟، ن

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.
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َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

(نً ٢ىٞنن199ٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوىٟنضىِرنين ٗنبغس ًىٞن٨تصىىنعىّنانننننٙال  يفنب ؿخظنًدن(:19 ا  ٝنا
(نً ٢يتنًوْٚ٘ن ِٙ زنكىنًّنأخىنعلٍن ا  ٝا هط  ضٞ(نًىّنٓىر ن هصى ُْ٘ن ٗنننن399ًوْٚ٘ن ِٙ زنٗن٨تصٙدنعوٟنا

ن ًرِعنعّنً٘ ف ٝن جملوظنب هخٚ ُ  ن ٗن ٨ٗز قن ٗن اطرِد  ن هيتنٙطوخٕ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (:19َازز٠ٟ )

َٝؿه١ؾـهطزْٞ ٥ـ١ٚ             َٝو ظٜإ بـ١ سـٛنُٞ َـازز٠ٟ ؾ١ؾـ١َٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بط١ٜـ١ْآ ٜـاخٛز ض آ يـ١ ث ١ٖض ن١غ
َا٠ٜٚـ١ى سٛنُـس٠زضآ نـ١ يـ١     ب١ٜآْا١َ ٚ ناغ١ظا١ْ ٚ ب١َيط١ْاَاْـ١ بطـطآ نـ١ ١٥زلَٛـ١ٕ زاٚاٟ ز٠نـات بـ٪       

َٝو ن١َرت ١ْبآ ٚ ي١ زٚٚ غاَيٝـ ظٜاتط ١ْبآ ، ٜا ب١ غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي١ ) ( غ١ز ًَٝ٪ٕ زٜٓاض نـ١َرت  199غاَي
 ( زٚٚغ١ز ًَٝ٪ٕ زٜٓاضٜـ ظٜاتط ١ْبآ ،.١ْ399بآ ٚ ي١ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝص٣١ْ ب١ناضب١ض؟   ي

َٜع ١٥ظغل عُ  ط افلس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبٛضزٕ ز٠ن١ٜٔ، َازز٣٠ ) َٝطـ٪ض ٟ بـ١ َازز٠نـإ نـطا٠ٚ، زاٚاٟ       7( بٛٚت١ َازز٣٠ )6زاٚاٟ ي ( ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ د
َٝبٛضزٕ ز٠ن١ٜٔ، ي١ دٝاتٞ َازز٠ٟ ) َٝت.6ي  (،  )اكلاز٠ ايػابع١( ز٠ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝص٣١ْ ب١ناضب  ١ض؟ ي

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝتـ١ َـازز٣٠ )   َٝغل ٚ ت١َاؾـاٟ ت١غ١يػـٛي١ن١ٟ بهـ١ٜٔ، َـازز٣٠ )       ١َ١٥7 ١٥ب ( ب٠ٚٛتـ١  6(، ضـْٛه١ ١٥طـ١ض بـ

َٝـ َازز٣٠ )8(، ضْٛه١ َازز٣٠ )7َازز٣٠ )  (.7( زٚاتط ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ َازز٣٠ )6( ٖات١ ث
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝٓٔ زٚاٜٞ قػ١ٟ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ي١غ١ض عاَٞ َازز٠ن١ ١ْ٫ خإ ف١ضَٛٚ.  ٚاظ ي١ ض٠قُٞ َازز٠ن١ ب

 
 

َٜع ١ْ٫ افلس ذلُٛز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت، غٛثاؽ. ١َُٝ ثؿتطريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ب َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٥  ب١ْٝػب١ت ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟،  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ت
َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ  :ٚ ثٝؿ١غاظٟ ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝتـ١ غ١ضاَـ٣١     َٝط٠، بـ١ؽ بب َٝؿٓٝاضَإ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ، )ٜعاقب باحلبؼ ( ١َٖيٝبططٜٔ ي َٝط٠ زٚٚ ث ١َُٝ ي ٥199 

399ٜ٠ًََٛٝٝ٪ٕ ٜإ  َٞ) ٜعاقب ، ١َ١٥ ب١ٚ ؾ َٝت ي١ٜٚـ باؾرت ز٠ب %نٗن٨نتصٙىدنعوىٟننن5بغس ًٞن٨نتصىنعّن١ ب
(، ٠ٚ١٥ يـ١ ز٠َٚي١تـ١ناْٞ تـط تـا     %نًّن ٨مج هٛن هطِٜ٘ناخٚال  ن هطوعن ٗن ٙس    ن ـدً  نً٘ض٘عن اد هف19ٞ
َٝت١ ضازٜع١ى تا ١٥ٚ ١َؾان١ْ٬ٝ س١ٍ به١ٕ ي١ ب٪ٟ ١٥ٚ قٝئ١ٜ١ باؾ35 َٝط٠ تا بب  رت٠.%ٟ ز٠ض ٚات، ب١ؽ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟، ناى ناضز٩ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١ٖبٛٚ،  َٞ ت  ن١ؽ . 2ن

َٜع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝص١ْ ت٥١هٝس به١َـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ َـا    َٟ ي١ ي زز٣٠ َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ٟ ن١ غ١ض ٠ضاٟ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ْطُإ ي١غ١ض زا، ز١َ٠ٚ
َٞ باؾــ١ ض ض ٠بــيت بــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ عــ١زٍ ٖــ١بٛٚ ٥ــ٠ٚ١ 9ز٠ْطُــإ ي١غــ١ض زا َــازز٣٠ ضــ١ْس بــٛٚ؟، ) ( بــٛٚ؟، ٥ــ

َٜـيَن   َٜيَن؟، ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ب٪ خطا٠ٚت١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟، زٚ َٞ َْٛاق١ؾ١ٟ ٠ٚ١٥ٟ نطز٠ٚٚ زٚ خطاب٠ٚٛ ْاٟٚ؟، ن
١ٜ٠َٛٝى ي١غ١ض ظ٠بيت ق١ظاٜٞ ٚ ١٥ٚ س١ق١ بس١ٜٓ٠ ٍَ   َْٛاق١ؾ١ ب١ ٖٝض ؾ ١َدًٝػ١ن١ ٚ َٔ ب١ٜاْٝـ ي١طـ١

ــ١ب٠ٚٛ،        ــسا ْ َٝ ــ١ٟٚ ت ــاظ٣٠ ٥ ــ١زٍ ٚ ٥ٝذ ــٞ ع ــٞ ٠ٚظاض٠ت ١ٜ٠َٛٝى باغ ــ ــٝض ؾ ــطز، بــ١ ٖ ــ١ّ ن ــطاز٠ضإ َْٛاق١ؾ ب
 ز٠ْطٝؿُإ ب٪ زا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ٠ٚ١٥ ب١ ْاقاْْٛٞ ز٠ظاة ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.

َٜ نز٦ٗو:ع ٥ا١ْٖط عاضف ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝػــتا يــ١ زْٚٝــاٟ   َٜــت، ضــْٛه١ ٥ ٍَ ٥ٝكترياس١نــ١ٟ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــطّ نــ١ بــ١ ْٝػــب١ غ١ضاَــ١ برب  َٓــٝـ ي١طــ١
َٝطغـ١ْت١     َٝػـتا بـ١ ث َٜت، س١تا ي١ ٥ٝػتٝػُاض ٚ ي١ َكا٫٠ٚتٝـ ٥ غ١ضاَات ي١ عاي١ّ ١ْٝ ثاض٣٠ ١َقتٛ  زابٓط

َٝطغـ١ْت    ٚ ١َٖٛٚ زْٚٝا ْٝعاَٞ ث َٞ ث َٞ س١ـلٞ ١٥ٚ ظ٠ض٠ض٠ٟ ضـ١ْس٠، ز٠بـ ًَ َٝطغ١ْت١، َٛغب١ق١ٕ ْاتٛاْٞ ب
َٝؿـإ زٜـاْط٪ت غ١ضاَـ١         َٝهٞ سٛنُٞ زٜهتـات٪ضٟ ٥ـ١ٚ ؾـت١ بـ٠ٚٛ، ث َٞ، تها١ٜ ١٥ٚ ١َقتٛعا١ْ ب١ؽ ي١ ظ٠َاْ ب

َٞ ٠ٚ١٥ْس٠ت غ١َيـ١ت نـط   َٝين ز٠َي َٞ، ١٥َط ٩ ت٪ خ١َيهٞ ْاتطغ ز ٠ٚ١٥ْـس٠  ١ْ٠ٚ١٥ز١ٜ٠ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ خ١َيه١ن١ برتغ
َٝطغ١ْت١ ظ٠ض٠ضت زا ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ثاض١ٜ٠ن١ٟ ز٠ز٠ٟ، ١َٖٛٚ غ١ضاَات يـ١ زْٚٝـاٜٞ ٖـ١تا غـ١ضاَاتٞ عـ١قاضات       ث

َٟ ٚ، غٛثاؽ. َٝطغ١ْت١، ب٪١ٜ ٥ٝكترياس١ن١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ظ٩ض باؾ١ ٚ س١ق١ ت١ب١ْٞ بهط  ب١ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:ب١  ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـيَن بطـ٠ٚ١ٓ ٜـ١ى ب١ؾـ١ض ْـاٟٚ ٠ٚظاض٠تـٞ        َٜعّ ناى ناضز٩، ب١ ثط٩ت٪ن٪ي١ناْٞ زٚ ٍَ ٖاٚناضٟ ب١ض  ٖاٚض اّ ي١ط١

َٜـ٠ٛ ٖـات ٚ خـ٪ٟ نـطز بـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ َـازز٠ ٜاغـاٜ         َٝٓا٠ٚ، ْاظاة ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ي١ نٛ زا؟، ١ْقـٞ  ١ٝع١زيٞ ١ْٖ
ًَٞ َازز٠ن١ َٝت )غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٞ(، ب٪ ٠ٚظاض٠تـٞ عـ١زٍ بـٛٚ بـ١ َػـ٦ٛيٞ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١؟، ي١بـ١ض         ١٥ق ف ز٠َي

َٜهٞ تـط ز٠ْطـسإ ي١غـ١ضٟ، ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ْـا قاْْٛٝـ١ ٚ         ٠ٚ١٥ٟ َٔ زاٚاٟ ٥ٝعاز٣٠ قٝاغ١ٟ ز٠ن٠ٚ١َ١ ٚ داض
 َٝ بٛضزْـ٠ٚ١،  ٠ٚ١٥ٟ ن١ خطا٠ٚت١ ْاٟٚ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ب١ ز٠غيت ١٥ْك١غت خطا٠ٚت١ ْاٟٚ بـ١ زاٚاٟ ي

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ.  َٔ ١ٖض ي١ٚ ز٠قٝك٠ٚ١ٜ١ ١َؾئٛيٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بّٛٚ ت٥١هٝسٟ ي١غ١ض به٠ٚ١َ١ ن١ خٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٓا.... َٞ ١ْب٠ٚٛ ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زيٞ ١ْٖ َٟ ي َٜيَن ي١ ١ٜى ن١غِ طٛ  ٠ٚيآل َٓٝـ زٚ
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
١َ١٥ ت١ٚاٚ َٛخايٝفٞ ثط٩ت٪ن٪ي١، ز٠غتهاضٟ نطزْـٞ ٜاغـا١ٜن١ بـ١ز٠ض يـ١ قػـ١ نطزْـٞ ١٥ْـساَإ ٚ ٜٚػـيت         

 ١٥ْساَإ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٕٛٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْتإ ض١ٝٝ؟
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜيَن َُٝـإ باؾـ١    ضاغت١ زٚ ١َُٝ ث ١٥ٚ باغ١ ١ْنطا٠ٚ، ب١دّ ١٥ٚ َٛقت١ض٠س١ ب٪َإ ي١ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، ٚتٝإ ٥

١َُٝف ثؿتطريٟ ض١ٝ٥٠ناْٞ ١٥ٚاؾلإ نطز ٚ خػتُا١ْ ز٠ْطسإ. َٜت، ٥ ١ٜ٠َٛٝ قٝاغ١ بهط  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 



 161 

َٜيَن ٖ َٟ، ١ٜى ن١ؽ ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تـٞ عـ١زيٞ   ب١دّ زٚ َٜو ١ْٖات٠ٚٛ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ٥ٝعاف١ بهط َٝؿٓٝاض ٝض ث
َٝٓا٠ٚ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ. ٖ١ْ 
َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ   ثٝؿ١غاظٟ:ٚب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١          َٜـت ٥ َٜـين ٥ٝعـاز٠ٟ قـٝاغ١ ٜٚػـتٝإ بهط َٝؿٓٝاض٠ ٥ٞ ١َٜـ١، نـ١ زٚ َٝـط٠ ٥ـ٠ٚ١َإ ٥ٝعافـ١ نـطز ٚ     ١٥ٚ ث ي

 ،١َُٝ غ١ب١ب١ن١ؾٞ ١ٜ٠ٚ١٥ )َعٗسٟ ق١ظْا  ( ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ز٠ٚضاتٞ ز٠نات٠ٚ١ ب٪ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ضا٣١ْ ٥
َٝطابطـ١ٕ بط١ْـ١ ٥ـ١ٚ َػـت١ٚا١ٜٟ نـ١ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـ١ٟ بهـ١ٕ، ١َٚظٚع١نـ١               َٞ تـا ث َٞ ي١ط١َيؿـٞ ت١ْػـٝل ٖـ١ب ز٠ب

 ١ٜ٠ٚ١٥ ٚ ي٠ٚ١ٟ ظٜاتط ٖٝطٞ تط ١ْٝ.
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٜػتإ خإ.  ف١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ ذلُس: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
  َٞ َٝؿٓٝاض٠ ي١ب١ضز٠ّ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ باؽ ١ْنطابٛٚ، ٥ـ١ب َٜيَن ١٥ٚ ث َٞ، زٚ َٝؿٓٝاض٠ؾٝإ نطزب ١٥ط١ض ١٥ٚ ث

َٝؿٓٝاض٠ ض٥٠ٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ ي١غ١ َٝصْـ١      ١٥ٚ ث َٜو ٥ـ١ز٠ٕ بـ١ ي َٝؿـٓٝاض َٞ، ١٥َإ زٚاٟ ن٪بْٛٚـ٠ٚ١ ث ض ب
َٜٝاة ناى ناضز٩ ٚ غ٪ظإ خإ ١٥ن١ّ ن١ ١٥ٚ  ١َ١٥ َْٛاق١ؾ١ ١ْنطا٠ٚ، ب٪١ٜ ت١ٚاٚ ْاقا١ْْٝٛ، ثؿتطريٟ ٖاٚض 
َٜتـ٠ٚ١، ضـْٛه١    َٜهٞ تط ز٠ْطٞ ي١غ١ض بسض َٝػتا داض َٝت٠ٚ١ ٚ ٥ َٜٝٛػت١ ١َٖي٠ٛؾ َازز١ٜ٠ ْاقاْْٛٞ ض٩ٜؿت٠ٚٛ ٚ ث
١َُٝ ض٥٠ُٝإ ي١غ١ض ١ْٝ ٚ ١ٜى ن١غٝـ باغـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زازٟ ْـ١نطز٠ٚٚ ٚ ٖـٝض ث٠ٜٛ١ْسٜـ١نٝـ ْٝـ١ يـ١         ٥

 ب١ٜين ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاز، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٓا١ٜ ٥ـاضا٠ٚ، باغـٞ   َٔ زاٚا ز َٜيَن ١َ١٥ٟ ١ْٖ َٝٓٔ ٚ غ١ٜط به١ٕ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ زٚ ٠ن١ّ ثط٩ت٪ن٪ي١نإ ب
َِٜ يـ١ ١ْقـٞ           َٞ َـٔ طـٛ ًَٜـ١ٟ نـ١ بـ١ناضٖات٠ٚٛ باٚض تـإ ٖـ١ب َٞ، ١٥ٚ زض َٝهٞ تاظ٠ بٛٚب ١ْنطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض باب١ت

    ٚ َٝٔ نـ١ بـ١ تـ١ٚا َٞ ْـ١ب٠ٚٛ، ٥ـاخري     َازز٠ن١ ١ْب٠ٚٛ، ن١ز٠ْطُإ ب٪ زا٠ٚ، ١َٖٛٚ ١٥ْساَإ ٥ـ١َي َُٜـإ يـ ٠تٞ طٛ
َٜت بـ١ ز٠ْطـٞ ١٥ْـساَإ           َٜتـ١ َازز٠ٜـ١ى، ٥ـ١نط َٜت بـ١ ز٠ْطـٞ ١٥ْـساَإ بهط َٝػتا ضاغت١ ض٪ٕ ١٥نط ١ٜعين ٥
    ،َٟ َٜهٞ تط ٚ بـاؽ يـ٠ٚ١ بهـط َٝت٠ٚ١ داض ١َُٝ زاٚا ١٥ن١ٜٔ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١َٖيب٠ٛؾ َٝت٠ٚ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ٥ ١َٖيب٠ٛؾ

َٝ َٞ،  ْـ١ى بـ١ ٥ـ١َط      ضاغت١ ١َع١ٗزٟ ق١ظا٥ٞ ١َٖيس٠غت َٞ ب١ ١َٖا١ْٖطٞ ٚ ت١ْػـٝل بـ ت ب١ٚ ناض٠، ب١دّ ز٠ب
َٝٞ ١ْب٠ٚٛ. َُٜإ ي َٝت ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زي٠ٚ١، طٛ  ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ز.ض٩شإ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٓا، تاظ٠ َازز٠ن١ ١٥ٚ  َازز١ٜ٠ ١٥ْساَإ ز٠ْطٝإ ب٪ زا، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ٚ ن١ؽ َٛعاضظ ١ْبٛٚ ٚ ز٠ْطٞ ٖ

ــ١ٚ        ٥ َٞ ــ ــاض ز٠زات ن ــ١ بط ٜ ــ٠ٚ١ٟ ١٥زل١ْ١َٛن ــ١ض ٥ ــ١ ي١ب ــ٪ ١٥زل١ْ١َٛن١ٜ ــاٜٞ ب ــاضٟ ن٪ت ــٛٚ، بط ٜ ــبٝت ب ت١غ
ٍَ ٥ــ١ٚ ٠ٚ      َٝــط٠ تـ١ْٗا ١َٖا١ْٖطٝــ١ ي١طـ١ َٞ، ض٩َيــٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاز ي ظاض٠تـ١ بــ٪ ٥اغـاْٞ ٥ــٝـ ٚ   ز٠غـ١دت١ٟ ٖـ١ب

        َٞ َٞ ٚ ٥ـ١ٚ ز٠غـ١دت١ٟ ثـ َٝو ي١ ١ٜ٫ٕ ٥ـ١ٚ ١٥زل١َْٛـ١ تـ١خٌٜٛ ْـ١نطاب َٜهٔ ن١غ ناض٠نإ، ١٥ط١ض ف١ضَاْب١ض
َٝغل َازز١ٜ٠نٞ ْاقا١ْْٝٛ، ي١بـ١ض   ًَ َٟ ب َٝٓا١ٜ ٚ ْانط َٞ، َازز٠ن١ ز٠ْطٞ ٖ َٝهٞ ْاب َٝط٠ ٠ٚظاض٠ت ٖٝض ض ٩َي َٟ، ي بسض

َٜعتإ ز٠ْطتإ ب٪ زا  ، غٛثاؽ.٠ٚ١٥ٟ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   ب١ضٚاضٟ: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝـ١             َٜطـا ١ٖٜـ١، ٥ َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١ى ض  َٞ ٥ٝعـاز٠ بهط َِٝ تـ١ٚاٚ، ْـاب ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ز٠ْطٞ ي١غـ١ض زضا ب١زاخـ٠ٚ١ ٥ـ١َي

ٜٚٔ ب٪١ٜ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ يـ١ٚ بطاز٠ضاْـ١ ٚ ٥ـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١ نـ١ ٥ـ٠ٚ١ٜإ نـطز           تٛٚؾٞ ١٥ٚ غ١ي١ت١ بٛ
َٜطــا ١ٖٜــ١، ٥ــ٠ٚ١ نــ١ ض٩ٜؿــتٛٚ ٚ بــ١ زَيُــإ ْٝــ١     َٟ، ٜــ١ى ض َٝبــٛضزٕ بهــ١ٕ ٚ يــ١ ثط٩ت٪نــ٪ٍ بٓٛٚغــط زاٚاٟ ي

٠َٛٝ َٝت، ١٥طٝٓا ٥ َٞ ٚ ض٠تٞ بهات٠ٚ١ ٚب َٝٔ ٫َٛس١ظ٠ٟ ١ٖب ًَ َِٜ به١ٕ ٚ ب ، بـا بـ١   ت١ٚق١ٜ١ٝى ب٪ غ١ض٩نٞ ١ٖض
عاتٝف١ قػـ١ ١ْنـ١ٜٔ، ٥ٛقـَٛيٞ ز٠ْطـسإ ٚ ٥ٝكـطاضٟ َازز٠نـإ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ١٥غاغـ١ٜ١ نـ١ ٥ٝكـطاض نـطا بـ١              
١ًَٕ ز٠َطـٛت ٥ـ١ٚ    َٟ، َٔ ١٥ق َٞ ٥ٝعاز٠ٟ ت١قٜٛيت ي١غ١ض بهط ز٠ْطسإ ٚ ث١غٓس نطا، ت١ٚاٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ْاب

َٝت، َٔ زشٟ بْٛٚٞ َازز٠ بّٛٚ، ب١دّ تانٛ ض َٝٞ ضـاض٠ ْٝـ١ بـ١ ض ٥٠ـٞ َـين      َازز١ٜ٠ زاعٞ ١ْٝ ١ٖب ظطاض بغل ي
      َٞ ؾ١خكٞ ز٠ْط ي١غ١ضٟ زضا٠ٚ، ب١دّ د١خت ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ١٥ّ ٥ٛغًٛب١ بـا ت١غـبٝت بـَك، تهاتـإ يـ
َٝت، َٔ ي١ بري١َ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٥ـ١ٚ ناتـ١ زاٚاٟ نـطز ٚتـٞ غـَٛيت١ٟ قـ١ظا٥ٞ ْـ١ى         ز٠ن١ّ غٝٓطتإ فطاٚإ ب

 ض٥٠ٝػٞ غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٞ، غٛثاؽ.
 َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َُٝــ٠ٚ١ تــاظ٠ بــٛٚ، ٥ــ١ٚ   َُٝــ١ ٥ــ١ٚ قــٝاغ١ٜ١ بــ٫١ٟ ٥ ٍَ ز.ض٩شإ، ٥ َٝــط٠ يــ١ غــ١ض٩نا١ٜتٞ ي١طــ١ َُٝــ١ ي ٠ٚيآلٖــٞ ٥
َٞ ْـ١بٛٚ باغـٞ         َٟ يـ َٜيَن يـ١ ٜـ١ى نـ١مسإ طـٛ ١َُٝ خ٪مشإ زٚ قٝاغ١ٜ١ ١ْبٛٚ ن١ ٥ٝتٝفاقٞ ي١غ١ض نطابٛٚ، ٥

َٟ، ٥ــ َُٝــ١ بــعاْغل ضــ٪ٕ ع٬ٝدــٞ   ٠ٚظاض٠تــٞ زاز بهــط ١ٚ قــٝاغ١ٜ١ ضــ٪ٕ زٜكــ١ت ْــ١نطا ٚ ضــ٪ٕ ض٩ٜؿــت؟، ٥
َٝت؟، ف١ضَٛٚ ز.ع١َٛض.  به١ٜٔ؟، ع٬ٝد١ن١ٟ ض ب

َٜع ز.عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١ٜ٠َٛٝ ٖـا          ت، ي١ ضاغتٝسا َٔ ب٪ خ٪ّ ٫َٛس١ظ٠ّ ١ٖبٛٚ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ١َغـ١ي١ٕ ٥ـ١ّ قـٝاغ١ٜ١ بـ١ٚ ؾـ
َٜتـ٠ٚ١، ١٥َـ١       َٝه١ ي١ْاٚ ث١ٜط ٠ٚزا ض١غجا٠ٚ، َازز١ٜ٠ى ز٠ْطٞ ي١غـ١ضزضا، ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض ْازض ب١دّ س١قٝك١ت
َٝهٞ      َٜيَن باغٞ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ْـ١نطا٠ٚ، بـ١دّ ١٥َـ١ س١قٝكـ١ت َٝهٞ قا١ْْٝٛ، َٔ ب٪خ٪ّ ز٠ظاة زٚ س١قٝك١ت

َٜت٠ٚ١، ب١ تاٜب١تٞ  قا١ْْٝٛ ي١ْاٚ ث١ٜط ٠ٚزا ت١غبٝت نطا٠ٚ ن١ َازز١ٜ٠ى ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا ز٠ْطٞ ي١غ١ض ْازض
ن١ ١ََٖٛٚإ ز٠ْطُإ ي١غـ١ض زا٠ٚ ٚ بـ١ تاٜبـ١تٝـ نـ١ نـ١ؽ ٥ٝعـترياظٟ ْـ١ب٠ٚٛ، ١٥َـ١ ٜـ١ى، زٚٚ، ١٥َـ١           
ٍَ ٥ـ١ّ   َٜو ي١ ت١ْػٝل ٚ ت١عإٚ ي١ط١ َٜع ٠ٚظٜط ب١ضاغيت ت١ٚظضلٞ زا، زٚاٟ ت١ٚظضل١ن١ٟ ١٥ٚ ١ٜعين د٪ض ب١ض 

َٛٝ َٝت ب١ تاٜب١تٞ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ نازضٜإ ب٪ ث١ض٠ٚضز٠ بهـات، ٖـٝض عـ١ٜك    ١َدًٝػ١ ب٪ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ث ٜػت ب
َٜٓٓـ٠ٚ١ زٚٚبـاض٠، ٥اٜـا ت١ْػـٝل ٚ          َٜعإ تٛخـٛا بٝدٛ َٝسا١ٜ؟، ب١ تاٜب١تٞ باغٞ ت١ْػٝل ٚ تعـإٚ ز٠نـات، بـ١ض  ت

َٝسا ١ْٝ. َٝت ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٖٝض ٥ٝؿهايٞ ت َٝهٞ تط٠؟، ١٥ط١ض ت١ْػٝل ٚ تعإٚ ب  تعا١ْٚ ٜإ ؾت
َٜع   ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 َٞ ١٥ظاْٞ ض٪ٕ ناى ز.ع١َٛض ض٪ٕ قٝاغ١ نطا٠ٚ ٚ ض٪ٕ قٝاغ١ ١ْنطا٠ٚ؟، عاز٠ت١ٕ ١َٖٛٚ قٝاغ١ٜ١ى ز٠ب
َٝو قـٝاغ١         َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١عين ؾـت َٟ ٥ٝٓذـا قـٝاغ١ ز٠نط َٟ ٜإ قػ١ٟ ي١غ١ض بهـط َٝؿٓٝاض بهط ي١ ث١ضي١َإ ٜإ ث

١ًَٕ ْـاٟٚ     نطا٠ٚ ن١ ي١ ث١ضي١َاْسا ْاٟٚ ١ْٖا َٟ؟، ١٥قـ َٞ ض٪ٕ قـٝاغ١ ز٠نـط ١ًَٕ ْاٟٚ ١ْٖات٠ٚٛ، ٥ ت٠ٚٛ، ١٥ق
 ١ْٖات٠ٚٛ، ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاز ١ْٖات٠ٚٛ، ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطغٝٓت ت١غبٝت نطا ن١ضـٞ يـ١ ثط٩ت٪نـ    َٜهٞ تط ي١ قاْْٛٞ غابات ث َِٝ، داض ٪ٍ نـ١  َٔ ب١زاخ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٟ ز٠َي
َٝهٞ زٟ ي١ْاٚ بٛٚ، ١ٜعين ٠ٚ١٥ بـ٪ خـ٪ٟ ت٥١ططلـ١ ٚ     قا١ْْٛن١ ز٠ضضٛٚ ثاؾٞ ت١بعٞ ن١ ٫َٛس١ظ٠ّ نطز ؾت
َٝو ز٠نـ١ٟ             ثط٩ت٪ن٪ي١، ب١ؽ ب١ خـ٪ٟ َٛؾـه١ًٝن١ ضـ١ٝ؟، َٛؾـه١ًٝن١ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ تـ٪ دـ١خت ي١غـ١ض ؾـت

َٝـت بـ٪ غـب١ٜيَن، بـ١خ٪ٟ ٥ٝؿـهاي١ن١ ٠ٚ١٥       َٞ قٝاغ١ن١ ٚ ت١قـٜٛت١ن١ ؼلٝٓ َٝو،    ١٥ٚض ٩ ْاب ٜـ١ ٜـ١عين خـ١ٚتٓ
   َٞ ًَٞ يـ١ زْٚٝـاٜ َٞ، ب١ خ٪ٟ ١٥قـ َٝهٞ ز٠ز٠ٜ َٝـت، ب١زاخـ٠ٚ١ ٜـ١عين ٥ٝعتٝـعاض         طاث سٝـ١يٞ قـاْْٛٞ يـ٠ٚ١ٟ ز٠ب

َٟ، غٛثاؽ. َٝت١ ز٠ض َٜت٠ٚ١ باؾرت٠ ١ْى ٠ٚ١٥ٟ بط َٞ، ب٪١ٜ ٥ٝعاز٠ بهط َٞ ٠ٚب  ز٠ن١ّ ي١ٚ قػ١ٜ١ ب١ؽ ٠ٚ١٥ ْاب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عُٝاز.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو         َٝؿـٓٝاض َٝصْـ٣١ ٖاٚب١ؾـغل، ث َٝـط٠ ي َٝص١ْٜٓـ١ ي َُٝـ١ ي َٝو بهـ١ّ، ٥ َٝبٛضزٕ ي١ ن١غ َٔ ١َدبٛٚض ١ُْٝ زاٚاٟ ي
َٝـٞ ٖـ١بٛٚ ٚ خػـتَٛٚا١ْ ت١قـٜٛت بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض بـس٠ٕ، يـ             َُٝـ١ ق١ْاعـ١ؽلإ ث ١ ب٪َإ ٖات ٚ ٥

َٝو ٥ٝعتٝعاض ْان١ّ.  ن١غ
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜــيَن         َُٝـ١ زٚ َٜٓٝٓــ٠ٚ١ تـ١ْٗا ٚؾــ١ٟ ت١ْػـٝل ٖــات٠ٚٛ، ٜـ١عين ٥ــ٠ٚ١ٟ نـ١ نــطا٠ٚ ٥ َٝــط٠ ١٥طـ١ض بٝدٛ ٚا بـعاة ي

َٝـٞ َازز٠ٜـ١نٞ تـط، َـازز٣٠      َٜٝٛػت ْانات ب١ ث ٠ ف١قـ١ض  29ضٚٚؾلإ نطزٚٚت٠ٚ١، ١ٜعين ١َدًٝػٞ ق١ظْا   ث
َٜـت،     5) َٜٝٛػت ْانات ز٠غـ١دت يـ١ ١٥زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ ٠ٚضطري ( ي١ قاْْٛٞ ٥ٛقَٛيٞ َٛسان١َاتٞ د١ظا٥ٞ ث

َٝٞ ٜاغا١ٜن١ٜ١، ب١دّ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت ٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط زاٚاٟ ٠ٚ١٥ٜإ نطز نـ١ ت١ْػـٝل    ب١َيهٛ ب١ ث
َٟ، ٚا بعاة ت١ْػٝل نطزٕ ن١ؽ ٫ضٟ ١ْٝ، َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪١ٜتٞ  َٜـو زاض ؾـت٣٠ٚ١ٓ بـ٪ نـطا٠ٚ     بهط ب١دّ ت٪ظ

َٜٓسضاٜـ٠ٚ١  ٥ـ١تاْتٛاْٞ زاٚاٟ         َٜٓسَاْـ٠ٚ١، ٜـ١عين نـ١ خٛ ت١ْٗا ت١ْػٝك١ن١ٜ١ ٚ د١ْابٝؿت ٥اطـازاضٟ نـ١ خٛ
َٜتـ٠ٚ١ ظ٩ض دـاض زاٚاٟ َْٛاق١ؾـ١             َٜـو نـ١ زاض ؾـعل ١٥نط َْٛاق١ؾ١ نطزٕ بهـ١ٕ ٥ـ١ٚ ناتـ١ ٠ٚنـٛ ٖـ١َٛٚ داض

َٜ ٠َٟٛٝ ب١ض  َٜت٠ٚ١، ب١دّ ٥ ٠َٛٝ َْٛاق١ؾ١تإ ١ْنطز.نطزْٞ ١٥نط  ع ١َٖٛٚتإ ز٠ْطتإ زابٛٚ ٚ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط١ٟ خ٪تإ قػ١ ١َن١ٕ، بٝسا١ٜتٞ زاْٝؿت١ٓن١  ٠ٚدٖٞ س١قٝك١ت١ٕ بٝسا١ٜتٞ زاْٝؿت١ٓن١ بٛٚ، تها١ٜ ي١ د
َٝو يـ١   بٛٚ، ٥ٝٓذا ز٠ْطٞ ١٥ٚ ؾت١ف ز٠ٖات، ١ٜعين ١٥ٚا١ْ ََٛه١ٓٝ ْاظاة َٞ، ب١دّ ١ٜن ١٥ط١ض ب١ ت١بطٜط ب

َٛؾه١ًٝ ١٥غاغ١ٝنإ ٥ـ٠ٚ١بٛٚ نـ١ باغـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ عـ١زٍ ْـ١نطا٠ٚ، نـ١ ْـ١نطا٠ٚ ضـ٪ٕ ٥ٝعافـ١ٟ ز٠نـ١ٕ؟،            
١َُٝ ٠َٚإ ظاْٞ ١ْتٝذ٣١ قـٝاغ١ٟ ز٠ْطـٞ ث١ضيـ١َاْتاض٠نإ قـٝاغ١ٟ نطا٠ٚتـ٠ٚ١، فـ١ضَٛٚ نـاى         ١ْنطا٠ٚ، ٥

 س١َ١ غ١عٝس.
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عً  ٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ت١ؾ١ْٛدٞ ْاٟٚ، ١َ١٥ باغٞ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ْـ١نطا٠ٚ، باتًٝـ١ ٚ ضاغـت١ٝن١ ْٝـ١ )     ًى نبىيننعوىٟننننَٔ ث

َٞ: قـٝف١ٟ قـ١ظا٥ٞ        هخ طىنفٔ٘نب طى َٜٓسضا٠ٚ ٚ ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض ْـ١زضا، غـ (، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ب١ نٛضزٟ ١ْخٛ
َٝو ١ٜى ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚ ق٫١س َٟ ب١ ١ٖض ن١غ ١ٝتٞ ٠ٚظاض٠تـٞ عـ١زٍ ْٝـ١، بطاز٠ضاْـٞ قـاْْٛٞ ٥ـ١ظأْ ٖـٞ        بسض

َٝساْٞ قٝف١ٟ ظ٠بيت ق١ظا٥ٞ ب٪ ١٥ّ ١٥ْساَا١ْ ٖـٞ غـَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٝـ١ ٚ ٖـٞ      غَٛيت١ٟ ق١ظا١ٝ٥، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٝٞ ١٥ععاٟ ٥ـ١ّ   ًَ ًَٞ َازز٠ن١ ع١ٜب١ٜ١ ي١ ضٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ، ت٪ ب ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١ٖض ١٥ق

ٍَ ٠ٚظاض٠تــٞ ع١زيــ٠ٚ١، ْــا ٖــٝض  ١َدًٝػــ١ قــٝف َٞ؟، بــ١ ت١ْػــٝل ي١طــ١ ١ٟ ظ٠بــيت قــ١ظا٥ٞ بــس٠ٜيَن يــ١ ٫ٟ نــ
 ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ بات١ًٝ ٚ ب١ نٛضزٜـ ١ْخطا٠ٚت١ ز٠ْطسإ زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١ٜٓ١ ظ٩ض ت١بٝع١ٝ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 
 ز.افلس ف١ضَٛٚ.

َٜع ز.افلس ابطا  ِٖٝ ٠ٚضتٞ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف           ٍَ ناى عُٝـازٜـ قـٝاغ١ٜ١نٞ زٜهـ١ ٥اَـاز٠ بـٛٚ َـٔ ٠ٚنـٛ ي ١َُٝ ب١ٜاْٞ ي١ط١ ي١ ضاغتٝسا ٥
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ َٔ  ٥اطازاضٟ ١٥ٚ قٝئ١ٜ١ٟ تاظ٠ ١ْبّٛٚ، ١ٜعين ٠ٚ١٥ َٛفاد٧ ٖات١ ْا٠ٚ٠ٚ ب١ضاغيت، ب٪١ٜ ن١ خٛ
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َٜٓس٠ٚ٠، ١َ١٥ ض ٥٠ـٞ  ب٠ٚ١َ٫١ غ١ٜط بٛٚ، ضْٛه١ قٝئ١ٜ١ نٞ تط ٥اَاز٠نطابٛٚ ب١ٜاْٞ ناى عُٝاز ب٪ َين خٛ
َٜهٞ تط َازز٠ن١ ٖـ١ب٠ٚٛ   َٝؿرتٜـ ٚ داض َٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١ْب٠ٚٛ ب٪١ٜ َٔ ب١باؾٞ ١٥ظاة ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث ي
ــ٠ٚٛ ٚ      ــط٠ زضٚغــت ب َٝ ــ١ضٟ زا٠ٚتــ٠ٚ١، ٥ٝؿــهاي١ٝت١ن١ ي َٜهٞ تــط ز٠ْطُــإ ي١غ ــاض ٚ ز٠ْطُــإ ي١غــ١ض زا٠ٚ ٚ د

 اَاْٞ ث١ضي١َاْٝـ ١ْز٠بٛا١ٜ ٚا ب١ ث١ي١ث١يٞ ز٠ْطٝإ ي١غ١ضزابا.١٥ْس
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى غ١ض١ْٖط ف١ضَٛٚ.
َٜع غ١ض١ْٖط فطز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ب١ ب١ضز٠ٚاَٞ ي١ ب١ٜين ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا َٞ، ضٛاض غاَيٞ ضابٛضزٚٚزا ٥ َٝصْا١ْٟ ن١ ي١ َا٣٠ٚ غ ٕ ٚ ١٥ٚ ي

َٝـو،   ي١غ١ض غ١ن٪ بٕٛٚ ب٪ َْٛاق١ؾ١ٟ ٜاغانإ َتُا١ْ ١ٖب٠ٚٛ، َتُا١ْ ١ٖب٠ٚٛ ب٪ ٠ٚضططتين ١ٖض ٥ٝكترياس
َتُا١ْ ١ٖب٠ٚٛ ب٪ زاض ؾت٠ٚ١ٟٓ ١ٖض َازز١ٜ٠نٞ قاْْٛٞ ب١ضاغيت، ٥ٝٓذا ٠ٚ١٥ٟ ن١ ناى س١َ١ غـ١عٝس ٚتـٞ   

َـ١ باتًٝـ١؟، ضـْٛه١ َازز٠ٜـ١نٞ تـاظ٠ ٖاتٛٚتـ١ ٥ـاضا٠ٚ ٚ        (، ب٪ ١٥اً نبيننعوٟن هخ طىنفٔ٘نب طىفٝع١ًٕ ٚا١ٜ 
َٝهٝـ َْٛاق١ؾـ١ٟ نـطز٠ٚٚ، ١٥َـ١      زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓنٞ تاظ٠ٟ ب٪ نطا٠ٚ ١ْ ثطؽ ب١ ن١ؽ نطا٠ٚ ٚ ١ْ ٖٝض ن١غـ
َٜهاضٟ قاْْٛٝسا ب٪ ز٠ضضٛاْسٕ ٚ َْٛاق١ؾ١ نطزْٞ َازز٣٠ ٜاغاٜٞ ي١ ث١ضي١َاْسا ١ْض ٩ٜؿت٠ٚٛ ٚ باتًٝـ١،   ب١ ض 

َٝو ي١غ١ َٝهٞ تـط بـ٪ ١َغـ١ي١ٟ ٥ٝعـاز٣٠         ١ٖض ؾت َٝـو، خـاَي َٝت ب١ ت٥١هٝس باتًٝـ١، ٥ـ١ّ خاَي ض باتٌٝ بْٛٝات بٓ
َٝٓذــٞ بٛزدــ١  َُٝــ١ ٜــ١ى، زٚٚ َــاْطٞ ضابــٛضزٚٚ َْٛاق١ؾــ١ٟ ٜاغــاٟ بٛزدــ١َإ نــطز، َــازز٣٠ ث ت١قــٜٛت، ٥

ث١ضي١َاْـ١  ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْغل ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا، زٚاٜٞ ٥ٝعاز٣٠ ت١قـٜٛتٝـ نـطا٠ٚ، ٚاتـا ٥ـ١ٚ ساَي١تـ١ يـ١ٚ       
 ب٠ٚٛ ٚ ظ٩ضٜـ ٥ٝعتٝاز١ٜ، ب١دّ ١َ١٥ ب١غ١ض ث١ضي١َاْسا بط ٚات ب١ضاغيت ع١ٜب١ٜ١نٞ ط١ٚض١ٜ٠، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى خ١يٌٝ ف١ضَٛٚ.

َٜع خًٌٝ   فلس: عثٌ ْب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ناى س١َ١ غ١عٝ س ٚ ناى غ١ض١ْٖط ز٠ن١ّ، ١٥ّ قـٝاغ١ٜ١ٟ نـ١ بـاؽ نـطا٠ٚ     َٓٝـ ت٥١ٝسٟ ث
ــ١           ــيت ١٥َ ــ١ّ، ب١ضاغ ــ١، ١ٜن ــازاض بٜٛٚٓ ــ١ ٥اط ــطا٠ٚ ٚ ْ ــ١ ن ــ١ َْٛاق١ؾ ــ١ب٠ٚٛ ٚ ْ ــ١ ٖ ــ١ ب١ضْاَ ــ١ ي ــيَن ْ َٜ زٚ
َٝتــ٠ٚ١، زٚٚ، ٠ٚنــٛ بــطاز٠ضإ ٚتٝــإ     َٝتــ١ ْــاٚ ث١ضي١َاْــ٠ٚ١ ٖٝــٛازاضّ زٚٚبــاض٠ ١ْب َٝؿــ١ٜ١ٓٝنٞ بــاف ْٝــ١ ب ث

َٝو زا٠ٚ ظ٩ض ت١بٝع١ٝ خ طىنفٔ٘نب طىاً نبيننعوٟن هب١ضاغيت  ١َُٝ ز٠ْطُإ ي١غ١ض ؾت َُٝٛا١ٜ ٥ (، ١ٜعين َٔ ث
َٟ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. ١َٓٝٝ ز٠ض  ٥ٝعاز٠ٟ ز٠ْطساْٞ ب٪ به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ ي١ّ ٥١َع٠ق١ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝتإ باف ب ١َُٝ ف١ق١ض١ٜ٠نٞ ب٪ ظٜاز به١ٜٔ ١٥ط١ض ث َٞ س١يٞ ٠ٚ١٥ بهـاتٔ،  ١٥ظأْ تاظ٠ ٥ َٝت، ف١ق١ض٠ن١ بتٛاْ
َٝطا١ٜى ن١ تـ١عٜٛعٟ   ضْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠ْطٞ ب٪ زضا٠ٚ، ف١ق١ض١ٜ٠ى ظٜاز به١ٜٔ ٜإ َازز١ٜ٠ى ظٜاز به١ٜٔ ي١ د

 ٠ٚ١٥ بهات٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ز٠ْطٞ ب٪ زضا٠ٚ، غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٝإ َتُا١ْن١، ٠ٚ١٥ َٔ باغٞ ْان١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ نـاى ز.افلـس قػـ١ٟ خـ٪ٟ     زٚٚ ثطؽ ٖاتٛٚت١ ٥اض ا٠ٚ، ١ٜن
 نطز.....

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

ٖـٝض ع٬ٝقــ١ٟ بـ١ َتُاْــ٠ٚ١ ْٝـ١، ١َغــ١ي١ن١ ٖـات٠ٚٛ ٚ ض ٩ٜؿــت٠ٚٛ، ٜـ١نذاض ١َغــ١ي١ن١ ٚا طـ١ٚض٠ ١َنــ١ٕ،       
َٜ َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ ٚ ٚاٜـإ بـ١ ضـاى        َتُا١ْن١ ١ٖض ١ٜ١ٖ ٚ ب١ ٖٝض ق١قس هٝـ ١ْنطا٠ٚ ي١ ٫ٜـ١ٕ ٠ٚظٜـط٠ٚ٠ ث

َٜت... َُٝإ س١ٍ ١ْنط  ظا٠ْٛٝ ٚ ؾت١نإ ٚا ط١ٚض٠ ١َن١ٕ، ت١عكٝسٟ به١ٕ تانٛ ث
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ، زاٚا   َٝص١ْن١ بٛٚ بٝاْٛتٛٚبا١ٜ قٝئ١ٜ١نٞ تاظ٠ ١َ١٥ ٖات ٚ بـ١ّ ؾـ َٞ ١٥نـ١ّ،     ١٥ٟضنٞ ي َٝبٛضزْٝـإ يـ ي
 َِٝ َٝػتا ث َٝو ١ْٝ، ب١دّ َٔ ٥ َٞ ز٠ن١ّ ١َب١غتِ ١٥ظ١ٜت زإ ٚ بطٜٓساض نطزْٞ ٖٝض ن١غ َٝبٛضزْٝإ ي زاٚاٟ ي
َٜع ٠ٚظٜــط          ًَٝؿـ١ ٚ تــاظ٠ بـ٠ٚٛ ٚ ٖــات٠ٚٛ ٚ بـ١ض  َٝػــتا َٛقـريٕ ي١غــ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٚ ٖــ١ض ضـ١ْس٠ باتٝ باؾـ١ َـازاّ ٥

َٜع ٚ َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ١٥ّ ت١ضس١ تاظ١ٜ٠َإ ٥ٝكترياسٞ نطز٠ٚٚ ٚ ز٠بٛا١ٜ ب١ض  َٝـ ٠ٚ١٥ٟ غط ٠ظٜط بٝٛتبا١ٜ ث
َٜت١ ف١ق١ض٠ٟ زٚٚ، ف١ق١ض٠ٟ ١ٜن١ّ ز٠ْطُإ ب٪ زا، ب١دّ س١ي١ن١ ض١ٝ ت٪ تاظ٠  َٝت بهط ١ٜ١ٖ، س١ٍ ١َ١٥ ز٠ب
َٝت  خػتت١ ز٠غيت ٠ٚظاض٠تٞ ع١زي٠ٚ١ ن١ س١قٞ ١ْٝ ب١غ١ض ١٥ّ باب١ت٠ٚ١ ٚ ١َٖا١ْٖطٞ ٚ ت١ْػٝك١ٝن١، ز٠ب

َٝـت بط ٜـاضٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٞ بـسات، ٜـ١عين         ز٠ َٜت٠ٚ١ ب٪ غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٞ، غـَٛيت١ٟ قـ١ظا٥ٞ ز٠ب غ١دت١ن١ بط١ض 
َٝػتا خ٪ٟ غ١َي١ت١، َازز٠ن١ غ١َي١ت١، ْاظاة ض٪ٕ ضاض٠غ١ضٟ ز٠ن١ٕ؟ ١٥ط١ض بتٛأْ ْٝٛ غ١عات د١يػـ١ن١   ٥

َٝطزا  ٍَ غهطت َٝص١ْن١ ن٪بب٠ٚ١ٓ ٚ ي١ط١ ٍَ ي َٜعت ي١ط١ َٝهٞ ب٪ بس٩ظ٠ٚ١ْ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.ت١عًٝل به١ٕ، ب١ض   س١ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥اؾيت خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜت.... ٠َٛٝ َٛقت١ض٠ح ٠ٚضز٠طري  خ٪ٟ ب١ زٚٚ ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٞ، ب١ؽ س١ٍ ض١ٝ؟، س١مل ب٪ بس٩ظ٠ٚ١ْ، قػ١ٟ خ٪تـإ  خٛؾهٞ َٔ ط١ٜؿت١ْٚٛ ق١ َٞ ٚاب ْاع١ت ن١ ٠ٚ١٥ ْاب
 نطز ٚ ط١ًٜٝتإ نطز، ب١دّ ٠ٚ١٥ ٖات....

َٜع ٥اؾيت ععٜع:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٠ٚ١ًَٜ ع١َ١ي١ٟٝ ت١قٜٛت  َٝهٞ زْٝاٜٞ ب١ ز٠ْطٞ زض َٝهٞ ت١نٓٝهٞ ١ٜ١ٖ ي١ ٖٝض ث١ضي١َاْ ظ٩ض ٥اغا١ٜٝ خ١ي١ي
ــ َٜ َٞ دــاض بــ٪ َــين زٚٚبــاض٠     ْانط َٜساٜــ١، ٥ــ١َيٝض ٥ٝعافــ١ٟ ٠ٚظاض٠تــٞ عــ١زٍ نــطا٠ٚ، غــ ت، َــٔ ٖ٪ناض٠نــ١ّ ي١ٚ

َٝهـ١ ف١ْٝـ١ بـ٪ ض٩تٝٓـات بـ٪ خ٪َـإ ظٜـاز           َٞ ١ْٝ، ٜـ١عين ١٥َـ١ ساَي١ت َِٜ ي نطزٜت٠ٚ١ َٔ ي١ ت١ْٝؿت١ُٝ ٚ طٛ
َٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض ٠تٞ نطز٠ٚ٠ ن١  ١٥َـ١ ت٥١هٝـس ز٠ناتـ٠ٚ١    به١ٜٔ؟، ١٥ط١ض قبٛيٝؿتإ ١ْٝ ب١ٚ ساَي١ت١ٟ ن١ ي

َٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف ْٝــ١، زٚٚ َٛقتــ١ض٠سٞ   نــ١ ١٥َــ١ ض٥٠ــٞ ٜــ١ى ٜــإ زٚٚ نــ١ؽ بــ٠ٚٛ، ٥ــ١َيٞ ض ١٥َــ١ ض٥٠ــٞ ي
      َِٝ ــ ــيَن َٛقتــ١ض٠سِ ٖــ١بٛٚ بــ١ تــ١ْٝا نــ١ خــ١َيو ثؿــيت ْــ١ططتّٛٚ، ب٪ٜــ١ ز٠َي َٜ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط َٓــٝـ زٚ

ض ب١َٓاٜـ١ى نـ١ؽ َٛقتـ١ض٠سٞ     ١ْخطا٠ٚت١ قٝاغ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زٚٚ ن١غٞ تـط ثؿـيت ْـ١ططتّٛٚ، ي١غـ١ض    
١ٖب٠ٚٛ ٚ ت١غبٝيت به١ٟ؟، س١ي١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ بط طـ٣١ ز٠َٚٚـسا ٠ٚنـٛ ٥ـ٠ٚ١ٟ غـ٪ظإ خـإ ٚتـٞ بط ط١ٜـ١ى         
َٜع      َٝسا زضٚغت به١ٜٔ ن١ زٚاتـط ٜاغـا١ٜن١ ضـ٠ٚٛ ٫ٟ بـ١ض  َٝهٞ ت١ْاقٛظٟ ت ٥ٝعاف١ به١ٜٔ ب١ ع١َسٟ ٚ خ١ي١ي

َِٜ ي١ب١ض ١٥ٚ ت١ْاقٛظ٠ ٜاغا١ٜن١ بط َٝت٠ٚ١ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.غ١ض٩نٞ ١ٖض َٜٓ  ١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.ض٩شإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٟ َٛخاي١ف١ٟ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪ به١ٜٔ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غٓس بٛٚ، بـ١دّ َاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١     ١ٜ٠َٛٝى ْانط ب١ ٖٝض ؾ

١َُٝ ز٠تٛاْغل بط ط١ٜ١ى ٜـإ َازز٠ٜـ١ى زٚاٟ ١٥َـ١ ظٜـاز بهـ١ٜٔ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ض ٩َيـٞ         ١ْٝ ن١ ضاض٠ غ١ضٟ ١ْٝ، ٥
َٝهطزْٞ ف١قــ١ض٠ٟ ١ٜنــ١َٞ َــازز٣٠         َٝبــ١د ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ   8ٚ  ٠ٚ7ظاض٠تــٞ زاز تــ١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ٜــ١ يــ١ د

َٝٗاتٛٚ َا١ََي١ به١ٕ، ضـْٛه١ تـاظ٠    ٥اَاز٠نطزٕ ٚ نطز٠ٚ١ْٟ خٍٛ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ضا١ْ ٠ٚنٛ ؾٝاٚ ٚ ي
َٝـو ٚ      َٜٝٛػـيت بـ١ ٖـٝض ٠ٚظاض٠ت َٞ، ضاغت١ ث َٝٓا١ٜ ٚ غٝف١تٞ ظ٠بيت ق١ظا٥ٞ ب١ سٛنُٞ قإْٛ زاٜتُاْ ز٠ْطٞ ٖ
َٝصْـ١ نـطز نـ١ غـَٛيت١ٟ            َٝؿـٓٝاضّ بـ٪ ٖـ١ضزٚٚ ي َٜـيَن َـٔ ث ٠َٛٝغيت ب١ غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٝؿٞ ْـ١ز٠نطز، زٚ ١ٖتا ث

َٞ، ب١ؽ بـ١ ظٜـازنطزْٞ بط ط١ٜـ١ى ٜـإ     ق١ظا٥ٞ ٫ز٠ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ت٪ ب١ سٛنُٞ قإْٛ ١٥ٚ ز٠غ ١دت١ت زاْ
ظٜــازنطزْٞ َازز٠ٜــ١ى ض ٩َيــٞ ٠ٚظاض٠تــٞ زاز )تكتكــط زٚض ٚظاض٠ ايعــسٍ ( بــ٪ ٥اَــاز٠ نــطزٕ ٚ تــ١زضٜب ٚ ٥ــ١ٚ 

َٜت، غٛثاؽ. َٞ ز٠زض  ف١ضَاْا١ْٟ ن١ ١٥ٚ ز٠غ١دت١ٜإ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ باؾ١ ٚ َٝؿـٓٝاض٠ ظ٩ض باؾـ١، دـا ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ف١ق١ض٠ٜـ١ى           ١٥ّ ث س١يٞ ١َغ١ي١ن١َإ بـ٪ ز٠نـات، ٥ـ١ّ ث
 ٥ٝعاف١ٟ ز٠ن١ٜٔ ٜإ ب١ َازز١ٜ٠ى ٥ٝعاف١ٟ ز٠ن١ٜٔ، تها١ٜ ب٪َإ ٖغل به١ٕ؟، ز.قباح ف١ضَٛٚ.
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َٜع ز.قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت ي١ ث١ضي١َا َٜصض َٝطَٛإ ١٥ط١ض َازز١ٜ٠ى زابط  َٝت   ب َٝت ي١ س١زٟ ظاتٞ خ٪ٜـسا، ٥ـ١ب ٕ ن١ خ٪ٟ َٛت١ْاقٝع ب
َٜو ١ٜ١ٖ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ َاززا٣١ْ َا٠ٚ ت١قٜٛيت ي١غ١ض به١ٜٔ  ب١ ع١ٜب١ ي١غ١ض ث١ضي١َإ، ب١ؽ ضاض٠غ١ض

َٜت١ ب١ضْا٣١َ ناض٠ٚ٠،... َٝت ٚ زٚٚباض٠ غط َٞ ١ْز٠ٜٔ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ض١ْض  ٚ زٚاٜٞ ن٪ قا١ْْٛن١ ز٠ْطٞ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ   باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝهـ٠ٚ١              ٍَ ٚ ْٝـ٠ٛ بـ١ ١ٜنـ٠ٚ١ نـاض ز٠نـ١ٜٔ، ضـاى ٚ خـطاخ ث َٞ غـا َُٝـ١ غـ َٞ ز٠ن١ّ، ٥ـ٠ٚ١ ٥ تها١ٜ َٔ زاٚاتإ ي
َٞ ٥ٝٓػــإ ٥ــ١ٖٚا تــ١عاٍَٛ بهــات ب١ضاغــيت،       َٝٓاَٚاْــ١، بــ١ؽ ٖــ١ض َازز٠ٜــ١ى ي١غــ١ض ٖــ١ض قػــ١ٜ١ى ْــاب ٖ

٠َٟٛٝ ٬ٖٝى ب٠ٚٛ ٚ  َٝص١ٜ١ْى زاْٝؿت٠ٚٛ ٚ ث َٝو يـ١ َازز٠ٜـ١ى بـ٠ٚٛ        ي َاْسٚٚ بـ٠ٚٛ ٚ خـ١ضٜو بـ٠ٚٛ، خ١يـ١ي
َٜٔ ب١ زٚاٟ ع٬ٝز، ٠ٚيآل َتُا١ْ ١ْٝ، ٠ٚيآل ٠ٚ١٥ ١ْٝ ٚ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١، ض٠دـا ز٠نـ١ّ ١٥ٚاْـ١       ض١ٝ ١ٜعين؟، بط١ض 

َٜٔ ض٪ٕ ع٬ٝدٞ ز٠ن١ٜٔ؟، ف١ضَٛٚ. َٝٓٔ ٚ بط١ض   ٚاظ ب
َٜع ز.قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝى نـ١ س١قـطٟ         ٜإ ٥ َٟ بـ١ ؾـ ١ٚ ٥ٝكترياس١ ضاض٠غ١ض ١٥ن١ٜٔ ٜإ ٠ٚ١٥تا ١٥ٚ بط ط١ٜـ١ٟ بـ٪ ظٜـاز بهـط

٠َٛٝ زٜاض٠  َٜو ت١ْاقٛظٟ ث َٟ ي١ ١َغ١ي١ٟ ت١ْػٝكسا، ١٥ٚ نات١ َازز٠ن١ د٪ض ق٫١س١ٝتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ بهط
َٝت ١٥ّ َازز١ٜ٠ ضاى به١، ١َ١٥ ٜ ًَ َِٜ ض٠فعٟ بهات ٚ ب َٞ    ََٛه١ٓٝ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض ١ى، ٜإ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ْطـٞ ثـ

 ١ْز٠ٜٔ ٚ ت١ٚاٚ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ْاغو خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ْاغو تٛفٝل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٝٓـ٠ٚ١ غـ١ضٟ، بـ٪      َٞ بط١ض  َٝسضا ْـاب َٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ن١ ٥ٝكطاض نطاٚ ز٠ْطٞ ث َٝو ن١ ١٥َي ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪ نات

َٜهٞ تـط نـ١ؽ     ض١ٝ،  َٜهدػتين ٥ٝؿٞ ث١ضي١َا١ْ، ب٪ ؾل١ْٚٛ َازز١ٜ٠ى ز٠ْطٞ ظ٩ض٣١ٜٓ ي١غ١ض ٖـات دـاض ب٪ ض
َٝصْـ١ ٖاٚبـ١ف      َٝػتا ب١ ٖ٪ٟ ١٥ٚ خ١ي١ي١ ف١ْٝا٣١ْ ن١ ضٜٚٚـسا ٖـ١ّ ي َٝت٠ٚ١ قػ١ٟ ي١غ١ض بهات، ب١دّ ٥ ١ْض

َٝـسا٠ٚ بـا٠ٚض ٟ بـ١ ز٠ْط          َٝٔ ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ٚا بـ٠ٚٛ ٚ ٖـ١ّ ١ٖٓٝنـ١ٟ نـ١ ز٠ْطـٞ ث سا١ْنـ١ٟ خـ٪ٟ ْـ١َا٠ٚ،    ١٥َي
َٜهٞ تـط، ضـْٛه١         َٞ بس٠ٜٓـ٠ٚ١ دـاض ١َُٝ ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ز٠ْطـٞ ثـ ن١ٚات١ ظ٩ض ت١بٝع١ٝ بٝد١ٜت٠ٚ١ ز٠ْطسإ ن١ ٥

ٍَ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪. َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ ؾت١ ت١ْاقٛظ ْانات ي١ط١ َٝغل، ث ١َُٝ ٜاغا زا١٥ْ ١َُٝ ت١ؾطٜع ١٥ن١ٜٔ ٚ ٥ ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ:ب١ض 

 ث١ؿلإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ث١ؿلإ ععايسٜٔ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ١ٜ٠ٚ١٥ ٌَ َٝه١ ضٜٚٚسا٠ٚ، با ب١ ١ْٝتٞ خطاخ ٠ٚض١ٜٓططٜٔ، ن١ٚات١ ١٥ق َٝػتا د١ْابت ٚتت خ١ي١ي َٝسا ٥ ي١ ض اغت

َٝجـ١ض ٠ٜٛ  ١َ١٥ خ١ي١ي١ ٚ ظ٩ضٜٓـ٣١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َاْٝـ ض٥٠ٝـإ ٚاٜـ١ نـ١ ١٥َـ١ خ١ي١يـ١ ٚ ١َٖي١ٜ١نـ١           ت
َٝص١ْ ٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٝؿسا ٚ ١٥ٚ ساَي١ت١ ف١ْٝ١ٟ ن١ ي١ ث١ضي١َاْسا ١ٜ١ٖ ٖ٪ناض ب٠ٚٛ، ٜـ١عين   ب١غ١ض ي
١َُٝ ب١ سٝػاب َٛؾ١ضعغل ٚ َٛت١فٝل بغل ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ١َغ١ي١  َٝط٠ َٛت١فٝل بغل ن١ ٥ ١َُٝ ي غ١ٜط٠ ٥

َٜطٟ به١ٜٔ، ب َٜصٜٔ ٚ نٛ َٞ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ ب٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ثٝٓـ٣١ قـاْْٛٞ    ت١تبٝل به١ٜٔ ي١ دٝاتٞ ضاٟٚ بط َٝغل س١ي
َٝو ٖـ١َٛٚ          َٝط٠ ْاتٛاْغل ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٥ٝعـاز٣٠ ت١قـٜٛت به١ٜٓـ٠ٚ١ بـ١ َـ١ضد ب٪ َازز١ٜ٠ى به١ٜٔ، ب١دّ ي
َٝـسا بـ٠ٚٛ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـا٠ٚخ٪ٟ ب١غـ١ضزا           َٝهٞ ت باغٝإ نطز ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ خ١ي١ي

َٝت، ضْٛه١ ١َ١٥ َٝسا نـطا٠ٚ،   ت١تبٝل ْاب َٝه١ ب١ غ١َي١ت ت١قٜٛيت ت ب٪ ١َغا٥ًٝٞ تط ١ْٝ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ خ١ي١ي
َٝت، ٖـ١ض      َٝت يـ١ ث١ضي١َاْـسا ضٜٚٚـساب َٝغل ساَي١تٞ ١ٜن١ّ ب ًَ ز٠ّٚٚ، ١َ١٥ سازٜػ١ٜ١ى ١ْٝ ن١ ب١ ت١ْٗا ٚ با ب

َٝٓـطا٠ٚ، بـ١ ؾلْٛٚـ١ ١َٖيبـصاضزْٞ غـ١ض٩نٞ ز٠غـ          ت١ٟ َـامل  ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ض١ْسٜٔ داض بـ٪ ؾلْٛٚـ١ بٛزدـ١ ٖ
َٝــسا نــطا٠ٚ، ٜــ١عين ٥ٝعــاز٣٠ ت١قــٜٛت ظاٖري٠ٜــ١نٞ تــاظ٠ ْٝــ١ يــ١   َــط٩ظ، زٜػــإ ٥ــ٠ٚ١ ٥ٝعــاز٣٠ ت١قــٜٛيت ت
َٟ بـغل بـ١      َٝتـ٠ٚ١ ٚ ضـا٠ٚض  َٜٓ َِٜ بٝط١ض  َٟ بغل غ١ض٩نٞ ١ٖض ١َُٝ ٥اٚا ط١ٚض٠ٟ به١ٜٔ ٚ ضا٠ٚض  ث١ضي١َإ ١ٖتا ٥

ٝعـاز٣٠ ت١قـٜٛت سـ١يٞ ٥ـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١      َازز١ٜ٠نٞ تط ٚ بط ط١ٜـ١نٞ تـط ضاض٠غـ١ضٟ بهـ١ٜٔ، ب٪ٜـ١ تـ١ْٝا ٥      
 ز٠نات ٚ ٖٝطٞ تط، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝهـ١دٚ نـطز، ١َغـ١ي١ٟ َـامل َـط٩ظ             َٝو ١َغـ١ي١ٟ تاٜبـ١تٞ ٚ ظاتـٞ خ٪تـت ت ث١ؿلإ خإ ت٪ف ٖـاتٞ ن٪َـ١َي

َٝسا َٟ ١َغ١ي١ٟ ؾ١خكٞ خ٪تـإ،  ز٠ْط١ناؾلإ ١ْشَاضزبٛٚ، تها١ٜ ٥ٝػتٝئ٬يٞ فٛضغ١ت ١َن١ٕ ب٪ ي ْٞ ١ْٖس
َٜطـ١تإ   َٞ، ن١ ض َٜط١تإ ْاز٠ّ قػ١ به١ٕ ب١ضاغيت، ْاب َٞ ز٠ن١ّ ١َٜه١ْ١ ١َغ١ي١ٟ غٝاغٞ، زٚاٜٞ ض ض٠داتإ ي
َٞ ١٥ز٠ٜٔ قػ١ به١ٕ ٥ٝػتٝئ٬يٞ ١٥ن١ٕ ب٪ ١َغا٥ًٝٞ ؾ١خكٞ، ب٪ ١َغـا٥ًٝٞ سٝعبـٞ، بـ٪ ض٠بـيت ز٠نـ١ٕ       ث

َٝه٠ٚ١؟، ٖٝض ع٬ٝق١ٟ ب١ ١َغ١ي١ٟ َامل   َط٩ظ ١ْٝ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١، ب٪ ٚا ز٠ن١ٟ؟، ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.ث
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ْاغو خاْٝـ ثط  ب١ ثٝػيت ١َٚظٚع١ن١ْ١، ْاغو خإ  َٝؿٓٝاض٣٠ ز.ض٩شإ ٚ ث َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ ث َٔ ث
َٟ ن١ ٥ٝعاز٣٠ ز٠ْطسإ به َٟ ن١ ٥ٝعاز٣٠ ز٠ْطـسإ  ن١ طٛتٞ ز٠ْط ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بسض َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ز٠ْط بسض ط

َٜطٜٔ،       ــص ــٓٝاضا١ْ ١َٖيب َٝؿ ــ١ٚ ث ــ١ى ي ــط، ٜ ــ١نٞ ت ــ١ ف١ق١ض٠ٜ َٜت ــ١ بهط َِٝ باؾ ــ ــٝـ ث ــ٠ٚ١ٟ ز.ض٩شاْ َٜتــ٠ٚ١، ٥ بهط
َٝت. ٍَ ث١ٜط ٠ٚ ٚ ثط٩ططاَٝـ ت١ْاقٛظ ْاب  قاْْٛٝؿ١ ٚ ٖٝض ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٛٚ.ز.ب١ؾري ف١ضَ
َٜع ز.بؿري خًٌٝ:  ب١ض 



 179 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط   َٞ ١٥غــاؽ بــ٠ٚٛ؟، ْــ١خ َٝهــ١ نــطا٠ٚ، بــ١دّ ٥اٜــا ٥ــ١ّ غ١َي١تــ١ ي١غــ١ض بــ َٞ غ١َي١ت ١َغــ١ي١ن١ ٖــات٠ٚٛ ٚ بــ١َي
            َٟ َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ْطـٞ ي١غـ١ض بـسض َٟ ٚ ثـ َٝهٞ ١ٖب٠ٚٛ، ي١ ٖـ١ض َازز٠ٜـ١ى نـ١ٚا طفتٛطـ٪ٟ ي١غـ١ض بهـط ١٥غاغ

َٜعتإ زاٚا يـ١ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ز٠نـ١ٕ نـ١ٚا         ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ق َٟ، بـ١ض  ػ١ ١٥ن١ٕ ٚ ز٠ْطٝؿٞ ي١غـ١ض بـسض
َٝؿـه١ف بهـات، ١٥َـ١        ض٥٠ٞ خ٪ٟ بسات، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ َامل خ٪١ٜتٞ ض اٟ خ٪ٟ بـسات ٜـإ قـٝاغ١ٜ١ى ث
َٞ ١ٖٜـ١ ٠ٚنــٛ              َٜٝٛػـتُٝإ ثـ َٝؿـه١ف نـطز٠ٚٚ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ث َُٝـ١ قـٝاغ١ن١َإ ث َٝـت ٥ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ز٠َي

َٝط٠ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ٚ باظضطاْٞ ٖٝض ن١ّ ٚ نٛض ١ٜنٝإ ١ْٝ ٚ ت١ َٝهٞ زٜه١، ن١ٚات١ ي ْػٝل ١ْى ٠ٚنٛ ؾت
ٍَ نـطز٠ٚٚ،       َٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝـ َامل خ٪ٜتٝـإ نـ١ٚا قـٝاغ١ن١ٜإ قبـٛ َامل خ٪ٜا١ْ ن١ٚا ؾت١ن١ٜإ نطز٠ٚٚ، ي

١ٝ، ض ٩ٜؿت٠ٚٛ ٚ بـا بـط ٚات، ١٥طـ١ض ْـا     ب١دّ ١٥ّ قٝاغ١ٜ١ زٚٚ ؾت١، ٜإ ٜاغا١ٜٝ ٜإ ْا ٜاغا١ٜٝ، ١٥ط١ض ٜاغاٜ
ــ٪ٟ          ــ١ خ ــسا ب َٜ َِٜ، ي١ٚ ــ١ض ــ١ض٩نا١ٜتٞ ٖ ــ١ضٟ غ َٝت١ فًت ــ ــ٠ٚ١ٟ بط ــ٪ ٥ ــا٠ٚ ب ــط َ َٜهٞ ت ــ١ض ــتا فًت َٝؿ ــا١ٜٝ ٖ ٜاغ
َٜٝٛػت ْانات ؾيت ٚا ط١ٚض٠ به١ٜٔ، ب١َٓا١ٜى ١ْٝ ي١ ب١َٓاناْٞ ٜاغا، ١َغـ١ي١ٜ١نٞ ظ٩ض ظ٩ض   َٜت٠ٚ١، ث ز٠ط١ض 

َِٜ ز َٜٝٛػـت بـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ؾـت١ ْانـات ٚ ز٠ْطـٞ          ب١غٝت١ ٚ ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض َٜتـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ ث َيٓٝا بـٔ ز٠ط١ض 
َٜت٠ٚ١ ٚ با بط ٚات ٚ ت١ٚاٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ي١غ١ض ْازض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜط١ ب١ ن١ؽ ْاز٠ٜٔ تها١ٜ با ن١ؽ قػ١ ١ْنات، ف١ضَٛٚ بـعأْ ١٥طـ١ض ف١ق١ض٠ٜـ١ى ٥ٝعافـ١ ز٠نـ١ٜٔ       َٝػتا ض  ٥

َٝؿٓٝاض٠ن١تإ ض١ٝ؟.  ٜإ َازز١ٜ٠ى ٥ٝعاف١ ز٠ن١ٜٔ ب٪ ع٬ٝدٞ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١، ف١ضَٕٛٚ بعاْغل ث
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝــ١ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ْــاض اظٜٔ، ف١قــ١ض٠ٟ ز٠ٚٚللــإ زاْــا٠ٚ ١٥طــ١ض دــ١ْابت بٝد١ٜتــ١    ٥

زٝن هالدينعوٟنفرحن ٗز  نتدزٙخٚٞنهوٌ٘ظفنين اف٘ضىنينكأعطى ١ن هطىخطنننناث ُٚ :نٙصر سن ٗزنٗش ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، 
ن هصط ٢ٛنًّن خىن جملوظنهرطٔٚىن ٚ ًٍٔنب٘ جخ تٍٔنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوظ(.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜطــ١َإ بــ١ ظ٩ضتــإ زا، ٥ــ٠ٚ١ ز٠ٜه١ٜٓــ١ َازز٠ٜــ١نٞ ٥ٝــعامل   َٝػــتا نــ١ؽ قػــ١ ْانــات ض  ، قــٝاغ١ن١ زٚٚبــاض٠ ٥

.٠ٚ١َٜٓٓ  بٝدٛ
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
اث ُٚ :نٙصر سن ٗزنٗش زٝن هالدينعوٟنفرحن ٗز  نتدزٙخٚٞنهوٌ٘ظفنين اف٘ضنينكأعط ١ن هطىخطن هصطى ٢ٛنًىّنننن

ن خىن جملوظنهرطٔٚىن ٚ ًٍٔنب٘ جخ تٍٔنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوظ(.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، َْٛاق١ؾـ١ٟ بهـ١ٜٔ؟، فـ١ضَٛٚ ْاٚتـإ ز٠ْٛٚغـغل بـ٪ َْٛاق١ؾـ١         تها١ٜ ن
َٟ قػ١ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ بهـات؟، ٥ـ١ّ     َٜٓس٠ٚ١ٜ، ن١ؽ ز١ٜ٠ٚ نطزْٞ ١٥ٚ َازز٠ تاظ١ٜ٠ٟ ن١ ١٥ظغل خإ خٛ

ــاى عبسايػــ٬ّ، نــ   َٜعاْــ١ ْاٜٚــإ ْٛٚغــطا٠ٚ: ن ــ١ض،   ب١ض  َٝط خــإ، َاَ٪غــتا عَٛ ــً اى نــاضز٩، ٥اٖــ١ْط خــإ، ؾ
 ز.ع١َٛض، ناى ١ْضؿلإ، ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.

َٜععبسايػ٬ّ   بطٚاضٟ: ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف        َٝو يـ١ بطاز٠ضاْـٞ ي َٞ، ٜـإ ٜـ١ن َٝطاٟ خ٪ّ قػ١ّ نطزب َٝبٛضزٕ ١٥ن١ّ ١٥ط١ض ي١ د َٔ زاٚاٟ ي
َٝؿـٓٝاض٠ٟ بـ١ تـ١سطٜطٟ ْاضزَٚٚـ١     زَيٞ ت١ْط بَك ١ًَس١تٞ عاّ بٛٚ، ١٥ٚ ث  ب١ قػ١ناة، َٔ ١َب١غتِ ١َق

َٝج١ض  نطا ٥ٝؿهاي١ٝتٞ ٠ٚ١٥ بٛٚ َـ١سلٞ قـ٬س١ٝت بـ١ ت١ْػـٝل      َٝط، ١٥ٚ ١ْق١ٟ تاظ٠ ت ب٪ ٫ٟ د١ْابٞ غهطت
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ بٛٚ، ١٥ّ ١ْق١ٟ تاظ٠ ١٥ٚ ٥ٝؿهاي١ٝت١ س١ٍ ْانات، ب٪١ٜ ١٥ٚ ١ْق١  ت١سطٜط١ٜٟ َٔ ي١ط١

َٜت ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ )ٜكتكـط زٚض ايـٛظضا٠ ( ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا ٥ٝعـاز٣٠ َـ١سلٞ قـ٫١س١ٟٝٝ          ْاضز١َٚٚ د١خت بهط
َُٝـ١ ٥ـ١سهاَٞ ٥ـ١ٚ َـازز٣٠ نـ٪ٕ           َٝغل ي١غ١ض غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٞ، ١٥ط١ض ٖـ١ضزٚٚ َٛؾـه١ًٝ سـ١ٍ ١ْنـ١ٜٔ، ٥ ًَ ب

ــف١     ــٓر ايك ــْٛه١ )َ ــ١ٜٔ، ض ــا ْان ــا     كىىر ٥ًٝئ ــ١، ٚات ــ١ض ١ٖٜ ــع( ٖ ــٝل َ ــ١سلٞ   بايتٓػ ــ١ َ ــ١ تاظ٠ٜ ــ١ّ ١ْق ي
َٜٓٔ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. ٣٠َٛٝ ١٥ط١ض بٝدٛ  قٝف١ت١ن١ف د١خيت ي١غ١ض به١ٜٔ ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ناضز٩ ف١ضَٛٚ.

َٜع ناضز٩ ذلُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝى ز٠ْـط زضا يـ١ ث١ضيـ١َإ         ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ بـ١ ٖـٝض ؾـ ي١غـ١ض ١٥غاغـٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـا٠ٚخ٪ زٚٚبـاض٠      َٔ ي١ط١
َٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ٚ        َٝٛاظٟ طفتٛطـ٪ ٚ ضـ٪١ْٝتٞ قـٝاغ١ٟ ي َٜت٠ٚ١، ب١دّ خ٪ٟ ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪ف ؾـ ١ْنط
َُٝـ١ بـ١ ز٠ْطـسإ ع٬ٝدـٞ       ٥ َٟ َٝط١ٚا٣١ْ ث١ٜط ٠ٟٚ ْا٠ٚخ٪ بٛٚ، ز٠نـط ١٥ٚ ١ٜ٫ْا١ْٟ ع٬ٝز نطز٠ٚٚ ن١ ب١ ث

َٝهٞ ت١نٓٝهٝـ١     به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜعين َٔ ي١غ١ض ١٥ٚ ١٥غ اغ١ باؽ ي١ ٥ٝعاز٣٠ ز٠ْطسإ ز٠ن١َـ٠ٚ١، ١٥َـ١ خ١يـ١ي
َٜصٜٓــ٠ٚ١ نــ١ َــازز٣٠ ١ٜنــ١ّ    َٞ يــ١ َــازز٣٠ ز٠ّٚٚ، يـ١ٚ َازز٠ٜــ١ ٚاٟ زابط  َٜٝٛػـت١ ضاض٠غــ١ضٟ بهــ١ٜٔ، ز٠بــ ث
َٟ ٚاٟ       ــ١ٚ ٍَ بهاتــ٠ٚ١، ٥ــاخري قػــ١ ي١غــ١ض غــٝف١تٞ ٥ــ١ععاٟ ظ٠بــيت قــ١ظا٥ٞ ْٝــ١ بــ٪ ١َدًٝػــ١ن١، ي ثٛضــ١

َٜصٜٔ ز٠ ٍَ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.زاز٠ض   غ١دت١ن١ ز٠ز٠ٚ١ٜٓ٠ ١َدًٝؼ ٚ ْا٠ٚض ٩نٞ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ثٛض١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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        ٝ َٝـت ضاغـت١، نـ١ ٥ـ١تٛ َـ١سلٞ قـ٫١س ًَ َٝو ٚ يـ١      ٠ٚ١٥ٟ نـاى عبسايػـ٬ّ ز٠ٜ ١ت يـ١ ف١قـ١ض٠نٞ ز٠ز٠ٜـ١ ٜـ١ن
َٝهٞ            َٞ ؾـت َٞ فـ١تر زٚضات تسضٜبٝـ١، ٥ـ٠ٚ١ يـ١غٟٛ ف١قـ١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ ْاناتـ٠ٚ١، ٥ـ١تٛ ز٠بـ ف١ق١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ ز٠َيـ

َٝٞ: )ٜككس  ًَ َٞ ب ب ه ٩ذٚٞن اص ٘ ٝنان هفصسٝن ٨ٗ نفرحن ٗز  نبه١ٟ ع٬ٝز ب٪ ١٥ٚ ق٫١س١ٝت١ به١ٟ، ز٠ب
َٝين        (، ب١ خ٪ٟ سٛن١ُن١تدزٙخٚٞنفصط َٞ ف١ق١ض٠ٜـ١نٞ تـط بـ ٚ ٥ٝؿهاي١ن١ ي١غ١ض ق٬س١ٝت١، ٥ـ١تٛ نـٛ ز٠بـ

َٝهٞ بٝٓـ١ بـ١ قـ٠ٛتٞ قـاْْٛٞ،        َٝت ضاغـت١، ؾـت ًَ َٝين، ١ٜعين ٠ٚ١٥ٟ ناى عبسايػ٬ّ ز٠ٜ ْاٟٚ ق٫١س١ٝتٞ ١ْٖ
.َٟ َٞ ق٫١س١ٝت١ن١ ع٬ٝز بهط  ق٠ٛتٞ قا١ْْٛن١ٟ زٟ ض ابططٟ، ق٫١س١ٝت١ن١ ١َُٖٝٛ ٚ ز٠ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝط خإ ف١ضَٛٚ.  ؾً

 
 
 

َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف َـٔ ي١ط١َيٝـسا بـّٛٚ             َٜٓسٜاْـ٠ٚ١ ي َٜيَن ن١ َٛزاخ١ي١ّ نـطز، ٖـ١ض ٥ـ١ٚ ١ْقـ١ٟ نـ١ خٛ َٔ زٚ
َٜيَن، ب١دّ ن١ؽ ض١ٝ٥٠ن١ٟ َين ب١ ١ْٖس ٠ٚض١ْططت، ثطغٝاض٠ن١ؾِ ٥ ٠ٚ١بٛٚ ٚمت تـ١زاخٛيٞ غـَٛيٛتات بـا    زٚ

َٝـٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـاٟ عكٛبـاتٞ         ١ْن١ٜٔ، ١٥ٚ ظ٠بيت ق١ظا١ٝ٥ ٚ ١٥ٚ..، ٠ٚ١٥بٛٚ ز.ض٩شإ دٛابٞ زاٜـ٠ٚ١ ٚ ٚتـٞ بـ١ ث
عرياق١ٝ ٠ٚ١٥ تٝسا١ٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٖغل ١ْنطا، ١٥طٝٓا َٔ ظ٩ض ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ ١٥ٚ خاد١ْٟ ن١ تٝاٜـ١تٞ بـا   

َٝو به١ٜٔ ١٥ٚ قاْْٛـ١ ب  ١َُٝ ؾت ٥         ،َٟ َٞ بهـ١ٜٔ، ١٥طـ١ض فهـط بهـ١ٜٔ ٚ ظ٩ض ظ٠س١َ١تـ١ ٚ ْـانط َٝبـ١د تـٛاْغل د
َٝت١ بـــٛاضٟ   َٞ ظ٩ض بـــ١ باؾـــٞ ١ْضـــ ضـــْٛه١ ب١ضاغـــيت غـــَٛيت١ٟ قـــ١ظا٥ٞ ٥ـــ١ٚ ظ٠بـــيت ق١ظا٥ٝـــ١ يـــ٠ٚ١ ١٥ضـــ
َٝص١ْنـ١ خٜٛٓسٜاْـ٠ٚ١ بـ١ زاخـ٠ٚ١ نـ١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ٥ـٝرت نـ١             َٝهطز٠ٚ١ْ، ب١دّ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ي َٝب١د د

َٟ           ب١َٓاٟ قاْْٛٞ ْ َٞ خاَي١نـ١ٟ ظ٩ض باؾـ١  نـ١ ضـ٪ٕ ٥ـ١ٚ ٠َٛظ٠فاْـ١ ٥ـ١نط َٝو، ٥ـٝرت ٖـ١ض غـ ١ٝ ٜإ ١ٖض ؾت
َٞ بــا تــ١زضٜك نازٜط٠نــإ بهــ١ٕ،    ١ٜ٠َٛٝ، بــ١دّ ٥ــ٠ٚ١ٟ خــ٪ٟ ٠ٚظٜــط نــ١ ٥ــ١َي َٜيَت بــ١ٚ ؾــ قــ٫١س١ٝتٝإ بــسض

َُٝـ١ ٥ـ١ظاْغل             سـ١قَٝ  َٜـت، ٥ َٝت ١َـلٛع١ٜـ١ى ؾـيت بـ٪ بهط َٜـت بـ١َيهٛ ٥ـ١ب ٥ـ٠ٚ١  يت ْـ١ى ٖـ١ض تـ١زضٜك بهط
َٝت ب٪ َْٛاف١غ١ ٚ ؾيت ٚا ٚ خ٪تإ ؾـيت بـ٪ ز٠ض١٥نـ١ٕ، خ٪تـإ      ٠َٜٛ، ١٥ٚ ن٪َجاْٝا١ْ ن١ ١٥ض َٝت ب٪ نٛ ١٥ض
َٝو ٚإ بــ٪       َٜهٝإ ٠ٚنـٛ سهَٛــ١ت َٝط٠ٚ٠، ز٠غـ١دتٝإ ظ٩ض٠، بــ١عع َٝت١ قــٛضطٞ ؾــ ٥ـ١ظأْ ٠ٚنــٛ ٥ـ٠ٚ١ ٚاٜــ١ بطـ

َٝيت ١ٖض ض١ٝٝى زاٚا بهات، ضْٛه١ خ٪ٜإ ز٠غـتٝإ يـ١ْاٚ ٥اطط٠ن١ٜـ١ ٚ زاٚاٟ     خ٪ٜإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ س١ق
 ١٥ٚ ؾتا١ْ ١٥ن١ٕ ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 َاَ٪غتا ع١َٛض ف١ضَٛٚ.

َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهٞ تاظ٠ ١٥نـ١ّ، ضـْٛه١ َٓـٝـ ق١ْاعـ١مت ٚاٜـ١ ٠ٚنـٛ نـاى عبساي        َُٝٛا١ٜ َٔ ٥ٝكترياس ػـ٬ّ ٚتـٞ ٥ـ١ٚ     َٔ ث

٥ٝكترياس١ تاظ١ٜ٠ ٥ٝؿهاي١ٝت١ن١ سـ١ٍ ْانـات، ضـْٛه١ بـاؽ باغـٞ قـ٫١س١ٝت١، ٥ـ١ٚ قـ٫١س١ٝت١ ضـ١ٝ نـ١           
َٜـطزا زٚٚ ؾـيت        َٞ ز زضا٠ٚ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ٚ ظ٩ض ْادٛاْٝؿ١ ب٪ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ يـ١ خ٬ٝيـٞ زٚٚ، غـ

َٝت، دٛإ ١ْٝ ب٪ َٛق١ْغل ٚ َٛؾ١ضٜع ي١ نٛضزغتإ ًَ َٝؿـٓٝاض ز٠خ١َـ١ بـ١ضز٠ّ    َٛت١ْاقٝع ب ، ب٪١ٜ َٔ زٚٚ ث
َٝؿـٓٝاض٠ يـ١           َٝؿـٓٝاضٟ ١ٜنـ١َِ ٠ٚ١٥ٜـ١ : ٥ـ١ٚ ث َٜع، ث َٝـت بـ١ض  َُٝـإ ب َٜٞ ي َٜعتإ، ١٥ط١ض د١ْابٞ ٠ٚظٜط طٛ ب١ض 
َٝؿـٓٝاض٠ن١ٜإ به١ْـ٠ٚ١          َٜعٜإ ٥اَـاز٠ بـٔ غـ١سك ث َٜع ٠ٚظٜطٟ ثٝؿ١غاظ٠ٚ١ٜ ٖـات٠ٚٛ، ١٥طـ١ض بـ١ض  ١ٜ٫ٕ ب١ض 

َٜٞ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بٝاْٜٛٚــ١ى ١٥زاتــ١ ز٠غــيت َٝصْــ٣١ قــاْْٛٞ  ٚ ث١ضيــ١َاْتاضإ نــ١ ٥ٝعــاز٠ قــٝاغ١ٜ١نٞ ْــٛ  ي
َٝـ٠ٛ يـ١ ١َٓٝقـ٠ٚ١ زاٚاتـإ نـطز٠ٚٚ       َٝؿٓٝاض٠ ي١ ١ٜ٫ٕ ١ٜى ١٥ْسا٠ٚ١َ ٖات٠ٚٛ، ض١ْسٜٔ داض ٥ َٜت، ١٥ّ ث بهط

َٞ غـ١سب ١٥نـ١ٜٔ ٜـإ ٥ٝكـطاض ١٥نـ١ٜٔ، ٜـ١ع            َُٝـ١ ٚتَٛٚاْـ١ بـ١َي َٝؿٓٝاضٟ خـ٪ٟ ٥ـ١نات، ٥ َٞ غ١سك ث ين ن
َِٝ، ١٥طـ١ض قـاْْٛٞ ْٝـ١ بـا         ًَ َٝهٞ قاْْٛٝؿـ١ َـٔ ٥ـ١ٜ َِٝٓ ن١ ؾت َٝهٞ َٛت١ب١ع١، َٔ ٠ٚ١٥ ب١ ضاض٠غ١ض ١٥ب ؾت
َٝص١ْ ٥ٝكطاض ز٠نات نـ١ قـٝاغ١ٟ    َٝؿٓٝاض٣٠ نطز٠ٚٚ ٚ ي َٜع ٠ٚظٜط ١٥ّ ث َٝت قاْْٛٞ ١ْٝ، ب١ض  ًَ َٝص٣١ْ قاْْٛٞ ب ي

َٝؿرت ٠ٚ١٥ ١ْب٠ٚٛ ن١ خطا٠ٚتـ١ ز٠ْطـسإ، قـٝاغ١ٟ بـ١     َٜع يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ، ١٥طـ١ض دـ١ْابٞ      خ٪ؾٝإ ث ض 
َٝصْـ٣١ قـاْْٛٞ ٥اَاز٠ٜـ١ يـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ زاٚا بهـات بـ١          َٝـط٠ ي َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ بهات، ي ٠ٚظٜط ٥اَاز١ٜ٠ غ١سك ث
َٝؿـٓٝاضٟ ز٠َٚٚـِ       َٝٓٔ ٚ َازز١ٜ٠نٞ تط قٝاغ١ ١٥نات، ١٥َـ١ ضـاض٣٠ ١ٜنـ١ّ، ث ت١قٜٛت َازز٠ن١ ١َٖي٠ٚ١٦ؾ

َٜعإ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١ٖض ق١ضاض٠ ١ٖض  َٜؿت٠ٚٛ غ١ٜطٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١ض  ١َ١٥ قٝاغ١ به١ٕ، َٔ قٝاغ١ٜ١نٞ تطّ زاض 
َٝت) تٓشكط ق٬س١ٝ ٚظاض٠ ايعسٍ مل فـتر زٚضات......(، ضـْٛه١    َٝص٣١ْ، ١٥ٜٚـ ت١سسٜس٠ٕ ب١ٚ د٪ض٠ ب ي١ ي
َُٝـ١ ٖٝطـُإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ب٪ٜـ١ ١٥َـ١ ٖـ١ّ        َٟ ١َعٓاٟ ٚا١ٜ ٥ َٞ، ت١سسٜسٟ ق٫١س١ٝت١ن١ ١ْنط ١٥ط١ض ٚا ١ْب

ٍَ ٥ـ١ٚ ١َغـا١ًٝ٥ٟ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١            ض  ظطاضَإ ١٥نات١ ٚ ٖـ١ّ س١قـطٟ قـ٫١س١ٝت١ن١ف ٥ـ١نات نـ١ ي١طـ١
َٝت، غٛثاؽ.  غَٛيت١ٟ ق١ظا٠ٚ١ٝ٥ ١ٜ١ٖ ت١ْاقٛظٟ ١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز.ع١َٛض ف١ضَٛٚ.

َٜع ز.عُط فلس اَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 

      َٟ ــس ــٕٛٚ ٚ ١ْٖ ــ١ ١َٖيط ــسا ٚ زٚٚض ي ٠َٛٝ قا١ْْٝٛن١ٜ ــ ــ١ ضٛاضض ــس٠ٜٔ ي ٍَ ب ــ١ٚ َٝؿــ٠ٚ١ ٖ ــ١ ث َٝو ٖاتٛٚت ــهاي ٥ٝؿ
َٜهٞ ٜاغـاٜٝا١ْ ٚ ١َْتٝكٝاْـ١ٟ بـ٪ بس٩ظٜٓـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ ظ٩ض        سٝػاباتٞ تط طفتٛط٪ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ ٚ ضاض٠غـ١ض

َٝؿ٠ٚ١، ضْٛه َٝؿ٣١ َتُا١ْ ١ْٝ، ٚا ٖاتٛٚت١ ث َُٝٛا١ٜ ن َٜع     ططْط١، ضْٛه١ َٔ ث ١ بـ١ تاٜبـ١تٞ زٚا ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١ض 
َٞ باؾـ١ ٚ ٥ـٝرت ٚا ٖاتٛٚتـ١             َُٝـ١ ٚاَـإ ثـ َٝؿـٓٝاض٠ن١ّ، ٥ ٠ٚظٜطٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ باظضطـاْٞ ٚتـٞ َـٔ غـاسٝك ث
 ١َُٝ َٜع ناى ناضز٩ ز٠ن١ّ ن١ ٥ َٝؿ٠ٚ١ ٚ ي١ ضاغتٝسا ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا٠ٚ، َٔ ت٥١ٝسٟ ب٪ض١ْٚٛن١ٟ بطاٟ ب١ض ث

َٝػتا باغٞ س١ٍ ز٠نـ١ّ،  ز٠ْطُإ ي١غ١ض زا٠ٚ ٚ ث١ٜط ٠ٜٚـ ٥ٝ رت ٠ٚ١٥ زٚٚباض٠ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ب١ باف ْاظاْغل، ٥
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َٝٛإ  َٝٓإ ٚ ث١ض٠ٚضز٠نطز١ْ، ض ٩َيٞ ١٥ٚ ت١ْػٝػل ٚ ت١عا١ْٟٚ ْ ضٕٚٚ بٜٛٚت٠ٚ١ ن١ ١َب١غ١ت ي٠ٚ١ ت١ْٗا ضاٖ
 ٞ َٝٓـاْ َٜت٠ٚ١ ب٪ ضٞ؟، ب٪ ث١ض٠ٚضز٠ نطزٕ ٚ ضاٖ ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ نٛضت ز٠نط ٥ـ١ٚ   ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ي١ط١

َٟ؟، يـ١ ثـ١ؿلاْطاٟ             َٟ ز٠نـط َٝٓـاْٝـ يـ١ نـٛ َٝٓغل، ضاٖ ١٥ْساَا١ْٟ ن١ ٥ـ١ععاٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٞ ز٠بـٔ، ضاٜاْـس٠ٖ
َٝٞ ٜاغاٟ ث١ؿلاْطاٟ زاز٠ٚضٟ ي١ ٫ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زي١، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ّ    َٟ، ث١ؿلاْطاٟ زاز٠ٚضٜـ ب١ ث زاز٠ٚضٟ ز٠نط

١ٜ٠َٛٝزا با ب١ ٥اغاٜٞ ٠ٚضٜبطـطٜ  ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ ٠ٚنـٛ ضـ٪ٕ نـاى        ت١ْػٝل ٚ ت١عا١ْٚ ي١ٚ ضٛاضض ٔ، بـ١دّ َـٔ ي١طـ١
عبسايػ٬ّ باغٞ نطز، ٠ٚنٛ ض٪ٕ غ٪ظإ خإ باغٞ نطز، ٠ٚنـٛ ضـ٪ٕ َاَ٪غـتا عُـط عبـسايععٜع باغـٞ نـطز،        
َٝغل : ز٠غـ١دتٞ ض٩َيـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ            ًَـ َٜعتاْـ٠ٚ١ ٚ ز.ض٩شإ خػـت١ٝ ض ٚٚ، ب َٝؿٓٝاض٣٠ نـ١ نـطا يـ١ ٫ٜـ١ٕ ب١ض  ١٥ٚ ث

َٜت٠ٚ١ ب٪ ١٥زل ١ٜ٠َٛٝ َازز٣٠ ز٠ٜـ١ّ  ع١زٍ نٛضت ز٠نط َٝٓإ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ نطزْٞ ٠ٚ١٥، ب١ّ ؾ اَساْٞ خٛيٞ ضاٖ
َٝت ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ  قٝاغ١ به١ٕ ٚ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٜٔ ٚ ١٥ّ ْٝط١ضا١ْٝ ْاَ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضؿلإ عبساهلل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 

ــ١          ــيت ١٥َ ــ١ٜٔ ب١ضاغ ــٌٝ به َٝؿ ــا ث ــإ ٜاغ ــ١ض خ٪َ ــ١ ٖ ــو ن َٝ ــ١ نات َٝٔ ٚ ي ــ ــا زاز٠ْ ــط٠ ٜاغ َٝ ــ١ ي َُٝ َٜعإ، ٥ ــ١ض  ب
َُٝـ١ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ             َٞ، ب٪ٜـ١ ٥ َُٝٛاٜـ١ يـ١ خـٛاض٠ٚ٠ ض٠ْطسا٠ٚ١ْٜـ١نٞ خـطاثرتٟ ز٠بـ غابٝك١ٜ١نٞ خ١ضاث١، َـٔ ث

َُٝٛا١ٜ ي١ ١ََٖٛٚإ ب٠ٚٛ  َٝج١ض ٠ٜٛ، ١٥ط١ض ١َٖي١ٜ١، ١َٖي١ٜ١ن١ َٔ ث ١ٖض ض١ْس٠ َٔ ي١ شٚٚض٠ٚ٠ ١ْبّٛٚ ن١ ت
َٝؿـرت ٚ َْٛاق١ؾـ١ٟ          َٝهٝإ ٥ٝعافـ١ نـطز٠ٚٚ نـ١ بـْٛٚٞ ْـ١ب٠ٚٛ ث َٝص١ْ ب٠ٚٛ ن١ ؾـت َٝسضا، ١َٖي١ن١ ي١ ي ز٠ْطٞ ي
١َٓٝط١ٜؿت١ْٚٛ ب١ضاغيت، ١َ١٥ ١َٖي١نـ١   ي١غ١ض ١ْنطا٠ٚ، ١َٖي١ن١ف ي١ ١َٖٛٚ ١٥ْساَا١ْ ن١ ز٠ْطٝإ زا٠ٚ ٚ ت

١َب١غت١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  ١َٖٛٚ ْاض اظٜغل ي٠ٚ١ٟ ن١ ٥ـ١ٚ ز٠غـ٫َ١ت١ س١قـط     ؾا١ًَٝ ب٪ ١ََٖٛٚإ، ١َٖٛٚف
َٞ، ب٪ ١٥ّ ١َب١غـت١ ثط٠ْػـٝجٞ    َٝٝسا ١ْب َٝسا ١ْب٠ٚٛ، ١َب١غتُا١ْ ن١ ت نطا٠ٚ ي١ ز٠غيت ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ن١ ت

َٝطٟ ث١ضي١َإ ٖاٚض اّ يـ١ ض ٠ٚٚ قا١ْْٝٛن١ٜـ٠ٚ١، بـ    ٍَ غهطت ١دّ يـ١  قاْْٛٞ خ٪ٟ بط ٠ٜٛ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، َٔ ي١ط١
َٝـط٠          ض ٠ٚٚن١ٟ تط٠ٚ٠ ي١ ْا٠ٚض ٩ى ١َب١غ١ت ي١ ْٝـ١تٞ َٛؾـ١ضٜع ضـ١ٝ؟، ب١ضاغـيت ١٥َـ١ ْٝـ١تٞ َٛؾـ١ضٜع ي
َٜو به١ٜٔ ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠  ١َُٝ ناض ١َُٝ ١َبػتُا١ْ ي١ ض ٟٚٚ قا١ْْٝٛن٠ٚ١ٜ١ ن١ ٥ َٝط١ٚا١ْ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ن١ ٥ ث

َٝت ن١ ز٠غ١دت١ن١ ي١ ز٠غيت ٚ ١ٜ٠َٛٝ ١ْب َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ قٝاغ١ ْا٠ٚض ٩ن١ن١ٟ ب١ٚ ؾ َٝت، َٔ ث ٠ظاض٠تٞ ع١زيسا ب
تاظ١ٜ٠ٟ ن١ نطا٠ٚ، خطاثرت٠ ي١ٚ قٝاغ١ٟ ن١ تاظ٠ زاْطا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ت١ْٗا ٚ ت١ْٗا ١َٖٛٚ ز٠غـ١دت١ن١ٟ  
َٜت، ٜــ١عين ٥ــ٠ٚ١ تــ١ٚاٚ    َٞ بــسض َٞ ز٠غــ١دتٝإ ثــ َٞ ز٠ٚضات بــ٪ ٥ــ١ععانإ ْــاب زا٠ٚ بــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ عــ١زٍ، ٥ــ١ب

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٚ     س١قطتط نطز١ْ ٚ خ١ضاثرت ٟ نطز ١َٚظٚع١ن١ٟ ٚ ز٠غ١دت١ن١ٟ ت٪ر نطز٠ٚ٠، ب٪ٜـ١ َـٔ ث
١َُٝ ناض ب١ٚ َازز١ٜ٠ ضابططٜٔ ٖـ١تا ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ     ٥ َٟ ١ٜ٠َٛٝ ٥ٝعاف١ بهط َٟ، ب١ٚ ؾ َازز١ٜ٠نٞ تط ن١ ٥ٝعاف١ بهط

َٝت١ َِٜ ١٥ط١ٜٓ َٞ، ١ٜى: غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض َٜت٠ٚ١، ١َ١٥ زٚٚ ٖٝين غ١ضٜعُإ ز٠زات ق١ْاع١تٞ  ن١ ت١عسٌٜ ز٠نط
َٜــت ٚ ت١عــسًٜٞ    َٜٓٝتــ٠ٚ١ ي١بــ١ض ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بــ١ خرياٜــٞ ٖٝٓــ١ناْٞ قــاْْٛٞ خــ٪ٟ ز٠بط  ضاغــت١ٚخ٪ بٝط١ض 
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    َٞ َٝهطزْٝؿـ٠ٚ١ نـاضٟ ثـ َٝب١د َٝهطز٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض ض٠ٚٛ بٛاضٟ د َٝب١د َٝت١ بٛاضٟ د َٝـ ٠ٚ١٥ٟ بط ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ث
   ٕ َٝؿـه١ف ز٠نـ١ٜٔ ٚ      ْانطٟ ٚ ي١ َا١ٜ٠ٚنٞ ظ٩ض نٛضتسا ١ٖض ن١ؽ يـ١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َا َٜٞ ث قـٝاغ١ٟ ْـٛ

١َٜٝنـ١:        َٝغل َـازز٠ ْٛ ًَـ َُٝـ١ ب ٥ ،َٟ َٝهٞ ظ٩ض ب١غـٝت ز٠نـط َٞ ز٠ضز٠ن١ٜٔ ٚ ب١ ؾت ٙ٘ ىفن هالٌىىنب اى  ٝنننن٠ٚ١٥ٟ ي
َٜعطاناؾلإ ز٠ضنطز٠ٚٚ بـ٪   ت ضالأنذرٟنٙرٍنتالدٙوٕ، ١َُٝ ٜاغاٟ ١٥زل١َْٛٞ ثاض َٜعإ، ٥ غـاَي١، يـ١ ن٪تـاٜٞ     7ب١ض 

َٟ، ٚاتا َازز٠ن١زا ْٛٚغطا٠ٚ ناض ب َٝهٞ ْٛ َٟ ١ٖتا٠ٚنٛ ١َٖيبصاضزْ َٟ،   ١7ّ ٜاغا١ٜ ْانط غاَي١ ناض ب١ ٜاغان١ ْـانط
٠َٜٛبـ١ضٟ      َُٝٛا١ٜ ٜاغا١ٜن١ ث١ى ْاخـات، بـ٪ ضـٞ؟، ب١ض  ١َُٝ ناض ب١ٚ َازز١ٜ٠ ْان١ٜٔ ٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ف ث ٚاتا ٥

٠َٜٛبــ١ضٟ زا٥ري٠نــإ ٚ ز٠ٚا٥ــري  ٟ ض٠مســٞ ٚ ؾــٛبٗٞ ٖــ١َٛٚ زا٥ري٠ٜــ١ى خ٪ٜــإ ٥ــ١ععاٟ ظ٠بــيت ق١ظا٥ٝــ١، ب١ض 
َٝت، ب٪١ٜ ١٥ّ ز٠غ١دت١ؾٝإ ٫ٟ خ٪ٜإ ْـ١ب٠ٚٛ   ض٠مسٞ خ٪ٜإ ١٥ععاٟ ظ٠بيت ق١ظا٥غل، با ٠ٚ١٥َإ بري ١ْض
َٜٝتـ١ غـ١ض ث١ضيـ١َإ ٚ       ١ٜ٠َٛٝنٞ قاْْٛٞ ن١ ؾـا٥ٝب١ٜ١نٞ قـاْْٛٞ ١ْ ٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠ف ضاى ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ ؾ

 ٜاغانإ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٞ؟. َٝب١ٝٓٝنت ١ٖب  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ط١ض ت

َٜع غٓإ ض١ي١بٞ/ ٠ٚظٜطٟ باظضطاْٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٜٝـ١   َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ٥ َٜت، ضاغت١ ث َٞ غ١ضٜب١ ١ٜعين ٠ٚ١٥ْس٠ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠نط َٔ ظ٩ضّ ث
َٜـين دـ١ْابتإ ٚتتـإ ٥ٝعـاز٣٠ قـٝاغ١ٟ         ٠ٚ١٥َإ ن١ ت١قسِٜ نطز، ب١ؽ َٝهٞ قـاْْٛٞ نـطا، زٚ ي١غ١ض ١٥غاغ

َُٝـ١ف             َٝـٞ، ٥ َٜـيَن ضاظٟ ْـ١بٕٛٚ ي به١ٜٔ، ن١ ٚتطا ٥ٝعـاز٠ٟ قـٝاغ١ َـ١عٓاٟ يـ١ قـٝاغ١ن١ٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٚتـطا زٚ
َٝهٞ         َٜـيَن ٚ زٜطاغـ١تٞ بهـ١ٜٔ، ضـْٛه١ نـ١ ث١ضيـ١َإ قـاْْٛ َٜٝٛػت١ ٥ٝعاز٠ٟ قٝاغ١ن١ٟ به١ٜٔ زٚ ت١بع١ٕ ث

َٜو ١َؾـانًٝٞ       ز٠غت  َُٝـ١ بـ١عع ْٝؿإ ز٠نات، ٠ٚظاض٠ت ٚ سه١َٛت ت١ْفٝعٟ ز٠نات، نـ١ تـ١ْفٝعٟ ز٠نـات ٥
َٜت  َٜٔ ٚ ت١ْػٝل ١ْنط َٝت، ب٪١ٜ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ضا١ْٟ ن١ غَٛيت١ٟ ق١ظا٥ٞ ٠ٚضز٠ططٕ، ١٥ط١ض ت١زضٜب ١ْنط ز٠ب

١َٝٝنٞ ١ْى بـ١ د١ٖايـ١ت، بـ١ عـًِٝ بطـٔ، ١ٖز٠ف١نـ       ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ن١ ز٠ض١ٓ د َٝـط٠ ت١ْػـٝك١،   ي١ط١ ١ ي
َٝت ) َٝط٠ ز٠َي ٙالدنًّن عط ١ن هطخطن هصط ٢ٛن ا٘ظفن افى٘ضنزمسٚى نًىّن خىىنننننضٝسٟ ظٜاتط ٚ ْٛقػاْرت ١ْٝ، ي

ــا ض        جملوىىظننٗنب هرِطىىٚقنًىىعنٗش زٝن هالىىدي(،نن ــ١ض ْ ــ١، ١٥ط ــ١ؽ ت١زضٜب ــ١ٟ ب ــط٠ ز٠ٚض٠ن َٝ ــ١زٍ ي ــٞ ع ٠ٚظاض٠ت
ٜـ    َٝسا ١ْٝ ٠ٚ١٥ ز٠َٚي١َ١ْسٟ ز٠نـات ٥ـ١ٚ َازز٠ َٝت،      ٥ٝؿهاي١ٝتٞ ت ١، فـ١قريٟ ْانـات نـ١ ٥ٝؿـ١ن١ ظ٠ض٠ضٟ ٖـ١ب

َٝبـٛٚ،   َِٜ ي َٝط٠ ظ٩ض ب١ غاْاٜٞ طٛ ١ًَٜن١ ٥ٝؿٞ ز٠نطز ب١زاخ٠ٚ١، َٔ ي َٜٓس١ْ، ضاغت١ زض َٝط٠ ١َغ١ي١ خٛ زٚاٜٞ ي
َُٝــ١      ــت، ٥ َٝ ٍَ ب َٟ ثٛضــ١ َُٝــ١ ْاَاْــ١ٚ َٝطاْــ١، ٥ َٝغل قػــ١ُى ٥اطــازاض ١ْبٜٛٚٓــ١، ض فــ١ضم ْانــات ي ــ ًَ َٞ ب ٠ٚ ْــ١ب

َٟ ت١ْػٝ َٞ        ز٠َا١ْٚ َٜـو، بـا٠ٚض ّ ثـ َٞ ن١ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ضاْـ١َإ ٚ ٥ـ١ٚ ٠َٛظ٠فاْـ١َإ ز٠ضـ١ٓ ز٠ٚا٥ري َٝو ١ٖب ك
٠َٜٛن١ ١ْٖس٠ ب١ َـ١عًَٛاتٔ،   به١ٕ ي١ٚ ؾ١ضٜه١ ط١ٚضا٣١ْ ١ََٛغًٝٞ سكٛقٝإ ١ٜ١ٖ ١ٖض ١ٜنٝإ ف١ضخ١ ز

َُٝـ١ ف    ٥ َٟ َٝـط٠ ز٠نـط َٝط٠ زاز٠ْٝؿغل ٚ ٥ٝؿ١ن١ ي َِٝ ٚا١ٜ، ٚاقٝع١ن١ ي َٞ ز٠َي ٝهـطٟ ٥ـ٫ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ ض    ضاغتٝتإ ث
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َٝت ١ْٜ١َٖٛ َٝت، ب٪١ٜ ١٥َا١ْ ز٠ب َٝؿ َٝو ز٠ن َٝت     ع١ظاب بٔ ٚ ساظض بٔ ٚ ١َعًَٛاتٞ قاْْٛٞ ظ٩ض ضـانٝإ ٖـ١ب
َٝـت ٚ               َٜـت، ب٪ٜـ١ َـٔ ٥ٝكـطاض ز٠نـ١ّ نـ١ َازز٠نـ١ ٠ٚنـٛ خـ٪ٟ ؼلٝٓ َٞ بهط َٟ ٚ ٥ٝؿـ١ن١ٜإ ثـ ن١ ز٠ض١ٓ ٥ـ١ٚ

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ. ظ٩ضٜـ ١ََٕٓٛٚ ز٠ِ ي١ ١٥ععاٟ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥  ضٝسٟ ي١غ١ضٟ َْٛاق١ؾ١ ١ْنط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، َازز٠ تاظ٠ن١.  ف١ضَٕٛٚ ١ْق١ تاظ٠ن١ غٛ
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن هال غسٝ:

 ٗز  نتدزٙخٚٞنهوٌ٘ظفنين اف٘ضنينًّن خىنتِر سنص٩ذٚٞنٗش زٝن هالدين ه٘ ز ٝنان ا  ٝن هر ضالٞنعوٟنفرحن
ن جملوظنكأعط ١ن هظخطن هصط ٢ٛ،نهرطٔٚىن ٚ ًٍٔنب٘ جخ تٍٔنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوظ.

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

 ز.ض٩شإ ف١ضَٛٚ
َٜع ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
( طــريا٠ٚ نــ١ ز٠ْطُــإ بــ٪ زا ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ ز٠غــ١دت 9اظ ٚ ض٠خٓاْــ١ٟ نــ١ يــ١ َــازز٣٠ )١َب١غــت يــ١ٚ ٥ٝعــتري

َٜٓـ١ ٥ـ١ععاٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٞ، َـازز٣٠ ز٠ّٚٚ ٥ـ١ٚ ١َب١غـت١ٟ            َٝهٞ زٜه١ نـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْ بهط َٜت١ ١ٜ٫ْ ١ْزض
َٝغل ) ًَ َٝسا١ٜ ب ١ ٥ـ١ٚ  ( ٚاتا تان١ ١ٜ٫ٕ ن١ ب٪ٟ ١ٖٜـ١ قـٝف١ٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٞ بساتـ     ًف٘ضنينًّن خىن جملوظت

َٜو يـ١            َٝـٞ قـاْْٛٞ َْٛاف١غـ١ ت١ؾـهٌٝ بـ٠ٚٛ، ٥ـ١ٚ تـ١خًٜٛٞ يـ١ ١ْٖـس ١ٜ٫ْا١ْ ١َدًٝػ١، ١َدًٝػ١ن١ ب١ ث
       ،َٞ ١٥ْساَإ ز٠نات ٜإ ت١خًٜٛٞ ٠ٚظٜفٞ زٜه١ ز٠نات ف١ضَاْب١ضٟ زٜهـ١ نـ١ قـٝف١ٟ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٝإ ٖـ١ب

َٝٓإ ٚ ت١ َٝط٠ ض ٩َيٞ ض١ٝ؟، خٛيٝإ ب٪ ز٠نات٠ٚ١ ب٪ ضاٖ زضٜب نطزْٝإ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتـٛأْ نـاض ٚ   ٠ٚظاض٠تٞ زاز ي
       ،َٞ َٝٞ بهـ١ٕ، َـ١دًٝؼ قـٝف١تٞ ظ٠بـيت قـ١ظا٥ٝإ ز٠زاتـ َٝب١د َٝطزضا١ٜ د باض٠ناْٞ ن١ ب١ ١٥زل١ْ١َٛن١ ضاغج
٠ٚظاض٠تٞ زاز ز٠ٚضاتـٞ تـ١زضٜٝبٝإ بـ٪ ز٠ناتـ٠ٚ١، ٖـ١تانٛ ت١قٝٝسٜؿـُإ نطزٜـ١ ز٠ٚضاتـ١نإ بـ٪ ضـ١ٝ ٖـ١تا            

َٝهطزْٞ ١٥ضنـ١ناْٞ ١٥زلَٛـ١ٕ نـ١ ١٥ضنـ١ناْٝـ يـ١        بتٛأْ ََٛاض٠غ١ٟ ١٥ٚ ز٠غـ١دتا١ْ بهـ   َٝبـ١د ١ٕ بـ٪ د
َٝؿٛٚتطٟ ٜاغان١ ز٠ْطُإ ب٪ زا٠ٚ.   َازز٠ناْٞ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜهٞ تط ١٥ظغل خإ. ٠ٚ١َٜٓ داض  بٝدٛ

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن ا  ٝن هال غسٝ:
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ش زٝن هالدين ه٘ ز ٝنان ا  ٝن هر ضالٞنعوٟنفرحن ٗز  نتدزٙخٚٞنهوٌ٘ظفنين اف٘ضنينًّن خىنتِر سنص٩ذٚٞنٗ
ن جملوظنكأعط ١ن هظخطن هصط ٢ٛ،نهرطٔٚىن ٚ ًٍٔنب٘ جخ تٍٔنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوظ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟،  َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝ؟، ن 26ن نـ١ؽ   ١18ؽ ز٠غيت ب١ضظ نطزٚٚت٠ٚ١، ن

 ي١ط١َيسا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن(:11 ا  ٝنا

٢ٞنًوٚىْ٘ن ِٙى زنٗننن(نً 199ٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرنين ٗنبغس ًٞن٨تصىنعّنا
ٍننننن٨399تصٙدنعوٟنا  ا  ٝا هط  ضىٞ(نًىّنٓىر ن هصى ُْ٘ن ٗن ًرِىعنعىّننننننن (نً ٢يتنًوْٚ٘ن ِٙى زنكىىنًىّنأخىىنعلى

نً٘ ف ٝن جملوظنب هخٚ ُ  ن ٗن ٨ٗز قن ٗن اطرِد  ن هيتنٙطوخٕ.
ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ؟

َٜع  ِ عًٞ)٠ٚضتٞ(:ز.افلس ابطاٖٝ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 (:22َازز٠ٟ )
َٝؿه١ؾـهطزْٞ ٥ـ١ٚ             َٝو ظٜإ بـ١ سـٛنُٞ َـازز٠ٟ ؾ١ؾـ١َٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بط١ٜـ١ْآ ٜـاخٛز ض آ يـ١ ث ١ٖض ن١غ
ب١ٜآْا١َ ٚ ناغ١ظا١ْ ٚ ب١َيط١ْاَا١ْ بطـطآ نـ١ ١٥زلَٛـ١ٕ زاٚاٟ ز٠نـات، بـ٪ َا٠ٜٚـ١ى سٛنُـس٠زضآ نـ١ يـ١          

َٝو ن١َرت ١ْبآ ٚ ي١ ( غ١ز ًَٝ٪ٕ زٜٓاض نـ١َرت  199زٚٚ غاَيٝـ ظٜاتط ١ْبآ ، ٜا ب١ غ١ضا١ٜ١َى ن١ ي١ ) غاَي
 ( زٚٚغ١ز ًَٝ٪ٕ زٜٓاضٜـ ظٜاتط ١ْبآ ،.١ْ399بآ ٚ ي١ )

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غـ  َٝػتا ن َٝت، ٥ َٝٞ ْٝػب١ ب َٝؿٓٝاضٟ نطز ٚ ٚتٞ ٠ٚ١٥ ب١ ث ١ض ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١   د١ْابٞ ٠ٚظٜط ث

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ناى ١ْشاز، نـاى س١َـ١ غـ١عٝس، غـ٪ظإ خـإ، َاَ٪غـتا        با ْاٜٚإ بٓٛٚغغل، ١٥ّ ب١ض 
َٝط خإ، تاضا خإ، َاَ٪غتا ع١َٛض، ز.بؿري، ٥ا١ْٖط خإ، ١ْغطٜٔ خإ، ف١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.  نا٠ٚ، ؾً

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜتـ١ ْٝػـب١، بـ٫َ١ّ ْٝػـب١ت١ن١ ن١َـ١، ضـْٛه١ ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعـ١          َٝؿٓٝاض٠ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜطّ ن١ بهط َٓٝـ ي١ط١ٍ ١٥ٚ ث
َٞ نـ١        َٞ خعَـ١تٞ ضابٝشهـ١ف ب١قـ١ز٠ض ٥ـ١ٚ ضعـ١ب َٝسا١ٜ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠ب َٝهٞ ظ٩ضٟ ت َٝه١ ب١ضاغيت ثاض٠ٚ ثَٛي ١َٚظٚع

َٞ، بـ٫َ١ّ ْٝػـب      ٍَ ٠ٚ١٥ زاّ بـ١ ْٝػـب١ بـ َٜت، َٔ ي١ط١ َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ دـ١ْابٞ        ز٠نط ١ت١ن١ ن١َـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث
َٝٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـٞ             َٝساْٝـ١، بـ١ث َٝغل سـ١ثؼ ٚ ١٥ٚاْـ١ٟ ت ًَـ َٝـسا ْٝـ١ بـا ب ٠ٚظٜط٠ٚ٠ ب١ ض٥٠ٞ َٔ، ٠ٚ ضازعٞ ١َع١ٜٓٚؿـٞ ت
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َٜتـ١      َٟ ي١َاب١ٜين ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ خ٪َإ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ، ٠ٚ ي١طـ١ٍ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٠ٚظٜـط بهط ٠ٚظٜط٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ض٠بت بهط
َٞ نـ١ س١ثػـ١ن١ )  ْ َٞ ب َٞ ن١ ١٥ٜٚـ س١ثػ١، ٠ٚ ٚاٟ ي َٝسا ب ٨تصىىنعىّنضىِرنينٗن٨ننننٝػب١، ب٫َ١ّ ضازعٞ ١َع١ٜٓٚؿٞ ت

َٞ ٚ يـ١ )    ٥19ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ْٝػـ١تٞ ٥ـ١ٚ غطاَـ١ف يـ١ )      تصٙدنعوٟن زبعنضِ٘  (ن %( غـ١تا  39%( غـ١تا ز٠ف نـ١َرت ْـ١ب
َٝهـ١ ب١ضاغـيت ثـا         َٞ، ضـْٛه١ ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعـ١ ١َٚظٚع َٝهـٞ     بٝػتٝـ ظٜـاتط ْـ١ب َٝساٜـ١، س١قـ١ ضازع َٝهٞ ظ٩ضٟ ت ض٠ٚ ثـَٛي

َٝت، غٛثاؽ. َٝسا ب َٞ ٜاْٞ َٛغت١س١قٞ ت َٝسا ب  ٠ٚ١٥ؾٞ ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس.
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝيَن، ضْٛ ٍَ ٠ٚ١٥زاّ س١ثػ١ن١ ؼل َٝـت، فٝعًـ١ٕ     َٓٝـ ي١ط١ َٜـص٠ ب َٝـو، ٠ٚ ض َٝت ٠ٚ١٥ خاَي ه١ با ١٥ٚ ضازٜع١ ١ٖب
َٜص٠ن١ف ب٫َ١ّ ن١َ١ ي١ ) َٝٓر ب١ ي١ )5ض %( غ١تا ز٠، يـ٫١ٟ نـ١ّ ثؿـتطريٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـاى ْـ١شاز       19%( غ١تا ث

َٝهٞ ن١ ١َ١٥ ب٪ ١ٖضب٪ َاز٠ٟ )39%( غ١تا ز٠ ب١ ي١ )١٥19ن١ّ ي١ ) (٠ نـ١ ٥ـ١ٚإ بـ١    7%( غ١تا بٝػت، خاَي
َٜٓسٜا٠ٚ١ْ زٜػإ َاز٠ٟ )( غ6١) َٞ ١َغـ١ي١ٕ قـاْْٛٞ       7َي١ت خٛ (٠، ١٥ٟ ب٪ ٖـ١َٛٚ قا١ْْٛنـ١ ظ٠فلـ١ت ْـ١ب

َٞ 8َاز٠ٟ شَاض٠ )، (8شَاض٠ ) ( بٝػـت ٚ زٚٚ  33( بٝػـت ٚ زٚٚ خـاَيٞ )  ٥33ـ١ّ ت١قطٜبـ١ٕ )  حيظسن( ن١ ١٥َي
َِٝ ٚاٜـ١         َٞ عكٛب١نـ١ بـ٪     رلاي١ف١ٟ زاْا٠ٚ، ن١ٚاتا ب٪ ١ٜى َاز٠ ٜاْٞ عكٛب١نـ١ بـ٪ ٜـ١ى َاز٠ٜـ١، َـٔ ثـ ٥ـ١ب

َٜت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب٪ ١ٜى َـاز٠   َٞ رلاي١ف١ٟ ١٥ّ قا١ْْٛ بهات ١٥ّ عكٛب١ٜ١ بسض َٞ ١ٖض ن١غ ١َٖٛٚ قا١ْْٛن١ ب
َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١ٚ ١َٖٛٚ قا١ْْٛن١ف ١٥طط َٞ ١٥ٚ نات١ َاز٠ن١ف ١٥طط  ١ْب

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

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:ب  ١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٠َٚي٬ٖٞ ٥ا ١٥َـ١ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـتُا١ٜ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٠ٚظاض٠ت خ٪ٜـإ زاٜٚاْـ١،          ب١ض 
َٝهٞ تاظ٠ٜـ١ يـ١ ْـاٚ ١٥َـ١ٜا       َٝهٞ تاظ١ٜ٠ ١ٜعين، ْٝػب١ت١ن١ ؾـت َٜع ٠ٚظٜط ت١قسؿلٞ نطز ؾت ٖٓسٟ ١َ١٥ٟ ب١ض 

١ًَٕ ٖـٝض ٬َسع٠ٜـ١نٝإ ْٝـ١، ي١غـ١ض      ١ْٖات٠ٚٛ، ي١  ْاٚ ١٥ٚ باب١ت١ٟ ن١ خ٪ٜإ ١ٖٜا١ْ ١ْٜإ ْٛٚغ٠ٛٝ ١٥غـ
ٍَ ضـْٛه١ ١٥َـ١        13( ٖٝض ١ْٚتطا٠ٚ، ي١ َاز١ٜنٞ تاظ٠ َاز٠ٟ )19َاز٠ٟ ) َٝهٝإ نـطز٠ٚٚ، بـ١ ٖـ١ض سـا ( باغـ

(٠ بـاؽ يـ١   7)( ْٝـ١ َـاز٠ٟ   6باغٞ ْػب١ٚ ؾيت تٝاٜسا١ٜ، غ١باض٠ت ب١ّ َاز١ٜ٠ َٔ س١ظ٠ن١ّ بعاة َاز٠ٟ )
١٥ٚ ًِعنًِالً نب تً (ن٠ٚ١٥ٟ ن١ بط ٜاض زضا٠ٚ ي١ ْاٚ ٜاغان١ٜ١ ن١ ) احمظ٘ز  (ن١َسعٚضات١ن١ ١٥نا ن١ ١٥ٚا١ْٟ )

َٟ، بـ٫َ١ّ يـ١ّ َاز٠ٜـ١ ٖـات٠ٚٛ يـ١ثاف ٥ـ٠ٚ٠ٚ١ )             َٜـت بـ١ ٖـغل سٝػـاب ٥ـ١نط ًىّنأخىىنعلىٍن اى  ٝنننننؾـتا١ْ بهط
خٚ ُ  نأٗن ٨ٗز قنٗن اطىرِد  ن هىيتنننبف  ن جملوظن عّنً٘نًّنٓر ن هص ُْ٘نأٗن ًرِعن١ ٠ٚ١٥ غ١َي١ت١ ) هط  ضٞ(ن

َٜهٞ تط ي١ َاز٠ٟ ) ٙطوخٔ (، غ١ضا١َٜـ١نٞ نـ١ٟ زاْـا٠ٚ    ًعنعدَن ٨خى١٩نبأٙىٞنعص٘بىٞ(نننن(١ٜ ٖات٪ت٠ٚ١ )11داض
( َٞ َٜهٞ تطٜـ ١٥َي ٜـ١عين  ف  ن جملوىظنانبٚ ُى  نأٗنأٗز قنأٗنًطىرِد  نبىرينصىرٚرٞ(،ننننننانذ هٞنً٘ ٥ٝٓذا داض



 179 

١ٖض زٚٚ ساَي١ت١ن١ٟ تٝاٜـ١ ٖـ١ّ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ رلاي١فـ١ٟ ذلعٚضات١نـ١ٟ نـطز ٖـ١ّ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ            ١٥ّ َاز١ٜ٠
َٛافاتٞ دلًػٞ ١ْنطز ب١ ١٥ٚضاقٞ ١َتًٛب١، ي١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ؾ٠ٚ١ ٜاغا١ٜنٞ ن١ ٜـ١عين َاز٠ٜـ١نٞ نـ١ ٖـات٠ٚٛ     

َٝهٞ ظٜاتط ) َٜع   ١٥َـ١ ٥ٝؿـهاي١ٝت١ ب١ضاغـت، ب١ضاغـيت س    عِدنعدَنً٘ ف تٕنبى ٪ٗز ق(،ننب١ ١َب١ًغ ١ظ٠نـ١ّ بـ١ض 
َٝٓاط١ّ َٔ، غٛثاؽ. َٝٞ ت َٝطٟ دلًؼ ب٪ َإ ضٕٚٚ نات٠ٚ١ بعاْغل ض١ٝ ١َغ١ي١، ضْٛه١ ي  غهطت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ز. ض٩شإ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ ١ٜ١ٖ ف١ضَٛٚ.

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

(ٜــ١ّ، َاز٠نــإ طــ٪ض ا 11(ٜــ١ّ ٚ )19ازز٠، ٖــ١ض زٚٚ َــازز٠ بــاؽ يــ١ غــعا ز٠نــا َــازز٠ٟ )بــ١ ْػــب١ت زٚٚ َــ
ــازز٠ٟ )   ــٞ، َــــ ــت زٚاٜــــ َٜــــ ــازز٠ )    19ز٠ط٪ض  ــسٟ َــــ ــ١ ضٜعب١ْــــ ــ١ يــــ ــ١ ضاث٪ضت١ن١ٜــــ ًَٞ يــــ ــ  (ّ ي١٥١غــــ

َٞ نـطا، بـ٫َ١ّ ١ْ١ٜ٫نـ١       نزاٚاٟأًرِعنعّنً٘ فى  ن جملوىظ(نٗ تى نننن(١ٜ، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا )19 َٝٓيت يـ ضـ١ْس زٚنـ٪َ
ٜــ١ ز٠ظطا١ٜنــ١ ٥ــ١ٚ ظاْٝاضٜاْــ١ٟ ١ْخػــت١ بــ١ض ز٠غــت ١٥زلٛن١ْ١نــ١، ١٥ْــساَاْٞ ١٥زلَٛــ١ٕ تــانٛ   ن٪َجاْٝا

َٞ ٠ٚضبططٕ زضاغ١تٞ به١ٕ ٥ٝت٬عٞ ي١غ١ض به١ٕ، ب٫َ١ّ ي١ َاز٠ٟ ) ١ٚ ن١غا١ٜ١ْ ( غعا١ٜن١ ي٪ 11٥غٛٚزٟ ي
َٝه١ٚ  َٝٓت ١ٓٝ ١ْٝ، زٚٚ ساَي١تٞ ي١ب١ض ز٠غت ١٥زل١ْ١َٛن١ زاْا١ٜ، ب٫َ١ّ َػتٓساتٞ ضاغت١قَػتٓسات ٚ زٚن٪َ

َٝٞ ٚاتـا ١َب١غـتت ضـ١ٝ، ٥اغـإ           َٝؿـه١ف ١ْنـ١ٟ ي١بـ١ض ز٠غـتٝإ زاْـ١ْ َٝو ن١ٚا َػتٓساتٞ ث دٝاٚاظ٠ ساَي١ت
َٟ، ساَيـ١تٞ ز٠ّٚٚ َػـتٓساتت ي١بـ١ض ز٠غـت زاْاْـ١،        َٝؿه١ف ١ْنطز ي٪١ٜ غـعا ز٠زض ناضٜت ي٪ ١٥زل١ْ١َٛن١ ث

َٟ سٛن١ُنإ دٝـاٚاظ٠  ب٫َ١ّ ت١ظٜٚطت نطز١ٜ َػتٓسات١نإ ضاغت١ق١ٓٝ ١ْٝ،  زٚٚ ساَي١تٞ دٝاٚاظ٠ ي١ب١ض ٖٓس
 ٚ غعا١ٜن١ دٝاٚاظ٠، غٛثاؽ.

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

 ف١ضَٛٚ ناى نا٠ٚ.
َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ـٜـ  َٝــت، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ؾــ١ضٜهات ١ٖ ١ بــ١ ًَٝــاضات ًَٝــاضات َٓــٝـ ثؿــتطريٟ ٥ــ١ٚ ضاٜــ١ ز٠نــ١ّ نــ١ بــ١ ْػــب١ ب
(زٚٚ غـ١ز ًَٝـٕٛ غـعا ز٠ز٠ٟ،    399(غـ١ز ًَٝـٕٛ ٜـإ )   ٥199ٝشتٝهاضٟ نطز١ٜ ٖٝض ث١نٞ بـ٠ٚ١ ١ْن١تٝـ١ )  

َٝو ب١ ًَٕٝٛ ز٫٩ض قـاظاْر   َٝعل ١٥ط١ض ؾ١ضٜهات َٝعل غعا١ٜن١ٟ ظ٩ض ظٜاتط ز٠ب ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ب١ ْػب١ت ب
َٞ يــ١ ٥ٝشت َٝتــ١ ٖ٪نــاضٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ َٓاف١غــ١ٟ بهــاتٔ غــعا١ٜن١ٟ خــ٪ٟ ز٠زا ٖــ١ض بــ١ضز٠ٚاّ ز٠بــ ٝهــاض ٚ ز٠ب

َٝٞ خ٪ٜيت ١ْى ب١ زٜاضٟ نطاٟٚ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜص٠ ي١د َٝعل ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ضاغيت ض  َٓاف١غ١ ١ْب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝط خإ.  ف١ضَٛٚ ؾً
َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜـط قـ١ضاضٟ زا٠ٚ، بـ٫َ١ّ     ب١ ْػب١ت ١٥ّ َا َٜص١ٜ٠ف ن١ بـ١ض  َٜص٠ن١ ١٥ن١ّ، ١٥ٚ ض ز١ٜ٠ َٔ ثؿتطريٟ ي١ ض
َٝغل ٥ــ١ٚ ظ٠ض٠ض٠ٟ نــ١ زاٜٚــ١تٞ ٜــ١عين ١٥طــ١ض ١َغــ١ًٕ   ًَــ َٞ نــ١ ب َٜص٠نــ١ ٚابــ َُٝــ١ بتــٛاْغل ٜــ١عين ض ١٥طــ١ض ٥

َٝغل ي١ ) َٝغل ) 3ْػب١ت١ن١ٟ ن١ ١٥َي ًَـ َٜت ن١ ب َٞ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ بهط ٗنًى نٙالى  ينًى نذصصىٕنًىّننننننأ%( ٜاخٛز ظٜاتط ب
َٜص٠ن١ ضْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ظ٠ض٠ضٟ نـ١   كطيفنُرٚحٞن ٨ذرل ز( َٝذط١ي١ ض ١٥ٚ باؾرت٠، ١ٜعين ب

َٜهٞ تط ط١ض اٜـ٠ٚ١ غـ١ض ١ْفػـٞ     َٝٞ ١٥ط١ض داض ًَ َٝت، س١ثػ١ن١ف زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب زا١ٜٚتٞ ظ٩ض ي٠ٚ١ ظٜاتط ب
َٝت باؾرت َٝسا ب َٝو، غٛثاؽ.رلاي١ف١ ١٥ٚ ٠ٚخت١ س١ثػٝؿٞ ت  ٠ ٠ٚنٛ ض٠زع

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

 ف١ضَٛٚ تاضا خإ.
 

َٜع تاضا حتػغل ١٥غع١زٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط ؾ١ضسٞ نطز، تا 11(، َاز٠ٟ )19ب١ضاغيت َٓٝـ ي١ َاز٠ٟ ) َٟ ْاض١ْٝٚٚى ١ٖبٛٚ ن١ غهطت (٠ ١ٜعين ت٪ظ
َٞ سـ١ثؼ ٜـإ ثـاض٠             ضاز١ٜ٠ى ي١ ١ٜى دٝا ن طاٜـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٫ّ غـ١ٜط٠ ٜـ١عين ي١بـ١ض ضـٞ تـ١ْٗا ٥ـ١َي

َٝــت ٜــ١عين ْــ١ى ) ٍَ ٜــ١نرتٟ ب ن١ ٖــ١ّ ٜــ١عين ٖــ١ّ س١ثػــ١ أٗنبغس ًىىٞ(٠ٚضطــطتٔ ١٥طــ١ض ٖــ١ضزٚٚنٞ ي١طــ١
َٞ ب٪ ساَي١تٞ ( ١ٖٜـ١، ثؿـتطريٟ تـ١ٚاّٚ يـ١ ٥ٝكرتاس١نـ١ٟ دـ١ْابٞ       ١ٜ19ن١ّ ن١ يـ١ َـازز٠ )   غ١ضا١َن١ ١ٖب

َٜ َٝهٞ تاظ٠ٜــ١ ََٛهٝٓــ١ ٠ٚنــٛ    بــ١ض  ع ٠ٚظٜــط ز٠نــ١ّ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١ ْــاٚ نــاض زاٜــ١ خــ٪ٟ ١٥َــ١ ضاغــت١ ؾــت
َٝٞ، يـ١             َٝط٠زا ي١ َاز٠نـ١، بـ٫َ١ّ نـ١ يـ١ ت١دطٚب١زاٜـ١ نـ١ تـ٪ غ١ضا١َٜـ١نٞ تاٜبـ١تٞ ظ٩ض زا٥ـ١ْ َٝو ي باغهطزْ

َٜـت، ْػـب١ٟ ١ٜنـ١َٞ ٥ــ١ٚ )          َٝتـٛ بـ١ ْػــ١ب ٠ٚضطري َٞ، بـ٫َ١ّ يــ١   %(5ٖـ١َإ نـاتٝـ غـذين بهــ١ٟ ١٥طـ١ض ب بـ
َٞ ب٪ ) َٟ ظٜاتط ب َٟ ب٪ ٥ـ١ٚ نـاض٠ بـ١    15%( ب٪ )19ْػب١ناْٞ تط ت٪ظ َٝو بهط َٝغل ث٪يٝٓ ًَ %( ضٜعب١ْس١ٜى ٜإ ب

َٝهٞ باؾٞ ز٠ظاة، غٛثاؽ.  ؾت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع  نبٔ ١ هدّٙ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 

َٜعٜؿـتإ ز٠ظاْـٔ ف١يػـ١ف١ٟ غـعازإ بـ١          َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ ب٪ ١٥ٚ َاز٠ٜـ١، ١ٜنـ١َٝإ ٠ٚنـٛ ب١ض  ٚاي١ً َٔ زٚٚ ث
َٝؿـٓٝاضٟ   َٜع ٠ٚظٜطٜـ ث َٝط٠ باغٞ َٛست١نري٠ ٠ٚنٛ ب١ض  َٝهطزْٞ ١٥ٚ ١ٜ١ْ١ٜ٫ ن١ ي غ١ضا١َ ١َٚظٚع١ن١ ت١َب

َٝـ٠ٛضٟ ١٥غاغـٞ بـ٪       نطز٠ٚٚٚ، ٚا بعاة ١ٜن١ّ ن١ؽ ٥ا١ْٖط خإ بٛٚ، ن١ ت١غـ١ٟٝٓ نـ   طز ٥ـ١َط ٩ يـ١ زْٝـا ث
ــ١          ــاضٟ ٚا ١ٖٜ ــ١ٚ د ــص٠ٟ ٥ َٜ ــْٛه١ ض ــت، ض َٜ ــص٠ زاز٠ْط َٜ ــ١ ض ــت ب َٜ ــب١ زاز٠ْط ــ١ ْػ ــيت ب ــعازإ ب١ضاغ ضاز٠ٟ غ

َٜٞ ي١ ) ( ًَٕٝٛ ١ْٝ، ١ٜعين خ٪ٟ ساظض نطز٠ٚٚ بـ٪  399(ًَٕٝٛ ٚ )199َٛست١نريٟ ٚا ط١ٚض٠َإ ١ٜ١ٖ طٛ
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َٞ ٥ٝؿ١ناْٞ َٜـص٠ٟ ٥ٝشتهاض٠نـ١          ت١قسؿلٞ ١٥ٚ ١َب١ًغا١ْ ب١ ؾ١ضت خ٪ٟ ي١بـ١ض بـط ٚا، ي١بـ١ض تـ٪ ١٥طـ١ض بـ١ ض
َٝٞ ب٪ غعازاْٝـ ١٥ٚ ع١ز٠ت١قاعٛز١ٜ زض٩غت بَك، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ثؿتطريٟ ١٥ٚ  َٜص٠ زاْ َٞ ض غ١ٜط ن١ٟ ز٠ب
٠َٛٝض٠ غتاْس٠ض٠ تاظ٠ناْٝـ ١ٖض ٚا١ٜ بـ٪   َٝهطز ن١ ث َٜعإ ز٠ن١ّ ن١ ثؿتطريٜإ ي َٜع ٠ٚظٜط، ب١ض  َٝؿٓٝاض٠ٟ ب١ض  ث

َٜع  غع َٜهِ ب٪ يٝص١ْٟ بـ١ض  َٝؿٓٝاض ازإ ١٥ٚ َاز٠ قا١ْْٝٛ تاظا١ْٟ ي١ ظ٩ض ب١ٟ ٫َٚتإ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ ث
َِٝ ٠ٚضططٕ َاز٠ٟ ) َٝساٜـ١،  18( ٚ َاز٠ٟ )11( ٚ َاز٠ٟ )١ٜ١ٖ19 ١٥ط١ض ي َٝهٝإ باغٞ عكٛباتٝإ ت ( ١ٖض غ

َٜٓــ١   َٞ باغــٞ عكٛبات١نــ١ يــ١ ٜــ١ى َــاز٠ نــ٪ بهط َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ ١ٖضغــ ٠ٚ، ١٥طــ١ض ٖــاٚض ابٔ ي١طــ١َيِ بطــ١ٓٝ  ث
َٞ  18(، َاز٠ٟ )11َاز١ٜ٠نٞ تط ١َ١٥ٚ َاز٠ٟ ) َٜٝٛػت ْانا ثطف ٚ بـ٫َ١ٚب َٝهٞ باغٞ عكٛبات١ ث ( ن١ ١ٖض غ

َٝه٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝهٞ ن٪ به٠ٚ١ٜٓ١ ث  ي١ ْاٚ ٜاغان١، ١ٖض غ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ز. بؿري.
َٜ  ع ز. بؿري خًٌٝ تٛفٝل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ، ٖـ١ض٠ٖٚا ثؿـتطريٟ يـ٠ٚ١ف       ثؿتطريٟ ي١ ضا١ٜن١ٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠ن١ّ، ن١ ١٥ّ غعازا١ْ غ١ضا١َن١ ب١ ْػـب١ بـ
َٟ، ضْٛه١ ي١ ) %( ن١َ١، ١٥ط١ض ١٥ٚ ْػب١ٜ١ ظٜاز نطا ت٥١هٝس ٫ٜـ١ْٞ  5ز٠ن١ّ ن١ ْػب١ٟ غ١ضا١َن١ ظٜاز بهط

َٟ، نـ١ ٚاتـا ٥ـ١ٜٚـ      غ١ضا١َن١ ظٜاز نطا ب١ َٞ ١٥ٜٚـ ظٜـاز بهـط َٝيَن ز٠ب ؾٞ غعازاْٞ غذ١ٓن١ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ز٠َ
َٜٝٛػـت١ سـٛنِ زا١ْنـ١ف يـ١ )    19%( بـ٪ ) ١٥5ط١ض غ١ضا١َن١َإ ظٜاز نطز، نطزَا١ْ ْػب١ ي١ ) ٍَ  3%( ث ( غـا

َٞ، ي١ ) َٝهٞ زٜهـ١ ١٥َـ١ ٥ـ١ّ عكٛب١ٜـ١ بـ٪ ٜـ١ى           5ن١َرت ١ْب َٝـو، خـاَي َٞ ١٥َـ١ خاَي َـاز٠   ( غاَيٝـ ظٜـاتط ْـ١ب
            َٞ َٞ نـ١ ظٜـإ بـ١ سـٛنُ َٝو بـ ٍَ ٠ٚ١٥ّ، ضاّ ١ٜ٠ٚ١٥ نـ١ ٥ـ١ّ عكٛب١ٜـ١ بـ٪ ٖـ١ض ن١غـ ١ يـ زاْطا٠ٚ، َٓٝـ ي١ط١

َٝط١ٝ يـ١ٚ   بساتسٛن١ُناْٞ َاز٠ناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  ٠َٛٝنٞ طؿيت، ز. ض٩شإ ٥اَاش٠ٟ ب٠ٚ١ زا ن١ ١٥ّ غ١ضث ب١ ؾ
َٝط١ٟٝ ن١ ي١ َاز٠ٟ ) َٟ ي١ (زا ٖات11َاز١ٜ٠ ٖات٠ٚٛ دٝاٚاظ٠ ي١ٚ غ١ضث ٠ٚٛ ب٪١ٜ عكٛب١ن١ؾٞ دٝاٚاظ٠، ز٠نط

َٞ خاَيٞ دٝاٚاظ، َاز٠ عكٛبات١نإ ١َٖٛٚ ي١ ٜـ١ى َـاز٠    ٍَ ٜإ ب١ غ ٠ٚ١َٜٓ، ب٫َ١ّ ب١ زٚٚ خا ١ٜى َاز٠ ن٪ بهط
َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ب٪ٟ نٛضت بهط ١َّٝٝ ١َ١٥ ب١ٚ ؾ َٞ، ب٫َ١ّ ب١ خاَيٞ دٝاٚاظ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ، غ  ب

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

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜطّ ب٪؟ غـ١ب١ِ ١ٖٜـ١    ٍَ ْػب١ن١ٟ ن١ ٥ٝكرتاسٞ د١ْابٞ ب١ض  َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ي١ط١ ب١ض 
َٝٔ سـ١ثؼ بعْػـُا١ْ          َٞ قـ١تع نـ١ٟ ظ٩ض ظ٩ض     ب٪ٟ؟ ضـْٛه١ ٥ـ١َط ٩ يـ١ عايـ١َٞ ٥ٝكتكـاز نـ١ ز٠َيـ ى ثـاض٠ٟ يـ

عكٛب١ن١ٟ ي١غ١ضٟ ١٥ؾ١ز تط٠ ي٠ٚ١ٟ نـ١ تـ٪ س١ثػـٞ ز٠نـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١ ؾـت١ن١ ٥ـ١َط ٩ يـ١ زْٚٝـا سـاظض٠، زٚٚ           
َٟ ٜـإ ظٜـاز٠ ٜـإ ن١َـ١ بـ١ نـ١ٜفٞ خ٪َـإ ْـاتٛاْغل ٥ـ١ٚ                 َٝطغـ١ْت( يـ١ ١َب١ًغـ١ى بـرب  َٝٔ )ث ١َ١٥ نـ١ ز٠َيـ
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َٞ        ْػب١ت١ٟ ت١سسٜس ن١ٜٔ، ب٪ ْاتٛاْغل ت١سسٜـس نـ١ٜٔ؟    ضـْٛه١ ٥ـ١َط ٩ َٛاغـ١فات١ى ١ٖٜـ١ يـ١ زْٚٝاٜـ١ ثـ
َٜع دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط َٛت١٥١نٝــسّ    َٝغل )فٝــسٜو قــٓاعٞ(، )فٝــسٜو( يــ٪ َؿــاضٜع قــٓاعٞ ٖــ١ض ٠ٚنــٛ بــ١ض  ز٠َيــ

ٜـ١ى يـ١ زٚٚاْـ١، )فٝـسٜو     فطىٛنن٥ٝت٬عٞ ي١غ١ضٟ ١ٜ١ٖ، ض٠ْطٞ ثطت١قايٞ ١٥ط١ض ب١ غ١َي١ت ١ْضـِٛٚ ٜـإ   
َٞ عكٛب١ َٞ،         قٓاعٞ( ن١ ٠ٚ١٥ ب١خ٪ٟ ز٠َي ٟ ف٬ٕ ؾيت ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١ٚ ف١قـ١ض٠ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١ٚ ف١قـ١ض٠ ٥ـ٠ٚ١ ز٠بـ

َٝطغـ١ْت١( يـ١ فـ٬ٕ ٠ٚخـت، ضـْٛه١ ٥اٖـ١ْط ٜـإ           َٝغل ٥ـ١ٚ )ث ًَـ َٝط٠ ب١ ن١ٜفٞ خ٪َإ ْاتٛاْغل ب ١َُٝ ي ب٪١ٜ ٥
َٞ ف١قـ١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ نـ١ ٥ـ١َٔ      َٞ ي١ زْٚٝا، زٚاٜـ َٝٞ ٠ٚ١٥ ْاب افل١ز ٜإ ١َفلٛز٠ زاْٝؿغل ي١غ١ضٟ ٠ٚ١٥ٟ زاْ

َٝ ِ بٝاْات ت١قسِٜ ْان١ّ ١٥َط ٩ ي١ زْٚٝاٜٞ ٖٝض ؾ١ضٜه١ى ْٝـ١ ٥ـ١ت٪ بتـٛاْٞ ٥ٝذبـاضٟ بهـ١ٟ بـ١ٜاْاتٞ       ز٠َي
َٟ ١٥َٔ ب١ٜاْاتٞ ْاز٠ّ بط ٩ ١٥ت٪ ٥اظا بـ١ ٠ٚض٠ ن١ؾـفٞ نـ١، نـ١ٚاتا نـ١       َٟ ز٠ض خ٪ٟ بسات١ ت٪، ي١ عاي١َٞ ز٠ض

َٞ بـس٠ٜٔ بـ١ٚ دـ٪ض٠ٟ َٛاقـ١      فاتٞ عايـ١َٞ ز٠ز٠ٜـٔ يـ٪    عكٛب١ن١ٟ ١َ١٥ ز٠ز٠ٜٔ ب١ٚ د٪ض٠ٟ )فٝسٜو( ز٠بـ
َٜع دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط      َٝغل نـ١ بـ١ض  َٝطغ١ْت(ٟ زاْ َٝؿه١ٟٚ، ب١ ض٥٠ٝٞ َٔ ١٥ٚ )ث ٠ٟٚ تٝذاض٠ٚ، قٝٓاع١َإ ب١ ث
َٞ يـ١ٚ ٠ٚخـيت نـ١ ٥ـ١ٚ سازٜػـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ ١َؾـطٚع١           ط٪تٝيت، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ي١ نٛيف١ٟ غ١ضا١َٚ ي١ ؾيت ٚا ْـاب

َٟ بـ١    َٟ؟ زضاغـ١ بهـط َٞ ي٪ زابٓط َٜـت، ي٪ٜـ١ ٖـاٚاض        ضب٠ٚٛ جل١ٓنٞ ز٠ب ٚ دـ٪ض٠ٟ )فٝـسٜو( تـ١سهُٝٞ يـ٪ ز٠نط
ٌَ ب١ )فٝسٜو( بهـ١ٜٔ، ضـْٛه١ )فٝـسٜو( ١ٖٜـ١ يـ٪ َٛاقـ١فاتٞ        َِٜ تها١ٜ ت١عاَ ز٠ن١ّ ز٠َيِٝ سه١َٛتٞ ١ٖض
١ْٖس٠غٞ، )فٝسٜو( ١ٜ١ٖ ي٪ قٝٓاعٞ، )فٝسٜو( ١ٜ١ٖ ي٪ ١َؾاضٜعٞ ....، )فٝسٜو( ١ٜ١ٖ ي٪ غ١ضا١َ، ١٥َط ٩ 

َٞ ١٥َٔ ١٥ط١ض ٥ٝػتػُاض٠ى ت٥١دري زٚب١ٟ ب١ٚ ١َٖٛٚ ت١ت١ٚض ٠ٟ خ٪ٟ ي١ غ١ضا١َ ي١ )فٝسٜو( ز٠ثطغٞ ز٠َي
١َٓٝ ١٥ت٪ ٠ٚ١٥ْس٠ غ١ضا١َٟ بس٠ سه١َٛتٞ، ٠ٚض٠ َٛقاٍٚ ٥ـ١ت٪ ٠ٚ١٥ْـس٠ غ١ضاَـ١ٟ بـس٠      َٞ َٛقاٚيٞ ب بٛٚ ْاَي

َٜط١ٝناْٞ ١٥ٟٚ ١٥ت٪ بٝٓا١ٜن١ت ي٪ ت٥١دري نطز١ٜ، ن١ٚاتا ض١ْست ت٥١دري نطز١ٜ ساَي١ت١نـ١  ٥ـ١ٚ   قاسب نط
َٞ نــ١ غــب١ٟ زٚغــب١ٟ يــ١   َٜـــ بــا ٚابــ َٟ بــا ب١غ١َيــ١ت ١ْضــغل قاْْٛــ١ناْٞ ٥ــ١ٟٚ ز٠ضز نــاتٞ ت١سسٜــس ز٠نــط

َٟ ١ٜ١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ثط٩ت٪ن٪ٍ ي١ زْٚٝا بعأْ ١َ١٥ ٥اطاَإ ي١ َٛاق١فاتٞ ز٠ض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١ْغطٜٔ خإ.
َٜع ١ْغطٜٔ ـلاٍ  :فًٟ طنب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ز. بؿري، غ١باض٠ت ب١  َٝؿرت ٥اَاش٠ٜإ ب١ خاَي١ناْٞ َٔ زا، ب١ تاٜب١تٞ ّ. عُط ٚ، ب١ض  زٜاض٠ َٔ ٖاٚناضاة ث
َٝؿـٓٝاضّ ١ٖٜـ١ َـاز٠ٟ )    19ز٠َر نطزْٞ َازز٠ٟ ) (، يـ١ ٖـ١َإ ناتـسا    11(، َـازز٠ٟ ) 19( َٔ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ث

َٝهٞ عك18َازز٠ٟ) َٜت٠ٚ١، ضـ٪ٕ يـ١   (ف، ن١ ١َ١٥ ١ٖضغ َٞ َاز٠ٟ ي١ ١ٜى َازز٠ ن٪ بهط َٜت ١٥ّ غ ٛبات١ ز٠نط
َٝهٞ تـطّ يـ١      18َاز٠ٟ ) َٜت ب١ ضٛاض بط ط١ ب١ دٝـا دٝـا، خـاَي َٞ َازز٠ بهط ( بط ط١ٟ ١ٜى ٚ زٚٚ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ غ

َٞ بـ١ٚ ت١سسٜسٜـ١ٟ نـ١ )       َٞ ْـاب َٜـص٠ بـ َٞ ب١ ض (ًَٝـٕٛ ٚ  ١َ599غ١ي١ٟ غ١ضا١َن١ٜ١، ي١ ضاغتٝسا غ١ضا١َ ز٠ب
َٟ غ١ضاَـ١      399) َٝػتا ز٠َٚي١َ١ْٞ ٚا ث١ٜا ب٠ٚٛ بانٞ ْٝـ١ يـ١ غ١ضا١َنـ١، ْاؾـهط (ًَٕٝٛ، ضْٛه١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْغل ٥

ب١ ١ٜى ضاٚ غ١ٜطٟ ١٥ٚ ن١غا١ْ به١ٟ ن١ ظٜاْٞ ط١ٚض٠ ١٥ط١ٜـ١ْٔ، ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ ظٜـاْٞ نـ١َرت ١٥ط١ٜـ١ْٔ ٜـ١عين        
َٜت يٝص١ٜ١ْى  َٝت، ي١ ١َٖإ ناتٝؿسا ز٠نط َٜص٠ ب َٜـت بـ٪ تـ١قلغل نطزْـٞ       ب٪١ٜ ١٥ط١ض ب١ ض ي١ٚ ناتـ١ يٝص١ْٜـ١ى زابٓط
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َٜص٠ن١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ت١قلٝين ١٥ٚ ظ٠ضض ٚ ظٜا١ْ بهـات ٚ بتـٛأْ ٥ـ١ٚ     َٝٞ ض ظٜاْٞ ظ٩ض ٚ ظٜاْٞ ط١ٚض٠ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب١ث
َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜص٠ ب َٝٞ ض َٜت، ب١ث َٜص٠ن١ ططْط١ ن١ ت١سسٜس بهط َٞ به١ٕ، ١ٜعين ض َٞ ب١د  قا١ْْٟٛ ب١غ١ضا د

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

َٜـت بـ١ ٜـ١ى،              َٞ نـ١ؽ زاٚاٜـإ نـطز ضـ١ْس َاز٠ٜـ١ى بهط َٞ ن١ؽ ظٜـاتط، ٫ٜـ١ْٞ نـ١ّ غـ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف غ
 ٫َ٠َٚتإ، ت١ٚظضلتإ، ف١ضَٛٚ.

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ضَ 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ باؾ١ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١٥ط١ض ٠ٚنٛ خ٪ٟ  َٞ ز٠َر نطز١ْنـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ    ب١ ٥ َٝٓت ٚ ب١ب ١٥ٖٚا ؼل
١ٜ٠َٛٝ دٛاْرت زٜاضٟ نطا٠ٚ ٚ، عكٛبات١نإ باؾرت زٜاضٟ نطا٠ٚ، غٛثاؽ.  ساَي١ت١نإ ب١ّ ؾ

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

 ف١ضَٛٚ ٫ْا خإ.
َٜع ٫ْا افلس ذلُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ف١ضقٞ ١ٜ١ٖ ب١ ْػب١ت ١٥ٚ غ١ضاَاتا١ْ ب١ ْػب١ت جلٓ ١ٟ زاضاٜٞ، ١ٜعين َٔ ٥ٝؿاض٠ت ب٠ٚ١ٟ ز٠ز٠ّ ١٥ي
َٝطٟ ث١ضي١َاْٝـ ت١ٚظضلٞ نطز، ب١ ْػب١ت َاز٠ٟ ) َٜع غهطت (١ّٜ ١٥ٚ ب١ ْػب١ت ١ٜعين ن١ ٥ـ١ٚ  19ن١ ب١ض 

١نــ١ٟ زٟ بــ١ٜاْات ٚ، ٥ــ١ٚ ١٥ٚضاقــ١ ٚ ٥ــ١ٚ َػــت١ْ١زاتا١ْ ٥ُٝتٓــا  ز٠نــات نــ١ بــسا، بــ١ؽ ب١ْػــب١ت عكٛب   
َٜعل،      َٝط٠ ت٥١هٝس ي١غ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠نـ١ّ ز٠َـر ْـ١نط َٝيت ف١ ١٥َٔ ي ب١ٜاْات١نإ ضاغت ١ْٝ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ز٠غت

َٞ )18ب١ؽ ب١ ْػب١ت َاز٠ٟ ) عوٟن جملوىظنعِىدنثخى٘ نك هفىٞن ٨ذلى َن هى٘ ز ٝنانٓىر ن هصى ُْ٘ننننننننن( ١ٜ١ٖ ز٠َي
َٝط٠ ٜـ١عين سـ١ظ ز٠نـ١ّ    تلوٚفن اد هفنبرالدٙىنأٗض عٕ(،ن َٜتـ٠ٚ١ بـ١ ْػـب١ت َـاز٠ٟ )    ٠ٚ١٥ ي (، 18ضٕٚٚ بهط

َٜت، ظ٩ض   َٞ، ضــْٛه١ دٝاٚاظٜــإ ١ٖٜــ١ ز٠َــر ْــ١نط ١٥َــ١ بــ١ ْػــب١ت َاز٠نــاْٞ زٟ ٖــ١ض ٜــ١نٞ َٛغــت١قٌ بــ
 غٛثاؽ.

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

١َُٝ ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ َٛؾه١ٜ١ًٝنُإ ١ٜ١ٖ ب٪َإ َٜع٠نإ، ب١ضاغيت ٥ ضاض٠غ١ضن١ٕ، ٖاْاَإ  ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 
َٜٝٛػـيت بـ١ ز٠ْـط ١ٖٜـ١؟ ضـٞ بهـ١ٜٔ ٜـ١عين؟ ضدـا             َٝػـتا ث َٝػتا ْٝػاب تـ١ٚاٚ ْٝـ١؟ ٥ ٠َٛٝ ٥ َٝٓا٠ٚت١ ب١ض ٥ ٖ

َٝو بـط       َٞ ٜـ١ن َٝػتا تـ٥١ذًٝٞ بهـ١ٜٔ؟ ٥ـ١ب َٞ ضٞ به١ٜٔ ٥ ٚاتٔ ز٠ن١ٜٔ، تها ز٠ن١ٜٔ ز٠ض ١ْ٩ ز٠ض٠ٚ٠ ٠ٚض٠ٚ١ْ ٥
َٞ        (ز19ث١ضي١َاْتاضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ي١ب١ض ضاٟٚ خ٪َإ ) َٞ ضـ٪ٕ ز٠بـ َٜتـ١ شٚض٠ٚ٠ زٚاٜـٞ ٖـ١ض ْا١ٜتـ٠ٚ١، ٥ـ ٠ق١ ز

َٞ، ببٝـٓٔ     َٞ بـ ٥اخط ٠ٚ١٥؟ زٚاٜٞ ز٠ض١ٓ غ١ض ت١ي١فع١ْٜٛنإ، س١ظ ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ط٪ٜٞ َيـ
١ْٖــس٠ى يــ١ٚ ث١ضي١َاْتاضاْــ١ ز٠ضــ١ٓ غــ١ض ت١ي١فعْٜٛــ١نإ ت١بعــ١ٕ ١َخػــ١ز ٖــٝض ١ٜ٫ْــ١ى ْٝــ١ ٖــ١َٛٚ  

ْٔ، ي١غ١ض ت١ي١فع١ْٜٛنإ قػ١ ز٠ن١ٕ ب١ ٥اض٠ظٟٚٚ خ٪ٜإ قػ١ ز٠ن١ٕ، ب٫َ١ّ يـ١  ١ْ١ٜ٫نا١ْ س١ظ ز٠ن١ّ بعا
َٜهٝإ )3ن٪ب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث١ضي١َإ ٥اَاز٠ ْابٔ تاق١تٞ ٠ٚ١٥ٜإ ١ْٝ ) َٜٓـ١  5( غ١عات زابٓٝؿٔ، ١ْٖس (ز٠ق١ ز
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    ٚ َٝػـتا ثـ١نُإ نـ١ َٞ ٥اخط ٥ـ٠ٚ١؟ ٥ َٞ ض٪ٕ ز٠ب ت٠ٚٛ ي١غـ١ض  ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ زٚاٜٞ ز٠ض١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ ْا٠ٚ١ْ١ٜ ٥
َٜٝإ ي١ٚ قػ١ٟ  َٞ خ٪، ٚاي١ً س١ظ ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ طٛ ز٠ْط، ت٥١ذًٝٞ ن١ٜٔ ٠ٚ١٥ف ٥اخط ْاب

َٝت ب١ضاغيت، ف١ضَٛٚ س١ٍ ض١ٝ؟، ١َُٝ ب ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس:
َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝٓر ن١ؽ تا ز٠ ن١ؽ ؾ١ف نـ١ؽ   َٝؿٓٝاضٟ ١ٜن١ّ: د١ْابت ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، ث َٞ ث ب٪ س١يٞ ٠ٚ١٥ َٔ زٚٚ، غ
َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، زٚٚ: ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٖـ١ض ْا١ٜتـ٠ٚ١ غـاٜك         ٥ٝعٕ بس٠، تا ١٥ٚ ؾ١ؾ١ ٠ٚ١ْ١ٜ١ْ ٥ٝعٕ ١َز٠ نـ١ؽ بطـ

َٝػـتا ع١ٜب١ٜ١        َٝٓـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ نـ١ تـ٪ ٥ َٝـط٠ بـا ب َٞ: خ١َيو بٓ نـ١ بـ٪ ث١ضيـ١َإ ٚ بـ٪ ٖـ١ََٛٚإ، ٥ٝٓذـا       بس٠، غ
َٞ ٚ ت١غـطضلٞ    َٝط٠ ْـ١بٛٚب َٝو ي َٜعَسا ١ٜ٫ْ ٍَ ض د١ْابٝؿت ب١ٚ ت١ع١ُُٝ ٚتت ن١ ١َٖٛٚ ١ْ١ٜ٫نإ َٔ ي١ط١
ــعٝس         ــ١ غ ــ١، س١َ َٟ باؾ ــط ــاضٟ به ــ٠ٚ١ف زٜ َٝو، ٥ ــ ــ١عين، ن١غ ــا ٜ ــ١َٟٛٚ ْ ــٞ، ٖ َٝ ــ٦ٛي١ ي ــ٪ٟ ١َغ َٞ ب٪خ ــ زاب

َٞ ١َع َٝػـتا ت٥١هٝـس ي١غـ١ض        ي١ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ ث١ضي١َإ ١ْب٠ٚٛ، ب١ب ًَٛات قػ٣١ نـطز٠ٚٚ، ٥ـ١ٚا، ٜـ١عين َـٔ ٥
َٝٓـ٠ٚ١        19س١ي١ن٣١ ز٠ن٠ٚ١َ١، ) ( ن١ؽ ٥ٝعٕ بس٠ بابطٔ ب٪ ٥ٝػـطاس١ت، بـ٪ ضـا خـٛاضزٕ، بـ٪ ١ٖضضـٞ، باب

َٜتــ٠ٚ١ ٚ ز٠ ز٠قــ١  ٥19ٝٓذــا ) ( ن١غــٞ تــط، ٥ــ٠ٚ١ ٜــ١ى، ز٠َٚٚــٝـ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ٖــ١ض ْا١ٜتــ٠ٚ١ بــ١ فــ١ضَٞ ز
َٞ ٚ ز٠ض ٚا، غاٜك   بس٠ ٚ غٛثاؽ.زاز٠ْٝؿ

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

َٝػـتا يـ١ْاٚ           َٞ به١ّ؟ خ٪ غا٥ٝـب ٖـٝض عكٛب١ٜـ١نٞ ي١غـ١ض ْٝٝـ١، ث١ضيـ١َاْتاض ١ٖٜـ١ ٥ َٞ، باؾ١ ٠ٚ١٥ غاٜبِ زا ضٞ ي ٥
َٜت١ شٚٚض٠ٚ٠ ٚ ز٠ض ٚات١ ز٠ض٠ٚ٠ ب١ض  َٝٓر ز٠ق١ ز َٝط٠ؾ١، ث َٟ ث١ضي١َا١ْ ١ٜى ز٠ق١ ١ْٖات٪ت١ شٚٚض٠ٚ٠، ي اغيت، ٥اخط ْانط

 ب١ض اغيت، ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع بْٗا  ايسٜٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ دـ١ْابت ض٠فعـٞ د١يػـ١       َٞ ب١ٚ ث١ي١، ث١ي١، َٔ ث َٝػتا ١٥ٚ ططفت١ ي١ّ غ١عات١ ضاض٠غ١ض ْاب ٥

َٝؿٓٝاضَ َٞ ث١ضي١َاْتاض ظٜاتط ث َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ بـ٪ ب١ضز٠غـيت     به٣١ ْٝٛ غ١عات، ضْٛه١ غ إ نطز، ٠ٚ١٥ زٚٚ ث
     ،َٟ َٝهٞ ز٠ٚ َٜع، َٔ ز٠ظاة ١٥ٚاْٝـ َاْسّٚٚ، ١ََٖٛٚإ َاْسٜٚٚٔ، ب٪ٜـ١ تاقـ١تٞ غـٝاغ١، تاقـ١ت يٝص٣١ْ ب١ض 
َٞ؟ ١َ١٥ ضٕٚٚ ْٝٝـ١،   َٝهطا عكٛب١ن٣١ ضٞ ب َٝطٞ ي َٝو ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜن١ ١٥ط١ض غ١ضث َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ١ٜن زٚٚ  ث

َٝؿٓٝ َٞ ث َٝؿـٓٝاضَإ نـطز نـ١ َـازز٣٠ )      ز٠ّٚٚ، غ َٞ نـ١ؽ ث َٟ ب١ٜـ١ى، ي١بـ١ض    18، 11، 19اض نطا٠ٚ، غـ ( بهـط
َٝو ٜإ بٝػت ز٠ق١ ثؿ١ٜٚٛى ضابط١ْ١ٜ١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ف غـٝاغ١   َٜعت ز٠ن١ّ ْٝٛ غ١عات ٠ٚ١٥ َٔ زاٚا ي١ ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ، غٛثاؽ. َٜعاْٝـ ز  به٠ٚ١ْ١، ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٞ داض، ضٛاض داض َٞ ي١ ١َٖٛٚ د١يػ١ٜ١ى غ َٞ      ( pause) ٚاي١ً ز٠ب بس٠ٜٔ ْٝٛ غـ١عات ْٝـٛ غـ١عات، ٚاٟ يـ
 ٖات٠ٚٛ ب١ضاغيت، ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ِِ
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ٥ َٜت، عاز٠تـ١ٕ يـ١   ب١ض  ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ س١ٍ ي٪ ١٥ٚ ؾت١ٟ ١ٜ١ٖ، ظ٩ضٜـ ٥ٝعتٝاز١ٜ ي١ زْٚٝاف ث١ٜط ٠ٚ ز٠نط
نٛضغٞ ث١ضي١َإ ٜإ ي١ ز٠ضن١ناْٞ ث١ضي١َإ ي١ ١ٖض ؾ١ضٜهاتٞ ط١ٚض٠، ١٥َٔ ٥ـ٠ٚ١ّ زٜتٝـ١ يـ١ غـاَيٞ سـ١فتانإ يـ١       

َٝؿـا بـ١ )  ١َنت١بٞ ٖٝؿاّ َـْٛريٟ، دٝٗـاظ ٖـ١بٛٚ نـ١ ١َْٖٛـسٜؼ ز٠ٖـات تهتـ١نٞ ض        بـ١ نـاضت، ٥ـ١ٚ تهتـ١      ID)از٠ن
َٜــ تهت١نـ١ت بع٠بـت ز٠بـا ٠ٚضطـطٟ           َٞ ز٠ض َٟ، نـ١ ز٠ضـٜٛٚ ت١سسٜسٟ ز٠نطز ب١ دٝٗاظ ١٥ت٪ ض غـ١عات١ى ٖاتٝـ١ ش٩ض
َٟ، ٖـٝض            ١٥خري٠ن١ٟ ض اتبت ي١غ١ض ١٥ٚ غـ١عاتا١ْ بـٛٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـات ٚ ضـٜٛٚٞ ٚ ضـ١ْس ْـ١ٖاتٞ ٚ ضـ١ْس ٖاتٝـ١ ش٩ض

َٞ      زاعٞ ١ْٝ د١ْابت ن١ ز٠غتٝإ ١ٖ َٞ غٝػـت١َٞ ث١ضيـ١َاْٞ ٚا ْٝعاَـ١نٞ َت١تـ١ٚض بـ َٟ، ز٠ب َٝٞ بط ٩ ز٠ض َيس٠ططٕ ز٠َي
َٟ نـ١ ضـ١ْس غـ١عات ٥ـ١ت٪ ْـ١ٖاتٞ ٥ـ١ت٪ف             َٜـٞ ٥ٝعتٝـازٟ َٛساغـٝب َعاؾـ١نإ ز٠بـط  َٟ، زٚا ١٥ت٪ ب١ تهت بط١ٝ ز٠ض

َٞ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٍَ ز٠ب َٝؿ١ؾت ظ٩ض ب١ غ١ًٖٞ س١  َطتاح، باٚض  به١ ذلت١َ١ي١ ١٥ٚ ن
َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝػـتا        َٝـت؟ ٥ َٞ، ز٠ب َٜٝٛػيت ب١ٚ ٖـ١َٛٚ سٝػـابات ٚ نٝتاباتـ١ ٖـ١ب َٜو ث ٠َٛٝ خ٪تإ ث١ضي١َاْتاض ٥اخط تٛخٛا ٥
َٝو            َٞ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ غـ١عات ٥ـ٠ٚ١ ي١بـ١ض ضـاَٚا١ْ ٜـ١ن َٝػـتا ز٠تـٛاْ خ٪ َٔ ز٠تٛاة ٠ٚ١٥ بهـ١ّ، ٥

ــات ز٠  ــ١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ به ــ٠ٚ١ بــ٪ّ        زاٚاٟ ض ــٞ نــ١ ٖات ــِ زٚاٜ ــ١، غــ١عات١ن١ ز٠ْٛٚغ ــ١ى بٓٛٚغ َِٝ ٠ٚض٠ق١ٜ َيــ
َٝو،      َٝتــ٠ٚ١، خــ٪ ز٠تــٛاة ٥ــ١ٚ بهــ١ّ، ٜــإ ز٠تــٛاة عكٛبــ٣١ بــس٠ّ، باؾــ١ ١٥طــ١ض ٜــ١ن َٝت٠ٚ١ ٥ٝٓذــا ب بٓٛٚغــ

َٞ ز٠نـات؟        َٜو زٚٚ ًَٝـ٪ْٞ ي١َ١عاؾـٞ بـرب ٜٔ ضـُإ يـ ز٠ٜهاتـ١ ٖـات ٚ ٖـاٚاض ب١ض اغـيت، ٜـ١عين       ث١ضيـ١َاْتاض
َٟ خ٪ َٝت١ ث١ضي١َاْتاض ن١  ْانط َٝو ن١ ز٠ب ١َٜٓضٟ خ١َيه١ َٛضاعـاتٞ ٥ـ٠ٚ١ بهـا نـ١ ز٠ض ٚاتـ١       ١َفطٚٚظ٠ ١ٜن ْٛ

ــاض    ــ١، ض ــ١، ز٠ ز٠ق ــٓر ز٠ق َٝ ــ٠ٚ١ شٚٚض٠ٚ٠، ث َٝت ــ١ضزٚٚنُإ     ٠ز٠ض٠ٚ٠ ب ــ١ ٖ َُٝ ــ٪ ٥ ــ٣١ ب ــاٚإ، ٥ ــ١ض ض َٝو ب١غ ط
ــ١ٓ ز       ــ٪ ْاض ــتٕٛٚ، ب ــ٣١ زاْٝؿ ــ٠ٚ١ ٠ٚفس٠ن ــت٠ٚٛ، ٥ ــط زاْٝؿ ــ١ْابٞ ٠ٚظٜ ــ٠ٚ١ د ــتٜٛٚٔ ٥ ــ١ زاْٝؿ ٠ض٠ٚ٠؟ ١ٖؾ

َٝت٠ٚ١ ز٠ض٠ٚ٠، ْاظاة ضٞ به١ٜٔ؟ ف١ضَٛٚ.  ْاض
َٜع غ١ض١ْٖط فطز ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٔ غٝابات ١َغـ١ي١ٕ ٖـٝض عكٛب١ٜـ١نٞ ي١غـ١ض      َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ب٪ س١يٞ غٝابات، ن١ د١ْابتإ ز٠َي ٚاي١ً َٔ ث

َٝٞ د١ي١غـات زٜـاض       َٜـت بـ١ث َُٝـ١       ١ْٝ، ب٪ غٝابات عكٛبـ١ٟ َـايٞ زابٓط َٝو يـ١ ٥ َٜـت ب١ضاغـيت، ٖـ١ض ٜـ١ن ٟ بهط
َٞ ٥ـ١َٔ         َٞ ضـٞ بـ١ خـ١َيو ز٠َيـ َٟ ز٠ٜهات ب١ ٖـ١ضا، ٥ـ١َي َٞ برب  ١٥ط١ض ي١غ١ض غٝابات ١َغ١ي١ٕ بط ٠ ثاض١ٜ٠نٞ ي
َٞ ضـٞ بهـات     َٞ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ غاٜب بّٛٚ، ١ٜعين ز٠تـٛاْ َٝٞ بط ا٠ٚ، ز٠َي َٝٔ ي١غ١ض ضٞ ي َٞ بط ا٠ٚ ١٥َي ثاض٠ّ ي
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َٟ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٖٚٚـ١ّ بـ٪ غٝابـات عكٛبـ١ٟ َـايٞ      ب١ضاغيت، ١ٜعين َ ٔ زاٚا ز٠ن١ّ ب٪ ٥ٝذاظ٠نإ ت١سسٜس نط
َٜت، غٛثاؽ.  زابٓط

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

َٝطٜٔ.11ع٫١ نٛيغل تا زٚٚؾ١َ١ غ١عات )  (، زاْٝؿت١ٓن١ ١َٖيس٠ططٜٔ، ب١ خٛاتإ ز٠غج
  

 
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                              غت افلس عبساهلل             فط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام – ع َٝطام - نٛضزغتإ                           ع   ع

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 6ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )
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َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١لل١  3124\5\9ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١زٚٚ   9/5/3124 ض

َٝط )   َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١لل١زٚٚ ض٩شٟ ث ٞ   8/4/3912ض َٝـطام   -نٛضزغـتإ   ث١ضيـ١َاْ ع
َٝطــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  بــ١ غــ١ض٩نا١ٜتٞ  َٜع ز. سػــٔ ذلُــس غــٛض٠ د َٝطٟ  بــ١ض  َٜع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت بــ١ض 

١َّٝٝخٛيٞ  (5ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛ ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ن١ُنب١ث
َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (5ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜهـ١ٚتٞ  11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾ١لل١ ض ١ٜ٠َٛٝ    زا 8/4/3912(ٟ ث بـ١ّ ؾـ
َٝت:  ب
٢َُٜ نٛضزغتإ.-1 َٞ ي١ ١ٖض َٝربن َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ، -3 َٝؿٓٝاض ٜاغاٟ زا١ْٜطا ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث

2- َٝ ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام ي١ْ َٜعاْـ١، )غـاَر    ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت٣١ ز٠غت ثان٢ ي١ ١ٖض ٛإ ٥ـ١ّ ب١ض 
 افلس اْٛض(،  -اَغل -غريٚإ عُط -ْٜٛؼ عثٌ ْ

خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــ٪نطز٢ْ ثــط٩ش٠ ٜاغــا٣ ٖــ١َٛاض نطزْــٞ ١ٜنــ٢َ١ ٜاغــا٣، ٥ُٝتٝــاظات٢ ظٜٓــسا٢ْ نــطاٚٚ    -4
، بط طــ٣١ ضــٛاض٠ّ زٜــاض٠ بــ١ ١َٖيــ١ ٖــات بــٛٚ زٜػــإ ب١ض اغــت١ٝن٣١  3911غــاَي٢  11ض اطــريا٣ٚ غٝاغــ٢ شَــاض٠ 

َٜ  ٓسَا٠ٚ١ْ، خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطزٕخٛ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

  ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
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٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ، غاَي٢ ضـٛاض٠ّ، خـٛػل    َٞ ز٠ن١ٜٔ، خٛػل غ ب١ْا٣ٚ ط١ػل نٛضزغتإ، زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠غت ث
ــعل )  ــاض٣٠ زاْٝؿ ــسا٢ْ ز٠ّٚٚ، شَ َٜ ــعل 5طط ــ١نا٢ْ   8/4/3912( ض٩ش٣ زاْٝؿ ٢َٝ سٛنُ ــ١ث ــاض ب ــ٣١ ن ، ب١ضْاَ

(ــٞ ث١ضيـ١َا٢ْ   1993يـ١ ثـ١ٜط ٣ٚ٠ ْـاٚخ٪، َـازز٣٠ ٜـ١ن٢ ٖـ١َٛاض نـطا٣ٚ غـاَي٢ )         39بط ط٣١ ١ٜن٢ َازز٠ 
(ـــ٢ 5نٛضزغــتا٢ْ عــريام، ز٠غــت٣١ غــ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيــ١َإ بط ٜــاض٣ زا ب١ضْاَــ٣١ نــاض٣ زاْٝؿــت٢ٓ شَــاض٠ )  

٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات  َٜهـ١ٚت٢    ٥11اغا٢ٜ، خٛػل غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ض٩ش٣ زٚٚ ؾـ١لل١، ض بـ١ّ   8/4/3912ث
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب   -ؾ

٢َُٜ نٛضزغتإ.-1 َٞ ي١ ١ٖض َٝربن َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ، -3 َٝؿٓٝاض ٜاغاٟ زا١ْٜطا ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ث

َٜعاْـ١، )غـاَر    ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت -2 َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام ي١ْ ٣١ ز٠غت ثان٢ ي١ ١ٖض
 افلس اْٛض(،  -اَغل -غريٚإ عُط -ْٜٛؼ عثٌ ْ

خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪نطز٢ْ ثـط٩ش٠ ٜاغـا٣ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ١ٜنـ٢َ١ ٜاغـا٣، ٥ُٝتٝـاظات٢ ظٜٓـسا٢ْ نـطاٚٚ           -4
زٜـاض٠ بـ١ ١َٖيـ١ ٖـات بـٛٚ زٜػـإ ب١ض اغـت١ٝن٣١        ، بط طـ٣١ ضـٛاض٠ّ   3911غـاَي٢   11ض اطريا٣ٚ غٝاغ٢ شَاض٠ 

َٜٓسَا٠ٚ١ْ، خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطـ٪نطزٕ، زاٚا يـ١ يٝصْـ١نا٢ْ ٜاغـا٢ٜ ٚ، يٝصْـ٣١ َـاف٢ ب١ناضبـ١ض، يٝصْـ٣١          خٛ
َٝطٖات٢ٓ ٠ٚظٜــط٣      َٝتــ١ بــ٪ غــ١ض غــ١ن٪٣ يٝصْــ١نإ، يٝصْــ١ نــإ بفــ١ضَٕٛ بــ٪ غــ١ن٪، بــ١خ زاضاٜــ٢ ز٠نــ١ّ ب

٢َُٜ نٛض    َِٜ بــ٪      ثٝؿ١غـاظ٣ ٚ باظضطـا٢ْ ٖـ١ض َٝطٖات٢ٓ ٠ٚظٜـط٣ ٖـ١ض زغــتإ، ٠ٚفـس٠ ٜا٠ٚض٠نـ٣١ ز٠نـ١ٜٔ، بــ١خ
 ناضٚباض٣ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ، ب١َي٢َ غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.

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

ٍَ ٚ ١َ١َض ٠ناْـسا، ٥ـ١ٚ د١ض٠غـ٣١ نـ١ ١٥ْـساَإ ٥اطـازاض               َٜـت يـ١ْاٚ ٖـ٪ بـ١ٖ٪٣ ٥ـ١ٚ ت١عُرياتاْـ٣١ نـ١ ز٠نط
َٝـت            ز٠ َٝه٢ ١٥طـ١ض بـ١ ٠َٛقـ١تٝـ ب نات٠ٚ١ ب٪ د١يػ١ يـ١ناض نـ١ٚت٠ٚٛ ٜـاخٛز ناضْانـات، َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ ؾـت

َٝـت ٜـإ ١٥ْـساَإ      ٢َٝ ٥اطازاض بٔ، ضْٛه١ ب١ض اغت٢ ن٪ب٣٠ٚ١ْٚٛ يٝصْـ١نإ ز٠ب َٜت، ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥ْساَإ ي زابٓط
َٝـت زاٜ  َٝت ب١ ٠َٛق١تٝـ ب َٝهٝـ ب َِٝ ٚاٜـ١ باؾـرت٠ يـ٣٠ٚ١      ١َؾئٛئ، ب٪ ٥اطازاض نطز٠ٚ١ْ ١٥ط١ض ؾت َٝٔ، ثـ بٓـ

َٝت٠ٚ١. َٟ به١ٜٔ دٝٗاظ٠ن١ ضاى بب ١َُٝ ضا٠ٚض   ١ٖتا ٥
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜعإ زٜاض٠ َْٛاق١ؾ٣١ َازز٣٠  َٜع نـطا٠ٚ، ب٪ٜـ١        11ن١ ز٠نات١ َازز٣٠  19ب١ض  َٝـ٣٠ٛ بـ١ض  ٣ تـاظ٠، ي٫١ٜـ١ٕ ٥
َٝػتا زاٚا ي١ يٝص١ْنإ ز٠ن١ٜٔ، َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١،    ٥ ٢َٝ ١٥ٚي١ٜٚ١ت غط ٠َٛٝ ت١غٓٝ  به١ٕ، ب١ث َٝؿٓٝاض٣ ٥ ن١ ث

 بف١ضَٛٚ. 
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝػتا ي١ َازز٠ ) ، ١َ١٥  ١ْغ١ن١ٜ١ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ي١ ضاث٪ضت٢ يٝصْـ٣١  11(ـغل ن١ ت١غ١يػٛي١ن٣١ ب٠ٚٛت١ ٥19
( ٠ٚ١َُٜٓ يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرنين ٗنبغس ًٞن٨تصىنعّنٙال  زاضا٢ٜ ٖات٠ٚٛ ز٠طلٛ

(نً ٢يتنًوْٚ٘ن ِٙ زنكىنًىّنأخىىنعلىٍن ا  ٝا هط  ضىٞ(نًىّنننننن399(نً ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زنٗن٨تصٙدنعوٟنا199ا
نٓر ن هص ُْ٘ن ٗن ًرِعنعّنً٘ ف ٝن جملوظنب هخٚ ُ  ن ٗن ٨ٗز قن ٗن اطرِد  ن هيتنٙطوخٕ.

َٜع سػٔ ذل َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ُس غٛض٠/ د

َٝؿٓٝاض٠ زٚٚض٠ن١َإ. َٝػتا ث َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ، ٥ ٢ًَ ثط٩ش٠ن١ ٚا١ٜ، ب٫َ١ّ ث  ١َ١٥ ت١قطٜب١ٕ ٠ٚنٛ ١٥غ
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــٓٝاضٜإ ٖــ١ب٠ٚٛ، ١٥ْــساَا٢ْ ث   َٞ بهــ١ٜٔ، ٠ٚظاض٠ت خ٪ٜــإ ث ١ضيــ١َاْٝـ ١٥طــ١ض يــ١ ٠ٚظاض٠تــ٠ٚ١ ز٠غــت ثــ
َٜٓٝٓـ٠ٚ١، ٠ٚظاض٠تـ٢ باظضطـا٢ْ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣        َٝؿٓٝاض ١ٖب٠ٚٛ، دا ١٥ط١ض ٥ٝعٕ بـس٠ٕ ٥ـ١ٚاْٝـ ز٠خٛ ١ْٖس٣َ ث

َٝت، ) َٞ ب َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٕ ن١ٚا َازز٠ن١ ٚا٣ ي (نً ٢ىٞنًوٚىْ٘ن ِٙى زنٗن٨تصٙىدننننن199ٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىىنعىّناننث
ث١ضيــ١َاْتاض٠   نخىىدً  نً٘ضىى٘عن اد هفىىٞ(،ن(نً ٢ىىٞنًىىّن ٨مجىى  ن هطىىِٜ٘ناخٚالىى  ن هطىىوعن ٗن ٙىىس  ن19عوىىٟنا

َٝـت، ١ْٖـس٣َ زاٚا ز٠نـات            َٜهٝإ بـ١ ْٝػـب١نإ ٥ٝدت٬ف١ٜـ١، ١ْٖـس٣َ زاٚا ز٠نـات ظٜـاتط ب َٜع٠ناْٝـ ١ْٖـس ب١ض 
َٝت ١٥ٚ ْٝػب١ٜ١.  ن١َرت ب

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٕ١ًَ َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚظاض٠ت ن١ زٜاض٠ ثط٩ش٠ن١ ١٥غ َٝؿـه١ف   زٜاض٠ ث ي١ٜ٫١ٕ شَاض٣٠ ٜاغا٢ٜ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ث
َٝـت بـ١ ْٝػـب١ت، يـ١ ْٝػـب١ت٢        َٝؿٓٝاض٣ ١ٜ١ٖ ب٣٠ٚ١ ن١ٚا غ١ضا١َنـ١ بب َٝػتا ٠ٚظاض٠ت خ٪٣ ث نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ٥
َٝـت ٜـإ ْـا، ١٥طـ١ض ز٠ْطـ٢       َٓٝ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، با بعاْغل ٠ٚ١٥ ز٠ْط ز٠ٖ َٛبٝعات ٜإ ي١ ٥ريازات، ١ٖض٠ٚنٛ ن١ خٛ

َٝٓا ١٥ٚ ٠ٚخت ١َُٝف ١ٖضٚاَإ ٚت، ب١َي٢َ ب١ؽ ٠ٚ١٥ زٚٚضتـطٜٔ  ٖ ١ ْٝػب١ت١ن١ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ف١ضَٛٚ ٥
َٝط٣ ث١ضيـ١َإ          َٜع غـهطت َٝؿـٓٝاض٠ ز٠خ١ٜٓـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، بـ١ض  َٝػـتا ٥ـ١ّ ث َٝؿٓٝاض٠ بٛٚ، ب٪١ٜ ٥ َٝؿٓٝاض ١٥ّ ث ث

 ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.
َٝط٣ ث١ضي١َإ َٜع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت  :ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت ٜـإ ٫ظَـ١                 ب١ض ٢٥٠ َـٔ ١٥طـ١ض يٝصْـ٣١ قـا٢ْْٛ ض ٥٠ـ٢ خـ٪٣ بـ١ٜإ بهـاتٔ، ١٥طـ١ض غ١ضاَـ١ بـ١ ْٝػـب١ ب
َٝـت ٣٫ سـانِ، بـ١ؽ ١٥طـ١ض بـ٪            َٝـ ٠ٚقـت َٛسـ١ز٠ز ب َٝعل، ضْٛه١ غ١ضا١َ عكٛب١ٜـ١؟، ٫ظَـ١ ثـ ١َقتٛ  ب

َٟ بطاز٠ضاة بٝػ َٝت ٠ٚن٢ ي١ ١ْٖس َٝو ظ٩ض قـاظاْر بهـات   ت١سكٝك٢ ع١زاي١ت ب َٝت ١َغ١ي١ٕ ١ٜن ت، ض٪ٕ ز٠ب
َٜط٣٠  َٝو ن١ّ قاظاْر بهاتٔ، غطا١َن١ ٥ٝعتٝاز١ٜ س١ز ١٥ع٣٬ ١ٜ١ٖ ٚ س١ز ١٥زْا٣ ١ٜ١ٖ، سانِ ب١ طٛ ٚ ١ٜن
َٝت ت١سسٜـس٣ ْٝػـب٣١ غ١ضاَـ١     س١ز ١٥ع٬ ٚ س١ز ١٥زْا ٚ َٝكساض٣ قاظازل١ن١ ي١ نط ٜٔ ٚ فط٩ؾعل، ز٠تٛاْ

َٞ،  بهات، َٔ َٛت٥١هٝس ِْٝ  َٝت ب١ ْٝػب١ بـ ي١ ض ٢٥٠ خ٪ّ ب١ؽ ٣٠ٚ١٥ َٔ ١٥ظاة غ١ضا١َ ٫ظ١َ َٛس١ز٠ز ب
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َٝت ي١ب١ضز٠ّ سانِ، َٔ  َٝـ ٠ٚخت َٛس١ز٠ز ب ض٠غِ ٚ ظ٠ضٜب١ ب١ ْٝػب١ٜ١، ب١ؽ غ١ضا١َ عكٛب١ٜ١ ٫ظ١َ ث
 س١ظ ز٠ن١ّ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ض ٢٥٠ خ٪٣ بسات٢ ي١غ١ض ٠ٚ١٥.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ضي١َإ:ب١ض 

 ب١َي٢َ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ، ف١ضَٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت،        َٝـت يـ١ قاْْٛـسا زٜـاض٣ بهط ١َُٝ ب١ض اغت٢ ثؿتطري٣ ض ١ٝ٥٠ن٣١ ناى فطغت ز٠ن١ٜٔ، ضْٛه١ غ١ضاَـ١ ز٠ب ٥
َٝت٠ٚ١ ب٪ ٥ٝػؿٝٗاز٣ َٓٝ َٜهذاض قـاظ٣ ٚ بـ٪     ْٝػب١ ب١ َٛس١ز٠ز٣ ن١ ض١ْس٠، ب٫َ١ّ ب١ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ ز٠َ ١ْٖـس

َٜـت، ٥اٜـا           ١٥ٚ ب١ٜاْات٣١ ن١ ١٥ٚ د١ٗٝت١ ت١قسؿل٢ ز٠نات، دـا ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ب١ٜاْاتـ١ بـ١ زضٚغـت٢ ت١قـسِٜ ز٠نط
َٝت٢     َٝساٜــ١، ٥ــ١ٚ ن١غــ٣١ نــ١ ب١ٜاْات١نــ١ ت١قــسِٜ ز٠نــات بتــٛاْ َٝساٜــ١، ٥اٜــا َــ١داػل ت١فػــريات٢ ت خ١يــ١ػل ت

َٝػـتا    ت١ساًٜٚٝؿ٢ بهات ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١، ب٪١ٜ باؾرت ١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ْٝػـب١ن١ ٠ٚنـٛ ٥ ٜٔ ض ٢٥٠ ي٣٫١ ٥
     ٍَ َٝـت، ي١طـ١ َٝت ١٥ٚ غ١ضا١ٜ١َ ١ْى بـ١ ْٝػـب١ ب َٜٓسَا٠ٚ١ْ ي١ ضاث٪ضت١ن١ ب١ َٛس١ز٠ز٣ ب ١َُٝ ن١ ض٪ٕ خٛ ٥

َٜعَاْسا.  ض 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜط٠، ١٥ط١ َٝؿٓٝاض٠ن١ ٢ٖ ب١ض  َٝو ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بس٠ٕ، ف١ضَٛٚ.خ٪٣ ي١ض اغتٝسا ث  ض د١ْابٝإ ت١ٚظضل
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطاْـ١      َٝعل، ضـْٛه١ ي ١َُٝ ٚاٟ َْٛاغٝب ز٠بٝٓغل ن١ ت١قٝس٣ سٛضٜـ١ت ْـ١ب َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚظاض٠ت، ن١ ٠ٚظاض٠ت ٥ ث
َٞ ظ٠ض٠ض٣ ١ٖٜ َٝطاْـ١ َـ١ٚظٚع٢ نـ١       ق١ظ١ٜن١ ق١ظ٣١ٜ َاي١ٝ، ب١َي َٝـت باؾـرت٠، زٚاٜـ٢ ي ١، ي١ ب٪٣٠ٚ١٥ ْٝػب١ ب

َٝغل  َٞ          399ًَٝ٪ٕ ٜإ  199ز٠َي َٜـت غـب٣١ ْـاظا٢ْ ضـ٢ يـ ًَٝ٪ٕ زٜٓاض٣ عرياقـ٢، ٥ـ١َط ٩ ق١ُٝت١نـ١ٜإ ز٠ٚ
٢َٝ ٥ـ١ٚ ْػـب١ت٣١       َٝعل، بـ١ث َٜت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٖاتٛ ْٝػـب١ بـ َٜعل، ٥ٝكتكاز٣ زْٚٝا ظ٩ض ز٠غٛٚض  ب١غ١ض ز

َٝعل، زٚاٜــ٢    ٥ــ١ٚ غ١ضا ــ َٝٔ باؾــرت ز٠ب ــ ــ١، ٥ــ١ٚ سٛنُــ٣١ ي١غــ١ض زابٓ ــ٪ٕ ٜــإ  ١َ199ٜ ــ٪  399ًَٝ ــ٪ٕ ب ًَٝ
َٞ ١ْفػ٢ ؾت بهات٠ٚ١، ١ْفػ٢ ١٥غ٬ت بهات٠ٚ١،   199ؾ١ضٜهات، ؾ١ضٜه١نا٢ْ ظ٠ب٫١ح ١ٖض ثاض٠ ١ْٝ، ز٠تٛاْ

ٝ      399ًَٝ٪ٕ ٜإ  َٝعل، بـ١ ق١ْاعـ١ت٢ َـٔ ١٥طـ١ض َـ١دً َٓٝ َٝؿ١ ْاَ ؼ َٛاف١قـ١ت  ًَٝ٪ٕ ز٠زاتٔ، ب١ غاْا٢ٜ ن
َٝعل، ٜإ ي١  19ب٪  5بهاتٔ ي١غ١ض ْػب١ٜ١ى، ز٠تٛاْغل ْػب١ت١ن٣١ ظٜاز به١ٜٔ ي١  َٝعل ٥ـ٠ٚ١   39ب٪  19ب ب

َٜعل، زٚٚداض فهط ز٠ن١ٕ ن١ ٥ـٝـ   َٞ به١ٚ َٜه٢ ظٜاتط ز٠ناتٔ، ضْٛه١ س١ق١ت١ٕ َاي١ٕٝ ن١ ظ٠ض٠ضٜإ ث ت٥١ػري
 ١ْن١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ض٩ن َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 
ًَٓس نطز٠ٚٚ، ف١ضَٛٚ ناى نا٠ٚ. َٝص٠ ز٠غت٢ ب  زٜاض٠ ناى نا٠ٚ ي١ َ

َٜع نا٠ٚ ذلُس اَغل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط ز٠ن١ّ، ن٪َجاْٝا٣ ٖاٚضز٠نطز٢ْ دط١ض٠ّ ١ٜ١ٖ،  َٜو ٥اضاغت٣١ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ٚ د١ْاب٢ غهطت َٔ ثطغٝاض
َٜو ًَٝ٪ٕ زٜٓاض قاظاْر ز٠ن١ّ،  199ض٩ش  1ي١  ًَٝ٪ٕ َٔ غ١ضا١َ به١، ١٥ٚناتـ١ ٖـٝض    399ت٪ ي١ غاَي٢َ داض

َِٝ ٚا١ْٝ َٛعاي١د٣١  ت٥١ػري ي١ زاٖات١ن٣١ َٔ ْانات، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ب١ض اغت٢ زٜاضٜهطز٢ْ غ١ضا٣١َ ١َسسٚز ث
 ١٥ٚ ن٪َجاْٝا ط١ٚضا١ْ بهاتٔ، ن١ ٥ٝشتهاض٣ باظاض  ز٠ن١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ناضز٩ ف١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت،    َٜطط١ٜى ي١ ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ َٛخاي١فـ١ ْـ١نط َٝت١ ض  َٜص٠ن١ ض اغرت٠ٚ باؾرت٠ ٚ، ز٠ب خ٪٣ ي١ ض ٣ٚٚ ع١زاي١ت٠ٚ١ ض 
َٝؿــ١ بــ٪ زاز٠ٚض زضٚغــت بهــات، بــ١ض ٢٥٠ َــٔ ٚا باؾــرت٠ ١ٜ٫ْــ١   ب١ضظ٠نــ١ ٠ٚ١٥ْــس٠ ظ٩ض بــ٫َ١ّ ١٥طــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ن

ٍَ ٫ٜـ٢ْ١          َٝغل ي١طـ١ َٜص٠ن١ بهات٠ٚ١ ٣٫ سـانِ، ٜـ١ع٢ٓ ٫ٜـ٢ْ١ بـ١ضظ ٠ٚ١٥ْـس٠ زاز٠ْـ َٝغل، ن١ ق١ض٠ب٣ٚٛ ض  زابٓ
َٝت ١٥ٚ غعا١ٜ بسات، غٛثاؽ. َٝت، ١ٖض ز٠تٛاْ َٜص٠ف ب ٢َٝ ض  َٝت ب١ث  ن١ّ، ن١ ز٠تٛاْ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝ َٜع غهطت  ط٣ ث١ضي١َإ ض ْٚٚهطز٠٠ٚ١ْٜه٢ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.ب١ض 
َٝط٣ ث١ضي١َإ: َٜع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١٥ٚ ١َٚظٚع٣١ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝػاض٠ّ نطز، ١َٚظٚ  ١ْٝ٠ٚ١٥ نا١َ باؾـرت٠، ناَـ١ عـازًٜرت٠، َـٔ باغـ٢ ٥ـ٠ٚ١ّ نـطز        
ٍَ َـ١باز٨ ٚ ق١ٚاعٝـس٣      َِٝ غ١ضاَـ١        نا١َٜإ ظٜاتط َْٛػـ١د١ُٝ ي١طـ١ قـإْٛ، َـٔ ١٥طـ١ض غ١َيـ١ت ْـ١ِ ز٠َيـ

َٝغل ي١ فـ٬ٕ َـٛز٠ ٖـ١تا ٠ٚ١٥ْـس٠، غ١ضاَـ١ف       َٝعل، ٠ٚنٛ ض٪ٕ ١َغ١ي١ٕ ز٠َي َٝـت١ٓ ْٝػب١ ٫ظ١َ ١َقتٛ  ب ْاب
َٝغل ي١ ف٬ٕ ١َب١ً  ١ٖتا ٠ٚ١٥ْـس٠ ١َبًـ١ ، َـٔ بـ١ ض ٥٠ـ٢ خـ٪ّ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ يٝصْـ٣١ قـا٢ْْٛ ٥ـ١ٚ             ًَ ٫ظ١َ ب

َٝعل، ز٠تٛاْغل ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ت٥١ذٌٝ به١ٜٔ ب٪ د١يػ١ٜ١ن٢ ْٛقت١ٜ١ زٜطاغ١ت بهاتٔ َٝػتا ٫٠ًَََٚٝإ ١ْب ، ن١ ٥
َٝـ ٠ٚقـت ي١بـ١ض ضـا٣ٚ سـانِ بـ١         َٝت ثـ َٝت غ١ضا١َ َٛس١ز٠ز ْـ١ب تط، زٜطاغ١ت بهاتٔ ْاس٣١ٝ قا٢ْْٛ ز٠ب

َٝعل ساي١ٕٝ. َٝعل، ١َٚظٚ  ١ٜ٠ٚ١٥، زٚٚض ١ْٝ ٫َ٠َٚٝإ ١ْب َٝعل ٜإ ْاب  ْٝػب١ ب
َٜع سػٔ  َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ذلُس غٛض٠/ د

 ١٥ٚا٣١ْ ز٠غتٝإ ب١ضظ نطز٠ٚٚ ظ٩ضٕ، با يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض قػ١ بهات، ف١ضَٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

        :َٟ َٜو ٜاغـا بـ١ ْٝػـب١ ت١سسٜـس نـطا٠ٚ، يـ١ ١ْٖـس ض اغت١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت١ َاؾاَإ نطز٠ٚٚ، ن١ فٝع١ًٕ ي١ ١ْٖس
َٝط٠ ٜاغاٟ  تطٜـ ١َغ١ي١ٕ ١٥ٚ ٫َٚتا٣١ْ ز٠ٚضٚب١ضَإ ٠ٚنٛ ٥ٛضزٕ ٚ ١٥ٚا١ْ ب١ ثاض٠ ت١سسٜس نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ي
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١َُٝ ت١َاؾا٣  َٝعل ) 17به١ٜٔ، ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ َازز٠  ١٥17ط١ض ٥ عوٟنفوىظن هصطى ١نان ٨ وىٍٚننننبه١ٜٔ، ز٠َي
رٔومنٗ اِ فطىٞنًِٗىعن اٌ زضى  ننننتػلٚىنقى كٍنتِظىٍٚن هرحى زٝنهوِظىسنان هِص عى  ن هِ غى٣ٞنعىّنمح ٙىٞن اطىننننننننن

َُٝــ١ ت١َاؾــا٣ قــا٢ْْٛ تــ١ْعِٜ تٝذــاض٠ بهــ١ٜٔ يــ٣َٚ١  ٨ذرل زٙىىٞنٗبريٓىى نًىىّن اٌ زضىى  ن هرح زٙىىٞ(ن ١٥طــ١ض ٥
٠َٛٝ ب١ ثـاض٠ ت١سسٜـس نـطا٠ٚ، ب٪ٜـ١     مح ٙٞن اطرٔومعكٛبات ب١ ثاض٠ ت١سسٜس نطا٠ٚ، ي١ قا٢ْْٛ ) ( ب١ٖ١َإ ؾ

َٜص٠ َٝط٠ ١َغ١ي١ٕ ب١ ض  ١َُٝ ١٥ط١ض ي َٝه٢ ْاؾـ٧ ي١غـ١ض    ٥ ١َٜٝ ١٥ٚ َازز٠ ١َسه١َ١ ْٝعاع ت١سسٜس به١ٜٔ، ن١ ز
َٜـت، يـ٣َٚ١ َـ١فطٚظ٠ عكٛب١نـ١ بـ١       َٝت قا٢ْْٛ )فلا١ٜ اكلػتًٗو( ت١تبٝل بهط َٝت، ز٠ب فلا٣١ٜ َٛغت١ًٖٝو ب
َِٝ باؾ١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ب١ ١َٖإ  َٝعل، ث ١َُٝ ٠ٚسس١ٜ٠ن٢ ت١ؾطٜع٢ ١ٖب َٝعل، ب٪١ٜ ب٪٣٠ٚ١٥ ٜاغانا٢ْ ٥ غ١ضا١َ ب
َٝهـطإٚ    َٜت باؾرت٠، ضْٛه١ ي١ ٜاغانا٢ْ تط ١٥ٚا٣١ْ ن١ نـاض ث ٣٠َٛٝ ٜاغانا٢ْ تط ثاض٠ ت١سسٜس بهط ٠َٛٝ، ب١ؾ ؾ

٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ َٓافٝعٕ ب١ غ١ضا١َ ت١سسٜس نطا٠ٚ، غٛثاؽ.  ي١ ١ٖض
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝت، )َاَ٪غـتا   ٕ  -ز. قـباح   -نـاى خٛضؾـٝس   -عُـط  ْا٠ٚنإ ز٠ْٛٚغِ ب٪٣٠ٚ١٥  ١َفتٛح ْـ١ب عُـط   -ض٩شإ خـا
٥ا١ْٖط خإ(، ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُـط، تهاٜـ١ بـ١ نـٛضت٢، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١       -ناى ١ْضؿلإ  -ز. عُط -عبسايطفلٔ

َٝت.  َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ ت١ْٗا ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١ ب
َٜع عُط عبسايععٜع  نبٔ ١ هدّٙ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٛٚ، َْٛاق١ؾـ١ف نـطا            ٢ٖ َٔ ْٛقت١ ْٝعا١َ، َٛزاخ١ي١ ْٝـ١، ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١َإ تـ١ٚاٚ نـطز يـ١ ١ٖفتـ٣١ ث
َٝط       ــهطت ــ١ْاب٢ غ َٜعإ د ــ١ض  ــطإ، ب ــ١نا٢ْ ٚت ــ١ ١ْظ٠ضٜ ــ١َٛٚ ٚدٗ ــ٠ٚ١، ٖ َٜت ــ٣١ بهط ــات َْٛاق١ؾ ــت ْان َٜٝٛػ ث

َٝسا ١ْٝ، ب٫َ١ّ ٚابعاة ١ٖضزٚ ٚ ساَي١ت١ن١ ب١ ت١ؾطٜفٝإ ١ٖبٛٚ، ١٥ط١ض ١َ١٥ فٝع١ًٕ ْاقا١ْْٝٛ ٠ٚ١٥ قػ٣١ ت
َٝؿـٓٝاض٣٠       15، 19غ١ضا١َ ٜإ ب١ ْٝػب١، َازاّ ْاقا٢ْْٛ ْٝـ١ ٥ـٝرت يـ١     ث١ضيـ١َاْتاض ثؿـتطريٜإ نـطز يـ١ٚ ث

َٜتـ١              َِٝ ٚاٜـ١ غط َٜٝٛػـت ْانـات بطـ٠ٚ١ٓٝ غـ١ض بٝساٜـ١ت٢ َْٛاق١ؾـ١ نـطزٕ، ثـ َٜع ٠ٚظٜط، ي١بـ١ض٠ ٥ـ٠ٚ١ ث ب١ض ِِ
َٝت ٜإ بـ١ ْٝػـب١، بـ١ ت    َٝـت؟ ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى،         ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ٥اٜا ب١ غ١ضا١َ ب َٝـت ٜـإ ب١ْٝػـب١ ب ١سسٜـس٣ ثـاض٠ ب

َٜع           َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ناتـ١ يـ١ َٛزاخ١يـ٣١ بـ١ض  ١َُٝ ٠ٚنٛ ع١ضظّ نطزٕ ١٥ط١ض ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ ْاقـا٢ْْٛ بـٛٚ، ٥ ز٠ّٚٚ ٥
َٟ ٜاغاؾـِ        َٝؿـٓٝاض٠ن١، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ َـٔ ١ْٖـس َٝط قػ١ٜ١نُإ ١ْٝ، ١٥ط١ض فٝع١ًٕ خ٪٣ َٛت١ض زٜس٠ يـ١ ث غهطت

َٜت، ب٠ٛٝٓٝ فٝع١ًٕ ت١سسٜس٣  ١َب١ً  نطا٠ٚ، ب١ْٝػب١ف ت١سسٜس نطا٠ٚ، ؾ١ضت ١ْٝ ٬ٝ٥ ١َب١ً  زٜاض٣ بهط
 غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ناى خٛضؾٝس ف١ضَٛٚ.
َٜع خٛضؾٝس افلس غًِٝ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 



 194 

١غاض٣ عكٛبات ظ٩ض َُٖٛٝـ١، ٜـ١ى َـٔ    ب١ض ٢٥٠ َٔ ١٥ٚ باب١ت١، ١٥ّ خاَي١ ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ١ٜع٢ٓ ت١سسٜس٣ َ
َٝت١ ْـاٚ    َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض١ٜ٠ ٚ، ز٠ضـ َٜص٠ ب١ْٝػب١ت قاظ٣ ن َٝت، ضْٛه١ ت١سسٜس٣ ض  َٜص٠ ب ٍَ ٠ٚ١٥ِْٝ ب١ ض  ي١ط١
ــ١         ــت ب ــ١ٕ ظ٩ض ؾ ــ١ظ ز٠ن َٜت س ــ١ٚ ــ١ض بٝاْ ــ١ضٜهات ١٥ط ــات، ؾ ــ٪ْرت ٩َي٢ به ــ١ ن ــ١ت ظ٩ض ظ٠فل١ت َٜو باب ــس ْ١ٖ

َٝط١ٚا٠ٚ١ْ ثٝؿـا٢ْ ١َسه١َـ١ ز٠ز٠ٕ، ٜـاْٝ    َٝه٢ ظ٩ض ١ٖٜـ١ ب١تاٜبـ١ت٢        ث َٜٝٛػـت٢ بـ١ نـات ـ سـانِ بـ١خ٪٣ ث
َٜـص٠ ١َغـ١ي١ٜ١ن٢ ظ٩ض ط١ٚض٠ٜـ١ ٚ َٛع١قـ١ز٠ ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ        َٞ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١َغ١ي٣١ ض  ؾ١ضٜه٣١ ط١ٚض٠ ب

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ       199ْٝػب١، ب٫َ١ّ ْٝػب١ ي١  َٝه٢ ظ٩ض قٛضغـ١، َـٔ ث َٞ بهات ب١ ض ٢٥٠ َٔ ؾـت ًَٝ٪ٕ ز٠غت ث
َٞ بهات ب٪ َ ٥29ٝشتُٝاي١ ي١  َٝت  299ًٝ٪ٕ ز٠غت ث َٝت ب١ْٝػب١ت سانِ بتٛاْ ًَٝ٪ٕ، ١َٖٝؿ١ با ط١ٚض٠ ب

َٝت ١ٖض ي١  ٢َٝ ق١ظ١ٜ بتٛاْ َٝؿ١، ب١ث ٢َٝ ن َٞ بهـات بـ٪      29ب١ث ٢َٝ سـ١ـل٢     299ًَٝ٪ٕ ز٠غـت ثـ ًَٝـ٪ٕ بـ١ث
     ٜ َٝؿـ٣١ زاضا َٝؿـ١ن١ ن َٝـط٠، ضـْٛه١ ن ٝـ١،  ق١ظ١ٜن١، ١َغ١ي٣١ س١بؼ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ب١ض ٢٥٠ َٔ زضٚغت ْٝـ١ ي

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ  َٝؿ١ٜ١ن٢ ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٔ ث َٜص٠ ن َٝت ٚ، ض  َٜٝٛػت ْانات س١بؼ ي١ّ باب١ت١زا ١ٖب ث
َٝت ي١  َٝت ب١ ثاض١ٜ٠ن٢ َٛس١ز٠ز ب َٝؿ١ن١ ط١ٚض١ٜ٠  299ًَٝ٪ٕ ب٪  29ز٠ب َٝت، د٪ض٣ ق١ظ١ٜن١ ٚ ن ًَٝ٪ٕ ب

َٝسا١ٜ؟ ظ٩ض غٛثاؽ.  ض١ْس ١َغ٦ٛي١ٝت٢ ت
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   د

َٝػـتا َْٛاق١ؾـ٣١       ز. قباح ف١ضَٛٚ، تها١ٜ َْٛاق١ؾ٣١ قا١ْْٛن١ ١َن٠ٚ١ْ١، ت١ْٗا ي١غـ١ض١٥ٚ باب١تـ٣١ نـ١ ٥
 نطا، ي١غ١ض ٠ٚ١٥ قػ١ به١ٕ.

َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ عكٛب١ ي١ض اغتٝسا ب٪ ض٠زعـ١، ١٥طـ١ض عكٛبـ١ ض    َٝت سٝهُـ١ت٢ خـ٪٣ يـ١       َٔ ي١ط١ َٝـسا ْـ١ب ٠زعـ٢ ت
َٝه٢ قاُْْٛٝـإ ْٝـ١      َُٝـ١ َـ١ْع َٝعتط٠، ضْٛه١ ٥ َٝت ض٠زع١ن١ ظ٩ض ب١ٖ َٝط٠زا ١٥ط١ض ب١ ْٝػب١ ب نٝؼ ز٠زات، ي
    َٟ َٜت، ١ٜع٢ٓ ن١ ١َْع٢ قا٢ْْٛ ١ْبٛٚ ٚ، ١َغ١ي١ن١ ض ٠ٚا بٛٚ ٠ٚنـٛ يـ١ ١ْٖـس ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ ْػب١ زٜاض٣ بهط

َٝو ي١ عكٛب١ن١ ١ْٝ، ٜاغا ٖات٠ٚٛ، ٥اطازاض٣ ٠ٚ١٥ف بغل َٜت، زٜػإ ٖٝض د١ٖاي١ت  ١٥ط١ض ْٝػب١ن١ زٜاضٟ بهط
َٝــت بــ١   ضــْٛه١ نــ١ ســ١ز٣ ٥ــ١زْات زٜــاض٣ نــطزٚ، ســ١ز٣ غ١ض٠ٚ٠ؾــت زٜــاض٣ نــطز ١٥ٚناتــ١ ١َغــ١ي١ن١ ز٠ب
َٜـت، ٥اطـازاض٣ ٥ـ٠ٚ١ف بـغل ٥ـ١ٚ ٜاغـاٜا٣١ْ نـ١ ٠ٚنـٛ            ١َغ١ي١ٜ١ن٢ سٝػاب٢ ظ٩ض ب١ ٥اغـا٢ْ ضاض٠غـ١ض ز٠نط

َٝو ْٛٚغـطا٠ٚ، نـ١ ٥ـابٛٚض٣ عـريام ي١ٚناتـ١        قا٢ْْٛ ت١ْعؿل٢  َٝو ٚ بـ٪ غٝػـت١َ تٝذاض٠ ب٪ ؾل١ْٚٛ ي١غ١ضز٠َ
َٝػتا نٛضزغتإ بـ١ض٠ٚ ٥ـ٠ٚ١    ١ٜ٠َٛٝن٢ ١َضن١ظ٣، ٥ ٥ابٛٚض١ٜن٢ زاخطاٚ ب٠ٚٛ، ٠َٛد٘ ٚ َٛخ١ت١ت ب٠ٚٛ ب١ ؾ

َٝت، ب٪١ٜ ي١ض اغتٝسا ٖٝض ١َْع َٜه٢ نطا٣٠ٚ ١ٖب َٝت، باظاض  َٝت ٥ابٛٚض١ٜن٢ ٥اظاز٣ ١ٖب َٝه٢ قاُْْٛٝإ ١ْٝ ز٠ض
َُٝـ١ يـ١ّ بـٛاض٠زا     َٝت، ٥ َٝت ب١ ١َقتٛع٢ ١َب١ًغ١ن٣١ زٜاض٣ نطزب ي١غ١ض ٠ٚ١٥، ١٥ط١ض ٜاغا١ٜن٢ تطٜؿ٢ ١ٖب

 ب١ّ ٜاغا١ٜ ناض ز٠ن١ٜٔ، ضْٛه١ قاعٝس٣٠ )اخلاص ٜكٝس ايعاّ( ث١ٜط ٠ٚ ز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 .ض٩شإ خإ ف١ضَٛٚ



 195 

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٢ٜ٠:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطـ٢ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ          َٝت، ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ غ١ضث ططٜٓط ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ غعا ١ٖب
َٝؿـ١ ٚ خ٬ٝفـ٢ ي١غـ١ض٠، غ١ضاَـ١ بـ١         3ز٠ن١ٕ، ٥ٝٓذا د٪ض٣ غعا١ٜن١ باؽ ي١ غعا٣ غ١ضا١َ ز٠ن١ٜٔ، نـ١ ن

َٝٛاظ زٜــاض٣  َٝػــتا يــ١ ٜاغــا  ؾــ َٝٛاظ٣٠ نــ١ تــا ٥ َٜــت ٠ٚنــٛ ٥ــ١ٚ ؾــ َٜــت، ٜــإ ٥ــ٠ٚ١تا بــط ٣ ثــاض٠ زٜــاض٣ ز٠نط ز٠نط
َٝٛاظ٣ ز٠ّٚٚ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١         َٜص٠ ١ْنطا١ٜ بـط ٣ ثـاض٠ زٜـاض٣ نطاٜـ١، ؾـ َٞ نطا١ٜ، ن١ باؽ ي١ ض  َٝب١د عرياق١ٝنإ د

َٝٓا١ٜ ٜإ ٠ٚنٛ ٚ َٜت، ٚات١ ي١ٚ قاظازل٣١ ب١ز٠غت٢ ٖ َٜص٣٠ ي١ غ١ز٣ زٜاض٣ بهط َٝؿٓٝاض٣ نطزٜـ١ يـ١   ض  ٠ظاض٠ت ث
َٜص١ٜ٠ى غ١ضا١َ  َٝطٞ نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ٜاغا؟ ض  َٝٓا١ٜ ي١ ١٥زلا٢َ غ١ضث َٛبٝعات، ض١ْس قاظازل٢ ب١ز٠غت ٖ
َٝٛاظ ٚ ططٜٓط ٠ٚ١٥ٜـ١ ثط٠ْػـٝب١ ز٠غـتٛٚض١ٜن١ ض ٠ضـاٚ بهـ١ٜٔ، نـ١        َٜت، ظ٩ض ٥اغا١ٜٝ ب١ نا١َ ؾ زٜاض٣ ز٠نط

َٝت باؽ ي١ غعان١ ز٠نات ٥ٝٓذا  َٝو ١ٖب َٜص٣٠ غ١ز٣ ٜإ بـ١بط ٣ ثـاض٠ ٖـٝض دٝـاٚاظ٣     ز٠ق غعا٣ غ١ضا١َ ب١ ض 
َٝت، ١َب١غت٢  َٝٛاظ٣َ بط ٠ن٣١ ١٥ْٚس٠ ن١ّ ١ْب َٝت، غعا١ٜن١ف )غ١ضا١َن١( ب١ؾ ١ْٝ، ططٜٓط ١ٜ٠ٚ١٥ غعا ١ٖب
َٝطــ٢ سٛنُــ١نا٢ْ قــإْٛ، ١َب١غــت٢      َٝت نــ١ خــ١َيو ٖــإ بــسات، ت١ؾــذٝعٝإ بهــات بــ٪ غ١ضث ــساب َٝ ٥ــ٣٠ٚ١ ت

َٝ ــساب َٝ َٝطــ٢    غــعا١ٜن٣١ ت ــت ظ٩ض ٥اغــا١ٜٝ، طــطٜٓط ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ــ٣٠ٚ١ غ١ضث َٜ َٜو زٜــاض٣ ز٠نط َٝٛاظ ت ٚ، بــ١ ض ؾــ
           َٞ َٜهـ٢ بـاف ثـاض٣٠ يـ َٜت ٚ بط  َٝطـ١ٝ قـاظاْر ز٠نـات، غـعا بـسض سٛن١ُنا٢ْ ٜاغا ز٠نات ي١ ١٥زلا٢َ ٥ـ١ٚ غ١ضث

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ َٜت، تانٛ ١٥ٚ ١َب١غتا٣١ْ ن١ ي١ غعا ١ٜ١ٖ ٚ ف١يػ١ف٣١ غعا ت١سكٝل بهط  .٠ٚضبطري
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ ع٢ً:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ز٠نات ٚ، ضاٚ تطغـا٢ْ خ١َيهٝؿـ١    َٝط٠ خ٪٣ عٝكاب ض٠زع١، ب٪ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ تاٚاْ ١َغ١ي٣١ عٝكاب١ن١ ي
٢َٝ ز٠نـ١ٜٔ     ن١ تٝهطاض٣ ١ْنات٠ٚ١، غٝػت٢َ١ عٝكاب٢ ي١ قا٢ْْٛ َٝبـ١د َُٝـ١ د َٝػتا٣، ن١ ٥ َٞ نطا٣ٚ ٥ َٝب١د د

َٝت، س١ز٣ ١٥زْا ت١سسٜـس   َٝت، غ١ضا١َ ب َٝت، غذٔ ب غٝػت٢َ١ عٝكاب٢ ب١ ت١سسٜس ٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض س١بؼ ب
َٝط٠ ثٝاز٣٠ ز٠ن١ٜٔ، يـ١ ٖـ١َٛٚ ٜاغـاناْسا ب١تاٜبـ١ت ٥ـ١ٚ ٜاغـا        َٝػتا ي نطا٠ٚ ٠ٚ١٥ غٝػت٢َ١ عٝكاب١ٝن١ ن١ ٥

عٝكاب٢ ت١سسٜس ز٠نات ي١ قا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقٝـسا، قـا٢ْْٛ ٥ػـَٛي٢ ١َسانـ١َات٢       طؿت٣١ٝ ن١ غٝػت٢َ١
َٜــت ٜاغــا٣    َٝــ٢ ز٠ٚتط َٞ نطزْــ٢ ٜاغــا١ٜى نــ١ ث َٝبــ١د د١ظا٥ٝــ١، زٚاتــط ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ ٥ٝعتُــاز ز٠ناتــ١ غــ١ض د
ــ١ض       ــات٠ٚٛ، ض اغــت١ عكٛب١نــ١ ١٥ط ــ١ْعؿل٢ تٝذــاض٠ عكٛبــ١نا٢ْ بــ١ َٛســ١ز٠ز٣ ٖ ــاض٠، ٜاغــا٣ ت تــ١ْعؿل٢ تٝذ

َٝط٠ ن١ ٚت١ٜٚٛت٢ ٜاخٛز ب١ْ َٝت ١ٖض عكٛب١ٜ١، عٝرب٠ت ي َٝت ١ٖض عكٛب١ٜ١، ١٥ط١ض ب١ َٛس١ز٠زٜـ ب ٝػب١ ب
َٝت، ض اغت١ ١ٖضزٚٚن٢ عكٛب١ٜ١، ب٫َ١ّ ض٪١ْٝت٢ تـ١ْفٝع   ن١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ ب١ ْٝػب١ ب

َٝه٢ ططٜٓط١، قٛضغ١ ب٪ ١٥ٚ ق ١ظا١ٜ، بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َسه١َ١ٜـ١،    نطز٢ْ، ٥اي١ٝت٢ ت١ْفٝع نطز٢ْ ١٥ّ ْٝػب١ٜ١ ؾت
َٝت١ َٛخاي١ف٣١ ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١ ٥ٝعتُاز٣ ي١غ١ض ز٠نـات،   َٝٞ ز٠نات، ز٠ب َٝب١د َٝػتا د ب٪ ١٥ٚ سان٣١ُٝ ن١ ٥
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َٝػــتا ٖــات٠ٚٛ، بــ١ ت١سسٜــس٣ ١َبًــ١غ٢ نــ١ّ ٚ ١َبًــ١غ٢ ظ٩ض٣، ض يــ١  ٣٠َٛٝ نــ١ ٥ ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ ٜاغــان١ بــ١ّ ؾــ
ــ١ت٢، ٥ــ١لل       ٢َٜٓ خ٪ٜ ــ٣١ يــ١ ؾــٛ ــ٢ ٚ ض يــ١ غ١ضا١َن ــس ي٠ٚ١ٜــ١ نــ١      س١بػ َٝغل ق١غ ًَــ َٝت ب ــ١ض ٥ــ٠ٚ١ب ا ١٥ط

َٞ ٖــٝض ْٝــ١، بــ٫َ١ّ ت١سسٜــس نطزْــ٢ عكٛبــ١ ي١غــ١ض   199ؾــ١ضٜه١ٜ١ن٢ طــ١ٚض٠ ب٫١ٜــ٠ٚ١  ًَٝــ٪ٕ ثــاض٣٠ ثــ
١ض ؾ١ضٜه١ غَٛع١ ؾهاْس٢ْ ؾ١ضٜه١ن١ٜ١ ي١ْاٚ باظاض ٣ ناضزا، زٚاتط ١٥ط١ض ١٥ّ ؾ١ضٜه١ٜ١ ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ ي١غ

َٝـ٢   َٜت٠ٚ١ ب٪ ٜاغانإ، ن١ ث َٝط٠ ز٠ط١ض  َٛخاي١ف١ن٣١ خ٪٣، خ٪ قا٢ْْٛ عكٛبات باب٢ تط٣ ب٪ زاْا٠ٚ، ضْٛه١ ي
َٝـط٠       َٜه٢ تطٜـ ظٜـاز ز٠نـات، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ١٥َـ١ ي َٜت )َت٢ُٗ عٛز( )دلطّ عٛز( عكٛب١ن٣١ ض١ْس داض ز٠ٚتط

َٝب١د َٝػتا د َٝػتا َٛاف١ق١ ب٪ غٝػت٢َ١ عٝكاب٢ ن١ ٥ ٣١ٜ٠َٛٝ ٥ َٜت، غٛثاؽ.ب١ّ ؾ  َٞ ز٠نط
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ز. عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط فلساَغل خسض )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ض اغتٝسا ١ٖضز٫ٚٚ ٥ٝذابٝات٢ ١ٜ١ٖ ٚ غًبٝات٢ ١ٜ١ٖ، ١ٜنـ١ّ ؾـت ب١ض اغـت٢ ١َغـ١ي٣١ س١بػـ١ن١ ٫بـ١ضٜٔ       
َٜــت ض ٠ْطــ١ يــ١ زاٖــاتٛٚزا    ظٜــاتط تــ١ضنٝع ي١غــ١ض غ١ضا١َنــ١ بهــ١ٜٔ باؾــرت٠، ١٥طــ١ض بــط ٠ ثــاض٠ ت١سسٜــس بهط

َٜتـ٠ٚ١،       ٍَ ْـا٠ٚض ٩ن٢ قا١ْْٛنـ١ ٜـ١ى ١ْطط َٝت، ن١ ي١طـ١ ١ٜ٠َٛٝى ط٪ض إ ب١غ١ض ق١ُٝت٢ ثاض٠ زاب ١َغ١ي١ٕ ب١ؾ
َٟ ز٠قـسا ٖـات٠ٚٛ نـ١ نـات٢ خـ٪٣       َٝػتا ي١ ١ْٖس َٝػـتا طـ٪      ١َ19غ١ي١ٕ ٥ ض إ ب١غـ١ض  زٜٓـاض زاْـسضا٠ٚ، بـ٫َ١ّ ٥

َٝـت      َٜٝٛػت١ ت٪ ١٥ّ قا١ْْٛ ت١عسٌٜ به١ٜت٠ٚ١، ب٪ٜـ١ ١٥طـ١ض ْٝػـب١ ب َٝع٣ نط ٢ٜٓ ثاض٠ن١ ٖات٠ٚٛ، ث ثاض٠ن١ٚ ٖ
ض ٠ْط١ ي١ زاٖاتٛٚزا ضٚٚب١ض ٣ٚٚ ١٥ّ ٥ٝؿهاي١ ١ْب٠ٚ١ٝ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ض ٣ٚٚ ب١ضق١ضاض نطز٢ْ ع١زاي١تـسا ١٥طـ١ض   

َٝت ي١ زاٖات٢ ظ٩ض ْٝػب٣١ ظ٩ض ز٠ب١ٟ ٚ، ي١ َٝط٠ ْٝػب١ ع١زاي١ت باؾرت  ْٝػب١ ب قاظازل٢ ن١ّ ن١َرت ز٠ب٣١، ي
َٝه٢ تـط ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜـ١ ١٥طـ١ض ن٪َجاْٝاٜـ١ى َٛخاي١ف١ؾـ٢ نـطز بـٛٚ،           ت١غبٝت ز٠نات، ب٫َ١ّ ٥ٝؿهاي
َٝتــ١   قاظازلٝؿــ٢ ْــ١نطز بــٛٚ، ١َغــ١ي١ٕ يــ١ّ ساَي١تــ١زا ٥ــ٠ٚ١ف دــ٪ض٠ َٛؾــه١ٜ١ًٝن١ ض ٠ْطــ١ يــ١ زاٖــاتٛٚزا ب

َٝؿ٠ٚ١، ض اغت١ ن٪َجا ْٝا١ٜى قاظازل٢ ١ْنطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ َٛخاي١ف١ؾ٢ نـطز٠ٚٚ، تـ٪ ْٝػـب١ ي١غـ١ض قاظازل١نـ١      ث
َٝس٠ط١ّ ن١ ب١ض اغت٢ ْٝػـب١ ض ٠ْطـ١ يـ١ زاٖـاتٛٚزا ٚابهـات       ٢َٝ ١٥ّ ن٪َجاْٝا١ٜ ض٪ٕ عكٛب١ ز٠ز٣٠؟ َٔ ت زاز٠ْ

َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ظ٩ض ظ٩ضٚ، ي١ ن١ّ ن١ّ، ت٪ ْٝػب١ت١ن١  َٜٝٛػت٢ ب١ ت١عسٌٜ ١ْب ت١سسٜس ز٠نـ١ٟ،  قا١ْْٛن١ ث
١َُٝ ٖاَؿ١ن١ ظٜاز به١ٜٔ ٠ٚنٛ باؽ نطا ب١ض اغـت٢ ٥ـ١ٚ    َٝغل ٥ َٝٓٝٓـ١ خـٛاض٠ٚ٠،     199ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ب ًَٝ٪ْـ١ ب

َٝت نـ١ ١َسه١َـ١ٚ،        399 ًَٝ٪١ْن١ف ثرت بب١ٜٓ١ غ١ض٠ٚ٠ ض ٠ْط١ ظٜاز نطز٢ْ ٖاَؿـ١ن١ َـ١داػل ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١ب
       ٝ َٝـسا بهـات، نـ١ ٥ـ١ٚ ٥ ١ٜ٠َٛٝى دَٛٚيـ٣١ ت َٝـت ب١ؾـ ؿـهاي١ٝت٣١ نـ١ يـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ ْٝػـب١ٜ١ زا ١ٖٜـ١       سانِ بتٛاْ

٢َٝ بهات، ٚات١ فطاٚإ  َٝب١د ضاض٠غ١ض٣ بهات ٚ، ٣٠ٚ١٥ ي١ زٜاض٣ نطز٢ْ ْٝػب١ت١ن١زا ١ٜ١ٖ ي١ْا٣ٚ بتٛا٢َْ د
َٞ بهـ١ٜٔ، يـ١          199نطز٢ْ ١َب١ًغ١ن١ ي١  َٞ ١ْنـ١ٜٔ يـ١ نـ١َرت٠ٚ٠ ز٠غـت ثـ َٝـت    399ز٠غت ثـ َٓٝ ن٪تـا٢ٜ ث

َٝت ٚ ، ظ٩ض غٛثاؽ.ظٜاتط٣ به١ٜٔ، ض ٠ْط١ ١٥ٚ س١ي١   باؾرت ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٞ ٜـإ ْـا؟ قػـ٣١         ٍَ َـ١باز٢٥ قـإْٛ ز٠بـ ١َُٝ ١٥َط ٩ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ْٝػب١ ي١طـ١ ١َُٝ، طفتٛط٪٣ ٥ قػ٣١ ٥
ٍَ ٠ٚ١٥زا١ْٝ نا١َ باؾرت٠، ٠ٚ١٥ ز٠ط ١َُٝ ت١ْٗاي١غ١ض ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ١٥طٝٓا ن١ؽ َٛؾه٣١ًٝ ي١ط١ ٠ٚ١َٜٓٝٓ ب٪ ٥ ١ض 

٠َٛٝ، ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ.  ز٠ْطسا٢ْ ٥

َٜع ١ْضؿلإ عبساهلل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٔ ي١ض اغتٝسا ٠ٚ١٥ّ ٫ ض ٕٚٚ ١ْب٠ٚ٠ٚٛ ن١ س١بػ١ن١َإ غابت نطز٠ٚٚ ٜإ ٫َإ بطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ف ب١ض اغـت٢  
َٝطا٣ خ٪١ٜت٢ ْاظاة يٝص٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ١٥ط١ض ٫َ٠ّٚ بس١ْ٠ َٞ، ب١ْٝػـب١ت س١بػـ١ن٠ٚ١    د ٠ٚ، غابت َا٠ٚ ٥ـ

َٝت ٚ يـ١ ختـ٣٠ٛ ١ٜنـ١ّ ٚ يـ١ عكٛبـ٣١            ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـِٝ نـ١ سـ١بؼ ٖـ١ب غ١ض٠تا قػ١ ز٠ن١ّ، َٔ ب٪ خ٪ّ ي١ط١
١ٜنــ١ّ، بــ٫َ١ّ ي١ساَيــ١ت٢ عــ١ٚز، يــ١ ساَيــ١ت٢ زٚٚبــاض٠ نطزْــ٣٠ٚ١ ٥ــ١ٚ ن١غــ٣١ ٜــإ ٥ــ١ٚ ؾــ١ضٜه١ بــ٪ ٥ــ١ٚ    

ّ٠ٚ١٥ ٍَ َٝت،       َٛخاي١ف١ قا٣١ْْٛ ن١ ز٠ٜهات، ي١ط١ ب٪ ساَيـ١ت٢ ز٠ّٚٚ سـ١بؼ ٚ غ١ضا١َنـ١ ٖـ١ضزٚٚنٝإ ٖـ١ب
َٝت عكٛب١ن١ ظٜاتط به٣١، ب٪٣٠ٚ١٥  ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١َب١غت ي١ عكٛب١ ب١ض اغت٢ ٥ٝػ٬س١، ن١ ٥ٝػ٬ح ١ْبٛٚ ز٠ب
َٝــت،   َٝؿــ٠ٚ١، غــ١باض٠ت بــ٣٠ٚ١ نــ١ َــ١باز٧ٜ قــا٢ْْٛ ي١غــ١ض ٥ــ١ّ ١َٚظٚعــ١ ز٠طٛزل َٝت١ ث ٥ٝػــ٬ح ظٜــاتط بطــ

َِٝ ٚاٜـ١ َـٔ خـ٪ّ ٠ٚنـٛ ٜاغـا١ٜٝى، يـ١ ٖـٝض َـ١باز٢٦ٜ ٜاغـا               ْٝػب١ت١ن١ ١َقتٛ  ب َٝـت، ثـ َٝـت ٜـإ ْٝػـب١ ب
َٝت، بـ٪ ْٝػـبٝـ ٖـ١ض     َٝت ٜإ ْٝػب٢ ب ١َْب٠ٛٝٓٝ ن١ ق١ز٠غ٣١ ٠ٚ١٥ بهات، ب١ض اغت٢ ْٝػب١ت١ن١ ١َقتٛ  ب

َِٝ ٚاٜـ١ ْٝػـب١ت١ن١ ع١ز        ٢َٝ، بـ٫َ١ّ ثـ ٢َٝ، ت٪ يـ١ خ٪تـ٠ٚ١ زآٜـاْ ٢َٝ شَاض١ٜ٠ى زاٜس٠ْ َٝه٢  ١َقتٛع١، ب١ث ايـ١ت
َٝسا١ٜ، ب٪ ع١َ١ي٣١ٝ باظضطا١ْن١ ٜإ ب٪ باظضطا١ْنـ١، ٜـإ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ناض٠نـ١ ز٠نـات، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١         ظٜاتط٣ ت
           َٞ ــ ــاتط٣ ي ــ٠ٚ١، ظٜ َٝت ــ١ضظ ز٠ب ــ١ ب َٜص٠ن ــاض٠ ٚ ض  ــٛٚ، شَ ــ١ٚض٠ زا ب َٝه٢ ط ــت ــ١ ٥اغ ــ٣١ ي ــٛ باظضطا١ْن ــ١ض ٠ٚن ١٥ط

٢َٝ خ٪ٟ، ب١ َٝه٢ ن١َرت زابٛٚ ب١ث َٜت، ١٥ط١ض ي١ ٥اغت ٫َّ ١٥ط١ض ٠ٚنٛ َٛس١ز٠ز٠ن١ بٛٚ ت١سسٜس نطا ٠ٚضز٠طري
َٝهـسا   َٝو ز٠ن١ٜٔ )١َظاَيِ( زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، ي١نات َٝط٠ ي١ قاْْٛسا ظَٚيُ ١َُٝ ي َٜعإ ٥ ب١ ١َقتٛع٢، ب١ض اغت٢ ب١ض 
ٍَ ٠ٚ١٥ زاّ ن١ ْٝػـب١ت١ن١   ناض٣ قإْٛ ٠ٚنٛ ع١زٍ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ع١زاي١ت زضٚغت بهات، ب٪١ٜ َٔ ب٪خ٪ّ ي١ط١

َٝت،   َٝهــ٢ َـ١قتٛ  ْــ١ب َٝــ٢ ض ٚبع َٟ دــاض ١ٖٜــ١ ي١ٚا١ْٜــ١ ٥ــ١ٚ ْٝػــب١ت٣١ نــ١ تــ٪ بــ٪٣ زاز٠ْ ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ ١ْٖــس
َٝـت ٚ    َٟ داضٜـ ١ٜ١ٖ ي١ٚا١ٜ١ْ غ١زإ داض ٠ٚ١٥ْس٣٠ ز٠غـته١ٚت ب َٝت، ب٫َ١ّ ١ْٖس ٠ٚ١٥ؾ٢ ز٠غت ١ْن١ٚتب

َٜص٠ن١ ب١ غـ  َٞ، ب٪١ٜ ض  َٝه َِٝ ٚا١ٜ ٥اَازل٢ خ٪٣ ْاث َٞ ٠ٚ١٥ْس٠ بسا، ب٪١ٜ َٔ ب١ض اغت٢ ث ١َ٫١ترت ز٠ظاة ٚ، ز٠ب
َٝـت ٚ      ١ٜ٠َٛٝن٢ قاتع ٠ٚ١٥ ْٝـ١ بـ١ؽ ٥ٝذـاب٢ ب َِٝ ٚا١ٜ ٖٝض ٜاغا١ٜى ب١ؾ َٝسا ١ٜ١ٖ، ث َٝؿ٣١ ت َٜص٠ن١ ١ٜى ن ض 
َٜص٠نـ١ يـ١ قاظازل١نـ١ ز٠غـت         َٜـت ض  َٝت، ت١ْٗا ت٪ظ٣َ ١٥ؾهاٍ ب٪ ١َسانِ زضٚغت ز٠نـات، نـ١ ْاتٛاْط غًب٢ ١ْب

١ٜ٠َٛٝن٢ تــ١قل٢ٓٝ ت١قــسٜط٣  ْٝؿـإ بهــات، بــ٫َ١ّ ١٥َـ١ف َــ١سانِ يٝصْــ٣١ خٛبـ١    ضا٣ خاغــ٢ ١ٖٜــ١، ب١ؾـ
َٜص٠ن١ ع١زاي١ترت٠، ظ٩ض غٛثاؽ. َٞ ز٠زات، ت٪ظ٣َ ب٪ ١َسانِ ١٥ؾهاي١، ب٫َ١ّ ب٪ ع١زاي١ت ض   ز٠نات ٚ بط ٜاض٣ ي

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 

َٝتـ٠ٚ١،        َٝطـا٣ ١ْب َٝت٠ٚ١ ٜـإ ْـا؟ ٖـ١تا ١٥طـ١ض د َٝطا٣ ي١ قإْٛ ز٠ب َٝت، ٥اٜا د ٥ٝؿهاٍ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ْٝػب١ ب
َٝو ع٬ٝقـ٣١    َٝطا٣ به٠ٚ١ٜٓ١، ضْٛه١ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا قا٢ْْٛ تٝذاض٣، َٛساغٝب٢ تٝذاض٣، ١ٖضؾـت َٝت د ز٠ب

َٝت ب١ س١ـل٢  َٝـت ْعٜـو بـغل يـ١ٚ غـٓٛٚضٚ      ًَٝاض 9ًَٝاض  11ًَٝاض ٚ  8ب١ تٝذاض٠ت٠ٚ١ ١ٖب ، س١ؽل١ٕ ز٠ب
َٜت، ضْٛه١  ١ْٚعـ١ ؾـت ١ٖٜـ١، خٛاضزْـ١ ٥ٝشتُـاػل       3ي١ٚ ق١ضاغا١ْ، ١٥َط ٩ ي١ زْٚٝازا ْٝػب١ ت١سسٜس ز٠نط

َٝـت ز٣َٚ٠، تـ١ٜاض٠ نـ١ٚت، يـ١ يٝبٝـا       َٟ، ت١عٜٛع٣ ي َٝو ت١غ١َّٛ ز٠نات، خ١َيه١ن١ ز٠َط ١ٜ١ٖ ١َـلٛع١ ن١غ
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ؾـ١ضٜه١ن٢ غـ١ٜاضامت          ١َدبٛض بٛٚ ق١ظاف٢ ثـاض٣٠ َطز٠ٚٚنـا   ٕ بـسات، ٥ـ٠ٚ١ فـ١ضق٢ ١ٖٜـ١ ي١طـ١

َٝو ٥ٝػـتساّ بهـات، ؼلـطٕ، ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜه١ ط١ٚض٠ٜـ١         َٝط ٠ن٣١ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ ٚا ز٠نات ١َـلٛع١ ن١غـ ١ٜ١ٖ، ط
يـ١ ١٥َـ١ضٜها ؾـ١ضٜه٣١ فـ٪ضز، غـ١ٜاض٠نا٢ْ خـ٪٣        64غـ١ٜاض٠نا٢ْ خـ٪٣ غـ١سب ز٠ناتـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ غـاَي٢        

َٝٓػـٝـ( ١ٖٜـ١، نـ١     غ١سب نطز٠ٚ٠، ضْٛه١ ط ِِط٠نا٢ْ خ١َيه١ن٣١ ز٠نٛؾت، ي١ قا٢ْْٛ )ن١يػّٝٛ ضاٜـت زٜف
َٝت٠ٚ١، تها١ٜ ١٥دلاض٠ف تها١ٜ، ضـْٛه١ سـ١ـل٢    64 َٝطاؾ٢ ١ْب َٜعإ ١٥ط١ض د ي١ ١َ١٥ضٜها٣ ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ ب١ض 

َُٝـ١    َٝطغــ١ْت     8تٝذـاض٠ت٢ ٥ َٝطغـ١ْت( به١ْــ٠ٚ١، ضـْٛه١ )ث َٝطــا٣ )ث ٍَ ز٠ٚضٚبــ١ض، تهاٜـ١ د ١ن١( ًَٝــاض٠ ي١طـ١
َٜت، ١٥ظضاض٠نا٢ْ ضـ١ٝ؟ َاززٜـ١،    َٜت، سٝػاب ز٠نط ١٥َط ٩ ظ٩ض ظ٩ض ظ٠ضٚض١ٜ، ١٥ٚ ١َي١ف١ خاص زٜطاغ١ ز٠نط
ٍَ ٖـٝض قـا٢ْْٛ          ١َُٝ قا٢ْْٛ ٚا ب١ضب١غت ١ْنـ١ٜٔ ٚ غـٓٛٚضزاض٣ بهـ١ٜٔ ٚ بٝهـٛشٜٔ، نـ١ ي١طـ١ ١َع١ٜٚ١ٓ؟، ٥

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٝطا٣ ١ْب  زْٚٝا٢َٜ د
َٝططٟ  َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

غ٪ظإ خإ ٚ ناى بطٖإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ١٥ٚاْٝـ قػـ١ بهـ١ٕ، باؾـ١ َـ١داٍ بـ١ ٖـ١َٛٚتإ ز٠ز٠ٜـٔ، نـاى         
 بطٖإ ف١ضَٛٚ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

يـ١   ز٠ضباض٣٠ ٚدٛز٣ ْٝػب١ت  ز٠ضباض٣٠ ٚدٛز٣ ١َب١ً ، َـ١باز٢٦ٜ عاَـ٣١ قـا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقـ٢، نـ١      
زٜــاضٜهطا٠ٚ بــ١ ز٠ض٠دــ٣١ ٜــ١ى ٚ ب١ز٠ض٠دــ٣١ ١٥غاغــ٢، ٥ــ١ٚا قاْْٛــ١ناْٝـ         1969(٣ 111قــا٢ْْٛ )

َٜــع ٚ         ٍَ ض  َٜو بــطاز٠ض ي١طـ١ زاْٝؿـتٕٛٚ، ٥ٝػـتٓاز٣ نطز٠ٚٚتــ١ غـ١ض ١َبًــ١  ْـ١ى ْٝػـب١ت، زٚا٣ ٥ــ٠ٚ١ ١ْٖـس
َٝـت نـ٢َ١ قـاظاْر نـطز٠ٚٚ      َٞ ز٠َي َٝه٢ ظ٩ضّ )بسٕٚ تؿٗري(، باؽ ي٠ٚ١ ز٠ن١ٕ ن١ نـ ًَٝـ٪ٕ   199، تـ٪  سٛض١َت

٢َٝ ب١  َِٝٓ، َٛخاي١ف١ٜـ١نت نـطز٠ٚٚ، خـٛا ز٠ٜهـطز َٛخاي١ف١نـ١        399زاْ ًَٝ٪ٕ، نان١ خ٪ َٔ ظ٠ضٜب١ ْاغـت
َٞ ز٠نـ١ّ بـ١      َٞ، ت٪ؾـ٢ ثـ ظ٩ض بطٛٚى ز٠بٛٚ، َٔ غ١ضا١ٜ١َن٢ ظ٩ض ظ٩ضت ز٠ن١ّ، عكٛب١ٜ١ن٢ باؾٝؿت ز٠ز٠َ

َٝو ب٪ خ٪ت ٚ ب٪ خ١َيه٢ تط، ن١ ١٥ٚ ن١يتٛض٣ ٥ٝشتٝهاض ٚ ت ٠َٛٝ   ز٠ضغ ٝذاض٠ت نطزٕ ب١غ١ض خ١َيهـ٠ٚ١، ب١ٚؾـ
َٝغل ١َب١ًغ١نـ٣١ بـا يـ١             ًَـ َٜـت ب َُٝـ١ ز٠نط َٜـت، ٥ َٝـت، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ْانط َٞ ب ًَٝ٪ْـ٠ٚ١   59ْاؾ١ضع١ٝ ن٪تـا٢ٜ ثـ

َٞ بهــات تــا  ًَٝــ٪ٕ، ٥ــ١ٚ ٠ٚقتــ١ ي١ب١ض٥ــ٣٠ٚ١ قــا٢ْْٛ عكٛبــات٢ عرياقــ٢ قاْْٛٝــ١نإ ز٠ظاْــٔ،  599ز٠غــت ثــ
َٞ َٝه٢ ث ٢َٝ سـ١ـل٢ ٥ـ١ٚ    ١َداػل زا٠ٚ ب١ سانِ َط١ْٚت َٜت غَٛيت٣١ ت١قسٜط٣، ب١ث ٢َٝ ز٠ٚتط ب١خؿ٠ٛٝ، ن١ ث
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َٝت، ٜإ  599ًَٝ٪ٕ ب٪  59تاٚا٣١ْ ن١ نطز١ٜٚٚت٢، ١٥ّ بط ٜاض ي١ غ١ضا١َن٣١ ز٠زات، ١٥ط١ض   199ًَٝ٪ٕ ب
َٝـ٢               399ًَٝ٪ٕ بـ٪   َٝه٢ ١ٖٜـ١ ث َٜـت يـ١ قـا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقـ٢ ؾـت َٝـ٢ ز٠ٚتط ََٝـت، ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ث ًَٝـ٪ٕ ب

َٜ َٝٛإ د١ضؿلـ١ ٚ عكٛبـ١زا، ب٪ٜـ١ ت١سسٜـس٣ ١َب١ًغ١نـ١ ظ٩ض          ز٠ٚتط ت )١َبـس٢٥٠ ت١ْاغـٛب(، ت١ْاغـٛب يـ١ْ
َٝطا٣ خ٪١ٜت٢، قا٢ْْٛ عكٛبات٢  َٝت، بـ٪ َـ١باز٢٦ٜ         111ي١د َٝهـ١ عكٛب١نـ١ زٜـاض٣ ْـ١نطاب ن١ ي١ ٖـ١ض قاْْٛ

٠ٚ١َٜٓ غ١ض ١٥ٚ قا١ْْٛ ب١ سٝػاب٢ ١َب١ً  ض ٩ٜؿت٠ٚٛ، غٛثاؽ.  عا١َ بط١ض 
َٜع سػٔ ذل َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ُس غٛض٠/ د

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا )        1961ض اغت١ قا٢ْْٛ عكٛبات ي١غـ١اَي٢   (ــ١ٝ،  3912زا بـ١ َـ١بايت ت١سسٜـس نـطا٠ٚ، ظ٠َـ١ٕ طـ٪ض ا٠ٚ ٥
َٟ ز٠ن١ٜٔ، ٥ٝػتٝػُاض٣  َٝػتا باغ٢ ظاٖري١ٜ٠ن٢ ْٛ ١َُٝ ٥ ط١ٚض٠ ط١ٚض٠ ز٠نـ١ٜٔ، ي١ٚا١ْٜـ١ يـ١ٚ ضـ١ْس     ب٫َ١ّ ٥

َٝػتا ١ٖٜـ١، ب٪ٜـ١ ١٥طـ١ض     َٝت١ ١٥ٚ بط ٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ٥ غاَي٣١ ضابطزٚٚزا ٥ٝػتٝػُاض٠نإ ب١س١ٜات٢ ١ْط١ٜؿت ب
١ٜ٠َٛٝى          َٝـت بـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـ َٜـت، ز٠ب َٜت، ٖا٫َٚٚتٝـا٢ْ خ٪َاؾلـإ خـ٪ف ز٠ٚ ١َُٝ ٫َٚت١ن٣١ خ٪َإ خ٪ف ز٠ٚ ٥

َٜعٜٔ ي١ٚ ضاٚضٓ٪نٝٝ ٣١ ن١ ١ٜ١ٖ، ٣١٥ ت٪ ١٥ط١ض ضاٚضٓ٪ن١ٝٝن١ت ض اْـ١طط٣، بـ١ضز٠ٚاّ بـٞ، ضـ٪ٕ     بٝإ ثاض
     َٞ َٜت، ٠ٚنـٛ ٫َٚتـا٢ْ خـ١يٝذ٢ يـ ٍَ ٠ٚ١٥ؾِ ْٝػب١ت١ن١ ظٜاز بهط َٜع٣؟ ب٪١ٜ َٔ ي١ط١ ٖا٫َٚٚتٝا٢ْ خ٪ت ز٠ثاض

َٜت ي١ ْٝػب١ت١ن١ ي١  َٝت ٥ٝػجات٢ بهـ١ٟ، نـ١ ٖا٫َٚٚتٝـا٢ْ    35بهط ١ٜ٠َٛٝ ز٠ب َٝت، ت٪ ب١ٚؾ خـ٪ت  % ن١َرت ١ْب
َٞ ْـ١نطز٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ي٫١ٜـ١ٕ       َٝبـ١د َٝت١ ب١ٖا١ٜ١ْى ب٪ د َٜع٣، ب٫َ١ّ ٖٝٛازاضّ زاْا٢ْ ب١ْٝػب١ ١ْب ز٠ثاض
َٝػتا ٠ٚنٛ ض٪ٕ ٜاغـا٣ تْٛـس ٚ تٝـص٣     ١َُٝ ١َْإ نطز٠ٚٚ ١ٖتا ٥ َٝٔ ١ْنطا٠ٚ، ٥ ًَ َٝط٠ٚ٠، ب٪٣٠ٚ١٥ ب ١َسان٢ُ ٥

     ٛ َٞ ْـ١نطا٠ٚ، بٝـا٣ْٚٛ ْـ١ب َٝبـ١د َٝػـتا د َٜت،     زش ب١ شْإ ١ٖتا ٥ َٝٓـ١نط ٢ْٚ يٝصْـ٣١ ٥اؾـت١ٚا٢ٜ، ١٥َـ١ف ٚا ي
٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ َْٛاف١غـ٠ٚ١    َٜت، ي٣٫١ ب١ض  َٝت بعاْغل ١٥ٚ ت١قسٜط نطز٢ْ ي١غ١ز٣ ْٝػب١ت١ن٣١ ن١ زاز٠ْط ز٠ب
َٝت ت١قـسٜطٟ بهـات،     َٜت، ١٥ٚإ ١َي١ف١ن١ ساظض ز٠ن١ٕ ٚ ز٠ٜس١ْ٠ ب١ضز٠غت٢ سانِ، ١ٜع٢ٓ سانِ ْاضـ ز٠نط

َٝٞ بهات، غٛثاؽ.١٥ٚإ ساظض٣ ز٠ن١ٕ ٚ ز٠ٜس َٝب١د  ١ْ٠ ب١ضز٠غت٢ قاظ٣، سانِ ب١ؽ ي١غ١ض١ٜت٢ د
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٖـ١ظاض٠   15بـ٪   13٪َاضنطاٜـ١، يـ١ سـسٚز٣    ؾـ١ضٜه٣١ بٝـا٢ْ ت   3299ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ باظضطـا٢ْ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣   
ــغل،         ــ١ٚض٠ ْ ــ١ضٜهات٢ ط ــ١َٛٚ ؾ ــ١ ٖ ــ١، ١٥ٚاْ ــإ ١ٖٜ ــ١ضٜهات٢ خ٪َاَيُٝ ــاظاة ؾ ــت ْ ــ٣١ بع٠ب % 99ض٠ق١َ١ن
٢َٝ ١٥ٚ قا١ْْٛ، ََٛهٝٓـ١   َٝه٢ ز٠نات ب١ث َٝػتا ب٪ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ بطٛٚى ن١ غ١َي١ت  199ؾ١ضٜهات٢ بطٛٚنٔ، ٥

َٝت، ب٪ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ َآَاٚ ٠ْـس٣ ٜـ١ع٢ٓ، بـ٫َ١ّ بـ٪ ؾـ١ضٜه١ٜ١ن٢ طـ١ٚض٠ ٖـٝض ْٝـ١، ب٪ٜـ١          ًَٝ٪ٕ ظ٩ض ظ٩ضب
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َٝت ١٥ٚ ع١زاي١ت١ ب٪ فـ١قريٚ بـ٪ َآَا٠ْٚـس٣ ٚ بـ٪ ظ٠ْطـغل ٠ٚنـٛ ٜـ١ى         َٝت، ز٠ب َٜت ع١زاي١ت ب ١َُٝ ز٠َا١ْٚ ٥
َٝت، ب٪١ٜ ن١ ي١  َٜعل يـ١ َـ١بٝعات٢   19% ٜإ ي١ 5ب َٜط٣٠ خـ٪٣       % ب١ ْٝػب١ زاْـسض ٥ٝذُـاػل، ٖـ١ض نـ١ؽ بـ١طٛ

َٞ ث١ٜس َٝتـ١ ْٝػـب١ ٥ـ٠ٚ١     بط٢ٜٓ ي ١َُٝ ٢ٖ ٠ٚظاض٠ت، ١٥طـ١ض بب َٝعل، ب٪١ٜ ب١ ٠ٚد١ٗت ١ْظ٠ض٣ ؾ١خػ٢ ٥ ا ز٠ب
َُٝـ١ نـ١            َٝساٜـ١ بـ١ ثـاض٠، بـ١ؽ ٥ َٝساٜـ١، غ١ضاَـ١ف ع١زايـ١ت٢ ت َٝعل، ب١َي٢َ س١بػٝـ ع١زايـ١ت٢ ت عازًٜرت ز٠ب

َٞ ١ْى  َٝغل ز٠ب َٝغل، ٥ـ    ٣٠ٚ١٥4 زاز٠ْ َٝـ ضـاٚ زابٓـ ١ٚا٢ْ تـط ٖـ٣َٚٛ١   ؾ١ضٜه٣١ ط١ٚض٠ٚ ظ٠ب٫١ح ١٥ٚإ ي١ث
َٝه٢ بــ١ؽ بــ١    ــ١ت َٜعل، بــ١ ٖــ١ظاضإ ؾــ١ضٜهات٢ بطــٛٚى    4يــ١بري بهــ١ٜٔ، تٝذــاض٠ت٢ ز٠َٚي ؾــ١ضٜه٣١ ْاغــٛٚض 

ــ١ؽ         ــطز٠ٚٚ، ١ٖضن ــ١تٝإ ن ــعأْ ض غ١َي ــاَي٢َ ب ــ٪ َ ــ٠ٚ١ٓ ب ــ١ ز٠ض ــٛاض٣َ ن َٝ ــ١، ٥ ــإ ١ٖٜ ــ١َٛ ضظقٝ ــ١ف ٖ ١٥ٚاْ
َٝعل، بـ١ ْـ١  1ب١ْٝػب١ت ٥ٝؿ٢ خ٪٣، ١َبٝعات٢ ٥ٝذُاػل خ٪٣  ظ٠ض٣ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ ظ٩ض عـازًٜرت٠، ب٪ٜـ١     % ب٪ زابٓ

َٝؿٓٝاض٣ خ٪َإ ز٠ن١ٜٔ، ْٝػب١ت١ن٣١  ١َُٝ ٥ٝػطاض ي١غ١ض ث َٝت١ ٥5 َٝت بب َٝتـ١  6% ١ْب ، ٥ـ٠ٚ١ ي١غـ١ض٣   7، بب
َٜتـ١ ق١ظٜـ٣١ سـٛنِ، سـ١بؼ نـطزٕ ٥ـ٠ٚ١ ت١قٝـس٣               َٝـت بـ١ َـٔ باؾـرت٠، نـ١ ز َٜعل، ب١ؽ ْٝػـب١ ب قػ١ ز٠نط

َٝت بساتٔ ب١ غ١ضاَـ١،  سٛض١ٜ١ٜ، ؾ١ضٜه١ى ١ٜ١ٖ غاَي٢َ ١َب١ًغ١ن٢ َٛ ع١ٜ١ٕ ٥ٝؿ٢ نطز١ٜ، ٣٠ْٛٝ ٠ٚ١٥ ز٠ب
َٝت، غٛثاؽ. َٜعل، ١ٖضض١ْس ز٠ن١ّ ع١زاي١ت ْاب  ٣١٥ باؾ١ غب٣١ س١بؼ بهط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٞ يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ف١ضَٛٚ.  ب١َي

 
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝ َٝــت نــ٪ْرت٩َي٢ َــ١بٝعات٢ ٠َٚيــ٬ ٥ َٜهُإ ١ٖٜــ١ ٥اضاغــت٣١ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط٣ ز٠نــ١ٜٔ، ٥اٜــا ٠ٚظاض٠ت ز٠تٛاْ ُــ١ ثطغــٝاض
َٜص٠ن١ بس٠ٜٔ، ١٥ٚإ ز٠تٛأْ نـ٪ْرت ٩َي٢   ١َُٝ بط ٜاض ي١غ١ض ض  ٥ٝذُاػل غ٣ٚ١ٓ ١َٖٛٚ ن٪َجاْٝا١ٜنإ بهات؟، ب٣٠ٚ١ ن١ ٥

َٜعإ ١٥ْ َٝعل، غٛثاؽ.١٥ٚ ١َٚظٚع١ به١ٕ ٜإ ْا؟ با ٠ٚ١٥ ي٣٫١ ب١ض   ساَا٢ْ ث١ضي١َاْٝـ ض ٕٚٚ ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١ زا٥ري٣٠ ظ٠ضٜب١، ١َ َٝت بط ٢َٝ ٜاغا، ١ٖض ن٪َجاْٝا١ٜى، ز٠ب بٝعات١ن٣١ ض١ْس٠ ي٣َٚ١ ت١غـبٝت  ب١خ٪٣ ب١ث
٢ًَ ٠ٚ١٥ سٝػاب١ن٢ تط٠، غٛثاؽ. َٝ ١َُٝ بط١ٓٝ غ١ض ف َٜعل، ٣١٥ ١٥ط١ض ٥  ز٠نط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
َٝٛإ ٥ــــ١ٚ           َٜعإ ١٥ْـــساَا٢ْ ث١ضيـــ١َإ، زٜـــاض٠ يـــ١ض ٣ٚٚ ٜاغـــا٠ٚ١ٜٝ دٝاٚاظٜـــ١ن٢ ظ٩ض ٖـــ١بٛٚ يـــ١ْ بـــ١ض 

َٝـت     ض ْٚٚهطز١ْٚا٣١ْ، ن١ ب١ض  َٜـت عكٛبـ١ ب١ْٝػـب١ ب ١َُٝ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ز٠نط َٜعتإ باغتإ نطز، قػ٣١ ٥
َٜو        َٝـت، ١ْٖـس َٜو ي١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ي١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ٜـاخٛز يـ١ ٜاغـا١ٜٝنإ ٚتٝـإ ز٠ب ٜإ ْا؟ ١ْٖس

١َُٝ ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ض ٥٠ُٝإ ٚا١ٜ، ن١ ١٥ٚ َازز َٝت، ي١ب١ض ١٥ٚ ٥ٝدت٬ٝف١ ٥ َٝٔ ْاب ١ٜ٠ بـ٪ د١يػـ٣١ ض٩ش٣   ز٠َي
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َٝتـإ      ٠ٚ١ًَٓٝ ٚ، زٜطاغ١ٜ١ن٢ باؾرت٣ به١ٕ، ب٪٣٠ٚ١٥ تٛٚؾ٢ ١َٖي١ٜـ١ن٢ قـا٢ْْٛ ْـ١بغل، ث َٝ ضٛاض ؾ١لل١ ز٠ٖ
 باؾ١؟ باف، ف١ضَٛٚ ض٩شإ خإ.

َٜع ز. ض٩شإ عبسايكازض زظ٢ٜ٠:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت ب١ زٚاخػعل ْانات، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َازز٠نا ٢ْ زٚاتطٜـ باؽ ي١ غعا ز٠نـات، ب٪ٜـ١ بـ١ ز٠ْطـسإ ٜـ١ى      ب١ض ا٣ َٔ ث
َٝت،       َٝت؟ ططٜٓط ١ٜ٠ٚ١٥ ٖـ١ََٛٚإ َٛتـ١فكغل ي١غـ١ض٣٠ٚ١٥ غـعا ٖـ١ب َٜو ثاض٠ ب َٝت، ٜإ ب١بط  َٜص٠ ب َٜت٠ٚ١، ب١ ض ٫بهط

َٜت ١٥ٚ َازز٠ٜـ٣١   َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ْانط َٜت، ب١ز٠ْطسإ ١ٜى ٫بهط َٜو ز٠خط َٜو ي١ ٜاغان١ ض َٝٛاظ باغـ٢  غعا١ٜن١ ب١ ض ؾ
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. ١َُٝ ٣٫ بب١ٜٔ ٚ، ب١ ز٠ْطسإ با ١ٜى ٫بهط َٜت، ٥  غعا ز٠نط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ب١ْٝػب١ زٜـاض٣ بهـ١ٜٔ،   ١ٖض٠ٚنٛ ناى بطٖاْٝـ ض ٢ْٚٚ نطز٠ٚ٠، ٠٠ٚ١٥  عكٛب١ٜ١، ٠ٚ١٥ ظ٠ضٜب١ ١ْٝ  تا ٥
َٝػـتا    َٝػتاف ي١ قا٢ْْٛ عكٛباتسا، ي١ عكٛبات٢ عرياق٢ ب١ْٝػب١ ١ْب٠ٚٛ عكٛب١ زإ، ب١َيهٛ ٖـ١تا ٥ ١ٖتا٠ٚنٛ ٥
١َُٝ غابك١ٜ١ن٢ قاُْْٛٝـإ ْٝـ١ تـا٠ٚنٛ ٥ـ١ٚ ١َبس٥٠ـ٣١       ب١ٚ ْٝػب١ َٛس١ز٠ز٠ ب٠ٚٛ ن١ زٜاض٣ نطا، ١ٜع٢ٓ ٥

َٝط٠ ت١سسٜس٣ به١ٜٔ، ب٫َ١ َٝػتا ي َٞ بهـ١ٜٔ،         ٥ َٝت َـ١داػل ٥ـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ْٝػـب١ن١ ظٜـاز ٚ نـ٢َ١ يـ ّ ٣٠ٚ١٥ ز٠َي
٢َٝ به١ٕ. َٝب١د ١َُٝ، ١َسانُٝـ ظٜاتط ز٠تٛأْ د َٝه٢ ت١ْسضٚغت تط ب٪ ٥ َٝت١ ساَي١ت  ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ز٠ب

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝــت، ٥ــ١ َٜعإ ١٥طــ١ض ٥ــ٠ٚ١ َٛخــايف٢ َــ١باز٢٦ٜ قــا٢ْْٛ ب َٝــت ي١غــ١ض٠تا٠ٚ بــ١ض  َٜتــ١ ز٠ْطــسإ، بــ٪ ز٠ب ٚا ْاخط
َٜت ٜإ ١ٖض ب٪ ظ٠ضٜب١؟، ف١ضَٛٚ. َٜت٠ٚ١، ٥اٜا ْٝػب١ ب٪ عكٛب١ ب١ناضز  ٠ٚ١٥ض ٕٚٚ بهط

َٜع ١ْضؿلإ عبساهلل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت ١ْغـ٢ قـا٢ْْٛ           َٝـت، ز٠ب َٝو َٛخـايف٢ قـا٢ْْٛ ب ١َُٝ ن١ باغ٢ ٥ـ١ٚ ز٠نـ١ٜٔ ٖـ١ض ؾـت غ١ٜٓـ١   ي١ض اغتٝسا ٥
َٝت ٜإ ١٥ط١ض  َٝت زٜاضٜهطاٚ ب َٝٔ ْٝػب١ت١ن١ ز٠ب َٜعا٣١ْ ن١ ز٠َي ب١ضز٠غت، ن١ ب٪ض٢ ١ْغ٢ قا١ْْٝٛ؟ ١٥ٚ ب١ض 
َٝـ٢ يـ١          َٝـت، ب٪ٜـ١ ٖـ١ض ناَٝـإ زابٓ َٝت، ب١ض اغت٢ ٖٝض ناَٝإ ١ْغ٢ قا٢ْْٛ ١ْٝ، نـ١ َٛخايـ١ف٢ ب ١َقتٛ  ب

َٜـت   قاْْٛسا ف١ضق٢ ١ٜ١ٖ، عكٛب١ ب٪ د١ضؿل١ٜ١ن٢ دٝٓا٢٥ دٝاٚاظ ٠ ي٣٠ٚ١ د١ضؿل١ٜ١ن٢ تٝذاض٣، ب٪ٜـ١ ز٠نط
َٝت، ١َقتٛع١نـ١ بامسـإ نـطز نـ١ ضـ١ْس َـ١ظاَي٢ُ        َٝغل، ١ْى ١َقتٛع١ ب ١َُٝ ْٝػب١ زابٓ ٢َٝ ١٥ٚ تاٚا١ْ ٥ ب١ث
َٝسا١ٜ بـ٪   َٝه٢ ت َٝت ت١سسٜس نطز٢ْ، ب٫َ١ّ ٠ٚنٛ ١َ١٥ ع١زاي١ت َٜو ١٥ؾهاٍ ب َٝسا١ٜ، ي١ٚا١ٜ١ْ ب٪ ١َسانِ ت٪ظ ت

َٝٔ َٛخاي١فـ٣١ ١َبـس٢٥٠ قـا٢ْْٛ، بـا         ع١َ١ي٣١ٝ تٝذاض٣ ٚ ب ٪ خ١َيو، ب٪١ٜ َٔ زاٚاز٠نـ١ّ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ز٠َيـ
َٝت١ ب١ضز٠غتُإ ن١ َٛخاي١ف١ٜ١، ب٪ٜـ١ ٖـٝض َٛخاي١ف١ٜـ١ى ْٝـ١، تـ١ْٗا ض ٥٠ـ٢        َٓٝ ١ٜى ، زٚٚ ١ْغ٢ قا٢ْْٛ ب

 ؾ١خػ١ٝ.
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َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع ع  :ً طفٟنصدٙقبسايػ٬ّ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع نـاى     َٝؿٓٝاض٠ن٣١ زنت٪ض٠ ض٩شإ ز٠ن١ّ، ٖٝض زاع٢ ١ْٝ ت٥١ذ٢ًٝ بهـ١ٜٔ، بـ١ض  َٔ ثؿتطري٣ ي١ ٥ٝكرتاس٢ ث
َٝٔ ي١غـ١ض          فطغت ظ٩ض ب١ض ٢ْٚٚ ٚ ب١ ٥اؾهطا٢ٜ باغ٢ نـطز، باغـ٢ ز٠م ٚ ؾـت ْٝـ١، ١٥ط١ضضـٛاض ؾـ١لل١ف بـ

َٞ ز٠ن َٝت        ١39ٜٔ، ١ْفػ٢ ساَي١ت ز٠غت ث َٝو ٖـ١ب ن١غ٢ تط قػ١ ز٠ن١ٜٔ، بـ١ ت١غـ١ٚض٣ َـٔ ١٥طـ١ض ساَيـ١ت
َٝػـتا بٝدـ١ ز٠ْطـسإ، ض ٠ْطـ١ ٥ـ١ٚ         بتٛاْغل ٥ٝػجات به١ٜٔ، ١٥ط١ض ْا ضٛاض ؾ١لل١ف ١ٖض بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـغل، ٥

َٝه٢ زضٚغت١ يـ١ ١ٜنـ١َغل خـايَ    ١َُٝ ١٥ٚا غ١عات َٜت ٥ َٝت، ب١ؽ ْانط ١َُٝ ١ْب َٝت٠ٚ١، ب١زَي٢ ٥ غل ٚ، ض ١ٝ٥٠ ز٠ضبط
َِٝ ْاخ٪ؾ١ ١٥ط١ض ٥ـ١ٚ ض ٥٠ٝـ١ ز٠ضضـٛٚ، ٥ـ٣٠ٚ١      َٝغل، ب٪١ٜ تهاز٠ن١ّ ١ٖضض١ْس٠ َٔ ث َٜه٢ تطٜـ ب بطغل ض٩ش

َٝغل ١٥ٖٚا به١ٜٔ، غٛثاؽ. َٜه٢ تطٜـ ب َٜت ب٪ ١ٜى َازز٠ ض٩ش  ب١زَي٢ َٔ ١ْٝ، ب٫َ١ّ ضاض٠ ١ْٝ ْانط
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

١َُٝ َٜٓـس٠ٚ٠ يـ١ ٜاغـا٣ عكٛبـات٢ عرياقـ٢، نـاى          ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ٥ َٝه٢ قـا٢ْْٛ خٛ َٝبٛٚ ناى بطٖإ ١ْغـ َُٜإ ي طٛ
 عُط قػ٣١ ١ْنطز٠ٚٚ، ف١ضَٛٚ.

َٜع عُط قسٜل ذلُس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ٜإ ْا؟، ١ٜن١َٝإ/ ٣٠ٚ١٥  َٜص٠ ب َٔ زٚٚ ٖ٪ناض ز٠خ١َ١ ض ٚٚ ب٪٣٠ٚ١٥ ن١ ٥اٜا ت٥١ٝس٣ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ب١ ض 
ٍَ             ب َٜـو يـ١ زازثـ١ض٠ٚض٣ ي١ضـ٪١ْٝت٢ َا١ََيـ١نطز٢ْ َـ١سانِ ي١طـ١ َٜع ٠ٚظٜـط باغـ٢ نـطز، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ د٪ض ١ض 

١َُٝ ت٥١ٝـس٣ ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ     َٝه١ ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ َٜه١، زافع َٝت١ نا٠ٚ١ٜ، ٠ٚ١٥ ٖ٪ناض َٓٝ ؾ١ضٜه١نإ ٚ ن٪َجاْٝا١ٜنإ بٗ
َٝت ٥اطاز ١َُٝ ز٠ب َٜعإ ٥ َٝه٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ب١ض  َٝت، زافع اض٣ ٠ٚ١٥ بغل بـاظاض ٣ نٛضزغـتإ زابـط اٚ    ن١ ْٝػب١ ١ٖب

٢َُٜ نٛضزغتإ ناضز٠ن١ٕ، تـ١ْٗا ؾـ١ضٜهات٢ خ٪َـاَي٢     َٝػتا ي١ ١ٖض ١ْٝ ي١ باظاض ٠نا٢ْ تط، ١٥ٚ ؾ١ضٜها٣١ْ ن١ ٥
َٝطـ٢             َٜـو ١٥طـ١ض ن٪َجاْٝاٜـ١ى، ٜـإ ؾـ١ضٜه١ٜ١ى غ١ضث ْغل، ب٪١ٜ ١٥ٚ دـ٪ض٠ َا١ََيـ١ نطزْـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ ض٩ش

َٝؿـه١ٚتٛٚ، نـ١ َٛت١ب١عـ١     ٜاغا٢ٜ بهات، ب٪ ؾل١ْٚٛ ي١ ٖ َُٝإ، ٜإ ي١ٚ ٫َٚتـا٢ْ ث َٝو ي١ ٫َٚتا٢ْ زضاٚغ ١ض ١ٜن
َٝط٠ٚ٠، يـ١ّ ض٩ش٠ٚ٠ ْٛقتـ٣١           ٢َُٜ نٛضزغـتاْٝـ ٥ـ١ي َٜٝٛػـت ز٠نـات ٖـ١ض َٜـت، ث ٍَ بهط ب١ْٝػب١ َا١ََي٣١ ي١طـ١

ــت       َٝ َٓٝ ــ٪٣ بطٛزل ــ٣١ خ ــا باظاض ٠ن ــات، ت ــ١ضٜهات به ٍَ ؾ ــ١ ي١طــ١ ١ٜ٠َٛٝ َا١ََي ــ ــ١ّ ؾ ــت، ب َٝ ــ٢ ب ٍَ ٥ٝٓت٬ٝق ــ١ ي١ط
َٜه٢     َٜهٝؿـ١ ٜـإ َعٝـاض ١ًَٕ ٖ٪ناض َٝت، ١َ١٥ ١٥غ باظاض ٠نا٢ْ تط، ب٪١ٜ َٔ ثؿتطري٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ن١ ب١ْٝػب١ ب

ٍَ ن١ٜػ١ دٝاٚاظ٠نإ بهات، غٛثاؽ.  باؾ١، ب٪٣٠ٚ١٥ سانِ ب١ زازث١ض٠ٚضا١ْ َا١ََي١ ي١ط١
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝه٢ قا٢ْْٛ، َازز١ٜ٠ن٢ قا٢ْْٛ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.زٜاض٠ ناى زنت٪ض قباح ١ْ  غ
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ي١ قا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقـ٢ باغـ٢     93قػ١ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا غ١ضا٣١َ ْٝػب٢ ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝ؟، ي١ َازز٣٠ 
َٝو ؾـ١ضٜو بـٔ يـ١ د١ضؿل١ٜ١نـس       َٝو ١َـلٛعـ١ ن١غـ ا ذ نا ٥ـ٠ٚ١ ١ْغـ١ن١ٜ١ت٢،   غ١ضا٣١َ ْٝػب٢ ز٠نات، نات

ذلٍنب هغس ًٞنعوٟنعدٝنًرٌٔنينعلٍنٗ ذدنؾسميٞنٗ ذدٝنض٘  ١نك ْنفى عونين َنغىسك ١نف هغس ًىٞنحيلىٍنبٔى نننننن
(، ٠ٚ١٥ غ١ضا٣١َ ْٝػب٢ ١ٜ١ٖ، ٥ٝٓذا باغ٢ ز٠نـات  عوٟنكىنًٍِٔنعوٟن ُفس  نفٌٚ نعد نعص٘بٞنبس ًٞنُطخٚٞ

ٞن ٨صوٚٞنبِطخٞنترفقنًعن هطسزن هِ تخنعّن ؾسميٞن ٗن ا ورٞن هغس ًٞنُطخٚٞنحيلٍنبٔ نب ٨ض فٞن  ن هالص٘ب)
َٝت، غٛثاؽ. هيتنذصقنٗ ز  ٝن ؾ ُٛ َٝو ١ْٝ ن١ ١َْع٢ ٠ٚ١٥ بهات، ن١ غ١ضا٣١َ ْٝػب٢ ١ٖب  ( ٖٝض ١ْغ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٥اخري ن١ؽ ناى بطٖإ، زٚا٢ٜ ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ف١ضَٛٚ.
َٜ  ع بطٖإ ضؾٝس:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٟ ١َبس٢٥٠ غ١ضا٣١َ ْٝػب٢ ي١ د١ضا٢ُٝ٥ فاع٢ًٝ َٛؾت١ض٠ى ٚ َٛغاُٖٝغل ٚ ١٥ٚا١ْ باغهطا٠ٚ، ١٥ط١ض  داض
( ٥ــ٠ٚ١ ١ٜنـــ١ّ، ز٠ّٚٚ َـــٔ  69، )٣111 قــا٢ْْٛ عكٛبـــات٢ عرياقـــ٢  49ٚ  48ٚ  47غــ١ٜط٣ َازز٠نـــا٢ْ  

خاَيـسا   3ب١ف ب١ ١ْظ٠ض ٥ٝعتباض غ١ٜط٣ بهـات، ٥ـ١ٜٚـ يـ١    ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنِ ١ٜ١ٖ س١ظز٠ن١ّ يٝص٣١ْ ٖاٚ
َٜٓٝٓـ٠ٚ١، َــ١ظ٢َْٚٛ َازز٠نـ١ ٠ٚ١٥ٜــ١         ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿـتطري بٝدٛ ١ٜنـ١ّ: ١٥طـ١ض غــ١ٜط٣ َازز٠نـ١ بهـ١ٜٔ ب١ؾــ
َٝت  َٝو ن١َرت ١ْب َٝت، ن١ ي١ غاَي َٝو ب٪٣ ١ٜ١ٖ س١ق٢ س١بؼ ب َٜٓ غَٛيت١ٜ١ن٢ ت١قسٜط٣ زا٠ٚ ب١ سانِ، ي١ ؾٛ

ٍَ ظٜـاتط    3ٚ ي١  َٜـ بـ٪٣ ١ٖٜـ١ ٥ٝػـتٓاز بهاتـ١ غـ١ض َـازز٣٠          غـا َٝت، نـ١ يـ١ٚ ٣ عكٛبـات،  123ٚ  121ْـ١ب
َٝت ب٪  َٝت ب٪٣ ١ٜ١ٖ بط َٝه٢ تط ز٠َي َٜٓ َٝو سٛنِ بهات غاَي١ن١ؾ٢ ب٪ ٠ٚقف٢ ت١ْفٝع بهات،  ي١ؾٛ ب٪٣٠ٚ١٥ غاَي

َٝه٢ تـط، قاْْٛٝـ١نإ بـاف ز٠ظاْـٔ ٥ـ٠ٚ١      َٝت ب٪ ْٝػب١ت َٝه٠ٚ١ ز٠ض بـاؽ يـ١    غ١ضا١َ، غ١ضا١َن١ف ي١ ْٝػب١ت
َٝت ٣٫ خ٪٣، بـ٪ ع٬ٝدـ٢    َِٝ باؾ١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٝـ ١٥ٚ َٛقت١ض٠س١ بٓٛٚغ غَٛيت٣١ ت١قسٜط٣ سان١ُ، ث

َٜـت )    َٞ بهط َِٝ باؾ١ ١ْغـ١ن١ ٚا٣ يـ َٝؿ١ٜ١، َٔ ث ٙال  ىيفنبى ؿخظنًىدٝن٨تصىىنعىّنضىِٞن٨ٗنتصٙىدنعوىٟننننننننن١٥ٚ ن
 زنٗٙلىْ٘نهوٌرلٌىٞن هطىوطٞننننًوٚىْ٘ن ِٙىننن699ًوٚىْ٘ن ِٙى زن٨ٗتصٙىدنعوىٟنننننن59ضِرنين ٗنبغس ًىٞن٨تصىىنعىّنننن

باق٢ ١ْغ١ن١ ١ٖتا زٚاٜٞ،   هرصدٙسٙٞنذطيفنجط ًٞن ؾسميٞن ٗنذطيفنًخدأن هرِ ض٘ربنبنين ؾسميٞنٗ هالص٘بٞ(
َٝه٢ ٠٠ٚغ١ت١ ١٥ٚ ت١ْاغٛب٣١ ٥ـ١ٚاْٝـ سـ١ٍ ز٠نـات، نـ١ ٥ـ١ٚإ باغـ٢ ْٝػـب١ ز٠نـ١ٕ، ١َبـس٢٥٠           ٠ٚ١٥ س١ي

َٝؿ١ن١ ضاض٠غ١ض ز٠نات، غٛثاؽ.ت١سسٜس٠ن١ف غَٛيت١ٜ١ن٢ ت١قسٜط٣ زا٠ٚ ب١ سان١ُن١، ٖ  ١ض زٚٚ ن
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜو        َٝؿـٓٝاض َٝؿـٓٝاض٠ ز٠خ١ٜٓـ١ ز٠ْطـسإ، ث َٝػـتا ٥ـ١ّ ث َٜعإ زٚا٣ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ن١ باغهطا، ٥ ب١ض 
َٝـت،  َٝت عكٛب١ ب١ْٝػب١ ْاب َٜه٢ تطٜـ ن١ ز٠َي َٝؿٓٝاض َٝت، ث ب٪ٜـ١ ٖٝـٛازاضٜٔ ١٥ْـساَا٢ْ     ١ٜ١ٖ ن١ ب١ْٝػب١ ب

َٝت؟  ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ْٝػب١ ب َٞ ي١ط١ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ١٥غاغ٢ ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ زضٚغت ز٠ْط٢ خ٪ٜإ بس٠ٕ، ن
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ٍَ ١ْٝ؟  42 َٞ ي١ط١ َٝت، ن ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ْٝػب١ ب  42نـ١ؽ ض٠تـ٢ ز٠ناتـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١      ١٥29ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١
َٝػتا ت١سسٜس٣ َٝت، ٥ َٝت ب١ْٝػب١ ب  ْٝػب١ن١ ز٠ن١ٜٔ، ْٝػب١نإ زٜاضٟ به١ٕ، ف١ضَٛٚ. ن١ؽ ز٠َي

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٓٝاض )    19% تـا٠ٚنٛ  ٠ٚ5ظاض٠ت ْٝػب١ن١ٜإ ت١سسٜس نطز٠ٚٚ بـ١   ٙال  ىيفنبغس ًىٞننن% ٥ـ٠ٚ١ ١ٜنـ١ّ، ١ٜنـ١ّ ث
ن  نخدً  نً٘ض٘عن اد هفٞ(.%نًّن ٨مج  ن هطِٜ٘ناخٚال  ن هطوعن ٗن ٙس  19%نٗن٨تصٙدنعوٟن٨5تصىنعّن

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ــ١         ٣١ٜ٠َٛٝ ن ــ ــ٠ٚ١، ب١ٚؾ َٜٓٝٓ ــط ز٠خٛ ــ١ٚا٢ْ ت َٝٓا ٥ ــ١ٖ ــ٢ ْ ــ١ض ز٠ْط ــسإ، ١٥ط ــ١ ز٠ْط ــ٠ٚ١ غ١ٜٓ ــو ٥ َٜ ــا داض ب
َٜٓسضاٜــ٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١ ض ٥٠ــ٢ سه١َٛتــ١ نــ٢َ ي١ط١َيــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ ب١ضظبهاتــ٠ٚ١،   % يــ١ ْٝػــب١ت٢ 19% بــ٪ 5خٛ

َٝط ف١ضَٛٚ، يٝص١ْ بط ٜاض ز٠زات.١َ  بٝعات٢ غ٣ٚ١ْ١ ٚ ٜإ ٥ريازات، ٚاظس١ ٜإ ْا؟ ناى زي
َٝط ذلُٛز: َٜع ذلُس زي  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) %نًىّن ٨مجى  ن هطىِٜ٘ناخٚالى  ن هطىوعن ٗنننننن19%نٗن٨تصٙىدنعوىٟننن5ٙال  يفنبغس ًىٞن٨تصىىنعىّننننَازز٠ن١ ز٠َي
َٝؿه١ف ز٠ن٣١ ٥رياز ٠ٚضز٠طط١ٜ.٣ع٢ٓ خ٪ ت٪ خ ٙس    نخدً  (،ن  ع١َت ث

 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 

َٝت ) َٝطا١ْ ٥ٝؿ١ن١ ظ٩ض ٚاظس١، ز٠َي ًىّن ٨مجى  ن هطىِٜ٘ننننن%19%نٗن٨تصٙىدنعوىٟننن5ٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىنعىّنني
َٜعل ٜـ١ى غـًٝع ْٝـ١،           اخٚال  ن هطوعن ٗن ز    نخدً   َٝطاْـ١، )غـًع( نـ١ بـاؽ ز٠نـط (، ١ٖض٠ٚنٛ باغـٝإ نـطز ي

َٝعل خ٪ د١َع  ١َ59ـلٛع١ ؾ١ضٜه١ى  َٝت ز٠فط٩ؾٝعل، ف١ضزٚ د١َع١ن٣١ غًٝع١، غًٝعات ْاب غًٝع٣١ ز٠ب
َٝـت ٖـ١ضزٚٚن٢ فـ١ضم بهـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ       ت١نػري ١ْٝ، ؾ١ضٜهات٢ تط ١ٜ١ٖ ب١ؽ خ١ز٠َات٢ ١ٜ١ٖ، ي١ب ٪٥ـ٣٠ٚ١ ز٠ب

َٝت ١ٖضزٚٚن٢ مشٍٛ بهات، غٛثاؽ. َٞ ١٥َٔ ١َبٝعامت ١ْٝ ي١ب٪٣٠ٚ١٥ خ١ز٠َامت ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ز٠ب  ز٠َي
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ   قػ١  َٝت، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ بـ١ث َٜص٠ ب َٝت، ٠ٚ١٥ ت١ٚاٚ بٛٚ، ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ باغٝإ نطز ض َٝت ٜإ ١ْب َٜص٠ب ي١غ١ض ض
َٝت، ْاظاة  َٝٓاطـ١ّ، بـ٫َ١ّ تـ٪        5تاٚا١ْن١ ب % ض ت٥١ػري ز٠نات؟ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ب١ض اغت٢ َـٔ يـ١ ٜاغـا ٖـٝض ت
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َٝو ي١ ب١ْس٠نا٢ْ ٥ َٜه٢ َٛس١ز٠ز، ١ٜن ٢َٝ ي١غ١ض ض٠فتاض َٜـ٢    غعا زاز٠ْ ٌَ نـطز٠ٚٚ ز٠ٜطـط٣، ز َٝ َٝؿ ١ٚ ٜاغا٣١ٜ ث
َٝو ض خس٣١َ نطز١ٜ، ض نا٣٫ فط٩ؾت٠ٚٛ،  ١َٖٛٚ ١ْؾات١ ٥ٝكتكاز١ٜن٣١ ز٠خ١ٜ١ ْاٚ تاٚا١ْن١، ب١ؽ ي١ غاَي

٢َٜ بعا٢ْ َـٔ يـ١    غـاَي٢ تـط ضـ١ْس     ١٥39ض٣َ ي١ ف١يػ١ف٣١ غعا ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ؟، ١٥َٔ زظ١ٜن٢ بطٛٚى ز٠ن١ّ ز
َٝٔ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ            ١َبٝعامت نطز٠ٚٚ، ١ْٝ ؾت٢ ٚا يـ  َٝٔ، زاْـ َٞ ز٠نـ١ّ ٥ـ١ٚ ْٝػـب١ نـ١ زاز٠ْـ ١ قـإْٛ، ض٠داتـإ يـ

َٝـ٢، ١٥ٚناتـ١ ز٠بٝـٓٔ ٖٝطـتإ ْـ١نطز، % َـٔ ز٠ٜـس٠ّ ٚ بـ١ضز٠ٚاّ ز٠ِ، ب٪ٜـ١           ساَي١ت٣١ ن١ ت١َٛتباض ب٠ٚٛ ت
َٝ          ١ٜ5ى: ٥ـ١ٚ   هـطز، زٚٚ:  % ٥ـ١ٚ غـ١ض٠ظ٠ تـ١سكٝل ْانـات، ٥ـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١ بـ١ ث١ض٩ؾـ٠ٚ١ زٜفاعٝـإ ي

َٝـ٢ تـ١ْٗا   ي١ط١ ١َٓٝط١ٜؿت٢ٓ َٔ ي١ ٜاغا ت١غ١ٚضز٠ن١ّ غعا ْازات ي١غ١ض ضا٫ن١ٝن٢ ١ٜى غاَي١، غعا زاز٠ْ ٍَ ت
٢َٝ، غٛثاؽ.  ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ب١ تاٚا٢ْ زاز٠ْ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ز. افلس ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـٛٚ، ٖـ١ّ           َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ ٖـ١ّ يـ١ زاْٝؿـت٢ٓ ث َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ٠ٚظاض٠ت ٚاظس١، ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ ن١خٛ زٜاض٠ ث
َٝت، ي٢ْ٫١ ن٢َ١ ي١  َٜص٠ن١ ظٜاتط ب %، 19% ٚ يـ٢ْ٫١ ظ٩ض٣ يـ١   ١٥5َط ٩ف ١٥ْساَإ ض ٥٠ٞ تطٜإ ١ٜ١ٖ، ن١ ض

َٝط٠ تا  َٜٝٛػت١ ي١نات٢ ز٠ْطسا١ْ ض٠ضا35ي َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ث َٝؿٓٝاض٣٠ % ث َٜت، ن١ ت١ْٗا ١٥ٚ ث ٣ٚ ٠ٚ١٥ بهط
َٝــت ٫ْــ٢ نــ٢َ١ يـ١    %، نـ١ َــ١ـلٛع٢ ٥ٝذُــاػل غــ٣ٚ١ْ١  19% ٚ ٫ْــ١ ظ٩ض٠ن١ؾــ٢ يــ١ ٠ٚ5ظاض٠ت ١ْٝ،نـ١ ز٠َي

َٝـط٠ ْٝػـب٣١     َٝسا نطا٠ٚٚ سٝػاب٢ نطز٠ٚٚ، بـ٫َ١ّ ي ١َبٝعات٢ غًٝع ٚ ٥ريازات٢ خ١ز٠َات١، ن١ َٛخاي١ف١ن٣١ ت
 ٚات، ب٪١ٜ ي١نات٢ ز٠ْطسا١ْن١ ت١ْٗا ١٥ٚ ١ْغ١ ١ْٝ، ب٪ ٥اطازاض٣.% ز٠ض 35تط زاٚانطا٠ٚ ن١ٚا ب٪ 

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـ         َٝؿٛٚف باؽ يـ١ عكٛبـ١ نـطا ْػـب١ٕٝ ٜـإ بـ١ َـ١قتٛع٢ ب ت، ٠ٚنٛ زنت٪ض افلس باغ٢ نطز، ي١ زاْٝؿت٢ٓ ث
٢ًَ َازز٠نـ١ ٖـات٠ٚٛ      َٝػتان١ ١َٚظٚع١ن١ بط ا٠ٚ١ٜ، باغ٢ عكٛب٣١ س١بػُإ ١ْنطز٠ٚٚ، ن١ يـ١ ١٥غـ ٠ٚ١٥بٛٚ ٥
َٝو بـّٛٚ ي١ٚاْـ٣١ نـ١      َٝسا، َٔ خ٪ّ ٜـ١ن َٝت ٠ٚ١٥ف ي١ب١ضضاٚ بططٜٔ، ٠ٚنٛ زنت٪ض افلسٜـ ٥ٝؿاض٠ت٢ ث ز٠ب

َٜـت، ثؿـتطري٣ ٥ـ٠ٚ١ّ نـطز نـ١ ْٝػـب١ن١ يـ١           َٝـت ظٜـاز بهط َٝت ٠ٚنـٛ نـاى     ١٥19ٚ ْٝػب١ٜ١ ز٠ب % نـ١َرت ْـ١ب
َٜت.35عبسايػ٬َٝـ باغ٢ نطز، ي١  ١َٓٝث١ض   % ت

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿــٓٝاضا١ْ ز٠خ١ٜٓــ١   َٜو ١ٖٜــ١، ٥ــ١ّ ث َٝؿــٓٝاض َُٝــ١ ضــ١ْس ث َٜعإ ٥ــ٠ٚ١ غــٝاغ٣١ ٖــ١َٛٚ َازز٠نــ١ ْٝــ١، ٥ بـ١ض 
َٝٓا، زٚاتط غٝاغ١ٜ١ن٢ ب َٜت٠ٚ١، ف١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.ز٠ْطسإ، زٚا٣ ض٢ ز٠ْط٢ ٖ  ٪ بهط
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َٜع خٛضؾٝس افلس غًِٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ باغـ٢ ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ،         َٝـت ٥ َٟ باؽ ي١غ١ض فط٩ؾت١ٓ، فط٩ؾت٢ٓ ٢َ١ٖ ١َٚظٚ  ١ْ ي١غ١ض ٥ـ١ضباح، ز٠ب داض
َٝغل ضـ١ْس قـاظازل٢ نـطز٠ٚٚ،      ًَـ دًَٛـ٣١ َـ١    ١َبٝعات ض١ْس فط٩ؾت١ٝت٢ ٠ٚ١٥ ١ٜى، ١َغ١ي١ ١٥ضباح ْٝٓـ١ ب

َٝت ٥اطازاض بغل ت١ْٗا عكٛب١ن١، ١َغ١ي١ٕ ؾـ١ضٜه١ٜ١ى   بٝعات ١ٜع٢ٓ ض١ْس٣ فط٩ؾت١ٝ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ز٠ب
 ٍَ َٝو ،بابــ١ت ز٠نــات ١ٖ5ٜــ١ تــ١عاٍَٛ ي١طــ١ َٝــسا َٛخاي١فــ٣١ باب١تاْــ١ يــ١ٚ ٜــ١ن  تــ١ْٗا عكٛب١نــ١ نــطز٠ٚٚ، ت

َٜت، باب١ت١ ١٥ٚ َٛبٝعات٢ َٝت ٥٠ٚ١ ؾ١ضٜه١ن١، ١َٖٛٚ ١َبٝعات٢ ١ْى ز٠طط َٝط٠ ز٠ب  ٜـ١ع٢ٓ  به١ٜٔ، ت١سسٜس٣ ي

َٜت٠ٚ١، َٛخاي١ف١ غًٝع٣١ ٠ٚ١٥ ت١ْٗا رلايف١( )ايػًع١ َٜت، ٠ٚ١٥ ظَٚيُـ١  ٕ ؾ١ضٜه١ن١ ١َبٝعات٢ ١َٖٛٚ ز٠طط اطط
َٝـت، بـ٫َ١ّ يـ١ َـ١بٝعات٢ غـًٝع١               َٝـت يـ١ َـ١بٝعات ب َٝـت، ظَٚيـِ ز٠نـ١ٜٔ يـ١ ؾـ١ضٜهات، ز٠ب ١٥ط١ض ب١ٚ ؾه١ً ب

 ات٢ ؾ١ضٜه١، غٛثاؽ.َٛخاي١ف١، ١ْى ١َٖٛٚ ١ْؾ
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 زنت٪ض عُط ف١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ز. عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ نطز١ْنــ٣١     َٝبــ١د ١ٜ٠َٛٝ د َٜت نــ١ ب١ٚؾــ ٍَ ْٝػــب١ ض ٩ٜــ٢، بــ٫َ١ّ يــ١ زاٖــاتٛٚزا ب٪َــإ ز٠ضز٠نــ١ٚ ب١ٖــ١ضسا
َٝت ١ٜ٠َٛٝ ت١سسٜـس          ظ٠فل١ت ز٠ب َٜـت، بـ٫َ١ّ زٜػـإ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ْٝػـب١ن١ ب١َؿـ َٝهط ، ٥اَازل٢ قا١ْْٛنـ١ف ْاث

١ٜ٠َٛٝ يـ١           َٜـت بـ١ّ ؾـ َٝت ظ٩ض ب١ ٚضز٣ ي١غ١ض٣ ب٠ٛغـتغل، تهـاّ ٚاٜـ١ بـ١ ٚضز٣ َْٛاق١ؾـ٣١ بهط َٜت، ز٠ب بهط
َٝهسا، َٔ ن٪َجاْٝا١ٜنِ ١٥َط ٩ ٥ٝذاظ٠ ٠ٚضز٠ططّ  ز٠نـ١ّ، ضـ٪ٕ    َاْط ٥ٝـ ز٠ن١ّ، َٛخاي١فـ١  11َا٣٠ٚ غاَي

َٝـت ض اب٠ٛغـت٢ ٖـ١تا     11غٝعط٣ ١َغ١ي١ٕ ٢ٖ غاَي١ن١ّ ب٪ ز٠ضز٠ن٣١؟ ي١  َاْطٝسا َٔ َٛخاي١ف١ ز٠ن١ّ، ز٠ب
نــ٪٣ غــاَي١ن١ ن٪ز٠ن١ٜتــ٠ٚ١ ٥ــ٠ٚ١ ٜــ١ى، زٚٚ: َــٔ يــ١ فط٩ؾــت٢ٓ نا١ٜ٫َنــسا ٠ٚنــٛ نــاى خٛضؾــٝس باغــ٢ نــطز  

ٖـ           ١َٛٚ ٥ـ١ٚ نـا٫َ ٚ غـًٝعا٣١ْ نـ١ َـٔ      َٛخاي١ف١ ز٠نـ١ّ، بـ١ؽ يـ١ نا٫َٜـ١ن٢ تـط َٛخاي١فـ١ ْانـ١ّ، ٥اٜـا يـ١ 
َٝت  َٝه٢ ١َْهطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ ز٠ب َٝه٢ نطز١َٚٚٚ ي١ ب١ؾ َِٜ، ي١ ب١ؾ َٝهطز٠ٚٚ، ي١ ١َٖٛٚ عكٛب١ ز٠زض باظضطاِْٝ ث
َٝت ن١ زٜػإ تٛٚؾ٢ ٥ٝؿـهاي١ٝؽلإ ١ْناتـ٠ٚ١ يـ١نات٢     ١ٜ٠َٛٝى ب َٜت، ب١ؾ َٜت٠ٚ١ٚ باؾرت غٝاغ١ بهط ٚضزتط بهط

َٞ نطز١ْنإ. َٝب١د  د
َٜع س َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   ػٔ ذلُس غٛض٠/ د

 ناى عُاز ف١ضَٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت، ضـْٛه١ ز٠ظاْـغل ت١بـ١عات٢        َٜـص٠ ت١سسٜـس بهط ٍَ ٠ٚ١٥ ١ْبٜٛٚٔ، ن١ ب١ ض ١َُٝف ٠ٚى يٝص١ْ ي١ط١ ض اغت٢ ٥
َٝت ٜإ غ َٝـت،   ١َ١٥ ض١ٝ، ب١ؽ َِٖٛٝ ض ٩ٜؿت، ١َغ١ي٣١ ٠ٚ١٥ غًٝع١ ب َٝت غـ١ًٝ  ب َٝت، ت١بع١ٕ ز٠ب ١ًٝ  ب

ضْٛه١ ١َغ١ي١ٕ ت٪ َٛخاي١ف١ ١ْفػ١ٕ غًٝع١ٜ١، َٛخاي١فـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١زا٣ ١٥َٛغ١غـ١ٜ١، ١٥َٛغ١غـ١ٜ١ى      
َٜص٠ يـ١ نـ٪٣ غـًع١ن١ ز٠ضبهـ٣١، ْـ١ى يـ١ ٜـ١ى         َٝت ض ٥ٝشتٝهاض٣ نطز٠ٚٚ، س١ـل٢ ١َبٝعات٢ ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠، ز٠ب

َُٝــ١  غــًٝع١، زٚٚ: ب١ض اغــت٢ ٥ــ١ٚ ز٠قــ٣١ ن١سهَٛــ١ت ث  َٝهــ٢ مشٛيٝــ١، ٚاتــ١ ٥ َٝؿــه١ف نــطز٠ٚٚ، ٜــ١ع٢ٓ ز٠ق
َٝعل )       َٝت ت١ْٗا ١٥ٚ عكٛب١ بـ١ ٥ـ١سها٢َ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١، ضـْٛه١ ز٠َيـ َٝغل، ز٠ب ًىّنننْاتٛاْغل عكٛب١ٜ١نٝـ زابٓ

ٞنننن (، ٚاتـ١ تـ٪ ْـاتٛا٢ْ ٖـٝض عكٛب١ٜـ١ن٢ تـط        ٨مج  ن هطِٜ٘ناخٚال  نضوعن ٗن ٙىس    نخىدً  نً٘ضى٘عن اد هفى
َٜعل،     بس٣٠، فٝع١ًٕ َٓٝـ َٝت ت٪ ت١سسٜس به٣١، ١ٜع٢ٓ نـ١ عكٛبـ١ ْـانط ٍَ ض ٢٥٠ ناى عبسايػ٬َِ، ز٠ب ي١ط١

َٜــو    َٝــت ت٪ظ َُٝــ١ ز٠ب َٝــ٢، ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ فٝعًــ١ٕ ٥ تــ٪ ٜــ١ى عكٛبــ١ بــ٪ ٖــ١َٛٚ ١٥سهاَــ١نا٢ْ ٥ــ١ّ قاْْٛــ١ زابٓ
 َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ، ٚضٜا بغل ز٠ْط٢ ي١غ١ض ١ْز٠ٜٔ، غٛثاؽ.

َٜع سػٔ ذلُس  َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   غٛض٠/ د

َٝت، ب٪١ٜ با د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ظٜاتط ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ بسات، ف١ضَٛٚ. َٜعإ ََٛه١ٓٝ ٠ٚ١٥ ظ٩ض ٚاظح ب  ب١ض 
 
 

َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت )   َٝطا١ْ ن١ ي١ َازز٠ن١ ٖـات٠ٚٛ ز٠َي َٝطاْـ١ ٥ـ٠ٚ١ عاَـ١ يـ١         (، ت١باخٚالى  ن هطىوعنني عـ١ٕ غـًع مشٛيٝـ١، بـ١ؽ ي
ٞننننف١ق١ض٣٠ ثاف ٥ـ١ٚ ت١قٝـس ز٠نـاتٔ )    َٝـت،      ٗن ٙىس    نخىدً  نً٘ضى٘عن اد هفى (، نـ١ َـ١ٚظٚ  َٛخاي١فـ١ ز٠َي

ــسا ز٠نــاتٔ يــ٣ٚ١            َٝ ــ١ نــ١ َٛخاي١فــ٣١ ت ــ١ٚظٚ  َٛخاي١فــ١ ٜــ١ى ١َٚظٚع ــت َــ١ٚاظع٢ َٛخاي١فــ١، َ َٝ ْاَي
َٜعل، ت١بعــ١ٕ ؾــ١ضٜهات ١ٖٜــ١  َٝطاْــ١ ناَــ١ غــًٝع٣١ غ١َيــ١ت٢  9، ٠ٚ8ضز٠طــط َٝــس٠ناتٔ، ي غــًٝع٣١ تــ١عاٍَٛ ث

َٝطا١ْ  َٝهطز٠ٚٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ز٠ٜساتٔ ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠َٚٚٝٓٝـ ن١ ي َٝهطز١ٜ، ن١ َٛخاي١ف٣١ ث %َإ 19% ٜإ 5ث
َِٝ، َـازز٣٠     َٜه٢ تطَإ ١ٜ١ٖ ب٪ ٥اطـازاض٣ ز٠َيـ َٝؿٓٝاض ١َُٝ ث َٝـت   13زاْا١ٜ، ٥ اٙس عىٟنانؼدٙىدن هغس ًى  ننننز٠َي

سٗضٞنمب٘جيفن ٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘نذحٍنًّنفالىن هيتنذ وجلنعوٚٔ نجٔٞنن اد هفٞنًٗصد زنضىسزن ه٘  الىٞننن اف
ب ؿىدٜن ٨ ُىٟنننن13 ٗنن19تط عفن هغس ًى  ن اِ ى٘صنعوٚٔى نان اى  ٝننننن(، َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ٢ٖ ٠ٚ١٥ )عوٟن هغري

َٜٗ ٨  ٟنانذ هٞن هال٘  َٝطا١ْ ي١ ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ؾ١ضٜه١ٜ١ى ٖاتٛ داض َٝه٢ نـطز   (، ي % 19% ٜـإ  5و غ١َيـ١ت
َٝت١   %٣ ز٠ض ٚات، غٛثاؽ.39% ب٪ 19قاظ٣ ب٪٣ زاْا، داض٣ ز٠ّٚٚ غ١َي١ت٢ نطز ٠ٚ١٥ ٥٪ت٪َاتٝه١ٕٝ ز٠ب

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

تها١ٜ ب١ؽ قػ١ ي١غ١ض ْٝػب١ن١ به١ٕ، ضْٛه١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ت١ٚظضلٝـسا نـ١ قػـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ َـ١ٚظٚع٢        
َٝـسا نـطا٠ٚ،     ٗن ٙس    نك هف  نأٗنً٘ض٘عن اد هفٞٛخاي١ف١ٜ١، ٚات١ ١َبٝعات٢ غًٝع َ (، ١ٜع٢ٓ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا خ٬ٝفـ٢ ت
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َٝسا نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ ٚاظسـ١، قػـ١ ي١غـ١ض ْٝػـب١ت١ن١ٜ١،      َٝسا نطا٠ٚ ٜإ خ١ز٠َات١ن١ٜ١ خ٬ٝف٢ ت َازز٠ن١ خ٬ٝف٢ ت
َٝؿٓٝاض٣ ١ٜن١ّ  َٜو ١ٜ١ٖ ث َٝؿٓٝاض َٝػتا ٠ٚ١٥ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ.19ٜب٪  5ض١ْس ث ١، ٥ 

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــٛٚتط نــ١ ْــاظاة شَاض٠نــ٣١ ٚابــعاة بــٛٚ بــ١     َُٝــ١ يــ١ َــازز٣٠ ث َٝو َــ١سعٚضاؽلإ زاْــا، ٥اٜــا  ٥8 ، ن٪َــ١َي
َُٝـ١ يـ١ٚ     ١٥ٚعكٛب١ٜ١ ب٪ ٥ـ١ٚ ١َسعٚضات١ٜـ١، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ نـطز٣ ٜـاخٛز ٥ـ٠ٚ١ باغـ٢ ؾـ          َٝه٢ تـط ز٠نـات؟ ٥ ت

ــ١تا    ــٛٚزا ٖ َٝؿ ــ٣١ ث ــا،   31َازز٠ٜ ــ١سعٚضَإ زاْ ــ١   31َ ــ١سعٚض باؾ ــ١ٚ     31َ ــ٪ ٥ ــ١ ب ــ١سعٚض ١ٖٜ َ31 
َٝـت   ١ٜ٠َٛٝ ب ٢َٝ بهات؟ ١٥ط١ض ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚات١ ١ْغ١ن٣١ ب١ٚؾ َٝب١د َٝت د اهلىىنًىّنخى هفنننن١َسعٚض١ٜ٠ ْاب

ْن ًَسا غـاب     ذل َن ا  ٝن هث ًِٞنًّنٓر ن هصى ُ٘ َٝـط٠ ْـ١بٕٛٚ ٥ـ١ٚ        (، نـ١ يـ١ ١٥غـ َٜو ي ع١ بـٛٚ طـ٪ض ا، ١٥طـ١ض ١ْٖـس
َٜـت، ١٥طـ١ض            َٝـت باغـ٢ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بهط َازز١ٜ٠ ط٪ض ا، ض٠ق١َ١نـ٣١، شَاض٠نـ٣١ ، ت١غ١يػـٛي١ن٣١ طـ٪ض ا، ز٠ب
َٝت ن١ بـطاز٠ضإ باغـ٢    َٝو سٛن٢ُ ز٠ز٣٠؟ ب١َي٢َ ب١ ١ْٚع١ ب َٜت ت٪ ي١غ١ض ض ١٥غاغ باغ٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ْنط

َٝط٠زا َٝساٜـ١،     ز٠ن١ٕ، ضْٛه١ ي َٝساٜـ١، عـ١تا٥ات٢ ت َٝسا١ٜ، ف١ضظ٣ قٝٛز٣ ت َٝسا١ٜ، ٥ٝكتكاز٣ غٛق٢ ت ت٫١عٛب٢ ت
َٝت.   َٝو س١ٍ ز٠ب َٝسا١ٜ، دا تهاّ ٚا١ٜ ظٜهط٣ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ، ١َٖٛٚ ٥ٝؿهاي  ١َٖٛ باب١ت١نا٢ْ ت

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ١٥ظغل خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط  افلس: ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت، بـ٫َ١ّ ْٝػـب١ ت١غـبٝت بـٛٚ بـ١ ز٠ْطـسإ، بـ٫َ١ّ               ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـ١بٜٛٚٔ نـ١ٚا ْٝػـب١ ب ١َُٝ ١ٖضض١ْس ي١طـ١ ٥
َٜـت           َٜـت، ٜـ١ى ْٝػـب١ زاز٠ْط َٝـت ْٝػـب١ن١ زٜـاض٣ بهط َٞ، ٚابـعاة ز٠ب َٝت ي٠ٚ١ْس٠ ب٪ ٠ٚ١٥ْس٠ بـ ْٝػب١ف ْاب

٠، ٥ـٝرت ؾـ١ضٜهات١نإ ٖـ١َٜٛٚإ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ْٝػـب١ٜ١ ز٠بـٔ،        %، ض١ْس٠ س١غ١ب 29ٚ١٥%، ١َ39غ١ي١ٕ ي١
َٝغل ي١ ) ًَ ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ٚا ١ٜى ْٝػب١ زٜاضٟ 15(، ي١ )19(ـ٠ٚ١ ب٪ )١ْ5ى ب ١َُٝ ي١ط١ ( ب٪ ْاظاة ض١ْس، دا ٥

َٜت. َٝٞ ض١ْس ي١غ١زا ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ زٜاض٣ بهط ًَ َٝت ١َغ١ي١ٕ ب َٜت، ١ٜى ض٠ق١ّ ب  بهط
َٝط َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  طٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى عُاز.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ١َُٝ ٢ًَ ثط٩ش٠ن١ ٥ َٝؿرت ي١ ١٥غ ١َُٝ قػ١ ي١غ١ض٣ ز٠ن١ٜٔ،  2ث َٝػتا ٥ غعاَإ ١ٖبٛٚ، ١ٜن١َٝإ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ٥
َٝػتا بٜٛٚت١ َازز٣٠  ٠ٚ١٥6 ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َازز٣٠  ٕ  ١ٖ7بٛٚ، ن١ ٥ َٝـت )   ، نـ١ ز٠ْطُـا تلىْ٘نني١غـ١ض زا٠ٚ، ز٠َي

(، ١٥ّ عكٛب١ٜ١ ب٪ ١٥ٚ ز٠ق١ بٛٚ، مم زضٞن هِػ  ن ٨ ر   ٜنٗ هرح زٜنب هػلىن هرٜن٨ن٧ٙ ٜن  نًِعن اِ فطٞ
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         ّ١َٝٝ َٝؿـه١ف نـطز، عكٛبـ٣١ غـ ٣٠ٚ١٥ تط عكٛب٣١ زٚاتط ب١ٜ٠ٚ١ ن١ ١٥طـ١ض َـ١عًَٛات٢ غـ١ٜط قـ١سٝش١ ث
 به١ٜٔ. ١٥16ط١ض ت١َاؾا٣ َازز٣٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض َٛخاي١ف١ ي١غ١ض٣ ٥ٝػجات بٛٚ، 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

١ًَ، َازز٠   ٜن هِػى  ن هرحى زٜنأٗن ٨ ر ى  ٜنب هػىلىن هىرٜن٨نٙى٧ ٜن  ننننننن١ٜ٠ٚ١٥ ) 6غ٪ظإ خإ ت١سػٌٝ ساغ
َٜؿ٠ٚ١ ي١ َازز٣٠ ًِعن اِ فطٞ ٥ـ١ضقاّ ٖـات٠ٚٛ،    ، ٠ٚ١٥ ١َسعٚضات١ن٣١ زاْا٠ٚ ١ْفػ٢ ؾـت١، يـ٣َٚ١ بـ١   7(، ي١ٚ

َٝـت، ب٪ٜـ١        َٝت، ١ٜع٢ٓ ١ْؾات٢ ٥ٝكتكـاز٣ تٝذـاض٣ يـ٠ٚ١ف ظٜـاتط ب ٢َٝ ٥ٝشتُاي١ ي٠ٚ١ ظٜاتط ب ًَ ت٪ ْاتٛاْٝت ب
َٝو نـ١   َٝو، ب٪ ١ٖض ١ْؾات َٝط٠ ت١ْٗا ١َسعٚضات ٖات٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا َٛخاي١ف١ن١ زاْسضا٠ٚ ب٪ ١ٖض ؾت ي

َٝت١ ٖ٪٣ ١َْع٢ َْٛاف١غ١، ٥اخري ن١ؽ ناى عُ  ط ٚ ٥ا١ْٖط خإ، ف١ضَٛٚ ناى عُط.بب
َٜع عُط قسٜل ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت      ٍَ ض ١ٝ٥٠نــ٣١ ٠ٚظاض٠مت، نــ١ ٖــ١ضزٚٚ ْٝػــب١ن١ ٖــ١ب َٛزاخ١ي١نــ٣١ َــٔ تاٜب١تــ١ بــ١ ْٝػــ١ب، َــٔ ي١طــ١
َٝـت، ٥ٝ    َٝو ي١ ظ٠ض٠ض ن١ غًع١ٜ١ى ز٠ٜسات، ظ٠ض٠ض٠نـ٣١ ظ٩ضتـط ب ُهاْـ١  ي١ب١ضض٢؟ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٥ُٝها١ْ ١ْٚع

٠ٚ١ًَٓٝ بـ٪ َـ١سانِ يـ١    َٝ َٝت ١٥ّ سٛض١ٜت١ بٗ َٝت، ب٪١ٜ ز٠ب َٝه٢ تط ظ٠ض٠ض٠ن١ ن١َرت ب % 19% ٖـ١تا يـ١   ١ْ5ٚع
َٝــت ٥اطــازاض٣ ٥ــ٠ٚ١ بــغل ٥ــ١ٚ باب١تــ١ ظ٩ض ٥ٝدتكاقــ١ٝ، ٜــ١ع٢ٓ    َُٝــ١ ز٠ب َٝه٢ تــط ٥ َٝهٝإ، بابــ١ت ٥ــ٠ٚ١ بابــ١ت

َٜعٜإ يــ١ ٠ٚظاض٠ت زٜطاغــ٣١ ٥ــ٠ٚ١ٜإ نــطز٠ٚٚ، َػــت١ٚا٣ َْٛاف١  غــ١ٜ١، ســ١ـل٢ ؾــ١ضٜهات١، عــ١ز٠ز٣  بــ١ض 
َُٝـ١ بـ٪ ١َغـ١ي٣١             َٜتـ٠ٚ١، يـ١ ٥ـاخريزا ض ٥ٚٝـاٚ ٥اضاغـت٣١ ٥ َٝـت ي١ٜـ١ى بسض ؾ١ضٜهات١، ١َٖٛٚ ١٥ٚ باب١تاْـ١ ب

٢َٜ بط١ٜ١ْغل، غٛثاؽ. َٜت ب١ نٛ ٢َُٜ نٛضزغتاْسا ز٠َا١ْٚ  تٝذاض٠ت نطزٕ، باظضطاْٞ نطزٕ ي١ ١ٖض
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ٕ:ب١ض 

 ناى عُاز ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـط٠ عكٛبـ١ بـ٪ َـ١سعٚضات               َُٝـ١ ْـاتٛاْغل ي ت١بع١ٕ غ١باض٠ت بـ١ٚ َازز٠ٜـ٣١ نـ١ غـ٪ظإ خـإ باغـ٢ نـطز، ٥
َٞ ١َسه١َ١ ٠ٚ١٥ بهات، ١َغ١ي١ٕ ي١ َازز٣٠  َٝغل، ز٠ب َٝعل )   17، نـ١ َـازز٣٠   18زابٓ وىظننعوىٟنفنبـٛٚ، ز٠َيـ

 هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنتِظىٍٚن هرحى زٝنهوِظىسنان هِص عى  ن هِ غى٣ٞنعىّنمح ٙىٞن اطىرٔومنٗ اِ فطىٞنننننننننن
َٝت ١َسه١َ١ بط ٜاض٣ ي١غ١ض بساتٔ، ًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞ ( ََٛاضغ٣١ ٥ٝشٝتهاض٣ ١٥ٚ ١َسعٚضات١ ز٠ب

َٝغل َٝه٢ عٝكاب٢ ب٪ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ زابٓ َٝط٠ ز٠ق ١َُٝ ْاتٛاْغل ي  ، غٛثاؽ.٥
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ قػ١ن٣١ ناى عُطّ يـ١   %، ْٝػـب١ ٥ٝدتكاقـ١، ٠ٚظاض٠تـ٢ تٝذـاض٠ س١ؽلـ١ٕ ز٠ظاْـ٢َ ٥ـ١ٚ        199َٓٝـ ي١ط١
َٝؿط ٣ٚ٠ ١٥ َٝساْٝـ١، عاتٝفـ١      ْٝػب٣١ٜ١ ب٪ زاْا٠ٚ؟، زا١ُٝ٥ٕ ث َٜت ي١ تٝذـاض٠ت، تٝذـاض٠ت عـ١تف٢ ت ٠ٚف ز٠نط

َٜـت، ْٝػـب١ت١ ٚ ١َي١فـ١ ٥ـ٠ٚ١، ٜـ١ى         َِٝ ٠ٚ١٥ عكٛب١ٜ١ٚ ثاض٠ٜـ١ٚ غـعا ز٠زض ًَ َٝت٠ٚ١، ب َٝطا٣ ي١ تٝذاض٠ت ْاب د
َُٝــ١ ١٥طــ١ض فهــط يــ٣٠ٚ١ به١ٜٓــ٠ٚ١ تٝذــاض٠ت٢ خ٪َــإ، قــ١ضظ٣ غــٓاع٢ ) دــ٪ٜٔ              ؾــت٢ تــطٜـ ١ٖٜــ١ ٥

َٝٓط١ض(ث١ٜسا به١ٜٔ، ٥ا َٝطغـ١ْتا١ْ(؟ بـ١    ظ َٝت ْعٜو بغل يـ١ٚ )ث َٝت ْعٜو بغل ي١ ق١ٚا٢ْٓٝ ز٠ض٠ٚ٠؟ ْاب ٜا ْاب
َٜع             ٍَ ْٝػـب١ن٣١ بـ١ض  َٞ ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝدتكاقـ١ٝ، ت٥١هٝـس ي١غـ١ض قػـ١ن٣١ نـاى عُـط٣ ز٠ن١َـ٠ٚ١، ي١طـ١ َٓٝـ ب

 ٠ٚظٜطّ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ب١َي٢َ ض٩شإ خإ ف١ضَٛٚ.
 َٜع ض٩شإ عبسايكازض زظ٢ٜ٠:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت، بـ٪ ؾلْٛٚـ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ        َٝه٢ باؾ١، س١ز٣ ١٥زْاٚ ١٥ع٬ زٜـاض٣ بهط َٜص٠ن١ ؾت غ١باض٠ت ب١ زٜاضٜهطز٢ْ ض
َٜص١ٜ٠ ت١غبٝت بـٛٚ يـ١    َٝت ٜـإ يـ١    19ض َٝٓاٜتـ٠ٚ١ ظ٩ض ٥اغـا١ٜٝ،      59% نـ١َرت ْـ١ب %، شَاض٠نـاة بـ٪ ؾلْٛٚـ١ ٖ

عا٣ غ١ضاَـ١ يـ١ ٜاغـا٣ عكٛبـات سـ١ز٣ ٥ـ١زْاٚ ٥ـ١ع٣٬ زٜاضٜهطاٜـ١، يٝصْـ٣١ ب١ناضبـ١ض           ضْٛه١ عاز٠تـ١ٕ غـ  
َٜـص٠ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، ٖـ١ّ بـ١ بـط ٣ ثاض٠ؾـ٢         َٝٓا٠ٚ، ٜاغاٟ ٥ٛضز٢ْ ١ّٖ غ١ضاَـ٣١ ب١ض ؾل٣١ْٚٛ ٜاغاٟ ٥ٛضزْٝإ ٖ

َٝ ٠ٚ39ضططت٠ٚٛ، ي١ َازز٠  ًَ َٜهدػت١ٝ، ظ٩ض ٥اغا١ٜٝ ١َضز ١ْٝ ب َٝٛاظ غ١ضا١َن٣١ ض % 19ت ٬ٝ٥ ب١ ١ٖضزٚٚ ؾ
َٝػـتا زٚٚ بابـ١ت يـ١ٚ َـازز٠ ٜـ١ى              َٝؿـ١ن١ ٥ َٜـت، ن َٞ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ٚ غ١ضا١َٜـ١ يـ١ ض ٠ٚضز٠طري بط ٣ غ١ضا١َن١ بـ
َٝـت يـ١ غـ١زا        َٜـص٢ٜ٠ ب َٝٓـا بـ١ ض  َٝت، ضْٛه١ ز٠ْط٢ ٖ ١ْ٫نطاٜت٠ٚ١، ١ٜنٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ضٜص٣٠ غ١ضا١َن١ ض١ْس ب

َٞ ي١  َٞ، ض١ْس ب َٝت ٜإ 19ب َٜٝٛػـت١ يـ١ٚ       % ٠ٚ١٥ َاٜـ١  39% ن١َرت ١ْب َٜت، بابـ١ت٢ ز٠ّٚٚ: نـ١ ث ز٠ْـط بـسض
َٜو يـ١       َٜـٔ، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ ١ْٖـس َٜص١ٜ٠ ي١ ضـ٢ ٠ٚضز٠طري َٜت٠ٚ١، ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ١٥ٚ ض َازز١ٜ٠ ١ٜى ٫بهط

نــ١ بــاؽ يــ١ َــ١سعٚضات ز٠نــات، بــاؽ يــ١ نــط ٜٔ ٚ فط٩ؾــعل ٚ قــاظاْر ٚ ؾــت٢ ٚاْٝــ١،   8خاَيــ١نا٢ْ َــازز٣٠ 
َٜو ت١ْٗا َٛخاي١ف٣١ ١٥ َٜتـ٠ٚ١، ٥اٜـا تـ١ْٗا يـ١ٚ ظٜاْـ٣١ يـ١         ١ْٖس َٝـت ٜـ١ى ٫بهط سها٢َ قا١ْْٛ ، ٠ٚ١٥ف ز٠ب

َٝؿـٓٝاض٣٠ ٠ٚظاض٠ت         َٜص٠ٜـ١، ٜـإ ٠ٚنـٛ ٥ـ١ٚ ث َٜـت ٥ـ١ٚ ض َٝط٢ نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ٜاغا ٠ٚضز٠طري ١٥زلا٢َ غ١ضث
َٜتـ٠ٚ١، ١َٖي١ٜـ١    َٜٝٛػت١ ٜـ١ى ٫بهط ن٢ نطز١ٜٚٚت٢، ٜإ ٣٠ٚ١٥ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف نطز١ٜٚٚت٢؟ ١٥ٚ باب١ت١ف ث

َٝهـطز، نـ١ ض ٜعب١ْـس٣ َازز٠نـإ طـ٪ض ا        ضاخ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١َسعٚضاتا٣١ْ ن١ غ٪ظإ خإ ٥اَـاش٣٠ ث
َٜت ٥ـ١ٚ ناضاْـ١ بهـات، غـعا٣ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ زا١ْْسضاٜـ١،         31، 8ب٠ٚٛ َازز٣٠  ٍَ ١َسعٚضات ١ٜ١ٖ، ٚات١ ْانط خا

َٜتـ٠ٚ١ ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ غـعا١ٜ      ١َٖي٣١ ضاخ ١ٜ٠ٚ١٥ شَاض٣٠ َازز٠ن١ َازز٣٠ ١ٖؾت١، ض ٜعب١ْس٣ َازز٠ن ١ ضـاى بهط
َٝؿــٓٝاضنطا٠ٚ بهــ١ٜٔ، ز٠بٝــٓغل غــعا٣ ٥ــ١ٚ     بــ٪ ٥ــ١ٚ ١َسعٚضاتا١ْٜــ١، ضــْٛه١ ١٥طــ١ض غــ١ٜط٣ ٥ــ١ٚ ثــط٩ش٠ ث
َٝسا١ْٝ، ٚات١ ١َب١غت ي١ ٥اَاز٠نطز٢ْ، ي١ غٝاغ١ نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ غـعا٣ ٥ـ١ٚ        ١َسعٚضاتا٣١ْ ت
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َٜت َٜص٠ زاز٠ْط َٜت، ب٪١ٜ ن١ ض َٜٝٛػت١ ض ٠ضا٣ٚ ١٥ٚ  ١َسعٚضاتا١ْ بسض َٜت، ن١ بـاؽ يـ١ ٥ـ١ضباح     31ث خاَي١ بهط
َٜت ٥اٜا ١ٖض  َٜت، باؽ ي١ ١َبٝعات ز٠نط َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. 31ز٠نط ٍَ ١٥ٚ ؾتا١ْ ز٠طط  خا

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.
َٜع عُط عبسايععٜع   بٔ ١ هدّٙ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 

٢َٝ قــ١ٚاض٣٠   ٢َٝ قــ١ٚاض٣٠ ظٜا١ْنــ١، بــ١ث َٜــت، بــ١ث َٝــت ٥ــ١زْاٚ ٥ــ١ع٣٬ زٜــاضٟ بهط َِٝ ٚاٜــ١ ْٝػــب١ ز٠ب َــٔ ثــ
َٝػـتا ب١ضضـاٚ ض ْٚٚٝٝـ١ى ١ٖٜـ١،            َٝـت ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ز٠ّٚٚ: ٚابـعاة ٥ َٝه٢ َٛسـ١ز٠ز ب َٜت ؾـت َٛخاي١ف١ن١، ١ٜع٢ٓ ْانط

َٝؿرت َْٛاق١ؾ٣١ ٠ٚ١٥َإ نطزٚٚ َٝـٓر   ت١ْٗا خ٬ٝف ي١غ١ض ْٝػب١ن١ٜ١، ث ٠، زٚٚ بط  ٚتطإٚ ٚابعاة ٥ـ٣٠ٚ١ ٠ٚظاض٠ت ث
َٜه٢ تــطٜـ ١ٖٜــ١ نــ١ ٖــ١ض ٥ــ١ٚ ض٩ش٠ نطزَــإ،  نــ١ ز٠ بــ١    َٝؿــٓٝاض َٝبــٛٚ يــ١   35بــ١ ز٠، ث َِٜ ي ــت ٥ــ٣٠ٚ١ َــٔ طــٛ َٝ ب

َٜتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١ ٥اٜـا     َٞ ٠ٚنـٛ    19بـ١   5ث١ضي١َاْتاضإ، ضْٛه١ ٣٫ خ٪ّ ْٛٚغ١َٛٝ، ٚابعاة نات٢ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٚٛ غط بـ
َٝت، غٛثاؽ.35% ب١ 19ٚت٢، ٜإ ٠ٚظاض٠ت  َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْٚ س١غِ ب َٝؿٓٝاض٠ غط َٝت ١٥ٚ زٚٚ ث  % ب

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝػتا ٥ٝدتٝاض٣ ١ٜن١ّ  ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١     19% ب٪ ٥5 َٞ ي١طـ١ % 5%،  َٛقت١ضس٢ سه١َٛت١ ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، نـ
َٝت؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظبهات19٠ٚ١ب٪  ٍَ ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ٥ـ٠ٚ١   12، % ب َٞ ي١ط١ ٍَ ٠ٚ١٥ٕ، ن ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١

 ٥ٝدتٝاض٣ ١ٜن١ّ، ٥ٝدتٝاض٣ ز٠ّٚٚ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ف١ضَٕٛٚ.
 

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت.35% تا٠ٚنٛ ٥19ٝدتٝاض٣ ز٠ّٚٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ْٝػب١ن١ ي١   % ب
َٝططٟ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ناى عُط ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ نـ١    َٜت، باؾ١ ٥ َٝؿٛٚتط ٥اَاش٠ّ ب٠ٚ١زا زاْا٢ْ ١٥ٚ ْٝػبا١ْ ظ٩ض تاٜب١ؽل١ْس٣ ٚ ت١خ١غٛغ٢ ز٠ٚ َٔ ي١ ث
ــ١    َٝغل ي ــ ــ١ٜٔ، ز٠َي ــ٠ٚ١ ز٠ن ــا 19بــاؽ ي َٝــ 35% ت ــ١ضٚٚتط ب ــ١ضباس٢  % بــ١ض٠ٚ غ ــ١ٜٔ ٥ ــاب٢ ٥ــ٠ٚ١ ز٠ن ت، سٝػ

َٝـ٠ٛضططٜٔ، ٖـٝض غـًٝع١ٜ١ى ١ٖٜـ١ يـ١      39% ٜإ 19ؾ١ضٜه١ٜ١ى ض١ْس٠ تا  َٝـت؟،    39%٣ ي % ضعـ٢ ي١غـ١ض ب
ــ١ّ         َٞ ز٠ن ــ ــٝإ ي ــ١ٕ زاٚاؾ ــٔ، س١ؽل َٜعإ ب ــ١ض  ــ٢ ب ــازاض٣ ض ٥٠ ــ١ٝ، ٥اط ــ١ ظ٩ض ٥ٝدتكاق ــ١ تهاٜ ــ١ٚ باب١ت ــ١ ٥ ب٪ٜ

َٜعإ ي  ١ ٠ٚظاض٠ت، غٛثاؽ.ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١غ١ض ١٥ٚ باب١ت١ بس٠ٕ ب١ض 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠َٛٝ َٛقت١ضس٢ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطتإ ٥ًٝئا نطز٠ٚ٠، ن١ٚات١ ١٥ٚ ت١ٚظضل٢ ضٞ بسات؟ ناى خٛضؾٝس ف١ضَٛٚ. ٥ 
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َٜع خٛضؾٝس افلس غًِٝ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو  َٜو ز٠ن١ّ، ب١ ض ٥اي١ٝت 39َٞ% ب٪ 19َٔ ثطغٝاض ، ٜـ١ع٢ٓ ٥اي١ٝت١نـ١ ضـ١ٝ؟، سٝػـاب٢ ضعـ١، ٜـ١ع٢ٓ       % ب
َٝت، ٜإ زاتا،  َٜو ؾت ي١ب١ض ز٠غتُإ ب َٝت ١ْٖس َٜص١ٜ٠ى ز٠ن١ٜٔ ز٠ب ١َُٝ باؽ ي١ ض َٝو؟ خ٪ ٥ ي١غ١ض ض ١٥غاغ

َُٝـ١     َٝه٢ ٥ َٝه٢ تٝذاض٣، ١ٜع٢ٓ بـ١ ض َـ١ْتك % 35% بـ٪  19% ٜـإ ش٣  19% بـ٪  5ٜإ ٥ٝشػا١ٜى ٜإ ١٥غاغ
َٞ؟ ب١ض اغت٢ ٖٝض ١َْتٝك ١َُٝ باؽ ي١ عكٛبات ب َٜه٢ ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠، ض اغت١ ٥ َٝسا١ْٝ، ثاؾإ ٠ٚ١٥ ظ٠ض٠ض ١ٜ١ن٢ ت

َٝت بري ي١ بعا٣ٚ باظضطاْٝـ به١ٜٔ، ظ٩ض ق١ٜسٚ قٝٛز ١ْخ١ٜٓ١ غ١ض٣، ن١ بـ١ٜا٢ْ خـ١َيو    ز٠ن١ٜٔ، ب٫َ١ّ ز٠ب
َٝط٠ ٥ٝـ به١ٕ. َٝت ي  ١ْتٛاْ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 اؽ ف١ضَٛٚ.زنت٪ض ٥اض
َٜع ز. ٥اضاؽ سػغل ذلُٛز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ ١٥ٚناتـ١ ب١ضضـاٚ ض ْٚٚٝـ١ى        َٝه٢ ١ْظ٠ضِٜ ١ٜ١ٖ، زٚا٣ ٥ـ١ٚ ت١ٚظضلـ١ بـ١ض  َٞ بس٠ٕ ت١ٚظضل َِٜ ث ١٥ط١ض ض 
َٝو ١ٜ١ٖ بـاظاض ٣ َْٛاف١غـ١    َٝت ي١ ٚاقع، س١قٝك١ت َٝت، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ز٠تٛأْ بط ٜاض٠ناْتإ ْعٜهرتب ١٥غاغـ١  ز٠ب

َٜت، ضــْٛه١ بــاظاض ٣ َْٛاف١غــ١ نــ١ زاٜــإ ْــا٠ٚ،   َٜو بــ١ناضز ٚدــٛز٣ ْٝــ١، بــاظاض ٠ن٢ ١ْظ٠ض ٜــ١، ٠ٚنــٛ غــتاْس٠ض
١َعٓا٣ ٠ٚ١٥ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜها٣١ْ ٖـ٣َٚٛ١ ٜـ١ى نـا٫َ ٥ٝٓتـاز ز٠نـ١ٕ، َٛاغـ١فاتٝإ ٠ٚنـٛ ١ٜنـ١، َٛغـت١ًٖٝو            

      ًٝ َٝت دٝـا٣ بهاتـ٠ٚ١، َٛاغـ١فات٢ غـًٝع٣١ )أ( ي١ؾـ١ضٜه٣١ )أ(، غـ ع٣١)ب( يـ١ ؾـ١ضٜه٣١ )ب(، ن١ٚاتـ١    ْاتٛاْ
َٝتـ٠ٚ١ يـ١ بـاظاض زا، نـ١ خـ٪٣ َٛعـ١ز٠ػل                َٓٝ ١ٜى غـٝعط٣ ١ٖٜـ١، نـ١ ٜـ١ى غـٝعط٣ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜه١ٜ١ ز٠َ

َٜو ب٪  باظاض ٠ن٣١ تط،  2نٛيف٣١ ي١ ١َٖٜٛٚإ ْعَرت٠، ٠ٚ١٥ باظاض ٣ َْٛاف١غ١ٜ١، ١٥ّ باظاض ٠ نطا٠ٚ ب١ غتاْساض
َٝػــتا ١ٖ  َٝــت، ٥ــ١ٚ بــاظاض ٣٠ نــ١ ١ٖٜــ١ ٜــإ  ٥ٝٓذـا ٥ــ١ٚ باظاض اْــ٣١ نــ١ ٥ َٜهُــإ ْٝـ١ َْٛاف١غــ١ ب ٜــ١ ٖــٝض باظاض 

َٞ ١ْٚ  باظاض َإ ١ٖٜـ١   ١َُٝ غ َْٛاف١غ٣١ ٥ٝشتٝهاض١ٜ، ٜإ ٥ٝشتٝهاض٣ ق١ٜ١ً، ٜإ ٥ٝشتٝهاض٣ تا١َ، ن١ٚات١ ٥
َٝـت  ي١ض ٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ ٜإ َْٛاف١غ١ ٜإ َْٛاف١غ٣١ ٥ٝشتٝهاض٣، ٜإ ٥ٝشتهاض٣ ق١ً، ٜإ ٥ٝشتهاض٣ تاّ،  ز٠ب

َٝه٢ بـ٪   َٝت ت٪ داْب َٝت زا١ُٝ٥ٕ َْٛتر ٜإ ؾ١ضٜه١، ز٠ب ١َُٝ ١٥ٚ ب٪ضْٛٚا٣١ْ ن١ ١َٖا١ْ ي١ ظ٢٥ٚ٠ ٠ٚ١٥ ب ٥
َٝـت        َُٝـ١ ْاب َٝو ي١ باظاض  بهات ب١ٚ غـٝف٣١ ٥ٝشتهـاض نـ١ ١ٖٜـ١ت٢، ٥ ًَٝت، ن١ غ١ٜت١ض٣٠ ب١غ١ض ٥اغت َٝ َٞ ب ب١د

ٍَ ٥ــ١ٚ ؾــ١ضٜهاتا١ْ بهــ١ٜٔ،  ٠ٚ١َٓٝٓٝ، بــ٪ يــ١ٚ َْٛت١ي١قــ٠ٚ١ تــ١عاٍَٛ ي١طــ١ َٞ بَػــت غــٝف٣١ ٥ٝشتهاض١ٜنــ٣١ يــ
َٝت، ٖـ١ض       ١ًَنـ٣١ تـط ْاضـ َٝ َٝو يـ١ ٥٪ت٪َب ًَ َٝ ١َُٝ، ٖٝض ٥٪ت٪َب ؾل١ْٚٛ ض١ْسٜٔ ؾ١ضٜه٣١ غ١ٜاضات ١ٜ١ٖ ٣٫ ٥
َٝـو           ًَ َٝ ١ًَنـ٣١ تـط َٛاغـ١فات٢ دٝاٜـ١، ْطخٝؿـ٢ دٝاٜـ١، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ٖـ١ض ٥٪ت٪َب َٝ ٍَ ٥٪ت٪َب َٝو ي١ط١ ًَ َٝ ٥٪ت٪َب

َٝو ي١ َٛغت١ًٖٝه٢ ١ٜ١ٖ ب١ض٠ٚ ١٥ٚ ْطخ١ ز٠ض ٚات، ١ٖض٠ٖٚا ناَي١نا٢ْ زٜه١، ٖٝٛازاضّ ي١ٚ َٛت١ي١ق٣١  ططٚث
    َِٝ ًَـ َٝػـتا ب َٝت داْب٢ ٥ٝشتهاض٠ن١ ٥ُٝٗاٍ به١ٜت، ضْٛه١ ١٥ٚ باظاض ٣٠ نـ١ ٥ َٞ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ْاب ١َُٝ بري٣ ي ن١ ٥

َٜه٢ َْٛاف١غ٣١ ٥ٝشتهاض، ١ٜع٢ٓ نا٫َ ٢َُٜ نٛضزغتإ ت١ٚغٝف٢ به١ٜٔ، باظاض ٍِ نإ ي١ٜ١ى ز٠ضـٔ، بـ٫َ١ّ   ي١ ١ٖض
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% ي١ ١ٜى ْاضٔ، ٜإ ي١ َٛاغ١فات دٝإ، ٜإ ي١ ْطخـسا دٝـإ، ٜـإ يـ١ ض ٠ْطـسا دٝـإ، ٜـإ يـ١ نـا٫َ          199ي١ 
َٞ َٛغـت١ًٖٝو   دٝإ، ١َغ١ي١ٕ ب٪ ؾل١ْٚٛ ١٥ْٛا  دٝٗاظ٣ غ١ت٫١ٜتُإ ١ٜ١ٖ، ْطخ١نا٢ْ دٝا١ٜ، ١ٖض ططٚث

َٝهٝإ ز٠ض ٚات، ٖٝٛازاضّ ن١ بري ز٠ن َٜـو ْٝـ١ ْـا٣ٚ بـاظاض ٣     ب٣٫١ ١ٜن َٝت، ن١ باظاض  َٝؿهٝإ زاب ٠ٚ١ْ١ ٠ٚ١٥ ي١ َ
َٝتــ٠ٚ١، ٥ــ١ٚ   َٓٝ َٝــت، تــ١ْٗا ٜــ١ى ؾــ١ضٜه١ ز٠َ َٝــت، ضــْٛه١ ١٥طــ١ض بــاظاض ٣ َْٛاف١غــ١ تــ١سكٝل ب َْٛاف١غــ١ ب

 ؾ١ضٜه٣١ٜ١ ن١ ن١َرتٜٔ ْطخ٢ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١َرتٜٔ َٛع١ز٠ػل نٛيف٣١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.
َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/  َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   د

َٝؿٓٝاض٣ ز٠ّٚٚ  َٝػتا ث َٞ    39% ب٪ ٥19 % ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْط، زٜاض٠ ظ٩ض ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١غ١ض ٥ـ١ٚ باب١تـ١ زضا، نـ
ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١  َٜص٣٠ 39% ب٪ 19ي١ط١ َٝػتا ض َٜعإ، ٥ َٝت؟ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ ظ٩ض ض ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ي١غ١ض زضا ب١ض  % ب

ٍَ ْٝـ١؟ زٜػـإ        ١16 ز٠غت٢ ب١ضظبهاتـ٠ٚ١،  % ن٢َ ي١ط١َي١؟ تها39ٜ% ب٪ 19ز٠ّٚٚ  َٞ ي١طـ١ ١٥ْـساّ ي١ط١َيـ١، نـ
16 ٍَ َٝت١ ١ٜ39، ْٝػاب ت١ٚا٠ٚ، َٓٝـ ز٠ْط٢ خ٪ّ ز٠خ١َ١ ثا % 39% بـ٪  19، ٥ـٝرت  16بـ١   17% ب٪١ٜ ز٠ب

َٜعإ يٝصْـ٣١ ٜاغـا٢ٜ غـٝاغ٣١ َازز٠نـ١          َٝػـتا بـ١ض  َٝت٠ٚ١ يـ٠ٚ١ ظٜـاتط، ٥ َٝت، با ضٝرت ب١ضظتط ١ْب ت١غبٝت ز٠ب
َٜٓ  َٝـت٠ٚ١، ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ب١ طؿت٢، ف١ضَٛٚ.غٛ

 
 
 
 

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓسَا٠ٚ١ْ ٚؽلإ  ١َُٝ ن١ خٛ َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ٜٔ، ٥ ١َُٝ زاٚا٣  ي َٞ، ب٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـٝرت ١َٖي١ٜـ١ى    35% ب٪ ٥19 % ب
%(نًّن ٨مج  ن هطِٜ٘ناخٚالى  ن هطىوعننن39ٟنا%(نًوْٚ٘ن ِٙ زن٨ٗتصٙدنعو19ٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىنعّنابٛٚ، )

 (. ٗن ٙس    نخدً  نً٘ض٘عن اد هفٞ
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜٓـ٠ٚ١ غـٝاغ٣١ ٖـ١َٛٚ َازز٠نـ١           َٝٓا، بط٪ غـ١ض ٖـ١َٛٚ َازز٠نـ١، ٖـ١َٛٚ َازز٠نـ١ غٛ َٝػتا ٠ٚ١٥ ز٠ْط٢ ٖ ٥
٠ٚ١َٜٓ، ب١َي٢َ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ  َٝهٝإ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.ب١ٜ١ن٠ٚ١ غٛ  ت١ٚظضل

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

%(ن39%(ن٨ٗتصٙىدنعوىٟنانن19ٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرنينٗبغس ًٞن٨تصىنعىّنان
 ًّن ٨مج  ن هطِٜ٘ناخٚال  نضوعن ٗن ٙس    نخدً  نً٘ض٘عن اد هفٞ(.

َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝه٢ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ. َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت١ٚظضل َٝت؟ ب١ض  َٓٝ َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ب٪٣٠ٚ١٥ س١بػ١ن١ ١َْ  ث
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َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜــ٠ٚ١ غــ١ض تــ١عًٝك٢ زنتــ٪ض٠ ض٩شإ،  َٝؿــ٢ ٥ــ١ٚ ١َٚظٚعــ٣١ س١ظز٠نــ١ّ بط١ض  َٝطاْــ١ يــ١ َــازز٠  ٥ــ١َٔ ث ، 8ي
َٝـت       َٜـص٣٠ بـ٪ زاز٠ْ َٝطا١ْ ١َبٝعات ١ْٝ، ي١ب٪٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ؽ ض َٝٓذ١ّ ٚ س١فت١ّ ٚ ١ٖؾت١ّ ٚ ْ٪١ّٜ ي َازز٠ٟ ث

َٝغل، نــ١ مشــٛػل    5 َٝــت َازز٠ٜــ١ن٢ ٥ٝعافــ٢ بــ٪٣ زاْــ َٜعل، ب٪ٜــ١ ز٠ب َٝعل غــ١ضْاطط َٜو بــ % ، غــ١زا ٖــ١ض ضــ١ْس
 ١٥ٚا١ْف بهاتٔ، غٛثاؽ.

َٝ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

٠ٚ١َٜٓ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ بٝد١ٜٓـ١    َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ن١ ١٥ْساَإ نطزٜٚٚا١ْ، ز٠ف١ضَٛٚ بٝدٛ تها١ٜ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ٠ٚنٛ ث
َٝت؟  َٓٝ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ عكٛب١ن١س١بؼ ١َْ َٞ ي١ط١ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١  18ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ن ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١

ـٜـ  ٠ٚ١٥ ٍَ َٞ ي١طــ١ َٝت، نــ َٓٝ َٝتــ٠ٚ١؟ عكٛب١نــ١ ســ١بؼ ْــ١َ َٓٝ َٝــت، ب٪ٜــ١   ١39 ؼل َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ٜــ١ ســ١بؼ ؼل ي١طــ١
٠ٚ١َٜٓ، ف١ضَٛٚ. َٝػتا ١َٖٛٚ َازز٠ن١ ب١ٜ١ن٠ٚ١ غٛ َٝت٠ٚ١، تها١ٜ ٥ َٓٝ  ز٠َ

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

      ٕ َٝـت، بـ٫َ١ّ ٥اٜـا غـٝئ٣١ َا٠ٚ١ْنـ٣١ ضـ٪ َٓٝ َٝػتا ز٠ْطسإ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ س١بػ١ن١ ؼل َٝـت؟ ٖـ١ض بـ١ٚ     ٥ ب
َٝـت ٜـإ       َٝؿٓٝاض٣ تط ١ٜ١ٖ، ٥اٜا ي١ ساَي١ت٢ زٚٚٚباض٠ب٣٠ٚ١ْٚٛ ٥ـ١ٚ َٛخاي١ف١ٜـ١ س١بػـ١ن١ بب ١ٜ٠َٛٝ ٜإ ث ؾ

َٝط٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ؟.  ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝت،  َٓٝ ٢َٜٓ خ٪٣ ١َْ َٝؿٓٝاض٠ ب٪ ١٥ٚ ساَي١ت١ بٛٚ ن١ س١بؼ ي١ ؾٛ ٢َٜٓ خ٪٣ َا٠ٚ، ن١ٚات١ ١٥ٚ ث َٝػتا ي١ ؾٛ ٥
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ١ٜى ١٥ْسا ث١ضي١َاْٝـ زاٚا٣ نطز بـٛٚ، ب٪ٜـ١ تهاٜـ١ َازز٠نـ١ ٖـ٣َٚٛ١       َٝؿٓٝاض٠ ْاخط ١٥ّ ث

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ف١ضَٛٚ.  غط
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

%نًّن39%نٗن٨تصٙدنعوٟن19 ٗنبغس ًٞن٨تصىنعّننٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرني
  هطسزن هِ جٍنعّنك هفٞن ذل َن ا  ٝن هث ًِٞنًّنٓر ن هص ُْ٘(.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜٝٛػـت ْـ١ب٠ٚٛ،       َٝٔ ٠ٚنـٛ ث َٜٓس٠ٚ١ْ، ب٪٣٠ٚ١٥ زٚاٜـ٢ ْـ١َي َٜعتإ ز٠ن١ٜٔ َْٛت١بٝ٘ بٔ ي١نات٢ خٛ زاٚا ي١ ب١ض 
٠ٚ١َٜٓٓ، ف١ضَٛٚ.تهاٜ َٜه٢ تط بٝدٛ  ١ داض

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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( ٠ٚ١َُٜٓ %ن٨ٗتصٙدن19ٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨نتصىنعّنضِٞنٗن٨تصٙدنعوٟنضِرنين ٗنبغس ًٞن٨تصىنعّنبابٝدٛ
 فٞ(.%نًّن ٨مج  ن هطِٜ٘ناخٚال  ن هطوعن ٗن ٙس    نخدً  نً٘ض٘عن اد ه39عوٟن

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ٍَ ١٥ٚ ١ْغ١ بٛٚ ب٪ ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظبهاتـ٠ٚ١،   َٞ ي١ط١ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٕ،      26ن َٜع ي١طـ١ ١٥ْـسا٢َ بـ١ض 
ٍَ ْٝــ١؟  َٞ ي١طــ١ َٜٓسضاٜــ٠ٚ١، ز٠ْطــ٢    4نــ ٣١ٜ٠َٛٝ نــ١ خٛ ٍَ ْٝــ١، ب٪ٜــ١ َازز٠نــ١ ب١ٚؾــ َٜع ي١طــ١ ١٥ْــسا٢َ بــ١ض 

َٝت١ َازز٣٠  ٣٠11 ٠ٚضططت، َازز  ، ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ.13ن١ ز٠ب
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ا  ٝن هث ُٚٞنعػس:نًعنعدَن ٨خ٩ينبأٙٞنعص٘بٞن غدنانأٜن  ُْ٘نآخسنُ فرنان ٨ وىٍٚنٙال  ىيفنبغس ًىٞن٨تصىىننننن
ًن599(نًى ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗن٨تصٙىدنعوىٟنانننننن359عّنا وٚىْ٘ن ِٙى زنانذ هىٞنً٘ فى ٝننننن(نمخطىٌ ٢ٞن

  جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهم.نٗانذ هٞن هال٘ نتط عفن هالص٘بٞ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
 ب١نٛضز١ٜن٣١ ف١ضَٛٚ.

َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ 13َازز٣٠   َٝهطاٚ يـ١            ي١ط١ َٝط٢ ١ْنطز٢ْ بـ١ ٖـ١ض غـعا١ٜن٢ تْٛـستط يـ١ ٖـ١ض ٜاغـا١ٜن٢ تـط٣ نـاضث غ١ضث

َٝـت بـ١      َٝو ب١ٜآْا١َ ٜإ ناغ١ظ ٜإ ب١َيط١ْا٣١َ ْاض اغت بسات ب١٥١زلَٛـ١ٕ ٚ ١٥َـ١ف بعاْ َِٜ ١ٖضن١غ ١ٖض
َٜت ن١ ي١  َٝت ٚ ي١  359غ١ضا١ٜ١َى غعا ز٠زض َٝت،  ًَٝ٪ٕ زٜٓاضٜـ ظٜـاتط   599ًَٝ٪ٕ زٜٓاض ن١َرت ١ْب ْـ١ب

َٝت.  ي١باض٣ زٚٚباض٠نطز٠ٚ١ْؾ٢ غعان٣١ زٚٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ض ا٣ يٝص١ْناْتإ، ف١ضَٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١. َٓٝ ٍَ َازز٠ن١ٜٓ١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٝططٟ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٫ْا افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١، ثؿتطري٣ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ. َٓٝ ٍَ َازز٠ن١ٜٓ١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚ  ظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ع١ٜٓ١ٕ ٠ٚن٢ ١ٜ٠ٚ١٥، ب١ؽ ) َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ٥ ١َُٝ نطزٜتُا١ْ َـازز٠ن٢  انذ هٞنتط عفن هالص٘بٞث ٥ )
َٜت٠ٚ١، ) ًعنعدَن ٨خ٩ينبأٙٞنعص٘بٞن غدنانأٜن  ُْ٘نآخىسنُ فىرنانننتط، ضْٛه١ ١ٖتا َازز٣٠ ١ٖؾت١َغل بطط

(نمخطىٌ ٢ٞنن599(نًى ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗن٨تصٙىدنعوىٟنانننننن359 يفنبغس ًىٞن٨تصىىنعىّناننن ٨ وٍٚنٙال 
( ، ٥ــ١ٚ ًوٚىىْ٘ن ِٙىى زنانذ هىىٞنً٘ فىى ٝن جملوىىظنبخٚ ُىى  ن ٗن ٗز قن ٗنًطىىرِد  نبىىرينصىىرٚرٞنًىىعن هالوىىٍنبىىرهمن

َٝت١  تط، َـازز٣٠  ( ٠ٚ١٥ نطزٜتُا١ْ َازز١ٜ٠ن٢ انانذ هٞن هال٘ ٝنتط عفن هالص٘بٞ، ب١ؽ17ٚ  15َازز١ٜ٠ ز٠ب
13 ( ٠ٚ١َُٜٓ َٝطا١ْ، س١ظز٠ن٣١ ب٪تإ غٛ ًىعنعىدَن ٨خى٩ينبأٙىٞنعص٘بىٞن غىدنانأٜنننننننن١ مشٛػل ١٥ٚإ بهاتٔ ي

(نًى ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗن٨تصٙىدنعوىٟننننننن359  ُْ٘نآخسنُ فرنان ٨ وٍٚنٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىىنعىّنانن
 ٗن ٗز قن ٗنًطىرِد  نبىرينصىرٚرٞنًىعن هالوىٍنننننن(نمخطٌ ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زنانذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن599ا

 ًّنٓر ن هص ُْ٘.ن17ٗنن15برهمن ٗنكىنك هفن ه٩ذل َن ه٘ ز ٝنان ا٘  ن

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜعا١ْ )َاَ٪غتا عُط َٜت قػ١ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بهات؟ ١٥ّ ب١ض   -نـاى ْـ١شاز   -غ٪ظإ خإ -ٚاظس١ ن٢َ ز١ٜ٠ٚ
 ـلاٍ( ، ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط.ناى 

 
 

َٜع عُط عبسايععٜع بٗا  ١ هدّٙ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـسا بـٛٚ      َٜو ٥ٝؿـها٫ت٢ ت َٜٝٛػت٢ ب١ غٝاغ١ٜ١ن٢ تاظ٠ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٚنٛ َازز٣٠ ؾ١ؾٝـ بـ١عع ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث
َٝٝإ باف َٜعإ ١٥ط١ض ث ٠ٚ١َُٜٓ، ب١ض  َٝـت )  ي١ض ٣ٚٚ زاض ؾت٠ٚ١ٓ َٔ غٝاغ١ تاظ٠ن١ ز٠خٛ ٙال  ىيفنبغس ًىٞن٨تصىىننننب

ًوْٚ٘ن ِٙ زنانذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطىرِد  ننن599ًوْٚ٘ن ِٙ زنٗن٨تصٙدنعّنن359عّن
ٍنننننننن (، ٥ـ٠ٚ١ َٛخت١غـ١ض٠ٚ   برينصرٚرٞنغس نعدَن ٨خى٩ينبىأٜنعص٘بىٞن غىدنان ٜن ى ُْ٘ن خىسنُ فىرنان ٨ وىٚ

َٜع َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ب١ض  َٝسا١ٜ ت  ٠ٚظٜط، غٛثاؽ. ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْؾ٢ ت
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت يـ١ْاٚ        ١َُٝ ث١غ١ْسَإ نطز، عكٛب١َإ زاْا بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َسعٚضاتاْـ٣١ نـ١ ز٠نط َٝؿٛٚ ن١ ٥ ي١ٚ َازز٣١ٜ٠ ث
١ًَٝن١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ ٥ـ١ٚ      ٜاغان١، ٜاخٛز ١٥ط١ض ٖاتٛ َٛخاي١ ف١ٜ١ن٢ نطز، ب٫َ١ّ ي١ ١ْغ٢ َازز٠ ١٥غ
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َٜهِ نـطز، ٥ـ٣١ ١٥طـ١ض ٥ُٝتٓـاع٢         ض٩ش٠ زنت٪ض٠ ض٩شاْٝـ ض ْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ نطز، ن١ ي١ ٥ـ١زلاّ َـٔ ثطغـٝاض
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ َازز٣٠  َٝـت )   11نطز، ب٪١ٜ َازاّ ٠ٚ١٥ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١َْا، َٔ ث ٙال  ىيفننثاف ٣٠ٚ١٥ نـ١ ز٠َي

ًوْٚ٘ن ِٙ زنانذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قنن599ًوْٚ٘ن ِٙ زنٗن٨تصٙدنعّنن359بغس ًٞن٨تصىنعّن
َٜـت )اٚ اَتٓـع عـٔ      ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهمن ٗن ًرِعنعّنتصدمئ  َٝت ٠ٚ١٥ ٥ٝعافـ١ بهط (، ز٠ب

١ًَٝن٣١ ع َٝؿٛٚتط، ي١ ١ْغ٢ َازز٠ ١٥غ كٛب١ن١ ب٪ ١٥ٚ ن١غا١ْ زاْسضا بـٛٚ، نـ١   تكسؿلٗا( ضْٛه١ ي١ َازز٣٠ ث
َٝؿه١ف نطز٢ْ ١٥ٚضام ب٪ ١َدًٝؼ، نـ١ ٥ـ٠ٚ١َإ يـ١ْاٚ ٥ـ١ٚ      َٛخاي١ف١ ز٠ن١ٕ ٜاخٛز ٥ُٝتٝٓا  ز٠ن١ٕ ي١ ث

َٜت، غٛثاؽ. َٝت ٥ٝعاف١ بهط َٝطا٣ به٠ٚ١ٜٓ١، ز٠ب َٝت ي١ٚ َازز١ٜ٠ د  َازز١ٜ٠ ٫بطز خ٪ ز٠ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ف١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت، ن١ ١٥ٚ ٥ٝكرتاس٢ نطز، ١ْى ٥ـ٣٠ٚ١   ١ٜ٠َٛٝى بهط ٍَ َاَ٪غتا عُطّ ن١ ٥ٝػتٝئ٬ػل َازز٠ ب١ؾ َٓٝـ ي١ط١
َٝٞ )ٜعاقب( ١ٖض ١ٜنػ١ض، ب٫َ١ّ َـٔ ت١َاؾـا ز٠نـ١ّ ٥ـ١ٚ َا     ًَ َٝت ب زز٠ٜـ١ف  ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ )َع عسّ ا٫خ٬ٍ( ز٠ب

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٥ـ٠ٚ١ ف١قـ١ض٣٠ ١ٜنـ١ّ     َٝؿٛٚ، ت١قطٜب١ٕ ١ٜى ف١ق١ض١ٜ٠، ث َٝت ي١ َازز٣٠ ث ٠ٚنٛ ف١ق١ض١ٜ٠ى ب
َٝو ٥ـ١ٚ ف١ق١ض٠ٜـ١ف    َٝؿٛٚ، ن١ َْٛاق١ؾ١َإ نطز، ب٫َ١ّ ب١ ؾ١ضت َٝت ي١ َازز٠ن٣١ ث َٝت، ف١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ب ب

َٝت، ن١ ) َٝساب ٞنن٣٠ٚ١٥ ت ٫تكـٌ ٠ٚ١٥ْـس٠ ٚ   صٙىدنعوىٟنضىِرنينٗبغس ًىٞننننن٨ٗنت ٙال  يفنب هطحّنادٝن٨تصىنعىّنضىِ
َٝٝسا ٖـات٠ٚٛ ٖـ١تا   َٝو ظ٩ض٠، َـ١ٚظٚع٢         599ن٣٠ٚ١٥ ن١ ت اٚ بهًتـا ايعكـٛبتغل(، ضـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ثاض٠ٜـ١ن٢ طـ١ي

َٝو  َٝعل، ب١ؽ ب١ ثاض٣٠ ت َٝو ز٠ض َٜت١ ْا٣َٚ، ١ٜع٢ٓ نابطا ز٠تٛا٢َْ ثاض٠ بسات، ب١غ١ ب١ غذٔ ظ٩ض ت ًَٝاضات٢ ز
َٝت، بط ٚا به١ ٚا١ٜ َٝو ْاض٢َ، ضْٛه١ ١َقا٫٠ٚت ١ٜ١ٖ ب١ ًَٝاضات١، بـ١ؽ  ْاض َٞ ب١ثاض٠ظ٩ض ت ، ق١ْاع١تتإ ١ٖب

ٍَ ٠ٚ١٥ف زا١َ ن١  َٝت، ي١ط١ َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ١ٖب َٞ ز٠خٛاتٔ، ث ب١ غذٔ ١ٖتا ي١ ْاس٣١ٝ ١ْفػٝؿ٠ٚ١ ١٥ظ١ٜت٢ ث
 غٛثاؽ.٣٠ٚ١٥ ٚابعاة غ٪ظإ خإ بٛٚ ٥ٝكرتاس٢ نطز، )اٚ اَتٓع عٔ تكسؿلٗا( ٠ٚ١٥ؾٝإ ض اغت١، 

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ـلاٍ.
َٜع ـلاٍ   ابطاِٖٝ: ط ٓسب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت )َـع         َٝت، ١٥طـ١ض بب ظٜاتط َٛزاخ١ي١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ظَا١ْٚا١ْٝ، غ١باض٠ت ب١ٚ َازز٠ٜـ١ َـٔ ْـابِٝٓ ظ٠ض٠ض ٖـ١ب
  ٔ َٝط٠ ت٥١هٝـس ز٠نـات َٝـط٠          عسّ ا٫خ٬ٍ( ضْٛه١ ي َٝعل، )َـع عـسّ ا٫خـ٬ٍ( ي َٝه٢ تـط ٖـ١ب ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ قـاْْٛ

َٝعل )ٜعاقب(، ضـ٢ )ٜعاقـب(؟ ٜـ١ع٢ٓ ؾـت١ن١ ٖـات٠ٚٛ       َٝطا١ْ ْاض ١ْٝٚٚى ١ٜ١ٖ ز٠َي َٝعل ظ٩ض عاز١ٜ، ب٫َ١ّ ي َٓٝ ؼل
( َِٝ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ز٠َي ٨ وٍٚنًعنعدَن ٨خ٩ينبأٙٞنعص٘بٞن غدنانأٜن  ُْ٘نآخسنُ فرنان ٚاظح ١ْٝ، ب٪١ٜ َٔ ث

(نمخطٌ ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زن599(نً ٢يتنٗمخطنينًوْٚ٘نن ِٙ زنٗن٨تصٙدنعوٟنا359ٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىنعّنا
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انذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًىعن هالوىٍنبىرهم.نٗانذ هىٞن هالى٘ نتطى عفننننننن
َٞ، غٛثاؽ. هالص٘بٞ(ن ١ٜ٠َٛٝ ب نب١َؿ

َٝطط َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 زنت٪ض قباح ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. قباح ذلُس زلٝب:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿ١ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ تـ٪   َٔ زٚٚ ٫َٛس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠، ١ٜن١َٝإ ي١ض ٣ٚٚ ظَا١ْٚا٢ْ ب١ض اغت٢ ن
َٝــ٢ ت٥١هٝــس  َٝـ ز٠خــ٣١، ١َب١غــتِ ث َٝــو ثــ َٝــ٢ )َــع عــسّ نــ١ بط ط١ٜــ١ى ٜــإ ن١ي١ُٜٝــ١ى، عٝباض٠ت ًَ ٠ نــ١ ب

َٝؿت٣٠ٚ١ٓ ناضٜط١ض٣  َٝـ، غ١ض٠ظ ١ٜ٠ٚ١٥ ت٪ ت٥١هٝس ز٠ن١ٜت٠ٚ١ ي١غ١ض عكٛبات٢ تط ٚ، ٖ ا٫خ٬ٍ( بٝد١ٜت١ ث
(، ًعن هالوٍنبرهمٜاغا١ٜن٢ تط ي١غ١ض ١٥ّ ١َٚظٚع١، ب٫َ١ّ ٫َٛس١ظ٠ّ ي١غ١ض ١٥ٚ ق١ٜس٠ ١ٜ١ٖ ن١ زاْسضا٠ٚ )

َٝــٓغل ٥ٝتٗــا٢َ بهــ١ٜٔ بــ٣٠ٚ١ نــ١  َٝو ب تــ٪ بــ١ٜاْات ٚ َــ١عًَٛات٢ ْــاض ٠ٚا ٜــإ ْازضٚغــتت زا٠ٚ   ١٥طــ١ض ن١غــ
َٝـت، بـ٪ٟ ١ٖٜـ١       َٝـ٢ ب َٝهُإ ب٪ زاْا٠ٚ ١٥ط١ض عًُـ٢ ث ٢َٜ، ب٫َ١ّ ١َضد َٝت عكٛب١ بسض ب١َ١دًٝؼ، ن١ٚات١ ز٠ب

َٝـط٠ ٥ٝكرتاس١نـ١ّ ٥ـ٠ٚ١بٛٚ )    َٞ ١ْبٛٚ، ي َٝط عًُِ ث َٝت ١ْخ ًَ َٜـت، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ض٠زعـٞ    ًىعن هالوىٍنبىرهمنننب ( ٫برب
َٝسا َٝت َٔ عًُِ ١ْب٠ٚٛ ب١ ١َٚظٚع١ن١ ٚ ١٥ٚ ١َعًَٛاتا١ْ ْازضٚغـت١،  ظٜاتط ت ًَ َٝو ١ٜ١ْت ب ١ٜ، ب٪٣ٚ١٥ ن١غ

َٝه٢ ١ْٝ َع ايعًِ، ظ٩ض غٛثاؽ.  ٖٝض ظ٠ضٚض٠ت
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٠ن١ غ١ٜٓ١ ز٠ْطسإ.  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٛٚ ١٥ط١ض ث
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 

َٝـت )اٚ اَتٓـع عـٔ تكـسؿلٗا(، نـ١        َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ، نـ١ ز٠َي َٝػتا ت١ْٗا ث َٝؿه١ؾـٝإ نـطز٠ٚٚ،     ٥3 َٜع ث بـ١ض 
َٜت.  ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ٥ٝعاف١ بهط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝهٝإ بٛٚ، ١٥ٟٚ تطٜـ قػ١ ي١غ١ض غٝاغ١ نطز٠ٚ١ْ بٛٚ،   ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ.١َ١٥ خاَي
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػتا غٝاغ١نُإ نطز٠ٚٚ، ع١ضظ به١ٜٔ ي١غ١ض ١٥ْساَإ،   ا  ٝن هث ُٚٞنعػىسنًىعنعىدَن ٨خى٩ينبأٙىٞنعص٘بىٞننننننن٥

(نًى ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗننننن359 غدنانأٜن ى ُْ٘نآخىسنُ فىرنان ٨ وىٍٚنٙال  ىيفنبغس ًىٞن٨تصىىنعىّنانننننننن
(نمخطٌ ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زنانذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞن599صٙدنعوٟنا٨ت

نًعن هالوٍنبرهم.نٗانذ هٞن هال٘ نتط عفن هالص٘بٞ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٜهٝإ ب١ ٫بطز٢ْ ) َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاض ١ٖبٛٚ، ث َٞ ي١ط١َيـ١ نـ١       ( ٠ٚ١٥ عًـ٢ ًعن هالوٍنبرهمزٚٚ ث َٜـت، نـ اغـاؽ ٫برب
َٜت؟ ز٠غت٢ ب١ضظبهات٠ٚ١،  َٜت؟      ٫16برب ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٫ْـ١بط َٞ ي١طـ١ َٜت، ن ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ٫برب ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١

َٝؿـٓٝاض٣ ز٠ّٚٚ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١ ٥ـ٠ٚ١           32 َٝتـ٠ٚ١، ث َٓٝ َٜت، ن١ٚاتـ١ ز٠َ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٕ ٫ْـ١بط ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١
َٜت، ن١ ي١ َازز٠ َٝؿٛٚزا ٖات بٛٚ، ١٥ط١ض َاْع بٛٚ ١٥ٚ ب١ٜاْات١ بسات، ١٥ط١ض ٥ُٝتٓـاع٢ نـطز   ٥ٝعاف١ بهط ٣ ث

َٜت؟  ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ٥ٝعاف١ بهط َٞ ي١ط١ ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١     43ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ٜاْات١ن١ بسات، ن َٞ ي١طـ١ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥، نـ ي١ط١
َٜت؟  ٞ  1نــ١ ٥ٝعافــ١ ْــ١نط َٜت، يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜ ٍَ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ ٥ٝعافــ١ ْــ١نط َازز٠نــ١  ١٥ْــساّ ث١ضيــ١َإ ي١طــ١

َٝسا. ٠ٚ١َٜٓٓ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ١٥ْساَإ ز٠ْطٝإ ث  غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ا  ٝن هث ُٚٞنعػس:نًعنعدَن ٨خ٩ينبأٙٞنعص٘بٞن غدنانأٜن  ُْ٘نآخسنُ فرنان ٨ وىٍٚنٙال  ىيفنبغس ًىٞن٨تصىىننننن
(نمخطىٌ ٢ٞنًوٚىْ٘ن ِٙى زنانذ هىٞنً٘ فى ٝنننننن599(نًى ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗن٨تصٙىدنعوىٟنانننننن359عّنا

  جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهم.نٗانذ هٞن هال٘ نتط عفن هالص٘بٞ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت١ٚظضل٢ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ  ١غاظ٣:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝغل ) ًَ َٝت ب َٝو ١ٜ١ٖ ز٠ب َٝط٠ خ١ي١ي (، ضـْٛه١ خـ٬ٝػل ٥ٝفؿـا٣    17ٗن15كىنك هفٞنه٩ذل َن ه٘ ز ٝنان اى  ٝنني
َٝـت،   َٜعل ٠ٚ١٥ ْاب َٜعل خ١ب١ض ١ْزض َٜعل، ١٥ٚ زٚٚ ؾ١ضٜه١ٟ ز٠َر ز٠نط َٝت زاخٌٝ بهط َٝسا١ٜ، ١٥ٚ زٚٚا١ْ ز٠ب ت

َٝت.  قا١ْْٕٛ ْاب
َٜع َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   سػٔ ذلُس غٛض٠/ د

           ٍَ َٞ ي١طـ١ َٝؿـٓٝاض بـ٪ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ نـطز٣، نـ َٜع ٠ٚظٜـط٣ ثٝؿ١غـاظ٣ ٚ باظضطـا٢ْ ٠ٚى ث ١٥ٚ ٥ٝعاف٣١ ن١ ب١ض 
ٍَ زاْٝـ١؟   38زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظبهات٠ٚ١،  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ،    ١٥3ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١

   َ ــ١ ــ١ ٖ ــ١ ب ــتا َازز٠ن َٝػ ــ١ض       ٥ ــط ي١غ ــ٣١ زا، ز٠ْ ــطٜـ ٥ٝعاف ــ١ض زضا٠ٚ ٚ ٠ٚظٜ ــ٣١ ي١غ ــ١ ٥ٝعاف ــ٣٠ٚ١ ن ٥ ٚٛ
 ،٠ٚ١َٜٓٓ َٝـ ٣٠ٚ١٥ َازز٠ن١ غ١ٜٓ١ ز٠ْط، ب٪ ١َٖٛٚ َازز٠نإ ٥اخري غٝاغ١ غٛ َٝػتا ث َٛقت١ضس١نإ زضا، ٥

 ب٪٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ب١َي٢ غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 
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َٜع ٠ٚظٜط ن١ ١ٖغتا ٥ٝكرتاس٢ ٥ٝعاف٣١ ؾ١ضت٢ ١٥ٚ زٚٚ َازز١ٜ٠ نـطز، بـ٪ عٛز٠نـ١ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ تٝهـطاض        ب١ض 
َٝه٢ تـط زاْـسضا٠ٚ ي٫١ٜـ١ٕ     نطا٠ٚ١ٜ، د١ْاب٢ باغ٢ َازز١ٜ٠ن٢ تط٣ نطز، ١ٜع٢ٓ َازز٠ن٣١ ع١ٚز٠ن١ ب١ ١ْغ

َٜتـ٠ٚ١، ع١ٚز٠نـ١ زابٓـسضَٜ    َِٝ باؾ١ ٠ٚ١٥ ١ٜى ٫بهط ت، ٜـإ ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ دـ١ْابٝإ يـ١       ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١، َٔ ث
َٜت٠ٚ١ ١٥ط١ض ٖاتٛ زٚٚباض٣٠ نطز٠ٚ٠،  َٝت ١ٜى ٫بهط َٝت، ٠ٚ١٥ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝ ب ٠ٚظاض٠ت ٥ٝكرتاسٝإ نطز٠ٚٚ ب١ٚ ؾ

َٝت.  ١٥ٚإ زاٚا ز٠ن١ٕ َازز١ٜ٠ن٢ تاٜب١ت ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٠؟ ٍَ ث َٞ ي١ط١ َٝت١ َازز٠ٜـ١ن٢   39ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١،  ن ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ بب ن١ؽ ي١ط١
َٝتـ١ َازز٠ٜـ١ن٢ تاٜبـ١ت، ز٠غـت٢ ب١ضظبهاتـ٠ٚ١، تـ١ْٗا        ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ْب َٞ ي١ط١ ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َإ    3خاص، ن

َٜـت بـ١ َازز٠ٜـ١ن٢ تاٜبـ١ت، تـ١ْٗا             ٍَ ْٝـ١، ن١ٚاتـ١ ١٥ٚب١ؾـ٣١ باغـ٢ ط١ض اْـ٠ٚ١ ز٠نـات ز٠نط  17ٚ  16ي١ط١
 نطا، ب١َي٢َ ف١ضَٛٚ.٥ٝعاف١ 

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا ز٠ْطُإ ي١غ١ض  َٝـ ٥ ١َُٝ ث َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ت١بع١ٕ ٥ َٝؿـٓٝاضزا، ١ٜنـ١َٝإ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ نـ١       3ب١ض  ا ذ نث
ًَٝعن هالوٍنبرهم( ٥ٝعاف١ به١ٜٔ ) ًرِعنتصدمئ  َٝػتا ٠ٚظاض٠ت ث َٝت، ب٫َ١ّ ٥ َٓٝ َٜه٢ تط٣ ١ٜ١ٖ.( ؼل  ؿٓٝاض

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١٥ س١غِ نطا، ت١ْٗا ت٥١هٝـس يـ١ شَـاض٣٠ َازز٠نـ١ به١ْـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ َٛقت١ضساْـ٣١ نـ١ ز٠ْـط ي١غـ١ض زضإ           
َٝٓٔ، ب٫َ١ّ سه١َٛتٝـ ٥ٝعاف١ٜ١ن٢ تط٣ ١ٜ١ٖ.  ز٠َ

 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٟ بططٕ ب٪٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطـ٠ٚ١،  يٝصْ َٝت٠ٚ١، تها١ٜ طٛ َٜٓ ٣١ ٜاغا٢ٜ غٝاغ١ تاظ٠ن١ ب٪ َازز٠ تاظ٠ن١ ز٠خٛ
َٞ ف١ضَٛٚ.  ب١َي

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ا  ٝن هث ُٚٞنعػسنًىعنعىدَن ٨خى٩ينبأٙىٞنعص٘بىٞن غىدنانأٜن ى ُْ٘نننننننن٥اخري غٝاغ١ ع١ضظ٣ د١ْابتإ ز٠ن١ٜٔ، 
(ن599(نً ٢يتنٗمخطىنينًوٚىْ٘نن ِٙى زنٗن٨تصٙىدنعوىٟناننننن359خسنُ فرنان ٨ وٍٚنٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىنعّناآ

مخطٌ ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زنانذ هٞنً٘ ف ٝن جملوظنبخٚ ُ  ن ٗن ٗز قن ٗنًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهم.نٗان
نذ هٞن هال٘ نتط عفن هالص٘بٞ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ضي١َإ:ب١ض 

َٝؿـرت َٛقت١ضسـ١نإ ٖـ٣َٚٛ١ زضا٠ٚ بـ١ ز٠ْطـسإ، ١ْغـ٢            َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ َازز٠نـ١ ٚاظضلـ١، ث ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ نـ١ خٛ
٠ٚ١َٜٓ، ف١ضَٛٚ.  َازز٠نإ غٛ

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٌَ )12َازز٣٠ ) َٝؿرت ي١ ١٥ق َٝػتا ب٠ٚٛ ب١ )13( ن١ ث َٝت )12( بٛٚ، ٥ صن هرّٙنٙسبخىْ٘ناننعوٟن ٨غد ( ز٠َي
متوىىمن صىى٘ين ٗنذصىى٘قنًولٚىىٞن ٗن ُرفىى عنأٗنغىىس ١ن ضىىٍٔن ٗن   ًىىٞنإؼىى    ن ٗن ُىىدً ج  ن ٗن ؾٌىىعنبىىنين   زٝنننن
غد نينًالِ٘ٙنين ٗن كثسنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنان هط٘قن خط زن جملوظن هىرٜنٙرى٘ نفرىصنننن

ًًٙ٘ نًّنتأزٙذنٗص٘ين ٨خط زن هٚٔ نفىأذ نًطىجلنتوىمننننن ٨خط زنٗ صد زن س زنبػإُٔنخ٩ينًدٝن٨ترح ٗشنضرني
َٝتــ١ )14، َــازز٣٠ ) اىىدٝن ْٗن هخىىجلنفٚىىٕنُعىىّدنذهىىمنً٘ فصىىٞ.(ن َٝػــتا ز٠ب حيظىىسن فػىى ١ن االوً٘ىى  ن( )15( نــ١ ٥

ٗ هخٚ ُ  ن ارالوصٞنب ؿ ٨ ن ـ صٞنٙطخىقنأذلى َنٓىر ن هصى ُْ٘نأٗن ضىردد ًٔ نهغىرين ٨بىس ضن هىيتن ىدًجلنًىّننننننننننن
نزز٠نإ بٛٚ.(، ١َ١٥ َاأجؤ .

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٞ ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.  ب١َي
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطـا٣ خـ٪ّ قػـ١ بهـ١ّ، بـ٫١ًََّ ٚابـعاة غـٛٚز٣ ٖـ١بٛٚ، ضـْٛه١             َٝبٛضزٕ ز٠ن١ّ، نـ١ يـ١ د َٜه٢ تط زاٚا٣ ي داض
َٝػـتا ض ٥٠ـ٢ خـ٪ّ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ        ت١غ١يػٛػل َازز٠نإ َٜـت، ٥ َٝهطٛٚ بٛٚ ْاظاْغل باغ٢ ناّ َازز٠ ز٠نط ٠ٚ١٥ْس٠ ت

َٝؿٓٝاض٠ تاظ٣١ٜ٠ ٥ٝعاف١ نطز٢ْ ٥اَاش٠ ب٪ ١ٖضزٚٚ َازز٠، ١٥ط١ض بـ١ ٚضز٣ َـازز٣٠ )   َٜٓغل    13ث (ــ٢ نـ٪ٕ غـٛ
   ٠َٛٝ َٝه١ زٚٚضٚ ْعٜـو ض ٠ْطـ١ ب١ؾـ َٜص ز٠نات، ١َٚظٚع ١ٜن٢ ض اغـت١ٚخ٪  ب١ض اغت٢ باغ٢ ثط٩غ١ٜ١ن٢ زٚٚض ٚ زض

َٜت ي١ ١٥سها٢َ، ٥ٝؿـاض٠ت   َٝت، ١ٜع٢ٓ ٥ٝؿاض٠ت ١ْنطزٕ ب١ٚ َازز١ٜ٠ ٖٝض ْاط٪ض  ع٬ٝق١ت٢ ب١ٚ َازز١ٜ٠ ١ْب
نطزْٝـ ٖٝض ظٜاز ْانات، خ٪٣ َازز٠ن١ َٛت١نا١ًَ ي٣َٚ١  باغـ٢ ثط٩غـ١ٜ١ى ز٠نـات، نـ١ ٥ٝدتـاض٠ٚ ٥ٝدتـاض       

َٝه٢ تــط بــٛٚ )َــ١عًَٛا  ١ْ599نطزْــ١  َٝؿــٓٝاض٣ َــٔ ١ٖظاض٠ن١تــ١نإ باغــ٢ ؾــت ت زإ( ٥ــ٠ٚ١ ٜــ١ى، ب٪ٜــ١ ث
١ٜ٠ٚ١٥ ١ْ ٥ٝعاف١ ز٠ن١ٕ ١٥ط١ض ٥ٝؿاض٠ ب١ َازز٠ن١ بس٠ٜٔ، ْـ١ ١٥طـ١ض ٥ٝؿـاض٠ ١ْنـ١ٜٔ تـ١ق٢ًًٝ ١٥ُٖٝـ١ت٢       

َٜٓغل َازز١ٜ٠ن٢ نا١ًَ ب٪ خ٪٣، غـ١باض٠ت بـ١ َـازز٣٠ )    َٝت، َازز٠ن١ ١٥ط١ض بٛاض٠ن٣١ غٛ (ــ٢  14َازز٠ ز٠ب
َٝه٢ ن٪ٕ ٥اؾهطا نطز٢ْ ظاْٝاض٣ ٚ ْاظاة َٝو ن١ ب٪ ؾت  ض٢، ب١ض اغت٢ ١َ١٥ف ١ٜع٢ٓ ْاظاة ب٪ غ١ٜٓ١ سٛنُ

َٜعّ ١ٜ١ٖ بـ٪ ٥ـ١ٚ    َٝط٠ باغ٢ ٥اؾهطا نطز٢ْ ظاْٝاض٣ ٠ٚ١٥ف نا١ًَ ٚ سٛن٢ُ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، َٔ ض  تط زاْسضا٠ٚ، ي
َٜت ْا٠ٚنـإ        َٜت، ب١ؽ ٠ٚنٛ َٔ ز٠ٜبٝـِٓ ٖـٝض ١٥طـ١ض ٥ٝعافـ١ ْـ١نط ٥ًٝشاس١ٚ ٬ٝ٥ باغ٢ ١ٖضزٚٚ َازز٠ بهط

َٝـت   ي َٝت فٝع١ًن٣١ زٜاض٣ بهـات، ز٠ب َٝت، ز٠ب َٝت َٛت١ناٌَ ب ١ٚ َازز٠ خ٪ خ٪٣ َازز١ٜ٠ن١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ب
َٞ نطز١ْنـ١ زٜـاض٣ بهـات، ٥ـ١طٝٓا َـازز٣٠ قـا٢ْْٛ ْٝٓـ١، ب٪ٜـ١          َٝب١د ٣٠َٛٝ د َٝت ؾ غعان٣١ زٜاض٣ بهات، ز٠ب

َٝط٠ باؽ ١ْن١ٜٔ خ٪ َازز٠نـ١ سٛنُـ١نا٢ْ ز٠ض ٚات،   َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٥ـ١ٚ       َازز٠ن١ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ي ب٪ٜـ١ َـٔ ث
َٜت، غٛثاؽ.  ٥ٝعاف١ نطز٢ْ ٥اَاش٠ ب٪ ١ٖضزٚٚ َازز٠ زاخ٢ً ١ْغ١ن١ ١ْنط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝسا١ٜ، َازز٣٠  13زٜاض٠ ٠ٚ١٥ ز٠ْط٢ ي١غ١ض زضا٠ٚ، ز٠ْط٢ ٠ٚضططت َازز٣٠  َٝسا١ٜ ٚ،  14ٚدٛب٢ ت س١ظ٠ض٣ ت
َٝؿـٛٚ ؾـ١ضت ْٝـ١            ٠ٚظٜط ٥ٝكرتاس٢ نطز ن َٝت، بـ١ ٖـ١َإ َـازز٣٠ ث ١ ٥ـ١ّ ٚدـٛب ٚ سـ١ظ٠ض٠ عكٛبـ٣١ ٖـ١ب

َٝـت،      َٝػتا قػ١َإ ي١غ١ض نطز ٥ٝشتُٝاي١ زٚاٜـ٢ ط٪ض اْهـاض٣ ب١غـ١ض زاب َٝت٠ٚ١، ن١ ٥ َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ ؼل َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ
َٝط٠، ١٥ٚ َازز٣٠ ) َٜت٠ٚ١ ٥ َٝػـتا ب٠ٚٛتـ  11ب٫َ١ّ ططٜٓط ١٥ٚ ٚدٛب ٚ س١ظ٠ض٠ عكٛب١ن٣١ ز (، ١13 )(ـ٢ ن١ ٥

 َاَ٪غتا عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايععٜع  نبٔ ١ هدّٙ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ خ٪َإ ٥ًٝـعاّ ز٠نـ١ٜٔ بـ١     َٝػتا ٥ َِٝ غ١ٜط٠ ٥ َٝب٣١ٝٓٝ ن١ ناى عبسايػ٬ّ ٚت٢، َٔ ث ١َُٝ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ت ٥

َُٝـ١ َْٛاق١ؾـ     3 َٝـ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ ٣١ َازز٠ٜـ١ن٢ ٥اغـا٢ٜ   َازز٠ ي١ّ ٜاغا١ٜ ن١ َْٛاق١ؾ١َإ ١ْنطز٠ٚٚ، ض٪ٕ ثـ
َٜتـ٠ٚ١ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ يـ١               َٝـت برب بهـ١ٜٔ ٥ًٝعاَـ٢ ث١ضيـ١َا٢ْ خ٪َـإ ز٠نـ١ٜٔ بـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ز٠ب

َٝـط٠زا ٥ٝكـطاض٣         َٝػـتا ي َٝـت ٥ٝعافـ٣١ بهـ١ٜٔ، ٥ َٝت ١٥ط١ض قـ١ضاض ب َٞ     3َْٛاق١ؾ١نطز٢ْ ب َـازز٠ ز٠نـ١ٜٔ بـ١ب
َٝساٜـ١     َْٛاق١ؾ١ ٠ٚ١٥ ٫َٛس١ظ٣٠ ١ٜن١ّ، ٫َٛس١ظ٣٠ ز٠ّٚٚ ي١ ٚ غٝاغ٣١ زاَـ١ خعَـ١تتإ، ف١ق١ض٠ٜـ١ن٢ ت

( َٞ َٜٝٛػت ز٠نـات ٥ٝؿـاض٠ بـ١ َـازز٣٠ فـ٬َٕ ٚ بـ١        كىنًّنأخىنبأذل َنٓر ن هص ُْ٘(،ز٠َي َٜت٠ٚ١، ض ث ٥ٝرت ز٠بط 
َــازز٣٠ فٝػــاض بهــ١ٜٔ، ْــاظاة بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ ١ْخطاٜــ١ ز٠ْطساْــ٠ٚ١، ٥ــٝد٬ٍ بــ١ ٥ــ١سها٢َ ٖــ١ض َازز٠ٜــ١ى يــ١    

َٝتــ١ َــازز٣٠ ضــ١ْس،         َازز٠نــا٢ْ ٥ــ١ّ قاْْٛــ١ ٥ــ١    َٝــت، ز٠ب َٝت، نــ١ ٥ــٝرت ْــ١داؽلإ ز٠ب َٝــساب ٚ ق١ٜــس٣٠ ت
َٝت، َْٛاق١ؾ٣١ ز٠ن١ٜٔ، ٜإ ْا ض ظطاضَإ ز٠نات ي٠ٚ١.  ت١غ١يػٛي١ن١ ض١ْس ز٠ب

 
 

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿـٓٝاض٣ ٠ٚظٜـط خطاٜـ١      َٝـ٠ٛ ث َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ب١ ٥ًٝشاس٢ ٥ َٝـ٠ٛف ظ٩ضٜٓـ١تإ    ب١ض  ز٠ْطساْـ٠ٚ١، ٥
َٜٓس٠ٚ٠، ب١ ١ٖضزٚٚ ٥اٜـا   َٜت، بامسإ نطز ٚ ز٠ْط١ناْٝؿُإ خٛ َٝسا٠ٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ٥ٝعاف١ ز٠نط ز٠ْطتإ ث
َٝؿـٓٝاض٣ دـ١ْاب٢          َٝـ٠ٛ ٥ًٝشاستـإ نـطز، ث َُٝـ١ ٥ٝعافـ١َإ ْـ١نطز٠ٚٚ ٥ قبَٛيتا١ْ، ٥اٜا قبَٛيتإ ١ْٝ؟، ١ٜع٢ٓ ٥

َٝػـتا      ٠ٚ3ظٜط ب١ ٥ٝعاف١ نطز٢ْ ١٥ٚ  ١َُٝف خػتُا١ْ ز٠ْط، ز٠ْطـ٢ ٠ٚضطـطت ب٪ٜـ١ ٥ َٜت١ ز٠ْط، ٥ َازز٠ غط
َٜـت، بـ١َي٢َ ز٠ْــط ي١غـ١ض          َٜــت، ٥ٝعافـ١ ز٠نط ١َبس١٥٠نـ١ زضا٠ٚ، يـ١ َــازز٣٠    3قػـ١ نـطزٕ يـ١زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ ْانط

َٝسا١ٜ، ي١ َازز٣٠ 13) َٝه٢ ت َٝػتا٣ ت١قطٜط٠ن١ ٚدٛب َٝسا١ٜ، ي٣َٚ١ بـاؽ ز٠نـات ١٥طـ١    14(ـ٢ ٥ َٜه٢ ت ض س١ظ٠ض
        ٢َٝ َٜـت بـ١ث َٝو ٥ًٝتعاَـ٢ ْـ١نطز بـ١ّ سـ١ظ٠ض٠، عكٛب١ٜـ١ى ز٠زض َٝو ٥ًٝتعا٢َ ١ْنطز ب١ َٛادٝب١، ن١غ ن١غ

َٜٓٝٓــ٠ٚ١، بــ٫َ١ّ زٚاٜــ٢ َازز٠نــ١، ضٚســ٢ َازز٠نــ١ ضــ٪ٕ ز٠غــتهاض٣ 13َــازز٣٠  َُٝــ١ ز٠طلٛ َٝػــتا ٥ ، ٥ــ٣٠ٚ١ ٥
َٟ قػ١َإ ي١غ١ض َـازز٣٠   ١َُٝ داض ْـ١نطز٠ٚٚ، ٜـ١ع٢ٓ زٚاٜـ٢     14ٚ  13ز٠ن١ٕ ٠ٚ١٥ غ٫١س١ٝت٢ خ٪تا١ْ، ٥

َٜتـ١ ز٠ْطـ٠ٚ١،           َٜٓٓـ٠ٚ١، غط َٝـ٠ٛ، تهاٜـ١ ٥ـاخري غـٝاغ١ غٛ ٢َٝ ز٠ْطـ٢ ٥ َٞ بـ١ث َٜت ٜإ ْاٜ ط٪ض اْهاض٣ ب١غ١ض زاز
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َٜٓـس٠ٚ٠،     ٠َٛٝ باغتإ نـطز َازز٠نـ١َإ خٛ َٝػـتا تـ١ْٗا غـٝاغ١ن١        14ٚ  ٥13 َٜٓـس، ٥ ٢ًَ ثط٩ش٠نـ١َإ خٛ ١٥قـ
١َٜٓ، ف١ضَٛٚ.  غٛ

َٜع عُاز ذلُس سػغل  :ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿــ١ ز٠بــغل، زٚا٣ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ٥ــ١ٚإ َٛقتــ١ضسٝإ نــطز، ٥ــ١ٚإ ٥ٝكرتاســ٢     ٥ــ٠ٚ١ خ١ي١يــ١ زٚاتــط تٛٚؾــ٢ ن
َٝط١ٜ٠.  َازز١ٜ٠ى ز٠ن١ٕ ن١ غٝاغ١ن١ٜإ ي

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓ  ف١ضَٛٚ غٝاغ١ن١ غٛ
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜٓس٠ٚٚتــ٠ٚ١، ١ْغــ٢ َازز٠نــ١     َُٝــ١ ١ْغــ٢ َازز٠نــ١َإ خٛ ١٥طــ١ض ٥ٝؿــهاي١ٝ ي١غــ١ض ض٠قــ٢َ١ َازز٠ن١ٜــ١، ٥
َٝـت، بـ٫َ١ّ َـِٖٛٝ         َٝـت، نـ١ّ ب َٜـت ظٜـاز ب خطا٠ٚت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، شَاض٠نإ زٚا٣ ت١غ١يػٛي١نا٢ْ ي١ٜ٠ٚ١ بط٪ض 

َٝـط٠، ٥ـ٠ٚ١ خـ       َٜـت ي َٜٓسٜؿـُا٠ٚ١ْ، ب٪٥ـ٣٠ٚ١     ١ْغ٢ َازز٠ن١ ض٪١ْ ٥ـ٠ٚ١ ت١غـبٝت بهط ٪٣ ١٥غاغـ١، ب٪ٜـ١ خٛ
َٝو زا ي١ َازز٠ن١، ب٫َ١ّ شَـاض٣٠ َازز٠نـ١ زٚاٜـ٢     َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ بعأْ ز٠ْطٝإ ي١غ١ض ض ١ْغ ب١ض 

َٝت.  ي١ٜ٠ٚ١ ط٪ض اْهاض٣ ب١غ١ض زاب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ب١َي٢َ ناى عُاز ف١ضَٛٚ.
 
 
 
َٜع ع  ُاز ذلُس سػغل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝعل َـازز٣٠     َٝػـتا ٠ٚظاض٠ت ز٠َيـ َٝهطٛٚ، ٥ ١َُٝف ت َٝـط٠ ٚدـٛبغل، باؾـ١ ٥ـ١ٚإ      14ٚ  12ب١ض اغت٢ ْاظاة ي١ ٥ ي
َٝعل ٠ٚ١٥يـ١ٕ ٖـٝض،         َُٜٓـ٠ٚ١، ز٠َيـ َٜت ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ غٛ ٥ٝكرتاس٢ َازز١ٜ٠ن٢ تطٜإ نطز٠ٚٚ، َٔ ب١ؽ ز٠َـ١ٚ

ب ؿدن ٨ ُٟن(، ع٢ً اغاؽ ١ٖضزٚٚ َازز٠ عٝكاب١ٝ ) اِ ٘صنعوٚٔ نان ا  تني ً  تط عفن هغس ب١ؽ ز٠ّٚٚ )
َٝـط٠ف ٥ـ١ٚ زٚٚ َـازز٣٠ نـ١            ان ؿ هٞن هال٘  َٝؿـٛٚتط بهـ١ٜٔ، ي َُٝـ١ باغـ٢ ٖـ١ضزٚٚ َـازز٣٠ ث (، باؾ١ ١٥طـ١ض ٥

َٝهطز، ْاظاة ) َٝػتا ٥اَاش٠َإ ث ْـ      ؼظىسنعىدَن فػى ١ننن٥ َٜهٞ تـط عكٛبـ١ زٚٚبـاض٠ به١ٜتـ٠ٚ١،  َٝـت  ( دـاض اظاة ز٠ب
١َُٝ ٚضٜا بغل ي١ٚ ١َٚظٚع١. َٜو ٥  ت٪ظ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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ــ٢ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ض٠قاَاْــ١        ــ٣١، زٚاٜ ١ًَن١ ز٠ن ــ ــ٢ ض٠ق١َــ١ ١٥غ َٟ باغ ــاض ــ٪ د ــ٣١ ٖاٚبــ١ف ت ــاز يٝصْ نــاى عُٝ
٠َٛٝ ز٠غـتهاض٣ ز٠  َٜعإ زٜـاض٠    غ٫١س١ٝؽلإ زا٠ٚ ب١ يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ي١ ظ٩ض ي١ ٜاغانا٢ْ تطٜـ ٥ ن١ْـ٠ٚ١، بـ١ض 

َٝت، بـ٫َ١ّ بـ٪ قـٝاغ١     14ٚ  13ظ٩ضب١ٟ ز٠ْطتـإ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١زا  نـ١ ٥ـ١ّ عكٛب١ٜـ١ بـ٪ َـازز٠ٟ )         (ف ٖـ١ب
ز٠طل١ٜٓــ١ ظؿلــين َازز٠نــ١ خــ٪ٟ، ٜــ١عين عكٛب١نــ١ ز٠خ١ٜٓــ١ ظؿلــين َازز٠نــ١ خــ٪ٟ، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١ نــاتٞ  

٠ٚ١َٓٝٓٝ ي١ ناتٞ قٝ ( ١٥ّ قٝاغ١ 14ٚ  13اغ١ نطزْٞ َازز٠ٟ )َْٛاق١ؾ١زاٚ ب١بريٟ ١٥ْساَاْٞ يٝص١ْ ز٠ٖ
.٠ٚ١َٜٓ َٝػتا ف١ضَٛٚ َازز٠ن١ غٛ َٝت، ٥ َٝػتا ز٠ب َٝٞ َازز٠ٟ ٥ ٠ٚ١َٜٓٓ ن١ عكٛب١ن١ٜإ ب١ ب١ث  غٛ

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن ا  ٝن هث ُٚٞنعػسٝ:
(نًى ٢يتنن359وٍٚنٙال  يفنبغس ًٞن٨تصىىنعىّنانناًعنعدَن ٨خ٩ينبأٙٞنعص٘بٞن غدنانأٜن  ُْ٘نآخسنُ فرنان ٨ 

(نمخطٌ ٢ٞنًوْٚ٘ن ِٙ زنكىنًّنٗ فٟن جملوظنبخٚ ُى  ن ٗن ٗز قن ٗنن599ٗمخطنينًوْٚ٘نن ِٙ زن٨ٗتصٙدنعوٟنا
نًطرِد  نبرينصرٚرٞنًعن هالوٍنبرهم.ن ٗن ذ ن ًرِعنعّنتصدٍٙنبٚ ُ  نًٗطرِد  نصرٚرٞ(.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  إ:ب١ض 

َٞ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ١ٜ٠َٟٛٝ ن١ خٛ ( ١٥ْـساّ ي١ط١َيساٜـ١، ظ٩ض غـٛثاؽ،    49ب١ٚ ؾ
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ) َٞ 2ن ( ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ب١َي

 ف١ضَٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َٜه٢ ١ٜ١ٖ، َازز١ٜ٠ن٢ ٥ٝعاف٢ ١ٜ١ٖ، ٥ٝٓذـا   َٝؿٓٝاض َٝـ ٣٠ٚ١٥ بط١ٓٝ غ١ض َازز٣٠ زٚاتط ٚابعاة ٠ٚظاض٠ت ث ث
َٜت. َٝؿٓٝاض٠ ع١ضظ به١ٕ، ب٪٣٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض بهط َُٝإ خ٪ؾ١ ١٥ٚ ث  ث

 
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜــط ٥ٝكرتاســ٢ نــطز، نــ١ )عــٛز٠ َٝــ٠ٛف بــ١ض  َٜــت بــ١ َازز٠ٜــ١ن٢ تاٜبــ١ت، ٖــ١ّ ٥ َٝؿــٛٚ ٫برب ( َــازز٣٠ ث
َٞ بس٠ٕ،  َٝت١ٚ، تها١ٜ ٥اطازاض بٔ، ب٪٣٠ٚ١٥ ز٠ْط٢ ث َٜٓ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ خ٪٣ ز٠خٛ َٜعٜإ ث َٝػتا ب١ض  َٝسا، ٥ ز٠ْطتإ ث

 ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝطا١ْ َا َٝت، ف١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ) 9زز٣٠ ي ٚ  11  اِ ى٘صنعوٚٔى نان اى  تنيننن تط عفن هغس ً  زٚٚ ف١ق١ض٠ ز٠ب
اارطىىسزنبطىىخيفن ٨ُػىىطٞن احمطىى٘زٝنانٓىىر ن هصىى ُْ٘ن اط هخىىٞنن(، ز٠َٚٚــغل ب ؿىىدن ٨ ُىىٟنٗانذ هىىٞن هالىى٘  13

نبرال٘ٙضنهد٠ن احملٌٞن ادر ٞ(.
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َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  :ب١ض 

٠َٛٝ ض ٥٠ٝتإ ض١ٝ ي١غ١ض ٥ٝعاف٣١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ ف١ضَٛٚ.  يٝص١ْنإ ٥
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٫ْا افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ض 

 ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚظٜـط بـٛٚ،    َٞ قػ٣١ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟ ٣٠ٚ١٥ ث َٜع،    ٥3ٓساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن ١٥ْـسا٢َ بـ١ض 
 ف١ضَٛٚ.

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

َٜطاططتٓـ١ يـ١ زٚٚبـاض٠ نطزْـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ           ثؿتطري٣ بـ٢ْٚٛ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ز٠    نـ١ٜٔ، ي١بـ١ض ٜـ١ى غـ١ب١ب، ٥ـ١ٚ ض 
َٜٔ، بـ٫َ١ّ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ظ٩ض ططٜٓطـ١ بـ٣٫١       َٛخاي١ف١ٜ١، ١٥ط١ض زٚٚباض٠ نطا٠ٚ١ٜ ١َب١ًغ١نإ َٛظاع١ف ز٠نط

َٝ ٢َٝ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠تٛاْ َٝه٢ تطزا، ي١ بط ط١ٜ١ن٢ تطزا ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ظ٠ض٠ض١َْس ب٠ٚٛ ب١ث ت ٠ٚ١َٓ، ي١ باب١ت
َٝٛإ ٥ـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١       َٝو ١ٖٜـ١ يـ١ْ َٝط٠ ت١ٚاظْٚ َٝػتا ي زاٚا٣ ت١عٜٛع بهات ي١ ١َسان٢ُ َٛخت١ؽ، ١ٜع٢ٓ ٥
َٜت زاٚا٣ ت١عٜٛع ز٠نات٠ٚ١ ي١ َـ١سان٢ُ   َٛخاي١ف١ن١ زٚٚباض٠ ز٠نات٠ٚ١، ١٥ٚ ن١غ١ف ن١ ظ٠ض٠ض٣ ب١ضز٠ن١ٚ

 َٛخت١ؽ، ي٠ٚ١ ثؿتطري٣ ز٠ن١ٜٔ ، غٛثاؽ.
َٝطط َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػـتا،         ٥ َٞ َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط طٛتٞ بـ٪ تـ١عٜٛع٣، ضـْٛه١ ٖـ١َٛٚ ١َؾـان٢ًٝ زْٚٝـاٜ ظ٩ض ١َْتك١ٝ ٣٠ٚ١٥ ب١ض 
َٝه٢ ١َُٖٝٛ ي١ تٝذاض٠ت، ضْٛه َٞ، ت١عٜٛع عاًَ ١ ظ٠ض٠ض٠ن١ ت٪ ْـاتٛاْٞ  سطٚب ي١زْٚٝا ب١ ت١عٜٛع س١ٍ ز٠ب

َٞ ب٪ ١ْٖس٠ى ظ٠ض٠ض٣ تٝذاض٣، ب٪ٜـ١ بـ١ َٓـٝـ ٥ـ١ٚ      َٜو ع٠ٚ١ق٢ ز٠ب َٟ َٛدت١َ١  ١ْٖس َٛست١َ١ي١ ١ْٖس
َٟ، غٛثاؽ. َٝت ض٠ضاٚ بهط  ٥ٝكرتاس١ ظ٩ض ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ز٠ب

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 
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َٝؿٓٝاض٣ ١٥ٚ َاز ٠ٚ١َٜٓ، ف١ضَٛٚ.يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ٥اخري غٝاغ١ ب٪ ث  ز١ٜ٠ غٛ
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١  َٝؿه١ؾ٢ نطز٠ٚٚ، 12ت١غ١يػٛػل ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ب ١ٜ٠َٛٝ ن١ ٠ٚظاض٠ت ث ن ا  ٝن هث هثٞنعػس:، ب١ّ ؾ
 نجٔىٞننٙالفٟنانؼدٙدن هغس ً  ن افسٗضٞنمب٘جيفن ذل َنٓىر ن هصى ُْ٘نذحىٍن اِفالىٞن هىيتنذ ىوجلنعوٚٔىننننننننا٫ًٚ:

ن اد هفٞنًٗصد زن هطسزن ه٘  الٞنعوٟن هغري.
 .ب ؿدٜن ٨ ُٟنٗ ٨  ٟنٗانذ هٞن هال٘  13ٚ  11  اِ ٘صنعوٚٔ نان ا  تني ث ًُٚ :نتط عفن هغس ً  

نارطسزنبطخيفن ٨ُػطٞن احمط٘زٝنانٓر ن هص ُْ٘ن اط هخٞنبرال٘ٙضنهد٠ن احملٌٞن ادر ٞ.: ث هثً 
َٝ َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ ْٝــ١؟ بــ١ن٪٣ ز٠ْــط ٥ــ١ٚ   َٞ ي١طــ١ َٞ ي١ط١َيــ١؟ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، نــ َٜٓسضاٜــ١ٚ نــ ٣١ٜ٠َٛٝ نــ١ خٛ بــ١ٚ ؾــ
َٝتــ٠ٚ١    َٜٓ َٞ ز٠ز٠ٜــٔ بٝدٛ َٜطــا٣ ثــ َٜه٢ تــط٣ ١ٖٜــ١، ض  َٝؿــٓٝاض َٜع دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ث ٍَ نــطا، بــ١ض  َازز٠ٜــ١ف قبــٛ

َٝؿٓٝاض٣ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ف١ضَٛٚ.  ث
َٜع غٓإ   ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١ ) َٞ )14َازز٠ن١ ض٠ق١َ١ن١ ز٠ب ٙالفٟن اد هفن٨ذل َنٓر ن هصى ُْ٘نكوٚىً ن ٗنجص٢ٚىً نًىّننننن(  ب١ ت١قلِٝٓ ز٠َي
ػىفنعىّننن هالص٘ب  ن اِ ٘صنعوٚٔ نانٓر ن هص ُْ٘ن ذ ن دَن  ن جملوظنًالوً٘  نبرينًر٘ فسنهدٙىٕنٙى٧ ٜن  ن هلنن

َٝط٠ ٥ٝعفا ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ. اد هف    ( ي
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
 
 

َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهٞ دــٛظ٥ٞ ٜــإ نــٛيٞ  َٜــت ١٥طــ١ض َــ١عًَٛات َٞ )ٜعفــ٢ اكلدــاي ( عــ١فٛ ز٠نط َٝت يــ١ ١٥غــٓاٟ ز٠َيــ يــ٫١ٟ ٖــ١ب
َٞ ٥ـ١ٚ ؾـت١ ضٜٚٚـسا٠ٚ       َٝت ١ٜ١ٖٚ َٛخايٝفٞ قا١ْْٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠نـاتٔ ز٠َيـ ٥ٝؿ١ن١ٟ ن١ؾ  بهاتٔ ن١ بعاْ

َٜت، ١ٜعين غ١َي١تٞ خ٪ٟ ثٝؿإ ز٠زاتٔ. ١ٜ٠َٛٝ ٠ٚ١٥ف غ١َي١ت١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ٝعفا ز٠نط  ب١ٚ ؾ
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 َٛخت١ؽ ف١ضَٛٚ. يٝص٣١ْ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝعل ) َٝؿٓٝاض٠ن١ بٝسا١ٜت١ن١ ز٠َي َٞ َٛخايف١ن١ ٙالفٟن اد هفنب ذل َنٓر ن هص ٠َُْٚ٘ي٢ٖ٬ ْاظاة ن١ ث (، باؾ١ ن
َٝعل )  ذل َنٓىر ننٙالفٟن اد هفنبع١فٛ بهاتٔ؟ ن٢َ ١٥ٚس١ق٣١ ١ٜ١ٖ ن١ َٛخاي١ف١ن١ ع١فٛ بهاتٔ؟ ضْٛه١ ز٠َي

(، باؾ١ ١٥ط١ض ١٥ٚ نابطاٜـ١ غـعازضا ْـاظاة     هص ُْ٘نكوٚ ن ٗنجص٢ٚ نًّن هالص٘ب  ن اِ ٘صنعوٚٔ نانٓر ن هص ُْ٘
١َٓٝط١ٜؿتِ ي١ٚ َازز١ٜ٠. َٜو ت  َٔ ت٪ظ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜه٢ تط ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْ بسات، ب٪٠ٚ١٥ ١٥ط١ َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط داض َٝؿـٓٝاضٜإ ١ٖٜـ١، بٝد١ٜٓـ١    ب١ض  ض ١٥ْساَإ ث
 ز٠ْط٠ٚ١، ف١ضَٛٚ.

َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜـ٠ٚ١ ٥ٝؿـ١ن١ نطاٜـ١،      َٜه٢ ز٠ن١ّ، ١ْتٝذ٣١ ١٥ٚ ع١قس٣٠ ٥ٝشتهاض٣ ٥ٝؿ١ن٢ ز٠ن١ّ، نـ١ ز٠ط١ض  ١٥َٔ ع١قس
َٝ َٝهطزٕ ٜإ زٚا٣ ز٠غتج َٝـ ز٠غت ث َٝه٢ قـاِْْٛٝ نطزٜـ١،   ث هطز٢ْ، ن١ زٜاضغ٣١ ز٠ن١ّ ز٠بِٝٓ ١٥َٔ غ١َي١ت

         َِٝ َٛخايف٢ ١٥ٚ قا١ٜ١ْْٛ ٚ، ضٛٚؿل١ ْـاٚ ظَٓـ٢ ٥ٝشتٝهـاض، ث١ؾـُٝإ ز٠ؼلـ٠ٚ١، فـ١ٚض٠ٕ خ١بـ١ض ز٠ز٠ّ ز٠َيـ
َٝطاْـ١ ٥ـ١ٚ غ١ي١تـ١ ط١ٚض٠ٜـ١ نطاٜـ١،            َٜه٢ ٥اٚاَإ نطز، ي١ ف٬ْـ١ ؾـ١ضٜه١، يـ١ ف٬ْـ١ ٥ـٝـ ي ١َُٝ ع١قس باب١ ٥

َٝ َٜهـ٢ ظ٩ض طـ١ٚض٠ ز٠بـغل،    ٥ َٜت ت١غ٢ًٝٗ غ١ي١ت٢ خ٪َإ به١ٜٔ، ١٥ط١ض ١ْٜه١ٜٔ تٛٚؾ٢ ظ٠ض٠ض ١ُف ز٠َا١ْٚ
 ب٪١ٜ زاٚا٣ ٥ٝعفا نطز٢ْ ز٠ن١ٜٔ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜعاْـ١ )نـاى ْـ١شاز      َٞ قػ٣١ ي١غ١ض ١٥ٚ ١ْغ١ ٖـ١بٛٚ؟ ٥ـ١ٚ ب١ض  نـاى   -َاَ٪غـتا عُـط   -١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن
 ز. افلس ٠ٚضت٢(، ناى ١ْشاز ف١ضَٛٚ. -ز. عُط -٥ا١ْٖط خإ -ناى عبسايػ٬ّ -عُط

 
 
 

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

َٟ ٠ٚ١٥ي١ٕ ب١ض اغت٢ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٚاظح ١ْٝ ت١ٚاٚ، ١ٜع٢ٓ ت١عبري ي٠ٚ١ ْانـات، نـ١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط تـاظ٠       داض
َٝـت ٠َٚيـ٬            ٚت٢، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ: ٚا٣    َٝو بـ٪ خـ٪٣ َٛخاي١فـ١ن٢ ز٠نـات، زٚاٜـ٢ ز٠َي َٜـت ٥ـٝرت ١ٖضن١غـ َٞ ز يـ

َٝو ز٠نـات، نـ١      ث١ؾُٝاة، ٥ٝٓذا باؾ١ ٠ٚ١٥ ض١ْس٣ ب١ ض١ْس، ي١ٚ ساَي١ت١زا ب١تاٜب١ت٢ ٠ٚ١٥ باغـ٢ َـ١ٚظٚع
َٝو ز٠نـا         َٞ، نـابطا ٥ٝؿـ ٠ٚ١َُٝ، ١َٚظٚع١ن١ ثاض٠ٜـ١ٚ، ثاض٠نـ١ف ََٛهٝٓـ١ ظ٩ضٜــ بـ ت ١َٚظٚع١ن١ زٜػإ ز٠َي

  َٞ َٜعل، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ٚا٣ يـ َٞ ع١فٛ بهط ١َٝٝ ْاتٛاْ َٝو ؾت٢ تط، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ب١ٚ ث ز٠ظا٢ْ ظ٠ض٠ضٜت٢، ن٪١ََي
ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ١٥ط١ض ب١ قػ٣١ د١ْاب٢  َٜت٠ٚ١، خ١َيو ي١غ١ض٣ ز٠ض ٚات، ي١ط١ َٞ باض٠ ز٠نط َٜـعل ٥ٝرت زٚٚباض٠ ٚ غ ز
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٢َٝ قػ١ن٣١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط قػ١ َٞ، ٠ٚ١٥ ١٥َٔ ب١ث ن١ّ نطز، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ف١ق١ض١ٜ٠ ١٥َٚاْاٜـ٣١ ْـازات   ٠ٚظٜط ب
 ب١ض اغت٢.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 َاَ٪غتا عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ْس٠َي٢، ضـْٛه١  ٠َٚي٢ٖ٬ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٔ ب١ ظٜاز٣ ز٠ظاة، ز٠ضطا١ٜن٢ ط١ٚض٠ ز٠نات٠ٚ١ ب٪ ْاع١زاي١ت٢، ب٪ ط
َِٝ ظاْطا٠ٚ َٛخاي١ف١ ز٠ن١ّ ١ٜنػ١ض خـ٪ّ   َٔ ن٪َجاْٝا١ٜنِ ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١غ١ض٠تا٣ ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖغت ز٠ن١ّ ث
َٜت، ب٪ ب١َٔ َازز١ٜ٠ن٢ ظٜـاز٠   َٞ نطز٢ْ ٜاغا زاز٠خط َٝب١د َٝٞ ز٠ضطا ي١ب١ضز٠ّ د ًَ ظاْٝاض١ٜنإ ز٠ز٠ّ، ٠ٚنٛ ب

َٜو ي١  َٜع َٜـت يـ١نات٢        ٠ٚ١٥ خاَي٢ ١ٜن١ّ، خاَي٢ ز٠ّٚٚ ١ٖض بـ١ض  َٜٔ بـ١ َٛخاي١فـ١، ز٠نط ٚاْـ٣١ َٛت١ٖـ١ّ ز٠نـط
َٝٓآ    َٝـت بٝػـ١كل ٠َٛٝنا٢ْ ٜاغانإ بتٛاْ ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ َٜت ب١ ١ٖض ؾ ٍَ ز٠نط َٜٔ، قػ١ٜإ ي١ط١ زازطا٢ٜ باْط ز٠نط
َٝـ   َٝػتا ثـ َٝو، قػ١ٜ١ى ز٠ضباض٣٠ خ٪٣ بهات، ب٫َ١ّ ٥ َٜت ي٣َٚ١ زٜفاع ن١ ١ْٜعا٠ْٛٝ ٠ٚ١٥ َٛخاي١ف١ٜ١، ز٠نط

١َُٝ بٝد١ٜٓ١ ظ٢َٓ ١٥ٚ خا٠ٕٚ ١٥ٚ ن٪َجاْٝـا بعْػـُاْا٠ٚ١ْ، نـ١ ز٠ضطاٜـ١ن٢ ٚا ١ٖٜـ١ ظ٩ض خ١تـ١ض٠       ٠ٚخت ٥
١َّٝٝ: ٠ٚنٛ ناى ْـ١شاز باغـ٢    َِٝ ظٜاز٠ ٚ، ٖٝض َٛؾه١ٜ١ًٝى ١ْٝ، ٠ٚ١٥ خاَي٢ زٚٚ، خاَي٢ غ ٠ٚ١٥، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ث

َٝـو، بـ       َٜو ٜـإ َٛخايٝف َٞ نطز٢ْ ٜاغا، يـ١ غـعازا٢ْ ت٪َـ١تباض َٝب١د اؽ يـ١ ظاْـغل ٚ ْـ١ظاْغل ْٝـ١،     نطز، ي١ د
َٝو ي١ ق١ٚا٢ْٓٝ َطٚض، ي١ ق١ٚا٢ْٓٝ ظ٠ضٜب١، ١ٖضض١ٝى نـ١ َٛخاي١فـ١ ز٠نـات، نـ١ دـ١ٌٖ بـ١ٚ قاْْٛـ١         ن١غ

َٜت. َٝت١ غ١ب١ب٢ ٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝعفا بهط  ز٠ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝؿه١ؾــ٢ ز٠نــات، )نــٌ َــٔ خــاي    ايكــإْٛ(، ٥ــ١ٚ ؾــ١تط٣٠   ذلىى َنٓىىر ٥ــ١ٚ َٛقت١ضســ٣١ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ث
ــ١ ٚ           ــب١ت ٚ عكٛب ــ١َٛٚ ْٝػ ــ١ّ ٖ ــطز٠ٚٚ ٚ، ٥ ــ١َإ ن ــ١ َْٛاق١ؾ َُٝ ــ١ ٥ ــط ن ــ٣١ ت ــ١ٚ َاززاْ ــ٣١، ٥ َٛق١زؿل

َٜت٠ٚ١، زٚٚ ؾ١تط٣ ز٢َ٠ٚٚ َٛقت١ضس١نـ٣١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ز    َٝـت ١٥طـ١ض ٖـاتٛ    َٛخاي١ف٣١ ب٪ زاْا ز٠ٜػط  ٠َي
َٝط، ١َباز٢٦ٜ ١٥غاغ٢  َٜت، ١ْخ َٝت ٥ٝدباض بسات ٥ٝعفا بهط ٥ٝؿ١ن١ نطا، زٚا٢ٜ ظا٢ْ َٛخاي١ف٣١ نطز٠ٚٚ با ب

َٜـت بـ١        318ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ عرياق٢، ن١ ١٥غاغ٢ عكٛبات١، َازز٣٠  َٝـ ٥ـ٣٠ٚ١ ز٠غـت بهط )ا٫خبـاض( ثـ
٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض َازز٠نا٢ْ تط٣ ٜاغ باؽ ي١غ١ض ض٢ ز٠نات، باؽ ي١غ١ض  342ا، ي١ َازز٣٠ ٥ٝؿ١ن١، ١٥ط١ض بط١ض 

َٝــت،     َٝــت عكٛب١نــ٣١ ظٜــاتط ب َٝطـ١ٚا٠ٚ١ْ ز٠ب َٝـت بــ١ ٥ٝدبــاض٣ ناظٜــب، ب١ث ٥ٝدبـاض٣ ناظٜــب ز٠نــات، ١٥طــ١ض ب
َٜتــ١ ْــاٚ ٜاغــان٠ٚ١، ضــْٛه١ عكٛبــ١نإ      َٜٝٛػــت ْانــات ٥ــ١ّ َٛقت١ضســ٣١ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط بهط ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ ث

َٜت٠ٚ١.  ز٠غط 
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َٜع سػٔ ذلُس َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: ب١ض   غٛض٠/ د

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل:ً طفٟنب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ ز٠ن١ٜٔ، َٔ زَيٓٝاّ ي١ ١ْٝت١ ثان١ن١، ١٥طـ١ض   َٝؿٓٝاض٣ ب١ض  َٝت، ضْٛه١ َْٛاق١ؾ٣١ ث ١٥ط١ض ٥ٝذاظ٠ ١ٖب
١َُٝ ظضٚف٢ َٛخ١ف َٝت ي١ ٜاغا٣ ١ْظا١ٖف ٥ ١ف١َإ زابٛٚ ب١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ١َعًَٛات ز٠ز٠ٕ، ٜإ ي١بريتإ ب

ٍَ بهـ١ٕ ٜاغـا١ٜ،    ب١ؾساض ز٠بٔ ي١ ط١ٜؿعل ب١ ١َعًَٛات٢ زضٚغت، ١ْٝت١ن١ غ١زا غ١ز ٚا١ٜ، ب٫َ١ّ ي١ َٔ قبٛ
َٝطب١ٜٓٚٛ ١٥ٚ  َٝٞ )اكلتِٗ(، )اكلداي ( ٚات١ ب٪ض١ْٚٛن٣١  2،  ٠ٚ١٥3 ف ًَ غاَي١، ن١ ٚتت )اكلداي ( ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ب

١َُٝ ٥ٝػجاؽلإ نطز٠ٚٚ، نـ١ َٛخايٝفـ١    ناى عُط ٢َٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٥ ٚاظح بٛٚ، ٚات١ ١٥ٚ نطزاض٠ن٣١ نطز٠ٚٚ ب١ث
َٝؿإ ١ْزضابٛٚ، ٚات١ فٝع١ًن١ ٥اغاض٣ ١ٖبٛٚ، َازز٠نا٢ْ تط سٛن١ُنا٢ْ تـط ي١غـ١ض    ٚات١ ١َٖٛٚ ١َعًَٛات ث

َٞ، ١٥ٚناتـ         َٝـت َـ١عًَٛامت بـسات َٜـت    ت١غبٝت بهات، ن١ٚتـ١ قـايب٢ َٛخـايٝ ، ٥ٝٓذـا ب َٝـت، ز٠تٛاْط ١ ٖـٝض ْاب
َٝو ١ٖغت٢ نطز، ٠ٚنٛ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ي١ ؾ١ضس١ن٣١ باغ٢ نطز،  َٝغل ١٥ط١ض ١ٜن ًَ ١٥ط١ض ١َب١غت ٠ٚ١٥ بٛٚ ب
    َٞ َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖغـت ثـ َٜه٠ٚ١، ي١ ١َضس١ي١ٜ١ى خ٪٣ ١ٖغت٢ نطز ن١ ١٥ٚ َٛخاي١ف٣١ ٜاغاٟ نطز٠ٚٚ، ب ي١ ثط 

َٜ َٜت ب١ َٛخايٝ  ي١ ق١ي١ّ بسض َٜت ٚ غعا بسض َٝـ ٣٠ٚ١٥ ثؿهٓغل بهـ١ٕ، َـٔ ١ٖغـتِ    بهط َٞ ث ت، ١٥ٚنات ز٠َي
َٞ ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ ز٠تـٛاْغل بـ١ غـٝاغ١ٜ١ن٢ تـط بٝهـ١ٜٔ، ٜـ١ع٢ٓ           نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ ض ا٣ ز٠ططّ، ١َب١غت ٥ـ٠ٚ١ب
َٜه٢ تط ز٠ت٣َٚ١ ع١ف٣ٛ به٣١، ٜـإ قـا٢ْْٛ ي١غـ١ض تـ١تبٝل      َٝبه٣١؟ داض َٟ ضٞ ي ٠ٚ١٥ ٥اغا١ْ، ١٥ٚنات١ ز٠ت١ٚ

َٜٓسضا٠ٚ بـ٣٠ٚ١ )اكلدـاي (، ضـْٛه١         به٣١ ي١ٚ ب١ؾ١ٟ نطاٚ َٛٝ ٠، ب١ؽ ت١غـ١ٚض ز٠نـ١ّ ١َب١غـت٢ سـ١قٝكٞ ؾـ
 َٛخايٝ  ١َعٓا ٥ٝػبات ب٠ٚٛ ي١غ١ض٣، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  نز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١، ١ْٝت١ن١ ظ٩ض ١َُٖٝٛ، ٥اٜا َٛخاي١ف١ن١ نطا١ٜ؟ ١٥ط١ض َٛخاي١ف١ نطاب٢َ ٚ قػ١ن٣١ ناى عبسايػ٢َ٬ ض اغت
َٝت، خـ٪٣    َٞ ْـ١نطاب َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض َٛخاي١ف١ن١ زضن٢ ث َٝه٢ زٜه١ ز٠طط خ٪٣ ٖات خ١ب١ض٣ زا، ٠ٚ١٥ باب

َٝؿـٓٝاض     َٝؿ٢ دٝٗـ٣١ َٛضاقٝـب، خـ٪٣ ث َٟ، ٜإ خ١ت١ض٠ن٣١ ث ٣ ٖات ت١غطضل٢ ب٠ٚ١ زا ن١ َٛخاي١ف١ن١ ز٠نط
َٝؿــاْسا نــ١ ْٝــ١ت٢      ــت، ضــْٛه١ خــ٪٣ ١ْٝت١نــ٣١ ث َٜ زٜــت، ٥ــ٠ٚ١ َــ١فطٚظ٠ عكٛب١نــ٣١ ي١غــ١ضت١خفٝ  بهط
َٝت ع١قسٚ ؾ١ضٜع١ت َٛت١عاقسٜٔ، )ايعكس ؾطٜع١ اكلتعاقسٜٔ(  ٥ٝشتهاض ٚ غ١ف ١ْٝ ي١ تٝذاض٠ت، زا١ُٝ٥ٕ ْاَي

َٜعإ ٠ٚ١٥مشإ ي َٝت، قا٢ْْٛ عاي١ّ ي١غ١ض ض اغت١،)قإْٛ ٫ ضل٢ُ اكلئفًغل( ٠ٚ١٥ف ض اغت١، ب٫َ١ّ ب١ض  ١بري ١ْض
َٝٓاٜــ١ يــ١ ٫َٚتــإ، ظ٩ضب١ؾــ٢ ي١غــ١ض عــٛضف    قــا٢ْْٛ ف١ض٠ْػــ٢ زاْسضاٜــ١، ظ٩ضبــ٣١ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ١ْداســ١ت٢ ٖ
َٞ بـ١ ظ٠ض٠ض ي١غـ١ض             َٝت ١ٜنـ١دلاض تـ١عٜٛع يـ١ زْٚٝـاٜ زاْسضا١ٜ ي١ قـا٢ْْٛ ٥ٝٓطًٝـع٣، ٥ـ٠ٚ١مشإ يـ١بري ١ْضـ
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ســ١ضب٢ عايــ٢َٓٝ١ ١ٜنــ١ّ، فــ١فل٢ يــ١ بــ٪ ؾــاض٣ بــ٪ضز٣٩  قــا٢ْْٛ )بــ٪ضز٩( زاْــسضا، ٥ــ١ٜٚـ نابطاٜــ١ى يــ١ 
َٜـت، ٥ـ١ٚنات        َٝهطز ١ْٚت ظ٩ض ططا١ْ، ٚت٢ نانـ١ ٥ـ٠ٚ١ بـ١ َـٔ ْانط ف١ض٠ْػ٢ ز٠بطز، ن١ ظا٢ْ س١ضب ز٠غت٢ ث
َٝغل )قإْٛ ضل٢ُ اكلئفًغل(، ب٪٥ـ٣٠ٚ١ ١ًًَٝت١نـ١ ظ٠ض٠ض ْـ١نات، ١ٖغـتإ ت١عٜٛع٠نـ١ٜإ زاٜـ٢َ ٚ،        ًَ ز٠تٛاْطا ب

َٞ ظ٩ض َُٖٛٝــ١، ١٥طــ١ض ب١ؾــ١ض٠ن١  قــا٢ْْٛ تــ١عٜٛع ٥ٝػــ جات بــٛٚ، ١ْٝت١نــ١ ٖــ١ض٠ٚنٛ نــاى عبسايػــ٬ّ ز٠َيــ
َٜـت، ت١ؾـذٝع٢ َْٛاف١غـ٣١ ؾـ١ضٜفٝـ       َٝهطز، ٠ٚ١٥ ظ٩ض ١َُٖٝٛ ٥ٝعفـا بهط َٝؿ٢ ٚاقٝع١ن١ زضن٢ ث ب١خ٪٣ ث

َٞ، غٛثاؽ.  ز٠ب
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ز. عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. عُط فل  ساَغل خسض)ْٛض٠ز٢ٜٓ(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َِٝ ٚا١ٜ ن١ ١َب١غت ٚ ق١غس٠ن١ ٚاظس١، ؾت١ن٢ ؾـ١ضع٢ ٚ ض ٠ٚاٜـ١، ٥ـ١ٜٚـ ت١ؾـذٝع نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ        َٓٝـ ث
َٜٔ، بـ٫َ١ّ    َٜٝٛػت١ ت١ؾذٝع بهـط َٝو ٜإ ب٪ َٛخاي١ف١ٜ١ى، ث ن١غا٣١ْ ن١ ٖاٚناض ز٠بٔ ب٪ ن١ؾ  نطز٢ْ تاٚاْ

َٞ نطز٢ْ ١َظَٕٛ ٚ ب١ٚ غٝاغ١ٚ زاضؾت٣١ٓ ن١ خط َٝب١د َٝت١ ب١ضب١غت ي١ب١ضز٢َ٠ د ا١ٜ ض ٚٚ، ي١ض اغتٝسا ز٠ب
ٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ َٔ ن٪َجاْٝاّ ١ٜ١ٖ ١َغ١ي١ٕ َٛخاي١ف١ ١ْنـ١ّ، ٜـإ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١      َازز٠نا٢ْ قا١ْْٛن١ ض٪ٕ؟ ١٥غ

َٝـ        َٜطا٣ ث ٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٛخاي١ف١ ١ْن١ّ، دـا َـٔ َٛخاي١فـ١ بهـ١ّ ٚ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ض  َٜت٠ٚ١ ١٥غ سا٢ْ َٔ ز٠طط
َٝه٠ٚ١ بـبِ ب١بـ١ض٧ٜ، ٥ـ٠ٚ١ َـ١ظ٢َْٛ قا١ْْٛنـ١ يـ١ن٣َٛ        َٝه٠ٚ١، ي١ َٛت١ٖ١َ َٝو ٚ خ٪ ن١ؾ  نطزْ ١َعًَٛات
َٝو   َٝت، ز٠ضفــ١ت َٝبطــطٜٔ بــ١ٚ غــٝاغ١ٜ١، ظ١َٓٝ٠ٜــ١ى ز٠ض ٠خػــ َٝتــ٠ٚ١؟ دطــ١ يــ٠ٚ١ف ١٥طــ١ض زٜكــ١ت٢ ي َٓٝ ز٠َ

َٜو ي١ ي١ف ٚ ز٠ٚضإ، ب٪ خ٪زظ٠ٚ١ٜٓ ي١ ١َغـ١ي٣١ عك  َٝت ب٪ د٪ض َٓٝ ٛبـ١ ٚ يـ١ غـعا١ٜن١، ب٪ٜـ١ بـ١ٚ      ز٠ض ٠خػ
 ١َظَٕٛٚ ٚ ب١ٚ غٝاغ١ٜ١، َٔ ب١ف ب١ ساَي٢ خ٪ّ ب١ باؾ٢ ْاظاة، غٛثاؽ.

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ز. افلس ف١ضَٛٚ.
َٜع ز. افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعاْــ١، نــ١ ٥ــ١ٚ َ ٍَ ٥ــ١ٚ ب١ض  َُٝــ١ عكٛبــ٣١ َٓــٝـ ٖــاٚض اّ ي١طــ١ ازز٠ٜــ١ بــ١ ظٜــاز ز٠ظاة ب١ض اغــت٢، ضــْٛه١ ٥
تْٛسَإ زاْا٠ٚ ب٪ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ، ن١ َٛخاي١فـ٣١ ٥ـ١سها٢َ ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١ ز٠نـ١ٕ، سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ،         
َٞ ٥ــ١ٚ      ــط٠ نــ َٝ َٜت ب١ض غــات٢ ي ــط٠ ٖــاتٜٛٚٔ بــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ٥ــ١ٚ عكٛبــ١َإ غــٛٚى نــطز٠ٚٚ، ْاؾــعاْط َٝ بــ٫َ١ّ ي

َٞ ز٠زات َٜت، ن١ ١٥ٚ ز٠غ٫َ١ت٣١ ث ًَسض َٝ َٞ ز٠ٖ ؟ ٜإ خٛز٣ ١َدًٝػ١ن١ٜ١، ٜإ ز٠غ٫َ١ت١ن١ ب٪ ١َسه١َ١ ب١د
َٜطـط ي١بـ١ضز٠ّ ٥ـٝـ ٚ     َٝت١ ض  َٝط٠ ز٠ب َِٝ ٚا١ٜ، ي عكٛب١ٜ١ ٫ز٠بات ي١غ١ض٣ ٚ ع١ف٣ٚٛ ز٠نات، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٔ ث

َٝؿـٛٚ ٚاظسـ١،          ٖـ١ّ عكٛبـ١نإ    ناض٠ناْٝـ، باؾرت ٚا١ٜ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٖـ١ض ٫بـ١ضٜٔ، ضـْٛه١ يـ١ َازز٠نـا٢ْ ث
َٝط٠ َازز٠ن١ ب١ ظٜاز ز٠ظاة، غٛثاؽ.  زٜاضٜهطا٠ٚ، ١ّٖ َٛخاي١ف١ناْٝـ زٜاضٜهطا٠ٚ، ي
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َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

 ناى ١ْشاز ف١ضَٛٚ.
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜو  بطاز٠ضا٢ْ تطٜـ باغٝإ نطز، ن١ ناى عبسايػ٬َٝـ ي١ٚ ١َٚظٚع٣١ ن١ ناى زنت٪ضٜـ باغ٢ نطز، ١ْٖس
َٜت، ١ٜع٢ٓ َٔ ٥ٝشرتاَِ ب٪ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ قإْٛ  باغ٢ نطز، ن١ ١ْٝت١، قإْٛ ب١ ١ْٝت زاْاْسض
َٜو ٖـات   َٝػتا نابطا١ٜى، تادط َٜت ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ْٛقت١ٜ١ى، ١ْقت٣١ ز٠ّٚٚ ف١ض٠ظ٠ٕ ٠ٚ١٥ ٥ ب١ ١ْٝت زاْاْسض

َٜو َــ١ٚاز َٝو بــ١ خــٛاضز٢ْ ٥ــ١ٚ ١َٚازاْــ١   ١ْٖــس َٝٓــا، ٥ــ١ٚ ١َٚازاْــ١ َــ١ٚاز٣ ب١غ١ضضــٛٚ بــٕٛٚ، خــ١َيه ٖ ٣
ظ٠ض٠ض١َْــس بــٛٚ، ت١بعــ١ٕ ظ٠ض٠ض١َْــس بــٛٚ، ض بــٛٚ، ض ٠ْطــ١ ت١غــ١َّٛ بهــات، ض ٠ْطــ١ ١ْطاتــ١ خ١غــت١خا٣١ْ  

       ٍَ َٜـت؟ ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ َٓـٝـ ي١طـ١ َٝت ٠َٚي٢ٖ٬ ١َْعا٢ْ، ٠ٚ١٥ ضـ٪ٕ سـ١ٍ ز٠نط ًَ َٜت، باؾ١ نابطا ب زنتـ٪ض  بؿُط
َٜت.  افلسّ، ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛ بهط

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝطٜعإ خإ.  ٠َٚي٬ ٠ٚ١٥ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝـ ١ْبٛٚ، ف١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

  ٚ َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط، َٔ ي١ط١َي٢ ١ُْٝ بـ١ تـ١ٚا ٠ت٢، ضـْٛه١ ١٥ٚن١غـ٣١ ٥ـ١ٚ نـاض٣٠     ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ث
َٜٝٛػـت١       َٞ بهـ١ٜٔ، ث َٝبـ١د َٜت ٜاغـا د ١َُٝف ز٠َاْـ١ٚ َٜه٢ ْاٜاغا٢ٜ نطز١ٜ، ٥ َٝو ناض َٝـ ١َٖٛٚ ؾت نطز٠ٚٚ، ث
َٝؿـرت     َٝت خ٪٣ ٥اَاز٠ بهات بـ٪ ناض٠نـ٣١، ث َٜو ز٠نات، ز٠ب َٜعل، ز٠ّٚٚ: ي١ب١ضض٢ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ناض غعا بسض

َٜ َٝت، ض١ْس ضاٚ َٝت ٥ٝٓذـا ز٠غـت بـ١ ٥ـٝـ بهـات، خـ٪       ١َٖٛٚ ٜاغان١ بعاْ َٝت، ١َعًَٛات٢ ت١ٚاٚ ب صناض٣ ١ٖب
َٝت ٥ٝٓذــا      ــت َــ١عًَٛات٢ تــ١ٚا٣ٚ ٖــ١ب َٝ َٝػــتا ١َٖي١نــ١ّ نــطز٠ٚٚ، ز٠ب ــت َــٔ ْــ١َعا٢ْ، ٥ َٝ ًَ َٝو ْٝــ١ ب َٓــساَي
١َّٝٝ: ٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٖغتا١ٜ بـ١ ٥ـ١ضن٢ خـ٪٣، ٚادبـ٢ ١ََٖٛٚاْـ١ نـ١ ٥ـٝـ ز٠نـ١ٜٔ          ٥ٝؿ١ن٣١ خ٪٣ بهات، غ

َٝـسا   ض اغتط٪ بغل ي ٍَ سه١َٛتٝـ، ن١ ١٥ٚ ناض٠ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ َٓـ١ت٢ ت ١ ناض٠ن١َإ، ض اغتط٪ بغل ي١ط١
َٝت ْاٜاغـا١ٜٝ، زٚاٜــ ز٠تـٛا٢ْ ز٠غـت              َٝعل ١٥طـ١ض ْـ١َي ًَـ َٝـت ب َٝـت غ١َيـ١مت نـطز٠ٚٚ، ز٠ب ١ْٝ ، ن١ ٖـات٠ٚٛ ز٠َي

َٝبهــ٣١ ٚ غٛثاغــ٢ بهــ٣١، بــ٫َ١ّ يــ١ ٖــ١َإ ناتــسا غــعا٣ بــس٣٠، ضــْٛه١ ٥ــ٠ٚ١   زٚٚ ؾــت٢ دٝــاٚاظ٠، خ٪ؾــ٢ ي
َٝؿـه١ف بهـات ، ضـ١ْس ن١غـ٢        َٝـت َـ١عًَٛات٢ ث َٝت، باغِ نطز ن١ ز٠ب َٝـ ٠ٚ١٥ف ز٠غت٢ ب١ناضب ١ٖض٠ٖٚا ث
َٜت بـ١   َٝت، ب٪١ٜ زاٚاز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ٚ، ع١فٛ ١ْنط تاٜب١ت ب١ٚ باب١ت١ بعا٢ْ ٚ، ٥ٝٓذا ز٠غت ب١ناضب

١ٜ٠َٛٝى، غٛثاؽ.  ٖٝض ؾ
َٝطط َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

ٍَ ز٠غط ٠ٚ١ٜٓ، ف١ضَٛٚ. َٝسا١ْٝ، ب٫َ١ّ ي١ ثط٩ت٪ن٪  ١ٖضض١ْس٠ ٚؾ١ن١ ٖٝض ظ٠َب٢ ت
:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـط٠زا قػـ١ٜ١ن٢ نـٛضز٣          َٝٗـات، ْـاظاة ظ٩ض غـ١ٜط٠ ي ٠ٚ١٥ قػ٣١ نٛضز٣ ٚا١ٜ، ٠ٚنٛ ١َغـ١ي٣١ خ١ت١ْ١نـ٣١ ي
 ٛؾلإ ب١ ع١ض٠ب١ٝ، ٠ٚ١٥َإ ب١ ع١ض٠ب١ٝ.ز٠ن٣١، ١ََٓٛع١ قاْ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٝطا٣ خ٪ت قػ١ ١َن١، ف١ضَٛٚ.  تها١ٜ ناى ١ْشاز ي١د
َٜع خًٌٝ  نعثٌ ْ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـرت غط          اٜـ١ ز٠ْطاْـ٠ٚ١، ٥ٝٓذـا    ٠َٚي٬ ْـاظاة تـاظ٠ ض ٩ٜؿـت، بـ٫َ١ّ ض ٥٠ـِٝ ٚابـٛٚ ١َبـس٢٥٠ ٥ٝعاف١نطز١ْنـ١ ث
َٜو يـ١ دـ١ْاب٢        َٝه٢ تـط ب١ض اغـت٢ َـٔ ثطغـٝاض َْٛاق١ؾ١ بهطابا، ب٪٣٠ٚ١٥ ١٥ّ ؾت١ف زضٚغت ١ْبٛٚا١ٜ، خاَي
١َُٝ ض اغت١ ت٪ ن١ ث١ؾُٝإ ز٠بٝت٠ٚ١، ز٠ت٣َٚ١ عـ١ف٣ٚٛ بهـ٣١، بـ٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١      ٠ٚظٜطٚ ناى فطغ١تٝـ ز٠ن١ّ، ٥

َٜهٝـ غ١ٜط ظ٠ض٠ض ز٠نات، ن١ غ١ٜط ظ٠ض٠ض٣ نطز، ت٪ قا٢ْْٛ )١َْع٢ ٥ٝشتٝهاض٠( ي١ ١ْتٝذ٣١ ١ٖض ٥ٝشتٝ هاض
َٝه٢ تـط             َٜهٝـ ٜـ١ن َٞ ز٠ٜساتـ٠ٚ١؟ ضـْٛه١ يـ١ ١ْتٝذـ٣١ ٖـ١ض ٥ٝشتٝهـاض ١٥ٚت ع١فٛٚ نطز، تـ١عٜٛع٣ غـري نـ
   ٍَ ظ٠ض٠ض ز٠نات، ٠ٚ١٥ ١٥ٚت ع١فٛٚ نطز، ٣١٥ ت١عٜٛع٣ ظ٠ض٠ض٣ ٣٠ٚ١٥ تط ض٪ٕ ز٠ز٠ٜت٠ٚ١؟، ب٪١ٜ َـٔ ي١طـ١

 َازز٠ن١ ِْٝ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض   َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعتإ ٚ ١ّٖ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف، َـٔ ٥ـ١ٚ قػـ٣١ٜ١       َِٝ، ١ّٖ ب٪ ب١ض  ًَ َِٝ باف بٛٚ ض ٢٥٠ خ٪ّ ب ي١ض اغتٝسا َٔ ث
َٜع ٠ٚظٜط باغ٢ نطز،  َٝه٢ ظ٩ض دٛا١ْ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي١ قا٢ْْٛ ( ي١ض ٣ٚٚ  َاًّن ؿٚثن اخد١ب١ض  ١بس٠ٚ١ٝ٥٠ ؾت

َٝطاؾسا  َٜو د ٥ػَٛي٢ ١َسانُات ٚ  عٛقٛباتسا، )اخباض عٔ اجلطا٥ِ( ١ٜ١ٖ، )نؿ  عٔ اجلطا٥ِ( ١ٜ١ٖ، ي١ ١ْٖس
َِٝ باؾـ١ ٥ـ١ٚ      كىنًّنب  زن  ن خخ زن هطوط  )  َٜت ي١ عكٛبـ١، َـٔ ثـ ١ٜ٠َٛٝ باغهطا٠ٚ ن١ ع١فٛٚ ز٠نط (، ب١ّ ؾ

َٜت٠ٚ١ ب١ يٝص٣١ْ ٜاغا غٝاغ١ٜ١ن٢ ب٪ بهـات، غـٝاغ١ن١ َْٛاق١ؾـ١    َازز١ٜ٠ ١ٖب َٝطزض َٝو بػج َٞ، ب٫َ١ّ ب١ؾ١ضت
َٝت نـ١ يـ١ٚ غـٝاغ١ٜ١     َٝو، ١َضد١ن٣١ ٠ٚ١٥ ب َٜت ي١غ١ض٣، ب٫َ١ّ ١٥ٜٚـ ب١ ١َضد َٜت٠ٚ١ ٚ، ز٠ْطسإ بهط بهط

َٜ َٜه٢ تط بطري َٝو ٠ٚ١٥ ن١ؾف٢ د١ضؿل١ بهات ٚ ض١ْس تاٚاْباض َٜت، ب١ ؾ١ضت َٝو ي١ ؾ١ق٢ ز٠ْٛٚغط ت، ب١ ؾ١ضت
َٝت، ب٫َ١ّ ي١ ؾـ١ق٢ تـ١عٜٛعات، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ث١ٜـسا٣ نـطز٠ٚٚ بـ١ٖ٪٣ ٥ـ١ٚ َْٛاف١غـ١           د١ظا١ٝ٥ن٣١ ع١فٛٚ ب
ــ٣٠ٚ١        ــٔ ب ــ١ف ب ــ١، َٛن١ي ــاظ٣ َٛخت١غ ــاض٠ ٚ دٝٗ ــ٢ تٝذ ــاّ ٚ ٠ٚظاض٠ت ــسعا٣ ع ــاظ٣ ٥ٝ ــطٚع٠ٚ١، دٝٗ ْا١َؾ

٠ٚ١َٓٓٝ، ت١ْٗا ي١ْ١ٜ٫١ د١ظا١ٝ٥ن٣١ ع١ف َٞ بػت َٝت، ١َ١٥ ٚاز٠نات ن١ ٖـ١َٛٚ خـا٠ٕٚ   ت١عٜٛع٣ ٣٠ٚ١٥ ي ٛٚ ب
َٝت ب١ٜا٢ْ ي١ َٛزٜط٣ سٝػابات١ن٣١، ي١ٚ ن١غ٣١ نـ١ ؾـ١ضان١ت٢    ن٪َجاْٝا ٜإ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ناض٠ ز٠نات، برتغ
َٜت٠ٚ١ بـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـا،     َٝطزض َِٝ باؾ١ بػج ٍَ ز٠نات، ٥ٝشتٝهاض بهات ت١ْس٠ض ي١دٝات٢ ١٥ٚ بهات،  ب٪١ٜ ث ي١ط١
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َٝت٠ٚ١ َٝـت ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١    غٝاغ١ٜ١ن٢ ب٪ بٓٛٚغ ، ب٪ َْٛاقؿ١ٚ ب٪ ز٠ْطسإ ي١غ١ض٣، ٠ٚنٛ ٚمت ١َضد٢ ب٪ زابٓ
ــف٢       اخىىدأ( اًىىّنذٚىىث َٝو ن١ؾ ــ١ضت ــ١بٛٚ، بــ١ ؾ ــعاة ٠ٚظاض٠ت ظ٩ض ٚضز ْ ــ١ًٝن١زا ٚاب ــ١ ت١فػ ــ٫َ١ّ ي باؾــ١، ب

َٝت ْـ١ يـ١ ؾـ١ق    َٞ: ي١ ؾ١ق٢ دعا٢٥ ع١فٛٚ ب َٜت، ب١ؾ١ضت َٜه٢ تط بطري ٢ د١ضؿل٣١ ناٌَ بهات، ض١ْس تاٚاْباض
ايع٬قـ١(ف   ذ٠ٗت١عٜٛعات، ٥ٝسعا٣ عاّ ٚ دٝٗـاظ٣ َٛختـ١ؽ ٚ ٫ٜـ٢ْ١ ظ٠ض٠ض١َْـس ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ تٝذـاض٠ ٚ       

 َٛن١ي١ف بٔ ب١ّ ز٠عٛا٣ ت١عٜٛع٠ن١ ي١غ١ض١ٜت٢، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٢َٝ ٥ـ١      َٞ ز٠نـ١ٜٔ بـ١ث ٚ ض ْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١ ١٥ْـساَا٢ْ   ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َٛقت١ض٠س١ن١ ٖٞ د١ْاب٢ ٠ٚظٜـط٠، زاٚا٣ يـ
َٝؿٓٝاض٠ن٣١؟، د١ْابٝإ با بف١ضَٕٛٚ.  ث١ضي١َإ، ٥اٜا غٛٚض٠ ي١غ١ض ث

َٜع غٓإ ض١ي١ب٢ / ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت ) َٝو زٜاض٠ ز٠َي َٝطا١ْ ؾت َٝت، ي َٓٝ (، ً ن ٗنجص٢ٚى ًنٙالفٟن اد هفن٨ذل َنٓىر ن هصى ُْ٘نكوٚىنننَازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل
َٜٝـت، بئـ١ٜط      َٜت، ١٥ط١ض ت٪ ١٥ٚ د١ضؿل٣١ٜ١ ب١ ق١غس به٣١، ٥ـ٠ٚ١ عـ١فٛٚ ْانط َٝو ز٠نط َٝطا١ْ ن١ د١ضؿل١ت ي
َٝعل، نـ١ نٛيٝـ١ٕ               َٝطاْـ١ نٛيٝـ١ٕ نـ١ دٛظ٥ٝـ١ٕ ز٠بـ َٞ )،فٝـ (، ي َٞ ز٠بـ ق١غس بهـ١ٟ ١٥غـباب٢ َٛبـ١ض٠ض٣ يـ

َٝـ يــ١ٚ ظ٠ض٠ض٣٠،  َٜط٣٠ ضــ١ْس ضــٜٛٚت١ ثــ َٝــت بــ١طٛ َٜط٣٠ ٥ــ١ٚ ٥ٝشتهــاض٣ ز٠نــ٣١، ٜــإ دٛظ٥ٝــ١ٕ ز٠ب بــ١طٛ
َٝت ) َٝـ ١٥ٚ ز٠َي َٜعل، َازز٠ٟ ث َٜط٣٠ ١٥ٚ د١ظان٣١ ز٠زض هوٌرطىسزنبطىخيفن ٨ُػىطٞننننَٛخاي١ف٣١ قا٢ْْٛ ب١طٛ

ْنن ٞنننننن احمط٘زٝنبٔىر ن هصى ُ٘ َٜتـ٠ٚ١ غـ١ض       اط هىيفنبرالى٘ٙضنهىد٠نقلٌىٞن ادر ى َٝطاْـ١ ز٠تـٛا٢ْ بط١ض  (، ٜـ١ع٢ٓ ي
َٝت٠ٚ١ باؾرت٠، غٛثاؽ.١َسه٣١َ١، ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ٝؿ١ن١ س١ٍ بهط َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ ؼل  َٜعل، ب٪١ٜ ب١ٚ ؾ

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ، ب٪٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطسإ، ب١َي٢َ َاَ٪غتا عُط ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ١ٜ١ٖ، ف١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠ن١ غٛ  ث
 
 

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػتا  ٠ٚ١َٜٓٝٓ ٠ٚنـٛ   6تا ٥ ١َُٝ َازز٠ن١ ز٠خٛ َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٥ َٓٝ ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ؼل ن١ؽ زش بٛٚ ي١ط١
َٜعتإ بٝد١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ) ٠ٚ١َٜٓٝٓ ب٪٣٠ٚ١٥ ب١ض   ا  ٝن هس بالٞنعػسٝ:نٙالفىٟنن٣٠ٚ١٥ ن١ ٢ٖ سه١َٛت١، ز٠طلٛ

ٚٔى نانٓىر ن هصى ُْ٘ن ذ ن ىدَن  ن جملوىظنننننن اد هفن٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘نكوًٚ ن ٗنجص٢ًٚ نًىّن هالص٘بى  ن اِ ى٘صنعوننن
 (.ًالوً٘  نبرينًر٘ فسنهدٕٙنت٧ ٜن  ن هلػفنعّن اد هف  

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

ًَٓـس بهـات،     َٜت١ غ١ض قا١ْْٛن١؟ با ز٠غـت٢ ب َٝؿٓٝاض١ٜ٠ ٠ٚنٛ َازز١ٜ٠ن٢ ٥ٝعاف٢ غط ٍَ ١٥ٚ ث َٞ ي١ط١ نـ١ؽ   3ن
ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝ َٜو ١ٜ١ٖ بـ٣٠ٚ١ نـ١   ي١ط١ َٝؿٓٝاض ٍَ ١ْٝ؟ ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ض٠فع نطا، ث َٞ ي١ط١ َٜت، ن عاف١ بهط
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٠َٛٝ بهـ١ٜٔ، نـ١    ١َُٝ ي١ غ١ض٩نا١ٜت٢ س١ظز٠ن١ٜٔ ١ٖض ثطغٝاض ي١ ٥ َٝت، ب٪١ٜ ٥ ب١ٜا٢ْ عٛت١ٜ١ً ٚ د١يػ١ ١ٖب
١ٜ٠َٛٝن٢ ٥ٝعتٝاز٣ ي١ ض٩شا٢ْ عٛتًـ١ د١يػـ١ ْٝـ١، بـ     َٝت؟، ب١ؾ َٝت ٜإ ١ْب َٜو  ٥اٜا د١يػ١ ١ٖب َٝؿـٓٝاض ٫َ١ّ  ث

ــ١َإ،       ــساَاْٞ ث١ضي َٜعإ ١٥ْ ــ١ض  َٝت، ب ــ١ب ــ١ ٖ ــت د١يػ َٝ ــطز٠ٚٚ ز٠َي ــ٢ ن َٝؿه١ؾ َٝو ث ــ١َاْ ــساّ ث١ضي ــ١ْس ١٥ْ ض
َٝٓغل ٚ ب٪ ض٩شٟ ضٛاض ؾ١لل١ غ١عات ) َٞ بٗ  (.11غ١ض٩نا١ٜتٞ بط ٜاضٜسا ن١ د١يػ١ٟ ١٥َط ٩ ن٪تاٜٞ ث

 
 

            ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                                         غت افلس عبساهلل           فط                         
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                                   غهطت                                          ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                          – نٛضزغتإ                        َٝطام                            – نٛضزغتإ               ع  ع
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َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ٩ َٝـ ْٝ ــ ــ١لل١ضٛاض ض٩شٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  19/4/3912ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ذلُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝطــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غــٛض٠ د َٜع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت خــٛيٞ  (6ٟزاْٝؿــتين شَــاض٠ ), ث١ضيــ١َإبــ١ض 
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع ٛ  (6ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا يٞ خـ
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٝـ ْٝــ٠ٛض ٩ٟ ض٩شٟ ضــٛاض ؾــ١لل١ ض بــ١ّ  زا 19/4/3912(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
٢َُٜ نٛضزغتإ.-1 َٝرب ن٢َ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطز٢ْ ث
َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ زا١ْٜط١ ي١ ١ٖض-2  ٢َُٜ نٛضزغتإ.خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطز٢ْ ث
َٜعاْـ١،     -3 َٝـٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام يـ١ ْ ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت٣١ طؿت٢ ز٠غت ثان٢ ي١ ١ٖض

 ْٜٛؼ، غريٚإ عُط اَغل، ز.افلس اْٛض. عثٌ ْغا٢َ 
خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــ٪ نطزْــ٢ ثــط ٩ش٠ ٜاغــا٣ ٖــ١َٛاض نطزْــ٢ ١ٜنــ٢َ١ ٜاغــا٣ ٥ُٝتٝــاظات٢ ظٜٓــسا٢ْ نــطاٚ -4

 .2111( غاَي٢ ٣ٚ11 غٝاغ٢ شَاض٠ )ٚض اطريا
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

َٜـسا٢ْ        ٢َ١َٝٝ ١َٖيبـصاضزٕ، خـٛػل طط زاْٝؿت٢ٓ ١٥َط ٩َإ ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ، خـٛػل غـ
 .11/4/2113( ض ٩ش٣ زاْٝؿعل 6ز٠ّٚٚ، شَاض٣٠ زاْٝؿعل )

 ناض: ب١ضْا٣١َ
ــ١ )  ــ١نا٢ْ بط ط ٢َٝ سٛنُ ــ١ث ــازز٠)1ب ــاض٠)  21( ٣ َ ــاٚخ٪٣ شَ ــ١ٜط ٣ٚ٠ ْ ــ١ ث ــاَي٢  1( ي ــطا٣ٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٣ )

٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿـت٢ٓ  1992
٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات)6شَاض٠ ) َٝـ ٠ْٛٝض 11٣٩( ٣ ٥اغا٢ٜ خٛػل غ َٜه١ٚت٢  ( ٣ ث ض ٩ش٣ ضٛاض ؾ١لل١، ض 

١ٜ٠َٛٝ ب٢َ. 11/4/2113  ب١ّ ؾ
٢َُٜ نٛضزغتإ.-1 َٝرب ن٢َ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ن  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطز٢ْ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ.-2 َٝؿٓٝاض٣ ٜاغا٣ زا١ْٜط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطز٢ْ ث
َٜعاْـ١،     ١َٖيبصاضز٢ْ غ١ض٩ن٢ ز٠غت٣١ طؿت٢ ز-3 َٝـٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام يـ١ ْ ٠غت ثان٢ ي١ ١ٖض

 ْٜٛؼ، غريٚإ عُط اَغل، ز.افلس اْٛض. عثٌ ْغا٢َ 
خػــت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛطــ٪ نطزْــ٢ ثــط ٩ش٠ ٜاغــا٣ ٖــ١َٛاض نطزْــ٢ ١ٜنــ٢َ١ ٜاغــا٣ ٥ُٝتٝــاظات٢ ظٜٓــسا٢ْ نــطاٚ -4

 .2111( غاَي٢ 11ٚض اطريا٣ٚ غٝاغ٢ شَاض٠ )
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َٜ َٝطٖات٢ٓ ب١ض  َٝـٛإ ث١ضيـ١َإ ٚ سهَٛـ١ت٢    ب١خ عإ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ ٠ٚظٜط٣ ١َْٛغٝل ي١ ْ
٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ٠ٚفس٠ ٜا٠ٚض٠ن١ٜإ ز٠ن١ٜٔ، زاٚا ز٠ن١ٜٔ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف بفـ١ضَٕٛٚ بـ٪ غـ١ن٪٣        ١ٖض

٠َٛٝ باؽ به١ٜٔ، 13يٝص١ْنإ، يٝص١ْ ف١ضَٕٛٚ َازز٣٠  َٝو ي١ ٣٫ ٥ ب١ض اغـت٢ بـ٪    ي١ ثط ٩ش٠ن١، ز٠َا٣َٚ١ْ ؾت
١َُٝ ضٛاض ؾ١لل٣١ ض ابطزٚٚ بٛٚ، ن٣١ بٛٚ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ْٝػاب٢  ٣٠ٚ١٥ ٥ٝؿهاكلإ ب٪ زضٚغت ١ْب٢َ، ضْٛه١ ٥
َُٝــ١ بــ١ تــ١َأٜ   َٝػــتا ٥ َٜــو، زٚٚدــاض زاْٝؿــت١ٓن١َإ زٚاخػــت، ٥ قـا٢ْْٛ تــ١ٚاٚ ْــ١ز٠بٛٚ يــ١ ز٠ْطــسإ، داض

َٝغل ب١ض اغــت٢ ٠ٚض٠ق١ٜــ١نُإ ٥اَــاز٠نطز٠ٚٚ     َٝو زابٓــ بــ٪ ١ٖفتــ٣١ زاٖــاتٛٚ تــ١ْفٝع٣ ز٠نــ١ٜٔ،      غٝػــت١َ
َٜو ١ٖق٢ ١ٖٜـ١   َٝتـ٠ٚ١ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١      11غ١عاتٝؿُإ ي١ب١ضضا٠ٚ، ١ٖض ث١ضي١َاْتاض َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ب ز٠قٝكـ١ بطـ

َٝو، ١٥طـ١ض ١ْٖاتـ٠ٚ١ ب١ض اغـت٢ زٚاٜـ٢ ز٠ٜٓٛٚغـغل ٠ٚ١٥ْـس٠ ز٠قـ١ تـاخري بـ٠ٚٛ، بـ٪            11 ز٠ق١ تا٠ٚنٛ ضاض٠ط
َٝغل   َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ز٠َيـ َٝـٓر،           ض ٩ش٣ ثاؾرت ز٠طلٛ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ ٥ـ١ّ غٝاباتاْـ١ ٖـ١ٕ، ٜـ١ى، زٚٚ، غـ٢َ، ضـٛاض، ث

ضْٛه١ زٚا٢ٜ ض٠داَإ ػَل نطزٕ ٚ تهاَإ ػَل نطزٕ، ض٠دا٣ خٛاَإ ػَل نطزٕ ب١ قػ١تإ ْـ١نطزٜٔ ب١ض اغـت٢،   
 ١َدبٛضٜٔ ٚابه١ٜٔ، ضْٛه١ ٥ٝؿ١ناؾلإ ْاض ٚات، ف١ضَٕٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.

َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 
 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝػتا: 12َازز٣٠ شَاض٠  َٝت١ َازز٠ٟ ضٛاضز٠ ٥ ٢ًَ ثط ٩ش٠ن١ ن١ ١٥ب  ي١ ١٥غ
ن ا  ٝن هس بالٞنعػسٝ:

ُرفى عنأٗنغىس ١ن ضىٍٔن ٗن   ًىٞنإؼى    ن ٗنننننن٨عوٟن ٨غد صن هرّٙنٙسبخْ٘نانمتومن ص٘ين ٗنذص٘قنًولٚىٞن ٗن ن
سنعوىٟنمى٘نٙى٧ ٜن  ن هطىٚطسٝن ٗن هلٌِٚىٞنان هطى٘قننننننن ُدً ج  ن ٗن ؾٌعنبنين   زٝنغد ىنينًالِى٘ٙنين ٗن كثىننن

 خط زن جملوظن هرٜنٙر٘ نفرصن ٨خط زنٗ صىد زن ىس زنبػىإُٔنخى٩ينًىدٝن٨ترحى ٗشنضىرنينًٙ٘ىً نًىّنتىأزٙذننننننننننن
نٗص٘ين ٨خط زن هٚٔ نفأذ نًطجلنتومن ادٝن ْٗن هخجلنفٕٚنُعّدنذهمنً٘ فصٞ.ن

٨خطى زنعِٔى ن ٨ّنبالىدنصىدٗزن ىس زن جملوىظن ٗنًطىٛن اىدٝنننننننننعن ٨ذ٘ ين٨جي٘شن مت َن هر سف  ن هيتنمتن ٚٗانمج
ن اػ زن هٚٔ ن ْٗن هخجلنان هطويف.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  تها١ٜ ب١ نٛضز١ٜن١ؾ٢ غٛ

َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ن١ ٥اض٠ظ٣ٚٚ ب١ ََٛي و نطز٢ْ ٥ػٍٛ ٜاخٛز َاف٢ ب١ ََٛيو نـطزٕ ٜـإ غـٛٚز ٠ٚضطـطتٔ ٜـإ      ث
َٝط ٣، زٚٚ ن١غـ٢ ١َعٓـ٣ٚ١      َٝـٛا٢ْ نـاضط َٝهسإ ٚ ن٪نطز٣٠ٚ١ْ ْ َٝت٢ ٚ ي َٝه٠ٚ١ ْا٢ْ ١ٜن نط ٢ٜٓ ثؿو ٜاخٛز ث
َٜو ن١ بب١ٓ َا٣١ٜ ز٠غت ب١غـ١ضزاططت٢ٓ بـاظاض ، ١٥زلَٛـ١ٕ ٥اطـازاض بهاتـ٠ٚ١ نـ١        ٜإ ظٜاتطٜإ ١ٜ١ٖ، ب١د٪ض

ــ١    ٥اط ــ١ى ي ــ١ َا٠ٜٚ ــ٠ٚ١ ز٠زات ي ــ١ باض٠ٜ ــاض٣ ي ــه٢َٓ ٚ بط ٜ ــ١ ز٠ثؿ ــص٣ٚٚ   61ازاض١ٜن َٝ ــ١ َ ــ١نات ي َٝج١ض ْ ض ٩ش ت
ط١ٜؿت٢ٓ ٥اطازاض١ٜن١ ب٪٣، ١٥ط١ض ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ب١غ١ضضـٛٚ بـ١بآ ٜـ١ن٢ٜ٬ نطزْـ٠ٚ١ بـ١ ض ٠ظا١َْـس٣ ي١غـ١ض        
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َٟ، ي١ ١َٖٛٚ باض٠ناْسا ْاب٢َ ناض٠نا٢ْ ن١ ي١باض٠ٜـ٠ٚ١ ٥اطازاضن  َٜٔ، ١َطـ١ض     زضاٚ زاز٠ْسض طا١ْٚتـ٠ٚ١ تـ١ٚاٚ بهـط
َٝهـطاٚ، بـ١ب٢َ ٥ـ٣٠ٚ١ زاٚانـ١ ٜـ١ن٬            َٝجـ١ض ب٢ْٚٛ َـا٣٠ٚ ٥اَـاش٠ ث َٝٝـإ ت زٚا٣ ز٠ضض٢ْٚٛ بط ٜاض٣ ١٥زلَٛـ١ٕ ث

َٝت٠ٚ١.  بب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ض ٥٠ٝتإ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 
١َُٝ ت٥١ٝس٣ ز٠ن١ٜٔ.  ب١َي٢َ ٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ َازز٠ن١ٜٔ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ َٛز٣١ٜ٠ ن١ حتسٜس نطا٠ٚ  ١َُٝ ي١ط١ َُٝإ باؾ١  ٥61 َٝت، غٛثاؽ.31ض ٩ش، ث  ض ٩ش، ب

َٜع ز.ا  ضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.

َٜع ٫ْا افلس ض١ي١يٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت.  ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚنٛ خ٪٣ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝو ز٠بٝٓغل ي١ غٝاغ١ ع١ض٠ب١ٝن٣١، ناى فطغت ف١ضَٛ ١َُٝ خ١ي١ي َٝب١ٝٓٝن٢ ٥.١ٜ١ٖ  ٚ ت

َٝط٣ ث١ضي١َإ: َٜع فطغت افلس/ غهطت  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝتـٛ ٥ـ١ٚ            َُٝـ١، ٜـإ غـٝاغ١ن١ غ١َي١تـ١، ضـْٛه١ ١٥طـ١ض ب َٔ ٚا ؾعٛض ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٜإ س١ضفـ١ى يـ١ ٥
َٝت١ غ١ب١ب٢ غ١ٜت١ض٠ٚ ١ٖؿل١ْ١ ي١غ١ض باظاض ، ٢َ٥ خ٪ ١ٖز٠ف٢ قإْٛ ٠ٚ١٥ٜـ١ غـ١ٜ   َٝت،  ز٠دل١ بب َٓٝ ت١ض٠ ْـ١َ

ــو َٛاف١قــ٣١ ْــ١نطز، ٜــ١ع٢ٓ ٥ــ٠ٚ١ َٛافــل بــٛٚ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ ز٠دلــ١،      َٝ ضــ٪ٕ ٠ٚظاض٠ت ١٥طــ١ض خــ٬ٝػل َاْط
َٜـط٣ ز٠ّٚٚ)      َٝت١ غ١ب١ب٢ ١ٖؿل١ْ١ٚ غ١ٜت١ض٠ ي١غ١ض باظاض ، َٔ ٚا ت١غـ١ٚض  ز٠نـ١ّ يـ١ ز عوىٟننز٠دل١ن١ف ١٥ب

ٚننننن()ٙى٧ ٠ن( ١ْ )م٘ن٧ٙ٨ ٠ن  ن هطٚطسٝ ( ١٥طـ١ض دـ١ْاب٢   طسٝن ٗن هلٌِٚىٞنان هطى٘قننعوىٟنمى٘ن٨ٙى٧ ٠ن  ن هطى
 ٠ٚظٜط ت١زقٝك٢ بهات، ظ٩ض غٛثاؽ.

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ف١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع غٓإ عبساخلايل ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜهُإ ١ٜ١ٖ،  َٝؿٓٝاض ١َُٝ ث َٝط٠ ٥ َٝت )ي ٠ٚ١َُٜٓ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚع١، ز٠َي عوٟن ٨غد صن هرّٙنس١ظ ز٠ن١ّ بٝدٛ

ُرفى عن ٗنغىس ١ن هطى٘قن ٗن   ًىٞن ؼى  ن ٗن ُىدً دن ٗن ؾٌىعنبىنيننننننننن٨ٙسبخْ٘نانمتومن ص٘ين ٗنذص٘قنًولٚٞن ٗن 
َٝط٠ ٥ٝعاف١ ز٠ن١ٜٔ )   زٝنغد نينًالِ٘ٙنين ٗن كثس ٗ هلٌٚى  ننن ٗن ٨تف    ن ـ صٞنب ٨ضال زنٗغسٗ ن هخٚىعن( ي

َٝطاْــ١ زٚٚ ؾــ١ضٜه١ ؾـ١ضت ْٝــ١ زابٓٝؿــ٢َ ٚ ز٠َــر ببـ٢َ، بــ١ؽ ز٠تــٛا٢َْ ٥ٝتٝفــام بهــ١ٕ    ٨ُرى دنٗ هرحٔٚىىصن ( ي
َٝطا١ْ،غعطٜإ غابت به١ٕ، ب١ٜع ب٢َ ٜإ ؾريا٨، ٠ٚ١٥ ز عوىٟنمى٘نٙى٧ ٜن  ن هطىٚطسٝن ٗننننن) ٠ب٢َ ٥ٝعاف١ بهط٣َ ي

َٝو ١ٖٜـ١ نـ١ غـ١ٜت١ض٠ ي١غـ١ض     ن١ ٫َٛس١ظ٠ٜإ ب١خ٪ٜا هلٌِٚٞنان هط٘قن خط زن جملوظ(ن َٝط٠ غ١َي١ت ٕ نطز، ي
َٜتـ١         61غٛم ز٠نات، زٚا٣  ض ٩ش، ظ٩ض غـٛثاؽ،   31ض ٩ش٠نـ١ َـٛز٠ن٢ ٜـ١نذاض ظ٩ض٠ بـ٪ ٥ـ١عُاػل تٝذـاض٣، بهط

َٜت، ضْٛه١ ١٥ط١ض عكٛبـ٣١ بـ٪ ْـ١ب٢َ ْـاب٢َ، َـازز٠ٟ ٥ٝعافـ٣١ عكٛبـ٣١         َٝط٠ عكٛباتٝـ زابٓسض زٚا٢ٜ ز٠ب٢َ ي
 به١ٟ ي١ط١َي٢.

َٜع ز  .اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝطخإ، غـ٪ظإ       َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغـطا٠ٚ، نـاى عبسايػـ٬ّ، ؾـً َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟، ١٥ّ ب١ض  ن٢َ ت

 خإ، ١ْ٫ خإ، ز.افلس، ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
َٜع عبسايػ٬ّ   ً طفٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٣ َٝب٣١ٝٓٝ غهطت َٝـط٠   ١٥ٚ ت َِٝ، تٝهطاض٣ ْان٠ٚ١َ١، ١َب١غت ي ًَ ث١ضي١َإ باغ٢ نطز، خ٪ّ ٥اَاز٠نطزبٛٚ بٝ

َٝط١ٚا٣١ْ ١٥سها٢َ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ْـ١ب٢َ، ب٪ٜـ١ َـٔ     َٝت، ١٥ٚ ٥ٝتٝفاق١ ب١ ث ًَ ٠َٛٝنإ ب ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ ٣َٚ١ٜ١٥ ب١ؾ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٣٠ٚ١٥ ع١ض٠ب١ٝن١، ) َٝٔ) عوٟنم٘ن٧ٙ ٠ن  ن هطٚطسٝث ًَ  ْن٨ٙرِ  ضنًعن ذلى َنن ٗن كثسنعوٟن( ب

َٝط١ٚا٣١ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ ْـ١ب٢َ، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ ضـْٛه١ ١٥طـ١ض       ٓر ن هص ُْ٘ ( ب١ نٛضز١ٜن٣١ ب١ ث
 ( َٔٝ ًَ ٢َٝ ب ١ٜ٠َٛٝ ث ( َٛستـاد٢  ٙى٧ ٠ن  ن هطىٚطسٝنن( ٚاتـ١ ع١نػـ١ن٣١ زضٚغـت١)    ْن٧ٙ٨ ٠ن  ن هطٚطسٝب١ٚ ؾ

َٝغل، ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ْٝـاظ٣ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜإ        ت١قسؿل٢ ٠ٚ١٥ ْابٔ، َٔ ت١غـ١ٚض  ١٥نـ١ّ باؾـرتٜٔ ؾـ     َُٝـ١ ٥ـ١َي ت ٥
َٝت، ٥ـ١ٚ          َٜـو ْـ١ب ٍَ ٥ـ١سها٢َ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ َٛتـ١ْاقع ٚ ْاض  َٝت ي١طـ١ َٝو ب ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ١٥ٚ ْٝاظ٠ٜإ ب١ ١َضد
نات١ ظ١َٝٓت٢ ١ٖض١ٜى ١٥ٜـ٣َٚ١ بـ٪ ٥ٝتٝفاق١نـ١ ت١َيـ١ب ت١قـسِٜ بهـات، بـاق٢ ٥ـ٠ٚ١نإ ٣٫ َـٔ ظ٩ض طـطْط           

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

 ْٛقت١ ْٝعا١َٝ؟، ف١ضَٛٚ.
 

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ٥ـ١ّ سكٛقـ١ ٚاضز٠ بـ٪ ؾ١خػـ٢ ١َعٓـ٣ٚ١ ٚ           ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظٜـاتط ض ٕٚٚ به١ٜٓـ٠ٚ١، تـ١بٝع٢ ٥
َٝه٢ ١َؾطٚع١ ٥ٝتٝشـازات، ٥ٝٓـسؿلاز، يـ١    ت١بٝع٢ بهات، ١َغ١ي٣١ ٥ٝٓسؿلاز داض٣َ ت١غبٝتُإ ن طز٠ٚٚ، ١ٖق

َٝـت ١َغـ١ي١ٕ )       َٝـط٠ ١َؾـطٚت١، ١َؾـطٚت نـطا٠ٚ ز٠َي عوىٟن ٨غىد صن هىر٠ننننب٢ٜٓ١ زٚٚ ؾ١خؼ بهط٣َ، ب٫َ١ّ ي
َٝـ       ٙسبخْ٘نانمتوم َٝو بـ٪ ١ٖؿل١ْـ١ ي١غـ١ض بـاظاض ، ٥ـ١ب٢َ ثـ ( ١٥ّ سكٛقا١ْ ت١ٚا٠ٚ ١٥تٛا٢َْ بٝهات، ب١َ١ضد

َُٝـ١ ٥ٝػتٝػـٓا٥اؽلإ          ٠ٚ١٥ ٥ٝدتٝاض٣ ١َدًػ١ن ١ بهات، ضـْٛه١ ٖـ١ق٢ َـ١دًؼ ١ٖٜـ١ بـ٪ ١ْٖـس٣َ سـا٫ت، ٥
نطز٠ٚٚ، ب٪ ١ْٖس٣َ ١َداٍ ١٥تٛأْ ٥ٝٓسؿلادات به١ٕ، ٥ٝتٝشازات ٚ ٥ٝتٝفاقٝات ٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ بهـ١ٕ، ب٪ٜـ١     

َٝط٠ َازز٠ن١ ت١ٚا٠ٚ، ٖٝض ٥ٝؿهاػل ي١غ١ض ١ْٝ، غٛثاؽ.  ي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ض  ي١َإ:ب١ض 

َٝط خإ ف١ضَٛٚ.  ؾً
َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ب١ْٝػب١ت٢ ١٥ّ َازز١ٜ٠، َٔ ثؿتطري٣ ض١ٝ٥٠ن١ٟ نـاى فطغـت ٚ نـاى عبسايػـ٬ّ ١٥نـ١ّ، ضـْٛه١ ب١ض اغـت٢        

ًَـ٢َ َـٔ ٥ٝشتٝهـاض ١٥نـ١ّ، نـ١ؽ ْـاَي٢َ         ١َُٝ با ز٠ضطا١ٜى ١ْن٠ٚ١ٜٓ١، ضْٛه١ ن١ؽ خ٪٣ ْاٜـ١ت ب َٝط٠ ٥ ٠ٚضٕ ي
ؽلـاّ  َٝت )ٚمل ـلٝـع ا٫سـٛاٍ ٫ صلـٛظ ا   ١َْعِ به١ٕ ي١ ٥ٝشتٝهاض، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ي١ َازز٠ن٣١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ن١ ٥ـ١يَ 

٢َٝ بــ٪ اي َٝــ٢ ٥ــ١َي َٝؿــ٠ٚ١ ث ٢َٝ ) 61تكــطٚفات( يــ١ ث متىى َنانمجٚىىعن ٨ذىى٘ ين٨نجيىى٘شن ض ٩ش٠نــ١، زٚا٣ ٥ــ٠ٚ١ ٥ــ١َي
%٣ ن١زاَإ ْابٛٚ، ١ٜع٢ٓ ٣35، زٚا٢ٜ ١٥ٚ ي١ ( ت٪ ١٥ب٢َ خ٪ت ١ٖغت به١ر سٗف  ن هرٟنمتن ٨خط زنعِٔ  ه

َٝت ) 35يــ١  ٗانمجٚىىعن ٨ذىى٘ ين٨جيىى٘شن متىى َن% ظٜــاتط ْــ١ب٢َ، ٥ٝشتٝهــاضٜـ ٖــ١ض يــ١ َازز٠نــا٢ْ تــط، نــ١ ٥ــ١َي
َٜه٢ تـط بـ٪ باغـ٢ َٛز٠نـ١       هر سف  ن هيتنمتن ٨خط زنعِٔ ن ٨ّنبالدنصدٗزن ىس زن جملوىظن ٗنًطىٛن اىدٝنننن ( دـاض

َٝ َٝـط٠ زٜطاغـ٣١ ١َٚظٚع١نـ١ بهـات، بـ٫َ١ّ      ١٥ن٣١، ١َعٓا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ي َٝغل ١َدًػ١ن١ ١ٖض ١٥ب٢َ ي ًَ ط٠ با ١ٖض ب
 ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ؾ١ضح بهط٣َ، غٛثاؽ.

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

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػــتا ١٥غــ٢َٛٗ  َٝطَٛــإ ن٪َجاْٝانــإ ٥ خ٪ٜــإ ١٥خ١ْــ١ بــاظاض ٠ٚ٠، ظ٩ض دــاض ١ٖٜــ١ ١٥غــ١َٛٗنإ ؾ١خػــ٢  ب
َٝـ٠ٛ بتـٛأْ نـ٪ْرت ٩َي٢ ٥ـ١ٚ باب١تـ١             َُٝٛاْٝـ١، ٥ َٝت١ ب٪ضغـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ث َٜت٠ٚ١، ١٥ضـ ٥ٝعتٝاز٣ ١٥ٜهط 
َٝط٠ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١َب١غت٢ ظٜـاتط ٠ٚ١٥ٜـ١ زٚٚ ن٪َجاْٝـا٣ ظ٩ض ظ٠بـ٫١س٢ طـ١ٚض٠، بـ١ ق١غـس٣         به١ٕ، ب٫َ١ّ ي

َٝه٠ٚ١ ١٥ّ ٥ٝٓسؿلاد١ ١٥ن١ٕ، ي١ٚ ساَي١ت١ ن١ٚاتـ١ ٥ـ١ٚإ ق١غـس٠ن١ٜإ    ٣٠ٚ١٥ ٥ َٜٔ ث ٝشتٝهاض٣ باظاض  به١ٕ، ز
َٝتـ٠ٚ١، ب٪ٜـ١ َـٔ             ٢َٝ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ي١طـ١َيٝإ ظَٛٚي ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝشتٝهاض ١٥نـ١ٕ، ي١غـ١ض ١َدًػـ١ن١ ٠ٚ١٥ٜـ١ بـ١ث



 343 

َٜع ناى عبسايػ٬ّ نطز٣، ١٥ّ ١ٜنططت١ٓ ٥ ٨خي هفن ذل َن١ّ ٥ٝٓسؿلاد١ )غ١باض٠ت ب١ٚ ٫َٛس١ظ٣١ٜ٠ ن١ ب١ض 
١ًَٝن٣١ ٜاغا١ٜن١ ٓر ن هص ُْ٘ َٝغل، ب١َي٢َ، ٥ٝدتاض٣ د١ْابت ز٠نات، ب٫َ١ّ ي١ْاٚ َازز٠ ١٥غ ( ١٥ط١ض ١َ١٥ زا١ْْ

( ٗانمجٚعن ٨ذ٘ ين٨جي٘شن مت َن هر سف  ن هيتنٙرٍن ٨خط زنعِٔ ن ٨ّنبالدنصدٗزن س زن جملوظٖات٠ٚٛ، ١٥َي٢َ، )
َٜطــ١ٜإ ػَل بطــط٣ يـ٣٠ٚ١ نــ١ غــ١َ١ٖ١ناْٝإ    تـ٪ ْــاتٛا٢ْ ٥ــ١ٚ ٥ٝتٝ  َٝٓٝت٠ٚ١، ْـاتٛا٢ْ ض  شاز٠ٜـإ ثــ٢َ ١َٖيب٠ٛؾــ

بفط٩ؾ٠ٚ١ٓ ي١ْاٚ غٛق٢ ب٪ضغ١، ت١ْٗا ناض٣ ت٪ ١ٜ٠ٚ١٥ َٛتاب١ع٣١ ْٝػب١ت٢ ٥ٝشتٝهاض٣ باظاض ٠ن١ٜإ بهـ٣١،  
َٝه٢ تطٜــإ ي١ط١َيــسا بهــ٣١، غــ١ٜط٣ ٥ــ٣٠ٚ١ َٛتاب١عــ٣١ ْٝ َٝهُإ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ْــاتٛا٢ْ ٖــٝض ت١غــ١ض ٚف ػــب١ت

       ٣٠َٛٝ ــ ــ١ٚ ؾ ــ١ض ب ــاب٢َ ٖ ــْٛه١ ْ ــتغل، ض ــ١ض٣ ض اب٠ٛغ ــ١ب٢َ ي١غ ــ١ ٥ ــ١ّ َازز٠ٜ ــ١ ٥ ــاض، ب٪ٜ ــ٪ ٥ٝشتٝه ــ١ت٢َ ب زاْٚ
١ٜ٠َٛٝ ت١غسٜل بهط٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ. ١ًَٝن١ف ٖات٠ٚٛ، ب١ٚ ؾ  د١ْابٝؿتإ زاٚاتإ نطز٠ٚٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ١٥غ

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

 ضَٛٚ.١ْ٫ خإ ف١
َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض ٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ي١ غٝاغ١ ع١ض٠ب١ٝنـ٣١ ز٠بـ٢َ    َٝت ع٢ً اغاؽ ز٠ب٢َ ي َٝط٣ ث١ضي١َإ نطز٣، ن١ ز٠َي َٝب٣١ٓٝ ن١ غهطت ١٥ٚ ت
٠ٚ١َُٜٓ َـٔ  ٧ٙ٨ ٠ن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنان هط٘قبٓٛٚغط٣َ ) ( ت١بٝع٢ ب١ض ٢٥٠ َٔ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ ز٠خٛ

َٝط٣ غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ّ،      ي ٍَ ١٥ٚ ض ١َ١ٝ٥٠ ثؿتطري٣ ي١ ض ٥٠ـ٢ غـهطت َٝط٠ َٔ ي١ط١ َٝس٠ط١ّ، ب١ؽ ي ٢َٝ ت
ــا٣١ٜ         ــ١ٚ ٜاغ ــ١ ٥ ــ١َيو ن ــ١ ٣٫ خ ــ٢َ، ي ــط ز٠ب ــ١فّٗٛ ت ــاتط َ ــ١ع٢ٓ ظٜ ــ٢َ، ٜ ــرت ز٠ب ــاتط ٚاظس ــ٣٠ٚ١ ظٜ ــ١ض ٥ ي١ب

َٝؿرت با ١َُٝ ث َٝط٠ ١َب١غت ض١ٝ، ساَي١ت٢ ٥ٝٓسؿلاز ٥ َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ي َٜٓ َٝؿـٛٚ    ز٠خٛ مسإ نطز يـ١ َازز٠نـا٢ْ ث
% بــ٢َ، ٥ــ١ّ ٥ٝٓسؿلادــ١ف ْٝػــب١ن١ ي١غــ١ض ض  35تــط، ٥ــ١ّ ٥ٝٓسؿلادــ١ ْٝػــب١مشإ بــ٪٣ زاْــا نــ١ طٛؽلــإ   

َٜو ٠ٚضز٠طــري٣َ، ٚؽلــإ ســ١ـل٢ غــٛق١ن١، بــ٪ ؾلْٛٚــ١ ٜاغــا٣ عرياقــ٢ ٚؽلــإ   َٝو ٚ ض َــ١عٝاض %٣ ١٥51غاغــ
َٝط٠ نطزَا١ْ  ػَل بهـات، ٥ٝشتٝهـاض ْـ١نات باظاض ٠نـ١، ظ٩ض ٥ٝعتٝازٜـ١      %، ١٥ٚ ٥ٝٓسؿلاد١ ١٥ط١ض ٚا٣ 35زاْا٠ٚ، ي

ــ١ٚ       ــت، ٥ َٝ ــطا٠ٚ نــ١ ز٠َي ــ١ ْٛٚغ ــ١ٚ غــٝاغ١ قاْْٛٝ ــ١ ٥ ــ٢ ي٠ٚ١ٜــ١ ن ــط٠ ١َب١غتٝؿ َٝ ــ١ بهــط٣َ، ي ٥ــ١ٚ ٥ٝٓسؿلاد
٥ٝٓسؿلاد١ نطا ٜإ ١٥ٚ ٥ٝتٝفاقٝات١ نطا، ض ب١ْٝػب١ت٢ ؾطٚت بٛٚ، ض ٣٠ٚ١٥ ن١ خاغ١ بـ١ ١٥غـعاض، ٜـ١ع٢ٓ    

َٜٜٓٝإ ٥ٝشتٝهاض٣ باظاض ٠ن١ْ٠ٚنات غ١ٜت١ض٠ بهات،  ٠ٚ١ ١َفَٗٛـ١، بـ١ؽ بـ١    ٣١ بهات، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ن١ ز٠خٛ
١ٜ٠َٛٝن٢ باؾرت بٓٛٚغط٣َ ظٜاتط ١َفّٗٛ تط ز٠ب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ؾاض٠ظاٜٝإ  ض ٢٥٠ َٔ ١٥ط١ض غٝاغ١ن١ ب١ؾ

 ١ْب٢َ ي١ٚ بٛاض٠، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضَٛٚ.ز.افلس ف١
 
 

َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝساٜـ١،       َٝـط٠زا ض ٠ْطـ١ ١ْٖـس٣َ ض٠نانـ١ت٢ ت ٠ٚنٛ ٖاٚناضاة باغٝإ نطز زٜاض٠ َازز٠ن١ ب١ض اغت٢ ٖات٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ي

َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ٥اض٠ظ٣ٚٚ ب١ ََٛيو نطز٢ْ ٥ػـٛػل ٚ ٜـاخٛز َـاف٢ بـ١ ََٛيـو      َٝت ث نـطزٕ   ن١ ١٥َي
َٝهـسإ ٚ ن٪نطزْـ٣٠ٚ١ ٜـ١ى زٚٚ ن١غـ٢           َٝت٢ ٚ ي َٝهـ٠ٚ١ ْـا٢ْ ٜـ١ن ٜإ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ٜاخٛز ثؿـو، ٜـاخٛز ث
َٜو بب١ٓ َا١ٜٟ ز٠غـت ب١غـ١ضزاططت٢ٓ بـاظاض ، ٥اٜـا نـ٢َ ت١قـسٜط٣ ٥ـ٠ٚ١         ١َع٣ٚ١ٓ ٚ ظٜاتطٜإ ١ٜ١ٖ، ب١ د٪ض

َٝت١ ٖ٪٣ ز٠غت ب١غ١ض زاططت٢ٓ باظاض ، دط١ ي٠ٚ١ ١٥ٚ إ ض٪ٕ خ٪ٜـإ ١٥زلَٛـ١ٕ ٥اطـازاض    ز٠نات ن١ ١َ١٥ ١٥ب
به١ْـــ٠ٚ١، ٜـــ١ع٢ٓ ٥ـــ١ٚ ١٥ؾداغـــا١ْ ١٥زلَٛـــ١ٕ ٥اطـــازاض به١ْـــ٠ٚ١، ٥اٜـــا نـــ١ خ٪ٜـــإ ببٓـــ١ ٖـــ٪٣ ز٠غـــت  
ــ٪٣         ــ١ب٢َ خ ــ١ٕ ٥ ــ٠ٚ١ ١٥زلَٛ ــ١ض ٥ ــ٠ٚ١، ي١ب ــازاض ز٠ن١ْ ــ١ٕ ٥اط ــإ ١٥زلَٛ ــ٪ٕ خ٪ٜ ــاظاض ، ض ــ١ضزاططت٢ٓ ب ب١غ

َٝت، ٥ٝذطا٥ات ب َٝه٢ ١ٖب٢َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ن١ ب٠ٚ١ بعاْ هات، ١٥ط١ضْا خ٪٣ ١َ١٥ ب١ ت١ٚا٣ٚ ٖات٠ٚٛ، ١٥ٚ َٝهاْٝعَ
َٜٝٛػـت١ فاضٜع٠ٜـ١ى زابٓـسض٣َ، ز٠بٓـ١ َاٜـ٣١ ز٠غـت ب١غـ١ضزاططت٢ٓ            ن١غا٣١ْ ن١ ٥ـ١ٚ ٥اض٠ظ٠ٜٚٚـإ ١ٖٜـ١ ث
َٜٝٛػـت٢ بـ١       َٝط٠ بـ١ ض ٥٠ـ٢ َـٔ ث باظاض ، ١٥زل١َٕٛ ٥اطازاض به٠ٚ١ْ١، ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ ٠ٚ١٥ ١ْٝ، ب٫َ١ّ ب١ض اغت٢ ي

َُٝٛا١ْٝ ١٥زل١َٕٛ ٥اطازاض به٠ٚ١ْ١، ن١ خ٪ٜإ ١٥ب١ٓ زاض ؾت١ٜ٠ٚ١ٓى ١ٜ١ٖ ، ضْٛه١ ١٥ٚ ١٥ؾداغا١ْ خ٪ٜإ ث
 ٖ٪٣ ز٠غت ب١غ١ضزاططت٢ٓ باظاض ، غٛثاؽ.

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ نـ١ٚا   ١َُٝ ي١ط١ َٜعتإ ت١َاؾـا٣           ٥ َٝتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥طـ١ض بـ١ض  َٓٝ ٣١ٜ٠َٛٝ نـ١ ٖـات٠ٚٛ ؼل بـ١ٚ ؾـ

ٜـ١، يـ١ٚ ساَي١تـ١ باغـ٢ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١نات ٥ـ١َي٢َ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ضـ٪ٕ           13َازز٠ن٣١ زٚا٣ خ٪ؾ٢ به١ٕ، ن١ َازز٣٠ 
َٜه٢ ١٥زات٢َ، ن١ ١٥ّ ٥ٝٓسؿلاد١ ) ٞننننَٛب١ضٜط َٝـط٠  ( ٜـ١ع٢ٓ تـ٪ ي  تط ٍٓنانتصدَن ٨ ر ى  نبػىلىنخيىىنب اِ فطى

َٝه٢ ٥ٝكتٝػازٜت بـ٪   َٝه٢ باظاض ، ١ٜع٢ٓ ت١ق١زَٚ عكٛب١ت زاْا٠ٚ ب٪ ١َٖٛٚ ٥ٝشتٝهاض٣َ ب٪ ١َٖٛٚ زاطري نطزْ
َٝتـ٠ٚ١، تـ١ْٗا ١٥طـ١ض بهـط٣َ ٥ـ١ّ ضغـت٣١ٜ١ ػَل               َٓٝ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٜٔ ٠ٚنـٛ خـ٪٣ ؼل َُٝـ١ ي١طـ١ زضٚغت ز٠نـات، ب٪ٜـ١ ٥

ٞنننن٫ب١ٜٔ، ) َٜـط ٣٠ نـ١ ثاؾـ٢ خـ٪٣        ( يفأذ نًطجلنتومن ادٝن ْٗن هخجلنفٚىٕنُعىّدنذهىمنً٘ فصى ١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ز
َٜـط٠ سـ١ظف            ٍَ ٥ـ٠ٚ١ٜٔ ٥ـ١ٚ ز َُٝـ١ ي١طـ١ َٝؿـرت ْانـات، ٥ َٜـط ٣٠ ث َٜٝٛػت بـ١ٚ ز ٖات٠ٚٛ ؾ١ضس٢ نطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ ث

 بهط٣َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.٥اضاؽ ْٛقت٣١ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟، ف١ضَٛٚ.
 
 

َٜع ز.٥اضاؽ سػغل:  ب١ض 
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َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝؿٛٚ ٥اَاش٠َإ ب٠ٚ١زان١ ضٛاض دـ٪ض باظاض َـإ ١ٖٜـ١، ْاضـ١ُ غـ١ض د٪ض٠نـإ،        َٜع، زاْٝؿت٢ٓ ث ١٥ْساَا٢ْ ب١ض 
١َُٝ ن١ ي١ ١ٜى َْٛتر ظٜاتط ٜإ يـ١ ٜـ١ى ؾـ١ضٜه١ ظٜـاتط بـٕٛٚ بـ١ زٚٚإ، ٥ـ١ٚ         ٢َٝ ١٥ّ َازز٠ ٜاغا١ٜٝ ٥ ب١ث

َٝٔ ٥ٝشتٝ ٢َٝ ١٥َي ١ًَت١نا٢ْ ٥ٝشتٝهـاض٣ قًٝـ١ ٥ـ١ٚ       نات١ ١٥ض١ٓٝ ١٥ٚ باظاض ٣٠ ن١ ث َٝو يـ١ خ١غـ هاض٣ ق١ًٝ، ٜـ١ن
غ١ٜت١ض١ٜ٠ ن١ ي١ باظاض  ١٥ٜهات، ١٥ٚ ٥ٝشتٝهاض١ٜ٠ ن١ ب١غ١ض باظاض  ١٥ٜهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١ ض ٣ٚٚ ١ْظ٠ض٠ٚ١ٜٚ 
َٝـ٢ بـ٢َ، ٥ـ١ٚ غـ١ٜت١ض١ٜ٠         ي١ ض ٣ٚٚ ٜاغاٜٝؿ٠ٚ١ ٚاضز٠ ١٥ٚ غ١ٜت١ض١ٜ٠، ب١ؽ ططْط ٠ٚ١٥ٜـ١ َـ١دًؼ ٥اطـا٣ ي

َٝو            تاض١ْس ي ١ ب١ضش٠ٚ٠ْـس٣ خ١َيهـ١؟، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ز٠دلـ٢ زٚٚ ؾـ١ضٜه١ن١ٚ بـ٪ غـ١ٜت١ض٠ ١٥ضـ١ٓٝ ْـاٚ ٜـ١ن
َٝـ٢       َٝٔ باظاض ٣ ٥ٝشتٝهاض٣ ق١ًٝ، ١٥ٚ غـ١ٜت١ض١ٜ٠ ٚاضز٠، بـ٫َ١ّ َـ١دًؼ ٥اطـا٣ ي ٢َٝٝ ١٥َي ي١ضٛاض باظاض ٠ن١ ن١ ث

َازز٠نـ١ بـ١ باؾـ٢ ٥ـ١ظاة     ب٢َ، ١٥ٚ غ١ٜت١ض١ٜ٠ تا ض١ْس ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ خ١َيه١؟، غٛثاؽ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ    
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ  ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل

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

 ف١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ب  ثٝؿ١غاظ٣:ٚباظضطا٢ْ  ١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿـٓٝاض٠َإ ٖـ١   َٝت٠ٚ١، ب١ؽ ١٥ٚ زٚٚ ث َٓٝ َٝٔ      َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل َٜـت، نـ١ ز٠َيـ بٛٚ، س١ظز٠نـ١ّ ٥ٝعافـ١ بهط

 ُىىدً دن ٗن ؾٌىىعنبىىنين   زٝنغد ىىنينًالِىىّ٘ٙن ٗن كثىىسن ٗن ٨تف  ىى  ن ـ صىىٞنب ٨ضىىال زنٗغىىسٗ ن هخٚىىعننثــاف )
َٜـت، ز٠بـ٢َ ٥اطـازاضبغل        ٗكٌٚ  ن ٨ُر دنٗ هرحٔٚص ( ٠ٚ١٥ ٥ٝعاف١ بهطآ، ضـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝتٝفاقـات٢ دـٛظ٢٥ ز٠نط

َٝطا١ْ، َٛز٠ف  َٝ 31ع١َ١يٝات٢ تٝذاض٣ ظ٩ض٠، ض ٩ش ب٪  61ي ٍَ   ض ٩ش نٝفا١ٜت ت٢، ضْٛه١ ع١َ١يٝات ب٪ ٜـ١ى غـا
 ز٠بآ، زٚا٢ٜ َازز٣٠ عكٛب١ؾ٢ ب٪ زابٓسض٣َ ي١ ٥ٝعاف٢، ظ٩ض باف ز٠بآ، غٛثاؽ.

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

َٝهٝؿٝإ َٝب٢ٓٝ ١ٖبٛٚ، ١ٜنٝإ ي١غ١ض َٛٚز٠ن٣١، ١ٜن َٜط  ظٜاز بهط٣َ، ف١ضَٛٚ. د١ْاب٢ ٠ٚظٜط زٚٚ ت  زٚٚ ز
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
 ،٠ٚ١َٜٓٝٓ َٝػتا ١٥ٚ غٝاغ٣١ٜ١ زٚا٣ ت١عس١ًٜن١ ١٥خٛ ٥ 

ن ا  ٝن هس بالٞنعػسٝ:
ُرفى عنأٗنغىس ١ن ضىٍٔن ٗن   ًىٞنإؼى  ن ٗنننننن٨عوٟن ٨غد صن هىرّٙنٙسبخىْ٘نانمتوىمن صى٘ين ٗنذصى٘قنًولٚىٞن ٗن نننننن

 ؾٌعنبنين   زٝنغد نينًالِى٘ٙنين ٗن كثىسن ٗن ٨تف  ى  ن ـ صىٞنب ٨ضىال زنٗغىسٗ ن هخٚىعنٗكٌٚى  نننننننننن ُدً دن ٗ
 خط زن جملوظن هىرٜنٙرى٘ نفرىصن ٨خطى زنننننن، ٨ُر دنٗ هرحٔٚصنعوٟنم٘ن٧ٙ ٜن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنان هط٘ق

 هٚٔى نفىأذ نًطىجلنتوىمن اىدٝنننننننٗ صد زن س زنبػإُٔنخ٩ينًدٝن٨ترح ٗشنث٩ثْ٘نًًٙ٘ نًّنتأزٙذنٗصى٘ين ٨خطى زنن
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 ْٗن هخجلنفٕٚنُعّدنذهمنً٘ فصىٞ.نٗانمجٚىعن ٨ذى٘ ين٨جيى٘شن متى َن هر ىسف  ن هىيتنمتن ٨خطى زنعِٔى ن ٨ّنبالىدننننننننننن
نصدٗزن س زن جملوظن ٗنًطٛن ادٝن اػ زن هٚٔ ن ْٗن هخجلنان هطويف.

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

َٜت١  61ت٢ ١٥ٚ ب٫َ١ّ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٚ  ض ٩ش، ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ ناى عبسايػ٬ّ؟. 31ض ٩ش بهط
َٜع عبسايػ٬ّ  نً طفٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ي١ َازز٣٠ ١ٖؾت ٚتَٛٚا١ْ )  ٜن ُىدً دنبىنينغىسٙلرنين ٗن كثىسن ٗن ٜننننني١ ض اغت٢ ٥ًٝشاح ْاخ٪ؾ١، ب١ؽ ٥

َٝو بهط٣َ نـ١ بـاظاض    ....( ١ََٖٛٚإ ٚت٠ٚٛ، مم زضٞنػ زٙٞنًصٚدن ذ نك ْ َٝت ْاب٢َ ؾت ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٣َٚٛ١ٖ ١٥َي
َٝت يـ١ ١٥غاغـ٠ٚ١      َٝٓاط١ّ ٜإ ٚاظح ١ْٝ، ٜإ َاْسٚٚ ب١ٜٓٚٛ، ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ٥ـ١َي ق٪ضر بهات، ١٥ّ َازز١ٜ٠ َٔ ت
َٝط١ٚا٣١ْ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ   َٝه٢ تٝذاض٣ به١ٕ، ن١ ث ١٥ٚا٣١ْ ض ٠ت نطإٚ، ١٥ّ د١َاع١ت١ ٥ُٝتٝاظٜإ ١ٜ١ٖ، ١ْؾات

َٝت١ قـ٪ض ب٢َ  َٝو بب َٝت ١٥ط١ض ١٥ٜا٣َٚ١ْ ٚابه١ٕ ٚ ٚا به١ٕ ب١ ١َضد نطزْـ٢   ري١ ١٥غاغ٠ٚ١ باؽ ١٥نات، ٚا١٥َي
َٝت ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ٜإ ١ٖب٢َ ١٥ٚ ْٝاظ٠، ن١ ١٥ٚ ْٝاظ٠ ١٥ّ قا١ْْٛ ٖات٠ٚٛ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ْٝـاظ٠ ْـ١ب٢َ،       باظاض ، ١٥َي

َٝت َُٝبط١ٜ١ْٔ، ١٥َي َٝٓاط١ّ، ت َٝط١ٜؿـت١َٚٛ،    ز٠ب٢َ ٚا به١ٕ ٚ ٚابه١ٕ، َٔ ت ، ْا بأَ ؾ١ضس٢ به١ّ َـٔ ضـ٪ٕ ت
َٝو ب٪ ب١ز٠غت ض اططتٓـ٢ ٜاغـا، ٜـ١ع٢ٓ     َٝط٠ ٚتٛٚتا١ْ ١٥ط١ض ١٥ٚ ٥ٝٓسؿلاد١ بٛٚ ب١ ١َضد ٠َٛٝ ي ١٥ظٜع٣ َٔ ٥

٢َٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١َضفٛظ٠، ٚتٛٚت١ ) بػلىنٙى٧ ٠نن٥ٝٓسؿلاد١ن١ت ت١عطٜ  نطز٠ٚٚ، ٚتٛٚت١ ١٥ّ ٥ٝٓسؿلاد١ ب١ث
َٜطا٣ ١٥ز٠   َِٜٓ ٫َ٠َٚـ٢ ْاز٠َـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ١ّ          ( ٥ٝٓذا ض  ٍَ خـ٪ّ ١٥خـ١ٚ َٝه٢ ط١ْـس٠ ٢ََ، ب٫َ١ّ َٔ ٠ٚنـٛ دٝٗـ١ت

ف١تط٠ٜـ١، تـانٛ ٥ــ١ّ ٥ٝٓسؿلادـ٣١ نــ١ بـ١ ع١نػــ٢ ٜاغـا١ٜ، بـ١ ٜاغــا َـٔ تــ١عت٢ًٝ ٜاغـا٣ خــ٪ّ ١٥نـ١ّ، َــٔ          
َٜـو ٥ـ١ظاة، عـ١ض٠بٝـ بـاف ٥ـ١ظاة،      َٝس٠ط١ّ ٖٝض ت١فػري٣ تط ْاظاة، ت١فػري٣ تطٜـ ١ٜ١ٖ نٛضز٣ ت٪ظ  ٚات

َٝهـ١  بػىلىنٙى٧ ٠ن  ننض٠داتإ ػَل ز٠ن١ّ ١٥ٚا٣١ْ ١ٜ١٥َٛزٕ ب٪َإ ؾ١ضس٢ بهـ١ٕ، ٥ـ١ٚ ١َغـ١ي٣١ )    ( ٥ٝتٝفاق
َٜـت، ٥ـ١ّ           َٝطـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٥ٝذـاظ٠ ٠ٚضبطط َٝغل تـا٠ٚنٛ بـ١ ث َٜطا٣ ب٪ زا٥ـ١ْ َٝط١ٚا٣١ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ١ٜ، ض  ث

َٝت، ٠َٚي٬َ ٖٝض َاْا٣ تط٣ ١ْٝ، ب٪١ٜ ت١غ١ٚض  ز٠ن ١ّ ظٜاتط ز٠ب٢َ ب٪َإ ؾ١ضس٢ به١ٕ ْٝاظ٠ن١، َازز١ٜ٠ ٚا١٥َي
َٜه٢ تـط دـ١خت           ٍَ ض ٩سـ٢ ٜاغـا ٚ ْـاب٢َ، ٥ٝكترياس١نـ١ف ز٠بـ٢َ دـاض َِٝ ١َ١٥ َٛت١ْاقع٠ ي١طـ١ ١٥طٝٓا َٔ ١٥َي
َٝطـ١ٚا٣١ْ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ْـ١ب٢َ،              ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بهـ١ٜٔ ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ٥ٝٓسؿلادـ١ٚ ْٝـاظ٠ ز٠بـ٢َ بـ١ ث

١َُٝ ب١ ١٥ْك١غت ١٥َي َٜطـا٣ بـ٪      ١٥طٝٓا ٥ َٝطـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜف ض  َٜطا١ٜن١ ب٪ ١٥ٚ نط ٜاض٣٠ ب١ ث َٝغل ١َ١٥ ض 
َٝغل، غٛثاؽ.  زا١٥ْ

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

 ناى خٛضؾٝس ف١ضَٛٚ.
 
 
 



 346 

َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝط٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ّ زٚٚ ن١غ١ ٜإ غ٢َ ن١غ١ ب٪ َٝو ت١قسؿل٢ يٝص١ْ ز٠نـ١ٕ، ٥ـ١ٚ يٝص١ْٜـ٣١     ثطغٝاض ي َٜٔ ت١َي١ب ز
ٜـإ ٥ــ١ٚ ١٥زل١َْٛــ٣١ نـ١ ١ٖٜــ١ ٥ــ١ٚ ت١َي١بــ١ ت١قـسِٜ ز٠نــ١ٕ، ت١َيــ١ب ت١قـسِٜ ز٠نــ١ٕ ضــْٛه١ ع١ًٝت١نــ١     

َٝت ) ( ع١ًٝت١نـ١ يـ٣َٚ١ زاٜـ١ ضـْٛه١ ٥ـ١ٚإ ز٠ظاْـٔ ٥ـ١ّ        عوٟنم٘ن٧ٙ ٠ن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞي٠ٚ١زا١ٜ، ١٥َي
َٝو زضٚغـت      ٥ٝٓسؿلاد١ ١ٖؿل١ْ١ ز َُٝـ١ بـ١ْٝاظٜٔ ٥ٝٓـسَاد ٥ َٔٝ َٜٔ ب١ يٝص١ْ ز٠َيـ ضٚغت ز٠نات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز

١َُٝ ١ٖؿل١ٜ١ْ١ى زضٚغت ز٠ن١ٜٔ، باؾ١ ٜـإ ْـا؟، بهـ١ٜٔ ٜـإ ْـا؟، بـ١ ض        ز٠ن١ٜٔ، ١٥ٚ ٥ٝٓسؿلاد١ ب١ ض ٢٥٠ ٥
َٜٝٛػت ْانـات ت١َيـ١ب ت١قـسِٜ ب    ١ًَٕ ث َٝو؟، ض٪ٕ به١ٜٔ؟، ١٥ط١ض ١ٖؿل١ْ١ ١ْب٢َ ١ٖض ١٥غ هـ١ٕ، ي١بـ١ض   ١َضد

َٝؿـ٢ خـ٪٣ ْانـات، ٥ـ١ٚ         ٍَ ٖـ٢ ث ٠ٚ١٥ ز٠ق١ن١ ظ٩ض قا١ْْٝٛ، ظ٩ض ٜاغا١ٜٝٚ ظ٩ض ١َْتك١ٝ، ق١ت تـ١عاضٚظ ي١طـ١
َٝٝـسا، يـ١ َـازز٣٠      َٝػتاف خٛؾه١ ١٥ظغل ٥اَـاش٣٠ ث َٝـ ٥ َٜٝٛػت١ ١ٖب٢َ، ١٥ط١ض ١ْب٢َ..، ب٪؟، ضْٛه١ ث ز٠ق١ ث

َٝت ) 13 َٝو ٔ نتط ٍٓنان هرصدَن ٨ ر   ٜذ ٨ ن ٨ُدً دنٗ هرٌومن هر٠نٙس٠ن جملوظن ١٥َُي ( ١َٖٛٚ ٥ٝٓسؿلاد
َٝـت، ١٥زل١ْ١َٛنـ١      َٓٝ غًب٢ ١ْٝ، ٥ٝٓسؿلاز ١ٜ١ٖ ٥ٝذاب١ٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ ت١قسٜط٠ ب٪ ٥ـ١ٚ ١٥زل١َْٛـ١ ز٠َ
َٜـت، ثاؾـإ بط ٜـاض ز٠زات، ظ٩ض          ظ٩ض ب١ ١َغ١ًس١ت٢ ٜـ١ع٢ٓ بـاظاض  ٚ ١َغـ١ًس١ت٢ َٛغـت١ٖٝو ب١ضضـاٚ ز٠طط

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

 ز.عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.عُط فلساَغل ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع ز.٥ــاضاؽ،   ١٥طــ١ض غــ١ٜط٣ ْــا٠ٚض ٩ى ٚ ١ْغــ٢ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ز٠نــ٣١، زٚا٣ ٥ــ١ّ ض ْٚٚهطزْــ٣٠ٚ١ بــطا٣ بــ١ض 

َٝٝسا، زٚٚ د٪ض غ١ٜت١ض َٝهٝإ ١٥طـ١ض   ز٠ضن١ٚت ن١ ناى ساد٢ خٛضؾٝسٜـ ٥اَاش٣٠ ث ٠ٚ ١ٖؿل١ْ١ ١ٜ١ٖ، ٜـ١ن
٢َٝ ز٠طٛتط٣َ غـ١ٜت١ض٠ٚ ١ٖؿل١ْـ٣١ ٥ٝذـاب٢ ٚ ١ْؾـات٢ ٥ٝكتٝػـاز٣       َٞ، ث ١َؾطٚت ب٢َ ٚ ١٥زل١َٕٛ ٥اطا٣ ػَل ب
ث١ض٣٠ ث٢َ ز٠زات، ٥ـ١ّ ١ْغـ١ بـ٪ ٥ـ١ّ ساَي١تـ١ ٖـات٠ٚٛ، ٚاتـ١ ٥ٝػتٝػـٓا١ٜى ١ٖٜـ١ يـ١ ١َغـ١ي٣١ غـ١ٜت١ض٠ٚ             

١ٖؿل١ْ١ٜـ١ ز٠ض٥ـ١زلا٢َ ٜـ١نططتٔ ٚ ٥ٝٓـسؿلاد٢ ١ْٖـس٣َ ٫ٜـ١ٕ        ١ٖؿل١ْ١، ب١تاٜب١ت٢ ١٥ط١ض ١٥ّ غ١ٜت١ض٠ٚ
َٝتـ٠ٚ١ نـ١ يـ١ ١ْؾـات٢ ٥ٝكتٝػـازٜسا يـ١               ب٢َ، ٜإ د١َع بـ٢َ، ٚاتـ١ بـ١ نـٛضت٢ ٚ بـ١ ثـٛخت٢ ب٪َـإ ض ٕٚٚ ز٠ب
َٝو ن٪َجاْٝازا، دط١ ي١ غ١ٜت١ض٣٠ غًب٢ ٚ ١ٖؿل٣١ْ١ غًب٢ ن١ قا١ْْٛن١ ١َْع٢  ١َغ١ي٣١ ١ٜنططت٢ٓ ن٪١ََي

َٜٝٛػـت١         ز٠نات ٚ ق١ز٠غ َٜو ي١ غـ١ٜت١ض٠ٚ ١ٖؿل١ْـ٣١ ٥ٝذـاب٢ ١ٖٜـ١، نـ١ ١َؾـطٚت١، بـ٫َ١ّ ث ٣١ ز٠نات، د٪ض
َٝه١، ب٫َ١ّ ب١ ٥اطـازاض٣ ٥ـ١ٚإ    ٢َٝ ب٢َ، ض ٠ظا١َْس٣ ي١غ١ض ْٝؿإ بسات، دا نات١ٝ، ب٪ ١َداي ١٥زل١َٕٛ ٥اطا٣ ي

َٜـو    ز٠ب٢َ، فٝع١ًٕ ١٥ط١ض غ١ٜت١ض٠ٚ ١ٖؿل١ْ١ زضٚغت ١ْنات، ب٪ض٢ ب١ ١َدًٝؼ ١ْٚتط٣َ،  يـ١ ١٥غاغـسا د٪ض
َٝــ٢ زا٠ٚ، ب٪ٜــ١ بــاف ٖــات٠ٚٛٚ   يـ١ ٜــ١نططتٔ ٚ ٥ٝٓــسؿلاز نــ١ غــ١ٜت١ض٠ زضٚغــت ْــ١نات قا١ْْٛنــ١ ٥ٝذــاظ٣٠ ث

 ْا٠ٚض ٩ن١ن٣١ ٚاظس١، غٛثاؽ.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝـ ١َٖٛٚ َٝو ناى عبسايػ٬ّ قػ١ٜ١ن٢ ظ٩ض دٛا٢ْ نطز، ن١ َازز٠ن١ ١٥طـ١ض بـ١ٚاظس٢ ٥ٝؿـاض٠ت٢ ثـ٢َ      ث ؾت

َٜٔ ض ٣َ         َٟ بـس٣٠ ٚ يـ١ ١ْٖـس٣َ ؾـٛ َٜٔ ض  بسض٣َ َٛخايف٢ ١٥سها٢َ ١٥ٚ قا١ْْٛ ١ْب٢َ، ت٪ ْانط٣َ يـ١ ١ْٖـس٣َ ؾـٛ
َٝه٢ ظ٩ض دٛاْــ١، بــ٫َ١ّ يــ١   ض ٣ٚٚ ٚاقعٝــ٠ٚ١ ظ٩ض ْــ١ز٣٠، ز٠ّٚٚ ؾــت ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ يــ١ ض ٣ٚٚ َٝػــاي٠ٚ١ٝ ؾــت

َٜٝٛػــت٢ بــ١ تــ١زقٝك٢ ظٜــاتط ١ٖٜــ١، ١٥طــ١ض ١َب١غــت٢ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ٥ٝكاَــ٣١ ٥ٝتٝشــازات ٚ    َٛع١قــ١ز٠ٚ ث
ٍَ ٚ تطٚغـت١( نـ١    َٝط١ٜ٠، ١٥ط١ض ١َب١غت٢ ي١ )ناضت١ٝ ٥ٝٓسؿلادات خ١بري٣ ٥ٝكتٝػازؿلإ ١ٜ١ٖ، ناى ٥اضاؽ ي

ٍَ ٚ تطٚغت( ٍَ    ي١ ع٢ًُٝ ٥ٝكتٝػاز ١ٜ١ٖ، ٥ٝٓسؿلادات )ناضت١ٝ ٣ ١َب١غت١، ب١غ١ضاس١ت بٝٓٛٚغـ٢َ )ناضتٝـ١
ٚ تطٚغت( ٣ ١َب١غت١، ب١ض اغت٢ َٔ ١ٖغت ز٠نـ١ّ ٥ٝكاَـ٣١ ٥ٝتٝشـازات ٚ ٥ٝٓـسؿلادات ٥ـ٣٠ٚ١ ١َب١غـت١،       
         ٚ ٍَ ١ٜ٠َٛٝن٢ نٛػل غـ١ٜت١ض٣٠ ْـ١نطا٠ٚ ب١غـ١ضزا، خـ٪ ؾـ١ضت ْٝـ١ ٖـ١َٛٚ )ناضتٝـ١ ١َ١٥ ي١ ١٥ٚضٚثاف ب١ ؾ

َٝو ٚ ٥ٝكاَــ٣١ ٥ٝ ١ٜ٠َٛٝن٢ قــا٢ْْٛ بهــط٣َ، تطٚغــت( ٚ ٥ٝٓــسؿلادات تٝشــازات بــ٪ غــ١ٜت١ض٠ ب١غــ١ض بــاظاض  ب١ؾــ
٢َٓٝ ١٥نط٣َ، ب٪ غ١ٜت١ض٠ ي١غ١ض ٥ٝٓتاز، ب٪ غ١ٜت١ض٠ ي١غ١ض غـٝعط، ١٥َـ١ ١ٖٜـ١ يـ١      ١ٜ٠َٛٝن٢ ْٗ ظ٩ضداض ب١ؾ
َٜٓسَٚٚاْـ١ يـ١ ٥ـ١ٚضٚثا ١ٖٜـ١، ظ٩ض بـ١       ١َُٝ خٛ َٝهٝؿ١ ي١ بٝػت١نا٢ْ قط٢ْ ض ابطزٚٚ ٥ ١َٖٛٚ زْٚٝا، ١َ١٥ ؾت

َٜطـط٣ يـ١ ت١َـ١يٛن٢ ١ْٖـس٣َ ؾـ١ضٜهات          ب١ضب٬َ ٣ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض باغ٢ ت١َـ١يٛى ١٥نـ٣١ تـ٪ ١٥تـ٣َٚ١ ض 
٣١َُٝ ٖـ١ب٢َ،   به٣١، باغ٢ ١٥ؾداغٝؿ٢ نطز٠ٚٚ، ١ٜع٢ٓ ١ْٖس٣َ ؾت، ب١ٜا٢ْ ١٥ط١ض ع١َ١ي١ٝن٢ ن١ّ تابع٢ ٥

َٜطط٣ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ َٔ ب١ٜا٢ْ ت١َ١يٛن٢ ؾت به١ّ، ؾت به١ّ ب١ ْـا٣ٚ خ٪َـ٠ٚ١،   بـ٫َ١ّ ٥اٜـا ١٥َـ١     ض 
َٜت٠ٚ١؟، ٥اٜا ١َ١٥ ثطؽ ب١ َٛزٜط  َٝط١ٚا٣١ْ قا١ْْٛنا٢ْ ت١غذ٢ًٝ ع١قاض٣ ٚ قا٢ْْٛ َطٚض٣ ٚ ١٥َا١ْ ْاطط ث
َٜٝٛػـت٢    عا٢َ تاث٪ ٚ َٛزٜط عا٢َ ؾ١ضٜهات نطا٠ٚ؟، ٠ٚخت٢َ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١٥ٖٚا زاْطا٠ٚ، ٥اٜا ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ث

َِٝ باؾ١ ١٥ ٍَ َـٛزٜط عـا٢َ   ب١ ت١زقٝك٢ ظٜاتط ١ْٝ، ب٪١ٜ َٔ ث َٝه٢ ظٜاتط٣ تٝا بهط٣َ، ي١ط١ ّ َازز١ٜ٠ ت١زقٝك
٢َٝ ٥ـ١ّ   َٜطط٣ ١٥ن٣١ ي١ َٔ، َٔ ١٥غّٗٛ بهط ّ ب١ث تاث٪ ٚ َٛزٜط عا٢َ ؾ١ضٜهات قػ١ بهط٣َ، ب٪ ؾل١ْٚٛ ت٪ ض 
َٜطـ٣١ بـ١َٔ زابـ٢َ، تـ٪ ضـ٢            َٝه٢ تـط، ٥ـ٣١ قـا٢ْْٛ ؾـ١ضٜهات٢ قـ١زِٜ ض  َازز١ٜ٠ ٢ٖ ؾ١ضٜه١ٜ١، ٢ٖ ؾ١ضٜهات

َٝه٢ َٜطط٣ ي١ َٔ ١٥ن٣١؟، غٛثاؽ. قاْْٛ  ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
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َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

     ٚ َٝؿٓٝاضَإ نطز ب١ٚ ؾه١ً بهـط٣َ، يـ١ ٥ـ١خريٜـ ي١بـ١ض َـ١ٚظ َُٝإ باؾ١ ١ٖض٠ٚنٛ ث ع٢ عكٛبـات ز٠تـٛاْغل   ث
( ١ٜ٠َٛٝ ْنن12هالص٘ب  ن اصسزٝنان ا  ٝنٙال  يفن اد هفنانٓرٝن ا  ٝنب ٥ٝعاف٣١ به١ٕ ب١ٚ ؾ ( نـ١  ًّنٓر ن هصى ُ٘

 مشٛيٝإ بهات ي٣َٚ١.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى غامل ف١ضَٛٚ.
َٜع غامل ت٪َا:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜططتٔ بآ يـ١ ٥ٝشتٝهـاض،   ب١ ق ١ْاع١ت٢ َٔ ٖات٢ٓ ١٥ّ َازز١ٜ٠ زٚٚ ٢ْ١ٜ٫ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ١َب١غت٢ ٠ٚ١٥ب٢ ض 

َٝو بساتـ١ ٥ٝشتٝهـاض بـ١ َا٠ٜٚـ١ن٢         ٥ٝشتُٝاػل ١ٜ١ٖ، ٥ٝشتُٝايٝؿ٢ ١ٜ١ٖ ت١َطٜط٣ ٠ٚ١٥ بهـات نـ١ ؾـ١ضع١ٝت
َٜططت١ٓ ي١ ٥ٝشتٝهاض، ب١ نٛضت، ١٥ٚ ٥ٝشتُٝاي١ف ١ٜ١ٖ، ب١ؽ ب١ ق١ْاع١ت٢ َٔ ١َب١غت ي١ ٜاغان١ ١ٜ٠ٚ١٥ ض 

َٝغل ٖــ١تا ٠ٚنــٛ )    ــ    زٝنغد ىىنينًالِىىّ٘ٙن ٗن كثىىسنعوىىٟن ْنن٥ٝعافــ١ نطزْــ٢ عٝباض٠ٜــ١ن٢ ططــه١، ٥ــ٠ٚ١ػل ز٠َي
 ( غٛثاؽ.٨ٙرال زضنٓر ن ٨ُدً دنٗ ذل َنٓر ن هص ُْ٘ن......ن٧ٙٗ ٠ن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنعوٟن هط٘ق

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

 ز.٥اضاؽ ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.٥اضاؽ سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝٔ قـ٪ضر نطزْـ٢ ن١َٝٓـ١، ي١غـ١ض      َٝؿ٢ ١٥َي ي١ ض اغٝتسا ١٥ٚ د٪ض٠ باظاض ٣٠ ن١ بامسإ نطز ٥ٝشتٝهاض٣ ق١ًٝ، ث

ٌَٝ ١ْٝ، ب١َيهٛ ١٥ط١ض ٖاتٛ غٓٛٚض٣ بط ٣، ١ْؾا َٝٔ )٥٪ي٪ط٪ث١ػل( ١٥ٚ ناضت ٢َٝ ١٥َي ت٢ فطاٚإ ٥اغت٢ دٝٗاْٝـ ث
١َُٝ بـا ١ْضـ١ٓٝ ْـاٚ ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعاْـ٠ٚ١، باؾـرتٜٔ ؾلْٛٚـ١ بـ٪          َٜػات، ب١ؽ ٥ َٝت٠ٚ١ ي١ تط بٛٚ ظٜاتط ْعٜو ١٥ب
٢َُٜ نٛضزغتإ ١ٖٜـ١، ٥ـ١ٚ زٚٚ ن٪َجاْٝاٜـ١، تاض از٠ٜـ١ى      ٠ٚ١٥ ١ٖضزٚٚ ن٪َجاْٝا٣ ٥اغٝا ٚ ن٪ض ٠ن١، ن١ ي١ ١ٖض

ــ١ت    ــ١ ظ٠فل ــط ب ــ١ضٜه١ٜ١ن٢ ت ــ٠ٛٝ، ؾ ــتا٢ْ زاث٪ؾ ــاظاض ٣ نٛضزغ َٜطٜـ    ب ــ١ش ــ١ض ب ــا٠ٚ٠ٚ، ١٥ط ــ١ ْ َٝت ــ١تٛا٢َْ ب ٥
ٍَ ١ٜنرت٣، ب٪ ض٪١ْٝت٢ زاب١ف نطز٢ْ باظاض ، ب٪ ض٪١ْٝت٢ ز٠غتٓٝؿـإ   َٝٓتٌ َإ( ١ٜ١ٖ ي١ط١ َٝه٢ )د ٥ٝتٝفاق
َٜــط٠ف بــ١   َٜــط٠ ش َٝٓتــٌ َــإ(٣ ش ٢َٝ نــات، ٥ــ١ٚ ب٪ضــْٛٚا٣١ْ ٥ــ١ٚ زٚاْــ١ ٥ــ١ٚ ٥ٝتٝفاقــ١ )د نطزْــ٢ ْــطر بــ١ث

 ٥اطازاض٣ سه١َٛت١، غٛثاؽ.
َٜ  ع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ناى ـلاٍ ف١ضَٛٚ.
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َٜع ـلاٍ  نط ٓس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـــ١ ٚا  َٝؿـــ١ن١َإ يـــ١عٝٓٛا٢ْ ثط ٩ش٠ٜـــ١، )قـــإْٛ اكلٓافػـــ١ َٚٓـــع ا٫ستهـــاض( ٥ـــ١ٚ َـــ١ْع٢ ٥ٝشتٝهـــاض٠ ٥ ن
١ٜ٠َٛٝى ٥ٝشتٝهاض بهط٣َ، ١َ١٥ ؾ َٝط١ٜؿت١ٓٝ ن١ ْاب٢َ ب١ ٖٝض ؾ َٝه٢ تـط٠،    ت َٝه٢ ١ْظ٠ض١ٜ ؾت٢ تـ١تبٝك٢ ؾـت ت

َٝط٠ ١ْٝ)اكلٓافػ١ ايتا١َ( ١َضز ٚ ؾطٚت٢  َٔ ْاض ١َ٩ ت١فاغٌٝ، ز.٥اضاؽ ظ٩ض قػ٣١ ي١غ١ض نطز، ١َب١غتُإ ي
ع ٚاكلٓتر، ٥خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜى: ن١ غًٝع١ َٛت١داْؼ ب٢َ، سٛض١ٜ زخٍٛ ٚخطٚز، تٛفط ايبٝاْات ٚاكلعًَٛات ايبا

َٝه١ ي١غ١ض ١٥ض ١َٓٝطـ١ٜٔ نـ١ بـ١ٖٝض        ١٥َا١ْ ؾت َُٝـ١ ت َٝب١د٢َ ت١قطٜب١ٕ ْـاب٢َ، ٥ٝشتٝهـاضٜـ بـا ٥ ظ٣ ٚاقع د
َٝو، بـ٪         َٜطـ١ ٥ـ١زات ٥ٝشتٝهـاض بهـط٣َ يـ١ َـ١داي ١ٜ٠َٛٝى ْاب٢َ، ٥ٝشتٝهاض ١ٜ١ٖ ٥ٝشتٝهاض٣ قا١ْْٝٛ، قإْٛ ض  ؾ

َٝو ْــاتٛا٢َْ   َٝٝــ١، ٖــ١َٛٚ ن١غــ َٜــت، ٜــإ َٛخاتــ١ض٣٠ ث َٝو ١ٖٜــ١ ض٥٠ــؼ َــاػل ظ٩ض ز٠ٚ خــ٪٣  ؾلْٛٚــ١ َــ١داي
َٜت خ٪ٜإ فط ٣َ ١٥ز٠ٕ، ز٠ّٚٚ: ٥ٝشتٝهاض٣  َٜت ٜإ ١َـلٛع١ٜ١ى ز َٜسات١ ْاٚ ١٥ٚ باظاض ٠، ب٪١ٜ نابطا١ٜى ز فط 

َٜـت ٜـإ        بس ١ٝن خط عقا٢ْْٛ ١ٜ١ٖ)يٝػاْؼ( ١ٜع٢ٓ ) ( ١٥زات، نابطاٜـ١ى ٥ٝدـتريا  ز٠نـات، نابطاٜـ١ن٢ تـط ز
ــ١ى       ــ١تا٠ٚنٛ َا٠ٜٚ ــت ٖ َٜ ــ١ ز٠نط  ــ١ٚ ب١ضا١٥ت ــ١ضٜه١ٜ١ن٢ تــط، ٥ ــإ،     ؾ ــط٠ ٥اغ َٝ ــات، ي ٢َٝ ز٠ن ــ١د َٝب ــ٪٣ د خ

.....٠ٚ١٥ ٍَ  ١َٚظٚع١ن١ ظ٩ض دٛإ ٖات٠ٚٛ، ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

.٠ٚ١َٜٓٓ  تها١ٜ زٚا غٝاغ١تإ غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ض 
 زٚٚ بط ط١.نطزَٚٚا١ْ ب١ زٚٚ بط ط١. ١٥ّ َازز١ٜ٠َإ نطز٠ٚٚ ب١ 

  ا  ٝن هس بالٞنعػسٝ:

ُرف عنأٗنغس ١ن ضٍٔن ٗن   ًٞنإؼى  ن ٗنن٨ولٚٞن ٗن  ا ٨ًٗ:نعوٟن ٨غد صن هرّٙنٙسبخْ٘نانمتومن ص٘ين ٗنذص٘قن
 ُدً دن ٗن ؾٌعنبنين   زٝنغد نينًالِى٘ٙنين ٗن كثىسن ٗن ٨تف  ى  ن ـ صىٞنب ٨ضىال زنٗغىسٗ ن هخٚىعنٗكٌٚى  ننننننننن

 خط زن جملوظن هىرٜنٙرى٘ نفرىصن ٨خطى زنننننن،٧ٙ ٜن  ن هطٚطسٝن ٗن هلٌِٚٞنان هط٘قن ٨ُر دنٗ هرحٔٚصنعوٟنم٘
ٗ صد زن س زنبػإُٔنخ٩ينًدٝن٨ترح ٗشنث٩ثنينًًٙ٘ نًّنتىأزٙذنٗصى٘ين ٨خطى زن هٚٔى نفىأذ نًطىجلنتوىمن اىدٝننننننننن

عِٔى ن ٨ّنبالىدننن ْٗن هخجلنفٕٚنُعّدنذهمنً٘ فصىٞ.نٗانمجٚىعن ٨ذى٘ ين٨جيى٘شن متى َن هر ىسف  ن هىيتنمتن ٨خطى زننننننننن
نصدٗزن س زن جملوظن ٗنًطٛن ادٝن اػ زن هٚٔ ن ْٗن هخجلنان هطويف.

ن(نًّنٓر ن هص ُْ٘.13ث ًُٚ :نانذ هٞنعدَن ٨هرص َنب هفصسٝن ٨ًٗنًّنٓرٖن ا  ٝنتطسٜنعوٕٚن ذل َن ا  ٝنا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ــ١ضظ    ــت٢ ب ــ١ ز٠غ ــ٢َ ي١ط١َيساٜ ــ١ ن ــ٠ٚ١؟،      تهاٜ ــ١ضظ بهات ــت٢ ب ــ١ ز٠غ ــ١ تهاٜ ــ٢َ ي١ط١َيساْٝ ــ٠ٚ١؟، ن ــ١ؽ  6بهات ن
 ي١ط١َيسا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
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َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت١  12َازز٣٠ شَاض٠  َٝػتا ١٥ب ٢ًَ ثط ٩ش٠ن١ ن١ ٥  .15ي١ ١٥غ
ٞنعػسٝ(نعوٟنذ ٨ ن ٨ُدً دنٗ هرٌومن هىيتنٙىس٠ن جملوىظن ُٔى نتطى ٍٓنان هرصىدَننننننن٨نتطس٠نأذل َن ا  ٝنا ؿ  ٙ

ن ٨ ر   ٜنبػلىنٙالسضن ٨خ٩ينب اِ فطٞ.
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت١ َازز٣٠  12سٛن١ُنا٢ْ َازز٣٠   .15ز٠ب

َٝهسإ ٚ ب١ ََٛيو نطزٕ ْاطط٠ٚ١ْ، ن١ َٝؿـه١ٚت٢ٓ ٥ـابٛٚض٣      باض٠نا٢ْ ي ١٥زل١َٕٛ بب٢َٓٝ ١َ١٥ ب١ؾـساض٣ يـ١ ث
َٝه١ بط٢َْ١ٜ١. َٝربن ١ٜ٠َٛٝى ظٜإ ب١ ن  ز٠نات، ب١ؾ

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

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ثؿتٝطط٣ ز٠ق١ن١ ١٥ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣ ٖاتٛٚ ٥.٠ 

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

 يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ف١ضَٕٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ، ب٫َ١ّ َازز٣٠ ) ١َُٝف ي١ط١ َٝػتا بٜٛٚت١)ذ  ٠نعػس٥ٝ  (.ث ُٟنعػسٝ( ١ْٝ، ٥

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١ْ٫ افلس ضًب٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ثؿتطري٣ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ٖات٠ٚٛ.

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

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
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َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ ب١ض 
َٜع   غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٝت٠ٚ١. َٓٝ ١َُٝف ت٥١ٝس ز٠ن١ٜٔ ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ناى غ١ض١ْٖط، ز.ض ٩شإ، ناى بطٖـإ، نـاى ـلـاٍ، نـاى      َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ١٥ّ ب١ض  ن٢َ ت
 غ١ض١ْٖط.عُط عبسايطفلٔ، ناى د٬ٍ، ناى ١ْشاز، ف١ضَٛٚ ناى 

َٜع غ١ض١ْٖط فط  ز:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ ض١ْس ض ٩ش٠ َْٛاق١ؾ٣١ ١٥ّ قا١ْْٛ ١٥ن١ٜٔ، ب١ؽ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ١٥طـ١ض ت١غـبٝت ببـ٢َ      ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ ٥
َٝتــ٠ٚ١     َٜٓ َُٝـــ١ ضـــ١ْس ض ٠ٚنــٛ خـــ٪٣ ١ٖضضــ٢ َْٛاق١ؾـــ١ ١ٖٜــ١ ٖـــ٣َٚٛ١ ١٥نٛش ٩ش٠ ، ٥ًٝئـــا٣ ١٥ناتــ٠ٚ١، ٥

ٝشتٝهاض ١٥ن١ٜٔ، ١َ١٥ ٥ٝػتٝػٓا١ٜ ي١ْاٚ قا١ْْٛن١، دا ن١ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ١ٖب٢َ َْٛاق١ؾ٣١ قا٢ْْٛ ١َْع٢ ٥
َٜت. َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٖض ٫برب ١ًَٕ، َٔ ث  ي١ْاٚ قا١ْْٛن١، ١٥ٚ قا١ْْٛ ب٪ ز٠ضبط٢َ ١ٖض ١٥غ

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

 ز.ض ٩شإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكا  زض زظ٢ٜ٠:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٛٚ ز٠ْطُإ ب٪٣ زا ن١ ب٠ٚٛ زٚٚ بط ط١، بط ط٣١ زٚٚ، باؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ سٛنُـ١نا٢ْ َـازز٣٠       َازز٣٠ ث

َٝػتاف ١َٖإ َازز٠ باؽ ي١ ٥ٝٓسؿلاز  12 َٜت، باؽ ي١ ٥ٝٓسؿلاز بٛٚ، ٥ َٝب١د٢َ ز٠نط ي١غ١ض ١٥ٚ ساَي١تا١ْ د
َٝ ١ٜ٠َٛٝن٢ َٛت١ًم بٛٚ، نـ١ َـازز٣٠   ط٣ اسهاّ اكلاز٠( ي٫ٚ١غل )٫تػز٠نات، ب٫َ١ّ ز٠َي  ٠ٚ12 )تػط٣(١ٜن١ ب١ؾ

َٝه٢ تاٚاؾلإ زاْا٠ٚ، زٚٚ ساَي١تـ١، سـٛن٢ُ َـازز٣٠     باؽ ي١ عكٛبات ز٠نات، عكٛق١ن١ غعا١ٜ ب٪ ض١ْس ساَي١ت
َٝؿٛٚف بط ط٣١  َٝبـ١د٢َ ز٠نـط٣َ بـ١ب٢َ     12، زٜػإ ٚاَإ ز٠ْـط بـ٪ زا٠ٚ نـ١ٚا َـازز٣٠     2ث ٖـٝض   ي١غـ١ض٣ د

َٝػتا ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ٥ٝػتٝػـٓا١٥ ي١غـ١ض بط طـ٣١      َٝؿـٛٚ نـ١ ز٠ْطُـإ بـ٪٣ زا٠ٚ،      ٥2ٝػتٝػٓا٥ات، ٥ ٣ َـازز٣٠ ث
َٝت )تػط٣ اسهاّ اكلاز٠  َٝغل )         12ي٣َٚ١ ز٠َي َٝػـتاف ز٠َيـ ٨تطىس٠ننعًـ٢ سـا٫ت ا٫ْـسَاز( نـ١ ز٠ْطُـإ ب٪ٜـسا، ٥

َٝو، ٜـ١ع٢ٓ ٥ٝػتٝػـٓا ي١  12  ذل َن ا  ٝ غـ١ض ٥ـ١ٚ عكٛبـ٣١ نـ١ زاَـإ ْـا٠ٚ، ب٪ٜـ١        ( ي١غ١ض د٪ض٠ ٥ٝٓسؿلاد
ــات٠ٚٛ،       ــ١م ٖ ١ٜ٠َٛٝن٢ َٛتً ــ ــطٟ(١ٜن١ ب١ؾ ــ١ٜ١ بهات،)تػ َٝؿ ــ١ٚ ن ــ١ض٣ ٥ ــ١ف ضاض٠غ ــ٣١ ٖاٚب ــت١ يٝصْ َٜٝٛػ ث

َٝو زضٚغت ز٠نات ي١ ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١، غٛثاؽ. َٝغل، ٠ٚ١٥ف خ١ي١ي  )٫تػط٣(١ٜن١ ت١قٝس٣ ب٪ زاز٠ْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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ٍَ، ز٠ضبـاض٣٠ ١٥َـ١، ١٥َـ١     ت٥١ٝس٣ قػ١نا٢ْ ز.ض ٩شإ ز٠ن١ّ، غٛثاغ٢ ز٠ن١ّ ب٪ ض ْٚٚهطز٠ٚ١ْن٣١، ز٠ّٚٚ خا
ًَـت نـطز، تـ١عت٢ًٝ ظ٩ض سـٛن٢ُ             ٢ًَ قا١ْْٛنـ١، ٚاتـ١ قا١ْْٛنـ١ نـ١ ١َٖيت٠ٛؾـاْس٠ٚ٠ٚ بات ٥ٝػتٝػٓا١ٜ يـ١ ١٥غـ

 ٨ضرثِ ١ن٨جي٘شن هر٘ضىعننزز٠نا٢ْ تطت نطز، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َ١٥ ٥ٝػتٝػٓا١ٜ، ٥ٝػتٝػٓا٥ٝـ ب١ب٢َ قا٢ْْٛ )َا
َٜت٠ٚ١، فٚٔ  َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ٥ًٝئاف ْانط َٜٝٛػت١ ٥ًٝئا بهط َٝت ب١ضفطاٚإ به٣١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖض َازز٠ن١ ث ( ْاب

َٝت١ ٖ٪٣ ت١ق١ز٢َٚ َٜٝٛػت١ س١غط٣ به٣١ ١٥ٚ ساَي١تا١ْ ض٢ ١٥ب ٥ٝكتٝػاز٣، ٣١٥ ْاب٢َ ب٪ّ زٜـاض٣ بهـ٣١    ث
َٝه٢ ١٥ٚ زا٥ري١ٜ٠ّ، ٖاتـ١ ب١ضز٠غـتِ، ٥ـ٠ٚ١ّ     َٝه٢ ١٥ّ زا٥ري١ٜ٠ّ، ب١ضثطغ ١َعٝاض٣ ١ٖب٢َ، ب١ٜا٢ْ َٔ ٠َٛظ٠ف
ٍَ سٛض١َمت ت١عًٝل ي١ن١ؽ ْاز٠ّ، ز٠َٛضا٣ٚ ٥ـ١ّٚ ٥ـ٣َٚ١، ٥ـ١ٚ     خ٪ف ٣َٚ١٥، ١٥ٚ ي١ سٝعب١ن٣١ ١َٓ، ي١ط١

١َُٜ، ١٥ٚ ثٝا٠ٚت٢ ١ٜ١ٖ ب َٝـط٠ ٥ـ١ب٢َ َعٝـاض           ٖاٚض  ١غ١ضَا، ب٪ ٥ـ٢َ١ ٥ُٝـعا ١٥نـ١ّ ٚ بـ٪ ٥ـ٣ٚ١ ٥ُٝـعا ْانـ١ّ، ي
َٝتـ١ ٖـ٪٣ ت١قـ١ز٢َٚ ٥ٝكتٝػـاز٣، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ             زابٓسض٣َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ بـعاْغل ١٥َـ١ ضـ١ٝ ٥ـ١ّ ساَي١تاْـ٣١ ١٥ب

َٞ ١٥زات ٚ ي١ ب٢ٜٓ١ ؾـاض٠  َٝه٢ قٝتاضّ ب٪ ز٠َر ١٥نات، َٝرت٣٩ ١٥ضظّ ب٪ ي َٝبساٚ خ١ت نإ ختٛت٢ قٝتاضّ ب٪ ي
ب٪ّ ز٠َر ١٥نات، ض اغت١ ٠ٚ١٥ س١ق٢ خ٪١ٜت٢، ١َؾاضٜع٢ غـرتاتٝص٣ ط١ٚض٠ٜـ١، ١٥طـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١، ب١ض اغـت٢       
َٝت ٚ ٥ٝػتٝػٓاب٢َ، ٥ٝػتٝػـٓان١ ْـانط٣َ خـ٪٣ بـ١ضفطاٚإ بهـط٣َ،       ١ٜ٠َٛٝ ٖاتب ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ َٛت١ًق٢ ب١ّ ؾ

َٝٝت ٚ     ْاب٢َ ت٠ٚ١غٛع٢ تٝاب٢َ ي١ ض ٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ، ت٪ ت٠ٚ١غـٛع٢ ثـ٢َ بهـ١ٜ    َٜه٢ بـ٪ زاْـ١ْ ت ٚ ٖـٝض َـ١عٝاض
ع١ْاغري٠نا٢ْ ت١ق١زّٚ زٜاض٣ ١ْن١ٜت ي١ َازز٠ن١، ب١ض اغـت٢ ١٥َـ١ تـ١عت٢ًٝ ظ٩ض سـٛن٢ُ َازز٠نـا٢ْ تـط٣       

 ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝ َٝت )٫تػط٣( ٠ٚنٛ بطاّ ناى غ١ض١ْٖط باغ٢ ي١غ١ض نطز، ١٥ّ ي ط٠ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ن١ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ١٥َي

َازز١ٜ٠ن٢ عٝكاب١ٝ، َٛؾ١ضٜع َازز٠ن١ ن١  11( َازز٣٠ 11 ٨تطس٠ن ذل َن ا  َٝازز١ٜ٠ ب١ َٛت١ًم ١٥ب٢َ )
َٝو َٛافـات٢ َـ١دًٝؼ    عٝكاب١ٝ، ي١غ١ض ض٢ ١٥ّ عٝكاب٣١ زاْا٠ٚ ي١ زٚٚ ساَيـ١ت، نـ١ ٥ـ    12ب٪ت١  َٝت يـ١نات ١َي

بهــات، بــ١ ٥ــ١ٚضام ٚ بــ١ٜاْات ٚ َٛغــت١ْ١زات٢ غــ١ٜط٣ غــ١سٝر، ٠ٚ ضٚغُــ١ عًُٝٝؿــ٢ ٖــ١ب٢َ، ٜــ١ع٢ٓ           
َٛغت١ْ١زات٢ غ١ٜط٠ غ١سٝش١ با عًُٝٝؿ٢ ١ٖب٢َ ن١ ١٥ٚ َٛغت١ْ١زاتا٣١ْ ١٥ٚ زاٜٚـ١ت٢ غـ١ٜط٠ غـ١سٝش١،    

َٜط٣٠    َٝتـ١        ١٥ط١ض ٖاتٛ ع١ٚزٜؿ٢ نطز، ١َ١٥ خ٪٣ ي١ خ٪ٜـسا بـ١ طـٛ َٜط٣٠ قـا٢ْْٛ عكٛبـات ١٥ب ٜاغـاٚ بـ١ طـٛ
َٝط٠ )٫تػط٣( ب١ؽ بـ١ ٖـ١ز٠ف٢    ظ٠ضف٢ َٛؾ١ز٠ز، ضْٛه١ عًُٝٝؿ٢ ١ٜ١ٖٚ ع١ٚزٜؿ٢ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي
ــ١ٚ          ــ١ض ٥ َٜت٠ٚ١، ي١غ ــط  ــا١ٜ ١٥غ ــ١ّ ٜاغ ــ١ض٣ ٥ ــ١ ضٚح ٚ د١ٖٚ ــ١زّٚ، ١٥َ ــ١ب١ب٢ ت١ق ــ١ غ َٝت ــ١ٚا بب ــ٣٠ٚ١ ن ٥

١ٕ ٚ َٛخاي١فــ١ٜإ ١ٖٜــ١، ١٥َــ١ َٛخاي١فــ٣١ ٥ــ١ّ ن٪َجاْٝاٜــ١  ن٪َجاْٝاٜاْــ٣١ نــ١ ١٥ٜاْــ٣َٚ١ ٥ٝٓــسؿلاز بهــ 
َٝؿـه١ٚتٔ،       َٝت، ضْٛه١ ب٪ت١ ٖـ٪٣ َٛغـا١َ١ٖ نـطزٕ يـ١ ث َٜت٠ٚ١ ب١ )٫تػطٟ( ن١، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥َي ١٥ؾاض
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٢ََٓٝ، د١ٖٚ١ضٚ ض ٚسـ٢ َـازز٠ عٝكابٝـ١نإ ٥ـ١نٛش٣َ،      َٝط٠ ؼل ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ١٥ط١ض ي
َٝ َٜٝٛػت١ ٫برب٣َ، غٛثاؽ.ْطخ٢ ْاَ  ٢َٓ، ب٪١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٥ٝعاف١ٝٚ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
ن١ٚات١ غ٢َ ن١ؽ زاٚا ز٠نات ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١غٛ بهـط٣َ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ظٜـاتط َْٛاق١ؾـ٣١ ي١غـ١ضبه١ٜٔ، ١٥طـ١ض        

١ٕ، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١غٛ بهـط٣َ  ي١غٛ نطا ْاٜه١ٜٔ، ١٥ط١ض ي١غٛ ١ْنطا ٠ٚ١٥ باق١ٝن٣١ با قػ١ به
َٝتــ٠ٚ١ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟، بــ١   َٓٝ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟، نــ٢َ ي١ط١َيساٜــ١ ؼل

 ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ي١غٛ نطا٠ٚ١ٜ، تها١ٜ بط ١ْ٩ غ١ض َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

نػسٝنًّن صىن اػسٗعنضٚ خحن ا  ٝن ـ ًطٞنعػسٝ: ا  ٝن هس بالٞنع
حيظسن فػ ١ن االوً٘ى  نٗ هخٚ ُى  ن ارالوصىٞنب ؿى ٨ ن ـ صىٞنبرطخٚىقنأذلى َنٓىر ن هصى ُْ٘نأٗن ضىردد ًٔ نهغىرينننننننننننن

ن ٨بس ضن هيتن دًجلنًّنأجؤ .
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 َازز٣٠ ثاظز١ٖ٠ّ:

َٝت١ ن١ ت١غ  .١15يػٛي١ن٣١ ١٥ب
٥اؾهطا نطز٢ْ ظاْٝاض٣ ٚ ب١ٜآْا١َنا٢ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ باض٣ تاٜب١ت ب١ ثٝاز٠نطز٢ْ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ   

َٝؿه١ف نطا٠ٚ ق١ز٠غ١ٜ١. َٝٓاٜٚسا ث َٝٓا٢ْ ب٪ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ١َب١غتا٣١ْ ن١ ي١ ث  ٜاغا١ٜ ٜإ ب١ناضٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.يٝ
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ثؿتطري٣ ز٠ق١ن١ ١٥ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣ ٖات٠ٚٛ. ٥ 

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

 يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝف ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚ َٝت٥.٠ٚ١ َٓٝ  نٛ خ٪٣ ؼل

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

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
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َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١. َٓٝ  ثؿتطري٣ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ب  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ باظضطا٢ْ ١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت٠ٚ١. َٓٝ  َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل

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

َٝطخإ، غـ٪ظإ خـإ، نـاى        َٜعا١ْ، نـاى خٛضؾـٝس، ؾـً َٝبٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ب١ض  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ضٛاض ن١ؽ ت ن٢َ ت
 إ، ف١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.بطٖ

َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـط٠ ٖـ١ض ٖـات٠ٚٛ بـ١             َٜت، ي َٜهـ٢ ظ٩ض بـ١ ن٪َجاْٝـا بهـ١ٚ َٝٓٝـ١نا٢ْ ن٪َجاْٝـا، ٥ٝشتُٝايـ١ ظ٠ض٠ض زٜاض نطز٢ْ ْٗ
َٝٓٝـ١ن٢ ؾـ١ضٜه١ٜ١ى ي١ٚا١ْٜـ١ ظ٠ض   حيطس) َٜو ٜإ ْٗ ٠ض٣ ( باؾ١ ١٥ط١ض نطا عكٛب١ن٣١ ض١ٝ؟، ٥ٝشتُٝاي١ غط

َٝـط٠ ز٠بـ٢َ           َٝٓٝـ٣١ ٥اؾـهطا نـطز، ي َٜو ٥ـ١ٚ غـط ٠ ٚ ٥ـ١ٚ ْٗ َٜت، ١٥ط١ض ٖاتٛ ف١ضَاْبـ١ض ٫١َٜٔ ز٫٩ض٣ ث٢َ به١ٚ
١َُٝ ٥اَاش٠ ب١ عكٛب١ن١ بس٠ٜٔ، عكٛب١نـ١ ضـ١ٝ؟، ض عكٛبـ١ن٢ بـ٪ ١ٖٜـ١؟، ض اغـت١ )ؿلٓـع( بـ١ؽ عكٛب١نـ١           ٥

 ض١ٝ؟، َٔ ثطغٝاض٣ ٠ٚ١٥ز٠ن١ّ ي١ يٝص١ْ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝط خإ ف١ضَٛٚ.  ؾً
َٝط ذلُس زلٝب: َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ ٥ٝفؿــا٣       ــ١ٚ ١َدًٝػــ١ٜ١ ن ــ١ضا٢ْ ٥ ــ١ّ، ب١ْٝػــب١ت ف١ضَاْب ــٝس ز٠ن ــتطري٣ قػــ١نا٢ْ نــاى خٛضؾ َــٔ ثؿ
ٚ ن١غـا١ْ، ضـْٛه١ ١٥َـ١    ١َعًَٛات ١٥ن١ٕ، ت١بع١ٕ قا٢ْْٛ ٥ٝٓعٜبات٢ ٠َٛظ٠ف٢ ز٠ٚي١ عكٛب٣١ تٝا١ٜ ب٪ ١٥

َٝٔ ض ٕٚٚ نطزْـ٣٠ٚ١ باؾٝؿـُإ بـس٢َْ٠، عكٛب١نـ١ف           ٣َٚٛ١ٖ ١٥ب٢َ ب١ ت١ؾٗري، تهـا ١٥نـ١ّ ١٥َـ١ ٠ٚنـٛ ٥ـ١َي
َٜه٢ ظ٩ض ٚ ب١ز٠غـت ٖـ١َٛٚ         َٜط٣ زاضاٜـ٢، نـ١ ب١ض اغـت٢ ت١ؾـٗري زٜاض٣ به١ٕ، با ١ْب٢َ ب١ ت١قطٜط٠نا٢ْ ضـاٚز

َٝه١ ي١ْاٚ باظاض ، ن١ ي١ ١٥خريٜـ ز٠ض١٥ن١ٚت ظ َٝه٢ ظ٩ضٜـ ٥اظاضٜـإ ثـ٢َ ١٥ط١ٜ١ْـسضا،    ن١غ ٩ض٣ ٚا١ْٝ، خ١َيه
َٝػتا ١َ١٥ ن٪َجاْٝا٣ ط١ٚض٠ٕ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١َعًَٛات١ن١ ب١ض اغت٢ ز٠غـت ٖـ١َٛٚ ن١غـ٢َ ١ْنـ٣َٚ١، ٥ـ٠ٚ١ يـ١        ٥
َُٝــ١ ١٥ٜٓٛٚغــغل، بــ٫َ١ّ ٚاْٝــ١، غــ١ٜط٠ن٣١ ض ٩ش٣ ز٠ّٚٚ تــ١سكٝل تــ١ٚاٚ ْــ١ب٠ٚٛ           َٝهٝـ ٥ ٖــ١َٛٚ قــاْْٛ

َٝهسا١ٜ، غٛثاؽ.ي١ب١ضز٠غت٢ غ١ساف١ٚ ١ٖ  َٛٚ ن١غ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝذطـ١ يـ٣٠ٚ١ ظ٠ض٠ض           َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ٝفؿـا٣ َـ١عًَٛات ١٥َـ١ ظ٠ض٠ض ٥ـ١زات ب ب١ض 
َُٝـ١ ْـاب٢َ ٥ٝعتُٝـاز    حيطسظ٠ض٠ض ١٥زات ي١ ٥ٝكتٝػازٜـ، ب٪١ٜ ٠ٚنٛ ) ١٥زات ي١ٚ ن٪َجاْٝاٜا١ْ، ( ْٛٚغطا٠ٚ، ٥

َٝــط٠     َٝه٢ ظ٩ض دٝــاٚاظ٠، ٠ٚنــٛ ضــ٪ٕ ي به١ٜٓـ١ غــ١ض قــا٢ْْٛ ٥ٝٓعبــات٢ َـ٠ٛظ٠ف٢ ز٠ٚيــ١، ضــْٛه١ ١٥َــ١ ساَيـ١ت
كٛب١نـ١  عكٛب١ن٣١ ب٪ زٜاض٣ بهط٣َ، ضـْٛه١ ١٥طـ١ض ع   ث ًُٚ ( ب٢َ، حيطس(٣ ْٛٚغ٠ٛٝ، ز٠ب٢َ ٠ٚ١٥ي١ٕ )حيطس)

َٜه٢ بـ١ َـ٫١ٜٔ ٚ    َٝت١ باب٢ ١َسه٣١َ١ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ، ١ٖتا٠ٚنٛ ٥ٝػبات ز٠نط٣َ ظ٠ض٠ض زٜاض٣ ١ْنط٣َ، ٠ٚ١٥ ١٥ض
ًَٝاض٠ٖــا ز٫٩ض بــ١ض ٥ــ١ٚ ن٪َجاْٝاٜاْــ١ ١٥نــ٣َٚ١، يــ١زٚاٟ سهَٛــ١ت َــ١دبٛض٠ تــ١عٜٛعٜإ بساتــ٠ٚ١، ي١غــ١ض  

َُٝـ١ ظ٩ض بـ١ ٚضز٣ ٠ٚنـٛ ٥ٝٓعا     َٜو، ب٪١ٜ ز٠بـ٢َ ٥ ض٠نـ١َإ زاْـا٠ٚ يـ١خاَي٢ ز٠ّٚٚ عكٛب١نـ١     ١َٖي٣١ ف١ضَاْب١ض
زٜــاض٣ بهــط٣َ، ١٥تٛاْــسض٣َ عكٛب١نــ١ ٥ٝػــتٝفاز٠ بهــط٣َ يــ١ٚ ْػٛغــا٣١ْ نــ١ ٖــات٠ٚٛ يــ١ْاٚ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ، ظ٩ض  

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

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ثاضاغت٢ٓ ١٥غطاض٣ ؾ١خػ٢ خ١َيو، ٜإ ع١َ١ي١نـ٣١ ٜـإ ناضٚبـاض٣، ٜـإ ؾـ١ضٜه١ن٣١ يـ١ قـا٢ْْٛ         ب١ض اغت٢

َٜذاض خٛتـ٣١            ١ٜ٠َٛٝن٢ ت١فػـ٢ًٝ سـ١ٍ نـطا٠ٚ، ١ْٖـس ظ٩ضب٣١ ٫َٚتا٢ْ زْٚٝا، يـ١ن٪تا٢ٜ غـ١ز٣٠ بٝػـت بـ١ ؾـ
١ٜت٢ ب٪ ٥ـ١ٚ  ؾ١ضٜه١ٜ١ ٜإ ت١مس٢ُٝ تاظ١ٜ٠، ٜإ ١ْٖس٣َ ١َعًَٛات ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ب١ٖ٪٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ْاضزٚٚ

َٝه٢ ظ٩ض بـ١ٚ ؾـ١ضٜه١ٜ١ ٜـإ بـ١ٚ ١٥ؾداغـا١ْ ٥ـ١طات، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـ١ْع            ٠َٜٛ ن١ؾ  ب٢َ، ظٜـاْ زا٥ري١ٜ٠، ي١ٚ
َٝـط٠، ١ٜنـ١َٝإ نـ١ باغـ٢         ٍَ ١ٖٜـ١ ي َٜٝٛػت١ ي١ ٜاغا١ٜن١ ١ٖب٢َ، بـ٫َ١ّ زٚٚ خـا َٝه٢ ث نطز٢ْ ١٥ّ ٥ٝفؿا١ٜ ؾت

      ٚ َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ٚ ساَي١تـ١ خاغـا١ْ ض  َٜتـ٠ٚ١، ١َب١غـت٢ يـ١ ضـ٢ ٚ ضـ١ٝ؟، ز٠ّٚٚ      سا٫َت٢ خاغـ١ ٥ـ١نات، ث ٕٚ بهط
َٝط٠ عكٛب١، عكٛب٣١ ٥ٝفؿا٣ ١٥غطاض يـ١ قـا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقـ٢      ٣  111ؾتٝـ، ن١باغ٢ عكٛب١ ١٥نط٣َ ي

َٜٝٛػت١ بٛتط٣َ)سػب قإْٛ ايعكٛبات ايعطاق٢  1969غاَي٢   ( غٛثاؽ.1969يػ١ٓ  111ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ، ْٛقت٣١ ْٝعا١َٝ ناى عبسايػ٬ّ؟، ف١ضَٛٚ.
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َٜع عبسايػ٬ّ  نً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعاْـ٣١ قػـ١ٜإ نـطز،            َٝطـ١ٚا٣١ْ َـاف٢ ط١ٜؿـعل بـ١ ١َعًَٛاتـ١ ٥ـ١ّ ب١ض  ث١غ١ْس نطز٢ْ ١٥ّ َازز١ٜ٠ بـ١ ث
١٥١ْنطز، ١٥ّ َازز١ٜ٠ باغ٢ ٠ٚ١٥ ْانات ناى خٛضؾٝس، %، ب٫َ١ّ باغ٢ ١٥ّ َازز١ٜ٠ٜإ 111ض اغت ز٠ن١ٕ ي١ 

َٝـت ْـ١              َٝت يـ١ نـات٢ ثٝـاز٠نطز٢ْ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ْاب ظاْٝاض٣ ٚ بـ١ٜاْات ز٠ضبـاض٣٠ ؾـ١ضٜهات، ٥ـ١َي
َٝت             َٜتـ٠ٚ١، بـاف ت١َاؾـا٣ َازز٠نـ١ بهـ١ٕ، ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٚا٥ـ١َي َٝت، ْـاب٢َ ظاْٝـاض٣ بـ٬َٚ بهط ب١ٜآْا١َ ز٠ضبط

َٜ َٝت ي١نات٢ ثٝاز٠نطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٖٝض ظاْٝاض٣ ٚ ب١ٜآْا١َ ز٠ضبهط٣َ....خٛؾهِ، بٝدٛ َٝت ْاب  ٠ٚ١ٓٓ، ١٥َي
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٢َٜٓ خ٪تإ قػ١ ١َن١ٕ، خ٪٣ قػ١ ز٠نات.  تها١ٜ ي١ ؾٛ
َٜع عبسايػ٬ّ   :ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝت ٥اؾهطا نطز٢ْ ظ اْٝاض٣ ب١ٜآْا١َنا٢ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ باض٣ تاٜب١ت ب١ ثٝاز٠نطز٢ْ سٛنُـ١نا٢ْ  ١٥َي

َٝت ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ ؾـ١ضٜه١نإ ٚ ظاْٝـاض٣ ز٠ضبـاض٣٠ ؾـ١ضٜه١، نـ١ٜف٢ خ٪تاْـ١ بـ٪ َـٔ          ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ْاَي
َٜتـ١     ١ٜ٠َٛٝى ْـاب٢َ ظاْٝـاض٣ بسض َٝت ي١نات٢ ثٝاز٠نطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ٖٝض ؾـ نـ١ؽ، ْـاب٢َ    ؾ١ضس٢ به١ٕ، ١٥َي

َٝب١د٢َ ١٥نط٣َ، ض٠داتـإ ػَل ١٥نـ١ّ ْـ١     َٝت، تا٠ٚنٛ خ١َيه١ن١ ت١غ١ٚض بهات ١٥ّ ٜاغا١ٜ د ب١ٜآْا١َف ز٠ضبط
َٝطـ١ٚا٣١ْ َـاف٢ ط١ٜؿـعل بـ١ ١َعًَٛاتـ١ ٜـإ ْـا؟،           َٜه٢ تـط، بـعأْ ث ٠ٚ١َٜٓٓ داض عبسايػ٬ّ ٚت١ٜٚٛت٢، بٝدٛ

َٝغل يـ١نات٢       غٛثاغتإ ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض بتا٣َٚ١ْ ب١ٚ ١َب١غت٣١ ١٥ٚ خٛؾـ  ًَـ َٝـ٢ نـطز، ب و ٚبطاٜاْـ١ زٜفاعٝـإ ي
َٝت١ ٖ٪٣ ز٠ضنطز٢ْ ٜإ ٥اؾهطا نطز٢ْ ظاْٝاض٣ تاٜب١ت ب١ٚ ١ٜ٫ْا١ْ ٜإ ١٥ٚ  َٞ بب ثٝاز٠نطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ْاب
ؾ١ضٜهاتا١ْ، ضْٛه١ س١قٝا١ْ ٚ َافٝا١ْ ب١ ٫١َٜٔ خ١غاض٠ت ز٠ز٠ٕ، ب٫َ١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ْاز٠غتٛٚض١ٜ، ب٪ٜـ١  

َِٝ.َٔ ٜٚػتِ ١٥ٚ ًَ  ٠ ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝؿ١ٚا ف١ضَٛٚ.  ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛفٝل: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿـٛٚتط           ٍَ َـازز٣٠ ث َٝؿـٓٝاض٣ نـطز ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ي١طـ١ َٝؿٛٚ تط دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ث َٔ ٚابعاة ي١ زاْٝؿت٢ٓ ث

٢ ي١غ١ض زضا، ١٥طـ١ض ١َٖيـ١ ْـ١ِ، سـ١ظ ز٠نـ١ّ يٝصْـ٣١ َٛختـ١ؽ        ز٠َر بهط٣َ، خطا١ٜ ز٠ْطسا٠ٚ١ْٚ ز٠ْطٝؿ
َٝؿٓٝاض٣ نطز ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٚ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ٠ٚنٛ ظ٩ض َْٛاق١ؾ١ف نطا، ٠ٚنـٛ   ٠ٚ١٥ ض ٕٚٚ به٠ٚ١ْ١، ضْٛه١ ث
َٝؿٛٚ تط ١ْٝ، نـاى ز.سػـٔ باغـ٢ نـطز      ناى عبسايػ٬ّ باغ٢ نطز ٠ٚ١٥ ض٪ٕ ز٠نط٣َ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َازز٣٠ ث

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ت٥١هٝـس   ن١ ٠ٚ١٥ خطا١ٜ َٝـ ٣٠ٚ١٥ غط ٍَ َازز١ٜ٠ن٢ تط ز٠َر نطا، ب٪١ٜ ث ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ي١ط١
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ. َٜه٢ تط غط  ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به٠ٚ١ٜٓ١، ٠ٚ١ْى داض
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ؾٛإ بف١ضَٛٚ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 

َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١َٜإ تـ١ٚاٚ       َٝؿـتا ٥ َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ١ْٝ، ١٥ط١ض ض٢ ٖ َٝط١ٚا٣١ْ ب١ز٠غت ٖ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٖٝض ث
َٝطـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ٚ ْٝـ١؟، ضـْٛه١ ١٥َـ١ ٥ـ١ٚ         َٝه٢ قػ٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ب٪ضـ٢ ث ١ْنطز٠ٚٚ، ي١ ث١ضي١َاْٝـ ب١ؾ

  ٚ َٜـت، بـ١ َٝت ن١ ث٠ٜٛ١غت ب١ٚ ن٪َجاْٝاٜا٠ٚ١ْ ز٠زض يٝص١ْٜـ١ ٜـإ بـ١ٚ ف١ضَاْب١ضاْـ٣١ ن٥١ـ١ّ       ظاْٝاضٜا١ْ ز٠َي
َٜتـ١ ب١ضز٠غـت٢ خـ١َيو، ٜـإ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ نـ١ خـ١َيو زاٚا٣          َٜت٠ٚ١ٚ غط َٜت ب٬َٚ بهط ناض٠ ١٥ن١ٕ، ١َ١٥ ٚا ١٥نط
نطزب٢َ ي١ ن٪َجاْٝا١ٜى زاٚانطاب٢َ، ٥ٝؿ١ن٣١ ض٪١ْٚ ض٢ نـطز٠ٚٚٚ ضـ٢ ْـ١نطز٠ٚٚ؟، ظ٩ض دٝـاٚاظ٠ ٥ـ١ّ زٚٚ      

َٜعإ   َٝتـ٠ٚ١ يـ١ْاٚ ٜاغـا١ٜن١، ضـْٛه١ ب١ض اغـت٢ ٥ـ٠ٚ١         ؾت١، ب١ض اغت٢ ٠ٚنٛ بـ١ض  َٓٝ َٜٝٛػـت١ ؼل ٚتٝـإ ظ٩ض ظ٩ض ث
َٜتـ١ ز٠غـت٢     َاف٢ ١َٖٛٚ ن٪َجاْٝا١ٜن١، َٔ زاٚا٣ ػَل ١٥ن١ّ ز٠ٜإ ظاْٝاضِٜ ١٥زات٢َ، ْاب٢َ ١٥ٚ ظاْٝاضٜاْـ١ بسض

َٝ َٝو، ت١ْٝا ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ١ْب٢َ، ب٪ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ زاٚا٣ ١٥نات؟، ضْٛه١ ناض٣ ث َٝـت    ١َٖٛٚ ن١غ ٝـ١ت٢ ٥اٜـا بعاْ
ــ١       ــ٪٣ ظ٠ض٠ض زإ ي ــطز٠ٚٚ، ب٠ٛتــ١ ٖ ــا١ٜن١ نــاض٣ ن ٢َٝ ٜاغ ــإ بــ١ث ــاض٣ نــطز٠ٚٚ، ٜ َٝطــ١ٚا٣١ْ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ ن ث
ٖا٫َٚٚتٝإ ٚ ق٪ضر نطزٕ ٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ْاٚ ٜاغا١ٜن١ ٖات٠ٚٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ض ا٣ َـٔ زاٚانـاضّ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١     

َٝت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ  ؼل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع ا  مساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ بـ٢َ، )  َٜت، َٔ ٥ٝكترياح ز٠ن١ّ ب١ٚ ؾ حيظىسن فػى ١ن االوً٘ى  ننننب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ت١فػري٠ ١َٖي٣١ٜ١ ب٪ ١ْنط
( ١٥َـ١  غىرين ٨بىس ضن هىيتن ىدًجلن٨جوىٔ نننننٗ هخٚ ُ  ن ارالوصٞنب هػسك  نٗ ُدً ج تٔ نُٗػى ط تٔ ن ٗن ضىردد ًٔ نهنن

َُٝـ١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٜٔ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜهاتا١ْ        ب١ٜاْات٢ ؾ١ضٜهات١نا١ْ، ١ْؾاتات١ناْٝا١ْ، ٠ٚ١ْى ب٪ ١٥ّ قا١ْْٛ، ٥
ب١ٜاْات٢ خ٪ٜإ ت١قسؿل٢ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١٥نـ١ٕ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ّ ؾـت١ ع٬ٝقـ٣١ ١ٖٜـ١ ب١غـ١ض ؾـ١ضٜهات١نا٠ٚ١ْ،         

ــ١ ٥ٝكتٝػــ    ــ١ض ساَي١ت ــ١ ب١غ ــ٣١ ١ٖٜ ــ١ )ع٬ٝق حيظىىسن فػىى ١ن االوً٘ىى  نٗ هخٚ ُىى  ن ارالوصىىٞنننناز١ٜن١ٜا٠ٚ١ْ، ب٪ٜ
( يـ١ زٚا٣ ١٥ٜٚؿـ٠ٚ١ باغـ٢    ب هػسك  نٗ ُدً ج تٔ نُٗػ ط تٔ ن ٗن ضردد ًٔ نهغرين ٨بس ضن هىيتن ىدًجلن٨جوىٔ ننن

 عكٛب١ن١ ١٥ن١ٜٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ناضز٩ ف١ضَٛٚ.
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َٜع ناضز٩ ذل  ُس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػـت١خ١َيو     َٝط١ٝنإ ث٠ٜٛ١ْس٣ بـ١ٚ ٜاغـا١ٜ١ٜ، ث َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ناى عبسايػ٬ّ ١٥ن١ّ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ غ١ضث
بٝعا٢َْ، ١َب١غتِ ١ْٝ٠ٚ١٥ ن١ خ١َيو ٖـ١َٛٚ نـ١ؽ بٝعاْـ٢َ، بـ١ؽ خـ١َيو َـاف٢ ١ٖٜـ١ بٝعاْـ٢َ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١           

َٝب١د٢َ نطز َٝطـ١ٚا٣١ْ   ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ٚ ٜاغا٠ٚ١ٜ ١ٜ١ٖ، د َٝو ٚ ١ٖض ؾـ١ضٜه١ٜ١ى ب١ث ٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ١ٖضن١غ
 ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖيػٛن١ٚت ١٥نات، غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى خٛضؾٝس ف١ضَٛٚ.

َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝغل ي١ َازز١ٜ٠ى يـ١ َازز٠نـإ    ًَ َٝـت )    ١٥ط١ض ت١َاؾا به١ٜٔ ٚ ب َٝػتاث١غـ١ْس نـطا٠ٚ، ز٠َي َٝـ ٥ صىفٞن عطى ١نننثـ
طوطٞن هصط ٢ٚٞن٨ثخ  ن ؾس ٢ٍنٗهلٍنانضخٚىنذهمن ؿىقنان خى٘ين ٨ًى كّنننن هطخطن هصط ٢ٛنًّن خىنز٢ٚظن ه

ٗ احم ينٗ اِػأ ن هيتنٙص ٗينفٚٔ نك هفنُػ طٕنٗتفرٚػٔ نٗ ٨طى٩عنعوىٟنًطىرِد تٔ نٗضىح٩تٔ نهىد٠ن ٜنجٔىٞننننننن
َٝت، ١٥ّ ١َٖٛٚ غذ٬ت ٚ ٠ٚغا٥ٝل ٚ سٝػابات ً٘ٚٞك ْنذلً٘ٚٞن ٗنبرينذل َٝو ي١ّ ز٠ظطا١ٜ بط ( ١٥ط١ض ١ٜن

َٝتـ١ ز٠ض٠ٚ٠، ضـْٛه١     َٓٝ َٝت ١٥ٚ ١٥غـطاضا١ْ ب َٝغل ْاب ١َُٝ ضازع١ى زاْ َٝت، ١ٜع٢ٓ ١َعكٍٛ ١ْٝ ٥ ٚ ٣٠ٚ١٥ ببٝٓ
ــ١ضٜه١     َٝه٢ ٥ــ١ّ ؾ َٝٓتــ١ى، ٖــ١َٛٚ سٝػــابات ١ٜ ز٠غــ٫َ١ت٢ ٥ــ٣٠ٚ١ ١ٖٜــ١ ٖــ١َٛٚ غــذ١ًى ٚ ٖــ١َٛٚ ز٩نٝ٪َ

َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، باؽ يـ١ٚ   َٓٝ َٝهٝـ ١ٖب٢َ ١٥ٚ ١٥غطاض٠ ١ْٖ َٝت، ز٠ب٢َ ضازع َٜت ببٝٓ ٢َٝ ٜاغا ١٥تٛاْسض َٝت، ب١ث ببٝٓ
ــ١         ــ١ ي ــ١، ١٥َ َٝٓٝاْ ــ١ّ ْٗ ــت٢ٓ ٥ ــ٪ ثاضاغ ــ١ب٢َ ب ــو ٖ َٝ ــ٢َ ضازع ــ٠ٚ١ ز٠ب ــ١ض ٥ َٜعإ، ي١ب ــ١ض  ــ١ٜٔ ب ــطاضا١ْ ز٠ن ١٥غ

 ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٜاغاٚ بعاف٢ باظضطا٢ْ زا١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ز.افلس ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهٗات٠ٚٛ َازز٠ن١، ب١ض ا٣ َٔ ب١ؾـ٢ ١ٜنـ٢َ١ ٥اؾـهطا نطزْـ٢ ظاْٝـاض٣ ٚ       َٝط٠ ي١ زٚٚب١ف ث ي١ ض اغتٝسا خ٪٣ ي

٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ١٥َـ١ ٖـ١َيبطري٣َ، تـ١ْٝا بـ١ٚ     ب١ٜآْا١َنإ، ن١ ١٥َي٢َ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ ثٝاز٠نطز
َٝٓا٢ْ ظاْٝـاض٣ ٚ ب١ٜآْاَـ١نا٢ْ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض تاٜبـ١ت بـ١ ثٝـاز٠نطز٢ْ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ          ١ٜ٠َٛٝب٢َ، ب١ناضٖ ؾ
َٝؿه١ف نطا٠ٚ ق١ز٠غ١ٜ١، ضْٛه١ ب١ض اغت٢ ثؿـتٝٛا٢ْ يـ١    َٝٓاٜٚسا ث ٜاغا١ٜ، غ١ٜط٣ ١٥ٚ ١َب١غتا٣١ْ ن١ ي١ ث

َُٝــ١ ١٥طــ١ض ثــط ٩ش٠ ٜاغــا٣    ٖاٚنــاضاة ١٥ َٝطــ١ٚا٣١ْ ؾــ١فاف١ٝت ٚ ٥اؾــهطا نطزْــ٢...، ٥ نــ١ّ، ضــْٛه١ ١٥َــ١ ث
٢َٝ ٥ـــ١ٚ ٜاغـــا١ٜ ١٥ٚاْـــ٣١ نـــ١ سٛنُـــ١نا٢ْ ٜاغـــا١ٜن١   َٝٓـــا٢ْ ظاْٝـــاض٣ ث١غـــ١ْس بهـــ١ٜٔ، بـــ١ث ب١ز٠غـــت ٖ
   ّ َٞ بــسات، ٥ــ١ َٜتــ٠ٚ١، ب٪ٜــإ ١ٖٜــ١ زاٚا بهــ١ٕ يــ١ نــ١ضت٢ تاٜبــ١ت ٚ نــ١ضت٢ طؿــت٢ نــ١ ظاْٝاضٜــإ ثــ  ز٠ٜاْطط
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َٝسا١ٜ ١٥ط١ض ز٠ضباض٣٠ ن٪َجاْٝا١ٜى ٜإ ؾ١ضٜه١ٜ١ى بـٛٚ، نـ١ ظاْٝـاض٣ ثـ٢َ بـسات،       َٝؿ١ٜ١ن٢ ت ظاْٝاضٜا١ْ ض ن
ــا٢ْ         ــإ ٚ ن١غ ــ١ى ب١ض ٩شْا١َْٛٚغ ــٝض ظاْٝاضٜ ــاتٛا٢َْ ٖ ــ١نات، ْ ــ٣١ ٥ ــ١ ق١ز٠غ ــ١ّ َازز٠ٜ ٢َٝ ٥ ــ١ث ــ١ع٢ٓ ب ٜ

 ث٠ٜٛ١ْسٜسٜاض بسض٣َ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 ناى عُط ١ٖٚضا٢َ:
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ َاْـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ز٠قـ١ّ ٠ٚنـٛ خـ٪٣، بـ٪؟، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥َـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠ بـ١ تـ١تبٝل نطزْـ٢                َٔ ي١طـ١

ْٛٚـ١،  ١٥سها١َنا٢ْ ١٥ّ قا١ْْٛ، بـ٪ ؾلْٛٚـ١ ٥ـ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠ يـ١ بـ١ٜاْات، َـ١عًَٛات، ٜـإ ٖـ١تاب٪ ؾل         
َٝؿه١ؾــ٢ ٥ــ١نات، ٜــإ تــ١مس٢ُٝ غــًٝع١ٜ١ى، ٥ــ١ّ    ض٥٠ــؼ َــاػل ؾــ١ضٜه١ٜ١ى، ٜــإ ْــ١ٚع٢ خس١َٜــ١ى نــ١ ث
َٜٝٛػـت١ نـ١ ٥ٝشتٝفـاظ٣ ي١غـ١ض بهـط٣َ، ٥ـ١ٚ           باب١تا١ْ ن١ ١ٖض ؾ١ضٜه١ٜ١ى ٜإ ن٪َجاْٝاٜـ١ى نـ١ ١ٖٜـ١ت٢، ث

َـ            ٌَ ٚ غاَػـْٛط( بـ١ ١َٖيـ١ ١ْضـِٛ، زٚاتـط ١َسه١ َٝٛإ )٥ـ١ث َٝؿـ٣١ٜ١ نـ١ ٖـ١بٛٚ يـ١ْ ١ف ي١غـ١ض٣ نـطا،   ن
ؾ١ضٜه٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ت١مس١ُٝن٣١ ط٪ض ٟ بٛٚ، ف١ضظ نطا ن١ ت١عٜٛع٣ ؾ١ضٜه١ن٣١ تط بهات٠ٚ١، ب٪١ٜ َٔ زاٚا 
١٥ن١ّ غ١ٜط٣ ١٥ٚ ١ْغ٣١ ن١ ي١ٚ باب١ت١ ١ٜ١ٖ، زٚٚ باب١ت ٥ٝعاف١ بهط٣َ، ١ٜن١َٝإ ٣٠ٚ١٥ ن١ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ 

َٝهٝإ ٥ٝعافـ١ بهـط٣َ،       ب١غعازا٢ْ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ض٠ ٜإ ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ١َعًَٛات١ نـ١ ١٥ط١ٜـ٢َْ١، ١٥َـ١ بابـ١ت
َٝو ن١ زاٚا٣ ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١ نطزبٛٚ ي٠َٛ١ظ٠ف١ن١، ٥ـ١ٚ   باب١ت٢ ز٠ّٚٚ، ١َغ١ي٣١ ت١عٜٛع نطز١ْ، ١ٖضن١غ

 ١َٖيػ٢َ ب١ ت١عٜٛع نطز٣٠ٚ١ْ ؾ١ضٜه١ن٣١ ن١ ١َعًَٛات١ن٣١ ٜإ ب١ٜاْات١ن٣١ ػَل بطا٠ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امسا  عٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٥ــ١َط ٩ يــ١ زْٚٝــا٣ ت١نٓــ١ي٪دٝا، ت١ن١ؾــٛف َــ١عًَٛات، ٥ــ٣٠ٚ١ )ٜٚهًــٝهؼ( ب١ضاَبــ١ض )غــ٢، ٥ــا٣، ٥ــ٣١(     

َٜت، بـ٫َ١ّ  ١٥َطٜه٢ ز٠نات ض١ٝ؟، ت١ن١ؾٛف٢ ١َعًَٛات ١٥َط ٩ ؾت١ن١ ؼل٣َٚ١ ٚ ١َْـ٣َٚ١ ز٠نـط٣َ ٚزاز٠ْـس    ض
َٝدغل، ز٠َا٣َٚ١ْ َٝعاْـ١ن٢ عازكلـإ ٖـ١ب٢َ ٖـ١ّ خ١َيه١نـ٣١       َٝـ ب ١َُٝ ي١ٚ قا١ْْٛ ز٠َا٣َٚ١ْ تٝذاض٠ت ب١ ث ٥
ف١قري ٣٠ٚ١٥ ٥ٝشتٝهاض ز٠نط٣َ َٛسافـ١ظ٣٠ بهـ١ٜٔ، ٖـ١ّ تـادري٠ طـ١ٚض٠ناْٝـ ٥ٝشتٝادٝـإ بـ١ َٛسافـ١ظ٠         

ــ١ٚض٠ّ ١ٖ     ــ١ضٜه١ٜ١ن٢ ط ــإ ؾ ــ١ ٜ ــادري٠ن٢ ط١ٚض٠َ ــِ ت َٜ ــٔ ز ــ١، َ ــِ ػَل ز٠زات،  ١ٖٜ َٜه َٟ، ظ٠ض٠ض َٝو ز ــ١ن ــ١ ٜ ٜ
ــ١،        ــ٢ نطزٜ ــطاض٣ َٓ ــٛف٢ ١٥غ ــ١ ت١ن١ؾ ــ٣٠ٚ١ ن ــ١ب٢َ ٥ ــ٢ ٚا ٖ َٝه ــ١فطٚظ٠ ضازع ــ٢َ ز٠زات؟، َ ــٔ ن ــ١عٜٛع٣ َ ت
َٝه٢ عازٍ ١ٖب٢َ ب٪ َٛساف١ظ٠ ي١غ١ض ب١ْس٣ ١٥ٚ قا١ْْٛ، َٓـٝـ   ت١عٜٛع٠ن١ؾِ بسات٢َ ب٪؟، ب٪ ٣٠ٚ١٥ َٝعاْ

٥ ٍَ َٜع ناى عُطّ، ي١ط١ ٍَ ض ٢٥٠ ب١ض  َٜـت، ضـْٛه١    ي١ط١ ٣٠ٚ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ق١ن٣١ ٥ٝعاف٣١ ت١عٜٛع٣ بـ٪ بهط
َٜـت، ٚاْٝـ١، باؾـ١          َٜه٢ ز٠ز١ْ٠ ١ٖض ؾـ١ضٜه١ٜ١ن٢ بـ٪ ٖـ١ض غ١ضٜع٠ٜـ١ى زٚاٜـ٢ ز٠ضز َٟ داض ١ٜ١ٖ ظ٠ض٠ض ١ْٖس
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َٝـو عكٛبـ١ بـسض٣َ ٜـإ ْـ١زض٣َ بـ٪ ؾـ١ضٜه١ٜ١ن٢ نـ١ َـٔ ظ٠ض٠ضّ           ت١سػٌٝ ساغٌ َٔ ضِٝ نطز٠ٚٚ؟، ٠َٛظ٠ف
ا يــ١ ٥ــ١َيُاْٝا زٚٚ ؾــ١ضٜه٣١ غــ١ٜاضات ٥ٝٓــسؿلاز ز٠نــ١ٕ ب٪٥ــ٣٠ٚ١ غــازضات٢ ض ابطــطٕ، نــطز٠ٚٚ ضــ١ٝ؟، ٥ــ٠ٚ١ت

َٝـ به٣َٚ١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ ظ٠ض٠ض ١ْن١ٕ، ظ٩ضداض ؾ١ضٜهات٢ ط١ٚض٠ ي١ ٥ٝٓسؿلاز  ب٪٣٠ٚ١٥ ٥ٝكتٝػاز٣ ١٥َيُاْٝا٣ ث
َٜ َُٝــ١ قــاظاْر ْانــات، ي١بــ١ض َٛسافــ١ظ٠ٚ ي١بــ١ض تــ١ٚاظٕ ٥ــ١ٚ ٥ٝؿــ٣١ ز٠نــات، ت١ٚاظ١ْنــ١ َُٖٛٝــ١ بــ١ض  عإ، ٥

َٝه٢ بب١ٜٓــ١ ٥امســإ، تٝذــاض٠ت تــ١ٚاظ٢ْ ثــ٢َ ز٣َٚ٠، تٝذــاض٠ت     َٜٝٓــ١ غــذٔ ٚ ٜــ١ن زا١ْْٝؿــت١ٓٝ ١ٜنــ١ن٢ باٚ
 ت١ٚاظ١ْ، ظ٩ض غٛثاؽ. 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ـلاٍ ف١ضَٛٚ.

َٜع ـلاٍ  نط ٓس:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت ْان ات ١٥ٚ َازز١ٜ٠ زاب١ف بهط٣َ بـ٪ غـ٢َ ف١قـ١ض٠، ب١ٜـ١ى ف١قـ١ض٠، ف١ق١ض٠نـ١ خـ٪٣        َٔ ٚاز٠بِٝٓ ث
ًَِ ب٪ د١ْابتإ ٚ ب٪ ١٥ْساَا٢ْ  َٝ ي١ْاٚ خ٪٣ ت١عبري ز٠نات ن١ س١ظض ١ََٓٛع١، َٛز٠ن١ٚ غ١ضا١َن١ َٔ ز٠ٖ

َٝت ٥ٝفؿا بهط٣َ، )ٙال  يفنكىنًّنٙفػٟث١ضي١َإ) يفنكىىننٙال  ( ض اغت١ عٝكاب١ن١ َاْا٣ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ س١ظض٠ٚ ْاب
ًّنٙفػىٟن االوً٘ى  ن ٗن هخٚ ُى  ن ارالوصىٞنب ؿى ٨ ن ـ صىٞنبرطخٚىقن ذلى َنٓىر ن هصى ُْ٘ن ٗن ضىردد ًٔ نهغىريننننننننننننن

ضرٞن غىٔسن٨ٗنتصٙىدنعىّنضىِٞن ٗننننن( َٔ ٥ٝكترياسِ نطز٠ٚٚ)طحّنادٝن٨تصى ه ٨بس ضن هرٟن دًجلنًّن جؤ نب
( ٥ٝرت ٣٠ٚ١٥ تـط بـ٪   مخطنينًوْٚ٘ن ِٙ زنبغس ًٞنً هٚٞن٨تصىنعّنمخطنينًوْٚ٘ن ِٙ ز،ن٨ٗنٙصٙدنعّنً ٢ٞنٗ

َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ ٠َٛٝ ز٠َ ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝط٠ باؽ نطا ب٪ ٣٠ٚ١٥ ت٥١هٝس بهاتـ٠ٚ١  ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ١٥ٚ س١ظض٠ ي َٝػتا ٥ ، بـ٫َ١ّ خـ٪٣ يـ١ قـا٢ْْٛ     ض اغت١ ٥

َٝت ) 437عكٛبات٢ عرياق٢ ٖات٠ٚٛ، ي١ َازز٣٠  ٙال  يفنب ؿخظنًدٝن٨تصٙدنعىّنضىِرنينننن١ ٥ٝفؿا٢٥ غط٠ ١٥َي
َٝػــتا ت١عــسٌٜ نــطا٠ٚ ٥ــ١ٚ ؾــتا١ْ ي١َــ١سانِ، ) ِٙىى زن211ٗبغس ًىىٞن٨نتصٙىىدنعوىىٟن  ٗنب ذىىد٠نٓىى تنين( نــ١ ٥

بغرين ٨ذ٘ ينن ٗنفِٕن ٗنطخٚالٞنعٌوٕٚنبطسنفأفػ ١ٕن هالص٘برنينكىنًّنعوٍنعلٍنٗظٚفرٕن ٗنًِٔرٕن ٗنصِ عر
 سحنبٔ ن  ُُ٘ ن ٗن ضرالٌ هٕن ٗناِفالرٕن ٗنًِفالىٞنغىدصن خىسنًٗى ن  نذهىمنفى٩نعصى ربن ذ نكى ْن فػى ١ن هطىسننننننننننن ا

َٝـط٠ تـ٪    ص ذيفنغأْنفٕٚن ٗنك ْن فػ ١ن هطسنًص ٘ ٝنبٕن خخ زنعّنجِ ٙٞن ٗنجِرٞن ٗنًِعن زتل بٔ  ( ن١ٚاتـ١ ي
َٝو ن َٝت قا١ْْٛنـ١ خـ٪٣ قاْْٛـ١ خاغـ١ن١،       ب١ قاْْٛ ١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ عرياق٢ عكٛب١ن٣١ زاْا٠ٚ، بـ٫َ١ّ ٥ـ١َي

َٝط٠ ٥ٝفؿا٢٥ غط٠ن١ت س١ظض نطز، ن١ٚات١ ت٪ ٥ـ١ٚ   ١٥ٚ غ٫١س١ٝت بسات٢َ ن١ ٥ٝفؿا٢٥ غط٠ن١ ١ََٓٛع١، ت٪ ي
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َٝـط٠ ٥ٝفؿـا١٥ن١ت بـ٪ سـ١ظض زاْـا٠ٚ تـ١تبٝل ٥ـ١ب٢َ              ي١غـ١ض٣، يــ١   عكٛبـ٣١ يـ١ قـا٢ْْٛ عكٛبـات زاْـطا٠ٚ نـ١ ي
 ١َسانِ ١٥ٚ قا٢ْْٛ عكٛبات١ ت١تبٝل ز٠ب٢َ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى د٬ٍ ف١ضَٛٚ.

َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٓس٠ٚ١ٜ، ب١ بط ط١ٜ١ى ظٜاز نطزٕ ٠ٚ١٥ س١ٍ ١٥ب٢َ، َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خـ٪٣ نـ١    زٜاض٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ظغل خإ خٛ
َٜت، نـ١ ٜاغـان١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١ظغل خـإ              ٢َٝ ٜاغـا َا١ََيـ٣١ ي١ط١َيـسا ٥ـ١نط َٝت ق١ز٠غ١ٜ١، يـ١ٚ ساَي١تـ١زا بـ١ث ١٥َي

َٝؿ١ناؾلإ س١ٍ ١٥ب٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ. َٜٓس٠ٚ١ٜ، ب١ٚ ٥ٝعاف١ٜ١ ١َٖٛٚ ن  خٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ض 
َٝـٓر ًَٝـ٪ٕ ز٫٩ض٣ زا بـ١        ي١ ١٥زلا٢َ ٥ٝفؿا٢٥ غط٣ ؾ١ضٜه١ٜ١ى، ١َسه١َ١ سـٛن٢ُ زا نـ١ )غاَػـْٛط( ث
َٝـطزضا٠ٚ، ظ٩ض ظ٩ض       َٝٝـإ ٚتـٔ ب٪ضـ٢ بـ٠ٚ١ ْ ٌَ( ١ٖتا٠ٚنٛ ب١ غ١ْتٝـ ْاضزبٜٛٚإ، ب١ نٝػ١، ١ٖتا٠ٚنٛ ث )١٥ث

َٝطزض٣َ، ٖـ١َٜٛٚإ بـ١ غـ١ْت ْـاضز، ب٪ٜـ١      ظ٠فل١ت بٛٚ، ٚتٝإ خ٪ ١َسه١َ١ ١ْٜٛت٠ٚٛ ب١ ٠ٚض٠ق١ ٣ َاػل بٓ
َٜعإ ١٥ٚ عكٛبات٣١ ي١ قا٢ْْٛ عكٛبات٢ عرياقٝـسا ٖـات٠ٚٛ، ١ْؾـاتات٢ تٝذاضٜـإ ْـاطٛزل٢َ، ضـْٛه١ ٥ٝفؿـا         ب١ض 
َٝو ب١ ق١غس ب٢َ ظ٠ض٠ض٣ ٫١َٜٔ ز٫٩ض بـسات يـ١ٚ ؾـ١ضٜه١ٜ١، نـ٢َ تـ١عٜٛع٣       َٜو ي١ٚا١ٜ١ْ ٠َٛظ٠ف نطز٢ْ غط

َٝ َٜـٔ زاٚا ١٥نـ١ٕ يـ١ سهَٛـ١ت      ١٥زات٠ٚ١، ز٠ب٢َ ي َٜه٢ تـط ز َٜعإ زٚاٜـ داض َٜت، ضْٛه١ ب١ض  َٜو غط ط٠ ١َ١٥ ض 
ــا٣          ــ٣٠ٚ١ ٥ٝفؿ ــ١ض ٥ ــ٠ٚ١، ي١ب ــإ بهات ــ١ض٠ب٣ٚٛ ن٪َجاْٝان َٜت ق ــس َٝ ــٝرت ٚا٣ ي ــ١ت ٥ ــ٠ٚ١، سهَٛ ــ١عٜٛع بهات ت

َٜت)       ٞن١٥غطاضٜإ نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ي١ ت١عسٌٜ نطز١ْن١ تهاٜـ١ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ غ١َيـ١ت ت١فػـري ْـ١نط بِػى ط  ننن ارالوصى
َٝغل ) هػسك   ًَ ْن( ١٥ط١ض ٣٠ٚ١٥ ب٪ ٥ٝعاف١ ١ْن١ٜٔ، ب ( ٥ـ٠ٚ١ ت١فػـري٣ غ١َيـ١ت٢ بـ٪      ارالوصٞنبرطخٚص  ن هصى ُ٘

َٜت، ) ( ضــْٛه١ بــ١ٜاْات ٚ ١ْؾــاتات١ن١ ١٥خاتــ١  ارالوصىىٞنبِػىى ط  نٓىىرٖن هػىىسك  نٗبٚ ُ تٔىى نُٗػىى ط تٔ ن٥ــ١نط
َٝو ١٥ٚ بـ١ٜإ ٚ ١ْؾـا   ت١ ٥ٝفؿـا بهـات، ١َعًَٛات١نـ٣١ ي١ٚا١ْٜـ١     ب١ضز٠غت٢ ١٥ٚ ١َدًٝػ١، ١ٖضض٢ ٠َٛظ٠ف

َٝـت            َٝـ٢ بعاْ ١َّٗٝ ث َٝه٢ ٥ٝٓـسؿلاز بـ٢ٜٓ١ زٚٚ ؾـ١ضٜه١، ؾـ١ضٜه١ٜ١ن٢ غـ َٜه٢ ظ٩ض طـ١ٚض٠ بهـات، ساَيـ١ت ظ٠ض٠ض
ٍَ ٚ زٚٚ غ١ز زٜٓاض ض١ٝ  ؟ظ٠ض٠ض٣ ٫١َٜٔ ز٫٩ض ١٥زات، زٚٚ غا

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٚ.ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛ
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َٜع عبسايػ٬ّ  نً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـ١ ز٠بــ٢َ             َُٝـ١ يـ٠ٚ١ٖات٠ٚٛ ٥ َٜـو ت١سـ١َٛػل َـٔ بهـ١ٕ، َْٛاق١ؾــ٣١ ٥ تهـا ١٥نـ١ّ يـ١ يٝصْـ٣١ ٖاٚبــ١ف ت٪ظ
( ١٥ّ خٛؾو ٚ بطاٜاْـ٣١ زٜفـا    ٩ينٓر ن هص ُْ٘خ( اٚ ) ارالوصٞنبرِفٚرنٓر ن هص ُْ٘دٝاٚاظ٣ به١ٜٔ ب٢ٜٓ١ )

% ي١طـ١َيٝاة، يـ١ خـ٬ٝػل تـ١ْفٝعنطز٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـاٜا١ْ       ٠111غ١ نطز٢ْ ٥ٝفؿا٣ ١٥ّ ١٥غـطاض٠  ز٠ن١ٕ ي١ ق١ز
َٝت، ض ٠خٓـ٣١ َـٔ      َٜٔ، ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ قا٢ْْٛ عكٛبـاتٝـ ٚا٥ـ١َي ْاب٢َ ظاْٝاض٣ تاٜب١ت ب١ ؾ١ضٜه١نإ ب٬َٚ بهط

َٝت ٥ـ١ٚ ظاْٝاضٜاْـ٣١ ث٠ٜٛ١ْـسٕ بـ١ دَٝ      َٝت، ٥ـ١َي َٝـت     بـ١د٢َ نط ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٚاْاَي زْـ٢ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ْاب
ــ٠ّٛ ١ٖٜــ١، ب٪ٜــ١ َــٔ بــ٪ ز٠ضضــٕٛٚ يــ١ٚ       َٝ َٝبطــ١ٜٔ، َٓــٝـ ٖــ١َإ ١َب١غــت٢ ٥ ب٬َٚببٓــ٠ٚ١، يــ١ ٜــ١نرت٣ ت
َٝطـا٣ خ٪َـإ..، ْـاظاة يـ١ فٝهط٠نـ٣١ َـٔ ط١ٜؿـعل َـٔ ب٪ضـ٢ ٠ٚ١٥ْـس٠ ٥ًٝشـاح             ١َُٝ ي١ د َْٛاق١ؾ٣١ ن١ ٥

َٝب١د٢َ نطز٢ْ َٝت ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ د َٝطـ١ٚا٣١ْ   ١٥ن١ّ، ١٥ّ ١ْغ١ ١٥َي َٜت٠ٚ١، ١َ١٥ ب١ ث ٜاغا ْاب٢َ ب٬َٚ بهط
ز٠غتٛٚض٠، ب٫َ١ّ ٖٝض باغ٢ ظاْٝاض١ٜٝنا٢ْ ث٠ٜٛ١ْس ب١ ؾـ١ضٜه١نإ ْانـات، ٥ٝكترياس١نـ٣١ غـ٪ظإ خـإ ظ٩ض      
َٝب١د٢َ نطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٕ بـ١   َٝه١، ب٫َ١ّ ي١ْا٣ٚ بٓٛٚغغل ي١ نات٢ د َٜو ٚ ث ض 

َٝت بْٛٚـ٣١ َـٔ ٥ـ١َط ٩          ؾ١ضٜهات ٚ َ َُٝـ١ بـعاْغل ٥ـ١ٚ ؾـ ١عًَٛات ق١ز٠غ١ٜ١، ٠ٚ١٥ س١ػل ْٝٗا٥ٝـ١، بـ٫َ١ّ ٥
َٝبـ١د٢َ نطزْـ٢ ٜاغـا١ٜ، ٜـ١ع٢ٓ َٛساد١دـ٣١ َـٔ              ي١غ١ض ضـ١ٝ؟، ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ باغـ٢ يـ١نات٢ ز٠ضبـاض٣٠ د

َٝط١ٚا٣١ْ قػ٣١ عبسايػ٬ّ س١ضاّ َـٔ ١٥ٚاْـ١ّ ْـ١نطزبٛٚ، ٥ـ     َٜو ١َٖيػا طٛت٢ ب١ ث ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚ  ْان١ٕ، بطاز٠ض
 زش٣ بٛٚ، ْاظاة فٝهط٠ن١ ط١ٜؿت.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜباظ ف١ضَٛٚ.  ز.ض 

َٜباظ فتاح ذلُٛز: َٜع ز.ض   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿـ٣١          ت١بع١ٕ َٔ ثؿتطري٣ ي١قػ١نا٢ْ ناى عبسايػ٬ّ ز٠نـ١ّ، بـ٫َ١ّ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ قػـ٣١ٜ١ غـ٪ظإ خـإ، ن
َٛٝ إ ١٥ٚ زٚٚ ؾ١ضٜه١ٜ١، ٥ٝفؿا٣ ١َعًَٛات ١ْبٛٚ، زظ٢ٜٓ ثط ٩ططاّ ٚ ب١ضْا٣١َ نـاضنطز٢ْ ن٪َجاْٝـا بـٛٚ،    ْ

َٝــسا٢ْ ٥ــ١ٚ ١َعًَٛاتــ١ زٚٚ ؾــت٢     َُٝٓــ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ث ٥ـ٠ٚ١ زٚٚ ؾــت٢ دٝــاٚاظٕ، بــ٫َ١ّ َـٔ ٜــ١ى ؾلْٛٚــ١ ز٠ٖ
َٝساْـ١ يـ١    َٝسا١ْ ي١ ض ٣ٚٚ بط ٜاض٠نا٢ْ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ، ٜإ ث ض ٣ٚٚ َـ١عًَٛات٢ ن٪َجاْٝانـ٠ٚ١،   دٝاٚاظ٠، ١ٜع٢ٓ ث

َٜٔ يــ٣٠ٚ١ نــ١ َــ١عًَٛات ٥اؾــهطا بهــ١ٕ بــ٪   َٝو ١ٖٜــ١ بــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ ن٪َجاْٝانــإ بــ١ز٠ض بهــط ١٥ٜٚػــرت٣َ ٖــ١َٚي
      ٢َُٜ ــ١ض ٖــا٫َٚٚتٞ، بــ٫َ١ّ ن٪َجاْٝانــإ ض اغــت١ يــ١ نــ١ضت٢ تاٜبــ١ت ٥ــٝـ ١٥نــ١ٕ، بــ٫َ١ّ ٥ــ١ٚاْٝـ بــاظاض ٣ ٖ

َٜــو    َٝٓٔ، ٥ـــ١ٚاْٝـ باظاض  َٝٓٔ نــ١ بــاظاض آ ٖا٫َٚٚتٝـــا٢ْ نٛضزغــتا١ْ، باؾـــ١     نٛضزغــتإ ب١ناض٥ــ١ٖ بـــ١ناضز٠ٖ
ٍَ سه١َٛت، ١٥ط١ض ٢َٓ ٖا٫َٚٚت٢ ١ْظاة زاٖات٢ ١٥ّ ن٪َجاْٝا١ٜ ض١ْس٠،  َٜه٢ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ن٪َجآٜا١ٜى ع١قس
َٜت ٠ٚنـٛ بـاز؟، ْـاب٢َ      ب١ ض١ْس نا٫َنا٢ْ ١٥فط٩ؾ٢َ، ض٪ٕ بعاة ن١ سه١َٛت ض١ْس ي١ّ ن٪َجاْٝا١ٜ ٠ٚض٥ـ١طط
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َٝبـ١د٢َ نطزْـ٢             ١٥ٚ نات١  َٝـسا٢ْ َـ١عًَٛات، بـ٫َ١ّ ض اغـت١ يـ١ ض ٣ٚٚ د ٥ـ١ّ ن٪َجاْٝاٜـ١ ب١ضثطغـٝاض بـ٢َ يـ١ ث
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ٜاغان١ٚ بط ٜاض٠نا٢ْ ١٥ّ يٝص١ْ، ض ٠ْط١ ١َ١٥ ١َٖيبطط٣َ ن١ ْانط٣َ ١٥ٚ ١َعًَٛات١ ب٬َٚ بهط

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

َٝت٠ٚ١ٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غ َٜٓسضاب َٝه٢ ٠ٚ١٥ نطا ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ خٛ ٝاغ١تإ بعاْغل، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف باغ
َٝٔ ز٠َر نطا٠ٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ف١ضَٛٚ ناى عُٝاز.  ز٠ْطٝؿ٢ ي١غ١ض زضاب٢َ، ٥اخط ز٠َي

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ زاز٠ْــ       ــإ عكٛب ــ١ طٛؽل َُٝ ــات٢ ٥ ــ١بٛٚ، ن ــ٠ٚ١ ْ ــ١ ٥ ــ١ى    ١َٚظٚع١ن ــ١ َازز٠ٜ َُٝ ــاب٢َ ٥ ــإ ْ ــ١ طٛؽل َُٝ َٝغل، ٥
َٝغل، نـ١ ٖاتٝٓـ١ غـ١ض َـازز٣٠       َٝػتا ١٥ٚ عكٛب١ٜ١ زابٓـ َُٝـ١ عكٛبـ١َإ زاْـا،     14َْٛاق١ؾ١َإ ١ْنطزب٢َ، ٥ ٥

َُٝــ١ باغـ٢ ز٠دلُــإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ي١ٚناتــ١ بـطاز٠ضإ ٜٚػــتٝإ عكٛب١ٜــ١ى      12َـازز٣٠   نطزَٚٚاْــ١ عكٛبـ١، ٥
َٝؿتا َٝٓٔ ب٪ َازز١ٜ٠ى ن١ ٖ  ١ْٖاتبٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١َغ١ي١ن١. زابٓ

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

َٝبٝين ١ٜ١ٖ بابف١ض٣ََٚٛ.  د١ْاب٢ ز.سػٔ ت
َٝطط٣ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ذلُس غٛض٠/ د  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿٓٝ َٝؿ١ٚا ز٠ن١ّ، ي١ ض اغتٝسا د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ث اض٣ نطز ب١ شَاض٠ نـ١ زٚٚ َـازز٠   َٔ ت٥١ٝس٣ ٚت١نا٢ْ ناى ث

٢َٝ َازز٣٠  َٜت ب١ث َٝػتا ب٠ٚٛت١ َـازز٣٠  11ي١ قا١ْْٛن١زا ١ٜ١ٖ عكٛب١ٜإ ب٪ زابٓسض ، 12، ن١ ي١ ثط ٩ش٠ن١ ٥
َٜو ي١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ  َٜو ي١ ١ْٖس َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب٪١ٜ ت٥١هٝس َٜو شَاض٣٠ َازز٠نإ ب١ ١َٖي١ خٛ ض١ْس داض

َٝهٝإ ي١ٚا١ْ ناى عبس َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ١َب١غـتُإ نـاّ       نطا ١ٜن َُٝـ١ ١ْغـ٢ َازز٠نـ١ غٛ ايػ٬ّ بٛٚ، فٝع١ًٕ ١٥ب٢َ ٥
َٜٓسضاٜـ٠ٚ١، َـازز٣٠     ٍَ َـازز٣٠      12َاززا١ٜ١ْ؟، ن١ َازز٠نـإ خٛ ٣ ثط ٩ش٠نـ١ بـ١   ٣14 ثط ٩ش٠نـ١ بـٛٚ، ي١طـ١

َٝؿرت خػتبَٛٚا١ْ ز٠ْطسإ، ٠ٚ١٥ ز٠ْط٢ ٠ٚضططت، ن١ ١٥ َٝو ي١ٚا١ْ ٠ٚ١٥بٛٚ، ث َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ١ٜن ّ زٚٚ ١ْؽ خٛ
َٜٔ ب١ ١ْغ٢ ١٥ٚ عكٛب٣١ ن١ ٖات٠ٚٛ ي١ َـازز٣٠   ، ب٪ٜـ١  11َازز١ٜ٠ َٛخايف٢ ١٥ّ زٚٚ َازز١ٜ٠ عكٛب١ ز٠زض

َٝؿ١ٚا ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.  ت٥١ٝس٣ قػ١ن٣١ ناى ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َاَ٪غتا عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهٝإ َٔ بّٛٚ باغِ ي١ٚ َاززا١ْ نـطز،   َٝؿ١ٚا ١٥ن١ّ، ٚابعاة ١ٜن َٔ ت٥١ٝس٣ قػ١نا٢ْ ناى ز.سػٔ ٚ ناى ث
َٝػـتا ٥ٝكـطاض٣ ز٠نـ١ٜٔ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ض اَـإ طـطت ٥ــ١ٚ              َُٝـ١ ٥ ضـ٪ٕ َْٛاق١ؾـ٣١ زٚٚ َازز٠َـإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥

 ١َٚظٚع١.
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٜط ف١ضَٛٚ.د١ْاب٢ ٠ٚظ
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ باظضطا٢ْ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ.  ب١ب٢َ عكٛب١ ت١بع١ٕ ْاب٢َ ١٥ٚ َاززا١ْ، ز٠ب٢َ ب١ٚ ؾ

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ــ١ٚ          ــ١نطابٛٚ، ٥ ــ١ ْ ــ٣١ َازز٠ن ــ١ َْٛاق١ؾ ــ١ ن ــ١ٚ ت١عسًٜ ــ٫َ١ّ ٥ ــ٠ٚٛ، ب َٝؿ ــازز٣٠ ث ــ١ٚ َ ــ١ ي ــت١ عكٛب١ن ض اغ
َٝػـتا       َٜتـ١ ١ْغـ١ن٠ٚ١، عكٛب١نـ٣١ ض اغـت١ ٥ َٝو زاٚا٣ نطز٠ٚٚ، ز٠ب٢َ غط َٝػتا ض١ْس ١٥ْساَ ت١عس٬ٜت٣١ ن١ ٥

١َُٝ ز٠ْطُا َٝؿٛٚ ن٥١ َٜت ي١َازز٣٠ ث ٕ ب٪٣ زا٠ٚ، ب٫َ١ّ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ عكٛب١ٜ١ بـ٪ ٥ـ١ٚ   ت١غبٝت٢ َازز٠ن١ ١٥نط
ن١غـا١ْ ٥ـ١ب٢َ نـ١ ٥ٝفؿــا٣ ١٥غـطاض ١٥نـ١ٕ، ض اغــت١ ٥ـ١ٚ ظ٩ض ظ٩ض تـ١ٚا٠ٚ، بـ٫َ١ّ ٥ــ١ب٢َ ١ْغـ٢ َازز٠نـ١ بــ١ٚ           

َٝو زاٚا٣ نطز٠ٚٚ.  ت١عس٬ٜت١ ب٢َ ن١ ض١ْس ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َُٝٛا١ٜ ظ٩ض ٚاظس١، ٖٝض ز٠غـتهاض١ٜن٢ ْـا٣َٚ    ١٥ّ َازز١ٜ٠ ن١ باغ٢ س١ظض٣ ٥ٝفؿا٣ ١َعًَٛات ١٥نات، َٔ ث

٠ٚ١َٓٝٝ غ١ض َـازز٣٠   َٝط٠، خاغ١ ب١ ت١تبٝك٢ ١٥سها٢َ ١٥ّ قا١ْْٛ، ١٥ط١ض ب ، يـ١ زٚٚ ف١قـ١ض٠ باغـ٢ يـ١     18ي
َٝـو ٖـ١ض        عكٛب١ٚ ١َغ٦ٛٚي١ٝت٢ ٠َٜٛ، يـ١ نات ١٥ٚ ؾ١خػ١ ١٥نات ن١ ٥ٝساض٣٠ ؾ١خػ٢ ١َعٓـ٣ٚ١ ٥ـ١بات بـ١ض 

َٝغل ١٥سها٢َ ١٥ّ قاْْٛـ١ دـ١ْاب٢ غـ١ض٩ن٢ ث١ضيـ١َإ،      َٛخاي١ف١ٜ١ن٢ ١٥سها٢َ ١٥ّ قا٣١ْْٛ نطز، ن١ ١٥َي
( ِٙفىرنٓىر ن هصى ُْ٘نِٗٙػىسنننن١٥سها٢َ ١٥ّ قا١ْْٛ ي١ ت١عطٜف١نا٠ٚ١ْ ١ٜى سٛن١ُ، ٖـ١تا٠ٚنٛ ٥ـ١خري ؾـت٢ )   

َٜت٠ٚ١، ١ٖض ن١غ٢َ َٛخاي١ف٣١ ي١ ٠ٚ١٥ػل ب٪ ١٥خري٣ بهات، ٖـ١َإ عكٛبـات٢ ب١غـ١ضزا     ١ٜى ٜاغا١ٜ دٝا ْانط
َٝتـ١          ت١تبٝل ز٠ب٢َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠ضنطز٢ْ ١َعًَٛات ٠ٚنٛ ٥ـ٣٠ٚ١ غـ٪ظإ خـإ باغـ٢ ي١غـ١ض نـطز، ١٥طـ١ض ب

َٝغل ) ًَ َٝه٢ خطاثـ١،     (ًعنعىدَن ٨خى٩ينبأٙىٞنعص٘بىٞن غىدنٙىِصنعوٚٔى ن ى ُْ٘ن خىسنننننننننغ١ض ٣٠ٚ١٥ ب ١٥َـ١ف ؾـت
ٍَ ظٜاتط ١ْٝ، ي١  َٝط٠ عكٛب١ن٣١ ي١ زٚٚ غا زٜٓاض ن١ٚا ١ٖض ١َب١ً  ١ْٝ ب١ْٝػـب١ت٢ ؾـ١ضٜهات    211ضْٛه١ ي

َٝط٠ يـ١ َـازز٣٠    ( ٥ـ١ٚ  ٙال  ىيفن اطى٧ٗينعىّن   زٝنفالوٚىٞنهػىدصنًالِى٠٘نننننن٥ـ١َي٢َ )  ٠ٚ18نٛ عكٛب١ٜ١ى، ب٫َ١ّ ي
     ٚ َٜت، نـ٢َ      ١َغ٦ٛٚي١ ي١ ٥ٝـساض٣٠ ؾ١خػـ٢ ١َعٓـ٣ٚ١، َـٛزٜط َٛفـ١ َٝب٢ ؾـ١ضٜه١ن١ ٥ـ١طط َٜت، غـاس ٠ظ ٥ـ١طط

١َغ٦ٛٚػل ١٥ّ ؾ١خػ١ ١َع١ٜ١ٜٚ١ٓ، ١َغ٦ٛي١ٝت ١َٖي١٦طط٣َ، ١٥ط١ض َٛخاي١ف٣١ ١ٖض ب١ْس٣َ ي١ ب١ْس٠نا٢ْ 
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٠ٚ١َٜٓٝ َازز٠نا٢ْ  َٜط٣٠ ١٥ٚ عكٛبا٣١ْ بابط١ض  ، ن١ يـ١  12ٚ  ١٥11ّ ٜاغا١ٜ بهات، ١٥َي٢َ عكٛب١ ١٥زض٣َ، ب١طٛ
َٝو ٚ س١بػ ١ ٚ ض١ٝ، زٚاتط ي١ ف١ق١ض٣٠ زٚاتط باؽ ي١ ت١ظا٢َْٛ ٥ـ١نات، تـ١عٜٛع٣ تـ١ظا٢َْٛ،    ض١ْس ًَٝ٪ْ

ٍَ ١٥ٚ ن١غـ٣١ نـ١ َٛخاي١فـ٣١ نـطز٠ٚٚ، بـ١ تـ١ظإَٛ        َٛت١ظا١َٕٓٝ ؾ١خػ١ ١َع١ٜٚ١ٓن١، ؾ١ضٜه١ن١ ي١ط١
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل  ت١عٜٛعات ١٥ز٠ٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  اٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 زٚا غٝاغ١تإ تها١ٜ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜع٢ٓ َٓٝـ ثؿتطري٣ قػ١نا٢ْ ناى عبسايػ٬ّ ز٠ن١ّ، ١٥ّ ١َٚظٚع١ ت١ْٗا باغ٢ ١٥ٚ سا٫َتا١ْ ز٠نـات نـ١   
َٝسا ض ٜٚٚسا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ باغ٢ ١َٖٜٛٚإ ْانات، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، باؾ١ ن٢َ َٛن١ي١ف١ بطٔ ظاْٝاض٣  َٛخاي١ف٣١ ت

َٝـط٠ يـ١ َـازز٣٠            َُٝـ١ بـ١ؽ غـ٫١سٝاؽلإ بـ١ٚإ زا٠ٚ، ي  ٠ٚ18ضبططٕ، ١٥ٚا٣١ْ ن١ عـع٣ٚ ظ٠بتـ٢ قـ١ظا٥غل، ٥
َٝت ١٥ٚا٣١ْ ن١ ٠َٛظ٠فٔ، بطٔ ١َعًَٛات ٠ٚضبططٕ، ١٥تٛأْ عكٛبـ١   عكٛب١ ب٪ ١٥ٚإ ١ٜ١ٖ، ١َدًؼ ١٥تٛاْ

َٝط٠ف عكٛب١ زاْطا٠ٚ ٠ٚنٛ نا َٝػتا غـٝاغ١ٜ١ى  به١ٕ، ي ٢َٝ نطز، ب٫َ١ّ ْاظاة ١ٜع٢ٓ، باؾ١ ٥ ى عُط ٥اَاش٣٠ ث
.١ٜ١ٖ 

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

.٠ٚ١َٜٓ  ف١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١ت غٛ
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝغل ز٠ْطُإ زا٠ٚٚ ٥اطا ٢َٝ ١ْب٠ٚٛ.با ١٥ّ غٝاغ١ ع١ضظ به١ٜٔ، زٚاتط ْاَي  َإ ي
ن ا  ٝن ـ ًطٞنعػسٝ:

حيظسن فػ ١ن االوً٘  نٗ هخٚ ُ  ن ارالوصٞنب هػسك  نٗ ُدً ج تٔ نُٗػ ط تٔ ن ثِ ١نتطخٚقن ذل َنٓىر ن هصى ُْ٘ن ٗننن
 ضردد ًٔ نهغرين ٨بس ضن هيتن دًجلنًّن جؤ نٗٙال  يفن اد هفنبِفظن هالص٘بٞن ه٘ ز ٝنان اى  ٝن هث ُٚىٞنعػىسٝنننن

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

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ْاغـو   ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ْاغو خإ ١ٜى غ١عات َْٛاق١ؾ١نطا، تاظ٠ خٛ
نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ث١غـ١ْس نـطا،         4خإ، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟،  

 غ١عات َْٛاق١ؾ١َإ نطز٠ٚٚ، َْٛاق١ؾ١ ن٪تا٢ٜ ٖات٠ٚٛ، بط ٩ غ١ض َازز١ٜ٠ن٢ تط. ْاغو خإ ١ٜى
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:
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 .جي٘شن٪ٜنغدصن ب٩غن جملوظنبأٙٞنك هفٞنتصعن٪ذل َنٓر ن هص ُْ٘
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 :16َازز٣٠ 

َٝــو نــ١ ض ٚٚبــسات ب١ضاَبــ١ض بــ١   َٝطــ٢ نطزْ َٝو بــ٪٣ ١ٖٜــ١ ٥اطــازاض٣ ١٥زلَٛــ١ٕ بهــات ي١ٖــ١ض غ١ضث ١ٖضن١غــ
 سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.

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

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ١٥ّ َا ١َُٝ ي١ط١  زز١ٜ٠ٜٔ.٥

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

 ف١ضَٛٚ ناى عُٝاز.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ٖــ١ب٢َ ٜــ١ع٢ٓ       َٝــط٠ ١٥طـ١ض بــ٪ ٖــ١ض ن١غـ َٝتــ١ زٚٚ بط طـ١، ضــْٛه١ ي َُٝـإ باؾــ١ ٜــ١ع٢ٓ ٥ـ١ّ َازز٠ٜــ١ بب ث
َٝت، ١٥ب٢َ ت٪ ١َغ١ي١ٕ َٛن َُٝـ١ َٛناف١٥١ٜـ١ى   ١َعًَٛات بط١ٜ١ْ اف١ٜ١٥١ن٢ بس٢َٜ٠، باؾرت٠، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٥

( ١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ٥ َٝغل باؾرت٠، ث ن ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:ب٪ ١٥ٚ ن١غ١ زابٓ
ن ٨ًٗ:نجي٘شن٪ٜنغدصن ب٩غن جملوظنبأٙٞنك هفٞنتصعن٪ذل َنٓر ن هص ُْ٘.

 ٨فال ين اد هفٞن٨ذل َنٓر ن هص ُْ٘نًل ف٣ٞنً هٚىٞننث ًُٚ :نميِحن اد ْٗنٗ ٨غد صن هرّٙنٙصًْ٘٘نب هلػفنعّن
 حيد ٓ نز٢ٚظن جملوظنبصس زنٗذطيفنجط ًٞن هفالىن استليفنت سونًّن جملوظنعّنكىنذ هٞنٗفصً نهوص ُْ٘(.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.

َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ض 

١َُٝ ثؿتطري٣ ي١ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ  ٠ٚنٛ ي١ غٝاغ١ن١ ٖات٠ٚٛ. ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ   ثٝؿ١غاظ٣:ٚب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝت١ زٚٚ ف١ق١ض٠. ١َُٝؾ١، بب َٝؿٓٝاضٟ ٥  ٠ٚ١٥ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١  ض 

َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ، نـاى خٛضؾـٝس، نـاى عُـط، نـاى ؾـٛإ، غـ٪ظإ خـإ،                َٝبٝٓـ٢ ١ٖٜـ١؟، ٥ـ١ّ ب١ض  ن٢َ ت
َٝطخإ، ف١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.  ٥ا١ْٖط خإ، ناى ـلاٍ، ناى اَري، ناى عبسايطفلٔ، ؾً

َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ض 

َٝتـ١ ١٥طـ١ض٣ ٥ـ٣٠ٚ١ ن١ؾـف٢ َٛخاي١فـ١ بهـ١ٕ، ٖـ١م              َٝـت، ٥ـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١ بب َٝو ب ض اغت١ ١٥طـ١ض َـ١عًَٛات
َٜت٢َ ت١ؾـذٝع بهـط٣َ، بـ٫َ١ّ ١٥طـ١ض ٥ٝفؿـا٢٥ غـ         َٜٔ، ثـاض٣٠ بـسض ٢ًَ بـ٪ ْـ١بٛٚ،    ري ١ٜ٠ٚ١٥ ت١نطِٜ بهط ٠ن١ ١٥غـ

اٜـ١ ٥ٝشتُٝايــ١ ظ٠ض٠ض٣ بـ٪ ٥ــ١ٚ   ٠ى، ٥ٝسٜعاٜــ١ن٢ نـطز٠ٚٚ، ٥ــ١ّ ٥ٝسٜع ري عكٛب١نـ٣١ ضــ١ٝ؟، نـابطا ٖــات٠ٚٛ غـ   
١ًَٕ ٖـٝض ْـ١بٛٚ، ١٥َـ١ عكٛب١نـ٣١       ري ١ْ١ٜ٫ ١ٖب٢َ ن١ باغ٢ ػَل ز٠نـات، ٥ٝفؿـا٢٥ غـ    ٠ن١ زض٩ ز٠ضضـ٠ٚٛ، ١٥غـ

 ض١ٝ؟، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٌَ َٜٔ        خ٪٣ ١٥غ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖضن١غ٢َ َٛخاي١ف١ٜ١ن٢ بٝٓـ٢ ٥اطـازاض٣ زاّ ٚ ز٠ظطانـا٢ْ ز٠َٚيـ١ت ٥ـ١قط٠ب ؾـٛ

َٝـط٠ ٥ـ١ٚ       ١٥نات، ١َ١٥ ١٥ط١ض بٛٚ ب١ ناظب، ناظب دٝاٚاظ٠، ت١س١ن٢َٛ سٛن٢ُ تاٜب١ت٢ تـط٣ خـ٪٣ ١ٖٜـ١، ي
  َ َٝو ٚ ٖـ١ َٜٓ َٜٝٛػت١ ١َٖيبطري٣َ، َٛخاي١ف١ن١ ١٥ط١ض نطا٠ٚ، ١َٖٛٚ ؾـٛ َٝغل   َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، ث ًَـ َٝهُإ ب ٛٚ ن١غـ

َٝغل ي١ ٜاغان١ ١َٖٛٚ ن١ؽ ٚادب٢ غ١ضؾـا٢ْ خ٪ٜـ١ت٢، ٖـ١ض َٛخاي١ف١ٜـ١ى يـ١ زش٣ ١َغـ١ًس٣١ عـاّ         ١َْٚي
٢َٜٓ خ٪٣ بهات، غٛثاؽ.  نطا، ز٠ب٢َ ٥اطازاض٣ ْعٜهرتٜٔ ؾٛ

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

 ناى ؾٛإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ض 

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َُٝـ١        ي١ ض اغت٢ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاة ٚتٝإ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، ١٥طـ١ض َاٜـ٠ٚ١ف ب١ض اغـت٢ بط طـ٣١ ز٠ّٚٚ ع١ٜبـ١ ٥
َٝو ٚ      َٝه٢ ْٝؿتُٝا١ْٝ ٖـ١َٛٚ ٖا٫َٚٚتٝـ١ى ١٥طـ١ض خ١يـ١ي ٥ٝعاف٣١ به١ٜٔ ٚ ز٠ْط٢ ي١غ١ض بس٠ٜٔ، ٠ٚ١٥ ١٥ضن

َٝت ًَ َٝه٢ يـ١ٚ باب١تـ١ بـ١ ثـاض٠ بـ٢َ، ١٥طـ١ض          ١َٖي١ٜ١ن٢ ب٢ٓٝ ب١ ز٠ظطا٣ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب ، ْانط٣َ بـ٪ ٖـ١َٛٚ ؾـت
َٝه٢ ْٝؿـتُٝا١ْٝ، ظ٩ض    َٝو ١ْنات، ن١ ٥ـ١ضن َٜت ن١ؽ ب١ب٢َ ب١ضاَب١ض ٖٝض ؾت َٝس ثاض٠ّ ١ْز٢َْ٠ ١٥ٚ نات١ ٚا٣ ي

 غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

 َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝؿٛٚ، ٚادب٢ ْٝؿتُٝا٢ْ ب١ ثاض٠ ْانط آ، ١٥ط١ض َٔ  ٍَ ٖاٚناضا٢ْ ث ٍَ ١َٖيططت٢ٓ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ّ ٖاٚض ا ي١ط١ ي١ط١
َٛخاي١ف١ٜ١نِ ب٢ٓٝ، ٚادب١ ي١غ١ضّ بطِ ٥ٝب٬غ٢ ٢ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض به١ّ، ض اغت١ ١٥َـ١ ١ْٖـس٣َ بابـ١ت٢    

َٝط٠ تٝا١ٜ ٥ٝب٬غ٢ ١ٜ١ٖ ب١غ١ض باظاض  ٚ ب١غ َٜٝٛػت١ ي ١ض يٝذا٠ٚ١ْ، ب٫َ١ّ ١َ١٥ زاع٢ ١ْٝ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٖض ث
 ١ْب٢َ ٚ ١َٖيبطري٣َ، غٛثاؽ.

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

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ٖٝض َٛن ٍَ ١َٖيططت٢ٓ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ّ، ي١ط١ َٝـت    َٓٝـ ي١ط١ َٝو ب اف١ٜ١٥١ن٢ ١ُْٝ، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ ١٥طـ١ض ٜـ١ن

٥ٝدباض١ٜ ١ٜع٢ٓ َٔ ْاظاة ي١تٝذاض٠ت ٥ٝدباض١ٜ نٛ ب١ تٝذـاض٠ت ؾـ١ضٜه١ٜ١ن٢ قـ١ثات ز٠نـ٣١، بـ١ خـ٬ٝػل       
ٍَ بـطاز٠ضاة ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ظٜـاز٠ ٚ           زٜطاغ١ ق١ثات ز٠نط٣َ، ب١ خ٬ٝػل ْـ١تا٥ٝر قـ١ثات ز٠نـط٣َ، َٓـٝـ ي١طـ١

ٍَ ١َٖيططت٢ٓ َازز٠ن١ّ، ظ٩ض غٛثاؽ.ز٠ب٢َ ١َٖيبطري٣َ، ٖٝض َٛ  ناف٣١٥١ ْا٣َٚ، ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

ناى عبسايطفلٔ ف١ضَٛٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ قػ٣١ نطز ظ٩ض٠ن٣١ ٚتٝإ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َٖيبطري٣َ، ١٥ب٢َ ١َٖيبطري٣َ ب٪ 
ٍَ ٠ٚ١٥زاٜـ١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٖـ١َيبطري٣َ تهاٜـ١      َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض به١ٜٔ، داض٣َ با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، ن٢َ ي١طـ١ 

ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تهاٜـ١ ز٠غـت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، زٚٚ نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝـ١، بـ١ ظ٩ضٜٓـ٣١         
 ز٠ْط ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛ نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:
ٓر ن هص ُْ٘نتلوٚفن اد هفنبرالدٙىنأٗض عٕنٗإش هٞن اد هفىٞنننا٩ذل َن ه٘ ز ٝنهٟن جملوظنعِدنثخ٘ نك هفٞنعو

نف٘زً نخ٩ينًدٝنقد ٝنٗذهمن ْٗن ٨خ٩ينبأذل َن اط٧ٗهٚٞن هِ غ٣ٞنعّنٓرٖن اد هف  .
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٕٛٚ.يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ض ٥٠ٝتإ ف١ضَ
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ف١ضَٕٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝبُٝٓٝإ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض ْـ١ تـ١ْٗا )     ٞنب اى  ٝن هط نت١ْٗا ١ٜى ت ( ضـْٛه١ ظ٩ض َٛخايـ١فات ١ٖٜـ١ يـ١ ١ْٖـس٣َ       ضى
َٝغل ) ًََ عوٟن جملوظنعِدنثخ٘ نك هفٞن ٨ذلى َننَازز٠نا٢ْ تط، ١َسعٚضات ٜإ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ٚ ؾت٢ تط ١ٜ١ٖ ب

ٓر ن هصى ُْ٘نتلوٚىفن ادى هفنبرالىدٙىنأٗضى عٕنٗنإش هىٞن اد هفىٞنفى٘زً نخى٩ينًىدٝنقىد ٝنٗذهىمن ْٗن ٨خى٩ينننننننننننننن
 ٞنعّنٓرٖن اد هف  (.بأذل َن اط٧ٗهٚٞن هِ غ٣

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

 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاض٣٠ يٝص٣١ْ َاف٢ ب١ناضب١ض.  ب١ْٝػب١ت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ثؿتطري٣ ز٠ن١ٜٔ ي١ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ: ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ ) َُٝإ باؾ١ ب١ٚ ؾ  ن هصى ُْ٘نبأؽى ذننن٩ذل َن ه٘ ز ٝنانٓرهعوٟن جملوظنعِدنثخ٘ نك هفٞنَازز٠ن١ ث

نبػأُٔ :ن هصس زن اِ ضيف
برالىدٙىنأٗضى عٕنٗنإش هىٞن اد هفىٞنفى٘زً نخى٩ينًىدٝنقىد ٝنٗذهىمن ْٗن ٨خى٩ينبأذلى َننننننننننننن ٨ًٗ:نتلوٚفن ادى هفن

ن اط٧ٗهٚٞن هِ غ٣ٞنعّنٓرٖن اد هف  
٨نميلّن ع  ٝنفرحنٓىرٖن ا٧ضطىٞنننندٝن٨تصٙدنعوٟنث٩ثٞن غٔسنعوٟن ْث ًُٚ :ن ٨ب٩قن ا٧ جلنهو٧ٌضطٞن اد هفٞنا

  ٨نبالدن ش هٞن اد هفٞ(.

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

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ناى قباح، ناى عُط، نـاى قـازض، تـاضا خـإ، ٖـاش٠ خـإ،        َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ١٥ّ ب١ض  ن٢َ ت
 ناى غامل، ناى ١ْشاز، ف١ضَٛٚ ناى قباح.

َٜع قباح بٝت اهلل:   ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝت ) 16ب١ْٝػب١ت٢ َازز٣٠  ( ب١ ض ٢٥٠ َٔ َٛز٠ َٛس١ز٠ز٠، ب٪ هٞن اد هفٞنف٘زً نخ٩ينًدٝنقد ٝٗ ش ن١ ز٠َي
 َا٫ْٗا١ٜ، ز٠ب٢َ ت١سسٜس بهط٣َ َٛز٠ن١ ض١ْس٠، غٛثاؽ.

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

 ناى عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
( ٝخ٩ينًدٝنقد تٝا١ٜ، ١ٜنٝإ ٥ٝعاي٣١ َٛخاي١ف١ن١، زٚا٢ٜ ْٛٚغطا٠ٚ ) ١٥ّ َازز١ٜ٠ زٚٚ ؾت٢ َٛت١ْاقع٣

َٜه٢ َٛز٣٠ َٛس١ز٠ز٠ٜـ١ٚ   َٜٝٛػت١ ١٥ط١ض خ٬ٝػل َٛز٣٠ َٛس١ز٠ز٠ب٢َ، َٛز٣٠ َٛس١ز٠ز٠ ض ٩ش  ١َ١٥361 ث
َٝؿـُٛا١ٜ       َٜٝٛػت١ ت١سسٜـس٣ َٛز٠نـ١ بهـط٣َ، َـٔ ث َٝه٢ تط٠ٚ زٚاتطٜـ ١ٖض َٛز٣٠ َٛس١ز٠ز١ٜ٠، ث ض ٩ش٣ غاَي

َٜـت ٚ ٥ٝعايـ٣١ ٥ـ١ٚ َٛخاي١ف١ٜـ١      ف١ق ١ض٣٠ ز٢َ٠ٚٚ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط باغ٢ ي١غ١ض نـطز، زاغط
َٝه٢ باؾ١ ب٪ ْاٚ َازز٠ن١، غٛثاؽ. َُٝٛا١ٜ ؾت  بهط٣َ، خ٬ٝػل ف١تط١ٜ٠ى َٔ ث

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

 ناى قازض ف١ضَٛٚ.
َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٜت، ٥ٝٓذا  َٝه٢ ظ٢ْ١َ٠ ب٪ زابٓسض َٝؿ٢ خ٪ّ، ن١ ٥ٝعاي٣١ َٛخاي١ف١ن١ غ١قف ٍَ ١ٖظا٢ْ٫َ ث َٓٝـ ٖاٚض اّ ي١ط١
َٜت٢َ، ٥ٝٓذـا بطاتـ١      َٝؿرت ٥ٝٓعاض ٚ ٥ٝدتـاض٣ بـسض ٢َٝ س١ـل٢ َٛخاي١ف١ن١ف ب٢َ، ٜإ ١٥ٚ ١َضاس١ْ٫١ف ث ب١ث

َٝ ه٢ ظ٢ْ١َ٠، َٛضاعات نطز٢ْ سـ١ـل٢ َٛخاي١ف١نـ١، ظ٩ض   ١َٖيططت٢ٓ َٛخاي١ف١ن١، ب٫َ١ّ ب١ ١ٖب٢ْٚٛ غ١قف
 غٛثاؽ.

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

 تاضا خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع تاضا حتػغل ١٥غع١ز٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ضانهطز٠ٚ١ْ َٝت، َٔ ي١ط١ ١ٜى بب٢َ يـ٣٠ٚ١  ب١ض اغت٢ ب٢ْٚٛ ١٥ٚ َٛخاي١فا١ْ ب١ ق٪ْا ، ق٪ْا  ١٥ب

َٝت )  ٙصى ون اد هفىٞننن( بـ١َيهٛ ١ٜنػـ١ض بهـط٣َ بـ١ )    تلوٚفن اد هفنبرالدٙىن ٗض عٕنٗن ش هٞن اد هفٞنفى٘ز ًنن١ ١٥َي
ٍَ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطّ ن١ ١٥ٚ ق٪ْاغا٣١ْ زاْا٠ٚ، ي١ ٖـ٢ ز٠ّٚٚ، نـ١   ف٘زً  ( ١َ١٥ ت١عسٌٜ بهط٣َ، ز٠ّٚٚ ؾت، ي١ط١

َٝت، ٥ٝئ٬قــ٢   َٝه٢ ثــ٢َ بطــ َٝت غــ٢َ َــاْط َٜــت، ٚاتــ١ ٥ــ٠ٚ١ٍ دــاض ٥ٝكــاف نطزْــ١، زاخػــت٢ٓ  ٥ــ١َي ٠َٛقــ١ت بهط
ناضنطز١ْ، ٥ٝٓذا يـ١ زٚا٣ ٥ـ١ٚ ت١سسٜـس٣ ْـ١ٚع٢ َٛخاي١ف١نـ١ ثٝؿـا٢ْ بـسات، ٜـ١ع٢ٓ ٥ٝعايـ٣١ َٛخاي١فـ١           

 َٛز٠ ١َسسٚز٠ن١ بهط٣َ )حتسزٖا ْٛ  اكلدايف١( غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ٖاش٠ خإ ف١ضَٛٚ.
 

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه١ غـ١ض بـ١ سه١َٛتـ١      َٔ ي١غ١ض ن١ي٣١ُٝ ت١نًٝ  ٫َٛس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ، ب١ض اغت٢ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ن١ ١َدًٝػـ
َٝت ت١نًٝ   َٜـت       ٝـ بًبهات، ز٠ب٢َ ٥ٝؿعاض بسات ٜـاخٛز ت ْاتٛاْ ت بهـات، ب٪ٜـ١ ٚا باؾـرت٠ ٥ـ١ٚ ن١ي١ُٜٝـ١ بط٪ض زض

َٜٝٛػـت١ نـ١ َٛز٠نـ١          )ت١نًٝ  نـطزٕ(، بـ١ تـ١بً    ٝت ٜـإ ٥ٝؿـعاض٣ ؾـ١ضٜه١ن١، ي١غـ١ض َٛز٠نـ١ف ب١ض اغـت٢ ث
َٜت٠ٚ١، ظ٩ض غٛثاؽ. ًَسض َٝ ٖ١ٜ٠َٛٝ ١ْ َٝه٢ ظ٢ْ١َ٠ ب٪ زٜاض بهط٣َ ٚ ب١ٚ ؾ  غ١قف

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى غامل ف١ضَٛٚ.

َٜع غامل ت٪َا:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١ٜ٠َٛٝ ب٢َ، )َٓٝـ ي١ط ٍَ ٥ٝؿعاض٠ن١ّ ب١ؽ ١ٖض ب١ٚ ؾ  غال زٖنبأٙص ونمم زضٞنُػى طٕنٗ ش هىٞن اد هفىٞنخى٩يننننن١
 ات( غٛثاؽ.ًدٝن ٙص فٕنًّنمم زضٞن هِػ  

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ١ْشاز ف١ضَٛٚ.

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

ٍَ ١َغــ١ي٣١ تــ١نًٝ ، ٥ٝؿــعاض ْــ١ب٢َ ٖــ١ض ١ٖضضــ١ْس٠ قػــ ١نا٢ْ َــٔ بــطاز٠ضإ نطزٜــإ، بــ٫َ١ّ َٓــٝـ ي١طــ١
َٜت١ ) ًدٝن٨نترح ٗشنمخطىٞننن( ف١ٚض٠ْٝؿِ ث٢َ ْا٣َٚ )خ٬ٍد هفٞنف٘زً  اعوٟن اد هفنتالدٙىن ٗض عٕنٗ ش هٞنبهط

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

 ٕ ف١ضَٛٚ.٥ا١ْٖط خا
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝن٣١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطّ، ضْٛه١ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا  ٍَ ١ٖضغ٢َ ت ٍَ ن١ي٣١ُٝ ٥ٝؿعاضّ، ب٫َ١ّ ي١ط١ َٓٝـ ي١ط١
َٝه٢ ١َْع ز٠ن١ّ، ضازٜع١ن١ ز٠ب٢َ ب١ غ٢َ ١َضس١ي١ ب٢َ، ١ٜن١دلاض ٥ٝؿـعاض٣ ثـ٢َ ز٠نـ٣١ بـ٪      ٢َٝ َٔ ؾت ن١ ز٠َي

َٜـ٢ ثـ٢َ ثٝؿـإ ز٠ز٣٠    ٠ٚ١٥ ٣ زضى ب١ غ١َي١ت١ن٣١ ٚ َٛست١َ١ي١ ١ْٜهطزب٢َ ٜإ ي١غ١ض٣ ض ٩ٜؿتب٢َ، ز٠ّٚٚ، ض 
١َّٝٝ، ١٥طـ١ض            َٝـ٢ سـ١ـل٢ خ١ت١ض٠نـ١ت ٠ٚ١٥ٜـ١، سـ١ـل٢ ظ٠ض٠ض٠نـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١، غـ ًَ ت١ْب١ٗٝن٢ ز٠ن٣١ ٠ٚنـٛ ب
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      )َٔٝ عكٛبـ١ ز٠غـت٢ ثـ٢َ    ١ْٜهطز ١٥ٚدا ز٠ٜس٠ٜت١ ١َسه١َ١، ٠ٚ١٥ف ١ٖتا٠ٚنٛ يـ١ سـ١ٜات٢ َـ٠ٛظ٠ف٢ )ٜـٛ ٥ـ
َٝت١ ٥ٝؿعاض، ظ٩ض غٛثاؽ. ٍَ ٥ٝكترياس١ن٣١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطّ، ب١ؽ ن١ي٣١ُٝ ت١نًٝ  بب  ز٠نطز، ي١ط١

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝػـتا زٚٚ ض ٥٠ـ٢ ١ٖٜـ١، ض ٥٠ٝـ١ن٢     َٝؿـه١ف نـطا٠ٚ، ٥ـ٣٠ٚ١ تطٜؿـٝإ           زٜاض٠ ٥ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا يـ١ ثـط ٩ش٠ ٜاغـان١ ث

ٍَ ٥ـ٠ٚ١بٕٛٚ نـ١         َٝؿه١ؾ٢ نطز، ب٫َ١ّ زٜـاض٠ ظ٩ضبـ٣١ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ ي١طـ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ث
َٜٓٝٓـ٠ٚ١     ١َُٝ ٣٠ٚ١٥ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ١٥خٛ ١٥ٚ ت١عس٣١ًٜ غٝاغ٣١ ن١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت١قسؿل٢ نطز، ٥ٝٓذا ٥

نٟن جملوظنعِدنثخ٘ نك هفٞن ٨ذل َن ه٘ ز ٝنانٓر ن هص ُْ٘نبأؽ ذن ٨جس ١  ن ٨تٚٞ:عوب٪تإ، )
 ٨ًٗ:نعوٟن اد هفنتالدٙىنأٗض عٕنٗإش هٞن اد هفٞنف٘زً نخ٩ينًدٝنقد ٝنٗذهمن ْٗن ٨خ٩ينبأذلى َن اطى٧ٗهٚٞننن

ن هِ غ٣ٞنعّنٓرٖن اد هف  .
٨نميلّن ع  ٝنفرحنٓىرٖن ا٧ضطىٞننننتصٙدنعوٟنث٩ثٞن غٔسنعوٟن ْدٝن٨ث ًُٚ :ن ٨ب٩قن ا٧ جلنهو٧ٌضطٞن اد هفٞنا

  ٨نبالدن ش هٞن اد هفٞ(.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ناى عُط ض١ٝ ْٛقت٣١ ْٝعا٢َ؟، ف١ضَٛٚ ناى عُاز.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ ب١ض 

َٞ، ْـاب٢َ تـ٪ َٛز٠نـ١ ت١سسٜـس بهـ٣١، خ١ي١يـ١ن٢ تـطٜـ ١ٖٜـ١ يـ١ ف١قـ١ض٣٠ ز٠ّٚٚ             ض اغت١ ١٥ط١ض ف١ٚض٠ٕ بـ
َٝت ) ٠ٚ١َٜٓٝ بـ٪ َـازز٣٠   ادٝن٨تصٙدنعوٟنث٩ثٞن غٔسز٠َي ١َُٝ بط١ض  غـ٫١سٝات٢ ٥ًٝئـا    3ف١قـ١ض٣٠   9( ١٥ط١ض ٥

َٝت ) ٍَ ١٥ّ غ٫١سٝات١، ١٥ط١ض ب١ؽ ٥ـ١ٚ   ( باؾ١ ١َ١٥ ت١ْاقع٨تصٙدنعوٟنمخطٞنعػسٝنًًٙ٘ ن١ ز٠َي ْاب٢َ ي١ط١
َُٝـ١، )   َٝت١ ٥ٝؿهاٍ بـ٪ ٥ ٠ٚ١َُٜٓ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١ْب  اى  ٝن هر ضىالٞ:نث ُٚى  :نبوىقن ٨ًى كّننننننف١ق١ض١ٜ٠ ب٪ د١ْابتإ غٛ

 اس  نتفرٚػٔ نٗانذ هٞنذدٗثن ٙٞنمم ُالٞن ٗنعس وٞنعِدنتِفٚرنًٔ ًٍٔنادٝنث٩ثىٞن ٙى َنٗهوٌحوىظنصى٩ذٚٞننننن
َٝط٠ زٜػإ غـ٫١سٝاؽلإ نـطز٠ غـ٢َ َـاْط، باؾـ١ ١٥َـ١       ًٙ٘أن15 ٗنمتدٙدٖنادٝن٨نتصٙدنعوٟنن هغ ١ن ٨ب٩ق ( ي

َٝـت   9(، ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ عـع٣ٚ ظ٠بتـ٢ قـ١ظا٢٥ ١ٖٜـ١، َـازز٣٠        ث ًُٚ ٚ ) 9َٛت١ْاقع ْاب٢َ، َازز٣٠  ز٠َي
وظنٗنب هرِطٚقنًىعنٗش زٝنن ا  ٝن هر ضالٞ:نٙالدنًّن عط ١ن هطخطن هصط ٢ٛ،ن ا٘ظفن اف٘ضنزمسٚ نًّن خىن جمل)

 هالدين ثِ ١ن ٚ ًٕنب٘ جخ تٕنانذدٗ ن خر  ص  ن جملوىظن هىيتنتصىعنب اد هفىٞنان ذلى َنٓىر ن هصى ُْ٘نٗنهىٕناننننننننن
َٝـت )غًـل ا٫َــانٔ( ض اغـت١ ٥ـ١ٚ غـ٫١سٝات٣١ زاٜتـ١ عـع٣ٚ ظ٠بتــ٢           ضىخٚىنذهىم(،نن ٥ٝٓذـا ف١قـ١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ز٠َي
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َٝـط٠ف ٖـ١ض باغـ٢ غًـل ز٠نـات، )      ق١ظا٢٥، ب٫َ١ّ ب٪ َا٣٠ٚ غ٢َ ض ٩ش، ثاظز٠   ٨بى٩قننض ٩ش٠ن١ زاٜت١ َـ١دًٝؼ، ي
ن(. ا٧ جلنهو٧ٌضطٞن اد هفٞ

ن
ن

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ن ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:
 عوٟن جملوظنعِدنثخ٘ نك هفٞن ٨ذل َن ه٘ ز ٝنانٓر ن هص ُْ٘نأؽ ذن ٨جس ١  ن هر هٚٞ:

ٙىنأٗضى عٕنٗإش هىٞن اد هفىٞنخى٩ينًىدٝنقىد ٝنٗذهىمن ْٗن ٨خى٩ينبأذلى َن اطى٧ٗهٚٞننننننننننن ٨ًٗ:نعوٟن اد هفنتالىدن
ن هِ غ٣ٞنعّنٓرٖن اد هف  .

ْنث ًُٚ :ن ٨ب٩قن ا٧ جلنهو٧ٌضطٞن اد هفٞنادٝن٨ ٨نميلىّن عى  ٝنفىرحنٓىرٖننننننتصٙدنعوٟنمخطٞنعػسٝنًًٙ٘ نعوىٟن 
 . ا٧ضطٞن ٨نبالدن ش هٞن اد هفٞ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع   امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
َٝطٜٔ، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١         تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، تها١ٜ ز٠غتتإ بـ١ضظ به١ْـ٠ٚ١ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ بـصَ

نـــ١ؽ  13نـــ١ؽ ي١ط١َيساٜـــ١، نـــ٢َ ي١ط١َيساْٝـــ١ تها١ٜز٠غـــت٢ بـــ١ضظ بهاتـــ٠ٚ١؟،  36نـــ١ؽ طًـــ٢ٜ١ ْـــ١نات، 
 ١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.ي١ط١َيسا١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ف

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن هط بالٞنعػسٝ:

عوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنتِظٍٚن هرح زٝنهوِظسنان هِص ع  ن هِ غى٣ٞنعىّنمح ٙىٞن اطىرٔومننننن
ْن هصط ٝنانٓرٖن احم كٍنًىّن طى ٝنننٗ اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙٞ،نٗٙل٘

 ه ِفن هث ُٛنعوٟن ٪ ى.نٗٙطخقن ذل َن  ُْ٘نتِظٍٚن هرح زٝن هالس  ٛن هِ فرنان إل وٍٚن ٗن ٜن  ُْ٘نآخسنحيىن
 .قوٕنمب ن٨ٙرال زضنًعن ذل َنٓر ن هص ُْ٘

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ  ب١ نٛضز١ٜن٣١ غٛ

َٜع ز  .افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 :17َازز٣٠ 
٢ََٜٓ بـ٪ غـ١ٜط نطزْـ٢     َٜهدػت٢ٓ باظضطا٢ْ زاؼل١ظض َُٜسا زازطا٣ ض  َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١٥زل٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ ي١ ١ٖض ث
َٝرب ن٢َ ض ٚٚ ز٠ز٠ٕ ٚ ق١ز٠غ١ نطز٢ْ ناض٣ ق٪ضر نطزٕ يـ١ناض٣   ١٥ٚ ْان٪نٝا٣١ْ ن١ ي١ ثاضاغت٢ٓ ب١ناضب١ض ٚ ن
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ــ٢ قــٓف٢ ز٠ّٚٚ بــٔ، سٛنُــ١نا٢ْ ٜاغــا٣     ب ــ١ ب٫١ٜــ٢ْ١ نــ١ّ يــ١ زاز٠ٚضاْ اظضطــا٢ْ زاز٠ٚض٠نــا٢ْ ٥ــ١ٚ زازطاٜ
       ٢َٜٓ ــٛ ــ١ ؾ ــط ن ــا١ٜن٢ ت ــ١ض ٜاغ ــإ ٖ ــط٣َ، ٜ ــاز٠ ز٠ن ــسا ثٝ َُٜ َٝهطاٚ ي١ٖ١ض ــاضث ــ٢ ن ــا٢ْ عرياق ــت٢ٓ باظضط َٜهدػ ض 

ٍَ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ْان٪ى ١ْب٢َ. َٜت٠ٚ١، ب١َ١ضد٢َ ي١ط١  ز٠طط
 

َٜع ز.ا  ضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
 يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ف١ضَٕٛٚ.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ٍَ ١ْغ٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝ ي١ط١ َٝػتا ض٪ٕ ٖات٠ٚٛ، ٥ ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ٚا َازز٠ن١ ٠ٚنٛ ٥ ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ضَٕٛٚ.يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ف١
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

يــ١ ض اغــتٝسا ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ظ٩ض َُٖٛٝــ١ ٥ــ١ب٢َ ١َٖي٠ٛغــت١ٜ١ن٢ ي١غــ١ض بهــ١ٜٔ، ١َغــ١ي٣١ قــا٢ْْٛ تــ١ْعؿل٢ 
َٜصضا٠ٚ ن١ غٝػت٢َ١  71غاَي٢  21تٝذاض٠ شَاض٠  َٝو زاض  ٣ ١َٖٛاض نطاٚ ي١ عرياقسا، ب١ض اغت٢ ٠ٚ١٥ ي١غ١ضز٠َ

َٜو   ٥ابٛٚض٣ ي َٝػتا ت٠ٚ١د١ٖٛن١ ط٪ض ا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ ١ْٖـس َٝه٢ ٥ابٛٚض٣ مشٛػل ١َضن١ظ٣ بٛٚ، ٥ ١ عريام غٝػت١َ
  ٢َُٜ ٍَ تــ٠ٚ١دٖٛات٢ َــاف٢ َــط٩ظ يــ١ ٖــ١ض عكٛبــات يــ١ٚ ٜاغــا١ٜزا ١ٖٜــ١ ز٠طاتــ١ ســ١ز٣ ٥ٝعــساّ، ١٥َــ١ ي١طــ١

َُٝــإ باؾــ١ ١٥طــ١ض ١َب١غــت٢ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ٥ــ٠ٚ١ب٢َ نــ١   َُٝــ١ ث َٝــت، ب٪ٜــ١ ٥ َٜو ٜــإ نٛضزغــتإ ْاطٛزل ثاغــاٚ
١َُٝ ث١ْا بب١ٜٓ١ب١ض قـا٢ْْٛ غـَٛيت٣١ قـ١ظا٢٥     َٜه٢ قا٢ْْٛ ب٪ زضٚغت نطز٢ْ ١َسه١َ١، ١٥تٛاْغل ٥ َٛب١ضٜط
َٜعإ          َٝػـتا عـ١ضظ٣ ز٠نـ١ٜٔ ي١غـ١ض بـ١ض  َٜه٢ تطَـإ ١ٖٜـ١، ٥ َٝؿـٓٝاض ١َُٝ ث ب٪ زضٚغت نطز٢ْ ١َسانِ، ب٪١ٜ ٥

١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥،  ا  ٝن هط بالٞنعػس١٥ْٝساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ب٪ ٣٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض بهط٣َ، ) َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ٥ ( ث
عوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنهوِظسنان هِص ع  ن هِ غ٣ٞنعّنمح ٙٞن اطرٔومنٗ اِ فطىٞنًِٗىعننن)

(نهطىِٞنن23 اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙىٞنٗفىقن ذلى َن ى ُْ٘ن هطىوطٞن هصطى ٢ٚٞنز ىٍناننننننن
١َُٝ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ ثاب١ْـس ١ْنـ١ٜٔ بـ١ تـ١تبٝل نطزْـ٢ ٥ـ١سها٢َ قـا٢ْْٛ تـ١ْعؿل٢           ( ت١بٝع٢ 2117 ١٥ط١ض ٥

َٝػـتا قـا٢ْْٛ سُٝاٜـ٣١ َٛغـت١ًٖٝهُإ ١ٖٜـ١، ٥ـ١تٛاْغل ٥ـ٠ٚ١ تـ١تبٝل بهـ١ٜٔ،             تٝذاض٣٠ عرياقـ٢، ضـْٛه١ ٥
١ٜ١ٖ،  ١٥ط١ض ْٝعا  ي١غ١ض َٛغت١ًٖٝو ب٢َ، ٠ٚ١٥ قا٢ْْٛ َْٛاف١غ١مشإ ز٠ضنطز، زٜػإ قا٢ْْٛ تٝذاض٠مشإ

َُٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ سٛنُـ١نا٢ْ ٥ـ١ّ         َٜٝٛػـت ْانـات، ٥ ٢َُٜ نٛضزغتإ، ٚاتـ١ ث قا٢ْْٛ ت١ْعؿل٢ تٝذاض٠ ْافع٠ ي١ ١ٖض
٢َٝ نـطز، ب١ض اغـت٢ ١ْٖـس٣َ     ٜاغا١ٜ ت١ْٗا ثاب١ْس به١ٜٔ ب١ ٜاغا٣ ت١ْعؿل٢ تٝذاض٣٠ عرياق٢، ن١ َٔ ٥اَاش٠ّ ث

ــاز١ٜن١     ــ١ ٥ٝكتٝػ ٍَ ت٠ٚ١دٖٛ ــ١ ــ١، ي١ط َٝساٜ ــس٣ ت ــات٢ ظ٩ض تْٛ ٢َُٜ    عكٛب ــ١ض ــت٢ ٚ ٖ ــ١ طؿ ــريام ب ــتا، ع َٝػ ٣ ٥
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نٛضزغــتاْٝـ ْــاطٛزل٢َ، يــ١ عرياقــٝـ تــ١بٝع٢ ١٥َــ١ بــ١ َٛع١يــ١ق٢ َا٠ٚتــ٠ٚ١، ٜــ١ع٢ٓ ٖــ١تا٠ٚنٛ ٜاغــا٣     
َٜت، غٛثاؽ.  سُٝا٣١ٜ َٛغت١ًٖٝو ٚ َْٛاف١غ١ف ت١بع١ٕ ٥ًٝعاّ ١ْنطز٠ٚٚ ن١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ت١تبٝل بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ  :ب١ض 
 يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.

 
َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:   ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ز٠نـ١ٜٔ   َٝط٠ ١ٜى ْٛقت١ّ ١ٜ١ٖ ت َٝؿٓٝاض٣ يٝص٣١ْ َاف٢ ب١ناضب١ض ز٠ن١ٜٔ، ب١ؽ ي ١َُٝ ثؿتطري٣ ي١ ث ٥

٢ًَ ثط ٩ش٠ن١ ْٛٚغطا٠ٚ )َٚٓع اكلُاضغات  17ب١ْٝػب١ت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ي١ َازز٣٠  ا٫ستهاض١ٜ ٚغريٖا ي١ ١٥غ
َٝت، ظ٩ض غٛثاؽ.  َٔ اكلُاضغات ايتذاض١ٜ )اٚ غريٖا َٔ اكلُاضغات ايتذاض١ٜ( ١ٜع٢ٓ ١َْٝٓ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.

َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣   :ثٝؿ١غاظ٣ باظضطا٢ْ ٚ  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١  َُٝ َٝه٢          ٥ ــاْْٛ ــٞ، ق َٝطاق ــاض٠ٟ ع ــ١ْعؿل٢ تٝذ ــا٢ْْٛ ت ــ١ ق ــْٛه١ ي ــ١ٜٔ، ض ــ١ض ز٠ن ــ٣١ ب١ناضب ــس٣ يٝصْ ت٥١ٝ
َُٝـ١       َٝؿـٓٝاض٠ن٣١ ٥ َٝـط٠، نـ١ ت١قطٜبـ١ٕ ث َٝت باؾرت٠ ي ٥ٝؿتريان١ٝ، ظ٩ضٜـ قٛضغ١، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ب١ َٛت١ًم ب

َٜت١ غ١ض ع١ٜٓٔ ؾت، )  هِ غى٣ٞنعىّنمح ٙىٞنننننعوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنهوِظسنان هِص عى  نز
 اطرٔومنٗ اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙىٞنٗٙلىْ٘ن هصطى ٝنانٓىرٖن احمى كٍنننننن

َُٝـ١ بـ٪ بـاظاض ٣ ٥ـاظاز ز٠ضـغل، ز٠بـ٢َ           ًّن ط ٝن ه ِفن هث ُٛنعوٟن ٪ ى َٝـت باؾـرت٠، ضـْٛه١ ٥ ( ب١ َٛتًـ١م ب
ٍَ ١٥ٚإ، ب١ ١ْظ َٝت ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝ ب٢َ باؾرت ز٠ب٢َ، ت١قطٜب١ٕ ع١ٜٓ١ٕ ؾت١.قا١ْْٛنإ بطٛزل  ٠ض٣ َٔ ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، غ٪ظإ خإ، ٖاش٠ خإ، ناى ١ْضؿلإ، ناى عُط، ف١ضَٛٚ  َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ١٥ّ ب١ض  ن٢َ ت

 غ٪ظإ خإ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢  ث١ضي١َإ. ب١ض 
َٜه٢      ٍَ ٥ٝعاف١ٜ١ن٢ بطـه٪ي١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ دـاض ثؿتطري٣ ي١ ت١ضس١ن٣١ يٝص٣١ْ َاف٢ ب١ناضب١ض ز٠ن١ّ، ي١ط١
َٜتــ١ طفتٛط٪ٜــ١ن٢ ٜاغــا٢ٜ ٚ تــ١عًٝل بهــط٣َ ٚ ٖــ١ض   تــط َــ١ٚظٚع٢ زضٚغــت نطزْــ٢ ٥ــ١ّ ١َسه١َاْــ١ ١ْن١ٚ

َٝت، ٜاغا٣ تْٛسٚ تٝص٣ َٝعا٢ْ ػَل ب َٝب١د٢َ ١ْنطا٠ٚ،  زضٚغت ١ْنط٣َ، ب١ ز٠ضز٣ ١َسان٢ُ خ َٝؿتا د َٝعا٢ْ ٖ خ
ططَٝـإ( بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١    ق كٍنتِظٍٚن هرحى ز  نان احم فظى  نٗ   زٝنننَٔ زاٚاناضّ ن١ باؽ بهط٣َ ي٣٠ٚ١ )تؿهٌٝ 

َٝط،      َٝتـ١ ٖـ١ٚي َٝط ١َسان١َـ١ ٖـ١ب٢َ، ب َٝؿ١ٜ١ن٢ ١ٜ١ٖ ١ْطات١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ب٢َ ٬ٝ٥ ي١ ١ٖٚي ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ن
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ــسض   ــ١ٚ سانُاْــ١ زا١٥ْ ــ١ ٥ ــساض٣٠    بــ١َيهٛ ن َٜعطاٜاْــ١ ٚ ب٥١ٝ ــ١ٚ ثاض َٝو ي ــ١ ٖــ١َٛٚ ٜــ١ن َٜٔ، ي َٜٔ ي١ٖــ١َٛٚ ؾــٛ
ط١ضَٝاْٝؿ٠ٚ١، ١٥ٚ قٛظاتاْـ١ بتـٛأْ غـ١ٜط٣ ٥ـ١ٚ ق١ظاٜاْـ١ بهـ١ٕ، ١٥طـ١ض ٥ـاٚا ١ْنـ١ٜٔ، ٖـ٣َٚٛ١ ٖـ١ض يـ١             
َٝٔ ق١ظاٜـ١ ظ٩ض٠ ي١ب١ضز٠غـتٝإ ٚ ب٪ٜـ١ غـ١ٜط            َٜت، ١٥ٚغـا١٥َي َٝط ز٠بـ٢َ بـ١ سـ١ٜات٢ ق١ظ١ٜٜـ١ى ْابٝٓـسض ١ٖٚي

َٝبـــ١د٢َ بهـــط٣َ، ٥ـــ١ب٢َ يـــ١ ٖـــ١َٛٚ َٛساف١ظ٠ٜـــ١ى   ْـــانط٣َ ، ؾـــت١نإ ظ٩ض ظ٩ض بـــ٠ٚٛ، ١٥طـــ١ض ؼلاْـــ٣َٚ١ د
 ١َسه١ٜ١َ١ى ١ٖب٢َ، ب٪ ١٥ّ ق١ظٜا١ْ ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ٖاش٠ خإ ف١ضَٛٚ.

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝٛا١ٜ يـ١ ض ٣ٚٚ يٛغ١ٜٚـ٠ٚ١ ت١ؾـهٌٝ َـ١سانِ، َـ١سانِ      َٓٝـ ي١غ١ض ت١ؾهٝ ٌ نطز٢ْ ١َسه١َ١ن١، َٔ ث
َٝغل ٚا ت١عـس٢ًٜ           َُٝـ١ ت١ؾـه٢ًٝ ١َسه١َ١نـ١ زابٓـ ١٥ب٢َ ض١ْس ١َسه١ٜ١َ١ى بـ٢َ، ب٪ٜـ١ ٚا باؾـرت٠ ١٥طـ١ض ٥

١ٚ ( َٔ ٚاّ ث٢َ باؾـرت٠ ١٥طـ١ض بـ   عوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنقلٌٞنخ صٞنبرِظٍٚن هرح زٝبه١ٜٔ) 
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ب٢َ، ١٥ط١ض ١َسه١ٜ١َ١ن٢ خاؽ ب٢َ ز٠ب٢َ ب١ٚ ؾ  ؾ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ.

َٜع ١ْضؿلإ عبساهلل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٣٠َٛٝ د١َع١نـ٣١ بـ٢َ، َـ١سانِ بـ٢َ،           ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ نـ١ ب١ؾـ ٢َٝ      ي١ ض اغـت٢ زا َـٔ ي١طـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥ٚناتـ١ بـ١ث
َٜٝٛػـت ٥ـ١نات           ظ٠ضٚضٜات ي١ ق١ظاٚ ْاس١ٝناْٝـ ب٪٥ـ٣٠ٚ١ نـاض٣ ع١َ١يٝـ٣١ تٝذـاض٣ بـ١ غـ١ضٜع٢ بـط ٚات، ث
َٜت، ثؿـتطري٣ ٥ـ٣٠ٚ١ غـ٪ظإ خـاْٝـ        ظٜاتط بٔ ٠ٚ١ْى ١ٜى ١َسه١َ١، ١ٜع٢ٓ ت١ْٗا ي١ ثاٜتـ١خت زاز٠ْـسض

َٝٓغل ٥ـ٠ٚ١ف ز٠طـٛزل٢َ، بـ٫َ١ّ َـ١سانِ      ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض ١َسان١ُن١ ٫ببـ١ٜٔ َٛسافـ١ظ٠نإ ٚ ٥ٝـساض    ٠ بـ١ناضب
َٜت، غــ١باض٠ت بــ٣٠ٚ١ نــ١ يٝصْــ٣١ َــاف٢    َٜٝٛػــت بــ٢َ زاز٠ْــسض خــ٪٣ ت١ختٝــ٣١ ٥ــ٠ٚ١ ز٠نــات ي١ٖــ١ض نــ٣َٛ ث
َٝـط٠ ٥اَـاش٣٠ ثـ٢َ بـس٠ٜٔ،               َٝتـٛ ي َٝٔ تـ١ْعؿل٢ تٝذـاض٠ عرياقـ٢ ٜاغـان٣١ يـ١ نٛضزغـتإ، ١٥طـ١ض ب ب١ناضب١ض ز٠َيـ

َٜذاض عكٛب١نإ ظ َٝػتا ي١ نٛضزغتإ ناض٣ ثـ٢َ ز٠نـط٣َ،   ؾ١زٜس٠ٚ ١ْٖس ١َُٝ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٥ َٜعإ ٥ ٩ض قٛضغ١، ب١ض 
َٝه٢ زاْـا٠ٚ نـ١ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ بـ٪ ٥ـ١عُاػل               َٝـط٠ف ؾـ١ضت ١ٜع٢ٓ ١ْٝ٠ٚ١٥ َـ١ضفٛظب٢َ نـاض٣ ثـ٢َ ز٠نـط٣َ، ب٪ٜـ١ ي

ٍَ ت١     ٥ٝـس٣  دٝٓا٢٥ عكٛب١نا٢ْ قٛضؽ ز٠ب٢َ ٚ ز٠طات١ ٠ٚ١٥، ٠ٚ١ْى ب٪ ٥ٝشتٝهاض٣، ب٪ٜـ١ ب١ض اغـت٢ َـٔ ي١طـ١
َٝت )       ٗٙطخىقن ذلى َن ى ُْ٘نتِظىٍٚننننن١ْغ٢ َازز٠ن١ ز٠ن١ّ، ي١ ن٪تا١ٜٝن١ؾـسا ١٥طـ١ض غـ١ٜط٣ بهـ١ٜٔ، نـ١ ٥ـ١َي

ْنننن ( ن١ٚاتـ١   هرح زٝن هالس  ٟن هِ فرنان ٨ وٍٚن ٗن ٜن  ُْ٘ن خسنحيىنقوٕنمب ن٨نٙرال زضنًىعن ذلى َنٓىر ن هصى ُ٘
َٝبــ١ ٍَ عكٛبــ١نا٢ْ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ د َُٝٛاٜــ١ ظ٩ض تــ٪ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ تــ١عاضٚظ٣ نــطز ي١طــ١ ٢َٝ ْانــ٣١، ب٪ٜــ١ َــٔ ث د

َٝت٠ٚ١ٚ ب١ باؾ٢ ١٥ظاة، ظ٩ض غٛثاؽ. َٓٝ  ت١بٝع١ٝ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 ناى عُط ف١ضَٛٚ.

 
 
 

َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ذـاض٠، ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١ ب١ناضبـ١ض باغـٝإ ي١غـ١ض٣ نـطز، ٜاغـا١ٜى         ١٥ط١ض ١َغ١ي١ ٠ٚ١٥ب٢َ قـا٢ْْٛ تـ١ْعؿل٢ تٝ  
َٝه٢ ض ابطزٚٚ، ب١ عكٛب١ٜ١ن٢ ظ٩ض قٛضؽ بـ١ سٝذـع٣    َُٜ ١٥ط١ض ي١ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝؿتريان١ٝت ٚ ي١غ١ض ز٢َ٠ ض ش
ــ٠ٚ١        ٥ ٍَ ــ١ ــ١ ي١ط ــ٢ تٝاٜ ــطا٠ٚ، س١ثػٝؿ ــ١َٛاٍ ن ــ١َٛٚ ٥ ــازض ٖ ــ١ ٚ َٛغ ــ١ٜط٣ ١َْكٛي ــ١ٚ غ ــ١سٛاػل ١َْكٛي ٥

ٜاغا١ٜن٢ ظ٩ض قٛضؽ ٚ ٜاغا١ٜن٢ ظ٩ض ْاي١باض ب٠ٚٛ ي١نات٢ خ٪ٜسا، زضٚغت ١ْنطز٢ْ غ١ضا١َف تٝا١ٜ، ض اغت١ 
َٜط٣٠ ١٥ّ َٛقت١ض٠س٣١ ب١ناضب١ض باغ٢ ي١غ١ض ز٠نات، ١َسه١َـ٣١ تـ١ْعؿل٢ تٝذـاض٠،     ١َسه١َ١ن١ف ب١ طٛ

َٝبـ١د   ٢َ ض اغت١ ١٥ٚ ١َسه١ٜ١َ١ ب١ قاظ١ٜن٢ غٓف٢ زٚٚ ي١ّ ٜاغا١ٜ باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ١٥ط١ض ١٥ّ ٜاغـا١ٜ د
َٝػتا ٥ًٝئا ١ْنطا٠ٚ ي١ عريام، بـ٫َ١ّ ٠ٚنـٛ خـ٪٣ َـا٠ٚٚ َـطز٠ٚٚ ٚ ٥ٝؿـ٢ ثـ٢َ         ١ْنط٣َ ١ٖضض١ْس ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٥
ٌَ ٬ٜٜٚـ١ت٢ َـ١سانِ ١ٖٜـ١، ١َسه١َـ١ ٬ٜٜٚـ٣١ عاَـ٣١         ٌَ، ي١ ١٥غـ ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض ١٥غ ْانط٣َ، ي١ ١٥غ٬َ بط١ض 

َٝؿـه١ف ز٠نـط٣َ، ظ٩ضتـطٜٔ بـاب٢ ٥ـ      ١ّ ٜاغـا١ٜف عٝكابٝـ١ٚ ت١عٜٛعٜـ١،    ١ٜ١ٖ، ب١غ١ض ١َٖٛٚ ق١ظا١ٜنإ ن١ ث
عكٛب١ت١ٚ ت١عٜٛع٠، ٖـ١َٛٚ ١َسه١َـ١نا٢ْ دْٛـاح ٥ـ١تٛا٢َْ ٥ـ١ّ ز٠عٛاٜـ١ ببٝٓـ٢َ، ٖـ١َٛٚ ١َسه١َـ١نا٢ْ          
َٝػـتا٠ٚ          َٝتـٛ يـ١ ٥ َُٝـ١ ب َٜط٣٠ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١  ١٥طـ١ض ٥ ب١زا١٥ بب٢َٓٝ، ١٥ٚ ت١عٜٛعاتا١ْ بب٢َٓٝ ب١طٛ

٣٠ غ٪ظإ خإ باغ٢ ي١غ١ض نطز، ٜاغا١ٜنُإ ز٠ضنطز، ١َسه١ٜ١َ١ ٥ًٝعا٢َ ١َدًػ٢ ق١ظا به١ٜٔ، ٠ٚنٛ ١٥ٚ
َٝؿـا١ْ، ْٝـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١      ت١ْٗا ١ٜى سان٢ُ ت١سكٝل ظ٩ض ب١ ن٢َ١ ١٥ٜب٢َٓٝ ٠ٚ١ْى غ١ز ز٠ض غ١ز ب٪ ١٥ٚ ن
َٝت١ باب٢ ١٥ّ ٜاغاٜا٣١ْ تط٠ٚ٠، ب١ٖ٪٣ ١ْب٢ْٚٛ ت١ؾهٌٝ نطز٢ْ ١َسه١ٜ١َ١ن٢ تاٜبـ١ت بـ٪٣،    ١َ١٥ف ١٥ض

َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٚاباؾرت٠ ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ت١فعٌٝ بهط٣َ، ١ٜ٬ٜٚت٢ عا٢َ ١َٖٛٚ ٜاغا١ٜن١ َطزا ض ١٥ب
َٜط٣٠ قـا٢ْْٛ غـَٛيت٣١ قـ١ظا٢٥، دْٛـ١فلإ ١ٖٜـ١، تـ١سكٝكُإ          ٢َُٜ نٛضزغتإ بـ١ طـٛ ١َسانِ ١ٜ١ٖ ي١ٖ١ض

ًَ َٝغل ت٪ ض٢ ٚ ضـ٢  ١ٜ١ٖ، ب١زا١٥َإ ١ٜ١ٖ، ٥ٝػت٦ٝٓاف ١ٜ١ٖ، ١٥ٚا١ْ ت١سسٜس٣ غ٫١س١ٝت١نإ ١ْنطا٠ٚ، باب
َٜط٣٠ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١ قـا٢ْْٛ غـَٛيت٣١ قـ١ظا٢٥ باغـ٢ ي١غـ١ض نـطا٠ٚ، َٛخاي١فـ١ بـ٢َ ٥ـ١ٜب٢َٓٝ،               ١٥ب٢ٓٝ ب١ طـٛ

َٝط٠ب٢َ، غٛثاؽ. َٜٝٛػت ْانات ي  ت١عٜٛع ب٢َ ١٥ٜب٢َٓٝ، د١ْٛح ب٢َ ١٥ٜب٢َٓٝ، ي١ ١٥غ٬َ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا  ٕ:ب١ض 

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٜع نـ١ بـاؽ يـ١                ز٠ضباض٣٠ ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ َـٔ سـ١ظ ز٠نـ١ّ ١ْٖـس٣َ ب١ضضـاٚ ض ْٚٚـ٢ بـس٠ّ بـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض 
َٝه٢ تـاظ٠ يـ١       ت١ؾه٢ًٝ ١َسان٢ُ ت١ْعؿل٢ تٝذاض٠ ١٥نات، ١٥َط ٩ ي١ زْٚٝا١ٜ ي١ّ بٝػت غـاَي٣١ ض ابـطزٚٚ، ؾـت

ْٝا زا ٖات٠ٚٛ، َٛغت١مسط ٜاخٛز ؾ١ضٜهات، ٜاخٛز بٓـٛى، خـ٪٣ ْازاتـ١ ز٠غـت ض ٠فلـ١ت٢ قـا٢ْْٛ زاخًـ٢،        زٚ
َٝو   ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ٥ــ١بٝٓغل يــ١ ز٠َٚيــ١تا٢ْ ن١ْــساٚ، يــ١ عــ١َا٢ْ ثاٜتــ١خت٢ ٥ــٛضزٕ، يــ١ ٫َٚتــا٢ْ ٥ــ١ٚضٚث٢ ؾــت

٢َٝ ١٥ٚتط٣َ ١َسه٣١َ١ ت١سه٢ُٝ تٝذاض٣، ٜاخٛز يٝذا٢ْ ت١سه٢ُٝ تٝذا ض٣، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ ١ٖقـ١   زاٖات٠ٚٛ، ث
َٝط٠، يـ١ َـ١ْاٖٝذ٢ قـا٢ْْٛ     ٢َٝ ب٢َ، ١٥َط ٩ ي١ قا٢ْْٛ ٥ َٜتإ ي َٜعٜؿتإ طٛ َٝط١ٜ٠، ب١ض  ٠ٚ١٥ ٠ٚظٜط٣ تٝذاض٠ف ي
َٝهُإ ١ٜ١ٖ ْا٣ٚ  َٝط٠، ب١ سطٚب٠ٚ١ ي١ عريام ٚ ب١ٖ٪٣ سٝػاض٠ٚ٠ ق١ٚا٢ْٓٝ عرياق٢ ظ٩ض زٚان١ٚت٠ٚٛ، ١ْ ؾت ٥

َٝهُإ ١ٜ١ٖ  ْا٣ٚ ١َسان٢ُ ت١سه٢ُٝ تٝذاض٠ ب٢َ، ١ْ ْا٣ٚ يٝذا٢ْ ت١سهِٝ بـ٢َ،  عكٛز٣ ؾلٛظ٠د٢ ب٢َ، ١ْؾت
ــ٠ٚ١          َٜت ــت١ ض ٕٚٚ بهط َٜٝٛػ ــ٠ٚ١ ث ــ١ض ٥ ــا، ي١ب ــ١ زْٚٝ ــه١ٚت٠ٚٛ ي َٝؿ ــ١ ث ــ٣١ ن ــُاض ١٥ٚاْ ــاض٣٠ ٥ٝػتٝػ ــ١ ز٠ضب ْ

 ١َ61سه٣١َ١ ت١ْعؿل٢ تٝذـاض٠ زاخًـ٢ خ٪تـإ بـاف ٥ـ١ظأْ، تـ١سهِٝ يـ١قا٢ْْٛ َطاف١عاتٝؿـا يـ١َازز٣٠          
١ْس بـاؽ نـطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ َٛغـت١مسط خـ٪٣ ْازاتـ١ ز٠غـت قـ١ظاٚ قـ١ز٠ضٚ بـ١ض ض ٠فلـ١ت٢            بع٠بت ْاظاة يـ١ ضـ  

َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠ت بري ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١، ز٠ّٚٚ ؾت، َٔ ي١ٜ١ى ؾت ١٥تطغـِ يـ١ّ َازز٠ٜـا،     قا٢ْْٛ زاخ٢ً، ب٪١ٜ ث
 زضٚغت ١ْنطز٢ْ ١٥ّ ١َسه١ٜ١َ١ٟ ن١ ١٥َي٢َ ١َسه٣١َ١ ت١ْعؿل٢ تٝذاض٠ زضٚغـت بـ٢َ، زضٚغـت ْـ١نطز٢ْ    

َٝب١د٢َ ١ْنطز٢ْ ٜاغان١، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ غاَي٢  َٝت١ ٖ٪٣ د َٜو ١ٖٜـ١ يـ١    2118بب ف قـا٢ْْٛ   ١٥2117َط
َُٝا٢ْ ٚ يـ١ زٖـ٪نٝـ     ٣2117 23 ٣ غَٛيت٣١ ق١ظا٢٥ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ب٢َ ١َسه٣١َ١ ٥ٝساض٣ ب٪ ؾل١ْٚٛ ي١ غـً

ــٓر      َٝ ــ١ زٚا٣ ث ــ١ّ ز٠ق١ٜ ــا٠ٚنٛ ٥ ــ١َإ، ت ــ١ض٩ن٢ ث١ضي َٜع غ ــ١ض  ــ٫َ١ّ ب ــط٣َ، ب ــت به ــتا   زضٚغ َٝػ ــا٠ٚنٛ ٥ ٍَ، ت ــا غ
َٝتِ زضٚغـت ْـ١ب٠ٚٛ، ي١بـ١ض          َُٝا٢ْ زضٚغت ْـ١ب٠ٚٛ، يـ١زٖ٪نٝـ بـ١ ١َٖيـ١ ١ْضـٛب ١َسه٣١َ١ ٥ٝساض٣ ي١ غً
َُٝا٢ْ ٚ ض٦ٜاغ١ت٢ ٥ٝػت٦ٝٓاف٢  ن٢َ١ سانِ، ت٪ ب١ٜا٢ْ ف١ضظ٣ ١٥ن٣١ ب١غ١ض سانِ ض٦ٜاغ١ت٢ ٥ػت٦ٝٓاف٢ غً

٢ بـ٪ َـ١سان٢ُ تـ١ْعؿل٢ تٝذـاض٠، ٥ـ١ٚ دٛابـت       ن١ضنٛٚى ٚ ض٦ٜاغ١ت٢ ٥ٝػت٦ٝٓاف٢ زٖ٪ى، ن١ سانِ زا٥ـ١َْٝ 
٢َٝ قـا٢ْْٛ َٛضافـ١عات٢ َـ١ز٢ْ٠، ٥ـ١َي٢َ        ٢ًَ قا١ْْٛنـ١ بـ١ث ١َٓٝٝ غ١ض ١٥غ ١٥زات٠ٚ١ ١٥َي٢َ ١ُْٝ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ب

ٞن) َٜت بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ زضٚغـت ْـ١نطز٢ْ ٥ـ١ّ       هوٌر كٍن٨ٗٙٞنع ًٞنعوٟنمجٚعن ٨غد صن هطخٚالٚٞنٗ االِ٘ٙى ( ٥ـ١نط
َٝـت َـٔ     َازز١ٜ٠، زضٚغت ١ْنطز٢ْ  ًَ َٝت١ ٖ٪٣ ت١عت٢ًٝ قا١ْْٛن١، بـ١ٜا٢ْ ١َسه١َـ١ ب ١٥ّ ١َسه١ٜ١َ١ ١ْب

ٍَ ٥ـ٠ٚ١ نـ١              ٢َٝ بهـ١ّ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ سـانُِ ْٝـ١ٚ ١َسه١َ١نـ١ّ ت١ؾـهٌٝ ْـ١نطز٠ٚٚ، يـ١ثا َٝبـ١د ْاتٛاة د
ــ١نا٢ْ           ــ١ سانُ ــ١ن٢َ ي ــ٢ ٜ ــ١نًٝ  نطزْ ــإ ت ــط٣َ، ٜ ــت به ــاض٠ زضٚغ ــ١ْعؿل٢ تٝذ ــ٣١ ت ــط٣َ ١َسه١َ ١٥ْٛٚغ

ــ٣١ ب١زا٥ــ  ــ١نط٣َ      ١َسه١َ ــ١ ٥ ــ٣١ ب١زا٥ ــ٢ ١َسه١َ َٜه ــ١ْس ععٚ ــ١ٚ ض ــ٢ ١ٖٜ ــ١ ض٥٠ٝػ ــ٣١ ب١زا٥ ١، ١َسه١َ
َٝهٝإ ت١نًٝ  بهط٣َ، ١٥ط١ض ت٪ ف١ضظ٣ بهـ٣١ ٥ـ١ٚ ١َسه١َ١ٜـ١ ٖـ١ض ٖـ١ب٢َ، َـٔ زَيٓٝـاّ بـ٪ ؾلْٛٚـ١ يـ١            ١ٜن
َٝـو بـ٪٣ تـ١نًٝ  بهـات ٥ـ٠ٚ١       َُٝا٢ْ تا٠ٚنٛ زٚٚ غاَي٢ تطٜـ قا١ْْٛن١ ز٠ضبه١ٕ، ْاتٛا٢َْ سانُ ١َسان٢ُ غً
٢َٝ قا٢ْْٛ َٛضاف١عاتٝـ ٣٠ٚ١٥ ١َسه١َ١ خـ٪٣، ١َسه١َـ٣١ ب١زا٥ـ١ ٥ـ٣٠ٚ١ ٬ٜٜٚـ١ت٢       زضٚغت بهات، ب١ث
َٝــت، بــا   عاَــ٣١ ١ٖٜــ١ ي١غــ١ض ٖــ١َٛٚ ١٥ؾداغــ٢ تــ١بٝع٢ ٚ ١َعٓــ٣ٚ١، ٥ــ١نط٣َ ١َسه١َــ١ ٥ــ١ٚ ز٠ٚض٠ ببٝٓ

َٝه٢ ب٪ ظٜاز بهط٣َ ٜاخٛز ت١نًٝ  نطز٢ْ ١َسه٣١َ١ ب١زا١٥، َٔ ١َ١٥ قػ١ناة بٛٚ، غٛث  اؽ.١ْغ
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َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع زاٚا٣ ٥ًٝئـا نطزْـ٢ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـإ        َٝؿٓٝاض٠نإ ن١ زٜاض٣ نطا٠ٚ، ١ْٖس٣َ ١٥ْساّ ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ض  زٜاض٠ ي١ ث
 ٠.نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض د١ْابتإ بٝد١ْ١ ز٠ْط١ٚ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟،   ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٥ًٝئا بهط  24زاٚاٜإ نطز ٥ًٝئا بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١

ٍَ ٠ٚ١٥زاٜــ١  28نــ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١ ٥ًٝئــا بهــط٣َ، نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟،   نــ١ؽ ي١طــ١
َٝت َٓٝ َٝت٠ٚ١، ف١ضَٕٛٚ ٥اخري غٝاغ١تإ.ؼل َٓٝ  ٠ٚ١، ن١ٚات١ ز٠َ

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن هط بالٞنعػسٝ:

عوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنهوِظسنان هِص ع  ن هِ غ٣ٞنعّنمح ٙىٞن اطىرٔومنٗ اِ فطىٞنًِٗىعننننن
(نهطىِٞنن23  ن هرح زٙىٞنٗفىقن ذلى َن ى ُْ٘ن هطىوطٞن هصطى ٢ٚٞنز ىٍناننننننن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض

2117. 
َٝؿـٓٝاض٠ف عـ١ضظ      َٝط٣ ث١ضي١َإ، ن١ ١٥ٚ عٝباض٣٠ ن٪تا٢ٜ ٫ببـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ ث َٜو ١ٜ١ٖ ٣٫ غهطت َٝؿٓٝاض زٜاض٠ ث

 ز٠ن١ٜٔ:
ن ا  ٝن هط بالٞنعػسٝ:)

عّنمح ٙىٞن اطىرٔومنٗ اِ فطىٞنًِٗىعنننننعوٟنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنتػلٚىنق كٍنهوِظسنان هِص ع  ن هِ غ٣ٞن
  اٌ زض  ن ٨ذرل زٙٞنٗبريٓ نًّن اٌ زض  ن هرح زٙٞ(.ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
نــ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١، نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ   48نــ٢َ ي١ط١َيساٜــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟،  

 ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝ، 6بهات٠ٚ١؟، 
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن هث ًِٞنعػسٝ:

ٙال  يفن اط٧ٗينعّن ٨  زٝن هفالوٚٞنهوػدصن االِٜ٘ن اد هفنبر  ن هالص٘ب  ن اصسزٝنه٩فال ين اد هفٞن٪ذل َنن:أ٨ًٗ
ٕن بٔى نٗكى ْن خ٩هىٕنب ه٘ جخى  ن هىيتنتفسضىٔ نعوٚىٕنتوىمن ٨  زٝن ىدن ضىٍٔنانٗ ى٘عنننننننننننننٓر ن هص ُْ٘ن ذ ن ثخجلنعوٌى

  ؾسميٞ.
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ٙلْ٘ن هػدصن االِٜ٘نًط٨ًٗ٧نب هرط ًّنعّن ه٘فى ١نمبى نحيلىٍنبىٕنًىّنعص٘بى  نً هٚىٞن ٗنتال٘ٙطى  ن ذ نننننننننن:ث ًُٚ 
نك ُجلن اد هف  ن دن زتلخجلنًّن ذدن هال ًونينبٕن ٗنب مسٕن ٗنه  ؿٕ.

ن
ن

َٜع ز.افل  س ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت١ ٠ٚ١٥.  ب١ؽ ف١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ١ٜ١ٖ، ف١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ ١ْٝ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ١ْغ١ ع١ض٠ب١ٝن١ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ز ١َُٝ ي١ط١  ٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ.٥

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
 يٝص٣١ْ ب١ناضب١ض ف١ضَٕٛٚ.

َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝت٠ٚ١. َٓٝ ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خ٪٣ ؼل ١َُٝف ي١ط١ ٥ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٕ.يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ف١ضَٛٚ
َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ثؿتطري٣ ي١ ز٠ق٢ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ باظضطا٢ْ ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝف ت٥١ٝس٣ ز٠ن١ٜٔ ٚ َٝت.٥ َٓٝ  ٠نٛ خ٪٣ ؼل

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ٥ا١ْٖط خإ، ناى ١ْضؿلإ، ناى قـازض، نـاى عبسايػـ٬ّ،     َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ١٥ّ ب١ض  ن٢َ ت

 ناى بطٖإ، ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
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َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

( ٠ٚ١٥ سه١َٛتٝـ ٙال  يفن اط٧ٗينعّن ٨  زٝن هفالوٚٞنهوػدصن االِٜ٘ق١ض٣١ٜ٠ ١٥ٚ قا٣١ْْٛ )َٔ ي١ٚ زٚٚ ف١
ٌَٝ نــطز، ٥ــ٠ٚ١ ٚاضز٠   َٝؿــ َٜتــ٠ٚ١، يــ١ٚ فــ١ض٠ظْا ٠َٛظ٠فــ١ى يــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ تٝذــاض٠ ٥ــ١ٚ زٚٚ ف١ق١ض٠ٜــ٣١ ث ز٠طط

ٝعا٢َ ؾ١ضٜهات ْٝـ١  ض٥٠ٝؼ زا٥ري٠ن١ ي١بات٢ ١٥ٚ ظ٠ض٠ض٠ن٣١ بسات، ٜإ ت١عٜٛع٠ن٣١ بسات، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ي١ ْ
َٜط٣٠ ٥ٝؿ٢ خ٪ّ عكٛب١ن١ف ز٠ب٢َ ت١سـ١ٍَٛ بهـ١ّ ٚ بـ١ غـٝٓط      ؾت٢ ١٥ٖٚا، َٔ غ١َي١ت١ن٣١ ز٠ن١ّ ب١ طٛ
َُٝـ١ ٥ـ٠ٚ١       ١ًَ، ضْٛه١ ت٪ ٥ـ٠ٚ١ت نـطز٠ٚٚ، ْـاتٛاْغل ٥ َٝ َٝبٗ َٝت ٥ٝؿ١ن١ت ب١د َٜت ز٠َي َٝس فط٠ٚا٢ْ ظ٩ضداض ٚا٣ ي

ا ي١ تٝذاض٠ت ْٝـ١، ٜـ١ى ظا٥ٝـس ٜـ١ى ٜٛغـا٣ٚ زٚٚ،      ( ٠ٚفتط ًّنعّن ه٘ف ١ي١غ١ض ؾ١ضٜه١ٜ١ى ف١ضظ به١ٜٔ، )
َٝط٣، ض١ْس ثاض٠ن١ؾِ شَاضز ٠ٚ١٥د١ ز٠ؼل١ ١َْٖٛسغ١ن٢ ضاى،  ض١ْست غ١َي١ت نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ثاض٠ ز٠شَ
َٜـو ضـْٛه١ بـ٪؟، ٠ٚيـ١ٚ ٥ـ١ٚ يـ١ د١يػـ٣١               َٔ داض٠ى خ٪ؾـِ عكٛبـ١زا٠ٚ يـ١ ١َؾـطٚ ، خـ٪ّ عكٛبـ١زا ض ٩ش

َٝط٣١ ١ْٝ٠ٚ١٥، ب٫َ١ّ ت٪ ١َغ٦ٛػل ي١غ١ض زاْا٢ْ َٛس١د١ض١ٜ٠ى ن١ َٔ ز٠بٝـِٓ خـٛاض زاْـطا٠ٚ،     ث١ضي١َإ د
َُٝـ١            َٜٝـ١، طـٛمت ٥ـ١َط ٩ ؾـ١ضٜه١ ز٠بـ٢َ ٥ َٔ َٛزٜط ١َؾطٚعِ، َٛساغـٝب َـٛزٜط ١َؾـطٚع١، َٛضاقٝـب ي١ٚ
        ٍَ ١َٓٝط١ض ابأٜ ٠ٚ١٥ خٛاض بـط ٚات، ْٝـ١ ؾـت٢ ٥ـ١ٖٚا، ب٪ٜـ١ َـٔ ي١طـ١ ١َُٝ ي ضاتبُإ ٣َٚٛ١ٖ برب ٣َ، ١َفطٚظ٠ ٥

َٝهت ي١ ٫ٜـ١ ٥ٝؿـ١ن٢ خطاثـ٢ نـطز٠ٚٚ يـ١بات٢ ٥ـ١ٚ       ١٥ٚ ف١ ق١ض١ٜ٠ ِْٝ، ب١ْٝػب١ت٢ سه١َٛت ق١ٜٓا، ٠َٛظ٠ف
 ثاض٠ن٣١ ز٠ز٠ّ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١ْٝت٢، ب٫َ١ّ ي١ ؾ١ضٜهات ؾت٢ ٚا ت١تبٝل ْاب٢َ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ناى ١ْضؿلإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ١ْضؿلإ عبس  اهلل:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝب١ٝٓٝن٢ بطٛٚنِ ١ٜ١ٖ ي١ ض اغت٢ بط ط١ ) َٝت )1َٔ ت َُٝـ١ باغـ٢ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٜٔ      ذ نثخجلنعوٌٕنبٔ ( ن١ ز٠َي ٥ )

َٝو ن١ ١َغ٦ٍٛٚ بٛٚ ي١ ؾ١ضٜه١ٜ١ى، س١ؽل١ٕ ١٥ب٢َ ١َغـ٦ٍٛٚ بـ٢َ يـ١    ًط٧ٗينعّن ٨  زٝن هفالوٚٞن١ ) ( ن١غ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ)١َٖٛٚ ناضٚ نطزاض٠نا٢ْ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ َٜـت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١     ذ نثخجلنعوٌىٕنبٔى نن١ٜ، ب٪١ٜ َٔ ث ( ٫برب

َٝه٢ ١َتات١ٝ، ب٪ سانُٝـ ظ٩ض ظ٠فل١ت١ ٠ٚ١٥ ٥ٝػجات بهات، ٥ـ٠ٚ١ نـ١ ١َغـ٦ٛي١ ؾـ١ضٜه١ن٣١      ب١ض اغت٢ ٖٝٓ
َٝه٢ ؾ١ضٜه١ن٣١، ي١ٖ١َٛٚ ع١َ١ي١ٝن٢ تٝذاض٣ ن١ز٠ٜهات ٚ  زاْا٠ٚ، ز٠ب٢َ ع٢ًُٝ ١ٖب٢َ ي١ ١َٖٛٚ ١َٖيػٛن١ت

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ. ذ نثخجلنعوٌٕنبٔ ض٣ ث٢َ ز٠نات، ب٪١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ )نا  (٫برب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى قازض ف١ضَٛٚ.
َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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١َٜٓن١ َٛخاي١فـ         َٝب٢ٓٝ َٔ ي١غ١ض بط طـ٣١ ١ٜنـ٢َ١ َازز٠ن١ٜـ١، نـ١ يـ١ ٖـ١ضزٚٚ ؾـٛ ١ ٖـات٠ٚٛ، يـ١ ٥ـ١خري٣    ت
َٝت) ( ١ٜع٢ٓ د١ضؿل١ٚ َٛخاي١ف١ ْـاظاة دٝاٚاظٜـ١نٝإ ْٝـ١، ي٥١ـ١خريٜـ ٖـ١ض       دن ضٍٔنانٗ ٘عنجسميٞز٠َي

َٜٔ  انٗ ىى٘عنك هفىىٞبٓٛٚغــط٣َ) َٝطــ٢ ناض٠نــ١ عكٛبــ١ بــسض٣َ، ْــ٠ٚ١ى ي١ٖــ١ضزٚٚ ؾــٛ ( َٛخــاي  ناض٠نــ١ غ١ضث
َٝط٠ بب٢َ ب١ د١ضؿل١، ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ  دٝاٚاظٜإ ١ٖب٢َ، غٛثاؽ. َٛخاي١ف١نإ ٖاتظل ٚ ي

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

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   ً طفٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٟ يـ١          َُٝـ١ ز٠قـ١ نٛضزٜـ١نإ ناضٜـإ ثـ٢َ بهـط َٝـت ٥ َٜو ب َٔ ي١ٚ َْٛت١ي١ق١ قػ١ ١٥ن١ّ ب١ٖٝٛا٣ ٠ٚ١٥ٜٔ ض ٩ش

َٝو  ذ نثخجلنعوٌٕنبٔ ١َسانِ ٚ ؾت، ) ( ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ خ٪٣ ي١ باض٠ٚ١ٜ٠ غ١كلاْس، ١ٜع٢ٓ ٖاتٛ غ١كلاْس٣ ١ٜن
َٝٓطا نـ١        طٛت٢ ؾها١ٜت٢ نطز٠ٚٚ، طٛٚت١ٜٛت٢ ١٥ٚ ٥اطازاض ١ْب٠ٚٛ ٚ غ١كلاْس٣ نـ١ ظاْٝـاض٣ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض غـ١كل

َٝطـ١ٝ   ١٥ٚ ٥اطازاض ١ْب٠ٚٛ، ٜـإ نٛضزٜـ١ ض اغـت١ن٣١ سـ١ظ ز٠نـ١ّ بٝٓٛٚغـٔ، ١٥طـ١ض ٥اطـازاض بـ          ٢ْٚٛ يـ١ٚ غ١ضث
َٝطـ٢ ١ٖٜـ١، ٚاظسـ١ )        َٝـت ٥ٝػـجات بهـات ٥ـ١َعا٢ْ غ١ضث َٝٓطا، ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥، ١َعكٛي١ ١٥ٚ ي٣َٚ١ ب  ذ نغ١كل

( تٛخٛا ٗك ْن خ٩هٕنب ه٘ جخ  ن هيتنتفسضٔ نعوٕٚنتومن ٨  زٝن دن ضٍٔنانٗ ٘عن ؾسميٞ( ز٠َٚٚٝؿٝإ )ثخجل
ــإ ط١ٜاْ    ــ١ض ظٜ ــطٕ، ١٥ط ــ١ بط ــ١ دٛاْ ــ٣َٛ ي١ٚنٛضزٜ ٢ََٓٝ    ط ــ١ث ــ١ضٜسا ز٠غ ــ٣١ ب١غ ــ١ٚ ناضٜط١ضٜ ــ١ ٥ ــ٣١ ن س١ْن

َٝطـ١ٝن٣١ يـ١نات٢ ١٥زلاَـسا٢ْ ١٥ضنـ١نا٢ْ نـ١ ٥ـ١ٚ          ب١ؾساضب٣ٚٛ ي١ ض ٚٚزا٣ٚ تاٚا١ْن١ نطزبـ٢َ، ١٥طـ١ض غ١ضث
٢ََٓٝ، ب١ؾساض بٕٛٚ ٜإ ناضٜط١ض بٕٛٚ ي١ تاٚا١ْن١، ت١ْٗا ب٪ ٠ٚ١٥، غٛثاؽ. ٠َٜٛبطز١ْ ي١غ١ض٣ ١٥َ  ب١ض 

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

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٔ ز٠ضباض٣٠ بط ط٣١ ز٢َ٠ٚٚ َازز٠ن١ قػ١ ١٥ن١ّ، ١ٖغت ١٥ن١ّ ١َٖي١ٜ١ن٢ تٝا١ٜ، نات٢َ باغ٢ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١نات   

َٝه٢ َاػل ظا٥ٝس٠ٕ ت١عٜٛعات، ١٥ط١ض ١٥ٚ َٛخاي١فا َٝو    ١َع٣ٚ١ٓ ١َغ٦ٛٚي١ ي١ عكٛبات ١ْ نطإ يـ١ ٫ٜـ١ٕ ٜـ١ن
َٝو  ي١ ٠َٛظ٠ف١نا٠ٚ١ْٝ، ٜإ ب١ْا٣ٚ ٠ٚ٠ٚ١٥ ٜإ ي١ غاحل٢ ١٥ٚ، ١٥غاغ٢ عكٛب١ ٚدٛز٣ ضن٢ٓ ١َع١ٜٚ١ٓ ١ٜن
ي١ ضٚن١ٓنا٢ْ عكٛب١ ضٚن٢ٓ ١َع١ٜٓٚـ١، ضٚنٓـ٢ ١َعٓـ١ٜٚـ ق١غـس٣ دٝٓا٥ٝـ١، نـ١ َـٔ ق١غـس٣ دٝٓـا٥ِٝ          

َٝه٢ نطزبـ٢َ خـ٪ّ ْـ١ّ نطزبـ٢َ، تـ٪ بـ         َٝهِ ؾـت َٝو عكٛبـ٣١ َـٔ ٥ـ١ز٣٠؟، َـٔ خـ١َيو       ١ْب٢َ، َـ٠ٛظ٠ف ١ ض ٖـ١ق
َِٝٓ بطاز٠ض٣ خ٪ّ، ٥ٝؿ٢ تٝذاض٠ت٢ نطز٠ٚٚ، خ١َيو ١ٖب٠ٚٛ ي١ب١ضز٠َٝا ناض٣ نـطز٠ٚٚ، بـ١ب٢َ    ١٥ْاغِ ْاٚ ْاٖ
٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ٥اطا٣ ػَل ب٢َ ١٥ٚ ض٠ٚٛ ٥ٝؿ٢ ت١ٖ١ضٚب٢ طَٛطط٢ ب٪ نطز٠ٚٚ، ن١ ٖات٪ت٠ٚ١ طٛت١ٜٚٛت٢ َـٔ خـ٪ّ   

َِٝ ٥ـ١ٚ          ٠ٚغتاّٚ دا ٠ٚ١٥ت ب٪ نطز، طٛ َٝـت ٥ـ١َي َٝـط ظ٩ض بهـ٣١، نانـ١ َـٔ ث ت٢ ٠َٚي٬َ ب٪ت٪ّ نطز بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ خ
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ؾتا١ْ ١َن١ س١ق٢ خ٪٣ بس٠، ٢َ٥ باؾـ١ ١٥طـ١ض بـ١ٜا٢ْ ن١ؾـ  بـ٢َ خـا٠ٕٚ ٥ٝؿـ١ن١، خـا٠ٕٚ ؾـ١ضٜه١ن١ تـ٪           
٢َٝ ْـ١ٚتب٢َ، َـ٠ٛظ٠ف٢َ خـ٪٣ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـ١       عكٛب٣١ ١٥ز٣٠ ١٥ّ ع٢ًُٝ ١ْب٢َ، ١٥ّ ق١غس٣ دٝٓا٢٥ ١ْب٢َ، ١٥ّ ث

ب٪ ١٥َـ١ ٥ـ١ب٢َ ٥ـ١َٝـ باد١نـ٣١ بـسات، يـ١ تـ١عٜٛعات ٥ـ١ٚ ثـاض٣٠ نـ١ ٥ٝػـتٝفاز٣٠ نـطز٠ٚٚ ٖـ١ق٢               بهات
٢َٝ بػ١ْٔ، ب٫َ١ّ ي١ عكٛبات ٢َ٥ خ٪ عْٛػٛض١ٜن٢ عكٛب١ ضٚن٢ٓ ١َع١ٜٚ١ٓ، ق١غس٣ دٝٓا١ٝ٥، نـ١   خ٪ٜا١ْ ي

١َٓٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝػ تٝفاز٣٠ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ق١غس٣ دٝٓا٢٥ ١ْب٢َ، ت٪ عكٛب٣١ ض٢ ١٥ز٣٠، ت١عٜٛع٠ن٣١ ػَل بػت
ب١ؽ عكٛب٣١ ١َز٠، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ض٠ْط١ ١٥غاغ٢ ١َ١٥ فٝهط٣٠ َٛغا٢ُٖ ؾـ١ضٜو بـ٢َ يـ١ فٝعًـ٢ دـٛضَٞ يـ١       
َٝت٠ٚ١ ب٪ ١٥عُاػل ٣٠ٚ١٥ ت١ظأَ ٚ نافاي١ت ٚ ٜإ ظٜـإ ط١ٜاْـس٢ْ َـازز٣ بـ١      قإْٛ، َٛغاِٖ ٚ ؾ١ضٜو ١٥ض

َٝتـ٢     ت١ظإَٛ ٚ ن١فاي١ت ثاض٠ بسات؟، ي١ غ١ٜط٣ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ّ ؾت٢َ َٝـو نطزب ٢َٝ ْـ١بٛٚب٢َ، ٠َٛظ٠ف ٥اطا٣ ي
َٝـ٢ بػـ١ْسض٣َ،      ب٪ ١٥ب٢َ باد١ن٣١ بسات، عكٛب١ن٣١ بسات، ١٥ٚ ٥ٝػتٝفاز٣٠ نطز١ٜٚٚت٢ ١ٖق١ بـ١ تـ١عٜٛع ي
ــا ْــ١بٛٚب٢َ نــ١ عًُٝــ٢ ْــ١بٛٚب٢َ، ب١ض اغــت٢ ْاســ١ق٢ ٚ       بــ٫َ١ّ عكٛبــ١زا٢ْ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ق١غــس٣ دٝٓــا٢٥ تٝ

 ْاقا١ْْٝٛ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــ١َي٢       ــ١َإ ي١ط ــ١ع٢ٓ ١٥بٛاٜــ١ ع١ًُٝن ــت ٥ــ١نات ٜ ــإ ض اغ ــاى بطٖ ــ١، ن ــ٦ٛٚي١ٝن١ ت١ظاَْٛٝ ــازاّ ١َغ ــط٠ َ َٝ ي

ــ١ب٢َ      ــًِٝ ٖ ــ١ب٢َ ع ــ٪٣ ٥ ــ١ خ ــ٦ٛٚي١ٝن١ ت١ظاَْٛٝ ــازاّ ١َغ ــ٫َ١ّ َ ــ١، ب ــ٢َ ٚ  زاْابٛاٜ ــ١ف ب ٍَ ٥ٝد٬ي١ن ــ١ ، ي١ط
َٜتـ١           ٍَ ٥ـ١ٚ ز٠قـ١ٜٔ نـ١ ٖـات٠ٚٛ ٠ٚنـٛ خـ٪٣ ١٥طـ١ض غط ٍَ ٠ٚ١٥ف ي١طـ١ ١َُٝ ي١ط١ ٚادب١ن١ف  ١ٖب٢َ، ب٫َ١ّ ٥
َُٝـ١ ز٠قـ١              َُٝـ١ ٖـ١ض يـ١ غـ١ض٠تا٠ٚ ٥اَاش٠َـإ بـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ٥ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غ١باض٠ت ب١ز٠قـ١ نٛضز١ٜنـ١ف ٥

 غاؽ ٠ٚض١ْطري٣َ.ع١ض٠ب١ٝن١ به١ٜٓ١ ١٥غاؽ، ز٠ق١ نٛضز١ٜن١ ب١ ١٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ، ٥اخط ْا٣ٚ خ٪ت ١ْْٛٚغٞ بٛٚ، ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝـــ١ خـــ٪ بـــاؽ يـــ١ ز٠ظطاٜـــ١ن٢ سهـــ٢َٛ ْانـــ١ٜٔ ٚان١ٚت١ٜٓٚٛتـــ١ ْـــا٣ٚ، ض ٥٠ٝػـــ١ن٣١ ٚا٣ ػَل ٥ـــ١نط٣َ ٚ   ٥
َٝو ١٥ناتـ١  ٠َٛظ٠ف١ن١ َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، ظ٩ضداض ١ٜ١ٖ َٛساَٝ ٣ ٚا٣ ػَل ١٥نط٣َ، ١َ١٥ ؾ١ضٜه١ٜ١ ؾ١خػ

٠ٚن٢ًٝ خ٪٣ ب٪ ض اث١ض اْس٢ْ ٥ٝؿ١نا٢ْ خ٪٣، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٖاتٛ ١٥ّ ؾـ١ضٜه١ٜ١ َٛخاي١فـ٣١ ٥ـ١سها٢َ ٥ـ١ّ     
َٜعإ)غـ٢، ٥ـ٢، ٥ـ٪( ٜـاخ       ١ٜ٠َٛٝ بـ٢َ، ٥ـ١طٝٓا ب١ض  ٛز َـٛزٜط٣ تـ١ْفٝع٣   قا٣١ْْٛ نطز، ١٥ب٢َ عكٛب١نا٢ْ ب١ٚ ؾ

َٝتـ١      ١َُٝ ب١ٚ ١ْٚع٣١ ػَل به١ٜٔ ي١ْاٚ ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ نـ١ؽ ْاب َٝه٢ ١َُٖٝٛ، ١٥ط١ض ٥ ؾ١ٜهات ٠ٚ١٥ْس٠ ١َْػ١ب
            َٔٓٝ )غ٢، ٢٥، ٥٪( ٣ ٖـٝض ؾـ١ٜه١ٜ١ن٢ طـ١ٚض٠ يـ١ّ ٫َٚتـ١، َـ١دبٛٚض٠ ٖـ٣َٚٛ١ ١٥ضـٔ خـ١َيه٢ بٝـا٢ْ ٥ـ١ٖ
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َٝٔ، ضْٛه١ ت٪ ٥اطات ػَل ب٢َ ١ٖض عكٛب٣١ ١٥ز٣٠، َ ٛغا٣١َ١ٖ نطزب٢َ ١ٖض غ١ضا٣١َ ػَل ١٥غ٢ْ١، ٥اخط زا١٦ْٜ
ــ١ضٜهات        ــ٢ ؾ َٜعإ ْٝعاَ ــ١ض  ــ١، ب ١َٜٓ ٥ٝساضٜ ــٛ ــ١ٚ ؾ ــِ ٥ ــع ايعً ــ٢ْ١، َ ــ١عٜٛع٣ ػَل ١٥غ ــ١ب٢َ؟، ت ــ٪ٕ ٥ ١٥َــ١ ض

٠َٜٛبطز٢ْ ؾــ١ضٜهات٢ تاٜبــ١ت ٠ٚنــٛ ْٝعاَــ٢ سهــ٢َٛ ْٝــ١، ٥ــ١ب٢َ ٥ــ١ّ دٝــا نطز٠ٚ١ْٜــ١ بــعاْغل، بــ١ض      ٚبــ١ض 
َٜٝت ت١زاخٍٛ ي١ ٥ٝ َٝو ت٪ ز ٢َٝ عكٛبـ٣١ غـ٢، ٥ـ٢، ٥٪نـ١ٚ بـس٠ّ، َـٛزٜط٣        س١ق ؿ٢ ن٪َجاْٝا١ٜى ١٥ن٣١ ٥ـ١َي

 ت١ْفٝع١ٜن١ت بس٠ّ، ؾت٢ ٚا ١ْب٠ٚٛ ي١زْٚٝا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ز.افلس ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝط٠ زٚٚ ؾ١ضت زاْطا٠ٚ، ١ٜن١َٝا ٕ ٥ٝػجات ب٢ْٚٛ ع٢ًُٝ ١٥ٚ ؾ١خػ١ ب١ٚ ١٥فعا٫ْـ٣١ نـ١ َٛخـايف٢    خ٪٣ ي

َٜٝٛػــت  ٥ــ١سها٢َ ٥ــ١ٚ قا١ْْٜٛــ١، ز٠ّٚٚ، ٥ــٝد٬ػل ٥ــ١ٚ ٚادباتاْــ١ بهــات نــ١ٚا ٥ــ١ٚ ٥ٝساض٠ٜــ١ يــ١ غــ١ض٣ٚٚ ث
َٝط٠، ١ٜع٢ٓ ب١ ض٠ٖا٢ٜ ١ْٝ، ز٠ّٚٚ، ناى عبسايػ٬ّ ٥اَاش٣٠ ب٠ٚ١ زا ن١ )  ذ نثخجلنز٠ٜهات، ن١ٚاب٢َ ١َؾطٚت١ ي

َٝغل )ٔ عوٌٕنب ًَ َٝط٠ غ١َي١ت١، ١٥ب٢َ ب َُٝٛا١ٜ ي ( ضـْٛه١ ٥ـ١ٚ ؾ١خػـ١ ضـ٪ٕ      ذ نثخىجلنهىد٠ن احملٌىٞنعوٌىٕنبٔى ننننن(ث
َٝـط٠، غـعا ز٠زض٣َ، ي١بـ١ض        ع١ًُٝن٣١ خ٪٣ ٥ٝػجات ١٥نات، ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ ٖـ١ب٢َ، ضـْٛه١ عكٛبـ١ ز٠زض٣َ ي

َٝغل ) ًَ َٝط٠ ب  ه٘ جخى  ن هرىٟنتفسضىٔ نعوٚىٕنتوىمنننننن ذ نثخجلنهد٠ن احملٌىٞنعوٌىٕنبٔى نٗكى ْن خ٩هىٕنبننننن٠ٚ١٥ باؾرت٠ ي
َٝـت،     ٨  زٝن دن ضٍٔنانٗ ٘عن ؾسميٞن َٓٝ ٠َٟٛٝ ن١ ي١َازز٠نـ١ ٖـات٠ٚٛ ؼل َٝط٠زا ١َؾطٚت١ ظ٩ض ٥اغا١ٜ ب١ٚ ؾ ( ي

ٙال  يفن اط٧ٗينعّن ٨  زٝن هفالوٚٞنهوػدصن االِٜ٘ن اد هفنبىر  ن هالص٘بى  ن اصىسزٝننننن:أ٨ًَٗازز٠ن١ ٠ٚنٛ خ٪٣ )
َنٓر ن هص ُْ٘ن ذ نثخجلنعوٌٕنبٔ نٗك ْن خ٩هٕنب ه٘ جخ  ن هيتنتفسضٔ نعوٚىٕنتوىمن ٨  زٝنننه٩فال ين اد هفٞن٪ذل 

  دن ضٍٔنانٗ ٘عن ؾسميٞ.

ٙلْ٘ن هػدصن االِٜ٘نًط٨ًٗ٧نب هرط ًّنعّن ه٘فى ١نمبى نحيلىٍنبىٕنًىّنعص٘بى  نً هٚىٞن ٗنتال٘ٙطى  ن ذ نننننننننن:ث ًُٚ 
ن ٗنه  ؿٕ(.نك ُجلن اد هف  ن دن زتلخجلنًّن ذدن هال ًونينبٕن ٗنب مسٕ

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

نــ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١، تهاٜــ١ نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ   37تهاٜــ١ نــ٢َ ي١ط١َيساٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟،  
ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝ، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غـ١ْس نـطا، فـ١ضَٕٛٚ ب٪َازز٠ٜـ٣١ تـط، دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط        9بهات٠ٚ١؟، 
َٝب٢ٓٝ ٖ  ١ٜ١، ف١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.ت

َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝغل ) َٝط٠ ز٠َي  ٨ٗ :نؽ صنٗش زٝن ا هٚٞنً٘ شُٞنهوٌحوىظنضىٌّنًٚص ُٚىٞن هى٘ش زٝنننننَازز١ٜ٠ن٢ ٥ٝعافُٝإ ١ٜ١ٖ ي
نضًِ٘ٙ نهرغطٚٞنُفص تٔ .

نُظٌٞن هيتنت دزنمب٘جيفنٓر ن هص ُْ٘(.٩وظنٗفص نه جمل هسضَ٘ن هيتنؼ ىنعوٚٔ ننث ًُٚ :نٙالر نً٘ز ً نهوٌحوظ
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َٜت١  َٝه٢ ط١ٚض٠ ز٠ن١ٚ َٝط٠ َْٛاق١ؾ١ نطز، ض١ْس ١٥ضن ١ٖض٠ٚنٛ ٥اؾهطابٛٚ ي١ٚ ض١ْس ض ٩ش٣٠ ١٥ٚ قا١َْْٛإ ي
َٜٝٛػت١، ٠ٚ١٥ف ب١ب٢َ ثاض٠ ْانط٣َ، ١٥ٚ َٝعا٣١ْٝ ٠ٚظاض٠ؽل إ ١ٜ١ٖ ظ٩ض غ١ض ٠ٚظاض٠ت، ض١ْس ١٥َٛغ١غات٢ ث

ٍَ بهـط٣َ، ضـْٛه١ يـ١               َُٝـ١ قبـٛ َٝؿـٓٝاض٣٠ ٥ َٜت، سـ١ظ ز٠نـ١ّ ٥ـ١ٚ ث ن١َ١، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ت١خػـٝؼ ْـ١نط
َٜت، غٛثاؽ. ١ًَس١ت٢ ١٥ٚ قا١ْْٛن١ٜ١ ٥ٝؿ١ن١ بهط  ١َغ

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 

َٜع غ  ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝػتاف ي١ط١َي٢ ْغل، غٛثاؽ. َٝؿرتٜـ ض٠فعَإ نطز٠ٚٚ، ٥ َٝؿٓٝاض٠ ث  ١٥ّ ث

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

 ف١ضَٛٚ ز.افلس.
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝؿرت ي١ٚ َازز٠ ٥ٝعافٝ َٝسا، ث ١ ١ٖبٛٚ، ب٫َ١ّ ض٠فـع نطاٜـ٠ٚ١ يـ١ ٫ٜـ١ٕ يٝصْـ٣١      ٠ٚنٛ ناى عُٝازٜـ ٥اَاش٣٠ ث

ٖاٚب١ؾ٠ٚ١، ضْٛه١ َٝعاْٝـ٣١ ٥ـ١ٚ ١َدًػـ١ يـ١ ظَٓـ٢ َٝعاْٝـ٣١ ٠ٚظاض٠ت١نـ١ ٥ـ١ب٢َ غـا١ْ٫َ، يـ١ ث١ضيـ١َإ            
َٝـو َٝعاْٝـ٣١ خاغـ٢     َٝو ظٜاز نطاب٪ ٠ٚظاض٠ت َٝو ١ٖض ١٥زل١َْٛ َٜٝٛػت ْانات ١ٖض ١َدًػ َٜت، ث ث١غ١ْس بهط

َٜت، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َٜٝٛػت ْانات ي١ ظ٢َٓ َٝعا٣١ْٝ ٠ٚظاض٠ت١ن١ ب٢َ. ب٪ زابٓسض ٠ٚ١َُٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ث  ب٣٫١ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـو نـ١ َٝعاْٝـ٣١ ٠ٚظاض٠ت زاْـطا٠ٚ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١ ْـ١ب٠ٚٛ، ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١               بـ٫َ١ّ ٜـ١ى تـ١ٚظٜر ١ٖٜـ١، نات
َٝو ١ْٝ ي٠ٚ١ظاض٠ت بـ٪ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١،     تاظ١ٜ٠، ١٥ّ ١َدًٝػ١ ١َغطٚفات٢ خ٪٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ٖٝض ت١خػٝػ

 خ٪تإ قطاض ١٥ز٠ٕ ٚ خ٪تإ قاْْٛغل، ف١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َِٜ ث١غـ١ْس٣ نـطز، ٥ـ٠ٚ١     َِٜ، غ١ض٩نا١ٜت٢ ١ٖض َٝػتا، ض٠ٛ غ١ض٩نا١ٜت٢ ١ٖض ١٥ط١ض ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ث١غ١ْس بٛٚ ٥

َٝـت ٜاغـا١ٜى ٖـات٠ٚٛ، ٜاغـا١ٜن١          ٠ٚظاض٠ت٢ ١َع٢ٓ ب٪ ًَ َٝت بـ٪ ١٥زلَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ، ب ٣ ١ٜ١ٖ نٝتـاب بٓٛٚغـ
َٜٝٛػتُٝإ ب١ٚ َٛاظ١ْ٠ ١ٜ١ٖ  ١َُٝ ث َٝو ١ٜ١ٖ، َٝعا١ْٝ ت١قسِٜ ز٠نات ب٪ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ، ٥ َٜٝٛػت٢ ب١ ت١قسؿل ث

َٝـط٠ ٥اَـاش٣٠ ثـ٢َ بـس٠ٜٔ، ضـْٛه١           َُٝـ١ ي َٜٝٛػـت ْانـات ٥ َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ث ١٥َـ١ ت١سػـٌٝ    ب٪ د
َٜت. َٜٝٛػت١ ثاض٣٠ ب٪ ت١ضخإ بهط  ساغ١ً، ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 ف١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
 
 
 
 
 

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ٛ َٝت١ ضٜكابـ١ٚ َ َٝغل بب ١َُٝ ١ٖض ١٥َٛغ١غ١ن٢ زابٓ ١َٝٝ، ضْٛه١ ٥ ْاف١غـ١، بـ١   ٥ٝكترياس١ن٣١ ٠ٚظٜط ظ٩ض ب١د
ع١نػ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ١ْطل١ٜٓ١ ْاٚ باب٢ ٠ٚظاض٠ت ٚ ١٥عبا١٥نا٢ْ زٜه١، بٝد١ٜٓ١ غ١ض بابـ١ن٢ تاٜبـ١ت بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١     

ٍَ ١َ٠ٚ١٥ َٝعا١ْٝن٣١ ب٪ ت١تبٝل بهط٣َ، غٛثاؽ.  ضٚس٢ قا١ْْٛن٣١ ث٢َ ت١تبٝل بهط٣َ، َٔ ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝو ٠ٚظاض٠ت ْاضـ٢َ عـ١ضٜع٠ بٓٛٚغـ٢َ بـ٪            َٜعإ ب٪ س١ٍ نطز٢ْ ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـهاي١ ب١تاٜبـ١ت٢ خـ٪ ٖـ١َٛٚ غـاَي ب١ض 
َٝه٢          ٢ًََ تٛخٛا ١٥َػاَيٝـ بريتإ ١ْضـ٢َ، ثـاض٠ بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َدًػـ١ زابٓـسض٣َ، ٥ـ١ب٢َ ١ْغـ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب

َٜ ( ١٥ط١ض ١َ١٥ عوٟن ه٘ش زٝنؼدٙدنًٚص ُٚٞنخ صٞنهوٌحوظنضٌّنًٚص ُٚٞن ه٘ش زٝت ٚ بٛتط٣َ )قا٢ْْٛ زابٓسض
َٝه٢            َٜت، ضـْٛه١ ١٥َـ١ ؾـت َٝو سٝػاب بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َدًػـ١ ْـانط٣َ، َٝعاْٝـ٣١ بـ٪ زاْاْـسض َٜت ٖٝض غاَي زا١ْْسض

ٍَ ٥ـ١تٛا٢َْ بـ١ عـ١ضٜع٠ٚ بـ١          َٝػـتا ١٥َػـا َٝه٢ تاظ٠ٜـ١، ض اغـت١ ٠ٚظٜـط ٥ نٝتابْٛـا نٝتـابٛنِ    تاظ١ٜ٠، ١ٖٜه١ي١ٝت
َٝه٢ ب٪ ت١ضتٝب بهات، ٣١٥ غا٢ْ٫َ زاٖاتٛ، ٣١٥ ٥ـ١ّ ١َدًػـ١ ضـ٪ٕ ٥ـ١ض ٚات؟، ٥ـ٣١ ضـ٪ٕ ٥ـ١ٚ خ١َيهاْـ١          ؾت

َٜع٣ ي٣٠ٚ١ خ٪ٜإ ١ْفط٩ؾٔ ب١ ؾ١ضٜه١ٜ١ى؟.  ١٥ثاض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عُط ١ٖٚضا٢َ ف١ضَٛٚ.
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
َٝؿـٛٚ بهـ١ٜٔ، ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ يـ١ْاٚ ١َدًػـ١ن١ٕ، ٖـ١َٜٛٚإ ٠ٚظٜفـ١ٜإ ١ٖٜـ١،            ١٥ط١ض ت١َاؾا٣ َازز٠نـا٢ْ ث
َٝٓغل ب١ ؾل١ْٚٛ، ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ضبٝـ١ ٠ٚضبطـطٜٔ     ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ١٥ٚ دلًػ٣١ ن١ت١ؾهٌٝ ز٠ب٢َ بٝؿٛبٗ

ظاضٚ ث١زلا قٛتاغا١ْ، ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ضب١ٝ ب٪خ٪٣ ١َٖيس٠غت٢َ ١ٖظاض قٛتاغا١ْ ١ٜ١ٖ، غاَي٢ زاٖاتٛٚ ١٥بٔ ب١ ١ٖ
ب٣٠ٚ١ ن١ َٛاظ١ْ٠ ٜإ ثاض٠ ت١خػٝؼ بهات ب٪ ١٥ٚ قٛتاغا١ْ تاظا٣١ْ ن١ ١ٖٕ، ب٪١ٜ نـ١ يـ١ ٥ـ١خري ٖـات٠ٚٛ     
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ــا١ٜ،        ــ١ّ ٜاغ ــ٢ ٥ ــ١د٢َ نطزْ َٝب ــ١ د ــساضٕ ب ــ٢ ن١ث٠ٜٛ١ْسٜ ــ١ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْؾ ــطإ ٚ ٥ ــ٢ْ١ ٠ٚظٜ ــ١ض ١٥زلَٛ ي١غ
َٜٝٛػت  َٝب١د٢َ نطزْـ٢ ٜاغـا١ٜن١، ب٪ٜـ١ ٠ٚظاض٠ت    ت١عًُٝات٢ ث َٜٝٛػت به١ٕ ب٪ ٥اغإ د ز٠ضبه١ٕ، ٜإ ناض٣ ث

َٜٝٛػـت ْانـات    َٝت، ث َٜط٣١ ٜاغا٢ٜ ي١ب١ض ز٠غت١، ب٪ ٣٠ٚ١٥ َٛاظ٣١ْ٠ تاٜب١ت ب٪ ١َدًػ١ن١ زابٓ ظ٩ض ٥اغإ ض 
َٜت ٠ٚ١٥ ٥ٝـ ٚناض٣ غا٣١ْ٫َ ٠ٚظاض٠ت١، ظ٩ض غٛثاؽ. َٝط٠ بٛتط  ي

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

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   ً طفٟ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝه٢ غٝاغ٢ ٚ قا٢ْْٛ، ن١ قـ١ٚاْغل ٚ   َٝو، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ض١٥ن١ٜٔ ي١ نٝاْ ١َُٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضْان١ٜٔ ي١بٝاباْ ٥
١َُٝ بٛزد١َ َٝؿ٣ٚٛ ١ٜ١ٖ، ١ٖضض١ْس ١ٖفت١ٜ١ى ٥ ١َّٝٝ ٜـإ ضـٛاض٠ّ ث١غـ١ْس       ََٛاض٠غات٢ ث إ بـ٪ دـاض٣ غـ

٢َٝ ١٥ٚ ٠ٚظع١ تاظ٣٠  َٜٔ ب١ث نطز، بٛزد١نإ ٚاظس١، ١ٜن١َغل داض ي١نات٢ ٥اَاز٠نطز٢ْ بٛزد١ ٠ٚظٜط٠نإ ز
َٝػـتا تـا٠ٚنٛ بٛزدـ٣١       َٝؿٓٝاض ز٠نات، ٚات١ ت١سػٌٝ ساغـ١ً، ز٠ّٚٚ، يـ١ ٥ ٠ٚظاض٠ت١ن١ خ٪٣، بٛزد٣١ خ٪٣ ث

َٜت ١ّٖ ي١ ٜاغاٟ بٛز َٜطاَإ زاْا٠ٚ تاظ٠ زابٓسض َٜصا٢ٜ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، غ٢َ، ضٛاض ض  َٜطاَإ زا٠ٚ ب١ زض ١َُٝ ض  د١ن١ ٥
َٜٔ، ٠ٚظٜـط ٖـ١ق٢ َْٛاق١يـ٣١ ١ٖٜـ١ يـ١ ظَٓـ٢        َٜٝٛػت١ٝنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ف١ضا١ّٖ بهط َٝب١د٢َ نطزٕ ٚ ث ن١ د

َُٜٓا٢ٜ ز٠ضبهات ن١ ب َٝت ض  َٝطـ١ٚا٣١ْ  ت١ؾه٬ٝت، ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ١ٖق٢ ١ٜ١ٖ، ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١٥تٛاْ ١ ث
َٜطـا ْـاططٕ،     َٝب١د٢َ نطا٠ٚ، ٜاغانا٢ْ ناضٜإ ث٢َ ١٥نـ١ٕ ض  ض١ْس َازز٠ ١ْب٢َ، ب٪١ٜ غ١ض٠ظ ي١ٚ َازز٠ تاظ١ٜ٠ د

 ب٪١ٜ ت١غ١ٚض  ز٠ن١ّ َازز٠ن١ ظٜاز٠، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 َاَ٪غتا نا٠ٚ ف١ضَٛٚ.
َٜع نا٠ٚ ذلُساَغل:  ب١ض 

َٜع   غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ب١ق١ْاع١ت٢ َٔ ١٥ٚ ٜاغـا١ٜ ٜاغـا١ٜن٢ ظ٩ض ظ٩ض َُٖٛٝـ١، ١٥غاغـ٢ بٛٚشاْـ٣٠ٚ١ ٥ابٛٚضٜـ١، بٓطـ٣١ٓ بـاظاض ٣         
َٝـ٢ بـاظاض ٣ ٥ـاظاز             َٝرب ن َُٝـ١ ن َٝطـ١نا٢ْ غٝػـت٢َ١ زؿلٛنطاغـ٢، بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ َٝهـ١ يـ١ ث ٥اظاز٠، ي١زٚاداضٜـ ١ٜن

َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ثؿتط َُٝٛا١ٜ ثؿتطري٣ نطز٢ْ ٥ـ١ٚ ١َدًٝػـ١ٚ   به١ٜٔ ٚ زش٣ ٥ٝشتٝهاض، ث ري٣ بهط٣َ، ث
ب١ضز٠ٚاّ ب٢ْٚٛ ١٥ٚ ١َدًٝػ١، ١٥ٚ ١َدًٝػ١ بتٛا٢َْ بـ١ ٥ـ١ضن٢ خـ٪٣ ١َٖيبػـت٢َ، ثؿـتطري٣ َـازز٣ ٥ـ٣َٚ١،        
َٝؿٓٝاض٣٠ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ ن١ ي١ٚ ٜاغا١ٜ بٛزد٣١ ب٪ زٜاض٣ بهط٣َ، ب٪ ٣٠ٚ١٥  ب٪١ٜ َٔ ثؿتطري٣ ١٥ٚ ث

َٝب١د٢َ بهات، ظ٩ض غٛثاؽ.١٥ٚ ١َدًٝػ١ ي١ زٚا ض  َٝه٢ د َٜو ٚ ث  ٩شزا بتٛا٢َْ ٥ٝؿ١نا٢ْ خ٪ٜإ ب١ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى د٬ٍ ف١ضَٛٚ.
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َٜع د٬ٍ ع٢ً:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

دـ١ تـ١ْٗا يـ١ ٜاغـا٣     قػ١ ي١غ١ض ططْط٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ظ٩ض نـطا٠ٚ، ٜاغـا١ٜن٢ ططْطـ١، بـ٫َ١ّ زابـغل نطزْـ٢ بٛز      
َٝـ٢             ًَ َٝػـتا تـ٪ ب َٝـو خـ١ضٜه٢ بـٜٛٚٔ، ظ٠فل١تـ١ ٥ ١َُٝ ن١ بٛزدـ١ ٖـ١َٛاض نـطاٚ ضـ١ْس َاْط بٛزد١ ١٥نط٣َ، ٥

٢َٓٝ؟، زٚٚ، يـ١ َـازز٣٠        َٜٝٛػـت١       19ي١ف٬َٕ بٛزدـ١ يـ١ن٣َٛ بـ٪٣ ٥ـ١ٖ َٝت ي١غـ١ض ١٥زلَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ث ٥ـ١َي
َُٜٓا٢ٜ ث  19َٜٝٛػت٢ ب٪ ز٠ضبه١ٕ، ق١ْاع١ت ٚاٜـ١ يـ١َازز٣٠   ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪٣ ب٪ ز٠ضبهات، ٠ٚظٜط٠ناْٝـ ض 

َٜٝٛػت ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ س١ٍ نطا٠ٚ، غٛثاؽ. َُٜٓا٢ٜ ث  ب١ٚ ث١ٜط ٣ٚ٠ ْاٚخ٪ ٚ ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ٥ا١ْٖط خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ زا١ُٝ٥ٕ ن١ َْٛاق١ؾ٣١ بٛزد١َإ نطز، َـٔ ٥ـ١ٚ زٚٚ غـاَي٣١ نـ١ يـ١      َٔ ز٣َٚ١َ٠ ١ٜى ت١ٚظٜر بس٠ّ،  ٥

ٚاز٣َ، ث١ضي١َإ بّٛٚ َْٛاق١ؾ٣١ بٛزد١ نطا، ز٠َي٢َ بٛزد١ ب١ ٖـ١ز٠ض ز٠ضـ٢َ ٚ بٛزدـ١ ٚا ز٠ضـ٢َ ٚ بٛزدـ١      
٠ٚ١، ن١ض٢ سه١َٛت خ٪٣ ز٠ٜـ٣َٚ١ ط٪ض اْهاضٜـ١ن٢ يـ١ْاٚ غٝػـت١ّ ٚ ْٝعاَـ٢      ٓٓغ١ز ع١ٜب ٚعٝٛب٢ ػَل ز٠بٝ

َٜـت،    بٛزد١ َٝط٠ ز٠غت٢ ز٠ططٜٔ، َٔ ١ٖض ت١ع١دِٛ يـ٠ٚ١ ز ١َُٝ ي ١ٜ٠َٛٝن٢ ١٥َٛغ١غات٢ بٝبات، ٥ بهات، ب١ؾ
َٝهـ٢ ١٥َٛغ١غـات    َٝو بهات، بٛزد١ن٣١ ب١ض٠ٚ ْٝعاَ َٝطا٣ غ١ضغٛض َا١ْ، ١٥ٚ ب١خ٪٣ ز٣َٚ١ٜ٠ ؾت ب١ض اغت٢ د

ز٠نـ١ّ يـ١ ْٝعاَـ٢ بٛزدـ١     ببات، ١٥ٚ ط٪ض اْهاض٣١ٜ ن١ ت١خػٝؼ ز٠نط٣َ، سه١َٛت ب١خ٪٣ ز٠َي٢َ ط٪ض اْهاض٣ 
َٜٔ ت١تبٝك٢ بهات، ١ٜع٢ٓ ت١ع١دٛب ز٠ن١ّ يـ١ٚ ؾـت١،    ب٪ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ب١ٖ١ز٠ض ١ْض٢َ، ٢َ٥ ز٠َي٢َ بط١ض 

 ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ناضز٩ ف١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ذلُس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜع َٝو بهات ي١ نـات٢ زاْـا٢ْ بٛزدـ١ بـ٪ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١، ٥ـ١ٜٚـ ناضٜطـ١ض٣         ض ٠ْط١ ب١ض  ٠ٚظٜط ١ٖغت ب١ غٛبٓ

َٝغل، بـ٫َ١ّ ٥ـ١ضن٢ ث١ضي١َاْتاضاْـ١              ًَـ٢َ ١ٖقـ١ بٛزد١ٜـ١ن٢ تاٜبـ١ت٢ بـ٪ زابٓـ نطز٠ٚٚ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ، ٚاب
ــاٜ       ــ١ٚ ٜاغ ــ١َٛٚ ٥ ــ٪ ٖ ــ١ٕ ب ــتٝٛا٢ْ به ــات، ثؿ ــه١ف ز٠ن َٝؿ ــ٪٣ ث ــاض٣ خ ــ١ ٠ٚظاض٠ت زاٚان ــ١نات٢َ ن ــ١ ي ا٣١ْ ن

َُٝٛا١ٜ..، ضْٛه١ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ تاٜب١ت ْٝـ١   َٝب١د٢َ بهط٣َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث ١ُٖٝ١٥تٝإ ١ٜ١ٖ ي١ نٛضزغتإ د
َٝه١ يـ٠ٚ١ظاض٠ت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١، بـ٫َ١ّ            َٝه١ ب١ؾـ َٝـ٢، ١َدًٝػـ ٢َٝ َٝعاْٝـ١ن٢ تاٜبـ١ت٢ بـ٪ زابٓ ًَ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ت٪ ب

 ٢َٜٓ َٜت١ ؾٛ َٝه٢ تط، خ١َيه٢ تط ز ١َُٝ، ب٫َ١ّ ١٥ٚا١ْ ثؿـتٝٛا٢ْ ٥ـ١ٚ ٠ٚظاض٠تـ١ بهـ١ٕ     ١ٖضض١ْس ز٠ض١ٓٝ خٛي ٥
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َٜٝٛػـت بـ١ بٛزدـ٣١ تاٜبـ١ت       َٝه٢ ط١ٚض٠ٜإ ١ٜ١ٖ ي١ نٛضزغـتإ، ث َٝب١د٢َ نطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١ُٖٝ١٥ت ب٪ د
 ْانات، غٛثاؽ، ضْٛه١ ْاؾتٛاْٞ.

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

 ناى غامل ف١ضَٛٚ.
 
 

َٜع غامل ت٪َا:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜه٢   ١ًَٕ َٛغــت١عٝس ْٝــ١ بــ٪ نــاض َٝؿــٓٝاض٠ بهــات، َٝعاْٝــ٣١ ٠ٚظاض٠ت ١٥غــ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط س١قٝــ١ت٢ ٥ــ١ٚ ث
٥ٝعاف٢، ب٫َ١ّ ت١ضخإ نطز٢ْ ثاض٠ ت١ْٗا ي١ ٜاغا٣ بٛزد١ ز٠نط٣َ، ب١ؽ َٛؾه٣١ًٝ ٠ٚظاض٠ت َٛؾه٣١ًٝ ٥ـ١ّ  

ٍَ ١ْٝ، قإْٛ ب٪ ض١ ١َُٝ َٛؾه١ًَٝإ ١٥ٚ ؾ١ف َاْط١ٜ١، ٜإ ز٠ب٢َ غاَي١ ب١ؽ، قإْٛ ب٪ ١٥َػا َٝه١، ٥ ْس غاَي
َٝبـ١د٢َ نطزْـ٢        ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝٚ ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٥ًٝعاّ به١ٜٔ ب١ ت١ضخإ نطزْـ٢ بـط ٠ ثاض٠ٜـ١ى بـ٪ د

َٝب١د٢َ بهات، ظ٩ض غٛثاؽ. 9ٜاغا١ٜن١، ٜإ ز٠ب٢َ ظ١َٕٝٓٚ ي١ َازز٣٠   ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ د
َٜع ز.اض  غ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ز.عُط ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.عُط فلساَغل ْٛض٠ز٢ٜٓ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝه١ يـ١ ٠ٚظاض٠ت ٚ    ١٥زل١ْ١َٛن١ ز٠غت١ٜ١ن٢ غ١ضب١خ٪، ٜإ ١َغ١ي١ٕ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ن٢ غ١ضب١خ٪ ١ْٝ، ب١ؾـ

َٝغل ١َ١٥ بٛزد٣١ تاٜب١ت ٚ  ًَ َٜٝٛػـت١، بـ٫َ١ّ ض ٠ْطـ١ ٥ـٝـ ٚ      ي١ْاٚ ٠ٚظاض٠ت ز٠ب٢َ، ١ٖتا٠ٚنٛ ب غـ١ضب١خ٪٣ ث
َٜٝٛػت٢ ب٠ٚ١ ١ٖب٢َ ب١ض اغت٢ ثؿتٝٛا٢ْ زاضا٢ٜ بهط٣َ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ غـٝئ٣١ٜ١ غـ٪ظإ      ناض٠نا٢ْ ١٥زل١ْ١َٛن١ ث
٣٠َٛٝ بٛزد٣١ غا٣١ْ٫َ خ٪ٜـسا ثؿـتٝٛا٢ْ زاضاٜـ٢     َٜٝٛػت١ ي١ضٛاض ض َٝغل ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت ث ًَ خإ باغ٢ نطز، ب

ٍَ بس٠ٕ ي١ْا٣ٚ زاض ؾت٢ٓ ب٪ بهط٣َ، غٛثاؽ.ب٪ ناض ٥اغا٢ْ ١٥زل١ْ١َٛ  ٚ١ٜ٠َٛٝ ١ٖ  ن١ ت١ضخإ بهات، ب١ّ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٕٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ زٚٚ ض ٢٥٠ ط٫َ١ َٝػتا ي١َٝا٣١ْ طفتٛط٪نا٢ْ ب١ض  َُٝـ١، ١ٜنـ١َٝإ      ٥ َيـ١ بـ٠ٚٛ يـ١ ٣٫ ٥

َٜهٝـ ١ٜ١ٖ نـ١ٚا ثؿـتطري٣ ١٥نـ١ٕ،     َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاض٣ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ث َٜت٠ٚ١، ث ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝئا بهط
َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١. َٜٝٛػت٢ ب١ غٝاغ١ نطزٕ ١ٜ١ٖ، ٥ًٝئا١ٜن١ ز٠ب٢َ غط  ب٫َ١ّ ثؿتطري٣ نطز١ْن١ ثاؾإ ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١  ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 
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َٝؿٓٝاض٣٠ ٠ٚظٜط ن١ ثؿتٝٛا٢ْ بهط٣َ ب٪ ٣٠ٚ١٥ َٝعا١ْٝن٢ ب٪  َٝػتا ١٥ٚ ث ٠ٚنٛ باغٝإ نطز زٚٚ ض٢٥٠ ١ٜ١ٖ، ٥
َٝؿٓٝاض٠ ١ْب٢َ تهاٜـ١ ز٠غـت٢ بـ١ضظ     ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ن١ ١٥ٚ ث َٜت، ض ١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ز٠َي٢َ ي١غٛ بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١ زابٓسض

َٝت٠ٚ١ ته َٓٝ ا١ٜ ز٠غت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، ظ٩ضٜٓـ٣١ ز٠ْـط يـ١غ٣ٛ نـطز، ب١زاخـ٠ٚ١        بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ؼل
 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْبٛٚ، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

 
 

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ن ا  ٝن هر ضالٞنعػسٝ:

ٚىنتِفٚرنأذل َنٓر نعوٟنفوظن ه٘ش ز١نٗ ه٘شٙسنكىنذطيفن خر  صٕنإصد زن ٨ُظٌٞنٗ هرالوٌٚ  ن ه٩شًٞنهرطٔ
  هص ُْ٘.

َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ تاٜب١ؽل١ْـس٣ خـ٪٣ ثـ١ٜط ٠ٚ         َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜـطإ ٚ ٠ٚظٜـط ١ٖض١ٜنـ١ٜإ بـ١ث َُٜٓـا٢ٜ  ٚث ض 
َٝب١د٢َ نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ. ٢ََٜٓ ب٪ ٥اغاْهاض٣ د َٜٝٛػت ز٠ضبطٛ  ث

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

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ف١ضَٕٛٚ.
َٜع عُاز ذلُس سػغل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝػــتا ١٥طــ١ض      َُٝــ١ َازز٠ٜــ١ن٢ َٛقتــ١ض٠فلإ ١ٖٜــ١، ٥ َٝـ ٥ــ٣٠ٚ١ ز٠ْــط ي١غــ١ض ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ بــس٠ٜٔ، ٥ ثــ
َٜع غ١ض٩ن٢ ث ١َُٝ بس٠ٕ ع١ضظ به١ٜٔ، ب١ض َٜط١ ب١ ٥ َٝؿٓٝاض٠ن١ ٠ٚ١٥ٜـ١، ) د١ْابتإ ض  عوىٟن هػىسك  ننن١ضي١َإ، ث

الٌوٚى  نذ  ىٞنتلٚٚىفنٗضىالٔ ن هصى ُُ٘ٛنٗفىقن ذلى َنٓىر ننننننننن ه هيتن آل ن هٚٔ ن هِػ ط  ن ٨ ر   ٙٞنًّنخى٩ينن
 (. هص ُْ٘نخ٩ينًطٛنضرٞن غٔسنًّنت زٙذنصدٗزنٓر ن هص ُْ٘

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

َٝ  ؿٓٝاض٠.د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥ٚ ث
َٜع غٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ   ثٝؿ١غاظ٣:ٚب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
.١ًَ  ٠ٚ١٥ ت١سػٌٝ ساغ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َٝؿـ٢ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١، ب٪ٜـ١         َٝت١ ث َٝؿـٓٝاض٠ن١ ٥ـ١ب٢َ بطـ َٝؿٓٝاض٠؟، ي١ب١ض ٣ٚ١٥ ث َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ ث ن٢َ ت
َٝ َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، نـاى  ٥ َٝؿٓٝاض٠ س١غِ ١٥ن١ٜٔ، ١٥ٚ ب١ض ١ُ َْٛاق١ؾ١ن١ؿلإ زٚا خػت تا٠ٚنٛ ١٥ٚ ث

َٝط خإ، ناى عبسايػ٬ّ، ف١ضَٛٚ ناى بطٖإ.  بطٖإ، غ٪ظإ خإ، ؾً
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٢َٝ قـا٢ْْٛ ؾـ١ضٜهات نـ١     ب١ض ٢٥٠ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ خ٪ت ١٥ظا٢ْ  ؾ١ضٜهات ٣َٚٛ١ٖ بـ١ث

َٝه٢ تـاظ٣٠ ٥ـ١ٚت٪٣ تٝــا ْٝـ١ نــ١           زضٚغـت بـ٠ٚٛ، ٠ٚختــ٢ خـ٪٣ تــ١نٝف٢ ٠ٚظعـ٢ قـا٢ْْٛ خــ٪٣ نـطز٠ٚٚ، ؾــت
٢َٝ قا٢ْْٛ ؾ١ضٜهات٢ ْافع ي١ٜ٫١ٕ ٥ٝسٜعا٢َ ؾ١ضٜهات٠ٚ١ نـ١   َٝؿرت ب١ث َٜه٢ تط ١٥ٚ ١ْغ١ بٓٛٚغ٠ٚ١ٓٝ، ث داض

 ٢ْْٛ خ٪ٜإ نطز٠ٚٚ، خ١ي١يٝإ ١ْٝ، غٛثاؽ.٥ٝذاظ٣٠ زضا٠ٚت٢َ، ت١نٝف٢ ٠ٚظع٢ قا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:   ب١ض 

 غ٪ظإ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

٢َٝ ْٝعا٢َ ؾـ١ضٜهات   ٍَ ٖاٚناضّ ناى بطٖإ، َٔ نات٢ خ٪٣ ١٥ّ خ١غد١غ١ٜ١ ن١ نطا٠ٚ، ب١ث َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١
َٜتـ٠ٚ١، نـ١ يـ١ ٣٫ ؾـ١ضٜهات ت١غـذٌٝ نـطا٠ٚ، ٜـ١ع٢ٓ        نطاٚ َٝػتاف ١٥ّ قا١ْْٛ ١َٖٛٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ى ١٥طط ٠، ٥

٣٠ٚ١٥ تٝا ١ْٝ ن١غـ٢ ز٠ضبـاظ بـ٢َ، ٥ـٝرت خ١غد١غـ٣١ نطزبـ٢َ ٚ ن٪َجاْٝـا٣ تاٜبـ١ت٢ خـ٪٣ بـ٢َ، طـ١ٚض٠ب٢َ ٚ            
َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ظٜاز٠، ظ٩ض غٛثا  ؽ.بطٛٚى بآ، ٣َٚٛ١ٖ ي١ غذ٢ً ؾ١ضٜهات ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ َٔ ث

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

ن١ٚات١ زٚٚ ن١ؽ زاٚا٣ ز٠نات ي١غٛ ب٢َ، ب٪ض٢ َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، با ٠ٚ١٥ غ١ٜٓ١ ز٠ْط٠ٚ١، بعاْغل يـ١غ٠ٛ  
َٝؿـٓٝاض٠   َٜت٠ٚ١ با ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ١٥ٚ ث ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ض ٠فع بهط َٝت٠ٚ١، ن٢َ ي١ط١ َٓٝ ٜإ ز٠َ

َٝت٠ٚ١ با ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ؼل َٝت٠ٚ١، ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ض ٠ت٢ نطز٠ٚ٠، ف١ضَٛٚ  12َٝٓ َٓٝ ن١ؽ ي١ط١َيسا١ٜ ؼل
َٜٓطا٠ٚ١ٜ، َازز١ٜ٠ن٢ ثط٩ت٪ن٪يٝؿ١، ن٢َ ز٣َٚ١ٜ٠ قػـ٣١ ي١غـ١ض    َٝؿٛٚ تط، َازز٠ن١ف خٛ ب٪ غ١ض َازز٠ن٣١ ث

 بهات، بابف١ض٣ََٛ، ف١ضَٛٚ نا قباح بٝت اهلل ف١ق١ت.
َٜع قباح ب  ٝت اهلل:ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ــازز٣٠  ــازز٣٠      19َ ــ١ّ َ ــات٠ٚٛ، ٥ ــاناْسا ٚاٖ ــٛضف٢ ٜاغ ــ١ ع ــ١  19ي َٝت ــازز٠)  ١٥2ب ( عوىىٟنفوىىظن هىى٘شز ١ننَ

َٜت١ زٚٚ َازز٠، ي١ عٛضف٢ ٜاغاناْسا ٚا ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ.عوٟنز٢ٚظن ه٘شز ١ب١دٝا)  ( ب١دٝا، ب١ ض٢٥٠ َٔ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن  ٢ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝبٝٓٝت.  د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ت
َٜع غٝٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظضطا٢ْ   ثٝؿ١غاظ٣:ٚب١ض 
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َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 (.عوٟنفوظن ه٘شز ١(ٚ)عوٟنز٢ٚظن ه٘شز ١بٝه١ٜٓ١ زٚٚ ف١ق١ض٠ َازاّ ٚا١ٜ، )

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

 ف١ضَٛٚ ١٥ظغل خإ.
 
 
 

 َٜع ١٥ظغل عُط:ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
١َُٝ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١َازز٠نإ ظٜاتط ١ْب٢َ، س١غطَإ نطز ي١ٜ١ى َازز٠، ١٥ْعؿل١ ١ََٖٛٚإ ١٥ظاْغل  زٜاض٠ ٥
ــ٢      ــط٠ ظ٩ض بــ١ ض ْٚٚ َٝ ــ٢ َٛختــ١ؽ ز٠ض٣ ٥ــ١نات، ب٪ٜــ١ ي ١َدًػــ٢ ٚظضا ز٠ض٣ ٥ــ١نات، تــ١عًُٝاتٝـ ٠ٚظاض٠ت

َٜٝٛػت ْانات  َٜت بط ٚا، ٖات٠ٚٛ، ٚابعاة ث َٜت١ زٚٚ َازز٠، ي١ٜ١ى َازز٠ س١غط بهط  بهط
نفوظنٗشز ١ن صد زن ٨ُظٌٞن ه٩شًٞن.ا٫ًٚ: ع٢ً 

نث ًُٚ :نعوٟن ه٘شٙسنكىنذطيفن خر  صٕن صد زن هرالوٌ  ن ه٩شًٞنهرطٔٚىنتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝهـط اٟ ز٠ْـط     ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز ٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، بـ١ ت
 ب١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

نفوظن ه٘شز ١ن صد زن ٨ُظٌٞن ه٩شًٞنهرِفٚرنٓر ن هص ُْ٘.ا٫ًٚ: ع٢ً 
نٌ  ن ه٩شًٞنهرِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.ٚث ًُٚ :نعوٟن ه٘شٙسن صد زن هرالو

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

ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْـط  
 ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢   ث١ضي١َإ.ب١ض 
 اكلاز٠ ايعؿطٕٚ:

 .٨ٙالٌىنبأٜنُصن  ُُٟ٘نأٗن س زنٙرال زضنًعن ذل َنٓر ن هص ُْ٘
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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نــ٢َ ي١ط١َيساٜــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟، نــ٢َ ي١ط١َيساْٝــ١ تهاٜــ١ ز٠غــت٢ بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١؟،   21َــازز٣٠ 
 ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜ  ع ١٥ظغل عُط:ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ا  ٝن ؿ  ٙٞنٗ هالػسْٗ:

نعوٟنفوظن ه٘شز ١نٗ ؾٔ  نذ  ن هال٩ ٞنتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
ن
ن

َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 : 21َازز٣٠ 
َٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن َٝب١د٢َ به١ٕ.ث  ١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غـت٢ بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟، نـ٢َ ي١ط١َيساْٝـ١ تهاٜـ١        ن٢َ ت

 ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ب١ن٪٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٜ  ع ١٥ظغل عُط:ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 : ا  ٝن هث ُٚٞنٗ هالػسْٗ

 (.ِٙفرنٓر ن هص ُْ٘ن عرخ زً نًّنتأزٙذنُػسٖنان ؾسٙدٝن هسمسٚٞناٗ  ٢عنك٘ز ضر ْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ؟، ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ي١ط ١َيسا١ْٝ تها١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ن٢َ ت
 ب١ ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ف١ضَٕٛٚ ب٪ ٥اخري ف١ق١ض٠.

َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ن ٨ضخ ربن ا٘جخٞ

٪جىنتِظٍٚن اِ فطٞنًِٗعن اٌ زض  ن ٪ذرل زٙٞن هيتنت٧ ٜن  ن ؿ قن هطسزنب جملرٌعن هيتنٙصَ٘نبٔ ن ٪غد صن
الٚٞنٗ االِ٘ٙٞنًّن اطرثٌسّٙنٗ اِرحنينٗ اطى٘ نينأٗنبريٓىٍنانمجٚىعن هِػى ط  ن ٨ُر جٚىٞنٗ هرح زٙىٞننننننن هطخٚ

نفصدنغسعنٓر ن هص ُْ٘.نٕ.ٚٗ ـدً  نٗ ٨ُػطٞن ٨ ر   ٙٞن هيتنٙرٍنخ زدن ٨ وٍٚنٗتسّتيفنعوٚٔ نآث زن  خو
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

٠ٚ١َٜٓٓ؟.ب١ نٛضز١ٜن٣١ ١ٖت  ا١ْ بٝدٛ
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َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜٝٛػت١ٝنا٢ْ ز٠ضضٛاْس٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  ٖ٪١ٜ ث
َٝتـ١ َاٜـ٣١ ظٜـإ ط١ٜاْـسٕ بـ١ٚ           َٝؿت٢ٓ نـاض٣ قـ٪ضر نـطزٕ نـ١ ز٠ب َٝرب ن٢َ ٚ ١ْٖ َٜهدػت٢ٓ نٝا٢ْ ن َٝٓاٚ ض  ي١ ث

َٝٓـ١ضإ ٚ ١٥ٚاْـ٣١ نـاض٣ بـ١ بـاظاض        ن٪١ََيطا٣١ٜ ن١ ن١غ٢ غطٚؾت٢ ٚ ١َع٣ٚ١ٓ ط١ؾـ١ثَٝ  س٠ضإ ٚ ب١ضٖـ١ّ ٖ
َٝٓــإ ٚ خعَــ١تطٛظاض٣ ٚ   نطزْــ٢ ب١ضٖــ١ّ ٥ــ١زلاّ ز٠ز٠ٕ، غــ١ٜط٣ ٥ــ١ٚإ يــ١ ٖــ١َٛ ضــا٫ن١ٝنا٢ْ ب١ضٖــ١ّ ٖ

َٜٓسضا. َِٜ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضضٛ َٜٔ، ناض ز٠ن١ْ١ غ١ض ١ٖض َِٜ ١٥زلاّ ز٠زض  ضا٫ن٢ ٥ابٛٚض٣ ن١ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٖض
 

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

َٝبٝٓٝتإ ١ٜ١ٖ؟.  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ت
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
ٍَ ز٠ق٢ ١٥ٚ ١٥غباب َٛدٝب١ٜٔ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 

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

َٝب٢ٓٝ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ؟، ضٛاض ن١ؽ، ناى عبسايػ٬ّ، ناى ـلاٍ، ناى خٛ ضؾٝس، ظن١ٝ خإ، ف١ضَٛٚ ظنٝـ١  ن٢َ ت
 خإ.

َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜتـ١ خٝٓـسٕ، َٛقاض٠ْـ١ نـ١ٜٔ طـ١ٍ ظـ٢َ           َٝغل غ١ح ن٢َٜٓ١ ْاظ١ض ٩نا ٜا ظ٢َ قاْْٛـا ٜـا ١٥ظط ٩نـ١ ز ١٥ط١ض ١٥ّ بٗ
ظاضا٠ٜٚـ٢َ ظـ١، ش ٫ٜـ٢َ     ١٥غباب َٛدٝب٢َ، ١٥ٚ ١٥غباب َٛدٝب١ ب ْٝػب١ت ظ٢َ قا٢َْْٛ ظ٩ضٜا ظ٠عٝف١، ش ٫ٜـ٢َ 

َٝت نـٛ       َٝـو، شٚإ َٛغـت١ي١سات َٝؿـٓٝاض نـ١ّ، ٥ َٝسا، شب١ض ٖٓس٣َ ١٥ظ ث َٝت ٖات١ٓٝ ب ناض٥ٝٓإ ْاظ١ض ٩ن ١٥ٚ تؿت
َٝـو،              َٝـط٠ زٜـاض بهـ١ٜٔ، ٥ َٝغل ٖـ١ز٠ف٢َ ظ َٝو، َـ١ بـ٪ ض ٥ـ١ظ قاْْٛـ١ زاْاٜـ١، نـٛ بؿـ َٜسا، ٥ َٝط َٜس٠ به١ٜٔ ظ ١٥ّ ظ

َِٝ نطْـا ٜـا نٛيفـ١ٚ       ٥اظازٜا َْٛاف١غا ١ٖبٝعل، زٚٚ، ٥ٝ شتٝهاض ٍ باظاض ٣َ ١َْٝٓٝت، غ٢َ، ببٝت١ سـافع٠ى بـ٪ نـ
غــعط ٚ باؾــرت نطْــا دــ١ٚز٠ ب ْٝػــب١ت غــًٝع ٚ خــ١ز٠َات، ٜــا ضــاض٣َ، ت١ؾــذٝع نطْــا ٜــا قٝتــاع٢َ خــاؽ ٚ    

َٝٛاظ٠ن٢َ بـٝعل، زاض ؾـتٓ    َٜهدػتٓا ب ض ؾـ ا َٛخت١ي١ت ٚ عاّ، نٛ ز ١٥زلاَسا ٖاٚناضٜا ٥ابٛٚضٜا ْٝؿتُٝا٢َْ، ش ض 
 ٣َٚ س١ق١ ٢٥ ز٣ بٓٛٚغٔ نٛ يٝصْا ث٠ٜٛ١ْسٜساض، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ناى خٛضؾٝس ف١ضَٛٚ.
َٜع خٛضؾٝس افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝبٝٓــِٝ ١ٖٜــ١، ٜــ١ى)   ٍَ ز٠ق١نــ١ّ، بــ١ؽ زٚٚ ت ًننَــٔ ي١طــ١   نمجٚىىعن هِػىى ط  ن ٨ُر جٚىىٞنٗ هرح زٙىىٞنٗ ـىىد
ٍننننْــ١ٗ ٨ُػىىطٞن ٨ ر ىى  ٙٞن هرىىٟناتىىرٍ(نن ــ١ٚ زٚٚ اٙرٍ(خىى زدن ٨ وىىٍٚناٗتستىىيفنعوٚٔىى ن ثىى زن  خىىىن ٨ وىىٚ ٥ )

 ٫َٛس١ظ١ٜ٠ّ ١ٜ١ٖ ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع عبسايػ٬ّ  نً طفٟ:ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت )         ب١ض اغت٢ ز٠ َٝبٝٓـِٝ ي١غـ١ض ز٠قـ١ ع١ض٠ب١ٝن١ٜـ١، نـ١ ٥ـ١َي ١َٓٝط١ٜؿـتِ، ب٪ٜـ١ ت ٪جىىننق١ نٛضز١ٜن١ َـٔ ت
َٜـو  تِظٍٚن اِ فطىٞنًِٗىعن اٌ زضى  ن ٨ذرل زٙىٞن هرىٟنٙى٧ ٠ن  ن ؿى قن هطىسزنبى جملرٌعن هرىٟنٙصىَ٘نبٔى نننننننننننن ( ت٪ظ

َٝؿـٓٝاض      َٝساٜـ١، َـٔ ث  اٌ زضىٞنن١٥نـ١ّ ثـاف )  ض٠نٝه١ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١، زٚٚ، غ٢َ د٣١ًَٛ غا٣ٚ١ْ ٚ ت١فػـري٣ ت
َٝٓٝٓـ١ خـٛاض٣َ ب٪ٜـ١ )     ٨ذرل زٙٞ(نا هرٟنت٧ ٠ن ؿ قنضسزن جملرٌىعن ًِىعن اٌ زضى  ن ٨ذرل زٙىٞنننن( ٖـ١َيبططٜٔ، ب

َٝت)  هرٟنٙصَ٘نبٔ ن هػدصن هطخٚالٟن ٗن اال٠ِ٘ ُر جٚىٞنن٨ٍٓنانمجٚعن هِػ ط  ن  ٗنبري( ٚابعاة زضٚغت تط ب
( بٝٓٓـ١  ٞن هرٟنترٍنخ زدن ٨ وىٍٚنٗتى٧ ٠ن  ن ؿى قنضىسزنبى جملرٌعنننننٗ هرح زٙٞنٗ ـدً  نٗن ٨ُػطٞن ٨ ر   ٙ

َٝط٠، )  . انخ زدن ٨ وٍٚ(نب١ٓٓٝ ثافخ زدن ٨ وٍٚن هرٟنت٧ ٠ن  ن ؿ قنضسزنب جملرٌع(ن٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ْ٫ خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ١ْ٫ افلس ض١ي١ب٢:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض 
َٝـط٠ ٜـ١ى ٥ٝعافـ١ّ          ٍَ ز٠قـ٢ غـٝاغ١ن٣١ يٝصْـ٣١ قـاِْْٛٝ، بـ١ؽ ي ب١ْٝػب١ت٢ ١٥غباب َٛدٝب١ ١ٜع٢ٓ ي١ط١

ــطا٠ٚ)   ــ١ٜٚـ ْٛٚغ ــ١ ٥ ــ١، ن  ٗنبريٓىىٍنانمجٚىىعن هِػىى ط  ن ٨ُر جٚىىٞنٗ هرح زٙىىٞنٗ ـىىدً  نٗ ٨ُػىىطٞننننن١ٖٜ
، زاخ١ًٝن٣١ ب٪ ٥ٝعاف١ ( ضْٛه١ زاخٌٝ ١ْْٛٚغطا١ٜ، خاضز ا٫قًِٝ ٨ ر   ٙٞن هرٟنٙرٍن  خىنٗخ زحن ٨ وٍٚ

 بهط٣َ، زاخٌٝ ٥ٝكًُٝٝـ ب٢َ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى ـلاٍ ف١ضَٛٚ.
َٜع ـلاٍ   :ط ٓسب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝػـتا ١٥ٖـساف٢ قاْٛؾلـإ بـاؽ نـطز٠ٚٚ،          َٝـ ٥ َٜـص بـ٢َ، ثـ َٜٝٛػت ْانات ١٥غباب َٛدٝب١ ٠ٚ١٥ْس٠ زض ٚابعاة ث
َٜـط، ٖـ١ض ١٥غـباب             ١٥ َٜـط ٜـإ زٚٚ ز َٝتـ٠ٚ١، ب٪ضـ٢ ب١ٜـ١ى ز ط١ض غ١ٜط٣ ١٥ٚاْـ١ بهـ١ٜٔ ٚازٜـاض٠ زٚٚبـاض٠ ز٠ب

 (٠ٚ١َُٜٓ  هط٘قنٗ اسذوىٞنننك فٞنمب فٚٔ ن  ر   فطٞنًِٗعن ٨ذرل زنان جمل ٨ نتػحٚعن اِ َٛدٝب١ ب٪ٜإ ز٠خٛ
 ط ١ْب٢َ.( ب١ؽ ٠ٚ١٥ ظٜاتعنٓر ن هص ُْ٘ٔدٓ ن ٨ وٍٚنفصدنغسػ هرٌِ٘ٙٞن هرٟنٙ

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

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٔ ١ٖغت ١٥ن١ّ قػ١نا٢ْ َٔ ظ٩ضب٣١ ١ْ٫ خإ نطز٣، ب٫َ١ّ ١ٖغت ١٥ن١ّ ١َٖي١ٜ١ى ١ٜ١ٖ، ن١ ْٛٚغـطا٠ٚ  

   ٚ َٝٓـإ  َِٜ ض ٚٚ       ت١ٚا٣ٚ ١٥ٚ ١٥ْؿٝت١ ٚ ضـا٫ن١ٝ ب١ضٖـ١ّ ٖ ١٥ْؿـٝت٣١ ٥ٝكتٝػـاز٣ ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٖـ١ض
١٥زات، ٚا ١ٖغت ز٠ن١ّ ن١ ي٣١ُٝ زاخ١ًن١ٜإ بري ض٠ٚٛ، ي١ ١٥غباب َٛدٝب١ زاخ١ًن٣١ بـ٪ ٥ٝعافـ١ بهـط٣َ،    

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

 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع غٝٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ باظ  ثٝؿ١غاظ٣: ٚ ضطا٢ْب١ض 

َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝطا١ْ ي١ ف١ق١ض٣٠ ١٥خري ي١دٝات٢ زاخٌٝ، ز٠ب٢َ بٓٛٚغط٣َ زاخٌ ا٫قًِٝ، ٠ٚ١٥ ز٠ب٢َ ٥ٝعاف١ بهط٣َ، ٜـ١ع٢ٓ   ي

 ز٠ب٢ زاخٌٝ بهط٣َ ١َعٓا١ٜن٣١ ١ٖب٢َ ي٣َٚ١، ب١ؽ ن١ بٓٛٚغط٣َ زاخٌ ا٫قًِٝ ت١ٚا٠ٚ، ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ١٥ظغل عُط:  ب١ض

َٜ  ع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.ب١ض 
ن ٨ضخ ربن ا٘جخٞ

ِعن اٌ زض  ن ٨ذرل زٙىٞن هرىٟنٙصىَ٘نبٔ  هػىدصن هطخٚالىٟنٗ االِى٠٘نًىّن اطىرثٌسّٙننننننننن٪جىنتِظٍٚن اِ فطٞنًٗ
ٗ اِرحنينٗ اط٘ نين ٗنبريٍٙٔنانمجٚعن هِػ ط  ن ٨ُر جٚٞنٗ هرح زٙٞنٗ ـدً  نٗ ٨ُػطٞن ٨ ر   ٙٞ،ن هرٟن

 .ٗ هطتيفنعوٚٔ نأث زن  خىن ٨ ٚوٍنٗ هرٟنت٧ ٠ن ؿ قنضسزنب جملرٌعترٍن  خىنٗخ زدن ٨ وٍٚن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝهط ا٢ٜ، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١َيسا١ٜ ز٠غت٢ ب١ضظبهات٠ٚ١؟، نـ٢َ ي١ط١َيساْٝـ١ تهاٜـ١     ١٥غباب٢ َٛدٝب١ٚ قا١ْْٛن١ ب١ ت
نطا، ١ٜى ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝ، باق٢ ٥ٝرت ١َٖٛٚ ثؿتٝٛاْٝإ ز٠غت٢ ب١ضظ بهات٠ٚ١؟، ب١ظ٩ض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس 

َٝتـ١ عـا٢ًَ       َٝـس ١٥نـ١ٜٔ ٥ـ٠ٚ١ بب َٜه٢ ظ٩ضباؾتإ نطز، ٥َٛ ٢َٝ نطز٠ٚٚ، ز٠غتٝإ خ٪ف ب٢َ، َاْسٚٚ بٕٛٚ ناض ي
َٝػتا بعاْغل د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ١٥طـ١ض قػـ١ٜ١ن٢ ١ٖٜـ١     َٝؿه١ٚتٔ ب٪ ١ًًَٝت١ن١َإ، ٥ َٝط ب٪ ١ًًَٝت١ن١َإ ٚ ث خ

 .بابف١ض٣ََٛ
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َٜع غٝٓإ افلس ض١ي١ب٢/ ٠ٚظٜط٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــ١ٜٔ،      َٝطاْــ١ َْٛاق١ؾــ٣١ ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١ َُٖٛٝــ١ ز٠ن َُٝــ١ ي َٜهــ١ ٥ َٜعإ ١٥ْــساَا٢ْ ث١ضيــ١َإ، ضــ١ْس ض ٩ش بــ١ض 
بـ١ض خـاتط٣ ٥ـ١ٚ    س١ظز٠ن١ّ بعأْ ي١ ظ٩ض ز٠َٚي١تإ، ي١ تٛضنٝا ن١ َـٔ ١َعًَٛاتـ١ن٢ باؾـِ ١ٖٜـ١ يـ٣َٚ١، ي١     

ــ١ٕ        ــ١، ت١بع ــ١ ض٠قاب َٝٔ ١٥َٛغ١غ ــ ــ٢ ز٠َي َٝ ــ١، ث ــ١ت٢ ٚظ٠ضاٜ ــ٢ ض٦ٜاغ ــ١ ض٠بت ــا٠ٚ، ن ــ١ٜإ زاْ ــ١ ١٥َٛغ١غ قاْْٛ
َٝه٢ بطـٛٚن١، ١٥ضنـ١ن٢ ظ٩ض٣ ي١غـ١ض ١ٖٜـ١،      َٝٓٔ ب١ دٛزا، ٚا سٝػاب به١ٜٔ ن١ ٠ٚظاض٠ت ١٥َٛغ١غ١ن١ زاز٠ْ

َـ       َٜت  َٝهـ٢ بـ٪ زابٓـسض َٝطا١ْ ٥ٝػطاضّ نـطز، نـ١ زٜعآٜ ١َُٝ ن١ ي َُٝـ١ ١٥طـ١ض      ٥ ٔ ز٠َعاْـ٢ غـ١ب١ب١ن٣١ ضـ١ٝ، ٥
َٜٝٛػت٢ ثاض٠َإ ١ٜ١ٖ، بطاز٠ضإ قػ١ُن٢ ظ٩ضٜإ ز٠ْطٝإ بـ٪ ٥ـ٣٠ٚ١    ؼلا٣َٚ١ْ ت١فع٢ًٝ ١٥ٚ قا١ْْٛ به١ٜٔ، ث
َٝـطٚ ب١ض٠نـ١ت      َٝه٢ ظ٩ض خ َٝتـ١ قـاْْٛ ١ْزا، قػ١ُنٝؿٝإ ب١َْٛاغبٝإ زٜت ٠ٚب٢َ، ٥ٝٓؿا١٥َي٬َ ١٥ٚ قا١ْْٛ ز٠ب

٢َُٜ نٛضزغتإ، بـ١ ٥ٝٓطًٝـع٣ زٚٚ غٝػـت١ّ ١ٖٜـ١، ٜـ١ى غٝػـت٢َ١ ٥ٝعتٝـاز٣،        ب٪ ت١ْعؿل٢ ٥ٝكتٝػاز٣  ١ٖض
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ِْٝ، َـٔ              َٝٔ )نـاٚؽ( ٜـ١ع٢ٓ فـ١ٚظا، يـ١ قـإْٛ ز٠َيـ٢َ فـ١ٚظاف ْٝعا١َنـ١، َـٔ ي١طـ١ ٢َٝ ز٠َي ١ٜنٝـ ث
ٍَ ٠ٚ١٥ّ ٥ٝٓػإ ن١ ٥ٝؿ١ن٢ ز٠نات، سٝػاب٢ غب٣١ بهات، سٝػـاب٢ زٚٚ غـب٣١ بهـات، َْٛافػـ١ن٢ ظ٩ض      ي١ط١

ضٜ  ب٢َ، ن١ ٥ٝؿ١ن٣١ ز٠نات ظ٠ض٠ض ١ْزات١ ١٥تطاف٢ خ٪٣ ي١غ١ض قاظازلـ١ن٢ غـ١ٜط٣ ؾـ١ضع٢ خـ٪٣، بـ٪      ؾ١
َٝـط٠، ٥ـ٣٠ٚ١              ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ قاْْٛـ١ ٥ٝٓؿـا١٥َي٬َ تـ١ْعؿل٢ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـات، َـٔ غٛثاغـ٢ ٖـ١َٛٚ بـطاز٠ضإ ز٠نـ١ّ ي

َٜه٢ تـ         ط غٛثاغـ٢ ٖـ١َٛٚتإ   ز٠ْطٝإ زا، ٣٠ٚ١٥ نـ١ ز٠ْطٝـإ، ْـ١زا، ب١تاٜبـ١ت غـ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ، دـاض
َٝطزاض ز٠ب٢َ.  ز٠ن١ّ، ٥ٝٓؿا١٥َي٬َ خ

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

َٝطٜٔ، ١ٖضبصٜٔ. 11غٛثاؽ ب٪ ١َٖٛٚتإ، تا٠ٚنٛ غ١عات   ض ٩ش٣ زٚٚ ؾ١لل٣١ زاٖاتٛٚ ب١خٛاتٔ ز٠غج
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 ( 8ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ٚ ؾ١لل١زٚ  3124\5\26ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١زٚٚ   26/5/3124 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ٩ َٝـ ْٝ ــ ــ١لل١زٚٚ  ض٩شٟ ث ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  15/4/3912ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝا١ٜتٞ ب١ غ١ض٩نع َٜع ز. سػـٔ ذلُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝطــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غــٛض٠ د َٜع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت خــٛيٞ  (7ٟ, زاْٝؿــتين شَــاض٠ )ث١ضيــ١َإبــ١ض 
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (7ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ زٚٚ ؾ١لل١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 15/4/3912(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َُٜٞ نٛضزغتإ.خ -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زآٜط١ ي١ ١ٖض  ػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ   -3 َٜعاْـ١      –١َٖيبصاضزْٞ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ١ٖض َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  َٝـطام يـ١ْ ع

 ْٜٛؼ( ٚ )غريٚإ عُط اَغل( ٚ )ز.افلس اْٛض(. عثٌ ْ)غاَر 
اٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ١ٜنـ١َٞ ٜاغـاٟ ٥ُٝتٝـاظاتٞ ظٜٓـساْٞ نـطاٚ ٚ        خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغ -2

 .3911(ٟ غاَيٞ 11ضاطرياٟٚ غٝاغٞ شَاض٠ )
َُٜٞ نٛضزغـتإ   -4 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزٕ ٚ ٠ٚضططتين ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝناْٞ ١ٖض  –خٛ

.ٍَ َٝطام ي١ زاٖات١ناْٞ فٝسضا  ع
َٜع   :ٕث١ضي١َاغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
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          َٞ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين ٥ـ١َط ٩َإ ز٠غـت ثـ
َٜــساْٞ ز٠ّٚٚ، شَــاض٠ٟ زاْٝؿــعل )  ، 15/4/3912(، ض٩شٟ زاْٝؿــعل ١ٖ7َيبــصاضزٕ، غــاَيٞ ضــٛاض٠ّ، خــٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
ــ١ )  ــ١ناْٞ بط ط َٝٞ سٛنُ ــ١ث ــازز٠ )(ٟ 1ب ــاض٠ )  39َ ــاٚخ٪ٟ شَ ــ١ٜط ٠ٟٚ ْ ــ١ ث ــاَيٞ  1( ي ــطاٟٚ غ ــ١َٛاض ن ٖ ٟ)

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين  -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1993 ع
َٝطٟ   7شَــاض٠ ) ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ ــ٠ٛض ٩ٟ ض ٩شٟ زٚٚ ؾــ١لل١  11(ٟ ٥اغ َٝـ ْٝ ــ ٟ ث

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 15/4/3912ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
َُٜٞ نٛضزغتإ. -1 َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ زآٜط١ ي١ ١ٖض  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ   -3 َٜعاْـ١      –١َٖيبصاضزْٞ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ١ٖض َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  َٝـطام يـ١ْ ع

 ْٜٛؼ( ٚ )غريٚإ عُط اَغل( ٚ )ز.افلس اْٛض(. عثٌ ْ)غاَر 
ض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ١ٜنـ١َٞ ٜاغـاٟ ٥ُٝتٝـاظاتٞ ظٜٓـساْٞ نـطاٚ ٚ        خػت١ٓ -2

 .3911(ٟ غاَيٞ 11ضاطرياٟٚ غٝاغٞ شَاض٠ )
َُٜٞ نٛضزغـتإ   -4 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزٕ ٚ ٠ٚضططتين ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝناْٞ ١ٖض  –خٛ

.ٍَ َٝطام ي١ زاٖات١ناْٞ فٝسضا  ع
َٜٓس -5 َُٜٞ نٛضزغتإ ب٪ خٛ ٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ طؿيت ١ٖض

 .3919(ٟ غاَيٞ 3ْاٚض١ ْان٪نٞ ي١غ١ض٠نإ شَاض٠ )
زاٚا ي١ يٝص١ْ تاٜب١ت١نإ ز٠ن١ٜٔ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ بفـ١ضَٕٛٚ بـ٪   

َٝطٖاتين بــ  َِٜ بــ٪ ناضٚبــاضٟ غـ١ن٪ٟ يٝصْــ١نإ، بــ١خ َٜعإ ٠ٚظٜــطٟ ناضٚبــاضٟ ن٪٫َ١َٜــ١تٞ ٚ ٠ٚظٜــطٟ ٖــ١ض ١ض 
.٠ٚ١َٜٓٓ َٝٔ، ف١ضَٕٛٚ ضاث٪ضتٞ خ٪تإ غٛ َٝط ب  ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ ب١خ

َٜع تاضا حتػغل ١٥غع١زٟ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ب٪/غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ
َٝعإ ز٠ضباض٣٠ ثط٩ش٠ ٜاغا٣ )زآٜط١نإ ي١  باب١ت/ ضاث٪ضت٢ يٝص٣١ْ ناضٚباض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ٍَ ٚ خ ٚ َٓسا

٢َُٜ نٛضزغتإ(  ١ٖض
َٝــعإ يـ١ بــ١ضٚاضٟ     ٍَ ٚخ َٝه٪َيٝٓــ٣٠ٚ١  38/3/3911يٝصْـ٣١ ناضٚبــاض٣ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ ٚ َٓــسا زا ن٪بـ٠ٚٛٚ بــ٪ ي

٢َُٜ نٛضزغتإ  َٝطام ن١ ي١ٜ٫١ٕ شَاض٣٠ ٜاغـاٜٞ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضي١   -ثط٩ش٠ ٜاغا٣ زآٜط١نإ ي١ ١ٖض َاْـ٠ٚ١  ع
َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ن١ ي١ ب١ضٚاض٣   (٣ غ١ض٩نا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ زٚا٣  918ب١ ْٛٚغطا٣ٚ شَاض٠ ) 5/13/3911ث

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ي١ ث١ضي١َإ ي١ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠ ) ١ٖٚاَيـ٣١ يٝص١ْنـ١َإ    1/13/3919(٣ ض٩ش٣ 17خٛ
َٝه٪َي٠ٚ١ٓٝٚ طفتٛط٪ ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ّ ١٥زلاَا٣١ْ خ  ٛاض٠ٚ٠: نطا٠ٚ، يٝص١ْن١َإ زٚا٣ ي
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َٝـ َـازز٣٠      َٝؿٓٝاظ ز٠نات ن١ َازز١ٜ٠ن٢ تاٜب١ت ب١ ْاغاْس٢ْ نطزْـ٢ ظاضا٠ٚ ٜاغـا١ٜٝنإ، ثـ ١ٜن١ّ/ يٝص١ْ ث
َٜت. َٜت ب١ٚ ظٜاز نطز١ْف ظزلري٣٠ َازز٠نإ ٠ٚى ٣١َ١٥ خٛاض٠ٚ٠ ز٠ط٪ض  ١ٜن١ّ ظٜاز بهط

٢َُٜ نٛضزغتإ 1 َٝطام. -. ٠ٚظاض٠ت: ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ي١ ١ٖض  ع
٢َُٜ نٛضزغتإ 3 َٝطام. –.٠ٚظٜط٣: ٠ٚظٜط٣ ناضٚباض٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ي١ ١ٖض  ع
َٝسإ .2 َٜط٣ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ ٚث١ض٠ث ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ضاٚز ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢: ب١َض  . ب١ض 
٠َٜٛب١ض٣ باض٠طا٣ زآٜط١.4 ٠َٜٛب١ض: ب١ض   . ب١ض 

 ز٠ّٚٚ/ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ:
٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠  ١ٜن١ّ/ ي١ )َازز٣٠ ١ٜن٢َ١ ١٥غ٢ً ثط٩ش٠ن١ َٝؿٓٝاظ ز٠نات َازز٠ن١ ب١ّ ؾ ( يٝص١ْ ن١َإ ث

َٜت٠ٚ١: َٜصض  زابط 
َٜت، ن١ ز٠ق٢ ١َضد٢ ٠ٚضططتٓٝإ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ١ٜ١ٖٚ، ناضٜـ ز٠نات  ١ْ٫نا٢ْ زآٜط١ ١٥ٚ َٓسا١ْ٫َ ٠ٚضز٠طط

َٜطـ  َٜه٢ ١٥ٚت٪ ن١ ي١ض  َٝط١ٜاْسْٝإ ب١ د٪ض َٝٓا٢ْ  ب٪ ض٠خػاْس٢ْ ١ٍٖ ١َٚضز ٚ ن١ؾ٢ طٛزلاٚ ب٪ ث ٣١ بـ١ناضٖ
َٜـت      ١ٜ٠َٛٝن٢  غطٚؾـت٢ ٚ غـ١َ٫١ت٢ فـ١ضاشٚٚ بهط َٜط٠ٚ١ْ، ب١ؾ ب١ضْا١َط١ػل ث١ض٠ٚضز٢ٜ٠ ٚ ن٪١ٜ٫َ١َت٢ َ٪ز

َٜت.تٌِٚٞ(ن)     بهط

َٜت: َٝسا ز٠نط َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ١٥ّ ط٪ض ٜٓا٣١ْ خٛاض٣٠ٚ٠ ت َٓٝ ١َّٝٝ: ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٠ٚى خ٪٣ ز٠َ ١َّٝٝ/ َاز٣٠ غ  غ

َٜت.  ز٠غت١ٚاش٣٠ )ُْٝط١ ف١ض -1 ٢َ١َٝٝٝ َازز٠ن١ ٫ز٠بط  ٢َ( ي١ بط ط٣١ غ
َٜت. -3 َٜت ٚ ب١ ٚؾ٣١ )طؿت( ز٠ط٪ض   ٚؾ٣١ )١َٖٛٚ( ي١ بط ط٣١ ضٛاض ٫ ز٠زض
َٝـت: )٠ٚضططتٓـ٢              -2 َٜـت يـ١ دٝـات٢ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١ٚاش١ٜ٠ ز٠ب َٝٓذـ١ّ ٫ز٠بط ٚؾ٣١ )زٜـاض٣ نـطزٕ( يـ١ بط طـ٣١ ث

َٝت َُٜٓا٢ٜ  ن١ ي٢ْ١ٜ٫١ ٠ٚظٜط٠ٚ٠ ز٠ضز٠ض  (.َ٪َي١ت ب١ ض 
َٜت. َٝؿٓٝاض ز٠نات بط ط٣١ ؾ١ف ي١ّ َازز١ٜ٠ ٫بسض  ضٛاض٠ّ/ يٝص١ْ ث

َٝتــ٠ٚ١ بــ٫َ١ّ  طــ٪ض ٢ٜٓ ٚؾــ٣١ )   َٓٝ َٝٓذــ١ّ/ َــازز٠ٟ ضــٛاض٠ّ:  ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ٠ٚى خــ٪٣ ز٠َ ( ذٗ( بــ١ )ذ  ث
َٜت.  ز٠ط٪ض 

ض ١ٖضضــ٢ بط طــ٣١ )أ(٣ يــ١ َــازز٣٠ ضــٛاض٠ّ، ز٠غــت١ٚاش٣٠ )زٜــاض٣ نطزْــ٢ غــ١عات١نا٢ْ ز٠ٚاَهــطزٕ ٚنــا  -1
َٜت.  نطز٢ْ( ب٪ ظٜاز ز٠نط

َٜت.  -3 َٝؿٓٝاض ز٠نات بط ط٣١ )ز( ي١ّ  َازز١ٜ٠ ٫بسض  يٝص١ْ ث
َٝؿٝاض ز٠نات: َٝٓذ١ّ: يٝص١ْ ١٥َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث  ؾ١ؾ١ّ/ َازز٣٠ ث

َٝؿٓٝاض ز٠نات ٚؾ٣١ ) -1 َٜت.مجٚعنًِٕغ١باض٠ت ب١ بط ط٣١ )١ٜن١ّ(، يٝص١ْ ث  (٣ ٫بسض
َٜت ب٪ ٚؾ١ هواليفٚؾ٣١ ) -3 َٜت.ُفظ(، ١ٖض٠ٖٚا ٚؾ٣١ )هاليف٣ )( بط٪ض زض  ( ي١ بط ط١ن١ ٫بسض
َٜت ب١ )طفىي١ بط ط٣١ )ز(زا ٚؾ٣١ ) -2  (. هطفى( بهط
َٜت٠ٚ١: -4 ٣٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زابط شض َٝؿٓٝاض ز٠نات بط ط٣١ )ز( ب١ّ ؾ  يٝص١ْ ث
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َٝططــ١ػل  تاٜبــ١ت   َٝــت ٚ دطــ١ يــ٠ٚ١ف ٥اَ َٝــسا ب َٝط٣ زانطزْــٞ طــ٪ض ٢ٜٓ ت َٝؿــتدا١ٜ١ْن٢ يــ١باض نــ١ ٥ــاَ بــ١  )ض
َٝت(.  َٝسا ب  ثانهطز٣٠ٚ١ْ ؾٛٚؾ١نا٢ْ ؾري٣ ت

َٜت٠ٚ١: -5 َٜصض ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠  زابط  َٝؿٓٝاض ز٠نات بط ط٣١ )ٙ( ب١ّ ؾ  يٝص١ْ ث
َٜت.  )٥اٚز٠غت ٚ ز٠غت ؾ٪ض٣ ي١باض ب٪ شَاض٠ٚ ت٢ْ١َ١ َٓسا٢ْ٫َ ١ْ٫ن١( ز٠غت١ب١ض بهط

٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠  ز -6 َٝؿٓٝاض ز٠نات بط ط٣١ )ٚ( ب١ّ ؾ َٜت٠ٚ١:يٝص١ْ ث َٜصض  ابط 
ــ١ض٣       ــا٢ْ  ضاض٠غ ــت ٚ َازز٠ن َٝ ــسا ب َٝ ــت٢ ت ــ١ضد٢ ت١ْسٚضغ ــ١  ١ٖيَٛ ــ١ٚا٢ْ ن ــ٪ ١ْخ٪ؾ ــ١باض  ب ــ٢ ي َٜه )شٚٚض

َٜت(.   غ١ض٠تا٢ٜ ي١ خ٪بطط
َٜتــ٠ٚ١: )َ٪َيــ١ت٢    -7 َٜصض ٣٠َٛٝ خــٛاض٠ٚ٠ زابط  َٝؿــٓٝاض ز٠نــات بــ١ّ ؾــ ١َّٝٝ( يٝصْــ١ ث غــ١باض٠ت بــ١ بط طــ٣١ )غــ

َٜط٣ ن٪٫َ١َٜـ١ت٢ فطاشٚٚنـاض٣       نطز٣٠ٚ١ْ ٣١ْ٫ زآٜط١ ب١ ٖاٚناض٣ ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ طؿـت٢ ٚضـاٚز ي١ ١ٜ٫ٕ ب١ض 
َٜت(. هرٌِٚٞ) ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠زض  ( ٚ ي١ط١

َٝؿٓٝاض ز٠نات ز٠غت١ٚاش٣٠ )طؿت ١ْ٫نا٢ْ ١٥ٚ زآٜطا١ٜ نـ١ سٛنُـ١نا٢ْ    س١ٚت١ّ/ َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ: يٝص١ْ ث
ــت١ٚاش٠     ــت ٚ ز٠غ َٜ ــاز بهط ــ٠ٚ١( ظٜ َٜت ــا١ٜ ز٠ٜاْطط ــ١ّ ٜاغ ــطاٚٚ      ٥ َٜهد ــ١ْسٜهاٚ ض  ــ١ غ ــ١  ب ــت١ ب ــ١ ث٠ٜٛ١غ ٣ )ن

         :َٟ َٜـت، ٠ٚى ٥ـ١ّ دـ٪ض٣٠ زاز َٝؿـا٠ٚ١ْ( ظٜـاز بهط َٜت ٚ ز٠غـت١ٚاش٣٠ )َ٪َيـ١ت( بـ٪ زٚا٣ )ن تان١نا٠ٚ١ْ( ٫بسض
َٝت(. َٝؿا٣٠ٚ١ْ َ٪َي١ت ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظٜط٠ٚ٠ ب  )ن

َٝؿٓٝاضز٠نات:   ١ٖؾت١ّ/ َازز٣٠ س١ٚت١ّ: يٝص١ْ ١٥َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ث
َٜت: بط ط٣١ )غ -1  ١َّٝٝ( ٠ٚى ٣١َ١٥ خٛاض٠ٚ٠ ١َٖٛاض بهط

َٝطنـاضا٢ْ ٥ـافط٠ت يكـ٢              َٝطنـاضا٢ْ ٥ـافط٠ت، ٜـإ يـ١ ٜاْـ١نا٢ْ ف َٝطناض: ١َضد٢ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ يـ١ ثـ١ؿلاْطا٣ ف )ف
َٝـٛإ )         ٍَ ز٠نـات نـ١ ت١َـ١ْٝإ يـ١ ْ َٝو َٓـسا َٝت، غ١ضث١ضؾـت٢ ن٪َـ١َي ( غـاَي٢  4-2باخط٣١ َٓسا٫َٕ ز٠ضضٛٚب

َٝو شَاض٠ َٝت، ب١ ١َضد َٝت،  ١ٖضخ٪ؾ٢ ب١ضْا١َنا٢ْ ض ٩شا١ْ ث١ٜط ٠ٚ ز٠نات 15ٜإ ي١ )ز٠ب ٍَ ظٜاتط ١ْب ( َٓسا
ــسا      َٝـ ــٝإ ت ــ٢ باؾـ ــ١ضٜت٢ ض ٠ٚؾـ ــت ٚ، ْـ َٝـ ــ١نإ ب ــ١رل٪ض٣ َٓساَيـ ــ٠ٚ١ خـ ــت٢ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ٜٝـ ٚ ض ٣ٚٚ ت١ْسضٚغـ

َٝت. َٜٓ  ز٠ط٪ض 
َٝؿٓٝاضز٠نات ز٠غت١ٚاش٣٠ ) -3 َٜت ب١ ز٠غت١ٚاش٣٠ ان ٨ ىيٝص١ْ ث َٜت ٚ بهط ( يـ١ بط طـ٣١   عوىٟن ٨ ىىنن)(  بط٪ض 

 ضٛاض٢َ٠ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا.
َٜت٠ٚ١: -2 َٜصض ٣٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زابط  َٝؿٓٝاض ز٠نات ي١ بط ط٣١ ضٛاض٠ّ ب١ّ ؾ  يٝص١ْ ث

َٝو ي١ خٛي١نا٢ْ ؾٝاْسْٞ ي١ّ ثٝؿـ١ٜ١زا، زٚا٣    َٝو ١ٜن َٝت،  ب١ ١َضد ١َضد١ ز٠ضض٣ٚٛ ق٪ْاغ٢ ب١ٓض ٠تٞ ب
َٝو ٥ـ     َٝـت، بـ١ َـ١ضد َٝو بهـات شَاض٠ٜـإ يـ١ )      زا١َظضاْس٢ْ ت١ٚاٚ نطزب ( ١6ّ ثـ١ض٠ٚضزناض٠ خعَـ١ت٢ َٓـسا٫ْ

َٝت، ت١َ١ْٝإ ي١ ) ٍَ ظٜاتط ١ْب َٝت.2َٓسا ١َٓٝث١ض اْس ب  ( غاَي٢ ت
َٝت٠ٚ١. -4 َٓٝ  بط ط٣١ ؾ١ؾ١ّ ٠ٚى خ٪٣ ز٠َ
َٝص١ْ ثٝؿٓٝاظ ز٠نات ي١ بط ط٣١ )س١ٚت١ّ(٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا ز٠غت١ٚاش٣٠ )ٜإ ث١ؿلاْطا٣ ثعٜؿه٢ ١ٜنإ(  -5 ي

َٜ َٝطط١نا٢ْ ١ْخ٪ؾ١ٚا٢ْ(.بهط  ت ب١ ف
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َٜت ب١ )باخ١ٚإ(. -6 َٜط( بهط َٝؿٓٝاظ ز٠نات ي١ بط ط٣١ )١ٖؾت١ّ ٚ ْ٪١ّٜ(زا ز٠غت١ٚاش٣٠ )٠ٚضظ  يٝص١ْ ث
َٝطاٜــ١ن٢ ٥ــ١ّ   َٜٔ يــ١ ١ٖضد ْ٪ٜــ١ّ/ َــازز٣٠ ١ٖؾــت١ّ: ٚؾــ٣١ )بط ٠نــ٣١( ٚ ٥ــ١ٚ بط ٠ٜاْــ٣١ نــ١ يــ١ زٚاٜــ٠ٚ١ز

.َٜٔ  َازز١ٜ٠زا ٖاتظل ٫بسض
َٝتـ٠ٚ١، تـ١ْٗا بط طـ٣١ )ز(          ز١ٜ٠ّ/ َـازز٣٠   َٓٝ ْ٪١ّٜ:نـ١ )يـ١ ١٥غـ١ًن١زا َـازز٣٠ ١ٖؾـت١َ١( ٠ٚى خـ٪٣ ز٠َ

َٝت٠ٚ١: َٜصضٜ َٝؿٓٝاظ ز٠نات ب١ّ د٪ض٣٠ خٛاض٠ٚ٠ زابط   يٝص١ْف ث
      َٞ َٜت، بـ١ َـ١ضد ٍَ ث٠ٜٛ١ْس٢ٜ َٓساَي١ن١ ي١ّ ٫ْـ٣١ زآٜطاٜاْـ١  بجطـط  )ز٠ؾ٢َ ي١غ١ض  ْٛٚغطا٣ٚ خا٠ٕٚ َٓسا

َٞ َٜت٠ٚ١(. ١ٜ٫ْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٟ ي  ٥اطازاض بهط
َٜت.ؼرٜ٘( ب١ ٚؾ٣١ )حيرٜٜ٘اظز٠ّ/ َازز٣٠ ز١ٜ٠ّ: ٚؾ٣١ )  ( ي١ ز٠ق١ ع١ض٠ب١ٝن١زا بط٪ض زض

َٝؿــٓٝاظ ز٠نــات ٚؾــ٣١ )ت١ْػــٝب( بــ١ )   َٜــت، ثامشــا٣٠ٚ ؼدٙىىدزٚاظز٠ّ/ َــازز٣٠ ٜــاْعز٠ّ: يٝصْــ١ ث ( بط٪ض زض
َٝت٠ٚ١.  َٓٝ  ز٠غت١ٚاش٠ن١ف ٠ٚى خ٪٣ ؼل

َٝعز٠ّ/ َازز٣٠ زٚاْعز٠ٜ َٝؿٓٝاظ٣ ٣١َ١٥ خٛاض٠ٚ٠ ز٠نات:غ  ١ّ: يٝص١ْ ث
َٜت. -1 َٝت( ظٜاز بهط  ي١ ثاٜا٢ْ بط ط٣١ ١ٜن١ّ ز٠غت١ٚاش٣٠ )٣٠ٚ١٥ يٝص١ْن١ زاٜس٠ْ
َٜت.  -3  بط ط٣١ )ضٛاض٠ّ(٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٫بسض

َٜت. َٝؿٓٝاض ز٠نات ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٫بسض َٝعز١ٜ٠ّ: يٝص١ْ ث  ضٛاضز٠ّ/ َازز٣٠ غ
 ثاظز٠ّ/ َازز٣٠ ضٛاضز١ٜ٠ّ:

َٜت٠ٚ١: -1 َٜصض ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زابط  َٝؿٓٝاظ ز٠نات بط ط٣١ )١ٜن١ّ(٣ ١٥َازز١ٜ٠ ب١ّ ؾ  يٝص١ْ ث
َٝت(. َٜت٠ٚ١، ت١ْٗا ب١ ض٠ظا١َْس٣ يٝص٣١ْ تاٜب١ت ١ْب َٜت، ٜإ بٝٓان٣١ بطٛاظض َٞ ْا٣ٚ زآٜط١ بط٪ض زض  )ْاب

َٝت٠ٚ١ -3 َٓٝ  بط ط٣١ )١ٜن١ّ( ٠ٚى خ٪٣ ؼل

َٝت٠ٚ١.ؾاظز٠ّ/ َازز٣٠ ثاْعز٠: ٠ٚى خ٪٣  َٓٝ  ؼل
َٝهط اٟ نـ١ٍ ٚ ثـ١ٍ    َٜت٠ٚ١: ت َٜصض ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زابط َٝؿٓٝاض ز٠نات ب١ّ ؾ س١ظس٠ّ/ َازز٣٠ ؾاْعز٠: يٝص١ْ ث
َٝو غـٛٚز٠ن٣١ بـ٪            َٜٔ، بـ١ َـ١ضد َٝهط اٜـ٢ ض٠مسـ٢ سهَٛـ١ت ز٠ب١خؿـط َٝساٜٚػت٢ ٖاٚضز٣٠ زآٜطـ١ يـ١ ت ٚ   ث

َٜت، ْاؾَك بطٛاظ ٠َٛٝ ١ْنط َٝت ٚ باظضطا٢ْ ث َٜت ت١ْٗا ب١ ض٠ظا١َْس٢ٜ ث٠ٜٛ١ْساض َٓسا٫َٕ ب َٜت٠ٚ١، ٜإ بفط٩ؾط ض
َٝت.  ١ْب

َٝت٠ٚ١. َٓٝ  ١ٖشز٠ّ/ َازز٣٠ س١ظس٠ّ: ٠ٚى خ٪٣ ؼل
َٝت٠ٚ١. َٓٝ  ْ٪ز٠ّ/ َازز٣٠ ١ٖشز٠ّ: ٠ٚى خ٪٣ ؼل

َٝت٠ٚ١. َٓٝ  بٝػت١ّ/ َازز٣٠ ْ٪ظز٠ّ: ٠ٚى خ٪٣ ؼل
َٝت٠ٚ١.  َٓٝ  بٝػت ٚ ١ٜن١ّ/ َازز٣٠ بٝػت١ّ: ٠ٚى خ٪٣ ؼل

َٝت٠ٚ١. بٝػت ٚ ز٠ّٚٚ/ َٓٝ  َازز٣٠ بٝػت ٚ ١ٜى: ٠ٚى خ٪٣ ؼل
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ.
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٜٓـ٠ٚ١، زاٚا ز٠نـ١ّ يـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ زاٚا يـ١ يٝص           َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ ضاثـ٪ضتٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ غٛ ْـ١ٟ  ث
َٔٝ َٜٓسْٞ با٫َ بهات ب٪ غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ ب  ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ضاث٪ضتٝإ ١ٜ١ٖ.ث١ض٠ٚضز٠ٚ خٛ

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

 يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ف١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، ناى ناضز٩ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝت ١ٜ١ٖ؟ ف١ضَٛٚ.
َٜع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩  نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٝبٝٓـِٝ ١ٖٜـ١    َٜو ز٠ضز٠ؾ١ نطزٕ، َٔ ي١غ١ض ب١ضْا١َٟ ناض ت ببٛٚضٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زٚان١ٚتغل ب١ٖ٪ٟ ١ْٖس
َٝه٪َيـ١ض٠ٚاْٞ زاز )ذلكـل            َٜـيَن يـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ قػـ١َإ نـطز ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ي َٝٞ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪، زٚ ب١ث

َٝهٝإ ٖـ١بَٝ   َٜٝٛػت١ َٛخ١ق١قـات َٝٞ ٜاغا ث َٜـت، ضـ١ْسٜٔ      ايعسٍ(١ٜنإ ب١ث ت، ٜـإ َٛٚضـ١ناْٝإ ٖاٚتـا بهط
ــ١ناْٝإ       ــ٫َ١تٞ زاز٠ٚضٟ ٥ٝؿ ــ٠ٚٛٚ ز٠غ ــإ ططت ــتا َاْٝ َٝػ ــٝإ ٥ ــطز٠ٚٚٚ خ٪ؾ ــسِٜ ن ــ١ٜإ ت١ق ــ١ ثط٩ش٠ن َاْط

َٝهٝإ.  ٠ٚغتا٠ٚٚ زضا٠ٚت١ ز٠غت ث٪يٝؼ، ١َ١٥ خاَي
َٝو ْٝٝـ١،   ٖـ١َٛٚ ز٠ظطانـإ   خاَيٞ ز٠َٚٚٝـ/ زاٚاناضٟ طؿيت ثط٩ش٠ن١ٟ زٚٚ غاَي١ ت١قسِٜ نطا٠ٚ،ٖٝض ن٪غج

َُٝاْٞ زاٚاٜـإ نـطز بـٛٚ ٠ٚنـٛ             َٜـيَن ضـٛٚ بْٛٚـ١ ْٛٚغـٝٓط١ٟ غـً َٞ ٖ٪ ٥ـ١ّ ز٠ظطاٜـ١ زٚ ثؿتٝٛاْٞ ز٠ن١ٕ،ب١ب
َٜت ٥ـ١ٚ ن٪غـج١          َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ َٝؿـ٠ٚ١ٓ ١٥طـ١ض ثط٩ش٠نـ١ ١ْنـ١ٕ، ٥ زاٚاناضٟ طؿيت ن١ ٥اَاز٠ٕ ز٠غت ي١ناض به

َٜطا ْاز٠ٕ ثط٩ش٠ ٜاغ َٜت٠ٚ١، ١٥ٚ ن٪غجا١ْ ضغل ض ا١ٜى ن١ ت٥١ػريٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ز٠غ٫َ١تٞ قـ١ظا٥ٞ،  ضٕٚٚ بهط
َٜعل ي١ سه١َٛت بـ٪ زٚٚ ض٩ش   ١َٓٓٝ ب١ضْا١َٟ ناض، ١ٜى ثط٩ش٠ ز ٠َٜٛبطزٕ ْاٜٗ ي١غ١ض شٜاْٞ خ١َيو، ي١غ١ض ب١ض 
َُٝاْٛاٜـ١            َُٝـ١ ث َٝػـتا ت١قـسِٜ نـطا٠ٚ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ٥ َٝٓٔ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ثط٩ش٠ٟ ٥ ب١ ث١ي١ ز٠ٜٗ

َٝٞ ث١ٜط ٠ٚ َٜط١ ١ْز٠ٕ ب١ث ١ٜ٠َٛٝى ث١ضي١َاْتاضإ ض َٝؿًٝهاض١ٜٝنٞ ط١ٚض١ٜ٠ٚ، س١ق١ ب١ٖٝض ؾ ٟ ْاٚخ٪ ٠ٚ١٥ ث
َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ثـط٩ش٠         ١َُٝ ي١ خٛيٞ ن٪تـاٜٞ ث١ضيـ١َإ ْعٜـو ز٠بٝٓـ٠ٚ١ بـ١ب َٝت، ٥ ١ٜ٠َٛٝ ب١ضْا١َٟ ناض ٚا ب ب١ٚ ؾ

١َُٝٚ غ١ض٠ٚضٟ  َٝت ي١غ١ض ن٪١ََيطاٟ ٥ َٝت ن١ ناضٜط١ضٟ ١ٖب  ٜاغا، غٛثاؽ.ٜاغا١ٜنُإ ث١غٓس نطز ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٜت ١ٖض شَاض١ٜ٠ى خ١َيهٞ  َٝو خ١َيهٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ْانط ١َٖٛٚ ثط٩ش١ٜ٠نٞ ٜاغا ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ن٪١ََي
َٜع خ٪ثٝؿاْساْٝإ نطز، ٜإ َاْٝإ ططت ٥ٝذباضت به١ٕ ت٪ بطٝت بٝد١ٜت١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض٠ٚ٠ ب١ض اغـيت،     ب١ض 

١َُٝ سٛضَـ١ؽلإ ١ٖٜـ١ بـ٪ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١ٟ نـ١ زاٚاناضٜٝـإ           ي١ َٜت، ٥ ث١ضي١َإ ناضٟ ٚا ْانط
َٝٞ قـإْٛ ضاض٠غـ١ضٟ ١َغـ١ي١ناْٝإ         ١َُٝ ت١قـسٜطٜإ ز٠نـ١ٜٔ، زاٚا ز٠نـ١ٜٔ بـ١ث ١ٜ١ٖ، ٜإ َاْٝإ ططت٠ٚٛ ٥

َٝـت نـ١ ض ب١ضْا١َٜـ١ى         َٜت، بـ٫َ١ّ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ خـ٪ٟ باؾـرت ز٠ظاْ َٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض،     بهط ز٠خط
َٝػـتا١ٜ، ي١بـ١ض      َٝـ ٥ َٝػتاٟ ١ْٝٝ، ٖٞ ز٠ ض٩شٚ ثاظز٠ ض٩ش، بٝػـت ض٩ش ثـ َٝهٞ ٥ َٝػتا ١٥ٚ ب١ضْا١َٟ ناض٠ ب١ؾ ٥

١ٜ٠َٛٝ قػ١ بهات، غٛثاؽ، ف١ضَٕٛٚ ب١ضز٠ٚاّ بٔ.  ٠ٚ١٥ س١م ١ْٝٝ ناى ناضز٩ ب١ٚ ؾ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
٠ٚ١َُٜٓ:ضاث٪  ضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠ضباض٠ٟ ثط٩ش٠ٟ زآٜط١ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ز٠خٛ

ن هالس قن_  /نز٢ ضٞنبسا ْنك٘ز ضر ْن
 َ/نتصسٙسنذ٘ينًػسٗعن  ُْ٘ن ٗزن ؿط ُٞ

ًى٩ٚ ٜننن18/2/2012ك٘ز ٜن ا   ونهَٚ٘نن3711/ض ٠ؾ٢ََ١/ن38 جرٌالجلنؾِٞن هػ٧ْٗن هص ُُ٘ٚٞنبر زٙذن
 ؿط ُٞ(ن اصدَنًّن خىن هالد ن هصى ُُ٘ٛن٨عطى ١ن ه اى ْنٗ احمى ين  نؾِرِى نبالىدننننننننهدز ضٞنًػسٗعن  ُْ٘نا ٗز

،نٗبالدن اِ  ػىٞنٗ اد ٗهىٞ،نتىس٠نننن1/13/3919(نان17 هصس ١ٝن ٪ٗ نهٕنان ه ا ْنظوطرٕن ٨عرٚ  ٙٞن اس ٌٞنا
ن هوحِٞ:

نضخ ربن ا٘جخٞنهوص ُْ٘. ا  ٝن ٨ٗ :نتصطحن هوحِٞن هغ ١ن ا  ٝنٗجالىنًطٌْ٘ن ا  ٝنضٌّن ٨
ن ا  ٝن هث ُٚٞ:نٗت خحنبرطوطىنا ا  ٝن ٨ٗ (:نتصطحن هوحِٞنً ٙوٛ:

نتالدٙىن اصدًٞ.ن-1
ن ًخن هفصسٝناز بال (نًعنا ٨ٗ(نًّن ا  ٝ.ن-3
ن ًخن هفصسٝنا (نٗنارب(نًّن هفصسٝناض  ض (نًّن ا  ٝ،نٗ ع  ٝنصٚ بٞن ا  ٝنب هػلىن آلتٛ:ن-2
ننٗش زٝن هالٌىنٗ هػ٧ْٗن ٨جرٌ عٚٞن أ َن آلتٚٞ: ا  ٝن ٨ٗ :نتر٘ }

ن ٨ٗ:نفرحن ٗز  نٗ   زٝنٗ غس ون ٗزن ؿط ُٞنان ٨ وٍٚ.
نث ُٚ :نفرحنٗ   زٝنٗ غس ون ؿط ُٞن ـ صٞنب ٨طف ين هوصط ١نٗ ٨ٙر َنٗ طف ين هطحِ ١.

نث هث :نًِحن ج شٝنفرحن ٗزن ؿط ُٞنٗفقن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.
ن ج٘زن هصخ٘ينان ٗزٝن ؿط ُٞنٗفقنتالوٌٚ  نت دزنًّن ه٘ش زٝ.نز بال :نٙرٍنؼدٙد

ن.ن{خ ًط :نٙطر٘فٟنزضٍنًص بىنًِحن ٨ج شٝنهفرحن ٗزن ؿط ُٞ
ن ا  ٝن هث هثٞ:نتصطحن هوحِٞن هغ ١ن ا  ٝن٨ْنًطٌْ٘ن ا  ٝنتدخىنضٌّنص٩ذٚ  ن ه٘ش زٝ.

ن ا  ٝن هس بالٞ:نٗت خحنبرطوطىنا ا  ٝن هث ُٚٞ(:ن
نبرطوطىناز بال (ن  ن ا  ٝنٗب هػلىن آلتٛ:ن ض فٞنغس 

ن.{ ا  ٝن هث ُٚٞ/نز بال :نعوٟنًِرطخىٛن هد زن ضرر  ينغٔ  ٝن ه رٞنٗتأًنينض٩ًرٍٔنًّن ٨ًس ض}
ن ا  ٝن ـ ًطٞ:نٗت خحنبرطوطىن ا  ٝنان هث هثٞ(:نتصطحن هوحِٞن ع  ٝنصٚ بٞن ا  ٝنب هػلىن آلتٛ:

نٞن هد زن هػسٗ نٗ ذل َنٓر ن هص ُْ٘،نٙرٍ: ا  ٝن هث هثٞ:نانذ هٞنك هف}
ن(نًٙ٘ نًّنت زٙذنتخوٚغٕنب ٨ُر ز.15 ُر زنبسفعن اد هفٞنخ٩ينًدٝنان-1
ن.{ضريفن ٨ج شٝنانذ هٞنعدَن ش هٞن اد هفٞن-3

ن ا  ٝن هط  ضٞ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هس بالٞ(نٗب هػلىن آلتٛ:
ن ا  ٝن هس بالٞ:نٙرأهفن٩ًنن  زن ؿط ُٞنًّ:}
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 ٨ٗ:نًدٙسن هد ز:نٙػط ن ْنتلْ٘نذ صوٞنعوٟنغىٔ  ٝنج ًالٚىٞن ٗهٚىٞ،نذ  ن خر ى صن ٗنخىسٙخن ذىدن اال ٓىدنننننننن
نٗٙلْ٘نهل نخ ٝنك فٚٞنانٓر ن جمل ي.

نث ُٚ :ن هخ ذثٞن ٨جرٌ عٚٞ.
نث هث :ن االوٌٞ.

٠ن هىدٗز  ننز بال :ن اسغدٝ:نٙػط ن ْنتلْ٘نًىّنخسجيى  ن هدز ضىٞن ٨عد  ٙىٞنعوىٟن ٨ ىىنعوىٟن ْنػرى شن ذىدننننننننن
ن هرأٓٚوٚٞ.

خ ًط :ن اسبٚٞ:نٙػط ن ْنتلْ٘نًّنخسجيى  ن هدز ضىٞن ار٘ضىطٞنعوىٟن ٨ ىىنعوىٟن ْنػرى شن ذىد٠ن هىدٗز  نننننننننن
ن هرأٓٚوٚٞ.

نض  ض :نًػسفٞنتغرٙٞ:نٙػط ن ْنتلْ٘نذ صوٞنعوٟن هدبوَ٘نان هرغرٙٞن ٗن ه رٞن ٗن عد  ٙٞن هرٌسٙض.
ن ذد٠نًد زعن هرٌسٙضن هر بالٞنه٘ش زٝن ه رٞ.نض بال :ن اٌسضٞ:نٙػط ن ْنتلْ٘نًّنخسجي  

نث ًِ :نتطٍن  زن ؿط ُٞنعد ً نًّن هالٌ ينٗ اطرددًنينذطيفن ذرٚ ج  ن هد ز.
ن.{ت ضال :ن هغ ١نا هفصسٝ(

ن ا  ٝن هط بالٞ:نتصطحن هوحِٞن هغ ١ن ا  ٝ.
نآلتٛ: ا  ٝن هث ًِٞ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا ـ ًطٞ(:ننتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن 

ن ا  ٝن ـ ًطٞ:نغسٗ ن خ٘ين ٨طف ي:}
ن ٨ٗ:نتصخىن ٗزنذط ُٞن ٨طف ين هرّٙنتط ٗحن عٌ زٍٓنابنينضّن هسض عٞنٗذرٟنُٔ ٙٞن هطِٞن هس بالٞ(.

نث ُٚ :ن ْنٙلْ٘ن هطفىنض اً نًّن ٨ًس ضن هط زٙٞن االدٙٞنًٗطالًٌ نب هوص ذ  ن اصسزٝنًّن خىنٗش زٝن ه رٞ.
ن.نن{عِدن كٌ هلٍن هس بالٞنًّن هالٌسن  نزٙ ضن ٨طف ينٗ اس كصن ٨جرٌ عٚٞن ادُٚٞث هث :نِٙصىن ٨طف ين

ن ا  ٝن هر ضالٞ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هط  ضٞ(:نت٧ٙدن هوحِٞنً نٗز نانًػسٗعن هص ُْ٘.
ن ا  ٝن هال غسٝ:نتصطحن هوحِٞن هغ ١ن ا  ٝ.

نصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن آلتٛ: ا  ٝن ؿ  ٙٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هط بالٞ(:نت
 ا  ٝن هط بالٞ:نتورصَن ٗزن ؿط ُٞنبرصدٍٙنٗجخ  نبر ١نصرٚٞنًِ ضخٞنه٩طف ينٗفقن ؾدٗ ين هيتنؽ ىصنن}

ن.{هرهم
ن ا  ٝن هث ُٚٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هث ًِٞ(:نتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن آلتٛ:

ٌىىىن ٗزن ؿطىى ُٞن ٨ٓوٚىىٞنٗ ؿلً٘ٚىىٞنبرالوٌٚىى  نت ىىدزنًىىّن هىى٘شٙسننن اىى  ٝن هث ًِىىٞ:نٙىىرٍنؼدٙىىدنضىى ع  نعن}
ن.{ ادرص

 ا  ٝن هث هثٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن اى  ٝنا هر ضىالٞ(:نتصىطحن هوحِىٞنصىٚ بٞن هفصىسٝنا ٨ٗ(نًىّن اى  ٝنب هػىلىنننننننننن
ن آلتٛ:

فصٞنًىدٙسنعى َن هسع ٙىٞنننن ا  ٝن هر ضالٞ/ن ٨ٗ:ن٨نجي٘شنتغٚرين ضٍن  زن ؿطى ُٞن ٗنُصىىنًولٚرىٕنهوغىرين ٨نبىىٌ٘ ننننن}
ن.{ٗ هرٌِٚٞن ٨جرٌ عٚٞ
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ن ا  ٝن هس بالٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هال غسٝ(:نتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن آلتٛ:
ن.{ ا  ٝن هال غسٝ:نتطحىنزضَ٘نًِحن ٨ج شٝن اِ ٘صنعوٚٔ نان ا  ٝنا هث ُٚٞ/ض  ض (ن ٙس  ً نُٔ ٢ًٚ نهودصِٙٞ}

ن خحنبرطوطىن ا  ٝنا ؿ  ٙٞنعػسٝ(:نتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن آلتٛ: ا  ٝن ـ ًطٞنعػسٝ:نت
 اىى  ٝن ؿ  ٙىىٞنعػىىسٝ:نتالفىىٟنمجٚىىعن هرحٔٚىىص  نًٗطىىروصً  ن ٗزن ؿطىى ُٞن اطىىر٘ز ٝنًىىّنمجٚىىعن هسضىىَ٘نننننن}

ن.{ٗ هطس ٢يفنعوٟن ْنتال٘ نًِفالرٔ نه٩طف ينٗ ْن٨نتطرغىنهوٌر جسٝنبٔ 
ن ا  ٝنا هث ُٚٞنعػسٝ(:نتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نب هػلىن آلتٛ: ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن

 ا  ٝن هث ُٚٞنعػسٝ:نعوٟن ٗزن ؿط ُٞن هص ٢ٌٞنذ هًٚ نتلٚٚفن ٗض عٔ نٗفصً ن٨ذلى َنٓىر ن هصى ُْ٘نخى٩ينًىدٝنننننن}
ن.{ زبالٞن غٔسنًّنت زٙذنُف ذٖ

نا  ٝنب هػلىن آلتٛ: ا  ٝن هط بالٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هث هثٞنعػسٝ(:نتصطحنصٚ بٞن 
 ا  ٝن هث هثٞنعػسٝ:نه٘شٙسن هالٌىنٗ هػ٧ْٗن ٨جرٌ عٚٞن صد زن هرالوٌٚ  ن ه٩شًىٞنهرطىٔٚىنتِفٚىرن ذلى َنٓىر نننننن}

ن.{ هص ُْ٘
ن ا  ٝن هث ًِٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هس بالٞنعػسٝ(:نت٧ٙدن هوحِٞنً نٗز نانًػسٗعن هص ُْ٘.

ن ا  ٝنا ـ ًطٞنعػسٝ(:نت٧ٙدن هوحِٞنً نٗز نانًػسٗعن هص ُْ٘. ا  ٝن هر ضالٞنعػسٝ:نت خحنبرطوطىن
ن ا  ٝن هالػسْٗ:نت خحنبرطوطىن ا  ٝنا هط  ضٞنعػسٝ(:نتصطحن هوحِٞنصٚ بٞن ا  ٝنب هػلىن آلتٛ:

ن.{ ا  ٝن هط  ضٞنعػسٝ:نِٙفرنٓر ن هص ُْ٘نًّنت زٙذنُػسٖنانجسٙدٝناٗ  ٢عنك٘ز ضر ْ(}
ن ٨ضخ ربن ا٘جخٞ

٣ٚٔٞن هظسٗونٗ ٨ج٘ ١ن اِ ضخٞنهرِػأٝن ٨طفى ينٗمبى نٙلفىىنمىٍ٘ٓنمى٘ نطخٚالٚىً نٗضى ا نًىّنخى٩يننننننننننًّن جىنت
ن ه  ًخن هطب٘ٙٞن ؿدٙثٞ،نفصدنغسعنٓر ن هص ُْ٘.ن

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

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي  ١َإ.ب١ض 
َٝت، زاٚا     َٓٝـ ثؿتطريٟ زاٚاناضٟ بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض يٝص١ْٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ضاثـ٪ضتٞ ٖـ١ب

١َُٝ، ١َ١٥ ١ٜى. َٜت ب٪ ٫ٟ ٥  ز٠ن١ّ ٥ٝعاف١ بهط
َُٝـ١ يـ١ غـ١ض٠تاٟ َـاْطٞ           َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ بطـ١ٓٝ طفتٛطـ٪ نـطزٕ، ٥ َٝو بس٠ّ ثـ ١٥ٜٚرت، ب١ض اغيت ٜٚػتِ ١َعًَٛات

٠ٚظاض٠تـٞ نـاضٚ ناضٚبـاضٟ ن٪٫َ١َٜـ١تٞ      19/4/3913ْٛٚغٞ بٛٚ ٚ ثاؾإ ظاُْٝإ يـ١   ( ضاث٪ضت١ن١َا11ٕ)
َٝو بــ٪ زآٜطــ١نإ، َــٔ ت١غــ١ٚض ز٠نــ١ّ ٥ــ٠ٚ١ ْٛٚغــطا٠ٚ،    ١َٖيػــا٠ٚ بــ١ ٥اَــاز٠ نطزْــٞ ض٠ؾٓٛٚغــٞ غٝػــت١َ

َِٝ ي١ْا٠ٚض ٩ن٠ٚ١ ظ٩ض زٚٚض  ًَ َٝطزضا٠ٚ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ١ٖض ب٪ ١َعًَٛاتتإ ب ١ْٝٝ يـ١ٚ  ْ
َٝغل ٥اٜـا طفتٛطـ٪ ي١غـ١ض     ًَ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜٟ ن١ ١َٖا١ْ، ب٪١ٜ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ١٥ٚ طفتٛط٪١ٜ ْاظاة س١ق١، ٜإ ْا ب
ٍَ ١٥ٚ، ٜاْٝـ  َٟ بططٜٔ ي٠ٚ١ٟ ٜاغا١ٜى ز٠ضبه١ٜٔ، ٚاتا ب١ضز٠ٚاّ بغل ي١ط١ ١ًَٕ به١ٜٔ ٚ طٛ ١٥ٚ ثط٩ش١ٜ٠ ١٥غ
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َٝت، ٜٚػتِ ١٥ّ ٫َٛس١ َٝو ز٠ضبط َٜطا بس٠ٜٔ غٝػت١َ َٝـت،   ض َِٝ، ب٫َ١ّ بعاْغل يٝص١ْٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ض ز٠َي ًَ ظ١ٜ٠ ب
 غٛثاؽ.

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

 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠.
َٜع ز.عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜ ١َُٝ ٠ٚى يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٚ خٛ  19/6/3911ٓسْٞ با٫َ ن١ يٝص١ْٟ ض٥٠غل، ١ْى يٝص١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ي١ ٥
َُٜٞ نٛضزغـتإ بـ١ ٥اَـاز٠      َٟ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زآٜط١ ي١ ٖـ١ض ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ يٝص١َْإ ١٥زلاَسا٠ٚ ب٪ تاٚتٛ

َٜع ٥اغــ٪ؽ خــإ، ٖــ١ض٠ٖٚا   َٜع ٠ٚظٜــطٟ نــاضٚ ناٚضبــاضٟ ن٪٫َ١َٜــ١تٞ بــ١ض  َٜع نــاى ٥ــ١بــْٛٚٞ بــ١ض  ٚز٠َٞ بــ١ض 
َُٝـ١ بـ١ّ ض٥٠ٝاْـ١ٟ خـٛاض٠ٚ٠ ط١ٜؿـتغل، ١ٜنـ١َٝإ         غ ١عسٜـ ي١ٚ ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ٥اَاز٠ بـٛٚ، زٚاٟ طفتٛطـ٪ ٥

َٝػتا، ٚات١ ١٥ٚ نـات َـاْطٞ    ض٥٠ٞ ٥اغ٪ؽ خإ ٠ٚى ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ١٥ٚإ ٥
َٜهدػ 3913ؾ١ؾٞ غاَيٞ  َٝهٔ ب٪ ض تين ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثطغا١ْٚ، ٥ـ١ٚ  ي١ ساَي١تٞ ٥اَاز٠ نطزْٞ ْٝعاّ ٚ غٝػت١َ

َٜٝٛػـت ْانـات         باب١تا١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ زآٜط١نا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ض٥٠ـٞ ٥ـ١ٚإ ٚا بـٛٚ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠ت نـ١ ث
      ٍَ َُٝـ١ بـ١ زٚٚ خـا َٝو ز٠ضز٠ن١ٜٔ، غ١ض١٥زلاّ زٚاٟ طفتٛطـ٪ نـطزٕ ٥ ١َُٝ غٝػت١َ َٝت، َازاّ ٥ َٝو ز٠ضبط قاْْٛ

 ط١ٜؿتغل:
َٝهٝإ/ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ي١ ٥ َٝٛإ يٝصْـ١ٟ       ١ٜن آٜس٠زا ١َٖٚيٞ ١٥زلاَـساْٞ ن٪ب٠ٚ١ْٜٚٛـ١نٞ ٖاٚبـ١ف بـس٠ٜٔ يـ١ْ

َٜٓسْٞ با٫َ.  ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٚ خٛ
    َٞ َٝهــسا ١٥طــ١ض ٠ٚظاض٠ت بتــٛاْ َُٝــ١ بــٛٚ، يــ١ ساَي١ت خــاَيٞ ز٠َٚٚــٝـ/ نــ١ ١٥َــ١ ثٛختــ١ٟ بــريٚ ب٪ضــْٛٚٞ ٥

ات ٚ غٝػت١َ١ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ز٠م ٚ َازز٠ٚ باب١تا١ْٟ ن١ ي١ْاٚ ثط٩ش٠ ٜاغان١زا ٖـ١ٕ  غٝػت١َ١ن١ ٥اَاز٠ به
َٝت،  َٜٝٛػت ْانات ب١ قإْٛ ز٠ضبط َٝت، ث بٝدات١ ْاٚ غٝػت١َ١ن٠ٚ١ ب١ ١َٖإ ْا٠ٚض ٩ى ٚ ب١ ١َٖإ ١َفّٗٛ ب

َٝت، بـ٫َ١ّ ز  ٍَ بس٠ٜٔ ب١ض اغيت غٝػت١َ١ن١ ظٚٚ ز٠ضبط ٠بٝـٓغل خـاَيٞ   ١َضدٞ ز٠َٚٚٝؿُإ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ١ٖٚ
ٍَ ثط٩ش٠ قا١ْْٛن١ ْا٠ٚض٩ن١ن١ٜإ ي١ ١ٜى ْعٜهٔ،  ١ٜن١ّ ١٥ط١ض َٛقاض١ْ٠ٟ به١ٜٔ ي١ْاٚ غٝػت١َ١ن١زا ي١ط١
َٝػــتا ز٠ض١ْضــ٠ٚٛ، ب٪ٜــ١    َٝت، ب١ض اغــيت تــانٛ ٥ َٜت غٝػــت١َ١ن١ ظٚٚ ز٠ضبطــ َُٝــ١ ز٠َاْــ١ٚ بــ٫َ١ّ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٥

َٝط١ٜ٠، ٥اٜا سه١َٛ ١َٜٓضٟ سه١َٛت ي َٜت بعاْغل ْٛ َٝت ب١ ظٜٚٚٞ ١٥ّ غٝػـت١َ١  ز٠َا١ْٚ ت ي١ ٥آٜس٠زا ز٠تٛاْ
َٝت بــ١ظٚٚتطٜٔ نــات سهَٛــ١ت    َُٝاْٛاٜــ١ ١٥طــ١ض ٥ــ١ّ غٝػــت١َ١ ز٠ضبطــ َُٝــ١ ث َٝػــتاف ٥ ز٠ضبهــات، ٜــإ ْــا؟ ٥
ٍَ بس٠ٜٔ ثطغٞ  ٚ١َُٝ ١ٖ َٜٝٛػت ب١ ثط٩ش٠ قا١ْْٛن١ٚ ب١ قإْٛ ْانات، ب٫َ١ّ ططْطٝؿ١ ب١ض اغيت ٥ ز٠ضٜبهات، ث

َٜهٞ غ١ٜٔ سهَٛـ١ت  ث٠ٜٛ١غت ب١ زآٜط١نا١ْ َٝهٞ قاْْٛٞ ١ٜ١ٖ، ٜإ ب١ غٝػت١ّ ض َٜو غ١ٜٔ، ن١ ف١ضاغ ٠ٚ ض
َٜٝٛػــت١      َٜت ث َٜٝٛػــت بــ١ قــإْٛ ْانــات، بــ٫َ١ّ ١٥طــ١ض يــ٠ٚ١ ظٜــاتط زٚا بهــ١ٚ ٥اَــاز٠ٟ بهــات ٚ ز٠ضٜبهــات، ث

َٜع ٠ٚظٜـطٟ نـاضٚ ناض          َُٜــإ يـ١ ض٥٠ـٞ بــ١ض  َٜت طٛ َٜــت، ب٪ٜـ١ ز٠َاْـ١ٚ ٚبــاضٟ قا١ْْٛنـ١ َْٛاق١ؾـ١ٟ ي١غـ١ض بهط
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َٝــت، بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ    َُٝــ١ ب٪ضــْٛٚٞ خ٪َــإ ظٜــاتط ب١ضضــاَٚإ ض٩ؾــٔ ب َٝــت، زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ ض٠ْطــ١ ٥ ن٪٫َ١َٜــ١تٞ ب
َٝؿـتا             َُٝاْٛاٜـ١ ٖ َٝغل، ي١ض اغـتٝسا ب٪ضـْٛٚٞ دٝـاٚاظ ١ٖٜـ١، ٥ـ١ّ ب٪ضـ١ْٚٛ دٝاٚاظاْـ١ ث ًَـ َٜػيت خ٪َـإ ب ١َٖيٛ

٠َٛٝ َٜت ب١ؾ ٍَ بسض َٜت ٚ ١ٖٚ َٜٝٛػيت ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ طفتٛط٪ٟ ي١غ١ض بهط ١ٜى ضاثـ٪ضتٞ ٖاٚبـ١ف ي١غـ١ض ٥اَـاز٠     ث
َٝٛإ يٝصْــ١ناْٞ    َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت ٚ يــ١ْ َٝٛإ يٝصْــ١نإ، ثاؾــإ يــ١ْ َٜــت، ٜــإ ٥ــ١ّ ط٪ؾــ١ ْٝطــا دٝــاٚاظ٠ يــ١ْ بهط

َٜت، ظ٩ض غٛثاؽ. ًَط َٝ  ث١ضي١َإ ١ْٖ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ف١ضَٛٚ.
َٜع ٥اغ٪ؽ زلٝب/ ٠ٚظٜط  ٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ز٠ن١ّ، بـ٫َ١ّ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ٜبٝـِٓ ب١ض اغـيت ْـ١ى       َٔ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ ب٪ ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ، ز٠غتد٪ؾٝتإ ي
ٕ، ز٠بٝــِٓ ٜاغــاٟ ٖــ١ض ثــط٩ش٠ ٜاغــاٟ زآٜط١ناْــ١، بــ١َيهٛ ثــط٩ش٠ ٜاغــا١ٜى ٖــات٠ٚٛ غــ١باض٠ت بــ١ غا٫َضــٛٚا   

َٜـت، َا٠ٜٚـ١ى           َٞ ْانط َٞ بـ١د َٜطٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ خ١ضٜه١ ١ٖض ٖـ١َٟٛٚ ب١ض اغـيت بـ١ تـ١ٚاٟٚ ٜاغـان١ دـ ضاٚز
َٝت   َٝــت، ٖــ١ض ٜاغــا١ٜى ز٠ضز٠ضــ َٓٝ ١ًَٝن١ خ١ضٜهــ١ ٥ــ١ٚ ١ُٖٝ١٥تــ١ٟ ْاَ َٜــت ٚ ٜاغــا ١٥غــ ثط٩ش٠ٜــ١نُإ بــ٪ ز

َٝـت، َـٔ غٛثاغـتإ ز٠نـ١ّ بـ٪ ٥ـ١ّ        ١ًَٝن١ ز٠ب َٜٝٛػـتِ      َٛعاضٜعٟ ٜاغا ١٥غ ثـط٩ش٠ ٜاغـا١ٜ، بـ٫َ١ّ ب١ض اغـيت ث
َٜت٠ٚ١ شَاض٠ ) ، ٜاخٛز ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜنٞ زٜه١ ز٠ض 1989(ٟ غاَيٞ 136ب١ٜ٠ٚ١ ٜاخٛز ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١َٖٛاض بهط

َٜتـ١خ٪، غٝػـت١َٞ        َٝت نـ١ ٖـ١َٛٚ غٝػـت١َ١نإ ز٠طط َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ز٠ضبطـ به١ٜٔ ي١ ١ٖض
َٜتــ١خ٪، ضــْٛه١ ٥ــ  ٝغ٪ؾايٝػــت َٜتــ١ ٜاغــا، غــب١ٟ        ـ ز٠طط َٝػــتا ١٥طــ١ض ١٥َــ١ ٥ــ١َط ٩ بهط ٠ٚ١ ز٠ٜبٝــِٓ ٥

َٜـٔ ٖـ١َٟٛٚ زاٚاٟ    َٜٔ، ١َعٗس٠نإ ز َٜٔ، خا١ْٟ َٓسا٫َٕ ز َٜٔ، خا١ْٟ ب١غا٫َضٛٚإ ز غ١ْت١ض٠ناْٞ ٥٪تٝعّ ز
َٜـو      َٜـت، بـ١َيهٛ بـ١ْٝعاّ ض َٜو غط َٜٝٛػيت ْاظاة ب١ ٜاغا ض ٜاغا١ٜنٞ تاٜب١ت ب١ خ٪ٜإ ز٠ن١ٕ، ب٪١ٜ َٔ ب١ ث

َٜت.غ َٝٝـ١، ١ٜنـ١دلاض          ط َٝين خـ٪َِ ٚ ْٛٚغطا٠ٚناْٝؿـِ ث غ١باض٠ت ب١ غٝػت١َٞ زآٜط١نـ١، َـٔ ي١غـ١ض بـ١َي
٥اض اغـت١ٟ ١٥زلَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜطاؾلـإ نـطز، بـ٫َ١ّ زٚاٜـٞ نـ١         13/19/3919غٝػت١َ١ن١َإ ٥اَاز٠ نـطز يـ١   

َٝو  َٝو شَاض٠ٟ زآٜط١ٟ ١٥ًٖٞ ٖاتٔ، ن٪١ََي َٝؿٓٝاضٜإ ٖـ١بٛٚ، زاٚاٟ  ط١ٜؿت١ٝٓ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ن٪١ََي ث
َٝؿـا٠ٚ١ٜٚ يـ١          َُٝـ١ ضاَاْه َٝـت، ٥ َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز زاخًٝـٞ غٝػـت١َ١ن١ بب َٜو ث ت١قـسؿلٞ   ١ٖ19/4/3913ْس

َٝهٗات٠ٚٛ، زَيٓٝاّ ١٥ط١ض ت١َاؾاٟ به١ٕ ١ٖض ١٥18زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطاؾلإ نطز٩ت٠ٚ١، غٝػت١َ١ن١ ي١ ) ( َازز٠ ث
١ٜ١َٜٓنٞ ي٫١ٟ زنت٪ض غ١ض٠ٚض ١ٜ١ٖ، ٥ َٝؿـٓٝاضا١ْ، ٜـاخٛز ٥ـ١ٚ خا٫َْـ١ٟ     ض١ْس٠ ٚ ١ط١ض بٝبٝٓٔ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث

َٝػتا ي١ ثـط٩ش٠ ٜاغـان١زا ١ٖٜـ١ ٖـ١َٟٛٚ زاخًٝـٞ غٝػـت١َ١ن١ نـطا٠ٚ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ زَيٓٝاؾـتإ به١َـ٠ٚ١             ن١ ٥
ٍَ، ن١ بط ط١ٟ ١ٖؾت 4/2/3912زاخًٝٞ ١٥دٓس٠ٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٝـ نطا٠ٚ ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ  ٟ ١٥َػا

َٝطط٠ٚ٠ٜــ١، نــ١ بــ١ ٖــ١َإ ؾــت ٖــ١ض ٚ ْ٪ٜـ١، زٚٚ غٝػــت١َ١،   َٝعاْــٞ د غٝػــت١َٞ زآٜط١ؾــ١ٚ غٝػــت١َٞ خ
َٝت         ــ١ب ــ٠ٚ١َإ ٖ ــ١دايٞ ٥ ــعاْٝـ َ َٝ ــ١ْاٚ خ ــٛاْغل ي ــ٠ٚ١ٟ بت ــ٪ ٥ ــات، ب ــتإ ز٠ن ــسا٫َْٞ نٛضزغ ــ١تٞ َٓ خعَ
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َٜٝٛإ به١ٜٔ، ١ْى ت١ْٗا ي١ خا١ْنإ، ب٫َ١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ثطغٞ ططْطرت ١ٖبٛٚ، ثطغٞ َٝعا١ْٝ ٖـ١بٛٚ،   ب١خ
َُٝــ١ نــ١ٚت٠ٚٛٚ، زَيٓٝاؾــتإ ز٠ن١َــ٠ٚ١ يــ١  ثطغــٞ ثا َٝـ ٥ــ١ٚ بط طاْــ١ٟ ٥ َٜعطــاض بــْٛٚٞ ١َٖي١ظــ١ ٖــ١بٛٚ، ثــ ض

ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ زاٖاتٟٛٚ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١٥ٚ زٚٚ غٝػت١َ١ ن١ ١ٖضزٚٚنٞ خعَـ١تٞ َٓـسا٫َٕ ز٠نـات يـ١     
َٜت ٚ َٔ ض٥٠ـِٝ ٚاٜـ١ ٖـ١ض بـ١ غٝػـت١ّ بـط ٚات،        َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖضزٚٚنٞ ث١غٓس ز٠نط ْـ١ى بـ١ ٜاغـا،    ١ٖض

 غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٝـإ باؾـ١ ٜاغـان١         َُٜٞ نٛضزغـتإ ث ٚا زٜاض٠ ي١ قػ١ناْٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚبـاضٟ ن٪٫َ١َٜـ١تٞ ٖـ١ض
َٝـ ٥ــ٠ٚ١ٟ َْٛاق١ؾــ١ٟ   ث١غــٓس ْــ١نط َٜتــ٠ٚ١، ثــ َٜــت، ٚاتــا ض٠فــع بهط َٜت، تــ١ْٗا بــ١ ْٝــعاّ نــاضٟ ي١غــ١ض بهط

َُٝـإ باؾـ١     ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ ث َٝهٞ ظ٩ضَإ ي١ ز٠غت ز٠ض ٚات، ٥ قا١ْْٛن١ به١ٜٔ َازز٠ ب١ َازز٠، نات
َٝت، ٜـإ بـ١ ٜاغـان١ َْٛ        َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ٥اٜـا بـ١ ْٝـعاّ ز٠ضبطـ َٝؿٓٝاض٠ غط َٜـت ٚ    ١٥ٚ ث اق١ؾـ١ٟ ي١غـ١ض بهط

 ب١ضز٠ٚاّ بغل؟ ظ٩ض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض.
َٜع ز.عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝ َٝػتا ض٥٠ٞ ٠ٚظاض٠ؽلإ ب٪ ضٕٚٚ ب٪٠ٚ، ١٥ٚإ ١ٖض ث َٝت، ب٪ٜـ١ ض٠ْطـ١ بـاف       ٥ ٝإ باؾ١ ن١ بـ١ غٝػـت١ّ ز٠ضبطـ

َٝـت،       َٝط٠ ٜـ١ن٬ٜٞ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٥اٜـا قـإْٛ ب ٍَ بس٠ٜٔ طفتٛط٪ ي١غ١ض ٜاغان١ زٚا غ١ٜٔ، ١ْى ي ٚ١َُٝ ١ٖ َٝت، ٥ ب
ٍَ بسات ض٥٠ٞ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ب١ ض٠مسٞ ١ٖٚ ٜإ ْٝعاّ؟ ي١ ض١ْس ض٩شٟ زاٖاتٛٚزا ب١ض 

َٜٓيت     سه١َٛؽلا َٝت٠ٚ١، ٥اٜا ب١ ْٝعاّ ز٠ضٜس٠ن١ٕ ٜإ ْا؟ ١٥ط١ض طٛتٝإ بـ١ ْٝـعاّ ز٠ضٜس٠نـ١ٜٔ ٚ طـط َٓٝ ٕ ب٪ ب
ٍَ ز٠ز٠ٜــٔ ضاثــ٪ضتٞ   َٜــت، ١٥طــ١ضْا ٖــ١ٚ َٜٝٛػــت ْانــات قا١ْْٛنــ١ ز٠ضبهط ٖــ١بٛٚ ظٚٚتــط ز٠ضٜــإ نــطز، ٥ــ٠ٚ١ ث

َٜت زٚا غط ٍَ بسض َُٝإ باؾ١ ١ٖٚ ١َُٝ ث  َٜت، غٛثاؽ.ٖاٚب١ف ي١غ١ضٟ ٥اَاز٠ ز٠ن١ٜٔ، ب٪١ٜ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ.
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝػتا ضٚٚب١ض ٟٚٚ زٚٚ خاَيغل: ١َُٝ ٥ َُٝـ١          ٥ َٝهٝإ/ ٠ٚنـٛ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ضاثـ٪ضتٞ يٝصْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٖـات٠ٚٛ، ٥ ١ٜن
َٝت َٝؿٓٝاضٟ  ي١ب١ض ١ٖض ٖ٪١ٜى ب َٞ يٝص١ٜ١ْ ث ٠ٚنٛ ز٠بٝٓغل ضاث٪ضت١ناؾلإ دٝاٚاظٕ، ١ٜعين ١ٖض ١ٜى ي١ّ غ

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ         َٝؿـٓٝاض٠ يـ٫١ٟ ٥ َٝطري نطزْٞ ٚ ٠ٚ١٥ٟ نـطز٠ٚٚ، ب٪ٜـ١ ٥ـ١ٚ ث ٫زاْٞ ١٥ّ بط ط١ٜ١ٚ ١٥ّ َازز١ٜ٠ٚ د
    ّ َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ َٞ، َـٔ ث َٞ     يٝص١ْٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ث١غٓس٠، ٠ٚنٛ ١ْٖطاٟٚ ١ٜن١ّ ز٠ضف١ؽلإ بـس٠ْ َُٝـ١ ٥ـ١ّ غـ ٥

َٝهٞ ْٝٗا٥ٞ، ٜإ ض١ٝ٥٠نٞ ْٝٗا٥ٞ، ١٥ٚ نات١  ٍَ ٠ٚظاض٠ت زاْٝؿغل بعاْغل ز٠تٛاْغل بط١ٜٓ١ ضاث٪ضت يٝص١ٜ١ْ ي١ط١
َٜـ ي١ٚ ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ظٜاتط فٝهط٠ٟ ٜاغا ز٠ضبه١ٜٔ، ٜإ ضـا٠ٚض ٚاْٞ غٝػـت١ّ بـغل، ظٜـاتط ط٫َ١َيـ١       ض٠ْط١ ي١ٚ

َٝت، فٝعًـ١ٕ ١٥طـ١ض َْٛاق١ؾـ١ٟ ٜاغـاٟ ث١ض     َٝـت،         ز٠ب َٝت بـ١ ض٥٠ٝـ١نٞ َٛؾـت١ض٠ى ب يـ١َإ بهـ١ٜٔ ٖـٝض ْـ١ب
َٜـص، تـانٛ ٖـ١َٜٛٚإ ط٫َ١َيـ١       َٝت١ َْٛاق١ؾـ١ٜ١نٞ زض َٝسا١ٜ، ب٫َ١ّ ز٠ب َٞ يٝص١ْ بري٩ن١ٟ باؾٝإ ت ضْٛه١ ١ٖضغ

َٝت، غٛثاؽ. َٝت ٜإ ٜاغا ب َٝـ ٠ٚ١٥ٟ بري به١ٜٔ ْٝعاّ ب َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ث  به١ٜٔ، ب٪١ٜ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ با  ٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

 ٥اؾيت خإ ف١ضَٛٚ.
 
 

َٜع ٥اؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜت٠ٚ١ ٥اٜـا طٛزلـا٠ٚ    َٝط٠ ١ٜن٬ بهط َٝت ي َٜت، ز٠ب َٜت ن١ ض٥٠ٞ سه١َٛت ٠ٚضبطري ١ٜن١دلاض ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بط ٜاض بسض
َٜت٠ٚ١؟ زٚاتط ب َٜين بطط َٝغل ٚ غٝػت١َ١ن١ ؾٛ  ط١ٓٝ ١َضس١ي١ٟ ثطغٝاض نطزٕ.ٜاغان١ ٫٠ٚ بٓ

َٝؿ١ٜ١نٞ ظ٩ضٟ زآٜط١نإ ١ٜ١ٖ بـ١ضز٠ٚاّ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ز٠نـ١ٕ بـ١      ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْغل ن١ ن َٝهٞ تط، ٥ خاَي
َٝػـتا بـ١           َٜهٝـ بـ١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ث٠ٜٛ١ْـسٟ نـطا٠ٚ، ن١ٚاتـ١ تـانٛ ٥ َُٝاْٞ، ض١ْس داض ْٛٚغٝٓط١ٟ غً

َٝت، ب ٍَ    ت١عًُٝات ب٠ٚٛ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ب١ زٌٜ ب َٝهٞ ١ٜنططتٛٚ بـ٪ ٠ٚضطـطتين َٓـسا َٜو ي١ غٝػت١َ ٪ ٠ٚ١٥ٟ د٪ض
َٜت. َٜو غط  ض

َٟ ١٥سهاَـ١     َٜو ١٥سهاَٞ غعاٜٞ ي١ْاٚ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ١ٜ١ٖ، ٥اٜا ي١ٚ ت١عًُٝات١زا يـ١ نـٛ َٝهٞ تط، ن١ ١ْٖس خاَي
َٞ نطز١ْنـ١ٟ، ب٪      َٞ بـ١د َٝت ب١ضاَبـ١ض بـ١ دـ َٝو ثاب١ْس ١ْب َٝت٠ٚ١، ن١ ١ٜن َٝطاٟ ز٠ب ٜـ١ ٜاغـان١   غعا١ٜٝنإ د

َٜت، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ طفتٛط٪ بهط َٝه١، ث  ظ٠ضٚٚض٠ت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض.
َٜع ز.عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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َٝت، ب٫َ١ّ ٠ٚنٛ ١٥ّ ضٛاض ١٥ْساّ ث١ض َٞ يٝص١ْف ١ْب َٝػتا ١٥ط١ض ٠ٚنٛ ١ٖضغ َٝؿـٓٝاضٟ   ٥ َُٝـ١ ث َٝػتا ٥ ي١َا١ْ، ٥
َٜـت،             َُٜـإ يـ١ ض٥٠ـٞ ٥اغـ٪ؽ خـإ بـٛٚ، نـ١ طفتٛطـ٪ ي١غـ١ض قا١ْْٛنـ١ زٚا غط ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ طٛ

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ غط  ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ف١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظ  اظ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝٛإ    ٚا زٜاض٠ ي١ ضاث٪ضت١ناْٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٚ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ دٝاٚاظٟ ١ٖٜـ١ يـ١ْ
َٝٞ َـازز٠ٟ )           َٝـت بـ١ث َٓٝ َُٝـإ باؾـ١ غـ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ز٠غــ٫َ١تٞ خـ٪ٟ بـ١ناض ب (ٟ ثــ١ٜط ٠ٟٚ 36ضاث٪ضتـ١نإ، ث

َٜت، ب١ ٥اَاز٠ بْٛٚٞ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، ٜـإ  ْاٚخ٪ زاٚا بهات ضاث َٞ يٝص١ْ ٥اَاز٠ بهط َٝهٞ ٖاٚب١ف ي١ٜ٫١ٕ ١ٖضغ ٪ضت
َٜهٞ تط ن١ ي١غ١ضٟ ٥ٝـ به١ٜٔ بـ١ ٥اَـاز٠    َٝطط٠ن١ٟ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاْغل قا١ْْٛن١ ١٥ط١ض ب٠ٚٛ قإْٛ، ٜإ ١ٖض ناض د

 ب١ٚ د٪ض٠، ظ٩ض غٛثاؽ.بْٛٚٞ ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ١َٚظٚع١ن١ ١ٜن٬ به٠ٚ١ٜٓ١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝٞ ثـ١ٜط ٠ٟٚ ْـاٚخ٪ ١٥طـ١ض ضـٛاض      خ٪ٟ شَاض١ٜ٠ى ْاٚ ْٛٚغطا٠ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚع١ قػ١ به١ٕ، ب٫َ١ّ ب١ث
        ٕ َٝتـ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، باؾـ١ ْـاّٚ ْٛٚغـٝٛٚ َٝـت ب َٜـت، ز٠ب َٜت، تـ٥١ذٌٝ بهط َٞ ن١ؽ زاٚاٟ نطز زٚا غط ، ن١ؽ، غ

َٜػـتإ خــإ، نـاى بطٖــإ، ع١ظؿلـ١ خــإ، نـاى خٛضؾــٝس، مسـري٠ خــإ، نـاى غــا٫ض، نــاى         َٝطٜعـإ خــإ، نٛ )ب
 غ١ض٠ٚض، ناى ٥اضاّ............، ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ.

َٜع غ٪ظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت زٚٚ نـ١ؽ ي١ٚاْـ١       َٝـت زاٚا بهط َٝٓاْٞ ز٠غـ٫َ١ت دـ١ْابت ز٠ب َٝـت،      ب٪ ب١ناضٖ ٟ نـ١ زاٚا ز٠نـ١ٕ نـ١ ٜاغـا ب
َٝــ      ــعاّ ب ــ١ٕ ْٝ ــ١ٚأْ ٚ زاٚا ز٠ن ــٔ ٥ ــ١ زشٜ ــ١ٟ ن ــ١ؽ ي١ٚاْ ٍَ زٚٚ ن ــ١ ــ١   ي١ط ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ض ٥ ــ١ ي١غ ــ٠ٚ١ قػ ت، ٥

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

ًَ َٝت ١٥غ َٜت، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠َي َٜت زٚا غط َٝؿٞ ١ٜ٠ٚ١٥، ز٠ٜا١ْٚ َٜتـ٠ٚ١،  َٛؾه١ًٝن١ ث ١ٕ قا١ْْٛن١ ض٠فع بهط
َٜـت ٖـ١تا ضاث٪ضتـ١نإ ٜـ١ى ز٠خـ١ٕ ٚ          َٜـت، زٚا غط َٝٔ تـ٥١ذٌٝ بهط خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ غ١ض ١َْك١ن١ف ز٠َيـ

َٜت. َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بف١ضَٛٚ َٝطٟ ث١ضي١َإ ناى فطغ١ت ت ٍَ ٠ٚظٜط ت١ْػٝل ز٠ن١ٕ، د١ْابٞ غهطت  ي١ط١
َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض 
َٝهٝـ ٥ٝدتٝكاقٞ د١ْابت١، ٥ٞ ٥ًٝئاٚ ض٠فعٟ  زٚٚ باب١ت ي١ب١ضز٠للا١ْ، ١ٜى ٥ٝدتٝكاقٞ ث١ضي١َا١ْ، ١ٜن
ــ١      ــ٠ٚ١ٟ ز٠ّٚٚ ت٥١ذًٝ ــ١ ز٠ْطساْــ٠ٚ١، ٥ َٝؿــرت غ١ٜت ــ٠ٚ١ ث ــت ٥ ــ١ٟ ٠ٚظاض٠تــ١، ز٠تٛاْٝ ثط٩ش٠نــ١ زاٚا نطز١ْن
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َٝــت ٚ ْــاتٛأْ  ز٠غــ٫َ١تٞ د١ْابتــ١ تــ٪ ز٠تٛاْٝــت تــ٥١ذًٝٞ بهــ١ٜت، ضــْٛ  ه١ َــازاّ َْٛاق١ؾــ١ بــ١ضز٠ٚاّ ْاب
 ب١ضز٠ٚاَٞ به١ٕ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض.
َٜع ز.عُط فلساَغل خسض)ْٛض٠زٜين(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

١َُٝ زٚاخػت١ٓن١ ب١ باؾرت َٜت، ٥ ١َُٝ زاٚا ز٠ن١ٜٔ زٚا غط ٍَ سهَٛـ١ت يـ١       ٥ َُٝـ١ ي١طـ١ ٟ ز٠ظاْغل، ب٪ضٞ؟ بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥
َٝـت، زٚاتـطٜـ طفتٛطـ٪ ز٠نـ١ٜٔ،              طفتٛط٪ زابغل ١٥ط١ض ٥ـ١ٚإ بـ١ ْٝـعاّ ز٠ضٜـإ نـطز، ١٥َـ١ ب١ضضـاَٚإ ض٩ؾـٓرت ز٠ب
َٜػيت خ٪َـإ ٜـ١ى    َٜع ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١َٖيٛ ٍَ ب١ض  ١َٖٛٚ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ي١ط١

َٝت؟ ب٪ٜـ١ زٚاخػـت١ٓن١ بـ١     غ ١ٜٔ، ٥اٜا ب١ ْٝعاّ ز٠ضٟ به١ٜٔ، ٜإ ١٥ط١ض ب١ قاْْٛٝـ بٛٚ ضاث٪ضتٞ ٖاٚب١مشإ ٖـ١ب
َٝت، ٜإ ب١ ْٝعاّ، غٛثاؽ. ١َُٝ ز٠ْط ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بس٠ٜٔ ب١ قإْٛ ب َٝػتا ٥ ١َُٝ باؾرت٠، ١ْى ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥  ض٥٠ٞ ٥

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

َٜت١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، ٖـٞ سه١َٛتـ١،     َٝت ض٠فع٠ن١ غط َٝٞ قاْْٛٝـ ز٠ب ٥اخط زٚٚض٠ن١ ض٠فع٠، خ٪ٟ عاز٠ت١ٕ ب١ث
َٝؿرت٠، فـ١ضَٛٚ   َٜت، ١٥ٚ ي١ ث سه١َٛت ت١ض٠مل ض٥٠ٝػ١ٝ ي١ ت١ْفٝع نطزْٞ، ن١ سه١َٛت زاٚا ز٠نات ض٠فع بهط

َٜػتإ خإ.  نٛ
 

َٜػتإ ذلُس عبساهلل: َٜع نٛ  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض 
َٝػتا سهَٛـ١ت بـ٪ ٫َ٠َٚـٞ     َٜو ١ْٝٝ، ١٥ط١ض ت١بطٜط ١ٜ٠ٚ١٥ تا ٥ ١ٜن١ّ/ ب٪ ١َغ١ي١ٟ زٚاخػعل ٖٝض ت١بطٜط
َٜٞ ٠ٚ١٥ٜـ١ بـ١ ْٝـعاّ              ١ْب٠ٚٛ، ١٥ّ ثط٩ش٠ٜـ١ زٚٚ غـاَي١ يـ٫١ٟ سه١َٛتـ١ بـ٪ ٫َ٠َٚـٞ ْـ١ب٠ٚٛ؟ ١٥طـ١ض ضـا٠ٚض 

َٟ     ز٠ضغات، ض١ْس غاَي١ٚ، ضـ١ْس نابٝٓـ١ يـ١ زٚاٟ ١ٜنـ١نإ ٥ـ١ّ ْٝعاَـ١ٜا       َٝػـتا بـ٪ ضـا٠ٚض  ٕ ز٠ضْـ١نطز٠ٚٚ، ٥
 به١ٜٔ ي١ َا٠ٟٚ ١ٖفت١ٜ١نسا ْٝعاّ ز٠ضبهات، ١َ١٥ ١ٜى.

َٜـت، ٖـٝض ظ٠ضٚٚض ْٝٝـ١، بـ١ ز٠ٜـإ ثط٩ش٠مشـإ          زٚاخػتٓٝؿٞ ب٪ ١َغ١ي١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ضاث٪ضتـ١نإ ٜـ١ى غط
َٝـط٠ ض٥٠ٝـ١نإ ٜـ١ند        طا٠ٚ، ب٪ٜـ١  َْٛاق١ؾ١ نطز٠ٚٚٚ ضاث٪ضتٞ دٝاٚاظٜـ ٖـ١ب٠ٚٛٚ ٖـٝض َٛؾـه١ًٝ ْـ١ب٠ٚٛ، ي

َٝت  ١َ١٥ ٖٝض ت١بطٜط ١ْٝٝ ب٪ زٚاخػتين، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ضز٠ٚاّ بغل ن١ ٥اٜا ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ٟ ٠ٚظاض٠ت ن١ ز٠َي
َٝػتا ْٝعاَٝإ ز٠ض١ْنطز٠ٚٚ؟ َٜت خ٪َإ ب١ ْٝعاّ ز٠ضٟ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜن١ّ ب٪ تانٛ ٥  ٥ًٝئا بهط

ٍَ ٠ٚظاض٠ت ٚ، زاٚا ز٠    َٝؿـ١ٜإ ١ٖٜـ١ ي١طـ١ َٜـت، ضـْٛه١      ز٠ّٚٚ/ ١َٖٛٚ زآٜط١نإ ن نـ١ٕ نـ١ ٜاغـا١ٜى ز٠ضبهط
َٝت يـ١ زآٜطـ١نإ،           َُٜٓـاٜٞ زش بـ١ ٜـ١ى نـ١ ٚاٟ نـطز٠ٚٚ َٛؾـه١ًٝ ٖـ١ب َٜت، ض َُٜٓاٜٞ ز٠ضز٠نط ب١ب١ضز٠ٚاَٞ ض

َٜت، ٜاغان١ ١٥َط  َٜت، ١ْ زٚاغط َٜـت،     ب٪١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ١ْ ت٥١ذٌٝ بهط َٜـت ٚ ث١غـٓس بهط ٩ َْٛاق١ؾـ١ بهط
َٜٝٛػت١ بط  َٝط ٠ٚ١ٜٓ ب٪ ز٠ْطٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.ب٪ ١ٖضزٚٚ ساَي١ت١ن١ف ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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 زنت٪ض ١٥فل١ز ف١ضَٛٚ.
َٜع ز.افلس ابطاِٖٝ عًٞ)٠ٚضتٞ(:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜـت، بـ١ ض٥٠ـٞ َـٔ ض٥٠ـٞ ض٠فـ         ع نطز١ْنـ١  زٜاض٠ زٚٚ يٝص١ْ ثؿتطريٟ ثط٩ش٠ن١ٜإ نطز٠ٚٚ نـ١ َْٛاق١ؾـ١ بهط

َٜت زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ض٥٠ٞ ١٥ٚ يٝصْا١ْف ٖات٪تـ١ غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١      َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض بهط ١ٜنػ١ض ١ْخط
َٜت، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ٖاتـ١ غـ١ض ض٠فـع نـطزٕ ٚ زٚاخػـعل،       ٍَ ١َ٠ٚ١٥ ن١ َْٛاق١ؾ١ بهط َٜت، َٔ خ٪ّ ي١ط١ زٚاغط

َٝت١ غ١ض ٠ٚ١٥ َٜت ض٥٠ٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ب َٝت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٜـ١ى  ب١ ض٥٠ٞ َٔ ١٥ط١ض بهط ٟ ن١ زٚاخػت١ٓن١ ب
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ضْٛه١ ١٥ط١ض ض٥٠ٞ ض٠فع نطز١ْن١ خطا١ٜ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ٥ـ١ٚ ناتـ١ َـ١داٍ     َٝت غط ض٥٠ٞ ١ٖب
َٜت، ٜاخٛز ٥اٜا ب١ ْٝعاّ، ْٝعا١َن١ غـ١ضن١ٚتٛٚ   َٝٛإ يٝص١ْنإ بهط َٝت٠ٚ١ زٚاٜٞ َْٛاق١ؾ١ ي١ْ َٓٝ ب٪ ٠ٚ١٥ ْاَ

َٝت ٜإ ْا؟ ظ٩ض غٛثاؽ  .ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ع١ظؿل١ خإ ف١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع   زلِ ايسٜٔ سػٔ: عظٌٚٞب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜـت،          َٜـت ٚ بـ١ ٜاغـا ز٠ضبهط َٜـو غط َٜٝٛػيت ز٠ظاة نـ١ بـ١ ٜاغـا ض زٜاض٠ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زآٜط١نإ َٔ ظ٩ض ب١ ث
َٞ غاَي١ ي١ ث ــ٠ٚ١  ١3919ضي١َاْٞ نٛضزغتإ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ن٪٫َ١َٜـ١تٞ يـ١ غـاَيٞ    ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َا٠ٟٚ غ

َٜٞ ْٝعا١َنـ١ بـٛٚ، ٜـ١ى غـاَي١      ضاث٪ضت١ن١ٟ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ٠ٚ١٥ بٛٚ ضا٠ٚض 
َٝػـتا   ٠ٚ19/6/3913ظاض٠تٞ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ ١٥ّ ْٝعا١َٟ ْاضز٠ٚٚ ي١  ٥ـ١ٚ  ب٪ سه١َٛت، تانٛ ٥

َٜت بـ١ٚ ْٝعاَـ١ف           ْٝعا١َ ١ْٚ، زٜاض ْٝٝـ١ٚ ١ْٖات٪تـ١ ث١ضيـ١َإ، ٜـإ ١ْط١ٜؿـت٪ت١ ٠ٚظاض٠ت، ١٥طـ١ض ؼلاْـ١ٚ
َٝـت ٠ٚنـٛ        ١َُٝ، َٔ ْٛغد١ّ ز٠غـته١ٚت٠ٚٛ، ب١ض اغـيت ٥ـ١ٚ ْٝعاَـ١ ْاتٛاْ َٜهٞ غ١ٜٔ ن١ ٖات٪ت١ ب١ضز٠غيت ٥ ض

َُٜٞ نٛضزغــت  َٝؿــا١ْٟ نــ١ يــ١ زآٜطــ١ناْٞ ٖــ١ض َٝــت ضاض٠غــ١ضٟ ٜاغــا ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ ططفــت ٚ ن اْسا ١ٖٜــ١ بتٛاْ
َٝٞ ١٥ٚ غٝػت١َ١ ن٪١ْٟ  َٝؿ١نإ بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زآٜط١ ١ًٖٝ١٥نإ ٚ زآٜط١ سه١َٝٛنإ ب١ث نـاض   77ن

َٜـت ْـ١ ْٝعا١َنـ١، ْـ١ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜٟ نـ١         َٜت، ْاتٛاْط ١ٜ٠َٛٝ ٥ٝؿٞ ي١غ١ض بهط ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ١٥ط١ض ب١ٚ ؾ
    َٜٛٝ َُٝـ١ يـ١ يٝصْـ١ٟ ناضٚبـاضٟ           ي١ب١ض ز٠غتُاْسا بـٛٚ، ب٪ٜـ١ َـٔ بـ١ ث َٝؿـ١ٚ ططفتـ١ ظ٩ضاْـ١ٟ نـ١ ٥ ػـيت ز٠ظاة ٥ـ١ٚ ن

َٜٝٛػــيت ز٠ظاة ٥ــ١ٚ ثــط٩ش٠    َٝٝــ١ يــ١ زآٜط١ناْــسا ١ٖٜــ١، َــٔ ب٪ٜــ١ بــ١ ث ن٪٫َ١َٜــ١تٞ ٚ يٝصْــ١ٟ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٥اطاَــإ ي
ــت ي٫١ٜــ١ٕ ١٥     َٜ ــت ٚ ز٠َٚي١َ١ْــس بهط َٜ ــ١ٟ ي١غــ١ض بهط ــط٩ش٠ ٜاغــاٚ َْٛاق١ؾ ــت بــ١ ث َٜ ــساَاْٞ ٜاغــا١ٜٟ ٥ــ١َط ٩ بهط ْ

 ث١ضي١َإ ٚ، غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 
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َُٝــ١ ْٝعا١َنــ١َإ ت١قــسؿلٞ ١٥زلَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ نــطز٠ٚٚٚ    دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط يــ١ تــ١ٚظضلاتٞ خــ٪ٟ طــٛتٞ ٥
َٝؿتا ضٜعٟ ب١ض ١ْن١ٚت٠ٚٛ، بـ٪  ٠ٚ١َٝٝ ي١ ب١ضْا١َٟ ناضزا١ٜ، ب٫َ١ّ ٖ ٥ـ٠ٚ١ٟ   ي١ب١ضْا١َٟ ناضزا١ٜ، ي١ َاْطٞ غ

َٝطٜعإ خإ ف١ضَٛٚ. َٜت، ب  َْٛاق١ؾ١ بهط
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
        ٍَ َٞ ي١طـ١ َٝت، بـ٫َ١ّ يـ١ ن١غـت ١ْثطغـٞ ٥اٜـا نـ َٝت، ٜإ ب١ ٜاغا ب باؽ ي٠ٚ١ نطا ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١ْٝعاّ ب

َٝ َٝٗات، ٥ َٝت؟ ب٫َ١ّ ٥٪ت٪َاتٝو ٚاٟ ي ػتا ضٛاض ١٥ْساّ ١َٖيػتإ باغٝإ نطز ن١ ٜاغـا باؾـرت٠   ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٜاغا ب
َٝت، ١ْى بع٠بت ١٥ٚ ثـط٩ش٠ ٜاغـا١ٜ،    َٝت ب١ ٜاغا ب َِٝ ز٠ب َٝهِ ي١ٚا١ْٟ ن١ ز٠َي ٠ٚى ي١ ْٝعاّ، ب٪١ٜ َٓٝـ ١ٜن
        َِٝ َِٝ بـاف ْٝٝـ١، ضـْٛه١ بـ١ ٫ٚاظٟ ز٠ٜبٝـِٓ، ز٠َيـ ٖ٪١ٜناة ْٛٚغ٠ٛٝ، ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ض٠ز ز٠ن٠ٚ١َ١ٚ ثـ

َٜطاٟ...............ظ٩ض ططْ َٝت تاٜب١ت ب١ ث١ؿلاْطا، ضْٛه١ ي١ ض ١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ ١ٖب  ط١ ٥
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝـت، َْٛاق١ؾـ١          َٝـت، ٜـإ بـ١ ْٝـعاّ ب َٝػتا َْٛاق١ؾ١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ بـ١ ٜاغـا ب َٝطٜعإ خإ ١َض٠ٚٛ ت١فاغٌٝ، ٥ ب
١َُٝ باؽ ي٠ٚ١ َٜت، ٥ َٜت، زٚا غط  ز٠ن١ٜٔ ١ْض١ٓٝ ْاٚ ١َظَْٛٚٞ ٜاغان١. بهط

 
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٝهــٞ زضٚغــت ز٠نــ١ٜت ٚ     َٝــت ثط٩ش٠نــ١ بــاف ْٝٝــ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ تــ٪ يــ١ زآٜطــ٠ٚ١ َط٩ظ ١٥طــ١ض بــ١ ٜاغــا ب

َٝطٟ ز٠ن١ٜت ن١ ٠ٚ١٥ ضاغت١، ٠ٚ١٥ غ١َي١تـ١، ٥ـ١   ٠ٚ بـ٪ت ١ٖٜـ١، ٥ـ٠ٚ١ بـ٪ت     ث١ض٠ٚضز١ٜ٠نٞ باؾٞ ز٠ن١ٜت ٚ ف
َٝػـتا باغـٞ ز٠نـ١ّ ضـْٛه١      ١ٜ٠َٛٝ بْٛٚٞ ٜاغا ططْط١، ب٫َ١ّ ١ْى ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ، ب٪١ٜ ٥ ١ْٝٝ، ب٪١ٜ ب١ٚ ؾ
َٝغل ظ٩ض دـاض ٠ٚضْـ١طريا٠ٚ، ب٪ٜـ١ َـٔ سـ١ظ ز٠نـ١ّ بـ١           ًَـ ١٥ط١ض ١َٖيػتغل ب١ؾساضٜـ بغل ٚ ض٥٠ٞ خ٪مشـإ ب

َٝطٚ ثط ٚ ض١ْس ن١غٞ ؾـاض٠ظا، ١٥ٚاْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚض    َٜهدػـتين ٥ـ١ٚ        ت َٜٓـس٠ٚٚ ب١ؾـساض بـٔ يـ١ ض ز٠ٟ َٓـساَيٝإ خٛ
ٍَ ١ْٝٝ، ب٫َ١ّ  َٝسا١ٜ، َٔ ض٠زٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ز٠ن١ّ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٜاغان١ّ ب١ ز ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ، ظ٩ض ن١َٛنٛض ٟ ت

ٍَ بْٛٚٞ ٜاغا١َ ب٪ زآٜط١، ظ٩ض غٛثاؽ.  ي١ط١
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١ضَٛٚ.٥ا١ْٖط خإ ف
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   ز٦ٗو:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜع ٠ٚظٜـطٟ نـاضٚ ناضٚبـاٟ ن٪٫َ١َٜـ١تٞ ي٫١ٜـ١ى س١قٝـ١تٞ، ي٫١ٜـ١نٝـ         غ١ٜطٟ ١٥ٚ غهت١ض٠ٟ ز٠ن١ٜت ب١ض 
١٥ْساَإ س١قٝا١ْ، ب٪ضٞ؟ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ زْٝا به١ٜٔ، ي١ ق١ٚاْٝين زْٝا ٠ٚ١٥ٟ ن١ ْٝعاَٞ زآٜط١ٟ ي١غـ١ض  
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ــ َٝ َٝهٝإ/ ١ٜنــ١دلاض ف١ْــسٟ ٥ــ١ٚ زآٜطاْــ١،   سٝػــاب ز٠ب َٞ غــهت١ض ١ٖٜــ١ ططْطــ١ بــ٪ ٥ــ١ٚ ْٝعاَــ١، ٜــ١ن ت، غــ
َٜت.  َٝـ بهـ١ٚ ز٠َٚٚٝـإ/ ١َغـ١ي١ٟ ٠ٚ١٥ٜـ١ ضـ٪ٕ ١َنتـ١ب       ١َغ١ي١ٟ باْو ت١ًَٜٛٞ بهات، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب١ ث

ــ١.       ــ١ ١ٖٜ ــ١ َايٝ ــ١ٟ ب ــ١، ع٬ٝق ــ١عًِٝ ١ٖٜ ــ١ ت ــ١ٟ ب ــ١عين ع٬ٝق ــ٠ٚ١، ٜ َٜت ــ١    بهط ــ١ٟ ب ١ََٝٝٝإ/ ع٬ٝق ــ غ
َٝؿـٞ غـات.       ت١ َٞ غـهت١ض٠     ْسضٚغيت ١ٜ١ٖ ض٪ٕ غٛث١ض فاٜس٠ضٟ بهات يـ١ ْاسٝـ١ٟ قـشٞ ضـ٪ٕ بـ١ ث ٥ـ١ٚ غـ

َٜت ٥ـ١ٚ          َُٝـ١ ؼلاْـ١ٚ َٝـت، ١٥طـ١ض ٥ َٝـت، ض بـ١ ٜاغـا ب ع٬ٝق١ٟ ب١ قاْْٛٞ ٥ٝػتٝػُاض ١ٜ١ٖ، ض ب١ ت١عًُٝات ب
َٜو ؾـت ١ٖٜـ١، ١٥     َٝػتا ؾ١نٛاٜإ يـ١ ١ْٖـس َٝـ غ١ٜٔ ٚ، ١٥ٚ زآٜطا١ْٟ ن١ ٥ َٜت    ْٝعا١َ ث َُٝـ١ ؼلاْـ١ٚ طـ١ض ٥

َٞ خاَي١ٟ به١ٜٔ، ٥ٝٓذـا ض بـ١ ْٝـعاّ     َٝت ض٠ضاٟٚ ١٥ٚ غ َٝؿا١ْٜإ ب٪ س١ٍ به١ٜٔ، ز٠ب َٝهٞ ب١غٝت ي١ٚ ن ب١ؾ
َٝت ١ٖز٠ف١نــ١ َٓساَي١ناْــ١ٚ ف١ْس٠ن١ٜــ١ٚ ١َغــ٦ٛٚي١ٝتٞ     َٝــت ٥ــ٠ٚ١َإ يــ١ بــري ١ْضــ َٝــت، ض بــ١ ٜاغــا؟ ز٠ب ب

 ظ٩ض غٛثاؽ.١َنت١ب١نإ ٚ ت١ضب١ٝتٝتٝإ ٚ ١َغ٦ٛٚي١ٝتٞ قشٝٝا١ْ، 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

 ١٥ظغل خإ ف١ضَٛٚ.
َٜع ١٥ظغل عُط افلس:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝهـ١ يـ١ باب١تـ١ ٖـ١ض٠        َٜت باؽ ٚ طفتٛط٪ٟ ي١غـ١ض بهـ١ٜٔ، ١ٜن ١َُٝ ١٥َط ٩ ز٠َا١ْٚ ١َٖيب١ت١ ١٥ّ باب١ت١ ن١ ٥
َٝػــتا  ططْطــ١نإ، ضــْٛه١ ز٠ظاْــغل زآٜطــ١ ضــ١ َُٝــ١ ٥ َُٝــ٠ٚ١، بــ٫َ١ّ طــطْط ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ ْس ططْطــ١ ب١ْٝػــب١ت ٥

َٝت      َٝهٞ ٖاٚبـ١ف ٖـ١ب َٝـت ضاثـ٪ضت َٝت؟ ٜإ ب١ ٜاغا، ١٥ط١ض ب١ ٜاغاف ب َٝٛإ زٚٚ خ١ٜاضٜٔ، ٥اٜا ب١ ْٝعاّ ب ي١ْ
   ٚ َٝت، ٜـإ بـ١ ٜاغـا، ز ١َُٝ ٠ٚ١٥ ١ٜن٬ به٠ٚ١ٜٓ١ ب١ ْٝعاّ ب َٝتٛ ٥ اٟ ب٪ زٚاخػتين، ب٪١ٜ ب١ زٜسٟ َٔ ١٥ط١ض ب

َٝػـتا ١ٜنـ١ّ ؾـت     َٜٝٛػت ْانات ت٥١ذًٝٞ به١ٜٔ، ب٪١ٜ ب١ زٜسٟ َٔ ٥ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ٖاتٛ ب١ ْٝعاّ بط ٜاض زضا، ث
َٝت، ٜإ ب١ ٜاغا؟ ثاؾإ بط ١ٜٓ٩ غ١ض ١٥ٚ خاَي١ٟ نـ١ ٥اٜـا    ١َُٝ ٠ٚ١٥ ١ٜن٬ به٠ٚ١ٜٓ١، ن١ ١َ١٥ ب١ ْٝعاّ ب با ٥

َٝػ َٝت؟ ٜإ ٠ٚنٛ ٥ َٜت؟ ب١ ضاث٪ضتٞ ٖاٚب١ف ب ١ٜ٠َٛٝ       ت٥١ذٌٝ بهط َٜعإ ضـ٪ٕ ساظضٜـإ نـطز٠ٚٚ بـ١ٚ ؾـ تا بـ١ض 
 بط ٚات؟ ظ٩ض غٛثاؽ.

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

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜع ٥اغ٪ؽ زلٝب/ ٠ٚظٜطٟ ناضٚ ناضٚباضٟ ن٪١ٜ٫َ١َتٞ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــا      ــطاَٚإ ْ ــ١ ْٛٚغ ــطز٠ٚٚ ن ــ١ ن ــ١ٚ ب١ضٚاضاْ ــاش٠ّ ب ــرت ٥اَ َٝؿ ــ١ّ    ث َٝـ ٥ ــ ــطإ، ث ــ١ْٞ ٠ٚظٜ ــ٪ ١٥زلَٛ ضز٠ٚٚ ب
( زٚٚ غٝػت١َٞ تطَإ ٥اَـاز٠ نـطز بـٛٚ، غٝػـت١َٞ ؾـ١َيت١ض٠نإ بـٛٚ، ي١بـ١ض        3ن٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛف ي١ َاْطٞ )

َٜع ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ نطزَا١ْ يٝصْـ١ٚ ١ٖفتـ١ٟ    َٝبٝين ١ٜى، زٚٚ ٠ٚظٜطٟ ب١ض  ١ٖغتٝاضٟ باب١ت١ن١ ب١ ت
١َُٝغٝػت١َٞ ؾ١َيت ١َُٝ زاٖاتٛٚ ت١ٚاٚ ٥ َٝـ ٠ٚ١٥ غٝػت١َٞ ب١ غا٫َضٛٚإ ١ٖبٛٚ، ٥ ١ض٠ن١ ت١ْفٝع ز٠ن١ٜٔ، ث

َٝـت بـ١        َٝغل ف١ضاغٞ قاْْٛٞ ١ْٝٝ ي١ّ ٜاغا١ٜ ب٪ ١َغ١ي١ٟ زآٜط١نإ ٠ٚى ٜاغـا١ٜنٞ تاٜبـ١ت بـ١ خـ٪ٟ ب ز٠َي
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َٜـت،        َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ١٥زلَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ ث١غـٓس بهط غٝػت١ّ باؾرت٠، ز٠تٛأْ غٝػت١َ١ن١ ت١َاؾا به١ٕ، ث
ــ١ض ــْٛه١        ٖ ــ١ٜٔ، ض ــس به ــت١َ١ن١ ز٠َٚي١َ١ْ ــإ غٝػ ــ١ٜٔ، ٜ ــٛاْغل ٫ٜبب ــ١ظاْٞ ز٠ت ــتُإ ْ َٜٝٛػ ــ١ ث ــو ب َٝ خاَي

َُٜٓاُٜٝإ ١ٜ١ٖٚ طؿتطري٠ ب٪ ١َٖٛٚ زآٜط١نإ يـ١ زٖ٪نـ٠ٚ١ تـا     َٝو ض ١َُٝ ن٪١ََي غٝػت١َ١ن١ باؾرت٠، زٜاض٠ ٥
َٜو يــ١ٚ زاٜ 159نفــطٟ، ْعٜهــ١ٟ ظٜــاز يــ١  ٓطاْــ١ ب١تاٜبــ١تٞ يــ١ زآٜطــ١َإ ١ٖٜــ١ سهــَٛٞ ٚ ٥ــ١ًٖٞ، ١ْٖــس

َُٜٓاُٜٝإ زاْا٠ٚ ب٪ ثاضاغيت شٜاْٞ ١٥ٚ  َٝو ض ١َُٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن٪١ََي َُٜٓا١ٜٝناْٞ ٥ َُٝاْٞ ثاب١ْس ْغل ب١ ض غً
َٜو يـ١ٚ زآٜطاْـ١،              َٝـت، ١ْٖـس ٍَ زآٜط١نـ١ ب َٝعاْـٞ خـا٠ٕٚ زآٜط١نـ١ ي١طـ١ َٝـت خ َٓسا١ْ٫َ، ي١ٚاْـ١ ١ٜنـ١ّ ْاب

َٞ زآٜطـ١ٕ، خـٛاض   ١٥ٚا١ْٟ ن١ غها٫َٜإ ٖـ١ب٠ٚٛ ظ٩ضبـ١   ٕ بـ٪  زآٜط١نـ١ بـ٠ٚٛ    زْٜٞإ، غـ َٝعاْـ١ناْٝا َُٝـ١   ،خ ٥
َٜــت ٚ ق١ز٠غ١ٜــ١، يٝػــيت خٛاضزْــ١ناْٝـ ٖــ١ض ٖــ١َٟٛٚ ٠ٚظاض٠تــٞ           ١ٜ٠َٛٝى ْانط ٚتَٛٚاْــ١ بــ١ ٖــٝض ؾــ
َٜـت، خ٪ٜـإ يٝص١ْؾـٝإ           َٞ بـ١ ٥ٝؿـطامل ناض١َْـسٟ ت١ْسضٚغـتٝـ ٥ـ١ٚ خٛاضزْاْـ١ ز٠نط ت١ْسضٚغيت ز٠ٜاْسات

َٝس َٝـت، تهاٜـ١     ١ٜ١ٖ، يٝص١ْٟ ث َٜٝٛػيت ز٠ظاة ١٥َـ١ غٝػـت١ّ ب اض٠ٚ١ْٚٛمشإ ١ٜ١ٖ ب٪ زآٜط١نإ، ب٫َ١ّ ب١ث
َٝت، ٜاخٛز غٝػـت١ّ   َُٜٓاٜٞ ب َٝط٠ ظ٩ض ٖاٚاضّ نطز ق١ضظٟ بطٛٚى ض َٞ ١ٜ١ْت، ن١ َٔ ي ٠ٚنٛ ق١ضظٟ بطٛٚنٞ ي

َٞ نطز١ْنـ١ تٛٚؾـٞ نَٝ     َٞ بـ١د َٜٝٛػيت ثط٩ش٠ن١ٚ ناتٞ دـ َٝٞ ث َٝت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاة ب١ث َٝػـتا    ب ؿـ١ ْـ١بغل، ٥
َٝػــتاف قـ١ضظٟ بطــٛٚى نـ١ بــ١ خـاٟٚ ز٠ض ٚات، ٥ــ١ٚ ناتــ١ٟ        ٥ـ٠ٚ١تا ٖــ١َٛاضَإ نطز٩تـ٠ٚ١، ب١ض اغــيت تـانٛ ٥
َٝت بـ٪ ق١ضظ٠نـ١، باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ ْـ١نطا ض            َٝط٠ ث١غٓس نطا باغٞ ٥ـ٠ٚ١ ْـ١نطا َٝعاْٝـ١ٟ ت١ؾـئًٝٞ ٖـ١ب ٜاغان١ ي

ــْٛه١ ٥َٝ      ــ١ٕ، ض َٞ ز٠ن ــ١د َٞ ب ــ ــٛٚن١ د ــ١ضظٟ بط ــ١ّ ق َٜو ٥ ــ١ض ــ١ض   ف١ضَاْب ــت٪ت١ غ َٝهٞ ظ٩ضّ خػ ــ١ضن ــتا ٥ ػ
َٝـــعإ ز٠زات، ٖـــ١َإ ٥ـــ١ٚ    َٜطٟ خ ف١ضَاْبـــ١ضاْٞ ٠ٚظاض٠ت، ٥ـــ٠ٚ١ٟ َٛٚضـــ١ٟ ن١٦َ١ْـــساَإ ز٠زات، ضـــاٚز
ف١ضَاْب١ض١ٜ٠ ن١ ق١ضظٟ بطٛٚنٝـ ز٠زات ي١غ١ض١ٜتٞ غ١ضزاْٞ ثط٩ش٠نـإ بهـات، ب٪ٜـ١ ١٥َـ١ بـ١ غٝػـت١ّ       

َٝت، ١٥طـ١ض زاٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ف ز٠نــ١ٕ يـ١ ن        َٝـت، بـ١ ٜاغـا ْـ١ب ٪ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنـسا ظ٩ض ٥اغـا١ٜٝ بـ١ ١ٜنـ٠ٚ١ تــاٚت٪ٟ     ب
َٝٝـ١تٞ، ضـْٛه١ يـ١ غٝػـت١َ١ن١ باغـٞ سـ١ٚافٝع نـطا٠ٚ، بـ٫َ١ّ يـ١ ٜاغـان١ بـاؽ               َٜٝٛػـتٝتإ ث ز٠ن١ٜٔ ٚ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ث
ــ٪ٟ        ــ١ ٖ َٝت ــ١ض٠ٖٚا ز٠ب ــات، ٖ ــاض ز٠ن ــ١ ن ــ١ زآٜط١ن ــات ي ــ١ ز٠ن ــذٝعٞ ناض١َْس٠ن ــ١ ت١ؾ ــ١ٚافٝع٠ٟ ن ــ١ٚ س ــ١نطا٠ٚ، ٥ ْ

َٝساْٞ زآٜط١ن١ َٝط٠ بريَإ ي١ ١ٖض ١َٖٟٛٚ نطز٩ت٠ٚ١، ٖـ١ض٠ٖٚا ز٠ضَاَي١ٜـ١نٞ تاٜبـ١تٝـ    ث١ض٠ث َٝو ؾت١، ي ف، ن٪١ََي
ب٪ ١٥ٚ ف١ضَاْب١ضا١ْٟ ن١ ي١ زآٜط١نإ ناض ز٠ن١ٕ ٚ ٥ـ١ضنٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ ي١غـ١ض٠ نـ١ بتـٛأْ َٓساَيـ١نإ بـ١ دـٛاْرتٜٔ         

َٝـت، ز٠تـٛاْغل    َٜٝٛػيت ز٠ظاة ب١ غٝػـت١ّ ب ٠َٛٝ ث١ض٠ٚضز٠ به١ٕ، ب٪١ٜ ب١ ث َُٝـ١     ؾ َٝو بهـ١ٜٔ ظ٩ض ٥اغـا١ٜٝ، ٥  زاْٝؿـتٓ
َٜت ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ث١غٓس بهط  ٥اَاز٠ٜٔ ث

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

َٝـت، ض٥٠ـٞ يٝصْـ١ف ٠ٚ١٥ٜـ١ بـ١ قـإْٛ          ض٥٠ٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ٚاظضل١، ت٥١هٝس ز٠نات٠ٚ١ ن١ بـ١ غٝػـت١ّ ب
َٝت، ي١ َٝـط٠ َْٛاق١ؾـ١     ب َٝـت، ٥ـ٠ٚ١ ي ب١ض ٠ٚ١٥ ض١ٝ٥٠نإ َٛخت١يٝفٔ، ١٥ط١ض ض٥٠ٞ ٠ٚ١٥ غ١ضن١ٚت ب١ ْٝعاّ ب

َٝـت، ١٥ٚغـا ٜـإ           َٜت، ضْٛه١ سه١َٛت ب٪ خ٪ٟ ْٝعا١َن١ ز٠ضز٠نات، ١٥طـ١ض ض٥٠ـٞ ٥ـ٠ٚ١ بـٛٚ بـ١ ٜاغـا ب ْانط
ٜٓـ١ ب١ضز٠غـيت   َْٛاق١ؾ١ ز٠ن١ٜٔ، ٜإ يٝص١ْنإ ت١ٚسٝـسٟ ضاث٪ضتـ١ناْٞ خ٪ٜـإ بهـ١ٕ، ٥ـ١ٚ ناتـ١ف ز٠خ١      

َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١ ٥ٝػـطاض ز٠نـات         َٝٞ ٥ـ١ٚ ث َٝت بٝد١ٜٓ١ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، بـ١ث خ٪تإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٜن١َغل ؾت ز٠ب
َٝت، ف١ضَٛٚ ناى فطغ١ت. َٝت ب١ ْٝعاّ ب  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠َي
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َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝؿٓٝاضٟ د١ْابٞ   َٝت ب١ض اغيت، ضْٛه١ ١٥ط١ض طٛؽلإ ب١ غٝػت١ّ ١٥ط١ض ث ١ٜ٠َٛٝ ْاب ٠ٚظٜط غ١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ ب١ٚ ؾ
َٝت،  َٓٝ َٝعل ثط٩ش٠ن١ ي١ب١ضز٠غتُإ ز٠َ َٝغل ض٠فعٟ ثط٩ش٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ضْٛه١ ١٥ط١ض ٚا ١ْب ًَ َٝت، ٫ظ١َ ب١ غطاس١ت ب ب

َٜت، غٛثاؽ.  ١٥ط١ض ض٠فع ١ْنط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ:ب١ض 

َٜـت ز٠غـيت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟          ٍَ ٠ٚ١٥زاٜـ١ ٥ـ١ّ ثط٩ش٠ٜـ١ ض٠فـع بهط َٞ ي١ط١ ١َُٝ ز٠طل١ٜٓ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ن َٝػتا ٥ ٥
َٞ ي١ط١َيسا ١ْٝٝ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ )42) ( ١٥ْساّ ي١ط١َيٝسا ١ْٝٝ، 36( ١٥ْساّ ي١ط١َيٝسا١ٜ، ظ٩ض غٛثاؽ، ن

سه١َٛت ب١ ْٝعاّ ت١ْعؿلٞ ز٠نات، ٥ـ١ٚ ْٝعاَـ١ف    ظ٩ض غٛثاؽ، ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ثط٩ش٠ن١ ض٠فع نطا٠ٚ١ٜ،
ــ٠ٚ١ٟ         ــ٪ ٥ ــات، ب ــ١ به ــ١عين زٜطاغ ــ١ناْٞ َ ٍَ يٝصْ ــ١ ــ١َإ ي١ط ــ١ ث١ضي َٝت ــ١ ب ــطز ٥اَاز٠ٜ ــٞ ن ــ٪ٟ باغ ــٛ خ ٠ٚن
١َٜٓٝ غ١ض ف١قـ١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ، دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٥ـاظازٟ ١٥طـ١ض بـط ٩ٟ        ١َُٝ ز ْٝعا١َن١ٟ خ٪ٟ ز٠َٚي١َ١ْس بهات.٥

ــ٠ٛف ب  َٝ ــصاضزْٞ   غٛثاغــت ز٠نــ١ٜٔ، فــ١ضَٕٛٚ ٥ َٜٝٓــ١ غــ١ض ف١قــ١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ/ ١َٖيب ــاٟ خ٪تــإ، ز َٝط ط ٩ْــ١ د
َُٜٞ نٛضزغـتإ    َٜعاْـ١ )غـاَر       –غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ٖـ١ض َٝٛإ ٥ـ١ّ ب١ض  َٝـطام يـ١ْ ْنع  عثٌى 

ْٜٛؼ( ٚ )غريٚإ عُط اَغل( ٚ )ز.افلس اْٛض(. بـ٪ ٥ـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ْٝـٛ غـ١عات ٥ٝػـطاس١تتإ ز٠ز٠ٜـيَن، زٚاٟ ْٝـٛ         
٠ٚ١َٜٓٝ قاع١ٟ ث١ضي١َإ ب٪ ١٥زلاَساْٞ خاَيٞ ز٠ّٚٚ، غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ تا ْٝٛ غ١عاتٞ تط ١ٖض بصٜٔ. غ١عات  ز

 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض 

َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ز٠بـغل ي١غـ١ض زاْٝؿـت١ٓن١َإ، ٖاتٝٓـ١ غـ١ض بط طـ١ٟ ز٠ّٚٚ يـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ٥ـ١َط ٩،            ٥
َُٜٞ نٛضزغــتإ   ٥ــ١ٜٚـ َٝٛإ ٥ــ١ّ  –١َٖيبــصاضزْٞ غــ١ض٩نٞ ز٠غــت١ٟ طؿــيت ز٠غــتجانٞ يــ١ ٖــ١ض َٝــطام يــ١ْ ع

َٜعا١ْ )غاَر  َٝٛضإٚ ب٪ ث٪غيت ٥ـ١ٚ   عثٌ ْب١ض  ١َٝٝ ثاَي ْٜٛؼ( ٚ )غريٚإ عُط اَغل( ٚ )ز.افلس اْٛض(، ١٥ٚ غ
 ز٠غت١ٜ١، ف١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٞ ن١غـ١،     َٜت ب٪ ت١ضؾٝر نطزْٞ ٥ـ١ٚ غـ َُٝإ باؾ١ ٥ٝؿاض٠ت ب١ ْٛٚغطاٟٚ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ بهط ببٛض٠، ث
.٠ٚ١َُٜٓ َٝتإ باؾ١ بٝدٛ  ْٛٚغطا٠ٚنإ ي٫١ٟ ١َٓ، ١٥ط١ض ث

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

.٠ٚ١َٜٓ  ف١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ ْٛٚغطا٠ٚن١ غٛ
َٜع عْٛ  ٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

 ث١ضي١َاْتاضاْٞ نٛضزغتإ. 
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َُٜٞ نٛضزغتإ. ب١ ْٛٚغطاٜٚإ شَـاض٠ )  َٜهٝإ بـ١    39/2/3913( يـ١  ١٥13زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١ٖض ْٛٚغـطاٚ
َٝػـتا        َٝين ٥اضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ نطز٠ٚٚ ب١ زا١َظضاْـسْٞ غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ طؿـيت ز٠غـتجانٞ، ٥ ْٗ

٠ٚ١َُٜٓ:ز٠  قٞ ْٛٚغطا٠ٚن١ ز٠خٛ
َٝض بط ٜـــاضٟ ١٥زلَٛـــ١ْٞ زاز٠ٚضٟ شَـــاض٠ ) َٝـــطٜٔ ز٠ضبـــاض٠ٟ 37/3/3913( يـــ١ 35بـــ١ ٖـــاٚث تـــإ بـــ٪ ز٠ْ

        َُٜٞ َٞ ي١ زاٚاناض١ٜٝناْٞ زا١َظضاْسٕ ب٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ طؿـيت ز٠غـتجانٞ يـ١ ٖـ١ض ١َٖيبصاضزْٞ غ
َٜعإ، زاز٠ٚض غاَر  َٜع عثٌ ْنٛضزغتإ، ب١ض  ذلُـٛز،   خطىسن٠ض غريٚإ عُط  اَغل، زاز٠ٚض َػـعٛز  ْٜٛؼ، ثاض

       ٍَ َٝـطٜٔ، ي١طـ١ َٝض َا١ََيـ١ناْٞ ْاٚبطاٚتـإ بـ٪ ز٠ْ َٜٝٛػت تها١ٜ، ب١ ٖـاٚث ب٪ ٥اطازاضٜتإ ٚ ١٥زلاَساْٞ ناضٟ ث
َٜعزا، غ١ض٩نٞ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ.  ض

َٜهٞ تطٜإ ٥اضاغت١ٟ ث١ضي١َإ نطز٠ٚٚ ب١ شَاض٠ )  .13/2/3912( ي١ ب١ضٚاضٟ 4زٚاٜٞ ْٛٚغطاٚ
 ب٪/ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ

 باب١ت/ زا١َضظاْسْٞ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ طؿيت ز٠غتجانٞ
َٝين شَاض٠ )6/3/3912( ي١ ٥4/2/517اَاش٠ ب١ ْٛٚغطاٚتإ شَاض٠ ) ( يـ١  13، زٚا ب١ زٚاٟ ْٛٚغطاَٚإ ْٗ

َٝض بط ٜاضٟ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ شَاض٠ ) 39/3/3913 َٝـط 13/2/3912( ي١ 15ب١ ٖاٚث ٜٔ، نـ١  تإ ب٪ ز٠ْ
َٜع )ز. افلـس اْـٛض ذلُـس( بـ٪ ث٪غـيت غـ١ض٩نٞ ز٠غـت١ٟ طؿـيت ز٠غـتجانٞ يـ١               تاٜب١ت١ بـ١ ١َٖيبـصاضزْٞ بـ١ض 

َٜع )زاز٠ٚض َػـعٛز      َُٜٞ نٛضزغتإ يـ١ دٝـاتٞ بـ١ض  َٝض َا١ََيـ١ٟ ْاٚبطاٚتـإ بـ٪        خطىسن١ٖض ذلُـٛز( بـ١ ٖـاٚث
َٜعزا، غ١ض٩نٞ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ظ٩ض غٛثاؽ. ٍَ ض َٝطٜٔ، ي١ط١  ز٠ْ

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

َٞ غـاَي١ٟ   َٝو ي١ٚ قػ١ٚ باغا١ْٟ ي١ َا٠ٟٚ ١٥ٚ زٚٚ، غ َٝو ي١ٚ ط١ًٜٝا١ْ، ٜإ ١ٜن َٜعإ، خ٪تإ ز٠ظأْ ١ٜن ب١ض 
َٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ١ْظاٖـ١ٚ َـامل َـط٩ظ غـ١ض بـ١ ث١ضيـ١َاْٞ        ضابطزٚٚ ي١ ث١ضي١َإ ز٠نطا ٠ٚ١٥ بٛٚ ز٠غت١ٟ ضاٚز

٠ٚ١َٜٓ، ي١ غ١ض٠تان١ٟ ض١ٝ٥٠نٞ ٚا ١ٖبٛٚ ن١ ١ٖضزٚٚ سعبٞ سٛنُط اْٞ ثاضتٞ زؿلٛنطاتٞ نٛضزغتأْ ثط   ْانط
َٝيت ْٝؿـتُاْٞ نٛضزغـتإ ٥ـ١ٚ زٚٚ ث٪غـت١ بـ١ سـٛنُٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ سـٛنُط أْ ن١غـٞ خ٪ٜـإ              نٛضزغـتإ ٚ ٜـ١ن

َٞ باف بٛٚ ن١ٚا زاْاْٞ غ١ض٩نٞ ١٥ٚ  ١َُٝ ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ٚاَإ ث َٝٔ، ب٫َ١ّ ٥ ز٠غتا١ْ ي١ٚ زٚٚ زابٓ
َٜـو يـ١ َتُاْـ١       َٞ ٫ٜـ١ْٞ ٚ د٪ض َٜو ي١ بـ َٝت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ د٪ض َٝت، ب١َيهٛ ي١ غ١ٜطٟ سعب١ناْٞ تط ب سعب١ ١ْب
َٝهٗاتـ١ناْٞ خـ١َيهٞ نٛضزغـتإ زضٚغـت بهـات، ت١ْاْـ١ت ث٠ٜٛ١ْـسؿلإ نـطز يـ١ ظ٩ض يـ١ٚ             َٝٛإ غـ١ضد١ّ ث ي١ْ

َٝطاٜـ١ ؾاٜػـت١   َُٝإ ٚا بٛٚ ب٪ ١٥ٚ د ١َُٝ ث َٜهٝـ زٚاٟ     ن١غا١ْٟ ن١ ٥ َٜو ي١ٚاْـ١ ْـ١ٜاْهطزٚ، ١ْٖـس ٜٔ، ١ْٖـس
َٝتـ٠ٚ١ باؾـ١، ٜـإ     َٓٝ ١َٜٓ، ١٥ّ ز٠غت١ٜ١ ب١ ب١تاَيٞ ؼل َٕٝٛ ب٪ ١٥ٚ ؾٛ َا١ٜ٠ٚى ٥ٝٓذا ق١بٛيٝإ نطز خ٪ٜإ بجاَي

َٝو  َٝطَٛإ ٖٝض ن١غ َٜت؟ ب َُٝاْٛاٜـ١ ٥ـ١ٚ    199خ١َيهٞ ب٪ زابٓط َُٝـ١ ث َٝت، ب٫َ١ّ ٥ % ب١ زَيٞ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى ْاب
٠ٚ١َٜٓ ٖـ١ّ يـ١ قـاظازلٞ ثط٩غـ١ٟ زؿلـٛنطاتٞ ٚ سـٛنُط اْٞ ٚ ٥اؾـت١ٝ يـ١ نٛضزغـتاْسا، ٖـ١ّ            ز٠غتا١ْ ثط  بهط

قٝئ١ٜ١نٞ ٚا زضٚغت ز٠نات ن١ ظٜاتط ب١ض٠ٚ قاْْٛٞ ٚ ب١ض٠ٚ ْٝعاللإ ز٠بات، ١َٖٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ زاْـطا٠ٚ    
َٜـت بـ١ض٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ َٛؾـاض٠ن١ نطز           َٜـو يـ١ غٝػـت١َ١ن١ ز٠ط٪ض  ْـٞ خـ١َيهاْٞ   ي١ غـ١ٜطٟ ٥ـ١ٚ زٚٚ سعبـ١ د٪ض
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َٜطٟ زاضاٜٞ ن١ داضإ ظ٩ض ط١ًٜٞ ي١غ١ض بٛٚ، ن١ ٫بـطا   تطٜـ ي١ نٛضزغتاْسا ١ٖٕ، ت١ْا١ْت ١َغ٦ٛٚيٞ ضاٚز
َٝت     َٝغل خ٪ظطــ١ ؼلابٛاٜــ١ بــاف بــٛٚ، ١٥طــ١ض ٖــ١ب ــ َٝهٞ ظ٩ضَــإ ث١ؾــُٝاُْٝإ ز٠ضبــط ٟ نــ١ ٫بــطا٠ٚ، ز٠َي ب١ؾــ

َٝت، ز٠تٛاْغل ط١ٜٝ١ًنإ ٥اضاغت١ به١ٜٔ َٝو ط١ًٜٝؿُإ ي١غ١ضٟ ب ، ٜإ ي١ زاٖاتٛٚزا بٝط٪ض ٜٔ، ب٫َ١ّ ب١ ١َضد
َُٝـ١ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ ب١ض اغـيت            َٜهٞ خطاثـ١، ب٪ٜـ١ ٥ َٝتـ٠ٚ١ ب١ض اغـيت نـاض َٓٝ َٝت٠ٚ١، بـ١ فـ١ضاغٞ ؼل َٓٝ ب١ ؾاغطٟ ؼل
َٜطٜٔ بـ٪ غـ١ض٩نٞ         َٝو ي١ٚاْـ١ ١َٖيبـص َٜع٠نإ ١٥ّ فطغ١ت١ ي١ ز٠غت ١ْز٠ٕ، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٜـ١ن ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض 

َٞ، باؾـ١،  ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ َٜت، د١ْابٞ ناى فطغ١ت، ْا٠ٚنإ ْٛٚغطإٚ، ب١َي َِٝ باؾ١ بٓٛٚغط ، ْا٠ٚناْٝؿٝإ ث
َٝهٞ تط٠، ف١ضَٛٚ ٥اؾيت خإ. َٝه١، ١٥ط١ض ؾ١ضس١ ؾت  ْٛقت١ٟ ْٝعاَٝتإ ١ٜ١ٖ؟ ١٥ط١ض ْٝعا١َ ؾت

َٜع ٥اؾيت ععٜع قاحل:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َُٝــ١ ٥ــ١ٚ ْاٚاْــ١ ببٝــٓغل   َٝـ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ ، َــٔ ٜــ١ى ثطغــٝاضّ ١ٖٜــ١ َــافِ ١ٖٜــ١ ٠ٚنــٛ ١٥ْــساّ ث١ضيــ١َإ،    ثــ
َٞ ْا٠ٚ ض ثط٩غ١ٜ١ى ب٠ٚٛ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ، س١ؽلـ١ٕ ٥ـ١ٚ     َٝهاْعَتإ ب٪ قٝاغ١ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ غ

َٝو. َٜطزضا٠ٚ، ١َ١٥ خاَي َٞ ن١غ١ ١َٖيبص  غ
َٜعت، د١ْابت ز٠ف١ضَٜٛٚت  َٜت ي١ ب١ض  َٝهٞ تط، َٔ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنِ ز٠ٚ َُٝإ بـاف بـٛٚ   خاَي ١َُٝ ث ٥ َٞٝ ز٠َي

       َٞ َٝت، ب٪ سعبـٞ بطـه٪١ْ٫َ بـ١ بـط ٚاٟ دـ١ْابت بـ َٞ ١ٜ٫ٕ ب َٝت، ب١َيهٛ خ١َيهٞ ب ن١ ت١ْٗا ١٥ٚ زٚٚ سعب١ ١ْب
 ١ٜ٫ٕ سٝػاب١؟

َٟ بـ٪             َٜطزض َٝت١ ْـاٚ ٥ـ١ٚ ع١َ١يٝـ١، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ ١َٖيبـص َٞ ٫ٜـ١ٕ ْٝٝـ١ بطـ َٝهٞ بـ َٞ/ ٥اٜا ي١ نٛضزغتاْسا خ١َيه غ
 ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ.

ضٛاض٠ّ/ ثطغٝاض ي١ د١ْابت باؽ ي١ ١ُٖٝ١٥تٞ زضٚغت نطزْٞ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ ز٠نـ١ٜت، ز٠غـت١ٟ ١ْظاٖـ١    
َٝهـٞ زٜـاضٟ نـطاٚ، ٜـإ طـطْط يـ١         َٝت بـ١ سعب َٝو ثاب١ْس ب ب٪ ٠ٚ١٥ ١َُٖٝٛ ن١ ٬ٝ٥ ثط ٟ به٠ٚ١ٜٓ١ ب١ خ١َيه

َٝت قػــ١  َٝــت دٛض٥ــ١تٞ ٖــ١ب َٝــت ٚ بتٛاْ بهــات ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ  ١٥َٛغ١غــ١ن١زا، نــ١ ١٥َٛغ١غــ١ٜ١نٞ ض٠قــابٞ ب
َُٜٞ نٛضزغتاْسا ١ٜ١ٖ.  ١َٖٛٚ فا١ًٜ ط١ْس٠َي١ٟٝ ي١ ١ٖض

َٝٓذ١ّ/ ب٪ خ٪َإ ١َْاْتٛا٠ْٛٝ يٝص١ْٟ ١ْظا١ٖٟ ث١ضي١َإ ١٥نتٝغ بهـ١ٜٔ، نـ١ ٠ٚ١٥ْـس٠ خـ١رل٪ض ٜٔ بـ٪       ث
 ١٥َٛغ١غ١ٟ ١ْظا١ٖ، ظ٩ض غٛثاؽ.

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

َُٝـ١ ١٥ٚاْـ١َإ            خٛؾهٞ ع١ظٜعّ ز٠بٛاٜ َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ قػـا١ْ بهـ١ٜت زٜطاغـ١ت بهطزابٛاٜـ١، نـ١ ٥ ١ تـ٪ ثـ
َٟ، ١َدًٝػـٞ         َٛٝ َٞ ١٥ٚاْـ١ ز٠ثـاَي َٜٓسبا٠ٚ١ٜ، قا١ْْٛن١ ز٠غت ْٝؿـاْٞ نـطز٠ٚٚ نـ١ نـ زا١ْْا٠ٚ، قا١ْْٛن١ت غٛ

َٟ، ي١ٜ٫١ٕ ١َدًٝؼ ق١ظا٠ٚ ب٪َإ ٖات٠ٚٛ، ١َدًٝػٞ ق١ظا ٥ٝع٬ْٞ نطزٚٚ َٛٝ َٞ ب٪ ٥ـ١ٚ  ق١ظا ١٥ٚا١ْ ز٠ثاَي ٠ ن
َٝهٝإ.......، ف١ضَٛٚ ث١ؿلإ خإ. َٟ؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ زاخ٠ٚ١ ١َعًَٛات١نإ ن١َ َٛٝ ١َٜٓ خ٪ٟ ز٠ثاَي  ؾٛ

َٜع ث١ؿلإ ععايسٜٔ عبسايطفلٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
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:١ٜ١ٖ ٍَ  ي١ض اغٝتسا َٔ قػ١ّ ي١غ١ض زٚٚ خا
َٜع ناى ع١ْٚٞ ْٛٚغطا٠ٚناْٞ ١٥ َٞ ْـاٟٚ      ١ٜن١َٝإ/ ٠ٚ١٥ٟ ب١ض  َٜٓـس٠ٚ٠، ١ٜنـ١دلاض غـ زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ خٛ

َٜهٞ تطٟ ١٥زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ ز.افلـس اْـٛض     َٜع ز.افلس اْٛضٟ تٝا ١ْب٠ٚٛ، زٚاتط ب١ ْٛٚغطاٚ تط ٖات٠ٚٛ، ب١ض 
َٝٞ زاز٠ٚض َػعٛز  َُٝـ١ سـانِ      خطسي١ د َٜت بـ١ ٥ َٞ ٠ٚ١٥ٟ ٖٝض ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بـسض ذلُٛز زاْطا٠ٚ، ب١ب
 ١ٍ ب٠ٚٛ زاْطا٠ٚ، ١َضد١ناْٞ تٝا ١ْب٠ٚٛ، ٜاخٛز ضٞ ب٠ٚٛ؟١َغعٛز ١ٜن١دلاض خ١ي

َٝهٞ ظ٩ض باؾــ١       دطــ١ يــ٠ٚ١ خــاَيٞ ز٠ّٚٚ/ ي١غــ١ض قػــ١ٟ دــ١ْابت نــ١ باغــٞ ٥ــ٠ٚ١ت نــطز بــ٪ ٥ــ٠ٚ١ٟ ْٝــ١ت
ب١تاٜب١تٞ ز٠ظطا غ١ضب١خ٪١ٜنإ، ١٥ٚا١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ط١ٜؿـتب١ٓ ٥ـ١ٚ ق١ْاع١تـ١ٟ،      

َٝيت  َٜهه١ٚتٜٛٚٔ، ٜـإ نـ٪نغل ي١غـ١ض    ن١ غ١ض٩ن١ناْٝإ ١ٜن ٚ ثاضتٞ ١ْبٔ، ب٫َ١ّ ي١ ب١ٜين زٚٚ ؾتسا ١ٜ١ٖ ض
َٝهـٞ    َٝت، ضْٛه١ د١ْابت طٛتت ٚتَٛٚا١ْ بـا سعب َٝهٞ تط ب َٝت، ٜإ ي١ سعب َٞ ١ٜ٫ٕ ب ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ب

َٝـت بـ١ َٛساق١   َٝت ٚ بب َٝت ز٠ضطا ب٪ ١َٖٛٚ سعب١نإ نطا٠ٚ ب َٝت١ ْا٠ٚ٠ٚ، ي١ّ نات١زا ز٠ب قـ١ٚ ٖـ١َٛٚ   تط ب
َٝؿ٠ٚ١، ١٥طـ١ض   َٝت١ ث َٝت ن١ سعبٞ تط ب َٝت، ١٥ط١ض ١َغ١ي١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ب َٝت ١٥ْساَٞ تٝا ب َٝو ب٪ٟ ١ٖب سعب
            َٞ َُٝـ١ تـ١ٚاٚ زَيٓٝـا بـغل نـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ غـ َٝـت ٥ َٞ ١ٜ٫ْـ١، ز٠ب َٞ ١ْ١ٜ٫، زٜسٟ بـ َٝت ب قػ١ف ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ب

َٞ ١ٜ٫ْٔ، غٛثاؽ. َٝهٝإ ب  ناْسٜس٠ ١ٖضغ
َٜع ز.اضغ٬  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض 

َٝهـٞ غٝاغـ١ٝ، ٜـإ َـ١ًٜٞ بـ١        َٞ ١ْ١ٜ٫، ٜإ يـ١ سعب َٞ ١ٜ٫ٕ ي١ نٛضزغتاْسا ظ٩ض ب١ ز٠ط١ُٕ خ١َيو ب َٟ ب داض
َٝهٞ غٝاغٝسا ١ٜ١ٖ.  سعب

َٜو بـ٪ٟ ١ٖٜــ١ٚ ٥ــاظاز٠ ٥ٝػـتٝكاي١ بهــات، ٥ــ١ٚ بـطاز٠ض٠ف نــ١ زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ      َٝػـتا ٖــ١ض ث١ضيــ١َاْتاض ز٠ّٚٚ/ ٥
َٝٛضا ٠ٚ ي١ ١َدًٝػٞ ق١ظا ب١ ض٠غب١تٞ خ٪ٟ، بـ١ ٥ـاض٠ظٟٚٚ خـ٪ٟ ٥ٝػـتٝكاي١ٟ نـطز٠ٚٚ، نـ١ ٥ٝػـتٝكاي١ٟ        ثاَي

َٜهٞ تط ٥ٝع٬ْـٞ نطز٩تـ٠ٚ١، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ      َٝهٞ تط بهات٠ٚ١، داض نطز٠ٚٚ ١َدًٝػٞ ق١ظا َٛن١ي١ف١ ٥ٝع٬ْٞ ١ٜن
١َٜٓن َٝهٞ تط ي١ ؾٛ َٝت، ف١ضَٛٚ زنت٪ض ع١َٛض.١ٜن  ١ٟ زابٓ

َٜع ز.عُط فلساَغل خس  ض)ْٛض٠زٜين(:ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٝـت زٚٚ ْٛٚغـطاٟٚ ١٥زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ            ْٛقت١ ْٝعا١َٝن١ٟ َـٔ يـ٠ٚ١زا بـٛٚ نـاى عـ١ْٚٞ ز٠غـيت خـ٪ف ب
ــاض٠ )    ــاضٟ شَـ ــ٫َ١ّ بط ٜـ ــس٠ٚ٠، بـ َٜٓـ ــ١   15خٛ ــ١ يـ ــ١ْٞ زاز٠ٚضٟ نـ ــ١ٚ   13/2/3912(ٟ ١٥زلَٛـ ــات٠ٚٛ ٥ـ ٖـ

َٜٓ َٜٓسضا بٛا٠ٚ١ٜ، ٚ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ١٥ط١ض ١٥ٚ خٛ ١ن١ ضْٚٚـرت ز٠بـٛٚ، نـ١ ضـ٪ٕ نـاى زنتـ٪ض افلـس اْـٛض يـ١          ١ْخٛ
َٝـسا، ١٥َـ١ بط ٜـاضٟ ١٥زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٜٝـ١، نـ١ زٚاٟ        َٜين ناى َػعٛز زاْطا٠ٚ، ٠ٚنٛ د١ْابت ٥ٝؿاض٠تت ث ؾٛ
َٜهٞ تـط غـ١ض         ٠ٚ١٥ٟ ناى َػعٛز ب١ٜٚػيت خ٪ٟ، ب١ ٥رياز٠ٟ خ٪ٟ غـ١سك نـطز٠ٚٚ، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚإ دـاض

َٟ ثط٩غــ١ٟ ٥ــٝع٬ٕ نط   َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ، زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ ١٥زلَٛــ١ٕ يــ١         يــ١ْٛ زْــ٠ٚ١ٜإ دــاض زا٠ٚ، زاٚانــاضٟ ث
َٟ، ب١ ْٛٚغطاٟٚ ض٠مسٞ ٚ  َٝٛض َٜين ناى َػعٛز بجاَي ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ خ٪ٜسا بط ٜاضٜاْسا ن١ زنت٪ض افلس اْٛض ي١ ؾٛ

َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ ب٪ ث١ضي١َاْٝإ ْـاضز٠ٚٚ، ب٪ٜـ١    ٍَ ْاٟٚ ١٥ٚا١ْٟ ن١ زاٚاناضٜإ ث ي١ناْسٜـس  ب١ بط ٜاضٜـ ي١ط١
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ٍَ َـازز٠ٟ س١ٚتـ١ّ يـ١ ٜاغـاٟ ز٠غـت١ٟ طؿـيت        نطزْٞ زنت٪ض افلس اْٛض ي١ ضٟٚٚ قاْْٛٞ ٚ ض٠بت نطزٕ ي١ط١
َٝو ١ْٝٝ، غٛثاؽ.  ز٠غتجانٞ ٖٝض ٥ٝؿهاي١ٝت

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

 ناى بطٖإ ف١ضَٛٚ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٜطاّ بس٠ٜت؟ ١َ١٥ ١ٜن١ّ.١٥ َٝؿ٠ٚ١ َٛد١ض ٠ز قػ١ٜ١، ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١ْٝٝ، ١٥ط١ض ض َِٝ ي١ ث ًَ َٜ  ٠ٟٚ َٔ ز٠
َٝهِ ١ٜ١ٖ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ غ١ٜطٟ ١٥ّ َازز٠ ٜاغا١ّٜٝ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ َازز١ٜ٠نـ١ يـ١ ضٟٚٚ    ز٠ّٚٚ/ َٔ ق١ْاع١ت

اَاْٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـات، باغـٞ    قا٠ٚ١ْْٝٛ ظ٩ض قٛضؽ ٚ قعب١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ باغٞ سعٚض ْانـات، باغـٞ ١٥ْـس   
َٞ ز٠نات ي١ ز٠ْطٞ ) ( ز٠ْط، ١٥ط١ض ي١ ٠ٚدبـ١ٟ  74( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ، ١ٜعين )111ْٝػب١ٟ زٚٚ ي١غ١ض غ

َٝــت       َٝتــ٠ٚ١، زٜػـإ ز٠ب َٓٝ َٝٛإ زٚٚإ َْٛاف١غـ١ ز٠َ َٜـت بــ٪ ٠ٚدبـ١ٟ ز٠ّٚٚ يــ١ْ ١ٜن١َٝؿـسا ١َٖيبــصاضزٕ بهط
َٝٞ ز٠ْطٞ ) َٜهٞ تط زٚٚ ي١غ١ض غ َٝـت، نـ١ ز٠ناتـ١ )     ( ز٠ْطـ 111داض َٓٝ ( ز٠ْـط،  74ٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ب

َٜت تا ز٠ط١ْ١ ٥ٝتٝفام، ١َ١٥  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥َط ٩ ْاط١ٜٓ١ ١ْتٝذ١، َٔ زاٚاناضّ ١٥ط١ض ق١بَٛيتا١ْ ت٥١ذٌٝ بهط
 ١ٜن١ّ.

َٜت، بـ٪ ٥ـ٠ٚ١ٟ بتـٛاْغل ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ         ٍَ ض٠قاب١ٟ َاي١ٝ ت١قسِٜ بهط ز٠ّٚٚ/ ب١ ١ٜن٠ٚ١ ي١ط١
١َٝٝ ي١ )ْٝػ َٝهٞ غٝاب١، ٥ـ١َط ٩ ٥اغـإ ْا١ٜتـ١ زٟ، ٖـ١ّ     111ب١ٟ زٚٚ ي١غ١ض غ ( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ١َـلٛع

َٜـت، َـٔ ق١ْاعـ١مت ٚاٜـ١ ٖـ١َٛٚ ١ٜ٫ْـ١نإ            ٍَ ض٠قابـ١ٟ َـايٞ بـ١ ٜـ١ى ض٩ش زابٓط َٜت، ١ّٖ ي١ط١ ت٥١ذٌٝ بهط
 ز٠ن١ْٚ١ ٥ٝتٝفام، غٛثاؽ.

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

َٝؿ١ٚا ف١ضَٛٚ.  ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛفٝل َئسٜس: َٜع ث  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

ــات           ــ٠ٚ١ ز٠ن ــاؽ ي ــ١َٝإ ب ــاَيٞ ١ٜن ــ١/ خ ــ١ زٚٚ خاَي ــٔ زاٜ ــيت َ ــ١ض ز٠غ ــطا٠ٚ ي١ب ــاؽ ن ــ١ ب ــاض٠ٟ ن ــ١ٚ بط ٜ ٥
ــ١ )     ــإ زا٠ٚ ن ــ١ى ْاٜٚ َٜعإ ١َـلٛع١ٜ ــ١ض  ــاضإ، ب ــاٟٚ زاٚان ــت٠ٚ١ٟٓ ْ ــ٠ٚ١ٟ   15زٚٚضخػ ــ١ض ٥ ــٔ، ي١ب ( ن١غ

َٜه َٜهٝؿٝإ خ٪ٜإ غ١سك ١٥ٚض اقٝإ نطز١ٖ.٠ْٚٚس َٝسا ١ْٝٝ، ١ْٖس  ٝإ ١َضدٝإ ت
َٞ بـ١زٟ نـطا٠ٚ،     37خاَيٞ ز٠ّٚٚ/ باقٞ ١٥ٚاْٞ تط ن١ شَاض٠ٜإ ) ( زاٚاناض بٛٚ، طؿت ١َضد١ناْٞ ٜاغـاٜٝإ يـ

َٜعإ )غـاَر      َٟ نطزْٞ ١٥ّ باب١ت١ ي١ زٚٚ زاْٝؿـتين ١٥زلَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ بـ١ض  ْنثاؾإ تاٚتٛ ٚإ ٚ غـري  عثٌى 
( ز٠غت ْٝؿإ نطإ ب٪ ١٥ٚ ث٪غت١ٚ ْاضزْٞ َا١ََي١ناْٝإ ب٪ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ بـ٪   خطسعُط ٚ َػعٛز 

َٜطـاٟ ز٠ْطساْـ٠ٚ١، ٚاتـا ٥ـ١ّ        َُٜٞ نٛضزغـتإ يـ١ ض َٝهٝإ ب١ غ١ض٩نٞ طؿيت ز٠غتجانٞ ي١ ١ٖض ١َٖيبصاضزْٞ ١ٜن
 ز.افلس اْٛض( ٖات٪ت١ ْاٟٚ.غ١سك نطز٠ٚٚٚ ناى ) خطس(بط ٜاض٠ باؽ ي٠ٚ١ ْانات ن١ ناى )َػعٛز 
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َٝـ ٖـ١َٛٚ ٫ٜـ١ى ث١ضيـ١َاْٞ     ١َُٝ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ٜاغا ز٠ضز٠ن١ٜٔ، ١َفطٚظ٠ ث َٝهٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، َازاّ ٥ خاَي
َٝٞ ١َضدـ١ناْٞ    َٜع ي١ ض١ٝ٥٠ناْٞ خ٪ٜإ ٚ بط ٜاض٠ناْٞ خ٪ٜإ بططٕ، بـ١ث نٛضزغتإ ٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ض

َٞ  ثا٫َٚتٔ ب٪ غ١ض٩نٞ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ ضٛا َٝو ن١ ؾٝاٚ ٚ ز٠غتجاى ٚ بـ َٝو ي١ٚ ١َضدا١ْ ن١غ ض ١َضد١، ١ٜن
َٜـيَن ٚ             َٜعاْـ١ زٚٚ ث٪غـيت ١ٖٜـ١، ٖـ١ّ ث٪غـيت ١٥ْـساَٞ ١َنتـ١بٞ غٝاغـٞ تـا زٚ َٝو يـ١ّ ب١ض  َٝت، ١ٜن ١ٜ٫ٕ ب
َٝٝـ١ف          َٝـسا ْٝٝـ١ بـ١ٚ ث َٝو يـ١ٚ ١َضداْـ١ٟ ت َٝهٝؿ١، ٚاتـا ٜـ١ن َٝصٟ سعب َٜـ ١٥ّ ث٪غت١ٟ ١ٖب٠ٚٛ، ٚت١ ب َٝط ث

َٝت ع١ َٝٛإ زٚٚ ن١ؽ به١ٜت، ضْٛه١ ١َ١٥ ب َٜت ز٠ْطسإ ي١ْ َٝت، ت٪ ْانط ١َي١ٝن١ ع١َ١ي١ٝنٞ ْاقاْْٛٞ ز٠ب
َٜع ي١ ٜاغا بططٜٔ، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ ض َٝسا ١ْٝٝ، ن١ٚات١ ث َٝهٞ ت  ١َضد

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

 ف١ضَٛٚ ناى ناضٚإ.
 
 

َٜع ناضٚإ قاحل افلس:  ب١ض 

َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض 
َٜو ١٥ٚ ١ٜ٫ْا١َْإ نطز ن١ ض٪ٕ ٥ـ١ٚ    ١َُٝ ي١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ غ١ض٩نٞ فطانػٝ٪١ْناْٝـ باغٞ ١ْٖس ٚابعاة ٥

١َُٝ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ب٪َإ ١ْٝٝ ي١ ْطر ٚ ي١ ثا١ٜٚ ي١ ن١غا١ٜتٞ ٖٝض  َٜطزضإٚ، ٥ َٜع٠ ١َٖيبص َٞ ب١ض  غ
َِٝ خ٪ؾ١ باف بعاْ َٝو ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١، َٔ ث َٝـط٠ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ    ن١غ َٝػتا ي َٞ ن١غا١ٜت١ٝ ن١ ٥ ٔ ن١ ١٥ٚ غ

َٝـت يـ٠ٚ١ ضـانرت٠ نـ١ ٖـ١ضزٚٚ سعبـٞ             َٝـت، ٜـإ ْـاخ٪ف ب َُٝـإ خـ٪ف ب َٜعٕ ٚ، ظ٩ضٜـ ث ن١غا١ٜتٞ ظ٩ض ب١ض 
َٝغل ٠ٚي٬َٖٞ ط١ًُٜٝإ ي١ ٖٝض ن١ؽ ١ْٝٝ، ٥ـ١ٚ   ًَ َٝت ن١ ب َٝٔ، ط١ًُٜٝإ ي٠ٚ١ف ١ْب َٝط٠ زابٓ ز٠غ٫َ١ت خ١َيو ي

َٞ ن١غ١ٟ َُٝـ١         غ َٜـت ٥ َٞ ١ٜ٫ْاْـ١ نـاضٟ خـ٪ٟ بهـات، ْانط َٝٝإ ز٠ضضٛٚ، ططْط ٠ٚ١٥ٟ بـ َٜطزضإٚ ن ن١ ١َٖيبص
     َٞ ١َٝٝ ظ٩ضب١ٟ ١٥ٚ ز٠غـت١ٚ ٥ـ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜاْـ١ بـ َٝت ي١ب١ض ١٥ٚ ٬ًََُْ ٍَ ٚ ْٝٛ ز٠ض َٞ غا ٠ٚ١٥ ب٪ ْعٜه١ٟ غ

َٝٓٓـ٠ٚ١، داض   َٜهٝـ ب١ٖا١ْ ظ٩ض٠ نـ١ بٝٗ َٜت، ١َٖٛٚ داض َٞ بط١ٜ١ْط َٜـو ٥ـ٫ٚ١،     ب١ضثطؽ ب١د َٜـو ٥ـ٬َ١، داض
١َُٝ تـ١ْٗا ي١غـ١ضَا١ْ    َٝط٠ٟ نطز٠ٚٚ، ٥ َٞ ن١غا١ٜت١ٟٝ ض٠ٚاْٞ ٥ َُٝٛا١ٜ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚ غ ب٪١ٜ َٔ ث
َٝو نـ١ّ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ نـ١         َٞ ز٠ز٠ٜٔ، ١ْى ي١ ْطر ٚ ي١ ن١غا١ٜتٞ ٖـٝض ن١غـ بعاْغل ز٠ْط ب١ ن

َٞ ن١غا١ٜتٞ زٜاضٕ ٚ ٖ َٝه٪ؾ١ضٚ ن١غا١ٜتٞ ٚ ثػج٪ضٟ ٚ ؾاض٠ظاٜٞ َٛض٠ؾ١سٝـ نطإٚ ١ٖضغ َٝهٝؿٝإ ت ١ضغ
َٝت،    ٠َٜٛ بطـ ١ٜ٠َٛٝنٞ ظ٩ض زؿلٛنطاغٝا١ْ بـ١ض  ٍَ ٠ٚ١٥زأٜ ب١ض اغيت ١َٖيبصاضز١ْن١ ب١ؾ ١َُٝ ي١ط١ خ٪ٜإ ١ٜ١ٖ، ٥
َٝغل قػـ١ ي١غـ١ض ٜـ١نرتٟ بهـ١ٜٔ، ب١ض اغـيت               َٞ، ٜـإ ْـازات، ١٥طـ١ض بـ َٝهٝـ ٥ـاظاز٠ ز٠ْـط ز٠زاتـ١ نـ ١ٖض ن١غ

١َُٝف ب١ؾ َٝه٪ؾـاْٝإ ١ٖٜـ١،    ٥ َٜو ي١ٚ ناْسٜسا١ْ ز٠ن١ٜٔ، ن١ ز٠ٜآْاغـغل ٚ ت َٝهغل ي٠ٚ١ٟ ن١ زٜفا  ي١ ١ْٖس
َٝط، يــ١              َٝــط٠، يــ١ ٖــ١ٚي َٜٓــ١ضإ، ي َٜػــيت باؾــٝإ ١ٖٜــ١ يــ١ ١٥زلَٛــ١ْٞ ْٛ َٝــصٟٚٚ دٛاْٝــإ ١ٖٜــ١، ١َٖيٛ َ

َٜٔ ث١زل١ٜإ زٜاض٠، َٜٓا١ْ ؾٛ َِٝ خـ٪ف ْٝٝـ١    زاَٛز٠ظطانإ، ي١ ذله١ُٟ ٥ٝػت٦ٓاف، ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾٛ ب٪١ٜ ث
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َٝٓٝٓـ١ خـٛاض٠ٚ٠، ظ٩ض غٛثاغـتإ         َٜو يـ١ ثاٜـ١ٟ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْ ب ب١ض اغيت ن١مسإ به١ٜٓٚ١ ْاٚ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١ْٖس
 ز٠ن١ّ.

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

َٜٝٛػت قػ١ نطا، تها١ٜ ز٠غت بـ١ ع١َ١يٝـ١ٟ ١َٖيبـصاضزٕ بهـ١ٜٔ، ٥ـ٠ٚ١ غـٝع١ٝن١تإ ي١ب١ض       َٝٞ ث ز٠غـت١،  ب١ث
َٝٛإ خ٪تـإ     ض٠غب١تتإ ١ٜ١ٖ ز٠ْط بس٠ٕ، ض٠غب١تتإ ١ْٝٝ ز٠ْط ١َز٠ٕ، ب١ ٥اض٠ظٟٚٚ خ٪تإ ٥ٝدتٝـاض يـ١ْ

 به١ٕ، ناى فطغ١ت ف١ضَٛٚ.
َٜـت ٜـ١ى ز٠قٝكـ١ زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ْطـٞ         َٝط٠ ٠ٚض٠قـ١ٟ خـ٪ٟ ٠ٚضز٠طط َٞ ي ٠ٚ١َُٜٓ ب َٝو ن١ ْاٟٚ ز٠خٛ ١ٖض ١ٜن

ز. ٥اضاؽ سػغل ذلُٛز، ٥اضاّ ؾاٖغل زاٚز، ز.افلـس ابـطاِٖٝ    خ٪ٟ ز٠زات، ناغ١ظ٠ن١ ز٠خات١ غٓسٚٚق١ن٠ٚ١،
، ٥ـ١ظغل عُـط   ز٦ٗوعًٞ، افلس غًُٝإ عبساهلل، امساعٌٝ ذلُٛز عبساهلل، ٥اؾيت ععٜع قاحل، ٥اٖـ١ْط عـاضف   

، اٜٛب ْعُت قازض، بطٖإ ضؾٝس سػـٔ،  خطس، ٥اٚاظ عبسايٛاسس ذكس٠نضالٚدافلس، اَري طٛط١ ٜٛغ ، ٥ا١َٓٝ 
َٝطٜعـإ امساعٝـٌ        ز.بؿري خًٌٝ تٛ فٝل، بهط نطِٜ ذلُس، ب١فطٜٔ سػـغل خ١يٝفـ١، بـ١ٜإ افلـس ن٪ضـ١ضٟ، ب

ــسايطفلٔ، ثــ١ؿلإ           ــسٜٔ عب ــس، ثــ١ؿلإ ععاي ــس ذلُ ــ١ٜاّ افل ــسايطفلٔ عبــساهلل، ث ــ١ضٜٚٔ عب ــ١ض١ْٖط، ث غ
ــس، ز.        ــسايطظام ذلُ ــاضا عب ــع١زٟ، ت ــغل ١٥غ ــاضا حتػ ــس، ت ــل َئسٜ ــ١ٚا تٛفٝ َٝؿ ــسايكازض، ث ــسايهطِٜ عب  ثىى ٢سعب

ابطاِٖٝ، دٝٗإ امساعٌٝ بٓٝاَغل، ساظّ حتػغل، فلس١ٜ َعطٚف،  ط ٓسسس، د٬ٍ عًٞ عبساهلل، ـلاٍ عبسا٫
فلساَغل، خٛضؾٝس افلس غًِٝ، ز.زاْا غعٝس غـ٪مل، زَيؿـاز سػـغل،     عثٌ ْس١َ١ غعٝس س١َ١ عًٝؼ، خًٌٝ 

َٜباظ فتاح ذلُٛز، ظن١ٝ غٝس قـاحل،   شٜـإ عُـط ؾـطٜ ، غـا٫ض     ضاظاٚ ذلُٛز فطز، ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ، ض
ذلُٛز َطاز، غامل تَٛا نانٛ، مسري غًِٝ اَغل، مسري٠ عبساهلل امساعٝـٌ، غـ٪ظإ ؾـٗاب ْـٛضٟ، غـ٪ظإ ٜٛغـ        

  ٍَ سػـٔ، ز.غـ١ض٠ٚض عبـسايطفلٔ عُـط، غـ١ض١ْٖط فـطز ذلُـس،         زضى نخٛؾاب١، غ١ضزاض ضؾٝس ذلُس، غـ١ضطٛ
َٝط ذلٞ ايسٜٔ قاحل عثٌ ْغٌٜٝٛ  َٝط ذلُس زلٝب، ؾً َٝطظاز  افلس، ؾً  عخىد ؿ فظن، ؾعإ افلس عبسايكازض، ؾـ

ٍَ حتػـغل ذلُـس، ؾـ٬ٕٝ         َٝطز ؾطٜ ، ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ، ؾ٪ض ف دلٝس سػغل، ؾـ١ٚة ذلُـس غطٜـب، ؾـ
ٟنعبساجلباض عبسايئين، قـباح بٝـت اهلل ؾـهطٟ، ز.قـباح ذلُـس زلٝـب، قـبٝش١ افلـس          ، عبـسايطفلٔ  ً ىطف

زض انطاّ ـلٌٝ، عبساهلل ذلُس اَغل، عبساهلل ذلُـس ْـٛضٟ،   قسٜل، عبسايكا ً طفٟسػغل ابابهط، عبسايػ٬ّ 
ذلُس، عًٞ سػغل ذلُس، عُـاز ذلُـس سػـغل، عُـط عبـسايطفلٔ عًـٞ،        عثٌ ْعبساهلل ذلُٛز ذلُس، عسْإ 

ّنز.عُط فلساَغل، عُط قـسٜل ذلُـس، عُـط عبـسايععٜع      ٞن، بٔ ١ هىدٙ زلـِ ايـسٜٔ سػـٔ، عـْٛٞ نُـاٍ       عظٌٚى
ذلُـس قـازض،  ظٝـإ عبـسايطسِٝ عبـساهلل، قـازض        ف ضىىنسػٔ امساعٝـٌ،   ضىف غعٝس، فطَإ ععايسٜٔ ذلُٛز، 

َٜػـتإ ذلُـس         سػٔ قازض، قازض افلس مساٌٜ، نا٠ٚ ذلُس اَغل، ناضز٩ ذلُـس ثـريزاٚز، نـاضٚإ قـاحل افلـس، نٛ
 عبساهلل، ن١ًٜٞ انطّ افلس، طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ، ط٪ضإ ٥ـاظاز ذلُـس، ط١ؾـ١ زاضا دـ٬ٍ، ٫ْـا افلـس ذلُـٛز،       

َٝط ذلُـٛز، ْـ١ضؿلإ   ً طفٟ، ذلُس َٛغ٢ ع ضيكُإ غًُٝإ سػٔ، ي٢ًٝ اَري  ، ذلُس افلس عًٞ، ذلُس زي
َٞ، ْاغو تٛفٝل عبسايهطِٜ، ١ْغطٜٔ ـلاٍ  ، ْٝؿتُإ َطؾس قـاحل،  ً طفٟعبساهلل قازض، ١ْشاز ععٜع غٛضَ
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َٝذ افلس، ٜاٚٚظ خٛضؾٝس ً طفٟٖاش٠ غًُٝإ  ْن، ٖاٚض اظ ؾ ٔ ْٛضايـسٜٔ، سػـٔ ذلُـس    ، ٜؿـاض زلـِ ايـسٜ   عثٌى 
 غٛض٠، فطغت افلس عبساهلل.

َٝغل باؾـ١؟ نـاى نـاضز٩          َٞ زابٓـ َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ فـ١ضظٟ ز٠ْطـ١نإ، نـ َٞ ن١ؽ ز٠غت ْٝؿإ ز٠ن١ٜٔ ب٪ خٛ َٝػتا غ ٥
َٝهـٝـ       َٜباظ، ؾٛإ ن١ضِٜ نابإ، َاَ٪غـتا عَٛـ١ض فـ١ضَٕٛٚ، بـا شْ َٝت، ف١ضَٛٚ زنت٪ض ض ٠َٛٝ ب َٝو ي١ ٫ٟ ٥ ١ٜن

َٝت١ ضٛ َٝت، با بب ٠ٚ١َٜٓٝٓ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ت٥١هٝـس  ب َٝػتا ْا٠ٚنإ ز٠خٛ اض ن١ؽ ب١غ١ض ضاٚإ، ٖاش٠ خإ ف١ضَٛٚ، ٥
َٞ ْـ١ٖات٠ٚٛ، سػـٔ ذلُـس غـٛض٠، فطغـت افلـس عبـساهلل، ز. ٥ـاضاؽ             َٞ ٖـات٠ٚٛ، نـ بغل ١َٖٛٚ ١ٜ٫ى بعاْغل نـ

          ٛ ز عبـساهلل،  سػغل ذلُٛز، ٥ـاضاّ ؾـاٖغل زاٚز، ز.افلـس ابـطاِٖٝ عًـٞ، افلـس غـًُٝإ عبـساهلل، امساعٝـٌ ذلُـ
، ٥ـاٚاظ  ذكىس٠نضىالٚدنن، ١٥ظغل عُط افلس، اَري طٛطـ١ ٜٛغـ ، ٥اَٝٓـ١    ز٦ٗو٥اؾيت ععٜع قاحل، ٥ا١ْٖط عاضف 

، اٜٛب ْعُت قازض، بطٖإ ضؾٝس سػـٔ، ز.بؿـري خًٝـٌ تٛفٝـل، بهـط نـطِٜ ذلُـس، بـ١فطٜٔ         خطسعبسايٛاسس 
َٝطٜعـإ امساعٝـٌ غـ١ض١ْٖط، ثـ١ضٜٚٔ ع     بـسايطفلٔ عبـساهلل، ثـ١ٜاّ    سػغل خ١يٝف١، ب١ٜإ افلس ن٪ض١ضٟ، ب

َٝؿـ١ٚا تٛفٝـل    افلس ذلُس )غا٥ٝب١(، ث١ؿلإ ععايسٜٔ عبسايطفلٔ، ث١ؿلإ عبسايهطِٜ عبسايكازض )غا٥ٝب١(، ث
عبسا٫سـس، دـ٬ٍ عًـٞ عبـساهلل، ـلـاٍ       ث ٢سَئسٜس، تاضا حتػغل ١٥غع١زٟ، تاضا عبسايطظام ذلُس)غا٥ٝب١(، ز.

ظّ حتػغل، فلس١ٜ َعطٚف، س١َ١ غـعٝس س١َـ١ عًٞ)غا٥ٝبـ١(،    ابطاِٖٝ، دٝٗإ امساعٌٝ بٓٝاَغل، سا ط ٓس
فلساَغل، خٛضؾٝس افلس غًِٝ، ز.زاْا غعٝس غـ٪مل)غا٥ٝب١(، زَيؿـاز سػـغل قـازض، ضاظاٚ ذلُـٛز       عثٌ ْخًٌٝ 

َٜباظ فتاح ذلُٛز، ظن١ٝ غٝس قاحل، شٜإ عُط ؾـطٜ ، غـا٫ض ذلُـٛز َـطاز،      فطز، ز.ض٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ، ض
 ٛ ، مسـري غـًِٝ اَـغل، مسـري٠ عبـساهلل امساعٝـٌ، غـ٪ظإ ؾـٗاب ْـٛضٟ، غـ٪ظإ ٜٛغـ  خٛؾـاب١،             غامل تَٛا نـان

 ٍَ  عثٌ ْسػٔ، ز.غ١ض٠ٚض عبسايطفلٔ عُط، غ١ض١ْٖط فطز ذلُس، غٌٜٝٛ  زض غ١ضزاض ضؾٝس ذلُس، غ١ضطٛ
َٝطظاز              َٝط ذلـٞ ايـسٜٔ قـاحل، ؾـعإ افلـس عبـسايكازض، ؾـ َٝط ذلُـس زلٝـب، ؾـً  ظعخىد ؿ فنافلس)غا٥ٝبـ١(، ؾـً

ٍَ حتػـغل ذلُـس، ؾـ٬ٕٝ         َٝطز ؾطٜ ، ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ، ؾ٪ض ف دلٝس سػغل، ؾـ١ٚة ذلُـس غطٜـب، ؾـ
ٟنعبساجلباض عبسايئين، قـباح بٝـت اهلل ؾـهطٟ، ز.قـباح ذلُـس زلٝـب، قـبٝش١ افلـس          ، عبـسايطفلٔ  ً ىطف

 ذلُـس ْـٛضٟ،   قسٜل، عبسايكازض انطاّ ـلٌٝ، عبساهلل ذلُس اَغل، عبساهلل ً طفٟسػغل ابابهط، عبسايػ٬ّ 
ذلُس، عًٞ سػغل ذلُس، عُـاز ذلُـس سػـغل، عُـط عبـسايطفلٔ عًـٞ،        عثٌ ْعبساهلل ذلُٛز ذلُس، عسْإ 

ّنز.عُط فلساَغل، عُط قـسٜل ذلُـس، عُـط عبـسايععٜع      ٞن، بٔ ١ هىدٙ زلـِ ايـسٜٔ سػـٔ، عـْٛٞ نُـاٍ       عظٌٚى
بـسايطسِٝ عبـساهلل، قـازض    ذلُـس قـازض،  ظٝـإ ع    ف ضىىنسػٔ امساعٝـٌ،   ف ضىغعٝس، فطَإ ععايسٜٔ ذلُٛز، 

َٜػـتإ ذلُـس         سػٔ قازض، قازض افلس مساٌٜ، نا٠ٚ ذلُس اَغل، ناضز٩ ذلُـس ثـريزاٚز، نـاضٚإ قـاحل افلـس، نٛ
عبساهلل، ن١ًٜٞ انطّ افلس، طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ، ط٪ضإ ٥ـاظاز ذلُـس، ط١ؾـ١ زاضا دـ٬ٍ، ٫ْـا افلـس ذلُـٛز،        

َٝط ذلُـٛز، ْـ١ضؿلإ   ً طفَٟٛغ٢ ، ذلُس ع ضيكُإ غًُٝإ سػٔ، ي٢ًٝ اَري  ، ذلُس افلس عًٞ، ذلُس زي
َٞ، ْاغـو تٛفٝـل عبسايهطِٜ)غا٥ٝبـ١(، ١ْغـطٜٔ ـلـاٍ          ٟنعبساهلل قازض، ْـ١شاز ععٜـع غـٛضَ ، ْٝؿـتُإ  ً ىطف

َٝذ افلس، ٜاٚٚظ خٛضؾٝس ً طفَٟطؾس قاحل، ٖاش٠ غًُٝإ  ْن، ٖاٚض اظ ؾ ، ٜؿـاض زلـِ ايـسٜٔ ْٛضايـسٜٔ،     عثٌى 
(7 ٚ ــ١، ْا ــ١ؽ غا٥ٝب ــ١ؿلإ       ( ن ــس، ث ــس ذلُ ــ١ٜاّ افل ــا٥ٝظل )ث ــ١ غ ــ٠ٚ١ ن ــط ٥ َٜهٞ ت ــاض ــ٠ٚ١ د َٜٓٝٓ ــإ ز٠خٛ ٠ن
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ْنعبسايهطِٜ عبسايكازض، تاضا عبسايطظام ذلُس، س١َ١ غـعٝس س١َـ١ عًـٞ، ز.زاْـا غـعٝس غـ٪مل، غـٌٜٝٛ          عثٌى 
َٝــت )   َٝــت،  194افلـس، ْاغــو تٛفٝــل عبــسايهطِٜ(، سـ١ٚت ن١غــٔ، ن١ٚاتــ١ ز٠ب ( ناغـ١ظ يــ١ْاٚ غــٓسٚٚق١ن١ ب

َٝط٠، ف١ضَٛٚ.ظ٠فل١ت  َٝت َاَ٪غتا بٝاْصَ  ١ْب
َٜع عُط عبسايععٜع   :بٔ ١ هدّٙب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 بػِ اهلل ايطفلٔ ايطسِٝ.

َٝت٠ٚ١. َٜٓ  ْا٠ٚنإ ز٠خٛ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د٬ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜٓس٠ٚ٠.  ْا٠ٚناْٞ خٛ

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   :ً طفٟب١ض 
َٜع غ١ض٩نٞ   ث١ضي١َإ.ب١ض 

َٜٓس٠ٚ٠.  ْا٠ٚناْٞ خٛ
َٜع عُط عبسايععٜع  :بٔ ١ هدّٙنب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
َٜعإ، ٠ٚ١٥ ) َٜعإ، )74ب١ض  (ــ١ زنتـ٪ض   75(٠ن١ ت١ٚا٠ٚ، ب١ؽ زٚاْٝإ )اْٛض افلس( ْٛٚغطا٠ٚ، ب٪ ٥اطازاضٟ ب١ض 

 افلس اْٛض.
َٜباظ فتاح ذلُٛز: َٜع ض  ب١ض 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 
 ١ٜاْسْٞ ١٥زلا١َنإ:ضاط

َٝٓـا٠ٚ،     75( ١٥ْساّ ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ، زنت٪ض افلـس اْـٛض )  7( ١٥ْساّ ٥اَاز٠ ب٠ٚٛ، )194) ( ز٠ْطـٞ بـ١ ز٠غـت ٖ
 ( ز٠ْط ب٠ٚٛ، غٛثاؽ.6( ز٠ْط غجٞ ب٠ٚٛ، غريٚإ عُط )32)

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

    ٚ َُٝـ١ غٛثاغـٞ ٖــ١َٛٚ ٫ٜـ١نتإ ز٠نــ١ٜٔ، ٥ـ١ ٠ٟ نــ١ ز٠ْطـٞ زا٠ٚٚ ٥ــ٠ٚ١ٟ ز٠ْطـٞ ْــ١زا٠ٚ، ١٥َـ١ ثط٩غــ١ٟ    ٥
َٜــت، ثري٩ظبـاٜٞ يــ١ زنتــ٪ض افلـس اْــٛض ز٠نــ١ٜٔ بــ١      َٝــت ٠ٚضبطري َٝهٞ تـ١بٝعٞ ز٠ب زؿلٛنطاتٝـ١، ظ٩ض بــ١ ساَيــ١ت
  َٞ َٝت ن١ ز٠ْطٝؿٝإ ثـ ١َٜٓضٟ ١٥ٚا١ْ ب َٝسا٠ٚ، ١ّٖ ْٛ َٝت ن١ ز٠ْطٝإ ث ١َٜٓضٟ ١٥ٚا١ْ ب َٝسٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ّٖ ْٛ َٛ٥

َٞ َٝٞ ٜاغـا غـ١ض٠ٚضٟ بـ٪ ٖـ١َٛٚ ١ًًَٝت١نـ١َإ ٚ بـ٪ خ٪ؾـٞ ت٪َـاض بهـات،            ١ْزا٠ٚ، ب ١ٜ٫ْا١ْ ناض بهات، بـ١ث
٠َٛٝف ز٠ن١ٜٔ، تا ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٝطٜٔ ١ٖضبصٜٔ.11غٛثاغٞ ٥ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ ب١ خٛاتإ ز٠غج  (ٟ ث
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 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
َٝططٟ غ  َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                      غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 9ثط٩ت٪ن٪يٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١لل١ َٜه١ٚتٞ  غ  3124\5\27ض

َٝ  ١َٝٞ ١َٖيبصاضزٕخٛيٞ غ
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١لل١غ  27/5/3124 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ٛض ٩ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ض٩شٟ ث ــ ــ١لل١غ ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  16/4/3912ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ض٩نٞ  ز.اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ذلُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ض 

َٝطــطٟ غــ١ض٩ى ٚ،  َٝطٟ غــٛض٠ د َٜع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت خــٛيٞ  (8ٟ, زاْٝؿــتين شَــاض٠ )ث١ضيــ١َإبــ١ض 
ّ١َٝٝ  ( ٟ خ٪ٟ ب١غت.3912, غاَيٞ )غ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1993َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ  (ٟ ٖـ١ 1ٟ ْـاٚخ٪ٟ شَـاض٠ )  ٠ٚط ( ي١ ث39ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بط ط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غـت١ٟ غـ١ض٩نا١ٜتٞ    -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ٕ ع خـٛيٞ   (8ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بط ٜـاض  ث١ضيـ١َا
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٞ ؾ١لل١ ض َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض٩شٟ غ ١ٜ٠َٛٝ  زا 16/4/3912(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٜٞ ٥ُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٞ نطاٚ ٚ  خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٜٞ-1

 3911ٟ غاَيٞ  11ض اطرياٟٚ غٝاغٞ شَاض٠ 
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ -3 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزٕ ٚ ٠ٚضططتين ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝناْٞ ١ٖض خٛ

ٍَ  عرَيام ي١ زاٖات١ناْٞ فٝسض ا
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نط-2 َُٜٞ نٛضزغتإ ب٪ خٛ زْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ طؿيت ١ٖض

 3919ٟ غاَيٞ  3ْاٚض١ ْان٪نٞ ي١غ١ض٠نإ شَاض٠ 
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َٜع   :ث١ضي١َإغ١ض٩نٞ ز. اضغ٬ٕ باٜع/ ب١ض 
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

 َٞ١َٝٝ َٞ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، خٛيٞ غ ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠غت ث
َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، شَاض٠ٟ زاْٝؿعل )١َٖيبصا ، 16/4/3912(، ض ٩شٟ زاْٝؿعل 8ضزٕ، غاَيٞ ضٛاض٠ّ، خٛيٞ طط

َٝٞ سٛن١ُناْٞ بط ط١ ١ٜنٞ َازز٠  ي١ ث١ٜط ٠ٟٚ ْاٚخ٪ٟ شَاض٠ ١ٜنٞ ١َٖٛاض نطاٟٚ  39ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث
َٝطام ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بط ٜاضٟ ز 1993غاَيٞ  ا ب١ضْا١َٟ ناضٟ ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات  8زاْٝؿتين شَاض٠  َٝؿ١لل١  11ٟ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ َٝـ ٠ْٛٝض ٩ٟ ض ٩شٟ غ ٟ ث
َٜه١ٚتٞ  َٝت: 16/4/3912ض  ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

خػت١ٓض ٚٚ ٚ طفتٛط٪ نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٜٞ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٜٞ ٥ُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٞ نطاٚ ٚ -1
 3911ٟ غاَيٞ  11اض٠ ض اطرياٟٚ غٝاغٞ شَ

َُٜٞ نٛضزغتاْٞ -3 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزٕ ٚ ٠ٚضططتين ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝناْٞ ١ٖض خٛ
ٍَ  عرَيام ي١ زاٖات١ناْٞ فٝسض ا

َُٜٞ نٛضزغتإ ب٪ -2 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ز٠غت١ٟ طؿيت ١ٖض خٛ
 3919ٟ غاَيٞ  3شَاض٠ ْاٚض١ ْان٪نٞ ي١غ١ض٠نإ 

َٝطٖاتين د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ  زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ٜٔ بف١ضَٕٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ، ب١خ
ٍَ ٠ٚفس٠ ٜا٠ٚض٠ناْٝإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ  َِٜ ب٪ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ ١٥ن١ٜٔ ي١ط١ ؾ١ٖٝسإ ٚ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض

١َُٝ ي 2،3خاَي٢ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َ١ ب٪ ثط٩ش٠ ٜاغانإ، ٥ َٝؿٝإ ١ّٜ خٛ َُٝإ باؾ١ ث ١ ز٠غت١ٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث
َٝٞ باؾ١ تها١ٜ  َٞ ث ٠ٚ١َٓٝٝ غ١ض خاَيٞ ١ٜن١ّ، ن َٟ ٥ٝٓذا ب َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١ّ ب٪ ١٥ٚ زٚٚخاَي١ بهط غ١ٜٔ، خٛ
َٞ ض اظٟ ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ض اظٟ ١ْٝ، ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ  ز٠غت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ن

 ٜاغاٜٞ خاَيٞ...
َٜع   عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ زٜاضٟ نطزٕ ٚ  بط ط١ٟ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض زٚاٟ ز٠ْط زإ ي١غ١ضٟ )خٛ
ٍَ(، ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ١ٜ٫ٕ  َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عرَيام ي١ زاٖات١ناْٞ فٝسض ا ٠ٚضططتين ؾاٜػت١ زاضا١ٜٝناْٞ ١ٖض

َٝؿه١ف نطا٠ٚ ب١ ْٛٚغطاٜٚإ شَاض٠ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظ ، ز٠قٞ 8/4/3912ي١  2324ٜطا٠ٚ١ْ ث
 ْٛٚغطا٠ٚن١

 ب٪/غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ
 ّ/ثط٩ش٠ ٜاغا
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َٝض، ثط٩ش٠ ٜاغاٟ )حتسٜس ٚاغتشكاٍ اكلػتشكات اكلاي١ٝ ٫قًِٝ نٛضزغتإ   ايعطام َٔ ايٛاضزات  -ب١ ٖاٚث
َٝطٜٔ ن١ ي١ ن٪بْٛٚ ث١غٓس  37/2/3912ٟ ض ٩شٟ  ٠ٚ١5ٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ شَاض٠ ا٫حتاز١ٜ( ب٪تإ ١٥ْ

َٜعَاْسا ٍَ ض َٜت١ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١ضي١َإ ٚ ٥اطازاضَإ به٠ٚ١ْ١، ي١ط١  نطا٠ٚ، تها١ٜ غط
َٝطريظإ باضظاْٞ                                                                                  ْ 

 غ١ض٩نٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ                                                                         
 

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ، ثط٩ش٠ن١ ي١  َٝهٗات٠ٚٛ، زاٚاناضّ ٥اضاغت٣١ يٝص١ْ تاٜب١ؽل١ْس٠نإ  11ب١ض َازز٠ ث
َٜت  بهط

 
 3124قإْٛ ضقِ ) ( يػ١ٓ 

 ايعطام َٔ ايٛاضزات ا٫حتاز١ٜ-إقإْٛ حتسٜس ٚاغتشكاٍ اكلػتشكات اكلاي١ٝ ٫قًِٝ نٛضزغت
( َٔ زغتٛض ـلٗٛض١ٜ ايعطام 132، 131، 115، 113، 111، 5،12،119، 1اغتٓازا اػل اسهاّ اكلٛاز )

يػ١ٓ  1ايعطام ضقِ -َٔ قإْٛ بطكلإ نٛضزغتإ 56( َٔ اكلاز٠ 1، ٚسهِ ايفكط٠ )3995ا٫حتاز١ٜ غ١ٓ 
ن اكلعسٍ،  1993 نٗشز ١ نفوظ نعسضٕ نً  نعوٟ نك٘ز ضر ْٗبِ ١  ن- وٍٚ ن ا  ٝ ن٨ذل َ نٗتِفٚر  ًّنن49 هالس ق،

ن نز ٍ نن1 هص ُْ٘ نن3912هطِٞ نك٘ز ضر ْ ن٨ وٍٚ ن هال ًٞ ن ا٘ شُٞ نن-ا  ُْ٘ ن ا هٚٞ نهوطِٞ ن سزن3912 هالس ق ،)
نتػسٙعن هص ُْ٘ن ٨تٛ:ن4/3912 هالس قنظوطرٕن اس ٌٞنان(نٗ اِالصدٖنبر زٙذن/ن-بسا ْنك٘ز ضر ْن

ن
ن

ن3124ٞن  ُْ٘نز ٍنان(نهطِ
 ايعطام َٔ ايٛاضزات ا٫حتاز١ٜ-قإْٛ حتسٜس ٚاغتشكاٍ اكلػتشكات اكلاي١ٝ ٫قًِٝ نٛضزغتإ

ن هف ىن هث هث
ن ؿص٘قن ا هٚٞنه٩ وٍٚ

ن ا  ٝن ٪ٗ :ن
نٙص دنب ا طور  ن ٪تٚٞن اال ُٟن اخِٚٞنأش ١ٓ ن٨ْبس ضنٓر ن هص ُْ٘:

ن ٪ؼ  ٙٞ.ن ٨ًٗ:ن ؿلً٘ٞن ٪ؼ  ٙٞ:نذلً٘ٞنمجٔ٘زٙٞن هالس ق
ن.3995ث ًُٚ :ن هدضر٘ز:ن ضر٘زنمجٔ٘زٙٞن هالس قن إلؼ  ٙٞنضِٞن

نث هثً : إل وٍٚ:نإ وٍٚنك٘ز ضر ْنىن هالس ق.
نز بالً :ن ه ا ْ:نبسا ْنك٘ز ضر ْنىن هالس ق.

نخ ًطً :نفوظن ه٘شز ١:نفوظنٗشز ١ن إل وٍٚ.
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ن اطر ن ٪ؼ  ٙٞ ن ؿلً٘ٞ نٗ ز    نٗ هغ ش: ن هِفط نٗ ز    نضٌِٔ نض  ضً : نًّ نٗ ن هِفطٚٞ ن هالٌوٚ   نًّ ر وٞ
نًّن نٗ احموٚٞ ن ٪جِخٚٞ ن هػسك   نًع ن ا ًٞ ن هِفطٚٞ نهوالص٘  ن ٪خس٠ نٗ هال ٢د   نٗ هسٙع نٗ هغ ش ن هِفط ًخٚال  

ن وٍٚ.٨ خىن ؿلً٘ٞن إلؼ  ٙٞنأٗنذلً٘ٞنإ
نض بالً :ن هل٣ٚ  ن ٪ؼ  ٙٞ:نٓٛن هل٣ٚ  ن هيتنٙ٘جدنً نمي ثؤ نان إل وٍٚ.

نجد ن هطِ٘ٙٞنث ًًِ : ن هال ًٞ ن ا٘ شُٞ نبص٘ ُني ن اسفصٞ نٗ هطٚ  ٙٞ ن ؿ كٌٞ ن هِفص   نًخ هغ نجد ٗي ن هِفص  :  ٗي
ن.ن3994 إلؼ  ٙٞنًِرنضِٞن

ن ؿ هٛ،ن ن ؿصى ن هِفط، نذصى ن هطخٚالٛ، ن هغ ش ن هغ ش، ن ـ َ، ن هِفط ن هِفط، ن ا طور  ا نًّ نبلى نٙص د ت ضالً :
ن اال ُٛ ن هِفطٚٞ( ن هالٌوٚ   ن اطرصخوٛ، نإل وٍٚنن ؿصى نٗ هغ ش ن هِفط ن  ُْ٘ نًّ ن ٪ٗ  ن ا  ٝ نا نأش ١ٓ   ه٘ ز ٝ

ن.3997هطِٞنن33ك٘ز ضر ْن هالس قنز ٍن
ن هف ىن هث ُٛ

ن ٓد ون هص ُْ٘
ن ا  ٝن هث ُٚٞ:

نٙٔدونٓر ن هص ُْ٘ن  :
ن ٨ٗ:نزضٍن هٚ  ن  ُُ٘ٚٞنهرردٙدنٗ ضرر  ين ؿص٘قن ا هٚٞن اطررصٞنه٩ وٍٚنضٌّن ه٘ ز   ن ٨ؼ  ٙٞ.

ن ه٘ ز   ن نضٌّ نه٩ وٍٚ ن اطررصٞ ن هِفط نٗ ز    نًّ ن ا هٚٞ نًطررص تٕ ن ضرر  ي نًّ ن ٨ وٍٚ نمتلني ث ُٚ :
ن ٨ؼ  ٙٞ

ن ٨ؼ  ٙٞن ن ؿلً٘ٞ ن   ن اصدًٞ ن هدٗهٚٞ نٗ هصسٗض نٗ اط عد   ن اِح نًّ ن ٨ وٍٚ نًطررص   ن ضرر  ي ث هث :
ن.ًّن هدضر٘زن196ٗذ همن ضرِ   ن  ن هخِدن ٨ٗنًّن ا  ٝن

ن ينذ ٞن ٨ وٍٚنًّن ٙٞنً٘ ز ن خس٠ن ٗنتال٘ٙط  ن اطرر وٞنًّن خىن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ. ز بال :ن ضرر
خ ًط :نت٘فرين ٨هٚ  ن ه٩شًٞن٨ضرر  ينًطررص  ن ٨ وٍٚنًّن ا٘ شُٞن ٨ؼ  ٙٞن خر نبِظسن ٨عرخ زن اخ هغن

ن.3994ضٌّن ا٘ شُٞن ٨ؼ  ٙٞنًِرنضِٞنن اط كٌٞنبرين ادف٘عٞنك هِفص  ن هطٚ  ٙٞنٗ ؿ كٌٞننٗ ادزجٞ
ن هِظ َن ن خى نًّ ن جملرفٞ ن اٌ زض   نعّ ن هِ ػٞ ن ٨ضس ز نعّ نه٩ وٍٚ ن اطررصٞ ن هرال٘ٙط   ن ضرر  ي ض  ض :
ن ا  ٝن نًّ ن ٨ٗ ن هفصسٝ نذطيف ن احمسٗ ٞ ن ٨زض نٗضٚ ضٚٞ ن ؾٌ عٚٞ نٗ ٨ب  ٝ ن ؾٌ عٛ ن هصٌع ن نخ٩ي نًّ  هط بق

نًّن هدضر٘ز.ن113
صٚقن هالد هٞنانت٘شٙعن ا٘ ز ن ٨ؼ  ٙٞنضٌ ُ نؿٌ ٙٞنٗذدٝنغاليفن هالس قنٗ ٗهرٕن ٨ؼ  ٙٞنًِطحٌ نض بال :نؼ

نًعن ا  ٝن ٨ٗ نًّن هدضر٘ز.
ن ا  ٝن هث هثٞ

 ٨ٗ:نٙلْ٘نه٩ وٍٚن ؿقنانذ ٞنع  هٞنًّنٗ ز   ن هِفطنٗ هغ شن اطردسدنانعٌَ٘ن هالس قنعوٟن ْنترِ ضيفن
نًّن هدضر٘ز.ن113ٗ هخِدن ٨ٗنًّن ا  ٝنن111 ضرِ   ن  نكىنًّن ا  ٝننًعن هر٘شٙعن هطل ُٛنفٕٚ



 225 

ث ُٚ :نٙلْ٘نه٩ وٍٚن ؿقنًّن ؿ ٞن هال  هٞنًّنمجٚعن ٨ٙس    ن ٨خس٠ن اطرر وٞن ؼ  ٙ نٗ اِحنٗ اط عد  ن
ن هخِد ن   ن ضرِ    نًٗط٧ٗهٚ تٔ  نب عخ ٢ٔ  ن هصٚ َ نًّ ن ٨ وٍٚ نذلً٘ٞ نهررٌلّ ن هدٗهٚٞ ن ا  ٝننٗ هصسٗض نًّ ث هث 

نًّن هدضر٘ز.ن131
نمم زض  ن نعّ ن هِ ػٞ ن ٨ضس ز نعّ نهرال٘ٙطٕ نٗ هغ ش ن هِفط نٗ ز    نًّ ن ض فٚٞ نذ ٞ نا ن ؿق ث ٨ث :ه٩ وٍٚ

نًّن هدضر٘ز.ن113 هِظ َن هط بقن ضرِ   ن  ن هخِدن ٨ٗنًّن ا  ٝن
 بٞنٗؽ ٚصن ه٘ ز   ن ٨ؼ  ٙٞنًّنز بال :نه٩ وٍٚنذقن اػ زكٞن هفالوٚٞنانتػلٚىنٗعط٘ٙٞن٣ٚٓٞنع ًٞنهوس 

نًّن هدضر٘ز.ن196خ٩ينمتثٚوٞنفٚٔ نغ  ١نٗممثونينعِٕنمب٘جيفن ذل َن ا  ٝن
خ ًط :نحيقنه٩ وٍٚنًط هخٞن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنب ل شن هرػسٙال  ن هيتنػطدنغس كرٕن هفالوٚٞنان   زٝن هدٗهٞن

 هطسزنعّنذص٘قن ٨ وٍٚن ا هٚٞنٗ ٨ ر   ٙٞنٗتػسٙعنًّن هدضر٘زنٗ ز١نن٧ًٗ195ضط تٔ ن ضرِ   نؿلٍن ا  ٝن
ن ن ا  ٝ نًّ ن ٨ٗ ن هفصسٝ ن   ن ضرِ    نٗ هغ ش ن هِفط نٗ ز    نت٘شٙع نانن113  ُْ٘ ن هرٌِٚٞ نهرالحٚى ن هدضر٘ز ًّ

ن ٨ وٍٚنٗ احم فظ  .
 ؿص٘ين ؿ هٚٞ،نض  ض :نحيقنه٩ وٍٚن اػ زكٞن هفالوٚٞنًعن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنهرط٘ٙقن هِفطنٗ هغ شن اِرحٞنًّن

ٗن ْنٙواليفن ٗزٖن ؿ سٜنان   زٝن ؿص٘ين اطرصخوٚٞنان ٨ وٍٚنًّنضٌِٔ نتط٘ٙقن هِفطنٗ هغ شن اِرخنًٍِٔ،ن
ٗ هيتنذسَنًِٔ ن ٨ وٍٚنبطخيفنزفضن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنٗتص عطٔ نعّن   ١ن ٗزٓ ن ٨جي بٛنانزضٍن هطٚ ض  ن

نًّن هدضر٘زن113هغ شنٗ اػ زن هٚٔ نان هخِدنث ُٚ نًّن ا  ٝن ٨ضط تٚحٚٞن ه٩شًٞنهرط٘ٙسنثسٗٝن هِفطنٗ 
ض بال :حيقنه٩ وٍٚن ْنؽ صنهٕنذ ٞنع  هٞنًّن هِفطنٗ هغ شن ـ َنٗ اِرح  ن هِفطٚٞن االدٝنه٩ضر٩ٔننان
نعٌَ٘ن هالس قنعوٟن ْنترِ ضيفنًعن هر٘شٙعن هطل ُٛنفٕٚنٗ ٨خرنبِظسن ٨عرخ زن هظسٗون ـ صٞنه٩ وٍٚنٗ ش هٞ

نًظ ٓسن هرٌٚٚصن ارخالٞنضدٖ
ن
ن

ن هف ىن هس بع
ن ضظنؼدٙدنٗ ضرر  ين ؿص٘قن ا هٚٞنه٩ وٍٚ

ن ا  ٝن هس بالٞ:ن
%نضخالٞنعػسٝنًّن ا ٢ٞن االرٌدٝنان ٘ ُنين ا٘ شُٞن ٨ؼ  ٙٞن ض ض نهرردٙدنذ ٞن ٨ وٍٚن17 ٨ٗ:نتلْ٘نُطخٞن

زٙٞنهوٌ٘ شُٞن هال ًٞن هطِ٘ٙٞن ٨ؼ  ٙٞنؿنين جس ١نًّنفٌ٘عن هِفص  ن هرػغٚوٚٞنُٗفص  ن اػ زٙعن ٨ضطرثٌ 
نتالد  نضل ُٛنع َنان هالس ق،نٗٙلْ٘نه٩ وٍٚنُفظن هِطخٞنًّنً ٙأتٛ:

ن مج هٛنٗ ز   ن ا٘ شُٞن هال ًٞن ٨ؼ  ٙٞنًّنضٌِٔ ن ه٘ ز   ن هِ مجٞنعّنت دٙسن هِفطن ـ َ -نأ
قنًّنضٌِٔ ن هِفطن ـ َن ه٩شَنهرػغٚىن مج هٛن هِفطن ـ َن السزنٗ االدنه٩ضر٩ٔننانعٌَ٘ن هالس ن -نرب

 قط  نت٘هٚدن هلٔسب ١
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نانن-د ن اررصصٞ نٗ هصٙ     ن ٨ وٍٚ نق فظ   نًػ زٙع نتٌِٚٞ ن عٌ ز نٗؽ ٚ    ن ؿ كٌٞ ن هِفص    مج هٛ
نٗذطيفن ن ٨ وٌٚٚٞ نهو٣ٚٔ   ن هطٚ  ٙٞ ن هِفص   نٗؽ ٚ    ن ا دز ن ـ َ ن هِفط نص  ز   نعّ  ٨ٙس    

نجد ٗين هِفص  
وٟنٗش زتٛن ا هٚٞنٗ ٨ ر   نٗ هردطٚطنان ٨ وٍٚن ذرط ربن اػ زن هٚٔ نان هفصسٝناد(نًّنٓرٖن ا  ٝنعن- 

نب هرِطٚقنًعن ؾٔ  ن االِٚٞن ٨خس٠نان ٨ وٍٚ
نعوٟنٗش زٝن هث٘ز  ن هطخٚالٚٞنان ٨ وٍٚن ذرط ربن اطررص  ن اػ زن هٚٔ نان هفصستنين هفسعٚرنينا ،نرب(ن-ٖ

نث ُٚ :
ن   -نأ ن ض فٞ نًِر ن ٨ وٍٚ نًّ ن ا دز ن هِفطن ـ َ نعّ نبطٗ ٨ٗز نًّ ن ٨ وٍٚ نق فظ   ،ن3999نذ ٞ

نق فظ  ن نا نه٩ضر٩ٔن نًالد ن ٗ نًٗلسز نًِرخ نخ َ نُفط نبسًٚى نكى نعّ نبطٗ ٨ٗز ن ٨ وٍٚ ٙطررق
  ٨ وٍٚ،نعوٟن ْنؼرطيفنٓرٖن اطررص  ن

  ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ.نثسٗ  ن هطخٚالٚٞنذطيفن اال ٙرين االرٌدٝنًّن خى هًّن خىنٗش زٝن -نرب

نٗ ع  ٝن -ن  نهرأٓٚى نذ س  نٗؽ ص ن ٨ وٍٚ ناحم فظ   ن ؿدٗ ٙٞ ن اِ فر نا نفال٩ ن اررصصٞ ن ٨ٙس     تال  
  عٌ زن اِ فرن ؿدٗ ٙٞن هر بالٞنهلىنق فظٞ

ن خىن -نث نًّ ن اطرر وٞ ن ه٘ ز    نًع ن هرال ًى نكٚفٚٞ نبرردٙد ن ه ا ْ نمب    ٞ ن ه٘ش ز ١ نفوظ خيرص
  ذل َنٓر ن هص ُْ٘ ٨ وٍٚنٗذهمنذطيفن

نهوفصسٝ هث هثٞنن نطخص  ن اطررصٞ ن هرال٘ٙط   نتصدٙس نهغسض نٗش زٙٞ نؾِٞ نتػلٚى ن ه٘شز ١ نفوظ نعوٟ ث هث :
ن ْن نعوٟ ن ٨ وٍٚ نًّ ن ـ َ ن هِفط نًّ نعِٚ  نً ٙص بؤ  ن ٗ نُصدٙٞ نمبخ هغ ن هص ُْ٘ نٓر  نًّ ن هث هثٞ ن ا  ٝ ًّ

نضِ٘  نًّنت زٙذنُف ذنٓر ن هص ُْ٘.ن5تطد ن هرال٘ٙط  ن اصدزٝنب  ط  نضِ٘ٙٞنادٝن٨ترح ٗش
ن

ن ا  ٝن ـ ًطٞ:
ن٨تصٙدنعوٟن نخ٩ينًدٝ نًٔ ًٔ  ن كٌ ي ن هص ُْ٘ ن هس بالٞنًّنٓر  ن ا  ٝ نا ن هٚٔ  ن اػ ز نٗ ؾٔ   ن ه٘ش ز   عوٟ

ضرْ٘نًٙ٘ نًّنت زٙذنُف ذنٓر ن هص ُْ٘،نٗتصدٍٙنتصسٙسٓ ن هِٔ ٢ٛن  نفوظن ه٘شز ١نهوٌ    ٞنعوٚٔ نن69
نث٩ثْ٘نًٙ٘ نًّنت زٙذنٗص٘هل ن  ن جملوظ.ن٨29ترح ٗشنخ٩ينًدٝن

ن هف ىن ـ ًظ
ن جس ١  ن ضرر  ين ؿص٘قن ا هٚٞنه٩ وٍٚ

ن ا  ٝن هط  ضٞ:
 ٨ٗ:نعوٟنفوظن ه٘شز ١نبالدنؼدٙدنٗؽٌنين ؿص٘قن ا هٚٞنه٩ وٍٚنمب٘جيفن ذل َنٓر ن هص ُْ٘نًط هخٞن

ن ا هٚٞ ن اطررص   نبرطدٙد ن ٨ؼ  ٙٞ نن ؿلً٘ٞ نًدٝ نخ٩ي ن هص ُْ٘ نٓر  نٗفق نًّنن99 اصدزٝ نًٙ٘  تطالْ٘
ت زٙذنتخوغٔ نب اط هخٞنٗ ٚ ًٔ نبرػسٙعن  ُْ٘نت٘شٙعنٗ ز   ن هِفطنٗ هغ شن ضرِ   ن  ن هخِدن ٨ًّٗن ا  ٝن

نًّن هدضر٘زن113
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ًّننث٩ثْ٘نًٙ٘ ن29ث ُٚ :نانذ هٞنعدَن غال زنذلً٘ٞن ٨ وٍٚنًّن خىن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞ،نخ٩ينًدٝن
ن نًطٛ ن ٗ ن ا هٚٞ، ن ٨ وٍٚ نًطررص   نذ٘ي نهورخ ذث ن ضرالد  ٓ  نتخوغٔ ، نت زٙذنن99ت زٙذ نًّ نًٙ٘  تطالْ٘

تطالْ٘نًٙ٘ نًّنت زٙذن ضر٩َنن99بد١ن هرخ ذثن ْٗن هر٘صىن  ن تف قنذ٘ينٓرٖن اطررص  ،ن ٗنًطٛن
ٕنصس ذٞن ٗنضٌِ ،نحيقن ؿلً٘ٞن ٨ؼ  ٙٞنطويفن ٨ وٍٚن ْٗن ضرح بٞنهٕنٗذهمنبطل٘تٔ نعِٕن ٗنزفطٔ نه

ه٩ وٍٚ،نبالد٢ر،نذ٣ِٚرن ؽ ذنً ٙس ٖنًِ ضخ نًّن ٨جس ١  ن٨ضرر  ينذص٘ ٕن ا هٚٞنمب٘جيفن ذل َنٓر ن
ن ؿلً٘ٞن نمترِع نً هٛ نًطررق ن ٜ نهرغطٚٞ نٗ هغ ش ن ـ َ ن هِفط نٗبٚع نٗت دٙس ن ُر د نفٚٔ  نمب   هص ُْ٘

نالدٖ ٨ؼ  ٙٞنعّن فالٕنض٘ ١نك ْن خىنُف ذنٓر ن هص ُْ٘ن ٗنب
ن ا  ٝن هط بالٞ:

ن نز ٍ نٗ هغ ش ن هِفط ن  ُْ٘ نب ذل َ ن هص ُْ٘ نٓر  نٗفق نٙردرٓ  ن هيت نٗ ٨جس ١   ن هصس ز   نا ن ٨ وٍٚ ن33ٙورصَ
ن نٗ اال ٙرين ـ صٞنن3997هطِٞ ن اخ  ١ٜ نٗفق نٗمي زعنًط٧ٗهٚ تٕ ن اطرر وٞ ن ه٘ ز    نًع نتال ًوٕ ًّٗنضٌِٔ 

ن(.ti(ناeiمبخ  زٝن هػف فٚٞنان ه ِ ع  ن ٨ضردس جٚٞنا
ن ا  ٝن هث ًِٞ:ن٨ٙالٌىنب ٜنُصن  ُُ٘ٛن ٗن س زنٙرال زضنٗ ذل َنٓر ن هص ُْ٘

 ا  ٝن هر ضالٞ:نه٘شٙسن هث٘ز  ن هطخٚالٚٞنٗب هرِطٚقنًعنٗشٙسن ا هٚٞنٗ ٨ ر   ن صد زن هرالوٌٚ  ن ه٩شًٞنهرطٔٚىن
نتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘

ن ن هال٩ ٞنتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘ ا  ٝن هال غسٝ:نعوٟن جملوظن ه٘شز ١نٗ ؾٔ  نذ 
ن ا  ٝن ؿ  ٜنعػس:نِٙفرنٓر ن هص ُْ٘ن عرخ ز نًّنت زٙذنُػسٖنان ؾسٙدٝن هسمسٚٞناٗ  ٢عنك٘ز ضر ْ(ن

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
٠ ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ ٜاغاٜٞ ٚ زاضاٜٞ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ٚظ٠ ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض

َٟ، ف١ضَٛٚ ب٪ خاَيٞ زٚاتط،  َٜع٠نإ ١٥نط  ب١ض
 

َٜع عُط عبسايطفلٔ عًٞ:   ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٓس٣٠ٚ١ْ خاَيٞ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا هو٣ٚٔٞن هال ًٞنانقإْٛ ايتعسٌٜ ا٫ٍٚ )ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٟ ناض بطٜت١ٝ ي١  خٛ
ن نز ٍ نعوٚٔ  ن ارِ شع ن اِ طق نا نك٘ز ضر ْ نن3  وٍٚ ن3919ضِٞ ّ ثط٩ش١ٜ٠ ي١ ١ٜ٫ٕ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥(،

َٞ  37ي١  ١٥231زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ب١ ْٛٚغطاٟٚ شَاض٠  ٖات٪ت١  18/2/3912ب١ضٚاض  3713ض ٠ؾ١َ
ٍَ ١٥غبابٞ َٛد١ب١، تها١ٜ بف١ضَٕٛٚ ب١ ت١ٚظٜع نطزْٞ  6ث١ضي١َإ، ثط٩ش٠ن١ بطٜت١ٝ ي١  َازز٠ ي١ط١
 ب١غ١ض يٝص١ْ تاٜب١ت١نإ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-عب١ض
 ،َٟ َٜع٠نإ زاب١ف ١٥نط ١٥ّ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ب١غ١ض يٝص١ْناْٞ ٜاغا٢ٜ ْاٚخ٪ ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض

َٝؿ١ُضط١ ف١ضَٛٚ ب٪ غ١ض غ١ن٪ٟ يٝص١ْنإ ١َّٝٝ، يٝص١ْٟ ث  ف١ضَٛٚ ب٪ خاَيٞ ١ٜن١ّ ن١ بٛٚ ب١ خاَيٞ غ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػ تا ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠ضباض٠ٟ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ٜاغاٟ ٥ُٝتٝاظاتٞ غٛد١ْا٥ٞ ٥
٠ٚ١َُٜٓ، ت١بٝعٞ ثاف ضاغت  3911ٟ غاَيٞ  11غٝاغٞ ٚ َٛعت١ق١يٝين ض ٠ق١ّ  ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ١٥طلٛ
َٟ ١َٖي١ٟ ضاثٞ   نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٖس

 
 ايعطام-اػل/ض٥اغ١ بطكلإ نٛضزغتإ

 َؿط  ايكإْٛ ّ/تكطٜط سٍٛ
 

ن جرٌالجلن نبر زٙذ ن هص ُُ٘ٚٞ َٞن37ؾِٞن هػ٧ْٗ نن3713نض٠ؾ١َ نهَٚ٘ ن ا   و ٩ًٚ ٜنن17/2/3912ك٘ز ٜ
ن نز ٍ ن هل٘ز ضر ُٚني ن هطٚ ٙني نٗ االرصوني ن هطحِ ١ ن ًرٚ ش   نهص ُْ٘ ن ٨ٗي ن هرالدٙى ن  ُْ٘ نًػسٗع ن11هدز ضٞ

ٗ احم ين  نؾِرِ نبالدن هصس ١ٝن ٨ٗ نهٕنان ه ا ْن اصدَنًّن خىن هالد ن هص ُُ٘ٛن٨عط ١ن ه ا ْنن3911هطِٞن
نٗبالدن اِ  ػٞنٗ اد ٗهٞنت٘صوجلن هوحِٞن  نً ٙوٟ:ن2/13/3913انن35ظوطرٕن ٨عرٚ  ٙٞن اس ٌٞن

تصطحن هوحِٞن هغ ١ن هفصسٝن ثِنينًِٔ نُظس ن٨ْن ٨ًسنٙرالوقنبرالدٙىن  ُْ٘نن،ب هِطخٞنهوٌ  ٝن ٨ٗ نًّن اػسٗع
نٗصٚ برٔ نك ٨تٛ:ن3996هطِٞنن8ػٔد ١نٗ ا٧ُفونينز ٍنٗش زٝن ه

نٗ :نتالدين هفصسٝن هث هثٞنًّن ا  ٝن ٨ٗ نٗتصسأنك ٪تٛ:٨ ا  ٝن 
نث هثً :ن هوحِٞ،ن هوحِٞن ادر ٞنب هِظسنٗ  س زنطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘ن

ن ا  ٝن هث ُٚٞ:نتصطحن هوحِٞنصٚ برٔ نك ٨تٛ:
نصسٝن ٨ٗنًّن ا  ٝن هس بالٞنًّن هص ُْ٘نٗتصس نك ٨تٛ:تالدينًصدًٞن هف

نٗعط٘ٙٞن ن ٨ وٍٚ نا ن هصط ١ نفوظ نٙسغرٍٔ ن احم فظ   نًس كص نا ن هص ضٛ نبس٢ ضٞ نخ صٞ نؾ ْ نتػلى :٨ًٗ 
نممثونينبدزجٞنًدٙسنهوِظسنٗ  س زنطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗميثوْ٘ن ؾٔ  ن ٨تٚٞ:

نفوظن ه٘شز ١-1
ن هد خوٚٞٗش زٝن-3
نٗش زٝن ا هٚٞنٗ ٨ ر   -2
نمجالٚٞن هطحِ ١ن هطٚ ضٚنينان ٨ وٍٚ-4

ن ن اس ٍ ن هِ فر ن ٨ثخ   ن هص ُْ٘ ن٨ذل َ نٗفص  ن هص ُُ٘ٚٞ نب هطسق ن هطٚ ضٛ ن االرصى ن ٗ ن هطحني نٙثخجل ن197ث ُٚ :
ن االدين ً َن هوحِٞن اػلوٞنمب٘جيفنٓر ن هص ُْ٘.ن1979هطِٞن
ن هث هثٞ:ناكلاز٠ 

ن هوح نٗك هفرٔ نتصطح ن ؿلً٘ٞ نعوٟ نً هٚٞ ن عخ ١ ن٨هص ٢ٔ  نُظس  ن ٨صى نعوٟ نٗ ٨بص ١ ن اػسٗع نًّ ن ا  ٝ ن هغ ١ ِٞ
نهط٘ بطنصسونضوفٞن هالص ز
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ن ا  ٝن هس بالٞ:
نتصطحن هوحِٞن هغ ٢ٔ ن ٙطً ن٨ْن ٨ًسنٙرالوقنبرالدٙىن  ُْ٘نٗش زٝن هػٔد ١نٗ ا٧ُفونين٨ وٍٚنك٘ز ضر ْ.

ن ا  ٝن ـ ًطٞ:
ن٩شًٞنهرطٔٚىنتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘نه ١ن صد زن ٨ُظٌٞنٗ هرالوٌٚ  ن جملوظنٗشز

ن ا  ٝن هط  ضٞ:
نعوٟنفوظن ه٘شز ١نٗ ؾٔ  نذ  ن هال٩ ٞنتِفٚرن ذل َنٓر ن هص ُْ٘.

ن ا  ٝن هط بالٞن٨ٙالٌىنب ٜنُصن  ُُ٘ٛن ٗن س زنٙرال زضنًعن ذل َنٓر ن هص ُْ٘
ن ا  ٝن هث ًِٞ:

ن عرخ  ن هص ُْ٘ نٓر  نعوٟنِٙفر ن ذل ًٕ نٗتطسٜ نك٘ز ضر ْ( ناٗ  ٢ع نزمسٚٞ ن ؾسٙدٝ نا نُػسٖ نت زٙذ نًّ ز 
ن اال ٩ً ن اصدًٞن خىنُف ذٖ

ن ٨ضخ ربن ا٘جخٞ
هصدنظٔس نًّنخ٩ينتطخٚقن  ُْ٘ن ًرٚ ش  ن هطحِ ١نٗ االرصوٚنين هطٚ ضٚنينًػ كىنًٗر عيفنًرالد ٝنٗ جٕٔن

ن هخال نخ ٘ص  نك ٓؤٍ نعوٟ نعخًأ نٗجالى نب ذل ًٕ، نؾِٞن اػٌ٘هني نت٘ جد نبطخيف ن زبٚى ن هال صٌٞ نعّ ٚدّٙ
نٗك طسن ن اط ف   نبالد نبطخيف نذ س  ن هوحِٞ نتوم ن ً َ ن ٨ثخ   نغٔ٘  ن ذط ز نٗصال٘بٞ نفٚٔ ، نٗ ذدٝ كر ٞ

ن نكوفٞ نٗب١٩ نٗ اخٚ ه هطسق ن ـٗنجلرِصى نهل١٨٧ ن ادًٞ نتوم نٗهرف  ٜ نفصدن هِ ضوني نهرطخصٔ  نٗتط٩ٚٔ  ال٘ب  
نغسعنٓر ن هص ُْ٘.

ن ن هرفطى ن اِ ضيفنز جني ن هسأٜ نٗ بد ١ نهوٌِ  ػٞ ن ه ا ْ نعوٟ ن هوحِٞ نٗتصسٙس ن اػسٗع ن صى نٗعسض ب ٨ط٩ع
نٗ هر ٘ٙجل

نًعن هرصدٙس
َٜع ذلُس افلس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسإ  ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ث

 
 

َٜع غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ َٝطام-ب٪/ب١ض  ع
 باب١ت/٫َ٠ّٚ

َٜه٢ ط١ضّ....غ٬َ ٚ 
َٚش٠ ٜاغا٣ ١َٖٛاض٣ ١ٜن٢َ١ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظات٢ ظٜٓسا٢ْ نطاٚ ضاطرياٚا٢ْ غٝاغ٢ ي١ ١ٜ٫ٕ ) ( ٥19اَاش٠ ب١ ثط 

َٚش٣  َٜع٣ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ٚاش٣ٚٚ ي١ غ١ض نطا٠ٚ ٚ ي١ ض  َٝؿه١ؾ٢ ث١ضي١َا٢ْ  ١٥37/11/3913ْسا٢َ ب١ض ث
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َٚش٣  َٛ نطاٚ ي١ زاْٝؿت٢ٓ ٥اغا 2/13/3913نٛضزغتإ نطا٠ٚ ي١ ض  َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١ٜن٢َ١ ب ٢ٜ ث١ضي١َإ خٛ
َٝص١ْن١َإ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ .   ٍَ ض ا٣ ي َٝص١ْن١َإ نطا٠ٚ١ٜ، بف١ضَٛٚ ي١ ط١  ض ٚٚب١ض ٣ٚٚ ي

       
َٜعَاْسا.... ٍَ ض   ي١ط١

:َٛ ١ٜ١َٜٓى ب ٚ 
َٜعَاْسا. ٍَ ض َٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ي١ ط١  ي

 َازز٣٠ ١ٜن١ّ:
َٜت٠ٚ١ :١َٖٛاضنطز٢ْ بط ط٣١ ) -1 َٜٓط ١ٜ٠َٛٝ ز٠خٛ  غ٢َ ١ّٜ( ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ، ٚ ب١ّ ؾ

َٝص٣١ْ تاٜب١ت ب١ ت١َاؾانطزٕ ٚ بط ٜاضزإ ي١ غ١ضزاٚاناض٣ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١  َٝص١ْ : ي َٞ ١ّٜ: ي غ
َٜت٠ٚ١.  سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ٜاْطط

3- َٛٝ َٝت١ ظزلري٣٠ )ؾ١ؾ١ّ(، ٚ ب١ّ ؾ َٛ َاز٣٠ ١ٜن١ّ، ٚ ز٠ب َٜت٠ٚ١ :ظٜاز نطز٢ْ بط ط١ٜ١ى ب َٜٓط  ١ٜ٠ ز٠خٛ
٢َُٜ نٛضزغتإ  ؾ١ؾ١ّ: ٠ٚظاض٠ت: ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ ؾ١ٖٝسإ ١٥ْفايهطاٚإ ي١ ١ٖض

 َازز٣٠ ز٠ّٚٚ:
َٜت٠ٚ١: َٜٓط ١ٜ٠َٛٝ ز٠خٛ َٝؿ١ن٢ بط ط٣١ )١ٜن١ّ( ي١ َازز٣٠ ضٛاض٠ّ ي١ ٜاغان١ ١َٖٛاض ز٠نط٣َ، ٚ ب١ّ ؾ  -ث

َٚنا١ٜت٢ زاز٠ٚ-١ٜن١ّ: َٝص١ٜ١ْن٢ تاٜب١ت ب١ غ١ض َٜت ن١ ١٥زل٢ْ١َٛ زاز ٠ٚض٣ ي١ ض١ْس ي َٜو زاز١َ٠ظض ض
٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ١٥ضنٝإ  َٜعطانا٢ْ ١ٖض ٣َََٛٝ ي١ ثاض ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٣٠ ثاَي ١ٖض
َٜت٠ٚ١،  ت١َاؾانطزٕ ٚ بط ٜاضزا١ْ ي١ غ١ض زاٚاناض٣ ١٥ٚن١غا٣١ْ ن١ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ٜاْطط

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ط ١َٜٓضا١ٜت٢ ١٥ّ ث٠ٜٛ١غت ز٠بٔ ب١ب١ض  ؿت٢ ظٜٓساْٝإ ٚ طرياٚا٢ْ غٝاغ٢ نٛضزغتإ ٚ ْٛ
 ٫ٜاْا١ْ ز٠ن١ٕ:

 ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ.  -1
3- َٛ  ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ

 ٠ٚظاضت٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛض٣ -2

٢َُٜ نٛضزغتإ. -4 ١َََٛي٣١ ب١ْسنطا٠ٚ غٝاغ١ٝنإ ي١ ١ٖض َٜو ي١ ن ١َٜٓض ْٛ 

َٜط٣١ ٜ اغا٢ٜ، ب١ث٢َ ٣ سٛن١ُنا٢ْ ٜاغا٣ ز٠ّٚٚ: ظٜٓسا٢ْ نطا٣ٚ غٝاغ٢ ٜإ طريا٣ٚ غٝاغ٢ ب١ ض 
َٝهطاٚ شَاض٠) َٝهٗاتٛٚ ب١ث٢َ 1979(٣ غاَي٢ )197)اثبات( ٣ ناضث َٝص٣١ْ ث (٣ ١َٖٛاضنطاٚ ، ي١ ب١ضز٠ّ ي

َٝت٠ٚ١.  ٣ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ غا  ز٠ب
 َازز٣٠ غ٢َ ١ّٜ: 

َٜٝٛػت ب١ ١َٖٛاضْانات َٝت٠ٚ١ٚ ث َٓٝ ٣َٛ ؼل َٝص١ْن١َإ ض ا٣ ٚابٛٚن١َازز٠ن١ ٠ٚى خ   ي
 َازز٣٠ ضٛاض٠ّ:

َٜت٠ٚ١:  َٜٓط ١ٜ٠َٛٝ ز٠خٛ َٛ ٜاغا ن١، ٚ ب١ّ ؾ  ظٜاز نطز٢ْ َازز١ٜ٠ى ب
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٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ظٜٓساْٞ نطاٚ ٚ ض اطرياٚا٢ْ غٝاغ٢ ، ٚ ب١غت٣٠ٚ١ٓ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢  َٝٓا٢ْ ب١ض َٝهٗ ث
َٝت ٚ خ ٠َٜٛب١ض٠ن٣١  ١َٖيطط٣ بط ٚاْا٣١َ ظاْه٪٢ٜ ب ا٢ْ٠ٚ ناضٚباض٣ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ،ب١ض

َٜت: َٝو ز ٠َٜٛب١ضا١ٜتٝا١ْ ث َٝت ٚ ي١ّ ب١ض َٛض ٣ ب  ؾاض٠ظا٢ٜ ٚ ثػج
١َٜٛت٢.  -1 ٠َٜٛبطزٕ ٚ خ ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ب١ض  ب١ض
َٝطٜاض٣ ٚ ٚضزب٢ٓٝ. -3 ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٚ شَ  ب١ض

٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ ٥اَاضٚ ث٬ٕ زاْإ. -2  ب١ض

4- َٜ َٛظاض٣ ٚ ناضٚباض٣ ظٜٓساْٝإ ٚ طرياٚا٢ْ غٝاغ٢ ي١ ثاض ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ خع١َتط َِٜ ٚ ب١ض عطانا٢ْ ١ٖض
 ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ.

َٝٓذ١ّ:  َازز٣٠ ث
َٛ ٥اغاْهاض٣ د٢َ ب١ د٢َ نطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ  َٜٝٛػت ب َُٜٓا٢ٜ ث َٝط ٠ٚ ٚض  ٣َٛ ١ٜ١ٖ ث ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب

 ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبهات.
 َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ:

َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض ١٥زل٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٚ ١ْ١ٜ٫ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغ ا١ٜ د٢َ ب١ د٢َ ث
 به١ٕ.

 َازز٣٠ س١ٚت١ّ:
َٝت  َٛى ب ٍَ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ْان َٜت ي١ ط١ َٜو ْانط  ناض ب١ ٖٝض ز٠قٝه٢ ٜاغا٢ٜ ٜإ بط ٜاض

 َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ:
َٚ َٚش٣ ب٬َٚنطز٣٠ٚ١ْ ي١ ض  َٜت.شْا٣١َ ف١ض٢َ )٠ٚقاٜع٢ نٛضزغتا١٥ّٕ ٜاغا١ٜ ي١ ض   ( د٢َ ب١ د٢َ ز٠نط

١َٜٛنا٢ْ ز٠ضض٢ْٚٛ ٖ(()) 
ي١َٝا٣١ْ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ٜاغا٣ ٥ُٝتٝاظات٢ ظٜٓسا٢ْ نطاٚ ٚ ضاطريا٣ٚ غٝاغ٢ نٛضزغتإ ض١ْسٜٔ 
َٜت٠ٚ١، ي١ ٚا١ْ ب٢ْٚٛ ت١ْٗا  ٠ٚ١َٜٛ ن١ سٛن١ُنا٢ْ ٜاغان١ ز٠ٜاْطط َٝؿ١ ضٚب١ض٣ٚٚ ١٥ٚ ن١غا١ْ ب ن

َٜ َٝط٢ْٛ نط َٜطاٚ ٥اَاز٠نطز٢ْ ؾا١ٜت ٚ ت َٝط٣ ثاٜت١خت ٚ زٚٚض٣ ض َٝص١ٜ١ْى ي١ ١ٖٚي َٜطاٚ َا٠ٚ١ْ ي١ ي ٢ ض
َٝهٛؾ١ضا١ْ ٚ زٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ٚ ططفتا١ْٚ ٥اغاْهاض٣ ي١ د٢َ ب١ د٢َ نطزْٝسا  َٝٓاٚ خع١َتهطز٢ْ ١٥ّ ت ث

 ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضضٜٛٓسضا.
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى ذلُس. 
َٜع ذلُس افلس ؾاض٠ظٚٚضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١ٜ١ى ب٪ زٜاض٠ ٫َ٠ٚ َٞ سه١َٛت ي١غ١ض ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٖات٪ت٠ٚ١، ي١غ١ض زاٚاناضٟ سه١َٛت ب٠ٚٛ ن١ ن

١َُٝ ي١  َٝسأْ، ب٫َ١ّ ٥ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ زضٚغت ب٠ٚٛ، ١٥ّ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغٝا١ْ خ٪ٜإ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖ
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َٝت١ غ١ض ٜاغان١ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ زاَإ ْابٕٛٚ، ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ خ٪ٟ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ،  َٞ بط ١٥َي
 ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜع٠ناْٝـ  ٠ٚ١َٜٓٓ، ض ٥٠ٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ٠ٚض١٥ططٜٔ ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض باؾ١ َازز٠، َازز٠ بٝدٛ

 َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ن١ٕ، ف١ضَٛٚ َازز٠، َازز٠
َٜع عُط عبسايطفلٔ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
ن:1 ا  ٝن

نتالدين هفصسٝن هث هثٞنًّن ا  ٝن ٨ٗ،نٗتصسأنك ٪تٛ:-1
 ث هث ن هوحِٞ،ن هوحِٞن ادر ٞنب هِظسنٗ  س زنطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘

نتط ونفصسٝن  ن ا  ٝن ٨ٗنٗت خحنبرطوطىنض  ض نٗتصسأنك ٪تٛ:-3
نض  ض : ه٘ش زٝ:ٗش زٝن هػٔد ١نٗ ا٧ُفونين٨ وٍٚنك٘ز ضر ْ

َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ز.اضغ٬ٕ باٜعب١ض
 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ باب١ت١ن١  ٍَ ز٠قٞ َازز٠ن١ٜٔ، ت١ْٗا زاٚاَإ نطز١ٜ بط ط١ٟ ؾ١ؾ١ن١ ١ْب ١َُٝ ي١ط١ ٥
ْا٠ٚض ٩نٞ ثط٩ش٠ن١ ظ٩ض تٝهطاض ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ، ٚ ١٥ٚ ْا٠ٟٚ ي١ 

١َُٝ ٚتٝتُإ ت١ْٗا )تعسٍ ايفكط٠  َٜٝٛػت ْانات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ ن ٨ٗن١ْنطاٜت٠ٚ١، ب٪١ٜ ث ن ا  ٝ نًّ  هث هثٞ
نٗتصس نك ٨تٛ:ن

نث هث ن هوحِٞ،ن هوحِٞن ادر ٞنب هِظسنٗ  س زنطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘(
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  َإ:غ١ض٩نٞ ث١ضي١-ب١ض

َٝؿ١ُضط١  ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث
 

َٜع ذلُس افلس ؾاض٠ظٚٚضٟ :  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٞ نطزْٝٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ن١ ١٥ّ يٝصْا١ْ غ١ض ب١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطأْ ٚ،  َٞ ب١د ١َُٝ ي١ َٝاْٞ د ٥
َٞ ١٥ّ يٝص ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝن١ غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا١ْٚ، سه١َٛتٝـ خ٪ٟ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ، ١٥َي ١ٜ١ْ ي١ب١ض ب١ض 

٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝن١ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا١ْ ٚ يٝص١ْن١ف غ١ضب١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ، ب٪  ٠ٚ١٥ٟ ب١ض 
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١َُٝف  َٟ سه١َٛت خ٪ٟ ض اظ١ٜ ٚ يٝص١ْٟ ٥ َٞ ٚ ١َعا٫١َتٝإ زٚا١ْن١ٚ َٝؿ١ ٚ ١َؾانٌٝ زضٚغت ١ْب ٠ٚ١٥ٟ ن
َٝت١ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ب  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ ب  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-اٜعب١ض
 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜع قباح افلس ذلُس)٥اضاّ(٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ٚ  َٜع د َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ ب١ض غ١ض٠تا ظ٩ض ظ٩ض غٛثاغ٢ ب١ض
َٜعز٠ن١ّ، ب٪ ١٥ٚ ٖاٚناض١ٜٟ تا َٜئٝتإ ١ْنطز٠ٚٚ ي١  ١٥ْساَاْٞ ب١ض َٝػتا نطزٚٚتا١ْ ب٪ ؾ١ٖٝسإ، زض ٥

١َُٝ ٫ضؿلإ  ٜاغانإ، ب١ تاٜب١تٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ٢، غ١باض٠ت ب١ ١َٖٛاض نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ١ٜن١ّ، ٥
َٝؿه١ف نطا٠ٚ ب٪ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ٫ضؿلإ ١ْٝ، َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ بط ط١ٟ  ١ْٝ، غ١باض٠ت ب١ّ ١َٖٛاض نطز١ْ ن١ ث

 ١ٜن١ّ.....
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ ناّ ١ٜ٫ْٞ؟ضْٛه١ زٚٚ ض ٥٠ٞ َٛخت١يٝ  ١ٜ١ٖ  ٥اخط ي١ط١
 
 

َٜع قباح افلس ذلُس) ٥اضاّ(:٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ:  ب١ض
َٜع ناى ذلُس ؾاض٠ظٚضٟ  ٍَ ب١ض .....٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ب١ض ز٠غيت ١َٓ، ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ؾ١ٖٝسا١ْ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ط١

َٝهط ا ٠ٚ١٥ٟ ي١ َازز٠ٟ باغِ نط ز، ٠ٚ١٥ٟ تط ب١ ع١ض٠ب١ٝ، ٠ٚ١٥ٟ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٖات٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ت
َٝٓاغ١ٟ يٝص١ْ نطا٠ٚ، يٝص١ْٟ تاٜب١ت ب١ غ١ٜط نطزٕ ٚ بط ٜاض زإ ي١غ١ض زاٚاناضٟ  ١ٜن١ّ باؽ نطا٠ٚ ن١ ث

َُٝإ باؾ١، ٚ َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ث ٠ٚ١٥ٟ تط ظٜاز نطزْٞ  ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٜاْطط
 َُٜٞ َٝٓاْٞ ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚى ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ ي١ ١ٖض بط ط١ٜ١ى ب٪ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ، ْاٖٚ

َُٝإ باؾ١، َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ يٝص١ْن١ باغٞ ١٥نات  نٛضزغتإ، ٠ٚ١٥ف ١ٖض ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )عُط عبسايطفلٔ، غا٫ض َٞ ت نذلُٛز، غ١ضزاض ضؾٝس، ز.ض ٩شإ عبسايكازض، ـلاٍ  ن ٖاش٠ ط ٓس،
َٜػتإ ذلُس،  غًُٝإ، غ١ض١ْٖط عبسايطفلٔ، ث١ؿلإ ععايسٜٔ، ظٝإ عبسايطسِٝ، عبساهلل ٫١َ ْٛضٟ، نٛ

 .عبساهلل ذلُس اَغل، ١ْضؿلإ ع١بساي١ً، ث١ضٜٚٔ عبسايطفلٔ(، ف١ضَٛٚ ناى عُط
َٜع عُط عبسايطفلٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
١ٜ١َُٝ ٚ خ٪ؾِ َٛؾاض٠ن١ّ تٝا نطز٠ٚٚ،  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ض اث٪ضتٞ ٥ ضاغت١ ١٥ّ ض اث٪ضت١ٟ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ خٛ
ب٫َ١ّ ت١س١فٛظّ ي١غ١ضٟ ْٛٚغ٠ٛٝ، ي١ ١٥غًٞ ثط٩ش٠ن١ ن١ باؽ ي١ ت١عس١ًٜن١ نطا٠ٚ، بامسإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ 
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َٝػتا ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥َْٛفًٝغل ي١ّ ٜاغا١ٜ ٥ٝعاف١ ب َٟ، ب٪ضٞ؟ سٝه١ُتٞ ١٥ّ ت١عس١ًٜ ن١ ٥ هط
٠َٜٛ ي١  َٝؿه١ف نطا٠ٚ ي١غ١ض ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ يٝص١ْٟ ن١ ناضٚباضٟ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١٥بات ب١ض  ث

َٝهٗات٠ٚٛ، ٠ٚنٛ ي١ ٜاغان١ باؽ نطا٠ٚ ، ي١ َازز٠ٟ  َٝو ن١ؽ ث باغٞ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ  4ن٪١ََي
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٛضت١بٝت١ ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ، ب٪ت١ ت١ْٝا يٝص١ٜ١ْى ن١ ي١ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ  ٠َٜٛ، ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ تان١ يٝص١ٜ١ْ ي١ ١ٖض ناض٠ناْٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١٥بات ب١ض 
َٝط، ت١بٝ ١َٜٓ ١ٖٚي َٝهٞ ظ٩ضٟ خػت٪ت١ غ١ض ١٥ٚ ظٜٓساْٝا١ْٟ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ٫ناْٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ز عٞ ن١ ١٥ضن

 َٟ َٜٝٛػيت ب١ ١ْٖس َٜٝٛػيت ب١ ؾاٖٝس٠، ث َٝط َٛغت١يع٠َاتٞ ٥ٝػجات نطزْٞ ض٪١ْٝتٞ ناض٠ن١ٜإ ث ١َٜٓ ١ٖٚي ز
َٜط١ ٚ  َٝهٞ ظ٩ض، دط١ ي١ ١َخاتطٟ ض  َٛغت١َػ١نات١، ١َ١٥ ب٪ت١ ٖ٪ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ع١ضق١ي١ٜ١نٞ ظ٩ض، ١َغط٠ف

َٝؿه١مشإ نطز٠ٚٚ، ١َُٝ ٜٚػتُإ ي١ّ ٜاغا١ٜ ن١ ث ٚ ب١ ت٥١هٝس سه١َٛتٝـ خ٪ٟ ٖاٚض ا ب٠ٚٛ  ٖاتٛض٪، ب٪١ٜ ٥
باغٞ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ  39/11/3913ي١  38ي١ط١َيُإ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا د١ْابٞ ٠ٚظٜط ب١ ْٛٚغطاٟ شَاض٠ 

َٜط٠ٟ ٜاغاٟ شَاض٠  َٜت٠ٚ١ ب١ طٛ َٜٝٛػت١ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ببػرت ٠ٚ٠ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا٠ٚ١ْ،  3911ٟ  11ن١ ث
َٟ، ٚ ي١ زٜاض٠ سٝه١ُت ي٠ٚ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ يٝ َٞ، ناض٥اغاْٞ ظٜاتط ب٪ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ بهط ص١ْن١ ت١فعٌٝ تط ب

 ،٠َٜٛ َٝت١ غ١ض ١٥ّ ٠ٚظاض٠ت١، ن١ ٥ٝـ ٚ ناضٟ خ٪ٟ ب١ ٥اغاْٞ تط ١٥بات ب١ض  َٝت٠ٚ١ ٚ ب ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بب
ٟ٠ٚ١٥ ٍَ َٟ ي١ط١ َٟ، ٥ٝعاف١ بهط ٍَ ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٥ًٝئا بهط ن١ يٝص١ْٟ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ٖاٚض اّ ي١ط١

 ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْفاٍ باغٞ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى غا٫ض
َٜع غا٫ض ذلُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٞ خ٪١ٜتٞ ز٠غت خ٪ؾٞ ي١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ به١ٜٔ ن١ ١٥ّ باب١ت١ٟ خػت١ ب١ضْا١َٟ  غ١ض٠تا د

نٞ غ١ض٠نٞ ١٥ٚ ن١غا١ْ بٛٚ ن١ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٠ٚنٛ غٛٚز١َْس ناض٠ٚ٠، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ زاٚا١ٜ
َٜت٠ٚ١، َٔ ثؿتطريٟ ز٠قاٚز٠قٞ ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ن١ّ، ضْٛه١ يٝص١ْٟ  ١٥ٜاْطط
ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ دٝٓ٪غاٜس ي١ّ ١َغ١ي١ ظ٩ض َاْسٚبٕٛٚ، ٚ يٝص١ٜ١ْنٞ َٛخت١قٔ، ب٪١ٜ ت١ق١ٚضّ 

طز١ْن١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ تٛاْٜٝٛا١ْ خ١ي١ي١نإ ز٠غتٓٝؿإ به١ٕ، ت١ْٗا ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ، ٚا١ٜ ي١ ١َٖٛاض ن
َٞ يٝص١ْٟ تاٜب١ت ب١ غ١ٜط نطزٕ ٚ  َٟ، ن١ ١٥َي َٟ ٚؾ١ٜ١ى ب٪ يٝص١ْن١ ٥ٝعاف١ بهط بط ط١ٟ ١ٜى، ١٥ط١ض بهط

َٝـ ٚؾ١ٟ غ١ٜط نطزٕ ٠ٚضططتٓٝـ ٥اَاش٠ ث َٟ، ضْٛه١ بط ٜاضزإ ي١غ١ض زاٚاناضٟ ١٥ٚا١ْ، ت١ْٗا ي١ ث َٞ بهط
َٝساض٠ٚ١ْٚٛ ٥ٝعاف١ نطا٠ٚ، ١٥ٚ فا١ْ٬ٜٟ ن١ ٠ٚضطريا٠ٚ ي١ٚا١ْٟ  ٠ٚ١٥ٟ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٖات٠ٚٛ ن١ ٚؾ١ٟ ث
َٝهٞ تط تٛٚؾٞ ض ٩تغل بَك، ٚ ١َ١٥ ي١ غٛيك  َٟ ٚ خ١َيه ب١ سٛنُٞ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ثٝاض٠ٚ١ْٚٛ بهط

َٟ ٚ ٖاٚناضٟ يٝص١ْٟ ؾ١ٖٝساْٝؿ١، ٚ ٥ٝدتٝكاقٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسا١ْ، بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ بط١غ َٝٓط ج
َٝهٞ ظ٩ض  َٜٔ، ٚ خ١َيه َٜٓسضا، ز٠ضن١ٚت خ١ي١ي١نإ ي١ نٛ ثَجِ ٚا١ٜ ي١َا٠ٟٚ ض ابطزٚٚزا ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضضٛٚ
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١َُٝ ٥اطازاضٜٔ ن١ ن١ؽ ٚ ناضٟ غ١ضب١ضظٟ ١٥ْففاٍ نطاٚإ ي١  ٠َٟٛٝ َاْسٚٚبٕٛٚ، ٚ ي١ٖ١َإ ناتٝـ ٥ ث
ٍَ ي١  14/4ي١ غاَيٝازٟ ١٥ْفاٍ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ٚ ي١ ن٫١ض ي١ ض ٩شٟ  غاَيٝازٟ ١٥ْفاٍ ي١ ض١َط١َا

َُٜٞ نٛضزغتإ، زاٚاٜإ نطزبٛٚ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ ب١  ٜازاؾيت خ٪ٜإ ب٪ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َإ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝٞ خ٪١ٜتٞ ي١ٚ ض ٚاْط٠ٚ١ ز٠غت خ٪ؾٞ ي١ سه١َٛت ٚ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ب١ َٜت٠ٚ١، د  ظٜٚٚٞ ١َٖٛاض بهط

 تاٜب١تٝـ يٝص١ْٟ ؾ١ٖٝسإ ب٪ ١٥ّ َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥َط ٩، غٛثاؽ
َٜع ز  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-اضغ٬ٕ باٜع. ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى غ١ضزاض
َٜع غ١ضزاض ضؾٝس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٜعا١ْ ١٥ن١ّ، زٜاض٠ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١ٖض ٠ٚنٛ ١٥ظأْ ي١ غاَيٞ  َٝطٖاتين ١٥ّ َٝٛا١ْ ب١ض ز٠ضض٠ٚٛ ي١ّ  3911ب١خ

َٝؿ١ُضط١ ٚ ث َٝؿ٠ٚ١، ب١ ١َٖٚيٞ ١ْ١ٜ٫١َ١ٖٟ ث َٝػتا ناض٠ناْٞ ١ْض٪ت١ ث َٜٝٛػت تا ٥ ١ضي١َا١ْ، ٠ٚنٛ ث
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٟٝ ن١ ناى ١٥فل١ز غ١ضث١ضؾيت ١٥نات، َٔ ي١  ؾ١ٖٝسإ ٚ دٝٓ٪غاٜس ٚ ظا٥ٝس٠ٕ ١٥ٚ ب١ض 

َٞ َٝٝا١ْ، ناضٟ ظ٩ض باؾٝإ نطز٠ٚٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ناض٥اغاْٞ به١ٕ ب٪ د َٞ نطزْٞ ١ٖضضٞ  ْعٜه٠ٚ١ ٥اطاّ ي ب١د
َٝطام ي١ غاَيٞ  ز٠ضض٠ٚٛ، ٚ ض٪ت١ بٛاضٟ  3996َاف ٚ ٥ُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ١ٝ ن١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ي١ ع

َٞ نطا٠ٚ، ٚ ز٠غت خ٪ؾٞ ي١ ث١ضي١َاْٞ  َٞ ب١د َٟ د َٜو ي١ٚ زاخٛاظٜا١ْٟ ١٥ٚ َٞ نطز٠ٚ١ْ، ٚ ظ٩ض َٞ ب١د د
َٝػتاف ١٥ّ نٛضزغتإ ١٥ن١ّ، ٠ٚى ٖاٚناضّ ناى غا٫ض ٚتٞ ١٥ّ ٜاغ ا١ٜ خطا١ٜ بٛاضٟ ز٠ضضٕٛٚ ٚ ٥

َٝهٞ ٚاّ ١ْٝ دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ثؿتطريٟ ت١ٚاٟٚ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ به١ّ ن١ يٝص١ْٟ  ١َٖٛاض٠ٟ ٖات٠ٚٛ، َٔ غ١ضزل
 ٍَ ثٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚإ ظٜاتط ي١ ٚاقٝعٞ ١َغ١ي١ن١ زا ١٥شٜٔ، ٚ ت١عاَٛيٝإ ي١ط١

 ريٜإ ١٥ن١ّ ي٠ٚ١ٟ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ١ٝ، ب٪١ٜ َٔ ثؿتط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ
َٜع ز.ض ٩شإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ ن١ ظٜاتط ي١  َٝٓاغ١ نطزْٞ ١ْٖس غ١ضباض٠ت ب١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ تاٜب١ت ب١ ث

َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ي١ ٜاغان١، ١َٖٛٚ َازز٠ناْٞ ٜاغاٟ ١ٜنذاض ي١ ْاٚ ٜاغ ان١ زٚٚباض٠ ١٥ب
١ٜ٠َٛٝى ن١ٚا  4ت١ْٗا ١ٜنذاض ي١ َازز٠ٟ  3911ٟ غاَيٞ  11شَاض٠  باؽ ي١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ نطا١ٜ، ١٥ٜٚـ ب١ ؾ

َٝٞ َازز٠ٟ  َٞ ي١ٚ يٝص١ْٟ ن١ ب١ ث َٜهٞ ١٥ب ١َٜٓض َٝهٗات٠ٚٛ، ٠ٚ4ظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ْٛ دط١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ  ث
َٜٝٛػيت ب٠ٚ١  ١َٜٓضٜإ ١ٜ١ٖ ي١ يٝص١ْن١، ٚ ث ؾ١ٖٝسإ، ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ ْٛ
َٞ ب١ دٞ  َٜٔ، ١٥ط١ض ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ضنٞ ١٥ٚ د َٝٓاغ١ بهط َٝت، ٜإ ث ١ْنطز١ٜ ْاٟٚ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْ ب

 َٞ َٟ ٠ٚ١٥ ١٥ب َٝطز ٠ٚ١َٜٓٝ ب٪ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ شَاض٠ نطز١ْ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ض اغج ٟ 8بط١ض 
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١ٜ٠َٛٝى ي١ ْاٚ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ باغٞ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١ْنطا١ٜ، ت١ْٗا 3996غاَيٞ  ، ن١ ب١ ٖٝض ؾ
َٝغل ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ١َٖٛاض  ١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ب َٝػتا ٥ باغٞ ؾ١ٖٝسٚ ١َفكٛزٚ ١٥َْٛف١ٍ نطا١ٜ، ٥

َٝهٞ ْٛ َٝطٜٔ، ي١ َازز٠ به١ٜٔ ١٥ضن ن١ باؽ ي١ يٝص١ْن١ نطا١ٜ باؽ ي٠ٚ١ نطا١ٜ غ١ض  4َٟ ب١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ض اغج
َٜت، ١٥ٚ ١٥ضن١ٟ ب١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ  َٝػتا ١٥ٚ َازز٠ ت١عسٌٜ ١٥نط ب١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ، ٥

َٝ َٜت١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ن١ ٠ٚظاض٠ت١ن١ ي١ ١٥ضى ٚ ٥اَازل١ناْٞ ب١ ٖٝض ؾ َٝطزضا١ٜ ١٥زض ١ٜ٠ٛى باغٞ ض اغج
١ٜ٠َٛٝى  َٟ، ب٪١ٜ ب١ ٖٝض ؾ َٝطز ١َٜٝ ب١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ض از٠غج َٝهٞ ْٛ َٝو ٚ ثطغ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١ْنطا١ٜ، باب١ت
ٍَ ١٥ضنٞ  َٟ، ي١ب١ض ١٥ٚ زٚٚ ٖ٪ناض٠ ن١ ي١ط١ َٝٓاغ١نإ ظٜاز بهط ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ي١ ث ي١ط١

َٞ، ١ٖض٠ٖٚا ت١ْٗا ١ٜنذاض ْاٟٚ ٠ٚظاض٠ تٞ ؾ١ٖٝسإ ٖات١ٝ ي١ ْاٚ بط ط١ ٚ ب١ْس٠ناْٞ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت ْاطٛزل
َٜٝٛػت١ يٝص١ْن١  َٝٓاغ١ٟ يٝص١ْن١ ث َٝٓاغ١ ٜإ ١َٖٛاض نطزْٞ ث َازز٠ناْٞ ٜاغان١، غ١باض٠ت ب١ ظٜاز نطزْٞ ث
َٟ، )ايًذ١ٓ اخلاق١( ٜإ )ايًذ١ٓ  َٟ، ب٫َ١ّ يٝص١ْٟ َٛخت١ق١ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١ ٫بط َٝٓاغ١ن١ٟ ١َٖٛاض بهط ث

نسهاّ اكلاز٠ ايطابع١ َٔ ؿه١ً ٚفل ااكل ن هص ُْ٘( ١ْى )َٓكٛص( ٠ٚ١٥ ي١ ض ٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ ز٠قٝل تط٠، ٓر 
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ناى ـلاٍ ف١ضَٛٚ.

 
َٜع ـلاٍ  نط ٓس:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝتٛ غ١ٜطٟ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ١٥ٚ ٫َٛس١ظ١ٜ٠ّ ١ٜ١ٖ ن١ ثؿتٝٛاْٞ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥ ن١ّ، ١٥ط١ض ب

فٝع١ًٕ ١ٜنذاض ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥َْٛفًٝغل  3911ٟ غاَيٞ  11ٜاغا١ٜن١ به١ٜٔ، ٜاغاٟ شَاض٠ 
َٜٝٛػت ْانات، ضْٛه١ ٠ٚظا َٝط٠ ث ض٠ت زٚٚباض٠ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚنٛ طٛتٞ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ َازز٠ٟ ضٛاض٠ّ، ٚابعاة ي

َٞ، ٚ ١٥ط١ض ٖاتٛ َٝغل ظَا١ْٚاْٞ غ١ٜط به١ٜٔ ٠ٚ١٥مشإ ٥ٝكطاض نطز ت ْاب ١عسًٜٞ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ، ١٥ط١ض ب
ن هبدتك١ اكلذ١ٓ ًت١ٚاٚ ١ْٝ، ْٛٚغطا٠ٚ )اي نًػٌ٘هني( نطوخ   نٗ  س ز ت١ٚاٚ ١ْٝ، ١٥ط١ض بٓٛٚغٔ )ايًذ١ٓ ِظس

 باؾرت٠، غٛثاؽب هِظسنانطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗ  س زٓ (ناكلدتك١ 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ث١ضي١َإ: غ١ض٩نٞ_ب١ض

 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ  نً طفٟ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٍَ َٞ نطز٠ٚٚ، ٚ ي١ط١ َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسإ ثؿتطريٜإ ي ٍَ ١٥ٚ ض اث٪ضت١ّ ن١ يٝص١ْٟ ث زٜاض٠ َٔ ب١ضاغيت ي١ط١

َٝو بّٛٚ ي١ٚ ت١عسٌٜ نطز١ْن١ّ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ن١ ي١ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ زا ٖات٠ٚٛ، ٚ ز٠ضباض٠ٟ بط ِِط١ٟ ز٠ّٚٚ  ١ٜن
١٥ْساَا١ْٟ ن١ ي١غ١ض ١َٖٛاض نطز١ْن١ ٚاشّٚٚ نطز٠ٚٚ، ز٠ضباض٠ٟ بط ط١ٟ ز٠ّٚٚ ي١ ضاغتٝسا ١ٖضض١ْس 
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َٟ ٜإ ْا ٠ٚنٛ ت١عطٜ ؟ ب٫َ١ّ زٜاض٠  زنت٪ض٠ ض ٩شإ ت١ٚظضلٞ زا ز٠ضباض٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٚؾ١ٟ ٠ٚظاض٠ت ظٜاز بهط
َِٝ ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت١، ١ٜعين ث َٟ، ضْٛه١  ١٥ٚ ب١ض  َٟ ت١عطٜ  بهط َٞ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١ ي١ٚ ٚا١ٜ ١٥ب

َٝط٠، ١٥ط١ض ١٥ٚ  َٝو ١ٜ١ٖ ي َٜٝٛػت ب١ ت١ٚظضل َٟ، ب٪١ٜ ث ١٥ٚإ ٥ٝـ ٚ ناضٜإ غ١ضب٠ٚ١ظاض٠ت١، ْانط
 َٟ َٝط٠ ٠ٚظاض٠ت١ن١ ت١عطٜ  بهط َٞ ي ٠َٜٛ ١٥بات غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت١ ١٥ب ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ن١ ٥ٝـ ٚ ناض٠نإ ب١ض  ب١ض 

َٟ ١٥ٚا١ْ َٜهٞ تطٜؿِ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ٖاتٛ ٚؾ١ٟ ٠ٚظاض٠ت  ٚ بعاْط َٝؿٓٝاض ٥ٝـ ٚ ناضٜإ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت١، ٚ ث
٠َٜٛ بطزْٞ  َٟ، ضْٛه١ ٠ٚظٜط ؾ١خكٞ ١ٜن١َ١ ي١ ب١ض  َٞ ٚؾ١ٟ ٠ٚظٜطٜـ ت١عطٜ  بهط َٝط٠ ت١عطٜ  نطا ١٥ب ي

َٝؿرتٜـ ز٠ضَإ نطز٠ٚٚ  ١َُٝ ي١ ظ٩ضب١ٟ ظ٩ضٟ ١٥ٚ ٜاغاٜا١ْٟ ن١ ث َٞ ن١ ٠ٚظاض٠ت غٝاغ١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت، ٚ ٥ نات
َٝؿٓٝاض٠ ١٥ن١ّ،  ت١عطٜ  ١٥ن١ٜٔ ٠ٚظٜطٜـ ت٪َاتٝهٞ زٚاٟ ٠ٚظاض٠ت ت١عطٜ  ١٥ن١ٜٔ، ب٪١ٜ َٔ ١٥ٚ ث

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى غ١ض١ْٖط
َٜع غ١ض١ْٖط فطز ذلُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝط٠ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ غ١باض٠ت ب١ّ بطط١ٜ١ ٠ٚ١٥ٟ ن١ تاٜب١ت باغ ١َُٝ ي َٝهٞ باؾ١ ٥ ٞ يٝص١ْنإ ١٥نات، فطغ١ت

َٝػتا ٖٝض َا١ََي١ٜ١نٞ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ضٟ ْاٚخ٪ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ن١  َٜع ببجطغغل ٥اٜا ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْ تا ٥ ب١ض
 ٠ٚ١َُٓٝ ١َُٝ ١٥ط١ض ب١ بريٟ د١ْابتاْٞ ب ٠ٚنٛ ي١ ٜاغان١ ز٠ضَاْهطز٠ٚٚ ٚ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜعٝـ ظ٩ض ٚاظضل١؟ ٥

َُٜٞ  5ي١ َازز٠ٟ  79ثط٩ت٪ن٪يٞ شَاض٠ ي١  َٝو ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض َٞ )١ٖضن١غ ي١ بط ط١ٟ ضٛاض ١٥َي
َٞ ١َمشٛي١ ب١ٚ  َٞ ٜإ ز٠غت ب١غ١ض نطاب َٝطاب َٞ ٜإ ض اط َٞ ٜإ طرياب َٞ ظٜٓساْٞ نطاب نٛضزغتإ ب١ْس نطاب

١ ز٠ضض٠ٚٛ ي١غ١ض ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٜاغا١ٜ(، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ َا١ٜٟ غ١ضزل١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ٠ٚقا٥ٝعٞ نٛضزغتإ ن
َٝط١ٚا١ْٟ ْا٠ٚض ٩نٞ  َِٜ( ب١ضاغيت ١َ١٥ ث َٝو ي١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض َٞ ) ١ٖضن١غ باغٞ ٠ٚ١٥ ١٥نات ١٥َي
َٞ، ٚ ي١ناتٞ خ٪ؾٞ ن١ ١٥ّ  َٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١غ١ض ١٥ّ ١َٚظٚع١ ق١غ١ٟ ١ٖب ثطت٪ن٪ي١ن١ٜ١، ١٥ب

١َُٝ باغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز ٠ٚ١٥ ق٪ْ ١َُٝ ٖات٠ٚٛ ٜاغا١ٜ ز٠ضضٛٚ ٥ َٝهٞ ْاخ٪ف ب٠ٚٛ ن١ ب١غ١ض ١ًًَٝتٞ ٥ اغ
َٞ ٥ٝـ به١ٜٔ ب٪ غط ٠ٚ١ٜٟٓ ٥اغ١ٚاضٟ ١٥ٚ ساَي١ت١ ْاخ٪ؾا١ْٟ ن١  َٝػتا ١٥ب َٞ به١ٜٔ، ٚ ٥ َٞ ٥ٝعتريامل ث ١٥ب

َٝػتا ١َٖٟٛٚ  إب١غ١ضَإ ٖات٠ٚٛ، ٚ ز٠ٜإ ن١ؽ، غ١زإ ن١ؽ، ١ٖظاض ن١ؽ ي١ٚ ؾ١ض ٠ تٝا ض٠ٚٛ، ٥
ٟ ١ٜ١ٖ، ب٪ ظٜٓساْٝإ ن١ ي١ٚ ؾ١ض ٠ ظٜٓساْٞ بٕٛٚ ١٥ٚ س١م ٚ سٝػاب١ٜإ ب٪ ؾ١ٖٝسا١ْٟ ١ٜ١ٖ ٚ َٛٚض١

َٞ ؾ١ضّ به١ٜٔ ي١ َا٠ٟٚ ض ابطزٚٚ ب١غ١ض  ١ْنطز٠ٚٚ ب١ضاغيت؟ ب٪ غط ٠ٚ١ٜٟٓ ٥اغ١ٚاضٟ ١٥ٚ ناض٠غات١ ْاب
َٝهٞ ظ٩ض ب ١َُٝ ٖات٠ٚٛ، ٚ ب١ضاغيت س١ق١ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ١٥َط ٩ ١ٜن٬ٜٞ به٠ٚ١ٜٓ١، ٚ فطغ١ت اؾ١، ١ًًَٝتٞ ٥

َٜٝٛػت١ ١٥ٚ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظاتا١ْٟ ن١ ي١ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ١ٖ ب١  ضْٛه١ ٠ٚ١٥ س١قٞ ؾ١ضعٞ خ٪ٜا١ْ، ٚ ث
َٟ، غٛثاؽ  ظٜٓساْٝاْٝؿ٠ٚ١ ٚ ب١ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ف بسض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/ب١ض
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 .ف١ضَٛٚ ث١ؿلإ خإ
 

َٜع ث١ؿلإ ععايسٜٔ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو  ي١ ضاغتٝسا َٔ َٞ، ١ٜن َٞ ١٥ن١ّ ن١ ز٠غتٝإ خ٪ف ب ٖ٪ناض٠ناْٞ زض٠ضٛٚاْسْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب٠ٚ١ ز٠غت ث
َٞ نطزْٞ ٜاغان١  َ  ب١د َٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ي١ ناتٞ دٞ ي١ ٖ٪ناض٠ ططْط١ناْٞ ز٠ضضٛٚاْسْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥َي

َٞ نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١ٜ١ٖ، ٚات١ َٞ ب١د ٖ٪ناضٟ ١َٖٛاض  ز٠ضن١ٚت ن١ َٛؾه١ًٝ ٚ ١َتابٝعٞ ظ٩ض ي١ ض ٟٚٚ د
َٞ ن١ٚت٪ت٠ٚ١،  َٝؿ١ٟ ي َٜو ن َٞ نطز١ْن١ٟ ١ْٖس َٞ ب١د نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ١٥ضظٟ ٚاقٝعسا د
َٝؿ١نإ ي١ ضاغتٝسا ن١ ١٥بٛا١ٜ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ط١ٜٝ١ًى ٥اضاغت١ٟ ١ّٖ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝساْٞ ١٥ن١ّ،  َٞ ي١ ن ١ٜن

َٝؿ١ُضط١ٟ ث١ضي١َاْٞ ١٥ن١ّ ن١ ١٥بٛا١ٜ د١ْابٝإ بٝاْعاْٝبا١ٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ  ١ّٖ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ث
َٝؿ١ٜ١ٟ ن١ ناى غ١ض١ْٖط باغٞ نطز ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪  َٝو ظٜاتط ١٥ٚ ن زٚٚ ١ْ١ٜ٫ ي١ ١َٖٛٚ ١ٜ٫ْ
٠ٚ١َٜٓٝ ب٪ ١٥ٚ ثط٩ت٪ن٪١ْ٫ٟ ن١ ناى  ١َُٝ بط١ض  َٝه١ ي١ٚ نٝؿا١ْٟ، ٚ ١٥ط١ض ٥ ض ٚٚب١ض ٜٚٚإ ب٪ت٠ٚ١، ١َ١٥ ١ٜن

َٜص ١ْٝ بريَإ غ١ض١ْٖط ٥ٝؿا َٝهٞ زٚٚض ٚ زض َٞ، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ْس٠ غا٫َْ َٝسا، ٚ خ٪مشإ بريَإ ب ض٠تٞ ث
َٞ زاْٝؿت١ٓناْٞ ث١ضي١َإ زٚان١ٚتـ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ض ٥٠ٞ ٚابٛٚ ن١  َٝت٠ٚ١، ض١ْس غ١عات ضٛٚب

َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ب١ ت١ْٝا ططفت١ن١َإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ َٛغت١ي١سٞ َٝط١ٟ بهط ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ٟ تٝا  ١َ١٥ د
َٜهٞ ب١زْا٠ٚ ٚ ْاخ٪ؾ١ ي١  َٞ، ٚ ١ََٖٛٚإ َٛت١فٝل بٜٛٚٔ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ ْا٠ٚ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ْاٚ ١ْب
١َُٝ ضاض٠غ١ضٟ ساَي١تٞ ١٥ٚ ن١غا١ْ به١ٜٔ ن١ فٝع١ًٕ  َٞ، ب٫َ١ّ ططْط ٥ ظانري٠ٟ نٛضزٟ، ي١ ٜاغان١ ١ْب

َٝهٞ ظ٩ض ظٜٓساْٞ غٝاغٞ بٕٛٚ، ٚ ب١َيط١ٜإ ٖ ١ٜ١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ظٜٓساْٞ بٕٛٚ، ت١ْا١ْت ب١َيط١ٟ غ١يٝك غا٫َْ
َٝط٠ ي١غ١ضٟ ب٠ٛغتغل، ١٥ٚ  َٝٛز٠َٚي١ت١ٝناْٝـ، ب٪١ٜ ١َفطٚظ٠ ي َٜهدطا٠ٚ ْ ١٥س١َ١ضٜؿٝإ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ض 
َٜت٠ٚ١،  َٟ، ٚ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع بؿاضزض ١َٖي١ٜ١ٟ ن١ ي١ ٠ٚقا٥ٝع نطا٠ٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بط٪ض زض

َُٝإ ٚت ن١ ١ْٝتٞ َٛؾ١ض  ضْٛه١ ١٥غٌ ١ٜ٠ٚ١٥ َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝساْٝؿُإ نطز، ث ١َُٝ غ١ضزاْٞ ب١ض ٥ ،
 َٟ َُٜٓا١ٜ بط٪ض  َٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١٥ّ ض  ١َ١٥ ب٠ٚٛ، ٚ د١ْابٞ ٚتٞ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ١٥ب

١َُٝ ١َْاْتٛاْٞ ٚ غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْ بٜٛٚٔ ي٠ٚ١ٟ ن١ ب٪ ٠ٚ١٥ ب١ ٥اضاغت١ٟ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع، ٚ فٝع١ًٕ ٚاؾ١، ٥
١َُٝ ١٥غٌ  َٝه١ ن١ ٥ َٟ، ب٪١ٜ ٠ٚ١٥ فطغ١ت َُٜٓا١ٜٝ بط٪ض  َٞ به١ٜٔ ن١ ١٥ٚ ض  ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ق١ْاع١ت ث
َٝت ي١ ٥ٝعترياف نطزٕ ي١  َٞ، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ برتغ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١٥ٚ ٖا٫َٚٚتٝا١َْإ ي١ب١ض ضاٚب

َٝو ن١ ي١ زٚاداض ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٥اؾت١ٚا١ٜٝ ١ْى ي١ َٝط١ٚا١ْن١ٟ، غٛثاؽ س١قٝك١ت  ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع/   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:ب١ض

َٜع٠نإ ي١ ز٠قٞ َازز٠ن١ ١ْض١ٓ ز٠ض٠ٚ٠، ف١ضَٛٚ ظٝإ خإ  تها ١٥ن١ّ ي١ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝػتا زٜاض٠ َٔ ثؿتطريٟ ت١ٚاٟٚ قػ١ناْٞ ناى غ١ض١ْٖط ٚ ث١ؿلإ خا ٕ ١٥ن١ّ، ب١ سٛنُٞ ٠ٚ١٥ ٥
ثط٩ت٪ن٪ي١نإ ٚ ٠ٚقا٥ٝع ١٥ٚا١ْٟ ن١ ز٠ْطُإ ي١غ١ض زا٠ٚ ١َِٖٜٛٚ ن٪ثٞ نطز٠ٚٚ ب٪ ب١ضز٠َٞ ١٥ْساَاْٞ 
١َُٝ ناتٞ خ٪ٟ ضُٝإ ٚت٠ٚٛ؟ ضٝـ ي١ ٠ٚقا٥ٝعٞ نٛضزغتإ ٚ ي١ٚ ث١ٜط ٠ٚ٠ٟ ي١ ١ٜ٫ٕ  ث١ضي١َإ، ٥

َٝ َٝٓاغ١ن١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ز٠ضض٠ٚٛ ضٞ ْٛٚغطا٠ٚ؟ ٥ ١ُ ١٥تٛاْغل ١ٖض ي١ٚ َازز١ٜ٠ ض اغت١ ي١ ث
َٝؿرت ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْطٞ  ١َُٝ ث ضاض٠غ١ض ب٪ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥

ظ٩ض ب١  ١ٜ298، ٫ث١ض ٠ٟ  79بط ط١ٟ ضٛاض ن١ ١َ١٥ ثط٩ت٪ن٪يٞ شَاض٠  ١٥5ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١ َازز٠ٟ 
َٝٔ ٚات١ ي١ ْاٚ ض ْٚٚٞ ْٛٚغطا٠ٚ ي١ خ َِٜ ب١ْس نطاب َٝو ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض اَيٞ ضٛاض، ١ٖض ن١غ

َِٜ ب١ْس  َٝو ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض َٜعإ، ١ٖضن١غ َٞ، ١َ١٥ ظ٩ض ض ١ْٚٚ ب١ض  َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ْس نطاب ١ٖض
َٞ، ١ٖض ي١  َٞ ٜإ ز٠غت ب١غ١ض نطاب َٞ ٜإ ب١ْس نطاب َٞ ٜإ طرياب َٞ، ٜإ ظٜٓساْٞ نطاب زٚاتط زا ١َ١٥ ب١ نطاب

ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْطٞ ث١ضي١َاْتاضإ ث١غٓس نطا٠ٚ، زٚاتط ي١ ٠ٚقا٥ٝعٞ نٛضزغتإ ن١ ١َ١٥ ١َٖي١ٜ١ن١ ب١غ١ض 
َٝج١ض ٠ٜٛ، ي١ ٠ٚقا٥ٝعٞ شَاض٠  خاَيٞ  5ن١ ز٠ضض٠ٚٛ ط٪ض اْهاضٟ ب١غ١ض َازز٠ٟ  122ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ زا ت

َٞ َٝط٠ ط٪ض اْهاض١ٜن١ ض١ٝ؟ ١٥َي َِٜ ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ  ضٛاضزا ٖات٠ٚٛ، ن١ ي َٞ ي١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض ١ٖض ن١غ
َٜت١ غ١ض ١٥ٚا١ْٟ ن١ ثط٩ت٪ن٪ي١نإ ١٥ْٛٚغٔ،  َٝهٞ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ٚ َٞ، ١َ١٥ ط٪ض اْهاض١ٜ ٚ ب١ضثطغٝاض١ٜت طرياب
َٝو  َٝٓر باؽ ي١ ؾت ٠ٚ١٥ٟ ي١ ٠ٚقا٥ٝعٝـ ن١ ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ث١ٜط ٠ٟٚ ب٪ نطا٠ٚ، َازز٠ٟ ث

َٝط٠زا ١٥ضنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ١٥َط ٩ ١٥نات ن١  َٟ ب١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ، ن١ٚات١ ي ١َزاي١ٝ ١٥ب١خؿط
 ١٥ّ ١َٖي١ ٜاغا١ٜٝ ن١ خ٪ٟ نطز١ٜٚٚتٞ ي١ ْاٚ ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ ضاغيت نات٠ٚ١، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى عبساي١ً
َٜع عبساي١ً ٫١َ ْٛضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ض  ٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 ٖٝض قػ١ّ ١ْٝ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/غب١ض
َٜػتإ خإ  ف١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ ذلُس: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿرت  َٜٝاة ناى غ١ض١ْٖط ٚ ث١ؿلإ خإ ٚ ظٝإ خإ ١٥ن١ّ، ١٥ٚ ١َٖي١ٜ١ٟ ن١ ث ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ٖاٚض 
َٜ َٜٝٛػت١ ضاغت بهط َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ي١ ناتٞ نطا٠ٚ ث َٜٝٛػت١ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بطط ت٠ٚ١، ١٥ّ ٜاغا١ٜ ث

َٝػتا ط٪ض اْهاضٟ  َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٥ َْٛاق١ؾ١نإ ظ٩ضب١َإ زان٪نُٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بطط
َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ض ٩شا١ْ ظٜٓساْٝاْ َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ١َٖي١ٜ١ ض اغت بهط َٝٓطا٠ٚ، ث ٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ب١غ١ضزا ٖ

َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ ن١  ٠َٛٝ ١٥ن١ٕ، ض ب١ تاى، ض ي١ فطانػٝ٪١ْنإ، ض ي١ ْٛٚغٝٓط١نإ، ٚ ١٥ٚ ن ث٠ٜٛ١ْسؿلإ ث
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َٜو به١ٜٔ ١٥ّ ٥ُٝتٝاظاتا١ْ  َٟ، ب٪١ٜ ناتٞ خ٪١ٜتٞ ١٥َط ٩ ناض َٟ ٚ ٥ٝؿٝإ ب٪ ْانط َٛعا٫١َتٝإ ٠ٚضْاطري
َٜت٠ٚ١، خاَيٝهٞ تط ي١ط ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ باغٞ نطز ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ف بطط ١

َٝؿ١ٜ١نٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ، ٚ ظٜٓساْٝاْٞ  َٞ ن١ ن ي١ ض ٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ١َٖٟٛٚ ت١ٚا٠ٚ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥مشإ بري ١ْض
َٞ ب١ ي١ب١ض ضاٚ ططتين ١٥ٚ خاَي١  َٟ، ب٪١ٜ ١٥ب غٝاغٞ ْاط١ْ١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ٚ َا١ََي١ناْٝإ ض اٜٞ ْانط

١َُٝ ض٪ٕ بتٛاْغل  ٜاغاٜٝا١ْٟ ن١ زنت٪ض٠ ض ٩شإ باغٞ نطز ١َ١٥ ضاض٠غ١ض به١ٜٔ ١٥َط ٩، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥
َٞ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ضٝرت  َٜت٠ٚ١ ٚ قاْْٛٝـ ب ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ بهط َٜو بس٩ظ٠ٚ١ٜٓ ١٥ّ ب١ض  ضاض٠غ١ض

َٝٛإ ن٪١ََي١ٟ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ٚ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ب َٟ ي١ ْ َٞ ١ْنط ٪ ٠ٚ١٥ٟ ناض٠ناْٝإ ٖاتٛض٪ٜإ ث
٠َٜٛ ٚ ي١ ٚ ٥ُٝتٝاظاتا١ْ غٛٚز١َْس بٔ، غٛثاؽ َٝت١ ض   بط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/ ب١ض
 ناى ١ْضؿلإ

َٜع ١ْضؿلإ عبساي١ً:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿ١ُضط١ ٚ ١٥ْفاٍ ٚ دٝٓ٪غاٜس ١٥ن١ّ غ١باض٠ت ب١ٚ زٚٚ بط ط١ٜ١ ٟ ن١ َٔ ثؿتطريٟ ي١ ض اٟ يٝص١ْٟ ث
باغٝإ نطز٠ٚٚ، ٚ ب٪ ٥ٝعاف١ نطزْٝـ ب١ضاغيت َازز٠ٟ ضٛاض ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ٚ طرياٟٚ غٝاغٞ ثؿتطريٟ 
َٝو ن١  َٜٝاة ظٝإ خإ ٚ ناى غ١ض١ْٖط ث١ؿلإ خإ ١٥ن١ّ، ي١ ضاغتٝسا خ٪ زظ٠ٚ١ٜٓ ي١ ٚاقٝع ي١ ض اٟ ٖاٚض 

َٝصٟٚٚ ١ًًَٝت١ن١َإ ض ٟٚٚ زا٠ٚ، ١َ١٥ ب١ضاغيت ١٥ٚ ٚاقٝع١ َٝعٝهٞ تاَي١ ب٪ ١ََٖٛٚإ،  ي١ َ َٜت٠ٚ١، ٚاق ْاؾاض
١َُٝ ١ََٖٛٚإ  ٚ ثط٩ت٪ن٪ي١ناْٝـ ثؿتطريٟ ١٥ن١ّ ن١ ظٝإ خإ ض ْٚٚٞ نطز٠ٚٚ، ب١ضاغيت ي١ ناتٞ خ٪ٜسا ٥
َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ  َٛت١فٝل بٜٛٚٔ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ظاضا١ٜ٠ٚ ١َب١غت ظٜٓساْٞ نطاٚاْٞ غٝاغٞ ْاٚخ٪ف ١٥طط

١ٟ ن١ باؽ نطا ب١ضاغيت ١َٖي١ٜ١نٞ قاْْٛٞ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٜ٫ٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ب١زاخ٠ٚ١ ب٪ ١٥ٚ ١َٚظٚعاْ
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ َٜٝٛػت١ ضاى بهط  ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/ ب١ض
 ف١ضَٛٚ ث١ضٜٚٔ خإ
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطفلٔ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝص١ْٟ ث َٝٓاْٞ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ َٔ ز٠قاٚ ز٠م ثؿتطريٟ ث َٝهٗ ١ٖٝسإ ١٥ن١ّ، زٜاض٠ ث

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ١ٝ ب٪ ناضاٜٞ نطزْٞ ناض٠ناْٝإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زٜاض٠ ب١  ي١ ١َغ١ًس١تٞ ب١ض 
َٜٓا١ْ  َٞ ٠ٚ١٥ٟ خ٪ٜإ به١ٕ، ي١ٚ ؾٛ َٟ ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ خ١َيه١ ْاتٛاْ ٖ٪ٟ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ناض٥اغاْٞ ١٥نط

َٝغل غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ب١ غا١ٜٟ ١٥ٚ يٝصْ ١َُٝ ن١ ١٥َي َٝؿه١ف به١ٕ، ٥ َٞ زاٚاناضٟ خ٪ٜإ ث ١ ١٥تٛاْ
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ١ٝ، ضاغت١ ي١ ثط٩ش٠ٟ َاف ٚ  َٞ ١َ١٥ف ب٪ ناض٥اغاْٞ ناض٠ناْٞ ب١ض  ب

َٝػ تا ي١ غ١ضٚب١ْسٟ ٥ُٝتٝاظاتٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ زٜاض٠، ٥اَاش٠ ب١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١ْنطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ٥



 251 

١َٖٛاض نطزْٞ ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜٜٔ، زٜاض٠ ض اطرياٚاْٞ غٝاغٞ ن١ خػتَٛٚا١ْت١ ْاٚ ثط٩ش٠ ٜاغان١، ب٪١ٜ زاٚا 
َٟ تا  َٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ض ابطري َٜت١ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ١٥نط َٜت١ ع١ضق١ي١ ١٥خط ١٥ن١ّ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ بهط

َٜت١ ٥اضا٠ٚ، ١٥ٚ نات ١٥ناتٞ ١َٖٛاض نطزْٞ ثط٩ش٠ ٜاغاٟ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظ اتٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ ز
َٞ، غٛثاؽ َٜت٠ٚ١ ٚ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ب َٝط١ٟ بطط َٞ د  ١٥تٛاْ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: /ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى يٛقُإ

َٜع يكُإ غًُٝإ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝاة ١٥ن١ّ، ٚ زاٚا ١٥ن١ّ ن َٞ، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ َٓٝـ ثؿتطريٟ ٖاٚض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝن١ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت ب ١ ب١ض 
َٝهٞ ظ٩ض٠ ي١غ١ض ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ي١  َٝػتا ب١ضاغيت ٠ٚ١٥ ظ٠فل١ت١ٝ ٚ ١٥ضن باؾرت٠، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ يٝص١ْٟ ٥
َٜط١ٟ ثط  ١َتطغٞ  َٜط١ٟ زٚٚض ١٥طط١ْ ب١ض، ض  ١َٜٓناْٞ تط٠ٚ٠ ض  زٚٚض٠ٚ٠، ي١ ط١ضَٝا٠ٚ١ْ، ي١ بازٜٓا٠ٚ١ْ، ي١ ؾٛ

َٟ، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ طط١ْ ب١ض، ب٪١ٜ زاٚا ١٥ن١ّ ي١ غ١ضْت١ض ٚ ز٠ظطانإ ٚ ٥ٝساض٠ناْٝـ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ زضٚغت بهط
َٜع٠نإ ١٥ن١ّ، ي١ّ ٜاغا١ٜ َامل ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ  َٜٝاة ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض ي١ّ ٜاغا١ٜ ثؿتطريٟ ٖاٚض 

َٟ، غٛثاؽ َٝٓط َٟ ٚ َافٝإ ي١ّ ٜاغا١ٜ بط١غج  ْاٚخ٪ف ض ٠ضاٚ بهط
َٜ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: /ع ز.اضغ٬ٕ باٜعب١ض

 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ذلُس افلس ؾاض٠ظٚٚضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ي١غ١ض َازز٠ن١ ض ٥٠ٞ ز٠ض١ْبط ا ب١ زاخ٠ٚ١، َٔ غٛثاغٞ بطاز٠ضإ ١٥ن١ّ، ٠ٚ١٥ٟ ن١ زنت٪ض٠ ض ٩شإ باغٞ 

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝ َٝؿ١ٜ١ن١ ي١ ب١ض ٍِ ١َٜٝ، نطز، ١َ١٥ ن َٝػتا ساي١ٕٝ غ١ض ب١ٚ اغٞ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت١، ٥
١٥ّ يٝص١ٜ١ْ غ١ض ب١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ، ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ خ٪ٟ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ض٠مسٞ، 
َٞ ي١ب١ض  َٞ بٝد١ْ١ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ١َ١٥ ٫َ٠َٚٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ، خ٪ٟ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ، ١٥َي ١٥َي

١َُٝ غ١ض َٟ ب١ ْٛٚغطاٜٚإ ٠ٚ١٥ٟ ٥ ي١  264قاَيغل، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝـ ٚ ناضٟ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنإ زٚا١ْن١ٚ
2/4/3912  َٞ َٞ بٝد١ْ١ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ١َٖيػ ثؿتطريٟ ١٥نات، ١٥َي

ْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ب١ٚ ناضٚباضا١ْ، ٥ٝرت َٔ ْاظاة تا ض١ْس بطاز٠ضاْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، غ١باض٠ت ب١ ظٜٓسا
َٞ، ٜإ  َٞ ظٜٓسإ نطاٟٚ غٝاغٞ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ظٜٓساْٞ نطاٚ ب ١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ ١ٜ١ٖ ي١ ٜاغان١ ١٥َي ْاٚخ٪ ٥

َٞ ب١ ٖ٪ٟ ْاض ٠ظاٜٞ ز٠ض  َٝطام تا ظٜٓساْٞ نطاب ١َُٜ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜن١نإ ي١ ع ٚ  9/4/3992بط ٜين ب٪ ض ش
َٝطام، ي١غ١ض ض ا ز٠ض َِٜ ي١ ع بط ٜٔ ٚ بري ٚ با٠ٚض ، ٜإ ٥ٝٓتُٝاٟ ْٝؿتُٝاْٞ، ٜإ غٝاغٞ ٜإ ض ٩شٟ ض ٚٚخاْٞ ض ش

١ٜ٫ْطريٟ نطزْٞ ٥٪ث٪ظ٩غٝ٪ٕ، ٜإ ٜاض١َتٞ زاْٞ، ٜإ ب١ؾساضٟ نطزْٞ ي١ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ض ظطاضطلٛاظٟ 
.َٞ َِٜ زضاب َٝو ي١ زازطانإ ٜإ ز٠غت٫َ١ت١ناْٞ غ١ض ب١ ض ش  نٛضزغتإ ٚ بط ٜاضٟ سٛن١ُناْٞ ي١ ١ٜ٫ٕ ١ٜن
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َٞ ٠ٚ١٥ٟ بط ٜاضٟ سٛنُٞ ي١ باض٠ٚ١ٜ٠ طرياٚ-5 َٞ ب َٝت٠ٚ١ ٜإ ض اطرياب ٌَ زضاب َٞ ٜإ ط َٞ طرياب ٟ غٝاغٞ، ١ٖض ن١غ
١َٟٝٝ ١َٖإ ٖ٪١ٜناْٞ ي١ َازز٠ٟ ضٛاض٠َٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ١َ١٥  َٞ ب١ٚ ث ي١ ١ٜ٫ٕ زازطاٟ تاٜب١ت٠ٚ١ ز٠ضضٛٚب

ٍَ َٛعاْاتٞ ظٜٓساْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ّ، ١َٚقٝف١نا١ْ، ١٥ٚا١ْٟ ن١ ١َٚقٛف بٕٛٚ ٚ ن١ طريإٚ، ب٪١ٜ َٔ ي١ط١
١َُٝ ١ْٝ ظٜٓساْٝاْٞ  ١٥ٚ ط١ٜ١ًف ن١ ث١ؿلإ خإ نطزٟ ٠ٚ١٥ غ١ض ب١ يٝص١ْٟ ْاٚخ٪١ٜ، غ١ض ب١ يٝص١ْن١ٟ ٥
َُٝٛا١ٜ  ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪، زٜاض٠ ١َعًّٛ يٝص١ْٟ ْاٚخ٪ف خ١ضٜهٞ ناضٕ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝؿ١ناْٝإ ض اث١ض ٜٓٔ، ث

َٜهٝـ ١ٜ١ٖ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا ١َُٜ ١ٜى ي١ دٖٛس ١َُٝ ٚؽلإ ض ش ٕ ب٪ ضاض٠غ١ض نطزْٞ، ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ن١ ٥
َٝت٠ٚ١، ب٪١ٜ ب١  َِٜ ١ْب٠ٚٛ خ١َيهٞ ض١ٚغاْسب َٝطام مشٛيٞ ٠ٚ١٥ ١٥نات، خ٪ نٛضزغتإ ضش زٚاٟ ١ٜن١ناْٞ ع
َٝهٞ تط، ي١  َٜٓ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ي١ ؾٛ َٝٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ مشٛيٞ ْانات، ١٥ط١ضْا َٔ ي١ط١ ث

َٝ َٟ، غٛثاؽد ََٝؿ١ناْٝإ ب٪ بهط  طا١ٜنٞ تط ضاض٠غ١ضٟ ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: /ب١ض

 ف١ضَٛٚ َاَ٪غتا عُط
 
 
 

َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ض١ْس ض ٩ش َٛؾتَٛٛض َإ  َٝه١ ي١ ٜاغان١، ب١ؽ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٥ َٜٓس٠ٚ١ٜ ضاغت١ ب١ؾ ٠ٚ١٥ٟ ناى ذلُس خٛ
َٜت٠ٚ١، ١َٖٛٚ ي١ بٛٚ ي١ َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ بطط غ١ضٟ، َازز١ٜ٠نُإ ٥ٝعاف١ نطز ن١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١ٖض

بريَا١ْ، ض١ْسٜٔ غ١عات ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنإ زٚاخطإ، طفتٛط٪ نطا ي١غ١ضٟ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ، َازز٠ناْٞ زٚاٜٞ 
َٞ ١ٖض ظٜٓسا١ْٝى ٜإ ١ٖض ٖا٫َٚٚت١ٝنٞ نٛضزغتإ، ١ٖضض١ْس َٝت٠ٚ١ ن١ ١٥َي َٜٓ ١٥ٚ ز٠ق١ف ب١ضاغيت ي١  غٛ

َٜعا١ْ ١٥ن١ّ، ١٥ٚ ١َٚظٚع١َإ ٥ٝػتٝسضاى نطز ب١  ٠َٟٛٝ تط٠، َٔ ثؿتٝٛاْٞ ١٥ٚ ب١ض ثط٩ت٪ن٪ٍ ؾ
َٜت٠ٚ١، ض ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪، ض ز٠ض٠ٚ٠ٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ بطط َازز١ٜ٠نٞ تط ن١ ١َٖٛٚ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١ٖض

ٝ٥ َٞ َٞ ١ٜى َازز٠ٟ ي ١َُٜ ا بهطكتٝٓؾ١ض ٟ ْاٚخ٪، ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ْاب َٟ ن١ ت١ْٗا ١٥ٚا١ْٟ ض ش َٟ ٚ ٚا ٥ٝعاظ بهط
١َُٝ ي١ّ قا١ْْٛ بامسإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ن١ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ٚ غ١ٜطٟ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪،  َٜت٠ٚ١، ٥ َٝؿ٠ٚٛنإ ١٥طط ث
َٝٓا، َٔ ساظض بّٛٚ ١ٖض ي١ّ ١ْ١َغ١زا ع١ضظٟ  َٝط٠ ز٠ٜإ ؾل١َْٚٛإ ٖ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ي

َٜعتاة نطز ي١ّ قا َِٝٓ ن١ ي١غ١ض ناضٟ غٝاغٞ، ي١غ١ض ب١ض ع١ٜ١ٟ خ٪َإ ن١ ١٥تٛاة ق١ٚا٥ُٝتإ ب٪ ب
خ١باتٞ غٝاغٞ ض١ْسٜٔ طرياٚ ٚ ظٜٓساْٞ ١ٜ١ٖ ي١ ٥ٝػ١َٝ٬نإ ٚ غ١ٜطٟ ٥ٝػ١َٝ٬ناْٝـ، ١َعكٍٛ ١ْٝ 

َٜ َٜعا١ْ بسض َٜت٠ٚ١، َٔ زاٚا ١٥ن١ّ ب١ ض٠مسٞ ٫َ٠َٚٞ ١٥ٚ ب١ض َٝػتا ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع ب١ٚ ٥اغا١ْٝ بؿاضزض ت٠ٚ١ ٥
َٜعتإ نطز يٝص١ْٟ ٜاغا١ٜٝ، د١َاع١تٞ ٥ٝٓػاتٔ،  َٜهٝإ ٥اضاغت١ٟ ب١ض َٜعا١ْ ن١ ثطغٝاض ١٥ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض
ٍَ ١٥ٚ ز٠ق١ٟ ن١ ي١ْاٚ ثط٩ت٪ن٪ٍ  َٝٛإ ز٠ق١ ٜاغا١ٜٝن١ٕ ي١ط١ َٟ زضٚغت بٛٚ ي١ ْ َٝط٠ ١٥ٚ دٝاٚاظ١ٜ ي١ نٛ ي
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َٝه١ ي١ ٜاغان١، ب١ؾٞ ت٪َاض نطا٠ٚ ي١ ث١ضي١َإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ َازز٠ٟ ن١ ن َٜٓس٠ٚ١ٜ ب١ؾ اى ذلُس خٛ
َٝػتا ي١ب١ضّ ١ْٝ، ب١ؽ ظ٩ض ب١ ٚاظسٞ باؽ ي١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ  ز٠َٚٚٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ َازز٠ن١ٟ ن٪تاٜٞ ٥

َٞ ١٥ّ ١َٚظٚع١ ١٥َط ٩ ١ٜن٬ٜٞ به٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ ١َُٝ ١٥ب َُٜٞ نٛضزغتإ ١٥نات، ٥  ١ٖض
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ 
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠ٚ١٥ ي١ب١ضز٠للا١ْ، با بطاز٠ضإ دٛإ غ١ٜطٟ به١ٕ، ١٥ٚ قػا١ْٟ ن١  3911ٟ غاَيٞ  11ٜاغاٟ شَاض٠ 

َٞ ي١ ناتٞ َْٛاق١ؾ١ٟ قا١ْْٛنإ، ب٫َ١ّ ن١  َٝػتا نطا ي١ ٜاغان١ ت١غبٝت ١ْنطا١ٜ، ١٥ط١ض قػ١ف نطاب ٥
َٝػتا  ١ْب٪ت١ َٝٓا١ٜ ٠ٚ١٥ ب٪ت١ قإْٛ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، ز٠ّٚٚ، ٥ قإْٛ ت١غبٝت ١ْنطا١ٜ، ١َعٓاٟ ز٠ْطٞ ١ْٖ

َٝؿه١ف نطا ي١ ١ٜ٫ٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ت١ْٗا ١َفطٚظ٠  ١َٖٛاض نطز١ْى ٖات١ٝ ٥اضا٠ٚ ٚ ث
َٟ، باب١تٞ تط ٥ٝػاض٠ َٟ ن١ زاٚانطا١ٜ ١َٖٛاض بهط َٞ  قػ١ ي١غ١ض ١٥ٚ َاززا١ْ بهط َٟ ١َعٓاٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ب بهط

َٟ ي١ ْاس١ٟٝ قاْْٛٞ، غٛثاؽ َٟ، ٠ٚ١٥ف ْانط  ب١ ثط٩ش٠ ت١قسِٜ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 ف١ضَٛٚ زنت٪ض عُط
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ١ْزظ٠ٜٛت٠ٚ١، َٞ ٚ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ن١ؽ خ٪ٟ ي َٝصٟٚٚ ١٥ّ ٫َٚت١ ٚ  غ١باض٠ت ب١ طرياٚاْٞ ٬ًَُْ َٝه١ ي١ َ ب١ؾ

َٝهٞ  َٜٓس٠ٚ١ٜ ٠ٚ١٥ ١ْقٞ قا١ْْٛ، ت١عطٜف َٝه١، غ١باض٠ت ب١ ٜاغان١ف ٠ٚ١٥ٟ ن١ ناى س١َ١ خٛ س١قٝك١ت
َٝه١ ن١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ٜإ طرياٟٚ غٝاغٞ ١٥ٚا١ْٕ ن١  َٝط١ضزٚ زٚٚض ي١ ١ٖض ض١ؾ١ٓ غُٛظ٠ت ض ٕٚٚ ٚ ب

َٝطا ١َُٜ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜن١ناْٞ ع ق٠ٚ١ طريإٚ، ٚاظس١، قا١ْْٛ، ثط٩ت٪ن٪ٍ ١ٜ١ٖ ي١ب١ض ز٠غتُا١ْ، ي١ٜ٫١ٕ ض ش
َٞ ٚ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ١٥زل١َْٛٞ  َٝسا ١ْٝ، ٠ٚ١٥ٟ تطٜإ ب٪ ضاض٠غ١ض نطزْٞ طرياٚاْٞ ٬ًَُْ ب٪١ٜ ٖٝض ؾهٞ ت
َٝػتا َٛعا٫١َت  َٝٓا٠ٚ، زاتاٜإ ن٪نطز٩ت٠ٚ١، ي١ ٫ٟ ١َسانِٝ ٚ ي١ زاَٛز٠ظطانإ ٥ َٝهٗ ٠ٚظٜطإ يٝص١ٜ١ْنٞ ث

َٝسضا٠ٚ، سه١َٛت يٝص١ْٟ ب٪ ١٥ ن١ٕ، ١٥ٚضاقٝإ ب٪ ت١غسٜل ١٥ن١ٕ، ب٪١ٜ ٥ُٝٗاٍ ١ْنطإٚ، با١ٜخٝإ ث
َٟ، غٛثاؽ  ت١ؾهٌٝ نطزٕٚٚ، زاٚاناضٟ ١٥ٚاْٝـ ي١ ٥آٜس٠زا ضاض٠غ١ض ١٥نط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى ط٪ضإ
َٜع ط٪ضإ ٥اظاز ذلُس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض
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َٟ ٚ ٠ٚ١٥ٟ ي١ قا١ْْٛن١ٜ١ ٚ  ي١غ١ض ثطغٞ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ثط٩ت٪ن٪ٍ باؽ ١٥نط
َٝو ؾيت دٝاٚاظٕ، ب١ فٝعًٞ ناتٞ خ٪ٟ ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ ١ٖبٛٚ ي١ ْاٚ  َِٝ ٚا١ٜ ن٪١ََي َٟ ث ٠ٚ١٥ٟ ت١تبٝل ١٥نط

َٓٝ َٜصضاٚ ز٠ْطٝؿٞ ٖ ١ٜ٠َٛٝنٞ ٚا زاض  ا، َٔ ْا١َ١ٜ غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥اٜا ٖ٪َيٞ ث١ضي١َإ، ب٫َ١ّ ١ْق١ن١ ب١ ؾ
١َُٝ غ١ضزاْٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطاؾلإ  ظ٠ضٚٚضٕ ٜإ ْا؟، ب٫َ١ّ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ب٪ ب١زٚا زاضْٛٚٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٥
نطز، نان١ س١َ١ف ٠ٚنٛ غ١ض٩نٞ يٝص١ْ ٥اطازاض٠، ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بط ٜاضٟ زا ب١ بط ٜاضٟ سه١َٛت 

َٝػتا ١ْط١ٜؿت٪ت١ ت١ٚاٟٚ،  ق١ض٠بٟٛٚ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بهات٠ٚ١، ب٫َ١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝؿ١ن١ تا ٥
َٝػتا  َٝطام ٥ َِٝ، ١ٜعين ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٥اَاضا١ْٟ ٖٞ ع سه١َٛت ٥ٝع٬ْٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١٥ّ ساَي١ت١ ١٥َي

َٝٞ ٥اَاضٟ ز٠غت١ٟ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ  َٝٞ ١٥ٚ ٥اَاض٠ٟ ن١ٚا  79ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ ب١ ث ١ٖظاض ن١غ١، ب١ ث
١َٜٓضٟ ١َٖٛٚ سٝعب١ ْعٜه١ٟ غا َٝه١ ن٪َهاضٟ ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ٥ٝؿٞ ي١غ١ض ١٥ن١ٕ ٚ ْٛ َي

َٝع٠  ٍَ ٚ ب١ ط٪ض إ ٚ ب١ ١َٖٛٚ ٖ َٝيت ٚ ب١ بعٚٚت٠ٚ١ٓ ٚ ب١ن٪١َ َٝسا١ٜ ب١ ثاضتٞ ٚ ب١ ١ٜن غٝاغ١ٝناْٞ ت
َِٝ ْاخ َٜهٞ تاٜب١تٝإ ١ٜ١ٖ، ث َٜهدطاٚ ٪ؾ١ ١٥ّ قػ١ غٝاغ١ٝنإ ٥ٝؿ١ن١ٜإ ب١ ز٠غت١ د١َعٞ نطز٠ٚٚ ٚ ض 

َٝػتا ي١ ١ٜ٫ٕ ناتك ع١زي٠ٚ١ ثؿرتاغت نطا٠ٚت٠ٚ١ خ١َيو خ٪ٟ ب١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ  ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ١َ١٥ٟ تا ٥
ن١ؽ ٠ٚنٛ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ خ٪ٟ ْاْٚٛٚؽ نطز٠ٚٚ، دا ناتٞ خ٪ؾٞ ن١  17599ْٛٚغ٠ٚ١ٝ 

َٞ ٠ٚ١٥ بٛ َٞ نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ نطا زٜػإ ١٥ب َٞ ب١د َٜت٠ٚ١ خٛزٟ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝناْٞ قػ١ ي١غ١ض د ٚتط
١َُٝ زضٚغت  َٞ ي١ٚا١ٜ١ْ قٛضغاٜٞ ب٪ ٥ٝؿ١ن١ٟ ٥ َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض ١ٖبٛٚ، ٚتٝإ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ب َٝطام خ٪ٜإ ت ع

َٝه١  َٝػتا غاَي َٞ، سه١َٛت ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٝت٠ٚ١، ١٥ٚنات ي١ٚا١ٜ١ْ  999ن١ؽ ٜإ  599ب ن١ؽ ١٥َطٟ ب
َٞ ٍَ َٔ ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى باغٞ ططفت١ن١ٜإ ب٪ ثؿرتاغت نطز٠ٚ١ْ ظٜاتط ب ، دا ب١ ١ٖضسا

َٝػتا  ن١ؽ ٠ٚنٛ ظٜٓساْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ْاٟٚ ْٛٚغطا٠ٚ، ٚ سه١َٛت  ١ٖ599ظاض ٚ ْعٜه١ٟ  ١٥17ن١ّ، ن١ ٥
١َٓٝن١ ٫ٟ سه١َٛت١ َٝين ٠ٚ١٥ٟ زا٠ٚ بٝهات، دا ب١َي  ب١َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ زنت٪ض ١٥فل١ز

َٜع ز.افلس ٠ٚضتٞ:ب١  ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜهٞ ظ٩ض ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١  زٜاض٠ ١٥ٚناتٞ ن١ َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ نطا٠ٚ ي١ ث١ضي١َإ َٛؾتَٛط 
 ١َُٝ دط١ ي١ٚ تاضطل١ٟ ن١ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ زا ب٠ٚٛ ظٜٓساْٞ نطاٟٚ غٝاغٞ ٚ ب٪ ض اطرياٟٚ غٝاغٞ نطا٠ٚ، ٥

َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ن١ َازز١ٜ٠ى ٜإ بط ط١ٜ١ى  ظٜاز به١ٜٔ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ظٜٓساْٞ نطاٚ ٚ ض اطرياٟٚ غٝاغٞ ١ٖض
َٝططٟ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ بٟٛٚ  َٜعت ١٥ٚناتٞ ن١ د َٜت٠ٚ١، ٚ ب١ض ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ طريإٚ ١٥ٚا١ْف بٝإ طط

َٜت٠ٚ١، ثاؾ َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ بطط ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ظٜٓساْٝاْٞ ١ٖض إ ب١ خ٪ت د١ختت ي٠ٚ١ نطز٠ٚ٠ ن١ َٔ ي١ط١
َِٜ ب١  َٝو ي١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض َٞ ١ٖضن١غ َٝٓذ١ّ ي١ بط ط١ٟ ضٛاض٠ّ ي١ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ ١٥َي ز٠ْطسإ ي١ َازز٠ٟ ث
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َٝت٠ٚ١، غ١ض٠تاٟ َازز٠ن١  َٞ ٜإ طًسضاب َٞ ٜإ ض اطرياب َٞ ٜإ طرياب َٞ ٜإ ظٜٓساْٞ نطاب ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ب١ْس نطاب
َٜت َٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥َا١ْ ١٥طط  ٠ٚ١: ١٥َي

َِٜ زٜاضٟ نطإٚ، ن١ٚابٛٚ ١٥ط١ض -1 َٝٞ َازز٠ٟ ١ٜن١َٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض ١٥ٚا١ْٟ ب١ ث
َٝهٞ تط٠، غ١ٜطٟ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١َسا ٖاتٕٛٚ، ٖٝض  َٞ ن١ ١٥ّ بط ط١ٜ١ خ١َي ١َب١غت ٠ٚ١٥ ١ْب

َٝو ١ْٝ ب٪ ظٜاز نطزْٞ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ ي١ٚ َازز١ٜ٠زا، ي١ب١ض ١٥ َٟ سٝه١ُت ٠ٚ ظ٩ض ٚاظس١، ض اغت١ ١ْق١ن١ٟ ١٥ٚ
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ،  ١ٜ٠َٛٝ خٛ َٝط٠، َٔ ١٥ٚنات١ ي١غ١ض ١ْ١َق١ بّٛٚ، ١ْق١ن١ ب١ٚ ؾ ٍَ ١ْق١ن١ٟ ٥ دٝاٚاظ٠ ي١ط١
 َٞ َٞ ٜإ ض اطرياب َٞ ٜإ طرياب َٞ ٜإ ظٜٓساْٞ نطاب َُٜسا ب١ْس نطاب َٝو ي١ب١ض ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض ١ٖضن١غ

َٜت َِٜ، ب٫َ١ّ دط١ ي٠ٚ١ف ١ّٖ ١ْٝتٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٜطط ٠ٚ١، ب٫َ١ّ زٚاتط ب٪ت١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض
َٝط٠ ي١  َٝٞ ١٥ٚ بط ط١ٜ١ف ن١ ي َٜت٠ٚ١، ٚ ١ّٖ ب١ ث َُٜٝـ بطط َٛؾ١ضٜع ٚا١ٜ ن١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١ٖض
َٟ ن١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ  َٜهٞ تط ١َٖيٓاطط َٝٓذ١ّ بط ط١ٟ ضٛاض٠ّ ٖات٠ٚٛ زٜػإ ٖٝض ت١فػري َازز٠ٟ ث

َٝو ١ٖ َٝٝإ بهات، ١٥ط١ضْا ٖٝض سٝه١ُت َٞ ب١د َٜٝٛػت١ ي١غ١ض سه١َٛت د َٜت٠ٚ١، ث َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ١٥طط ض
َٝط٠ ظٜاز نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ  ١ْٝ ن١ ١٥ٚ بط ط١ٜ١َإ ي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٝؿ١ُضط١  ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث

َٜع ذلُس افلس عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط٠  َٝؿِ ٚتٕٛٚ ثؿتطريٟ ١٥ٚا١ْٟ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ١٥ن١ّ، ضْٛه١ َٔ ي زاْٝؿتّٛٚ ١٥ْساَٞ ث١ضي١َاة، َٔ ث
َٜت٠ٚ١،  َٞ ١َ١٥ ْاٜطط َٝط٠ ن١ ١٥َي َٜٓس١َٚٚت٠ٚ١ ي َٝط٠ خ٪ َٝٓاغ١ٟ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ نطا٠ٚ ي َٔ َٛق١زؿل١ٟ ث

َٝٔ ١َٜؿاض٠ٚ١ْ ٚ ٠ٚنٛ َٝت٠ٚ١، ١٥َي َٟ ؾت ض ٚٚب١ض ّٚٚ ١٥ب َٝٔ، َٔ ١َ١٥ ٜاغا١ٜ  ب٫َ١ّ ب١زاخ٠ٚ١ ١ْٖس خ٪ٟ بًَٝ
ي١غ١ض غاٜيت ث١ضي١َإ ٚ ٠ٚقا٥ٝعٞ نٛضزغتإ ي١ب١ضز٠َٞ ١ٜى ب١ٜ١ن١، َٔ ْاتٛاة بٝؿاض٠ٚ١َ، َٔ 
َٜع٠ ٥ٝكطاضٟ نطز٠ٚٚ، ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ٜإ طرياٟٚ  ت١عطٜفٞ ظٜٓساْٞ غٝاغِٝ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض

١ْ َٞ ١َٝٝ؟ ١ٜى ٚؾ١ ١ْ ظٜاز ١ْ ن١َِ ي  ٚت٠ٚٛ، ب٪١ٜ َٔ ١٥ّ ض ٕٚٚ نطز٠ٚ١ّْ زاٚ، غٛثاؽغٝاغٞ ن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى ناضز٩
َٜع ناضز٩ ذلُس ثريزاٚز:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ي١ ث١ضي١َإ ١٥ٚ ٜاغا١َٜإ زضنطز٠ٚٚ، ٚ ١٥ٚناتٝـ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ ظ٩ض زضٚغت بٛٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ  ٥

َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا؟ تانٛ د١ي١غ١ن١ف ي١غ١ضٟ ت٥١ذٌٝ نطا، ب٫َ١ّ ١ٜى ٥اٜا ظٜٓساْٝا ْٞ غٝاغٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بطط
 ١َُٝ َٝو، ١٥ٜٚـ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع ٚ ٜاغا زا١ْض٠، ٥ َٝو ت١ََٛص ن١ٚت١ْاٚ ز٠ق ١ُٖٝ١٥ت ١ٜ١ٖ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ نات

َٜت٠ٚ١، ب٫َ١ّ َٞ ١٥ٜاْطط قٝئ١ٜ١نٞ ٚاٜإ  ١ََٖٛٚإ ظ٩ض١َٜٓإ ن٪ى بٜٛٚٔ، ٠ٚ١٥ ثط٩ت٪ن٪ي١ن١ ن١ ب١َي
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َٟ، زٚٚ، ب١ضاغيت يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٜإ ١٥ٚا١ْٟ ي١غ١ض ١ْ١َغ١  َٞ به١ٚ خػت١ ْاٚ ز٠ق١ن١ ن١ ت١ََٛصٟ ت
َٝو  َٟ ن١ نات َٝو بهط َٞ ز٠غتهاضٟ ز٠ق َٜٝٛػت١ ١٥ّ ثطغٝاض٠ بهات، ب٪ ١٥ب َٞ ي١غ١ض ١ْ١َغ١ ب٠ٚٛ، ث ب١ْٚٛ، ن

َٝؿٓٝاضٟ ١٥ٚ ز٠ق١ ١٥نات، ضْٛه١ يٝص١ْبٛٚ ز َٜهه١ٚتغل، ب١ ث١ضي١َإ ث اْٝؿتغل، فطانػٝ٪١ْنإ زاْٝؿتغل، ض 
َٜع  َٜت٠ٚ١، ١ٖتا ١٥ٚناتٞ، ٠ٚ١٥ ب١ض َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ف بطط َٞ ن١ طرياٟٚ غٝاغٞ ١ٖض غٝئ١ٜ١ى ب
َٝط ٠ٚ١٥  ٍَ نطز، ٚمت ١٥ٚ غٝئ١ٜ١ بط٪ض ٕ ١٥ٚ َاْا١ٜ ْازات، ٚتٞ ١ْخ زنت٪ض ١٥فل١ز َا٠ٚ، َْٛاق١ؾ١ّ ي١ط١

َٝػتا ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜع  َٞ زا٠ٚ ٥ َٝو خ٪َإ بط ٜاضَإ ي َٟ ؾت َٜت٠ٚ١، ْانط ١ٜ٠ٚ١٥، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ١٥ٜطط
َٝهٞ تط٠، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ طرياٚاْٞ غٝاغٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ف  َٝٞ ْان١ٕ ٜاغان١ ؾت َٞ ب١د َٝط١ٚا١ْٟ به١ٜٔ، د ث

َٞ ث١ضي١َإ ب١ زٚازاضٕٛٚ ب٪ ٠ٚ١٥ف به١ٕ ن١ ظ٩ضداضإ ثط٩ت٪ن٪ٍ ٠ٚن َٜت٠ٚ١، ٚ ١٥ب ٛ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ١٥طط
َٞ، غٛثاؽ  ٜاغان١ ز٠ض١٥ض

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى قازض

َٜع قازض افلس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝع٠  طَٛإ ي٠ٚ١ ١ْٝ ي١ نٛضزغتإ ب١ ٖ٪ٟ ٥اَي٪ظٟ باضٟ غٝاغٞ، ٚ ب١ ٖ٪ٟ ْان٪نٞ غٝاغ١ٝناْٞ ْاٚ ٖ
٠ٚ١َٝٝ غاي١ًََٟ ض ابطزٚٚ 59غٝاغ١ٝنإ ي١  َٝؿ١ ٚ ٬ًَُْ َٝٞ ظ٩ض ١ٖب٠ٚٛ، ٚ ب١ ٖ٪ٟ ١٥ٚ ن َٝؿ١ ٚ ٬ًَُْ زا ن

َٝع٠ غٝاغ١ٝناْٞ ب١ضاَب١ض٠ٚ٠ ١ّٖ طريإٚ ٚ غعا زضإٚ، ٚ زَيٓٝاّ ي٠ٚ١ٟ  َٝه٪ؾ١ض٠نإ ي١ ١ٜ٫ٕ ٖ َٝو ي١ ت ب١ؾ
َٝهٝؿٞ ؾ١ٖٝس نطا٠ٚ، ب٫َ١ّ ن١ باؽ ي١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١٥ن١ٜٔ ي١ نٛضزغتإ ٚ ١٥غًٞ ٜاغان١ف زٜاض٠،  ب١ؾ

َٞ ي١ َٝاْٞ ض ٠ٚتٞ خ١بات ٚ  ٚ ي١ ٖ٪١ٜناْٞ زضضْٛٚٝؿ٠ٚ١ٝ زٜاض٠، ي١ ٖ٪١ٜناْٞ زضضْٛٚٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥َي
َٜو ي١ ض ٩َي١ناْٞ ب١ ب١ْس نطزٕ ٚ ظٜٓساْٞ نطزٕ ٚ طريإ ٚ  َٝه٪ؾاْٞ ط١يٞ نٛضزغتإ ٚ تٛٚؾبْٛٚٞ ظ٩ض ت

١َُٜ ١ٜى ي١ زٚ ٌَٝ نطزْٞ َاف١ناْٞ َط٩ظ ي١ غ١ضز٠غيت ض ش َٝؿ َٝطام، ضْٛه١ ب١ ٖ٪ٟ بريٚ ث اٟ ١ٜن١ناْٞ ع
َٜع ٚ  با٠ٚض ، ٜإ ٥ٝٓتُٝاٟ غٝاغٞ ١٥ّ خ١َيه١ طريا٠ٚ، َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خ٪ّ ٫ٜاْططٟ ٠ٚ١٥ّ ي١ نٛضزغتإ ض
َٝؿ١ُضط١ٟ  َٝؿ١ُضط١ٟ غ١ْط١ض ٚ ن١٦َ١ْساَاْٞ ث َٝهٞ ظ٩ض ب٪ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ زاْطا٠ٚ، ٚ ث سٛض١َت

١َُٜ غ١ْط١ض زاْطا٠ٚ، ب١ ١َٖإ ؾ َٟ، ن١ ي١غ١ض ز٠غيت ض ش َٜهٞ ظ٩ض ب٪ ظٜٓساْٞ نطا٠ٚنإ زابٓط َٜع ٠َٛٝف ض
َٝو َا٠ٚت٠ٚ١،  َٝهٝـ ض١ْس غاَي َٝهٝإ ؾ١ٖٝس نطإٚ، ب١ؾ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜن١نإ طريإٚ، ٚ غعا زضإٚ، ٚ ب١ؾ

ٍَ،  19تا  ٍَ،  13غا َٞ، ٜ 15غا َٝو ٜإ خ٪ٟ ظٜٓساْٞ بٛٚب ٍَ ي١ ظٜٓسإ َا٠ٚت٠ٚ١، ١٥ط١ض ١ٜن إ ن١ؽ ٚ غا
َٞ َٛعاْاتٞ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ي١ َا٠ٟٚ  َٞ، باف ١٥ظاْ َٝو ي١ ظٜٓسا١ْٝنإ بٛٚب ٍَ تا  5ناضٟ ١ٜن ٍَ  19غا غا

ٍَ تا  4تا  ١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ  3غا َُٜٞ ب١عػسا ض١ْس قٛضؽ ٚ ططإ ب٠ٚٛ، ب٪١ٜ ٥ ٍَ ي١ غ١ضز٠َٞ ض ش غا
َُٜٞ ب١عؼ ٚ ض ش ١َُٝ ز٠ضنطز٠ٚٚ ب٪ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ غ١ضز٠َٞ ض ش َٝـ ب١عػٝـ، س١م ١ْٝ ٥ ١َُٜناْٞ ث

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ٠ٚنٛ ض٪ٕ  َٝغل س١م ٚ سكٛم ي١ ظٜٓسا١ْٝنإ ٠ٚضطط٠ٚ١ٜٓ، ب٪١ٜ ي١غ١ض ١٥ّ ١ْ١َغ١ٜ١ ث ب
َٝٔ ٜاغا١ٜنٞ تط ز٠ضبه١ٜٔ ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ  َٝ َٜو ي١ ْاخ٪ؾ١ٝناْٞ زا٠ٚت٠ٚ١، ب َِٜ ت١عٜٛعٟ ظ٩ض سه١َٛتٞ ١ٖض
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َٝع٠ غٝاغ١ٝنإ بٕٛٚ، ب١ ١َعاْاتا١ْٟ ن١ ي١ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪زا  تٛٚؾٞ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ نٛضزغتإ ٚ ٫ٜاْططاْٞ ٖ
َٟ زٜػإ ٜاغاٟ ظٜٓسا١ْٝ  َٜيَت، ب٫َ١ّ ١ٖضطٝع ْانط َٝهٝإ بسض ٠َٛٝؾاٜٝإ سكٛق َٝٞ ١َغت١س١قٞ ٚ ي ث
َٝس ١٥ن١ّ ١ََٖٛٚإ ي١ ٖ٪ناض٠ناْٞ ز٠ضضْٛٚٞ ١٥ّ ٜاغا٠ٚ١ٜ  َٝت، ٥َٛ غٝاغ١ٝنإ ب٪ ١َضاَٞ غٝاغٞ ب١ناض ب

 غان١ ببٝٓغلٜا
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بف١ضَٛٚ َٟ ت َٝطٟ ث١ضي١َإ ١ْٖس  غهطت
َٜع  َٝطٟ ث١ضي١َإ(:ب١ض  .فطغت افلس عبساهلل) غهطت

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ٠ٚنٞ ت١غبٝيت ْػٛٚغٞ قاْْٛ ٞ ١٥ن١ٜٔ َٔ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض قػ١ٟ بطاّ ناى ناضز٩، ٥

٠َٟٛٝ ْٝٗا٥ٞ ز٠ض١٥ن١ٜٔ ي١ ناضٚباضٟ ١٥زل١َٕٛ، ت١َاؾاٟ طفتٛط٪ٟ ١٥ْساَإ ْان١ٜٔ ب١ضاغيت،  ٚ ب١ؾ
١َٜٓٝٓ خٛاض،  ت١َاؾاٟ ١ْٝتٞ َٛؾ١ضٜعٝـ ْان١ٜٔ، ١ْغ١ن١ ض٪ٕ ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا٠ٚ ١٥ٚ ١ْغ١ س١ضف١ٕٝ ز

 ٔ، ظ٩ض غٛثاؽ١٥ٚ َاف١ ب١ خ٪َإ ْاز٠ٜٔ ن١ ١ٜى س١ضفٝـ بٝط٪ض ٜٔ ٜإ ٥ًٝئا٥ٞ به١ٜ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ف١ضَٛٚ ناى ع١َٛض
 
 

َٜع عُط عبسايععٜع   بٔ ١ن هدّٙ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعا١٥َٕط ٩ ي١ ٫َ٠َٚسا٠ٚ١ْ  َٝؿٓٝاضٟ ب١ض ، ١٥َا١ْ ١َٖٛٚ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْإ بٕٛٚ ؾ١ف، ٚ َْٛاق١ؾ١ ٚ ث
َٜٓس٠ٚ١ٜ ي١ س١ٚت ن١ؽ بٕٛٚ قػ١ٜإ نطز، ١٥ٚ ت % ي١ط١َيغل، ١199عطٜف١ٟ ناى ذلُس ؾاض٠ظٚٚضٟ خٛ

١َٝٝللإ ٥ٝعاف١ نطز، ب٪ضٞ ض ا١٥ن١ٜٔ ي١ ٚاقٝع١ن١؟  ضْٛه١ ٠ٚ١٥ ١َمشٛيٞ ١ٜن١َٔ، ١َمشٛيٞ ز٠ّٚٚ ٚ غ
َٝٓر ٥ٝػتٝسضانٞ ١٥ٚ ْٛقػا١َْٝإ نطز ي١ عاقاضٟ ن٪ب٠ٚ١ْٚٛنإ نطا ن١ ١٥خٛاظضا ت١ْٗا  ١َُٝ ب١ َازز٠ٟ ث ٥

َٜعإ باغٝإ نطز، ْاٚخ٪١ٜ، طرياٚاْٞ  َٝو ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ ب١ض َٜت٠ٚ١، ٚؽلإ ي١ نٛضزغتاْٝـ ساَي١ت ١َُٜنإ بطط ض ش
َٝو ١ٖٕ ي١غ١ض ز٠غيت ز٠غت٫َ١تٞ  َٝو ١ٜ١ٖ ٖا٫َٚٚتٝاْ َٝت٠ٚ١، ب١ؽ ٚاقٝع ي١ط١َيٝاْغل، خٛا بهات زٚٚباض٠ ١ْب

ز٠ٜٛ؟ ٥اٜا ب١ غ١زإ قا١ُٝ٥ٟ طرياٟٚ نٛضزغتاْٞ خ٪َإ ١٥ظ١ٜت زضإٚ، ١َ١٥ ٥اٜا ٚاقٝع ١ْٝ؟ ٥اٜا ١َْإ 
غٝاغٞ ٚ ١٥ؾه١زل١ زضاٚ ٚ غعا زضا ٚ ١ْٝ؟ ١٥ّ قػا١ْ َٛخت١غ١ضٟ بٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠ى ٥ٝعاف١ نطا ن١ 

َٜت٠ٚ١، َٔ ١َْٛت َٞ َازز٠ٟ ٠ٚ١٥ٛف بطط َٜٓس٠ٚ١ٜ نامل ١ْٝ، ١٥ب ٠ٚ ناى ذلُس ؾيت قطتاْس٠ٚٚ، ٚمت ٠ٚ١٥ٟ خٛ
َٜت َٜٓسض ٍَ َازز١ٜ ١ٜى غٛ َٝٓر ي١ط١  ٠ٚ١.ث

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
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َٝج١ض ٜٜٛٔ، ١٥ٜٚـ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪١ٜ، ١َٖٛٚ  َٝهٞ خطاخ ت ١َُٝ ي١ نٛضزغتإ ب١ ق٪ْاغ خ٪ٟ ي١ ضاغتٝسا، ٥
َٝيت  َٝػتا قٝاز٠ٟ ط٪ض أْ، قٝاز٠ٟ ١٥غاغٞ ١ٜن َٝسا بٛٚ، ب١ ط٪ض اْٝؿ٠ٚ١ ن١ ٥ قٝاز٠ٟ ١٥سعاب١ناْٞ ت

َٝيت ْٝؿتُٝاْٞ نٛضزغتإ بٕٛٚ ي١ ؾ ١ضٟ ْاٚخ٪، ١ٖض٠ٖٚا قٝاز٠ٟ ثاضتٞ زؿلٛنطاتٞ نٛضزغتإ، قٝاز٠ٟ ١ٜن
َٝسابٕٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ فٝع١ًٕ  ْٝؿتُٝاْٞ نٛضزغتإ، ن٪١ََيٞ ٥ٝػ٬َٞ، بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ٥ٝػ٬َٞ، ١َٖٜٛٚإ ت

َٝ َٝػتان١ ١ٜ١ٖ، ضْٛه١ ١َ١٥ قاْْٛ َِٝ ي١َ١ٟ ٥ َٞ، َٔ ْاَي َٝهٝإ ١ٖب ه١ س١ق١ ظٜٓسا١ْٝناْٞ ْاٚخ٪ف قاْْٛ
َٞ ب١ ثط٩ش١ٜ٠نٞ تاظ٠  َٟ، ١٥ب َٝو ٥ٝعاف١ بهط َٟ ؾت َٟ، ضْٛه١ ١٥ط١ض بت١ٚ َٝه٫َ١ٚ بهط نطا٠ٚ ٚ س١م ١ْٝ ت
٠َٛٝ ي١ زاٖاتٛٚ ثط٩ش١ٜ٠ى ت١قسِٜ به١ٕ ب٪ َٛضاعات  ٥ َٟ َٝه١ ٚ نطا٠ٚ، ١٥نط ٥ٝعاف١ٟ به١ٟ، ٠ٚ١٥ قاْْٛ

 نطزْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪، ب٪ ظٜٓسا١ْٝناْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪، ف١ضَٛٚ ظٝإ خإ
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٚ٠ٚ١َُٜٓ، ١٥ َٝٓا٠ٚ، َٔ س١ظ ١٥ن١ّ ب٪ ١َٖٛٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ غٛ زٜاض٠ َٔ ن٪ثٞ ثط٩ت٪ن٪ي١ن١ّ ٖ
َٜع  َٜت١ ز٠ْطسإ، ب١ض ٠ٚ١َٜٓ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بسض َٞ ف١ضَٛٚ ب١ نٛضزٟ ٚ ع١ض٠بٞ بٝدٛ نات١ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ١٥َي

َٞ ب١غ١ض :١ٜن١ّ،  ناى افلس ٠ٚضتٞ ن١ َٝٓذ١ّ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ثٝاز٠ ١٥ب َٝت٠ٚ١ َازز٠ٟ ث َٜٓ ١٥طلٛ
٠ٚ١َُٜٓ ؟  ْاظاة ١َٖٟٛٚ غٛ

َِٜ زٜاضٟ نطإٚ. َٜط٠ٟ َازز٠ٟ ١ٜن١َٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ٖا٫َٚٚتٝاْٞ ١ٖض  ١ٜن١ّ: ١٥ٚا١ْٟ ب١ طٛ
ٜإ ب٠ٚٛ ي١ سٛن١ُناْٞ ٜاغاٟ َاف ٚ زٚٚ: ١٥ٚ سٛنِ زضا ٚ طريا٠ٚ غٝاغٝا١ْٟ ي١ ؾا٠ٚ٫َناْٞ ١٥ْفاٍ ضظطاض

َٝطام شَاض٠  َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع ٟ غاَيٞ  ٥11ُٝتٝاظٟ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطا٠ٚناْٞ ١ٖض
 غٛٚز١َْس ١ْبٕٛٚ،  3911

١َّٝٝ، ١٥ٚا١ْٟ ي١ْاٚ ظٜٓسإ ططتٛٚخا١ْنإ زا ي١ زاٜو بٕٛٚ ي١ ناتٞ طرياْٞ ن١ؽ ٚ ناضٜإ زا.  غ
َٝو ب١ َٞ ٜإ ز٠غت  ضٛاض٠ّ: ١ٖضن١غ َٞ ٜإ طرياب َٞ ٜإ ظٜٓساْٞ نطاب َِٜ زا ب١ْس نطاب ٖ٪ناضٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض

.َٞ  ب١غ١ض نطاب
 َٞ َٞ ن َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ ١٥َي َٜٓس٠ٚ٠ ٚ ٥ٝٓذا ب١ض زٚاٟ ١َ١٥ ب١ع١ض٠بٝـ ناى افلس ١َٖإ ؾيت خٛ

ٍَ زا ١ْٝ ز٠غيت َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غيت ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ظ٩ض غٛثاؽ، ن ب١ضظ بهات٠ٚ١؟ ضٛاض ن١ؽ  ي١ط١
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ت١ٚاٚ  ي١ط١

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
٠ٚ١َٜٓ َٞ بٝدٛ  باب١ ٠ٚ١٥ ت١غبٝت نطا٠ٚ، ناى فطغت ظ٠فل١ت ١ْب

َٜع فطغت افلس َٝطٟ ث١ضي١َإ:-ب١ض  غهطت
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

نً٘ طينن ٨ وٍٚق  اٚ استذع ٫غباب غٝاغ١ٝ َٔ ٚنٌ َٔ سبؼ اٚ غذٔ اٚ اعتكٌ ا-4
 غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١َضظ ز.اضغ٬ٕ باٜع
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 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، ١٥ّ ١َٖٛٚ ز٠ضض١ْٚٛ ي١ ١٥دٝٓسا، باؽ نطزْٞ ١٥ّ باب١تا١ْٟ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ  تها ١٥ن١ّ غٓطت فطاٚإ ب

١َٚظٚع١، تها ١٥ن١ّ ٠ٚنٛ بطا١ٜى ٠ٚنٛ غ١ض٩ى ث١ضي١َاْٝـ ْا، قبٛيٞ به١ٕ ي١ َٔ، ب٪١ٜ َٔ زاٚا ١٥ّ 
١َُٝ ٖات١ٜٓٚٛ َْٛاق١ؾ١ٟ  ٥ ،َٞ َِٝ تٛٚض ٠ ١ْب َٝٓاغ١ ي١ ٜاغا١ٜى ز٠ن١ٜٔ، ١٥ٚ ١َٖٛٚ  ١٥2ن١ّ ن١ؽ ي ث

١٥نات، ٥اظاز٠،  ١َٚظٚع١ ض ع٬ٝق١ٟ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، َٔ ط١ًِٜ ي١ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ١ْٝ ن١ ١٥ٚ ض٪ٕ قػ١
َٞ ت٪ ي١ ١َٚظٚ   ًَ َٝٞ ب ب٫َ١ّ ١٥ضنٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َا١ْ ن١ ١ٜى ي١ باب١ت١ن١ ز٠ضضٛٚ ب١ دٛاْٞ ث

 ز٠ضضٟٛٚ، ١ٜى، زٚٚ...
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

٠َٛٝ قػ١تإ نطز ن١ؽ َٛقات١ع١ٟ نطزٕ؟  ٥ 
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل : ً طفٟب١ض

َٞ ت٪ ١٥ضنٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ض ًَ َٝٞ ب َٝو ي١ باب١تٞ ١َس١ظ٠ض٠ن١ ز٠ضضٛٚ ث ي١َا١ْ ن١ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ
َٟ، زٚٚ، ض غٛٚزَإ ٠ٚضططت١ٝ ٠ٚ١٥  ٚ١٥ َٞ َٝهٞ َٛت١ؾ١زلٞ ث َٜػت َٟ، ١ْ ١َٖيٛ ٚ١٥ َٞ ز٠ضضٟٛٚ، ١ْ تٛٚض ٠ٜٞ ث

َٝ َٞ ث ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ غ َٝو، َٛت١ؾ١زلات ث١ٜسا بٛٚ، ن١ضٞ ٥ َٝه١ َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض ١َٚظٚع ٓاغ١ غ١عات
َٞ، ١٥ّ ١َٖٛٚ قػ١ٜ١ غري ٥ٝٓػإ ١َٖي١٦غيَت قػ١ ١٥نات  َٝٓاغ١ٜ١ ١ٖبٔ ٜإ ١ْبٔ؟ غ ١٥ن١ٜٔ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ث
َٞ ب٪١ٜ َٔ ت٥١ٝسٟ ف٬ٕ  َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ف٬ٕ ؾت، ف٬ٕ ؾت، ٜاْٝـ ١٥َي َٞ ب٪١ٜ ي١ ١٥خري٠ٚ٠ َٔ ث ١٥َي

َٞ( ١ٜعين قػ١ نطزٕ ب١  ١٥ن١ّ، خٛؾو ٚ بطاٜإ ع١ي١٦قٌ عَٛطٟ َٔ قبٍٛ به١ٕ، َٔ ن١ ١َٖيػاّ )ثاضي
َٜع  ٠َٜٛ بطغل ب١ض ١َُٝ ١٥ٖٚا ب١ض  ف١ض٠ْػٞ، ب٫َ١ّ ١ْٜه١ْ١ ١َغ١ي١ٟ ت١ؾ١ْٛز ٚ غٝاغٞ ٚ ؾت، باؾ١ ٥
 َٞ ًَ َٝ َٝبه١، ١٥ضنٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ث١ضي١َا١ْ ١ْٖ غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ؟ تها ١٥ن١ّ ١ٜن١دلاض ي١ َٔ ز٠غت ث

َٞ ب١ضز٠ٚاّ بغل ي١ ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ٥ٝػتٝئ٬يٞ ١٥ّ َٝٓب١ض٠ بهات  ًَ َٝ ٖ١ْ ٚ َٞ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ١َٚظٚ  ز٠ضض
 ١َسع٠ض، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ

َٜع اٜٛب ْعُت)٥اضاّ(:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٓسضا ١ٖض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ َازز٠ٟ ١ٜن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ن١ ١٥ٜٚـ ي١ب١ض  ١٥ٚ ت١بع١ٕ ١٥ٚ بط ط١ٟ ن١ ٚضٚٚش
طفتط٪١ٜٟ ن١ ي١ ناتٞ خ٪ٟ ي١ ثط٩ش٠ ٜاغان١ ١٥زلاّ زضا، ْان٪ن١ٝى زضٚغت بٛٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥اٜا 
َٜت٠ٚ١ ٜإ ْا؟ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ خ٪ّ سعٚٚضّ  ظٜٓساْٝاْٞ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ ٚ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ؾ١ض ٟ ْاٚخ٪ بطط

١ْ َِٜ ١َُٝ باؽ ي١ ١٥َط ٩ٟ ز٠غت٫َ١تٞ ١ٖض َٜهه١ٚتغل، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٝو ١ٖبٛٚ، ض  ١ٜ٠َٛٝ، ب١ خاَي ن١ٜٔ ب١ٚ ؾ
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َٜهه١ٚتغل ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ  ٠َٛٝف ض  َٜت٠ٚ١؟ ب١ٚ ؾ َٞ ١٥طط َٟ ن١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن َٝٓذسا باؽ بهط ي١ َازز٠ٟ ث
َُٜسا ب١ ٖ٪ناضٟ، َٔ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بّٛٚ ٚا١ٜ، ٚ ٠ٚض٠ق١ن١ؾِ َا٠ٚ ن١  ظٜٓسا١ْٝ غٝاغٝا١ْٟ ي١ ١ٖض

َٝ ٠َٛٝف ٥ َٝغل ز٠ْطساْٞ ي١غ١ض به١ٜٔ، ٥ٝتٝفاقُإ ي١غ١ضٟ نطز، ٚ ب١ٚ ؾ ١ُ ٥ٝتٝفاقُإ ي١غ١ض نطز ن١ ب
َٜع زنت٪ض ١٥فل١ز باغٞ نطز، ضْٛه١ خ٪ٟ  َٜٓس٠ٚ١ٜ، ٚ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب١ض ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ظٝإ خإ خٛ
َٜين ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ضاغت  َٝػتا ؾٛ ٠َٛٝف باؽ نطا، ب٪١ٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚاناضّ ن١ ٥ ٖات١ غ١ض ١ْ١َغ١ن١ ٚ ب١ٚ ؾ

َٜت٠ٚ١، ضٛ َٝٓاغ١ٟ ظٜٓساْٞ غٝاغ٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ٚ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ناى ط٪ضاْٝـ ن١ باغٞ بهط ْه١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ث
٠َٟٛٝ ز٠غت٫َ١تٞ ١٥َط ٩ٟ  ١َُٝ ٚؽلإ با ضٛاضض َٝػتا، ب٫َ١ّ ٥ َٜت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٥ َٝغل ز٠ٜطط ١َُٝ ١٥َي نطز، ن١ ٥

َٝٓاغ٠ٚ١ٜ١، ب٫َ١ّ ب١ٚ خاَي١ ضاض٠غ١ضَإ نطزٚ َُٜٞ نٛضزغعل ١ْض ٚات١ ١٥ٚ ث ٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚاناضّ ١ٖض
َٝؿ١ف  َٜت٠ٚ١، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ثط٩ت٪ن٪يسا ز٠ْطٞ ي١غ١ض زضا٠ٚ ٚ ن ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ٠ٚقا٥ٝع ١ٜ١ٖ ضانبهط
َٟ، ٠ٚ١٥ٟ ناى ط٪ضإ  َٝػتا ب١ ت١عًُٝات ضاض٠غ١ض ١٥نط َٜت٠ٚ١ ن١ ١٥َط ٩ ٥ َٝيَن، ٚ ١٥ٚ ظٜٓساْٝا١ْف ١٥طط ْاَ

َٞ 17باغٞ نطز  َٞ ب١د َٝو  ١ٖظاض٠ ١٥ط١ض ٜاغان١ د َٜهٛث ١ٜ٠َٛٝنٞ ض  َٟ ْاطات١ ١٥ٚ شَاض١ٜ٠، ٚ ب١ ؾ بهط
َٞ به١ٕ ٚ َاف١ناْٝؿإ ٠ٚضططٕ، غٛثاؽ َٞ ب١د  ١َٖٛٚ ظٜٓسا١ْٝنإ ١٥تٛأْ َا١ََي١ٟ خ٪ٜإ ي١غ١ض د

 
 
 
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٝػتا ١َٖٛٚ ١ٜ٫نتإ قػ١تإ نطز، ١َٖٛٚ فطانػٝ٪١ْنإ قػ١ٜإ نطز، خ٪ ١٥ ٥ ،َِٓٝ ضى ١ْٝ ١ٖض ت٪ ١َٖيبػت

َٝو خ١َيو قػ١ٜإ نطز٠ٚٚ ي١ فطانػٝ٪١ْن١ٟ ت٪، ت١ٚاٚ  َِٝٓ، ن٪١ََي َٜيَن خ٪ت زاْٝؿ١ تها١ٜ، ١َٖيتٓاغت ي١ ؾٛ
٠ٚ١َٜٓ  ٥ٝرت، ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٥اخري غٝئ١ غٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ  ب١ظاظ: ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػتا ْٛٚغٝتُإ زٚ َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ١٥ٚ غٝاغ١ٟ ن١ ٥ َٝبٝين ٚ ٫َٛس١ظاتا١ْٟ ب١ض اٟ ٠ٚضططتين ١٥ٚ ت
:َٞ ١ٜ٠َٛٝ ١٥ب  ث١ضي١َإ ب١ٚ ؾ

 اكلاز٠ ا٫ٚػل:
نتالدين هفصسٝن هث هثٞنًّن ا  ٝن ٨ٗنًّن هص ُْ٘،نٗتصس نك ٨تٛ:ا٫ًٚ: 

ندر ٞنب هِظسنانطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘ اث هث :ن هوحِٞ:ن هوحِٞن
نبرطوطىنض  ضً نن  ن ا  ٝن ٨ٗنك ٨تٛ:نتط ونفصسٝ-3

نض  ض :ن ه٘ش زٝ:نٗش زٝن هػٔد ١ن ا٧ُفونينه٩ وٍٚنك٘ز ضر ْ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: _ب١ض
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ٍَ زا١ٜ؟  َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ٍَ زا ١ْٝ؟  47ب١ٚ غٝئ١ٟ خٛ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا  19ن١ؽ ي١ط١ ن١ؽ ي١ط١
 ٓس نطا، ف١ضَٛٚ ب٪ َازز١ٜ٠نٞ تط.١ْٝ، ب١ ظ٩ض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ

َٜع قباح بٝت اهلل:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ن ا  ٝن هث ُٚٞ:
نتالدينًصدًٞن هفصسٝن ٨ٗنًّن ا  ٝن هس بالٞنًّن هص ُْ٘نٗتصس نك ٨تٛ:

تػلىنؾ ْنخ صٞنبس٢ ضٞن  ضٛنانًس كصن احم فظ  نٙسغرٍٔنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنٗعط٘ٙٞنممثونينن-1
نبدز نطوخ   نا نٗ هصس ز نهوِظس نًدٙس نهػ٧ْٗن اجٞ ن هال ًٞ نب ادٙسٙٞ نٗتستخط ن هص ُْ٘ نٓر  نب ذل َ ػٌ٘هني

نطحِ ١ن هطٚ ضْٚ٘ن هل٘ز ضر ُني،نٗنميثوْ٘ن ؾٔ  ن ٨تٚٞ: ه
نفوظن ه٘شز ١ن-1
نٗش زٝن هد خوٚٞن-3
نٗش زٝن ا هٚٞنٗ ٨ ر   ن-2
نمجالٚٞن هطحِ ١ن هطٚ ضٚنينان ٨ وٍٚن-4

نث ُٚ :
ن1979هطِٞنن197 هطحنينٗ االرصىنضٚ ضٛنبطسقن هص ُُ٘ٚٞنٗفص ن٨ذل َنهص ُْ٘ن ٨ثخ  ن هِ فرنًس ٍننٙثخجل

ن االدين ً َن هوحِٞن اػلوٞنمب٘جيفنٓر ن هص ُْ٘.
َٝت٠ٚ١ َٓٝ  ف١ق١ض٠ن١ٟ تطٜـ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ١٥َ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ثٝؿ١ُضط١

َٜع ذلُس افلس ؾاض٠  ظٚٚضٟ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت٠ٚ١،  َٜٓسض ١ٜ٠َٛٝ ١٥خٛ َٟ ٚ ب١ّ ؾ َٝؿ١نٞ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ ي١ َازز٠ٟ ضٛاض٠ّ ي١ ٜاغان١ ١َٖٛاض ١٥نط  ث
٢َُٜ  -١ٜن١ّ: َٜت ن١ ١٥زل٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ ي١ ١ٖض َٜو زاز١َ٠ظض َٚنا١ٜت٢ زاز٠ٚض َٝص١ٜ١ْن٢ تاٜب١ت ب١ غ١ض ي

َٜعطاناْ ٣ََٛٝ ي١ ثاض ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚ ٥ٝساض٣٠ ط١ضَٝإ ١٥ضنٝإ ت١َاؾانطزٕ ٚ نٛضزغتإ ز٣٠ ثاي ٢ ١ٖض
َٜت٠ٚ١، ث٠ٜٛ١غت ز٠بٔ  بط ٜاضزا١ْ ي١ غ١ض زاٚاناض٣ ١٥ٚن١غا٣١ْ ن١ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ٜاْطط

١َٜٓضا١ٜت٢ ١٥ّ ٫ٜاْا١ْ ز٠ن١ٕ: ٠َٜٛب١ضا١ٜت٢ طؿت٢ ظٜٓساْٝإ ٚ طرياٚا٢ْ غٝاغ٢ نٛضزغتإ ٚ ْٛ  ب١ب١ض 
 ٠ظٜطإ. ١٥زل٢ْ١َٛ ٚ-1
3-َٛ  ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخ

 ٠ٚظاضت٢ زاضا٢ٜ ٚ ٥ابٛٚض٣-2

٢َُٜ نٛضزغتإ.-4 ََٛهاضٟ ب١ْسنطا٠ٚ غٝاغ١ٝنإ ي١ ١ٖض َٜو ي١ ن ١َٜٓض ْٛ 
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َٜط٣١ ٜاغا٢ٜ، ب١ث٢َ ٣ سٛن١ُنا٢ْ ٜاغا٣  ز٠ّٚٚ: ظٜٓسا٢ْ نطا٣ٚ غٝاغ٢ ٜإ طريا٣ٚ غٝاغ٢ ب١ ض 
َٝهطاٚ شَاض٠) َٝهٗاتٛٚ ب١ث٢َ (ٟ 1979١ٖ(٣ غاَي٢ )197)اثبات( ٣ ناضث َٝص٣١ْ ث َٛاضنطاٚ ، ي١ ب١ضز٠ّ ي

َٝت٠ٚ١.  ٣ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ غا  ز٠ب
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜع ٥اضاّ افلس  ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ: -ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١ٟ غ١ض٠ن َٝػتا ٫ٟ غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠، ت١بع١ٕ ن َٝػتا ١ٜ١ٖ زٚٚا١ْ، ١ٜنٝإ ز٠غت٫َ١ت١، ن١ ٥ ٞ ن١ ٥

٠َٟٛٝ ١َٖٛٚ ١٥ضى ٚ قا١ْْٛناْٞ تط ٫ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠، زٚٚ، ٥اي١ٝتٞ  ١َُٝ ١ْٝ ٚ ٖاٚؾ ٠ٚظاض٠تٞ ٥
١ٜ٠َٛٝى ن١ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ  َٝهٗات١ٟ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ قٛضغ١ ٚ ب١ ؾ َٞ نطز١ْن١ٜ١تٞ ن١ ث َٞ ب١د د

َٜٝٛػت، غ١باض٠ت ب١ّ ١٥ْسا١َناْٞ ٚ ث َٝطا ٚ ناضٟ ث َٝهٗات١ٟ ١٥ْسا١َناْٞ طٛزلاٚ ١ْٝ ب٪ ن٪ب٠ٚ١ْٟٚٛ خ
١َُٝ يٝص١ْٟ تطَإ ١ٜ١ٖ ب٪ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ، ٚ ١َٖإ ٥اي١ٝؽلإ ١ٜ١ٖ ب٪  َازز١ٜ٠ زٚاٟ زٜطاغ١ نطزٕ ٥

٠َٜٛ، ١٥ّ ز٠ق١َإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ:  ٠ٚ١٥ٟ ناض٠ن١ ب١ باؾٞ بط ٚات ب١ض 
٠َٟٛٝ يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜ-1 َٝيَن ١َٖإ ؾ َٝهٞ ١٥ٖ ب١ت ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ ث

َٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، ن١ ١٥ضنٞ غ١ٜط  َٜعطاناْٞ نٛضزغتإ ٚ ٥ يٝص١ْناْٞ تط ز٠ٚض ١٥بٝيَن، ي١ ١ٖض١ٜى ي١ ثاض
َٜ َٝؿٓٝاض نطزٕ ٚ ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ زاٚاناضٜا١ٜ١ْ ن١ سٛنُٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٜاْطط ت٠ٚ١، ب٪ ٠ٚظٜط نطزٕ ٚ ث

 َٟ َٝػتا ١ْ١ٜ٫ غٝاغ١ٝن١ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ْانط ب٪ ث١غٓس نطزْٞ، ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ٥
َٞ ٠ٚظاض٠ت بط ٜاضٟ  َٜت٠ٚ١ ١٥ب َٟ، ١٥ٚ قٛضغا١ٜٟٝ ز ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ي١ يٝص١ٜ١ْى ١َٖٛٚ بط ٜاض٠نإ بسض ب١ض 

١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚا٠ٚ١ْ، ضْٛه١ ي١غ١ض بسات، يٝص١ْنإ ث٠ٜٛ١غت ١٥بٔ ب١ ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ
َٝٞ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠غت٫َ١تٞ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ يٝص١ْٟ ناتٞ ٚ ١َٖٝؿ١ٜٞ زٜاضٟ  َٝػتان١ ٠ٚظٜط ب١ ث يٝص١ْنإ ٥
ٍَ ١ٖض ط٪ض اْهاضٟ ٚ ب١ تاٜب١تٞ قٛضؽ بْٛٚٞ  َٞ ي١ط١ َٝو ١ٖب َٜٝٛػت، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ َط١ْٚت بهات ب٪ ناضٟ ث

َٞ ي١ط١َيٞ بط ٚات  ٠َٜٛ ٚ ٚ ١٥ٚ ٥اي١ٝت١ زٜاضٟ بهات ن١ ٥اغا١ْ ٚ ب٪ خع١َتٞ ظٜٓساْٝاْٞ ١٥ضن١ضنإ بتٛاْ ب١ض 
َٝػتان١  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ، ٥ غٝاغٞ باؾ١، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ١٥ٟ ن١ زٜاضٟ نطا٠ٚ ب١ض 

َٝ َُٝإ ٚا١ٜ ث َٟ ي١غ١ض بٓط١ٟٓٝ ٜاغان١، ث َٝط٠ بط ٜاضٟ ي١غ١ض بسض َٞ ي ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ١ْٝ، ١٥ب ٜٛػت١، ب١ض 
َٜهٞ ت١ضخإ نطاٚ،  َٞ، زاز٠ٚض ١َٜٓضا١ْ ١ٖب َٜعطانإ ٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ١٥ّ ْٛ ي١ ١ٖض١ٜن١ ي١ يٝص١ْناْٞ ثاض
َٝػتا  َٜع٠ٟ ٥ َٝػتا ي١ ت١دطٚب١ن١ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ١٥ٚ زاز٠ٚض٠ ب١ض ب١ ١٥ْك١غت ْٛٚغَٝٛا١ْ ت١ضخإ نطاٚ، ٥

َٝساب َٝػتاف ١ٜ١ٖ ١ٜ١ٖ ت١ضخإ نطاٚ ١ْبٛٚ ١ٜن١دلاض، ٥اض٠ظ١َْٚسا١ْٟ ت َٞ ٜإ ْا؟، ٠ٚ١٥ٟ ٥ ٛٚ ساظض ١٥ب
َٞ ب٪ ١٥ّ ناض٠، ٚ ٠ٚنٛ غ١ض٩نٞ يٝص١ْن١، ٠ٚ١٥ ب٪ غا  نطز٠ٚ١ْٟ ناض٠ن١  َٞ ت١ضخإ نطاٚب ب١ف ْانات، ١٥ب
١َٜٓضٟ ت١ضخإ  َٝت، ْٛ َٜت، زاٜس٠ْ َٛٝ َُٜٞ نٛضزغتإ ١ْى ز٠ٜجاَي ٜاغا١ٜن١ ن١ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ي١ ١ٖض

َٝط٠ٚ٠ ٠ٚنٛ ي١ ز٠ق١ن١ نطاٚ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚب اضٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ْٚفاٍ نطاٚإ ٠ٚنٛ غ١ضث١ضؾتٝٞ ناض، ي
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١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ،  َٞ، غ١ض٩نٞ يٝص١ْ، ٜإ ْٛ َٞ َٛزٜط، ؾ١ضت ١ْٝ َٛزٜط ب زٜاضٟ نطا٠ٚ ١٥َي
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت زا١٥ َٝغل، ب١ض  َٜصناض زا١٥ْ ١َُٝ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ض اٚ َٝغل، طٛزلاٚتط٠ ب١ ت١دطٚب١ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٥ ْ

 َٔ َٞ ًَ َٟ ١٥ٚ ب َٟ ب٪ ١٥ّ ناض٠، ١ٜعين ْانط ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪ ت١ضخإ بهط ٍَ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٝـ، ْٛ ي١ط١
َٜٝٛػتت١  َٞ ي١ٚ نات١ٟ ن١ ث ١ٜ٠َٛٝى ٥اَاز٠ ب َٟ، ب١ ؾ َٞ ت١ْػٝب بهط َِٝ ب٪ يٝص١ْن١ ٚ ناضّ ١ٜ١ٖ، ١٥ب ْاتٛاة ب

َٝ ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب١ ١َٖإ ؾ َٝؿٓٝاض٠ن١ ٖات٠ٚٛ ْٛ َٟ ب٪ ١٥ّ ناض٠، ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ث ٠ٛ ت١ضخإ بهط
َٜٝٛػت ْانات،  َٜهٞ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ٠ٚ١٥ ٖٝض ث ١َٜٓض ْٛ َٞ َٜعإ باغٝإ نطز، ١٥َي ٠ٚ١٥ٟ ب١ض

َٜ َٝؿٓٝاض َٝط٠ٚ٠ قٛضغاٜٞ ظ٩ض زضٚغت ١٥نات، ث ١َٜٓضٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١ْٝ، ت٪ ْاتٛاْٞ ي هٞ ي١ ؾاض٠نإ ْٛ
َٜٝٛػت ْانات، ضْٛه١  ١َٜٓضٟ ١٥ٚاْٝـ ث تط نطا٠ٚ ٠ٚ١٥ٟ د١َع١ٝتٞ غٛد١ْاٟ غٝاغٞ ي١ ١٥قًِٝ، ْٛ
َٜهدطاٟٚ  َٜٝٛػت ْانات، ٚ ٠ٚ١٥ ٥اَي٪ظٜـ زضٚغت ١٥نات ض  َٜهدطاٚإ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٜإ ٠ٚظاض٠ت ٖٝض ث ض 

َُٝإ  ١َُٝ ث َٞ َٓٝـ َامل ٠ٚ١٥ّ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ٥ َٞ بًَ َٝين ١٥تٛاْ َٝؿٓٝاضَإ تطٜـ ب باؾ١ ب١ٚ ز٠ق١ٟ ن١ ث
َٞ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب١ٜاْٞ زٜػإ ١ٜ١ْنطز٠ٚٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ناض٠نإ ٥اغإ  ٕ ب١ ت١دطٚب١ٟ زٚٚغاَيٞ تط قٛضغاٜٞ ب

 ٚ َٞ َٝساٜٚػت١ٝناْٞ ناض٠ن١ بطٛزل ٍَ ث َٞ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ن١ ي١ط١ َٝهٞ ٚاٟ ١ٖب َٞ َط١ْٚت زضٚغت به١ٜٔ، ١٥ب
َٝطاٜٞ ١٥ٚ ناض٠ ن١َي١ن١ب٠ٟٚٛ ن١ ٥ َٝػتا ١ٜ١ٖ، ي١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١ٜ١ٖ، ب١ َا١ٜ٠ٚنٞ نٛضت ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ب١خ

َٞ، غٛثاؽ َٞ، ي١ ز٠غت٫َ١تٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ب َٞ ٥اغإ ب َٝهٞ ٚا ١ٖب َٟ ٥اي١ٝت  ب٪َإ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

َٜػتإ ذلُس، بطٖإ ضؾٝس، غ٪ظإ ؾٗاب، ٖاش٠ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )نٛ َٞ ت ٝعاض قازض، افلس غًُٝإ، غًُٝإ، طَٛي ن
َٝطٜعإ امساعٌٝ، غا٫ض ذلُٛز، امساعٌٝ ذلُٛز،  َٝؿ١ٚا تٛفٝل، ظٝإ عبسايطسِٝ، ب ث١ؿلإ ععايسٜٔ، ث
ز.ض ٩شإ، قازض افلس، ط٪ضإ ٥اظاز، عُط قسٜل، غ١ضزاض ضؾٝس، ْاغو تٛفٝل، يكُإ غًُٝإ، عبساهلل ْٛضٟ، 

َٜػتإ، ١ْغطٜٔ ـلاٍ(  .خإ ف١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ ذلُس عبساهلل: َٜع نٛ  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ي١ٚ ١َعاْاتا١ْ ض ظطاضٜإ  ١ٜ٠َٛٝ ناض٠ناْٝإ زٚا١ْن١ٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ضٝرت ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ب١ٚ ؾ

َٜٛ َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ن١ّ ن١ ١٥ٚ...ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ناض٥اغا١ْٝ ب١ض  َٞ، ثؿتطريٟ ت١ٚاٟٚ قػ١ناْٞ ب١ض ٠ ب
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ن١  َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ باغٞ نطز، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ١ٜن١ّ ث ٍَ ١٥ٚ ت١عس١ْ٬ّٜ ن١ ب١ض َٞ، ي١ط١ بط
َٝػتا ١٥ٚ زٚٚ  َٟ، ضْٛه١ ٥ َٜعطانإ ١ٖضزٚٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٚ ض اث١ضٜٓٝؿٞ ب٪ ظٜاز بهط ي١ غ١ْت١ضٟ ثاض

َٝطاَإ ب٪ نطز١ْٚٚت٠ٚ١، ب٪١ٜ ٥ٝساض١ٜ٠ ١ٜ١ٖ، ٚ غ١ضب١خ٪١ٜ ٥ٝؿ١ناْٝإ، ٚ ي١ ظ٩ض ٜاغاناْٞ تطٜ ١َُٝ د ـ ٥
َٞ، ٥ٝؿ١ناْٝإ ب١  َٜٝٛػت١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ط١ضَٝإ ٚ ض اث١ض ٜٓٝـ غ١ضب١خ٪١ٜنٝإ ١ٖب ث

َٞ، ٥ٝعاف١ٟ ١٥ٚ زٚٚ ٥ٝساض٠ف به١ٜٔ، غٛثاؽ ٠َٜٛبط  ٥اغاْٞ ب١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ غ٪ظإ خإ
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َٜع غ٪ظإ   ؾٗاب ْٛضٟ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ن١ ١٥ٚ ث١ض ٟ ٥اغاْهاضٟ  ١ٜ٠َٛٝ ب َٜع ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ، ن١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ب١ّ ؾ َٔ ثؿتطريٟ ت١ضس١ن١ٟ ب١ض
بهات ب٪ ت٪َاض نطزٕ ٚ ٠ٚضططتين ز٩غ١ٟٝ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ي١ ؾاض٠نإ ٚ ١ٖضزٚٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٚ 

 ض اث١ضٜٔ، غٛثاؽ
َٜع ز,اضغ٬ٕ باٜ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-عب١ض

 ف١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   ً طفٟ:ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠َٜٛ ١ْض٠ٚٛ، ٚ  زٜاض٠ سٝه١ُت ي١ ١َٖٛاض نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ن١ ٥ٝؿٞ يٝص١ْن١ ب١ باؾٞ ب١ض 

َٜٝٛػت ٥ٝؿ١ َٜط٠ٟ ث َٞ،ـ خ١َيو ظ٩ض ط١ًٜٞ ١ٜ١ٖ، ضْٛه١ ١ٜى يٝص١ْ ب٠ٚٛ، ١ْتٛاْطا٠ٚ ب١ طٛ ٠َٜٛ بط ناْٝإ ب١ض 
َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ٚ ت١ٚظضل١ٟ زا َٓٝـ  َٝؿه١ف نطا، ٚ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب١ض ب٪١ٜ ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ث
ٍَ ض ا١ٜن١ٟ ١٥ّٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاْغل ظٜاتط ١٥ٚ يٝصْا١ْ ظٜاز به١ٜٔ، ب٪ ١ٜن٬ٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ  ي١ط١

١َُٝ ي١ ن١ٜػا١ْ، ٚ َٔ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ بطط١ٟ ز٠ّٚٚ ي١غ١ض غ َٝط٠زا ٥ َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ، ي اغهطز٠ٚ١ْ ت
 َٞٝ َٜط١ٟ غٝاغٞ ب١ ث ١َٖٛاض نطز١ْن١ باؽ ي٠ٚ١ ١٥ن١ٜٔ ن١ ١٥ٚ ظٜٓساْٞ نطا٠ٚ ٜإ طريا٠ٚ غٝاغ١ٝ ب١ ض 

ٟ ١َٖٛاض نطاٚ ي١ب١ضز٠ّ يٝص١ْٟ  1979ي١ غايٞ   197سٛن١ُناْٞ ٜاغاٟ غ١كلاْسْٞ ب١ضناض شَاض٠ 
َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ َٝٓطاٚ ب١ ث َٝهٗ َٝػتا ظ٩ض ظ٩ض قٛضغ١ ب٪  ث َٟ، ي١ ضاغتٝسا ١َغ١ي١ٟ ٥ٝػجات نطزٕ ٥ َٝٓط بػ١كل

َٝػتا ي١ يٝص١ْن١ ب٪ ٥ٝػجات نطزٕ،  َٟ ؾطٚتٞ ت١عذٝعٟ ١ٜ١ٖ ٥ ١ٜن٬ٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ن١ٜػا١ْ، ٚ ١ْٖس
َٞ ضاتب ٠ٚضططٕ ي١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ، زٚٚاْٞ َٞ، زٚٚإ ي١ٚ ؾاٖٝسا١ْ ١٥ب  ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ضٛاض ؾاٖٝس ١ٖب

َٝط٠ٚ٠  َٞ، ي٠ٚ١ٟ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ض اطريا٠ٚ ٜإ ظٜٓساْٞ نطا٠ٚ، ب٪١ٜ ب١ضاغيت َٔ ي تط ٥اطاٜإ ي١ باب١ت١ن١ ب
َٝهٞ ظ٩ض ١ٜ١ٖ ب١ تاٜب١تٞ َٔ قػ١ ي١غ١ض  َٟ، ضْٛه١ خ١َيه َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ن١ ١٥ٚ ؾطٚت١ ت١عذٝعٜا١ْ ٫بسض ث

َٝهٞ ظ٩ض ي١ ؾ١غت١نإ ي١ ١٥ٚ ن١غا١ْ ١٥ن١ّ ن١ ي١ غاَياْٞ ؾ١غت١نإ ب١ضاغيت ١٥ٚإ ظ٩ضب١ ٜإ خ١َيه
َٝػتا ظ٩٤ضب١ٜإ ن١ٜػ١ناْٝإ  ض٩َي١ناْٞ ط١ي١ن١َإ ١٥ٚ نات١ ظٜٓساْٞ نطإٚ ب١ ٖ٪ناضٟ غٝاغ٠ٚ١ٝ، ٚ تانٛ ٥
١ٜن٬ٜٞ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ف ن١ٚا ١ٜن٬ٜٞ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ضاغيت ظ٩ضب١ٜإ ١ٖض ي١ شٜاْسا ١َْإٚ، 

َٜٝٛػت ١٥نات ن١ يٝص١ْن١ ي١َ١ٚزاٚا ناض ي١غ١ض ١٥ٚ ١٥ٚا١ْٟ ي١ شٜاْٝـ زا َإٚ ظ٩ض ب١  ت١َ١ْٔ، ب٪١ٜ ث
َٜت٠ٚ١،  َٝهٞ ظ٩ض ١٥ٚنات١ طريا٠ٚ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٜػ١ناْٝإ ١ٜن٬ٜٞ بهط ن١ٜػا١ْ بهات ن١ ي١ ؾ١غت١نإ خ١َيه

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ طَٛيٝعاض خإ.
َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ض 
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب  ١ض 
ٍَ ٥ٝساض٠ٟ  َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ط١ َٝط٠ ١ٜى ث َٝؿٓٝاض٠ناْٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ي ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث
ََٜٝٛػت١  َٝػتا ض اث١ض ٜٔ ٥ٝساض١ٜ٠نٞ غ١ضب١خ٪١ٜ ٚ ث َٟ، ضْٛه١ ٥ ط١ضَٝإ ٥ٝساض٠ٟ ض اث١ض ٜٓٝؿٞ ب٪ ظٜاز بهط

ٍَ ط١ضَٝإ ٥ٝؿ١ناْٞ خ٪ٟ ض  َٜين، غٛثاؽ١٥ٜٚـ ي١ط١  اث١ض 
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى سادٞ ب٬ٍ
َٜع افلس غًُٝإ)ب٬ٍ(:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٓٝـ ثؿتٝٛاْٞ ي١ قػ١ناْٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ، ضْٛه١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥غٌ ب٪ ٥ُٝتٝاظات١، ب٪ ٠ٚ١٥ ١ْٝ 

َٟ، ب٪١ٜ تا ٍَ ض ٥٠ٞ  ن١ ناضٜإ ي١غ١ض قٛضؽ بهط َٟ باؾرت٠، ٚ ي١ ١َٖإ ناتٝـ ي١ط١ ٥اغاْهاضٜإ ب٪ بهط
َٜعطانإ ٚ ٥ٝساض٠ٟ  َٟ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ي١ ١َضن١ظٟ ثاض َٝؿٓٝاضٜإ نطز٠ٚٚ ظٜاز بهط يٝص١ْناة ن١ ث

َٟ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ط١ضَٝإ زٚٚض٠ ي١ ١َضن١ظٟ ق١ظا٠ٚ، ١ّٖ ض ا١ْٝف ن ١ ط١ضَٝإ ٚ ض اث١ض ٜٓٝؿٞ ب٪ ظٜاز بهط
١َٜٓف  َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ٚ زٚٚ ؾٛ َٝػتا ب٪ت١ ٥ٝساض٠، زٜػإ ١٥ٜٚـ زٚٚض٠ ي١ ١َضن١ظٟ ١َساف١ظ٠ٚ٠، ب٪١ٜ ث ٥

َٝؿٓٝاض٠ٜإ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ َٜعا١ْف ن١ ١٥ٚ ث ٍَ ض ٥٠ٞ ١٥ٚ ب١ض َٟ ي١ط١  ظٜاز بهط
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ث١ؿلإ خإ
َٜع ث١ؿلإ ععايسٜٔ :  ب١ض

 َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٜو ١٥ن١ّ، ٥اٜا شَاض٠ٟ ١٥ٚ  َٝط٠ ثطغٝاض َٜع ناى ٥اضاّ، ب٫َ١ّ َٔ ي َٜطاٟ ثؿتطريٟ نطزة ب٪ قػ١ناْٞ ب١ض ٚ
ن١غا١ْٟ ن١ي١ يٝص١ْنأْ ظ٩ض ١ْٝ؟ ١َٖٛٚؾٝإ ٥اَاز٠ ْابٔ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ بٝػتَٛٚا١ْ، ١ٜعين ب١خ٪ٟ 

َٝت٠ٚ١، ب٫َ١ّ ٠ٚنٛ ز٠ضن١ َٜو يٝص١ْن١ ن٪ ١٥ب َٞ، ب٪١ٜ ض ٩ش ٚت٠ٚٛ ي١ب١ض ظ٩ضٟ ١٥ْساَاْٞ ١َٖٟٛٚ ٥اَاز٠ ْاب
َٟ، غٛثاؽ  ناض٠نإ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زٚا ١٥ن١ٚ

َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝؿ١ٚا  ف١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛفٝل َئسٜس: َٜع ث  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠ٚ١َٜٓٝٓ، ض  َٟ ن١ ططْطٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠   َٜو١٥ط١ض ٖ٪ناض٠ناْٞ ز٠ضضٛٚاْسْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ غٛ ب٪َإ ز٠ض١٥ن١ٚ

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١ٖض ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ  َٝٓاٚزا نطا٠ٚ، ب٪١ٜ َٔ ث ض ٩سٞ ٜاغان١ ١ٜ١َ١٥ ن١ ١َٖٛاضٟ ٜاغان١ٟ ي١ ث
َٜعطانإ ٚ زٚٚ  َٟ ي١ ثاض د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز، َازاّ ٥اَاْر ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى زضٚغت  بهط

َٟ ث َٟ، ٥ٝساض٠ن١، ١٥ط١ض بهط َٝٓط َٝهبٗ َٝٓر يٝص١ْٟ تاٜب١ت ث َٝؿٝٓاضٟ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ي١ دٝاتٞ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى ث
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َٜعطانإ ٚ ٥ٝساض٠نإ ٠ٚنٛ باؽ  َٜو ي١ غ١ْت١ضٟ ثاض ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى، ٚ ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ زاز٠ٚض
َٟ ٚ بَك ب١ زاز ١َٜٓ ٫بط َٜطزض ٠ٚ١َُٜ، ١٥ٚ ١َٖيس٠بص َٜٔ، ضْٛه١ ١٥ٚ نطا ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١ٖض ٠ْط

 َِٝ َٝب١ٝٓٝ، ث َٝب١ٝٓٝ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ َٔ ٫ّ ت َٝط١ٟ ت َٝهٞ تط ن١ د غ٫١س١ٝت١ ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١ٜ١ٖتٞ، ؾت
َٝساض٠ٚ١ْٚٛ ٚ ض١غجاْسٕ ٚ  َٟ، غ٫١س١ٝتٞ ث َٝٓط َٝه١٦ٖ َٜو ث َٞ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ن١ ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ زاز٠ٚض ٚاب

َِٝ با َٜطٟ ) ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ زاٚاناض١ٜناْٞ ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ ث َٟ ي١ زٚا ز ؾ١ ٚؾ١ٟ ب١ضظنطز٠ٚ١ْف ظٜاز بهط
َٜت٠ٚ١(، ضْٛه١  َٝساض٠ٚ١ْٚٛ ٚ ض١غجاْسٕ ٚ ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ زاٚاناضٟ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ١٥ٜاْطط ب١َ١غيت ث
َٝهٞ تط ١ٜ١ٖ ي١ غ١ضٟٚٚ يٝص١ْنا٠ٚ١ْ بط ٜاضٟ ٠ٚ١٥ ١٥زات ن١ ١٥َا١ْ ظٜٓساْٞ غٝاغغل ٜإ  زٚاداض ز٠غت٬َت

 ْا؟ غٛثاؽ
َٜع   غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ز. اضغ٬ٕ باٜعب١ض

 ف١ضَٛٚ ظٝإ خإ
 
 
 

َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿٓٝاض٠ناْٞ بَك ب١  زٜاض٠ َٔ ثؿتطريٟ ت١ٚاٟٚ ثٝؿٓٝاض٠ناْٞ ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ن١ّ، ٖٝٛازاضّ ث
١َُٝ ب١ ت١دطٚب١ٟ غاَياْٞ ضابطزٚٚ ٠ٚ١٥َإ ٫ َٝهٞ ظ٩ض ي١  َازز١ٜ٠نٞ ٜاغاٜٞ، ضْٛه١ ٥ ض ٕٚٚ ب٪٠ٚ ن١ ط١ًٜ

١ٜ٫ٕ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ١ٖبٛٚ ب١ ٖ٪ٟ ض اٜٞ ١ْبْٛٚٞ ناض٠ناْٝإ، ب١ تاٜب١تٞ ١٥ٚ زاز٠ٚض٠ٟ ن١ ١٥ضن١نإ 
َٜو ب١ زٚازاضٛٚة  ن١ٚتب٠ٚٛ غ١ضٟ، زٜاضبٛٚ ١٥ٚ ب١ ت١ٚاٟٚ ثاب١ْس ١٥١ْبٛٚ ب١ ١٥ضن١ناْٞ خ٪ٟ، َٔ داض

َٝؿٛٚف ١ٖض  نطز ت١ْٗا ب٪ ؾل١ْٚٛ ب١زٚا زاضٛٚة َٞ، ١ٖفت١ٟ ث نطز ن١ ٚتٝإ ١٥ّ ١ٖفت١ٜ١ ١ٖض زاْاْٝؿ
َٞ، ت١ْٗا  َٟ، ٠ٚ١٥ ٥ٝذباضٟ ب ٠َٟٛٝ تاٜٝب١ؽل١ْسٟ زاب١ف بهط زا١ْْٝؿت٠ٚٛ، ب٪١ٜ ٖٝٛازاضّ ١٥ضن١ن١ ب١ ؾ
َٝو ١٥ٚ  َٞ ب١ٚ يٝص١ٜ١ْ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١َٖٛٚنات َٞ ن١ ف٬َٕ ن١ؽ ت١ْٗا تاٜب١ؽل١ْس ب ٥ٝدتٝكاقٞ ب٪ ٠ٚ١٥ ب

١َُٝف بتٛاْغل ١٥ط١ض ب١ضثطغٝ َٝـ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٜهٞ ٜاغاٜٞ بط ٚات١ ث َٝٛاظ اض١ٜت١ٟٝ ن١ ي١ ١٥غت٪ٟ زا١ٜ ب١ ؾ
َٝهٞ تاٜب١ؽل١ْس به١ٜٔ ن١ ب٪  َٞ ثطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ٜإ ي١ ١ٖض ١ٜ٫ْ ن١َت١ضخ١ّ بٛٚ بتٛاْغل ي

 إ ٚ ض اث١ض ٜٔ، غٛثاؽب١ٚ ن١َت١ضخ١َٝا١ْ ١َٖي١ٓغيَت، ٚ ب١ ٥ٝعاف١ٟ ظٜاز نطزْٞ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝ
َٜع ز. اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝطٜعإ خإ  ف١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٞ ي١ٚ  ١َٜٓضٟ ١ْب َٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ْٛ َٔ ثؿتطريٟ ت١ٚاٟٚ ١٥ٚ بط ط١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ ن١ ١٥َي
َٞ، ٚ زاٚاف يٝص١ٜ١ْ، ب٫َ١ّ ي١ٚ يٝص ١َٜٓضٟ ١ٖب َٜٝٛػت١ ْٛ َٝو ن١ ظ٩ض ث ١ٜ١ْ َٔ ططْطٞ ١٥ز٠ّ ب١ ٠ٚظاض٠ت

َٝهٞ َط٩ظا١ٜت١ٝ،  َٞ، ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ٥ٝؿ١ن١ف ٥ٝؿ ١٥ن١ّ غ١ض٩نٞ يٝص١ْن١ف ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ب
١٥ َٟ ١ٜ٠ٚ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ تٛٚؾٞ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١٥بٔ تْٛستطٜٔ غعا ن١ ب١ضاَب١ض َط٩ظ ١٥نط

غعازاْٞ ب١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ب٪ ٥اظازٟ ز٠ضبط ٜٔ، ١٥ٚا١ْ تٛٚؾٞ ١ْخ٪ؾٞ د١غت١ٜٞ ٚ ز٠ضْٚٚٞ ١٥بٔ، ظ٩ض 
َٜٔ، ضاغت١ ١٥ط١ض ب١غ١ضٜـ ض٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ ي١ ْاٜٚإ َا٠ٚ، َٔ ؾل١ّْٚٛ  َٜٝٛػت١ ١٥ٚا١ْ ضاض٠غ١ض بهط ث

١ٜن١َغل زاْٝؿعل ن١ ي١ط١َيُإ  ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ نٛضزا١ْٟ ن١ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ نطإٚ، ن١ ض١ٜٓٚٛ ١ْٖس٠ضإ
َٝو دط١  َٝـ ١َٖٛٚ ؾت َُٝإ ١٥ثطغٔ ظٜٓساْٞ نطاٟ ي١غ١ض ٥اظازٟ ز٠ضبط ٜٔ؟ ي١غ١ض غٝاغ١ت، ث نطا١ٜ ي
َٞ بٕٛٚ، ١ٜن١َغل ضاض٠غ١ض ٖٞ ز٠ضْٚٚٞ ٚ د١غت١ٜٞ ب٪  ي٠ٚ١ٟ باضٟ ٥ابٛٚضٟ ب٪ ضاى ١٥ن١ٕ ٚ ْٝؿت١د

١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ َٜٝٛػت١ ْٛ َٟ، ب٪١ٜ ظ٩ض ث َٟ ي١ٚ ١٥نط َٞ بهط َٞ، ٚ زاٚاف ١٥ن١ّ ثؿتطريِٜ ي َٝسا ب ْسضٚغيت ت
 باب١ت١، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى غا٫ض

َٜع غا٫ض ذلُٛز َطاز:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿٓٝاض٠ٟ  َِٝ ض٩سٞ ١َغ١ي١ن١ٜ١ ن١ ططفيت زضٚغت نطزبٛٚ، ٚ ١٥ٚ ث ًَ ن١ يٝص١ْٟ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١٥تٛاة ب
َٝٓاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝهٞ باف ي١ٚ ضاض٠غ١ضٜا١ْ بهات، ب١تاٜب١تٞ ي١ ْاٖٚ َٞ ب١ؾ ؾ١ٖٝسإ نطزٜٚٚا١ْ ١٥تٛاْ
١َٜٓضا١ٜتٞ  ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ زا ث٠ٜٛ١غيت ١٥ن١ّ ب١ َازز٠ٟ ز٠ٚ١َ٠ٚٚ ن١ ي١ ْٛ

١َٜٓضٟ ن٪١ََي١ٟ ب١ْس نطاٚ َٞ ي١ دٝاتٞ ْٛ ٠ غٝاغ١ٝناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ  ٚ ١٥ْفاٍ نطزْٞ يٝص١ْن١ ١٥ب
َٜصناض ٜإ َٛزٜط عاّ ٜإ  َٝو ٜإ ضاٚ َٞ، ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ خ٪ٜإ ن١غ نطاٚإ ب
َٞ بْٛٚٞ سٛن١ُناْٞ ٜاغان١ زابيَن ٖٝٛازاضّ يٝص١ْٟ ١َعين  َٞ ب١د َٝو ن١ ناض٥اغاْٞ ب٪ د ١ٖضن١غ

َٞ نان١ س١َ١ٟ ؾاض٠ظٚٚ َٝٓاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ ي١ َازز٠ٟ ٥ٝٓتٝباعٝإ ١ٖب ضٟ، ْاٖٚ
٠َٛٝف  َٞ باؾرت٠، ٚ ١َ١٥ ١٥ٚ ب٪ض١ْٟٚٛ ٥ ١َٜٓضا١ٜتٞ يٝص١ْن١ ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ب ز٠ّٚٚ ي١ ْٛ
َٞ ي١ ت١عطٜف١ن١زا، ٠ٚ١٥ٟ  َٝيَن ن١ ظ٠ضٚٚض بٛٚ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١َسا ْاٟٚ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ ب ١٥غ١كل

َٝطٟ ثاٜت١خت  ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ض١ْس يٝص١ٜ١ْن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي١ دٝاتٞ ١٥ٚ يٝص١ْٟ ن١ ناتٞ خ٪ٟ ت١ْٗا ي١ ١ٖٚي
١َُٝ ط١ًٜٞ ظ٩ضَإ ي١ غ١ض٩نٞ يٝص١ْن١ ٚ ١٥ْساَاْٞ ١ٜ١ٖ، دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١َرت٠خ١َٝ١نٞ  بٛٚ ي١ ضاغتٝسا ٥

َٟ داض ب١ ق١غسٜـ خ١َيهٞ ١٥ْفاٍ نطاٜٚا َٝهٞ ظ٩ض، ١ْٖس َٝهٞ ظ٩ض، ض ٩تٝٓ ٕ ب١ تاٜب١تٞ ١٥ٚا١ْٟ ظ٩ض، ت١عتًٝ
١َٜٓناْٞ تط ٖات١ْٚٛت٠ٚ١ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ب١غا٫َ ضٕٛٚ، ثري٠ شٕ ٚ ثري٠ ثٝا٠ٚناْٝإ،  ن١ ي١ ْٛطط٠ غ١كلإ ٚ ؾٛ
َٝؿٓٝاض٠ ب٪  َٜو ٥ٝٓذا َا١ََي١ناْٝؿٝإ ض اٜٞ ١٥١ْنطا، ب٪١ٜ ١٥ّ ث َٝط٠، ض١ْسٜٔ داض َٝٓطا١ْ ٥ ب١ ن١ْ١فيت ١٥ٖ

َٝت١ نطز٠ٚ١ْٟ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى ب١ تاٜب١ تٝـ ي١ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٖٝٛازاضّ ٠ٚ١٥ ب٪ ْاٚض١ناْٞ تط ١ْب
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َٝط١ٟ د١ز٠ٍ، ضْٛه١ ١َغ١ي١ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ن١ؽ ٚ ناضٟ ١٥ْفاي٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ١َْتٝك١ ظ٩ضب١ٟ  د
َٝٞ ٜاغاٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ث١ضي١َاْٞ  َٜٔ، ٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ب١ ث ن١ؽ ٚ ناضٟ ١٥ْفاي١نإ ي١ٚ

َٞ  نٛضزغتإ ٚ عٛضمل َٜعطانا١ٜ٠ٚ١ْ، ١َ١٥ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ د ٜاغانإ ْاٟٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ب١ ت١ْٝؿت ثاض
َٞ بْٛٚٞ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ١ٜٚ، غٛثاؽ  .ب١د

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى امساعٌٝ
َٜع امساعٌٝ ذلُٛز عبساهلل:   ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝ َٝب١ٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ط١ضَٝإ ٚ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ١٥ن١ّ، ت١ْٗا ت ؿٓٝاض٠ن١ٟ ب١ض

َٝغل ١ٜن١  ًَ َٝٔ، ب َٜٝٛػت١ ي١ دٝاتٞ ٠ٚ١٥ٟ ١ٖض ط١ضَٝإ ٚ ض اث١ضٜٔ ب َٝط٠ ١ٖض ط١ضَٝإ ٖات٠ٚٛ، ث ض اث١ضٜٔ، ي
َٝط ٚ غً َٜعطاٟ زٖ٪ى ٚ ١ٖٚي َُٜٞ نٛضزغتإ، ْاٚ ١ْٝ، ض٪ٕ ْاٟٚ ثاض َٝغل ٥ٝساض١ٜناْٞ ١ٖض َُٝاْٞ ْا١ٜٕ ١٥َي

َٝغل ١ٜن١ ٥ٝساض١ٜنإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ب٪ٟ ١ٜ١ٖ ي١ زاٖاتٛٚ ٥ٝساض٠ٟ تطٜـ  ًَ ٠َٛٝ ب َٜعطانإ، ب١ ١َٖإ ؾ ثاض
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ

َٜع ز.ض ٩شإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿه١ف نطا١ٜ، ١َب١غت ي١ ٥اَاز٠ نطزْٞ  ١٥ٚ ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜ ي١ ١ٜ٫ٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ث
١٥ٚ ثط٩ش٠ ٫بطزٕ ٚ ٫زاْٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٥اغت١ْطا١ٜ١ْ ي١ب١ضز٠ّ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ تانٛ ١٥ٚ ٥ُٝتٝاظاتا١ْٟ 

َٝبِٝٓٝ نطز باؽ ي٠ٚ١ ي١ ْاٚ ٜاغان١ ث١غٓس نطا١ٜ ٠ٚضٜبططٕ، ب٫َ١ّ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ض اث٪ضتٞ يٝص َٝؿ١ُضط١ ت ١ْٟ ث
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝ  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت، ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ب١ض  َٞ ب١ ب١ض  ١٥نات ن١ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ث٠ٜٛ١غت ١٥ب
َٝسا ١ْٝ، ْاظاة  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ب١ٚ ْا٠ٟٚ ت َٞ، ن١ غ١ٜطٟ ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت ١٥ن١ّ ب١ض  بْٛٚٞ ١ٖب

٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝ  ١٥ٚ ؾت١ نٛ ي١غ١ض يٝص١ْٟ َٞ ١٥ٚ ب١ض  َٝج١ض ٟ؟ ١٥ط١ض ١َب١غتٝإ ٠ٚ١٥ ب َٝؿ١ُضط١ ت ث
َٟ ي١ ٜاغا١ٜى ن١ ي١ ْاٚ ٚ ْا٠ٚض ٩ى باؽ ي١ ٥ُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٞ  َٝٓٔ ٜإ زضٚغيت به١ٕ ٠ٚ١٥ ْانط َٝهبٗ ث

 ١َُٝ َٞ ١َٖٛاض به١ٜٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٝغل ٜاغاٟ ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث ١َُٝ ب ٜاغا١ٜنٞ غٝاغٞ ١٥نات ٥
َٞ ٜاغا١ٜى باؽ ي١  َٝهٗات١ٟ ٠ٚظاض٠ت ٚ ١ٖٜه١ي١ٟٝ ٠ٚظاض٠ت ١٥نات، ْاب تاٜبب١ؽلإ ١ٜ١ٖ، باؽ ي١ ث
َٜٝٛػيت  َٝغل ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ ٜاغاٟ تاٜب١ت ب١ ٠ٚظاض٠ت ١َٖٛاض به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ ث ٥ُٝتٝاظات ١٥نات ب

َٝؿه١ف نط ابا١ٜ ٚ زاٚاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ١٥نطز ي١ ١ٜ٫ٕ سه١َٛت ثط٩ش٠ ٜاغا١ٜى ٥اَاز٠ نطابا١ٜٚ ث
َٟ، ٠ٚ١٥ ت١عاضٚظ  َٟ ي١ ْاٚ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت ١َٖٛاض بهط ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠تٝإ بهطزابٛا١ٜ، ْانط
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٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنٞ طؿيت ب٪ ٠ٚ١٥ٟ  َٞ ن١ زضٚغت بْٛٚٞ ب١ض  ٍَ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١٥نات، ٚ ١٥ط١ض ١َب١غت ي٠ٚ١ب ي١ط١
َٝؿه١ف بهات ب١ ظٜٓساْ َٞ؟ ب٪ ٥اغاْهاضٟ ث ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ب ٞ غٝاغٞ َٔ ْاظاة ب٪ ت١ْٗا ب١ض 

١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ  َٞ؟ يٝص١ْن١ ْٛ َٞ؟ زٚاتط ي١ ض ٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ ١٥ٚ يٝص١ْ ض ٩َيٞ ضٞ ١٥ب ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ١ْب ب١ض 
َٝٓا ت١بع١ٕ، ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ض ٩َيٞ ي١ ض ٟٚٚ ٜاغاٜٝ ١َٜٓضٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ١٥ط١ض ز٠ْطٞ ٖ َٝسا١ٜ، ْٛ ٠ٚ١ ت

َٞ؟ يٝص١ْ ز٠ٚضٟ  َٝٓا غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت ب ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنٞ طؿيت ١٥ط١ض ز٠ْطٞ ٖ َٞ ١٥ط١ض ب١ض  َٞ نات ضٞ ١٥ب
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت  َٝؿ١ُضط١ زاٚاٟ زضٚغت بْٛٚٞ ب١ض  َٞ، يٝص١ْٟ ث ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ١ٖب َٞ ب١ض  َٝيَن نات ْاَ

١ٜ٠َٛٝى ن١ ١٥ْ َٞ، ي١ٚ نطز١ٜ، ٚ زاٚاٟ َا٠ٚ١ْٟ يٝص١ْٟ نطز٠ٚٚ ب١ ؾ َٝساب ١َٜٓضاْٞ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ ت ساّ ٚ ْٛ
٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنٞ طؿيت تاٜب١ت ب١ٚ ثطغ١ ظا٥ٝسٕ يٝص١ٜ١ْى تاٜب١ت ب١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ٠ٚ١٥  نات١ ب١ض 
١ََٝٚا١ْٟ  ظٜاز نطزْٞ ض ٩ت١ٓٝ ي١ب١ضز٠ّ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ تانٛ بتٛأْ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظات١ناْٝإ ٠ٚضبططٕ، ٚ ث

َٝؿه١ف نطز٠ٚٚ، ب٪١ٜ ١ْٝتٞ ١٥ٚ ن١غا١ْ َٝؿٓٝاض نطزْٞ ١َٖٛاض نطزْٞ ١ٜن١َٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜٜإ ث ٟ ن١ ث
َٝو ثط٩ش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ  َٟ، نات ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ِْٝ ي١ٚ ٜاغا١ٜ ظٜاز بهط ٍَ ب١ض  ي١ط١

َٝٓإ  ٚ ١ٖٜه١ي١ٝتٞ به١ٕ، ١ْى ي١ ْاٚ ٜاغا١ٜى ن١ َٝهٗ َٟ زاٚاٟ ث َٝؿه١ف نطا با ي١ٚ ت١ْٗا باؽ ي١  ٠ٚظاض٠ت ث
 ٥ُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١٥نات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى قازض

َٜع قازض افلس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ١٥ن١ّ، ب٫َ١ّ ب١ ض١ْس ٥ٝعاف١ٜ١ى، ١ٜن١َٝإ زاٚا ١٥ن١ّ  َٝهٞ طٛزلاٚ باؾ١، ثؿتٝٛاْٞ ي د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ق
َٝٓر يٝ َُٝاْٞ ٚ زٖ٪ى ٚ ٥ٝساض٠ٟ ض اث١ضٜٔ ٚ ط١ضَٝإ، ٚ ث َٝط ٚ غً َٜعطاٟ ١ٖٚي َٞ ثاض َٞ، ٚ ١ٖضغ ص١ْ ب

( ٥N.G.Oٝعاف١ٜ١نٞ تطٜؿِ ١٥ّ يٝصْا١ْ ب٪ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغ١ٝ، ١٥ط١ض ي١ ض ٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ١٥ٚا١ْٟ )
١َٜٓضٟ ن٪َهاضٟ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنإ ب١ ف١خطٟ ١٥ْساَٞ ١٥ٚ يٝ َٜت٠ٚ١، ت١ْٗا ْٛ َٞ، غٛثاؽ١ْٜطط  ص١ٜ١ْ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ_ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى ط٪ضإ
َٜع ط٪ضإ ٥اظاز ذلُس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ظ٩ضب١ٟ قػ١ناة نطإ، ب٫َ١ّ ت٥١هٝس ي١غ١ض قػ١ناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ١٥ن٠ٚ١َ١ ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا يٝص١ْن١ 

َٝ َٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ي١ ب١زٚا زاضْٛٚٞ ن ١َٜٓضٟ ١٥زل١َْٛٞ بطٛٚى بهط ؿ١ٟ ظٜٓساْٝإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ١ّٖ ْٛ
١َٜٓضٟ  ٠ٚظٜطإ ٥اَاز١ٜٝ٠نٞ ظ٩ضٜإ ١ٖب٠ٚٛ ي١ يٝص١ْن١، ٚ ظ٩ضداض ططفتٝإ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ٚ ١َٖٝـ ْٛ
 ٍَ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١٥ٚإ خ٪ٜإ ١َْٛظ١َ٠ٕ، ١٥تٛأْ خ٪ٜإ َٛتاب١ع١ٟ ٥ٝـ ٚ ناض٠ناْٞ به١ٕ، ٚ َٔ ي١ط١

َٞ ٠ٚى ٥ٝساض٠، ضْٛه١ فهط٠ٟ ١َٖٛاض٠ن١ ظٜاتط ي١غ١ض ٥ٝساض٠ٟ ٠ٚ١٥ّ ب١ضاغيت ْاٟٚ  ط١ضَٝإ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ب
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َٝو تاٜب١ؽل١ْسٟ  َٝػتا ٥ٝساض٠ٟ تطَإ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ي١ ١َٖٛٚ قاْْٛ ط١ضَٝإ بٛٚ، ضاغت١ ٥
َٜع ناى غا٫ض باغٞ  َٝسضا٠ٚ، ٚ ١٥غاغٝات١ن١ف ٠ٚ١٥بٛٚ دط١ ي١ٚ خاَي١ٟ ن١ بطاٟ ب١ض نطز، ن١ خ١َيو خ٪ٟ ث

َٝهٞ تط ن١ ططفت١ ب٪ ط١ضَٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ ط١ضَٝإ  َٝط، خاَي َٜت١ ١ٖٚي َٝٓط ب١ ٩١ْخؿٞ ١٥ٖ
َٝسٟ ١٥ز٠ٕ ب١ؾٞ ظ٩ضٟ ١٥ٚا١ْٕ ن١ ي١ ْٛطط٠ غ١كلإ ٖاتٕٛٚ، ت١َ١ْٝإ ظ٩ض ب٠ٚٛ، ب١ؾٞ ظ٩ضٜإ  ؾاٖ

َٞ ن١ ١َع َٝسٟ زضٚغت ١٥ب َٞ، ١َ١٥ ٚا ١٥َطٕ، ٜإ ١ْخ٪ؾٔ، ظ٩ضداض ططفت ب٪ ؾاٖ ا١َي١نإ ظ٩ض تاخري ١٥ب
َٝيَن ٚ قػ١ناْٞ تطٜـ زٚٚباض٠  َٝس١ٜ ١٥ٚ ططفت١ٜإ ١َْ َٜٝٛػتٝإ ب١ ؾاٖ ١٥نات ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ث

 ْان٠ٚ١َ١، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى عُط
 
 
 

َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضاَٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿه١ف نطزبٛٚ، ٚ ١٥ٚ ض اث٪ضتا١ْؾٞ ن١ ْٛٚغطإٚ،  ١ٖض ي١ ١ْٝتٞ َٜعا١ْٟ ن١ ١َٖٛاض٠ن١ٜإ ث ١٥ٚ ب١ض
َٜعإ ي١  َٝؿ١ُضط١ ٚ ب١ض َٝه١َي١ٝى ١ٜ١ٖ، ب٪١ٜ زاٚاناضّ ١ّٖ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ ث ١ٖغت ١٥ن١ّ ت

َٟ ب٪ ١٥ َٟ ن١ ناض٥اغاْٞ بهط َٜصض ٠ٟٚ ناضٚباضٟ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت ٖاٚناض بٔ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ غٝئ١ٜ١ى ي١ ن٪تاٜٝسا زابط 
َٞ ي١  ١َُٝ ١َب١غتُإ ب َٟ؟ ١٥ط١ض ٥ َٟ، ١َ١٥ف ض٪ٕ ١٥نط َٞ بهط َٞ ب١د َٜعا١ْٟ ن١ طريإٚ ب١ ظٜٚٚٞ د ب١ض
َٜعطانإ ٚ ١٥ٚ ٥ٝساض٠  َٜٔ ي١ ثاض خٛاض٠ٚ٠ ١٥ٚ يٝصْا١ْ ٜإ ١٥ٚ َٛزٜطٜاتا١ْٟ ن١ زضٚغت ١٥نط

َٞ، ب١ با ٠َٜٛ بط َٝطاٜٞ ٥ٝؿ١نإ ب١ض  َٟ غ١ضب١خ٪ٜا١ْٟ ن١ ١ٖٕ ب١ خ َٞ، ١٥نط َٟ ب١ يٝص١ْ ب ٠ٚض ٟ َٔ ٠ٚ١٥ ْانط
َٞ ن١  َٟ يٝص١ٜ١ْى ١ٖب َٞ، ب٫َ١ّ زٚاتط ي١ ْاٚ ٠ٚظاض٠ت ب٪ ثؿرتاغت نطز٠ٚ١ْٟ ن٪تاٜٞ ي١ٚ َٝو ب َٛزٜط١ٜت
َٞ، ضْٛه١ ١َب١غت١ن١ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ٖات٠ٚٛ ي١  َٝساب ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تطٟ ت َٞ ٜإ ْٛ َٝساب ١ْ١ٜ٫ناْٞ تطٟ ت

ض٠ْطٞ ي١ ض اٜٞ نطزْٞ َا١ََي١نا١ْ، ١ٜى، زٚٚف، ت١ْٗا يٝص١ٜ١ْى ١ٖب٠ٚٛ ب٪ ثؿرتاغت ْاٚ ١٥ّ ت١عس١ًٜ ز
َٝهٞ تط ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْساض٠ ب١  َٟ ١٥ّ ١ْ١ٜ٫ ي١ب١ضضاٚ بططٜٔ، خاَي نطز٠ٚ١ْٟ َا١ََي١نإ، ب٪١ٜ ١٥نط

َٜبٝػيت بٛٚ َٜع ٠ٚظٜطٜـ طٛ ٠َٛٝ ي١ قػ١ناْٞ ب١ض َٝؿ١ُضط١ ، ٚ ب١ٖ١َإ ؾ ّ ي٠ٚ١ٟ ن١ ض اث٪ضتٞ يٝص١ْٟ ث
١َُٝ َٛزٜط١ٜ عا١َ ٜإ  َٞ، َٔ ثؿتٝٛاْٞ قػ١ناْٞ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥ن١ّ، ٥ َٛزٜطٟ عا١ٜ١َى ١ٖب
َٜٝٛػت١ ١َ١٥ ٠ٚنٛ ساَي١ت١ ٜاغا١ٜٝن١ ب١  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿتُٝإ ١ْٝ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١ُضط١، ب٪١ٜ ث ب١ض 

ًَغل ب٪ غ٫١س١ٝت١ناْٞ ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚظاض٠ت ب٪ٟ ١ٜ١ٖ َٛزٜط١ٜ َٝ َٝٞ ب ت ٜإ ؾٛعب١ بهات٠ٚ١، ٜإ يٝص١ْ د
َٟ، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ  َٜٝٛػت ١٥نات ت١عسًٜٞ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت بهط َٝيَن، ب٫َ١ّ ١َغ١ي١ٟ َٛزٜط١ٜٟ عا١َ ث َٝهبٗ ث
٠َٟٛٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  ١َُٝ ٖاٚؾ َٝت٠ٚ١، ضْٛه١ ٥ َٝط١ٟ ْاب ١ٖٜه١ي١ن١ٟ بط٪ض ٜٔ، ٚ ي١ّ ٜاغا١ٜف ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ د
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َٜهدطا٠ٚ ْاسه١ٜ١َٛنإ ٚ ٜ اغاٟ غٓسٚقٞ ثاَيجؿيت ثط٩ش٠ناْٞ ط١زلاؾلإ ١ٖبٛٚ ن١ ١َْإ ١٥تٛاْٞ ٜاغاٟ ض 
َٝط٠ف ت١غ١ٚض ٚا١ٜ ْاتٛاْغل ز٠غتهاضٟ ١ٖٜه١يٞ  َٞ به١ٜٔ، ب٪١ٜ ي ز٠غتهاضٟ ١ٖٜه١يٞ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ ث
١ََٝٝٝـ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٜإ ١٥ٚ ٥ٝساضا١ْٟ ن١  َٞ به١ٜٔ، خاَيٞ غ ٠ٚظاض٠تٞ ث

َٞ، ضْٛه١ ١ٖٕ  ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ٥ٝساضات ب َٔ ثؿتٝٛاْٞ ض ان١ٟ ناى فل١غعٝس ١٥ن١ّ ب٠ٚ١ٟ ن١ ب١ ؾ
َٜهٞ تط تٛٚؾٞ ت١عسٌٜ ١ْب٠ٚ١ٓٝ  َٞ ي١ زاٖاتٛٚزا ب٪ ٠ٚ١٥ٟ داض ٥ُٝها١ْ ٥ٝساض١ٜ٠نٞ تطٜـ ز٠غت ب١ناض ب

َٞ، باؾرت٠، غٛثاؽ ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيت ْاٟٚ ٥ٝساضات ب  ب١ ؾ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  ١ضي١َإ:غ١ض٩نٞ ث-ب١ض

 .ف١ضَٛٚ ناى غ١ضزاض
 
 
 

َٜع غ١ضزاض ضؾٝس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ب٪ٜإ ن١َ١، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ٟ ن١  َٟ ٚ بهط زٜاض٠ قػ١ ظ٩ض نطا ي١غ١ض ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ، ٚ ١ٖضضٞ بٛتط
َٝط٠ زاْٝؿتٕٛٚ ١٥ظأْ ي١ ْعٜه٠ٚ١ ظٜٓساْٞ غ َٜعا١ْٟ ي َٜو ي١ٚ ب١ض ٝاغٞ بٕٛٚ َٛعاْاتٞ ظٜٓساْٞ غٝاغ١ٝ ظ٩ض

َٜع  َٜع٠ نطزٜإ، ظا٥ٝس٠ٕ ٠ٚ١٥ٟ  ب١ض َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ١٥ٚ زٚٚ يٝص١ْ ب١ض َٝط٠ٕ، ١٥ٚ زٚٚ ث َٝػتا ي ٥ ٍَ ن١ ب١ٖ١ضسا
َِٝ ٚا١ٜ ي١ ض ٟٚٚ ْا٠ٚض٩ن٠ٚ١ ١ٖض ١ٜن١، َازاّ ١ٖز٠ف زضٚغت بْٛٚٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ  ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ َٔ ث

َٜعطا ٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، ٚ ١٥ط١ض بهط َٞ ثاض َٟ ١٥ٚ ٥ٝساضاتا١ْٟ ن١ ي١ ١ٖض غ َٟ ٠ٚ١٥ؾٞ ب٪ ٥ٝعاف١ بهط
َٝػتا  َٝػتا ناضٟ ب٪ ١٥ن١ٕ، ٥ َٜعطا، ٚ ٥ َٜت١ ثاض َٜت١ ٥ٝساض٠، ١َٖي١ظ١ بهط ١َغ١ي١ن١، ب١ضاغيت ١َٖي١ظ١ بهط
َٝٔ زضا٠ٚ ن١ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ  يٝص١ْٜإ ب٪ ططت٠ٚٛ ي١ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ، ٚ يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ، ٚ ب١َي

َٜو ي١ د٪ض٠نإ ٠ٚنٛ ناى ع١َٛ َٝو ١ْبغل، س١ق١ ١٥ط١ض ب١ د٪ض ض ٚتٞ ي١ ٥آٜس٠زا تٛٚؾٞ ٥ٝؿهاي١ت
َٞ ١ْٝ؟، ٚ  ب١ضاغيت ٠ٚ١٥ؾٞ ب٪ ٥ٝعاف١ به١ٜٔ، ب٪١ٜ َٔ ثؿتطريٟ ض اٟ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ١٥ن١ّ ن١ ٥اطاٜإ ي

َٞ ١ٜ٫ٕ ١ٜى ؾت١، ثؿتطريٜإ ١٥ن١ ّ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ن١ ب١ضاغيت ب١ ٥ٝعاف٠ٚ١ ْا٠ٚض٩ن١نإ ١ٖضغ
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ْاغو خإ 

َٜع ْاغو تٛفٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿ١نٞ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ ي١ َازز٠ٟ ضٛاض٠ّ  َٞ ث َٞ ١٥ن١ّ، َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ن١ ١٥َي زٜاض٠ َٔ ي١غ١ض٠ٚ٠ ز٠غت ث
َٟ، ت١عسٌٜ ١٥نات، ب٫َ١ّ خ٪ٟ ي١ ١٥غًسا َازز٠ٟ زٚ ٠َٚٝؿٝإ ت١عسٌٜ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض بهط
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َٝٞ بط ط١ٟ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ي١ َازز٠ٟ ضٛاض٠ّ،  ًَ َٞ ب ضْٛه١ َاززاّ ت١عسًٜٞ بط ط١ٟ ز٠َٚٚٝؿتإ نطز٠ٚٚ، ١٥ب
ضْٛه١ بط ط١ٟ ز٠َٚٚٝؿتإ ت١عسٌٜ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ثؿتطريٟ ١َٖٛٚ ١٥ٚ قػا١ْ ١٥ن١ّ، ضْٛه١ 

 ّ١َُٝ ١٥ َٝػتا ي١  3911ٜاغا١ٜ ي١ ب١ضاغيت ٥ َٜٝٛػت ْانات ْاٟٚ  3912ز٠ضض٠ٚٛ ٥ ت١عسًٜٞ ١٥ن١ٜٔ، ث
َِٝ ٚا١ٜ ١َٖٛٚ ٥ٝساض١ٜ٠ى ططْطٞ خ٪ٟ  َٝغل ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ، ضْٛه١ ث َٟ بًَ َٝٓغل، ١٥ط١ض بهط ٥ٝساض٠ ب

َٝغل ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٚ ض اث١ض ٜٔ، ١٥ٟ زٚاٜٞ ١َٖي١ ًَ َٞ، ١ٖب٠ٚٛ، ب٪١ٜ نطا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب ظ١ف ١٥ب
َٝغل ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ باؾرت٠، ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ  زٚاٟ ٠ٚ١٥ف ت١عسًٜٞ ١٥ن١ٜٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖض بًَ
١َٜٓضا١ٜتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفاٍ ي١ْاٚ  َٜو بٛٚ ٫ّ، ب٪ضٞ ْٛ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥ن١ّ ب١ضاغيت ثطغٝاض

٠َٜٛب١ضا١ٜت ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝ يٝص١ْن١ ١َْا٠ٚ؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ب١ض  ٞ طؿت٠ٚ١ٝ، ١٥ّ ب١ض 
َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ ي١  َٝٞ، ضْٛه١ ٜاغان١ّ ي١ب١ض ز٠غت ١ْبٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ٚ ب١ض  ت٥١هٝس ١ْبّٛٚ ي
َٞ قا١ْْٛن١ٟ ب٪ ت١عسٌٜ به١ٜٔ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ن١  َٞ، ١٥ب َٝط٠ ١ٖب َٞ ي َٞ ْاب ١ٖٜه١ي١ٝتٞ ٠ٚظاض٠ت زا ١ْب

َٝؿرت ض٪ٕ ض٪ْٞ غا  نطا٠ٚت٠ٚ١؟، ضْٛه١  ت١عسٌٜ نطا٠ٚ ٥اٜا ت١ْٗا ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ْاٟٚ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ ٜإ ث
َٝو ١ٜ١ٖ َٓاَيٞ ي١ غذٔ ي١زاٜو ب٠ٚٛ، ١ٜعين َٓاَيٞ ي١ غذٔ ب٠ٚٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ع١ز٠زٟ  ب١ضاغيت خ١َيه
١َُٝ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  َٞ، ١َع١ٍ عًِٝ ٥ َٞ ْاب َٝٓر َاْط، ١٥ط١ض ؾ١ف َاْط ١ْب غ١ْ١ٚاتٞ غذ١ٓن١ٟ َٛز٠ٟ ث

َٝهٞ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ،  باؽ َٞ ب١ ض ٩تٝين نطا٠ٚ، ٖٝض َاف ٍَ زاب َٝػتاؾٞ ي١ط١ َٝهٝـ ١٥نات، ١ٖتا ٥ ي١ غ١عات
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى يٛقُإ

َٜع يكُإ غًُٝإ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜع٠نإ ١٥ن١ّ، ٚ ز َٝساض٠ٚ١ْٟٚٛ ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ٠ٚظٜط ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض ٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٟ ب٪ ث
َٜٝاة  زاٚاناضٟ طرياٚاْٞ غٝاغٞ ٚ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ َٔ زاٚا ١٥ن١ّ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚض 
َٜٔ ضْٛه١ ٠ٚنٛ باؽ نطا ب٪ ؾل١ْٚٛ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ  ث١ضي١َاْتاضإ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ي١ ٥ٝساض٠ناْٝـ زابٓط

َٝهٞ ظ٩ض ١٥ْفاٍ نطاٟٚ تٝا١ٜ،  َٝهٞ ظ٩ض خطاث١ ب١ضاغيت، ٚ خ١َيه ١َٜٝ زٚٚض٠ بطط١ْ ب١ض، ٠ٚ١٥ ؾت ١٥ٚ ض 
َٟ، ٠ٚنٛ  َٟ ١٥ٚ يٝصْا١ْ زابٓط َٝسا١ٜ ي١ٚ َٟ ق١ظا ن١ ١٥ْفاٍ نطاٟٚ ظ٩ضٟ ت َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ي١ ١ْٖس ١ٖض٠ٖٚا ث
َٜت٠ٚ١، ٚ  َٟ ق١ظاٟ تطٜـ ١٥ط١ض بريّ ١ْن١ٚ ٍَ، نفطٟ، ن٪١ٜ، زٚنإ، ١ْٖس ق١ظاناْٞ ب٪ ؾل١ْٚٛ ض١َط١َا

َٜو ي١ ١ٖض َٝطٜعإ خإ ١٥ن١ّ، ب١ضاغيت ١ٖض٠ٚنٛ ٫ٟ ١ََٖٛٚإ ٥اؾهطا١ٜ ظ٩ض ٠ٖٚا ثؿتطريٟ قػ١ناْٞ ب
َٝؿ١ٟ د١غت١ٜٞ ٚ ز٠ضْٚٚٞ  ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ٚ ١٥ْفاٍ نطاٚإ تٛٚؾٞ ب١ضاغيت ظ٠ض٠ض١َْسٟ ٚ تٛٚؾٞ ن

َٝطٜعإ خإ ب١ضاغيت دٛإ بٛٚ، ثؿتطريٟ ١٥ن١ّ، َٝؿٝٓاض٠ٟ ب  غٛثاؽ ب١ْٚٛت٠ٚ١، ب٪١ٜ ١٥ٚ ث
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى عبساي١ً
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َٜع عبساهلل ٫١َ ْٛضٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿ١ن١ قػ١ٟ نطز، ١َ١٥  ي١ قػ١ناْٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ضن١ٚت ن١ ظ٩ض ب١ زٜك١ت٠ٚ١، ظ٩ض ب١ ٚضزٟ ي١غ١ض ن
َِٝ ٚا١ٜ ي١ ططْ َٝؿ١ن١، ٚ ب١تاٜب١ت ١َٖٛاض نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ب١َيط١ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ ١ََٖٛٚإ ظٜاتط ث طٞ ن

َٝؿه١ؾٞ  َٜص٠ٚ١ٜٓ ٚ ث َٞ ١٥ن١ّ ز٠قٞ َازز٠ن١ ب١ باؾٞ زاض  َٝط٠ٚ٠ زاٚاٟ ي َٝط١ٜؿت٠ٚٛ، ب٪١ٜ َٔ ي َازز١ٜ٠ ت
ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١ٖضزٚٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٚض اث١ض ٜين ب٪  بطاز٠ضاْٞ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْٟ بهات، ٚ ب١ ٥ٝعاف١ت١ٕ ي١ط١

َٟ  ظٜاز بهط
َٜ  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ع ز.اضغ٬ٕ باٜعب١ض

 ف١ضَٛٚ ١ْغطٜٔ خإ
 
 
 
 

َٜع ْػطٜٔ ـلاٍ   ً طفٟ:ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ٠ٚظٜط ١٥ن١ّ، ٚ ٖاٚناضاْٝؿِ ظ٩ض باغٝإ نطز، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ن١ َٔ ٥اَاش٠ٟ  زٜاض٠ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ب١ض
َٜهٞ ٖاش٠ خإ بٛٚ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ؾاٖٝس٠ َٝؿٝٓاض َٞ بس٠ّ ث نإ، ب١ضاغيت ٠ٚ١٥ ت١ْطص١ٜ٠نٞ ب٪ ظٜٓساْٝاْٞ ث

١َُٝ ظ٩ضداض  َٟ، زٜاض٠ ٥ غٝاغٞ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ب١ تاٜب١تٞ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٟ زٚٚ ؾاٖٝس٠ٟ ن١ َٛٚض١ ٠ٚض١٥طط
غ١ضزاؾلإ ١٥ن١ٕ ب٪ ْٛٚغٝٓط١ٟ ث١ضي١َإ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ؾاٖٝس٠نإ ن١ ١ٖب٠ٚٛ ي١ شٚٚضٟ ٥ٝٓفطازٟ 

َٝهٝ َٟ، ب٠ٚٛ، ب٪ ١ٜى غ١عات ظٜٓساْ إ ي١ٚ شٚٚض٠ زاْا٠ٚ، ظٜٓسا١ْن١ ض ٩ٜؿت٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ ب١ ؾاٖٝس ٠ٚضْاطري
َٟ ب٪ ١َغ١ي١ٟ  َٝو بهط َٟ، ب٫َ١ّ ت١غ٬ٝٗت َِٝ ضاٚث٪ؾٞ بهط َٟ، َٔ ْاَي َٝو بهط ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ت١غ٬ٝٗت

َٝو ظٜٓسإ ب َٟ ٠ٚ١٥ٟ غاَي َٟ، ْانط َٟ ١ٖضن١غ١ ٚ س١قٞ خ٪ٟ ٠ٚضطط ١َُٝ ١٥َا١ْٚ َٞ، ؾاٖٝس٠نإ، ضْٛه١ ٥ ٛٚب
 َٟ َٞ، ب٫َ١ّ ١٥نط َٞ ٠ٚنٛ ١ٜى ؾاٖٝسٜإ ١ٖب َٝو ظٜٓسإ بٛٚب ٍَ ٠ٚ١٥ٟ غ١عات َٞ ي١ط١ ٍَ ظٜٓسإ بٛٚب زٚٚغا

َٟ، غٛثاؽ َٝهٝإ ب٪ بهط  ت١غ٬ٝٗت
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى عبسايػ٬ّ
َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ، ي١ س١قٝك١تسا خ٪ٟ ١ٜن١َغل ت َٝؿ١نٞ َازز٠ٟ )ا( ١ٜن١ّ ١َٖٛاض ١٥نط َٞ ث َٝبِٝٓٝ ؾ١ن١ًٝ، ٠ٚ١٥ ن١ ١٥َي

َٝؿٓٝاض٠نإ ٠ٚنٛ  ًَِ، زٚٚ، ث َٜ َٞ ز ٠َٛٝ د ١َّٝٝ ٥ٝعاز٠ٟ غٝاغ١ٟ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ١٥ ب٪ ٥ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ غ
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َٝؿٓٝاضٟ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ، ضْٛه١ ت١ْا َٜعل ث َٝسا١ٜ، ١ٜى ي١ ١ٜى ْغل، َٔ س١غٛٚزِٜ ب٠ٚ١ ز قٛظاتٞ ت
َٝؿٓٝاض٠ى  َٟ، ضْٛه١ ضاغت١ ث َٝت ١٥ٚ َٛزٜط١ٜ ٚدٛزٟ ١ْٝ داض يٝص١ْنإ زاٚا ١٥نات غ١ض ب١ َٛزٜط١ٜ١ٜى ب
َٝو به١ٟ ي١ ٜاغان١  َٞ ت٪ باغٞ ؾت ١ٜ١ٖ ي١ ثاف ١٥ٚ باغٞ َٛزٜط١ٜ٠ى ١٥نات، ب٫َ١ّ ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ ْاب

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ  َازز٠ٟ ضٛاض٠ّ طا٠ٚ، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ٖاتٛت١عطٜ  ١ْن َٟ ث ٠ٚ١٥ٟ زاٚا ١٥نات َازز١ٜ٠ى غ١ضن١ٚ
١َُٝ ط١ًٜٞ ٠ٚ١٥َإ ١٥نطز ن١ ظ٠فل١ت١ يٝص١ْن١  ١َّٝٝ، ٥ َٜت١ ثاف ١٥ٚ، غ ي١ غٝاغ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ به١ٚ
َٝت١ ٥ٝساض٠نإ، َٛساف١ظات١نإ، غآلٚ ي١ زاْٝؿت١ٓنإ بها،  ١َٜٓضٟ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بط١ٖ َٝت، تا ْٛ زاْٝؿ

َٝؿٓٝاضٟ ١٥ن١ٜٔ، ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ  ١َُٝ ٚ ي١ ب١ٜين ١٥ٚ ضاض٠غ١ض١ٜٟ ن١ ث َٜو ١ٜ١ٖ ي١ ب١ٜين ١ْٝتٞ ٥ ت١ْاقٛظ
َٝط، ن١ضٞ  َٝت١ ١ٖٚي َٞ ب َٝت تانٛ خ١َيو ْاضاض ١ْب َٜعطانإ ٚ ٥ٝساضت ب َٟ يٝص١ْنإ ي١ ثاض ١َُٝ ١٥َا١ْٚ ٥

َٞ ي١ باض٠طاٟ يٝص١ْ ضا َٞ نطز، ١٥ٚ خ١َيه١ ١َٖٟٛٚ زا١٥ْٝؿ ١َٜٓضٟ ؾت١ن١َإ ظ٠فل١ت تط ي ٠ٚض ٚاْٞ ْٛ
َٟ ٥ٝؿ١نإ ظٚٚ  َٟ؟ ١٥َا١ْٚ َٜهٞ تط ٥ٝعاز٠ٟ به١ٕ ضُٝإ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت ١٥ن١ٕ، ب٪١ٜ َٔ ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ داض
َٜهٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ باؽ ١ْنطا٠ٚ غ١ض ب١  َٟ، ثاؾإ ت١ْاقٛظ بطٔ ب١ّ ضاض٠غ١ض١ٜ ْانط

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ غ١ض ب١ َٛزٜ َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ تط ث ١َٝٝ؟ ي١ ث َٜو ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥زل١َْٛٞ ن َٞ، زاز٠ٚض َٝهٞ طؿيت ب ط١ٜت
١َٜٓضٟ  َٝت ن١ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ْٛ َٝو ْاب َٝٝت، ١٥ٚ غ١ض ب١ َٛزٜط١ٜت ق١ظا زا١٥ْ
َٝهٞ عاَٞ  ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ غ١ضب١ َٛزٜط١ٜت ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪ ٚ ١ْٚ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ْٛ

َٝو ْابٔ، ١٥َ َٝؿٝٓاض٠ٟ ٠ٚظاض٠ت ١ف ١َٖٟٛٚ ت١ْاقٛظ٠، ب٪١ٜ تها ١٥ن١ّ بري ي١ٚ ضاض٠غ١ض١ٜ به١ ١٥ٚ ث
َٝهت ١ٜ١ٖ، يٝص١ْ ١َعٓاٟ ع١ضق١ي١ٟ ٥ٝـ، يٝص١ْ ١َعٓاٟ ٥ٝـ  د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز، ت٪ َٛزٜط١ٜت

َٝو ي١ ١٥ضن١نا١ْٝ ١ْ٠َٜٛضٕٛٚ، يٝص١ْ ١َعٓاٟ ١ٖز٠ضٟ ثاض٠ ٚ ٥ٝفاز، ب٫َ١ّ َٛزٜط١ٜ١ٜنت ١ٜ١ٖ، ١ٜن تٞ ب١ض 
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ خٛاض٠ٚ٠، ١٥ٚ ب٪خ٪ٟ ض٪ٕ ت١ْعؿلٞ ١٥نات، ث ٚ ي١ ز٠غت٫َ١تٞ ٠ٚظٜط٠ ي١ ب١ض 
َٞ ي١ ظ٩ض ٜاغاناؾلإ، َٔ خ١َيهٞ نٛضزغتاة،  َٝبِٝٓٝ ٠ٚ١٥ تٝهطاضٜـ ١٥ب َٟ، ٥اخري ت غٝاغ١ٜ١نٞ ٚابهط

ّ، د١خت نطزٕ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ْا٠ٚن١ّ ضاغت١ ْاٟٚ ْاٚض١ٟ تط٠، ب٫َ١ّ ٥ٝعترياف ب١ ١َٖٛٚ ؾت ْان١
 ٠َٛٝ َٝٓغل ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ ظ٠ض٠ض ١٥ن١ٜٔ ب١ٚ ْاٚض١ ظٜاتط، ب٪١ٜ ١٥ط١ض ْاضاض بٕٛٚ ٥ ْا٠ٚ ٜإ ١٥ٚ ْا٠ٚ ب
ََٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ناى  َٞ َٛساف١ظ٠ن١ بٔ، ث َٝو بس٩ظٕ تانٛ ي١ ض ٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ يٝص١ْنإ ي١ غ١ٜطٟ ١ٖضغ س١ي

َٝطاٟ خ٪ٟ َٜٝٛػت ظاْطا تانٛ ١٥ٚ  امساعٌٝ ظ٩ض زضٚغت بٛٚ، ي١ د بٛٚ، ي١ ١ٖض ١ٜن١ٜ١نٞ ٥ٝساضٟ ن١ ب١ ث
َٞ ب٪ ٠ٚ١٥، غٛثاؽ َٞ قريا١ٜ١٥نٞ قاْٚٝؿُإ ١ٖب َٞ، ب٪ضٞ ْاٟٚ َٔ ٚ ْاٟٚ تط ٚ ١٥ب  س١غاغ١ٝت١ ١ْب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ي١َإ.  ب١ض

ٍَ ٠ٚ١٥زا ١ْٓٝ، ي١ب١ض غ١ ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ي١ط١ َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ نطا، باب١تٞ ٥ٝساضات، ٥ باض٠ت ب١ٚ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ٥ٝساضات ت١ٚظٜع نطا١ٜ، َٛساف١ظات١، ق١ظا١ٜ،  َٝهطا ٚ ي١ ١ٖض َٝٞ قا١ْْٛناْٞ ناض ث ٠ٚ١٥ٟ ب١ ث
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َٝغل ٥ٝساضات، ١َعٓاٟ ْاس١ٝناْٝـ ٥ًٝعا ًَ ّ ١٥ن١ٜٔ ب١ زضٚغت نطزْٞ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ، ْاس١ٜ١ٝ، ٚات١ ١٥ط١ض ب
َٝغل )تؿهٌ جلإ خاق١ بط٥اغ١  ًَ نزٚٚ، ١٥ط١ض ٫َٛس١ظ٠ٟ به١ٜٔ، ب نًس كصن احم فظ  (، نا َٝػتا   ضٛ ٚات١ ٥

َٝط، ط١ًٜٞ خ١َيو ظ٩ض بٛٚ ن١ ناض٠ناْٝإ ْاض ٚا ٚ ظ٠فل١ت بٛٚ  ت١ْٗا يٝص١ٜ١ْى ١ٖبٛٚ ي١ ثاٜت١خيت ١ٖٚي
َٝ ًَ َٝػتا ١٥ط١ض ب نغل )جلإ خاق١ مل ٥ٝؿ١نإ، ٥ ن احم فظ  (، َٟ ي١ دٝاتٞ يٝص١ٜ١ْى ي١ ًس كص ٚات١ ١٥نط

َٞ، ١َسانِ  َٟ، ١ٖتا ١٥ط١ض ي١ ق١ظاناْٝـ ب َٝٓر يٝص١ْ زاؼل١ظض َٝط ٜإ ي١ زٖ٪ى ضٛاض، ث َُٝاْٞ ٜإ ي١ ١ٖٚي غً
َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ نطا ٥اٜا ق١ضاضاتٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ض٪١ْ؟ ي١ ف َٟ يٝص١ْ زابيَن، ٚ ث َٞ ي١ٚ ١َّٝٝ ١٥تٛاْ ١ق١ض٠ٟ غ

َٞ )تكسض ايًذ١ٓ قطاضٖا  ١َُٝ بامسإ ١ْنطز، ١ٜ١ٖ ي١ قا١ْْٛن١، ١٥َي نهو٥ ن  ب٩ ن س زٓ  نٗٙلْ٘ طالّنب ٨بوخٚٞ
ن نٗفص  ن ٨  زٙٞ ن احملٌٞ ن ً َ نغ٘ز٠ نفوظ ن  ُْ٘ ن ٨٨ذل َ نز ٍ نن14 وٍٚ ن3998هطِٞ ٚات١ يٝص١ْن١ ن١ (،

١َٜٓضا١ٜتٞ ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْٟ ن١ َٝٓا ب١ ْٛ ي١ ثط٩ش٠ن١زا ٖاتٕٛٚ، ق١ضاض٠ن١ٜإ قابًٝٞ ت١ع١ٓ  ق١ضاضٟ ز٠ضٖ
َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ن١  َُٜٞ نٛضزغتإ، ١َ١٥ ١ٜى، غ١باض٠ت ب١ ث َٝط ٟ ي١ ١ٖض ي١ب١ضز٠ّ زازطاٟ ناضط
َٟ، ١َ١٥ ق١ضاضٟ ١َسه١َ١ ٚ سان١ُٝ، ٥ٝشتٝادٞ ب١ ت١غسٜل نطزٕ  ق١ضاض٠نإ ي١ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظٜط ت١غسٜل بهط

َٝٞ قاْْٛٞ ١٥زل١َْٛٞ ؾٛضا ي١ٜ٫١ٕ ٠ٚظٜط ١ْٝ،  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ سانِٝ ق١ضاضٟ زا ١َضد١عٞ ت١عٔ ب١ ث
 َٞ َٝهٞ ت١قسِٜ نطز ٚ قبٍٛ نطا ٜإ ١ْنطا ١٥تٛاْ َٝو ْاض٠ظاٜٞ ١ٖبٛٚ ١٥ط١ض ت١َي١ب زٜاضٟ نطا٠ٚ، ١ٖضن١غ

َُٜٞ نٛضزغتإ َٝط ٟ ي١ ١ٖض  ت١عٔ بسات ي١ ق١ضاض٠ناْٞ يٝص١ْنإ ي١ ب١ضز٠ّ زازطاٟ ناضط
َٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ز.اضغ٬ٕ باٜع ب١ض

َٝؿ١ُضط١  ف١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ث
َٜع ذلُس افلس:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٓر  َٝغل ث ١َُٝ ت١سسٜسٟ يٝص١َْإ ١ْنطز٠ٚٚ ٚ بًَ َٜعٟ ث١ضي١َإ، ٥ َٝهٞ ب١ض ٫َٛس١ظ٠ ب٪ ض١ْس ١٥ْساَ

َٝغل ض١ْس يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜب١ت، ٠ٚنٛ  َٞ، ١٥َي ناى ع١ْٚٞ باغٞ نطز ٠ٚ١٥ ب٪ يٝص١ْ، ٜإ ضٛاض يٝص١ْ ب
َُٝاْٞ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى بهات٠ٚ١، زٚٚ، ظٜاتط ب٪ ٥اغاْهاضٟ، ١٥ط١ض  َٞ ي١ َٛساف١ظ٠ٟ غً ٥اغاْهاض١ٜ ١٥تٛاْ
٠َٜٛب١ضٟ طؿيت بٕٛٚ،  َٝهٗاتبٛٚ ١َٖٜٛٚإ ب١ض  غ١ٜطٟ ٜاغا ن٪١ْن١ به١ٕ ١٥ْساَاْٞ ١٥ّ يٝص١ْٟ ن١ داضإ ث

١َُٝ زاٚاَإ َٝػتا ٥ َٝؿ١  َٛزٜط عاّ بٕٛٚ، ٥ نطز٠ٚٚ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ َٛزٜطعاَا١ْ ي١ َٛساف١ظ٠نإ ن
َٝؿٓٝاض٠ٟ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ٚ  َٞ، غ١باض٠ت ب١ٚ ث ٠َٜٛب١ض، غ َٞ، زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ث١ًن١ٟ بَك ب١ ب١ض  زضٚغت ١٥ب
َٝؿٓٝاضٟ َازز١ٜ٠نٞ ظٜازَإ نطز٠ٚٚ ب٪ ٥اغاْهاضٟ  ١َُٝ ث ناى عبسايػ٬َٝـ ثؿتطريٟ نطز، ٥

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ َٜعاْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ب٪١ٜ ٚتَٛٚا١ْ ١٥ط١ض ي١  ب١ض  َٜت٠ٚ١، زاَآْا٠ٚ ب٪ ب١ض طؿيت بهط
َٜعٟ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض  ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٟٝ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنإ ن١ ١٥ْساَاْٞ ب١ض َٝهسا ١٥ٚ ب١ض  ساَي١ت

َٝت٠ٚ١، ١٥ط١ض ١ْبٛٚ ١٥ٚ ب١ض  َٓٝ ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝ طؿت١ٝ قاْْٛٞ بٛٚ ٚ ز٠ْطٝإ ي١غ١ض زا ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ خ٪ٟ ١٥َ
َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ي١ ١َٖٛٚ  ١َُٝ ث ١٥٫ب١ٜٔ، غ١باض٠ت ب١ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝاْٝـ ٥
ٜاغا َٛت١ب١ع١نإ ن١ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ضض٠ٚٛ ي١ ٥ٝكطاضٟ بٛزد١ؾسا ْاٟٚ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٖات٠ٚٛ، ب٪١ٜ 
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َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ، ١٥ ٠ٚ١َُٝنٛ يٝص١ْ ث ط١ضْا ت١فعًٜٞ ٖٝض ٥ٝساض١ٜ٠ى ْان١ٜٔ ب١غ١ض ٥ٝساض١ٜ٠نٞ ٥
َٝهٞ نٛضزغتإ ب١  َٜٓ تط٠ٚ٠، زٚٚ، ٠ٚنٛ يٝص١ْن١ ب١زٚازاضٛٚؾلإ غ١ٜطٟ ١٥ن١ٜٔ ضاغت١ ١٥ْفاٍ ي١ ١َٖٛٚ ؾٛ
َٝط١ٜؿتك خ١َيهٞ ١َْتٝك١ٟ ط١ضَٝإ ٚ  ١ٖؾت ع١َ١ي١ٝ ب٠ٚٛ، ب٫َ١ّ قٛضغرتٜٔ ع١َ١ي١ٝ ن١ ظ٠ض٠ضٟ ث

َٝت١ غ١ض ْاٚض١ٟ ط١ضَٝإ بٛ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْ بريَإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ بط ٠ٚ، ب٪١ٜ ٥
١َُٝ ت١فعًٜٞ ٖٝض  َٜعاْٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ١٥ط١ضْا ٥ ٠ٚ١َٜٓٝ ب٪ ب١ض َٞ َٛساف١ظ٠ٚ١ٜ٠ ١٥ط١ض  ١٥ٚ غ

َٝهٞ تط، ١٥ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ ٥ٝساض٠ٟ غ١ضب١خ٪ٕ، بط ٜاضٜإ ي١ٜ٫١ٕ سه١َٛتٞ  ٥ٝساض١ٜ٠ى ْان١ٜٔ ب١غ١ض ١ٜن
َٜع ي١ٚ بط ٜاض٠ ١٥ططٜٔ، ت١ْٗا ٚ ت١ْٗا يٝص١ْن١َإ بريَإ ي٠ٚ١ نطز٩ت٠ٚ١،   ١َُٝ ض ٠ٚ١َُٜ ب٪ ز٠ضض٠ٚٛ، ٚ ٥ ١ٖض

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى عُط
 
 
 

َٜع عُط عبسايطفلٔ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ، ي١غ١ض ٥ٝساض٠ باؽ نطا،  ٥ٝعاف١ت١ٕ ب٪ ١٥ٚ ت١ٚظضلاتا١ْٟ ن١ َٜع٠نإ زاٜإ، ز٠غتٝإ خ٪ف ب ١٥ْسا١َ ب١ض
ي١غ١ض زضٚغت بْٛٚٞ َٛزٜط١ٜتٞ عاّ ن١ ي١ ثط٩ش٠ن١ ٖات٠ٚٛ ٚ زٚاتط سه١َٛت ي١ َٛقت١ض٠سٞ خ٪ٟ زاٚاٟ 
َٝو ي١ٚ َٛزٜط١ٜتا١ْٟ ن١ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْفاي١، ضاغت١  َٟ ب١ َٛزٜط١ٜت نطز٠ٚٚ ن١ ض ٠بت بهط

 ٚ١٥ َٞ َٟ، ١٥ط١ض ٚاب َٝط٠ زضٚغت ْانط ١َُٝ ي َٛقت١ض٠س١ٟ زنت٪ض ض ٩شإ باغٞ نطز َٛزٜط١ٜتٞ طؿيت ب٪ ٥
َٜٝٛػت١ ٜاغاٟ شَاض٠  َٟ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ  8ث َٞ ض ٠بت بهط ت١عسٌٜ به١ٜٔ، ٜاغاٟ ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْفاٍ، ب٫َ١ّ ١٥ب

اٍ غ٫َ١س١ٝتٞ د١ْابٞ ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْف 8ي١ ٜاغاٟ شَاض٠  11ؾ١ٖٝس ٚ ١٥ْفاٍ، ٚ ي١ َازز٠ٟ 
َٞ، ٥ٝعاف١ٟ  َٞ، ١٥قػاَٞ ب٪ زا١٥ْ َٝهٞ ب٪ بهات، ؾٛعب١ٟ ب٪ زا١٥ْ ٠ٚظٜط٠ خ٪ٟ ٥ٝػتٝشساغٞ َٛزٜط١ٜت
َٜعّ ب٪ َٛقت١ض٠س١ن١ٟ  ٍَ ض َٟ؟ ب٫َ١ّ ب١ ْٝػب١تٞ َٛقت١ض٠سٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ي١ط١ َٝط َٝٞ ١٥غج ١٥نات، ب١ ن

َٜت٠ٚ١ َٜت٠ٚ١ ن١  ن١ٚا ث١غٓس نطزْٞ بط ٜاضٟ ١٥ّ يٝصْا١ْ بط١ض  ب٪ ٫ٟ د١ْابٞ، ٠ٚ١٥ ١َٖإ ٥اي١ٝت ١٥طط
َِٝ ٚا١ٜ ١٥ضنٞ ظٜاتطٜؿٞ ١ٜ١ٖ، ٖٞ  ١َ١٥ داضإ ١٥ض٠ٚٛ ١َدًٝػٞ ٠ٚظٜطإ، زٜاض٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ث
َٜٝٛػت ْانات ب٪ ث١غٓس نطزٕ تا ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ  ؾ١ٖٝسٟ ١ٜ١ٖ، ١٥ْفايٞ ١ٜ١ٖ، ٥ًٝتٝعاَاتٞ ظٜاتطٟ ١ٜ١ٖ، ث

َٞ ب١ ض٦ٜاغ١ٟ سا َٜو،زٚاتط بط ٜاضٟ ١٥ٚاْٝـ خاظٜع١ ب٪ زضٚغت ١٥ب َٜع َٝو ٚ عع١ٜٚٚتٞ ض١ْس ب١ض نُٝ
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ب٪ ث١غٓس نطزٕ  تطٚقٞ ت١عٔ ي١ب١ضز٠ّ ١َسه١َ١ٟ ٥ٝساضٟ، ب١ٚات١ ث
َٟ ن١ ي١ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ، ٚ ب١ ٚؾ١ٟ يٝذإ ٖات٠ٚٛ،  َٜت٠ٚ١ ب٪ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ٥ٝهتٝفا ب١ يٝص١ْن١ بهط بط١ض 



 277 

َٜط٠ٟ ٥ُٝهاْٝات ٚات َٟ ض١ْسإ يٝص١ْ ب١ طٛ َٞ َٛساف١ظ٠، ١٥نط ١ ١ْ يٝص١ٜ١ْى ٚ ١ْ زٚٚإ ٚ ١ْ ي١ ١ٖضغ
َٟ ب٪ ت١غٌٗٝ نطزْٞ ٥ٝؿ١نإ، غٛثاؽ  زضٚغت بهط

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝػتا زٚا غٝاغ١تإ ف١ضَٛٚ ٥ 

َٜع قباح بٝت اهلل ؾهطٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض 

َٞ ) 2/4/3912ي١  2964ٚغطاٟٚ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ شَاض٠ ي١ ْٛ نخ صٞن-١٥َي نؾ ْ تػلى
َٝط يٝص١ْ ١ٖبٛٚ، بس٢ ضٞن  ضٛنانًس كصن احم فظ  نٙسغرٍٔنفوظن هصط ١(،ن َٝػتا ت١ْٗا ي١ ؾاضٟ ١ٖٚي تانٛ ٥

َُٝاْٝ َٝط ٚ غً ٠َْٜٛاضٔ، ي١ َٛساف١ظ٠ٟ ١ٖٚي َٜٝٛػت ب١ض  ـ يٝذإ زاْطإٚ، ن١ ١٥ٚ ١٥َاْٛت ٥ٝؿ١نإ ٠ٚنٛ ث
َٜع ٚ سٛض١َمت ب٪ ض ٥٠ٞ بطاز٠ضإ باغٞ ٥ٝساض٠نإ نطا، ب١ س١قٝك١ت ضاغت١ ٥ٝساض٠ٟ  ٍَ ١٥ٚ ث١ضِِٟ ض ي١ط١
َٝت ؾاضٟ  َٝؿ١ُضط١ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ، ب٫َ١ّ ١٥ط١ض ْاٟٚ ١َٖٛٚ ٥ٝساض٠نإ ب ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ث ط١ضَٝإ ٥

َٜـ ٥ٝساض١ٜ٠ ٚ ظاخ٪ف ٥ٝساض١ٜ٠ ٚ غ٪ضاْٝ ـ ٥ٝساض١ٜ٠ ٚ ب١ س١قٝك١ت َٓٝـ ت٥١ٝسٟ قػ١ناْٞ ناى ٥انط
َٝؿ١ُضط١ ٚ  ١َُٝ ي١ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ث عبسايػ٬ّ ٚ زنت٪ض٠ ض ٩شإ ١٥ن١ّ ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١، ضاغت١ ٥
َٞ ت١عسًٜٞ  َٟ، ب٫َ١ّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ب َٝهٞ عاّ بهط ؾ١ٖٝسإ باغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ط١ض َٛزٜط١ٜت

١َُٝف ت٥١ٝسٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ٜٔ، غٛثاؽٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚبا ٥ ،َٟ  ضٟ ؾ١ٖٝسإ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١ٜ٠َٛٝ  زٚا غٝاغ١َإ ب١ٚ ؾ

 :3اكلاز٠ 
نصسأنك آلتٛ:تالدينن هفصست ْن ٨ٗنٗث ُٚ نًّن ا  ٝن هس بالٞنًّن هص ُْ٘نٗت

تػلىنؾ ْنخ صٞنبس٢ ضٞن  ضٛنانًس كصن احم فظ  نٙسغرٍٔنفوظن هصط ١نان ٨ وٍٚنٗعط٘ٙٞنممثونين-1
نبدزجٞنًدٙسنهوِظسنٗ  س زننطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗتستخطنب ه٘ش زٝ،نٗنميثوْ٘ن ؾٔ  ن ٨تٚٞ:

نفوظنغ٧ْٗن هػٔد ١نٗ ا٧ُفوني-1
نٗش زٝن هد خوٚٞ-3
نش زٝن ا هٚٞن٨ٗ ر   ٗ-2
نمجالٚٞن هطحِ ١ن هطٚ ضٚنينان ٨ وٍٚ-4

نث ُٚ :
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ن ن اس ٍ ن هِ فر ن ٨ثخ   ن  ُْ٘ ن٨ذل َ نٗفص  ن هص ُُ٘ٚٞ نب هطسق ن هطٚ ضٛ ن االرصى ن ٗ ن هطحني هطِٞنن197ٙثخجل
ن االدين ً َن هوحِٞن اػلوٞنمب٘جيفنٓر ن هص ُْ٘نن1979

١ََٝٝٝـ ٠ٚنٛ خ٪ٟ َا٠ٚت٠ٚ١ ي١ قاْٛ ٠ٚ١َُٜٓ ب٪ ف١ق١ض٠ٟ غ َٝتإ باؾ١ ١٥طلٛ ٠ٚ١َُٜٓ، ١٥ط١ض ث ١ْن١، ْاطلٛ
َٝك:  ٠ٚ١٥ٟ ٥اطات ي

نث هث :
نفوظن ن  ُْ٘ ن٨ذل َ نٗفصً  ن ٨  زٙٞ ن احملٌٞ ن ً َ نهوطالّ ن  ب٩ ن س زٓ  نٗٙلْ٘ نب ٨بوخٚٞ ن س زٓ  ن هوحِٞ ت دز

ننن3998هطِٞنن14غ٘ز٠ن ٨ وٍٚنز ٍن
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝػتا  ْاٚتإ ١٥ْٛٚغِ، زٚاٜٞ ن١ؽ س١قٞ ١ْٝ قػ١ بهات، ت١ٚظضل١ن١تإ بس٠ٕ، ف١ضَٛٚ ٥
َٜع عُط عبسايطفلٔ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ي١ٚا١ْ باغٞ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى ١٥نات  َٜهٞ ططت٠ٚ١، ١ٜن َٜٓسَا٠ٚ١ْ ض١ْس َٝش٠ٛض ١َُٝ ي١ّ غٝاغ١ٟ ن١ خٛ ٥

َٝغل ي١ ١َٖٛٚ ٥ٝساضاتٞ ي١ ١َضن١ظٟ َٛساف١ظات١نإ، ب١ ْٝػب١ت ٥ٝس ًَ اضات باغٞ ي١غ١ض نطا، ١٥ط١ض ب
َٟ ب١ ٚات١ ي١ ١َٖٛٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٝ ٚ ؾاض٠نإ، ١َ١٥ ع١ضق١ي١ ظٜاتط ١٥نات، ضْٛه١  نٛضزغتإ زضٚغت ١٥نط
َٝت٠ٚ١ ب١ضز٠ّ ٠ٚظٜط، ١٥ٜٚـ ث١غٓسٜإ بهات، ١َ١٥ ب١ خ٬ٝمل  َٓٝ َٟ ١٥ّ ٠ٚظاض٠ت١ ١٥ّ ١َٖٛٚ يٝص١ٜ١ْ ب ْانط

١َُٝ ١٥ٚ يٝص١ْٟ ن١ زضٚغتُإ نطز٠ٚٚ، ن١ زضٚغيت ١٥ن١ٜٔ ٠ٚنٛ ٜاغان١ ي١ ٜاغان٠ٚ١  ٠َٜٛ، ٥ ١٥ض ٚات ب١ض 
َٝو غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥نات، ٚ ق١ضاضٟ سان١ُٝن١ف ق١تعٞ ١ْٝ، خاظٜعٞ  َٝو، سانُ ١٥غًسا، ب١ ض٦ٜاغ١ٟ سانُ

١٥ٚ ْا ض ١ْٝٚٚ  تطٚقٞ ت١ع١ٓ ي١ ب١ضز٠ّ ١َسه١َ١ٟ ٥ٝساضٜسا، ١َ١٥ ب٪ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خ٬ٝفات ٚ ١َؾانٌٝ ٚ
 ٚ ،َٟ َٞ غ١دغل ١ْٝ؟ ب٪١ٜ ب١ّ غٝئ١ٜ١ ٖات٪ت١ خٛاض َٞ غ١د١ٓٝ ٚ ن ي١ ض٪١ْٝتٞ غ١دٝين غٝاغغل ن
َٝط٠ باؽ ي١  َٞ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ن١ٚات١ ي َٝساب َٜهٞ ت َٞ زاز٠ٚض ت١َي١ب١ن١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ١٥َي

١َٜٓضٟ ت١ضخإ نطاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝس  ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاز٠ٚض ١٥نات، ْٛ ٚ ١٥ْفاٍ باغٞ ي١غ١ض ١٥نات، ْٛ
ٍَ ت١َي١ب١ن١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط  ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ب٫َ١ّ ساَي١تٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ دٝاٚاظ٠ ي١ط١ ْاٚخ٪ ٚ زاضاٜٞ ب١ٖ١َإ ؾ
 َٞ ١ٜ١َ١٥ ن١ داضإ ١َٖإ يٝص١ْ ١٥ض٠ٚٛ ب١ضز٠ّ ١َدًٝػٞ ٠ٚظٜطإ ب٪ ث١غٓس نطزٕ، خ١َيو ٖاٚاضٟ ي

َاْط َٛزٜطٟ غذين غٝاغٞ، ناى )افلس( خ٪ٟ باغٞ نطز ن١ قا١ُٝ٥ٜإ  ١ٖغتابٛٚ ١٥ٜٛت ب١ ؾ١ف
َٝت٠ٚ١  َٝػتا بط َٝٓر َاْط ي١ ١َدًٝػٞ ٠ٚظٜطإ ب١ َٛغاز٠ق١ ١ْط١ض ا٠ٚت٠ٚ١، ٥ ْاضز٠ٚٚ ب١ ؾ١ف َاْط ٚ ب١ ث
َٞ ي١ب١ضز٠ّ ١٥ّ يٝص١ْٟ ن١ باؽ نطا٠ٚ  َٜهٞ ظ٩ض٠ٚ٠ ١َؾئٛي١، ١َ١٥ ١٥ب ب١ضز٠ّ ٠ٚظٜط، ٠ٚظٜط ب١ ناضٚباض

َٟ، ٚ ١َٖإ ق١ضاضٟ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْف خاظٜع١ ب٪ تطٚقٞ ت١عٔ، غٛثاؽي َٟ َٛغاز٠ق١ٟ ي١غ١ض بهط ٚ١ 
َٜع .اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ض ٥٠ٞ د١ْابت
َٜع   ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١٥ْفايهطاٚإ:قباح افلس )٥اضاّ(/ ب١ض
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َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝو ن١ تاقٞ ١٥ن١ٜت٠ٚ١ ب١ غٛثاؽ ب٪ ١٥ٚ ض اٚ ب٪ ١َُٝ ب١ ع١َ١يٞ ١ٜعين ١ٖض ؾت ضْٛٚا١ْ، ١َٖيب١ت١ ٥

َٟ زٜػإ ٥اغت١ْطٞ ظ٩ض  ٠ٚ١َُٝ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ط٪ض اْهاض١ٜ ١ْنط ًَ َٜ َٝػتا ب٪ تاضٜذ ١٥ ٥ َٔ ،َٟ ع١َ١يٞ ز٠ض١٥ن١ٚ
َٟ َٝسا١ٜ، ١ٜعين ت٪ ١٥ٚ ز٠غت٫َ١ت١ ت١ْٝا ب١ يٝص١ٜ١ْى ١٥زض َٞ، ١ٜ٫ْٞ غٝاغٝؿٞ ت ١َغ١ي١ٟ  زضٚغت ١٥ب

َٞ ي١ ١ٜ٫ٕ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١  َٞ، ١ٜعين غٝاغ١تٞ ٠ٚظاض٠ت ١٥ب َٜين ١َس١يٞ ٚ ١٥ٚ ؾتا١ْٟ ظ٩ض تٝا ١٥ب ١َظاز ٚ ؾٛ
َٝهٞ ظ٩ض زاٚاٟ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ  َٝػتا ن١ٜػ َٝهٞ ظ٩ض ٚ ٥ َٝؿ١ٜ١نٞ ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠، خ١َيه َٟ، ١َ١٥ ن زٜاضٟ بهط

َٟ بط ٜاض ٚ ث١ٜط ٠ٚ ٚ ب َٜٝٛػيت ب١ ١ْٖس َٝت٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ث َٜٓ َٞ ي١ َازز٠ناْٞ تط ٠ٚ١٥ ز ١ضْا١َ ١ٜ١ٖ، ١ٜن
َُٜٓاٜٞ ز٠ضبهات، غ١باض٠ت  ٠َٟٛٝ ٜاغاناْٞ تط ن١ ث١ٜط ٠ ٚ ض  غػ١ض ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚظاض٠ت ت١ضخا١ْن١ٟ ٠ٚنٛ ٖاٚؾ
َٞ ت١ضخإ نطاٚ بٔ، ١ٜعين  ١َٜٓضا١ْ ١٥ب ب١ ت١ضخإ نطا٠ٚن١، ٚؾ١ٟ ت١ضخإ نطاٚ ظ٩ض ظ٩ض ططْط١، ١٥ٚ ْٛ

َٞ ت١ْػٝب ٠ٚ١َٓٝ، ز٠ٚاَٝإ، ٥ٝـ ٚ ناضٜإ،  ١٥ب َُٜٓاٜٞ ٠ٚظاض٠ت ظَٛي َٝٞ ث١ٜط ٠ ٚ ض  ١َُٝ ب١ ث َٜٔ ب٪ ٫ٟ ٥ بهط
َٝت١ ١َغ١ي١ٟ َٝعاز، فط٠ ز٠غت٫َ١تٞ زضٚغت  َٟ، ْا١ٜت، ١٥ب َٝس َٝػتاٟ ي َٞ ٠ٚنٛ ٥ ٥ًٝتٝعاَاتٝإ، ١٥ط١ض ٚا١ْب

َٟ ١ٜ٫ْٞ ن١ّ َٛزٜط، ١ْى َٛزٜ َٞ بٛتط َٞ، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ١٥َي َٟ َٛزٜط، ١٥ب ط، ١ٜعين ب١ ت١سسٜس ١ْٚتط
َٜه١ ن١ ناضٚباضٟ ١٥نات،  َٜص ١َٜٓضٟ تٛ ْٛ ٠ٚ١٥ ،َٞ َٝساب َٞ ت َٜهدطاٟٚ ْاب ١َٜٓضٟ ض  َٟ باؾ١، ٚ ٠ٚ١٥ ْٛ ٠ٚ١٥ بهط
َٝؿ١ زضٚغت ١٥نات، ٚ َٔ ٖٝض  ١َُٝ ن َٞ ب١ٜاْٞ، زاٚا ١٥نات، ٠ٚ١٥ ب٪ ٥ َٜهدطاٟٚ تطٜـ زضٚغت ١٥ب ض 

َٝت٠ٚ١ ٫ َٝؿ١ٜ١نٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ب َٞ ١٥نات ب١ضاغيت ١ٜ١ْت٠ٚ١ ٫ٟ ٠ٚظٜط، ب٫َ١ّ ن َٜهٞ ت ٟ ٠ٚظٜط، ضاغت١ ن١ ناض
َٝٞ ١٥ٚ قٛضغا١ٜٟٝ ١٥ٚ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغٝا١ْٟ  َٝو ب١ ث َٜٓ َٞ، ١ٜعين ي١ ١ٖضٟ ؾٛ َٝؿ١ غٝاغ١ٝن١ زضٚغت ١٥ب ن

١َُٝ ٚ ْاض ٠ظا١ٜناْٞ  َٝؿ١ناْٞ ٥ غ١ض ١ٖٕ، ٚ ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ظ٩ض ططْط١، ب١ ع١َ١يٞ ظ٩ضب١ٟ ن
َِٝ ١َٖٛٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٜ١ٝى، ن١  َٟ، َٔ ْاَي ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝا١ْ، ٠ٚ١٥ٟ ناى ٥ٝػُاعٌٝ باغٞ نطز باؾ١، ْانط
 َٟ َٟ باؾرت٠، ١٥ط١ض ١ْنط َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ بهط َٝو ١٥طط َٝٞ ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ ب١ ت١سسٜس ١ٜى، زٚٚاْ ١٥َي

َِِٞ، ظ٩ضب١ٟ َٝسا ب َٞ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝاْٞ ت ٥ٝؿ١ قٛضغ١نإ ن١ ١َغ١ي١ٟ ١٥ْفايهطاٚإ ٚ  ي١ ١ٜ٫ْٞ ن١ّ ١٥ب
 َٞ َٜصْٝإ ظ٩ض٠، ١٥ب ظٜٓساْٞ نطاٚإ، قٛض ب١غ١ضٜؿٔ ب١ضاغيت، ١ٜٓ١َتٞ ٫ٟ ١٥ٚا١ْ، ٖاتٛض٪ٜإ ٚ ثري

َٞ، غٛثاؽ َٝساب  .٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝاْٞ ١ٖض ت
 

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى ذلُس

َٜع ذلُس افلس ؾاض٠ظٚٚضٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.ب  ١ض

َٝهٞ  َٞ يٝص١ٜ١ْنٞ تاٜب١ت ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ث ٠ٚ١٥ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز٠ٚٚ ١٥َي
َٜو، ١٥زل١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ،  َٟ ب١ غ١ض٩نا١ٜتٞ زاز٠ٚض َٝغل يٝص١ٜ١ْى زضٚغت بهط ١َُٝ ي١ ٜاغان١ ١٥َي َٝيَن، ٥ ٖ١٥

َٝغل يٝص١ٜ١ْى ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ١٥ ًَ ١َُٝ ض١ٜٓٚٛت١ غ١ض دا ب َٟ قا١ْْٛن١ٟ خ٬ٝف، ب٪١ٜ ٥ َا١ْٚ



 289 

١٥غًٞ قا١ْْٛن١، زٚٚ، ب٪ ٥اغاْهاضٟ داضإ يٝص١ْن١ ١ٜى يٝص١ْ بٛٚ، ١٥ْساَاْٞ يٝص١ْف َٛزٜط عاّ بٕٛٚ 
 ،َٞ ٠َٜٛب١ض ب َٟ ث١ًٟ ب١ض  َٝغل ١٥ٚ يٝصْا١ْ ن١ زضٚغت ١٥نط ١َُٝ ٥اغاْهاضؿلإ نطز٠ٚٚ ١٥َي َٝػتا ٥ َٜع١ٜٓ، ٥ ب١ض

َٞ، ٥ٝرت زٜاض٠ ١٥ب ٠َٜٛب١ض ن١َرت ١ْب َٞ ب٪١ٜ ١َْاْٛت٠ٚٛ، ٚتَٛٚا١ْ ث١ًن١ٟ ي١ ب١ض  َٞ ؾاض٠ظاٜٞ ٥ٝساضٟ ١ٖب
َٞ ٚ زاٚاٟ ٠ٚ١٥ بهات ن١ ي١ ت١عًُٝاتٞ  َٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ب١ٚ ١٥ضن١ ١َٖيػ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥ب

َٝغل ١٥ّ  ًَ َٝػتا ب١ ٜاغا زٜاضٟ به١ٜٔ ب ٥ َٟ َٛظ٠ف١ ت١ْػٝب به١ ب٪ ف٬َٕ ٠ٚظاض٠ت، خ٪ٜإ ٚ ب١ ٜاغا، َٔ ْانط
َٝو زاٚاٟ ٠ٚ١٥  َٞ ي١ ت١عًُٝات ن١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ب١ ت١عًُٝات ب١ضاغيت زاٚاٟ ٠ٚ١٥ ب
١َٜٓضا١ٜتٞ زاٚاٟ  َٝو، ١٥ٚا١ْٟ ١٥ٚ ن١ ْٛ َٜٓ َٞ ٜإ ي١ قا٥ُٝكاّ، ٜإ ي١ ١ٖض ؾٛ به١ٕ ١٥ٚ ٠َٛظف١ ت١ْػٝب ب

١َُٝ  ب١ظٜاز٠ٚ٠ ز ١َُٝ بٛا١ٜ يٝص١ْٟ ن٪َهاضٟ ظٜٓساْٞ غٝاغُٝإ نطز٠ٚٚ ٥ اٚاَإ نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض ب١ ٥
١َٜٓضٟ  ١َُٝ ٚتَٛٚا١ْ ْٛ َٜعإ، ب١ضاغيت ١٥ٚا١ْ ناض٥اغاْٞ ب٪ يٝص١ْن١ ١٥ن١ٕ، ي١ٚا١ٜ١ْ.... ٥ َٝهطز٠ٚٚ ب١ض ت

١َُٝف ث َٝٞ ْاخ٪ؾ١ ٥ َٞ ٥اغاْهاض١ٜ ب٪ يٝص١ْن١، ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠ت ث َٝساب ؿتطريٟ ن٪َهاضٟ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ت
 ْان١ٜٔ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى عُط.

 
َٜع عُط عبسايطفلٔ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٞ، ب١ ت٥١هٝس  َٞ َٛزٜط ب ١ٖض ب٪ ظٜاتط ت١ٚظٜر ن١ )٫تكٌ عٔ َسٜط( ٖات٠ٚٛ، ١ٜعين ت١سػٌٝ ساغٌ ١٥ب

َٞ، ١٥ط١ض ب١ضظتطٜـ بط ٚات ٠ٚ١٥ يٝص١ْن١ غٛٚز َٟ، نابطا١ٜنٞ خا٠ٕٚ خٝرب٠ ١٥ب َٞ ٠ٚض١٥طط ٟ ظٜاتطٟ ي
 َٟ َٞ ١َ١٥ ت١ْػٝب بهط َٞ ب٪ يٝص١ْن١، ١٥َا ٠ٚ١٥ٟ ن١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ي١غ١ض ١٥نات ٚ ١٥َي غٛٚزٟ ١٥ب
١َٜٓضٟ د١َع١ٟٝ غٛد١ْا٥ٞ غٝاغٞ ت١ْػٝب به١ٟ؟ خ٪ ٠ٚ١٥ ٠َٛظ٠ف  ْٛ َٟ ١َُٝ ي١ّ ٜاغا١ٜ ض٪ٕ ١٥نط ب٪ ٥

َٞ  ١ْٝ؟ ١٥ٚ ب١ ت١ْٝا َٜت ب٪ ت١عكٝب نطزْٞ ناضٚباضٟ ١٥ْسا١َناْٞ ن١ ي١ ن٪َهاض٠، ن٪١ََي١ٜ١، ضٞ ث ز
َٝٔ ناضٟ ب٪ ١٥نات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ٚ غٝئ١ٟ ن١ بامسإ ي١غ١ض نطز با ب٠ٚ١ بط ٚات، غٛثاؽ  ١٥َي

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٞ، ض َٜهٞ تط، ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ، غ َٞ ْاٚتإ بٓٛٚمس٠ٚ١ داض َٝٓر، ؾ١ف، س١ٚت، ١َ١٥ ١ٖؾت....١٥ب  ٛاض، ث

 
َٜع ذلُس افلس  ٚضٟ:ؾاض٠ظ ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٔ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنٝؿِ زا، ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ب١ َٛت١ب١  ي١ ْاٚ بٛزد١ٟ سه١َٛتٞ ١ٖض

 َٞ َٝ 3باغٞ، ١٥َي َٝغل ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، ١ٜعين ٥ َٝغل َٛساف١ظ٠ ٚ ... ي١ بٛزد١ ١٥َي ١ُ ٠ٚنٛ يٝص١ْ ن١ ١٥َي
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َٝػتاف ت١فعًٜٞ ٖٝض ٥ٝساض١ٜ٠ى ْاز٠ٜٔ ب١غ١ض ٥ٝساض١ٜ٠نٞ تط، ب٫َ١ّ ط١ضَٝإ َٛت١ب١ع١، ي١ّ  ٥
 ث١ضي١َا١ْٟ نٛضزغتإ ي١ ١َٖٛٚ قا١ْْٛنإ ْاٟٚ ٖات٠ٚٛ.....

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٝػتا ١٥َا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، ١ٜن١ ٚ ١ٜى ز٠ق١ قػ ١ ١٥ن١ٕ، )ناى غا٫ض، ناى قازض، ناى عبساغ٬ّ، ناى ٥

َٝطٜعإ خإ، ظٝإ خإ، زنت٪ض افلس، ناى خٛضؾٝس، ناى ط٪ضإ(  َٝؿ١ٚا، غ٪ظإ خإ، ب عبسايطفلٔ، ناى ث
َٟ قػ١ به١ٟ؟ ف١ضَٛٚ ناى غا٫ض ١ٜى ز٠ق١ 01  ن١ؽ ْاٟٚ ْٛٚغطا٠ٚ، ناى ط٪ضإ ١٥ت١ٚ

َٜع غا٫ض ذلُٛز َطاز:  ب١ض
َٜع غ١ض٩ن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٞ سٝه١ُت ١ْٝ ١٥ْفاٍ خطا٠ٚت١  َٝهٞ ْاٚض١ٜ١ٜٞ ب١خ٪٠ٚ١ٜ ١ْبٝيَن، ب ٖٝٛازاضّ ١٥ّ ١َغ١ي١ ٥ٝٓتٝباع
01/1 ١َُٝ َٞ سٝه١ُت ١ْٝ ي١ ط١ضَٝا٠ٚ١ْ زاٚاٟ ١َٖٛاضٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ نطا٠ٚ، ١َٖٛٚ ْاٚض١نإ ب٪ ٥ ، ب

َٝؿ١ٟ ط١ٚ ١َٜٓضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتاْغل، ب٫َ١ّ ن ْٛ ١َُٝ ض٠ ي١ّ ٜاغا١ٜ، ي١ّ تاٜب١ؽل١ْس١ٜت١ٝ ي١ ٠ٚنٛ ١ٜنٔ، ٥
ط١ضَٝا٠ٚ١ْ غ١ضضا٠ٟٚ ططت٠ٚٛ، ١٥ط١ضْا ١َغ١ي١ٟ ٥ٝساضات ١ََٖٛٚإ ثؿتٝٛاْٞ ١٥ن١ٜٔ، ب٪ ؾ٪ض  
نطز٠ٚ١ْٟ غ١دس١ٝت ب٪ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١َغ١ْ٫١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ خع١َت نطزْٞ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ب٫َ١ّ 

َِٝ ضٞ ي١ ض ظطاضٟ ٚ ي١  َٝؿ١ٟ ط١ٚض٠ َٔ بًَ ؾٛض ف زا١ٜ، ١َ١٥ ١َغ١ي١ٜ١ن١ تاٜب١ت١ ب١ ط١ضَٝإ، ب١ ن
ٍَ ١٥ٚ ١َٖٛٚ يٝص١ٜ١ْ ض ٩تغل زضٚغت ١٥نات ٚ  َٜت١ ثا ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، ١٥ط١ض ٥ٝساض٠ناْٞ تطٜؿٞ ١٥خط

 خ١َيو ْاطات١ ١َٖا١َناْٞ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ناى عُط ت١ٚظضلت ١ٖبٛٚ؟ ف١ضَٛٚ
َٜع عُط عبسايطفلٔ  عًٞ: ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝط١ٟ ف١خط ٚ ؾاْاظٟ ١ََٖٛٚا١ْ ب١  ١َُٝ ط١ضَٝإ د ناى غا٫ض ٚتٞ ١٥ّ ت١عس١ًٜ ي١ ط١ضَٝا٠ٚ١ْ ٖات٠ٚٛ، ٥
َٝو، ١٥ّ  ١َٖٛٚ ١٥ْفاٍ ٚ ؾ١ٖٝس ٚ ١ٖضضٞ قٛضب١غ١ضٟ ٚ ١ْٖا١َت١ٝ، ١٥ّ ثط٩ش١ٜ٠ خاؽ ١ْٝ ب١ ١ٜن

اخ٪٠ٚ تانٛ خا١ْقغل، ٖٝطٞ ف١ضقٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ٚتطا٠ٚ ثط٩ش١ٜ٠ خاغ١ ب١ ُٖٛٚ غ١دٝين غٝاغٞ نٛضز ي١ ظ
َٝو  َٜٓ َٜٝٛػت ْانات ت١فعًٜٞ ؾٛ ١٥ْعؿل١ٟ َٛت١عاقٝب ب١ س١ض٠ن١ٟ ت١س١ضٚضٟ نٛضزٟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

َٝهٞ تط به١ٜٔ، غٛثاؽ َٜٓ  ب١غ١ض ؾٛ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

 .ف١ضَٛٚ ناى قازض
 

َٜع قازض افلس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ض
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َٜعٟ ث١ضي١َإ زاٚاٟ ظٜاز نطزْٞ ٥ٝساض٠ٟ ض اث١ض ٜٓٝإ نطز،  َٝهٞ ب١ض َٝؿٛٚ ض١ْس ١٥ْساَ ١َُٝ ي١ َازز٠ن١ٟ ث ٥
َٜعطانإ ٚ ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ  َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ غ١ضد١ّ ثاض َٝٔ ٥ٝساض٠نإ، َٔ ث َٝهٝـ ١٥َي ٚ ض١ْس ١٥ْساَ

َٜت٠ٚ١، ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ي١ ٥آٜس٠زا ٥ٝساض٠ٟ غ١ضب١ خ٪ٟ تطٜـ نطا٠ٚ١ٜ ع١ضق١ي١ ب٪ ٜاغان١ زضٚغت بطط
َٞ ١٥ٚ زاٚاٟ  َٞ ١٥ب َٞ، ٚ ١٥ط١ض ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ ١ْب َٝسا ١ْب َٟ ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪ناْٞ ت َٞ، ب٫َ١ّ ْانط ١ْب
َٜت١  ١َُٝ ن١ظٜاز ي١ ؾ١ف، س١ٚت ١٥ْساَٞ ث١ضي١َإ زاٚاٟ ظٜاز نطزْٞ ٥ٝساض٠ٟ ض اث١ض ُٜٓإ نطز٠ٚٚ غط ٥

 ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض

َٞ ي١ ١َضن١ظٟ َٛساف١ظ٠  َٝس٠ْط، ٥اخط ٥ٝساض٠ٟ غ١ضب١خ٪ ١٥ط١ض ي١غ١ض ١٥غاغٞ زٚٚضٟ ٚ ْعٜهٞ ب تها١ٜ ب
َٞ غ١عات زٚٚض٠ ي١ زٖ٪ى، ١٥ط١ض سٝػابٞ ١٥ٚ  ََٜـ زٚٚ غ١عات زٚٚض٠ ي١ زٖ٪ى، ب١ضٚاضٟ با٫َ غ ٠ٚ١٥ ٥انط

ض ي١غ١ض ١٥غاغٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ؾ١ٖٝسٟ ظ٩ض٠، ١٥ْفايٞ ظ٩ض٠ ق١ٜٓا، ب٫َ١ّ ؾتا١ْ به١ٕ ب١ضاغيت، ق١ٜٓا ١٥ط١
ي١غ١ض ١٥غاغٞ زٚٚض ٚ ْعٜهٞ ١ْٝ، ٜإ ٠ٚ١٥ ٥ٝساض١ٜ٠ ٚ ٠ٚ١٥ ٥ٝساض٠ ١ْٝ، َٛضاعاتٞ ١٥ٚ ١َغ١ْ٫١ف به١ٕ، 

 ناى عبسايػ٬ّ ف١ضَٛٚ
 
 

َٜع ذلُس افلس ؾاض٠ظٚٚضٟ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝهُإ ٫ زض ١َُٝ ؾت َٝؿ١ٜ١ ٥ٝساض٠ ٥ ٚغت بٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ثٝؿٓٝاضٟ ١٥ن١ٜٔ، ب٪ ضاض٠غ١ض نطزْٞ ١٥ٚ ن
َٞ به١ٜٔ  غ١ضب١خ٪ناْٞ ت

َٜع عبسايػ٬ّ   قسٜل: ً طفٟب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط٠ ْٛقت١ٟ ْٝعاَِٝ ١ٖبٛٚ، ض٥٠ِٝ ١ْٝ، ْٛقت١  ١َُٝ ٥ َٔ ٥ٝػطاض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ زاٚاّ نطز ب
َٜ ١َٜٓضٟ ف٬ٕ ٠ٚظاض٠ت ْٝعا١َٝن١ّ داض َٜو بامسإ نطز، ْٛ َٞ، ضٛاض ١َُٝ غ هٞ تط ١٥ٚ ١ٖي١ ٖات، ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥

َٞ، غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ خ٪١ٜتٞ،  ١َٜٓضٟ ف٬ٕ ٠ٚظاضت ب ٚ غ١ضب١ ف٬ٕ ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚ١٥ ْٝعا١َٝ ٫ٟ َٔ، ن١ ْٛ
َٝؿٓٝاضٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ضاض٠غ١ضٟ َٛؾه١ًٝن١ ْانات، ضْٛه١ ن١ ت١ْػٝب نطا ٥ٝرت ْٛ ١َٜٓضٟ ١٥ٚ ث

َٞ ١٥ن١ّ، خ١ضٜو بٛٚ ؾت١ن١  ٠ٚظاض٠ت١ ١َْا، ب٪١ٜ َٔ ْٛقت١ٟ ْٝعاَِٝ ٠ٚ١٥ بٛٚ نان١ ز٠غت خ٪ؾٝإ ي
َٞ ٚ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت  َٝو ب ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠ت َٟ، ب١ؽ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ َٛق١ٜ١ز بغل ن١ ْٛ ١َٖٛٚ ضاض٠غ١ض بهط

َٝؿٓٝاضّ ب٪ س١يٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٔ ب١ ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١٥ظاة ب َٞ، ث َٝغل ض اث٪ضتٞ خ٪ٟ ب١ضظ ١٥نات٠ٚ١ ب٪ ١ْب ًَ
َٝهٞ تطٕ، غٛثاؽ  ٠ٚظٜط، ٠ٚظٜط ق١ضاضٟ ْٝٗا٥ٞ ١٥زات، ب٫َ١ّ غ١ضب١ ٠ٚظٜط ١ْٝ، ضْٛه١ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠ت

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ ناى عبسايطفلٔ
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َٜع عبسايطفلٔ سػغل ابابهط:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝ ١َُٝ ١٥ط١ض ب غل غ١ٜط به١ٜٔ ٠ٚ١٥ ب٪ ٖاتٛ ب٪ ١َٖٛاض نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ؟ ب٪ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٚٛ ن١ ت١غٌٗٝ ٥
١َٜٓضٟ  ْٛ َٞ َٝغل غ١ٜطٟ به١ٜٔ ١٥َي َٞ، ١٥ط١ض ب ٠َٜٛ بط َٟ ب٪ خ١َيه١ن١، ن١ ب١ ٥اغاْٞ ٥ٝؿ١ناْٝإ ب١ض  بهط

َٟ ي١  ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخ٪ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٠ٚ١٥ ي١ نٛ َٝط ١٥ط١ْ١ زٖ٪ى ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ْٛ ١ٖٚي
َٟ بظل ب١ ١٥ْساّ... ١َٜٓ ٚ غ١ضب١ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ي١ٚ َٞ ي١ٚ زاَٛز٠ظطاٜا١ْٟ ن١ ي١ٚ َٜين تط؟ ١٥ب  ؾٛ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
 ٚا١ٜ، ٚا١ٜ 

َٜع عبسايطفلٔ سػغل ابابهط:  ب١ض
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ٥ٝساض٠نإ ٖٝطٞ ت َٞ، ب٫َ١ّ ب١ ْٝػب١ت ٥ٝساض٠نإ َٓٝـ ث َٝسا ١ْبٔ، ١ٖض َٛساف١ظات ب

َٝغل غ١ٜط به١ٜٔ ي١ ظاخ٪ ي١ٚا١ٜ١ْ  ١َٝٝ، ١٥ط١ض ب َٜٝٛػتٝإ ث َٝطا١ٜنإ زٚٚضٕ، ١َٖٜٛٚإ ث ضْٛه١ ١َٖٛٚ د
َٞ ظٜاتط  َٞ، ٜإ ي١ ض ا١ْٝ ١٥ب َٝو ب َٞ، ٜإ ي١ ١َٖي١ظ١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٖظاض ٚ ؾت ١ٖظاض ن١ؽ ظٜٓساْٞ غٝاغٞ ١ٖب

َٝط١ٜ١ى ٠ٚنٛ ١ٜى َٞ، ١َٖٛٚ د َٞ  ب زٚٚضٕ ٚ ٠ٚنٛ ١ٜى ب١ؾساضٟ ي١ٚ ظٜٓساْٞ غٝاغ١ٝ نطز٠ٚٚ، ١َٖٛٚ ١٥ب
َٜو غ١ٜط ١٥ّ ٜاغا١ٜ به١ٜٔ، غٛثاؽ َٜٔ، ب١ ضاٚ  ٠ٚنٛ ١ٜى غ١ٜط بهط

 
َٜع ز.ضاغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ: _ب١ض

َٝؿ١ٚا  ف١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛفٝل َئسٜس: َٜع ث  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ َِٝ ٚاب َٝؿتين ١َٖٛٚ ١٥ٚ طريٚ ططفتا١ْٟ  ٫َ٠ٚ َٔ ث ٥اَاْر ي١ ١َٖٛاضٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ظ٩ض ٚاظضل١، زٜاض٠ ١ْٖ

َٝؿٛٚتط ١ٖب٠ٚٛ، خ١َيو َٛعاْاتٞ ١ٖب٠ٚٛ ب٠ٚ١ٟ ن١ خ١ضدٞ ي١غ١ض ؾإ ب٠ٚٛ، ١َتطغٞ ٖاتٛض٪ٟ  ن١ ث
َٜصضا٠ٚ ٚ ٥ ٠َٟٛٝ ن١ غٝاغ١ن١ زاض  َٝط، ب٫َ١ّ ب١ٚ ؾ َٝت١ ١ٖٚي َٓٝ َٜطا ٚ ؾا١ٜت ساَي١نإ ب َٞ بططٕ ض  َِٜ ي ١ط١ض طٛ

٠َٛٝ ي١ غٝاغ١ن١ زٜػإ باغٞ  َٟ، يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٥ ناى ع١َٛض ٚ بطاز٠ضإ ٖٝض ي١ ١َٚظٚع١ن١ ْاط٪ض 
٠ٚ١٥تإ نطز٠ٚٚ ن١ ناضٟ يٝص١ْن١ ت١ْٗا ق١تٝؼ نطا٠ٚ ي١غ١ْت١ضٟ َٛساف١ظ٠نإ، ٚات١ ٠ٚ١٥ َٛؾه١ٜ١ًٝنٞ 

َٝ ًَ َٟ ٚاباؾ١ ب َٜٝٛػيت، ٚات١ ١ٖض ظ٩ض ط١ٚض١ٜ٠ ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ١٥ ضاض٠غ١ض بهط َٝٞ ث َٜعطانإ ب١ ث غل غٓٛٚضٟ ثاض
َٜٝٛػيت نطز ي١ ثؿس٠ض ٜإ ي١ ض ا١ْٝ  َُٝاْٞ ١٥ط١ض ث َٟ ، ب٪ ؾل١ْٚٛ ي١ غً َٞ بسض َٛساف١ظ١ٜ٠ى ز٠غت٫َ١تٞ ث
َٟ ٥ٝؿ١ناْٞ بهات، ب١ ْٝػب١ت زٖ٪ى ب١  َٞ ي١ٚ ٜإ زٚنإ ٜإ ١ٖض ي١ ط١ضَٝإ ب٪ ؾل١ْٚٛ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ بط

 ،٠َٛٝ ٠َٛٝ، ١َ١٥ ٥ٝؿهاي١ٝت١ن١ ضاض٠غ١ض ١٥نات، ب١ ْٝػب١ت ١َٖإ ؾ َٝطٜـ ب١ ١َٖإ ؾ ب١ ْٝػب١ت ١ٖٚي
َٜو غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥نات، ب٫َ١ّ  ٠َٛٝ يٝص١ٜ١ْنتإ زاْا٠ٚ ٚ زاز٠ٚض ٠ٚ١٥ٟ ن١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز، ٥

َٜٛٝ َٜٝٛػت ب١ بط ٜاض ١٥نات، ب٪١ٜ ث َٝط٠ ١ٜن٬ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ي٠ٚ١ نطز ن١ ي١ غ١ضٟٚٚ ١٥ٚاْٝـ ث ػت١ ي
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َٜهٞ تط  َٜت٠ٚ١، بط ٜاضٟ ن٪تاٜٞ ٫ٟ ١٥ٚ زاز٠ٚض١ٜ٠ ن١ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ١٥نات، ٜإ داض بهط
١َٜٓضٟ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنإ  ١٥زل١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بطٜاض ي١غ١ض ن١ٜػ١نإ ١٥زات؟، ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ٟ ٥اٜا ْٛ

َٝ َٝؿٛٚتط، ٜاغاٟ ن َٞ؟ ١ٖض ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ي١ ٜاغاٟ ث َٜططٟ نطزٕ ي١ ق٪ض  نطزٕ َازز١ٜ٠نٞ ١ٖب َٞ ٚ ض  ربن
َٝٞ ٜاغا ْغل، ب٫َ١ّ  َٜهٔ ض ٠ْط١ ب١ ث َٜهدطاٚ َٝسا ٥ٝعاف١ نطا، ن١ ١٥َاْٝـ ض  َٝيت دٛتٝاضاْٞ ت َٝسا بٛٚ ن١ ١ٜن ت
١َٜٓضٟ ضاغت١ق١ٟٓٝ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنا١ْ ٜإ  ١َٜٓضٜإ ١ٖبٛٚ، ب٪١ٜ َٓٝـ ت١غ١ٚض ١٥ن١ّ ١٥ط١ض ْٛ ْٛ

١َٟٓٝ ١٥ٚاْٝـ ن٪َهاضٟ ظٜٓساْ َٜهٞ ضاغت١ق ١َٜٓض ١ٝ غٝاغ١ٝنإ، َاؾاهلل ٚابعاة زٚٚ ١ٜ٫ٕ ١ْ١ٖ، ب٫َ١ّ ْٛ
َٞ ي١ٚ يٝص١ٜ١ْ باؾرت٠  ١٥ْساّ ب

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝطٜعإ خإ  ف١ضَٛٚ ب

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿٓٝاضَإ نطز ٠ٚظاض٠تٞ ت َٞ، ١ْ ٠ٚدَٝإ زا٠ٚ١ٜ، ١ْ ٠ٚضٜاْططت، ن١ ب٪ ٠ٚضٜٓاططٕ؟ س١ظّ ث َٝساب ١ْسضٚغيت ت
َٜع ناى يٛقُإ ظ٩ض ططْط١ َٝهٞ ب١ض َٝبٛٚ ض ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بعاة، ضْٛه١ ب٫١ٟ َٔ ٚ ١٥ْساَ  ي

 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ظٝإ خإ
َٜع ظٝإ عبسايطسِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١  ضي١َإ.ب١ض
َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١ ٚ ب١  َٞ غط َٝٓر، ؾ١ف ث١ضي١َاْتاض ثؿتطريٟ نطز ١٥ب َٟ ث َٜو ن١ ١٥نط َٝؿٓٝاض زٜاض٠ ١ٖض ث
َٞ ي١ ضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ قػ١ ي١غ١ض بْٛٚٞ ٥ٝساض٠  َٜت٠ٚ١، ١َغ١ي١ٟ بْٛٚٞ ٥ٝساض٠ف ١٥ب ز٠ْطسإ ١ٜن٬ٜٞ بهط

١َُٝ بَٝٓٝٛا١ْ ٥ٝساض٠ غ١ضب١خ٪نإ  َُٜٞ ١ٜ١ٖ غ١ضب١خ٪نإ به١ٜٔ، ٠ٚ١٥ٟ ٥ ن١ بط ٜاضٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض
َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ  َٝو ١ْٝ ظ٩ض ظ٩ض فطاٚاْٞ به١ٟ، َٔ ث ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ٚ ٥ٝساض٠ٟ ض اث١ض ١ٜٓ، ن١ٚات١ ١َ١٥ ؾت
 َٞٝ َٝؿ١ٚا ١٥ن١ّ ن١ ب١ ث َٜت١ ز٠ْط٠ٚ١، زٚاٟ ١ٜن٬ٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ ثؿتطريٟ ١٥ٚ ض ا١ٜٟ ناى ث ١َ١٥ غط

َٜعطانإ ١٥ط١ض  َٝساٜٚػيت ثاض َٜعطانإ خ٪ٜإ ي١ ١ٜ٫ٕ ث َٝساٜٚػيت ثاض َٝٞ ث َٝٓا، ب١ ث ض اٟ ١ٜن١ّ ز٠ْطٞ ١ْٖ
 ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ١٥ٚ يٝص١ْ تاٜب١ؽل١ْسا١ْ زضٚغت به١ٕ

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ف١ضَٛٚ زنت٪ض ١٥فل١ز

َٜع ز.افلس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝب١ٝٓٝن١ٟ َٔ ١ٖض ٠ٚنٛ ْٛقت١ٜ١نٞ ْ َٝؿٓٝاض٠ ي١ ١ٜ٫ٕ ١٥ْساَاْٞ ت َٜع ن١ ١٥ٚ ث ٝعا١َٝ، يٝص١ْٟ ب١ض
َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ،  َٜٝٛػت١ بٝاشل١ْ١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، زاٚا به١ٕ ن١ غط َٝط١ٚا١ْٟ ٜاغا ١ْٝ ث ث١ضي١َا٠ٚ١ْ َازاّ ث

 ،٠ٚ١َٜٓ  ب٪ ٠ٚ١٥ٟ ب١ ز٠ْطسإ ١ٜن٬ٜٞ بهط
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ف١ضَٛٚ ناى ط٪ضإ
 
 

َٜع ط٪ضإ ٥اظاز ذلُس:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜهٝؿِ ١ٜ١ٖ ب٪ يٝص١ْ، ي١ ضٟٚٚ ٜاغاٜٞ ناتٞ  َٝؿٓٝاض َٝو بس٠ّ ٚ ث ١َٝٝ ي١ ض ٟٚٚ ٜاغاٜٞ ت١ٚظضل َٔ س١ظّ ي
َٝسابٛٚ ن١ ٥اٜا ي١ ْاٚ ١ٖٜه١ي١ٝن١  خ٪ٟ ن١ قاْْٛٞ َٛساف١ظاؽلإ ١َٖٛاض نطز ٥ٝساض٠ٟ غ١ضب١خ٪ٟ ت

َٟ ٜإ ْا؟ ثط٩ ٠ٚ١َٓٓٝ ن١ خطا١ٜ ز٠ْط زابٓط ١٥ْساّ ز٠ْطٞ ي١غ١ض ٥ٝساض٠ٟ غ١ضب١خ٪ زا ن١  01ت٪ن٪ٍ ب
َٞ، ١٥ٚنات١ طٛتطا ١َ١٥ َٛخاي١ف١ٟ قا١ْْٛ، ٚ َٛخاي١ف١ٟ ز٠غتٛٚض٠، ٚ ١٥ٚ ٥ٝساض٠  ي١ْاٚ قا١ْْٛن١ ١ٖب
َِٜ زضٚغت نطا زٜػإ طٛتطا َٛخاي١ف١ٜ١، ١َ١٥ ٠ٚى  غ١ضب١خ٪ٜا١ْٟ ن١ ب١ بطٜاضٟ غ١ض٩نا١ٜتٞ ١ٖض

ٚظٜر، ٠ٚنٛ ١َغ١ي١ٟ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ بط ٩ٕ قاْْٛٞ ١ٖٜه١ي١ٟٝ ٠ٚظاض٠ت١نإ غ١ٜط به١ٕ، ي١ ظ٩ضب١ٟ ت١
٠ٚظاض٠ت١نإ قاْْٛٞ ١ٖٜه١ي١ٟٝ ٠ٚظاض٠ت١نإ باغٞ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ نطا٠ٚ، ضْٛه١ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ 

َٝهسا ١٥ٜٚـ ب٪ نات١ٝ تا ١٥ٚ نات١ٟ َازز٠ٟ  َٜ ٥011ٝػتٝػٓا نطا٠ٚ ي١ ١٥غً َٞ ي١ ١ٖض ُٞ نٛضزغتإ د
َٝت٠ٚ١ غ١ض ن١ضنٛٚى، ٚ ن١ضنٛٚى َٛعا١َي١ٟ  َٞ ١٥ٚنات ٥٪ت٪َاتٝهٞ ١٥ٚ ٥ٝساض٠ ١٥ض َٞ ١٥ب ب١د
َٟ ي١ٚ ٥ٝػتٝػٓاٜا١ْ  َٟ ي١ضٟٚٚ َٛزٜط١ٜت١نا٠ٚ١ْ، ٚ ي١ ضٟٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ ت٪ ْانط ٍَ ١٥نط َٛساف١ظ١ٜ٠نٞ ي١ط١

َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥غاغٞ ١َٖٛاضٟ ١٥ٚ قا َٝو ٥ٝؿهايٝاتٞ ت٠ٚ١غٛ  به١ٟ، ٚ ث ١ْْٛ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ن٪١ََي
َٜت١  َٝو بسض َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ َ٪َي١ت َٝو غ١ضْر ٚتطا، ب٪١ٜ ث َٝو ٫َٛس١ظ٠ ٚتطا، ن٪١ََي َٝسا١ٜ، ن٪١ََي قاْْٛٞ ت
ٍَ ٠ٚظاض٠ت باؾرت َْٛاق١ؾ١ٟ ١٥ٚ قا١ْْٛ به١ٕ، ضْٛه١ ١٥ٚ ١َٖٛاض٠ ب٪ ناض٥اغا١ْٝ، ١٥ط١ض ١٥ٚ  يٝص١ْ ي١ط١

َِٝ ٚا١ٜ ٖٝطُإ ١ْنطز٠ٚٚ، غٛثاؽَازز١ٜ٠ ب١ ٚضزٟ زاْ َٜت٠ٚ١ ث َٜصض  ١ض 
َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ف١ضَٛٚ ناى س١َ١
َٜع ذلُس افلس  ٚضٟ:ؾاض٠ظ ب١ض

َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ س١غطَإ ١ْنطز٠ٚٚ، ٚتَٛٚا١ْ َٛساف١ظات، ١َْاْٛت٠ٚٛ  ١َُٝ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ ض اث٪ضت١ن١  ٥3 يٝص١ْ، ٥

َٝ َُٝاْٞ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى زضٚغت به١ٟ، به١ٜٔ ١٥َي غل ض١ْس يٝص١ٜ١ْى، ١ٜعين ١٥تٛاْٞ ي١ َٛساف١ظ٠ٟ غً
١َُٝ ١٥ط١ض ق١غسَإ ٠ٚ١٥ بٛا١ٜ ١٥َاْٛت  َٝط ض١ْس يٝص١ٜ١ْى زضٚغت به١ٟ، ٥ ١٥تٛاْٞ ي١ َٛساف١ظ٠ٟ ١ٖٚي
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َٞ َٛساف١ظ٠ن١  َٜ 3ي١ ١ٖضغ َٟ، َٔ داض هٞ تطٜـ يٝص١ْ، ب٫َ١ّ ٚتَٛٚا١ْ ض١ْس يٝص١ٜ١ْى زضٚغت بهط
 ١َغ١ي١ٟ ٥ٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ، َٔ ٠ٚنٛ خ٪ّ ثؿتطريٟ ١٥ن١ّ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ باؾ١ ٥ٝؿاض٠ت ب١ َازز٠ٟ  َٞ )تتهٕٛ 001ث َٝطام بس٠ٜٔ، ١٥َي  هِظ َن ٨ؼ  ٜنانمجٔ٘زٙٞنٟ ز٠غتٛٚضٟ ع
نٗ ٨ ن اسكصٙٞ نٗ احم فظ   ن ٨  هٍٚ نٗ ن هال صٌٞ نًّ ن هالس ق ن احموٚٞ(، َٝػتا غٝاغ١ٜ١ى   ز   ٍَ ٠ٚ١٥ف ٥ ي١ط١

َٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ،  ٠ٚ١َُٜٓ ١٥ط١ض ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ قبٛيٝإ نطز ٠ٚ١٥ غط  ١٥خٛ
 :3اكلاز٠ 

نتالدينًصدًٞن هفصست ْن ٨ٗنًّن ا  ٝن هس بالٞنًّن هص ُْ٘نٗتصسأنك آلتٛ:
نٙسغر-1 نٗ ٨  ز   ن احم فظ   ن نا ن  ضٛ نبس٢ ضٞ نخ صٞ نؾ ْ نٗعط٘ٙٞنتػلى ن ٨ وٍٚ نا ن هصط ١ نفوظ ٍٔ

ممثونينبدزجٞنًدٙسنهوِظسنٗ  س زننطوخ  ن اػٌ٘هنينب ذل َنٓر ن هص ُْ٘نٗتستخطنب ه٘ش زٝ،نٗنميثوْ٘ن ؾٔ  ن
ن ٨تٚٞ:

نٗش زٝنغ٧ْٗن هػٔد ١نٗ ا٧ُفوني-1
نٗش زٝن هد خوٚٞ-3
نٗش زٝن ا هٚٞنٗ ٨ ر   -2
نمجالٚٞن هطحِ ١ن هطٚ ضٚني-4

نث ُٚ :
ن ه نٙثخجل ن اس ٍ ن هِ فر ن ٨ثخ   ن  ُْ٘ ن٨ذل َ نٗفص  ن هص ُُ٘ٚٞ نب هطسق ن هطٚ ضٛ نٗ االرصى هطِٞنن197طحني
ن االدين ً َن هوحِٞن اػلوٞنمب٘جيفنٓر ن هص ُْ٘نن1979

َٜع ز.اضغ٬ٕ باٜع  غ١ض٩نٞ ث١ضي١َإ:/ ب١ض
َٞ، زاْٝؿيت ١٥َ ٍَ زا١ٜ؟ نان١ قػ١تإ نطز، ٠ٚ١٥ٟ ضاظٟ ١ْٝ با ز٠ْطٞ ١ْزات َٞ ي١ط١ ط ٩ ت٥١ذٌٝ ١٥ن١ٜٔ ب٪ ن

َٝطٜٔ.... 00زٚٚؾ١لل١ٟ زاٖاتٛٚ غ١عات   ب١ خٛتإ ز٠غج
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ٬ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ذلُس غٛض٠                           غت افلس عبساهلل                فط  
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َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ض٩نٞ                 ١ض٩نٞ ث١ضي١َاْٞ      د
َٝطام                    – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – نٛضزغتإ           ع َٝطام - ع   ع

 


