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ًَطام -ُٖضَيٌُ نىضزغتإ     ع
 ثُضيَُاٌْ        

ًَطام -نىضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطٗت٘ن٘يُنإ
91 

 

 

  ُْوَت ويُى بُضطٌ – 3112اَيٌ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3112/ غاَيٌ ُّيُن ناثٌ                          
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ًَطام -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌٌْْ يُ بآلونطاوَنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطٗت٘ن٘يُناٌْ غاَيٌ ْاوٍ  ثُضيَُاٌْ(ٍ 3112)نت

ًَطام -نىضزغتإ   ع
 91بُضطٌ: 

 3112ناثٌ يُنُّ: 
 351اش: تري

ًَسانىوُْوَ: ستُس حػٔ ضٗشبُياٌْ  ث
 ُْخؿُغاظٍ: غٓىبط قابط حػٔ

ًَطظاز، ، خضسضَؽت ُؾ نطزٕ: ًٓٓكات ًَُْوضٗظ ؾ ط انطّ، طعَْط ابطاًِٖ، زي
 ن٘ظإ خػطٗ، َطوإ ابطاًِٖ. بُختًاض كتًٌ، ؾىإ ستُس، ًُُْٖ اغعس.

ًَبداٍُْ ًْؿتُاًٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ:   شَاضٍَ غجاضزٌْ بُ نت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًٌََُ خىيٌ (9ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )     5 ٍ 33/4/3112 زوو ؾُهتُ –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي11ٌثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )    ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ   47 ٍ 32/4/3112 ؾُهتُغ

ًًٌََُ ( خىي11ٌطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )ث     122 ٍ 34/4/3112ؾُهتُ  نىاض –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي13ٌثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )     155 ٍ 39/4/3112ؾُهتُ زوو  –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي12ٌثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )   ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ   311 ٍ 21/4/3112ؾُهتُ غ

ًًٌََُ ( خىي14ٌطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )ث     379 ٍ 6/5/3112ؾُهتُ زوو  –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي15ٌثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )   ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ   241 ٍ 7/5/3112ؾُهتُ غ

ًًٌََُ ( خىي16ٌثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )     259 ٍ 8/5/3112ؾُهتُ نىاض  –َُٖيبصاضزٕ  غ
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 ( 9ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\4\22ضَيهُوتٌ  ؾُهتُ زوو

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 22/4/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُ زوو

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ٗ ًَـ ًْ ــ ــُهتُ زوو ضٗشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  33/4/3112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضٗنٌ  ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيــطٍ غــُضٗى و،  ًَطٍ غــىضَ َ خــىيٌ  (9ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع ؾطغــت علتــس عبــسار غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضٗنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (9ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ 11غ ًَىَيُ  زا 33/4/3112ٌ ؾُهتُ ضَيهُوت زوو(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
/ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓ ض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزِْ يُنَُِ ياغاٍ 1

 .3111ّ غاَيِ 11ًُٓتًاظاتِ ظيٓساِْ نطاو و ض اطرياوّ غًاغِ شَاضَ 
ّ  3112ّ غاَيِ  33يُ ياغاّ شَاضَ  4/ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزِْ َاززَّ 3

ًَو يُ ياغاّ بَُٓاّ زازطايِ نطزِْ غعايِ شَاضَ   .1971ّ غاَيِ  32ياغاّ يُناضخػتِٓ َاززَطُي
/ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَّ َُٖىاض نطزِْ ياغاّ وَظاضَتِ ناض و ناضوباضّ نَُ٘آليُتِ يُ ُٖضَيُِ 2

 .3117ّ غاَيِ  13نىضزغتإ شَاضَ 
ًَهَ٘يُضَ زازيُنإ / خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثط4ٗ َِ نطزِْ ْؿاظّ ياغاٍ ًُٓتًاظاتِ ي َِ بَُ شَ ياغاّ َ

 ّ ًٓتخازّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.3113ّ غاَيِ  81شَاضَ 
ًًََُِ ياغاّ ثاضَيعَضايُتِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ 5 / خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ

 .1999ّ غاَيِ  17شَاضَ 
ًًََُِ ياغاّ غُْسوقِ خاًُْْؿًِٓ ثاضَيعَضإ / خىَيٓسُْوَّ يُن6 َُِ ثطٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ

 . 1999ّ غاَيِ  18شَاضَ 
/ خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثطٗشَ ياغاّ زياضّ نطزٕ و وَضططتِٓ ؾايػتُ زاضايًُناِْ ُٖضَيُِ 7

.ٍَ  نىضزغتإ ـ عريام يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض ا
طٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ يُنَُِ ياغاّ زَغتُّ طؿتِ ُٖضَيُِ / خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ث8

 .3111ّ غاَيِ  3نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نِ يُغُضَنإ شَاضَ 
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 :ثُضيَُإغُضٗنٌ ز. اضغٕٚ بايع/ بُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
َِ زَنُئ، ثُضيَُاِْ نى ًًََُِ بُْاوّ طُؾت نىضزغتإ. زاًْؿتِٓ َُٓطَٗإ زَغت ث ضزغتإ، خىؾت غ

، 33/4/3112، ض ٗشّ زاًْؿؼت 9َُٖيبصاضزٕ، غاَيِ نىاضَّ، خىؾت ططَيساِْ زووَّ، شَاضَّ زاًْؿؼت 
ًَِ حىنُُناِْ بط طُ  ّ َُٖىاض نطاوّ 1يُ ثُيط َوّ ْاوخّ٘ شَاضَ  31ّ َاززَّ 1بُضْاَُّ ناض، بُ ث

يُتِ ثُضيَُإ بط ياضّ زا بُضْاَُّ ناضّ ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام. زَغتُّ غُضٗنا 1993غاَيِ 
ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ يُ نات  9زاًْؿتِٓ شَاضَ  ًَـ ًْىَض ّٗ ض ٗشّ 11ّ ٓاغايِ خىؾت غ ؾُهتُ  زووّ ث

َِ: 33/4/3112ض َيهُوتِ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
/ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓ ض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزِْ يُنَُِ ياغاٍ 1
 .3111ّ غاَيِ 11ُتًاظاتِ ظيٓساِْ نطاو و ض اطرياوّ غًاغِ شَاضَ ًٓ
ّ  3112ّ غاَيِ  33يُ ياغاّ شَاضَ  4/ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزِْ َاززَّ 3

ًَو يُ ياغاّ بَُٓاّ زازطايِ نطزِْ غعايِ شَاضَ   .1971ّ غاَيِ  32ياغاّ يُناضخػتِٓ َاززَطُي
نَُِ ثطٗشَّ َُٖىاض نطزِْ ياغاّ وَظاضَتِ ناض و ناضوباضّ نَُ٘آليُتِ يُ ُٖضَيُِ / خىَيٓسُْوَّ ي2ُ

 .3117ّ غاَيِ  13نىضزغتإ شَاضَ 
ًَهَ٘يُضَ زازيُنإ 4 َِ نطزِْ ْؿاظّ ياغاٍ ًُٓتًاظاتِ ي َِ بَُ / خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاّ َ

 ّ ًٓتخازّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.3113ّ غاَيِ  81شَاضَ 
ًًََُِ ياغاّ ثاضَيعَضايُتِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  /5 خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ

 .1999ّ غاَيِ  17شَاضَ 
ًًََُِ ياغاّ غُْسوقِ خاًُْْؿًِٓ ثاضَيعَضإ 6 / خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ

 . 1999ّ غاَيِ  18شَاضَ 
ِْ ثطٗشَ ياغاّ زياضّ نطزٕ و وَضططتِٓ ؾايػتُ زاضايًُناِْ ُٖضَيُِ / خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطز7

.ٍَ  نىضزغتإ ـ عريام يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض ا
/ خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثطٗشَ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ يُنَُِ ياغاّ زَغتُّ طؿتِ ُٖضَيُِ 8

 .3111ّ غاَيِ  3نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نِ يُغُضَنإ شَاضَ 
 ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع 

ًَطٖاتِ بُض َيعإ وَظيطّ ناضوباضّ ؾًُٖسإ و وَظيطّ ُٖضَيِ ب٘ ناضوباضّ ثُضيَُإ و وَؾسَ  بُخ
ًَػتا  شَاضَيُى يُو خاآلُّْ نُ يُ بُضْاَُّ ناض ٖاتىوَ خىَيٓسُْوَّ  ٓ ،ًَٔ ًَط ب ياوَضَناًْإ زَنُئ بُخ

 حَُُ غعًس ؾُضَىو. يُنَُُ ب٘ ثطٗشَنإ، ناى
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 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َٔ زَغت خ٘ؾِ زَنُّ ب٘ بُضْاَُّ ناض و خىَيٓسُْوَّ يُنُّ و طؿتىط٘ يُغُض ُٓو ثطٗشَ ياغاياُْ، 

ًَهُ نُ َُْابتإ ْاضزووتاُْ ب٘ يًصُْنإ نُ بُ يًػت بُ   56ثطٗشَ ياغا نُ ُّٓ  56بُآلّ َُُٓ يًػت
ًَو ظياتطَ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ب٘ نطاوَ و يُ يًصُْنإ  3ثطٗشَ ياغايُ ُٖياُْ  ٍَ و ظياتطَ، ُٖياُْ غاَي غا

َّ َُْابت َُخت  َِ بسض َِ ُٓويُويُتًإ ث زايُ، ُٓو ثطٗشَ ياغاياُْ ظٗضيإ ُٖيُ نُ ططْئ و زَب
َ٘ػًِْ٘ َُٖيبصاضزُْنإ، ياغاّ بهُيتُوَ، ب٘فتىوُْ َُٖىاض نطِْ ٙعتُّ ثُضيَُإ، زاواناضّ طؿتِ و ن

حًعبُنإ، بىزَُّ ُٓحعاب و غٓسووقِ زاٖاتُ ُْوتِ و غاظيُنإ، غُْسوقِ زاٖاتُناِْ نىضزغتإ، 
ًَٓاِْ ُْوت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ض َيهدػتِٓ خ٘ثًؿاْسإ، نُْسئ ياغاّ  باَِ نَ٘جاًْاناِْ بُضَُٖٗ

ًَهِ ططْئ، ض اغتَُُٖىو ياغايُى ططْيِ تط ُٖيُ بُض َْياضبىوُْوَّ طُْسََيِ، نُ ُٓواْ ًَُىايُ ياغاطُي ُ ث
ًَُىايُ وغىثاغت زَنُّ ُٖض وَنى بري خػتُٓوَيُى  َّ بُو ياغاياُْ َٔ ث خّ٘ ُٖيُ، بُآلّ ُٓويُويُت بسض

ٍَ ض َيعزا.  و يُطُ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َّ يُنُّ/ زياضَ نُ َُٖىو ياغايُنإ بُيُ َّ يُو ياغاياُْ يُ ُْٖس َّ، زووَّ/ ُْٖس نُوَ َىْاقُؾُ ْانط
َِ نطزِْ  َِ بَُ ًًَُّ، حهىَُت نُ ُٓزاتِ تُْؿًعّ و تُضَؾِ تُْؿًعيُ يُ َ يًصُْنإ تُواو ُْبىوٕ، غ
ًَُُ َىضاعاتِ ُٓو َُغُُْٙ بهُئ، تها يُ  ٓ َِ َِ، زَب ًٓـ و ناضَناِْ حهىَُت ياغانإ بُ ظَضوضتط زَظاْ

يًصُْنإ زَنُئ زَغت و بطز بهُٕ يُو ثطٗشَ ياغاياُّْ نُ يُبُضزَغتًاُْ  ب٘ تُواونطزِْ، َُٖىو 
 ؾُضَىو ناى زَيؿاز.

 بُض َيع زَيؿاز حػؽت:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُّ ثُضيَُاْتاض نُْس ثطغًاضَيو نُ  وَى ٓاطازاضٕ َُٓط ٗ غاَيًازّ ض ٗشْاَُطُضّ نىضزيُ، ب٘يُ حُقُ ٓ
بُ وَظعِ ض ٗشْاَُطُضّ نىضزّ و ٓاظازّ طىاغتُٓوَّ زاًْؿتُٓناِْ ثُضيَُإ ثطغًاض بهُئ، ثُيىَغتُ 

ًَو زَطىاظضَيتُوَ؟ بط ياضزإ يُ زاخػتِٓ  ثطغًاضَإ يُغُض ُٓوَيُ زاًْؿتُٓناِْ ثُضيَُإ بُ ض ٓايًُت
 نُْاَيُنُ و ُٓو ٓايًُتاُّْ نُ زاْطاوَ.

 ِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُا

ًَؿًٓاضَيو  ُٓوَ ْىقتُّ ًْعاَِ ًُْ تهايُ، يُ ؾىَيِٓ خ٘ت زاًْؿُ، ْىقتُّ ًْعاَِ ًُْ زَتىاِْ وَى ث
تُقسقتِ بهُّ ب٘ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و َىْاقُؾُّ بهُئ، نىْهُ ُٓوَ يُ يُبُضْاَُّ ناضزا ًُْ، 

ًَؿًٓاضَيو ٓاضاغتُ ًَو، ث ًَؿًٓاضّ ُٓوَ زَتىاِْ وَنى زاواناضّ، وَنى غىٓاي ّ غُضٗنايُتِ ثُضيَُاِْ بهُّ، ث
ًًَُٓوَ غُض خاَيِ اُٖيُ نُ ُٓو خاآلُّْ نُ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ب٘ نط ًَؿًإ خبُئ، ًٓٓجا زوايِ ب ، ث
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ٍَ ُٓوَ زايُ خاَيِ  َِ يُطُ  6و  5و 4و 2و  3يُنُّ نُ بُضزَواّ بىوٕ و خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزُْ، ن
ًَـ خبطَيت تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ؟ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗ َِ  54شَ ياغانأْ ث ٍَ زايُ، ن نُؽ يُطُ

ٍَ زاًُْ؟  ٍَ زاًُْ، بُ ظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ يًصُّْ ياغايِ ب٘ غُنّ٘  3يُطُ نُؽ يُطُ
 يًصُْنإ، ْىقتُّ ًْعاًَت ُٖيُ ؾُضَىو.

 بُض َيع عبسار ستُس اَؽت:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 غُباضَت بُ قػُنُّ بُض َيعتُ.... .
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَٔ ب٘ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و ب٘تاِْ ؾُضح بهُئ ُْ يُ  ًَيُّ ُٓوَ ًُْ، زَتىأْ ب تهايُ ُٓوَ َ
خ٘ت زاًْؿُ و  بُضْاَُّ ناضَ و ُْ ْىقتُّ ًْعاًَؿُ و عًٚقُّ بُو َُوظوعاُْوَ ًُْ، تهايُ يُ ؾىَيِٓ

زَتىأْ بؿُضَىوٕ يُ خعَُتتإ زَبؽت، ثطغًاضَناْتإ وَآلّ زَزَيُٓوَ يُغُضٗنايُتِ ثُضيَُإ، ناى 
 عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿهُؾِ ثُضيَُإ نطاوَ تايبُت بُ َُٖ ىاض ثطٗشَيُى يُٙيُٕ غُضٗنايُتِ ُٓصتىَُِْ وَظيطاُْوَ ث

ًَهٗاتىوَ زاوا يُ  2ُّٓ ثطٗشَيُ يُ  3112ّ غاَيِ  33يُ ياغاّ شَاضَ  4نطزِْ َاززَّ  َاززَ ث
غُضٗنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ زَنُّ ٓاضاغتُّ يًصُّْ تايبُـتُْس و ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بهات، ظٗض 

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ٓاضاغتُّ يًصُّْ قاْىِْ و غُضَُّ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَناِْ زَنُئ، خاَيِ زووَّ، ؾُضَىو. خاَيِ يُنُّ

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿهُف نطاوَ، ب٘ َُٖىاض  خاَيِ زووَّ، ثطٗشَّ زووَّ يُ ٙيُٕ غُضٗنايُتِ ُٓصتىَُِْ وَظيطاُْوَ ث

ًَهٗاتىوَ، زاوا يُ غُضٗنايُتِ  7اضّ نَُ٘آليُتِ، ثطٗشَنُ يُ نطزِْ ياغاٍ وَظاضَتِ ناضوب َاززَ ث
 ثُضيَُإ زَنُّ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ تايبُـتُْس و ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بهات، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َّ، ناى عىِْ ؾُضَىو.ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ ياغايِ و نَُ٘آليُتِ و غُضَُّ ثُضيَُا  ْتاضَ بُض َيعَنإ زَنط

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَؿهُف نطاوَ غُباضَت بُ ًٓٓؿاظ نطزِْ  ثطٗشَيُى يُٙيُٕ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاُْوَ ث
طٗشَيُ يُٙيُٕ ُٓو يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ُّٓ ث 3113غاؾَت   81ياغاّ َىحُقكًِٓ قُظآًؽت شَاضَ 

ُْٓساَُ بُض َيعاُْ واشوو نطاوَ، )ز.التس وَضتِ، عىِْ بُظاظ، ناضزٗ ستُس، ط٘ضإ ٓاظاز، ٓاغ٘ نطيِ، عُط 
حػٔ، يُؾاض صتِ ايسئ، عبسايكازض باظضطإ، طىَيًعاض قازض، ز.ًَٗإ امساعًٌ،  فاضٌعبسايطلتٔ، ٓاضاّ قازض، 

ٍَ  5عُط عبسايععيع(، ُّٓ ثط ٗشَيُ يُ  حَُُ غعًس حَُُ عًِ، ٓاضاّ ؾاٖؽت زاوز، ًَو ٖاتىوَ يُطُ َاززَ ث
ًَهُنُّ ياغاّ شَاضَ  (، زاوا يُ قإْٛ اَتٝاشات احملككني ايكضا٥ٝني ايعساق٢) 3113ّ غاَيِ  81ٖاوث

 غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَنُّ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ تايبُـتُْس و ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بهات، ظٗض غىثاؽ.
 ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع 

َّ ب٘ حهىَُتِ ُٖضَيُِ  ًَطزض ُّٓ ثطٗشَ ياغايُ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ ياغايِ و زاضايِ و وَيُٓيُى زَْ
ًَهِ تط ؾُضَىو.  نىضزغتإ و غُضَُّ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَناِْ زَنُئ، ناى عىِْ ب٘ خاَي

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 ٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض

ًَؿهُف نطاوَ، غُباضَت بُ  ُّٓ ثطٗشَيُ يُٙيُٕ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتاُْوَ ث
ًًََُِ ياغاّ ثاضَيعَضايُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ شَاضَ  ّ َُٖىاض نطاو،  1999ّ غاَيِ  17َُٖىاضنطِْ غ

ىِْ بُظاظ، ناوَ ستُس اَؽت، ُٓظؽت عُط، ٓاضاّ ُّٓ ثطٗشَيُ يُٙيُٕ ُٓو ُْٓساَُ بُض يعاُْ واشوو نطاوَ، )ع
قازض، ناضزٗ ستُس، زَيؿاز حػؽت، ٓاغ٘ نطيِ، ٓاواظ عبسايىاحس، ز.التس وَضتِ، ُْشاز ععيع، ٖاشَ غًًُإ( 

ًَهٗاتىوَ، زاوا يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَنُّ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ تايبُـتُْس  11ُّٓ ثطٗشَيُ يُ  َاززَ ث
 ضيَُاِْ بهات، ظٗض غىثاؽ.و ُْٓساَاِْ ثُ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َّ و ب٘ غُضَُّ  ًَطزض ُّٓ ثطٗشَ ياغايُ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ ياغايِ و وَيُٓيُى ب٘ حهىَُت زَْ
ًَهِ تط ناى عىِْ ؾُضَىو.  ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ، ب٘ خاَي

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 ضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُ

ًَؿهُف نطاوَ، غُباضَت بُ َُٖىاضنطزِْ  ثطٗشَيُى يُٙيُٕ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاُْوَ ث
ًًََُِ ياغاّ غُْسوقِ خاًُْْؿًِٓ ثاضَيعَضإ شَاضَ  ّ َُٖىاض نطاو، ُٓو  1999ّ غاَيِ  18غ

ُط، ٓاضاّ قازض، ناضزٗ ستُس، زَيؿاز ُْٓساَاُّْ نُ واشوويإ نطزووَ)عىِْ بُظاظ، ناوَ ستُس اَؽت، ُٓظؽت ع
َاززَ  7حػؽت، ٓاغ٘ نطيِ، ٓاواظ عبسايىاحس، ز.التس وَضتِ، ُْشاز ععيع، ٖاشَ غًًُإ( ُّٓ ثطٗشَيُ يُ 

ًَهٗاتىوَ زاوا يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَنُّ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ تايبُـتُْس و ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ  ث
 بهات، ظٗض غىثاؽ.

 ضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.ا
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ُّٓ ثطٗشَ ياغايُ ٓاضاغتُّ يًصُْناِْ ياغايِ و زاضايِ زَنُئ، وَيُٓيُنًـ ب٘ حهىَُتِ ُٖضَيُِ 
ًًَُٓوَ غُض بُضْاَُّ  ًَػتا زَطُضَي ٍَ غُضَُّ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ، ٓ نىضزغتإ ض َواُْ زَنُئ يُطُ

ًَتُ ٍَ يُنُّ، نُ زَب خاَيِ ؾُؾُّ ب٘ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو طؿتىط٘ نطزِْ ثطٗشَ  ناضّ خا
ّ غاَيِ  11ياغاٍ َُٖىاض نطزِْ يُنَُِ ياغاّ ًُٓتًاظاتِ ظيٓساِْ نطاو و ض اطرياوّ غًاغِ، شَاضَ 

ًَُُ يُغُض غًاغُّ َاززَيُى  3111 . زاوا يُ يًصُّْ ؾًُٖسإ زَنُئ ؾُضَىوٕ ب٘ غُنّ٘ يًصُْنإ، ٓ
ًَُُ ناوَض َيِ غًاغُنُّ َاززَنُ زَنُئ، ب٘ ُٓوَّ بًدُُْ زَْيساُْوَ، ناى عىِْ وَغتابى ًَػتا ٓ وئ، ٓ
 ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًِٓ نطزِْ ض او غُضصتِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ب٘ غًاغُ نطزِْ َاززَّ زووََِ ثطٗشَ ياغايُنُ  زواّ ت
ًَ  ىَيُيُ:غًاغُنُ بُو ؾ

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
 تعدٍ املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناالت٢:

زَٝإ بس٥اض١ قاض٢ ٜسغش٘ فًظ طُاٚال/ تػهٌ ايٛشاز٠ ؾإ ف٢ َسانص احملافعات ف٢ االقًِٝ ٚاداز٠ 
ايكضا٤ ف٢ االقًِٝ ٚ عض١ٜٛ ممج٢ً ايٛشازات االت١ٝ بدزد١ َدٜس يًبت ف٢ طًبات املػُٛيني باسهاّ ٖرا 

 ايكإْٛ. 
 / ٚشاز٠ غؤٕٚ ايػٗدا٤ ٚاملؤْفًني.1
 / ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ.3
 / ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد.2

ثاْٝا/ ٜجبت ايطذني اٚ املعتكٌ ايطٝاض٢ اَاّ ايًذ١ٓ بايطسم ايكا١ْْٝٛ ٚفكا السهاّ قإْٛ االثبات املسقِ 
 املعدٍ ايٓافر ف٢ االقًِٝ. 1979يط١ٓ  117

باالغًب١ٝ ٚعٓد تطا٣ٚ االزا٤ ٜسدح ايسأ٣ اير٣ ٜصٛت َع٘ ايس٥ٝظ ٜٚهٕٛ  ثايجا/ تصدز ايًذ١ٓ قسازٖا
 .3118يط١ٓ  14قسازٖا قابال يًطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ ٚفكا السهاّ قإْٛ فًظ غٛز٣ االقًِٝ زقِ 

كا٢ْْٛ زابعا/ تتٛىل ايٛشاز٠ زفع ايكسازات املتدر٠ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اىل ايٛشازات املع١ٝٓ الؽاذ املكتض٢ اي
 .بصددٖا ٚفكا السهاّ ٖرا ايكإْٛ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.
 بُض َيع ٓاضاّ التس )وَظيطّ ؾًُٖسإ وُْٓؿايهطاوإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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بُض َيعتإ، غُباضَت بُ ُٓو ظٗض غىثاؽ ب٘ بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ و ب٘ ُّٓ زاًْؿتُٓف ب٘ 
ًَُإ  ًَُُ ث ًَؿرت ب٘ ُٓوَّ ثىختِ بهُيُٓوَ، ب٘يُ ٓ ٍَ ُٓو بُض َيعاُْ ث ًَهُوَ زاًْؿتؽت يُطُ ًَُُ ث َاززَيُ ٓ
َّ وَنى ُٖؾتُّ ض ابطزووف بامسإ نطز، ُٓو يًجاْاُْ وَنى حانِ  باؾُ و تُحُؾىظّ ُٓوََإ ُٖيُ ت٘ظ

ًَُقًإ ُٖيُ َِ يُض ووّ زاض ؾتِٓ تُقطيبُٕ قُضاضَيهِ َىت ًَىيػتُإ بُوَ ُٖيُ ثطٗغُيُى ُٖب ًَُُ ث ٓ ،
َِ ب٘ تَُاؾا نطزٕ يإ ُٓو  غًاغُتِ طؿتِ ُّٓ ُٓضنُ يُ وَظاضَتُوَ، يُعِٓ يًصُْيُنِ ْاوَْسقتإ ُٖب
َِ تُزقًكًؿِ  بط طُيُّ ن٘تايِ نُ َُْابِ باغِ نطز )تتىؾت ايىظاضَ ضؾع ايكطاضات( يُعِٓ ُٖض ضَؾع ُْب

ٍَ َِ، ُٓو زَقُ ُٓوَّ بط طُّ  يُطُ َِ )تتىؾت ايىظاضَ ضؾع ايكطاضات( يُعِٓ )تسقًل وضؾع ايكطاضات(،  4ب زََي
.َِ َِ، نىْهُ ُٓؾهاؾت َُحُؾت زضوغت زَب  يُعِٓ تُزقًكًـ ُٖب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَػتا زيػإ بُْى ًَُُ وَختِ خّ٘ ظٗض َىْاقُؾَُإ نطز، ٓ قتُّ ًْعاّ نُْسئ نُؽ َىْاقُؾُّ نطز، ٓ
َِ بهُيُٓوَ؟ ناى عبسايػّٚ ؾُضَىو.  زيػاُْوَ زَغت ث

 بُض َيع عبسايػّٚ بُضواضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض  ٍَ و نُْس ث ًَُُ طؿتىط٘يُنِ زضَيصَإ نطز يُغُض نُْس خا ٓ ،َِ ًَ ًَِ ب ًَت ث تهايُ ُٓطُض ًْعاَِ ُْب
ًَؿًٓ ًَت، ٖات، بُآلّ ث ًَهِ ًْٗآِ بب ًَـ ُٓوَّ زَق َِ خبطَيُٓ زَْيسإ ث اضَنإ ض َناو ُْنطاوٕ، زَب

ًَو ُٓو  ًَِٓ ُٓوَ تُقطيبُٕ غُعات َِ، ُٖض ْاو ُْٖ َِ، طُضًَإ ب ًَٓاِْ ًٓساضَ، ًٓساضات ب َُغُيُٕ ْاوٖ
ًَـ ُٓ َِ ث وَّ زَْط َىْاقُؾُيُ نطا، وَنُُُْٖٓى ُٓو ُْبىوَ، ب٘يُ بُتُغُوضّ َٔ ُّٓ ْىقتُيُ زَب

ًَؿًٓاضاُْ خبطَيُٓ زَْيسإ و ُٓطُض ض َز نطإ تُواو، ُٓوَ يُى، زوو/ ض ًَُٓى  بسَئ يُغُض َاززَنُ، ُٓو ث
ًَٔ )اٙزاضات انتػتكًُ(، ض ًَُٓى ُٖبىو )وناؾُ اٙؾهاٙت  ًَ ًَٓٔ ب ُٖبىونُ باغِ طُضًَإ وَنى ْاوُْٖ

نىْهُ ُٓو ًٓساضاتِ َىغتُقًًُ ُٖضنُْسَ  اٙزاضيُ(، ض ًَُٓى ُٖبىو زَياْيىت ُٖض باغِ ُْنُئ،
َِ ض َِٓ ُٖبىو،  ٍَ زَنُئ و وَنى ُٓواُْ زوو، غ ًَُُ تُعاَىيًإ يُطُ ض َمسًُٕ غُُْزّ قاْىِْ ًُْ، بُآلّ ٓ

ًَو َىضتُبت ًِْ بُ وَظاضَتِ ؾىُٖزا، تستبط بايٛشاز٠َُغُيُّ يًجُٓنُ ) ( َٔ َىزيط عاَِ يُ وَظاضَت
ًَُُ يُ نُْس يًصُّْ َىؾتُضَنِ تطَإ نطزووَ، )بطٓاغُ عو  َىضتُبتِ بُ وَظاضَتُنُّ ؾطاف بأخّ٘، ٓ

َُغُيُٕ ؾآلٕ وَظيط(، ُْبىوَ ت٘ يًصُْيُى تُؾهًٌ بهُّ تُضتُبت بُ وَظاضَت، نىْهُ ُْٓساَُناِْ يُ 
َِ خب ًَهِ تطٕ، ُْغُنُ خبىَيُٓٓوَ، َىًِٖ ُٓوَ بىو ْىقتُّ ًْعاًَُنُّ، ُٓو نُْس ض ًَُٓ زَب طَيُٓ وَظاضَت

َّ، غىثاؽ. َِ ُٓواُْ َىَظَؾِ وَظاضَتِ تطٕ، ْانط  زَْيسإ، زوو، َُُٓ ُٓطُض تُضتُبتِ بُ وَظاضَ ب
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ًعاض خإ ؾُضَىو.طىَي

 بُض َيع طىَيًعاض قازض:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَُُ يُ ن٘بىوُْوَّ ض ابطزوو نُْس غُعا ًَطَ َىْاقُؾَُإ نطزووَ و ض َِٓ يُى ُْٓساّ ٓ ًَُُ ي ًَو ٓ ت
ًَُُ يُ نىضزغتإ بٔ بُضزو يُ  ًَطَ ُْخطاوَتُ زَْيساُْوَ و ُْْىوغطاوَ يُٙيُٕ ُّٓ يًصُْيُ، ٓ ثُضيَُإ ي
َِ و  َِ، ب٘نِ يُى ًٓساضَ بُ تاقِ تًُْا ب ًَسا ُْب َّ و ؾاض و زَيٗات َُْاوَ نُ ُْٓؿاٍ و غجٔ و ؾًُٖسّ ت ز

َِ، يإ ُٓوَتا َُٖىوّ بيطَيتُوَ بُض اغتِ، غىثاؽ.ي  إ َىحاؾُظَنإ ب
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 غ٘ظإ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

سإ زَنُّ، بُوَّ نُ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، َٔ ثؿتيريّ يُ تُضحُنُّ بُض َيع وَظيطّ ؾًُٖ
َِ، ُٓو يًجاْاُْ يُ ن٘تايِ زا يُ وَظاضَت  ًَُقُ تُْٗا يُّٙ ُٓو يًصُْيُ ُْب َِ ُٓو قُضاضاتُ َىت ؾًعًُٕ زَب
 َِ َِ زَب َِ تُعِٓ تًا بهات، بَُي بُ ؾًتُضّ ُٓخريزا بط ٕٗ، بُض َيعإ َُُٓ ناضَيهِ قُظآِ ًُْ نُؽ ُْتىاْ

َّ ت َِ، يُبُضُٓوَّ ُْٖس َُاوظات ُٖيُ، يُبُض بىوِْ ُٓو تَُاوظاتاُْ َٔ ثؿتيريّ يُو ض ًَُٓ ؾًتُض ُٖب
ًَِ، بُآلّ حُظ ْانُّ يُّ  ًَ َّ، ُٓطُض حُظ زَنُٕ يُ زوايِ زا زَي ًَسض ًَ زَنُّ، ب٘ ُٓوَّ ُٓو تَُاوظاتاُْ ُْٖ

 ًَٓبُضَوَ باغِ تَُاوظاتُنإ بهُّ، ب٘يُ َٔ ثؿتيريّ وَظيط زَنُّ.
 ٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُض

 يًصُّْ ٖاوبُف، ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُ زاًْؿتِٓ ض ٗشّ  ًَؿهُؾًإ نطز،  16/4ٓ ًَؿًٓاضاَُْإ زا نُ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ث وَآلَِ ُٓو ث
ًَؿًٓاضاُْ ُٓطُض َىخايؿِ قاْىُْ و يإ َىخا يؿِ قُوآًِْ َُعُىيُ و يإ َىخايؿِ ثُيط َوّ وـتإ ُٓو ث

َِ َإ نطزووَ،  َِ بَُ ًَؿًٓاضاُْ نُ قاْىًُْ َ ًَُإ وَضُْططتىوَ، تُْٗا ُٓو ث ًَُُ ث ْاوخّ٘ ثُضيَُاُْ، ٓ
ًَػتا خىَيٓسَاُْوَ  ًَُُ يُ ثطٗشَنُّ نُ ٓ َِ تُضتُبت بُ وَظاضَ، ٓ َُْابِ ناى عبسايػّٚ بُضواضّ زََي

 ( زووباضَّ زَنَُُوَ بُو ؾهًُيُ:بايٛشاز٠ تستبطْىوغًىَاُْ )
 تعدٍ املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناالت٢:

زَٝإ بس٥اض١ قاض٢ ٜسغش٘ فًظ طُاٚال/ تػهٌ ايٛشاز٠ ؾإ ف٢ َسانص احملافعات ف٢ االقًِٝ ٚاداز٠ 
ٛيني باسهاّ ٖرا ايكضا٤ ف٢ االقًِٝ ٚ عض١ٜٛ ممج٢ً ايٛشازات االت١ٝ بدزد١ َدٜس يًبت ف٢ طًبات املػُ

 ايكإْٛ. 
 ْفًني.ؤٕٚ ايػٗدا٤ ٚامل/ ٚشاز٠ ايػؤ1
 / ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ.3
 / ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد.2
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.َِ ًَُُ َُْاْيىوتىوَ تُضتُبتِ بُ وَظاضَ، وَظاضَت يُبُضُٓوَّ خّ٘ يًصُْنإ زازََُظضَيٓ  واتُ ٓ
ايكا١ْْٝٛ ٚفكا السهاّ قإْٛ االثبات املسقِ  ثاْٝا/ ٜجبت ايطذني اٚ املعتكٌ ايطٝاض٢ اَاّ ايًذ١ٓ بايطسم

 املعدٍ ايٓافر ف٢ االقًِٝ. 1979يط١ٓ  117
ثايجا/ تصدز ايًذ١ٓ قسازٖا باالغًب١ٝ ٚعٓد تطا٣ٚ االزا٤ ٜسدح ايسأ٣ اير٣ ٜصٛت َع٘ ايس٥ٝظ ٜٚهٕٛ 

 .3118يط١ٓ  14 قسازٖا قابال يًطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ ٚفكا السهاّ قإْٛ فًظ غٛز٣ االقًِٝ زقِ
زابعا/ تتٛىل ايٛشاز٠ زفع ايكسازات املتدر٠ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اىل ايٛشازات املع١ٝٓ الؽاذ املكتض٢ ايكا٢ْْٛ 

 .بصددٖا ٚفكا السهاّ ٖرا ايكإْٛ
ًَػتاف ض َِٓ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاُْ ُٓطُض  3ُّٓ نىاض بط طُيُ يُ َاززَّ  نُ بُو غًاغُيُ زاض َيصضاوَ و ٓ

ازَٕ زَتىاْؽت زيػاُْوَ بًي٘ض يُٓوَ، بُآلّ ُٓوَ بُض اغتِ ناضَيهِ قىضغُ، نىْهُ ظٗض زَْيِ ب٘ ْ
 َىْاقُؾَُإ نطز و يُ ُٓصتاَِ ُٓو َىْاقُؾاُْ ُٓو غًاغَُإ زاْا.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 ٕ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُا

ُٓو غًاغُيُّ نُ ناى عىِْ خىَيٓسيُوَ تىضقِ تُعًٓؿِ تًايُ و حُقًـ زضاوَ بُ يًصُْنُ ُٓوَّ نُ 
غ٘ظإ خإ باغِ يُغُض زَنات، نُ تُزقًكِ َىقُضَضاتِ ُٓو يًصُْيُ، يُعِٓ ُْ تُزقًل نطزُْوَ يُغُض 

ًَؿه ُف نطاوَ بُو يًصُْيُ ُٓوَ، يُعِٓ تُزقًل نطزِْ ُٓو َىغتَُػُناتاُْ و ُٓو ؾُٖازاتاُّْ نُ ث
َِ و  ًَطَ زَضّ زَخات ُٓو نُغُ غًَُُٓ يإ غَُؽت ًُْ، بُُٖض زوو حاَيُتُنُّ ُٓطُض غَُؽت ب َُُٓ ي
َِ، حُقِ تُعِٓ زضاوَتِ يُبُضزََِ َُحهَُُّ ًٓساضّ، َُُٓ يُٙيُى، يُٙيُنِ  ُٓطُض غَُؽت ُْب

ًَىيػتُ ُٓو ثطغًاضَ يُ َُْابِ وَظيط بهُئ ًَُُ ث ًَػتا يُ  زيهُوَ ٓ بَ٘إ ض ووٕ بهاتُوَ، ٓايا ٓ
َّ َُْابِ وَظيط بُ  َِ بُ ناضوباضّ ُّٓ غًَُُٓ غًاغًاُْ، زَنط ًَو ُٖيُ ُٖغت وَظاضَتُنُزا َىزيطيُت

يُ ياغايُنُّ خّ٘ نُ ًٓػتخساغِ َىزيطيُت و ؾىعُب و ُٓقػاّ و َُٓاُْ بهات،  18طىَيطَّ َاززَّ 
َّ ُّٓ عَُُيًُتِ تُزقًكُ يُٙيُٕ  ًَهًإ ُٖيُ، زَنط َّ، ُٓطُض َىزيطيُت َُْابِ وَظيط يُ وَظاضَتُوَ بهط

َِ بُزَيِ ًُْ تىضقِ تُعٔ بيطَيتُ بُض ب٘ خّ٘ و  زواّ ُٓو يًصُْيُ تُزقًكِ ُٓو قُضاضاُْ بهُٕ زواتط ن
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى قازض ؾُضَىو.

 بُض َيع قازض حػٔ:

 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي
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ًَؿىوَإ شَاضَيُى نُ تُغُوض زَنُّ حُوت تا ُٖؾت ُْٓساَِ بُض َيعّ ثُضيَُإ بىو  ًَُُ يُ زاًْؿتِٓ ث ٓ
ًَػتاف زووباضَّ زَنَُُوَ ُٓو ض ايُّ خَ٘إ،  ٓ َٔ ،َّ ٌَ بهط زاواَإ نطز نُ ًٓساضَّ ض اثُض ئ زاخ

ًَهِ ض َمسِ غُضٗنايُت ِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُ َُضغىّ زاْطاوَ ًَاواظيُنِ ًٓساضَّ ض اثُض ئ بُ ؾُضَاْ
ًَؿًٓاض زَنُّ وَنى  َّ، يإ ث َِ ًٓساضَّ ض اثُض يًٓؿِ ب٘ ظياز بهط ٍَ ًٓساضَّ طُضًَإ، ب٘يُ زَب ًُْ يُطُ
ًَٔ ًٓساضَ غُضبُخ٘نإ يإ  ًَ َّ ب٘ ُٓوَّ ُٓطُض يُ ٓايًٓسَف زا ًٓساضَّ تط نطاُْوَ ب ًَؿىو وابهط َاضّ ث

ًَ َّ ُٖض عًٓىاْ َّ ؾُضَاِْ َُضغىَِ غُضٗنايُتِ ُٖضَيِ يُبُضناو ُْطري َّ، نىْهُ ْانط هِ تطّ ؾَت زَْط
 نُ ب٘ ًٓساضَيُنِ تايبُت ب٘ غٓىوضَنُ زَضنىوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.
 

 ايهطاوإ(:)وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿ (ٓاضاّ)التس قباح بُض َيع

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َِ زَغُآلتِ  ًَُُ زَضباضَّ ُّٓ خاَيُ نُْس َاض زووثاـتإ نطزووَتُوَ، يُعِٓ ٙيُِْ غًاغِ تًايُ زَب ٓ
ًَىَيُ، يُعِٓ غاؽ نطزُْوَّ  ًَُم ُْزضَيتُ َُحُؾت، باغِ ثطٗغُّ ؾًُٖسإ زَنُّ، يُعِٓ ٖاوؾ َىت

ًَو ؾًُٖسَ يإ ؾًُٖس ًُْ، زوو ؾً تُضَإ زاْاوَ، يُْاونُنإ، يُ بُض َيىبُضايُتًُنإ يًصُْيُى ُٖيُ، يُن
 ًَُُ يُض ووّ َُحُيًُوَ غاغِ زَنُُْوَ زواّ ُٓوَ ض َِٓ خ٘ؾًإ زَضزَبط ٕ، بُضظّ زَنُُْوَ ب٘ ٓ
ًَسانىوُْوَ زَنُٕ، ُٓو يًصُْيُ ُّٖ زَضؾُتِ ُٓوَ  يُوَظاضَت يًصُْيُنِ ْاوَْسقتإ زاْاوَ زيػإ ث

َّ بُض اغتِ ُّٓ ثطٗغاُْ ظٗض غاؽ ْؽت، زَزات غً َِ نُْ٘، ُّٖ ض َييُف زَطط اغُتِ طؿتِ ناضَنُ ببًٓ
َِ ب٘ غاؽ نطزُْوَ و  ًَهُإ ُٖب ًَُُ زَغُآلت ٓ َِ يُعِٓ زَيإ زَضطا و بَُييُّ ًَاًَا ُٖيُ زَب

َِ ًَُُ زَغُآلـتإ ُْب َّ زوايِ ٓ ًَسانىوُْوَيُى، ُْى يُ ض ووّ َُحُيًُوَ ُٓو ناضَ بهط ًَؽت )تى  ث ًَ و ب
َِ تُزقًل  ًَُإ وايُ زَب ًَػتانُ ثطٗغُّ ؾًُٖسإ وايُ و ثطٗغُّ ظيٓساِْ غًاغًـ ث يُيت( يُعِٓ ٓ

 بهطَيتُوَ يُ وَظاضَتُوَ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َِ زازًَْؿؽت، ًٖض َ ىؾهًَُإ ًُْ، ُّٓ بُخىاّ ْاوّ َُٖىوتإ زَْىوغِ حُظ زَنُٕ ُٖتا غبُيٓ
بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ثُياّ خإ، ناى عبسايطلتٔ، ناى غُضزاض، ناى ط٘ضإ، ناى ٓاضاّ، ز.التس، 
ًَو َىْاقُؾَُإ نطزووَ، ُّٓ ْاواُْ ًٓعاؾُ نطإ، نىَيػتإ خإ و تاضا  ًَؿرت ظياز يُ غُعات تُبعُٕ ُٓوَ ث

 خإ، ثُياّ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ثُياّ التس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿتا ُٓوَ ُْخطاوَتُ زَْيساُْوَ و يُنٚيِ  ًَؿرت َىْاقُؾُيُنِ ظٗض نطا يُغُض ًٓساضات، ٖ ًَُُ ث زياضَ ٓ
ًَو باغِ ًٓساضَّ  ًَٓاوَ، نُْس نُغ ُْنطاوَتُوَ، بُآلّ يًصُْ ب٘خ٘يإ ْاوّ ًٓساضَّ طُضًَاًْإ تُْٗا ٖ
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ًَؿًٓاضَيو ُٖبىو نُ حُغط ض اثُض ئ و ًٓساضَناِْ تطّ نطز، بُآل َّ، نُْس ث ًَتى ُٓوَف ُْنط ّ ُٓطُض ب
َِ غُضزاِْ  َّ، ُٓو يًصُْيُ بّ٘ ُٖب ًَُاِْ زآُْط َّ ُٓو يًصُْيُ، يُعِٓ ُٓو يًصُْيُ يُ ستاؾُظَّ غً ُْنط
ًَط يإ ب٘ ًَٔ ب٘ ُٖوي ًَُاِْ يإ ب ًَٔ ب٘ غً ًَيُ زووضَناُْوَ ب  ؾىَيُٓناِْ تط بهات، ُْى خَُيهُنُ يُ َ

ًَىيػت زَنات  زٖ٘ى، نىْهُ ُٓواُْ وَى خَ٘إ زَظاْؽت ًُٓهاًُْتِ َايًإ ظٗض نَُُ، ُٓو خَُيهاُْ ث
َّ، ض اغتُ  ًَؿًٓاضّ بُض َيع وَظيط نُ تُزقًل بهط يًصُْنُ خّ٘ بط وات ب٘ ُٓو ؾىَيٓاُْ زوو/ َيُ يُوَ ُٓو ث

ًَػتا  ًَو زاَُظضَيِٓ نُ ُٓو تُزقًل نطزُْ ظٗض ططْيُ، بُآلّ غُآلحًُتِ وَظيطَ، ت٘ ٓ ؾُضت ًُْ َىزيطيُت
ًَو يُو  َِ يُن يُ قاْىُْنُ زا ُٓو َىزيطيُتُ ْاوّ ُْٖاتىوَ، بُآلّ ُّٓ غُآلحًُتِ وَظيطَ  نُ ُٓو بتىاْ
ًَػتا ُٖيُ تُخىيًِ بهات ب٘ ُٓو ؾُتطَيُ تُزقًل بهات، نىْهُ َُُٓ ظيٓساِْ  َىزيطياتاُّْ خّ٘ نُ ٓ

ًَُُ ُٖتاُٖتايُ ًُْ، َُٖ َّ بُ غًاغِ ٓ ًَهِ ظٗض ظَبتِ يُغُض بهط َاْط  6ىوّ ظيٓساِْ غًاغِ ُٓطُض ًٓؿ
ًَؽت و قاْىُْنُ َُٖىاض بهُئ  ًَُُ ب َِ ُٓو َىزيطيُتُ نُ ٓ ًَٓ َِ، زواّ ُٓوَ ًٓؿِ ْاَ ًَو تُواو زَب و بُ غاَي
ًَهِ خّ٘ تُخىيٌ َِ َىزيطيُت  و ًٓػتخساغِ ُٓو َىزيطيُتُ بهُئ، ب٘يُ غُآلحًُتِ وَظيطَ و زَتىاْ

َِ، ظٗض  ًَىيػتِ بُ َُٖىاض نطزٕ و ًٖهِ تط ْاب بهات ب٘ َاوَّ ُٓوَْسَ تُزقًل بهات يُو ُٓوضاقاُْ، ًٖض ث
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عبسايطلتٔ ؾُضَىو.

 بُض َيع عبسايطلتٔ حػؽت ابابهط:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿى وف نُْس ثُضيَُاْتاضَيو قػُيإ نطز يُغُض ُٓو ًٓساضاُْ، يُعِٓ ًٓساضَنإ ُٖض بُض اغتِ َُيػُّ ث
ًَؽت و غُيط بهُئ  َِ ثاضَيعطانإ بٔ، يإ َُٖىو قُظانإ بيطَيتُوَ، نىْهُ ُٓطُض ب َِ، ُٖض غ ًَٓ ًٖهِ َُْ

َِ  قُظانإ، ظٗض قُظا ُٖيُ زووضَ يُ ثاضَيعطا، ض اغتُ حُقِ خ٘ياُْ و ب٘ تُغًٌٗ نطزٕ و ُّٓ َِ بَُ َ
ٍَ ثاضَيعطانإ قُظاناًْـ خبُُْ ْاو، َُٖىو قُظاناِْ ُٖضَيِ  ًَُىايُ يُ ثا نطزِْ ُّٓ ثطٗشَيُ، َٔ ث
َِ ب٘ ًٓـ و ناضَنإ و قُظانإ بيطَيـتُوَ يإ ُٖض ًٓساضَ  َِ و ٓاغاْهاضّ زَب بيطَيتُوَ، تُغًٌٗ زَب

َِ ثاضَيعطانإ، ض اغتُ، بُآلّ ٓاغت َِ، َُٖىوّ ُٖض غ ًَٓ ًَتُ يًصُْ، َُْ َِ ب٘ ُٓو نُغُّ نُ ب ُْط زَب
َِ و  َِ و يُواُْيُ وَظعِ خطاث ب َِ، ظٗض قُظا ُٖيُ زووضَ، ظَلتُت زَب يًصُْف يُ ثاضَيعطانإ بُ تُْٗا ب

ًَؿًٓاض زَنُّ قُظاناًْـ بيطَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.  ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى غُضزاض ؾُضَىو.

 ض َيع غُضزاض ضؾًس:بُ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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َّ، ُّٓ يًصُْيُ  زَيت و  يُض اغتِ زا ظيٓساًْاِْ غًاغِ حُم ًُْ بُو ؾهًُ ض ٗتًًٓاتًإ ب٘ زضوغت بهط
ًَهِ ظٗضّ  َِ قىضٓاِْ با، ض ٗتًًٓات َِ قىضٓاِْ با، حانِ زَب َِ ؾايُتِ ب٘ بسات، نىاض نُؽ زَب نىاض نُؽ زَب

َّ، ب٘ زضوغت نطاوَ، َ َّ وَنى غُضَتاٍ ططتُٓنُيإ تُحكًكًإ ؾَت زَنط َِ ْاطُّ يُعِٓ غُض يُْى ٔ ت
َّ َازاّ  يُعِٓ َُْتل ًُْ َاضَيهِ زيهُف، بُض اغتِ َٔ ض َيعّ ُٖيُ ب٘ ض ًَُٓنُّ َُْابِ وَظيط، ْانط

ًَو و يًصُْيُى بط ياضَ َُُٓ غجِٓ غًاغًُ وظآًسَٕ ُٓوَّ نُ يُ بُغساف ثؿت ض اغت زَنط َيتُوَ، حانُ
ًَىيػت ْانات ُّٓ َُٖىو ًُٖٓ، ُٖياُْ تَُُْا زَنات غجِٓ غًاغِ ُْبىوايُ، ظٗض غىثاؽ.  يُعِٓ ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ط٘ضإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ط٘ضإ ٓاظاز ستُس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

اُْ ٖات نُ زضا يُغُض َُغُيُّ تُزقًل نطزٕ يُ قُضاضاتِ زياضَ قػُ نطزِْ َٔ يُغُض ُّٓ ض ووْهطزُْو
ًَىَيُ ثطٗغُّ ظيٓساِْ غًاغِ، نَ٘هاضَيو ُٖيُ َُحعَضيإ ب٘ ثط   حانِ، يُعِٓ ْاظامن ثطٗغُنُ بُو ؾ
َّ ب٘ بُض َيىبُضايُتِ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ نُ غُض بُ  ًَط زَناتُوَ و تُزقًكِ َُٖىو ُٓوضاقًإ زَنات، زَيٓ

ٍَ َُٖىو ُٓوضاقِ ؾَت وَضزَططَيتُوَ و ؾ٘ضَِ ب٘ ثط  زَناتُوَ، وَظاضَتِ ؾ ًُٖساُْ، ُّٓ بُض َيىبُضايُتًُ ز
ٍَ ُٓوضام و ًٓػتٓػار و َىغتَُػُناتِ ؾَت زاوا زَنات و ؾاًٖسّ ؾَت زاوا زَنات، ُّٓ َُُٓ  يُى نَُ٘

ًَطّ ب٘ بُضزَّ ح َّ ُٓو ُٓوضاقُ تُواو ُْبىو ب٘ زَيٓ َِ نُ يُو َِ تُزقًل ًُْ؟ ٓ انِ، ُّٓ تُزقًل ب٘ زَب
ًَس و ُٓوضام و ؾ٘ضّ و غىَيٓس و  ًَتُ بُضزَّ حانِ َىغتَُػُنات و ؾاٖ َِ؟ نُ زَن يُزواّ قُضاضّ حانِ ب
َّ ًٓجطآاتِ غىَيٓس  ًَهِ تًايُ، ُٓوَا حانِ يُغُض ُٓو ُٓوضاقاُْ ز ُٓوضاقِ َُحهَُُ َُٖىو ؾت

ًَُُ ُٓوَ بهُئ يُنُّ َاض و زو ًًَُٓٓوَ و خىاضزُْنُ زَنات، ٓ ايِ بًسَيُٓ حانِ و زوايِ زيػإ بًٗ
 َّ ًَو يُ ُْٓساَإ نُ ُْٖس ًَؿُوَ ُٖيُ، َُُٓ يُى، زوو/ بُؾ وَظيط تُزقًكِ تًا بهات، تُزقًكُنُ يُ ث
ًَِ خ٘يُتِ يُغُض َُغُيُّ غىَيٓس خىاضزٕ و ًٓجطآاتُ قىضغُنإ،  َىٙحُظَ ُٖيُ بُض اغتِ نُ يُ َ

ُعًًُات و بُو ُْٓعقتُيُّ نُوا ب٘ ُّٓ ياغايُ زَضنىوَ، ظَضوضَ يُ زواّ بُآلّ َُُٓ ثُيىَغتُ بُو ت
َُٖىاض نطزِْ ُّٓ ياغايُ وَظاضَت و بُض َيىبُضايُتِ ظيٓساًُْ غًاغُنإ يُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ َاضَيهِ 

َّ ًٓجطآاتِ تًا يُ زيهُ َىضاَُعُ يُو ُْٓعقتُيُ بهُُْوَ نُ ب٘ تُْؿًعّ ُٓو قاْىُْ زَضنىوَ و ُْٖس
َِ و ظٗض غىثاؽ. ٍَ ياغايُنُ ْاطىصت ًَطَ ؾىَيِٓ ًُْ باغِ بهُئ، يُطُ ًَػتا ٓ ٓ 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ٓاضاّ ؾُضَىو.

 بُض َيع ايىب ْعُت )ٓاضاّ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَ ًَهِ زَغتىوضّ ٖ ًَؿىو بُض َيع حانِ عىِْ زَق َِ ثابُْس بؽت بُ يُ ن٘بىوُْوَّ ث ٓايُوَ نُ زَب
ًَٓؽت تُْٗا ثاضَيعطانإ و ًٓساضاتِ َُحُؾت، َا َٔ يُ بُض َيعيإ زَثطغِ  َِ ْاوّ ًٓساضات ب زَغتىوضَوَ و ْاب
ًَهِ قاْىِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ باؽ يُ  ًَهِ زَغتىوضّ ياخىز بُ ض زَق و يُ يًصُْنُف، ٓايا بُ ض زَق

َّ و باؽ يُ ًٓسا َّ؟، ب٘ َإ ض ووٕ بهاتُوَ؟ ظٗضغىثاؽ.ًٓساضَيُى زَنط  ضَناِْ تط ْانط
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ز.التس ؾُضَىو.

 بُض َيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ُٖضوَٖا ًٓساضَناِْ تطيـ  غُباضَت بُ ًٓساضَنإ، َُٖيبُتُ َيُ يُ ًٓساضَّ طُضًَإ، ًٓساضَّ ض اثُض ئ و
َِ بُض اغتِ ُٓطُض ًٓساضَيُى ظياز  وَنى َُٖيُظُ و غ٘ضإ، ُٓواُْف بط ياضيإ ب٘ زَضنىوَ، ُٓطُض قُضاض ب
َِ غًػُيُنِ تط بىو ًٓساضَّ طُضًَاًْؿِ  َِ، بُآلّ َٔ ْاظامن زوَيٓ َِ ْاوّ ًٓساضَناِْ تطيـ ب َّ زَب بهط

ًَىَيُ ) ًَسا ُْبىو، ُٓطُض بُو ؾ ٌ ؾ١ٓ خاص١ بس٥اض١ قاض٢ ف٢ احملافعات ٚاالدازات ٚايٛسدات االداز١ٜ تػهت
َِ، نىْهُ ُٓطُض ْاوّ ..... اخل ٤خس٣ عٓد االقتضا٤ ٜسغح فًظ ايكضاالا ًَىَيُ ب ( بُض اّ َٔ بُو ؾ

ًَىيػتُ ُٓواِْ زيهُف زاخٌ  َِ يُغُض ًٓساضَناِْ تطيـ نُ ث ًَٓؽت بُض اغتِ طًُيِ ُٖب ًٓساضَيُى ب
ًَُُ طىَإ خبُيُٓ بهطَئ، غ ٓ َّ ًَُىايُ ْانط ُباضَت بُو يًصُْيُّ بُض َيع َُْابِ وَظيط باغِ زَنات َٔ ث

ًَِ غجاضزووَ ثاؾاًْـ بط ياضَنُّ قابًًِ  غُض ُٓو يًصُْيُ و ُْظاُٖتِ يًصُْنُ َازاّ ُٓو ُٓضنَُإ ث
 َِ ًَُُ بُض اغتِ ْاب طىَإ و ؾُى زضوغت بهُئ تُعُٓ يُّٙ َُحهَُُّ ًٓساضّ، نُ َازاّ قابًًِ تُعُٓ ٓ

ًَُىايُ ُٓوَ ناؾًُ ُٓطُض ظٗض َُضَُعًؿُإ ب٘  يُغُض َُحهَُُ و يإ يُغُض بط ياضَناِْ يًصُْ، ث
ًَت، ظٗض غىثاؽ.  زضوغت بهُٕ ض َْيُ زيػاُْوَ ًٓؿُنُ ٓاَي٘ظ تط ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 نىَيػتإ خإ ؾُضَىو.

 ىَيػتإ ستُس:بُض َيع ن

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َٔ ُٖض وَى ُٓوَّ ناى ٓاضاّ باغِ نطز، ُٓو ًٓساضاُْ ُٓطُض ْا زَغتىوضيـ بٔ تاظَ زضوغت نطاوٕ و زوو 
ًَػتا زوو  ًَػتا، طُضًَإ و ض اثُض يُٓ، ب٘يُ بُض اّ َٔ ٓ ًٓساضَف ُٖيُ نُ بط ياضّ ب٘ زَضنىوَ و ض َمسًُ تا ٓ

ًَِ ثُيط َو، يُنًَُإ ض ا ُٖيُ يُ بُضزََ َِ خبطَيتُ زَْيساُْوَ بُ ث ِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاْسا نُ يُعِٓ زَب
َّ يإ ْا؟ ض َِٓ زووَّ ُٓوَيُ نُ  ُٓوَيُ نُ ٓايا ًٓساضَّ طُضًَإ و ض اثُض ئ ُٓو يًصْاُّْ ب٘ زضوغت بهط

ًَو ثؿتيرييإ نطز نُ  ًَؿًٓاضّ نطزووَ و نُْس ُْٓساّ ثُضيَُاْ ًَؿُوا ث يًصُْنُ يُغُض ٓاغتِ ناى ث
َِ غُضزاِْ َُٖىو قُظانإ بهات ب٘ بُزوازانىوِْ َُُٓ، ب٘ َُغُيُّ ُٓو  َِ و بتىاْ ستاؾُظَ ب



 31 

َِ بُض اغتِ َُُٓ تُزقًكِ تًا  بُض َيىبُضايُتًُف نُ باغهطا ثؿتًىاِْ يُ ثُياّ خإ زَنُّ، بُآلّ زَب
ًَػتا وَى باؽ زَنط َّ، نىْهُ ظٗض غجِٓ غًاغِ ُٖيُ نُ ٓ َّ و غُضزافتإ زَنُٕ يُ ْىوغًٓيُ بهط

ًَؿتا ُْيتىاًْىَ وَى ظيٓساِْ غًاغِ زابٓسضَيت،  بُّٖ٘ ُْبىوِْ ؾايُت و ظٗض ُٓو ضٗتًٓاتاُّْ ُٖيُ ٖ
ًَتُ ظيٓساِْ غًاغِ و ؾًعًُٕ  خَُيهًـ ُٖيُ يُْاو ُٓواُْزا نُ ظيٓساِْ غًاغًُ و ًٓـ زَنات و بب

ًَىيػتِ بُ تُزقًل ُٖيُ و ظٗض غىثاؽ.ظيٓساِْ غًاغِ ًُْ، ب٘يُ ُٖض زوو حاَيُتُ  نُ ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(: 

 تاضا خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع تاضا حتػؽت ُٓغعُزّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ًَُُ بُض اغتِ َُوظوعِ ظيٓساِْ غًاغِ نُ قػُّ ظٗضّ يُغُض نطاوَ و ٖاوناضامن يُغُضّ ض ٗيؿتىوٕ، ٓ
وَنى ٓاغاْهاضّ بهُئ ب٘ ظيٓساِْ غًاغِ َُٖيبُتُ وَنى قُضَبىويُنِ َُعُٓويُ ب٘ ُٓو نُغاُّْ نُ تا

َِ بُو َاززاُّْ يُْاو قاْىُْنُ ُٖيُ ْاتىاْؽت حُقًإ بسَئ، بُآلّ بُض اغتِ ثؿتيريّ خّ٘  بُ ًٖض ُْوع
نطزُْ بُ حانِ و قاْىٕ، ُْ  زَنُّ ب٘ ُٓو ض ايُّ َُْابِ وَظيط يُبُضُٓوَّ ُٓو تُزقًل نطزُْ ُْ تُعٔ

ًَُحُتِ غجًُٓ غًاغًُنُيُ، يُ  تُعٔ نطزُْ بُ ًٖض نُّ نطزُْوَيُى يُ ٙيُُْناِْ تط، بَُيهى يُ َُغ
َِ يُغُض ُٓو َىغتُُْزات و ُٓو ؾتاُّْ نُواّ  ًَُحُتِ ُٓو نُغُيُ نُ ظياتط وضزبًًُٓى ُٖب َُغ

بُزاخُوَ َىَهًُٓ خ٘يإ يُ وَظاضَتُنُ باؾرت نطزووَ نُ بًًؿعٌ ُٓوَ ظيٓساِْ غًاغًُ، يُبُضُٓوَّ 
َِ ب٘  َِ، يُعِٓ غ َِ ب ًَؽت ض َْيُ نُْس ُٖظاض نُغ زَظأْ، َىَهًُٓ ُٓطُض بُ حُقِ ظيٓساِْ غًاغِ زابٓ

ًَػتا ظياتط يُ  َِ ُٓوَّ نُ ظاْطاوَ، بُآلّ ٓ ُٖظاض غًَُِٓ غًاغِ ُٖيُ، يُبُضُٓوَ ب٘  21نىاضَيو ب
َّ و َا ًٌَ ُْنط ًَؿ َِ، ُّٓ بُزوازانىوٕ و تُزقًكُ باؾُ و ثؿتيريّ زَنُّ، ُٓوَّ ث ًَهِ ب ؾُنإ بُض َيو و ث

َِ، زووَّ ؾت بُض اغتِ  ًَُحُتِ ُٓو ظيٓساًُْ غًاغًُ ب َِ نُ ب٘ َُغ ًَتى َُُٓ يُغُض بَُٓايُى ب ُٓطُض ب
ٍَ غُضٗنِ يًصُْ قػُّ نطزووَ، بُآلّ حُظّ زَنطز ظياتط ض ووٕ نط زُْوَيُى يُ َٔ ْاظامن ُّٓ ياغايُ يُطُ

َِ غاَيِ  َّ، ُٓطُض ظيٓساِْ غًاغِ َُٖىو ض شَيُُ زوابُزوانإ ب ًَؿُُضطُ بّ٘ بهط بُؾِ ياغا و بُؾِ ث
َِ ب٘ ُٓوَّ حُوت غُز نُؽ ُٖيُ يُ زواّ غاَيِ نًُناًْؿُوَ َُيُؾًإ َاوَتُوَ  تايبُت ُٖيُ ض َييط ب

َّ ٓايا يُ ؾُغتُناُْ َّ تاوَنى َُٓط ٗ، يإ وَنى ظيٓساِْ غًاغِ ُٓوَيإ حػاب ْانط وَ حػاب زَنط
َّ و غىثاؽ.  ُٓواًْـ زَططَيتُوَ، ُٖغت زَنُّ ُٓوَف ْا ض ووًُْى ُٖيُ بّ٘ ثًؿإ بسض

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َِ زَْط بٔ ًَهِ ظٗض ؾاؾِ و واؾِ بى ،تهايُ ب َِ ؾُضحُنُّ ناى ط٘ضإ ؾُضح ًَِ واب و، بُف بُحاَيِ خّ٘ ث
َّ، با وَظاضَت خّ٘ نْ٘رتَٗيِ َُغُيُنإ بهات،  ًَُٕ ُٓو ُٓوضاقاُْ يُنُّ َاض يُ وَظاضَت خّ٘ زَنط ُٓغ
نُ وَظاضَت خّ٘ ُٓوضاقُناِْ زّ زَيتُ بُضزَغتِ ُٓطُض بُزَيِ ًُْ با ُْيهات، بُآلّ نُ خّ٘ ٓ٘نُّ 
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وَف حُقِ ًٓعرتاظيإ ُٖيُ، يُغُض نطزووَ و ض َواُّْ َُحهَُُّ نطز، زواّ ُٓوَ خّ٘ نُ يُ زواّ ُٓ
 َىْاقُؾُ تُواو بىو، بُؽ بعامن ض َِٓ َُْابِ وَظيط؟ ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًًَُٓوَ  ًَُُ ب ًَؽت ًٓساضات، ُٓطُض ٓ ًَ ًَؿًٓاضّ ُٓوَ نطا نُ ب َٔ زووباضَ قػُناِْ خّ٘ زَنَُُوَ، تُبًعِ ث
ىوضّ عرياقِ و قُوآًِْ خَ٘إ يُ نىضزغتإ و يُ قاْىِْ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ زَبًٓؽت غُض زَغت

ًَو زَيت يُ ض ثاضَيعطا و قُظا و ْاحًُ، واتُ ًٓساضات ُٖضنُْسَ  وَحُزاتِ ًٓساضّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ث
ًَؿًٓاضَّ نُ نطا غُ ًَهطاوَ عَُُيًُٕ، بُآلّ يُ قاْىُْنافتإ ًُْ، ُٓو ث باضَت بُ ظٗضبُّ ظٗضّ ًٓؿِ ث

ًَُُ نُ طُضًَافتإ بُتايبُتِ يُ ثطٗشَنُ زاخٌ نطز، يُبُضُٓوَّ طُضًَإ تايبُـتُْسّ خّ٘ ُٖيُ،  ٓ
ًَُُ تُْٗا  ظٗضتطئ ؾاآلوّ ُْٓؿاٍ و ؾًُٖس و ناويهاضّ ٓاض اغتُّ طُضًَإ نطاوَتُوَ، يُبُضُٓوَ ٓ

ًَؽت ًٓساضاتِ زّ بُض اغت ًَ ًَٔ ُٓوََإ حُغط نطز، ُٓطُض ب ٍَ ُٓوَؾسا نُ زََي ًَت، يُطُ ِ ثُضت و بآلو زَب
َِ، ْا دتُٓى، نُْس يًجُٓى  َِ يًجاِْ يُ َُضانعّ ستاؾُظات زابٓ تؿهٌ ايىظاضَ دتإ واتُ نُْس زَتىاْ
زَتىأْ ُٓو ناضاُْ ُٓصتاّ بسَٕ نُ ثُيىَغتُ بُ ظيٓساِْ غًاغِ و ض اطرياوَ غًاغًُنإ، زوو/ َُْابِ 

َِ نا ًَِ ناى ٓاضاّ زََي ًَػتاف زََي ى عىِْ قػُّ نطز يُغُض زَغتىوض نُ ًٓؿاضَّ بُ َاززَّ زَغتىوضّ زا، ٓ
يُ زَغتىوضّ  133يُ زَغتىوضّ عرياقِ بُ واظحِ باؽ يُوَ زَنات و ُٖضوَٖا َاززَّ  116َاززَّ 

ًَطَ  َّ خ٘ ًُٓتًخإ ًُْ ي ًَِ ْاو ٌَ َطاَُعُتِ بهات و بًدىَيًٓتُوَ، ث يىَُٓ عرياقِ ًَُٖؿُيِ زَتىاْ
ًَُُ زاًْؿتىويُٓ ًُٓتًخإ زَنطَيؽت و َىابِ  زاًْؿؽت و وَنى ُٓوَّ ؾَت ٖات بُزاخُوَ نَُُُْٓا ٓ
ًَُُ وَنى يًصُْ ُٖضزوو يًصُْ  ًَٓاوَ، تُبًعِ ٓ ٖ َّ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ زَزَئ، ٓايا ُٓو َاززَيُت يُ نى

ًَُ ًَُُ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاُْوَ، ٓ ُ ثطٗشَنَُإ زيطاغُت نطزووَتُوَ، ثطٗشَى تُقسيِ نطاوَ ب٘ ٓ
ثُيىَْسقتإ بُٙيُِْ ثُيىَْساض نطزووَتُوَ، زواّ ُٓوَّ ض َِٓ حهىَُتًؿُإ وَضططتىوَ يُغُض 
ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ُٓو ثطٗشَيُ نُ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، بُآلّ  ثطٗشَنُ نُ حهىَُتًـ ت

ًَُُ يُ تؾطوعُنإ ْانات، َىتابُعُّ قُوآًُْنإ ْانآُْساّ ثُضيَُإ بُزاخُوَ خّ٘ َىتابُعُّ َُ ٓ ،
ًَُُ  ًصُْ و يُغُض َُُْغُ زَوضَإ نًُ؟ي ًَُُ تُْٗا نُ َىْاقُؾُنُّ زَنُئ وَنى يًصُّْ قاْىِْ ٓ ٓ

 ٍَ َّ ب٘ ثُضيَُإ، واتُ ًٖض يُطُ بُضثطغؽت يُٙيُِْ زَغتىوضّ قاْىِْ ُٓو ثطٗشاُْ نُ تُقسيِ زَنط
َِ و َىخايؿِ قُوآًِْ ُٓوَّ زآًُْ ثطٗش َّ َىخايؿِ زَغتىوض ب ًَؿهُف بهط َيُى يُ ثُضيَُإ ث

ًَيريّ بهُئ بُ َاززَّ قاْىِْ يُ ثطٗشَيُى  َ ًَُُ ٓ َِ َِ، يإ ؾُضاغِ قاْىًُْإ ُْب َُعُىٍ ب
ًَُُف خ٘ ض َِٓ  ًَُُ نُ وَنى يًصُْ ض َِٓ خَ٘إ زَزَئ، ِٖ ٓ َّ، زوو/ ٓ يُثطٗشَنإ نُ تُقسيِ زَنط

ًَىَّ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيع قُضاضّ يُغُض زَزَٕ، ٓايا ُٓو ض ًَُٓ يإ ُٓو  ،ِ ًًُْْٗآ ًَؿًٓاضَ، ٓ ث
ًَُُ ًٖض َاْعُإ ًُْ و زووباضَ غًاغُّ  ٍَ زَنُٕ يإ ْا؟، ُٓطُض قُبىَيتإ ُْنطز، ٓ غًاغُيُ قُبى
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يُغُض بسَٕ قُبىَيِ زَنُٕ يإ بهُيُٓوَ ًٓٓجا خبطَيتُ بُضزَغتِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيع قُضاضّ 
 قُبىَيِ ْانُٕ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَُُ طىـتإ َىْاقُؾُ تُواو ناى ٓاضاّ، ؾُضَىو. ٓ 
 
 
 
 

 :)ٓاضاّ(بُض َيعايىب ْعُت قازض
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

خطَيتُ زَْيساُْوَ، بُض َيع ناى حانِ عىِْ وتِ ُٓوَّ نُ ناى عبسايػّٚ باغِ نطزو وتِ ب٘نِ ْا
ًَُُ َاْعِ زَغتىوضّ و قاْىِْ ُٖبىوَ، ب٘يُ َُْإ خػتىوَتُ زَْيساُْوَ نُ باؽ يُ  يُبُضُٓوَّ نُ ٓ
ًَهِ زَغتىوضّ و قاْىِْ ُٖيُ باؽ يُ  ض اثُض ئ وًٓساضاتِ تط زَنات، َٔ زاواّ بَُييُنُّ نطز نُ ض َاْع

َّ و باؽ  ًَو زا نُ ياغاّ ثُضيَُاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ طُضًَإ زَنط َّ؟، يُ نات يُ ًٓساضَناِْ تط ْانط
 َِ َّ، ظٗض غىثاؽ. ًٓساضَُٖيُ نُ باؽ يُ غ  زَنات، َُٖيُظُ و ض اثُض ئ و ٓانط

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط؟ ؾُضَىو.

 ٕ و ُْٓؿايهطاوإ(:بُض َيع ٓاضاّ التس )وَظيطّ ؾًُٖسا

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ نُ زاواّ زَنُئ ًَاواظَ يُوَّ نُ بُض َيعإ نُ  َٔ ُٖض ب٘ ض ووْهطزُْوَ تُزقًل ُٓو تُزقًكُّ ٓ
ًَؿُوَ  ناى ط٘ضإ و ناى غُضزاض باغًإ نطز، ُٓوَّ ب٘ ظيٓساِْ غًاغِ نُ غُضَتا ثطٗغُنُ زَيتُ ث

ًَىَضَن ًَُُ ث ًَىَضَنُيُ، ٓ َّ ث ًَِ ض َيُٓايِ ٓاغاْهاضيإ ب٘ زَنُئ، يُعِٓ ُٓوَّ نُ ؾهات يُوَ زَنط ُ بُ ث
ًَِ ض َيُٓايِ  ًَُُ ُٓو ثطٗغُيُ بُ ث ٓ ،َّ َِ ٓاغاْهاضّ تًا بهط نُ نىاض ؾايُز و ُٓوَْسَ بُض اغتِ ُٓوَ زَب

ًَُٓ ّٙ بُض َيىبُض َّ زواّ ُّٓ ياغايُ ٓاغاْهاضيإ ب٘ زَنُئ ب٘ ُٓوَّ ٓاغاْرت ب ايُتِ، زواّ ُٓوَ ْى
ًَُُ ًَاواظَ يُوَ، ب٘ ض ووٕ نطزُْوَ، َُُٓ ب٘ غًاغُتِ طؿتِ و ب٘ بُضشَوَْسّ طؿتِ  تُزقًكُنُّ ّٙ ٓ
ًَُُ يُ  ًَُُ بًعاْؽت، ٓ ٓ َِ ًَو ُٖيُ نُ زَب ًَُُ واقع ب٘ ُٓوَّ نُ زَغُآلتُ َُحُيًُنإ بُض اغتِ ٓ

ُٓوَّ يُ وَظاضَتُوَ غًاغُتِ طؿتِ  بُض َيىبُضاتًُنإ َُٖاُْ و يُوَّ ؾًُٖسإ َُٖاُْ، ب٘
َّ، ت٘ بُ وضزَناضّ ُٓوَ ْانُّ نُ  ًَىيػتُ ُٓو وضزَناضيُ بهط ًَو ُٓوا ث زابط َيصضَيتُوَ ب٘ ُٖض ُٓضن
ًَىَيُنِ  ًَىَضّ ُٓوَ زَنُّ ُّٓ بط ياضاُْ بُ ؾ تُوَضَناِْ نًُ؟ ؾاًٖسَيهِ ُٖيُ يإ زوو ؾاًٖس؟، ث

.َّ  طؿتِ نٕ٘ زَزض
 بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ 
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 ٌَ ًَؿًٓاضَناِْ خ٘يإ، زوو، نُؽ و غ ًَؿًٓاض ُٖيُ، ًًٓخاح زَنُٕ يُغُض ث ًَو ث يًصُّْ ٖاوبُف نََُ٘ي
نُؽ و نىاض نُغًـ تُبُِْ نطزووَ، يُبُضُٓوَ َىضاعاتِ ُٓوَ بهُٕ ب٘ ُٓوَّ بًدُيُٓ زَْيساُْوَ، 

 ُٓو َُغُُْٙ، ناى قباح ؾُضَىو.
 
 
 
 
 

 ض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:بُ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿُُضطُ و يًصُّْ ياغايِ نُ  ًَُإ باؾُ وَنى يًصُّْ ث بُ ًْػبُت زضوغت نطزِْ يًجإ يُ ًٓساضات ث

 ،َِ ًَىَيُ ب )تػهٌ ايًذإ اـاص١ بس٥اض١ قاض٢ ف٢ احملافعات ٚايٛسدات االداز١ٜ ف٢ االقًِٝ  غًاغُنُ بُّ ؾ
 (.اد١اذا اقتضت اؿ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ؾُضَىو.

 بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُ يًصُْف بُض اغتِ ظٗض َىْاقُؾَُإ  َٔ ض ووٕ نطزُْوَيُنِ يُغُض قػُناِْ َُْابِ وَظيط ُٖيُ، ٓ
ًُى ُٖيُ بُض َيىبُضايُتِ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ غُض بُ وَظاضَتِ يُطَُيِ نطز، َٔ ْاظامن بُض َيىبُضايُت

 ًَُُ ٓ َِ ؾًُٖساُْ، ُّٓ بُض َيىبُضايُتًُ ٓايا غًاغُتِ وَظاضَت ثًازَ ْانات نُ َُْابِ وَظيط زََي
ًَهِ عاهتإ ُٖيُ؟، ُٓو بُض َيىبُضايُتًُ وَنى ناى ط٘ضإ باغِ نطز، بُض اغتِ غجِٓ غًاغِ  غًاغُت

َّ ًَتُ ُٓو َّ تُقسقتِزَن ًَو زَنات ، يُو ًَهِ قاْىِْ نُ وَظاضَتِ  ُٖضنِ َىغتَُػُن بُ َُٖىو تىضق
ًَِ ض َيُٓايُنإ نُ زَضنىوَ يُ بُض َيىبُضايُتِ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ  ًَ ؾًُٖسإ، بُآلّ َٔ بُزاخُوَ زَي

ًَهُ نُ زَيُُوَ غُض َىابُنُّ تاضا خإ مشىؾت ْانات، غجٔ ُٖيُ يُ غاَيِ  َىعُضقًًُ يُبُضُٓوَّ َىاب
1951  َِ ًَس  4طرياوَ، ظيٓساًُْ غاغًُنإ ض َيُٓايًإ زَضنطزووَ و زََي َِ حاظض و زوو ؾاٖ ًَٓ ًَس ب ؾاٖ

قىضٓاِْ ب٘ خبىات، نابطا نُؽ َُْاوَ، َُُٓيُ زضوغت نطزِْ َىعُضقًٌ يُبُضزََِ ُْنىوِْ ظيٓساِْ 
ايُتِ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ و غًاغُتِ غًاغِ، ب٘يُ َٔ َاضَيهِ زيهُف تُٓهًس زَنَُُوَ بُض َيىبُض

ًَتُ ّٖ٘  ًَُىايُ زَب وَظاضَتِ ؾًُٖسإ ثًازَّ زَنات، ب٘يُ ُٓطُض ظيازَّ حُيكُيُنِ زيهُ َٔ ث
 عُضقُيُّ ظياتط يُبُضزََِ ظيٓساِْ غًاغًُ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:
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ًَهًإ  ًَؿًٓاضَّ َُْابِ خّ٘ زوو ؾت ُٖيُ خًٚؾِ يُغُضَ، يُن َُغُيُّ ًٓساضاتُ، زووَّ، ُٓو ث
َِ بهُُْوَ و بًسَُْ تُغىيتُوَ ب٘ ُٓوَّ ض َِٓ  َِ ُٓو زوواُْ يإ يُ غًاغُنُّ خ٘تإ َ وَظيطَ، ُٓب

 ثُضيَُاْتاضَنإ وَضبيطئ، ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَناِْ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ بُو ؾهًُيُ:ُٓو غًاغُيُّ زواّ وَضطط  تِٓ ث
 املاد٠ ايجا١ْٝ:

 تعدٍ املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسا ناالت٢:
اٚال/ تػهٌ ايٛشاز٠ ؾإ ف٢ َسانص احملافعات ف٢ االقًِٝ  اٚ ا١ٜ ٚسد٠ اداز١ٜ تكتض٢ ٚدٛد ايًذ١ٓ فٝٗا 

ج٢ً ايٛشازات االت١ٝ بدزد١ َدٜس يًبت ف٢ بس٥اض١ قاض٢ ٜسغش٘ فًظ ايكضا٤ ف٢ االقًِٝ ٚعض١ٜٛ مم
 طًبات املػُٛيني باسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

ًَؿًٓاضَ يإ قُبىَيُ يإ ْا؟.  حاَيُتُناِْ زيهُ بُضزَواَُ، ْاظامن ُّٓ ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَىَ بُو غًاغُيُ ض اظئ زَضباضَّ ًٓساضات، باؾُ، بعأْ تُزق  ًكُنُف، ؾُضَىو.ٓ

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَتُ ؾُقُضَّ  تتٛىل ايًذ١ٓ اـاص١ ايكا١ُ٥ سايٝا باعاد٠ تدقٝل اضابري املػُٛيني بٗرا ) 5ُٓوَّ ُٓخريّ زَب
 ايكإْٛ(.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَبً َّ ت َِ، ؾُضَىو.َُْابِ ناى ؾطغت ُْٖس ًَ ًَبًًُٓناِْ خّ٘ ب َّ ت ًَػتا زَيُو  ِٓ ُٖيُ يُغُضَتاوَ، ٓ

ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُض َيع ؾطغت التس )غهطت

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـ ًٓخايُّ َىعاَُيُ ب٘ يًصُّْ قُظآِ بهات  وَيُو بابُتُنُ تُوظيح نطا بُض اغتِ، وَظاضَت بّ٘ ُٖيُ ث
َِ َُمشىيُ بُ قاْىٕ يإ َُمشىٍ تُزقًكِ َىعاَُيُنُ بهات، بعا َِ نَُىنىضتًُنإ نًُ يُٙيُى و بعاْ ْ

ًَت ًٖض  ًُْ؟، زوو/ نُ قُضاض يُ ُٖئُّ قُظآِ زَضنىو، قاْىُْٕ ُٓوَ يُ بُزيًٗاتِ قاْىُْ، ْاب
ًَت  ًَطَ ُٖب ًَهِ غُيطَ قُظآِ تُزقًكِ قُضاضّ ًَٗاتِ قُظآِ بهات، باوَض  ْانُّ حكىقًُى ي ًَُٗت

َِ ًَُُ ُٓطُض ُْغُنِ وا  بتىاْ ض ًَُٓنِ عُنػِ ُٓو ض ًَُٓ بسات، نىْهُ ُٓوَ بُزيًٗاتُنُ، يُعِٓ غبُّ ٓ
ًَو تُضؾًح ْانات ب٘ غُضٗنايُتِ ُٓو يًجاْاُْ، قُظا  زابط َيصئ باوَض  بهُٕ غىَيتُّ قُظآِ ًٖض حانُ

ًَت قُظا  خاظعِ تُزقًكِ ًَُٗتُنِ غُيطَ قُظآِ  ٍَ ْانات و قاْىٕ ْاب َِ، ُٓوَ بُزيًُٗتُ، َٔ قُبى ب
حُظ زَنُّ بطازَضإ بعأْ، ْىقتُّ تط نى َاؾِ وظاضَتُ ثاف زَضنىوِْ بط ياض ُٖض نُ بط ياضّ حانِ 
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ًَت حُقِ ُٖيُ زاوا  َِ ُٓو نابطايُ َُمشىٍ ًُْ بُو قاْىُْ يإ بط ياضَنُ غَُيُت ب ًَت، بعاْ بُزيًِ ُْب
ُٖئُتُ بهات، زاواّ ًًٓػاّ بهات و زاواّ ُْقعّ بهات  بهات يُ َُحهَُُّ ًٓساضّ تُزقًكِ بط ياضّ ُٓو

 و زاواّ تُعسيًِ بهات، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 نانُ زووباضَ بًدىَيُٓٓوَ، ؾُضَىو.
 
 
 
 

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 3انتازَ 

 ٕ وتكطع ناٙتِ:َٔ ايكاْى 4تعسٍ انتازَ 

اٚال/ تػهٌ ايٛشاز٠ ؾإ ف٢ َسانص احملافعات ف٢ االقًِٝ أٚ ا١ٜ ٚسد٠ اداز١ٜ تكتض٢ ٚدٛد ايًذ١ٓ فٝٗا 
بس٥اض١ قاض٢ ٜسغش٘ فًظ ايكضا٤ ف٢ االقًِٝ ٚعض١ٜٛ ممج٢ً ايٛشازات االت١ٝ بدزد١ َدٜس يًبت ف٢ 

 ايطًبات املػُٛيني باسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 ٗدا٤ ٚاملؤْفًني./ ٚشاز٠ غؤٕٚ ايػ1
 / ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ.3
 / ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد.2

ثاْٝا/ ٜجبت ايطذني اٚ املعتكٌ ايطٝاض٢ اَاّ ايًذ١ٓ بايطسم ايكا١ْْٝٛ ٚفكا السهاّ قإْٛ االثبات املسقِ 
 املعدٍ ايٓافر ف٢ االقًِٝ. 1979يط١ٓ  117

٤ ٜسدح ايسأ٣ اير٣ ٜصٛت َع٘ ايس٥ٝظ ٜٚهٕٛ ثايجا/ تصدز ايًذ١ٓ قسازٖا باالغًب١ٝ ٚعٓد تطا٣ٚ االزا
 .3118يط١ٓ  14قسازٖا قابال يًطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ ٚفكا السهاّ قإْٛ فًظ غٛز٣ االقًِٝ زقِ 

زابعا/ تتٛىل ايٛشاز٠ زفع ايكسازات املتدر٠ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اىل ايٛشازات املع١ٝٓ الؽاذ املكتض٢ ايكا٢ْْٛ 
 .را ايكإْٛبصددٖا ٚفكا السهاّ ٖ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ،  َِ يُطُ ٍَ زاًُْ؟  61ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ، بُ  2نُؽ يُطَُيسايُ، ن نُؽ يُطُ
ًَط وبُضَنُت، اذتُسر، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط ؾُضَىو.  ظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، بُخ

 قباح بًت ار ؾهطٍ:بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 2املاد٠ 
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 طادض١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناالت٢:ايتعدٍ ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ 
 / ؽصص قطع١ ازض ضه١ٝٓ بدٕٚ بدٍ ع٢ً إ الٜهٕٛ َطتفٝدا نطذني ضٝاض٢.1
 / تضاف فكس٠ بتطًطٌ ثاْٝا اىل املاد٠ ايطادض١ ٚناالت٢:3

 ٌ ايطٝاض٢ َٓش١ تطا٣ٚ َبًؼ ضًف١ ايعكاز ايت٢ تصسف يًُٛاطٓني.ميٓح ايطذني اٚ املعتك
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ؾُضَىو.
 
 
 

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنات َاززَنُ يُ ثطٗشَنُ ض َت بهطَيتُوَ، ُٓغًَِ َاززَنُ نُ يُ  ياغايُنُ زا يًصُّْ ياغايِ ث
ًَتُوَ، َُُٓف يُبُضُٓوَّ ؾؿاضَيهِ ظٗضّ زاضايِ زَخاتُ غُض حهىَُت و  ًَٓ ٖاتىوَ وَى خّ٘ ؿت

ًَؿًُّٓ خاْىوبُضَيُ و، ظٗض غىثاؽ. ًَساِْ ث ًَهُواُّْ ض َيىؾىَيُٓناِْ ث  ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَؿُُضطُ،  ؾُضَىو.  يًصُّْ ث

 ُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:بُض َيع ست
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ. ًَٓ  يًصُْنَُإ ض اّ وايُ وَنى خّ٘ ؿت
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.

 :قباح التس )ٓاضاّ(/  وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ زو ًَُُ ٓاَازَْؽت َىْاقُؾُّ ٓ ًَسا ًُْ، يُبُضُٓوَّ ٓ و زَقُإ ب٘ ٖاتىوَ ًٖهِ ُّٓ َُٖىاضنطزُّْ ت
ًَتُوَ باؾُ. ًَٓ ًَُىايُ ؿت  بهُئ، ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَطيعإ خإ، ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ناى ُْضقتإ، ُْغطئ خإ، ناى يىقُإ، ناى عبسايػّٚ ، ب
ٖاشَ خإ و ناى غُضزاض و ناى ؾعإ، ز.التس، بُؾطئ خإ و ناى لتُ غعًس، نىَيػتإ خإ وناى ٓاضاّ، 

 ناى ناضزٗ و ناى عُط عبسايععيع، ناى ُْضقتإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ُْضقتإ عبسار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ٍَ ُٓوَّ ُٓو ُْغُّ نُ خىَي ٓسضايُوَ بُو ًُٓتًاظاتاُّْ ُٓقاض و بُضاَبُض بُ قتعُّ يُض اغتِ زا َٔ يُطُ
َّ ظيٓساًْاِْ غًاغِ خَ٘إ بُ نَُرت بيطئ يُ  ًَُُ ْانط ُٓضظ و ُٓو ؾتاُْ، يُبُضُٓوَ بُض اغتِ ٓ
ظيٓساًْاِْ غًاغِ عريام، يُبُضُٓوَ يُ ياغانُّ عريام زا ُٓو ًُٓتًاظاتاُْ بُ ظياتطيؿُوَ ٖاتىوَ، َٔ 

ًَُىايُ ظيٓساًْ ًَُُ بُ تايبُتِ ُٓواُّْ غٓىوضّ َاززَّ ث ُٓطُض ظٗضيؿًإ ؾَت بهُّ  141اِْ غًاغِ ٓ
ْايُٕ يُ نىضزغتإ زا بُض اغتِ َىعاَُٙتِ ظيٓساًْاِْ غًاغِ بهُٕ، َٔ ب٘ خّ٘ نُغِ خّ٘ ُٖيُ، نىوَ 

ًَو نُ  ًَطَ ًُْ، بُض اغتِ خ٘ف ًُْ نُغ ًَٓاوّ يُ خىاض نطزوويُتِ، يُبُضُٓوَّ ُٓو ًُٓتًاظاتاُْ ي يُ ث
ًَٓاوّ ُٓو خانُ و ُٓو خَُيهُ ظيٓساِْ غًاغِ بىوَ و يُغُض قُظيُيُنِ غًاغِ طُوضَ نُ  ُٓو وآلتُ و يُ ث
ٍَ ُٓوَّ  َّ، ب٘يُ بُض اغتِ َٔ يُطُ َُغُيُّ نىضزغتاُْ بُض اغتِ بهآ يُ بُغساوَ ُّٓ ًُٓتًاظاتاُْ وَضبيط

ًَهِ غًاغِ يُ حه ىَُتِ عرياقِ زابؽت نطاوَ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْـ َُٖإ ُٓو ًُٓتًاظاتاُّْ ب٘ ظيٓساْ
ًَهِ ًٓكتػازّ يإ َُغُيُيُنِ زاضايِ زَخاتُ غُض  ًَُىايُ ُٓوَ بًاْىو ًُْ نُ َُغآًً َّ، َٔ ث زابؽت بهط

 ًَُُ ًَُىايُ ٓ % َنُ وَضزَططئ و ُٓواًْـ َُٖإ ُٓو حاَيُتُيإ ُٖيُ، ب٘يُ 17ُٖضَيُِ نىضزغتإ، َٔ ث
َّ نَُرت يُ ظيٓساًْاِْ غًاغِ يُ غٓىوضّ حهىَُتِ عرياقِ نَُرت وَضبيطٕ، ب٘يُ زاوا زَنُّ ُٓو  ْانط

َِ وَظعِ زاضايًُإ  َّ، يُواُْيُ غبُيٓ َّ، َُُٓف ياغايُ و ياغاف ب٘ َُٓط ٗ زاْاْط َِ بسض ًُٓتًاظاتاُْيإ ث
َِ، ظٗض غىثاؽ.  باؾرت بب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 طئ خإ ؾُضَىو.ُْغ

 بُض َيع ُْغطئ كتاٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ، ُٖضوَنى ٖاوناضّ ناى ُْضقتإ ٓاَاشَّ  ًَٓ زياضَ َٔ بَُُٙوَ ثُغُْسَ نُ ُٓو َاززَيُ وَنى خّ٘ ؿت
ًَسا و يًصُّْ ناضوباضّ ؾًُٖسإ و ظيٓساًُْ غًاغًُناًْـ خ٘يإ بُ ٙياُْوَ ثُغُْسَ نُ ُّٓ َاززَيُ  ث

ًَطَ  ًَُُ ًٖهِ نَُرت ًُْ يُ بُغسا ُٓطُض ي ًَتُوَ، ُٖضوَنى بامسإ نطز ظيٓساًْاِْ غًاغِ ٓ ًَٓ  31ؿت
َِ، يُعِٓ ُْى  َِ بُ ًَٓخُ يُ بُغسا ًَٓخُّ شياًْـ ُٖيُ نُ زَيإ زَْ ًًَُْ٘ بَُيهى  31ًًًَْ٘إ زَْ

َّ ب٘  31 ًَهِ  21ًًَُْ٘نُؾًإ ب٘ ظياز بهط ظيٓساًْاِْ غًاغًُ نُ َُُٓ ًًَٕ٘، يُبُضُٓوَ ُٓوَ حُق
َّ يُ ظيٓساًْاِْ  ًَػتا ُْٖس ًَتُوَ و بتىاْؽت ب٘ياِْ زابؽت بهُئ، ب٘ بُضناو ض ووًْؿُإ ٓ ًَٓ وَنى خّ٘ ؿت
َّ ياخىز نَُُ زَنٔ يُ بُغسا َىعاَُيُ  غًاغِ نُ زَظأْ ُٓو ًَٓخُيُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ْانط

َّ زَنُٕ و يإ َىعاَُيُ تُقسقتِ  َّ زَنُٕ ب٘ ُٓوَّ ُٓو ًَٓخاُْيإ مشىٍ بهات، تُقسقتِ ُٓو ُٓو
ًَتُوَ و غىثاؽ. ًَٓ َِ ُّٓ َاززَيُ  ؿت ًَهِ خ٘ياُْ نُ زَب  يُبُضُٓوَ، ُٓوَ حُق

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى يىقُإ ؾُضَىو.

 كُإ غًًُإ:بُض َيع ي
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَطَزا ُٖضوَنى ّٙ َُٖىوا ًَه٘ؾُضٕ نُ ي ٕ ٓاؾهطايُ بُض اغتِ ظيٓساًْاِْ غًاغِ تىَيصَيهِ قىضباِْ زَض و ت
ًَؿهُؾًإ نطزووَ،  ًَو ثُضيَُاْتاض ث ًَىيػت ْانات ظٗض يُغُضّ بط ٗئ، بُض اغتِ ُٓو ثطٗشَيُّ نُ نََُ٘ي ث

َّ بُ ظيٓساًْاِْ غً 31ظٗض ؾتِ باؾِ تًايُ يُوَّ نُ ُٓو ًَٓخُيُ نُ  اغِ، ُٓوَ ظٗض ًًَُْ٘ بسض
َّ بُ غًؿُّ عُقاضَوَ،  َاززَيُنِ باؾُ و َاؾِ ظيٓساًْاِْ غًاغًُ، َٔ زاوا زَنُّ نُ ُٓوَ ُْبُغرت
ًَطَ  ًَهِ ظٗضيإ ُٖيُ، ي نىْهُ بُض اغتِ يُبُضُٓوَّ ظيٓساًْاِْ غًاغِ يُ بُؾُناِْ تطّ عريام ًُٓتًاظات

اوا زَنُّ و ًٖىازاضّ ٖاوض َيًامن ثؿتيرييِ ؾَت ًُٓتًاظاتِ ظيٓساًْاِْ غًاغِ بُض اغتِ نَُُ، ب٘يُ َٔ ز
َّ بُ غًؿُّ عُقاضَوَ، ظٗض غىثاؽ. 31بهُٕ، نُ ُٓو ًَٓخُ  َّ و ُْبُغرت  ًًًَُْ٘ َىاؾُقُتِ يُغُض بهط

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عبسايػّٚ ؾُضَىو.

 بُض َيع عبسايػّٚ بُضواضّ:

 ُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنِ ث

ًَسا يإ ْا، زَبىوايُ  ناتِ ُٓوَ َُْاوَ َىْاقُؾُيُنِ َُظَىُْنُ بهُئ، ٓايا ُٓوَ عُزايُتِ ًٓجتُاعِ ت
ًَؿًٓاضَ ًٖض ًُْ غُيطّ ُٓوَيُٕ بهطَيتُ  بًهُئ يُ ضٗشّ يُنُّ يُ قاْىُْنُ، بُآلّ َٔ زَبًِٓ ُّٓ ث

ًَسا نًُ، ُٓطُض َُغُ يُ ُٓو  ًْكاؾُيُ ُٓوَ نُيُ َُضتِ ِٖ ُٓوَيُٕ وغإًُْ، َٔ ْاظامن حًهُُت ت
َِ ًَٓخُ واظحُ، ب٘يُ َٔ  َُبًُؽ ُٓو َُعٓايُ ْازات نُ ًَٓخُيُ، ؾتِ وا ًُْ، ُٓوَّ عُضَبِ زَظاْ
ْاظامن ُٓو تُعسيًُ ُٖزَؾُنُّ نًُ؟، تُٓهًسَ يُوَّ ثاضَنُ بُٙف وَضبيطَيت َىاتِٓ تطيـ 

ٍَ َاززَنُ ُٓو ًَُٕ َٔ يُطُ ُٓغاغُ ًُُْ ُٖض ُْبًت، ب٘يُ ُٓو تُعسيًُ بُ تُغُوضّ  بًيُض َيًٓتُوَ، ُٓغ
ًَتُوَ. ًَٓ َّ ب٘يُ وَنى خّ٘ ؿت  َٔ ًٖض ًٓعاؾُ ْانط

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَطيعإ خإ ؾُضَىو.  ب

ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُض َيع ب

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُُضطُ و  ًَتُوَ بُض اّ َٔ ثؿتيريّ يُ يًصُّْ ث ًَٓ ًَٔ ُٓو َاززَيُ ؿت ؾًُٖسإ زَنُّ بُوَّ نُ زََي
َِ ًُٓتًاظَنِ ؾَت  ًَتُوَ، نىْهُ خّ٘ ثطٗشَ ياغايُنُّ ْاوّ ًُٓتًاظاتُ، َُُٓ نٕ٘ زَب ًَٓ ًَٓـ ؿت
َِ بهُٕ و ب٘  َِ بَُ َِ نُ ًَٓخُ َ ٍَ ُٓوَّ نُ ُٓو ًُٓتًاظاتُيإ بسضَيت ًًَُٓٓوَ؟، يُبُضُٓوَّ يُطُ بػ

ًَػتا  31تىأْ خاْىوَنإ بهُٕ، نىْهُ َٔ ظيٓساِْ غًاغِ زَْاغِ نُ حىنُُنُّ ُٓوَّ ب ٍَ بىوَ و ٓ غا
ًَت ْاتىأْ خاْىو  َِ ُٓطُض بُ ًَٓخُف ب َّ و ثاضَّ ُْزضَيت َِ بسض يُ خاْىوّ نطَيًُ و ُٓطُض ُٓضظيؿِ ث

ًَتُوَ، ظٗض ًَٓ  غىثاؽ. زضوغت بهُٕ، ب٘يُ بُ ظَضوضّ زَظامن نُ ُٓو َاززَيُ وَنى خّ٘ ؿت
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:
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 ٖاشَ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ٖاشَ غًًُإ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَساِْ ًَٓخُنُيُ،  ًَٓـ ثؿتيريّ يُو ُْغُ زَنُّ نُ يُ َُٖىاضّ ثطٗشَنُ زا ٖاتىوَ، ُٓويـ بُ ث
ًَُُ و ظٗض يُ ٖاوناضاًْؿِ باغ ًَطَ يًصُّْ ياغايِ باؽ يُوَ نىْهُ بُض اغتِ ٓ ًَساِْ ًَٓخُ ي ًإ نطز، ث

ًَُىايُ حهىَُت َىيعََُ بُ خ٘ؾيىظَضإ  زَنات نُ ؾؿاضّ زاضايِ زَخاتُ غُض حهىَُت، بُآلّ َٔ ث
 َِ ًَىيػتُ ُٓو ًَٓخُيإ ث نطزِْ ُٓو نؽت و تىَيصاُّْ نُ ظياتط ظَضَضَُْس بىوٕ يُ نََُ٘ييانُزا، ب٘يُ ث

َّ و ظٗض غىثاؽ.  بسض
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى غُضزاض ؾُضَىو.

 بُض َيع غُضزاض ضؾًس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَه٘ؾُضاُْ بىوٕ نُيُ ض ٗشَ غُخت و زشواضَنإ زا  يُض اغتِ زا ظيٓساًْاِْ غًاغِ َُٖىوَإ زَظاْؽت ُٓو ت
غُضغُختاُْيإ بُضاَبُض بُ ؾاؾًُنإ زَنطز، يُعِٓ بُ طًاِْ خ٘يإ، بُ َُغتُّ خ٘يإ َكاوََُّ 

ًَو َُٓإ َىغتُؾًس ُْبىوٕ؟، ضوحِ ياغانُ،  ًَُُ َىغتُؾًس بىوَ، بُ ض حُق ًَهِ ظٗض يُّ وآلتُّ ٓ خَُيه
 ًَُُ بُض اغتِ ضوحِ ياغايُنُ ُٓوَيُ نُ َاف و ًُٓتًاظاتًإ ب٘ زابؽت بهُّ، نُوا بىو َٔ ثطغًاض زَنُّ، ٓ

ب٘نِ زَضنطزووَ بُزَض يُ َاف و ًُٓتًاظات؟ ب٘نِ زَضَإ نطزووَ؟ ُّٓ َُٖىو ُّٓ ياغايَُإ 
ًَؿرت يُ ثاضَوَ يُ غاَيِ  ًَُُ خُضيهؽت وث ًَُُ ياغايُنُإ زَضنطزووَ  3111َىْاقُؾُيُ، زوو َاْيُ ٓ َوَ ٓ

َِ، يُبُضُٓوَ َٔ زاواتإ ؾَت زَنُّ ظيٓساًْاِْ َِ بىوب َِ بَُ َِ ُٓوَّ يُى حُضؾِ ؾَت َ غًاغِ ظٗض  بُ ب
ًَٓٔ، ظيٓساًْاِْ غًاغِ بُض اغتِ ُٓو قاضََاْإُْ نُ ُّٓ ض ٗشطاضَيإ زضوغت نطزووَ يُ  يُوَ ظياتط زَٖ
ًَػتا نُ َٔ زَيٓاغِ ْاغهرتئ و  زواّ ؾًُٖساُْوَ، ؾًُٖسّ ظيٓسووٕ نانُ، ُٖياُْ نُ تاوَنى ٓ

آلتُ َىغتُؾًس بىوَ، ب٘يُ َٔ ًًَٕ٘ زيٓاض يُّ و 31عُظيعتطئ ُٓععاّ خّ٘ يُ زَغت زاوَ، يُعِٓ 
ًًَٕ٘ و ب٘ ُٓو ُٓضظَّ نُ يُ ياغايُنُ ٖاتىوَ و  31زاواتإ ؾَت زَنُّ َُٖىو َإ ض َِٓ بسَئ ب٘ ُٓو 

ًَىَ نطاوَ و ظٗض غىثاغتإ زَنُّ.  ياغانُف ُٖض ُٓوَيُ نُ باغِ ي
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 َيع ؾعإ التس:بُض 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ُْقًَِ  ًَىَ زياض بىو نُ ٓ ًَهِ تَُإَُ ؾًعِ ث حُقًكُتُٕ ُّٓ ياغايُّ ظيٓساًْاِْ غًاغِ تابع
نىضزغتافتإ نطز بُ َُٖإ ُْظضَ و بُ َُٖإ تُعاَىٍ نُ نُ بُغسا و ؾًعُ ب٘ خَُيهِ خ٘يإ زَنطز، 
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ًَىَيُ َ ًَُُ يُ نىضزغتإ بُو ؾ ًَهِ ظٗض باؾُ ُٓطُض خعَُت بُ ٓ ًَُإ نطز، َُُٓ َاْب َِ بَُ
َِ، ٓايا زَظأْ ُٓويُويُت ب٘ ؾًُٖساُْ،  ؾُضعتُيُى بهُئ نُ ظيٓساًْاِْ غًاغًُ، بُآلّ يُغُض حػابِ ن
َُٖىوَإ َىتُؾكؽت يُغُض ُٓوَّ زَضََُ يُى ؾًُٖس ُٓوَا ظيٓساِْ غًاغِ، ًٖض خٚؾُإ يُغُض 

ٓايا زَظأْ ُّٓ ياغايُ نُْس تاغًُ يُغُض ًُٓتًاظاتِ ؾًُٖسإ، بُو َُعٓايُف ًُْ  ُٓوَ ًُْ، َُٖىوَإ،
نُ َٔ زشّ ظيٓساًْاِْ غًاغِ و َاؾُناِْ ُٓوإ مب، بُآلّ ُٓطُض نانِ ْانُئ با خطاثِ ُْنُئ، يُعِٓ 

ًَُإ تىض َ ُْبٔ، ُٓطُض غُقـ و ًُٓتًاظاتِ ؾًُٖسإ ُْيبا  ًُُْٓ ُٓو ُٖظاضَٖا نُغىناضّ ؾًُٖسإ ي
ًَُُ يُغُض حػابِ ُٓوإ ًُٓتًاظات بُ  ًَت، ٓ ٓاغتُّ نُ ؾايػتُّ خعَُت و خُبات و قىضباِْ زاِْ وإ ب
ؾُضعتُيُنِ زيهُ ُْزَئ نُ قُز بُو َُعٓايُ ْا تًهطاضّ زَنَُُوَ نُ َٔ زشّ ُٓوإ مب، بُآلّ ظٗض، 

ًَُُ وَنى نىضز و  نىضزغتإ بُو َُعٓايُ ًُْ نُ ُٖض ظٗض خُتُضَ و ظٗض تاغًُ، زووًََـ خػىغًُتِ ٓ
 ًَُُ َِ ّ بهُئ، ٓ َِ بَُ ًَطَ َ ًَُُ ي ٓ ٌَ ًَُُ تُبل ُٓغ %َإ غابتُ وَنى 17ياغايُى يُ بُغسا زَضبهآ ٓ

حُضاضَتِ ظيبُم غابتُ، بُغسا يُ ًُٓتًاظات و يُ َىخُغُغات و يُو ؾتاُْ ًٖض غٓىوضَيهِ ًُْ، ًٖض 
ًَهِ ًُْ، ب٘يُ َُٖىوّ زَناتُ َى خُغُغات و ًُٓتًاظات، زيػاُْوَ تًهطاض زَنَُُوَ نُ بُو َُؾطوع

ٍَ ُٓوََُ وَنى ؾًُٖسإ ُٓو ًَٓخُيُ  َُعٓايُ ًُْ نُ َٔ زشّ بُضشَوَْسّ ُٓوإ مب، ب٘يُ َٔ يُطُ
ًَت، ظٗض غىثاؽ. ًَٓ َُْ 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ز.التس ؾُضَىو.

 بُض َيع ز.التس ابطاًِٖ:

 ُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.ب

ًَُىايُ نُ ُٓو َُٖىاضنطزُْ ًٖض ًٓعاؾُيُنِ ُْنطزووَ، نىْهُ تُْٗا بط طُّ يُنَُِ يُ َاززَّ  ًَٓـ ث
ًَِ ياغايُنُ وَنى خّ٘  6 ٍَ ُٓوَّ ُٓغ نطزووَتُ زوو ؾُقُضَ، ًٖض ظيازَيُنِ ُْنطزووَ، ًَٓـ يُطُ

ًَتُوَ، يُض اغتِ زا َُغُيُّ ظيٓساِْ غًاغِ َ ًَٓ اززَيُنِ ضيعايُت نطزِْ ظيٓساِْ غًاغِ َاززَيُنِ ؿت
َِ ) 123زَغتىوضيُ، َاززَّ  تهفٌ ايدٚي١ زعا١ٜ ذ٣ٚ ايػٗدا٤ ٚايطذٓا٤ ايطٝاضٝني يُ زَغتىوض زََي

َّ، زياضَ َُٓإ ٚاملتضسزٜٔ َٔ املُازضات ايتعطف١ٝ يًٓعاّ ايدنتاتٛز٣ ايبا٥د ( َُُٓف بُ ياغا ض َيو زَخط
َِ تُْٗا ب٘ بُغسا ًُْ، بَُيهى ب٘ َُٖىو ُٓضتاّ عرياقُ و ياغايإ ب٘ زَضنطزووَ ، ُٓوَّ نُ يُ زَغتىوض ٖاتب

ٍَ ُٓوَّ ُٓوَّ نُ ٖاتىوَ يُ َاززَّ  يُ ياغايُنُ ُٓطُض  6ب٘ ًٓكًًُِ نىضزغتاًْـ، يُبُضُٓوَ َٔ يُطُ
ًَتُوَ، بُض اغتِ خّ٘ ٖ ًَٓ ٍَ ُٓوََُ وَنى خّ٘ ؿت َِ ظياز ًُْ، يُبُضُٓوَ يُطُ َُىاض نطزُْنُف نُّ ُْب

ًٖض ُٓعبايُنِ  َاؾت زضوغت ْانات، وَنى ُٓوَّ نُ يُ ض اث٘ضتِ يًصُّْ ياغايِ زا ٖاتىوَ و نُ َٔ ْاظامن 
ًَىَ ٖاتىوَ،  ًَِ ُْبىو و ًُٓعاّ ُْنطزووَ، ًٖض ؾؿاضَيو زضوغت ْانات، نىْهُ يُوَيـ بُ َُٖإ ؾ ٓاطاّ ي

َِ بُضاَ َِ بىوِْ ب َِ )ثاضنُيُى ظَوّ ًْؿتَُ ًَؿىوتط وَنى ظيٓساِْ زََي ًَو ث َّ بُ َُضَ َِ زَزض بُض ث
ٍَ زايُ، ْاظامن ُٓعباّ َاؾت ًٖض زضوغت ْانات،  ًَؿًُٓنُؾِ ُٖض يُطُ َِ، ث نطاوّ غًاغِ غىوزَُْس ُْبىوب
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ًَؿًُٓ نطا، نُ باؽ يُوَ نطا نُ ُٓو  َّ، باؽ يُ ث ًَؿًٓاضّ ُٖيُ، يُى ظياز نطزِْ ب٘ بهط بُؽ َٔ يُى ث
َِ، َٔ بط َ ثاضَيُّ نُ ث َِ بىوٕ ٖاوتا ب ًَؿًُّٓ عُقاض ب٘ بًٓايُنِ ًْؿتَُ ٍَ بط ّ ث َّ، يُطُ ًَِ زَزض

ًَُُ يُ ياغاّ بىزَُزا ُٓو َُغُيُيَُإ نطز بُ زوو بط طُ، ُٓواُّْ نُ يُ ْاونُ  ٍَ ُٓوَّ، نىْهُ ٓ يُطُ
َّ يُ ؾاضَنإ  35ظَضَضَُْسَنأْ  َِ زَزض ٍَ  31ًًًَْ٘إ ث ُٓوَّ نُ ُٓو ًًَُْ٘، يُبُضُٓوَ َٔ يُطُ

ٍَ بُضظتطئ ثًُّ  ًَؿًُٓيُى نُ بط َنُّ يُطُ ٍَ ث ًَىَيُ، يُطُ ؾُقُضَّ يُنَُُ َُٖىاض بهُئ بُو ؾ
َِ ب٘ ُٓوَّ ٙيُِْ ظٗضَنُ ُٓطُض يُ ؾاضيـ  َِ بىوٕ ٖاوتا ب ًَؿًُّٓ عُقاض ب٘ بًٓاّ يُنُيُنِ ًْؿتَُ ث

َّ نُ زَناتُ  َِ بسض َِ ٙيُِْ ظٗضَنُّ ث  ض، ظٗضغىثاؽ.ًًَٕ٘ زيٓا 35زابًٓؿ
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 بُؾطئ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع بُؾطئ حػؽت:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَى  ًَهِ قىضباِْ زَضّ ْ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، يُض اغتِ زا طرياوإ و  ض اطرياواِْ غًاغِ بُؾ
ًَهٔ  يُو غُضوَضياُّْ َُٓط ٗ يُ نىضزغتإ تَ٘اض نطاوٕ، بعووتُٓوَّ ضظطاضغتىاظّ طُؾت ن ىضزغتأْ، بُؾ

ًَهِ ظيٓسوو و بُضَُغتُٕ يُبُضاَبُض ُٓو ظوَيِ و ظٗض  ًَٓت ًَؽت زٗنًَ٘ غتَُاُّْ نُ يُ وزَتىاْؽت بًَ
ًَىيػتُ  بُضاَبُض طُيُنَُإ يُ ض ابطزووزا يُ غُض زَغتِ ضشَيُُ يُى يُ زواّ يُنُنإ نطاوَ، ب٘يُ ث

َّ، ظيٓساًْاِْ غًاغًـ ُٖضوَى ؾًُٖسَ غُضبُضظَنإ و وَنى ش ًَهِ ؾايػتُيإ ب٘ ؾُضاُّٖ بهط ياْ
ًَٓاِْ ُٓو زَغهُوتاُّْ نُ َُٓط ٗ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَُىايُ ٖاوؾأْ يُ بُزيٗ ًَؿُُضطُ زَيطيُٓنإ ث ث

َاززَيُ زَنُّ نُ يُ زا ُٖٕ و طُؾت نىضز يُغايُّ زا حُغاوَتُوَ، ب٘يُ َٔ ثؿتيريّ َُٖىاضّ ُٓو 
ًَساِْ ُٓو ًَٓخُيُ يُبُضُٓوَّ نُ ياغاّ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوإ واتُ يُ  ًَِ َاززَنُ ٖاتىوَ بُ ث ُٓغ
ًَساِْ  ًَط ّ يإ ُْٓؿايهطاو َاؾِ ث ًُٓتًاظاتِ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوإ زا ٖاتىوَ نُ خًعاِْ ؾًُٖسّ خُباتي

َِ بىوٕ ياًْـ ثاضنُيُى ظَوّ  ًَىَ يُ ياغاّ ًُٓتًاظاتِ يُنُيُنِ ًْؿتَُ ُٖيُ بُ َُٖإ ؾ
َِ بىوٕ بُو نُغاُّْ نُوا ًْاُْ، ب٘يُ  ًَساِْ يُنُيُنِ ًْؿتَُ َّ ب٘ ث ًَؿُُضطُف زا ٖاتىوَ نُ ناض زَنط ث
ًَٔ وََيآل َُُٓ قىضغايِ زاضايِ يُغُض ُٖضَيُِ  ًَساِْ ُٓو ًَٓخُيُ زَنُّ، ُٓطُضيـ زََي ًَٓـ ثؿتيريّ ث

ُٖظاض نُؽ خّ٘ بُ ظيٓساِْ  18تا  17ت زَنات يُ تىاْاّ حهىَُت زاًُْ نُ نىضزغتإ و بىزَُ زضوغ
ًَؿًٓاض زَنُّ، ب٘يُ وَنى ُٓو زوو  َِ، ب٘يُ َٔ ث غًاغِ تَ٘اض نطزووَ و يُواُْيُ يُ زاٖاتىوؾسا ظياتط ب

ًَؿُ ًَط  و ُْٓؿايهطاوَنإ و ث ًَتُوَ، وَنى َاف و ًُٓتًاظاتِ ؾًُٖسّ خُباتي ُضطُّ ياغايُّ زيهُّ ؾَت ب
َّ بُ تايبُتِ ُٓواُّْ  َِ بسض َِ بىوٕ يإ ثاضنُيُى ظَويإ ث َّ ُٓواًْـ يُنُيُنِ ًْؿتَُ غُْيُض زَنط
ًَطَزا ض َيُٓايِ ُٓواُّْ نُ ظَويُناًْإ ؾطٗؾتىوَتُوَ ْاتىأْ  نُ ًْاُْ، بُآلّ ُٓوَّ نُ َىؾهًًُ ي
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ًًَإ ًَؿًُّٓ نُ ث ًَساِْ ُّٓ ًَٓخُيُ يإ ُّٓ ث ًَىيػتُ وَظاضَت  غىوزَُْس بٔ يُ ث زضاوَ، ب٘يُ ث
ًَسانىوُْوَ بُ ض َيُٓايًُناِْ خّ٘ بهات زا يُ زواّ ثُغُْس نطزِْ ُّٓ َُٖىاضَوَ، ظٗض غىثاؽ.  ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى حَُُ غعًس ؾُضَىو.

 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ و ظيٓساًْإ ُٓو ًَٓـ ثؿتيري ًَٓ ًَؿُُضطُ و قىضباًْاِْ ًَٓ٘غايس زَنُّ نُ َاززَنُ ؿت ّ يًصُّْ ث
َّ، بُض اغتِ شَاضَّ ظيٓساًْإ َُحسوزَ، يُعِٓ باضططاِْ زضوغت ْانات، شَاضَيُنِ  َِ بسض ًُٓتًاظَيإ ث

ًَهِ غً ًَتُوَ، غٓىوضزاضَ زياضّ نطاوَ، نُ ًٖىازاضّ نُ طُؾت نىضزغتإ تىوؾِ ظيٓساِْ ًٖض ظيٓساْ اغِ ُْب
َّ ب٘ ًٓعتباضاتِ تط، ب٘يُ  ُٓو ًُٓتًاظَ  حُقِ خ٘ياُْ  اْػا٤هللو نُ ًٖىازاضّ ُّٓ غٓىوضزاضيُ ظياز ُْنط

ًَػتإ و، غىثاؽ.  ؾًُٖسّ ٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 نىَيػتإ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع نىَيػتإ ستُس:

 نِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗ

ًَؿًٓاض نطاوَنُ زَنُّ، نُ ُٓو  ًًَُْ٘ ُْبُغرتَيتُوَ بُ َُغُيُّ  31ًَٓـ ثؿتيريّ يُ ثطٗشَ ث
ًَؿًُّٓ خاْىوبُضَوَ، ُٓو  ًَهِ غًاغِ بيطَيتُوَ،  31ث َِ وَنى ًَٓخُيُى َُٖىو ظيٓساْ ًًَُْ٘ بًاْسضَيت

ًَؿًٓاض زَنُّ  نُ ظياز ٖ٘ناضَنُؾِ ٖاوض َيًامن ض ووًْإ نطزَوَ، َٔ زوو بط طُ ظياز ز َنُّ و زاوا زَنُّ و ث
ًَو يُ نؽت و  ًَؿًٓاضيإ نطزووَ، يُنُّ/ ُٖضوَنى نٕ٘ بُؾ َّ نُ نَ٘هاضّ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ ث بهط
تىَيصَنإ، ب٘ فتىوُْ َٓاَيِ ؾًُٖس و نُّ ُْٓساّ و خىَيٓسِْ ظاْه٘ ًًُُٖٓنإ حهىَُت تُنايًؿُنُّ 

َّ، ُٖضوَٖا ُْخ٘ؾُناًْإ يُ خُغتُخاُّْ حهىَِ زَططَيتُ ُٓغت٘، َٓاَيِ ظيٓسا ِْ غًاغِ ُٓوَّ ب٘ بهط
و ًُِٖٓ تُنايًؿُنُّ حهىَُت بًيطَيتُ ُٓغت٘ ُٖضوَى ُٓو نؽت و تىَيصاُْف نُ ب٘يإ نطاوَ و ظٗض 

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ٓاضاّ ؾُضَىو.

 (:بُض َيع ايىب ْعُت )ٓاضاّ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتًىاِْ يُ قػُناِْ ٖاوناضَنامن زَنُّ و، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.
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 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَِ زَوضّ ظيٓساِْ غًاغِ،  ض َٗيِ ؾًُٖسَ غُضبُضظَناًْـ نُّ ُْٓساَُ بُض َيعَنإ َٔ ْانُُوَ تُؾػً
ًَُُ وَنى ْاحًُ ياغايًُنُّ غُيطَيهِ بهُئ، َٔ يُ ض اث٘ضتُنُّ يًصُّْ ياغايِ زا  ًَِٓ، بُآلّ ٓ ْاْطخ

ًَِ ياغايُنُ ٖاتىوَ نُ يُ َاززَّ  ًَِ ثطٗشَنُ و ُٓغ ًَُٕ يُ ُٓغ ّ  6ض ًَُٓنِ َىخايؿِ ُٖيُ تًايسا، ُٓغ
َِ ق 1زا يُ ؾُقُضَّ  َّ بُ غًَُِٓ غًاغِ و ًَٓخُيُى َىغاوّ )زا نُ زََي َبًؼ ًتعُيُى ُٓضظ بسض

َِ ) َطا٣ٚ ملبًؼ ضًف١ ايعكاز يبٓا٤ ٚسد٠ ضه١ٝٓ( ًَطَ زََي َٓش١ َبًؼ َطا٣ٚ ملبًؼ ضًف١ ُٖزَؾِ َىؾُضيع ي
َِ ب٘ بط ّ قُضظَ عُقاضيُنُ، ُْى يُ ؾطوتسا ( يُعِٓ يُ بط سٝح املبًؼ(، يُعِٓ )َٔ ايعكاز َنُ َىغاوّ ب

َِ ب٘ ؾطوتِ زاِْ قُضظّ عُقاضّ وَ ُٖزَؾِ َىؾُضيع ُٓوَيُ وَنى بطازَضإ باغًإ يُغُضّ َى غاوّ ب
ًَسا  َّ ظيٓساِْ غًاغِ، ُٓطُض ْا ياغايُنُ خّ٘ يُ ُٓغ ًَِ زَوتط نطز خعَُتهطزِْ ُٓو نًُٓيُ نُ ث

ًَؽت غُيطّ بهُئ، ظيٓساِْ  ًَُُ ب ًَطَ ُٓطُض ٓ ٍَ  5غًاغِ ُٖيُ ًُٓتًاظ و حكىقِ ظيٓساِْ غًاغًُ، ي غا
ًَـ و  َِ، بُ  11يَُُوث َِ بُ قُضظ و قَ٘يُ ب ًَىَيُى ب ًَـ، خاْىويُنِ نطزووَ و بُُٖض ؾ ٍَ يَُُوث غا

َِ بهات، نُ ُْيتىاِْ  ًَػتا خاْىو ْاتىاْ َِ خاْىويُنِ نطزووَ، ٓ َِ ب َِ بُ ُٖض ؾت َِ و بُ َُعاف ب ياضَُتِ ب
َِ َِ وَنى غًَُِٓ غًاغِ يُ قًتعُ  خاْىو بهات، نىْهُ بُطىَيطَّ ُٓو ياغايُ زََي َِ َىغتُؾًس بىوب ْاب

ًَـ  ٍَ يَُُوث ًَٓج غا ُٓضظَنُ، وَ ًَٓخُنُف ؾُضتِ بًٓاّ وَحسَّ غُنًُُْ، نُواتُ ُّٓ نُغُ نُ ث
 َِ َِ َىغتُؾًس زَب َِ يُ ًَٓخُ عُقاضيُنُ ن ًَـ زَضنطزِْ ُّٓ ياغايُ خاْىوّ نطزووَ َىغتُؾًس ْاب ث

ًَػتا خاْ ٓ ًَِ َِ خاْىويُى بهات يُو ظَويُّ نُ ُٓطُض َٔ ب ًَهِ غًاغِ َُٓط ٗ ب ىويُى زَنُّ و ظيٓساْ
َّ، َُُٓ ْاعُزايُتًُى  َّ و ُّٖ ًَٓخُنُف وَضزَطط وَضّ ططتىوَ، ُّٖ قُضظّ عُقاضيُنُف وَضزَطط
ًَىإ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ، َُْابِ غُضٗنِ ثُضيَُإ يُ تُعًًُاتِ شَاضَ  زضوغت زَنات، ًَاواظيُ يُ ْ

ًَهِ ُْبىوَ يُ  3111غاَيِ  ّ 11 ًًَساوَ، ًٖض َُْاعُت بُ ُْغِ غُضيح، ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ًٓؿاضَتِ ث
ًَٓخُنُ، وَنى ض اث٘ضتُنُّ يًصُْ ًًَِٖ ُٓعبآِ َاؾت زضوغت زَنات، خ٘ ُٓطُض ُٓعبآِ َاؾت زضوغت 

ّ يُغُض زَضبط ّ، بُ بهطزايُ  ياغايُنُ تُغسيل ُْزَبىو وَنى تُغسيكِ ًََُػِ وظَضا ْاض َظاَُْسّ خ٘
ًَهُواُْوَ يُ َاززَّ  َِ واّ  3111ّ غاَيِ  11ّ تُعًًُات ًْعاَِ شَاضَ  6ث باؽ يُوَ زَنات زََي

َِ َرياتيطَناًْؿًإ يُ ؾُقُضَ يُى و ؾُقُضَ  َِ زََي َُمشىئ بُّ  2وضزنطزووَتُوَ و واّ حُقُنُّ زاوَت
َّ، يُبُضُٓوَ َٔ ض ا ٍَ ض َِٓ ُٓو بُض َيعاُْيُ ًَٓخُ و بُّ ًُٓتًاظَّ نُ زَزض ّ وايُ و ب٘ خّ٘ ض ًَِٓ يُطُ

ًَُُ ض َناوّ ياغايُنُ يُ بُغسا ًُٓتًاظاتِ ظيٓساِْ غًاغِ  31نُ ًَٓخُّ  َِ، ُٓطُض ٓ ًًَُْ٘نُّ بسضَيت
ًَُُ زَيبًػتؽت ظٗض نُؽ نىوٕ يُ نُضنىوى و يُ  َّ يُ بطازَضإ باغًإ نطز ٓ ظٗض يُوَ ظياتطَ وَنى ُْٖس

زَضَوَّ ُٖضَيِ خ٘يإ زَْىوغٔ َُُٓ ناضَيهِ باف ًُْ، َُُٓ نُّ نطزُْوَيُ يُ ؾإ و باَيِ ؾىَيُٓناِْ 
ًَىيػتُ وَى ثطٗشَنُ بط وا بُض َيىَ، ظٗض غىثاؽ.  ظيٓساًْاِْ غًاغِ نىضزغتإ، يُبُضُٓوَ ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:
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 ظًإ خإ ؾُضَىو.

 طحًِ:بُض َيع ظًإ عبساي

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 َّ َّ ض ووْهطزُْوَيُنِ زَغت بهُو غُضَض اّ ثؿتيريّ يُ قػُناِْ ُْغطئ خإ و ناى ُْضقتإ، َٔ زََُو
 َِ َّ ثاضنُيُى ظَوّ ث ًَطَنُ زَوتط َّ زاًْؿتىوٕ، ي ًَؿُُضطُ نُ يُو يُٙيُٕ يًصُّْ ياغايٌ و يًصُّْ ث

َِ بُضاَبُض، زواتط يُ بُؾ َّ بُ ب َِ زَزض َِ، ُّٓ ب ًَؿرت غىوزَُْس ُْبىوب َِ ُٓطُض ٖاتى ث ِ زووَّ زََي
َِ بُضاَبُض ٓايا  َّ ب َّ نُ زَوتط بُضاَبُضَ تا ض ازَيُى َُتاتًُ، يُعِٓ َُُٓ ض ووْهطزُْوََإ زَو
ًَؿرتيـ  ٍَ زَناتُوَ، نُواتُ ُٓطُض ث َِ يُ بُؾِ زووََِ ضغتُنُ بُتا ًَٓخُيُ؟، نىْهُ ُٓطُض ًَٓخُ ب

َِ غىوزَُْس ب ًَطَ يُّ ب ًَتُوَ وَنى ظيٓساِْ غًاغِ؟، َُُٓ ي َِ غىوزَُْس ب َِ َاضَيهِ تط ُٖض زَتىاْ ىوب
ًَىيػتُ ض ووٕ بهطَيتُوَ، بُ ًْػبُت بُؾِ زووََُوَ ض ووْهطزُْوَيُنِ تط ُّٓ ًَٓخُيُّ نُ  بُضاَبُضَ ث

ًَؿىوتطيـ، نىْه ًَؽت يُْاو َُٖىاضَنُ بىوِْ ُٖيُ ٓايا ظيٓساًْاِْ غًاغِ ث ًَ ًَُُ زَظاْؽت ياغايُنُ ب ٓ ُ
ًَؿتىوتطيـ َُٖإ ًَٓخُ  َّ، ٓايا ُٓواُّْ ث َِ زَنط َِ بَُ َِ يُ ض ٗشّ زَضنىوًُْوَ َ نُ زَضزَن
ًَؿىوتطيـ غىوزَُْس بٔ يُو  ًَىَ ُٓواُّْ ث ًَؿًٓاض زَنُّ بُ َُٖإ ؾ ًَِ؟ نىْهُ َٔ ث غىوزَُْس زَبٔ ي

ًَُُ زواتط زَْيِ يُغُض زَزَئ، بُ ًْ َّ ًَٓخُيُّ نُ ٓ ًَُُ ؿتاُْو ػبُت ٖاوغُْيِ ض اططتٔ ُٓطُض ٓ
ًَىإ ؾًُٖسإ و ظيٓساًْاِْ غًاغِ زا ض ابيطئ، ض اغتُ ظيٓساًْاِْ غًاغِ ؾًُٖسّ  زازثُضوَضّ يُ ْ
ًَُُ خعَُت و َاف و ًُٓتًاظيإ ب٘ زابؽت بهُئ، بُآلّ ُٓطُض  ًَىيػتُ ٓ ظيٓسووٕ و ظٗض يُوَ ظياتط ث

َّ تاض ازَيُى زازثُضوَ ًَُُ ؿتاُْو ًَػتا ياغاّ َُٖىاضّ ؾًُٖسإ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتاُْ، ٓ ض بؽت، ٓ
زَتىاْؽت يُ ض َييُّ َُٖىاضَنُوَ بتىاْؽت َىونُ و َُٖىو ًُٓتًاظَناِْ نُغىناضّ ؾًُٖساًْـ بُضظتط 

ًَؽت َاضَيهِ تط َا ًَُُ ب ف و بهُيُٓوَ، نىْهُ َُُٓ زَطُض َيتُوَ ب٘ زَْيِ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ ُْى ٓ
ًَؿًٓاضَنُّ  ًَىيػتُ بُضظتطّ بهُيُٓوَ، ثؿتيريّ ُٖضزوو ث ًُٓتًاظّ ظيٓساًْاِْ غًاغِ نُّ بهُيُٓوَ، ث

 نىَيػتإ خاًْـ زَنُّ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى ستُس ؾُضَىو.

 بُض َيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَػتا َٔ تًُٓهس يُ َُْابٌ زَنَُُوَ يُ ياغايُنُ ُٖيُ،  ًَٓا، ٓ ًَؿًٓاضَيهِ تاظَّ ٖ تُْٗا نىَيػتإ خإ ث
َِ ًٓػتػٓاّ عىَط  ًَؿًٓاضَّ نُ َُْابِ باغِ نطز، يُى/ َُُٓ قبىَيُ زيطاغاتِ عىيًا بُ ب ُٓو زوو ث

سد٣ اؾاَعات()تتشٌُ اؿه١َٛ تهايٝف املعاؾات ف٢ تتشٌُ اؿه١َٛ ْفكات دزاضت٘ أٚ اسد أٚالدٙ ف٢ ا)
ًَُُ ُّٓ تُعسيًُ نُ ٖاتىوَ، َٔ نىوَُتُ نَ٘هاضّ املطتػفٝات اؿه١َٝٛ ًَهِ زيهُ بسَّ، ٓ ( َا َٔ تُوظعت
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َِ ًٓعاؾُّ ب٘ نطزووَ، ُٓطًٓا يُ ياغايُنُ  ًَهِ نطزووَ، ُٓو زوو، غ ظيٓساًُْ غًاغًُنإ، ناى التس تُعسيً
 ُٖيُ.

 ع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َي

 نىَيػتإ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َِ يُ خُغتُخاُّْ  ًَِ َٓاَيُناِْ، زووَّ/ زََي َٔ ض ووْهطزُْوَّ ُٓوَّ ياغايُى ض اغتُ، يُى َٓاَيُ، َٔ زََي

َِ بُضاَ ًَػتا حهىَِ خّ٘ بُ خ٘ض ايِ و ب ًَِ يُ خُغتُخاُّْ ًُِٖٓ يإ ُٓطُض بهطَيت ٓ بُضَ، َٔ زََي
 ،َّ خُغتُخاُْيُنِ تايبُت ُٖيُ بُ ؾًُٖسإ، ظيٓساِْ غًاغًـ بيطَيتُوَ، ُْؾتُضطُضيؿًإ ب٘ زَنط
ًَِ ًُِٖٓ، حهىَِ  َّ، يُبُضُٓوَّ ُٓو حهىَِ باؽ زَنات َٔ زََي ًَو ُٓؾًعُ وُٓواُْؾًإ ب٘ زَنط نََُ٘ي

 ، غىثاؽ.خّ٘ بُٙؾُ
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَهًإ ثؿتيريّ يُ ثطٗشَّ َُٖىاض نطزُْنُ  ًَؿًٓاضّ ُْٓساَاِْ بُض َيع حُغط نطابىو يُبُضُٓوَّ بُؾ ث
ًَهِ تطيإ زاوايإ نطز ٓ ًَـ ُٓوَّ غًاغُّ ُٓو زَنُٕ، بُؾ ًَطَ ث ًَتُوَ، ي ًَٓ ًَِ َاززَنُ وَنى خّ٘ ؿت ُغ

ًَؿًٓاضّ يُنُّ نُ زاوا زَنُٕ ثطٗشَنُ وَنى  ًَؿًٓاضَ بهُئ، زاوا يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَنُّ ث ث
ٍَ ض َيعّ ب٘  ًَتُوَ، نىْهُ غًاغُنُّ َىَؾُم ًُْ يُطُ ًَٓ ُٓوَّ نُ تُقسيِ نطاوَ وَنى خّ٘ ؿت

ًَؿهُؾهاضا ًَُىايُ َاززَنُ ضَؾع بهطَيتُوَ ب٘ ث ًَؿًٓاضَنُ، ُٖتا بتىاْؽت غًاغُّ بهُئ، يُبُضُٓوَ ث ِْ ث
ًَؿًٓاضّ يُنُّ.  ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿهُؾهطاوَنُ نُ ثطٗشَّ تُ َّ، ب٘ ثطٗشَ ث َِ زَوتط نُؽ تًُٓسّ ُٓوَّ نطز نُ ُٓوَّ يُ  13عسيًِ ث
ًَتُوَ ُٓغًَِ ياغايُنُ، بُواتا  َِ نُؽ زاواّ نطز به َّ، غ َِ بيُيُْط ثطٗشَ تُعسيٌ نطاوَنُ ُٖيُ بَُ

ٍَ ُٓضظَنُ ًَا نطاوَتُوَ ب٘تُ زوو ؾُقُضَ ُٓوَ  نُؽ زَْيِ  13ًَٓخُنُ نُ يُ ثطٗشَنُ ٖاتىوَ يُطُ
ًَتُوَ، يُبُضُٓوَ يُغُض زاوَ، زََي ًَٓ ًَِ ياغايُنُ ؿت َِ ْا با وَنى ُٓغ َِ نُؽ زََي َّ، غ َِ زَْيِ ب٘ بسض
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ًَػتا ُٓو  ًَىيػتُ ٓ َّ، ض َِٓ  13ث ٍَ ُْنط بُض َيعَّ نُ زاوايإ نطزووَ ض ًَُٓنُّ يًصُّْ ياغايِ قبى
َّ و خبطَيتُ زَْيساُْوَ و غىثاؽ. ٍَ بهط  ثطٗشَنُ قُبى

 ضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُ

َّ َاززَنُ،  َِ  َُٖىاض بهط ًَتُوَ، ض ًَُٓنًإ زََي ًَٓ َِ وَنى خّ٘ ؿت ًَػتا زوو ض َِٓ ُٖيُ، ض ًَُٓنًإ زََي ٓ
َِ ُٓوَ غابتُ، ناى ؾطغت  ًَٓ ًَػتا ُٓوَّ نُ زووضتطَ، َُٖىاض نطزُْنُ زووضتطَ، ْا نانُ وَنى خّ٘ ؿت ٓ

 ؾُضَىو.

 ًَطّ ثُضيَُإ(:بُض َيع ؾطغت التس )غهطت

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

.َِ ًَٓ ًَُنُ وَنى خّ٘ زََ ًَٓا َُعٓاّ ُٓغ  َُٖىاض نطزُْنُ زَخُيُٓ زَْيسإ، ُٓطُض زَْيِ ُْٖ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ٖاشَ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ٖاشَ غًًُإ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًُٓيُى، بُ يُى َىٙحُظَ ٖ ٍَ ث َِ يُطُ ُيُ بُض اغتِ يُ ُٓغًَِ ياغايُنُ ٖاتىوَ بُ عُضَبًُنُّ زََي
ًَُُ ُٓو  ًَػتا ُٓطُض ٓ ٍَ ًَٓخُ، َىٙحُظَيُنِ تط ٓ نىضزيُنُّ بُ عُضَبًُنُّ ًَٓخُ، ؾُضقِ ُٖيُ يُطُ

ًَُُ ُٓو  واضغِ ظيٓساِْ ثطٗشَ ياغايُّ نُ يُ َُٖىاضنطزُْنُ ٖاتىوَ ُٓطُض بًهُئ بُ زوو ؾُقُضَ، ٓ
ًَِ ياغايُنُ ٖاتىوَ يُ  ًَؿًُٓنُ، نىْهُ يُ ُٓغ َِ َاف و  11نطاوّ غًاغِ َُحطوّ زَنُئ يُ ث زََي

ًًَُّ، واتُ ُٓطُض ُٓوَ ًٓعاؾُ بهُئ ُٓوا  ًُٓتًاظاتِ َطزووَنإ ُٓواُّْ نُ يُ ُٖضزوو بط طُّ يُنُّ و غ
َِ بهطَيت بُ يُى بط طُ، بط طُ َّ، نىْهُ ُٓواُْ َُحطوّ زَبٔ يُ ْاياْيطَيتُوَ، ب٘يُ زَب ّ تط ظياز ُْنط

 ًَٓخُنُ و ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّ، بُ ًَٓخُ و بُ غًؿُ ٖاتىوَ بُ ُٖ ضزوو بُؾُنُ، َُُّٓ عُضَبًُنُ َىتُبُعُ، ًٓعتُازّ يُغُض زَنط
ًَؿهُف نطابىو ًَاؾِ نطزووَتُوَ و بطازَضإ  ًَػتا ث نُؽ زَْيِ  13نُ يُ ثطٗشَ تُعسيٌ نطاوَنُّ ٓ

ًَىيػتُ ثطٗشَ تُعسيٌ نطاوَنُ خبُيتُ زَْيساُْوَ و، ظٗض غىثاؽ.  يُغُض ُٓوَ زا يُبُُٓوَ ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ّٚ ؾُضَىو.ناى عبسايػ

 بُض َيع عبسايػّٚ بُضواضّ:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َِ غاَيُ، ياغايُى ُٖيُ  َِ طُيؿتىوَُ ُٓو غ َِ بيُض َيُُوَ عُقًِ بهىونِ خّ٘، َٔ وا ت َٔ َاضَيهِ تط زَب
ًَؿهُؾهطزووَ بُ َُٖىاضنطزِْ َاززَيُى، واتُ َُوظوعِ زَْيسإ و َىْاقُؾَُإ ُٓو  ًَؿًٓاضَيهِ ث و ث

ًَت ُّٓ ث ًَؿًٓاض ُٓوَيُ نُ زََي ًَؿًٓاض ٖاتٔ، زووضتطئ ث ًَػتا ث ًَؿًٓاضَّ َُٖىاضنطزِْ َاززَيُنُ ٓ
َّ، واتُ يُنَُؽت ؾتِ نُ زَْيِ يُغُض زَزَئ ُٓوَّ زووضَ يُ  َاززَيُّ يُ ثطٗشَنُ ٖاتىوَ ض َز بهط

َّ، و َِ َاززَيُى َُٖىاض بهط ًَِ ثطٗشَ ياغايُنُ، ثطٗشَ ياغايُنُ زََي ٍَ ُٓغ ًَت ُٓو خىزّ ُٓوَ ُٓوَ اتُ ْاب
ًًَُنُّ ثطٗشَ ياغايُنُيُ، ُٓو زووضَ بُض َِٓ  َاض خبطَيتُ زَْيسإ، ض ًَُٓى ُٖيُ يُ زشّ ُّٓ َاززَ ُٓغ

َِ طُيؿتىوَُ َٔ تُغُوض زَنُّ.  َٔ وات
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا ثطٗشَ تُعسيٌ نطاوَنُ ُٓوَّ نُ ْاوّ ) تعدٌٜ االٍٚ يكإْٛ اَتٝاشات ايطذٓا٤ ايَػسٚع قإْٛ ٓ
ًَٓا ُٓوَ تُعسيًُنُ ض ٗيؿتىوَ  ٚاملعتكًني ايطٝاضٝني( َِ َُُٓ خبُيتُ زَْيساُْوَ، ُٓطُض َُُٓ زَْيِ ٖ زَب

ًَِ َاززَنُ  ًَٓا، ُٓوا ُٓغ ًَتُوَ وَنى خّ٘ و غىثاؽ.و زَْيِ ُْٖ ًَٓ  يُ ؾىَيِٓ خّ٘ زََ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.

 )وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ(:قباح التس )ٓاضاّ(/ بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ًُْ يُ ًَُُ وَنى وَظاضَت ٓاطاَإ ي ًَػتا تَُاؾانُ ٓ ًَُإ وايُ وَنى خّ٘ ٓ ّ تُعسيًُ نُ ُْٖاتىوَ ث
ًَتُوَ،  ًَٓ ًَؿُُضطُف َُٖإ ض ًَٓإ ُٖيُ نُ وَنى خّ٘ ؿت ًَتُوَ، بُض َيعإ يًصُّْ ياغايِ و يًصُّْ ث ًَٓ ؿت
 ًَُُ ًَساويػتًُى ُٖبىو ب٘ ط٘ض اْهاضّ، ٓ ًَطَ يُّ ٓاَازَيًُ باوَض يإ وايُ ُٓطُض ث بط طُّ ُٓغاغِ ي

ًَؿًٓاضَإ وايُ  ًَُُ ْاتىاْؽت ث ٓ ًًَُ ًَػتا بُّ غُضث َّ و َُٖىاض بهطَيتُوَ، بُآلّ ٓ يُ زاٖاتىو زيطاغُ بهط
 ًٖض بهُئ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط قسيل ُٖوضاَِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَِ طُيؿتِ تُعسيًُنُ يُغُض ُٓوَي ًَهًاُْ، َٔ ُٓوَّ ت ُ نُ ًَٓخُنُ ًَا بهطَيتُوَ، َُُٓ بابُت
 ًَُُ ًَسا ٓ َِ، ٓايا يُ ُٓغ ًَىَيُ ب َِ بُّ ؾ ٍَ ُّٓ بابُتُ بُ باوَض ّ َٔ زَب نًُْ٘تِ َاََُيُ نطزُْنُّ يُطُ
ًَِ زووضّ و ْعيهًإ  ًَؿًٓاضَنإ بُ ث ًَٓؿًاضَيو ُٖبىو، ث ٍَ َُٖىاضئ يإ ْا؟، ثاف ُٓوَ نُْس ث يُطُ

َِ.خبطَيُٓ زَْي ًَىَيُ بُض َيىَبه  ساُْوَ، بُو ؾ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ز.ض ٗشإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ٗشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَساِْ ثاضنُ ظَويُنُ  ُٓوَّ يُ ُٓغًَِ ثطٗشَنُ ٖاتىوَ باؽ يُ زوو بابُت زَنات، يُ يُى ؾُقُضَ، ث
ًَو نطاوَ؟ تُْٗا ُٓوَّ يُ خاَيِ يُط ٍَ غًؿُّ عُقاض وَنى ًَٓخُ، ْاظامن تُعسيٌ نطزُْنُ بُ ض َُبُغت ُ

ًَؽت  ًَُُ زََي ًَىيػت بُو تُعسيًُ ْانات، نُ ٓ ًَِ ياغايُنُ ٖاتىوَ نطزوويُتُ زوو بط طُ، ث يُنَُِ ُٓغ
ًَِ قاْىُْنُ بؽت، َاْاّ ُٓوَ ًُْ زشّ ُٓوَ بؽت نُ ثاضنُ ظَ ٍَ ُٓغ وّ بسضَيتُ ظيٓساِْ غًاغِ، ياخىز يُطُ

َِ، يُبُضُٓوَّ ُٓو زوو َاؾُ تُغبًت نطاوَ يُ بط طُّ  ًَِ ياغايُنُ،  6ّ َاززَّ  1ًَٓخُنُيإ بسضَيت ُٓغ
تُعسيٌ نطزُْنُ تُْٗا يُى َُؾٗىَُ، يُى بط طُّ يُنَُُ، نطاوَتُ زوو بط طُ نُ يُنُّ و زووََُ، 

ًَىيػت  ًًَُٓٓوَ، يُبُضُٓوَّ يُبُضُٓوَ زاواَإ نطزووَ نُ ث ًَِ ياغايُنُ ؿت بُتُعسيًُنُ ْانا و يُغُض ُٓغ
ًَٓطاوَ يُ بط طُّ يُنَُِ َاززَّ   ب٘ ظيٓساِْ غًاغِ، ُٖض ُٓوَْسَيُ  و غىثاؽ. 6ُٖضزوو َاف نُغج

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى غُضزاض ؾُضَىو.

 بُض َيع غُضزاض ضؾًس:

 ضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُ

ًَُُ ب٘يُ زاواّ ُٓو َُٖىاضنطزَُْإ نطزووَ، نُ َُخت يُو ًُٓتًاظاتاُْ بهُيُٓوَ، يُعِٓ ُٓطُض وَنى   ٓ
ًَؿهُف  نطزووَ و َُٖىو ُٓو ُْٓساّ ثُضيَُاُْ بُض َيعاُْ تًُٓسيإ  ًَُُ ب٘نِ ََُُٓإ ث ياغايُنُيُ ٓ

ًَػتا ناى عُط ظٗض َىاِْ باؽ نطز، خ٘ نطزووئ، يُعِٓ َُخت نطزُْوَيُ يُ ًَٓخُنُ، ُٓو ًَٓ خُيُ ٓ
ًَُُ ًٖض يُ قاْىٕ ْاظاْؽت.  ُٓوَف قاْىًُْ، ُٓوَ ٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 يًصُّْ ياغايِ، ُٓوَ خبىَيُٓٓوَ ب٘ ُٓوَّ بًدُيُٓ زَْيساُْوَ، ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 ِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗن

ًَـ ُٓوَّ  َِ نانِ بهُيُٓوَ، بُآلّ ث ُٓطُض ُٓو بط طُيُ خبطَيتُ زَْيسإ غًاغُنُ قاْىِْ ًُْ، زَب
 غًاغُنُّ بهُيُٓوَ، ........ .
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 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَُن ًَٔ ُٓغ َّ، ُْٖسَيهًؿًإ زََي ًَػتا نانُ زوو ب٘نىوٕ ُٖيُ، َُٖىاض بهط ًَتُوَ، زووضَنُّ ٓ ًَٓ ُّ ؿت
ٍَ ُٓوَ زايُ َُٖىاض بهطَيت، تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ،  َِ يُطُ ٍَ زايُ  37َُٖىاض نطزُْنُيُ، ن نُؽ يُطُ

َِ، تهايُ زَغت بُضظبهاتُوَ؟  ًَِ َاززَنُ ب ٍَ ُٓغ ٍَ زايُ يُطُ َِ يُطُ َّ، ن ٍَ  21َُٖىاض بهط نُؽ يُطُ
ًَِ َاززَنُ زايُ، نُواتُ بُ ظٗضيُّٓ ًَِ َاززَنُ وَنى خّ٘ َايُوَ،ناى  ُٓغ  ؾُضَىو. قباحزَْط ُٓغ

 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 َاد٠ َضاف١ ٚتكسأ ناالت٢:
تػهٌ َدٜس١ٜ عا١َ يػؤٕٚ ايطذٓا٤ ٚاملعتكًني ايطٝاضٝني ٚتستبط بايٛشاز٠ ٜسأضٗا َدٜس عاّ ساصٌ ع٢ً 

 ٠ ٚاالختصا  ٚتتليف َٔ املدٜسٜات ايتاي١ٝ:غٗاد٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ َٚٔ ذ٣ٚ اـرب
 / َدٜس١ٜ االداز٠ ٚايرات١ٝ.1
 / َدٜس١ٜ اؿطابات ٚايتدقٝل.3
 / َدٜس١ٜ االسصا٤ ٚايتدطٝط.2
 / َدٜس١ٜ اـدَات ٚغؤٕٚ ايطذٓا٤ ٚاملعتكًني ايطٝاضٝني ف٢ احملافعات.4

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ؾُضَىو. 

 ض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:بُ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 :4َاززَّ 
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ: ًَؿًٓاض زَنات ظياز نطزِْ َاززَيُى ب٘ ياغايُنُ و بُّ ؾ  يًصُْ ث

ًَٓاِْ بُض َيىبُضايُتًُنِ طؿتِ ظيٓساِْ نطاو و ض اطرياواِْ غًاغِ و بُغتُٓوَّ بُ وَظاضَتِ ناضوباضّ  ًَهٗ ث
َِ و خاوَِْ ؾاضَظايِ و ثػج٘ضّ ؾُٖ ًسإ و ُْٓؿايهطاوإ، بُض َيىَبُضَنُّ َُٖييطّ بط واْاَُّ ظاْه٘يِ ب

ًَو زَيت: ًَت و يُّ بُض َيىبُضايُتًاُْ ث  ب
 / بُض َيىبُضايُتِ بُض َيىَبطزٕ و خ٘يُتِ.1
ًَطياضّ وضزبًِٓ.3  / بُض َيىبُضايُتِ شَ
 / بُض َيىبُضايُتِ ٓاَاض و ثْٚساْإ.2
بُض َيىبُضايُتِ خعَُتيىظاضّ و ناضوباضّ ظيٓساًْإ و طرياواِْ غًاغِ يُ ثاضَيعطاناِْ ُٖضَيِ و  /4

 ًٓساضَّ طُضًَإ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 يًصُّْ ياغايِ؟ ناى عىِْ ؾُضَىو.
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 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّ، يُبُضُٓوَّ بابُتُنُ ثُيىَغتُ بُ َُٖىاضنطزِْ ياغاٍ يًصُّْ ياغايِ  زاوا زَنات َاززَنُ ًًٓػا بهط
 .3116ّ غاؾَت  8وَظاضَتِ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ شَاضَ 

ًَتُوَ. ًَياّ ْاب ًَطَ َ  ُٓوَ ي
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَؿُُضطُ؟ ؾُضَىو.  يًصُّْ ث
 
 
 
 

 ُس التس ؾاضَظووضّ:بُض َيع ست

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

وََيآل زياضَ زواّ ض ووْهطزُْوَّ يًصُّْ ياغايِ ب٘ ُٓوَّ نُ تُعسيًِ ُٓوَ و عًٚقُّ بُو تُعسيًُوَ 
ًَُُف ثؿتيريّ زَنُئ.  ُٖيُ، ٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط؟ ؾُضَىو.

 :)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ سالت قباحبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَساويػتِ بُوَ ُٖيُ بُض َيىبُضايُتًُنِ  ًَٓؽت، ُّٓ ناضَ ظٗض بىوَ، ث ًَُُ وَنى ُٓضى ُٓطُض َُٖيِ غُْي ٓ
ًَيُّ ًُْ، ُٓطُض ب٘ زاٖ ًَُُزا ُٓوَ َ َِ، بُآلّ يُبُضُٓوَّ َُُٓ يُ قاْىِْ وَظاضَتِ ٓ اتىو ُٓو طؿتِ ُٖب

 ياغايُ زاض َيصضايُوَ و َُٖىاض نطايُوَ ب٘ ُٓو ناتُ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ٍَ ُٓوَيُ  َِ يُطُ ًَُُ َىْاقُؾُّ نِ يُغُض بهُئ؟  ن َّ ض َز بهطَيتُوَ، ٓ ناى عبسايػّٚ ُٓواُْ زَياُْو
َِ يُط ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط ض َز نطايُوَ ب٘ َاززَيُنِ تط ض َز بهطَيتُوَ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ؟ ن ُ

 ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 5انتازَ 
 جملًظ ايٛشزا٤ اصدازاالْع١ُ ٚايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:
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 ُس ؾُضَىو.ناى ست

 بُض َيع ستُس ؾاضَظووضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َِ نطزِْ : 5َاززَّ  َِ بَُ ًَىيػت ب٘ ٓاغاْهاضّ َ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ بّ٘ ُٖيُ ثُيط َو و ض َيُٓايِ ث
 حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ زَضبهات.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ىو.يًصُّْ ياغايِ؟  ؾُضَ

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؽت  1يُبُضُٓوَّ َُُٓ يُ بط طُّ  ًَ ًَطَ ب ًَىيػت ْانات ي ّ َاززَنُزا ُٓصتىَُِْ وَظيطافتإ ٙزا، ب٘يُ ث
ًَت بُ وَظاضَتِ ؾًُٖسو ُْٓؿايهطاوإ ُٓوإ تُعًًُات  ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ًْعاّ زَضزَنات، تُْٗا حُغط ب

 ُٕ.زَضبه
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَؿُُضطُ؟ ؾُضَىو.  يًصُّْ ث

 بُض َيع ستُس ؾاضَظووضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتيريّ ض ايُنُّ يًصُّْ ياغايِ زَنُئ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط؟ ؾُضَىو.

 :)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ التس قباحع بُض َيع بُض َي

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػتِ زَظاْؽت  5َاززَّ  ًَُُ بُ ث ًَىَّ ياغاناِْ تط يُبُضُٓوَّ َُُٓ ثابُْسَ بُ وَظاضَتُوَ ٓ ٖاوؾ
َِ ثُيط َو ض َيُٓايِ زَضبهات ُْى غُضووتط.  وَظاضَت بّ٘ ُٖب

 نِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗ

ًَبًِٓ ُٖيُ ْاوّ بٓىوغؽت، ناى ُْشاز ْىقتُّ ًْعاَت ُٖيُ؟ باؾُ ز.ض ٗشإ ؾُضَىو. َِ ت  ن

 بُض َيع ز.ض ٗشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ُْٓعقتُ ُٓوَ ض َيُٓايِ يُ زَغُآلتِ وَظاضَتُ و وَظيطَ ض َيُٓايِ زَضبهىَيِٓ، بُآلّ بُ ًْػبُت ض َيػانإ و 
 َِ ًَىيػت ب٘ َ ًَىيػت و ض َيػاّ ث ًَىيػتِ نطز ُٓوإ ُْٓعقتُّ ث ًَىيػتُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ُٓطُض ث ث

َِ َِ نطزِْ ُٓو ياغايُ زَضبهىَيٓ َِ  ،بَُ ًَٓؽت، َاززَيُى ُٖب با ُٓو زَغُآلتُ يُ ُٓصتىَُِْ وَظيطاُْ ُْغت
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ًَىيػت ، َاززَيُنًؿُ ب٘ ض َيُٓايِ نُ يُ زَغُآلتِ نُ ًََُػِ وظَضا ُْٓعقتُيُى زَضبهات ًْعاَِ ث
ًَىَيُ ثُيط َو نطاوَ، ظٗض غىثاؽ. َِ و ظٗض ٓاغايًُ يُ َُٖىو ياغايُنإ ُٓو ؾ  وَظيطَ زَضبهىَيٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَؿُُضطُ؟ ؾُضَىو.  يًصُّْ ث

 بُض َيع ستُس ؾاضَظووضّ:

 .بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ

َّ ب٘ خعَُتِ  َٔ وَنى خّ٘ قػُّ ُٖيُ ُٓطُض ياضَُتًِ بسَّ، زياضَ ياغا نُ يُّ ثُضيَُاُْ زَضزَنط
ًَو زَزَّ ض َيُٓايًُى  ٍَ ُٓوَّ نُ وَظيط ض َيُٓايِ زَضبهات، َٔ تُوظعت ٖاووآلتًاُْ، ب٘يُ ًَٓـ يُطُ

ًَِ ض َييط َِ نطزِْ ُّٓ ياغايُ بُزاخُوَ زََي َِ بَُ ًَؿرت ب٘ َ ًَيطتِٓ ُّٓ  زَضنىوَ ث بىوَ يُبُضزَّ َ
ًَو تُحكًكاتِ ب٘ غجِٓ غًاغِ زَضنطزووَ ظٗض بُ ظَلتُتُ، يُواُْ َُغُيُٕ َٔ  ياغايُ، نىْهُ نََُ٘ي
 َِ َِ نُؽ ْاظاْ ًَُُٓوَ، ُٓطُض َٔ يُ بُغطَ طريامب خّ٘ بُ تُْٗا و نُؽ ٓاطازاض ُْبىوب يُى فتىوُْ زَٖ

َِ نىاض َِ  ُّٓ ياغايُ نُ مشىؾت َٔ ْانات، زَب َِ، زوو نُؽ َُعاؾِ غجِٓ غًاغِ ُٖب نُؽ يُطَُيتا بىوب
ًٓٓجا بّ٘ ُٖيُ، ب٘يُ َٔ زاواناّ َُْابِ وَظيط و وَظاضَت ض َيُٓايِ زَضبهُٕ و بُو ض َيُٓايًُ بهُٓوَ ب٘ 
ًَتُ بُضزَغت يُبُضزََِ غجِٓ غًاغِ زاو وَنى  َِ نطزِْ ُّٓ ياغايُ، ُْى ب٘ ُٓوَّ ب َِ بَُ ٓاغاْهاضّ َ

ًَػتا   غىثاؽ.ٓ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَسا ًْعاَِ شَاضَ  ًَو نُ غُض بُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ بىوَ و يُى  11ُّٓ ياغايُ يُ ُٓغ ّ ب٘ زَضنىوَ نات
ًَػتا يُّ ثطٗشَ تُعسيٌ َّ  يًصُْ ُٖبىوَ، ٓ نطاوَ ط٘ض اْهاضّ بُغُض يًصُْناًْإ زا ٖاتىوَ، يُبُضُٓوَ ْانط

َِ ًََُػِ  ًَهِ ب٘ زَضُْنات، وَنى باقِ ياغاناِْ تط زَب َِ، ًََُػِ وظَضا ًْعاَ ًَىيػتِ بُ ًْعاّ ُْب ث
َِ ُٓو  11وظَضا ُّٓ ًْعاَُّ نُ زَضّ نطزووَ شَاضَ  َِ، زَب ٍَ ُّٓ واقعِ تُعسيًُ ْاطىصت ًَػتا يُطُ ٓ

ًَػتا نطاوَ.ًْ َِ و بُ طىَيطَّ ُٓو تُعسيًُّ نُ ٓ َّ، ًْعاَِ تاظَّ ب٘ زَضن  عاَُ ط٘ض اْهاضّ تًا بهط
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَطظاز ؾُضَىو.  ناى  ؾ

ًَطظاز   افغ:عبداؿبُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َِ ياغاّ بامشإ بُض ا ًَُُ نََُ٘ي غتِ يُّ ثُضيَُاُْ زَضنىواْسووَ، بُآلّ بُّٖ٘ ُٓو ض َيُٓايًاُّْ نُ زياضَ ٓ
َِ يُو  َّ، يُن َِ ُْنط َِ يُ وَظاضَتُناُْوَ ظٗضبُّ ياغانافتإ واؾَت زَنُٕ نُ بُض اغتِ ًٓؿِ ث زَضزَن
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 َِ ًَػتا يُّ ياغايُ ُٖيُ خَُيو ُٖبىوَ نُ نىوَ ب٘ خَِ٘ باؽ نطزووَ بُ ؾُخػِ نُ زََي ًَؿاُّْ نُ ٓ ن
ٍَ ثًاوزا ُْبىوَ شْإ بُ ًَا طرياوٕ، ض َْيُ زوو، خ ٘تإ زَظأْ ُٓو شْاُّْ نُ طرياوٕ ناتِ خّ٘ شٕ يُطُ

َّ ُٓوَّ ناى ستُس ؾاضَظووضّ َٔ تُٓهًسّ ؾَت زَنَُُوَ  ًَػتا زاواّ ُٓوَ زَنط ٓ ،َِ َِ شٕ بُيُنُوَ بىوب غ
ًَػتا زاواّ زوو ؾايُتًإ ؾَت زَنُٕ ن ًَو شٕ ُٖبىوَ نُ ٓ َّ ؾىَئ بُض اغتِ نََُ٘ي َِ، يُ ُْٖس ُ يُطَُيًا بىوب

َِ زاواّ  ًَو ب َِ زوو شٕ بُ ؾايُت شًْإ ؾَت نطزووٕ، نُ َُُٓ  4نُ بُزاخُوَ باغِ ُٓوَيإ نطزووَ نُ ُٓب
َّ، ظٗض غىثاؽ. ًَهُ بُض اغتِ حُقِ وايُ يُّ ثُضيَُاُْيُ باغِ بهط  ؾت

 :بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(

 غ٘ظإ خإ ؾُضَىو.
 
 

 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـ تُعسيٌ نطزِْ ياغايُنُ بىوَ، يُٙيُٕ ُٓصتىَُِْ وَظيطاُْوَ  ًَيىَإ نُ ًْعاَُنُ زَضنىوَ ث ب
َِ ًْعاَُنُ َاضَيهِ تط َُٖىاض بهطَيتُوَ، ب٘ ًَػتا ياغايُنَُإ َُٖىاض نطزووَ، ُٖض زَب يُ زَضنىوَ، ٓ

ًَؽت ًْعاَُنُّ خّ٘ َُٖىاض زَناتُوَ، زواّ ُٓوَف خَ٘إ  ًَ َِ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ًْعاَُنُّ خّ٘ ب زَب
 َِ ًَىيػت زَضزَنات ب٘ َ ًَؽت )عًِ ايىظاضَ اقساض ايتعًًُات( وَظيط تُعًًُاتِ ث يُ َُٖىو ياغايُى ُٓوَ زََي

َِ تًايس َِ نطزِْ ُّٓ ياغايُ، يُعِٓ ُٖضزوو بابُتُنُّ زَب َِ، ُّٖ ًْعاَُنُف َُٖىاض بهطَيتُوَ و بَُ ا ب
َّ يُٙيُٕ وَظاضَتُوَ و، ظٗض غىثاؽ.  ُّٖ ض َيُٓايًُنُف زَضبهط

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ًَبًِٓ ُٖيُ، ؾُضَىو. َّ ت  ناى ؾطغت ُْٖس

ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُض َيع ؾطغت التس )غهطت

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا قاْىُْنُ قاْ ًَِ َاؾِ زَضنطزِْ ًْعاّ بُ ًََُػِ وَظيطافتإ زاوَ، ًْعاَُنُف زَضنىوَ، ٓ ىِْ ُٓغ
َّ، َُؾطوظَ ًََُػِ وَظيطإ تُعسيًِ ًْعاَِ خّ٘ زَنات، ُْ ًْعاَُنِ تاظَ زَضبهات،  تُعسيٌ زَنط

( ًَٔ ًَهِ قاْىِْ ُٖيُ، زََي ُٓوَّ  ايهٌ ميًو اؾص٤(َٔ ميًو زوو/ َىحتاَِ ُْغًـ ْانات، نىْهُ َُبسَٓ
َِ ًْعاّ زَضبهات، حُقِ تُعسيًِ ًْعاًَؿِ ُٖيُ، ظٗض غىثاؽ.  حُقِ ُٖب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَت:يُ ُٓصتاَِ ُٓو طؿتىط٘يُ غًاغُّ َاززَنُ بُو ؾهًُ زَ  ب
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ع٢ً ٚشاز٠ غؤٕٚ ايػٗدا٤ ٚاملؤْفًني ف٢ اقًِٝ نٛزدضتإ اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا 
 ايكإْٛ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ٍَ زاًُْ؟ بُ َِ يُطُ ٍَ زايُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَىَيُّ نُ خىَيٓسضايُوَ تهايُ ن نّ٘  بُو ؾ
 زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط، ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 6املاد٠ 
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُّ نُ خىَيٓسضايُوَ.  ثؿتيريّ َاززَنُ زَنُئ بُو ؾ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط؟ ؾُضَىو.

 :)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ التس قباحبُض َيع بُض َيع 

 ثُضيَُإ. بُض َيع غُضٗنِ

َّ ًَاواظَ، حانُِ  ًَىيػتُ، نىْهُ َُُٓ تُبًعُتِ يًصُْنُ ت٘ظ ظٗض غىثاؽ، بُؽ ض ووْهطزُْوَيهِ ث
 تًايُ و غُض بُ ُٓصتىَُِْ زازوَضيُ و َٔ ْاظامن ُٓو ٓايًُتُ نًُ؟.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عىِْ ؾُضَىو.

 :بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ( ُٓوَ َُٖىوّ حٍُ زَنات.دٗات ذات ايعالق١ُٓو )
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 َُْابِ وَظيط؟ ؾُضَىو.

 :)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ التس قباحبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 .ُٖٓا ُٓوَ َُٖىوّ زَططَيتُوَ
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 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ن
 َاززَيُنِ تط ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 .ساز ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛاٜعٌُ با٣ ْص قا٢ْْٛ أٚ ق: 7املاد٠ 
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى عىِْ ؾُضَىو.
 
 

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُّ نُ خىَيٓسضايُوَ.  ثؿتيريّ يُ َاززَنُ زَنُئ بُو ؾ
 ٕ(:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتا

ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط ثُغُْس  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟ باؾُ ن ت
 نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط، ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 َاززَّ زوايِ يُ ثطٗشَ ياغايُنُ بُو ؾهًُيُ:
 .إْٛ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػسٙ ف٢ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(ٜٓفر ٖرا ايك

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ن
 ُٓغبابِ َىَبُ.

 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطٍ:

 َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض 
 

 االضباب املٛدب١
 اضٝني َػانٌ َٚتاعب َتعدد٠ ٜٛاد٘يكد ظٗست َٔ خالٍ تطبٝل قإْٛ اَتٝاشات ايطذٓا٤ ٚاملعتكًني ايطٝ

املػُٛيني باسهاَِٗ، ٚدعٌ عبل ع٢ً ناًِٖٗ خصٛصا ايبعٝدٜٔ عٔ ايعاص١ُ ازبٌٝ، بطبب تٛادد ؾ١ٓ 
ثبات اَاّ تًو ايًذ١ٓ سصسا بطبب بعد املطافات ٚكاطس ايطسم كتص١ ٚاسد٠ فٝٗا ٚصعٛب١ اسضاز غٗٛد ا
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تٓكٌ ٚاملبٝت ٚخد١َ هلؤال٤ املٓاضًني ٚيتفاد٣ تًو ايصعٛبات ٚتطٗٝال يتطبٝكٗا فكد غسع ٖرا ايٚغال٤ نٌ 
 .ايكإْٛ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

 ناى ستُس ؾُضَىو.

 بُض َيع ستُس ؾاضَظووضّ:

 ُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.ب
 ٖ٘يُناِْ زَضنىوِْ ُّٓ ياغايُ

َِ نطزِْ ياغاّ ًُٓتًاظاِْ ظيٓساِْ نطاو ض اطرياواِْ غًاغِ نىضزغتإ نُ نُْسئ  َِ بَُ يُ ًَاُّْ َ
ًَؿُ ض ووبُض ووّ ُٓو نُغاُْ بىويُوَ نُ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ زَياْيطَيتُوَ، يُواُْ بىوِْ تُْٗا  ن

ًَهىوِْ نطَيِ ض َييا و َاُْوَ يُ يًصُْيُى يُ ُٖو ًَطّ ثايتُخت وزووضّ ض َييا و ٓاَازَ نطزِْ ؾايُت و ت ي
َِ نطزِْ زا  َِ بَُ ًَه٘ؾُضاُْ و زووضنُوتُٓوَ يُو ططؾتاُْ و ٓاغاْهاضّ يُ َ ًَٓاو خعَُتهطزِْ ُّٓ ت ث

 ُّٓ ياغايُ زَضنىَيٓطا.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َُ ٍَ َِ يُطُ ٍَ َُٖىوّ ياغايُنُ ن ًَبًًٓت ُٖيُ؟ ٖ٘ناضَناِْ زَضنىوِْ ُّٓ ياغايُ يُطُ ْابِ وَظيط ت
ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، زَغت خ٘ؾًتإ ؾَت زَنُئ،  َِ يُطُ زايُ تهايُ زَغت بُضظبهاتُوَ؟ ن

ًَٔ يُ ض ٗشاِْ غ ُخت يُ ظيٓساُْنإ بىوٕ و ثريٗظبايًـ يُ ظيٓساًُْنإ زَنُئ ُٓواُّْ نُ وَنى زََي
ًَس زَنُئ  ًَُٓضَنإ و غُضنىتهُضَناِْ ض شَيُِ عرياقِ، ٓىَ َكاوََُتًإ نطز يُبُضاَبُض زاَىزَظطا ت٘ق
ًَػتا  ًَتُ ناض ٓاغاًُْى و بُغُضنطزُْوَيُنِ باف ب٘يإ و ب٘ شياِْ خ٘يإ و َٓساَيُناًْإ، ٓ َُُٓ بب

ًَبًِٓ ُٖيُ َّ. ،بعاْؽت َُْابِ وَظيط ُٓطُض ت  قػُيُنِ ُٖيُ با بؿُضَى
 )وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ(:(/ ٓاضاّ) التس قباح بُض َيع

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ظٗض ظٗض غىثاغِ بُض َيعإ يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و َُٖىو يًصُْنإ و َُٖىو ُْٓساَاِْ بُض َيع زَنُئ 
ىَيصَ ططْيُّ طُيُنَُإ ًٖىازاضئ ياغاّ ؾًُٖسإ يُ ب٘ ُٓو ٖاوناضيُ نُ ُّٓ ٓاغاْهاضيُ نطا ب٘ ُّٓ ت

ًَؿسايُ و ُٓوَف َُٖىاض بهطَيت و ظٗض غىثاغتإ زَنُئ ب٘ ًُُٖتتإ.  ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع )غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ(:

َِ زَناتُوَ، تا ُٓو ناتُ بُخىاتإ زَغ 11بُياِْ غُعات  ًَؿًٓىَض ٗ ن٘بىوُْوَنافتإ زَغت ث ًَطّ و ّ ث ج
 ُٖض بصئ.
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 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ                  ُس غىضَ           ز.حػٔ ست                غت التس عبسار                ؾط  
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضٗنٌ                 ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ      َ

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           – ع ًَطام - نىضزغتإ ع   ع

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 01ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )
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ٌَ ؾُهتُ  2102\4\22ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  22/4/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُغ

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ٗ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضٗشٍ ث ــ ــُهتُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  32/4/3112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضٗنٌ  ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيطٍ غُضٗى و،  ًَطٍ      غىضَ َ ٕ بـُض َيع ؾطغـت علتـس عبـسار غـهطت خـىيٌ   (11ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا
ًًَُّ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (11ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ 11غ ٌَ ؾُهتُ ضَيهُوتٌ (ٍ ث ًَىَيُ  زا 32/4/3112ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ غ بُّ ؾ

ًَت:  ب

ــُضَيُِ        1 ــُناِْ ٖ ــتُ زاضايً ــِ ؾايػ ــاضيهطزٕ و وَضططتٓ ــاٍ زي ــطٗشَ ياغ ــ٘نطزِْ ث ــتُٓ ض وو و طؿتىط . خػ
ًَطام، يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض اٍ.  نىضزغتاِْ ع

غــاٍ زَغــتُّ طؿــتِ ٖــُضَيُِ . خػــتُٓ ض وو و طؿتىطــ٘نطزِْ ثــطٗشَ و ياغــاٍ ٖــَُىاضنطزِْ يُنــَُِ يا3
 .3111(ّ غاَيِ 3نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ يُ غُضَنإ شَاضَ )

 :ثُضيَُإغُضٗنٌ ز. اضغٕٚ بايع/ بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
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 ًًََُِ ٌَ زَنُئ، ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ خىيٌ غ بُْاوّ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتِٓ َُٓط َٗإ زَغت ث
، 32/4/3112( ض ٗشّ زاًْؿؼت 11َيٌ نىاضَّ، خىيٌ ططَيساٌْ زووَّ، شَاضَّ زاًْؿتِٓ )َُٖيبصاضزٕ غا
ًٌَ حىنُُناِْ بط طُ يُنِ َاززَ ) :بُضْاَُّ ناض ( يُ ثُيط َوّ ْاوَخّ٘ شَاضَ يُنِ َُٖىاضنطاوّ 31بُث

ًَطام، زَغتُّ غُضٗنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بط 1993غاَيٌ  ياضّ زا، ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ـ ع
ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ يُ نات )11بُضْاَُّ ناضّ زاًْؿتِٓ شَاضَ ) ًَـ ًْىَض ٗ، 11(ّ ٓاغايٌ خىيٌ غ (ّ ث

ٌَ ؾُهتُ ض َيهُوت  ًَت32/4/3112ض ٗشّ غ ًَىَيُ ب  ،  بُّ ؾ

ــُضَيُِ        1 ــُناِْ ٖ ــتُ زاضايً ــِ ؾايػ ــاضيهطزٕ و وَضططتٓ ــاٍ زي ــطٗشَ ياغ ــ٘نطزِْ ث ــتُٓ ض وو و طؿتىط . خػ
ًَ  طام، يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض اٍ.نىضزغتاِْ ع

. خػــتُٓ ض وو و طؿتىطــ٘نطزِْ ثــطٗشَ و ياغــاٍ ٖــَُىاضنطزِْ يُنــَُِ ياغــاٍ زَغــتُّ طؿــتِ ٖــُضَيُِ  3
 .3111(ّ غاَيِ 3نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ يُ غُضَنإ شَاضَ )

ًَطٖاتِٓ بُض َيعإ وَظيطّ زاضايٌ و وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ و وَظيطّ ُٖضَيِ ب٘ ناضوباضّ  بُخ
ًَػتاف زاوا يُ يًصُّْ ياغايٌ و يًصُّْ ثًؿُغاظّ ووظَ  ٍَ وَؾسَ ياوَضَنُيإ، ٓ ثُضيَُإ زَنُئ يُطُ
ًَتُ غُض غُنّ٘ يًصُْنإ  ًَىَف ب زَنُئ ؾُضَىوٕ ب٘ غُض غُنّ٘ يًصُْنإ، يًصُّْ زاضايٌ ْىَيُٓضّ ٓ

 ؾُضَىو ناى عىِْ، تهايُ،
 بُض َيععُوِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 ض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْبُ
بط طُّ يُنَُِ بُضْاَُّ ناضّ َُٓط َٗإ خػتُٓ ض وو و طؿتىط٘نطزِْ ثطٗشَ ياغاٍ زياضيهطزٕ و 
ًَطام، يُ زاٖاتُناتُناِْ ؾًسض ايسا، يًصُّْ ياغايٌ  وَضططتِٓ ؾايػتُ زاضايًُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ ع

ًَ  ىَيُ: ضاث٘ضتُنُّ ٓاَازَنطزووَ غُباضَت بُ ثطٗشَنُ بُّ ؾ
 ايعسام اىل/ ز٥اض١ بسملإ نٛزدضتإ ـ

 -ألقًِٝ نٛزدضتإ  سٍٛ َػسٚع قإْٛ ؼدٜد ٚاضتشصاٍ املطتشكات املاي١ٝ ١ّ/ تكسٜس ؾ١ٓ ايػؤٕٚ ايكاْْٛٝ
 ايعسام َٔ ايٛازدات األؼاد١ٜ

٣ َٝالد 18/4/3112ايهٛزد٣ املصادف يّٝٛ  3712/ْٛزٚش/ 39عكدت ؾ١ٓ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ بتلزٜذ 
ايعسام َٔ ايٛازدات  -ادتُاعّا يدزاض١ َػسٚع قإْٛ ؼدٜد ٚاضتشصاٍ املطتشكات املاي١ٝ ألقًِٝ نٛزدضتإ 

ٚاحملاٍ اىل  8/4/3112( يف 2324األؼاد١ٜ، املكدّ َٔ قبٌ ز٥اض١ فًظ ايٛشزا٤ مبٛدب نتابٗا املسقِ )
ٓاقػ١ ٚاملداٚي١ ، بعد امل16/4/3112( يف 7ملسق١ُ)ؾٓتٓا بعد ايكسا٠٤ األٚىل ي٘ يف ايربملإ ظًطتٗا األعتٝاد١ٜ ا

. تلٜٝد املػسٚع ٚفكّا ملا ٖٛ َكدّ، يهْٛ٘ دا٤ َطابكّا َع اسهاّ دضتٛز مجٗٛز١ٜ 1تٛصًت ايًذ١ٓ اىل َا ًٜٞ: 
ايعسام  -( َٔ قإْٛ املٛاش١ْ ايعا١َ ألقًِٝ نٛزدضتإ 41ٚتٓفٝرّا ألسهاّ املاد٠ ) 3115ايعسام األؼادٟ يط١ٓ 

ٚايت٢ تٓص بإيصاّ سه١َٛ األقًِٝ بلؽاذ ايطسم ايكا١ْْٝٛ يتشصٌٝ مجٝع َطتشكات سه١َٛ  ١3112 يطٓ
األقًِٝ يد٣ اؿه١َٛ األؼاد١ٜ سطب أسهاّ ايدضتٛز، ٚمبا إٔ األقًِٝ ًٜتصّ يف ايكسازات ٚاألدسا٤ات اييت 
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، َٔ ضُٓٗا تعاًَ٘ َع 3117( يط١ٓ 33تتدرٖا ٚفل ٖرا ايكإْٛ بلسهاّ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش املسقِ )
ايٛازدات املطتشص١ً ٚميازع َطؤٚيٝات٘ ٚفل املباد٣ِ ٚاملعاٜري اـاص١ مببادز٠ غفاف١ٝ ايصٓاعات األضتدساد١ٝ 

(EATA)َطتشكات سه١َٛ األقًِٝ يد٣ اؿه١َٛ ف املطتٛفا٠ َٓ٘ يف ؼصٌٝ مجٝع ٚإ املػسٚع حيكل اهلد
 ٓٛدٙ،األؼاد١ٜ باألدسا٤ات ٚاأليٝات ايٛازد٠ يف ب

 .اضاف١ األضباب املٛدب١ ايتاي١ٝ يًُػسٚع:3
 ب١األضباب املٛد

سٝح إ دضتٛز ايعسام قد ْص ع٢ً إ سكٛم األقًِٝ املاي١ٝ ضٛا٤ َا ٜطتشك٘ َٔ ايٛازدات األؼاد١ٜ مبا فٝٗا 
ٔ ايٓفط ٚايػاش أٚ َا ٜطتشك٘ َٔ تعٜٛضات ملا فات األقًِٝ َٔ َٓافع َٚا ؿك٘ َٔ أضساز دسا٤ سسَاْ٘ َ

اضتشكاقات٘ َٔ ٚازدات ايدٚي١ ايعساق١ٝ  يعكٛد َٔ ايصَٔ َٚا ؿل َٛاطٔ األقًِٝ َٔ خطا٥س يف األزٚاح 
االزض احملسٚق١  ١١ اؾا٥س٠ يًشهَٛات ايعساق١ٝ املتٛاي١ٝ، ٚتٓفٝرٖا ضٝاضعُٝتٚاألَٛاٍ دسا٤ ايطٝاضات اي

الس١ٝ األقًِٝ َٚا اْاط بِٗ َٔ يهٛزدضتإ ٚاالباد٠ اؾُاع١ٝ يػعبٗا ٚملا ْص عًٝٗا يًدضتٛز َٔ ص
طتشكات املاي١ٝ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ، زادني ايتفضٌ باألطالع املأختصاصات ٚيضُإ سكٛم االقًِٝ َٔ 

ٚعسض ايتكسٜس ٚزأ٣ ايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛ بػلْٗا ع٢ً ايربملإ يًُٓاقػ١ ٚابدا٤ ايسأ٣ املٓاضب يًُػسٚع ٚايتصٜٛت 
 َع ايتكدٜس.
 ايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ ب

 ؾُضَىو ناى ياووظ،
 عجُإ:بُض َيع ياووظخىضؾًس 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 َّ ًَػتا َىْاقُؾُّ يُ غُض زَنط خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ب٘ نطايُ  16/4تُبعُٕ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُّ نُ ٓ

ًَُُف 7نُ زَنا تُقطيبُٕ )يُ بُضْاَُّ ناض زاْطايُ  33/4ٓاضاغتُّ يًصُْنَُإ نطايُ، تُبعُٕ  ( ضٗش، ٓ
ًَُُ ضاث٘ضـتإ ًُْ ب٘ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ،  َِ طُيؿتُ زَغتُإ وَنى يًصُْ، ب٘يُ ٓ ثط ٗشَ ياغانُ زوَيٓ
ًَىيػت ُْبىو ٓاض اغتُّ يًصُْنَُإ بهطَيتُوَ، نىْهُ  ًَِ وايُ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ ُٖض ث ُٖضنُْس َٔ ث

ًَسايُ، و ًَطَ  وابعامن تُبعُتِ ثاضَّ ت ًَُُ ي ُٖضنُْسَ باغٌ ُْؾت و غاظ و ُٓو ؾتاُْ زَنطَيؼت، ب٘يُ ٓ
ضاث٘ضـتإ ًُْ، و زاواّ تُٓجًًًـ ْانُّ، َُُٓ يًصُْنُ َُُّٓ زَظاِْ َٔ ْاتىامن بط ياض يُ غُض ُٓوَ 

 بسَّ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى ناضزٗ
 ناضزٗ ستُس ثريزاوز: بُض َيع

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْ
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 ًٌَ ًَهطز، َُُٓ بُث ًَـ ُٓوَّ بهًُٓ ْاو َىْاقُؾُنطزِْ ُٓو ثط ٗشَ ياغايُ وَنى ناى ياووظ ًٓؿاضَّ ث ث
ٍَ ُٓوَ زائ  ًَُُ يُطُ َّ غُضَتا يُى تُٓهًس بهَُُوَ، ٓ ًَهُواُّْ ثُيط َوَ، َٔ زََُو ثُيط َويـ بُث

ًَيري نطايُ، يُى َُٖىو َاؾُ زاضايًُنا ًَطام َ ِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، و َاؾُ زاضايًُنإ نُ يُ زَغتىضّ ع
َّ، بَُيهى وَضطريَيتُوَ، و بُضثطغًاضيُتُنُّ يُنُّ يُ ُٓغتّ٘ ْىَيُٓضاِْ نىضزَ نُ  زيٓاض بُ ؾري ٗ ُْزض

ًٌَ زَغتىض َاززَّ ) َّ نُ ُٓوَ بُث ٌَ بُ قاْىٕ ُٖي116ُٔيُو ًَىيػتُ ُٖئُ ُٖب َّ،  ( نُ ث زضوغت بهط
ًَُإ وايُ يُ نىضزغتإ ُْٖسَيو ططؾتُإ ُٖيُ نُ ثُيىَْسّ بُ زاٖاتِ  ًَُُ ث ُٓوَ غُضَض اّ ُٓوَّ ٓ
ُْوتُوَ ُٖيُ، نُْسئ ثط ٗشَّ ياغاٍ زاٖاتِ ُْوت يُٙيُٕ حهىَُتُوَ ْاضزضاوَ ب٘ ثُضيَُإ، و َُٖىو 

ًَٔ نانُ ثُ ًَُُ ثطغًاض يُ حهىَُت زَنُيُٓوَ زََي ٓ َّ َّ :َاض  -ضيَُإ بُضثطغًاضَ، َٔ زََُو
1 ًَُٓ . ب٘ ُٓو ثط ٗشَ ياغاياُّْ نُ ثُيىَْسّ بُ ُْوت و نىَجاًْانإ و زاٖاتِ ُْوتُوَ ُٖيُ ْايٗ

ًَؿتا يًصُْنُ زوَييَن بُزَغتِ طُيؿتًُ بُو 16َىْاقُؾُ؟، ثط ٗشَ ياغايُى  ّ َاْط خىَيٓسضاوَتُوَ ٖ
ًَٓٔ زَغتىَيُٓٓوَ ُٓوَ ب ٌَ ثُيُ ثُيُ زَيٗ ًَهُواُّْ ُٓوَ بؽت نُ ياغايُى ُٖب ُو َاْايُ ًُْ، َُُٓ بُث

ًَُُ يُنُّ َاض  ًٌَ زَغتىض نُ زيؿاع يُ َاؾُ زاضايًُنإ و زَغتىضيُناِْ ُٖضَيِ بهات، بُآلّ ٓ بُث
ٌَ ًٓـ بهُٕ،  ًَطاقٌ زَب ًٌَ زَغتىضّ ع  ْىَيُٓضاِْ خَ٘إ ًًٓعاّ زَنُئ َُُٓ يُنًإ نُ بُث

ًَطَ . يُ ُٖضَيُِ نىضزغ3 ٌَ بُتايبُتِ زاٖاتِ ُْوت، ُٓوَ بُض َيعإ ي تإ تا نُْس ُٓو زاٖاتُ ؾُؾاف زَب
ٌَ ُّٓ َُغُيُّ ثط ٗشَّ ُْوتُ يُى  زاًْؿتىوٕ، وَظاضَتِ زاضايٌ و وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ زَب

ُ َاؾُ زَغتىضّ ٙيٌ بهُيُٓوَ، ًٓٓجا زوايٌ قػُ يُ غُض ُٓو ياغايُ بهُئ ب٘ ُٓوَّ بتىاْؽت ثاضَيعطاضّ ي
 و زاضايًُناِْ خَ٘إ بهُئ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ
 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّ باغٌ ُٓوَ زَنُّ نُ يُ ْاو ثُيط َوّ ْاوخ٘زا يُ َاززَّ ) ًَؿسا َاض ُ خاَيٌ نىاضََسا (زا، ي71َٔ يُ ث
َّ يُبُض ططْيِ ُٓو  ًَو تُواو بهط َّ، نُوا ياغايُى، ض اث٘ضت ًَهِ َىغتُعجٍُ زاوا بهط زَنطَيت بُ غىضَت

َّ باغٌ بهُّ ( ُْٓساّ ثُضيَُإ 111( ضٗشّ َىْاقُؾُّ بىزَُزا )35يُ ) ،ياغايُ، خاَيٌ زووَّ نُ زََُو
يُ غُض ًٓػتًخػاَيٌ  َاؾُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُٖيػاوَ يُ ُٓوَْسَ غُعاتُزا ُٖض َُٖىوّ َُختُإ 

ٌَ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ُٖض بيطَ ُْٖسَيو ٙيًُْـ بُ ًْاظّ ُٓوَ بىوٕ نُ  نطزٗتُوَ نُ زَب
زَعىا قُيس بهُٕ يُ غُض وَظاضَتِ زاضايٌ، وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ نُ ب٘نِ نُّ تُضخُّ بىوٕ يُ 

ًَػتا ن ٌَ قػُ ًٓػتًخػاَيُنُزا، ٓ َّ َُُٓ بُ ياغايُى بهُئ َٔ بُ َُٙوَ غُيطَ نََُ٘ي ًَُُ َُٓاُْو ٓ ُ
ٍَ، غىثاؽ.  زَنط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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 ؾُضَىو ْاغو خإ،
 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًٌَ ثُيط َوّ ْاوَخ٘ َُؾطوظَ ٖ ًَُُ بُث ( 11َُىو ُٓو ثط ٗشَ ياغاياُّْ نُ زَيتُ بُضزَغت يًصُْ )ٓ

ٌَ ب٘ زيطاغُنطزِْ، ُّٓ ثط ٗشَيُ  َاْط طُيؿت٘تُ بُضزَغت يًصُّْ  31ضٗشيإ يُبُض زَغت زاب
ًَِ وايُ تُقًسّ قٓسوقٌ  ًَـ ُّٓ ثط ٗشَيُ ؾُؾُ ثط ٗشَّ تطّ ظٗض ططيٓط نُ َٔ ث ًَؿُغاظّ وظَ، ث ث

ٓ ٍَ ًٌَ زَغتىض ُٖضنًُإ ُٖيُ بُ قاْىًْـ زاٖاتُنُف زَنا، َٔ يُطُ ُوَّ َىغتُحُقاتِ خَ٘إ بُث
ًٌَ ن٘نطاوَّ َاززَ  ًَُُ بُغُضيعِ َٔ غُيطَيهِ نطزووَ، َُٖىوّ زََي ًَػتا ٓ َّ، ُٖضنُْس ٓ ضَيو خبط
ًَِ وايُ يُعِٓ زَبىايُ ْىوغطاوَيو يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُاُْوَ ٓاضاغتُّ  زَغتىضيُناُْ، ب٘يُ َٔ ث

َِ ٖاتىوئ يُنػُض زاًْؿؽت زوو زَيط  يًصُْنإ ب ًَُُ زوَيٓ هطايُ، بًإ طىتبايُ ثُيَُاُْ يُوَ ب٘ ُٓوَّ ٓ
ًَػتا ن٘بىُْوَّ يًصُّْ ثًؿُغاظقتإ ُٖبىو يُ غُض  ًَؽت َىاؾكؽت، خ٘ زََاْتىاِْ ٓ ًَ بٓىوغؽت ب

ٌَ زوو زَيط  بٓىوغؽت ًَُُف ب٘ ُٓوَّ يًصُْنَُإ ٖؽت ُْب ًَهِ تط زََاْتىاِْ ٓ ًَؽت َُٖىوّ َُوظوع ًَ  ب
َّ خاغُتُٕ ياغايُنِ وا حُغاؽ، ُْ ُٓوَّ  ياغايًُ و زَغتتإ خ٘ؾيَب، بط وا، بُؽ ياغا بُض اغتِ وا زاْاْط

ًَتُوَ، ُْ ُٓوَّ  ًٌَ ْاثطغ َّ و نُؽ ي ٍَ ياغايُى يُ يًصُْ زَنُو ّ َاْط ٖات٘تُ يًصُْو 31نُ زوو غا
ًَُُف ّ َاْط َىْاقُؾُّ بهُئ، بُض اغتِ َٔ زاواّ ت32ُٓ جًٌ زَنُّ عُيٍُ ُٓقٍُ زوو ضٗش با ٓ

َّ، غىثاؽ.  زيطاغُيُنِ بهُئ، بُ زوو ضٗشيـ زيطاغُّ َُُٓ ْانط
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

َّ بُض اغتِ، ؾُضَىو نىَيػتإ خإ، ًَٓط  ُٓظاِْ نٕ٘ ُٓو َُٖىو خَُيهُ َُٖيٓاغ
 ايًُ::بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبس
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

( ضٗشَ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ب٘ نطاوَ، َٔ ب٘ خّ٘ ضٗشّ 7وَى ٖاوض َيهامن باغًإ نطز، ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ )
ٌَ ضاطُياْسئ نُ بُضْاَُّ ناض ُٖض  ًَٓج ؾُهتُ تُيُؾ٘من نطزووَ ناى عُوِْ واّ ث نىاضؾُهتُ و ث

ًَؿىوَ، ضٗشّ يُنؿُهتُ  ًَـ زاًْؿتِٓ زوَييَن قػُّ 34( واتا )11غُعات )ُٓوَّ حُؾتُّ ث ( غُعات ث
 ٌَ ًَطّ ثُضيَُإ ُْظاْ ًَؿىوَ، نُواتُ نُ بُض َيع غهطت ٍَ ناى ؾطغُت نطز وتِ ُٖض بُضْاَُّ ناضّ ث يُطُ
 َِ بُضْاَُّ ناضّ ضٗشّ زووؾُهتُ ُّٓ زوو خاَيُ ًٓعاؾُ نطاوَ، َِٓ ُْٓساّ ثُضيَُإ نٕ٘ بعامن؟ و زوَيٓ

ًَُُ ثط ٗشَ ياغايُى يُ ؾُوو نُ ٖاتىوي ًَت ٓ ًَطَ ظاًْىَاُْ ُٓو زوو بط طُيُ ظيازنطاوَ، نٕ٘ زَب ُٓتُ ٓ
َّ ب٘  ضٗشَيهسا زيطاغُ بهُئ، نُ ثط ٗشَ ياغايُنِ ططْيًؿُ ب٘يُ َٔ ثؿتيريّ ْاغو خإ زَنُّ نُ زوا خبط

ًَُُف زيطا ٓ َِ غُّ بهُئ، و ٓاطازاض حُؾتُّ زاٖاتىو ب٘ ُٓوَّ يًصُّْ ثًؿُغاظّ ضاث٘ضتِ خّ٘ بٓىوغ
 بؽت، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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ًَىيػت  ًَُُ زإًُُٓ طًُيًُإ يُ  ُْٖسَيو يُ يًصُْنإ ُٖبىو نُ يًصُْنإ وَنى ث ًٓجاظَ بسَٕ تهايُ، ٓ
ًَتُ بُضزَغتًإ، ُٓوَ يًصُْ ًَطَ زيطاغُّ ُٓو ثط ٗشَ ياغاياُْ ْانُٕ نُ زَن ّ قاْىِْ َُٖىوتإ ي

ًَهطزووٕ، ب٘  زاًْؿتىوٕ، َٔ نُْسئ َاض خّ٘ وَنى ؾُخػٌ ٖاتىوَُتُ يًصُّْ قاْىِْ تهاو ضَاّ ي
ٌَ َاضّ وا ُٖبىوَ  ُٓوَّ زوو َاززَ ب٘ بُضْاَُّ ناض ٓاَازَ بهُٕ ب٘ ُٓوَّ قػُّ يُ غُض بهُئ طُي

ًَٔ، ب٘يُ حُؾت ًَىَ َُؾطوعُإ ُْبىوَ يُ بُضْاَُّ ناض زايبٓ ُنُ بُبُٙف ضٗيؿتىوَ، يُعِٓ حُم ًُْ ٓ
ًَهًإ: زووَّ: حهىَُت خّ٘ زَظاِْ ناّ ثط ٗشَ ياغا ططْيُ ضَبتِ حهىَُت بُ  طًُيٌ يُوَ بهُٕ، ُٓوَ يُن

ًَُ ٓ :ًًَُّ ُ َُٖىوَإ َُٖىو َُعًؿُتِ حُياتِ ًٓٓػإ و َُٖىو بىاضَناِْ ًٓٓػإ و نىضزَوَ ُٖيُ، غ
ًَهط ا زاواَإ نطزووَ، ٌَ حهىَُتِ ُٖضَيِ ضَييايُنِ قاْىِْ بيطَيتُ بُض حُتا ُٓطُض و ت تىوَاُْ زَب

ٌَ ب٘ وَضططتِٓ َىغتُحُقاتِ ُّٓ ُٖضَيُُ ،َُُٓ ُٓوَيُ، ب٘ َُغُيُّ ثًؿُغاظّ و وظَف  َُحهَُُف ب
ًَهِ بُواُْوَ ًُْ، وَنى نُْس ضَبتِ بُ يًصُْناِْ تط ُٖيُ ُٓوَْسَف ضَبتِ  بُض اغتِ ًٖض ضَبت

ًَؽت بُواُْوَ  ًَ ُٖيُ، نىْهُ َُغُيُٕ ًٓػتًخكاقاتِ زاضايًُ، ُٓطُض ًًٓخاح زَنُٕ يُ غُض ُٓوَّ ب
ٌَ؟ نُغٌ زيهُ قػُ ْانات بُض اغتِ  ٌَ يإ بُضزَواّ ب َّ زَغتُيُٓ تُقىيتُوَ بعاْؽت تُٓجًٌ ب تُٓجًٌ بهط

ًَُُ زَغتُيُٓ زَْيُوَ ٓ ٍَ ٌَ، بُُٖضحا َّ تُٓجًٌ ب َّ تُٓجًٌ ْاغو خإ و نىيػتإ خإ زَتاُْو َِ زَيُو ، ن
ٌَ، تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ) َّ، 19ب ًَطزض ٍَ ُٓوَزايُ بُضزَواّ بؽت؟ ْاشَ َِ يُطُ ٍَ زايُ، ن ( نُؽ يُطُ

 ظٗضَ بُض اغتِ، يُبُض ُٓوَ ُٓنػُضيُت بط ياضّ زا بُضزَواَبؽت، ؾُضَىو بُضزَواّ بؽت،
 :بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ

 ؾُضَىو ناى خىضؾًس،
 بُض َيع خىضؾًس التس غًًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 ب٘/ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ

ٍَ  31/4( يُ 654ٓاَاشَ بُْىوغطاوّ بُض َيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُإ شَاضَ )ى( )  ًَض يُطُ ٖاوث
ًَطام يُ وَيُٓيُى يُ زَقِ ثط ٗشَ ياغاّ زياضيهطزٕ و وَضططتِٓ ؾايػتُ زاضايًُناْ ِ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ ع

ًَؿًٓاضنطاوَ، و يُ زاًْؿتِٓ شَاضَ ) (ّ 8زاٖاتُناِْ ؾًسض اٍ، يُٙيُٕ غُضٗنايُتِ ُٓصتىَُِْ وَظيطاُْوَ ث
ثُضيَُاِْ نىضزغتإ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ب٘ نطزووَ،  16/4/3112ٓاغايٌ ضٗشّ ؾُهتُ ضَيهُوتِ 

 31/4بُ شَاضَ ٖاتىوَتُ، يًصُْنَُإ يُ  31/4/3112ُٖضنُْسَ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ يُ بُضواضّ 
بُزَغتُإ طُيؿتىوَ، و يُبُض ططْيِ بابُتُنُ نُ ًَهاًْعَِ ثُيىَْسّ حهىَُتِ ُٖضَيِ زياضّ زَنات 
ًَطام يُ ضووّ زاضايًُوَ، و زواّ ضاوَيصنطزِْ ضاغتُوخ٘  ًَىَّ زَغتىضّ ع ٍَ حهىَُتِ ؾًسض اٍ يُ نىان يُطُ

ٍَ بُض َيع يًصُْ ًًَإ ضاطُياْسئ ثؿتيريّ زَنُٕ يُ َاززَ يُطُ ّ ياغايٌ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ نُ ث
ًَطاقٌ ؾًسضاٍ، ب٘ ُّٓ  ٍَ بُْسَناِْ زَغتىضّ ع ياغايُناِْ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ بُّٖ٘ طىصتاْسِْ يُطُ

وَّ َُبُغتُ يًصُْنَُإ نىبىوُْوَّ ُٓصتاَسا يُ َُٖإ ضٗشّ طُيؿتِٓ ثط ٗشَ ياغانُ نُ بُ ن٘بىوُْ
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ًَهَ٘يًُٓوَ، و بط ياض زإ يُ غُض ثط ٗشَ ياغاٍ ْاوبطاو، 293ٓاغايٌ شَاضَ ) َّ بُ ي (ّ يًصُْنَُإ ٓاَاشَ زَنط
و بُظٗضيُّٓ زَْيِ ٓاَازَبىوإ طُيؿتًُٓ ُّٓ بط ياضَّ خىاضَوَ، بط ياض: ثُغُْسنطزِْ طؿت َاززَ 

ٖاتىوَ، و ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ زَقاو زَم طىصتاوَ ياغايًُناِْ ثط ٗشَ ياغاٍ ْاوبطاو وَنى يُ ثط ٗشَ ياغانُزا 
ًَساِْ َىغتُحُقاتِ زاضايٌ بُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، و زواتط بط ياضّ  ًَطام ب٘ ث ٍَ زَغتىضّ ؾًسض ايٌ ع يُطُ

 ن٘تايٌ ب٘ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيعَ يُ ناتِ طؿتىط٘نطزٕ يُ ْاو َٖ٘يٌ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، غىثاؽ.
 ٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغ

 َاززَ َاززَ بًدىَيُٓوَ، ؾُضَىو ناى عىِْ،
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ األٚىل: ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعا٢ْ املب١ٓٝ إشا٤ٖا اِلغساض ٖرا ايكإْٛ:َاززَّ يُنَُِ ثطٗشَنُ 

 ه١َٛ األؼاد١ٜ: سه١َٛ مجٗٛز١ٜ ايعسام األؼاد١ٜ.اٚاّل: اؿ
 .3115ثاّْٝا: ايدضتٛز: دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام اإلؼادٟ يط١ٓ 

 ثايجّا:اإلقًِٝ: إقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام.
 زابعّا: ايربملإ: بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.

 خاَطّا: فًظ ايٛشزا٤: فًظ ٚشزا٤ اإلقًِٝ.
يػاش: ٚازدات اؿه١َٛ األؼاد١ٜ املطتشص١ً َٔ ايعًُٝات ايٓفط١ٝ ٚ َٔ ضُٓٗا ضادضّا: ٚازدات ايٓفط ٚا

سٜع ٚايعا٥دات األخس٣ يًعكٛد ايٓفط١ٝ املرب١َ َع ايػسنات األدٓب١ٝ ٚاحمل١ًٝ َٔ ايَبٝعات ايٓفط ٚايػاش ٚ
 قبٌ اؿه١َٛ اإلؼاد١ٜ أٚ سه١َٛ إقًِٝ.

 َا مياثًٗا يف اإلقًِٝ. ضابعّا: اهل٦ٝات األؼاد١ٜ: ٖٞ اهل٦ٝات اييت ٜٛدد
ثآَّا: دداٍٚ ايٓفكات: دداٍٚ َبايؼ ايٓفكات اؿان١ُ ٚايطٝاد١ٜ املسفك١ بكٛاْني املٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ 

 . 3114اإلؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ 
تاضعّا: ٜكصد بهٌ َٔ املصطًشات) ايٓفط، ايٓفط اـاّ، ايػاش، ايػاش ايطبٝعٞ، سكٌ ايٓفط، اؿكٌ اؿايٞ، 

طتكبًٞ، ايعًُٝات ايٓفط١ٝ( املعاْٞ ايٛازد٠ إشا٤ٖا يف املاد٠ األٚىل َٔ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش إلقًِٝ اؿكٌ امل
 .3117يط١ٓ  33ايعسام زقِ  -نٛزدضتإ 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 نىضزيُنُتإ ُٖيُ، ؾُضَىو ناى عُط،

 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

َاززَّ يُنُّ: َُبُغت يُّ ظاضاواُّْ خىاضَوَ ُٓو َاْاياُْ نُ يُ بُضاَبُضياْسا ٖاتىوَ ب٘ ؾًهطزُْوَّ 
 : ُّٓ ياغايُ
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.ٍَ ًَطاقِ ؾًسض ا ٍَ: حهىَُتِ نَ٘اضّ ع  يُنُّ: حهىَُتِ ؾًسض ا
ٍَ غاَيِ  ًَطاقِ ؾًسض ا  .3115زووَّ: زَغتىض: زَغتىضّ نَ٘اضّ ع

ٖ :ًًَُّ ًَطام.غ  ُضَيِ: ُٖضَيُِ نىضزغتإ ـ ع
ًَطام.  نىاضَّ: ثُضيَُإ: ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ـ ع

 ثًٓجُّ: ُٓصتىَُِْ وَظيطإ: ُٓصتىَُِْ وَظيطاِْ ُٖضَيِ.
ٍَ نُ يُ ُْوتُوَ زَغت زَنُوٕ ؾطٗؾُناِْ  ؾُؾُّ: زاٖاتُناِْ ُْوت و طاظ: زاٖاتُناِْ حهىَُتِ ؾًسض ا

ٍَ ُْوت و غاظ و بُضوبىوّ و زاٖ اتُناِْ زيهُ زَططَيتُوَ نُ يُو ططَيبُغتُ ُْوتًاُْ زَغت زَنُوٕ يُطُ
ٍَ يإ حهىَُتِ ُٖضَيِ.  نَ٘جاًْا بًاِْ و خَ٘اَيًُنإ زَبُغرتَئ، يُٙيُٕ حهىَُتِ ؾًسض ا

ًَىَيإ ُٖيُ.  حُوتُّ: زَظطا ؾًسض ايًُنإ: ُٓو زَظطايإُْ نُ يُ ُٖضَيًُؿسا ٖاوؾ
ٍَ ُٖؾتُّ: خؿتُّ خُضًَُنإ : خؿتُّ بط ّ خُضًَُنإ و حىنِ نطزٕ و بابُتُ غًازيُناُْ نُ يُطُ

 . 3114ياغاٍ ٖاوغُْيهطزِْ طؿتِ غاَياُّْ ؾًسض ايُوَ زاْطاوَ يُ غاَيِ 
ًَيُّ  ًَ ًَيُّ ُْوت، ن ًَ ْ٘يُّ: َُبُغت يُ َُٖىو ُٓو ظاضاواُْ )ُْوت، ُْوتِ خاو، طاظ، طاظّ غطوؾتِ، ن

ًَيُّ ٓايٓسَ، نا ًَ ًَػتا، ن ضوباضَناِْ ثُيىَغت بُ ُْوت( ُٓو َاْاياُْ نُ يُ َاززَّ يُنسا ٖاتىوَ يُ ياغاٍ ٓ
ًَطام شَاضَ   .3117ّ غاَيِ 33ُْوت و طاظّ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ ع

 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 غُضٗنِ ثُضيَُاِْبُض َيع 
ًَبًين يُ غُض ًُْ، تُْٗا بط طُّ زووَّ    ًُْ،دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام االؼاد٣ )اإلؼاد١ٜ( يًصُْنَُإ ًٖض ت

 واتا ْاحًُّ ظَاُْواِْ زوايٌ زَتىاْؽت نانٌ بهُيُٓوَ،، 3115يط١ٓ 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ًس،ؾُضَىو ناى خىضؾ
 بُض َيع خىضؾًس التس غًًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َّ يُ ضووّ ظَاًُْوَ، نىْهُ  ًَبًًُٓإ ًُْ، بُؽ ؾُقُضَّ ْ٘ ُٓطُض غًاغُنُّ ًٓعازَ بهط وَنى يًصُْ ت

َّ باؾُ، ًَو يُ غُض بهط  تُوظعت
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ٌ،ؾُضَىو يًصُّْ ياغاي
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
:ٌَ ًَو زَزَّ يُ غُضّ، زََي ُٓوَ يُ بط طُّ ْ٘ زاٖاتًُ زَطُض َيُٓوَ )ٜكصد بهٌ َٔ املصطًشات(،  تُوظعت

َّ تُعطيؿُنِ تُؾػًٌ نطايتُوَ يُ ؾُقُضَّ ياْعَ تا ٓاخريّ  َاززَّ يُنِ يُ قاْىِْ ُْوت و غاظ يُو
ًَىيػت ْانات؟. َاززَنُ  ًَتإ باؾُ بًدىَيُُٓوَ يإ ث  ُٓطُض ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى خىضؾًس،

 بُض َيع خىضؾًسالتس غًًِ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَت يُ غُض  ًَت واظيح تط زَب ا٢ْ ايٛازد٠ إشا٤ٖا يف )ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعيُعِٓ ُٓطُض بُو ؾهًُ ب
، )ايٓفط، ايٓفط اـاّ، 3117( يط١ٓ 33ايعسام زقِ ) -املاد٠ اٚاّل َٔ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش إلقًِٝ نٛزدضتإ 

ًَت، و  ايػاش، ايػاش ايطبٝعٞ، سكٌ ايٓفط، اؿكٌ اؿايٞ، اؿكٌ املطتكبًٞ، ايعًُٝات ايٓفط١ٝ( ظٗض واظيح زَب
 َُُٓ زاواّ يًصُّْ ًُٖٓ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ)وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ َىاؾكؽت يُ غُض ُٓو تُعسيٚتُ، غىثاؽ. ٓ 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، )ناى غُضُْٖط، ناى عبسايػّٚ، ناى كتاٍ، ناى حَُُ  َِ ت ن

 غعًس( ؾُضَىو ناى غُضُْٖط،
 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج ستُس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ؾاؾًُت ُٖيُ يُ زياضَ بُ بط واّ َٔ ُّٓ ياغايُ يُ حاَيُتِ زَضنىوِْ ثُيىَْسيُنِ ظٗضّ بُ َُغُيُّ ؾُ

ًَُُ باؽ يُ ؾُؾاؾًُتِ ؾطٗؾتِٓ ُْوت و َىؾتُقاتُناِْ بهُئ يُ  ٓ َّ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، يُعِٓ ْانط
ًَهِ باؾُ ُٖغت زَنُّ بُض يع وَظيطّ غاَاُْ  ًَػتا ؾطغُت ًَطَ، ٓ ُٖضَيُسا َىْاقُؾُّ ُّٓ ياغايُ بهُئ ي

ًَطَيُ يُ ُٓغٓاٍ بىزَ ًَُُ بُ بُض َيع وَظيطّ زاضايًُإ وت غطوؾتًُنإ و  وَظيطّ زاضايـ ي ُزا نُ ٓ
ًَُُ تها زَنُئ نُ باغٌ  ًَطَيُ ٓ ًَػتا ي ٓ ٌَ زاٖاتِ ُْوت نُْسَ؟ وتِ وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ زَظاْ
ًٌَ نُ زاٖاتِ  ًَ ًَُإ ب ًَطام، بُض َيع وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ث َىغتُحُقاتِ خَ٘إ زَنُئ يُ ع

نُْسَ؟ وَى ُٓوَّ نُ ثُضيَُإ بُبُضزَواّ زاواّ نطزووَ، و بُ بط واّ َٔ ُّٓ ُْوتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ 
ًَهِ تط ًُْ، و يُ َاززَناِْ زوايٌ ظٗض بُ  ياغايُ ب٘ ؾطٗؾتِٓ ُْوتُ يُ ضَييُّ تىضنًاوَ، و ًٖض َُبُغت
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َ بُ واظعتِ ٖاتىوَ نُ َُبُغت يُّ ياغايُ ب٘ ضَواُْنطزٕ و ؾطٗؾتِٓ ُْوتُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْو
ًَو يُ َىؾهًًُنإ نُ بُبُضزَواّ بامسإ  ًَٓاغُّ ظاضاوَنإ يُن ًَُُ يُ ث ضَييُّ تىضنًا، ُٓطُض وا ًُْ ٓ
ًَؿُُضطُيُ، َىغتُحُقاتِ  ٍَ حهىَُتِ ْاوَْسّ زا َُٖاُْ َُغُيُّ َىغتُحُقاتِ ث نطزووَ يُطُ

ًَو َّ ٖاتىوَ يُْاو ُّٓ ياغايُ؟ ب٘نِ باؽ ُْنطاوَ؟، يُن ًَؿُُضطُ يُ نى يُو ثاضاُّْ نُ بُبُضزَواَِ  ث
ٌَ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َىغتُحُقٌ خَ٘اُْ، َىغتُحاقاتِ  ًَىيػتُ ب ًَُُ زاواَإ نطزووَ نُ ث ٓ
ًَهٌ تط يُو زاٖاتاُّْ نُ يُ ُٓغٓاّ َىْاقُؾُّ بىزَُ بُض َيع وَظيطّ زاضايٌ باغٌ  ًَؿُُضطُيُ، و يُن ث

ًَطاقًُوَ  ًَُإ ْازَٕ يُ حهىَُتِ ع ًًَإ طًسايتُوَ، َُغُيُّ زاٖاتِ خاَيُ نطزووَ نُ ث يإ ي
ًَطاُْ ًُْ؟، ب٘يُ َٔ زَيًٓاّ يُوَّ نُ تُْٗا  غٓىوضيًُناُْ، ب٘ َُغُيُّ زاٖاتِ خاَيُ غٓىوضيًُنإ ي
َُبُغت يُّ ياغايُ ُٓوَْسَّ ب٘ َُغُيُّ ؾُضعًُت زاُْ بُ ؾطٗؾتِٓ ُْوت يُ ضَييُّ تىضنًاوَ، 

ًَُُ  غُضَض اّ ُٓو غُىظَ طُوضَّ نُ يُ ًَػتاف ٓ غُض زاٖاتِ ُْوت ُٖيُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، و تا ٓ
ْاظاْؽت نُْسَ؟ ب٘ ُٓوَ ًُْ نُ َىغتُحُقاتِ زاضايٌ ِٖ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و خَُيهِ نىضزغتإ يُ 

 بُغسا وَضططيُوَ، غىثاؽ.

ًَيطّ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ،

 قسيل: َصطف٢ُض َيع عبسايػّٚ ب
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُُضطُّ ؾ٘ض ؾ ٍَ زَْيِ ُٖض  ٌغُضَتا ؾاْاظّ زَنُّ بُوَّ ث ُٓيًىٍ و طىآلٕ بىوّ، و زَْيِ زَخَُُ ثا
ًَؿُُضطُ، بُآلّ وابعامن ُّٓ ياغايُ ياغاٍ ًٓػتًخػاؾت واضيساتِ  ًَو زيؿاع بهات يُ َاوت ث ُْٓساّ ثُضيَُاْ

ثاؾإ ٖاوض َيِ ٖاِْ ًَٓسا َاضَيهِ تط ياغايُنُ خبىَيُُٓوَ، وؾُّ تىضنًاّ ُْزٗظيُوَ يُ ْاو ُْوتُ، 
ضابعّا: ياغانُ، نىْهُ زَيًٓا بىو يُ َُبُغتِ ياغانُ ُٓطُض زٗظيتُوَ ثًؿامن بسَ ثاؾإ، َُُٓ يُى: زووَّ 

نٕ٘ وؾُّ تىضنًاّ ُْزٗظيُوَ يُْاو وَنى اهل٦ٝات األؼاد١ٜ: ٖٞ اهل٦ٝات اييت ٜٛدد َا مياثًٗا يف اإلقًِٝ، 
ّ ُْزٗظيُوَ، ُٖيُ َٔ َُوابٌ نُغِ ُْزاوَ بابُ، ت٘ تُغُوض زَنُّ، اهل٦ٝات األؼاد١ٜ(ُٓو ياغايُ وؾُّ )

نٕ٘ ُٓو تُغُوضّ نطز ُٓو ياغايُ ؾطٗؾتًاُْ تىضنًا نُ وا ًُْ، ت٘ف تُغُوضت زَنطز نُ َٔ باغٌ خّ٘ 
ًَؿُُضطاتِ خَِ٘ زَنطز، َُوابٌ  ُٓوَ زَزَّ خىؾهِ، وََيٌٖٚ نُيؿٌ خ٘تُ ًٓٓجا زوو تُغُوضَ، و ث

ًَياٍ َىْاقُؾُيُ،)  اهل٦ٝات األؼاد١ٜ(،َ
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

زاوا يُ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ زَنُئ وَختِ قػُ زَنُٕ ضوو يُ غُضٗنايُتِ بهُٕ، ب٘تإ ًُْ ضوو يُ 
 ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ. .ُْٓساَِ ثُضيَُإ بهُٕ

 قسيل: َصطف٢ بُض َيع عبسايػّٚ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ٌَ  اهل٦ٝات األؼاد١ٜ() ًَ َّ ب ُْٖاتىوَ، ب٘يُ تُغُوض زَنُّ، ُٓطُض ُٓو ؾُقُضَيُ يإ ٙ بسَٕ، يإ ُٓطُض بتُو
ٌَ ُّٓ زاّ و زَظطايُ اهل٦ٝات األؼاد١ٜ() ًَ غُض بُ حهىَُتِ ًٓتًخازّ  ، ُٖئات ًٓتًخازّ تُعطيـ بها، ب

ًَطاقٔ، غىثاؽ.  ع
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ناى كتاٍ،
 ابطاًِٖ: طاٖسبُض َيع كتاٍ 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ٌَ زَنُّ، ًَؿُنِ يُ عًٓىاِْ ياغانُ زَغت ث ًَٔ و غُيطّ ضابىضزوو )قإْٛ ؼدٜد ٚأضتشصاٍ( َٔ ث ُٓطُض ب

ًَطاقسا ْػبُّ )بهُ ٍَ حهىَُتِ ع ًَىيػت ْانات َاضَيهِ 17ئ تُعاَىنتإ يُطُ %( تُحسيسنطاوَ، ًٓرت ث
ًَِ باؾُ بهطَيت بُ  َّ، تُْٗا  )قإْٛ اضتشصاٍ(تطزووباضَ تُحسيس بهطَيت، ث وؾُّ تُحسيس ٙبسض

تٓادَا اىل اسهاّ املٛاد )اضَُُٓ يُى، خاَيِ زووَّ: يُ زيباَُ ٖاتىوَ  )أضتشصاٍ َطتشكات اإلقًِٝ اىل اخسٙ(
ًَطام نُ ثُيىَْسّ بُو 116َٔ ْاض َُٗ ْاو تُؾاغًًٌ َاززَّ ) نراٚ نرا اىل اخسٙ( ( يُ زَغتىضّ ع

َّ يُ َاززَّ  ٌَ بسض ًَطَ بٓىوغطَيت يُعِٓ ًٓؿاضَ ث ًَىيػتُ، َٔ زَبًِٓ ُٓو َاززَ ي َُغُيُوَ ظٗضَ ، ب٘يُ ث
(116ًًَٓ ًَطام ُٓطُض ب )تلضظ ى غُيط بهُئ بُ تُؾاغًٌ باغٌ ُٓوَ زَنات ( يُ زَغتىض كتٗىضيُ ع

بُ باؾرت زَبًِٓ ُٓو َاززَيُ ًٓعاؾُ  بكإْٛ ١٦ٖٝ عا١َ ملساقب١ ؽصٝصات ايٛازدات األؼاد١ٜ ٚاىل اخسٙ(
ًَطَ، غُباضَت بُ َىغتُيُحات ، 3115ثاّْٝا: ايدضتٛز: دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام اإلؼاد١ٜ ض١ٓ  بهطَيت ي

ًًَٓى باغٌ َىغتُحُقاتِ ًٓكًًِ بهُئ  ؼادٟ يط١ٓ()مجٗٛز١ٜ ايعسام اإل َّ، ُٓطُض ب ًٓعاؾُ بهط
ايٓؿكات ثآَّا: دداٍٚ ايٓفكات: دداٍٚ َبايؼ ايٓفكات اؿان١ُ ٚايطٝاد١ٜ املسفك١ بكٛاْني،  َىغتُيُحِ

ًَطَ زَيت، ُٓطُض ًٓؿاضواذتانُُ  ًَؿُُضطُف ي َّ ايػًازيُ َاْاّ ُٓوَيُ َُٖىوّ يُ خ٘ زَططَيت، ِٖ ث
ًَطَ ُْٖاتيَب ُٓوا يُ ظَِٓ ُٓواُْ زَيت، غىثاؽ.  ًَؿُُضطُ ي ٌَ وؾُّ ث  ُْنطزب

ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ناى حَُُ غعًس،
 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
ٍَ ُٓوَئ نُ َىغتُحُقاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتا َّ يُ ٖاووآلتًُنِ ٓاغايًُوَ تا َُٖىو ٙيُى يُطُ ٕ وَضبيري

ٌَ َُٖىو َىٖسَيو خبُيُٓ ناض، ُّٓ ياغايُ ضاغتُ ًًٓتًعاّ ب٘  ٍَ ُٓوَزايُ، و زَب بُضظتطئ باآل زَغت يُطُ
ٍَ بسات نُ َىغتُحُقاتِ ُٖضَيِ زضوغت بهات، بُآلّ  حهىَُت زضوغت زَنات، و ًًٓعاًَؿٌ زَنات نُ ُٖو

ًَعَ ي ًَهطا يُ َاززَّ )ٓايا ُّٓ ياغايُ بُٖ ًَطاقسا وَنى ٓاَاشَّ ث ًَطام، يُ زَغتىضّ ع ( 116إ زَغتىضّ ع
ٌَ حهىَُتِ  ًَُُ َىغتُحُقاتِ حهىَُتِ ُٖضَيِ زَب و نُْس َاززَّ تطزا تًُٓسّ ُٓوَ زَنات نُ ٓ

ًَعتطَ يُّ ياغايُ، نُواتُ ياغ ًٌَ زَغتىض، زَغتىض بُٖ ًَُُ زاواّ بهُئ بُث ٍَ خّ٘ بًسات، و ٓ ايُنُ ؾًسض ا
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ٌَ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ  ًَٓؽت، و زَب ًٌَ زَغتىض  زَتىاْؽت َىغتُحُقاتِ خَ٘إ زَضب ًَُُ بُث ُْؾيَب ٓ
ًٌَ زَغتىض تا يُ غاآلِْ ضابىضزووزا زاواناضّ  ٍَ حهىَُت بهات، ب٘ بُث ًَجطغًُٓوَ يُطُ ًَهًُٓوَ و ي ًَج ي

ًَهِ ؾؿاض و َُٖىو ضَييايُنِ ياغايٌ و زَ غتىضّ و قاْىِْ، وَ ثُْاّ ب٘ َُحهَُُ ُْنطزووَ؟، َُٖىو ناضت
ًَهِ تط َٔ يُو بُؾُ ثؿتيريّ ناى غُضُْٖط زَنُّ نُ يُ  ُْبطزووَ و َُٓاُّْ ُْنطزووَ؟، خاَي

 ٌَ )ٚمبا إ اإلقًِٝ ًٜتصّ يف ايكسازات ٚاألدسا٤ات اييت تتدرٖا ٚفل ضاث٘ضتُنُّ يًصُّْ ياغايًؿسا ٖاتىوَ، زََي
َٔ ضُٓٗا تعاًَِٗ عٔ ايٛازدات املطتشص١ً  3117يط١ٓ  33ط ٚايػاش زقِ ٖرا ايكإْٛ بلسهاّ قإْٛ ايٓف

ٌَ َىبازَضَّ ؾُؾاؾًُت ٚميازع َطؤيٝات٘ ٚفل َباد٤ٟ َٚعاٜري خاص١ مببادز٠ ايػفاف١ٝ(  ٌَ زَب خّ٘ زََي
بها، ٓايا ؾُؾاؾًُت ُٖبىوَ يُ زاٖاتِ ُْوتسا؟، نىا؟، ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ؾُؾاؾًُت ًُْ يُ زاٖاتُنُ 

 واتُ  نُ
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ُّٓ َاززَيُ، َاززَّ تُعاضيؿُ تهايُ قػُ يُ غُض َاززَنُ بهُ، ؾُضَىو ناى حَُُ غعًس،
 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
ًَـ  َٔ باغٌ قاْىُْنُ و عًٓىاِْ قاْىُْنُ و قىَتِ قاْىُْنُ زَنُّ، نُواتُ ًَُُ ث ؾُؾاؾًُت ًًُْ ٓ

ُٓوَّ ُّٓ قاْىُْ زَضبهُئ، قاْىُْناِْ تط، ثط ٗشَ ياغاٍ نىضزغتإ ب٘ زاٖاتُناِْ ُْوت، ثط ٗشَ ياغاٍ 
ٌَ ُٓواُْ زَضنُئ، و تُحػًٌ  باَُناِْ ُْوت، ثط ٗشَ ياغاٍ زاٖاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ ُْوت و غاظ ُٓب

ًَُُ َىغتُحُقات ًٌَ زَغتىض ٓ حُقٌ خَ٘اُْ، ُّٓ قاْىُْف ضاغتُ ًًٓتعاّ و ًًٓعاّ زضوغت  حاغًُ بُث
ٌَ حهىَُتِ ؾًسض ايًـ َىغتُحُقاـتإ  ًٌَ زَغتىض حهىَُت َىيعََُ، و زَب زَنات ب٘ حهىَُت، بُآلّ بُث
ًَو ببُئ يُ ٓاغتِ  ٌَ َُٖىو ضَييايُنِ زَغتىضّ و قاْىِْ بيطئ، و ثُْا ب٘ َُٖىو َُحانُ َِ، و زَب بسات

 ضَوَ ب٘ زاواناضيُنإ، غىثاؽ.ْاوَخ٘ و زَ
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَبًًٓت ُٖبىو؟ ؾُضَىو،  َُْابٌ وَظيط ت
 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
ٌَ نٕ٘ ًٓػت َِ ؾت ضووْهطزُْوَ زَنُّ، نُيًُُّ تُحسيس ُٓطُض ُْب ًَِ باؾُ زوو، غ ٍَ زَنُّ؟، َٔ ث ًخػا

ًَيَن، ُّٓ ياغايُ ب٘ ؾُؾاؾًُت ًُْ، ب٘ ًٓػتًخػايٌ َاؾِ  نُيًُُّ تُحسيس يُ عًٓىاِْ ياغايُنُ ؿت
ًَُُ ٓاَازَئ ُٖضنٌ زاواناضّ ثُضيَُإ ُٖيُتِ يُ زاٖاتِ ُْوت،  خَ٘اُْ نُيُ زَغتىض ٖاتىوَ، ٓ

ًَؽت ًَ ٍَ ب ٍَ خا ًَطَ َُٖىوّ خا ًَٔ ي ًٖهُإ ُْؾاضزٗتُوَ ؾُؾاؾًُت يُ نىضزغتإ بُضظتطَ يُ  ؾطيًُٓناُْ،  ب
ًَطَ باغٌ ؾُؾاؾًُت  ًَطام، ًٓٓجا َٔ بُ غُيطّ زَظامن بُض َيعإ ي َُٖىو ؾىَيُٓناِْ عايُّ بُتايبُتِ يُ ع
 ًَٔ ًَُُ ٓاَازَئ نُ ب بهُٕ يُ ًَاتِ ُٓوَّ زَعُِ َاوت نىضز بهُٕ ٖىَىّ بهُُْ غُض َاؾُنُّ، بُآلّ ٓ
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ًَؿاِْ بسَئ، ٓاَازَئ يُّ زاًْؿت ُٓ ب٘ َُٖىو ًًًَُتِ نىضز ٓاخري زٗٙض نُ وَضطرياوَ يُ زاٖاتِ ُْوت ث
ٍَ َُْابٌ غُضٗى وَظيطإ َُٖىوتإ ٓاطازاض زَنُيُٓوَ، و  ًَُُ زَيؽت يُطُ نُّ يُ زاًْؿتُٓنُ زاوانطا و ٓ

ًًَُٓوَ غُض ط ٗشَزا ًُْ، بُآلّ ثغُضيؿتإ بُضظ زَنُيُٓوَ، ًٓٓجا باغٌ ؾُؾاؾًُت يُّ  ٓاَازَئ بّ٘، با ب
ًَبًًِٓ ُٖيُ، ًَبًًُٓ؟ ًَٓـ َُٖإ ت  ُٓوَّ ُْخيَت غُىظ ُٖيُ يُ خاَيِ حُوتُّ ضاغتُ ُٓو ت

ٌَ ًَُُ زَظأْ )اهل٦ٝات األؼاد١ٜ: ٖٞ اهل٦ٝات اييت ٜٛدد َا مياثًٗا يف اإلقًِٝ( زََي ُٓواُّْ نُ ؾاضَظإ يَُُ ٓ
ًَُُ تُعطيؿٌ يُ )اهل٦ٝات األؼاد١ٜ: ٖٞ نُّ نُ ْىغًبىوَإ ؾىوض ا ٙيربزووَ، َُُٓ بىوَاْاّ نًًُ، بُآلّ ٓ

اهل٦ٝات اييت ٜٛدد َا مياثًٗا يف اإلقًِٝ ٖٚٞ ز٥اض١ اإلقًِٝ، بسملإ نٛزدضتإ، فًظ ايٛشزا٤، ز٥اض١ فًظ 
ٛم ايٛشزا٤، َهتب ْا٥ب ز٥ٝظ ايٛشزا٤، سسع اإلقًِٝ ايبٝػُسن١، فًظ محا١ٜ األَٔ ايٛطين، ١٦ٖٝ سك

ًَُُ األْطإ، ١٦ٖٝ ايٓصا١ٖ، اؾٓط١ٝ ٚاؿدٚد، دٗاش األَٔ(  ًَُُ يُ ُٖضَيِ َُٖاُْ نُ يُ بُغسا ُٖيُ ٓ ُٓوَ ٓ
ًَُُ ًٖضوْى ًَتُوَ ْاو تُعطيؿُنُ ٓ ًَتإ باؾُ ُٓو تُعطيؿُ ب َىؾهًًَُإ ًُْ، حُظيـ  غًىَاُْ ُٓطُض ث

ٌَ َّ ب ًَبًًُٓنإ ٖ٘ بىوٕ، ،زَنُئ يُو  وابعامن ت
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيعح  ػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًٌَ ُٓويُويات،  ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ بُث
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
ًَُُ يُ قػُناًْؿسا وـتإ بًُْػبُت بط طُّ زووَّ  )ايدضتٛز: دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام اإلؼاد١ٜ يط١ٓ ٓ

ٖٞ اهل٦ٝات اييت ٜٛدد َا مياثًٗا يف و غُباضَت بُ تُوظعتِ َُْابٌ وَظيط )ُٓوَ نانٌ زَنُيُٓوَ، (3115
ًَُُ زووباضَ ُٓواُْ ًٓعاؾُ بهُئ يُ قاْىٕ ُٓو  اإلقًِٝ( ٓ َّ ًًَٓاو َازاّ زياضّ نطز َىعُض َؾُ ث

 َىغتُيُحاتاُْ زووباضَ بهطَيتُوَ، ثُغُْس ًُْ ظٗض، غىثاؽ.
ًَيريّ غُضٗنِ   ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 تهايُ َاززَنُ خبىَيُٓٓوَ ب٘ ُٓوَّ بًدُيُٓ زَْيسإ، ؾُضَىو، 
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
 املاد٠ األٚىل: ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعا٢ْ املب١ٓٝ إشا٤ٖا اِلغساض ٖرا ايكإْٛ:

 األؼاد١ٜ. اٚاّل: اؿه١َٛ األؼاد١ٜ: سه١َٛ مجٗٛز١ٜ ايعسام
 .3115ثاّْٝا: ايدضتٛز: دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام اإلؼاد١ٜ يط١ٓ 

 ثايجّا:اإلقًِٝ: إقًِٝ نٛزدضتإ ـ ايعسام.
 زابعّا: ايربملإ: بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.

 خاَطّا: فًظ ايٛشزا٤: فًظ ٚشزا٤ اإلقًِٝ.
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تشص١ً َٔ ايعًُٝات ايٓفط١ٝ ٚ َٔ ضُٓٗا ضادضّا: ٚازدات ايٓفط ٚايػاش: ٚازدات اؿه١َٛ األؼاد١ٜ املط
َبٝعات ايٓفط ٚايػاش ٚايسٜع ٚايعا٥دات األخس٣ يًعكٛد ايٓفط١ٝ املرب١َ َع ايػسنات األدٓب١ٝ ٚاحمل١ًٝ َٔ 

 قًِٝ.قبٌ اؿه١َٛ اإلؼاد١ٜ أٚ سه١َٛاال
 ضابعّا: اهل٦ٝات األؼاد١ٜ: ٖٞ اهل٦ٝات اييت ٜٛدد َا مياثًٗا يف اإلقًِٝ.

اٍٚ ايٓفكات: دداٍٚ َبايؼ ايٓفكات اؿان١ُ ٚايطٝاد١ٜ املسفك١ بكٛاْني املٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ ثآَّا: دد
 . 3114اإلؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ 

تاضعّا: ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعاْٞ ايٛازد٠ إشا٤ٖا يف املاد٠ االٚىل َٔ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش إلقًِٝ نٛزدضتإ 
ط اـاّ، ايػاش، ايػاش ايطبٝعٞ، سكٌ ايٓفط، اؿكٌ اؿايٞ، اؿكٌ ، ) ايٓفط، ايٓف3117يط١ٓ  33زقِ 

 خبطَيتُ زَْيساُْوَ، زاوا يُ غُضٗنِ ثُضيَُإ زَنُئاملطتكبًٞ، ايعًُٝات ايٓفط١ٝ( 
ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ْىقتُّ ًْعاَت ُٖيُ؟ ؾُضَىو،
 

 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 ُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غ

ًَؿًٓاض زَنُئ ) ًَُُ ث ٌَ وَنى ؾطانػًٕ٘ ب٘ ن٘بىُْوَ ب٘ ُٓوَّ ُْنًُٓ ْاو 31ٓ ( خىيُى ناـتإ بسَْ
ًَىَ بؽت، حُقٌ خَ٘اُْ،   زَْيسإ و تىوؾِ ًٓؿهاٙتٌ ٓ

ًَيريّ غُضٗنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ُئ، َاززَيُنِ تُعطيؿًُ، ًْى غُعات بُؽ خطايُ زَْيسإ، تُقىيت يُ غُض ُٓو َاززَيُ زَن

 ن٘بىُْوَنُ تُٓجًٌ زَنُئ،
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ًَػتا زَنًُٓ غُض ٓاخري  يًصُّْ ٖاوبُف َاززَّ يُنُّ َىْاقُؾُنطا ضٌَٓ َُٖىو ٙيُى وَضطريا ٓ
 غًاغُّ َاوَتُوَ، ؾُضَىوٕ،

 )بُظاظ(: بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

 املاد٠ األٚىل: ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعا٢ْ املب١ٓٝ أشا٤ٖا اِلغساض ٖرا ايكإْٛ:
 اٚاّل: اؿه١َٛ األؼاد١ٜ: سه١َٛ مجٗٛز١ٜ ايعسام األؼاد١ٜ.

 .3115ثاّْٝا: ايدضتٛز: دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام اإلؼاد١ٜ يط١ٓ 
 نٛزدضتإ ـ ايعسام. ثايجّا:اإلقًِٝ: إقًِٝ

 زابعّا: ايربملإ: بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.
 خاَطّا: فًظ ايٛشزا٤: فًظ ٚشزا٤ اإلقًِٝ.
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ضادضّا: ٚازدات ايٓفط ٚايػاش: ٚازدات اؿه١َٛ األؼاد١ٜ املطتشص١ً َٔ ايعًُٝات ايٓفط١ٝ ٚ َٔ ضُٓٗا 
ط١ٝ املرب١َ َع ايػسنات األدٓب١ٝ ٚاحمل١ًٝ َٔ َبٝعات ايٓفط ٚايػاش ٚايسٜع ٚايعا٥دات األخس٣ يًعكٛد ايٓف

 قبٌ اؿه١َٛ اإلؼاد١ٜ أٚ سه١َٛ االقًِٝ.
ضابعّا: دداٍٚ ايٓفكات: دداٍٚ َبايؼ ايٓفكات اؿان١ُ ٚايطٝاد١ٜ املسفك١ بكٛاْني املٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ 

 . 3114اإلؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ 
أشا٤ٖا يف املاد٠ االٚىل َٔ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش إلقًِٝ نٛزدضتإ  ثآَّا: ٜكصد باملصطًشات األت١ٝ املعاْٞ ايٛازد٠

، ) ايٓفط، ايٓفط اـاّ، ايػاش، ايػاش ايطبٝعٞ، سكٌ ايٓفط، اؿكٌ اؿايٞ، اؿكٌ 3117يط١ٓ  33زقِ 
 خبطَيتُ زَْيساُْوَ، زاوا يُ غُضٗنِ ثُضيَُإ زَنُئاملطتكبًٞ، ايعًُٝات ايٓفط١ٝ( 

 يع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ با
ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟) َِ يُطُ َِ 61بُو غًػُيُّ نُ خىَيٓسضايُوَ، ن ٍَ زايُ، ن ( نُؽ يُطُ

ٍَ زا ًُْ؟ بُنّ٘ زَْط ثُغُْسنطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط، ؾُضَىو ناى ٓاضاؽ،  يُطُ
 
 

 بُض َيعز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 ثُضيَُإ.  بُض َيع غُضٗنِ

 ايفصٌ ايجاْٞ
 اٖداف ايكإْٛ

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
 ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل:

 اٚال: زضِ ايٝات قا١ْْٝٛ يتشدٜد ٚاضتشصاٍ اؿكٛم املاي١ٝ املطتشك١ يالقًِٝ ضُٔ ايٛازدات االؼاد١ٜ.
 دّا  سطب ايدضتٛز.ثاْٝا: متهني االقًِٝ َٔ اضتشصاٍ َطتشكات٘ املاي١ٝ َٔ ٚازدات ايٓفط ٚايػاش عّٝٓا أٚ ْك

ثايجا: اضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َٔ املٓح ٚاملطاعدات ٚايكسٚض ايدٚي١ٝ املكد١َ اىل اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚذيو 
 َٔ ايدضتٛز. 116اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل َٔ املاد٠ 

 اد١ٜ.زابعا: اضتشصاٍ سص١ اإلقًِٝ َٔ ا١ٜ َٛازد اخس٣ اٚ تعٜٛضات املطتشص١ً َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼ
خاَطا: تٛفري األيٝات ايالش١َ الضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َٔ املٛاش١ْ االؼاد١ٜ اخرّا بٓعس األعتباز املبايؼ 

 .3114املرتان١ُ غري املدفٛع١ نايٓفكات ايطٝاد١ٜ ٚاؿان١ُ  ٚاملدزد١ ضُٔ املٛاش١ْ االؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ 
ضساز ايٓاػ١ عٔ املُازضات اجملشف١ َٔ قبٌ ايٓعاّ ضادضا: اضتشصاٍ ايتعٜٛضات املطتشك١ يالقًِٝ عٔ اال

ايطابل َٔ خالٍ  ايكُع اؾُاعٞ ٚاالباد٠ اؾُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ االزض احملسٚق١ سطب ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ 
 َٔ ايدضتٛز. 113

ّْا ؿُا١ٜ ٚسد٠ غعب ايعسام ٚ دٚيت٘ االؼاد١ٜ َٓطذُّا  ضابعا: ؼكٝل ايعداي١ يف تٛشٜع املٛازد االؼاد١ٜ ضُا
 َع املاد٠ االٚىل َٔ ايدضتٛز.
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 بُنىضزيُنُّ

 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

 

 بُؾٌ زووَّ

 ٓاَاصتُناِْ ُّٓ ياغايُ
 َاززَّ زووَّ: ُّٓ ياغايُ ب٘ ُّٓ ٓاَاصتاُّْ خىاضَوَ زاْطاوَ:

يُنُّ: زاْاِْ ٓاَطاظّ ياغايٌ ب٘ زياضيهطزٕ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يُ زاٖاتُناِْ 
.ٍَ  ؾًسض ا

زووَّ: تىاْا زاضنطزِْ ُٖضَيِ ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ يُ زاٖاتِ ُْوت و غاظزا ض بُض َناوّ 
ًٌَ زَغتىض. ًَت ياخىز ثاضَ بُث  عُيين ب

ًًَُّ: زَغدػتِٓ َاؾِ ز ًَى زَوَيُتًاُّْ نُ غ َضنُوتُناِْ ُٖضَيِ يُ بُخؿـ و ياضَُتٌ و ُٓو قُضظَ ْ
ٍَ زَنطَئ َُُٓف بُ ثؿت بُغؼت بُ بُْسّ يُنُّ يُ َاززَّ ) ًَؿهُؾٌ حهىَُتِ ؾًسض ا (ّ 116ث

 زَغتىض.

نىاضَّ: وَضططتِٓ بُؾِ ُٖضَيِ يُ ُٖض زاٖاتُنِ زيهُ يإ ُٓو قُضَبىواُّْ زَغت زَخطَئ يُٙيُٕ 
ٍَ.ح  هىَُتِ ؾًسض ا

ًَىيػت ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ بُضنُوتىوَناِْ ُٖضَيِ يُ ٖاوغُْيهطزِْ  ًَٓجُّ: زابًٓهطزِْ ٓاَطاظّ ث ث
ؾًسض اَيِ بُيُبُضناوططتِٓ ُٓو بط َ ثاضَ نَُيُنُ بىواُّْ نُ ُْزضاوٕ وَى خُضًَُناِْ غًازّ و 

 .3114غاَيِ  حىنُط اِْ و نُ يُ ٖاوغُْيهطزِْ ؾًسض اَيِ ضيعبُْسنطاوَ يُ

ؾُؾُّ: زَغت خػتِٓ ُٓو قُضَبىواُّْ نُ َاوت ُٖضَئُ يُو ظياْاُّْ نُ يُ ُٓصتاَِ نطزَوَ 
ٍَ و ًَٓ٘غايس و غًاغُتِ  ًَؿىوزا ضوويإ زا يُ بابُتِ غُضنىتهطزِْ بُنَُ٘ غتَُهاضيُناِْ ضشَيُِ ث

ًٌَ بط طُّ يُنُّ يُ َاززَّ )  (ّ زَغتىض.113غىوتاْسِْ ظَوّ بُث
ًَتِ طُؾت  حُوتُّ: ًَٓاو ثاضاغتِٓ يُن ٍَ يُ ث زابًٓهطزِْ زازثُضوَضّ يُ زابُؾهطزِْ زاٖاتُناِْ ؾًسض ا

ًَت. ٍَ َاززَّ يُنَُِ زَغتىضزا بيىصت ًَىَيُى نُ يُطُ ًَطام و زَوَيُتُ قًسض ايًُنُّ بُؾ  ع

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 ُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:ب
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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( ًًَُّ ٚذيو اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل( يًصُّْ ياغايٌ ثؿتيريّ يُ َاززَنُ زَنات وَى خّ٘، تُْٗا يُ بط طُّ غ
ِٝ )اضتشصاٍ سص١ اإلقً و بط طُّ نىاضَّ( َٔ ايدضتٛز(، 116)اضتٓادّا اىل ايفكس٠ اٚاّل َٔ املاد٠ ) بهطَيتُ

ًَهِ نَُُ،َٔ ا١ٜ َٛازد اخس٣ اٚ ايتعٜٛضات املطتشص١ً َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ(   ُٓيـ َٙ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،

 بُض َيع ز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْ

ًَُُف ثؿتيريّ يُ َاززَنُ زَنُئ ، و ثؿتيريّ يُو ط٘ض اْهاضيُ زَنُئ نُ بُض َيع يًصُّْ ياغايٌ ٓ
ًَؿًٓاضّ نطز. غىثاؽ.  ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى ُْضقتإ، ناى زَيؿاز، ناى  َِ ت َُْابٌ وَظيط، ن

ًَطخإ، ناى ، ناى ٓاغ٘، ناى بطٖإ، نىَيػتإ خإ، ناى ناضزٗ، فاضٌٍَٚ، ْاغو خإ، ناى  غُضُْٖط، ؾً
 خإ، ناى غاٙض( ؾُضَىو ناى ُْضقتإ، عع١ُٝ

 
 بُض َيع ُْضقتإ عبسايًُ قازض:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْ
ًَُُ باؽ يُ ثط ٗشَ ياغايُى زَنُئ نُ باؽ يُ َىغتُحُقاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ بُضنُوتُ ناِْ يُ ٓ

ًٌَ زَغتىض يُ حهىَُتِ ؾًسض ايًسا ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زاْطاوَ، و  بىزَُّ ؾًسض اٍ و ُٓو َاؾاُّْ نُ بُث
ًَؿُيُنِ زاضايٌ و ٓابىوضّ ظٗضّ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَـ ن ْازضَيتُوَ بُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، و يَُُو ث

ًَٓاِْ ُٓ و َاؾاُْيُ يُو ناتُّ نُ حهىَُتِ ؾًسض ايٌ زضوغتهطزووَ، و ٓاَاصتِ ُّٓ ياغايُف بُزَغت ٖ
ًَسا  ًَهِ طُوضَّ ت ًَىَ َُُٓ ْا ؾُؾاؾًُت َّ َاؾُناِْ طُيٌ نىضزغتإ بسات، بُ َُٖإ ؾ َِ يإ ُْيُو ُْتىاْ
ًَىَ يُ  ًَِ يُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نطزووَ، و بَُُٖإ ؾ ًَ بىوَ، حهىَُتِ ؾًسض ايٌ ًَُٖؿُ ؾ

ًَؿُّ ؾُؾاؾًُـتإ ُٖيُ يُ زاٖاتُناِْ خ٘مشاْسا، ب٘يُ َٔ ثؿتيريّ ُّٓ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُٖإ ن
ًَُُ بُ  ٓ ٍَ َّ حهىَُتِ ؾًسض ايٌ يُطُ ًَُُ نُْس زََاُْو ًَبًًُٓنِ ُٖيُ، ب٘ ُٓوَّ ٓ َاززَيُ زَنُّ، و ت
ًٌَ ياغايُى َاؾُناِْ خَ٘إ ببُئ يُو ًَُُ بُث  ؾُؾاؾاُْ ناض بها، يإ نُ بُ ؾُؾاؾاُْ ناض ُْنا؟ ٓ

ًَهِ ضَواّ طُيٌ نىضزغتاُْ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ  زاٖاتاُّْ نُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُ، َُُٓ َاؾ
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ  ًٌَ بهُئ، يُ بط طُّ يُنُّ َٔ ث ًَبَُ َ ًَُُ َُٖإ ؾُؾاؾًُت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا ٓ

َّ، زاْاِْ ٓاَطاظّ ياغايٌ ب٘ زياضيهطزٕ زَغت خػتِٓ َاؾ ًَبهط ُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يُ زاٖاتُناِْ وَٖاّ ي
ٍَ، َُُٓ وَنى خّ٘ ًٓعاؾُّ ُٓوَ بهطَيتُ غُضّ، و ُٓو زاٖاتاُْ زَخطَيتُ قٓسوقٌ زاٖاتُناِْ  ؾًسض ا
َّ، و  َّ، ثاف ُٓوَّ نُ تُحسيس زَنط ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ بىزَُّ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا تُغبًت زَنط
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َّ، و وَضٍ زَططيُٓوَ يُ بىز ٌَ ُٓو زياضّ زَنط ًٌَ ٓاطازاض ب َُّ خ٘مشاْسا، با طُيُنُّ خ٘مشإ ث
ٌَ ببُخؿؽت، غىثاؽ.  ؾُؾاؾًُتُّ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى زَيؿاز،
 بُض َيع زَيؿاز حػؽت قازض:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
و ب٘ يًصُّْ ياغايٌ ُٓطُض ضووْهطزُْوَيُى بسات نُ َُُٓ ٓاَاصتُناِْ ُّٓ ياغايُ، َاضّ يُنُّ ثطغًاضَي

ًَؽت غًاغُيُنِ ياغايٌ ُٖيُ، يإ زاْاِْ َُٖىو ٓاَطاظَنإ  ًَطَ بًَ ٌَ زاْاِْ ٓاَطاظّ ياغايٌ ي خّ٘ ياغا ب
َّ، بُآلّ ٍٙ ًٌَ ياغا و زَغتىض ْاظامن نىٕ غًاغُ زَنط ًَيُّ ثطغًاضَ بط طُّ يُنُّ بُث زووَّ:  ،َٔ َ

ًَُُ َا ًَىَّ ؾُؾاؾِ ٓ ًَٓاِْ ُٓو زاٖاتاُّْ نُ يُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ ب٘ ُٓوَّ بُ ؾ زاّ ٓاَاصتُإ بُزَغت ٖ
ًَِ باؾُ بُْسَيهِ ب٘ ظياز بهُئ، ٓاؾهطانطزٕ و  ًَُُ بُؾساضبؽت، يإ ٓاطازاض بؽت يُ زاٖاتِ ؾًسض اٍ، ب٘يُ ث ٓ

ًٌَ ياغاٍ ُْوت و غاظّ خُضَهطزِْ زاٖاتُناِْ ْاوَخّ٘ ُٖضَيِ بُزَغت ٖاتىوّ بَُُٖىو ضَي يانإ بُث
ًَؿُُضطُ يُ غاَيِ  33/3117ُضَيُِ نىضزغتإ ش  ٖ ًَؿًٓاض زَنُّ َىغتُحُقاتِ ث ًًَُّ: ث َّ، غ ظياز بهط

ًَو يُ ٓاَاصتُنإ، يُ بط طُيُنِ  3114 َّ بُ  يُن َّ، ُٓويـ بهط نُ يُّٙ حهىَُتِ ؾًسض ايُوَ ظياز بهط
زيهُّ ُٓو قُضَبىوياُّْ بُزَغت زَخطَئ يُ ٙيُٕ حهىَُتِ  زيهُ وَضططتِٓ بُؾٌ ُٖضَيِ يُ زاٖاتِ

ًَطاقِ نُ ظياز  ًَِ باؾُ َىغتُحُقاتِ ؾُضَاْبُضإ و خاُْْؿًٓاًْـ نُ غُآلُْ يُ حهىَُتِ ع ؾًسض اٍ، ث
ًَِ وايُ نُ بُض َيع وَظيطّ زاضايٌ يُ طؿتىط٘نطزِْ بىزَُ غاآلُْ  ًَُُ ُٓو َىغتُحُقاتاُْ نُ ث ٓ َّ زَنط

ًَُإ ز ًَطاقسا بط ياض زضاوَ خاُْْؿًٓإ ث ًَػتا يُ ع ًَُُ ُٓو َىغتُحُقاتُ وَى خّ٘ وَضْاططئ، و ٓ ٓ ٌَ ََي
( ُٖظاض نَُرتَ، بُض اغتِ َىغتُحُقاتِ ؾُضَاْبُضإ و 511بىزَُيُنًإ ب٘ ظياز نطاوَ ُٓواُّْ )

َّ، يُ بط طُ ًَو يُّ بط طُيُ ظياز بهط َّ بُ ٓاَاصت ٍ ؾُؾُّ زَغت خػتِٓ خاُْْؿًٓاِْ ُٖضَيِ حُقُ بهط
ًَؿىوزا  ُٓو قُضَبىواُّْ نُ َاوت ُٖضَئُ يُو ظياْاُّْ نُ يُ ُٓصتاَِ نطزَوَ غتَُهاضيُناِْ  ضشَيُِ ث
 َُُٓ ،َّ ًَِ باؾُ بط طُيُنِ زيهُ ظياز بهط ٍَ و ًَٓ٘غايس، ث ضوويإ زاوَ يُ بابُتِ غُضنىتهطزِْ بُنَُ٘

َظطا، وَى َىُٓغُغُيُنِ حىنُط اِْ، بُآلّ ُّٓ َاؾِ زَغت خػتِٓ قُضَبىو ُٓوَ َاؾِ ُٖضَيُُ، وَى ز
ًٌَ زازطاّ ؾًسض اؾت تاواُْناِْ  ًَؽت ظَضَضَُْسبىوٕ، نُ بُث ًَ ُٓو ٖاووآلتًاُّْ نُ بُزَغت ُّٓ غًاغُتُوَ ب

ًَ ًَطام َاؾُناًْإ ب٘ نُغج ٓسضاوَ بُتايبُتِ ًَٓ٘غايس، ُْٓؿاٍ و نًًُاباضاِْ َُٖيُظُ نُ حىنُِ خّ٘ ع
ًَِ وايُ حهىَُتِ ُٖضَيِ بُؽ ُٓو زضاوَ نُ  ٌَ قُضَبىو بهطَيُٓوَ، ُٓوَف َىغتُحُقاتِ خَُيهُ ث زَب

 ًَِ َِ نُ َاوت ُٖضَيِ بُ  زاٖات حًػاب زَنا، َاوت خَُيهًـ حًػاب بهات يُّ بط طُزا، ب٘يُ ث بط طُيُ زآُْ
ًَهُوتىو بىوٕ، ب َّ، َاوت ُٓو خَُيهاُّْ نُ تىوؾِ ظيإ ي ًٌَ باؾُ ُٓوَف ظياز بهط ٘ ُٓوَّ غًاغُتُنإ بُث

ًَطام بط ياضّ يُ غُض زضاوَ ب٘ ُٓوَّ ُٓو ٖاووآلتًاُْ  ًٌَ زازطاّ تاواُْناِْ ع ًَؿىو نُ بُث ضشَيُِ ث
 قُضَبىوبهطَيُٓوَ، غىثاؽ.
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى غُضُْٖط،

 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج ستُس:
 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَىيػت يُعِٓ ٓاَطاظ بُعُضَبٌ )ازات(  ًَٓجُّ نُ باؽ يُ زابًٓهطزِْ ٓاَطاظّ ث غُباضَت بُ بط طُّ ث
ًَىيػت يُعِٓ نِ؟ با حهىَُت بَ٘إ ضووٕ ناتُوَ ٓاَطاظَ  وَابعامن ُٓطُض بَُُٖيُ ُْنىومب، ٓاَطاظّ ث

ًَىيػتُنإ َُبُغيت يُ نًًُ؟ نٌ ُٖيُ وَنى ٓاَطاظّ  َّ ب٘ وَضططتُٓوَّ ُّٓ ث ًَىيػت زابؽت بهط ث
ٌَ ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ بُضنُوتىوَناِْ ُٖضَيِ يُ  َىغتُحُقاُْو بُزَغت خػتين، يُ زيط ّ زووَّ زََي
ًَو َىغتُيُحاتُ بُض اغتِ  ٖاوغُْيهطزِْ ؾًسض اَيِ َُبُغت يُ ٖاوغُْيهطزِْ ؾًسض اؾت نًًُ؟ َُُٓ نََُ٘ي

ًَىيػتِ  ًَُُ زياضّ بهُئ َُغُيُٕ يُ ْاو ُّٓ ياغايُ ث ًَىيػتُ ظٗض بُ تُحسيس ٓ بُ ضووْهطزُْوَ ُٖيُ، ث
َّ، َٔ بُتُواوّ ثؿتًىاِْ قػُناٌْ ناى  ُّٓ بط طاُْ ؾٌ بهُيُٓوَ ََُايٌ تُؾػري و تُٓىيٌ َُٖيُٓطط

ض زَيؿاز زَنُّ، و ثؿتًىاِْ قػُناِْ ناى ُْضقتإ زَنُّ يُ غُض ُٓو بط طُيُّ نُ ُٓو زاٖاتاُّْ يإ ُٖ
ًَهٌ تط نُ وَضزَطريَيتُوَ خبطَيتُ ْاو قٓسوقٌ زاٖاتُنإ ُٖضنُْسَ يُ َاززَّ نىاضّ ُّٓ ياغايُ يُ  زاٖات
ٌَ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ بُض َظاَُْسّ ثُضيَُإ تايبُـتُْسَ بُ  ًَهِ نطزووَ نُ زََي بط طُّ )ج( باغ

ًٌَ زياضيهطزِْ نًُْ٘تِ َاََُيُنطزٕ بُو زاٖاتاُّْ نُ يُٙيُٕ ُٖضَيُُو َ وَزَغت زَخطَئ بُث
ًَتُ ْاو  ٌَ به ًَُُ، بُبط واّ َٔ زَب ًٌَ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ بُ بط واّ ٓ ٌَ بُث حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ، ْاب
ًَىيػتُ  ًَهُ تطّ بىزَُ َُغُيُّ زاٖاتُ ث ُٓو قٓسوقُ، قٓسوقٌ زاٖاتُنإ، و يُ ْاو بىزَُ نُ بُؾ

ًَتُ ًَىيػتُ ب َّ، و ث  وَ بُضزَغتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، غىثاؽ.َُُٓ بُ ضووِْ زَضنُو

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَط خإ،  ؾُضَىو ؾً

ًَط ستُس صتًب  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

( ٌَ ًًَُّ نُ زََي ض ثايجا: اضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َٔ املٓح ٚاملطاعدات ٚايكسٚبًُْػبُت َاززَّ غ
ًٌَ زَغتىض  َٔ ايدضتٛز( 116ايدٚي١ٝ املكد١َ اىل اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚذيو اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل َٔ املاد٠  بُث

ًَسا ًُْ، ب٘نِ بُؽ تُضنًع116غُيطّ َاززَّ ) نطاوَتُ غُض َٔ  ٍ( زَنُّ ُٖض ُٓو بط طُيُّ ت
ٌَ يُع116ِٓثطغًاضَنُّ ُٓوَيُ، نىْهُ َاززَّ ) ٌَ نُ َُٓح و  ( ظٗضبُّ ظٗضّ زَب ُٖض ُٓوَ ُْب

 َّ ٌَ ُٓو ُٖئُ عاَُيُ زضوغت بهط ٌَ، بَُيهى بط طُناِْ تط ُٖض يُ بًسايُتِ َاززَنُوَ نُ زََي َىغاعُزات ب
وابعامن ُٓوَ  ) ٚتتهٕٛ اهل١٦ٝ َٔ خربا٤ اؿه١َٛ األؼاد١ٜ(ب٘ َىض اقُبُّ تُخػًػٌ واضيساتِ ًٓتخازّ 

ًَؿَُاُْ نُ يُو خُبرياْ ٌَ طُوضَتطئ ن ًَسا ًُْ، نُ باغًـ زَنا زََي )األقايِٝ ٚاحملافعات ُ نُغٌ نىضزّ ت
ٌَ  ممجًني عٓٗا(ٚ ًًََُسا نُ زََي ًَُُ بُ تًُْا باغٌ ُٓوَيُٕ ُْنُئ، زوايٌ يُ غ )ضُإ يُبُضُٓوَ با ٓ



 68 

َف ُٓوايػفاف١ٝ ٚايعداي١ عٓد ؽصٝص األَٛاٍ ؿهَٛات األقايِٝ أٚ احملافعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ(، 
ًًَُ يُ َىاظَُْ نُ  ًَُُ ٓاطاَإ ي ًَػتا ُٓو ثاضَيُّ نُ ٓ ًَطاقٌ تا ٓ ًَُُ بًُْػبُت حهىَُتِ ع بُض اغتِ ٓ

ًَسا ًُْ يُبُض ُٓوَ ًٓؿاضَت بُ َُٖىو ) َّ، غىثاؽ.116زَيت ًٖهِ ُٓو بط طُيُّ ت  ( بهط
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ٍؾُضَىو ناى َٚ
 بُض َيع ٍَٚ عًِ عبسايًُ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿىوتط ُٓوَّ َٔ ٓاطازاضمب ُٓو ؾُقُضاُّْ خىؾو و بطايإ باغًإ نطز يُ  يُّ َاززَيُ، و َاززَّ ث
ٌَ ُْؾُقاتِ غًازّ و حانًُُ زَيإ  ًَؿُُضطُ، نُ زََي َُغُيُّ خاُْْؿًين و يُ َُغُيُّ ثاضَّ ث

ًَيُ ًَُُ وتىوَاُْ، نىْهُ باغٌ حانًُُ و غًازّ َاززَيُ، و َٔ واّ ت يؿتىوّ نُ ظياتط يُوَيُ نُ ٓ
َّ يُ ضووّ ياغايًُوَ  ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ ب٘ يًصٍُْ ياغايٌ و يًصُّْ زاضايٌ ُٓطُض بهط نطزووَ، َٔ ث

ًَُُ زاوا بهُئ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ َىؾاضَنُ بهات يُ زاْاِْ بىزَُ و زاْاِْ ُْؾُقاتِ غًاز ّ زَتىاْؽت ٓ
ٌَ ًَهِ باؾُ، يُ ؾُؾُّ نُ زََي َّ ؾت ًَتُوَ ُٓوَ بهط ًٌَ بب  و حانًُُو ُْؾُقاتِ حهىَُتِ ُٖضَيِ، ُٓطُض َ

ًَبيُّ َُٓػاتِ طُوضَيُ  )اضتشصاٍ ايتعٜٛضات املطتشك١ يألقًِٝ عٔ األضساز(، )عٔ ُٓظضاض ًُْ، َٔ وا ت
ًَهُ نُ يُواُْيُ يُ ُْتًجُّ ؾُضَيو يإ يُ ْ امللضا٠( ًَو، بُآلّ نىضز تىوؾِ ُٓظضاض ؾت ُتًجُّ حُضيك

َّ بُ َُٓػات، هتاضاغاتُنإ ظانتًؿُ َىَخًؿُيُ،  )عٔ املُازضات اجملشف١(َُٓػات بىوَ، ُّٓ ُٓظضاضَ بهط
ًَؽت  ًَ  غىثاؽ.)عٔ املُازضات ايعامل١ ٚاجملشف١ َٔ قبٌ ايٓعاّ ايطابل(، ب

 ٕ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتا 
 ؾُضَىوْاغو خإ،

 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُوَ خ٘ظطُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ ًًٓعاَِ يًصُّْ ثًؿُغاظّ بها، نُ ُّٓ  ًَ َٔ زيػإ َاضَيهِ تط زَي
ًَِ وايُ ُٓطُض َُُٓ تُْٗا ًٓػت ًخػاؾت عُغطَ ضاث٘ضتِ خّ٘ ٓاَازَ بها يُ غُض باقًُنُّ تطيـ، نُ َٔ ث

ًَت يُ ) ًَطام بُ طؿتِ يُ غُض ُْوت و غاظَ ُٖض بَُييُّ ُٓوَّ َُْابٌ وَظيط 95زاضايـ ب %( زاٖاتِ ع
ًَُُ َُعًُٓ، بُؽ يُعِٓ بُض اغتِ يُى ضٗش يُبُض  ًَطَ ظٗضتطئ َىْاقُؾُنإ زَنا، بَُييُيُنُ يًصُّْ ٓ ي

ًَهِ ظٗض طُوضَيُ ٌَ قىضغُ يُبُض ُٓوَ ؾُضاغ نُ يًصُّْ َىختُؽ ضاث٘ضتٌ ًُْ، ظٗض  زَغتِ يًصُْيُى زاب
ثُيُ نطاوَ يُّ ياغايُ، َٔ َىٙحُظَّ ُٖيُ يُغُض ُّٓ ٓاَاصتاُْ ُٓويـ ُٓوَيُ نُ يُ خاَيٌ يُنَُسا نُ 
ٌَ ٓاَطاظّ زاْاِْ ياغايٌ، تُبعُٕ ٓاَاصتُنإ ظٗض طُوضَٕ، بُآلّ ناّ يُو ٓاَطاظاُْ، ُٓو ٓاَطاظاُْ  زََي

ًَو غُيطَيهِ نطز تُْٗا يُ يُى َاززَ  نؽت؟، يُعِٓ ُٓو ٓايًاتاُْ ًَػتا ًْى غُعات نؽت؟ َٔ بُثُيُ ٓ
ًَُُ بَ٘إ ُٖيُ  ٌَ ُٓطُض حهىَُت ًًٓتًعاٌَ ُْنطز بُ زَؾعٌ َايًُناِْ خّ٘، ٓ ًَسايُ زََي ًَهِ ت ؾت
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ًٌَ باؾُ، يُعِٓ  ًَو نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ ث ثط نطزُْوَّ ُٓو نُّ و نىضتًاُْ بهُئ بُُٖض ضَييُ و ؾىَيٓ
ًَؿَُإ ب٘ زضوغت ْانات؟ ت ٍَ زَغتىضزا؟ ٓايا َُُٓ ن ٌَ يُطُ َّ ُّٓ ٓاَطاظَيُ، ٓايا َُُٓ زَطىصت اقُ ٓاَطاظ

ٌَ زواتط  ًَو نُ خّ٘ بُباؾٌ زَظاْ ًَىَيُ يُبُض زَغت حهىَُتسا بُُٖض ضَييُ و ؾىَيٓ ٓايا نطاُْوَّ بُّ ؾ
ًَِ وايُ ٓ ًَؿُّ زَغتىضقتإ ب٘ زضوغت ْانات؟ يُبُض ُٓوَّ َٔ ث ( خاَيُ 8تا  7ُّ خاَياُّْ تط تُقطيبِ )ن

ًَِ تىاْازاضنطزِْ ُٖضَيِ، بُنٌ تىاْازاضّ زَنُّ؟ ُٓوا ُٖضنٌ َىغتُحُقات ُٖيُ بُزَغتىض،  يُعِٓ زََي
ًَػتا ُّٓ ياغايُ ٖاتىوَ تُكتًعِ  ًَو ُْٖسّ زَغتىض بُقىَتُ؟، يُ زَغتىضزا زياضّ نطاوَ، ٓ ض ؾت

ٌَ بُتىاْازاضنطزِْ ُٖض يُ خ٘يسا  تىاْاّ زَنُّ؟ضّ نطزووَ، بُنٌ بُ َاززَناِْ زَغتى يُعِٓ نُ زََي
ًَو ت٘ حهىَُتِ ُٖضَيِ بُ تىاْا زَنُّ، ُّٓ  ًَىاظّ ٓاَاْج ْىوغؽت ًُْ، بُ ض ٓايًات ٓاَاْج ًُْ، َُُٓ ؾ

ًَػتا ُّٓ ًٓػتخكاقاَُْإ ُْنطزووَ، خ٘  3115ُّٓ نُْس غاَيُ يُ  َوَ زَغتىضَإ ُٖبىوَ ُٓطُض تا ٓ
ًَو نطزوويُتِ؟، َُُٓ نَُ َّ، ُٓطُض نطزوويُتِ بُض قاْىْ ٍَ بهط ًَجطغًُٓوَّ يُطُ ٌَ ي تُضخًَُُ، زَب

 ًَِ ًَٓاوَ، ب٘يُ َٔ زََي ًَػتا تُكتًعٌ َاززَ زَغتىضيًُناِْ ٖ ًٌَ زَغتىض نطزوويُتِ، نُواتُ ٓ زياضَ بُث
اززَناِْ تط، ب٘ ُٓوَّ بُ ُٓطُض ُّٓ ٓاَاصتاُْ خبُيُٓ تُقىيت نطزٕ، بَُيهى ُّٓ ٓاَاصتاُْ خبُيُٓ زواّ َ

ؾًعًِ بعاْؽت ٓايا ُّٓ َاززَ ياغايًاُّْ زواوَ ُّٓ ٓاَاصتاَُْإ ب٘ تُحكًل زَنا؟ ٓايا بُ ؾًعًِ ُّٓ َاززَ 
ًَؿًٓاض زَنُّ  ًَسايُ ب٘ زَغتدػتِٓ ُٓو َىغتُحُقاتاُّْ خَ٘إ، ب٘يُ َٔ ث ياغايًاُّْ زواوَ ٓاَطاظّ ت

ٌَ ب٘ زواّ َاززَناِْ تط ب٘ ُٓوَّ بُ ؾًعًِ بعاْؽت ُٓو نُ ُّٓ َاززَيُ تُقىيت يُ غُضّ تُٓج ًٌ ب
ًَتُ عُيبُيُى ب٘ ياغانُ، و ُٓطُض تُٓجًًًـ ُْبىو خاَيٌ نىاضَّ  ٓاَاصتاُْ تُحكًل بىوَ؟ ب٘ ُٓوَّ ُْب
ًَو ُٖيُ، قاْىٌْ  ًَِ وايُ قاْىْ نُ باؽ يُ وَضططتِٓ بُؾٌ ُٖضَيُُ يُ ُٖض زاٖاتِ زيهُ يإ قُضَبىو َٔ ث

ًٌَ ًٓػتًؿازَ زَنات، بُ  )املتضسزٜٔ َٔ قبٌ ايٓعاّ(قاْىِْ  3111ّ 16 شَاضَ َُُٓ َُٖىو نىضزغتإ ي
ًَػتا حهىَُتِ  ٓاواضَناُْوَ بُ َىتُظَض َضيِٓ نًًُاباضاُْناُْوَ، بُ ُْٓؿايُوَ نُ َُعٍُ ُٓغُف تا ٓ

ٌَ َُٖىو ُٓو ياغاياُْ  ًَُٓنطزووَ، ضاغتُ نُ زََي ًَبَُ ًَطاقِ ُّٓ قاْىُّْ َ زَططَيتُوَ، بُؽ ُٓطُض ع
ًَٔ يُ ) ًَُُ نُ زََي ًَهِ تط ٓ ًَهِ تطَ، خاَي َّ بُّ ياغايُ ُٓوَ خاَي ٌَ بسض %( نُ بُ قاْىٕ 17تايبُـتُْسّ ي

ًَػتا بُ ضَيهُوتُٓ، غاَياُْ ُْؾُقاتِ غًازّ و حانًُُ تُٓػري يُ نَُبىُْوَّ ُّٓ ) %(يُ 17ًُْ، تانى ٓ
ًَُُ تىاًْىيُتِ َُُٓ ناضَغُض بها؟، نُ بُ ؾًعًِ زَبىايُ زَنات، ٓايا ُّٓ خُيُيُ طُوضَيُ، ُّٓ  ياغايُّ ٓ

ًَسَواضّ ثؿتيريّ بهطَيِ، ُّٓ ٓاَاصتاُْ  ًَُُوَ ٓىَ ًَ ًَُُ يُ خَُِ ُٓو َاززَيُ بؽت، ب٘يُ َاضَيهِ تط زَي ٓ
َاصتاُْ ظٗض طُوضَو باؾٔ، تُقىيت نطزِْ با بهُوَيتُ زواوَ، ب٘ ُٓوَّ بُ ؾًعًِ بعاْؽت قاْىًُْنإ ُّٓ ٓا

 ،ٌَ تُحكًل زَنا؟، ًٓٓجا تُقىيتِ يُ غُض بهُئ، ب٘ ُٓوَّ قاْىُْنَُإ تىوؾِ نُّ و نىضتِ ُْب
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 فاضٌ سطٔ، ؾُضَىو ناى

 حػٔ: فاضٌبُض َيع 



 71 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَٓجُّ ُٓوَ ُّٓ َاززَيُ ظٗض بُ زووضو زضَيص ًًَُّ و ث ًَو يُ بط طُناِْ بط طُّ زووَّ و غ ّ ْىوغطاوَ، و بُؾ

َّ يُ َاؾُ  ٌَ َُٖىوّ بٓىوغط ٌَ، يُبُض ُٓوَّ يإ زَب ًًَُّ يُ َاؾُ زاضايًُنإ ب َّ يُ َاززَّ غ ُٖض زَنط
ٌَ يُنُّ: زاْاِْ ٓاَطاظّ يا ًَؿُوَ نُ يُ بط طُّ يُنُّ ٖاتىوَ، زََي غايٌ ب٘ زاضايًُنإ، نىْهُ يُ ث

 ،َّ ٌَ َُٖىويإ بٓىوغط ٍَ، يإ زَب زياضيهطزٕ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض ا
ًَتُوَ، بط طُّ زووَّ و  َّ ؾىَيِٓ زَب ًًَُّ نُ باغٌ َاؾُ زاضايًُنإ زَنات يُو ًًَُ يُ َاززَّ غ يإ ُٓو غ

ًَهً ًَٓجُّ، يُ بط طُّ نىاضَّ و ؾُؾُّ يُن ًًَُّ و ث ٌَ، وَضططتِٓ بُؾِ ُٖضَيِ يُ غ َّ، نُ زََي إ بٓىوغط
ًَطَ يُ ؾُؾُّ تُْٗا  ٍَ، ي ُٖض زاٖاتُنِ زيهُ يإ ُٓو قُضَبىواُّْ زَغت زَخطَئ يُٙيُٕ حهىَُتِ ؾًسض ا
َّ، يإ ؾُؾُّ يإ نىاضَّ، بُّ َاْايُّ نُ ُّٓ  ًَهًإ بٓىوغط َّ يُن يُى قُضَبىو ْىوغطاوَ، َا زَنط

ًَتُ غ ٍَ بط طُّ حُوتُّ، غىثاؽ.َاززَيُ زَب  ٌَ بط طُ، بط طُّ يُنُّ يإ بط طُّ نىاضَّ يإ ؾُؾُّ، يُطُ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 .ؾُضَىو ناى ٓاغ٘

 
 

 بُض َيع بهط نطيِ ستُس )ٓاغ٘(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ ُّٓ َاززَيُ تُْٗا يُيُى  ًَىَيُّ زابط َيصضَيتُوَ: َٔ ث بط طُزا نىضت بهطَيتُوَ، و بُّ ؾ
يُنُّ: زاْاِْ ًَهاْعّ و ٓاَطاظّ ياغايٌ ب٘ زياضيهطزٕ و، وَزَغتدػتُٓوَّ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يُ 

ًَطام، غىثاؽ. ًًََُِ ُّٓ ياغايُ زاٖاتىوٕ بُطىَيطَّ زَغتىضّ ع ٍَ وَى يُ َاززَّ غ  زاٖاتُناِْ ؾًسض ا

 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع 
 ؾُضَىو ناى بطٖإ
 بُض َيع بطٖإ ضؾًس حػٔ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَِ خ٘ؾُ  زَضباضَّ ُّٓ َاززَيُ بُض اغتِ ٓاَاصتِ َىاٌْ زياضيهطزووَ و ؾتِ َىاِْ وتىوَ، بُآلّ َٔ ث
ًَو بُ بري ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيع و غُ ضٗنايُتِ ثُضيَُإ و وَظيطَ ٓاَازَبىوَناْى ُٓو بُض َيعاُْ ؾت

ًَُُٓوَ يُ َاززَ ) ًَطاقِ غاَيِ 116ب ٌَ زازََُظضَيت  3115(ّ زَغتىضّ ًٓتًخازّ ع بُ ُْم ٖاتىوَ زََي
ًَو زَيت يُ  بُ ياغا زَغتُّ طؿتِ ناوزَيطٍ نطزِْ زابُؾهطزِْ واضيساتِ ًٓتًخازّ زَغتُنُف ث

 ًخازٍ و ُٖضَيُُنإ و ثاضَيعطانإ ُّٓ ُٓضناُّْ يُ ُٓغت٘يُ: خىبُضاّ حهىَُتِ ًٓت
ًٌَ ًٓػتًخكاقاتِ  يُنُّ: زَيًٓابىوٕ يُ عُزايُتِ زابُؾهطزِْ ًَٓخُ و ٖاوناضٍ و قُضظّ زَويٌ بُث

 ُٖضَيِ و ثاضَيعطانإ نُ ُْيهاوٕ بُُٖضَيُُناُْوَ،
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ًَٓاِْ باؾٌ َىاضيسَ َايًُ ًٓتً  خازيًُنإ و زابُؾهطزِْ،زووَّ: زَيًٓابىوٕ يُ بُناضٖ

ًًَُّ: ططْتِ نطزِْ ؾُؾاؾًُت و عُزايُت يُ زابًٓهطزِْ ثاضَ ب٘ حهىَُتِ ُٖضَيُِ و ثاضَيعطا  غ
ًَسضاو، ًٌَ ضَيصَّ بط ياض ي  ُْيهاوَنإ بُ ُٖضَيُُوَ بُث

ٌَ: ُٖضنِ بُزَم ُْٖاتبىو يُ ًٓدتًػاغاتِ زياضيهطاوّ زَغُآلتِ 115يُ َاززَّ ) (زا ٖاتىوَ زََي
ًَىإ ٓ ًتًخازّ يُ زَغُآلتُناِْ ُٖضَيِ و ثاضَيعطا ُْيهاوَنإ بُ ُٖضَيُُنإ زَغُآلتُناِْ تط ٖاوبُؾُ يُ ْ

حهىَُتِ ًٓتًخازّ و ُٖضَيُُنإ، ُٓوَيُويُت ب٘ ياغاّ ُٖضَيِ و ثاضَيعطا ُْيهاوَناُْ يُ ناتٌ وَىزّ 
ًَىاًْازا،  ًَاواظّ يُ ْ

ياغايُ َىقاضَُْنطزًُْتِ بُّ ياغايُ، بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ، َُبُغتِ يُ خىَيٓسُْوَّ ُّٓ زوو َاززَ 
ًٌَ َاززَّ ) ٌَ بُث ًَطام زا ُٖب ًَسا ٖاتىوَ يُ 12نُ ُّٓ َاززَيُيُ قاْىوٕ زا، يُ زَغتىضّ غ ( بُ ُْم ت

 ٌَ ًَطام زا زََي ْٕٛ )ال جيٛش ضٔ أٟ قإْٛ ٜتعازض َع أسهاّ ٖرا ايدضتٛز ٜٚعترب ٖرا ايكإْٛ، ايكازَغتىضّ ع
واتُ ْىوغًِٓ ُّٓ ياغايُ  األمس٢ ٚاألع٢ً يف ايعسام ٜٚعترب ًَصَّا فٝٗا سٞ ناف١ مبا فٝٗا األقايِٝ ٚاحملافعات(

ًٌَ َاززَّ ) ًَطام نُ 92بُ ضَِٓ زَغتىضّ َٔ ُٓطُض بُث ( بط طُّ يُى و بط طُ زوو يُ زَغتىضّ زآًُِ ع
ًَطاقسا بط طُّ زوو باؽ يُ تُؾػريّ بط طُ يُنُنُّ باؽ يُ ضَقابًُتِ زَغتىضيُتِ قُواْؽت ز َنا يُ ع

ًَطام  ْكىقِ زَغتىض زَنا ُٓطُض زاوايُى يُ َُحهَُُّ ًٓتًخازّ عىيًا واتُ َُحهَُُّ زَغتىضّ ع
 ًًَِ ٌَ، يُبُض ُٓوَّ َاززَيُنِ زَغتىضّ ُٖيُ بُث َّ ُّٓ ياغايُ يُ ُٓيًؿُوَ ب٘ ياّ باتٌ زَب قُيس بهط

ًَىَّ، بَ٘إ ًُْ ظياتط زاوا بهُئ ُّٓ ياغايُ ُٓطُض ت٘ ثُْا (ّ َىيعََؽت َىقُيُز 12َاززَّ ) بؽت ث
( ًٓدتًػاغات زابُف بهٍُ، َُُٓ ًٓدتًػاغات ًُْ ت٘ زابُؾِ بهُّ، يُبُض ُٓوَّ 115ببُّ ب٘ َاززَّ )

ًًَسا باغٌ غىَيتاتِ ًٓتًخازّ نطاوَ، يُ بابٌ  َُُٓ ضيعبُْسّ باب و ؾُغٌ و َاززَناِْ زَغتىضَ، يُ بابٌ غ
ًَٓجُّ غىَيتاتِ ُٓقايًِ، ًٓدتًػاغات زابُف ن ىاضََسا باغٌ ًٓدتًػاغاتِ غىيتُّ ًٓتًخازّ و يُ بابٌ ث

ًَو ُٖيُ يُ  َّ، ُٓطُض غُيطّ بهُئ ب٘نِ ؾُغٌ و بابُنُّ ًَاواظَ، ُٓوَ ؾت َّ، غىَيتات زابُف ْانط زَنط
َّ قُغسّ َىؾُضيع، بيُض َيًُٓوَ ب٘ قُغسّ ًٌَ زَوتط َىؾُضيع نُ بُ ًَاواظ زايٓاوَ  تُؾػريّ قاْىٕ زا ث

ُْ يُ ظَِٓ ًٓدتًػاغاتِ ُٖضَيُُناُْ، تا يُ ظَِٓ ًٓدتًػاغاتِ حهىَُتِ َُضنُظئ و ٌٖ َايًهًـ زا 
ًَطام بهُئ، بَُيهى َُُٓ يُ 111( و )119ًُْ َُُٓ، ُٓطُض غُيطّ َاززَناِْ ) (ّ زَغتىضّ زآًُِ ع

دتًػاغاتِ ُٖضَيُُوَ، ُْ بُغساوَ، باغهطاوَ ُٖئاتِ ظَِٓ ُٖئاتِ َىغتُقًًُ نُ ُْخطاوَتُ بابٌ ًٓ
ًَطاقُ ُٓطُض ت٘ 118( ب٘ )113َىغتُقًًُ نُ َاززَناِْ ) ٍَ ُّٓ ُٖئاتاُْ باغٌ باْهِ ْاوَْسّ ع ( يُ ثا

ًَطَ  ًَطاقًـ زابُف بهُّ ي ٌَ باْهِ ْاوَْسّ ع ب٘ت ُٖيُ يُ ُٖضَيُسا ُّٓ ُٖئُتاُْ زابُف بهُّ، زَب
ًَهِ ْاوَْس ب َّ، يُبُض ُٓوَّ يُ ضووّ باْه ًَسا بهط ًَِ باؾُ تُزقًكٌ ت هطَيتُوَ، يُبُضُٓوَ َُُٓ َٔ ث

ًٌَ َاززَّ ) ٌَ بُث ( 116زَغتىضيُوَ خًٚوت ظٗضّ يُ غُضَ، َىؾهًًُ زضوغت زَنات، زَيًٓاؾِ زَب
َّ، ُٖضنِ يُ خاضَِ َاززَّ ) ٌَ بسض ًَطام يُّ بط 116ًٓؿاضَّ ث ًَت يُ زَغتىضّ زآًٌُ ع طُيُ ( بُزَض ب

َّ، قاْىُْنُ  باتٌ زَناتُوَ، غىثاؽ. ٌَ ُْزض  ًٓؿاضَتِ ث
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ،

 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ّ ب٘ بط طُّ يُى، و ُْقُنُؾٌ َٔ ثؿتيريّ ظيازنطزِْ ُٓو زَغتُواشَيُ زَنُّ نُ ناى ُْضقتإ نطز
ًَُُ ُٓظاْؽت  ًَٓاوّ زياضبىوِْ ؾُؾاؾًُتِ ُْوت، ٓ ْاضزووَ يُبُضزَغتِ يًصُّْ ٖاوبُف زايُ، ُٓويـ يُ ث
نُ غاَيٌ ثاض نُْسئ بط َ ثاضَ خطا بُضزَغتِ وَظاضَتُنإ يُ ثاضَّ ُْوت بُ ًٓعترياوت خ٘يإ يُبُضزََِ 

ٌَ ُٓوَ يُ  ثُضيَُإ زا َٔ ب٘ خّ٘ ُٓو ثطغًاضَّ ٓاض اغتُّ غُضٗنِ حهىَُت نطز يُ وَآلَُنُزا زََي
قٓسوقٌ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ بىو، زواتط ن٘تُ قٓسوقٌ وَظاضَتِ زاضايٌ و ُٓوإ،حًػابٌ 
ٍَ بُض َيع وَظيطّ زاضايٌ و  وَظاضَتِ زاضايٌ و ُٓوإ ُٓو ثاضاُْيإ خُضَهطووَ، بُآلّ زواتط قػُّ يُطُ

ًَىَيُى ٓاطايإ يُو بطيهاضَنُّ نط ٌَ ٓاطايٌ خ٘يإ يُو َُغُيُزا زَضبط ّ نُ ُٓوإ بًُٖض ؾ ز تُواو ب
ًَىَ نطاوَ، ب٘يُ يُ  ٌَ ٓاطازاضّ وَظاضَتِ زاضايًـ َاََُيُّ ث ًَؿرت زاٖاتِ ُْوت بُب ثاضَيُ ًُْ، نُواتُ ث

ًَىيػتُ ُٓو زَغتُو ًَٓاِْ زاٖاتِ ُْوتُ، ث ًَٓاوّ ُٓو ؾُؾاؾًُت و خطاث بُناضٖ َّ،ث ًَبًين  اشَيُ ظياز بهط ت
ًَٓج  زووَّ ُٓوَيُ نُ ُٖضوَى ٖاوض يامن ناى زَيؿاز و بطازَضاٌْ زيهُ باغًإ نطز نُ ب٘ بط طُّ ث
ًَىيػتُ  ًَهِ زيهُ ب٘ تُٓهًسنطزُْوَ ث ًَت يُ ؾىَيٓ َّ، ُٓطُض ُٖب ًَؿُُضطُ ظياز بهط َىغتُحُقاتِ ث

ًَؿُُضطُ بٓىوغؽت  خَ٘إ ُٓظاْؽت وَظ ًَؿُُضطُ نُْ٘، َىونُيإ نَُُ بُتايبُتِ َىغتُحُقاتِ ث عِ ث
ًَُُ نُ يُ بىزَُّ غاَيِ  ًَو يُ بط طُناِْ َاززَّ ) 3112ٓ ًَىيػتُ 5يُن (َإ تُغبًت نطزووَ نُ ث

ًَىيػتُ ُٓوَف ًٓعاؾُ  3114َىغتُحُقاتِ يُ  ٌَ بسَيُٓوَ، ب٘يُ ث ًَؿُُضطُّ ث َوَ وَضططئ، تُعىيعّ ث
ًَؿُُضطُ َّ نُ َىغتُحُقاتِ ث ًًًََُؿِ ُٖض ثؿتيرييُ يُو  3114يُ  بهط وَضبيريَيتُوَ، خاَيٌ غ

ًَػتا  ًَهِ ؾُضَاْبُض و خاُْْؿؽت ًٓعاؾُ بهطَيت بُتايبُتِ ٓ ًَؿًٓاضَّ ناى زَيؿاز نُ َُٖىو ظيازنطزْ ث
ًَػتا ُّٓ ظيازَيُّ غُضف 111ُٖضَيِ يُبُضزَغتِ ُٓوَزايُ ) (ُٖظاضزيٓاض َاْياُْ بسات بُ خاُْْؿؽت تا ٓ

ًَىغتُ ُٓوَف ًٓعاؾُ بهُئ، غىثاؽ.ُْنطزوو ٌَ، ث ًَُُ يُو ؾتاُْ ضظطاضَإ ب  َ، ب٘ ُٓوَّ ٓ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى ناضزٗ
 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َّ يُيُى ٌَ زَغتىضّ  خّ٘ يُ ضاغتًسا ٓاَاصتُناِْ ُٓو ياغايُ زَنط ًَُُ بُث بط طُ ن٘ بهُيتُوَ، نىْهُ ٓ

ًَُُ زياضيهطاوَ، و زاْاِْ ٓاَطاظ ُٖض يُ َاززَّ ) ًَطاقٌ نُ َاؾُناِْ ٓ ًَطاقٌ ُٓو 116ع (ّ زَغتىضّ ع
َِ ُٓو  ٌَ يُ خَُيهِ بُتىاْا و ثػج٘ض ب٘ ُٓوَّ نُ بتىاْ ًَو ب ًَت ث ًٌَ ياغا زَب ُٖئُتُّ نُ بُث

ًَو يُو ًٓعاؾاُّْ نُ َىغتُحُقاتاُّْ نُ ثُيىَْس ًَؽت يُن ًَ ًَُُوَ ُٖيُ زابًِٓ بها زَتىاْؽت ب ّ بُ ٓ
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 ًٌَ ًَٓإ و زَغتدػتِٓ َاؾُ زاضايًُناُْ بُث ٍَ ُٓوَيُ نُ ُّٓ ياغايُ ٓاَاصتِ يُ بُزٍ ٖ ًَىيػتُ بهط ث
ًَهطاوَ ُٓوَ يُنًإ، زوو: ثابُْسنطزِْ ْىَيُٓضاِْ  َّ ٓاَاشَيُنِ ظَقٌ ث ًَطاقٌ نُ يُو نىضز ب٘ زَغتىضّ ع

ًَٓاِْ ُٓو َاؾُ زَغتىضيًاُّْ نُ  ًَٓاِْ يإ ططتُٓبُضّ ضَيهاضَ ياغايًُنإ يُ بُضاَبُض بُزَغتٗ بُزَغت ٖ
ًَٓاِْ ُٓو  َّ بُزيٗ ًَو يُ ُٓضنُ ططْيُناِْ ْىَيُٓضاِْ خَُيهِ نىضزغتإ يُو ًَطام َُٖاُْ، يُعين يُن يُ ع

ًَِ وايُ ُٓو ضَيهاضَ ياغايًُ  يُ ُٓغتّ٘ ُٓواًْؿُ بًيطُْ ُٓغت٘، يإ ٓاَاصتِ ُٓو َاؾاُْيُ نُ َُُٓ َٔ ث
ٌَ ياغا  ًَُُ بُض اغتِ زَب ًٌَ بهُيُٓوَ نُ ٓ ًَطَ َ ًَهٌ تطيـ: ٓايا زَتىاْؽت ي ٌَ، خاَي ًَسا ب ياغايُ ُّٓ خاَيُّ ت
ًَٓاِْ  ًَُُ َُٖاُْ ُّٓ ياغاياُّْ نُ ثُيىَْسٕ بُ بُزيٗ ًَو يُو ططؾتاُّْ ٓ َّ، بُآلّ يُن ٌَ بهط ًَبَُ خّ٘ َ
ًَٓاِْ ُٓو بُضنُوتُيُ  ٌَ يُ بُناضٖ ُّٓ بُضنُوتُ بُّٙ َُٓوَ ططْيُ ُٓو ثط ٗشَ ياغاياُّْ نُ ضَٗيًإ زَب
ٍَ غرتاتًصّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَىَيُى نُ يُطُ ًَىَيُنِ ؾُؾاف، و بُؾ يإ ُٓو َاؾُ زاضايًاُْيُ بُؾ

ًَعنطزِْ شَيطخاُْنُّ َُغُيُّ ُْوتُ وا بهُئ ٓاَاصت ًَتُوَ ب٘ بُٖ ًَهطزُْ يإ ب ًَبَُ ِ ُٓو ياغايُ َ
ًَُإ ُْنطزووَ، يُعِٓ  ًَبَُ ًَِ وايُ َ ًَُُ يُ نىضزغتإ ث ًَٓاِْ ُٓو ياغايُ نُ ياغاٍ ُْوت و طاظَ ٓ بُزيٗ
ًَهِ وا بهُئ، بُآلّ بُض اغتِ بُّٙ َُٓوَ ططْيُ نُ حهىَُتًـ ثابُْس  ًَِ قىضغُ يُ ياغا زاواّ ؾت ث

ًَتُ ثُضيَُإ و َىْاقُؾُّ يُ غُض بهُئ ب٘ ُٓوَّ  بهُئ يُوَّ نُ ُّٓ ثط ٗشاُْ بُ ًَطاتطئ نات ب خ
ًَهطزٕ يإ يُ خُضَهطزٕ يُ  ًَبَُ ًَتُ َايُّ ؾُؾاؾًُت يُ َ ًَٓاِْ ُٓو َاؾاُْ يُ َُٖإ ناتسا زَب بُزيٗ

 زاٖاتِ نىضزغتإ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 خإ،عع١ُٝ  ؾُضَىو
 صتِ ايسئ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ  ًَىيػتِ بُ ياغا ُْزَنطز، يُبُض ُٓوَّ يُ زَغتىضزا َاؾ زياضَ خّ٘ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ بُ ضَِٓ َٔ ث

ٌَ ب٘ نىضز، ب٘ َُٖىو ُٓو زاٖاتاُّْ نُ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ًٖض ىضزَغت ًَطاقسا نُغجٌ ب ّ نُ يُ ع
ًَىيػت ْانا ًَُُ بُ زَغتىضّ بهُئ، نىْهُ زَغتىض يُ غُضووّ ياغاوَيُ، َُٖىو ُٓو َاؾُ ث ت ٓ

 ٍَ ًَطَزا يُى خا ًَٓؽت، بُآلّ ي ًَُُ زَتىاْؽت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا ُٓو َاؾاُْ بُزَغت ب زَغتىضياُْ ٓ
ًٌَ غُضصتُ تىاْا زاضنطزِْ ُٖضَيِ ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُنإ، تىاْا زاضنطزِْ ُٖضَي ِ، َٔ يُ َ

وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ زَثطغِ تىاْا زاضنطزِْ ُٖضَيِ ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ يُ زاٖاتِ 
ًٌَ طىَاُْ،  ًَهُ َ ُْوت َُبُغتإ نًًُ؟ َيُ يُو َاؾُ زاضايًاُّْ نُ يُ زَغتىضزا ٖاتىوَ، َُُٓ خاَي

ًَطَزا يُ خاَيٌ يُنُّ ٓاَاصتُناِْ ُّٓ ياغايُ ب٘ خٍ٘ ٓاَط ًَٓاِْ َاؾُ ي اظّ ياغايٌ ًُْ ب٘ بُزَغت ٖ
زاضايًُنإ، نىْهُ َاؾُ زاضايًُنإ بُ زَغتىض ضَيهدطاوَ و بُزّ ٖاتىوَ، بُآلّ ُٓوَّ نُ ٓاَطاظّ ياغايٌ 
ٌَ يُّ ياغايُ ًُُٓ زَنطا يُ نىضزغتاْسا ياغايُى زَضنُئ ب٘ ُٓوَّ نُ َُٖىو ُٓو َاؾُ زاضايًاُّْ نُ  ب

ٍَ زاٖاتُ ْاوَخ٘يًُناْسا بُ ياغايُى يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا يُ زاٖاتُناِْ ؾًسض اٍ  زا َُٖاُْ يُطُ



 74 

ًَُُ تُْٗا ياغايُى زَضزَنُئ ب٘ ُٓو َاؾُ اضَيهبدطاب ٍَ َُٖىو زاٖاتُ ْاوَخ٘يًُناْسا، بُآلّ ٓ يُ يُطُ
ٍَ ُٓوَؾسا  َُٖىو زا ًَطاقسا بُ ياغاو بُ زَغتىض َُٖاُْ و نُقًىَ يُطُ ٖاتُ زَغتىضياُّْ نُ يُ ع

ْاوَخ٘يًُنإ و ضَيهدػتِٓ ُٓو زاٖاتاُّْ نُ يُ ْاوَخ٘ َُٖاُْ يُ ُْوت و َُٖىو ُٓو زاٖاتاُّْ نُ 
ٌَ ب٘ ٓاؾهطانطزٕ و بُ ؾُؾاؾًُت نطزِْ ُٓو بابُتاُّْ َُٖاُْ يُ َُغُيُّ  ًَُُ ياغايُنُإ ُْب َُٖاُْ ٓ

ٌَ، با زاٖات يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، نُْسئ َاض يُ ناتِ بىزَُ زاواّ ُٓو ََإ نطزووَ با ياغايُى ُٖب
ٌَ، نُنِ بُزاخُوَ ُٓواُْ ًُْ، ياغايُى ٖاتىوَ ب٘ بُياغايٌ نطزِْ  قٓسوقِ زاٖاتُ ُْوتًُنإ ُٖب

 زَغتىض يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى غاٙض،
 َطاز: بُض َيع غاٙض زتُىز

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ ظٗض ظٗض ططْيُ، )َبدأ(يُ ضاغتًسا وَنى  ًَهطزِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُّ ثطغُزا بابُت بُؾساضٍ ث

ٌَ بهطزايُ،  ُٖضنُْس زضَْط وَختُ زَبىو حهىَُت ب٘ ُّٓ ؾُض َّ خّ٘ ظووتط ثُضيَُاِْ ٖاوبُؾٌ ث
ًَىإ حهىَُتِ ًٓتًخازّ  ٌَ يُ ْ و حهىَُتِ ُٖضَيِ زا بُضزَواَُ، حهىَُتِ ًٓتًخازّ نىْهُ ًَُْٚ

ًَى زَوَيُتِ ططت٘تُبُض ب٘ بطزُْوَّ خّ٘ يُّ ؾُض َ ٓابىوضّ و غًاغًُ، زَبىو  ٍَ و ؾىَيِٓ ْ ًَو ض نََُ٘ي
ًَُُ َسّ  ٓ َّ ًَػتاف زَنط حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ظووتط بُزَّ زاخىاظّ ثُضيَُاُْوَ بٗاتايُ، بُآلّ ٓ

ُّٓ بابُتُ بهُئ، وَنى ناضزاُْوَيُى وَضٍ ُْططئ يُ ضاغتًسا ب٘يُ بُزيسٍ َٔ ُّٓ تط قػُ يُ غُض 
ٌَ ثؿتًىاِْ ثُضيَُاِْ  ٌَ يُّ ثطغُزا، بُب ٌَ ثؿتًىاِْ حهىَُت ب ًَو ظياتط زَب ًَساِْ نات ؾُض َ ؾُضعًُت ث

َِ ُٖضنُْسَ ُْٖياو ًَٓ َِ خىاغتُناِْ خّ٘ يُّ ثطغُزا بُزّ بٗ يؿٌ ب٘ ْاوَ، نىضزغتإ، حهىَُت ْاتىاْ
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ غُضٗنِ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُ  َٔ ث
ًَُٓ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ب٘ ضووْهطزُْوَّ َُٖىو ُٓو ثطغًاضاُّْ نُ ثُضيَُاْتاضإ  ٓايٓسَيُنِ ْعيهسا ب

ٌَ  ثطغٌ تطزا نطزيإ قػُنُؾِ ثؿت ٓ ُغتىضَ بُ ٓاَازَيٌ بُض َيع وَظيطّ يُ ياغاٍ بىزَُ، و يُ نََُ٘ي
غاَاُْ غطوؾتًُنإ ، و ًٖىازاضئ ُّٓ بابُتُ يُ ٓايٓسَيُنِ ْعيو زا يُٙيُٕ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و 
َّ، ُٓوَّ ثُيىَْسّ بُ َاززَّ زووََُوَ ُٖيُ ظٗضبُّ  حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاَوَ ناضّ َسّ ب٘ بهط

تىضّ َُُٓ ناضَيهِ ططْيُ، بُآلّ يُ بط طُّ ؾُؾَُِ َاززَّ َاززَنإ ثؿت ُٓغتىوضٕ بُ بط طُّ زَغ
ًَٓت تاواِْ ُْٓؿاٍ و نًًُاباضإ يازاؾت  زووََسا نُ قػُ يُ غُض تاواُْنإ زَنا ًٖىازاضئ وَنى زيهَ٘
َّ، تاواِْ ؾُض  و زشَ  َّ، و ُٓوَّ ْىوغطاوَ بابُتِ غُضن٘تهطزٕ و غًاغُتِ غىوتاْسِْ ظَوّ ٙبسض بهط

َّ، َُبُغتًؿِ يُ تاواِْ ؾُض  و زشَ  َطٗظايُتِ و تاواِْ ًَٓ٘غايس )ُْٓؿاٍ و نًًُاباضإ( ًٓعاؾُ بهط
ًَى زَوَيُتؽت، و ثُيىَْسيساضَ بُ قُضَبىونطزُْوَ، نىْهُ  َِ ضونِٓ تاواِْ ْ َطٗظايُتِ و ًَٓ٘غايس غ

ًَطام و ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ  آلّ تاواُْناِْ زا ًٓكطاضّ بط ياضّ زازطاّ با14/4/3118ثُضيَُاِْ ع
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ًٌَ َاززَّ ) َّ، ناتِ 113نطزووَ، و بُث (ّ زَغتىضيـ ٖاتىوَ نُ ُّٓ ًٓػتًخكاقاُْ بُ قاْىٕ تُْعيِ بهط
ًَطام زا َُٖيُيُنِ غرتاتًصّ طُوضَ نطاوَ، نُ يُ ًٖض يُ َاززَناْسا  خّ٘ يُ زَغتىضّ ًَُٖؿُيٌ ع

( 113ْاو َاززَناُْوَ بُتايبُتِ َاززَّ )َُغُيُّ تَ٘اضنطزِْ تاواِْ  نًًُا باضإ و ُْٓؿاٍ ُْزَخطا 
ًَٓؽت، غىثاؽ. ًَو بُناضب ًَٓت ًَُُ َُُٓ وَنى زيهَ٘ ٓ َّ  زَنط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،
 بُض َيعز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض ُٓو خاَياُّْ نُوا تا ضازَيُ ى ثُيىَْسّ بُ يًصُّْ زاضايًُوَ ُٖيُ، وا زياض بىو ظياتط يُ يُى ث

ًَهُوَ،  ًَتُ ْاو قٓسوق َّ يإ بُزَغتِ زَيٓؽت به ُٖبىو نُ ُٓو َىغتُحُقاتاُّْ زَغتُإ زَنُو
ًٌَ ياغا بُ ضاّ يًصُّْ زاضايٌ   بُحُقًكُت ُٓو َىغتُحُقاتاُّْ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ ٌٖ خ٘يُتِ بُث

)تدخٌ ضُٔ  يُ َاززَيُى يُ َاززَنإ ًٓعاؾُ بهُئ، يإ ُٖض يُ خاَيٌ يُى زا بتىاْؽت بُّ زَتىاْؽت
ًَو ُٖبىو نُوا ٓاَاشَ بسَئ بُ  َٛاش١ْ اإلقًِٝ( ًَٓؽت، ًٓكرتاح ًَؿُنُ ب ًَىَيُ زَتىاْؽت ن٘تايٌ بُن بُّ ؾ

ًَؿُُضطُ و ٖاووآلتًإ و َىظَؾؽت و َىتُقاعًسئ يُو َىغتُحُ قاتُ َايًاُْ، َىغتُحُقاتِ ث
ًَؽت ب٘ يًصُّْ ياغايٌ بعاْؽت َىغتُحُقات مشىيٌ َُٖىو ٙيُى زَنات  ًَ ُٖٓ ًٌَ بُحُقًكُت ُٓوَف بَُ
ٌَ بسضَيت، باؾرت وايُ يًصُّْ ياغايٌ ُّٓ وَآلَاَُْإ بساتُوَ،  يإ ُٓواُْ ًَا بهطَيتُوَ يإ ٓاَاشَّ ث

ٍَ بط طُّ ؾُؾسا ًَطَ يُ زَضباضَّ زََج نطزِْ بط طُّ نىاض يُطُ ٌَ زَطُئ ي ٌَ ت ًَُُ واّ ي ، يُ ضاغتًسا ٓ
ًَطام زَططَيتُوَ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَهًإ َُٖىو ع يًصُّْ زاضايٌ نُ ُٓوَ زوو ؾُقُضَّ ًَإ، يُن
ًَُإ باؾُ  ًَطاقسا، يُبُض ُٓوَ ث ًَطام، ُٓوَّ ؾُؾًَُإ َاوت ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ بُغُض ع ًَهُ يُ ع بُؾ

ًَتُو ًَٓ ًَهِ زيهُ ُٖبىو ُٓوَف ُٖضنُْسَ ْاحًُّ ياغايًُ َىؾاضَنُّ حهىَُتِ وَنى خّ٘ ؿت َ، ب٘نىوْ
ٌَ زضاوَ،  ٌَ زَطُّ ُٓوَ َاززَيُنِ زَغتىضيُ، ًٓؿاضَّ ث ًٓكًًِ يُ زاْاِْ ُْؾُقاتِ غًازّ و حانًُُ وا ت

ًَياٍ بهُيُٓوَ، غىثاؽ.  ًَطَ بتىاْؽت َ  ْاظامن نٕ٘ ي
 ٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُض

 ؾُضَىو ناى خىضؾًس،
 بُض َيع خىضؾًس التس غًًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
بًُْػبُت َىغتُحُقات حُغطّ َىغتُحُقات يُْاو ياغا ظٗض ظَلتُتُ، نىْهُ َىغتُحُقات ظٗضٕ، 

ًَؿُُضطُيُ، َىغتُحُقا ًَؿُُضطُ، َىغتُحُقات َاوت ث ًَػتا ثاضَّ َىغتُحُقات ُٖض ُٓوَ ًُْ َاوت ث ت ٓ
ًَُُّ ْازَٕ،  َّ يُ زاٖاتُ غٓىضيًُنإ، َىغتُحُقاتِ ثاضَّ ثرتٗ زٗٙضَ بُ ٓ ًَُُ غاَياُْ زَخىض ٓ

َّ بُ ) ًَو ُْوت زَنط ( 115و  111( زَوٙض بُ )91َىغتُحُقاتِ ظيازَّ غاَياُْيُ نُ تُقسيطّ بُضًًَ
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ب٘ ُْؾُقاتِ غًازٍ و حانًُُ نُ زَوٙض زَؾطٗؾطَيت، َىغتُحُقات ُٓو ثاضَيُ نُ تُخػًػِ زَنُٕ 
ًَيَن  ٌَ زََ ًَو ي ًَُُ بَ٘إ ْاطُض َيُٓٓوَ، َىغتُحُقات َ٘ضاو َ٘ضَ،ظٗضَ، يُبُض ُٓوَ بُضٌَٓ 17بُؾ % ب٘ ٓ

ًَيَن ُْنًُٓ حُغط، نىْهُ ُٓطُض حُغطٍ  َٔ نُيًُُّ َىغتُحُقات ناؾًُ، ُٓو وؾُيُ ُٖض ُٓوَ ؿت
ًَىيػتُ ُٖض نُيًُُّ  زا ُٖيُ،ئ يُ ْاو ياغابهُئ ْاتىاْؽت َُٖىو ُٓو ؾتاُْ حُغط بهُ يُبُض ُٓوَث

َِ َىغتُحُقات نًًُ و نٕ٘ َىتابُعُ  ًَيَن ُٓوٍ تط ُٖض حهىَُت بُ خّ٘ زَظاْ َىغتُحُقات ؿت
 زَنُٕ،؟ غىثاؽ. 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 )بُظاظ(: بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَناِْ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ نُوا يُ بط طُّ يُنُّ يُ ًْٗايُتِ َىًَُنُ ُٓو عًباضَيُ  ًَو يُ ث بُؾ
ًٓعاؾُ بهطَيتُوَ، زاْاِْ ٓاَطاظّ ياغايٌ ب٘ زياضيهطزٕ، زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يُ 

ٍَ، و زَخطَيتُ  ًَُإ زاٖاتُناِْ ؾًسض ا ًَُُف ث قٓسوقٌ زاٖاتُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و بىزَُّ ُٖضَيِ، ٓ
َّ ًٓعاؾُّ  ًَىَيُنِ ضووٕ تط يُو ٌَ نطاوَ بُؾ ًَياٍ ًُْ، يُ َاززَ حُوتُّ باغٌ ي ًَطَ َ باؾُ، بُآلّ ٓ
زَنُئ، و ُٓو بابُتاُّْ نُ قػُيإ يُ غُض نطز بُض اغتِ بابُتُنإ يُ ْاحًُّ زَغتىض و يُ ْاحًُّ 

ًَطاقٌ، و قا ًَُُ ثابُْسئ بُ زَغتىضّ ع ْىِْ يُ ثط ٗشَنُزا ظٗض بُ وضزَنايُنِ باف زا ٖات٘تُوَ، ٓ
ًَطاقِ زَتىاْؽت بُ زوازانىوِْ ب٘ بهُئ ،وَضططئ، ُّٓ ياغايُ  ًٌَ زَغتىضّ ع َاؾُنافتإ نُغجاوَ بُث

ًَطاقٌ ٓاَطاظ و نًُْ٘تِ وَضططتِٓ زاٖاتُناِْ واتا ًٓػتًخكاقاتِ حهىَُتِ ُٖضَيِ  يُ حهىَُتِ ع
ؾًسض ايٌ بُ وضزَناضيُنِ ظٗض باؾُوَ ٖاتىوَ وابعامن ُٓطُض زَغتهاضّ بهُئ، يُعِٓ ظَضَض يُ ثط ٗشَنُ 
ًَؿًٓاضَّ نُ نطا ٙيُِْ ظَاُْواِْ نانِ  ًَتُوَ تُْٗا ُٓو ث ًَٓ زَزَئ، واتا بط طُنإ وَى خّ٘ ؿت

ًَسايُ ُٓواُْف زَتىاْؽت نانِ بهُيُٓوَ، غُباضَت بُ  بهُيُٓوَ، ُْٖسَيو غَُيُتِ قىاعًسّ ت
ًَؿُُضطُ و تُقاعىز تُبًعٌ بط طُنإ ظٗض بُ واظعتِ زياضَ، َُضج ًُْ خ٘  ًٓػتًخكاقاتِ ٖاووآلتًإ و ث

ًَٓؽت بُ واظعتِ،  )اضتشصاٍ ايتعٜٛضات املطتشك١ يألقًِٝ عٔ االضساز ايٓاػ١ عٔ ْاوّ َُٖىو ؾتُنإ ب
(واتا َُٖىو ُٓو ظَضَضاُّْ نُ بُ خَُيهاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ايطابل املُازضات اجملشف١ َٔ قبٌ ايٓعاّ

َُٖىو ُٓواُْ تُغبًت نطاوَ، )ضٝاض١ األزض احملسٚق١( طُياْسضاوَ بُ ُٓظضاضّ ََُاعٌ، ًٓبازَّ ََُاعِ 
ًَٓجُّ ) ٌَ يُ بط طُّ ث تٛفري االيٝات ايالش١َ الضتشصاٍ َطتشكات و ُٖضوَٖا قُضزَناِْ حهىَُت نُ زََي

القًِٝ َٔ املٛاش١ْ االؼاد١ٜ اخرّا بٓعس االعتباز املبايؼ املرتان١ُ غري املدفٛع١ نايٓفكات ايطٝاد١ٜ ٚاؿان١ُ ا
ًَطاقٌ يُ  (3114ٚاملدزد١ ضُٔ املٛاش١ْ االؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ  واتا ُٓطُض بيُض َيًُٓوَ بىزَُّ حهىَُتِ ع

َّ تُغبًت نطاوَ،  3117غاآلِْ  ًٌَ ُٓو قاْىُْ تا َُٓط ٗ ُٓو َاؾاُْ يُو ًَػتا وَضُْطرياوَ، بُث بُآلّ تا ٓ
 زَتىاْؽت وَضييطيُٓوَ، غىثاؽ.
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عُط،

 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ٕ يُ غُض نطز، و ُٓو َىٙحُظاتاُّْ ُّٓ ًٓعاؾُ ب٘ ُٓو تُوظعتُّ نُ ناى عُوِْ و ناى ٓاضاؽ باغًا
ًَؿُُضطُ،  بُض َيعاُْ زياضَ خُّ خ٘ضيُ ب٘ َىغتُحُقاتِ ًٓكًًِ يُ َُٖىو ٙيُناُْوَ يُٙيُِْ ثاضَّ ث

ًَتى غُيطّ ُّٓ َاززَيُ بهُئ زَقاو زَم ُْقٌ َاززَناِْ ) ًَُُ ب  116و  115ثاضَّ َىتُضانًِ ُٓطُض ٓ
ًَطاق131ُو  113و  ًَطَ يُ ْاو زَغتىضزا َىغتُحُقاتِ  (ّ زَغتىضّ ع ًَػتا، ي نُ زَغتىضَيهِ ْاؾًعَ ٓ

 ًَُُ ًَػتا ٓ ًَو باؽ زَنا ُّٓ ياغايُف نُ ٓ ًٓكًًِ بُ ًٓػتًخكام ٖاتىوَ تُوظيح ُْنطاوَ يُ غُض ض باب
ًَٓجُ، نُ باؽ يُ َُبايػِ َىتُضانًِ زَنا،  )ايػري َدفٛع١( َىْاقُؾُّ يُغُض زَنُئ، باؽ يُ ؾُقُضَّ ث

ًَطاقسا بُ َبايػِ ن ُواتُ ُٖضنِ ُٓو َُبًُغاُّْ ُٖضَيِ )ًٓكًًِ( َاويُتِ يُ ًٌَ حهىَُتِ ع
ًًَإ وَضبيطئ، ًٓعاؾُ ب٘ ُٓوَّ نُ  ًَٓج زا ًٓػتًخكاقِ خَ٘اُْ ي َىتُضانًِ باغِ زَنُئ،يُ ؾُقُضَّ ث

ٍَ ؾُقُضَنُّ تطزا، ناى ٓ َّ يُطُ ًَهِ زا يُ ؾُقُضَّ نىاض باغٌ يُ غُض نطا نُ تُوحًس نط اضاؽ تُوظعت
َاززَناِْ زيهُ  َٔ ا١ٜ َٛازد اخس٣ اٚ تعٜٛضات( )خاص١ظياتط ب٘ ضوْهطزُْوَ، ؾُقُضَ نىاض 

ًٓػتًخكاقات َُبايػِ َىتُضانًُُ ؾُقُضَ ؾُؾُ، عًباضَتُ يُ تُعىيعات يُ ُْتًجُّ َىَاضَغاتِ 
ًَطام نُ ُّٓ ْاوناُّْ ُٖضَيُِ نىضزغ تإ بُ ًٓبازَّ ََُاعٌ، زَغُآلتُناِْ يُى يُ زواّ يُنِ ع

ًَطام نُ 113َُضآًٌُ ظزّ ًٓٓػاِْ، غًاغُّ ُٓضظّ َُحطوقُ، بُطىَيطَّ َاززَّ ) ( يُ زَغتىضّ ع
ٌَ غىوزَُْسبٔ يُ َىغتُحُقاتِ ُْوت نُ نٕ٘ ظَضَضيإ  باغٌ يُ غُض نطاوَ ُٓو ْاوناُْ زَب

ًَُقٌ يُ بُضنُوتىوَ يُ ُْتًجُّ تُغُضوؾات، ب٘يُ ُّٓ َىٙحُظاتاُْ خُّ خ٘ض يُ، بُآلّ بُض اغتِ بَُىت
ًَىيػتُ خّ٘ وَى خّ٘ خبطَيتُ زَْيسإ و غىثاؽ، ًَىيػت ْانات وضزبهطَيتُوَ، ث  ؾُقُضَناْسا ٖاتىوَ نُ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ،

 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:
 ُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنِ ث

ًَهِ ثُضيَُإ ثؿتيرييإ نطزووَ، يُنُّ: ظيازنطزِْ ُٓو زَغتُواشَّ ناى  ًَؿًٓاض نُْس ُْٓساَ زوو ث
َّ، با  ًَىيػتُ ًٓعاؾُ بهط ُْضقتإ باغٌ نطز، يُبُضُٓوَّ َُُٓ ٓاَاصتِ ياغانُيُ نُ َُُٓ ططْيرتئ ؾتُ ث

ًَىي ػتُ زَٙيُت يُ ؾُؾاؾًُتِ زاٖاتِ ُْوت يُ َاززَنُّ زيهُف ٖاتيَب، يُبُضُٓوَّ ٓاَاصتٌ ياغانُ ث
ًَطَ، ب٘  بهات َّ ب٘ ٓ ًَؽت ظياز بهط ًَُُ زََي ًَؿُُضطُ نُ ٓ َُُٓ يُى، زووَّ: َُغُيُّ َىغتُحُقاتِ ث

ًَىيػتُ ظياز  َّ، ث ًَؿُُضطُ ظياز ُْنط ْىوغطاوَ وَى خُضًَُناِْ غًازّ حىنُط اِْ، ب٘ َىغتُحُقاتِ ث
ًَ َّ، يُبُضُٓوَّ نُ َُٖىو غاَي ًَٓاِْ بىزَُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ثُيىَْسّ بُ بهط و نىضت ٖ
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ًَؿُُضطُوَ ُٖيُ، ثاضَيُنِ ظٗضَ، و يُ  ًَػتا ثاضَيُنٌ ظٗضَ نُ بسضَيتُوَ بُ  3114َىغتُحُقاتِ ث تا ٓ
ًَىيػتُ ُّٓ زوواُْ خبطَيتُ زَْيساُْوَ، و ُٓوَ َاوت ُْٓساَاُْ، نىْهُ ظياتط يُ ) ًَؿُُضطُ، ب٘يُ ث ( 2ث

 َُإ ثؿتيريّ نطزووَ، تهايُ بًدُُْ زَْيُوَ، غىثاؽ.ُْٓساّ ثُضي
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ٌَ، ؾُضَىو   ناى ُْضقتإ ُٓطُض ؾيت تطَ قُيٓانُ، بُآلّ ُٓطُض َُٖإ قػُّ نىَيػتإ خاُْ ْاب
 بُض َيع ُْضقتإ عبسايًُ قازض:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَّ نُ نطاوَ ظياتط يُ )7عإ يًصُّْ ياغايٌ ٓاَاشَيإ زا بُ َاززَّ )بُض َي ( نُؽ 6تا  5( ُٓو ث

( يُبُض زَغيت َُٖىوَاُْ يُ 7( نُ ٖاتىوَ، بُآلّ ُٓوَ َاززَّ )7ثؿتيريّ نطز، ٓاَاشَّ زا بُ َاززَّ )
ٌَ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ بُض اغيت خبط ًَه ًَيُّ زووض و يُ ْعيو ُٓو َُبُغتُ ْاث َيتُ زَْيساُْوَ، و َ

خ٘يُتِ نُ باؽ يُ ٓاَاْج زَنُئ ٓاَاصتُنَُإ ُٓوَيُ نُ َاؾُنافتإ يُ حهىَُتِ ؾًسض ايٌ 
ٌَ يُ ُٖضَيُِ  ًَىَيُنِ ؾُؾاؾاُْ با َُٖإ ٓاَاصتُإ ُٖب ًَىَيُنِ ؾُؾاؾاُْ وَضططيُٓوَ، و بُؾ بُؾ

ًَِ وا ًُْ ض ٌَ، خبطَيتُ بىزَُوَ، ث َّ، ب٘يُ يُ َاززَّ )نىضزغتاًْؿسا ضووٕ ب ٌَ نُ زابٓط ( زا 7َييطيُى ُٖب
ًَسا ًُْ، زَتىأْ بًدىَيُٓٓوَ َاززَّ ) ًَٔ ُٓو َُبُغتُّ ت (، 7ُٓوَّ نُ بُض َيعإ يًصُّْ ياغايٌ زََي

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،
 بُظاظ(:بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 ٌَ ًَُإ باؾُ، ثؿتيريٍ ي ًَُُ َُْإ وتىوَ وَضٍ ْاططئ، ث تاظَ ُٓوَّ ناى ُْضقتاًْـ ُٖض ُٓو بابُتُيُ، ٓ

ًَتُ َاززَّ ) ًَياّ يُ بط طُّ يُنَُِ َاززَّ زووَّ زا ًُْ، به َّ باغٌ 7زَنُئ، بُآلّ طىـتإ َ (، يُو
ًَؿُُضطُ ؾُؾاؾًُت زَنا، زووَّ: بًُْػب ُت قػُناِْ خىؾهِ بُض َيعّ نىَيػتإ خإ َىغتُحُقاتِ ث

ًَسايُ،  َِ ُْؾُقاتِ غًازّ، َاْاّ ُْؾُقاتِ غًازيؿٌ ت َّ نُ زََي  ُْؾُقاتِ غًازيُ، خ٘ يُو
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،
 بُض َيع ز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؽت، ًَ ًَٓؽت يُ بط طُّ ُٓوَيُٕ نُ ب ٌَ ب )ٚ تدزز ضُٔ  ُٓطُض بهطَيت بُض اٍ َٔ ُٓو ًْكاؾُ بُوَ ن٘تايٌ ث

ًَتُ َٛاش١ْ اإلقًِٝ(  ٌَ به ًَت، ُٖض زَب ًَهِ ظيازَ ًُْ نُ ب نىْهُ ُٓوَ ُٓغاغُٕ ُٓوَ حكُّ خَ٘اُْ ؾت
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ًَُُ يُ َى ًَتُ َىاظَُْوَ، نىْهُ َىؾهًًُّ ٓ اظَُْ زايُ نُ ظٗض ؾت يُ بُغساوَ زَيت تُحػًٌ حاغًُ زَن
َّ، غىثاؽ.)ٚ تدزز ضُٔ َٛاش١ْ اإلقًِٝ( ْاو َىاظَُْوَ يُبُض ُٓوَ   بُ ضاٍ َٔ ن٘تايٌ بُو ًْكاؾُ ز

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 ُظاظ(:بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )ب
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿهُؾًإ نطز، غًاغُّ َاززَنُ بُو  ًَؿًٓاضاُّْ نُ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ث زواّ بُ ضَناونطزِْ ُٓو ث
ًَىَيُ  ،                                 ؾ

 ايفصٌ ايجاْٞ
 اٖداف ايكإْٛ

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
 ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل:

يتشدٜد ٚاضتشصاٍ اؿكٛم املاي١ٝ املطتشك١ يالقًِٝ ضُٔ ايٛازدات االؼاد١ٜ، ٚتدزز اٚال: زضِ ايٝات قا١ْْٝٛ 
 ضُٔ املٛاش١ْ ايعا١َ يإلقًِٝ.

 ثاْٝا: متهني االقًِٝ َٔ اضتشصاٍ َطتشكات٘ املاي١ٝ َٔ ٚازدات ايٓفط ٚايػاش عّٝٓا أٚ ْكدّا  سطب ايدضتٛز.
ات ٚايكسٚض ايدٚي١ٝ املكد١َ اىل اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚذيو ثايجا: اضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َٔ املٓح ٚاملطاعد

 َٔ ايدضتٛز. 116اضتٓادّا َٔ ايفكس٠ اٚاّل َٔ املاد٠ 
 زابعا: اضتشصاٍ سص١ اإلقًِٝ َٔ ا١ٜ َٛازد اخس٣ اٚ تعٜٛضات املطتشص١ً َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ.

ٛاش١ْ االؼاد١ٜ اخـرّا بٓعـس األعتبـاز املبـايؼ     خاَطا: تٛفري األيٝات ايالش١َ الضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َٔ امل
 .3114املرتان١ُ غري املدفٛع١ نايٓفكات ايطٝاد١ٜ ٚاؿان١ُ  ٚاملدزد١ ضُٔ املٛاش١ْ االؼاد١ٜ َٓر ض١ٓ 

ضادضا: اضتشصاٍ ايتعٜٛضات املطتشك١ يالقًِٝ عٔ االضساز ايٓاػـ١ عـٔ املُازضـات اجملشفـ١ َـٔ قبـٌ ايٓعـاّ        
ُع اؾُاعٞ ٚاالباد٠ اؾُاع١ٝ ٚعًُٝات األْفاٍ ٚضٝاضـ١ٝ االزض احملسٚقـ١ سطـب ايفكـس٠     ايطابل َٔ خالٍ ايك

 َٔ ايدضتٛز. 113اٚال َٔ املاد٠ 
ضابعا: ؼكٝل ايعداي١ يف تٛشٜع املٛازد االؼاد١ٜ ضُاّْا يٛسـد٠ غـعب ايعـسام ٚ دٚيتـ٘ االؼادٜـ١ َٓطـذُّا َـع        

 املاد٠ االٚىل َٔ ايدضتٛز.
 ايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ ب

ٍَ زا ًُْ؟ بُنّ٘ زَْط ثُغُْسنطا ؾُضَىوٕ ب٘  َِ يُطُ ٍَ زايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ تهايُ ن
 ؾُضَىو ناى خىضؾًس. َاززَيُنِ تط،

 بُض َيع خىضؾًس التس غًًِ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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 ايفصٌ ايجايح
 اؿكٛم املاي١ٝ يإلقًِٝ

 ايجايج١ املاد٠
اٚال: ٜهٕٛ يإلقًِٝ اؿل يف سص١ عادي١ َٔ ٚازدات ايٓفط ٚايػاش املطتدسز يف عُـّٛ ايعـسام عًـ٢ إ تتٓاضـب     

 ( َٔ ايدضتٛز.113( ٚايبٓد اٚال َٔ املاد٠ )111َع ايتٛشٜع ايطهاْٞ فٝ٘ اضتٓادّا اىل نٌ َٔ املاد٠ )
ت االخس٣ املطتشص١ً اؼادّٜا أٚ املٓح ٚاملطاعدات ثاْٝا: ٜهٕٛ يالقًِٝ اؿل َٔ سص١ عادي١ َٔ مجٝع االٜسادا

ٚايكسٚض ايدٚي١ٝ يتتُهٔ سه١َٛ االقًِٝ َٔ ايكٝاّ باعبا٥ٗـا َٚطـؤٚيٝاتٗا اضـتٓادا اىل ايبٓـد ثايجـا َـٔ املـاد٠        
 ( َٔ ايدضتٛز.131)

ازضـات  ثايجا: يالقًِٝ اؿل يف سص١ اضاف١ٝ َٔ ٚازدات ايـٓفط ٚايػـاش يتعٜٛضـ٘ عـٔ االضـساز ايٓاػـ١ عـٔ مم       
 ( َٔ ايدضتٛز.113ايٓعاّ ايطابل اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل َٔ املاد٠ )

زابعا: يالقًِٝ سل املػازن١ ايفع١ًٝ يف تػهٌٝ ٚعض١ٜٛ ١٦ٖٝ عا١َ يسقاب١ ٚؽصٝص ايـٛازدات االؼادٜـ١ َـٔ    
 ( َٔ ايدضتٛز.116خالٍ متج١ًٝ فٝٗا غربا٤ ٚممجًني عٓ٘ مبٛدب اسهاّ املاد٠ )

القًِٝ َطايب١ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ بالاش ايتػسٜعات اييت ػطد غسانت٘ ايفعًٝـ١ يف اداز٠ ايدٚيـ١   خاَطا: حيل ي
( َــٔ ايدضــتٛز ٚدز٤ ايضــسز عــٔ سكــٛم االقًــِٝ املايٝــ١ ٚاالقتصــاد١ٜ 115َٚؤضطــاتٗا اضــتٓادا ؿهــِ املــاد٠ )

( َـٔ ايدضـتٛز يتعذٝـٌ    113) ٚتػسٜع قإْٛ تٛشٜـع ٚازدات ايـٓفط ٚايػـاش اضـتٓادا اىل ايفكـس٠ اٚال َـٔ املـاد٠       
 ايت١ُٝٓ يف االقًِٝ ٚاحملافعات.

ضادضا: حيل يالقًِٝ املػازن١ ايفع١ًٝ َع اؿه١َٛ االؼاد١ٜ يتطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتذ١ َٔ اؿكٍٛ اؿايٝـ١،  
َـِٓٗ،  ٚ إ ًٜعب دٚزٙ اؿصسٟ يف اداز٠ اؿكٍٛ املطتكب١ًٝ يف االقًِٝ، َٔ ضُٓٗا تطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتر 

ٚاييت سسّ َٓٗا االقًِٝ بطبب زفض اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚتكاعطٗا عٔ ادا٤ دٚزٖـا االجيـابٞ يف زضـِ ايطٝاضـات     
 ( َٔ ايدضتٛز.113االضرتاتٝذ١ٝ ايالش١َ يتطٜٛس ثس٠ٚ ايٓفط ٚايػاش ٚاملػاز ايٝٗا يف ايبٓد ثاْٝا َٔ املاد٠ )

ٚايػاش اـاّ ٚاملٓتذات ايٓفطٝـ١ املعـد٠ يالضـتٗالى     ضابعا: حيل يالقًِٝ إ ؽصص ي٘ سص١ عادي١، َٔ ايٓفط
يف عُّٛ ايعسام ع٢ً إ تتٓاضب َع ايتٛشٜع ايطـهاْٞ فٝـ٘ ٚاألخـر بٓعـس االعتبـاز ايعـسٚف اـاصـ١ يالقًـِٝ         

 ٚاشاي١ َعاٖس ايتُٝٝص املتبع١ ضدٙ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى عُط،
 َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:بُض 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ًًَُّ  بُؾٌ غ
 َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ

:ًًَُّ  َاززَّ غ
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 ٍَ ٌَ يُطُ ًَطام َاوت خّ٘ ُٖيُ بَُُضَ ًَٓطاوّ غُضَثاّ ع يُنُّ: ُٖضَيِ يُ زاٖاتُناِْ ُْوت و طاظّ زَضٖ
ًَت يُ وآلت، بُ ثؿت بُغؼت ب ( و 111ُ ُٖض يُى يُ َاززَناِْ )زابُؾبىوِْ زاًْؿتىإ زا طىصتاو ب

 (ّ زَغتىض.113بُْسّ يُنُّ يُ َاززَّ )
ًَى  زووَّ: ُٖضَيِ يُ َُٖىو زاٖاتُ وَضطرياوَناِْ زيهُّ ؾًسض اٍ و بُخؿـ و ياضَُتًُنإ و قُضظَ ْ
ًَت بُ ُٓضى و بُضثطغًاضيُتًُناِْ خّ٘  زَوَيُتًًُنإ َاوت ُٖيُ، ب٘ ُٓوَّ حهىَُتِ ُٖضَيِ بتىاْ

ًًَُّ يُ َاززَّ )َُٖي ًَت بُ ثؿت بُغؼت بُ بُْسّ غ  (ّ زَغتىض.131ػ

ًًَُّ: ُٖضَيِ َاوت يُ بُؾٌ زيهُف ُٖيُ يُ زاٖاتُناِْ ُْوت و طاظ ب٘ قُضبىونطزُْوَّ ُٓو ظياْاُّْ  غ
ًٌَ طُيؿتىوَ بُ ثؿت بُغؼت بُ بُْسّ يُنُّ يُ َاززَّ ) ًَؿىو ث  (ّ زَغتىض.113نُ يُٙيُٕ ضشَيُِ ث

ضَيِ َاوت بُؾساضبىوِْ ضاغتُوخّ٘ ُٖيُ يُ زضوغتهطزِْ ُْٓساَُتِ زَظطاّ طؿتِ ناوزَيطّ و نىاضَّ: ُٖ
ًٌَ حىنُُناِْ  تُضخاْهطزِْ زاٖاتُ ؾًسض ايًُنإ يُ ضَييُّ زاْاِْ فتايٓسَّ خّ٘ يُ ؾاضَظاو ْىَيُٓض بُث

 (ّ زَغتىض.116َاززَّ )

ًَٓجُّ: ُٖضَيِ َاوت خ٘يُتِ زاوا يُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ  بهات ب٘ زَضنطزِْ ُٓو ياغاياُّْ نُ ٖاوبُف ث
ًٌَ حىنُِ َاززَّ  بىوِْ زضوغت يُ بُض َيىَبطزِْ زَوَيُت و يُ زاَُظضاوَناِْ بُضَُغتُ زَنات بُث

(ّ زَغتىض و زووضخػتُٓوَّ ظيإ يُ َاؾُ زاضايٌ و ٓابىوضيُناِْ ُٖضَيِ و زاْاِْ ياغاٍ 115)
ًٌَ بط طُّ يُنَُِ َاززَّ )زابُؾهطزٕ و بُض َيىَبطزِْ ناضوباضّ ُْو (ّ زَغتىض ب٘ 113ت و طاظ بُث

 خريانطزِْ طُؾُنطزٕ  يُ ُٖضَيِ و ثاضَيعطانإ.

َّ نطزِْ ُْوت و طاظّ بُضُّٖ  ٍَ حهىَُتِ ؾًسض اٍ بُؾساضّ ناضا يُ بُض  ؾُؾُّ: ُٖضَيِ َاوت خ٘يُتِ يُطُ
ًَػتا زا، ُٖضوَٖا ضَٗيٌ زياضّ خّ٘ ًًَيُناِْ ٓ ًَٓطاو بهات يُ ن ًَيُ ٓايٓسَناِْ  ٖ ًَ َّ يُ َُٖيػىض اِْ ن ًَط  بي

ًَٓطَئ و ُٖضَيِ بُ ّٖ٘  ًًَاُْوَ بُضُّٖ زَٖ ُٖضَيِ، يُواُْف ؾطٗؾتِٓ ُٓو ُْوت و طاظاُّْ نُ ي
ًَبُف بىوَ يُ ْىاْسِْ ضَٗيٌ ًٓجابٌ يُ زاْاِْ غًاغُتِ غرتاتًجٌ  ًٌَ ب ضَتهطزُْوَّ حهىَُتِ ؾًسض اٍ ي

ًَىيػت نَُتُضخَُِ زَْىَيٓ ًَـ خؿتِٓ غاَاِْ ُْوت و طاظ نُ يُ بُْسّ زووََِ َاززَّ ث َِ ب٘ ث
ًَهطاوَ.113)  (ّ زَغتىض زا ٓاَاشَّ ث

ًَهِ عازيُّْٚ يُ ُْوت و طاظ و ُٓو بُضَُُٖ ُْوتًاُّْ ب٘  حُوتُّ: ُٖضَيِ َاوت خ٘يُتِ نُ بُؾ
ٍَ زابُف  ًَو يُطُ ًَطام بَُُضَ بىوِْ زاًْؿتىاِْ وآلت بُناضبطزٕ ٓاَازَ زَنطَئ زياضّ بهطَيت يُ ع

ًَت و باضوزٗخُ تايبُتًُناِْ ُٖضَيِ يُبُضناو بيريَيت و َُٖىو زياضزَناِْ ضَطُظ ثُضغيت  طىصتاو ب
ًَسضَيت نُ يُ زشّ زا ُٓصتاّ زَزضَيت. ًَ ُْٖ 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 ًس )بُظاظ(:بُض َيععىِْ نُاٍ غع
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَؿًٓاض زَنا يُ ًَاتِ  ًَتُ )ايبٓد( يًصُّْ ياغايٌ يُ غًاغُنُ ث )ٚايفكس٠ يُ ؾُقُضَّ يُنُّ، ُٓوَيُٕ بب
ًَىَ اٚاّلَٔ املاد٠( ًَىَ )اىل ايفكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠(، يُ زووَّ: بُ َُٖإ ؾ ًًَُّ بُ َُٖإ ؾ )اضتٓادّا ، و يُ غ

ًَت:(، اىل ايفكس٠ ًَىَيُ ب ًَٓجُّ زا بُو ؾ ًَتُ ؾُقُضَ، و يُ بط طُّ ث )حيل يالقًِٝ َطايب١  بُْسَنإ بب
اؿه١َٛ االؼاد١ٜ بالاش ايتػسٜعات اييت ػطد غسانت٘ ايفع١ًٝ يف اداز٠ ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا اضتٓادا ؿهِ املاد٠ 

١ ٚتػسٜع قإْٛ تٛشٜع ٚازدات ايٓفط ( َٔ ايدضتٛز ٚدز٤ ايضسز عٔ سكٛم االقًِٝ املاي١ٝ ٚاالقتصاد115ٜ)
و ( َٔ ايدضتٛز يتعذٌٝ ايت١ُٝٓ يف االقًِٝ ٚاحملافعات(، 113ٚايػاش اضتٓادّا اىل ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ )

ٌَ: ))ٚ إ ًٜعب(  غُباضَت بُ بط طُّ ؾُؾُّ، يُ ًَاتِ ٚإٔ ٜكّٛ بدٚزٙ اؿصسٟ يف غًاغُنُ بُو ؾهًُ ب
ًَىَ ْػبُت القًِٝ َٔ ضُٓٗا تطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتر َِٓٗ(اداز٠ اؿكٍٛ املطتكب١ًٝ يف ا ، و بَُُٖإ ؾ

ًَتُ   يُ ن٘تايٌ َاززَ زا، غىثاؽ. )ايفكس٠(بُْس بب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،

 
 
 

 بُض َيعز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ، و ثؿتيريّ يُو ط٘ض اْهاضيُف زَنُئ نُ يًصُّْ  َٔ يُ ضووّ زاضايًُوَ َاززَنإ ثُغُْسَ ٍٙ ٓ
 ياغايٌ زاواّ نطزووَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَىَيُنِ عاّ ضاظئ يُو تُعسيٚتُ، بُآلّ قاْىِْ وابعامن يُ زَغتىضيـ ًَُُ بُؾ ًٓؿاضَت بُ بُْس زَزات  ٓ
ًَُُ ؾُقُضََإ ْىوغٌ بىو،  ؾىضا نطزيإ بُ بُْس، ًٓٓجا وابعامن بُ بُْس ُٓصتىٌَُْ ُْى بُ ؾُقُضَ، ٓ
ًَُُ نطزووَإ بُ  ًَيَن وَنى خٍ٘ باؾرتَ، ٓ ؾُقُضَ يُ بًسايُتُوَ ؾىوضا نطزّ بُ بُْس ُٓوَ يُى، ؿت

ٌَ )ُى َىٙحُظَّ ُٖيُ يُ ُٓوَف ؾىوضزووَّ: ي ًَٓاوَيتًُ ْاوّ حُوتُّ: زََي قًِٝ إ ؽصص ي٘ يالحيل ا ٖ
غاظَنُ ٙزَ، ًٓعاؾُنُ نطاوَ، بُآلّ َىْاغب  )ايٓفط اـاّ( ؾتِ وا ًُْسص١ عادي١، َٔ ايٓفط ٚايػاش اـاّ( 

ًَ َّ، غىثاؽ.ًُْ، ٓ ًَطَ، يُبُض ُٓوَ غاظَنُ ٙ زَزض  ُُ باغٌ تُغؿًُّ ُْوت زَنُئ ي
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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ًَط، ناى كتاٍ،  ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، )ْاغو خإ، ز. قباح، ز. علتس، ناى زي َِ ت ن
ًَؿُوا، ٓاؾتِ خإ، ناى غُضُْٖط، ناى ؾىإ، ناى عُط ٖاشَ خإ، ٓاُْٖط خإ، ناى  زَيؿاز، ناى ث

 ؾُضَىو ْاغو خإ، (فاضٌُٖوضاَِ ، ز. بُؾري، ناى 
 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ خَ٘ ًَٓجُّ و ؾُؾُّ و َُٖىو ًٓػتًخكاق ًًَُّ و بط طُّ ث اُْ ُّٓ َاززَيُ بط طُّ يُنُّ و بط طُّ غ

ًَٓجِ ثُيىَْسّ بُ َاززَّ 113نُ بُ َاززَّ ) ٌَ، نىاض، ث ( تُحكًل نطاوَ، يُعِٓ يُى بط طُ، زوو، غ
ًَطاقِ زا، و ًٓػتًخكاقٌ خَ٘اُْ، بُآلّ َاززَّ )113) ( يُ بط طُّ يُنَُِ نُ 113( ُٖيُ يُ زَغتىضّ ع

ًَِٓ َُٖىوّ خبىَيُُٓوَ ،  ًَؿ بُآلّ بُ تُؾػًٌ نُ باغٌ َاؾُناِْ يُ زَغتىضزا ٖاتىوَ، حُظ ْانُّ غُضتإ ب
ًَٓطاو تا ُٓخري ُّٓ  ًَُٓناِْ ُْوت و غاظّ بُضُّٖ ٖ ٍَ ُٖضَيِ و ثاضَيعطا بُضُّٖ ٖ حهىَُتِ ؾًسض اٍ يُطُ
ًَؿُّ  َّ، ن ٌَ َُُٓف بُ ياغا ضَيو زَخط َِ يُ ُٓخريزا زََي َّ زياضّ نطزووَ نُ زََإ زات َاؾاُّْ نُ يُو

ًَػتا ٍَ بُغسا تا ٓ ًَُُ يُطُ ًَػتا ياغاٍ ُْوت و غاظيإ ًُْ، ٓايا ُّٓ ياغايُ حهىَُت  ٓ ُٓوَيُ نُ ُٓوإ تا ٓ
ًَؽت ب٘نِ ُّٓ ًٓػتًخكاقاَُْإ ب٘ زَغت ْاخُٕ نُ  ًَ ًَُُ ستاغُبُيإ بهُئ ب زضوغت ْانات نُ زواتط ٓ

ًَُُ ُٓو ًَُُزا ًُْ، يُعِٓ ٓ ًَهُوَ ُٖيُ نُ يُ زَغُآلتِ ٓ ًَٓج غاَيُ، ، نُْس غاَيََازاّ ثُيىَْسّ بُ ؾت ُ، ث
ًَُُ زياضّ نطاوَ،  َِ، ُّٓ َاززَ زَغتىضيُ نُ نىاض ًٓػتًخكاقاتِ ب٘ ٓ َّ ُّٓ ياغايُ زَضن ٍَ زَزض ظياتطَ ُٖو

 بُْسَ بُوَّ نُ ٓايا َُضنُظ ياغاٍ ُْوت و غاظ زَضزَنات يإ ْا؟ غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 اح،ؾُضَىو ز. قب

 بُض َيع ز. قباح ستُس صتًب:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٍَ تًُٓسنطزِْ ُٓو ًٓػتًخكاقاتُّ  ًَسايُ، يُعين يُطُ ًًًُّ بُ ب٘نىوِْ َٔ ُْٖسَيو ًٓؿهايٌ ت َاززَّ غ
 ًٌَ ًَ ًَِ وايُ نُ تُحػًٌ حاغًُ نُ ت٘ ب نُ يُو َاززَزا باغهطاوَ َُٖىوّ ًٓػتًخكاقاتِ زَغتىضيُ، َٔ ث

ٌَ، يُعِٓ وَنى ًِٝ(حيل يالق) ًَيري ب ًَو نُ يُ زَغتىضزا َ ، و َُكتىعُيُى ؾت ضيعنُّ، نىْهُ ؾت
ًَهطزِْ ُٓو حُقاُْ، بُآلّ َىَىض َز تُْٗا  ًَبَُ حُقيَب قاْىٕ ب٘ ُٓوَيُ نُ تُضَؾُى َىيعَّ نُّ بُ َ

َّ، ب٘يُ َٔ ًٓكترياحِ ُٓوَ زَنُّ، ب٘ ُٓوَّ َا ًَهِ ؾَت ز ززَنُ ًًٓعاَِ ًٓػباتِ حُقيَب وَنى ًٓعْٚ
ٌَ ب٘ حهىَُتِ ًٓكًًِ نُ َىتايُبُّ ُٓو ًٓػتًخكاقاُْ بها يُ حهىَُتِ ًٓتًخازّ، ب٘نِ؟ نىْهُ  ًَساب ت

( ًٌَ ًَ ٌَ قاْىٕ ب٘ حيل يالقًِٝ َطايب١ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ(نُ ب ًَُُ زَب ًَهسا ٓ ًَهِ غابتُ يُ حاَي ًَه ، َُُٓ حُق
َِ تَُػًً ٌَ، ن ًَهِ َىعُيًُٕ ب ًٌَ)ًًٓعاَِ ًَُٗت ًَ ٌَ ب ع٢ً ٌ ًٓكًًِ زَنات حهىَُتِ ًٓكًًِ، نُواتُ زَب

ًٌَ )عتل( عسه١َٛ اإلقًِٝ َطايب١ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ( ًَ ًَُُ ْاتىاْؽت ُ، نىْهُ ُٓطُض ب ٙ نىيؽت، نىْهُ ٓ
ًَُُ يُ تُضَوت ْعَرتئ، نُواتُ َُٖىو  ًًٓعاَِ حهىَُتِ ًٓتًخازٍ بهُئ يُ ضووّ زَغتىضيُوَ، نىْهُ ٓ
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ًٌَ )ُٓواُْ  ًَ ٌَ ب ًَطَ ْىوغطاوَ زَب ًٌَ َاززَّ ياغاٍ ع٢ً سه١َٛ اإلقًِٝ َطايب١ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ(نُ ي ، بُث
ٌَ بُض اغتِ غُضٗنايُتِ ُٖضَيِ   ضًطات اإلقًِٝ(يتٓطٝل بني ايطًطات األؼاد١ٜ ٚ)ٜتٛىل اغُضٗنايُتًـ ب

ًَو يُ ُٓضنُنُّ زَنُوَيتُ ُٓغتّ٘ غُضٗنايُتِ ُٖضَيِ، ب٘ يُ َٔ ًٓكترياحِ ُٓوَ زَنُّ، يُعين بُؾ
ًَطَ وَنى َاف باغهطاوَ، نىْهُ ؾًعًُٕ ًٓكًًِ  َّ بُ َُٖىو ُٓواُّْ نُ ي ًًٓعاَِ حهىَُتِ ُٖضَيِ بهط
ًَو َىتاَيُبُ بُّ  ًَسا بها، بُآلّ ض نُغ َِ َىْاقُؾُّ ت ًٌَ زَغتىض نُغًـ ْاتىاْ ُٓو َاؾاُّْ ُٖيُ بُث

ًٌَ ًٓكًًِ َىتاَيُبُ بُّ ًَ ًَهِ َُعُٓوّ ًٓعتًباضّ ُٖيُ، بُآلّ  قاْىُْ، نُ ب ٌَ ؾُخػًُت قاْىُْ، بَُي
 ٌَ ًَُٗتٌ تُْؿًعّ بُض اغتِ َىنُيُؾُ بُوَّ ُٓو ناضاُْ بهات َُٖىو ُٓواُْ نُ وَنى حُم باغهطاوَ، زَب

ع٢ً سه١َٛ اإلقًِٝ املػازن١ ايفع١ًٝ َع بيَب بُ واًَب يُ غُض ؾاِْ حهىَُتِ ًٓكًًِ، ب٘ فتىوُْ )
ٌَؼاد١ٜ( اؿه١َٛ اال ًَ َِ وَنى )حيل(  ُْى ب ًَهٌ بسَيت ًَو نُ حُق نىْهُ َىَاضَغُّ حُم ْانُّ، يُن

ٌَ ُْخري َىَاضَغُّ ُٓو حُقُ  َِ بًَ ٌَ )يُ( بٍ٘ ُٖيُ غبُيٓ ًَ ًَِٓ ب ًَهٌ َُواظّ بًٗ حُم يُعِٓ بُ حىنُ
ٌَ يُو حىنُُ َُواظياُْ  ٌَ، زَب ًَساب َّ ًًٓعاَِ ت بط ٗيُٓ زَضَوَ ب٘ ْانُّ، ب٘يُ ُٓطُض غًػُنُ ؿتاُْو

 ُٓحهاَِ وَىبٌ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓت ُٖبىو؟  ؾُضَىو َُْابٌ وَظيطت

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ضاغتُ غُبُبٌ َُوُٖضّ نُ ُّٓ ياغايُ زَضزَنُئ، نىْهُ بُغسا ضَؾعّ نطزووَ  ُٓو َىٙحُظَّ ٓ
 ٌَ ٌَ َاؾُإ نًًُ، بُآلّ زََي ٌَ خّ٘ زَغتىض زََي ًَساب ٌَ تُؾاغًًِ ت نُ ياغا زَضنات، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ زَب

ًَٓاوتُ ٍٙ خَ٘إ بُ ياغا زاواّ  )ٜٓعِ بكإْٛ( ًَُُ ًُٖٓنَُإ ٖ قاْىُْنُف ْانا َاؾُنُف وَضْاططّ، ٓ
ُئ، زووَّ: ز. قباح َىٙحُظَتُناِْ ضاغتُ، بُآلّ ُّٓ ؾُغًُ باغٌ ٓايًُتُنإ ْانا، حكىقِ خَ٘إ زَن

ًَبًًُٓنُ  باغٌ ُٓوَ زَنات حكىقُإ نًًُ، ؾُغًُناِْ تط ٓايًاتِ ب٘ زاْاوّ نُ نٕ٘ زاواّ زَنُّ، ت
 غىثاؽ. ضاغتُ، بُآلّ زاْطاوَ يُ قاْىُْنُ ؾُغًٌ زاٖاتىو بعَبت ُٓو قػاُْ زَنات نُ باغت نطزووَ،

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ز. علتس،

 بُض َيع ز. علتس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َٔ ثؿتيريٍ ُٓو َاززَيُ زَنُّ وَنى َُظَىوٕ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َاوت خ٘يـُتِ نـُ َاؾـُ زاضايًـُنإ     
ًَهِ َُؾــطوعُ، بــُآلّ َىٙحــُظَ يــُ غــُض خــّ٘ يُٙيــُٕ حهىَــُت ِ ًٓتًخازيــُوَ زاوا بهــات، و ٓــُوَ حــُق

ُْٖسَيو زاض ؾتُٓوَناِْ ُٖيُ، َُُٓ بـ٘ زَوَيَُُْـسنطزِْ َاززَنـُ يـُ بُْـس ٓـُوَّ خـّ٘ َىٙحـُظَّ زا         
       ُ ًَت يـ ٌَ ؾُقـُضَ ْـُب ل يف ثايجـا: )يالقًـِٝ اؿـ    َُْابٌ وَظيط ؾًعًُٕ يُ زَغتىضزا بُْس ٖـاتىوَ، بـا بُْـس بـ
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)ايٓاػـ١(  يُ  سص١ اضاف١ٝ َٔ ٚازدات ايٓفط ٚايػاش يتعٜٛض٘ عٔ االضساز ايٓاػ١( ب٘ زا٣ )االضساز ايٓاػ١(
ًَـٌ    ًَؿـىو ث ٌَ: ب٘ قُضبىونطزُْوَّ ُٓو ظياْاُّْ نُ يُٙيُٕ ضشَيُِ ث ًَٓاوَ زََي نىْهُ يُ نىضزيُنُزا واّ ٖ

ًَِ وايـُ ْاًَُـُ طىصتـاو تـط        ٍَ ْاتًجـُ ثـ زابعـا: يالقًـِٝ سـل املػـازن١ ايفعًٝـ١ يف تػـهٌٝ       َ، طُيؿتىوَ، يُطـُ
َّ ٚعض١ٜٛ ١٦ٖٝ عا١َ يسقاب١ ٚؽصٝص ايٛازدات االؼاد١ٜ( ٌَ بهط ًَىَّ ي ًَِ باؾُ بُو ؾ ، )يالقًِٝ سل َٔ ث

نـىْهُ ٓـُو َـاززَّ    املػازن١ ايفع١ًٝ يف تػهٌٝ ٚعض١ٜٛ ١٦ٖٝ عا١َ ملساقبـ١ ؽصـٝص ايـٛازدات االؼادٜـ١(     
ٌَ:    ( يُ زَغتىض 116ٓ) ًَهـطاوَ زََيـ ْـُى  )تلضـظ بكـإْٛ ٦ٖٝـ١ عاَـ١ ملساقبـ١ ؽصـٝص ايـٛازدات(        اَـاشَّ ث

ٍَ زَغتىض، َُُٓ يُى، زواتط )َطاقبُ وختكًل( ًْـُ، يـُعِٓ واوَنـُ     )يسقاب١( ٌَ يُطُ ب٘ ُٓوَّ َىتابًل ب
ًَتـُوَ )      ٍَ زَغـتىضَنُ زا ب ًَطَ، بـ٘ ٓـُوَّ يُطـُ ُى )يطقابـُ  ْـ  ؽصـٝص ايـٛازدات األؼادٜـ١(   ملساقبـ١  ظيازَ ي

ًٌَ زَغــتىضَنُ، َــاززَّ ) ًَِ بهطَيتــُ 116وختكــًل( واوَنــُ ظيــازَ بــُث ( يــُ ؾُقــُضَّ يــُعِٓ ب٘يــُ زََيــ
ٌَ   اهل١٦ٝ ايعا١َ( ) ُ   ضاغـتُ زَغـتىض زََيـ ًَهِ عاَـ ًَـو ُٖئـُ عاَـُ         ُٖئـُت َّ، بـُآلّ نـُ وَخت زضوغـت زَنـط

( َّ َّ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًسقاب١( زضوغت بىو ْاوّ زَْط بـُ ْـُنريَ، نـىْهُ ٓـُوَ ٓـُو      ٦ـ١ ايعاَـ١(   )ٖٝ ْاوّ ْـاْط
ٌَ يـُ   ٌَ حُقٌ خ٘تُ بُؾساضّ ؾًعًًت ُٖب ًَطَ نُ زضوغت زَب ًٌَ زَغتُيُنِ طؿتِ، زواّ ُٓوَّ ي ًَ ناتُّ ب

ًَيت يــُ ٓــُو   ٌَ )٦ٖٝــ١ ايعاَــ١( تُؾــهًٌ و ُْٓــساَ )ملسقابــ١ ؽصــٝص ايــٛازدات االؼادٜــ١(،  نــُ زضوغــت زَبــ
ًَٓجُّ و ؾُؾُّ  نُ)املػازن١ ايفع١ًٝ(  غُباضَت بُ ٖاتىوَ، بُآلّ )املػازن١ ايفع١ًٝ( يُ ؾُقُضَّ نىاضَّ و ث

        ّ ٌَ: )بُؾـساضبىوِْ ضاغـتُوخ٘( يـُعِٓ ٖـَُىو )املػـازن١   غُيط زَنُئ يُ نىضزيُنـُزا، يـُ نـىاضََسا زََيـ
ٌَ: )ٖاوبـُف بـى       ايفع١ًٝ(  ٌَ: )بُؾـساضبىوِْ ضاغـتُوخ٘( يـُوّ تطيـإ زََيـ وِْ يُ عُضَبًُنُ، يُ يُنًإ زََي

ٌَ: )بُؾـساضّ نـاضا( ب٘يـُ يـُ َُٖىوؾـًإ يـُ عُضَبًُنـُ واتـُ          )املػـازن١ ايفعًٝـ١(   زضوغت( يُوّ تطيإ زََي
َّ )ٖاوبُؾٌ ؾًعًِ( طىصتاوتطَ، غُباضَت بـُ   ٌَ: بُعُضَبًُنُ بٓىوغط ًَ يـُ  )دٚز اؿصـس٣(  بُض اّ َٔ ُٖض ب

ٌَ، نـىْهُ زيـاضَ ًَـاواظ    ًَِ وا ًُْ ضَٗيٌ زياضّ ُٖب ٍَ ٓـُوَّ نـُ تـ٘ زَوضّ حُغـطيت      نىضزيُنُزا ث َ يُطـُ
ٌَ، يُعِٓ خ٘ت تُْٗا ُٖضَيِ غُضثُضؾيت زَنات، غىثاؽ.  ُٖب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَط،  ؾُضَىو ناى زي

ًَط ستُىز:  بُض َيع ستُس زي
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٌَ َٔ واٍ بُ باف زَظامن َّ نىضت بهطَيتُوَ بُطىَيطَّ َاززَّ غ ، بُْسّ يُنُّ و زووَّ و نىاضََُٔتىاْط
ٍَ َاززَ ياغاناِْ ْاو زَغتىض ب٘  ًَت، يُبُضُٓوَّ يُطُ ًَىَيُ ُْب َّ بُيُى بُْس َُٖىوّ، يُعِٓ بُو ؾ بهط
ًَؽت، يُنُّ: ُٖضَيِ يُ  ًَ ًَت ب ًَىَيُ ب ٍَ يُنسا وا باؾرتَ بُّ ؾ ًَو ُْنٔ يُطُ ُٓوَّ تُعاضوظ ُْنا يإ ث

ًَطام زاواّ َاوت خّ٘ بهات بُ ثؿت بُغؼت بُ بُ ُٖض زاٖ ًَٓطاوّ غُضَثاّ ع اتُناِْ ُْوت و طاظّ زَضٖ
بُ (ّ زَغتىض، و ُٖضوَٖا بُ ثؿت بُغؼت 113( و بُْسّ يُنُّ يُ َاززَّ )111يُى يُ َاززَناِْ )

ًًَُّ يُ َاززَّ ) ط ًٖين ُٓوَ (ّ زَغتىض، َُُٓ ظيات116( و )115(ّ زَغتىض و َاززَّ )131بُْسّ غ
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ٌَ بُْسَنُ يُيُى بُْس زا ن٘ بهطَيتُوَ، و يُ َُٖإ ناتًؿسا ًٓؿاضَت بُ َاززَّ  زَنات يُعِٓ ُٖض غ
ًَِ باؾُ بُْسَيهِ تط ظياز 143) ًَو، َٔ ث ًَطاقٌ بسضَيت ُٖض يُّ َاززَيُزا باؾرتَ َُُٓ خاَي (ّ زَغتىضّ ع

ًَىيػتِ بُؾس ًَت: ث ًَىَيُ ب َّ ب٘ ُّٓ َاززَيُ بُّ ؾ ًَهطزِْ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ ناتِ بهط اضٍ ث
ًَطاقسا، يُبُض ُٓوَّ بُ ؾًعًٌ ًٓػجاتِ  ٓاَازَنطزِْ ثط ٗشَ ياغاٍ بىزَُّ غاَياُّْ حهىَُتِ ؾًسض ايٌ ع

َّ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ بُؾساضَ يُزَغُآلتسا، ُْى ُٖض تُْٗا بُْىوغؽت، غىثاؽ.  ُٓوَ بهط
 غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ 

 ؾُضَىو ناى كتاٍ،
 ابطاًِٖ: طاٖسبُض َيع كتاٍ 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُى زاض َيصضاوَ نُ تاظَ وَؾسَيو يُ نىضزغتإ  ًًَٓى غُيطّ زاض ؾتِٓ ُّٓ َاززَيُ بهُئ، بُؾ ُٓطُض ب

ًَٔ، نىْهُ َُٖى ًَو زَنُٕ و زَغتىض زازَْ )حيل نرا، حيل و بُغًػُّ َىغتُقبُيُ زَض واتُ بُغسا َؿاوَظات
ًَٓاوَ  نرا، حيل نرا( ًَو يُ زَغتىض بُزَغتُإ ٖ ًَُُ ؾت ًَت، ٓ ب٘يُ َٔ زَبًِٓ ُٓوَ زووباضَيُ، َاْاّ ْاب

ًَو، يُعين ًٓؿُنُ تُواو بىوَ و ضٗيؿتىوَ، ب٘ ناضَغُضنطزِْ ُّٓ بابُتُ َٔ ب٘  ُٓوَ بىويتُ حُق
ًَؽت  ًَ )حيل ٜٚهٕٛ يإلقًِٝ(  ًٓرت ُٓواملاد٠ ايجايج١: يألقًِٝ اؿكٛم ايتاي١ٝ( )يًصُّْ ياغايًـ ْىوغًىَُ، ب

ًَٔ ُٖض زووباضَيُ تُقطيبُٕ يُعِٓ ظَاُْواًْـ َىإ )حيل يإلقًِٝ، حيل يإلقًِٝ(  ُٖتا ن٘تايٌ ُٓطُض بًَ
ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓو عًباضَّ يُنُّ خبطَيتُ بًسايُتِ َا ززَنُ و ًُْ، و يُ ضووّ زاض ؾتُٓوَف َىإ ًُْ، ث

ُٓو )عتل( و ْاظامن ض تا زوايٌ َُٖىوّ يُغى بهطَيؼت و َٔ ب٘يامن ْىوغًىَ، غُباضَت بُ وؾُّ بُْس و 
ًَت، غىثاؽ. ٍَ َُْابٌ وَظيطّ وؾُّ بُْس بُناضب  ؾُقُضَيُطُ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ٖاشَ خإ،

 ف٢:َصطبُض َيع ٖاشَ غًًُإ 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َٔ ثؿتيريّ يُ َاززَنُ زَنُّ وَنى َُظَىوٕ، بُآلّ تُْٗا زوو َىٙحُظَّ ؾهًًِ ُٖيُ يُ غُض َاززَنُ 
ًَِ وايُ يُ ضووّ يىغُويُوَ ُٓو  )ٜهٕٛ يإلقًِٝ(ُٓويـ ُٓوَيُ يُ ؾُقُضَّ يُنُّ و زووَّ ٖاتىوَ  َٔ ث

َّ، نىٜهٕٛ) ٌَ َُٖيبيري ًَسا ًُْ، تُْٗا بُؽ يُ ٜهٕٛ(ْهُ يُ ؾُقُضَناِْ تطزا ُٓو )(ـُ ؾًاو ًُْ زَب ّ ت
ًَسايُ، و َىٙحُظَّ تطّ يُ غُض ُٓوَيُ نُ ُٖض يُى يُ ؾُقُضَّ )ٜهٕٛؾُقُضَّ يُنُّ و زووَّ  (ّ ت

ًًَُّ و ؾُؾُّ، باؽ يُ َاززَّ ) ٌَ زابط َيصضَيتُوَ، و غًػُيُنِ 113يُنُّ و غ ( زَنات بُض اغيت َُُٓ زَب
َّ، و زََج بهطَيتُوَ َُٖىويإ بُيُنُوَ يُ َاززَيُنسا ب٘ ُٓوَّ َُٖىو ُٓو تُؾاغًًُ تطّ ب٘ ٖ ؽت بهط

ٌَ، غىثاؽ.  يُ ْاو َاززَنُ ُْب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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 ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ،
 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَطَ تًهطاض ثطغًاضَيهِ  ًَِ خ٘ؾُ وؾُيُى ي ًَطَ ظٗض ث يُ بُض َيع وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ُٖيُ، َٔ ي

ًَتُوَ  ًَتُوَ، حُظّ زَنطز يُ ؾُقُضَّ تُقىيتًـ )سص١ عادي١(، زَب يُ َُٖىو ؾُقُضَنإ زووباضَ زَب
ًَتُوَ، نىْهُ ؾًعًُٕ  ًَهِ َىًُُٖ، بُآلّ َٔ يُ َُْابٌ وَظ)سص١ عادي١( زووباضَ ب يط زَثطغِ بُ ض ؾت

ًَىَضَيو  ٌَ ُٓوَ قًاغُنُ )سص١ عادي١( ث ًَىَضّ زاًْؿتىإ و تًعسازّ زاًْؿتىإ ب َّ؟ ُٓطُض بُ ث زازَْط
ًَىَ نَُرتٕ، بُآلّ ُٖض يُ ن٘زّ ُْٖسَغٌ و  ٓ ًَٔ ًَُُ ُْٖسَ نىضزئ و ُٓوإ زََي ًَؽت ٓ ُٓوإ زَتىأْ بًَ

ًَىَض ُٖيُ، ن٘ز ُٖيُ ب٘ حػُّ عاز ًَىيػتِ َُؾاضيعٌ ٓاو ث يًُ و تًهطاضّ ُٓو َُغُيُيُ، َُغُيُٕ َٔ ث
َّ )61بُ ) ٌَ ضٗش ٌَ ًٓكًًِ زَتىاْ ٌَ، َٔ ُٓو 51( يًرت ٓاو ُٖيُ، بُآلّ َىزيطّ ٓاو زََي ( يًرت ٓاوت بسات

ٌَ بًهَُُ ) ٌَ بًهَُُ )51حًػُ عازيًٍُ خّ٘ زَب ٌَ بًهَُُ )61( يإ زَب ًَهِ 91( يإ زَب ( ٓايا ض قًاغ
ٍَ بُغسا بهُٕ ُٓو حًػُ عازيًُيُّ بتىآْٔ عايَُِ ض غتاْس ًَىَ نُ َؿاوَظات يُطُ اضَيهِ عايَُِ ُٖيُ ٓ

 َِ بُ قاْىٕ يإ بُ غتاْساضَيو يإ بُ ن٘زَيهِ ًَٗاِْ تُغبًتِ بهُٕ، نىْهُ ُٖضوَنى َُْابٌ زَظاْ
ًَهِ ظٗض ططْيُ يُ عايُّ ) ًَىيػتًُ يُ زوًْازا، و 8555َُٓط ٗ ُْوت ؾت ٓ٘ثًو وابعامن ( ًًَٕ٘ بُضًٌَ ث
ٌَ، 46بُض َيع َُْابٌ وَظيط ُٓطُض غَُيُت ُْمب ) %( ًٓختًاَات، ُٓوَّ تط نُْس تُنُٓيًَ٘اٍ بُقىَت ب

ٍَ ُٓوَّ نُ  ًَُُ زَتىاْؽت بُو ؾانتُضَّ يُطُ ٓ ،ٌَ ًَىَضّ بُ قىَت ب ٌَ، نُْس ث نُْس غتاْسَضّ بُقىَت ب
ٍَ بهُئ، غىثاؽ.  زوشَٓساضقتإ زَنا ؾُض ّ يُطُ

 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: بُض َيع
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ )وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ًٓؿاضَـتإ زا نُ  )سص١ عادي١( تُؾػريَنُّ نًًُ بُ  )سص١ عادي١(خّ٘ َىعُضَؾُ يُ زَغتىضزا ٓ
ٌَ تًعسازّ زاًْؿتىإ 113ُٓوَيُٕ َٔ َاززَّ )ؾُقُضَّ يإ بُْس  َّ تُؾػري نطاوَ، زََي ( يُ ايسغتىض، يُو

بُ َىَُبٌ تًعسازّ زاًْؿتىاُْ، َُُٓ يُى، )سص١ عادي١( يإ  تُحػًٌ حاغًُ ُٓوَ يُ زَغتىضزا زاْطاوَ
ٌَ َىٙحُظَ يُ غُض بطازَضإ ز. التس ًٓؿاضَتِ يىغُوّ ُٖبىو  ثًهُإ باؾُ ُٓو ُٓطُض ضَييا ُٖيُ زوو، غ

ًَط وابعامن ؾُقُضَيُى بىو ًٓؿاضَّ بهُئ حُقُإ ُٖيُ َىؾاضَنُ  ًَتُ ْاويُوَ، بُض َيع ناى زي يىغُوياُْ ب
ًَتُ غُضّ، و ُٖضوَٖا ناى كتاٍ وتِ  بهُئ يُ زاْاِْ َىاظَُّْ ًٓتًخازّ خطاب ًُْ ُٓو ؾُقُضَ به

َّ بًهُ بُ  )حيل(ْاحًُّ يىغُوّ  ٌَ بهُئَىؾهًً )سكٛم(ٙ بسض  َُإ ًُْ يُ غُضّ ًٓؿاضَّ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى زَيؿاز،
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 بُض َيع زَيؿاز حػؽت قازض:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنِ تُْٗا بُ نّ٘ ُٓو ظٗضيُّٓ ُٓو بُْساُّْ نُ زاْطاوَ تُقطيبُٕ ْعيهُّ نىاض بُْسّ  َٔ ث
ًٌَ ُّٓ ًٓػتًٓازَ َُٖىو ُٓو بُْساُْ يُ بُْسَيو زا 113ٓازّ نطزٗتُ غُض َاززَّ )ًٓػتً (، ُْ زَنطا بُث

َّ َاض 113ن٘ بهطَيُٓوَ؟نىْهُ َاززَّ ) ًَطَ ُْٖس ًَو ٖاتىوَ ُٖضنُْس ي ( يُ زَغتىض يُ زوو بط طُ ث
ٌَ ي ٌَ، و ْىوغطاوَ بُْس، ُْٖسَيو َاض ْىوغطاوَ ؾُقُضَ، ًٓرت يإ بُْسَنُ بُناض ب إ ؾُقُضَنُ بُناض ب
(ّ زَغتىض و بط طُّ 113ُٓواُّْ نُ ثُيىَغؼت ب٘ فتىوُْ بط طُّ يُى ًٓػتًٓازّ نطزٗتُ غُض َاززَّ )

ًَٓجٌ )زَغتىض و بط طُّ  ٍ(113زوو يُ َاززَّ ) (ّ 113يُ َاززَّ) ( زَغتىض، بط طُّ ؾُف113ث
ًَو ٖات113زَغتىض َُٖىو َاززَّ ) ًَهُوَ ن٘ ( زَغتىض يُ زوو بط طُ ث ىوَ يُعِٓ ُْزَنطا ُٓو نىاضَ ث

( زَنات َُُٓ وَنى 113بهطَيتُوَ يُ يُى بط طُ نُ ًٓػتًٓاز بُ بط طُ يُى و زووّ َاززَّ زَغتىضّ )
ٝص ٝ)اشاي١ َعاٖس ايتُ( ن٘تايًُنُّ ْىوغطاوَ 7َُغُيُّ قاْىِْ، ُٖض يُ َُغُيُّ قاْىِْ يُ َاززَّ )

ًَىَ َُٓ املتبع١ ضدٙ( َّ؟، نىْهُ َُُٓ يُعِٓ بُ بط واّ ٓ َّ بٓىوغط  )َتبع١ ضدٙ(ُ يُ ضووّ ياغا ُٓنط
ًَؽت ًٓتًٗاّ و ُٓواُْ ب٘ تًَُع و  ًَ َّ بُضاَبُضّ، يُعِٓ َ٘ضَيو ْاض واتُ خاُّْ با ب ًَػاف زَنط يُعين تا ٓ
ًًَُّ يُ َاززَّ ؾُف زا تُواو َُقػىز يُ ياغانُ  َُٓاُْ يُ ضووّ ياغا حُظ زَنُّ َٔ ثطغًاض بهُّ، غ
 ٌَ ًٌَ وايُ يُ َػتُقبٍُ زا  زَتىاْ زَضنُوتىوَ يُ َاززَّ ؾُف زا ُٓويـ ُٓوَيُ حهىَُتِ ُٖضَيِ ث

ٌَ ًَ ُْوت بؿطٗؾ ًَٓا يُ نىضزغتإ ث ٌَ نُ بُضَُِٖ ٖ ؿِ وايُ ُٖزَوت ياغانُف ُٓوَيُ ُٓطُض و غاظ بؿطٗؾ
ًٌَ ُٓوَ زََي ٌَ َيُ يُوَّ حهىَُتِ بُض َيع وَظيط ُٓو َاززَّ ؾُؾُ َىإ ضووٕ بهاتُوَ، نىْهُ بُث

( ٍَ ًَط  ًَػتا ُٖيُ زَوض بي ٌَ يُو حكىُّْٙ نُ ٓ ٚ إ ًٜعب دٚزٙ اؿصسٟ يف اداز٠ اؿكٍٛ ًٓكًًِ نُ زَتىاْ
ٌَ يُ زاٖاتىو حُغطيُٕ املطتكب١ًٝ يف االقًِٝ َٔ ضُٓٗا تطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتر َِٓٗ(  يُعِٓ زَتىاْ

ًَيىَإ ْاظامن ًٌَ ُّٓ ياغايُ ًٓرت ب ًَُُ يُ ضاغتًسا َٔ بُث ٌَ يإ ْا؟ ُّٓ حُقُيُ ٓ  َىتُْاقع يُ زَغتىض زَب
ثؿتيرييِ غًاغُتِ غُضبُخ٘بىوِْ ًٓساضَزاِْ ُْوت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَنُّ، و ثؿتيريٍ ُٓوَ 
ٌَ بسَئ، و بُو ضَييايُّ تُؾجًعٌ  ًَُُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بتىاْؽت ُْوت ثُضَ ث زَنُّ نُ ٓ

ًَُٓناٌْ وآل ًَُُ يُ نُؾـ نطزِْ وَبُضٖ ًَؿُّ طُوضّ ٓ ًَٓاِْ و ؾطٗؾتِٓ، بُآلّ ن تإ بهُئ ب٘ زَضٖ
ًَيت، بُض َيع وَظيط ٓاَازَيِ ثًؿإ زا نُ يُ زاًْؿتِٓ زاٖاتىو، زاٖات و خُضًَُنإ  زاٖاتىو خُضًَُناْ

ٌَ ، و ُّٓ َاززَيُ بَ٘إ ٓاؾهطا بها، ًٖىازاضّ ُٓو وَعسَ بباتُ غُض يُ زاٖاتىو يُ ثُضيَُإ ُٓوَ ٓاؾهطا ب
ٌَ ؾُقُضَيُنِ ب٘ ظياز بهُئ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ ًٓساضَّ حُغطّ  َّ يُ ضاغتًسا زَب ًَُُ بهط ُٓطُض ٓ
ٌَ ضَييا  ًَٓإ و ؾطٗؾتِٓ ُْوت بُ َُٖىو ضَيياناِْ ُٓو ناتُ زَب حكىيٌ َىغتُقبُؾت ًٓكًًِ بها ب٘ زَضٖ

 ٌَ ٌَ، نىْهُ زَب ٌَ ب َِ، غىثاؽ.قاناغُناِْ ؾطٗؾتِٓ ُْوت ن٘تايٌ ث ًَىَيُنِ ضَمسِ ب  بُ ؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓت ُٖيُ؟ ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،  ت
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 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ َىٙحُظََإ ًُْ، بُآلّ يُى ًَبًًُٓناِْ ناى زَيؿاز ٓ َىٙحُظَّ ُٖيُ، ضاغتُ ظٗض َاض ًٓؿاضَت يُ  ت
ًَُُ يإ ًًًَُتِ نىضزغتإ 113غُض َاززَّ ) ًَُُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ وَظاضَتِ ٓ ًَؿُّ ٓ ( زَنُئ، بُآلّ ن

ًَىيػتُ غُىظّ 113خّ٘ زَغتىض ُٖيُ ؾُقُضّ ) ًَؽت ب٘ ثًىغتُإ ًُْ، بُآلّ ياغايُنت ث ( زَتىاْؽت بًَ
ٌَ ب٘ ُٓوَّ بتى ًَسا ُْب ٌَ ّ بهُئ، يُبُضُٓوَ ًٖض ظَضَض ْانُئ زووباضَّ نُيُٓوَ، ت ًَبَُ اْؽت َ

ًَُٓوَ، ْاحًُّ ؾُؾاؾًُت  ًَٓ ؾُقُضَنإ ًَانُيُٓوَ، يُبُضُٓوَ حُظ زَنُئ ُٓو ؾُقُضاُْ وَنى خ٘يإ ؿت
ًَٔ ب٘ ُّٓ ثُضيَُاُْ بُض َيعَ نُ َُٖىو  ًَُُ زووباضَّ ٓاَازَئ نُ ب ٓ َّ ًَو ُٓوَ زَظاْؽت َُٖىو َاض ؾت

ٓاؾهطا زَنُئ، و ًٓؿاضَتًؿُإ زاوَ نُ ُٓو زاٖاتُ نُ وَضّ زَططئ يُ ضَيياّ ُّٓ ياغايُوَ يإ ياغاٍ 
ًَتُ قٓسوقِ زاٖاتِ نُ ٍٙ َُْابتاُْ ب٘ ثُغُْسنطزِْ، يُعِٓ َُٖىوّ زاْطاوَ يُ  ُْوت و غاظ زَن

ٌَ، َُُٓ ُٓوَيُ نُ ياغانُّ تطزا نُ َػىَزَنُتإ يُٙيُ نُ ُٓويـ بيَب بُ ياغا ًٓٓجا  َُٖىوّ تُواو زَب
 ًَُُ ًَؿُيُنِ زَغتىضّ، ٓ ًَؽت ُٖتا ُٓطُض بىو بُ ن ًَ ًَت غُىظ ُْٖ حكىقِ خَ٘إ نًًُ يُ زَغتىضزا زَب
ًَىيػتُ ؾُقُضَنإ ًَا ًَا بٔ، و يُ ْاحًُّ حُغطيـ و  زَتىاْؽت زيؿاع يُ خَ٘إ بهُئ، يُبُض ُٓوَ ث

ًَه ًَُُ َاؾ ِ حُغطقتإ ُٖيُ ًٓػتًؿاضاتِ قاْىِْ زَويًُإ نطزووَ، حكىقٌ يُ ْاحًُّ زَغتىضيُوَ ٓ
 َىغتُقبُيٌ حػطيُ ب٘ نىضزغتإ، و تُبعُٕ يُ ياغاٍ ُْوت و غاظيـ ًُْ ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَؿُوا،  ؾُضَىو ناى ث

ًَؿُوا تىؾًل َػسيس:  بُض َيع ث
 ُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنِ ث

 ٍَ ًَتُوَ ُّٓ غًاغُيُ ضَيو يُى ْاططَيتُوَ يُطُ ًَٓ ًَىَيُ ؿت ًَِ وايُ ُّٓ َاززَيُ ُٓطُض بُّ ؾ وََيٚ َٔ ث
 ًَُُ ًَٓجَُِ َاززَّ ؾُؾُّ، ب٘نِ؟ نىْهُ ٓ ٍَ بُؾٌ ث ٍَ ُٖٓساوت ياغانُ، و يُطُ ْاوَض ٗنِ ياغانُ، و يُطُ

غتُحُقاتِ َاؾت زَنُئ، بُآلّ ُّٓ َاززَيُ باؽ يُ يُ ْاوَض ٗنِ ياغانُ باؽ يُ تُحسيس و ًٓػتخػايٌ َى
ٍَ ًٓػتخكاقٌ َاؾت زوو ؾتِ ظٗض ًَاواظٕ، نطٗنِ ُّٓ ياغايُ، و  حكىقٌ َاؾت زَنا، حكىقٌ َاؾت يُطُ
ًَو ًٓػتخكاقِ َىغتُحُقاتِ خ٘ت ُٖيُ،  ططْيِ ُّٓ ياغايُ يُو َاززَيُ زايُ، نىْهُ ت٘ نََُ٘ي

ًَت ْازا يُبُض ٖ ًَهِ حهىَُتِ بُغسا ث ًَطَيُ، ُٓوَ ؾت ٌَ، ٓايا خُيٍُ ّٙ ُٓواُْ يإ ي ُض ٖ٘ناضَيو ب
زيهُيُ، ب٘يُ َُؾطوظ وايُ ُٖضوَنى يُ َاززَّ ؾُف ُٖٓساؾُنإ باؽ يُوَ نطاوَ نُ ُّٓ ياغايُ 
ًَو َىغتُحُقات نُ بُغسا ْايسا بُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، و يُ  ًَٓاِْ نََُ٘ي ًَت ب٘ بُزَغت ٖ ًَسَن٘ؾ ت

ًَىيػتُ زاوا يُ يُنُّ  َاززٍَ بططٍُ ؾُؾُّ باؽ يُوَ زَنات نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ث
( ضٗش، يُو ضٗشَوَّ نُ زاواناضيُنُّ زَطاتُ زَغت ُٓو 91حهىَُتِ َُضنُظّ بهات يُ خًٚؾت )

َىغتُحُقاتاُّْ نُ ٌٖ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ بًساتُوَ، ُٓطُض ْا يُ زواّ ُٓو ضَيهاضّ تط زَططَيتُبُض، ب٘يُ 
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ًَت، يإ ْاوًْؿاُْنُ بي٘ض ٕ بُ  ًَىَيُ ُْب يإ بًهُٕ  )املطتشكات املاي١ٝ(َٔ زاوا زَنُّ ُّٓ غًاغُيُ بُّ ؾ
ًَؿُُضطُيُ، املطتشكات املاي١ٝبُ )حتسيس ( خاَيُنإ زياضّ بهُٕ، ب٘ فتىوُْ َىغتُحُقاتِ َايٌ بىزَُّ ث

ًَىَيُ تُحسيسٍ نُٕ، تُغُوض زَن ٍَ ياغانُ ظياتط خعَُت ب٘ فتىوُْ ثرتٗ زٗٙضَ، بُّ ؾ ُّ يُعِٓ يُطُ
َِ، ظيازَؾُ، ًَىَيُ ًٖض غىوز بُياغانُ ْاطُيُْ  زَنا، ُٓوَّ نُ ُٖيُ بُّ ؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ٓاؾتِ خإ،

 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ ُٖيُ  ًَو يُ خاَيُنإ زووباضَنطزُْوَيُ َٔ نُْس ت ًًَُّ؟ بُ بط واّ َٔ نََُ٘ي يُ غُض َاززَّ غ
ب٘ ٓاَاصتُنإ، يُ ياغا نُ ت٘ ٓاَاْج زَْىوغٌ يُ نّ٘ ٓاَاصتُنُ يُعِٓ قاْىُْنُ خّ٘ ُٖزَوت طؿيت 

ٍَ بهات، نُ ت٘ يُ ٙثُض َّ ُٓو زيىّ ٓاَا ًَو حكىم ب٘ت٘ ًٓػتًخػا صتُنُ ُٓوَيُ نُ يُ ُْتًجُزا نََُ٘ي
ًَطَزا َ٘ضَيو يُ  ًَهُ؟، يُعِٓ ت٘ ي ًٌَ ُٓواُْ َُٖىوّ َاوت َُٓ نُواتُ ٓاَاصتُناِْ ُٓو زيى ض ظَضوضَت زََي
ًَس و ٓاَاصتُناْتإ ُٖيُ نُ َٔ ُٖوَيٌ ُٓو ؾتاُْ زَزَّ َُُٓ ٓاَاصتِ قاْىُْنَُُ، ُٖض يُ ٙثُض َنُّ  ٓىَ

ًٌَ َُٓاُْ َاوت َُٓ، يُعِٓ ب٘يُ بُ بط  ًَػتا ُٓو زيى زََي ًَٓؽت يُوَّ نُ ٓ واّ َٔ ُّٓ زوو ٙثُض َيُ واظب
ًَهُ  ٌَ، ياغانُ  )إال(ظَضوضَت ٌَ، يإ قاْىِْ ُْب ًَىَنُّ قاْىِْ ب ٌَ، ُٓطُض نىاضن ٌَ ُّٓ ياغايُ زَضن زَب

ًَؿُوَ با َُُٓ ببًُئ بُو ٙوَ ًَٓـ وَنى حُقٌ نىضز بُ  ًَو ٖات٘تُ ث ٌَ نىْهُ ظَضوضَت ٌَ زَضن زَب
ًَىَ قاْىًُْظَضوضَتِ زَظا تُْاقىظَ بُيُنرتّ يُّ نُ بُض اغتِ ُّٓ زوو ٙثُض َيُف من، بُآلّ وَنى نىاضن

ًَُُ  َاضَيهِ تط حُقٌ تُقىيت زَزَيُٓوَ يُغُض  زيى َُٖىوّ ٖات٘تُوَ باؽ يُ حُم زَنا،  ٓايا ٓ
ًَطاقٌ يُ ْاو ثُضيَُاِْ نىضزغتإ زا نُ بُ زَغتىض ضَيهدطاوَ، َُْابٌ وَظيط  وَآلّ زَزاتُوَ زَغتىضّ ع

ًَطَ،  ًَُُ حكىقُنإ تُزوئ نُيُٓوَ، تُقٓؽت نُيُٓوَ ي ًَسا ًُْ با َاضَيهِ تط ٓ ًَهِ ت ٌَ ًٖض ًٓؿهاي زََي
ًَُُ يُ  ًَىَيُ ب٘يُ بُ بط واّ َٔ بُض َيعَيهًـ ًٓؿاضَّ بُوَ زا نُ ٓ وضزّ بهُيُٓوَ، بُآلّ بُّ ؾ

ًَُُ حكىقُنافتإ ب ٌَ ُّٓ حكىقاُْ وضز َُضحُيُيُى زائ نُ يُ ُْتًجُزا ٓ ٘ زَغتُبُض ُْبىوَ، ب٘يُ زَب
ًًَٓتُوَ  َّ َاضَيهِ تط قاْىُْنُ يُ زَغتىضزا زَٖ ٌَ ْانط ًَبَُ ًَهطزٕ، بُوَ َ ًَبَُ بهطَيتُوَ ب٘ ياغا ب٘ َ
ًَُُ ياغاٍ ُْوت و غاظَإ زَضنطزووَ ُٓوَ ًَهاْعَُ ب٘  وَنى خّ٘ زَم زايط َيصَيتُوَ، ب٘ فتىوُْ ٓ

نُ ت٘ ياغاٍ غُضبُخّ٘ خ٘تت ُٖيُ َاززَيُنِ زَغتىضّ يُ ضَييُّ ُّٓ ياغايُ  وضزنطُْوَّ زَغتىض،
َّ؟،  ٌَ زَنط ًَبَُ ٌَ زَنُّ، بُآلّ َاضَيهِ تط ت٘ ُْقِ زَغتىضّ زازَض َيصيتُوَ، َُُٓ نٕ٘ َ ًَبَُ َ

ًَهطزِْ يُواُْ ًَبَُ ًَىَيُ َ ًَهطزٕ، بُّ ؾ ًَبَُ َّ ب٘ َ ًَهِ زَو ًَو يُّ حُقاُْ قاْىْ يُ نىْهُ ُٖض يُن
ًَهسا زَيًٓاّ نُ ُّٓ َاؾاُْ ٓاوا  ًَؿًٓاظّ ُٓوَ زَنُّ يُ َُٖىو حاَيُت ٌَ نُ ْىوغطاوَ، ب٘يُ َٔ ث عَُُؾت ُْب
 ٍَ زَض وات نُ َٔ تُغُوض زَنُّ يُ ضووّ تُؾهًًٌ زاض ؾتٓسا خُيُيٌ ظٗض ظٗض زضوغت زَنات يُطُ

:ٌَ ٌَ زََي يُ  ٔ املٓح ٚاملطاعدات ٚايكسٚض ايدٚي١ٝ()اضتشصاٍ َطتشكات االقًِٝ َ ٓاَاصتُناْسا، يُ ٓاَاصتِ غ
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ٌَ نُّ و ظياز نُ ُٖضزوونِ تُظاضوبُ  َاؾُناْسا عُيِٓ ؾت ْىوغطاوَتُوَ،خاَيٌ زووّ  يُعِٓ بُب
ٍَ ُٓوَّ نُ بُيُى َاززَ َُٖىو  ًَؿًٓاظ زَنُّ ب٘ يًصُّْ ٖاوبُف نُ يُطُ بُضاَبُض بُيُنرتّ، ب٘يُ ث

َّ؟ نىْهُ حكىقِ َايًُنإ بٓىوغطَيتُوَ وَنى نُْ ًَهطز غًاغُيُنِ ب٘ زابٓط س بُض َيعَيو ٓاَاشَيإ ث
ًَو ظٗض ططْيُ ب٘ ُٖضَيُِ 113َُٖىوّ، ظٗضبُّ ظٗضّ يُ َاززَّ ) َّ َاؾ ( زايُ، و زواتطيـ باؽ يُوَ بهط

َّ نُ َاوت بُزوازان ًَسا تُزوئ بهط وٕ ب٘ ًٓػتًخػاٍ نطزِْ ُٓو َاؾاُْيُ نُ يُ ىنىضزغتإ نُ ت
ٌَ يُ بط طُيُى ب٘ َىتابُعُنطزِْ ٓاَاصتُناْسا ْ ًَو ب ًَت، يُنًإ ث ًَو ب ٌَ يُ زوو بط طُ ث ىوغًُاُْ، زَب

 ُٓو َاؾاُْ، ُٓويرتيإ َُٖىو ًٓػتًخكاقُ قاْىًُْ زَغتىضيُنافتإ يُيُى بط طُزا بٓىوغطَيتُوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 َظيط،ؾُضَىو َُْابٌ و

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ)وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ زَتىاْؽت ظٗض نىضتٌ بهُيُٓوَ بًهُٕ بُ زوو ٙثُض َ، حهىَُتِ ُٖضَيِ ْاَُيُى  ُّٓ ياغايُ تُبعُٕ ٓ
ٌَ ب٘ بُغسا يُ َاوَ ) ًَُُ ُْوتِ خَ٘إ زَؾطٗؾؽت91بٓىوغ ، َُُٓ ( ضٗشزا ََُُٓإ ب٘ ُْنُٕ ٓ

ٓ ٌَ ًٌَ تُعاضيؿُإ زاْاوَ،ُٖزَؾُنُيُ، بُآلّ زَب ٌَ،  ايًات زابٓ ًًَُّ زََي ُٖٓساوت قاْىًُْإ زاْاوَ، َاززَّ غ
ٌَ بسَّ ) ٌَ ًٓؿاضَتِ ث ًٌَ زَغتىض زَب ( يإ َاززَّ زوايٌ، ُٓطُض أيٝات أضظ تعٜٛضَاؾُنافتإ نًًُ بُث

ٌَ ب٘ َُٖىوَإ ب٘ ُٓوَّ با ُٓوَ تُْؿًع ُْبىو ٓايًاتِ ب٘ زاْاوّ، ًٓٓجا يُبُ ض ُٓوَ ظَضوضيُ ضووٕ ب
ٌَ َُوقًؿٌ بُقىَت تطَ  َِ ب٘ بُغساز ب٘ َؿاوَظات، َُُّٓ بُ زَغت ب ًَؽت غبُّ غُضٗنِ حهىَُت زَن ًَ ب
تُؾػري ْانا ُٓو وَختُ ُّٓ ُْٓساَُ بُض َيعاَُْإ نُ يُ ثُضيَُاِْ بُغسإ ُٓظأْ َاؾُنافتإ نًًُ، 

ُض ََإ ب٘ زَنُٕ، بُآلّ ُٓطُض نىضتِ زَنُيتُوَ َىؾهًًُّ زَغتىض ُٓوَيُ خّ٘ يُبُض ناوياُْ، ُٓو ؾ
نىضتُ، تُؾػريَإ ُٖيُ ب٘ ُٓوَّ بعاْؽت حسوزّ خَ٘إ يُ نُٓ، َٔ زاوا يُ بُض َيعتإ زَنُّ با وَنى 

ًَسايُ، بُآلّ ظَضوضيُ، غىثاؽ. ًًَُ تِ ضاغتُ تًهط اضّ ت ًَىيػتُإ ث ًَيَن، ث  خّ٘ ؿت

 اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: بُض َيع ز.
 ؾُضَىو ناى غُضُْٖط،

 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج ستُس:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٌَ ًٓكطاض بهُئ  ًَُُ يُعِٓ بُغُضاحُت زَب ًَهٌ قػُناِْ ٓاؾتِ خإ زَنُّ ،ٓ زياضَ ثؿتًىاِْ بُؾ
ًَيُيؿتبِ يُعِٓ يُ ْاو ُّٓ يا ًٌَ ت ًَُُ ُٓوَْسَّ َٔ ي ًَػتا ٓ غايُ، يُ ْاو ُّٓ ضَؾٓىوغُ ُٓوَّ نُ ٓ

ًَُُ بُ زيىَيو َىْاقُؾُّ ُٓو ضَؾٓىوغُ زَنُئ نُ ناتِ خّ٘ غُضنطزايُتِ  َىْاقُؾُّ زَنُئ ٓ
ًَؿهُؾٌ نطزووَ ب٘ بُغساز، ياغاٍ ُْوت و غاظَ بُض اغتِ، نىْهُ َُؾٗىَِ َىخايُؾُ يُ  غًاغٌ نىضز ث

ًَٔ يُ َاززٍَ ؾُف ْاو ُّٓ قاْىُْ تُغسيل نطزِْ ٓ ٌَ بُغُضاحُت زإ بُوَ زابٓ ًَُُ زَب ُو َُؾطوعُيُ ٓ
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ٌَ ُْزَّ ُٓطُض ثاضَّ نَ٘جاًْانامن  زا ظٗض بُ واظعتِ ٖاتىوَ نُ ُٓطُض ت٘ َىغتُحُقاتِ خّ٘ يُ ُْوت ث
ًٌَ بُؾساض مب يُ ًٓٓتاَِ ُْوت، يُ ؾطٗؾتِٓ ُْوت، ُٓوَ َٔ خّ٘ زَيهُّ يُعِٓ  ًَ ٌَ ُْزَّ ُٓطُض ُْٖ ث

ًَهُ، بُآلّ ٓ ًَهُ بُض اغتِ، ضاغتُ َُغُيُّ حُم، حُم ُٖيُ يإ حُم ًُْ؟ ُٓوَ َُوظوع ُوَ ًٓكطاضنطزْ
ٍَ زَغتىض،  ٌَ يُطُ ٌَ ياغايُى زَضنُئ نُ َىخايـ ب ًَطَ ناضّ يُنَُِ ثُضيَُإ زَضنطزِْ ياغايُ، و ْاب ي

ٍَ ياغا، ْاوَض ٗنِ َىْاقُؾُنُّ ُْٖسَيو يُ بطازَضإ  ٌَ يُطُ ُٓوَ بىو بُض اغتِ َُغُيُٕ يُ َىخايـ ب
ًَٓجُّ ٖاتىوَ، ُٖضَيِ َاوت خ٘يُتِ زاوا يُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ بهات ب٘ زَضنطزِْ ُٓو ياغاياُّْ  بط طُّ ث
ًَطام  ًَُُ ثُضيَُاِْ ع نُ ٖاوبُف بىوِْ زضوغت يُ بُض َيىَبطزِْ زَوَيُت و يُ زاَُظضاوَناِْ، باؾُ ٓ

ًَ ًَطام ُٖيُ، ُٖيُ، نىضز ُْٓساَِ يُ ثُضيَُاِْ ع َِ، نىاض ؾط انػًِْ٘ نىضزّ يُ ثُضيَُاِْ ع طام ُٖيُ غ
ًَطاقٌ ياغا زَضبهات يُ  ًَُُ نٕ٘ يُ ْاو ياغايُنسا زاوا بهُئ حهىَُتِ ع َُُٓ ناضّ ُٓواُْ بُض اغتِ ٓ
ًَهِ تط نُ  ًَو، خاَي ًَطاقسا، َُُٓ وَنى خاَي ًَُُ خَ٘إ ٖاوبُؾؽت ،بُؾساضئ يُ ثُضيَُاِْ ع ًَهسا ٓ نات

ٌَ، ُٖضَيِ َاوت بُؾساضبىوِْ ضاغتُوخّ٘ ُٖيُ يُ زضوغتهطزِْ ُْٓساَُتِ ب ُض اغتِ يُ نىاضََسا زََي
زَظطاّ طؿتِ ناوزَيطّ و تُضخاْهطزِْ زاٖاتُ ؾًسض ايًُنإ، وََيِٖٚ َُُٓ با بًٓىوغؽت، بُآلّ ضَْيُ ُٓو 

َّ بهٔ زَظطاّ ناوزَيطّ خ٘تإ زضوغت ب ًَٔ َاض ًَ ًَُُ ب هُٕ، ُٓصتىَُُْنُّ ب٘ زضوغت ناتُ ُٓوإ بُ ٓ
ًَؽت، غىثاؽ. ًَ ًَُُ ب  بهُٕ، ًٓٓجا بُ ٓ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عُط،

 بُض َيع عُط قسيل ستُس )ُٖوضاٌَ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنِ زَغت خ٘ؾٌ يُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَنُئ ب٘ ُٓو َّ نُ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُّ ْاضزووَ ث
ًَِ ظٗضيُّٓ ثُضيَُاْتاضإ يإ  ًَو بىو يُ زاواناضيُناِْ زَتىامن بًَ ب٘ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ َُُٓ يُن
تُواوّ ثُضيَُاْتاضاِْ نىضزغتإ بُوَّ نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بها بُ ًَهاْعّ و بُ ضَيهُّ 

ًَٓاِْ َاؾُ زاضا ًَهُ يُو ضَيياياُّْ ًَاواظ ب٘ بُ زَغت ٖ يًُناِْ يُ زاٖاتىوزا، وا ُٓظامن ُٓو ياغايُف يُن
ًَبًًُٓنامن بُ  ًَت َىَاضَغُّ ُّٓ بابُتُ بها، ت نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُو ضَييُيُوَ زَتىاْ
ٍَ ُٓوَّ َاززَنُ بُ تُؾػًًٌ وَنى خّ٘  نىضتِ يُ غُض ُّٓ خاَيُ يإ ُّٓ َاززَيُ، غُضَتا َٔ يُطُ

ًَ َّ، زواتط بُ ياغا ؿت ًَطاقٌ و يُ زَغتىضّ وآلتاِْ زيهُ زَوتط ًَتُوَ، نىْهُ ظٗض بابُت يُ زَغتىضّ ع ٓ
ًَىيػتُ  ًَُُ ظَضوضَو ث ٌَ ب٘ ٓ ًَساب ٌَ يإ تُؾػًًٌ ت ًَساب َّ، واتُ ُّٓ ياغايُ ُٓطُض زووباضَؾٌ ت ضَيو زَخط

و َُْابِ وَظيطيـ، بط طُّ يُنُّ نُ بُض َيعإ يُ يًصُّْ ياغايٌ و زاضايٌ ٖاوناضيِ بهُٕ يُّ بابُتُ، 
ًَؿًٓاض زَنُّ يُ  ًٌَ تُوظيعٌ زاًْؿتىإ َٔ ث ٌَ بُث باؽ يُ َاوت حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَنا زََي

 َّ ٌَ ْػبُّ ))َع َساعا٠ اٚاّل َٔ املاد٠ ايسابع١(ن٘تايٌ بٓىوغط ًَُُ 17، ب٘؟ نىْهُ َاززَّ نىاضَّ زََي ٓ )%
ًَٓؽت تا ُٓو ن ًَىإ بُ زَغت زَٖ ًَهُوَ طىصتإ يُ ْ ٌَ َ٘ضَيو يُ ث َّ، واتا زَب اتُّ تًعسازّ زاًْؿتىإ زَنط
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ًَطَ بُؽ تُْٗا باغٌ ُٓو حاَيُتُ زَنات  ًَت، نىْهُ ي ٍَ ُٓو بط طُيُ يإ ُٓو َاززَيُ ُٖب ُٓو بط طُيُ يُطُ
ٌَ، و حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زاواّ َاؾُ زا ًَطام نطاب ضايًُناِْ خّ٘ بها نُ تُعسازّ زاًْؿتىإ يُ ع

 ،َّ ٌَ بسض َّ، و ٓاَاشَّ ث ًَطَ ُّٓ بابُتُ بُُْٖس وَضبيري ًَىيػتُ نُ ي يُ غُض ُٓو بَُٓايُ، ب٘ ُٓوَّ ث
 :ٌَ ًَٓجُّ زََي ًَهِ تط يُ بط طُّ ث ًَؿًٓاض زَنُّ يإ ضاوَيص يُ )حيل يإلقًِٝ َطايب١ اؿه١َٛ( خاَي َٔ ث

ًَىيػت ْانات ًَؽت َىُٓغُغات، نىْهُ ُْٖسَيو بابُت ُٖيُ ًُٓهاُْ  يًصُّْ ياغايٌ وَضزَططّ، ٓايا ث ًَ ب
َّ نُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ زَضّ بهات ُْٖسَيو  ًَتُ ط٘ض  ٌَ، ًُٓهاُْ ُْٓعقتُف ب بُؽ تُْٗا تُؾطيعات ُْب
ًَطام  ٍَ ع ًَُُ ناض ب٘ ُٓوَ بهُئ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُؾُضانُت يُطُ ًَطايٌ ٓ بابُت ب٘ ُٓوَّ بُ خ

ٌَ زإ يإ بصّ، و بُؾُضان ًَىَ يُ ن٘تايٌ ُّٓ بط طُيُ طُؾُ ث ًَت، و بَُُٖإ ؾ ًَطام بُض َيىَبه ُت زاضايٌ ع
ُّٓ تُؾطيعاتاُْ نطإ يإ ُّٓ ضَيياياُْ طرياُْ بُض خ٘ تُفتًُ بُؽ تُْٗا يُ ُٖضَيُِ  )ايت١ُٝٓ يف االقًِٝ(

ًَطاقًـ ضووزَزات، ب٘يُ تُغُوض زَنُّ ُّٓ بابُ ًَسانىوُْوَّ نىضزغتإ ضووْازات، يُ ع تُ َاضَيهِ تط ث
ٍَ تط ُّٓ بابُتُ يُواُْيُ ظٗض ططيٓط  ًَىيػتُ، خاَيٌ ؾُؾُّ: بُض َيع َُْابٌ وَظيط، و يًصُّْ ياغايٌ َاض ث

ٌَ يُ باظاض نطزِْ  ٌَ: ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ بُؾساض ب ًَت، زََي ، ُّٓ ياغايُ نُ يُ غاَيِ )اؿكٍٛ اؿاي١ٝ(ب
َِ، واتُ ُٓو  3112 حُقُّْٚ نُ حايؽت، ب٘يُ َٔ ثطغًاض زَنُّ، ٓايا َُبُغتتإ يُ حكىيٌ حايٌ زَضزَن

ًَػتا ُٖٕ؟ ُٓطُض  ُٓو حُقُْٚيُ نُ يُ ثًـ ضووخاِْ غُزاّ حػؽت ُٖبىوٕ يإ ُٓواُّْ نُ ٓ
ًَهساُْوَّ  ًَطَ ٓاَاشَ بُوَ بهطَيت، ب٘ ُٓوَّ زواتط تُؾػريّ بُؾًىاظّ تط ي ٌَ ي ٌَ، زَب َُبُغتُإ ُٓوَ ب

ًَبًًُٓنامن ُٖض ُٓوَْسَ بىوٕ، غىثاؽ.ب٘ ْ َّ، ت  ُنط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ز. بؿري،

 بُض َيع ز. بؿري خًًٌ تىؾًل:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّ، بُآلّ ًَػتاف َاوَ  َٔ زَضنىاْسِْ ُّٓ ياغايُ بُ ططْط زَظامن ُٖضنُْسَ تُٓدريَ زَبىايُ ظووتط بهط ٓ
ًَىَيُنِ ناضييُض تط، و  ٍَ زَضنىاْسِْ ُّٓ ياغايُ حهىَُتِ ُٖضَيِ بُؾ ًَىيػتُ يُطُ َاوَ، و ث

ٍَ بُغسا َاََُيُ بها،  ًَع تط يُطُ ًَىَيُنِ بُٖ ٍَ  )مبا فٝ٘(بُؾ ًَطام زا، خا ٍَ زازطاّ ؾًسض ايٌ ع َاََُيُ يُطُ
ٌَ ًَٓـ ثؿ تيريّ يُ ضايُنُّ ناى كتاٍ زَنُّ يُ َُٖىو يُنَُِ يُ غُض ُٓو َاززَيُ ُٓوَيُ نُ بَُي

بط طُناِْ ُّٓ َاززَيُ بُعُضَبٌ )عتل، عتل، عتل( بُ نىضزيـ )ُٖضَيِ، ُٖضَيِ، ُٖضَيِ( بّ٘ ُٖيُ، َٔ 
ًٌَ زَغتىضّ ؾًسض اؾت  ًًَُّ، بُث َّ، َاززَّ غ زاوا زَنُّ يُ غُضَتاّ َاززَنُ ُٓو َُْتىقُّ ب٘ ظياز بهط

ًَطام، ُٖضَيُِ نىضزغتا ٕ ُّٓ َاؾُ زاضايًاُّْ ُٖيُ، ًٓٓجا يُواٌْ زيهُ بُنىضتِ َاؾُنإ زياضّ بهطَيت، ع
:ٌَ )ٚاشاي١ َعاٖس  خاَيُنُّ تطيؿِ ُٓوَيُ نُ يُ ُْقُ عُضَبًُنُ زا ٖاتىوَ يُ ن٘تايٌ َاززّ حُوتُّ زََي

و َُٖىو يُ نىضزيُنُّ وؾُّ تًَُع ظٗض بُ ْاض َيهِ تُضَىَُ نطاوَ ب٘تُ، ايتُٝٝص املتبع١ ضدٙ(، 
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زياضزَناِْ ضَطُظثُضغتِ، ضَطُظ ثُضغتِ بُض َيعإ زياضَ عىْػىضيُ وابعامن ُٓوَ ًُْ، بًهُيُٓ َُٖىو 
ًَت ُْى ضَطُظ ثُضغتِ، غىثاؽ. ًَ ًَ  زياضزَناِْ ًَاناضّ ُْٖ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ،فاضٌؾُضَىو ناى 

 حػٔ: فاضٌبُض َيع 
 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَىإ َاززَّ  ًَؿىوتطيـ باغِ نطز نُ ُْٖسَيو بط طُّ ٖاوبُف ُٖيُ يُ ْ وََيّٚ زياضَ َٔ يُ َاززَّ ث
ًًََُِ َاززَّ  ًًَُّ َُٖإ بط طُّ غ ًًَُّ، ب٘ فتىوُْ يُ بط طُّ زووََِ َاززَّ غ زووَّ و َاززَّ غ

ًًًََُـ يُ بط طُّ ؾُؾَُِ َاززَّ زو ًَؿرتيـ نُ زووََُ، َاززَّ غ َٙويُ ُٖيُ ث ًَهُ وَّ ٖاتىوَ ُٓو ت
ًَِ وايُ َُغُيُيُى يُنُّ:  زاواّ نطز، َٔ غُباضَت بُ طؿتِ يُ غُض ُٓو َاززَيُ يُ بط طُّ يُنُّ َٔ ث

ًَٓطاوّ( َُُٓ زياضّ نطاوَ وَنى ) ًَطام بُ 17ُٖضَيِ يُ زاٖاتُناِْ ُْوت و طاظّ زَضٖ %(ّ زاٖات يُ ع
ٍَ زابُف بىوِْ ُْوت و غاظيؿُوَ زياضّ ن ًَو يُطُ ًَو ُٖيُ بُ َُضَ ٌَ تُْٗا ؾت ًَ طاوَ، ُْى ت٘ ب

ًَىَيُ يُعِٓ َٔ ُٓو بط طُيُ بُ ظياز زَظامن،  َّ ُٓوَ ُٖض بُّ ؾ ًَطّ زَنط زاًْؿتىإ تا ُٓو ناتُّ غُضشَ
ًًًََُـ ُٖض ظيازَ غُباضَت  بط طُّ زووًََـ ُٖض ظيازَ يُبُض ُٓوَّ يُ َاززَّ زووَّ ٖاتىوَ، غ

َّ، )بُؾساضيهطزِْ بُض  طُّ نىاضَّ نُ بُو تُؾاغًًُ ْىوغطاوَ َٔ ثًؿِ وايُ بُ َىختُغُضّ بٓىوغط
ًَػتا  ًَطام( ٓاوا بُ َىختُغُضّ، ُْى بُو تُؾاغًًُّ ٓ ُٖضَيِ يُ غًاغُتِ زاضايٌ و زاْاِْ ب٘زَُّ ع

ًَٓجُّ ْاظامن ُٓوَ ُٓطُض ُٖض  ًَؼت يًصُّْ ُٖيُ، نىْهُ َُٖىو ؾتُنإ ْاططَيتُوَ، يُ َاززَّ ث َُٖيُ ب
ٌَ: ُٖضَيِ َاوت خ٘يُتِ زاوا يُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ بهات ب٘ زَضنطزِْ ُٓو  ياغايٌ ُٓطُض ٓاطازاضبٔ، زََي
ًَطاقُ؟، ُٓوَ ُٓطُض  ًَطام تىاْاّ زَضنطزِْ ُٓو ياغايُّ ُٖيُ، يإ ُٓوَ زَوَيُتِ ع ياغاياُْ( حهىَُتِ ع

ًَطام و يُ ضاغتِ بهُُْوَ، ثاؾإ َٔ ثًِ وايُ ًُُٓ ْىَيٓ ُضاِْ خَُيهِ نىضزغتإ يُ ثُضيَُاِْ ع
ًَطام يُ ضَيياّ  ٍَ بسَٕ، ض يُ حهىَُتِ ع ًَطام ُٓوَ ُٓضنِ ُٓواُْ يُوَيٓسَض ُٓوإ ُٖو حهىَُتِ ع
ًَطاقًـ ب٘ زَضنطزِْ ُٓو  ًَىيػؼت، و ض يُ ثُضيَُاِْ ع ًَؿهُؾهطزِْ ثط ٗشَ ياغا ب٘ ُٓو ياغاياُّْ نُ ث ث

ًَ ًَُُ ي ٍَ ُٓو َاؾاُّْ ياغاياُّْ نُ ٓ طَزا َُبُغتُاُْ، بط طُّ ؾُؾُّ، زياضَ ُٓوَف بُض اغتِ ًَاواظَ يُطُ
ًَهِ خىضاوَ وَنى يُ بىزَُّ  ًَؽت بُؾ ًَ يُ ضاث٘ضتِ زاضايٌ  3112نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُتٌ ب

يُبُض  نطزووَ نُ ٌحهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ بُ تُؾاغًٌ باغٌ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاْ
ًَٓإ نُ ُٓوَّ يُ ضاث٘ضتُنُ ٖاتىوَ زَقًل  ًَىَيُنِ باف ُْٖاتىوَ، ب٘يُ يُ َُغُيُّ نىضت ٖ ُٓوَّ بُؾ
َّ باؽ زَناتٔ  ٍَ ُٓو َاؾاُْ، نُ يُو ًَؿُّ يُ غُضَ ًَاواظَ يُطُ تطَ، ب٘يُ زواتط زَيُُوَ غُض ُٓو خاَيُّ ن

ًَتُوَ ًَٓ ًَساِْ ثاضَيعطانإ بُتُواوّ ُٓو بط َ ثاضاُّْ يُ خُضٌَ غًازّ و حانًُُ زََ ، بىزَُّ ثُضَث
ًَىيػت ْاطُض َيُٓوَ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ بُؾٌ خَ٘اُْ،  ٌَ، زاٖاتُ غٓىوضيُنإ وَنى ث ْاي
ًَؿُُضطُ ُٓوَ نُْسئ غاَيُ بُتُواوّ ُْٖاتىوَ، زاٖاتِ ثرتٗ زٗٙض و بُضَُُٖ  َىغتُحُقاتِ ث
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ٌَ، َيُ ي ًَؿُّ بىزَُّ تُواوناضّ و ُٓواُْف ُٖيُ، ُْوتًُنإ تط يُعِٓ بُتُواوّ ْاي ُوَّ نُ يُ ن
ًَؿُيُنِ طُوضَ ُٖيُ نُ يُ َُغُيُّ َاززَّ) (ّ زَغتىضّ 113ب٘يُ يُ َُغُيُّ بط طُّ ؾُؾُّ، ُٓوَ ن

 ًَِ ًَىَيُنِ تط، ب٘يُ َٔ ث ًَىَى تُؾػريّ زَنات حهىَُتِ ُٖضَيِ بُؾ ًَطام بُؾ ًَطام نُ حهىَُتِ ع ع
ٍَ ُٓو َاؾاُّْ تط نُ ُٖٕ ْازضَئ يإ بُ ْاتُواوّ وايُ نُ ُّٓ بط طُيُ بُ ًَىَيُ ْايُت،يُعِٓ يُطُ ّ ؾ

َّ ُٖضنُْسَ َُْابٌ وَظيط وَآلٌَ زايُوَ  ًَهِ عازيُْٚ زَنط زَزضَئ، يُ بط طُّ حُوتُّ نُ باغٌ بُؾ
ٌَ عازيُْٚنُ نًًُ؟، يُعِٓ حُ ًَهُإ ُٖب ًَُُ ُٓطُض حُق قُنُ ًَٓـ ُٓو َىٙحُظَيُّ ُٖيُ، يُعِٓ ٓ

ًَطّ ُْنطاوَ بَُُٖإ  نُْسَ؟ ُٓوَْسَيُ، يُ غُض َُغُيُّ زاًْؿتىإ و ُٓواُْ يُبُض ُٓوَّ غُضشَ
ًَىَ، غىثاؽ.  ؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ًَؿهُؾًإ نطز، بُ غىثاغُوَ زياضَ َُُٓ خُّ زواّ ُٓو َىٙح ًَؿًٓاضاُّْ نُ ُٓو بُض َيعاُْ ث ُظات و ث
َّ، ظياتط  خ٘ضيُنِ ظٗضَ ب٘ ُٓوَّ نُوا ُٓو حُقاُّْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُ، غًاغُيُنِ باف بهط

َِ، باؽ يُوَ نطا نُ ُّٓ بابُ حكىقِ َايٌ ْاوَ، و باؽ يُ ًٓػتًخكاقا ًَعّ ياغايٌ خّ٘ ببًٓ تِ حكىم ث
ًَو ُٖيُ، نىْهُ ُٓو حُقُ َىغتُحُقُ،  ًَُٕ ياغانُ ياغاّ َىغتُحُقاتُ، يُعِٓ حُق نطا، خّ٘ ُٓغ
ًَطَ بُنُْس  ٌَ؟، ب٘يُ ي َّ، يإ حُم ُٖيُ َىٍَُُٓ ب ٌَ بسض ًَػتا َىغتُحُم ب نىْهُ حُم ُٖيُ ٓ

ًَو باغٌ يُ غُض نطاوَ يُّ ياغايُ، يُنُّ وَنى َُْابٌ وَظيط باغٌ يُغُض  نطز حكىقُنإ بُ ٓاؾهطا ؾُغً
ًَُُ يُ َاززَّ زوو بامسإ يُ َُبايًػِ َىتُضانًِ نطز ـ، وتطا َُبايًػِ َىتُضانًِ تُوظيح ًُْ  ٓ ٌَ زياض ب

ًَطَ ب٘نِ يُغُض َاززَّ ) َّ، ي ًَىيػتُ َُبًُغُنإ، حكىقُنإ تُوظيح نط ( نطاوَ بُ 113(ّ و )111ث
ٌَ يُ ُٖضزوو حُوت ؾُقُضَ؟ ب٘ ُٓوَّ ُٓو حُقاُّْ نُ ُٖضَي ُِ نىضزغتإ ُٖيُتٌ بُواظعتِ ٓاؾهطا ب

ًَطَ باغٌ يُغُض نطاوَ، بطازَضيُٓ ُٖضنُْس 113( و )111َاززَناِْ ) (ّ زَغتىضزا، ُّٓ حكىقاُّْ نُ ي
ٌَ، َُُٓ زَنُوَيتُ غُض ؾُغًٌ  ًَيت زاواونطزِْ زَب باؽ يُغُضُٓوَ نطا نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ نٕ٘ ًًٓعاَ

ٔ َُُٓ َاؾُناِْ ًٓكًًُِ نىضزغتأْ يُ ؾُغًٌ نىاض باؽ يُ ٓىغؼ نطاوَ، يُعِٓ نىاض باغٌ يُغُض بهُي
ًَٓجُّ باؽ يُ ٓجطآاتُنُّ  َّ، يُ ؾُغًٌ ث ضَيهاضَنإ يإ ُٓو ٓايًُتُّ نُ نٕ٘ زاواّ ُٓو حُقاُْ زَنط

زا نطاوَ، ُٓطُض بهًُٓ غُض َاززَناِْ ُٓخريّ باؽ يُّ ياغايُ زَنات نُ يُغُض ُٖضَيُِ نىضزغتإ 
ًَهطزُْنُّ زَنا، ُٓوَيُ  ًَبَُ تُْؿًعّ بها يُ ضٗشّ زَضنىوًُْوَ، َاززَّ ؾُف باؽ يُ ٓايًُتِ نٕ٘ َ

( ضٗشزا نٕ٘ زاوا يُ حهىَُتِ ًٓتًخازّ زَنا ُٓطُض ٖاتى 91نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ )
ضَيُِ نىضزغتإ ًٓػتًجابُيإ ُٖبىو، و ياخىز ُْيإ بىو، نُواتُ ُّٓ ياغايُ نُ ب٘ حهىَُتِ ُٖ

ًَهِ تُواو زَزا بُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ب٘ ناضنطزٕ يُغُض ُّٓ ياغايُ  َِ ًًٓعاًَُت زَضزَن
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ًَهطزِْ بط طُ و َاززَناِْ، ب٘يُ بُ تُؾػًًٌ باغٌ يُغُض نطاوَ، نىْهُ بُض َيعإ يُ َاززَّ  ًَبَُ وَ
زيهُّ زَغتىضزا باؽ يُ حُقُنإ نطاوَ ( زَغتىضزا، يُ َاززَناِْ 113(ّ زَغتىضزاو، يُ َاززَّ )111)

بُ ًَا ًَا حكىقِ ًٓكًًِ تُعىيعات، ُٓظضاض، بُؾٌ ُْوت، حكىيٌ حايٌ، حكىيٌ َىغتُخطََُ، و باؽ 
( باغٌ يُغُض نطاوَ ُٓوَ بُو غًػُيُ باغٌ يُغُض نطاوَ نُ 113يُوَ نطا نُ حكىيٌ حايٌ يُ َاززَّ )

ًَطاقٌ زَضنىو 3115يُ غاَيِ  ٍَ زا زَغتىضّ ع ٌَ وتطاوَ، ب٘يُ َُُٓ نُ بُ ُْم يُطُ َ حكىيٌ حايٌ ث
ًَهِ ب٘ تُحسيسنطاوَ، نٕ٘  ٌَ، و ٓايًُت ًَسا ُْب ًَطاقٌ زَضنىوَ، ب٘ ُٓوَّ تُْاقىظّ ت َاززَناِْ زَغتىضّ ع
ًَُُ يُبُض ضٗؾٓايٌ ُٓو َىٙحُظاتاُّْ  َّ، و ُْؾاظيُتًؿِ ُٖيُ و قىَتًؿٌ ُٖيُ، بُآلّ ٓ ًَهط ًَبَُ َ

ًَ ُإ وابىو ؾُقُضَّ يُى و زوو باقٌ ؾُقُضَناِْ زيهُ نُ ُٖضنُْس قػُ يُغُض ُٓوَ بىو بُْس بُض َيعإ ث
ًَُإ باف بىو، و قىَتِ ظياتط بُ  ٌَ يإ ؾُقُضَ، بُآلّ يُ زَغتىضزا بُ بُْس و بُ ؾُقُضَف ٖاتىوَ، ث ب

ًَؽت  ًَ )يإلقًِٝ ُنإ بي٘ض ئ بُ بُ واتاّ ًٓكًًُ)يإلقًِٝ اؿل يف املطايب١( حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ب
)اشاي١ َعاٖس ايتُٝٝص َُُٓ يُٙيُى، يُٙيُنِ زيهُ بُض َيعإ باغًإ يُ ؾُقُضَ حُوت نطز نُوا  اؿل(

ٌَ باؾُ ) املتبع١ ضدٙ(، ًَُُ واَإ ث َِ تًُْا  املتبع١ ضدٙ(ٓ ًَتُوَ، )اشاي١ َعاٖس ايتُٝٝص( ٙ به ًَٓ ؿت
ًَػتا ط٘ ًَسا نطزووَ و زَخىَيٓسضَيتُوَ، غىثاؽ.ًَاواظناضّ و بُو غًػُيُّ نُ ٓ  ض اْهاضقتإ ت

 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو زوا غًاغُتإ خبىَيُٓٓوَ،
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

 ايفصٌ ايجايح
 اؿكٛم املاي١ٝ يإلقًِٝ

 قًِٝ اؿل يف:املاد٠ ايجايج١: يإل
اٚال: سص١ عادي١ َٔ ٚازدات ايٓفط ٚايػاش املطتدسز يف عُّٛ ايعسام ع٢ً إ تتٓاضب َع ايتٛشٜع ايطهاْٞ فٝ٘ 

 ( َٔ ايدضتٛز.113( ٚايبٓد اٚال َٔ املاد٠ )111اضتٓادّا اىل نٌ َٔ املاد٠ )
ملطـاعدات ٚايكـسٚض ايدٚيٝـ١    ثاْٝا: سصـ١ عاديـ١ َـٔ مجٝـع االٜـسادات االخـس٣ املطتشصـ١ً اؼادٜـّا ٚاملـٓح ٚا         

 ( َٔ ايدضتٛز.131يتتُهٔ سه١َٛ االقًِٝ َٔ ايكٝاّ باعبا٥ٗا َٚطؤٚيٝاتٗا اضتٓاّدا اىل ايبٓد ثايجا َٔ املاد٠ )
ثايجا: سص١ اضاف١ٝ َـٔ ٚازدات ايـٓفط ٚايػـاش يتعٜٛضـ٘ عـٔ االضـساز ايٓاػـ١ عـٔ ممازضـات ايٓعـاّ ايطـابل            

 ( َٔ ايدضتٛز.٠113 )اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل َٔ املاد
زابعا: املػازن١ ايفع١ًٝ يف تػهٌٝ ٚعض١ٜٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يسقاب١ ؽصٝص ايٛازدات االؼاد١ٜ َٔ خالٍ متجًٝـ٘  

 ( َٔ ايدضتٛز.116فٝٗا غربا٤ ٚممجًني عٓ٘ مبٛدب اسهاّ املاد٠ )



 97 

يف اداز٠ ايدٚيـ١ َٚؤضطـاتٗا   خاَطا: َطايب١ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ بالاش ايتػسٜعات اييت ػطـد غـسانت٘ ايفعًٝـ١    
( َٔ ايدضتٛز ٚدز٤ ايضسز عٔ سكـٛم االقًـِٝ املايٝـ١ ٚاالقتصـاد١ٜ ٚتػـسٜع قـإْٛ       115اضتٓاّدا ؿهِ املاد٠ )

( َـٔ ايدضـتٛز يتعذٝـٌ ايتُٓٝـ١ يف االقًـِٝ      113تٛشٜع ٚازدات ايٓفط ٚايػاش اضتٓاّدا اىل ايبٓد اٚال َـٔ املـاد٠ )  
 ٚاحملافعات.

يفع١ًٝ َع اؿه١َٛ االؼاد١ٜ يتطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتذـ١ َـٔ اؿكـٍٛ اؿايٝـ١، ٚ إ ٜكـّٛ      ضادضا: املػازن١ ا
بدٚزٙ اؿصسٟ يف اداز٠ اؿكٍٛ املطتكب١ًٝ يف االقًِٝ َٔ ضُٓٗا تطٜٛل ايٓفط ٚايػاش املٓتر َِٓٗ، ٚاييت سسّ 

بٞ يف زضِ ايطٝاضات االضرتاتٝذ١ٝ َٓٗا االقًِٝ بطبب زفض اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚتكاعطٗا عٔ ادا٤ دٚزٖا االجيا
 ( َٔ ايدضتٛز.113ايالش١َ يتطٜٛس ثس٠ٚ ايٓفط ٚايػاش ٚاملػاز ايٝٗا يف ايبٓد ثاْٝا َٔ املاد٠ )

ضابعا: إ ؽصص يـ٘ سصـ١ عاديـ١ َـٔ ايـٓفط ٚايػـاش اــاّ ٚاملٓتذـات ايٓفطٝـ١ املعـد٠ يالضـتٗالى يف عُـّٛ             
ٝـ٘ ٚاألخـر بٓعـس االعتبـاز ايعـسٚف اـاصـ١ يالقًـِٝ ٚاشايـ١         ايعسام عًـ٢ إ تتٓاضـب َـع ايتٛشٜـع ايطـهاْٞ ف     

 َعاٖس ايتُٝٝص.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ٍَ زا ًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ بُو غًػُّ نُ خىَيٓسضاوَ ن
 ثُغُْس نطا، ؾُضَىٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،

 
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

 ايفصٌ ايسابع
 اضظ ؼدٜد ٚاضتشصاٍ اؿكٛم املاي١ٝ يالقًِٝ

 املاد٠ ايسابع١: 
% املعتُد٠ يف قٛاْني املٛاش١ْ االؼاد١ٜ اضاضا يتشدٜد سص١ االقًِٝ َـٔ فُـٛع ايٓفكـات    17اٚال: تهٕٛ ْطب١ 

د ضـهاْٞ عـاّ يف   ادعـ ع االضطتجُاز١ٜ يًُٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ االؼاد١ٜ ؿني ادسا٤ تايتػػ١ًٝٝ ْٚفكات املػازٜ
 ايعسام، ٜٚهٕٛ يالقًِٝ ْفظ ايٓطب١ َٔ َاٜااتٞ:

 أـ امجايٞ ٚازدات املٛاش١ْ ايعا١َ االؼاد١ٜ َٔ ضُٓٗا ايٛازدات ايٓامج١ عٔ تصدٜس ايٓفط اـاّ.

تٗالى يف عُـّٛ ايعـسام َـٔ ضـُٓٗا ايـٓفط اــاّ ايـالشّ يتػـػٌٝ         ب ـ إمجايٞ ايٓفط اــاّ املهـسز ٚاملعـد يالضـ     
 قطات تٛيٝد ايهٗسبا٤.

إمجايٞ ايٓفكـات اؿانُـ١ ٚؽصٝصـات االعُـاز ٚتُٓٝـ١ َػـازٜع قافعـات االقًـِٝ ٚايصٜـادات املتشككـ١ يف            -ز
      ٚ سطـب دـداٍٚ   االٜسادات عٔ صادزات ايٓفط اـاّ املصـدز ٚؽصٝصـات ايٓفكـات ايطـٝاد١ٜ يًـ٦ٝٗات االقًُٝـ١ 

 ايٓفكات.
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ع٢ً ٚشازتـٞ املايٝـ١ ٚاالقتصـاد ٚايتدطـٝط يف االقًـِٝ استطـاب املػـاز ايٝٗـا يف ايفكـس٠ )ز( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠              -د
 بايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ االخس٣ يف االقًِٝ.

  )أ، ب(.ع٢ً ٚشاز٠ ايجسٚات ايطبٝع١ٝ يف االقًِٝ استطاب املطتشكات املػاز ايٝٗا يف ايفكستني ايفسعٝتني -ٙ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،
 بُض َيعز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 ثاْٝا:

، ٜطـتشل  3119أ ـ اضاف١ اىل سص١ قافعات االقًِٝ َٔ برتٚدٚالز عٔ ايٓفط اـاّ املصدز َٔ االقًـِٝ َٓـر    
رتٚدٚالز عٔ نٌ بسٌَٝ ْفط خـاّ َٓـتر َٚهـسز اٚ َعـد يالضـتٗالى يف قافعـات االقًـِٝ، عًـ٢ إ         االقًِٝ ب

 ؼتطب ٖرٙ املطتشكات. 

 ب ـ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايجسٚات ايطبٝع١ٝ سطب املعاٜري املعتُد٠ َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ.

ِٝ ٚؽصص سصّسا يتلٖٝـٌ ٚاعـاد٠ اعُـاز    ز ـ تعاد االٜسادات املتشكك١ فعاّل يف املٓافر اؿدٚد١ٜ حملافعات االقً 
 املٓافر اؿدٚد١ٜ ايتابع١ يهٌ قافع١.

 د ـ خيتص فًظ ايٛشازا٤ ٚمبصادق١ ايربملإ بتشدٜد نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايٛازدات املطتشص١ً َٔ      
 قبٌ االقًِٝ ٚذيو سطب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ. 

ــد    ــسض تكــ ــ١ يػــ ــ١ ٚشازٜــ ــهٌٝ ؾٓــ ــٛشزا٤ تػــ ــظ ايــ ــ٢ فًــ ــا: عًــ ــا             ثايجــ ــتشك١ طبّكــ ــات املطــ ٜس ايتعٜٛضــ
يًفكس٠ايجايج١ َٔ املاد٠ ايجايج١ َٔ ٖرا ايكإْٛ مببايؼ ْكد١ٜ اٚ َاٜكابًٗا عٝٓا َـٔ ايـٓفط اــاّ َـٔ  االقًـِٝ      

 ( ضٓٛات َٔ تلزٜذ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ.5ع٢ً إ تطدد ايتعٜٛضات املكدز٠ باقطاط ض١ٜٛٓ ملد٠ التتذاٚش )
 بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ 

 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،
 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ــطاوَ       ــًُ ْىوغـ ــُّ ؾُغـ ــُبىو، ٓـ ــُنُإ ٖـ ــتُضَى َىٙحُظَيـ ــُّ َىؾـ ــايٌ و يًصْـ ــُّ ياغـ ــُ يًصْـ ــُ يـ ًَُـ ٓ                      
بُآلّ بُخىَيٓسُْوَّ َاززَنُ  و َُٖىو بط طُ ناِْ تًُْا  قًِٝ(،)اضظ ؼدٜد ٚاضتشصاٍ اؿكٛم املاي١ٝ يال

ًَٓجـُّ بـاؽ يـُ     ًَسا تُحسيسنطاوَ،يُبُض ُٓوَّ يُ ؾُغًٌ ث تُحسيس نطزِْ َاؾُناِْ ًٓكًًُِ نىضزغتاِْ ت
َّ بُ  ًَُُ، َُُٓ بهط بـُ  )اضظ ؼدٜد اؿكـٛم املايٝـ١ يالقًـِٝ(    ًٓجطآاتِ ًٓػتًخػاٍ نطاوَ، وا َىتُؾكؽت ٓ

َّ، غىثاؽ.وات  اّ ًٓػتًخػايُنُّ زَضبهط
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟ ًَبًين تطتإ ُٖيُ؟ يًصُّْ زاضايٌ ت  يًصُّْ ياغايٌ ت
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 بُض َيعز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ثؿتيريّ يُو ب٘نىوُّْ يًصُّْ ياغايٌ زَنُ ئ، و َُٖىو ؾُقُضاتُناِْ ُٓو َاززَيُ ثُغُْسَ ٍٙ ٓ
ًَُُ، غىثاؽ. ٓ 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓت ُٖيُ؟ ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،  ت

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 بعامن بُ غَُيُتِ ًًُٓٚيٌ ٖاتىوَ، ثرتٗ زٗٙض باؽ زَنُئيُى ًٓعاؾَُإ ُٖيُ، وا
 ثاْٝا:

، ٜطـتشل  3119أـ اضاف١ اىل سص١ قافعات االقًِٝ َٔ برتٚدٚالز عٔ ايٓفط اـاّ املصدز َـٔ االقًـِٝ َٓـر    
االقًِٝ برتٚدٚالز عٔ نٌ بسٌَٝ ْفط خاّ أٚ َرت َهعب غاش َٓـتر َٚهـسز اٚ َعـد يالضـتٗالى يف قافعـات      

 ِٝ، ع٢ً إ ؼتطب ٖرٙ املطتشكات. االقً

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض ظاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى ؾىإ، غ٘ظإ خإ، ناى عبسايػّٚ، ناى كتاٍ، ناى  َِ ت ن

 التس( ؾُضَىو ناى ؾىإ،غاٙض، ناى ياووظ، ْاغو خإ، ٓاُْٖط خإ، ناى ُْضقتإ، ٖاشَ خإ، ز. 
 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهًإ ثؿتيريّ يُو ضايـُّ يًصْـُّ قـاْىِْ     ًَبًًِٓ ُٖيُ، يُن وَيط اّ ثؿتيرييِ ب٘ ْاوَضٗنِ َاززَنُ، زوو ت

ًَٓاُْوَيُ يا ًَؽت بُزَغت ٖ ًَ خىز وَضططتُٓوَّ زَنُّ نُ بُتُٓهًس َُُٓ ٓىغػِ زياضّ نطزُْ، ٓىغػِ با ب
  َّ َّ، ٖــُض بٓىوغــط ًَىيػــتُ ًٓػتًخػــايُنُّ ٙبــرب عٓــىاِْ )اضــظ ؼدٜــد اؿكــٛم املايٝــ١ يالقًــِٝ(،  ًْــُ، ث

ًَِ وايُ ْاظامن يُعِٓ َُُٓ نُْ٘ يإ َٔ َُٖيُّ يإ َُُٓ  ًَبًين بهُٕ بُض َيعإ ث ؾُغًُنُ، زووَّ: ُٓطُض ت
ًَجُض يىَ بُ غُض بطازَضاِْ يًصُّْ تايبُـتُْس  ٌَ ت %( دٚاٜٞ ٜٚهٕٛ يالقًِٝ ْفظ 17اٚال: تهٕٛ ْطب١)نُ زََي

)ع، ب،ج( تُواوَ، بُآلّ )ز، ه( زوو ؾتِ تطّ ًَاواظٕ ثُيىَْسّ بُ ُٓو ْػبُيُ ًُْ نـُ  تٞ: لايٓطب١ َٔ َاٜ
ٌَ )ع، ب،ج( ٕ )امجـايٞ ٚازدات املٛاشْـ١ ايعاَـ١(،     حُقٌ ُٖضَيُُ، يُعِٓ نُ زََي يـإ  )إمجـايٞ ايـٓفط اــاّ(     يـا

زوايٌ يُ )ز، ه( ثُيىَْسّ بُو ًْػبُتُوَ ًُْ، يإ بُو ًُٖٓوَ ًْـُ نـُ ٖـُضَيِ     مجايٞ ايٓفكات اؿان١ُ(إ)
ًَتِ، زوو: ٓــُضنِ تــطَ، ٓــُضنِ وَظاضَتــِ زاضايــٌ و وَظاضَتــِ غــاَاُْ غطوؾــتًُناُْ زيــاضّ نــطاوَ يــُّ   َــاؾ

 ٌَ ٌَ ُّٓ )ع، ب،ج( تُواوَ يإ زَب ًًَُّ، زوايٌ َاززَيُ يُبُض ُٓوَّ بُ ض اّ َٔ زَب َّ بُ زووَّ و غ َُُٓ بهط
َّ ٍَ )ع، ب(نـُّ تـط، و ٖـُضوَٖا           بُ زووَّ بهط ًَـت يُطـُ نىاضَّ ياخىز ٓـُو زوو ًٖٓـُ يـُ زواّ زووََـُوَ ب

ًَِ وايُ َُٖيُنطاوَ ) ًَو بـىوَ بـُ )ب( )   ع٢ً إ ؼتطب ٖرٙ املطتشكات(تُبعُنُ ث ًَطَ ؾت عًـ٢ إ ؼتطـب   ي
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َّ بُ )ب( تـُواو، زوايـٌ   سٚات ايطبٝع١ٝ ٚإىل أخسٙ( ٖرٙ املطتشكات َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايج ًَُُنُّ خىاضَوَ بهط
َّ بُ )ج(، غىثاؽ.  )ز( بهط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ،
 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَٔ ْ)ؿني ادسا٤ ؼدٜد ضهاْٞ(  يُ ُٓوَيُٕ ًٌَ زََي ًَطاقسا ُٓوَّ زَنطَيت ث ًُ، تعساز غهاًُْ، نىْهُ يُ ع
ٍَ بُض َيع ناى ؾىإ)ع، ب،ج( يُنػُض )ز، ه(  ًَو، ٖاوض اّ يُطُ تعساز غهاًُْ، ُْى تُحسيس غهاِْ، َُُٓ خاَي

ًَتُ نىاضَّ، بُآلّ نُ زَيتُ غُض ُٓو )ع ، ب( ًٓٓجا  ًًَُّ زواّ ُٓو زووَّ زَب َّ بُ زووَّ و غ زوايٌ )ز( زَنط
ٌَ، حهىَُتِ ُٖضَيُِ  ًَهِ زياض نطزووَ، زََي ًَطَ ٓايًُت ًَٓجُّ، نىْهُ ي َّ بُ ث ٌَ بهط باغٌ ُٓوَ زَنات زَب
َّ، يُعِٓ  ًَىَ زَنط نىضزغتإ بُ ضَظاَُْسّ ثُضيَُإ زياضّ زَنات نُ ُّٓ واضيساتاُْ نٕ٘ تُغطووت ث

،َّ ٌَ، ب٘ ُٓوَّ  ًٖض عًٚقُّ بُوَوَ ًُْ نُ ُٓو ًٓجطآاتاُّْ نُ زَنط ًَٓجُّ ب ًَِ باؾُ بُ ث بُآلّ َٔ ث
َّ، غىثاؽ.  َاززَنُ تُغُيػىؾت َُْتًكٌ خّ٘ وَضبيط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ،

 
 قسيل: َصطف٢بُض َيع عبسايػّٚ 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ًَؿهُؾهطا، زووًََإ: بُض اغتِ حُظّ زَنطز يًصُّْ ياغايٌ .......................... ....، يًصُْناِْ ٖاوبُف ث
ًَُٓ ُٓوَيُٕ ثاف ) ٌَ، ُٓطُض ب ٌَ ب )ادسا٤ ؼدٜد تُبعُٕ  تُحسيس غىناِْ ًُْ،ادسا٤ ؼدٜد ضهاْٞ( طىَيِ ي

بهُئ، ؾًعًُٕ  )ع، ب،ج( ُٓطُض تَُاؾاّضهاْٞ عاّ يف ايعسام، ٜٚهٕٛ يالقًِٝ ْفظ ايٓطب١ َٔ َاٜاتٞ( 
ًَؿٓاضّ ُٖيُ، تٞ(لْفظ ايٓطب١ َٔ َاْٜػبُّ ُٓو بىاضَ تُحسيس زَنُٕ، بُآلّ )ز ، ه( ْانُٓ بٔ ) ، ب٘يُ ث

ٌَ ))ٚع٢ً ٚشاز٠(  بٓىوغطَيتادسا٤ ؼدٜد ضهاْٞ عاّ يف ايعسام( ثاف ) ًَو ُْن ٚشاز٠ تُبعُٕ تانى ت
يف اإلقًِٝ  إستطاب ايٓطب املػاز ايٝٗا يف اجملاالت ايتدطٝط ٚ ٚشاز٠ ايجسٚات ايطبٝع١ٝ ٚ املاي١ٝ ٚاألقتصاد 

ًَت، ايتاي١ٝ بعد ايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ االخس٣(:  ًَو زَب )ع، ب، ج( زَئ ُٓوناتُ َاززَنُ ظٗض ضَيو و ث
 غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى ٍَٚ،

 يًُ:بُض َيع ٍَٚ عًٌ عبسا
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 
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:ٌَ % املعتُد٠ يف قٛاْني املٛاشْـ١ االؼادٜـ١ اضاضـا يتشدٜـد     17)تهٕٛ ْطب١  يُ ؾُغًٌ نىاضَّ ُٓوَيُٕ نُ زََي
ًٌَسص١ االقًِٝ(  ًَ ًَىيػت ْانات ب )َٔ فُٛع ايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ ْٚفكـات املػـازٜع االضطـتجُاز١ٜ يًُٛاشْـ١      ث

ٌَ َـاض نـُ وتـت      ،%( زوو17ٓـُو ْػـبُيُّ )  ( ايعا١َ ايط١ٜٛٓ االؼادٜـ١  ٌَ،    )املٛاشْـ١ االؼادٜـ١(  غـ ُٓغـاؽ بـ
ًَهِ ظيـازَ،          ًَـٌ َىاظَْـُّ عاَـُ ُٓواْـُ يـُ ٖـُض غـ ًَ ًَىيػت ْانات ُْؾُقاتِ تُؾػًًٌ و ًٓػتًػُاضّ نُ ب ث

  ُ يـُ   ثؿتيريّ قػُناِْ غ٘ظإ خإ و ناى ؾىإ و ناى عبسايػّٚ زَنُّ، بُآلّ َىٙحُظَيُنِ زيهـُّ ُٖيـ
،ٌَ )اضاف١ اىل سص١ قافعات االقًِٝ َٔ برتٚدٚالز عٔ ايـٓفط اــاّ املصـدز َـٔ االقًـِٝ َٓـر        زووَّ نُ زََي

ًَـطَ ظيـازَ    ، ٜطتشل االقًِٝ( 3119 َّ، نـىْهُ ٓـُوَ       )دٚالز عـٔ نـٌ بسَٝـٌ(    ٓـُو ثرتٗيـُ ي تهـاّ وايـُ ٙبـرب
 ٌَ ًَ  غىثاؽ.ٌٝ(، )دٚالزّا عٔ نٌ بسَ غَُيُتُ، زوو َاض ثرتٗ زٗٙض ٖاتىوَ ب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى غاٙض،
 :بُض َيع غاٙض ستُىز َطاز

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

اتِ َايًُوَ ُٖيُ، حُم وايُ وَظاضَتِ غاَاُْ قيُ ضاغتًسا َٔ ضاّ وايُ ُٓوَّ ثُيىَْسّ بُ ًٓػتًكا
ًَتُ بُضث طغًاضّ يُنُّ، و ططيٓيرت ُٓوَيُ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ غًاغُتِ طؿتِ غطوؾتًُنإ ُْب

ُْوت و ًٓساضَّ ًٓٓتاج بُض َيىَ ببات، و َُغُيُناِْ ثُيىَغت بُ زاٖات و ًٓػتًخكاقاتِ َايٌ ظٗضتط 
ًَهتُض و ُّٓ بابُتُ ظٗض ق ػَُإ بط شَيتُ ًٓدتًػاغاتِ وَظاضَتِ َايًُوَ، و يُ ضابىضزووزا يُ غُض ُّٓ غ

ًَو بىو يُو بابُتُ، ب٘يُ  ًَهِ تايبُتٌ ب٘ زَغٗاتُ ُْوتًُنإ يُن نطزووَ، و َُغُيُّ نطزُْوَّ حًػاب
ٍَ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ْاوّ وَظاضَتِ زاضايًـ  ًَؿًٓاض زَنُّ يُ بط طُّ )ه( خاَيٌ يُنُّ زا يُطُ ث

ًَهطاوَ ثُيىَ َّ نىْهُ بط طُّ )ع ، ب( نُ ٓاَاشَّ ث ًَٓسض ْسيساضَ بُ ُٓو زَغت خػتُٓ َايًاُْوَ، خاَيٌ بٗ
ًَٓاِْ ثاضَيعطاناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا ًٖىازاضّ ْاوّ ًٓساضَّ طُضًَاًْـ ًٓعاؾُ  ٍَ ْاوٖ زووَّ: يُطُ
 َّ ًَو يُو ٖ٘ناضاُْ ُٓوَيُ ُٓطُض باغٌ خاَيِ غٓىوضٍ زَنط َّ، ُٓويـ يُبُض نُْس ٖ٘ناضَيو، يُن بهط

ُو ًٓساضَ ُٖيُ يُ ضووّ ًَعاًُّْ طؿتِ يُ ضووّ تُختًتُوَ ثاضَيعطاّ نُْسئ خاَيِ غٓىوضّ غُض ب
ًَُاِْ و ًٓساضَّ طُضًَإ يُو زوو حًػابُزا ًَاواظٕ، غىثاؽ،  غً

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓت ُٖيُ؟ ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،  ت

 غطوؾتًًُنإ(: بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ )وَظيطّ غاَاُْ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـ ُٓوَ ثؿتيريّ يُ َىٙحُظاتِ ناى ؾىإ و غ٘ظإ خإ ب٘ غًاغُنُ،  ًَُُ ًٓعاؾُيُنُإ ُٖيُ، بُآلّ ث ٓ
ًَُُ ثرتٗ زٗٙضَنُ ُٓطُض ؾُقُضَنُ خبىَيًٓتُوَ وتىَاُْ )سطب االيٝات  ضٌَٓ وابعامن ناى عبسايػّٚ بىو ٓ

َّ  ُٓوَ ؼاد١ٜ(املتبع١ ف٢ اؿه١َٛ األ مشىيٌ زَنا، ُٓوَّ ناى غاٙض َاْعُإ ًُْ وَظاضَتِ َايًُ ظياز بهط
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ٍَ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ب٘ ُٓو ؾُقُضَيُّ ًٓعاؾُنُ ُٓوَيُ نُ َُٖاُْ، و ُٖضوَٖا زواّ  يُطُ
ُ غُض ُٓوَف، ؾُقُضَّ )ج( ُٓوَيُٕ بيَب بُ َاززَيُنِ تايبُت، زووَّ يُ غُض )ع ، ب( َىؾهًًَُإ ًُْ ي

 :ًٙ امجايٞ ايٓفكات اؿان١ُ ٚؽصٝصات اعُاز ت١ُٝٓ  -زبُآلّ ُٓوَّ نُ ًٓعاؾُّ ُٖيُ يُ ؾُقُضَّ ) او
َػازٜع قافعات االقًِٝ ٚايصٜادات املتشكك١ يف االٜسادات عٔ صادزات ايٓفط اـاّ املصدز ٚؽصٝصات 

ًَهُإ ُٖبىو ُٖئاتِ غًازّ َٙإ ٓ ايٓفكات ايطٝاد١ٜ ي٦ًٝٗات االق١ًُٝ ٚسطب دداٍٚ ايٓفكات( ًَُُ تُعطيؿ
ًَؽت  ًَطَ ظَضوضيُ بُيِٓ قُوغُ زواّ ُٖئاتِ ًٓكًًُِ َُُٓ بًَ )ز٥اض١ اإلقًِٝ، بطز، ًٓٓجا يُبُضُٓوَ ي

ايٛشزا٤، سسع اإلقًِٝ، ايبٝػُسن١،  ظًبسملإ، فًظ ايٛشزا٤، ز٥اض١ فًظ ايٛشزا٤، َهتب ْا٥ب ز٥ٝظ ف
ًَتُ طين، ١٦ٖٝ سكٛم األْطإ، ١٦ٖٝ ايٓصا١ٖ، اؾٓط١ٝ، اؿدٚد، دٗاش األَٔ( فًظ محا١ٜ االَٔ ايٛ ُٓوَ به

ٌَ يُ غُض نِ  ٌَ ضووٕ ب ًَؽت ُٖئاتِ ًٓكًًٌُ زَب ًَُُ نُ زََي ُٓو ؾىَيُٓ، نىْهُ تُعطيؿُنَُإ ٙبطز، ٓ
ًَؽت 17ُٖزَنؽت زاواّ ) ئاتِ ًٓكًًُِ %(نُ زَنُئ، ُٓوَ تُعطيؿُنَُإ ٙبطز، ًٓٓجا ظَضوضيُ نُزََي

ًَتُ ؾىَيِٓ خّ٘، غىثاؽ.  به
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو  ْاغو خإ،
 
 
 

 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىَ زياضَ وابعامن َُْابٌ وَظيط ُْٖسَيو ضَيهدػتِٓ ن ًَهَُيًُنِ ظٗضّ ث طز، بُؽ َٔ ُّٓ َاززَيُ ت
%( نُّ نُ يُ بىزَُّ خُضًَُنإ و بُناضبطزٕ، ٓايا 17َىٙحُظَّ ُٓوَ زَزَّ نُ باؽ يُ زياضنطزِْ )

ٍَ بُو زاٖاتُّ ْاضزُْ زَضَوَّ ُْوتًـ(   ٌَ ؾُضعِ ع ـ غُضَُّ زاٖاتِ ٖاوغُْط نطزِْ طؿيت ؾًسض ا نُ زََي
ًَؽت بىزَُّ ًَعا17ًُّْٓايا ُٖض خّ٘ يُ ) ًَ ًَطام يُ ْاضزُْ زَضَوَّ ُْوت ًُْ بُؾٌ  %(نُ، يإ با ب ع

ًَٔ يُ نّ٘ خُضًَُناِْ بُناضبطزٕ و خُضًَُناِْ ثط ٗشَنإ  َّ بًهُيُٓ بُوَّ نُ زََي ظٗضّ، نُواتُ ْانط
ٌَ زياضيهطزِْ ضَيصَّ يُ) ًَو، نىْهُ ت٘ زََيً ًَتُ خاَي %( يُ َاُّْ خىاضَوَ: ع: ـ بىزَُّ 17ًَُٓـ بب

ٌَ نُ بُناضبطزٕ و يُعِٓ خُضًَُن ًَؽت يُنُّ َاض غُضَُّ زاٖاتُناِْ ُْوت ب ًَ اِْ بُناضبطزٕ يإ با ب
َِ ؾُضعٔ زوايٌ )ز ، ه( ٙ ببُّ، نىْهُ  ًًَتُ غُض ؾُضعُناِْ تط )ع ، ب ، ج( غ ًَتُ زَضَوَ، ًٓٓجا ب زَن

ٍَ زَنا، يُ ضَييُناِْ زَغتدػؼت زَنا، باغٌ ٓىغػٌ زياضيهطزٕ ْانا، بُآلّ ُٓيؿٌ  بط طُّ باؽ يُ ًٓػتخكا
ًَتُوَ غُض ؾُقُضَناِْ يُنُّ،  زوو زيػإ غُضَ ض اّ بُؾٌ ثاضَيعطاناِْ ُٖضَيِ ُٓوَف ُٖض زيػإ زَن

َّ يُ ) ًَو يُ ؾُقُضَّ يُنُّ يُعِٓ 17نىْهُ ُٓوَف ت٘ زَتُوَ ًَتُوَ بُؾ َّ يُعِٓ زَب %( زَغهُو
ُٓ ٍَ و زاٖاتاُّْ يُ خاَيُ ؾُضعِ )ع(ّ بط طُّ زووَّ بًهُئ بُ ؾُضعٌ )ز(ّ ؾُقُضَّ يُنُّ يُطُ
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ًَتُ )ع، ب  ٌَ يُنُّ بب ٌَ ب ًَتُ )ه( يُعِٓ ُٓطُض يًصُّْ ياغايٌ طىَيًإ ي غٓىوضيُنإ يُعِٓ ؾُضعٌ )ب( بب
ًَتُ )ز ، ه(ّ  ًَتُ )ز ، ه( يُعِٓ )ع ، ب(  ّ بط طُّ زووَّ بب ، ج، ز، ه(بُآلّ )ع ، ب(ّ بط طُّ زووَّ بب

ًَىاظّ زَغت خػؼت و ضَيياناِْ بط طُّ يُنُّ، )ز ، ه(ّ بط طُّ يُنُّ ي ًَهِ باؽ يُ ؾ ٍَ )ج( ُٖض غ ُطُ
ًَتُ ضَييُناِْ زَغت خػؼت، غىثاؽ،   زَغت خػتُٓ، يإ بهطَيتُ ؾُقُضَّ زووَّ يُّ َاززَيُ، يإ به

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو  ٓاُْٖط خإ،

 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض 

( ،ٌَ ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ تػهٌٝ ؾ١ٓ ٚشاز١ٜ يػسض تكدٜس َٔ ثطغًاضَيهِ يُ َُْابٌ وَظيط ُٖيُ، َاززَّ غ
ًَتُ نىيؿُ،  ايتعٜٛضات املطتشك١( ًَو؟ زوو: تُقسيطّ تُعىيعات عازَتُٕ زَب ض يًصُّْ وظاضّ؟ بُ ض ٓايًُت

ًَتُ ًَعاًُْ، ُٓو َىاظَُْيُ ب٘ ُٓوَّ ت٘ َىغازَقُّ يُغُض بهُّ بعاِْ َىغتُحُقاتِ خ٘ت  زَب
وَضططتًُ يإ وَضُْططتًُ؟ بُ ضاغت ٖاتىوَ يإ بُ ضاغت ُْنىوَ؟ َُؾطوظَ َىغازَقُّ ثُضيَُاِْ 

ٌَ يُ غُض ًًََُػِ وظضا، غىثاؽ. ٌَ، حُغط ُْب ٍَ ب  يُطُ
 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 وَظيط، ؾُضَىو َُْابٌ

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:
 َإ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيُ

ًَُُ ناوَإ يُ َاززَّ ) (ّ زَغتىضَ، ؾُض َيهِ 113تُبعُٕ َُُٓ ؾُقُضَيُنِ قىضغُ بُض اغتِ، ٓ
ًَت، ٌَ ُٓو ُٓظضاضَ زضاوَ بُ ًًًَُتِ نىضز تُعىيعاتِ ب٘ ب ٌَ زَب ًٓٓجا حهىَُتِ  طُوضََإ نطزووَ، نُ زََي

ًَػتا ) ٌَ يًصُْيُى 7ًٓتًخازّ ْايها، تا ٓ ًَتُ ًًََُػِ وظَضاّ ُٖضَيِ زَب ( غاَيُ ُْبىوَ، ثُضيَُإ زََي
ًٌَ َُُٓ تُقسيط بها ب٘ خ٘ت، نُ تُقسيطت نطز زَنٌ زاواّ َاؾِ خ٘ت زَنُّ، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ  زابٓ

ًَين َُعًىَات ًَُُ تُبعُٕ ًٓػتًؿاضّ و ُٓو ؾتاُْ زَٖ ن٘ زَنُيُٓوَ بُ َىَُبٌ ُٓو َُعًىَاتُ بط ياض  ٓ
ًَسايُ نُ تُعىيعاتُنَُإ نُْسَ، خُغاضَتُنَُإ نُْسَ، يُ نُضنىوى يُ  زَزَئ ُٓو يًصُْ وظاضيُّ ت
ًَط، يُ َُٖيُظُ، ُٓو ُٓواُْت َُٖىو ب٘ حًػاب زَنا، بَُىَُبٌ ُٓوَّ  َُْاتًكِ َىتُْاظيع، يُ ُٖوي

َِ ُّٓ بط ياضّ يُ غُض زَزَئ تُع ًَهُ قىَتت زاوَ بُ ًًََُػِ وظَضا نُ به ىيعاتُنُ نُْسَ، َُُٓ ٓايًُت
ٌَ حهىَُت  ًٓجطآاتُ بهات، ُٓطُض غًاغُنُّ ط٘ض اْهاضّ بهٍُ ب٘ ُّٓ ُٖزَؾُ َاْعُإ ًُْ، بُآلّ زَب

ٌَ تُقسيطَ زاواّ نِ  ٌَ يُنُّ تُقسيطّ بها، ُٓطُض بُب َّ، زَب ًَو بها ب٘ ُٓوَّ َاؾُنُّ وَضبيط زَنا، ؾت
ًٌَ َاززَّ ) َّ بُث ٌَ تُعىيعامت بس ًَتُوَ غُض زَغتىض زََي ٌَ، ًٓٓجا 113زَن ٌَ ُٖض ْات زات ( ُٓوَيُٕ ٓ
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ًَٔ ًٓػتًؿاضّ و ُٓواُْ  َِ نُ يًصُْيُنِ وظاضّ زاْ ًَهُإ زَزات ًَىيػتُإ بُو ؾُقُضَيُ وابعامن قىَت ًَُُ ث ٓ
ًَؽت ظَضَضنَُإ ُٓ ًَٓؽت َُعًىَات ن٘ زَنُيُٓوَ، زََي  وَْسَ تطيًٕ٘ زيٓاضَ، غىثاؽ.ب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى ُْضقتإ،
 :بُض َيع ُْضقتإ عبسايًُ قازض

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ٌَ: بٓهًُٓناِْ زياضيهطزٕ و  ًَبًًِٓ ُٖيُ، يُّ بط طُيُ نُ بُؾٌ نىاضََُ زََي ًَؿًٓاض و ت زَغت َٔ نُْس ث
َّ وَغتاوَ ُٓطُض بهًُٓ تُؾاغًًٌ َاززَنُوَ باؽ يُ  خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ( يُعِٓ يُو
ًَؿًٓاض زَنُّ )بٓهًُٓناِْ زياضيهطزٕ و زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ  خُضنهطزًْؿِ زَنا،  ب٘يُ َٔ ث

ٌَ( يُ غُضَتاّ بُؾٌ نىاضَّ زا ٖاتىوَ، يُ بُض ُٓو َ يُ بط طُناِْ تط ٓاَاشَّ زاوَ ُٖضَيِ و خُضَهطزِْ ب
ًَسايُ  ًَِ وايُ ُْٖسَيو زضَيصَّ ت َّ، َاززَّ نىاضَّ بط طُّ يُنُّ، َٔ ث ٌَ و نٕ٘ خُضض زَنط بُوَّ ن
َّ يُ ضووّ ظَاُْواًْسا نىضت بهطَيتُوَ  ًَسا ياغايُنِ ظٗض زووضو زضَيصَ، و نُْس بهط ياغانُ خّ٘ يُ ُٓغ

َّ ز ًَِ وايُ ُٓوَّ نُ يُو ٌَ يُ نّ٘ خُضًَُناِْ بُناضبطزٕ و خُضًَُناِْ ثط ٗشَناِْ باؾُ َٔ ث ََي
َّ يُ نّ٘ خُضًَُناِْ  ًَِ وايُ ظيازَيُ، ُٖض بٓىوغط ًَٓإ، ُٓو خُضًَُناِْ ثط ٗشَناِْ ث وَبُضٖ
ًَٓإ تُْٗا بُؽ  ًَٓإ، نُ وتت ثط ٗشَناًْـ تُحسيسّ زَنُّ ب٘ ثط ٗشَ، ب٘يُ وَبُضٖ بُناضبطزٕ و وَبُضٖ

ٍَ بُو زاٖاتُّ ْاضزُْ زَضَوَّ ثط ٗشَ ًُْ، ب ٌَ غُضَُّ زاٖاتِ ٖاوغُْط نطزِْ طؿيت ؾًسض ا ط طُّ )ع( زََي
َّ، تُْٗا ُْوتِ خاو  ًَِ باؾُ ُْوتِ خاو غاظيؿٌ ب٘ ظياز بهط َّ(  ب٘يُ َٔ ث ُْوتٌ خاو زَغت زَنُو

ٌَ، ُْوتِ خاو ٓايا غاظيـ زَططَيتُوَ، يُ بُض ُٓوَ تُْاُْت ًَاواظَ ْاظامن يُواُْيُ َٔ ؾاضَظايًِ ُْب
 ٌَ ًَىَضّ ؾطٗؾتُٓناًْؿًإ ًَاواظَ يُ تُبُقاتِ ُٓضظيـ زا ًَاواظٕ ُْوتِ خاو و غاظ، يُ بط طُّ )ز( زََي ث

ًَ ًَىيػتُ، ب٘يُ َٔ ي ٍَ وَظَضاتِ ثْٚساْاِْ ُٖضَيِ ث طَ زاوا زَنُّ ) يُ غُض وَظاضَتِ زاضايٌ و ٓابىوضّ يُطُ
ًَىيػتُ،  وَظاضَتِ زاضايٌ و يُ ضاغتًسا يُ غُض ٍَ وَظَضاتِ ثْٚساْإ ث ٓابىوضّ و غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُطُ

ًَىيػتُ ُٓشَاضنطزٕ ب٘ بط طُّ )ج(ّ ُّٓ َاززَيُ بهُٕ، بط طُّ )ج(ّ ُٓطُض بيُض َيًُٓوَ  ٌَ ث يُبُضُٓوَ زََي
َّ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُناًْـ بَُُٖإ  غُضّ زَبًٓؽت باؽ يُ زاٖاتُناِْ ُْوت زَنا، ب٘يُ زَنط

ٌَ يُ غُض وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ  ًَهُواُْوَ يُ بط طُّ )ه( زََي ٌَ، و ُٖضوَٖا بُ ث َّ ْاوّ ب ًَىَ يُو ؾ
ًَهطاوَ، بُض َيعإ ُّٓ بط طُيُ  ًَىيػتُ ناضّ ُٓشَاضنطزٕ ب٘ ُٖضزوو بط طُّ )ع ، ب( بهات نُ ٓاَاشَيإ ث ث

ٌَ غُضََُِ زاٖاتُناِْ ٖاوغُْط  ُٓطُض بهًُٓوَ غُضّ )ع ، ب( غُيطّ بهُئ تَُاؾا زَنُئ، زََي
ًَؿًٓاضَإ نطز غاظيؿِ ب٘  ٍَ بُو زاٖاتاُْؾُوَ نُ يُ ْاضزُْ زَضَوَّ ُْوتٌ خاو( نُ ث نطزِْ طؿيت ؾًسض ا
َّ، ب٘يُ بط طُّ ٖاَؿُنُّ غُض بُ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ نُنِ وَظاضَتِ زاضايٌ ٓاَاشَّ  ظياز بهط

ٌَ وَظ ٌَ ُْنطاوَ، ب٘يُ زَب ٍَ وَظاضَتِ غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُ غُضَُّ ث اضَتِ زاضايٌ و ٓابىوضّ يُطُ
َّ ب٘ ُٓو زوو بط طُيُ، يُ بط طُّ  زاٖاتُناًْإ )ٖاوغُْط نطزٕ( نُ ثُيىَْسّ بُ ُٓوَوَ ُٖيُ ًٓعاؾُ بهط
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َّ، َٔ زَثطغِ ْاظامن ُٓوَ  زووَّ ؾُضعِ )ب( يُ زاٖاتُناِْ طىَطى و خاَيُ غٓىوضيُنإ زَغت زَنُو
ًَُُ يُ  ٌَ ٓايا ٓ تُْٗا َُبُغت طىَططُنُيُ يإ زاٖاتِ تطّ خاَيُ غٓىوضيُناُْ، ُٓطُض طىَططُنُ ب
زَغتىضزا طىَططُنُ بُ ُْقِ غُضيع ٖاتىوَ نُ زَطُض َيتُوَ ب٘ حهىَُتِ ؾًسض ايٌ، و يُ َُٖإ بط طُ 

ِ زا ٖاتىوَ طُضًَاًْـ ثؿتيريّ يُ ضايُنُّ بطاّ بُض َيعّ ناى غاٙض زَنُّ نُ يُ ثاضَيعطاناِْ ُٖضَي
َّ، بُضَُِٖ  ًَىَّ ثاضَيعطانإ غٓىوضّ ُٖيُ، و ظَضَضو ظياِْ بُض زَنُو بيطَيتُوَ، يُبُض ُٓوَ بُ َُٖإ ؾ
ٌَ ُٓصتىَُِْ  ًَػتا، يُ بط طُّ )ج( زََي َّ ب٘ ُٓو ْاوناُْ غُضف ُْنطاوَتُوَ تاوَنى ٓ ٍَ نُ زَغت زَنُو يُو

ُـتُْسَ بُزياضيهطزِْ نًُْ٘تِ َاََُيُنطزٕ بُو زاٖاتاُْوَ، َٔ وَظيطإ بُض َظاَُْسّ ثُضيَُإ تايب
ًَطَ ظٗض بُ ضووِْ  ًَت َُُٓ ي َُُٓ بُ خاَيٌ باف زَظامن، بُآلّ وَنى يُ ضاغتًسا بُخاَيٌ ٙواظّ زَظامن، زَب
ٌَ َىٙبُغات ًَسا ب  و ٓاؾهطا بُض َيع وَظيط ظٗض َاض ٓاَاشَ بُوَ زَنات نُ ب٘ ُٓوَّ وضزَناضيُناِْ ت

َّ، حهىَُتِ  ٌَ بهط ًَىَيُّ ي َّ، َٔ زاوا زَنُّ ُّٓ بط طُيُ بُو ؾ َّ، ،تُؾػريّ تط َُٖيُٓطط َُٖيُٓطط
ٌَ َاََُيُ و خُضَهطزٕ ُٓصتاّ بسات يُو زاٖاتاُّْ  ٌَ ضَظاَُْسّ ثُضيَُإ ْاتىاْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُب

ًٌَ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ، ب٘يُ َُُٓ قاتًعُ  نُ بُزَغت زَيت يُٙيُٕ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْوَ َُُٓف بُث
ًَى ٌَ ضَظاَُْسٍ ثُضيَُإ ُٓو بابُتاُْ تُعاَىيٌ ث ٌَ ُٓو ناتُ بُب َّ، بط طُّ ضووٕ و واظيح زَب َ ْانط

ًًَُّ يُ غُض  ًَسايُ، غ ًَهِ ت ًَت َُُٓ َُتاتًُت ًَٓ ًَو بٗ ًَىيػتُ يًصُْيُنِ وظاضّ ث ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ث
َّ يًصُْيُنِ وظاضّ تايبُـت ًَؿًٓاضَناِْ َُٓ، غىثاؽ.بٓىوغط ًَت، ُٓوَ ث ًَٓ ًَو بٗ  ُْس ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ز. التس،

 :بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ززَّ يُنـُّ بهطَيٓـُ زووَّ و   غُباضَت بُ بط طُنإ َُٖإ ضَٓـٌ ٖاوناضَنـامن ُٖيـُ، بط طـُّ )ز، ه( يـُ َـا      
ًًَُّ، نىْهُ ثُيىَْسّ ًُْ بـُ ٓـُو ْػـبُّ )    ًَتـُ زووَّ:     17غ عًـ٢   -د %(، غـُباضَت بـُ خـاَيٌ )ز( نـُ زَب

َّ، ٚشازت املاي١ٝ ٚاالقتصاد ٚايتدطٝط يف االقًِٝ استطاب املػاز ايٝٗا يف ايفكس٠ )ز(،  َٔ اٚآل َـٔ ٖـرٙ   بٓىوغط
ٌَ، غُباضَت بُ املاد٠،  ًَتـُ          تُواو زَب ٌَ زَب ًَـسا بـ ًَـطَ ُٓطـُض طـ٘ض اٌْ ت ًٌَ ثط ٗشَنـُ نـُ ٖـاتىوَ ي زووََِ ُٓغ

يُ )ب( نُ )ج( خّ٘ غَُيُت ْىوغطاوَ ُٓوَّ غُضَوَ غَُيُتـُ،  اضاف١ اىل سص١ قافعات االقًِٝ( نىاضَّ )
ٚ ج ـ   اعـاد٠ اعُـاز   تعاد االٜسادات املتشكك١ فعال يف املٓافر اؿدٚد١ٜ حملافعات االقًِٝ ٚؽصص سصسّا يتلٖٝـٌ 

َّ، نىْهُ  يُعُضَبًُنُزا املٓافر اؿدٚد١ٜ ايتابع١ يهٌ قافع١( ًَطَ بُض اغتِ َىٙحُظَ َُٖيسَطط ، تُبعُٕ ي
( ٌَ ٌَ بـ٘ ٓاَـازَنطزٕ و بىًْاتٓاْـُوَّ     اعاد٠ اعُاز املٓافر اؿدٚد١ٜ( زََي يُ نىضزيُنُّ باؾرت ٖاتىوَ نُ زََيـ

غُض بُ ثاضَيعطانُيُ، نىْهُ تُْٗا ُٓطُض ب٘ َـُْاؾًعّ حـسوزّ   ُٓو ْاونُ غٓىوضياُْ تُضخإ زَنطَئ نُ 
ٌَ تُْٗا خاَيٌ غـٓىوضيُنُ زَططَيتـُوَ، بـُآلّ ٓـُو ْاونـُ غـٓىوضياُْ ْاططَيتـُوَ، ب٘يـُ يـُ عُضَبًُنـُف            ب

بـُآلّ َٓـًـ ٓـُو    )ٚؽصص سصسّا يتلٖٝـٌ ٚاعـاد٠ اعُـاز املٓـاطل اؿدٚدٜـ١ ايتابعـ١ يهـٌ قافعـ١(         بهطَيتُ
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ًَبًًُّٓ نا ٕ ت ًٌَ        ،ى ُْضقتامن ُٖيُ غُباضَت بُ زاٖاتـُنا ٓايـا زاٖـاتِ طـىَططًـ زَططَيتـُوَ؟ نـىْهُ بـُث
ًَىاِْ زَغُآلتِ ًٓتًخـازّ و  114َاززَّ ) ًَطاقٌ يُ ُٓو زَغُآلتاُّْ نُ َىؾتُضَنٔ يُ ْ ( يُ زَغتىضّ ع

 ٌَ ٚاحملافعات غري املٓتعُـ١  )اداز٠ ايهُازى بايتٓطٝل َع سهَٛات االقايِٝ زَغُآلتِ ُٖضَيُُنإ ُٓوَيُٕ زََي
ٌَ بُض اغتِ يف إقًِٝ ٜٚٓعِ ذيو بكإْٛ(  ًَطَ زاٖاتُنإ َُبُغت طىَططًـ ب ُّٓ ًٓساضَّ طَُاضنُ ُٓطُض ي

َّ، غىثاؽ. ًَسا بهط ًَىيػتُ ظياتط وضزبىوُْوَّ ت ًَؿُيُنِ زَغتىضقتإ ب٘ زضوغت زَنات، ب٘يُ ث  َُُٓ ن

 ضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُ
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ)وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ُٖيُ ؾُقُضَ )ج( بعَبت ُٓوَ غىوضَ يُ َىاظَُّْ ًٓتًخازّ )تعاد االٜسادات املتشكك١(  ت
ًَُُف عُيِٓ ؾتُإ نط ٍَ َىاظَُّْ حهىَُتِ ًٓتًخازّ واّ نطزووَ، ٓ زووَ، َىتتُبُعُ، َُٖىو غا

ٍَ َىاظَُّْ ًٓتًخازّ، ْاحًُّ ؾًهًِ  ًَسايُ، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ َىْػًَُُُ يُطُ ًٓتًخازّ ُٓو ؾُقُضَّ ت
ًَيُيؿتِ يإ ْا؟ ؾُقُضَّ )ز ، ه(ّ ُٓوَيُٕ بيَب بُ َاززَيُنِ تايبُت، بُآلّ يُ زواّ ًُٖٓوَ  ْاظامن ت

ًَت،  ًَٔ، نىْهُ يُنُّ ٓجطآاتُنُيُ، زووَّ  هٌٝ ؾ١ٓ()ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ تػب َّ زايبٓ ُٓو َاززَيُ يُو
 ٌَ ٌَ وَظاضَتُنإ با بُؾساض بٔ يُ ًٓجطآاتُنإ، ُْى ُٖض وَظاضتِ َايًُ، با ُٖض غ وَظاضَتُنإ، ُٖضغ

ٌَ بهُٕ، و ًًََُػِ وظضاف ُٓو ًٓجطآاتُ زَنات يإ زوو ؾُقُضَّ تايب ًَبَُ ُت، وَظاضَتُنُ خاَيُنُ َ
 غىثاؽ،

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُئ َاززَّ )  (ّ ثط ٗشَنُ خبىَيٓسضَيتُوَ ُٖتا غًاغُّ َاززَّ نىاض ٓاَازَ زَنُٕ، 5ث
 بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: بُض َيع ز. اضغٕٚ
ٌَ،5َاززَّ )  ( خبىَيُٓٓوَ تا غًاغُنُ تُواو زَب

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 املاد٠ اـاَط١:
( 61ع٢ً) ع٢ً ايٛشازات ٚاؾٗات املػاز ايٝٗا يف املاد٠ ايسابع١ َٔ ٖرا ايكإْٛ انُاٍ َٗاَٗا خالٍ َد٠ ال تصٜد

َّا َٔ تازٜذ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ، ٚتكدِٜ تكسٜسٖا ايٓٗا٥ٞ اىل فًظ ايٛشازا٤ يًُصادق١ عًٝٗا خالٍ  ضتٕٛ ٜٛ
َّا َٔ تازٜذ ٚصٛهلا اىل اجملًظ.21َد٠ ال تتذاٚش) ٜٛ) 
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓتإ يُ غُض ُٖيُ يًص ًَىَ خ٘تإ ت  ُّْ ياغايٌ،؟ يًصُّْ زاضايٌ ُٖتاُْ؟ٓ

 ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:ز. بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 غىثاؽ. )تكازٜسٖا ايٓٗا١ٝ٥(،بًهُئ بُ  )تكسٜسٖا(وؾُّ 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ًَبًين ُٖيُ يُ غُض َاززَّ ) ٌَ ت ٌَ نُؽ ( ب٘ ُٓوَّ ْاوّ بٓىوغ5ِن ، زوايٌ ْاوّ نُغٌ تط ْا ْىوغِ غ
 ْاويإ ْىوغطاوَ، تُواو )ناى ناضزٗ، ٓاؾتِ خإ، ناى حَُُ غعًس( ؾُضَىو ناى ناضزٗ،

 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَهطاوَنإ يُ َاززَّ  ُّٓ َاززَيُ بُض اغتِ ضووٕ ًُْ، َُبُغتِ نًًُ يُ غُض وَظاضَت و ٙيُُْ ٓاَاشَ ث
ًَىيػتُ ُٓضنُناًْإ تُواو بهُٕ يُ َاوَيُى نُ ) ًَت، ضٗشّ 61نىاضََِ ُّٓ ياغايُ ث ( ضٗش ظياتط ُْب

ًَؿهُف ُٓصتىَُِْ وَظيطإ بهُٕ، يُعِٓ 21بُناضبىوِْ ُّٓ ياغايُ زوا ضاث٘ضتُناًْإ يُ َاوَّ ) ( ضٗش ث
ض اغتِ، نىْهُ زوايٌ زَيُٓ غُضّ بُؾٌ ُّٓ تُحسيسنطزِْ ضٗشَ، يُعِٓ ثطغًاض ّٙ َٔ زضوغت زَنات بُ

ًَٓجُّ و ضَيياناِْ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ نُ تُحسيسّ ضٗش نطاوَو ُٓطُض ْا ُٖضَيِ  ث
َّ، يُعِٓ يُوَف  ٌَ ُٓصتاّ بسض ٌَ ثُضيَُإ ْاب ٌَ و بُ ضاّ َٔ َُٖىو ُٓو ناضاُْ بُب َُٖيىَيػتِ تطّ زَب

ٌَ ب٘ ثُضيَُاًْـ ًَت،  ضاث٘ضتُنُف زَب  ب
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ٓاؾتِ خإ،
 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًين َٔ يُ غُض ُٓو َاززَيُ ُٓوَيُ نُ يُ َاوَّ ) ( ضٗشزا بُو ُٓضناُّْ نُ زاْطاوَ، ُٓضنُنإ 61ت
ٌَ ُٓضنٔ نُ ثُ ( 61يىَْسّ بُ َؿاوَظاتُوَ ُٖيُ بُ زاْىغتاُْوَ ُٖيُ، ٓايا يُ َاوَّ ُٓو )َُٖىوّ نََُ٘ي

ًَُُ زَتىاْؽت ُٓو وَآلَاُْ بهُوَيتُ زَغت و زواتط بُ ضاث٘ضت خبطَيتُ بُضزَّ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ،  ضٗشَ ٓ
ًَت ًَت وَنى واب ًَؿَُإ ُْب ًَُُ ن ًَؿىوتطزا ٓاَاشَ بُوَ ُْنطاوَ نُ ٓ ًَُُ يُ َاززَناِْ ث ٓ  ٌَ ياغايُنِ تاظَ ب

ًَت، بُآلّ  ًَؿُ ُْب و غُضَتايُ ب٘ زضوغتهطزِْ َ٘ضَيو يُ ثُيىَْسّ يُ غُض ُّٓ َىغتُحُقاتاُْ نُ ن
ٍَ واقًعُنُ َاََُيُ بهُئ بُ بط واّ َٔ  ًَُُ يُطُ ًَُُ َازاّ ٓ ًَؿُيُ، نُواتُ ٓ ًَُُ َُٖىوَإ زَظاْؽت نُ ن ٓ

ًَهِ وضز 61ُٓو ) ٍَ ضاث٘ضت َّ، و ُٓصتىَُِْ وَظيطاًْؿِ ( ضٗشَ ُْ زَتىاْط يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ بٓىوغط
ٌَ ٓاطازاض بهطَيتُوَ، غىثاؽ.  ي

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:



 118 

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،
 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ )وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ياغايُنُإ ْ ٌَ زواّ )ٓ ًَطام ب َّ وَنى زَغتىضَنُّ ع ًَٔ، ْاَاُْو ٌَ زايٓ ٍَ 7اوَيت ُٖض ياغايُى ب ( غا

ٌَ ًٓؿُنُّ  ُٖيُ، بُآلّ نُؽ تُْؿًعّ ْانات، َُُٓ ًًٓعاَِ وَظيطَنإ زَنُّ، ًًََُؼ وظَضا زَنُّ زَب
ًَُُ ٓايًُـتإ زاوَ بُ ت٘ واًَبُ يُ غُضت يُ َاوَّ ( ضٗشزا ُّٓ 21) خ٘ت بهُّ، ُّٓ طًُيًاُْت ُٖيُ، ٓ

( ضٗش َُُٓ بهُّ، يُ َاوَّ ُٓوَْسَ تُغًًُِ حهىَُتِ ًٓتًخازٍ بهُّ، 61تُمتًٓاُْ بهُّ، و زواّ )
 َِ ُٓطُض وَآلَت ُْبىو ُّٓ ًٓجطآُتاُْ بهُّ، َُُٓ وَنى ؾُض َيهِ زَغتىضيُ، ُٓطُض ًٓجطآاتِ ب٘ زاًُْْ

 ٌَ َِ ًٓؿُنُ ْاض وا، زشّ قاْىٕ زَب ًٓؿُنُّ خّ٘ ُْنا، ُٓو وَختُ ت٘ زَتىاٌْ َٔ و وَقتِ ب٘ زاًُْْ
ًٌَ ُّٓ ياغايُ يُ َاوَّ ) ًَؿِ ب٘ ثُضيَُإ بُث ( ضٗشزا زَبىايُ وات بهطزبايُ ب٘ ُْتهطزووَ؟، ُٓطُض 21ضان

ٌَ، َٔ ًٖض ْانُّ، َُُٓ ب٘ خَ٘إ باؾُ، ب٘ خ٘تإ باؾُ، ب٘ َُٖىو ًًًَُت باؾُ نُ ضووٕ  ًَسا ُْب َُُّٓ ت
ٌَ ًَُُ َُبُغت ،ب ًَهُ نُ ٓ ًَٓؽت، ٖاتىوَ نُ ٓايًُت ٌَ ب ًَطَ نُ زابُظئ واظّ ي ُاُْ ُّٓ ياغايُ ُْٖاتىوَ ب٘ ٓ

ًَٔ، ُٓطُض بُ ضَِٓ بُض َيعتإ ) ٌَ وَقت زابٓ ٌَ تُحسيسٍ بهُئ زَب ٌَ بهُئ، زَب ًَبَُ ( 21بهؽت زَغتىض َ
61َّضٗش و )  ، غىثاؽ.( ضٗش ظٗضَ يإ نَُُ ُٓوَ قابًًٔ ب٘ َىْاقُؾُ، بُآلّ تُحسيسّ زَو

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى حَُُ غعًس،

 
 بُض َيعحَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَِ وايُ َُْابٌ وَظيط زواّ قػُّ َُٖىو ثُضيَُاْتاضإ تُوظيح و تُعكًب و قػُ بسا باؾرتَ،  َّ ث َٔ َاض

ًَِ وايُنىْهُ ًٓختًُايُ  َِ ب٘ ُٓوَ، بًُْػبُت ُٓو َاززَيُوَ َٔ ث ٌَ يُى َاض َُٖيػ  قػُّ تط زوايٌ ب
َّا اىل ايربملإ يًُصادق١ عًٝٗا(15)ٚتكدِٜ تكازٜسٖا ايٓٗا١ٝ٥ اىل فًظ ايٛشازا٤ إلزضاهلا خالٍ ) ب٘  ( ٜٛ

ًَطٕ ب٘ ًًََُػٌ وظَضا، ًًََُػٌ  َّ ب٘ ُٓوَّ ثُضيَُإ َىغازَقُّ بها، وَظاضَتُنإ بًٓ ًَط وظَضا بًٓ
 ًَُُ ٌَ، ُٓطًٓا ٓ ثُضيَُإ ب٘ ُٓوَّ ثُضيَُإ َىغازَقُّ يُ غُض بها، ثُضيَُإ ٓاطاّ يُو بُياْاتُ ب
ياغايُنُإ زَضنطزووَ ُٓطُض يًصُّْ زاضايٌ و يًصُْ ثُيىَْساضَنإ، يًصُّْ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ٓاطايإ 

ٌَ و بُزوازانىوٕ ُْنُٕ و ناوزيطّ ًٓؿُنا ٌَ ُْب ِْ حهىَُت ُْنُٕ نُواتُ ثُضيَُإ ضَٗيٌ ُٖيُ، ب٘يُ ي
ٌَ، غىثاؽ.  ب٘ ثُضيَُإ ب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عىِْ َاززَّ نىاض خبىَيُٓوَ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓ اضاُْ نُ يُٙيُٕ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ نطاوَ غُباضَت بُ َاززَّ زواّ بُ ضَناونطزِْ ُٓو ث

ًَىَيُ زَغتىَيُُٓوَ،  نىاضَّ غًاغُّ َاززَنُ بُّ ؾ
 ايفصٌ ايسابع

 اضظ ؼدٜد اؿكٛم املاي١ٝ يالقًِٝ
 املاد٠ ايسابع١: 

االقًِٝ َـٔ فُـٛع ايٓفكـات     % املعتُد٠ يف قٛاْني املٛاش١ْ االؼاد١ٜ اضاّضا يتشدٜد سص17١اٚال: تهٕٛ ْطب١ 
ايتػػ١ًٝٝ ْٚفكات املػازٜع االضطتجُاز١ٜ يًُٛاش١ْ ايعا١َ ايط١ٜٛٓ االؼاد١ٜ ؿني ادسا٤ اسصا٤ ضهاْٞ عـاّ يف  

 ايعسام، ٜٚهٕٛ يالقًِٝ ْفظ ايٓطب١ َٔ َاٜلتٞ:
 اـاّ. أـ امجايٞ ٚازدات املٛاش١ْ ايعا١َ االؼاد١ٜ َٔ ضُٓٗا ايٛازدات ايٓامج١ عٔ تصدٜس ايٓفط

ب ـ إمجايٞ ايٓفط اــاّ املهـسز ٚاملعـد يالضـتٗالى يف عُـّٛ ايعـسام َـٔ ضـُٓٗا ايـٓفط اــاّ ايـالشّ يتػـػٌٝ              
 قطات تٛيٝد ايهٗسبا٤.

إمجــايٞ ايٓفكــات اؿانُــ١ ٚؽصٝصــات اعُــاز ٚتُٓٝــ١ َػــازٜع قافعــات االقًــِٝ ٚايصٜــادات املتشككــ١ يف    -ز
دز ٚؽصٝصـات ايٓفكـات ايطـٝاد١ٜ يًـ٦ٝٗات االقًُٝـ١ املُاثًـ١ يًـ٦ٝٗات        االٜسادات عٔ صادزات ايٓفط اـاّ املص

، َهتـب ْا٥ـب ز٥ـٝظ ايـٛشزا٤،     كضا٤االؼاد١ٜ املته١ْٛ َٔ ز٥اض١ اإلقًِٝ، ٚايربملإ، ٚفًظ ايٛشزا٤، ز فًظ اي
ســسع اإلقًــِٝ، ايبٝػــُسن١، فًــظ محاٜــ١ األَــٔ ايــٛطين، ٦ٖٝــ١ سكــٛم األْطــإ، ٦ٖٝــ١ ايٓصاٖــ١، اؾٓطــ١ٝ   

 اؿدٚد، ٚدٗاش األَٔ،ٚ
ثاّْٝا:  ع٢ً ٚشازات املاي١ٝ ٚاالقتصاد ٚايتدطٝط ٚايجسٚات ايطبٝع١ٝ استطاب املطتشكات املػاز ايٝٗا يف ايفكسات 

 )أ ، ب ، ز( َٔ ايفكس٠ اٚآل َٔ ٖرٙ املاد٠ بايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ االخس٣ يف االقًِٝ.
 ثايجّا:

 ِ ، ٜطـتشل  3119َٔ برتٚدٚالز عٔ ايٓفط اـاّ املصدز َٔ االقًـِٝ َٓـر    أ ـ اضاف١ّ اىل سص١ قافعات االقًٝ
االقًِٝ برتٚدٚالز عٔ نٌ بسٌَٝ ْفط خاّ أٚ َرت َهعب غاش َٓـتر َٚهـسز اٚ َعـد يألضـتٗالى يف قافعـات      
االقًِٝ، ع٢ً إ ؼتطب ٖرٙ املطتشكات َٔ قبـٌ ٚشاز٠ ايجـسٚات ايطبٝعٝـ١ سطـب املعـاٜري املعتُـد٠ َـٔ قبـٌ         

 ١َ االؼاد١ٜ.اؿهٛ

ب ـ تعاد االٜسادات املتشكك١ فعاّل يف املٓافر اؿدٚد١ٜ حملافعات االقًِٝ ٚؽصص سصّسا يتلٌٖٝ ٚاعـاد٠ اعُـاز     
 املٓافر اؿدٚد١ٜ ايتابع١ يهٌ قافع١.

 ز ـ خيتص فًظ ايٛشازا٤ ٚمبصادق١ ايربملإ بتشدٜد نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايٛازدات املطتشص١ً َٔ
 و سطب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.قبٌ االقًِٝ ٚذي

 زابعّا:
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ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ تػهٌٝ ؾ١ٓ ٚشاز١ٜ يػسض تكدٜس ايتعٜٛضات املطتشك١ طبّكا            يًفكس٠ايجايج١ َٔ  
املاد٠ ايجايج١ َٔ ٖرا ايكـإْٛ مببـايؼ ْكدٜـ١ اٚ َاٜكابًـٗا عٝٓـّا َـٔ ايـٓفط اــاّ َـٔ  االقًـِٝ عًـ٢ إ تطـدد             

 ( ضٓٛات َٔ تلزٜذ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ.5اط ض١ٜٛٓ ملد٠ التتذاٚش )ايتعٜٛضات املكدز٠ باقط
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ٍَ زا ًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط  ٍَ زا ًُْ؟ يُى نُؽ يُطُ َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ن
 (،5َاززَّ )ثُغُْس نطا، ؾُضَىٕ ب٘ خىَيٓسُْوَّ غًاغُّ 

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ( بُو ؾهًُيُ:5غُباضَت بُ ٓاخري غًاغُّ َاززَّ )
 املاد٠ اـاَط١:

( 61ع٢ً ايٛشازات ٚاؾٗات املػاز ايٝٗا يف املاد٠ ايسابع١ َٔ ٖرا ايكإْٛ انُاٍ َٗاَٗا خالٍ َد٠ ال تصٜد ع٢ً)
َّا َٔ تازٜذ  ْفاذ ٖرا ايكإْٛ، ٚتكدِٜ تكازٜسٖا ايٓٗا١ٝ٥ اىل فًظ ايٛشزا٤ يًُصادق١ عًٝٗا خالٍ ضتٕٛ ٜٛ

َّا َٔ تازٜذ ٚصٛهلا اىل اجملًظ.21َد٠ ال تتذاٚش) ٜٛ) 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

َِ نُؽ  ٍَ زا ًُْ؟ غ َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زا ًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط ن يُطُ
 ثُغُْس نطا، ؾُضَىٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،

 
 

 بُض َيع ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ايفصٌ اـاَظ
 ادسا٤ات اضتشصاٍ اؿكٛم املاي١ٝ يالقًِٝ

 املاد٠ ايطادض١:
اسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ َطايبـ١     اٚال: ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ بعد ؼدٜد ٚؽُني اؿكٛم املاي١ٝ يإلقًِٝ مبٛدب 

تطـعٕٛ َٜٛـا َـٔ     91اؿه١َٛ االؼاد١ٜ بتطدٜد املطتشكات املاي١ٝ املكدز٠ ٚفل ٖرا ايكـإْٛ خـالٍ َـد٠    
تلزٜذ تبًػٗا باملطايب١ ٚقٝاَٗا بتػسٜع قإْٛ تٛشٜع ٚازدات ايٓفط ٚايػاش اضتٓادّا اىل ايبٓد اٚاّل َـٔ املـاد٠   

 َٔ ايدضتٛز. 113
ثالثـٕٛ َٜٛـّا َـٔ     21ّ اغعاز سه١َٛ االقًِٝ َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ، خـالٍ َـد٠   ثاْٝا: يف ساي١ عد

َّـا َـٔ تـلزٜذ      91تازٜذ تبًػٗا، اضتعدادٖا يًتباسح سٍٛ َطتشكات االقًـِٝ املايٝـ١، اٚ َضـٞ     تطـعٕٛ ٜٛ
ّ تطـعٕٛ َٜٛـّا َـٔ تـلزٜذ اضـتال      91بد٤ ايتباسح دٕٚ ايتٛصٌ اىل اتفام سٍٛ ٖرٙ املطتشكات، اٚ َضٞ 
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اؿه١َٛ االؼاد١ٜ طًب االقًِٝ دٕٚ االضتذاب١ ي٘ ٚذيـو بطـهٛتٗا عٓـ٘ اٚ زفضـٗا يـ٘ صـساس١ّ اٚ ضـُٓا،        
حيل يإلقًِٝ، س٦ٓٝر اؽاذ َاٜساٙ َٓاضبا َٔ االدـسا٤ات الضتشصـاٍ سكٛقـ٘ املايٝـ١ مبٛدـب اسهـاّ ٖـرا        

ايٞ متتٓــع اؿهَٛــ١ ايكــإْٛ مبــا فٝٗــا اْتــاز ٚتصــدٜس ٚبٝــع ايــٓفط اـــاّ ٚايػــاش يتػطٝــ١ اٟ َطــتشل َــ
 االؼاد١ٜ عٔ دفع٘ ضٛا٤ نإ قبٌ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ اٚ بعدٙ.

ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 بُنىضزيُنُّ،

 بُض َيععُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ًَٓجُّ  بُؾٌ ث
 ضَيياناِْ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ

 
 َاززَّ ؾُؾُّ:

ًَىيػتُ زواّ زياضيهطزٕ و خَُْٚسِْ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ  يُنُّ: يُ غُض ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ث
ًٌَ حىنُُناِْ ُٓو َاززَيُ زاوا يُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ بها، ب٘ ُٓوَّ َاؾُ زاضايًُ زياضيهطاوَناِْ  بُث

ًٌَ ياغا، و يُ َاوَّ ) ًَصووّ ٓاط91بساتُوَ بُث ازاضنطزُْوَّ بُزاواناضيُنُ و بُزَضنطزِْ ( ضٗش يُ َ
ًَت بُ ثؿت بُغؼت بُ بُْسّ يُنَُِ َاززَّ ) (ّ 113ياغاٍ زابُؾهطزِْ زاٖاتُناِْ ُْوت و غاظ َُٖيػ

 زَغتىض.
( ضٗش 21زووَّ: يُ حاَيُتِ ٓاطازاضُْنطزُْوَّ حهىَُتِ ُٖضَيِ يُٙيُٕ حهىَُتِ ؾًسض ايُوَ يُ َاوَّ )

ًَصووّ ٓاطازاضنطز ًَت خّ٘ ٓاَازَ بهات ب٘ طؿتىط٘ يُ باضَّ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ يإ يُ َ ُْوَنُّ زَب
ًَجُض بىوِْ ) ًَهطزِْ وَضططتِٓ زاوانُّ حهىَُتِ ُٖضَيِ يُٙيُٕ 91زواّ ت ًَصووّ زَغت ث ( ضٗش يُ َ

ًَت يإ بُضَتهطزْ ٌَ زَْط بىوٕ ب ٌَ ُٓوَّ وَآلَِ بساتُوَ ًٓٓجا ض بُب ُوَّ حهىَُتِ ؾًسض ايُوَ ب
ًَهِ طىصتاو بيطَيتُبُض ب٘  ٍَ و ؾىَيٓ ضاغتُوخ٘ يإ ْا ضاغتُوخ٘؟ زواّ ُٓو ناتُ ُٖضَيِ َاوت ُٖيُ ُٖض ض
ًَٓإ و ضَواُْنطزٕ و  ًٌَ حىنُُناِْ ُٓو َاززَيُّ نُ بُضُّٖ ٖ زَغت خػتِٓ َاؾُ زاضايًُناِْ بُث

ًَهِ زا ضايٌ نُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ ٓاَازَ ؾطٗؾتِٓ ُْوتِ خاو و غاظ زَططَيتُ خّ٘ ب٘ زاث٘ؾًين ُٖض َاؾ
ًَت يإ زواتط.  ًُْ بًسات ًٓٓجا بُض يُ زَضنىوِْ ُّٓ ياغايُ ب

ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،

 بُض َيع ز. ٓاضاؽ حػؽت ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٍَ َاززَ ياغ ًَُُ زَقا و زَم يُطُ  ايًُناْؽت ثُغُْسّ زَنُئ، غىثاؽ.ٓ
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ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ

ٍَ زَقٌ ياغانُئ تُْٗا ) ًَُُف يُطُ  ٙ بسَئ، غىثاؽ.س٦ٓٝر( ٓ
ًَيطٍ   غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ُٓوَّ نُ ضٌَٓ ُٖيُ يُغُض َُُٓ ْاوّ بٓىوغؽت، )ناى زَيؿاز، غ٘ظإ خإ، ثُقتإ 
ٍَ خإ،  ناى  خإ، ز. التس، ناى عبسايػّٚ، ز. قباح، ٓاؾتِ خإ، ٓاُْٖط خإ، ناى غُضُْٖط، غُضطى

 عبسايًُ، ناى خىضؾًس(
ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ 
 .ؾُضَىو ناى زَيؿاز
 بُض َيع زَيؿاز حػؽت قازض:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ

َٔ ثطغًاض يُ غُض بط طُّ زووَّ زَنُّ نُ يُ ثاف ُٓو ًٓجطآاتاُّْ نُ نطا ُٓو ضٗشاُّْ نُ زاْطا 
َ٘ضاُّْ نُ باغهطاوَ، ضاغتُوخ٘، حهىَُتِ ْاوَْسّ وَآلَِ ُْزاوَ يإ ضَؾعّ نطز يإ بَُ٘ضَيو يُو 

ًَهِ طىصتاو بيطَيتُبُض ب٘ زَغت خػتِٓ َاؾُ  ٍَ و ؾىَيٓ )زواّ ُٓو ناتُ ُٖضَيِ َاوت ُٖيُ ُٖض ض
ًَٓإ و ضَواُْنطزٕ و ؾطٗؾتِٓ ُْوتِ خاو و  ًٌَ حىنُُناِْ ُٓو َاززَيُّ نُ بُضُّٖ ٖ زاضايًُناِْ بُث

ًَهِ ز اضايٌ نُ حهىَُتِ ؾًسض اٍ ٓاَازَ ًُْ بًسات ًٓٓجا بُض يُ غاظ زَططَيتُ خّ٘ ب٘ زاث٘ؾًين ُٖض َاؾ
ًَت يإ زواتط( ثطغًاض يُ بُض َيع وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ بَ٘إ ضووْهاتُوَ،  زَضنىوِْ ُّٓ ياغايُ ب

ًَىَ يُّ حاَيُتُزا آُو ًٓجطآاتُ تُبًع تِ َايٌ ُٖيُ، تُبعًُتِ غًاغٌ ُٖيُ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ٓ
ًَىَ بط ياض يُ ُٖضَيُِ نى ًَٓاٌْ ُْوتُ و ْاضزُّْ نُ ٓ ضزغتإ ْاخُُْ شَيط ُٓظَُيُنِ َايًُوَ، ُٓو زَضٖ

زاٖاتىو زَزَٕ، ُٓطُض حهىَُتِ ُٖضَيِ َىغتُحُقاتِ ُْزايُٓوَ ُٓوَ حهىَُتِ ُٖضَيِ بىزَُنُؾٌ 
ًَىَ يُ  ًٌَ ياغا ُٓوناتُ بىزَُنُؾٌ بط ّ ٓ ًَىَ ًٓجطآات بهُٕ بُث ضاغتًسا زاٖاتِ ُْوت بط ّ زواّ ُٓوَ، ٓ

ًَطُْ زَضَوَ ُٓوَْسَيُ نُ ُٓظَُّ َايٌ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و ُٖضَيُِ  يُ نىضزغتإ ُٓوَّ زَيٓ
َّ زَض وا، يُعِٓ ُٓوَ بَ٘إ واظيح بهُّ، ب٘يُ  ًَو نُ ُْظاِْ بُضَو نى نىضزغتإ ُْنطَيتُ قىضباِْ غًاغُت

ٍَ ْعيهُّ ) ًَُُ تُقطيبُٕ ُّٓ غا %( 17( تطيًٕ٘ يُ بُغساز يُ )17( تطيًٕ٘ )16يُ زاٖاتىو زا ٓ
ًَطاقٌ ًٓجطآاتِ يُوَ ظياتطّ وَضططت  ًَُُ ُٓطُض حهىَُتِ ع ًَهسا ٓ وَضطرياوَ، زاٖاتِ ُْوت يُ غاي
ًَهِ ُّٖ غًاغٌ ُّٖ  بىزَُنُؾٌ بط ّ، ُٓوَ ثطغًاضَيو، زووَّ: ُّٓ بط ياضَ ُٖض وَنى ومت يُنُّ ثطغ

ًَهِ ًْؿتًُاًُْ، ًًَُ؟ حهىَُتِ  ٓابىوضّ ُّٖ ثطغ ٌَ ُٖضَيِ ُٓو ناتُ َاوت ُٖيُ ُٖضَيِ ن ًَو زََي نات
ُٖضَيُُ يُ ضاغتًسا حهىَُتِ ُٖضَيِ ُٓو َاؾُّ ًًُْ، ُٓو ثطغُ ناضَْىغػاظاُْ َاوت ثُضيَُاِْ 
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َّ زواّ ُٓو ناتُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ ُٖضَيِ، يإ ُٖضَيِ  ٌَ بٓىوغط ًَطَ زَب نىضزغتاُْ، ب٘يُ ي
ٍَ و ؾىَيين طىصتاو بيطَيتُبُض، نىْهُ ُٓو ثطغُ ثطغٌ بُض َظاَُْسّ  ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ُٖض ض

ٌَ ٓابىوضيُوَ نُ  ًَى ُٓو ًَُْٚ ًَو و ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ًًُْ، ُٖضَيُِ نىضزغتإ خباتُ ْ وَظاضَت
ٌَ ضَظاَُْسّ ثُضيَُاِْ يُ غُ ًَهِ ًْؿتًُاًُْ زَب ٌَ، بىيُ ثطغ ٌَ، ضَظاَُْسّ ثُضيَُاِْ يُ غُض ُْب ض ب

 غىثاؽ،
ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ
 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُاِْ
ثؿتيريّ خّ٘ ب٘ ضاّ ُٖضزوو يًصُّْ زاضايٌ و ياغايٌ يُ غُض ُٓو َاززَيُ، ُٖضوَٖا بُض َيع وَظيط و 

ًَهُ يُو َاؾاُّْ نُ بامسإ نطز، نٕ٘ ياغانُ زَنُّ، ُٓوَّ نُ بُ ّٙ َٔ ظٗض ظٗض ططيٓيُ َُُٓ يُن
ًَِ وايُ يُ ناتِ  غُضبُخ٘يٌ زاضايٌ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َػ٘طُض زَنُئ يُ ضَييُّ ياغاناُْوَ ث
 ٌَ ًَُُ زَب َىْاقُؾات و ثُغُْسنطزِْ بىزَُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖض َُٖىوَإ بامسإ يُوَ نطز نُ ٓ

ًَٓؽت، و ُْنُويُٓ شَيط ؾؿاضّ ثاف ُٓوَّ بُض َيع وَظيطّ زاضايٌ باؽ غُضبُخ٘ي ٌ زاضايٌ خَ٘إ بُزَغت ب
ٍَ نطاوَ نُْسّ َاوَ؟ ب٘يُ زَقاو  ًَػتا نُْسّ ًٓػتًخػا يُ َىغتُحُقاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نطز نُ تا ٓ

ًَتُوَ وَى خّ٘، غىثاؽ. ًَىَيُ ؿتًٓ  زَم ثؿتيريّ يُو َاززَيُ زَنُئ بُّ ؾ
ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض   َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. علتس.
 
 

 بُض َيع ز. علتس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـٌ     ًَٓـ ُٖض ثؿتًىاٌْ يُو َاززَيُ زَنُّ، زواّ ُٓوَّ نُوا ُٓو ًٓجطآاتاٍُْ حهىَـُتِ ٖـُضَيِ ث
َِ ٓــُوَ حهىَــُتِ ًٓتًخــازٍ ًَــٌ خ٘يــُتِ نــُ حهىَــُتِ ٖــُضَيِ بــُو   َُٖيسَغــت َ ،ٌَ ًٓػــًجابُّ ْــاب

ًٌَ حىنُـُناِْ ٓـُّ ياغـايُٕ        ٌَ غُضبُخ٘يٌ زاضايٌ زابـؽت بهـا بـُث َِ ب٘ ُٓوَّ بتىاْ ًٓجطآاتاُْ َُٖيػ
ثاْٝــا: يف سايــ١ عــدّ اغــعاز سهَٛــ١ االقًــِٝ َــٔ قبــٌ  بــُؽ تــُْٗا زاض ؾــتُوَيُنِ يىغــُوّ ُٖيــُ يــُ )

َّ   )ثالثٕٛ(، َ ُْى )ثالثني(بُ نًتابُتُٕ  ثالثني َّٜٛا( 21د٠ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ، خالٍ َ نـىْهُ يـُو
ًَتُ ٌَ )  زَب  91اٚ َضـٞ  )                               ثالثني َّٜٛا(، ٚ دٚاٜٞ 21خالٍ َد٠ ََُٗىٍ زَب

َّا(  َّـا(   91) يُ ُٖضزوونًاْسا بهطَيتُتطعٕٛ ٜٛ ٜٛ    ٌَ ًَ )حيـل يإلقًـِٝ(،    يـُ زواتطيؿـسا نـُ زََيـ ُ ثـ  ِ باؾـ
 غىثاؽ)يإلقًِٝ اؿل س٦ٓٝر اؽاذ َاٜساٙ َٓاضبا(،  بهُوَيتُ زواّ ًٓكًًِ)اؿل( 
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ثُقتإ خإ،

 بُض َيع ثُقتإ عبسايهطيِ عبسايكازض:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

ٍَ ثؿتيرييِ ب٘ ًَُُ  يُ ضاغتًسا َٔ يُطُ ًَبًًُٓى  خبَُُ ضوو، ٓ قػُناِْ ناى زَيؿاز حُظ زَنُّ نُْس ت
ًَطَ، َٔ ب٘ خّ٘ ُْ بُتًُْا وَنى ُْٓساَِ ثُضيَُإ، وَنى نىضز ظٗض زَيِ خ٘ؾُ ب٘ ُٓو َاززَيُ، و  ي
 ًَُُ ثؿتيريّ تُواويؿِ زَنُّ، بُآلّ وَنى ُْٓساٌَ ثُضيَُإ وَنى زاَُظضاوَّ ثُضيَُإ ططيٓيُ ٓ

ًَُُ بُ قُزَض ثُغُْسنطزِْ ُٓو َاززَيُٕ، تُبُعاتِ قاْىِْ يُبُضزََِ  ضاغتًُى زا بىَغتؽت بعاْؽت ٓ
ًَت نُ َُٖييطتِٓ بُضزّ طُوضَ  ًَو ُْنُئ زواتط واب ٌَ زواتط، زَتىاْؽت ب٘ ُٓوَّ ؾت ُٓو َاززَيُ نٌ زَب

ًَُُ ًٓكط ٌَ  نُ ٓ ٌَ، ُٓوَ ب٘ ثُضيَُإ بُ عُيبُيُى زَضزَن اضّ َاززَيُى بهُئ ًْؿاُّْ ُْٖاويؿتِٓ ب
ًَُُ حُقُإ ُٖيُ زاواٍ َىغتُحُقاتِ زاضايٌ  ًَىَ بهُئ، ب٘ خّ٘ ٓ نُ زوايٌ ُْتىاْؽت ًًٓتًعاٌَ ث
ًَُُ َُٖىوَإ، ظٗضبَُإ ُْٓساَاِْ  خَ٘إ بهُئ، و ؾهاتٌ ياغايٌ يُ زازطاّ ؾًسض ايٌ بهُئ، و ٓ

ُٓوََإ نطز نُ َُؾطوظَ حهىَُتِ ثُضيَُإ يُ ناتِ َىْاقُؾُنطزِْ ثط ٗشَ ياغاٍ بىزَُ باغٌ 
ُٖضَيُِ نىضزغتإ غهاآلّ ياغايٌ بُضظناتُوَ، ُٖتا ٖاتِٓ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ ب٘ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ 
ًَؽت ُٓو َاؾاُّْ ُْنطزووَ، يُعِٓ غهاآلّ ياغايٌ يُو باضَيُوَ  ًَ حهىَُتِ ُٖضَيِ زاواّ ياغايٌ با ب

ٌَ زَْط بىوٕ يُ ًَؿهُف ُْنطزووَ، يُ ب ًَُُ ٖاتىيُٓتُ غُض َاززَيُى  ث بُضاَبُض ُٓو زاواياُْ يُنػُض ٓ
ًَطام َُوابٌ  نُ ُْى ُٖض زاواّ زَنُئ يُ ْاو َاززَنُزا حُم بُ خَ٘إ زَزَئ ُٓطُض حهىَُتِ ع
ًَؿت٘تُوَ، يُعِٓ  ًَجيُ يُوَف ُٓغُضّ ضََعًُإ ٖ ًَٓاِْ ُْوـتإ ُٖيُ، و ب ًَُُ ٓاظازّ زَضٖ ُْزايُٓوَ ٓ

ًَُُ  ُْى بُتًُْا ًَؿرتيـ ُْزضاوَ، ٓ ب٘ ُٓو َىغتُحُقاتاُّْ نُ ضَْيُ يَُُو زوا ُّْ زَٕ ُٓوَّ ث
ًًَُٓٓوَ، َُُٓ يُ ضووّ ُْتُوايُتًُوَ َٔ  ًَٓؽت و ُٓواُْف ب حُقُإ ُٖيُ نُ ُْوت بُقُزَض ُٓوَ زَضب

ًَػت ٓ ًَُُ ًَهُ ؿتإ نطزبايُ، بُآلّ ثطؽ ُٓوَيُ ٓ ا نىْهُ َُُٓ ظٗض ثؿتيريّ زَنُّ و زَبىايُ ظٗض زََ
ًَػتا  َّ، ٓايا ٓ َِ تُبُعاتِ ُٓو ُْٖياوَ َُٖييط ًَهِ غًاغٌ ًٓكتًػازيُ بُ تًُْا ثُضيَُإ ْاتىاْ ثطغ
ًَؽت ْاظاْؽت زواتط غُضٗنايُتِ  ًَ ٌَ ُٓوَّ با ب ًَطَ ًٓؿاضَت بُ ُٖضَيِ زضاوَ بُب ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ ي

ًَػتا ُٖضَيُُ، ثُضيَُاُْ، حهىَُتُ، َُٖىوّ بُيُنُوَ ُٖئُ يُى زضوغت زَنا، ناًَُتِ؟، بُآلّ ٓايا ٓ
ٍَ ٖاتِٓ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ  ًَُُ وَنى ثُضيَُإ يإ َُْابتإ ٙيُِْ نُّ وَنى غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ يُطُ ٓ
ًَػتازا ًٓػتًعسازّ ُٓو  بُضناوتإ ضووُْ بُضناوَإ ضووُْ يُوَّ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ ٓ

ًَُُ ظٗضَاض َىاَُُٖيَُإ ُٖيُ، و ًٓػتًع ًَهسا يُ بُيِٓ قُوؽ زا ٓ سازّ ُٓو ُْٖياواَُْإ ُٖيُ، يُ نات
ًَو غُضبُخ٘يٌ ًٓساضّ يإ  ًَتُوَ ب٘ نََُ٘ي ًَو بُضظ زَب ًَو نُ زَْي بُضثطغُ غًاغًُنإ زَبًػؽت نات

ًَىَ ثابُْسَيتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُ غػتُِ ؾًسض ايٌ بُ زَوَيُتِ ؾًسض ايُو َ ًٓكتًػازّ بُ َ٘ضَٖا ؾ
ًَُُّ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ  ًَتُوَ ٓ ًَُُ يُى ٙيٌ ُْب ضازَطُئُْ، ب٘يُ َُُٓ حُقُ ُٖتا ُٓو ثطغُ ب٘ ٓ
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 ،ٌَ ٌَ وَضُْطرياب ًَو بهُئ نُ بط ياضّ غًاغٌ ث ُْنًُٓ شَيط ُٓو بُضثطغًاضيُتًُّ نُ تُحَُىؾت ؾت
 غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ىو َُْابٌ وَظيط. ؾُضَ

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ) وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ

ظٗض غىثاغتإ زَنُّ ب٘ ُٓو ضووْهطزُْوَ، بُض اغتِ َُوُٖضّ قػُنإ ُٓوَ بىو، َٔ با زوو فتىوُْ باؽ 
ًَىَ، ًَِ ب٘ ٓ ًَ ٌَ زَٖ َّ زَض ٗئ، َٔ غًاغٌ ًِْ، غًاغُت بَُ بُآلّ ُٓوَّ نُ َٔ ٓاطازاضّ  بهُّ بُضَو نى

ًَُُ يُغًاغُتِ خَ٘إ بط ياضّ طُوضََإ زابىو نُْس غاَيِ ضابىضزوو ُٓبىايُ  ًٌَ ٓاطازاضبٔ، ٓ ًَىَف ي ٓ ٌَ زَب
غُضبُخ٘ بؽت يُ ناضَبا، ُٓطُض َُْإ نطزبا ناضَبات ُٖض ُْزَبىو، ُٓو بط ياضَ طُيؿتُ َُضحُيُيُى 

ًَػتا ) ٌَ ( ناضَباَإ ُٖيُ، 34تا  31ٓ ًَُُ نُْس غاَيِ ضابىضزوو بط ياضَيهُإ زا يُ غىوتَُُِْ زَب ٓ
ًَُاِْ ؾىَيُٓناِْ تط  ًَػتاف خُضيهُ ُٖض ُْوت و بُْعيِٓ غً ًَٓٔ، و ٓ غُضبُخ٘ بؽت، ُٓطًٓا ٓاوا زََاطتٓه
ًَُُ تىاْاَإ ُٖيُ يُ ثاَياوطُناِْ خَ٘إ ًَػتا ْاتىأْ، نىْهُ ٓ ًَو ٓ  زَبط ٕ، ُٓو بط ياضَ ٖاتُ قْ٘اغ

ًَٓؽت نُ حهىَُتِ ًٓتًخازٍ بُياِْ يُى  ًَهٌ تطٍ يُزَضَوَ زَيٗ ًَٓؽت ٓاَيىط٘ض يـ زَنُئ ُْخت ًَهِ ب بُؾ
ًٌَ بهُئ، ًٓٓجا ختىَّ ُٓخري َاوَ ُٓوَّ نُ بُ َىاظَُْ  ًَبَُ ًَُُ زَتىاْؽت َ قُتطَ بُْعئ ُْزا، ٓ

ٌَ بيُيُٓ َُضحُيُي َّ ُٓب َّ، بًرب  َّ بًرب  ُى نُ تىاْايُنِ ًٓكتًػازٍ ُٖض َؾُّ زَنا َُٖىو َاض
ًَطَ، ْاحًُّ ًٓكتًػازّ بُزَغت  ٌَ نُ ًًًَُتِ نىضز باغٌ غًاغُت ْانُّ ي غُضبُخ٘يٌ، خَ٘إ ُٖب
ًَطاقِ زقتىنطاتٌ زَتىاٌْ بصيت، ُٓطُض  ًَهِ ًٓتًخازّ ع خ٘تُ ُٓو وَختُ ت٘ زَنًُ ْاو ناوّ زَوَيُت

 ًٌَ ًَت نًًًُنُ يٍُٙ بُغسايُ بُث ًَؿُوَ زَغتىض ُٓوَت بُ زَغت ُْب ُّٓ ياغايُ ُٓطُض بُغسا ٖاتُ ث
ًٌَ بها، باؾُ  ًَبَُ ًَـ ٓايًُتِ زاوَ بُ حهىَُتِ ُٖضَيِ نُ خّ٘ َ ٌَ بىوَ، ُٓطُض ُْٖاتُ ث ًَبَُ َ
ثطغًاضَيهِ ظٗض َُعكىٍ نطا ٍٙ ُّٓ زوو ُْٓساّ ثُضيَُاُْ، ٓايا ُْتًجُّ نًًُ ُٓطُض ٖاتى تُبُِْ نطز 

ًَؿتا تُبعُٕ َُحهَُُّ زَغتىضّ ُٖ يُ، بُآلّ خّ٘ زَغتىضّ ًُْ، ببىوضَ َٔ ُٓو قػُيُ زَنُّ، ٖ
َِ؟ َُٖىو  َّ ؾهات زَنُّ، ؾهات زَنُّ ٍٙ ن زاُْْطاوَ ُْٓساَُناِْ يُ ضَييُّ ثُضيَُاُْوَ زَنٌ يُ نى

ًَؽت ٓايا َىَاظَؾُيُنُإ ُٖيُ ًَ  ،ُْٓساَُنإ َُٖيبصَيطزضاوٕ زشّ خ٘ت زَْط زَزَٕ، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ با ب
ًَُُ قًُُتِ  َّ، باؾُ َىاظَُّْ ٓ يَُُ َىَاظَؾُ يُوَيُ حهىَُتِ ًٓتًخازّ ُٓطُض َىاظَُْنُت برب 

ًَػتا َىقابًًِ ) ًَطاقُ غاؾًُنُّ ُٓوَّ نُ ْايسَٕ ُٓوَ ُٖضْايسَٕ )11نُْسَ؟ ٓ %( يإ 11%(ّ زاٖاتِ ع
ًَػتا ) ( ُٖظاض بُضًٌَ ضٗشاُْيُ، خىؾو و بطايا351ِْ%(ًْىَ تُقطيبُٕ َىقابًًِ )11) ( 411بُض َيع ٓ

ٌَ 111ُٖظاض بُضًٌَ زَتىاْؽت ًٓٓتاج بهُئ، ب٘ ْاوَخ٘ ) ًَىيػتُ  ب٘ تُغؿًُ، بَُي ( ُٖظاض ظياتطَإ ث
َّ، ب٘ض ّ وُٓو ؾتاُْ بًدُيُٓ باظاض ، بُآلّ ُٓطُض نىْهُ ٖاوناضَإ  ُْخيَت ٓايًاتِ ؾُِْ و ُٓواَُْإ زَو

ًَِ  ُٖيُ و تُبُِْ ُٖيُو يُ باظاض ّ عايَُِ و ًَػتا َٔ زََي نىضزغتإ، يُ غُض خُضيتُّ عايَُِ تاقُيُ ٓ
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ًَِ و  ًَِ ُٓو َىَاظَؾُيُ باؾرتَ يُوَّ خبٓه ٌَ، َٔ زََي ُٓو َىَاظَؾُيُ ُٓطُض وَنى نىضزَيو زَْيِ ُٖب
بىَغتِ  ب٘ ضَلتُتِ ُٓوَّ نُ يُ بُغسا ُْ تُقسيطّ ُٖيُ ب٘ زَغتىضَنُ ُْ ب٘ ًٖض، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ 

ٌَ نطزٗتُوَ، بُآلّ ُٓوَ ضاغتُ ؾى ًَُُف بريَإ ي ٍَ زا َُ ٓ َيِٓ خ٘يُتِ نُ َىٙحُظَنُ ًَٓـ يُطُ
ًَُُ ؾُضظّ بهُئ يُ غُض حهىَُتِ ًٓتًخازّ تُبُِْ ؾُقُضاتِ زَغتىضّ بها، زاواّ  خُتىَيُنُ نُ ٓ

ًَُُ يُطَُيت زائ زا ًٌَ زَغتىض ٓ ًَٔ تُبُِْ بها بُث ًَُُ زََي ًَطَ، ٓ ٖاتُنُ َُٖىوّ ب٘ ًٖهُإ ُْنطزووَ ي
ٌَ، وَنى نطزووَاُْ ب٘ ناضَبا نطزووَاُْ ب٘  ًَهت ُٖب ًٌَ بهُ ُٓطُض ُّْ نطز ت٘ ٓايًات ًَبَُ خ٘تُ وَضَ َ

 غىوتَُُِْ زَنؽت تُعىيع َىاظَُّْ خَ٘إ زَنُئ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ،

 قسيل: َصطف٢عبسايػّٚ بُض َيع 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ. 

وَيط اّ ثؿتيريّ نطزِْ تُواوّ َٔ ب٘ ُٓو غًاغُتُّ نُ ُّٓ َاززَ تُعبريّ يُ غُض زَنات، َٔ ؾهطَيُى 
ًَطَ تُضح زَنُّ نُ بُض َيعإ ُٖضزوو وَظيط و بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ و يًصُْناًْـ ُٓطُض باف  ي

ًَسايُ نُ ُٓطُض ُْبىو نٌ زَنُٕ يُ تَُاضوبِ بىو بُ ُْٖسّ وَضط طٕ، عازَتُٕ ُّٓ ؾتاُّْ نُ ضٗشّ ت
ٌَ حهىَُتِ  ؾًسض ايٌ زَوَيُتُناِْ تط ُٓويـ ُٖض يُى ًَاواظ يُ ُٓوّ تط زاخًًٌ ًٓتًؿاقًات زَب

ًَُُ يُ بًساي َّ َٔ ْاظامن ََُاٍ َاوَ ٓ َّ تُغبًت زَنط ٍَ ُٓقايًِ، و ُّٓ ؾتاُْ يُو ُتِ ُّٓ ًٓتًخازّ يُطُ
ًَػتا ضوويساوَ يُ ُْبىوِْ ًًٓتًعاَِ  ًَؽت ب٘ ُٓوَّ ُٓوحايُتاُّْ تا ٓ ًَ ًَؿِ يُنُّ و زووَّ ب ؾُقُضَ ث
ًًَهطزِْ زَغتىض ب٘ ًٓجاز حُيٌ ن٘تايٌ ب٘ ُٓو َىؾهًًُ َايًُ تا طُيؿؼت بُ  ًَؿ حهىَُت و ث

ٌَ ًَُُ زَب ًَىإ حهىَُتِ ًٓتًخازّ و ًٓكًًِ، حهىَُتِ ٓ وا بهات َٔ ْاظامن وَقتِ  َىعاُٖزَيُى يُ ْ
ًَىَيُنِ طؿتِ  ُٓواُّْ نُ يُ زَوَيُتِ ؾًسض ايٌ شياوٕ يإ  َاوَ ُٓو غًاغُيُ بهُئ يإ ْا؟ بُآلّ بُؾ
ًَهِ تُبًعًُ و ضٗشاُْيُ  ٍَ ُٓقايًِ ؾت تَُطوبُيإ نطزووَ ًٓتًؿاقًُ يُ بُيِٓ حهىَُتِ ًٓتًخازّ يُطُ

َّ باغٌ َُواعًس و ضٗش و ُٓو  َُٖىو ُٓو خًٚؾاتِ زَغتىضّ و ُٓواُْ يُ َّ، و يُو ضَيياّ ًٓتًؿاقًات زَنط
َّ، غىثاؽ.  زَنط

ًَيطٍ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ
 ؾُضَىو ز. قباح،

 بُض َيع ز. قباح ستُس صتًب:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّ، و ُٓبعاز ُّٓ َاززَيُ يُ ضاغتًسا ؾُحىاّ ُّٓ ياغايُيُ، ب٘يُ ُٖضنُْ س َىْاقُؾُّ ظياتطّ يُ غُض بهط
 ًَِ و ٙيُُْ ًَاواظَناِْ باؾرت خبىَيًُٓٓوَ وابعامن ظياتط خعَُت بُ غُضَظ و غايُّ قاْىُْنُ زَنا، َٔ ث
ٍَ بىوِْ زَغتىضزا، زَغتىضَيهُ يُ  ًَهِ ظٗض تايبُـتُْسّ ُٖيُ يُطُ ًَطام وَظع وايُ يُعِٓ ُٖضنُْس ع
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ًَطام ز85َ) ًٌَ %( خَُيهِ ع ْيِ ب٘ زاوَ، بُآلّ تَُاؾا زَنُّ ظٗض َاززَّ زَغتىضّ ُٖيُ َىعُتَُيُ، يُ َ
ٌَ زَْيُ غًاغُت زَوض  ًَهًؿُإ ُٖيُ نُ يُو ؾىَيٓاُْ نُ ياغا ب ًٌَ َُٖيىَض ّ زَنا، َُبسَٓ خ٘يسا وَنى ب

َِ ْ٘ضَ، ْ٘ضَّ غًاغُتُ يُعِٓ قُضاضّ غًاغ َِ، يُو ؾىَيٓاُْ نُ غًاغُت ضَْيُ بىَغت َِ ظٗض زَبًٓ ٌ زَتىاْ
ًَىَيُ بُو  ٌَ ب٘ ًٌُٖٓ قاْىٕ، ًَٓـ تُٓهًس يُغُض ُٓوَ زَنَُُوَ ُٓطُض ُّٓ َاززَيُ بُو ؾ ٍَ طىؾاب ض
ٌَ حًػابٌ  ٌَ زَنُوَيتُوَ زَب ًَيَن تُبعُٕ ُْٖسَيو ٓاغاض و َىظاعُؾات و غًاغٌ و قاْىِْ ي غًاغُيُ ؿت

سض ايٌ تُعٔ بها يُ قاْىُْنُ، بُآلّ نُ ُٓوَ بهُئ نُ َىَهًُٓ حهىَُتِ ْاوَْسّ يإ حهىَُتِ ؾً
ًَو زَنُئ با َُُٓ بيَب بُ ْىقتُيُنِ َؿاوَظاتِ حهىَُتِ ُٖضَيِ  ًَُُ َىَاضَغُّ حُق تُعًٓـ بها ٓ
ٌَ بُ قىَت تطّ بهُئ،  ٍَ ُٓوَ زاّ غًاغُنُ ُٓطُض ظَعًـ ب ٍَ حهىَُتِ ْاوَْسّ، ب٘يُ َٔ يُطُ يُطُ

ًَؽت ) ًَ ًَِ وايُ نُ ب ًَٔسه١َٛ اإلقًِٝ، ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ اؽاذ َاٜساٙ َٓاضبا( ع٢ً يُعِٓ َٔ ث ًَ  ُْى ب
ٌَ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُّ قىْاغُوَ نُْس )حيل يإلقًِٝ(  نىْهُ بُض اغتِ ضٗشَيو يُ ضٗشإ ُٖض زَب

ًَؿتا زَغتىض يُبُضُٓوَّ زَغتىضّ تُواؾىقٌ  ٖ ٌَ ًَؿُوَ ظٗض يُو حُقاُّْ نُ ضَْط ب ًَتُ ث ُْٖياو به
ًَُُ تُغبًتِ بهُئ، ب٘يُ َٔ بىوَ ظٗ ٌَ، ظٗض حُقٌ تطيـ نُ ُٖيُ ٓ ًَؿتا تُغبًت ُْنطاب ض يُو حُقاُْ ٖ

ًَهِ  تًُٓسّ ُٓو َاززَيُ زَنُّ، بُآلّ بُض َناونطزِْ ُٓوَّ نُ خَ٘إ ٓاَازَ بهُئ ب٘ َُٖىو تُبًعات
ًَىيػتِ بُ غًاغٌ و قاْىِْ تُْاُْت حُغاضيـ نُ يُ غُض ُٖضَيُِ نىضزغتإ زضوغت بيَب، َُٓ ُف ث

ًَىإ بُتايبُتِ  ًَىإ َُٖىو َهُوْات و يُ ْ ًَهِ غًاغٌ حُـتِ ُٖيُ يُ ْ َُٖاُْٖيِ بُ تُواؾىق
ًَٓاُْناِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، غىثاؽ. ًَهٗ  ث

 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ٓاؾتِ خإ،
 

 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 ع غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َي

ٍَ و  غُباضَت بُّ َاززَيُبط طُّ زووََِ ًَٓـ ثؿتيريّ يُوَ زَنُّ نُ ُٓو عًباضَتُّ نُ ُٖض ض
ًَهِ طىصتاو بيطَيتُ بُض َُُٓ َ٘ضَيو يُ َُتاتًُتِ ُٖيُ، تُب تِ غًاغٌ و قاْىِْ يُواُْيُ تا اعًؾىَيٓ

تُ اعًُآلّ ٓايا بري زَنطَيتُوَ يُوَ تُبتُ قاْىًُْنُ خبُيُٓ غُض ؾافتإ، باعًحُزَيو بتىاْؽت تُب
 َّ ًَطَ تُقىيت زَنط ًَُُ وَنى ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ َُغٔىيًُتُنُ ٖاوبُؾُ َُٓط ٗ ي غًاغًُنُ، نىْهُ ٓ
َّ يُ ُْتآًجُنإ نُ ُْٖياوّ تط زَططيتُبُض نُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ  يُ غُضّ نُواتُ ْانط

ًَٓسضَيتُ زَضَوَ َازا ًَىيػت بُ َُغٔىيًُتُنُ بٗ َّ، و ث ٌَ زَنط ّ قىَـتإ ُٖيُ ب٘ ياغانُ ثطمسإ ث
ًَىيػتُ ُٓو  ًَهِ تطيـ ث ًَُُيُ ب٘ تُغسيل نطزِْ ُّٓ ياغايُ نُواتُ ب٘ ُٖض ًٓجطآات تُقىيتِ ٓ
َّ نُ يُ  ٍَ و ؾىَيُٓزا ًٓعاؾُ بهط َُناُْتُ تُبًعًُ بسضَيتُوَ بُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، و يُوَيـ يُو ض
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ٍَ و ؾىَئ بيطَيتُ بُض َُُٓ يُو زيىَ وَنى زواّ ٓاطازاضنط زُْوَ يإ ثطؽ نطزٕ بُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ض
ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، بُآلّ يُّ زيىَّ تط وَنى نُ بُض َيع وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ٓاَاشَ بُوَ زَنا نُ 

( ًَُُ ًَػتا  ( َاْط5وَنى غًاغٌ قػُ ْانا، ًَٓـ َاوت خَُ٘ وَنى غًاغًُى قػُ ْانُّ، ٓ بُض يُ ٓ
( غاَيُ عًجعَإ ُٖيُ 4بىزَُّ ُٖضَيُِ نىضزغتافتإ تُغسيل نطزووَ بُ عجعَيهِ ظٗضَوَ، و َاوٍَ )

ًَؽت ُٖضَيُِ  ًَؿًُٓيُى َىؾهًًَُإ ُٖيُ زَغتُإ بُغرتاوَ زََي ظٗض َاض ب٘ ُْختًُٓيُى يإ ب٘ ث
ًَؿًٓا ٌَ نُ ُّٓ ث َِ قىَّ زاضايٌ ُٓوَْسَ ظٗض ب ُْ ظياز بهات، يإ ب٘يُ ْاتىاْؽت عًجعّ نىضزغتإ ْاتىاْ

ًَؿُُضطُ ثط  بهُيُٓوَ يإ  ًَهتُضٍ تطزا ثط بهُيُٓوَ، يُبُض ُٓوَّ زاٖاتِ عث ًجعَإ يُ ُْٖسَيو غ
ًَػتا طىَيبػتِ بُض َيعت بىوّ بُ  ًَهِ زياضيهطاوّ ُٖيُ، بُآلّ ُٓوَّ نُ ٓ ُٖضَيُِ نىضزغتإ غُقؿ

ًَهِ ظٗضَوَ ظٗض بُ تُآلقُت زََي ًَهُ يُ ٓ٘ثؿُٓنإ خًاضَنإ يُبُضزَاْسا ُٓوَيُ نُ ُٓطُضّ غىثاغ ٌَ يُن
ًَت ًَعاًَُْإ يُ ) %(نُ يُ حهىَُتِ ؾًسض ايُوَ برب َيت، باؾُ ناَُيإ ضاغتُ ناَُيإ قىَّ زاضايٌ 17ُٖب

ًَُُ َىْاقُؾُّ زَنُئ بُضزَواّ بُ عًجع زَض ٗيُٓ زَضَوَ ) ( 6ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ ُٓوَ نىاض غاَيُ ٓ
ًَؿًُٓنإ ُٓوَغؼت يإ ُٓو قىَتُ َاززيُّ نُ َُْابت يُ ثؿتِ َىْاقُؾُنطزِْ ُّٓ ياغايُوَ  َاْط ث
ًَو يُ  ًَِ خ٘ف ًُْ ُٓوَْسَّ خ٘ؾخاَيِ، خ٘ؾخاَيِ بُو وَظعُّ زاضايًُزا، بُآلّ َُْابت وتت يُن َٔ ث

ث٘ظَتًغ بىوَ ًٓعٚفتإ ُٓطُضَنإ ب٘ ُٓوَّ ثُتُنُ يُ ًَُإ تىْس ُْنُٕ وَنى نٕ٘ غُضبُخ٘يٌ ناضَبا 
َّ ٙيُُْناِْ تطيـ ًٓعتًُاز يُ غُض خَ٘إ بهُئ ب٘ ُٓوَّ طىـتُوَ ب٘ ُٓوَّ َُْابت  نطز، ُٓنط
زَيًٓابُ نُ بُ باؾٌ طىَيِ يُ قػُناْت ططتىوَ، بُآلّ ناَُيإ قىَّ ًٓكتًػازّ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ، 

 غىثاؽ.
 يَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُض 

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط، 
 
 

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاَِ)وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـ َٔ زََتىاِْ ثاضَّ  ٍَ يَُُو ث ًَِ ُٓطُض ُٓو ياغايَُإ بُزَغت بايُ زوو غا ًَطَ يُى ؾت زََي َٔ ي
ًٌَ ياغايُ ْاتىاْؽت ًٓجطآات ًَؿُُضطُ بسَّ، بُث بهُئ نُ بهؽت َُغُيُٕ ًٓٓتاج بهُئ ُْوت بؿطٗؾؽت  ث

 ًَُُ ٓ ،ًَُُ ًَؿُُضطُ بعَبت ُٓويُ َىؾهًًُّ ٓ ًٌَ ُٓو بط طُيُ ؾُضَىو ُٓوَتُ ثاضَّ ث ًَؽت بُث ًَ ب
ًَٓؽت، ُٓطُض ُّٓ ياغايُّ 211َُٓاْتىاٌْ ) ( ُٖظاض بُضًٌَ ُْوت ًٓٓتاج بهُئ، بًؿطٗؾؽت، بُناضٍ ب

زاوَ بُ حهىَُتِ خ٘ت ًٓؿُنُّ خّ٘ بها، ظٗض غىثاغت زَنُّ بعظَبت بُزَغت بىايُ ت٘ ٓايًُتت 
ًَهِ غًاغٌ،  ًَُُ ٖاتىويُٓ ُٓو ثُضيَُاُْ ب٘ ُٓوَّ حهىَُت زَعُ ُٓوَيُ َىؾهًًُّ يُبُض ُٓو غُبُبُ ٓ

ٌَ ب٘ ُٓوَّ ؾُض ّ خّ٘ يُ بُغساز بها ًَهِ ياغايٌ بُزَغت ب َّ  ،زَعُ  ، غىثاؽ.إ غا٤ اهللغُضنُو
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 اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: بُض َيع ز.

 ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ،
 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ثؿتيريّ يُ قػُناِْ ناى زَيؿاز و ٓاؾتِ خإ زَنُّ بُض َيع َُْابٌ وَظيط ظٗض بُ غُضاحُت قػُّ نطز 

َّ ب٘ ُٓوَ ًَهِ ياغايٌ و ثُضيَُاِْ زَو ّ بتىاْؽت بُضَْياضّ حهىَُتِ ًٓتًخازّ ببًُٓوَ، نُؽ نُ قىَت
ٌَ ًٓتًجاٌٖ ُٓوإ بُ ًٓكتًػاز و بُ قاْىٕ ضاوَغؼت و  ًَُُ بتىاْؽت ُّٓ قىَتَُإ ُٖب ًْيُضإ ًُْ يُوَّ ٓ
 ًٌَ ٌَ بهُئ،  بُآلّ َُْابت زََي َّ َُؾطوظَ زيؿاعٌ ي ًَُإ بهط ًَهِ نىضزَ، و ُٖتا ث ُٓوَ خُوِْ َُٖىو تان

َّ، قىَتِ ق ٌَ ُْطري ٌَ َٔ يُو ؾُغًَُ ب٘ ُٓوَ ياغانُظٗض ظٗض غُغُضاتِ ي ًٌَ ثُضيَُإ ُٖب ٌَ و زََي اْىِْ ُٖب
نىْهُ ُْٖسَيو َاض حهىَُتِ ًٓتًخازّ َُْابت زَظاٌْ ظٗض ْا بًػُُْ يُ عُضَبٌ و يُ عًباضاتِ 

( ًَٔ ًَُُ زََي ٌَ ُْططٕ ٓ ٛشزا٤ بعد ؼدٜد ٚؽُني( ع٢ً فًظ ايعُضَبٌ و يُ قاْىٕ ب٘ ُٓوَّ غُغُضاـتإ ي
ٍَ تَُ٘ ُٓوَ ًٓجطآاتُ عايس بُ ًًََُؼ وظَضايُ يُ ؾُقُضَّ ُٓوَيُٕ، ثاْٝا: يف ساي١ عدّ اغعاز  يُطُ

ُٓوَف َا بُيِٓ زوو حهىَُتُ، و حهىَُتِ خَ٘إ َىقابًًِ سه١َٛ االقًِٝ َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ( 
ًَِ زاحهىَُتِ ًٓتًخازّ ُٓطُض بُ ظياتطيؿِ  ًَهِ َُٖىو نىضزَ ُْْ ًَِ ُٓوَف حُق َٔ بُ نَُرتّ زاْاْ

ٍَ َُْابتِ، بُآلّ ًَِ )عتل  ُٓوَف يُطُ ٌَ )عتل يإلقًًِ( َٔ زََي ًَسايُ زََي َّ َُتاتًُنِ ت زَيًُوَ خىاض
ذتهىَُ اإلقًًِ بعس َكازقُ ايربنتإ( ٓايا ًْيُضاِْ ُٓطُض ُٓو عًباضَيُ ظياز بهُّ يُ ؾُقُضَنُ يُ ٓاخري 

(211،ٌَ ب٘ ُٓوَّ ُٖض  حيل ؿه١َٛ االقًِٝ بعد َصادق١ ايربملإ س٦ٓٝر اؽاذ َاٜساٙ َٓاضَبا( ( ب
ٌَ، غىثاؽ. ٍَ ب  ًٓجطآًهِ َُْابت زَنُّ زيػإ قىَتِ قاْىِْ و ثُضيَُاِْ يُطُ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ْاغو خإ،

 يِ:بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهط
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَهُإ ُٖبىوَ ُّٓ نُْس غاَيُ ططؾتِ واظح ُْبىوِْ  ٍَ غًاغُتِ ُْوت زا ططؾت ًَُُ يُطُ وابعامن ٓ
 ٌَ ًٌَ خ٘ف ُْب ًَو ث ًَو، ًٖض ٖاووآلتًُى، ًٖض ُْٓساّ ثُضيَُاْ زاٖاتُنُيُ، ُٓطًٓا بط وا ْانُّ ًٖض نُغ

ًَُُ خاوَِْ زاضايًُنِ غُضبُخ٘و ًٓػتكٚ ًَهِ َايٌ بؽت و ناوَض واِْ ُٓوَ ُْبؽت غىوتًَُُُْإ نُ ٓ يًُت
ًَت ُٓو َُٖىوُٓظَُيُّ نُ زضوغت بىوَ يإ ناوَض وإ ُْبؽت غىيُؾُإ بُ ) ( َاض 26يُ َُضنُظَوَ ب٘ ب

ًَسا ًُْ، بُآلّ ططؾت يُوَ زايُ  َّ، زَّ ْاَيٌ و زَّ باْل ثاضَّ ت َّ و زَّ ُٓبط  ٌَ و زَّ ز يُ بُغساوَ ب٘ ب
ًَتُ ُّٓ ثُضيَُاُْ َاْيِ نُ ب ُض اغتِ َُْابٌ وَظيط نُْسئ َاض ٓاَازَيٌ ُٓوَّ زَضبط ٍ وَ نُ نُ ب

ًَو 9يُ يًصُْ وتِ َٔ و غُضٗنِ حهىَُت بًسايُتِ َاْيِ ) 3113(ّ ثاض 7) ًَطَ و َُٖىو ؾت ( زَيًُٓ ٓ
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ًَُُ ًُٓعاَإ ن٘نطزَوَ ُٖت 35/9تُوظيح زَزَئ، بُآلّ بُض اغتِ يُ  ًَػتا نُ ٓاَازَيٌ خّ٘ زا ًٓٓجا ٓ ا ٓ
ًَهِ  زَضزَبط ّ زياضَ بُض َيعيإ ٓاَازَيُ، و ًٖض ًٓؿهايًُنِ ًُْ َٔ تُُٓنًسّ يُوَ، زياضَ ًٓؿهاٍ يُ ؾىَيٓ
 ًَِ تطَ، ٓايا غُضٗنايُتِ ثُضيَُاُْ  تُيُب ْانا، يإ غُضٗنِ حهىَُت َُواب ْازاتُوَ؟ يُبُضَُْٓ َٔ ث

 ٌَ ًَىَ ْاوَيطٕ، وايُ تا ومت ُْٓاًُْت زضوغت ُْب يُبُيِٓ ثُضيَُإ و حهىَُتسا يُ زاٖات، و بًعات ُٓطُض ٓ
ٌَ بُظٗضيُٓ و  ًَٔ ْاب ًًَُتِ وابعامن يُّ َُوظوعُ نٕ٘ بُ بُغسا زََي ًَُُ ظٗضيُٓ ًٓؿهانتإ ًُْ ٓاطاَإ ي ٓ
ًَهِ ًْؿتًُاًُْ، وابعامن َُوظوعِ ُْوتًـ يُبُض ُٓوَّ زواتط ُٖض  َّ، َُُٓ ؾت نًَُُٓ ًٓـ نط

ًَُُؾُ وَنى ٓ٘ث٘ظغًٕ٘ زَ ًَسا بُؾساضئ  يُبُضُٓوَ حُقٌ ٓ ٌَ َُٖىوَإ ت ضٖاويؿتُيُنِ غًاغٌ ُٖب
ًَُُف  وَنى  ٌَ، ُٓطُض ؾط انػًِْ٘ نىضزغتاِْ ٓاطاّ يُ َُٖىويُتِ حُقِ خَ٘اُْ ٓ ٓاطاَإ يُ َُٖىوّ ب

ًَ ٌَ زَٖ ٌَ، ب٘يُ ُٓو َُقتُعُّ بَُ ٌَ ب ًَِ ب٘ ُٓوَّ ًٓٔتًُٓإ ٓ٘ث٘ظغًٕ٘ يُ ْاو ثُضيَُإ زا ٓاطاَإ ي
بؽت يُ قُظيُنُ ُٓوَّ نُ َُْابٌ وَظيط ٓاَازَيٌ زَضبط ّ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَغُآلتِ خّ٘ بُناض 

ًَطَ، غىثاؽ. ٓ ًَُٓ ًَين َُوعًسَيهِ ظووَإ ب٘ تُضتًب بها با ُٖضزوونًإ ب  ب
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

َِ يُ ظَِٓ ُّٓ َاززَيُ، خ٘ت و خىاّ خ٘ت،َُُٓ نُي ٓ 
 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَـ َٔ ناى غاٙض زواتط ناى زَيؿاز بىو وابعامن ًٓكطاضّ َُُٓيإ نطز، و تُيُبًإ نطز، و ًَٓـ  ْا، ْا ث

ًَِ ًَِ ُٓو ًٓػتًعسازّ ُٖيُ ثؿتًىاِْ يُ قػُناِْ َُْابٌ وَظيط زَنُّ، ٓاخط ًَٓـ ُٓوَ زََي ، زََي
ٌَ بسَّ بط طُّ  ًَطَ ًٓؿاضَتِ ث َّ ي ًَت؟ ُٓوَّ نُ َٔ زََُو ًٌَ ب ًَ ًًَُ ْاٖ ًَُُف زاواّ زَنُئ ُّٓ ن ٓ
يُنُّ خَُْٚسِْ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ تُْٗا ُْوت ًُْ، ب٘نِ بُغتىوَاُْتُوَ بُ زَضنطزِْ ياغاٍ 

ًَٔ يُ ُْوتُوَ، ب٘نِ بُغتىوَاُْتُوَ بُ زَضن طزِْ ياغاٍ زابُؾهطزِْ زاٖاتُناِْ ُْوت، نىْهُ نُ زََي
ًَىيػتُ زواّ زياضيهطزٕ و خىَْٚسِْ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيِ َاؾُ  غُض ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ث
زاضايًُناِْ ُٖضَيِ ٓايا َُٖىوّ ُٖض ُٓوَيُ نُ ثُيىَْسّ بُ ياغاٍ زَضنطزِْ ُْوت و غاظ ُٖيُ، ب٘ 

َ؟، ُٓوَ يُى، زوو ثؿتًىاِْ تُواو يُ قػُناِْ ٓاؾتِ خإ زَنُّ و ُٓوَّ ز. قباح بُغتىوَاُْتُوَ بُو
 ٍَ ٌَ ُٖض ض ًَؽت حهىَُتِ ُٖضَيِ زَب ًَ ًَٔ ُٖضَيِ َاوت ُٖيُ، ب ٌَ بهُئ، َُْي ًَِ وايُ با ُٓوَ وا ي ٌَ َٔ ث نُ زََي

ًَو زضوغت ْاب ًَهِ طىصتاو نُ ثُضيَُإ ًٓكطاضّ زَنا ًٓرت ًٖض ًٓؿهاي ًَُُ ٓاطاَإ و ؾىَيٓ ٌَ ب٘ ُٓوَّ ٓ
 ٌَ ٌَ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ زَييطَيتُبُض َازاّ ؾتُنُ زَغتىضّ ًُْ، نىْهُ ت٘ بُب ٍَ و ؾىَيٓاُْ ب يُّ ض
ًَهِ  زَغتىضّ، نىْهُ َاززَناِْ زَغتىض تُعتًٌ نطاوَ، نُواتُ ت٘ ُّٓ ُٖضَيُُ زَخُيتُ بُض َُتطغ

ًَهُواُّْ زَغتىض، نُوات ًَو زَنُيت ث ًًَُ طُوضَ ت٘ ؾت ٌَ ُّٓ ثُضيَُاُْ نُ ْىَيُٓضّ خَُيهِ ي ُ زَب
َّ و ؾىَيُٓ بها ب٘ ُٓوَّ زوايٌ بُ َُٖىوَاُْوَ بُضَْياضّ َُتطغًًُنإ بؽت، غىثاؽ.  ًٓكطاضّ ُٓو ض

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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ُت زاْا ًٓرت ضاوَيصّ ب٘ نًًُ؟، حهىَُتِ ُّٓ قاْىُْ ب٘ ُٓوَيُ ت٘ زَغتِ حهىَُت بهُيتُوَ، نُ قاْىُْن
ًٌَ ُّٓ قاْىُْ تُعاَىٍ زَنا، ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط،   ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُث

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاَِ)وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ُْنُئ يُ ُٓوَّ يُ ْاوَخ٘  ًَهُ َُٖاُْ ؾُؾاؾًُتُ َُغُيُٕ َٔ ًٖىازاضّ َاوت ُْتُوايُتِ و زَغتىضّ ت
ٌَ َٔ يُطَُيتامن ًٖض َىؾهًًُّ ًُْ يُ غُضّ، بُآلّ ُٓوَ  ؾُض ّ يُ غُض بهُٕ ُٖتا ٓاخري زٗٙض ٓاؾهطا زَب
ًَُُ َاؾِ زَغتىضقتإ ُٖيُ يُ غُض بابُتُنُ نُ ٖاتىوئ ب٘ ثُضيَُإ ُٓوَ  ًَهِ ًَايُ يُوَّ نُ ٓ بابُت

ًَ ًَ ٌَ، َٔ ٓاَازَّ زووباضَ زَي َّ حاظضئ ْاحًُّ َايٌ ؾريًُْناُْ، زاٖاتِ ُْوتُ تُواو ب ُُوَ نًتإ زَو
ًَهَُيِ ُْنُئ يُ غُض ُّٓ زووؾتُ،  ٌَ َٔ َىتُُٓنًسّ يُ غُض ُٓوَ، بُآلّ با ت َُٖىوّ حاظضَ بُزَيتإ زَب

ٍَ ُٓو َّ بُ تىْستط بًَ َف زاّ نُ ُٓطُض ٖاتىو يُطُ ًٌَ )عتل يإلقًًِ( ُٓطُض زَتُو ًَ ٌَ يُ باتٌ ُٓوٍَ ب
)عًِ حهىَُ اإلقًًِ( ًَٓـ ضاظيِ يُ غُض ُٓوَ َىؾهًًُّ ًُْ يُ غُض ُٓوَ، ُٓو ؾتاُْ ًٓجطآات بها، 

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو عبسايًُ،
 بُض َيع عبسايًُ ستُىز ستُس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
يُ يُبُضُٓوَّ ناتِ زياضٍ نطزووَ، بُ ب٘نىوِْ َٔ زَضنطزِْ ُّٓ ياغايُ ظٗض زياضَ ُّٓ َاززَيُ ظٗض ططْ

ًَتُ ثاَيجؿيت ؾُضاغٌ غًاغٌ و زاضايٌ يُُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُ نّ٘ طؿيت ْاوَض ٗنِ  ططْيُ، نىْهُ زَب
ًًَُٓٓوَ نُ ٖات٘تُ ثُضيَُإ، ٙيُِْ غًاغٌ، ٙيُ ٌَ زا خبؿ ًَطايٌ ناوَيهِ ث ِْ تىاْاٍ ثط ٗشَنُ، ُٓطُض بُخ

ًَطاقُ زياضَ  ًَى زَوَيُتِ، قُضَبىو، ثاضَّ نَُيُنُ بىوّ نُ ّٙ ع زَضنطزِْ ظياتطّ زاضايٌ، َاوت قُضظّ ْ
ًَطام يُ  ًَتِ طُيٌ ع ًَسايُ، َاؾُ غًازيُنإ، َُغُيُّ ًَٓ٘غايس، ثاضاغتِٓ يُن ًَؿُُضطُؾٌ ت َُغُيُّ ث

ًَطام، زياضيهطزِْ ْىَيُٓض يُ زاٖاتُ َُغُيُّ زاٖات، يُبُضناوططتِٓ ُْوت و غاظ بُ يُنػاِْ ب ٘ طُِْٙ ع
ًَػتا و ٓايٓسَ بُ  ؾًسض ايًُنإ، زاْاِْ ياغا و زابُؾبىوٕ، بُؾساضّ ناضاٍ ُٖضَيِ يُ خَ٘اَيٌ ُْوتِ ٓ
يُبُضناوططتِٓ تايبُـتُْسّ ُٖضَيِ و ٖاوغُْيِ بىوشاْسُْوَّ َاوت ٖاووآلتًاِْ نىضزغتإ ٓاَاشَّ 

ًَٓا ِْ ناضَبا، ثاضَّ، غًازّ بُؾٌ ثاضَيعطاناِْ ُٖضَيِ يُ ثرتٗ زٗٙض، زاٖاتِ غٓىوضّ ُْوتِ خاو ب٘ وَبُضٖ
ثاضَيعطانإ نُ خبطَيتُ غُض غاَاُْ غطوؾتًُنإ َُٓاُْ بُطؿتِ يُّ ثط ٗشَ ياغايُ زا ٖاتىوَ، بُ ب٘نىوِْ 

ًَتِ طُِْٙ ع ًَطام ثابُْسبىو بُ يُن ًَطاقٌ َٔ زياضّ نطزِْ نات ظٗض ططْيُ ُٓطُض حهىَُتِ ع ًَطام نُ ع
تاظَّ يُ غُض بًٓات ْطاوَ ُٓوَ ًُُٖٕٓ وَغًُٕٗ، ُٓطُض ُْبىو ُٓو بُض َيٌ خّ٘ و ُٖضَيُِ نىضزغتاًْـ 

 بُ ضَيٌ خّ٘، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
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 ؾُضَىو ناى قىضؾًس،
 بُض َيع خىضؾًس التس غًًِ:

 َإ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيُ
ًَُــُ زَتــىاْؽت غــًاغُيُنِ تــطّ بــ٘ بسٗظيٓــُوَ    بُض اغــتِ زووَّ بــُض َِٓ َــٔ غــًاغُنُّ ظٗض واظح ًْــُ، ٓ

         ،ٌَ ًَت، َٔ غـًاغُيُنِ حـاظضنطزووَ ُٓطـُض بـطازَضإ ضًَٓـإ يـُ غـُض بـ ٌَ و باؾرت ب ثاْٝـا: يف  َطَتُب تط ب
 ٟ اضـتعدادٖا يًتباسـح سـٍٛ َطـتشكات      ساي١ عدّ اضتالّ سه١َٛ االقًِٝ إغعازّا َٔ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ، تبـد

تطعٕٛ َٜٛا َٔ تازٜذ بد٤ املباسجـات   91( َّٜٛا َٔ تلزٜذ اضتالَٗا طًب اإلقًِٝ، اٚ َضٞ 21االقًِٝ، خال )
دٕٚ ايتٛصٌ اىل اتفام بني ايطسفني أٚ زفض َطايب اإلقًِٝ ضُٓا أٚ صساس١ أٚايطهٛت عٓدٖا عًـ٢ سهَٛـ١   

َٔ االدـسا٤ات الضتشصـاٍ سكٛقـ٘ املايٝـ١ مبـا فٝٗـا اْتـاز ٚتصـدٜس ٚبٝـع           اإلقًِٝ س٦ٓٝر اؽاذ َاٜساٙ َٓاضبا
 .غىثاؽايٓفط اـاّ ٚايػاش يتػط١ٝ نٌ املطتشاقات ايت٢ متتٓع اؿه١َٛ االؼاد١ٜ عٔ ادا٥ٗا، 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو ناى عُط،

 (:بُض َيع عُط قسيل ستُس )ُٖوضاٌَ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا  ًَهِ ظٗضّ َُُٓيُ، و بط ياضَنُف ٓ َّ َُٓط ٗ، واتا َاضَيهِ تط زَزوا ُٓظامن ْاوَض ٗنِ ياغانُ بُؾ ض
ٌَ بط ياض بسَئ، ٓايا ُّٓ حُقُ زَزَئ بُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَػتا زَب َّ بيُض َيُٓوَ ب٘ ثُضيَُإ، ٓ ْانط

ُْبىو بُوَّ نُ َاؾُ زاضايًُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بسات، ُٖضَيُِ  ُٓطُض حهىَُتِ ؾًسض ايٌ ثابُْس
ًَىيػتُ ُٓو َاؾُ  ًَؽت حهىَُتِ ؾًسض ايٌ ث نىضزغتإ ُّٓ َاََُيُ بهات يإ ْا؟ َُٖىوَإ زوو غاَيُ زََي
ًَؿُُضطُ ُٓو  ًَعّ ث زاضايًاُّْ نُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُتِ يُ طُض اُْوَّ َىونُ و تُغًًح نطزِْ ٖ

غتُحُقاُّْ ثُيىَْساضٕ بُ زَضَاَيُنإ، ُٓو َىغتُحُقاُّْ ثُيىَْساضٕ بُ ظيازَّ خاُْْؿؽت و َى
ًَُُ وَنى  ًَػتا ٓ ًَهِ تط نُ ثُيىَْساضَ بُ حُقٌ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ٓ خُضٌَ غًازّ و حانُُ و ُٖض بابُت

ًٌَ ُٓو َاززَيُ َىؾاضنؽت يُ بط ياضَنُ، بط ياضَنُ يُ حهىَُتُوَ ٖاتىوَ،  ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بُث
ًَىَ  ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ثُغُْسّ زَنات ثاؾإ زَض واتُ ٍٙ بُض َيع غُضٗنِ ُٖضَيِ، يُوَيـ بُ َُٖإ ؾ
ٌَ ٙيُُْنُ َىؾاضى زَبٔ، و َُٓط ٗف  ثط ٗغُنُ ثُغُْسّ زَنات يإ ثُغُْسّ ْانات، نُواتُ ُٖض غ

ٍَ ُٓوَّ َاززَنُ وَنى خ٘ َّ، و َٔ يُطُ ًَتُوَ، غىثاؽ.بط ياضَنُ زَزض ًَٓ  ّ ؿت
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى ناضزٗ،
 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَطَ ُٖيُ، بُآلّ  ًَُُ ُٖضنُْس ٖاوض َيهامن باغٌ َاززَنُيإ نطز، و ضووًْإ نطزَوَ ُٓو َُتطغًاُّْ نُ ي ٓ
ًَو زَشئ بُضَو َُٖيبصاضزٕ نىْه ًَُُ يُ زٗخ ٌَ بهُيُٓوَ، ضٗش زياضيهطاوَ، و ٓ ٌَ تُٓهًسّ ي ُ َُتطغؽت زَب

ًَهُ يُو بط ياضاُّْ نُ  َّ، و ُٓو ياغايُ يُن ًَؿسَطُئ بُضَوَ َُٖيبصاضزٕ يُعِٓ ًٓػتكطاضّ زَو زَنؽت ت
َّ، ب٘يُ زَب ٌَ، َُبُغتُنُ ثُيىَْسّ بُ بط ياضّ ناضَْىوغًؿُوَ ُٖيُ يُ ٓايٓسَ بسض ٌَ ثُضيَُإ ٓاطازاض ب

ُٓوَ ًُْ ب٘ بط ياضّ ناضَْىوغٌ ب٘ ثطغُى نُ ططْيُ ُٖضَيِ زَييطتُ بُض زَغُآلتِ ضَٖا يُ زَغتِ 
ًَو  ٌَ، بُآلّ نات َّ و ؾىَيُٓ ياغايًُنإ بَُي ٌَ، ب٘ ض ًَهطزِْ ُٓو ياغايُ بَُي ًَبَُ حهىَُت ًُْ، بُآلّ ب٘ َ

َّ يُّ ثُضنُنطزاضَ ضَييا ًٌَ بط ياضَيو زَيُو ٌَ بُث ٌَ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ٓاطازاض ب يُنِ تط بيطَيتُبُض زَب
ٌَ بسات،  ٌَ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بط ياضّ ي ٌَ ّ ياغا َُغُيُيُى، ثطغُى نُ ناضَْىوغػاظَ زَب نُ بُث

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ،
 َيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:بُض 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ غًاغٌ ظٗض ُٖغتًاضَ  ٌَ َُُٓ ثطغ ٌَ خاَيِ ُٖيُ، يُنُّ وَنى ٖاوض َيهامن باغًإ نطز، بَُي َٔ غ
ًَِ وايُ ثُغُْسنطزِْ ُّٓ بط طُيُ واتُ يُ  ًَىيػتِ بُ زيطاغُّ ظٗضتطو وضزتطض ُٖيُ، زووَّ َٔ ث ث

ًَىيػتُ ؾُض ّ ٓايٓسَزا بُ ْاض اغتُ ًَٓاُْ يُ َىغتُحُقاتِ خَ٘إ يُ َُضنُظ، و َُٖىو ُٓوَّ ث وخ٘ واظٖ
ًَػتا زَغت بُضزاضّ زَبؽت، و بُُٖزَض زاِْ غاَاِْ شَيط ظَوّ ُْوَناِْ و ٓايٓسََاُْ،  يُ غُض بهُئ ٓ

ًَِ وايُ َُٖىو ياغانُ ب٘ ُّٓ بط طُيُّ زووََِ َاززَ ًًََُِ ُٓوَيُ نُ َٔ ب٘ خّ٘ ث يُ زاْطاوَ، خاَيٌ غ
ًَهِ  َٔ بُخّ٘ زشّ ُٓو بط طُيُّ، بُآلّ ُٓطُض ثُغُْسنطا ثؿتيريّ ُٓوَ زَنُّ ـ، يُبُضُٓوَّ َُُٓ ثطغ
ًَىيػتُ ثُضيَُإ بط ياضّ ؾَت بسات نُ  ٌَ بسات، ث ٌَ بُتُْٗا حهىَُت بط ياضّ ي ًَهِ غًاغًُ ْاب ُٖغتًاضَ، ثطغ

ًَٓإ و ْاضزِْ ُْوت و ب ًَُُ زَضٖ ًَىيػتُ ٓ ٌَ َُُٓ ثُضيَُإ ٓايا ث ٌَ بهُئ زَب ُضَُُٖناِْ زَغت ث
ٌَ بسات، غىثاؽ. ٌَ بسات ُْنىحهىَُت بُتُْٗا بط ياضّ ي  بط ياضّ ي

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط، 

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ:
 َُإ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضي

ًَػتا  ًَُُُٓو ٓايًُتُ بُض اغتِ زَغتُإ زَبُغيَت ْاتىاْؽت ًٓؿُنُ بهُئ، ُٓوَ يُنُّ، زووَّ: ُٓو ًٓؿُ ٓ ٓ
 َٔ ٌَ ٌَ بُ َىاؾُقُتِ ثُضيَُإ زَب ًَين، ُٓو زاْ ًَُُ ُْوت تُقسيط زَنُئ َىؾتُقات زَٖ زَض وا حايًُٕ ٓ

ًَِٓ ناضَبا بهىشَيًٓتُوَ، ًٓٓجا يُبُض ُٓوَ وَن ٌَ ُّٓ بىَغت ًَطَ زَب ى زواَاض ناى عُط وتٌ َُٓط ٗ بط ياضَ، ي
 ،ٌَ ٌَ غًكُت بُ حهىَُتِ خ٘ت ُٖب َّ حهىَُت زَغُآلتِ ُٖيُ ُّٓ ًٓؿُ بهات زَب  بط ياضَ بسض
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَسا ًُْ، بُ ُّٓ ثُضيُ َِ خ٘ ُّٓ ثُضيَُإ بُتُْٗا َعاضَظَّ ت ًَو ٖاتىوَ، ٓ ًَهٗاتُنإ ث َاُْ يُ َُٖىو ث

 ٌَ ٌَ، َُُٓ نىاض، َُُٓ ؾُف ، َُُٓ حُوت زَب َىْاقُؾُ ظٗض نطا تهايُ َُُٓ يُى، َُُٓ زوو، َُُٓ غ
 ضَييا بُ حُوت نُغِ زيهُ بسَّ، ؾُضَىو ناى غُضُْٖط.

 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٌَ وضز ًَُُ زَب ًَُُ ُٓوََإ ب٘ ُٖض َؾُيُ يإ بُ َسّ َاُْ؟ ُٓطُض ب٘ َُغُيُيُى ُٖيُ ٓ ّ بهُيُٓوَ، ٓ
ٌَ قػُيُنِ تطّ يُ غُضَ، َازاّ  ٌَ زياضَ قػُيُنِ تطّ يُ غُضَ، ُٓطُض بَُسقتإ ب ُٖض َؾَُإ ب
 ٌَ ًَطَ بُ ضَقُّ قػُ بهُئ، زَب ٌَ ي ًَُُ زَب َُغُيُنُ ثُيىَْسّ بُ زاٖاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْوَ ُٖيُ، ٓ

ٌ وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ و وَظيطّ زاضايٌ بَ٘إ ضووٕ بهُُْوَ ُٓو َىغتُحُقُّ يُ َُْاب
ٌَ بُ ضَقُّ  َّ ظياتط يُوَّ نُ يُ بُغساوَ زَيت، زَب ؾطٗؾتِٓ ُْوتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَغت زَنُو

َّ، َُغُيُ ًَو َُٖيُٓطط ٌَ ًٖض ؾو و طىَاْ ًَُُ باغٌ ضووِْ بهُُْوَ، ب٘ ُٓوَّ ُّٓ بط طُيُ ظٗض ضووٕ ب ٓ ٕ
 ًَِٓ ٌَ ب ؾُؾاؾًُت و ْا ؾُؾاؾًُت زَنُئ ب٘ ؾُؾاؾًُت يُو َُوظوعُ ططْيُ ب٘ ُٓوَّ َٔ قُْاعُت ث
ًَؿرتزا، َُْابًؿت ًٓكطاضت  ٌَ بسَّ، بُض اغتِ َُغُيُّ ُْوت زَؾطٗؾؽت، ُْوت ؾطٗؾطاوَ يُ ث زَْيت ث

ًَؿرتيـ ُْوت نطزووَ، بُ ُْٓىاع ضَييا ُْوت ؾطٗؾطاوَ، َُُٓ ْىقتُّ ًٓٓتًٚقِ  ُْوت ؾطٗؾؼت ًُْ، ث
ًَٓاِْ 2ؾطٗؾطاوَ، َُغُيُّ ناضَبا، َُْابت باغٌ ناضَبا زَنُّ، ْعيهُّ ) ( تطيًٕ٘ غاآلُْ ب٘ بُضُّٖ ٖ

ًَؿُّ ُْوت و بُْعئ زَنُّ،  َّ، باغٌ غُضبُخ٘يٌ ن ناضَبا يُ بىزَُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ خُضج زَنط
ٌَ ًُْ خَُيو ْاو غُي َّ يُ غط َّ بُْعئ ؾُو تا بُياِْ، خطاثرتئ َُْابٌ وَظيط ٓاطات ي اضَّ خّ٘ زَخُو

( زيٓاضَ، يُ بُْعيٓداُّْ حهىَِ زوو ضٗش غط َ بيطّ 951َ٘ضّ بُْعئ يُ بُْعيٓداُّْ ًٌُٖٓ زا بُ )
ًَطام بُ )511بُ ) َّ 411( زيٓاضَ، يُ ع ًَٓط ًَطَ بُضُّٖ زَٖ ( زيٓاضَ، ُٓواُْؾٌ يُ ثاآلوطُناِْ ٓ

ًَىيػتِ بُ ُٓيؿطٗؾٔ بُ َىوغ ًَُُ خَ٘إ ُٓظََُإ ُٖيُ، ب٘يُ ُٓو َُوظوعاُْ ث ًَهسا ٓ ٌ يُ نات
َّ يُو  ٍَ ُٓوَف زا ُٖض قطاض ًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ بُ ضَقُّ خبطَيتُ ضوو بُض اغتِ يُطُ ضووْهطزُْوَ ُٖيُ ث

ًٌَ بط ياضّ شَا َّ، نىْهُ بُث ٌَ بُ َىُٓغُغُيُى بسض َّ بُض اغتِ ُّٓ قُضاضَ ْاب ضَ يُنِ غاَيٌ باضَيُوَ بسض
ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ َُضَُعٌ  غًاغٌ ياغايٌ خَُيهِ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ ب٘ بط ياضَ 3115

ًَُُ تُْاظوٍ يُّ حُقُّ خَ٘إ بهُئ نُ بُ  ٓ َّ ناضَْىوغػاظَنإ، َُُٓ بط ياضَيهِ ناضَْىوغػاظَ، ْانط
ًَهِ تط بُض اغتِ بط ياضّ شَاضَ يُى تُغبًت نطاوَ يُّ ياغايُ ب٘ ُٖضَيُِ نىضزغتإ،  يإ ب٘ ُٖض ٙيُْ

ٌَ حهىَُت ٌٖ ظٗضيُٓيُ يُ ْاو ثُضيَُإ زا، ٌٖ َُٖىو ثُضيَُاِْ نىضزغتإ  ُٓطُض َُغُيُّ حهىَُت ب
 ًُْ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط، 
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 غطوؾتًًُنإ(:بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ )وَظيطّ غاَاُْ 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٌَ زَنُّ َُُٓ َُغُيُيُنِ ًْؿتًُاًُْ  َُُٓ َُٖىو ًٓتًٗاَاتُ غُحاؾُف وا يُطَُيُإ قػُ ْانات، تهات ي
ٌَ وَنى نىضزَيو َُٖىوَإ زيؿاعِ يُ غُض بهُئ، ؾُض ت ُٖيُ يُ غُض ؾُؾاؾًُت بُ غُض ناو زَ  زَب

ًَهِ غًاغًت  ٌَ وتِ َُبُغت ًَهِ ًْؿتًُاًُْ واًَبُ يُ غُض َاضّ ث ًَهَُيٌ َُنُ، َُُٓ ؾت ُٖيُ ت
َُٖىوتإ يُ َىعاضَظَ تاوَنى زَغُآلت، َُُٓ ب٘ َِٓ َُنُ ب٘ خ٘تِ ْانُّ يُ ًَاتِ قازقتُّ زَنُّ، 
واًَبُ يُ ُّٓ زَغتىضَ زيؿاعِ يُ غُض بهُّ، ؾُض َيهت ُٖيُ بُيِٓ خ٘ت و زَغُآلت و ْاظامن ؾتِ وا، 

 .ًُ، َاْع ًُْ، ؾُض ّ يُ غُض بهُ، بُضزَواّ بُ يُ غُضّ،َىعاضَظَ ًٖض ْ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ُٓو قػُيُ يُ ثطٗت٘نٍ٘ زَغطَيتُوَ، تهايُ زاًْؿٔ، َُْابٌ وَظيط ُٓطُض قػُيُنت نطزووَ شتايُؾُّ 
 ُْ حُم ًُْ بًهُّ، ؾُضَىو،قاْىًُْ يإ ب٘ بطيٓساض نطزِْ ثُضيَُاْاضَ بُض َيعَنا

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاَِ) وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٌَ زيؿاع يُ َاؾِ خَ٘إ بُضاَبُض  ًَِ وَنى نىضز زَب ًَهِ ؾُخػًِ ًُْ،زََي ًٓعتًعاض زَنُّ، ًٖض َُبُغت
ًَؿىاظيتإ نطزووَ َُٖىوتإ، با ًَٔ يُ غُض ُّٓ  بُغسا بهُئ، غىثاغتإ زَنُّ ث ؾتُنُ حسووزّ ب٘ زاًْ

ٍَ ؾُض َناِْ تط ٍَ ؾُض َناِْ تط غًاغٌ ُٖيُ تُبعُٕ، تُبًعًُ يُطُ يُ غُض  نُ ياغايُ، ُْى يُطُ
ًَؿُ ب٘ ثُضيَُإ ًَهَُيِ َُنُ، يُى  ، باغٌؾُؾاؾًُت ُٖيُ تُبًعًُ بًهُ، ضاَه بهُ، َىؾهًًُ ًُْ، بُآلّ ت

ٍَ ْانُّ قػُّ باظاض ، غُحاؾ َّ َىغتَُػُنت ؾت قبى َّ يإ ُٓوَ زَبط  ٌَ ُْوتِ خاو زَزظض ًَ ٌَ ب ُ نُ ب
ٌَ َىغتَُػُى  ًَهِ َىقُزَغُ، بُب ٌَ َىغتَُػُى َُُٓ ؾىَيٓ ًَُٓ، ؿتبُ ب٘ َُحهَُُ، بُب ُٖيُ، بًٗ
ًَهِ ًُْ، ٖا زاواّ  ًٓتًٗاّ زَنُّ، َُعٓاّ ًُْ، َٔ يُبُض ُٓوَ تىض َّ يُطَُيت َُبُغتِ ًٖض ٙيُْ

 ، بىَغتُ، بىَغتُ َٔ َُبُغتِ ؾُخػٌ ُٓو بطازَضََُ ؾُقُت، ًٓعتًعاض زَنُّ
 
 
 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
َّ زَنُّ، ثط ٗت٘نٍ٘ ٓاخري  ًَػتا ناوَض  ٓ ،َِ َّ ثطٗت٘نٍ٘ ُٓو قػُيُّ بّ٘ زَضبًيَن بّ٘ بٓىوغ وََيٚ زََُو

ًَُُ وَنى ثُضيَُإ َُٖىوتإ قػُّ ز. ٓاؾتًِ ب٘ بٓىوغُٓوَ بعامن، ب٘ ًَٓٔ بُؾِ ضاطُياْسٕ، بُض اغتِ ٓ ّ ب
ٌَ تا ) ًَُُٕ، َُٖىوتإ ْىَيُٓضّ ًًًَُتٔ ُٓوَّ نُ يُى نىضغًؿِ ُٖب ًٌَ تُقسيطّ ٓ ( نىضغٌ 59َ

ًَىَّ  ٌَ ضٌَٓ خ٘تإ زَضبرب ٕ يُ نىاض ن َّ، حُقٌ خ٘تاُْ زَب ٌَ حىضَُتتإ بيري ًَتِ و ثاضتٌ ُٓب يُن
ًَىَّ قاْىِْ قاْىًُْوَ، و  ًَُُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زيؿاع يُ َُٖىو ثُضيَُاْتاضَيو زَنُئ يُ نىاض ن ٓ
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ًَهِ يُ زَّ  ٌَ ّ ثُيط َوّ ْاوَخّ٘ نىضزغتإ، و زاوا يُ ز. ٓاؾتِ زَنُئ ُٓطُض ظَيُت يًػإ ؾت بُث
ًَبىضزٕ يُو بطازَضاُْ بها، ُٓط ُض قػُّ واّ زَضنىوَ بُض اغتِ ضووبُضووّ خّ٘ زَنَُُوَ، زاواّ ي

ٌَ ُٓواًْـ قػُنُيإ يُ ثط ٗت٘نٍ٘ زَغط يُٓوَ ُٓطُض  نطزووَ، وُٓو بطازَضاُّْ نُ قػُيإ نطزووَ زَب
ٌَ ًٓٓجا ُٓوَ ضووبُضووّ ز. ٓاؾتِ زَنَُُوَ با ز. ٓاؾتِ  ًٓتًٗاَِ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْإ نطزب

 خّ٘ قُضاضّ يُ غُض بسا، ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط، 
 ؾتِ ُٖوضاَِ )وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:بُض َيع ٓا

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ ًٓتًٗاَِ ُْبىوَ، ًٓعتًعاض زَنُّ بُغَُيُت زَضنىوَ، بُآلّ ًٖىازاضّ ُٓو قػُّ  َٔ ًٖض َُبُغت

ًَيُيؿتىوَ،  ًٓعتًعاض زَنُّ زووباضَ ب٘ َُٖىو ٙيُى بُ غَُيُت ت
 نِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗ

 بًدىَيُٓوَ، ناى عىٌْ ؾُضَىو
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطادض١:

اٚال: ع٢ً فًظ ايـٛشزا٤ بعـد ؼدٜـد ٚؽُـني اؿكـٛم املايٝـ١ يإلقًـِٝ مبٛدـب اسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ َطايبـ١             
َّـا َـٔ تـلزٜذ      91يٝـ١ املكـدز٠ ٚفـل ايكـإْٛ خـالٍ َـد٠       اؿه١َٛ االؼاد١ٜ بتطدٜد املطـتشكات املا  تطـعٕٛ ٜٛ

َـٔ   113تبًػٗا باملطايب١ ٚقٝاَٗا بتػسٜع قإْٛ تٛشٜع ٚازدات ايٓفط ٚايػاش اضتٓادّا اىل ايبٓـد اٚاّل َـٔ املـاد٠    
 ايدضتٛز.

تباســح ســٍٛ ثاْٝــا: يف سايــ١ عــدّ اضــتالّ سهَٛــ١ االقًــِٝ إغــعازّا َــٔ اؿهَٛــ١ االؼادٜــ١، بلضــتعدادٖا، يً   
َّـا َـٔ     91ثالثني َّٜٛا َـٔ تـازٜذ اضـتالَٗا طًـب اإلقًـِٝ اٚ َضـٞ        21َطتشكات االقًِٝ خالٍ  تطـعني ٜٛ

تــلزٜذ بــد٤ املباسجــات دٕٚ ايتٛصــٌ اىل اتفــام بــني ايطــسفني أٚ زفــض َطايٝــب اإلقًــِٝ ضــُٓا أٚ صــساس١ّ أٚ  
االدـسا٤ات الضتشصـاٍ سكٛقـ٘ املايٝـ١ مبـا      ايطهٛت عٓٗا عٓدٖا ع٢ً سه١َٛ اإلقًِٝ، اؽاذ َاتساٙ َٓاضّبا َـٔ  

فٝٗا اْتاز ٚتصدٜس ٚبٝع ايٓفط اـاّ ٚايػاش يتػط١ٝ نٌ املطتشكات اييت متتٓع اؿهَٛـ١ االؼادٜـ١ عـٔ ادا٥ٗـا     
 ضٛا٤ نإ قبٌ ْفاذ ٖرا ايكإْٛ اٚ بعدٙ ٚاعالّ ايربملإ بريو.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ) َِ يُطُ ٍَ زا ًُْ تهايُ زَغت 61ن َِ يُطُ ٍَ زايُ، ن (نُؽ يُطُ

ٍَ زا ًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،18بُضظناتُوَ؟ )  ( نُؽ يُطُ
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطابع١:
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 33االقًِٝ يف ايكسازات ٚاالدسا٤ات اييت ٜتدرٖا ٚفل ٖرا ايكإْٛ باسهاّ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش زقِ ًٜتصّ 
َٔ ضُٓٗا تعاًَ٘ َع ايٛازدات املطتشص١ً ٚميازع َطؤٚيٝات٘ ٚفل املباد٤ٟ ٚاملعاٜري اـاص١  3117يط١ٓ 

 (eitiمببادز٠ ايػفاف١ٝ يف ايصٓاعات االضتدساد١ٝ )

 ع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ باي
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتيريّ َاززَنُ زَنُئ وَنى ُٓوَّ نُ ٖات٘تُوَ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ زاضايٌ،
 ع خىضؾًس التس غًًِ:بُض َي

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ثؿتيريّ َاززَنُ وَنى خّ٘ زَنُٕ نُ يُ ياغانُ زا ٖاتىوَ، غىثاؽ. ٓ 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
َِ قػُّ يُ غُض ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى بىضٖإ، ناى زَيؿاز، غ٘ظإ خإ،ناى كتاٍ،  ن
ًَط( نُغٌ زيهُ ُٖيُ، بُآلّ ُٓوَّ قػُ زَنا يُ غُض ُٓو َاززَيُ قػُ بها زوايٌ يُ  ، زَْاناى زي

ًَُُ ثؿتيريّ َاززَنُ وَنى خّ٘ زَنُئ نُ يُ ياغانُ زا ٖاتىوَ. ػط َُوَ،يثط ٗت٘نٍ٘ زَ ٓ 
 بُض َيع بطٖإ ضؾًس حػٔ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ض َاززَّ حُوت ُٓطُض بؿًػطيتُوَ قػُ زَنُّ، تُبًعًُ يُّٙ يًصُّْ قاْىِْ َٔ قػُّ ُٖيُ يُ غُ
ٌَ بؿًػطيتُوَ تُبًعًُ يُّٙ، بُآلّ ُٓوَّ  ًَسا بَُي ًَؿىوتطّ خىَيٓسَوَ خّ٘ يُ ُٓغ )سل يإلقًِٝ( َاززَّ ث

نات نُ بُ َُٖيُ تُغجًًٌ نطز ناى عُوِْ، َاززَّ حُوتُّ بُض اغتِ باؽ يُوَ زَ )سه١َٛ اإلقًِٝ(ُْى 
ًٌَ ُٓحهاَِ ُْوت و غاظّ   33/3117حهىَُتِ ًٓكًًِ َىيتُظقتُ بُو قُضاضاتاُْ و ًٓجطآاتاُّْ بُث

ًَهت زاْاوَ زَطُض َيتُوَ ًَِ زاْطاوَ، َٔ يُ بُض َيع َُْابٌ وَظيطّ غاَاِْ غطوؾتِ زَثطغِ ث باؾُ ت٘ قاْىْ
ًَهِ تط نُ  َّؽزَيهُّ بُ ُٓغا 3117/ 33ب٘ قاْىْ ًَؿتا ُٓوَت تُْؿًعنطزووَ تا َُُٓ  ، باؾُ ت٘ َاض ٖ

ًَُُ نُّ ٓاطاَإ  ؟(ت تُْؿًع نطزوو16َو 15َاززَّ ) تُْؿًع بهُّ؟ باغٌ واضيساتِ َىتُحُغًٌ زَنا، ٓ
َّ قاْىِْ  ًَُُ نُّ ُٓيعاْؽت؟ ت٘ َاض ٌَ بهُ، ًٓٓجا َُُٓ بهُ بُ ُٓغاؽ،  3117يُ واضيساتُ، ٓ ًَبَُ َ

 .، غىثاؽ3117ًًٓتًعاّ بهُّ بُ قاْىِْ 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 يُ غُض ٓاخري َاززَ قػُ بها تهايُ، ؾُضَىو ناى زَيؿاز، 
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 بُض َيع زَيؿاز حػؽت قازض:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَجُض ّ، ٌَ خبطَيتُ زَْيساُْوَ، َُعكىٍ ًُْ ُٓوَ ت ًَؿًٓاضّ نطز زَب ًَٓج نُؽ ث ًٌَ ثُيط َو ث ًٌَ  بُث ُٓو ت
ٌَ َُُٓ ُٖض زَيتُ غُض ُٓوَّ نُ باؽ يُ ؾُؾاؾًُت و  ًَهِ ْا ياغايًُ، بَُي ًَجُض اْسْ ثُض اْس بُض اغتِ ُٓوَ ت
 ًَِ ًَجُض ّ نُ بُبط واّ َٔ بُث ًَؿىو نُ ت ًَٓإ زَنا يُ ضاغتًسا ُٓوَّ ث ًَؿُغاظّ ُْوت و وَبُضٖ يُ ث

ًَىيػتُ حهى ًَجُض ّ، ب٘يُ ث َُتِ ُٖضَيِ بُتايبُت وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ثُيط َو ُْخطايُ ضوو، ت
ًَو ثُضيَُإ ٓاطازاض بهاتُوَ يُ زاٖات و خُضًَُناِْ ُْوت  َّ بُ ضاث٘ضت ًَـ ُٓوَّ ُّٓ بط ياضاُْ وَضطط ث
ًَتُوَ نُ يُ زاٖاتىو زَيتُ  ٌَ بُضَْياضّ ُّٓ تُْيُشاُْ بب ًَُُ بعاْؽت ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَتىاْ ب٘ ُٓوَّ ٓ

ًَؿُوَ، غى  ثاؽ.ث
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ،
 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـ ُّٓ نُ َاززَّ ؾُؾَُُ، و  ٌَ بىو، و بُتايبُتِ َاززَنُّ ث ًَبَُ ًَيىَإ ُٓطُض ٖاتى ُّٓ ياغايُ َ ب
ٌ ُٓو بط ياضَ بسات ب٘ ُٓوَّ ُٓو َتُاُْيُّ نُ َُٖىوإ باغٌ زَنُٕ، حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ تىاْ

ٌَ َُٖىو ؾُضيهاتِ ُْوت و حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْـ بُ َىبازَضَّ ؾُؾاؾًُتُوَ َىيعََُ  بَُي
ًَىيػتُاُْ ب٘ ُٓو  ًَىيػتُاُْ ب٘ ُٓو َتُاُْيُ، ث ًَطَزا ث ًَسا ًُْ، بُآلّ ُٓوَّ نُ ي ُٓوَ ًٖض ًٖين ت

ٌَ، ُٓطُض ُٖضنُْسَ ضووًُْ ًَىيػتُاُْ ب٘ ُٓوَّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ٓاطازاضّ ُٓو زاضايٌ و عآًساتُ ب ، ث
 ٌَ ًَؿتا يُ ثُضيَُاْسا زَضُْنىوَ، زَب حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ياغاٍ قٓسوقٌ عآًساتِ ْاضزووَ ٖ

ٌَ بىضزٕ زَنُّ بُض َيع غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ ط َّ، زاواّ ي ًَطَزا ظنط بهط ٌَ ُْبىو ٓاطازاض ُْبىوٕ، ي ىَيتإ ي
َّ، نىْهُ ُٓو عآًساتُ نُ َُٖىوّ ن٘  ًَطَ قٓسوقِ عآًساتِ ُْوتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ظنط بهط ٌَ ي زَب
ًَتُ زاٖاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ  ًَهُوَ ُٓوَ زَب ٌَ بًدُيتُ ْاو قٓسوق ًَتُوَ ًٓرت يَُُو زوا ت٘ زَب زَب

ٌَ ًٓكطاضنطزِْ قٓسوقٌ عآًساتِ ُْوت غُض ُٓغاغٌ ُٓو زاٖاتُ ت٘ يَُُو  ًٌَ، نُواتُ بُب ٙ َىاظَُْ زازَْ
َّ، غىثاؽ.  َُُٓ ْانط

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ / غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ: 
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط، 

 بُض َيع ٓاؾتِ ُٖوضاٌَ )وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًًُنإ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًٓ ًَُُ َػىَزَيُنُإ ْاضزووَ ُٓو ت ًاُْ بُض اغتِ ؾىَيِٓ خ٘ياُْ، ًٖض َىؾهًًُّ ًُْ يُ غُضّ، بُآلّ ٓ
ب٘ ثُضيَُإ حُيُنُ يُوَيًُ نُ بىو بُ ياغا َىؾهًًُنُ حٍُ بىو تُواو ًٖىازاضّ بُظووتطئ نات يُ 
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ًَجُض 6( ضٗش )91َاوَّ ) ٌَ، ًٖىازاضّ ُٓو ياغايُ ت َّ تا زاٖاـتإ ُٖب ًَـ ُٓوإ، ياغا ( َاْيِ زَو َّ ظووتط ث
ٌَ ّ ياغاٍ ُْوت و غاظّ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ  ًَٓاوَاُْ ب٘  3117َػىَزَنَُإ يُ ثُضيَُاُْ بُث ٖ

َّ َىؾهًًُنُ حٍُ زَنا بَ٘إ، غىثاؽ. ًَجُض   ثُضيَُإ با ت
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

 ؾُضَىو ناى كتاٍ ،
 ابطاًِٖ: طاٖساٍ بُض َيع كت

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
( ٌَ ْاظامن  ًٜتصّ االقًِٝ يف ايكسازات ٚاالدسا٤ات(َىزاخُيُّ غُباضَت بُو َاززَيُ ظياتط ظَاُْواًُْ زََي

ًَىَ زابط َيصضَيت، ًَؿًٓاض زَنُّ بُّ ؾ ) عٓد  يُعِٓ َىًَُنإ ضَيو يُنرت ْاططٕ باف، َاززَّ حُوتُّ ث
ٚ ٚضع٘ االدسا٤ات ٚفل اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ًٜتصّ اإلقًِٝ باسهاّ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش زقِ إؽاذٙ ايكسازات أ

مبا فٝٗا تعاًَ٘ َع ايٛازدات املطتشص١ً ٚممازض١ َطؤٚيٝات٘ ٚفل املباد٤ٟ ٚاملعاٜري اـاص١  3117يط١ٓ  33
 غىثاؽ.(، eitiمببادز٠ ايػفاف١ٝ يف ايصٓاعات االضتدساد١ٝ )

 بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ 
ًَط ،  ؾُضَىو ناى زي
ًَط ستُىز:  بُض َيع ستُس زي

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َّ و ظٗضبُّ ٓاؾهطايُ يُ ناتٌ  ًَُُ َاؾُ زاضايًُنافتإ بُزَغت ْاخُئ غُزضَإ يٌ زَنط ُٓوَّ نُ ٓ

 ًَُُ ًَؿُناِْ ٓ ُٓوَيُ خُضَُ غًازيُنإ، خُضًَُ حانًُُنإ ٓاَازَنطزِْ ثط ٗشَ ياغاٍ بىزَُ زايُ، ن
ًَُإ زَبط ٕ نُ غاَياُْ ) ًَُُ، و 11%(نُ زَطاتُ يُ )17بُو ْاواُْوَ ي ًَؿُناِْ  ٓ ًَو ُٓوَيُ ن %( و ؾت

 ،ٌَ ًَػتا وَنى بُْسَيو ب ًَطَ باغهطاوَ ُٓوَ بىوَ، ب٘يُ َٔ زاواناضّ ناتٌ خ٘يُتِ ٓ ًَؿاُْ نُ ي ظٗضبُّ ُّٓ ن
ٌَ يُ ناتِ ٓاَازَنطزِْ بىزَُّ حهىَُتِ وَنى َاززَيُنِ ب َّ نُ حهىَُتِ ُٖضَيِ ٓاطازاضب ًٌَ خبط ٌَ ت

 ًَُُ ٌَ ُٓوَ حهىَُتِ ظٗضيُٓيُ ٓ ًَ ًَو بطازَض وَنى ًٓكتًػازّ ب ًَػتا نََُ٘ي ٌَ، يُواُْيُ ٓ ؾًسض ايًسا ٓاطازاض ب
ًَطاقًسا ُٓوَ حهىَُتِ تُواؾىقٌ ًْؿتًُاًُْ،  حهىَُتِ ؾُضانُتُ، َُعاضَظَ ْؽت يُ ْاو حهىَُتِ ع

َّ ٓاطازاض بؽت و َىؾاضَنُ بهُئ يُ ناتٌ ٓاَازَنطزِْ بىزَُّ حهىَُتِ  ًَُُ يُو ًَىيػتُ نُ ٓ يُبُضُٓوَ ث
ًَُإ  َّ ظٗضبُّ َاؾُ زاضايًُنافتإ نُ ي ًَُإ زَنط ًَطاقٌ ؾًسض اؾت زا يُبُضُٓوَّ ظٗضبُّ غُزضَنإ نُ ي ع

َّ يُو ناتُ زايُ، غىثاؽ.  ظَوت زَنط
 

 ع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َي
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطابع١:

تًتصّ سه١َٛ االقًِٝ يف ايكسازات ٚاالدسا٤ات اييت ٜتدرٖا ٚفل ٖرا ايكإْٛ باسهاّ قإْٛ ايٓفط ٚايػاش زقِ 
َٔ ضُٓٗا تعاًَ٘ َع ايٛازدات املطتشص١ً ٚميازع َطؤٚيٝات٘ ٚفل املباد٤ٟ ٚاملعاٜري اـاص١  3117 يط١ٓ 33

 (.eitiمببادز٠ ايػفاف١ٝ يف ايصٓاعات االضتدساد١ٝ )

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ٍَ زا ًُْ  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زا 1تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟)ن ( نُؽ يُطُ

 ًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايجا١َٓ: الٜعٌُ باٟ ْص قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازض ٚاسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ 
ًَبًين ُٖيُ؟ ؾُضَىو ناى ُْشاز، َِ ت  ن

:َِ  بُض َيعُْشاز ععيع غىضَ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًٌَ َاززَّ ْ٘يُّ، َاززَّ ْ٘يُّ  ًَتُ َ ًَتُ ُٓخري َاززَ، َاززَّ زَيُّ ب ًَِ باؾُ َاززَّ ُٖؾتُّ ب َٔ ث
ًٌَ َاززَّ زَيُّ، َاززَّ ُٖؾتًَُـ بًهت ًَتُ َ ًَؼت يُبُضُٓوَّ )ب ٌَ ب ع٢ً اجملًظ ُ ٓاخري َاززَ، واّ ي

ًَؿُ وّ، ًٓٓجا زوايٌ وَظيط،ًٓٓجا زوايٌ  ايٛشزا٤ ( ًَتُ ث : )الٜعٌُ طُوضَتطَ يُ وَظيطّ غُضوات تُبًعٌ ب
 .غىثاؽ)ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ(  ٓاخري ؾتباٟ ْص قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازض ٚاسهاّ ٖرا ايكإْٛ( 

 ع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ باي
 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 )الٜعٌُ باٟ ْص قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازض ٚاسهاّ ٖرا ايكإْٛ( َاززَنُ خبطَيتُ زَْيساُْوَ
 إ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغت 

ٍَ زا ًُْ تهايُ  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَىَيُ خىَيٓسضايُوَ، ن َاززَّ ُٖؾت بُو ؾ
 زَغت بُضظناتُوَ؟ بُنّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ايطبٝع١ٝ ٚبايتٓطٝل َع ٚشٜس املاي١ٝ ٚااِلقتصاد اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ املاد٠ ايتاضع١: يٛشٜس ايجسٚات 
 يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ٍَ زا ًُْ تهايُ زَغت بُضظناتُو َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَبًين ُٖيُ؟ ن ٌَ ت َ؟ ن

 بُنّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايعاغس٠: ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:

ًَبًين  ٌَ ت ٍَ زا ًُْ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ُٖيُ؟ ن
 بُنّ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،

 
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 سٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(. املاد٠ اؿادٟ عػس: ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازّا َٔ تلزٜذ ْػسٙ يف اؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ٍَ زا ًُْ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟  َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَبًين ُٖيُ؟ ن ٌَ ت ن

 بُنّ٘ زَْط ثُغُْس نطا،
 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 ِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗن
 األضباب املٛدب١

سٝح إ ايدضتٛز ايعساقٞ قد ْص ع٢ً سكٛم اإلقًِٝ املاي١ٝ ضٛا٤ َا ٜطتشك٘ َٔ ايٛازدات االؼاد١ٜ مبا فٝٗا 
ايٓفط ٚايػاش أٚ َا ٜطتشك٘ َٔ تعٜٛضات مبا فات اإلقًِٝ َٔ َٓافع اٚ َا ًٜشك٘ َٔ أضساز دسا٤ سسَاْ٘ 

عساق١ٝ يعكٛد َٔ ايصَٔ َٚا ؿل َٛاطٔ اإلقًِٝ َٔ خطا٥س يف األزٚاح َٔ اضتشكاقات٘ َٔ ٚازدات ايدٚي١ اي
ٚاألَٛاٍ دسا٤ ايطٝاضات ايكُع١ٝ اؾا٥س٠ َٔ اؿهَٛات ايعساق١ٝ املتٛاي١ٝ ٚتٓفٝرٖا ضٝاض١ األزض احملسٚق١ 

صات يهٛزدضتإ ٚاألباد٠ اؾُاع١ٝ يػعبٗا ٚملا ْص ايدضتٛز َٔ ايصالسٝات يإلقًِٝ َٚا أْاط ب٘ َٔ اختصا
 ٚيضُإ سكٛم اإلقًِٝ َٚطتشكات٘ املاي١ٝ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
ًَبًًٓت ُٖيُ ناى التس؟ ؾُضَىو، ٍَ غُضَُّ، ت ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ ٖ٘ناضّ زَضنىوُْ يُطُ ٌَ ت  ن
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 بُض َيع ز. علتس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 نِ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗ

( ٌَ ًًَُّ نُ زََي ٛاطٔ ََٔ ٚازدات ايدٚي١ ايعساق١ٝ يعكٛد َٔ ايصَٔ َٚا ؿل غُباضَت بُ زَيط ّ غ
ًًَُّ و نىاضَّ و اإلقًِٝ( َىاتًِٓ ًٓكًًِ ُْى َىاتؽت و ًٓكًًِ ُّٓ زضَيصيُف بُض اغتِ نُ يُ زَيط ٍ غ

ًَٓجُّ و ؾُؾُّ ٖاتىوَ، بُض اّ َٔ نىضت بهطَيتُوَ تا ُٓوَ ٌَ )ث ٚاألَٛاٍ دسا٤ ايطٝاضات ايكُع١ٝ ّ نُ زََي
)ٚتٓفٝرٖا ضٝاض١ األزض  بهطَيتُ َىتُعاقًبُ، ُٓوَ ظيازَ بُض اغتِاؾا٥س٠ َٔ اؿهَٛات ايعساق١ٝ املتٛاي١ٝ( 

)ضٝاض١  نىْهُ ُٓوَ َُٖىوّ غًاغاتِ قَُعِ بىوَ، يُعِٓ بُض اّ َٔ ُٓوَ ظيازَ تا زَطاتُاحملسٚق١( 
)ٚملا  و ثاؾإ)ؿهَٛات ايعساق١ٝ ملتعاقب١(،  بَُيهى ُٖتازدضتإ ٚاألباد٠ اؾُاع١ٝ يػعبٗا( األزض احملسٚق١ يهٛ

ْص ايدضتٛز َٔ ايصالسٝات يإلقًِٝ َٚا أْاط ب٘ َٔ اختصاصات ٚيضُإ سكٛم اإلقًِٝ َٚطتشاقات٘ املاي١ٝ 
 . غىثاؽ.فكد غسع ٖرا ايكإْٛ(

 َاِْ نىضزغتإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيُ
 بًدىَيُٓوَ ناى عُوِْ َاضَيهِ زيهُ، 

 بُض َيععىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ب١األضباب املٛد
سٝح إ ايدضتٛز ايعساقٞ قد ْص ع٢ً سكٛم اإلقًِٝ املاي١ٝ ضٛا٤ َا ٜطتشك٘ َٔ ايٛازدات االؼاد١ٜ مبا فٝٗا 

ضات مبا فات اإلقًِٝ َٔ َٓافع اٚ َا ًٜشك٘ َٔ أضساز دسا٤ سسَاْ٘ ايٓفط ٚايػاش أٚ َا ٜطتشك٘ َٔ تعٜٛ
َٔ اضتشكاقات٘ َٔ ٚازدات ايدٚي١ ايعساق١ٝ يعكٛد َٔ ايصَٔ َٚا ؿل َٛاطٔ اإلقًِٝ َٔ خطا٥س يف األزٚاح 
ٚاألَٛاٍ دسا٤ ايطٝاضات ايكُع١ٝ اؾا٥س٠ يًشهَٛات ايعساق١ٝ املتعاقب١ ٚتٓفٝرٖا ضٝاض١ األزض احملسٚق١ 
يهٛزدضتإ ٚاألباد٠ اؾُاع١ٝ يػعبٗا ٚملا ْص عًٝ٘ ايدضتٛز َٔ صالسٝات يإلقًِٝ َٚا أْاط ب٘ َٔ 

 اختصاصات ٚيضُإ سكٛم اإلقًِٝ َٚطتشاقات٘ املاي١ٝ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ.
 
 
 
 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ:
َِ ٍَ قاْىُْنُ، ن ٍَ زا ًُْ تهايُ زَغت  ُٓغبابٌ َىًَبُ يُطُ َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ؟ ن يُطُ

ًَط و 13بُضظناتُوَ؟ ) ًَتُ خ ًَس زَنُئ َُُٓ بب ٍَ زا ًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ٓىَ ( نُؽ يُطُ
ًَطئ ُٖض بصئ.11بُضَنُت ب٘ ًًًَُتُنَُإ تا غبُييَن غُعات ) ًَـ ًْىَض ٗ بُ خىاتإ زَغج  (ّ ث
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 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ستُس غىضَ                           س عبسار                غت التؾط  
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضٗنٌ                 ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ      َ

ًَطام                          – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – نىضزغتإ     ع ًَطام - ع   ع
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 ( 00ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\4\24ضَيهُوتٌ  نىاض ؾُهتُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 24/4/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُاض نى
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ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ٗ ًَـ ًْ ــ ــُهتُنىاض ضٗشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  34/4/3112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضٗنٌ  ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيطٍ غُضٗى و،  ًَطٍ  بـُض َيع ؾطغـت علتـس عبـسار    غىضَ َ ٕ  غـهطت خـىيٌ   (11ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا
ًًَُّ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (11ٍزاًْؿـتين شَـاضٍَ )  زضا ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ نــات )  ًَـ ًْــىَض ٍٗ ضٗشٍ نــىاض ؾــُهتُ ضَيهــُوتٌ  11غــ بــُّ  زا 34/4/3112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
خػتُٓ ض وو و طؿتىط٘نطزٌْ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزٌْ يُنٌَُ ياغاٍ زَغتُّ طؿيت ُٖضَيٌُ نىضزغتإ 

 .3111ٍ غاَيٌ (3ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ يُغُضَنإ شَاضَ )
 :ثُضيَُإغُضٗنٌ ز. اضغٕٚ بايع/ بُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
          ًًٌََُ ًَسَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغـتإ،  زاًْؿـتين ٓـَُط َٗإ زَغـت ث

،  34/4/3112(، ضٗشٍ زاًْؿـؼت  11َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ نىاضَّ، خـىيٌ ططَيـساٌْ زووَّ، شَـاضٍَ زاًْؿـؼت )    
 بُضْاَُّ ناض:

ًٌَ حىنُُناٌْ بط طُّ  ) (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوَخٍ٘ شَـاضَ )     )31((ٍ َاززَ 1بُ ث
ٍ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتاٌْ عــريام، زَغــتٍُ غــُضٗنايُتٌ ثُضيــَُإ بط يــاضٍ زا بُضْاَــُّ نــاضٍ         1993

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ ي11زاًْؿتين شَاضَ ) ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ نىاضؾـُهتُ  11ُ نات (ٍ ٓاغايٌ خىيٌ غ ّ  ث
ًَت: 34/4/3112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

خػتُٓ ض وو و طؿتىط٘نطزٌْ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزٌْ يُنٌَُ ياغاٍ زَغتُّ طؿيت ُٖضَيٌُ نىضزغتإ 
 .3111(ٍ غاَيٌ 3ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ يُغُضَنإ شَاضَ )

 ب٘ غُنٍ٘ يًصُْنإ.زاوا يُ يًصُّْ ياغايٌ زَنُئ بؿُضَىوٕ 

ٍَ ب٘ غُنٍ٘ يًصُْنإ.ْىَيُٓضٍ يًصٍُْ ْاوخ٘ بؿُضَ  ى
 ؾُضَىوٕ بُ عُضَبٌ و بُ نىضزٍ بًدىَيُٓووَ.

 بُظاظ: غعًس بُض َيع عىٌْ نُاٍ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

 ضاث٘ضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ:
 ايعسام--اىل/ ز٥اض١ بسملإ نٛزدضتإ
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َػسٚع قإْٛ )ايتعدٌٜ االٍٚ يكإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف أقًِٝ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ سٍٛ سٜس ؾ١ٓ ّ / تك
 (2101( يط١ٓ 2نٛزدضتإ يًُٓاطل املتٓاشع عًٝٗا زقِ )

َـٝالدٟ   18/4/3112نـٛزدٟ املصـادف يٝـّٛ     3712/ْـٛزٚش   /39ادتُعت ؾ١ٓ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ بتلزٜذ 
ايعسام يًُٓاطل املتٓـاشع عًٝٗـا زقـِ     -أقًِٝ نٛزدضتإ  ٕ اهل١٦ٝ يفيدزاض١ َػسٚع قإْٛ )ايتعدٌٜ االٍٚ يكاْٛ

 18/2/3112( يف 231( املكــدّ َــٔ قبــٌ ز٥اضــ١ فًــظ ٚشزا٤ أقًــِٝ نٛزدضــتإ املــسقِ )3111( يطــ١ٓ 3)
ٚبعــد  16/4/3112( يف 7ٚامُلشــاٍ اىل ؾٓتٓــا بعــد ايكــسا٠٤ االٚىل يــ٘ يف ايربملــإ ظًطــت٘ االعتٝادٜــ١ املــسقِ ) 

 -قػ١ ٚاملداٚي١ تٛصًت ايًذ١ٓ اىل َاًٜٞ:املٓا
 تلٜد املػسٚع ٚنتاب١ دٜباد١ ي٘:

 بايٓطب١ يًُاد٠ اال ٚىل َٔ املػسٚع : تؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚالتٛدد عًٝٗا ا١ٜ َالسع١. -1
بايٓطب١ يًُاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املػسٚع : تؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚتكرتح ايًذ١ٓ اضاف١ )ٚ ايكٛاْني االخس٣ ايٓافر٠  -3

ؼـٌ عبـاز٠ )املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠ االقًـِٝ( قـٌ عبـاز٠          -تهـٕٛ صـٝاغتٗا نـاألتٞ :   يف االقًِٝ( ٚ
 )املٓاطل املتٓاشع عًٝٗا( آُٜا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ ٚايكاٚاْني االخس٣ ايٓافر٠ يف االقًِٝ.

 بايٓطب١ يًُاد٠ ايجايج١ َٔ املػسٚع : تؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚال تٛدد عًٝٗا ا١ٜ َالسع١. -2

ب١ يًُاد٠ ايسابع١ : تكرتح ايًذٓـ١ صـٝاغتٗا نـاألتٞ )عًـ٢ فًـظ ايـٛشزا٤ ٚاؾٗـات ذات ايعالقـ١         بايٓط -4
 تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(.

بايٓطب١ يًُاد٠ اـاَط١ : تكرتح ايًذ١ٓ صٝاغتٗا ناألتٞ: الٜعٌُ بـا٣ ْـص قـاْْٛٞ اٚ قـساز ٜتعـازض       -5
 ٚاسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

١ٓ صٝاغتٗا ناألتٞ: ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػـسٙ يف  بايٓط١ يًُاد٠ ايطادض١ : تكرتح ايًذ -6
 اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(

 بايٓطب١ يالضباب املٛدب١: تؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚالتٛدد عًٝٗا ا١ٜ َالسع١. -7

 زادني ايتفضٌ باالطالع ٚعسض ايتكسٜس ٚ زاٟ ايًذٓـ١ بػـلْ٘ عًـ٢ ايربملـإ يًُٓاقػـ١ ٚ ابـدا٤ ايـسأٟ املٓاضـب        
 يًُػسٚع ٚ ايتصٜٛت، َع ايتكدٜس.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو بُ نىضزيًُنٍُ.
 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ب/ )ض اث٘ضتٌ َُٖىاض نطزٌْ يُنٌَُ ياغاٍ زَغتٍُ طؿيت ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ 

 ( 2101َايٌ (ٍ غ2يُغُضَنإ شَاضَ )
ظايًين، غـُباضَت   33/4/3112يًصٍُْ ْاوخ٘ يُ ن٘بىوُْوٍَ ٓاغايٌ خ٘يسا يُ ضٗشٍ زووؾَُُ ضَيهُوتٌ 

ثــطٗشَ ياغـاٍ ٖــَُىاضنطزٌْ ياغـاٍ زَغــتٍُ طؿــيت    31/4/3112( يـُ  655بـُ ْىغــطاوتإ شَـاضَ نــطاو )  
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ًَؿـهُف   ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بْ٘اونُ ْان٘نٌ يُغُضَنإ، نـُ يـُ ٙيـُٕ حهىَـُتٌ ٖـُضيَ      ٌُ نىضزغـتاُْوَ ث
ًَىٍَ خىاضَوَ:  -نطاوَ، زواٍ طؿتىط٘ نطزٕ يُغُضٍ يًصُْ ثؿتًىاٌْ يُ َُٖىاضنطزُْوٍَ زَنات بُّ ؾ

ًَؿــُ          -1 َـاززٍَ يُنـُّ : نــُ ٖـاتىوَ يــُ ًَـاتٌ زَغــتٍُ طؿـيت يـُ ٖــُضَيٌُ ن٘ضزغـتإ بــ٘ ْاونـُ ن
 نىضزغتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ُٖضَيِ.يُغُضَنإ بهطَيت بُ زَغتٍُ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ ن٘ضزغتإ ب٘ ْاونُ 

ًَؿُيُغـــُضَنإ        -3 َـــاززٍَ زووَّ : ْاونـــُ نىضزغـــتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ٖـــُضَيِ ؾـــىَيين ْاونـــُ ن
ًَت.  زَططَيتُوَ يُُٖضؾىَيٓهٌ ُّٓ ياغايُزا ٖاتب

ًًَُّ : وَنى خ٘يٌ ثؿتًىاٌْ يُ َُٖىاض نطزُْوَنٍُ زَنُئ. -2  َاززٍَ غ

ًَٓجُّ و ؾُؾُّ : يً -4 ًَبًين يُغُض ًُْو، يُطٍُ ضَيعَإ زا.َاززٍَ نىاضَّ و ث  صُْ ًٖض ت

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿهُف نطاوَ بُّ ؾهًُيُ:  َازٍَ يُنٍُ ثط ٗشَنُ نُ يُ ٙيُٕ حهىَُتُوَ ث
 املاد٠ االٚىل :

ْٕٛ )قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف أقًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل املتٓاشع عًٝٗـا( اىل )قـإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١     ٜعدٍ أضِ ايكا
 (.3111( يط١ٓ 3يف أقًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ زقِ )

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ نُ يُ حهىَُتُو ًَؿهُف نطاوَ.يًصٍُْ ياغايٌ ثؿتيريٍ َازَنُ زَنات بُو ؾ  َ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى قازض.

 بُضَيع قازض حػٔ قازض:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُف ٖاوض ائ يُطٍُ يًصٍُْ ياغايٌ نُ وَنى نٕ٘ ٖاتىوَ زابٓط َيت. ٓ 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًين ٌَ ت  ُٖيُ؟ ؾُضَىو. ن
 
 
 

 بُضَيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.



 129 

غُباضَت بُْاوٍ ياغانُ، ياغانُ يُ زَغـتٍُ طؿـيت طـ٘ض اوَ بـ٘ زَظطـاٍ طؿـيت، زََاْـَُٗيت وَظيـطٍ بـُض َيع          
ُٓوَ ضووٕ بهاتُوَ ياٌْ ٖ٘نـاضٍ طـ٘ض يين َُٓـُ نـًُ؟ َُٓـُ يـُنًإ، زوو ٓـُوٍَ ثُيىَْـسٍ بـُ ٖـُضَيٌُ           
ٌَ ْهـىَيٌ يـُوَ بهـات، نـُ يـُ ضووٍ         ٍَ ُٓوَ نـُؽ ْـاتىاْ ًَؿُ يُغُضَناُْوَ ُٖيُ َاض نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ن
َّٙ حُقًكُتـُى ُٖيـُ يـُ        ًَصوويٌ، يُضووٍ َىططاؾًًُوَ ضاغتًُنُ نُ َُٓاُْ ْاونـٍُ نىضزغـتاْؽت، بـُ َ

ًَؿُيُغـ          ُضَنإ ٖـاتىوَ، بـٍُٙ   زَغتىوضٍ عرياقـٌ نـُ بُْاونـُ يـُعين نـُ يـُضووٍ قاْىًْـُوَ بُْاونـُ ن
ًَؿــُ يُغــُضَنإ،    ًَؿــُ يُغــُضَناْػت، ْاونــُ نىضزغــتاًُْ ن ًَىيػــتُ َُٓــُ ْاونــُ نىضزغــتاًُْ ن ًَُــُوَ ث ٓ
نىْهُ بُضاغيت زإ ْإ بـُوٍَ نـُ يـُ زَضَوٍَ ُٖضَيُـُ يُحُقًكـُتٌ خ٘ؾـًسا يـُ زَضَوٍَ ٖـُضَيِ ْـؽت          

ــُئ،    ــاُْ زَن ٍَ ٓــُو ْاون ــُ ــُعاٌَ يُط ــإ ت ــُ َ٘ضَن ــُضٕ،    بــَُ٘ضَيو ي ــُ يُغ ًَؿ ــاُْ ْاونــٍُ ن ــُو ْاون ٓ
ًَؿـُُضطُ             ًَـعٍ ث ًَػـتا ٖ ُٖضَيًُـ بُؾساضٍ تًايُ، يـُ خَ٘ـإ َـاض وَيـُ بىزَـٍُ بـ٘ تـُضخإ زَنـُئ، ٓ
ًَـسا بًًٓـىَ، بـُض ووَ               حعوضٍ ُٖيُ، َُٓـُ زَظاْـؽت زاَـى نـُ يـُ زَظطانـاٌْ ٓـُّ ْاونـاُْف ٖـُضَيِ ضَٗيـٌ ت

ًَيت بـ٘ ٓـُوٍَ   قاْىًُْنٍُ ُٓو زإ ثًاْاُْ بُوٍَ زَضَو ًَُإ وايُ َ٘ضَى يُ ٖاوغُْط نطزْ ٍَ ُٖضَيُُ ث
ٌَ، نىضزغـتاْؽت               ًَؿـُ يُغـُضَنإ بـ ًَِ باؾـُ ْاونـُ نىضزغـتاًُْ ن نُ يـُ زَغـتىوض زا ٖاتًـُ يُبـُض ٓـُوَ ثـ
ًٌَ زَغــتىوض يــإ يــُ طــ٘ض يين زٗخُنُيــُ بــُباضَيو غــاؽ    ًَؿــٍُ يُغــُضَ يُغــاغبىوُْوٍَ ضيؿطاْــسّٗ بــُث ن

ًَتُوَ ُٓو ْ ًَػـتا        ُٓب ًَٓؽت يـا بًهُيٓـُ ٓـَُطٍ واقـع نـُ ٓ ًَُُ زَتىاْؽت بًػـُنت اوناُْ يُ ضووَ قاوًُْنٍُ ٓ
ٍَ، بـ٘ زَضَوٍَ ًٓـساضٍَ       ُت ًَُباؾُ َُٓـُ ضووٕ نطزْـُوٍَ يُغـُض بـسض ٍَ زَنُئ يُبُض ُٓوَ ث عاَىيٌ يُطُ

 ُٖضَيِ؟ غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ٕ.ؾُضَىو ناى ؾىا
 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين ُٓنُّ ب٘ نـٌ   ًَبًًُٓ ُّٖ وَنى ثطغًاضيؿُ بُضاغيت ت غُضَض اٍ ثؿتيترييِ يُ تُعسيًُنُ، َٔ ُّٖ ت
ًَُُ يُ بٓـُض َتا ٖـُضَيِ    ًَت ْاوَنُ؟ نىْهُ ًٓساضٍَ ٓ يُزَضَوٍَ ًٓساضٍَ ُٖضَيِ ب٘ يُ زَضَوٍَ ُٖضَيِ ُْب

ًَؽت    تُع ًَٓؽت نـُ ٓـَُي ًَت نىْهُ خ٘مشإ بُناضٍ ٓـُٖ ًَهٌ َىططاؾًُ، ض ُٓطُض يُ ْاو زَغتىوضيؿا ٖاتب طيؿ
        ًَِ ًَُاْىايُ يُ بُٓض َتا نـُْس ثاضيًَعطايـُنٌ نىضزغـتاْؽت، ًٓساضَيـُنٌ ُٖيـُ َـٔ ثـ ًَُاْىايُ ُْى ث ُٖضَيِ ث

ًَِ باؾــرتَ نـُ ًٓساضَنـُ ٙبـسضَيت بىتطَيـت          ْاونـُ نىضزغــتاًُْناٌْ زَضَوٍَ   باؾـرتَ ٖـُّ ثطغـًاضَ ٖـُّ ثـ
 ُٖضَيِ؟ ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو بُؾطئ خإ.
 بُض َيع بُؾطئ حػؽت ستُس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًَػيت َُٖىاض نطزُْوَنُ يُ طَُيًـساّ يـُ طـ٘ض يين ْا    ونـُ ْـان٘نٌ   بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، َٔ ثط بُ ث
َّٙ ضاغتًُنٌ حاؾا َُٖيٓـُطط ُٖيـُ نـُ     يُغُضَنإ ب٘ ْاونُ نىضزغتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ًٓساضٍَ ُٖضَيِ، بُ
ٍَ َـاّ َٚيـًـ يـُ ض ٗشٍ ْاغـطاو بـُ َطاؾعـُ          ًَهُ حاؾا َُٖيٓـُططَ، ٖـُظا نىضزغتاٌْ بىوٌْ ُّٓ ْاوناُْ ؾت

ًَ ًَصوويُنإ زٗنَ٘ ٓتُ ضاغتُقًُٓناٌْ بُ طىَيٌ زٗغت و زوشَٓسا طُوضَنُيُ ضاغيت و زضوغيت بَُييُْاَُ َ
ًَـطَوَ نـؽت و نـىوٌْ يُغـُض بهـُئ،       نطثاْسووَ ُٓوَ ؾتًهٌ حاؾا َُٖي ًَُـُ ي ًَىيػت بُوَ ْانا ٓ ُٓططَو ث

    َّٙ َٙو ب٘تُوَ بُ زَغتٍُ طؿـيت ٖـاتىوَ، بـُ غُباضَت بُ ْاوَنٍُ وَنى ُٓوٍَ نُ يُ وَقآعٌ نىضزغتإ بُ
ًَطَزا زَظطـاٍ طؿـتًًُ    ٌَ ظٗض باؾـُ ٓـُوَ خـاَيٌ يُنـُّ، خـاَيٌ زووٖـًَُـ          ي ُٓطـُض ضووْهطزُْوَيـُى ٖـُب

ــاززٍَ )          َ ًٌَ ــُث ــاتىوَ، ب ــُض ٖ ــان٘نٌ يُغ ــٍُ ْ ــُ ْاون ــاُْ ب ــُو ْاون ــريام ٓ ــتىوضٍ ع ًٌَ زَغ ــُث (ٍ 12ب
ًَصْـٍُ          ًَـت، ثطغـًاضَنٍُ َـٔ ُٓوَيـُ بـ٘ ي ًَهـُواٍُْ زَغـتىوض ب ًَت بُ ث ٌَ ياغايُى زَضن زَغتىوضيـ ْاب

ا تا نُْسَ طىصتاْسٕ ُٖيـُ طىصتاْـسٌْ ياغـايٌ نـُ ًُٓـُ ٓـُو ْـاوَ يـُ زَغـتٍُ طؿـيت ٖـُضَيٌُ            ياغايٌ ٓاي
نىضزغتإ ب٘ ْاونُ ْان٘نٌ يُغـُضَنإ بهـُئ بُْاونـُ نىضزغـتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ًٓـساضٍَ ٖـُضَيِ، ٓايـا        

ًَت؟ ططؾيت ياغاٍ زضوغت ْانات؟ ظٗض غىثاؽ. ًَهُواٍُْ زَغتىوض ْاب  ث
 بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ 

 ؾُضَىو ز. التس.

 بُضَيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

يُ ضاغيت زا ُٓو ْاوناٍُْ نُ بُ ْاونٍُ ْان٘نٌ يُغُض يإ ْاونٍُ نىضزغـتاٌْ زَضَوٍَ ٖـُضَيِ ٓـُشَاض    
        ُ ًَِ وايــُ يــ ًَُــُ ٖــَُىوَإ وَ ثــ ًٌَ زَغــتىوضٍ عرياقــٌ ٓ ياغــا نُْ٘نُؾــا نــُ ٖــاتىوَ     نــطاوٕ وَ بــُث

      ٕ ًَىَ نطزووَ نُ ْاونُ ْان٘نٌ يُغـُضَنإ ٓـُو ْاونـإُْ نـُ يـُ نىضزغـتا عـريام بـُ   -تُعطيؿُنٍُ بُّ ؾ
ًَـصووٍ و َـىططاوت زابط َيٓـسضاوٕ و ضَيهاضَنـاٌْ بـُ عـُضَب نـطزٕ و طـ٘ض يين ْاغـٓاٍَُ           ًَهُواٍُْ واقعٌ َ ث

ًَُُ يُ ياغا نُْ٘نُيا بُْاو ْاوَـإ  ُْتُوَيٌ يُٙيُٕ ض شَيٌُ بُعػُوَ زَياْيطَيتُ وَ، نُوابىو ُٓطُض نٌ ٓ
ــُ          َّٙ ي ــُ ــا، ب ــاظع عًًٗ ــُ َتٓ ــُيا وتىوَاْ ــُ عًٓىاُْن ــتاْؽت ي ــٍُ نىضزغ ــاُْ ْاون ــُو ْاون ــُ ٓ ًَٓاوَ ن ــُٖ ْ
ــٍ٘        ــُ ٖ ــاوَ، ب ــ٘ض يين زقت٘ططاؾً ــٍ٘ ط ــُ ٖ ــتاْؽت، ب ــٍُ نىضزغ ــاُْ ْاون ــُو ْاون ــُ ٓ ــُيا وتىوَاْ تُعطيؿُن

( نُ بُزاخُوَ ُٓبىايُ يُ َـاززٍَ  141ُْتُ ْاونٍُ ْان٘نٌ يُغُض زياضَ َاززٍَ )تُعطيبُوَ ُٓواُْ بىو
( ُٓو ناتُ ناض ب٘ ُٓوَ بهطابا نُ 141(ٍ ياغاٍ قاْىٌْ ًٓساضٍَ زَويٍُ عرياقٌ وَ ثاؾإ يُ َاززٍَ )58)

      َ ًَُـُ بُضاغـيت َـىيعَ ًَػـتا ٓ ٓ َّٙ ؽت بـُوٍَ نـُ   ُٓو ْاوناُْ بُ ْاونٍُ َتٓاظع عًًٗا ُٖشَاض ْـُنطَئ، بـُ
ًَُُ زَْيُإ بـٍ٘ زاوَ يـُ َـاززٍَ )    تطبٝـع  ًْـُٕ نـُباؽ يـُوَ ٓـُنا،     ثـا (، يـُ  141زَغتىوضٍ عرياقٌ نُ ٓ

ٌَ،      ٚأسصا٤ ٚ اضـتفتل   ٌَ قْ٘اغـُ ٓـَُي ٍَ ٓـُو غـ يف نسنـٛى ٚاملٓـاطل االخـس٣ املتٓـاشع عًٝٗـا يتشدٜـد أزاد٠       بهـط
ًَُُ خَ٘إ َىيعّ نطزووَ بـُ زَغـتىوضَوَ  َٛاطٓٝٗا،  بُضاغـيت، ب٘يـُ َـٔ يـُ ضووٍ زَغـتىوضيُوَ       يُعين ٓ

ٍَ َٔ َُٖىو ُٓوٍَ يُضووٍ ُْتـُوَيٌ و ًْؿـتُاًُْوَ يـُ     ًَهُواٍُْ زَغتىوضَ يُطُ ًَُىايُ ُٓو ْاو ْاُْ ث ث
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ًَؿِ وايُ نُ ط٘ض اْهاضٍ زقتىططاوت يُ ْاونـُنُ نـطاوَ بـٍُٖ٘ تُعطيبـُوَ، بـٍُٖ٘       ٍَ ُّٓ ط٘ض يُٓ زاَُ، ث طُ
ًَُـُ ط٘ض اْهاضيهـُ      غًاغُتٌ ضَطُظ ثُضغتاُْ  ٍَ ُٓوََـُ نـُ ٓ ضشَيٌُ بُعػُوَ، ب٘يُ يُ ضاغتًسا ًَٓـ يُطـُ

ٍَ زَغـتىضٍ عرياقـٌ و،    ٌَ يُ طـُ ًَىَ بهُئ نُ ُّٖ طىصتاو ب ٖـًَُـ ْاغـٓاٍَُ نىضزغـتاًُْتٌ ٓـُو      بُو ؾ
ٌَ،  ْاوناُْ ًَىَيُ ب يهٛزدضـتا١ْٝ  قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُٓاطل ابجاضَيعئ، ب٘يُ ُٓطُض بهطَيت ْاوَنٍُ بُو ؾ

ًَُـــُ   املتٓـــاشع عًٝٗـــا،  ًَتـــُوَ، وَ ٖـــُّ يـــُ ْاوًْؿاُْنُؾـــُوَ ٓ ٍَ زَغـــتىوضٍ عرياقًـــا ب ب٘يـــُ ٖـــُّ يُطـــُ
ٍَ  اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يًُٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ املتٓـاشع عًٝٗـا،       نىضزغتاًُْتٌ ُٓو ْاوناُْ بجاضَيعئ، ياٌْ  وَ يُطـُ

ًَتُ ز َظطا؟ نـُ ٖـُض زَغـتُيُ، وَ ًٓـساضَف بُضاغـيت      ٖاوناضَناًْؿُساّ نُ ًُٖٔنُ ب٘نٌ يُ نىضزيُنٍُ ب
      ًٌَ ًَُُ ْاوٍ حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغـتافتإ ُٖيـُ، وَ اقًـًِ نىضزغـتإ بـُث خاضج ًٓساضٍَ اقًًِ ب٘نٌ ٓ

ًَؽت )خاضج عزاض ًَهطاوَ ب٘نٌ ْاوٍ بٓ ًَسا  ٠زَغتىوضٍ عرياقٌ اعرتاوت ث اٙقًًِ(، باؾرتَ ًٓساضٍَ اقًًٌُ ُٖض ت
ٌَ تُْٗا ْاوًْ ظٗض قًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ املتٓاشع عًٝٗا(، قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف أؿاُْنُ، )ُْب

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى حَُُ غعًس.
 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًٌ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَصٍُْ ي ًَىَيُى ٓـُّ ياغـايُ ٓـُوإ زيـاضَ ؾـاضَظاتطٕ يـُ ضووٍ        َٔ زاوا ُٓنُّ يُ بطازَضاٌْ ي اغايٌ نُ بُؾـ
ًَؿًٓاضٍ  ًَت َٔ ث ٍَ زَغتىوض ُٓوَ يُى، وَ ب٘ ُٓوٍَ بيىصت ٌَ يُطُ ياغايٌ و زَغتىوضيُوَ زاض َيصٕ نُ بيىصت

ٌَ يُنٚنطَيتُوَ ياغاٍ زَغت ٌَ ْاو ُٓنُّ، يُنًَُإ ياغايٌ تُبعُٕ ُٓوَ زَغتُو زَظطانُ ؾًعًُٕ زَب ٍُ غ
         ( ًَٔ فًطـطني  طؿتًٌ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ بـ٘ ْاونـُ نىضزغـتاًُْ زاطـري نطاوَنـإ، وَنـى عُضَبـُنإ ٓـَُي

ٓــُوَف زاطــري نــطاوَ، خاَيــُنٌ تــط يــإ ْاونــُ نىضزغــتاًُْ زابط َيٓطاوَنــإ، نــىْهُ ٓــُوَ بــُ ظٗض  احملتًــ١( 
ًَ ًَ ًَؽت ْان٘نٌ يُغُض، وَنى ُٓوَ وايُ ت٘ ب ًَ ٌ َٓاقؿُ بهُئ ناى حَُُ غـعًس يُغـُض   زابط َيٓطاوَ بُضاغيت ب

ت٘ ٓايا غُضٍ ت٘ يا ٙؾٍُ تـ٘ يـا زَيـٌ تـ٘ وَضَ بـا َٓاقؿـُ و َؿـاوَظات بهـُئ ٓايـا َُٓـُ ْـان٘نٌ يُغـُضَ،             
يُعين ًٖض ْان٘نٌ ًُْ زَيِ ثاضنُيُنُ ئَُ يإ غـُضّ، نُواتـُ ْاونـُ نىضزغـتاًُْنإ )َتٓـاظع  عًًٗـا(       

ًَِ وايُ َاززٍَ ) ٌَ ًٓػتؿتا و نُضن(ٍ ز141ًَُْ ث َُبُغيت ٚاملٓاطل املتٓاشع عًٝٗا وى ىغتىوضيـ نُ زََي
(ٍ، وَنـى َـُْابتإ زَظاْـٔ ٖـُض بـ٘ نىضزغـتإ ًْـُ بـ٘ غـُيطٍ          141ناٌْ تـطَ، نـىْهُ َـاززٍَ )   قافع٘

ناٌْ تط نُ وَخيت خٍ٘ ض شَيٌُ بُعػٌ يُْاو نىو ط٘ض يىيُتٌ، ب٘يُ ُٓو قافع٘نىضزغتاًْؿُ وَ غٓىوضٍ 
ٌَ ْــاو ًَىَيٌ بطازَضاْــغــ ًَؿــًٓاض ُٓنــُّ، بــُ ؾــ ْاونــُ نىضزغــتاًُْ  ،ْاونــُ نىضزغــتاًُْ زاطرينطاوَنــُ ٌَ ث

        ٍَ ًَت، نىْهُ َـٔ َٓاظعـُ يُغـُض َـىَيهٌ خـّ٘ بهـُّ يُطـُ زابط َيٓطاوَنإ ُٓوَ )َتٓاظع عًًٗا( ُٖض تًا ُْب
ًَهٌ ًَت وَنى ُٓوَ وايُ، خاَي ًَُىايُ ْاب تطيـ بط يـاضٍ شَـاضَ بط يـاض ٓايـا      نابطايُى نُ ٖات٘تُ غُض َاَيُنُّ ث
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َّٙ عٓىاُْنٍُ  َُُٓ ياغايُ يإ بط ياضَ، نىْهُ ُٓوَ يُْاو ياغانُ يُْاوَض ٗنُنُ َُٖىوٍ بُياغا ٖاتىوَ، بُ
ًَهٌ ؾٌُْ، غىثاؽ. ٌَ ُٓوَف ُٖض وَنى ؾت ٌَ بطياض ب  ُٓب

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ.
 ُض َيع نىَيػتإ ستُس:ب

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿُ يُغُضَنإ،  ثؿتيريٍ ُٖض زوو ٖاوض َيِ ناى ناضزٗ و ز. التس ُٓنُّ نُ بهطَيت بُ ْاونُ نىضزغتاًُْ ن
ٌَ ْاونٍُ نىضزغـتاْؽت، وَ شتـايؿٌ زَغـتىوضٍ عرياقـًـ ْـابؽت نـُ        ًَؽت نُ َُُٓ بَُي يُنُّ زإ بُوَزا ُْٓ

ًَؿٍُ يُغُضَ بُ ًَُُ خَ٘إ نىضز ن ًَهُ نُ بُزاخُوَ ناتٌ خٍ٘ ٓ ًَؿٍُ يُغُضَ خ٘ ُٓوَ حاَيُت ًَػتا ن ٓ ٌَ َي
    ٌَ يُناتٌ ْىوغًُٓوٍَ زَغتىوضٍ عرياقًا ُٓو ْاوََإ زاْاو نُ زَْيًؿُإ يُغُض زاوَ نُ ٓـُبىو ٓـُوَ ْـُب

 ٌ ًَػــتا وا ضٗيؿــتىوَ، ب٘يــُ ُٓطــُض بٓىوغــؽت ْاونــُ نىضزغــتاًُْناْ ٓ َّٙ زَضَوٍَ ٖــُضَيِ،  نــاتٌ خــٍ٘، بــُ
ًَـت ب٘يـُ         ًَهٌ بـاف ْاب ًَُُ وا ُٓنُئ نُ َُٓاْـُ يـُ زَضَوٍَ ٖـُضَئُ زاْجًاْـاْ ًَُىايُ َُُٓ ٓ يُعين َٔ ث
ٍَ خـًٚوت زَغـتىوضٍ    ًَهُ نىضزغاًْؿُو نُ ْانط ٍَ َُُٓ زاْجًاْاْ ًَؿُ يُغُضَنإ ُٓنط ْاونُ نىضزغتاًُْ ن

ٌَ، غىثاؽ.  عرياقًـ ب
 مساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع ا

 ناى بطٖإ ؾُضَىو.

 بُض َيع بطٖإ ضؾًس حػٔ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؽت ْاونـُناٌْ خـاضٌَ ًٓـساضٍَ        ًَـ ًَـٌ ب ًَِ خ٘ؾُ ْـُى ث ٍَ ث ًَِ َٔ وَى نىضز ًَ ًَِ خ٘ؾُ ُٓوَ ب ًَؿُنٌ ث ث
ًَػـتاف بـُ       ٌَ خ٘ؾـُ نـٕ٘ ُٓضَُْتًًٓـُنإ ٓ ًَٔ    ُٖضَيِ و ْاونُ َتٓاظعُنإ، َٔ ث َـعوضٍ ؾ٘نْٚـس زََيـ

ًَـٌ          ظَوٍ زاطرينطاو، خَُيهٌ غُحطاٍ غُضبٌ و َبٗـٍُ ث٘يًػـاضي٘ يـُ غـُض َىؾـهًًٍُ غـُحطاٍ غـُضبٌ ث
ٌَ، َٓـًـ         ًَػتاف َعوضَنـاٌْ ؾـُضقٌ ضوغـًا بـًٌُٖ خـٍ٘ ٓـُظاْ ًَٔ ظَويُ زاطرينطاوَنإ، نٕ٘ يابإ ٓ َُٓي

ًَِ خ٘ؾُ ْاوٍ بُٖاتايُ بُ ظَويُ زاطرينطاوَنإ، يُبُض ُٓوٍَ ُٓطُض بيُض َيٓـُوَ بـ٘ حُقًكـُت و تـأضيذ      ث
ًَهٌ ناضييـُضٍ نـىضز بـىوٕ يـُ زَوضوبـُضٍ بُغـسا و             ًَصووٍ ًُٓجطات٘ضيُتـُ نْ٘ـُناٌْ ْاونـُنُ نـُ بُؾـ َ
           ٍَ ًَُـُ ْـانط ًَهـُ ٓ َُيُوٙو، غُعسيُو ؾُض َناٌْ ُْٖاوَْـسو َُيـُوٙ يـُ تأضغتـا بُْاوباْيـُ نـُ ٓـُوَ خان

ٌَ ًَىَيٌ تُْاظويٌ ي ًَهٌ زَغتىوضٍ ُٓبؽت نـُ ٖـَُىوَإ    بًُٖض ؾ ًَطَ تىوؾٌ حُقًكُت ًَُُ ي ٓ َّٙ نُئ، بُ
ًٌَ َـاززٍَ )     3115يُغاَيٌ ) (ٍ زَغـتىوضٍ زاقتـٌ عرياقـٌ    141(َ ًُٓعاَإ نـطزووَ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ بـُث

(3115( ٌَ ًَِ خ٘ؾـُ بـ٘ بـُض َيعتإ و    12َـاززٍَ )  يف نسنٛى ٚاملٓاطل االخس٣ املتٓاشع عًٝٗـا(، ( َُٓي  (َف ثـ
ُٜعـد ٖـرا ايدضـتٛز ايكـإْٛ     (ٍ زَغتىوض ٖاتىوَ ) 12ُْٓساّ ثُضيَُاْاٌْ بُض َيعٍ خبىَيُُٓوَ نُيُ َاززٍَ )

ٕ   بط طـٍُ زووَّ )  االمس٢ ٚاالع٢ً يف ايعسام ٜٚهٕٛ ًَصَـّا يف امـا٤ٙ نافـ١ ٚبـدٕٚ اضـتجٓا٤(        الجيـٛش ضـٔ قـاْٛ



 142 

ايِٝ أٚ أٟ ْص قاْْٛٞ أخس ٜتعـازض َعـ٘(،   ٜتعازض َع ٖرا ايدضتٛز ٜٚعد باطال نٌ ْص ٜسد يف دضاتري أالق
ٌَ بهُئ ًَُُ خ٘ف ًُْ تُعسيً َٙيُنُإ يـُ َُحهَُـٍُ زَغـتىوضٍ يـُ عرياقـا         َا ب٘ ٓ  بـُياٌْ ُٓطـُض غـها

ًٌَ حـىنٌُ َاززَنـاٌْ )    ًَؽت َُحهٍَُُ ًٓتخازٍ عىيًا يُغُض بُضظنطَيتُوَ بـُث ًٌَ َُٓي (َ 12(و)141نُث
ٍَ يُ ضووٍ قاْىًْـُوَ يـُ بـُض ٓـُوٍَ     قاْىُْنَُإ باتٌ نطَيتُوَ، ب٘يُ َ ٔ زاوَ ُٓنُّ وضز بًين ظياتط بهط

ٍَ، وَ غـبُييَن          ًَُـٍُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتاُْوَ حًػـاب بهـط ًَو ُْنُئ بُؾهاْسٌْ زَغـتىوض يُٙيـُٕ ٓ ؾت
ٍَ ضَيـعو حىضَُـتـسا َـٔ طىَـإ       ٌَ ياغانَُإ، َٔ يُ طـُ ٌَ زَضن ًَُُ بًسٗض َيٓؽت بات ٍَ بُ زَعىَ ٓ ُٓطُض بهط

ًَـ و ُّٓ ياغايٍُ َُٓط  ًَت يُ ًٓػتؿعاظ نطزٌْ ُٓنُّ بُضَو ًٓٓتًدابات ُٓض ٗئ ياغاٍ زَٗيٓ ٗف َ٘ضَيو ب
 بُغسا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

َــٔ حــُظ زَنــُّ ُْٖــسَى تــُوظعتات بــسَّ ٓايــا ٖــَُىو بططــُو َاززَنــاٌْ زَغــتىوض حهىَــُتٌ عرياقــٌ     
ووَ، نـُ حهىَـُتٌ عرياقـٌ تـُْؿًعٍ ْـُنطزووَ يُواْـُ ْـُؾت و غـاظَ يُواْـُ ًٓػـتخكاقاتٌ           تُْؿًعٍ نـطز 

ًَُـُ ُْٖـسَيو ؾـيت حـُقُإ ُٖيـُ نـُ                ًَؿُُضنُيُ، قـُتعٌ ثـاضٍَ غـًازيُ يـُ نىضزغـتإ، يـُ بـُض ٓـُوَ ٓ ث
ًَُـُ نـُ ْاوَنـٍُ زَطـ٘ض ئ تـُعاضظ يـُ زَ            ًَىٍَ تُؾػـريَنٍُ بًيـ٘ض ئ ٓ َّٙ يـُ ؾـ غـتىوضٍ  تُعاضظ ُْنا، بـُ

َّٙ ْاوَنُ زَط٘ض ٍ  ًَػـتا ٓـَُط ٗ      فكط، عرياقٌ ْانا، بُ َّٙ بـ٘ نـىضز ٓ َّٙ َُظَىوُْنُ يُى َُظَىوُْ، بـُ بُ
             َّٙ ًَو ُٖيـُ بـُْاوٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، ٓـًعرتاوت زَويـٌ، ٓـًعرتاوت قـاْىٌْ، ٓـًعرتاوت عرياقـٌ ُٖيـُ، بـُ ؾت

ٍَ  ُْٖسَى ؾىَئ ُٖٕ نُ ُٓو وَختُ ُٓوَْسََإ ب٘ نطاوَ  يُ بًسايُتٌ زاَُظضاْسٌْ حهىَُتٌ عرياقٌ ْـى
ًَػـتا         َّٙ ٓـُو ْاونـاُْ نـُ ٓ ُٓوَْسََإ ب٘ نطاوَ ظياتطَإ ب٘ ُْنطاوَ يإ ُٓوْسَ زَضَقـُتٌ ٖـاتىوئ، بـُ
ًَؽت  ًَُُ زََي ًَُإ وايُ نىضزٕ، وَ ًٓؿٌ ب٘ زَنُئ ب٘ طُض اُْوَيإ ٓ ًَُُ ث تابعٌ حهىَُتٌ عرياقٔ، ؾًعًُٕ ٓ

ًَُـُ           نٌ ُٓو ْاون ًَهـطاوٕ نـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتاُْ، ٓ َّٙ يـُ زَضَوٍَ غـٓىوضَيهٌ ٓـًعرتاف ث اُْ نـىضزٕ، بـُ
َُغــُيُنَُإ بــ٘ ُٓوَيــُ، يــُ بــُض ٓــُوَ يــُعين بــُ ضاٍ َــٔ بــ٘ ًًَُتُنــُمشإ بــ٘ َٓساَيــُناٌْ خ٘مشــإ  

ًَٔ )َتٓاظع عًً َّٙ بٍُٖ٘ )َتٓاظع عًًُ( ُٓوإ زََي ًَاْبيُيٓؽت ُٓواُْ نىضزغتأْ، بُ ًَُُ )َتٓاظع ت ٓ ٍٙ )ُ
عًًُ( ًُْ ٍٙ حهىَُتٌ ًٓتخازٍ َتٓاظع عًًُيـُ نانـُ، َـا ب٘يـُ ًًَُنـٍُ خَ٘ـإ بطازَضَنـاٌْ خَ٘ـإ         

ًًَُٓٓوَ. ًَُُ تاُٖتايُ ُٖض وَ ْاَ ًَػتاوَ ٓ  نُغٌ خَ٘إ ب٘ ُٓوَ ثُضوَضزَ ُْنُئ يُ ٓ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ٌ.ؾُضَىو ناى عىْ

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاٌْ بُض َيع ضاوو ب٘نىٌْ خ٘يإ غُباضَت بُ َازَنُ زَضخػت، يُنُّ ًَـاواظٍ ُٖيـُ يـُ    
ًَُُ زاقتُٕ ط٘تًتُإ ُٓطُض ٖاتىو  ًَىإ ضاث٘ض تٌ ياغانُ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ نىضزٍ، تُبًعٌ ٓ تُضكتُنُ يُ ْ

ظٍ ُٖبىو يُ تطكتُ عُضَبًُنُ ُٓغاغـُ ٓـُوَ يـُى، ضاغـتُ يـُ عُضَبًُنـٍُ بـُْاوٍ اعًٔـُ ايعاَـُ          ًَاوا
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ٍَ زَظطـا، زَظطـا ًْـُ، )اعًٔـُ ايعاَـُ( يـُ، عٓىاُْنـُ بـُو ؾـهًُيُ )          قـإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يف أقًـِٝ     ٖاتًُ يُو
ًَُُ وَنى نٛزدضتإ( ًَهُواٍُْ زَغتىوضَ؟ ٓ ًَط   ، زوو؟ بطازَضإ ثطغًًإ ٓايا ث ًَؽت، ْـُخ ًَصٍُْ ياغايٌ زََيـ ي

ٍَ تـُعاضوظ، تـُعاضوظ نـُ بـطازَضإ ٓاَاشَيـإ        ًَهُواٍُْ زَغتىوض ًُْ، يُبُض ُٓوٍَ خًٚف ًَاواظَ يُطـُ ث
ًَسا يُ َـاززٍَ )  ٌَ، واتـُ           12ث ًَُـُ قاْىْـُى زَضْانـُئ خـًٚوت قـىاًْين عرياقـٌ بـ (ٍ زَغـتىوضٍ عرياقـٌ ٓ

ًَهُواُّْ زَغتىوض بىو ناض ًَؽت ث ًَ ٍَ تـُعاضوظ، تـُعاضظْانا تـُْٗا       ب ٍَ، خًٚف ؾـُضقٌ ظٗضَ يـُ طـُ ٌَ ُْنط ٍ ث
ًَىَيُنُ ًَاواظٍ  ًَىٍَ ًٓٓتًدابات يُ نىضزغتإ بُ ؾ ْاوَنُيُ، وَ بابُتٌ ًَاواظيؿُإ ُٖيُ ب٘ فتىوُْ ؾ

ٍَ قـىاًْين ع  ٍَ بُ تُعاضوظ يُطُ ًَُُ ًٓعتباض زَنط ٍَ حهىَُتٌ ْاوَْسٍ، ٓايا قاْىُْناٌْ ٓ رياقـٌ؟  ُٖيُ يُطُ
ًَؽت ُٓو َُْتًكاُْ َىغطاؾًُٕ، تأضغتًُٕ نىضزغـتاُْ باؾـُ،    ًَُُ زََي ًَُُ واٍ ب٘ ْانؽت، زوو: نُ ٓ ًَط ٓ ُْخ
ًَهـُواٍُْ             ًَؽت َُٓاْـُ ؾًعًـُٕ ث ًَـ ي٘ زيؿاع يُ َـاوت خَ٘ـإ ُْنـُئ وَنـى نىضزَيـو؟ وَنـى نىضزغـتاًُْى ب

ًَُـُ َتُُغـهؽت بـُ َـاوت خَ٘ـإ نـُ ٓـُو        َُْتًكاْـُ نىضزغـتاًُْ، وَنـى َـُْابٌ      زَغتىوضٍ عرياقٌ ًُْ ٓ
غُضٗنٌ ثُضيَُإ تُوظعتُنٌ باؾٌ زا نُ ُٓوَ ؾًعًُٕ يُ ناتُى زَضنىوَ بُو ؾهًٍُ ٓاَازَ بىوَ، زوايـٌ  

   ٚ ًَبًين زَغتىوضَنٍُ بهُئ َُٓـُ خَ٘ـإ َـ ٕ نُ ُٓطُض ت %( 81يُغـُض زَغـتىوض ُٖيـُ، وَيـُو )     سعامتـا
  ُ ــ ــإ يُغ ــريام زَْيً ــَُيهٌ ع ــتىواٌْ خ ــُض    زاًْؿ ــُ يُغ ــإ ُٖي ًَبًًُٓ ــإ ت َّٙ خَ٘ ــُ ــتىوضَنٍُ زا، ب ض زَغ

ًًَٓـُ غـُض َـاززٍَ )           ًَـسائ، زوايـٌ ُٓطـُض ب ًَػـتا ت ًَسايـُ ٓ (ٍ زَغـتىوضٍ  115زَغتىوضَنُ نـُّ ونـىضتٌ ت
ًَُُ ي٘ ُٓو  ًَؿـُنُإ بـىو ُٓويُويـُت يـ٘ قـىاًْين خَ٘اْـُ،        َاؾٍُ ُْزَيُٓ خَ٘إ، ُٓطُض ٖاتىعرياقٌ ٓ ن

ًَو طًُيٌ نطز ًٓعرتاظٍ نطز ؾُضَىو زَضطاٍ واتُ قاْىٌْ خَ٘ا ًَؽت نُغ ًَػتاف زََي ٕ زَضزَنُئ وَ ُٓطُض ٓ
ٌَ نُ غَُي ًَ ٌَ زَعىاٍ تَ٘اض بهات، خ٘ نؿط ًُْ قُضاضَى زَضبهًت ب ُتُ، َُحهٍَُُ ًٓتخازٍ نطاوَيُ، بابه

ًَُُ َتَُُغهؽت بُوَ نُ غُيُـتإ ُْنطزيُو بُ ظٗض ياغايٌ و بُزوا زانـىوْ  ٓ َّٙ ٌ ب٘قتـإ نـطزووَ، وَ   بُ
ًَُُ ضَناوٍ ٓـُوََإ نطزيـُ نـُ تـُعاضوظ      ٌَ يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ٓ ُٖض قاْىُْى بُو ؾهًٍُ نُ زَضبه
ًَؿًٓاضاٍُْ نُ نطا ٓايا ْاوَنُ بهطَيـت   ًَساًُْ، وَ ُٓو ث ٍَ زَغتىوضٍ عرياقٌ، ُٓوَف تُعُضوظٍ ت ُْنا يُطُ

ًَؿُ يُغُضَنإ(؟ بُضاغيت ُٓو تُعبرياتاْـُ واضز  نىَٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ احملتً٘ ٜإ َٓاطل بُ ) ضزغتاًُْ ن
ًَؿـًٓاض نـطا نـُ ْاوَنـُ             ًَؿـًٓاضَ ٖـًض َـاْع ًْـُ، زَغتُيٓـُ زَْيساْـُوَ ث ًُْ ُٖض بُو ؾهًٍُ نـُٖاتىوَ ث

.ٍَ  بي٘ض 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ََٙـٌ نـاى بطٖـإ     ُٓظاٌْ نٕ٘ يُ حُقًكُتسا َٔ حُظزَنُّ ظٗض واقًعًاْ ُ بري بهُيُٓوَ َٔ َُْىيػـت وَ
ــتإ         ــُض نىضزغ ــ٘ غ ــٌ ب ــٌ عرياق ــاٌْ َُيؿ ًَٓ ــتؿعاظيُ ٖ ــُ ًٓػ ــإ ناَ ــاى بطٖ َّٙ ن ــُ ــيت، ب ــُوَ بُضاغ بسََ
ًٓػتؿعاظيُ؟ يإ ًًَـُتٌ نـىضز بـ٘ خـٍ٘ قـاْىٕ زَضنـا ًٓػـتؿعاظيُ؟ ناَـُ ًٓػـتؿعاظيُ؟ يـُعين تـ٘ وَنـى             

ًَىَ قػـُ بهـٍُ،    بُضاغـيت ٓـُوَ ثُضيـَُاٌْ نىضغـتاُْ، ٓـُوَ ٓـريازٍَ خَُيهـُ، بـا          نىضزَيو حُم ًُْ بُو ؾـ
     ٍَ ٍَ ُْٖـس َّٙ ُٓنػُضيُتٌ ثُضيَُإ قُضاضٍ ُٓوٍَ زاوَ، يـاٌْ خـ٘ ْـانط ٌَ، بُ ًًَسا ُْب ًَهٌ ثُضيَُإ ت بُؾ
ؾت ُٖيُ يُ َُٖىو ؾيَت َىابتإ زَيُٓوَ بُضاغيت يُبُض ُٓوَ قػـُيُنٌ وا َُنـُٕ نـُ ًٓٓػـإ َىابتـإ      
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ٌَ ٓـُو َُْتًكاْـُ ٖـٌ           زاتُوَ، ًَـ َىْاقُؾُ زضوغتها يُغُض َُوظوع ب٘ ًٓػـتؿعاظيُ، يـُعين ُٓطـُض نـىضز ب
ًَُــُٕ )َتٓــاظع عًًــُ( ًْــُ بــ٘ ًٓػــتؿعاظيُ ٓــُوَ نانــُ، ُٓطــُض نــىضز حــُقٌ               ًٌَ ًٖــٌ ٓ ًَُــُٕ، ُٓغــ ٓ

ًٌَ قاْىٕ ب٘ ًٓػتؿعاظيُ نانُ؟، ٓ ٌَ يُ نىضزغتإ زَضيها، بُث ًَٔ ًٓػتُحكاقاتٌ ُْؾيت خٍ٘ ُٖب ًَىَ ْاَي ٓ ٍُ
ٌَ بـ٘ يـُعين            ٌَ؟ ٓـ ٌَ يـُ ثُضيـَُإ بـُوٙوَ نـ ًَتُوَ ثُضيَُإ؟ ُٓوَ ثُضيـَُإ قـُضاض زَزا، ٓـ َُٖىو ؾيَت ب
ُٓطُض قُضاضٍ ثُضيَُإ بىو ًٓػتؿعاظيُ، ُٓوَ ٓريازٍَ نـىضزَ، ٓـريازٍَ ًًًَـُتٌ نـىضزَ، تـُواو طًـإ، زٍَ       

ًَؿًٓاضَنٍُ ُٓوإ بعا ًَؿٓاضَنٌ ُٓوإ ث  ْؽت نًُ بًدُيُٓوَ زَْيُوَ.بعامن ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ قاْىوُْنُ ببًتُ ) ًَؿًٓاضَى زََي ٌَ ث ٓـُوَ  قإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يًُٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ املتٓـاشع عًٝٗـا(       بَُي
ًَٔ نـُْس            يُنُ ًَ ًَػـتا بًدىَيُٓـُوَ يـُى، يـُى بـاب ًًَُنُ بـا ٓ ًٌَ وا ًْـُ ُٓغـ ًَؿًٓاض بىو، ْا، ْـا ُٓغـ ّ نطا، ث

 ( ٌَ ًَٔ ْاوَنُ بُو ؾهًٍُ ب قـإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يًُٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ املتٓاشعـ١(،       ُْٓساّ ثُضيَُاُْى زََي
ٌَ  بُيٌ يُثطٗشَنُ يُ ثطٗشٍَ حهىَقإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُٓاطل  املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـساز اداز٠    ُت زََيـ

 االقًِٝ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٌَ زوَيـيَن     ٌَ َاض يُ ثطٗت٘نٍ٘ تُغـجًٌ ْـاب ٌَ زَنُئ طُي ٌَ زَنُئ ضَاٍ ُٓو خىايُتإ ي ُٓظاًْت ضَاتإ ي
ًَىَ طى ٌَ ُْبىوَ يُبُض قػٍُ ٓ ٌَ ُْبىوَ تُبعُٕ، ُْختـُى َىضاعـات   ُْٖسَى قػُنطا وايًُ طىَيُإ ي َيُإ ي

ٌَ ططتيَب، ًٖض تىوؾٌ ًٓؿهايًات ُْبؽت، ؾـُضَىو   نُٕ ُّٖ تَ٘اض بهطَيت يُ ثطٗت٘نٍ٘ ب٘ ُٓوٍَ طىَيؿُإ ي
 َُٖىوٍ خبىَيُٓوَ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 ع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض َي

ٌَ بًهُيٓـُ )    )املٓاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠ االقًـِٝ(،     ًَؿـًٓاضَى نـطا زََيـ املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز    ث
ًَؿـًٓاضٍ تـط    االقًِٝ(،  ًَؿًٓاض نطا بُض َيع َُْابٌ غُضٗنٌ ثُضيـَُإ، ث واتُ ًٓساضَنٍُ ٙبُٕ ُٓوَ يُنُّ، ث

ًًَُّ ) يًُٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ املتٓـاشع عًٝٗـا(،      املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ اهل١٦ٝ ايعاَـ١ ) املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ   غـ
ًَُــُ َـىابٌ قــاْىٌْ يُٓــُوَف بسَيٓــُوَ   احملتًـ١(،   َٓــاطل يــُى نــُؽ زاواٍ نطزيــُ وَ تـُبًعٌ َُٓــُ بــا ٓ

ًَهؽت يــُ عــريام تــُْٗا َــاوت ؾًسضايًــُـتإ ُٖيــُ،          نٛزدضــتا١ْٝ قتًــ٘، قتــٌ    ًْــُ، نــىْهُ َُٓــُ بُؾــ
ًَؽت   ْاظَعَُإىَ ٍَ حهىَُتٌ ْاوَْسٍ يُغُض ُٓو بابُتُ نُ َُُٓ زإًُُٓ زََيـ ًَؿَُإ ُٖيُ يُطُ ُٖيُ، ن
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ٍَ حهىَــُتٌ    ًَؿــَُإ يُطــُ َتُُغــهؽت بــُ َىغطاؾًــُت و تاضغتًــُتٌ نىضزغــتإ، ٓــُو َُْاتًكاْــٍُ نــُ ن
 ْاوَْسٍ يُغُض ُٖيُ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
ٌَ   ٗ ُٓوَتهايُ ناى ناضز ًَؿًٓاضَ نطزتإ بَ٘إ بٓىوغُٓوَ بعاْؽت نًُ؟ ب٘ ُٓوٍَ بًدُيُٓ زَْيُوَ، بـَُي ث

ًٌَ قاْىُْنُ وايُ. ًَُنٍُ وايُ نانُ ُٓغ  ؾُضَىو ناى عىٌْ. ، ُٓغ
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

( ٌَ ًٌَ قاْىُْنُ زََي  زدضتإ يًُٓاطل املتٓاشع عًٝٗا(.قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف اقًِٝ نُٛٓغ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٌَ ناى عُوٌْ غًاغُتٌ بهُ ٌٖ ُٓوإ ُٖض زوونٌ  باؾُ يُغُض خ٘، يُغُض خ٘ تهايُ با طىَيُإ يُيُنرتٍ ب
ٌَ ُٓوَيُ َُُٓف ُٓوَيُ تا بًدُيُٓ زَْيُوَ. ًَ ًًَُنٍُ ب  ؾُضَىو. ُٓغ

 اٍ غعًس بُظاظ:بُض َيع عىٌْ نُ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ قاْىُْنُ بُو ؾـهًُيُ )  قـإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يف اقًـِٝ نٛزدضـتإ      با واظح بٌ ي٘ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ُٓغ
ًَُنُيُ، ط٘ض اْهـاضٍ حهىَـُت )    يًُٓاطل املتٓـاشع عًٝٗـا(    قـإْٛ اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يف اقًـِٝ نٛزدضـتإ      ٓـُوَ ُٓغـ

ٌَ ثطٗشَنـٍُ حهىَـُت، بـُض َيع نـاى ُٓضغـُٕٙ           ١ خـازز اداز٠( يًُٓاطل ايهٛزدضـتاْٝ  ٌَ ٓـاخط ْـاب ٌَ، بـَُي بـَُي
ًَؿــًٓاضٍ تــط )        ًَؼت، ث ٌَ وا بــ قــإْٛ اهل٦ٝــ١ ايعاَــ١ يًُٓــاطل    ثطٗشَنــٍُ حهىَــُت َــٔ زَخىَيُٓــُوَ زََيــ

ُ      ايهٛزدضتا١ْٝ املتٓاشع عًٝٗا(،  ًَؿـهُف نـطاوَ، ٖـٌ حهىَُتـُو ٖـٌ ُْٓـساَاٌْ ث ًَؿًٓاضاُْ ث ضيَُاْـُ،  ُٓو ث
ًَؿًٓاضٍ ) غـًاغُنٍُ بـُو   املٓاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز االقًِٝ(،قـإْٛ،    َُْابٌ بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ ث

 ؾهًُيُ نانُ،
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿًٓاضَنٍُ ناى ناضزٗ و ُٓواًْؿـؼ ٓـُو   ٌَ )َتٓاظع عًًٗا( ُٓواٍُْ ث ًَسا ٖاتىوَ زَب ٌَ  خٍ٘ يُ ُٓغ يـ زََيـ
َّٙ نىضزغـتاٌْ )َتٓـاظع عًًٗـا( ٓـُوٍَ حهىَـُت نـُ ٖـاتىوَ ٓـُوٍَ              ًَيَن بـُ ًَيَن، ؿتـ )َتٓاظع عًًٗا( نـُ ؿتـ

      ( ٌَ ًَـسا ْـُب ٌَ )َتٓـاظع عًًٗـا( ت ٌَ، ُٓوٍَ حهىَـُت زََيـ املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ   حهىَُتٌ )َتٓاظع عًًٗا( ْاَي
 خازز االقًِٝ(.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 ع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَؿًٓاضَنُ بُّ ؾهًُيُ )  قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف اقًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ املتٓاشع عًٝٗا(.ث
 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:



 147 

ٍَ زايُ؟ تهايـُ زَغـت بُضظناتـُوَ )    ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن ُ  17بُض َيعإ ٓ ٍَ زايـُ ظٗض  ( نـُؽ يُطـ
ًًَُنُ        ٍَ زاًْـُ، ظٗض غـىثاؽ، قاْىْـُ ُٓغـ ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، ظٗضيٓـُ يُطـُ ٌَ يُطُ غىثاؽ، ن

 خبىَيُٓوَ تهايُ.
 

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضٍ حهىَُت )  ١ٝ خازز االقًِٝ(.قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ قٞ اقًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل ايهٛزدضتاْث
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ زايُ تهايُ، تهايُ ،........ ؾُضَىو ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن  بُض َيعإ ٓ
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 تا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ(.قإْٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف اقًِٝ نٛزدضتإ يًُٓاطل ايهٛزدض)
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَطزضَيـت ظٗضَ ظٗض         ٍَ زايـُ؟ تهايـُ زَغـت بُضظناتـُوَ وايًـُ ْاشَ ٌَ يُطـُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن بُض َيعإ ٓ
ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ ) ٌَ يُطُ ٍَ زاًُْ، ظٗض غىثاؽ،1غىثاؽ، ن بُ ظٗضيٍُٓ زَْط  ( نُؽ يُطُ

 ثُغُْسنطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َازَيُنٌ تط.
 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 َازٍَ زووَّ:
ًَؿـــُ    ــتُواشٍَ ْاونـــُ ن ًَيـــٍُ زَغـ ــتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ًٓـــساضٍَ ٖـــُضَيِ َ زَغـــتُواشٍَ ْاونـــُ نىضزغـ

ًَو نُ يُو ياغايُ ْاوٍ ٖات ًَت.يُغُضَنإ زَططَيتُوَ يُ ُٖض ؾىَيٓ  ب
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى عىٌْ.
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
)ؼٌ عباز٠ املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ قٌ عبـاز٠ املٓـاطل املتٓـاشع عًٝٗـا أُٜٓـا ٚزدت يف ٖـرا       

ًَؿـًٓاض زَنـات ٓـُو كتًُيـُ ًٓعاؾـُ بهطَيتـُ غـُض            َـ ايكإْٛ(،  ًَصْـٍُ ياغـايٌ ث ُْابٌ غـُضٗنٌ ثُضيـَُإ ي
واتُ قىاًْين زيؿُإ ُٖيُ، ُٓو عًباضَتُ بُناض ٖاتًُ، نـاى  ٚايكٛاْني االخس٣ ايٓافرٙ يف االقًِٝ(، َازَنُ )

 بهطَيت بُطىَيطٍَ ُٓو تُعسيًٍُ نُ زَنطَيتُوَ.
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 عًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امسا
ًَُُ ْاوَنَُإ ط٘ض ٍ يُبُض ُٓوَ ٓ٘تَ٘اتًهٌ ) ٓاطل املؾىَيين قًِٝ الَٓاطل نٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ ازياضَ ٓ

 زَططَيتُوَ،َتٓاشع عًٝٗا( 
ٍَ زايُ َىغتُيُحٍُ نُ يُ َـاززٍَ يُنـًَُـ ط٘ض قتـإ؟ تهايـُ      ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن بُض َيعإ ٓ

ــت بُض ــىثاؽ،      زَغ ــٓسنطا، ظٗض غ ــط ثُغ ــُنٍ٘ زَْ ــت بُضظناتــُوَ؟ ب ــُ زَغ ــُ تهاي ًْ ٍَ ٌَ يُطــُ ــ ظناتــُوَ، ن
 ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنٌ تط.

 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

:ًًَُّ  َازٍَ غ
ًَىٍَ خىاضَوَ:  -1  -بط طٍُ زووَّ يُ َازٍَ يُنُّ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ

 طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ب٘ ْاونُ نىضزغتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ُٖضَيِ(. )زووَّ: زَغتُ: زَغتٍُ
ًَىٍَ خىاضَوَ زَخَ٘يٓسضَيتُوَ. -3 ًَٓجُّ يُ َازٍَ يُنُّ يُ ياغايُنُ َُٖىاض زَنطَيتُوَ بُّ ؾ  بط طٍُ ث

ًَـصوو، َىططاؾًـاوَ ْاونـٍُ نىضزغـتاْؽت     ًَٓجُّ: ْاونُ نىضزغتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ُٖضَيِ يُ ضووٍ َ نـُ   )ث
ًَؿىو نُوتبىوُْ شَيط ثطٗغٍُ بُعُضَب نطزٌْ ط٘ض يين ْاغٓاٍَُ ُْتُوايُتٌ(.  يُٙيُٕ ضشَيُُناٌْ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايجايج١ :
 ٝآ َٔ املاد٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ ٚتكسأناألتٞ :أٚآل : تعدٍ ايفكس٠ ثاْ

 )ثاْٝآ: اهل١٦ٝ: اهل١٦ٝ ايعا١َ يف االقًِٝ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ(.
 ثاْٝآ : تعدٍ ايفكس٠ خاَطآ َٔ املاد٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناألتٞ :

ايهٛزدضتا١ْٝ تلزخيٝا ٚدػسافٝا ٚايـيت لًتٗـا    )خاَطآ: املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ: ٖٞ املٓاطل
 أدسا٤ات ايتعسٜب ٚ تػٝري ايك١َٝٛ َٔ قبٌ األْع١ُ ايطابك١(.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 
 

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًَصٍُْ ياغـايٌ ثؿـتيريٍ َازَنـُ زَنـا     يًصٍُْ ياغايٌ ثؿتيريٍ َاززَنُ زَ ًَؿهُف نطا، ي ًَىٍَ ث نات بُو ؾ
ًَىٍَ خىَيٓسضايُوَ.  بُو ؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
ًَبًين ُٖيُ؟ ٌَ ت  ن

 بُض َيع بطٖإ ضؾًس حػٔ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ، بط طـٍُ زووَنـٍُ نـُ بـاؽ يـُ ٓـُو         ٓـ زَضباضٍَ َاززٍَ غـ ًَـصوو،      اطل َ َ ًٌَ نىضزغـتاًْاُْ ٓـُنا نـُ بـُث
َىغطاؾًا خانٌ نـطزٕ و تـُعطوظيإ نـطزووَ بـ٘ تـُعطيب و تـُغريٍ قُوًَـُ يـُ ضَييـٍُ يـُ ضَيـٌ ضشَيُـُ             
ًَِ يـُى تـ٘ظ غـاَعٍ      ًَـ ٍَ ُٓتىامن ب نُْ٘ناٌْ عرياقُوَ، بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ُّٓ ُْقُ ت٘ظ

َيًٓـُوَ تـاضغتٌ عـريام، يـُ بًسايـُتٌ بًػـتُناُْوَ زضوغـت بـىوَ يـُ غـايٌ           تًايُ، يُبُض ُٓوٍَ ُٓطُض بيُض 
ًٌَ   عصب١( بىوَ بُ ُْٓساّ يُ )1923) َّٙ ُٓطُض ت٘ باغٌ تاضيذ و َىغطاؾًا ُٓنٍُ عُضَب بـُث اَِٙ(، بُ

تاضيذ يُو زيى ؾىضاتـُوَ ٖـُبىوَ غُغاغـًُٓو َٓـاظيطٍَ ٖـُبىوَ، يـُ تـُعطيبًـ يُغـُض زَغـيت زَوَيـُتٌ           
عريام نُ زضوغـت بـىوَ يـُ زواٍ َـُْيٌ ًَٗـاٌْ يُنـُّ، يـُ ْاوَضاغـيت غـًًُناُْوَ يُغـُض زََـٌ             تاظٍَ

ًَهـــطزووَ، نـــُ تـــُعطييب حُوظتـــٍُ نـــطزووَ و ٖـــ٘ظَ   حهىَـــُتٌ ياغـــؽت ٖامشًـــُوَ تـــُعطيب زَغـــيت ث
    ٌ ٍَ زضوغـت بـىوٌْ زَوَيـُت ٌَ، ٓايا يُطـُ ٍَ واظحرت ب ًَىيػتُ َُُٓ ت٘ظ ًَٓاوَ، ب٘يُ ث عرياقـا،   عُضَبُناٌْ ب٘ ٖ

َُبُغتُ يُبًسايُتٌ ْ٘غُزو بًػتُنإ يإ يُغُضزٌََ حهىَُتٌ ياغؽت ٖامشًُوَ يُْاوَضاغيت غًًُناُْ 
نُ حُوظتٍُ تُعطيب نطزووَ، يإ يُغُض زٌََ حـىنٌُ بُعػـا، يُبـُض ٓـُوَ تاقـُ ًٓخػـاٍ يـُ عرياقًؿـا         

ــت      ًَىيػ ــُزَ؟ ث ــايُنٌ َعتَُ ــُ ظٗض ًٓخػ ــُصتاو حُوت ــاٍ ث ٌَ ًٓخػ ــ ــتُوَ ب ــاتط ضووٕ   بُزَغ ــتُ ظي ــُو ؾ ٓ ُ
 بهطَيتُوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى زَيؿاز.

 بُض َيع زَيؿاز حػؽت قازض:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ــىو،        ًَؿ ــُناٌْ ث ــُٕ ضشَيُ ــُ يُٙي ــتاْؽت ن ــٍُ نىضزغ ــُوَ ْاون ــصوويٌ و َىغطاؾً ًَ ــُ ضووٍ َ ــُ ي تُعطيؿُن
ٍَ، نـىْهُ َُبُغـتُإ ٓـُو ْاونـاٍُْ زَضَوٍَ       ضشَيُُناٌْ ًَٔ؟ َٔ بط واّ وايُ عرياقٌ ب٘ ظياز نـط ًَؿىو ن ث

ٌَ ُٓو ناتـُ ْـاظامن نـُ ْاونـُ نىضزغـتاًُْنإ ظٗضٕ       ًَػتا ُٓطُض واُْب ًٓساضٍَ ُٖضَيُُ نُ يُ ْاو عرياقإ، ٓ
ٍَ، ضشَيُُنا ٌَ عرياقٌ ب٘ ظياز نط ًَِ وايُ ُٓب ًَؿىوٍ عريام، ظٗض غىثاؽ.يُ زَضَوٍَ عرياقـ، ب٘يُ ث  ٌْ ث

 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى التس



 151 

 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ َُٖىاض نـطاوَ )  ًَٓجُّ نُ بُو ؾ املٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠ االقًـِٝ ٖـٞ      غُباضَت بُ بط طٍُ ث
ٚ ملٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ تلزخيٝا ٚ دػسافٝا ٚاييت لًتٗـا أدـ  ا ٝـ  سا٤ات ايتعسٜـب  َـٔ قبـٌ االْعُـ١     ١تػـٝري ايكَٛ

ًَطَ يُ َُٖىاض نطزُْنُيا )ايطابك١(،  ًَُنُيا  اهل١ٜٛ: اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ(، ي ٕ  ُٖويُنُ ٙبطاوَ يُ ُٓغـ  يـُ خاًَػـُ
ٌَ بــُ عــُضَب نــطزٕ و طــ٘ض يين نــُ يــُ نىضزيُنُؾــا ضاغــت نطاوَٚتػــٝري اهلٜٛــ١ ايكَٛٝــ١( ُٖيــُ ) تــُوَ ٓــَُي

ٍَ، )وتػًري ًَـ ايكىًَُ ظياز بهط ًَطَ اعىيُ يُ ث ايكَٛٝـ١، اهلٜٛـ١ ايكَٛٝـ١ َـٔ      ْاغٓاٍَُ ُْتُوايُتٌ، ب٘يُ ي
ٍَ، قبٌ االْع١ُ ايطابك١ املتعاقب٘ يف ايعسام(   غىثاؽ.املتعاقب٘ يف ايعسام، ُٓوَؾٌ ب٘ ظياز بهط

 عًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امسا
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاض نـطا )             ًَـطَ ث ًَؿـىو زَْيُـإ يُغـُض زا ٓـُوَ تُغـبًت بـىو، ي َـٔ قبـٌ   تُبًعٌ َُٓـُ يـُ َاززَنـاٌْ ث
ُ االْع١ُ ايعساق١ٝ ايطابك١ اضاف٘  ًَػتا ُٓو غـًاغ ٍَ يُغُض َاززَنُ(، ٓ ٍ زَخىيُٓـُوَ ُٓطـُض ُْٓـساَإ    بهط

املٓــاطل ايهٛزدضــتا١ْٝ خــازز اداز٠ ضظاَُْــسيإ يُغــُضزا ًٓٓجــا خبطَيتــُ زَْيساْــُوَ، غــُباضَت بــُ خاَػــا )
االقًِٝ ٖٞ املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ تلزخيٝا ٚ دػسافٝا ٚاييت لًتٗا أدسا٤ات ايتعسٜب ٚتػٝري ايك١َٝٛ َـٔ قبـٌ   

 قبٌ االْع١ُ ايعساق١ٝ املتعاقب١(، االْع١ُ ٚتػٝري اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ َٔ
 املاد٠ ايجايج١: اٚال: تعدٍ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناألتٞ:

 )ثاْٝا: اهل١٦ٝ: اهل١٦ٝ ايعا١َ يف االقًِٝ يًُٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ(
 ناألتٞ: ثاْٝا: تعدٍ ايفكس٠ خاَطا َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ

خاَطا: املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ خازز اداز٠ االقًِٝ ٖٞ املٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ تلزخيٝـا ٚ دػسافٝـا ٚايـيت لًتٗـا     
 غىثاؽ.أدسا٤ات ايتعسٜب ٚتػٝري اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ َٔ قبٌ االْع١ُ ايعساق١ٝ املتعاقب١، 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَػتا ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغـت   بُض َيعإ ٓ ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، ن ٌَ يُطُ زَغتَُُ زَْيُوَ، ن
 بُضظناتُوَ، بُنٍ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنٌ تط.

 
 
 

 بُضَيع قازض حػٔ قازض حػٔ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ َاززٍَ نىاضَّ: يُغُض ُٓصتىٌَُْ وَظيطإ و ٙيُُْ ثُيىَْس ًَىيػتُ حىنُُناٌْ ُٓو ياغايُ َ زاضَنإ ث
ٌَ بهُٕ، غىثاؽ.  بَُ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

    ٕ ًَؿـًٓاضٍ    ، املاد٠ ايسابع١: ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايص١ً تٓفٝـر أسهـاّ ٖـرا ايكـاْٛ ًَصْـٍُ ياغـايٌ ث ي
َإ بُناض ًُْٖٓايُ )ذات ايص١ً(يُبُض ُٓوٍَ يُ َُٖىو قىآًُْنافتإ ذات ايص١ً ببٝت٘ ذات ايعالق١، نطزيُ 

ٌَ، غىثاؽ. ًَطَف ُٖض واب  ي
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿُوا ؾُضَىو، ًَبًين ُٖيُ يُغُض؟ ناى ث  نُؽ ت
ًَ  ؿُوا تىؾًل َػسيس:بُض َيع ث

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ بط ياضَإ زا نُ َُٓاُْ يُ زَضَوٍَ ًٓـساضٍَ ٖـُضَيِ بـٔ،    َالسع٘وايًُ َٔ يُى  ٍ تُقطيبُٕ ياغايًُ ٓ
ٌَ بٌَُ َبها  ٓايا َُُٓ زش يـُى ًْـُ    ًَُُ حهىَُتٌ ُٖضَيِ َىيعَّ زَنُئ نُ ُّٓ ياغايُ َ ًَػتا ٓ نُنٌ ٓ

ٍَ يُنرت؟ ت٘ ؾت ًَطَ حهىَُت َىيعَّ زَنـٍُ  يُطُ ٌَ نٕ٘ ت٘ زَيٌ ي ًَو نُ بط ياضت زاوَ يُ زَضَوٍَ ًٓساضَ ب
ٌَ بهات؟ غىثاؽ. ٌَ بَُ  نُ ُّٓ ياغايُ َ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَُُ ضٗشاُْ ضووبُضووٍ ُٓو ْاوَ ز ٌَ، نىْهُ ٓ ًَؿُوا ب٘ ُٓوَيُ ْاوَنُ وا بهاضب ًَِ وايُ ناى ث َبًُٓوَ، ُٓو ث
ًَػتا يـًَُاتٌ )َتٓـاظع عًًٗـا (ْاونـُ نىضزغـتاًُْناٌْ زَضَوٍَ ًٓـساضٍَ        ْاوَ َاضإ )َتٓاظع عًًٗا(بىو، ٓ

 ُٖضَيُُ، ناى عىٌْ ؾُضَىو.
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ٖرا ايكإْٛ املاد٠ ايسابع١: ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚ اؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغـت   ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، ن ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن بُض َيعإ ٓ
 بُضظناتُوَ، بُنٍ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َازَيُنٌ تط.

 
 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 ُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غ
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ًَت. ٍَ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُزا ْان٘ى ب ٍَ نُ يُطُ ًَهٌ ياغايٌ ْانط ًَٓجُّ: ناض بًُٖض زَق  َازٍَ ث
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى عىٌْ
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاضٍ ٓـُوٍَ نطزيـُ      ْـص ٜتعـازض ٚ أسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ،      املاد٠ اـاَط١: ال ٜعٌُ بلٟ  يًصْـٍُ ياغـايٌ ث
ًَت ) ًَىَيُ ب  ال ٜعٌُ بلٟ ْص قاْْٛٞ أٚ قساز ٜتعازض ٚ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ(.غًاغُنٍُ بُو ؾ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ زايُ؟ تها ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن ٍَ       بُض َيعإ ٓ ٌَ يُطـُ يُ زَغـت بُضظناتـُوَ بـُ تُعسيًُنـُوَ، نـ
 زاًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، بُنٍ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنٌ تط.

 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ       زٍَ ؾُؾُّ: ُٓو ياغايُ يُ ضٗشٍ بَا ٌَ   َٚو بىوْـُوٍَ يـُ ضٗشْاَـٍُ ؾـُضٌَ وَقـآعٌ نىضزغـتإ َـ بـَُ
 زَنطَيت، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَصْـٍُ  املاد٠ ايطادض١: ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػـسٙ يف اؾسٜـد٠ ايسمسٝـ١ ) ٚقـا٥ع نٛزدضـتإ(،       ي
ًَب  ًين يُغُضَازَنُ ًُْو ثؿتيريٍ زَنات، غىثاؽ.ياغايٌ ت

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغـت   ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، ن ٌَ يُطُ ًَػتا زَغتَُُ زَْيُوَ، ن بُض َيعإ ٓ
 اضبابٞ َٛدب١.بُضظناتُوَ، بُنٍ٘ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ 

 ُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:ب

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
االضـباب  يُ ْاو اغباب َىَبُنُزا،  واٍ ضاغت نطزُْوٍَ ُْٖسَى بط طُبُ ظَاٌْ عُضَبٌ زاالضباب املٛدب١ 

 طلايؿو حىٍ نىضزغتاًُْ انتٓا ٜجريؿتا قس  املٛدب١ ْعسا يًػُٛض ايرٟ ٜػٛب عباز٠ )املٓاطل املتٓاشع عًٝٗا(
ٖرا ايكإْٛ ٚتلنٝدا عًـ٢ ستُٝـ١ ايتُطـو بٗـرٙ املٓـاطل بهافـ١ ايٛضـا٥ٌ املػـسٚع١، بٛصـفٗا          ىيُ بأحهاّ انتؿُ

دص٤ا الٜتذصأ َٔ تازٜذ ٚ دػساف١ٝ نٛزدضتإ ايعسام، ٚ الشاي١ نٌ َـا ٜـجري ايسٜبـ١ يف اَهاْٝـ١ املطـا١َٚ عًـ٢       
 غىثاؽ.سكٛم غعبٓا ايهٛزدٟ يف ٖرٙ املٓاطل ، فكد غسع ٖرا ايكإْٛ، 
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 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى قازض.

 بُضَيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـُ يُغـُضَنإ     ًًٍَُ نُ زَغتُواشٍَ ْاونـُ ن ًَ ٖ٘يُناٌْ زَضنطزٌْ ُّٓ ياغايُ بُ يُبُض ناوططتين ُٓو َي
ًَتُ َايٍُ وض ووشاْسْ ٌ طىَإ يُباضٍَ نىضزغتاٌْ بـىوٌْ ٓـُو ْاونـاٍُْ ٓـُّ     يُخٍ٘ ططتىوَ، نُ ضَْيُ بب

ًَـساططٍ يُغـُض زَغـت بـُضزاض ْـُبىوٕ يـُّ ْاونـاُْ بـُ ططتٓـُ بـُضٍ             ياغايُ زَياْيطَيتُوَ، ُٖضوَٖا بـ٘ ث
ًَهٌ ًَاْــُنطاوَٕ يــُ َىططاؾًــاٍ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ، و  ًــٖــَُىو ضَييايــُنٌ ياغــايٌ بــُو ثًَ  ٍُ نــُ بُؾــ

ًَو نُ ب ًَؿتين ُٖض ؾت ًَتُ َايٍُ وض ووشاْسٌْ طىَإ يُغُض زَغت بُضزاضبىوٕ يُ َاوت طُيٌ نىضزَإ ُْٖ ب
 يُوْاوناُْ ب٘ ُّٓ َُبُغتُ ُٓو ياغايُ زَضنىَيٓسضا، غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى عىٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَػـتا زَخىَيُٓـُوَ    ٖ٘يُن ًَؿًٓاض بُو ؾهًُيُ نُ غًاغُنٌ بُ عُضَبًُنـٍُ ٓ اٌْ زَضنىاْسٌْ ُّٓ ياغايُ ث
تلنٝـدا عًـ٢ ستُٝـ١ ايتُطـو باملٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠ االقًـِٝ          (االضباب املٛدبـ١ بُو ؾهًٍُ بٌ )

      ٛ ٕ بهاف١ ايٛضا٥ٌ املػسٚع١ بلعتبازٖـا دـصّا ال ٜتذـصأ تلزخيٝـا ٚ دػسافٝـا َـٔ ن ايعـسام فكـد غـسع ٖـرا     -زدضـتا
 غىثاؽ.ايكإْٛ، 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًين ُٖيُ؟ ٌَ ت  ن
 بُض َيع ُْضقتإ عبسايًُ قازض:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ باؾُ ُْتُوايُتًُ نُؾـٌ  بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ غُباضَت بُ َىغطاؾًا و تاضيذ َٔ بُضاغيت َٔ ث
ًَعتطَ تا وَنى َُغـُيُ َىططاؾًـُنإ و    ٍَ، يُبُض ُٓوَ َُغُيُ ُْتُوايُتًُنُ ظياتط بُٖ يُغُض ًٓعاؾُ بهط

     ( ،ٍَ ــط ــاز به ــ٘ ظي ــٌ ب ــُّ ُْتُوايُتًُنُؾ ــٔ زاوا ُٓن ــُ َ ــُنإ، ب٘ي ًَصووي ــُيُ َ ــ١  َُغ ــ١ ٚاؾػسافٝ ايتلزخيٝ
 ظٗض غىثاؽ.ٚايك١َٝٛ(، 

 ُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ث
 ؾُضَىو ناى زَيؿاز.

 ؿاز حػؽت قازض:بُض َيع زَي
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًًَُنُ قػـُ        َٔ  ٌَ ٓـُوٍَ يُبـُض زَغـتُايُ َـٔ يُغـُض ُٓغـ ًًَُنُيُ، بَُي ُٓوٍَ يُبُض زَغتُايُ ُٓوٍَ ُٓغ
  ٌ ٌَ ٖ٘نــاضَيه َّٙ بــَُي ًًَُنُ ًْــُ؟ تاظَيــُ، بــُ بــ٘  نــُ ُٖيــُ ُٓنــُّ ْــاظامن ٓــُو غــًاغٍُ خىَيٓستاْــُوَ ُٓغــ

ًَؿـُ يُغـُضَنإ تـُْٗا ْاونــُ               ٍَ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ ْاونـُ ن ًَِ باؾـُ ًٓعاؾـُ بهـط زَضنـىوٌْ ٓـُّ ياغـايُ ثـ
ًَِ باؾـُ       نىضزغتاًُْنإ ْاططَيتُوَ، ب٘يُ ُّٓ زَغتُيُ تايبُتُ بُ ْاونُ نىضزغـتاًُْ زابط اوَنـإ، ب٘يـُ ثـ

ًَؿُ يُغُ ًَو يُ ٖ٘ناضَنإ نُ ْاونُ ن ٍَ بُ يُن ضَنإ ْاونُناٌْ َٓـىبًـ ُٓططَيتـُوَ، ب٘يـُ    ُٓويـ بهط
ًَُــُ بــ٘ زَغــتهاضيهطزٌْ ٓــُّ َىغــتُيُحُ بــ٘ ُٓوَيــُ ْاونــُ   ًَؽت غــًاغٍُ بًــاْىوٍ ٓ ًَــ ًَُــُ زَغــتهاضٍ ب ٓ
ًَؿُ يُغُضَناٌْ تط نُ يُخىاضووٍ عرياقُوَ ُٖيـُ   نىضزغتاًُْنُ نىضزغتاًُْ زابط اوَنإ بيطَيتُوَ ُْى ن

ًَيىَا141ٕنُ يُ َاززٍَ ) ًَؿـُ يُغـُض ْاونـُناٌْ نـُف ُٓططَيتـُوَ ٓـُوَ         (، ب ُٓوَ باؽ يُوَ ُٓنا نـُ ن
 بهطَيت بُٖ٘يهٌ تطيـ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ.

 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ ًَابهطَيتـُوَ نـُ    بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ َٔ ثؿتيريٍ يُ و تُضحٍُ ناى زَيؿاز ُٓنُّ، نىْهُ ٓـُب
ًَُُ ُٓو ْاوناُْ َُبُغتُإ َُٖىو ) ( ٖـاتىوَو  141ًُْ، ٓـُوٍَ نـُ يـُ َـاززٍَ )    املٓاطل املتٓاشع عًٝٗا( ٓ

ًَُــُ يــُ   َٓـىبًـ بيطَيتــُوَ َُٓــُ يــُى، زوو: غــُباضَت ُْتُوايُتًُنــُ َــٔ يُطــَُيًا ْــًِ يُبــُض ٓــُوٍَ ٓ
ًَؿـُيٍُ نـُ ُٖيـُ ٓـُّ ط٘ض اْهاضيـٍُ نـُ ُٖيـُ         نىضزغتاْا نُْ ًَُُ ٓـُّ ن س ُْتُوَيُنٌ تًا ُٓشيت، ب٘يُ ٓ

تــُْٗا وَنــى ًًًَــُتٌ نــىضز غــُيطٍ ْانــُئ، بــَُيهى وَنــى نىضزغــتإ نــُ يــُ نــىضزو عــُضَب و تىضنُــإ و    
ًَىيػـيت ْـا              ظامن َُغًخٌ و َُٖىو ٓـُو خَُيهاْـٍُ نـُ يُغـُض ٓـُّ خانـُيا ٓـُشئ، ب٘يـُ يُبـُض ٓـُوَ بـُ ث

ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  ُْتُوَنٍُ خبُيُٓ ثا
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى ُْضقتإ.

 بُض َيع ُْضقتإ عبسايًُ قازض:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ّ يُ ضاغتًًا َٔ َُبُغتِ ُْتُوايُتًُ َُبُغتِ تُْٗا ُْتُوٍَ نىضز ًُْ، نُ باغٌ نىضزغتاٌْ ُٓنُئ يُ
نىضزغتاُْ ٖـَُىو ٓـُو ُْتُواْـٍُ تًايـا، نـُ ٖاونـاضّ غـ٘ظإ خـإ باغـٌ نـطز، يـُعين َُغـُيُنُّ تـُْٗا              
ٍَ نُ بُّ ياغايُ َُٖىو  َُغُيٍُ ُْتُوٍَ نىضز ًُْ، ُٓواٍُْ َُٖىو ُٓو ُْتُواٍُْ نُ يُ نىضزغتإ زَش

ٌَ زاوٕ، ظٗض غىثاؽ. ًَهُإ ث  َاؾ
 ثُضيَُإ: بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ

 ؾُضَىو ناى عىٌْ.
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 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض نطاو ي٘ اغباب َىَبُ بُو ؾهًُيُ ) االضباب املٛدب١ تلنٝدا ع٢ً ست١ُٝ ايتُطـو باملٓـاطل   غًاغٍُ ث
تازخيٝـا ٚ دػسافٝـا َـٔ     ايهٛزدضتا١ْٝ خـازز اداز٠ االقًـِٝ بهافـ١ ايٛضـا٥ٌ املػـسٚع١ بلعتبازٖـا دـصأ الٜتذـصأ        

ايعسام، ٚيهٕٛ َصطًح املٓـاطل املتٓـاشع عًٝٗـا ايـٛازد٠ يف دضـتٛز ايعـسام، ال ٜكتصـس عًـ٢ املٓـاطل          -نٛزدضتإ
 غىثاؽ.خازز اداز٠ اقًِٝ نٛزدضتإ، عًٝ٘ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ(، 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَػتا زَغتَُُ ز ٍَ زاًُْ؟ تهايُ زَغـت  بُض َيعإ ٓ ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ تهايُ زَغت بُضظناتُوَ، ن ٌَ يُطُ َْيُوَ، ن
  ُ ٍَ زاًْـُ؟ بـُنٍ٘ زَْـط          بـ بُضظناتُوَ، اغـبابٌ َىَُبـُو قاْىُْن ٌَ يُطـُ ٍَ زايـُ؟، نـ ٌَ يُطـُ ًَهط ايـٌ، نـ ُ ت

ٌَ يَُُو زوا بُو ؾ ًَطو بُضَنُت ب ًَس زَنُئ َُُٓ خ ٌَ، ثُغُْس نطا، ثريٗظبايٌ زَنُئ و ٓىَ ًَىَ بُ ناض ب
ًَطئ.11تا ضٗشٍ زووؾَُُ غُعات ) ظٗض غىثاغتإ زَنُئ.  (، بُخىاتإ زَغج

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبسار                ؾط  
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضٗنٌ                 ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ      َ

ًَطام        – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – نىضزغتإ                       ع ًَطام - ع   ع
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 ( 02ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\4\29ضَيهُوتٌ  زوو ؾُهتُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
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 29/4/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُزوو 

ًَط )   ًَـ ًْىَض ٍٗ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  39/4/3112ضَيهُوتٌ  ؾُهتُزوو ضٗشٍ ث ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضٗنٌ  ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ  بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيطٍ غُضٗى و،  ًَطٍ  بُض َيع ؾطغت علتس عَ ٕ بسار غـهطت ّ خـىيٌ   (13ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (13ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ زوو ؾُهتُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَىَيُ  زا 39/4/3112(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًًََُِ ياغاٍ َاف و ًُٓتًاظياتِ نـُؽ و   -1 ًَؿًٓاضّ ياغاٍ َُٖىاضنطزِْ غ خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزٌْ ث

 ُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.ناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاوَنإ ي
 -خػــتُٓض وو و طؿتىطــ٘ نطزْــٌ ثــطَوشَ ياغــاٍ ثاضاغــتِٓ تُْسضوغــتِ زَضووْــِ يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ   -3

 عريام.
 :ثُضيَُإغُضٗنٌ ز. اضغٕٚ بايع/ بُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًًََُ ٌَ زَنُئ، خىيٌ غ ٌ َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ نـىاضَّ،  بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتِٓ َُٓط َٗإ زَغت ث

 (،  بُضْاٍَُ ناض:39/4/3112(، ضٗشٍ زاًْؿؼت )13خىيٌ ططَيساٌْ زووَّ، شَاضٍَ زاًْؿؼت )
ــُ )  ــُناٌْ بط ط ًٌَ حىنُ ــُث ــاززَ )1ب ــاضَ )  31(ٍ َ ــاوخٍ٘ شَ ــُيط َوٍ ْ ــُ ث ــاَيٌ  1( ي ــطاوٍ غ ــَُىاض ن ٖ ٍ)

ًَطام، زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ ثُضي –ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1993 َُإ بط ياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاْؿتين ع
ًَط ) 13شَــاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ ناتــصَ ًَـ ًْــىَض ٍٗ ضٗشٍ زووؾــُهتُ 11(ٍ ٓاغــايٌ خــىيٌ غــ (ٍ ثــ

ًَت:39/4/3112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  زا بُّ ؾ
ًًََُِ ياغاٍ َاف و ًُٓتًاظياتِ نـُؽ  -1 ًَؿًٓاضّ ياغاٍ َُٖىاضنطزِْ غ و  خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزٌْ ث

 ناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.
 -خػــتُٓض وو و طؿتىطــ٘ نطزْــٌ ثــطَوشَ ياغــاٍ ثاضاغــتِٓ تُْسضوغــتِ زَضووْــِ يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ   -3

 عريام.
ًَط ٖاتِٓ بُضَيعإ وَظيطٍ ؾًُٖسإ، وَظيـطٍ ٖـُضَيِ بـَى ناضوبـاضٍ ثُضيـَُإ و وَؾـسَّ ياوَضَنـُيإ         بُخ

ًَ ًَٔ.زَنُئ بُخ  ط ب
ًَؿـُُضطُ زَنـُئ بؿـُضَىوٕ بـَى غـُض غـُنّ٘ يًصْـُنإ، ؾـُضَىو نـاى           زاوا يُ يًصُّْ ياغايٌ و يًصٍُْ ث

 عبسار.
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 بُض َيع عبسار ستُس ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ بط طُّ خاَيِ زوو، َازَّ ثُصتاو نىاض يُ ثُيطَوّ ْاوخَىيٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، ٓـُو َاؾـُّ    زاوَ بُث
ًَو خبطَيتـــُ نـــاض ْاَـــُّ زاًْؿـــتُناِْ   بــُ ٖـــُض زَ ُْٓـــساَإ ثُضيـــَُإ، نـــُ ٓـــُتىأْ زاوا بهـــُٕ بابـــُت
ثُضيَُاْــُوَ، بــُ ٓاَــازَبىوِْ غــُضَونِ ُٓصتىَــُِْ وَظيــطإ يــاخىز وَظيــطّ ثُيىَْسيــساض، يُغــُض ٓــُو    

ًَـطَ،    11بَُٓايُ  ًَػتا، يُ ثُضيَُاْتاضّ ظٗضبُّ ؾطانػـًُْ٘ناِْ ٓ ًَـ ٓ زاواَـإ نـطز بابـُتِ زيـاضٍ     ضٗش ث
ُْنطزِْ وازَّ َُٖيبصاضزِْ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ خبطَيتُ ناضْاَُّ زاًْؿتُٓنإ،  بُ ٓاَازَبىوِْ بُض َيع 

ًَِ َاززَّ ) ًًَُّ نُ بُث ًَػـتا   28غُضٗنِ حهىَُت بُوث َٙتِ ُٓوزايُ و، تـا ٓ (، ياغاٍ ثاضَيعطانإ يُ زَغُ
ًَجـُض يىَ، َـُْابتإ يـُ        8ُْابًؿتإ زَظأْ ناتُنُّ زياضّ ُْنطزيُ، ُٓطُض َ ٍَ يُغـُض ٓـُو َػـُيُيُ ت غا

ــ٘       13/3113َــاْيِ  ــات ب ــُى زيــاضّ به ــُ وازَي ــإ يــُ حهىَــُت نــطزووَ، ن ــُضَِ زاوات ــُ ْىوغــطاوّ ؾ ب
ًَـِ خ٘ؾـُ يـُناتِ         َُٖيبصاضزِْ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ و، غُضٗنِ ُٖضَيًُـ نُ باغـِ ٓـُوَ زَنـات ٓـُو ث

ًَُاِْ زاوايـإ نـطزووَ      خّ٘ َُٖيبصاضزْ ًَط، ٖـُّ ٖـٌ غـً ُنإ بهطَيت، ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ ُّٖ ِٖ ُٖ وي
ــُّ         ــطزووَ ٓ ــإ ن ــًُنإ زاواي ــُ غًاغ ــعب و ٙيُْ ــَُىو ح ــُضوَٖا ٖ ــت، ٖ ــسا بهطَي ــُناتِ خ٘ي ــصاضزٕ ي َُٖيب

ًَسايـُ ٓـُّ َُٖيبص   اضزْـُ بهطَيـت،   َُٖيبصاضزُْ يُناتِ خ٘يسا بهطَيت، يُ َُٖإ ناتسا نَ٘ػًًْ٘ـ ٓاَازَيِ ت
ًَِ خاَيِ  ًَسا ًُْ، بُث ّ ٖـَُإ َـاززَ نـُ باغـِ نـطز،       2َا َُٓط ٗ بُضْاَُّ ناض زاْسضاوَ و، ُٓو بابُتُّ ت

ًَت خبطَيتُ بـُضزَّ ثُضيـَُاْتاضإ، ب٘ٓـُوَّ يـُى ٙيـِ بهطيًَتـُوَ، نـُ ٓايـا غـُضٗنِ           ًَػتا زَب ُّٓ بابُتُ ٓ
ٌَ ْانات،  حهىَُت باْط بهُئ، يإ ُْيهُئ، بُتايبُت نُ ًَبَُ َُْابتإ زَظأْ غُضٗنِ حهىَت ياغا َ

ََٙـِ ْىوغــطاوَنُّ َــُْابتإ بساتــُوَ ، َُغــُيُّ    يـُعِٓ ٓــُضنِ ثُضيَُاًْؿــُ بُزوازانــىوٕ بهــات و وَ
ًَهُ ثُيىَْــسّ بــُ ٓــريازَّ خــَُيو و َُغــُيُّ زقتىنطاغــِ و ثطغــِ نانػــاظّ و ٓــُو  َُٖيبــصاضزًْـ ثطغــ

   ُ ًَو نـُ غـُضٗنِ         بابُتاُْوَ ُٖيـُ، ْانطَيـت يـ عِٓ ٖـَُىو ٙيُْـُنإ زاواّ َُٖيبـصاضزٕ بهـُٕ، تـُْٗا نُغـ
ًَت يُو ثُضيَُاُْ، ب٘يُ َٔ تها يُ َُْابتإ زَنُّ يإ غُضٗنِ حهىَُت بـاْط بهـُٕ،    حهىَُتُ عاقِ ب
ًَتُوَ، نـىْهُ ٓـُو َُغـُيُ ثُيىَْـسّ بـُ       يإ َُٓط ٗ ُٓو بابُتُ خبطَيتُ زَْيساُْوَ بُ٘ٓوَّ يُى ٙيِ ب

 ازَّ خَُيو و ثطغِ نانػاظّ و َُغُيُّ زقتىنطاغًُوَ ُٖيُ.ٓري
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ــىوٕ           ــِ ب ــُّ عاق ــَُاْتاضَيو وؾ ــُ ثُضي ــُم ًْ ــطزووَ، ح ــُواو ن ــت ت ــُْابت قاْىْ َ ٍَ ــاض ــسار َ ــاى عب ن
ًَُـُ غـُز َـاض زاواَـإ نـطز ب٘ٓـُوَّ قػـُناْت وَض        ًَت ُٓوَ يُى، ٓ ًَٓ بيريَيـت، ب٘ٓـُوَّ قػـُناْت    بُناضب

         ًَِٓ ٍَ وؾـُ بـُناضب ًًَِٓ ، ُْٖـس ٌَ بهُئ، حـُم ًْـُ ُْٖـسَيو قػـُ بـُناضب ًَؽت وََيٚ حُقًُتِ، زيؿاعت ي ًَ ب
ٌَ بهات، وؾُّ تط ُٖيُ بـُناضّ زَيٓـِ، بـ٘ ٓـُو وؾـُيُ بـُناضزَيِٓ؟ ٓـُوَ         ٌَ زيؿاعت ي زوايِ ًٓٓػإ ُْتىاْ

ًَػتا حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ظٗض غُضقاَيُ، غُضقاَيُ بُ وَظعـِ نـُضنىوى،    يُى، زوو: خ٘تإ زَظأْ ٓ
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ًَػـتا   ًَتُوَ، ًٓٚ غُضٗنِ حهىَُتِ نىضزغتإ ٓ غُضقاَيُ بُ َىظاُٖضَناِْ عريام، خُضيهُ يُ عريام زَتُق
بُ وَؾس ُٖؾتُيُنُ يُ ن٘بىوْـُوَ زايـُ، ب٘ٓـُوَّ نـٕ٘ ٓاَازَغـاظّ بهـُٕ بـط ٕٗ بـ٘ بُغـسا، ٓـُوإ ٖـًض            

ــا ًَهً ــُّ        َاْع ــُوإ زيطاغ ــاتىوزا ٓ ــُنِ زاٖ ــُ ؾُتطَي ــطٕ، ي ــُناِْ ت ــُضقاَيِ وَظع َّٙ غ ــُ ًَٔ، ب ــ ــُ ب ــُ ن ًْ ٕ
 َُغُيُنإ زَنُٕ و َىابًؿُإ زَزَُْوَ، ؾُضَىو غ٘ظإ خإ.

 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ُٖتاوَنى َُٖىاضنطزِْ ياغاّ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ ْـُنطَيت، ٓـُو   َُٖيبصاضزْـُ ْاتىاْـسضَيت ٓـُصتاّ     ٓ
ًَو بـ٘ ٓـُو           ًَُـُ بتـىاْؽت بيُيٓـُ تـُواؾك ٍَ َـاوَ، نـُ ٓ بسضَيت و، َُٖىو ؾطانػًُْ٘نإ يُغُض ُْٖسَيو خـا
ًَػـتا ْاَـُوَيت باغـِ        ًَىافتاْسا ب٘ ُْٖـسَيو بابـُت و، َـٔ ٓ ًَيُيؿؼت ًُْ يُْ َُّْٙ نُ َاوَ ت بابُتُ، ُٓو خا

ًَُــُ ض او  ــُنإ بهــُّ، نــُ ٓ ٌَ ٖــَُىاضنطزِْ ٓــُو ياغــايُ     خاَي َّٙ بــُب بــريو ب٘نــىوِْ ًَاواظَــإ ُٖيــُ، بــُ
ْاتىاْسضَيت َُٖيبصاضزُْنإ ُٓصتاّ بسضَيت، ُٖضوَٖا بُض َيعإ بطازَضاِْ تىضنُإ يُغـُض ياغـاّ َُٖيبـصاضزِْ    

       ُ ًَؿـهُف نـطزووَ و، بـُض َيع غـُضٗنِ ٖـ ضَيًُـ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ ًٓعرتاظيإ ٖـُبىوَ و، تُعـسيًًإ ث
ًَت ُٓواُْ ناضَغُض بهطَيت، ًٓٓجا وازَنُ زياضٍ بهطَيت، ظٗض غىثاؽ.  وابعامن وَضييطتىوَ، ب٘يُ زَب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ًَػتا زَنًُٓ بُضْاَُّ ناض، ؾُضَىو يًصُّْ ياغايِ.  باؾُ ٓ
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 إ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُ

ــًُٖس و      ــاظاتِ ؾـ ــاف و ًُٓتًـ ــاّ َـ ًًََُِ ياغـ ــ ــَُىاضنطزِْ غـ ــاّ ٖـ ــُض ياغـ ــُمشإ زا يُغـ ــ٘ضتِ ٖاوبـ ضاثـ
ًَُـُ يـُ يًصْـُّ          ًَـ ٓـُوَّ ضاثـ٘ضتِ خَ٘ـإ خبىَيًٓٓـُوَ، ٓ ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُؽ ثـ

ّ   36/11/3111يـُ   314ياغايِ ناتِ خـّ٘ بـُ ْىوغـطاوّ شَـاضَ      غـُضٗنايُتِ   ْىوغـطاوَيهُإ ٓاضاغـتُ
ثُضيَُإ نطز، بُ٘ٓوَّ زاوا يُ حهىَُتِ ُٖضَيِ بهات ُٓو ثطٗشٍَ نُ يُٙيُٕ شَاضَّ ياغـايِ ُْٓـساَاِْ   
ًَؿهُؾهطا بىو، غُباضَت بَُُٖىاضنطزِْ ياغانُ، حهىَـُت ٓاطـازاض بهطَيتـُوَ يـُ ْـاوَض ٗنِ       ثُضيَُاُْوَ ث

ََٙـِ ثُضيـَُاِْ زاوَ   ًَبًٓـِ        ثطٗشَنُ و، يُ ُٓصتاَسا حهىَُت وَ و ، ٓـُو ياغـاياُْ نـُ ض َواْـُّ نـطزووَ ت
ًَػتا بىوَ َُبُغـتِ طؿتىطـ٘ يـُ ثُضيَُاْـسا و، ضاثـ٘ضتِ ٖـُض زوو يًصْـُ غـُباضَت بـُ           ًَسايُ، ٓ حهىَُتِ ت
ًَتــُ بٓــَُا بــ٘ططتِٓ يُغــُض     ًَػــتا ضاث٘ضتُنــُ ٖاوبُؾــُ و، زَب ًَىَيُ تُقــسيِ نــطاوَ، نــُ ٓ ثطٗشَنــُ بَُؿــ

  اث٘ضتُنُّ ٖاوبُف بُؽ بُ ظَاِْ عُضَبًُ ثطٗشَنُو ب٘ َُٖىاضنطزٕ، ض
 ايعسام-اىل/ ز٥اض١ بسملإ نٛزدضتإ          

 ّ/ تكسٜس َػرتى سٍٛ َػسٚع قإْٛ )ايتعدٌٜ ايجايح يكإْٛ سكٛم ٚ اَتٝاشات ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚ املؤْفًني( 
ًَؿـُُضطُ  عكدت ؾٓتا ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚ غـؤٕٚ     3712/ْـ١ٚزؤش/  39ذ  ٚ ايػـٗدا٤ ٚ املـؤْفًني  بتـازٜ   ايج

َٝالدٟ ادتُاعّا َػرتنّا يدزاض١ َػسٚع قإْٛ )ايتعدٌٜ ايجايح يكإْٛ  18/4/3112نٛزدٟ املصادف يّٝٛ  
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( املكـدّ َـٔ قبـٌ ز٥اضـ١ فًـظ ايـٛشزا٤       3117( يطـ١ٓ  9سكٛم ٚ اَتٝاشات ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚ املؤْفًني املسقِ )
اٍ اىل ؾٓتٓا ٚ ايًذإ املع١ٝٓ بعد ايكـسا٠٤ األٚىل يـ٘ يف   ٚ احمل 11/3/3112( يف 1465مبٛدب نتابٗا املسقِ )

، بعد املٓاقػ١ ٚ املداٚي١ تٛصًت ايًذٓتإ اىل َـا   3112/ 4/  1 ( ف٢ 3ت٘ االعتٝاد١ٜ املسق١ُ  )ايربملإ ظًط
:ًٜٞ 

ٚ تػسٜع  تؤٜد ايًذٓتإ املػسٚع َبد٥ّٝا ٚ تكرتسإ صٝاغ١ دٜباد١ ي٘ ٚ اتباع ْفظ االضًٛب املتبع يف صٝاغ١
 ايكٛاْني يف بسملإ نٛزدضتإ:

 بايٓطب١ يًُاد٠ )االٚىل( َٔ املػسٚع: ْكرتح ايصٝاغ١ اآلت١ٝ: -1
 املاد٠ االٚىل: 

 ( ٚ ايبٓٛد )ا ، ب، ز( َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚ تكسا ناآلتٞ:5اٚاّل: تعدٍ َكد١َ ايفكس٠ )
َٝػ١ُزط١( اٚ ايٓضاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ اؿسنـ١     ايػٗٝد: نٌ َٔ فكد سٝات٘ يف خٓدم ايهفاح املطًح  -5 )نج

ايتشسز١ٜ ايهٛزدضـتا١ْٝ ضـد االْعُـ١ ايكُعٝـ١ املتعاقبـ١ اٚ ْتٝذـ١ دـسا٥ِ االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ اٚ دـسا٥ِ ضـد            
االْطــا١ْٝ اٚ دــسا٥ِ ســسب ضــد غــعب نٛزدضــتإ يف االقًــِٝ ٚ املٓــاطل ايهٛزدضــتا١ْٝ خــازز اداز٠ االقًــِٝ ٚ  

 ٜصٓف ناآلتٞ: 
َٝػـ١ُزط١( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ اٚ َـٔ          اي -أ ػٗٝد املٓاضٌ: نٌ َٔ ضـش٢ بٓفطـ٘ يف خٓـدم ايهفـاح املطـًح )نج

 دسا٥ُٗا ضد االْع١ُ املتعاقب١ دفاعّا عٔ اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ ٚ َا تالٖا.
دسا٥ِ االْفاٍ غٗٝد االباد٠ اؾُاع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاع١ٝ اثٓا٤  -ب

اٚ اضتعُاٍ االضًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ اٚ االباد٠ اؾُاع١ٝ يًبازشاْني ٚ ايهٛزد ايفًٝني ٚ دسا٥ِ اخـس٣ َػـاب١ٗ يتًـو    
 اؾسا٥ِ. 

ايػٗٝد املٛاطٔ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ ْتٝذ١ االعُاٍ اؿسب١ٝ اٚ االعُاٍ االزٖاب١ٝ اٚ دسا٥ِ ضـد   -ز
 ١ًْٝٛٝ يػعب نٛزدضتإ.االْطا١ْٝ اٚ اثٓا٤ اهلذس٠ امل

 ( َٔ املاد٠ االٚىل  َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:6ثايجّا: تعدٍ ايفكس٠ )
ذٟٚ ايػٗٝد ٚ املؤْفٌ: ايصٚز اٚ ايصٚدات ٚ االبـٔ ٚ ايبٓـت ٚ االّ ٚ االب ٚ االخـ٠ٛ ٚ االخـٛات االغـكا٤ اٚ       -6) 

 غري االغكا٤(.
 ضسا٠ٚ، ٚغ٣١ )االغكِا ( ي١ زاثسؤت١ن١َاْدا ب١ ١َٖي١ ١ْْٛٚ

: تكرتح اضافتٗا اىل اصٌ املـاد٠ نفكـس٠ )ثاْٝـّا( هلـا     ايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛبايٓطب١ يًُاد٠ )ايجا١ْٝ( َٔ املػسٚع:   -3)
الٕ اصٌ املاد٠ تعاجل َٛضٛع اثبات املػُٛيني بايكإْٛ ٚ اؾٗات اييت تكدّ هلا ادي١ االثبات ٚ ايتعـدٌٜ املكـرتح   

 َٛني ٚاضع.غاٌَ يهٌ ذٟ َصًش١ ٚايفسم بني املفٗ

 بايٓطب١ يًُاد٠ )ايجايج١( َٔ املػسٚع: ْكرتح ايصٝاغ١ اآلت١ٝ: -2
 املاد٠ ايجايج١:

 (( َٔ املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسا ناآلتٞ:3اٚاّل: تعدٍ َكد١َ ايفكس٠ )اٚاّل( ٚ ايبٓد )
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تــازٙ ايــٛشٜس ٚ اٚاّل: تػــهٌ ؾٓــ١ خاصــ١ مبٛدــب اسهــاّ ٖــرا ايكــإْٛ بس٥اضــ١ اســد املــٛظفني املدتصــني خي}
عض١ٜٛ عدد َٔ َٛظفٞ ايٛشاز٠ ال ٜكٌ عددِٖ عـٔ ازبعـ١ اعضـا٤ عًـ٢ إ ٜهـٕٛ اسـدِٖ قاْْٛٝـّا يًٓعـس يف         
االعرتاضات املكد١َ َٔ قبٌ ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚ املؤْفًني ع٢ً ايكسازات ايصادز٠ عٔ املدٜسٜات ايعا١َ يف احملافعات 

 ٛشٜس.ٚ تصدز قسازات ايًذ١ٓ باالغًب١ٝ ٚ ٜصادم عًٝ٘ اي
( ثالثني 21حيل يهٌ غدص ذٟ َصًش١ ايتعًِ يد٣ ايًذ١ٓ اـاص١ َٔ ايكساز ايرٟ اصدزت٘ خالٍ َد٠ ) -3

 َّٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًؼ اٚ اعتبازٙ َبًػّا(.
 ( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ٚ ٜعاد تطًطٌ ايبٓٛد تبعّا يريو ٚ تكسأ ناآلتٞ:4ثاّْٝا : تضاف بٓد بتطًطٌ )

( ثالثٕٛ َّٜٛا َـٔ تـازٜذ   21ذ١ٓ اـاص١ ايسد ع٢ً ايتعًُات املكد١َ ايٝٗا خالٍ َد٠ ال تتذاٚش )ع٢ً ايً -4)
 تكدميٗا(.

( َــٔ ايفكــس٠     6( ٚ ايــيت تصــبح بتطًطــٌ )5( ٚ ايبٓـد ) 5(  ٚ ايــيت تصــبح بتطًطــٌ )4ثايجـا : تعــدٍ ايبٓــد ) 
 )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )ايسابع١( ٚتكسأ ناآلتٞ:

َصًش١ ايًذ٤ٛ اىل احملـانِ املدتصـ١ الثبـات لٛيـ٘ باسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ بعـد اصـداز           حيل ألٟ غدص ذٟ -5)
 ايًذ١ٓ قسازٖا بسفض ايتعًِ ٜٚعف٢ َكدّ ايطًب َٔ ايسضّٛ ايعدي١ٝ.

( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠ قـاباّل يًطعـٔ اَـاّ قهُـ١        5ٜهٕٛ قساز احملانِ املدتص١ اييت اصدزت ايكساز ٚفكّا يًبٓد ) -6
 ( ثالثني َّٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًٝؼ بايكساز اٚ اعتبازٙ َبًػّا(.21)ايتُٝٝص خالٍ َد٠ 

 بايٓطب١ يًُاد٠ )ايسابع١( َٔ املػسٚع: ْكرتح ايصٝاغ١ اآلت١ٝ: -4 
 ( َٔ ايفكس٠ )ثايجّا( َٔ املاد٠ )اـاَط١( َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:6،  4،  2اٚال: تعدٍ ايبٓٛد )  

 ( َٔ ايفكس٠ )ثايجّا( َٔ املاد٠ )اـاَط١(.6، 4،  2اسهاّ ايبٓٛد )  ٜطتج٢ٓ اٚالد ايػٗٝد املٓاضٌ َٔ -2
 ( اعالٙ.2ٜطتج٢ٓ االٚالد ايعادصٜٔ َٔ ايػسط ايٛازد يف ايبٓد ) -4
 االخ٠ٛ ٚ االخٛات: اذا مل ٜهْٛٛا ٜتطًُٕٛ اٟ زاتب اخس َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ. -6

 اد٠ )اـاَط١( َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ امل7ثاّْٝا: تضاف بٓد بتطًطٌ )
 ( اعالٙ(.6ٜطتج٢ٓ اخ٠ٛ ٚ اخٛات ايػٗٝد ٚ املؤْفٌ ايعادصٜٔ َٔ ايػسط ايٛازد يف ايبٓد ) -7) 

 ثايجّا: تعدٍ ايفكس٠ )ثايجّا( َٔ املاد٠ )اـاَط١( َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:
 تصسف َطتشكات ايٛايد ٚ ايٛايد٠ َد٣ اؿٝا٠. -1) 
 سف َطتشكات )ايصٚز( اٚ )ايصٚد١( َد٣ اؿٝا٠ بػسط عدّ ايصٚاز َس٠ اخس٣.تص -3
ٜٛقف صسف َطتشكات ايصٚز اٚ شٚد١ ايػٗٝد ايرٜٔ تصٚدٛا َس٠ اخس٣ اذا نإ يًػٗٝد ٚازخ َٔ ايدزد١  -2

االٚىل ٚ تصسف هلـِ َٓشـ١ اَـا اذا مل ٜهـٔ يًػـٗٝد ٚازخ َـٔ ايدزدـ١ االٚىل فٝكطـِ ايساتـب بـني ايـٛازخ َـٔ             
 يدزد١ ايجا١ْٝ .ا

 زابعّا: تعدٍ ايفكس٠ )خاَطّا( َٔ املاد٠ )اـاَط١( ٚ تكسأ ناآلتٞ:
 تصسف املطتشكات نًٗا يالبٔ اٚ ايبٓت ط١ًٝ سٝاتُٗا اذا نإ اٟ َُٓٗا ايٛازخ ٚ املطتشل ايٛسٝد(. -) خاَطّا
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 خاَطّا: تعدٍ ايفكس٠ )ضادضّا( َٔ املاد٠ )اـاَط١( ٚ تكسأ ناآلتٞ:
طتج٢ٓ اٚالد ٚ اخ٠ٛ ٚ اخٛات ضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ  ٚ اٚالد ايػٗٝد املٓاضٌ َٔ ايػسط ايـٛازد يف  ٜ -) ضادضّا

 ( َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ ٖرٙ املاد٠.(6،  2ايبٓدٜٔ ) 
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو زنت٘ضَ.
 بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيِ:

 ثُضيَُإ. بُض َيع غُضٗنٌ

 بايٓطب١ يًُاد٠ )اـاَط١( َٔ املػسٚع: ْكرتح ايصٝاغ١ ايتاي١ٝ: -5
 اٚال: تعدٍ ايفكس٠ )اٚاّل( َٔ املاد٠ )ايطابع١(  َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ: 
 اٚال:  }
 ميٓح شٚز ايػٗٝد املٓاضٌ ٚ ضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ ٚسد٠ ضه١ٝٓ اٚ قطع١ ازض ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: -1

 نإ ايػٗٝد اعصبّا فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ ٚايدٜ٘.اذا  -أ
 اذا نإ ايػٗٝد أعصبّا ٚ ٚايداٙ َتٛفني، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ اخٛت٘ ٚ اخٛات٘. -ب

 يدٜ٘.اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدا ٚ يٝظ يدٜ٘ اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ شٚد٘ ٚٚا -ز 
 اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا ٚ يدٜ٘ اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ اٚالدٙ ٚ شٚد٘. -د
اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا بانجس َٔ ٚاسد٠ اٚ ٚاسـد فٝهـٕٛ ملـٔ بكـ٢ َستبطـّا بايػـٗٝد بايسابطـ١ ايصٚدٝـ١          -3

ملٓفصٌ اٚ املتٛيف قبٌ اضتػٗاد٠ ْفظ اـكٛم ٚقت اضتػٗادٙ ٚ ألٚالدٙ َٔ ايػٗٝد اٚ ألٚالد ايػٗٝد َٔ شٚد٘ ا
 ٚاالَتٝاشات املكسز٠ يف ٖرا ايكإْٛ.

 اذا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد، ٜهٕٛ تٛشٜع ايساتب ايتكاعدٟ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: -2
كس٠ )ثاْٝـّا(  ( َٔ ايف2ٜطتًِ ايٛايد ٚ ايٛايد٠ ٚ اٚالد ايػٗدا٤ نٌ ايسٚاتب ايتكاعد١ٜ َع َساعا٠ سهِ ايبٓد ) -أ

 َٔ املاد٠ )اـاَط١(.
 حيصٌ نٌ َٔ اخ٠ٛ ٚ اخٛات ايػٗٝد املٓاضٌ اٚ املٛاطٔ ع٢ً زاتب تكاعدٟ نٌ ع٢ً سد٠. -ب
اذا نإ نـال ايٛايـدٜٔ غـٗٝدٜٔ ٚفـل سايـ١ ايػـٗٝد املٓاضـٌ ٚ ايػـٗٝد املـٛاطٔ فُٝـٓح ألٚالد ايػـٗدا٤ زاتـب              -ز

 .{فكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )اـاَط١( ( َٔ اي2تكاعدٟ ٚاسد اضتجٓا٤ّ َٔ سهِ ايبٓد )
 اذا نإ يعا١ً٥ ٚاسد٠ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد ٚ بك٢ ٚازخ ٚاسد، ٜصسف ي٘ زاتب ايػٗدا٤ ناآلتٞ: -د
 ايػٗٝد االٍٚ: مجٝع ايساتب. -1
 % مخط١ ٚ ضبعني باملا١٥ َٔ فُٛع زاتب٘. 75ايػٗٝد ايجاْٞ:  -3
 فُٛع زاتب٘.% مخطٕٛ باملا١٥ َٔ  51ايػٗٝد ايجايح:   -2
 % مخط١ ٚ عػسٕٚ باملا١٥ َٔ فُٛع زاتب٘.35ايػٗٝد ايسابع:  -4
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( ٚ ٜعـاد تطًطـًٗا ٚ   7،  2( َٔ ايفكس٠ )ثاْٝـّا( َـٔ املـاد٠ )ايطـابع١( ٚ تعـدٍ ايبٓـدٜٔ )      4ثاّْٝا: ؼرف ايبٓد )
 تكسأ ناآلتٞ:

 ايٝف ذيو.ع٢ً اؿه١َٛ اعاد٠ زفات ايػٗٝد َٔ داخٌ االقًِٝ ٚ خازد٘ ٚ تتشٌُ ته -2) 
 

 ( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ) ايطابع١( نايتايٞ:6تضاف فكس٠ فسع١ٝ بتطًطٌ ) -1ثايجّا: 
 % مخط١ باملا١٥ َٔ ايتعٝٓات الٚالد ايػٗدا٤ ٚفكّا يًعٛابط ايصادز٠ َٔ فًظ ايٛشزا٤(.5ؽصٝص ْطب١  -6) 
 ٠ )ايطابع١( ٚ تكسأ ناآلتٞ:( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد9،  8تضاف بٓدٜٔ بتطًطٌ )  -3
 ٜٓعِ بتعًُٝات. -8) 
 ٜٓعِ صسف كصصات ايصٚد١ٝ ٚ اٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات تصدز عٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚ االقتصاد(.  -9
  :بايٓطب١ يًُاد٠ )ايطادض١( َٔ املػسٚع -6

ُٝــات ايالشَــ١ ٚ فــال حيتــاز اىل تعــدٌٜ ٚ ااــا اعطــا٤ ايــٛشٜس يف ٖــرا ايتعــدٌٜ اؾدٜــد صــالسٝات اصــداز ايتعً
 صٝاغتٗا ناآلتٞ:

 ) يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(.
بايٓطب١ يًُاد٠ )ايجا١َٓ( َٔ املػسٚع: ٚ ايصشٝح إ تطًطًٗا املاد٠ )ايطابع١( : ْؤٜدٖا ٚ ال تٛدد عًٝٗـا اٟ   -7

 َالسع١: 
 اّ ٖرا ايكإْٛ(.) ال ٜعٌُ با٣ ْص قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازض َع اسه

بايٓطب١ يًُاد٠ )ايتاضع١( َٔ املػسٚع: ٚ ايصشٝح إ تطًطًٗا املاد٠ )ايجا١َٓ(: ْؤٜدٖا ٚ ال تٛدد عًٝٗا ا١ٜ  - 8
 َالسع١.

 ) ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚ اؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(.
ــًٗ    - 9 ــشٝح إ تطًط ــسٚع: ٚ ايص ــٔ املػ ــس٠( َ ــاد٠ )ايعاغ ــب١ يًُ ــ١   بايٓط ــا اٜ ــد عًٝٗ ــع١(: ال تٛد ــاد٠ )ايتاض ا امل

 َالسع١.
 ) ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازَا َٔ تازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(.

 بايٓطب١ يالضباب املٛدب١ : ال تٛدد عًٝٗا ا١ٜ َالسع١. - 11
١ ٚ ابـدا٤ ايـسأٟ املٓاضـب ٚ     زادني ايتفضٌ باالطالع ٚ عسض املػسٚع ٚ ايتكسٜس املػرتى ع٢ً ايربملـإ يًُٓاقػـ  

 ايتصٜٛت.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى ستُس.
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 بُض َيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 زَقِ ضاث٘ضتُنُ بُ نىضزّ:
 عريام -ب٘ غُضٗنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ

ًَهِ ٖاوبُف ًًََُِ ياغاٍ َاف و  َت بُ ثطٗشَّ ياغاٍ َُٖىاضنطزِْ غُباض بابُت/ ضاث٘ضت غ
 زَغتبُضيُناِْ )ًُٓتًاظات( نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوَنإ

ظايًٓــِ ٖــُضزوو يًصْــُّ ناضوبــاضّ ياغــايٌ و  18/4/3112ّ نــىضزّ بُضاَبــُض بــُ  39/2/7112ضٗشّ 
ًَؿُُضطُو ؾًُٖسإ و ٓـُْؿايهطاوَنإ، ن٘بىوْ  ُوَيـُنِ ٖاوبُؾـًإ ُٓصتاَـسا بـ٘ تـاوتىَيهطزِْ      ناضوباضّ ث

ــًُٖسإ و       ــاضّ ؾ ــُؽ و ن ــاظات( ن ــتُبُضيُناِْ )ًُٓتً ــاف و زَغ ــاٍ َ ًًََُِ ياغ ــ ــَُىاضنطزِْ غ ــاٍ ٖ ياغ
ــاضَ ) ــاَيِ 9ٓــُْؿايهطاوَنإ، شَ ــاضَ     3117(ّ غ ــطاوّ شَ ــُ ْىوغ ــطإ ب ــُِْ وَظي ــُضٗنايُتِ ُٓصتىَ ــُ غ ن

ــُ 1465) ْ 11/3/3112( يـــ ــَُا ــِ ثُضيـــ ًَؿهُؾـــ ــُ   زا ث ــَُإ و يًصْـــ ــُّ يًصُْنـــ ــطزووَو ض َواْـــ ِ نـــ
(ّ خ٘يـــسا يـــُ ضٗشّ 3ثُيىَْسيـــساضَنإ نـــطاوَ، زواّ ٓـــُوَّ ثُضيـــَُإ يـــُ زاًْؿـــتِٓ ٓاغـــايٌ شَـــاضَ ) 

ــُضزوو يًصُْنــُ،        1/4/3112 ــُوَ ٖ ــ٘و ض اط٘ض يٓ ــُصتاَِ طؿتىط ــطز و، يُٓ ــ٘ ن ــَُِ ب ــُوَّ يُن زا خىَيٓسْ
 طُيؿتُٓ ُٓو زَضُٓصتاَُّ خىاضَوَ:

ُنـُ يـُض ووّ َُبسَٓـُوَ ثؿـتيريّ يـُ ثطٗشَنـُ زَنـُٕ و، تـانى زيباَُيـُنِ بـ٘ زابط َيـصضَيت            ُٖضزوو يًصْ
ًَىاظَ ثــُيط َو بهطَيــت نــُ يـُ زاض ؾــؼت و ثُغــُْسنطزِْ ياغــاناْسا يــُ ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ    ٖـَُإ ٓــُو ؾــ

ًَؿًٓاض   زَنُئ:ثُيط َو زَنطَئ، غُباضَت بُ َاززَّ يُنَُِ ثطٗشَنُ ُّٓ زاض ؾتُّٓ خىاضَوَ ث
ًَؿــُنِ ؾُقــُضَّ ) ( و بُْــسَناِْ )ع، ب، ج( يــُ َــاززَّ يُنــَُِ ياغــانُ ٖــَُىاض زَنطَيتــُوَو  5يُنــُّ: ث

ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  بَُؿ
ًَؿـُُضطُ )يـإ خـُباتِ غًاغـِ بـ٘        ؾًُٖس: َُٖىو ُٓو نُغاُّْ يُ غُْيُضّ خُباتِ نُنساضيسا وَنـى ث

ًَُٓضَ يـُى يُزوايُنـُنإ، يـإ      بُضططيهطزٕ يُ بعووتُٓوَّ ض ظطا ضغتىاظّ نىضزغتإ يُ زشّ ضشَيُـُ زاثً٘غـ
تاواُْ نََُ٘يهىشيُنإ يإ تاواِْ زشّ َطٗظايُتِ زش بـُ طـُؾت نىضزغـتإ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ و ْاونـُ        
ًَـت و بـُ ؾـًُٖس يـُ قَُيـُّ زَزضَيـت و بـُّ           نىضزغتاًُْناِْ زَضَوَّ ًٓساضَّ ُٖضَيِ طًاِْ يـُ زَغـت زاب

 ًَىَيُّ خىاضَوَ ْاو زَبطَئ: ؾ
ًَط : ٖـَُىو ٓـُو نُغـاُّْ نـُ يـُ غـُْيُضّ خـُباتِ نـُنساضيسا وَنـى              -ع ًَط  يـإ خـُباتي ؾًُٖسّ ؾ٘ض ؾـي

ًَؿُُضطاُْو غًاغـِ زابـىوَ بـ٘ بـُضططيهطزٕ يـُ       ًَؿُُضطُ( يإ خُباتِ غًاغٌ يإ يُ ُٖضزوو خُباتِ ث )ث
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ًَــت بــُ  بعووتٓــُوَّ ض ظطــاضغتىاظّ نىضزغــتإ بُضاَبــُض  ضشَيُــُ يــُى يــُ زوايُنــُنإ طًــاِْ يــُ زَغــت زاب
ًَط ( زَْاغطَيت. ًَط ٍِ )خُباتي  ؾًُٖسّ ؾ٘ض ؾي

ؾًُٖسّ نََُ٘يهىشّ: َُٖىو ُٓو نُغاُّْ نُ يُ ُٓصتاَِ تاواُْ نََُ٘يهىشيُناِْ وَى تـاواِْ ٓـُْؿاٍ    -ب
ًَٓاِْ نُنِ نًًُاوّ و نََُ٘يهىشّ و ُْٓؿايهطزِْ باضظاًُْنإ و  نىضزَ ؾُيًًُنإ و تـاواِْ تـطّ   و بُناضٖ

ًَت بُ ؾًُٖسّ نََُ٘يهىشّ زَْاغطَيت. ًَىٍَ ُّٓ تاواْاُْ طًاِْ يُ زَغت زاب  ٖاوؾ
َٙتِ: َُٖىو ُٓو ؾًُٖساُْ زَططَيتُوَ نُ طًاًْإ يُ زَغت زاوَ بُّٖ٘ نطزَوَّ َُْط  -ج ؾًُٖسّ ٖاوو

 ًًُْ٘نُّ خَُيهِ نىضزغتإ.يإ تريٗض، ُٖضوَٖا تاواُْناِْ زشّ َطٗظايُتِ يإ ن٘ض َوَ َ
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ: ًًَُّ: بط طُّ ؾُف يُ َاززَّ يُنَُِ ياغانُ بَُؿ  غ

ًَطز يإ شُْناِْ و نىض  و نـض و زايـو و بـاوى و خىؾـو و بـطا       -6 نُؽ و ناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ َ
 ظض َناِْ زَططَيتُوَ.

ًَِ َاززَنُ بط طُّ غُباضَت بُ َاززَّ زووََِ ثطٗشَنُ يًصُّْ ي -3 ًَؿًٓاضَيو ظياز زَنات ب٘ ُٓغ اغايٌ ث
ًَِ َاززَنـُ ناضَغـُضّ بابـُتِ غـُنتاْسِْ ُٓواْـُّ ياغـانُ زَياْيطَيتـُوَ، ُٓواْـُّ          ًَػتازا ُٓغ زووَّ يُ ٓ
ًَؿـــًٓاضَى طؿـــتيريَ بـــ٘ ٖـــَُىو خـــاوَٕ   ًَؿـــهُف زَنـــُٕ و َُٖىاضنطزْـــُوَّ ث بَُييـــُناِْ غـــُنتاْسٕ ث

ًَىإ ب٘نىوُْناًْـ ؾطاواُْ.بُضشَوَْسيُنإ و ًَا  واظّ ْ
ًَؿًٓاض زَنُئ: -2 ًًََُِ ثطٗشَنُ ُّٓ زاض ؾتُٓوَيُ ث  غُباضَت بُ َاززَّ غ

:ًًَُّ  َاززٍَ غ
ًَؿُنِ بط طُّ يُنـُّ و بُْـسّ )   -يُنُّ ًَىَيُ       3ث ( يـُ َـاززَّ نـىاضََِ ياغـانُ َُٖىاضزَنطَيتـُوَ بَُؿـ

 زَخىَيٓسضَيتُوَ.
 ُ ًَٓاِْ يًصُْيـ ًَهٗ ًَِ بُْـسَناِْ ٓـُّ ياغـايُ بـُ غـُضٗنايُتِ ؾُضَاْبـُضَيهِ         يُنُّ: ث نِ تايبُـتُْـس بـُث

ًَت     4ثػج٘ض نُ وَظيط زَغت ًْؿاِْ زَنات و بُ ُْٓساًَُتِ شَاضَيُى ؾُضَاْبُض نُ يُ  زاْـُ نـَُرت ْـُب
َٙو ضَخٓاْـُّ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ و          ًَت و بـ٘ ناوخؿـاْسُْوَ بـُو غـها ًَو يُواُْف ياغا ْاؽ ب و يُن

ًَؿهُؾـِ زَنـُٕ،     ٓ ُْؿايهطاوإ يُغُض بط ياضَ زَضنىوَناِْ بُض َيىَبُضايُتًًُ طؿتًُناِْ ْـاو ثاضَيعطانـإ ث
ًَت.  ثُغُْسنطزِْ بط ياضَناِْ بُظٗضيُّٓ ُْٓساَاِْ يًصُْنُو بُ ًُٓعاّ وَظيط زَب

ــس        ــُّ تايبُـتُْ ــُّ ّٙ يًصْ ًَهطاوَن ــِ ي ــسّ ظوَي ــ٘ بُضشَوَْ ًَهُ ب ــ ــَُىو نُغ ــاؾِ ٖ ــاضَ  زووَّ: َ ــُ بط ي ب
َٙ تَ٘اضبهات.21زَضنىوَنإ يُ َاوَّ )  ( ضٗشزا غها

زووَّ: ظيازنطزِْ بُْسَيو بُ ض يعبُْسّ نىاض، بط طُّ زووََِ َاززَنُ و َاضَيهِ تط ض يعبُْسّ بُْسَنإ 
ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ.  بَُؿ

ًَؿــهُف نطاوَنــاِْ ظ  -4 ََٙــِ زاوا ث ًَهــطاوإ بساتــُوَ بــَُ٘ضَيو يــُ يُغــُض يًصْــُّ تايبُـتُْــسَ وَ وَيــِ ي
ًَؿهُف نطزًْاُْوَ. 21َاوَّ   ضٗش ُْٙزات يُ ضٗشّ ث
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ًَتُ بُْسّ ؾُف  ًَٓجًـ زَب ًَٓج و بُْسّ ث ًًَُّ: َُٖىاضنطزِْ بُْسّ نىاض زَط٘ض َيت و بُ ض يعبُْسّ ث غ
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ.  يُ بط طُّ زووََِ َاززَّ نىاض و بَُؿ

ًَهِ  -5 خاوَٕ بُضشَوَْسّ َاؾِ ُٓوَّ ُٖيُ يُزواّ زَضنـىوِْ بط يـاضّ يًصْـُّ تايبُـتُْـس     َُٖىو نُغ
ًَهــطاوّ ض ووبهاتــُ زازطــاّ تايبــُت بــ٘ غــُنتاْسِْ غــىوزَُْسبىوِْ يــُ    َّٙ ظوَيــِ ي بــُ ضَت نطزْــُوَّ غــها

ًَهِ زازوَضّ زَبُخؿطَيت. َٙنُض يُ َُٖىو ضغىَات  حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ، غها
ًَسانـىوُْوَ تاْـُ يـُ     21ُ َاوَّ زَتىاْسضَيت ي -6 ضٗشزا يُ بُضواضّ ٓاؾهطانطزِْ بط ياضَنُوَ يُ زازطاّ ث

ًَٓجِ ُّٓ َاززَيُّ زَضنىوَ. ًَِ بُْسّ ث  بط ياضّ زازطاّ تايبُت بسضَيت بُث
ًَؿًٓاضّ ُّٓ زاض ؾتُٓوَيُ زَنُئ:  نىاضَّ: غُباضَت بُ َاززَّ نىاضّ ثطٗشَنُ ث

ًَىَيُ  6 -4 -2ناِْ )يُنُّ: َُٖىاضنطزُْوَّ بُْسَ ًَٓجَُِ ياغانُ و بَُؿـ ًًََُِ َاززَّ ث ( يُ بط طُّ غ
 زَخىَيٓسضَيتُوَ.

ــسّ )  ًًَُّ: حىنُــُناِْ بُْ ــ ــًُٖسّ    6 -4 -2غ ــساَيِ ؾ ــُض َٓ ــُّ يُغ ًَٓج ــاززَّ ث َ ًًََُِ ــ ــُّ غ ــُ بط ط ( ي
ٌَ ْانطَيت. ًَبَُ ًَط زا َ  ؾ٘ض ؾي

ًَِ غُضَوَزا ٖاتىوَ بُغُض َ -4 ٌَ ْانطَيت.ُٓو َُضَُّ يُ بُْسّ غ ًَبَُ  ٓساَيِ نُغاِْ ثُنهُوتُزا َ
 خىؾو و بطانإ ُٓطُض ًٖض َىونُيُنِ تطّ يُ نُضتِ حهىَُت وَضُْططٕ. -6

ــت و        ــاز زَنطَي ــانُ ظي ــَُِ ياغ ًَٓج ــاززَّ ث ــِ َ ــُّ زووََ ــ٘ بط ط ــُوت ب ــسّ ح ــُ ض يعبُْ ــسَيو ب زووَّ: بُْ
ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ.  بَُؿ

ًُٖس و ٓــُْؿايهطاوإ و نًًُابــاضإ ُٓطــُض ثُنهُوتــُ بــٔ ، ٓــُو َُضَاْــُّ   حُوتــُّ: خىؾــو و بــطاّ ؾــ 
ٌَ ْانطَيت نُ يُ بُْسّ ؾُؾٌ غُضَوَزا ٖاتىوَ. ًَبَُ  غُضَوَيإ بُغُضزا َ

ــىاضَوَ      ًَىَيُّ خــ ــ ــانُ بَُؿــ ــَُِ ياغــ ًَٓجــ ــاززَّ ث ًًََُِ َــ ــ ــُّ غــ ــُوَّ بط طــ ًًَُّ: َُٖىاضنطزْــ ــ غــ
 زَخىَيٓسضَيتُوَ:

 ايو بُزضَيصايِ شيإ خُضج زَنطَيت.ًُٓتًاظاتِ باوى و ز  -1
خُضَهطزِْ ًُٓتًاظاتِ ٖاوغُض يإ ٖاوغُضّ ؾًُٖس بُزضَيصايِ شياًْـإ بـُو َُضَـُّ ٖاوغـُضطريّ      -3

 ُْناتُوَ.
ض اططتِٓ خُضَهطزِْ ًُٓتًاظاتِ ٖاوغُض يإ ٖاوغُضّ ؾًُٖس ُٓطُض ٖاتى ٖاوغُضطريّ نطزَوَ ُٓطُض  -2

َّٙ ُٓطُض ؾًُٖسَنُ واضغِ ثًُيـُنِ  ؾًُٖسَنُ واضغِ ثًُيُنِ ُٖبىو  ًَٓخُيُنِ ب٘ خُضج زَنطَيت، بُ
ًَىإ واضغُ ثًُ زووَناْسا زابُف زَنطَيت.  ُْبىو ُٓوَ ضاتبُنُ يُْ

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ. ًَٓجُّ بَُؿ ًَٓجُّ يُ َاززَّ ث  نىاضَّ: َُٖىاضنطزُْوَّ بط طُّ ث
ًَٓجُّ: خُضَهطزِْ ًُٓتًاظاتُنإ ب٘ َُٖىو نىض  ًَهًإ          ث و نهـُنإ نـُ يـُ شياْـسا َـاوٕ ُٓطـُض ٖـُض يـُن

 واضغِ تُْٗا ؾًُٖسَنُ بهُٕ.
ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ. ًَٓجَُِ َاززَّ ؾُؾُّ َُٖىاضزَنطَيتُوَو بَُؿ ًَٓجُّ: بط طُّ ث  ث
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ًَط  ٓـُو    ٍَ و خىؾو و بطاناِْ قىضباًْاِْ نََُ٘يهىشيُنإ و َٓساَيِ ؾـًُٖسّ ؾ٘ض ؾـي َُضَـُ   ؾُؾُّ: َٓسا
 (ّ بط طُّ زووََِ ُٓو َازَيُزا ٖاتىوَ.6 -2ْاييطَيتُوَ نُ يُ بُْسَناِْ )

ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ: ًَؿًٓاضزَنُئ بَُؿ ًَٓجَُِ ثطٗشَنُ ث ًَٓجُّ: غُباضَت بُ َاززَّ ث  ث
ًَىَيُّ خىاضَوَ:  يُنُّ: َُٖىاضنطزُْوَّ بط طُّ يُنُّ يُ َاززَّ حُوتِ ياغانُو بَُؿ

ًَبىوِْ يــإ   ٖ -1يُنــُّ:  ًَط  و قىضباًْــاِْ نََُ٘يهىشيــُنإ يُنُيــُنِ ًْؿــتَُ اوغــُضّ ؾــًُٖسّ ؾ٘ض ؾــي
ًَىاظَّ خىاضَوَ:  ٌَ زَزضَيت بُّ ؾ  ثاضنُ ظَويُنًإ ث

ــإ       -ع ــو و ي ــُْاوّ زاي ــإ ثاضنــُ ظَويُنــُ ب ًَبىوُْنُّ ي ــتَُ ًَؿ ــُّ ْ ــىو يُن ــَُيت ب ــُض ؾــًُٖسَنُ غ ُٓط
 باونًُوَ تَ٘اضزَنطَيت.

ًَبىوُْنُ يـإ   ُٓطُض ؾًُٖس -ب َنُ غَُيت بىو زايو و باونٌ ن٘نٌ زوايًإ نطز بىو ُٓوَ يُنُّ ًْؿـتَُ
 ثاضنُ ظَويُنُ بُْاوّ خىؾو و بطاناًُْوَ تَ٘اضزَنطَيت.

ًَبىوُْنُ بـُْاوَيهِ      -ج َّٙ َٓساَيٌ ُْبىو ٓـُوَ يُنـُّ ًْؿـتَُ ُٓطُض ؾًُٖسَنُ ٖاوغُضطريّ نطز بىو، بُ
 تَ٘اضزَنطَيت. زايو و باونِ و ٖاوغُضَنُيُوَ

ًَبىوُْنُ يـإ ثاضنـُ      آُطُض ؾًُٖسَنُ ٖاوغُضطريّ نطز بىو و َٓساَيًؿِ ُٖبىو ٓـُو  -ز يُنـُّ ًْؿـتَُ
 ظَويُنُ بُْاوّ َٓساَيُناِْ و ٖاوغُضَنُيُوَ تَ٘اضزَنطَيت.

ًَبىوُْنُّ يإ ثاضنُ ظَويُن ُ زووَّ: ُٓطُض ؾًُٖسَنُ ظياتط يُ ٖاوغُضَيهِ ُٖبىو ُٓوَ يُنُّ ًْؿتَُ
بُْاوّ ُٓو ٖاوغُضَياُْوَ تَ٘اضزَنطَيت نُ بُض يُ ؾًُٖس بىوِْ ثُيىَْسّ ؾُضعِ ٖاوغُضطرييإ ُٖبىو 
َُّْٙ نُ يُ ؾـًُٖسَنُ بىويـُتِ يـإ بـُْاوّ َٓساَيـُناِْ ٖاوغـُضَ ًَابىوَنـُ يـإ نـ٘ض           ٍَ ُٓو َٓسا يُطُ

َاض زَنطَيت َُٖىو ُٓو َاف نطزووَنُ، نُ بُض يُ ؾًُٖس بىوِْ ثُيىَْسّ ٖاوغُضطريّ ؾُضعِ ُٖبىو ت٘
 و زَغتُبُضياُْف وَضزَططَيت نُ يُّ ياغايُزا باؽ نطاوٕ.

ًَىَيُ        ٌَ: ُٓطُض يُ خاُْوازَيُنسا ظياتط يُ ؾًُٖسَيو بـىو ٓـُوا َىونـُّ خاُْْؿـًِٓ ؾـًُٖسَنُ بَُؿـ غ
 زابُف زَنطَيت.

ضزَطـــطٕ بـــُ  بـــاوى و زايـــو و َٓساَيـــُناِْ ؾـــًُٖس ٖـــَُىو َىونـــُّ خاُْْؿـــًِٓ ؾـــًُٖسَنُ وَ        -ع
ًَٓجُّ. ًٌَ بط طُّ زووََِ َاززَّ ث  يُبُضناوططتِٓ بُْسّ غ

َٙتِ بًَُا َىونُّ خاُْْؿًِٓ وَضزَططٕ. -ب ًَط  يإ ٖاوو  ُٖضيو يُ خىؾو و بطاٍ ؾًُٖسّ ؾ٘ض ؾي
ًَط ٍِ و ؾـًُٖسّ           -ج ًَِ حاَيُتـُناِْ ؾـًُٖسّ ؾ٘ض ؾـي ُٓطُض زايو و بـاوى ثًـُّ ؾـًُٖسبىوًْإ ٖـُبىو بـُث

َٙتِ  ٌَ زَزضَيـت بـُ يُبُضنـاوططتِٓ حـىنُِ          ٖاوو ُٓوَ َٓساَيـُناِْ ؾـًُٖسَنإ َىونـُّ خاُْْؿـًًٓإ ثـ
ًَٓجُّ. ٌَ يُ بٍططُّ زووََِ َاززٍَ ث  بُْسّ غ

ًَىَيُّ خـىاضَوَ             -ز ًَهِ َـابىو ٓـُوَ بَُؿـ ُٓطُض خاُْوازَيـُى ظيـاتط يـُ ؾـًُٖسَيهِ ٖـُبىو، تـُْٗا واضغـ
 َىونُّ ؾًُٖساِْ ب٘ خُضج زَنطَيت:

 ًسّ يُنُّ: َُٖىو َىونُنُّ.ؾُٖ -1
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 %(ّ نّ٘ َىونُنُ.75ؾًُٖسّ زووَّ: يُ ) -3
ًًَُّ: يُ  -2  %ّ نّ٘ َىونُنُ.51ؾًُٖسّ غ
 %ّ نّ٘ َىونُنُ.35ؾًُٖسّ نىاضَّ و ب٘ غُضَوَ: يُ  -4

( ٖــَُىاض 7 -2زووَّ: بُْــسّ نــىاض يــُ بط طــُّ زووََــِ َــاززَّ حُوتــُّ ٙزَبطَيــت و ٖــُضزوو بُْــسّ )  
ًَىَيُّ خىاضَوَ ض يعبُْسّ ب٘ زَنطَيتُوَو  زَخىَيٓسضَيتُوَ.زَنطَئ  و   بَُؿ

ًَٓاْـُوَّ تـُضَِ ؾـًُٖس يـُْاو ٖـُضَيِ و زَضَوَّ ٖـُضَيِ زَنُوَيتـُ ُٓغـتّ٘           ٌَ: ُٓضنِ طىاغـتُٓوَّ ٖ غ
ًَٓاُْوَنُف زابؽت زَنات.  حهىَُت و خُضَِ ٖ

  :ًًَُّ َــاززَّ حُوتـُّ ظيـاز زَنطَيــت و   ؾُقـُضَّ ٙوَنـِ بــُ ض يعبُْـسّ ؾـُف بــ٘ بط طـُّ زووََـِ        -1غـ
ًَىَيُّ خىاضَوَ.  بَُؿ

ًَِ ُٓو َُضَاُّْ نُ يُ ُٓصتىَُِْ وَظيطاْـُوَ زَضنـىوَ يـُ )    %(ــِ زاَُظضاْـسٕ بـ٘ َٓـساَيآ     5ؾُف: بُث
 ؾًُٖس زازَْطَيت.

ــسّ ) ًَىَيُ    9 -8زوو: زوو بُْــس بُض يعبُْ ــ ــت و بَُؿ ــاز زَنطَي ــِ َــاززَّ حُوتــُّ ظي ــُّ زووََ ــ٘ بط ط ( ب
ًَِ ُٓو ض َيُٓايًاُّْ نُ يُ وَظاضَتِ زاضايِ و ٓابىوّ زَضزَنٔ و زَضَاَيـُّ ٖاوغـُضّ   زَخىَيٓ سضَيتُوَ، بُث

 و َٓساَيِ ؾًُٖس ضَيو زَخطَيتُوَ.
ــُو       ــَُيهى يـ ــُ، بـ ــُوَ ًْـ ــُ َُٖىاضنطزْـ ــتِ بـ ًَىيػـ ــُ ث ــَُِ ثطٗشَنـ ــاززَّ ؾُؾـ ــُ َـ ــُباضَت بـ ــُف: غـ ؾـ

َٙت بسضَيت بُ وَظيط ب٘ زَض ًَىَيُ زابط َيصضَيتـُوَ،     َُٖىاضنطزُْوَيُزا زَغُ ًَىيػـت بَُؿـ نطزِْ ض َيُٓـايِ ث
ٌَ نطزِْ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ زَضبهـات،   ًَبَُ ًَىيػت ب٘ ٓاغاْهطزِْ َ ًَىيػتُ يُغُض وَظيط ض َيُٓايِ ث ث
حُوتُّ: غُباضَت بُ َاززَّ  ُٖؾتَُِ ثطٗشَنُ ض اغتًُنُّ ض يعبُْسّ ُٓو َاززَيُ، َـاززَّ حُوتَُـُ   

ٌَ زَ ًَهـِ ياغـايِ       ثؿتيريّ ي ًَبًًُٓنُإ ًُْ يُغُض ُٓو َاززَيـُ، نـاض بـُ ٖـًض زَق نُئ و ًٖض غُضْج و ت
ًَت. ًَهُواُّْ ُٓحهاَُناِْ ُٓو ياغايُ ب  يإ بط ياضَيو ْانُئ نُ ث

ُٖؾتُّ: غُباضَت بُ َاززَّ ْ٘يـَُِ ثطٗشَنـُ، ض اغـتًُنُّ ض يعبُْـسّ ٓـُو َاززَيـُ َـاززَّ ُٖؾـتَُُ         
ٌَ زَنُئ و  ًَىيػـتُ يُغـُض ُٓصتىَـُِْ      ثؿتيريّ ي ًَبًًُٓنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيـُ ًْـُ، ث ًٖض غُضْج و ت

ٌَ بهات. ًَبَُ  وَظيطإ و ٙيُُْ ثُيىَْسيساضَنإ حىنُُناِْ ُٓو ياغايُ َ
ْ٘: غُباضَت بُ َاززَّ زَيَُِ ثطٗشَنُ ض اغتًُنُّ ض يعبُْسّ ُٓو َاززَيُ َاززَّ ْ٘يَُُ، ًٖض غُضْج 

ًَبًًُٓنُإ يُغُ َٚونطزُْوَّ يُ ضٗشْاَُّ ضَمسـِ وَقـآًعِ نىضزغـتإ    و ت ضّ ًُْ، ُّٓ ياغايُ يُ ضٗشّ ب
ٌَ نطزٕ. ًَبَُ  زَنُوَيتُ بىاضّ َ

ًَهُإ يُغـُض ًْـُ، زاوانـاضئ بؿـُضَىوٕ بـُ بًـٓٔ و            -زَ ًَىيػـتًُناِْ، ٖـًض غـُضصت غُباضَت بُ ٖ٘نـاضَ ث
ًَؿــهُف نطزْــِ ثطٗشَنــُو ضاث٘ضتــُ ٖاوبُؾــُنُ بــُ ثُضيــَُاِْ ن  ىضزغــتإ بــ٘ طؿتىطــ٘نطزٕ يُغــُضّ و  ث

ًَىيػت و زَْيسإ يُغُضّ. ًَؿهُؾهطزِْ ض اووب٘نىوِْ ث  ث
ٍَ ض َيعزا.  يُطُ
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 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى قباح.
 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطّ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ االٚىل: 

 ( ٚ ايبٓٛد )ا ، ب، ز( َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚ تكسا ناآلتٞ:٠5 )اٚاّل: تعدٍ َكد١َ ايفكس
َٝػ١ُزط١( اٚ ايٓضاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ اؿسنـ١      -5 ايػٗٝد: نٌ َٔ فكد سٝات٘ يف خٓدم ايهفاح املطًح )نج

ِ ضـد  ايتشسز١ٜ ايهٛزدضـتا١ْٝ ضـد االْعُـ١ ايكُعٝـ١ املتعاقبـ١ اٚ ْتٝذـ١ دـسا٥ِ االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ اٚ دـسا٥          
االْطــا١ْٝ اٚ دــسا٥ِ ســسب ضــد غــعب نٛزدضــتإ يف االقًــِٝ ٚ املٓــاطل ايهٛزدضــتا١ْٝ خــازز اداز٠ االقًــِٝ ٚ  

 ٜصٓف ناآلتٞ: 
َٝػـ١ُزط١( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ اٚ َـٔ           -أ ايػٗٝد املٓاضٌ: نٌ َٔ ضـش٢ بٓفطـ٘ يف خٓـدم ايهفـاح املطـًح )نج

 شسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ ٚ َا تالٖا.دسا٥ُٗا ضد االْع١ُ املتعاقب١ دفاعّا عٔ اؿسن١ ايت
غٗٝد االباد٠ اؾُاع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاع١ٝ اثٓا٤ دسا٥ِ االْفاٍ  -ب

اٚ اضتعُاٍ االضًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ اٚ االباد٠ اؾُاع١ٝ يًبازشاْني ٚ ايهٛزد ايفًٝني ٚ دسا٥ِ اخـس٣ َػـاب١ٗ يتًـو    
 اؾسا٥ِ. 

ملٛاطٔ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ ْتٝذ١ االعُاٍ اؿسب١ٝ اٚ االعُاٍ االزٖاب١ٝ اٚ دسا٥ِ ضـد  ايػٗٝد ا -ز
 االْطا١ْٝ اٚ اثٓا٤ اهلذس٠ امل١ًْٝٛٝ يػعب نٛزدضتإ.

 ( َٔ املاد٠ االٚىل  َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:6ثايجّا: تعدٍ ايفكس٠ )
بـٔ ٚ ايبٓـت ٚ االّ ٚ االب ٚ االخـ٠ٛ ٚ االخـٛات االغـكا٤ اٚ      ذٟٚ ايػٗٝد ٚ املؤْفٌ: ايصٚز اٚ ايصٚدات ٚ اال -6) 

 غري االغكا٤(.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 با نىضزيُنُف خبىَيُٓٓوَ، ؾُضَىو.
 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓاطُّ ُٓو ضٗتًٓاتُّ خىَيٓسُْ وَّ ياغانُ، خىَيٓسُْوَّ ضاث٘ضتُنُ بـُ نـىضزّ   وََيِٖٚ َٔ يُ يُى ؾت ت
   ًَُٕ ًَُُ زاًْؿـتىوئ و، ُٓغـ ًَجُض يىَ ٓ ًَو ت و عُضَبِ، يُعِٓ َُُٓ ض غىوزَيهِ ُٖيُ؟ يُعِٓ ُٓوَ غُعات
ًَتـُوَ خىَيٓسضايتـُوَ،            ًَؿـرت ُٖيـُ، ُٓطـُض خىَيٓساضب ًَٓـاططئ، يُبُضٓـُوَّ نـُ ضاث٘ضتُنـُ خـّ٘ ث طىَيؿِ ي

ًَطَ يُو َِ ض ًٓعاؾـُ بهطَيـت؟ ُٓطـُض      ُٓطًٓا نُؽ ي ًَىيػت زَنات، زَتـىاْ َُوظوعُ غُض زَضْانات، ًٓرت ض ث
ًَُُ، ُّٖ بُ يًصُْناًْـ، غىثاؽ. ًَؿرت ضاث٘ضتُنُ زضاوَ ُّٖ بُ ٓ ًَت تَ٘اض نطاوَ، ث  ب٘ تَ٘اضنطزًْـ ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:



 171 

هِ تـط حـُظ زَنـُٕ ْاغتىَيًٓٓـُوَ، ْـُ بـُ نـىضزّ، ْـُ بـُ عـُضَبِ،           باؾُ تاظَ خىَيٓسضايُوَ، بُؽ ب٘ َاضَي
ًَؿُوا.  ؾُضَىو ناى ث

 
 بُض َيع ثًؿُوا تىؾًل َػسيس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

    ٌَ ُٓوَّ نُ بُض َيعإ خىَيٓسياُْوَ ُٓوَ ضاث٘ضتِ ٖاوبُؾُ، ضاث٘ضتِ ٖاوبُؾًـ زاوا ْانات بهطَيـت بـُ ُٓغـ
، ب٘يُ َُؾطوظ وايُ ُٓوَّ نُ ناى قباح خىَيٓسيُوَ ُٓوَ ضاثـ٘ضتِ ٖاوبـُف   ب٘ طؿتىط٘ يُغُض َُٖىاضَنُ

ًَِ ثطٗشَنُ خبىَيٓسضَيتُوَ، زوايِ ض َِٓ يًصُْنإ نًُ ُٓونات ُْٓـساَاِْ   ًَىيػت زَنات ُٓوَ ُٓغ بىو، وا ث
ًَِ ثطٗشَنـُ، نـُ ُٓوَيـُ يُبـ            ُض ثُضيَُإ قػُّ يُغُض بهُٕ، ب٘يـُ َـُؾطوظ وايـُ َـاززَّ يُنـُّ يـُ ُٓغـ

ًَُُزايُ ُٓوَ خبىَيُٓٓوَ، غىثاؽ.  زَغتِ ٓ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو يًصُّْ ٖاوبُف.
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ َـــاززَّ ثطٗشَنـــُ يُنـــُزتا  ًَؿـــُوا ظٗض ض اغـــتُ، ؾًعًـــُٕ زَبـــ ض غـــُباضَت بـــُ قػـــُناِْ بـــُض َيع نـــاى ث
خبىَيٓسضَيتُوَ ًٓٓجا ضاث٘ضتِ يًصُّْ ٖاوبُف يُغُضّ ض َِٓ بـسات، زوو: غـُباضَت بـُ تَ٘اضْـُنطزِْ يـإ      
ٍَ تُغـجًٌ بهطَيـت    ًَت يُ ثطٗت٘ن٘ ًَهُواُّْ ثُيط َوَ زَب ُْخىَيٓسُْوَّ ضاث٘ضتُنإ يإ قاْىُْنُ، ُٓوَ ث

 ُ ًَؿهُف نطايُ يُٙيُٕ ض ًَٗـ ًَو ٖاتًتـُوَ، َـُظَىوِْ ثطٗشَنـإ    و تَ٘اض بهطَيت، واتُ ثطٗشَنُ نٕ٘ ث ت
ًَـت          ٍَ و نـٕ٘ زَْيـِ يُغـُض زَزضَيـت، زَب ًَىاظَيهُ زوايِ يُ ثُضيَُاْـسا قاْىُْنـُ نـٕ٘ زَضز نًُ، بُ ض ؾ

 تَ٘اض بهطَيت، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 نُواتُ َاززَّ يُنُّ خبىَيُٓوَ، ؾُضَىو.
 ًس )بُظاظ(:بُض َيع عىِْ نُاٍ غع

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 املادة االوىل: 

 (  َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚ تكسا ناآلتٞ:5اٚاّل: تعدٍ َكد١َ ايفكس٠ )
َٝػ١ُزط١( اٚ ايٓضاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ اؿسنـ١      -5 ايػٗٝد: نٌ َٔ فكد سٝات٘ يف خٓدم ايهفاح املطًح )نج

ايكُعٝـ١ املتعاقبـ١ اٚ ْتٝذـ١ دـسا٥ِ االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ اٚ دـسا٥ِ ضـد         ايتشسز١ٜ ايهٛزدضـتا١ْٝ ضـد االْعُـ١    
 االْطا١ْٝ اٚ دسا٥ِ سسب ضد غعب نٛزدضتإ يف االقًِٝ ٚ املٓاطل املطتكطع١ ٚ ٜصٓف ناآلتٞ: 

 ( َٔ املاد٠ االٚىل ٚتكسأ ناآلتٞ:5ثاَْٝا: تعدٍ ايفكس٠ )ا( َٔ ايفكس٠ )
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َٝػـ١ُزط١( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ اٚ َـٔ        ايػٗٝد املٓاضٌ: نٌ َٔ ضـش٢ بٓفطـ٘ يف خ   -أ ٓـدم ايهفـاح املطـًح )نج
 دسا٥ُٗا ضد االْع١ُ املتعاقب١ دفاعّا عٔ اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهاٚزدضتا١ْٝ ٚ َا تالٖا.

 ( َٔ املاد٠ االٚىل ٚتكسأ ناآلتٞ:5ثايجَا: تعدٍ ايفكس٠ )ب( َٔ ايفكس٠ )
ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاع١ٝ اثٓا٤ دسا٥ِ االْفاٍ  غٗٝد االباد٠ اؾُاع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ -ب

 اٚ اضتعُاٍ االضًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ اٚ االباد٠ اؾُاع١ٝ يًبازشاْني ٚ ايهٛزد ايفًٝني.
 ( َٔ املاد٠ االٚىل ٚتكسأ ناآلتٞ:5زابعَا: تعدٍ ايفكس٠ )ايفسع١ٝ ز( َٔ ايفكس٠ )

االعُاٍ اؿسب١ٝ اٚ االعُاٍ االزٖاب١ٝ اٚ دسا٥ِ ضـد   ايػٗٝد املٛاطٔ: نٌ َٔ اضتػٗد اٚ فكد سٝات٘ ْتٝذ١ -ز
 االْطا١ْٝ اٚ اثٓا٤ اهلذس٠ امل١ًْٝٛٝ يػعب نٛزدضتإ.

 َٔ املاد٠ االٚىل ٚبتطًطٌ )د( ٚتكسأ ناآلتٞ: 5خاَطَا: تضاف فكس٠ فسع١ٝ اىل ايفكس٠ 
ُ    18ايػٗٝد ايٛطين ايطفٌ: ٜػٌُ ايرٟ ٜكٌ عُسٙ عٔ  -د اعٝـ١ ٚايكتـٌ الضـباب    ض١ٓ عـدا ضـشاٜا االبـاد٠ اؾ

ٚضشاٜا االيػاّ ٚ ٜطذٌ نػٗٝد ٚطين ايطفٌ ٚميٓح  يتفذريات ٚايكتاٍ ايعطهسٟكتًف١ نايعًُٝات االزٖاب١ٝ ٚا
َٓح ملس٠ ٚاسد٠ ٚاذا َا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َـٔ غـٗٝد ٚطـين ايطفـٌ فُٝـٓح       ٘ذ٣ٚ ٖٜٛات خاص١ ٚ تصسف ي

  ايطفٌ.انربِٖ ضَٓا زاتب غٗسٟ ٜٚطذٌ ايباقٕٛ نػٗٝد ٚطين
 ( َٔ املاد٠ االٚىل  َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:6ضادضَا: تعدٍ ايفكس٠ )

ذٟٚ ايػٗٝد ٚ املؤْفٌ: ايصٚز اٚ ايصٚدات ٚ االبٔ ٚ ايبٓت ٚ االّ ٚ االب ٚ االخ٠ٛ ٚ االخٛات غري االغـكا٤   -6) 
ًَُـُ يـُ يًصْـُّ ٖاوبـُف      ٌ(.ٚ نٌ َٔ اثبت إ ايػٗٝد اٚ املؤْفٌ نإ ٜعًٝ٘ اٚ نإ َعٝاَل يًػـٗٝد اٚ املؤْفـ   ٓ

ايفكس٠ غًاغُنَُإ زاض ؾتًُ، يُبُضُٓوَّ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، يُ قُوآًُْناِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ )
( ًٖض بُناضُْٖاتىوَ، واتُ يـًَُاتِ ٓـُو بـُطىَيطَّ تُغُيػـىؾت َاززَنـإ، َـاززَ ،ؾُقـُضَ، بط طـُ         ايفسع١ٝ

ضَّ ؾُضعًُإ ٙزا، غُباضَت بُ ط٘ض اْهاضّ نُ يُ ثطٗشَنُ ٖـات بـىو   واتُ بُْس، بُْسَإ ًٓعاؾُ نطز، ؾُقُ
ًَٓجـُّ واتـُ )ايؿـًٗس( نُيًُـُّ         ًَٓجـُّ، بُْـسّ ث يُ ُٖضزوو يًصُّْ ٖاوبُف ُٓصتاهتإ زاوَ، يُ بط طـُّ ث

ًَُنُ ْـُبىوَ،    ًَؿـُضطُ ًٓعاؾــُ نطايتــُوَ يــُقاْىِْ ُٓغــ ( يــًَُاتِ )ٚاملٓــاطل ايهٛزدضــتا١ْٝ خــازز االقًــِٝث
ًَؿُُضطُ ًٓعاؾُ نطاوَ زوايـِ ) املطتكطع١ ملٓاطلا) عو احلركة  اتجخريةة    ( بُناض ٖاتىوَ، يُ بط طُّ )ع(يـ نج

ًَؿىوتط، غُباضَت بُ بط طُّ )ب( )اتلويدشجاني  شةًي  اباةادا ااعاعية ل كة   ةو      (، يًَُاتِ تُعبريَنُّ ث
االبـاد٠  بنفال او اشجععال ابشلخ  اتليعياوة  او اشجشً  او فق  حياثٌ نجيج  جرائم اباادا ااعاعي  ادهاء جرائم ا

ًٓعاؾـُ  ،(اباادا ااعاعي  تلبايزانني و اتلويد اتفيلني و جرائم اخرى  شةااً  تجلةم ااةرائم     بىويتُ  ايكُع١ٝ(،
اتشًي  املواطول ك   و اشجشً  او فق  حياثٌ نجيج  ابععال احلراية  او ابععةال    -جنطايتُ غُض ثطٗشَنـإ، ) 

ظيـاز  )جةرائم ضة  ابنصةاني       (ييااي  او جرائم ض  ابنصاني  او ادهةاء اججةرا املليونية  تشةعة كويدشةجاى      اب
َٙـإ زايـُ، يُبُضٓـُوَّ ْـاوَض ٗنِ بط طـُناِْ تـط تـُعبري يـُ          ايػـٗٝد ايطفـٌ(  نطاوَتُوَ يُغُض بط طُنإ، )

ؤنف ل اتسوج او اتسوجاخ و اباةو و  ذوي اتشًي  و امل -6َُٖإ َُؾٗىّ زَنات، تُحسيسّ عىَط ُْنطايـُ، ) 
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( بـُو غـًاغُيُ يـًَُاتِ غـًاغُّ نـٕ٘ زا      اتبهح و ابم و ابت و ابخوا و ابخواخ ابشقاء او غري ابشقاء 
 ٖاتىوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ظًإ خإ ْىقتُّ ًْعاَت ُٖيُ؟ ؾُضَىو.
 سار:بُض َيع ظًإ عبسايطحًِ عب

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَطَ ٓاَاشََإ بـُوَ نـطز    ًَطزضا ب٘ ٓ ًًَُّ، نُ ْ زياضَ يُناتِ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ ثطٗشَ ياغاٍ َُٖىاضّ غ
َوَ ُّٓ ثطٗشَّ ْاضزووَ، زوايِ ُٖض خ٘ت ٓاَاشَت بُوَ نـطز نـُ    3111نُ ؾطانػًِْ٘ ط٘ض اًْـ يُ غاَيآ 

ًَىيػتُ يُناتِ هتىْاقُؾُ نطزِْ ًَو           ث ضاث٘ضتُنـُ غـىوز يـُ ثـطٗشَ ياغـانُ وَضبيريَيـت، نُواتـُ بـ٘ نَ٘ـَُي
ًَــت ٓــُو ثــطٗشَ ياغــايُف    بط طــُ غــىوز يــُو ثــطٗشَ ياغــايُّ ؾطانػــًِْ٘ طــ٘ض اًْـ وَضطــرياوَ، نُواتــُ زَب

ٍَ،  2خبىَيٓسضَيتُوَ، نُ  ًَػتا ض َواُْ نطاوَ، غىثاؽ. 4غا ًَـ ٓ ٍَ ث  غا
 ضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُ

 بَُيِ ناى ستُس ؾُضَىو.
 بُض َيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ُٓو ثطٗشَ ياغايُّ زاْسضاوَ،  ًَُُ  11غُباضَت بُوَ َاض ُْٓساَِ ثطٗشٍَ ؾطانػًًُْ٘ ُٓوَ يُى، زوو: ٓ
ــُ       ًَُ ٓ ،ٌَ ــ ــِ زَيعاْ ــإ خ٘ؾ ــإ خ ــطزووَ ظً ــُ ن ــُو ثطٗشَي ــتؿازََإ ي ــُ ًٓػ ــُو   21/6/3111ي ــىابِ ٓ َ

ًَؿهُؾـِ      ًَُـُف ْـُنطاوَ، ث ًَؿهُؾِ يًصْـُّ ٓ  3ثطٗشَيَُإ زاوَتُوَ ب٘ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ث
ًَىَ ٓـُو ثطٗشََـإ            َٙيـُتِ، ٓـُواًْـ بـُ ٖـَُإ ؾـ يًصُْ نطاوَ، يًصُّْ زاضايـِ و يًصْـُّ ناضوبـاضّ نَُ٘

ٍَ ًَسَ يـُ يًصْـُ، َـٔ       ْاضزووَ ب٘ حهىَُت، زواٍ ُٓوَ نْ٘ؿطاْػُإ يُطُ حهىَُتسا نطزووَ و، خ٘ؾـِ ؾـاٖ
ًَؿِ و، ومت ًٓػتؿازَّ يُ ثطٗشَناِْ ُٓواًْـ نطزووَ، غىثاؽ. ًَٓاوَتُ ث  خّ٘ ثطٗشَنُّ ٖ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ٌَ تُعسيًُنُؾــِ خىَيٓسضا  ًًَُنُّ خىَيٓسضايــُوَ، زوايــ ًَىَ ُٓغــ ًَػــتا َــاززَّ يُنــُّ بُؾــ ٓ ٍَ يــُوَ، بــا َــاض
ًَبًِٓ يُغُض نًُ؟ ؾُضَىو.  بعاْؽت َُْابِ وَظيط ت

 بُض َيع ٓاضاّ التس/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَهِ باؾـتإ نـطزووَ، ب٘ٓـُوَّ ٓـُو ياغـاياُّْ        بُْاوّ وَظاضَتُوَ ظٗض غىثاغتإ زَنُئ، َاوَيُنُ ًُٖـُت
ــِ و    وَظاضَت نــُ خعَــُتيىظاضّ  ــطيٓط وَنــى ظيٓــساًْاِْ غًاغ ــصَيهِ ط ــهُف زَنــات، بــُ تىَي ًَؿ طــطيٓط ث

ــىَيِ       ــهطزِْ ط ــُتِ زابُؾ ــ٘ ََ٘ي ــُئ ب ــتإ زَن ــُضوَٖا غىثاغ ــُئ، زووَّ: ٖ ــتإ زَن ــًُٖسإ، ظٗض غىثاغ ؾ
ًَتـُ           َٙتـإ و يـُ ًًًَـُتاِْ تـطيـ ُٖيـُ، ب٘ٓـُوَّ بب ًَو وايـُ يـُ و ًَػتانُ ُٓوَ وَنى ُْضيت ؾًُٖسإ، نُ ٓ



 174 

ًَُـُ       غًُبىي ًَهِ ٖاوبُؾِ ؾًُٖسإ، ُٓو ُْضَيتُّ غ٘ظإ خإ بُض اغـتِ ٓـُصتاَِ زا ظٗض ٖاْـسَض بـىو بـ٘ ٓ
ٍَ زابــُف بهــُئ، غــُباضَت بــُ ٖــَُىاضنطاوّ ياغــايِ َــاف و      غىثاغــِ زَنــُئ، ًٖــىازاضئ بــُضزَواّ طــى

ٍَ بــُض َيعإ ُْٓــساَاِْ يًصْــُّ ؾــًُٖسا    ًَُــُ يُطــُ ًَؿــُُضطُ ًُٓتًــاظاتِ ؾــًُٖسإ َــاززَّ يُنــُّ، ٓ ٕ و ث
ًَؿــُُضطُ وَنــى   ن٘بىويٓــُوَ، نــ٘ى بــىوٕ يُغــُضُٓوَّ ٓــُّ زَقــُ ٓاَــازَ بهطَيــت و، ٓــُوَّ نــطاوَ ْــاوّ ث
ًَؿُُضطُ ْاوَيهِ ثـريٗظَ، ًًًَـُتاِْ تـطيـ خ٘يـإ      ًَط  ظياز نطاوَ، يُبُضُٓوَّ ث ًَٓاغُّ ؾًُٖسّ خُباتي ث

ًَتُو ًَٓ ًَه٘ؾُضاًْإ، ُٓوَ ططيٓيُ ؿت ًَُـُ       ْاوَيهًإ ُٖيُ ب٘ ت َ يُبُض ثـريٗظّ، غـُباضَت بـُ زَقـُناِْ تـط ٓ
ًَت ب٘  ًَؿُيُنُإ ًُْ، ُٖض تُْٗا ُٓوَّ ؾًُٖسّ َٓساَيِ ُٖبىو، َُبُغتُإ ُٓوَ بىو ٓاَاضَيو ُٖب ًٖض ن
    ٍَ ٍَ ؾًُٖسّ َٓساَيُإ ُٖيُ و بُتايبُتِ يُو ثطٗغـاُّْ ٓـُْؿاٍ و نَ٘ـُ ًَٓ٘غايسْاغاْسٕ، ططيٓيُ بعاْط

ٍَ و شٕ ؾًُٖس نطاوٕ و، زَضخػتِٓ ُٓوَ يُ ٓاَاضزا ب٘ ًَٓ٘غايس ْاغـاْسٕ   نىشيُنإ، شَاضَيُنِ ظٗض َٓسا
ًَبًًُّٓ ُٖبىو، ُٓطًٓا باؾُ، غىثاؽ. ًَى ُْتُوَيِ ططيٓط بىو، ُٖض ُٓو ت ًَؿاِْ غ٘ظّ ْ  و ب٘ ضان

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ًَبًِٓ ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويـإ ْ  ٌَ ت ًَٔ )غـًىَيٌ         ن ًَـ ًَُـإ ب ىوغـطاوَ، ٓـُوَّ ْـاوّ ُْْىوغـطاوَ تهايـُ ث
 -ناى غـُضزاض  -ناى قازض التس -ضاظاو خإ -ناى ُْشاز -فاضٌناى  -ناى قازض -ُْغطئ خإ -ناى يكُإ -خإ

ًَؿُوا -ظًإ خإ -ناى زَيؿاز -ْاغو خإ -ز.قباح -ناى ياووظ ٕ   -ناى ناضزٗ -ناى ث ٕ  -نـاى ؾـىا ٖـاشَ   -ز.ؾـعا
ٍَ -ُٓظؽت خإ -طُؾُ خإ -ثُضوئ خإ -ٕخا ًَطز ٌ  -ز. التس -ناى حَُُ غعًس -ناى ؾ ٍَ   -ناى خًًـ غـُضطى

نـاى   -نـاى غـاٙض   -ز. عُط -ناى عبسار ّ َُٙ ْىضّ، نا غُضُْٖط -ناى قباح بًت ار -حاَِ بًٍٚ -خإ
 ٓاغ٘(، غًىَيٌ خإ ؾُضَىو.

 التس: عجُإبُض َيع غًىَيٌ 
 ُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنٌ ث

ًَٓاغـُ نطايـُ     ًَٓاغُنإ ٖاتًُ، تُبعُٕ َُٖىوّ زووباضَيُ، ُٓطُض ِٖ ؾـًُٖس ث بًُْػبُت َاززٍَ يُنُّ ث
ًَٓاغـُنطايُ بـُ          ًَٓـازَّ، ؾـًُٖس ث ًَِ بـُؽ ْاغتىَيُٓـُوَ، يُبُضٓـُوَّ زضَيـصَّ ث ًٓٓجا بُ عُضَبًُنُّ زََي

ًَ ًَىَيُنِ، بُوَّ نُ ؾًُٖس بىوَ يُ غُْيُض يإ  باب ضة  ابنمعة    ( يـإ ) اتهضةال اتصياشة   ًَؽت )َُٖىو ؾ
ًَىيػت ْانات تُغًٓـ بهطَيـت، ُٓطـُض تُغـًٓؿًـ    اتقععي  ًَٓاغُ نطايُ، واتُ ث ًَىَيُى ث ( واتُ بُ َُٖىو ؾ

    ( ٌَ ًَـ ًَٓاغُ بهطَيؼت يـُ غـُضَتايُنُّ، تـُْٗا ب ًَىيػت ْانات ُٓو وؾُّ ؾًُٖس ث ايػـٗٝد ٜٚصـٓف   زَنطَيؼت ث
ًًَُّ تُغًٓـ نطايُ ُٓوَ يـُى، ؾًُٖسيؿـُإ ُٖيـُ ُٖضنـُْسَ ْاخ٘ؾًؿـُ       ُٓوَيُٕ و زووَّ و ناآلتٞ( غ

ًَٓتـُوَ، ؾـًُٖسّ ْـاوخ٘ ُٓواْـُّ يـُ ؾـُض ّ ْـاوخ٘ نىشضايٓـُ بـا            نُ باغِ زَنُئ يُواُْيُ بطيُٓـإ بهىي
ًَٓاْػـُيُى         ًَـطَ ث ًَـت ي ٍَ، ُٓطُض بُ ؾًُٖسيإ حًػاب زَنـُئ نـُ حًػـابًـ نطايـُ، زَب ًَؽت َاض ًَ ُٓوٖا ب

ٌَ            بًي ًَػـتا بًـٓؽت ٓـُو غـ ًَهِ تـطَ، ُٓطـُض ٓ طَيتُوَ، ُٓطُض بُ ؾًُٖسيؿـًإ حًػـاب ْانـُئ ٓـُوَ حًػـاب
ًَٓاغُّ نُ تُغًٓـ نطايُ، ُٓطُض بُ ) اتشًي  ( حًػاب بهُئ ْانطَيت ؾًُٖسّ ْاوخ٘ بـُ  اتشًي  املهاض ث

ًَت  املهاض  ، ُٓطُض بُ ًا عو احلرك  اتجخرية  ض  ابنمع  املجعاقب  دفاعحًػاب بهطَيت، ب٘خّ٘ يُبُضُٓوَّ زََي
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ًٓبازَّ ََُاعًُف حًػاب بهُئ ٖـُض ْانطَيـت، نـىْهُ ٓـُوَ ؾـُض ّ ْـاوخ٘ بـىوَ، ُٓطـُض بـُ ؾـًُٖسّ           
َٙتِ، واتُ ؾًُٖساِْ ؾُض ّ ْاوخ٘ بُ ؾًُٖس حًػاب  َىاتًٓـ حًػابِ بهُئ ُٖض ْانطَيت ؾًُٖسّ ٖاوو

ًَ ًَت، ُٓطُض ث ًَٓاغُيُنًإ ُٖب َّٙ ث ٌَ تاظَ ؾتُنُ َُٖيُيُنُو غَُيُتُنُ نطايُ، بُغُض نطإ، بُ ُإ عُيب ب
ًَو زَتىاْؽت يُ َاززَنإ، يإ يُ  َّٙ زواّ نُْس غاَي ًَطَ زياضٍ بهُئ و، بُ ًًًَُتِ نىضزا ٖاتًُ، زَتىاْؽت ي

ًَٓاغُّ ٙببُئ و، غىثاؽ.  يُى بط طُنإ زياضيهطا ُٓوناتُ َُٖىاض بهطَيتُوَ، زَتىاْؽت ُٓو ث
 ع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َي

 ناى يكُإ ؾُضَىو.
 بُض َيع يكُإ غًًُإ حػٔ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَط  ) ًَبًًِٓ يُغُض ؾًُٖسّ خُباتي ٌَ زَططَيتـُوَ،    اتشًي  املهاض َٔ ت ًَطَزا بُض اغتِ ض ووٕ ًْـُ نـ ( ُٖيُ، ي
ًَؿـُُضطايُتِ و،      ظٗض بُ ض ووْـِ زيـاضٍ ْـُنطاوَ، بـُض اّ َـٔ باؾـ       رت وايـُ بٓىوغطَيــت ؾـًُٖساِْ خـُباتِ ث

ًَساضَ يُ ظيٓساُْ تاضيهُيهاِْ زاطرينُضاِْ نىضزغـتإ، ض َييانـاِْ تـطّ قىضبـاِْ زإ و      ُٖضوَٖا ؾًُٖساِْ غ
ًَٓسضَيت، غىثاؽ.  بُضخ٘زاِْ خُباتِ نىضزايُتِ ْاويإ بٗ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ىو ُْغطئ خإ. ؾُضَ
 :َصطف٢بُض َيع ُْغطئ كتاٍ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـُُضطُو ؾـًُٖس زَنـات،         زياضَ َٔ يُغُض نّ٘ َاززَّ يُنُّ قػُ زَنُّ، يُ َـاززٍَ يُنـُّ نـُ باغـِ ث
   ّ ًَؽت، ب٘ ُٓو ؾًُٖساُّْ نـُ يـُ ؾـُض  ًَيايُى زابٓ ًَطَ َ ًَت ي  بُض اغتِ وَنى ٖاوناضّ غًىَيٌ خإ وتِ زَب

ًَؿـُُضطُنإ نـُ            ًَـت يـُ ث َّٙ بـُزَض ب ًًَـت، بـُ ًَٓاغـُيُ زابٓ ْاوخ٘ ؾًُٖس بىوٕ، نىْهُ ْانطَيت تـ٘ ٓـُّ ث
ًَـطَ ض            ًَـت خَ٘ـإ حُنـُّ بـؽت بُغـُض خَ٘اْـُوَ ٓـُوَ ي ؾًُٖس بىوٕ يُ ؾُض ّ ْاوخ٘، يـُعِٓ ٓـُوَ زَب

ًَطَ نُ ؾـًُٖس بـ   ًَؿُُضطاُْ نًُ ي ًَٓاغُّ ُٓو ث ًَٔ؟ ث ًَٓاغُيُنِ ب٘ زازَْ ىوٕ ٓـُوَ خـاَيِ يُنـُّ، خـاَيِ     ث
ًَُُ يُ  ًَطَ، ٓ ًَؿُُضطُ زَنُئ، باغِ ؾًُٖس زَنُئ ي ًَُُ نُ باغِ ث زووَّ ُٖض يُغُض ُٓو بط طُيُ زياضَ ٓ
ُٓقُيًاتُناًْؿــسا ؾــًُٖس ُٖيــُ، يــُ تىضنُاْــُنإ ؾــًُٖس ُٖيــُ، يــُ َُغــًخًُنإ ؾــًُٖس ُٖيــُ، زيــاضَ   

َّٙ يُ ًَؼت، بُ ًَؿُُضطُ ُْبىوب ًَـِ ططتـىوٕ و ًٓعـساَِ نـطزووٕ،      َُٖإ ناتًؿسا ضشقتـ  يُواُْيُ ث ِ بـُعؼ ي
ًَِ بهطَيتـُوَ، نُواتـُ ٓـُو ُٓقُيًاتاْـُف نـُ يـُ نىضزغـتإ زَشيـٔ،          ًَو بُ ض َِٓ َٔ َ ًَتُ خاَي َُُٓف زَب
ًَؿـُُضطُ               ًَِ باؾـُ نـُ َُغـُيُّ ث ًَط  ٓـُوَ َـٔ ثـ ٌَ بهطَيـت، يـُ خـاَيِ ؾـًُٖسّ خـُباتي ًَت ٓاَاشَّ ثـ زَب

ًَياّ بهطَيتُوَ، يُ خاَيِ )ب( باغِ ؾًُٖسّ ًَٓ٘غـايس زَنـات،   ؾًُٖسَناِْ  ؾُض ّ ْاوخ٘ يُوَيؿسا ُّٖ َ
       َّٙ ًَُُ ض َيعَإ ب٘ َُٖىو ؾًُٖسإ ُٖيُ، ب٘ ًَٓ٘غايس و بـ٘ غُضتاغـُضّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ُٖيـُ، بـُ ٓ

ًَُُ ض َيعَإ ب٘يإ ُٖيُ،  ًَطَ تُْٗا باضظاًُْنإ و نىضزَ ؾُيًًُنإ ٓ َّٙ ٓـُّ    ْانطَيت ي ب٘ ُٖضزوو ٙيـإ، بـُ
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ًَيايإ زَنطَيتـُوَ؟ ُٓواْـُ ًَٓ٘غـايس ْـُنطاوٕ َُٖيُظُيًـُنإ؟ يُبُضٓـُوَ        ًَطَ نٕ٘ َ َُٖيُظُيًُنإ، ي
ًَٓـسضَيت ًَٓ٘غـايس، يـاخىز نـُْاوّ          ًَت ْاوّ ٖـَُىويإ يـُ يـُى نُواْـُ ْاوبٗ ًَىغت بُوَ زَنات يإ زَب ث

ًَٓا، يُض  ًَٓؽت، يـُ خـاَيِ ؾُؾـَُسا نـُ     ؾُيًًُنإ و باضظاًُْنافتإ ٖ ًَت ْاوّ َُٖيُظُيًُناًْـ ب اغتًسا زَب
باغِ ِبططُّ ؾُف َاززٍَ يُنُّ نُ َُٖىاض زَنطَيتُوَ، ؾُؾُّ خاْـُوازَّ ؾـًُٖس و ٓـُْؿايهطاو، زيـاضَ     
ًَُُ زوَييَن يُ ْىوغًٓيُّ ثُضيَُاِْ  ٓ َّٙ ًَؿُُضطُ و ؾًُٖسإ زَنُئ، بُ ًَُُ زَغت خ٘ؾِ يُ يًصُّْ ث ٓ
ًَو   ًَُاِْ، ْىَيٓــُضّ ؾــًُٖسإ ٖــات بــىوٕ، غــُضزاًْإ نــطز بــىوئ، نــُ ٓــُواًْـ نَ٘ــَُي نىضزغــتإ يــُ غــً

ًَـو   ًَعاْ ًَو يُو زاواناضياُْيإ ُٓوَبىو، نُ نٕ٘ ُٓطُض خ نُغـِ ؾـًُٖس    3زاواناضيإ ُٖبىو، يُض اغتِ يُن
ــُو ُْٓؿا     ــُ ٓ ــطز ن ــُوَيإ زَن ــت؟ زاواّ ٓ ــُنُ وَضزَططَي ٌَ َىون ــ ــت ُٖضغ ًَ ــُْؿايهطاو  بىوب ٓ ٌَ ــ ــُنإ بُغ ي

َىونـُ وَضزَطـطٕ، ب٘يـُ ٓـُوإ      2ٓـُْؿايهطاو ظيـاتطّ ٖـُبىو ًٓٓجـا      4َىونُيُى وَضزَططٕ، ُٓطـُض يـُ   
ًَؿُُضطُّ ؾًُٖس، ُٖض ُْٓؿايهطاوَيو بُ حُقِ خّ٘ َىونُّ بـ٘   زاواّ ُٓوَ زَنُٕ نُ ُٓواًْـ وَنى  ث

ًَؿـًٓ      ًَيـاّ       زابؽت بهطَيت، يُبُضُٓوَ َـٔ تُٓهًـس زَنَُـُوَ يـُ ث ًَـت يـُو َاززَيـُ َ اضَنُّ خـّ٘، نـُ زَب
ًَهِ خ٘ياُْ، يإ ُٓوَتا َازاّ بُ ؾًُٖس زاَإ  ًَؿُُضطُ ؾًُٖسَناِْ ْاوخ٘ بهطَيتُوَ، نىْهُ ُٓوَ حُق ث
ًَؽت يـُ    ًَيايإ بهطَيتُوَ، يإ ُٓوَتا ُٓطُض بُ ؾًُٖس زايإ ْـاْ ًَطَ َ ًَت ي ْاوٕ و ؾًُٖسيؿٔ بُ ؾًعًِ زَب

ًَ  ًإ بهطَيتُوَ، غىثاؽ.َاززَيُنِ تطزا َ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى قازض حػٔ ؾُضَىو.

 بُض َيع قازض حػٔ قازض:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

         ًَِ ًَهُ، ثـ ًَـت ؾـًُٖس ُٖضنُغـ ًَـٓج نـُ زََي ًَبًًُٓنِ بهىونِ يُغُض بط طُّ يُنـُّ، بط طـُّ ث َٔ غُضَتا ت
ًَت ؾًُٖس ُٓو ًَ ًَو خّ٘  باؾُ ب ًَط ٍِ ُٖضنُغ ًَت ؾًُٖسّ خُباتي نُغُيُ ُٖتا ٓاخريّ، يُ زووَّ )ع( نُ زََي

ًَؿُُضطُ، يإ خُباتِ غًاغِ يـإ زَضٓـُصتاَِ    ًَت يُ خُْسَقِ بُضخىزاِْ نُنساضّ وَى ث قىضباِْ نطزب
ُعِٓ ُٖضزوونًإ زشّ ضشَيُُ يُى يُزوايُنُنإ وَى بُضططيـُى، بـُضططّ ظٗضَـاض بـُ ض َييـطيـ زَيـت، يـ       

ــاضغتىاظّ       ــُ بعووتٓــُوَّ ضظط ًَه٘ؾــُضَيو ي ــإ ت ــو ي ــُبات ناضَي ــُتِ غــًبِ، ب٘يــُ وَنــى خ بــُضططّ بــُ حاَي
ٌَ باؾُ و َُؾٗىَُنُّ واظحرتَ، ُٓوَّ تط ؾًُٖسّ ًَٓ٘غـايس   نىضزغتإ و ُٓوَّ زواّ ُٓويـ، َٔ واّ ث

        ُ ًَِ باؾـ َٙتِ، َـٔ ثـ ًَط  و ؾـًُٖسّ ًْؿـتُاِْ و ؾـًُٖسّ ٖـاوو بهطَيتـُ زوو ؾـًُٖسّ    و ؾًُٖسّ خـُباتي
َٙتِ ًْؿتُاِْ و ُٓواِْ تطيـ بيطَيتُوَ، ُٓو َُٖىو ْاوَ بُ تُغُوضّ  َٙتِ، ٖاوو غُْيُض و ؾًُٖسّ ٖاوو
َّٙ َـٔ          ٌَ زَنـُئ، بـُ َٔ ظيازَ، ُٓوَّ تط غُباضَت بُو ُٓو طىَيُّ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ زَغـت خ٘ؾـًإ يـ

ًَِ َىاْرت بىو نُ غىوض بىوايُ طىَيُنُ، نىْهُ  ُٓوَيُٕ بُ تُبًعُت خـّ٘ غـىوضَ، زووًََٓـًـ ؾـًُٖس     ث
ًَت زووضنُويٓـُوَ يـُ خـىَئ ض ؾـؼت و      بُ غىوض َُؾٗىضَ، بُ خىَئ َُؾٗىوضَ، ُٓطُض َُبُغتًـ ٓاؾتِ ب
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ُٓواُْ، خ٘ ُٓوَ ض َْيِ ُٓغاغِ ثُضنَُِ نىضزغتإ غىوضَ ٓـُوَ يـُى، بُٓوَؾـِ ُٓطـُض غـىووض بىوايـُ       
ًَُُ ٓا ًَٓا، غىثاؽ.غُضَوَّ غجِ بىوايُ، ٓ  ؾتًُإ بُ خىَئ بُ زَغت ٖ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 بُؾاضَتِ ؾُضَىو. فاضٌناى 
 قازض: فاضٌ قُدبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ يُغُض ضاث٘ضتُ َىؾتُضنُنُ ُٖيُ، ُّٓ  َّٙ نُْس ت ًَؿُُضطُّ، بُ َٔ ُٖضنُْس خّ٘ يُ يًصُّْ ث
ًَؿـُُضطُف باغـهطا، ٓـُويـ َُغـُيُّ خُْسَقـُ، قـُضاض        ٌَ زَزَّ يُ يًصُّْ ث خاَيُؾِ نُ َٔ ًٓؿاضَتِ ث
ًَُـُ يـُ ضابـطزوو وؾـُّ       ًَت، ُْى وَنى خُْسَم، زوو: نُنساض نىْهُ بُض اغـتِ ٓ بىو وَنى غُْيُض ْاوّ ب

ًَٓا، ًٖىازاضّ ُٓوَف بي٘ض زضَيت َُغـ  ُيُّ نـُنساض بهطَيـت بـُ    نُنساضَإ بُ وؾُيُنِ ْاؾطئ بُناض زَٖ
ًَؿُُضطُيُ، يُ بط طُيُنِ تطّ ُٖض َاززٍَ يُنـسا ٖـاتىوَ، نـىْهُ ٓـُوَ      ًَؿُُضطُ، نىْهُ نُنساض ًُْ ث ث
ــتاِْ زَضَوَّ ٖـــُضَيِ ٓـــُوَف     ــإ نـــطاوَ بـــُ ْاونـــُناِْ نىضزغـ بـــُ ضَمســـِ طـــ٘ض زضا، ْاونـــُ زابط اوَنـ

ًَهِ تط نُ ظٗض َُبُغتُ ب ًَىَبهـُّ، يـُ نـّ٘ ثطٗشَنـُ ٓـُو ثـطٗشَ        َىٙحُظَيُنِ تطَ نُ ُٖيُ، خاَي اغـِ ي
ًَو يُ َىونُّ ؾًُٖس بـُزّ زَنـُّ،    ًَطَ َُغسوضيُت ٖاوبُؾُّ نُ َٔ خىَيٓسَُتُوَ، بُ حُقًكُت َٔ ي
ٍَ ض اغـت بهطَيتـُوَ، نـىْهُ                ٍَ، يـإ غـُضبيط ٌَ بيـط ًَؿـًٓاضَّ َـٔ َـ ًٖىازاضّ َـا ْـاظامن تـا ض حـُز ٓـُو ث

 َ ًَهِ تــُواو يــُ  ًَؿــُُضطُ ُٖيــُو زيــاضَ ٖــَُىوَإ زَظاْــؽت ؾــًُٖسَنإ   بُض اغــتِ َُغسوضيــُت ىونــُّ ث
ًَػـتانُ زَظاْـؽت         ًَؿـُُضطُ ٖـَُىوّ ؾـًُٖسَ يـُ نىضزغـتإ، ٓ بُتايبُتًـ ؾًُٖسّ غُْيُض و، ؾًُٖسّ ث

ًَطَ َُبُغتُنُّ َٔ ُٓوًَُْ خىاُْخىاغـتُ يـُ ًُُٖٓـُتِ يـإ      511َىونُّ ؾًُٖسَيو  َّٙ ي ُٖظاضَ، بُ
ًَو ن ُّ بهطَيتُوَ، بُض َيعَيو، نَُُْٔساَُ نـطاوَ بـُ نَُُْٔـساّ َىونـُنُّ ًًَـٕ٘ و      يُ حكىقِ ًٖض نُغ

ًَؿُُضطُيُى  َّٙ َىونُّ ث ًَهُ ُٖيُ يُ  511ًْىَيهُ، بُ ًَت، ب٘يُ بُ حُقًكُت ُٓوَ َُغسوضيُت ُٖظاض ب
ًَؽت  ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ًٖىازاضّ ناضَغُض بهطَيت، نىْهُ ْانطَيت ُٓو ضَوتُ ُٖض بُو ُْوعًُتُ بط و ًَـ ات ب

ًَت، نىْهُ َُٖىوَإ زَظاْؽت ؾـًُٖسَنإ ظٗضبـُيإ بُؾُخػـِ زٗغـت و بـطازَض و       تاظَ نطاوَ با ُٖض واب
ًَتُ قىضبـاِْ َىونـُنُّ    َّٙ بـُض َيعَيو      511عُظيعَإ بىوٕ، ْانطَيت نُ ضوحِ خّ٘ نطزب ٌَ، بـُ ٖـُظاض بـ

ًَو و  ًَهِ طُوضَيُو ُٖظاض َىونُنُيُتِ، ُٓوَ ب 511نطاوَ بُ نَُُْٔساّ ًًَْ٘ ُض اغتًُنُّ َُغسوضيُت
ًَهِ تط نُ بُحُقًكُت َٔ ًٖـىازاضّ ْـاظامن يًصْـُّ ياغـايِ تـا ض حـُزَيو        ًٖىازاضّ ض اغت بهطيًَتُوَ، ٙيُْ
ًَــت بــُ     ًَِ بــاف بــىو وَنــى زََي ٍَ ٓــُو ب٘نــىوُّْ َــٔ زايــُ، ٓــُّ ضاث٘ضتــُ ٖاوبُؾــُ بُض اغــتِ َــٔ ثــ يُطــُ

ٌَ، نىْهُ َُٖىو ؾًُٖ ًَهًـ يُ غهِ زايهِ بُّٖ٘ خُبات ض يعبُْسيُى ب ساِْ نىضزغتإ ُٓوَّ نُ َٓساَي
ًَٓاِْ           ًَُـُ ٖـُض قىضبـاِْ طـٍُ و ًْؿـتُإ و بُزَغـتٗ ًَت، يـُّٙ ٓ ًَؿُُضطايُتِ و ن٘ض ض َو يـُْاو نـىوب و ث
َّٙ حــُم وابــىو بُض اغــتِ يــُْاو ياغــانُزا ْــاوّ ؾــًُٖس بــُ تُغُيػــىٍ زا ٖاتبايــُ، ؾــًُٖسّ     ٓاظازيــُ، بــُ

ًَؿُُضط ايُتِ، ؾًُٖسّ ضاثُض ئ، ؾًُٖسّ نًًُاباضإ و ُْٓؿاٍ َُٖىوّ بُ ًَا بٗاتبىوايُ، نـىْهُ ٖـُض   ث
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       ًَِ ًَـ َّٙ يـُْاو ياغـانُزا ٖـَُىوّ تُقطيبـُٕ ب ًَهًإ حكىقِ ًَايُ، ًُٓتًاظّ ُٖيُى يُواُْ ًَايُ، بـُ يُن
ًَهـَُيِ ظٗض ُٖيـُ يـُْاو ياغـانإ، ًٖـىازاضّ يـُ ثاؾـإ ٓـُوَ ًَـا به          ٍَ و ث ًَهُ طَيتـُوَ ض يعبُْسيًـُى يـُْاو    ت

 وؾُّ ؾًُٖسزا بهطَيت، غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى ستُس.
 بُض َيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُـُ ضاثـ٘ض       فاضٌُٓوَّ ناى  تِ نـىضزٍ يًصْـُّ   باغِ زَنات يُ ضاث٘ضتـُ نىضزيُنـُّ حهىَُتـسا ٖـاتىوَ، ٓ
ًَىَ ٙتاُْ نىضزيُ، يُ نىضزيُنُّ حهىَُتسا ٖاتىوَ، ٓـُطًٓا   ٖاوبُف بُض اغتِ ُْنطاوَ بُ نىضزّ، ُٓوَّ ٓ

ٌ ُٓوَّ ناى  َٙتِ يـُ            فاضـ ًَؿـُُضطُ، ؾـًُٖسّ ٖـاوو ًَُـُ ض َيعبُْـسقتإ نـطزووَ، ؾـًُٖسّ ث باغـِ زَنـات ٓ
نطزووَ، ُٓوَ ضاث٘ضتُنُّ حهىَُتـُ نـُ نطاوَتـُ     ضاث٘ضتُ ٖاوبُؾُنُ، َُْاتًكِ خاضَِ ًٓكًًُإ ب٘ ظياز

 نىضزٍ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 نانُ ُْشاز ؾُضَىو.
:َِ  بُض َيع ُْشاز ععيع غىضَ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ظٗضبُّ قػُناِْ ناى  ايبـُتِ يُغـُض   زا بـىوّ، بُخ٘ؾـِ ٓـُو قػـاُّْ ٖـُبىو، بُت      فاض٢ًض اغتِ َٔ يُطُ
ًَؿُُضطُ  ٍَ ث وؾُّ نُنساض، بُخ٘تإ زَظأْ نُ وؾُّ نُنساض ب٘ تىَيصَيو بُناض زَٖات، نُ ًَا بىو يُطُ
ًَِ وايـُ يـُ عُضَبًُنـُف خُْـسَم بهطَيتـُ غـُْيُض، ٖـُتا يـُ              َّٙ َـٔ ثـ ٌَ بىوٕ ُٓواْـُ، بـُ باغِ ْانُّ ن

ُْيُض يـُْاو قـُوؽ ظٗض تُبًعًـُ، باؾـُ     ( غـ اتلفةا  املصةل    غـٓيط( ك   و فق  حياثةٌ   ) عُضَبًُنُف )
ًَؿُُضطُ ب٘ بُ عُضَبِ ُٖيُ، ب٘ غُْيُض ًُْ؟، غُْيُضيـ بىويتـُ تُمسًـُ، ًٓػـتٚح، حُظزَنـُّ نـاى       ث

( اتشةًي  غةري املهاضة    ( َاْـاّ نـًُ؟ يـُعِٓ )   اتشًي  املهاضة  ؾطغت ض ووْرتّ بهاتُوَ، ؾًُٖسّ غُْيُض )
( يــ ُٖيـُ، ؾـًُٖسّ    اتشةًي  غةري املهاضة    ( ُٖيـُ، ) املهاض  اتشًي ُٖيُ؟ ، قػُ وَزَنُ يُعِٓ ُٓطـُض ) 

ًَطَ ُٓوَيـُ )  شًي  اباادا ااعاعي ل ك  غُْيُض زياضَ واظحُ ُٓوَّ يُ غُْيُض ؾًُٖس بىوَ، َُبُغتًـ ي
ًَهًإ يُعِٓ )ؾكس حًاتُ(، )او اٙؾـكاْْ  (   و اشجشً  او فق  حياثٌ (، )اغتؿٗس او( ظيازَ بُ ض َِٓ َٔ يُ ُٖضغ

 امن ناى عىِْ  ظيازّ نطزووَ، ظٗض غىثاؽ.وابع
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ضاظاو خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ضاظاو ستُىز ؾطج:
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 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ نـُ   ًَؿًٓاض نطاو ب٘ َُٖىاضنطزٕ، َاززَّ يُنُّ يُغُض نىاضَّ ت َٔ يُغُض َاززَّ يُنَُِ ث

ًَٓاغ ًَو )ث ًَِ وايـُ ٓـُوَ       جرائم ض  ابنصاني ُّ ؾًُٖسّ َىاتٔ زَنات، نات ًَٓاغـُنُزا ٖـاتىوَ، َـٔ ثـ ( يُ ث
ًَتـُوَ بـُ ؾـًُٖسّ ًَٓ٘غـايس،       ًَت، خـٍ٘ زَب ظيازَ، نىْهُ ُٓوَّ يُ َُضآًُِ ظزّ ًٓٓػإ ؾًُٖس نطاب

ًَؿًٓاضنطاوَنُّ حهىَُتُ، نىْهُ وابعامن بُض  َيع غـُضٗنِ ثُضيـَُإ   ُٖضوَى خّ٘ ُٖيُ ُٓوَ يُ ثطٗشَ ث
ًَؿًٓاض نطاوَنُف ُٖض طؿتىط٘ بهطَيت، ُٖضوَٖا باؽ يـُوَ   وتِ زَنطَيت يُغُض ضاث٘ضتُنُو يُغُض ثطٗشَ ث
ًَُـُ   زَنات ؾًُٖسّ َىاتٔ ُٓواُّْ نُ يُناتِ ن٘ض َوَ ًًَُْ٘نُّ  طُؾت نىضزغتاْسا ؾًُٖس نطاوٕ، زياضَ ٓ

ًَٓاِْ ٓـُو زَغـتُواشَ     َّٙ  1991يُ زيـاضَ َُبُغـتُإ يـُ ن٘ض َوَنـُّ غـاَيِ      بُّ تُعبريَ، بـُّ بـُناضٖ ، بـُ
ًَصووّ ُْتُوَّ نىضزا بيُض َيًُٓوَ زَيإ ن٘ض َوَإ ُٖيـُ يـُ قْ٘اغـُ ًَاواظَناْـسا، ب٘يـُ       ًَُُ بُ َ ُٓطُض ٓ
َٙتًاْــُّ ؾــًُٖس نــطاوٕ يــُو    زَغــتُواشَّ ن٘ض َوَنــاِْ تــطيـ ظيــاز بهطَيــت، ب٘ٓــُوَّ ٖــَُىو ٓــُوَ ٖاوو

ٌَ بهطَيـت، ُٖضوَٖازَغـت خ٘ؾـًـ يـُ ٖـُضزوو يًصْـُ           ن٘ض َواُْ بتىا ًَبـَُ ْسضَيت ٓـُّ ياغـايُ بُغـُضّ َ
ًَىَّ ؾـًُٖسّ      ايطفٌزَنُّ، نُ ؾًُٖسّ وَتُِْ ) ًَتُ نىاضنـ ًَىيػـت ْانـات زَنـ (يإ ٙبطزووَ، نىْهُ ث

َـً    ذوي اتشًي َىاتُٓوَ، ُٖضوَٖا غُضَصتِ ُٖيُ يُغُض ؾُؾُّ، نُ باؽ يـُ )  ِ ( زَنـات، وَى ٖـُض يـُ ُٓغ
ًَِ  ذوي اتشًي قاْىُْنُف ٖاتىوَ، تا ضاث٘ضتِ ُٖضزوو يًصُْ، ضاث٘ضتِ ٖاوبُف ) ًَٓاغُ نطزووَ، َٔ ثـ (ّ ث

ًَت ) ( ، يـُعِٓ ٖـُض   ) ٚ نـٌ َـٔ اثبـت   ( ٓـُوَ ظيـاز بهطَيـت    ابخواخ غري ابشقاءوايُ يُزواّ ُٓوَّ نُ زََي
ًَؿًٓاض نطاوَنـُّ حهىَـُت )    ٕ   بيُض َيًُٓوَ ثطٗشَ ث اٚ املٓفـٌ نـإ ٜعًٝـ٘ اٚ نـإ      ايػـٗٝد  ٚ نـٌ َـٔ اثبـت ا

ًَـت، نُؾـًُٖس        َعٝاَل يًػٗٝد اٚ املؤْفٌ بكساز قضا٢٥ ًَِ وايـُ زوا بط يـاضّ زازطـا يـُى ٙنـُضَوَ زَب (، واتُ ث
ًَى نطزووَ يُ شياِْ خّ٘، نىْهُ بُض اغتِ ُٓوَ واقًعُنـُّ   ًَِ بُخ ًَى نطاوَ ياخىز ن ًًَُوَ بُخ يُٙيُٕ ن

ًَـت،       نىضزغتاِْ خَ٘إ وايُ،  ًَو ؾـًُٖسيإ ثـُضوَضزَ نـطز ب ًَـت خـَُيهاْ نُْسئ حاَيُـتإ ُٖيُ يُواُْ ب
ًَؿرت يُ خىؾو و بطاو نُغُ ْعيهُناِْ، غىثاؽ.  ظٗض يُ ث

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 ناى قازض ؾُضَىو.
 بُض َيع قازض التس مسايٌ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓا ًَؿـًٓاض            َٔ يُ خىزّ ث َّٙ ث ًَٓاغـُنُ َـىاْرت نـطاوَ، بـُ ًَٓاغـُّ يًصْـُّ ٖاوبـُف ث غـُنُزا نُنـِ يـُ ث
ًَؿـُُضطُ يـُ خـُباتِ             ًَو وَى ث ًَٓاغُنُ يُ غـُضَتازا َُٓـُّ بـ٘ ظيـاز بهطَيـت، ؾـًُٖس ٖـُض نُغـ زَنُّ ث

ًَت ٓـُوَ  ًَساضَ زضاب ًَت، يإ يُ ظيٓساُْناْسا يُ غ وَنـى َـاززَّ    ض ظطاضّ ًْؿتُاِْ يُ غُْيُضزا ؾًُٖس بىوب
ــِ        ــُضزاِْ وَظاضَت ًَو غ ــ ــ٘ ًٓؿ ــس ؾــاضَظووضّ ب ــاى ستُ ــُض َيعّ ن ــطاّ ب ٍَ ب ــيَن يُطــُ ــٔ زوَي َ َّٙ ــُ يُنــُّ، ب
ًَؿُّ ُٓو ؾًُٖساُْيُ نـُ   ًَتُوَ، ن ًَػتا ضووبُض وويإ زَب ًَؿُيُنًإ ُٖيُ نُ ٓ َّ ن ًَؿُُضطَُإ نطز، يُو ث

ًَػتا يُ َىوَيُّ غُضباظَناْسا يإ يُثاضاغتِٓ ُٖضَي ًَؿـُضطُ، ض يـُ     ٓ ًَت، ض يـُ وَظاضَتـِ   ث ُسا زضوغت زَب
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ًَو يـُ               ٍَ، ُٖضنُغـ ًَط  بُْـسَيو ظيـاز بهـط ًَؿـًٓاض زَنـُّ بـ٘ ؾـًُٖسّ خـُباتي وَظاضَتِ ْـاوخ٘، ب٘يـُ َـٔ ث
ًَؿُُضطُ يإ وَظاضَتِ ْاوخ٘ يـُ ثاضاغـتِٓ ُٖضَيُـسا بُٖـُض ٖ٘يـُى طًـإ يـُ زَغـت بـسات بـُ            وَظاضَتِ ث

ًَـت،  ؾًُٖس حًػاب بهطَيت، نى ًَؿُُضطُيُى ؾًُٖس زَب ْهُ ُٓوَ َيُ يُوَّ يُ َىوَيُيُنِ غُضباظيسا ث
يــإ غــُياضَنُّ وَضزَطــُض َيت، بــُّٖ٘ خاُْْؿــًًُٓوَ بــُ ؾــًُٖس حًػــاب ْانطَيــت، َىونــُو شيــاِْ ٓــُو  
ًَؿـًٓاض             ًَؿـُُضطُ، ب٘يـُ ث ًَهـُ يـُ زاوانـاِْ وَظاضَّ ث ًَـت ٓـُوَ يُن ًَعاْـُف تىوؾـِ ُٓظَُيـُنِ ظٗض زَب خ

ًَبًًُٓنُّ بُض َيع َـُْابِ  زَنُ ّ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ٖاوناض بٔ يُ يازنطزِْ ُّٓ بُْسَ، َٔ ب٘ ت
َّٙ زََــُوَيت   ٍَ وَنــى ٙيــُِْ غًاغــِ ثؿــتيريّ َاْــُوَّ َاززَنــُ زَنــُّ، بــُ وَظيطيُغــُض ؾــًُٖسّ َٓــسا

         ُ ًَُـ َٙتـِ ٓ ًَىَيُى يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ، يـُ و زا نـىض  يـإ نـض نـُ زَطاتـُ      َاززَنُ تُعـسيٌ بهطَيـت بُؾـ
َٙتًــُى نــُ تَُــُِْ  17تَُــُِْ  ٍَ بــُ طــُوضَ حًػــابُ، ب٘يــُ ٖــُضطًع ْانطَيــت ٖاوو غــاَيُ ؾــًُٖس  17غــا

ًَىَّ ُٓوَّ نُ يـُ خـىاض تَُـُِْ     ًَت يُنىاضن ًَت، ض شٕ، ض نض، ض نىض  ب غـاَيُوَيُ وَى ؾـًُٖسّ    18زَب
ًَؿــًٓاض زَنــُّ وَنـى ٓــُو   ٍَ حًػــاب بهطَيــت، ب٘يــُ ث َّ يــُ تُعسيًُنــُف نــاى نــطاوَ، َىونــُناًْإ َٓـسا

ًَتـُوَ، ُٓطـُض ٓـُوَ تـا       ًَٓ ًَهِ غًاغـِ ؿت َّٙ يُ ظَِٓ ؾًُٖسّ َٓساَيسا وَنى ؾت َِ، بُ ٍَ بـُضَو    11بسضَيت غـا
ــُ      ــت و، ي ــاب بهطَي ــًُٖس حًػ ــُنجاضّ وَى ؾ ــُض بُي ٍَ     11غ ــسا ــًُٖسّ َٓ ــىاضَوَ وَى ؾ ــُضَو خ ٍَ ب ــا غ

ًَتُوَ، وَنى ثؿتًىاًُْنِ غًا ًَٓ  غِ ب٘ ظَحًُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، غىثاؽ.ؿت
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ: 

 ناى غُضزاض ؾُضَىو.
 بُض َيع غُضزاض ضؾًس ستُس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َٙتِ و ٓـُْؿاٍ  و        وَيط اّ ثؿتيرييِ ب٘ ضاث٘ضتِ ٖاوبُف غُباضَت بُو َاززَيـُ، َـازاّ ْـاوّ ؾـًُٖسّ ٖـاوو
ًَه٘ؾـُضَ شيـإ بـُخت            ٓ ًَِ باؾـُ بط طُيـُنِ بـ٘ ظيـاز بهطَيـت بـ٘ ٖـَُىو ٓـُو ت ُواُْ تُغًٓـ نطاوَ، َٔ ث

نطزوواُّْ نُ يُ ظيٓساُْناْسا، يُ ُٓصتاَِ ٓاظاض و ُٓؾـهُصتُّ زض ْساْـُزا طًاًْـإ يـُ زَغـت زاوَ، يـاخىز       
ًَساضَ زضاوٕ، غىثاؽ.  ُٓواُّْ نُ يُ غ

 غُضٗنِ ثُضيَُإ: بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ 

 ناى ياووظ ؾُضَىو.
 عجُإ:بُض َيع ياووظ خىضؾًس 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ــًُٖساِْ           ــِ ؾ ــُ باغ ــُّ ن ــُّ، يُوبُؾ ــإ زَن ــطئ خ ــُناِْ ُْغ ــُ قػ ــتيريّ ي ــُنِ ثؿ ًَؿ ــٔ ث ــُٕ َ تُبع
ًي  اباةادا  شة ؾُقـُضَ )ب( ) ثايجـَا  ُْتُوَناِْ تط زَنات يُو ثطٗشَ ياغايُ، َىٙحُظَّ َٔ يُو َاززَيُ يُ 

(، بــُض َيعإ وابــعامن يــُ عــريام يــُ غــايُّ حهىَُتــُ يــُى يُزوايُنــُناِْ حهىَــُتِ عــريام ٖــًض  ااعاعيةة 
ًَُـُّ تىضنُـإ ٖـُتا ٓـَُط ٗ بـُ       ًَت يُ ًٓبازَّ ََُاعِ و ؾًُٖس زإ، ٓ ٌَ بُف نطاب ُْتُوَيُى ًُْ نُ ب
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، يُ ٓاَيتىٕ 1991ُوَتا يُ بُٖاضّ غاَيِ زَيإ ؾًُٖسَإ زايُ، ُٓطُض باؽ يُ ًٓبازَّ ََُاعِ زَنطَيت، ٓ
ٍَ و طُْج و ثري، َُٖىو يـُ قُبطغـتاُْى، يـُ ْاحًـُى ًٓبـازَّ َـَُاعِ نـطإ،         81ن٘ثطٍ  َٙتِ َٓسا ٖاوو

         ٍَ ًَِ وايـُ يـُو َاززَيـُزا يُطـُ َٙتًاِْ تىضنُإ بُضزَواَـُ، ب٘يـُ َـٔ ثـ ُٖتا َُٓط ٗف ؾًُٖس نطزِْ ٖاوو
ىضزٍ ؾـُيًِ، وَيـُو ٓـَُٔ زَظامن ٓـُوَّ خـاَيِ )ب( واؾًـُ، يـُعِٓ ُٓطـُض         ض َيعّ ب٘ ؾُضعتُّ بـاضظاِْ و نـ  

ُٓواْــُ ْــُف ْىوغــطَيت ظٗض تُبًعًــُ، ُٓطــُض ًٓؿــاضَت بــُ بــاضظاِْ و نــىضزٍ ؾــُيًٌ بهطَيــت، تهــا زَنــُّ   
ًَىَيُ زابط َيـصضَيت )   شًي  اباادا ااعاعي ل ك   و اشجشً  او فق  حياثٌتىضنُاًْـ ًٓعاؾُ بهطَيت و، بُّ ؾ

نجيج  جرائم اباادا ااعاعي  ادهاء جرائم ابنفال او اشجععال ابشلخ  اتليعياوة  او اباادا ااعاعي  تلبايزانني و 
ٍَ ض َيعّ، غىثاؽ.اتلويد اتفيلني واتجويكعاى  (، )او ؾكس حًاتُ( بَُٔ ظيازَيُ، يُطُ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ: 

 ز. قباح ؾُضَىو.
 بُض َيع ز. قباح ستُس صتًب:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ــاْيِ        ــُ َ ــَُط ٗ ي ــُ ٓ ــُزبريَيو، ن ــِٓ ت ــُ حىغ ــسيط و ي ــىتؿِ تُق ــُ ي ــُ،    4ي ــاتِ ُْٓؿاي ــاْيِ ناضَغ ــُ َ وات
ًَُُ َىْاقُؾُّ تُعـسيًِ   ًَصووّ بعاظِ ُْتُوايُتِ طُؾت نىضزغتإ، ٓ ًَهطزِْ ناضَغاتِ ُْٓؿايُ يُ َ زَغتج

 ُ ثُيىَْسيـساضَ بـُ َـاف و ًُٓتًـاظاتِ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ و ٓـُْؿايهطاوإ، ب٘يـُ           ياغايُى زَنُئ، نـ
ًَـٌ خ٘يـُتِ،           ًَٓاغـُو يـُ تُغـًٓؿِ ؾـًُٖسإ يـإ ٓـُْؿايهطاوإ وابـعامن َ ُٖضنُْس وضزَناضّ بهُئ يُ ث

وإ نىْهُ ض َيعطـطتٔ يـُ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ و ٓـُْؿايهطاوإ واتـُ ض َيعطـطتٔ يـُ ؾـًُٖسإ و ٓـُْؿايهطا           
ًَِ وايـُ       ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض ُّٓ ياغايُ، يُغُض ُٓو ثطٗشَيُ يـُ َـاززَّ يُنَُـسا ثـ خ٘يإ، َٔ ُْٖسَيو ت

ٌَ زَنطَيت نُ غُيطّ ُٓواُْ اتشًي  املهاض ) ( نُ زاْسضاوَ بُ ثًُّ بُضظّ تُغًٓؿِ ؾًُٖسإ، ُٓو ؾاَُّ ي
ًَؿـُُضطُ ب      املهاض ) ًَؿـًٓاض زَنـُّ يـإ ؾـًُٖسّ ث ىتطَيـت يـإ ؾـًُٖسّ غـُْيُض، تًُٓـسّ      ( ُْبٔ، ب٘يـُ ث

ًَؿـُُضطُ،           َُٖىو ُٓو بُض َيعاُْ زَنُّ نُ ًٓكرتاحًـإ نـطز، بهطَيـت بـُ ؾـًُٖسّ غـُْيُض يـإ ؾـًُٖسّ ث
ًَـت، نـىْهُ        ًَؿـُُضطُ ب ًَط ٕ، ظٗض َىْاغًبُ نـُ ٓـُوَف ؾـًُٖسّ ث نىْهُ ُٓواِْ تطيـ بُض اغتِ خُباتي

ًَو نُ زَيت ب٘ ٙت، َطزْ 3َطزٕ  ًَؿـُُضطُيُو ؾـًُٖس      َ٘ضَ َطزْ ًَو نُ زَنِ بّ٘ٙ، ٓـُو نُغـُّ نـُ ث
ًَت ًَت )ٙوإ بُ عُؾكُوَ زَنىوٕ بُضَو ثـريّ   خٍ٘ زَب ًَطز زََي ٌَ، ُٖضوَنى ثريََ بُضَو ثريّ َطزٕ زَن

ًَُـُ          ًَهًإ زاض ؾـتِٓ قاْىْـُ، ٓ ًَو يـُ ٓػـًىبُنإ نـُ يـُن ًَُُ بُ ٓػـًىب َُضطُوَ( ُٓوَ حُقِ خ٘ياُْ، نُ ٓ
يُغُض ُٓو ُٓزَبًاتُ ثُضوَضزَ بهُئ، نىْهُ َُكتىعُيُى َىُٓؾريات و عَُٙاـتإ ُٖيُ خَُيهُنَُإ 

ًَؿُُضطُ، وؾُّ غُْيُض،  ًَتُوَ يُواُْ وؾُّ ث ًَٓ ًَت بُ ظيٓسوويِ ؿت يُ تُٓطغتِ بعاظِ نىضزايُتِ، نُ زَب
       ِ ًَه ظيـاتطَوَ يـُّ    وؾُّ ضاثُض ئ، وؾُّ ن٘ض َو، وؾـُّ ٓـُْؿاٍ، وؾـُّ ًَٓ٘غـايس ُٓواْـُ بـُ حُغاغـًُت

ًَِ وايُ تُعبريّ ) ًَيري بهطَيت، ث ًَٓاغُنُ، ُْ يـُ  ض  ابنمع  املجعاقب زَقُ ياغايًُ َ ًَىيػت ًُْ ُْ يُ ث ( ث
(، زيـاضَ نـُ بعاظـِ ض ظطـاضغتىاظّ     دفاعةًا عةو احلركة  اتجخريةة  اتلويدشةجاني      تُغًٓؿُنإ، نىْهُ نُ وتطا )
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ًَــىَ زضوغــت بــىوَ، يــُ  َىقــابًًِ ٓــُو ضشَيُــُ زاطرينــُضَ ثــُيتا ثُيتاياْــُوَ، نــُ نىضزغــتإ يــُ َىقــابًًِ ن
ــُ          ٍَ َاؾ ــُ ــُ يُط ــتىوضّ َاََُي ــاْىِْ و زَغ ًَىَيُنِ ق ــ ــُ بُؾ ــاِْ، ْ ًَىَيُنِ ًٓٓػ ــ ــُ بُؾ ــُبىوٕ ْ ٓاَازَْ
ض َوايُناِْ طُؾت نىضزغتإ بهُٕ، ب٘يُ يُ ُٖض ناّ يُ بط طُناِْ ُّٓ ياغايُزا ٓـُّ ثطٗشَيـُ زا ٖـاتىوَ ٓـُو     

ٌَ )قععي  املجعاقب ض  ابنمع  ات) ًَت، ثاؾإ نُ زََي ًَساب ًَت وؾُّ ظيازّ ت ًَىيػت ْانات، نىْهُ قاْىٕ ْاب و ( ث
( زياضَ َُبُغت يُوَيُ ُٓو نُغاُّْ، ُٓو خَُيهُّ نُ يـُ ٓـُصتاَِ ُٓحساغـِ َُٓػـاوّ ْـاوخّ٘       ا ثاليا

ــُيَ      ــُ خـ ــتِ، ُٓواْـ ًَت بُض اغـ ــساب ًَـ ــىظّ ت ــت ضَـ ًَـ ــا ْاب ــىوٕ، ياغـ ــًُٖس بـ ــتاْسا ؾـ ــُ  نىضزغـ ــىوٕ نـ ًَو بـ هاْ
ًَطَزا ظٗض بـُ غـُضيح ْـُوتطَيت،     بُبريوب٘نىوِْ خ٘يإ زيؿاعًإ يُ َُبازئِ خ٘يإ نطزووَ، يُعِٓ ب٘ ي
َٙتِ، نـُ ؾًعًـُٕ           ًَُـُوَ وَنـى ٖـاوو نىْهُ نُؽ و ناضيإ ُٖيُ، نُؽ و ناضيؿـًإ َاؾًـإ ُٖيـُ بُغـُض ٓ

ًَت زاطريناضو َػ٘طُضّ َاؾُناًْإ بؽت، يُ بط طُّ )ج( َٔ تُضنًعّ يُغُض تُقطيطَ ٖاوبُؾُنُيُ، نـُ   زَب
ًَت ) اتشًي  املواطول ك   و اشجشً  او فق  حياثٌ نجيج  زَغتد٘ؾِ يُ ُٖضزوو يًصُّْ بُض َيع زَنُّ، نُ زََي

(، نجيج  ابععال احلراي  او ابييااي  ( ُٓوَ )اٙعُاٍ(َنُّ زووَّ ظيـازَ ) ابععال احلراي  او ابععال ابييااي 
ًَـت ) يُ بط  ًًَُّ نُ زََي ذوي اتشةًي  و      و املادا ابوىل   ةو اتقةانوى و ثقةرا كةا ث ل    6ثع ل اتفقرا )طُّ غ
ٍَ ببًتُ )املؤنف  ًًَُ؟ َاض ًَٓاغُنطزٕ زائ و بُتُبًعُت  ،(ذو اتشًي  و املؤنف ( ن ًَُُ يُ حاَيُتِ ث نىْهُ ٓ

ـ       و بـ٘ شْــًـ بـُناضزَيت، يـُعِٓ خــىاّ     يـُ بًسايـُتِ َىًَُوَيـُ، يــُ ظَـاِْ عُضَبًـسا )ظوج( بــ٘ ثًـاوي
(، )ظوج( ُٓو وؾُيُيُ نُ يـُزوا يًعَـُّ ظَـإ    دّ اضهٔ اْت ٚشٚدو اؾ١ٓا ٌ ٜاقثُضوَضزطاض زَؾُضَىَيت )

ًَىإ شٕ و ثًـاو              ًَـت ؾـُضم يـُْ ًَو يـُو ضَخٓاْـُّ يـُ ظَـاِْ عـُضَبِ زا زَطريَيـت زََي ض ظطاضَإ زَنات، يـُن
ًَٓسَ ًَهِ َ ضّ يىغُوّ يُ ظَاِْ عُضَبًسا ُٖيُ، خ٘ف بُختاُْ يُ )ظوج(زا ُٓوًَُْ، زَنات، يُعِٓ حاَيُت

ًَؿـُيُنِ بـ٘ تُضَىَـُ نىضزيُنـُ      شٚد١بُثًاوو بُ شًْـ زَوتطَيت )ظوج(، بىوِْ )ظوج او  ( يُ زَقُنـُ ن
ًَـت ٖاوغـُض، نُواتـُ              ًَـطَزا نـىضز ٖـُض زََي ًَـت ٖاوغـُض يـإ ٖاوغـُضَنإ، يـُعِٓ ي زضوغت نطزووَ، نـُ زََي

ًَو عٓـىاِْ )ظوج(ّ بُغـُضزا          بىوْ ًَىيػـت بـُ )ظوَـات(يـ ْانـات، نـىْهُ ٖـُض نُغـ ِ يُى وؾُ ناؾًُ، ث
ًَِ وايـُ حُقـُ ضَنـاوّ     ًَت، نُواتُ ُٓوَف َىٙحُظَيُنُ نُ ث ًَت ُٓو َاؾُّ ب٘ زَغتُبُض زَب تُتبًل بب

ًَت ) ًَىيػت بُ )اٙؾكاْْ  و غري اٙؾاالخ٠ٛ ٚاالخٛاتبهُئ، زيػإ نُ زََي كاْْ  ( ْانات، نُ ت٘ بُ مشىؾت ( ًٓرت ث
ًَهُ ) َـا    ٘سٟ ع٢ً اطالقاملطًل جيوتت، نُ وتت )اٙخىَ واٙخىات(مشىؾت ُٓواًْـ زَنات، نىْهُ َىتًُق

ًَهِ ًُْ، غىثاؽ.  يهٔ تكًس(، تُواو يُعِٓ ُٓوَ ًٖض ظَضوضَت
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ: 

 ْاغو خإ ؾُضَىو.
 اغو تىؾًل عبسايهطيِ:بُض َيع ْ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَت ثؿـتيريّ قػـُناِْ نـاى يـاووظ زَنـُّ، تَُـُْا زَنـُّ ُٓطـُض ٓـُو نـُّ             ًَـ ُٓوَّ يُبريّ بهـ غُضَتا ث
ــسا،      ًَ ًَيري بهُيٓــُوَ، نــىْهُ بُض اغــتِ وَنــى خــّ٘ ًٓؿــاضَتِ ث ونىضتًــَُإ ُٖيــُ وَنــى ياغــايِ بــّ٘ َــ
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ًَُُ ٖاوؾـإ بـى   ٓ ٍَ ًَؿـًٓاض         ُٓواًْـ يُطُ وٕ يـُ ٖـَُىو ٓـُو َُضاقتاْـُّ ض ووّ نطزووَتـُ ٓـُّ ًًًَُتـُ، ث
ًَو، ُٖض َاززَيُى نُ زَخىَيٓسضَيتُوَو تُعـسيٌ زَنطَيـت، يـإ وَنـُ َـُْابِ وَظيـط يـإ         زَنُّ ُٖض زَق
ًَؿــُُضطُ بَ٘ــإ ض ووٕ بهاتــُوَ غــُبُبِ تُعــسيًِ ٓــُو َاززَيــُ، َُوٖــُضّ تُعسيًــُ ب٘نــًُ،    يًصْــُّ ث

ًَت يُ نىْهُ خَُيه ًَػتا ؾًُٖسّ تاظَ نَُُ ُٓوَ يُى، زوو: ُٓوَ نِ  3117ًَو ثطغًاض زَنات زََي ُٖتا ٓ
ًَٔ ًُٓتًاظاتًإ ب٘ ظياز زَنُٕ، بُض اغتِ ب٘يُ َـٔ ٓـُو    بىو نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ ُٖض ُْبط ايُوَ ُٖض زََي

          ّ ًَهِ يـُ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖس، ب٘يـُ ُٓوقػـُ زَنـُّ، ب٘ٓـُوَ ٓـُو ؾـتُ ضٗؾـٔ     حُقُ زَزَّ بـُخّ٘ يـُن
ًَتُوَ ّٙ خَُيو، ًُٓتًاظات ظياز ْانُّ َاضّ وا ُٖيُ تُغًٗٚت زَنُّ، يـُ ُْتًجـُّ َاََُيـُّ وَظيـط      بب
ًَو ططؾتــِ بــ٘ زضوغــت بــىوَ، يُبُضٓــُوَ زَيــُوَيت ٓاغــاْهاضيُى بهــات بــ٘ طُياْــسِْ ٓــُّ َاؾــُ بــُ  نَ٘ــَُي

ًَؿٔ  َٙتًإ، يُبُضُٓوَ ُٓطُض بهطَيت ُٓو ُٓظيُتُ به ًَت تُعسيًُنُ نًُ؟ بـ٘  ٖاوو ًَ ًَُإ ب ُٖض َاززَيُى ث
ًَٓان٘نـُنإ،    ًَُنُ باغِ َـُْاتًكِ َ ًَٓاغُّ ؾًُٖس زا يُ ُٓغ فتىوُْ ُٓوَّ َٔ بًًٓىَُ ُٓو َاززَيُ يُ ث
ًَسا باؽ ُْنطابىو، ُّٓ َاززَيُ ُٓوَّ حٍُ نطزووَ،  ًَؽت ْاونُ نىضزغتاًُْناِْ زَضَوَّ ًٓكًًِ ت ًَ يإ باب

ًَياّ زَغت ٍَ ُٓوَّ بُض اغتِ ٓـُو ) نُ َ ( اتشًي  املهاض د٘ؾًُ بُض اغتِ، ُٓوَّ نُ ز. قباح وتِ ظٗض يُطُ
ًَـت يـإ            ًَِ وايُ ٓـُوَّ نـُ يـُ ًٓبـازَّ َـَُاعِ تًانـىو، ٓايـا نًًُابـاضإ بىوب ًَط ، َٔ ث ؾًُٖسّ خُباتي

ًَت، ُْتًجُّ خُباتًإ تًانىو، ُّٓ باؾُ  ُ ُٓطُض ٙزَيًُنإ ُْبىوبٓـُ ؾـ  ُْٓؿاٍ بىوب واضو ثاَيجؿـت  ىَئ ٖـ
ًَؿُُضطُنإ ب٘نِ ُْٓؿايهطإ؟، َُٖىوَإ زَظاْؽت ُٓطُض َُٖيُظـُ ُْتًجـُّ ٓـاظاز نـطزٕ ُْبىوايـُ،       ب٘ ث
ًَىيػـت ْانـات نـُؽ نـَ٘يِ بهـات، ٓـُو خَُيهـُ           ًَؿُُضطُنإ بُخَُيهُنُيإ ُْوتبايُ ٓاظازَـإ نـطزووَ، ث ث

ا ٖـَُىوَإ يـُ ؾـار بـؽت، ٖـُض َُكتىعُيـُنُإ       تَُُتىعِ بُ ٓاظازيُوَ نطزووَ، ًٓٓجـا خـ٘ ْـُف زَنـط    
حاَيُتِ َُزَِْ و ُٓو خَُيهُ بُض َيىَبُضئ، يُبُضُٓوَ ثؿتيريّ قػُّ ز. قـباح زَنـُّ نـُ بُض اغـتِ َـٔ      

ًَِ، ُٓطـُض بهطَيـت        اتشةًي  املهاضة   ْىوغًىَُ ّٙ خّ٘، نُ ٓـُّ )  ًَهِ بـ٘ زابٓـ ( بـُؽ َُْـسَظاِْ ض بـُزيً
ًَؿُُضطُ ًَت، بُ٘ٓوَّ َُؾٗىَِ َىخايـ ُْزات بـُوّ تـط، ٓـُوَّ     ؾًُٖسّ غُْيُض يإ ث ًَهِ باف زَب ؾت

ًَت، يـُعِٓ   ًَط  ُْبىوب نُ بُ ًٓبازّ ََُاعِ تًانىوَ يإ ُٓوَّ نُ ؾًُٖسّ َىاتُٓ، نُ وابعاْؽت خُباتي
ًَو              ًَهِ تـط نـُ َـٔ يـُ شيـاِْ ضٗشاْـُ زَيبًـِٓ َُغـُيُٕ يـُن ًَهِ بـ٘ بهطَيـت، ؾـت ُٓوَ ت٘ظَيو ُٓطُض حُي

ًَؿ َّٙ يُ ؾُض زا تًاُْنىوَ يُناتِ ًٓجاظَّ خّ٘ يـُ غـُياضَ وَضطـُض اوَ نـطاوَ بـُ ؾـًُٖس و،       ث ُُضطُيُ، بُ
ًَتــُوَ؟ يــُ ٖــًض    ًَيــاّ زَب ؾــًُٖساُْ وَضزَططَيــت َٓــساَيِ تَُــُتىع زَنــات بــُ ًُٓتًاظاتــُوَ ٓايــا ٓــُوَ َ

ًَٓا  ًَو يــُ ث ًَتــُوَ بــا يــُ يــُن ًَيــاّ زَب ًَٓاغــُيُى ْــَُبًِٓ، ُٓطــُض ٓــُوَ َ ٌَ، َُغــُيُٕ يــُ ث غــُنإ ٖــُب
ًَياف َطز ُٖض بُ ؾًُٖس  ًَؿُُضطُ بىو يُ حازيػُّ غُياضَ، يإ يُْاو َ ؾًُٖسّ َىاتٔ بٓىوغٔ ُٓطُض ث

 حًػاب زَنطَيت، نىْهُ ُٓوَ بُ عَُُؾت تُتبًل زَنطَيت، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ: 

 ؾُضَىو ناى زَيؿاز.
 از حػؽت قازض:بُض َيع زَيؿ
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنِ طؿتِ ب٘ يًصُّْ  ًَؿُنِ ُٖض ت ًَهِ يًصٍُْث ياغايِ َُٖإ ثطغـًاضّ نـطز،    ياغايِ، َٔ يُ ُْٓساَ

ًَُُ يُ ياغانإ ُٓو ناتُّ نُ َُٖىاض زَنطَيت، ٖـَُىاضَنإ بـُ َاززَيـُنِ ياغـايِ زازَبـُظَيت، يـإ ياغـا         ٓ
ًًَُنُف بــُ َاززَيــُنِ ياغــايِ زازَبــُظَيت، َــاضّ وا ُٖيــُ ياغــايُى نــُْسَاض ٖــَُىاض زَنطَيتــُوَ،  ُٓغــ

          ٍَ َٕٚ يُطـُ ًَؿًٓاضزَنُّ يُّ ياغايُو ب٘ زاٖـاتىو ٓـُو ياغـاياُّْ نـُ ٖـَُىاضزَنطيت بٓىوغـطَيت ياغـاّ ؾـ ث
ًَُـُ             َّ ٖـَُىاض نـطاوَ، ظٗضَـاض ٓ ًَت بـ٘ خـَُيو، نـُ ٓـُّ ياغـايُ يـُ نـى يـُ  َُٖىاضَناِْ، بُ٘ٓوَّ واظح تطب

ًَيايـُنِ تـط ْـاظاْؽت ٖـَُىاض         َُٖىاضنطزْسا زَنًُٓ َاززَيُى َُٖىاض نطاوَ ْاظاْؽت ٖـَُىاض نـطاوَ، يـُ َ
( ٓـُوَ  ايكـإْٛ ٚاخـس تعدٜالتـ١   ، ايكإْٛ ٚنافـ١ تعدٜالتـ١  نطاوَ، ب٘يُ يُ ظٗض ؾىَئ َٔ بًًٓىَُ ْىوغطاوَ )

ًَت ب٘ ياغانُ، نىْهُ ظٗضَاض ي ًَؿُ زضوغـت  زاض َيصضاوَتُوَ، بُ٘ٓوَّ واظح ب ُ ياغانإ َىتابُعُّ نطزووَ ن
ًَٓاغُّ ؾًُٖسزا َـازاّ ٓـُوَ    ًَؿًٓاضّ زووَهتِ يُ ث ًَؿًٓاضزَنُّ، ث زَنات، بُتايبُتِ يُّ ياغايُوَ تُْٗا ث
َٙتِ ُٓيػاّ و ُٓواُْ زَططَيتـُوَ، زَنطَيـت    ًَِ وايُ ؾًُٖسّ ٖاوو ًَٓاغُيُنِ طؿتًُو ثاؾإ زابُؾهطاوَ، ث ث

ًَٓاغُؾسا زا َّ )يُو ث ًَطَ َاض ٍَ نـّ٘ تـُعطيؿِ     اتشةًي  املهاضة   بط َيصضَيت، نىْهُ ي ( ًَاُْنطاوَتـُوَ، َـاض
َٙتًؿــسا ُٖيــُ و،   ؾــًُٖسَنُ ْــُنطاوَ، ثاؾــإ بــُ ؾُقــُضَ ًَانطاوَتــُوَ، ب٘يــُ ٓــُوَّ يــُ تــُعطيؿِ ٖاوو

ًَؽت ِٖ ُٓيػاّ و ُٓحساغِ ْاوخ٘ ُٓواُْؾِ ب٘ ظياز به ًَ ًًَُنُزا ُٖيُ ب طَيـت، ب٘فتىوْـُ   ظآًسَٕ نُ يُ ُٓغ
  او اتهضال اتصياش   ةو اجة    كثيَشمةرطةك   و فق  حياثٌ   خه ق اتلفا  املصل  )بٓىوغطَيت )ايؿـًٗس:  

ًَيىَإ دفاعًا عو احلرك  اتجخرية  اتلويدشجاني  ض  ابنمع  اتقععي  املجعاقب  واحلرة  ا ًَُُ ُٓوََإ نطز ب (، نُ ٓ
ًَٓـاوّ ٓـاظازّ، نـُ          ُٓو ُْتُواُْؾـِ نـُ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتا      ْٔ، نـُ خـُباتًإ نـطزووَ زَنطَيـت نـُ يـُ ث

ًَٓاوّ ٓاظازّ ؾُض ّ نـطزووَ،   ًَؿُُضطُ يُث ًَهِ باؾُ، نُ ث ًَٓاوّ ٓاظازّ تُغُوض زَنُّ َُبسَٓ زَوتطَيت يُث
ــُويـ )    ــت ٓ ــ٘ ظيازبهطَي ــُّ ب ــُى َىًَ ــإ ي ــ١(، ثاؾ ــ١ٝ ايداخًٝ ــداخ ايطٝاض ــًًُ   االس ــُو ض ووزاوَ غًاغ ب٘ٓ

ًَػتا وابعامن ُٓو ؾًُٖساُْ وَنى ؾًُٖسّ غـُْيُض حـُقًإ ُٖيـُ،     ْاوخ٘يُنإ، ًَِ عَُُيًُ ٓ نىْهُ بُث
ًَطَ يإ يُ ؾُقُضَّ ) ًَِ وايُ ُٓوَ ًٓعاؾُ بهُئ ُٓطُض ي ( ٓـُوَ ظيـاز بهطَيـت، ٓـُو     اتشةًي  املهاضة   ب٘يُ ث

ٍَ    َىًَُ تُقطيبُٕ باؾرتَ، ضووزاوَ غًاغًُ ْاوخ٘يُنإ باؾرتَ بُ بط واّ َٔ، ٖـُض ي  ٍَ ٖاونـاضامن يُطـُ ُطـُ
ًًَُّ   اتشًي  املهاض وؾُّ ) ًَؿُُضطُ، يإ ؾًُٖسّ غُْيُض باؾرتَ، يـُ غـ (، بُ٘ٓوَّ بهطَيت بُ ؾًُٖسّ ث

، (اباادا ااعاعي  تلبايزانني و اتلويد اتفيلني و جرائم اخرى  شااً  تجلم ااةرائم  )بط طُّ )ب( نُ ْىوغـطاوَ  
ًَيـاّ تـطيـ      بط واّ وايُ ُٓوَ ًَانُضَوَيُ، ت٘ظ ًَو ْـاوّ ْـُبطاوَ، َ ًَؿُ زضوغت زَنات يُوَّ خـَُيه َيو ن

ًَِ وايُ بهطَيـت )و  ًَـت، ب٘ٓـُوَّ ْـاو ْـُبطزضَيت، يـإ       اباةادا ااعاعية    نافـ١ ُٖيُ ْاوّ ُْبطاوَ، ث ( بـُؽ ب
ٍَ، ) اباادا ااعاعي َُغُيُٕ ) ُوَ، ب٘ٓـُوَّ نـُ ٖـَُىو ؾـىَيُٓنإ بيطَيتـ     ( اباادا ااعاعية  ( ناؾُنُؾِ ْـاو

ٍَ، يـإ ططوثـُنإ زيـاضّ          ْاظامن ُٓوَ زَنطَيت يُض ووّ ياغايًُوَ، َُبُغـتِ ُٓوَيـُ ؾـىَيُٓنُ زيـاضّ ْـُنط
ًَـت بـ٘          ًَ ًَت، ٙيـُِْ تـطيـ طًـُيِ بهـات ب ًَؿُ زضوغـت ْـُب ُْنطَئ، بُ٘ٓوَّ ظٗضتطئ خَُيو بيطَيتُوَ، ن

َٕٚ ُْٖات؟ُْٖات، ُّٓ ب٘ ْاوّ  ْاوّ َُٖيُظُ ُْٖات، ُّٓ ب٘ ْاوّ طُضًَإ يإ بُ٘ٓوَّ يـُو ُٓؾـهايُ    ؾ
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ًَىَ ؾًُٖسّ ًْؿتُاًْتإ ٙبـطزووَ،   َٙتِ بُض اغتِ ٓ يُ غًاغُيُنِ ظَاُْواِْ بًيطَيتُوَ، يُ ؾًُٖسّ ٖاوو
َٙتِ َىتُؾـَُريات و ٓـُختآِ عُغـهُضّ و ظَحايـُّ ٓـُيػاَتإ زاْـُْاوَ، ب٘يـُ             َّٙ يـُ ؾـًُٖسّ ٖـاوو بـُ

ًَؿــًٓاض زَنــُّ يــُ ؾــًُٖسّ ٖــاو  َٙتِ ٓــُو ث َٙتًــُ،   2و ؾُقــُضَف زابٓــسضَيت، نــُ يــُ ظَٓــِ ؾــًُٖسّ ٖاوو
َّٙ َيـُ يـُ           ًَو نـطاوَ، بـُ تُؾجريات، ُٓختآِ عُغهُضّ، ظَحايُّ ٓـُيػاّ، يـُ ؾـًُٖسّ وَتـُِْ تـُعطيؿ

 َّٙ ًَِ يًصُْ، بُ ًَىَ ٙتإ بطزووَ بُث َٙتِ ظياز بهطَيت،  2تُعطيؿُنُ ٓ نُيًُات ُٖيُ، نُ ب٘ ؾًُٖسّ ٖاوو
 (، غىثاؽ.ٚضشاٜا االيػاّ -ايعطهس١ٜ الخطا٤ا -ايتؿجريات)

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ظًإ خإ.
 بُض َيع ظًإ عبسايطحًِ عبسار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ــا       ــتِ، زي ًَىَيُنِ طؿ ــ ــطاوَ بُؾ ــًُٖس ن ــُّ ؾ ًَٓاغ ــسا ث ًَٓجَُ ــُ ث ــُ ي ــُّ ن ــاززَّ يُن ــبُت َ ــٔ بًُْػ ضَ َ

ًَٓاِْ وؾـُّ    ًَبًًٓإ ُٖبىو يُغُض بـُناضٖ ًَو بطازَض ت ًَؿرتيـ نََُ٘ي ًَتى نُ ث ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ،  ُٓطُض ب ث
ًَـت تُبـُِْ       ًَـٌ بـاف ب ًَؽت زَغتىَيُُٓوَ، ُٓطُض بعاْؽت يًصْـُ ث ًَ نُنساضّ، بُؽ زوو زَيط ّ يُنُّ ُٓطُض ب

ًَؿُُضطا ًَو يُغُْيُضّ خُباتِ ث ًَه٘ؾاِْ غًاغِ ب٘ بـُضططيهطزٕ  بهطَيت، ؾًُٖس ُٖض نُغ يُتِ، يإ يُ ت
ًَؿـًٓاضَّ        يُ خَُيهِ نىضزغتإ و، بُؾساضيهطزٕ يُ بعووتُٓوَّ ضظطـاضغتىاظّ طـُؾت نىضزغـتاْسا، َـٔ ٓـُو ث
ًَٓاغـُناِْ تـط،       ًَٓاغـُّ يُنـُّ، ٖـُّ ث ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض ُّٖ ث ًَو ت ًَت، نََُ٘ي ًًَإ باف ب ُٖيُ ُٓطُض ث

ًَؿــرت ٓ  ــُ ث ًَُ ــٔ      زيــاضَ ٓ ــُ َ ــَُىو ُٓواْــُّ ن ــِ زووًََــسا ٖ ــُ بُؾ ًَٓاغــُيُ ي ــُو ث ــُوَزا نــُ ٓ ــإ ب اَاشََ
ًَهسا خُباتًإ نطزيُ، ياخىز ؾًُٖس بىوٕ، نُ ُٓويـ زَوتطَيـت يـُ زشّ    ًَٓاو ٓاَاصت خىَيٓسَُوَ، زياضَ يُث
ــُ           ــُضّ ض شَيُـ ــُ يُغـ ــًِ ُٖيـ ًَبًٓـ ــٔ ت ــُوَّ َـ ــىشّ، ٓـ ٍَ نـ ــُ ــُناِْ نَ٘ـ ًَُٓضَناِْ تاواْـ ــ ًَ٘غـ ــُ زاث ضشَيُـ

ًَو ُٓحساغِ تـط بُغـُض ٖـُضَيُِ    ز ًَؽت يُزواّ ضاثُض يُٓوَ نََُ٘ي ًَؽت و َُْي ًَ ًَُُ ب ًَُٓضَناُْ، نىْهُ ٓ ًَ٘غ اث
 َّٙ ًَهُ و ض وويساوَ، بُ ًَجُض ّ، َٔ ُٓطُض وضزَناضيُنُؾِ باؽ ُْنُّ، يُبُضُٓوَّ ُٓوَ حاَيُت نىضزغتاْسا ت

ًَٓاغُنُ ناضَغـُضّ بـ٘ بس   ًَت يُ ْاوَض ٗنسا ث ًَُُ زَب ًَؽت زوو ثـاضتِ       ٓ ًَؽت و ْـَُي ًَـ ًَُـُ ب ٗظيٓـُوَ، نـىْهُ ٓ
ًَُـُ ْانطَيـت بـُ ثاضتـُ غًاغـًُناِْ        ًَو ثاضتِ غًاغِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا ٖـُٕ، ٓ غًاغِ، ياخىز نََُ٘ي
ــُ        ًَُٓض، ب٘ي ــ ًَ٘غ ــِ زاث ــت ض شَيُ ــت بىتطَي ًَ ــًُٖس بىوب ــُوَ ؾ ًَو زواّ ٓ ــ ــُض نُغ ــاخىز ٖ ــت، ي ــإ بىتطَي خَ٘

ًَٓاِْ َُٖىو  َٙتًاُّْ نُ زَوتطَيت يُ ؾُض ّ ْاوخ٘زا ؾًُٖس بىوٕ، زياضَ ططيٓيًُنـُّ بـ٘   يُْاوٖ ُٓو ٖاوو
ٍَ ْاوَض  ًَط يُٓوَ نُ يُطُ ًَـطَزا ناضَغـُضّ ُٓواْـُّ يـُ       ُٓوَ زَط ًَـت ي ًَت، ب٘يـُ زَب ًَؿًٓاضَنُ ْاطىصت ٗنِ ث

ًَٓاغُنُ بُؾ ًَت ناضَغُض بهطَيت يُ زاض ؾتُٓوَّ ث ًَىاظَيهِ تط، يُ بط طُّ ؾُض ّ ْاوخ٘زا ؾًُٖس بىوٕ، زَب
ًَُُ يُ يًصُْ بُ وَظيطَإ وت يُغُض ؾًُٖساِْ ْاوخ٘، زياضَ ُٓو  ًَط ، ٓ )ع(ـسا نُ زَوتطَيت ؾًُٖسّ خُباتي
ًَٓاغــُنُ زَوتطَيــت، ٓــُوَّ نــُ يــُ زوايــِ زا ٖــاتىوَ شيــاِْ خــّ٘   طُض اْسيــُوَ بــ٘ ٓــُوَّ نــُ يــُ ن٘تــايِ ث

ًَ ٍَ ث َّٙ ُٓوَف يُطُ ًَتُ قىضباِْ، بُ ًَُـُ بـاؽ يـُ          نطزب ًَـت، نـىْهُ ٓ ًَٓاغـُنُ َـاضَيهِ تـط ْاطىصت ؿـُنِ ث
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ًَـت بـُ نطزاضَنـاِْ تـط، وَنـى            ًَُٓض زَنُئ، ب٘يُ بُ بـط واّ َـٔ ٓـُوَّ يـُزواّ ُٓويؿـُوَ ب ًَ٘غ ض شَيُِ زاث
ًَـت، بًُْػـبُت ؾـًُٖساِْ ًَٓ٘غـايس، بـُ        ًَهِ تط بـىو ب تُقًُٓوَ ياخىز نطزَوَّ غُضباظّ يُ ُٖض ؾىَيٓ

ًَت، يإ بط واّ َٔ  ًَو ؾًُٖس بىو ب ًَٓاغُنُ زَنات، نُ زَوتطَيت ُٖضنُغ تُْٗا زَيط ّ يُنَُِ نُ باؽ يُ ث
ًَٓاِْ نُنِ نًًُايِ يُْاو بـطا   شياِْ يُُٓصتاَِ تاواُْناِْ ًَٓ٘غايس، ناتِ تاواُْناِْ ُْٓؿاٍ يإ بُناضٖ

ًَت، ض اغتُ ُٖض زوو زٗغًُنُ نُ باؽ يـُ   باضظاًْـُنإ و ؾُيًًـُنإ زَنـات،    بٔ، بُبط واّ َٔ ُٓوَ ناؾِ زَب
ًَٓطاوَ زياضَ ططيٓيًُنُّ ب٘ ٓـُو زَطُض َيٓطَيتـُوَ، نـُ ٓـُوَ يُٙيـُٕ زازطـاّ تاواُْناْـُوَ بـُ          نُ ْاويإ ٖ
ًَُـُ   ًَساْسضاوَ، ب٘يُ ُٓطُض ٓ َّٙ خ٘ يُ بُضاَبُضيؿسا نُيػِ َُٖيُظُف زاِْ ث ًَساْسضاوَ، بُ ؾُضَِ زاِْ ث

ًَتُ غُض وَظاضَتِ ؾًُٖسإ، ياخىز ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بُ بط واّ َٔ وا باؾُ ؿتاُْوَيت نَُرتئ طًُيِ  ب
ــت،      ًَ ــت، ض نًًُابــاضإ ب ًَ ٍَ، ض ٓــُْؿاٍ ب ًَٓــسضَيت، تــُْٗا بــاؽ يــُ تاواْــُنإ بهــط ًَو ُْٖ ْــاوّ ٖــًض ؾــىَيٓ

ًَو يـُ نـطزاضّ َـُْيِ يـإ نـاضّ تـري       َٙتِ باؽ يُوَ زَنطَيت، نُ ُٖض نُغ ٗضّ بًُْػبُت ؾًُٖساِْ ٖاوو
ًَـت، زيـاضَ ٖـَُىو نطزاضَيهـِ َـُْيِ بـ٘               يإ يُ نـ٘ض َوَ ًًَُْ٘نـُّ طـُؾت نىضزغـتإ شيـاِْ يـُ زَغـت زاب
فتىوُْ تُقًُٓوَيُى زَنطَيت، َُٖىو تُقًُٓوَيُى نطزاضّ َُْيِ ياخىز نطزاضّ تريٗضيػتِ ًْـُ، ب٘يـُ   

ًَـطَزا غـىو         َٙتِ ي َٙتًـُو، ظٗضتـطئ ٖـاوو ًَـطَزا نـُ ؾـًُٖسّ ٖاوو ًَت ي ًَـت يـُو َاؾـُ، نُواتـُ     زَب زَُْس زَب
ًَؿـرت ومت بـ٘               ًَُـُ تـُْٗا حُغـطٍ بهـُئ يـُ نـطزاضّ َـُْيِ و نـطزاضّ تـريٗضّ، نـىْهُ وَنـى ث ْانطَيت ٓ
َٙتًسا نُ نىوٕ ب٘ غُيطإ، خ٘ ُٓوَ يُ نطزاضّ َـُْيِ زا   ًَو ٖاوو ًَو بُ نََُ٘ي فتىوُْ تُقًُٓوَّ ُٓيػاَ

ــُبىوَ، ن   ــتًـ ْ ــاضّ تريٗضيػ ــاخىز ن ــُبىوَ ي ــؽت،    ْ ــاِْ َ ــسَٕ قىضباًْ ــُوَ ظآً ــطَ تُقًٓ ًَ ــت ي ًَ ــُ زَب ُوات
قىضباًْاِْ َؽت َُبُغتِ ُٓوًَُْ نـُ يـُ ضَيهدطاوَنـإ نـاض زَنـُٕ و ٓـُضنًإ ُٖيـُ، ٓـُوَ زيـاضَ خ٘يـإ           
َّٙ َـٔ قػـُّ يُغـُض       ًَؿهُف بُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ نطزووَ ب٘ واشووّ ثُضيـَُاْتاضإ، بـُ ياغايُنًإ ث

َٙتًاُْ ًَتُوَ، ياخىز تُقًُٓوَيُى يـُ  ُٓو ٖاوو ٌَ زَتُق ًَهِ ث ًَهسا ًَٓ َٙتًُنِ ٓاغايًُو يُ ؾىَيٓ يُ نُ ٖاوو
ًَــت، َــٔ ثؿــتيريّ ٓــُو     ٌَ ٓــُوَّ نــاضّ تريٗضيػــتِ يــاخىز نــاضّ َــُْيِ ب َّٙ بــُب ًَو زَنطَيــت، بــُ ؾــىَيٓ

َّٙ يـُ    91ِ ب٘نىوُّْ ضاظاو خإ زَنُّ، زياضَ ن٘ض َوَ ًًَُْ٘نُّ طُؾت نىضزغتإ َُبُغـتُإ غـايَ   (ــُ، بـُ
ًَُـُ ؿتاْـُوَيت ٓـُوَف               ًَجـُض ٍِيىَ، ب٘يـُ ُٓطـُض ٓ ًَـ وَقتـًـ طـُؾت نـىضز بـُن٘ض َوّ تـطزا ت َُٖإ ناتـسا ثـ

ًَجُض يىَ، زاواناض ًًَسا ت ًَؿًٓاضَيهًؿِ ُٖيـُ بـ٘ ؾـًُٖساِْ    ًٓعاؾُ بهطَيت، ن٘ض َوَناِْ تط نُ طُؾت نىضز ث ّ ث
َٙتِ ُٓوَ ًٓعاؾُ بهطَيت، نُ ُٖض ٖا َٙتًُى بُ ناضَبا طًإ يُ زَغت زَزات، َٔ َُبُغتِ ُٓوَ ًْـُ  ٖاوو وو

ًَؿــهُف بــُ    نـُ يــُ وَظاضَتــِ ناضَبــا ناضَُْــسَنإ يــُناتِ، يــُ  ُٓغـٓاّ نــاضزا، نــىْهُ زيــاضَ ثطٗشَيــُى ث
َٙتًـُنِ ٓاغـايِ يـُ َاَيُنـُّ خ٘يـسا بـُ        َّٙ ب٘ فتىوُْ ٖاوو ثُضيَُإ نطاوَ بُْاوّ ؾًُٖساِْ ضووْانِ، بُ

 طًإ يُ زَغت زَزات، غىثاؽ. ناضَبا
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ًَؿُوا ؾُضَىو.  ناى ث
ًَؿُوا تىؾًل َػسيس:  بُض َيع ث
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ ْـا،       ًَتـُوَ، يُبـُض ٓ َٔ زاواناضّ يًصُّْ ٖاوبُف ُّٖ بُ ظَاِْ عُضَبِ، ُّٖ بُ ظَاِْ نـىضزّ بًدىَيٓ

ُبُض نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ نطاوَنإ، زوايِ نُ طىَيبًػت بٔ بعأْ ٓـُو ٖـَُىاضَ نـًُ،    ض َْيُ ي
َّٙ بُ ظَاِْ نىضزّ ُْتإ خىَيٓـسَوَ و، َاززَنـاِْ تـط،     ًَؿرت زَقُنُتإ بُ ظَاِْ عُضَبِ خىَيٓسَوَ، بُ ث

ًَٓاغـُ نـطاوَ، َـٔ          ًَو ظاضاوَ ُٖيـُ نـُ ث زاوانـاضّ ٓـُو َاززَيـُ ًًٓػـا     بًُْػبُت ُٓو َاززَيـُ زيـاضَ نَ٘ـَُي
ٍَ نـُ           ٌَ زا ٖـاتىوَ َيـُ يـُ ؾـًُٖسّ ًْؿـتُاِْ، َٓـسا ًَِ ثطٗشَ ياغانُ، نُ يـُ ُٓغـ بهطَيتُوَ، َاززَّ ُٓغ
ًَٓاغُنإ ًٖض ًَاواظيُنِ ُٓوتّ٘ ًُْ، ُٓطُض َايـُوَف   ًَطَ ناض بُو بهطَيت، نىْهُ بُض اغتِ ث ًٓعاؾُيُ ي

ًَٓا، َٔ زاواناضّ يًصْـُّ ٖا  ٌَ          زَْيِ ُْٖ ٍَ يـ وبـُف بُتايبـُتِ يًصْـُّ قـاْىِْ ٓـُو َىٙحُظَيـُّ َـٔ طـى
ًَٓاغُّ ؾًُٖس يُ زَيطّ ن٘تايِ َـٔ بـُ نىضزيُنـُّ زَغتىَيُٓـُوَ، زيـاضَ بـاؽ يـُ ٖـَُىو ٓـُو           بيطٕ، يُ ث
ًَىَ حُغطتإ نطزووَ  ؾتاُْ نطاوَ نُ تاواُْناِْ َُْيِ زش بُ طُؾت نىضز يُ ُٖضَيِ و ْاونُ زابط ٍِاوَنإ، ٓ

ُٖضَيُسا َُبُغتتاُْ، ب٘يُ وؾُّ ُٖضَيِ و ْاونُ زابط اوَنإ ٙبُضٕ باؾـرتَ، زش بـُ طـُؾت نىضزغـتإ      يُْاو
ًَؿـرتيـ        ًَو زَططَيتُوَ نـُ يـُ زَضَوَّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ بـىوَ، ث ًَُ، ُّٖ خَُيه ًَت ُٓوَ تُحػًٌ حاغ ب

سإ ًٓؿـًإ بـ٘ نـطاوَ، بًُْػـبُت     ُٓواُّْ نُ يُ ْاونُ زابط اوَنإ بىوٕ، بُ تُٓهًس يُْاو وَظاضَتِ ؾًُٖ
ًَـساططّ نـطز يُغـُض ٓـُوَّ نـُ       ًَؿًٓاض زَنُّ يُعِٓ َُْابِ وَظيط ث ؾًُٖسّ ًْؿتُاِْ و َٓساَيًؿُوَ، ث
ــإ       ــُى ي ــُزا ٖــاتىوَ، ًَٓخُي ــُتًـ زا ُٖيــُ ٖــُضوَنى يــُ َاززَن ــُ تــاوإ حهىَ ــإ باؾــُ و، ي ًًَ ٓــُوإ ث

ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓوَ ًٓعاؾـُ   18ىاض َىونُيُنِ َاْياُْ ببُخؿٔ بُو نُغاُّْ نُ يُ خ غاَيًُٓ، ب٘يُ َٔ ث
ًَـساططّ    ًًَُنُ، ُْى ُٓوَ ًًٓػا بهطَيتُوَ، نىْهُ ٓـُوإ ث ًَِ ثطٗشَ َاززَنُ يُ ياغا ُٓغ بهطَيت يُغُض ُٓغ
زَنُٕ، حهىَُت يُ تىاْاّ زا ُٖيُ و، َُٖىاضَنُؾِ حهىَُتُ، ْاظامن َىبـُض يطٍ يًصْـُّ ٖاوبـُف نـًُ،     

 ًػاتإ نطزووَ؟ غىثاؽ.بُ٘ٓوَّ نُ ًٓ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى ناضزٗ ؾُضَىو.
 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَٓاغـُّ ؾـًُٖس،          ًَِ وايـُ بـ٘ ث ٌَ بهَُـُوَ، ثـ َّٙ ُٖض زََُوَيت تُٓهًـسّ يـ ًَبًًُٓنامن وتطا، بُ ُٖضنُْس ت
ًَٓاغُي ًَىيػتُ ث ًَهُ          ث ًَٔ ؾـًُٖس ٖـُض نُغـ ًَـ ًَٓاغـُيُ تُغـًٓـ ْـُنطَيت، ب ًَت بُض اغـتِ يـُو ث ُنِ طؿتِ ب

ًَؿُُضطاُْ يإ غًاغًاُْ وَى بُضططيًـُى يـُ خـَُيهِ نىضزغـتإ و، بُؾـساضّ يـُ        شياِْ خّ٘ يُ خُباتِ ث
ٓــُو  بعووتٓــُوَّ ض ظطــاضغتىاظّ نىضزغــتإ زشّ ض شَيُــُ غــتَُهاضَنإ بــُخت نــطزووَ، زوايــِ زَيًٓــُ غــُض  

ًَىَّ خىاضَوَ تُغًٓـ نـطاوَ، نـىْهُ يُغـُضَوَ ٓـُو تُغـًٓـ نطزْـُ ظَضوضّ        تُغًٓـ نطزُْ، نُ بُّ ؾ
ًَُـُ             َّٙ يـُ حُقًكُتـسا ٓ ًَط ، يـُعِٓ َُٓـُ ًَانطزُْوَيُنـُ، بـُ ًَـت ؾـًُٖسّ خـُباتي ًُْ، نىْهُ نـُ زََي

ًَؼت يُ خُْسَقِ بُضخىز ًَؿُُضطُ، نىْهُ ًَُٖؿُ نُ زََي ًَؽت ؾًُٖسّ ث ًَ ًَؿـُُضطُيُى، خـّ٘   ب إ وَى ث
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ًَؿُُضطُ ب٘ تُغًٓـ  ًَؿُُضطُ، نىْهُ ؾًُٖسّ ث ًَؿُُضطُيُى، باؾُ ؾًُٖسّ ث ًَت وَى ث ًَو زََي يُ قُوغ
ًَسايـُ، يـُوَّ نـُ تـ٘      بهطَيت باؾرتَ، يُبُضُٓوَّ ُٖض َُغُيُ َاززيُنُ ًُْ، َُغُيُ ض ووّ َُعُٓويؿِ ت

      ٙ ًَؿُُضطُ ًَـاواظَ ؾـًُٖس ٖـُض ؾـًُٖسَ، َـٔ بـ٘  ًَساويػـتِ و يُنػـاِْ،       ث ٍَ ٓـُوَّ ث يـُِْ َـاززّ  يُطـُ
ًَٓاوّ بُضططيهطزٕ يُ ًًًَُتُنُّ خّ٘، يـإ زش بـُ    ًَت يُث ًَو ؾًُٖس زَب ًَت، يُن ًَسا ب يُعِٓ عُزايُتِ ت
ًَت حهىَُت ٓـُضنِ بُضثطغـًاضّ زابًٓهطزْـِ شيـاِْ َػـ٘طُض بهـات، ٓـُوَ ٖـًض          ضشَيُُ غتَُهاضَنإ، زَب

ــت تــُضَزوزَيهُإ  ًَ ًَسايــُ، نــُ ٙيــُِْ َُعُٓويــُ زياضيــُ نــُ     ْاب َّٙ ٙيــُِْ تــطّ ت ًَت، بــُ يــُو ٓــُوَ ٖــُب
ًَهِ ًٓجابِ تطَ و، ب٘ ٙيُِْ ُٓواْـُّ تـط نـُ     ًَِ ؾت ًَت ظٗض ث ًَؿُُضطُ ب ًَؿُُضطُ، ب٘يُ ُٓوَ ؾًُٖسّ ث ث

ًٌَ ْاونُ  ٌَ نطزَوَ، نُ زََي َِ ؾىَيُٓنُ، ُٓو بطازَضاُّْ تُٓهًسيإ ي ًَؿُ ؾًُٖساُْيإ زَزضَيت نىضزغتاًُْ ن
ًَهِ تط ؾًُٖس بىو، يُ زَضَوَّ ُٖضَيِ ؾًُٖس بىو، ت٘ نـٕ٘ تُحسيـسّ ٓـُوَ     ًَو يُ ؾىَيٓ يُغُضَنإ، يُن
ًَِ ؾًُٖسَيو بُضططّ يُ خَُيهِ نىضزغتإ يإ يُ ْاغٓاَُّ ُْتُوَيِ، زَنطَيت  زَنُّ؟ يُبُضُٓوَ نُ زََي

ــتِ نــىضز ًْــُ بــُ تــُْٗا،     ــت، ُْتــُوَ َُبُغ ــَُيهِ   ٓــُوَف بهطَي ــًخًُ بــُؽ يــُ خ بــَُيهى تىضنُاْــُ، َُغ
نىضزغتاُْ و زيؿاعًإ يُ ْاغٓاَُّ ُْتـُوَّ خ٘يـإ نـطزووَ، ٓـُوَف ظيـاز بهـُئ ٖـُّ بـُضططيهطزٕ يـُ          
ًَُـُ بُض اغـتِ ثُيىَْـسّ بـُ             ًَو يـُ ؾـًُٖسّ ٓ بريوض اّ غًاغِ، تُبعـُٕ ٓـُوَف زَططَيتـُوَ، نـىْهُ بُؾـ

 ٘ ًَــِ غًاغــًُوَ ُٖيــُ و بــُ ٓايــسٗي َِ ُٖيــُ و، حــُقِ خ٘ؾــًتًإ ؾــًُٖساُْ وَضبيــطٕ، بًهُيٓــُ  ًَُْٚ
ًَت، غىثاؽ. ًَٓاوّ بُضططيهطزِْ يُ بريوض اّ غًاغِ ؾًُٖس بىويُٓ، ُٓو َاؾُيإ ُٖب  ُٓواُّْ يُث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 ناى ؾىإ ؾُضَىو. 

 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:
 َإ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيُ

َٚو يـُ طًـاِْ ثـانِ غـُضَُّ ؾـًُٖساِْ نىضزغـتإ، َـٔ ثؿـتيريّ يـُ ْـاوَض ٗنِ زَقـِ ضاثـ٘ضتِ              غُضَتا غ
ًَٓاغـُّ ؾـًُٖسا           ًَهِ ُٖيـُ، يُنـُّ يـُ ث يًصُّْ ٖاوبُف زَنُّ، بُتايبُتِ َـاززٍَ يـُى و نـُْس غـُضصت

ًَِ ياغانُف َُٖيُيُى نط ًَت، ُٓطُض َٔ َُٖيُ ُْمب يُ ُٓغ اوَ، يُ تـُعطيؿِ ؾـًُٖس زا،   بُض اغتِ يُوَ زَن
   ٌَ ًَـسضاوَ، زََيـ ًَبًًُّٓ َٔ بٔ، ُٓطُض َُٖيُ ُْمب، زياضَ ٓاَاشَؾِ ث تهاّ وايُ يًصُّْ قاْىِْ ٓاطازاضّ ُٓو ت

ك   و فقة   يُ زَيط ّ زووََسا ياخىز ُٖض يُ زَيط ّ يُنَُُوَ َٔ زَغتىَيَُُٓوَ، عُضَبًُنُ زَخىَيُُٓوَ )
(،   او اتهضال اتصياش  دفاعةًا عةو احلركة  اتجخريةة  اتلويدشةجاني      كثيَشمةرطة)حياثٌ   خه ق اتلفا  املصل  

بُض اغتِ ؾًُٖس بىوٕ زيؿاع ًُْ يُ حُضَنُّ نىضزغتاٌْ، زيؿاعُ يُب٘ ؾـُعبِ نىضزغـتاِْ، يـإ حكـىقِ     
ًَـسا           ًَِ ٓاَاصتُنـُ، حُضَنـُّ تُحـُضوضّ نىضزغـتإ وَغـًًُيُ، نـُ َـٔ ت ؾُعبِ نىضزغتاِْ، ُٓوَيُ ُٓغـ

ات زَنُّ ب٘ زيؿاع نطزُْ يُ َاؾِ طُؾت نىضزغتإ، نُ وتًؿُإ طُؾت نىضزغتإ َُٖىو ُْتُوَناِْ ْاو خُب
ًَِ ياغانُؾــسا بـُ َُٖيــُ          ًَِ وايـُ ٓــُوَ يـُ ُٓغـ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ و زَضَوَ زَططَيتــُوَ، يُبُضٓـُوَ َـٔ ثــ

ًَػتا ؾطغُ تُ عًَِٚ بهـُئ ٓـُوَ يُنـُّ،    ض ٗيؿتىوَ، ًٖىازاضّ َٔ َُٖيُ ُْمب، ُٓطُض قػُنُّ َٔ وابىو ٓ
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ًَٓاغُّ ) ًَٓاغُناِْ تطزا نُ زَيتُ غُض ث ًَت )اتشًي  املهاض زووَّ: يُ ث ًَؿُُضطُ زَنات، زََي ك   و ( باغِ ث
ٌَ )       ضخى اهفصٌ   خه ق اتلفا  املصل  كة   ةو   (، يـُ ؾـًُٖسّ ًٓبـازّ َـَُاعِ و ؾـًُٖسّ َـُواتٔ زََيـ

ًَؿُاشجشً  ًَت، يـإ     (، ْانطَيت بُض اغتِ يُوَّ ث ًَـساب ًَت، يُواِْ تـط ًٓػتؿـٗازّ ت ًَسا ُْب ُضطُ ًٓػؿٗازّ ت
ًَت ُٓواِْ تطيـ ٙبربَيت، بىتطَيت ب٘ فتىوْـُ )  وَنـى ٓـُوَّ   شًي  اباادا ااعاعي ل ك   و فقة  حياثةٌ    زَب

ك   ةو ضةخى اهفصةٌ واشجشةً    خهة ق اتلفةا        (، يإ يُوَّ يُنًَُؿسا بىتطَيت )ك   و ضخى اهفصٌ)
ًَٓاغُنُيسا، غىثاؽ.(املصل  ًَت يُ ث ًَؿُُضطُ ْاوّ ؾًُٖسّ ب٘ ُْٖ  ، ْانطَيت بُ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ز. ؾعإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ز. ؾعإ التس عبايكازض:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ٍَ نـُْس غـُضْج          ًَبًًٓـُنِ يُغـُض ٓـُو    َٔ ثؿتيريّ يُ َـاززَّ يـُنِ ضاثـ٘ضتِ ٖاوبـُف زَنـُّ، يُطـُ و ت

ًَعنطزِْ يإ ب٘ ض اغتهطزُْوَّ ُْٖسَيو يُو  ًَسَواضّ ب٘ بُٖ ًَطَ باغِ بهُّ، ٓىَ بط طاُْزا ُٖيُ، زََُوَيت ي
ًَِ باؾُ تُْٗا  ًَهِ مشىيًُو ظٗضباؾُ، ث ًَت، تُعطيؿِ عُىَِ نُ ب٘ ؾًُٖس نطاوَ، تُعطيؿ نُّ و نىض ياُْ ب

ائم اباادا ااعاعي  او جرائم ضة  ابنصةاني  او جةرائم حةرت ضة  شةعة       نجيج  جرنُ باغـِ )  يُ ٓاخريّ زَيط 
ًَو    كويدشجاى   ابقليم و املهاطق اتلويدشجاني  خةايج ادايا ابقلةيم و ةفةها كةا ث      ًَـطَ تىوؾـِ ًٓؿـهاي (، ي

 ُ ٓـ واشط زَبًُٓوَ، بُ زَيإ ؾًُٖسَإ ُٖيُ يُ خاضَِ ًٓساضَّ ًٓكًًُٔ، يُ بُغسايُ، يُ بُغطايُ، يـ ُو ، 
ًَِ باؾُ ) ٓـُو تُعطيؿـُ    و ةفةها كةا ث  ،  ب٘ ًٓعاؾُ بهطَيت ) راق ععو َا اول عتُعطيؿُ مشىوؾت ْانات، ث

(، ب٘ٓــُوَّ ُٓواْــُّ نــُ يــُ ؾــاضَيهِ زَضَوَّ ًٓــساضَّ  اول عةةراق ععو ةةَامشــىؾت ٖــَُىو ُٓواْــُ زَنــاتٔ )
ًَِ باؾـُ )ايؿـًٗس     اضة  اتشةًي  امله ُٖضَيًُؿٔ مشىوؾت تُعطيؿُنُ بهـا ٓـُوَ يـُى، زوو: حُقُتـُٕ )     ( َـٔ ثـ

ًَؿـُُضطُ ًٓػتؿـٗازّ ظٗض          ًَىَ ، نـىْهُ ث ًَـت، بـُ ٖـَُإ ؾـ ٌَ، ُْؾػِ تُعطيؿُنُّ خـّ٘ ب ايبًؿُُضطُ( ب
ٌَ بُغُض ٖـَُىو ؾـًُٖسَيهِ تـطزا، يـُعِٓ      ًَؿُُضطُ ُٓويُويُتِ ُٖب ًًَُ ب٘ ُٓو، بُ٘ٓوَّ ؾًُٖسّ ث بَُ

ًَـ ُٓوَّ  ًَؼت، ث ًَـ ُٓوَّ ؾًُٖسّ غًاغًُإ ُٖب ًَـ ٓـُوَّ ؾـًُٖسّ     ث ًَؼت، ثـ ؾًُٖسّ ُْٓؿانتإ ٖـُب
ًَؿـُُضطُ زَزضَيـت، ب٘يـُ            ًَؿـُضطَُإ ُٖيـُ، ب٘يـُ ُٓويُويـُت بُؾـًُٖسّ ث ًَت، ؾـًُٖسّ ث َىاتُٓإ ٖـُب
ًَِ ض اغتُو تًُٓسّ زَنـُّ،   ًَت ْاوَنُف ًٓرباظ بهطَيت )ؾًٗس ايبًؿُُضطُ(، بُوَّ ناى ؾىإ وتِ َٔ ث زَب

ًَؼت، يـإ ) ( َُٖىوّ وَنك   و اشجشً ) ًَـت تُوحًـس بهطَيتـُوَ قـاْىٕ بـُو      كة   ةو ضةخى   ى يُى ب ( زَب
ًَؼت، ) ًَىَيُ َىاْرت و ض اغترت زَضزَن ٍَ ٓـُو ض ًَٓاْـُّ ظٗض بـاؽ      شًي  اباادا ااعاعي ؾ ( َٔ ٖـاوض اًِْ يُطـُ

             َِ ًَُـُ نـىضز ًٓؿتًدـاضّ ثـ نطإ، نـىْهُ ُٓواْـُ نُيػـِ ياغـايًُٓ يـُ َُحهَُـُّ ًَٓـايِ زَضنـىويُٓ، ٓ
ًَـِ خ٘يـُتِ و، )         ز ًَىَيُ ظٗض َ ًَـطَ بـُو ؾـ كة   ةو   َنُئ نُ ُٓو نُيػاُْ بـُ ًَ٘غـايس ْاغـطاوٕ، ب٘يـُ ي

ًَؼت، ٓـُوَ          اشجشً  ًَو زَناتٔ، نـىضز، عـُضَب، تىضنُـإ، ؾـاضؽ ٓـُوَّ يـُ نىضزغـتإ بـ ( مشىؾت َُٖىو نُغ
ــًُٖسّ         ــُضّ، ؾ ــُ يُغ ــسيِ ُٖي ــُظَّ َ ــٔ َىٙح ــُ َ ــهًًُيُى ن ــات، َىؾ ــَُىويإ زَن ــىؾت ٖ ــُ مش َىاتٓ
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( ُٓعُايـُنإ  نجيج  ابععال احلراي  او ابععال ابييااية  َاض ُْتًجـُّ )  3حُقًكُتُٕ، غُضَض اّ ُٓوَّ نُ 
تىضنًـا و ايـطإ و    جرائم ض  ابنصاني  او ادهةاء اججةرا املليونية  او ثةوفى      يُنًإ ظيازَ، وا باؾُ ٙبـربَيؼت، ) 

ًَُُ يُ تىض َٙتٔ َطزووْـُ،         غىضيا(، ُٓواُْ بُ غُزإ خَُيهِ ٓ نًاو يُ غـىضياو يـُ ٓـريإ، نـُ يـُ ُٓغـٓاّ ٖـُ
ًَـو نـُ يـُ ٓـريإ يـُ       ادهاء اججرا املليوني ًٓٓجا ) ًَؼت بُ ؾًُٖسّ َىاتٔ تَ٘اض بهـطَيؼت، َىاتٓ ( حُقِ خّ٘ ب

 ِ ًَ ًَهِ ظََُِْ نُ زَنطَيت بـُث ًَِ غات َٙتٔ يُ تىضنًا، يُ غىضيا، يُ ٓريإ بُث  ُٓغٓاّ دتىِٓ غًاغِ يإ ُٖ
َِ بـىوَ بـُؽ ٓـُواِْ تـط يـُ         تُعًًُات زياضّ بهطَيت ُٓوٙتطَ يُ ًٖجطَّ ًًَِْ٘، ًٖجطَّ ًًَـِْ٘ زوَيٓـ
ًَِ باؾُ )او تىؾِ وت ايطإ و تىضنًا و غـىضيا( ٓـُو ُٓغـٓاّ     ْاوَض اغتِ حُضَنُّ نىضزّ بىويُٓ، ب٘يُ َٔ ث

ًَؿُيُنِ ظٗض طُوض ًَطَ ن ًّٙ ي َ زضوغت بىوَ، نـُ وَظاضَت ضووبـُض وو   ًٖجطَ ًًَُّْ٘ ب٘ ًٓعاؾُ بهطَيؼت، بُ
ًَـ   ًَهُ، تُقػريَيهُ يُ وَظاضَت ٖاتىوَ ُٓويـ يُ ُْتًجُّ ض َيُٓايًُناِْ وَظاضَت، نُ ثـ َُت بىوَوَ، نُ غُي
ًَطَ ًٖض عىَطَيو تُحسيس  ًَـ ُٓوَف تىوؾِ َُٖيُ بىويُٓ، ي ًَِ ث ًَ ًَؿرتيـ وَى ب ُّٓ نابًُٓيُ نابًُّٓ ث

ًَِ ض َيُٓايِ )ُْنطاوَ، بُ َىتًُم ٖاتى َّٙ بُث ًَػـتا ٖـاتىوَ تُحسيـسّ     14وَ، بُ ًَـ ٓ ًَؿىو و ثـ ( نابًُّٓ ث
َٙتًُى يُ  َّٙ ُٖضيُى يـُ   13نطزووَ، ُٖض ٖاوو َٙتِ تَ٘اضنطاوَ،  بُ ًَت بُ ٖاوو ٍَ بُغُضَوَ ب ٍَ   13غا غـا

ٍَ َاززَّ قاْىِْ و، َٔ زاوا زَ ًَُٕ تَ٘اض ُْنطاوَ، َُُٓف خًٚؾُ يُطُ نُّ َُٖىويإ وَنـى  بُ نَُرت ُٓغ
َٙتِ تَ٘اض بهطَيت، غىثاؽ.  يُى بُ ؾًُٖسّ ٖاوو

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 ٖاشَ خإ ؾُضَىو.

 َصطف٢:بُض َيع ٖاشَ غًًُإ 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ُ      اتشًي  املهاض زياضَ يُ ) ٍَ ُٓو ٖاوناضاْـُّ، نـُ وتًـإ بهطَيـت بـُ ؾـ ًٖسّ غـُْيُض، نـىْهُ   ( ًَٓـ يُطُ
ًَِ وايــُ ٓــُوَ طىصتــاوتطَ نــُ يــُْاو ياغــانُ      وابــعامن ٓــُوَ يــُض ووّ قاْىًْــُوَ ٖــُضوَنى ْــاوَيهًـ، َــٔ ثــ

ًَىَيُ تُعطيـ بهطَيت، زَضبـاضَّ )  ( زيـاضَ ُْٖـسَيو يـُ ٖاونـاضامن بـاؽ ٓـُوَيإ       شًي  اباادا ااعاعي بُوؾ
ُواًْـ ؾًُٖسّ ًٓبازَّ ََُاعًإ ُٖيـُ، ب٘يـُ َـٔ    نطز، نُ ُْٖسَيو يُ َهُويٓاتِ طُؾت نىضزغتاًْـ ٓ

ًَىَ ) ًَٓسضَيت، ُٓطُض ْا ُٖض َُٖىوّ بُ يُى ؾ ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓطُض ٖاتى ْاوّ ُٓواًْـ بٗ  اباادا ااعاعي ث
   ِ ًَت، زَضبـاضَّ ؾـًُٖسّ وَتـُْ زيـاضَ وَنـى بـُض َيعإ يـُ ضاثـ٘ضتِ يًصْـُّ ٖاوبـُف زا         ؾًٗس نىضزغتإ( ب

ًَتُوَ باؾرتَ وَنى ُٓوَّ بُض َيع َُْابِ وَظيـطيـ باغـِ   ٖاتىوَ نُ ٙيإ  ًَٓ ًَِ وايُ ؿت َّٙ َٔ ث بطزووَ، بُ
ًَـطَ ْىوغـطاوَ      ًَبًًُٓنِ ُٖيُ يُغـُضُٓوَّ نـُ ي َّٙ َٔ ت (، واتـُ  ) ٚتصـسف يـ٘ َٓشـ١ ملـس٠ ٚاسـد٠     نطز، بُ

ًَتُوَ ُٓوا ًَٓخُنُ نُْ٘، ٓايا وَنى ُٓو تُقاعىزيُيُ نُ ؾـًُٖساُْ و  ًَٓ َضٍ زَطـطٕ يـإ ُٓطـُض    ُٓطُض ؿت
ًَُـُ بـُ ؾـًُٖسيإ               ًَِ وايـُ ٓـُوَف َ٘ضَيهـُ يـُ غـُزض نـطزٕ يُواْـُّ نـُ ٓ يُنجاض وَضٍ بيطَيت؟، َـٔ ثـ

ٌَ زَزَئ، زواتطيـ يُ ن٘تايِ زَيطَنـُزا ٖـاتىوَ    ًَؽت و، يُنجاض ًَٓخُيإ ث ) ٜٚطـذٌ فُٝـٓح انـربِٖ    زازَْ
ُْٗا تُغجًٌ زَنطَئ، ٖـًض ًُٓتًاظَيـو وَضْـاططٕ    يُعِٓ تباقٕٛ نػٗٝد ٚطين(، ايٜٚطذٌ  ٟضَٓا زاتب غٗس
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ًَىيػـتِ بـُ ض ووْهطزْـُوَ ُٖيـُ      ًَت يُعِٓ ث ًَطَ وابعامن، ُٓطُض َُبُغتُنُ ُٓوَُْب َُبُغتُنُ ُٓوَيُ ي
ًَىيػـتِ زَظامن نـُ    ُٓو ؾُقُضَيُ، زياضَ زَضباضَّ ؾًُٖساِْ ْاوخ٘ ظٗض يُ ٖاوناضامن باغًإ نطز، َٔ بُ ث

ًَُُ وابعامن عـُيب ًْـُ نـُ بـاؽ يـُ ؾـُض ٍِّ       ُٓواًْـ تُعطيؿًإ  ًَت يُْاو ياغانُزا، نىْهُ بُض اغتِ ٓ ُٖب
ْاوخ٘ بهُئ، ُٓو نُغاُّْ نُ ؾًُٖسّ ؾُض ّ ْاوخٕ٘ زيؿاعًإ نـطزووَ يـُ بريوباوَض َناًْـإ، زيؿاعًـإ     

ًَ ًَِ وايُ نُ ُٓويـ تُعطيـ بهطَيت و، ٌنطزووَ يُو ٓايسياُّْ نُ ث ظٗضبُّ ظٗضّ  ن٘ض نطاوٕ، ب٘يُ َٔ ث
َٙتـٔ بـ٘ فتىوْـُ بـُضيتاًْا        ًَػتا زقتىنطاغـٌ تـطئ و َٙتإ نُ ٓ ًَـسا نـطاوَ، ظٗض بـُ       111و ؾـُض ّ ْـاوخّ٘ ت

ًَِ وايُ ُٓوَ عُيب ًُْنُ يُْاو ياغانُزا باغِ بهـُئ، زَضبـاضَّ ٓـُو     ٓاغايـ ٓاَاشَ بُ ؾُض َنُ زَنُٕ، ث
يؿاْـُ، ٓـُو نُغـاُّْ نـُ يـُ غـجٔ َـطزووٕ يـُشَيط         نُغاُّْ بُض اغتِ َٔ َىٙحُظَّ نطز يُْاو ٓـُو تُعط 

تُععيب، يإ ُٖض يُ غجٔ َطزووٕ يُعِٓ ْاويإ ُْٖاتىوَ، يُبُضُٓوَّ ظٗض وضزنطاوَتُوَ ياغانُ، َٔ بُ 
ًَت، زَضبـاضَّ )  ًَىيػتِ زَظامن نُ ُٓواُْف ْاويإ ب ًَِ باؾـُ يـُزواّ ٓـُوَّ نـُ      ذوي اتشًي  و املؤنف ث ( ثـ

ٍَ يـُو       اباو و اتبهحاتسوج او اتسوجاخ و ) ( زواّ ُٓويـ )احؿازيـ( ظيـاز بهطَيـت، نـىْهُ بُض اغـتِ ُْٖـس
ًَِ وايـُ          ًَػـتا َـطزووٕ، بـُؽ ْـُوَناًْإ َـاوَ، َـٔ ثـ ًَهًإ ُٖبىوَ ٓ ؾًُٖساُْ نىض َيهًإ ُٖبىوَ، يإ نه

 ُٓواُْف حُقِ ُٓوَيإ ُٖيُ نُ َرياتيطّ ُٓو ؾًُٖسَ بػت و، غىثاؽ.
 ع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ باي

 ثُضوئ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ثُضوئ عبسايطلتٔ عبسار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

زيــاضَ ٓــُوَ ؾــًُٖساُّْ نــُ نــُنِ خــُباتًإ خػــتُ غــُض ؾــاًْإ، بــ٘ ض ظطــاضنطزِْ نــىضز و نىضزغــتإ     
ًَ ًَو ُْبىوَ، نُ َُٓط ٗ ث بُو باوَض و َُبسَُّٓ خ٘يإ  ى بُضاَبُضًإ بسضَيتُوَ، بَُيهبُضاَبُض ًٖض ثازاؾت

بىوَ نُ َُٖيًإ ططتىوَ ب٘ ض ظطاضنطزِْ نىضز و نىضزغتإ، زيـاضَ بـىوِْ حهىَـُت و ثُضيـَُإ يـُ غـايُّ       
ًَؿـتا َـٔ بـُ نـَُِ زَظامن،            ًَو بهطَيـت ب٘يـإ ٖ خىَيِٓ ُٓو ؾًُٖسَ غُضبُضظاُْيُ، ب٘يـُ ُٓطـُض ٖـُض ؾـت

ًَُـُ تًَ   ًَؿـُُضطَُإ ٖـُبىوَ بُزضَيـصاّ خـُباتِ غًاغـٌ        غُباضَت بُ ؾًُٖس زيـاضَ ٓ ه٘ؾـُضَإ ٖـُبىوَ، ث
َّٙ ٓـَُط ٗ بـُّٖ٘ ثـريّ يـاخىز      ٌَ ُْبُخؿطاوَ، بُ ًَؿُُضطايُتِ ؾُضَؾِ ؾًُٖس بىوِْ ث خّ٘، يُ شياِْ ث
بُّٖ٘ ُْخ٘ؾًُوَ نُ يُ َاَيُوَ ن٘نِ زوايِ نطزووَ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ بط طُيُى ب٘ ُٓوَ ظياز بهطَيت 

ًَهًإ بـ٘ ْانـات، ض َواْـُّ            وَنى  ًَؿـُُضطُ ٖـًض ؾـت ًَه٘ؾُضّ نـ٘ض نـطزوو، يُبُضٓـُوَّ ٓـُوَ وَظاضَتـِ ث ت
ًَت بُ وَظاضَت ًٓؿـِ بـ٘    ًَؿِ بب َّٙ زياضَ ناتِ خّ٘ نُ ُٓو وَظاضَتُ ث وَظاضَتِ ؾًُٖساًْإ زَناتُوَ، بُ

َّٙ زواتط بىويتُ وَظاضَت واظ يُّ بط طُيُ ٖ ًَٓـطا، ب٘يـُ َـٔ زاوا زَنـُّ وَنـى      نطزووٕ، ناضّ ب٘ نطزووٕ، بُ
ًَه٘ؾُضّ ن٘ض نطزوو، بُ ؾًُٖس حًػاب بهطَيت، غىثاؽ.  بط طُيُى ظياز بهطَيت يُّ َاززَيُ وَنى ت

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 طُؾُ خإ ؾُضَىو.
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 بُض َيع طُؾُ زاضا ٍَٚ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َٙتِ نـطزووَ، ثؿـتًىاِْ     وََيٚ َٔ تُْٗا يُغُض ُٓو َاززَيُ نُ يُ بط طُّ نىاضزا، تُعطيؿِ ؾًُٖسّ ٖـاوو
ًَصووّ خَ٘اْسا بهًُٓوَ ن٘نِ تطيـ ض وويساوَ،  ًَُُ بُ َ قػُناِْ ضاظاو خإ و  ظًإ خإ زَنُّ، ُٓطُض ٓ

         ُ َٙوَنإ ُْنـُوت، بـ ًَو ٖـُبىو بـُض ؾـا َٙوَناِْ ُْٓؿايـسا خـَُيه َّٙ يـُ ُٓغـٓاّ   ُٖض ب٘ فتىوُْ يُ نـاتِ ؾـا
ن٘نُنُزا تىوؾِ ُٓظيُت و ُٖضوَٖا ؾًُٖس بىوًْـ بىوَ، يُبُضُٓوَ ن٘نُناِْ تطيـ بيطَيتـُوَ تـُْٗا   

ًَت، يـُ بط طـُّ حـُوت نـُ تـُعطيؿِ )      ًَِ ياغـانُ     ذوي اتشةًي  ُٖض ن٘ض ٍَِوَ ًًَُْ٘نُ ُْب ( زَنـات، يـُ ُٓغـ
ًَطَ ُْ يُثطٗ َّٙ ي ًَت، بُ ًَت بُ بط ياضَيهِ زازوَضّ ب شَنـُ ٖـاتىوَ، ْـُ يـُ تـُقطيطّ ٖاوبُؾـِ يًصْـُنإ        زََي

ًَت   اَلٝػٗٝد اٚ املؤْفٌ نإ ٜعًٝ٘ اٚ نإ َعاي)نٌ َٔ اثبت إ ٖاتىوَتُوَ، نُ َُُٓ بُ بط ياضَيهِ زازوَضّ ب
ًَـت، نـُ ٓـُوَىعًًِ ٓـُو ؾـًُٖسَ بـىوَ، يـإ ؾـًُٖسَنُ           يًػٗٝد اٚ املؤْفٌ ( يُعِٓ بـُ بط يـاضَيهِ زازوَض ب

ًَـت        َىعًًِ بىوَ،  ًَهِ ياغـايٌ ب ًَٓت نىْهُ يُض ووّ ًٓساضيؿُوَ ض َْيُ ٓاغـاْهاضّ ظيـاتط بهـات، نـُ زٗنًـىَ
ًَت ًٓػجاتِ ُٓو حاَيُتـُ بهـُٕ بـُ     يُبُضزَّ زآريَنُ ٓاغاْرتَ ب٘ ناضوباضّ ًٓساضّ، وَى يُوَّ نُ ُٓوإ ب

ًَت، غىثاؽ. ًَهِ تط ب ًَت يإ بُ ُٖض ؾت  ؾايُت ب
 ًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساع

 ُٓظؽت خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ُٓظؽت عُط التس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـو تـُعطيـ نـطاوَ           ٌَ زَنـُئ، نـُ نات ًَُُ يـُ ؾـًُٖسَوَ زَغـت ثـ ٌَ بهُئ، ٓ ُٓطُض يُ غُضَتاوَ زَغت ث
ًَت ) ًَُُ بًهُيٓـُ ) ك   و فق  حياثٌباغِ ُٓوَ زَنات زََي ضـش٢ عٝاتـ٘ يف   او  ً ك   ةو اشجشة  ( زَتىاْؽت ٓ

ًَؽت ُٓوَخٓدم ايهفاح ًَ ًَطَزا زَتىاْؽت ب ؾًُٖس بىوَ، ُٓوَف زواّ ُٓوَّ نـُ تُغـًٓـ زَنطَيـت، نـُ      ٍ(، ي
ًَؽت شيـاِْ خـّ٘ بـُخت نـطزووَ، نـىْهُ          ًَـ ًَؿُُضطُ بىوَ ظَحًُّ بُحُياتِ خـّ٘ زاوَ، يـُعِٓ ب خّ٘ ث

ًَىإ ُٓوَّ نُ ت٘ تُظحًُ بهُيت، تُظحًُ ٓـُو   ًَِ خـّ٘، بـُ        ؾُضقُ يُْ نُغـُ زَططَيتـُوَ، نـُ خـّ٘ بـُث
َٙتِ ُٖيُ بـُ   ًَت ؾًُٖسّ ٖاوو ٓريازَّ خّ٘ نىوَ بُ٘ٓوَّ شياِْ خّ٘ بُخت بهات، ياخىز ؾًُٖس بىوب
ًَـسا ْـُبىوَ وَنـى بـُ      ٓريازَّ خّ٘ ؾًُٖس ُْبىوَ، نًًُاباضاُْ و ُْٓؿايُ ُٓواُْ ظٗضَاض ٓريازَّ خ٘ياِْ ت

ٌَ ؾًُٖس نطاوٕ، ب٘يُ  ًَـطَف ثؿـتيريّ    اضتػٗد اٚ ضش٢ عٝات٘بُزيسّ َٔ ُٓطُض بهطَيتُ )ظٗضَ ًَ (، َـٔ ي
ًَــت بهطَيتــُ )  عــٔ سكــٛم ايػــعب ( بهطَيــت )عةةو احلركةة  اتجخريةةة  كويدشةةجان  نــاى ؾــىإ زَنــُّ، نــُ زََي

(، نــىْهُ ٓــُو اؿسنــ١ ايتشسزٜــ١( ْــُى )غــعب ايهٛزدضــتاْٞاٍ دٜفاعــا عــٔ سكــٛم( يــُعِٓ )ايهٛزدضــتا١ْٝ
ًَٓاِْ َاؾـُناِْ طـُِْٙ نىضزغـتإ،      س بىوٕ وخَُيهُ نُ ؾًُٖ طًاِْ خ٘يإ يُ زَغتسا ب٘ حكىم، ب٘ بـُزيٗ

ًَِ بُؽ تُْٗا نىضز، َٔ ثؿتيريّ ض َِٓ بطازَضامن زَنـُّ ُٓواْـُّ نـُ     ًَ ُْى تُْٗا طُؾت نىضزغتإ، ياخىز ب
ًَىإ  ًَُُ ُٓطُض ؾًُٖسّ غُْيُض يُْ ًَؽت، وابـعامن   قُوغسا 3باغِ ؾًُٖسّ غُْيُضيإ نطز، ؾًعًُٕ ٓ زابٓ
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ًَتُ ٓـُو ؾـًُٖساُّْ نـُ يـُ غـُْيُضزا ؾـًُٖس بىويٓـُ،         ًَػتِ خّ٘ َُعٓا زَبُخؿ ُٓو َىغتًُحُ ثط  بُث
ًَؿسا بـاؽ نـطز،   ك   و ضخى اهفصٌ عه  اتلفا  املصل ُٓطُض بهطَيتُ ) ًَطَ ُٓطُض وؾُّ غُْيُضَإ يُث (، ي

ًَىيػت ْانات باؽ نطَيتُوَ، )ب( ز ًَت )وابعامن زواّ ُٓوَ ث فقة   (، نُيًُُّ )ك   و اشجشً  او فق  حياثٌََي
ًًَُ ؾًُٖس؟ ُٓوَيُ نـُ تُظحًـُّ زاوَ   حياثٌ ًٌَ ن ًَؿإ تُعطيـ نطاوَ، نُ زََي ًَطَ ظياز ٖاتىوَ، نىْهُ ث ( ي

ًَطَ وؾُنُ زووباضَ نطاوَتـُوَ، )  ًَـطَ بـَُٔ ظيازَيـُ ٖـَُييريَيت     فق  حياثةٌ ياخىز ًٓػتؿٗاز نطاوَ، ب٘يُ ي ( ي
ًَت ) باؾرتَ، ًَو باغِ ُٓواُْف زَنُئ، نُ زََي اباادا ااعاعي ، ابنفال او اشجععال ابشلخ  اتليعياوة  نُ نات

(، بُض َيعإ ُٓواْـُ ٖـَُىوّ َىغـتُذتاتُ واضزٕ، زيـاضٍ نـطاوَ،      نيياو اباادا ااعاعي  تلبايزانني و اتلويد اتفيل
 ِ ًَه ٍَ حاَيــُت ًَو ًَــاواظّ ُٖيــُ يُطــُ تــط، نــُ تــ٘ باغــِ ٓــُْؿاٍ زَنــُّ، ٓــُْؿاٍ بــُو   يــُعِٓ ٖــُض حاَيــُت

ًَو  ُٖظاض نُؽ ُْٓؿاٍ نطإ، يُعِٓ حُغطَٕ ُٓواُْ زَططَيتُوَ، نُ باغِ  183ناضَغاتُ زَوتطَيت نُ نات
ًَـسا       ُٓغًًخُّ نًًُاوّ زَنُّ، باغِ َُٖيُظُو بايًػإ و ُٓو ؾىَيٓاُْ زَططَيتـُوَ، نـُ نـُنِ نًًُـاوّ ت

َِ بـىوَ ٓـُو           بُناض ٖاتىوَ، نُ باغِ ًٓ بازَّ باضظاًْـُنإ زَنـُّ، زيـاضَ حاَيُتُنـُ زيـاضَ و ض ووْـُ، نـُ نـات
ًَـطَ حاَيُتـُنإ ْـاتىاْؽت بُيُنـُوَ          نََُ٘يُ باضظاًُْ طرياوٕ و زواّ ُٓوَ ًٓبـازَّ َـَُاعِ نـطاوٕ، ب٘يـُ ي

ًَت  ٍَ بسَيُٓوَ، بَُيهى ُٖضيُنِ تُغًٓؿاتِ خّ٘ بُ ًَاواظّ بهطَيت و، نُ زََي جةرائم اخةرى   )َُٖىوّ طط
ٌَ              شااً  َّٙ ٓـُو ْاواْـُيإ يـ ًَىَّ ٓـُو َُضقتاْـُٕ، بـُ (، َُٖيبُتـُ ٓـُو َُضآًُاْـُ زَططَيتـُوَ، نـُ ٖاوؾـ

نـُؽ بىوْـُ،    81ُْْطاوَ، َُغُيُٕ ب٘ فتىوُْ ُٓو بُض َيعاُّْ، ُٓو بطا تىضنُاْاُّْ نُ يُ ٓايتىٕ نـ٘بطّ  
ًَـِ         88ُ يـُ  ُٓو َُضآًُُ َىاؾابًٗاُْ زَططَيتُوَ، ت٘ ْـُ ُْٓؿايـ   َّٙ نـُ زََي ًَـت، ْـُ نًًُاويؿـُ، بـُ بـىو ب

ًَـت    َُضآًِ َىؾابًُٗ، زياضَ ُٓ يُوناتُ ُٓواُْ َُٖىوّ زَططَيتُوَ، ؾًُٖسّ َىاتٔ زيػاُْوَ ٖـاتىوَ زََي
ًَـت )          دةصاى  و  (فق  حياثٌ) ٍَ ُٓوَؾـسا زََي َّٙ يُطـُ ٍَ ٓـُوَّ نـُ )ؾكـس حًاتـُ( ٖـَُيبيريَيت، بـُ نجيجة   يُطـُ

ًَىإ ابععةةال احلرايةة )، (حلرايةة ابععةةال ا ًَىإ  3( زآًُــُٕ يــُْ ًَــت، يــُعِٓ حــُضب يــُْ َٙت زَب َٙتــُ،  3و و
َٙتًاُّْ نُ ؾًُٖس بىويُٓ يُ حُضبسا ُْبىوَ ظٗضَـاض، يـُ    ًَطَ ُٓو ٖاوو َّٙ ي ًَهِ زَوؾت زَططَيتُوَ، بُ ًْتاق

ًُتِ بىوَ، نُ ًْعاَـِ غـُزاّ و   ُْتًجُّ ُٓعُاٍ عُغهُضّ بىوَ، ُْتًجُّ ُٓو ُٓعُاُْٙ بىوَ نُ وَحؿ
ًَؿــِ ٓــُوإ بُضاَبــُض بــُ طــُؾت نىضزغــتإ ٓــُصتاًَإ زاوَ، ب٘يــُ بهطَيــت )اٙعُــاٍ ايعػــهطيُ(     ُٓواْــُّ ث
ًَتُ )اٙضٖابًُ(، غُباضَت بُوَّ يُ ُٓغٓاّ ًٖجطَّ ًًًَُْ٘، ًَٓـ  واضزتطَ، زووَّ ُٓعُاٍ َُٖيبيريَيت بب

ٍَ ٖاوناضامن، ض اغتُ ًٖجطَّ ًًَ َِْٙ نـًُناُْوَ        91ًُْ٘ تُْٗا بُ غاَيِ يُطُ ًَُـُ يـُ غـا ٓ َّٙ زَوتطَيـت، بـُ
ًَذ عبسايػـّٚ بـاضظاِْ خـعّ و نـُؽ و ناضَنـاِْ       تُٖجريَإ ُٖيُ، ب٘ فتىوُْ يُناتِ نَ٘اضّ َُٖاباززا، ؾ
ُٓو ناتُ تُٖجري نطإ، ُٓواُْ تـُٖجريّ قُغـطّ بـىوٕ، زواّ ٓـُوَ زَيـؽت يـُ غـاَيِ حـُؾتانإ ًٖجطَـتـإ          

ًَو ًٖجطات ٖ ًَصووّ نىضزَواضيسا بط ٗئ نََُ٘ي ُيُ، زوايِ يُ غاَيِ ُٖؾتانإ ًٖجطَـتإ ُٖيُ، ُٓطُض بُ َ
ًَو ٖــُبىوٕ نــُ ًَؿــُ   يــُ ُٖيــُ، بــ٘ فتىوْــُ خــَُيهاْ َُْتًكــُّ يــُ تــَُاؽ بــىوٕ، يــُ َُْتًكــُّ ْاونــُ ن

بــ٘ َٓــىبِ عــريام، ب٘يــُ  يُغــُضَنأْ، ٓــُو طىْساْــُ بــُ تــُٖجريَيهِ قُغــطّ خَُيهــُناِْ ض اطىَيعضايــُوَ    
 ( ًَٔ ًَـ ًَطَ ب ٍَ   جرائم ض  ابنصاني  او اججرا املليوني  وثًجري قصري تشعة كويدشةجاى زَتىاْطَيت ي ( ، َـٔ يُطـُ
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ًَتُ )ايعوج( يًَُاتِ )ايـعوج وايعوَـات(، زَتـىاْؽت )ابـٔ وايبٓـت( بهطَيتـُ        ُٓوَّ نُوا خاَيِ ؾُؾًَُـ بب
ًَياّ  )اٙبٓاْْ ( ياخىز )اٙوٙز(، )اّٙ وا ٙب( بهطَيتُ )اٙباْْ ( وؾُّ )اٙؾكاْْ ( وَنى ناى عىِْ خىَيٓسيُوَ يـَُ

 خّ٘ بىو، غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

.ٍَ ًَطز  ؾُضَىو ناى ؾ
ٍَ حتػؽت ستُس: ًَطز  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـت يـُ    يُ قػُنافتسا ثؿتيريّ يُ قػُناِْ ناى ياووظ زَ ًَُُ وَنى ُْتُوٍَ تىضنُإ ُٓطُض ْاوَنـُ ب نُّ، ٓ
ًَُــإ باؾــُ باغــِ ُْتــُوَناِْ تــطيـ بهــُٕ، ُْتــُوَّ تىضنُــإ و بطاَُغــًخًُنإ، نــُ   ًَُــُ ث ياغــايُنُ، ٓ
ًَت يُٓاَيتىٕ ن٘ثطّ، بـَُيهى   ُٓواًْـ ََُعَضَيإ زَضحُم نطاوَ، بُؽ ًُْ ََُعَضَ يُ تىضنُاُْنإ نطاب

بُضاَبُض تىضنُاُْنإ ََُعَضَّ تط نطاوَ، ضٗشَناِْ تطيـ ؾـُض ّ ْـاوخ٘ بُضاَبـُض بـطا     يُ زَيطظََاُْوَ 
تىضنُاُْنإ نطاوَ و، زَيإ تىضنُاًْـ يـُ ؾـاضَناِْ تـط يـُ نـُضنىوى يـُو َُْتًكاْـُ بـُ زش حُقًاْـُوَ          
ــإ و       ــُوٍَ تىضنُـ ــاوّ ُْتـ ًَؼت ْـ ــ ــاو بـ ــُض ْـ ــُ ُٓطـ ًَِ باؾـ ــ ــٔ ثـ ــُ َـ ــىشضَئ، ب٘يـ ــطَئ و زَنـ ــًُٖس زَنـ ؾـ

ًَت، غىثاؽ. ٍَ زاب  بطاَُغًخًُناًْؿِ يُطُ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى حَُُ غعًس ؾُضَىو.
 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَت،         ٌَ بـُزَض ْــُب ًَـت، ٖــًض تىَيـصَيهِ يــ ًَٓاغـُنإ ؾــاٌَ ب ًَِ وايــُ ٓـُو َــاززَّ يُنَُـُ، ب٘ٓــُوَّ ث  َـٔ ثـ
ًَىَيُى           ًَـت بـُ ؾـ ًَؿـُنًًُ يـإ زَب ٍَ ٓـُو ث ًَىيػتُ ت٘ظَيو وضزّ بهُيُٓوَ و، وضزتـط زايرب َيصيٓـُوَ، َـاض ث

ًَؽت )ايؿًٗس ًَ ًَىيػتُ بُنىضتِ ب ًَت، نُ َُٖىوّ بيطَيتُوَ، يإ ث ( ًٓرت تُواو، يـإ ُٓطـُض   و ةفها كا ث  ب
ًَؽت ) ًَ ًَٓاغَُإ ب٘ نطز ب   او اتهضةال اتصياشة  دفاعةًا    كثيَشمةرطةملصل  )ك   و اشجشً    خه ق اتلفا  اث

(، يُبُضُٓوَ حُضَنُ تُحطوضّ وَنى ناى ؾىإ عو احلرك  اتجخرية  اتلويدشجاني  ض  ابنمع  اتقععي  املجعاقب 
ًَىيػـتُ        َِ ث ًَتـى تُؾػـًًِ بـسَيٓ ًَرتَ، خـ٘ ُٓطـُض ب ًَِ وايُ وَغًًُيُ، ؾُعبِ نىضزغتاِْ ُٓغ وتِ ًَٓـ ث

ًَجيُ يُ ًٓعـساّ، يـُ   باغِ ُٓو ؾًُٖسا ُْ بهُئ، نُ يُ غجٓسا ًٓعساّ بىوٕ، يُشَيط تُععيبسا َطزووٕ يإ ب
َّٙ خـ٘ يـُ غـجٔ بـىوَ يـإ يـُ َىظاٖـُضَ             ًَهـِ تـُبًعِ، بـُ غجٓسا بىوَ وَؾاتِ نطزووَ و َطزووَ بـُ َطزْ

خــَُيو  زاخًًُناْــسا نــاتِ غــُضزََِ ضشَيُــِ بــُعؼ يــُ ؾــاض و ؾاضٗنــهُناْسا نــُْسئ َىظاٖــُضَ نــطاوَ،  
ًَهِ          ًَهـسا َُغـُيُٕ غـُضزََِ َـىٙظّ ستػـٔ يُنػـُض طـُصت ًَهِ تـط يُنات ؾًُٖس بىوَ بُ طىيًُ، يإ خَُيه
زَنىؾت، يُ ناغتاُْيُنسا يإ يُ باظاض َيو، نُواتُ يُّ وضزنطزُْوَيُ ُٓطُض ُٓو وضزنطزْـُوَّ بـ٘ بهطَيـت    
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ًَ َّٙ بُ٘ٓوَّ وضزُْنطَيتُوَ ث ًَت ُٓواًْـ وضزبهُيُوَ، بُ ًَـت و، )  زَب ( اتشةًي  املهاضة   ٓاغُيُنِ نـىضت ب
ًَيىَإ ) ًَِ وايُ ب ًَـو، ))  اشجشً ( ُٓويـ بهطَيت بُ )ك   و اشجشً َٔ ث كة   ةو اشجشةً       ( ٓـُوَ خاَي
ًَـت و     او  و خالل اتهضال اتصياش  او   شجوكثيَشمةرطةخه ق اتلفا  املصل  ) ( ًٓرت بُ وَغًًُّ غـجٔ ب

ًَؽت ُٓو نُغـاُْف  ًٓػتؿٗازَنُّ نُْ٘ يُ غجٔ ٓ ًَ ُوَف بيطَيتُوَ، َُغُيُّ ؾًُٖسّ ُٓوَّ زَتىاْؽت ب
ًَػـتا بـُ ؾًعًـِ ٓـُو نُغـاُّْ نـُ يـُ                نُ يُ غرياعِ زاخًـٌ ؾـًُٖس بـىوٕ، يـُعِٓ يـُ غـرياعسا، ٓـُوَف ٓ
ًَػتا َىونُ و ًُٓتاظاتًإ ُٖيُ، نُواتُ بُ٘ٓوَّ نُ بـُ ؾًعًـِ    ؾُض َناِْ ْاوخ٘ ؾًُٖس بىوٕ، بُ ؾًعًِ ٓ

ًَطَزا بط طُيُنِ ب٘ ظياز بهُئ، نُ يُ غرياعِ زاخًًسا ظٗض تُبًعًُ و ُٖيا ًَىَيُنِ قاْىِْ، ي ًَت بُ ؾ ُْ بب
ًَو ؾـًُٖس    ًَهسا يُ غرياعِ ْاوخ٘ خـَُيه َٙتاِْ تطيـ، نُ يُ نات َٙتاِْ زوًْا، بُضيتاًْاو و وَنى باغهطا يُ و

ًَو )بىوَ بُ َاززَيُنِ قاْىِْ ًُٓتًاظاتِ ب٘ زياضيهطاوَ، خاَي ًَِ وايُ نات اشجععال ابشلخ  ًَهِ تط ًَٓـ ث
(،  يـُعِٓ ٓـًُِٖ َُٖيُظـُ ٖـَُىوَإ     ض  اي  حلبج  واملهةاطق ابخةرى تلويدشةجاى   ( بٓىوغؽت )اتليعياوة 

َٙتـإ و ناضييـُضيهِ باؾـِ       ًَُُّ ْاغاْس بـُ ْاوَْـسّ و ًَو بىوٕ، ٓ زَظاْؽت ُْٓؿاٍ و ًُِٖٓ َُٖيُظُ غىَبً
ٍَ نـاى ؾـىامن نـُ    ُٖبىو، يُعِٓ نًًُا ًَهِ تط يُطُ باضإ و ُْٓؿاٍ زوو ؾتِ ظٗض زياضٕ نُ باؽ بهطَئ، خاَي

َٙتاْـُّ      ًَؿرتزا ٓـاواضَ بـىوٕ، يـُو و َِْٙ ث ًَو يُ غا باغِ يُ ٓاواضَنإ نطز، ُٖض ٓاواضَّ ًًَِْ٘ ًُْ، خَُيهاْ
َّ يإ َطزووٕ يإ بُ غُبُبِ ٓاواضَ بىوًْـإ ؾـًُٖس بـىوٕ، نُواتـ     ٌَ يُو ُ باغـِ ٓاواضَنـاِْ تـطيـ    زضاوغ

ٍَ َاْايـُنِ تايبـُتِ ُٖيـُ،           ًَِ وايُ ُٓو ؾـًُٖسّ َىاتٓـُ نـُ َٓساَيـُ خـّ٘ َٓـسا ًَهِ تط َٔ ث بهطَيت، خاَي
ًَؽت ثــريَشٕ و ثــريَ ثًــاوو َٓــساَيِ   ًَُــُ ًَُٖؿــُ ب٘ٓــُوَّ ًٓساْــُّ ُْٓعقتــُ زيهتات٘ضيــُنإ بهــُئ، زََيــ ٓ

ٌَ نـُنِ نىؾـتى   ًَتـُوَ        َو، ٓـُو ونىؾتىوَ، يإ خَُيهِ ب ًَٓ ًَِ باؾـُ ؿت ًَهِ ُٖيـُ، ب٘يـُ ثـ َ َـُعٓاو َـُزيىي
َّٙ بـُ َـُضَِ ٙبطزْـِ ٓـُوَّ نـُوا يـُى ًَٓخـُّ           َٓساَيُنُ، وَنى َُْابِ وَظيطيـ تُٓهًسّ نـطز، بـُ

ًَت، غىثاؽ. ًَت ْا، بُ َُضَِ ُٓوَّ ُٓويـ َىونُيُنِ ُٖب َِ و ب٘ يُنجاض ب  بسضَيت
 ِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗن

 ؾُضَىو ز. التس.
 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًِ )وَضتِ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَــطَ نــطا، زَنــطا يــًَُاتِ ٓــُو تُغــًٓؿُ ؾــًُٖس و ثاؾــإ    قػــُناِْ َٓــًـ نــطإ، ٓــُو زاض ؾــتُٓوَّ نــُ ي
  ُ ًَط  و ؾًُٖسّ ًٓبازّ ََُاعِ، َىاتٔ و ُٖتا زوايِ، زَنطا ُٖض يـُ يـ ى ؾُقـُضَ ٖـَُىو   ؾًُٖسّ خُباتي

ًَٓاغـُيُنِ ْىوغـًىَ ُٓطـُض يًصْـُّ ٖاوبـُف بـُ زَيًـإ بـىو، )          ايػـٗٝد نـٌ   تُعطيؿُنُ ن٘بهطَيتُوَ، َـٔ ث
ًَو              َٛاطٔ نٛزدضتاْٞ( ًَـت )ايؿـًٗس نـٌ َـٔ ؾكـس حًاتـُ(، )نـٌ( ٖـَُىو نُغـ ًَـطَ نـُ ٖـاتىوَ زََي نىْهُ ي

ياغــايُى زَضنــىوَ تُبعــُٕ ياغــاٍ    زَططَيتــُوَ، يــُعِٓ عرياقــِ و نىضزغــتاًْـ زَططَيتــُوَ، يــُعريام      
َّٙ ُٖضَيِ ياغايُنِ تايبـُت بـ٘ خـّ٘     ًَهِ عرياقِ زَططَيتُوَ، بُ َىُٓغُغُّ ؾىُٖزاْْ  ُٓواُْ َُٖىو نُغ

ًَـت )     ًَىَيُ ب ًَٓاغـُ بُوؾـ ًَـطَ ث ًَِ باؾُ ي ٞ   زَضزَنات، يُبُضُٓوَ َٔ ث (، ٓـًرت ُٓطـُض   نـٌ َـٛاطٔ نٛزدضـتاْ
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ًَو ب ًَؽت نىضزغتاِْ يُ ُٖض ؾىَيٓ ًَ ًَت زَييطَيتُوَ، ْـُى  ب ًَت َىاتِٓ نىضزغتاٌْ ب ًَت، ُٓطُض يُ بُغساف ب
واملواطهني فق  حياثةٌ  َٔ ايبًؿُُضطُ  نٌ َٛاطٔ نٛزدضتاْٞيُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و ْاونُ زابط َيٓطاوَنإ، )

تصياشة  افعة   ةو    اصبة كفاحٌ او  عايضجٌ تالنمع  اتقععي  املجعاقب    اتعراق   اتراي او املعجق  او ابنجعةاء ا 
(، ُٖيُ تُبعُٕ غـجٔ نـطاوَ يـإ تـُععيب     ابفعال ابنمع  اشل   باشر او اصبة شجهٌ او ثعسةبٌ او نجيججًعا

او نجيجة  جةرائم اباةادا ااعاعية  وضةخاةا      زضاوَ ُٓوناتُ َُْطزووَ، يإ زواتط يُُْتًجُّ ٓـُوَ َـطزووَ، )  
وثًجةري  ايؿـًًؽت  اةرائم ضة  ابنصةاني  تلبةايزانني واتلةويد      ابشلخ  اتليعياوة    حلبج  و املهاطق ابخرى وا

ًَؽت باغِ ن٘ض ٍَِوَنُ بهُئ، نُ نُْسئ نـ٘ض َو و تـُٖجري ٖـُبىوَ، تـُٖجريّ      اتقصري ، ًَ يُعِٓ يًَُاتِ ب
قُغطّ ُٖبىوَ يُٙيُٕ ضشَيُُوَ، َُٖىو ُٓو تُٖجرياُّْ نُ يُ غُضزََِ ضشَيُُ يُى يُزوا يُنُنإ بىوَ 

ًَِ وايُ ؾاٌَ و َاًَعُ ب٘ َُٖىو ُٓو تُعطيؿاُّْ  ب٘ ًًًَُتِ نىضز، َُٖىوّ زَططَيتُوَ، ُّٓ تُعطيؿُ ث
ٍَ ٓـُوَّ وَنـى ٖاوض َيهـامن باغـِ          ًَت تُغًٓـ بهطَيـت، بُض اغـتِ َـٔ يُطـُ ًَىيػت ب ًَطَ ُٖيُ، ُٓطُض ُٖض ث ي

ًَػـتا تـُعاَىؾت حه      اتشًي  املهاضة  نطز نـُ )  ًَتـُ ؾـًُٖسّ غـُْيُض،  وابـعامن ٓ ٍَ ؾـًُٖسّ    ( بب ىَـُت يُطـُ
َٙتِ، ب٘يُ ْاو  غُْيُض، ُٖض بُْاوّ ؾًُٖسّ غُْيُض تُعاَىٍ زَنطَيت، ؾًُٖسّ غُْيُض و ؾًُٖسّ ٖاوو

ًَؽت ) ًَ ًَـت يـُ ُْتًجـُّ       املهاض ( ُٓوّ تطيـ ٖـُض ) اتشًي  املهاض ب َٙتًـ بىوب ًَط َيهـُ، ٖـاوو (، ٖـُض خُباتي
ًَت، ُٖضوَٖا ُٓواُّْ ْاوخ٘ف ن ًَـت ) ُٓوَ ؾًُٖس بىوب ًَطَ ُٖضنُْسَ زََي َّٙ ظٗض ض ووٕ  و  ا ثالياُ ي (، بـُ

ٍَ ُٓوَؾــِ نـُ بُض اغــتِ ؾــًُٖسّ ًْؿــتُاِْ ُٓطــُض     ًْـُ نــُ نــٕ٘ ُٓواْــُّ ْـاوخ٘ زَططَيتــُوَ، َــٔ يُطــُ
ٍَ وَنى ناى حَُُ غـعًس و ُْٖـسَيو يـُ ٖاوض َيًـامن باغـًإ نـطز، يـإ ٓـُوَ ٖـُض           ًَتُوَ، ؾًُٖسّ َٓسا ًَٓ ؿت

ٍَ ٖـَُىوّ ٖـُض     َُٖيبيريَيت وَنى ٍَ و غُيطّ َٓـسا ًَٓاغُنُّ باغِ نطز َُٖىوّ زَططَيتُوَ، َٓسا ُٓوَّ ث
ٍَ ًَاُْنطاوَتُوَ يُ نُؽ و ناضّ تط، يـإ ٖـَُىويإ يـُٙيإ     ؾًُٖسَ، نىْهُ ّٙ نُؽ وناضَناًْإ َٓسا

ًَِ زَز ًَت، ُٓو َىونُيُّ نُ ث ًَٓ ًَطَ َُْ ضَيت ُٓو ًَٓخـُ  عُظيع و خ٘ؾُويػؼت، يإ تَُُٕ َُٖيبيريَيت ي
ًَـت، ٓـُوَ ْاناتـُ ٖـًض، ٓـُويـ ٖـُض َىونـُّ بـ٘ نـُؽ و                 ًَت، ب٘نـِ بـ٘ يـُنجاض ب تُْٗا بـ٘ يـُنجاض ْـُب
         ٍَ ٍَ، بـ٘ ٓـُو نُغـاُّْ نـُوا يُطـُ ًَـطَ ظيـاز بهـط ًَؿًٓاضّ ُٓوَيُ نُ يُى ؾُقُضَ ي ناضَنُّ برب َيتُوَ، زوا ث

ًَـط    َ بـُ ؾُقُضَيـُى وَنـى تُٓهًـس بهطَيتـُوَ، نـُ       ضشَيِ ناضيإ نطزووَ، يَُاف و َىغتُؾـاضَنإ ُٓواْـُ ي
تطبٝــل اسهــاّ ٖــرا ايكــإْٛ نــٌ َــٔ عُــٌ َــع ايٓعــاّ ايبا٥ــد يف  الٜعــد غــٗٝدَا الغــساضُٓواْــُ ْاططَيتــُوَ )

 (، غىثاؽ.ٛايني ؿصب ايبعحاملاٚ  نيجَٝؤضطات كتًف١ اٚ َٔ ايبع
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 َىو.ناى خًًٌ ؾُض
 لتساَؽت: عجُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
زيــاضَ ٓاَــاْج يــُ َُٖىاضنطزْــُوَّ ٓــُو ياغــايُ، ططيٓيــِ زاْــُ بــُ واضغــِ ؾــًُٖسإ و بــُ ؾــًُٖسَنإ، ض 
َّٙ بــُ بــط واّ َــٔ ؾــًُٖسَنإ ٖــُض ٖــَُىوّ    ًَــت، بــُ ًَــت، ض يــُض ووّ َُعُٓويــُوَ ب يــُض ووّ َاززيــُوَ ب
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ًَػتانُ ُٖض َُٖىوَإ بُ ٓاظازّ شيـإ   ؾًُٖسٕ و، َُٖىوؾِ ًَٓاوّ خاى و ُٓو طُيُ زاْاوَ، نُ ٓ طًاِْ يُث
ًَو بُضاَبُض بـُ ؾـًُٖسّ غـُْيُض ُٖيـُ يـُ زوو       َّٙ وَى ُٖغت زَنُّ يُ ياغانُ غىبٓ بُغُض زَبُئ، بُ

ٌَ بهُئ ) ًَٓاغُنُوَ زَغت ث وَنـى ٓـُظؽت   (، يـُعِٓ  اتشًي ل ك   و فقة  حياثةٌ  ض ووَوَ، يُعِٓ ُٓطُض يُ ث
ًَىإ ٓـُوَّ       ًَىإ ُٓوَّ نُ خـّ٘ نطزووَتـُ قىضبـاِْ و يـُْ ًَُُ با ًَاواظّ بهُئ يُْ خاًْـ باغِ نطز، ٓ
ًَؿًٓاض زَنُّ  نُ بىوَتُ قىضباِْ، يُعِٓ ؾًُٖسّ غُْيُض ُٓوَيُ نُ خّ٘ نطزووَتُ قىضباِْ، ب٘يُ َٔ ث

وَنـى نـاى     او اتهضال اتصياش  دفاعًا عو  رطةكثيَشمةك   و ضخى حبياثٌ   خه ق اتلفا  املصل  ) ايػـٗٝد: )
ُ  ؾىإ وتِ ُّٓ حُضَنُيُ ًَتـ ض  ابنمعة  اتقععية  املجعاقبة  او فقة       )عو ايض وشعة كويدشجاى بي٘ض َيت بب

حياثٌ او نجيج  جرائم اباادا ااعاعي  او جرائم ض  ابنصاني  او جرائم احلرت ض  شعة كويدشجاى   ابقليم و 
ًَِ وايُ حُقـُ بهطَيـت   ، (دشجاني  خايج ادايا ابقليم و ةفها كا ث املهاطق اتلوي ًَٓاغُيُ َٔ ث يُعِٓ ُٓو ث

ًَهِ تـطيـ وَنـى    اتشًي ل  و فق  حياثٌ نجيج  جرائم اباادا ااعاعي بُف، وَنى يُ غـُضَتا ومت )  3بُ  (، خـاَي
ُْيُض بُتايبـُتِ ْـُنطاوَ،   باغِ نطز يُ نّ٘ ثطٗشَنُزا باؽ يُ ًُٓتًاظاتِ َـاززّ ؾـًُٖسّ غـ    فاض ناى 

ًَؿـُُضطُ بـىوَ،    78و  76ُٓوَ َُْابِ وَظيط زاًْؿتىوَ بُ زَيإ ؾًُٖسّ غُْيُضّ ن٘فتـإ ُٖيـُ يـُ     ث
ًَػـتانُ          ًَؿـُُضطُيُنِ قاضََـاًْـ بـىوَ، ثًـُّ طُوضَؾـِ ٖـُبىوَ ٓ ًَؿُُضطُ بـىوَ و، ث ًَؿرتيـ ث ياخىز ث

َّٙ       َُعاؾُنُّ ْاطاتُ َُعاؾِ ظيٓساًْـُنِ غـًايِ نـُ ض يَـ     ًَؿـُُضطُيُ، بـُ عّ ُٖيـُ ب٘يـإ ٓـُويـ ٖـُض ث
ٍَ وَظاضَتسا بُض اغتِ بيُْـُ   ًَؿُُضطُ يُطُ ًَُٓإ ؾًُٖس بىوَو قىضباِْ زاوَ، ب٘يُ َٔ ًٖىازاضّ يًصُّْ ث
ًَػتا طًُيِ ُٓوَ زَنُٕ، نُ يـُض ووّ َاززيـُوَ،    ًَهِ ظٗض يُ ؾًُٖسَنافتإ ٓ ًَُُ خَُيهاْ غًػُيُى، يُعِٓ ٓ

ًَىيػت ًُْ، يإ وَنى نُّ ُْٓساّ ًُْ، وَنى ؾُضعتُناِْ تط ًْـُ، يـُعِٓ   َُعاف و ياضَُت ًُناًْإ وَنى ث
ًَـت، ب٘ٓـُوَّ طًـُيِ ُٓواًْؿـُإ يُغـُض       ًَىإ ؾُضعتُناِْ تطزا زضوغت بب ًَو يُْ بُٙيُِْ نَُُوَ تُواظْ

ًَت، غىثاؽ. ًَٓ َُْ 
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ٍَ خإ   ؾُضَىو.غُضطى
 ٍَ  حػٔ: زضابُض َيع غُضطى

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿــًٓاضَنُّ نــاى ؾــىإ و نــاى حَُــُ غــعًس زَنــُّ، ٓــُو   بًُْػــبُت َــاززَّ يُنَُــُوَ َــٔ ثؿــتًىاِْ ث
ًَٓاغـُّ ؾـًُٖس، نـُ بهطَيـت بـُ بـُضططيهطزٕ يـُ طـٍُ و خـانِ نىضزغـتإ، ظٗض             َىغتُيُحُ بي٘ض َيت يـُ ث

ٓـُو نُغـاُّْ نـُ يُٓـُصتاَِ ؾـُض ّ ْـاوخ٘ نـىشضاوٕ، َـٔ ثطغـًاضَنُ ٓاضاغـتُّ           ثطغًاض نطا غُباضَت بـُ  
ًَـىَ يـُ وَظاضَت           ًَهُ ٓ ًَػـتا ٓـُو ؾـًُٖساُْ نـٕ٘ يـُشَيط ض تُغـًٓؿ َُْابِ وَظيط زَنُّ، ٓايا بُ واقًعـِ ٓ
ًَط ، نـُ بـُ ؾـًٗسّ غـُْيُض             ًَو ٖـُٕ نـطاوٕ بـُ ؾـًُٖسّ خـُباتي َاََُيُيإ ب٘ زَنُٕ؟ بُ واقًعـِ نَ٘ـَُي
ًَؿًٓاضَنُّ زنتـ٘ض قـباح و ْاغـو خـإ      ٍَ زَنطَيت يُ وَظاضَتسا، ثؿتيريّ يُ ث ًَػتا َاََُيُيإ يُطُ ًَؽت ٓ ًَ ب
ًَُُ ُٓو َاززَيُ تُعسيٌ زَنُئ،  ًَو ٓ َّ يُ بطازَضاِْ تطيـ باغًإ يُوَ نطز يُزاٖاتىوزا نات زَنُّ، ُْٖس
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ًَط  بهطَيتـــُ ؾــًُٖسّ غـــُْيُض، نــىْهُ ُٓطـــُض وا     ًَهِ َىخـــايًـ   ؾــًُٖسّ خــُباتي ًَــت ٓـــُوَ َــُؾٗىَ ب
ًَِ باؾــرتَ و، يــُ   ًَط  ْــؽت،  ب٘يــُ بهطَيتــُ ؾــًُٖسّ غــُْيُض ثــ ًَت، نــُ تُغــًُٓؾُناِْ تــط خــُباتي زَطُيــُْ
ٍَ زَنطَيت، غُباضَت بُو ثطغًاضَّ ٓاضاغتُّ َُْابِ وَظيطّ نـطز، نـاى    ًَػتا وا َاََُيُّ يُطُ واقًعًؿسا ٓ

ًَؿًٓاضَيهِ نطز، ُٓطُض بُو ًَىَيُ ُْبىو، ُٓو َُؾٗىَُّ نُ زاض َيصضاوَ يُتُعسيًُنـُ ُٓواْـُّ    زَيؿازيـ ث ؾ
ًَـسا     ًَت، ُٓوَ يُواُْيُ تُؾػـريّ تـطّ ت ًَساب ًَت غُىظّ ت ًَت ْاب ًَت غُضيح ب ًَِ وايُ قاْىٕ زَب زواّ ُٓوَ، ث

ْـ             ًَؿـًٓاضّ ٓـُوَّ نـطز نـُ ُٓواْـُّ يـُ ض ووزاوَ غًاغـًُ ْاوخ٘يًُناْـسا ؾـًُٖس بـىوٕ، ُٓوا ًَت، ٓـُو ث ُ ب
ًَىَيُ و،    ًٓعاؾُ بهطَيت يًَُاتِ ُٓوَّ يُ تُعسيًُنُ ٖاتىوَ، نُ باؽ يُوَ زَنات نُ تُعسيًُنُّ بـُو ؾـ
ًَـت        ًَهُ يـإ زَغـتُواشَيُنُ، نـُ َـُؾٗىَِ ظٗض غـاَعَ زَب ًَِ وايُ َىغتُذت ُٓوَّ زواّ ُٓويـ، يُعِٓ ث

ًَت، غُباضَت بُ ؾًُٖسّ ًْؿتُاِْ نُ حهىَُت يإ وَظاضَ ًَؿًٓاضيإ نـطزووَ، َٓـًـ   قاْىٕ غُضيح ب ت ث
ًَهـُواُّْ ض اّ يًصْـُّ ٖاوبُؾـُوَ، نـىْهُ ٓـُوَ       ًَُُ ًٓعاؾُّ بهُئ بُث ًَت و ، ٓ ثؿتيريّ زَنُّ نُ ُٖب
ًَو ُٖيـُ نـُ             ًَِ وايـُ غـُبُب ًَو ُٖيـُ، ثـ ًَؽت حًهُـُت ًَـ ُٓو نُغاُْو نُ ُٓوإ تُغـًٓؿًإ نـطزووَ، يـإ ب

ًَؿًٓاضّ  18تُوَ نُ يُ خىاض ُٓوإ ًٓعاؾُيإ نطزووَ، ُّٓ نُغاُْ زَططَي َّٙ َٔ ث غاَيُوَ ؾًُٖس بىوٕ، بُ
ُٓوَ زَنُّ ُٓطُض ُٓوَ تُغبًت نطا، ُٓو قُوغُّ نُوا وَظاضَت ْاضزوويُتِ َيُ يُ قىضباًْـاِْ غًاغـٌ،   
ًَسايُ، ُٓواُْف بيطَيتُوَ و، ُٓو قُيسَّ  ًَِ وايُ يُْاو قىضباًْاِْ ًَٓ٘غايس زا ظٗض تط تَُُِْ َٓساَيِ ت ث

ًَعاُْنُ  ؾًُٖس ظياتط ُٖبىو، ُٓوَ طُوضَتطيًٓإ َىونُّ ب٘ برب َيتُوَ،  1نُ ُٓوإ زايإ ْاوَ ُٓطُض يُ خ
ٌَ وَضزَططٕ، غىثاؽ. ًَت باؾرتَ ُٓو نُغاُْ غىوزّ ي ًَٓ ًَِ وايُ ُٓو قُيسَف َُْ  َٔ ث

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 حاَِ بًٍٚ ؾُضَىو.

 لتس غًًُإ عبسار )بًٍٚ(:بُض َيع ا
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَياّ ططتىوَ  ٍَ ُٓو ض ايُّ ، نُ بُض اغتِ ُٓو وؾُيُ نُ َ غُباضَت بُ وؾُّ ؾًُٖسّ غُْيُض، ًَٓـ يُطُ
ًَط  يـإ ؾـًُٖسّ َـى    ًَتُوَ، ًٖض ْاوّ تطّ ب٘ زياضّ ُْنطَيت، ُْ ْاوّ خُباتي ًَٓ ًَىَيُ ؿت ٌ ُٖض بُوؾ ، ْاضـ

ًَِ وايُ ؾ ًَت و، تُعطيؿِ ث ًَسا، ُٖض بُوَ ب ًَياّ خ٘يُتِ وَنى ٖاوض َيًامن ًٓؿاضَتًإ ث ًُٖسّ غُْيُض يَُ
ًَػـتا ُٖيـُ، بُتايبـُتِ بـطاّ بـُض َيعّ نانـُ قـباح و نـُْس          ًَت يُوَّ نُ ٓ ؾًُٖسّ غُْيُضيـ ؾُؾاؾرت ب

  ُ ًَٓاغُناًْؿسا وَنى زيػـإ نـ ًَِ وايُ يُ نّ٘ ث ْس بـُض َيعَيهًـ باغـًإ   ٖاوض َيًُنِ تطيـ باغِ نطز، َٔ ث
ًَؽت        ــ ًَ ــت ب ــُعِٓ زَنطَي ــُ، ي ــاوخ٘ ض ووٕ ًْ ــًُناِْ ْ ــُ غًاغ ًَؿ ــطاوَ، ن ــاوخ٘ ن ــًُٖسّ ْ ــِ ؾ ــُ باغ ــطز، ن ن
ــا       ــُ ياغ ــت ب ًَ ــُوتىوئ زَب ًًَه ــُ ت ًَه ــُوَ واقًع ــىْهُ ٓ ــت، ن ًَ ــت ض ووٕ ب ــُ، زَنطَي ًَساي ــُنِ ظٗضّ ت ْاض ووًْ

ًَِ وايُ ُٓطُض باؽ يُ ًٓبازَّ ََُاعِ ناضَغُضّ بهُئ، غُباضَت بُ ًٓبازَّ ََُاعًـ نُباغه طاوَ، ث
ًَـٓؽت،       ًَـٓؽت، بايًػـإ ب ًَٓؽت، ْـاوّ َُٖيُظـُ ب ًَت ْاوّ َُٖىويإ ب ًَٓا زَب ًَهُإ ٖ بهُئ، ْاوّ نُْس ؾىَيٓ
ًَت ْاوّ ًٖهًإ  ًَٓؽت، يإ ُٓوَتا ْاب ًَت ُٓواُْف ْاو ب ًَٓؽت و، نُْس ؾىَيِٓ تطيؿُإ ُٖيُ زَب طُضًَإ ب
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ًَــٓؽت، نــى ًَِ وايــُ ًَانطُْوَيــُ، ٓــُو   ب ًَٓا ثــ ًَٓــاو، ْــاوّ ُْٖــسَيهُإ ْــُٖ ْهُ ُٓطــُض ْــاوّ ُْٖــسَيهُإ ٖ
ًَهِ بــاف ًْــُ، غــُباضَت بــُ ؾــًُٖسّ ًْؿــتُاِْ َٓــساَيًـ زَططَيتــُوَ وَنــى َــُْابِ   ًَانطزُْوَيــُ ؾــت

ًَتـُ خـى     َّٙ تَُُُْنـُف ب ًَت باؾُ، بـُ ًَِ وايُ َاُْوَّ باؾرتَ و، ُٖب ٍَ   18اضتط، وَظيطيـ باغًهطز، ث غـا
َّٙ بهطَيتـُ   ًَُـُ     16ض اغتُ يُض ووّ قاْىًُْوَ ُٓوناتُيُ نُ حًػابِ قاْىِْ ب٘ زَنطَيت، بُ ٍَ، وَظعـِ ٓ غـا

ًَؿُُضطُ بىوقتُ يُ ؾار، ْانطَيت  17ًَاواظَ، َٔ ؾاْاظّ بُوَ زَنُّ نُ خّ٘ يُ تَُُِْ  ٍَ   18غاَيِ ث غـا
ًَِ وايُ ظٗضَ بهطَيتُ  ٍَ باؾـرتَ، نـُ وتـت     16ث ٍَ بهطَيتـُ ٙيـُِْ نـُّ      غـا ٍَ، ٓـُو ؾـًُٖساُّْ     16َٓـسا غـا

ًَػتا ظٗضيإ ُْنطاوٕ بُ  تطيـ نُ ًٓبازَّ ََُاعِ بىوَ، ؾًُٖسّ تطٍ ًٓبازَّ ََُاعًُإ ُٖيُ ُٖتا ٓ
ًَِ وايـُ ُٓواْـُف حُقـُ بُتايبـُت ٓـُو ؾـًُٖساُّْ بـ٘ فتىوْـُ              34/4/1974ؾًُٖسّ غـُْيُض، َـٔ ثـ

ًَـ نُْس ضٗش يُ ًَػتا ُْنطاوٕ بُ َُْابِ وَظيط ث َّ بىوٕ، خاوَٕ نُؽ وناضّ ؾًُٖس طًُيًإ ُٖيُ تا ٓ و
ًَِ وايُ ُٓو َ٘ضَ ؾًُٖساُْ حُقُ ؾًُٖسّ غُْيُض بٔ، بُ ؾًُٖسّ غُْيُض حًػاب  ؾًُٖسّ غُْيُض، ث

 بهطَئ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى قباح بًت ار ؾُضَىو.
 ح بًت ار ؾهطّ:بُض َيع قبا

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَـت )  ًَٓاغُّ ؾًُٖس زَنطَيؼت، زََي ( ُٓواْـُّ يـُ   اتشًي ل ك   و فقة  حياثةٌ  بًُْػبُت َاززَّ يُنُّ نُ ث
ًَٓاغـُّ ؾـًُٖس، نـىْهُ )ؾكـس(             ظَاِْ عُضَبِ ؾاضَظإ )ؾكس( بـُ ض َٓـِ َـٔ وؾـُيُنِ ؾايػـتُ ًْـُ بـ٘ ث

ًَو بعض زَنات يإ وٕ زَناتٔ قابًًِ زٗظيُٓوَيُ، يُبُضُٓوَ َـٔ  يُعِٓ وْهطزٕ )بعضنطزٕ(، ُٓوَّ  نُ ؾت
ًَىيػتِ زَظامن نُ ) (، يُ نُْس بط طُو اتشًي ل ك   و فق  حياثٌ( يًَُاتِ )اتشًي ل ك   و ضخى حبياثٌبُ ث

 ( باؾرتَ، غىثاؽ.)ٚضش٢َاززَ زا ٖاتىوَ بُض َِٓ َٔ )ؾكس( َُٖيبيريَيت 
 اعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امس

 ناى عبسار ّ َُٙ ْىضّ ؾُضَىو.
 بُض َيع عبسار ستُس ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

قػُنامن ظٗضبُّ نطإ، ُٖضُٓوَْسَ ثؿتًىاِْ ُٓو زاواناضيـُّ ٖـُضزوو بـُض َيعإ نـاى يـاووظ و ْاغـو خـإ        
   ٖ َٙتًـاِْ تىضنُاْـُوَ،  ًَيـاّ ٓـُو بابُتـُ بهطَيتـُوَ،       زَنُّ، ُٓوَّ نُ ثُيىَغتُ بـُ ٖاوو ًـىازاضاّ زواتـط َ

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى غُضُْٖط ؾُضَىو.
 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج ستُس:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ ُٖيُ بُنىضتِ، ُٓويـ ي ُغُض بط طُّ زياضَ يُغُض َاززَّ يُنُّ، يُغُض ُّٓ بط طاُْ َٔ ُْٖسَيو ت
ًَت يُ خُْسَقِ بُضخىزاِْ نُنساضّ وَى  ًَو خّ٘ قىضباِْ نطزب ًَت ُٖضنُغ )ع( َُغُيُٕ نُ ٖاتىوَ زََي
ًَـت نىضزغـتاِْ و ٓـُوَّ زواّ ٓـُويـ،             ًَؿُُضطايُتِ يـإ خـُباتِ غًاغـِ ٖـُتا زوايـِ، يـُ ن٘تايًـسا زََي ث

ًَُُ يُْا ًَهِ ُٖض عُيبُ ٓ ًَهِ    بُض اغتِ ُٓوَّ زواّ ُٓويـ َىغتُذت ًَـت َىغـتُذت ًَؽت، زَب و ياغانُ زايبٓـ
ًَُُ بعاْؽت ُٓوَ  ؾايػتُ بسٗظيُٓوَ، بُ٘ٓوَّ نُ َُبُغتُاُْ، ُٓطًٓا ُٓوَّ زواّ ُٓويـ يُعِٓ نٌ، با ٓ
ٍَ، غـُباضَت بـُ بط طـُّ )ب(          ًَو بسٗظضَيتـُوَ ب٘ٓـُوَّ نـُ َُبُغـتُاُْ يـُو ًَت َىغتُيُح نًُ، ب٘يُ زَب

ًَو       ُٓوَّ نُ ٖاتىوَ ؾًُٖسّ ًَٓ٘غا ٌَ بهطَيـت، ُٖضنُغـ ًَىَيُّ يـ ًَِ باؾـُ بـُو ؾـ ًَو، َٔ ث يس ُٖض نُغ
ًَت، يُ ُٓصتاَِ تاواُْناِْ ًَٓ٘غايس نُ زياضَ نـًُ، يـُناتِ    ًَت يإ شياِْ خّ٘ يُ زَغت زاب ؾًُٖس بىوب
ًَٓاِْ نُنِ نًًُايِ نُ ُٓويـ زياضَ نًُ، بُ٘ٓوَّ  تاواُْناِْ ُْٓؿاٍ نُ ُٓويـ زياضَ نًُ، يإ بُناضٖ

ًَِ باؾـُ زواّ         ن ًَـٓؽت، َـٔ ثـ ًَـطَ وضزّ بهُيٓـُوَو ْـاوّ ب ًَٓإ زاْـًِ ي ٍَ ْاوٖ ُ باغهطا بُ تُٓهًس َٔ يُطُ
ٍَ، نـُ         ًَهِ تـطّ بـُ نَ٘ـُ ًَٓاِْ نُنِ نًًُاوّ يإ ُٓوَّ ب٘ ًٓعاؾُ بهطَيـت، ٖـُض تـاواْ وؾُّ يإ بُناضٖ

ًَت ًَت، يإ ُّٓ ًْؿتُاُْ نطاب َٙتُ نطاب ًَهُ  زَضحُقِ ٖاوًْؿتُاِْ ُٓو و ًَِ وايُ ُٓوَ ؾاًَُ َىغـتُيُح ، ث
ًَـت           ًَهِ تـط، نـُ زشّ ٓـُوَ نطاب ًَهٗاتاُّْ نُ يُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ يـإ ٖـُض تـاواْ زَتىاْؽت َُٖىو ُٓو ث
ــطا       ــو و ب ــطا باضظاًُْناْــُ، خىؾ ــاواِْ ب ــُيُّ ت ــىْهُ َُغ ًَٓاْــُ ن ــُو ْاوٖ ــُ ٓ ًَِ واي ــ ــتِ، ث ــت بُض اغ بهطَي

ًَهُ يُ تاو ًَُـُ وضزّ      باضظاًُْناًْـ ُٖض بُؾ ًَهُ يـُ تـاواِْ ًَٓ٘غـايس، ب٘يـُ ٓ اِْ ُْٓؿاٍ، ؾُيًًُنإ بُؾ
ًَو    َْٙ ًَو يُو َىؾهًُّْٚ نـُ غـا ًَٓطَيت، نىْهُ يُن ًَِ باؾُ بُطؿتِ بٗ ًَطَو باغِ ُْنُئ، ث ُْنُيُٓوَ ي

ًَتـُوَ، يـُناتِ يازَناْــسا ُٓوَيـُ نـُ ٓـُّ يازاْـُ يـُ نــُْ            س َُغـُيُٕ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ضووبـُض ووّ زَب
ًَُـُ نًًُابـاضاِْ بايًػــافتإ            ًَهِ ًَـاواظ زَنطَيتـُوَ، بـ٘ فتىوْـُ زواّ نًًُابـاضإ نطزْـِ َُٖيُظـُ ٓ ؾـىَيٓ
ًَٓطَيـت و، ٓـُوَّ بـ٘ ًٓعاؾـُ          ًَذ وَغاْافتإ ُٖيُ، ًِٖ غًىغـًٓافتإ ُٖيـُ، ب٘يـُ بُطؿـتِ بٗ ُٖيُ، ِٖ ؾ

ٍَ زَ        ًَهِ تـطّ بـُ نَ٘ـُ َٙتـُ     بهطَيت َٔ تُٓهًس زَنَُـُوَ، يـإ ٖـُض تـاواْ ضحـُقِ ٖاوًْؿـتُاًْاِْ ٓـُو و
ٍَ ض اّ ٓـُو خىؾـو و              ًَـت، غـُباضَت بـُ بط طـُّ )ج( َـٔ يُطـُ ًَه ًَـطَ زَث ًَِ وايـُ َُخػـُزَنُ ي ًَت، ثـ نطاب
ًَطَ زاخٌ بهطَيت، َُغُيُّ يىغِ ُٓطُض بُ فتىوْـُ   بطاياُّْ نُ َُغُيُّ تُقَُُِْ و يىغِ َاضَيهِ تط ي

ًَـطَ     وَضٍ بيطئ، ُٖيُ بُ يىغِ ؾًُٖس بىوَ ًَُـُ ي ، نُ ُٖظاضإ يىغُِ َُٖييطتىوَتُوَ، يـُعِٓ ْانطَيـت ٓ
ٌَ بُؾــِ بهــُئ يــُ َــاف و       ًَٓؽت، بــ َٙتِ ُْيٓاغــ ًَو بــ٘ َُٓــُ ُْنــُئ وَنــى ؾــًُٖسّ ٖــاوو ٖــًض حًػــاب
ًَهِ ظٗضّ          ًَهِ ظٗض، بُؾـ َْٙ ًَُـُ زَظاْـؽت غـا ًُٓتًاظاتُنإ، ب٘يـُ ظٗض ظَضوضَ نـُ َُغـُيُّ تُقَُـًُْـ ٓ

ًَىَيُ ؾـًُٖس          خَُيو بُ َُغُ ًَو خـَُيو بـُو ؾـ يُّ تُقَُُِْ ؾـًُٖس بـىوَ و، ٓـُوَ بُض اغـتِ غـُضزََاْ
ًَطَ زَضؾُتُ بُ٘ٓوَّ حًػاب ب٘ تُقَُُِْ و يىغِ بهطَيت، غىثاؽ. ًَُُ ي  بىوَ، حُقُ ٓ

 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ز. عُط.
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 :بُض َيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضزَيِٓ(
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَِ، نـُ زَغـت خ٘ؾـاُْ يـُ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ و ناضوبـاضّ ٓـُْؿاٍ نـطاوإ و           ًَ َٔ غُضَتا زََُوَيت ُٓوَ ب
حهىَُتِ ُٖضَيِ زَنُّ، نُ ُٖوَيًاْساوَ ُّٓ ياغايُ َُٖىاض بهُُْوَ، بُ قاظاصتِ ُٓوَّ نُ ظياتط و باؾـرت  

ُْٓؿاٍ نطاوَنـإ بهطَيـت، ٖـُضوَٖا زَغـت خ٘ؾـِ يـُ يًصْـُّ        و نانرت خعَُتِ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و 
ًَِ وايـُ             ًَٓاغـُنُ َـٔ ثـ ٖاوبُؾًـ زَنُّ، نُ َاْـسوو بـىوٕ و ضاثـ٘ضتِ ٖاوبُؾـًإ ُٖيـُ، غـُباضَت بـُ ث
َٙتًاِْ ٖـُضَيُِ   ًَؽت يُ ٖاوو ًَ ًَؽت، ُْى ب ًَ ًَىَ طؿتًُ باؾرتَ ب ًَٓاغُيُنِ ؾطاواُْ، نىْهُ بُّ ؾ تاض ازَيُى ث

ًَه٘ؾـاِْ بعووتٓـُوَّ         نىضزغتا ًَـت، خـَُيهِ عـُضَب ُٖيـُ يُطـٍَُ خـُبات و ت ًَت يُبريَإ ب ٕ، نىْهُ زَب
ًَطؽ و   ض ظطاضغتىاظّ طُؾت نىضزغتإ ؾًُٖس بىوَ، خَُيهِ َُُٓٓبًُإ ُٖيُ بُ َُغُيُ بُض اغتِ )يًعيػـُ

ًَطَ ًَُُ ي َّٙ ب٘ زيؿاع يُ َاؾُناِْ ٓ َٙتِ بًاِْ بىوٕ، بُ ؾًُٖس بـىوٕ، ض اغـتُ ض َْيـُ     طازضٗؽ( ُٓواُْ ٖاوو
ًَـطَ ؾـًُٖس بـىوَ،           ًَُـُ ي َّٙ يـُ زيؿـاع نـطزٕ يـُ ٓ َّٙ َُغُيُٕ ؾ٘ت٘ططاؾُض بىوَ، بـُ ًَؿُُضطُ ُْبىوٕ، بُ ث
ٍَ بسَئ زووباضَ زاض ؾـتُٓوَّ ب٘بهـُئ تـا نـانهرت و      َّٙ ُٖو ًَتُوَ باؾرتَ، بُ ًَٓ ًَىَ ؾطاواًُْ ؿت ب٘يُ بُّ ؾ

غــت بهطَيــت، بــ٘ فتىوْــُ ظٗض باؾــًإ ات نــطزٕ يــُْاو تُعطيؿُنــُزا بُضباؾــرت َاْــاّ ؾــًُٖس و طًــإ بــُخ
َـ٘ض ًٓبـازَ    3نطزووَ تاواِْ زشّ َطٗظايُتًإ زاخٌ نطزووَ، نىْهُ يُ ضابـطزووزا َىؾـهًًَُإ ٖـُبىو،    

ًَهــُ يــُ تاوْــُناِْ زشّ       exterminationُٖيــُ، ًٓبــازَ ُٖيــُ نــُ )    ًَٔ بــُ ًٓٓيًًــعّ، تاواْ ٌَ زََيــ ( ثــ
ًَُـُ بـُ ٖـُضزوو َـ٘ض         َطٗظايُتِ، ًٓ ًَُـُ يـُ نىضزغـتإ خـَُيهاِْ ٓ بازَّ ََُاعِ ُٖيُ نُ ًَٓ٘غايسَ، ٓ

   َّ َٙزظ ًَــو يــُ تاواْــُناِْ زشّ   34/4ًٓبـاز ؾــًُٖس بــىوٕ، بــ٘ فتىوْـُ ٓــُوَّ قــُ ًٓبــازَ بـىوٕ، وَنــى تاواْ
ًَت، ب٘يُ يُ ضابطزووزا بُ٘ٓوَّ ُٓو ؾُ َّٙ ض َْيُ ًٓبازَّ ََُاعِ ُْبىوب ًٖساُْ بهُٓ ُٓو ًٓٓػاًُْت، بُ

ًَػـــتا نـــُ زَوتطَيـــت َـــُضآًُِ زشّ ًٓٓػـــاِْ، ٓـــُواًْـ زَططَيتـــُوَ و   عًٓىاْـــُوَ َىؾـــهًًُ ٖـــُبىو، ٓ
ٍَ ُٓوَ بىوّ يـُّٙ خـّ٘    ًَت، بُض اغتِ ُٓو غُضصتُّ ناى ؾىإ وتِ ًَٓـ يُطُ تُعطيؿُنُ زَقًل تط زَب

ًَىَّ ًَؽت نُ يُ نىاضن ًَ ًَُُ ب ًَت ٓ دٜفاعـا عـٔ ٚطـٔ    حُضَنُّ تُحُضوضيـسا   ُْؾػِ َىٙحُظَّ ُٖبىو، زَب
ًَؽت باؾـرتَ، نـىْهُ حُضَنـُّ تُحـُضوضّ ٓاَـاْج ًْـُ، بـَُيهى وَغـًًُيُ          ٚسكٛم غعب نٛزدضتإ ًَـ ( ٓاوا ب

ًَىَيُ زووبـاضَ              ًَهِ تـطزا نـُ ٓـُويـ تـُحكًل نطزْـِ حكـىقِ ؾـُعبِ نىضزغـتاُْ، بـُّ ؾـ ًَٓاو ٓاَـاصت يُث
ٍَ ُٓوَّ  ًَـت،  زاض ؾتُٓوَّ ب٘ بهُئ، ًَٓـ يُطُ ٌَ ب َّ ن٘تايِ ث ٍَ زَوتطَيت ؾُعبِ نىضزغتإ يُو نُ يُ نى

نىْهُ وَنى باغِ نطز خَُيهاِْ تطيـ ُٖيُ يُغـُض ًُٓـُ ؾـًُٖس بـىوٕ، ٓـُواًْـ زَططَيتـُوَ، ٖـُضوَٖا        
ًَُـُ بُض اغـتِ نُتـُعطيـ          ًَـت ٓ ًَسايـُ، زَب ًَصووطُضياْـُّ ت تُعطيؿُنُ بىعسَيهِ ضابطزوواْـُو َُغـُيُٕ َ

ٍَ بسَئ زَنُئ بىعسَيه ًَت، ب٘يُ ُٖو ًَت، ض َْيُ يُ َىغتُقبُيسا خَُيو ؾًُٖس ب ِ َىغتُقبُيًاُْف ُٖب
ًَؽت نُ زَوتطَيت  ًَ ًَـت يـإ يـُ َىغـتُقبٍُ زَييطَيتـُوَ،        )دٜفاعَا عٔ ٚطٔ ٚ غعب نٛزدضتإب ًَػـتا ب ( يـُ ٓ

ٍَ بسَئ نُ ُٓواُّْ يُ زاٖاتىوؾـسا ؾـًُٖس زَبـٔ ٓـُواًْـ بيطَيتـُوَ، غـ       ًَىيػتُ ُٖو ُباضَت بـُ ثـ٘يؽت   ث
نطزُْنإ ظٗض باغِ ؾُض ّ ْاوخ٘ نطايـُ، يـُعِٓ ٓـُو ؾـًُٖساُْ ٖـَُىويإ وَنـى ؾـًُٖس حًػـاب نـطاوَ،          
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ًَُـُ ْـاوّ      ٓ َّٙ حكىم و ًُٓتًاظاتًإ ثاضَيعضاوَ، يُْاو ُٓوَيؿسا ٓاَاشَ بُوَ زضاوَ يُ ض ووزاوَناِْ زواتـط، بـُ
ًَصوويِ  ًَٓؽت بُض اغتِ ُٓوَ زيػإ بىعسَيهِ َ ُٖيُ، يُعِٓ خ٘ ٖـُض يـُ ْـُوَزَنإ ٓـُوَ ْـُبىوَ، ب٘يـُ       ب

ًَىَيُ نُ ٖاتىوَ و، ثاؾإ وَظاضَتًـ ض َيُٓايِ ب٘ زَضنطزووَ، حكىم و ًُٓتًـاظاتِ ٓـُوإ ثـاضَيعضاوَ،     بُّ ؾ
ٍَ ٓــُوَّ   ٖــُضوَٖا غــُباضَت بــُوَّ نــُ بط طــُّ )ج( زيػــإ باغــِ نــ٘ض َوَ ًًَُْ٘نــُ زَنــات، َٓــًـ يُطــُ

ًَؽت )تُعبريَيهِ تط بُ ًَ ًَٓؽت، ب ًًَـُنإ(، نـىْهُ    اججرا ااعاعي  اتقصرة ناضب (، ن٘ض َوَ بُ ظٗضَنـإ )ظٗضَ ًَ
َِْٙ حــُؾتانإ    ًَــصووزا نــُْسئ ن٘ض َوَــإ ٖــُبىوَ، يــُ غــا نــُْس ن٘ض َوَيهُــإ ٖــُبىو وَنــى باغــهطا يــُ َ

ــُتِ ْــُوَزَنإ      ــُ بًساي ــُبىوَ، ي ــإ ٖ ــتانإ ن٘ض َوَ ــايِ ُٖؾ ــُبىوَ، ن٘ت ــإ ٖ ــُبىوَ،  ن٘ض َوَ ــإ ٖ ن٘ض َوَ
ًًَــُنإ ٖــَُىو ن٘ض َوَنــإ           ًَ ــُ ظٗضَ َ ًَؽت نــ٘ض َوَ ب ًَــ ــإ ٖــُبىوَ، ب ــُوَ بــ٘ ضابــطزووف ن٘ض َوَ بيُض َيًٓ
ًَه٘ؾـإ و زيؿـاع يـُ َـاف و طـُؾت          ًَىَّ خـُبات و ت ًَـ زيـاضَ يُنىاضنـ زَططَيتُوَ، نُ زَوتطَيت بُ ظٗضًََ

ًَتـُوَ،     نىضزغتإ بىوَ، زيػإ باغِ ُٓوَ نطاوَ َُغُيُّ ُٓع ًَٓ ٍَ ٓـُوَّ حـُضبِ ؿت ُاؾت حُضبِ، َٔ يُطـُ
ًَُـُ خـَُيهُإ         َّٙ عُغهُضيؿِ ب٘ ظياز بهُئ ب٘؟ ُٓعُاؾت حـُضبِ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاْسا َُغـُيُٕ ٓ بُ
َٙتِ         ًَىإ عـريام و ٓرياْـسا ٖـُبىو، بـُ زَيـإ ٖـاوو ًَهِ زَوؾت يـُْ ًَهسا نُ حُضب ُٖيُ ب٘ ؾًُٖس بىوَ، يُنات

ًَُُ يُ ُْتًجُ َٙتًاِْ َُزَِْ ؾًُٖس بىوٕ، بُتايبُتِ ْاونـُ غـٓىوضيُنإ،   ٓ ّ قُغؿِ َىتابازيٌ يُ ٖاوو
َّٙ نــُ      ًَتــُوَ باؾــُ، بــُ ًَٓ ًَىَّ ٓــُعُاؾت حُضبًــسا ؿت زَيــإ بَُييــَُإ ُٖيــُ، ب٘يــُ وَنــى ٓــُوَ يُنىاضنــ

َٙتاِْ تطَوَ َا ِٖ ؾط  َُْٙ بُّٖ٘ قُغؿِ و ًَت، يإ عُغهُضّ زاخٌ زَنُئ، خ٘ ُٓوَ ُٓو نُْس غا ٗنُ ب
َّٙ ُٓعُاؾت حُضبًـ ْـُبىوَ بـُ َاْـا ياغـايًُنُ، يـإ       ًَُُ ؾًُٖس بىوٕ، بُ َٙتًاِْ ٓ ًَت ٖاوو ِٖ ت٘ث بىوب
َّٙ عُغهُضيؿـِ بـ٘ ظيـاز بهطَيـت،           ًَـت، بـُ ًَٓ ًَىزَوَيُتًسا ٖـاتىوَ، ب٘يـُ حُضبًُنـُ ؿت ُٓوَّ نُ يُ ياغاٍ ْ

ــت ًَٓ    ــُوَ زَنطَي ــِ ٓ ــُّ )ب( نُباغ ــُ بط ط ــُباضَت ب ــىْهُ    غ ــتإ ن ــُضَيُِ نىضزغ ــُ ٖ ــُ ي ًَه ــايس تاواْ ٘غ
ًَهُ يـُ ض ووَ قاْىًُْنُؾـًُوَ بـُض َيعتإ زَظاْـٔ ٖـَُىوّ يـُ زازطـاّ          ُٓيكُيُنُ، ظصتريَيُنُ، نُْس نُيػـ
َّٙ تاواُْناِْ عريام، ُٓيكُ بُ ُٓيكُ، نُيؼ بُ نُيؼ، قُظيُ بُ قُظيُ، ًٓرت ًٓجطآاتِ َُحهَُُّ ب٘  با

ًَـو زَيـت يــُ ٓـُْؿاٍ، يـُ نًًُابــاضإ  َُٖيُظـُو زَٗيــِ        نـطاوَ، بط يـاضّ بــ٘ زض   اوَ، ب٘يـُ تـاواِْ ًَٓ٘غــايس ث
بايًػــإ و ٖــَُىو ْاونــُناِْ تــطَوَ، ٖــُضوَٖا بــُ ٖــِ باضظاًًْــُنإ، بــُ ٖــِ نــىضزَ ؾُيًًًــُنإ ُٓواْــُ   
ــىوٕ،     ًَهِ غـــُضبُخ٘ بـ ــ ــُوَ يـــُى بُيـــُى نُيػـ ــىوَ يـــُض ووَ قاْىًُْنُيـ ــ٘ زَضنـ ــإ بـ ٖـــَُىوّ بط ياضيـ

ًَتُ           بُغُ ًَٓاُْنـُ يـُباضّ قاْىًْـُوَ زَنـ ٌَ زَوتطَيـت، َيـُ يـُوَف ْاوٖ ضيُنُوَ تـاواِْ ًَٓ٘غـايسيإ ثـ
ًَِ زَوتطَيت ظَضوضَت و تًَُعّ ًٓجابًُـ تًَُعّ غًبِ ًُْ خىاُْخىاغتُ، بُ٘ٓوَّ  ًَىَّ ُٓوَّ ث نىاضن

ًَؽت َُغُيُٕ َُٖىو خَُيهِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بي ًَ ًَؽت، زَقًل تط ب ًَ ًَؽت )ُٓطُض بؿ ًَ َٔ طَيتُوَ، زَنطَيت ب
ًَهٗاتـُناِْ نىضزغـتإ،        ابٓا٤ كتًع َهىْات ؾعب نىضزغتإ( ُٓوَّ ب٘ ظياز بهـُئ، يـُ ض َٗيـُناِْ ٖـَُىو ث

ًَطَ ُٓوَيُ يُض ووّ ظًََُُْوَ َُغُيُٕ تاواُْنُ ًَاواظَ، ٓـُوَّ   ًَٓاُْنُ ي ًَهِ تطيـ ُٓوَيُ نُ ْاوٖ خاَي
ًَهًإ  تاواِْ باضظاًًُْنإ يُض ووّ ظََ ًَـ ُْٓؿاٍ بىوَ، يُض ووّ خػىغًُتِ تاواُْنُؾُوَ ُٖضيـُن ُُْوَ ث

ًَٓاُْنـُ يـُ        ًَـٓٔ، ب٘يـُ ْاوٖ ًَـو زَٖ َ٘ضَيو يُ خػىغًُتِ ُٖيُ، بُغُضيُنًؿُوَ َُٖىويإ ًَٓ٘غـايس ث
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بابِ ظَضوضَتِ قاْىًْاُْوَ ض ووْهطزُْوَو بابِ تُهتًعّ ًٓجابًُ، ُْى تًَُعّ غًبِ، زووَاض باغِ طىَيِ 
ًَؿـًٓاضزَنُّ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ و ناضوبـاضّ ٓـُْؿايهطاوَنإ ثـطٗشَ        ًَت، َٔ ث ؾًُٖس ناضَيهِ ظٗضباف زَب
ًَٓـسضَيت،           ًَـو زَٖ بط ياضَيو ٓاَازَ بهات، بُْاوّ ثـطٗشَ بط يـاضّ طـىَيِ ؾـًُٖس، تُعطيؿُنـُّ بهـات، نـٕ٘ ث

ًَٓسضَيت، زَنطَيت حهىَُت وَنى بط ياضَيو زَضٍ بهات يإ ًَطٕ ب٘ ثُضيَُإ، يُ ثُضيَُإ  نٕ٘ بُناضزَٖ بًٓ
ًَىَيُى ضَيو خبطَيت و زضوغت بهطَيت، نُ َاْـا ضََعيُنـُو َُعُٓويُنـُّ     بط ياض زَضبهطَيت، بُ٘ٓوَّ بُؾ
ًَىَّ ثــطٗشَ    نـُ ثُيىَغــتُ بــُ طًــإ بــُخت نــطزٕ و ؾـًُٖس بــىوٕ، يُخ٘يــسا بُضَُغــتُ بهــات يُنىاضنــ

ًَت، غىثاؽ.  بط ياضَيو ب
 ايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. اضغٕٚ ب

 ناى غاٙض ؾُضَىو.
 بُض َيع غاٙض ستُىز َطاز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَياّ خ٘يُتِ زَغـت خ٘ؾـِ يـُ غـُضٗنِ ثُضيـَُإ بهـُئ، ب٘ٓـُوَّ ٓـُّ ثطٗشَيـُّ خػـتُ            يُض اغتًسا َ
ٓـُّ ياغـايُ ثُيىَغـتُ بـُ      بُضْاَُّ ناضَوَ، ُٖضوَٖا يًصُّْ َُعِٓ و وَظاضَتِ ؾًُٖساًْـ، يُض اغـتًسا 

ــاْىِْ      ًَىزَوَيُتًــُوَ، يــإ ق ــاْىِْ ْ َــاف و ًُٓتًــاظّ ؾــًُٖس و ٓــُْؿايهطاوإ يــُباضّ قاْىًْــُوَ، ض يــُ ق
ًَهـطا، زَبـىو حهىَـُتِ ًٓتخـازّ ًًٓـعاّ بهطايـُ بـُّ         ًْؿتُاِْ، يإ بط ياضّ زازطاّ تاواُْنإ نُ ٓاَاشَّ ث

ًَياّ زَغت خ٘ َ َّٙ ؾًُ ب٘ حهىَُت و ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، نُخٍ٘ نىوَتُ شَيط َُٖىو ًٓجطآاتاُْ، بُ
ًَهِ ظٗضّ وتـطا،       ًَبًًُٓناِْ َٓـُوَ ُٖيـُ، نـُ بُؾـ باضّ ُٓو بُزَْط ٖاتُٓواُْ، ُٓوَّ نُ ثُيىَْسّ بُ ت
ــ٘            ــًىَ ب ــّ٘ بُخؿ ــاِْ خ ــُ طً ــُف ن ــُو نُغ ــاو و، ٓ ــى ْ ــت وَن ــبًت بهطَي ًَت تُغ ــُْيُضزَب ــًُٖسّ غ ؾ

ظطاضغتىاظّ، بعووتُٓوَّ ضظطـاضغتىاظّ وَغـًًُيُ ،ُٓيكُيـُى بـىوَ يـُْاوّ      بُضططيهطزٕ  يُ بعووتُٓوَّ ض
بــىوَ، بــ٘ بــُضططيهطزٕ يــُ َــاؾِ خــَُيهِ نىضزغــتإ، بــ٘ خــاى و خــَُيهًـ، بط طــُّ زووَّ نــُ زَوتطَيــت     
ًَِ وايـُ     ًَهِ ظٗض طُوضَيُ، نَ٘ـَُيهىشّ ثـ ًَِ وايُ ُٓوَ يُض ووّ قاْىًُْنُوَ ًٓؿهاي ؾًُٖسّ نََُ٘يهىشّ، ث

َّٙ       ُٓي ــا ــاّ ب ــاضّ زازط ًَِ بٍطي ــُث ــسا ب ــُ تًاي ــُ ن ــُ بُضؾطاواًُْنُي ــايس، باظْ ــُناِْ ًَٓ٘غ ــُ ُٓيك ــُ ي كُيُن
َّ تـُعطيؿِ زَنـُّ بـُ          ًَٓسضاوَ، تـ٘ يـُو تاواُْنإ نُيػِ ُْٓؿاٍ، نُيػِ َُٖيُظُ، نُ بـُ ًَٓ٘غـايس ْاغـ

ًَـت بىتطَيـت ؾـًُٖسّ ًَٓ٘غـايس و نَ٘ـَُيهىشّ       ًَِ وايُ زَب يـإ ؾـًُٖسّ ًَٓ٘غـايس،    نََُ٘يهىشّ، ب٘يُ ث
َّٙ تاواْـُنإ، نـُ نُيػـِ           بُ٘ٓوَ َُزاضَ بُضؾطاواُْنُّ بيطَيتـُوَ، ًٓػـتٓازَٕ بـ٘ نُيػـُناِْ زازطـاّ بـا
ًَهًؿـِ تـُواو        ًَٓت ٖاتىوَ و، تُغبًت نطاوَ و يـُشَيط زيطاغـُت نـطزٕ زايـُ، بُؾ ن٘ض َو ضاثُض ئ بُ زٗنًىَ

ًَىَّ ُٓ ًَٓسضَيت يُنىاضن ٌَ ْاو بٗ و بابُتاْـُّ نـُ تُغـًٓؿُ بـ٘ تاواْـُنإ، بُتايبـُتِ َُغـُيُّ        بىوَ، زَب
َّٙ نـ٘ض َوَّ غـاَيِ           ًَـو باغـِ ن٘ض َوَنـإ زَنطَيـت، بـُ ًَط وآًْ  1991ن٘ض َو و ضاثُض ئ، ًٓرت ْـاظامن بـُ ض ت

َّٙ تاواْـُنإ واتـُ بٓـَُاّ قـاْىِْ ظٗض        ن٘ض َوَيهِ ًًَِْ٘ ُٖضَ طؿتيري بىوَ و، نُيػِ ُٖيُ يـُزازطاّ بـا
ٌَ قػـُ يُغـُض           ب ًَٓؽت، ًٖـىازاضّ نـات ًَُُ ٓـُو ياغـايُ بتـىاْؽت بـُ ْـُؽ بًهُغـج ًَعتطّ ُٖيُ، بُ٘ٓوَّ ٓ ُٖ
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ؾًُٖس و قىضباًْإ زَنطَيت، قػُ يُغُض َىططاؾًا ُْنطَيت، خَُيو ُٖبىوَ يُعِٓ قىضباًْاِْ ٓـُْؿاٍ بـُ   
سا، يُ ُٓوضوثا، يـُ ؾـىَيُٓناِْ   فتىوُْ وَضبيطئ، ُٓوا يُ غُحطاناِْ َٓىب بىوَ، خَُيهُإ ُٖبىوَ يُ بُغ

ًَهِ ُٖبىو زَنطَيت يُ  ًَٓاِْ ؾىَيُٓنُ، نىْهُ خَُيو ثُياَ تط، يُعِٓ َىططاؾًا ُْنطَيتُ َُقايؼ ب٘ ْاوٖ
ًَٓاِْ تىضنُإ و ٓاؾىضيُنإ يُض اغتًسا زَنطَيت  ؾىَيِٓ زووضَوَ بهطَيتُ ٓاَاصتِ ُْياضَنإ، َُغُيُّ ْاوٖ

ًَهٗاتـُناِْ      بُ َ٘ضَيو يُ َ٘ضَنإ يًصُّْ ًَـت يـإ وَنـى ث قاْىِْ َىعايَُُّ ب٘ بهُٕ، ُٓطُض بُ ُْؽ ب
ًَــت، بــُ   ًَــت، نــىْهُ ضشَيُــِ عرياقــِ ُٓطــُض ًٓجخــاؾِ بــُ حــُقِ خــَُيهِ نــىضز نطزب خــُيًَهِ نىضزغــتإ ب
ًَٓـطاوٕ، يـُعِٓ        ًَت يُ َىَاضَغُّ نًًُاباضإ و ُْٓؿاٍ و ُٓو تاواْاْـُّ تـط نـُ ْـاو ٖ ُْتُوَّ نىضز نطزب

ًَُٕ ْــاوّ  تــاوا ًَهٗاتــُناِْ تــط نــطزووَ، نــُ ُٓغــ ًَىَّ ًَٓ٘غــايس بــُ حــُقِ ث ِْ ظٗض طــُوضَتطّ يُنىاضنــ
ًَُـُ وَنـى خـَُيهِ نىضزغـتإ ظٗض          ٌَ ْـُنطزووَ، يُبُضٓـُوَ بـ٘ ٓ ًَٓاوٕ، يُعِٓ وَنى ْاويـ ًٓعرتاؾِ ثـ ُْٖ

      ٕ ٌَ ْانـُّ و، برييؿـُا ًَٓؽت، ٓـُبعازَ غًاغًُنُؾـِ ٓاَـاشَ ثـ ًَت   ططيٓيُ ُّٓ َاؾُ بػُنت َاَبـاظ   طـازم ُْنـ
ًَهٗاتـُنإ، نـُ      ًَبِ ُٖيـُ يُغـُض ث ًَؿىو ، نت بطاّ بُض َيع ُْٓساَِ خىؾت زووَّ و ُْٓساَِ يًصُّْ ياغايِ ث

َٙوّ ًَٓ٘غايس و ُْٓؿاٍ و ُٓواُْ تًانىوٕ، غىثاؽ.  نٕ٘ يُ ؾا
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

 ناى غا  ؾُضَىو.
 تىَا نان٘:بُض َيع غا  

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ــُّ       ــَُإ و يًصْ ــُضٗنايُتِ ثُضي ــُْؿايهطاوإ، غ ــًُٖسإ و ٓ ــِ ؾ ــُ وَظاضَت ــُض َيعإ ي ــ٘ ب ــِ ب ــط اّ غىثاغ وَي
ًَهًإ  ٖاوبُف ب٘ ُٓضى و َاْسوو بىوًْإ، َٔ غىثاغِ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ زَنُّ، نُ ؾًعًُٕ ؾت

ًَهٗ  ًَهٗاتـُناِْ تـطّ نىضزغـتإ         وضووشاْس ًٓؿاضَت زإ بـُ ث ًَُـُ ث اتـُناْتِ تـطّ نىضزغـتإ و قىضباًْـإ، ٓ
ؾـُضيهؽت يــُ شيـإ و ، ؾــُضيهؽت يـُ خــُبات و ، ؾـُضيهؽت يــُ قىضبـاِْ، ًُٓافتــإ بـُوَ ُٖيــُ، ناضيؿـِ بــ٘        
ًَت َىَاضَغُؾـِ بهـُئ، َىَهًٓـُ ٖـُض بـ٘ بُضنـاو ض ووْـِ بـُض َيعإ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ            زَنُئ و، زَب

ًَـصووّ بعووتٓـُوَّ ٓـاظازغتىاظّ نىضزغـتإ،          ْانُُ غُض باغِ ُٓوَّ، نُ زَيـإ ؾـًُٖسَإ ٖـُبىوَ يـُ َ
ًَُُ بىوَ، يُنُّ ؾًُٖسّ ُٓو ثُضيَُاُْ  ًَسّ نُ تًُػاؾت ب٘ نطاوَ يُ طُؾت ٓ يُنُّ ؾًُٖسّ َُْتًكُّ ٓاَ

ًَجيُ يُو زوو ؾا ًَُُ بىوَ، زَيإ ؾًُٖسّ تطّ، ُٓوَ ب َٙوَّ بُ ًَا يُ غاَيِ ؾًُٖس ؾطَْػًؼ ؾًُٖسّ ٓ
22  ٌَ نُؽ بُيُنُوَ ؾًُٖس نطإ، بُ ؾُضَاِْ  134بُ غُضٗنايُتِ بهط قسقٌ بىوَ، يُ َُْتًكُّ مسً

ًَيايــُى  27،  1969حهىَــُتِ عرياقــِ ًٓٓيًًعَنــإ ٓــُو وَختــُ، زووَّ يــُ غــاَيِ   نــُؽ بُيُنــُوَ يَُ
ًَؿـت  ن٘نطاُْوَو ض ًَإ نطا، بُ ثًاوّ ٓايًٓؿُوَ بطيٓساضَناًْـ  ضٗش نـُؽ بـُزظيـ بًـإ     زووُْيإ زَٖ

ًَــِ ُٖيــُ و قىضباًُْــإ بــ٘ زاوَ، نــىْهُ    ًَُــُ ؾًعًــُٕ ؾــُضيهؽت ، ًُٓافتــإ ث باتــُ ُْخ٘ؾــداُْ، نُواتــُ ٓ
ٍَ ض َيـعّ تايبـُت و حىضَـُمت      ًَجيُ يُو ْاواُّْ نُ ٖاتىوَ يُطـُ ًَهُوَيُ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ ب قُزَضَإ ث

ًَؼت، ْـُ يُبـُض ٖـًض، نـىْهُ ُْٖـسَيهجاض يـُ           ب٘ َُٖىويإ، ْاوّ تىضنُإ  و ؾـًُٖساِْ نًـس و ٓاؾـىضيـ بـ
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ًَو بىوّ َىَهًُٓ بُض َيع وَظيطيـ ٓاطازاضَ، بُض َيع  ٌَ نطزِْ ياغا، َٔ خّ٘ زاخًِ نُيػ ًَبَُ َىَاضَغُو َ
ًَيــطّ غــُضٗنِ ثُضيــَُإ ٖاْــاّ بطزووَتــُ بــُض، يــُى يــُ ؾُضَاْبــُضاِْ             زنتــ٘ض حُغــًُْـ وَنــى َ

ًَه ًَبَُ ًَت َٔ نٕ٘ ؾًُٖسَيهِ ت٘ وَنـى ؾـًُٖسَيهِ خـّ٘ حًػـاب بهـُّ، نُواتـُ َـٔ زاوا        َ ُضّ ياغا زََي
ًَت، ْاوّ نُؽ ُْيـُت،   ًَىَيُنِ طؿتِ ب ًَطَ يإ بُؾ ًَٓإ ي زَنُّ بُ ضَمسِ بُض َيعإ ثؿتيرييِ بهُٕ، ْاوٖ

ًَت و، غىثاؽ.  ًٖض َىؾهًًَُإ ًُْ، يإ نُ ْاو ٖات بُ ًَاواظّ ُْب
 اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:بُض َيع ز. 

ًَبًًُٓى، قػُيُنتإ ُٖيُ؟ ؾُضَىوٕ.  يًصُّْ ٖاوبُف ُٓطُض ت
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس )بُظاظ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿهُؾِ ثُضيَُإ نطز، غُباضَت بُ  ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بُ ثُضٗؾُوَ ض اوو ب٘نىوِْ خ٘يإ ث
ًَؿــهُف نــطاوَ بــ٘ خعَــُتهطزِْ نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖس و            زَوَيَُُْــس نطزْــِ ٓــُو ثطٗشَيــُّ، نــُ ث

ًَسايــُ، بــا َــُْابِ وَظيــط    ًَُــإ باؾــُ وَنــى يًصْــُ وضزَنـاضّ ظٗضّ يــُ َاززَنــإ ت َّٙ ث ٓـُْؿايهطاوَنإ، بــُ
ًَُُ زوايِ بتىاْؽت ث٘يًِٓ ٓـُو قػـا   ًَؿهُف بهات، ُٖتا ٓ ًَبًِٓ خّ٘ يُغُض قػُناِْ ُْٓساَإ ث ُّْ نـُ  ت

ًَِ بهُئ، غىثاؽ. ًَبَُ ًَت بُياِْ َ  نطاوَ و، غًاغُّ َاززَناًْـ ٓاَازَب
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ًَؿُُضطُ ؾُضَىو.  يًصُّْ ث
 بُض َيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

   ِ ًَُُ ُْٖسَيو ض ووْهطزْـُوََإ ُٖيـُ، ثطغـًاضَيه ًَُـُّ نـطز، َـٔ         ٓ ْاغـو خـاًْـ بُتايبـُتِ ٓاضاغـتُّ ٓ
ًَٓاغُّ ؾًُٖسَإ نطزو، بُ٘ٓوَّ بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ بعأْ، نُ  ًَُُ ث ض ووْهطزُْوَنإ غُضَتا ٓ
ًَُُ تُغًٓؿِ ؾًُٖسافتإ نطزووَ يُغُض ًَاواظّ يُ َاف و ًُٓتًاظاتسا، يُ قاْىُْنُ ُٓو تُغًٓؿُ نطاوَ  ٓ

ًَؿــُ َٙتِ، ب٘يــُ ٓــُو تُغــًٓؿُ وا نــطاوَ،   ؾــًُٖسّ ث ُضطُ، ؾــًُٖسّ نًًُابــاضإ و ُٓواْــُ، ؾــًُٖسّ ٖــاوو
َٙتِ ٓـُو        ًَت ٙتإ يُغُض ُٓغاغـِ ًُٓتًاظاتـُنإ، نـىْهُ ؾـًُٖسّ ٖـاوو حُظزَنُّ بُ٘ٓوَّ حُقًكُت ب

ًَساًُْ وَنى ؾًُٖسّ غـُْيُض، ؾـًُٖسّ نًًُابـاضإ و ٓـُْؿاٍ ُْٖـسَيو ًُٓتًـاظا       تِ ظيـاتط  ًُٓتًاظاتاُّْ ت
ًَهطزووَ، ب٘يُ بًَُا ْـاوّ   ًَطَ تُحسيسَإ نطزووَ وَنى يُنُإ ي ًَُُ ي بىوَ يُ ؾًُٖسّ غُْيُض، ُٓطُض ٓ
ًَُُ َىقُزَغُ، يُغُض ُٓو ُٓغاغُوَ ُٓو تُغًٓؿُ  ؾًُٖسَنإ ٖاتىوَ، ُٓطًٓا ؾًُٖس ُٖض ؾًُٖسَ، ّٙ ٓ

ٍَ ٓـُوَّ نـاى غـا  زا      ًَٓاغُنُ ٖاتىوَ َٓـًـ يُطـُ ّ، بـُ طؿـتيريّ ٖـاتىوَ َهـُوْاتِ ؾـُعبِ      نطاوَ، يُ ث
نىضزغتإ، َهُوْاتِ ؾُعبِ نىضزغتإ بـُؽ تـُْٗا نـىضز ًْـُ، ُٓطـُض بًيىتبايـُ قـُوَِ نـىضز، ًًًَـُتِ          
ًَؽت َهـُوْاتِ ؾـُعبِ       ًَُـُ زََيـ نىضز ُٓو ناتُ حُقِ بىو بطا تىضنُاُْنإ و ٓاؾىضيُنإ زاوابهُٕ، بـُؽ ٓ

ًَؽت وضزّ بهُيٓـُوَ بُض اغـتِ      نىضزغتإ، بُض اغتِ ؾُعبِ نىضزغتإ  ًَو زَططَيتـُوَ، ُٓطـُض بـ َُٖىو نُغ



 316 

ًَـٓٔ، ب٘يـُ         َِ نانُ َٔ ظٗض ؾـًُٖسّ ُٖيـُ ْـاوّ عُؾـريَتُنُّ َٓـًـ ب ًَ يُواُْيُ ُْٖسَيو عُؾريَتًـ ب
ًَؽت َهُوْاتِ ؾُعبِ نىضزغتإ قُغسَإ يُ ًُٓٗاٍ نطزْـِ   ياغانُ طؿتيريَ، َٔ زاواّ ُٓوَ زَنُّ نُ زََي

ًَو ًُْ يُ ؾُعبِ نىضزغتإ، بَُيهى َُٖىويإ خـَُيهِ ٓـُّ نىضزغـتإُْ    ًٖض قُوًَ ًَو يإ ًٖض زياُْت ُت
َاف و ًُٓتًاظاتًإ ثاضَيعضاوَ، ب٘يُ َُبُغتِ يُوَ بىوَ، ْاغـو خـإ يـُى ثطغـًاضّ ٓاضاغـتُّ يًصُْنـُّ       

ًَت ض ًُٓتًاظات ًَتُوَ زََي ًَُُّ نطز، َٔ زاوا يُ بُض َيعّ زَنُّ ياغانُ خبىَيٓ ًَسايُ، يُزواوَ بُض اغـتِ  ٓ ًَهِ ت
ــُ        ــُْؿاٍ، ُٓواْـ ــاضإ و ٓـ ــًُٖسّ نًًُابـ ــ٘ ؾـ ــُْيُض، بـ ــًُٖسّ غـ ــ٘ ؾـ ــُ، بـ ًَسايـ ــاظاتِ ت ًَو ًُٓتًـ ــَُي نَ٘ـ
ًَؽت ٓـُوَ َُعاؾـُنافتإ ظيـاز      ًَـ ًَؽت يُ ُٓوَيُوَ باغِ ًُٓتًاظاتُنإ بهُئ، ب ًَ ًَُُ ب ًُٓتًاظاتُنأْ، ُْى ٓ

ًَو ًُٓتًاظات ُٖيُ ب٘  نىض  و نهِ ؾًُٖسّ غُْيُض، ب٘ ؾـًُٖساِْ نًًُابـاضإ و ٓـُْؿاٍ و    نطزووَ، نََُ٘ي
ُٓواُْ باغِ بهطَيت، ثطغًاضَيهِ تطيـ باغِ ُٓوَ زَنطَيت نُ ومت وَغؿِ ؾًُٖس بُض اغتِ ؾاٌَ و ناًَُ، 
ًَؽت ًْعاؾت غًاغِ، ًْعاؾت غًاغِ ُٓواُْف زَططَيتُوَ نُ ًٓعساّ نـطاوٕ، ُٓواْـُف زَططَيتـُوَ     ًَُُ نُ زََي ٓ

ًَؽت      وَنـى  نُ يُ غجُٓناْسا ن٘نـِ زوايًـإ نـطزووَ، ُٓواْـُ بُض اغـتِ       ؾـًُٖسّ غـُْيُض بىوْـُ، ب٘يـُ زََيـ
ًَؽت ُٓوَّ نُ َطزووَ، ُٓوَؾـِ نـُ ًٓعـساّ نـطاوَ،      ًَ ًْعاَيِ غًاغِ ًٓرت َُٖىوّ زَططَيتُوَ، خ٘ ْانطَيت ب

َيع وَظيـطّ ؾـًُٖسإ ُٖيـُ،    ُٓواُْ َُٖىوّ بُ ؾًُٖسّ غُْيُض حًػاب نطاوٕ، َـٔ ثطغـًاضَيهِ بـ٘ بـُض     
ًَُُ َىْاقُؾُيُنِ ظٗضيؿُإ نطز بُض اغتِ  َٙتِ،       3ٓ ٍَ و ؾـًُٖسّ ٖـاوو ًَٓاغُ ٖاتىوَ بـ٘ ؾـًُٖسّ َٓـسا ث

ًَُـُ يـُ ياغـانُ تَُـُفتإ تُحسيـس ْـُنطزووَ و،        ًَٓاغُنُ بهطَيت، نىْهُ ٓ ًَُإ باف بىو ُٖضزوو ث ًَُُ ث ٓ
ْابِ وَظيط، َٔ يُى ثطغًاض يُو زَنُّ، ُٓطـُض ؾـًُٖسّ َـىاتٔ    ُٓوَ بُض اغتِ زَنُوَيتُ غُض ض َيُٓايِ َُ

ًَت بـ٘ ؾـتِ             ًَـت خـّ٘ ٓاَاضَيـو بهـات و ٓـُو تُغـجًًُ ّٙ ٖـُب ًَت، تُغجًًِ بهـات، ٓـُّ وَظاضَت ْاتىاْ ب
ًَو ثط بهَُُوَ بُ ؾًُٖسّ  ًَِ ًٓػتًُاضَيُى بُ يُن ًَت باغِ بهات؟، ب٘نِ َٔ ب غًاغِ وَنى َُْابِ زََي

ًَـت      حًػاب بهُّ، َ ٌَ و بُ ؾًُٖسّ َىاتٔ حًػابِ بهـُّ، ٓـُّ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ْاتىاْ ىونُؾِ ُْزََ
ٌَ بـُ             ٌَ بهـُئ، ْـُتىاْ ٓاَاضَيو بهات، ُٓواْـُّ نـُ َـُْابِ قُغـسيُتِ يـُض ووّ ياغـايُنُوَ ًٓػـتؿازَّ يـ

ًَُُ يُ يًصُْ بُض اغتِ ويـصزافتإ ق  ًَت، ٓ ًَٓ ًَت ب٘ ؾتِ غًاغِ بُناضٍ بٗ بـىَيِ ْـُنطز، نـُ    ٓاَاضَيو ّٙ ُٖب
ًَو ًٓػـتًُاضَّ ؾـًُٖسّ بـ٘ ثط بهُيٓـُوَ، َىونُؾـِ ْـُزَييَن و بـُ ؾـًُٖسّ َـىاتٔ حًػـابِ            ًَؽت يُن ب
ًَُـُ      ٍَ ُٓو بطازَضاُّْ ن٘ض َوَ ًًًَُْ٘نـُ بُض اغـتِ نـُ ٓ َّٙ ًَٓـ يُطُ ًَُُ يُوَ بىوَ، بُ بهُئ، قُغسّ ٓ

ًَو      بـىوَ بُغـُض ٖـَُىو ًًًَـُتِ نـىضز زا ٖـاتىوَ،       تُحسيسّ ُٓوََإ نطزووَ يـُ نـ٘ض َوَ ًًًَُْ٘نـُ، ؾـت
ًَؽت باغِ ن٘نِ نىضز بهُئ ب٘ ٓريإ ، ب٘ تىضنًا، ب٘ غىضيا، بُض اغتِ غُزإ ن٘نـُإ ُٖيـُ    َّٙ ُٓطُض ب بُ
ًَُُ ن٘ض َوَ يُى ًًَُْ٘نَُإ نـطزووَ بـُ ُٓغـاؽ،     ًَت، ب٘يُ ٓ ًَهُإ بري به ْاو ْابطَيت، يُواُْيُ ْاوّ يُن

ًَُـُ زاَـإ،             ُٓويؿُإ زاوَ بُ ًَُـُ نـُ ٓ ًَو تـُوظيح بـىو بـ٘ يًصُْنـُّ ٓ وَظاضَتِ ؾـًُٖسإ، ٓـُوَ نَ٘ـَُي
ًَو ثطغـًاضيـ بـطازَضإ نطزووياْـُ، نـاتِ ٓـُوَ ًْـُ نـُ َـٔ َـىاب بسََـُوَ، زَتـىاْؽت يـُ              يُعِٓ نََُ٘ي

ٍَ ٓــُوإ ًُٓتًـاظاتِ ؾــًُٖسّ غــُْيُض و ٓــُْؿاٍ و نًًُابــاضإ، زَ   تــىاْؽت زاٖـاتىوزا زَنطَيــت َٓــًـ يُطــُ
ًَُـُ بـ٘ باغـِ         ًَٓاغُنإ وا ٖـاتىوَ يـُ ٓـاخري ؾـتًـ ٓ َّٙ ب٘يُ ث ًَٓاغُ ، بُ  3ُٖضزوونًإ بهُئ بُ يُى ث
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ــُعِٓ          ــًُٖسإ ي ــِ ؾ ٍَ وَظاضَت ــُ ــُ يُط ًَُ ــُنإ، ٓ ــىضزَ ؾُيًً ــُنإ و ن ــِ باضظاًْ ــىو، نُيػ ــات ب ــُيؼ ٖ ن
ًَو َىغـتُيُح نـطزووَ، نـُ يـُ َاززَنـاِْ        َّٙ     12و  13و  11ًٓػتؿازََإ يُ نَ٘ـَُي ّ ياغـاٍ زازطـاّ بـا

ًَو نُيػـِ بـُ َـُضآًُِ         ًَو نُيػِ بُ ًٓبـازَّ َـَُاعِ ْاغـاْسووَ، نَ٘ـَُي تاواُْناِْ عريام، نُ نََُ٘ي
ًَو نُيػًـ يُ زازطا  ًَو نُيػًؿِ بُ َُضآًُِ زشّ ًٓٓػاًُْت ْاغاْسوَ، نََُ٘ي حُضب ْاغاْسووَ، نََُ٘ي

ًَُُ وتىو َاُْ ٓـُو نُيػـُ باضظاًْـُنإ و ؾُيًًـُنإ، ُٓطـُض َـُْابت ض َييـا        َاوَ يُى ُْٙبىوَتُوَ، ب٘يُ ٓ
ًَِ َاززَّ  نُيػِ ُْٓؿاٍ بُ ًٓبازَّ ََُاعِ ْاغطاوَ يُ ياغـانُ، باضظاًْـُنإ بـُ ًٓبـازَّ      11بسَّ بُث

ٍَ نُيػـِ َُٖيُظـُ بـُ ًٓبـازَّ            ََُاعِ ْاغطاوَ، نىضزَ ؾُيًًـُنإ بـُ ًٓبـازَّ َـَُاعِ ْاغـطاوَ، يُطـُ
ًَِ َـاززَّ       ََُاعِ ْا يـُ ياغـانُ، نُيػـِ     12غطاوَ، نُيػِ ضاثُض ئ بـُ َـُضآًُِ حـُضب ْاغـطاوَ بـُث

ــُضَيُِ         ــاِْ زَضَوَّ ٖ ــُ زابط َيٓطاوَن ــُ ْاون ــُنطز ي ــِ ْ ــو باغ ــًض بطازَضَي ــُ ٖ ــُ ن ــِ ُٖي ــُتٗريّ عريق ت
ــاززَّ      َ ًَِ ــُث ًَهُ نُب ــ ــُويـ نُيػ ــتِ ٓ ــتإ، بُض اغ ــُ     13نىضزغ ــُضآًُِ زشب ــُ َ ــانُُٓويـ ب ــُ ياغ ي

َّٙ ُٓواْـُ يــُ        ٓ ًَُـُ ظٗض َىْاقُؾــَُإ نـطزووَ، بــُ ًَٓاٌْ ٓــُو زوواْـُ، ٓ ًٓػـاًُْت ْاغـطاوَ، ب٘يــُ يـُوْاوٖ
ًَٓاوَتُوَ، بُض اغتِ يُ ض ووَ غًاغـًُنُ   ًَُُ يُ ياغانُ ْاوَإ  ٖ ٌَ زضاوَ، ب٘يُ ٓ زازطاّ تاواُْنإ بط ياض يإ ي

ٌَ زَنات، غىثاؽ.ب٘ ض ووَ غًاغًُنُ ْاو ٖاتىوَتُوَ، نُ نىضز يُ ٓايٓسَ   ًٓػتؿازَّ ي
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ٌَ؟ ؾُضَىو. ًَبًًُٓنت ُٖب  َُْابِ وَظيط ُٓطُض ت
 / وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:(ٓاضاّ )التس قباح بُض َيع

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 ٓ ًَبًًٓاُْ بُض اغتِ ظٗض طـطي ئ بـ٘ زَوَيَُُْـس نطزْـِ ٖـُّ ٖـَُىاضّ ياغـانُ،       ظٗض غىثاؽ، غُباضَت بُو ت
ٌَ بهُّ  ًَِ خ٘ؾُ وا زَغت ث ًَُُ ب٘ ناضّ زاٖاتىو، ظٗض غىثاغِ ُٓو بُض َيعاُْ زَنُئ، ث ُّٖ ضٗؾٓايـ ب٘ ٓ
ًَو بُضَو  َٙت ًَىزَوَيُتِ، وَنى و ٍَ ياغاّ ْ ًَُُ ظٗض ططيٓيُ وابعامن وا بهُئ َُٖاُْٖط بؽت يُطُ ياغاناِْ ٓ

ًَؿُوَ زَض  ٍَ    ث ًَـت يُطـُ ًَهِ تايبُتِ ًَٓ٘غايسيـ ظٗض ظٗض ططيٓيُ، ْاوَض ٗنُنُّ طىصتـاو ب ٗئ، وَنى ثطغ
ًَهُ يُُٓضنـُ ططيٓيـُنافتإ    ًَػتا يُن ًَىزَوَيُتًُّ ُٖيُ غُباضَت بُ ًَٓ٘غايس، ًَٓ٘غايس ٓ ُٓو ثُقتاُْ ْ

ًَـ وَنى بُض َيعتإ زَيعأْ و، تُح إ ُٖيُ، ُّٖ ب٘ ثؿتًىاِْ و  ُٓضنِ زاٖاتىومش ازَُاوَيُنُ نىوَتُ ث
غًاغِ، ب٘ ض َييُططتٔ يُ ًَٓ٘غايس، ب٘ َُغُيُّ قُضَبىونطزُْوَّ َـاؾِ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖساًْـ يـُ      
ًَىزَوَيُتًــُّ غــاَيِ   ًَٓاغــُيُّ نــُ ُٖيــُ باغــِ تاواْــُنإ زَنــات، ٓــُو ضَيهُوتٓاَــُ ْ عرياقــسا، ب٘يــُ ٓــُّ ث

ايس، تاواِْ زشّ َطٗظايُتِ، تاواِْ َُْط، تاواِْ زَغت تاوإ ث٘يًِٓ نطزووَ، تاواِْ ًَٓ٘غ 4، بُ 1948
ٍَ ثُضيَُاْــُناِْ   ًَــٓؽت يــُّ ياغــايُ، ب٘ٓــُوَّ بــُياِْ يُطــُ ًَُــُ بــُ َُبُغــتُوَ ٓــُو ْاواْــُ زَٖ زضَيــصّ، ٓ
ًَـت بـ٘ ٓـُو ُٓضنـُّ نـُ يـُ              ٍَ ناضَ ياغـايًُناِْ زَضَوَ نـُ قػـُ زَنـُئ ٓـُوَ ثاَيجؿـتًُى ب زَضَوَ، يُطُ

ًَؿُاُْ، ُٓوَ  ًَٓاغـُيُنُ  ث ًَٓاغُيُّ نُ ُٖيُ طؿتًُ، ًْؿتُاًُْ يُعِٓ ث ًَُُ ُٓو ث ٓ َّٙ غُباضَت بُوَ، بُ
ًَـِ   ًَِ نىضزغتاِْ زََي ًَ ًَساًُْ، نىضزغتاًُْ، يُعِٓ نُ ب يُغُض بٓهًُّٓ ُْتُوَيِ ًُْ، ًٖض ْاوّ نىضزٍ ت
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ًَهٗاتـُنإ زَططَيتـُوَ، بـ٘ ْاو    ًَِ ُٓوَ َُٖىو ث ًَِ ٓرياِْ، زََي ًَٓـاِْ ٓـُو نُيػـاُّْ نـُ ُٖيـُ      تىضنِ، زََي ٖ
ًَُُ ظٗض طؿتىطَ٘إ نطز،  ًَؽت نََُ٘يهىشّ و ْاوّ ًٖض زوو َُٖيُبُتُ ٓ ًَ ض َييا ُٖبىو يُنًإ ُٓوَ بىو بُؽ ب

ًَهِ تـط             َّٙ تاواْـُنإ، ٙيـُْ ًَػـتا ْاغـطاوٕ يُٙيـُٕ زازطـاّ بـا ًَٓسضَيت، زووًََإ ٓـُو نُيػـاُّْ نـُ ٓ ُْٖ
ًَ ًَُُ ت ًَُـُ خـُضيهؽت نـَُهٌ ًَٓ٘غـايسّ         ُٓوَيُ يُ زَضَوَ ٓ بًِٓ ُٓوَ زَنـُئ، نـُ يـُ ثُضيَُاْـُنإ ٓ

ًَو زَبًـٓؽت ًَٓ٘غــايسيإ بُغــُض       َّٙ يــُْاوَوَ ٖـُض ًًًَــُت ًَٓؽت، تُقطيبـُٕ نُغــجاوَ، بـُ نـىضز زَنُغــج
ْـ     ًَٓإ زَتىأْ بيـُض َئ، ُٓطـُض بـ٘ ٙيُ ًَػتانُ بُْاوٖ ُ ٖاتىوَ، ُْٖسَيو نُيؼ ُٖيُ ظَقًإ نطزووَتُوَ ٓ

ًَؽت نىضزغــتإ، ثُضيــَُاِْ غــىيسّ،  ًَ ياغــايًُنُ ططيٓيــُ، ٖــُض ب٘ٓــُوَّ خ٘مشــإ ٓــُوَّ ًَٓ٘غــايسّ بــاب
ثُضيَُاِْ ُْضوظتِ، بُضيتاِْ ُٓواُْ نُيػًإ ظَم نطزووَتُوَ نـُ بـاؽ زَنـُٕ، تَُاؾـاّ ضاث٘ضتـُناًْإ      

ٍَ ُٓوَزا زَنطَيت ًٓعاؾُيُى بهطَيت، بـ٘ تُٓهًـس نطزْـُوَ    َّٙ يُطُ ّ ب٘ٓـُوَّ ٖـَُىو َهـُوْاتِ    بهُٕ، بُ
ًَُــُ ٖــَُىوَإ بُضنُوتــُّ ٓــُو    ًَُــإ خ٘ؾــُ و ٓ ًَُــُ ض َييــطيـ ًْٓــُ و ث ؾــُعبِ نىضزغــتإ بيطَيتــُوَ، ٓ
ًَٓاغـُّ طؿـتِ ْانـات، خـّ٘      ًَىيػت بُ ث ًَٓاغُّ طؿتِ بُض َيعَيو باغِ نطز، نُ ث تاواْاُْئ، غُباضَت بُ ث

ًَىيػتُ، نىْهُ َاض ُٖيُ بُؽ ًَٓاغُّ طؿتِ ث ًَىيػـت ْانـات    ث ًَٓاغُّ طؿتِ زَنُّ، يُعِٓ ث ٓاَاشَ ب٘ ث
ًَُـُ يـُ ظيٓساْـُ       ًَػتا تَ٘ـاض زَنـطَئ، ٓ ٓ ًَُُ ًَهُوَ زَضباضَّ ؾًُٖساِْ ؾُض ّ ْاوخ٘ ّٙ ٓ ًَٓ بهًُ ْاو  ث٘ي
غًاغًُناًْـ طؿتىط٘يُنِ وا ُٖبىو ثطٗشَيُى ُٖيُ يُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ، زوو باغِ ٓـُوَ نـطا ُٓطـُض    

ًَؿـًٓاض ب  ًَت بـ٘ ظيٓساْـُ غًاغــًُنإ        ث ًَؽت ياغـايُنِ تايبـُت ٖــُب ًَ ًَت، بــاب هطَيـت ثطٗشَيــُنِ تايبـُت ٖـُب
ًَػتا تَ٘اض زَنطَيت و َاؾـُناًْإ ثـاضَيعضاوَ، غـُباضَت بُؾـًُٖسّ غـُْيُض       ٓ ًَُُ ٓ ّٙ َّٙ ناضَيهِ باؾُ، بُ

    َٙ ًَٓؽت، بـُ ًَُُ ؾـًُٖسّ غـُْيُض بـُناضزَٖ ًَػتا ّٙ ٓ ًَؿُُضطُ، خّ٘ ٓ ًَؿـُُضطُ    يإ ث ّ ض َْيـُ ؾـًُٖسّ ث
ًَهًإ  َّٙ ُٖض ناَ ًَٓسضَيت، بُ ًَؿُُضطَُإ ًٓعاؾُ نطزووَ، ُّٖ ْاوَنُؾِ بٗ ًَت، ُٖضب٘يُ ْاوّ ث زضوغترت ب
ًَؽت  ًَ ًَؿُُضطُ يا ؾًُٖسّ غُْيُض ناًَإ باؾرتَ، ُْٖسَيو ؾًُٖساِْ تط ُٖيُ ب ٌَ، ؾًُٖسّ ث ًَؿُ ْاب ٌَ ن ب

ًَساضَ ز ًَػـتا     يُ ظيٓساٌْ غًاغًُ يُ غ ضاوٕ، يُ حاَيُتِ تطزا ضَيهدػتِٓ ْاوخ٘ بىوَ، زَنطَيـت بـُ ض َيُٓـايِ ٓ
َّٙ ْاوَ ثىختُنُ باؾُ يـإ َُغـُيُٕ بـُ غـُْيُض يـإ بـُ        ،ُٓواُْ َُٖىوّ زَططَيتُوَ ٌَ، بُ ًَؿُيُى ْاب ن

ًَتُوَ، زَضباضَّ َىونُ ُٓوَ زواتط ُْٖسَيو بط طُ ُٖيُ َُٖىاضنطاوُْتُوَ باغ ًَٓ ًَؿُُضطُ ؿت ِ زَنـُئ،  ث
ًَػتانُ ب٘ خَ٘إ ٖـَُىاضَيهُإ ُٖيـُ، نـ٘ض َو زَييطَيتـُوَ      ًَؿًٓاض نطاوَ، زَضباضَّ ؾًُٖساِْ ن٘ض َو ٓ نُ ث
ًَػـتا        ًَُُ ناض يُغـُض ٓـُوَ بهـُئ نـُ تـا ٓ ًَىيػتُ ٓ َّٙ زواّ ُٓو  َُٖىاضنطزُْوَ ث ًَِ ُٓو َُٖىاضَ، بُ بُث

ًَٓطاوَ، بُؽ َُٖىاضّ خّ٘ ُٖيُ و زَؾًيطَيتُ ًَُُ يُض ووّ َىططاؾًُوَ ابنمع  املجعاقب وَ، ُٓوَّ )وَغت ٓ )
بُض اغتِ ظٗض ططيٓيُ با واقًعِ بؽت و عَُُيًـ بؽت، ؾًُٖساِْ نىضزغتإ، َُٖىو ؾـًُٖسّ طُيُنـَُأْ   
ًَُُ ًًٓتعاَاتِ زاضايًُإ ُٖيـُ، ًًٓتعاَـاتِ تطَـإ     ٓ َّٙ ًَت، بُ ًَهٗاتُيُى ب ًَت، يُ ُٖض ث ًَو ب يُ ُٖض ؾىَيٓ

ــُ، ــُ        ُٖيـ ًَؽت ْاونـ ًَ ــاب ــتإ و بـ ــُضَيُِ نىضزغـ ــُنطَيت، ٖـ ــا ْـ ــُ َىططاؾًـ ــُو تُعطيؿـ ــُض ٓـ ــتانُ ُٓطـ ًَػـ ٓ
ًَؿـُيُنِ طـُوضَتطَإ زَنـات،         نىضزغتاًًُْناِْ زَضَوَّ ُٖضَيِ، زَضطاّ ظٗضَـإ بـ٘ زَناتـُوَ، تىوؾـِ ن

ًَت، ض         ًَِ نىضزغتإ خ٘تـإ زَظاْـٔ نـُ َـُؾٗىَِ نىضزغـتاِْ نـِ زَطُيـُْ ًَ ًَهـِ  ُٓطُض بُ تُْٗا ب ًًٓتعاَ
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ًَٓاغــُ ؾــىَئ ُٖيــُ،  بُزواوَيــُ، َّٙ يــُ زَضَوَّ ث ًَتــُوَ، بــُ ًَٓ ًَُــإ باؾــُ ٙيُْــُ َىططاؾًايُنــُ ؿت ب٘يــُ ث
ًَؽت ض اطىَيعضاْـُوَ،              ًَ ٌَ ؾـًُٖس بـىوَ يـُ خـىاضووّ عـريام ُٓواْـُّ بـاب َُغُيُٕ ؾـىَيِٓ تـطّ عرياقـُ، نُغـ

ًَُـُ بـُ ض َيُٓـايِ و ناضَغـُض زَنـطَئ، )        ( زَقـِ ياغـانُف    ةا ثاليةا  و ُٓواُْ ٖـَُىوّ تَ٘ـاضزَنطَئ ّٙ ٓ
ًَػتانُ ُٖيُ، ُٓوَ ب٘ ُٓو ض ووزاواُّْ زواّ  ، نـُ حهىَـُـتإ زاَُظضاْـس زواّ ٓـُوَ، ثُضيـَُافتإ      1991ٓ

َّٙ ُْٖـسَيو ؾـىَئ، ُْٖـسَيو ض ووزاوّ      زاَُظضاْس يُ قْ٘اغِ حُضَنُّ تُحُضوضّ بُض اغتِ زَضنىوئ، بـُ
ًَػــتانُ ُٓوا ْــُ تَ٘ــاضزَنطَئ بــ٘ ٓــُو َُبُغــتُيُ، ب٘ٓــُوَّ ٓــُو َاؾــُ  تــط ٖــُٕ زواّ ٓــُوَ بــُض َيُٓايِ ٓ

َٙتِ        ًَػـتانُ زَياْيطَيتـُوَ، ٓـُوَّ ٖـاوو ًَتُوَ، زَضباضَّ حاَيُتِ تُقًُٓوَنإ يإ تـ٘ث بـاضإ ُٓوآُْ ًَٓ ؿت
ًَٓاغـُيُ            ًَـت بـُ غـُْيُض تَ٘اضزَنطَيـت، يـُعِٓ ٓـُو ث َٙتِ تَ٘اضزَنطَيـت، ٓـُوَّ ناضَُْـس ب ًَت بُ ٖاوو ب

ًَػتا ٖ ًَُـُ        ٓ ًَُـُ ٖـُض َُغـُيُّ ٓاَـاض بـىو، ٓ ٓ ٍَ ًَساًُْ ُٓواُْ زَططَيتُوَ، زَضباضَّ َٓـسا ًَؿُيُنِ ت ًض ن
َٙتِ ٓــُوَ           ًَػـتانُ ُٓطـُض بهــطَئ بـُ ٖـاوو ًَؿـُُضطُو ؾــًُٖسإ و، ٓ ٍَ يًصْـُّ ث خَ٘ـإ نـ٘ى بـىوئ يُطــُ

ًَت، ب٘ ٓاَاضَنُ َٙإ ططيٓط بىو ب٘ َُغُيُّ ًَٓ٘غايس  نطزٕ، ُٓو زَغت ًْؿـاُّْ  َاؾُنُيإ ظياتط زَب
ًَُُ يُطـَُيِ نـَىنؽت و َـاؾِ ظيـاتط      َّٙ ُٓو زَقُ ن٘تايِ زَيت ٓ ٌَ ؾًُٖس بىوَ؟، بُ ًَؽت يُ ًَٓ٘غايسَ ن ًَ با ب
ًَو يُواْـُ            ًَُُف زَتـىاْؽت ٓاَـاضّ بهـُئ، ٓـُوَّ نـاى ؾـىإ باغـِ نـطز يـُن ب٘ َٓساَيُنإ زَطُض َيتُوَ، ٓ

يإ بهطَيت بـُ بـُضططيهطزٕ يـُ َاؾـُناِْ طـُؾت نىضزغـتإ، يـإ ٓـُو         بعووتُٓوَّ ض ظطاضغتىاظّ نىضزغتإ، 
ًَت و وضزتـط   ًَٓاغُيُنِ طؿتِ تط ب ًَؽت ث ًَ ًَبًًُٓى يُوَ بهطَيت، نُ باب ًَُإ باؾُ ت ًَُُف ث زَقُ زَنطَيت، ٓ
ــُتِ و      ــَُيهىشّ و زشّ َطٗظاي ــُّ نَ٘ ــُوَ، ُٓواْ ــطيـ زَططَيت ــُناِْ ت ًَٓاغــُنُ ٙيُْ ــّ٘ ث َّٙ خ ــُ ــت، ب ًَ ب

ًَُـُ، بُض َيُٓايًُنـُ ٖـُبىوَ،          تا ًَو زيـاضّ ْـُنطاوَ بـ٘ ٓ َٙتِ ٖـًض تَُـُْ واُْناِْ تط، خّ٘ ؾًُٖسّ ٖـاوو
ًَسانــىوُْوَ بــُ ٖــَُىو            ًَو يــُ بط ياضَنافتــإ ُٓوَيــُ زواّ َُٖىاضنطْــُوَّ ٓــُو ياغــايُ ث ض اغــتُ يــُن

ًَساويػـتًُنا   ٍَ ُٓوّ غـُضزََُو ث ًَـت، غـُباضَت    ض َيُٓايًُنإ بهُئ، ناضَيهِ وا بهُئ يُطُ ًَػـتا بيىصت ٓ ِْ
َٙتــاِْ زَضَوَ   ًَُــُ و بــ٘ زَضَوَ، بــ٘ ًَٓ٘غــايسّ و َّٙ بــ٘ ٓ بــُ وؾــُّ ؾــًُٖس ٓــُوَ َىْاقُؾــُّ ظٗضَ، بــُ
بُض اغــتِ وؾــُيُى ُٖيــُ ظٗض ططيٓيــُ )ظًهتــٓؼ( يــُعِٓ قىضبــاِْ، ُٓواْــُ وؾــُّ قىضباًْــإ ٙ ططيٓيــُ،  

ًَ ًَُـُ تـُضنًع بهُيٓـُ غـُض ٓـُوَّ غـُضَتا باغـِ نـطز         قىضباِْ ًَٓ٘غايس، قىضباِْ ُٓو ض ووزاواُْ، زَب ت ٓ
ًَىزَوَيــُتِ، وؾــُّ )ظًهتــٓؼ(     ًَؽت ياغـايِ ْ ًَ ًَىزَوَيــُتِ، بــاب ٍَ ُٖغــتِ ْ ًَُــُ يُطـُ َُٖاٖـُْيِ ياغــاناِْ ٓ
ًَُُ وابهـُئ ظَقـِ بهُيٓـُوَ بُتايبـُتِ ٖـُّ يـُ ؾـًُٖسّ ًَٓ٘غـايس،          يُعِٓ قىضباِْ ظٗض ظٗض ططيٓيُ ٓ

َٙت ًَؿـُُضطُ، ٓـُويـ       ُّٖ ؾًُٖسّ ٖاوو ًَـت ث ًَؿُُضطُف ٖـُض ظَحًُيـُ ْانـاض بىوب ًـ، يُعِٓ ُٓوَّ ث
ًَـسا ض وويـساوَ وَنـى          قىضباِْ ُٓو ض ووزاواُْيُ، يُزواّ ُٓو َُٖىاضَيُ ٓـُو ؾـىَيٓاُّْ تـط نـُ نَ٘ـَُيهىشّ ت

ًَػتا ُٓوَّ غىضيا ُٓوَ بُ نََُ٘يهىشّ ْاغطاوَ، ُٓوَنا ًَهِ تطّ ٓ ًّ، وَنى ُٖض ؾىَيٓ َٙزظ ِْ تـطيـ زواّ  قُ
ــُو         ٓ ًَِ ــُث ــايس ب ــُ ًَٓ٘غ ــُئ ب ــإ ن ــُ زَي ًَُ ــُ ٓ ــاواِْ نََُ٘يهىشي ــُ ت ــُوَّ ن ــَُىوّ ٓ ــَُىاضَ ٖ ــُو ٖ ٓ
ًَُإ باؾُ ُٓوَّ )ًٖجطاتِ قُغطيُ( يُعِٓ ن٘ض ض َوَ بُظٗضَنإ، نىْهُ ُٓواُْ يـُ   ًَُُف ث ط٘ض اْهاضيُ، ٓ

ــُضَتاّ ؾُغــتُنا       ــُّ يــُ غ ــساوَ، ٙيــُِْ ن ًَُــُ ظٗض ض ووي ــصووّ ٓ ًَ ــُ َ ًَهِ ظٗضّ   62ُْوَ، ي َّ تــاواْ يــُو
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ٓاواضَنطزٕ و زَضبُزَضنطزٕ بىو، زواّ ُٓوَ يُ ؾىَيِٓ تطيـ بـىوَ، يـُعِٓ ُٓطـُض ٓـُوَ ؾـطاواْرت بهطَيـت       
ًَُُوَ، ُٓوَّ ) (، يُعِٓ زَنطيًَت عُغهُضيُنُف خبطَيتُ نجيج  ابععال احلراي  واتعصلرة باؾرتَ بُٙيُِْ ٓ

ًَ ًَُـُ ططيٓيـُ، ٓـُوَّ    غُضّ، )اٙعُاٍ اذتطبًُ( ؿت ًَىزَوَيُتِ وايُ ب٘ ٓ ًَهِ ْ ًَتُوَ، يُبُضُٓوَّىَنى تاواْ ٓ
ــُئ،       ًَو به ــُت ــُئ، َُٖيُ ــاضَيهِ وا به ــُ ن ًَُ ــُ ٓ ــُوَ ظٗض ططيٓي ــِ ٓ ــازّ وََيٖٚ ــُتِ ًٓتخ ــاضَّ حهىَ زَضب

         ُ ًَتـُ زاخىاظيـُنِ غًاغـِ طـطيٓط، نـُ حهىَـ تِ َاوََيُنُ خُضيهؽت نُ ُٓو َاؾاْـُ نـاضَيهِ وا بهـُئ بب
ًَـت حهىَـُتِ عـريام        ًَِ َـاف زَب ًَِ ياغـا، بـُث ًَت، نُ َرياتيطّ حهىَُتِ ضابطزووَ بُث ًٌَ ُٖغت عريام ث
ًَُُ ٖاوناضيـُ، َـاف ًْـُ يـإ      ًَت، ُٓوَّ ّٙ ٓ ًَت يُوَ ب ُٓوَ قُضَبىو بهاتُوَ، يُعِٓ َُٖىو َاؾُنإ زَب

ًَُُ ثطٗشَيُنُإ ُٖيُ ناوَض َيِ ثطٗشَّ قُضَبىون ًَهِ     قُضَبىو ًُْ، ٓ طزُْوَ بـ٘ ياغـايُى، نـاوَض َيِ ٖـُي
ًَو ثؿـتًىاًُْإ بهـُٕ، نـىْهُ ٓـُوَ نـاضَيهِ ظٗض       طىصتاو زَنُئ بًبُئ ب٘ بُغسا، ًٖىازاضّ َُٖىو ٙيُْ
ًَـت قـُضَبىو            ًَت وا بهُئ تاوإ يـإ تاواْبـاض خـّ٘ يـإ ٓـُوَّ نـُ َرياتيطَيتـِ تاواْبـاضَ، زَب ططيٓيُ، زَب

ٍَ نىشّ، خّ٘  نىضزيُنُ ُٖضيُنـُ، ًَٓ٘غـايس يـُعِٓ ضَطـُظنىشّ، بـُ      بهاتُوَ، وؾُّ ًَٓ٘غايس و  نَُ٘
ًَٓاغـُنُ ُٓوَيـُ بُضْاَـُ بـ٘ يـُْاوبطزِْ            ًٓٓيًًعيُنُّ ًَٓـ٘ غايسَنُؾـِ نىؾـتِٓ ضَطُظَيهـُ، خـٍ٘ ثج
َّٙ يـُ نـىضزٍ نََُ٘يهىشيُنـُ        ًَو يُغُض بٓهًُّٓ ُْتُوَيِ، ضَطُظّ، ٓايِٓ، خـّ٘ ضَطُظطىشيـُ، بـُ نََُ٘ي

ًَبًًُٓ.َىوتُ  ًَُُ غىثاغتإ زَنُئ ب٘ ُٓو ت ًَؽت نُغجاويؿُ، ٓ ًَ ٍَ ًَٓ٘غايس و، باب  يُطُ
 بُض َيع ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنِ ثُضيَُإ:

ًَطئ، ُٖضبصئ.11تا بُياِْ غُعات  ًَـ ًْىَض ٗ بُخىاتإ زَغج  ّ ث
 
 
 

 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ                  ىضَ           ز.حػٔ ستُس غ                غت التس عبسار                ؾط  
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضٗنٌ                 ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ      َ

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضز – ع ًَطام - غتإع   ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 311 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 313 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 02ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُهتُ  2102\4\21ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  21/4/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُغ

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ٗ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضٗشٍ ث ــ ــُهتُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  21/4/3112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ًَيطٍ غُضٗى و، بُ غُضٗنايُتٌ ع ًَطٍ   بُض َيع ز. حػٔ ستُس غىضَ َ بُض َيع ؾطغت علتس عبـسار غـهطت

ًًَُّخىيٌ  (12ٍ, زاًْؿتين شَاضَ )ثُضيَُإ  ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112, غاَيٌ )غ
 ْاٍَُ ناض:بُض

ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث
ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (12ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾ11ُغ ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ غ ًَىَيُ  زا 21/4/3112هتُ ضَيهُوتٌ (ٍ ث بُّ ؾ
ًَت:  ب
ًًٌََُ ياغاٍ َاف و  -1 ًَؿًٓاضٍ َُٖىاضنطزِْ غ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طؿتىط٘نطزٌْ ث

 ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.
ًَطام.خػتُٓض وو و طؿتىط٘نطزِْ ثط ٗشَ ياغاٍ ثاضاغتين تُْسضوغيت  -3  زَضووٌْ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاِْ ع

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ٌَ زَنُئ، غُضٗنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاٌْ  بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتين َُٓط َٗإ زَغت ث
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ نىاضَّ، خىيٌ ط ًَطام، خىيٌ غ ( ضٗشٍ 12طَيساٌْ زووَّ، شَاضٍَ زاًْؿؼت )ع

 ( بُضْاٍَُ ناض:21/4/3112زاًْؿؼت )
ًٌَ حىنُُناٌْ بط طٍُ ) (ٍ َُٖىاضنطاوٍ غاَيٌ 1( يُ ثُيط َوٍ ْاوخٍ٘ شَاضَ )31(ٍ َاززٍَ )1بُث

ًَطام، زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1993  ع
ًَط )12شَاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ ناتصَ ٌَ ؾَُُ 1(ٍ ٓاغايٌ خىيٌ غ ًَـ ًْىَض َوّ ضٗشٍ غ (ٍ ث

ًَت: 21/4/3112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
ًًٌََُ ياغاٍ َاف و  -1 ًَؿًٓاضٍ َُٖىاضنطزِْ غ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طؿتىط٘نطزٌْ ث

 نإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَ
ًَطام. -3  خػتُٓض وو و طؿتىط٘نطزِْ ثط ٗشَ ياغاٍ ثاضاغتين تُْسضوغيت زَضووٌْ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاِْ ع

ًَطٖاتين ضَيعزاضإ  ًَُٓ غُض غُنٍ٘ يًصُْنإ، بُخ زاوا يُ يًصُّْ ؾًُٖسإ، يًصُّْ ياغايٌ زَنُئ ب
ًَؿًٓاضٍ وَظيطٍ ؾًُٖسإ و وَؾسَ ياوَضَنُّ زَنُئ، خ اَيٌ يُنُّ )خػتُٓض وو و طؿتىط٘نطزٌْ ث
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ًًٌََُ ياغاٍ َاف و ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ  َُٖىاضنطزِْ غ
 نىضزغتإ( ؾُضَىو يًصُّْ ياغايٌ.

 
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
وُْوَّ زوَييَن يُ ناتٌ طؿتىط٘نطزٕ يُغُض ثط ٗشَ ياغايٌ َُٖىاض بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، يُن٘بى

ًَؿهُف نطا  ًًٌََُ ياغاٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ضاو ب٘نىوٌْ ًَاواظ ث نطزٌْ غ
ًَت نُ ظياتط يُ  غُباضَت بُ ثط ٗشَنُ بَُُبُغيت زَوَيَُُْسنطزٌْ ثط ٗشَنُ، ب٘ ُٓوَّ ياغايُى زَضبه

ًَؿهُف نطا،  خعَُتٌ ًَؿًٓاضاُّْ نُ ث ٌَ، ُٓو ث خَُيهٌ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ يُ نىضزغتإ ب
ًَؿًٓاضَنإ خبُيُٓ زَْيساُْوَ، ًٓٓجا بُطىَيطَّ  ًَُإ باؾُ يُ ُٖضزوو يًصُْ نُ يُنُ، يُنُ ث ًَُُ ث ٓ

ًَؿًٓاضاُْ ُٓطُض ٖاتىٓ ٌَ ُوَّ ُٓو ث ًَؿًٓاضَيو يُ غ ًَؿًٓاضيإ نطزيُ  قبىَيهطا، واتُ ُٖض ث ُْٓساّ ظياتط ث
ٍَ َاززَناٌْ  ٖاتىبًدُيُٓ زَْيساُْوَ، ُٓطُض  قبىَيهطا غًاغُنُّ بُطىَيطٍَ وٍ زابط َيصٕ، تُعاضوظ يُطُ

 زيهُ و قاْىُْنُف ُْناتُوَ، غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَ ٌَ ُْٓساٌَ بُض َيع ث ًَؿًٓاضَيو غ ًَػتا ُٖض ث  ؿًٓاضيإ نطزووَ، ؾُضَىوٕ بًدىَيُٓٓوَ.ٓ
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض )ؾًُٖسٍ  ًَؿُُضطُ، يإ ؾًُٖسٍ غُْيُض، غىثاؽ. َٓاضٌ(يُنُّ ث  بهطَيتُ ؾًُٖسٍ ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو ناى ستُس.
 س عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:بُض َيع ستُس الت

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَعساّ  ٌَ طؿتيريَ، نىْهُ ُٓواُْف نُ ٓ ًَُىايُ ؾًُٖسٍ غُْيُض ب بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، َٔ ث
ًَو خَُيو ُٖبىوَ  ٍَ ُٓوَزا نََُ٘ي نطاوٕ زَططَيتُوَ، ُٓوَف نُ يُغجٓسا َطزووَ زَططَيتُوَ، ًٓٓجا يُطُ

ًَؿُُضطُزا، بُضططٍ بىوَ يُ ناتٌ خ ٍَ ث ٘يسا يُْاونُ ضظطاض نطاوَنإ ُٓواُْف ؾًُٖس بىوٕ يُطُ
 ٌَ ًَؿًٓاضٍ ُٓوَ زَنُّ نُ ؾًُٖسٍ غُْيُض ب ًَؿُُضطُ ُْبىوٕ، بىوٕ بُؾًُٖسٍ غُْيُض، ب٘يُ َٔ ث ث
ٌَ يُغُض ُٓو نُغاُّْ نُ بُؽ  ًَؿُُضطُ، نىْهُ حُغط  زَب ٌَ تاوَنى ؾًُٖسٍ ث َاْايُنُّ ؾطاواْرت زَب

ًَؿُُ  ضطُ بىوٕ، غىثاؽ.ث
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
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ًَـ يُ تُؾػًًُنُّ،  ًَـ ُٓوَ وا تُغُوض  زَنُّ َُُٓ تُبعُٕ ثط ٗشَّ حهىَُتُ، زوَيٓ َٚ ث وََي
ًَتُ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ب٘يُ ُٓوإ خ٘يإ خاوٌَْ  يُؾُضحُنُّ َُْابٌ وَظيط ُٓويـ تًُٓسٍ نطز نُ بب

ًَؿًٓاضَنُ يُط ًَؿًٓاضَ زَخُيُٓ ث ًَػتا ُّٓ ث ٍَ ط٘ض يين ْاوَنُيُ، ًٓرت ًٖض ًٓعرتاظَيو ًًُْ بٍ٘، ٓ ُ
ًَؿًٓاضٍ ُٓوَّ نُ )ؾًُٖسٍ  ٌَ يُطَُيسايُ؟ تهايُ زَغيت  َاضٌ(زَْيُوَ، ث ٍَ بُؾًُٖسٍ غُْيُض، ن بهط

ٌَ ي51ُبُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ًَتُ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ن ٍَ ُٓوَيُ نُ بب طَُيساًًُْ؟ ( ُْٓساّ يُطُ
 تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، بُنٍ٘ زَْط بىو بُ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ؾُضَىو ناى ناضزٗ.

 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ زَغتُيُٓ  ًَؿتًىاٌْ نطزب ٌَ ُْٓساّ ث ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ نُ ُٓطُض يُٙيُٕ غ ناى عُوٌْ غُضَتا وتٌ نُْس ث
ٌَ يإ ؾًُٖسٍ غُْيُض؟ َىؾهًًُ ًًُْ، ططيٓط زَْيُو ًَؿُُضطُ ب َ، قػُ يُغُض ُٓوَ نطا ٓايا ؾًُٖسٍ ث

ًَٓاغُ نطزبىو نُ َُٖىو ُٓو  ًَؿُُضطُ واَإ ث ًَٓاغُيُنٌ زَزَييَت، بُآلّ ؾًُٖسٍ ث َُؾٗىَُنُيُ، ت٘ ض ث
اتٌ نُنساضٍ يإ خَُيهاُْيُ نُ يُ بُضططٍ خَُيهٌ نىضزغتإ، َاؾُناٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ، يُخُب

ًَه٘ؾاٌْ غًاغٌ، نُ ُٓوَ ظيٓساٌْ غًاغًـ زَططَيتُوَ، ُٓوَّ يُ ْاونُناًْـ بىوَ، نُ َازَّ  يُت
ًَؿُُضطُ زَططَيتُوَ، بُآلّ غُْيُض ُٓوَيُ نُ يُغُْيُض ؾًُٖس  ًَه٘ؾاٌْ غًاغٌ نطزيًُ، بَُاْاٍ ث ت

ًَؿُُضطُّ  ًَؿُُضطُيُ، بُؽ ث ٌَ، ظٗض، ظٗض ًَاواظَ، بُآلّ ث ًْعاٌَ غًاغًًُ، يُعين َُبُغتِ ُٓو زَب
ًَؿت خػتاُْ زَْيساُْوَ، ُٓوَف ُْتًجُنُيُتٌ، غىثاؽ.  ضووْهطزُْوَيُ بىو، ُْتإ ٖ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

بُض َيعإ، تُبًعٌ ُّٓ ضووْهطزُْوٍَ ناى ناضزٗ يُضاغتًسا ُٓطُض تُغًٓؿٌ ؾًُٖسإ بهُئ يُغُض 
ًَ ًَهٌ تطٍ ياغايُنُّ ُٓغاغٌ ث ٌَ بُؾ ٌَ، يُعين زَب ؿُُضطُ بىوٕ و ٖاووآلتٌ نُواتُ زوو تُغًٓـ زَب

ًَُُ ٙبُضئ، بُآلّ يُغُض ُٓغاغٌ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ؾًُٖسٍ ٖاووآلتٌ و ؾًُٖسٍ ًَٓ٘ غايس، يُغُض  ٓ
ٍَ ُٓوَ ًَتُ  ُّٓ ُٓغاغُ ب٘يُ بُض َيع وَظيط نُ خٍ٘ خاوٌَْ ثط ٗشَنُيُ، خٍ٘ يُبًسايُتسا يُطُ بىو نُ بب

ًَىَيُ تُغبًت  ؾًُٖسٍ غُْيُض، ب٘يُ يُنُّ ؾت ََُُٓإ زايُ زَْيسإ، زَْيٌ وَضططت، ب٘يُ ًٓرت بَُؿ
 بىو، ؾُضَىو ز. عُط.

 بُض َيع ز. عُط ستُس اَؽت )ْىضَزيين(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُيُ، يُ ثط ٗشَنُزا ٖاتىوَ بُ )ؾًُٖس ًَؿًٓاضَنُ ُٓوَيُ َْٛاضٌ(، ٍ يُض اغتًسا حُقًكُتُنُ بَُؿ ث
ًَؿُُضطُيُى  ًَؿًٓاضَنُ بىوَ، ب٘يُ ُٖض ث ٍَ بُ ؾًُٖسٍ غُْيُض، َُُٓ ث ًَط  بهط ؾًُٖسٍ خُباتي
ًَطَزا بَُاْا  ٌَ، ؾًُٖسٍ غُْيُضَ، غُْيُضيـ ي يُغُْيُضٍ خُباتٌ نُنساضيسا ؾًُٖس زَب

ًَه٘ؾاُْ، ُْى بَُاْا ؾًعيايُنُّ نُ بط ٍَ و بُضز، َُعُٓويًُنُّ خُبات و ت ٌَ و خ٘ يتًًُ يُ نََُ٘يُ ط
ٌَ، ظيٓساٌْ غًاغٌ ُٓوَف ُٖض غُْيُضٍ خُباتُ، ُٓوَّ نُ  ب٘يُ ُٓوَّ نُ يُْاو ظيٓساًْؿسا ؾًُٖس زَب
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ًَؿُُضطُيُ، ب٘يُ  ٌَ ُٓويـ ؾًُٖسٍ ث يُْاو غُْيُضٍ ضوو بُضوو بىوُْوَّ نُنساضيؿسا ؾًُٖس زَب
ًَطَزا بَُاْا ؾطاواُْنُيُتٌ، ُْى ًَؿُُضطُيٍُ نُ  غُْيُض ي ًَو َُٖيبكٌُْ، ب٘يُ ُٓو ث بَُاْاٍ نُ ًٓرت ناَي

يُْاو غُْيُضزا ؾًُٖس بىوَ، ُٖض زَييطَيتُوَ، ُٓو نُغُف يُْاو غُْيُضٍ خُباتٌ غًاغٌ يُظيٓساْسا 
 بريَنُ زضوغتُ، غىثاؽ.عؾًُٖس بىوَ ُٓويـ ُٖض زَططَيتُوَ، ب٘يُ تُ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضي  َُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَؿًٓاضٍ زووَّ.  ؾُضَىوٕ ب٘ ث
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ زووَّ، ٙبطزٌْ ؾًُٖسٍ  ًَتُوَ، يُبُض نٌ زاواَإ طفٌ، ث ٍَ يإ ؿتًٓ ٍَ ًًٓػا بهط ًَؿٓاض بهط ث

ًَتُوَ؟ نىْهُ عىَط تُحسيس ُْنطايُ يُ قاْىُْنُ، بُٖ ًَٓ َُىو تَُُُْنإ َىمشىئ نطزووَ نُ َُُٓ َُْ
ًَؽت ؾًُٖسٍ  ًَ ٍَ ًَاواظٍ بهُئ ب ًٌَ ْاو  .غىثاؽطفٌ، بُ قاْىُْنُ و بُؾًُٖس ًٓعتًباض زَنطَئ، ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
 َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض 

ًَُُ زوَييَن غُباضَت بُو بابُتُ  ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ و ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، ٓ ظٗض غىثاؽ بُض َيع َ
ٍَ ُٓو بُض َيعاٍُْ يًصُّْ ؾًُٖساًْـ زاًْؿت بىوئ، نُ زاوانطابىو َُغُيٍُ  ًَؿرتيـ يُطُ بامسإ نطز، ث

ًَػتا ضَيههُوتؽت يُو ٓ ًَُُ َّ بهطَيتُ ؾًُٖس وَنى ؾًُٖسٍ ٖاووآلتٌ تَ٘اض بهطَئ، َاف و ٓاَاضَنُ بىو، ٓ
ًَيَن  ًَُإ باؾُ ُٓطُض َُْ ًَُُ ث ٌَ، يُبُض ُٓوَ ٓ ٌَ، ُٖتا َىونُنُيإ ظياتط زَب ًُٓتًاظاتًؿًإ ظياتط زَب

ًَيُّ ب٘ بهُيُٓوَ، غىثاؽ.  يُث٘يًُٓنُ، بُآلّ خَ٘إ بُضَيُٓايٌ َ
ًَيطٍ غُضٗنٌ  ثُضيَُإ: بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ؟ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض  طفًًٌٓػا نطزٌْ تُعطيؿٌ ؾًُٖسٍ  ٍَ ُٓوَ زايُ نُ ًًٓػا بهط ٌَ يُطُ ن
ٍَ ُٓوَ زاًًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، تُْٗا  ٌَ يُطُ ًَؽت ن ًَػتا زََي غىثاؽ، ظٗضَ، ب٘يُ ٓ

 ُضَىو ناى عىٌْ.( ُْٓساّ، بُنٍ٘ زَْط ُّٓ بط طُيُف ًًٓػا نطا، ؾ2)
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 ًَٔ ًَبًين ُٖبىو يُغُضٍ غًاغٍُ ًْٗآٌ ًًُْ، با َُْي ًَػتا زَغتىَيًُٓٓوَ زيػإ ُٓطُض ت ُٓو غًاغٍُ ٓ

ُعبري ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.........، ُٓوَّ حُغِ نطاوَ ًٖض، ثُيىَْسقتإ بُوٍ ًًُْ، بُآلّ ُْٖسَيو ت
ًًَإ وَض بيريئ. ٌَ يُغُضٍ، با ث  بُناض ٖاتىوَ يُواُْيُ ُْٓساَإ َىٙحُظَيإ ُٖب

 ( َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚ ناآلتٞ:6( ٚ )5تعدٍ ايفكستإ )
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ُ ايػٗٝد: نٌ َٔ ضش٢ بٓفطـ٘ اثٓـا٤ ايهفـاح املطـًح  )     -5 ًَؿـُُضط ( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ سكـٛم      نج
ضتإ ضد االْع١ُ االضتبداد١ٜ املتعاقب١ يف نٛزدضتإ ٚاملٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠    َهْٛات غعب نٛزد

 االقًِٝ ٜٚصٓف ناالتٞ:
ًَتُ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ُٓوَ واضيسَ، بُآلّ بُعُضَبًًُنـُّ  ايػٗٝد ا -أ ًَِ زَب ًَ يػٓيط:......./ بُنىضزيُنُّ ب

ٌَ بهُئ،  ًَـ )ايػٗٝد املٓاضٌ( نٌ ي ٍَ ُْنطزوَيٓ  ٙببُٕ ُٓوإ........... ا، ط٘تًإ ُٓو نُيًُُّقبى
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ، ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط. ًَياٍ خ٘يُتٌ نُ غُْيُضيـ بٓىوغط  بُض َيعإ ُٓوَ تُمسًُيُ، ب٘يُ يَُ
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض 
ٍَ، ُٓوَّ  ًَو يُعين يُ ظَاُْناٌْ تطيؿسا زَْاغط ًَؿُُضطُ ب٘تُ َُؾٗىَ ًَػتا ث غُباضَت بُو وؾُيُ ٓ
ًَو يُو  ٍَ بُغسا يُن ًَُُ يُطُ غُْيُض خٍ٘ ظَإ ٓاَطاظَيهُ ب٘ ٓاغإ نطزٌْ ثُيىَْسٍ نطزٕ، يُعين ٓ

ٌَ زيػاايػٗٝد ؾتاُْ  َُٖاُْ نُ بٓىوغٌ ) ٌَ َُُٓ ايػٓيط( زَب ًَت زَثطغ ًَهٌ ب٘ بهُيتُوَ، ي ٕ تُعطيؿ
ًَؿُُضطُ نُغجًىَ وَنى  ًَؿُُضطُ ًَاواظَ، ث ًَهُ ُٓو ثُيىَْسيًُ، بُؽ ُٓوَّ ث نًًُ؟ يُعين قىضغ

ٍَ بُ خُْسَم باؾرتَ، ب٘ ٓاغإ نطزٌْ ثُيىَْسٍ، غىثاؽ.  نَُو، بُآلّ ُٓوَّ غُْيُض بهط
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُ  إ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى عُوٌْ.
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 زووباضَ زَغتىَيُُٓوَ.

 .غٓيط(غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ )-أ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى ناضزٗ.

 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ طىَيُإ ًَؿُُضطُ َُبُغتِ ُٓوَ ًًُْ ُٓو غُْيُضٍَ نُ بُض َيعٍ  ٓ يُ ضٌَٓ بُض َيع وَظيطيـ ططت نُ ث
ًَُُ ؾاْاظٍ زَنُئ، ُٖض زيؿاع يُخاى و  ب٘ ؾُضح نطزّ نُ طىايُ َُبُغيت خاى و خَ٘يُ، ُٖضنُْسَ ٓ

ًَػتا ًَؿُُضطُ، ًَانطزُْوَيُتٌ، نىْهُ ٓ يُعين نُ ت٘  خَ٘يُنُيُ، بُآلّ َُبُغت يُ ضَيعزاْاُْ ب٘ ث
ًَؿُُضطُ بُ َاْاٍ ُٓوَّ خُباتٌ غًاغٌ نطزيًُ، ُٓوَّ يُ ظيٓساُْنإ بىوَ.......  ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ناى ناضزٗ َُُٓ زَْيٌ وَضططت، َىاب َُزَضَوَ.
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 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿُُضطُ ْاغطاوَ،  ٌَ، َُٖىو ث ًَو بُؽ نُنٌ يُؾإ بىوب يُعين ْاغطاو َُبُغتِ يُوَ ًًُْ ُٖض نُغ
ًَٓاغُنُف زياضَ، يُبُض ُٓوَ زاْاٌْ  ًَؿُُضطايُتٌ بىوَ، يُ ث ًَىاظَناٌْ تطٍ خُبات زَططَيتُوَ، ث ؾ

ًَطام زياضٍ نطاوَ، غُْيُض ُٓو َاْايُ ْازات، غىثا ًَىزَوَيُتٌ، ب٘ ع ًَؿُُضطُنُ ب٘ زَضَوَ، ب٘ ْ  ؽ.ث
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىوٕ ُٓظؽت خإ.
 بُض َيع ُٓظؽت عُط التس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُيُ، ب٘خَ٘اُْ، يُْاو ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا بُناضزَيت،  وابعامن ُّٓ ياغايُ ُٓغاغُٕ خٍ٘ بُؽ ب٘ ٓ
ًَت باغٌ وابعامن وؾُّ غُْيُضيـ وؾُيُنٌ ظٗض واضيسَ، نُ ب اغٌ غُْيُض زَنُّ َُٖىو خَُيو زَظاْ

ٌَ ؾًُٖسٍ غُْيُض، َُبُغيت ُٓوَيُ ُٓو  ٌَ زََي ًَطَ نُ نات نٌ زَنٍُ، َُبُغيت ُٓغاغٌ َىؾُضيع ي
ًَؿُُضطاُّْ نُ ؾُعًًًُٕ يُ َُْيسا، يُ غجُٓناْسا، يُناتٌ خُبات نطزْسا ؾعًُٕ ؾًُٖس بىوُْ، ب٘يُ  ث

ًَو،  ًَـ نُْس نُغ نُْس ثُضيَُاْتاضَيهٌ بُض َيع زاواٍ ُٓوَيإ نطز نُ وؾُّ غُْيُض قٍُ وابعامن زوَيٓ
ٍَ، وؾُّ ظٗض ُٖيُ واضيسَ و زاْسضاوَ، وَنى َُْابٌ وَظيطيـ باغٌ نطز،  ٌَ و زابٓسض نٌ زَنا باواضيس ب
ًَُُ ظاضاوَّ غُْيُضيـ ُٖض  ٍَ، زَتىاْؽت ٓ ًَٓسض ًَؿُُضطُيُ ياخىز ُْٖسَيو ظاضاوَ ُٖيُ بُناضزَٖ ث

ٍَ و ًٖض تُٓػريَيهٌ يىغُوٍ و َُعُٓويـ بُُٖ ًَهٌ قاْىٌْ َُٖيٓاطط ًَؽت، ًٖض خًٚؾ ًَىَ زاْ َإ ؾ
ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  َُٖيٓاطط

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو بًدىَيُٓوَ ب٘ ُٓوٍَ تُغىييت يُغُض بهُئ. 
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 ٕ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُا
 زووباضَ َاززَنُ َُٖىوٍ زَخىَيُُٓوَ.

 ( َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚ ناآلتٞ:6( ٚ )5تعدٍ ايفكستإ )

ُ ايػٗٝد: نٌ َٔ ضش٢ بٓفطـ٘ اثٓـا٤ ايهفـاح املطـًح  )     -5 ًَؿـُُضط ( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ سكـٛم      نج
تإ ٚاملٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠    َهْٛات غعب نٛزدضتإ ضد االْع١ُ االضتبداد١ٜ املتعاقب١ يف نٛزدض

 االقًِٝ ٜٚصٓف ناآلتٞ:
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ُ : نٌ َٔ اضتػٗد اثٓا٤ ايهفاح املطـًح ) غٓيط(غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ )-أ ًَؿـُُضط ( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ اٚ َـٔ    نج
 زض ٚغعب نٛزدضتإ.ْع١ُ املتعاقب١ دفاعّا عٔ أدسا٥ُٗا ضد االْع١ُ ااالضتبداد١ٜ يال

ع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاعٝـ١ اثٓـا٤ دـسا٥ِ االْفـاٍ اٚ اضـتدداّ      غٗٝد االباد٠ اؾُا -ب
االضًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ اٚ االباد٠ اؾُاع١ٝ يًبازشاْني ٚ ايهٛزد ايفًٝٝني أٚ أ١ٜ دسا٥ِ ازتهب عـل َهْٛـات غـعب    

 نٛزدضتإ.
اٚ  ايــتٗذري ايكطــسٟ ٚايتٗذــسات  ايػــٗٝد املــٛاطٔ: نــٌ َــٔ اضتػــٗد ْتٝذــ١ االعُــاٍ اؿسبٝــ١ اٚ االزٖابٝــ١ -ز

 االخس٣ اٚ اثٓا٤ اهلذس٠ امل١ًْٝٛٝ يػعب نٛزدضتإ.
 ذٟٚ ايػٗٝد ٚ املؤْفٌ: ايصٚز اٚ ايصٚدات ٚ االبٔ ٚ ايبٓت ٚ االّ ٚ االب ٚ االخ٠ٛ ٚ االخٛات االغكا٤ ٚ غـري  -6

 .ٝال يًػٗٝد اٚ املؤْفٌاٚ نإ َعإ ايػٗٝد اٚ املؤْفٌ نإ ٜعًٝ٘  االغكا٤ نٌ َٔ اثبت با قساز قضا٥ٞ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ نـُ يـُ َُغـتَُيُحٌ ًٓبــازَّ              ًٌَ خ٘يـُتٌ، بـ٘ ٓـُوَّ بعاْـسض بـُ حُقًكـُت بـىوٌْ َىنـُويٓاتًـ يـَُ
ََُاعٌ َىنُوْاتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتاًْـ ٖـَُىويإ َىعـاضَظ بىوْـُ بـ٘ ٓـُو ًٓبـازَّ ََُاعًًـُ، ب٘يـُ         

ًٌَ خ٘يُ ٍَ، بُآلّ ُٓطُض غًاغُنُ بُزَيتإ ًًُْ ..........، ؾُضَىوٕ ناى غا .يَُ  تٌ ُٓطُض بيىتط
 بُض َيع غا  تَ٘ا نان٘:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُإ باؾُ، ًٓؿهاٍ ًًُْ، زوَييَن نَُٔ زاواّ نطز ثؿتيرييِ بهـُٕ،   َىنُويٓات ؾاًَُ َُٖىوٍ زَططَيتُوَ، ث
ًَهطزٌْ ياغا ًٓؿه ٌَ بَُ ٌَ ؾًُٖسٍ ت٘ وَنى ؾًُٖسٍ َـٔ  ُْاٍ ُٖيُ، عُيُيَُ ًَهاض زََي ٌَ بَُ ٕ َ٘ظَوت َ

ًَُـإ بـاف بـىو بـُ              ًَُـُ، ث حًػابٌ بهُّ، زوايـٌ َُضقتـُّ ًٓبـازَّ ََُاعًًـُى نـطاوَ بُضاَبـُض طـُيٌ ٓ
ًَـطام زشٍ نـىضز ْـُبىوَ، بُتـُْٗا ٓـُو تاواْاْـُّ         ٌَ، نُ تُْٗا ضشَيُـُناٌْ ع قىَتٌ قاْىُْنُ ْاوٍ َُُٓف ب

ٌَ ُْنطزووَ، بَُيهى بُضاَبُض َُٖىو َىنُويُٓناٌْ  ٌَ بَُ تطٍ نـطزووَ، ٓـُوَبىو بـ٘ خـاتطٍ     زشٍ نىضز َ
ًَؼت، غىثاؽ.قى ًَُإ باف بىو ْاوٍ ُٓواًْـ ب ًَُُ ث  َتٌ قاْىُْنُ ٓ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَطَ زاًْؿتىوَ، ُٓطُ ًَػتا ْاوٍ ٖاتىوَ، َُْابٌ وَظيط ي ض غُيطٍ عَُُيًاتٌ ًَٓ٘غايس بهـُئ، ظيـاتط يـُ    ٓ
ًَــطَ، تــُْٗا ٓــُّ نــىاض  44) ًَــصوو حاَيــُتٌ ًَٓ٘غــايس ُٖيــُ، ْــاوٍ ٖــَُىويإ ْــُٖاتىوَ ي ( حاَيــُت وَنــى َ

ًَطَ بُْاو ٖاتىوَ نُ َُعٓاٍ طؿيت و يَُُٖإ ناتسا يُبُض ُٓوَّ نُ بـُض َيعيإ تـُوظعتٌ زا،    حاَيُتٍُ نُ ي
ًَ ًَطاقٌ، يُٙيُٕ َُحهَُُّ ًَٓايـُتٌ  نُ َُٓاُْ ًٓعرتاوت ث ًَىزَوَيُتٌ ع هطاوَ يُٙيُٕ َُحهَُُّ زازٍ ْ

ًَطاقـٌ، ب٘يـُ ْاويـإ ٖـاتىوَ، ٓـُطًٓا )      ًَطاقٌ، يُٙيُٕ ثُضيَُاٌْ ع ًَىَيُ ُٖيـُ،      44ع ( حاَيـُتٌ تـط يـُو ؾـ
ًَٓؽت، ب٘يُ ؾًُٖس بُ وؾُّ نىضزغتاٌْ ن ٌَ َُٖىويإ ب ًَٓؽت، زَب ًَهًإ ب ًؿايُتُ، ًٓبـازَّ  ُٓطُض ْاوٍ يُن

ٍَ َُغًخٌ،  ٍَ َُٖىو َىنُويٓاتٌ طُيٌ نىضزغتإ، نىْهُ يُى حاَيُت ًًُْ يُطُ ًَىيػتُ بي٘تط ََُاعٌ ث
ٌَ يُو حاَيُتاُْ، بـُ تُٓهًـس َىؾـُضَعًـ     ًَهًـ ب ٍَ تىضنُإ، يُواُْيُ نُْس حاَيُت يُى حاَيُت ًًُْ يُطُ
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ًَطاُْ َُبُغيت َُٖىو حاَيُتُناُْ، ُٓو حاَيُتاُْي ٍَ ٖـَُىو َىنـُويٓاتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ      ي ُ نُوا يُطـُ
ٍَ ٖـَُىو     ٍَ َُٖىو ٙيُى نطاوَ، ُٓضَـُٕ، يُطـُ ًَهٗاتُناٌْ َُغًخٌ يُطُ بُنىضز، بُ تىضنُإ، بُ َُٖىو ث

 ٙيُُْنإ، ب٘يُ بُتُٓهًس يُعين حاَيُتُنُ تُواوَ، ؾُضَىو ناى عبسايكازض.

 بُض َيع عبسايكازض انطاّ كتًٌ:
 ٗنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض

ًَُُ ظٗض حُظ زَنُئ ُٓو ْاوناُّْ  خٍ٘ بُض اغيت قُظيُنٌ غًاغٌ ُٖيُ ب٘ يُعين ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ٓ
ٌَ ُٖوَيبسَئ ُٓو  ًَُُ زَب ٌَ بيُض َيُٓوَ ب٘ ْاو ُٖضَيُُإ، ٓ ًَػتانُ خاضظتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتأْ ُٓواُْ زَب ٓ

َضَوٍَ ًٓساضَّ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زايُ ُٓواُْ تُؾجًع يُعين يُز ،خَُيهاُّْ نُوا يُْاونُناٌْ زَضَوَٕ
ًَطاقٌ بهُٕ يإ يَُُٖىو ُٓتطاف  بهُئ، ُٖتا يُعين ُٓواًْـ ُٖوَيبسَٕ، ُٓواًْـ زاوا يُ حهىَُتٌ ع
ًَُُ حُظبهُئ ُٓو ْاوناُّْ خاضظتٌ  بهُٕ نُ ُٓواُْ بيُض َيُٓوَ ب٘ ْاو ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ُٓطُض ٓ

زغتإ بيُض َيتُوَ غُض ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ُٓوا يُو ْاوناُْزا تىضنُإ و نًس و ًٓساضَّ ًٓكًًٌُ نىض
ًَُُ ٓاؾىضٍ ُٖيُ، ُٓواًْـ ؾًُٖسيإ ظٗضَ، ًٓختًُايُ نانُيـ ُٖيُ، ؾُبُنًـ ٖ ُيُ، ُٓطُض ٓ

ُٓوَ زَنُئ نُ ُٓو ؾىَيٓاٍُْ خاضظتٌ ُٖضَيِ بيُض َيُٓوَ غُض ُٖضَيٌُ نىضزغتإ،  حُظزَنُئ تُؾجًعٌ
 اغاْرتئ ؾت ُٓوَيُ يُْاو ُٓو ياغايُزا ؾىَيًٓإ بهُيُٓوَ، ظٗض غىثاؽ.ٓ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَىيػت ْانات، نىْهُ ْاوٍ نىضز ُْٖاتىوَ تا ْاوٍ تىضنُإ يإ َُغًخٌ، يُعين بُطؿيت  تُغُوض  زَنُّ ث
ىضزغتإ يُعين نىضز، تىضنُإ، َُغًخٌ، ُٓضَُٕ، َُنُوَْاتٌ ُٖضَيٌُ ن ،ٖاتىوَ، َُٖىو نىضزغتاًْإ

ًَو باغٌ َُضآًٌُ  ٌَ، نات ًَهٌ تط ب ًَو ْاوٍ نىضز ُْٖاتىوَ يُواُْيُ ُٓوَ ْاوٍ ؾىَيٓ ًٓرت يُؾىَيٓ
ًَهٗاتُنإ يُعين تىوف بىوُْ، بُآلّ حاَيُت ُٖيُ  ُٓغًًخٍُ نًًُاوٍ زَنُئ، َُٖىو ٙيُُْنإ، َُٖىو ث

َيُتٌ ًٓبازَّ ََُاعٌ ُٖيُ تايبُتُ بُ تىضنُإ، حاَيُتٌ ًٓبازٍَ ََُاعٌ ُٖيُ تايبُتُ بُ تىضنُإ، حا
ًَِ باؾُ ْاوٍ َُنُوَْاتِ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ وَنى  ًَطَ ث ًَهٌ َُغًخٌ، ب٘يُ ي تايبُتُ بُ َهُوَْات

ًَِ وتٔ ُٓطُض ب ًَُُ ْايُئ ْاوٍ حاَيُت بُ حاَيُـتإ ط٘تيَب، ُٖضوَنى ث ٌَ، بُآلّ ٓ ًَؽت ْاوٍ َُنُوَْات ب
ًَو بسَٕ. ًَطَيُ، ؾُضَىو با َُْابًإ تُوظعت  حاَيُتُنإ باؽ بهُئ، َُْابٌ وَظيط ي

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؽت ؾًُٖسٍ ًَو يُو ٖ٘ياُّْ باغٌ نطز، نُ زََي ًَُُ و ُٓوإ، َُُٓ  غُضَتا بُض َيع ناى غا  يُن ٓ
 ٌَ ًَىَيُى نُؽ َُْي ًَُُ ُٓوَيُ ؾًُٖس بًُٖض ؾ ًَُُ، ٌٖ حهىَُت بُتايبُتٌ وَظاضَتِ ٓ غًاغُتُّ ٓ
ًَُُ ُٓو بريوباوَض َّ  ًَُُ يُى ؾًُٖسَإ ُٖيُ، ؾًُٖسٍ نىضزغتإ ُٖيُ، ٓ ًَىَ، ٓ ًَُُ و ٓ ؾًُٖسٍ ٓ

زغتاُْ، ٌٖ نُؽ ًًُْ بُض اغيت، ُٓوَ وا زَنا تُبايٌ و يُنط َيعيًُ بآلو بهُيُٓوَ، ؾًُٖس، ؾًُٖسٍ نىض
ًَت، ثامشاوَيُنٌ خطاثُ  ًَو ب ٌَ يإ يُ ُٖض ؾىَيٓ ًَػتاوَ يُ وَظاضَت ب ٌَ َُٖيُ زَنا، يُعين ُٓوَ يُٓ بُت٘ زََي
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ًَُُ تُؾجًعٌ ُٓوَ بهُئ، يُى َُٖيىَيػيت ثُيسا بهُئ، ؾًُٖس ٓ ٌَ ؾًُٖسٍ نىضزغتاُْ، زَتىاًْت  ،زَب
ًَػتا ُٓواُّْ غىضيا بُ بُضاَبُضٍ بىَغ ًَُُ غُباضَت بُ تَ٘اضنطزٕ ٓ ًَو واٍ وت، ٓ تًتُوَ ُٓطُض يُن

ًَٓاغُنُ  ًَُُ، بُآلّ يُضووٍ َُْتًكًًُوَ ؾتُنُ عاتؿٌ ًًُْ، َُُٓ يُ ث ًَٓ٘غايس تَ٘اض نطاوٕ ٍٙ ٓ
ًَىَيُى، نىضزغتاًًُْ، َُٓ ًَساًًُْ بًُٖض ؾ ُ يُى، يُغُض بٓهًُّٓ ُْتُوَيٌ ُْبىوَ، ْاوٍ نىضزٍ ت

ًَػتا يُثُضيَُاُْناٌْ  ًَى ُْتُوَيٌ ُٖيُ نُ ٓ ًَػاُّْ نُ ْاغطاوٕ يُعين بامسإ نطز بٌْ٘ ْ زووَّ، ُٓو ن
ٌَ بهُئ، ب٘ ُٓوَّ بٓاغطَئ ُٓو نىاض  زوًْا ُٓو نىاضَ زَتىاْؽت ثاَيجؿيت ب٘ ثُيسا بهُئ، بُضططٍ ي

ًَؿُإ خ٘ؾُ يُعين ُٓوَّ ُٓو ب ُض َيعَ باغٌ نطز ب٘ ُٓوَّ ُٓواُّْ نُيػُّ نُ باغهطاوَ، بُآلّ ث
 ًَُُ زَضَوٍَ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ تُؾجًعٌ ُٓو ٙيُْاُْف بهُئ نُ َُغُيٍُ ُٓواُْ بًإ ططَيتُوَ، ٓ
ًَٔ ُٓطُض ٙيٌُْ تىضنُاًًُْ،  ًَ بًهُيُٓ ثط ٗشَيُى، يُعين يُغُض  نُيػٌ ُٓو ًَٓ٘غايساُّْ نُ بُغُض ب

ًَو يُ بُغسا بُيُنُوَ ناضٍ يُغُض بهُئ، ب٘ ُٓوَّ نُ عُضَبًًُ، ُٓواًْـ نُ ٖاتىوٕ بًهُيٓ ُ نُيػ
ٖؽت بىو زيػاُْنُ ياغايُنُ َُٖىاض بهُيُٓوَ، بًدُيُٓوَ ْاو ُٓو ياغايُوَ، يُعين ناضَيو بهُئ بًهُيُٓ 
ًَو بهُئ  ًَػتا ُٓطُض يًػت ًَهٌ باؾُ، نىْهُ ظٗض نُيػٌ تطَإ ُٖيُ ٓ ًَو، ُٓوَ ًٓؿ ثط ٗشَو َُٖيُُت

ٌَ بُض اغيت ُّٖ ٌٖ ُْتُوَيٌ، ُّٖ نُيػٌ تط، بُآلّ ُٓواُْ يُبُض ُٓوَّ ُٓو يُواُْي ُ ثُصتا يًػتُإ ُٖب
ًَُُ ُّٓ بُياًًُْ ب٘ فتىوُْ  ًَُُ ططيٓيُ، ٓ ًَُُ ب٘ ٓ ٖ٘يُ قاْىًًُْ ُٖيُ نُ ْاغطاوَ ُٓوَ ٍٙ ٓ

ٍَ ظياتط يُ ثُصتا خَُيهٌ  ًَٓيت نُغُٓظإ يُطُ ؾاضَظاو بعْػُإ و ُٓواُْ ن٘بىوُْوَيُنُإ ُٖبىو يُ ََُْ٘
ًَُُ ططيٓيُ،  ًًَسَطُٕ، نىْهُ بَُييُ ُٖيُ، ب٘ ٓ َُغُيٍُ ًَٓ٘غايسَإ باغهطز، ُٓواُْ باؽ زَنُئ، ت
ٍَ بُض َيعتإ زاًْؿؽت، يُغُض ُٓو ثط ٗشاُْ ناضبهُئ،  ًَُإ خ٘ؾُ يُطُ ًَػتُ بُزواوَ ث بُآلّ ثاؾُ ضٗش يُٓ

ًَُُف باؾُ، بُؽ ب ًٌَ با ُٓواُّْ تىضنُإ ب٘ ٓ ًَ ُض اغيت َُغُيٍُ ًَٓ٘غايس، ًُٓتًاظ ًًُْ، يُعين ب
 ًَُُ ًَو ًًُْ ٓ ًَُُ، ؾت ًَهٌ ْاخ٘ؾُ، يُعين بطيا َُْإ بىايُ ٓ ٌَ، ؾت ٌَ، تىضنُإ ُٖب ًَٓ٘غايسٍ نىضز ُٖب
ًَػتانُ، نىْهُ ُٓطُض بهًُٓ ْاو ُٓوَ  ًَُإ باؾُ َُنىَْاتُنُ باؾُ ٓ ًَٓؽت َا ث وَنى ًُٓتًاظ بُناضٍ ب

ًَٓؽت، ُٓوَّ نُنٌ نًًُاويـ َُٖىوٍ وضز بهُيُٓوَ،  ُٓوَّ ُْٓؿاٍ ُٓونا ٌَ ُٓوَناٌْ تطيـ ب تُ زَب
ٌَ، يُعين َُغُيٍُ ْهَ٘يٌ نطزٕ  ًَسازَب َُٖىوٍ وضز بهُيُٓوَ، ُٓوَّ ٙيُُْناْط تطيـ وضزَناضٍ ظٗض ت

ًَُإ خ٘ؾُ بُيُنُوَ ناضبهُئ، و َنى َُؾٗىٌَ ًًُْ، بُؽ َُغُيٍُ ُٓوَيُ ب٘ ثط ٗشَّ زاٖاتىو ث
ًَُإ  ًَػتا ث ًَو بسَيتُوَ ْاتىاًْت بًدُيتُ ْاو ياغاوَ، بُآلّ ب٘ ٓ ًَؿُُضطُو غُْيُضيـ يُعين َُٖىوٍ ي ث

 باؾُ، ُٓو زَقُ طىصتاوَ، غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ.
 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:

 ُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنٌ ث
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ًَِ غُيطَ ض  ًَؿتيريٍ زاواناضٍ ُٓو بطا بُض َيعاُّْ تىضنُاُْنإ و ٓاؾىوضيُنإ زَنُّ، يُعين َٔ ث َٔ ث
 ٍَ ظَضَضَيهُ، يُعين ُٓطُض ُّٓ زوو وؾُيُ ظياز بهطَيت، يُعين بىوٌْ ُّٓ زوو وؾُيُ ًٖض زَط٘ض 

ًَت؟ قاْىُْنُ خطاث زَنا؟ ب٘يُ  ًًَساب ًَت، َازاّ زاواناضٍ يَُُغُيُنُ؟ يُعين ُٓطُض ت ًًَسا ب ًَىيػتُ ت ث
ًَِ وايُ وَظيطيـ ُٖض  ًَت، ث ًًَساب ُٓواُْ، ضووْهطزُْوَنُّ بُض َيعيؿًإ واٍ نطز نُ يُعين ظٗض ظَضووضَ ت
ًَت، تىضنُإ و نًس و ٓاؾىضيًُنإ،  ًَساب ثؿتيريٍ زَنات، ب٘يُ تُٓهًس زَنَُُوَ نُ ُٓو زوو ْاوَّ ت

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىض َ/َ 

 ؾُضَىو ناى ؾىإ.
 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َٔ ثطغًاضَيو يُ يًصُّْ قاْىٌْ زَنُّ، ٓايا ًٖض ضَييطيُنٌ ياغايٌ ُٖيُ يُ ًٓعاؾُنطزٌْ ْاوٍ ُٓو 
 َىنُويٓاتُ؟ بُتايبُتٌ نُ يُ ضَؾٓىوغٌ زَغتىوضزا ٖاتىوَ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:ب  ُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. عُط.

 بُض َيع ز. عُط ستُس اَؽت )ْىضَزيين(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يُبُض ُٓوَّ نُ يُضووٍ ٙيٌُْ ياغايًُوَ يإ يُضووٍ  ًَٓاُْ ًٖض ؾت يُضاغتًسا َُوظوعُنُ ُٓو ْاوٖ
ًَٓاُْوَ ًٖض ضَييطيًُى يُ ٓا ًَٓاوٕ، يُقاْىٌْ ٙيٌُْ ْاوٖ ًَُُ نُْسئ َاض ْاوَإ ٖ ضازاًًُْ، يُعين ٓ

ًَطَ بُؾعًٌ يُضابطزووزا يَُُٖىو  تايبُتسا، يُثط ٗشَّ تايبُتسا، يُزَغتىوضزا، ُٓوَّ نُ ظٗض ططيٓيُ ي
ًَٓاًْإ  ًَٓاٌْ َىنُويٓاتٌ ؾُعيب نىضزغتإ، نىضز، تىضنُإ، غطياٌْ، نًس و ٓاؾىوضٍ، ْاوٖ ضوويُنُوَ ْاوٖ

ٌَ؟ يإ ْا؟ ظٗض ًَىَيُ ب ًَهٌ قاْىًًُْ بَُؿ ، ظٗض ٓاغايًُ، بُؽ نُ زَيتُ غُض ُٓو ؾُقُضَيُ ٓايا ظَضووضَت
ًَو تًُٓسٍ ْانا ًَو تًُٓسٍ زَنا، بُؾ ًَؽت بُؾ ًَطَزايُ، زَْا يُغُض ُٓوَ ًًُْ بًَ  غُض زَيتُ نُ ،ثطغًاضَنُ ي

ًَهٌ ُٓوَ ًَٓاْ ًَىيػت ْاوٖ ًَهٌ و ث ٌَ قاْىٌْ ظَضووضَت ًَٓؽت، ْاويإ َاض غُز ب  زَيإ يُضابطزووؾسا زَٖ

ًَسا ٓاَاشََإ وَنى قاْىٕ نُْسئ و َُٖيىَيػت ًَسانىوُْوَّ و تُعسيٌ َاضَيو زَغتىوض ثط ٗشَّ ُٖتا ث  ب٘ ث

ًَىَيُى ُٓوَّ ب٘ نطا، ًَت ُٓوإ ْاوٍ بُؾ ًَهٗاتُّ بُ بػت نُ بي٘ض َيت، ُٓقُيًًُوَ يُ نُ ب  غُضَنٌ ث

ًَهٗاتُّ وَنى زَغتىوضيؿسا ثط ٗشَّ يُ َُُٓ نىضزغتإ، يُُٖضَيٌُ  ُٓقُيًات، وَنى ُْى ٖاتىوَ غُضَنٌ ث

ًَطَزايُ قُظيًُنُ بُآلّ ٍَ، ََُاعٌ ًٓبازَّ ؾًُٖسٍ تُعطيؿٌ نُ ُٓي ًَؿًٓاضٍ زوَييَن زَنط ًَؽت نطا ُٓوَ ث ًَ  ب

ًَو ًَهٗاتُناٌْ يُضَٗيُناٌْ بىوَ ؾًُٖس نُ ُٖضنُغ  َُٖىوٍ ُٖض نُ زضا بُوَ ٓاَاشَ زوَييَن نىضزغتإ طُيٌ ث

ًَٓاُْناٌْ ْاو زَططَيتُوَ، ٍَ، ُْٓؿاٍ َُضقتُّ يُ باؽ نُ تط ٖ ٍَ، يُنًًُايٌ باؽ زَنط  ًٓبازَّ يُ باؽ زَنط

ٍَ، باضظاًًُْنإ ََُاعٌ ٍَ، ؾُيًًًُنإ نىضزَ يُ باؽ زَنط ًَو ُٓوَ زَنط ًَٓاْ  ُٓغاغٌ يُغُض ًًُْ ْاوٖ
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ًَهُ َُُٓ ضَطُظٍ، و عطقٌ و ًٓتين و ُْتُوايُتٌ ًَٓاْ  عًٓىاُْوَ بُّ نُ ُٓوَّ ُٓغاغٌ يُغُض ْاوٖ

ًَو ًَو ب٘ عًٓىإ بُ بىوٕ زضاوَ ُٓصتاّ تاوإ نََُ٘ي  بط ياضٍ و ثُضيَُإ بط ياضٍ قاْىٌْ، قُظيًُّ نََُ٘ي

ٌَ ب٘يُ زَضنىوَ، يُغُض َُحهَُُؾًإ ًَو ؾتُنُ زَب ًَٓاٌْ بهُيُٓوَ، ًَا ي ًَهٌ ُٓوإ ْاوٖ  ظَضووضَت

ًَٓاُْناٌْ يُبُضاَبُض نطز بامسإ وَنى بُآلّ ٓاغايًُ، ظٗض و زَنُئ تًُٓسٍ َُٖىوَإ ٌَب قاْىٌْ  تطزا ْاوٖ

ٍَ، زاخًٌ ًَسا ٓاَاشََإ وَنى ُٓوإ نىْهُ ُْنط ًَهُ ث ًَو ُٓصتاَساٌْ ب٘ عًٓىاْ  نُ قاْىٌْ قُظيُنٌ و تاواْ

 غىثاؽ. وَضطرياوَ، يُغُض ثُضيَُاٌْ و َُحهَُُ بط ياضٍ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ح  ػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ، زَنُٕ ُٓوَ تًُٓسٍ َُٖىوتإ زياضَ بُض َيعإ،  غًاغُّ زَنُّ ياغايٌ يُيًصُّْ زاوا َٔ ُٓوَ يُبُض ْاوب

 َُٖىوٍ تُبًعٌ ٚاملطشني(، تٛزنُإ،اي ايهٛزد، َٔ االقًِٝ َهْٛات ناف١ عل أخس٣ دسا٥ِ ٚاٟ ) بهاتُوَ،

ًَيَن، ْاوٍ ًَوًٓؿها ًٖض ب  عىِْ. ناى ؾُضَىو ًًُْ، ي
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
غٗٝد االباد٠ اؾُاع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاع١ٝ ) ؾهًُيُ بُّ ؾُقُضَيُ ُٓو غًاغٍُ

اْٝني اٚ ايهٛزد ايفًٝٝني اٚ ا١ٜ اثٓا٤ دسا٥ِ االْفاٍ اٚ اضتدداّ االضًش١ ايهُٝٝا١ٜٚ اٚ االباد٠ اؾُاع١ٝ يًبازش
دسمي١ اخس٣ ازتهبت عل َهْٛات غعب نٛزدضتإ َٔ ايهٛزد ٚايرتنُإ ٚايهًدإ ٚايطسٜإ ٚاالغٛزٜني 

 غىثاؽ.ٚاالزَٔ(، 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَػتا بُو غًاغُّ نُ ُّٓ َاززَيُ خىَيٓسضايُوَ.......، ث ًَػتا تُواوَ، ٓ ًَبًين ٓ ًَؿرت بامسإ نطز ُٓوَّ ت
ًَػتا غًاغُنُّ خىَيٓسضاوَتُوَ ًَػتا بُؽ قػُ يُغُض َُُٓ بىو، ٓ تهايُ   ُٖيُ قػُّ خٍ٘ بهطزبايُ، ٓ

 ٓاطازاضٍ خىزٍ غًاغُنُ بٔ، ؾُضَىو ناى غُضُْٖط.
 بُض َيع غُضُْٖط ؾطج ستُس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض ُٖبىوَ ظياز ًَؿًٓاضٍ نطزووَ ُٓوَّ  يُبط طُّ )ج(زا ث ٌَ، نىاض ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، ظياتطيـ ث يُ غ
ًَيايإ ب٘ بهطَيتُوَ، نُْس  ًَطَ يُ ؾًُٖسٍ ٖاووآلتٌ زا َ نُ بُ حاَيُتٌ تُقٌَُُْ و يىغِ ؾًُٖس زَبٔ ي

ًَؿًٓاضَّ نطزووَ، تهايُ بًدُضَ زَْيُوَ، غىثاؽ.  نُؽ ُٓو ث
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضي  َُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًَهٗاتُناٌْ تط، ُٓطُض  ًَؽت نىضز و تىضنُإ و عُضَب و ث ًَ ًَٓاٌْ ب غُباضَت بُ ظيازنطزٌْ ْاوَنإ وَنى ْاوٖ
ًَُُ ؾًُٖسٍ  ظياز بهطَيت تُبعُٕ باؾرتَ، بُآلّ ًَٓاغُ طؿتًًُنُ، نىْهُ ٓ ُْى يُزَقٌ ًَٓ٘غايسَنُ، يُ ث

ًَٓاغُ طؿتًًُنُ ْاوٖات  ًَؿُُضطُمشإ ُٖيُ ٌٖ تىضنُإ و عُضَب، ؾًُٖسٍ ٖاووآلتًـ ُٖيُ نُ يُ ث ث
ًَؿُُضطُ، ٌٖ غُْيُض زَططَيتُوَ، ًَٓ٘غايس نٌ َهْٛات) ( ُٓواُْ زَططَيتُوَ، َاْاٍ وايُ ٌٖ ؾًُٖسٍ ث

ًَُُ زوو زَططَي تُوَ، ٖاووآلتًًُنُف زَططَيتُوَ، ُٓوَّ يىغُُنُف ُٓواُْ َُٖىوٍ بامسإ نطز، ٍٙ ٓ
ُٓواُْ بُ يىغِ ؾًُٖس زَبٔ تَ٘اض زَنطَئ، ُٓواُّْ ٖاووآلتؽت بُؾًُٖسٍ ٖاووآلتٌ تَ٘اض  ،َ٘ضَ

 زَنطَئ، ُٓواُّْ ناضَُْسٕ بُؾًُٖسٍ غُْيُض تَ٘اض زَنطَئ، بُضَيُٓايٌ، غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض   َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 غاٙض. ناى ؾُضَىو
 بُض َيع غاٙض ستُىز َطاز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓاٌْ يُ يُضاغتًسا ثُضيَُإ، ُْٓساَاٌْ بُض َيعإ  َُٖىو بُخؿًىَ، خ٘يإ نُ ُٓواُّْ قىضباًْسا ْاوٖ

ًَهٗاتُنإ ٍَ ث ًَىَّ بُآلّ ،يإ ضيًُنإ(ٓاؾى تىضنُإ، )عُضَب، يإؾًُٖس زَنط ًَِ ًَٓ٘غايسزا يُنىاضن  ث

ٌَ ًَ ٌَ عُضَب ُْتُوَّ حاَيُتٌ يُى ب  غُضٗنٌ ُٓوَّ حىنٌُ بُ َٔ نىضزغتاْسا، طُيٌ ًَٓ٘غايسٍ يُ ُٖب

ًَهِ ُٓطًٓا َطٗظِ َاوت يًصُّْ  غىثاؽ. زَوت، ًٓجخاؾُ ُّٓ يُغُض تُؾاغًً
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَػتا ب٘ ْاؾًعَ تُبعُٕ ياغايُ ُّٓ ًَىَيُ ٓايُّ حاَيُتٌ ضٗشَ نُْس ُّٓ ُٖض زاٖاتىوف، ب٘ و ٓ  ضوو خُضيهُ ؾ

ًَىيػتُ بُض اغيت ب٘يُ زَزات، ًَُُ ث ًَػتا ُٓوَّ زَنُئ نىضزغتإ ُٖضَيٌُ باغٌ ٓ  زَضَوَّ ْاوناُّْ ُٓو و ٓ

ًٌَ ب٘يُ نىضزغتاًْـ، ُٖضَيٌُ ًَُُ خ٘يُتٌ َ  ْاوَنإ َُٖىو زَنُئ نىضزغتإ ُٖضَيٌُ تٌَهُوْا باغٌ ٓ

ًَٓؽت،  قازض. ناى ؾُضَىو ب
 بُض َيع قازض التس امساعًٌ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َٔ ٍَ ًَٓاٌْ يُطُ ًَػتا غًاغُيٍُ ُٓو بُآلّ ياغايُزا، يُّ ُْتُوَنامن ُٓقُيًاتٌ ْاوٖ  خىَيٓسضايُوَ ٓ

 ُْٓؿاٍ ًَُٖـ ٙزضا، نًًُايُنُ نُنٌ ُّٖ زا، ََُاعٌ ًّٓبازَ يُ ُّٖ بُآلّ باغهطزووَ، ُٓقًًاتُناٌْ

ٍَ بُتُْٗا ٙزضا،  و باضظاًًُْنإ يُْاوٖات، قُظيٍُ زوو تُْٗا ْاوَنإ و تىضنُإ و نىضز ُْتُوَّ يُطُ

ٌَ يإ ؾُيًًًُنإ، ًَو ًٖض ْاوٍ ْاب ًَت، يَُاُْ يُن ٌَ َُٖىويإ ْاوٍ يإ ب  نىْهُ ُْتُوَناُْوَ، بُْاوٍ ب

ًَؿرت ىوغطابىوْ َُُّٓ  غىثاؽ. خىَيٓسضايُوَ، ٓاخريٍ يَُُّ بىو تط زَقًل ث
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَبًًًُٓنُ ًٌَ ت ًَيَن خٍ٘ وَى حاَيُتُ نىاض ُّٓ خ٘يُتٌ يَُ  ؾُضَىو زَيت، ٓىخطا َُضآًِ زوايٌ ًٓٓجا زََ

 خبىَيُٓٓوَ. غًاغُتإ ٓاخط
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 بُظاظ: بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ: بُّ غًاغُ ٓاخري  ؾ

 ( َٔ املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ٚناآلتٞ:6ٚ  5تعدٍ ايفكستإ )

ُ ايػٗٝد: نـٌ َـٔ ضـش٢ بٓفطـ٘ اثٓـا٤ ايهفـاح املطـًح )        -5 ًَؿـُطط ( اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ دفاعـّا عـٔ سكـٛم      نج
عاقب١ يف نٛزدضتإ ٚاملٓـاطل ايهٛزدضـتا١ْٝ خـازز اداز٠    َهْٛات غعب نٛزدضتإ ضد االْع١ُ االضتبداد١ٜ املت

 االقًِٝ ٜٚصٓف ناآلتٞ:
ُ (: نٌ َٔ اضتػٗد اثٓا٤ ايهفاح املطًح غُْيُضغٗٝد خٓدم ايٓضاٍ ) -أ ًَؿـُطط اٚ ايٓضـاٍ ايطٝاضـٞ اٚ َـٔ     نج

 دسا٥ُٗا ضد االْع١ُ االضتبداد١ٜ املتعاقب١ دفاعّا عٔ ازض ٚغعب نٛزدضتإ.
اؾُاع١ٝ: نٌ َٔ اضتػٗد ْتٝذ١ دسا٥ِ االباد٠ اؾُاعٝـ١ اثٓـا٤ دـسا٥ِ االْفـاٍ اٚ اضـتدداّ      غٗٝد االباد٠  -ب

االضًش١ ايهُٝٝاٜٚـ١ اٚ االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ يًبـازشاْٝني اٚ ايهـٛزد ايفًٝـٝني اٚ اٜـ١ دسميـ١ اخـس٣ ازتهبـت عـل            
 َٔ ٚغريِٖ.َهْٛات غعب نٛزدضتإ َٔ ايهٛزد ٚايرتنُإ ٚايهًدإ ٚايطسٜإ ٚاالغٛزٜني ٚاالز

ايػٗٝد املٛاطٔ: نٌ َٔ اضتػٗد ْتٝذ١ االعُـاٍ اؿسبٝـ١ اٚ االزٖابٝـ١ اٚ ايـتٗذري ايكطـسٟ اٚ اثٓـا٤ اهلذـس٠         -ز
 امل١ًْٝٛٝ يػعب نٛزدضتإ اٚ ايتٗذريات االخس٣.

ذٟٚ ايػــٗٝد ٚاملؤْفــٌ: ايــصٚز اٚ ايصٚدــات اٚ االبــٔ ٚايبٓــت ٚاالّ ٚاالب ٚاالخــ٠ٛ ٚاالخــٛات االغــكا٤ ٚغــري   -6
 االغكا٤ ٚنٌ َٔ اثبت بكساز قضا٥ٞ إ ايػٗٝد اٚ املؤْفٌ نإ ٜعًٝ٘ اٚ نإ َعٝاّل يًػٗٝد اٚ املؤْفٌ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
ٌَ يُطَُيسايُ؟ تهايُ زَغت بُضظ  ًَػتا خىَيٓسضايُوَ ن ًَػتا زَغتُيُٓ زَْيُوَ، بُّ غًاغُّ نُ ٓ بُض َيعإ، ٓ

ٌَ يُطَُيساًًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) بهاتُوَ، ظٗض ( ُْٓساّ 11غىثاؽ، ظٗضَ، ن
 ثُضيَُإ يُطَُيساًًُْ، بُظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىو ب٘ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع قباح بًت ايًُ ؾهطٍ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ٞ:املاد٠ )ايجا١ْٝ(: تعدٍ املاد٠ ايجايج١ ٚتكسأ ناآلت
 املاد٠ ايجايج١:

 يرٟٚ املصًش١ اثبات لٛهلِ باسهاّ ٖرا ايكإْٛ بهاف١ طسم االثبات ايكا١ْْٝٛ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو بُنىضزيًُنُّ.
 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 َاززَّ زووَّ يُ ُٓقًٌَ ثط ٗشَنُ.
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ًَىَّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:َاز ًًَُّ َُٖىاض زَنطَيتُوَ بُّ ؾ  زٍَ غ
ًَت نُوا  ًَٓ ًًَُّ: خاوَٕ بُضشَوَْسٍ بٍ٘ ُٖيُ بُطؿت ضَيياناٌْ غُنتاْسٌْ ياغايٌ بًػُنت َاززَّ غ

 حهىَُناٌْ ُّٓ ياغايُ زَيإ ططَيتُوَ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 وبُف.ؾُضَىو يًصُّْ ٖا
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُ بط طُيُى يَُاززَّ َُٖىاضنطاو، واتُ تُؾػًٚتٌ  يًصٍُْ ٖاوبُف زاواَإ نطزووَ ُٓو َاززَيُ بب

ًَتُ ؾُقُضٍَ زووَّ يَُاززَنُزا، غىثاؽ. ًٌَ قاْىُْنُزا، ُٓو ظيازَيُ بب  ظياتطٍ زاييَت يُ ُٓق
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ست  ُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓو زَقُزا. ًَبًًُٓنُإ ًًُْ، ن٘نؽت يُطُ ًَُُ ًٖض ت ٓ 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَٔ، ظٗض غىثاؽ، ُّٓ ُْٓساَ ًَ ٌَ قػُّ ُٖيُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ؟ تهايُ ْاوَناْتإ ب اٌْ ثُضيَُإ ن
بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى امساعًٌ، ٖاوض اظ خإ، ز. ضٗشإ، تاضا خإ، ز. التس(، ؾُضَىو ناى 

 امساعًٌ.
 بُض َيع امساعًٌ ستُىز عبسايًُ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، خاوَٕ بُضشَوَْسٍ، خاوَٕ بُضشَوَْسٍ نٌ؟ يُعين بُض اغيت بُضشَوَْسٍ بُض َيعإ 
ٌَ بي٘ض زضَيؼت، حُم ُٖيُ  ؾًُٖس نٌ يُنٌ زايُ؟ ُٓوَ نُّ بُضشَوَْسيًُ؟ بُضشَوَْسيًُنُ بُض اغيت زَب

ًَهٌ ُٖيُ ُْى خاوَٕ بُضشَوَْسٍ، بُضشَو ٌَ خاوٌَْ نُغىناضٍ ؾًُٖس، َُٖىو حُق ًَ ًَهٌ ب َْسٍ ؾت
 خطاثُ و ب٘ ناضونُغابُت بُناضزَيت، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَُحُ،  ًَٗاتىوَ، ُٖض بُخٍ٘ َُغ ًَىَيٍُ ي خٍ٘ يُضاغتًسا َُقًخُ عُضَبًًُنُ نطاوَ بُنىضزٍ بَُؿ
 ؾُضَىو ٖاوض اظ خإ.

ًَذ التس:  بُض َيع ٖاوض اظ ؾ
 ضيَُإ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُ
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يُض اغتًسا ًَٓـ َُٖإ ضٌَٓ ناى امساعًًِ ُٖيُ، يُعين خاوَٕ بُضشَوَْسٍ بُض اغيت نُيًُُيُنُ 
ًَت، بُآلّ َٔ بُو نُْس غاَيُّ نُ يُ ثُضيَُامن  ًَياٍ خٍ٘ ًًُْ، ُٖض خاوَٕ يإ نُغىناضٍ ؾًُٖس ب يَُ

ًَهِ ب٘ زَضنُوتىوَ و يُغُضٍ َىنىض  بؽت باؾُ، ُٓويـ باب ًَهٌ ظٗض بُضاغيت ؾت ًَت بابُت ُتٌ ياغا زَب
ًَت، نىْهُ ُٓو ياغاياُْ ُٓطُض ُٖض تُ ًَت، ظٗض ضووٕ ب ًَت، ظٗض واظح ب ٍَ يإ خػريؾُؾاف ب َيهٌ زٍ َُٖيبيط

ًَؿًُّٓ  ًَت بُض اغيت ًٓؿهاٍ ب٘ ٖاووآلتٌ زضوغت زَنات، ُٖضوَنى ُٓوَّ ث ًَساب ًَهٌ ت ُٖض غُىظيُت
ًَػتاف ًٓؿهايٌ ُٖيُ ٌَ ٖاوغُضطريٍ نُ تا ٓ ًٌَ ياغايُنُّ نُ باؽ زَنات زََي ٍَ ُٓق ، يُبُض ُٓوَ َٔ يُطُ

ًَينَ و  ُٓواُّْ زَنُوُْ بُض حهىَُناٌْ َاززَّ يُنُّ يُّ ياغايُ بُبَُييُناٌْ ؾُضٌَ غُنتاْسٌْ زَنُغج
( ٌَ ًَطَ زََي ًَهسا ُّٓ بَُيياُْ ُْبىوٕ، ُٓو ي ُٓوَ بُض اغيت ُٖض ب٘خٍ٘ بهاف١ طسم االثبات(، يُنات

ٌَ، ىظيُغ ًَىَيُ ُْب ٍَ ُٓو َاززَيُ، بَُؿ ًَبسض ًَِ باؾُ تُؾػًًٌ ظياتطٍ ث ًَسايُ بُض اغيت، َٔ ث ًَهٌ ت ُت
 نىْهُ ُٓو ظٗض واظح ًًُْ يُب٘ ٖاووآلتٌ، ًٓؿهايٌ ب٘ زضوغت زَنا يُضَيياناٌْ غُنتاْسٕ، غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ، ب٘ي ًَُين بجاضَيعٕ، باؾرتئ وَؾا ب٘ خىَيين ؾًُٖسإ ُٓوَ نُ بُض َيعإ تُغجًٌ ْاب ٌَ زَنُئ ٖ ُ زاواتإ ي
ٌَ زَزَئ نُ بُتُواوٍ َىْاقُؾُيُنٌ  طىَيبيطٕ، َىاْرتئ َىْاقُؾُ يُغُض ُّٓ ياغايُ بهُٕ، ضَيياتإ ث

ٍَ، ؾُضَىو ز. ضٗشإ.  تُواوٍ يُغُض بهط
 بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 نٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗ

ًَؿًٓاض  ًَىيػت بُ َُٖىاضنطزٕ ْانات، ث ًَؿًٓاضَّ َُٖىاضنطزٌْ ُّٓ َاززَيُ، بُض اٍ َٔ ث بًُْػبُت ُٓو ث
ًٌَ َاززَنُ نُ ٖاتىوَ باؽ يَُُٖىو ضَيهاضَ  ًَؿًٓاضَ ًًٓػا بهطَيتُوَ، يُبُض ُٓوَّ ُٓق زَنُّ نُ ُٓو ث

ًَهًإ ُٖيُ، َُمشىئ بُ حهىَُناٌْ ُٓو قاْىًُْنإ زَنات، ب٘ غُنتاْسٌْ َاوت ُٓو نُغاُّْ ن ُوا َاؾ
ًَؿُيُى ًًُْ يُ غُنتاْسٕ، َُٖىو ضَيهاضَنٌ ياغايٌ  ياغايُ، باؽ يَُُٖىو ضَيهاضَنٌ ياغايٌ زَنات، ًٖض ن
ًَو زَتىأْ  ًَٓ ًٌَ ُٖض بَُييُيُى، ُٖض زٗنًَ٘ ًٌَ ُٖض ياغايُى، بُث و َُٖىو ٓاغاْهاضيًُى نطايُ بُث

ًَىيػت بُّ ُٓواُّْ َُمشىئ حهى ًَٓٔ، ب٘يُ ث َُناٌْ ُٓو ياغايُ زَياْيطَيتُوَ َاوت خ٘يإ بػُنت
 َُٖىاضنطزُْ ْانات، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. التس:
 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػت بَُُٖىاضنطزٕ ْانات، ُٓو ًَٓـ َُٖإ ضاٍ ز. ضٗشإ و بُض َي عاٌْ تطّ ُٖيُ، نُ ُٓو َاززَيُ ث
ًٌَ ياغايُنُزا ُٖيُ، َُٖىو ضَييايُناٌْ زَغتًٓؿإ نطزووَ، وابعامن ظٗض ؾاٌَ تطو َاَع  زَقٍُ نُ يُُٓق
ًَىيػت ْانات تُْٗا ُٓوَّ نُ يُُٓقًٌَ ياغايُنُزا ٖاتىوَ نُ  ًَطَ ظٗض نىضتٌ نطزٗتُوَ، ث تطيؿُ، ي
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يُحاَيُتٌ ُْبىوٌْ ُٓو وَغايكٌ  ١(ٝباسهاّ املاد٠ االٚىل َٔ ٖرا ايكإْٛ بايٛثا٥ل ايسمس ًيت)انتؿُىيؽتتُغب
ًَطاُْ ُٓوَ بهطَيتُ ايكا١ْْٝٛ االخس٣ أَاّ ايًذإ املدتص١ صاز اىل اثباتٗا بايطسٚمٜمسًًُ ) َض (، بُض اٍ َٔ ي
ٌَ )ؾ١ٓ كتص١) دتص١ اٚ قانِ ايبدا٠٤ ٚاؾٗات املدتص١ املذ١ٓ ًيتػهٌ ؾ١ٓ خاص١، اَاّ ا(، نُ زوايٌ زََي

ًَسا بهطَيت ُْى يف املدٜسٜات ايعا١َ يف قافعات االقًِٝ (، تُْٗا ُٓوَّ ُٓقًٌَ ياغايُنُ ت٘ظَيو ط٘ض اْهاضٍ ت
ًَؿهُف نطاوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَػتا ث  ُٓوَّ نُ ٓ

 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 عىٌْ. ناى ؾُضَىو
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ بُؽ  َُٖيُيُنٌ بُ بًسآُ َُحانٌُ بًسآُ، َُحانٌُ نُ زا ًٓؿاضَتٌ التس ز. ناى قاْىٌْ، تُوظعت

ًَهٌ ثُضيَُإ غُضٗنايُتٌ ؾُخػًًُيُ، ُٓحىاٍ َُحانٌُ قاْىُْنُزا، يُ ٖاتىوَ ناثٌ  بآلونطزَوَ تُعًُُ

 غىثاؽ. ب٘ٓاطازاضٍ، باضَيُ يُو
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ستُس. ناى ؾُضَىو
 بُض َيع ستُس التس )ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 زواٍ يُ نىْهُ ٖاتىوَ، بُظياز َُٖىاضنطزٕ ب٘ َاززَيُ ُٓو بُض اغيت زَنُّ، ضٗشإ ز. قػُنُّ ثؿتيريٍ َٔ

ٍَ ًَونََُ٘ي زيهُ َاززَناٌْ ًَٓاوَتُوَ زيهُّ قاْىٌْ ؾىَيين و ض  نُ ؾًُٖس واضغٌ نُ ُٓوَّ ب٘ ٖ

ًَُحُتِ ٌَ َُق ًَطَ ب٘يُ بسا وَظاضَت يًصُْناٌْ قُضاضَناٌْ يُ تُعٔ و ُٖب  بُظيازٍ َاززَيُ ُّٓ ٖاتين ي

 غىثاؽ. زَنُّ، قػُنُّ ثؿتيريٍ و زَظامن
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 . قباح ناى وؾُضَى
 بُض َيع قباح بًت ايًُ ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ يُ ثؿتيريٍ ًَٓـ ًَىيػيت َاززَيُ ُٓو حُقًكُت بُ زَنُّ، ضٗشإ ز. ث  و ًًُْ غًاغُنطزٕ بُ ث

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 خإ. تاضا ؾُضَىو
 بُض َيع تاضا حتػؽت ُٓغعسٍ:
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 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

  ظٗض َاْسووبىوًْإ، و ٖاوبُف يًصُّْ يُ زَغتد٘ؾًِ وَيط اٍ زَنُُوَ، ياغايُنُ ُٓقًٌَ يُغُض َٔ بُضاغيت

ًًَُّ زوايؿسا يُ زووََُنُ َاززَّ ططيٓيُ ٌَ يُوَّ نُ زَنُّ ثؿتيرييإ نُ غ  ياغايُ ُٓو حهىٌَ ُٖضنُغ

ًَُُ َُبُغتُإ نُ زووَّ يٌُٖ بُآلّ بيطَيتُوَ، ُٓواُْ زَييطَيتُوَ ًَٓاٌْ يُ ٓ  ياغايُ ُّٓ زَضٖ

ًًَُّ َاضٍ َُٖىاضنطزُْوَّ ًَُُ نًًُ؟ غ ًَطَزا نُ ُٓوَّ زَظاْؽت ٓ  َىقابًٌ ْاظامن َٔ بُض اغيت باغهطاوَ ي

ًَِ ؾًُٖسٍ بُ  ُٖضنٌ ْانُيتُوَ، قُضَبىوٍ ت٘ ؾًُٖسَ ُٓو ُٓوَّ يُبُض ؾًُٖس، نُغىناضٍ يإ زاْاْ

 َاوت ًُٓتًاظاتٌ و َاف نطزٌْ زابؽت بُؽ قاْىُْنُ يُ ُٖزَؾُنُ نٕ٘ ْاظامن ؾًُٖس، بُضبُضاَ بهُّ

ًَىَيُى ؾًُٖس نُغىناضٍ ًَُُ ُُْٖٓى وَى ٖاتىوَ بُؾ ًَطَ َٔ نطزووٕ، ب٘ ؾتُإ َُٖىو ٓ ًَؿًٓاضَ ُٓو ي  ث

ًَىَيُ بُّ بُنىضتٌ زَنُّ، ٌَ، ؾ ًَٓإ ضَيع ب٘ ياغايُ ُّٓ زَضنىاْسٌْ يُ )َُبُغت ب  ْطخاْسٌْ بُضظ و ي

ًَيُّ  و ؾًُٖسإ نُغىناضٍ ب٘ ًُٓتًاظاتُناٌْ و يَُاف ُْٖسَيو نطزٌْ بُزَغتُبُض ؾًُٖس ث

ًَُُ ُٓطُض ُْٓؿايهطاوإ(، ٍَ ُْٖسَنُّ ٓ ًَؽت يُطُ ًَهُإ َُٖىو وابعاْؽت خَ٘إ بُض اغيت نىْهُ زاُْْ  ب٘ ؾت

ٌَ ُىنانهطزُْوَي زَنُّ تُغُوض  بُؾًُٖس بُضاَبُض ُٓوَ نطزووٕ، ًَُٓ ًٓٓجا زووَّ َاززَّ يُو ُٖب  غُض ب

ًًَُّ َاززَّ ًَتُوَ نُ زَنُّ ب٘ خٌَ٘ ثؿتيريٍ نُ غ ًَٓ ًٌَ ؿت  نُغىناضٍ زَييطَيتُوَ نٌ ؾُضٌَ بَُييُّ بُث

 غىثاؽ. بيطَيتُوَ، ُٓواُْ ؾًُٖس
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَػتا بُض َيعإ،  َُٖىاضنطزُْ ُّٓ نُ نطز زاوايإ بُض َيع ُْٓساٌَ نطزنىاض قػُيإ ُّْبُض َيعا ُْٓساَُ يُو ٓ

ٍَ ٍَ، ًًٓػا واتُ و ُْنط ًَـ ب٘يُ بهط  وَظيط. َُْابٌ ؾُضَىو زَْيسإ.....، بًسَيُٓ نُ ُٓوَّ ث
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُواقعسا اغتًًُنُّض خٍ٘ ًَؿُيُنُإ ًٖض ٓ ٍَ ن ًًًَُنُزا زَقُ يُطُ  ٌٖ ُٖيُ، نُ َُُّٓ ُْبىوَ، ُٓق

ًَؿَُإ نُْ٘نُ، ًَتُوَ نُْ٘نُ ُٓطُض يُعين ُْبىوَ، ن ًَُُ خٍ٘ وَنى ؿتًٓ ًَؿَُإ ٓ  غىثاؽ. ًًُْ، ن
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 خإ. ٓاُْٖط ؾُضَىو
 زٚؤف:ٓاُْٖط عاضف  بُض َيع

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ًَٓخُيُ ًُٓتًاظاتاُْ ُٓو و قاْىُْ ُٓو ٓايا يُوَّ، ُٖيُ ثطغًاضَيهِ َٔ ثُضيَُإ، ُْٓساَاٌْ بُض َيعإ

ًَهُ ياًْـ ؾًُٖسَنإ؟ بُض َيع زَزضَيتُ ٍَ نُ ًًٓتًعاَات ٌَ تًًَُو وَنى ُٓطُض تًًَُو، وَنى زَزض ٌَ ب  زَب

ًَهُ، ؾُضيهٌ ؾًُٖسَيو قُضظزاضَ، ؾًُٖسَيو ؾُضَظْا يُو زَظأْ، باف بُخ٘تإ ًًَُوت ًًٓتًعاَاتٌ  يُن

ًَُحُّ ًٌَ ُٓتىو نىْهُ زَططَيتُوَ، َُق ٌَ قُضظزاض ُٓوَّ زََي ًَيَن، يُغُض ًًٓتًعاَاتٌ ُٓوَّ ب٘ ب  ب٘ َُْ

ٍَ َُٓٔ يُعين زووغبُّ، و غبٍُ بهُّ ؾًُٖسيـ عآًًُنُّ بُ ًٓػطاحُت ُٓوَّ  ًٓػتًؿػاض زََُو
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ًَُحُت خاوَٕ ُٖبىوَ ؾًُٖس بهُّ، يُوَّ ٍَ بىوَ َُغ ًَهِ يُطُ ًَـ يُن  ٖاتًًُ حهىَُت خٍ٘ زوناٌْ يُث

ًَُحُ ٓايا بىوَ، ؾُضيهٌ تطيـ ُٓوٍَ و نىؾتًًُ خاوَُْنُؾٌ و ضوخاْسيًُ زوناُْنُّ  ُٓوَّ َُغ

 يُغُض ًًٓتًعاٌَ ُٓطُض ًًُْ، ًًُعآ ُٓوَ نُ ٙبسَّ ؾُضيهُنٍُ يُغُض ًًٓتًعاَُنُّ ُٓتىو ْاططَيتُوَ

ًَهٌ ُٓتىو َُغُيُٕ ُْٙزَّ  ًٓػتًؿػاضٍ ُٓوَ ُٓوَا نطزيُ، َُغسووض حاَيُتُّ يُو قاْىٕ بُ تطيؿت يُن

،ٍَ ٌَ ًَُٓح ُٓطُض زَو ٌَ، يإ ُٖب  غىثاؽ. ُْب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 ُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:بُض َيع قباح التس ست

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ ًَٓخُ و َىونُ طؿتىطٍ٘ ُٓوَّ خٍ٘ ٍَ زوايٌ، ب٘ ْابىو زاَإ ٓ  ُٖض بُآلّ ُٖيُ، تط بط طُّ ُْٖس

ًَػتاوَ ًَػتانُ، تا ٖاتىوَ بَُىونُ َىونُ َُغُيٍُ يُٓ ًَُُ بُض اٍ ٓ  َىونٍُ نىْهُ ًَٓخُيُ، ُٓوَ ٓ

ًَو يُعين زَزضَيت، بُناضَيو بُضاَبُض ًَُإ َُٖىاضنطزْاُّْ يُّ يُن ًَىيػتُ وايُ ث ٍَ َىونُ ث  بُ بهط

ٌَ بُخؿـ ْاوَنُّ ًٓرت ًَٓخُ، ٌَ، زاضايٌ ٖاوناضٍ يإ ب ًٌَ يُزَضَوَ ب ٍَ ث  يُبُضنٌ، زاضايٌ، ٖاوناضٍ زَوتط

ٍَ، بُناض بُضاَبُض َىونٍُ ُٓوَّ يُبُض يُى، ًَو ز ًَو ؾُضَاْ ٌَ يُن َ ًٌَ ًَػتانُ ُٓوَّ زوو: بهات، بَُ ٓ 

ًَهٌ بُض اغيت ؾًُٖس نهٌ و نىض  يُناضنطزٌْ ضَييط ب٘تُ ٍَ َىونُنُ خطاثُ، تؿت  يُبُض نطاوَ ضَييطٍ وَضزَطط

ٌَ زيهُ َىونُيُنٌ ُٓوَّ ٌَ بيطَيت، وَض ْاتىاْ ٌَ، يَُاَيُوَ زَب ٌَ ُٓطُض بُآلّ زابًٓؿ ًَو ٓإ ًَٓخُب  بُؾ

ٍَو يًَُٓخُنُ ٌَ ٖاْسَض َضبيط ٌَ ؾًُٖسَ نهٌ و نىض  ُٓو ُٓوَّ ب٘ زَب  بُّ ُٖض يُزَضَوَف يإ ناضبهات به

ًَىَيُ، ًَهُ َُُٓ ؾ ًَػتا تا ًًُْ، بُناضَيو بُضاَبُض قُضَبىونطزُْوَيُ، ب٘ َاؾ  بُآلّ ٖاتىوَ، بَُىونُ ٓ

ًَُإ ٍَ باؾُ ث  ؽ.غىثا ظٗض زَنُئ، يُغُض ظياتطٍ طؿتىطٍ٘ زواتط بًَُٓخُ، بهط
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

ٍَ قػُيُى ُٖض ضََإُٓ بُض َيعإ ٍَ، خ٘يسا ؾىَيين يُ زَنط ًَػتايُ، زواٍ َاززَناٌْ بابُتٌ بابُتُ ُّٓ بهط ٓ 

ًَػتا ب٘يُ ٓ ًَُُ  ُٓقًٌَ َاززَّ ب٘ ٖاتىوَ، زووزا يَُاززَّ نُ زَنُئ َُٖىاضنطزُْوَ يُغُض قػُ ٓ

ٍَ، َُٖىاضنطزُْ ُٓو زَنُٕ زاوا بُض َيع ُْٓساٌَ ىاضن ياغايُنُ، ٌَ بهطَيتُوَ، ًًٓػا َاززَيُ ُٓو واتُ ُْنط  ن

ٍَ ٌَ، ضووْرت ُٓوَّ ب٘ غىثاؽ، ظٗض بُضظبهاتُوَ، زَغت تهايُ بهطَيتُوَ؟ ًًٓػا َاززَيُ ُٓوَيُ؟ُّٓ يُطُ  ُٓو ب

ًَؿًٓاضَّ ًَُنُ، ب٘ بيُض َيًُٓوَ ٖاتىوَ، نطزَُٕٖىاض َاززَنُّ يُ نُ َُُّٓ واتُ َُٖىاضنطزُْنُ نُ ث  ُٓق

ًَُنُ واتُ ًَيَن، خٍ٘ وَنى ُٓق ٌَ ظٗضَ، زََ ٍَ ن  بُنٍ٘ غىثاؽ، ظٗض بهاتُوَ، بُضظ زَغت تهايُ ًًُْ؟ يُطُ

 تط. َاززَيُنٌ ب٘ ؾُضَىو نطا، ًًٓػا ٖاتىوَ َُٖىاضنطزُْنُزا ثط ٗشَّ يُ نُ زوو َاززَّ زَْط
 بُض َيع قباح بًت ايًُ ؾهطٍ:

 َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض 

 املاد٠ ايجايج١:
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 اٚال: تعدٍ ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ ايسابع١ ٚتكسأ ناآلتٞ:
ٛظفني املدتصني خيتـازٙ ايـٛشٜس ٚعضـ١ٜٛ     املاٚاّل: تػهٌ ؾ١ٓ خاص١ مبٛدب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ بس٥اض١ اسد 

قاْْٛٝـّا يًٓعـس يف االعرتاضـات    عدد َٔ َٛظفٞ ايٛشاز٠ الٜكٌ عددِٖ عٔ ازبع١ اعضا٤ ع٢ً إ ٜهٕٛ اسدِٖ 
املكد١َ َٔ قبٌ ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚاملـؤْفًني عًـ٢ ايكـسازات ايصـادز٠ َـٔ املـدٜسٜات ايعاَـ١ يف احملافعـات ٚتصـدز          

 قسازات ايًذ١ٓ باالغًب١ٝ ٜٚصادم عًٝ٘ ايٛشٜس.
 ( َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ ايسابع١ ٚتكسأ ناآلتٞ:3ثاّْٝا: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )

( 21ل يهٌ غدص ذٟ َصًش١ ايتعًِ ٚملس٠ ٚاسد٠ يد٣ ايًذ١ٓ اـاص١ َٔ ايكساز ايرٟ اصدزت٘ خالٍ )حي -3
 َّٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًؼ ٚ اعتبازٙ َبًػّا.

( ٜٚعـاد تطًطـٌ ايفكــسات   4(َــٔ املـاد٠ ايسابعـ١ ٚبتطًطـٌ )   3ثايجـا: تضـاف فكـس٠ فسعٝـ١ ددٜـد٠ اىل ايفكـس٠ )      
 ايفسع١ٝ ايالسك١ تباعا ٚتكسأ ناآلتٞ:

( َٜٛـّا َـٔ تـازٜذ ٚصـٍٛ     21ع٢ً ايًذ١ٓ اـاص١ ايسد ع٢ً ايتعًَٛات ايٛازد٠ ايٝٗا خالٍ َـد٠ ال تتذـاٚش )  -4
 ٖرٙ ايتعًُات.

 ( َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ ايسابع١ ٚتكسأ ناآلتٞ:5( ٚاييت تصبح بتطًطٌ )4زابعا: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )
املدتصـ١ الثبـات لٛيـ٘ بلسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ بعـد اصـداز         حيل الٟ غدص ذٟ َصًش١ ايًذـ٤ٛ اىل احملـانِ    -5

 ايًذ١ٓ قسازٖا بسفض ايتعًِ ٜٚعف٢ َكدّ ايطًب َٔ ايسضّٛ ايعدي١ٝ.
( 6( َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املـاد٠ ايسابعـ١ َـٔ اصـٌ ايكـإْٛ ٚايـيت ضتصـبح بتطًطـٌ )        5خاَطا: تعدٍ ايفكس٠ )

 ٚتكسأ ناآلتٞ:
( َٔ ٖرٙ املاد٠  قاباّل يًطعٔ اَاّ 5صدزت ايكساز ٚفكا يًفكس٠ ايفسع١ٝ )ٜهٕٛ قساز احملانِ املدتص١ اييت ا -5

 ( َّٜٛا اعتبازّا َٔ تازٜذ ايتبًؼ بايكساز اٚ اعتبازٙ َبًػّا.21قه١ُ ايتُٝٝص خالٍ َد٠ )
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو بُنىضزيًُنُّ.
 :بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيٌ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًًَُّ يُنُّ:  َاززٍَ غ

ًَىَيٍُ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  يُنُّ: بط طُّ يُنٌَُ َاززَّ نىاضَّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ
ًَو يُ ؾُضَاْبُضَ  ًٌَ حهىَُناٌْ ُّٓ ياغايُ بُغُضٗنايُتٌ يُن يُنُّ: يًصُْيُنٌ تايبُت بُث

ت وُْٓساًَُتٌ شَاضَيُى يُ ؾُضَاْبُضاٌْ وَظاضَت نُ شَاضَيإ يُ تايبُـتُْسَنإ نُ وَظيط زياضٍ زَنا
ًَط واًْين ُٓو ْاض َظايٌ  ًَٓسضَيت ب٘ ت ًَهسَٖ ًَت ث ًَهًإ ياغايٌ ب ًَو يُن ًَت بَُُضَ نىاض ُْٓساّ نَُرت ُْب

ًُ بىوُّْ نُ يُٙيُٕ خاُْوازَّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاواْسا يُغُض ُٓو بط ياضاُّْ يُ بُض َيىَبُضايُت
ًَت و  يُٙيُٕ وَظيط ثُغُْس زَنطَيت.  طؿتًُناٌْ ثاضَيعطانإ زَضزَنطَئ، بط ياضَناٌْ يًصُْ بُظٗضيُٓ زَب
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ًَىَيُ:  زووَّ: بط طُّ زوو يُ بط طُّ زووٌََ َاززَّ نىاضَّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ
ًَهٌ خاوَٕ بُضشَوَْسٍ َاوت ُٖيُ ب٘ يُنجاض تُظََيىّ بهات تاُْ بيطَي -3 ت يُٙيُٕ يًصُّْ ُٖض نُغ

ًَط اطُياْسٌْ يإ 21تايبُت يُو بط ياضَّ نُ ثُغُْسٍ نطزووَ يُ َاوَّ ) ( ضٗش يُضَيههُوتٌ ث
ًٌَ ضاطُيُْسضاوَ.  ُٖشَاضنطزٌْ بُوَّ ث

ٍَ ب٘ بط طُّ زووٌََ َاززَّ نىاضَّ بُضيعبُْسٍ ) ًًَُّ: بط طُيُنٌ ْى ( ظيازَنطَيت و ظصتريٍَ 4غ
ًَىَيُ: بط طُناٌْ تط زَط٘ض َيت و  بُّ ؾ

ًَىيػتُ يُغُض يًصُّْ تايبُت وَآلٌَ تاُْ ططتُٓنإ بساتُوَ يَُاوَيُى نُ يُ ) -4 ( ضٗش 21ث
ًَجُض  ُْنات.  يُضَيههُوتٌ طُيؿتين ُٓو تاُْ ططتُٓ ت

ًَٓج يُب٘ بط طُّ زووٌََ َاززَّ نىاضَّ  ًَتُ بط طُّ ث نىاضَّ: بط طُّ نىاض نُ ضيعبُْسيًُنُّ زَب
ًَىَيُ:َُٖىاض زَنطَيت   بَُؿ

ًَت  -5 ًَٓ ًَهٌ خاوَٕ بُضشَوَْسٍ َاف ُٖيُ ثُْا بباتُ بُض زازطاٍ تايبُـتُْس ب٘ ُٓوَّ بًػُنت ُٖضنُغ
حهىَُناٌْ ُّٓ ياغايُ زَييطَيتُوَ ثاف زَضنطزٌْ بط ياضٍ يًصُْ بُ ضَتهطزُْوَّ تاُْ  ططتُٓنُ و 

ًَؿهُؾهاضٍ زاواناضٍ يُ ضغىَاتٌ زازوَضٍ زَبُخؿطَيت.  ث
ًَٓجُ ًَتُ ث ًَٓجُّ يُبط طُّ زووٌََ َاززَّ نىاضَّ يُ زَقٌ ياغايُنُزا ضيعبُْسيًُنُّ زَب ّ: بط طُّ ث

ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:  ؾُف و بَُؿ
ًٌَ بط طُّ ) (ٍ ُّٓ َاززَيُ بط ياضيإ زَضنطزووَ قابًًٌ تاُْ ططتٓٔ 5بط ياضٍ زازطا تايبُـتُْسَنإ نُ بُث

ضٗش يُ ضَيههُوتٌ ض اطُياْسٌْ بط ياضَنُ يإ ُٖشَاضنطزٌْ بُ  (2يُبُضزَّ زازطاٍ تًَُع يَُاوٍَ )
ٍَ عُضَبًًُنُ  ًٌَ ضاطُياْسضاوَ، نىضزيًُنُ ت٘ظَيو ُٖوَيُسا يُطُ ًَط اطُياْسضاو، يُعين يُو بط ياضَّ نُ ث ث

 ضَيهٌ خبُّ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو يًصُّْ ٖاوبُف.
 ض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ نُ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ زَغتىَيُُٓوَ.  يًصُّْ ٖاوبُف ضاٍ يُغُض َاززَنُ بُّ ؾ

 تكرتح ايًذٓتإ ايصٝاغ١ اآلت١ٝ: 
 املاد٠ ايجايج١:

 سأ ناآلتٞ:( َٔ املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ ٚ تك3اٚاّل: تعدٍ َكد١َ ايفكس٠ )اٚاّل( ٚ ايبٓد )
اٚاّل: تػهٌ ؾ١ٓ خاص١ مبٛدب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ بس٥اض١ اسد املٛظفني املدتصني خيتازٙ ايٛشٜس ٚ عض١ٜٛ 
عدد َٔ َٛظفٞ ايٛشاز٠ ال ٜكٌ عددِٖ عٔ ازبع١ اعضا٤ ع٢ً إ ٜهٕٛ اسدِٖ قاّْْٛٝا يًٓعس يف االعرتاضات 
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ايصادز٠ عٔ املدٜسٜات ايعا١َ يف احملافعات ٚ تصدز املكد١َ َٔ قبٌ ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚ املؤْفًني ع٢ً ايكسازات 
 قسازات ايًذ١ٓ باالغًب١ٝ ٚ ٜصادم عًٝ٘ ايٛشٜس.

 
( ثالثني 21حيل يهٌ غدص ذٟ َصًش١ ايتعًِ يد٣ ايًذ١ٓ اـاص١ َٔ ايكساز ايرٟ اصدزت٘ خالٍ َد٠ ) -3

 َّٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًؼ اٚ اعتبازٙ َبًػّا(.
 

 ( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ٚ ٜعاد تطًطٌ ايبٓٛد تبعّا يريو ٚ تكسأ ناآلتٞ:4ثاّْٝا : تضاف بٓد بتطًطٌ )
( ثالثٕٛ َّٜٛا َٔ تازٜذ 21ع٢ً ايًذ١ٓ اـاص١ ايسد ع٢ً ايتعًُات املكد١َ ايٝٗا خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ) -4)

 تكدميٗا(.
( َٔ ايفكس٠     6صبح بتطًطٌ )( ٚ اييت ت5( ٚ ايبٓد )5(  ٚ اييت تصبح بتطًطٌ )4ثايجا : تعدٍ ايبٓد ) 

 )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )ايسابع١( ٚتكسأ ناآلتٞ:
حيل ألٟ غدص ذٟ َصًش١ ايًذ٤ٛ اىل احملانِ املدتص١ الثبات لٛي٘ باسهاّ ٖرا ايكإْٛ بعد اصداز  -5)

 ايًذ١ٓ قسازٖا بسفض ايتعًِ ٜٚعف٢ َكدّ ايطًب َٔ ايسضّٛ ايعدي١ٝ.
( َٔ ٖرٙ املاد٠ قاباّل يًطعٔ اَاّ قه١ُ 5اييت اصدزت ايكساز ٚفكّا يًبٓد ) ٜهٕٛ قساز احملانِ املدتص١ -6

بُضٍَِيع غُضٗنٌ ( ثالثني َّٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًٝؼ بايكساز اٚ اعتبازٙ َبًػّا(، 21ايتُٝٝص خالٍ َد٠ )
ًَو ذٟ َصًش١(ثُضيَُإ، تُوظيح بُ ًْػبُت عًباضَّ ) ًَهٌ قاْىًًُْ، واتُ ُٖض نُغ  َىغتَُيُحات

ًَت تاُْ يُقُضاضَنإ  ًَو يُ بابُتُنإ ثُيىَغت بُو ياغايُ زَتىاْ ٌَ يُ ُٖض بابُت بُضشَوَْسيًُنٌ ُٖب
ًٌَ ضَيهاضَناٌْ ياغايٌ بُزوازانىوٌْ ب٘ بهات، ظٗض غىثاؽ.  بسات يُو ؾىَيُّٓ نُ زَضنىوَ بُث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 ع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:بُض َي

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ يُواُْيُ  غُباضَت بُ َُٖىاضنطزِْ ُّٓ َاززَيُ، َُٖيبُتُ ٖ٘يُنُّ ُٓوَ بىوَ ُٓو يًصُْيُ زضوغت ب

ٌَ بُض َيىَبُضٍ طؿيت زيىإ  ًَـ زَقُنُ زََي ًَؿُوَ، يُوَو ث ًَتُ ث بهطَيت بُ غُضٗنٌ ُٓو يًصُْيُ، ثطغًاض ب
ًَُُ، ظٗضَ، بُض َيىَبُضٍ طؿيت زيىإ خٍ٘  ًَهُ يُناضَ طُوضَناٌْ ٓ َٙيُ، غهاآل يُن َُُٓف يًصُّْ غها
ًَىيػت ضابجُض َييَن، يُبُض ُٓوَ ط٘ض اْهاضٍ  ٌَ ُٓو ناضَ وَنى ث ُٓضنٌ ظٗضَ، بُعَُُيٌ زَضنُوتىوَ ُٓو ْاتىاْ

ًَو ب٘ ُٓوَّ خ ًَؽت، بىوَ بُ َطوُْت ًَػتاف زاَآْاوَ، يُعين ْاناضبىوئ زايبٓ ًَؽت، نُ ٓ َُيهٌ تط زابٓ
ٍَ بُؾًُٖس،  ًَُُ غهاآل بُظٗضٍ يُغُض ُٓوَيُ ُٓطُض ؾًُٖس ًًُْ بهط باغٌ ثط ٗغُنُؾتإ ب٘ زَنُّ ٍٙ ٓ

ًَت بُؾًُٖس، َُُٓ بط ياضَيهٌ ظٗض طُوضَيُ ت٘ بط ي ًَت بب ٌَ ْاييطَيتُوَ، غهاآل زَنا زََي ٌَ نُ زََي اض زَزَّ، زََي
ٍَ بُ ًَٓ٘غايس، َُٖيبُتُ  ٍَ، يإ ٖاووآلتًًُ بهط ٍَ بُ غُْيُض، غُْيُضَ ثًُّ ظياز بهط ٖاووآلتٌ بهط
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ًَهٌ ظٗض طُوضَيُ،  ُْٖسَيهٌ ضَوايُ، ُْٖسَيهًـ ٖاْسَضَ زاضايًُنُ ُٖيُ يُ ثؿتًًُوَ، بُآلّ ُٓضن
ًَىَيُنُ ب٘ ُٓوَّ بُباؾٌ بط واتُ ًَُُ بُؾ ًَؽت يُبُض َيىَبُضايُتٌ  ثط ٗغُنُ ٍٙ ٓ ًَ ضَيىَ يُْاونُنإ ب

َٙيُ تَُاؾا زَنا، زَيتُوَ بُض َيىَبُضايُتٌ ثاضَيعطانإ، ًٓٓجا  ًَت ُٓو غها يًصُْيُى ُٖيُ َُيساٌْ زَن
زَيتُوَ ُٓو يًصُْيٍُ ْاو وَظاضَت  ب٘ ُٓوَّ بُ ؾًتُضٍ باف زا بط وات، نىْهُ بُض اغيت بُخ٘تإ زَظأْ 

ًَهٌ طُوضَ ًَٔ ظٗض خَُيو نطاوَ بُؾًُٖس يإ ثًُّ بُضظنطاوَتُوَ، ب٘يُ ُٓضن يُ، َاضٍ وا طًُيٌ ُٖيُ زََي
ًَبًًًُٓنُإ ُٖيُ يُغُض ُٓو َُٖىاضنطزُْوَّ نُ  ًَُُ ت ٓ ،ٌَ ًَساب ٍَ و زاز ثُضوَضٍ ت ٍَ بهط ُٓوَ نْ٘رت ٗ

ًَؿهُؾه ٌَ يُغُض يًصُّْ تايبُـتُْسَ وَآلٌَ زاوا ث ًَهطاوَنإ بساتُوَ نطاوَ، بطِ طُّ نىاضَّ زََي اضَ ظوَيِ ي
ًَىَيُى تىاْاٍ ُٓوَ ًًُْ 21بُ َ٘ضَيو يَُاوٍَ ) ًَؿهُؾهطزًُْوَ، بًُٖض ؾ ( ضٗش زا ٙ ُْزات يُ ضٗشٍ ث

َٙ زَيتُوَ ٍٙ 21يَُاوَّ ) ( ضٗشزا وَآلٌَ ُٓو غهاٙيُ بسضَيتُوَ، نىْهُ بط ياضَيهٌ ٓاغإ ًًُْ، نُ غها
ًَطئ ب٘ يًصُّْ َُيس ًَُُ زَيٓ ًَت تاوَنى يًصُْنُ ٓ ًَسَن اٌْ ْاونُنُ، خ٘تإ زَظأْ نُْسٍ ث

 ٍَ ًَط ٌَ، بَُييُ ن٘زَناتُوَ، زيػإ ُٓو زَْ ٌَ يُخَُيو زَثطغ ًَؽت ٙزَيًُى، نُ زَن ًَ ًَتُ باب ًَتُوَ و زَن ن٘زَب
ًَُُف، ًَسا زَنُٕ، زَيتُوَ ب٘ ٍٙ يًصُْنُّ ٓ ًَسانىوُْوَيُنٌ ث  ب٘ يًصُّْ ثاضَيعطايُنُ، ُٓواًْـ ث

ًَىَيُى بُ ) (ض ٗش، ُٖض َاضٍ وايُ، َاْيٌ وا ُٖيُ يُ 21يُعين بُ عَُُيٌ زَضنُوتىوَ بًُٖض ؾ
ًَؿًٓاضٍ  ًَُُ زاَآْابىو ث ٓ ،ٍَ ًَهُ بَ٘إ ْانط نىضزغتاْسا ضٗشٍ ظٗضٍ ُٖض ََ٘يُتُ بُض اغيت، يُعين ًًٓتًعاَ

ًَبًًًُٓن91َُٓإ ) ٍَ، ت ٌ تطّ ُٖيُ يُغُض زاواناضيًُ ( ضٗش بىو، ُٓوَ واقعٌ تطَ، عَُُيٌ تطَ، بهط
ًَهطاوَ، يُو ناتُزا، يُعين ُٓوَ يُ  ًٌَ ُٓو نُغُ ظوَيِ ي ًَهطاوَنإ، ت٘ ْاتىاٌْ بًَ ًَؿهُؾهطاوَ ظوَيِ ي ث
ًَهطاوَ،  ًٌَ ظوَيِ ي ًَ ًَتُوَ ْاتىاٌْ ب عُضَبًًُنُ تُضََُُ نطاوَ بُؽ يُو ناتُيُ ُٖتا غهاآليُ نُ غاؽ ُْب

ًَؿًٓاض زَنُئ يُ َ ًَُُ ث َٙ ناض، ظٗض غىثاؽ.ٓ ٍَ بُ غها ًَهطاوإ بهط  ًاتٌ ظوَيِ ي
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَهٌ َىختُؽ  ًَعرتاظَنُ زَزضَيتُ يًصُْيُى نُ َ٘ظَؾ ٌَ َُٖاٌَ ٓ وَآل يُى ثطغًاض ُٖبىو )ب( زََي
ًَعرتاظ زَنات يُغُض ُٓو قُضاضَتاُّْ نُوا َىزيطيُّ عاَُّ َىحاؾُظَ زَضٍ زَنا، ٓايا  غُضٗنًُتٌ، ٓ

ًَساًًُْ؟ ْاظامن ُٓطُض  ًَعرتاظ يُغُض قُضاضاتٌ َىزيطيٍُ عاّ بهات تُْاقىظَيهٌ ت ًَهٌ َىختُؽ ٓ َ٘ظَؾ
ٌَ، ؾُضَىو. ًَهُإ بسات  َُْابٌ وَظيط تُوظعت

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 ٕ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُا
ًَُُ بُظٗضٍ يُثًُّ ضاوَيصناضَنإ زاَآْاوٕ،  ٌَ ثػج٘ض ، ثػج٘ض  ٍٙ ٓ ًًَساًًُْ، نىْهُ زََي ًَُإ وايُ ت ًَُُ ث ٓ

 بُض َيىَبُضَ طؿتًُنافتإ زاْاوٕ، يُو ثًُ تايبُتاُْ زاَآْاوٕ، غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ، ب٘ ُٓوَّ بٍُٙ نُّ ظٗض غىثاؽ، ًَٓـ ضًَِٓ وابىو نُ  ًَىيػت بىو زَضََُنُّ تُحسيس بهط ث
ٌَ قػُّ ُٖيُ يُغُض َُُٓ؟ تهايُ  ًَػتا ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ن ًَت، ٓ زَضََُنُّ َىقابًًٌ َىزيط عاّ ب
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ًَٔ، ظٗض غىثاؽ، ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ز. بؿري، غًىَيٌ خإ، ٓاُْٖط خإ، ناى  ًَ ْاوَناْتإ ب
ط٘ضإ، ناى عبسايػّٚ، ضاظاو خإ، ٖاشَ خإ، ناى ٍَٚ، ناى قازض التس، ز. عُط، ناى غاٙض،  ؾىإ، ناى

ًَطظاز(، ؾُضَىو ناى ز.  ٍَ خإ، ز. التس، ناى ستُس ؾاضَ ظووضٍ، ز. ضٗشإ، ناى ؾ ناى حَُُ غعًس، غُضطى
 بؿري.

 بُض َيع بؿري خًًٌ حساز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو ضووبسات، نُ يُو َاززَيُزا يُث ًَٓاٌْ ُّٓ يًصُْيُ وَنى َُْابًؿتإ باغتإ نطز يُواُْيُ ًٓؿهايًُت ًَهٗ
ٍَ، نُ  ُٓو يًصُْيُ يُنُّ َاض يُ ثاضَيعطانإ يُٙيُٕ بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ثاضَيعطاناُْوَ تَُاؾا زَنط

ًَت نُ يُ ًَطَ زياضب ٌَ ي بُض َيىَبُضٍ طؿيت نَُرت  زَيتُ وَظاضَت ُٓو يًصُْيٍُ نُوا تَُاؾاٍ زَنات زَب
 ًٌَ ًَِ باؾُ ُٖض يُ ُْغٌ زَقُنُزا نُ زََي ًَهٌ ٓاغايٌ ُْبؽت َٔ ث ًَت، ب٘يُ ب٘ ُٓوَّ تىوؾٌ ًٓؿهاي ب
ًٌَ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُ بُغُضٗنايُتٌ يُى يُؾُضَاْبُضَ تايبُـتُْسَنإ نُ  يًصُْيُنٌ تايبُت بُ ث

ًَت، ُٓوَ تُغبًت بهطَيت، ب٘ ُٓوَّ وَظيط َُٖيٌ زَبصَيطَيت ثًُنُّ يُ بُض َيىَب ُضٍ طؿيت نَُرت ُْب
ًَهٌ زيهُف  ًَت، خاَي ٍَ ُّٓ خُيُيُ ثُيساب ًَت، نُ ُْتىاْسض ٌَ يإ ضاوَيصناض ب ُٓطُض بُض َيىَبُضٍ طؿيت ب
ُٓوَيُ وؾُّ تُظََيىّ بُض اغيت نُ يُظَاٌْ عُضَبٌ يُواُْيُ َاْايُنُّ خٍ٘ بسات، ُٖؾيَب يُ قاْىٕ زا، 

ًَيب، ْا تُظَيىّ بُآلّ ُٓ ًٌَ ُْؾػٌ وؾُنُ بهُيُ نىضزٍ بُ تُظََيىّ وَنى َُغُيٍُ غُْيُضَنَُإ ي ت٘ ب
ًَسا، يإ طاظاْسَناض، بُآلّ  َٙناض وَنى َُْابٌ وَظيطيـ ٓاَاشَّ ث بُ نىضزٍ وؾُيُنٌ ضَنًهُ بًهُيُٓ غها

ًَسا نُوا ْاتىأْ يإ ( ضٗشَنُ َُْابٌ وَظيط ٓا21َيُواُْيُ غهاآلناضَنُ باؾرت بيَب، َُغُيٍُ ) اشَّ ث
ًَُو ُٓواَُْإ ظٗضَ، )21يُظٗض حاَيُتُنإ ) ( ضٗشيـ 91( ضٗش ب٘ ُٓوإ نَُُ، بُتايبُتٌ نُ ضٗشاٌْ عىت

ًَُُوَ ظٗضَ، ) ( ضٗش يُعين خَُيهُنُ ضاوَغيَت ب٘ وَآلٌَ َُغُيُيُى بُض اٍ َٔ بهطَيتُ يُ 91بٍُٙ ٓ
ًَجُض  ُْنات، ُٓو َاوَيُ يُ 61) ًَىيػتُ وَآلًَإ بسضَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.61)( ضٗش ت ًَجُض  ُْنات، ث  ( ضٗش ت

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو غًىَيٌ خإ.
 التس: عجُإبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ زَنُّ، ظٗض غىثاؽ.  قػُناٌْ َٔ َُٖىوٍ ز. بؿري نطزٍ، ثؿتًىاٌْ ي

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ   ستُس غىضَ/َ

 زَغتت خ٘ؽ، ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ.
 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًَؿًٓاضَنُّ َُْابٌ وَظيطّ، ظٗض َُْتًكًًُ، بُ ) ٍَ ُٖضزوو ث ( 21بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، َٔ يُطُ
ًَ ًَػُنِ ُٖيُ يُو بابُتُّ حُوت ضٗش َىغتُحًًُ بتىاٌْ قُضاضَنٌ يُغُض ًٖض ن ػُنٌ بسَّ، َٔ خّ٘ ن

ًَؿرت، ؾعًُٕ وايُ بُ ) ًَطَ ٓاطازاضٕ ُْٖسَنًإ ث ( ضٗش ظٗض، ظٗض 21غاَيُ يُ َُحهَُُيُ، بطازَضاًْـ ي
ًَؿًٓاضٍ زووًََؿٌ ظٗض، ظٗض َُْتًكًًُ، غهاآل زإًُُٓ نُ ُٓتىو  ًًَُ، ث ًَؿًٓاضَنُّ ظٗض بَُ نَُُ، ث

ًٌَ ؾُنىا، ؾُض ت ًًُْ َُٓٔ ضاغت مب يُو ؾُنىايُ، يُواُْيُ ضاغت مب، يُواُْيُ غَُيُت مب، بُؽ زََي
ٌَ نطايُ، ُٓوَف َآًع ًًُْ، ب٘يُ  ًٌَ تُظََيىوّ َىغبُقُٕ ُٓتىو حهىّ يُغُض ؾتُنٌ زَزَّ ظوَيُِ ي زََي

ًَؿًٓاضَنُّ َُْابٌ وَظيطّ، ظٗض َُْتًكًًُ و ظٗض غىثاؽ. ٍَ ُٖضزوو ث  يُطُ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُ  س غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى ؾىإ.
 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َٙناض و َىوزَتُنُ نُ  ٌَ نطزَوَ يُغُض ُٓوَّ غها ًَبًًِٓ ُٖبىو، زواًْإ بُض َيعإ تُٓهًسيإ ي ٌَ ت َٔ غ
ًَت، ًَُُْٓـ ثؿتيريٍ ُٓوَ زَنُّ، ُٓو61َ) ًًََُِ يُ ظَاُْواًًُْ، يُ زووَّ و ( ضٗش ظياتط ُْب ّ غ

ًًََُسا بُْس بُ َىُُْٓؽ ٖاتىوَ، خٍ٘ َىظَنُضَ، زووَّ يُ باتٌ ) ٌَ تُغُغىٍ، تضاف(، )ٜضاف بٓد( غ ب
ًًًََُؿسا يُباتٌ ) ٌَ )تعدٍ( )ٜعدٍ بٓد(، يُ غ ٌَ )اييت تصبح( زوايـ زََي ًَ ٌَ ب واتُ ٓاخريٍ  اييت ٜصبح(زَب

 نانربَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:ب  ُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى ط٘ضإ.
 بُض َيع ط٘ضإ ٓاظاز ستُس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ، نُ يُ زواٍ تُبًًؼ  ٌَ زَنط يُقاْىُْنُ زوو َىزَ زاْسضاوَ، َىزَيُى ب٘ ُٓو نُغُ زاْسضاوَ نُوا ظوَيٌُ ي
ٌَ ؾهايُت ب21نطزُْوَ يَُاوٍَ ) ًَِ وايُ َىزَنُ َُعكىيرتَ، بُآلّ ُٓطُض ُٓو حاَيُتُ ( ضٗشزا زَب ها، ث

ٍَ عىتآلت ظٗضَ و حاَي ٍَ ُٓوَّ نُ يُ نىضزغتاْسا زَطىتط ًَؽت ضٗتًٓاتٌ ًٓساضٍ و يُبُض ناو بيري ًَ ُتُنإ باب
ًَٔ )45ُّٓ حاَيُتاُْ ظٗضَ، ُٓطُض ُٓو بهطَيتُ ) ٌ ( ب٘ وَظاضَت نَُُ، بُؾع21ً( ضٗش، ُّٓ حاَيُتٌ نُ زََي

ٌَ نُْسَ؟ )21ًَٓـ يُطَُيساّ، بُآلّ ُٓطُض ) ًَ ًَُإ ب ٌَ بُزيًٌ وَظاضَت ث (؟ ؾُف َاْيُ؟ 91(؟، )61( ُْب
ٍَٙ خَُيو ظٗض ٖاتىوَ نُ يُ  ًَُُف بًًٓىَاُْ غها ٌَ، نىْهُ ٓ ٌَ َىزَتُنُ ُٓوَْسَ ظٗض ب يُبُض ُٓوَ ْاب

ٌَ وَآلّ ُْزضاوَتُوَ، يُبُض ٓ ٌَ َىزَتُنُ ُٓطُض )وَظاضَت ًٓرت بُ ُٖض ٖ٘ناضَيو ب ( ضٗش ًًُْ، 21ُوَ زَب
ًَِ وايُ )61ب٘ فتىوُْ ُٓطُض ) ٍَ ب٘ وَآلَساُْوَ، 61( ضٗش َُعكىَيُ، نُ ث ( ضٗش َُعكىَيُ ُٓوَ َُٖيبصَيطزض

 ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
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 ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ.
 
 

 قسيل: َصطف٢بُض َيع عبسايػّٚ 
 َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض 

ًَؿُنٌ ؾعًُٕ ُٓو ) ٌَ    21ث ٍَ و غـ ًَُُ حاَيُت ُٖيـُ زوو غـا ًَت، بُآلّ يَُُٖإ ناتسا ٓ ( ضٗشَ ضَْيُ ناوت ُْب
        ٍَ ٍَ زَْيـٌ ُٓواْـُّ نـُ زاوا زَنـُٕ ؾُتطَيـُنٌ َـُعكى ٍَ ناوَض وإ زَبؽت، ب٘يُ َٔ زَْيِ زَخَُُ ثـا غا

ًَبًًًٓــُنٌ يىغُو  ٍَ، زووًََــإ نــُْس ت يًــُ يُغــُض عُضَبًًُنــُ، ٓــُوَ ْىوغــًىَُ يُغــُض ناغــُظ  زابٓــسض
ًَتـُ ) عًٝـ٘(  يًُْٗايُتٌ ٙثُض َ زوو ) عًٝٗـا( )تصـدز قـسازات ايًذٓـ١ باالغًبٝـ١ ٚ ٜصـادم عًٝٗـا ايـٛشٜس(،         زَب

ٌَ ضاغتُ ) قاْىًًُْ، بُآلّ تُغُوض  زَنـُّ يـُعين تـاوَنى ٓـُو ًٓؿـهايُ      ذٟ َصًش١( يُبًسايُتٌ غُؾخٍُ غ
ًَ ًَ ًَت ب ًَٓ ًَيايـُى ) سل يًُػُٛيني بلسهاّ ٖرا ايكإْٛ(، ؽت )َُْ ًَـت )  ذٟ َصـًش١( يُ ُٖض َ املػـُٛيني  ٖاتب

ًًَُّ وَنى ناى ؾىإ طىتٌ )بٓس( َىظَنُضَ، بلسهاّ ٖرا ايكإْٛ( (، بُؽ َٔ ُّٓ غًاغُّ ُٖيُ )ٜضاف، يُغ
ًَــٌ ازبعــ١) ٜضــاف(نــىْهُ )( اىل ايفكــس٠ )ثاْٝــّا( ٚ ٜكــسأ نــاآلتٞ(، 4ٜضــاف بٓــد بتطًطــٌ )) ًَ ( زاعــٌ ًًْــُ ب
ًَؿـًٓاضّ ُٖيـُ َـاضَيهٌ تـط يـُ ًَـاتٌ )      تطًطٌ ازبع١) ًًَُّ زوو ط٘ض اوٕ، َٔ ث ٍ (، يُغ ًَتـُ ) تعـد ٍ ( بب ( ٜعـد

ًَؽت ) ًَ ( 5ح بتطًطـٌ ) صـب ت( ٚ ايـيت  4( َـٔ املـاد٠ )  3(  َـٔ ايفكـس٠ )  4ثايجا : ٜعدٍ ايبٓد )تُبعُٕ، يُعين ب
ًَؽت..، خسٙ.......ٜٚكسأ ناآلتٞ: حيل يًُػُٛيني اىل ا ًَ ( َـٔ املـاد٠   3( َـٔ ايفكـس٠ )  5زابعا: ٜعدٍ بٓد ) ثاؾإ ب

 غىثاؽ.( ٜٚكسأ ناآلتٞ، 6( اييت ٜصبح بتطًطٌ )4)
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىوٕ ضاظاو خإ.
 بُض َيع ضاظاو ستُىز ؾطج:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ُٓو َُٖىاض نطزُْ  ًَتُ ٖ٘ناض بُوَّ نـُ ٓـُو شَـاضَ ظٗضَّ زٗغـًًُّ نـُ يـُ       زياضَ َٔ يُطُ زاّ ُٓطُض بب
ًَػــتا وابــعامن بــاؽ يــُ َُؾــػىيًُتٌ بُض َيىَبــُضٍ طؿــيت نــطا، ُٓطــُض بــُ   وَظاضَتــِ ؾــًُٖسإ ُٖيــُ و تــا ٓ
ٌَ نُْسئ زٗغًًُ ُٖيُ و يُنٚف نطاوَتـُوَ، ُٓطـُض ٖ٘ناضَنـُّ ٓـُو ثُغـُْسنطزُّْ       َُؾػىيًُتًـ ب

ًَػتا ُٓو زٗغًاُْ يُنٚ ُْنطاوُْتُوَ، ب٘يُ َـٔ ٓـُّ   يُٙيُٕ وَظاضَ تُوَ وابعامن ٖ٘ناضَيهُ بُوَّ تاوَنى ٓ
ًَتُ ٖ٘ناضَيو ب٘ زوانُوتين ظيـاتطٍ  ٜصادم عًٝ٘ ايٛشٜس) ٍَ ُّٓ َُٖىاضنطزُْزا َُُٓ ُْب ( ًٖىازاضّ نُ يُطُ

       ٔ زَغتد٘ؾـٌ يـُ ضاثـ٘ض تٌ     ُٓو زٗغًاُّْ نُ نُْسئ غـاَيُ يـُ وَظاضَتـُ و يـُنٚف نطاوُْتـُوَ، زيـاضَ َـ
ًَبـسات، َـٔ    ٌَ ب٘ يُنجاض بٍ٘ ُٖيُ تاُْ ي يًصُّْ َىؾتُضَى زَنُّ نُ ُٓو زَغتُواشَيٍُ ٙبطزووَ نُ زََي
ًَت و ُٓو َاوَيـُ يُبـُضزَّ ٓـُّ يًصُْيـُ نـُّ       ًَت، قػُنُ يُغُض ُٓوَيُ نُ ُٓطُض ب ًَُىايُ َُُٓ نطاوَ ب ث

ًَت، ُّٓ ٓايا يُبُضزَّ نُغىناضٍ ؾًُٖساْ ٌَ وا زازَْسضَيت نـُ  ب سا ُٓو َاوَيُ نُّ ًًُْ؟ بُتايبُتٌ نُ زََي
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ٓاطازاضَ، ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاو و َُٖىو ُٓواُّْ تطيـ وابعامن ُٓو بابُتـٍُ نـُ نـاى طـ٘ضإ     
ًَُـُ ٓـُو َىزَيـٍُ ٓـُواًْـ ظيـاز بهـُئ نـُ               باغٌ نطز َُغـُيُّ ثؿـىو بـ٘ َُٖىواْـُ و ضَييـطَ ُٓطـُض ٓ

ًَطَ يُ ضاثـ٘ضتٌ يًصْـُزا   ناتُنُ نطاو ًَعرتاظ بيطٕ، زياضَ ي ٌَ يُبُضزٌََ ُٓواْسا بُوَّ نُ ٓ ٌَ و ظياتط ب َتط ب
( ضٗشٍ زاْاوَ، بُض َيع وَظيطيـ زاواٍ ُٓوَّ نـطز نـُ ٓـُو َاوَيـُ نَُـُ بـُو ثاغـاواُّْ نـُ بـُض َيعٍ          21)

ًَٓايُوَ، ب٘يُ ًَٓـ ثؿتيريٍ يُناى ط٘ضإ زَنُّ، ُٓو َاوَيُ يُ ) ٌَ، نـىْهُ حـُقٌ    ( ض61ٖ ٗش ظياتط ْـُب
ٍَ، نـىاض غـاَيُ زٗغـًًُيإ يـُ وَظاضَتـٌ          ٌَ غـا ًَو نُغىناضٍ ؾًُٖس ُٖيُ بـ٘ غـ ًَُىايُ نََُ٘ي خ٘ياُْ، َٔ ث
ًَػـتاف وَآلًَـإ ُْزضاوَتـُوَ، ب٘يـُ َـٔ ٓـُوَ بـُ ظَضووض زَظامن نـُ تُغـبًت بـيَب ٓـُو              ؾًُٖساُْ و تـا ٓ

ٌَ بـُوَّ نـُ يـُ         ؾُقُضَ ًٓعاؾًًُ بُوَّ نٕ٘ ب٘يإ ُٖيُ يـُ   َىزَيُنـسا ٓـُواًْـ وَظاضَتـًـ َـىيعَّ بـ
ــىَيين       ــُ ؾ ًَُىاي ــًـ ث ــُحانٌُ َىختُغ ــُوظوعٌ َ ــُوَ، َ ــىناضَ بسات ــُو نُغ ــُّ ٓ ــٌ تاْ ــسا وَآلَ َىزَيُن
ٍَ يُو ضووَوَ تاُْ يُ َُٖىو ُٓواُْ بسضَيت  ًَػتا َُحهَُُّ ًٓساضيؿُإ ُٖيُ زَتىاْسض خ٘يُتٌ، نىْهُ ٓ

 و غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ست  ُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ٖاشَ خإ.
 َصطف٢:بُض َيع ٖاشَ غًًُإ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ يُغُض ُٓوَ ُٖيُ )  اسد املٛظفني املدتصني(زياضَ يُ تُؾهًًهطزٌْ يًصُْنُزا بُض اغيت َٔ ت
ًَِ باؾُ ًَُٖضنُْس بُض َيع وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ تُوظعت هٌ زا يُغُض ُٓوَ، بُآلّ َٔ ث

ًَو غُضثُضؾيت بهات نُ بُض َيىَبُضايُتٌ بُض َيىَبُضٍ طؿيت ُْٓؿاٍ و  نُ بُض َيىَبُضايُتٌ يًصُْنُ نُغ
ٌَ، نىْهُ ُٓو ظياتط َىختُغُ بُ ًٓـ و ناضَناْسا، خ٘ؾٌ يُياغاٍ وَظاضَتٌ ؾًُٖساْسا  ؾًُٖسإ ب

ًَهٗاتُّ وَظاضَتُنإ ُٓو  3116 ٖاتىوَ يُ ياغاٍ شَاضَ ُٖؾيت غاَيٌ ًًَُّ يُ ث زا ٖاتىوَ يُ َاززَّ غ
ًٌَ ياغاٍ َاف و  ًَ بُض َيىَبُضايُتًًُ ُٖيُ، ُٓو بُض َيىَبُضايُتٌ طؿتًًُ، بُآلّ خٍ٘ يُ ُٓقًٌَ َاززَنُزا ب

ًَ ٌَ، ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ ُٓوَ ٖاتىوَ نُ بُض َيىَبُضَنُ بُض َيىَبُضٍ طؿيت زاضايٌ و ناضط ط ٍ ب
ًَت،  ٌَ نُ غُضٗنٌ ُٓو يًصُْيُ ب ًَِ باؾُ نُ بُض َيىَبُضٍ طؿيت ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ ب بُآلّ َٔ ث
زَضباضٍَ وؾُّ تُظََيىّ زياضَ ظٗض يُ ٖاوناضاًْؿِ باغًإ نطز، َٔ تُْٗا ُٓو ثطغًاضَّ ُٖيُ ْاظامن وؾُّ 

ٌَ تُظََيىّ وؾُيُنٌ َُعطوؾُ يُ َىغتَُيُحاتٌ قاْىٌْ، ُٓطُ ًَؿُ ُٖب ًَت باوَض ْانُّ يُعين ن ض َُعطوف ب
ًَتُوَ، بُآلّ زياضَ يُعين تُضَىَُ نطزٌْ ب٘ نىضزٍ ظٗض ُٓوَ ًًُْ يُعين  ًَٓ ُٓطُض يُْاو قاْىُْنُ ؿت
ٌَ ُٓوَ ضووٕ  ًَهٌ تط زَططَيتُوَ، ب٘يُ بُض اغيت زَب ًَهطزٕ يُعين ؾت َاْايُنُّ ُْطُياْسووَ، ظَٗيِ ي

ٍَ ُٓوَّ نُ )بهطَيتُوَ، زَضباضَّ ُٓ ًَت، نُ 61و َاوَّ نُ باغهطا ب٘ تُعُٓنُ، ًَٓـ يُطُ ( ضٗش ب
( ضٗشَنُ نَُُ ب٘ َاوَّ تُعُٓنُ، ظٗض 21ظٗضبُّ ٖاوناضاًْؿِ باغًإ نطز، نىْهُ وَنى طىتًإ )

 غىثاؽ.
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَهٌ زَضباضَّ َىغتَُيُحُنُ زياضَ تُٓهًس زَنطَيتُوَ  ًَطٍ ثُضيَُإ، نُ َُُٓ َىغتَُيُح يٍُٙ غهطت
ٍَ قػُ يُغُض ُٓوَ بهُٕ نُ يُ  ٌَ، ب٘يُ زَنط قاْىًًُْ، يُواُْيُ تُضَىَُّ نىضزيًُنُّ َىَؾُم ُْب

ًَػتا نطاوَ، ؾُضَىو ناى ٍَٚ. ٍَ بُزيًٌ ُٓوَّ نُ ٓ  نىضزيًُنُ نٌ زابٓسض
 بُض َيع ٍَٚ عًٌ عبسايًُ:
 .بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ

 ٍَ ٍَ بُ يُنُّ، ُٓوَيٌُْ زووَّ بهط ًًَُّ، ُٓوَيُٕ زوو نُض َت ُٓوَيُٕ ْىوغطاوَ بهط زَضباضَّ َاززَّ غ
ًًَُّ، بُض اٍ َٔ ُّٓ يًصُْيُ يُنٚنُضَوَيُ، ظٗض ططيٓيُ خَُيهٌ َىختُؽ و  بُ يُنُّ، ًٓٓجا زووَّ و غ

ًَت، َُُٓ يُى، زوو، بط ياضَناٌْ ُّٓ يًصُْ ًَسا ب ًَتُوَ بُضزٌََ َُحانًُُنإ، خاوَٕ خًربٍَ ت يُ زَن
 ،ٌَ ًَساب ٌَ و تُظََيىًَؿٌ ت ًَساب َُحهَُُّ تًَُع، َُحهَُُناٌْ تط، يُواُْيُ ؾهايُت و ؾهايُتهاضٍ ت

ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ ) تػهٌ ؾ١ٓ خاص١ مبٛدب أسهاّ ٖرا ايكإْٛ بس٥اض١ َٛظف َٔ ب٘يُ بُض اٍ َٔ بَُؿ
َُُٓ ايٛشاز٠ ذٟٚ االختصا  ٚاـرب٠(،  رب٠ ٚعض١ٜٛ عدد َٔ َٛظفٞصا  ٚاـايدزد١ االٚىل ذات االخت

( ٌَ ٍَ نُ  اسد املٛظفني(ططيٓيُ، نىْهُ يُنُّ نُ زََي ًَو زابٓسض ٍَ ضَيعّ ب٘ بُض َيع وَظيط يُن يُواُْيُ يُطُ
ٌَ، قُضاضاتُناٌْ ُّٓ يًصُْيُف ططيٓيُ، ) ًَت يإ ُٓو ًٓؿُّ ُْنطزب َٛظفني ذات ُٓو خًربَيٍُ ُْب

ٌَ، )ختصا  ٚاـرب٠ َٔ ضُِٓٗ سكٛقّٝا(، اال َٔ ضُِٓٗ سكٛقٝا اٚ ٜصادم يُعين ؾُضت ًًُْ قاْىٌْ ب
ٍَ بُ ) عًٝ٘ ايٛشٜس( ٍَ ضًًَُٓنُّ ناى عبسايػّٚ نُ بهط َ، ضاغتُ )ذٟ َصًش١(ُٓو عًٝٗا( يُطُ

ًَهٌ قاْىًًُْ، بُآلّ َُٖىو ) ٍَ بُ  ذٟ َصًش١(َىغتَُيُح ًَهٌ ْٕٛ(، )املػُٛيني باسهاّ ٖرا ايكابهط ؾت
( ٌَ ( ضٗش ناوت ًًُْ، بُآلّ ُٓطُض َُْابٌ بَ٘إ 21باؾرتَ، َٔ تًُٓسٍ ضٌَٓ بُضِ َيع وَظيط زَنُّ، نُ زََي

ًَهٌ باؾُ، ظٗض غىثاؽ. ٍَ ؾت ٌَ، ظياز بهط  زياضٍ بهات نُْسب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى قازض التس.
 اعًٌ:بُض َيع قازض التس امس

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض زَنُّ بُضثطغٌ يًصُْنُ ياغايٌ  ٌَ، َٔ ث ًَهًإ ياغايٌ ب ًَٓاٌْ يًصُْنُ زياضٍ نطاوَ نُ يُن ًَهٗ يُث
ًَو خاوَٕ  ٌَ ُٖضنُغ ٌَ، قىَتٌ قاْىٌْ ضَْيُ ظٗضتط بسا، يُ ُٓوَّ نُ زََي ًَهًإ ياغايٌ ب ٌَ، ُْى يُن ب

وَْسيًُنُ بُبط واٍ َٔ َاضَيهٌ تط ُٓوَف بهطَيتُوَ واضغٌ ؾًُٖس، بُضشَوَْسٍ، وؾُّ خاوَٕ بُضشَ
 ًٌَ ًٌَ ياغايُنُ ب٘ ؾًُٖسَ، يُ ؾًُٖسيـ ب٘ واضغٌ ؾًُٖسَ، واضغٌ ؾًُٖسيـ بُث نىْهُ بُخٍ٘ ُٓق
ٍَ، يُوَّ نُ ب٘ واضغٌ  ٌَ زَططَيتُوَ، وؾُّ واضؽ ظياز بهط قاْىٕ زياضٍ نطاوَ تا نُْس زَض وا و ن

ش ُٖضنًًُنًإ يُغُضٍ ( ض91ٗ( ب٘ )61( ضٗش، ًَٓـ ٙيُْيطٍ ُٓوَ زَنُّ يُ )21وَ )ؾًُٖسَنُ زاْسضا
( ضٗش زاْسضاوَ ٙيُْيطٍ 21( ضٗشَ نَُُ، بُآلّ َُُّٓ حهىَُت نُ )21بُؽ ُّٓ ) ضَيو بهُوَيت
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( ضٗش زاْسضاوَ َٔ ٙيُْيطٍ َاُْوَّ ُٓوَّ حهىَُت زَنُّ نُ 21َاُْوَّ ُٓوَّ حهىَُت زَنُّ نُ )
ٌَ بهات، ناتٌ يُوَ ظٗضتط 21) ٌَ بَُ ( ضٗش بىو، ب٘ ُٓوَّ حهىَُت ًًٓتًعاَاتٌ غُض ؾاٌْ خٍ٘ باؾرت َ

ٌَ، غىثاؽ.  يُبُض زَغت زاب
 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. عُط.

 بُض َيع ز. عُط ستُس اَؽت )ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ )وََيآلٌٖ ًَٓـ غُض بس٥اض١ اسد املٛظفني املدتصني َصتِ يُغُض ُٓوَ ُٖبىو غُضٗنٌ يًصُْنُ زََي
ٌَ يُ املكصٛد بااملدتصني(  ٌَ نُ ثػج٘ض يُتٌ ُٖب ًَطَزا َُبُغت يُو َىختُغًُٓ ُٓوَ ب ٌَ ي يُعين ٓايا زَب

ٍَ َُغُيُٕ يإ بُوَّ نُ ناى َٚ ٌَ؟ ب٘يُ ُٓطُض بيىتط ًَو يُ بىاضَناْسا يإ ثًُّ ُٖب ٍ طىتٌ يُن
ٌَ ُْى ٓاوا  ٍَ ب ًَهٌ يُطُ ٌَ، غًؿُت ٍَ ب ًَهًاٌْ يُطُ ٍَ يإ ثػج٘ض يُتُنُّ، يُن َُغُيُٕ زَضََُنُّ بيىتط
ٍَ يُ بُض َيع وَظيط و وَظاضَت  ًَُىايُ طى ًَتُوَ، غُباضَت بُ َاوَنُف وََيآلٌٖ َٔ ث ًَىَيُ ؿتًٓ بُّ ؾ

ًَىيػتُ، ب٘يُ بيطئ، نىْهُ ُٓوإ يُْاو ثط ٗغُنُ زإ، ًٓؿًإ يُْاوزا ن طزووَ، زَظأْ نُْس وَختًإ ث
ًَؿًٓاضٍ ُٓوإ بهُئ، ظٗض  ًَؿًٓاضٍ ُٓو نُْسَ ب٘ َاوَنُ، تًُٓسٍ ضٌَٓ و ث ٍَ يُ ُٓو بيطئ و ث يُوَزا طى

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ خإ.  ؾُضَىو غُضطى
 ٍَ  حػٔ: زضابُض َيع غُضطى

 ضيَُإ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُ

ًَت، بُضاغيت ُٓو يًصُْيُ  ًَؿًٓاض نطا ب٘ ُٓوَّ ُٓو يًصُْيُ نٕ٘ ب بًُْػبُت ُٓو َاززَيُوَ يُى، زوو ث
ظَضوضَ، يُبُض ُٓوَّ ُٓو َاف و ًُٓتًاظَّ نُ يُّ ياغايُ ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَناُْ ُٓو 

 ٌَ ًَُىايُ زَب ًَسا ُٖيُ، ب٘يُ ًَٓـ ث غُضٗنُنُّ ٙيٌُْ نُّ زَضََُنُّ يُ يًصُْيُ ضَٗيٌ ططيٓيٌ ت
ًَؿًٓاضٍَ ٖاشَ خإ زَنُّ نُ بُض َيىَبُضٍ طؿيت نُ يُ وَظاضَت ب٘  ٌَ، ثؿتيريٍ ُٓو ث َىزيط عاّ نَُرت ُْب
ًَُىايُ  ًَت، غُباضَت بُ تُظَيىّ يُواُْيُ ًَٓـ ث ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوَ ُٓو غُضٗنٌ يًصُْنُ ب

ًَىَيُ،  ًَهُ يُو ضَيياياُّْ نُ تُضَىَُنُّ يُ نىضزيسا بَُؿ ًَهٌ قاْىًًُْ، يُن بُخٍ٘ تُظَيىّ َىغتَُيُح
ٍَ، يُ َُحانًُـ ُٖيُ يُقُضاضَناٌْ تُْؿًع و َىُْؾًع عُزٍ، ب٘يُ  تُعٔ يُ قُضاضاتُ ًٓساضيًُنإ زَزض

ٌَ نُ ثط  بُ ثًػيت تُظَيىّ ب ًَىاظَيو ب ًَىيػتُ نىضزيُنُ بُؾ ًَتُوَ، بُآلّ ث ًَٓ ٌَ، ُٓوَ ٓاغايًُ ُٓطُض ؿت
ٍَ، ض َُحهَُُيُنُ، نىْهُ  ٌَ َُحهَُُنُ زياضٍ بهط ًَُىايُ زَب غُباضَت بُ َُحهَُُّ َىختُؽ َٔ ث
ًَُىايُ ضاظاو  ٌَ، نىْهُ َُحهَُُّ ًٓساضٍ ث ًَِ باؾُ ُٖض ُٓو ب ًَؿرت نُ َُحهَُُّ بًسآُ بىو َٔ ث ث
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ًَطزا ُٖيُ، َُُٓف ناضَنُ قىضؽ زَنا ب٘ غُض ؾا ٌْ نُغىناضٍ خإ باغًهطز، تُْٗا يُ ُٖوي
ُْٓؿايهطاوَنإ ب٘ َىضاَُعُ، بُآلّ َُحانٌُ بًسآُ يُ َُٖىو قُظا و ْاحًًُ و ؾىَيُٓنإ بُظٗضٍ ُٖيُ، 
ًَؿًٓاض نطا ب٘  ًَِ باؾُ، غُباضَت بُو َىزَيُ ظٗض ث ٍَ ث ٌَ يُياغايُنُ زياضٍ بهط ُٓطُض ًٓدتًػاغٌ ُٓو ب

( ضٗشَنُ ب٘ 21ضاغتُ ُٓو َىزَيٍُ نُ زاْسضاوَ )َىزَنُ، ًَٓـ ثؿتيريٍ ضاظاو خإ و ناى ط٘ضإ زَنُّ، 
ًَط اُْطُٕ يإ ُْظأْ يُو َىزَيُ َىزَنُّ بُغُض  نُغىناضٍ ُْٓؿاٍ و ؾًُٖس ظٗض نَُُ، يُواُْيُ ث

ًَؿًٓاضٍ ) ٍَ، ث ٌَ ُٓو َىزَيُ ب٘ ُٓواًْـ ظياز بهط ًَت، ب٘يُ زَب ًَت و َاؾًإ بؿُوت ٍَ 45به ( ضٗش نطا، يُطُ
ًَؿًٓاضَنُّ 21ٍ وَظاضَتًـ، ُٓو يًصُْيُ ُٖض نَُُ ُٓو )ُٓوَّ نُ ُٓو َىزَيُ ( ضٗشَّ نُ زاْسضاوَ، ث

( ضٗشَ، ظٗض، ظٗضَ، يُبُيين ُٓو زوو َىزَيُ باؾرتئ نات ُٓطُض بتىأْ يًصُْنُ يُبُض 91وَظاضَت نُ )
ٍَ باؾرتَ ب٘ يُنٚنطزُْوَّ َىزَّ ؾُغت ضٗشَنُ نُ زوو َاْيُ،  ًَُىايُ ُٓوَ غُقؿٌ ظٌََُْ ب٘ زابٓسض ث

 نًؿايُتُ ب٘ ُٓوَّ بتىأْ قُضاضَنإ زَضبهُٕ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. التس.
 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَطَزا نُ ٖاتىوَ  ٍَ ي تػهٌ ؾ١ٓ خاص١ مبٛدب )غُباضَت بُو َاززَيُ ُٓو يًصُْيٍُ نُ تُؾهًٌ زَنط
ٚعض١ٜٛ عدد َٔ يُباضَّ ُٓواُّْ نُ ُْٓساٌَ يًصُْنُُْ )اسهاّ ٖرا ايكإْٛ بس٥اض١ اسد املٛظفني(، 

باؾُ يُ ُْٓساَاٌْ يًصُْنُ َٛظفٞ ايٛشاز٠ ال ٜكٌ عددِٖ عٔ ازبع١ اعضا٤ ع٢ً إ ٜهٕٛ اسدِٖ قاْْٛٝا(، 
ًَت، ًَهًإ قاْىٌْ ب ٌَ يُن ٌَ يإ زازوَض  بَُُضٌَ ططتىوَ نُ زَب بُآلّ ب٘ غُضٗنٌ يًصُْنُ قاْىٌْ ُْب

ٌَ نُ ُٓصتىٌَُْ زازوَضٍ  ًَو يُ زازوَضَنإ ب ًَؿًٓاض زَنُّ نُ غُضٗنٌ يًصُْنُ يُن ٌَ؟ بُض اغيت َٔ ث ُْب
ًَتُوَ بُضزَّ َُحانِ،  ناْسيسٍ بهات ب٘ غُضٗنايُتٌ ُٓويًصُْيُ، يُبُض ُٓوَّ بط ياضَناٌْ يًصُْنُ زَن

ًَٓجَُُ )َُُٓ يُى، زوو حيل ألٟ غدص ذٟ َصًش١ ايًذ٤ٛ اىل َّ، غُباضَت بُو زازطايُ نُ يُؾُقُضٍَ ث
ٌَ زازطاٍ تايبُـتُْس، يُعين زياضٍ احملانِ املدتص١ الثبات لٛي٘ باسهاّ ٖرا ايكإْٛ(،  ًَطَ تُْٗا زََي ي

ٍَ ؾُخػًًُ ُْنطزووَ ُّٓ َُحانِ َىختُغُ ناَُيُ، ٓايا َُحهَُُّ بًسآُيُ يإ َُحهَُُّ ُٓحىا
ًًَُّ باؽ يُ  ًَؿىوتط قػُّ يُغُض نطز، َاززَّ غ نُ ناى عُوٌْ باغًهطز؟، َُٓٔ يُ َاززَنُّ ث
ٌَ، واتا زازطاٍ بُضايٌ، َاززَّ  َُحانٌُ َىختُؽ زَنات، َٔ باغِ يُوَ نطز نُ َُحانٌُ بُزآُ ب

ووْهطزُْوَ زضاوَ، ناتٌ نىاضََُ نُ باؽ يُ ُٓوَ زَنا نُ زازطاٍ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ نُ يُوَيـ زياضَ ض
ٍَ ؾُخػًًُ، نُ  خٍ٘ بُ قُضاضَيهٌ ثُضيَُإ نُ َُحانٌُ بُزآُ َُبُغت يُ َُحانٌُ ُٓحىا
ٌَ نطزٌْ ُّٓ ياغاياُْزا، بُآلّ َٔ  ٌَ بَُ تايبُـتُْسٕ بُو ًْعاعاتاُّْ نُ زضوغت زَبٔ يُُٓصتاٌَ َ

ًَُىايُ َُحهَُُّ بُزآُ ظياتط تايبُـتُْسَ بُو ًٓؿُ ُْى َُ ًَطَ ث حهَُُّ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ، ب٘يُ ي
 ٍَ َُحهَُُّ َىختُؽ بهطَيتُ َُحهَُُّ بُزآُ، زازطاٍ بُضايٌ، غُباضَت بُ َىزَنُ ًَٓـ يُطُ
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 ٌَ ًَؿىو بُ َُغسووضيُت ٖاتىوَ، ضَْيُ ُٓوَ طىصتاوتط ب ٍَ، تُظَيىّ يُ ياغايُنُّ ث ُٓوَّ نُ ظياز بهط
ًَػتازا نطاوَ، ظٗض  غىثاؽ. يُوَّ نُيُ تُضَىَُنُّ ٓ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو ناى ستُس.

 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ يًصُّْ تايبُـتُْسبىوئ، ُٓواُْ يُيًصُّْ ياغايٌ  بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، بُض اغيت غُضَتا ٓ
ًَهٌ تايبُت نُ وَظيط  ثؿتيرييإ نطزووئ، بُآلّ ًَُُزا ضٗيؿتيَب َ٘ظَؾ ٌَ َُٖيُيُى بُغُض ٓ يُوَ زَن

ٌَ يُ َىغتُؾاضَناٌْ نُ َازاّ  ًَؿًٓاض زَنُّ َُْابٌ وَظيط يُن ًَطَوَ ث زَغت ًْؿاٌْ زَنا، ب٘يُ َٔ ي
ٌَ يُ َىغتُؾاضَناٌْ زابيَن غُضثُضؾيت ُٓو يًصُْيُ بهات، زوو، غُباضَت  بُ َىزيط عاٌَ ٙبطزووَ، يُن

ٌَ َىزيطيُتٌ  ٌَ َُحاؾُظَيُ و غ ًَُُ غ ًَؿُ ظٗض نَُُ، بطازَضيُٓ ٓ َىزَنُ ظٗض قػُ نطا، يُعين بُض اغيت ن
ًَُُ يُ ُٓصتاٌَ بُزوازانىوفتإ  ًَت، ٓ ًَو نُّ ب ٌَ، َاْي ًَهسا ْؽت زَ َُحاؾُظَ ب ًَُُ يُ وآلت عاَُيُ، خ٘ ٓ

ًَؿُّ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بُ  ًَؿُّ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ ن زوو غاَيًـ يُوَظاضَتٌ ؾًُٖسإ يُنٚ ب٘ ن
ٌَ زاواٍ تُعىيعٍ ُٓو زوو  ًَؿُنُ بُضَيتُوَ ُٓو نُغىناضٍ ؾًُٖسَ زَتىاْ ًَػتا ن ُْب٘تُوَ، يُعين ُٓطُض ٓ

ٌَ زَنُّ، يُعين ) ًٌَ ب٘ 21غاَيُف بهات، ب٘يُ َٔ زاواتإ ي ( ضٗش بُض اغيت نُّ ًًُْ، ت٘ يًصُْيُى زازَْ
ًَتُ غهاآليُى يُواُْيُ ُٓو يً ًَتُ بُضزَغت، يُ زوو َاْيسا غهاٙيُنٌ ب ٍَٙ ب ًَهسا يُى غها صُْيُ يَُاْي

ًَت بُ غُز غهاآل و ُّٓ يًصُْيُ ؾطياٍ  ًَت و بب ًٌَ نَُيُنُ ب ًَ بُضزَغت، خ٘ غهاآليُنإ ُٓوَْسَ ظٗض ًًُْ ب
ٍَ، ب٘يُ بُض اغيت ُٓو ) ( ضٗشٍ 21) ( ضٗشَ خٍ٘ َُحهَُُّ تًَُعيـ يَُُٖىو زوًْا َىتابًع21ُُْنُو

ًَُُ بًهُئ بُ ) ًَو يُوَزا ُٖيُ، ٓ ( ضٗش، 91( ضٗش بُ )61زاْاوَ ب٘ تُعٔ يُ غهاآل، َٔ زَظامن نٌ َُزيىي
ًَُحُتٌ وَظاضَتٌ ؾًُٖساًْؿُ بُض اغيت َٔ ) ًَُحُتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و يَُُق ( 21ب٘يُ يُ َُق

ًَبًًِٓ ُٖيُ، ُٖضنُْس بُض َيع غه ٌَ باؾُ، َٔ يُى ت ًَهٌ ضٗشَنُّ ث ًَطٍ ثُضيَُإ يُضووٍ ياغايًُوَ ؾت طت
ًَؿًٓاضَيو زَخَُُ بُضزَغيت  ذٟ َصًش١(ضووْهطزَوَ، ) وتٌ ُٓوَ َىغتَُيُحُيُنٌ ياغايًُ، بُآلّ َٔ ث

ٌَ؟ تايبُتُ ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ؟ ُٓو )  ذٟ َصًش١(َُْابٌ ُّٓ ياغايُ ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ زَؾ
ًَُُ بًهُئ بُ واضغٌ ؾًُٖس ٓ ٍَ ؟ نىْهُ ياغايُنُ تايبُتُ بُ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ، َٔ بُؽ ُٓو زَنط

 ثطغًاضَّ ُٖيُ، غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. ضٗشإ.
 بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ًَبًين يُنَُِ ت ًَبًًِٓ ُٖيُ، ت ٌَ ت ايبُتُ بُو بط طُيٍُ ضغتُّ ن٘تايٌ بط طُّ غُباضَت بُو َاززَيُ غ
( ٌَ ٌَ نُ وَظيط َىيعََُ تصدز قسازات ايًذ١ٓ باالغًب١ٝ ٜٚصادم ايٛشٜس(، يُنُّ، نُ زََي ُٓو زَقُ وازَطُيُْ

ٌَ قُضاضَنإ، بط ياضَنإ ثُغُْس بهات، يُعين ضَييُ ُْزضايُ ٓايا ُٓو بط ياضاُّْ  ًٖض ناضٍَ ًًُْ ُٖض زَب
ًَتُ بُضزَّ وَظيط، بط ياضٍ ن٘تايٌ ٌٖ وَظيطَ، ثُغُْسٍ زَنات يإ ْا؟، زَقُنُ يًصُْ زَضٍ زَنا ت زَن

ًَىَيُ ٖاتىوَ ) وَظيط ثابُْسَ بُ ثُغُْسنطزٌْ بط ياضَنإ، زَقُنُ  ٜصادم عًٝ٘ ايٛشٜس(بُّ ؾ
ًَىَيُى نُ بط ياضَنإ زَنُٓ ٍٙ وَظيط، وَظيط بٍ٘ ُٖيُ ثُغُْسٍ بهات يإ ْا،  زابط َيصضَيتُوَ بُؾ

ًَطَ بسضَيتُ وَظيط، ُٓو بط طُيٍُ نُ ُٓو ضغتُيٍُ يُن٘تايٌ ُٓو بط طُيُ ٖاتًًُ، َُٖإ  ًَو ي زَغتُآلت
ًَؿًٓاضٍ  ًٌَ بط طُ زووٌََ َاززَنُيُ، ْاظامن نُ ثط ٗشَنُ يُٙيُٕ حهىَُت ٖاتًًُ وَظاضَت ث خاَيٌ غ

ًًَُّ ُٖض وَنى خٍ٘ َايُ، نطزيًُ ُٓو بط طُيٍُ طىاغتًتُوَ ؾُقُضٍَ يُنُّ، ضغتُّ ن٘تايٌ يُ خاَيٌ غ
ٍَ َُٖإ زَغتُواشَ و  ٍَ، ْانط ًًَُّ زاوا بهُٕ ًًٓػا بهط ُٓطُض بيىاظضَيتُوَ بط طُّ يُنُّ َُؾطوظَ خاَيٌ غ

ٌَ، طىاغتًتاُْوَ بط طُّ يُنٌَُ َُٖإ َاززَ، ُٓو ضغتُيُ ) ًٌَ زووَّ ُٖب ٜصادم َُٖإ ضغتُ يُخاَيٌ غ
ٌَ ٖاتًًُ، َُٖإ زَغتُواشَو عًباض َيُ نطزيتاُْ بط طُّ ، يُبط طُّ زووََعًٝ٘ ايٛشٜس( ٌ َاززَنُ خاَيٌ غ

ًَبًين زووََِ تايبُتُ بُ يًصُْنُ، يًصُْنُ  ٍَ، غُباضَت بُ ت ٍَ َُٖىاض بهط ٍَ زاوا بهط ًَىيػتُ يُو يُنُّ، ث
ًَت، ثًُنُّ زياضٍ ن ًٌَ ياغايُنُ غُضٗنٌ يًصُْنُ زياضٍ نطايُ بُض َيىَبُضٍ طؿيت ب ًَػتانُ يُ ُٓق طايُ، ٓ

ثط ٗشَنُ ٖاتًًُ ُٓو ثًُيُ ٙزضايُ و زياضٍ ُْنطايُ، ظٗض ططيٓيُ ُٓو يًصُّْ تاُْ ططتُٓ، ُٓو نُغاُّْ نُ 
زاواٍ ُٓو بط َ َاف و ًُٓتًاظاتاُْ زَنُٕ يُياغايُنُزا ٖاتًًُ زَنٔ ؾهايُت و طًُيٌ خ٘يإ زَبُُْ 

ٌَ )بُضزَّ ُٓو يًصُْيُ، ظٗض ططيٓيُ شَاضَّ ُْٓساَاٌْ  ٍَ، ضاغتُ يُ ياغايُنُ زََي تػهٌ يًصُْنُ زياضٍ بهط
بُؽ قاْىُْنٍُ زياضٍ ُْنطزيًُ، تُْٗا ثًُّ غُضٗنٌ يًصُْنُّ زياضٍ ؾ١ٓ مبٛدب اسهاّ ٖرا ايكإْٛ(، 

ًَت يُ نىاض ُْٓساّ نَُرت ُْبٔ،  ًَت، شَاضٍَ ُْٓساَاًْؿٌ زياضٍ ُْنطزيًُ، زََي نطزووَ نُ َىزيط عاّ ب
ٌ وَظيطَ شَاضٍَ ُْٓساَاٌْ ُٓو يًصُْيُ ظٗض ظياز بهات، حُزٍ ُٓعٚ زياضٍ ُْنطايُ، يُعين زَغتُآلت

ًَؽت يُوَْسَّ  ًَ ٍَ، ُْى ب ًَىيػتُ شَاضٍَ ُْٓساَاٌْ زياضٍ بهط يًصُْيُنٌ وا ططيٓط، يًصُّْ تاُْ ططتٔ ث
ًَت بُض َيىَبُضٍ طؿيت ًٌَ باف ب ٌَ، ُٓطُض وَظاضَت ث ٌَ و يُوَْسَّ ظياتط ُْب  ثاضَيعطاناًْـ نَُرت ُْب

ٍَ و ثًُّ  ُْٓساّ بٔ يُو يًصُْيُ، زوو بابُت يُو يًصُْيُ ظٗض ططيٓيُ، شَاضٍَ ُْٓساَاٌْ زياضٍ بهط
ًًََُِ ُٓوَيُ َاوَّ تاُْ  ًَبًين ن٘تايٌ و غ غُضٗنٌ يًصُْنُ، يُبُض ُٓوَّ يًصُّْ تاُْ ططتُٓ، ت

ًَٓج ٖاتًًُ باؽ يُ ( ضٗش 21َُحهَُُّ تًَُع زَنات، َاوَّ ) ططتُٓنُ، بُض َيعإ، يُو َاززَيُ خاَيٌ ث
( ضٗش 21زضايتُ َُحهَُُّ تًَُع ُٓطُض تاُْ يُ بط ياضَناٌْ يًصُْ زضا، َُحهَُُّ تًَُع يَُاوَّ )

ٌَ ظٗضَ، 21يُنٍٚ بهاتُوَ، َُحهَُُّ تًَُع ناضو ُٓضنٌ ظٗضَ، بُآلّ ُّٓ يًصٍُْ ) ( ضٗشتإ ث
ُيطٍ تاُْ ططتين نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بهات نُ ٓايا يًصُْيُنٌ وَظاضيًُ، ُٓضنٌ تُْٗا ُٓوَيُ غ

ٌَ  ؟حهىَُناٌْ ُٓو ياغايُ زَيإ ططَيتُوَ؟ يإ ْايإ ططَيتُوَ ًَؿُو طًُيٌ و طاظاْسَيُنًإ ُٖب يإ ُٖض ن
ٍَ بُوَّ ثُيُ بهات يُو ؾايُْٚ و يُو غهاآلياُّْ نُ زَيتُ بُضزَغيت،  َُؾطوظَ ُٓو يًصُْيُ تُؾجًع بهط
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ٍَ َىزَنُ طُيُى  ًَىيػت يإ خَُيهُنُ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ ناوَض  ٍَ، نُ ناضوباضَنإ وَنى ث ظٗض ُْنط
ٍَ زَنُٕ يًصُْنُ بط ياض بسات ٓايا ُٓواُْ خا91( ضٗش، َاوَّ )61بهُٕ ٓايا َاوَّ ) وَٕ ( ضٗش ناوَض 

ًَت بَُٔ قاْىوُْنُ زَيإ ططَيتُوَ يإ ْا؟، نُْس َىزَنُ ن حُقٔ، حُقُنُ زَيإ ططَيتُوَ يإ ْا؟ َُرت ب
 ًَُُ ًَٓسضايُ، ُٓوَ ناضييت و يًصُّْ وَظاضَتُ، َُؾطوظَ ٓ ًَهٗ باؾرتَ، نىْهُ يًصُْنُ تُْٗا ب٘ ُٓو ُٓضنُ ث
ًَت ُٓو غهاٙياُْ بُظووتطئ نات يُنٚ  ًَطَ َُخت يُغُض ُٓوَ بهُئ نُ َاوَيُ نٌ نٌَُ يُبُضزَّ ب ي

ٍَ ًَػُيإ، ُٓو ؾايًُيإ يٍُٙ ُٓو  بهاتُوَ، نُغىناضٍ ؾًُٖسإ َاوَيُنٌ ظٗض ناوَض  ُْنُٕ، ٓايا ُٓو ن
ًَٗات، َُحهٍَُُ تًَُعيـ ضٗش ُٖيُ يًصُّْ غهاآل، يًصُّْ تاُْ ططتٔ، تُْٗا ب٘ ُٓو  يًصُْيُ نٌ ي

 ( ضٗش يُنجاض ظٗضَ، ظٗض غىثاؽ.61( ضٗش يإ )91ُٓضنُ زاَُظضايُ َاوَّ )
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَطظاز.ؾ  ُضَىو ناى ؾ
ًَطظاز   ؾطيـ: عبداؿافغبُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ نَُُ، ب٘ حاَيُتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ خ٘تإ  زياضَ َٔ ب٘ غٌ ضٗشَنُ يُ ُٖضزوو حاَيُتُنُ ُٖض ث
 ،ٌَ ٌَ ُْب ًَػتا يُزووضَ زَيًُ زَغتُنإ ضَْيُ َ٘بايًًؿٌ ث ًَت زَظأْ نُغىناضٍ ؾًُٖسافتإ ُٖيُ ٓ ُْظاْ

ٍَ بُضَو شووضَ، بُ ) ًَت، عىَطٍ يُ ُٖؾتا غا ًَٓ ًَسَزا و ُْ ؾط ياٍ 21بُناضٍ بٗ ( ضٗش ُْ خُبُضَنُّ ث
ٍَ، ُٖضوَنى ُٓوَّ َُْابٌ وَظيطيـ طىتٌ بُض اغيت ؾعًُٕ ) ( ضٗش ب٘ ُٓواًْـ نَُُ، 21ُٓوَف بهُو

ًَؿُنإ ظٗضَ، ضَْيُ ب٘ َىزَيُنٌ زوا ًَؿاُْ بُض اغيت ن ًَؿاُْ تُواو نىْهُ ُٓو ن ًَػتا زواٍ ُٓوَّ ُّٓ ن ٓ ٍ
( ٌَ ًَؿُيإ ُٖيُ ب٘ ُٓو يًصُْيُ 21زَب ًَػتا ب٘ ُٓوَّ ُٓو َُٖىو ن ًَت، بُآلّ ب٘ ٓ ( ضٗشَنُ ُٓوغا بُؽ ب

ًَُىايُ نَُُ، )21) ًَهٌ باؾُ، ُٓوَّ نُ 61( ضٗش يإ )91( ًَٓـ ث ٌَ ُٓوَ ؾت ًَهًإ ب ( ضٗش ُٖض ناَ
ٍَ ْىَيُٓض ًَىيػتُ زياضٍ بهط ٌَ، ث ٍَ ْىَيُٓضٍ ًٓساضَّ طُضًَإ يُْاو ُٓو يًصُْيا ُٖب ٍ ثاضَيعطانإ يُطُ

نىْهُ بُض اغيت ُٓوإ باؾٔ، ضاغتُ ُٓوإ يُ بُض َيىَبُضايُتًًُنإ بُضظٍ زَنُُْوَ ب٘ يًصُْنُ، بُآلّ يُ 
ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ ب٘ غُضٗنايُتٌ بُض اغيت ٌَ ظٗض باؾُ، َٔ ث ًَؿرت ظٗض  يًصُْنُؾسا ْىَيُٓضٍ ُٓوإ ُٖب ث

زَغتِ بُضظ نطز، َُْابٌ غُضٗى تَُاؾاٍ َُٓٚتإ ُْنطز بُ ْىقتُ ًْعاًَـ بىو، يُعين زواٍ ًَٓـ 
خَُيو ُٖض ُٖغتا قػُّ نطز، َٔ ظٗض تُٓهًس يُوَ زَنَُُوَ يُ َاززَّ يُنَُسا ظٗض َىْاقُؾَُإ نطز 

ًَـ ُٖض َاززَّ يُنُّ بىو، َُٓط ٗف ظٗضبٍُ وَختُإ ُٖض ي ًَؿُنُف يُ زوَيٓ َُاززَّ يُنَُسا نىؾت، ن
ًَؿٍُ غُْيُضَإ  ًَُُ َىتُضكتٌ بامشإ يُْاو ثُضيَُاْسا ًًُْ، ُٓويـ ُٓوَيُ ن ُٓوَ بىو نُ بُض اغيت ٓ
ًَؿُُضطُ، خُْسَم، يُعين َُُٓ بىوَ ٍٖ٘ ُٓوَّ زوو ضٗشَ َىْاقُؾٍُ زَنُئ، ب٘يُ  ُٖبىو، غُْيُض، ث

ًَىَ ًَؿًٓاض ب٘ غُضٗنايُتٌ زَنُّ ٓ ًَٓٔ ب٘  َٔ ث ًَٔ نٌ، ب ًَو ضاوَيصناض يإ ْاوٍ زَْ ُٓطُض وا بهُٕ نََُ٘ي
ُٓوَّ ُٓو زَقُ نىضزياَُْإ ب٘ يُنٚيٌ بهاتُوَ يإ يُو حاَيُتُؾسا يَُاززَّ يُنسا يًصُْنُ زَيإ 
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 ٌَ ًَو ب ًَو ثػج٘ض  بجطغٔ ب٘ ُٓوَّ بعاْؽت ؾت ًَُٓوَ ب٘ بُياٌْ ب٘ زَْيسإ يُنََُ٘ي ًَ تىاٌْ ُٓوَ بٗ
ًٌَ ضاظٍ بىويُٓ، ظٗض غىثاؽ.َُٖى  وَإ ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَهٌ ثُيىَْسٍ بُ غًاغُنُ بىو، زاوا يُ  ظٗض غىثاؽ، تُبًعٌ َىْاقُؾُيُنٌ َُوظوعًاُْتإ نطز، بُؾ
ًَ ًَؿًٓاض بىو، يُن ًَؿًٓاض بىو، زوو ث هًإ يًصٍُْ ياغايٌ زَنُئ ُّٓ غًاغاُْ ناى بهُٕ، ُٓوَّ ث

ًَؿًٓاضٍ  ٌَ، زووًََؿًإ َاوَنُ بىو، زاوا يُ َُْابٌ وَظيط زَنُّ، ث زَضََُّ َ٘ظَوت َىختُغُنُ نٌ ب
ٌَ، ؾُضَىو. ًَ  خٍ٘ ب

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ب٘ َاوَنُ يُ ًَبًًٓاُْ ٓ ًَٔ ثط ٗغُ، يُعين ثط ٗغُ ت٘ غُباضَت بُو ت ًٌَ زََي ًَو ُٖيُ نُ ث عين ؾت
ٍَ يُ ُٖض ثطٗغُيُنسا، بط ياض يٍُٙ يُى  ٌَ، نىاض َىزَيُنٌ ظٌََُْ َُحسوزٍ زَو ًًَت يُى، زوو، غ زََي
ًَت و ناضَنُف ٍٙ ُٓو  يًصُْ ًًُْ بُض َيعإ، ُٓوًًَُْ ُٓو يًصُْيُ زاًْؿتيَب بُؽ ًٓؿٌ ُٓوَ ب

ًَؽت خَُيهٌ َُٖيُظُيُ، يًصُْيُف ًًُْ تُ ًَ ٍَ، ُٖيُ باب َٙ وَضزَطط ٌَ قىْاؽ غها ٌَ، ُٓو يًصُْيُ يُغ واو ب
 ٌَ ٍَ خُضيو زَب ٍَ ُٓو يًصُْيٍُ ُٓو ٍَ، يُو ٍَ بُض َيىَبُضايُتًًُنُإ ُٖيُ غهاٙيُنُ وَضزَطط يُو

ٍَ ب٘ بُض َيىَبُ ًَط ًَُاٌْ، يًصُْيُنٌ َُيساٌْ زَضزَنا، بَُييُ ن٘زَناتُوَ، زواٍ ُٓوَ زَيٓ ضايُتٌ طؿيت غً
ًَيَن  ًَتُوَ، ُٓو بَُيياُْ ن٘زَناتُوَ، ًٓٓجا زَيٗ غُيطٍ ُٓو ثط ٗغُيُ بهُٕ، يًصُّْ َُيساٌْ تاوَنى ن٘زَب
 ًَُُ ٍَ ب٘ ٍٙ يًصُْنُّ ٍٙ ٓ ًَط ًَُاٌْ يإ ب٘ ثاضَيعطايُنٌ تط، يُوَيؿُوَ ُٓو يًصُْيٍُ ثاضَيعطا زَيٓ ب٘ غً

ًَتُوَ، َُُٓ يُى، يُعين  نُ َُُٓ باؽ زَنات، َُُٓ زضوغت ٌَ، يُعين ُٖتا ُّٓ يًصُْيُف ن٘زَب زَب
َٙ بُض اغيت نانُ حَُُ ظٗض،  ًَهسا زَض وا، وَخيت زَوَيت، زوو، شَاضٍَ غها ثطٗغُيُى ُٖيُ بُنُْس قْ٘اغ
ًَػتاف نَُيُنُ بىوَ، ظٗض، ظٗضَ، غهاآل نطزٕ يُبُض  ظٗضَ، َٔ خّ٘ زَغتِ بُوناضَ نطزووَ ُٖظاض ؾايًِ ٓ

ًَؽت يُٖاووآلتًًُوَ ُٓ ًَ ًَسايُ بُضزَواّ ظٗضَ، يُعين ثط ٗغُيُنُ بُضزَواّ خَُيو حُظ زَنا ب وَّ ٖاْسَضٍ ت
ٍَ بُ ًَٓ٘غايس، غهاآلٍ تط ُٖيُ، ٌٖ خىَيٓسٕ ُٖيُ، غهاٍٙ  ٍَ بُغُْيُض، يُ ٖاووآلتًًُوَ بهط بهط

ًَُُ شَاضَيُ نٌ ظٗضٍ تَ٘اضنطاوَإ ُٖيُ ٖاوناضٍ تُْسضوغيت ُٖيُ، غهاآلٍ ثًُ بُضظنطزُْوَ ُٖيُ، ٓ
ًَُُ ُٓوَيُ ُٓو  َٙيُنإ ظٗض، ظٗضٕ، بُ بُضزَواٌَ يُعين ُٖضَ طىؾاضٍ طُوضَ تُقطيبُٕ ٍٙ ٓ ًَػتا، غها ٓ
ٌَ حُظزَنُّ بُ  ٌَ، بُ عاتؿٌ ب ًَهٌ عَُُيٌ، تهايُ با بُ عاتؿٌ ُْب ٍَ بيَب بُ ؾت َٙياُْيُ، ب٘يُ زََاُْو غها

ًَت و تُواو، بُ ًَُُ بَ٘إ زَضنُوتىوَ، ُٓوَ وَنى بُض َيعإ باغٌ يُى ضٗش تُواو ب آلّ يُضووٍ عَُُيًًُوَ ٓ
ًَُإ ُْبُغرتَيتُوَ بُ  ًَهُ يُوَيًُ بُض اغيت ضاغت زَنُٕ، وايُ، يُعين زَغت و ث زَنُٕ ُٖيُ نُْس غاَي

ًَت ٍَ وَنى ٌٖ ظيٓساُْ غًاغًًُنإ، يُعين ُٓوَ ب٘ تاضيذ باؿتًٓ ًَهٌ قاْىٌْ نُ بَ٘إ ُْنط ُوَ، زَق
ًَُإ باؾُ ) ًَُُ ث ( ضٗش، ُٓوَّ باغهطا نُ ٌٖ نُغىناضٍ ؾًُٖسيـ ظياز 91يُضووٍ عَُُيًًُنُوَ ٓ

ًَجُض يىَ، يُعين  ًَتُوَ، غٌ ضٗش ت ًَسَطاتُوَ، ُٖتا وؾًاض زَب ٍَ تا ُٖواَيُنُّ ث ٍَ، ُٓويـ ضاغتُ، َاض بهط
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ٍَ بُ ) ٍَ، بهط ًَو ُٓويـ61ُٓوَف ظياز بهط ًَُإ وايُ  ( ضٗش ب٘ ُٓوإ وَنى حُق ًَُُ ث ُٖض باؾُ، يُعين ٓ
ٌَ، بُآلّ 91يُ ) ٌَ ؾاضَظا ب ٌَ، زَب ٌَ ب ٌَ، َُُٓ يُى، زوو، َُغُيٍُ غُضٗنٌ يًصُْنُف ن ( ضٗش نَُرت ُْب

ٌَ، بُ ثًٍُ  ٌَ يإ ضاوَيصناض ب ٍَ بُ ثًُيُنٌ تايبُت، يُعين بُض َيىَبُضٍ طؿيت ب ٍَ ُٓو زَقُ ظياز بهط زَنط
ًَهٌ  َّٙ تايبُت، ُٓوَيإ ؾت ٍَ، يُو يًصُْيُ يُثاضَيعطانإ خ٘يإ ْىَيُٓضيإ ُٖيُ، بُ باؾُ، زَنط

ٌَ بسَٕ، بُض َيىَبُضَ طؿتًًُنُ خٍ٘ ُْٓساّ ًًُْ،  بُض َيىَبُضٍ طؿتًٌ ًًُْ، يُعين زَتىأْ تُعٔ ي
ًَسايُ  زَتىأْ تُعٔ يُو بسَُْوَ، َُغُيٍُ ثُغُْسنطزِْ يُٙيُٕ وَظيطَوَ، َُُٓ يُعين ظٗض غًاغٌ ت
ًَسايُ، ُٓطُض باف  ًَِ، يُعين َُغُيٍُ ؾًُٖسإ ظٗض، ظٗضٍ ت ًَ ًَتإ ب ُّٓ ثط ٗغُيُ، َٔ بُ غُضاحُت ث
ٌَ، ُٓو  ًَٓان ًَؽت ًُٓعاٍ وَظيط ظٗضٍ ث ًَُُ وَنى بًَ ٍَ نُ زَيتُوَ ٍٙ ٓ ٍَ ُْنط ٍَ، نْ٘رت ٗ تُضاظووَنُّ ضاُْطري

ًَ ًَطايٌ ٓ ٌَ، ظٗض بُخ ٌَ، بطازَضاُْ زَظأْ، يًصُْنُ تُواو زَب ٍَ يًصُْنُ باغٌ زَنُئ و تُواو زَب ُُ يُطُ
ًَُُ َىزَ ظًًََُُْنٍُ ظٗض، ظٗض نَُُ، ٍٙ وَظيط، بُآلّ ٍٙ يًصُْنإ ظٗضَ، يُعين ُٓو  يُعين ٍٙ ٓ

ًَت، ضٗشَيو يإ نُْس ضٗشَيهٌ 86( ضٗشّ، )85( ضٗشَ، يُعين ظٗضبٍُ يُواُْيُ )91) ( ضٗشٍ ٍٙ ًُٖٓنُ ب
ٌَ، ب٘يُ زا ًَتُ ٍٙ وَظيط ب ٍَ و بُياٌْ طًُيٌ ب ًَو بُضاغيت بَ٘إ ُْنط واناضئ ََُإ بػتُٓوَ بُ زَق

 غُضَإ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَعرتاظ زَنا يُ قُضاضَيهٌ َىزيط عاٌَ  بُض َيعإ، زياضَ ب٘ َُعايَُُّ زَضََُنُ يُبُض ُٓوَّ ُٓو َ٘ظَؾُ ٓ
ٌَ يَُىزيط عاّ، بُوَ َُحاؾُظات، ب٘يُ ت ًَؽت زَضََُنُّ نَُرت ُْب ًَ ًَؿًٓاض زَنُئ نُوا ب ُْٗا ُٓو ث

ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ ) ًَؿًٓاض ُٖيُ، ث ٌَ ث ٌَ زَيٓؽت، بُآلّ ب٘ َىزَنُ غ ًَؿًٓاضَيو 21ن٘تايٌ ث ًَيَن، ث ( ضٗشَنُ ؿت
ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ )61ُٖيُ ) ًَيَن، ث ًَيَن، زووضَنُ ُٓوَيُ نُ )91( ضٗش ؿت (نُيُ، ؾُضَىو ناى 91( ؿت
 عُوٌْ.

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ذٟ َصًش١(ُْٖسَيو تُوظعتاتٌ قاْىٌْ بسَّ غُباضَت بُ ياغايُنُ، زووباضَّ زَنَُُوَ تُعبريٍ )
اتىوَ، َىغتَُيُحُيُنٌ قاْىًًُْ، يُقاْىُْنُ بُناضٖ ذٟ َصًش١(بطازَضإ قػُيإ يُغُض نطز، تُبعُٕ )

ًَٓؽت، ُٓوَ يُى، زوو، تُظَيىّ َىغتَُيُحُنٌ قاْىًًُْ بُعُضَبًًُنُّ يُ قاْىٌْ  ًَطَف بُناضٍ ب ٌَ ي زَب
َىضاؾُعاتٌ َُزٌَْ بُناضٖاتىوَ، يُ قاْىٌْ ٓػبات بُناضٖاتىوَ، يُقاْىٌْ تُْؿًع بُناضٖاتىوَ، 

ٍَ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا، ناتٌ زَضنطز ًَسَنط ٌْ ُّٓ ياغايُ قاْىٌْ ُٓصتىٌَُْ ُٓوقاْىُّْ نُ ناضٍ ث
ًَسا نُ  ًَسا، بُ تُعبري بطازَضإ ًٓؿاضَتًإ ث ًَطَ يُ بًسايُت نُ ًٓؿاضَـتإ ث ؾىضاَإ زَضُْنطزبىو، واتُ ي
َُحهَُُّ بًسآُيُ، َُحانٌُ بًسآُ ًًُْ، بُ َُٖيُيُنٌ َُتبُعٌ يُقاْىُْنُ ْاوٍ َُحانٌُ بًسآُ 

َإ تُعًُُُنِ بُْاوٍ غُضٗنايُتٌ ثُضيَُإ بآلونطزَوَ نُ يُو ٖاتىوَ، زوايٌ غُضٗنايُتٌ ثُضيُ
قاْىُْ ْاوٍ َُحانِ بًسآُ بىويتُ َُحانٌُ ُٓحىايٌ ؾُخػٌ، ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ تاُْزإ يُ قُضاضاتِ 
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ًٌَ ضَيهاضٍ ياغايٌ ُٓطُض يُ َُحانٌُ ُٓحىاَيٌ  ٌَ، بُث ٌَ، ض بًسآُ ب َُحانٌُ ض ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ ب
ٌَ، َىز َّ تُعٔ يُ قُضاضاتٌ ُٓو َُحانُُ بًُْػبُت ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ يُٙيُٕ َُحهَُُّ ؾُخػٌ ب

ًَتُ َُحانِ بًسآُ وَظعُنُ زَط٘ض َيتُوَ، َُحانٌُ بًسآُ قُضاضاتُنُّ قابًًٌ  ًَؼت، ُٓطُض بب تًَُع زَب
يىَُنُف ًٓػتًٔٓاؾُ يُ َُحهَُُّ ًٓػتًٓاف بُ طىَيطَّ ُْوعًًُتٌ زَعىا، يإ تُظَيىَُ، تُبًعٌ تُظَ

َىزَّ قاْىٌْ زياضَ يُ قاْىٌْ َىضاؾُعات يإ يُ قاْىٌْ تُْؿًع، يإ يُ ُٖض قاْىٌْ بابُتُنُ نُ 
ًٓؿاضَتٌ بُ نُيًُُّ تُظَيىّ زايُ، َُحانٌُ تًَُعيـ َاوَّ تُعٔ يُ قُضاضات يُو َاوَّ نُ تُقسيِ 

ٍَ عازَتُٕ ) ًَؼت، 21َزَنط ُحهَُُّ تًَُعيـ نُ ُٓضى و ( ضٗشَ، نُّ قاْىٕ ُٖيُ َاوَنُّ ظياز نطزب
ًٓؿٌ ظٗضَ، قُضاضاتُنإ نُ زَض وا ب٘ تًَُع ُٖئات ُٖيُ تُبعُٕ ُٖئاتٌ َىعُيُٕ تَُاؾا ُٓو نُيػاُْ 
ًَُُ ناضٍ يُغُض زَنُئ  ًَػتا ٓ زَنا زَتىأْ بط ياضٍ خ٘يإ يُغُض بسَٕ، غُباضَت بُو ياغايٍُ نُ ٓ

ًًَإ باؾُ نُ َُحانٌُ بًسآُ َُٖيبػيَت بُناضَنإ، ُٓطُض َُحانٌُ بًسآُ  ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ث
ٌَ ُٓوَف خبطَيتُ زَْيساُْوَ ُٖتا بتىأْ ٓايا َُحانٌُ بًسآُ بُو واَباُْ  َُٖيبػيَت بُناضَنإ زَب
ٌَ يُنٚ بهطَيتُوَ، واتُ بتىاْؽت  ٍَ ؾُخػٌ؟ ُٓويـ بُ زَْيسإ زَب َُٖيبػيَت يإ َُحانٌُ ُٓحىا

ًَؿًٓاضاُّْ  ياغايُنُ يإ قاْىُْنُ ٍَ ُٓو ث ًَٓؽت يُطُ ًَػتا يُبُض زَهتاُْ بًيىصت يإ ُّٓ َُٖىاضنطزُْ نُ ٓ
ًَؿًٓاضَنإ: ٓايا َُحانِ بًسآُ بُو ناضَ َُٖيبػيَت ًَؿهُؾهطا، ث ٍَ ؾُخػٌ؟ ُٖتا  نُ ث يإ َُحانٌُ ُٓحىا

ًَُُ وَنى يًصُّْ قاْىٌْ ًَٓؽت بُطىَيطَّ تَُيُبُ، ضٌَٓ ٓ قاْىُْنُ وَنى خٍ٘  بتىاْؽت غًاغُنُّ بيىصت
ٍَ ؾُخػٌ، ب٘؟ يُبُض ُٓوَّ بابُتُنُ ثُيىَْسٍ بُ نُغايُتٌ ؾُخػُناُْ،  ًَتُوَ، َُحانٌُ ُٓحىا ًَٓ ؿت
ٍَ ؾُخػٌ ُْى  نُ نُغىناضٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَناُْ ظياتط عٚقُتٌ بابُتًًُ بُ َُوظوعٌ ُٓحىا

 َُحانٌُ بًسآُ، غىثاؽ.
 

ًَيطٍ غُض  ٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى عُوٌْ.
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؽت ُٓو بابُتاٍُْ نُ ثُيىَْسٍ  ٍَ بًَ ٍَ َُْابٌ غُضٗنٌ ثُضيَُإ، ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، زَنط خٍ٘ زَنط
ًَسايُ، يُ َُحانِ بًسآُ تَُاؾا  ٍَ، بُآلّ ُٓواُّْ تط نُ بُ َُحانٌُ بًسآُ ُٖيُ ًًٓتًعاَاتٌ َايٌ ت بهط

ًَهٌ خاغُ بُ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ  ثُيىَغتُ بُ قُغاٌَ ؾُضعٌ يإ وَغايُ يإ وَقؿُ يإ ُٖض ًٓجطآات
ًَطَ  ًٌَ ي ًَ ًَتُوَ ُْى َُحهَُُّ بًسآُ، بُآلّ ُٓطُض ب ٌَ َُحهَُُّ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ بًبًٓ ُٓوَ زَب

ٍَ ًَاواظٍ زَنطَيؼت، ق ًَؽت زَطُض َيتُوَ غُض َُحهَُُّ َىختُغُ خ٘ زَنط ًَ اْىُْناًْـ ًٓعتًازيًُ ب
ًَت،  ًَت يإ ض يُ ٙيُٕ َُحهَُُّ بًسآُ ب ٍَ ؾُخػٌ ب بابُتٌ زَعىايُنُ، ض يُٙيُٕ َُحهَُُّ ُٓحىا

 بُ طىَيطَّ ُْوعٌ زَعىايُنُ، غىثاؽ.
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَُُ زَظاْؽت ضاٍ ًَاواظ ٌَ بُ زَْيسإ يُنٚيٌ بهطَيتُوَ، زاوا يُ يًصُّْ ياغايٌ  بُض َيعإ، ٓ ُٖيُ، ب٘يُ زَب
 زَنُّ ناَُّ زووضَ ُٓوَّ خباتُ زَْيساُْوَ، ؾُضَىو ز. عُط.

 
 
 

 بُض َيع ز. عُط ستُس اَؽت )ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ غُيطٍ  ًَؽت زواٍ ُّٓ تُوظعتُ زَضنُوت نُ ُٖضزوو َُحهَُُ َُغُيُٕ زَنط ًَ بهُٕ، ب٘يُ ب
ٌَ باؾرتَ، غىثاؽ. ًَىَيُ حُغِ زَب  َُحهَُُّ َىختُغُ ُٖضزوونًإ زَططَيتُوَ و بَُؿ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 خإ. ٓاُْٖط ؾُضَىو

 زٚؤف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ َُحهَُُّ ُٓحىاَيٌ بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، َٔ تُضًَخٌ ؾه طَنُّ ناى عُوٌْ زَنُّ، زَب
 ٌَ ًَت، َٔ خّ٘ ؾُخػًًُٕ زَظامن ب٘ ؾًُٖسَنٌ زوو قُغاّ ؾُضعٌ زَضنىوَ، نُ يُ زوًْاي ؾُخػٌ ب

 ؾيت وا ًًُْ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ، ؾُضَىو ناى ؾىإ.  بَُيهى يُنًإ غَُيُت بىو ب
 ع ؾىإ عبسايهطيِ ٍَٚ:بُض َي

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَت يُ  ًَهٌ باؾُ، ُٖضَ٘ضَ َُحهَُُيُى ب ًَُىايُ ُٓوَ حُي ٌَ َُحانٌُ َىختُغُ، َٔ ث يُ َُٖىاضَنُ زََي

ًَتُوَ، ظٗض غىثاؽ.  َىختُغُ يُنٚ زَب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَطٍ ثُضيَُإ َىزا  خُيُيُنٌ ُٖيُ، ؾُضَىو.بُض َيع غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع ؾطغت التس عبسايًُ/ غهطت

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؽت تَُاؾاٍ زَضنىوٌْ ُّٓ قاْىُْ بهُئ نُ تُقطيبُٕ ؾُف، حُوت غاَيُ زَضنىوَ، خًٚيٌ  ُٓطُض ب
ظٗض َىًُُٖ  ُٓو ؾُف، حُوت غاَيُ َُحهَُُّ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ َىختُؽ بىو، َُوظوعٌ ًٓدتًػاؽ

يُ َُحانِ، ُْوعُ خًربَتُى ثُيسا بىوَ بُ ًْػبُت حانِ، بُ ًْػبُت َُعاوٌْ قُظآٌ، بًُْػبُتٌ 
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َ٘ظَوت َُحهَُُ، ُٓوَ يُٙيُى، يُٙيُنٌ تطيـ ُْوعُ ًٓػتكطاضَى ثُيسا زَنات يُ قُضاضاتٌ َُحانِ، 
ٍَ ًَؼت، ثاف ؾُف غا ٍَ قُضاضات يُ َُحهَُُيُنٌ َىعُيُٕ زَضبه ًَُُ ًٓدتًػاغُنُ بي٘ض ئ ب٘  ؾُف غا ٓ

ًَختًُاٍ ُٖيُ حًجٌَُ ناى عىَُض عبسايطلتٔ ضاغت  ًَهٌ ضَوا ًًُْ، ٓ َُحهَُُيُنٌ تط، بُض ٌَٓ َٔ ؾت
ٌَ يُ ُْٖسَيو ؾت، بُؽ بُ ضٌَٓ َٔ ًٓػتكطاضٍ قُضاضاتٌ َُحانِ و خًربَ و ًٓدتًػاؽ ظٗض، ظٗض  ب

ًَختًُاٍ ُٖي ًَؼت ٓ ًَٓ ًَطٍ ُٓو َُحهَُُ بىويُٓ، ب٘ َىًُُٖ، ُٓطُض وَى خٍ٘ ؿت ًَؼت، خَُيهًـ ؾ ُ باؾرت ب
ًَؼت، ظٗض  ًَختًُاٍ ُٖيُ ظٗض باف ُْب ًَػتا ضَييُيإ بي٘ض ئ ب٘ َُحهَُُيُنٌ تط ٓ ُٓو ُْوعُ قُظياُْ، ٓ

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَيَن ٍٙ َُحه ًَػتا ُٓوَ زَخُيُٓ زَْط، نُ بابُتُنُ ؿت َُُّ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ، ُٓطُض زَْيٌ ٓ
ًَٓا......،   ؾُضَىو ناى عىٌْ.ُْٖ

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًِٓ يُغُض قػُناٌْ بطاٍ بُض َيعّ ناى عُط عبسايطلتٔ، ُٓو َُوظوعُّ نُ قػٍُ يُغُض زَنا،  ت
ًَُُ ًٓؿٌ يُغُض زَنُئ، ًًٓتًعاَاتٌ َايٌ َُوظوعُنٌ َايٌ غطؾُ، ثُيىَْسٍ بُو قاْىُّْ ًًُْ ن ٓ ُ

ٌَ َُمشىيُ؟، ُٓو يًصْاُّْ  ٍَ و ن ٍَ و نى وَضزَطري ٍَ ؾُخػٌ تُغبًت زَنط ًَطَ بُ قاْىٌْ ُٓحىا ًَسايُ، ي ت
نُ يُ وَظاضَتِ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ ناضٍ يُغُض زَنُٕ، تُحسيسٍ زَنُٕ، ضَيياٍ تُعُٓنُ نىَ؟، 

ًَؿٍُ  َُٖىوٍ زياضٍ نطايتُوَ، ٌَ، ن ٌَ، َىَيهٌ ُٖب بُآلّ ُٓطُض ٖاتى نُغٌ ؾًُٖس يإ َىُْٓؿٍُ َاَيٌ ُٖب
ٌَ، ُٓوا ثُيىَْسٍ بُو قاْىُّْ ًًُْ، زَتىأْ خ٘يإ نُغُنإ َىضاَُعُّ َُحهَُُّ بًسآُ بهُٕ،  ُٖب

بسَٕ، زاوا تَ٘اض بهُٕ، بُطىَيطَّ ضَيهاضَناٌْ ياغايٌ بُزوازانىوٌْ ب٘ بهُٕ و ناضٍ خ٘يإ ُٓصتاّ 
 غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ يًصُّْ ياغايٌ ُٓصتىٌَُْ وَظيطاًْـ تاوت٘ نطاوَ، ي ًَُُ بُض َيعإ ُّٓ بابُتُ ظٗض يُطُ ُعين بُض اٍ ٓ
ٌَ باؾرتَ، ٓاغاْهاضٍ ظياتط ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ زضوغت زَنا، ظٗض غىثاؽ.  َُحانٌُ َىختُغُ ب

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَػتا ُٓو زوو ضايُ خبطَيتُ زَْيساُْوَ ناى عىٌْ، ؾُضَىو. ٓ 
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 يَُإ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُض
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ٍَ ؾُخػًًُ؟  ًَتُ َُحانٌُ َىختُغُ يإ َُحانٌُ ُٓحىا  وازياضَ ب٘ نىوٌْ ًَاواظ ُٖيُ، ٓايا بب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ناَُيإ زووض تطَ؟
 
 

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ؾُخػًًُيُ.يُثطٗشَنُ ٖاتىوَ َُحانٌُ َىختُغُ، يُقاْى ًَُنُ َُحانٌُ ُٓحىا  ٌْ ُٓق
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَطٍ ثُضيَُإ.  ؾُضَىو بُض َيع غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع ؾطغت التس عبسايًُ/ غهطت

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَطَ حُمسٌ بهُئ بُضاغيت باؾرتَ، َُحانِ َىختُغُ غبُّ زوو ًَُُ با ي ض ًًُْ َُكتىعُيُى ٓ

ًَىإ َُحهَُُنإ، َُحهٍَُُ تًَُع حُيٌ بهات ناَُ َُحهَُُ  ًَـ ببتُ ًْعاع يُْ ًَُٓ ث ًٓجتًٗازات ب
ًَػتا يُ  ًَـ ٓ ًَطَ ضووٌْ بهُئ و بط ياضٍ يُغُض بسَئ، ث ًَُُ َُخػُزَإ نًًُ با ي َىختُغُ، ٓ

ًَتُ َُحه ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ بب ًَطَ بُ تُغىيت َُحهَُُّ ُٓحىاَيٌ ؾُخػٌ بىو، ث َُُّ بًسآُ، با ي
ٍَ ؾُخػًًُ يإ َُحهَُُّ بًسآُ، باؾرتَ نى َىغتَُيُحُنُ غاَع  حُمسٌ بهُئ، يإ َُحهَُُّ ُٓوا
ًَهٌ بسَٕ، ُْظأْ َىضاَُعُّ ناَُ  ًَهٌ بسَئ و يُ عآًًُّ ؾًُٖسَناًْـ ت ًَؽت و يُ خَُيهُنُف ت ًَ ب

 َُحهَُُ بهُٕ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُ  س غىضَ/َ

ًَػتا زووضتطيًٓإ  ًَؿًٓاضٍ خ٘تإ زَيسَيُٓ زَْيسإ؟ ٓ بُض َيع َُْابٌ وَظيط ُٓطُض َىغط بٔ يُغُض ث
ٍَ بُ َُحهَُُّ َىختُؽ؟ تهايُ  ٍَ ُٓوَيُ نُ بهط ٌَ يُطُ ُٓوَيُ نُ بسضَيتُ َُحهَُُّ َىختُؽ، ن

ٌَ يُطَُيساًًُْ؟ تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض ( ُْٓساّ ي18زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ُطَُيُ، ن
ٍَ ًًُْ.27غىثاؽ، )  ( ُْٓساّ يُطُ

ٍَ بُ َُحهَُُّ بًسايُ؟ تهايُ  ٍَ ُٓوَيُ بهط ٌَ يُطُ ًَػتا َُحهَُُّ بًسايُ زَخُيُٓ زَْيساُْوَ، ن ٓ
ٍَ ( ُْٓساّ يُطَُيُ، نُوايُ وَى خٍ٘ َايُوَ، 1َُزَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) حهَُُّ ُٓحىا

ًَؿًٓاضَيهٌ تط.  ؾُخػٌ ثُغُْس نطا، ؾُضَىو ب٘ ث
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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( ٌَ ًَت، زووَّ )21َاوَّ تاُْنُ، يُنُّ زََي ًًَُّ )45( ضٗش ب (، يُنُ، يُنُ 91(، نىاضَّ )61( ضٗش، غ
 َُٓاُْ با خبطَيُٓ زَْيساُْوَ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع حػٔ ستُس  غىضَ/َ

ٍَ ُٓوَيُ نُ َاوَّ تاُْنُ )91زووضتطيًٓإ ُٓوَيُ ) ٌَ يُطُ ًَت، ن ًَت؟ تهايُ زَغيت 91( ضٗش ب ( ضٗش ب
ٍَ بُ )37بُضظ يهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ٍَ ُٓوَيُ َاوَنُ بهط ٌَ يُطَُيساًًُْ؟ 91( ُْٓساّ يُطُ ( ضٗش، ن

ًَؿرت شَاضزّ )تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ،  ًَػتا ظٗض، 21ث ( ُْٓساّ زَغيت بُضظ نطزبىو، ٓ
 ( ضٗش ضَؾع نطا.91ظٗضبىو، ب٘يُ )

ٍَ ُٓوَيُ ) ٌَ يُطُ ًَت؟ تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، )61ن ٍَ ُٓوَيُ 47( ضٗش ب ( ُْٓساّ يُطُ
ٌَ يُطَُيساًًُْ نُ )61نُ ) ًَت، ن ًَت؟ تهايُ زَغت بُضظ به61( ضٗش ب ( 14اتُوَ، ظٗض غىثاؽ، )( ضٗش ب

ًَت.61ُْٓساّ ضَؾع زَنات نُ )  ( ضٗش ب
ًَػتا ) ًَؿًٓاضَ )21( ضٗشَنُ زَخُيُٓ زَْيسإ، ب٘ ُٓوٍَ بعاْؽت يُ )21ٓ ( 47( ضٗشَنُف، نىْهُ ُّٓ ث

ٍَ ُٓوَيُ نُ ) ٌَ يُطُ ًَت؟ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، 21بًُٓجابٌ يُطَُيٌ بىوٕ. ن ( ضٗش ب
ٍَ ُٓوَيُ نُ ) ( نُؽ12) ًَت، نُواتُ )21يُطُ ًَت، يُبُض ُٓوَّ ظٗضيُّٓ ُْٓساَاٌْ 61( ضٗش ب ( ضٗش زَب

قػُيُنٌ ُٖيُ، با ( ضٗشَنُ 61( ضٗشزا، َُْابٌ وَظيط يُغُض زاض ؾتين )61ثُضيَُإ زَْيًإ ب٘ )
ٍَ.َُْابًإ بؿُضَ  ى

 ايهطاوإ:بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بهطَيت بُ ) ٌَ، زاوا بهط ًَُو و 61يُى زاواناضٍ ظَلتُت ُْب ( ضٗشٍ ناض، ت٘ يُ ُْوضٗظزا نُْسَيو عىت
 ًُٖٓ، ظٗض، ظٗض ثؿىو ُٖيُ بُض اغيت، غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

( ٍَ ( ض61ٗ( ضٗش تُغبًت بىوَ )61َنُّ خٍ٘ تُغبًت بهات، )( ضٗش91بُض َيع َُْابٌ وَظيط زَيُو
ًَؿًٓاضٍ ًٓساضَنُ، ؾُضَىو يًصُْنُ.  ًَػتا ث  شٍ ضٗش، ٓ

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًًَإ باؾبىو ُٓو نات  غُباضَت بُ يًصُْنُ غًاغُيُنُإ ٓاَازَ نطزووَ، ُٓطُض ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ث

غؤٕٚ ايػٗدا٤ ٚ املؤْفًني ٚعض١ٜٛ نٌ َٔ ٌ ؾ١ٓ بس٥اض١ َٛدٜس عاّ خدَات تػهُغُض زَنُئ، )قػٍُ ي
يُبُض غؤٕٚ االسصا٤ ٚايبشح(، ايػٗدا٤، َدٜس غؤٕٚ املؤْفًني، َدٜس غؤٕٚ ١ٝ، َدٜس َٛدٜس ايػؤٕٚ ايكاْْٛ

ٌَ ُٓو يًصُْيُف نُ ًَت، تُزقًيُ ثط ٗشَنُزا ٖاتًًُ زَضََُّ َى ُٓوَف ْاب كٌ ًٓؿٌ َىزيط عاّ زيط ب
ٍَ زياضٍ ُْنطايتُوَ،  بهات، نُ يُزَضََُّ وٍ طُوضَتطَ يُٙيٌُْ وَظيؿٌ، زوو، شَاضٍَ ُْٓساَُنإ يُو
ًَؽت  ًَ ًًَُ؟، تُْٗا ب ٍَ و شَاضَنُيإ نُْسَ و ن واتُ نطاوَيُ، َُعًىّ ًًُْ ٓايا بُ ض ُْوعُى قُضاضتًإ زَضز
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ًَت يإ بُو ؾهًُّ نُ يُ ث ًَُُ يُ ٙيٌُْ قاْىٌْ َ٘ظَوت قاْىٌْ ب ط ٗشَنُزا ٖاتًًُ بُ َُعكىيٌ ْاظاْؽت ٓ
 عَُُيًـ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَؿًٓاضَ قػُ بهات، زوايٌ زَغتُيُٓ زَْيسإ، ؾُضَىو. ًَسَزَئ يُغُض ُٓو ث  تُْٗا َُْابٌ وَظيط ضَيياٍ ث
 

 َظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/و
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بُض َيىَبُضٍ طؿيت زيىإ يإ بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت  ًَ ٍَ بُ يُى نُغُوَ ببُغرتَيتُوَ، ب ُّٓ ناضَ ْانط
و تىاْايٍُ ًًُْ، َُُٓ بُ عَُُيٌ بَ٘إ ُٓو بُض َيىَبُض، ُٓو ؾاضَظايٌ  ؾًُٖسإ، َاضٍ وا ُٖيُ

ٌَ، 61ضنُوتىوَ، يُعين بًبُغتًتُوَ ُّٖ بُو )زَ ٍَ، طًُيٌ ظٗض زَب ٍَ، زوا زَنُو ( ضٗشَ ناضَنُ ْانط
ًَهُ  ٌَ، ُٓوَ َطووُْت ًٌَ يُ ثًُّ بُض َيىَبُضٍ طؿيت نَُرت ُْب ًَ ٍَ، بُآلّ ُٓطُض ب يُضووٍ عَُُيًًُوَ ْانط

ًٌَ، ناضَن ًٌَ، بُض َيىَبُضَيهٌ طؿيت زابٓ  ُ باؾرت و ٓاغاْرت زَض وات، غىثاؽ.و زَتىاٌْ ضاوَيصناض زابٓ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ، وَنى يًصُّْ ياغايٌ باغٌ نطز،  خٍ٘ زوو ضَييا ُٖيُ، ضَييايُنُ ُٓوَ َُٖىو يًصُْنُ تُحسيس بهط
ًَؽت غُضٗنٌ ُّٓ يًصُْيُ ثًُن ًَ ًَؿًٓاضٍ نطزووَ، بُآلّ ب ُّ يُ َىزيط ياًْـ وَنى غًاغُنُّ وَظيط نُ ث

ٌَ، ًٓرت بعاْؽت يًصُّْ ياغايٌ......، ؾُضَىو.  عاّ نَُرت ُْب
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٗدا٤ ٚ تػهٌ ؾ١ٓ بس٥اض١ َٛدٜس عاّ خدَات ايػؤٕٚ ايػزَتىاْؽت غًاغُنُّ بُّ ؾهًُّ بٓىوغؽت )

غؤٕٚ َدٜس غؤٕٚ غٗدا٤، َدٜس غؤٕٚ املؤْفًني، َدٜس املؤْفًني ٚعض١ٜٛ نٌ َٔ َدٜس غؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ، 
 غىثاؽ. االسصا٤ ٚايبشح(،

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. عُط.

 بُض َيع ز. عُط ستُس اَؽت )ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
، ُٖضوَٖا ًٖض ناًَـ يُ ُْٓساَاٌْ سيس ُٓوَ ُْٖاتىوَحيُض اغتًسا يُ َُؾطوعٌ َُٖىاضنطزُْنُزا بُ تُ

ٌَ، حًهُُت يُ  ًَت، غ ًَؿًٓاضٍ ُٓوَيإ ُْنطزووَ تُمسًًُنُ بُ زَقًكٌ ْاوٍ ُٓو َ٘ظَؾُ ب بُض َيع ث
 ًٌَ ًَػتا ث ٍَ، نىْهُ يُ ضابطزووزا حُغط  نطاوَ بُ يُى نُغُوَ و ٓ َُٖىاضَنُ ُٓوَيُ نُ حُغط  ُْنط

ٍَ، ب٘يُ بُض اغيت ُٖوَيبسَئ ُٓو غ ٌَ و ثاؾإ ْانط ًَؽت ثًُنُّ يُ بُض َيىَبُضٍ طؿيت نَُرت ُْب ًاغُّ نُ بًَ
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ًَت ناض تَُٖىوؾ ًَىَيُى تُؾهًًٌ بهات نُ بتىاْ ًَتُوَ ب٘ وَظيط و وَظاضَت ب٘ ُٓوَّ نُ بُؾ ًَٓ ًَو ؿت
 بهات، غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 .ؾُضَىو ناى عُط، بؿُضَىوٕ ب٘ غُض َُُْغُ
 
 
 

 بُضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ٌَ ٌَ ب ًَؿهُؾٌ نطز يُغُض ُٓوَّ نُ ُٓو يًصُْيُ بُغُضٗنايُتٌ يُن ًَؿًٓاضَّ نُ َُْابٌ وَظيط ث ُٓو ث
 ٌَ ًَ ٍَ ب ٌَ، ظٗض ضاغتُ، ظٗض َُْتًكًًُ َآًعَ ُٓوَّ نُ تُمسًًُ بهط ثًُنُّ يُ َىزيط عاّ نَُرت ُْب

ٍَ، يُبُض ُٓوَ َىزيط عاٌَ ؾ ٌَ يُّ ًٓؿُ نُ بٍ٘ تُخػًؼ زَنط آلٕ ًَُٗت، بُآلّ خًربَ و نُ ؾآٍُ ُْب
ًٌَ ياغانُف ٖاتىوَ َىزيطٍ عاٌَ ؾٔى ًَىيػتُ نُ َُْابٌ وَظيط باغٌ يُغُض نطز، يُ ُٓق ٌْ وُٓوٖا ث

( ٌَ ًَ ٍَ، ُٖض ب يُ نُْس يُواُْبدزد١ َدٜس عاّ ٚعض١ٜٛ عدد َٔ َٛظفٞ ايٛشاز٠(، ًٓساضٍ ُٓوَ ٙبسض
ًَؿرت يَُُ ًٓؿًإ نطزووَ زَضََُؾًإ َىزيط ًًُْ، بُآلّ َىختُغٔ يُو ًٓؿُ، ظٗض  ًَهٌ وَظاضَت ث َ٘ظَؾ

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَُُ قػَُإ يُغُض ُٓوَ نطز تُْٗا غُضٗنٌ يًصُْ ثًُنُّ يُ َىزيط عاّ نَُرت  ًَػتا خٍ٘ حُقًكُتُ، ٓ ٓ
،ٌَ ًَسايُ، ب٘يُ زاوا يُ  ُْب ٌَ يُ ْاوَناٌْ تط، حُقًكُتٌ ت بُآلّ ًٖض نُؽ زاواٍ ُْنطز تُمسًًُ ُٖب

 يًصُّْ ياغايٌ زَنُئ تُْٗا غُضٗنٌ يًصُْ....، ؾَُىو ناى ناضزٗ.
 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ زواٍ ُٓوَّ ُْٓساّ ثُضيَُاُْ بُض َيعَنإ َىْاقُؾٍُ زَن ًَؿًٓاض بطازَضَيو يُْاناو زََي ُٕ زَطُيُٓ غُض ث

ٌَ؟ يُعين ت٘ زواٍ  ًَٔ غًاغُّ ؾتُنُّ ُٓو بهُٕ، نٕ٘ ؾيت وا زَب ًَهِ ُٖيُ زَيؽت زََي نانُ َٔ ؾت
ٌَ وََيآل واباؾُ ُْٖسَى بٍ٘  ًَتُوَ زََي َىْاقُؾُيُنٌ ظٗضٍ نُْسئ ثُضيَُاْتاض يُثط  بطازَضَيو ضاغت زَب

 ىثاؽ.غًاغُ بهُٕ، ظٗض غ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَو بهُٕ ُّٓ  ًَؿًٓاضٍ ؾت ٌَ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ ث ًَؿًٓاض يُ شَاضَّ ُْٓساَإ وَضزَططئ، غ ًَُُ ث بُض َيعإ، ٓ
ًَؿًٓاضٍ تطٍ ُٖيُ، يًصُّْ َىختُغًـ  ٍَ، يُ َُٖإ ناتسا َُْابٌ وَظيط ب٘ خٍ٘ ث ًَؿًٓاضَ وَض زَطري ث

ًَطَ يُ ًٌَ خ٘يُتٌ  ي ًَؿًٓاضٍ خ٘يإ ُٖيُ، ب٘يُ َ ٌَ نُؽ ظياتط زاًْؿتىوُْ، يُعين ُٓواًْـ ث غ
ًَؿًٓاض خبطَيتُ زَْيساُْوَ،   ناى عىٌْ ؾُضَىو.زووضتطئ ث
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 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ: ًًٌََُ ثط ٗشَنُ بَُؿ  َاززَّ غ
 املاد٠ ايجايج١:

١ٓ بس٥اض١ َٛظف الٜكٌ دزدت٘ عٔ َدٜس عـاّ َـٔ ذٟٚ اــرب٠ ٚاالختصـا  ٚعضـ١ٜٛ ازبعـ١       اٚاّل: تػهٌ ؾ
َٔ َٛظفٞ ايٛشاز٠ التكٌ دزدتِٗ عٔ َدٜس ع٢ً إ ٜهٕٛ اسدِٖ قاّْْٛٝا يًٓعس يف االعرتاضات املكدَـ١ َـٔ   

دز قسازاتٗــا قبــٌ ذٟٚ ايػــٗدا٤ ٚاملــؤْفًني عًــ٢ ايكــسازات ايصــادز٠ َــٔ املــدٜسٜات ايعاَــ١ يف احملافعــات ٚتصــ   
 باالغًب١ٝ ٚؽضع ملصادق١ ايٛشٜس.

 ثاّْٝا: تتٛىل ايًذ١ٓ املػهٌ اعالٙ املٗاّ ايتاي١ٝ:
 ايبت يف االعرتاضات املكد١َ َٔ قبٌ  ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚاملؤْفًني يػسض لٛهلِ بلسهاّ ٖرا ايكإْٛ. -1
( َٜٛـّا َـٔ   21٘ خـالٍ ) حيل يهٌ غدص ذٟ َصًش١ ايتعًِ يد٣ ايًذ١ٓ اـاص١ َٔ ايكـساز ايـرٟ اصـدزت    -3

 تازٜذ ايتبًؼ بايكساز اٚ اعتبازٙ َبًػّا.
 ( َّٜٛا َٔ تازٜذ تكدميٗا.61ع٢ً ايًذ١ٓ اـاص١ ايسد ع٢ً ايتعًَٛات املكد١َ ايٝٗا خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ) -2
حيل يهٌ غدص ذٟ َصًش١ ايًذ٤ٛ اىل قانِ االسٛاٍ ايػدص١ٝ الثبات لٛيـ٘ بلسهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ بعـد       -4

 اصداز ايًذ١ٓ قسازٖا بسفض ايتعًِ ٜٚعف٢ َكدّ ايطًب َٔ ايسضّٛ ايعدي١ٝ.
( َٜٛـّا اعتبـازّا َـٔ    21ٜهٕٛ قساز قانِ االسٛاٍ ايػدص١ٝ قاباّل يًطعٔ اَاّ قه١ُ ايتُٝٝص خالٍ َد٠ ) -5

 تازٜذ ايتبًؼ بايكساز اٚ اعتبازٙ َبًػّا.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ يُطَُيسايُ؟ تهايُ زَغيت بُض  ًَىَيٍُ ُٓو َاززَيُ خىَيٓسضايُوَ ن ًَػتا زَغتُيُٓ زَْيُوَ، بُّ ؾ َيعإ، ٓ
ٍَ ًًُْ؟ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، 44بُضظ بهاتُوَ، ظٗض غىثاؽ، ) ٌَ يُطُ ( ُْٓساّ يُطَُيُ، ن

ٍَ ًًُْ، نُواتُ بُظٗضيُّٓ زَْط ُّٓ َاززَيُ 9)  ثُغُْس نطا، ؾُضَىو ب٘ َاززَيُنٌ تط.( ُْٓساّ يُطُ
 بُض َيع قباح بًت ايًُ ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 (:5املاد٠ )
 ( َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ:2اٚال: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )

 االبٔ ٚ ايبٓت: اذا مل ٜهْٛٛا ٜتطًُٛا اٟ زاتب اخس َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ(. -2)
 َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ: 4ا: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ ثاْٝ

 ( اعالٙ(.2ٜطتج٢ٓ االٚالد ايعادصٜٔ َٔ ايػسٚط ايٛازد٠ يف ايفكس٠ ايفسع١ٝ ) -4)
 ( َٔ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ:6ثايجا: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )

 ٜهْٛٛا ٜتطًُٕٛ اٟ زاتب اخس َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ(.االخٛٙ ٚاالخٛات: اذا مل  -6)
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 ٚتكسأ ناآلتٞ  7زابعا: تضاف فكس٠ فسع١ٝ ددٜد٠ اىل ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚبتطًطٌ 
 (.6ٜطتج٢ٓ اخ٠ٛ ٚإخٛات ايػٗٝد ٚاملؤْفٌ ايعادصٜٔ َٔ ايػسط ايٛازد يف ايفكس٠ ايفسع١ٝ ) -7)

 اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ: خاَطا: تعدٍ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠
 ثايجا:

 تصسف َطتشكات ايٛايد ٚايٛايد٠ َد٣ اؿٝا٠. -1
 تصسف َطتشكات )ايصٚز( اٚ )ايصٚد١( َد٣ اؿٝا٠ بػسط عدّ ايصٚاز َس٠ اخس٣. -3
ٜٛقف صسف َطتشكات شٚز اٚ شٚد١ ايػٗٝد ايرٜٔ تصٚدٛا َس٠ اخس٣ اذا نإ يًػٗٝد ٚازخ َٔ ايدزد١  -2

ٓش١، اَا اذا مل ٜهٔ يًػٗٝد ٚازخ َٔ ايدزد١ االٚىل فٝكطِ ايساتب بني ايٛازخ َٔ االٚىل ٚتصسف هلِ َ
 ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚ )شٚز( اٚ )شٚد١( ايػٗٝد ايرٜٔ تصٚدٛا َس٠ اخس٣.

 ضادضا: تعدٍ ايفكس٠ خاَطا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ:
 خاَطا:

 اٟ َٓٗا ايٛازخ ٚ املطتشل ايٛسٝد.تصسف املطتشكات نًٗا يالبٔ ٚايبٓت ط١ًٝ سٝاتٗا اذا نإ 
 ضابعا: تعدٍ ايفكس٠ ضادضا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚتكسأ ناآلتٞ:

، 2ضادضا: ٜطتج٢ٓ اٚالد ٚاخ٠ٛ ٚاخٛات ضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ َٔ ايػسٚط ايٛازدٙ يف ايفكستني ايفسعٝتني )
 ( َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرٙ املاد٠.6

ًَيطٍ  غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو بُنىضزيًُنُّ.
 بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿهُف نطايُ، َاززٍَ  ًٌَ ثط ٗشَنُيُ نُ ث بُض َيعإ، نىضزيًُنُ نٕ٘ ْىوغطايُ ُٓوٖا زَخىَيُُٓوَ، ُٓق

ًَٓجَُُ.  نىاضَّ َُٖىاضنطزُْوَّ َاززَّ ث
ٌَ يُ بط  ًَىَيُ:يُنُّ: بط طُّ غ ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ  طُّ زووٌََ َاززَّ ث

 نىض  و نض: ُٓطُض ًٖض َىونُيُنٌ تط يُ نُضتٌ حهىٌَ وَضُْططٕ(. -2
ًَىَيُ: ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ  زووَّ: بط طُّ نىاض يُ بط طُّ زووٌََ َاززَّ ث

 غُضَوَزا ٖاتىوَ. (2ٍَٓساَيٌ ثُنهُوتُ بُزَض زَنطَئ يُو َُضَُّ يُ بط طُّ ) -4
ًَىَيُ: ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ ًًَُّ: بط طُّ ؾُف يُ بط طُّ زووٌََ َاززَّ ث  غ

 بطاو خىؾو: ُٓطُض ًٖض َىونُيُنٌ تط يُ نُضتٌ حهىٌَ وَض ُْططٕ. -6
ًَٓجُّ بُضيعبُْسٍ بط طُ حُوت ظياز زَنطَيت. ٍَ ب٘ بط طُّ زووَّ يُ َاززَّ ث  نىاضَّ: بط طُيُنٌ ْى

 بطا و خىؾهٌ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوٍ ثُنهُوتُ بُزَض زَنطَئ يُو َُضَُّ يُ بط طُ ؾُف زا ٖاتىوَ. -7
ًَىَيُ: ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ ًًَُّ، َاززَّ ث ًَٓجُّ: بط طُّ غ  ث
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:ًًَُّ  غ
 ؾايػتُنإ واتُ )َػتُحُقاتٌ زايهٌ و باوى( ُٖتا َاوٕ ب٘يإ غُضف زَنطَيت. -1
3- ًَ ًَو َاضَيهٌ تط ٖاوغُضطريٍ ؾايػتُناٌْ َ طز يإ شٕ ُٖتا َاوٕ ب٘يإ غُضف زَنطَيت، بَُُضَ

 ُْبُغتُٓوَ.
ًَطز يإ شُْ ؾًُٖس ُٓواُّْ زووباضَ ٖاوغُضطريٍ زَنُٕ ضازَطريَيت و ُٓطُض ؾًُٖس  -2 ؾايػتُناٌْ َ

ًَت ُٓوا ًَٓخُيُنٌ ب٘ غُضف زَنطَيت، بُآلّ ُٓطُض ؾًُٖس َري اتيطَيهٌ ثًُ َرياتيطَيهٌ ثًُ يُنٌ ُٖب
ًَطز يإ شٌْ ؾًُٖس نُ َاضَيهٌ تط ٖاوغُضطريٍ  ًَىإ َرياتيطٍ ثًُ زوو َ يُنٌ ُْبىو َىونُنُّ يُْ

 زَنات زابُف زَنطَيت.
ًَىَيُ: ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ ًَٓجٌَُ َاززَّ ث  ؾُؾُّ: بط طُّ ث

َاوٕ ب٘يإ غُضف زَنطَيت، غُضٌََُ ؾايػتُنإ واتُ َىغتُحُقات ب٘ نىض  يإ نض ُٖتا يُ شياْسا 
ًَت. ًَهًإ تاقُ َرياتيط و ؾايػتُ ب  ُٓطُض يُن

ًَىَيُ: ًَٓجُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ  حُوتُّ: بط طُّ ؾُؾٌَُ َاززَّ ث
ٍَ و بطا و خىؾهٌ قىضباًْاٌْ ًَٓ٘غايس يُو َُضَُّ يُ ُٖضزوو بط طُ ) (ٍ بط طُّ زووٌََ ُّٓ 6، 2َٓسا

 ٔ.َاززَيُزا ٖاتىوٕ بُزَض زَنطَي
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو يًصُّْ ٖاوبُف ضًَٓتإ.
 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ضٌَٓ ُٖضزوو يًصُْ ُّٓ ضاث٘ضتُيُ نُ زَغت٘فتُوَ ب٘ بُض َيعتإ.
ًَؿًٓاضٍ ُّٓ زاض ؾتُٓو  َيُ زَنُئ.غُباضَت بَُاززَّ نىاضٍ ثط ٗشَنُ ث

ًَٓجٌَُ ياغايُنُ بُّ 6، 4، 2يُنُّ: َُٖىاض نطزُْوَّ بُْسَناٌْ ) ًًٌََُ َاززَّ ث ( يُ بط طُّ غ
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  ؾ

ًَٓجُّ بُغُض َٓساَيٌ ؾًُٖسٍ غُْيُضزا 6، 4، 2حهىَُناٌْ بُْسٍ ) -2 ًًٌََُ َاززٍَ ث (يُ بط طُّ غ
ٌَ ْانطَيت، َُُٓ ُٓطُض ضووْهطزْ ٌَ بَُ ًَت ب٘ ُٖظاآلٕ، َ ًَو ب ُوَيُنٌ يُطَُيسا بسَّ، ب٘ ُٓوَّ تُوظعت

ًَػتا ؾًُٖسٍ  ٓ ًَُُ ًٌَ ثط ٗشَنُ َٓساَيٌ ؾًُٖس و ُْٓؿايٌ بُزَض نطزووَ يُ ياغا، ٓ نىْهُ يُ ُٓق
 غُْيُضيؿُإ ب٘ ظياز نطزووَ.

ٌَ ب -4 ًٌَ غُضوَزا ٖاتىوَ بُغُض َٓساَيٌ نُغاٌْ ثُنهُوتُ َ ًَت.ُٓو َُضَُّ يُ بُْسٍ غ ٌَ ْاب َُ 
 ؾُف: خىؾو و بطايُنإ ُٓطُض ًٖض َىونُيُنٌ تط يُ نُضتٌ تايبُتِ حهىٌَ وَضُْططٕ.

ًَٓجٌَُ ياغايُنُ ظياز زَنطَيت و بُّ  زووَّ: بُْسَيو بُضيعبُْسٍ حُوت ب٘ بط طُّ زووٌََ َاززٍَ ث
ًَىَيٍُ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  ؾ
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ُٓو َُضَاُّْ غُضَوَّ  ًُا باضإ ُٓطُض ثُنهُوتُ بٔنً خىؾو و بطاٍ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوإ و -7
ٌَ ْانطَيت نُ يُ بُْسٍ ؾُؾٌ غُضَوَزا ٖاتىوَ. ٌَ بَُ  بُغُضزا َ

ًَىَيٍُ خىاضَوَ  ًَٓجٌَُ ياغايُنُ بُّ ؾ ًًٌََُ َاززَّ ث ًًَُّ: َُٖىاضنطزُْوَّ بط طُّ غ غ
 زَخىَيٓسضَيتُوَ:

 ج زَنطَيت.ًُٓتًاظاتٌ باوى و زايو بُ زضَيصايٌ شيإ خُض -1
خُضَهطزٌْ ًُٓتًاظاتٌ ٖاوغُض يإ ٖاوغُضٍ ؾًُٖس بُ زضَيصايٌ شيإ بُو َُضَُّ ٖاوغُضطريٍ  -3

 ُْناتُوَ.
ٖاوغُضطريٍ نطزَوَ،  ُض يإ ٖاوغُضٍ ؾًُٖس ُٓطُض ٖاتىضاططتين خُضَهطزٌْ ًُٓتًاظاتٌ ٖاوغ -2

ت، بُآلّ ُٓطُض ؾًُٖسَنُ واضغٌ ُٓطُض ؾًُٖسَنُ واضغٌ ثًُ يُنٌ ُٖبىو ًَٓخُيُنٌ ب٘ خُضج زَنطَي
ًَىإ واضغُ ثًُ زووَنإ زابُف زَنطَيت.  ثًُ يُنٌ ُْبىو ُٓوا ضاتبُنُّ يُ ْ

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ: ًَٓجُّ بُّ ؾ ًَٓجُّ يُ َاززَّ ث  نىاضَّ: َُٖىاضنطزُْوَّ بط طُّ ث
ًَهًإ واضغٌ خُضَهطزٌْ ًُٓتًاظاتُنإ ب٘ َُٖىو نىض  و نهُناٌْ نُ يُشياْسا َاوٕ،  -5 ُٓطُض ُٖض يُن

 تًُْاٍ ؾًُٖسَنُ بٔ، واتُ تاقاُْ.
ًَىَيٍُ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ: ًَٓجٌَُ َاززَّ ؾُؾُّ َُٖىاض زَنطَيتُوَ بُّ ؾ ًَٓجُّ: بط طُّ ث  ث

ٍَ نىشيُنإ و َٓساَيٌ ؾًُٖسٍ غُْيُض ُٓو َُضَُ  -6 ٍَ و خىؾو و بطاناٌْ قىضباًْاٌْ نَُ٘ َٓسا
 (ٍ بط طُّ زووٌََ ُّٓ َاززَيُزا ٖاتىوَ.6، 2يُ بُْسَناٌْ )ْاييطَيتُوَ نُ 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًين َٔ ُٓوَي بُْسٍ زووَّ و اٚال: تعدٍ ايبٓد ثاْٝا(، ُ خٍ٘ ُٓوَ بىوتطابايُ )غُباضَت بُّ َاززَيُ ت
ًًَُّ و نىاضَّ و ؾُؾُّ  ًَسا ًًُْ يُو ثايج١( خٍ٘ ؾُقُضَ )ايجايج١،  ُْىَٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ، غ ًٖهٌ ت

ٍَ بُ  ٌَ بهط ًَتعدٍ ايبٓد ايجاْٞ(، َا )جا١ْٝ( اي)ايفكس٠ بُْساُْ، زَب و يُعين بُْسٍ زووَّ ظٗض ططيٓيُ، يُن
( ٌَ ًَؿُ طُوضَنافتإ ُٓوَ بىو نُ زََي االبٔ اىل سني انُاٍ ايسابع١ ٚايعػسٜٔ َٔ ايعُس اذا مل ٜهٔ يُ ن

ًَتُوَ بُوَّ ُٖتا )َطتُسّا يف ايدزاض١(،  ٍَ، زواٍ ُٓوَ ًٓرت ًٖض 34َُُٓ نىض ٍ ؾًُٖس زَبُغت ( غا
ٍَ، ْاناضَ ًٓـ ُْنا، ب٘ ُٓوَّ َىونُنُ وَض بيطَيت، يَُاَي ًَُُ خَ٘إ وَضْاطط ًَت، بُآلّ ٓ ُوَ زابًٓؿ

ٍَ بُ ًَٓخُ، ُٓو نىض َ ُْبُغرتَيتُوَ،  ًَؿًٓاضَإ ُٓوَيُ بهط زوايـ نُ باغٌ َىونُ و ًَٓخُنُ زَنُئ ث
نهًـ ُٖضوَٖا، ُٓطُض نطايُ ًَٓخُ ب٘ ُٓوَّ بتىأْ ًٓـ بهُٕ، غُضباضٍ ُٓوَّ نُ َاؾُنُّ خ٘ؾًإ 

ًَؿاُّْ نُ وَض بيطٕ، َُُٓ غُباضَت بُّ بُْسَ، ُٓ ًَهُ يُو ن وَّ تط َُغُيٍُ ؾىونطزُْوَ، ُٓوَ يُن
ٌَ تُواوٍ َىونُنُ يإ ًَٓخُنُ وَض  ًَؽت شٕ ٖاوغُض نُ ؾىو زَناتُوَ، ٓايا َاوت ُٖب ُٖبىوَ، نُ بابًَ
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ًَسايُ،  ًَؿُّ ُّٖ ًٓٓػاوت ت ٍَ ؾىَئ ن ًَهَ٘يًُٓوََإ نطز، يُ ُْٖس ًَُُ ظٗض ي ٌَ يإ ْا؟ ٓ بيطَيت ُٖتا ُٖتاي
ًَؿُّ نَُ٘آليُتًؿُ، ًٓٓػاؾُنُ ُٓوَيُ َاضٍ وايُ ؾًُٖسَنُ يَُاَيُنُّ زا ثُضوَضزَ بىوَ و زوايٌ ُٖ ّ ن

ٌَ ًٓٓػاوت زَظأْ نُ  ًَو ٖاوغُضطريٍ زَنا ًٓرت ُٓو زايو و باونُ يُعين ب ًَو يإ زوو َاْي َُغُيُٕ َاْي
ًَهًا ٍَ بُ ٖاوغُضَنُ، َُُٓ ٙيُْ ٌَ، َُٖىوٍ بسض ًَهًإ ُْب ٍَ ًٖض َاؾ ًَهٌ تطٍ ُٓوَيُ ُٓطُض ُْزض ٕ، ٙيُْ

ٌَ ًٓٓػاؾًًُ بُضاَبُض بُو ٖاوغُضَ نُ َاوت ُٓوَّ ُٖيُ ؾىو بهاتُوَ،  بُ ٖاوغُضَنُ ُٓويـ ُٖض ب
ًَُُ زضاغُمشإ  ًَىإ ُٓوَزا خ٘ ٓ ًَتُوَ نُ ؾىوُْناتُوَ، يُبُض ُٓوَ يُْ يُعين ُٓو َىونُيُ ُْيبُغت

ًَؿُإ نطز، نُ وَنى ٖاوناضٍ زاضايٌ زياضٍ نطاوَ نُ ؾىو زَناتُوَ  نطز، تَُاؾاٍ ياغاٍ ُٓوَّ ب٘ظْ
ًَهٌ ُٓوَّ بسضَييَت نُ ٖاوناضيًُنٌ بسضَييَت، يُعين ًَٓخُيُنٌ بسضَييَت، زياضٍ بهطَيت، ب٘ ُٓوَّ ب٘  َاؾ
ًَتُوَ، ُٓوَّ تاقاُْف نُ ظٗض ططيٓيُ، تاقاُْنإ نُ نُْس ؾًُٖسيإ ُٖيُ، ٌٓ  ًَٓ ُٖضزوٙ ًٓٓػاؾًًُنُ ؿت

ًٌَ خ٘يُتٌ و ًَيُّ خ٘يُتٌ شَاضَؾًإ ظٗض ًًُْ، َ ٍَ، ُٓوَ بُض اغيت َ ا ُٖيُ ُٖض يُى ؾًُٖس وَضزَطط
ًَهًإ بسضَييَت، ٌٓ َُٖىو ؾًُٖسَناًْإ  ُٓو َُٖىو ْاخ٘ؾٌ و زَضزَ غُضيُيإ بُغُضزا ٖاتىوَ ًُٓتًاظات

 بسضَييَت، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَهٌ ُٖيُ، ؾُضَىو.  غُضٗنٌ يًصُّْ ؾًُٖسإ تُوظعت
 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ، َٔ ضووْهطزُْوَيُنًؿِ  زياضَ ُٓوَّ َُْابٌ وَظيط باغٌ نطز، ُٓوَ زوو غَُيُتٌ َُتبُعًًُ ٍٙ ٓ
ًَؿُ ب٘ يًص ًَسا ُْبىوَ، ن ًَسا زا، ثطٗشَنُّ حهىَُت ًٓػتػٓاٍ ت ًَُُ زضوغت زَبىو، ًٓػتًػٓاٍ ت ُْنُّ ٓ

ًَُُ ؾُضظَإ نطزووَ بُغُض وَظاضَت و  ًَؿًٓاضٍ يًصُْنُّ ٓ ُْبىو ب٘ َٓساَيٌ ؾًُٖسٍ غُْيُض، ث
 وَظاضَتًـ بُض اغيت ثؿتيريَإ بىو ب٘ ُٓوَ، ب٘يُ ٓاطازاض بٔ، غىثاغتإ زَنُّ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ قػ ًَٔ، ظٗض غىثاؽ، ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ ن ًَ ُّ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ُٖيُ؟ تهايُ ْاوَناْتإ ب
ًَطظاز، ٓاؾيت خإ، نىَيػتإ خإ، ز. بؿري، ناى ناضوإ، ٖاشَ خإ، ز. التس، شيإ خإ، ناى حَُُ  )ناى ؾ

ًَط خإ، ثُ ياّ خإ، ظًإ خإ، ناى ؾىإ، طُؾُ غعًس، ظَنًُ خإ، تاضا خإ، ناى امساعًٌ، ضاظاو خإ، ؾً
ًَطظاز.  خإ، ناى عبسايطلتٔ، ٖاوض اظ خإ(، ؾُضَىو ناى ؾ

ًَطظاز   ؾطيـ: عبداؿافغبُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ قػُناٌْ َُْابٌ وَظيط ظٗضبٍُ ظٗضٍ ن٘نِ، ثؿتيرييؿٌ زَنُّ بُض اغيت  زياضَ َٔ يُ ُٓوََيُوَ يُطُ
ًَو يُو ٍَ ُٓو َىونُيٍُ ُْزضَييَت ُٓطُض ًٓـ بهات، َٔ يُوَزا، يُن اُْ نىض ٍ ؾًُٖس نُ باغٌ ُٓوَ زَنط

فتىوُْيُى زَيُُٓوَ نىض ٍ ؾًُٖسَيهُإ ُٖيُ، نىض َيهٌ تطَإ ُٖيُ ظٗض ًٓعتًازٍ و نىض ٍ ؾًُٖس ًًُْ، 
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ًَهسا، يُعين ُٖضزوونًإ يُى َىونُ وَضزَططٕ، نُ ُٓطُ ض نىاض غُز ُٖضزوونًإ ؾُضاَاْبُضٕ يُ ؾىَيٓ
ٍَ حًػابٌ ُٓوَ زَنا نُ باونٌ ؾًُٖس  ًَٓج غُز ُٖظاضَ، ؾُضقٌ ُّٓ نىض َ ؾًُٖسَ يُنىَيسايُ؟ يُنى يإ ث
ًَهٌ؟ ب٘يُ بُضاغيت َٔ زاوا زَنُّ يُ يًصُْنُ  َٙتُ زاوَ، نىا ًُٓتًاظاتُنُّ؟ نىا ؾت بىوَ؟، خىَيين ب٘ ُٓو و

ًَو ب٘ َٓساَي ٌَ ُٓوَ و يُ ُْٓساَاٌْ بُض َيعيـ نُ حًػاب ًَت يإ ثُنهُوتُ ب ٌ ؾًُٖس بهطَيت، عاَع ب
ٍَ، ُٓوَّ نُّ ُٖيُ باوى و زايهٌ ؾًُٖس  ًَايُ، بُآلّ ُٓوٍ تطيـ نُ ثُنهُوتُف ًًُْ ُٓوَّ ب٘ بهط

( بُضَو شووضَ، يُعين ؾُتطَيُنٌ ظٗض شيايٓإ َُْاوَ 61ُٓوَْسَّ بعاْؽت عىَطيإ بُٙيٌُْ نَُُوَ يُ )
ًَِ واًًُْ ُٓوَ ثاضَيُنٌ نُ ُٓوَيإ ب٘ بهُئ،  ب٘يُ ُٓوَّ ُٖيُ نىض  و نض و بطاو خىؾهٌ ؾًُٖسَ، ث

ٍَ بُض اغيت ُٓواُْ، ُٓو ؾًُٖساُّْ  ٍَ، ُٓطُض بؿهُو ُٓوَْسَ ظٗضٍ َايٌ ًًُْ نُ بُغُض حهىَُت بهُو
ٌَ بهُئ ضوحًإ ٓاغىوزَ ب ًَُُ وايإ ي ًَِ وايُ يُ َُٖىو ؾتُناٌْ تط ظَضووض تطٕ نُ ٓ هُئ نىضزغتإ ث

ًَؿُُضطُ، نُ  ًَؿًٓاضَيهُ ب٘ يًصُّْ ث يُْاو ط٘ض َناًْإ، َٔ ُّٓ قػاٍُْ نُ زَيهُّ بُض اغيت َُُٓ ث
ٍَ نُ ُٓواُْ  ٍَ نَُُْٔساَاٌْ غُْيُضيـ ُٓو حًػابُيإ ب٘ بهط ًَؿُُضطُ زَيطيُٓناًْـ يُطُ ُٓواُّْ ث

ًَطَ،  ًَهٌ تطزا، َٔ ُْٓساٌَ ثُضيَُامن ي ٍَ يُن ًَو بهطَئ يُطُ ٍَ ُْٓساّ ثُضيَُاُْ بُض َيعَناٌْ ؾُضق يُطُ
ًَؽت َٔ  ًَؿُُضطايُتًِ نطزووَ بابًَ ًَهِ ًًُْ، حًػابٌ ُٓوَّ ب٘ ْانُٕ نُ ًَٓـ ث ًَػتا ًٖض ؾُضق زيهُزا ٓ
ًَهٌ ًًُْ، يُعين ُٓوَّ نُ نطا، تُبعُٕ َُبُغتِ ظٗضبٍُ  نَُُْٔساّ بىوّ، َُٓاُْ ًٖض حًػاب

ًَؿُُضطُ زَيطي ًَو خعَُتٌ نَُُْٔساَاُْ، ظٗضبٍُ ث ٍَ نُ َُٓاُْ غُضزََ ًَهًإ ب٘ بهط ٌَ حًػاب ُٓناُْ، زَب
ُّٓ ًًًَُتُيإ نطزووَ، خعَُتٌ ُٓو خانُيإ نطزووَ، يُبُض ُٓوَ ب٘يُ َٔ َاضَيهٌ زيهُ زاوا زَنَُُوَ 
ٍَ، نُ َىونُنُيإ  ُٓواٍُْ نُغىناضٍ ؾًُٖسَنإ نىض يإ، نهًإ، بطايإ، شًْإ ُٓو حًػابُيإ ب٘ ُْنط

ًَؿُُضطُ، شٌْ ؾًُٖس نُ ؾىو بهاتُوَ بس ضَييَت ُٓطُض ًٓؿٌ تطيـ بهُٕ، زواٍ ُٓوَ بطازَضيُٓ شٌْ ث
ًَطزَنُّ  ٌَ بيطئ ؾىو بهاتُوَ، ب٘ حًػابٌ ُٓوَ ُْنُئ ُٓو ؾُتطَيٍُ خُباتٌ َ ًَُُ ب٘ ضَيٌ ي يُعؽت ٓ

ؾهُوت و ؾىَيين زيهُزا بىوَ، نُ يُطَُيًا شياوَ، ُٓو ؾُتطَيُ يُ ؾاخسا بىوَ ضَْيُ بُضاغيت َٓساَيٌ يُ ُٓ
ًَػتا نُ ٖات٘تُوَ يُعين بُض اغيت زاوا يُ ٓاؾطَتإ و شْاًْـ زَنُّ نُ ظياتط  ُٖض ُٓو ٓاؾطَتُ بىوَ ٓ
ًَهٌ زيهُ بُغُض بُضٕ، حُقٌ ُٓوَيإ ُٖيُ  ثؿتيريٍ ُٓوَ بهُٕ نُ ُٓو شْاُْ حُقٌ ُٓوَيإ ُٖيُ شياْ

 ٌَ ٌَ ططت، ًٓرت بُ حًػابٌ َىونُنُّ بري نُ بصئ، ب٘يُ ت٘ ُٓطُض ُٓو ثاضَيُت ي ططت، ُٓو َىونُيُت ي
ٌَ غُضثُضؾتًإ بها، ب٘يُ َٔ زاواناضّ بُض اغيت شٌْ  ًَ ٌَ نُ ب يُ ؾىونطزٕ ْاناتُوَ، ضَْيُ َٓساَيٌ واؾٌ ُْب

ًَتُوَ، غىثاغتإ زَنُّ. ٌَ ُْبط ٕ و ؿتًٓ  ؾًُٖس ُٓطُض ؾىوؾٌ نطزَوَ ُٓو َىونُيٍُ ي
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىض َ/َ 

 ؾُضَىو ٓاؾيت خإ.
 بُض َيع ٓاؾيت ععيع قاحل:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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االٚالد ايعادصٜٔ َٔ ايػسٚط ايٛازد(، غُباضَت بُ َاززَّ نىاضَّ نُ خاَيٌ زوو باؽ يُ ًٓػتًػٓاْْ  زَنُئ )
ًَُُ َٓساآلٌْ ؾًُٖسَإ ٖ ٍَ غُضَوَزا، نىْهُ ٓ َُييطت يُوَّ نُ ُٓو ؾُضتاُْ َُُٓ تُْاقىظَ يُطُ

ًَطَزا ) ٌَ بهطَيت، ُٓي ٌَ بَُ ًَتُوَ؟ بُتايبُت  االٚالد ايعادصٜٔ(،بُغُضياْسا َ يُعين يُنىَيسا ؾىَيين زَب
َُؾٗىٌَ عاَعيًٓـ تُحسيس ُْنطاوَ نًًُ، َُبُغتُإ يُ نَُُْٔساَُ؟ نىْهُ عاَع يُعين تُتبًل 

ًَو َُضٌَ نطزِْ، ًٓكطاض نطزٕ يُغُض عاَع قىضغرتَ وَ ى يُ نَُُْٔساّ نُ ٓاغاْرتَ بُ ياغايُنُ نََُ٘ي
ٌَ، ُٖضوَٖا َٔ خاَيٌ غُضَوَيامن يُياز نطز، ُٓوَّ نُ باؽ يُ ) االبٔ ٚ ُٖيُ نُ بُغُضيسا تُتبًل زَب

ًَطَزا َىخايؿٌ تُواوٍ ايبٓت: اذا مل ٜهْٛٛ ٜطتًُٛا اٟ زاتب اخس َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ( ، يُعين َُُٓف ٓا ي
ًَهسا ُٓطُض ٖاتاُْ نُ َُٖىاضنطزُْنُّ ب٘ نطاوَ، نُ تُضحٌ ًَٓخُ زََُؾٗىَُن ى نات، يُعين يُنات

ًَت؟ ب٘يُ َُُٓ يُو ناتُزا نُ ُٓوَ  ًَت ض ضَييطيُنُ يُبُضزَّ ُٓوَّ نُ ضاتيب حهىٌَ تطٍ ُٖب ًَٓخُ ب
ٍَ، غُباضَت بُ َُؾٗىٌَ ًَٓخُنُ نُ ٓ ٌَ َُُٓف َُٖيبيري ًَُُ بُناضَإ تُغبًت بىو ٓ٘تَ٘اتًهًًُٕ زَب

ًَهٌ  ًَُُ َ٘ضَيو يُ حًًُ زَزٗظيُٓوَ ب٘ ُٓوَّ نُ ضاتب ًَٓاوَ، ًَٓخُ يُغُضَيهُوَ ًٓػتًؿازَّ ُٖيُ نُ ٓ ٖ
ًَٓاٌْ  ًَهسا وَنى بُناضٖ ٌَ َُُٓ مشىيٌ بهات نُ ْاوٍ ًَٓخُيُ، بُآلّ ُٓطُض ٖاتىو يُ حاَيُت ٌَ بتىاْ ُٖب

عين ب٘ َىغتُقبُيٌ ُٓو نُغاُْ نُ ُّٓ َُغريَ ًَٓخُ ضَييطٍ نًًُ يُبُضزَّ بط يين ًَٓخُزا؟ يُ
ًَو  ًَُُ تُحسيسٍ زَنُئ بُ َُؾٗىٌَ ًَٓخُ، ٓايا ضَييطيُنُّ نًًُ؟ نُ غبُييَن واقع زاضايًُيإ ٓ
ٌَ بهطَيت، نىْهُ َىعاَُيُ نطزٕ يُغُض بط يين ًَٓخُ  ُْط٘ض زضَيت بُبط ياضَيو ُّٓ ًَٓخاُْ ضَييطٍ ي

ٌَ تُحسيسٍ ًَٓخُنُف ٓاغاْرتَ وَى يُ بط يين َىونُ ًَت َاْياُْ، نُواتُ زَب يُى نُ َىونُّ حهىٌَ ب
 ٌَ ٍَ َُؾٗىٌَ ًَٓخُزا ٓاغاْرت ضَييطٍ ي ًَُُ يُطُ ًَُُ و َىعاَُيُنطزٌْ ٓ بهُئ، نىْهُ خُيؿًًُتٌ ٓ
ٌَ بري يُ  ٍَ، ب٘يُ َُُٓ بُض اغيت نُْسَيو ًٓػتًؿازَّ ُٖيُ بُ زيىَيهسا، بُزيىَيهٌ تطيـ زَب زَنط

ًَُُ نٕ٘ َُعاَُيُ يُطَُيًاْسا بهُئ، غُباضَت بُ َػتُقبُ ٓ ٍَ ًَو بي٘ض زض يًإ بهُيُٓوَ، ُٓطُض واقع
ًَٓجُّ بط طُّ زوو، نُ باؽ يُ ) تصسف َطتشكات )ايصٚز( اٚ )ايصٚد١( َد٣ اؿٝا٠ بػسط عدّ خاَيٌ ث

ًَو قػُ ْانُّ، نُ حُقٌ خ٘مشُ وَى شٕ قػُ بهُّايصٚاز َس٠ اخس٣(، َٔ  ًَطَ وَنى شْ ًَهٌ ي ، بُ َُؾٗىَ
ًَسا  ًَت، ًٓجخاوت ت ًَسا ُْب ٌَ غاَيُ ُٖوَيسَزَئ يُ ظٗضبٍُ ياغانافتاْسا ًَاناضٍ ت ًَُُ غ ظٗض، ظٗض ًٓٓػاٌْ، ٓ
ًَؿُُضطُ بُ  ٍَ عآًًُّ ؾًُٖساٌْ ث ًَُُ زََاُْو ًَٓؽت يُوَّ نُ ٓ ٌَ بُ حكىقٌ ًٓٓػإ يُعين واظ ب ُْب

ًَتُوَ و زايهُنُ َُحهىّ بهُ ٍَ ُٓوَزا ًٖض َىغتُقط ٍ ؿتًٓ ًَى بها، َٔ يُطُ ئ نُ َٓساَيُناٌْ بُخ
ٌَ يُ ض ياغايُنٌ َُزٌَْ، يُ  ًَهِ ًًُْ، بُآلّ يُ ضووٍ َاوت َطٗظُواْ ًَو بسٍَ بُ 3112خًٚؾ زا ت٘ حُق

ًَهٌ تط َىغتُحًًُ،  ًَهٌ تط، حُم يُبُضاَبُض ططتين حُق ٌَ زَططٍ بُ حُق بُؾُضَيو يُبُضاَبُضزا ضَيٌ ي
ًَهٌ تط ض يُضووٍ ًٓٓػا ًَو بيَب بٍُٖ٘ ضَييطتٔ ب٘ حُق ٌْ، ض يُضووٍ قاْىًًُْوَ، ب٘يُ ُٓطُض حُق

ٌَ َُٖيبيريَيت يُضووٍ َاوت َطٗظ و يُضووٍ  بُبط واٍ َٔ ُٓوَ خٍ٘ ُٓو ثُض ٍ ْاحُقًًُ، َُُٓ زَب
ًَؿًٓاضٍ زَنُّ،  ًَُُ غًاغُيُنٌ تطٍ ب٘ بسٗظيُٓوَ، ُٓوَّ نُ َٔ ث ٓ ٌَ خاَيٌ ياغايُنٌ َُزًَْؿُوَ، زَب

( ٌَ ًًَُّ نُ زََي َُُٓ تُحػًٌ حاغًَُ ٓ٘تَ٘اتًهًًُٕ  ٜٛقف صسف َطتشكات ايصٚز اٚ ايصٚد١(غ
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( ٌَ ًَهٌ غُضعتُإ ُٖيُ نُ يُيُنُسا زََي ًَُُ زَق ٌَ، نٕ٘ ٓ ًَتُ َ تصسف َطتشكات ايٛايد ُْتًجُنُّ زَيٓ
ٌَ ب٘ شًْـ، نىْهُ شٕ ٚايٛايد٠ َد٣ اؿٝا٠(،  ًَهٌ طُوضََإ ُٖب ٌَ ُْغ يُ نََُ٘ييازا زَضؾُتٌ زَب

ًَو ُْضيت ُٖيُ نُ يُواُْيُ  ًَُُ َُؾٗىٌَ نَُ٘آليُتٌ و نََُ٘ي ؾىونطزُْوَّ ظَلتُتُ نُ بُزاخُوَ ٓ
ٌَ ثؿت  ٌَ بتىاْ ًَؿُيُنٌ نَُ٘آليُتًـ ب ٌَ ُٓطُض تىوؾٌ ن ظٗضَاض ُٓوَ بيَب بُ ثؿتيرييُى نُ بتىاْ

ًَتُوَ ُْى بُضَو َُٖيسَيط بط وا، ظٗض غىث  اؽ.بُخٍ٘ ببُغت
 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو نىَيػتإ خإ.
 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿىوزا َىْاقُؾُ نطا يُضٗشٍ زووََُوَ، نُغىناضٍ  زياضَ ُّٓ ياغايُ يُ ُٓو ضٗشَّ نُ يُ خىيٌ ث
ًَٓج و حُ وت ْاض اظٍ بىوٕ، ُٖض يُ زووَّ ضٗشٍ طؿتىط٘نطزٕ يُغُض ؾًُٖسإ نُ ٖاتًُٓ غُض َاززَّ ث

ًَٓج و حُوت بُو  ًَٓا نُ َاززَّ ث ُّٓ ياغايُ نُ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ ٖاتُٓ ْاو ثُضيَُإ و يازاؾتًإ ٖ
ًَػتا ثُغُْس نطاوَ، بُآلّ بُزاخُوَ زواَاض ُٖضوا ثُغُْس نطا، زشٍ ٓريازَّ  ٍَ نُ ٓ ًَىَيُ ثُغُْس ُْنط ؾ

ًٖسإ بىو، ُٖضزواٍ ثُغُْس نطزٌْ ياغايُنُ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ نُوتُٓ ُٓوَّ نُ نُغىناضٍ ؾُ
ًَػتا  ًَٓج و حُوت، ٓ نْ٘ؿط اؽ بهُٕ، نَُجؽت بهُٕ، ب٘ َُٖىاض نطزُْوَّ ُّٓ ياغايُ، بُتايبُتِ َاززَّ ث

ًَىَيُى َُٖىاض بهطَيت نُ يُ ٓاغيت ُٓو زاوانا ًَت ناتٌ خ٘يُتٌ ُّٓ َاززَيُ و َاززَّ حُوت بُؾ ضياُْ ب
ًَِ وايُ نُ َُٖىاضَنُ بُّ  نُ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بُزضَيصايٌ ُٓو َاوَيُ يُ ثُضيَُاٌْ زَنُٕ، ب٘يُ َٔ ث
ًَـ ثُغُْسٍ ُّٓ ياغايُ ًَٓخُ  ٍَ بُ ًَٓخُ وَنى ُٓوَّ نُ ث ٌَ، يُنُّ ُٓو َىونُيُ بي٘ض زض ًَىَيُ ب ؾ

ًَو ًَت نُ ؾًُٖساُْ بىوَ، زووَّ، َٓساَيٌ ؾًُٖس ببىوضزضَئ يُ َُٖىو َُضَ ، يُعين َاوت خ٘يإ ب
( وَنى زايو و باوى و ٖاوغُضٍ ؾًُٖس، ُٓوَ ب٘ خىؾو و بطاناًْـ َد٣ اؿٝا٠وَضبيطٕ، َُزٍَ حُيات)

ًَت  ًَت ، باوى و زايو و َٓساَيُنإ و ٖاوغُضَنُّ َُْاب ًَت، ُٓطُض واضغٌ زَضََُ يُى ُْ َاب وا ب
ًَىَ ب٘ خىؾو و بطانإ ًٖض َُض ًَهسا نُ ُٓو َُضَاُْ ٙزَبطزضَيت يُغُض بَُُٖإ ؾ ًَت، يُنات ًَو ُْب َ

ًَتُوَ، ت٘ َُضَت ٙبطزووَ يُغُض  ًَٓ َٓساَيُنإ نُواتُ ُّٓ بط طُّ نىاضَ ب٘ عاَعَنإ بُظَضوضٍ ْاَ
ٌَ َُضج ُٖتا يُ شياُْ ؾًُٖساُْنُّ وَضزَططَيت، نُواتُ ُٓو ناتُ َٓساَيُ تُواوَنإ و  َٓساَيُنإ بُب

ًَُىايُ نىاضََُنُ ُٓو ناتُ ظيازَ، ُٖضوَٖا حُوتًَُـ ُٓو ناتُ ظياز عاَعَنإ  ٍَ، ب٘يُ ث بُضيإ زَنُو
ٌَ، نىْهُ نُ حُوتُّ خىؾو وبطانإ يُناتٌ َُْاٌْ واضغٌ زَضََُ يُنسا ؾًُٖساُْنُيإ ب٘  زَب

ًَتُوَ يُ بُيين خ٘ؾو و بطاٍ غاؽ و ع ًَٓ ٌَ َُضج، ُٓوناتُ ًَاواظٍ ْاَ اَعَناْسا، يُ زَطُض َيتُوَ، بُب
ًَطز ُٖتا َُٖىو شياًْإ ُٓو ًَٓخُيُ  ٌَ )ُٓو َىغتُحُقاتاُْ ب٘ شٕ و َ ًًَُّ، زووََسا نُ زََي غ
ًَطَ نىض  و نهًـ ظياز بهطَيت، ُٖضوَٖا خىؾو و بطاناًْـ ظياز بهطَيت،  ٌَ ي ًَِ وايُ زَب وَضزَططٕ، َٔ ث
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ًَ ًَت، ًٖىازاضّ بُّ ؾ ًَو نُ واضغٌ زَضَُ يُى َُْاب ٍَ، نىْهُ ُٓوَ زاواناضٍ بُ َُضَ ىَيُ َُٖىاض بهط
 نُغىناضٍ ؾًُٖساُْ بُزضَيصايٌ ُّٓ ؾُتطَيُ نُ يُ ثُضيَُامن، غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

بُ تُغُوض ٍ َٔ ُٖض واف تُتبًل نطاوَ يُ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ نُ ًَٓخُيُ و بُ.....، زياضَ َٔ ًٓؿاضَمت 
ٌَ ُْنطاوَ، ب٘يُ  3117وَيهٌ غاَيٌ بُ ْىوغطا ٌَ بَُ ٌَ، بُآلّ وا َ ًَىيػت بىو ًَٓخُ ب زا نُ ث

ًَػتا، ؾُضَىو ز. بؿري.  َُٖىاضنطزُْوَنُّ ٓ
 بُض َيع ز. بؿري خًًٌ حساز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ب٘ يُو َاززَيُزا يُ ُْٖسَيو يُ بط طُناٌْ زا ٖاتىوَ ُّٓ ثاضَيُ يإ ُّٓ َىغتُحُقاتاُْ غُض ف زَنط
ًَو نُ ًٖض َىونُيُنٌ زيهُ يُنُضتٌ حهىٌَ وَض  نىض  و ب٘ نض، ُٖضوَٖا ب٘ بطا و خىؾو بَُُضَ
ًَىيػتُ  ًَـ َٔ قػُيإ نطز، بُضاغيت ث ُْططٕ، ًَٓـ ثؿتيريٍ يُ ٖاوناضامن زَنُّ، ُٓواُّْ نُ ث

ٌَ ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖس يُواٌْ تط،  ًَهٌ ظياتط ُٖب َُُٓ يُٙيُى، يُٙيُنٌ ًَاناضيًُى يإ ضَيع ططتٓ
ٍَ بُ ًَٓخُ، َا ُٓطُض نطا بُ ًَٓخُ ُٖض ب٘ خٍ٘  ًَُُ وا َُٖيسَزَئ نُ ُّٓ َىونُيُ بهط زيهُؾُوَ ٓ
ٌَ ًَٓخُ ضَييُّ ُٖيُ نُ وَض  ٌَ يُعين ُٓطُض َىونٍُ زيهُؾٌ ُٖب ٌَ ٙزَن ٓ٘تَ٘اتًهًًُٕ ُٓوَّ ي

ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓوَ ٙ بسَي ًَطَوَ ث ٍَ، ب٘يُ َٔ ي ًَتُ بيري ٔ نُ يُ نُضتٌ حهىٌَ وَضُْططت ُٓوَ ُْب
ًَت، يُ َُغُيٍُ ؾىونطزٕ ضاغيت ًَٓـ ُٖض ٖاوض اّ  ًَت با ُٖض بُضزَواّ ب ًَو، ُٓطُض ُٖؾٌ ب َُضَ
ًًَُٓٓوَ، ُٓطُضنٌ ٓاؾطَتإ يُواُْيُ ب٘ خ٘يإ َُٖىويإ ُٓو  ٌَ بػت ٌَ ُٓو َاؾُيإ ي ٍَ ُٓوَّ نُ ْاب يُطُ

 ًٍَُُ ٍَ، ٓاؾطَت َاوت قػُيُ ُْنُٕ، بُآلّ ٓ ٌَ بُض اغيت يُعين زاضَنُ يُ ْاوَض اغتُوَ بيري  ثًاوإ زَب
ٍَ، َاوت  ٌَ، زَنط خ٘يُتٌ، ُٖضوَٖا ثًاو َاوت خ٘يُتٌ ثاف ُٓوَّ نُ شُْنُّ يإ ٖاوغُضَنُّ ؾًُٖس زَب

ًَٓؽت، ٌَ بػت ًَُُ ُٓو َاؾُّ ي ٓ ٍَ ُٓو  خ٘يُتٌ ب٘خٍ٘ زيػإ ثط ٗغُّ ٖاوغُضطريٍ ُٓصتاَبسا، ب٘يُ ْانط
ٌَ، َُُٓ ب٘  ًَهُ ب٘ ُٓوَّ نُوا نُغٌ زيهُ ؾىو ُْناتُوَ، ٓاوا زابًٓؿ ًَطَ َُُٓ تُؾجًع نطزْ َاززَيُ ي
ًَؿُيُنٌ  ًَُُ يُ نُغىناضٍ ُْٓؿايهطاوَناْسا زيػإ ن َٙيُتٌ زضوغت زَنا، ٓ ًَؿُيُنٌ نَُ٘ ًَُُ ن ٓ

ًَطزيإ ؾًُٖس نط اوَ يإ ُٓواُّْ نُوا زَغتيرياًْإ طُوضََإ تىوؾٗات نُوا يُؾهطَيهٌ ظٗض يُواُّْ نُ َ
ًَىيػتُ  َٙيُتًًُ، يُعين ث ًَؿُيُنٌ نَُ٘ ًَطزيإ ُْنطزٗتُوَ، َاوٕ، ب٘يُ َُُٓ ن ؾًُٖس نطاوَ، تُْاُْت َ
ًَؿُ زضوغت بها، ب٘يُ َٔ ضًَِٓ ُٓوَ ًًُْ نُ  ًَؿُ يُغُض ن حهىَُت بُض اغيت ناضَغُض بسٗظَيتُوَ، ُْى ن

ٍَ، ُٓطُض ٌَ، ٖاتى ؾىويإ نطز يإ ُٓطُض ٖات ُّٓ ؾايػتُيُ برب زض ًَٓا، َُُٓ ُٖض بُضزَواّ ب ى شٌْ زيهُيإ ٖ
ًَىيػتُ ُّٓ  ًَساًًُْ، ب٘يُ ث ًٌَ َاززَنُ ُّٓ قُيسٍَ ت ًَتُوَ، ُٓق ًٌَ خٍ٘ ؿتًٓ نُواتُ َاززَنُ يُغُض ُٓق

ًَت، نىْهُ ُّٓ ؾايػتُيُ )َىغتُحُقُ( ْازضَيتُ ُٓو ٓاؾطَتُ ب٘ َىونُ ًَطَزا ُْب ، ب٘ شياْسٕ، قُيسَف ي
ٌَ، بُآلّ َُُٓ وَنى  ب٘ شياْسٕ ًًُْ بُض َيعإ ُٓوَ، ُٓوَ يُواُْيُ ب٘ خٍ٘ ٓاؾطَتُنُ َىونٍُ خٍ٘ ُٖب
ًَهُ زَيسضَييَت، نىْهُ ُٖتا ُٓطُض ؾىوف بهاتُوَ َُُٓ ُٓو بطيُّٓ نُوا يُ َُضطٌ بىوَ  ضَيع ططتٓ
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ًَطزَنُّ يُنٌَُ ُٓوَ ُٓطُض ن ُْس َاضٍ زيهُف ٖاوغُضطريٍ بهاتُوَ بٍُٖ٘ بُض اغيت ؾًُٖس بىوٌْ َ
ٌَ ُّٓ قُيسَ  ًَُىايُ َُُٓ بُض اغيت غُزضَيهُ يُ ٓاؾطَتٌ زَنُئ، ْاب ًَتُوَ، ب٘يُ َٔ ث ُّٓ بطيُٓ غاض َيص ْاب
ًَطز يإ شٌْ ؾًُٖس ُٓواٍُْ زووباضَ ٖاوغُضطرييإ بُغت٘تُوَ  ٌَ ؾايػتُناٌْ َ ًًََُسا زََي بيَب، يُخاَيٌ غ

ًَهٌ ظٗض، ضازَطريَيت ُٓطُض ؾ ٍَ َُْتكُ عُضَبًًُنُّ ؾُضق ًَت، َُُٓ يُطُ ًُٖس َرياتيطَيهٌ ثًُ يُنٌ ُٖب
( ٌَ ٜٛقف صسف َطتشكات شٚز اٚ شٚد١ ايػٗٝد ظٗضٍ ُٖيُ، يُ عُضَبًًُنُ َُُٓ َىقُيُز نطاوَ، زََي

يًُنُّ نُواتُ ُٓوَ َىقُيُز بىوَ، بُآلّ يُنىضزايرٜٔ تصٚدٛا َس٠ اخس٣ اذا نإ يًػٗٝد.....( )اذا(، 
ٍَ َُُٓ ُٓطُض بُؾُنُّ ُْؾسضَييَت ب٘  ٌَ، ؾىوٍ نطز، زَنط َىقُيُزَنُ َُْاوَ، ب٘يُ ُٓطُض َٓساَيٌ ُٖب
ٍَ، يُ  ًٌَ وَض بيري ٌَ ببُئ، ْاوََيآل غُزضَ ي ًَهٌ زيهُّ ي ٌَ يإ ؾت ٌَ، بُآلّ ُٓطُض َٓساَيٌ ُْب َٓساَيُنُ ب

تٗا اذا نإ اٟ َٓٗا ايٛازخ ٚ املطتشل ايٛسٝد(، تصسف املطتشكات نًٗا يالبٔ ٚايبٓت ط١ًٝ سٝاخاًَػُٕ )
ًَُنُف  ًَُنُ، نٌ ط٘ض اوَ؟ ب٘نٌ َُٖىاض نطاوَتُوَ؟ يُ ُٓق ٍَ ُٓق ًَهٌ ًًُْ يُطُ َُُٓ وابعامن ًٖض ؾُضق

 ُْؾػٌ ؾت ٖاتىوَ، نُواتُ ُّٓ َُٖىاض نطزُّْ خاًَػُٕ َُُٓ ظيازَيُ بُض اٍ َٔ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ   غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى ناضوإ.
 بُض َيع ناضوإ قاحل التس:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓاغُّ ؾًُٖس و بُتايبُتٌ ؾًُٖسٍ  ًَىٍَ ًَا، ًَا ث ًَىَ وا ُٖغت زَنُّ ُْٖسَيو بُؾ َٔ يُ زوَيٓ
ًَىٍَ ًَا ًَا،  ًَِ وايُ ظٗض تَُاوظ زَنُوَيتُ غُض ُٓو ْاوَ بُؾ ًَٓاغُّ ًَا ًَا، غُْيُض...، نُ َٔ ث بُث

ًَُُٓوَ نُ ُٓواُّْ بُ ٓريازَّ خ٘يإ  يُغُض ُٓو ُٓغاغُف َٔ حُظزَنُّ بُض اغيت ُٓو ناتاُْتإ بُبري ب
ٌَ بىوٕ؟ ُٓواُّْ نُ  ًَدٔ ن ًَـ ُٓو ًًًَُتُ ب ًَىَ و بُ ث ًَـ ٓ بط ياضٍ ُٓوَيإ زَزا نُ َُضطٌ خ٘يإ بُ ث

ٍَ، خى ٍَ و َٓسا ؾو و بطا، زايو و باوى و ٖاوغُضَناًْإ خػتُ ْاو نىوٕ خ٘يإ نطزَ قىضباٌْ َا
ًَؿُُضطُ بىوٕ، ظٗضيإ  ًًَإ تُواو ُْنطا يُبُض ُٓوَّ بطا ث ًَؿت ث ًَٗ خطاثرتئ باضٍ شيإ، ظاْه٘ناًْإ بَُ
ًَػتا ًُْتًإ بًدٕ٘، َُٖىو ُٓواُْ بُؾًاوٍ ُٓوَ  ًَػتا ضَظئً، نُ ٓ ًَسا و زَوَيَُُْس بىوٕ، نُ ٓ خىا ث

َىونُ َٔ ضَيعّ ُٖيُ ب٘ َُٖىو ؾًُٖسإ، ب٘ َُٖىو َ٘ضَ ؾًُٖسَناًْـ، بُآلّ ُٓواُّْ  ْاظأْ يُى
ًَت و حىضَُتٌ ظياتط و ضَيعٍ ظياتط ب٘  ٍَ ُٓطُض ب ؾًُٖسٍ غُْيُضٕ زَيًٓاتإ زَنَُُوَ نُ خىا زََاْيط

ًَعاٌْ ًَا زَنُيُٓوَ يُ خىؾو و بطاٍ، ُٓواْ ًَؽت، ٖاتؽت نىض  و نض و خ ُّ نُ خىؾو و ُٓو ثايُ زاُْْ
ًَعاُْنُّ و يُ  ًَطَ زاًْؿتىوٕ، ض خىؾو و بطايُى ُٖيُ ٓاظاضَنُّ يُ نىض  و نض و يُ خ بطاٍ ؾًُٖسٕ ي

ًًَإ ُٖ ٌَ؟ ن ٌَ ب٘ ْىططَغُنتإ؟زايو و باونٌ ؾًُٖسَنُ نَُرت بىو ب ًًَإ ُٖيُ ُٓؾهُوت  يُ ُْوت ُْنطاب ن
ٌَ؟ ب٘يُ َٔ حُظزَنُّ ًٖض بُ ُٓؾهُوت بُزواٍ بطاو خىؾو و زايو و باوى و نُغىنا ضٍ خ٘يسا ُْطُض اب

ًَعإ ؾىو زَناتُوَ، ؾىو ْاناتُوَ، ُٓو ؾتاُْ بُضاغيت  ًٓػتًػٓايُى يُغُض خىؾو و بطا و نىض  و نض و خ
ًَعاٌْ ُٓو ثًاوَ بىوَ؟ طىْاحٌ نًًُ نُ خىؾو و  ُٓو باٌَ خٍ٘ زاوَ، طىْاحٌ نًًُ نُ ُٓو ناتُ خ
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بىوَ؟ خَُيو ُٖيُ بُ حُياتٌ حُظٍ يُوَ ُْبىوَ نُ غًاغُت بهات، بطاٍ ُٓو ثًاوَ بىوَ نُ ؾًُٖس 
ًَٓٔ ُٓواُّْ نُ  بُآلّ نُ بطايُنُّ ؾًُٖس بىوَ بىوَ بُ غًاغٌ، َُيُوت َُٖىو ؾُضَاْبُضَنإ زَض بٗ
نُغىناضٍ ؾًُٖسٕ، بعاُْ َىختاض و َُٓٔ و ًٓػتدباضات نًإ يُغُض َُيُوت نُغىناضٍ ؾًُٖسإ 

ًَػتا ًَُُ َاْإ، نُغىناضٍ ؾًُٖس بُ غايٍُ ْىوغىوَ، نُ ٓ ف ْاطُض َيُٓوَ غُض وَظيؿُ، يُ شَيط غايٍُ ٓ
ًَط يُٓوَ، يُو  ًَػتاف ُْيي بطايُنُّ، بُ غايٍُ خىؾهُنُّ، بُغايٍُ باونٌ وَظيؿٍُ يُ زَغت زايُ، ٓ

ًَعإ  بط ياضَ، يُو ياغايُ حُم وايُ ظٗض بُضاؾهاوٍ نُغىناضٍ ؾًُٖس بُ خىؾو و بطا، بُ نىض  و نض، بُ خ
ًَىَيُى ًٓػتًػٓا ُْنطَئ يُ َىونُ و ُٓو  و بُ ٖاوغُض و بُ زايو و باوى ُٓواُّْ نُ َاوٕ بُ ًٖض ؾ
ًَط اُْوَيإ ب٘ وَظيؿُناًْإ، طىْاحًإ نًًُ؟  ًَٓخُيٍُ نُ َُْابٌ وَظيط باغٌ زَنا، يُ خىَيٓسٕ، يُط

ٍَ؟، ضٗشَيو نُؽ ْ ٌَ ُٓو باَُ بسا؟ ُٖتا نُّ ُٓو باَُ بسض ُبىو بُؽ ُٓواُْ ُٖبىوٕ بهُٓ ؾار، ن
ًَطَ زاًْؿتىوئ ) بابُ ٜطتج٢ٓ َٓ٘ االخٜٛٔ ٚاالبٜٛٔ ٚاالطفاٍ ٚ االغكا٤ ٚايصٚد١ اذا....(، َُٓط ٗف ُٓي

ًَهٌ تطيـ  ًَٓٔ، يُبُض ُٓوَّ ُٓواُّْ َُٓط ٗيإ زضوغت نطز، خَُيه ُٓواُْ بُغُ واظ يُ ؾًُٖسٍ غُْيُض ب
ًَ ٍَ خ٘يإ بهُٕ بُياٌْ زضوغيت زَنات، ًَُْٚ ًَـ َايُ بطازَضيُٓ ُٓواُّْ نُ بًاُْو ًُنٌ ظٗضَإ يُ ث

ٍَ و خىؾو و بطاو نىض  و  ٍَ و َٓسا ًَػتاوَ شياٌْ ٓايٓسَّ َا ٌَ يُ ٓ بُقىضباٌْ ُٓو خاى و ًْؿتًُاُْ زَب
ًَىَيُى ًٖ ٍَ، ب٘يُ َٔ زاوا يُ َُٖىوتإ زَنُّ ثؿتًىاٌْ يُوَ بهُٕ نُ بًُٖض ؾ ض نهًإ ب٘ َػ٘طُض بهط

ًَت، زايو  ًَت، بطا ب ًَو َا خىؾو ب ٍَ يُ ًٖض َاف و ًُٓتًاظات نُغىناضٍ ًٖض ؾًُٖسَيو ؾُضاَ٘ف ُْنط
ًَىَ ُٖيُ؟  ًَيَن ُٓوَ ض ثُيىَْسٍ بُ ٓ ًَيَن يإ ْاٖ ًَت، ؾىو زَنا يإ ْانا، شٕ زَٖ ًَت، شٕ ب ًَت، باوى ب ب

ُٓو ضاياُْ زَنُّ نُ زيؿاع يُ ططيٓط ُٓوَيُ نُغىناضٍ ؾًُٖسبىوَ، تاآلوٍ نُؾتىوَ، َٔ ثؿتًىاٌْ 
ٍَ، خىؾو و بطا وَنى نىض  و نض، وَنى  ٌَ َُٖيُوَيطزض ًَهٌ ي ٌَ ُٓوَّ نُ ًٖض نُغ نُغىناضٍ ؾًُٖس زَنا بُب
ًَهٌ خ٘ؾٌ  ًَُٓنًُْىَ يُ حُياتٌ، خىاضزْ ًَػتاف ًٌَ ضَؾُ، ث زايو و باوى ًٌَ ضَؾٌ يُبُض نطزووَ تا ٓ

ًَؿت، ًَٗ خىَيٓسًْإ تُواو ُْنطز، َٔ زيؿاع يُ طىْسَيو زَنُّ، حُظزَنُّ  ُْخىاضزووَ، ظاْه٘ناًْإ بَُ
َُٖىوتإ ؾايُز بٔ نُْس بطازَضَيو يُو ثُضيَُاْتاضاُْ ؾايُزٕ، ُٓواُّْ نُ خَُيهًإ ؾًُٖس زَنطز 
ًَٓا  ًَػتا ْايَُئ خَُيهٌ طىْسَنُ بهُٓوَ طىْسَنُ، ُٓواُّْ نُ تُضٌَ َُٙ َػتُؾاٍ ضَلتُتًًإ زَضزَٖ ٓ

ٌَ ٓاطازاضٍ خ٘ت بُ ظٗض  بط ٕٗ بعأْ ض ؾُٙح نىويتُوَ ْاو طىْسَنُّ، زوَييَن َٔ تُٖسيس نطاوّ، زََي
ًَػتا  ًَػتاف تُٖسيِ زَنا، ٓ ٌَ ت٘ َٔ ؾًُٖس زَنُّ، ٓ زيؿاع يُ خَُيهٌ ُْنُّ، يُبُض ُٓوَّ........، ٓ

ًَٓإ زَنا، زَغ َٙتٌ ُٖيُ، حًُايٍُ ُٖيُ، ًٓػتًػُاض زَنا ُٓو، نُغىناضٍ ؾًُٖس ْإ ًًُْ خبىا، وَبُضٖ تُ
ًَٔ، ظاَين حُياتٌ بهىشَنُتإ نطزووَ، ُٓو  ًَػتاف يُ بهىشَنُّ زَتطغ نُغىناضٍ ؾًُٖسَنإ ٓ
ًَػهًإ ب٘ ُٓو طٍُ و  ًَُُ، ُٓو غىوزَُْستطَ يُو نُغاُّْ نُ ؾًُٖس و ٓاضَقُ و ؾطَ غىوزَُْستطَ يُ ٓ

ًَهَُيهطا بُ وآلت و ًْؿتًُاُْ ضؾتىوَ، ب٘يُ تها زَنُئ نٌ تط ُٓ ًَؿُُضطُّ زَيطئ ت ٍَ، ث و ظوَيُُ ُْنط
ًَهَُيهطا بُ ُْٓىاع ُٓؾهاٍ...، َٔ ضَيعّ ُٖيُ ب٘ َُٖىو  ُْٓىاع ُٓؾهاٍ خانٌ يُبُض، ؾًُٖسٍ غُْيُض ت
ًَؿُُضطُ  قىضباًًُْى، ُٖتا ُٓواُّْ بُ زَغيت ؾ٘ض ؾًـ يُْاونىوٕ حُقٌ شياًْإ ُٖيُ، بُزَغيت ث
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ٍَ، قاْىٕ قاْىُْ، بُآلّ قُت ْعيهٌ ُٓوَ َُنُوٕ نىشضاوٕ حُقٌ شيايٓإ ُٖ يُ، ظََاٌْ حُياتًإ بهط
ٍَ ُْنا،  ٌَ قبى بٍُٙ نُغىناضٍ ؾًُٖسَوَ بط ٕٗ، يُبُض ُٓوَّ نُغىناضٍ ؾًُٖس ضَْيُ نًرت ُٓوََإ ي
ٌَ َٔ يُو ؾاضَّ خّ٘ زَيإ خىؾو بُ خىؾهُنُّ  بُتايبُتٌ خىؾو و بطاٍ ؾًُٖس، باوَض تإ ُٖب

ٌَ خ٘مشُوَ ز ٌَ ُٓو باَُ زَزا؟ َىونُيُنٌ ُٖب ًَػتا، ن ًَت بىوَ تا ٓ َبًِٓ نُ ن٘تُ غُض ٙؾٍُ بطانُّ ؾ
ًَُُّ نىؾت َىغتُؾًستطَ، غىوزَُْستطَ،  ٌَ زَيسَييَت ت٘، ُٓوَّ ٓ ٌَ، ُٓوَ نٍُ َىونُيُ؟ زواي يإ ُْب

ًَـ َُضطٌ  ٌَ يَُُو زوا ُٓواُّْ بىوُْ قىضباٌْ ُٓو طٍُ و ًْؿتًُاُْ بىوُْ ث ٌَ بُ زَب َُٖىوَإ زَب
 نُضاَُت و بُ غُضبُضظٍ بصئ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ٖاشَ خإ. 
 َصطف٢:بُض َيع ٖاشَ غًًُإ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
( ٌَ ًَبًًُٓنِ يُغُض تُعسيًُنُ ُٖيُ يُ ُٓوَيُٕ ٖاتىوَ زََي س٠ ايفسع١ٝ ايجايج١ : تعدٍ ايفكبُض َيعإ، َٔ ت

ًَطَ نطاوَ بُيُى ؾُقُضَ، )َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ(،  ًًَُ، ي ًٌَ ياغايُنُ ؾُقُضٍَ زوو و غ االبٔ زياضَ يُ ُٓق
ًَـ )بٓت( ٚايبٓت(،  يُعين يُ ُٓقًٌَ ياغايُنُزا ؾُقُضَّ زوو، ؾُقُضَ ؾُضعًًُنُ، زوو )ًٓػت( ٖاتىوَ، غ

ًَُُ ُٓطُض ُٖضزوونٌ تُعسيٌ  ًَؽت )ٖاتىوَ، واتُ ٓ ًَ ٌَ ب ((، 2، 3تعدٍ ايفكستني ايفسعٝتني )بهُئ، زَب
االبٔ ٚ زَزتًإ بهُئ بُيُنُوَ بػت بُ يُى ؾُقُضَ، زَضباضَّ بُض اغيت ُٓو تُؾاغًًُّ نُ ٖاتىوَ )

زياضَ ُٓوَ  يُنٚ ُْب٘تُوَ نُ ُٓوَ ايبٓت: اذا مل ٜهْٛٛا ٜطتًُٛا اٟ زاتب اخس َٔ ايكطاع اؿهَٛٞ(، 
ًَػتاف ًَٓخُيُ يإ  ضاتبُ، وَنى بُض َيع َُْابٌ وَظيط باغٌ نطز، ُٓوإ زَياُْوَيت بًهُٕ بُ ًَٓخُ، ٓ

ٌَ ُٓوَ يُنٚيٌ  ًَىَيُ ٖاتىوَ زَب ضاتبُ، ب٘يُ َٔ تُغُوض  زَنُّ يُعين ب٘يُ يُْاو ياغايُنُزا بُّ ؾ
ًَىَف يُخاَيٌ ؾُؾًَُـ ) ًَىَ ٖااالخٛٙ ٚاالخٛاتبهطَيتُوَ، بَُُٖإ ؾ ٌَ ُٓوَ (، بَُُٖإ ؾ تىوَ ب٘يُ زَب

ًَت  ٌَ بسضَيت، بُآلّ ُٓطُض ضاتبًإ ُٖب ًَهٌ تطيإ ث ٌَ ضاتب ًَت ْاب يُنٚيٌ بهطَيتُوَ، ُٓطُض ضاتبًإ ُٖب
زووَّ زياضَ ًَٓـ تعدٍ ايفكس٠ ثاْٝا َٔ املاد٠ اـاَط١(، زَتىأْ ًَٓخُ وَض بيطٕ، زَضباضَّ خاًَػُٕ )

ٌَ  وَنى يُعين ٖاوناضامن نُ باغًإ نطز، َٔ ًَهُ بُ حُقٌ ُٓو نُغاُّْ نُ زََي زَبًِٓ نُ ُٓوَ ًٓجخاؾ
ًَُُ ز َس٠ اخس٣(، اتصسف َطتشكات )ايصٚز( اٚ )ايصٚد١( َد٣ اؿٝا٠ بػسط عدّ ايصٚ) ٓ ٍَ بُض اغيت ْانط

ًَطَ  ًَؽت شٌْ ُٓو ثًاوَ بىوَ نُ نىشضاوَ، نىْهُ ي ًَ ًَؽت، نىْهُ ُٓو نُغُ نُ ب ُٓو ؾُضتُ تُعجًعيًُ زابٓ
ٌَ ٌَ حُقٌ )ايصٚز( اٚ )ايصٚد١(،  زََي ٍَ، يُعين ُٓطُض ثًاوَنُف ب يُعين ب٘ ُٖضزووٙ وَنى يُى زَنط

ٌَ ُٓو  ٌَ ُٓطُض وَنى ًَٓخُ ب ًَؽت، زَب ًَُُ ُٓو ؾُضتُ تُعجًعيٍُ زابٓ ٓ ٍَ ٍَ، ْانط شُْنُّ وَض بيط
ٍَ، ظٗض غ ٌَ ُٓوَّ ُٓو ؾُضتُ تُعجًعَيإ يُغُض تُتبًل بهط ٍَ بُب ٌَ بسض  ىثاؽ.ًَٓخُيإ ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ز. التس.
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 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بُ نُغىناضٍ  ًَؿًٓاضٍ ٖاوناضَنامن زَنَُُوَ، نُ ُٓو ثاضَيٍُ نُ زَزض قػُنامن نطا َٔ تُٓهًس يُغُض ث
ٌَ ٌَ، َىونُ ُْب ًَعإ، ؾًُٖسإ ًَٓخُ ب ٍَ ب٘ نض و نىض َنإ و ب٘ خ ، ُٖضوَٖا ُٓو ًٓػتًػٓآُف ُْنط

ًَهسا نُ ٖاوغُضطريٍ زَناتُوَ، ظٗض غىثاؽ.  يُنات
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو شيإ خإ.
 بُض َيع شيإ عُط ؾطيـ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَْٙ ؾًُٖسٍ َٔ ثؿتيريٍ تُواوٍ ضاث٘ضتٌ ٖاوبُؾٌ ي ًصُّْ ؾًُٖسإ و يًصُّْ ياغايٌ زَنُّ، ب٘ َٓسا
ًَو نُ باونًإ  ٌَ بىو نىض  و نهٌ ؾًُٖسٍ غُْيُض نات غُْيُض تُبعُٕ ٍٙ َُٖىوَإ ٓاؾهطايُ نُ ضٗشاْ
ًَهًـ  ٌَ باونٌ، نات ٌَ ْاظبىوٕ يُ ب ٌَ بُف بىوٕ، ب نُنٌ ؾُضَوت نطزَ ؾاٌْ يُ غُْيُضَنإ ُّٓ َٓساآلُْ ب

ٌَ بىو نُ ُٓو  ،ؾًُٖس بىو باونًإ ٌَ ْاظ بىوٕ بُ تُواوَتٌ يُ غ٘ظٍ ُٓو باونُيإ، ضٗشاْ زووباضَ ب
ًَىيػتًإ بُ خ٘ؾًًُناٌْ شيإ بىو، يُبُض  ٌَ ْاظٍ طُوضَ بىوٕ، ظٗض ث َٓساآلُْ بُ نىيُ َُضطٌ و بُ ب

ٌَ، اذتُسايًُ ًَُُ َُٓط ٗ خاوٌَْ  ُٓوَّ حهىَُت ُْبىو، ثُضيَُإ ُْبىو، نُؽ ُْبىو بُ زاواناًُْوَ به ٓ
حهىَُت و ثُضيَُاٌْ خَ٘اْؽت، يُغايُّ خىَيين ُٓو ؾًُٖساُْ نُ َُٓط ٗشَ زضوغت بىوَ، َا ب٘نٌ 
ًَُُ بهُئ بُ ضَييط نُ غىوزَُْس بٔ يُ َىونُّ  تَُُٕ يإ َىونُيُنٌ نٌَُ نىض  و نهٌ ؾًُٖس ٓ

ٌَ يإ بُ َىونُ ٍَ، َٔ  باونًإ، يُبُض ُٓوَ َٔ زووباضَ َا بُ ًَٓخُ ب ًَىَيُنٌ ياغايٌ ضَيو خبط ٌَ، بُؾ ب
ٍَ، بًُْػبُت ُٓو شْاُّْ ٖاوغُضطريٍ زَنُُْوَ يإ ُٓو  ًَتُوَ ب٘ َٓسا ًَٓ زاوا زَنُّ ُٓو َىونُيُ ُٖض ؿت

ًَُٓٓوَ بُتُواوَتٌ ثؿتيريٍ قػُناٌْ ز. بؿري زَنُّ، ظٗض غىثاؽ.  ثًاواُّْ نُ شٕ زَٖ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُض  يَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٍَ، واتُ  ًَو ب٘ ُٓوَ زياضَ حهىَُت نُ بط ياضٍ زا زوو َُعاؾٌ قُزَغُ بهط بُض َيعإ وََيآل ُٖض ب٘ ًٓؿاضَت
ًَهٌ تط زَضنىو بُ ًٓػتًػٓاٍ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ  تًُْا يُى َىونُ َُٖيبصَيطٕ، يَُُٖإ ناتسا ؾُضَاْ

ٍَ، بط ياضٍ ُٓصتىٌَُْ يُّ بط ياضَ، واتُ َىونُّ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بُ َىونُّ زووَ ّ ُٖشَاض ْانط
ٌَ ُْنطاوَ، ؾُضَىو ناى حَُُ غعًس. ٌَ بَُ  وَظيطاُْ، بُآلّ زياضَ َ

 بُض َيع حَُُ غعًس حَُُ عًٌ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ وَنى ُٓو َىخايُؾاُّْ نُ ٓاؾيت خإ  ٌَ بٓسض ٍَ بُ ًَٓخُ، بُآلّ ْاوَيهٌ ي ٍَ ُٓوَزاّ بهط َٔ يُطُ
ٌَ ْاوٍ بٓسضَيت َاوت ؾًُٖسإ، يُعين يإ َىونُّ ؾًُٖساُْ، يُعين ُٖيبىو، ُٓو  ٌَ ٙبه َىخايُؾاٍُْ ي

ٍَ بُ  ًَيَن، بهط ٌَ، ب٘ ُٓوٍَ يُ َىغتُقبٍُ زا تطغٌ بط يين َُْ ٌَ نُ يُ ًَٓخُ زَضبه ًَىَيُى ب ْاوَنُ بُؾ
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ًَُُ نطز ًَهٌ زيهُ َازاّ ٓ ًَتُ وَقـ، خاَي َإ بُ ًَٓخُ، ْاوَإ ْا َىونُّ ؾًُٖساُْ، ًٓرت ُٓو ناتُ زَب
ٌَ بها، وَنى ُٓوَّ  ًَهٌ تط ناضٍ ت ٌَ ًٖض عاضظَيو، ًٖض حاَيُت ًَُىايُ ْاب َىونُّ ؾًُٖساُْ و ًَٓخُ، َٔ ث
ًَيَن، َُٖىو ُٓواُْ بُض اغيت ٙبسضَئ يُ ياغايُنُ،  نُ ؾىو زَناتُوَ، وَنى نُ َىونُّ تطٍ ُٖيُ، شٕ زَٖ

ًَيَن، تُبعُٕ ُٓوناتُ نَُُْٔساّ و َُٖىو ُٓواُْ ٙبسَئ، ٓاؾطَتُ ؾىو  زَنات، ثًاوَ شٕ زَييَن ُٓواُْ َُْ
ًَو نُغىناضٍ ؾًُٖس  ًَهٌ تط بُض اغيت نََُ٘ي ًَىَيُ طؿتًُ ط٘ـتإ، خاَي ًَُُ بُو ؾ ًَيَن نُ ٓ ُٓواُْف ْاَ

ًَػتا ٍَ، نُ ٓ ًَهٗاتىوَ يُ ُٖؾت خا ًَؿهُف نطزئ نُ ث ًَهًإ ث زوو  ٖاتٔ ب٘ ْىوغًٓيُّ ثُضيَُإ يازاؾت
خاَيٌ ثُيىَْسٍ بُو َاززَيُوَ ُٖيُ، َٔ خاَيُنإ يُناتٌ َاززَناْسا باؽ زَنُّ، خاَيٌ يُنُّ زاوا زَنُٕ 
ًَعاُْنُّ  ًَعاُّْ نُ ثًاوَنُّ ؾًُٖس بىوَ يإ خ ًَعاُْناًْإ يإ ُٓو خ ًَو نُ ُٓو ثًاواُّْ نُ خ نُ نات

ًَو نُ َىونُنُ يإ ظَوٍ يإ ُٖض ًُٓتًاظَي ٍَ َاَيُ خُظووضاًْاْسا وَضٍ ؾًُٖس بىوَ نات هٌ تط يُطُ
ًَؿُيإ زَنا، َٔ زاواناضّ َُْابٌ وَظيط، ُٓطُض يَُاززَّ تطزا ُٖيُ ُٓوَ ناضَغُض  زَططٕ، تىوؾٌ ن
 ،ٌَ ًَت، ب٘ نُغىناضيإ ب ًَٔ زاوا زَنُٕ نُ َىونُّ ؾًُٖسإ ب٘ ُٖتا ُٖتايٌ ب ًَهٌ تط، زََي بهطَيت، خاي

ٍَ، يُعين ُٓطُض نات ًَو بًىغٌ نطز يإ ؾىوٍ نطز، ُٓوَ زاواناضٍ نُغىناضٍ ؾًُٖساُْ، ظٗض ًٖض ُْبط 
 غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ خٍ٘ غُباضَت بُو خاآلُّْ ن ًَُُ وـتإ بهطَيتُ ًَٓخُ، وَنى ْاويـ بُض اغيت ٓ ُ باغهطا، خٍ٘ ٓ

ٍَ ٖاوناضٍ يإ ؾًُٖساُْ، َاوَيُى ظٗض باو بىو ٍٙ خَ٘إ  ًٌَ زَوتط ٌَ ث ٍَ ُٓو ْاوَزا ْؽت، خٍ٘ زَب يُطُ
َ، ضَيهرتَ، زَيإ وت ؾًُٖساُْ وَض زَططَيت، يإ بهطَيتُ ؾًُٖساُْ يإ ٖاوناضٍ، ٖاوناضٍ ْاوَيهٌ َىاْرت

ٍَ، غُباضَت بُ َُغُيٍُ واضؽ ظٗض ٓاَي٘ظَ، نُ  ٌَ، ُٓو َىونُيُ بي٘ض زض ًَطَ بهُغج ٍَ ُٓوَيامن ي يُطُ
ٍَ بُ ًَٓخُ يإ ٖاوناضٍ، َُُٓ ٓاَي٘ظيًُى ُٖيُ، ُْٖسَيهٌ بُ ضَيُٓايٌ ناضَغُض زَنطَيت،  بُتايبُت بهط

ًَطَ يُغُض َُبسَُٓ طؿتًًُنإ ضَيو بهُ ًَُُ زَتىاْؽت ي ًَُُ بط ياضَإ ُٖيُ، ٓ وئ، زواٍ ُٓوَ ٓ
ًَُُ خَ٘إ  ًَسانىوُْوَ بُ َُٖىو ضَيُٓايًُنإ بهُئ، غُباضَت بُ ؾىونطزُْوَّ ٖاوغُض بُض اغيت ٓ ث
 ٌَ ٍَ يُ ٖاوغُضَيو نُ ؾىو بهاتُوَ، ُْى ضَييطٍ بهُئ، زَب ٌَ ًٓٓػاؾًًُ نُ ضَييطٍ بهط بَ٘إ زَضنُوت ب

ًَُُ ٖاْسَض بؽت، يُضووٍ نَُ٘ ٓ ًَُُ ٓ ٌَ َٙيُتًًُوَ، يُضووٍ َٓساَيُوَ، يُضووٍ َاوت ُٓو ًٓٓػاُْوَ زَب
ًَؿُّ  ٍَ ؾىَئ ن يُعين َىؾَُع بؽت ب٘ ُٓوٍَ ُٓو نُغُ ؾىو بهاتُوَ باؾرتَ، بُآلّ ٙيٌُْ تط يُ ُْٖس
ًَؽت زايو و باوى بُتايبُتٌ، ُٓواًْـ َاؾًإ ُٖيُ،  نَُ٘آليُتٌ ُٖيُ، َُغُيٍُ خُظوضَ و خُغىو بابًَ

 َّٙ ًَهٌ وا نطاوَ، بُ ٌَ، ُْنُباب، ؾت ٌَ ُْؾًـ بػىوت ًَُُ ُٓو زَقٍُ نُ باغهطاوَ وَنى ُٓوَّ نُ زََي َا ٓ
ٍَ ُٓوَ  ًَت نُ يُطُ ًَؿًٓاضَيهٌ زيهُ ُٖب ًَت، ث ًَو ناضَغُضَيهٌ تطٍ ُٖب ٍَ ُٓوَئ ُٓطُض ُٖضؾت ًَُُ يُطُ ٓ
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ٌَ ب٘ ؾىو نطزُْوَ، بُآلّ َاوت ٌَ، ٖاْسَض ب َّٙ َاضٍ وا َُبسَُٓ طىصتاو ب ٌَ، بُ  زايو و باونُنُف ُْؾُوت
ًَُُف ُٖض بُخَ٘إ زاواَإ نطز نُ  ًَهًإ ُٖيُ، ٓ ًَىيإ نطزووَ تا َاوَيُنٌ ظٗض ُٓواًْـ َاؾ ُٖيُ بُخ
ًَتُوَ بُ َىونُ  ٍَ، نىْهُ بُض اغيت ُّٖ ْاض َوايُ، ُّٖ زَيإ بُغت ُٓو َُضَاُْ يُغُض نىض  و نض ٙبسض

ًَُٓ ْاو نََُ٘ييُ، يإ ًَٓخُوَ، ًٓرت ُٓ ًَيَن باؾرتَ، ب٘ ُٓوَّ بتىأْ ًٓـ ثُيسا بهُٕ و ب و َُضَاُْ َُْ
 ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَهٌ ُٖيُ، ؾُضَىو.  ناى ستُس تُوظعت
 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَهٌ بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيُ َإ، زياضَ يُناتٌ تُعسيٌ نطٌْ ُّٓ ياغايُ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ نْ٘ؿطاْػ
ًَُُف وَنى يًصُْ ٓاَازَ بىوئ، ْىَيُٓضٍ َُٖىو نُغىناضٍ قىضباًْإ، َُٖىو ُٓو  بُغتىوَ، ٓ

غيت بُؾساضيًإ نطزووَ يُو ضَيهدطاواُّْ نُ ًٓـ ب٘ ُْٓؿاٍ زَنُٕ، ب٘ نًًُا باضإ زَنُٕ، بُض ا
ًَؿًٓاضاُْ  اغُ،نْ٘ؿط ًَػتا ْاظامن يُعين َاضَيهٌ تط ُٓواُْ.......، ُٓو ث ًَؿًٓاضَناٌْ ُٓواُْ ٓ َُٖىو ث

ًَطَ ن٘ب٘تُوَ يُو نْ٘ؿطاغُ ٌٓ َُٖىو ضَيهدطاوَنإ بىوَ نُ بُؾساض بىوٕ يُو نْ٘ؿطاغُ،  غُضَُّ نُ ي
ًَؿُو َُؾانًٌ ضٗشاُّْ ُٓوإ بىوَ ن٘ب٘تُوَ، ب٘يُ ي ًَؿًٓاضٍ ُٓوإ بىوَ، ن ُو نْ٘ؿطاغُ زََج نطاوٕ، ث

 غىثاغتإ زَنُّ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ظَنًُ خإ.
 ًُ غًس قاحل:بُض َيع ظن

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ و ُٖضوَغا يًصْا قاْىٌْ  ٌَ ٍ يًصْا ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ و ًَٓ٘غايس ًَت زَغتد٘ؾً ٌَ َٔ َٔ زظ ًَه زَغت ث
ًَت  بهُّ، ب٘ ًَت يإ نىض  و نه ًَت وإ نُغ ًَعاْ ًَت خ ًَت ي ُْٖسَيو نى ُٓو ؾُقُضَ زاْا نى ُٓو نىض  و نه

ًَتُ زاْإ،  ًَت ٖاتًُٓ زاْإ و وَنى ًَٓخُ بٗ ًَُٓ َىغُتُغٓا نطٕ، ٍ ظإ َُضَ ًَت غُْيُضٍ بٗ ؾًُٖسَيت ي
ًَهط نى ُٓظُ ناضَيهٌ ثريٗظَ نىْهى وَنٌ ًَت ٍ وبُض َيع شيإ خاٌْ ٓاَاشَ ث إ ٍ شياْا خ٘زا ُٖٕ ْاخ٘ؾ

ٍَ ش ُٓظ تَُُُْ و ُٓظ  ًَؿُُضطُ بىويُ، ُٓظُ وَنٌ عىقسَنٌ َايُ زطُيسا، ش بُض ُْٖس زيتؽت، وَخيَت باب ث
 ٌَ ٍَ ُٓظ بًِٓ نى ظ ًَُٓ ٙبطٕ وَنى َُغُيُنا َُعُٓوٍ ٖاضيهاضيًا ب٘ وإ، ش بُض ُْٖس َُضَُ ُٓطُض بٗ

ٌَ زظًًُ ُٓظُ وَنٌ ًَٓخُ ٌَ زا ث ًَؼت ٍ بُضزَّ  زيه ٍَ نى ضَييطيُى ُْب ًَؼت ُْ وَنٌ َىونُ ب٘ ُْٖس ًَٓ ؿت
ٍَ ؾًُٖس ُّٓ بٚ  ٍَ ؾًُٖس، ٖاوغُض ٍَ بهٔ ناضَنٌ زٍ بهُٕ، خاَيُنا زٍ بٓػبُت ٖاوغُض وإ، ب٘ ُْٖس
ًَؼت  ًَؼت، َىَهًُٓ ظَّٙ ش ب ٍَ ؾًُٖس ب ًَعُنٌ زا بُؽ شٕ بُتيَن وَنى ٖاوغُض ًَصٕ ُْنُيُٓ ناضن وَنى زب

ٌَ وإ زايو و بابايُ شٍ ُٓو نُغا ثُضوَضزَ و خ ٌَ زا، حُق ٌَ زيه ًَعاْا وٍ يإ شْانا وٍ ؾًُٖس ببًؼت ظ
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ٍَ نى ًٓػتًؿازَ ش وٍ ًٓػتؿازَ يإ َُعُٓوٍ و َاززيا وٍ  نطٍ و خىزإ نطٍ و َُظٕ نطٍ ب٘ ُْٖس
 ٌَ ٌَ زضن ٌَ باؾُ ظ ٍَ َُ ث ًَؿًٓاض ُّٓ نُغٌ بهُٕ ُٓوٍ نى ٖاتًًُ ثُضوَضزَ نطٕ، ش بُض ُْٖس وَنى ث

ٌَ بطَيىَ  ٌَ زيه ٍَ ؾًُٖسٍ ًٓٓجا ُٓطُض ًَٓخُيُنا يُنجاضٍ بًت، بُؽ ظ ًَٓخُيُنٌ بسَيُٓ وٍ ٖاوغُض
ًَو َاض بًت، يإ شٍ ًْػبُنٌ  ًَٓج ًًَُْ٘، زَ ًًَُْ٘، بًػت ًًَُْ٘ بُؽ ب٘ ي ًَتُ تُحسيس نطٕ، ث بٗ

ٍَ ٖاوغُضطري ٍَ ؾًُٖسٍ ُٓو ٍَ ٖاوغُض ٍَ زناتُظُ، نى ُٓظُ ُٓظ بًِٓ طىصتاو زاْؽت وَنى ًَٓخُ ب٘ و ا زو
ًَسا بًؼت، ظٗض غجاؽ.  بًؼت ُْوعُ ًٓٓػاؾُى ت

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى امساعًٌ.
 بُض َيع امساعًٌ ستُىز عبسايًُ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

اضامن زَنُّ، غُباضَت بُ َىونُّ نىض  و نهٌ بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، ًَٓـ ثؿتًىاٌْ يُ ٖاون
ًًَإ  ًَتُوَ وَنى خٍ٘، ي ؾًُٖس بُض اغيت حُقُ ُٓوَ وَنى ًٓهطاًًَُى ب٘ نىض  و نهٌ ؾًُٖسَنإ ؿتًٓ
ًَهٌ واًًُْ  ًَُىايُ َىونُف ؾت ٌَ َٔ ث ُْبط َيؼت، غُباضَت بُ ًَٓخُ و َىونُف بُض اغيت نُ َىونُ ب

ًَؽت َىونُ، يُبُض  ٌَ بٓ ُٓوَّ خَُيو ُٖيُ ؾُٖازَّ بُضظيؿٌ ُٖبىوَ و ؾًُٖس بىوَ، بُ ؾُٖازَّ ْاوٍ ي
ًَػتا تُوظيـ ببايُ ضَْيُ ظٗض  بُضظيًُوَ ؾًُٖس بىوَ ُٓطُض ؾًُٖس ُْبىايُ بُ ؾُٖازَّ خٍ٘ ؿتايُ ٓ

ًَػتا ُٓوَ ًٖض ًًُْ نُ بُ َى ًَو ظياتط بىو، ٓ ًَػتا وَضٍ زَططَيت، يُ ًًَْ٘ ٌَ زَبط ا نُ ٓ ونُ يُوَ ظياتطٍ ث
 ًٌَ ًَٓاوَ ؾًُٖساُْ يُ َ ٍَ ٖاوناضٍ ًِْ بُض اغيت، نىضز باؾٌ ٖ ٌَ، َٔ يُطُ ْاوٍ زَيؼت، نُ ٖاوناضيـ ب
ًَىَ نطاوَ با  ًَهٌ باف و َىاًْؿُ، ُٖضواف باغٌ ي ًَتُوَ، ؾًُٖساُْ ظٗض ؾت ًَٓ خ٘ييت، بُؾًُٖساُْ ؿت

َُٔ ثطغًاضَيهِ يُ َُْابٌ وَظيط ؾًُٖساُْ ؾىَيين خٍ٘ بيطَيؼت باؾُ، غُباضَت بُ نض و نىض ٍ ؾًُٖس ٓ
ًَو، َ٘ظَؾُنُ  ًَو ُٖيُ بابٌ ؾًُٖسَ، يُ َُٖإ ناتسا ؾىوٍ نطزووَ بُ َ٘ظَؾ ًَطَ، َُغُيُٕ نه ُٖيُ ي
ٍَ وَنى خٍ٘ بُضَمسٌ، ُٓوَ حُقٌ خ٘يُتٌ نُ ٌٖ  َُٓطٍ خىزاٍ نطزووَ تُقاعىزيُنُّ خٍ٘ وَضزَطط

ًَطزَنُيُتٌ،  ًَطزَنُّ وَض بيطٍ نُ تُقاعىزٍ َ يُ َُٖإ ناتًؿسا تُْٗا نهُ و حُقٌ خ٘ييت َ
ٌَ بهطَيؼت؟ يُو َُغُيٍُ، ظٗض غىثاؽ.  ؾًُٖساٍُْ بابُنُّ خ٘ؾٌ وَض بيطَيؼت، يُعين ب٘ ضَييطٍ ي

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 ؿايهطاوإ:بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُف ضَييطٍ  ًَؽت يإ ؾًُٖساُْ، ًٖض ضَييطٍ ْانطَيت، ٓ ًَ ٍَ بُ ًَٓخُ باب بُض َيع ناى امساعًٌ، نُ زَنط

ًَت وَضٍ بيطَيت، ظٗض غىثاؽ.  ْانُئ، زَتىاْ
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ضاظاو خإ.
 
 

 ستُىز ؾطج: بُض َيع ضاظاو
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًًَُّ ث٘يًٓهطزٌْ  ًٌَ ياغانُزا يُ بُؾٌ غ ٌَ زَغت بُوَ بهُئ يُ ُٓق ًَُىايُ خاَيٌ يُنُّ زَب زياضَ َٔ ث
ًَؿًٓاضَ بهُئ نُ  ًَُُ قػُ يُغُض ُٓو ث ًَطَوَ ٓ ؾًُٖسإ و زياضٍ نطزٌْ َىونُ ب٘ نُغىناضَناًْإ، ُٓي

َإ قػُيإ يُغُض نطز، بُض َيع وَظيطيـ ٓاَاشَّ بُوَ نطز نُ بىوٌْ نُْسئ َاض ُْٓساَاٌْ ثُضيُ
ًَسَنُئ يُ بُؾٌ  ًَهُوَ زَغت ث ًَُُ يُ زَغت ث ًَؿُيُ ناضَغُض زَنا، نُواتُ ٓ َىونُ بُ ًَٓخُ ُّٓ ن
ًَىإ....، َُُٓ ياغايُنُ  ًًََُُوَ ُٓو ط٘ض اْهاضيًُ بهُئ، نىْهُ َُٖىوإ زَظأْ ًَاواظٍ ظٗضَ يُْ غ

ْاوٍ َاف و ًُٓتًاظاتٌ ؾًُٖساُْ، زياضَ زَؾعاْؽت َىونُ بُضاَبُض ُٓضى و َاْسووبىوٌْ نُغُنُ  خٍ٘
ًَتُ  خ٘يُتٌ، بُآلّ َىونُّ ؾًُٖس قُضَبىو نطزُْوَّ حهىَُتُ ب٘ نُغىناضَنُّ، واتُ زَن

ًَت ًَت، ْاب ٌَ ُّٓ َاف و ًُٓتًاظاتاُْ بُضزَواٌَ ُٖب ًَىَّ َاف و ًُٓتًاظات، واتُ زَب ضابيريَيت،  نىاضن
ًَسا نطاوَ َُُٓ  ًَت ُّٓ َُٖىو ضَييطٍ، ُّٓ خاآلُّْ نُ َُٖىوٍ خٍ٘ ًٓػتًػٓايُ و ًٓػتًػٓاؾٌ ت ْاب
ًٌَ زَوتطَيت ياغاٍ  ًَت ُّٓ ياغايُ نُ ث ًَتُ ُٓوَّ نُ َُُٓ يُ قاَيخٌ ُٓوزا ب ب٘تُ ٍٖ٘ ُٓوَّ نُ ُْب

ًَُىايُ يُنٚ نطزُْوَّ ُٓو بابُ ًَت َاف و ًُٓتًاظات، ب٘يُ َٔ ث ًَت يإ ًَٓخُ ب تُ بُوَّ نُ َىونُ ب
ًَبًِٓ  ًَت، يُعين نُ بىوَ ًَٓخُ ًٓرت َُٖىو ُٓوَ، َٔ ت ًَ ًَ خٍ٘ يُ خ٘يسا َُٖىو ُٓو ًٓػتًػٓاياُْ ْاٖ
ٌَ يإ ؾًُٖساُْ، بُض اغيت ٖاوناضٍ  يُغُض بُضَيع وَظيطٍ ؾًُٖسإ قػُّ يُغُض ُٓوَ نطز ٓايا ٖاوناضٍ ب

ًَهُواُّْ ًُٓتًاظاتُ و َٔ ٍَ و ؾًُٖساُْ بُضاَبُض ُٓو  ث ًَُىاًًُْ َُغُيٍُ ٖاوناضٍ ؾىَيين خٍ٘ بيط ث
َىغتَُيُحُّ نُ ثط اوثط يُتٌ، َُغُيٍُ ُٓوَّ وَنى ومت ُٖضنُْسَ بط ياضزإ يُ َُٖىو ُٓو 
ٌَ ظَوت بهُئ،  ٍَ، ُٓو َاؾُّ ي ٌَ، بُآلّ َٔ يُ َُغُيٍُ ُٓوَّ نُ ضَييُ بُ شٕ ُْزض ًَ ًَ ًٓػتًػٓاياُْ ْاٖ

ٍَ َُٖىو ُٓو بُض َيعاُّْ قػُيإ يُغُض نطز، بُتايبُتٌ شياْ ًَٓسضَيتُوَ، ٖاوض اّ يُطُ ًَو بٗ ٍَ ث ًَهٌ ْى
ًًَهاضيًُ بُضاَبُض َاف يُ غُزَيُى و  ًَؿ قػُناٌْ بُض َيع ٓاؾيت خإ، نُ بُض اغيت َُُٓ طُوضَتطئ ث

ًَهسا نُ َاوت َطٗظ خٍ٘ يُ خ٘يسا يُخاَيُناْسا ضَْيٌ زاوَتُوَ ًًَُّ يُغُضزََ ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض غ ، ت
ُٖضَاضَيهٌ تط يُ ُٓقًٌَ ثطٗشَنُ نُ حهىَُت ْاضزوويُتٌ، باؽ يُ َىغتُحُقاتُنُ زَنات، خاَيٌ ؾُف 
َّٙ بُض اغيت ضاث٘ضتُنُّ يًصُّْ ٖاوبُف ُٓو  باؽ يُ ُٓوَ زَنات نُ يُوَيسا يُ زَضٍََُ زووََسا بُ

ٌَ ٖاتىوَ  ٌَ نطزٗتُوَ نُ بُ خاَيٌ غ ًَطَ، غُضوت َىغتُحُقات َُٖىوٍ زَوَغيَت، ُٓوَتا ٖاتىوَ حُقٍُ ي ي
( ٌَ ًَُىايُ فٝكطِ ايساتب بني ايٛازخ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ(، زََي زواٍ ُٓوَ ٍٙ بطزووَ ضاث٘ضتٌ ٖاوبُف، َٔ ث

ًٌَ َُؾطوعُنُّ حهىَُتسا  طُض اُْوَّ خٍ٘ ظَوج و ظَوَُ نُ َاضَيهٌ تط ظَواج زَنُُْوَ ُٓوَ يُ ُٓق
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ًَيُّ خٍ٘ و ُٓواًْـ يُو َاؾُ ٖاتىوَ،  ًَتُوَ َ َاضَيهٌ تط نُ يُضاث٘ضتٌ يًصُّْ ٖاوبُؾسا ٙبطاوَ، ب
ًٌَ ُْنطَئ، غىثاؽ. ًَؿ  ث

 
 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ، نُواتُ ُّٓ َُٖىو يُعين تًهطاضَ  ًَعرتاظٍ ُٖب ًَـ ُٓوَّ َُْابٌ وَظيط قػُ بها، ْابًِٓ نُؽ ٓ ث
ٍَ، ؾىوُْناتُوَ، ب٘نًً ٍَ و نُغىناضٍ ؾًُٖس بهط ٌَ، حًػابٌ ب٘ َٓسا ٌَ حاَيُتُ، ًَٓخُ ب ُ؟ يُعين زوو، غ

ًَعرتاظَيو ًًُْ  ًَتُوَ، ب٘يُ بُضاٍ َٔ خ٘ؾٌ ثط ٗشَنُ وا ٖاتىوَ، ٓ يُعين ُّٓ نُْس حاَيُتُيُ تًهطاض زَب
 يُغُض ُٓو َُغآًُْٚ، ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ: بُض َيع قباح التس ستُس
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بُ ؾًُٖساُْ ظٗض زاض ؾتُٓوَّ تط  ٍَ ُٓوَ بهط ًَُُ بط ياض بسَئ َاض ًَػتا ُٓطُض ٓ ضاظاو خإ ضاغت زَنا، ٓ
ًَػتا ُٓطُض  ًَِ باؾُ ٓ ٍَ ظٗض، ظٗض باؾُ، ث بهطَيت، وَنى ُٖيُ بُْسَ بُوَوَ، يُعين ُٓو بط ياضَ بسض

ٍَ بُ ؾًُٖساُْ، نُ نطا بُ  ٍَ، زياضَ ٖاوزَْيًًُى ُٖيُ يُغُض ُٓوَّ نُ بهط ٍَ ُٓو بط ياضَ بسض ًَؿًٓاض ث
ٍَ زَقٌ تط ُٖيُ ط٘ض اْهاضٍ بُغُضزا زَيت، ظٗض غىثاؽ.  ؾًُٖساُْ ُْٖس

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى ط٘ضإ.
 از ستُس:بُض َيع ط٘ضإ ٓاظ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَهٌ  ًٌَ َاززَنُ خىَيٓسضايُوَ، ُٖضزوو يًصُّْ بُض َيع ضٌَٓ خ٘يإ زا، َُْابٌ وَظيط تُوظعت غُضَتا ُٓق
ًٌَ ثُيط َو ُْٓساَإ قػُ زَنُٕ، ُٓوَا ُٓوَّ قػٍُ خٍ٘ زووباضَ زَناتُوَ يإ ْا، بُآلّ  َىاٌْ زا، بُث

ٍَ ًَو قػُ زَنا يُطُ ٌَ تُعًًل يُغُض قػٍُ ُْٓساَُنُ  ُٖض ُْٓساَ ٍَ زَن ٍَ بُ َُْابٌ وَظيط زَزض ضَيعّ ض
ًَو قػُ زَنا يًصُْ يُوٙ تُعًًل يُغُض قػُّ ُْٓساَُنُ زَزا، با َُٖىو قػُ بهُئ  زَزا، ُٖض ُْٓساَ
ٌَ، تُٓهًس غًاغُّ ُٓو َاززَيُ ُٖض زَنُوَيتُ بُياٌْ، يُضووٍ قاْىٌْ  ُٖض بُ ن٘تايٌ َُيػُنُ زَن

ٍَ و ظٗض غىثاؽ.غً ٍَ و زَْيٌ يُغُض زَزض  اغُيُنٌ زَقًل و وضز زَنط
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

َاًْع ْؽت ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، بُآلّ تهايُ تًهطاض َُنُٕ و ب٘ ُٓوَّ ًٓػتًؿازَ يُ ناتُنُ بهُئ، 
 ؾُضَىو ظًإ خإ.

 بُض َيع ظًإ عبسايطحًِ عبسايًُ:
 غُضٗنٌ ثُضيَُإ. بُض َيع
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زياضَ قػُ نطزٕ يُغُض ُّٓ ياغايُ َُٖىو ٖاوناضامن نًُْ٘تٌ ططيٓيٌ زاٌْ ُّٓ ياغايُ ب٘ خعَُتهطزٌْ 
ٍَ بُ  ٌَ بهط ًَؽت زَب ٌَ بًَ ًَُُ ْاب ًَطَزا ٓ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و قىضباًْاٌْ ًَٓ٘غايس خطايُ ضوو، بُآلّ ي

ٌَ ُْنطاوَ بُضثطغًاضَتٌ ًَٓخُ يإ بُ َىونُ، خٍ٘ يُ خ٘يسا يُ ُٓغاغسا ًَ ٌَ بَُ ٓخُيُ، نُ َ
ًَُُ ؾُضَاُْنَُإ  ًًَإ ُْ نطزووَ، نىْهُ ٓ ٌَ بَُ ًَـ خ٘ؾًاُْوَ نُ َ وَظاضَتُ بُ َُٖىو نابًُٓناٌْ ث

ًَٓج ُٓوناتُ بُض َيع 36/9/3119ٙيُ نُ يُ ) ( ُّٓ ؾُضَاُْ زَضنىوَ يُٙيُٕ بُض َيع غُضٗنٌ نابًُّٓ ث
ًَهريظإ باضظاٌْ نُ زَ ًَت َىونُّ ؾًُٖساُْ بُ َىونُّ زووَّ زاُْْسضَيت، ضَييا يُ غُضف نطزٌْ ْ َي

ًٌَ ياغا و ًُٓتًاظٍ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ يُ ُٖضَيٌُ  ٍَ ب٘ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ نُ بُث َىونُيُنٌ تط ُْطط
ٌَ ُْنطاوَ وَظاضَتُن 3117(ٍ غاَيٌ 9نىضزغتإ يُ ياغاٍ شَاضَ ) ٌَ بَُ إ و زَضنىَيٓسضاوَ، نُواتُ نُ َ

ٌَ ُْنطزٌْ ُّٓ ياغايُ، زواتط ُٖض ُٓقًٌَ ياغايُنُ نُ زَضنىوَ بُْاوٍ  ٌَ بَُ وَظيطَنإ بُضثطغٔ يُ َ
زابًٓهطزٌْ َاف و ًُٓتًاظَوَ زَضنىوَ، َاف و ًُٓتًاظيـ واتُ َُُٓ ًَٓخُيُ، يُعين نُ َُعاَُيُيُنٌ 

ًَػتا ي ٓ ٌَ ًَهطزٌْ ياغايُنُ ُْنطاوَ ْاب ٌَ بَُ َ ٍَ ٍَ بُ تُْسضوغت يُطُ ًَطَزا خبطَيتُوَ زَْيسإ و بهط
ًَٓخُ، َُُٓ خٍ٘ ُّٖ يُْاوٍ ياغايُنُ ُّٖ يُ زَضنىوٌْ ُٓو بط ياضَ َُُٓ يُ ُٓغاغسا ًَٓخُ بىوَ، 

ٌَ بهطَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ. ًَت وَنى خٍ٘ ي  نُواتُ زَب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ثُياّ خإ.
 لتس ستُس:بُض َيع ثُياّ ا

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُغُضَتازا زَبىايُ ُٓوََإ يُنٚيٌ بهطزبىايُوَ نُ ُٓوَ َىونُيُ يإ ًَٓخُيُ، ُٓطُض  زياضَ ٓ
ًَٓج نطاوَ ًَٓخُ بىوَ، بُآلّ  ًٌَ ُٓو بَُييُيٍُ نُ ظًإ خإ باغٌ نطز نُ ُٓوَ يُناتٌ نابًُّٓ ث بُث

ًَؿرت ًَٓ(ز3117زواتط ياغايُى زَضنىوَ يُ ) ُ بىوَ، خا نُ َُٖىاضٍ نطزٗتُوَ َُٖىو ُٓواُّْ نُ ث
ًَػتا َُُٓ ًَٓخُيُ؟ يإ َىونُيُ؟ ُٓطُض ًَٓخُف  ًَُُ قػَُإ يُغُض ُٓوَيُ ٓ نطاوَ بُ َىونُ، ب٘يُ ٓ
ٌَ وَنى ظيٓساًْاٌْ غًاغٌ  ٌَ زَقتىٍَُ ًًُْ، َُُٓ زَقتىٍَُ ًًُْ، ُٓطُض ًَٓخُ ب ٌَ ًَٓخُ بريَإ ُْن ب

ًَؽت ُّٓ ًَٓخُيُ ب٘ َاوَي ًَبٓ ٌَ ْاوٍ ي ًَُُ زَب ٌَ ُٓوَ ٓ ًَطَزا ُٓطُض ًَٓخُف ب ُنُ، ب٘ زَ غاَيُ، نُواتُ ي
ٍَ ُٓوَزاّ تُٓهًس زَنَُُوَ يُغُضٍ  ٌَ، نىْهُ عازَتٌ ًَٓخُ زَقتىٍَُ ًًُْ، يُطُ ٌَ بُضزَواّ ب زَب

ضطريٍ زَنُٕ ُٓو ًَٓخُيُ يإ ٖاوض َيًامن ظٗض باغٌ ُٓوَيإ نطز نُ ُٓو شٕ و ثًاواُّْ نُ زووباضَ ٖاوغُ
ٍَ، ُٓطُض بُض َناو نطزٌْ زايو و باونٌ ُٓو ؾًُٖسَف، َٓساَيٌ ؾًُٖس يُ َُٖىو  ُٓو ياضَُتًًُيإ ُْبط 
ُٓو ؾتاُْ ببىضَيت ُٓطُض واضغٌ يُنًَُـ ُْبىو ُٓوَ خىؾو و بطاٍ ؾًُٖس ُٓوَ بيطَيتُوَ، ُٖضوَٖا 

نُّ، تاقاُْناٌْ ثامشاوَناٌْ ُْٓؿاٍ ُٓواُْ ظٗض نَُٔ، تاقاُْنإ تًُٓسٍ قػُناٌْ بُض َيع وَظيط زَ
شَاضَيُنٌ ظٗض نًَُإ ُٖيُ، ُٓواُْف تُٓهًس زَنَُُوَ نُ ببىضَئ يُو ًٓػتًػٓآاُّْ نُ نطاوَ، 
ًَؽت  ًَُُ َاوَ زاُْْ ًَت، تُٓهًس زَنَُُوَ يُغُض ُٓوَّ نُ ٓ ًَٓ ُٖضوَٖا بُضزَواًَـ ُٓو ياضَُتًًُيإ ؿت
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صتاُْ، ُٓو نُغاُّْ نىض  و نهٌ ؾًُٖس نُ تًَُُْإ بياتُ ُٓوَْسَ زوايٌ ُٓو ب٘ تٌَُُْ ُٓو طُ
ٌَ زَبط َيت، نىْهُ ُٓطُض بط ًَهٌ تطيإ ُْبىو، نىْهُ بُض اغيت ُٓوَ ضَييطيًُ يُ َِياضَُتًًُيإ ي يإ و ًٓؿ

ًَٔ ْاظامن، ٌَ ًٓؿٌ تط بهات، ب٘يُ تُٓهًس زَنَُُوَ َُُٓ ْاوٍ نٌ زَْ بُآلّ َُُٓ  ُٓو نُغُ نُ بتىاْ
ًَت، َىونُيُنٌ  ًَو نُ َىونُيُنٌ تطٍ ُٖب ًَت، تُٓػري ُْنا يُغُض ًٖض نُغ ًَت زَقتىٍَُ ُٖب زَب

ٌَ، يُ ًٓؿٌ خٍ٘ يإ يُ وَظيؿُّ خٍ٘، ظٗض غىثاؽ.  ؾُضٌَ تطٍ ُٖب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾَُىو ناى ؾعإ.
 بُض َيع ؾعإ التس عبسايكازض:

 ع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَىَيُ نُ يُبُض  غُضَتا َٔ زَغتد٘ؾٌ و ثؿتيريٍ يُ ضاث٘ضتٌ ٖاوبُف و ُٓو تُعسيٚتاُّْ نُ بُو ؾ
ًَؿُّ ُٖضَ طُوضٍَ ُّٓ َاززَيُ  ًَسَنُّ، َٔ زَبًِٓ ن ٌَ زَنُّ و ثؿتيرييإ ي زَغتُاُْ زَغتد٘ؾًإ ي

ًَت ٌَ ُْنطزٌْ ُٓو بط ياضاُْ زَبًٓ ٌَ بَُ ًَهطز يُ ظياتط خٍ٘ يُ َ ًَؿرت َُْابت ٓاَاشَت ث ُوَ نُ ث
ًَو  ًًَإ ُْنطز، َُُٓ يُن ٌَ بَُ َ ًَُُ ٌَ نابًُّٓ ٓ ًَُُ، غ ٌَ وَظيطٍ ٓ ُٓصتىٌَُْ وَظيطإ زَضنىو، نُ غ
ٍَ غُضٗنٌ زَظطاٍ ؾًُٖس بىوّ، ضٗشَيو يُ ضٗشإ يُ  ًَُُيُ، َٔ ُٖؾت غا يُطُوضَتطئ َىؾهًًُناٌْ ٓ

ًَُْٓا َىونُّ ؾًُٖس، نُْسئ زقتاُّْ تُيُؾعيٌْ٘ و ض ازي٘يٌ و ط٘ظاض و ُٓواُْزا ضٗشَيو يُ ضٗشإ ْاوّ ي
ًَُْٓا َىونُّ  ًَُٖؿُ زََي٘ت ُٓوَ ٖاوناضيًُنُ، ُٓوَ ؾًُٖساُْيُ، ُٓوَ ًَٓخُيُ، يُعين قُت ْاوّ ي
ؾًُٖس، نُ ياغايُى ب٘ وَظاضَت زَضنىوَ ضاغت ُّٓ ًَٓخُيُ يإ ُّٓ زَغتهُوتُ يإ ُّٓ ًُٓتًاظَ 

ٌَ بُ نىضزٍ ؾًعًُ ًَُُ زَب ٕ ًُٓتًاظَ، ُٖض ْاوَنُّ بُ عُضَبًًُنُّ ظٗض ثط  بُثًػتًًُتٌ نُ ًُٓتًاظَ، ٓ
ًَبًًِٓ  ًَتُوَ، ؾًُٖساُْ، َٔ تًُْا ت ًَٓ ًًَُ نُ وَنى خٍ٘ ؿت ًَؽت ؾًُٖساُْ، ظٗض، ظٗض بَُ ٌَ بٓ ْاوٍ ي

ًًَُّ ُٖيُ  نُ ) يػٗٝد ايرٜٔ تصٚدٛا َس٠ ٜٛقف صسف َطتشكات شٚز اٚ شٚد١ ايُغُض بط طٍُ زوو يُ غ
َُْابٌ غُضٗنٌ ثُضيَُإ، َُُٓ بُ حُقًكُت يُ نُْس ٙوَ خًٚف و زش بُ ؾُضحُ، زش بُ اخس٣(، 

ًَُُ ًُٓتًاظَيهٌ بسَييَن يُضووٍ  ًَطز زَناتٔ ٓ ًَعاٌْ ؾًُٖسَيو نُ َ ٌَ خ ًَهُواُْوَ زَب قاْىُْ، بُث
ًَهٌ زو ًَعاٌْ ؾًُٖس بىوَ شْ ًَُُ ًُٓتًاظَيهٌ بسَييَن، ؾُضعُوَ، بُؽ نُ ثًاوَيو خ ٓ ٌَ وَّ زَيًٓؼت زَب

ًَهُواُّْ ُٓوَ ضاغتُ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ ُّٓ بط طُيُ ًْٗإًُٓ ُٖض  ثؿتيريٍ بهُئ، يُعين تَُإَُ ث
 ،ٍَ ًَؿُنٍُ ناضَغُض نطزيًُ، ُّٓ بط طُيُ ًْٗإًُٓ َُٖيبيري ًًَُّ ن ٍَ، نىْهُ بط طُّ زواٍ ُٓو، غ َُٖيبيري

ًًَُ نُ حاَيُتُنإ ظٗض، ظٗض نَُٔ ُّٓ ًُٓتًاظَ بُ  ُٓوَّ نُ تاقاُْ ٖاتىوَ، بُ حُقًكُت ظٗض، ظٗض بَُ
ٍَ، ظٗض غىثاؽ.  تاقاُّْ واضغٌ ؾًُٖس بسض

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو طُؾُ خإ.
 بُض َيع طُؾُ زاضا ٍَٚ:
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 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ يُ بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيُ َإ، وََيآل َٔ ُٖض يُغُض ُّٓ قػُيُ قػُ زَنَُُوَ، ُٓطُض نٌ ُْٖس
ًَؽت زواٍ ؾًُٖس بىوٌْ نُ ظَواج  ٖاوض َيًاًْؿِ قػُيإ نطز يُ َُغُيٍُ ظَواٌَ زووَّ، ياخىز بًَ
ٌَ و بُؽ َىعُيُقت نطزووَ يُغُض ؾُضت،  ًَهت زاوَت ًَسا، نُ ت٘ حُق زَناتُوَ، ٓاؾيت خاًْـ ٓاَاشَّ ث

ًَو نُ زَيتُ غُض نُ ُٓ ًَؿتا نات ًَىَيُف ُْٖاتىوَ، بَُيهى ٖ ٌَ، يُ ثطٗشَنُزا بُو ؾ ًٌَ ياغا خٍ٘ ْاب َُ بُث
ًَؽت ًَٓخُيُ، بُآلّ يُ  ًَ ٌَ، َُحطوٌَ زَنا يُو َىونُيُ ب ُٓوَّ نُ واضغٌ زَضََُّ يُنٌَُ ُٖب

ٌَ َُحطوٌَ نطزٗتُو ًَهسا نُ زَضََُّ زووًََؿٌ ُٖب َ، يُبُض ُٓوَ َٔ تُقطيطٍ َىؾتُضَنسا يُ نات
ًَهُ ت٘ ضَييطٍ يُوَ زَنُّ نُ شٕ ؾىو ُْناتُوَ، نُ َاوت خ٘يُتٌ ؾىو بهاتُوَ، نىْهُ  ًَُىايُ َُُٓ ظوَيُ ث
ًَت  َّٙ ثًاويـ زَططَيتُوَ نُ ُْتىاْ ٌَ، ب٘يُ َٔ شمن بُزََسا ٖات، بُ ظياتط بُضاغيت حاَيُتُنإ ضَْيُ شٕ ب

ًَُُ حُق ٓ ٍَ ًَو نُ خٍ٘ ًٓهتًػابٌ ُٓو ظَواٌَ زووَّ بهاتُوَ، ْانط ًَو نُ َىعُيُم بهُئ يُغُض ؾُضت
ًَت، يُبُض ُٓوَ َٔ  ًَو ب ٌَ، ُٖض ؾت ًٌَ قاْىٌْ وَظعٌ ب ًٌَ قاْىٌْ ًٓٓػاًًُْت، بُث حُقٍُ نطزووَ، بُث
ٍَ يُناتٌ ؾىو نطزُْوَيسا يُو َُغُيُيُ، ُٓوَ  ٌَ بُف ُْنط ثؿتًىاٌْ ٖاوض َيهامن زَنُّ، نُ ُٓو شُْ ب

ًَهٌ خىا ًَطزَنُّ ياخىز شُْنُّ ؾًُٖس بىوَ، ظٗض غىثاؽ.ؾت  ظضاو ُْبىوَ نُ ُٓو َ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ناى عبسايطلتٔ.
 بُض َيع عبسايطلتٔ حػؽت ابابهط:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بُ ؾًُٖساُْ، ُْ ٖاوناضٍ ْ ُ ًَٓخُ، بهطَيت بُ ؾًُٖساُْ بُض اغيت ًَٓـ ثؿتيريٍ يُوَ زَنُّ نُ بهط
ٌَ قػُ بهات، نُؽ  ٌَ و ُٖتا، ُٖتايٌ نُؽ ْاتىاْ يُ َُٖىوٍ باؾرتَ، نُ ْاوٍ ؾًُٖسيـ يُغُضتط زَب

ٍَ، غُباضَت بُ نىض  و نهُناٌْ ؾًُٖس بُض اغيت نُ عىَطٍ بىو بُ ) ٌَ بؿي٘ض  ٍَ َىونُّ 34ْاتىاْ ( غا
ٌَ، يإ َىونٍُ برب  ٌَ، يإ ؾًُٖساُّْ ُْزَْ ٌَ، بُض اغيت ُٓواُْ غُزضَيهُ ُْزَْ ٕ، يإ زوو َىونٍُ ب٘ ُْب

ٍَ بانىض  و نهٌ ؾًُٖس بهُٓ ظاْهٍ٘  ًَٓج غا ًَؽت ث ًَُُ يُٙيُنٌ زََي نُ يُزوًْا ًًُْ ُٓو غُزضَ، نىْهُ ٓ
تايبُتُنإ و ظاْهٍ٘ حهىًًَُنإ و بهُٓ تىَيصيُٓوَ و ُٓو ؾتاُْ َُٖىوٍ بَ٘إ زابؽت نطزيُٓ يُٙيُنٌ، 

ًَت ٌَ ُْزَئ،  به ًَتُ َىُْٖسيؼ و ؾت، يُٙيُنٌ تطيـ َىونُّ ث ًَتُ َاَ٘غتا و بب يُ نىيًًُ بب
ٌَ ُْزَئ نُ ٌٖ باونٌ ُٖيُ، يإ ؾًُٖساُّْ ُٖيُ، َُُٓ بُض اغيت  زايسََُظضَيين، بُآلّ َىونُّ ث

ًَتُ ؾًُٖساُْ، يُ ثؿتُوَف ُٓو َىونٍُ نُ ًٓؿ ٌَ ُٓوَ َىونُّ بسضَييَت بب ًَهُ زَب ًَسَنا يإ ْاحُق ٌ ث
ٍَ، غُباضَت بُ شُْنإ،  ًًَُنٌ زاؿتُظض ٍَ يُ ُٖض َ ًَهٌ زَنا، يُعين ثًُّ تايبُتٌ خ٘ؾٌ وَض بيط خعَُت
ًَهًإ يُ  ٌَ، زوو َ٘ضَ ؾىو نطزُْوَ ُٖيُ، يُن ٌَ ٖاوغُضٍ ؾىو بهات َىونُّ بسَْ ٖاوغُضَنإ، زََي

ًَت شياٌْ خٍ٘ بباتُ غُض نُ ؾُقريَ، ُٖش ًَعاضٍ خٍ٘ ْاتىاْ ٍَ ؾىوبها، َُُٓ حُقٌ خ٘يُتٌ ب اضيًُ، زَيُو
ٍَ ؾىوٍ  ًَىَيُنٌ تطيـ ُٖيُ شُْنُ خٍ٘ زَيُو ٌَ برب َيتُوَ، ؾ ًَت َىونُّ ي ٌَ، ْاب نُ َىونُّ بسَْ
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ٍَ، يُعين  ًَعاضٕ يُو ًَت، بُآلّ باونٌ ؾًُٖسَنُ و زايهٌ ؾًُٖسَنُ ثُنهُوتىوُْ و ب ٍَ زَض به بهات، يَُا
ًَ ًَؽت ثريَشٕ و ثريََ ًَ ًَت ُٓو َىونُيُ بسٕ وَنى ب ًَو ْاب طزٕ، ْاتىأْ شياٌْ ببُُْ غُض، ُٓوَ بًُٖض حُق

 ،ٍَ ٌَ بسَٕ بُ باوى و زايهٌ ؾًُٖسَنُ، نىْهُ ُٓواُْ ثُنهُوتُُْو ُٖشاض و ؾُقريَاُْ يُو بُو شُْ، زَب
ًَىٍَ تطيـ نُ شُْنُ ؾىوٍ زَنا، َ ًَىيإ بهات، ُٓو تُضنٌ زَنا و زَض وات، يإ ؾ ٓساَيٌ نُؽ ًًُْ بُخ

ًَو َىونُّ ُٓو ؾًُٖسَ بسَٕ بُو شُْ؟  ٌَ ؾىو زَنا، بُ ض حُق ًَت و زَن ًَ ًَ ٌَ زَٖ ُٖيُ، َٓساَيٌ بَُ
ًَىٍَ نُ يُ ُٖشاضٍ خٍ٘ و يُ  ٌَ بًسَٕ بُو نىض  و نهٍُ ُٓو ؾًُٖسَ، بُآلّ ؾ ُٓوَف حُم ًًُْ زَب

ٌَ حهىَُت َىون ًَتُ غُض ُٓوَ زَب ٌَ شياٌْ خٍ٘ بب ٌَ، َىونُ نٌَُ نُ ُْتىاْ ٌَ ب ُّ ظياز بها، ناوٍ ي
ًَٓاوٍ َُٖىوَإ  ًَطزَنُّ ؾًُٖس بىوَ، يُ ث ًَعاضٍ و ُٖشاضٍ خٍ٘ ؾىو بها، نُ َ ٌَ ُٓو شُْ يُ ب ُْيَُي

 شياٌْ خٍ٘ بُخت نطزيًُ، ًٓرت ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ٖاوض اظ خإ.
ًَذ التس:  بُض َيع ٖاوض اظ ؾ

 ض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.بُ

ًَسايُ، بُتايبُتٌ ُٓو بابُتاُّْ يإ ُٓو 3117زياضَ ُٓو ياغايٍُ نُ يُ ) ( زَضنىوَ نَُىنىضتٌ ظٗضٍ ت
َاززاُّْ يُ ب٘ تُعسيٌ ٖاتًُٓوَ، غُباضَت بُ ًَٓخُ يإ َىونُ يإ ؾًُٖساُْ بُض اغيت حُقُ يُو 

ًَهطا، ٌَ، نىْهُ ًَٓخُ ُّٖ  َاززَيُ يُنٍٚ بهطَيتُوَ، نىْهُ ظْٗ باغٌ ي ًَِ باؾُ ؾًُٖساُْ ب ًَٓـ ث
ًَيَن، غُباضَت  ًَه ًَىَنإ ُٖزَوت خٍ٘ ْاث ًَىَيُى يُ ؾ ًَُىايُ ًٓساَُّ ًًُْ، ُّٖ بُؾ ظََاُْتٌ ًًُْ، ُّٖ ث
ًَبًًًُٓ نُ تُعسيًُنُؾٌ ُٖض  ًٌَ ت ًَو ٖاتىوَ بُض اغيت ٍٙ َٔ ظٗض َ ٌَ ؾت بُّ َاززَيُ يُ ؾُقُضٍَ غ

ًَىَيُنًًُ ن ٌَ ُٓطُض خىؾو و بطاٍ ؾًُٖس ًٖض بُؾ ُ يُ خعَُتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ ًًُْ، ُٓويـ زََي
ٌَ، بُض اغيت َُُٓ َٔ  ٍَ يُ حهىَُت ًٓٓجا ُٓو ٖاوناضيًُ، ُّٓ ؾًُٖساُْيٍُ ب٘ زَب َىونُيُنٌ وَضُْطط

ٌَ، ُٖيُ  َىونُّ ُٖض فتىوُْيُنٌ واقعٌ يُْاو نََُ٘يياّ خَ٘إ زَيُُٓوَ، يُواُْيُ يُوَف نَُرت ُٖب
ٌَ، ُٓو ٖاوناضيًُّ ْانُّ، ُٓو 321تُقاعىزيُنُّ ) ًٌَ ُٓوَّ ْازََ ( ُٖظاضَ، ت٘ َُعكىيُ بًَ

ٍَ ؾًُٖسزا بىوَ، زوًْايُ  ٌَ ْازَّ، خىؾو و بطاٍ ؾًُٖسَ، يُزوًْايُيو َُعاْات يُطُ ؾًُٖساُْيٍُ ث
ٍَ ُٖض بطيٓس ًَػتا ُٖض بُبطيٓساضَ، ُٖتا زَمشط اضٍ ُٓو بطيُٓيُ نُ بطانُّ َىعاْاتٌ زيتًًُ، ُٓو ُٖتا ٓ

ًٌَ ُٓوَ  ًَُٓزَّ بًَ ٌَ بُظياز بًين، ًَٓخُنٍُ ث ًَػتا ت٘ ُٓو ًَٓخُيٍُ ث يإ خىؾهُنُّ ؾًُٖس بىوَ، ٓ
ًَىيػتُ بُض اغيت ُٓوَف  وََيآل َىونُيُنٌ تُقاعىزٍ يإ َىونُيُنٌ ُٖيُ يُ حهىَُت، يُبُض ُٓوَ ث

ٌَ بسضَيت و َُح ًَىَ ُٓو ؾًُٖساُّْ ث ٍَ يُو ؾًُٖساُْيُ، غُباضَت بُو خاَيُّ نُ بَُُٖإ ؾ طوّ ُْنط
ًَُىايُ َُُٓف ُٖض بُض اغيت  ُٓو ٓاؾطَتُّ نُ ظَواج زَناتُوَ َاضَيهٌ تط ٖاوغُضطريٍ زَناتُوَ، َٔ ث
ًَىَ،  ًَهٌ ظٗض طُوضَيُ بُ حُقٌ ًٓٓػإ، ُْى بُ حُقٌ ٓاؾطَت، ب٘ ثًاويـ بَُُٖإ ؾ ُٖض ًٓجخاؾ

ًَهٌ طُوضَ بىوَ، ُٓو ناضَغاتُف تا ُٖتايٌ نىْهُ ُٓو ب٘خٍ٘ يُناضَغات ًَهسا شياوَ، تىوؾٌ ناضَغات
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ٌَ برب ٍ، يُبُض ُٓوَّ نُ ؾىونطزُْوَّ  ًَتُوَ، ًٖض َاْاٍ ًًُْ ت٘ ُّٓ ٖاوناضيًُّ ي ًَٓ يُغُضٍ زََ
َٙيُتًـ بُض اغتًـ ًٓجابًُ، ُّٖ يُضووٍ شياٌْ  زووََُ، ٖاوغُضطريٍ نطزٌْ زووَّ، ُٖض يُضووٍ نَُ٘

ٍَ، ظٗض غىثاؽ.ًٓٓػا ٌَ بسض ًَهٌ ظٗض ٓاغايًُ ُٓو ٖاوغُضطريٍ زووَّ بهاتُوَ، ُٓو ًَٓخُؾٌ ث  ًُْتًؿسا ؾت
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ْاغو خإ.
 بُض َيع ْاغو تىؾًل عبسايهطيِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَطظاز زياضَ َٔ بُ حهىٌَ ُٓوٍَ نُوـتُ ٓاخري قػُنامن ظ ٗضبٍُ نطا، تُواو ُٖض يُيُنُّ نُؽ نُ ناى ؾ
ًَهٌ ٓاغايٌ نُ  ٍَ ُٖض نُغ بىو، تُواو ثؿتيريٍ َُٖىو قػُناٌْ زَنُّ، بُضاغيت ُّٓ ضاتبُ نُ زَبط زض
 ٍُٓ ،ٌَ ٍَ َٓساَيُنُّ تا ُٓوناتُّ نُ تُخُضوج زَنا يإ تا تُعؽت زَب ؾًُٖس ًًُْ، خاُْْؿًين وَضزَطط

ٌَ، َُُٓ يُعين بُ ت٘ نٕ٘ ًُٓتًاظٍ ؾًُٖ ٍَ ُٓوَّ نُ بُ تُبًعٌ خاًُْْؿؽت زَب سَنُ زَنُّ يُطُ
ًَٓجُّ  ٍَ و ُّٖ نىض  و نهُنُ، ُّٖ خىؾو و بطايُنُ، ُٓوَّ تطيـ بُض اغيت بط طُّ ث ًْػبُت ُّٖ َٓسا

ٌَ )تصسف َطتشكات ايٛايد ٚايٛايد٠(، نُ باؽ يُ خاَيٌ يُنُّ و زووَّ ) ( تصسف َطتشكات )ايصٚززوايٌ زََي
ٍَ بُ اٚ )ايصٚد١((،  ًَُُ زََاُْو ًٌَ خاؽ ب٘ ُٓوَ زاْسضاوَ، ٓ خاَيٌ زووَّ ظٗض ظيازَيُ، يُعين ُٖض زََي

ًَو ؾىو  ًَتُوَو زواٍ ُٓوَّ شُْنُّ ؾًُٖس بىوَ، ُْ ًٖض ٓاؾطَت ًَٓ ًَؽت ُْ  ًٖض ثًاوَيو شٕ ب ًَ خَُيو ب
ٌَبػسط عدّ ايصٚاز(، بهاتُوَ، نىْهُ وتىوَاُْ ) ٌَ ظَواج بهُّ،  يُعين ٖا ٓاطات ي ٌَ بُو ؾُضتُّ نُ ْاب ب

ًَهٌ تط  ًَههىوَ، حُيات ًَو يُ ُٓضظ و ٓامسإ زضاوَ بُت٘ حُياتت ت ًَؽت ُٖض حُق يُعين ًٓخآٌ زَنُئ زََي
( ُّٓ ،ٍَ ٌَ ٙبسض بػسط عدّ زضوغت ُْنُيُتُوَ، ًٓٓجا ضاتبُنُت زَزَييَن، ُٖض خٍ٘ ُّٓ خاَيُ زَب

ًًَُّ ُٓطُض واف َ ًٓخايُنٌ ظٗض خطاث زَزايصٚاز( ًًَُّ خٍ٘ ٓ٘تَ٘اتًهٌ ُٖض خاَيٌ غ ا، نىْهُ خاَيٌ غ
 َٔ ٌَ ًَ ٍَ ُْنا زايهٌ ظَواج بهاتُوَ، ب ًَو قبى َٙيُتٌ َٓساَي ٌَ عىضوت نَُ٘ ٌَ، نىْهُ َٔ زَظامن يُوَ زَن ب

ٌَ تُؾجًعٌ عىض ًَؿتىوَ، بُؽ ت٘ ْاب ًَٗ ٌَ َُعاؾُنُّ ُٓو برب ّ بًسَّ بَُٔ، يُعين ُٓو َين بَُ ًَهٌ زَب ؾ
ًَو  ٌَ َؿىوضٍ َٓساَيُنُف خبٍ٘، ُّٓ حُقُف بسَّ بُ ُٓو، َٔ يُ َُٖيُظُ ٓاؾطَت َُٖيُ بهُّ، زَب
ٍَ ًٓٓجا ظَواٌَ  ٌَ َٓساَيُنُّ ؾًُٖس بىوُْ يُ نًًُا باضاْسا، زواٍ نىاض غا ًَطزَنٍُ و غ زَْاغِ َ

ٍَ ت٘ ًُٓتًاظَيو ُْزَّ بُّ ٓاؾطَتُ نُ َُٖيػتاوَت ٌَ بُزَغيت خاَيٌ، نطزٗتُوَ، يُعين زَنط ُوَ غُض ث
ًٌَ وََيآل َازاّ ت٘ ؾىوت نطزٗتُوَ ُٓو  ًَ ٍَ ًٓٓجا ظَواج زَنا، ب ًَسا نىوَ، زواٍ نىاض غا ًَطزو َٓساَيٌ ت َ
ًَىَ ت٘ ُّٖ ظَوَُنُؾت َُحطوّ نطزووَ، يُعين  ًَيت زَبط ّ، بَُُٖإ ؾ ٌَ ي ًَٓخُ بُغًتُّ نُ زَتسََ

ٌَ خ٘ ُّٓ  ًَيَن، ٓ ًَػتا خ٘ ثًاو ُٖض شٕ زَٖ ًَههىوَ، نُنٌ ٓ ًَهٌ تط زَنُوَيتُ غُض، شياٌْ ت َُغطَوت َاَي
ًٌَ ُٓطُض ظَواَت نطز ت٘ف زَبط ّ، يُبُض ُٓوَ بُض اغيت ُٓوَّ نُ َُٖىوٍ َىتُؾًل بىوئ يُغُضٍ،  زََي

ٌَ، َُُٓ يُى، زوو ُٓو َُوظوعُّ ) ًَو غًؿُتٌ زَقتىَُّ ُٖب عدّ ُٓوَّ نُ بهطَيتُ ًَٓخُ، بُؾُضت
ٍَ، غىثاؽ.( ٙايصٚاز  بسض
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ.
 

 زٚؤف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، َٔ ثؿتيريٍ يُو ب٘نىوْاُْ زَنُّ نُ ٖاوض َيًامن باغًإ نطز، ُٓو حُقُ 
ًَطز زَن ًَهٌ نُ َ اتُوَ، حُـتُٕ َٔ بُٙيُنٌ زازَيِ، ًٓػتًكٚيًُتٌ َايٌ َىًُُٖ ب٘ بسضَيتُ شْ

 ٌَ ًَت حُياتٌ خٍ٘ تُواو بها، ب ٌَ و ب٘ ُٓوَّ بُخٍ٘ بتىاْ ؾُخػًًُتٌ بُؾُضٍ، ب٘ ُٓوَّ ًٓختاج ُْب
ًَِ ُٓزٍ ُٓو  ًَت، بُآلّ ٓايا زََي ًَهٌ تط، ُٓوَا ُٓوَ ُٖض شُْى ب ًَدتُ غُض ُٖضيُن ُٓوَّ ُٓضنٌ خٍ٘ ب

ًَتُ زوو شُّْ  نُ ؾىو ْاناتُوَ و بُطُصتٌ ظنطَياتٌ ُٓو ثًاوَ قاضََاُْ يُبري ْانا، ب٘ ُٓو ًَٓخُنُّ ُْب
 قات؟ ظٗض غىثاؽ بُض َيعإ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ / َ

 ؾُضَىو ناى ستُس.

 بُض َيع ستُس التس عًٌ )ؾاضَظووضٍ(:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو قػُ يُغُض ض ًَُُ و وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ َٔ يُ ضووَ ًٓٓػاًًُْنُّ باؽ ْانُّ، نََُ٘ي اث٘ضتٌ يًصُْنُ ٓ
ًَهُوَ  ٍَ ُٓوَ ُْبىوئ نُ شٕ ببُغتًُٓوَ بُ َاعاؾ ًَُُ وَنى يًصُْ يُطُ ضووٍ زيهُّ باؽ زَنُّ، ٓ

َّٙ َٔ غُزإ حاَيُـتإ ٙيُ، ُْى غُزإ يُواُْيُ ظياتط يُ غُز اًْؿُإ ٙيُ شٕ ٖاوغُضطريٍ ُْنا، بُ
ًَؽت باوَ  ًٌَ زََي ًَػتا باوَ ثًاضَ ُٖيُ، ُٓوَّ نُ خَ٘إ ث َىونُنُّ بطزووَ ْايسا بُ َٓساَيٌ ؾًُٖسَنُ، ٓ
ًَسَناتُوَ َٓساَيٌ ؾًُٖسَنُّ زَضنطزووَ  ٍَ نُ شُْنُ ؾىوٍ ث ثًاضَ، َىونٍُ ؾًُٖسَنُ وَضزَطط

ٌَ، ٍُٓ َُُٓ نٕ٘ ناضَغُض زَنطَيت؟ يُبُض  ٍَ ُٓوَزا ُْبىوئ وَنى َىونُّ ْازات ًَُُ قُت يُطُ ُٓوَ ٓ
ًَؽت ٖاوغُضطريٍ ُْنطَيتُوَ، يُضووَ ًٓٓػاًًُْنُ قُت ًُٖٓإ ُْنطزووَ بُآلّ وَضَ غُض  يًصُْ بًَ
ًَُُ نُ َٓساَيٌ  ًَؿُّ وا زَيتُ ٍٙ ٓ ضووَنُّ زيهُّ نُ ُٓوَ َُْابٌ وَظيط و وَظاضَت زاًْؿتىوٕ، غُزإ ن

 ٌَ ٌَ بُضٍ زَب ٌَ زَنا و ؾًُٖسَنُ ب ٌَ نطزووَ غُزضٍ ي يُ ؾًُٖساُْنُّ باونٌ، ُٓوَّ نُ زايهٌ ؾىوٍ ث
ًَىَ، ظٗض غىثاغتإ زَنُّ. ٌَ، َٔ ُٓوَ زَخَُُ بُضزَغيت ٓ  َىونُنُّ ْازات

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 ًسإ و ُْٓؿايهطاوإ:بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ(/وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾُٖ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
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ٍَ َُُٓ َاف و ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖساُْ، يُعين نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بُ  َُٖيبُتُ وَنى باؽ زَنط
 ًَُُ ًَؿُيُ نُ ٓ ٖاوغُض و زايو و باوى و نىض  و نض و ًٓرت خىؾو و بطا زَططَيتُوَ بُ ثًُّ يُنُّ، يُّ ن

ٍَ يًصُّْ  ٌَ خَ٘إ يُطُ ٌَ ٖاوغُض ٖاْسَضٍ ُٖب ؾًُٖسإ زاًْؿتؽت، َُٖىوَإ ٖاْسَضٍ ُٓوَئ نُ زَب
ؾىو بهاتُوَ، يُعين ؾًُٖساُْ وَضططَيت، بُآلّ نُغىناضٍ ؾًُٖس ٌٖ تط ُٖيُ، وَنى زايو و باوى ثًٍُ 

ًَؿُّ ط ًَؿُُضطايُتٌ زَظاْؽت ظٗض يُو زايو و باوناُْ بُض اغيت تىوؾٌ ن ًَُُ خَ٘إ يُ ث ُوضَ يُنَُٔ، ٓ
ًَُٓٓ بُضناوٍ خ٘تإ يُ ُٖؾتانإ، يُ  بىوٕ، ظيٓساٌْ، زَضبُزَضٍ، زَضنطزٕ يًُٓـ، يُعين غىضَنُ ب
ٌَ، ًٖض  حُؾتانإ، ُٓو زايو و باوناُْ نًإ بُغُض ٖاتىوَ، يُثط َيهسا نىض َيهٌ يإ زوواٌْ ؾًُٖس زَب

ًَهٌ ًًُْ، يُعين ُٓو ظَضَضَُْس بىوَ، نُ باغٌ َاف و ًُٓتًاظات  ٍَ يُعين ت٘ بُضاَبُض بُ ظَضَض َاؾ زَنط
ًَُإ باؾُ يُعين  ًَُُ ث قُضَبىويُى زَنطَيًتُوَ، يإ ٖاوناضيُى زَنطَيٌ يإ  ؾًُٖساُْ زَنطَيٌ، ب٘يُ ٓ
ًَهو بسٗظيُٓوَ ب٘ َٓساَيُنُف ُٖضوا وَى بُض َيع ناى  ٌَ، ؾت ًٓٓػاف بُضاَبُض بُ زايو و باونُنُف ُٖب

ًَيُيُى بهطَيتُوَ، يإ ُٓوَتا ستُس باغٌ نطز، يُعين ٙيٌُْ َ َ ٌَ ٓساَيُنُ، ٙيٌُْ زايو و باونُنُف زَب
ٌَ، يُعين  ًَو بسٗظضَيتُوَ نُ ًٓٓػاف ب ًَؽت ؾًُٖساُْنُ يإ بُ ًَٓخُ ؾت ٍَ، بابًَ َىونُنُ زابُف بهط

ٌَ ُٓو زايو و باوناُْ ؾُضاَ٘ف بهطَئ، بُتايبُتٌ َٓس ٍَ، ًٓٓػاف يُ زابُؾهطزْسا ظٗض، ظٗض ططيٓيُ ْاب ا
 ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ًَؿًٓاضَنإ، ب٘يُ زاًْؿتين َُٓط َٗإ ن٘تايٌ  يًصٍُْ ياغايٌ زاوا زَنُٕ نُ ناتًإ بسَييَن ب٘ غًاغُّ ث
ٌَ زَيٓؽت، تا ضٗشٍ زوو ؾَُُ غُعات ) ًَطئ.11ث  ( بُخىاتإ زَغج
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  (14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 6/5/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُزوو 

ًَط )   ًَـ ًْىَض ٍٗ(ٍ 11ناتصَ ًَـطام   -نىضزغـتإ   ٌثُضيـَُاْ   6/5/3112ضَيهُوتٌ  ؾُهتُزوو ضٗشٍ ث ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضٗنٌ  ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ  بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيطٍ غُضٗى و،  ًَطٍ  َ ٕ بُض َيع ؾطغت علتس عبسار غـهطت ّ خـىيٌ   (14ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
 ًٌَ ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )حىنُُنبُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (14ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ زوو ؾُهتُ ضَيهـُوتٌ  11غ ًَىَيُ    زا 6/5/3112(ٍ ث بـُّ ؾـ

ًَت:  ب
ًًََُِ ياغاّ َـاف  -1 ًَؿًٓاضّ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ث

 و ًُٓتًاظاتِ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاوإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.
 نىضزغتاِْ عريام.خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثط ٗشَ ياغاّ ثاضاغتِٓ تُْسضوغتِ يُ ُٖضَيُِ -3

 :ثُضيَُإغُضٗنٌ ز. اضغٕٚ بايع/ بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ٌَ زَنـُئ، بُضْاَـٍُ نـاض، غـُضٗنايُتٌ ثُضيـَُاِْ         بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتين َُٓط َٗإ زَغـت ثـ
ًًََُِ َُٖيبــصاضزٕ، غــاَيِ نــىاضَّ، خــىؾت ططَيــساِْ زووَّ، شَــاضَّ ض ٗشّ  14زاًْؿــؼت  نىضزغــتإ، خــىؾت غــ

 .6/5/3112زاًْؿؼت 
 بُضْاَُّ ناض:

ًَِ حىنُــُناِْ بط طــُ )  ــاَيِ 1( يــُ ثــُيط َوّ ْــاوخّ٘ شَــاضَ ) 31(ّ َــاززَّ )1بــُث ( ّ ٖــَُىاضنطاوّ غ
ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام، زَغتُّ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاَُّ ناضّ زاًْؿـتِٓ  1993

ــاضَ ) ــىؾت 14شَ ــايِ خ ــات )   ( ّ ٓاغ ــُ ن ــصاضزٕ ي ًًََُِ َُٖيب ــ ــُهتُ،  11غ ــىَض ّٗ ض ٗشّ زوو ؾ ًَـ ًْ ــ ( ّ ث
َِ: 6/5/3112ض َيهُوتِ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًًََُِ ياغاّ َـاف  -1 ًَؿًٓاضّ ياغاّ َُٖىاض نطزِْ غ بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ث
 غتإ.و ًُٓتًاظاتِ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاوإ يُ ُٖضَيُِ نىضز
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 خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزِْ ثط ٗشَ ياغاّ ثاضاغتِٓ تُْسضوغتِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ عريام.-3
ًَطٖاتِٓ بــُض َيع وَظيــطّ ٖــُضَيِ بــ٘ ناضوبــاضّ ثُضيــَُإ زَنــُئ، زاوا يــُ يًصْــُّ ٖاوبــُف زَنــُئ    بــُخ

ٍَ خإ.  بؿُضَىوٕ ب٘ غُنّ٘ يًصُْنإ، ؾُضَىو غُضطى
 

 ٍَ  زضا:بُض َيع غُضطى
 ُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.ب

َِ بـ٘ ؾطانػـًُْ٘ناِْ ٓ٘ث٘ظغـًْ٘تإ          َٔ ض ووْهطزُْوَيُنِ ُٖيُ يُغـُض ْىوغـطاوَيهِ َـُْابتإ نـُ زوَيٓـ
ْىوغــطاوّ ٓاضاغــتُّ حهىَــُت نــطزووَ بــ٘ ُٓصتاَــساِْ    5/13ْــاضزووَ، نــُ غــُضٗنايُتِ ثُضيــَُإ يــُ  

ًَٓج َـاْط   َّٙ ث ًَجـُض يىَ بُغـُض ٓـُّ ْىوغـطاوَ، ٓايـا غـُضٗنايُتِ       َُٖيبصاضزِْ ُٓصتىَُِْ ثاضَيعطانإ، بُ ت
ًَو ثُضيَُاْتاض زاواَإ نطزبـىو   ًَُُ وَنى نََُ٘ي ًَو زا ٓ ًَو ُٓنات؟، يُنات ثُضيَُإ يُ زواّ َُُٓ ض ًٓجطآ
ًَتُ ثُضيَُإ يُغُض ُٓو بابُتُ، زاواَإ نطزبـىو خبطَيتـُ بُضْاَـُّ نـاضَوَ، ب٘يـُ       نُ غُضٗنِ حهىَُت ب

 طزُْوَ يُ بُض َيعتإ زَنُئ، غىثاؽ.زاواّ ض ووْه
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَُُ بُ ض َمسِ ْىوغطاوَنَُإ َىاب زاوَتُوَ، ٓـُو نـاضَف يُبُضْاَـُّ نـاضزا ًْـُ، ب٘يـُ ٓـُوَ ْىقتـُّ          ٓ
َِ زَْط، ؾُضَىوٕ يًصُّْ ٖاوبُف.  ًْعاَِ ُْبىو، ببىوضَ، تهايُ ب

 غعًس بُظاظ: بُض َيع عىِْ نُاٍ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ّ  5ّ ثط ٗشَنُ نُ ثُيىَغتُ بُ َاززَّ  4ثُضيَُاْتاضاِْ نىضزغتإ، يُ ُٓصتاَِ طؿتىط٘  يُغُض َاززَّ 
ًَؿًٓاضَيو يُ ٙيُٕ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ    ًَبًِٓ ُٓوَّ نطز نُ نُْس ث ًَِ قاْىُْنُ، يًصُّْ ٖاوبُف ت ُٓغ

ًَؿهُؾــِ ثُضيــَُإ نــطا، بــ٘ َِ يــُ بُضشَوَْــسّ نــُؽ و نــاض و    ث ًَىَيُى زَضبهــ ٓــُوَّ ٓــُو ياغــايُ بــُ ؾــ
َّ، تـُبًعِ      ًَهِ يُ قاْىُْنُزا ُٖيـُ ظيـاز بهـط َِ، بُُٖضًُٓتًاظات ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ نطاوَناِْ نىضزغتإ ب
ًَؿـًٓاض نـطا نـُ َٓـساَيِ ؾـًُٖسّ غـُْيُض         ًَُُف وَنى يًصُّْ ٖاوبُف ُٖض َُٖإ َُبُغتُإ ُٖيـُ، ث ٓ

َِ باف بىو ُٖضزوو يًصُْ، ض َييُ ططتٔ يـُ شٕ و ثًـاو بـ٘ ٖاوغـُضطريّ،     ًٓػت ًَؿًٓاضََإ ث َّ، ُّٓ ث ًػٓا بهط
ًَُـُ وَنـى               َِ يـإ ًَٓخـُ، ٓ ًَؿـًٓاضّ وا نـطا نـُ ٓايـا ضاتـب بـ َّ، ث ًَُإ باف بىو نـُ ٓـُوَف ٙبـسض ًَُُف ث ٓ

ًَىَيُى ًَهِ ظٗض َُْإ ويػت ياغايُنُ بُؾ ًَهُواُّْ ياغانإ  يًصُّْ ٖاوبُف زواّ زيطاغُت َِ نُ ث زَضبه
        ًَٔ ًَـ َِ يُ نىضزغـتإ، طًـُيِ يـُ ثُضيـَُاِْ نىضزغـتإ ْـُنطَيت ب ًَهُواُّْ قُواعًسّ تُؾطيعِ ب َِ، نُ ث ب
ؾاضَظايِ ياغايًإ ًُْ يُ بابُتُناِْ ياغايسا، ٓايا ٓـُو َىغـتُيُحاتاُْ نـُ بـُناضزَيت، ظٗض بـُ وضزّ و بـُ       

ًَٓؽت، ٖـُتاوَنى  َِ نـُ نـُؽ ُْقـسّ ْـُنات، واتـُ           زيكُت بُناضّ بٗ ًَىَيُى زَضبهـ بتـىاْؽت ياغـايُنُ بُؾـ
ٍَ َـُوازَناِْ تـط              ًَىَنإ، نـُ بيـىصتِ و تـُعاضوظ يُطـُ ًَىَيُى يـُ ؾـ َِ بُؾـ ٓاطاَإ يُٖـَُىاض نطزُْنـُ بـ
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ًَػـتا غـًاغُنُإ ٓاَـازَ            ٓ ،َِ ًَِ بهـات، َُؾٗىَـُناِْ واظح بـ ًَبـَُ ًَـت َ ُْنات، بُٓاغـاِْ حهىَـُت بتىاْ
ًَىَيُ:نطزووَ ًَػتا بُو ؾ ًَؿًٓاض نطاو ٓ  ، زَغتىَيُُٓوَ، تُبعُٕ غًاغُّ ًْٗآِ ًُْ، غًاغُنُّ ث

 املاد٠ ايسابع١:
 تعدٍ ايفكستإ ثاّْٝا ٚضادضّا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚناألتٞ:

 ثاّْٝا: املػُٛيٕٛ بلسهاّ ايفكس٠ اٚاّل َٔ املاد٠ ايطادض١ ِٖ:
 ايصٚد١ ٚايصٚز. -1
  ٜهٔ ٜتطًِ اٟ زاتب سهَٛٞ.االبٔ ٚايبٓت اذا مل -3
 ( اعالٙ.3يف ايفكس٠ ) ٠االٚالد ايعادصٕٚ/ ٜطتج٢ٓ االٚالد ايعادصٕٚ َٔ ايػسط ايٛازد -2
 ايٛايدإ. -4
 االخ٠ٛ ٚاالخٛات/ اذا مل ٜهٔ ٜتطًِ اٟ زاتب سهَٛٞ. -5

 ضادضّا:
( َــٔ ثاْٝــّا اعــالٙ ؿــني 3ٜطــتج٢ٓ اٚالد ٚاخــ٠ٛ ٚاخــٛات ضــشاٜا إالبــاد٠ اؾُاعٝــ١ َــٔ ايػــسط ايــٛازد يف )  -أ

 تعٜٛضِٗ َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ.
 ( َٔ ثاّْٝا اعالٙ.3ٜطتج٢ٓ اٚالد غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ َٔ ايػسط ايٛازد يف ) -ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ظًإ خإ.
 بُض َيع ظًإ عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿــًٓاضَ ًَؿــًٓاضّ ٓــُوََإ نــطز، نــُ يــُزواّ ْــَُاِْ واضغــِ ثًــُ يــُى، يــُ ث ًَو ثُضيــَُاْتاض ث ناْسا نَ٘ــَُي

ًَؿـًٓاضَنإ بـىو، نـُْس       ًَو يـُ ث ًَساِْ ُٓو َىغتُحُقاُْ، ُٓوَف يـُن خىؾو و بطاف غىوزَُْس بٔ يُ ث
َِ.ثُضيَُاْتاضَيو ثؿتيريّ نطز، ُٓو ًٓػتًػٓايُ، زواّ َُْاِْ واضغِ ثًُ يُى، ثًُ زوو غىو  زَُْس ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو ناى ستُس.

 بُض َيع ستُس التس ؾاضَظووضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُ َاززَّ يُى ًُٖٓإ زياضّ نطزووَ واضؽ، نـىض و نـض، خىؾـو و بـطا، زايـو و بـاوى، بـطاّ غـُيطّ          ٓ
ًَُُ يُ َـاززَّ  زايهِ و خىؾهِ غُيطَ باونِ و زايهًؿ ُإ زياضّ نطزووَ، ب٘يُ َُٓاُْ واضغِ حُقًكؽت، ٓ

 زياضقتإ نطزووَ واضغُنإ. 1
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ثُياّ خإ ؾُضَىو.
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 بُض َيع ثُياّ التس:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضّ ُٓوََإ نطزووَ نُ بُض َيع وَظيطيـ  ًَُُ ث ًَؿًٓاضَّ نطزووَ، ثؿـتيريقتإ نـطز،   زياضَ ٓ ُٖض ُٓو ث
َِ بــ٘    ًَُــُ باغــِ  ٓــُوََإ نــطز نُتاقاْــُنإ َىونــُناًْإ زواّ ْــَُاِْ خ٘يــإ بــُضزَواّ بــ تاقاْــُنإ، ٓ

َّٙ تًاّ ُْبىو. ًَؿًٓاضّ ُٓوََإ نطز، بُ  َٓاَيُناًْإ، ث
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو ناى ستُس.
 بُض َيع ستُس التس ؾاضَظووضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ زياضقتإ نطزووَ تاقاْـُ يـُناتِ ْـَُاِْ واضغـُ َىغـتُُٖقُنُّ وَضّ       ُٓوَف ُٖض يُ َاززَّ يُنُ، ٓ

َّ، ُٓطُض بيُض َيًُٓوَ ب٘ ُٓو َاززَيُّ نُ زَْيُإ يُغُضّ زاوَ، ُٓوَمشإ ناضَغُض نطزووَ.  بيط
 بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ 

َِ نـطزٕ، ؾـُضَىو ظًـإ      ًَط ثـ َِ ُْوَى خ ًَو بٓىوغٔ ؾًُٖسإ، ؾًُٖساُْ ب ًٓػتًخكاقاتِ ؾًُٖس يُ قُوغ
 خإ .

 :ًِبُض َيع ظًإ عبسايطح
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

        ُ َِ بـُ واضؽ،  ُٓوَّ ناى ستُس طىتِ ض اغتُ، بُ َاْـا عاَُنـُّ خىؾـو و بـطاو َُٓاْـُ ٖـَُىوّ نـطاوَ ٓـ ب
ًَؽت َُٓاْـُ َــىَظَؾِ         ًَــ ًَت زواّ ٓـُوَّ ب ًَُـُ َُبُغــتُإ يـُوَبىو نــُ ؾـُضتُنُ ٙبربَيــت، نـُ ٓــَُي ٓ َّٙ بـُ
ًَؽت زواّ ْـَُاِْ واضغـِ ثًـُ يـُى، ًٓػتًػـٓانُ ٙبربَيـت، ض اغـتُوخ٘            ًَُـُ زََيـ حهىَؽت خىؾو و بطانـُ، ٓ

 خىؾو و بطا بػت بُ واضغِ ؾًُٖس، غىثاؽ.
 ٕ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٚ

 ؾُضَىوٕ زوا قػُتإ.
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ زَغـتهاضّ ؾُقـُضَّ نـىاضَإ ْـُنطزووَ،        عٓـد قطـع َطـتشكات    بًُْػبُت ثطغًاضَنُّ ظًإ خـإ، ٓ

 ( واتُ ُٓوَ َاوَتُوَ، املطتشكنياملػُٛيني باسهاّ ٖرا ايكإْٛ تضاف االضتشكام َٔ اضتشكام بك١ٝ 
 املاد٠ ايسابع١:

 تعدٍ ايفكستإ ثاّْٝا ٚضادضّا َٔ املاد٠ اـاَط١ ٚناألتٞ:
 ثاّْٝا: املػُٛيٕٛ بلسهاّ ايفكس٠ اٚاّل َٔ املاد٠ ايطادض١ ِٖ:

 ايصٚد١ ٚايصٚز. -1
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 االبٔ ٚايبٓت اذا مل ٜهٔ ٜتطًِ اٟ زاتب سهَٛٞ. -3
 ( اعالٙ.٢3 االٚالد ايعادصٕٚ َٔ ايػسط ايٛازد يف ايفكس٠ )االٚالد ايعادصٕٚ/ ٜطتجٓ -2
 ايٛايدإ. -4
 االخ٠ٛ ٚاالخٛات/ اذا مل ٜهٔ ٜتطًِ اٟ زاتب سهَٛٞ. -5

 ضادضّا:
( َــٔ ثاْٝــّا اعــالٙ ؿــني 3ُاعٝــ١ َــٔ ايػــسط ايــٛازد يف )اؾبــاد٠ الٜطــتج٢ٓ اٚالد ٚاخــ٠ٛ ٚاخــٛات ضــشاٜا إ -أ

 ١.تعٜٛضِٗ َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼادٜ
 ( َٔ ثاّْٝا اعالٙ.3( َٔ ايػسط ايٛازد يف )غُْيُضٜطتج٢ٓ اٚالد غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ ) -ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
َِ يُطَُيساًُْ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟،  َِ يُطَُيسايُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟، ن نـُؽ يُطَُيساًْـُ، بـُ     5تهايُ ن

 ا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط.ظٗضيُّٓ زَْط ثُغُْس نط
 بُض َيع قباح بًت ار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ اـاَط١:

 اٚال: تعدٍ ايفكس٠ )اٚاّل( َٔ املاد٠ )ايطابع١( ٚتكسأ ناآلتٞ:
 اٚال: }
 :ميٓح شٚز ايػٗٝد املٓاضٌ ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ َٓش١ ٚ ٚسد٠ ضه١ٝٓ اٚ قطع١ ازض ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ -1

 اذا نإ ايػٗٝد اعصبّا فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ ٚايدٜ٘. -أ
 اذا نإ ايػٗٝد أعصبّا ٚ ٚايداٙ َتٛفني، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ اخٛت٘ ٚ اخٛات٘. -ب

 شٚد٘ ٚٚايدٜ٘.اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدا ٚيٝظ يدٜ٘ اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ  -ز 
 ػٗٝد اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ اٚالدٙ ٚ شٚد٘.ًاذا نإ ي -د
اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا بانجس َٔ ٚاسد٠ اٚ ٚاسـد فٝهـٕٛ ملـٔ بكـ٢ َستبطـّا بايػـٗٝد بايسابطـ١ ايصٚدٝـ١          -3

ٚ املتٛيف قبٌ اضتػٗادٙ ْفظ اؿكـٛم  ٚقت اضتػٗادٙ ٚألٚالدٙ َٔ ايػٗٝد اٚ ألٚالد ايػٗٝد َٔ شٚد١ املٓفصٌ ا
 ٚاالَتٝاشات املكسز٠ يف ٖرا ايكإْٛ.

 اذا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد، ٜهٕٛ تٛشٜع ايساتب ايتكاعدٟ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: -2
( َـٔ  2ٜطتًِ ايٛايـد ٚايٛايـد٠ ٚاٚالد ايػـٗدا٤ نـٌ ايسٚاتـب ايتكاعدٜـ١ َـع َساعـا٠ سهـِ ايفكـس٠ ايفسعٝـ١ )            -أ

 س٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )اـاَط١(.ايفك
 حيصٌ نٌ َٔ اخ٠ٛ ٚاخٛات ايػٗٝد املٓاضٌ اٚ املٛاطٔ ع٢ً زاتب تكاعدٟ نٌ ع٢ً سد٠. -ب
اذا نــإ نــال ايٛايــدٜٔ غــٗٝدٜٔ ٚفــل سايــ١ ايػــٗٝد املٓاضــٌ ٚايػــٗٝد املــٛاطٔ فُٝــٓح ألٚالد ايػــٗدا٤ زاتــب  -ز

 َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )اـاَط١(. (2تكاعدٟ ٚاسد اضتجٓا٤ّ َٔ سهِ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )
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 ( َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ايطابع١ ٚتكسأ ناالتٞ:2ثاْٝا: تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )
 ع٢ً اؿه١َٛ اعاد٠ زفات ايػٗٝد َٔ داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘ ٚتتشٌُ تهايٝف ذيو(. -2)

اد٠ )ايطـابع١( ٜٚعـاد تطًطـٌ ايفكـسات ايفسعٝـ١      ( َـٔ ايفكـس٠ )ثاْٝـّا( َـٔ املـ     4ثايجّا: ؼرف ايفكس٠ ايفسعٝـ١ ) 
 السك١ تباعّا:اي
 ( َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ايطابع١ ٚتكسأ ناالتٞ:8( اييت ناْت بتطًطٌ )7تعدٍ ايفكس٠ ايفسع١ٝ ) -4)
تؤضظ ايٛشاز٠ صٓدٚقّا بلضِ صٓدٚم َطاعد٠ ذٟٚ ايػٗدا٤ ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ اؾٝٓٛضاٜد يدعُِٗ  -7

 طاعدتِٗ سطب بساَر َٚػازٜع َفٝد٠ يرٟٚ ايػٗدا٤ ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ ٜٚٓعِ ذيو بٓعاّ.َٚ
 ( اىل ايفكس٠ ثاّْٝا َٔ املاد٠ ايطابع١ ٚتكسأ ناالتٞ:8خاَطّا: تضاف فكس٠ فسع١ٝ اخس٣ بتطًطٌ )

د إ ٜجبـت اعاقتُٗـا   ػٗٝد املٓاضـٌ ٚغـٗٝد االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ بعـ     ًتصسف تهايٝف اعاي١ ايٛايدٜٔ املعاقني ي -8)
 بتكسٜس صادز عٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتص١(.

 ( اىل ايفكس٠ ثاّْٝا َٔ املاد٠ ايطابع١ ٚتكسأ ناالتٞ:9ضادضّا: تضاف فكس٠ فسع١ٝ اخس٣ بتطًطٌ )
 ٜٓعِ صسف كصصات ايصٚد١ٝ ٚاٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات تصدز عٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد(. -9)

 اضَظووضٍ(:بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 زَقِ ياغانُ بُ نىضزّ.
ًَٓجُّ:  َاززَّ ث

ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  يُنُّ: بط طُّ يُنَُِ َاززَّ حُوتُّ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ
ًَبىوٕ يـإ           -1 ًَـط و قىضباًْـاِْ ًَٓ٘غـايس ًَٓخُيـُى و يُنُيـُنِ ًْؿـتَُ ٖاوغُضّ ؾـًُٖسّ خـُبات ط

َِ زَبُخؿطَيت:ثاضنُ  ًَىَيُّ خىاضَوَ ث  ظَويُنًإ بُّ ؾ
َِ بىوٕ يإ ثاضنـُ ظَويُنـُ بـُْاوّ زايـو و بـاونِ تَ٘ـاض       -ع َِ ُٓوَ يُنُّ ًْؿتَُ ُٓطُض ؾًُٖس ضَبُٕ ب

 زَنطَيت,
َِ بىوٕ يإ ثاضنُ  -ب َِ ُٓوا يُنُّ ًْؿتَُ َِ و باوى و زايهِ ن٘نِ زوايًإ نطزب ُٓطُض ؾًُٖس ضَبُٕ ب

 وّ بطاو خىؾهُناِْ تَ٘اض زَنطَيت.ظَويُنُ بُْا
ًَبىوٕ يـإ ثاضنـُ ظَويُنـُ بـُْاوّ      -ج َِ ُٓوا يُنُّ ًْؿتَُ َِ و َٓساَيِ ُْب ُٓطُض ؾًُٖس ٖاوغُضّ ُٖب

 ٖاوغُض و باوى و زايهِ تَ٘اض زَنطَيت.
َِ بـىوٕ يـإ ثاضنـُ ظَويُنـُ بـُْاوّ َٓساَيـُناِْ و            -ز َِ ٓـُوا يُنـُّ ًْؿـتَُ ُٓطُض ؾًُٖس َٓـساَيِ ٖـُب

 ٖاوغُضّ تَ٘اض زَنطَيت.
ٍَ ظياتط يُ يُى ٖاوغُض ُٓوا ٓـُوَّ ثُيىَْـسّ ٖاوغـُضطريّ    -3 ًَت يُطُ ُٓطُض ؾًُٖس ٖاوغُضطريّ بُغتب

َِ و ب٘ َٓساَيـُناِْ يـُّ ؾـًُٖسَ، يـإ بـ٘ َٓساَيـُناِْ ؾـًُٖس يـُو          يُناتِ ؾًُٖس بىوّ نُغِ ؾًُٖس َاب
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ًَِ ًَا ب٘تُوَ، يإ بُض يُ ؾًُٖس بىوِْ ٖاوغُضَنُّ ن٘نِ زوايِ نطزووَ، ُٓوا َُٖإ َاف  ٖاوغُضَّ ي
.َِ  و ًُٓتًاظاتِ بط ياضزضاو يُّ ياغايُ زَب

ًَىَيُّ   -2 َِ، ُٓوا زابُف نطزِْ َىونُّ خاُْْؿًِٓ بُّ ؾـ ًَهسا ظياتط يُ ؾًُٖسَيو ُٖب ًَعاْ ُٓطُض يُ خ
:َِ  خىاضَوَ زَب

ٍَ ض َناو نطزْـِ حـىنُِ   باوى و زايو و َٓساَيِ ؾًُٖس غُضَُّ َىونُناِْ خاُْْؿًِٓ -ع وَضزَططٕ يُطُ
ًَٓجُّ. ًَِ بط طُّ زووََِ َاززَّ ث  بط طُّ ٙوَنِ غ

ــًِٓ        -ب ــُيُنِ خاُْْؿ ــا َىون ــُ ًَ َٙتِ ب ــاوو ــإ ٖ ــط  ي ًَ ــُبات ط ــًُٖسّ خ ــهِ ؾ ــطاو خىؾ ــُ ب ــُى ي ُٖضي
 وَضزَططٕ.

ًَط  و ؾًُٖسّ -ج ًَِ حاَيُتِ ؾًُٖسّ خُبات ط َٙتِ ٓـُوا    ُٓطُض ُٖضزوو باوى و زايو ؾًُٖس بٔ بُث ٖـاوو
ًَِ بط طـُّ زووََـِ           يُى َىونُّ خاُْْؿًِٓ زَزضَيتُ َٓـساَيِ ؾـًُٖسَنإ بـُزَض يـُ حـىنُِ ٙوَنـِ غـ

ًَٓجُّ.  َاززَّ ث
 زووَّ:

ــىاضَوَ           ًَىَيُّ خ ــ ــُّ ؾ ــت و ب ــَُىاض زَنطَي ــُّ ٖ ــاززَّ حُوت ــِ َ ــُّ زووََ ًَِ  بط ط ــ ــِ غ ــُّ ٙوَن بط ط
 زَخىَيٓسضَيتُوَ.

ًَىيػتُ يُغُض حهىَُت ض-2 ًَهىوَناِْ َُُٓف يـُ  ث ًَتُوَو ت ًَٓ وؾاتِ ؾًُٖس يُْاوَوَو زَضَوَّ ُٖضَيِ بٗ
 ُٓغتّ٘ خّ٘ بيطَيت.

ًَٓسضَيتُوَ و يـُ زواّ ض يعبُْـسّ        ًَُّ:بط طُّ ٙوَنِ نىاضّ بط طُّ زووََـِ َـاززَّ حُوتـُّ َُٖيسَوَؾـ غ
 بط طُ ٙوَنًُنإ يُزواّ يُى ض يعبُْس زَنطَيُٓوَ.

 نىاضَّ:
حُوت نُيُ بط طُّ زووََِ َاززَّ حُوتُّ بُ ض يعبُْسّ ُٖؾتسا زَٖات، َُٖىاض زَنطَيت بط طُّ ٙوَنِ 

ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ.  و بُّ ؾ
ًَت   -7 ًَو بُْاوّ غٓسوقِ نَُ٘نِ خاُْوازَّ ؾًُٖسو قىضباًْاِْ ًَٓ٘غايس زازََـُظضَيٓ وَظاضَت غٓسوق

َـُّ يــإ ثـط ٗشَّ بـُ غـىوز، بـ٘ خاْـُوازَّ ؾــًُٖس و       بـ٘ نَ٘ـُى نـطزٕ و ياضَـُتِ زإ بـُطىَيطَّ بُضْا     
 قىضباًْاِْ ًَٓ٘غايس َُُٓف بُ ثُيط َوَيو ض َيو زَخطَيت.

ًَٓجُّ:  ث
بط طُيــُنِ ٙوَنــِ تــط بــُ ض يعبُْــسّ ُٖؾــت بــ٘ بط طــُّ زووََــِ َــاززَّ حُوتــُّ ظيــاز زَنطَيــت و بــُّ  

ًَىَيُّ خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:  ؾ
ًَى ن -8 ًَهىوُْناِْ بُخ ًَط  و ؾًُٖسّ ًَٓ٘غايس نُ ثُنهُوتُُْ، ت طزِْ باوى و زايهِ ؾًُٖسّ خُبات ط

ًَهِ زَضنطاو يُ ٙيُٕ يًصُْيُنِ ثعيؿهِ تايبُـتُْس نـُوا ب٘يـإ    زواّ غُنتاْسِْ ثُنهُوتُيًإ بُ ضِ اث٘ضت
 غُضف زَنطَيت.
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 ؾُؾُّ:
ًَىَيُّ    بـ٘ بط طـُّ زووََـِ َـاززَّ حُوتـُّ ظيـ       9بط طُيُنِ ٙوَنِ بُ ض يعبُْـسّ   ازَ زَنطَيـت و بـُّ ؾـ

 خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ.
َِْٙ ؾــًُٖس بـُ ض َيُٓــاّ نـُ يــُ ٙيـُٕ وَظاضَتــِ زاضايــِ و       -9 غـُضف نطزْــِ زَضَاَيـُّ ٖاوغــُضَيتِ و َٓـسا

ًَت، ض َيو زَخطَيت.  ٓابىوضّ زَضزَن
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىوٕ.

 َيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُض 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ.  يًصُّْ ياغايِ ض اث٘ضتِ بُ ظَاِْ عُضَبِ غُباضَت بُ َاززَنُ بُو ؾ
 تكرتح ايصٝاغ١ ايتاي١ٝ:

 اٚال: تعدٍ ايفكس٠ )اٚاّل( َٔ املاد٠ )ايطابع١( َٔ ايكإْٛ ٚناآلتٞ:
 اٚال: }
( ٚضشاٜا االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ ٚسـد٠ ضـه١ٝٓ اٚ قطعـ١ ازض عًـ٢       ضغُْيُميٓح شٚز ايػٗٝد خٓدم ايٓضاٍ ) -1

 ايٓشٛ اآلتٞ:
 اذا نإ ايػٗٝد اعصبّا فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ ٚايدٜ٘. -أ

 اذا نإ ايػٗٝد أعصبّا ٚ ٚايداٙ َتٛفني، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ اخٛت٘ ٚاخٛات٘. -ب
 َتصٚدا ٚيٝظ يدٜ٘ اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض بلضِ شٚد٘ ٚٚايدٜ٘.اذا نإ ايػٗٝد  -ز 

 اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا ٚيدٜ٘ اٚالد، فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ اٚالدٙ ٚشٚد٘. -د
طـ١ ايصٚدٝـ١   اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا بانجس َٔ ٚاسد٠ اٚ ٚاسـد فٝهـٕٛ ملـٔ بكـ٢ َستبطـّا بايػـٗٝد بايساب       -3

ٚقت اضتػٗادٙ ٚألٚالدٙ َٔ ايػٗٝد اٚ ألٚالد ايػٗٝد َٔ شٚد٘ املٓفصٌ اٚ املتٛيف قبٌ اضتػٗادٙ ْفظ اؿكـٛم  
 ٚاالَتٝاشات املكسز٠ يف ٖرا ايكإْٛ.

 اذا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد، ٜهٕٛ تٛشٜع املطتشكات ايتكاعد١ٜ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: -2
( َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( 2ايد٠ ٚاٚالد ايػٗدا٤ نٌ املطتشكات ايتكاعد١ٜ َع َساعا٠ سهِ ايبٓد )ٜطتًِ ايٛايد ٚايٛ -أ

 َٔ املاد٠ )اـاَط١(.
( اٚ املٛاطٔ ع٢ً اضتشكام تكاعـدٟ نـٌ عًـ٢    غُْيُضٍ )اضٌ َٔ اخ٠ٛ ٚاخٛات ايػٗٝد خٓدم ايٓحيصٌ ن -ب

 سد٠.
ُ اذا نإ نال ايٛايدٜٔ غٗٝدٜٔ ٚفل سايـ١ ايػـٗٝد )   -ز ( ٚايػـٗٝد املـٛاطٔ فُٝـٓح ألٚالد ايػـٗدا٤ زاتـب      ضغـُْي

 ( َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )اـاَط١(.2تكاعدٟ ٚاسد اضتجٓا٤ّ َٔ سهِ ايبٓد )
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 اذا نإ يعا١ً٥ ٚاسد٠ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد ٚبك٢ ٚازخ ٚاسد، ٜصسف ي٘ اضتشكام ايػٗدا٤ ناآلتٞ: -د
 بُض َيع ز.ض ٗشإ عبسايكازض زظَيِ:

 ُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غ
ًَو وؾُّ واضؽ ٖاتىوَ، بي٘ض زضَيت ب٘ َىغـتُحُم، بـ٘ ٓـُوَّ ُٓطـُض بـاؽ يـُ        ًَبًِٓ يُ ؾىَيٓ تُْٗا يُى ت

َّ، ٓـُو ياغـايُ ياغـايُنِ     اواضؽ بهُئ باغِ ُٓحى ؾت ؾُخػِ زَنُئ، قاْىِْ َرياتِ يُغُض تُتبًل زَنـط
نـطاوإ، وؾـُّ َـريات ًْـُ، ٓـُحهاَِ َـريات        تايبُتُ بُ َاف و ًُٓتًاظّ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ

ــَُىو       ــُ ٖ ــُضج ًْ ــتُحُم، َ ــُ َىغ ــُّ واضؽ بهطَيت ــَُىو وؾ ــُ، ٖ ــانِ تايبُت ــُحهاَِ ت ــُوَ ٓ ــُ، ٓ َىزاي
ًَو َىغـتُحُقُ، ضاتبـِ ؾـىُٖزا بهطَيتـُ ًٓػـتًخكام، وَى يـُناتِ         َِ، َُٖىو واضغـ َىغتُحُقُى واضؽ ب

ًَـ. ًَتُ ث  خىَيٓسُْوَ ُٓو وؾُيُ ب
 يعا١ً٥ ٚاسد٠ انجس َٔ غٗٝد ٚاسد ٚبك٢ َطتشل ٚاسد، ٜصسف ي٘ اضتشكام ايػٗدا٤ ناآلتٞ:اذا نإ  -د
 ايػٗٝد االٍٚ: مجٝع اضتشكام ايػٗٝد املؤْفٌ. -1

 % مخط١ ٚضبعني باملا١٥ َٔ فُٛع اضتشكام ايػٗٝد املؤْفٌ. 75ايػٗٝد ايجاْٞ:  -3
 ايػٗٝد املؤْفٌ. % مخطٕٛ باملا١٥ َٔ فُٛع اضتشكام 51ايػٗٝد ايجايح:   -2
 % مخط١ ٚ عػسٕٚ باملا١٥ َٔ فُٛع االضتشكام.35ايػٗٝد ايسابع:  -4

( ٜٚعـاد تطًطـًٗا ٚتكـسأ    7،  2( َٔ ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )ايطابع١( ٜٚعدٍ ايبٓـدٜٔ ) 4ثاّْٝا: حيرف ايبٓد )
 ناآلتٞ:

 تهايٝف ذيو.ع٢ً اؿه١َٛ اعاد٠ زفات ايػٗٝد َٔ داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘ ٚتتشٌُ  -2)
 ( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ) ايطابع١( ناالتٞ:6إضاف فكس٠ فسع١ٝ بتطًطٌ ) -1ثايجّا: 

 % مخط١ باملا١٥ َٔ ايتعٝٓات الٚالد ايػٗدا٤ ٚفكّا يًعٛابط ايصادز٠ َٔ فًظ ايٛشزا٤(.5ؽصٝص ْطب١  -6) 
 طابع١( ٚ تكسأ ناآلتٞ:( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ )اي8بٓد بتطًطٌ ) ١إضاف  -3
 ٜٓعِ صسف كصصات ايصٚد١ٝ ٚاٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات تصدز عٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد(. -8

 بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَُــُ ًًٓػاَــإ نــطزَوَ، باغــِ            يــُ عُضَبًُنــُ زوو ؾــت زَضج ْــُبىوَ، بط طــُّ حُوتــُّ و ُٖؾــتَُِ ٓ
ًَو ُٓنات، يُبُض ُٓوَ ُٓو غٓسوقُ يُ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ ُٖيـُو ياغـاف ُٖيـُ، ب٘يـُ     زاَُظض اْسِْ غٓسوق

ًَُُ زاَاُْ َُْابِ وَظيط و بـُ وَظاضَت بـُ ض َيُٓـايِ، ب٘يـُ      ًَىنطزٕ ٓ ًَهىِْ بُخ ًَُُ بامسإ ُْنطزووَ، ت ٓ
 ، ظٗض غىثاؽ.يُ ياغايُنُ ُٓو زوو ؾُقُضََإ ًًٓػانطزووَ، زوو ؾُقُضَّ ًٓعاؾًُإ زاْا

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح التس)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَـط ،    ًَت ٖاوغُضّ ؾًُٖسّ ؾـ٘ض ف ط ًَُُ يُ خاَيِ يُنُّ َُٓي ًَبًِٓ ٓ ًَٓجُّ، ت يـُعِٓ  غُباضَت بُ َاززَّ ث

ًَبىوٕ يــإ ثاضنــُ ظَويــُى بــُ            ٍَ نىشيــُنإ، يُنُيــُنِ ًْؿــتَُ ؾــًُٖسّ غــُْيُض و قىضبــاِْ نَ٘ــُ
َِ وَحـسَ غـُنًُُْنُ     َّ، نُ ٓـَُي ًَٓخُيُنُوَ، ُٖض ثاضنُ ظَويُى ًُْ، َاؾِ ُٖيُ ًَٓخُيُنًـ وَضبيط

ًَػتا ًَٓخُيُنًـ َاؾًُتِ ًَِ ظَوّ ٓ ٍَ ظَويُنُ،  نُ َُٓي ، وَنى ُٓوَّ يُ ظيٓساِْ بُ ًَٓخُّ زضاوَ يُ طُ
َِ ُٓطـُض يـُ خاُْوازَيُنـسا     َِ، َُٓي ًًَإ بسضَيت، خاَيٌ غ ًَؿًٓاض زَنُئ بًَُٓخُيُنُوَ ث غًاغًـ ُٖيُ، ث
ًَو، َـاضّ وا ُٖيـُ تُؾػـريّ ٓـُوَ ٓـُنطَيت ؾـًُٖس          ًَطَ َاْاّ ؾـًُٖس قُوغـ ظياتط يُ ؾًُٖسَيو ُٖبىو، ي

ــُْيُض، ًَٓ   ًَٓــُناِْ،   ٖــُض بــ٘ ؾــًُٖسّ غــُْيُضَ، ؾــًُٖسّ غ ًَؽت ٖــَُىو ث٘ي ــ ًَ ــإ ب َٙتِ، ي ٘غــايس، ٖــاوو
ًَهِ َـابىو، ٓـُوَ        َِ ُٓطُض خاُْوازَيُى ظياتطيُ ؾـًُٖسَيهِ ٖـُبىو، تـًُْا واضغـ غُباضَت بُ خاَيِ )ز( َُٓي
ًَُُ َُٖىو ؾـًُٖسّ   ًَػتا يُ واقع يُ ّٙ ٓ ًَىَيُّ خىاضَوَ َىونُّ ؾًُٖسَيهِ ب٘ خُضج زَنطآ، ٓ بُو ؾ

ًَؿــًٓاض   غــُْيُض و ٖــَُىو  ًَُــُ ث ًَٔ ؾــًُٖساُْ غــُضف ٓــُنطَيت، ٓ ــ ؾــًُٖسَنإ ٓــُوَّ َىغــتُحُقات زََي
ًَت ُٓطـُض يـُ ٖـُض خاُْوازَيـُى ظيـاتط يـُ ؾـًُٖسَيو               زَنُئ ُّٓ خاَيـُ ٙبـسضآ، نـىْهُ يُنـُّ، نـُ ٓـَُي
ًَىيػت بُو خاَيـُ ْانـات، ب٘يـُ ٖـُض ؾـًُٖسَيو َـاؾِ خـّ٘         ُٖبىو، ُٓطُض ب٘ ُٖض ؾًُٖسَيو َاف ُٖبىو ث

ًَِ خاَيِ  ًَبًِٓ تط، بُث ًَت، يُى ت ًَٓ ًَِ ُٓو ض َيُٓايًاُّْ نُ يُ وَظاضَتـِ   9وَضبيطَيت، ُٓو ض َيصَيُ َُْ بُث
ًَؿًٓاض زَنُئ يُ وَظاضَتـِ   ًَُُ ث زاضايِ و ٓابىوضيُوَ زَضزَنٔ، زَضَاَيُّ ٖاوغُضَيتِ و َٓساَيِ ؾًُٖس، ٓ

ًَؿُيُنِ تًا بىوَ،  ًَػتا ن َِ، نىْهُ ٓ ًَىإ وَظاضَتـِ       ؾًُٖساُْوَ ب ٓـُو زَضَاَيُيـُ، يـإ بَُُٖاٖـُْيِ يـُْ
 ؾًُٖسإ و وَظاضَتِ زاضايِ، ظٗض غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
َِ ؾُضَىو.  بَُي

 بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(: 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َّٙ ؾـًُٖسّ  بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، ُٓوَّ َُْابِ وَ َٙتًُ، بُ ظيط وتِ ب٘ ؾًُٖسّ غُْيُض و ٖاوو
ًَُــُ َُبُغــتُإ يــُ ؾــًُٖسّ ٓــُْؿاٍ و نًًُاباضاْــُ،   ٓ ،َِ َِ ؾــًُٖس َىونــُيُنًإ ٓــُزَْ ًَٓ٘غــايس بُغــ
ًَُــُ و   َِ، ب٘يــُ ٓــُوََإ ٖــؽت نــطزووَ، زوو، ٓ َِ ؾــًُٖس َىونــُيُنِ ٓــُزَْ ًَت غــ نــىْهُ َــُْابِ  ٓــُظاْ

ًَُـُ وتىوَاْـُ زَضَاَيُنـُ تُحسيـس     يًصُّْ ياغايِ يُغُض زَض ًَؿُُضطُ ٓ َاَيُنُ ض َيو ُْنُتىوئ، يًصُّْ ث
ًَُُ يًصُّْ ياغايِ ْؽت، ْاتىاْؽت ثؿتيريّ ُٓوَبهُئ، زوو ب٘نىوِْ ًَاواظ ٖـاتىوَ،   َّ، ُٓوإ وتًإ ٓ بهط

ًَُُ وـتإ شٕ  ٓ111  ٍَ َِ، َٓا ًَُُ ْاتىاْؽت يًصُّْ يا35ُٖظاضّ بسضَيت غايِ، ب٘يُ َٔ حـُظ  ، ُٓوإ وتًإ ٓ
َِ، يـُى، ٓـُو ًَٓ٘غـايسَّ ٓـُْؿاٍ و نًًُابـاضإ،            زَنُّ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُاِْ بـُض َيع بُضنـاويإ ض ووٕ بـ

ًَُُ زوو ض َِٓ ًَاواظَإ ُٖيُ، غىثاؽ. َِ، زوو، زَضَاَيُنُ ٓ َِ ؾًُٖس يُى َىونُيإ ُٓزضَيت  نىْهُ بُ غ
 إ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُ
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َِ تهايُ، ز.قباح، شيـإ   ًَ ًَِ ب ًَبًِٓ ُٖيُ؟، ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ُٓوَّ ْاوّ ُْْىوغطابىو ث َِ ت ن
خإ، ناى خًًٌ، ظنًـُ خـإ، نـاى غـاٙض، نـاى غـُضزاض، نـاى قـازض، ز.التـس، نـاى عبـسايطلتٔ، ض اظاو خـإ،             

ٖـ  ًَطخإ، ثُضوئ خإ، ناى عبسايػّٚ، تاضا خإ، ناى بط ًَطظاز،       ؾً إ، نىَيػـتإ خـإ، ٓاؾـتِ خـإ، نـاى ؾـ
ًَؿُوا، ٓاُْٖط خإ، ُْغطئ خإ،  ٌ خإ، ثـُقتإ خـإ، غـ٘ظإ خـإ، نـاى       ععُٝ٘ظًإ خإ، ناى ث ، فاضـ

 ناى عُط، ز.بؿري، ناى ُْضقتإ، ناى ط٘ضإ، ز.ؾعإ، ناى عُط ُٖوضاَِ، ؾُضَىو ز.قباح.
 

 بُض َيع ز.قباح ستُس صتًب:
 ثُضيَُإ.بُض َيع غُضٗنِ 

     ( َِ اذا نـإ ايػـٗٝد َتصٚدـّا    ثؿتيريّ يُ ض اث٘ضتِ ُٖضزوو يًصُّْ بـُض َيع ُٓنـُّ، بـُؽ ْـاظامن زووَّ نُٓـَُي
ًَـو ُٖيـُ بـ٘ بـىوٌْ ٓـُّ        بانجس َـٔ ٚاسـد٠ اٚ ٚاسـد فٝهـٕٛ ملـٔ بكٝـ١ َـستبط        ....( َُٓـُ ْـاظامن ض َىًَب

     َِ ــُب ــِ ٖ ًَه ًَعاْ ــُْس خ ًَو ن ــ ــُ نُغ ــت ُٓوَي ــُض َُبُغ ــُ، ُٓط ــِ   ؾُقُضَي ًَه ًَعاْ ــُْس خ ــًُٖسَيو ن و، ؾ
َِ، ُٓوَ ٓـًرت يـُ بط طـُناِْ     َِ، ظَوًَُت يُ بُيِٓ ناًَإ بىوب َِ، ؾًعًُٕ ُٓو ناتُّ نُ ؾًُٖس ُٓب ُٖبىوب

َِ، نُْس ؾـى  ًَو ب ًَىَ ٓـُوَّ نـُ       وتط ُٓييطَيتُوَ، ُٓطُض َُبُغتًإ ٓاؾطَت َِ، زيػـإ بُٖـَُإ ؾـ ٍ نطزبـ
ـٓـ  ُوَ بط طــُناِْ تــط ُٓييطَيتــُوَ، بًُْػــبُتِ ُٓوٙزيؿــُوَ ٖــًض  ٖاوغــُضّ بــىوَ يــُناتِ ؾــًُٖس بىوًْــا 

ًَُىايـُ َىًَـب ًْـُ، بـ٘ بـىوِْ ٓـُو بط طُيـُ، َيـُ يـُ قـىضؽ نطزْـِ               ًَساًُْ، يـُعِٓ َـٔ ث ًٓعاؾُيُنِ ت
          َِ َاززَنـُ بـُ بط طـُو بَُاْــُ، َىٙحُظَيـُنِ تطَـإ ُٖيـُ، َُٓــُ َىٙحـُظَيهِ يىغُويـُ، ٓـُععَب، ْــاب

َّ، نى َِ )تُْىئ وَضبيط َّ، ُٓزتا يُ بط طُّ )ج( َُٓي ٛايـدٜٔ  اياذا نإ نـال  ْهُ غري َىْػُضيؿُ، تُْىيِٓ ْاو
ًَِ )غٗٝدٜٔ ًَ َِ ب َّٙ بُ َاْا َىؾطَزَ، نُواتُ ُٓب اذا نإ نـال  ( يُ ظَاِْ عُضَبِ نًٚ بُ يُؾع َىغُْايُ، بُ

ُ  ٚايدٜٔ غٗٝدّا ٚفل ساي١ غٗٝد... ًَهِ تطيـ ط٘ض يِٓ وايًـسَ بَُىغـت ًَُـُ ُٓطـُض واضغـًـ    (َُوظوع حُم، ٓ
َِ بُ قاْىِْ خاؽ، يُعِٓ  ًَؿُيُنُإ ًُْ، نىْهُ بًُْػبُتِ قاْىِْ ُٓحىاؾت ؾُخػِ ُٓب ًَؽت ًٖض ن زابٓ
َِ يــُ بــاتِ َىغــتُحُم ٖــًض   ًَُٖؿــُ قــاْىِْ خــاؽ تُقًــسّ عاَُنــُّ ٓــُنات، ب٘يــُ ُٓطــُض واضغــًـ بــ

ًَؿُيُى ًُْ، ظٗض غىثاؽ.  ن
 غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/

 شيإ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع شيإ عُط:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَهـِ             ًَـو و زايه َّ بـ٘ باون ًَُُ نُ َُٖىو يُّ قاعـُئ نـ٘نؽت يُغـُض ٓـُوَّ يـُّ زوًْايـُ نـِ بهـط ًَؿو ٓ ب

َِ يـُخىَيِٓ ؾـًُٖسَيو، ٖـَُىوَا       َِ ْاظ يُ بـاونِ، ْاطاتـُ زَيـ٘ث ًَهِ ب ٕ يُغـُض ٓـُوَ   َُضط غىوتاو، ب٘ َٓاَي
ًَُـُ خَ٘ـإ ٓـُظاْؽت ٓـُوا      ًَهِ باؾُ نُ ثطغًاض يُ بُض َيع وَظيطّ ؾًُٖسإ بهُّ، ٓ  33ن٘نؽت، َُٓط ٗ ُٖي

ٍَ َـٔ،    ًَُاِْ وابعامن ٖاوض َيهاًْؿِ ن٘نٔ يُغُض ُٓوَ يُطـُ َّٙ ض ٗشاُْ يُ ْىوغًٓيُّ غً غاَيُ حهىَُتؽت، بُ
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ًَُـُ       ض ٗشاُْ زايو و باونِ ؾًُٖس نىض و نهـِ ؾـًُٖس غـ    ُضزاِْ ْىوغـًٓيُ ُٓنـُٕ، يـُ ؾـىَيُٓ طؿـتًُنإ ٓ
َّ، تاوَنى ُّٓ غـُعاتُ بـُ غـُزَٖا     ًَؿُّ ُٓضظّ ؾًُٖسإ ناضَغُض ْانط ًَُاِْ ن ُٓططٕ، ب٘نِ يُ ؾاضّ غً
ٍَ نطَيهًُ، َٔ حُظ زَنُّ  َِ بُؾٔ يُ ُٓضظّ ؾًُٖسإ، نُْسئ باوى غُضّ ْايُوَ، نُْسئ َٓا ؾًُٖس ب

ََُٙ يُ َُْابت ٍَ       ُّٓ وَ وَضبيطّ، ُٖضوَٖا ثؿتيريّ ُٓو قػُيُف ُٓنـُّ، ٓـُضظَنإ ناضَغـُض نـطا، يُطـُ
     َِ َّ، ب٘ ُٓوَّ ُٓو نُؽ و ناضّ ؾًُٖسَ، ٓـُو َٓـاَيِ ؾـًُٖسَ بتـىاْ َِ بهط ًَبَُ ُٓضظَنإ ُٓو ًَٓخُيُ َ

ًَبىوٕ ناضَغُض بهات، ظٗض غىثاؽ. ًَهِ ًْؿتَُ  ب٘ خّ٘ ؾىَيٓ
 ضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُ

 ناى خًًٌ ؾُضَىو.
 عجُإ:بُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ــُ          ــُ ظَوّ ب ــُّ، ثاضن ــط ُٓن ــُْابِ وَظي ــُنُّ َ ــُ قػ ــتًىاِْ ي ــُ ثؿ ــُ ظَويُن ــساِْ ثاضن ًَ ــُ ث ــُضَتا ب غ

ًَُىايـ    ًَٓاُْوَّ ضوؾاتِ ؾـًُٖسَناُْ، َـٔ ث ًَهِ تطّ بُض اغتِ يُغُض ٖ َِ، خاَي ُ يـُّ  ًَٓخُيُنُوَ بًإ زضَيت
َّٙ بُض اغـتِ     ياغايُ يُ قاْىِْ عرياقًُنُّ يُغُض َاؾِ َطٗظِ عرياقِ، وَظاضَتِ َاؾِ َطٗظِ عرياقـِ، بـُ
ــُ       ــُض ب َِ بُضاَب ــُب ــِ ٖ ــُ ًًٓتًعاَ ــو ي ــُت َ٘ضَي ــطاوًْـ يُحهىَ ــُْؿاٍ ن ــِ ؾــًُٖسإ و ٓ َِ وَظاضَت ــ زَب

َِ يُ  ًَؿِ وايُ ُٓب ًَٓاُْوَّ ضوؾاتِ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ نطاوإ، َٔ ث َّ بـ٘ ٓـُوَّ يـُ      ٖ ٍَ بـسض ًَػتاوَ ٖـُو ٓ
ٍَ بُيُزيـُّ يُنـُ ًٓساضيـُنإ،            ًَو زابٓـسضَيت بـ٘ ٓـُوَّ بـُ تُْػـًل يُطـُ ُٖض ْاونُيُى بُضاغتِ ؾـىَيٓ
ًَهِ تط قػُّ يُغُض  ًَٓاُْوَّ ضوؾاتِ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاوَنإ، خاَي ًَػتاوَ ب٘ ٖ َّ يُ ٓ ًَو زياضّ بهط ؾىَيٓ

ًَُىايــُ ٓــُّ وؾــُيُ ظيــاتط وؾــُيُنِ يــُعِٓ وؾــُيُنِ  وؾــُّ ضَبُْــُ نــُ يــُ نىضزيُنــُّ ٖــ اتىوَ، َــٔ ث
َِ بُض اغتِ، ُٖقُ بًي٘ض ٕ، يإ بُ نىضزيُنُّ خَ٘ـإ بًهـُٕ    ًَو ب َِ يُ قاْىْ ُٓزَبًُ يُوَّ نُ وؾُيُى ب
ًَـطَ ُٓغتَُـُ       ًَؿُيُنِ تط ُٖيـُ بُض اغـتِ َـٔ ي ًَبيات، ن ًَِ ت بُ غَُيت، ب٘ ُٓوَّ خَُيهًـ بُ تُواوَتِ ي

ًَهــُ َــُْابِ     ض وو، ًَؿــُيُ ناضَغــُض بهــُئ، زوَيٓ ض ووبــُضووَإ ب٘تــُوَ ْــاظامن تــا نــُْس زَتــىاْؽت ٓــُّ ن
ًَو خاْـُوازَ ٖـُبٔ، تـًُْا     وَظيطيـ يُ َُضاغًُِ يازّ ُْٓؿاٍ ٓاَازَبىو، ُٓويـ ُٓوَيُ يُواُْيُ نََُ٘ي

        ٓ َّٙ ًَػـتا زيـاضَ زواّ ٓـُو ًٖٓـُ     ثًاوَنُ َـاوَ، خاُْوازَنـُ بـُ شٕ و َٓاَيـُوَ ٖـَُىوّ ٓـُْؿاٍ نـطاوَ، بـُ
ًَتُوَ، زاواّ  ًَٓ َّ شٕ ب ًَػتا َٓاَيِ ُٖيُ، َٓاَيُنُؾِ طُوضَ بىوَ، يُواُْيُ ُٓيُو ًَٓاوَتُوَ، ٓ ثًاوَنُ شِْ ٖ
ٓــُوَيإ نــطز نــُ ٓــُو ًَٓخُيــُ، غــىيؿُّ ظَواج وَنــى َٓــاَيِ ؾــًُٖس مشــىؾت َٓاَيــُناِْ ٓــُواًْـ بهــات،   

بسٗظيُٓوَ، يُواُْيُ نُْس خاُْوازَيُنِ نًَُـ بٔ، ظٗض ْـُبٔ، بـ٘   ًٖىازاضّ بتىاْؽت ناضَيُى ب٘ ُٓوإ 
َّ، ظٗض غىثاؽ. ًَؿُنُيإ ناضَغُض بهط  ُٓوَّ ن

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ظنًُ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ظنًُ غًس قاحل:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
   ُ ًَـصيت ٖاوغـ َِ نـى زب ًَه ٓ َٙ َِ خا َِ زضن ٍَ نىشيـُنإ، يُنُيـُنِ       ظ ًَط و قىضباًْـاِْ نَ٘ـُ َّ ؾـًُٖس ؾ٘ض ؾـي ض

ًَـصّ   ٍَ ًَٓخُيُى، بُض َيع وَظيط ُٓظ ب َِ زا نُ يُطُ َِ وَظيطيـ ٓاَاشَّ ث َِ بىوٕ وَضزَططٕ، َُْاب ًْؿتَُ
ًَت             َِ غـُخت بـىو، ْـُتًجا زوو ٓـُظَ َِ ٓـابىوضي ًَـسا ظضوؾـُن َٙ ُْٖ٘ت َِ غـا ًَـت نىضزغـتاْ ٓاطاٖساضٕ نـى ظضوؾ

َّ وَضططتـِ، ْىنـُ ٓـُو            ًٓ َِ ؾـًُٖسإ ُْٖـُ نـُ ثاضنـُ عـُضز ًَعاْـ َِ، طُيـُى خ كتًػازّ ٍ غُض نىضزغـتاْ
      َّ َِ تـُْعيِ بهـُٕ نـى ز َِ ْابٔ، ٓايا ُٓوَ ض َيهُنا قاْىِْ يإ ط٘ض يِٓ تُعًًُاتا ؾـًاُْ ظـ َِ ًَٓخ َُمشىؾت ظ

َِ وضططيؼت، نىْهى ٖٓسّ ُٓظ ٓاطازاضّ بُيهِ ٖٓسَى َاض ن َّ ًَٓخ اضَغُضيا ب٘ ٖاتًُ زيـؼت، بـُؽ   نُوا ز
ًَسّ ناضَغُضيا ب٘ ُْٖاتًُ زيؼت، ُٓو ًَٓخُ  َّ نـى ُٓطـُض قتعـُ      37ٖٓسَى َٗ ًًَِْ٘ زَيتُ زإ، ب٘ ٖٓـس

َِ ظضوؾــُنا ًٓكتًػــازّ غــُخت   عــاضزٍ ٖــُبًؼت، ُٓطــُض قتعــُ عــاضزّ ْــُبًؼت وَنــِ َــٔ طــ٘تِ نــى ْــُتًج
  َِ ًَعاْــا خــ٘ ثــ َّ نــى خ ًَتــُ زإ، نــُواًْا غــُضزاٖاتًُ بــ٘ ؾطٗؾــؼت، بــ٘ ٖٓــس بط َيعــُ ببــات، ٓــُظ ًَٓخــُ ْاٖ

َّ َـٔ ٍ غـُض وؾـا ض َبـُٕ، ٖٓـسّ       َّ، ُٓو ًَبًًٓا زو َِ تُ بُحؼ بهٍُ، ت َّ َٔ زظًا ُٓطُض َُْاب ض َيهدػتٓاو
َِ ْـآًٓٔ، يـإ       ًَت يـُ نًُْػـا، شْـ ُٓظ ٓاطاٖساض وَنِ ظَاُْواِْ، وؾا ضَبُٕ ب٘ نآًٖا زَيتُ بُناضًٓٓإ، ُٓظ

َِ ؾِ ْانُ ًًَُا ٖاتًُ ب شْ َِ نىضزيسا ُٓظ ُٓنُيًُا ضَبُٕ ظٗض ب ن ًَصٕ ظَاْ ٕ، بُؽ ونى عىضؾُى و وَنى ب
ًَت       ٍَ زاَـُ، ٓـُو نُغـ َِ، زيػإ زطـٍُ ٖٓـس َِ ناضَغُض بهُئ ُٓظ َِ زضن ًَٔ ظ ناض ًٓٓإ، ُٓظ ْعامن نُوا زؾ

َّ نى ظّ تطئ وَخت ثاض ًَتُ نطٕ، ب٘ ٖٓس ًَُٓ زابُف ثاضنُ عُضزّ ُْ وَضططتِ يُظَى ؾَت بٗ َّ بٗ نُ عُضز
ًَُاغـًُنا بـ٘ َـُ وَنـِ          33نطٕ ٍ غُض وإ، نىْهِ ثؿـتِ بىضيٓـا    ًَـصّ ن َِ، ٓـُظ ب َٙ ش ٓاظازيـا نىضزغـتاْ غـا

ًَؿتا ُّٓ ُْؾًابؽت نى غٓىوضزاضتطئ ؾًُٖسا ُّٓ ُْؾًابؽت ثاضنـُيا ظَويـا    ٖ َِ حهىَُتا ُٖضَيُا نىضزغتاْ
ًَـصٕ         ب٘ زابـؽت بهـُئ، يـا زّ تـط َـٔ ثطغـًاضَنا زّ        شّ ٖـُّ، ٓايـا تايبـُت ٍ غـُض ٓـُْؿاٙ زَيتـُ وَنـِ زب

َِ ُْٓؿاٙ ُٖبىويُٓ، نى ض اغتُ ٖاتًُ َـاضَ نـطٕ، بـُؽ ُْٖاتًـُ ظـُ       ًَت زّ ي ًَعاْ َِ نطٕ؟، طُيُى خ ًَبَُ َ
َِ زضنآ، يإ ْا؟، ظٗض غىثاؽ. َِ ؾًُٖس زَيتُ يا ْعًػؽت ظ  طىاغؼت، ٓايا ُٓو واضغ

 غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ 
 ناى غاٙض ؾُضَىو.

 بُض َيع غاٙض ستُىز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

يُض اغتِ َٔ ثؿتيريّ َاْـُوَّ ٖـَُىو ٓـُو بط طاْـُ ُٓنـُّ نـُ يـُ ض اث٘ضتُنـُ ٖـاتىوَ، وَنـى خـّ٘ ُٓطـُض             
ًَؿــاّ بــ    ًَهــِ بــُض َيع وَظيــطّ ؾــًُٖسإ غــُضصتِ ض ان ًَط وآًْ َّٙ ت َِ، بــُ ــساب ًَ ٘ بط طــُّ )ز( نــُ تًهطاضيؿــِ ت

َِ، ب٘ واضغُنُ،  َّ َُٖىو ؾًُٖسَنإ َُٖإ ًٓػتًخكاقًإ بسضَيت ًًَىابىو ُٓو بط طُيُ ظيازَيُ، ُٓطُض بهط ث
َّ يُ َابُيِٓ َىونُناًْإ، يُ  و ُٓواُْ، َـازاّ حهىَـُتِ    51ب٘  75ب٘ 111ُْوَى تُغًٓـ بُْسّ بهط

ًَِ تـُحًًٚتِ خ٘يـإ       ُٖضَيُِ نىضزغتإ و وَظيطّ ؾـًُٖساِْ بـُض َيع ٓـُتىاْ    َِ ٓـُو تُبُعاتـُ، زيـاضَ بـُث
ًَيـُّ زَغـت خ٘ؾـًُ،          َّ، بُضاغـتِ َُٓـُ َُغـُيُيُنِ ظٗض ظٗض ططْيـُ َ َِ زَغت ٖـَُييط حهىَُت ُٓتىاْ
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ًٖــىازاضّ يًصْــُّ بــُض َيعيـ تُضحُنــُّ وَظيــطّ ؾــًُٖسإ بــُ ْــُظَضّ ًٓعتًبــاض وَضبيــطٕ، نــىْهُ يــُ    
َِ، غـًإ    ض اغتًـ َُغُيُّ يُزَغت زإ يإ ؾًُٖ َِ زوإ بـ ٌَ بـ َِ ُْؾػُ، ُٓطُض يُن ًَو ب س بىوٕ ُٖض يُن

ًَعاْـُوَ، يـُ ض ووّ        َِ ُْؾػُ، يُ ض ووّ حكىقِ ًٓٓػـاُْوَ، يـُ ض ووّ ناضييـُضّ يُغـُض خ َِ نُْس ب َِ، زَ ب ب
ًَُـُ ٓـُّ تُغـًٓـ بُْسيـُ ُٓطـُض يـُ ض ابطزووزابـُ           َِ تُبُعاتِ تطيؿُوَ، ب٘يُ بُ زيسّ َـٔ تـُْٗا ٓ نََُ٘ي

َِ، تـُْٗا تُبُعاتـُ َايًُنـُ بـىوَ، ٓـُطًٓا َُغـُيُناِْ تـط ؾـًُٖس         َُغ ُيُيُنِ تط خىَيٓسُْوَّ ب٘ نطاب
         ،َِ ًَـو بـ ًَـو يـإ نـُْس َاَي َِ، ُٓطـُض َاَي ًَـو بـ ًَعاْ َِ، ُٓطُض خ َِ، ُٓطُض زَ ب ًَو ب ُٖض ؾًُٖسَ، ُٓطُض يُن

ًَٓاِْ وؾُّ ض َبـُٕ ٖـُبىو، بُض    ًَهِ تط ُٓوَّ ثُيىَْسّ بُ ْاو ٖ اغـتِ َيـُ يـُ َُغـُيُ ُٓزَبًُنـُ،      خاَي
َِ، يـُعِٓ يـُ نـىضزَواضّ  بـُ نُغـِ تـًُْا                َيُ يُ َُغـُيُنُّ تـط نـُ ثُيىَْـسّ بـُ ٓـايِٓ تـطَوَ ٖـُب
ًَهِ تـط نـُ ثُيىَْـسّ بـُ       َّ، بُ نُغِ تًُْا ُْوَى غَُيت، ب٘يُ ًٖىازاضّ ُٓوَ ناى بهطَيتُوَ، خـاَي ُٓوتط

ُ، بــ٘ َُغــُيُّ طــ٘ض َ بُنََُ٘يــُنإ، ٓــُوَّ يــُ يًصْــُ  ًًٓتًعاَــِ حهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتاُْوَ ُٖيــ
        ،َّ ًَو، ٓـُوَ ًٓعاؾـُ بهـط زاياْط ؾتىوَ، َُغُيُّ طُض إ و ثؿهٓؽت ب٘ ط٘ض َ بـُ نََُ٘يـُنإ ُْنطاوَتـُ ٓـُضن
َُغـُيُّ بـُ خــاى غـجاضزًْـ، ٓـُوَ تــُْٗا حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغــتإ، يـُْاو حهىَـُتًـ وَظاضَتــِ         

َِ بُ ز َغت ًْؿإ نطزِْ ؾىَئ، َُضاغًُِ بُخاى غجاضزٕ، نىْهُ َُُٓ َُغُيُيُنِ ؾًُٖسإ َُعِٓ ب
 ًَِ ًَهِ تــط ثُيىَغــت بــُّ خاَيــُ، ٓــُويـ ُٓوَيــُ بــُث َّ تُتــُضوم بهــُّ بــ٘ بابــُت ظٗض ظٗض ططْيــُ، َُٓــُو
ًَِ ياغـاٍ طـ٘ض َ بُنََُ٘يـُناِْ عـريام، و حهىَـُتِ عرياقـِ، وَظاضَتـِ َـاؾِ َطٗظـِ             قاْىِْ عرياقـِ، بـُث

ــُض        عريا ــتىوَ، بُغ ــُزا ض ٗيؿ ًَُ ــُض ٓ ــُ بُغ ــتِ َُٓ ــُ، بُض اغ ــُو طُض اْاْ ــَُىو ٓ ــطاوَ يُٖ ــًاض ن ــِ بُضثطغ ق
ًَُُ بتىاْؽت يُ ض َييُّ ُّٓ ياغايُوَ  ًَُُ يُ بُغسا ض ٗيؿتىوَ، بُغُض حهىَُت و ثُضيَُإ، ٓ ْىَيُٓضَناِْ ٓ

َّ يُّ ياغايُ، َُُٓ َُ َّ و َىاَُعُيو بهط ًَُُ َاضَيهِ تط َُٖيىَغتُيُى بهط ٓ َِ َِ ُٖض ًٖض ُْب ًَو ب غج
وَنى ُٖضَيُِ نىضزغتإ حهىَُتِ خَ٘إ ًًٓعاّ بهُئ بُ َاززَيـُى بـ٘ طـُض إ و َُضاغـًُِ تُغـًٓـ و      
ًَهِ ظٗض ظٗض ططْيُ، بُض َيعإ، غـُضٗنِ ثُضيـَُإ، ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ،      ًَٓاُْوَ و بُ خاى غجاضزٕ ُٓضن ٖ

ِ ظٗض ظٗض ُٖغتًاضَ، َٔ واّ ُٓبًِٓ نَُتُضخًَُـُنِ طـُوضَو   َُغُيُّ ط٘ض َ بُ نََُ٘يُنإ َُغُيُيُن
َُُٖٙيُِْ ُٖيُ، ُٖضوَٖا َُغُيُيُنِ بُغرتاوَ بـُ َُغـُيُّ غًاغًؿـُوَ يـُ عـريام، ب٘يـُ حهىَـُتِ        
       َِ ًَبـَُ ًَُـُ، ٓـُضنِ ض اغـتُوخ٘ و قـاْىِْ َ َْٙـُّ ٓ ًَهِ ًُْ ب٘ ُٓو ط٘ض َ بُ نَُ٘ ًٓتًخازّ ًٖض تُعاتىؾ

ًَُــُ حــىنُِ خَ٘ــإ ًًٓــعاّ بهــُئ بــُو ثطٗغــُيُ، َُغــُيُّ  ْانــات، باؾــرتئ  زَيًــٌ بــ٘ ٓــُوَّ ُٓطــُض ٓ
ًَىَيُنِ     ًَسا نـطز، بـُ ؾـ ًَٓاُْوَّ ط٘ض َ بُ نََُ٘يُناِْ باضظاًُْناُْ نُ نىضز ض اغتُوخ٘ خّ٘ بُؾساضّ ت ٖ

ًَٓطايُوَ، ُٖضوَٖا يَُُغُيُّ ط٘ض َ بُ نََُ٘يُناِْ حَُطئ، وَظاضَتِ ؾـًُٖ  ساِْ ٖـُضَيِ  ظٗض َىُْظَّ ٖ
ًَٓطايُوَ، ب٘ ُٓوَيُ حهىَـُتِ خَ٘ـإ    نُ ض اغتُوخ٘ غُضثُضؾتِ ثط ٗغُنُّ ُٓنطز، ظٗض بُ َىُْظََِ ٖ

َّ، ناضَيهِ ظٗض ظٗض باؾُ، غىثاغتإ زَنُّ.  ًًٓعاّ بهط
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ستُس.ؾُضَىو ناى 
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 بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(: 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿــُّ ٓــُو      َــٔ قػــُيُنِ يُغــُض قػــُناِْ نــاى غــاٙض ُٖيــُ، زيــاضَ ثط ٗشَنــُّ حهىَــُت ناضَغــُضّ ن
ًَؿـًٓاضّ     ًَُـُ، ٓـُوَ ث ًَؿُيُّ ٓ ؾًُٖساُّْ ُْٓؿاٍ و نًًُا باضاِْ ُْنطز، وَنى يًصُْ ب٘ ناضَغُضّ ُٓو ن

ًَػتاف َٔ ض ووْهطزُْوَّ يُغُض قػُناِْ بُ ًَُُيُ، ٓ ض َيع وَظيطّ ؾًُٖسإ زا، بـُض َيع وَظيـطّ ؾـًُٖسإ    ٓ
ًَُـُ    ًَؿُّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ و نًًُاباضإ نطاوَ، بُؽ ٓـُوَ ٓ ًٖض ٓاَاشَيُنِ بُوَ ُْزا نُ ناضَغُضّ ن
ًَؿـًٓاضّ ٓـُوَمشإ نـطزووَ ٖـَُىو ؾـًُٖسَيو،             ًَُـُ زاوانـاضئ، ث ًَؿـًٓاضّ ٓـُوََإ نـطزووَ، ٓ يُ يًصْـُ ث

َّٙ ُٓطـُض ْـُنطا زاواَـإ نـطزووَ      ؾًُٖس ُٖض ؾًُٖسَ،  َّ، بـُ َُٖىو ؾًُٖسَيو ًٓػتًخكاقِ خّ٘ وَضبيط
َُّْٙ نُ يـُى واضغـًإ َـاوَ، ْـُوَى بـُوَّ ُٓطـُض وَظيـطّ ؾـًُٖسإ زاواّ          ُٓو ض َيصَيُ بُ٘ٓوَّ ُّٓ َا

ًَُُ وَنى يًصُْ ضَـتإ نطزٗتُوَ، ُٓوَ قػُنُّ َُٓ، غىثاؽ. ٓ ،َِ  نطزب
 امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع 

 ؾُضَىو. 
 بُض َيع غُضزاض ضؾًس حػؽت:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، زياضَ ؾًُٖسإ و نُؽ و ناضّ ض وو غـىوض و غـُضبُضظيإ، ؾايػـتُّ ٖـَُىو     

ًَهٔ، ُٓطُض بَُُٖيُ زاُْنىومب، ْايُنػـاًُْى يـاخىز ْـا     بُضاَبُضيـُى يـُ ض َيـصَّ    ثازاؾت و ض َيع و حىضَُت
َىونُّ ؾًُٖساِْ حُؾتانإ و ُٖؾتانإ و ُْوَتُنإ ُٖيُ، خ٘ ُٓطُض وايُ بُضاغتِ َٔ زاوا يـُ بـُض َيع   
ًَتُوَ، و يًصْـُّ ؾـًُٖساًْـ خـاَيِ نـىاض يـُ زاْـاِْ        ًَٓ وَظيطّ ؾًُٖسإ ُٓنُّ ُٖقُ ناوَيو بُوَزا خبؿ

ًَِ باؾُ يُ  َِ  35ض َيصَنإ، َٔ ث ًَـٓج         % ب٘ غـُضَوَ بـ ، نـىْهُ بُض اغـتِ َـاَيِ وا ُٖيـُ يـُ نـىاض ؾـًُٖسو ث
ؾًُٖسَوَ، ُٓو حاَيُتاُْ يُ َُٖيُظُو يـُو ؾـىَيٓاُْ نـُ نًًُابـاضإ نـطاوٕ و يـاخىز ٓـُْؿاٍ نـطاوٕ، نـىاض          

ًَٓج ؾًُٖسيإ ُٖيُ، َاَيِ وا ُٖيُ  َّ ُٓو ض َيصَيـُ   11ؾًُٖس ب٘ غُضَوَ ُٖياُْ، ث ّ ُٖيُ، َا ُٓطُض بهط
ًَهِ باؾُ، ظٗض غىثاؽ. % ب35٘يُ  َِ، ؾت  غُضَوَ ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى قازض ؾُضَىو.
 بُض َيع قازض التس مسايٌ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَساويػـتًُناِْ شيــاِْ ؾـًُٖسإ زَضزَبــط ّ،         َـٔ بـريو ضانــاِْ خـّ٘ تــُْٗا يُغـُض َىونــُو زابـؽت نطزْــِ ث

ًَهِ ظٗضَوَ،        ؾًُٖساِْ غُْي ٍَ نـىشّ و ؾـًُٖساِْ نًًُـايِ يـُ نىضزغـتاْسا بـُزاخ ُض وَ ؾًُٖساِْ نَ٘ـُ
ٍَ َـُْابِ وَظيـط يَُُضاغـًُِ يـازّ          َِ يُطـُ ًَؿـًٓاض زَنـُّ زوَيٓـ ًَهِ بُضظ زايُ، ب٘يُ َٔ ث ض َيصَنُ يُ ٓاغت

َٚو نطزبـ٘و    ًَهِ ظٗضَوَ قآًُُيـُنًإ بـ ٍَ ُٖيـُ   ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ بىوئ يُزَؾتِ ن٘يُ، بُزاخ  11َ، َـا
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َِ نـــُ           ٍَ طــطإ زَبــ ًَو ز ًَتــُوَ، بــُ ٓاغـــت َِ ٓــُّ يًػـــتُ زَخىَيٓ ؾــًُٖسّ ٖــُبىو، يــُعِٓ ًٓٓػـــإ نــات
ًَعاْاُْزا نـُؽ و ناضيـإ زَضبـاظ بـىوَ،      زوشَُٓنَُإ نِ بُ ًًًَُتُنَُإ نطزووَ، ب٘يُ بُزَطُُٕ يُّ خ

َّ شَـاضَّ       ب٘ ُٓوَّ تُعىيعَيهِ َُعُٓوّ ب٘ نُؽ و ناضّ ُٓو ؾًُٖساُْ بهُ يٓـُوَ، بـُ بـط واّ َـٔ ْـانط
ًَؿًٓاض زَنُّ شَاضَّ ؾـًُٖسَنإ   َِ، ب٘يُ َٔ ث ؾًُٖسَنإ زياضّ بهُئ، ُٓوَْسَ ؾًُٖس َىونُّ بسضَيت

ًَعاُْ ُٓطُض  َِ، بُ واتاّ ُٓوَيُ ُّٓ خ َِ  11نُْس ب َاض َاَيِ  11َاض ن٘غتِ نُوتىوَ،  11ؾًُٖسّ ُٖب
ًَؿتىوَ بُزَغت ظاَـِ ؾـًُٖسَنُيُوَ، ب٘يـُ َـٔ     َاض عُظاب و ْاخ٘ؾ 11وَيطإ بىوَ،  ِ و زَضزَغُضّ ن

ًَؿًٓاض زَنُّ َىونُّ ؾًُٖس ًَُٖؿُ بُ ض َيصَ زياضّ ُْنطَيت، يُى ض اّ يُ  َّ، ب٘ 111ث %ّ َىونُّ بسض
    َِ ٍَ نىشّ، ُٖض يُّ ُٖؾتُّ ض ابـطزووزا يـُ يـُن ؾًُٖسّ غُْيُض، ب٘ ؾًُٖسّ نًُاباضإ، ب٘ ؾًُٖسّ نَُ٘

ًَو يُ ؾًُٖسَنإ بىو، نىاض نـىض ّ يـُ غـُْيُضزا ؾـًُٖس بـىوَ، يـُعِٓ ٓـُوَ        يُ تُيُؾعي ُْ٘نإ يازّ يُن
ًَُُ َىقاضَُّْ بهـُئ، يـُنًإ يـُ     ٓ َّ َِ ٓـُّ حُقـُ زَزات     35% يـُنًإ  51% يـُنًإ  75ْانط %، ٓـُوَ نـ

ًَساويػتِ تُعىيع نطزُْوَّ َـاززّ   َِ، ث ّ    35ؾًُٖسَيو ؾًساناضّ نطزب َِ، ب٘يـُ بـُ بـط وا َـٔ تُٓهًـس    % بـ
َِ زياضّ نطزِْ ض َيصَّ يـُى و   يُوَ زَنَُُوَ، نَُىونُّ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ و نًًُاباضإ بُب

َِ و نىاض بُ  ٍَ وؾـُّ ض َبـُٕ ْـًِ،       111زوو و غ َِ، َىونُّ ؾًُٖس زواّ زايو و بـاونِ، َٓـًـ يُطـُ % ب
َِ، بسضَيتـُ خىؾـو و       ًَهُ نُ بُتًُْا بـصّ و غـُيت بـ بطانـاِْ، ٖـُضطًع ٓـُو َىونـُيُ نـُ      نىْهُ ب٘ نُغ

ًَو ؾُضَاْبـُضّ حهىَُتـُ بطايـُنِ        ًَياّ َىونُّ تطّ بـ٘ ْاططَيتـُوَ، يـُن زَزضَيتُ خىؾو و بطاناِْ، َ
      ،َِ ــُب ــطّ ٖ َِ َىونــُّ ت ــاب َِ نــُ ْ ــُضَِ ٓــُوَب َ َِ ــ ــُّ ؾــًُٖسَنُّ زَزضَيت ــو َىون ًَ ؾــًُٖسبىوَ، نات

ًَسإ يإ يُ زاَ َّ يُ ث ًَو،      َىونُّ ؾًُٖس ض َييا ُْطط ًَـ غـُعات ُظضاْسٕ ب٘ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسَنإ، ثـ
ًَو خـَُيهِ ؾَت بـىو يـُ ثُضيـَُإ، زيـاض بـىو ظٗضيـإ يـُ ؾطانػـًُْ٘نإ           ًَـ نََُ٘ي غُعات و ًْىَيو يَُُو ث
َِ ب٘ ْاوّ تاقاُْنإ، َٔ بُف بُ حاَيِ خـّ٘ ٙيـُْيطّ    ًَهًإ زايٓ نطزبىو، ؾطانػًِْ٘ نىضزغتاًْـ يازاؾت

ــتُنُيإ زَ ــُّ       يازاؾ ــُنإ ُٓواْ ــاضَّ تاقاْ ــُوا شَ ــُوَبىو ن ــُناًْإ ٓ ــُ زاواناضي ًَو ي ــُن ــُّ، ي ــاض  31ن َ
ــىوَ، يـــُ ظٗض ؾـــاضيـ     ــإ زَضباظيـــإ بـ َٙوّ ٓـــُْؿاٍ، بـــُؽ بـــُ َ٘ضَيـــو يـــُ َ٘ضَنـ ــا نُووتىْـــُ بـــُض ؾـ
ًَؿهُف نطاوٕ نـُ نـٕ٘ زَضبـاظ بـىوٕ، بـُ ض عـُظاب و ْاخ٘ؾـًُى ٓـُوإ زاوايـإ نـطز            يُتُيُؾعيُْ٘نإ ث

َِ بَ٘ٓساَيُناًْإ، واتـُ يـُباوى   نَُىونُ ّ ؾًُٖسَناًْإ، يُزواّ ن٘نِ زوايِ نطزِْ خ٘يإ تُحىيٌ بب
وزايهًاْــُوَ نــُوا ٓــُْؿاٍ بــىوٕ، بــ٘ ْــُوَّ خَُيهــُ تاقاْــُنإ، ب٘يــُ َــٔ بــُف بــُحاَيِ خــّ٘ شَاضَيــإ     

    ً ًَؿـًٓاضَيو يـإ ثطغـ اضَيو يـُ وَظاضَت  نَُُ،ٙيُْيطّ َُُٓؾًإ زَنُّ، بُ ظَضوضّ زَظامن طًُيًُى يـإ ث
ًَُـُ يـُ زوو ُٖؾتـُّ ض ابـطزووزا يًصُْيـُى يـُ ُْتـُوَ             ًَٓاْـُوَّ ضوؾـاتِ ؾـًُٖسَنافتإ، ٓ بهُّ، يُغـُض ٖ
ًَؿـُُضطُو ؾـًُٖسإ طًـُيًإ ٖـُبىو يـُ وَظاضَتـِ           َِ غُضو ؾـىَيُٓنإ ٖـاتٔ، يًصْـُّ ث يُنيطتىوَنإ ب٘ ب

ًَىيػت بُ زَْط ز ًَؿًٓاضّ ث اواناضيُنإ ْايُ، يُٖاوناضّ نطزًْإ و يُ زياضّ ُْٓؿاٍ و ؾًُٖسإ، نُ وَى ث
َُّْٙ نُ ٖاتىوُْ زَضَوَ، غىثاؽ.  نطزًْإ ب٘ ضوؾاتِ ُْٓؿايُنإ و ُٓو ط٘ض َ بُ نَُ٘

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
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 ز.التس ؾُضَىو.
 بُض َيع ز.التس ابطاًِٖ وَضتِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَ ُٓنُّ نُ بُضَيع َُْابِ وَظيط و ناى خًًـٌ باغـًإ   غُباضَت بُ و َاززَيُ، ًَٓـ ثؿتيريّ يُو ث

ٍَ ثْٚـِ ثاضنـُ ظَويـُى نـُ ًَٓخُيـُنِ عكـاضّ بـسضَيت بـُ نـُؽ            ًَساِْ ًَٓخُ يُطـُ نطز، غُباضَت بُ ث
َِ ٓـُو ثاضنـُ ظَويـُ بًٓايـُنِ يُغـُض زضوغـت بهـات، يـُعِٓ بـُو            ًَىَيُ  وناضّ ؾًُٖس، بُ٘ٓوَّ بتـىاْ ؾـ

ًَها ُٓطُض نُؽ و ناضّ ؾًُٖس ض َغبـُتِ  ٜصسف َبًؼ َٓش١ عكاز١ٜ َٓاضب١ يبٓا٤ ٚسد٠ ضه١ٝٓ) ( يُ حاَيُت
َِ، واتُ غًعطّ ياخىز ْطخِ باظاض  َِ بسضَيت ب٘  يُوَ ُْبىو نُ ثاضنُ ظَوّ وَضبيطَيت، ُٓوا بُضاَبُضَنُّ ث

َّ بُ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس يُ بطّ ثاضنُ ظَويُنـُ، ض َْيـُ َُغـُيُٕ     ثاضنُ ظَويُنُ نُْسَ، ُٓوَْسَ بسض
ًَؿًٓاض زَنُّ نُوا ؾىَيِٓ  َّ، ُٖضوَٖا ث َِ بسض َِ، قًُُتُنُّ ث ًَىيػتِ بُ ثاضنُ ظَوّ ُْب َِ ث خاْىوّ ُٖب

       ُ ًَـساِْ ثاضنـ َّ يـُناتِ ث ًَبىوِْ نُؽ ونـاضّ ؾـًُٖس َىضاعـات بهـط ظَوّ، ْـُوَى ٓـُو ؾـىَيُّٓ     ًْؿتَُ
ًَؿـُيُنِ يـُ ض ابـطزووزا ب٘نـُؽ و نـاضّ         ضَٓػُنُيُتِ، ؾىَيِٓ يُز َُغكُت ايو بىوُْنـُ، نـىْهُ ٓـُوَ ن

ًَىَيُ ) عـ٢ اَـانٔ ضـهٔ ذ٣ٚ ايػـٗدا٤ يف سايـ١ ؽصـٝص قطعـ١        اتسؾًُٖسَنإ زضوغت نطزووَ، ب٘يُ بُو ؾ
( َُُٓ بُض اغتِ يـُ ض ابـطزوزا شَاضَيـُى    ع٢ اَانٔ ضهٔ ذ٣ٚ ايػٗدا٤ عٓد ْفاذ ٖرا ايكإْٛاازض ضه١ٝٓ، تس

ًَػـتا ٓـُو       نُؽ و ناض ّ ؾًُٖس ثاضنُ ظَويإ يُ ؾىَيِٓ يُ زايو بىوِْ خ٘يـإ بـ٘ تـُضخاْهطاوَ، تـاوَنى ٓ
ًَؿـًٓاضَ      ًَجُض يىَ، َٓـًـ ثؿـتيريّ يـُو ث َِ ُْزضاوَ، نُْس غاَيًـ بُغُض بط ياضَنُزا ت ثاضنُ ظَوياُْيإ ث

        ُ ــ ــاتىوَ، ُٓط ــُ ٖ ــُ ثط ٗشَن ــُ ي ــُوَّ ن ــطز، ٓ ــِ ن ــباح باغ ــاى ز.ق ــُض َيع ن ــُ ب ــُّ، ن ــًُٖس  ُٓن ــاتىوَ ؾ ض ٖ
ًَىَيُ)  ًَطَزا بُو ؾ ًَو نطزبىو، ي ًَعاْ ٍَ ظياز يُ خ اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا بانجس َٔ شٚدـ١   ٖاوغُضطريّ يُطُ

ًَعاْـُناِْ و َٓساَيُناًْؿـِ )  فتتُتع نٌ ٚاسد٠ َٔ شٚدات٘ ٚاملطتشكني َـٔ اٚالدٙ  َٓٗـا بـٓفظ اؿكـٛم    ( خ
ًَـعإ بـىو      ٖرا ايكإْٛ ٚاالَتٝاشات املكسز٠ يصٚد١ ٚاسد٠ ٚفكّا السهاّ ٍَ ُٓطـُض يـُى خ ( ًٖض ًَاواظّ ْـُنط

         َّ ًَعإ بىو، َُُٓ ًَا ُْنطَيتُوَ، ثؿـتيرييـ يـُو ض ايـُ ُٓنـُّ نـُ ض َيـصَ زيـاضّ ْـُنط يإ ظياتط يُ يُى خ
      ،َّ َِ بـسض ًَساِْ ًَٓخُنُ، َُٖىويإ وَنى يُى َىونـُ يـإ ًَٓخُنـُيإ ثـ وَنى ناى قازض باغِ نطز، ب٘ ث

 ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عبسايطلتٔ ؾُضَىو.
 بُض َيع عبسايطلتٔ حػؽت:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

نُ زَيؽت غُيطّ ُٓو ياغايُ زَنُئ، ب٘ ُٓو ياغايُ َُٖىاض زَنُئ، ُٓوَيُ نـُّ و نـىض ّ يُخعَـُتهطزِْ    
ض نـطز، ظيـاتط خعَـُتِ بهـُئ، ظيـاتط بـُضَو ؾـًُٖسَنإ        ؾًُٖسإ ُٖيُ، ٖاتىوئ ٓـُّ ياغـايَُإ ٖـَُىا   

َِ يُغـُض ٓـُو    َِ ْاوّ ؾًُٖساُْ ب ًَِ ُٓب ًَطَ َٔ زووباضَ زََي ًَعاُْناِْ ؾًُٖس بهؽت، ب٘يُ ي بهؽت، بُضَو خ
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َِ نُؽ َىضُٓت ْانات زَغتِ ب٘  ًَعاِْ ؾًُٖسإ، نىْهُ ُٓطُض ْاوّ ؾًُٖساُْ ب َىونُيُ نُ زَزَيُٓ خ
َِ ؾَت برب َيتـُوَ،       ببات، ُٓو ؾًُٖس َِ نـُؽ ْـاتىاْ اُْ ض ٗشَيو يُ ض ٗشإ ؾَت برب َيتُوَ، نُ ْاوّ ؾـًُٖس يُغـُض بـ

ًَهِ تـط زَيـت،       َِ يـُعِٓ نُغـ َّٙ ُٓطُض ْاوّ ؾًُٖساُّْ يُغُض ْـُب ًَت بًَُٓخُيُ يإ بُ َىونُيُ، بُ ًَ ب
ًَٔ َُُٓ ًَٓخُيُ، زَبط َيُٓو ًَ ًَهِ تط زَبٔ نُ ب ٍَ يـإ    11َ بـ٘  يإ ياغايُنِ تط، نُغاْ ٍَ، ب٘يـُ    15غـا غـا

َِ، غُباضَت بُ ثاضنُ ظَوّ وَنـى َـُْابِ وَظيـطيـ باغـِ نـطز نـُ        ٍ يُغُضزاوا زَنُّ ْاوّ ؾًُٖساُْ ب
ًَِ َُحطوّ ُْبٔ، غُباضَت بُ بط طُ )ز(  َِ، نىْهُ با نُغاِْ تطيـ ي َِ، ًَٓـ زاوا زَنُّ ًَٓخُب ًَٓخُب

، يإ ؾًُٖساُْنُ، ًَٓـ ثؿتيريّ قػُناِْ ناى قازض زَنـُّ،  نُ باؽ زَنات ب٘ ض َيصَّ َىونُّ ؾًُٖسإ
ًَهِ ًْـُ،       ًَت، ؾًُٖس ٖـُض ؾـًُٖسَ ٖـًض ؾـُضق ًَٓ ُٖضوَٖا قػُناِْ َُْابِ وَظيطيـ نُ ُّٓ ض َيصَيُ َُْ

  ُ َِ َىونــ َِ غــ ًَُــُ ُٖيــُ يــُ َــاَي ًَُــُ غــاغؽت نــُؽ يــُ ٓ ًَػــتا ٓ ٓ،   ًَٔ َِ، ٓــُّ بــ٘ ْــاَي نــىاض َىونــُّ ْــُب
ًَٓاوّ      َىونُيُى وَضبيطٕ َّٙ ؾـًُٖس بىويٓـُ يـُث َِ َىونُيإ ٖـُبىو، بـُ ًَػتا غ ، ُٓواًْـ غاؽ بىوبإ ٓ

َِ ْـُزَئ،              ًَػـتا َىونـُيإ ثـ ًَٓاوّ ٓـُّ خانـُ ؾـًُٖس بىويٓـُ، بـ٘ ٓ ُّٓ نىضزغتاُْ ؾـًُٖس بىويٓـُ، يـُث
َِ يُ زواّ ُٓواُْ يإ زايو يإ بـا  ًَهًـ َاب َِ بسَئ، ُٓطُض نُغ ًَهِ خ٘ياُْ َىونُيإ ث َِ، نـض   ُٖق وى بـ

َِ َـاض      َِ َاض خـىَيِٓ ض ؾـتىوَ، غـ َِ َىونُ وَضبيطَيت، غ َِ، ُٖقِ خ٘يُتِ غ َِ يإ خىؾو ب َِ يإ نىض  ب ب
     َِ َِ، غـ َِ و ْـُخ٘ف زَبـ َِ نُْس زَيِ تُْط زَبـ ًَهِ بطيٓساض بب ًَُُ قان ًَو يُٓ َيُضّ غىوتاوَ، ُّٓ نُغ

 ِ َِ نُؽ يـَُاَي ًَطيؿِ يُ َاَيِ خّ٘ يُزَغتساوَ، غ ًَػـتا نـٕ٘ زَيـِ زايـو و بـاونِ         بُنهُ ؾ ٓـُو نـىوَ، ٓ
      ًَٔ ًَــ ًَػـتا ب َِ     51% يـإ  31غـىوتاوَ؟، نـىٕ يـُّ زوًْايــُ زَشيـٔ، ٓ % َـٔ قـُت ثؿــتيريّ ٓـُوَ ْانـُّ، زَبــ

ًَؽت    ًَُـُ ْـُي َٙتِ، ٓ َِ يُ ؾًُٖسّ ٖاوو َِ ؾًُٖسّ غُْيُض زياض ب َّٙ زَب َِ، بُ َىونُنُّ بُتُواوَتِ بسَْ
َٙو بهُ ًَهُ َِ يُؾـًُٖسّ غـُْيُض، ؾـًُٖسّ غـُْيُض بـًُٖض        َُٖىوَاضَيو ت َٙتِ ًَـا بـ ئ، ؾًُٖسّ ٖاوو

ًَُُ غُضّ ب٘ زابٓىَيٓؽت، ض َيعّ ؾَت بيـطئ بـُضَو ثـريّ     ًَىَيُى ْعيهًـ ُْبًُٓوَ، ُٖض قػُيُنِ بهُٕ ٓ ؾ
 بهًُٓوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ض اظاو خإ ؾُضَىو.
 اظاو ستُىز:بُض َيع ض 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَىاظَ ض َيـصَ     ًَُُ بـُو ؾـ ٓ َّ ٍَ ُٓوَّ نُ ْانط ثؿتيريّ تُواوّ قػُناِْ ناى قازض ُٓنُّ، ًَٓـ ٖاوض اّ يُطُ
ًَؽت ب٘ ُٓو نُغاُّْ نُ طًاِْ خ٘يإ بُخؿًىَ، ض او ثؿتًىاِْ تـُواوّ بـ٘ ٖـَُىو ُٓواْـُّ بـاؽ يـُوَ        زابٓ

ًَُُ ض  ٓ َّ َِ يُواْـُ خـىَيِٓ خ٘يـإ بُخؿـًىَ و زضَيـصَو بـُو خاَيـُ         ُٓنُٕ نُ ْانط َيصَ يُبُض ُٓوإ ُٖضيـُن
َّ، ٖــَُىو ُٓواْــُ              ــُنط ــُ يُغــُض ٓــُوَ ٓ ــُو تُضحاْــُّ نــُ قػ ــتيرييِ بــ٘ ٖــَُىو ٓ ــُٕ، وَيــط اّ ثؿ ْاي
َِ، بُض اغتِ َٔ ُٓو َُؾطوعُّ نُ يُٙيُٕ حهىَُت ٖـاتبىو، ٓـُو ضاث٘ضتـُّ     َىغتُحُقاتِ خ٘يإ بسضَيت

َِ،         2يًصُّْ بُض َيعَوَ ٓاَازَنطاوَ، يـُخاَيِ )  نُ يُ ًَهـسا ظيـاتط يـُ ؾـًُٖسَيو ٖـُب ًَعاْ َِ ُٓطـُض يـُ خ ( ٓـَُي
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َِ)ع( بـاوى و زايـو و َٓـساَيِ ؾـًُٖس غـُضَُّ         ًَىَيُ زَبـ ُٓوَ زابُف نطزِْ َىونُّ خاُْْؿًِٓ بُّ ؾـ
      ِ ٍَ ض َنـاو نطزْـِ حـىنُِ بط طـُّ ٙوَنـ َِ و بطِ طـُّ زووََـِ     َىونُناِْ خاُْْؿًِٓ وَضزَططٕ، يُطـُ غـ

ًَِ قاْىُْنُ ُْ 5َاززَّ ) َِ و بط طُّ زووََُ، ُْيُ ُٓغ (، ؿتبىوضٕ َٔ ّٙ ض ووٕ ًُْ ُٓو بط طُّ ٙوَنِ غ
يُ ض اث٘ضتِ بُض َيعإ، ُٓو َُؾطوعُّ نُ حهىَُتًـ ْاضزوويُتِ َُبُغتتإ نًُ؟، واتُ ُٓو حىنُُ نًُ 

َِ ض َنــاو بهــطآ يــُو حاَيُتــُ؟، ثؿــتيري  ّ يــُ ض اثــ٘ضتِ يًصْــُ ُٓنــُّ، زَغــت خ٘ؾًؿــًإ ؾَت ُٓنــُّ  نــُ ٓــُب
ًَُىايُ ياغـاٍ شَـاضَ    ٍ( 7بُض اغتِ بط طُّ ) ًَت، ث ًَو زابٓ َِ وَظاضَت غٓسوق ٙبطزووَ، باؽ يُوَ ُٓنات ُٓب

ياغــاٍ ثؿــتيريّ يــُ خاْــُوازَّ ؾــًُٖسإ و ٓــُْؿاٍ نــطاوإ قىضباًْــاِْ نَ٘ــَُيهىشّ   3117( ّ غــاَيِ 7)
يـُ وَقـايعِ نىضزغـتإ زَضنـىوَ،      3118(ّ غاَيِ 2ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُ بط ياضّ شَاضَ )يُ  (ًَٓ٘غايس)

ًَطَزايُ، ٓايا وَظاضَتِ ؾًُٖسإ تا نُْس ثابُْسّ ُّٓ ياغايُ بىوَ نُ  ًَؿُنُ يُوَيُ ثطغًاضَنُ ٓا ي َّٙ ن بُ
سوقُ بىوِْ ُٖيـُ؟، ٓـُو   زَضنىوَ؟، تا نُْس ناضّ بُو غٓسوقُ نطزووَ؟، ٓايا يُ ض ووّ عَُُيًُوَ ُٓو غٓ

خَُيهُ نُ َُٖىو ُّٓ َىغتُحُقإُْ، ٓايا َُٓاُْ تىاًْىياُْ يُو غٓسوقِ ٖاوناضيُ ياخىز يُو ثؿتيريّ و 
َِ بسضَيتـُوَ، بط طـُّ )     ََِٙ ٓـُوََإ ثـ ( نـُ بـاؽ يـُ ًٓعايـُّ     8ٖاوناضيُ َىغتُؾًس بٔ؟، ُٓطُض بهطَيت وَ

ًَُىايُ ُٖضنُْسَ يً َّ، َٔ ث ًًَىايـُ ض َيُٓـايِ ض َيـو خبطَيـت ثؿـتًىاًْإ ؾَت        وايًسَئ  ُٓنط صْـُّ ٖاوبـُف ث
     َِ ًَىنطزٕ ًْـُ، يـُعِٓ ٓـُب َّٙ بُ ضَناو نطزِْ ُٓوَّ نُ بُض اغتِ َُُٓ خعَُت نطزُْ، بـُخ ُٓنُئ، بُ
َّ وَظاضَتــِ   َِ نطزًْؿــُوَ ُٓطــُض بهــط ًَبــَُ َِ، وابــعامن يــُ ض ووّ َ خعَــُت نطزْــِ ٓــُو زايــو و باونــُ بــ

َّ، َُُٓف بَُ٘ضَيو يُ ٙيُٕ نُؽ و ناضياُْوَ بُزاخُوَ ناضوباضّ ؾُٖ ًسإ وضزتط بُزوازانىوِْ ب٘ بهط
ًَو زايــُ وَضّ ٓــُططٕ،     ًَو يــُ شَيــط ٖــُض ْاوًْؿــاْ ًٓػــتًػٍٚ نــطاوٕ، ٖاونــاضّ يــإ َىونــُ يــإ ٖــُض ؾــت

َّ، ب٘يــُ ُٓطــُض بــُ ض يَ  َِ بهــط ًَىيػــت خعَــُتِ ٓــُو نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسَّ ثــ ُٓــايـ ْــُتىاْطاوَ وَنــى ث
   َِ ًَت وَظاضَتِ ؾًُٖسإ خّ٘ بُزوازاونىوِْ تُواوّ ب٘ بهات، يُشَيط ْاوًْؿاِْ خعَُت نـطزٕ زابـ زَضبه
ٍَ يًصْـُّ ٖاوبـُف تايبـُت بـُ خـُضج          ًَىنطزٕ، بًُْػبُت ُٓوَ بُض اغتِ َٓـًـ ٖـاوض اّ يُطـُ ُْوَى بُخ

     ،َُْٙ ًَُُ َـاوَّ زوو غـاَيُ يـُ بىزَـُّ غـا َِ       نطزِْ زَضَاَيُ، بُض َيعإ ٓ ٓـُوََإ ثُغـُْس نـطزووَ نـُ ٓـُب
ًَػـتا وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ْـُيتىاًْىَ ٓـُّ            َّٙ ْـاظامن بـ٘ ٖـُتاوَنى ٓ ٍَ، بـُ َِ ب٘ شٕ و َٓـا َىخُغُغات ُٖب
َّ بـاؽ يـُوَ            ًَؿـُ يُوَزايـُ ٖـَُىوَاض َّ، ُٓطـُض ن َِ بهات، ب٘ ٓـُو زَضَاَيُيـُ خـُضج ْـانط ًَبَُ بط طُيُ َ

ًَو    ُٓنُئ، زٗغًُنافتإ نُّ و نىضتِ ت ٍَ ض َيعَـإ يُواُْيـُ خـَُيهاْ ًَىيػتًُإ بُوَ ُٖيُ، يُطُ ًايُ يإ ث
َِ بيُض َيًٓـُوَ    ًَُُ ناض يُغُض ُٓوَ بهُئ، ٓـُب ظاًْاضّ تُواو ُْيُٕ يإ ٖاِْ ُٓوَ بسَٕ، بُض َيعإ ُٓطُض ٓ

     ٗ ــُض ز ــطزٕ يُغ ــاض ن ــتُٓوَ و ن َّ زاض ؾ ــُضيُْى ــىوٕ، غ َّ بُزوازان ــُضيُْى ــإ، غ ــُّ ناضَنافت ــ٘ بٓاغ ــًُّ ب غ
ًَُـُ ْـُتىاْؽت زوو         ًَُىايـُ ٓـُو ُٓضنـُ قىضغـرتَ وَى يـُوَّ ٓ ؾًُٖسإ و ثًُبُْسّ ؾًُٖسإ بهطَيتُوَ، ث
ًَػـتا       َّٙ تـاوَنى ٓ َّ، بـُ غاَيُ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بط ياض يُغُض ُٓوَ زضاوَ نُ َىخُغُغات خـُضج بهـط

َِ بهات، غ ًَبَُ  ىثاؽ.ُْتىاْطاوَ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ ُٓو ُٓضنُّ خّ٘ َ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
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ًَط خإ ؾُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَِ وتــٔ بــ٘    زَغــت خ٘ؾــِ يــُ يًصْــُّ ؾــًُٖسإ و ياغــايِ ُٓنــُّ و يــُ ض اث٘ضتُنــُيإ، نــاتِ خــّ٘ َــٔ ثــ

ًَ ًَعاِْ ؾًُٖس ن ًَبىوٕ، ب٘ خ ؿُيُى ُٖيُ بطازَضإ ظٗضبُيإ باغـًإ نـطز، ٓـُو    َُوظوعِ يُنُّ ًْؿتَُ
ًَُُ وَنى ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ نُ غُضزافتإ نطزووٕ، َـٔ   ًَعاِْ ُٖيُ بُزاخُوَ ظٗضبُّ ٓ ؾًُٖسَّ نُ خ

ًَُاِْ، نُ  ًَُُٓوَ يُ غً ٍَ طُؾُخإ غُضزاِْ طُض َنِ بُؽ خُبات بُ فتىوُْ ُٖٓ عآًًُّ  611خّ٘ يُطُ
َِ تاث٘يـُ نـُ ٓـُو    ؾًُٖسّ تًايُ، ظٗضبُّ ٓ ًَعاْاُْ نُ غُيط ُٓنُّ يإ نطَيهؽت يإ يُ خاْىويُنِ ب ُو خ

ًَىَيُ،        ًَؿـُنُ بـُو ؾـ ًَِ ب٘نـِ ن ًَـِ ٓـَُي َّ، نُ ث ًَؿُنُؾًإ حٍُ ْانط طُض َنُ خّ٘ ُٖضوايُ تاثّ٘ ًُْ، ن
يُبـُض  غُيط ُٓنُّ َُٖىوؾِ ظَوّ وَضططتىوَ، ظَوّ وَضططتىوَ يإ يُبُض ْـُبىوِْ ؾطٗؾـتىويُتِ، يـإ    

ًَتـُوَ، يـإ     ًَٓ ُٓوَّ زايو و باونُنُ ؾُضيو بىوَ، يُنػُض ؾطٗؾتىوياُْ، ًٓرت ُٓو ُٖض بُ نطَيهـًُتِ َُٓ
ًَُـُ    ًَهطزووَ، يُ غىضؾُيُنِ َاَيُنُّ خ٘يسا زايٓاوَ، نُ َُُٓ بُض اغتِ بـ٘ ٓ ًَطّ ث ًَعاُْنُ خ ًَو يُ خ يُن

ًَعاِْ  َِ خ ًَػـتا      ظٗض َايُّ ًْيُضاًُْ ب٘ َُٖىوَإ، نىْهُ ْاب ٓ ،َِ ًَىَيُ ٖـُتا َـاوَ ٖـُضواب ؾًُٖس بُو ؾـ
اذا نـإ ايػـٗٝد َتصٚدـّا ٚيدٜـ٘ اٚالد، فتطـذٌ ايٛسـد٠ ايطـه١ٝٓ اٚ قطعـ١         نُ زَيـؽت يـُ زواّ ٓـُو ياغـايُوَ )    

ــُ         االزض ًَُ ــُئ، ٓ ــُنُِْ به ــسَّ غ ــِ وَح ــا باغ ــُوَ ب ــرت، زواّ ٓ ًَؿ ــُّ ث ــُو زواّ َُٓ ــ٘ َُٓ ــُعِٓ ب ( ي
نُِْ زضوغت ُٓنات، ياغايُى يُّ ثُضيَُاُْ زَضنىو نُ بىوَ َايُّ بًُْػبُتِ حهىَُت نُ وَحسَّ غُ

( ّ 7( بـ٘ ياغـاٍ شَـاضَ )   16خ٘ؾخاَيِ ب٘ َُٖىوَإ، نُ َُٖىاض نطزِْ ياغـايُنُ بـىو نـُ ياغـاٍ شَـاضَ )     
نُ ظٗضيإ َُُٓيًإ بُوَيُ نُ ُٓو ياغايُ مشىيًإ بهات، ُٓو وَحسَ غُنًُْاُّْ نُزضوغت  3118غاَيِ 

ًَطَ ناضَيو بهُيُٓنطَئ ب ًَُُ ي َِ، َا ُٓطُض ٓ ًُْ، يـُعِٓ نـُ    ٔ، يُبُض ُٓوَ بُؽ باغِ ظَوّ تًا٘ ُٓوإ ب
َِ، يـُعِٓ ٖـًض     ًَبىوُْ ُٓنُئ، َُضَُناِْ تًا ًُْ نُ ظَوّ ٖـُب ًَساِْ ُٓو يُنُ ًْؿتَُ باغِ ؾطوتِ ث

ًَطَ ؾُقُضَيُى ًٓعاؾُ بهُئ نُ  ًَػتا ي ٓ ًَُُ ًَِ ُٓو ياغايُ مشـىؾت  مشىؾت ُٓنات، يُبُض ُٓوَ با ٓ ًَؽت بُث ًَ ب
ًَعاْساضَو َٓاَيِ ُٖيُ، با َاضَيهِ تط خَُيهُنُّ تط ُْبٔ بُ  ًَعاِْ ؾًُٖسَ بهات، بُؽ ُٓوَّ نُ خ ُٓو خ
ًَعاْاْـُ نـُ بُضاغـتِ بـ٘               ًَُـُ بًـسَئ بـُو خ ًَتـى ٓ ًَبىوْاُْ ُٓطـُض ب ؾُضيهِ، نـىْهُ ٓـُو يُنـُ ًْؿـتَُ

ًَتُ بط طُنـُوَ،      شُْنُو َٓاَيُناُْ، نُغِ تطمشىؾت ُْ نات، َىَظَؾُ، ُٖض نًُنُ، نـُّ زَضاَُتـُ ٓـُوَ ُٓنـ
َِ تـا           ًَُـُ ٓـُوَ بهـُئ نــىْهُ َـُضَِ تًايـُ ًَٓخـُ ًْـُ، ٓــُب ٍَ ثاضَنـُ يـُ َُعاؾــُنُّ     31ُٓطـُض ٓ غـا

ًَعاْــُ   ًَتُوَ، ؾًعًــُٕ ٓــُو وَختــُ ٓــُو خ ًَــت بًؿطٗؾــ ًَو ًْــُ ٖــُتاوَنى ْاتىاْ بسضَيتــُوَ، يُبــُض ٓــُوَ ؾــت
ًَبىوِْ ُٖيُ، بًُْػبُت ُٓو بط طُيُّ نُيُ ٓاغىوزَ ُٓب ْىوغطاوَ، بًُْػبُت  8َِ نُ يُنُيُنِ ًْؿتَُ

ًَُُ بُض َيعإ بُ ًْػبُتِ عآًًُّ ؾًُٖس ُٖض ُٓوًَُْ نُ َىونُّ بـ٘ ظيـاز بهـُئ،     ياغاٍ تُْسضوغتِ، ٓ
ًَت ٓـُو ثاضَ   ًَت ٓـَُي ًَسَيت َُٖىو ض ٗش ث ٍَ ض ٗشطاض واّ ي يـُ نَُـُ بُضطـُّ شيـامن     نىْهُ خ٘تإ ُٓظأْ يُطُ

         ٍَ ًَبىوُْ يُطـُ ًَجيـُ يـُو َـُوظوعِ ًَٓخُيـُ وَنـى ومت ًْؿـتَُ ًَعاِْ ؾًُٖس بُض اغـتِ ب َّ، خّ٘ خ ْاطط
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َِ ٙيُْـُ وَظاضَتـِ ناضوبـاضّ ؾـًُٖسإ ظٗض بـُ         ًَُُ بتىاْؽت يـُو غـ ٍَ خىَيٓسٕ، ُٓطُض ٓ تُْسضوغتِ و يُطُ
َّ ب٘ ُٓوَ، وَنى خُغتُخاُْيُنُإ ُٖ ًَُاِْ خُغـتُخاُّْ ؾـ٘ض ف نـُ بُضاغـتِ     باؾِ ًٓـ بهط يُ يُ غً

ًَُـُ      ًَيُّ زَغتِ زياضَ نُ خعَُتِ نُؽ و ناضّ ؾًُٖساِْ نطزووَ، ٖـُضوَٖا بًُْػـبُت ٓـُوَّ ٓ ظٗض َ
ًَُُ تُٓهًس بهُئ يُ َُْابِ وَظيط، نـُ غـُحُّ    ٓ َِ ًَػتا ياغايُنِ تطَإ ُٖيُ ب٘ غُحُّ ُْؾػِ، ُٓب ٓ

ف ظٗض ظَضوضَ، يُو ؾىَيٓاُّْ نُ ُْٓؿاٍ نطاويإ ظٗضَ، َُٖىويإ باضّ ُْؾػِ بُ ًْػبُتِ َُْتًكُّ ؾ٘ض 
ًَهًـ ًُْ ٓاوض َيهًإ ؾَت بساتُوَ، غىثاؽ.  تُْسضوغتًإ ظٗض خطاثُ، خاغتُٕ ُٓواُّْ نُ طُض اوُْتُوَ، نُغ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ثُضوئ خإ ؾُضَىو.

 ٔ:بُض َيع ثُضوئ عبسايطلت
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

زياضَ ُٖزَف يُ َُٖىاض نطزِْ ُّٓ ثط ٗشَ ياغايُ خعَُت نطزِْ ظياتطّ نُؽ وناضّ ؾًُٖساُْ، ب٘يُ َٔ 
ًَهىوّ  َِ بُ غُضف نطزِْ ت َُْٙ َُٖيسَغت ًَسازَيِ، زياضَ حهىَُت خ٘ؾبُختاُْ غا يُ َىخُغُغاتُناُْوَ ث

َُّْٙ خىَيٓسِْ نىض و نهِ ؾًُٖس، ُٓو َّ   غا ًَبًٓـِ زَنـط َّٙ ُٓوَّ ت اُّْ يُ ظاْه٘ ًًُُٖٓنإ زَخىَيٓٔ، بُ
     َّٙ زياضَ زَضَاَيُيُنِ َاْياُْ ُٖيُ زَزضَيتُ ُٓو خىَيٓسناضاُّْ نُ يُ َاًَعـُ حهىًَـُنإ زَخـىَيٓٔ، بـُ
 ُ َّ، نـ ًَطَوَ تُغبًت بهط  ُٓوَّ نُ يُ َاًَعُ ًًُُٖٓناُْ ُٓو َىخُغُغاتُ ًُْ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ ُٓي

َِ ب٘ ُٓو نىض و نهِ ؾًُٖساُّْ نُ يُ ظاْهـ٘ ًًُٖٓـُنإ زَخـىَيٓٓٔ، وابـعامن      ًَهِ َاْياُْ ُٖب َىخُغُغات
ًَــسا، يُبــُض ٓــُوَّ ُٓواْــُ قػــُِ زاخًًًؿــًإ ًْــُ، ُٓواْــُّ نــُ يــُ ظاْهــ٘    َــُْابِ وَظيــطيـ ٓاَــاشَّ ث

ٖـُظاض بـ٘ ؾـىَيِٓ     111تـىأْ تـا   ًًُُٖٓنإ زَخىَيٓٔ، بُض َيعيإ َُْابِ وَظيط ٓاَاشَيإ بُوَزا ٓـُوإ زَ 
ًَبىوُْنُؾــًإ  َّ، زيــاضَ ٖــُض بــ٘   111ًْؿتَُ ًَهِ َاْياْــُ ب٘يــإ غــُضف بهــط ٖــُظاض وَنــى َىخُغُغــات

ًَعاْــِ ٓــُو  37خعَــُت نطزْــِ ظيــاتطّ نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسإ، ًَٓخُيــُنِ   ًًَــِْ٘ ُٖيــُ، بسضَيتــُ خ
ًَُُ ُٖزَؾُ ٓ َّٙ إ ُٓوَيـُ نـُ خعَـُتِ ظيـاتطّ نـُؽ و نـاضّ       ؾًُٖساُّْ نُ ثاضنُ ظَويُنًإ ُٖيُ، بُ

ًَو يُغُض ُٓو خعَُتهطزُْ زابٓسضَيت، ب٘يُ ٓـُو   َِ ُٓوَّ نُ ًٖض َُضَ ًًَْ٘ـُ   37ؾًُٖسإ بهطَئ بُب
َِ، زاوا زَنـُّ ٓـُو    ًَت ُٓطُض ثاضنُ ظَويُنِ ُٖب ًَعاْـِ ؾـًُٖساُْ ُٓطـُض        37زََي ًًَْ٘ـُ بسضَيتـُ ٓـُو خ

َِ، يُبُض ُٓوَّ ي َّٙ بُ عُضظيؿًإ ُْب ًَؿرت ثاضنُ عُضظَيهِ وَضططتىوَ، بُ ًَعاِْ ؾًُٖسَ ث ُواُْيُ ُٓو خ
ًَػـتا         ًَعاِْ و باضّ شياِْ قىضؽ بىوَ، ُٖغـتاوَ بـُ ؾطٗؾـتِٓ ٓـُو ثاضنـُ عـُضظَ، ٓ ّٖ٘ ُٓوَّ نُباضّ خ

ًَهِ ب٘ زابٓسضَي 37ُٓو ثاضنُ عُضظَّ َُْاوَ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ ُٓو  َِ ُٓوَّ ًٖض َُضَ ت ًًَُْ٘ بُب
ًَـت خىؾـو و بـطاّ ؾـًُٖسّ غـُْيُضو                َِ بهـات، خـاَيِ )ب( نـُ زََي َِ نـاضّ ثـ َّ بـ٘ ٓـُوَّ بتـىاْ ًَِ بـسض ث
ًَطَ ٓـُو َىونـُيُ تُحسيـس          ًَِ باؾـُ ٓـُي َّٙ َـٔ ثـ َّ، بـُ َّ وَضزَطط ًَِ زَزض َٙتِ يُو َىونُيُّ نُ ث ٖاوو

َّ، يُبـُض    َّ َىونُنُيإ تُحسيس بهـط ًَو نُ ُٖويُيإ ب٘ زَنط َّ، نات ٓـُوَّ ضاتبُنـُّ نـُ  يـُ باْـو      بهط
َّ،  يُعِٓ ُٓواُْ ُٓو خىؾو و بطاٍ ؾًُٖساُْ نُ َىضاَُعُّ باْـو زَنـُٕ    َّ، بُناف وَضزَطري وَضزَطط
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ًَىإ خىؾـو    َّ، َىؾهًًُ يـُْ ب٘ ُٓوَّ ضاتبُنُ وَضبيطٕ، زياضّ ُْنطاوَ، ب٘ ُٓوَّ ناضٓاغاِْ ب٘ باْو بهط
ًَِ باؾُ ي َِ، َٔ ث َّ، بـ٘   و بطاّ ؾًُٖس زضوغت ُْب ُُٖويُناُْوَ ُٓو بُؾُ ضاتبُ يُ ُٖويُنإ زياضّ بهـط

َِ ًٓؿُنُ بُ باؾِ بُض َيىَببات، ظٗض غىثاؽ.  ُٓوَّ بتىاْ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عبسايػّٚ ؾُضَىو.
 

 َصطف٢:بُض َيع عبسايػّٚ 
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنإ يُغُض ُٓو  ًَبًِٓ ي٘غـُوئ ظٗض  َٔ ت ض اث٘ضتُّ يًصُّْ ٖاوبُؾُ، زوو َ٘ضٕ، َ٘ضَيو ُْٖسَيو ت
َِ ثـاف ٓـُو        ًَِ، واظحُ ًََُع ضاتب يُ عُضَبِ ؾتِ واًُْ، َـًَُعِ ضاتـب ًْـُ زَبـ ًَ بُغًؼت، نُ ظوو ُٓي

     ّ ًَت، قًتعـُ عاضزَنـُ بـُْاوّ شُْنـُ ًَت و َٓاَيِ ْـُب َِ، يُ ُٓوَيُٕ )ج(  ُٓطُض ؾًُٖس شِْ ُٖب و  كتع ب
َِ، َـٔ تُغـُوض  زَنـُّ تـُْٗا شُْنـُّ َـاؾِ ٓـُوَّ ُٖيـُ، بُتايبـُتِ ُٓطـُض               زايو و بـاونِ تُغـجًٌ زَبـ
َٙيـُتِ زايـو و بـاوى نـُ َىتـُظَضضّ ضًَٓػـِ شُْنُيـُ، ٓـُو شيـاِْ           ًَيُّ نَُ٘ ض َناوّ باضّ شٕ بهُئ، ث

ًَههىوَ، ُٓو َُٖىو ظَضَضَّ نطزووَ، ُٓواُْ ُٓتىأْ ظٗض بُ ٓاغاِْ بُ غُ ًَىَ ٓػـتًػٚؾت بهـُٕ، يـإ    ت ز ؾ
ًَٓاطُّ حًهُـُت نـًُ بـُْاوّ  شْـًـ و بـُْاوّ زايـو و بـاونًـ، بـ٘ زايـو و بـاوى زَيٓـُ ْـاوّ، يـُ               َٔ ت

َِ ُٓنات بُ ) ًًَُّ، زَغت ث ( واتُ ًٓػتًٓاز ْانات يُغُض ًٖض َاززَيـُنِ  اذا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝدغ
ًَ َـع َساعـا٠   ىَيُّ خىاضَوَ، يـُى/ بـاوى و زايـو و َٓاَيـُنإ )    تط، باغِ زابُف نطزِْ ضاتب ُٓنات بُو ؾ

( تُعطيؿُ نـض تـانى زاَُظضاْـسِْ يـُ     (2( َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ اـاَط١، ثاّْٝا/ ايبٓد )2سهِ ايبٓد )
ًَو َىضاعاتِ نِ بهُّ، َٔ تُغُوض زَنُّ ُٓوَ َاضَيهِ تـط بـعاْؽت  ًٓؿـاضَتُنُ بـ٘ ض َاززَيُنـُ       ؾُضَاْ

َِ ؾـًُٖسٕ ُْٖـسَيو يـُ ؾـًُٖس شًْـإ        ب٘ ض  ًَـعإ زوو، غـ بُْسَيهُ، ب٘ شٕ يُنىَيًُ ُٓزّ؟، ُٓواُْ يُْاو خ
َّ، يـُى            ًَو ٓـُو ض اتبُنـُّ وَضبيـط ًَـ ٖـَُىو نُغـ َِ ثـ ُٖبىو، َُٖىوّ خبىَيُٓوَ، شٕ ْـُٖاتىوَ، نـُ زَبـ

ًَو بهـُّ    َِ ًٓؿـاضَت َِ، زَب َِ ؾًُٖسّ ُٖب َِ، غ َِ، زوو ؾًُٖسّ ُٖب ًَياياْـُّ نـُ     ؾًُٖسّ ُٖب بـ٘ ٓـُو َ
ًَت،      ًَجـُض بب َِ ض َيعبُْسّ واضغُنإ ظٗض ططْيُ ّٙ َـٔ، نـىْهُ ض َْيـُ ت باغِ َاؾِ شٕ ُٓنات، يإ ًٖض ُْب
يإ ُٓوَ ًٓؿاضَتِ ب٘ ُٓو بُْسَ، ًٓؿاضَتُ ب٘ بُْسَيهِ تط، ثاؾإ )ع( ُٓوَ باوى و َٓاَيـُناِْ وَضيـاْيطت،   

ًَت يإ َ ًَو زابٓ َِ ُٓوَّ َُضَ حيصٌ نٌ َٔ اخ٠ٛ ٚاخٛات ايػـٗٝد  ُضَِ حاَيُت، يإ َُضَِ ُٓو ))ب( ب
( نىْهُ ياغا يُعِٓ تُبطيط ْـا، ياغـا ْاغـُ ٓـُوٍَ َـاض، ثاؾـإ       اٚ املٛاطٔ ع٢ً زاتب تكاعد٣ نٌ ع٢ً سد٠

َِ، نىض َنـاًْـ ُٖضيُنـُيإ       زَيؽت ُٓثطغؽت، ُٓوَ يُ باوى و َٓاَيُناِْ وَضياْيطت، ًٓعاؾُتُٕ بـ٘ ٓـُوإ بـ
ًَــ ٍَ ْــُبىوٕ ُٓوناتــُ بــطا   ض اتب ًَــت ُٓطــُض بــاوى و َٓــا ًَت، ْاَي و وَضٓــُططٕ، ض اغــتُ، نــىْهُ ُْغــُنُ وآــَُي

تضـاف فكـس٠    -1ثايجـّا:  ُٖيـُ، زَضبـاضَّ )   ٌوَضُٓططٕ، بّ٘ ؾُضح بهُٕ ثاؾإ، ُٓوَّ ض َيصَنُ تُبعُٕ ٓـاضآ 
% مخط١ باملا٥ـ١ َـٔ   5ؽصٝص ْطب١  -6( اىل ايفكس٠ )ثاّْٝا( َٔ املاد٠ ) ايطابع١( نايتايٞ: 6فسع١ٝ بتطًطٌ )
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ٍَ َٓٔ، َىاؾل ْـُبىو يـُ تـُعبريَ عُضَبًُنـُّ، )    ايتعٝٓات الٚالد ايػٗدا٤ ًَىَف يُطُ َـٔ تعٝٓـات   ( وابعامن ٓ
ًَتاٚالد ايػٗدا٤(   ًَ َِ )تعٝٓات املٛظفني ب ًَ ًَهِ واب ًَت، ُٖض  تعٝٓات الٚالد ايػٗدا٤( ؾت ( نًُ؟، َٔ تُعًٓات ب

ًَت تُغُوض ز ًَو ب ٜـٓعِ صـسف كصصـات ايصٚدٝـ١     َنـُّ َىاؾـل ْـُبىو، ُٖؾـت ّٙ َـٔ ظٗض ططْيـُ، )      ؾت
ًَيُيؿـتِ         ٚاٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات ٍَ خىؾـو و بطايـاِْ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ وات ( يُْاو طؿتىطـ٘ نـطزٕ يُطـُ

ًَجيُ يُ َُٖىو ُٓواُّْ باؽ نطاوٕ يُ ض َيهدػـتِٓ نـًُْ٘تِ زا   ًَهُ غُزا غُز يُطَُيًُُ، ب ًَُب ْـِ  ُٓوَ َُت
يإ غُضف نطزِْ ًَٓخُ، ب٘ شِْ ؾًُٖس و َٓاَيِ ؾًُٖس بط َيو زابٓسضَيت، َٔ يُطَُيًُُ ب٘ ٖاوناضّ نطزٕ 
ًَت،  َِ ْاب ًَبَُ ًَىَ ئَُ باؾرت ُٓظأْ، َىخُغُغاتِ ظَوَِ و ُٓوٙز ُٓو َُبُغتُ َ َّٙ بُض َيعإ ٓ َِ، بُ ب

ًَهِ شمن ُٖيُ، َٓاَيِ ُٖيُ،  ًَو يـإ ٓـُوَّ َٓـاَيِ ًْـُ     َىخُغُغاتِ ظَوَِ َٔ َىَظَؾ َٔ ظياتط يُ غَُيت
ًَت، ) ًَٓ ًَطَ ُٓطُض ُٓوٖا ؿت ٜٓعِ صسف كصصـات  وَضُٓططّ، ُٓو َىخُغُغاتِ ًٓعاؾًُ ب٘ض اتبِ ًٓػُِ، ي

ًَهسا شُْنُّ ُْبىو، يإ َٓاَيِ ُْبىو، َىغتُؾًس زايو و بـاوى و خىؾـهِ   ايصٚد١ٝ ٚ اٚالد ايػٗٝد ( يُحاَيُت
اتُ يُ حًػاب نطزِْ بط ّ ُٓو ثاضَيُّ َُٓإ يُ واضغُنإ وَضّ ٓـُططٕ، ُٓطـُض   ؾُضعِ و ْاؾُضعِ بٔ، و

ؾًُٖس َىتـُظَوج بـىو و َٓـاَيِ ٖـُبىو، تـ٘ ٓـُو َىخُغُغـاتُ ًٓعاؾـِ زَخُيـُ غـُض ٓـُو ض اتبـُ، يـُعِٓ              
َِ، ُٓطُ َِ، ُٓطُض ب٘ باوى ب ٍَ ب ض بـ٘  َىغتُؾًس َُٖىو ُٓواُُْْ ُٓواُّْ يُو ياغايُ ٖاتىوُْ، ُٓطُض ب٘ َٓا

ًَـِ بـىوَ يـُ ؾـًُٖسَنإ و نـُ َىخُغُغـاتِ               ًَـُبِ نـُ طىَيُـإ ي ًَت، ٓايـا َُبُغـت ُٓوَيـُ يـإ َُت بطا ب
ٍَ، واتـُ ُٓطـُض َىؾـُضيع ًْـُتِ ُٖيـُ، ض َيصَيـُى يـُ بط َيـو بساتـُ شٕ و َٓاَيـُناِْ            تايبُت ب٘ شٕ و ب٘ َٓا

ًَؽت ) ًَ َِ ب ( واتُ ُٓو ثاضَيُ بسضَيتُ ٚالد ايػٗٝديصٚد١ ٚااٚ صٚزًٜٓعِ صسف كصصات اضاف١ٝ يؾًُٖس، زَب
            َّ َّٙ ُٓطُض وتـت )شتككـات ظوًَـُ واٙوٙز( تُبعـُٕ ٓـُوَ ُٓوَيـُ نـُ يـُ ضاتـب ُٖيـُ، َُٓـُو ُٓوإ، بُ
ًَـطَو و يـُ    ًَهِ تط تُواو بهُّ، ُٓظامن قػُنُّ ؾُعبِ ًُْ، ُٓظامن ض َْيُ نُّ نُؽ ُٖبٔ ي قػُنامن بُ ؾت

ًَٔ، نــىْهُ ض َْيــُ  زَضَوَّ ٓــُّ قاعُيــُ بُؾــساض بــٔ يــ ًَ َّٙ ْــُي ُ ض ًَُٓنــُّ َــٔ، يــإ بُؾــساضيـ بــٔ، بــُ
ــُوَّ       َِ بــ٘ َــٔ، َــٔ خــّ٘ يــُْاو عآًًــُّ َــٔ نــُْس ؾــًُٖسّ ُٖيــُ، ب٘يــُ ٓــُظامن وَظعُنــُ، ٓ ظَضَضبــ
َىتُظَضضّ ُٖضَ غـُضَنِ تـُْٗا َىتـُظَضض شْـُ وَ َٓـاَيًـ، يُزَغـت زاْـِ عآًًـُ، يـُ زَغـت زاْـِ ٓـُو             

ِ َُٖىو ؾت، ظَضَضّ غُضَنِ شُْ و وََٓاَيُناِْ، ض اغتُ َُضطُ، ض اغتُ بطاَُ، ض اغتُ باوَؾُ، يُزَغت زاْ
زايهُ، باونُ، زَضََُّ زووَّ ُٓو زايو و باوناُُْْ يإ بطاُْ، ُٓواُّْ ؾًُٖسَنُ َىعًًًإ بىو، نـىْهُ  

بـاونِ وَنـى شُْنـُ     ُٓنُٓ ض َيعّ شٕ و َٓاَيُناِْ، باونِ نَ٘جاًْاّ ُٖيُو َٔ ؾًُٖس بىوّ، غُزض ُٓبًِٓ
ًَهِ غًاغـِ يـإ ٓـُوَّ زشّ بطايُنـُّ بـىو،        ًَُٕ يُ ًٓتًجـاٖ َىعاَُيُ بهات ب٘ َٓاَيُنإ، بطاّ ض َْيُ ُٓغ
  ًَُٕ ًَِ ُٓواُْ يُنػإ بهُّ بُ َىتُظَضضّ ض ًَٓػِ، يُ ؾُيػُؾُّ ب٘نىوُْنُّ ُٓغـ ًَ ًَو ب ًَت و ًٖض ؾت ب

ًَُُ غُزضَيهِ طُوضََإ نـطز، زاْـِ ؾـت ٓاغـاُْ،      ثاؾـإ ض اططتٓـِ و وَضططتٓـِ ظٗض ظٗض ظَلتُتـُ ُٓطـُض      ٓ
َِ يُ ثُضيَُإ، يُ  َٙؽ ُٓب ًَُُ خُ ًَت، ضََايُنِ ُٖيُ ب٘ ُٓو خىؾو و بطاياُْ، تَُُِْ ٓ َىغتُحًٌ ُْب
ًَٓؽت، نـىْهُ ُٓطـُض ٓـُو           ًَٓؽت، َـُْتل و ٓـُوَ بـُناضبٗ ًَُُ ظََـري و عاتًؿـُ بُناضْـُٖ ياغا زاْإ، ت٘ظَيو ٓ

َِ، بـُ شٕ و َٓـاَيِ ٓـُزا، بـُو باونـُّ      ؾًُٖسَ غاغًـ ب ىايُ، ُٓوٍَ ؾت ثاضَنُّ نُ وَضُٓططت ُٓيسا بُن
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ًَػتا تُغُوض ُٓنُّ يُ ًٓدٚغُ َُٖىوَإ، بـ٘ ٓـُّ خَُيهـُ،     ٓ ًَُُ نُ ُٓو َىعًًِ َىظِٓ غاُْويُ، ب٘يُ ٓ
ًَُُ ًٓدٚؽ ب٘  ًَت، ُٓطُض ٓ ًَٓ ًَت، ظياز نطزِْ ُٓو ذ٣ٚ بُؽ ًٓدٚؽ ب٘ ؾًُٖس باؿت ًَو ؾَت زَيت ٣ٚ ذب ؾت

ًَهِ ثانُـإ ٖـُبىوَ بـ٘ ٓـُوَّ             ًَُـُ نطزووَاْـُ وَنـى بًػـت غـاَيُ، َُبُغـت يُ ُٓخريَوَ، وَنى ظٗض ؾـت ٓ
    ًَِ ًَـ َّ، واَإ ؾَت نطزووَ ؾتُنُ نُ ُٖغت بُ غُزض بهات، باقػـُّ خـّ٘ ب َىغتُحُم ًٓػتًخكاقِ وَضبيط

ًَؿُُضطُنُ  ًَٗات نُ ؾًُٖسَنُو ث ًَػـتا       وَنى شياِْ غًاغِ واّ ي وَنازيطَنُ ُٖغـت بـُ غـىبٔ بهـات، نـُ ٓ
َّ نُؽ ًُٓتًاظاتِ ظياتطّ ُٖيُ، غىثاؽ. ًَت بُض يُو ُْٖس  ُٓبًٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 تاضا خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع تاضا حتػؽت ُٓغعُزّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَ ًَُـُ حـُقِ      قػُ نطزٕ يُ ًُٓتًاظات زيػاُْوَ وَنى ث ؿىوف ُٖض وتىوَُ بُض اغتِ نـُْس باغـِ بهـُئ، ٓ

َّٙ بط َيو يُ َاؾُناًْإ يُّ َُٖىاضنطزُْ، بُض اغتِ ثًؿـإ ٓـُزضَيت، َـٔ    ُٔٓو ؾًُٖساُْ ْاتىاْؽت بسَي ، بُ
ًَـ َــٔ قػــُيإ نــطز، ُْٖسَيهًؿــِ    َّ ثؿــتيريٍ يــُ ٖاونــاضامن، نــُ ثــ ٍَ ُْٖــس َىٙحُظَيــُنِ ُٖيــُ، يُطــُ

ًًَُّ        ًٓػتًؿػاضَ، ٓ ًَُُ ُٓطُض يُغُض ُٓوَّ نُ ًُُُٖٓتِ ؾـًُٖس بُض اغـتِ واقًعـِ ٖـَُىاض نـطزٕ بـ٘ غـ
ًَت) ٓـُوإ وا يـُ زَيـِ            ًَـطز نـُ ٓـَُي َاض يُْاو ُّٓ ثُضيَُاِْ نىضزغـتاُْ، ًْؿـاُْزاُْ بـُ ؾـًعطَنُّ ثريََ

ًَُُف ْىَيُٓضّ ُّٓ ًًًَُتُئ، ُٓو ُٓضنُ بُضثطغًاضَيتًُّ َُٖاُْ و ٌَ ٓـُنات نـُ    ًًًَُتا ُٓشئ( ٓ اَإ يـ
َّٙ خ٘ظطُ ُٓخىاظّ وَُٓطُض ناضَ ُٓنطَيت، ب٘ ٖـُتاوَنى   ًَؽت، بُ ًَُُ ب٘ َُٖىاضنطزِْ ُّٓ ياغايُ ب ظياتط ٓ

ًَُُ يُ  ًَػتا ٓ ًَهِ ظٗضَإ ب٘ ؾًُٖسإ نطزووَ، بط َيو يُ نُّ و نىض يُناًْإ، بـ٘ ٖـُتاوَنى    1991ٓ وَ ًٓؿ
َّ زابؽت ن ًَػتا َىاؾل ُْبىوئ يُ ُْٖس طزِْ ُٓو َاف و ًُٓتًاظاتاُْ، وَيط اٍ زَغت خ٘ؾًِ يـُ ؾـًُٖسإ   ٓ

ٍَ يًصُّْ ٖاوبُف، نُ ناضَيهِ ظٗضيـإ ٓـُزتاضَف نـطز بـ٘ ٖـَُىاض نطزُْنـُّ، زاْـِ         و زَيػ٘ظّ خّ٘ يُطُ
ًَُـُف بىوَتـُ ٖـّ٘ ٓـُوَّ يـُ ؾـُقريّ و َىحتـاَِ ؾطٗؾـتىويُتِ،           ًَـ ٓ عُضظَيو نُ واّ نطزووَ ظٗض ثـ

ًَهِ زو ًَتـى     زَيؽت ؾُضت َِ ُٓو بًػت و حـُوت ًًَْ٘ـُ، ُٓطـُض ب ًَؽت نُ ثاضَّ زووََِ زَزَيٓ وََِ ب٘ زآُْ
ًَطخإ ُٓنـُّ،             ًَؿُيُنِ تـط زضوغـت بـىو، يُبـُض ٓـُوَ َـٔ ثؿـتيريّ خـّ٘ يـُ ؾـً َِ، زيػاُْوَ ن ظَوّ ُٖب

ًَتى نٕ٘ وَحسَّ غُنًُُْإ نطزووَ بـ٘ ُٓواْـُّ نـُّ زَضاَـُتٔ، زَبـىا و      ًَُُ ب َحـسَّ  بُض اغتِ ُٓطُض ٓ
غــُنُِْ بــ٘ ؾــًُٖسافتإ بهطزبىايــُ، بــُ بــىوِْ ٓــُو بًػــت و حــُوت ًًَْ٘ــُ بــا تَُطوبُنــَُإ يُغــُض  
ًَــو نــُ   ًَعاْــساضٕ بهــُئ، بــعاْؽت ٓايــا ظيــاتط َىَؾــُم ْــابؽت يــُوَ، َُٓــُ وَنــى ًٓكترياح ُٓواْــُّ بــُؽ خ

         ٍَ بـسَئ يـُ بىزَـُّ    ُٓزتاضَ وا َُٖىاضَإ نـطزووَ ٓـًـ بهـُئ يُغـُض َُٓـُ، بـ٘ وََبـُّ زووَّ ٖـُو
ٍَ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ بُض اغتِ بىوِْ وَحسَّ غُنُِْ نُ بُض َيُٓايًـُنِ ض َيـو    زاٖاتىو ناضَيو بهُئ يُطُ

ًَت) ٍَ يُ تُعسيًُنُّ ياغاّ ٖاوبُف، نُ َُٓي ًَو ظياتط َاؾُناًْإ زَيتُ زّ، زووَّ ؾت، يُ زووَّ خا اذا و ث
َِ، عُضظَنُنإ ايػٗٝد اعصب َّ         ( ُٓطُض غَُيت ب َّٙ ظيـازَّ ًَٓخُنـُف بهـط ًَت، بـُ ب٘ زايـو و بـاونِ ٓـُب
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ًَطَ بُؽ  َّ، وابعامن ي ٍَ ُٖض عُضظَيو نُ زَيسَّ ًَٓخُنُّ ب٘ ظياز بهط وَنى بُض َيع وَظيط ؾُضَىوّ، يُطُ
ًًَُّ ؾـت، بُض اغـتِ َيـُ يـُوَّ نـُ َـٔ ثؿـتيريّ يـُو نُغـاُْ ُٓنـُّ يـُ              تُْٗا عُضظَنُ باؽ ُٓنات، غـ

َّ، نـىْهُ        انجـس َـٔ غـٗٝد   وناضاِْ تطيـ نـُ باغـِ )  ز.قباح و يُ ٖا ( يـإ ٓـُو َُوظوعـُ ٖـُض بـاؽ ْـُنط
ًَٓـاوَ نـُ بُضاَبـُض بـُ َـاؾِ شٕ،        ًَهُـإ زَضٖ بُض اغتِ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ياغاّ ظٗض بُضظ و ض َيو و ث

ًَعإ، تىْسو تًصّ ُْنطزٕ بُضاَبُضّ، يـُعِٓ نـًُ ٓـُّ ؾُقُضَيـُ ٓـُوَّ َا      وَتـُوَ  قػُ نطزٕ يُغُض خ
يُطَُيِ ُٓو ُٓييطَيتُوَ، يُعِٓ بُ زووَاض بُضاَبُض شُْنُ، يـإ َـاوَ، يـإ ْـَُاوَ يـُ شيـاِْ، يـُ ٖـَُإ         
ًَـسا ًْـُ، ْـُبىوِْ ٓـُو ؾُقُضَيـُ بـُ تُغـُوض ّ َـٔ             َّٙ خـّ٘ ت ًَب ُٓنـُّ، بـُ ناتسا شٕ و َٓساَيُناِْ حػ

َِ، ُٓوَف نطاوَيُ يُ خاَيـُنا  ًَُّٗ ؾـت       باؾرتَ تُْٗا ب٘ َٓاَيُناِْ ُٓب َِ، غـ ًَُٔطُيـُْ ِْ تـط ٓـُو ؾـتَُإ ت
ًَو واضغـُ يـإ َىغـتُحُقُ           ُٓو خاَيُّ نُ ناى عبسايػـًَٚـ باغـِ نـطز و ثـُضوئ خـاًْـ، نُْسنُغـ
ًَت نُ َىونُ يإ ؾًُٖساُْنُ نـُ بُزَغـت خ٘ؾـًُوَ غـُضٗنِ      وَنى ز.ض ٗشإ وتِ، ُّٓ نُْس نُغُ ُٓن

 ُ ًٓعاؾُيـُ، نـٕ٘ زابُؾـِ ُٓنـُٕ، َىَهًٓـُ بطايـُى وَضّ        ثُضيَُإ، وؾُّ ؾًُٖساُْنُ ظٗض ططْيُ َُٓـ
ًَٓج بطإ، ٓايـا ٓـُّ تُقػـًِ نطزْـُّ بـُ عـازؾت ٓـُنات؟، ٓايـا وَنـى يـُى وَضّ ٓـُططٕ؟،             ُٓططَيت، نىاض، ث
ًَو بـ٘ َُٓـُ عايـُّ تـُضتًب        ًَطَزا حُظ زَنُّ ُٓوَ يُ ٙيُٕ َُْابِ وَظيطَوَ ُٓطـُض حـُي ًَو ي بىوِْ ؾت

ًَطَ قػُّ يُغُض بهـُّ، ثؿـتيريّ تـُواوّ وَنـى نـاى قـازضو ض اظاو خـإ،        ُٓنطَيت، خاَيِ ظٗض  ططْط نُ َٔ ي
ًَؿـرت نـُّ    ًَُُ يُبُض ُٓوَّ نُ ث ُٓواُّْ نُ باغِ ُٓو ؾًُٖساُْ ُٓنُٕ، يُعِٓ نِ تُغًٓؿِ ؾًُٖس؟، ٓ

ًَــو نــُ يــُى َ ًَػــتا بــىوَ يــإ نات ًَػــتا بــىوَ، يــإ ٓ ًَـ ٓ ىونــُّ و نىض يــُى ٖــُبىوَ ٓــًرت يــُ وَظاضَت، ثــ
ًَُـُ يـُ خُؾـُتِ ٓـُوَّ نـُ يـُى ؾـًُٖسّ وَضططتـىوَ،          وَضططتىوَ ُٓوَّ ظياتط يُ ؾًُٖسَيهِ ُٖبىوَ، ٓ
ًَٓج ؾًُٖسّ زاوَ، ُٓظاِْ َٔ وا ًٓكترياح زَنُّ ُٓواُْ  خاُْوازَيُى نىاض ؾًُٖسّ زاوَ، خاُْوازَيُى ث

ًَعاْاُْ نُ ظياتط يُ ؾًُٖسَيهِ زاوَ، يُ ًَِ  ببُٓ ؾًُٖسّ غُضوَض، ُٓو خ بُض ُٓوَّ َُُٓ بُ يُنػاِْ زابٓـ
% يـُعِٓ بُض اغـتِ َـٔ    75%ٓـُّ ؾـًُٖس،   35َُٖىوّ يُى َىونُ وَضبيطٕ، ًٓٓجا با تُقػًُِ بهُّ يـُ  

ًَبيـُّ يـُوَ ض اغـتُ يـُ زَيػـ٘ظّ ناضَنـُ َـٔ زَغـت خ٘ؾـِ يـُ يًصْـُّ             ُٓظيُت ُٓخّ٘ بُوَ، حُظ ُٓنُّ ت
ٍَ ٍَ ِٖ ٖاوبُف نُ ًٓؿًإ يُطُ يُى نطزووَ، ناضَيُى بسٗظُْوَ يُ زاخـِ ٓـُو نـُّ     َُعِٓ ُٓنُّ، يُطُ

ًَو ناضَبهُئ، نـُ   ًَو بُ غَُيُت ًَؿرت ُٖبىوَ يُى َىونُّ وَضططتىوَ، بُؽ ُْوَى غَُيُت و نىض يُ، نُ ث
ًَُُ ُٓظيُتِ ؾًُٖسَنُ يُْاو قُبطَنُؾِ بسَئ، بـ٘ يُنـُّ ؾـًُٖس     َّ و ؾـًُٖسّ زووَّ   111ٓ % وَضطـط

َّ، ْاظامن حًه35 % يُ ؾًُٖسَيو وَضططتٔ بـ٘ يـُى واضؽ، ٓـُو يـُى واضغـُ تـ٘       35ُُتُنُ نًُ % وَضبيط
َّ، خــ٘ يــُ ٖــَُىو   ًَــِ، نــىْهُ نــىاض نُغــِ ؾــًُٖس زاوَ، بــا نــىاض ض اتــب وَضبيــط َِ تــاَِ يُغــُض زابٓ ٓــُب

خاْــُوازَّ وا ُٖيــُ، نــُْس ُٖيــُ يــُعِٓ، نــىاض ؾــًُٖسّ زاوَ؟، يــُ زَيػــ٘ظّ خــّ٘، يــُ  311نىضزغــتإ 
 ّ ًَػـتا نـُّ ب٘تـُوَ َُٓـُ نـىوَ بـُضَو ثـريّ َُضطـُوَ، نـىاض نـُؽ و نـىاض بـطاّ              ُْتُوايُتِ خـ٘ ، نـُ ٓ

يُزَغـــت زاوَ، يـــُعِٓ َـــٔ حـــُظ ُٓنـــُّ بـــىوِْ ٓـــُّ تُغـــًٓؿُ يـــُعِٓ بُض اغـــتِ نـــاوَيهِ تـــطّ ثًـــا  
ًَٓسضَيتُوَ، ُٓطُض بُ تُْٗا بُ يُى وؾُ ُٓوَّ واضغِ ُٖيُ، يُى واضغُ، نُْس نُغـِ ؾـًُٖس ُٖيـُ     خبؿ



 217 

َِ، تُقطيبـُ خـاَيِ           با َىونُن َّ، ؾًُٖساُْنُ وَضبيـطٕ، ٓـًرت ٓـُّ تُغـًٓؿُ َـٔ يُطـَُيِ ْـًِ، غـ ُ وَضبيط
ًَطزضَئ، يـُ   ُٓخريّ يُغُض قػُناِْ ناى غاٙضَ ثؿتيريّ ؾَت ُٓنُّ، ضوؾاتِ ُٓو نُغاُّْ نُ بُ خاى ُٓغج

ُ وَظيـطّ ؾـًُٖسإ   ُْٓؿايُنإ و ُٓوَّ بَ٘إ زَيتُوَ بُ زاخُوَ خَُـُ ظٗضَنـُّ خَ٘ـإ، زاوا ُٓنـُّ يـ     
ُٓطــُض خىتُيــُنِ َىغــتُقبُؾت ُٖيــُ، َ٘ظَخاُْيــُنِ ًْؿــتًُاِْ بــُو نُغــاُّْ نــُ قــُبطّ َــَُاعًإ  
ُٖيُو ط٘ض ّ بـُ نَ٘ـَُئ، ظٗض ؾـت ُٓزٗظضَيتـُوَ يـُْاو قـُبطَناًْإ، ٓايـا نـًتإ نـطزووَ بـ٘ ٓـُو نـٍُ و             

    َ ٘ظَخاُْيـُنِ بـ٘ بهطَيـت، نـىْهُ َُٓـُ      ثُُّْٙ نُ ْاو ُٓو ضوؾاتاْـُ ُٓزٗظضَيتـُوَ؟، بريتـإ نطزٗتـُوَ 
ًَسَيهِ طُوضَيـُ يـُ          ختىَيُنُ بُض اغتِ ب٘ بىوٕ و زإ ثًاْـاِْ ًَٓ٘غـايسو ًٓبـازَّ َـَُاعِ، َُٓـُ ؾـاٖ
َِ يـُ ٙيـُٕ َُْابًاْـُوَ ُٓطـُض                ًَهِ ٖـُب َّٙ تـُْعقت بىوِْ ٓـُو ؾـتاُّْ نـُ ُٖيـُ نـُ نـ٘ نطاوَتـُوَ، بـُ

ًَ ٕ خىتُنُّ خ٘ياًْإ ي ًَيـاّ خ٘يـُتِ نـُ ًٓؿـِ يُغـُض بهطَيـت، بًُْػـبُتِ         طَ ثًؿافتإ بـسَ ، بـعاْؽت َ
ًَىيػـتِ بـُ ض ووْهطزُْوَيـُنِ ظيـاتطَ، يُغـُض ض       ًَطَزا ث َىخُغُغاتُنإ، نُ بُض َيُٓايِ بهطَيت، ُٓوَف ي

ٍَ َٓـساَيِ ًٓعتًـازّ نـُ     ًَسَيو يُطُ ًَو ُٓو َىخُغُغاتاُْ زآُْطَئ؟، نٕ٘ َٓساَيِ ؾُٖ ٖـُظاض   22ُٓغاغ
ًَِ، ٓايا بُ زوو ض َِٓ نـُ ٖاتىوُْتـُ زَضَوَ ٓايـا ٓـُو زوو ض ًَُٓيُغـُض ض       25ت يإ َىخُغُغا ّ ب٘ زآُْ

َّ بـُ تـُعًًُات، تـُْٗا           ًَو بىوَ، يُيًصُّْ ٖاوبُؾًـ ٓـُو ثطغـًاضَّ ؾَت ُٓنـُّ، نـُ تـُْعيِ ٓـُنط ُٓغاغ
ــاوَنى ٓ        َّ، ت ــُنط ــٓاز ٓ ــُضّ ًٓػ ــُ يُغ ًَو ُٖي ــت ــإ ؾ ــ٘ وَظاضَت، ي َّ ب ــسض ًَ ًَ َِ بٗ ــَُ ــطَزا   ب ًَ ــاتط ي ــُ ظي ًَُ

َِ، نـىْهُ بــ٘ خعَـُتِ ؾــًُٖساُْو بـ٘ ٓــُو واضغـاُْو يــإ بـ٘ ٓــُو َىغــتُحُقاُّْ        ًَهُإ ٖــُب ًَيُيؿـتٓ ت
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ  نُيُزواّ ُٓوإ َُٓ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ناى بطٖإ ؾُضَىو.

 بُض َيع بطٖإ ضؾًس:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٔ زَغت خ٘ؾِ يُ يًصُّْ َىؾتُضَى ُٓنـُّ، ؾـتِ ظٗض َىاًْـإ ْىوغـًىَ، بـُؽ زَضبـاضَّ زوو ْىقتـُ        َ
َّ تُعكًباتِ قاْىًِْ ُٖيُ نُ يًصُّْ قاْىِْ بُ ُْظَضّ ًٓعتًباض وَضيبيطَيت و زيطاغُّ بهـات، يـُ    ُْٖس

ًَت، ُٓوا يُنُّ  ًَت و َٓساَيِ ُْب َِ ُٓطُض ؾًُٖس ٖاوغُضّ ُٖب ًَبىوٕ يـإ ثاضنـُ   بط طُّ )ج( َُٓي ًْؿتَُ
ًَو     ًَُــُ يــُ قــاْىِْ عرياقــِ بــُ تُعــسيً ٓ ،َّ ظَويــُى بــُْاوّ ٖاوغــُضو يــإ زايــو و باونًــُوَ تَ٘ــاض بهــط
َِ نـطاوَ، ض َقَُُنـُيِ بـاف بـري             بط طُيُنُإ ُٖيُ نُ يـُ ٖاَؿـِ قـاْىِْ ٓـُحىاؾت ؾُخػـًـ ٓاَـاشَّ ثـ

ًَ   686َُْاوَ،  ًَهًإ َـطز، َٓاَيًـإ      يإ نُْسَ، تًايا ٖاتىوَ ُٓطُض ٖـُضض نُغـ ًَـطز يـُن ًَو شٕ و َ و، يـُن
َّ بـُْاوّ ٓـُوّ تطياْـُوَ،             ًَِ َىَيهُنـُ ٓـُنط ًَُـابىو، نـاَ ًََُٓا، ُٓطـُض يـُى َىَيهًـإ يـُثاف َ يُثاف َ
َِ ُٓطُض َُُٓ زيطاغُّ بهُٕ بُ قـاْىٕ ُٓيهـُٕ    ًَطز َٓاَيًإ ُْبىو يُى َىَيهًإ ُٖبىو، بَُي ُٓطُض شٕ و َ

ٍَ ُٓوا، ٓايا نُْس ُٓتىأْ ًٓػتًؿازَ يُو قاْىُْ نُْ٘ بهُٕ، يإ يُو َاززَيُ؟، يإ ٓايـا ناًَـإ عـازٍ     يُطُ
ًَو ُٖيُ يُّ قاْىُْ، نُ يُ قاْىِْ عرياقـِ عـًٚج نـطاوَ، ٓـُويـ      تطَيهُ؟، زووَّ َٔ ُٖغت ُٓنُّ خُيُي
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َِْٙ ُٖؾـتانإ، ُٓطـُض ٓاؾط   ًَؿىو ِٖ غا َٙم زضا، خـّ٘    ُٓوَيُ يُ قاْىِْ عرياقِ ٖاتىوَ، قاْىِْ ث ًَـو تـُ َت
َُٖيػا بُ ًٓعايـُ نطزْـِ نىض َنـُّ، نىض َنـُّ ؾـًُٖس بـىو، ٓـُوا تـُواوّ ٓـُو ظَوّ ؾـًُٖساُْ و خـاْىوّ            
ًَـو       ًَهِ ظٗض َـىإ و فتىوُْيًـُ، نـُ زايه ًَىَيُ عًٚج نطاوَ، َُُٓ ؾـت ؾًُٖساُْ تُْٗا ب٘ شُْنُيُ، بُو ؾ

  ُ َِ، ٓـ َِ خّ٘ ًٓعايُّ نىض َنُّ نطزبـ َٙم زضاب َِ تـُْٗا بـ٘ زايهُنـُ        تُ و ٓـُضظّ ؾـًُٖساُْ و ؾـتُّ ٓـُزضَيت
ًَهِ ًَػاؾت و َىاْـُ يـُ قـاْىِْ عرياقـِ      ًَيُّ ب٘ بهاتُوَ، َُُٓ ؾت َِ، ُٓطُض يًصُّْ قاْىًْـ َُُٓ َ ُٓب

 وَىزّ ُٖيُ، غىثاؽ.
 

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 نىَيػتإ خإ ؾُضَىو.

 س:بُض َيع نىَيػتإ ستُ
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًٓـُنِ ُٖيـُ، يُنـُّ/ زاوا ُٓنـُّ بـ٘ َـاززَّ )       ( خـاَيِ زووَّ ٓـُو ًٓعاؾُيـُ    2( بط طـُّ ) 7َٔ نُْس ت
ًَهــىوّ خىَيٓــسِْ ٓــًُِٖ بَ٘ٓاَيــُناِْ ؾــًُٖس ُٓططَيتــُ ُٓغــت٘،             بهــطآ، ًَــا يــُوَّ نــُ حهىَــُت ت

َّ بُتايبُتِ نُ َُٓاُْ ظيات َِ بسض ًَهٔ نـُ      زَضَاَيُيُنًؿًإ ث ط يُو قُظاو ْاحًاْـُٕ نـُ يـُ زَضَوَّ ؾـىَيٓ
ًَىيػـتِ ٓـُظامن        َّ ٓـُططٕ، ب٘يـُ بـُ ث َِ، بُؾِ ُٖضَ ظٗضيإ َُٓاُْ يُْاو ؾاضَنإ خاْىو بـُنط ظاْهّ٘ تًاب
ًَبىوٕ،        ًَـساِْ ًَٓخـُ غـُباضَت بـُ يُنـُّ ًْؿـتَُ َّ، ًٓعاؾُيُنِ تطّ ُٖيُ ب٘ َُغُيُّ ث ُٓوَ ظياز بهط

َِ زوو ؾت ًَطَ ُٓب ًَعاِْ ؾًُٖساُْ ظٗضبُيإ يُناتِ ؾُقريّ ٓـُضظَناًْإ   ي يُبُضناو بيطئ، يُنُّ، ُّٓ خ
ًَؿًٓاض  ًَعإ و زايو و باونُنُ ظَويُناًْإ َُْاوَ، ب٘يُ َٔ زوو ث ؾطٗؾتىوَ، يإ زابُف نطاوَ يُبُيِٓ خ

ًَبىوًْإ بـ٘ زضوغـت نـطا، َـُضَِ ٓـُوَ ٙبـرب         ًَؿـرت   ُٓنُّ، ُٓويـ ُٓوَيُ ُٓطُض يُنـُّ ًْؿـتَُ َّ نـُ ث
ــُّ           ــُ ن ًَعاْ ــ٘ خ ًَبىوٕ ب ــتَُ ــُّ ًْؿ ــِ يُن ــت نطزْ ــاّ زضوغ ــُ ياغ ــُ ي ــُوَّ ن َِ، وَى ٓ ــ ظَوّ وَضططتب
َّ، يــُعِٓ ظَويؿــِ  زَضاَُتــُنإ َٙــإ بــطز ٓــُو َُضَــُ، ٓــُو َُضَــُف بــ٘ نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖس ٙبــرب

ٓـ        َّٙ ُٓطـُض ٖاتـُ غـُض َُغـُيُّ  ًَبىوِْ ب٘ بهطَيـت، بـُ َِ يُنُّ ًْؿتَُ َِ    وَضططتب ُوَّ نـُ ًَٓخـُّ ثـ
ٍَ ُْٓؿاٍ نطاوَناِْ ْاونـُ ًَـا    بسضَيت، بُتايبُتِ نُ زاواناضّ ظٗضَيو يُ نُؽ و ناضّ ؾًُٖساُْ نُ يُطُ
ًَُاِْ، زاوايـإ نـطزووَ ُٓطـُض ظَويُناًْؿـًإ        ًَانإ نُ غُضزاِْ ْىوغًٓيُّ ثُضيَُاًْإ نطزووَ يـُ غـً

ًَٓٔ بُ٘ٓوَّ  ًًًَُْ٘يإ 27ؾطٗؾتيَب و نطَيهِ بٔ، ُٓو ًَٓخُ  ًَو زابٓ َّ، ب٘ ُٓوَّ بتىأْ ُٓغاغ َِ بسض ث
ًَبىوٕ ب٘خ٘يإ زابؽت بهُٕ، تايبُت بُ َُغُيُّ ٓـُو ًْػـبُتُ َٓـًـ زشّ     نُ بتىأْ يُنُيُنِ ًْؿتَُ

%، ب٘يـُ  22% و 25% و 75ُٓو ًْػبُتُّ بُض اغـتِ، يـُعِٓ ؾـًُٖس ٖـُض ؾـًُٖسَ، يـُعِٓ يُبُضنـِ يـُ         
َِ، ٖـَُىو ؾـًُٖسَنإ بُيـُى ًْػـبُت نُيـُ      ًَٓـ زاوا ُٓنُّ ُٓطُض يُو ًَو ظياتط يُى واضغًؿِ َاب اضغ

ًَطَ َازاّ باغِ يُى واضؽ ُٓنات، واتُ ُٓواْـُ تاقاْـُنأْ، نُواتـُ    622 ًَيُّ خ٘يُتِ ي % وَضّ ُٓططٕ، َ
َّ ُٓ ٓـَُط ٗ ٖاتىُْتـُ ثُضيـَُإ، زاواناضيًـُنًإ ُٖيـُ بـُ يازاؾـت زاوياْـُ          ًَطَ باغِ تاقاُْنإ ُٓنط بـُ  ي
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ًَؽت ٓـُو      ًَـ َُٖىو ؾطانػًُْ٘نإ، ُٓويـ ُٓوَيُ نُ ُّٓ تاقاُْيُ نُ نُغِ َُْاوَ، ن٘نِ زوايـِ ٓـُنات، ب
َّ، بُتايبـُتِ ض َيـو           ًَـطَ بط طُيـُى ظيـاز بهـط َىونُيُ بيُض َيتُوَ ب٘ َٓاَيُناِْ، َٔ ثؿـتيريّ ُٓنـُّ نـُ ي

ــاز ب     ــُى ظي ــطَ بط طُي ًَ ــُ، ي ــُى واضغ ــىْهُ ي ــُنات، ن ــُنإ ٓ ــِ تاقاْ ــُنُيإ   باغ ــُنإ َىون ــُ تاقاْ َّ ن ــط ه
َّ، تا زَضنىوِْ ٓـُّ   ٍَ زَضَاَيُنُ زَغتًٓؿإ بهط ٍَ ُٓوَّ شٕ و َٓا بيُض َيتُوَ ب٘ َٓاَيُناًْإ، ًَٓـ يُطُ

َّ   2227ياغايُ غاَيِ  َّ، ٓـُنط َِ نُ ْانط ًَو ب ًَعإ و َٓاَيِ ؾًُٖس زَضَاَيُّ ُٖبىو، يُعِٓ ُٓوًَُْ ؾت خ
َِ و ًْػبُتًـ ٍَ ُٓوَزاّ نُ ٖاوغُضَنُ  زَضَاَيُّ ُٖب َِ، ب٘يُ يُطُ َِ، َٓاَيُنإ  622ب ُٖظاض  25ُٖظاض ب

ًَـو يـإ              ًَـعإ ُٖيـُ َٓاَي َّ خ ًَـعإ َٓـاَيِ ظٗضَ، ُْٖـس َّ خ َِ، بُتايبُتِ َُٓـُ ٓـُوَ ًَـا ُٓناتـُوَ ُْٖـس ب
َّ يُ بُيِٓ َىونـُّ ُٓواْـُّ نـُ َٓاَيًـإ ظٗضَ َىونـ      ُناًْإ زوواِْ ُٖيُ، َُُٓ وا ُٓنات نُ ؾُضم بهط

ًَو َىونـُّ                َّ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ نـُ ٖـُضنات ًَـطَ زاوا ُٓنـُّ يـُى بط طـُّ تـط ظيـاز بهـط ظياز ٓـُنات، َـٔ ي
ًَـطَ بـُ           َّ، يـُعِٓ ي ًَو َىونـُّ ؾـًُٖساًْـ ظيـاز بهـط ؾُضَاْبُضإ و َاَ٘غتايإ ظياز ٓـُنات بًُْػـبُت

ِ ٖـُض ط٘ض اْهاضيـُى يَُىونـُّ    بط طُيُى بٓىوغطَيت بُ ض َيصَيُى َىونُّ ؾًُٖسإ ظياز ُٓنطَيت يـُنات 
 ؾُضَاْبُضإ و َاَ٘غتاياِْ ُٖضَيِ، غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿتا  ًَو قػـُناْتإ ثىخـت بهُْـُوَ،        6نُؽ َاوَ، ُٓوَ غُعات ) 22ٖ ًَِ ضََـا زَنـُّ ْـُخت ًَـ (َ ُٓطُض ب
 ؾُضَىو ٓاؾتِ خإ.

 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع:
 ُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غ

َِ، غُباضَت بُو ًْػبُتُّ نُ زابُف نطاوَ، ظٗضَيو يُ ٖاوناضإ باغًإ يُ ضَت  ًَبًًِٓ ُٖب َٔ ُٓوَّ نُ ت
ًَطَيـُ،         ًَهِ ٓابىوضياْـُ بـُض َيع وَظيـطّ ؾـًُٖساًْـ ي َّٙ حُظّ نـطز يـًَ٘ه نطزُْوَّ ًْػبُتُنُ نطز، بُ

ًَهِ ٓابىوضياُْ  ًَهِ َُوظوعُنُ بهُئ، ُٓو نُغـُّ نـُ يـُى    يًصُّْ ٖاوبُؾًـ، ُٓطُض بُ يًَ٘ه تُحًًً
    َِ َِ غُضَايُنِ تطّ ُٖيُ نُ غُضَايُّ َطٗيًُ، ُٓطـُض باونُنـُ َطزبـ نُغِ يُ خاُْوازَنُ ؾًُٖس ُٖب
ًَعاُْنـُ، واتـُ ُٓطـُض       ًَٓٓـُوَ بـ٘ خ َِ، ُٓو نىاض نىض َ ًُٓهاِْ ُٖيُ نُ زَخٌ ب ًَعاُْنُ ب نىاض نىض ّ يُ خ

ًَها ناضَغاتِ ب ًَهِ تـط نـُ نىض َنـاِْ طـُوضَ        يُ زٗخ َِ، يـُ قْ٘ـاغ َِ نُ َىعًًِ عآًًُنُّ ْـَُاب ُغُض ٖاتب
ًَعاُْنـُوَ،         ًَتـُ خ ًَٓ َِ زاٖـات ب َِ، ًُٓهاِْ ُٖيُ وَظعِ َاززّ عآًًُنُ بـُضظ بهاتـُوَ، نـىْهُ ٓـُتىاْ ُٓب

ــُ    ــُيُنِ ُٖي ــُو َىون ــُ ٓ ــُ ن ــإ   522نُوات ــُظاض ي َّٙ يــ   622ٖ ــُ ــُى، ب ــُ، يَُُضحُيُي ــُظاضّ ُٖي ٖ ُ
ًَو تاواِْ نًُ نُ ب٘ فتىوْـُ،   ًَعاْ َّٙ خ ًَتُوَ، بُ ًَعاُْ بُضظ بب َُضحُيُيُيُنِ تط ًُٓهاُْ زَخًِ ُٓو خ
ًَو   ًَطَ ًٖض حًػـاب ًَطزَنُؾِ نُ َُُٓ غُضَايُّ َطٗيِ َُْاوَ، نُواتُ ي َّ ُٖض نىاض نىض َنُّ و َ ُٓنط

ًَُٓٓ ْا ًَعاُْنـُ بـُضظتط   ب٘ غُضَايُّ َطٗيِ ُْنطاوَ، نُ َُٓاُْ ًُٓهاُْ زَخٌ ب ًَعاُْنُوَ، زاٖاتِ خ و خ
ًَهُواُْوَ يُبُض ُٓوَّ ُّٓ بُ عُنػُوَ باج ُٓزات، يُعِٓ يـُّ زٗخـُّ نـُ ْـُ غـُضَايُّ       بهُُْوَ، بُث
ًَؽت يُبـُض ٓـُوَّ تـ٘ نـىض ّ نـىاضََت           َِ ٓـُزَئ، ٓـَُي َطٗيِ َاوَ، يُطَُيًؿًا باَِ غُضَايُّ زاضايؿـِ ثـ
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َِ يُ  وَؾاتِ نطزووَ، يإ نهِ نىاضََت ًَها يُ غـُْيُض نـُؽ   25وَؾاتِ نطزووَ، ت٘ ُٓب % وَضبيطّ، يُنات
ًَتُ  ًًَُّ بطاّ ؾًُٖس بىو بُزبُختاُْ ًَٓـ ؾًُٖس مب زواتط ؾًُٖساُْنُّ ُٓب ًَت َٔ غ ًَ ٓاوض  ْازاتُوَ، ب

25   ُ ًَهـُ نـ ًَِ، َُٓاُْ َُٖىويإ يُغُض يُى َُؾٗىّ ؾًُٖس بـىوٕ، َُؾٗىَ ًَ ُٖٓ ٌَ  %، َٔ غُْيُضَنُ بَُ
ثاضَيعطاضيإ نطزووَ يُ نىضز بىوِْ، نُواتُ َُُٓ ن٘تايِ زَيت بُ يُنٚ نـُضَوَّ ًٓػـتًخكاقِ ًٓٓػـاِْ و    
ًَعاُْنُ نُْس ؾًُٖسَيهِ ُٖيـُ،   َّ، ض اغتُ يُ خ َِ ًٓعتًباضيإ ب٘ بهط ُْتُوَيِ، بُض اّ َٔ ُّٓ نُغاُْ ُٓب

ًَعاُْنُ، نُ  ًَس ظياتط زاخطاوَ بُ ض ووّ خ َّٙ زَضطاّ ٓىَ ًَسَيهِ ٙواظّ ُٖيُ نُ زٗخِ بُ يُ ٓايٓسَ ظٗض ٓىَ
َِ يـُو       َِ، ب٘يُ َٔ بُ حُقِ ُٓوَّ ُٓظامن نُ نـُْس نـُؽ ؾـًُٖس بـ ًَعاُْنُّ بُضَو باؾرت به ٓابىوضّ خ
ًَـٓج َٓـاَيِ ؾـًُٖسَ تـُْٗا بـُ          َِ ث َّ، ب٘ ُٓوَّ َُٓـُ ْـُوَى يـُن ًَىيػتُ َىونُّ تُواو وَضبيط ًَعاُْ ث خ

652 ًَ ًَعاْ ٍَ خ َِ، ٓـُو يُواُْيـُ َىونـُّ تـُواوّ      ُٖظاض يُطُ َِ، زَخًِ ًَاواظّ ٖـُب هِ تط ًَاواظّ ُٖب
ًَهِ ظٗض ظٗض نــُّ، زانــ٘نِ يــُو خاَيــُ ُٓنــُّ نــُ نىَيػــتإ خــإ    َّٙ بًُْػــبُت َّ، بــُ يــُى ؾــًُٖس وَضبيــط

     ُ ًَُُ ض َناوّ ُٓنُئ ؾُضَاْبُض بـُ طـ٘ض َيِٓ زٗخـِ ٓـابىوضّ ًْػـب ًَو نُ نٕ٘ ٓ َِ نطز، يُنات ّ ٓاَاشَّ ث
َّ بـ٘ َىونـُّ ؾـًُٖسإ، ٖـُضوَٖا ثؿـتيريّ             ًَىَف ضَنـاو بهـط َىونُّ بُضظ ُٓنطَيتـُوَ، بـُ ٖـَُإ ؾـ
ًَىيػتُ يُزواّ ْـَُاِْ ٓـُو َىونـُيُ بيُض َيتـُوَ      ًَتُوَ، ث ًَٓ ُٓنُّ يُغُض تاقاُّْ ُْٓؿاٍ، ؾًُٖس نُ َُٓ

 ب٘ َٓساَيُناِْ، ظٗض غىثاؽ.
 َُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضي

ًَطظاز ؾُضَىو.  ناى ؾ
 افغ:عبداؿبُض َيع ؾريظاز 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَِ غـُيط بـىو    ًَػتا ث ًَو يُغُض قػُناِْ بُض َيعتإ، نُ ٓ َِ ُٓنُّ بُ تُعطيؿ زياضَ َٔ يُ ُٓوَيُوَ زَغت ث

ًَو ُْٓساّ ثُضيَُإ َُٖىوَإ قػَُإ نطز، ظٗضبُّ ظٗضّ قػُ نـطزٕ تـاوَنى طُيؿـت    ُ ٓـُّ خُتـُ،   نََُ٘ي
       ًَِ َِ نـىضتِ بهُْـُوَ قػـُناْتإ، ثـ ًَطَ نـُ ٓـُب ًَهُ، طُيؿتُ ٓ ُٓوَّ بُظٗضّ تًابىو ؾُضح بىو، ؾُضح ؾت

 غُيطَ، ُٖقِ وابىو ُٓوَت يُ ُٓوَيُوَ بىوتايُ ظٗض باؾرت بىو، يُ ُٓوَ....
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ُّ؟.باؾُ ب٘ ُٓو تُؾػريَ غًاغًُ زَن
 عبداؿافغ:بُض َيع ؾريظاز 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 يُبُض ُٓوَّ يُ ُٓوَيُوَ نطابىايُ، ظٗض باؾرت بىو.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 نىاض غُعات قػُ بهُ، ؾُضَىو.
 عبداؿافغ:بُض َيع ؾريظاز 
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 وّ نطاوَ، زوو خاَيِ ظٗض بُ نىضتِ ثؿتيريّ ُٓنُّ.بُزاخُوَ َٔ قػُنامن َُٖى

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

َِ بـ٘ وا؟، خـ٘ قػـُّ خـطاثِ                 ًَو زَنـات بـُ ًْـُتِ خـطاث ، ٓـ ٓا َُُٓ ًٓٓػـإ نـُ ًْـُتِ خـطاث بـىو، ؾـت
ًَؿتا  ٖ ًَِ  نُؽ َاوَ، ؾُضَىو قػُ بهُ. 22ُْنطزووَ، زََي

 
 
 

 عبداؿافغ:بُض َيع ؾريظاز 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ُْٓساّ نُْس َاوَ؟، نُْسيـ قػـُّ نـطزووَ؟، َـٔ بُض اغـتِ يُغـُض ٓـُو َاززَيـُ قػـُ ُٓنـُّ،           626يُ 

ًَهًإ ُٓوَيــُ نــُ ظٗض يــُ بــطازَضاًْـ باغــًإ نــطزووَ،    قػــُنامن نــطاوَ، بــُؽ ثؿــتيريّ ُٓنَُــُوَ، يــُن
     ٕ ٖـُضظاْرتَ ْـُ يـُ ًٖهـًإ طـطاْرتَ، ب٘يـُ ُْٓـساَِ ٓـُو          ثؿتيرييإ ُٓنُّ، خـىَيِٓ ؾـًُٖس ْـُ يـُ يـُنًا

ًَعاُّْ نُ ؾًُٖس بىوَ، َٔ ثؿتيريّ ُٓوَ ُٓنُّ نُ وَنى يُى َىونُ وَضبيطٕ، ُٓو ًْػـبُتِ   % و 75خ
ًَت، زووَّ، ُٓو تاقاُْيُّ نُ باؽ نطا َىونُناِْ خ٘يإ زوايِ ب٘ َٓاَيُناًْإ بيُض َيتُوَ، نُ  ًَٓ ُٓوَ َُْ

 ظٗض غىثاؽ.ُٓوَ ظَضوضَ، 
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُضَىو.
 بُض َيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(: 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ بـ٘ ٓـُْؿاٍ و ًَٓ٘غـايس          ًَىَ ٖـؽت بهـُٕ، وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ٓ ُٓو ض َيصَيُ بُض اغتِ َٔ حُظ ُٓنُّ ٓ

ًَٓاوَاُْ، ُْٓؿاٍ و ًَٓ٘غايس ٓاطا َِ بُ ٖ َِ ؾًُٖس بىوب ًَو غ ًَػتا وَظاضَتِ ؾًُٖسإ يَُاَي زاض بٔ، تاوَنى ٓ
ًَُـُ ٖـاتىوئ وَنـى يًصْـُ َـاضَيهِ تـط ٓـُوََإ نـطزووَ، نـىْهُ بـُض َيع               ًَبِ نـطزووَ، ٓ يُى ؾـًُٖس حػـ
وَظيطّ ؾًُٖسإ يُوَيًُ، ب٘يـُ ٓـُو ض َيصَيـَُإ زاْـاوَ، يُغـُض ٓـُو ُٓغاغـُّ وَظاضتـِ ؾـًُٖسإ تـاوَنى           

ًَ َِ ؾـًُٖسّ بـُ يـُى           ٓ ًَو غـ ػتا ٖاتىوَ بُ َُكتىع، َُغـُيُٕ عآًًُيـُى ؾـُف ؾـًُٖسّ ُٖيـُ، يـَُاَي
ًَُـُف     َِ، ٓـُطًٓا ٓ ًَُُف وتىوَاُْ ب٘ يُى َىونُّ بـسات ٓ ،َِ ًَب نطزووَ، يُى َىونُّ زاوَت ؾًُٖس حػ

َِ ٖـُض زَ ؾـًُٖسَنُّ َىونـُ وَضبيطيَـ          ًَُـُ  ثؿتيريّ ٓـُوَ ُٓنـُئ يُعآًًُيـُى زَ ؾـًُٖست ٖـُب ت، ٓ
ؾًُٖسّ ُٖيُ يُى واضغِ َـاوَ،   62وتىوَاُْ ُٓواُّْ يُى واضغًإ َاوَ، يُى واضؽ، يُعآًُيُى ُٖيُ 

ًَُــُ وتىوَاْــُ   ٓ ،َِ َِ، ب٘نــِ زوو َىونــُّ بــسضَيت ًَتــُوَ،  62زوو َىونــُّ ٓــُزضَيت ؾــًُٖسَنُ ظيٓــسوو ب
ًَٔ نـُ ؾـُضقُإ نـطزووَ       َىونُناًْإ، ًُٓتًاظاتًإ و َاؾًإ، ُٓطًٓا بُ غَُيُت ٓـُو ض َيصَ  ًَـ ًَُُطـُٕ ب يـُ ت
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يَُاْـــُ، ٓـــُوَ وَظاضَتـــِ ؾـــًُٖساُْ ٓـــُوَّ نـــطزووَ، حـــُظ ُٓنـــُّ َـــُْابِ وَظيـــطّ ؾـــًُٖسإ ٓـــُو    
 ض ووْهطزُْوَيُ بسات.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ظًإ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ظًإ عبسايطحًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ىوُْناِْ َٔ يُنًَُإ يُغُض بط طُ )ز( نُ يُخاُْوازَيُنسا ظياتط يـُ ؾـًُٖسَيو ٖـُبىو، تـُْٗا يـُى      ب٘ن

ًَىَضَيهِ زازثُضوَضاُْ قػُ يُغُض ٓـُوَ بهـُئ، نُواتـُ     َّ بُ ث ًَُُ ؿتاُْو واضؽ َابىو، زياضَ َُُٓ ُٓطُض ٓ
َِ ُٖض ؾًُٖسَيو َىونُّ  ًَه622ُٓب َّ، نىْهُ ُٓطُض واضغ َِ طىْاحِ ُٓو نـًُ،  %ّ خّ٘ وَضبيط ًـ َاب

ًَهـسا زَضنـىوَ، ٓـُّ     ًَعاْ َٙوَناِْ ُْٓؿاٍ ياخىز يُ نًًُا باضاِْ َُٖيُظُزا تًُْا ُٓو يُ خ ب٘ فتىوُْ يُ ؾا
ًَـطَزا يُنـِ نـ٘            ًَؽت ُّٓ زايو و بـاوى و خىؾـو و َٓـاَيِ يُزَغـت زاوَ، ٓـُّ ٓـُضنِ حهىَـُت ي ًَ َّ ب ْانط

ًَ َِ بُ باؾرتئ ؾ ًَتُوَ؟، ُّٓ ْاب ًَُـُ ٖـَُىوَإ ٓـُظاْؽت ٓـُو َىونـُيُّ      ُٓب ىاظ خعَُتِ ُٓوإ بهات؟، ٓ
ــات       ــإ ْان ــصَيىّ شياًْ ــتِ ب ــِ ٓاغ ــايس، بُؾ ــاضّ ؾــًُٖسإ و قىضباًْــاِْ ًَٓ٘غ ــُؽ ون ــت بــُ ن ــُ زَزضَي ن
ًَؽت َـاضَيهِ تـط خعَـُتِ ٓـُوإ           يُُٖضَيُِ نىضزغتإ، نىْهُ َُُٓ تـُْٗا ُٓوًَْـُ يـُ ض ووّ َاززيـُوَ بـ

ًَهِ وضز بهــات، بهــُئ، ٓــُّ يــُ ض  ًَــت، زيطاغــُت ووّ َُعُٓويــُوَ ُٓطــُض حهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ب
َّ، ٓايا يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ٓـُو زيطاغـُتُ نـطاوَ نـُ      ُٓطُض ب٘ فتىوُْ قػُناِْ ًَٓـ بُُْٖس وَضُْطري

ًَعاْاُّْ نـُ ؾـًُٖسيإ ُٖيـُ يـاخىز قىضبـاِْ ًَٓ٘غـايسيإ ُٖيـُ، بـُنًًُاب         اضإ و شيإ و ض َوؾِ ُٓو خ
ًَيىَــإ ٖــَُىوَإ ُٓطُيٓــُ ٓــُو    ًَط، ب ًَهِ بــصَيىّ شياْــسا شيــإ زَطــىظَضَيٓٔ، ْــُخ ٓــُْؿايًـ، يــُ ض ٓاغــت
زَضُٓصتاَُّ نُ شياًْإ يـُ خـطاثرتئ ٓاغـت زايـُ، نـىْهُ ْـُتىاْطاوَ يـُ ض َييـُّ وَظاضَتـِ ؾـًُٖساُْوَ           

َـ        ًَو يُخاَيـُنإ، َـٔ زَ ًَهِ زازثُضوَضاْـُ بهـطَئ، َُٓـُ يـُن ًَو نـُْس ؾـًُٖسّ     خعَُت ُوَيت ٖـُض واضغـ
َِ َىونُّ َُٖىويإ ًَىاظَ         622ُٖب َّ، نـُ َىغـتُحُقِ خ٘يـُتِ، ب٘نـِ َـٔ َُٓـُوَيت بـُو ؾـ % وَضبيط

ًَؽت يـُْاو وَظاضَتـِ ؾـًُٖساْسا قػُيُغـُض ثًُبُْـسّ بهـُئ،        َىونُنُ وَضبيطَيت، يُبُض ُٓوَّ ُٓطُض ب
ًَِ ٓــُو ثًــُّ ؾــًُٖسإ ُٖيــُ،  22يــُْاو وَظاضَتــِ ؾــًُٖساْسا  ثًــُّ ؾــًُٖسَ ٖــُض ؾــًُٖسَيو   22بــُث

ًَو ؾــًُٖسّ تــط تايبُـتُْــسقتإ    ًَُــُ ٖــاتىوئ بــ٘ نَ٘ــَُي ٓ َّٙ َِ يَُىونــُنُّ خــّ٘، بــُ غــىوزَُْس زَبــ
َٕٚ نــُؽ، يــاخىز      ًَو ؾــًُٖس ُٖيــُ بــُْاوّ ٖــُظاَيِ ؾــ َِ، يــإ ًٓػتًػــٓآُإ بــ٘ نــطزووٕ، نَ٘ــَُي زاوْــُت

َٕٚ نُغُوَٕ َىونُيُى ياخىز  ًَهِ يُ ؾًُٖسّ ؾ ًَػتا ؾُضَاْ ًَىيػت وَضزَططٕ، َٔ ٓ ًٓػًُُنِ ظياز يُ ث
َّٙ ٖـاتىوٕ يـُْاو         ًَو نُؽ ًَا نطاوُْتُوَ بـُْاوّ ٖـُض ْـاوَيهِ ؾَت ُْٓـسضَيت، بـُ ثًـُّ   22ٙيُ نُ نََُ٘ي

ًَهسا َُُٓ ْازاز ثُضوَضيُ، ت٘ زَيًت بـ٘   ؾًُٖساُْنُ بُضظتطئ ٓاغتِ َىونُّ ًٓػُِ وَضزَططٕ، نُ يُنات
ًسَيهِ تـط، َُٓاْـُّ نـُ َـٔ باغـِ ُٓنـُّ ٖـَُىوّ َىونـُّ ًٓػـُِ وَضزَطـطٕ يـُْاو وَظاضَتـسا يـُ              ؾُٖ

ًَػـتا يُغـُض وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ بـُ         ًَهِ زوضو زضَيـصيإ ٖـُبىوَ، ٓ غُْيُضزا ؾًُٖس ُْبىوٕ، ض اغتُ خُبات



 212 

         ٕ ًَؿـُُضطُ وَضزَطـط َّٙ زواّ  ثًُّ عًَُـس و عُقًـس و ضآًـسو يًـىا َىونـُ وَضزَطـطٕ، خاُْْؿـًِٓ ث ، بـُ
ُٓوَّ نُ وَؾات زَنـُٕ يُغـُض وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ زَيـت ُٓخطَيتـُ يًػـتِ يُنَُـُوَ، بـُضظتطئ ٓاغـتِ           
َِ قػُ يُغُض ُٓوَبهُئ، ٓايا َُُٓ ْا زازثُضوَضّ ًْـُ؟، ب٘يـُ َـٔ     ًَطَزا ُٓب َّ، نُواتُ ي َِ زَزض َىونُّ ث

َِ َىو % وَضبيطَيـت، ثؿـتًىاِْ زاوانـاضّ    622نـُّ  َاضَيهِ تط ثؿتًىاِْ يُوَ زَنُّ نُ يُى واضغًـ َاب
ًَُـُ     نُؽ وناضّ قىضباًْاِْ ُْٓؿاٍ زَنُّ نُ َُٓط ٗ، ٖاتٔ ب٘ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، نُ ُٓو ض َيـصَيإ بـ٘ ٓ
ًَعاُْنــُزا تــًُْا نُغــٔ، تاقاْــُٕ   زيــاضّ نــطزووَ، ُٓواْــُّ يــُ زواٍ ثطٗغــُناِْ ٓــُْؿاٍ َاوُْتــُوَ، يــُ خ

ًَؽت زايـو و بـاوى و َٓاَيـُناًْإ يُزَغـت          َاوُْتُوَ، زياضَ َُٓاُْ خى ًَـ ؾو و بـطاو نـُؽ و نـاضو يـاخىز ب
ًَت شيإ ب٘ َُٓاُْ  زاوَ، ض َيصَناًْؿًإ ض َيصَيُنِ نَُُ، يُو بط وايُزاّ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَتىاْ

ًَىيػـتُ يـاخىز بهطَيـت بـُ بط طُيـُى يـاخىز        ًَساِْ َىونُوَ زابؽت بهات، ب٘يُ ث بَُاززَيـُنِ  يُ ض َييُّ ث
ًَـعإ و َٓساَيـُناًْإ غـىوزَُْس      ًَساِْ َىونُّ تاقاُْنإ زواّ َُْاًْإ يُ شيـإ، خ ًَا بٓىوغطَيت، نُ ث
ًَـساِْ زَضَاَيـُ، بـُ ٖاوغـُض و َٓـساَيِ ؾـًُٖس بـُض َيعإ ُْٓـساَاِْ             ًَبًِٓ تـطّ َـاوَ يُغـُض ث زَبٔ، يُى ت

ًَُــُ ٖــَُىو ٙيــُى زَظاْــؽت يُ ( 6( بط طــُّ )7( يــَُاززَّ )8يــُ ياغــاّ شَــاضَ)  2262غــاَيِ ثُضيــَُإ، ٓ
ًَػتا ٓـُو ًَٓخُيـُ    َّٙ تاوَنى ٓ ًَٓخُّ ٖاوغُضٍ و َٓساَيُإ ب٘ خاُْوازَّ ؾًُٖسإ ثُغُْس نطزووَ، بُ
ًَُـــُ وَنـــى يًصْـــُ غـــُضزاِْ وَظيـــطّ زاضاقتـــإ نـــطز، ٖـــَُىو     ْـــُزضاوَ بـــُ نـــُؽ و نـــاضّ ؾـــًُٖسإ، ٓ

نُ يُْاو ثُضيَُاِْ نىضزغتاْسا ُْتإ تىاًْىَ ض َيصَنُّ ب٘ زيـاضّ   نَُتُضخًَُُنُّ طُض اْسَوَ ب٘ ُٓوَّ
ٍَ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ      ًَُُ ض اطُياْس ْاناضَ وَنى َىَظَف َاََُيُ يُطـُ بهُٕ، نُواتُ وَظيط ُٓوَّ بُ ٓ

ًَعإ،  52بهات، نُ  ًَؿـُيَُإ ناضَغـُض         62ُٖظاض ب٘ خ ًَـطَزا ٓـُّ ن ًَُـُ ٖـاتىوئ ي ٓ ،ٍَ ُٖظاضيـ بَ٘ٓـسا
ًَعاِْ ؾًُٖس  َّ يَُـُ ظيـاتط      25ُٖظاضَإ زاْاوَ، بـ٘ َٓـساَيِ ؾـًُٖسيـ     622نطزووَ، ب٘ خ ٖـُظاض، ْـانط

ًَـِ،      ًَػتا َٓاَيِ ؾـًُٖس غـىوزَُْس ْـُبىوَ ي َُُٓ خُضيهُ زوو غاَيِ بُغُضزا ُٓض وات، ُّٓ ثاضَيُ تاوَنى ٓ
ًَطَ ض َيصَن ًَىيػتُ ي ًَِ، ب٘يُ ث َّ، وَنى ٖاوغُضّ ؾًُٖس غىوزَُْس ُْبىوَ َي ُ زياضّ بهطَيت و تُغبًت بهط

ًَعاْاْـُٕ   ًَعاِْ ؾًُٖس َىغتُحُقِ ُٓو خ ٍَ و خ ًَبًًِٓ ُٖيُ نُ زَضَاَيُّ َٓسا ُٓوَّ نُ ٖاتىوَ، يُى ت
ًَُــُ بيُض َيًٓــُوَ بــ٘ ياغــاّ   2262/ 6/6نــُ يــُ  ٓ َِ َِ ٓــُب ًَــطَزا ُٓطــُض ٓــُو ياغــايُف زَضبهــ وَ، ب٘يــُ ي

ُـ  6/6/2262بىزَُّ طؿتِ نُ يـُ   ًَ َِ غـُضََُِ ٓـُو        ٓ ُ بـُ َاززَيـُنِ ياغـايِ نُغـجاْسووَاُْ، ٓـُب
َُْٙؾًإ ب٘ بيُض َيٓسضَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ.  غا
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿُوا ؾُضَىو.  ناى ث
ًَؿُوا تىؾًل:  بُض َيع ث

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿتا ُٖض نَُُ ب ٖ َّ ًَُىايُ ُٖضنِ بهط ًَُىايـُ      َٔ ث ٘ نُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ و قىضباًْـاِْ ًَٓ٘غـايس، ث

ًَؽت ٓاوا زابًٓؿؽت ُٓو ٖـَُىو ثُخؿـاُْ    ُٓواُّْ يُو ض َييايُ خ٘يإ ؾًسا نطز، ب٘ ُٓوَ ُْبىوَ نُ ض ٗشَيو ب
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َّ، ب٘يُ َٔ ض ًَِٓ وايُ بـُ زوو وؾـُ،    ؾًعط و ُٓو َُٖىو َُٓتُ يُغُض نُؽ و ناض و واضغِ ؾًُٖسإ بهط
ًَؿـتا       ُٓوَّ نُ ٖ َّ يُ تىاْاّ حهىَُت و زاّ و زَظطاناِْ حهىَُت زايُ واَبـِ غُضؾـاًْاُْ ُٖضنـِ بهـط

ََٙـِ         َّ َـُْابِ وَظيـط وَ ًَبًٓـًِ ُٖيـُ، ُٓطـُض بهـط ًَٓجَُُوَ َٔ يُى ت ُٖض نَُُ، بًُْػبُتِ َاززَّ ث
ًَـط  و قىضباًْـاِْ ًَٓ٘غـايس        ًَٓخُيـُى، يـإ   بساتُوَ، زياضَ يُ خاَيِ يُنُّ ٖاوغـُضّ ؾـًُٖسّ خـُبات ط

َٙتًـُ،    ًَبُؾُ ؾـًُٖسّ ٖاوو ًَطَ ب َِ زَزضَيت، ُٓوَّ نُ ي ًَبىوٕ، يإ ثاضنُ ظَويُنًإ ث يُنُيُنِ ًْؿتَُ
ًَٓاغَُإ نطز، ٖ٘ناضّ نـًُ ؾـًُٖسّ    َٙتِ ث ًَُُ ظاضاوَّ ؾًُٖسّ ٖاوو ًَؿُوَ ٓ نىْهُ َاززَّ يُنُّ يُ ث

َٙتًتإ ًَا نطزٗتُوَ، تُْٗا قىضباًْاِْ ًَٓ٘غـ  ًَط ، يـُّ َاززَيـُ غـىوزَُْس      ٖاوو ايسو و ؾـًُٖسّ خـُباتي
زَبٔ، بًُْػبُتِ ُٓطُض غُيطّ ُّٓ ياغايُّ بهـُئ، وَنـى يـُ ُٓغـباب يـإ ٖ٘ناضَنـاِْ زَضنـىوِْ بـاؽ         
ًَٓاو َػــ٘طُضنطزِْ طُيؿــتِٓ َاؾــُنإ، بــ٘ ٓــُو نُغــاُّْ نــُ ؾايػــتُٕ يــُ خاْــُوازَّ    يــُوَ زَنــات يــُث

ٓـُو َاززَيـُّ نـُ نـاى ستُـس باغـِ نـطز، نـُ بـاؽ يـُوَ زَنـات ٓـُو             ؾًُٖسإ و قىضباًْـاِْ ًَٓ٘غـايس،   
َّ، بـُو نُغـاُّْ نـُ ؾايػـتُٕ،       ض َيصَيُّ نُ تُحسيس نطاوَ ُٖزَف يُّ ياغايُ ُٓوَيُ نُ َاؾُناًْإ بـسض
ًًَإ وَضبيطيتُوَ، ت٘ بـُو َاززَيـُّ    ًَؿرت ًٓػتًخكاقِ خ٘يإ بىو، ي ًَطَ ت٘ ٖاتىوّ ُٓو َاؾاُّْ نُ ث نُ ي

ًَهُواُّْ ُّٓ ياغايُ، ُّٓ ياغايُ نُ ض  َّٙ بُ ث ًَؿرت ًٓػتًخكاقِ خ٘يإ ُٖبىوَ، بُ َيصَنُت تُحسيس نطز، ث
ًَؿـًٓاض           َِ، ب٘يـُ َـٔ ث ًًَـساب ًَؿـًٓاضتإ نـطزووَ ت ًَـىَ ث ًَتُوَ، ُٓطُض ٓـُو َاززَيـُّ ٓ ٍَ زَب غًخطَنُّ بُتا

ًًَسا، ُٓطُ َِ، ُٖضوَنى َُْابت ٓاَاشَت ث ًًَسا ُْب ض َاززَنُ خبىَيًُٓٓوَ ْاوَض ٗنِ َاززَنـُ  زَنُّ ُٓوَّ ت
ًَهًإ َىونـُيُنًإ ٖـُبىوَ، نـىْهُ باغـتإ نـطزووَ، يـُ         ًَؿرت ُٖض يـُن َّ، نُ ث ًَىَيُ تُؾػري زَنط بُو ؾ
ْــاوَض ٗنِ َاززَنــُ حــُظ زَنــُّ غــُيطّ بهــُّ يــُ ض اثــ٘ضتِ َىؾــتُضَى باغــتإ يــُوَ نــطزووَ، ُٓطــُض يــُ  

 َِ ًَو ظياتط يُ ؾًُٖسَيو ٖـُب ًَعاْ َّ، ؾـًُٖسّ          خ ًَىَيُ زابـُف زَنـط ٓـُوا َىونـُّ ؾـًُٖساُْنإ بـُو ؾـ
ًَو       75يُنُّ نّ٘ َىونُنُّ، ؾًُٖسّ زووَّ  %ّ نـّ٘ َىونـُنُّ، َُبُغـتُنُّ َـٔ ُٓوَيـُ ُٖضنُغـ

  ،َِ ًَو ُٓطُض ظياتط يُيُى ؾًُٖس ٖـُبىوب ًَعاْ ًَؿرت يُُٖض خ ًَتُوَ، زَٙيُتُ يُوَّ نُ ث ُّٓ َاززَيُ خبىَيٓ
َِ نُؽ َىو نُيُنًإ ْـُبىوَ، ٖـُض ؾـًُٖسَيو َىونـُيُنِ تايبـُت بـُخّ٘ ٖـُبىوَ، ب٘يـُ َـٔ زاوا          بُغ

ًَـىَ زاواتـإ نـطزووَ      َِ يُ ثاضنُ ظَوّ، ُٖضوَٖا ُٓو َاززَيُّ نـُ ٓ َٙتِ غىوزَُْس ب زَنُّ ؾًُٖسّ ٖاوو
 ًًٓػا بهطَيتُوَ، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 َىو.ٓاُْٖط خإ ؾُض
 بُض َيع ٓاُْٖط عاضف:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓضظَنُ، نـىْهُ ٓـُو ًَٓخُيـُ وازَنـات نـُ       َٔ تًُٓسّ بُض َيع َُْابِ وَظيط زَنُّ يُ ًَٓخُزإ يُطُ
ــُ      ــاضَنِ ُٖي ــًُٖس، ًٓػتًؿػ ــُّ ؾ ــبُتِ عآًً ــُ بًُْػ ــىنُٓ ظٗض َىًُٖ ــىْهُ غ َِ، ن ــُب ــىنُٓيُنًإ ٖ غ

ُناِْ ناى عبسايػّٚ زَنُّ، بُض اغتِ قاْىٕ َُْتًكُ، قاْىٕ تُْعقتُ، قاْىٕ تُبعُٕ ثؿتيريّ تُواو يُ قػ
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ًَؽت قاْىُْنِ بُ عاتًؿُ زَضزَيـٓؽت، غـبُو زوو غـبُّ ؾُوظايـُى ثُيـسا       ًَ ًَؽت ب ًَُُ ب ؾًُُْ، يُعِٓ ُٓطُض ٓ
َّ، ب٘يـُ ي         ًَىَيت و َـاؾِ بُزَغـت ْانـُو ًَـِ زَؾـ َّ نُغِ تط ؾاضَظا ًُْ بـُ قـاْىٕ ي ًَـطَ يـُى   زَنات، ُْٖس

ََِٙ بساتُوَ، ) اذا نإ ايػٗٝد اعـصب فتطـذٌ   ثطغًاضّ ُٖيُ يُ يًصُّْ ياغايِ ُٓطُض بُض َيع ناى عُوِْ، وَ
ًَيُيؿـتِ زايـو و بـاوى،     ٚسد٠ ضه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ ٚايدٜ٘ ًَـِ ت ( وايًسَيِٗ يُعِٓ َٔ ُٓوَّ نُ ي

َِ بـُ تـًُْا، َُغـُيُٕ        َِ يـإ بـابِ َـاب اذا نـإ غـٗٝد اعصبـّا ٚ    ، زوو )ٚايٝـد اٚ ايٛايٝـد٠  ُّٓ ُٓطُض زانِ َاب
َِ زايـو يـإ      ٚايٝداٙ َتٛفٝني فتطذٌ ٚسد٠ ضه١ٝٓ اٚ قطع١ ازض اخٛتـ٘ ٚ اخٛاتـ٘(    تُبعـُٕ ُٓطـُض بُتـُْ

َِ، قًتعُ ُٓضظَ غُنًُُْنُ ؾُضَظَٕ ؾًُٖسَنُ بابِ َايُ، بابُنُ شُْنِ زيهـُّ َـاوَ، يـُو     باونُنُّ َاب
ًَِ حاَيُتُ خىؾو و بطاّ ؾًُٖ ًَهِ ي ًَعيهًُٓ وابعامن يُو قاْىُْ ت٘ظَيو ًًٓتًباغ سَنُّ نُ زَضََُ يُى ْ

      ،َِ ٍَ زايو و باونُنُُْ؟، ؾُقُضَيُنِ ًٓعاؾُّ ب٘ زَنُٕ ُٓطـُض بـابِ يـإ زايهـِ َـاب ًَىَ يُطُ ُٖيُ، ٓايا ٓ
            َِ ًَُـُ زَبـ ًَسايـُ ٓ َّ يـإ ْـا، ظَنًـُخاًْـ طـىتِ بُض اغـتِ َـُْتكِ ت ٓاوض َيـو يـُ   بُ وَضَغُ تـُْعيِ بهـط

ًَــو يــُو ؾــًُٖساُْ بهــُئ، نــُ ٖــُْيؽت    ًَُــُ عًَٚ ٓ َِ ًَؿــُوَ بسَيٓــُوَ نــُ ًٓكًــًِ تــُواو ْــُبىو، زَبــ ث
َِ بــ٘ ٓــُوَّ بتــىاْؽت يــُو قاْىْــُ خعَــُتِ طــُوضَتطئ   ًٓختًاًَــإ بــُوَ بــىو، قًتعــُ عاضزَنًــإ بــسَيٓ

ًَىَ زَنُئ، ظٗض غىثاؽ.  ؾُضعتُ بهُئ، نُ َُٖىوَإ ؾاْاظّ ث
 ع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َي

 ُْغطئ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ُْغطئ كتاٍ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ــطز،          ــإ ن ــُّ ظٗض َىاًْ ــَُىويإ قػ ــَُإ ٖ ــساَاِْ ثُضي ــاِْ ُْٓ ــو و بطاي ــُّ خىؾ ــَُط ٗ ظٗضيٓ ــاضَ ٓ زي

ًَؿــًٓاضّ ظٗض َــىاًْ  َِ ث ًَؿــًٓاض و ثؿـتًىاًْإ زَنــُّ و غــُضَض اّ ٓــُوَف نَ٘ــَُي ـ نــطإ، غــُضَُّ ٓــُو ث
َّ، َُٖىوَإ َُبُغتُإ ُٓوَيُ نُ شيإ و طىظَضاِْ خاُْوازَّ ؾًُٖسإ و ٓـُْؿاٍ   ب٘نىوْاُّْ نُ ُٓنط
ًَـو      ًَىَيُنِ َـىإ و ض َيـو و ث َٙتُ، بُؾـ َٙتِ ُّٓ و ًَهُوَ بتىأْ وَنى ٖاوو نطاواِْ نًًُاباضإ ببُيُٓ ٓاغت

ًَهِ ظٗض غــُضَنِ قػــُو باغــِ يُغــُض نــطا، بــُ   شيــاِْ خ٘يــإ بيــىظَضَيٓٔ، زيــاضَ ُٓواْــُّ نــُ نــُْس خــاَي
ٍَ ُٓو ًَٓخـُّ نـُ    ًَؿًٓاضَنُّ بُض َيع وَظيطّ ؾًُٖسإ بىو، نُ باغِ ًَٓخُ نطا، يُطُ زَضََُّ يُنُّ ث
َّ بـ٘ ٓـُو نُغـاُّْ نـُ ظَويـُناًْإ ؾطٗؾـتىوَ، ٓـُو             ًَِ باؾُ ٓـُو ًَٓخُيـُ زابـؽت بهـط َّ، َٔ ث ٖؽت بهط

ٍَ، بُؾِ زايـو و  ظَوياُْ  ًًَسا وَضَغُ بىوَ، بُؾِ زايو و باوى و َٓا ًَؿرت ٓاَاشَيإ ث زياضَ نُ ٖاوناضامن ث
َّ يـُو             باونُنُؾِ ؾَت بـىوَ، ُْٖـسَيجاضيـ نـُ ؾطٗؾـتىوياُْ ثاضَيـُنِ ُٓوَْـسَ نـَُِ بـ٘ نـطزووٕ، ُْٖـس

ًَعاْاُْ بُٖاتى و نّ٘ َُحهَُُوَ غُضؾًإ نطزووَ، ب٘يُ َٔ ثؿـتًىاِْ ُٓوَٓ  ُنـُّ نـُ ٓـُو ًَٓخُيـُ     خ
َِ، خاَيِ زووَّ، غُباضَت بُ زابؽت نطزِْ ُٓو َىوناُْ ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس، بُتايبُتِ ٓـُو ض َيـصَ    ُٖب
َِ، َاضّ وا ُٖبىوَ يُ  ًَو بجطغ ًَو يإ يُ باون َِ يُزايه َِ به ًَُُ ْاتىاْ بُْسيُّ نُ نطاوَ، يُعِٓ نُؽ يُٓ

 ٖ َِ نىض يإ ؾـُ ًس بـىوَ، يُيـُى يـُحعَ نـُؽ ونـاضّ ٓـُْؿاٍ خَ٘ـإ ٓـُظاْؽت         يُى يُحعَ شٕ و ثًاوَيو غ
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َِ يُو زايهُ يإ يُو باونُ ناّ يُّ ؾًُٖساُْ زَضََُ  َِ بجطغ ًَُُ ُٓتىاْ َِ يُٓ نًإ ؾَت بُغُض ٖاتىوَ، ٓايا ن
%ّ بـ٘ غـُضف بهـُّ، يُبـُض ٓـُوَ ٓـُو ض َيصَيـُ        75%ّ ب٘ غُضف بهُّ، ناّ يـُ نىض َنـاِْ يـُ    622يُنُ يُ 

ًَهِ باؾــُ، خــطاث ًْــُ، َُغــُيُّ تاقاْــُنإ ٖــَُىوَإ   ُٓطــُض ْــَُ ًَت، بــ٘ ٓــُْؿايًـ و ب٘ؾــًُٖس ؾــت ًَٓ
ًَهًإ زاوَ، ُٓو يازاؾتُف حُقِ خ٘ياُْ نُ ُٓو تاقاْاُْ خ٘يـإ فتىوْـُيإ    ثؿتىاًُْإ ؾَت نطزووٕ، يازاؾت

        َ َّٙ شٕ و  ًَػـتا نـُْسئ نُغـًإ ؾَت ن٘نـِ زوايـِ نـطزووَ، بـُ ًَٓايُوَ نُ تـاوَنى ٓ ٓاَيـُناًْإ َاوَتـُوَ   ٖ
ًَؿـًٓاضّ ٓـُوَ ُٓنـُّ و ثؿـتًىاِْ        ًـ نُؽ ًُْ خعَـُتًاِْ بهـات، نـُؽ ًْـُ ٖاوناضي     إ بهـات، ب٘يـُ َـٔ ث

ُٓوَف ُٓنُّ نُ ُٓو تاقاْاُْ يُ زواّ نـ٘ض نطزْـِ خ٘يـإ َىونـُنُيإ بيُض َيتـُوَ بـ٘ َٓاَيـُناًْإ، َـٔ         
ًَؿًٓاضّ ُٖيُ ب٘ بُض َيع وَظيطّ وَظاضَتِ ؾًُٖس َّ يـُزاٖاتىوزا ناوخؿـاْسُْوَيُى بهـُٕ     يُى ث إ، ٓـُنط

ــُزضاوَ،       ْ َِ ــى خــّ٘ حــُقِ ثــ َّ ؾــًُٖس ُٖيــُ وَن ــس ًَػــتا ُْٖ ــاوَنى ٓ بــُ َىونــُّ ؾــًُٖسإ، نــىْهُ ت
ــُ        ــطاوَ، َُٓ ــُقاعىز ن ــت ت ــب ظاب ــُ ْآً ــتا ب ًَػ ــاوَنى ٓ َّٙ ت ــُ ــُبط اوَ، ب ــُُضطُّ زاْ ًَؿ ــُ ث ؾــًُٖسَإ ُٖي

ًَؿًٓاضّ خ٘يإ َِ ث ًَػـتا يـَُاْيِ      وَظاضَتًـ يُوَ ُٓن َِ، تـاوَنى ٓ نًتـابِ واتـإ ٙ ُٖيـُ تـاوَنى      7نطزبـ
َّ بـُ غـُضَُّ         ًَؿـًٓاضَّ ُٖيـُ، ناوخؿـاْسُْوَيُى بهـط َّ َٔ ٓـُو ث َّٙ ُْزضاوَتُوَ، ُٓطُض بهط ًَػتا وَ ٓ

ًَؿُُضطُيُنِ زاُْبط او  َّ ث ٍَ 64ُٓو ثُّْٚ نُ ْانط َِ بـُْآًب ظابـت تـُقاعىز        65غا ٍَ خعَـُتِ ٖـُب غـا
 ،َِ ًَـسّ ٓـُوَ     بب ًَؿُُضطُيُ بُ ثًُيُنِ ظٗض بُضظتط يُو تُقاعىز بىوَ، زوا وتـُّ ُٓوَيـُ ٓىَ َّٙ ُٖيُ ث بُ

           َِ ًَبـَُ ًَـت وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ وَنـى خـّ٘ بًداْـُ بـىاضّ َ ُٓنُّ ُّٓ ياغايُ نُ ٖـَُىاض نطايـُوَ بتىاْ
         ٖ ًَو  ًَو ٓاغـتُْي ًَـت ٓـُو     نطزُْوَ و بُزوازانـىوِْ بـ٘ بهـات، يُبـُض ٓـُوَّ يـُ ٖـُض ٓاغـت اتـُ ض َيـِ بتىاْ

ًَت، بــ٘ ٓــُوَّ وَنــى َىخُغُغــاتِ شٕ و َٓــاَيِ ؾــًُٖسّ ؾَت ُْيــُت نــُ غــاَيِ    ًَ ًَ و 2266ٓاغــتُْيُ ْــُٖ
2262            َِ ًَبـَُ ًَػـتا ُْنـ٘تُ بـىاضّ َ َّٙ بُزاخـُوَ تـاوَنى ٓ ًَُُ ُٓو بط طُيـَُإ تُغـبًت نـطزووَ، بـُ ٓ

َِ و َٓـاَيًـ   622غاتُنُّ نطزُْوَ، ب٘يُ ثؿتًىاِْ يُوَ ُٓنُّ شِْ ؾًُٖس َىخُغُ ٖـُظاض   25ُٖظاض ب
َِ، ظٗض غىثاؽ. ًَهِ تًا ُٓب َِ، َُُٓ تُقطيبُٕ عُزايُت  ب

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 خإ ؾُضَىو. عع١ُٝ
 صتِ ايسئ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ َُٖىاضنط ًَيُّ خ٘ؾخاَيًُ نُ َُُٓ غ زُْوَّ ياغاّ نُؽ و ناضّ ؾـًُٖس و ٓـُْؿاٍ نطاواْـُ،    زياضَ َ

ًًَُّ َاضَ نـُ زووَـاض ٖـَُىاض نطاوَتـُوَ ٓـُّ ياغـايُ، ْـُيتىاًْىَ قـُضَبىوّ ٓـُو           ٍَ ُٓوَف َُُٓ غ يُطُ
ظَضَضَ طــُوضَ َــاززّ و َُعُٓويــُّ نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسإ و ٓــُْؿاٍ نــطاوإ بهاتــُوَ، ب٘يــُ ًٖــىازاضّ    

َِ شيإ و طىظَضاِْ نُؽ و ناضّ ؾـًُٖسإ و ٓـُْؿاٍ   َُٖىاض نطزُْوَّ ُٓزتاضَّ ب َِ نُ بتىاْ ًَىَيُى ب ُؾ
ًَىَيُى باف بهات، زَغت خ٘ؾِ يُ حهىَُت و ثُضيَُإ و ٖـَُىو ُٓواْـُّ نـُ بُضثطغـًاضٕ      نطاوإ بُؾ
بُضاَبُض ناضَغُض نطزِْ شيإ و طىظَضاًْـإ بهـات، َـٔ غـُضَتا قػـُ يُغـُض ٖـَُىاض نطزْـِ ٓـُّ ياغـايُ           
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ًَُـُ غـُيطّ بط طـُو َاززَنـاِْ     ُٓنُّ ن ًًَُّ َاضَ ُّٓ ياغايُ َُٖىاض ُٓنطَيتُوَ، ُٓطُض ٓ ًَِ َُُٓ غ ُ َُٓي
ًَىَيُى زاض َيصضاوَ نُ ًٖض بُضناو ض ووًُْنِ تًا ًُْ نُ قُضَبىونطزُْوَ يُ بط طُو  ُّٓ ياغايُ بهُئ، بُؾ

ًَساِْ ًَٓخُيُى  ًَساِْ ثاضنُ ظَويُى يإ ث يُو ًُٓتًاظاُّْ نُ ب٘ نـُؽ ونـاضّ   َاززَنإ، يُ َُغُيُّ ث
ًَتـُوَ، بُض اغـتِ ْـاض ووِْ       ًَيـُّ بب نض و نىض ّ ؾًُٖس و ب٘ َُٖىو ُٓواُّْ نُ واضغِ ؾًُٖساُْ تًايـسا َ
َّٙ ٓـُوَّ َـٔ قػـُّ يُغـُض        َّ ؾـىَئ، بـُ ًَُُ قػُ يُغُض بط طُو َاززَناِْ بهُئ، يُ ُْٖس تًايُ ُٓطُض ٓ

ًَػـ      تا حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ُٓيـسا بـُ نـُؽ ونـاضّ ؾـًُٖسإ و         زَنُّ، بـط َ ثاضَيـُى ُٖيـُ نـُ ٓ
ًَهـُ بُضاَبـُض نـُؽ و          ُْٓؿاٍ نطاوإ بُْاوّ ؾًُٖساُْ، َُُٓ خاُْْؿـًِٓ ًْـُ، َُٓـُ ٖاوناضيـُ نـُ زَعُ
ًَـطز و شْـِ ٓـُو نـُؽ و            ناضّ ُٓو ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نطاواُّْ بُضاَبـُض بـُ زايـو و بـاوى و نـض و نـىض و َ

ًَىيػــت ْـُبىوَ، ٓـُوإ ؾايػــتُّ ظٗض يـُوَ ظيـاتطٕ، يــُ        ناضاْـُ ُٓياْـسضيَ   َِ، ُٖضنـُْسَ ٓــُوَ يـُ ٓاغـتِ ث ت
َِ يـُ زواّ ؾـًُٖس بـىوِْ ٓـُو نُغـُ، َـٔ ٓـُو            َّ بـُ نـ َّ، بـسض بط طُيُى نُباغِ َىونُّ ؾًُٖسإ ُٓنط

ًَهًإ ؾـًُٖس  ًَطزَنُ ُٖض نُغ َِ،   بط طُيُ بُوَ زياضّ ُٓنُّ ّٙ خّ٘، بُ ؾايػتُّ ُٓظامن نُ شٕ و َ بـىوب
َِ يُّ خاُْوازَيُ، ُٖتاوَنى زايو و بـاوى و خىؾـو و بـطاو شٕ و     نىض  و نهُنُ يإ خىؾو و بطا، ُٖضنُغ
ــُّ           ــابٔ ٓ ــإ َ ــُ شي ــُتاوَنى ي ــُ، ٖ ــط َ ثاضَي ــُّ ب ــِ ٓ ــُ وَضططتٓ ــٔ ب ــتُحُم ب ًَهًإ َىغ ــ ــطز، ُٖضنُغ ًَ َ

ًَو نض و نىض  َّ، يُ تَُُْ َنُ بياتـُ َُُْٓـُ، يـإ خىؾـو و     ؾًُٖساُْيُ، نىْهُ َُُٓ خاُْْؿًِٓ ًُْ برب 
ًَهُ حهىَُت ُٓيسات بُنُؽ وناضّ ؾـًُٖسإ،   بطانُ بياتُ ُٓوَُْ، َُُٓ ياضَُتًُنُ، قُضَبىيُنُ، ثازاؾت
ًَـت ٓـُّ ؾـًُٖساُْيُ            ًَٓ ًَـطز، خىؾـو و بـطا ؿت ًَؿًٓاض ُٓنـُّ ٖـُتاوَنى نـض و نـىض ، شٕ و َ ًَطَ ث ب٘يُ َٔ ي

َِ، يُ بط طُيُنِ تط باغِ ٓ َّ نُ تاقاُْنإ َُٓط ٗ ٖاتبىوُْ ثُضيَُإ َـٔ غـُز يُغـُز    بُضزَواّ ب ُوَ ُٓنط
َّ نََُ٘ييايـُنؽت ٖاوغـ٘ظّ و       َّ و َُْاْـُو ثؿتيرييإ ُٓنُّ، يُبُض ُٓوَّ يُ نََُ٘يياّ نـىضزَواضّ ؿتاْـُو
ًَُـُوَ، ٓـُو نُغـاُّْ نـُ تاقاْـُٕ خ٘يـإ َاوُْتـُوَ،           ًَعاُْنإ بُضزَواَُ يـُ ٙيـُٕ ٓ ًَىإ خ ٖاوناضّ يُ ْ

ًَو ًُْ يُ حاَي َِ ٖاوناضيإ بهات، تًُْا َٓاَيـُناًْأْ، ُٓطـُض   ُتِ ُْخ٘ؾِ يُ حاَيُتِ ثُنُوتىونُغ ، بتىاْ
ًَت ب٘يإ يُعِٓ نٕ٘ ُٓتىأْ شياِْ خ٘يإ و شيـاِْ ٓـُو نُغـُف نـُ      ًَٓ َٓاَيُناًْؿًإ ُٓو ٖاوناضيُ َُْ

ًَهِ تطَ، ب٘يُ َٔ ثؿتيريّ ُٓ ًَُاوَ نىض  و نهُ يإ ُٖض نُغ وَ ُٓنُّ نُ تاقاُْنإ بُ بط طُيُى ظياز بَُ
ًَهِ تط ُٓوَّ نُ َُْابِ وَظيـطيـ باغـِ نـطز، ثاضنـُ ظَويُنـُو       َِ، خاَي َّ، ُٓو َىونُيُ بُضزَواّ ب بهط
َِ، ثاضنُ ظَويُى و ًَٓخُيُى وَنـى ٓـُوَّ نـُ بـ٘ ظيٓـساًْاِْ       ًَٓخُنُ ًَا بهطَيتُوَ، بُ ض ووِْ زياض ب

اٍ نطاوَنإ، تاوَنى ُّٓ َُضحُيُ ض ٗيؿتىوَ، بـ٘ ؾـًُٖساًْـ ظٗضَيـو يـُ     غًاغِ يإ ب٘ نُؽ و ناضّ ُْٓؿ
ٍَ بـ٘    65بطازَضإ باغًإ نطز، نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ يـُ زواّ   ٍَ ٖـًض ثاضنـُ ظَويـُى ْـَُاوَ       22غـا غـا

 َِ بط وا ْانُّ بُْاو ُٓو َُٖىو ظضوؾُ ْاخ٘ف و ططاِْ و ُٓظَُيُ ض ٗيؿتىويُٓ، ؾًُٖس ثاضنُ ظَويُنِ َاب
ًَِ حـُقِ خ٘يـُتِ َـاضَيهِ تـطيـ      و  ًَطَ ٓـَُي َِ، ب٘يُ َٔ ي َِ بًهاتُ خاْىو و ًَٓخُنُّ بسضَيت ًَػتا بتىاْ ٓ

ٍَ بـسات، يـُزواّ ٓـُوَّ ظَوّ و ًَٓخـُّ ُْٓؿايـُنإ تـُواو         وَظاضَتِ ناضوباضّ ؾًُٖسإ و حهىَُت ٖـُو
َُْٙ ثاضنُ ظَويُى و ًَٓخُيُى يا َِ، ب٘ ؾًُٖساًْـ َُضحُيُ َُضحُيُ غا ٕ ُٓوَّ نُ ُٖضيُنُيُنِ بب



 218 

ًَىيػـتُ يُغـُض           ًَهِ تـط ٓـُوَّ ث َِ، خـاَي ًَىَيُنِ ض ووٕ و ٓاؾـهطا يـُْاو ياغـايُنُ زيـاضب ًَبىوٕ بُؾ ًْؿتَُ
َِ ضوؾــاتِ   ٌَ يُخاَيــُنإ باغــِ ُٓنــُّ، ٓــُب حهىَــُت، ضوؾــاتِ ؾــًُٖسَنإ، ض ووٕ ًْــُ، ٓــُوَّ نــُ َــٔ يــُن

ًَٓسضَيتُوَ، ضوؾاتِ ُْٓؿايـُنإ ًَـاو   ًَو        ؾًُٖسإ بٗ اظَ يـُ ضوؾـاتِ ؾـًُٖسَنإ، ٖـُض ؾـًُٖسَيو يـُ ؾـىَيٓ
َِ زَعُـِ ٓـُوَ بهـات و ٓـُو ؾـًُٖساُْ       ًَٓسضَيتُوَ، وَظاضَتِ ناضوباضّ ؾًُٖسإ، ُٓتىاْ ُٖٓ َِ ؾًُٖس بىوب
ًَو ضوؾـات       ًَٓاْـُوَّ نَ٘ـَُي ٖ َّٙ ًَهِ تـط، بـُ َٙت ًَهُوَ ب٘ و َٙت ًَتُوَ يُ ؾاضَيهُوَ ب٘ ؾاضَيهِ تط، يُ و بيُض َيٓ

ًَؿـًٓاضَنامن ٓـُوَبىو     ٓ ًَو يـُ ث َّ، َٔ يُناتِ بىزَُّ َُٓػاَيًـ يـُن َُُ بط َ ثاضَيُنِ زياضّ نطاوّ ُٓو
ًَٓسضَيتُوَ، طـ٘ض َ بـُ    َُْٙ بط َيو ثاضَ زابٓسضَيت، ب٘ ُٓوَّ نُ ضوؾاتِ ُْٓؿاٍ نطاوإ بٗ نُ يُْاو بىزَُّ غا

ًَِ ُٓو بَُييُْاَاُّْ نُ ُٖٕ، َُٖىو َّٙ حهىَـُتِ   نََُ٘يُنإ زياضٕ بُ ث ّ زياضٕ نُ يُنىَئ و نْ٘ٔ، بـُ
ــُضَيُِ         ــُوَ ٖ ًَت ــُ بيُض َيٓ َْٙ ــُ نَُ٘ ــ٘ض َ ب ــُو ط ــُيتىاًْىَ ٓ ــىوَ و ْ ــُّ ب ــتا نَُتُضخ ًَػ ــاوَنى ٓ ــُضَيِ ت ٖ
             َُْٙ ًَػـتاف تُٓهًـس ُٓنَُـُوَ، نـُ بـط َ ثاضَيـُى غـا نىضزغتإ، ب٘يـُ َـٔ ٓـُوناتًـ تُٓهًـسّ نـطزَوَ، ٓ

ًَٓاْـُوَيإ ت   انــُّ نــاوَض وإ بـٔ، ٖــًض ض َيصَيــُى زاُْْـسضَيت بــ٘ ٓــُو ؾـًُٖساُّْ نــُ يــُ    زابٓـسضَيت بــ٘ ٖ
ًَُُ ض َْيُ ُْتىاْؽت بط ّ ُٓو ثاضَيُف نُ بـ٘ نـُؽ و نـاضّ     ٓ ،َِ خاُْوازَيُى نُْس ؾًُٖسَيهِ ُٖيُ، بَُي

ًًَإ يإ نىاض  َّ يإ زووإ يإ غ ًَو ؾًُٖس َِ، ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ نطاوإ زابؽت بهُئ، ض َْيُ يَُاَي ُٖبىوب
ًَـو يـإ        ًَطزَيـو يـإ ثـريَ شْ َّٙ ب٘ ُْٓؿاٍ ُٖيـُ ثريََ ًَتُوَ، بُ ًَؽت قُضَبىوّ خّ٘ وَضططتب ًَ ؾًُٖسَنُ ب
ًَتُٕٓ ْـاو نـُؽ      ًَىَ ظٗضبُّ ُْٓساَاِْ ثُضيـَُإ نـىب نُؽ و ناضَيو، َاَيِ وا ُٖيُ ظٗضبُّ ُٖضَ ظٗضّ ٓ

ًَـو، يـإ       وناضّ ُْٓؿايُناُْوَ، يـُعِٓ ٓـُوَّ نـُ َاوَتـُوَ يـُْاو خ      ًَطزَيـو يـإ ثريَشْ ًَـو يـإ ثريََ ًَعاْ
ًَؼت ب٘ َاوَّ  ًَهًإ َاوَتُوَ، َُٓاُْ ُٓطُض ثريبىوب ًَو  يإ نُْس نُغ ٍَ تَُـًُْإ    32نىض َيو يإ نه غـا

َِ و  َِ، ٓــُوَ  42بــىوب ٍَ تَُــًُْإ بــىوب ٍَ بُغــُضيسا ض ٗيؿــتىوَ، ُٓناتــُ  25غــا ٍَ، ُٓطــُض  56- 55غــا غــا
َّ،  62ًسَؾِ نُ ُٖيُتِ ُْٓؿايُ يَُاوَّ َىونُّ ُٓو نُْس ؾُٖ ًَهِ تط وَضّ بيط ًَٓج غاَي ًَو يإ ث غاَي

ًَُـُ بتـىاْؽت يـُ ض ووّ َاززيـُوَ قـُضَبىوّ              ًَـت، بـا ٓ ًَٓ ًَـت، ٖـُتا ُٖتايـُ ْاَ ًَٓ خ٘ ًٓرت ٓـُو نُغـُف ْاَ
ًَو ُٖض ؾًُٖسَيو َىو ًَهِ ؾايػتُ ب٘ نُؽ و ناضّ ُْٓؿاٍ نطاوَنإ بهُئ، ُٖض ُْٓؿاي نـُّ تـُواوّ   شياْ

َِ بسضَيت، بُقُز طُوضَيِ ُٓو َاَيـُّ نـُ قىضبـاِْ زاوَو ؾـًُٖسّ زاوَ، نـىْهُ ٖـُض يُنـُ ٓـاظاضّ          خّ٘ ث
َِ ٓـُو              َِ يـإ ٓـُْؿايًإ ٖـُب ًَو، َُطـُض ُٓواْـُّ نـُ ؾـًُٖسيإ ٖـُب َِ نـُؽ يـَُاَي ًَو، زوو نُؽ، غـ نُغ

ًَهِ تط نُ ض َيصَّ غٓسوقِ نَ٘ـُنِ خاْـُوازَ   ّ نـُؽ ونـاضّ ؾـًُٖساُْ، ٓـُو غـٓسوقُ      حاَيُتُ بعأْ، خاَي
َُْٙ ٖاونـاضّ ٓـُو غـٓسوقُ بهـات،          ًَىيػـتُ حهىَـُتًـ غـا َِ، ث ُٓطُض يُ وَظاضَتِ ناضوباضّ ؾًُٖسإ ٖـُب
ًَــط و ٓــُوَ    َُْٙ حهىَــُت بط َيــو ثــاضَّ زيــاضّ نــطاو، َُٓــُ بــُ نَ٘ــُى و غــُزَقُو خ يــُْاو بىزَــُّ غــا

َّ، ث َُْٙ بط َيو ثاضَّ زياضيهطاو ب٘ ُّٓ غٓسوقُ ثط ْانطَيتُوَ نُ ٖاوناضّ ؾًُٖسإ بهط ًَىيػتُ حهىَُت غا
ًَػـتا      ًَؿرتيـ ٖـُبىوَ، بُض َيـصَ تـاوَنى ٓ ًَهِ تط نُ يُ ياغاّ ناضوباضّ ؾًُٖسإ ْاظامن ث تُضخإ بهات، خاَي

  َٙ ّ ْاظامن نٕ٘ نطاوَو يإ ُْنطاوَ؟، وَظاضَتِ ناضوباضّ ؾًُٖسإ زاواّ نطزووَ يُحهىَُت، يُ زَظطـاّ بـا
زاَُظضاْـسٕ يـإ ْـا؟، يـُعِٓ نـُؽ ونـاضّ ؾـًُٖسإ ُٓواْـُّ نـُ َاوُْتـُوَ، نـض و نـىض ّ ؾـًُٖسَ، يــإ              
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ًَُُ ب٘ زَضؾُتِ ناض يإ بـ٘ َُؾـػىٍ بىوًْـإ،     ًَؽت خىؾو و بطاّ ؾًُٖسَ، ُْٓؿايُ، يُعِٓ بُض اغتِ ٓ ًَ باب
ًَـو بتـىأْ ض ٗشاْـُ يـُناضنط        زٕ بُغـُض بـُضٕ، يـُوَّ نـُ بـري      يإ بتىأْ شياِْ خ٘يإ ٓـُوَ بهـُٕ يـإ نات

ًَؽت بـ٘          َُْٙ زابٓـ ًَػـتا ْـَُاْتىاًْىَ ض َيصَيـُى غـا ًَُـُ تـاوَنى ٓ بهُُْوَ يُ خُّ و ٓاظاضَناِْ ض ابطزوويإ، ٓ
نُؽ وناضّ ؾًُٖسإ، َٔ بُف بُحاَيِ خّ٘ يُو ْاونُيُّ َٔ نُؽ و نـاضّ ٓـُْؿاٍ ظٗض بـىوَ، ٖـُظاضإ     

ًَُــُ ٓ    َّ زاؿتـُظضَيؽت، ْاوَنــُّ ثؿـتيريّ نطزْــِ، ٖـُوؾت بــ٘ زاوَ،     نـُؽ ٖـاتىوَ زاواّ نــطزووَ نـُ ٓ َُاْـُو
ــتُحُقُ         ــُ َىغ ــُّ ن ــُو نُغ ٓ َّٙ ــُ ــُ، ب ــتُحُم ًْ ــًض َىغ ــُ ٖ ــطاوَ ن ــُعؽت ن ًَو ت ــ َِ نُغ ــُب ــط وات ٖ ب
بُزاَُظضاْــسٕ نــض و نــىض ّ ُْٓؿايــُ يــإ ؾــًُٖسَ بــّ٘ ْــُنطاوَ، ًٖــىازاضّ يــُ زاٖــاتىو وَظيــطّ ناضوبــاضّ  

َُْٙ ض َيصَيُى زابٓسضَيت ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿاٍ نـطاوإ،  ؾًُٖسإ و حهىَُت و ثُ ضيَُاًْـ، غا
            َِ ًَـىَ خ٘تـإ بط ياضَيهتـإ زَضنـطزووَ نـُ بـ ًَهِ تط ب٘ وَظيـطّ ناضوبـاضّ ؾـًُٖسإ، يـُ ض َيُٓايًـُنإ ٓ خاَي

َّٙ ًٖىا َّ، ُٓواُْ ُٓبُخؿطَئ، بُ زاضّ ُٓو غىيؿُّ ثُضيَُإ نُ غىيؿُّ ظَواج بُ نىض و نهِ ؾًُٖس ُٓزض
ًَهـىوّ خىَيٓـسٕ بـ٘ نـض و نـىض ّ ؾـًُٖس ُٓواْـُّ نـُ يـُْاوَوَو يـُ             ظَواَُ خىؾو و بطاف بيطَيتـُوَ، ت
َِ يـُ    زَضَوَّ ُٖضَئُ يُ ض َيُٓايًُناْتإ، ُْوَى تًُْا يُْاو ُٖضَيُِ نىضزغتإ، نض و نىض ّ ؾًُٖس بتـىاْ

َِ، غىثاغتإ  َٙتًـ زَضؾُتِ خىَيٓسِْ ُٖب  زَنُّ.زَضَوَّ و
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ثُياّ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ثُياّ التس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َّ يـُ خاَيـُنإ ُٓنـُّ،               ًَـ َـٔ ٖـَُىويإ باغـًإ نـطز، ٖـُض بـُ نـىضتِ ثؿـتيريّ ُْٖـس زياضَ ٖاوناضامن ثـ

ُٓ ،َّ َّ بُ ض ووِْ، يُبط طـُّ  يُنُّ، ُٓوَيُ نُ باغِ ثاضنُ عُضظَنُ ُٓنط ٍَ زياضّ بهط و ًَٓخُيُؾِ يُطُ
ًَــطَزا باغــِ شُْنــُ ْــُنطاوَ، تُٓهًــس  ٜطــتًِ ايٛايــد ٚايٛايــد٠ ٚاالٚالد ايػــٗدا٤( زا )ع( نــُ بــاؽ نــطاوَ )3) (ي

ًَـطَ شٕ يُنىَيسايـُ؟، خـ٘ شٕ يُنـُّ ظَضَضَُْـسَ يـُّ حاَيُتـُ،          ُٓنَُُوَ يُغُض قػُنُّ ناى عبسايػـّٚ ي
َِ، باغِ ًْػبُنا َّ، ؾًُٖس ُٖض ؾًُٖسَ، ُٓطُض يُنُّ ب ٍَ ُٓوَ ًِْ نُ ًْػبُ زياضّ بهط ٕ نطاوَ، َٔ يُطُ

ٍَ ُٓوَّ نـُ َىخُغُغـاتُنُ    َِ، ؾًُٖس ُٖض ؾًُٖسَ، ُٓو ًْػبُيُ يُطَُيًسا ًِْ، يُطُ ًًَُّ ب َِ، غ زووَّ ب
ًَؿرت يُ بىزَُزا باؽ نطا، بُض َيع وَظيطّ زاضايِ باغِ ُٓوَّ نطز، ظًإ ًَـِ نـطز،    وَنى ث خاًْـ ٓاَاشَّ ث

ًَؿـًٓاض ُٓنـُئ و         ًَـطَ ث ًَُـُ ي نُ ض َيصَّ ب٘ زاُْْطاوَ، ب٘يُ ُٓو َىخُغُغاتُّ غـُضف ْـُنطزووَ، ب٘يـُ ٓ
ًَـو   622تُٓهًس ُٓنُيُٓوَ، ب٘ ظَوًَُ  ٍَ ُٖض َٓاَي َِ، يُطُ ًَؽت       25ُٖظاض ب ًَـ َّ ب َِ، ٓـُوَف ْـانط ٖـُظاض بـ

َِ ْــُوَى بــُْاوّ  )شتككــات ايعوًَــُ واٙوٙز( نــىْهُ ٓــُوَ   ًَو بــ )يًعوَــُ واٙوٙز( ٓــُوَ َىخُغُغــات
َِ يـُ       ًَُُ يُ بىزَُزا باغِ ٓـُوََإ نـطز نـُ ٓـُب ٓ ،َِ َِ بـ٘ نـُؽ     5)ظوًَُ واٙوٙز( ب % زاَُظضاْـسٕ ٖـُب

ًَِ ٓـُوَّ يـُ    َّٙ بُزاخُوَ ُٓوَ ض َناو ُْنطاوَ، ب٘يُ تُٓهًس ُٓنُيُٓوَ بُث وناضّ ُْٓؿاٍ و ؾًُٖسإ، بُ
ًَُُ تُٓهًسَإ نطزٗتُوَ يُغـُضّ، ٓـُو ض َيصَيـُ بـ٘ نـُؽ ونـاضّ ٓـُْؿاٍ زابٓـسضَيت، تُٓهًـس          بىزَُؾسا  ٓ
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ًَؿًٓاضَنُّ يُ َاززَّ ) ًَؿا ُٖض َُٖيػاّ بـُ  4ُٓنَُُوَ يُغُض ث ًَؿًٓاضَإ نطزووَ، َُٓط ٗف يُ ث ًَُُ ث ٓ )
ًَػــتاف ٖــُض تُٓهًــسّ ؾَت ُٓنَُــُوَ، ي   ُغــُض ٓــُوَ يــإ بــُ  ْىقتــُّ ًْــعاّ باغــِ ٓــُوَّ تاقاْــُّ نــطزٕ ٓ

ًَياّ ب٘ بهطَيتُوَ، ُٓو تاقاْاُْ ًْػبُيُنِ ظٗض ظٗض نَُٔ، بهطَيت يُزواّ خ٘ياُْوَ  ًَطَ َ َاززَيُى يإ ي
َٓاَيــُناًْإ ٓــُو ياضَُتًــُ يــإ ٓــُو َىخُغُغــاتُ، يــإ ٓــُو ًَٓخُيــُ يــإ ٓــُو َىونــُيُّ نــُ زاْــطاوَ  

ًَؿـًٓاضّ        وَضييطٕ، نىْهُ زواّ ُٓو َاززَيُ ٓـًرت َاززَنـاِْ تـط    ًَؿـًٓاضّ ؾـت بهـُئ، ث زَيـت، ْـاتىاْؽت ث
ًَيــاّ بهُيٓــُوَ،  ًَــطَ ٓــُتىاْؽت بَُاززَيــُى َ َّٙ ي ٓــُوَ ُٓنــُّ ُٖضنــُْس ثط ٗشَيــُى تُقــسيِ نــطاوَ، بــُ
َّ، ٓـُوَ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ حـُم وايـُ خـَُِ ٓـُوَ               ًَهَ٘يًٓـُوَ يُغـُض نُيػـِ ٓـُْؿاٍ زاؿتـُظض زَظطـاّ ي

ًَُـُ    خبىات، ب٘ ُٓوَّ ُٓو زَظطاي ًَؿُيُنِ ظٗضَـإ ُٖيـُ ٓ ًَهَ٘يًُٓوَ بهات يُغُض ُْٓؿاٍ، زوو، ن َِ، ي ُ ُٖب
يُ زازطانإ، َُٓط ٗف ُٓو بطازَضاْـُ نـُ ٖـاتبىوٕ تاقاْـُناِْ ٓـُْؿاٍ باغـِ ٓـُوَيإ نـطز، نـُ يـُزازطانإ           

          ٙ ًَُـُ ٖـَُىوَإ خَ٘ـإ ٓـُظاْؽت ٓـُْؿاٍ يـُ  ًَؿُيُنِ ظٗضَـإ ُٖيـُ، نـُزازوَضَنإ ُْٖـسَيجاض ٓ زَيهـإ  ن
ًَؿـُيُنِ ظٗض ظٗضّ     بىوٕ، يُ ٙزَيهإ ظٗضتطئ ظَواج نطاوَ، عُقسَنإ يَُُحهَُُ ُْنطاوَ، ب٘يـُ َُٓـُ ن
ًَىيػـتُ     زضوغت نطزووَ يُ َُحهَُُنإ، زازوَضَناًْـ بُ زاخُوَ تُغاٖىٍ ْانُٕ يُّ َُوظوعـُ، ب٘يـُ ث

َّ ب٘ نُؽ و  َِ ب٘ ُٓوَّ ناضٓاغاِْ بهط ًَو زَضبه  ناضّ ثامشاوَّ ُْٓؿايُنإ، ظٗض غىثاؽ.يُ ثُضيَُإ ؾت
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ثُقتإ خإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ثُقتإ عبسايهطيِ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاضَنُّ          ًَهِ واَُْاوَ، قػُنافتإ ٖـَُىوّ نـطإ، تـُْٗا ُٓوَيـُ نـُ َٓـًـ ثؿـتيريّ يُث بُض اغتِ ؾت
َِ، َُُٓ َيُ يُوَّ يـُ ض ووّ  بُض َيع  َِ ًَٓخُؾِ يُطَُيساب وَظيطّ ؾًُٖسإ زَنُّ، نُ ثاضنُ ظَويُنُ زَب

َّ ٖاوغُضطريّ ُْنطزبىو، ُٓو ؾًُٖسَ، ظٗض بُ ٓاغاِْ  َّ نُ بٓىوغط ظَاُْواًُْوَ ُٓو وؾُّ )غَُيت( زَنط
َّ، بًُْػبُتِ خاَي ًَيري بهط ًَطاُْ َ ِ )ز( ًَٓـ ثؿتيريّ َُٖىو ٖاوغُضطريّ نطزبىو ياًْـ ُْيهطزبىو، ي

َِ ُٓوَّ نُ ظياتط يُ ؾًُٖسَيهِ ُٖبىو ًْػبُّ بـ٘ زابٓـسضَيت، بـَُيهى ٖـُض      ض َِٓ ُٓو بطازَضاُْ ُٓنُّ، ْاب
َّ، ُٓوَ وَيط اٍ ثؿتيريّ نطزمن يُزاواناضيُناِْ نُؽ و ناضّ ُْٓؿايـُنإ نـُ    ؾًُٖسَو َاؾِ خّ٘ وَضزَطط

َّٙ بُ ض َِٓ َـٔ ثطغـِ ٓـُْؿاٍ تـُْٗا ُٓوًَْـُ       ُٖضوَنى بطازَضامن عُضظيإ نطزبىو نُ َُٓط ٗ ٖاتبىوٕ، بُ
َّ، ُٓو ثطغُ ظٗض ظٗض يُوَ  ٌَ ناضَغُض بهط نُ بُو ض اتبُ ياًْـ بُ وَحسَيُنِ ياًْـ يُنُيُنِ ًْؿتَُ
َٙتـِ نىَيـت زَناتـُوَ، يـُ ؾطٗؾـتِٓ ْـُوت،           ًَػتا حهىَُتِ عرياقـِ ؾًـسضاٍ قـُضَبىوّ و ٓ ًَُُ طُوضَتطَ، ٓ

َُْٙ بــُ ًًَـاض ثــاضَّ تُعىيعَنــُّ    يُٖـَُى  َِ، غــا ًَؽت َُغــطَؾِ ٖـَُىو ؾــُضعتُناِْ عــريام زَضزَيٓـ ًَ و بــاب
َٙوّ نًًُاوّ و ُْٓؿاٍ و نًًُاباضإ نطزِْ  ًَُُ نُْس غاَيُ ؾا ًَػتا ٓ قُضَبىوّ نىَيت زَناتُوَ، ُٖتاوَنى ٓ

    ُ ًَُُ ٓـُو قـُضَبىوَ زَبًًٓٓـُوَ يـ ًَػتا ٓ حهىَـُتِ ؾًسضايـُوَ وَضّ بيـطئ،     َُٖيُظُ ض وويسا، ُٖتاوَنى ٓ
بُض اغتِ ُٓطُض حهىَُتِ ُٖضَيِ ُٓو َىونُيُ يإ ُٓو ًَٓخُيُ زَزات بُ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ، َُٓـُ  
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ًَىيػـتُ ٓـًـ يُغـُض ٓـُوَ بهطَيـت، ض يـُ          ًَهُ نُ ظٗض ظٗض يـُوَ طـُوضَتطَ، ث َّٙ ُٓوَ ُْقػ ًَهُ، بُ ًَٓاْ ض َيعي
ًَُـُ ٓـُو تـُعىيعَيإ يـُ بُغـساوَ بـ٘ حاقـٌ           ٙيُٕ وَظاضَتـُوَ، ض يـُ ٙيـُٕ ثُض    ٓ َِ يَُاًْؿـُوَ، نـُ زَبـ

َِ نُ ض َيـع   ًَىَيُى ب ًَساِْ ْاونُناًْإ، ًٓٓجا بُ زووباضَ بًٓات ْاُْوَيُ، بُ ُٖض ؾ بهُئ، ًٓٓجا بُ ثُضَث
           ُ ض يُو ثطغُيُ بٓسضَيت، ض َيـع يـُ نـُؽ و نـاضّ ٓـُْؿاٍ نـطاوإ و نًًُابـاضإ نطزْـِ َُٖيُظـُ و يـاًْـ ٖـ

َِ بـُ بىزَُيـُنِ ظٗض قُبـُ     َّ، بُض اغتِ ض َِٓ َٔ يُو ثطغُيُ ُٓوَيُ زَب ْاونُيُنِ تطّ نىضزغتإ بٓط
ًَٓاُْف يُحهىَُتِ ُٖضَيُُوَ ُٓوَ َـاؾِ خ٘ياْـُ، نـىْهُ ٓـُوإ      ُٓو تُعىيعَ بهطَيتُوَ، ًٓٓجا ُٓو ض َيعي

ًَجُض يُٓ، ُٓوَ ثُضيَُاُْنـُف وَنـى بًَ   ًَُُ بُغُضيسا ت ًَط ّ و ًْعاَيُنـُيإ،     بىوُْ ثطز ٓ ًَـِ يُغـُض ؾ٘ض ؾـي
ــطَ،     ًَ ًَٓاْــُوَّ تــُضَِ ؾــًُٖس، َــٔ ضًَٓــُنِ ُٖيــُ ي بًُْػــبُت ٓــُو خاَيــُف نــُ ٓــُضنِ طىاغــتُٓوَو ٖ
ــإ     ــايُى يـ ــتإ نـــُ ؾـــًُٖسيإ ُٖيـــُ، ًٓخػـ ًَىيػـــتُ ٙيُْـــُ غًاغـــًُناِْ ٖـــُضَيُِ نىضزغـ بُضاغـــتِ ث

ًَؿهُف بهُٕ، بُو ؾًُٖساُّْ نُ وٕ بـى  ًَطيُى ث وٕ، نـُ يـُ نـاتِ خـُبات نـطزٕ طـرياوٕ و يـاًْـ        غُضشَ
ًَهِ يـُ خاُْوازاْـُّ نـُ ؾـًُٖسَإ ُٖيـُ           ًَػـتا َـٔ يـُن ضََِ نطاوٕ و ًٓعساّ نطاوٕ، نىْهُ ٖـُتاوَنى ٓ
ًَهِ، يُواُْيـُ       ًَػتا ؾًُٖسَإ ًٖهِ زيـاض ًْـُ، َـٔ يـُن َِ غُضو ؾىَئ نطاوَ، ُٖتاوَنى ٓ َّ ب ْاظاْؽت يُ نى

ًَعاِْ وا ُٖيُ ، نُ ؾًُٖسَنُّ زياض ًُْ، ؾًُٖسَناِْ ْاوخ٘، َيـُ يـُ طـ٘ض َ بـُ نََُ٘يـُناِْ      بُ غُزإ خ
ًَٓٓـُوَ،      ًَُُ زَض ٗئ، ُّٓ ُٓو ؾـًُٖساُْ ٖـُتاوَنى نـُّ وا ؿت ُْٓؿاٍ نطاوإ، بُض اغتِ ناتِ ُٓوَ ٖاتىوَ ٓ

ٍَ و  62ُّٓ خُباتِ  ٍَ و  62غا ٓـ  65غا َِ، ُٓوَ ض اغتُ  ُو قـُضَبىوَ،  غاَيًإ ًٖهًإ زياض ًُْ؟، ُّٓ نُْي
ًَعاْاْـُ ض ٗؾـٔ زَناتـُوَ، ض ٗشَيـو يـُ        ُٓو ض اتبُ، ُٓو ًَٓخُيُ، ض اغتُ زَيِ ُٓو زاى و باب و نُؽ ونـاض و خ
ًَعاْـُّ،       َِ؟، ٓـُو خ ًَ َِ بُغـُضيسا ٖـُضَيب ض ٗشإ ُٓو زانُ نُ ُْنىوَ غُض قُبطّ نىض َنُّ ت٘ظَيهِ ب٘ بيطيـ

َّ ؾًُٖس ًَهِ ظٗض ظٗض طُوضَيـُ، يـُعِٓ       ُٓو نُؽ و ناضَّ ْاظأْ باونًإ يُنى بىوَ، بُض اغـتِ ٓـُوَ ثطغـ
ًَب، وَظاضَتِ ؾًُٖسإ خّ٘ ؾَت ْـُنات   ًَتى ثُضيَُاِْ نىضزغتإ خّ٘ يُو قُظيُيُ ُْنات بُ غاح ُٓطُض ب

ًَُُ ناوَإ بُ ًٖض ْانُوَيتُوَ، ظٗض غىثاؽ. ٓ َِ ًَب، ُٓوَ زَض وات و ُٖتا ُٖتاي  بُ غاح
 عًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امسا

َّ ؾت ُٖيُ يُزَغت حهىَُتِ..، حُقِ خ٘تُ، ًَٓـ وَنى تّ٘، ًَٓـ ؾـًُٖسّ ُٖيـُ    ثُقتإ خإ ُْٖس
َِ غـُضو ؾـىَيِٓ نـطزووٕ ْازٗظضَيتـُوَ، ُْٖـسَيو              َّ ؾـًُٖس ُٖيـُ حهىَـُت بـ َّٙ ُْٖـس وَنى َـُْابت، بـُ

َّ    ُْٓؿاٍ ُٖيُ ط٘ض َناًْإ ْازٗظضَيُٓوَ، حهىَُتِ ٖـُضَيِ نـِ ب   ، هـات؟، ٓـُوَ وَظاضَت و حهىَـُت زَطـُض 
َّٙ نُ ُْزٗظضَيتُوَ خ٘ حهىَُت طىْاحِ نًُ يـُو َُغـُيُيُ؟، غـ٘ظإ     ُٖضنِ ُٓوضام ُٖيُ زَطُض آ، بُ

 ؾُضوو غ٘ظإ خإ. خإ ؾُضَىو، ناى عىِْ يُى َىٙحُظَّ ُٖيُ، ؾُضَىو ناى عىِْ.
 بُض َيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 إ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُ
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ًَبًٓـِ بهـُئ         ًَبًِٓ ُٓوَ زَنُّ ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيع نُ قػـُ زَنـُٕ يُغـُض ًَٓخُنـُ، ُٓطـُض ت ت
َّٙ يُ عُضَبًُنُ يُ ناث زَضُْنىوَ، ب٘يـُ   َّ ًَٓخُنُ ُٖيُ، بُ ض اث٘ضتِ ٖاوبُمشإ بُ ظَاِْ نىضزّ يُو

ًَؽت ًَٓخُنُ ُٖيُ، ًَٓخُّ قتعُ  ًَ ٍَ ُٓوَزائ  نُ ب ًَُُ يُطُ  ظَويُنُ، ُٓوَ َُعًىَُ.ٓ
 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىنـاِْ ٓـُّ             ًَيىَـإ يـُ خـُباتِ ب بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيـَُإ، ٓـاظازّ بـُ بـُٙف بُزَغـت ْـُٖاتىوَ، ب
ًَٓاِْ ُّٓ ٓاظازيُ بُغُزإ و ُٖظاضَٖا ؾًُٖسَإ زاوَ،  ٓـُْؿاٍ   ُٖظاض نُمسإ 682طُيُيُ، ب٘ بُزَغت ٖ

ُٖظاض بـاضظاِْ ٓـُْؿاٍ نـطاوَ، َُٓـَُإ ٖـَُىوّ      8ُٖظاض نُمسإ يُ َُٖيُظُ نًًُا باضإ نطاوَ،  5نطاوَ، 
َِ َىضاعـاتِ ٓـُو ٖـَُىوَ بهـات،        ًَيُّ وَظيطّ ؾًُٖسإ ْاخىاظّ نـُ ٓـُب بُغُضٖاتىوَ، قُت خ٘ظطُ بُ َ

ــا     ًَت ــُ ي ــإ ُٖي ــاوَض واِْ ظٗضَ ــَُإ ن ــُ بُزاْ ــَُإ، زاْ ــُ تاق ــُ ب ــُ   تاق ــُ ٙيُْ ــٔ ي ــاوَض واًْاُْ َ ــُو ن ٕ، ي
ًَُـُ   ًَٓاغُنُ َُعُٓويُ، ب٘ ٓ ًَٓاغُنُيُ، بُض َيع وَظيطّ ؾًُٖسإ، ث َِ زَنُّ، نُ ث َُعُٓويُنُوَ زَغت ث
ًَـطَ يُغـُضّ ْىوغـطاوَ       َّ بـعامن خ َّٙ َُٓـُو ًَهُإ، بُ ًَىَ ُٓنُئ َُٖىو يُن ظٗض ظٗض ططْيُ، ؾاْاظيؿِ ث

ًَٓاغُيُ، ب٘ بُؽ تـ تُْٗا ب٘ َىونُ؟، ب٘ يُغُضّ  َّ تُْٗا ب٘ َىونُيُ ُّٓ ث ُْٗا بـ٘ َىونـُيُ؟،   ُْٓىوغط
َِ يُغُض ًَٓاغـُّ غـُض      بَُي ًَط، ٓـُوَ ث تاقاُْنإ َُٓط ٗ نُ ٖاتىوٕ ثًؿاًْإ زاوئ تُْٗا ب٘ َىونُيُ، ْـُخ

       ُ َّٙ بُضظّ و ؾُضَف َُْسّ َُٖىوَاُْ، تهاتـإ ؾَت ُٓنـُّ وَظاضَت، ض اغـتُ َـُْابت َُغـٔىؾت يُنـَُِ، بـ
َّ، نـُ ٓاظاضَـإ ٓـُزات، ٓـُو تـُْٗا بـ٘        َّ ناضوباض ُٓنط َّ تُعًًُات ُْٖس ْاظاِْ يُخىاضَوَ يُواُْيُ يُُْٖس
ًَٓاغـُيُّ    ًَٓاغُيُّ نُ نطاوَ ُٓوَتا ُٖويُ، ٓـُو ث َىونُيُ ٙبُضَ، تهات ؾَت ُٓنُّ َُُٓ ْىوغطاوَ، ُٓو ث

ًَط تُْٗا ب٘ َ ىونُ ًُْ، ًُْتِ َىؾُضَعًـ ناتِ خّ٘ تًُْا نُ نطاوَ ْىوغطاوَ تُْٗا ب٘ َىونُيُ، ُْخ
ب٘ ُٓوَ ُْبىوَ، وتطاوَ َُُٓ ؾُٖازَّ غُضوَضيُ، يُبُض ٓـُوَ تهـات ؾَت ُٓنـُّ َُٓـُ بهـُّ، غـُباضَت بـُ        
َّٙ نـُّ وَضيـإ         َِ، ظٗض َاَيُ ؾـًُٖس ٖـُبىوَ ٓـُضظَيإ وَضططتـىوَ، بـُ َُغُيُّ ُٓضظ، ُٓضظ و ًَٓخُ، بَُي

َٙتُ ُٖبىوَ ؾطٗؾتىويُتِ، زاويُتِ بُ ؾُضزَيُى ٓاضز، بـ٘؟، ُٓطـُض   ططتىوَ؟، نُ زوو حُغاض يُ غُض ُّٓ و
ًَػـتا ٓـُو َـُضَِ غـىوزَُْسبىوُْ             ُٓوَّ ُْنطزايُ ٓـَُطز يُبطغـإ، َٓاَيـُناِْ ٓـَُطزٕ يـُ بطغـا، بـ٘ ٓ

ًَبىوٕ، ض بـُخ         َّ، يُنُيـُنِ ًْؿـتَُ َِ ٙبـرب ٘ ْٙابُٕ، تهاتإ ؾَت ُٓنُّ، َـُضَِ غـىوزَُْس بىوُْنـُ زَبـ
ًَيـُّ   ًَُىاًُْ يُّ خانُ طُوضَّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َ َِ ُٓضظَنُّ ب٘ َػ٘طُض بهُّ، ث َِ، ض بُوَ ب نطزٕ ب

ًَت ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ ُٓواُّْ نَُاوٕ غُضو  222 َِ، بًُِٖٓ ُٓوَّ  222َُتط ُْب َُتطيإ بسَْ
  َ  َِ ًَـ، يُُٖض نىَيًُى ْاوّ ُٓضظ ٖـاتىوَ زَبـ َِ، غـُباضَت    نُ غىوزَُْس بىوٕ يُوَو ث ًٓخُؾـِ يُطَُيـساب

بُوَّ بىو بُ َكـ٘ َك٘يـُى يُغـُض ٓـُوَ، بـُض َيعإ َـٔ يـُ ْعيهـُوَ ٓاطـازاضّ، ظٗضيــ يُخاْـُوازَّ ٓـُو             
ًَـطَٕ، َـاضإ يـُ ياغـانُيا يـُ        ًَهًؿـًإ ي ًَػتا بُؾ ًَجيُ يُوَّ ٓ ًَىَ نطزووّ، ب ُْٓؿاٍ نطاواُْ ثُيىَْسيإ ث

ًًَُّ، ُٖض يُى َىونـُيإ وَضٓـُططت، يـُزواّ نـىاضََُوَ     نىاضَّ ؾًُٖسَوَ، يُعِٓ يُنُّ و زووَ ّ و غ
ًَؿـت،       ًٓٓجا زَبىوَ زوو َىونُ،  َٔ زَغت خ٘ؾِ يُ يًصُّْ َىؾـتُضَى ُٓنـُّ، ٓـُّ ْاعُزايًُتـُّ ُْٖ



 232 

َّٙ ُٖوَيِ زاوَ ب٘ ُٓوَّ ُٓو َُغُيُيُ ناضَغُض بهات، ٓـُطًٓا َـاضإ    َاْاّ ُٓوًَُْ عُزايُتِ تُواوَ، بُ
ــىو، يُ ــٕ٘ ب ــطّ     ن ــُيُنِ ت ــا َىون ــىاضََُوَ ًٓٓج ــُ زواّ ن ــىو، ي ــُى َىونــُ ب ًًَُّ ي ــ ــُّ و زووَّ و غ ن

َِ بــ٘ ٓــُو      ًَو ٖــُب ًَُٓطُيؿــتٓ وَضٓــُططت، بــُّ نــانهطزُْ نــُ َــٔ يُطَُيًــساّ غــُز زَض غــُز، يُواُْيــُ ت
َُغُيُيُ، بـُّ نـانهطزُّْ ٓـُوإ َـٔ غـُز زَض غـُز يُطَُيًـساّ، نـىْهُ ٓـُّ ْاحُقًـُّ نـُ ٖـُبىوَ ٙ             

ًَٓاْـُوَّ ضوؾـات، َـٔ         ُٓب طَيت، َاضإ يُزواّ نىاضََُوَ  ًٓٓجا َىونـُيُنِ تـط زآـُْطا، غـُباضَت بـُ ٖ
َّ باؽ يـُوَ بهـُّ ٓـُو ضوؾاتاْـُ ٓـُوَ ٓـُضنِ حهىَـُتِ عرياقـُ، ُٓطـُض نَُتُضخًَُؿـِ            بُض َيعإ َُُٓو

َِ، ياغايُى زَضنىوَ بـُ شَـاضَ )   َِ ُٓوََإ يُبُضناوب ًَُُ زَب ًَٓاْـُوَّ   ( يـُ عـ  66نطزووَ، ٓ ريام، ض بـ٘ ٖ
ضوؾات ض ب٘ باؽ يُوَّ نُ حهىَـُتِ عـريام نـٕ٘ قـُضَبىوّ ؾـًُٖسإ و ٓـُْؿاٍ نـطاوإ ُٓناتـُوَ، ٓـُّ          
غُؾُضَف حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ض ٗيؿتىوٕ ، غُضٗنِ حهىَـُت يـُ ض اطُياْسُْنـُّ نـُ بـاؽ نـطا،       

ٍَ باغِ قُضَبىو نطزُْوَنُيُ، قُضَبىو نطزُْوَنُ ي َّ حهىَُتِ يُنُّ خا ُ ض ووّ َُعُٓويُوَ َٔ ْاَُو
َِ قـُضَبىوّ بهـات، ض شَيُـُناِْ            ُٖضَيُِ نىضزغتإ قـُضَبىوّ بهـات، ٓـُوَّ نـُ غُزضَنـُّ ؾَت نـطزووّ زَبـ
عريام يُى يُزواّ يُى ًًًَُتِ ًَٓإ وَيطإ نطزووَ، نىؾتىويِٓ، ُْٓؿاؾت نطزووٕ، نًًُاباضاِْ نطزووئ، 

ًَِ بهـات، ب٘يـُ حهىَـُتِ       يُغُضيُتِ وَنى واَبِ ُٓخٚ ًَبـَُ َ َِ َِ تُعىيعَنُّ بهـات، زَبـ قِ ُٓو زَب
       ٍَ َّٙ يـُى خـا َّ  يُوَ ظيـاتط قػـُ بهـُّ، بـُ ٍَ باغِ ُٓوَّ نطزووَ، َٔ ْاَُو ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُنُّ خا

 ٖ ًَىَّ ٓاظازّ ض ازَضبـط ئ و  ًَو ُٖيُ يُْاو نىاضن ًَىَ نطزّ، بابُت ىْـُض  ُٖيُ، نىض َ ؾًُٖسَيو ثُيىَْسّ ث
َّ ؾـاعري ُٖيـُ غـىونايُتِ بـُ ؾـًُٖس ٓـُنات، يـُّ         َّٙ ُْٖس و َ٘غًكاو ُٓو ؾتاُْ، َٔ ض َيعّ ؾَت ُٓططّ، بُ
َِ ٓــُّ بابُتــُ يــُنٚ بهطَيتــُوَ، ؾــًعط ُٖيــُ ؾــاعري      ًَُــُ َاؾُاَــُ نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسإ زَبــ ياغــايُ ٓ

َِ، َٓاَيُناِْ يُغُض َازَ  ْىوغىيُتِ، ؾًُٖس يُ قُبطَنُّ َُٖيػاوَ شُْنُّ يُ ؾىَيِٓ يُف ؾطٗؾِ ُٓبًٓ
ًَط، َٓــاَيِ ؾــًُٖس ُْٓــساّ ثُضيَُاْــُ، بُض َيىَبــُضّ طؿــتًُ، خــاوَٕ ؾــُٖازَيُ،   ب٘ياغهــًُتِ ُٓنــُٕ، ْــُخ
ًَُُيـُ،      ًَت، ٓـُوَ َـاؾِ ٓ َٙتُ ُٓنات، بّ٘ ًُْ ُٓو ؾاعريَ ُٓو َ٘ضَ ؾًعطَ بٓىوغـ باؾرتئ خعَُتِ ُّٓ و

َِ يُْاو ُّٓ ياغايُ باؽ يَُاؾُنا َّ، تُْٗا ّٙ َىونُ ًُْ، ظٗض غىثاؽ.زَب  فتإ بهط
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 بُؾاضَتِ ؾُضَىو. فاضٌناى 
 ستُس قازض:فاضٌ بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَبًُٓنِ ُٖيُ يُغُض َاززَّ ) باغًإ  ( يُ خاَيِ )ج( ُٖضنُْسَ ُْٓساَاِْ بُض َيع بُ تُواو5َّٔ نُْس ت

ًَسانىوُْوَيُنُ بُو خاَيُزا، يُخاَيِ )ج( باؽ يُوَ زَنات  َّٙ ُٓوَّ ًَٓـ ُٖض تًُٓس نطزٕ يإ ث نطز، بُ
ًَـطَ يـُى خاَيـُ           َِ، َُٓـُ بُض اغـتِ َـٔ َُبُغـتُنُّ ي َِ و َٓـساَيِ ْـُب ًَت ُٓطُض ؾًُٖس ٖاوغُضّ ُٖب زََي

ِ نىضزغتإ زضوغت نطزووَ، زاواناضّ ُٖضنُْسَ بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ، ُّٓ خاَيُ ظٗض ططؾتِ يُ ُٖضَيُ
ًَهِ ظيــاتط  َّٙ َُٓــُ ض ووْهطزْــُوَو تــُوظعتات ًَؿــُُضطُو ؾــًُٖسامن، بــُ َّ،  ٍخ٘ؾــِ يــُ يًصْــُّ ث َِ بــسض ثــ
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ًَهِ ب٘ زابٓسضَيت، ُٖضنُْس بطاّ  ًَطَ َُضَ َِ، حُقُ ي َِ و َٓساَيِ ُْب نىْهُ ؾًُٖس ُٓطُض ٖاوغُضّ ُٖب
اغــِ نــطز، بُض اغــتِ ؾــًُٖس ٖــَُىوَإ ٓــُظاْؽت ٓاظاضَنــُّ نــًُ، ٖــَُىومشإ  بــُض َيعّ نــاى عبسايػــّٚ ب

ًَـطَ بـُ    َّٙ ي َّ، بُ ًَو تُعىيع ْازض زَظاْؽت ؾرييٓرتئ ؾت ض ٗحُ نُ بُخؿطا، ًٓرت بُ حُقًكُت بًُٖض ؾت
َّ يُ َُغُيُّ ؾًُٖس بىوٕ، ٓـُويـ   َِ تُضَؾِ ُٓغاغِ ٓاظازّ زَضََُ يُنًإ بُض ُٓنُو زَضََُ يُى غ

ًَؿـُّ زضوغـت نـطزووَ يـُ          زا ًَـطَ ن ًَطَ َُبُغـتِ ُٓوَيـُ، نـىْهُ َُٓـُ ي ٍَ و ٖاوغُضَ، ي يو و باونُ، َٓسا
َِ، خـاْىو و ٓـُضظَ بُغـُض زايـو و بـاوى و         َِ و َٓـساَيِ ْـُب ًَت ُٓطُض ؾًُٖس ٖاوغُضّ ُٖب نىضزغتإ، َُٓي

َِ و َٓساَيِ  َّ، ُٓو ٖاوغُضَ ُٓطُض ؾىوّ ُْنطزب ًَِ ٖاوغُضَناْسا زابُف زَنط ًَ َِ، بُ تُٓهًس زَتىامن ب ُْب
ًَىاوَ نُ ٖاوغُضَنُّ ؾًُٖس بىوَ، ظٗض  ًَِ ؾ َِ ُٓو ي ًَـ َُٖىو نُغ َِ، نىْهُ ث َِ واضغِ يُنُّ ب ُٓو ُٓب
َّ و ض ووٕ بهطَيتُوَ، ُٓوَّ يُ  يُّ ططؾتُف يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖبُ، ًٖىازاضّ ُٓوَ خاَيُ ناضَغُض بهط

َِ، بُض اغـتِ ٖـَُىوَإ          ( نُ باؽ يُوَ زَنـات  3خاَيِ ) ُٓطـُض يـُ خاُْوازَيـُى يـُ ؾـًُٖسَيو ظيـاتط ٖـُب
ًَػتا َُغُيُّ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ًُٓتًاظات زَزات، ًُٓتًاظات زابـُف زَنـات، بُغـُض     زَظاْؽت ٓ
ًَطَ خاَيبُْسيـُنِ بـ٘ بهـطّ، نـىْهُ      َِ ي َّٙ بُ بط واّ َٔ ُٓويـ زَب نُؽ وناضّ ؾًُٖس و قىضباًْاْسا، بُ

َِ ًٓعاؾُيـُنِ تـط يـإ نىيؿُيـُنِ تـط، حهىَـُتِ          ٓ ًَِ ٓـُب ًَـطَ زََيـ َِ بُ حُقًكُت َٔ ي ُطُض َٓساَيِ ُٖب
ُٖضَيُِ نىضزغتإ يإ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ بًداتُ ُٓغتّ٘ خّ٘ بـ٘ ٓـُو زايـو و باونـُّ نـُ ظٗض ٖـُشاضَ،       

َِ ؾـًُٖساُْنُ بـُ َٓسا          َِ، بـُ حُقًكـُت زَبـ ٍَ    نىْهُ ُٓطـُض ؾـًُٖسَيو َٓـساَيِ ٖـُب َّ، يُطـُ َيـُنإ بـسض
َّ بـــُ زايـــو و بـــاوى و  ٖاوغـــُض و َٓـــساَيِ ؾـــًُٖسَنُ، ُٓطـــُض ؾـــًُٖسَنُ َٓـــساَيِ ْـــُبىو، ًٓٓجـــا بـــسض
ًَهُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، نـُ ُٖيـُ َُغـُيُّ زابـُف نطزْـِ ٓـُو        ًَطَ ططؾت ٖاوغُضَنُّ، ب٘يُ َُُٓف ي

ناضيإ نطزووَ، ٓـُّ طًـُيِ و طاظْـسَيإ     بُضَيعاُّْ نُوا يُ بُؾِ ؾًُٖسإ يإ يُ يًصُْ َ٘ض بَُ٘ضَنإ
ن٘تُ ٙ نُ نُْس ططؾت يُُٖضَيُِ نىضزغتإ يُغُض َُغُيُّ زابـُف نطزْـِ َىونـُو ٓـُضظَو خـاْىو و      
ًَُــُ يــُ نىضزغــتإ ظٗض  ًُٓتًــاظاتِ ؾــًُٖس  ُٖيــُ، َــٔ ًٖــىازاضّ حهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ نــىْهُ ٓ

ازاضّ ُٖضنُْسَ يُ َـاززَّ يـُنِ ٓـُّ ياغـايُ ًٓؿـاضَمت بـُوَ       ًُٓتًاظات بُ ياغا بط ياضّ ب٘ زَضنىوَ، ًٖى
ًَـطَ يـُ            ًَِ طـُوضَتطئ َُغسوضيـُتًـ ي ًَـ َّٙ زَتـىامن ب نطز، بُض اغتِ طـُوضَتطئ خ٘بـُخـ ؾـًُٖسَ، بـُ
ًَػــتا ؾــًُٖسَيهِ    ؾــًُٖساِْ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ بُتايبــُتِ ؾــًُٖساِْ غــُْيُض نــطاوَ، نــىْهُ تــاوَنى ٓ

نـُنُّ ُٖيـُ، َُٓـُ بُض اغـتًُنُّ َـٔ بـُ َُغسوضيـُتِ زَظامن، يُبـُض ٓـُوَّ          ٖـُظاض َىو  522غُْيُض 
ًَػتا ض َيصَّ َىونُ نُْس ن٘تُ غُضَوَ، يَُُٖىو ثًُ َ٘ض بَُ٘ضَنإ، يُو ثًؿاُّْ  َُٖىوَإ زَظاْؽت ٓ

ًَػتاف تُٓهًس زَنَُُوَ زاواناضّ نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ، نُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُ، ب٘يُ ٓ
َّ، بــُو َُغسوضيُتــُ      وَظاضَتــِ ؾــًُٖسإ َُغــُيُّ ناضَغــُض نطزْــِ َىونــُّ ؾــًُٖس يُبُضنــاو بيــط

ًَهِ تـط، يـُ خـاَيِ )      ًَتُوَ، نىْهُ ؾًُٖس حُقِ يُغُض تُوقِ غُضّ ُٖض َُٖىوَإ ُٖيـُ، خـاَي ًَٓ َُْ3 )
      ّ ــُوَ ًَٓاْ َِ بُٖ ــ ــُف زَب ــًُٖسإ َىنُي ــِ ؾ ــُضَيِ و وَظاضَت ــُتِ ٖ ــُ حهىَ ــات ن ــُوَ زَن ــاؽ ي ــاتِ  ب ضوؾ

ًَهِ تــط ُٖيــُ باغــِ زَنــُّ، ٖــَُىوَإ زَظاْــؽت بــُّٖ٘ ٓــُو حُضبــُ طــُوضَو َــ٘ض    ًَــطَ خــاَي ؾــًُٖسإ، ي
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ًَهــطايُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ، بُحُقًكــُت نــُنِ نىؾــٓسَو    بَُ٘ضاْــُ، يــإ ٓــُو حُضبــُ زوَيًًــُّ نــُ ث
ًَػـتا ٓـُو نـُنُ نىؾـٓساُْ ُْخ٘ؾـِ َـ٘ضاو          َـ٘ضّ يـُ ٖـُضَيُِ    ناضييُض يُُٖضَيُِ نىضزغـتإ زاْـطاوَ، ٓ

ًَؿـُُضطُ ًْـُ، يـإ يـُ      َٙتًُّ نُ ُٓو ُْخ٘ؾًُ نىؾٓسَيٍُ ططتىوَ ث نىضزغتإ زضوغت نطزووَ، ُٓو ٖاوو
ًَطَيتـُ زَضَوَّ        ًَؿُُضطايُتًسا ُْبىوَ، نـُؽ و ناضَنـُّ نـُْسئ قـُضظ زَنـات زَيٓ غُْيُضّ خُبات و ث

ًَُىايـُ ٓـُوَ زَضنـىوًْـ ْ      ًَهـُ َـٔ       ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ُٖضنـُْسَ َـٔ ث َّٙ َُٓـُ حُق ًـُ يُياغـانُ، بـُ
َّ، نـىْهُ ٓـُو نُغـاُّْ نـُ           ًٖىازاضّ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُّٓ ُٓضنـُف يـُ ُٓغـتّ٘ خـّ٘ بيـط
          َِ بُّٖ٘ ُٓو نُنُ نىؾٓساُْ يُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ تىوؾـِ ُْخ٘ؾـِ نىؾـٓسَ زَبـٔ، بُٖـُض قـُضظَيو بـ

َضَوَّ ُٖضَيِ وَؾات زَنُٕ، زاواناضّ حهىَُتِ ُٖضَيِ زَنُٓ زَضَوَّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ب٘ عًٚج، يُ ز
َّ، نـىْهُ بُض اغـتِ َُٓـُ           ًَٓاُْوَّ تُضَِ ُٓو َطزوواُْف نـُ يـُ زَضَوَ وَؾـات زَنـُٕ يُُٓغـت٘ بيـط ٖ
ــُو            ٓ َّٙ ــُ َّ، ب ــانط ْ َِ ــ ــِ ث ــُت َُُٓؾ ــِ حهىَ ًَ ًَ ــا ب ــُ، ت ــُ ظٗض ًْ ــُىايُ ض َيصَن ًَؿ ــُ، ث ــِ طُوضَي ًَه ططؾت

َٙتًاُّْ نُ نُؽ  َٙتـاِْ تـطّ    ٖاوو و ناضيإ بُو ٖ٘يُوَ يُ زَضَوَّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و يُُٓوضوثاو يـُ و
ًَهِ َـاززيـ بـ٘ ٓـُو نـُؽ وناضاْـُ زضوغـت زَنـات،          ًَؽت ٓـُضن ًَ ًَهُ يإ باب زوًْا وَؾات زَنُٕ، َُُٓ ططؾت

   ِ ٍَ ٓـُو بـاق َّ، يُطـُ ًَٓاُْوَّ ُٓو نُغاُْف يُ ُٓغتّ٘ خّ٘ بيط ضوؾـاتِ   حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ٖ
ًَو ب٘ حهىَُتِ ُٖضَيِ و وَظاضَتِ ؾًُٖسإ، ظٗض غىثاؽ.  ؾًُٖساُّْ نُ ب٘تُ واَب و ًًٓتًعاَات

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عُط عبسايطلتٔ ؾُضَىو.
 بُض َيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ــطا    ــُو ب ــَُىو ٓ ــ٘ظّ ٖ ــ٘ضّ و زَيػ ــُّ خ ــاضَ خ ــىم و    زي ــُض حك ــُ يُغ ــسَيإ قػ ــُ ُٓوَْ ــُ ن زَضَ بُض َيعاُْي

ًَٓٔ، نـىْهُ خـىَيِٓ             ًُٓتًاظاتِ ؾـًُٖسَ غـُضبُضظَنإ نـطز، زيـاضَ ٓـُو غـُضبُضظاُْ ظٗض يـُو ظيـاتط ٓـُٖ
َِ بـسَّ، تـًُْا            َّ ظٗض تُؾػـًًِ ثـ ًَطَ نُ بـُ ٓـاظازّ قػـُ ُٓنـُئ، َـٔ ْاَـُو ًَٓاوَتُ ٓ ٖ ًَُُّ ُٓواُْ نُ ٓ

نــُ بــ٘ قًتعــُ ُٓضظَنــُ باغــِ يُغــُض نــطا، ٓــُوَ يــُ يًصْــُّ ياغــايِ نــاى عــىِْ    يُغــُض ٓــُو ًَٓخُيــُّ
ًًَسا، يُ بُؾُ نىضزيُنُ ُٖيُ، ُٖضوَٖا َٔ زَغت خ٘ؾـِ يـُ َـُْابِ وَظيـطيـ زَنـُّ نـُ        ًَهِ ث تُوظعت

ًَتــُ وَحسَيــُنِ غــُنُِْ، )قطعــ١ االزض ٚاملٓشــ١ٓــُوَ ًٓعاؾــُ بهــات) اٚ قطعــ١ ازض ( بــُواتا غــًاغُنُ بب
ًَت ُٓطـُض ؾـًُٖس ٓـُععَب بـىو شٕ و            (ٚاملٓش١ بًُْػبُت ؾُقُضَ ُٓيؿـُوَ بـاؽ يـُ وايًـسَئ زَنـات، ٓـَُي

ًَهِ تطيـإ َطزبـىو، بـاؽ يـُ خىؾـو و بـطا ٓـُنات،          ًَهًإ يُواُْ َابىو، ٓـُضن َٓاَيِ ُْبىو، ُّٓ ُٓطُض يُن
َِ ؾـًُٖسَنُ،   ُٓطُض ٖاتى زايو و باوى ُْبىو ب٘ خىؾو و بطايُنُ، َآًعَ يُّ خىؾـو و بطاياُْؾـِ    ْـُب

ًَُىايـُ بط طـُّ )ع( و بط طـُّ )ب(     َِ، َٔ ث َِ يُ زواّ خىؾو و بطا، بطاظاو خىؾهُ ظاّ ُٖب وَنُّ تطّ ُٖب
ًَُىايُ َُُٓ ب٘يـُباؽ   َّٙ َٔ ث َِ ب٘ غًاغُ نطزِْ، بُ ظٗض باف ٖاتىوَ، زَغتِ يًصُّْ َىؾتُضَى خ٘ف ب

ًَؿُيُ حـٍُ  زَنُّ ب٘ ُٓوَّ وَظاضَت بُ ُْٖس وَضّ بيطٕ يُ ناتِ ز ًَهِ تايبُتِ ُٓو ن َضنطزِْ تُعًًُات
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َّٙ وَى يـُقاْىِْ ٓـُحىاؾت     ًَهًإ َابىو، ياخىز ُٓطُض خىؾو و بطاٍ ُْبىو، بـُ بهُٕ، ُٓطُض وايًسَئ يُن
ؾُخػِ باغِ يُغُض ُٓنات، وَ ًٓعايُ و إ ْعٍ بُضَو خىاض و بـُضَو شووض، بـطاظاو خىؾـو و خىؾـهُ ظاّ     

ًَُىا ( باؽ يُوَ ُٓنات ُٓطُض يُ عآًًُيُى يُ ؾًُٖسَيو ظياتطّ ُٖبىو، 3يُ يُ بط طُ )ُٖبىو، زواتط َٔ ث
ًًَـسا،    ًَهِ ث تُوظيعِ ض اتبِ تُقاعىزّ باؽ ُٓنات، بًُْػبُتِ ضاتبِ تُقاعىزّ ز.ض ٗشإ يُّ ياغايُ تـُوظعت

َّ بُ ؾًُٖساُْ، ياخىز بُ ًٓػتًخكام، َِ بهط ًَُىايُ ُٓب َّ باؽ  وابعامن نطا بُ ؾًُٖساُْ، َٔ ث نىْهُ ْانط
ــُ         ــاُّْ ن ــُو نُغ َّ ب ــُزض ــًُٖساُْيُ، ٓ ــُوَ ؾ ــُ، ٓ ــُوَ ًَٓخُيُن ــُ، ٓ ــب ًْ ــىْهُ ضات ــُئ، ن ــب به ــُ ض ات ي
ظَضَضَُْس بىوٕ يُ ض ٗيؿتِٓ ياخىز يُ ؾًُٖس بىوِْ نُؽ و ناضيإ، تـُبًعِ ٓـُوَ بـُ طـىَيطَّ ياغـا زوو      

ّ ُٓنـُٕ، ظَضَضَ َاززيُنـُ ُٓوَيـُ نـُ     َ٘ض ظَضَض زَنُٕ، ظَضَضَيهِ َـاززّ ُٓنـُٕ و ظَضَضَيهـِ َُعٓـُو    
َِ، ظَضَضّ َُعٓـُوّ ٓـُو َىعاْـات و خُؾُتُيـُ نـُ       ًَٓ َىعًًُناًْإ يُ زَغت نىوَ، نُؽ َُْاوَ بًاْصي
   َّ َّ و تُعىيع ْانطَيتُوَ، يُ ٙيُنِ تطَوَ بُ طىَيطَّ ياغـا ْـانط ًَو تُقًًِ ْانط بُض اّ َٔ بًُٖض َُبًُغ

ًَؽت َُٓاْــُ ًَــ ضاتبــِ تــُقاعىزّ وَضٓــُططٕ، نــىْهُ ُْٖــسَيهًإ يُواُْيــُ َــىَظَف بــٔ  بــاؽ يــُوَ بهــُئ ب
ًًَُنُّ خـّ٘           َّ ضاتبـُ ُٓغـ َّٙ ٓـُنط َّ َـَُعِ زوو ضاتـب، بـُ يُحهىَُت ضاتب وَضبيطٕ، يُبُض ٓـُوَ ْـانط
ًَــت، َُٓــُف وَنــى ًَٓخُيــُى ْــاو بٓطَيــت، ٓــُو ًَٓخُيــُّ تــطّ ًًٓػــا بىوًْؿــِ ًْــُ بــُ ض اّ َــٔ،     ًَٓ ؿت

ًَىيػـتُ وَنـى ز.ض ٗشإ        ُٖتاوَنى ُّٓ  َِ، يُبـُض ٓـُوَ ث َِ و يـُ ٓـًـ زا بـ ًَت و بُضقُضاض ب ياغايُ بُضزَواّ ب
ًَؿِ ياغانُ، بـاؽ   َِ ث ًًَسا، َىغتُحُقؽت ياخىز واضؽ ُٓطُض َىغتُحُقؽت َىعًًِ َاب ًَهِ ث ًَؿرت تُنتًخ ث

َِ ُٓو نُغاُّْ نـُوا َىغـتُحُقٔ ٓـُتىأْ غـُيطّ زايـو و بـاوى و        خىؾـو و بـطا و شٕ و   يُوَ نطاوَ َُٓي
َِ يـُناتِ شيـاِْ          ًَى نطزبـ ًَهِ بـُخ ٍَ، زاواّ حكىقِ خ٘يإ بهُٕ، بُ واتُ َىعًـٌ، يـُعِٓ ؾـًُٖس يـُن َٓا

َِ، يُ َاززَّ ) َِ بُ واضؽ ب َِ ُٓب َِ، ُٓطُض ُٓوَ َُْاب َِ َىغتُحُقؽت ب َِ ُٓب ( يـُ  6خّ٘، ُٓطُض ُٓوَ َاب
ًَُُ ظَوّ ؾًُٖسَإ تُحسيس نطزووَ، زايو و  ًَـطز و خىؾـو و بـطاو نـض و نىض َنـاِْ      ّٙ ٓ باوى و شٕ و َ

َِ ُٓطُض يُ عآًًُيُى ظياتط يُ يُى ؾًُٖسيإ ُٖبىو، زايو و بـاوى  3خّ٘، بط طُ ) ( باؽ يُوَ ُٓنات َُٓي
ًَـطَ    َّٙ َُٓـُ ي ٍَ     تٓـاقض شٕ و َٓاَيُنُ َُٖىو ض اتبُنُ وَضُٓططٕ، ظٗض باؾُ َُُٓ، بُ زضوغـت ٓـُنات يُطـُ

َِ ُٓطُض ٖاتى ُٖضزوو بـاوى و زايهُنـُ ؾـًُٖس بـىوٕ، َٓـاَيِ ٓـُّ زايـو و باونـُ ؾـًُٖسَ          ؾُقُضَ )ج( َُٓي
َِ ٓـُوَ      ٍَ ؾُقـُضَّ )ز( نَُـُْابِ وَظيـط باغـِ        تٓـاقض يُى ضاتبِ تـُقاعىزّ وَضٓـُططٕ، ٓـ ٓـُنات يُطـُ

يُغــُض نــطز، َــٔ زواتــط زَيُــُ غــُضّ باغــِ ُٓنــُّ، زَغــت خ٘ؾــِ ؾَت ُٓنــُّ يــُوَّ نــُوا ُٓطــُض نــُْس     
َِ ٓـُّ      ؾُٖ َّٙ ٓـُب ًسَيهِ ُٖبىوَ، ُٖضنُغُيإ بُ ًَا ًٓػتًخكاقاتِ خ٘يإ وَضططٕ، حـُقِ خ٘ياْـُ، بـُ

َِ، ُٓطُض ٖاتى زايو و باوى ُٖضزوونًإ ؾـًُٖس بىبـىٕ، ٓـَُيآ يـُعِٓ      زوو ؾُقُضَيُ ط٘ض اْهاضّ بُغُضزا ب
َـ             َِ يـُى ض اتـب وَضبيـطٕ، يـإ ٖـِ زايهُنـُ يـإ ٖـِ باونُنـُ، َُٓـُف بـُض اّ  ٔ ًٓجخاؾـُ بـُ حـُقِ    ُٓب

ــاض        ــَُاًْـ زووَ ٓ َِ ــُب ــًُٖسَنإ، ٓ ــَُىو ؾ ــُ ٖ ــت ن ًَ ٌَ ب ــ ــُضَ )ز( واّ ي ــازاّ ؾُق ــتُ َ ًَىيػ ــُنإ، ث َٓاَي
ًُٓتًاظات و حكىقِ زايو و باونِ خ٘يإ وَضبيطٕ، بًُْػبُت ؾُقُضَ )ز( َـٔ زَغـت خ٘ؾـِ يـُ يًصْـُّ      

َِ و نـىاض، ٓـُو ًْػـبُتاُّْ    َىؾتُضَى زَنُّ يُناتِ خّ٘ ُٓو تُغًٓؿُّ ب٘ نطز، بُؾِ يُى و  زوو و غ
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       َِ ًَؿـىو، ٓـُو عآًًُيـُّ غـ نُ بّ٘ زاْطاوَ، ُٖضنُْسَ وَيطاّ ُٓوَّ نُ باغِ يُغُض نطا يـُ تـُعًًُاتِ ث
ًَهِ ب٘ تـُُٓؽت نـطز،    َِ بُضَو شوو ُٓبىو بُزوو، حكىق ؾًُٖسّ ُٖبىوَ يُى ضاتبِ وَضُٓططت، زواتط يُ غ

ًَيُّ زَغت خ٘ؾًُ ي ًَو نُ َ ًَؿُُضطُ َىقتُضَحُنُيإ بًُْػبُت ًصُّْ َىؾتُضَى، يًصُّْ ؾًُٖس و ث
ًَُىايـُ ظيـاتط زَغـت خ٘ؾـِ يُوَزايـُ نـُ          َّٙ َـٔ ث ًَىَيُ ط٘ض ّ و يًصُّْ ياغايِ ٖاوناضّ نطزٕ، بـُ بُّ ؾ
ًَُـُ باغـِ           ًَتـى ٓ َُْابِ وَظيط َُٓط ٗ باغِ يُوَنطز نـُ ؾـًُٖسَنإ ًَاناضيـإ ُْنـُئ، ض اغـتُ ُٓطـُض ب

ًَو و يُ عآًًُيُى نُْس ؾًُٖسَيو ُٖيـُ، ض اغـتُ ٖـُض ؾـًُٖسَ و قىوغـايُنِ خـّ٘ و       ُٓوَ بهُئ  يَُاَي
ًَهِ تايبُتــُ بــ٘ خــّ٘، ٖــُض   ًَيايــُنِ تايبــُتِ خــّ٘ ُٖيــُ يُعآًًُنــُّ خــّ٘، ٖــُض ؾــًُٖسَو ًٓٓػــاْ َ
ــُت و       ــُ خُؾ ــُؽ و ناضَنــُّ ن ــ٘ ن ــتىوَ، ب ًَؿ ًَٗ ــُّ بَُ ــُؽ و ناضَن ــ٘ ن ــاتِ ب ــ٘ض َىعاْ ؾــًُٖسَ زوو َ

ْاتِ زووضنُوتُٓوَو يُْاونىوِْ، َ٘ضَيهًإ ِٖ يُْاو بطزِْ َىعًًِ ُٓو َاَيُيُ، ناغب ناضيإ بـىوَ  َىعا
و ًٓؿهُضيإ بىوَ، ب٘يُ َٔ زاواّ يَُُْابِ وَظيط، ظٗض زَغت خ٘ؾِ ؾَت ُٓنُّ، ُْؾًُٖسَيو و ُْ زووإ و 

ًَهِ ؾَت ؾـًُٖ ًُْ غً ًَٓج، َاَيِ وا ُٖيُ ؾُف، حُوت س بـىوَ يـُى نُغـًإ َـاوَ، زيـاضَ      إ و ُْ نىاض وُْ ث
َُْابِ وَظيط تًُُِٓٓ ُٓو حكىقاُّْ نطزووَ، ب٘يُ َُٓط ٗ واّ بط ياض يُغُض زاوَ، َٔ ظٗض زَغت خ٘ؾـِ  
َِ نطزْـُوَ،     ًَبـَُ ًَتُ بـىاضّ َ ؾَت ُٓنُّ، زاوا زَنُّ َُٖيىَغتُّ يُغُض بهات، ظٗض بُ نانِ ُّٓ ياغايُ به

َ يًصُّْ ياغـايِ باغـِ يُغـُض ٓـُوَ نـطزووَ نـُ وَظاضَتـِ َايًـُ         بًُْػبُتِ غُضؾِ َىخُغُغاتُوَ، ُٓو
ٍَ ُٓوَ، ظٗض غىثاؽ. َِ زَضبهات، ًَٓـ ٖاوض اّ يُطُ ًَهِ ث  تُعًًُات

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ز.بؿري ؾُضَىو.
 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

َِ )قػــُيُنِ عــُضَبِ ُٖيــُ زَ َِ يُبــُض ٓــُوَّ َــُضطِ ٓا٥شــ١ نــايجهالاييٝطــت َيــ ( واتــُ ٓــُوَّ نــُ زَططيــ
َِ، ب٘يُ بُض اغتِ َُٓاُْ نـُ َـُضطًإ    ٍَ ُٓوَّ نُ ب٘ َُضط غىوتاوَنُ زَططي غىوتاوَ، ظٗض ًَاواظَ يُطُ

َّ و ُٓو      َِ يـُو َّ و غـ َّٙ ُٓطـُض زوو يـُو َّ ُٖض نَُُ، بـُ َِ ُٖضنًإ ب٘ بهط ًَو ب َْـسَو  غىوتاوَ بُُٖضحاَي
َِ بـ٘ ُٓواْـُ           ًَؽت حهىَـُت نـِ يـُتىاْازاب ًَـ ًَؿُوا زووبـاضَ زَنَُـُوَ، نـُوا ب ُٓوَْسَ، َٔ قػُنُّ ناى ث
َّ قُت ُٓوَ َىغتُحُقِ ُٓوَّ ُٓوإ ًُْ،  َِ نُّ و نىض ّ، َُُٓف بُض اغتِ ُٖضنُْسيإ ب٘ بهط بًهات ب

َـ       ًَؽت َىغـتُحُقاتِ ٓـُوإ زَزَيـٔ، يُبـُض ٓـُوَّ ُٓ ًَ َّ ب ًَهِ ظٗض ظٗض نـَُِ ُٓوَيـُ نـُ     واتا ْانط ُ بُؾـ
ًَُُ زوًْـاف بـسَئ بُنـُؽ و     ًَؿهُف نطزووَ، ُٓطُض ٓ ًَؿهُؾًإ نطزوووَ، ُٓوإ طًاِْ خ٘يإ ث ُٓوإ ث
ًَؽت حهىَـُت نـُْس               ًَـ ًَِ تىاْـا ب ًَـو يـُ ًْٓ٘نـُناِْ ٓـُوإ، ب٘يـُ بُض اغـتِ بـُث ناضّ ٓـُوإ ْاناتـُ ًْٓ٘ن

َِ ًٓؿــًإ   َِ يــإ   يُباضيــسا ُٖيــُ ُٓوَْــسَ زَبــ بــ٘ بهــات، يَُُغــُيُّ ٓــُوَّ نــُ ٓايــا ْاوَنــُّ َىونــُ بــ
َِ، ب٘يـُ ؾـًُٖساُْ ثـط  بـُ        َّ ًَٓخـُ بـ َّ، ُٖضوَٖا ْانط ًَِ َىونُ ْانط َِ؟، َٔ زََي َِ يإ ُٓوَب ؾًُٖساُْ ب
ًَىيػـتُ     َِ، يَُُغُيُّ وَحسَّ غُنُِْ ظَوّ، بـَُيآ، ظَويُنـُ ث ًَػتِ خ٘يُتِ نُ ْاوَنُّ ؾًُٖساُْ ب ث
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َِ، نىْهُ خاْىوًَّٓخُّ يُ ٍَ ب ًَبهـات،   طُ َِ ثاضَ نِ ي َّٙ وَحسَّ غُنُِْ بُب يُوٙوَ زضوغت نطاوَ، بُ
ًَـت      ًَ ًَـساِْ غـىيؿُّ عـُقاضّ، ب َِ يُ ث َّ، َاْع ُْب ٍَ ظَويُنُ زَزض ًَو ُٓو ًَٓخُيُ نُ يُطُ َّٙ بُ َُضَ بُ

ًَؿًٓ َِ ث ٍَ ت٘ َازاّ ثاضَت وَضططتىوَ غىيؿُّ عُقاضيُنُ وَضْاططّ، ْا، زَب َِ، يُطُ ُّ عُقاضيُنُؾِ بسضَيت
( َِ ٍَ ظَويُنــُ، يــُ خــاَيِ زووََــسا زََيــ اذا نــإ ايػــٝٗد َتصٚدــّا بــلنجس َــٔ ٚاســد فٝهــٕٛ ًَٓخُنــُ و يُطــُ

َِ يـُ حاَيـُتِ      املطتشكات ملٔ بكٞ َستبطّا َع٘ يف ساي١ سٝا٠ ًَعاْـِ ٖـُب ( نُواتُ ُٓطُض ُٓو ؾـًُٖسَ زوو خ
  َِ ــُبىوب ــِ ٖ ًَعاْ ــسا زوو خ ــًُٖس بىوْ ــُض زوو    ؾ َّ بُغ ــط ــُف به ــُ زاب ًَعاُْن ــتُحُقاتِ خ ــتُ َىغ ًَىيػ ، ث

ًَـطزّ   َّ يُيُى حاَيُتسا شٕ ظياتط يُ يُى َ ًَعاُْنُّ، يُبُض ُٓوَّ ْانط َِ خ ًَعاُْنُّ، يإ بُغُض ُٖضغ خ
َِ، ب٘يـُ َىغـتُحُقاتِ ٓـُو شْـُ زابـُف              ًَهـِ ٖـُب َّ ثًـاو يُيـُى حاَيُتـسا ظيـاتط يـُ شْ َّٙ زَنط َِ، بُ ُٖب

َّ ب َِ يـُناتِ ؾـًُٖس       زَنط َِ شُْنُ، ُٓطُض يُ يـُى شْـِ ظيـاتط ٖـُب ُغُض ُٖضزوو شُْنُ يإ بُغُض ُٖضغ
    ( َِ اذا نـإ ايػـٝٗد َتصٚدـّا ٚيـٝظ يدٜـ٘ اٚالد فتطـذٌ ايٛسـد٠ ايطـه١ٝٓ         بىوْسا، يـُ خـاَيِ يُنـَُِ )ج( زََيـ

َّٙ شُْنـُّ  ٚقطع١ االزض باضِ شٚد٘ ٚ ٚايدٜ٘ ٍَ، بـ٘     ( ُٓطُض ؾًُٖسَنُ َٓساَيِ ُْبىو، بُ َِ َٓـسا ُٖيـُ بـ
       ،َّ ًَىإ زايـو و بـاونِ زابـُف بهـط ًَىإ شُْنـُّ و يـُْ ًَُُ ُٓو وَحسَ غهًُُْ ُّٓ ظَويُ بُ تُغاوّ يُْ ٓ
َٔ ُٓوَ بُ ًٓجخاف زَظامن بُض اغـتِ، َُٓـُ ظوَيُـُ، ٖـُتاوَنى يـُ َرياتًؿـسا يـُ ؾـُضيعُتِ ًٓػـَٚسا، يـُ           

َّ شُْنُ ًَطزَ نُ زََط َِ بُؾـِ شُْنـُّ ظيـاتطَ يـُ بُؾـِ          زابُف نطزِْ َريات، ُٓو َ ُٓطـُض َٓـساَيِ ْـُب
ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓطـُض   ًَطَ ث َّ، ب٘يُ َٔ ي زايو و باونُنُّ، يُبُض ُٓوَّ َىعاْاتُنُ شُْنُ ظياتط َُٖيًسَطط
َِ، ٓـُّ          ٍَ زايـو وبـاونِ َىغـاوّ ْـُب ؾًُٖس شُْنُّ َٓساَيِ ُْبىو يإ ؾًُٖس َٓساَيِ ْـُبىو، َُٓـُ يُطـُ

ًَو ب٘ شُْنُّ و زوو بُف ب٘ زايو و باونُنـُّ، ْـا، بـُّٙ نـُّ     وَحسَ غُنًُُْ  َّ، بُؾ َِ ُْنط زابُف غ
َِ، َُُٓ بُؾِ شُْنُّ يُ بُؾِ زايو و باونُنُ ظيـاتط   َِ و ًْىَنُّ تط ب٘ زايو وباونِ ب ًْىَ ب٘ شُْنُ ب

َّ نُ بُض اغتِ ُْٖسَيو ضَخُٓ يُ وَظاضَت ًَهِ تط باؽ يُوَ زَنط َِ، خاَي ٕ، َـٔ بـاؽ يـُ    َطـري ِ ؾًُٖسإ زب
ًًَـسا ًْـُ،           ًَُـُ عًٚقـَُإ ث ٍَ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ْـُبىوَ، ٓ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ ْانُّ، َىعاَُيـُف يُطـُ
ًَهِ طــطإ و    َّ، وا تَُاؾــانُئ ٓــُو وَظاضَتــُ نــاضَيهِ ظٗضّ يُغــُضَ، ٓــُضن َّٙ وَنــى ًٓٓػــاف وازَخــىاظ بــُ

     ُ ، َـٔ زَيًٓـاّ يـُوَ نـُ وَظاضَتـِ ؾـًُٖساًْـ       قىضغِ بُغـُضَوَيُ، ٓـُوَّ نـُ يُبُضزَغتًؿـًاْسايُ نَُـ
ًَؿـــًٓاض زَنـــُّ و زاوا زَنـــُّ يُن٘تايـــسا وَظيـــطّ ؾـــًُٖسإ بـــاؽ يـــُ   َىعاْـــاتِ خ٘يـــإ ُٖيـــُ، ب٘يـــُ ث
َِ ض َييــطَ، ٓــُو ظَوياْــُّ نــُ يــُ    َّ نــ َىعاْاتــُناِْ خــّ٘ بهــات، ٓــُو َىخُغُغــاتاُّْ نــُوا غــُضف ْــانط

َِ ْايــسا؟، ناَــُ وَظاض ًَُاِْ ْــُزضاوٕ، نــ ِ غــً ًَؿــُُضطُ ُٖيــُ، وَظاضَتــ َّ وَظاضَتــِ ث  َتــُ؟، َــٔ زَيًٓــاّ يــُو
ُٖيُ، يـُعِٓ تـًُْا ٖـَُىو ًٓؿـُنإ يـُ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ ًْـُ، ب٘يـُ           ؾاضَواِْ ُٖيُ، وَظاضَتِ زاضايٌ

ًَِ ْانـات، يُن٘تايـسا            ًَبـَُ ًًَـُ نـُ َ َِ نـُ وَظاضَتـُناِْ تـط َىغـتُحُقاتُنإ ن ًَـ ًَىيػتُ وَظيط َُُٓ ب ث
غ٘ظإ خإ زَنُّ يُوَّ بُض اغتِ ُّٓ ياغايُ نُباؽ يـُ َـاف و ًُٓتًـاظاتِ ؾـًُٖسإ زَنـات       ثؿتيريّ يُ

ــَُيهى         ــو، ب ــَُيهى ض َيعَي ــُ، ب ــُ ًْ ــُْٗا َىون َّ ت ــُو ــًُٖسإ زَياْ ــُوازَّ ؾ ــُوَّ خاْ ــُ، ٓ ــُ ًْ ــًُْا َىون ت
ٓـ         َِ، يـُ  َِ، يـُ ؾـًعط بـ ًَٓـُنطزًْإ، يـُط٘ضاِْ بـ ًَو ب٘يإ، بَُيهى غىونايُتِ ث ًَعآًْ َِ، ب٘يـُ َـٔ    ث ُزَب بـ
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َّ، يـإ             ًَو ٓـُوَ َـُْع بهـط ًَىيػـتُ يـُّ ياغـايُزا بـُ بط طُيـُى، بـُ ؾـت ٍَ زَْيِ، ث زَْيِ خّ٘ زَخَُُ ثا
َّ، ٖـُضوَٖا زاواف زَنـُّ يًصْــُّ ؾـًُٖسإ يـإ وَظاضَتـِ ؾــًُٖسإ           ًَؿــهُف بهـط ثـطٗشَ ياغـايُنِ تـط ث

 ٗض غىثاؽ.زاوايُنِ ياغايِ يُغُض ُّٓ بابُتُ تَ٘اض بهات يُ زازطا، ظ
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى ُْضقتإ ؾُضَىو.
 بُض َيع ُْضقتإ عبسار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُــُ يُنــُّ ثُضيــَُإ زَبـىوئ بــُ ضَمســِ و بــُ      َِ بهــُّ، خ٘ظطـُ ٓ َّ بـُوَ زَغــت ثــ بُض اغـتِ َــٔ َُٓــُو

ًَىَيُنِ قاْىِْ و بُ ياغايُنِ تايبُت،  َٙتـاِْ        ؾ ًَـ و ٍَ نىشقتـإ زَْاغـاْس ثـ ًَٓ٘غـايسو ٓـُْؿاٍ و نَ٘ـُ
ًَهِ يُو بُؾساضبىاُْ، بـًُٖىاّ بـُ    ُٓوضوثا، بُزاخُوَ يُّ ُٓضنُ نُّ تُضخًَُُنُإ ُٖيُ، نُ خ٘ؾِ يُن
ًَـ ن٘تاثِ ٖاتِٓ ُّٓ خىيـُ، َـٔ    ًَؿهُف بهات، ث ظويِ ُّٓ ناضَ بهُئ، وَظاضَتِ َُعِٓ ياغايُنُإ ب٘ ث

ًَُـُ         يُ ض اغتِ ُٓو زَغتهاضيُ تاظَيُ نُ يُ ٙيـُٕ يًصْـُّ َىؾـتُضَنُوَ نـطاوَ، بُزاخـُوَ ْىغـدُّ ّٙ ٓ
َّٙ ٓـُوَّ نـُ        ًُْ وَنى ْىغدُّ تُواو، ب٘يُ بط طُو َاززَناِْ ْاتىامن وَنى خّ٘ زَغـت ًْؿـإ بهـُّ، بـُ

َِ زَنـُّ تَُـُْٓا زَنـُّ يًصْـُّ َىؾـتُضَى بـُ زوازانـىوِْ بـ٘ بهـُٕ، يـُو             َِ    ٓاَاشَّ ثـ خاَيـُّ نـُ زََيـ
َّ وَنـى بط طُيـُى،    ًَؿًٓاض زَنُّ بٓىوغط ًَتُوَ، َٔ ث ًَٓ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ضوؾاتِ ؾًُٖسَنإ ب

َِ بط طُ، يُو خاَيُزا)  َّ بُ غ ( َُضاغًُِ ع٢ً سه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ اعاد٠ زفات ايػٗٝد َٚساضِٝ دف١ٓبهط
  َّ ًَسا ًُْ، تَُُْٓا ُٓنُّ نُ ظيـاز بهـط بـني داخـٌ اقًـِٝ ٚخازدـ٘ ٚتتشُـٌ تهـايٝف ذيـو( )ب( )        ) زَؾِٓ ت

ضـًش١ ايهُٝٝاٜٚـ١ ٚاؾٝٓٛضـاٜد يف عاصـ١ُ اقًـِٝ      ٚطٓـ٢ خـا  بايػـٗدا٤ ٚاملـؤْفًني ٚضـشاٜا اال      شفَت ٤اْػا
ًَهِ نسدضــتإ َٙتــإ زَيٓــُ نىضزغــتإ، ؾــىَيٓ َٙتــإ و غــُضٗنِ ٖــُضَيُِ و ًَُــُ شَاضَيــُنِ ظٗض ْىَيٓــُضّ و ٓ )

و طؿـتيري بـُ ٖـَُىو ثطٗغـُو ظوَيـِ و ظٗض و َُحتـُف نـُ بُغـُض طـُؾت نـىضزا ٖـاتىوَ،            زياضيهطاو تايبـُت  
 ُ ًَتُوَ نُ نِ بُو طُيُ نطاوَ، ب٘يُ ٓـُّ َ ًَهِ زياضيهطاو ًُْ نُ بًبُئ يُبُضناوّ ض ووٕ بب ُؾـُ  حتؾىَيٓ

ٓـ         َٙتـإ زَي َِ باؾـرتَ، يُبـُض ٓـُوَّ ظٗضبـُّ و َِ، يُ ثايتـُختًـ بـ ُ ثايتـُختِ  وَتًُُْ ظٗض ططْيُ نُ ُٖب
ــُْؿاٍ          ــًُٖسإ و ٓ ــِ ؾ ــتُ وَظاضَت ًَىيػ ــؽت ث ــُ )ج( بٓىوغ َّ ب ــط ــُ به ــط ن ًَهِ ت ــاَي ــتإ، خ ــُضَيُِ نىضزغ ٖ
ًَــت، ب٘يــُ   ًَٓ ًَــو بٗ ًَهَ٘يًٓــُوَّ تايبــُت بــُ ٓــُْؿاٍ و نًًُابــاضإ و ًَٓ٘غــايس ث زَظطايــُنِ تىَيصيٓــُوَو ي

ًَىيػــتُ بــ٘ تىيَ  ًَُــُ زَظطايــُنِ طــُوضََإ ث َِ بــُو بُض اغــتِ بــُض َيعإ ٓ ًَهَ٘يًٓــُوَ، نُتايبــُت بــ صْــُوَ و ي
ًَٓت نطزِْ، ب٘ ثاضاغتِٓ، زياضّ نطزِْ ٖـَُىو   ناضَغاتاُّْ نُ بُغُض طُؾت نىضزغتإ ٖاتىوَ، ب٘ بُزيهَ٘
ُٓو ُْٖاَُتًاُّْ، قْ٘اغُناِْ و غاَيُناِْ و ض ٗشَناِْ، ب٘يُ َُُٓ ظٗض ططْيُ وَظاضَتِ ؾـًُٖسإ نـاضَيهِ   

ًَىَيُ ُٓصتاّ بس َِ بُ ٓاغاِْ ُٓو يُو ؾ َِ نُ ويػتِ بتىاْ َِ، ُٖضنُغ ًَُُ بُضناوَإ ض ووٕ ب ات، ب٘ ُٓوَّ ٓ
َّ ُٓو ض ووزاواُّْ نُبُغُض طُؾت نىضزا ٖاتىوَ، ُٓو ٖـَُىو تُظحًُيـُف نـُ زضاوَ،     ًَصواُّْ زَغت بهُو َ

ًَـسا    ًَهِ تط َٔ ثؿتيريّ يُ بُض َيع َُْابِ وَظيط ُٓنُّ، بُتايبُت بـُ ًَٓخـُو ث ِْ ظَوّ بـُ نـُؽ   يُ خاَي
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ًَهِ    َّ غًاغـُت َّٙ يُ ض اغتًسا ُٓوَّ َٔ ٓاطازاض مب حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَيـُو وناضّ ؾًُٖسإ، بُ
َّ يــُ زابــُف نطزْــِ ظَوّ يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ بيطَيتــُ بــُض نــُ ٓــُويـ زضوغــت نطزْــِ يُنــُّ       ْــى

َِ بهـُئ،     ًَبـَُ ًَبىوُْ، ب٘ ُٓوَّ بتىاْؽت ُّٓ ياغـايُ َ ًَؿـًٓاضّ      ًْؿتَُ ًَؿـًٓاض زَنـُّ ًٓعاؾـُّ ث َـٔ ث
َّ بُنـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖس يـإ يُنُيـُنِ       َِ ظَوّ و ًَٓخُيُى زَزض بُض َيع َُْاّ وَظيط، ثاف ُٓوَّ زََي
َّ، ُٓطُض ٖاتى يُ غًاغُتِ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زابىو، نـُ ظَوّ   ًَبىوًْإ ب٘ زضوغت بهط ًْؿتَُ

٘ ط٘ض اْهـاضّ يـُ ُْخؿـُّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ، ُٓطـُض ٓـُوَ ْـُنطا         زابُف نطزٕ بُ َ٘ضَيو يُ َ٘ضَنإ بـ 
َّ، يُٙيـُٕ حهىَـُتِ ُٖضَيُـُوَ، ٓـُوَ           ًَبىوًْإ بـ٘ زضوغـت بهـط َّ، يُنُيـُنِ ًْؿـتَُ َِ بسض ظَويُنِ ث
ًَؿـِ َـٔ باغـًإ نـطز، َـٔ ثؿـتيريّ ٓـُو زاواياْـُ             ًَؿًٓاضَيهِ تطَ، ب٘ تاقاُْنإ ظٗضَيو يـُ بـُض َيعإ يـُ ث ث

بُ حُقًؿِ زَظامن، بًُْػبُتِ ُٓو ًْػباُّْ نُ زاْطاوَ ب٘ ؾًُٖسإ، َٔ يُطَُيًـسا ْـًِ، ؾـًُٖس    زَنُّ، 
َّ ب٘ ًُٓتًاظاتِ َٓاَيِ ؾًُٖسإ بُتايبُتِ،  ُٖض ؾًُٖسَ، َٔ زاوايُنِ تطيؿِ ُٖيُ نُ ُٓو خاَيُ ظياز بهط

ًَــِ نــطز، ثؿــتيريّ زَنــُّ، َىخُغُغــاتِ خىَي ًَُىايــُ ثــُضوئ خــاًْـ ٓاَــاشَّ ث َّ بــُ َٓــاَيِ ث ٓــسٕ بــسض
َّٙ ظاْهـ٘ ًًُٖٓـُنإ        َّ، بـُ ًًَـإ زَزض ؾًُٖسإ، ُٓواُّْ نُ يُ ظاْه٘ ًًُُٖٓنإ ُٓخىَيٓٔ، ٓـُوَناِْ تـط ث
َّ، َـٔ زاوايـُنِ تطيؿـِ ُٖيـُ بـُض َيعإ،          َِ بـسض بُزَضٕ يَُُ، ب٘يُ َٔ زاوا زَنُّ ُٓو َىخُغُغـاتُيإ ثـ

ًَُُ ض اغتُ ْاتىاْؽت بُ ًٖض ًُٓتًاظَيو و بًُٖض َاززَيُى يُغُض ُّٓ ظًََٓـُ بتـىاْؽت تـُعىيعّ ض ٗحـِ      ٓ
َّٙ وَنـى غـ٘ظإ خـاًْـ      َّ ؾتًإ ب٘ زَنُئ، بـُ ؾًُٖساُْ بهُيُٓوَ، َُُٓ تُْٗا يُ ض ووّ َاززيُوَ ُْٖس
َّ، ُٓطُضنـِ              ًَىيػـتًإ بـُوَ ُٖيـُ نـُ ٓاغـىوزَ بهـطَئ تـاوَنى ُٓوَْـسَّ ٓـُنط ًَـِ نـطز، ظٗض ث ٓاَاشَّ ث

تُواوَتِ، زاوا زَنُّ بُتايبُتِ وَظاضَتِ ؾـًُٖسإ نـُ ض يعَنـاِْ ؾـًُٖسإ ثىخـت بهُْـُوَ،       ْاتىاْؽت بُ 
بــُض َيعإ ٓــُوَّ ظيــاتط نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسإ ًْيــُضإ زَنــات و ٓاظاضيــإ زَزات، نــُ ظٗضبــَُإ نــُؽ و  

ٖـ         ًَو بُ ًَـو،  ناضَإ ؾًُٖسَ ٓاطازاضّ ُٓوَ ٖـُئ، ظٗضَيـو يـُ ض يعَنـاِْ ؾـًُٖسإ نََُ٘يـُ خـَُيه ُض قْ٘اغ
ًَو نُ بُؾًُٖس حًػاب نطاوٕ ًْيُضاِْ نطزووٕ، نُ ؾايُِْ ؾًُٖس ْؽت و  بُُٖض بىاضَيو و بُُٖض غُبُب
ًَتُوَ، يًػــتِ ؾــًُٖسإ ثــاى   يــُ يًػــتِ ؾــًُٖسَنإ ْــؽت، زاوا ُٓنــُّ يــُ وَظاضَتــِ ؾــًُٖسإ بــُوَ زابهــ

َِ ياضَـُتِ نـُؽ    بهاتُوَ، َٔ َُبُغتِ ُٓوًَُْ َىونُّ نُؽ يإ ًُٓتًاظّ نُؽ برب  َّ، بُُٖض ْاوَيو بـ
َّٙ بُْاوّ ؾًُٖساُْوَ ناضييُضيـُنِ زَضووْـِ    ًَؿُيُنِ ًُْ، بُ َّ َٔ ًٖض ن َّ، با بسض و ناضّ ُٓواُْ زَزض

 ُٖيُ يُغُض نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ، ظٗض غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

 ناى ط٘ضإ ؾُضَىو.
 از:بُض َيع ط٘ضإ ٓاظ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُا.
      ٍَ ــا ــُض يــُى، زوو خ ــتًىاِْ يــُٖاوض َيهامن زَنــُّ، تُٓهًــس يُغ ــطإ، َــٔ ثؿ ُٓطُضنــِ ظٗضبــُّ قػــُنامن ن
   ،َّ َّ، بُ تُغُيػىيُنُ زابـُف بهـط زَنَُُوَ بُتايبُتِ يُغُض َُغُيُّ زابُف نطزِْ َىونُنُ نُ بهط
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   ُ َّ يـُْاو ٓـُو ن غـاُّْ نـُ وا ؾايػـتُٕ بـ٘ وَضططتٓـِ َىونـُناًْإ،       يُخاَيِ )ع( َُغُيُّ شٕ ًٓعاؾُ بهـط
ًَهـُ بـ٘ ٓـُوَّ َىونـُيإ      9يُخاَيِ ) ًَُُ َُغُيُّ َىخُغُغـات وَى زاؾع ( زا َُغُيُّ َىخُغُغات، ٓ

َِ، ثؿـتيريّ ٓـُو    َِ زَب ًَبَُ ًَؽت خسَُّ َُزَِْ بُغُض َىَظَؾسا َ ًَ َِ باب ًَىَ ُْب َِ، بُ َُٖإ ؾ َِ ظيازب ث
َُْٙف زَنُّ نُ باؽ  ًَؿـتِٓ ٓـُو ًَاواظيـُّ يُغـُض َُغـُيُّ شَـاضَّ ؾـًُٖس ُٖيـُ،         خا نطا يُغُض ُْٖ

َّ بـُ ؾـًُٖسإ بـ٘ خـاْىو            َّ قػُّ يُغُض بهـُّ، َُغـُيُّ ٓـُو ًَٓخُيـُ نـُوا بـسض ٍَ نُ زََُو ٓاخري خا
ًَطَ ثطغًاضَيو زَنُّ يُ بُض َيع وَظيطّ ؾًُٖسإ، َُٓـُ قـاْىِْ وَظاضَتـِ ؾـًُٖساُْ      نطزٕ، بُض اغتِ َٔ ي

ًَؽت َــاؾِ ًُٓتًاظاتُنــُ زَضنــىوَ، يــُ بط طــُّ )بــا ًَ ًَط و ٓــُْؿاٍ نــطاو 6ب ًَعاْــِ ؾــًُٖسّ خــُباتي َِ خ ( ٓــَُي
ًَىَيُى باغـِ ًَٓخُنـُ            َِ زَزضَيـت، يَُـُزا بـًُٖض ؾـ ًَبىوِْ ثـ يُنُيُى يـإ ثاضنـُيُنِ ظَوّ ًْؿـتَُ

          َِ ًَبـَُ َّٙ يـُ تـُتبًل حهىَـُت بـُ بط ياضَيـو نـىاض غـاَيُ ْعيهـُّ َ َِ، ًَٓخُيـُنِ    ُْنطاوَ، بـُ  27زَبـ
ًًَِْ٘ بُْاوّ خ٘نطز زَزاتُ نُؽ و ناضّ ُْٓؿاٍ، ثطغًاض ُٓوَيُ، ض َاْايُنِ ُٖيُ َُٓـُ بـ٘ ؾـًُٖسإ    
َّ، ُٓطُض َىخايُؾـُ ًْـُ بـ٘     بهطابىايُ؟، ُٓطُض ُٓوَّ نُؽ و ناض َىخايُؾُّ ُٓو قاْىُْيُ ُْزَبىايُ بهط

َّ يُ قاْىُْنُ  َّ، ُٓطُض زََاُْو ًَِ َُؾطوعُنُ ُْٖاتىوَ، ب٘ؾًُٖسإ ْانط ًَيُّ ب٘ بهُيُٓوَ ب٘ يُ ُٓغ َ
ٍَ يًصُْ ًٓعاؾُ نطاوَ، نُ قػـُنُّ َـٔ يُغـُض     نُ ُّٓ َُؾطوعُ يُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ ٓاَازَنطاوَ، يُطُ
ًَهُإ زَخطَيتـُ بُضزَغـت، ُٓوَْـسَ قػـُّ          ًَُُّ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ ُْٖـسَيجاض َُؾـطوع ُّٓ خاَيُيُ، ٓ

ًَو يــُ خــىزّ    يُغــُض زَنــُئ نــُ   َّ، يــُنات ًَهِ تاظَيــُ نــُ ٓــُصتاّ زَزض ًَهِ يــُ ٓــُصتاَِ ًٓعاؾــات ًٓعاؾــات
   ،َّ َّ بُ بط ياضّ حهىَـُت زَنـط ًَطَ باؽ زَنط َّ ؾت ي ًَسا ًُْ ب٘ ُْٓؿاٍ، ُْٖس ًَهِ واّ ت قاْىُْنُ ًٖض ؾت

ًَٓاُْوَّ تُضَِ ضوؾاتِ ُْٓؿاٍ نطاوَنإ ٖات٘تُوَ، ثاضَّ َُضاغًُُ، نطاوَ، ن ًَو ؾت ُٖيـُ  نطاؾُ، ٖ ََُ٘ي
ًَيـُّ بـ٘ بهُيٓـُوَ، غـُضَض اّ ٓـُو               ًَو ؾـت ُٖيـُ يـُْاو قاْىُْنـُ َ َّ نَ٘ـَُي ًَُـُ زََاْـُو ٓ َّٙ نطاوَ، بـُ
ًَُىايـُ حهىَـُت يُنـُّ بُضْاَـُّ               ًَبًًُّٓ ُٓطـُض نـطا، بـ٘ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ ٓـُوَّ بـاؽ نـطا، ث ت

َِ نـُؽ ْـُبىوَ،      ب٘ ٓـُوَّ خـَُيو ُٓطـُض ظَوّ وَضطـط     6992نُُٖيبىوَ يُغاَيِ  َّ، تـا ؾـًُٖسإ ٖـُبىوب
 َّ ًَِ نُؽ ثاضنُ ظَويُناِْ َُْاوَ، ب٘يُ َُُٓ ُٖض بُوَ ْانط ًَ ًَو بىوَ زَتىامن ب نُواتُ ُٓو ظوضوؾُ ظضوؾ
َِ ٓـُّ َُغـُيُيُ بـُ وضزّ بـريّ ؾَت            َِ، زَبـ ًَُُ ططؾتـِ ض ابطزووَـإ بـ٘ زضوغـت زَبـ ًَِ ًَٓخُيُى، ٓ ًَ ت٘ ب

ًَؽت وَى      بهطَيتُوَ، بُ ووضزّ ناضَ ًَ ًَِ ٓـُو ٓاَـاضَ ض َمسـِ ًْـُ بـاب ًَػتا بُ ث َّ، ُٓوَّ نُ ُٖيُ ٓ غُض بهط
ًَُُ ْعيهُّ  ُٖظاض ؾًُٖسّ غُْيُضَإ ُٖيُ، ُْٓؿاٍ و ًَٓ٘غايسّ ؾَت  42تُقطيبِ ب٘ ًَٓإ ْىوغًىَ، ٓ

    ّ ًًَُّ بُتايبُتِ َُعًىَامت ُٖيُ يُغُض ُْٓؿاٍ وَضزَطـطٕ ٓـُوإ بـ٘ َُغـُيُ َّ، بُو ث خـاْىو،   بًُٓ زَض
ًَهًؿِ نطاوَ، ظٗض غىثاؽ.  نٕ٘ َُُٓ َىعايَُُ زَنُٕ، بُتايبُتِ بُؾ

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:
 ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ؾعإ التس:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَبًًُٓنإ ُْٖسَيو بٓىوغٔ، حُقًكُتُٕ َٔ ًَِ باؾُ يًصُّْ ٖاوبُف، ت ًَؿُنِ ث طـىَيِ يـُ ظٗض ؾـت     َٔ ث
ًَبًِٓ تط ٖـُٕ   ًَؿرت تُغىيتُإ نطزووَو زَْيُإ يُغُضّ زاوَ، وَنى َُغُيُّ تاقاُْ، يإ ظٗض ت بىو، نُ ث
ًَـو    ًَسّ ُٓوَّ َاززَيـُنِ ت َّٙ بسضَيُٓوَ ُٓواُْ، َٔ ؾاٖ ًَِ باؾُ وَ َّٙ بسضَيُٓوَ، َٔ ث َِ ُٓواُْ وَ نُ زَب

ًَؿُ ظٗض يُ ض ووّ تُتبًكًُوَ ططؾ ًَسايُ، بُ حىنُِ ُٓوَّ ُٓو تَُطوبُيُّ يـُ خعَـُتِ   َُٖيه تِ ظٗضّ ت
ًَؿُنإ و ططؾتُناِْ ؾًُٖسإ بـُ ٓاغـاِْ ناضَغـُض     نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ زابىو َاوَيُنِ ظٗض، َُٖىو ن
   َِ ًَسّ ُٓوَ زَزَّ ب٘ وَظاضَت ُٓضنًإ قىضغُ يُو باضَيُوَ، يُ باضَّ خاَيِ يُنُّ نـُ زََيـ ْانطَئ، َٔ ؾاٖ

ًَِ باؾـُ نـُ     شٚز ايػـٝٗد املٓاضـٌ اٚ ايضـشاٜا االبـاد٠ اؾُاعٝـ١ ٚسـد٠ ضـه١ٝٓ اٚ قطعـ١ ازض        ميٓح ) ( َـٔ ثـ
ًَـ، نُ ُّٓ بط طُيـُ   ًَطَ زوو ططؾتِ تطَإ ب٘ زَيتُ ث َّٙ ي َّ، بُ ًَسا ) َع َٓح َايًُ( ًٓعاؾُ بهط ُْٖاتىوَ ت

ًَؿرت ُٓضظيإ  يإ ُّٓ ياغايُ ناضَغُضّ ب٘ ُْزيتًتُوَ يإ بُٙيُوَ ُْنىوَ، يُنُّ، ُٓو ؾًُٖساُّْ نُ ث
َِ َىغـتُحُقِ ٓـُو ًَٓخـُ َايًُْـُ         ًَىَيُى بـ ًَو، ُٓوإ بُ ٖـُض ؾـ وَضططتىوَ و ؾطٗؾتىوياُْ ب٘ ُٓغباب
َّ، نىْهُ ُٓضظَنُيإ ؾطٗؾتىوَو، ُٓطُض ثاضنُ ُٓضظَيهِ تطيإ  ًًَإ بسض َِ ث ًَهِ خ٘يإ، نُ زَب وَنى حُق

َِ ُٓو َِ ُْزَئ بُ ًٓػتًػٓا، زَب ًَهـِ      ث َِ بسضَيت نُ حُقِ خ٘ياْـُ، َُٓـُ يـُى، زووَّ، ططؾت ًَٓخُيإ ث
ًَـ، بـُ زَيـإ ؾـًُٖسَإ ُٖيـُ يـُ ثاضنـُناِْ تـطّ              تطَإ ُٖيُ نُ ٖـًض يـُ ض ووّ تُتبًكًـُوَ زَيتـُ ثـ
ًَِ باؾـُ   َّٙ َٔ ث َِ و تًًَُهًإ بهُئ، بُ نىضزغتإ، يُ ض ووّ تًًَُهُوَ ْاتىاْؽت ثاضنُ ُٓضظَيهًإ بسَيٓ

ٍَ ُٓواُّْ نُ ؾًُٖسّ ثاضنُناِْ تطّ نىضزغتأْ)ٓ قطع١ ازض اٚ َٓشـ١ َايٝـ١ ٜعـادٍ     ميٓحُوٖا بٓىوغط
َّ، ٓـُواًْـ حـُقِ خ٘ياْـُ ؾـًُٖسيإ ُٖيـُ، َىغـتُ        ١ُ االزضٝق ًَىَيُ عًٚج بهـط َّ بُو ؾ ( َُُٓ زَنط

َـٔ غـٗٝد ٚاسـد ٜهـٕٛ     اذا نـإ يف ايعا٥ًـ١ انجـس    ( زا ٖـاتىوَ يـُ )   2حُقٔ  و ؾًُٖسّ ؾًعًؽت، يـُ بط طـُّ )  
ًَىَيُ ٖاتىوَ نُ )تٛشٜع ايساتب َِ، نـاى     َطـتشكات ايتكاعـد٣ بايتطًطـٌ ايتـاىل    ( ُٓوَ بُو ؾ ًَىَيُ بـ ( بـُو ؾـ

ًَِ باؾـُ )   ٜطتًِ ايٛايـد ٚايٛايـد٠  عبسايػّٚ ظٗض َىإ باغِ نطز، يُ )ع( نُ ٖاتىوَ) ( خبطَيتـُ  ايصٚدـ١ ( َـٔ ثـ
ًَـ) ...( يُ بط طُّ )ب( ٖاتىوَ، ايساتب ايتكاعد٣ َع َساعات ايباْو( )ايصٚد١ ٚاٚالد ايػٗٝد ٚايٛايد ٚايٛايد٠ث

حيصٌ نـٌ َـٔ اخـ٠ٛ ٚ اخـٛات ايػـٗٝد املٓاضـٌ اٚ املـٛاطٔ عًـ٢         ُٓوَ ُٖض ظٗض ٓاَي٘ظ زياضَ ظٗض زَقًل ًُْ، )
َِ ٖــُض بــطاو    ايساتــب ايتكاعــدٟ ًَجــُ، نــٕ٘ زَبــ ( بــُ َىغــتُحُقاتِ تــُقاعىزّ ٖــاتىوَ زضوغــتُ، ظٗض بَُ

ًَهِ ؾ ًَىَيُى           خىؾه َّ، َُٓـُ يـُ ض ووّ عَُُيًـُوَ بـُ ٖـًض ؾـ ًَـو بـُ َـىزا وَضبيـط ٌَ ضاتب ًُٖس ُٖض يُن
َِ ٖـُض يــُى حًػـُّ خــّ٘           َِ بـُ ض َٓــِ َـٔ، ُٓطـُض ًْــُتِ َىؾـُضيع ٓــُوَب ًَىَيُ بــ َِ بــُو ؾـ َّ، زَبـ ْـانط

َِ بٓىوغـؽت )عًـِ حكـتُ َـٔ َػـ       َّ، زَبـ ( ْـُوَى ٖـَُىو   تخكات ايتكاعـس( ْـُوَى )نـٌ عًـِ حـسَ     وَضبيط
ًَؿُوَ، نىْهُ يُ )ع(نُ تُغُيػىيُنَُإ زاْا، )وت َ ًَهِ تط زَيتُ ث ًَطَ ططؾت َِ، بُؽ ي سايـ١ عـدّ   ىونُنُ ب

َِ، خىؾو و بـطا   ٚدٛد َطتشكني يف بٓد ًَـ َُُٓ، ُٓوَا َُُٓ َىغتُحُم زَب َّ يُ ث َِ ًٓعاؾُ بهط )ع( زَب
ًَىَيُ  ًَِ باؾُ تُعسيٌ بهطَيتُوَ بُو ؾ يف سايـ١ عـدّ ٚدـٛد املطـتشكني يف     )يُ حًػُنُّ خّ٘، ب٘يُ َٔ ث

ًَىَيُ نُ ًْػـبُّ   ايبٓد االٍٚ % تـاوَنى  75% و 111)ع( زَغت خ٘ؾِ يُ يًصُّْ ٖاوبُف زَنُّ نُ بُو ؾ
ًَٓجـُّ و ؾُؾـُّ و غـُضَوَف            35 َّ، يـُ ؾـًُٖسّ نـىاضَّ، يـُعِٓ نـُ ؾـًُٖسّ ث % ب٘ َُُٓ ًٓعاؾـُ بهـط
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% يـُ نـُؽ   5ًَياّ زَغت خ٘ؾًُ، تُخػًػِ ًْػبُّ زَططَيتُوَ، َٔ ظٗض ظٗض زَغت خ٘ؾًإ ؾَت زَنُّ، َ
ًَُـُ وَنـى حهىَـُت و         ًَياّ زَغت خ٘ؾًُ نُ َُُٓ بـُ ْـُظَضّ ًٓعتًبـاض وَضطـرياوَ، ٓ و ناضّ ؾًُٖسإ َ
ًَىَناِْ تط، ظياتط َىيعََؽت بُضاَبُض بُ نـُؽ و نـاضّ    ًَىَيُى يُ ؾ ثُضيَُإ و زَظطاناِْ تط َُٖىو بُؾ

( زا ٖـاتىوَ يـُ ٓـُخري    9، بُتايبُتِ يُ ض ووّ زاَُظضاْسًْاُْوَ، يـُ بط طـُ )  ؾًُٖسإ، نُ خعَُتًإ بهُئ
( َـٔ زاوا زَنـُّ ُٓطـُض تًُٓـسيـ ُْنـُّ،      ٜٓعِ صسف كصصات ايصٚد١ٝ ٚ اٚالد ايػٗٝد بتعًُٝـات ُٓوَ) 

ًَهُ   ًَيري ُْنطَيت، َُُٓ َىخُغُغـات ًَو َُْاوَ يُ زواّ َٔ تًُٓس بهات، َُُٓ بُ تُعًًُات َ نىْهُ نُغ
ًَعاِْ ؾًُٖس بسضَيت، بُ نُؽ و ناضّ ؾًُٖس بسضَيت وَنى ًُٓتًاظ، َىخُغُغاتِ ظَوَِ ًْـُ   َِ بُ خ زَب
َّ، بُ تُعًًُات  َِ، ًَُٖؿُ وَنى َاززَيُنِ قاْىِْ يُ قاْىٕ تُغبًت بهط ًَىَيُ ب َُُٓ، ًُٓتًاظَيهُ بُو ؾ

( ،َِ ًَىَيُ ب َِ، بُو ؾ ٞ ٜٓعِ صسف كصصات يصٚد١ ٚ الٚالد ايػٗٝد بايب ًَعاْـِ ؾـًُٖس   ػهٌ ايتـاي  111( خ
ًَهِ ؾـًُٖس    ًَو نُواضغـِ           21ُٖظاض، ب٘ َُٖىو َٓـساَي ًَعاْـِ نُغـ ٍَ خ َِ يُطـُ ٖـُظاض، بـ٘ ٓـُوَّ ًَـاواظ بـ

ًَـو،     ٍَ َٓـساَيِ َىَظَؾ ًَو، يُطـُ ًَعاِْ َىَظَؾ ٍَ خ ًَعاِْ ؾًُٖس ًُْ وَنى َىَظَف، يُطُ ؾًُٖس ًُْ، يإ خ
َِ بُ واضغِ ؾُ ًَتُ      َُُٓ ُّٓ ًُٓتًاظَ زَب ًَتُ بـابِ ٓـُوَّ نـُ بهـ َّ، َُُٓ ْانـ ًَعإ و ُٓوَ بسض ًٖس بُ خ

     َِ َِ و ْـُب َِ، ٖـُب ًَت، بُو غًػُيُ ٖاتىوَ نُ تـُعًُِ زَبـ ًَعاِْ ُْب ًَو نُ خ غُض َىونُّ ؾًُٖس، وَخت
ًَىَيُى ٖاتىوَ نُ ظٗض زَقًل ًُْ، ب٘يـُ   ًَطَ ٖاتىوَ بُ ؾ ٌَ بسضَيت، َُُٓ بُو غًػُيُ ي َِ ث ُّٓ ظَوَُ زَب

ًَىَيُ تـُْعيِ  غ ُضف َىخُغُغات ب٘ ظَوَُ، ُْوَى ظَوًَُ، يًعوَُ وٙوٙز ايؿًٗس بايؿهٌ ايتاؾت( بُو ؾ
 بهطَيت، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى عُط ُٖوضاَِ ؾُضَىو.
 بُض َيع عُط قسيل ُٖوضاَِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 ُ ًَهِ ظٗض يـُو قػـاُّْ نـُ نـطإ، ٖـَُىو زَضبط يٓـِ ٓـُو            بُض َيعإ وآُظامن ٓـ و ٖـَُىاضَّ نـُ ٖـاتىوَ بُؾـ

َّٙ ب٘  َّ، بُ ٖاوغ٘ظّ و ناضنطزُْ ب٘ ُٓوَّ خعَُتِ ظياتطّ خاُْوازَّ غُضبُضظّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ بهط
ًَـ ُٓوَ بهـ  ًَُُ نُْس ثطغًاضَيو ث ًَىيػت ُٓنات ٓ ًَو يُو بط طاُّْ نُ زآُض َيصضَيت ث ُئ، ٓـُوَا  ُٖض يُن

   َِ َّ وَحسَيُنِ غُنُِْ يإ ثاضنُ ظَويُى و ًَٓخـُّ ثـ بط طُنإ زابط َيصئ، ب٘ فتىوُْ، يُ يُنُّ، ُٓوتط
ًَؿـًٓاضّ ٓـُوَيإ نـطز نـُ ُٓواْـُّ نـُ يـُناتِ بـاضوزٗخِ              َّ، ٖاوؾـإ بَُـُ، نـُْس ثُضيـَُاْتاضَيو ث بسض

وزَُْس بىوٕ، َـاضَيهِ تـط وَضبيريَيتـُوَ،    ُٖضَيُِ نىضزغتإ خطاث بىوَ ثاضنُ ظَويإ وَضططتىوَ يإ غى
َــٔ ثطغــًاض يُبــُض َيع وَظيــطّ ؾــًُٖسإ زَنــُّ، نــُْسٕ ُٓواْــُّ نــُ غــىوزَُْس بــىوٕ؟، نــُْسئ َــاوَ  
ًَىاظَيو ٓـُّ بط طُيـُ زابط َيصيٓـُوَ     ًَُُ يُناتِ زاض ؾتِٓ بط طُنإ بُ ؾ غىوزَُْس بػت؟، ب٘ ُٓوَّ بتىاْؽت ٓ

   ُ َِ، ٖـ ًَؽت يـإ          ُّٖ يُ تىاْاّ حهىَـُت بـ ًَـو نـُ بط طُيـُى زازَْـ َِ، نات ًَـساب ًَـ َ٘ضَيـو يـُ عُزايـُتِ ت
ًَتـُ ٖـّ٘            ًَـت عُزايـُت زَغـتُبُض بهـات، ْـُوَى بب زازَض َيصئ، زواتط بط ياضّ يُغـُض زَزَيـٔ، بـَُ٘ضَيو ب
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ًَىإ خاْـُوازَّ ؾـًُٖس و ٓـُْؿاٍ،       ُٓوَّ نُْايُنػاِْ زضوغت بهُئ يإ ْاعُزايُتِ زضوغت بهـُئ يـُْ
ًَىَ يُ بط طُّ )بُٖ ًَـىَ َُبُغـتتإ          2َُإ ؾ ( يـُ ُٓوَيـُٕ، ْىوغـطاوَ )تىظيـع ايطاتـب ايتكاعـسّ( ُٓطـُض ٓ

ٍَ بـُض َيع       َّ بُ ضَواتب، وابعامن باؾرتَ، خـاَيِ )ج( َٓـًـ ٖـاوض اّ يُطـُ َُٖىو َىونُناِْ خاُْْؿًًُٓ بهط
ــػت، ْىوغــ      ــو ؾــًُٖس ب ــاوى و زاي ــُض ب ــطز ُٓط ــُوَ ن ــِ ي ــسايطلتٔ، باغ ــط عب ــاى عُ ــُّ ن طاوَ يــُى َىون

َّ، خّ٘ ن٘غتُنُ يإ ُٓو ناضَغاتُ ُٓو ناتُ طُوضَتطَنـُ   َِ بسض َّ، يإ ؾًُٖساُْيإ ث َِ بسض تُقاعىزيإ ث
ًَـت، يـُعِٓ ضاتبـِ           َِ نـُ ٖـُضزوونًإ ب ًَىَيُ بـ زايو و باوى بُيُنُوَ ؾًُٖس بػت، ب٘يُ ٓـُنطَيت بـُو ؾـ

َِ، ُْوَى تُْٗا يُنًإ، ب٘ بط طُّ )ز( ًَىَ ثطغـًاضَيو ٓاضاغـتُّ بـُض َيع وَظيـط         ُٖضزوونًإ ب بـُ ٖـَُإ ؾـ
ُٓنـُّ، ٓــُوَّ نــُ ثُيىَْسيــساضَ بــُ بط طــُّ )ز( نــُْس نـُؽ غــىوزَُْس زَبــٔ يــُو بط طُيــُ ُٓطــُض بــُو   
ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ، يُعِٓ ُٓواُّْ نُ تُْٗا يُى واضؽ َاوَتُوَ وَ ظياتطيـ يـُ ؾـًُٖسَيهًإ ُٖيـُ،     ؾ

ًَى ًَُُ بُؾ ًَُُ ُّٓ بط طُيُ، بتىاْؽت باؾرتئ خعَُت بُو خاُْوازاُْ يإ بُو ب٘ ُٓوَّ ٓ َيُى زايرب َيصئ ٓ
َِ ٓاَاض بط ياضَيو ُْزَئ ب٘ ُٓوَّ حُكتِ تُعىيعَنـُ بـعاْؽت،    َِ زاتا و بُب ًَُُ بُب واضغاُْ بهُئ، واتُ ٓ

ْـ   ُ يـإ ٓـُو نُغـاُّْ نـُ     يإ قُضَبىوَنُ يإ خعَُتُنُ، يإ َاف و ًُٓتًاظَنُ بعاْؽت، ب٘ ٓـُو خاُْوازا
ًَـساِْ         ًَؿهُؾـِ ٓـُنات، خـاَيِ ٓـُخريّ تايبُتـُ بـُ ث واضغٔ، يإ ُٓوَّ نُ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ث
ٍَ ُٓو زاض ؾتُّٓ نُ بُض َيعإ يُ يًصُّْ ياغـايِ   زَضَاَيُيُنِ تايبُت بُ ٖاوغُض و َٓساَيِ ؾًُٖس، َٔ يُطُ

ــط  ًَ ًَُــُ ي ًَو بــُ زَغــت نطاوَيــِ ٓــُزَئ بــُ حهىَــُت يــإ   زاياْط ؾــتىوَ، بــ٘؟، يُبــُض ٓــُوَّ ٓ َ َطوْــُت
ًَسايـُ،    ًَسايُ، يإ ُٓو نُغـُّ ت ٍَ ُٓو واقعُّ نُ خاُْوازَنُّ ت َِ نطزٕ، ب٘ ُٓوَّ يُطُ ًَبَُ َٙتِ َ زَغُ

ًَؿهُف بهات، ب٘ فتىوُْ، َٓساَيُنُ ُٓطُض تَُُِْ يُ  ًَت ٖاوناضيإ ث ٍَ يإ  15بتىاْ َِ  31غا ٍَ نَُرت ب غا
َ َّ ٍَ يُ خىَيٓسِْ غُضَتايِ و بُٓض َتِ و ُٓنط ًَؽت، ُٓطُض َٓسا ًَ ًَىاظَيهِ تط ب َِ، يإ بُؾ ًٓخُنُّ نَُرت ب

َِ بـُ بـُضاوضز يـُوَّ نـُ ُٓطـُض َٓساَيُنـُ            َّ نـَُرت بـ ًَـِ ٓـُزض َّ ُٓو زَضَاَيُيُّ نُ ث َِ، ُٓنط ٓاَازَيِ ب
َِ، ب٘يـُ َـٔ      َٙ بـ ًَت يإ يُ خىَيٓسِْ بـا ًَىَيُ زابط َيـصضَيت،      َٓساَيِ ؾًُٖس يُ ظاْه٘ ب ٍَ ٓـُوَّ بـُو ؾـ يُطـُ

َّ، بـُض َيُٓايِ يـُ ٙيـُٕ وَظاضَتـِ زاضايًـُوَ            َِ زَزض َِ زَضَاَيُيـُنِ تايبـُتِ ثـ ٖاوغُضو َٓساَيِ ؾـًُٖس بـ
 زَغت ًْؿإ ُٓنطَيت وخُضج ُٓنطَيت، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ٖاشَ خإ ؾُضَىو.
 اشَ غًًُإ:بُض َيع ٖ

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
          ٍَ ًَـساِْ ًَٓخُنـُ يُطـُ غُضَتا َٔ ثؿتيريّ يُو تُضحـُّ بـُض َيع وَظيـطّ ناضوبـاضّ ؾـًُٖسإ زَنـُّ بُث
ًَىيػـتِ بـُوَ ُٖيـُ          ثاضنُ ظَويُنُ، نىْهُ بُض اغتِ وَنى ٖاوناضاًْؿـِ باغـًإ نـطز، يـُعِٓ بابُتُنـُ ث

 َِ ٍَ ثاضنُ ظَويُنُ ٖـُب ًَُىايـُ ٓـُوَ ًَٓخُنـُ          ًَٓخُنُ يُطُ َِ َـٔ ث َّٙ ُٓطـُض وَحـسَّ غـُنُِْ بـ ، بـُ
َّ يـُ ٖاونـاضامن          َّ، زَضبـاضَّ خـاَيِ زووَّ، ٓـُوَّ نـُ ُْٖـس َِ بـسض ٍَ ثاضنُ ظَويُنُ ُٓب َّ، تُْٗا يُطُ ْانط
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( َِ ُ    اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدّا بانجس َـٔ ٚاسـد٠ اٚ ٚاسـد   باغًإ نطز، نُ زََي ًَُىايـُ َُٖيُيـ ى ( زيـاضَ ْـاظامن ث
َّٙ بـ٘ شٕ، نـىْهُ      َِ، ُٓوَ ب٘ ثًـاو، بـُ َّ زوو شِْ ُٖب َّ ؾًُٖس يُ ضابًتُّ ظَوَِ زَنط ًَطَ ُٖيُ، زَنط ي
ًَـطزّ            َّ ٓـُو ضابًتـُ ظَوًَـُ نـُ شٕ زوو َ ًَطَ )واحس( نُباؽ نطاوَ، وابـعامن بـ٘ شُْنُيـُ، نـىْهُ ْـانط ي

َِ، يُعِٓ ُٓو ؾتُ وابعامن بُ َُٖيـُ ٖـاتىوَ، َٓـًـ ثؿـتيريّ يـُو      ٖاوناضاْـُّ ُٓنـُّ نـُ باغـِ ٓـُوَ       ُٖب
ًَـطَ )َـع َطاعـات حهـِ          ٜطتًِ ايٛايد ٚايٛايـد٠ ٚ ايصٚدـ١  ُٓنُٕ، ) َّٙ ي َّ، بـُ (      )ايعوَـُ(ّ بـ٘ ظيـاز بهـط

ًًََُسا ٖاتىوَ باؽ )ابٔ( و )بٓـت( بٓتُنـُ بـُ تـًُْا     2ايؿكطَ ايؿطعًُ) ًَطَ زياضَ يُ ؾُقُضَّ ؾُضعِ غ ( ي
 ُ ًَطَ نُباغِ ُٓوٙز ٓـ ًَىيػـت         ٖاتىوَ، ي ًَُىايـُ )بٓـت( و )ابـٔ( ٖـُضزوو ُٓططَيتـُوَ، ب٘يـُ وابـعامن ث نات، ث

ًَتُوَ، واتُ )َع َطاعات حهِ ايؿكطَ ايؿطعًُ) ًَٓ ًَىَ 2ْانات ُٓوَ يُ ن٘تايِ زَيطَنُزا ُٓوَؿت ( بُ َُٖإ ؾ
ٔ   ُٓوَّ خاَيِ ج نُ ظٗض يُ ٖاوناضامن باغًإ نطز، ) ُ  اذا نإ نـال ايٛايـدٜٔ غـٗٝدٜ ًَُىايـُ ٓـ وَ نـُ حـُقِ   ( ث

ًَٓاْـُوَّ ضوؾاتـُنإ، زيـاضَ ٖاونـاضامن بـُض َيع نـاى غـاٙض و           ًَهِ تُقاعىزّ ُٖيـُ، زَضبـاضَّ ٖ ظياتط يُ ضاتب
ًَِ باؾـُ بـ٘ زَوَيَُُْـس              تاضاخاًْـ ثؿتيريّ نـطز يـُ َُغـُيُّ َُٖيساْـُوَّ طـ٘ض َ بـُ نََُ٘يـُنإ، َـٔ ثـ

ًَطَ بَُُٖيساْ ًَو ي ًَُُ ًٓؿاضَت ُوَّ ط٘ض َ بُ نََُ٘يُنإ بهـُئ، نُيُغـُض حهىَـُت    نطزِْ ُٓو ثط ٗشَيُ، ٓ
ٍَ حهىَــُتِ ْاوَْــس، نــىْهُ بُض اغــتِ ٓــُضنِ حهىَــُتِ   َِ بــُ تُْػــًل يــاخىز بــُٖاوناضّ نــطزٕ يُطــُ بــ
ًَػتا بـُو نـاضَ َُٖيػـاوَ، ٖاونـاضّ      ْاوَْسَ نُ ط٘ض َ بُ نََُ٘يُنإ َُٖيبساتُوَ، وابعامن وَظاضَتًـ تاوَنى ٓ

ًَِ باؾـُ ٓـُوَ ًٓعاؾـُ           ياخىز تُْػًكِ نطزوو َّٙ بـ٘ زَوَيَُُْـس نطزْـِ ثط ٗشَنـُ ثـ ٍَ حهىَـُت، بـُ َ يُطُ
ًَؿًٓاضّ نُؽ و ناضّ ُْٓؿاٍ نطاوَنإ ُٓوَّ باغِ َُغُيُّ بابُتِ تاقاُْ نطا، َٓـًـ   َّ، زَضباضَّ ث بهط

ْـ      ًَياّ خ٘يُتِ، زواّ ُٓوَّ نُ تاقاُْنـُ خـّ٘ يـُ شيـإ  َِ ٓـُو  ثؿتيرييإ ؾَت ُٓنُّ بُض اغتِ ُٓوَ َ ًَٓ َُ
ًَتُوَ، يـُ ؾُقـُضَّ )   ًَٓ ( يُغـُضؾِ َىخُغُغـاتِ ظَوَـِ َـٔ     6َىونُيُ ياخىز ًَٓخُيُ ب٘ َٓاَيُنإ ؿت

َِ ُْوَى يـُ وَظاضَتـِ    َِ تُعًًُات يُ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ خّ٘ زَضبه ًَُىايُ ُٓو تُعًًُاتُّ نُ زَضزَن ث
ًَُُ بامسإ يُوَ نطزووَ نُ ُٓو ياغايُ تايبُتُ بُ ن ُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و ٓـُْؿاٍ نـطاوإ، ب٘يـُ    َايًُ، ٓ

ــطاوإ،           ــُْؿاٍ ن ــًُٖسو ٓ ــاضّ ؾ ــُؽ و ن ــِ ن ــُ وَظع ــازاضٕ ي ــاتط ٓاط ــُوإ ظي ــىْهُ ٓ ــات ن ــت زَن ًَىيػ وا ث
ًَِ باؾُ نُ ُٓو تُعًًُاتُ يُ وَظاضَتِ  ًَهًإ يُبُض زَغتُ، ب٘يُ َٔ ث ًٓخػآًُيإ يُبُضزَغتُ َُٖىو ؾت

َِ، ظٗض غىثاؽ.ؾًُٖسإ ياخىز بُ ٖاوناضّ نطزٕ يا ًَىإ ُٖضزوو وَظاضَتُنُ زَضبه َِ يُْ  ٕ تُْػًل ُٖب
ًَيطّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى يكُإ ؾُضَىو.
 بُض َيع يكُإ غًًُإ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
     ٖ َّ ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿاٍ نطاوَنإ بُض اغـتِ ٖـُض نَُـُ، َٓـًـ وَنـى  اونـاضامن  ُٖضنِ بهط

ــ٘        ــُواويإ ب ــُّ ت ــَُىويإ َىون ــسا، ٖ ًَه ًَعاْ ــُ خ ــُ ي ــطاو ُٖي ــُْؿاٍ ن ــًُٖس و ٓ ــُْس ؾ ــُ ن ــُّ ن زاوا ُٓن
ًَٓـإ تايبـُت بـُ ٓـُْؿاٍ نـطاوإ و         ًَؿًٓاض ُٓنُّ نـُ َـُزايًاّ ض َيعي ٍَ ض َيصَنُزا ًِْ، ث برب زضَيتُوَ، َٔ يُطُ
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َّ، بسضَيت بُ نُؽ و ناضَناًْإ، ُٖضوَ ًَؿًٓاض ُٓنُّ بـ٘ تاقاْـُناِْ ٓـُْؿاٍ نـُ     ؾًُٖسإ زضوغت بهط ٖا ث
ًَو نـُ            َّ وَنـى غـىْبىي َّ، خـاْىوّ تايبـُتًإ بـ٘ زضوغـت بهـط ًَهًإ ب٘ زضوغـت بهـط شَاضَيإ نَُُ طُض َن
َِ، َُُٓف زاواّ تاقاُْناِْ ُْٓؿايُ، ُٖضوَٖا ثؿـتيريّ يـُ قػـُناِْ ُْغـطئ خـإ زَنـُّ        ؾىَيًٓإ زياض ب

ــِ ت  ــُوَّ زواّ َطزْـ ــُباضَت بـ ــاو     غـ ــُناًْإ، نـ ــ٘ َٓاَيـ ــُوَ بـ ًَتـ ًَٓ ــُناًْإ ؿت ــُْؿاٍ َىونـ ــُناِْ ٓـ اقاْـ
ًَؿُُضطُّ زاُْبط اوَو َىونـُنُّ نَُـُ، حـُم     ًَٓسضَيتُوَ بُ َىونُّ ؾًُٖسإ، ؾًُٖسّ وا ُٖيُ ث خبؿ
ًَهَ٘يًُٓوَ يـُ َ٘يٓ٘غـايس، ُْٖـسَيو     َِ ب٘ تىَيصُْوَو ي ًَٓسضَيتُوَ، حُقُ زَظطايُى ُٖب ًَساخبؿ وايُ ناوّ ث

ًَؿـُيُ              يُن ٍَ و َٓاَيًـإ ُٖيـُ، يـُّ ياغـايُزا ٓـُّ ن ًَػـتا َـا ًَؿـُّ ْؿىغـًإ ُٖيـُو ٓ ُؽ و نـاضّ ٓـُْؿاٍ ن
َّ، يُّ ض وَوَ ثؿتيريّ يُ قػُناِْ ثُياّ خإ ُٓنُّ، ٖـُضوَٖا زاوا ُٓنـُّ ٓـُو ؾـًُٖساُّْ      ناضَغُض بهط

َٙتِ ٖــُضَئُ و يــُ ؾــُض ّ ض ظطــاضغتىاظّ ثاضنــُناِْ تــطّ نىضزغــتاْسا  ؾــًُٖس بــىوٕ بُؾــًُٖسّ  نــُ ٖــاوو
 غُْيُض ُٓشَاض بهطَئ، نىْهُ ُٓواًْـ حُقًإ يُغُضَإ ُٖيُ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى ستُس ؾاضَظووضّ ؾُضَىو.
 ّ:ضبُض َيع ستُس التس ؾاضَظوو

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
       ُ ٌَ زَنـُّ، حـُظ زَنـُّ وَنـى يًصْــُّ       َـٔ غـُضَتاّ قػـُنامن بـُ زوو ثطغـًاض يـُ َـ ْابِ وَظيــط زَغـت ثـ

ًَو     ًَُُ بساتُوَ، نـىْهُ بُض اغـتِ نَ٘ـَُي ًَؿُُضطُ و وَنى بُضثطغِ يًصُْ حُظ زَنُّ يُنُزتاض َىابِ ٓ ث
ؾت ووضوشا يُْاو قاعُ، َُغُيُّ ُٓو ض َيصَيُ، َـٔ ثطغـًاض يـُ َـُْابِ وَظيـط ُٓنـُّ، ُٓواْـُّ ٓـُْؿاٍ و         

َِ ؾًُٖس نًًُا باضإ بُ تا ًَؿُُضطُ بُغ ًَُُ بُزوازانىوفتإ بّ٘ نطزووَ وَنى يًصُّْ ث يبُت ُٓوَْسَّ ٓ
ًَِ حًػـاؿتإ بـ٘ نـطزووٕ، ٓايـا ض اغـتُ بُغـَِ نـُؽ               ًَطَ ٓـَُي َّٙ َـُْابت ٓـُي َِ، بـُ يُى َىونـُتإ زاوْـُت

َِ يإ ُٖضنُؽ َىونُّ خّ٘ وَضططتىوَ ُٓواُّْ يـُى واضغـًإ َـاوَ؟، نـ     ىْهُ يـُ  َىونُيُنتإ زاوُْت
ًَُـُ ٓـُو       ًَت، ب٘يـُ ٓ ًَٓ ًَو يُغُض نُؽ و ناضّ ُٓواْـُ ْـَُ يًصُْ َىْاقُؾُّ ُٓوََإ نطز ب٘ ُٓوَّ ظوَيُ
ََِٙ ُٓو ثطغًاضََإ بسَيتُوَ، ُٓواُّْ يُى واضغًإ َـاوَ، نـٕ٘    ض َيصَيَُإ زاْا، حُظ زَنُّ َُْابت وَ

( يــُخاَيِ )ع( يــُ 2ْــُ، زوو، يــُ بط طــُّ ) َىونــُتإ بــ٘ تــُوظيع نــطزووٕ، َُبُغــتِ ٓــُْؿاٍ و نًًُــا باضا  
ثط ٗشَنُّ َُْابتإ ٖاتىوَ باوى و زايو و باغِ شْتإ ُْنطزووَ، حـُظ زَنـُئ ضووْهطزُْوَيـُى بـسَٕ،     
ًَؿًٓاضَنُؾـِ        ًَهِ قاْىِْ ُٖيـُ َـُْابتإ باغـتإ ْـُنطزووَ؟، ٓـُوَّ ث ًَٓاِْ شٕ ؾت ٓايا َُغُيُّ ْاوُْٖ

ًَؿُُضطُ بُض  ًَُُ يُ يًصُّْ ث َِ بـ٘ نـُؽ و     ٓ َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ، زياضَ َُُٓ ياغايُنِ تايبُتـُ زَضُٓنـ
ًَهُإ نطزووَ بسضَيت بُ نُؽ و ناضّ ؾـًُٖسإ، بـُ شٕ و َٓـساَيِ     ًَُُ باغِ َىخُغُغات ناضّ ؾًُٖسإ، ٓ
َّ بـُ نـُؽ و نـاضّ ؾـًُٖسإ،         َّ، ب٘يُ ض َيصَنَُإ زياضّ نطزووَ، طىـتـإ تايبُـتُْسيـُى بـسض ؾًُٖس بسض

َِ ت٘ظَيـو َىونـُّ     و ًَؿُُضطُ و ؾًُٖسإ ُٓو بط ََإ زياضّ نطزووَ ب٘ ُٓوَّ نُ ٖـًض ْـُب َنى يًصُّْ ث
ًَُُ زاواَإ نطزووَ شٕ  ٍَ     111نُؽ و ناضّ ؾًُٖس ظياز بهات، ب٘يُ ٓ َّ، َٓـا ُٖظاض زيٓاضّ ب٘ غـُضف بهـط
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ًَُــُ نطزووَاْـُ       35 ٓ ٍَ ًَِ ٓــُو تُعًًُاتـُّ بــ٘ َٓـا اض بـ٘ شٕ، ٓــُّ ياغــايُنِ  ٖــُظ 111ٖـُظاض زيٓــاض بـُث
َّ بُ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ، غىثاغتإ زَنُّ.  تايبُتُ ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ تايبُـتُْسيُى بسض

 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

ََٙــت بــ٘ قػــُّ ثُضيــَُاْتاضَ بــُض َيعَنإ ُٖيــُ؟، يــإ   ًَبًًٓــت ُٖيــُ؟، ُٓطــُض وَ َــُْابِ وَظيــط ُٓطــُض ت
 وْهطزُْوَيُى؟، ؾُضَىو.ض و

 بُض َيع قباح التس)ٓاضاّ(/ وَظيطّ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَــطو    ظٗض غــىثاؽ بــُض َيع غــُضٗنِ ثُضيــَُإ، بــُض َيعإ ُْٓــساَاِْ ثُضيــَُإ، بــ٘ ٖــَُىو ٓــُو طؿتىط٘يــُ ت

َِ زَنُّ تُٓهً ًَيُّ بايُخُ، غُضَتا بُوَ زَغت ث س نطزُْوَيُى يُوَّ نُ وَنى بـُض َيعتإ  تُغُيُ، نُ َ
ًَؿًٓاضتإ نطز ُٓوَّ َىونُ نطا بُ ؾًُٖساُْ)َىغتُحُقات( ؾـًُٖساُْ ٓـُوَ تُغـبًت بـىو، ظٗض بـاف       ث
ًَُُ َاوَيُى  ًَؿُّ ظَوّ، ٓ ًَؿُ ناضَغُض زَنات، غُباضَت بُ ن ًَيُّ غىثاغُ، ُٓوَ ظٗض ن ناضَغُض نطا، َ

َّٙ ظَويـُنِ تـطّ          يَُُوبُض بُض َيُٓايِ ُٓوََإ ناض َغـُض نـطز ٓـُوَّ نـُ ظَويُنـُّ ؾطٗؾـتىوَتُوَ، بـُ
َِ، ُٓوَ  َّ، ًَٓخُنُّ ب٘ زَضزَن ًَت ًَٓخُنُ وَضبيط َِ ب٘ ْ٘شَْهطُْوَ، ب َِ، يإ خاْىويُنِ تطّ ُٖب ُٖب
ــُتِ         ــُ، بُتايب ــُوَ ُٖي ــُ ظَوي ــسّ ب ــىوِْ ظَوّ، ثُيىَْ ــُ ب ــُباضَت ب َّٙ غ ــُ َّ، ب ــُنط ــُيط َو ٓ ــتانُ ث ًَػ ٓ

ًَُاِْ ُٖيُ، يُ ؾىَيِٓ تـط ٓـُو    ؾًُٖساِْ ًَط ُٖيُ، يُ غً غُْيُض ظَويإ وَضُْططتىوَ يُ ؾاضَنإ، يُُٖوي
ًَو يُزاًْؿـتُٓناِْ      ًَػتا ظَوّ نُّ ب٘تُوَ، َاوَيُى يَُُوبـُض يـُ يـُن ًَؿاُْ  ُٖيُ، يُو ؾاضَ طُوضاُْ ٓ ن

      ٕ ًَطّ باغِ ُٓوَ نـطا، ثؿـتًىاِْ ٓـُوَ نـطا يـُ ٙيـُ بـُض َيع غـُضٗنِ حهىَـُت و     ُٓصتىَُِْ وَظيطإ بُ ت
ٍَ بُض َيع وَظيطّ ؾاضَواًْـ زاًْؿتؽت ب٘  ًَُُ يُطُ َِ ناض يُغُض ُٓوَ بهطآ، ٓ وَظيطّ ؾاضَواًْـ طىتِ زَب
َّ، وتًـإ خ٘يـإ وَنـى وَظاضَتـِ ؾـاضَواِْ بُضْاَُيـُنًإ            ناضَغُض نطزِْ ٓـُوَّ نـُ ظَوّ زابـُف بهـط

ًَػتا يُ َىتابُ َِ بـ٘ ؾـًُٖساِْ    ُٖيُ، ناضّ يُغُض زَنُئ و ٓ ًَىيػت ٖـُب عُ نطزْسائ، ًٖىازاضئ ظَوّ ث
ًَؿـُنإ يـُعِٓ        ًَهـُ يـُ ن ًَٓاُْوَّ ضوؾاتُنإ، بُضاغـتِ ٓـُوَ يُن غُْيُض يُ َُٖىو ٙيُى، غُباضَت بُ ٖ
ًَػتا ُٖض حهىَُتِ ٖـُضَيُِ   ناضَيهِ ٓاغإ ًُْ، يُى، زياض ًُْ، زوو، زَغُٙتُنُ، ياغايُنُ ُٖيُ، تاوَنى ٓ

َٙتِ زاوَ بُ وَظاضَتـِ  نىضزغتا ًًَُوَ خُضيو بىوَ، غ٘ضاؽ ُٓنُئ، َُُٓ ياغايُنُ، ياغاّ عرياقِ زَغُ ٕ ث
ًَــىَ خ٘تــإ      َٙتِ ياغـايِ، يــُ ض ووّ َــىططاؾِ و ًَُٓٓؿـُوَ، ٓ َٙتًإ ُٖيــُ زَغــُ َـاؾِ َــطٗظ، ٓــُوإ زَغـُ

ٍَ ُٓوَؾسا  َّٙ يُطُ ًَُُ ًُْ، بُ ًَُـُ تًُـُنافتإ بـُ بـُضزَواَِ     ُٓظأْ ُٖيُ يُ بًاباُْنإ يُبُض زَغتِ ٓ ٓ
َٚوَإ ُْنطزٗتُوَ يُ ض اطُياْسْـُنإ،   ًَػتا تًُُإ ُٖيُ نىوَ ب٘ بًابُناِْ عريام ب يُ غ٘ضاؽ نطزْسائ، ٓ
ًَُـُ      ًَت ثؿهٓؽت بهات، ض اَإ ُْطُياْـسووَ، بـ٘؟، غًاغـُتِ ٓ خَُيهُإ ْاضزووَ عُؾايُض ض اَإ غجاضزووَ به

ٍَ و ُٓو خَُاُْ ُٓوَيُ بُ طؿتِ خُّ نُّ بهط ًَُُ باغِ ط٘ض ّ بُنَُ٘ َّ، َُٖىو ض ٗشَيو ٓ َيتُوَ ظياز ُْنط
ًَتُوَ، نـُ يُطـَُيًإ قػـَُإ نـطزووَ،      ُْخُيُٓوَ بُتايبُتِ ب٘ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ، نُ بطيًٓإ ُٓنىي

       ّ ــاض ــُ َ ًَُ ٓ َّٙ ــُ ــطزووَ، ب ــُناًْـ ن ــُ نُْاَي ــإ ي ــُتِ زاواَ َّ، بُتايب ــُنط ٓ ٍَ ــا ــإ ؾَت ت ــُ  ض ٗشَناًْ وا ُٖي
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ًَىَيُى نـُ ٓـُو َُغـٔىيًاتُّ      َٚوّ ُٓنُيُٓوَ، بُؾـ ًَُُ ب ٓ َِ ًَهِ وا ُٖب تًُُنافتإ ناض زَنُٕ، ُٓطُض ؾت
ًَُـُ     َّ، بـ٘ ٓ َِ ناضّ باؾرت بهـط ٍَ ُٓوَؾسا ُٓب َّٙ يُطُ ًَُُ ظٗض بُ ططْيِ ُٓظاْؽت، بُ نُّ نطزُْوَّ خُّ، ٓ

َٙتِ وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ و يـإ حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ      ططْيُ ُٓو ياغايُّ عريام َُٖىاض بهطَيتُوَ، نُ زَغـ  ُ
ًَؿـتا يـُ ثُضيـَُاِْ عرياقـِ ٓـُوَّ           ًَؿـهُف نـطاوَ َاوَيُنـُ، ٖ َّ، ُٓوَ ٖـَُىاضَيو ث نىضزغتإ ظياتط بهط
ًَُـُ نُزَغـتُإ بـُو ياغـايُ        ًَؿًٓاضَّ نُ نطاوَ بُض َيـصَ، خـّ٘ ٓ تُبُِْ ُْنطزووَ، غُباضَت بُوَّ ُٓو ث

ًَو ظياتطّ ث ٍَ نطز غاَي ًَهُإ ططت، بُ ٖاوبُؾِ يُطُ ًَُُ نْ٘ؿطاْػ ًَهىوَ، ُٓو بطازَضاُْ َُٖىوّ ُٓظأْ، ٓ
ًَُــُ    ًَو ثُضيــَُاْتاضّ بــُض َيع، بُتايبــُتِ يًصْــُّ ؾــًُٖسإ و نــُؽ و نــاضّ ؾــًُٖسإ، ُٓوناتــُ ٓ نَ٘ــَُي

َّ ب٘ زازثـُضوَضّ ظيـاتط،    ًَسا بهط ًَسانىوُْوَّ ث َُّْٙ َٙإ ططْط بىو ث ًَو يُو خا واضغـِ ؾـًُٖساِْ   يُن
ًَو بــ٘ نــات و ؾــىَيِٓ خــّ٘ ُٓطُض َيتــُوَ،   ًَِ ض َيُٓايًــُناِْ نــٕ٘، زيــاضَ ٖــُض ؾــت ًَٓ٘غــايس بــىو، نــُ بــُث

َّ، ٓـُوَّ   111حىنُُنُّ، ُٓو ناتُ وا زياضّ نطاوَ ُٓوَّ يُى ؾًُٖسّ ُٖيَُىونُيُى يـُ   % وَضٓـُطط
   ٖ ًَـطَ ٓـُوَّ زوو ؾـُ َّٙ ي َّ، بُ ًَـٓج،      نىاضّ ُٖيُ زوو َىونُ وَضُٓطط َِ ؾـًُٖسّ ُٖيـُ، ث ًسّ ُٖيـُ، غـ

          ،َِ ًَو ٖـُب ًَؿـًٓاضَإ نـطز ٓـُو ناتـُ ًٓٓػـاؾ ًَُـُ ث ؾُؾِ ُٖيُ، ُٓوَ ت٘ظَيو ْا زازثُضوَضيُنِ تًـا بـىو، ٓ
ًَِ ًٓٓػـاف بـُ تىاْـاّ ٓـُو ناتـُ بـري ُٓنُيتـُوَ، بريَـإ نـطزَوَ نـٕ٘ ناضَغـُضّ بهـُئ،              يُعِٓ ت٘ َُٓي

 ًَُُ ًَػـتا ٖـُض ؾـًُٖسَيو     بُٙيُِْ نُّ ض َيصَ، نىْهُ ٓ طُيؿتىويُٓتُ ُٓو قُْاعُتُّ يُ ٍُٖ و َـُضَِ ٓ
ًَػــتا ُٓواْــُّ واضغــِ ؾــًُٖساِْ غــُْيُض وَضّ ٓــُططٕ، ٖــُض ؾــًُٖسَيو، ًٓٓجــا     ٓ ،َِ ًَهِ خــّ٘ ٖــُب َــاؾ
ًَُإ وايُ و قُْاعُـتإ وايُ ُٖض ؾًُٖسَيو َـاؾِ   ًَػتا ث ؾًُٖسّ ًَٓ٘غايس َاوَ، ُٓوَ غُباضَت بُوَّ ٓ

،َِ غُباضَت بُ غـٓسوقِ ٖاونـاضّ وَظاضَتـِ ناضوبـاضّ ؾـًُٖسإ، حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ          خّ٘ ُٖب
ًَؽت        ًَ خّ٘ ثؿتًىاِْ ُٓنات، ُٓو ٖاوناضيُ بُ َاْاّ ٖاوناضيُنـُ، ٖاونـاضّ تُْسضوغـتِ ُٖيـُ، ٖاونـاضّ بـاب

َِ ْاوَنُّ بي٘ض زضَيت، غٓسوقِ ٖاوناضّ ُٖيـُ ز  ًَىنُض، ُٓطُض ب٘ خعَُتهطزٕ ب َّ،   ُٓوَّ بُخ ابـُف ٓـُنط
ًَُـُ     ًَيُّ ُٓو غٓسوقُ بيطَيتُوَ، غُباضَت بُ َىخُغُغاتِ ٖاوغُضطريّ و زَضَاَيـُ، بُض اغـتِ ٓ ُٓوَّ َ

ًَؿًٓاضَإ نطز يُ َاززَنُ يُ بط طُّ ) َّ، يـُعِٓ نـاض    9ث ( ض َيُٓايٌ يُ ٙيُٕ وَظاضَتِ ؾًُٖساُْوَ زَضبهـط
  َ َِ وَظاضَت و ٙيـُِْ ًَـا  ًَىإ زوو، غ َّٙ        ُٓنُوَيتُ ْ َّ، بـُ َّ، نـاض زوا ُٓنـُو ًَُٔنـُو ًـاو ٓـاَي٘ظّ ظيـازّ ت

 َّ َِ بهط َُُٓ يُبُض ُٓوَّ وَنى ًُٓتًاظَيهِ تًايُ، وَنى ُٓوَّ ناى ؾعإ باغِ نطز، وَنى ًُٓتًاظَيهُ ُٓب
ًَػـتا ٓـُو             َِ ٓـُنات، ْـُوَى ٓ ًَبـَُ َِ ٓاغـاْرت و ظووتـط ناضَنـُ َ بُ ًُٓتًاظ، ُٓطُض وَظاضَتـِ ؾـًُٖسإ بـ

ًَؿُيُ ًَؿُ نُوتُ ُٓو بط ياضَّ نْ٘رت زَضنطاوَ، غُباضَت بُ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ، َاوَيُنـُ     ن َاوَيُى ن
ٍَ وَظاضَتــِ تُْسضوغــتِ،     ًَهُإ ُٖيــُ يُطــُ ًَُــُ ض َيهــُوتٓ نــىاض غــُْتُض نطاوُْتــُ غــُْتُضّ زَضووْــِ، ٓ

ًَو يُواْـُ نـطاو       ًَىيػت و ؾاضَظا زابؽت بهُٕ ب٘ ٓـُو غـُْتُضاُْ، يـُ يـُن َ، ٓـُوَّ ؾـ٘ض ف، زاوا   نُغتاؾِ ث
ًَؽت ؾ٘ض ؾُ، نُٙضَ، باضظاُْ، يُ بازيٓـاًْـ ُٖيـُ، نـُ غـتاف زابـؽت       ًَ نطاوَ يُ ؾىَيُٓناِْ تطيـ، ُٓوَّ باب
ًَُُ بُؾِ ٙيُِْ زَضووْـِ نـاى نطزْـِ باغـِ      بهُٕ ب٘ ُٓوَّ ُٓو ٙيُُْ زَضووًُْ ض َناو بهُٕ، بُض اّ ٓ

ْـ    َّ        َاززيُ، باضّ َاززّ نُ نـاى بـىو ظٗض ثُيىَ ٍَ ُٓوَؾـسا ُْٖـس سّ بـُ ٙيـُِْ زَضووًْـُوَ ُٖيـُ، يُطـُ
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ًَىيػـتِ بـُ نـاوزَيطّ تايبـُت ُٖيـُ، ٓـُو غـتاؾاُْ              َِ، ٓـُوَ ث حاَيُت ُٖيُ ُٓوَّ نـُ تىوؾـِ غـُزَُ ٓـُب
ًَُـُ     َّ، غُباضَت بُ زَضَاَيُّ خىَيٓسٕ، تاظَ ب٘يـإ زَضنـطاوَ، ٓ يُٙيُٕ وَظاضَتِ تُْسضوغتًُوَ زابؽت بهط

ًَؿًٓاضَإ ن ًَػـتا بـ٘ زَضنـطاوَ، يـُ بـىاضّ        111طز ُّٖ نطَيِ خىَيٓسٕ نطايُ ث %، ٖـًَُـ زَضَاَيُنـُيإ ٓ
ًَو يـُ ُٓضنـُنإ ُٓوَيـُ           َّٙ يُ ياغا نُْ٘نُزا ٓـُوَ خـّ٘ زَغـت ًْؿـإ نـطاوَ، يـُن َِ نطْسايُ، بُ ًَبَُ َ

ًَىَّ ياغــا نُْ٘نــُ ُٓوا   َّ بــ٘ نــىض  و نهــِ ؾــًُٖس، يــُ نىاضنــ َّ َُغــُيُّ خىَيٓــسٕ زابــؽت بهــط ْــُ ٓــُنط
َّ، غُباضَت بـُ تاقاْـُنإ، َُٖيبُتـُ تاقاْـُنإ      َّ، ب٘ ُٓوَّ ياضَُتِ نىض  و نهِ ؾًُٖس بسض َِ بهط ًَبَُ َ
     َّ ًَػـتا نـُ ٓـُنط َِ باؾـُ، ٓ ًَطَف ًُٓتًاظَيهًإ ُٖب ًَُإ وايُ ي ًَُُ ث يُ ياغا نُْ٘نإ ًُٓتًاظَيهًإ ُٖيُ، ٓ

،َِ ًَٓ ًَهِ ظٗض      بُ ؾًُٖساُْ ُٓو ًُٓتًاظَ نُْ٘نُيإ ْاَ ب٘يُ ًُٓتًاظّ تاظَ غـُباضَت بـُوَّ ٖـٍُ وَـُضَ
ًَُـإ باؾـُ ٓـُو ؾـًُٖساُْيُ         ًَُـُف ث ًَهِ زياضٕ، بُض اغتِ َىعاْاتِ ظٗضيـإ ُٖيـُ، ٓ تايبُتِ ُٖيُ، نُغاْ
ًَُإ وايُ  ًَُُ ث ًَتُوَ ب٘ ُٓو ُْوَّ نُ ُٖياُْ، ثؿتًىاِْ ُٓوَ ُٓنُئ، غُباضَت بُ يًَ٘هِ زاضايِ، ٓ ًَٓ ؿت

َّ، يـُنًإ يُنػـاِْ و زازثُضوَضيُنُيـُ،     يُغُض  زوو َُبسَٖ َُغُيُّ َاف و ًُٓتًاظات ناضّ يُغُض بهـط
ًَؽت َُٖىو ؾًُٖساِْ غُْيُض يُى َىونـُّ بٓـُض َتًإ    ًَ ُٓوَّ تطيإ ًٓٓػاؾُ، يُعِٓ يُنػاِْ ُٓوَيُ ب

َٙتِ  ُٖيُ وَنى يُى، ؾًُٖساِْ ًَٓ٘غايس بُيُنػـاِْ يـُى َىونـُّ بٓـُض َتًإ ُٖيـُ، ؾـًُٖ       ساِْ ٖـاوو
ًَؽت ؾـًُٖسّ            ًَ َّٙ َُغـُيُّ ًٓٓػـاف ُٓوَيـُ بـاب َىونُّ يُنػاًْإ ُٖيـُ، يُنػـاًُْنُ يـُو ث٘يُيـُ، بـُ
ًَو يـُ َىونـُنُّ        ًَهِ ظٗض خـُباتِ ُٖيـُ، بُؾـ َْٙ ًَه٘ؾاِْ ُٖيُ، غـا ًَؿُُضطُ ثًُّ ُٖيُ، ت ًَؿُُضطُ، ث ث

ًَؿُُضطايُتِ ُٖيُ، تُْاْـُت   يإ ُٓو ؾًُٖساُْيُ ثُيىَْسّ بُ َىونُّ بُٓض َتًُوَ ًُْ، ثُيىَْسّ بُ ث
ٍَ ُْنطَيت، ُٓوَ ؾًُٖساُْ ًُْ، ُٓوَّ  ًَهُ َِ، ُٓو َاؾُّ ُٖيُ، ب٘يُ ت ًَؿُُضطُف ُْب ُٓطُض يُ وَظاضَتِ ث
ًَػــتا،   ًَُــُ َُٖاْــُ ٓ َِ يــُو ثْٚاْــُّ ٓ َّ باؾــُ، يــُن ًَؿــُُضطايُتًـ ض َنــاو بهــط َِْٙ ث ثًُنــُّ، ٓــُوَّ غــا

َُِْ وَظيطإ َاوَيُنُ ب٘ ض َيهدػتُٓوَّ ثًُّ ؾًُٖساُْ، ًٖىازاضئ ُٓوَ ثُغـُْس  بُضْاَُيُنُ يُ ُٓصتى
ًَسانىوُْوَ بهُئ بُ ثًُّ ؾًُٖسإ، ٓـُو َاؾاْـُّ ُٖياْـُ ض َيـو خبطَيتـُوَ، ٓـُو        ًَُُ ث َّ، ب٘ ُٓوَّ ٓ بهط

      َٙ ــا ــطيٓٔ و غ ــُُضطُّ زَي ًَؿ ــُ ث َِ، ُٓواْ ــُب ــُُضطاُْ ٖ ًَؿ ــُو  ث ــ٘ ٓ ــتِ ب َّ بُض اغ ــُو ــاؾُف ي ًَهِ ظٗض ًٓٓػ ْ
َٙتِ، ُٖض يـُ زَقـِ    خعَُتًإ نطزووَ، غُباضَت بُو َاؾاُّْ نُ ب٘ ؾًُٖسّ غُْيُض و ًَٓ٘غايس و ٖاوو
َِ يُو َُغُيُّ ظَوّ بُتايبُتِ، وا ْىوغطاوَ نُ بُتًُْا ب٘ ؾًُٖسّ غـُْيُض و   ياغا نُْ٘نُ ٖاتىوَ، بُؾ

ًَُُ زياضقتإ نطزووَ، غُضباضَت بـُ  ًَٓ٘غايسَ، ُٓوَّ َاؾِ ظَوّ، ُٓوَ يُزَقُ نُْ٘نُّ ياغازا  ٖاتىوَ، ٓ
ًَُــُ    ًَُــُ، ٓ ًَُــُ و ٓــُضنِ ٓ ًَُــُ ٓاواـتــإ ُٓوَيــُ َىعاْــاتِ ٓ ًَــىَ زَظاْــٔ ٓ وَظاضَتــِ ؾــًُٖسإ َُٖيبُتــُ ٓ
ــرتئ           ــُ باؾ ًَُُي ــاواتِ ٓ ــو، ٓ ــَُىو ناضَي ــُو ٖ ــَُىو ثًؿ ــى ٖ ــُ، وَن ــُإ ُٖي ــُو َىعاْاتًؿ ــُضنُإ ُٖي ٓ

َّ بُ  ًَؿهُف بهط ًَـو  خعَُتيىظاضّ ث ًَُإ خ٘ؾُ وا زَغت نطاوَ بؽت َُٖىو َاؾ نُؽ و ناضّ ؾًُٖسإ، ث
ًَُـإ        ًَُـُ ث ًَىَ خ٘تإ واقًعُنـُ ٓـُظأْ، حهىَـُتِ نىضزغـتإ، ٓ ٓ َّٙ ًَو بهُئ، بُ و َُٖىو َىغتُحُقات
ًَساططّ بهُئ يُوَّ نُ حهىَُتِ عريام ُٓو قُضَبىو نطزُْوَ زابؽت نطا، يـُعِٓ بًهـُئ بـُ     وايُ ظٗض ث

ًَهِ َــَُاوَضّ، ثُضيــَُاِْ، حهــىَِ، طىؾــاضَيهِ ظٗض ظٗض زضوغــت بهــُئ، ٓــُزتاضَ بــاف بــىو          خىا غــت
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َِ ٖـَُىوَإ            خ٘ؾبُختاُْ حهىَُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ، ٓـُو زاخىاظيـُّ يـُ ض يـعّ يُنـُّ نـطزووَ، ٓـُب
ًاغـًُوَ  ثؿتًىاِْ بهُئ، وا بهـُئ ٓـُو قـُضَبىو نطزْـُوَ ببـآ، نـىْهُ يـُ ض ووّ ياغـايًُوَ يـُ ض ووّ غ         

ًَػـتاف نـُ ُٖيـُ، ٖـُض زاوا          َِ حهىَُتِ عريام ُٓو َاؾاُْ زابؽت بهـات، ًٖـىازاضئ بتـىاْؽت َُٓاْـُّ ٓ ُٓب
بهُئ حهىَُتِ عريام بًهات، بُض اغتِ ُْوَى يُغُض ُٓو بىزَُ زياضّ نطاوَّ نُ حهىَـُتِ نىضزغـتإ   

ًَُــُ نى   ًَؽت يُنػــاِْ و ًٓٓػــاؾِ، ٓ ًَ َّ، ًٓٓػــاؾًُنُف بــاب ضزغــتإ ؾــًُٖسَيهِ ظٗضَــإ ُٖيــُ،  وَضّ ٓــُطط
ٍَ نـىشّ و زشّ َطٗظايـُتِ، ٖـَُىو       ًَهِ ظٗضَإ يُو َُْياْـُّ نَ٘ـُ طىْسَيهِ ظٗض ض ووخاوَإ ُٖيُ، ظياْ
ٍَ حهىَـُتِ عـريام، ؾـىَيُٓناِْ تـطّ عـريام ؾـًُٖسيإ           َُْيُنإ بًًٓىَ، ُٓطُض بـُضاوضزّ بهـُئ يُطـُ

َّٙ بىزَُيإ  ًَُُ 82يُ نَُرتَ، وَيطاًْإ نَُرتَ، بُ ًَُُ َاف 17%يُ، ٓ ٓ َِ % ف ْاطاتُ زَغتُإ، ب٘يُ ُٓب
ًَػـتا َُٖاْـُ ثـط ٗشَّ قـُضَبىو نطزْـُوَ،       ًَو، وَنى ثط ٗشَيُى نُ ٓ و حُقِ ؾًُٖسإ خبُيُٓ غُض غٓسوق
َّ، ظٗض    ًَهُوتىاِْ نىضزغـتإ بـسض ًَُُو ُّٖ ظيإ ي َّ َاؾِ نُؽ و ناضّ ؾًُٖساِْ ٓ عريام زياضّ بهات، يُو

 غىثاؽ.
 بُض َيع ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌ/ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:

َِ غــُعات و ًْــىَ ٓــَُط ٗ بُتــًُْا يــُى َاززََــإ َىْاقُؾــُ نــطز، بــريو   بــُض َيعإ زيــاضَ زَظاْــٔ َــاوَّ غــ
ًَىيػـتِ بُناتـُ يًصْـُّ ٖاوبـُف،           ًَؿًٓاضّ ًَـاواظ، ثطغـًاض، ُٓواْـُ ٖـَُىوّ زيـاضَ ث ب٘نىوِْ ًَاواظ، ث

َِ، ب٘ٓــُوَّ تــُعبري يــُ ض َٓــِ ٖــَُىويإ بهــات، ب٘يــُ تاوتىَيًــإ بهــات، بــ٘ ٓــُ وَّ ثىختُيــُنِ بــاف زابٓــ
ًَطئ.11زاًْؿتُٓنُ زوا زَخُئ تا بُياِْ غُعات ) ًَـ ًْىَض ٗ بُ خىاتإ زَغج  ( ث

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغٕٚ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبسار                ؾط  
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضٗنٌ                    ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ   َ

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 05ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُهتُ  2102\5\7ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕخ  ىيٌ غ
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  (15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  7/5/2102 ضَيهُوتٌ ؾُهتُغ

ًَط )   ًَـ ًْىَض ٍٗ(ٍ 11ناتصَ ٌَ  ضٗشٍ ث ًَـطام   -نىضزغـتإ   ثُضيَُاٌْ  7/5/3112ضَيهُوتٌ  ؾُهتُغ ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  ُضٗنٌ غ ز.اضغٕٚ بايع امساعًٌبُ غُضٗنايُتٌ  بـُض َيع ز. حػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَيطٍ غُضٗى و،  ًَطٍ  َ ٕ بُض َيع ؾطغت علتس عبسار غـهطت ّ خـىيٌ   (15ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1)ٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ   َوط ( يُ ثُي31(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (15ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾـُهتُ ضَيهـُوتٌ   11غ ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ غ ًَىَيُ    زا 7/5/3112(ٍ ث بـُّ ؾـ

ًَت:  ب
ًًٌََُ ياغاٍ َـاف  بُضزَواَبىوٕ يُغُض خػتُٓض وو  -1 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ َُٖىاض نطزٌْ غ و طؿتىط٘ نطزٌْ ث

 و ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسو ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.
 –خػـتُٓض وو و طؿتىطـ٘ نطزْــٌ ثـطٗشَ ياغـاٍ ثاضاغــتين تُْسضوغـيت زَضووْـٌ يــُ ٖـُضَيٌُ نىضزغــتإ         -3

ًَطام.  ع
ًَيطٍ بُض َيع   :ثُضيَُإضٗنٌ غُحػٔ ستُس غىضَ/ َ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ ـ عـريام، خـىيٌ              بُْاوٍ طـُيٌ نىضزغـتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط َٗإ زَغـت ثـ

ًًٌََُ َُٖيبـــصاضزٕ، غـــاَيٌ نـــىاضَّ، خـــىيٌ ططَيـــساٌْ زووَّ، شَـــاضٍَ زاًْؿـــؼت )  (، ضٗشٍ زاًْؿـــؼت 15غـــ
 ، بُضْاٍَُ ناض:7/5/3112

ًٌَ ح ــُث ــُ ) ب ــُناٌْ بط ط ــاززَ )1ىنُ ــاضَ )  31(ٍ َ ــاوخٍ٘ شَ ــُيط َوٍ ْ ــُ ث ــاَيٌ  1( ي ــطاوٍ غ ــَُىاض ن ٖ ٍ)
ًَطام، زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين  -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1993 ع
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ًَطٍ 15شَــاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ ناتــصَ ًَـ ًْــىَض ٍٗ ض ٗشٍ غــ11(ٍ ٓاغــايٌ خــىيٌ غــ ٌَ ؾــُهتُ ٍ ثــ
ًَت: 7/5/3112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًًٌََُ ياغاٍ َـاف   -1 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ َُٖىاض نطزٌْ غ بُضزَواَبىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طؿتىط٘ نطزٌْ ث
 و ًُٓتًاظاتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسو ُْٓؿايهطاوَنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.

 –سضوغـيت زَضووْـٌ يــُ ٖـُضَيٌُ نىضزغــتإ    خػـتُٓض وو و طؿتىطـ٘ نطزْــٌ ثـطٗشَ ياغـاٍ ثاضاغــتين تُْ     -3
ًَطام.  ع

ًَؿـُُضطُو ياغـايٌ       ًَطٖاتين بُض َيع وَظيطٍ ؾًُٖسإ و وَؾسَ ياوَضَنٍُ زَنـُئ، زاوا يـُ يًصْـُناٌْ ث بُخ
 زَنُئ بؿُضَىوٕ ب٘ غُنٍ٘ يًصُْنإ. ؾُضَىو ناى ناضزٗ.

 بُض َيع ناضزٗ ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُ ًٌَ ثُيط َوٍ ْاوخ٘ يُ َـاززٍَ )  ٓ ( نـُْسئ يازاؾـتُإ زاوَتـُ غـُضٗنايُتٌ     54َاوٍَ ضابطزوو بُث
ًَو يُو يازاؾتاٍُْ نُ يُو َاوَيُ زاَـإ   ًَىَيُنٌ ؾُضٌَ، يُن َٙهتإ وَضططتىوَ بُؾ ثُضيَُإ، نَُرتئ وَ

ًَُاْىايـُ    وَنى ؾطانػًُْ٘ناٌْ ٓ٘ث٘ظغًٕ٘ ثُيىَْساض بىو بُ خػتُٓ بُضْاٍَُ نـاضٍ زَ ثـ   طٗشَ ياغـا، نـُ ث
ًٌَ ثُيط َوٍ ْاوخ٘ ُٓو ثطٗشَ  ًَىيػتُ بُث ًَت، ث ياغاٍ ططْئ، ُٓطُض ططؾتُنُ يُغُض غاظإ، يإ تُواؾىم ب
ٍَ طؿتىطـ٘ يُغـُض تـُواؾىم بهطَيـت، ْـُى ُْخػـتُٓ           ًَُٓ بُضْاٍَُ ناض، يإ بهـُٓ يًصْـُنإ يـُو ياغاياُْ ب

ٍَ خػـتين، بُض اغـ    ًَؿـُيُ زَبًٓـُوَ،        بُضْاٍَُ ناض، ُْ ثؿـتيى يت ٓـُوَ َاوَيـُنٌ زيـاضَ ضووبـُض ووٍ ٓـُو ن
ًٌَ ثُيط َو ُّٓ َُغُيُيُ يُنٚ بهُُْوَ، يُبُضنـٌ غـُضٗنايُتٌ نـُ     ًَطَ ثُضيَُاْتاضإ بُث ًَُإ خ٘ؾُ ي ث
ًَؿاٍُْ نـُ ٖـُٕ    يازاؾتُنُ زَزَئ ب٘ ُٓو ثطٗشاٍُْ ًُُُٖٓتًإ ُٖيُ ب٘ ضَيهدػؼت، يإ ب٘ ضَييطتٔ يُو ن

َّٙ زَزاتـُوَ، ْـُ           ثُيىَْ َٙتٌ ُٖيـُ، بـُ غًػـتَُُ غًاغـًُنٍُ ُٖيـُ، ْـُ بـُ ضَمسـٌ وَ سٍ بُ شياٌْ ٖاوو
ًَو زَنطَيـت نـُ     ًَىيػت بُ غاظاُْ، غاظإ يُ ؾـىَيٓ زَغتاتُ بُضْاٍَُ ناضو زوايًـ زَبًػتًُٓوَ نُ طىايُ ث

ٌَ بهطَيت، يإ يُْاو قاعُ، يإ يُ ْاو يًصُْنإ، غىثاؽ.  طؿتىطٍ٘ ي
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع  حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَػـتا تـُضحِ زَنـُّ             ًَهِ نـُ َـُْابت ٓ ًَُـُ ْـاتىاْؽت خـاَي يُض اغتِ زا َُُٓ يـُ زَضَوَّ بُضْاَـُّ نـاضَ ٓ
ٍَ ٓـُّ               َّ يـُزواّ ٓـُّ ن٘بىوْـُوَ يـإ غـبُّ بـُياِْ َُْابؿـت يُطـُ بًدُيُٓ بُضْاَـُّ نـاض، بـُآلّ زَنـط

ُْنأْ بؿُضَىوُْ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و وَآلَـِ خ٘تـإ وَضططْـُوَ،    بطازَضاُّْ نُوا غُضٗنِ ؾطانػً٘
 ظٗض غىثاؽ، يًصُّْ ياغايِ ب٘ غًاغُ نطزِْ َاززَنُ ؾُضَىوٕ.

 ناى عىِْ ؾُضَىو. 
 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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َِ ُْٓــساَاِْ ثُضيــَُإ ض اوب٘نــىوِْ خ٘يــإ غــُباضَ  ًَؿــًٓاضَناًْإ يــُ زاًْؿــتِٓ زوَيٓــ ت بــُ َاززَنــُ و ث
ًَـو بـىوٕ               ًَؿـًٓاضّ ض َيـو و ث ًَؿـًٓاضاُْ نـُ ؾًعًـُٕ ث ًَؿهُؾِ ثُضيـَُإ نـطز، يـُ ُٓصتاَـسا يًصْـُ ٓـُو ث ث
ــتِ        ــطازَضإ بُض اغ َّ ب ــس ــًٓاضاُْف ُْٖ ًَؿ ــُو ث ــت، ي ــط بهطَي ــس ت ــايُنُ زَوَيَُُْ ــىو ياغ ــُوَ  ب ــتِ ٓ َُبُغ

اُْٖط خإ نُ َىٙحُظَيُنِ َىاًْسا بًُْػبُت باب و زايـو  َىٙحُظاتِ باؾًاْسا، بُ تايبُتِ خىؾهُ ٓ
ًَىَ، ًٓجـاب       َّ بطازَضاْـِ تـطيـ بُٖـَُإ ؾـ ًَٓاًْإ يُ قاْىُْنُزا، ُْٖس ًَٓاًْإ يإ ُْٖ و نًُْ٘تِ ْاو ٖ
ًَُُ غـًاغُّ َاززَنـَُإ    ًَٓؽت غىثاغِ َُٖىويإ زَنُئ، يُ ُٓصتاَِ ُٓو ض اوب٘نىوْاُْ، ٓ ْانات ْاويإ ب

ًَ ًَػتا زَغتىَيُُٓوَ.بُّ ؾ  ىَيُ زاض ؾتىوَ نُ ٓ
 :5املاد٠ 

 اٚال/ تعدٍ ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ ايطابع١ َٔ ايكإْٛ ٚناالت٢:
 ( ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ  باؿكٛم ٚاالَتٝاشات االت١ٝ:غُْيُضغٗٝد خٓدم ايٓضاٍ ) ٟاٚال/ ٜتُتع ذٚ

َايٝـ١ ٚقطعـ١ ازض ضـه١ٝٓ أٚ    ١ شـ د٠ اؾُاع١ٝ َٓ( ٚضشاٜا االباغُْيُض/ ميٓح شٚز غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ )1
 ٚسد٠ ضه١ٝٓ ٚع٢ً ايٓشٛ االت٢:

أ/ ايػٗٝد االعصب: فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ أٚ قطع١ االزض باضِ ٚايدٜ٘ أٚ بلضـِ اسـدُٖا فـ٢ سايـ١ ٚفـا٠ اٟ      
 ٚاسد َُٓٗا.

 ت٘ ٚاخٛات٘.ب/ ايػٗٝد االعصب ٚ ٚايداٙ َتٛفٝني فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ أٚ قطع١ االزض باضِ اخٛ
٘ ز/ ايػٗٝد املتصٚز اذا مل ٜهٔ يدٜ٘ اٚالد فتطـذٌ ايٛسـد٠ ايطـه١ٝٓ اٚ قطعـ١ االزض باضـِ       ٚٚايدٜـ٘ اٚ   شٚدـ

 باضِ اسد ايٛايدٜٔ ف٢ ساي١ ٚفا٠ اٟ ٚاسد َُٓٗا.
 د/ اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدا ٚيدٜ٘ اٚالد فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ شٚد٘ ٚاٚالدٙ.

ايػٗٝد َتصٚدا بانجس َٔ ٚاسد٠ أٚ ٚاسـد فٝهـٕٛ ملـٔ نـإ فـ٢ عصـ١ُ ايػـٗٝد ٚقـت اضتػـٗادٙ ٚ          / اذا نإ 3
الٚالدِٖ َٔ ايػٗٝد اٚ الٚالد ايػـٗٝد َـٔ شٚدـ٘ املتـٛيف قبـٌ اضتػـٗادٙ اٚ ايػـري ايبـاق٢ عًـ٢ عصـُت٘ ْفـظ            

 اؿكٛم ٚاالَتٝاشات املكسز٠ ف٢ ٖرا ايكإْٛ.
 ٕٛ تٛشٜع املطتشكات ايٛازد٠ ف٢ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ايٓشٛ االت٢:/ اذا نإ ف٢ ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝد ٜه2

أ/ ٜطتًِ ايصٚد١ أٚ ايصٚز ٚاالٚالد ٚايٛايد٠ ٚايٛايد نٌ املطتشكات َع َساعـات اسهـاّ املـاد٠ اـاَطـ١ َـٔ ٖـرا       
 ايكإْٛ.

 ٠.( ٚغٗٝد املٛاطٔ املطتشكات نٌ ع٢ً سدغُْيُضب/ ٜطتًِ نٌ َٔ اخ٠ٛ ٚاخٛات غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ )
أٚ غـٗٝد املـٛاطٔ فُٝـٓح الٚالد ايػـٗٝد      )غـُْيُض( ز/ اذا نإ نال ايٛايدإ غٗٝدٜٔ َٔ غٗدا٤ خٓدم ايٓضـاٍ  

 َطتشكات ايػٗٝد ايٛاسد اضتجٓا٤ا َٔ اسهاّ املاد٠ اـاَط١ َٔ ٖرا ايكإْٛ.
َٓشـ١ ايػـٗٝد    ف٢ ايعا١ً٥ َطتشل ٚاسد فٝصسف ي٘  فاذا بكٞ يج١ اعالات ف٢ ايفكس٠ ثد/ باالضاف١ اىل َا ٚزد

 (.ؾًُٖساُْ)
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ايجـا َٓٗـا   ثاْٝا/ ًٜػ٢ ايبٓدإ )ايسابع١ ٚايجا١َٓ( َٔ ايفكس٠ ثاّْٝا َٔ املاد٠ ٚحيٌ قًُٗا َا٢ًٜ ٜٚعدٍ ايبٓد ث
 ايٝٗا ٚناالتٞ. اضعَاتطًطٌ تٜٚضاف بٓد ب

٘  ايػٗٝد ٚاملؤْفـٌ َـٔ داخـٌ االقًـِٝ ٚخازدـ٘ اىل قـ       تزفاعاد٠ / ع٢ً اؿه١َٛ ا2 ، ٚتتشُـٌ  ٌ اقاَـ١ عا٥ًتـ
 يو.تهايٝف ذ

% َٔ ايتعٝني ف٢ ايٛظا٥ف ايعا١َ الٚالد ايػٗدا٤ ٚفكا يكـإْٛ فًـظ اـدَـ١ ايعاَـ١ فـ٢      5/ ؽصص ْطب١ 4
 االقًِٝ.

 / ٜٓعِ صسف املدصصات )ايصٚد١ٝ ٚاالٚالد( يصٚد١ ٚشٚز ٚاٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات تصدزٖا ايٛشاز٠.9
 
 
 

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُ  ضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَو )   ًَـ ٖـَُىو ؾـت ( ٓـُو نُيًُـُّ واحـس َىَهًٓـُ     انجس َـٔ ٚاسـد٠ اٚ ٚاسـد   بـ ػـٗٝد َتصٚدـا   اياذا نـإ  ث
ًَؽت    ًَـ ًَهِ ب٘ ببًُٓٓوَ، يـا ب ًَو زضوغت بهات، ُْٓساَاِْ ثُضيَُاًْـ باغًإ نطز، ُٓو واحسَ حُي ُٓؾهاٙت

 اى ز.بؿري ؾُضَىو.َٔ واحس(، تُعبريَنُ قُغسَإ يُ غًاغُنُ باف ُْٖاتىوَ، ن انجس)
 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

( َّ َِ، يُبُضُٓوَّ زَنط َِ ٙبه ًَو انجس َٔ ٚاسدُٓو نُيًُُّ )واحس( زَب َّ يُ حاَيُت َِ، بُآلّ ْانط ( َّ ُٖب
َِ ظياتط يُ.... .انجس َٔ ٚاسدٓاؾطَت ) َِ، ُٓوَ يُى، زوو/ زوَيٓ  (ّ ُٖب

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس   غىضَ/ َ

 (يُ.انجس َٔ َس٠َُبُغتِ )
 ناى ز.بؿري ؾُضَىو.

 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَو ُٓطـُض ٖـاتى      ًَؿًٓاضّ ُٓوَيإ نطز نُ يـُ حاَيـُت ًَٓج ُْٓساّ ثُضيَُاِْ بُض َيع ث َِ ظياتط يُ نىاض، ث زوَيٓ
اَيِ ْـُبىو ٓـُّ َىغـتُحُقاُْ يـُ َابـُيِٓ شُْنـُ و زايـو و بـاونِ بــُ         ؾـًُٖس ٓاؾطَتُنـُّ َـابىو و َٓـس    

َّ، يُبُضُٓوَّ َىتُظَضضّ ظياتط ٓاؾطَتُنُيُ، ب٘يـُ ًْػـبُيُنِ ظيـاتط بـ٘ شُْنـُّ       يُنػاِْ زابُف ُْنط
ًَُُ ًٓكرتالتإ نطز نُ بُّٙ نُّ  ٓ ،َِ َِ، ًْػبُنُّ زيهُ ب٘ زايو و باونُنُ ب َِ، ًٓٓجا 51ب % ب٘ شُْنُ ب

َِ.51ُ ي  % يُنُّ زيهُ ب٘ زايو و باونُنُ ب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ثُياّ خإ ؾُضَىو.
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 بُض َيع ثُياّ التس:
 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَو يـُ نـىاض         ٍَ ض َيعّ بـ٘ يًصْـُّ ٖاوبـُف، نـُْس نُغـ ًَُُ َُُٓ نُْس َاضَيهُ َُُٓ بُزّ زَنُئ، يُطُ ٓ
ًَهِ نـطزووَ، بـُآلّ بُزاخـُوَ زواّ ٓـُوَّ نـُ غـًاغُّ            11ُ نُؽ ظياتط، ي ًَؿـًٓاضّ بابـُت نـُؽ ظيـاتط ث

 زَنُٕ ُٓواُّْ تط ْاخطَيتُ زَْيساُْوَ .......... .
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ًَ ًَو ُٖيُ زَتىأْ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ باغـِ ث ًَؿتا ُْنىوَتُ زَْيساُْوَ، ض ُٓؾهاي ؿـًٓاضَنُّ خ٘يـإ   ٖ
 بهُٕ، ثُياّ خإ ؾُضَىو.

 
 
 

 بُض َيع ثُياّ التس:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ٍَ قًتعــُ ُٓضظَنــُ     ًَُــُ بامســإ نــطز، يُطــُ ًَؿــًٓاضَناًْإ باغــهطزابايُ، نــُْس نــُؽ يــُ ٓ َِ ٖــَُىو ث ٓــُب

ًَو باغِ نطزووَ، ُٓو ًَٓخُيُ زَبىوايُ بهطايـُ، بـ٘ تاق   ًَو    ًَٓخُيُى بىايُ، نُْس نُغ اْـُنإ ٖـًض باغـ
ًَِ قػُّ  ُْنطاوَ، تُقطيبُٕ ظٗضبُّ ظٗضَإ قػَُإ نطز يُغُضّ، ْا باؽ ُْنطاوَ، َىخُغُغاتُنُ بُ ث
ًَـٓج نـُؽ ظيـاتط باغـِ ٓـُوَّ نـطز        َّ، نىاض نُؽ و ث وَظيطّ زاضايِ ُٓو وتِ يُ ثُضيَُإ بّ٘ زياضّ بهط

ًَعإ  ٍَ  111وتِ ب٘ خ َِ يإ ْا، زواّ ٓـُوَ  ُٖظاض بًدُُْ ز 35ُٖظاض و ب٘ َٓا ًَٓ َْيُوَ بعاْؽت زَْط زَٖ
ًَؿًٓاض نطاوَ، بـُآلّ   ًَطَ ًْػبُنإ ث ًَو نُْس ؾًُٖسّ ُٖبىو، يُعِٓ ؾًُٖسَنإ ظياتط بىوٕ ي ُٓطُض يُن

َّ ُٓطُض ) ًَؿًٓاضيـ ُْنطاوَ بَ٘إ زياضّ بهط َّ نُ ث َٔ ؾًٗس( نِ بُغُض زَيت، يُعِٓ ُٓواُّْ  انجسيُو
َّ،  ؾُٖ 5ؾًُٖس و  4نُ  َِ زياضّ بهـط َّ؟ زَب َّ؟، َىونُنإ نٕ٘ ظياز زَنط ًسيإ ُٖيُ نٕ٘ حػاب زَنط

ًَُُ ظٗض نُؽ زَيىت ُٓو ...... .  ُْى بُ ًْػبُنإ، نىْهُ ٓ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ثُياّ خإ َُُٓف حٍُ نطاوَ، ُٓوَؾِ باؽ نطز، ؾُضَىو.

 بُض َيع ثُياّ التس:

 غُضٗنِ ثُضيَُإ.بُض َيع 
َّ؟.  ٓاخط بُ واظحِ ُْٖاتىوَ، يُعِٓ نٕ٘ ٖؽت زَنط

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَسايُ، نىَيػتإ خإ ؾُضَىو. ًَسايُ، َُٖىو ؾًُٖسَيو َىغتُحُقاتِ خّ٘ ُٖيُ، ُٓوَؾِ ت  ًَٓخُنُّ ت

 بُض َيع نىَيػتإ ستُس عبسار:

 ٕ.بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُا
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ًَـ ُٓوَّ ٓـُو بُض َيعاْـُ يُغـُض غـًاغُيُى      ًَىيػتُ ث وََيآل ًَٓـ ثؿتيريّ قػُناِْ ثُياّ خإ زَنُّ، ث
ًَؿًٓاضّ ُْٓساَإ خبطَيتُ زَْيساْـُوَ، َـٔ تُٓهًـس زَنَُـُوَ يُغـُض ُْٖـسَيو يُواْـُّ نـُ          ض َيو بهُوٕ ث

ًَهِ ظٗض يُ ُْٓساَاْ ِ ثُضيـَُإ باغـًإ نـطز، زَضَاَيُيـُى     ثُياّ خإ باغِ نطز، ب٘ فتىوُْ تاقاُْنإ بُؾ
َّ بُ ٖاوغـُض بـُ    ًَهِ ظٗض يـُ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ        35ٖـُظاض، زَضَاَيـُنإ    111بسض ٖـُظاض، ٓـُوَف بُؾـ

ــطز       ــًإ ن ًَو باغ ــَُاْ ــساّ ثُضي ــُْس ُْٓ ــطيـ و ن ــطز، وَظي ــتيريّ ن ــطيـ ثؿ ــُض َيع وَظي ــطزو و ب ــًإ ن باغ
َّ، يُ  ًَو ب٘ َىونُ خ٘ضاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُغُيُّ ُٓوَ بىو بط طُيُى ظياز بهط ناتِ ُٖض ظياز نطزْ

ًَػـتا َُٓـُ ْـُنطاوَ، ب٘يـُ زاوا زَنـُئ يـُى، يـُى َُٓاْـُ            َّ نـُ تـا ٓ ًْػبُيُنًـ ب٘ ؾًُٖسإ ظياز بهط
 خبطَيُٓ زَْيساُْوَ، زوايِ ُٓخري غًاغُ خبىَيٓطَيتُوَ، بُ نىضزيـ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُض  ٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ غًىَيٌ خإ، باؾُ عُظقتُ ؾُضَىو.  تًهطاض ُْب

 صتِ ايسئ: عع١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َِ نــُ يًصْــُّ ياغــايِ و    ًَــِ غــًاغُنُّ ٓــَُإ بــ ًَبًٓــًِ يُغــُضُٓوَّ ؾــًُٖسّ غــَُيت ُٖيــُ، بــُ ث َــٔ ت

٘ زايـو و بـاوى، ُٓطـُض زايـو و بـاوى      يًصُّْ َُعِٓ ًٓؿِ يُغُض نطزووَ، يُعِٓ ؾًُٖسّ غَُيت تُْٗا ب
َِ )احـساُٖا(، يـُعِٓ      َِ، يُعِٓ ًٖض ًَٓخُيُى يإ ثاضنُ ظَويُنُ ُْوتطاوَ ب٘ خىؾو و بـطا، زََيـ َطز ب

َِ طُيؿتِ. ًَِ تط؟ َٔ واّ ت  يإ زايو يإ باوى يإ ن
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ بـ٘         عُظقتُ خـإ ٓـُوَف ٖـاتبىو، َُٓـُف يـ      ُ غـًاغُنُ ٖـاتبىو، زاوا زَنـُئ طىَيتـإ يـُ تُوظعتـُنإ بـ
ًَتُوَ، غ٘ظإ خإ ؾُضَىو.  ُٓوَّ تًهطاض ُْب

 بُض َيع غ٘ظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
بــُض َيعإ ُْٓــساَاِْ ثُضيــَُإ، بــُف بــُ حــاَيِ خــّ٘ َُغــُيُّ ْــُوَ و ٓــُو ؾــتاُْ َــٔ يــُوَيا بــري             

ُٖيُ، ب٘يُ حُظ زَنُّ ُّٓ بابُتاُّْ نُ ُٓو بُض َيعاُْ باغًإ نطز نُ بـُ عـُضَبِ    نطزُْوَيُنِ ًَاواظّ
خىَيٓطاوَتُوَ بُنىضزيـ خبىَيٓطَيتُوَ، ُٓو بابُتاُّْ ُٓوإ باغـًإ نـطز بًدُْـُ زَْيساْـُوَ بـ٘ ٓـُوَّ       

 َُغُيُنُ برب َيتُوَ، ظٗض ٓاغايًُ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ُضوئ خإ ؾُضَىو.ث

 بُض َيع ثُضوئ عبسايطلتٔ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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َِ زاواَإ نـطز نـُ َىخُغُغـاتِ َاْياْـُ بـ٘ نـىض  و نهـِ ؾـًُٖس ُٓواْـُّ يـُ            َِ نُؽ زوَيٓ ًَُُ غ زياضَ ٓ
ًَهىوّ غاآلُّْ خىَيٓ َّ، يُ ياغاّ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ ٓاَاشَ بُ ت سِْ ظاْه٘ ًًُُٖٓنإ زَخىَيٓٔ غُضف بهط

نىض  و نهِ ؾًُٖس زَنات، ٓاَـاشَ بـُ َىخُغُغـاتُنُ ْانـات، زوايـِ َـُْابِ وَظيـط يـُ نـاتِ ن٘بىوْـُوَ           
 ًَُُ ًًَُنُّ ٖـُّ بـ٘ َىخُغُغـاتِ َاْياْـُ،      311طىتِ ٓ ًَؽت ب٘ ُٓوَّ نُ ُّٖ ب٘ قػُِ زاخ ُٖظاض زازَْ

ٌَ ُْنطا، ظٗض غىثاؽ.  ْاظامن ًٖض ٓاَاشَّ ث
ًَي  طٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى عُاز ٓاخط نُؽ و يًصُّْ ياغايِ تهايُ وَآلَِ ُٓواُْ بسَُْوَ،  ؾُضَىو.

 بُض َيع عُاز ستُس حػؽت:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَبًِٓ يُغُض ؾُقُضَّ  ًَت ) 2وََيآلِٖ بُؽ َٔ ت ٜطـتًِ نـٌ َـٔ اخـ٠ٛ     )ب( ُٖيُ، ُٓطُض تَُاؾا بهُٕ زََي

َ( باؾُ ُٓطُض َُغُيُٕ ٓـُّ  ( ٚغٗٝد املٛاطٔ املطتشكات نٌ ع٢ً سدغُْيُضاٍ )خٓدم ايٓضٚاخٛات غٗٝد 
َِ، ت٘ ُٓو َىغتُحُقُ زابُف زَنُّ يـإ شّ ٖـُض    َِ، نُْس خىؾو و بطا ُٖب َىغتُحُقاتُ ِٖ ؾًُٖس ب

َِ، َـا     ع٢ً سدٙنُغُى يُواُْ ) ًَىَيُ بـ ( وَضبيطيت، ُّٓ زَقُ عُضَبًُ بُض اغتِ ؾُظاحُتُ ُٓطُض بـُّ ؾـ
 وا يُ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ زووباضَ تَُاؾاّ ُّٓ زَقُ بهُٕ، غىثاؽ.زا

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 يًصُّْ ياغايِ؟ ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَ ًَُُ ٓخَُإ تُغبًت نـطزووَ يـُ َاززَنـإ    بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ باغِ ُٓوَ زَنُٕ نُ ًَٓخُ، ٓ

( غـُْيُض ميـٓح شٚز غـٗٝد خٓـدم ايٓضـاٍ )    ويُ ؾُقُضَنإ، يُ بًسايُتِ خىَيٓسَُوَ زووباضَّ زَنَُُوَ )
ًَؿرت نُ تُقسيِ نطا، غُباضَت بـُ نـًُْ٘تِ   ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ َٓش١ َاي١ٝ ًَيري بىوَ ث ( واتُ ُٓوَ َ

ًَِ نطز َاززَيُنُإ ُٖيُ يُ قاْىُْنُ َاززَّ زوايِ يُ زابُف نطزِْ َىغتُحُقاتُنإ ز.بؿري  ٓاَاشَّ ث
ًَـطَ يـإ     1ؾُقُضَّ  6َاززَّ  ًَُـُ ي ًَػـتا ٓ ، )تىظع اذتكىم انتايًُ عًِ انتػتخكؽت بايتػاوّ( واتُ ْاتىاْؽت ٓ

َِ غـًاغُيُنِ َاززَيـُنِ بهـُئ تـُعا      َِ ُٓويـ َُٖىاض بهُيُٓوَ، يإ ُٓوَيُ بُو ؾهًُيُ ْـاتىاْ ضوظ زَب
ٍَ َاززَّ زيهُ نُ تُغبًتُ و ط٘ض اْهاضّ يُغُض ُْنطاوَ و زاواّ َُٖىاضنطزًْإ ب٘ ُْنطاوَ، بـُ   بهات يُطُ

ًَطزَنُّ ؾًُٖس بـىو و زووبـاضَّ ؾـى    ًَؿُُضطُ ُٓطُض َ ًَهِ ث ّ نـطزَوَ ٓـُوَ   وًْػبُت ؾىونطزِْ شٕ، شْ
     ّ ًَـِ، َُبُغـتُإ يـُ غـًاغُ نطزُْنـُ َـٔ واحـس( ٖـُض ُٓوَيـُ،      النجـس ) َاؾِ خ٘يُتِ و نُؽ ض َييط ًُْ ي

ًَؿىوّ ٓـَُطّ خـىاّ نطزبـىو و ؾـًُٖس بـىو،       ًَطزّ ث يُعِٓ ُٓطُض ٖاتى ؾىوّ نطزَوَ ب٘ َاضَيهِ زيهُ َ
َّ وابـعامن  ظَضَضّ نُغـىناضّ ؾـًُٖساُْ، نـىْهُ َىخُغُغـات         َىخُغُغات يُ قاْىٕ ُٓطُض زيـاضّ بهـط

وَ بُ طىَيطَّ ظضوف َىخُغُغـات ظيـاز زَنـات، ٓـُو     قابًًِ ط٘ض اْهاضيُ، حهىَُت بُئ بُئ خّ٘ َاوَ َا



 251 

ًَؿــًٓاض نــطا تــُْٗا وَظاضَتــِ ؾــًُٖسإ و ٓــُْؿايهطاوَنإ ٓــُوإ َــاؾِ     َاؾــَُإ زاوَتــُوَ حهىَــُت نــُ ث
ًَؿًٓاضَناِْ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ بُ  َِ تُعًًُات زَضبهُٕ، تُعًًُاتُنُف حُغط نطا يُغُض ث ُٓوَيإ ُٖب

  ٕ ــا ــإ خ ــعامن ظً ــُتِ واب ــطت و       تايب ــاض وَضط ــُظَضّ ًٓعتب ــُ ْ ــًٓاضَيإ ب ًَؿ ــُو ث ــىوٕ ٓ ــإ ب ــتإ خ و نىَيػ
ًَػتا خىَيٓسَاُْوَ.  تُغبًتُإ نطز يُ ثطٗشَنُ نُ ٓ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَهِ ظَوَِ ًٓػتػٓآِ ُٖيـُ، يـُعِٓ َـُضبىت ًْـُ      َّ، نىْهُ َىخُغُغات ناى عىِْ ُٓطُض تُحسيس بهط
ًَؿـرت قػـُت يـُو بابُتـُ نـطزووَ، َـُْابِ       بُ ضاتب َّ، ث ، َُْابِ وَظيط َىاؾكُ يُغُض ُٓوَّ تُحسيس بهط

 وَظيط ؾُضَىو.
 
 
 
 

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ( )وَظيطّ ؾًُٖسإ وُْٓؿايهطاوإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُـإ باؾـُ، نـىْهُ ٓـُوَ ًُٓتً       ًَُـُ ث ًَـطَ ُٓطـُض ٖـُض     اظَيهـُ،  غُباضَت بُو خاَيُّ َىخُغُغـات ٓ بـُآلّ ي

ًَو تُبً َّ، يُعِٓ َىاؾُقُتِ ٓـُوإ بـعاْؽت   ؾت ٍَ وَظاضَتِ زاضايًـ قػُ بهط َِ يُطُ َِ ُٓب عاتِ زاضايِ ُٖب
ًَؿًٓاضَإ نطز نُ وَظاضَت  ىاْاّ حهىَُت يُّ قْ٘اغُزا نُْسَ؟و ت ًَُُ ث وَ زياضّ نطاوَ نُ وَظاضَت نُ ٓ

ًَ ٍَ وَظاضَتِ زاضايِ زَتـىاْؽت زابًٓؿـؽت و ٓـُو زاواناضيـُ     ض َيُٓايًُنإ زَضبهات و بُ ث ًَُُ يُطُ ِ ض َيُٓايِ ٓ
 خبُيُٓ بُضناو، ُٓوَ غُباضَت بُو خاَيُ.

 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ نُتُقــسقتِ نــطزووَ،    ًَٓ َّ، نــىْهُ ٓــُو وَختــُ ثــطٗشَّ ٓــُو نُغــُ ْــاَ َّ، ْــانط يُض اغــتِ زا خــّ٘ ْــانط
ًَىيػتُ بُ ثطٗشَيُنِ ًَـاواظ تُبعـُٕ تُقـسيِ    يُح ًَتُ ثطٗشَّ ُْٓساَاِْ تط، يُو حاَيُتُ ث ًَو زا زَب اَيُت

َّ، ٖـًض ًٓعاؾـات و نـَُِ بـ٘         ًَػتا ٖـاتىوَ قػـُ بهـط ًَِ ُٓو تُعسيًُّ نُ ٓ َّ يُغُض ُٓغ َّ، ب٘يُ زَنط بهط
َّ تُْٗا يُض ووّ غًاغُ و يُض ووّ َُعٓاوَ، ناى  عىِْ ؾُضَىو.  ْانط

 ُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:ب

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَٓجُّ  )ٜـؤٍٚ االضـتشكام اىل االبـٔ اٚ    بًُْػبُت تاقاُْ، تاقاُْ يُ ياغايُنُزا َعايَُُ نطاوَ، يُ ؾُقُضَّ ث

َىاؿتـإ زاوَ، طىـتـإ   ، وابـعامن بـ٘ َىخُغُغـات    ايبٓت طًٝـ١ سٝـاتِٗ اذا نـإ ا٣ َُٓٗـا املطـتشل ايٛسٝـد(      
َّ ضَقَُُنُّ قابًًِ طت ُٓطُض ٖاتى طٍَ ظضوؾـِ  ؾـِ، بـُطىيَ  ٘ض اْهاضّ بـُ طـىَيطَّ ظضوؾـِ َُعا   ُحسيس بهط

َّ، بـُآلّ ُٓطـُض ٓـُو            ًٓكتًكازّ، ُٓطُض ٖـاتى  َِ قاْىُْنـُ تُعـسيٌ بهـط تُغـبًت نـطا ط٘ض اْهاضيُنـُّ زَبـ
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ًَهِ ب           اؾـرتَ يـُ   َاؾُّ بسَيُٓ وَظاضَت بـُ طـىَيطَّ تـُعًًُاتِ خـّ٘ بـُئ بُيٓـُ ظيـازّ زَنـات ٓـُوَ ؾـت
ًَُحُتِ نُغىناضّ ؾًُٖساُْ.  َُغ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ( )وَظيطّ ؾًُٖسإ وُْٓؿايهطاوإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُإ وايُ ُٓوَّ نُ ت ًَُُ ث ٍَ نُ باغهطا، ٓ َّ خا ًَُُ خ٘ ُٖض بُ ًْػبُت ُْٖس َِ، يُعِٓ ٓ ُبُعاتِ َاؾت ُٖب

َِ ُٓصتىَــُِْ وَظيــطإ و وَظاضَتــِ    ًَُــُ َـىاؾكؽت، بــُآلّ زَبــ تـُوَقىعِ ٓــُوَمشإ نــطزووَ، َُبسًَٓــُٕ ٓ
َّ، ٓـُو ناتـُ     َّ تىاْاّ َايًُنُ بعاْـط ًَػتا بىزَُ تُتبًل نطاوَ، ثطؽ و ض ا بُواُْ بهط زاضايِ يُبُضُٓوَّ ٓ

َِ، يُ خاَيِ )ز( ُٓوَ تُبُعاتِ َاؾت ُٖيُ، ٓـُوَّ   غاؽ بهطَيتُوَ، يُعِٓ ُٖض ًَو نُ تُبُعاتِ َاؾت ُٖب ؾت
ًَىإ ٖاوغُض حاَيُتِ وا ُٖيُ، ٖاوغُض ُٓطُض شًْـ و ٓاؾطَت  َىخُغُغاتُنُف ُٖضوا، غُباضَت بُوَّ ْ

ًَطزَنُّ ؾًُٖس بىوَ، زوايِ ؾـىوّ نطزووَ  ًَطزّ ُٖبىوَ، بُآلّ يُ زواّ يُى، يُعِٓ َ تـُوَ،  ُٖيُ زوو َ
ًَطزَنُّ تطيؿِ ؾًُٖس بـىوَ، وَنـى حاَيـُت ُٖيـُ ٓـُوَ بـ٘ بُضنـاو ض ووْـِ، بـ٘ زابـُف نطزْـِ ٓـُوَّ              َ
َِ، ٖـُضوَٖا         َّ، حـُواؾعّ َـاززيـ ٖـُب َِ نُ شُْنُ ؾىوّ نـطزَوَ، ض َييـطّ ؾَت ْـُنط ٙيُِْ ًٓٓػاؾُنُ ُٖب

ًَُ ًَؿُُضطايُتِ ٓ ًَُُ بامسإ نطز ث ُ نـٕ٘ بـىوَ ٓـُو زايـو و باوناْـُ      زايو و باونُنُف ظٗض ظٗض ططْيُ، ٓ
ظٗضبُّ ظٗضيإ ظٗضبُّ َعاْاتِ َٓساَيـُنإ ٓـُوإ بًًٓىياْـُ، غـجٔ نـطاوٕ و زَضبـُضزَض نـطاوٕ و ًٓؿـًإ         
َِ ًٓٓػـاؾُنُ بُضاَبـُض بـُ زايـو و بـاونًـ          يُزَغت نىوَ، خُّ و خُؾُتِ َٓاَيًإ ٖـُبىوَ، يـُعِٓ زَبـ

ًَهِ زيهُ ُٖيُ َاضّ واُٖيُ ي َِ، حاَيُت ٍَ ٖاوغُضَنُّ نُ ؾـىو زَناتـُوَ َٓساَيـُناِْ يُطَُيـُ يـإ      ُٖب ُطُ
َّ، ببىوضَ ُٓوَّ زَضَاَيـُّ خىَيٓـسٕ، ياغـا نُْ٘نـُ خـّ٘ بط طُيـُنِ        َِ ض َناو بهط يُطَُيِ ًُْ، ُٓوَف زَب

 تًايُ ب٘ ُٓوَ، ظٗض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى ستُس ؾُضَىو.

 التس عًٌ)ؾاضَظووضّ(: بُض َيع ستُس

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
َِ، ٓـُّ ثطٗشَيـُ خـّ٘ يـُ          ًتـُب وَّ نُ َـُْابِ وَظيـط باغـِ زَنـات     ُٓ ًَىيػـتِ بـُ ثـطؽ زَبـ عاتِ َـاؾت ث

حهىَُتُوَ ٖاتىوَ، زيطاغُ نطاوَ، يُ وَظاضَتُوَ نىوَتُ ُٓصتىَُِْ وَظيطإ و َىْاقُؾُّ يُغُض نطاوَ 
ًَطَ، يُعِٓ َ و َـاضَيهِ زيهـُ بًيُض َيًٓٓـُوَ بـ٘ حهىَـُت، يـُوَيإ       ًعاتِ َـايٌ  ٔ ْاظامن تُبو ٖاتىوَتُ ٓ

ُٓ ًَِ  غىثاغتإ زَنُّ.ّ ثطٗشَيُ يُ حهىَُتُوَ ٖاتىوَ و، ْاظامن، باف ُٓوَيُ نُ زََي
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 َىقتُضَحُنُ نًُ؟ ؾُضَىو.
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 بُض َيع ستُس ؾاضَظووضّ:

 غُضٗنِ ثُضيَُإ. بُض َيع
ٍَ و حـُوت َاْيـُ نـاوَض َيِ تُغـسيكِ       ًَِ خبطَيتُ زَْيساُْوَ، نىْهُ نُغىناضّ ؾًُٖسإ يُى غـا َٔ زََي

 ُٓو ثطٗشَيُٕ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ٓـ          ًَػتا واظحُ ظٗضبُّ ٓـُو ؾـتاُّْ باغـتإ نـطز يـُْاو غـًاغُنُ زاُٖيـُ، بُنىضزيُنـُّ بًدىَي ُوَ تهايـُ  ٓ
 بابعاْؽت، ناى عىِْ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 تُْٗا بُ عُضَبِ حاظضَ غًاغُنُ.

 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ظًإ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ظًإ عبسايطحًِ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاضاُّْ نـُ ثُضيــَُاْتاضإ نطزووياْـُ يُنـُ يُنــُ      نـُْس ثُضيـَُاْتاضَيو ُٖغـت    إ، زاوا زَنــُئ ٓـُو ث

َِ يإ  ًَؿًٓاضاُْ تُغبًت زَب ًَتُوَ، نُ ُّٓ ث خبطَيتُ زَْيساُْوَ ب٘ ُٓوَّ يُ ض َييُّ زَْيساُْوَ يُنٚيِ ب
ًَؿـًٓاضَ، ٓـُوَّ زَضَاَيُنـُ نـُ زيـاضّ نـطاوَ، بط طُيـُى         َِ ث ًَؿًٓاضَنإ باؽ نطاوَ غـ بـ٘ ظيـازنطزِْ    ْا؟ ث

ًًًََُـ ظياز نطزِْ بط َيو يُ َىونُ ب٘ نُغىناضّ ؾًُٖسإ، ظٗض غىثاؽ.  تاقاُْنإ، غ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى عىِْ َاضَيهِ تط بًدىَيُٓوَ تىخىا، ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَِ خ٘ؾُ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ بُ زيكُت ًٓٓتباِٖ ؾَت بهُٕ.زووباضَ زَغتىَيُُٓوَ  ، بُؽ ث

 :5املاد٠ 

 اٚال/ تعدٍ ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ ايطابع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناالتٞ:
 ( ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ  باؿكٛم ٚاالَتٝاشات االت١ٝ:غُْيُضاٚال/ ٜتُتع ذٚ غٗٝد خٓدم ايٓضاٍ )

َايٝـ١ ٚقطعـ١ ازض ضـه١ٝٓ أٚ    ١ شـ ( ٚضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ َٓغُْيُضيٓضاٍ )/ ميٓح شٚز غٗٝد خٓدم ا1
 ٚسد٠ ضه١ٝٓ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ:
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أ/ ايػٗٝد االعصب فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ أٚ قطع١ االزض باضِ ٚايدٜـ٘ أٚ بلضـِ اسـدُٖا فـ٢ سايـ١ ٚفـا٠ اٟ       
 ٚاسد َُٓٗا.

 ١ٝٓ أٚ قطع١ االزض باضِ اخٛت٘ ٚاخٛات٘.ب/ ايػٗٝد االعصب ٚ ٚايداٙ َتٛفٝني فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه
ز/ ايػٗٝد املتصٚز اذا مل ٜهٔ يدٜ٘ اٚالد فتطـذٌ ايٛسـد٠ ايطـه١ٝٓ اٚ قطعـ١ االزض باضـِ شٚدـ٘ ٚٚايدٜـ٘ اٚ        

 باضِ اسد ايٛايدٜٔ ف٢ ساي١ ٚفا٠ اٟ ٚاسد َُٓٗا.
 شٚد٘ ٚاٚالدٙ. د/ اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدا ٚيدٜ٘ اٚالد فتطذٌ ايٛسد٠ ايطه١ٝٓ اٚ قطع١ االزض باضِ

/ اذا نإ ايػٗٝد َتصٚدا بانجس َٔ ٚاسد٠ أٚ ايػٗٝد٠ َتصٚد١ انجس َٔ َـس٠، فٝهـٕٛ ملـٔ نـإ فـ٢ عصـ١ُ       3
ايػٗٝد ٚقت اضتػٗادٙ ٚ ٚالٚالدِٖ َٔ ايػٗٝد اٚ الٚالد ايػٗٝد َٔ شٚد٘ املتٛيف قبٌ اضتػٗادٙ اٚ غري ايباقٞ 

 ايكإْٛ. عصُت٘ ْفظ اؿكٛم ٚاالَتٝاشات املكسز٠ ف٢ ٖرا يف
 / اذا نإ يف ايعا١ً٥ انجس َٔ غٗٝد ٜهٕٛ تٛشٜع املطتشكات ايٛازد٠ ف٢ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ايٓشٛ االت٢:2

أ/ ٜطتًِ ايصٚد١ أٚ ايصٚز ٚاالٚالد ٚايٛايد٠ ٚايٛايد نٌ املطتشكات َع َساعـات اسهـاّ املـاد٠ اـاَطـ١ َـٔ ٖـرا       
 ايكإْٛ.

( ٚغٗٝد املٛاطٔ املطتشكات نٌ ع٢ً سد٠ ٚفل غُْيُضٓضاٍ )ب/ ٜطتًِ نٌ َٔ اخ٠ٛ ٚاخٛات غٗٝد خٓدم اي
 ايفكس٠ اٚال َٔ املاد٠ ضادضّا َٔ ٖرا ايكإْٛ.

( أٚ غـٗٝد املـٛاطٔ فُٝـٓح الٚالد ايػـٗٝد     غـُْيُض ز/ اذا نإ نال ايٛايدإ غٗٝدٜٔ َٔ غٗدا٤ خٓدم ايٓضـاٍ ) 
 ايكإْٛ. َطتشكات ايػٗٝد ايٛاسد اضتجٓا٤ا َٔ اسهاّ املاد٠ اـاَط١ َٔ ٖرا

فاذا بك١ٝ يف ايعا١ً٥ َطتشل ٚاسـد فٝصـسف يـ٘ َٓشـ١ ايػـٗٝد        َا ٚزدت ف٢ ايفكس٠ ثايجّا اعالد/ باالضاف١ اىل
 (.ؾًُٖساُْ)

يجـّا َٓٗـا   ثاْٝا/ ًٜػ٢ ايبٓدإ )ايسابع١ ٚايجا١َٓ( َٔ ايفكس٠ ثاّْٝا َٔ املاد٠ ٚحيٌ قًُٗا َاًٜٞ ٜٚعدٍ ايبٓد ثا
 ٗا ٚناالتٞ.ايٝ ٜٚضاف بٓد بتطًطٌ تاضعَا

/ ع٢ً اؿه١َٛ اعاد٠ زفـا٠ ايػـٗٝد ٚاملؤْفـٌ َـٔ داخـٌ االقًـِٝ ٚخازدـ٘ اىل قـٌ اقاَـ١ عا٥ًتـ٘، ٚتتشُـٌ            2
 تهايٝف ذايو.

% َٔ ايتعٝني يف ايٛظـا٥ف ايعاَـ١ الٚالد ايػـٗدا٤ ٚفكـا يكـإْٛ فًـظ اـدَـ١ ايعاَـ١ يف         5/ ؽصص ْطب١ 4
 االقًِٝ.

 ٚالد( يصٚد١ ٚشٚز ٚاٚالد ايػٗٝد بتعًُٝات تصدزٖا ايٛشاز٠./ ٜٓعِ صسف املدصصات )ايصٚد١ٝ ٚاال9
 زاوا يُ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ زَنُّ، خبطَيتُ زَْيساُْوَ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ــَُىؾت      ــُ، تُح ًَساي ــًٓاضَناِْ ت ًَؿ ــَُىو ث ــُ و ٖ ــُوَ، ظٗض ظٗض واظح ــُ زَْيساْ ــُ زَغتُيٓ ــٔ واظح ــُض َِٓ َ ب
ٍَ زايـُ   َُغىًٓ َِ يُطـُ ًًَسايُتِ، بُو ُْغُّ نُ ٖاتىوَ ن ًَؿًٓاضَنإ نُ نطاوٕ ت ًُتًـ زَنُّ نُ َُٖىو ث
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ٍَ نــطا،    63زَغــتِ بــُضظ بهاتــُوَ؟  ٍَ زاًْــُ؟ بــُ نــّ٘ زَْــط ٓــُّ َاززَيــُ قبــى َِ يُطــُ ُْٓــساّ يُطَُيــُ، نــ
 ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط،  ناى قباح ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار:

 غُضٗنِ ثُضيَُإ. بُض َيع
 املاد٠ ايطادض١

 تعدٍ املاد٠ ايجا١َٓ ٚتكسا ناالت٢:
 يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ٍَ زاًُْ؟  َِ يُطُ َِ يُطَُيُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن نُؽ َىعاضظ بـىو، بـُ    2َاززَيُنِ ثطٗت٘نَ٘يًُ، ب٘يُ ن
ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ، ؾُضَىو. ٍَ نطا، ؾُضَىوٕ ب٘ َاززَيُنِ تط، َُْابِ وَظيط ث  ظٗضيُّٓ زَْط قبى

 
 
 

 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ( )وَظيطّ ؾًُٖسإ وُْٓؿايهطاوإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ُْٖ ًَٔ ًَ َِ يُو ٓاَاشاُّْ نطابىوٕ نُ ب َّ  يُ زَقُ نُْ٘نُ يُن َّ َىغتُحُقاتِ  نُغىناضّ ًَٓ٘غايس بـسض س

ًَؿـًٓاض زَنـُئ          ًَُـُ ٖـُّ ظًََُٓنُؾـِ غـاظ تـط بـىوَ ث ًَػتا نُ ٓ تاوَنى قُضَبىو زَنطَيُٓوَ، ُٓوَ ٙبطا، ٓ
َّ يــُ َــاف و      َِ زَوتــط َّ نــُ ٖاوناضيــُ َىغــتُحُقات و ٖاونــاضّ ٓــُوَّ نــِ ثــ وَنــى َاززَيــُى ظيــازبهط

و َُٖىو َ٘ضَ ؾـًُٖسَناُْوَ، ظيٓـساِْ غًاغـِ و ظيـإ ؾَت نـُوتىواِْ       ًُٓتًاظاتِ ؾًُٖسإ بُ ًَٓ٘غايس
ــُض        ــُ غ ــتإ خبطَيت ــُؾت نىضزغ ــُ ط ــُض ب ــريام بُضاَب ــُ زواّ يُنــُناِْ ع ــُى ي ــُناِْ ض شَيُــُ ي ــَُىو تاواْ ٖ

ًَـِ زَغـتىوضّ عرياقـًـ َـاززَّ      َِ )  123حهىَُتِ عريام، َُُٓ بُ ث اٚال/ تهفـٌ ايدٚيـ١ زعاٜـ١ ذ٣ٚ    زََيـ
( يـُعِٓ حهىَـُت   طذٓا٤ ايطٝاضني ٚاملتضسزٜٔ ف٢ املُازضات ايتعطف١ٝ يًٓعاّ ايـدنتاتٛز٣ ايبا٥ـد  ايػٗدا٤ ٚاي

خّ٘ يُ زَغتىوضا ُٓوَّ نُغجاْسووَ نُ زَوَيُت بُ َُعٓاّ زَوَيُتِ عرياقِ ُٓو قُضَبىو نطزُْوَ، ُْى 
َِ ضيعايُ ٖـَُىوّ زَططَيتـُوَ، َـاززَّ     َِ )  3ُٖض قُضَبىو نطزُْوَ نُ زََي هفـٌ ايدٚيـ١ تعـٜٛض اضـس     تزََيـ

 (.ايػٗدا٤ ٚاملصابني ْتٝذ١ االعُاٍ االزٖاب١ٝ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَتُ ّٖ٘ زَضنىوٕ يُ ثُيط َو، ناى عىِْ ؾُضَىو. ًَؿًٓاضّ ظياز ب٘ ثطٗشَنُ زَب  يُض اغتِ زا ث
 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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ًَ َِ زَْيُـإ يُغـُضّ زا، َاززَنـُّ ؾُقـُضَّ     ُٓو ث ًَُُ زوَيٓ ًًَسا ٓ  6ؿًٓاضَّ نُ َُْابِ وَظيط ٓاَاشَّ ث
ٛ غًاغُنُّ بُو ؾهًُ بىو ) ازد ضادضا/ أ/ ٜطتج٢ٓ اٚالد ٚاخ٠ٛ ٚاخٛات ضشاٜا االباد٠ اؾُاع١ٝ َٔ ايػسط ايـ

( غـُْيُض د غٗٝد خٓدم ايٓضـاٍ ) ؿني ايتعٜٛض َٔ قبٌ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ، )ب( ٜطتج٢ٓ أٚال ف٢ ثاْٝا اعال
َِ زَْيِ يُغُض زضا و تُغبًت بىوَ وَنى  َٔ ايػسط ايٛازد ف٢ اثٓني َٔ ثاْٝا اعالٙ( ًَؿًٓاضَنُ زوَيٓ واتُ ث

ًَػتا يُبُضزَهتاُْ ب٘ َىْاقُؾُ نطزٕ.  ؾُقُضَيُنِ قاْىِْ يُو قاْىُّْ نُ ٓ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَطّ ثُضيَُإ ًٓعاؾُيُنِ ُٖيُ، ؾُضَىو.نُواتُ ي  ُ ثطٗشَنُ ٖاتىوَ، بُض َيع غهطت
ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُض َيع ؾطغت التس )غهطت

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
وََيآل تُعكًبُنِ ُٖيُ يُغُض قػُّ َُْابِ وَظيط ُْ بُؽ غُُْزّ قاْىِْ يإ زَغـتىوضّ ُٓوَيـُ ًْـُ    

َ، يُ زَغتىوضّ عرياقِ نُ حهىَُتِ ًٓتخازّ تُحَُىؾت تُعىيعات ّ زَغتىوض ٖاتىو 123نُ يُ َاززَّ 
ًَت يُ غًاغـاتِ حهىَُتـُناِْ    و ُْؾُقات و َىناؾُٓات و ًَُٓحِ ؾًُٖسَنإ و ُٓواُّْ ظَضَضيإ زيت ب

ًَؿىو، غُُْزّ ض ًَٓػِ ُٓوَيُ ُٓوَّ يُ َاززَّ  يـ ٖاتىوَ نـُ َىُٓغُغـُّ ؾـًُٖسيإ زضوغـت      114ث
ُ ًََُػِ وَظيطاِْ ًٓتخازّ، َُعٓاّ ُٓوَيُ ُْؾُقات و َُغاضيؿِ ُٓو َىُٓغُغُيُ نطزووَ، َُضبىتُ ب

و َىونُّ ُٓو َىوناُّْ ُٓوَّ زَيساتُ ؾًُٖسَناِْ عريام يُ ُْؾُقاتِ غًازّ زَيتُ وَضطـطتٔ، يـُعِٓ   
ًَُُ تُحَُىؾت ُْؾـُقاتِ غـًازّ زَنـُئ بـُ ًْػـبُّ       ِ   17بُ َُؾٗىَُنِ تط ٓ ًَُـُ ُْؾـُقات  % يُٙيـُى ٓ

ؾــًُٖسَناِْ عــريام زَزَيــٔ، يُٙيــُنِ تــط بــُخَ٘إ ُْؾــُقاتِ ؾــًُٖسَناِْ خَ٘ــإ زَزَيــٔ، بــ٘ ٓــُوَ    
َُؾطوظَ حهىَُت وابعامن ُٓو وَؾسَّ نىوَ بُغـسا ُٓطـُض غَُيـُت ْـُمب تـُضنًعّ يُغـُض ٓـُو ْىقتُيـُ         

عاتاْـُ بهـات،   نطزووَ، نى حهىَُتِ ًٓتخازّ بُ حىنُِ زَغتىوض تُحَُىؾت ٓـُو ُْؾُقاتاْـُ و ٓـُو تُعىي   
 ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 يًصُّْ ياغايِ ب٘ َاززَيُنِ تط، ناى قباح ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايجا١َٓ

 الٜعٌُ با٣ ْص قا٢ْْٛ أٚ قساز ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع حػٔ ستُس  غىضَ/ َ

ٍَ نـطا، بـ٘ َاززَيـُنِ تـط       ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْط قبـى َِ يُطُ ٍَ زايُ تهايُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ن
 ناى قباح ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار:
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 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايتاضع١
 اّ ٖرا ايكإْٛ.ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسه

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ناى غاٙض ْىقتُّ ًْعاًَت ُٖيُ؟ ؾُضَىو.

 بُض َيع غاٙض ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ َىْاقُؾـَُإ نـطز، بـُض َيع      بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، يُض اغتِ زا وَنى يُغُضَتاّ َاززَناْسا نُ ٓ

ؾــًُٖسإ بــُْاوّ حهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتاُْوَ، باغــِ ٓــُوَّ نــطز ٓــُّ ًُٓتًاظاْــُ نــُ بــ٘    وَظيــطّ
نُغىناضّ ؾًُٖس و ُْٓؿايهطاوَنإ و بـُزيىَيهًـ زا بـ٘ غـُضَُّ نَ٘ـُآلِْ خـَُيهِ نىضزغـتاُْ، نـىْهُ        

ًَىزَويَ        ٍَ بـسَئ ض َُْٖـسَ ْ ًَُـُ ٖـُو ُتًُنـُّ  ثُيىَْسّ بُ َُغُيُّ بُ ؾـُضَِ ْاغـاْسِْ ًَٓ٘غـايسَ، ٓ
ــُ          ــاز ي ــطا ظي ــُضح ن ًَو ت ــَُي ــىو نَ٘ ًَؿ ــَُاززَناِْ ث ــُ ي ــطئ، ب٘ي ــاو بي ــايس يُبُضن ــُيُّ ًَٓ٘غ  11َُغ

ــُضَيُِ       ــُتِ ٖ ــعاّ نطزْــِ حهىَ ــسّ بــُ َُغــُيُّ ًًٓت ــُى نــُ ثُيىَْ ــُ تايبــُتًـ بط طُي ثُضيــَُاْتاض ب
ًَػــو و ثطوغــو و َُغــ         ًَٓاْــُوَّ ٓ ُيُّ طــ٘ض َ بــُ   نىضزغــتإ بــ٘ طــُض إ و َُٖيساْــُوَ و زٗظيٓــُوَو ٖ

  ،َِ ًَــِ بهطَيتــُوَ، نــاضَيهِ ظٗض ظٗض ططْيــُ، بــا ياغــانُ ثــط  ْــُب نََُ٘يــُنإ، ُٓطُضبــُ َاززَيــُنِ ًٓعاؾــِ َ
ــُ          ــسّ ب ــُ ثُيىَْ ــُّ ن ــُّ تُبُعات ــَُيهى ٓ ــُ، ب ــتُّ ُٖي ــاؾت بُضَُغ ــُعاتِ َ ــُ تُب ــاِْ ن ــَُىو َاززَن ٖ

  ٕ ــتا و َُغـــُيُيُنِ ًَٗاًْـــُ،  ًُٓتًـــاظاتِ َُعُٓويـــُوَ ُٖيـــُ بـــ٘ ٖـــَُىو نَ٘ـــُآلِْ خـــَُيهِ نىضزغـ
ًَِ بهطَيتُوَ، غىثاغتإ زَنُّ.  َُغُيُيُنِ ًٓٓػاًُْ، ًٖىازاضّ وَنى َاززَيُى َ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًًَسايـُ، نـاى قـباح             ًَٓـا، يـُعِٓ ت زَغت خ٘ف ناى غاٙض، بـُؽ وََيـآل وابـعامن ٓـُو ؾُقُضَيـُ زَْيًؿـِ ٖ
 زَيُ خبىَيُٓوَ، ؾُضَىو.َاضَيهِ تط ُٓو َاز

 بُض َيع قباح بًت ار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايتاضع١

 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ٍَ زاًُْ؟ َِ يُطُ ٍَ ُٓو َاززَيُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن َِ يُطُ ٍَ نطا، بَ٘اززَيُنِ تـط،   ن بُ نّ٘ زَْط قبى
 ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت ار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
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 املاد٠ ايعاغس٠
 .ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ تازٜذ ْػسٙ ف٢ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ يُطَُيُ تهايُ زَغت ٍَ نـطا،  بـ٘ ُٓغـبابِ َىَبـُ،       ن ٍَ زاًُْ؟ بُ نّ٘ زَْـط قبـى َِ يُطُ ِ بُضظ بهاتُوَ؟ ن
 ؾُضَىو.

 بُض َيع قباح  بًت ار:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

 االضباب املٛدب١
َني اٜصـاٍ اؿكـٛم اىل املطـتشكني َـٔ ذٟٚ  ايػـٗدا٤ ٚاملـؤْفًني ٚضـشاٜا االبـاد٠ اؾُاعٝـ١          لبػ١ٝ تطـٌٗٝ ٚتـ  

 فع االذ٣ عِٓٗ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ.ٚتعٜٛضِٗ ٚز
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َّ قػُ بهات؟ ٓاُْٖط خإ و ٖاشَ خإ، ٓاُْٖط خإ ؾُضَىو. َِ زَيُو  ن
 
 
 

 بُض َيع ٓاُْٖط عاضف:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ٍَ بهُٕ يُى وؾ ًَِ قبى ًَِ )بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، َٔ ُٓطُض ي تطذٌٝ ُّ ُٖيُ و ظيازّ زَنُّ و زََي
َِ، ٓـُو            ٚتلَني ٚتٓعِٝ ًَٓ (، نىْهُ نـُ تـُْعيِ بـ٘ عـُوآًًِ ؾـىُٖزا زَنـُّ ٖـًض َىؾـهًًُّ يـُ زوا ْـاَ

ٍَ بهُٕ، ظٗض غىثاؽ. ًَِ قبى  قاْىُْ ُٓوَّ باؾرتَ، نىْهُ تُْعقتِ َىغتُحُقاتُنُؾِ زَنا و ُٓطُض ي
ًَيطٍ غُضٗ  نٌ ثُضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ٖاشَ خإ ؾُضَىو.

 بُض َيع ٖاشَ غًًُإ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ِ  َٔ َىٙحُظَّ يُغـُض ٓـُوَ ُٖيـُ )    ًَُـُ ٓـًعرتاف زَنـُئ نـُ ٓـُو خَُيهـَُإ        زفـع االذ٣ عـٓٗ ( يـُعِٓ ٓ
ٍَ زَططئ، يـُعِٓ بُض اغـتِ بـُ عُضَ    ًَػتا َُٖيسَغتؽت نُ ُٓو ُٓظيُتُيإ يُغُض ُٖ بًُنـُ  ُٓظيُت زاوَ، ٓ

ًَؽت   ــ ًَ ــطَ ب ًَ َّ ي ًَػــتا ٓــُو  )زفــع االذ٣ عــِْٓٗــاظامن نــٕ٘ واٖــاتىوَ، ْــانط ًَُــُ ُٓظيــُـتإ زاوٕ ٓ ( يــُعِٓ ٓ
َّ، زواتط  ًَىيػت زَنات نُ ُٓوَ َُٖيبيريزض )فكـد غـسع ٖـرا    ُٓظيُتُيإ يُغُض َُٖيسَططئ، ب٘يُ بُض اغتِ ث

ًَؽت ) ايكإْٛ( ًَ َِ ب  َ تُعسيًِ قاْىُْنُيُ و ظٗض غىثاؽ.(، نىْهُ ُٓوفكد عدٍ ٖرا ايكإْٛزَب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
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 يًصُّْ ياغايِ تهايُ؟ ؾُضَىو.

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ ب٘ ُٓغبابِ َىَبُ.  غًاغُنُ بُو ؾ
 االضباب املٛدب١

كني َـٔ ذ٣ٚ ايػـٗدا٤ ٚاملـؤْفًني ٚضـشاٜا االبـاد٠ اؾُاعٝـ١       تطٌٗٝ ٚتلَني ٚتٓعـِٝ اؿكـٛم اىل املطـتش   بػ١ٝ 
 ٚتعٜٛضِٗ ٚؽفٝف َعاْاتِٗ فكد غسع ٖرا ايكإْٛ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ يُطَُيــُ تهايــُ زَغــتِ بــُضظ    ٍَ ُٓغــبابِ َىَبــُ زَخُيٓــُ زَْيساْــُوَ، نــ ًَػــتا نــّ٘ ثطٗشَنــُ و يُطــُ ٓ
ٍَ َِ يُطُ ٍَ ًُْ، ناى عىِْ ؾُضَىو. 2زاًُْ؟ تُْٗا  بهاتُوَ؟ ن  نُؽ يُطُ

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.

ــُ      ٍَ غــهطتاضيُتِ ثُضيــَُإ بــ٘ ض يــع نطزْــِ َاززَنــإ، زوو/ ي غــُآلحًُت بــسَ يًصْــُّ ٖاوبــُف و يُطــُ
ًَــِ َــاززَّ    ـٓـ  38زيباَُنـُ ُٓطــُض ًٓؿــاضَت بــسَئ ٓـُوا بــُ ث ًَؿهُؾــِ يــُ ياغـاّ بىزَــُ  ُو ثطٗشَيــُ ث

ع٢ً سه١َٛ االقًِٝ تكدِٜ َػسٚع بتعـدٌٜ قـإْٛ سكـٛم ٚ    ثُضيَُإ نطاوَتُوَ نُ َاززَنُ بُو ؾهًُيُ )
ُٓوَ يـُ   بايػهٌ اير٣ ٜٓطذِ َع ْعاهلِ ٚتضشٝاتِٗ( 3117يط١ٓ  9اَتٝاشات ذ٣ٚ ايػٗدا٤ ٚاملؤْفًني زقِ 

ُغُض ُٓو َاززَيـُّ قـاْىِْ يـُ بىزَـُ نـُ باغـهطا       زيباَُنُ بٓىوغطَيتُوَ، نىْهُ قاْىُْنُ ًٓػتٓازَٕ ي
 تُقسيِ نطاوَتُوَ، ظٗض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

يُ ن٘تايِ زا زَغت خ٘ؾِ يُ يُنُ يُنُّ ُْٓساَاِْ بُض َيعّ ثُضيَُإ زَنُئ، زَغت خ٘ؾِ يُ ٖـُضزوو  
ًَؿُُضطُ زَنُئ، زَ غت خ٘ؾِ يـُ حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ زَنـُئ بـ٘       يًصُّْ ياغايِ و يًصُّْ ث

ًَىَ زَنُئ نُ يُ  ثطٗشَّ َُٖىاض نطزُْوَّ ياغاّ ًُٓتًاظّ ؾًُٖساِْ غُضبُضظ و خ٘ؾخاَيؽت و ؾاْاظّ ث
ًَو يـــُ         ثُضيــَُإ تىاًْىَاْــُ ٓـــُّ ياغــايُ بـــُ نــّ٘ زَْـــط زَضبهــُئ، ًٖـــىازاضئ تىاًْبُــإ نـــُ بُؾــ

ًَػتا بُض َيع َُْابِ وَظيط ؾُضَىو.َُيُٓتًُناِْ ُٓو نُغىناضّ ؾُٖ ًَٓساُْ نُّ بهُيُٓوَ، ٓ  ًسَ غُضب
 بُض َيع قباح التس ستُس )ٓاضاّ( )وَظيطّ ؾًُٖسإ وُْٓؿايهطاوإ(:

 بُض َيع غُضٗنِ ثُضيَُإ.
ًَُُف بُْاوّ وَظاضَتِ ؾًُٖسإ و ُْٓؿايهطاوإ ظٗض غىثاغِ غُضٗنايُتِ ثُضيَُإ و ٖـَُىو يًصْـُنإ    ٓ

ًَو         و َُٖىو  ًَؿدػـتِٓ  ياغـانُ يـُّ ناتـُزا زَظاْـؽت نَ٘ـَُي ُْٓساَاِْ ثُضيَُاِْ بُض َيع بهُئ، يـُى بـ٘ ث
ياغاّ تط ُٖيُ ُٓوَ بايُخساُْ بُ نُغىناضّ ؾًُٖسإ و ظيٓساًْاِْ غًاغًـ، غىثاؽ ب٘ ُٓو ض اوب٘نىوٕ 
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ًَػتا ياغايُنُ زَوَيَُُْس تط بىوَ، ُْٖياوَيو خعَُتِ نُغـ  ًَتُ   و طؿتىط٘ياُّْ نُ ٓ ىناضّ ؾـًُٖسإ زَنـ
ًَهُوَ ُٓو خعَُتاُْ ظياتط بهُئ و ظٗض ظٗض غىثاؽ. ًَؿُوَ، ًٖىازاضئ بتىاْؽت يُ زاٖاتىوؾسا ث  ث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

يُبـُض ٓـُوٍَ ًْكـاب     ًْى غُعات ثؿىو زَزَئ، زَطُضَيًُٓوَ بـ٘ قاعـُ بـ٘ بُضْاَـُّ نـاضّ خـاَيِ زووَّ.      
ٍَ.11و ًًُْ زاًْؿتُٓنَُإ ب٘ غبُييَن غُعات )تُوا  ( ٍ بُياٌْ زوا زَخُئ، خىاتإ يُطُ

 
 زاًْؿتين زووَّ

 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

(ٍ بُياٌْ 11بُض َيعإ، يُبُض ُٓوٍَ ًْػاؿتإ تُواو ًًُْ، زاًْؿتُٓنٍُ َُٓط َٗإ ب٘ غبُييَن غُعات )
ٍَ.زوا زَخُئ، خىاتا  ٕ يُطُ

 
                                                                                                                                                                              

 
            ز.حػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبسار                ؾط                             
ًَيطٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                           غهطت                                               ُضٗنٌ ثُضيَُاٌْ      َ

ًَطام                                نىضزغتإ – نىضزغتإ                            ًَ – ع  طام           ع
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 ( 06ثطٗت٘ن٘يٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\5\8ضَيهُوتٌ  نىاض ؾُهتُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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 ( 16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 8/5/2102 ضَيهُوتٌ نىاض ؾُهتُ
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ًَط )   ًَـ ًْىَض ٍٗ 11ناتصَ ًَطام  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ   8/5/3112ضَيهُوتٌ  ضٗشٍ نىاضؾُهتُ(ٍ ث ع
ًَطٍ     ًَيــطٍ غــُضٗى و، بــُض َيع ؾطغــت علتــس عبــسار غــهطت بــُ غــُضٗنايُتٌ بــُض َيع ز. حػــٔ ستُــس غــىضَ َ

ًًَُّ(ٍ خىيٌ 16ثُضيَُإ, زاًْؿتين شَاضَ )  ( ٍ خٍ٘ بُغت.3112, غاَيٌ )غ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ حىنُُناٌْ بط طُ ) ٍ 1993(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1( يُ ثُيط َوٍ ْـاوخٍ٘ شَـاضَ )  31(ٍ َاززَ )1بُث
ًَطام, زَغتٍُ غُضٗنايُتٌ ثُضيَُإ بط يـاضٍ زضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  (ٍ خـىيٌ  16ع

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ٍٗ ضٗشٍ نىاض ؾُهتُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَىَيُ   8/5/3112(ٍ ث زا بُّ ؾـ
ًَت:  ب
 –خػــتُٓض وو و طؿتىطــ٘ نطزْــٌ ثــطٗشَ ياغــاٍ ثاضاغــتين تُْسضوغــيت زَضووْــٌ يــُ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ  -1

ًَطام.  ع
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ، غـاَيٌ نـى            ٌَ زَنـُئ، خـىيٌ غـ اضَّ، بُْاوٍ طـُيٌ نىضزغـتإ، زاًْؿـتُٓنَُإ زَغـت ثـ

 (،  بُضْاٍَُ ناض:8/5/3112(، ضٗشٍ زاًْؿؼت )16خىيٌ ططَيساٌْ زووَّ، شَاضٍَ زاًْؿؼت )
ــُ )  ــُناٌْ بط ط ًٌَ حىنُ ــُث ــاززَ )1ب ــاضَ )  31(ٍ َ ــاوخٍ٘ شَ ــُيط َوٍ ْ ــُ ث ــاَيٌ  1( ي ــطاوٍ غ ــَُىاض ن ٖ ٍ)

ــتإ  1993 ــَُاٌْ نىضزغ ٍ      –ٍ ثُضي ــُ ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضٗنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ــاضٍ  ع ن
ــاضَ ) ــتين شَ ًَط )  16زايٓؿ ــصَ ــُ نات ــصاضزٕ ي ًًٌََُ َُٖيب ــ ــىيٌ غ ــايٌ خ ــىَض ٍٗ ضٗشٍ  11(ٍ ٓاغ ًَـ ًْ ــ (ٍ ث

ًَت:8/5/3112نىاضؾُهتُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  زا بُّ ؾ
 –خػــتُٓض وو و طؿتىطــ٘ نطزْــٌ ثــطٗشَ ياغــاٍ ثاضاغــتين تُْسضوغــيت زَضووْــٌ يــُ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ  -1

ًَطام.  ع
 ًٌَ ثطٗشَنُ خبىَيُٓٓوَ، زوايٌ ضٌَٓ خ٘تإ يُغُض بسَٕ، ؾُضَىوٕ.يًصٍُْ ٖاوبُف ُٓغ

ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ايعسام–قإْٛ ايصش١ ايٓفط١ٝ يف أقًِٝ نٛزدضتإ 
 ايباب االٍٚ

 )يتعازٜف ْٚطام ضسٜإ ايكإْٛ(
 ايفصٌ االٍٚ

 ايتعازٜف
 (:1املاد٠ )

 -املعاْٞ املب١ٓٝ أشا٤ نٌ َٓٗا: –الغساض ٖرا ايكإْٛ  –ٚاملصطًشات االت١ٝ  ٜكصد بايتعابري
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 اٚال: ايٛشاز٠ : ٚشاز٠ ايصش١.
 ثاْٝا: اهل١٦ٝ: اهل١٦ٝ يعا١َ يًصش١ ايٓفط١ٝ.

ثايجا: ايصش١ ايٓفط١ٝ: ساي١ َٔ االضتكساز ايٓفطٞ ٚايتٛافل االدتُاعٞ ٚايتفهري ايطًِٝ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتعاَـٌ  
َــع ايضــػٛط َٚٛادٗــ١ ايــتػريات ايــيت تفسشٖــا اؿٝــا٠ ٚاضــتجُاز ايكــدزات ايعكًٝــ١ مبــا ٜفٝــد ايفــسد  االجيــابٞ 
 ٚاجملتُع.

زابعا: املسٜض ايٓفطٞ: ٖٛ املسٜض املصاب بٛاسد اٚ انجس َٔ االضطسابات اير١ٖٝٓ اٚ ايعصاب١ٝ اٚ االضطسابات 
 االخس٣ اييت حيددٖا ايطبٝب االختصاصٞ.

 
ٖٛ اضطساب يف ق٣ٛ عك١ًٝ اضاض١ٝ ْادِ عٔ اعـتالٍ غـدٜد ذٟ َٓػـا٤     ٜكصد باالضطساب ايرٖين -1

عضٟٛ اٚ ٚظٝفٞ ٜؤثس يف ازاد٠ املسٜض ٚبصريت٘ ٚادزان٘ ٚتفهـريٙ ٚضـًٛن٘ ٚغـعٛزٙ ٚقدزتـ٘ عًـ٢      
 ايتهٝف االدتُاعٞ تبعا يػد٠ االضطساب َٚساسً٘.

ــٞ ٚا    -2 ــسب ايػدص ــٔ ايه ــل سايــ١ َ ــطسابات ايكً ــطسابات ايعصــاب١ٝ اٚ اض ــٞ ٜكصــد باالض ــل ايٓفط يكً
ٚايطــًٛى ٜعــٛشٙ ايتهٝــف االدتُــاعٞ ٚضــعف ايكــدز٠ عًــ٢ َٛادٗــ١ ايضــػٛط َــٔ دٕٚ تلثريٖــا يف    

 ايكدزات ايعك١ًٝ االضاض١ٝ.
 

خاَطـا: ايطبٝــب ايٓفطــٞ: ايطبٝــب اؿاصــٌ عًــ٢ دزدــ١ ؽصصــ١ٝ يف ايطــب ايٓفطــٞ ٚاملطــذٌ يف ْكابــ١  
 ُازع يف ايصش١ ايٓفط١ٝ.االطبا٤ يف ددٍٚ االخصا٥ني أٚ االضتػازٜني أٚ ايطبٝب امل

ضادضا: ايطبٝب غري املدتص يف ايطب ايٓفطٞ:ايطبٝب املسخص ي٘ مبصاٚي١ امل١ٓٗ، اٚ املتدصص يف اٟ فـسع  
 َٔ فسٚع ايطب، ٚمل حيصٌ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ يف ايطب ايٓفطٞ.

 ضابعا: ايطبٝب ايٓفطٞ املطؤٍٚ عٔ املسض: ٖٛ ايطبٝب ايٓفطٞ املٓاط بسعا١ٜ املسٜض.
االختصــا  ايٓفطــٞ: ٖــٛ ساصــٌ عًــ٢ غــٗاد٠ املادطــتري اٚ ايــدنتٛزاٙ بعًــِ ايــٓفظ يف اختصــا  ثآَــا: 

 ايصش١ ايٓفط١ٝ اٚ االزغادات ايٓفط١ٝ.
تاضعا: ايدخٍٛ ايطٛعٞ: دخٍٛ املـسٜض اسـد٣ َؤضطـات ايصـش١ ايٓفطـ١ٝ بٓـا٤ عًـ٢ َٛافكتـ٘ ايصـسحي١          

 املب١ٝٓ ع٢ً ازادت٘ اؿس٠. 
اٍ املسٜض اىل اسد٣ َؤضطات ايصـش١ ايٓفطـ١ٝ دٕٚ ازادتـ٘ يف االسـٛاٍ     عاغسا: ايدخٍٛ غري ايطٛعٞ: ادخ

 اييت حيددٖا ٖرا ايكإْٛ .
سادٟ عػس: ايطٛاز٤٣ ايٓفط١ٝ: ساي١ ْفط١ٝ ضسٜس١ٜ ساد٠ تصٝب املسٜض ايٓفطٞ ٚتٗدد ضالَت٘ غطس 

 اٚ ضال١َ االخسٜٔ ٚتطًب ايتدخٌ ايطيب ايعادٌ.
ٚسد٠ َػًك١ تتٛافس فٝٗا ٚضا٥ٌ املعاؾ١ ٚاالدسا٤ات ايتشفع١ٝ  ثاْٞ عػس : ايٛسد٠ ايعالد١ٝ: ٜكصد بٗا

 اٚ االسرتاش١ٜ املٓاضب١.
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ثايــح عػــس: فسٜــل ايطــب ايٓفطــٞ: ٜتــليف َــٔ طبٝــب ْفطــٞ أٚ أنجــس ٚباســح ْفطــٞ ٚباســح ادتُــاعٞ 
 ٚممسض ْفطٞ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ًْؿتُإ خإ.

 ٕ َطؾس قاحل:بُض َيع ًْؿتُا
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 2100ياغاّ شَاضَ )      ( ّ غاَيِ 
ًَطام–ياغاّ تُْسضوغتِ زَضووِْ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ   ع

 زَضضواظَّ يُنُّ
ًَٓاغُنإ وغٓىوضّ بُناضبطزِْ ياغانُ(  )ث

 بُؾِ يُنُّ
ًَٓاغُنإ  ث

 -(:1َازَّ )
  َّ َُبُغـتُناِْ ٓـُّ ياغـايُ ٓـُو واتاياْـُ نـُ بُضاَبـُض بـُ          بـىَ  –َُبُغت يُ زَضبطيِٓ و ظاضاوَنـاِْ زاز

ًَهًإ ضووْهطاوَتُوَ:  -ُٖضيُن
 يُنُّ: وَظاضَت: وَظاضَتِ تُْسضوغتِ.

 زووَّ: زَغتُ: زَغتُّ طؿتِ تُْسضوغتًِ زَضووِْ.
َٙيـُتِ وبرينطزْـُوَّ           ًَيري بـىوِْ زَضووْـِ وٖاوغـُْيِ نَىَُ ًًَُّ: تُْسضوغـتًِ زَضووْـِ: بـاضَيهِ َـ غ
ــإ      ــُ شي ــُوَّ طَىض اْهاضيًــَُيو ن ٍَ ؾؿــاضو ضووبُضووبىوْ ــُضَيِٓ يــُ يُطــُ ــُنطزِْ ٓ ــاّ َاََُي زضوغــت وتىاْ

ٍَ زَطُئُْ. ًَٓاِْ تىاُْناِْ شيطّ نُ غىوز بُ تاى و نَىَُ َِ وَبُضٖ  زَياًْٗٓ
ًَُشاُْناِْ، بـريّ، ز      ًَو يـإ ثـرت يـُ ؾـ ََـاضّ،  نىاضَّ: ُْخَىؾِ زَضووِْ: ُٓو ُْخَىؾُ تىوؾبىوَيُ بُيُن

 يإ ؾًُشاُْناِْ تط نُثعيؿهِ ثػجَىض زَغت ًْؿاِْ زَنات.
ًَُشاُْ يُ تىاُْناِْ شيطيِ بُٓضَتِ نُيُُٓصتاَِ غػتبىوِْ تىْـسّ   -1 ًَُشاِْ بريّ، ؾ َُبُغت يُ ؾ

َِ، ناض يُ بُضَيىَنىوِْ ُْخَىف و بُضنـاو  زضى زْٚٚـ٢ ٚ   غُضناوَّ ُْٓساَِ يإ ُٓضنًًُوَ زَب
ت و ضَوؾت و , تىاْاّ بَى خَىطىصتاْسِْ نَىَُٙيُتِ زَنات، بُ طىَيطَّ نطزٕ وبرينطزُْوَّ ُٖغ

 غُختِ ؾًُشاُْنُو قَىْاغُنُّ.
ًَهـُ يُغـُض نـىتهطزِْ نُغـِ و ضاضايـِ           -3 ًَُشاِْ ضاضايـِ، حاَيُت ًَُشاِْ زََاضّ.يـإ ؾـ َُبُغت يُ ؾـ

َِ تىاْــ َٙيــُتًِ نَُــُو ، بــ ًَو نــُ خَىطىصتاْــسِْ نَىَُ ايِ ضوو بــُ ضوو زَضووْــِ و ٖــَُيؼ و نــُوت
ًَت. َِ ُٓوَّ ناضّ يُغُض تىاْاّ شيطيِ بُٓضَتِ ُْب  بىوُْوَّ ؾؿاضَناِْ ًًُْ ب
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َِ و     ًَٓا بـ ًَٓجُّ: ثعيؿهِ زَضووِْ: ُٓو ثعيؿهُيُ نُ ثًُيُنِ ثػجَىضيِ يُ ثعيؿهِ زَضووًْـسا وَزَغـتٗ ث
ــتِ يــُ غــُْسيهاّ ثعيؿــهاْسا وخؿــتُّ ثػــجىض إ يــإ ضاوَيصناضيًــُنإ يــإ ثعيؿــهِ ؾــا    ضَظا يــُ تُْسضوغ

ًَت.  زَضووًْسا ْاوّ ُٖب

ًَـسضاوَ بَىٓـُوَّ ثًؿـُنُّ بهـات، يـإ        ؾُؾُّ: ثعيؿهِ ْاثػجَىض يُ ثعيؿهِ زَضووًْسا: ثعيؿهِ ََىَيـُت ث
.َِ ًَٓاب ًَو يُ يكُناِْ ثعيؿهِ وثًُيُنِ ظاْػتًِ يُ ثعيؿهِ زَضووًْسا وَزَؽ ُْٖ  ثػجَىض يُُٖض يك

طؽ يــُ ْــُخَىف: ٓــُو ثعيؿــهُ زَضووًًْــُ يــُ ٓــُضنِ نــاوزَيطنطزِْ  حُوتــُّ: ثعيؿــهِ زَضووًْــِ بــُضث
ًَطزضاوا. ٌَ غج  ُْخَىف ث

ــتِ       ــجىََضّ تُْسضوغ ــُ ثػ ــِ ي ــَىضاّ زَضووْعاًْ ــإ زنت ــتُض، ي ــُّ َاغ ــِ: بط واْاَ ــجَىضّ زَضووْ ــتُّ: ثػ ُٖؾ
.َِ ًَٓاب  زَضووِْ، يإ فتايٓهاضّ )َطؾس( زَضووًْسا وَزَؽ ٖ

ًًَِ     َْىيُّ: زاخًبىوِْ بُ ٓاضَظوو: ًَو يُ زَظطا تُْسضوغـتًًُ زَضووًْـُنإ بـُث زاخًبىوِْ ُْخَىف بَىيُن
 ضَظاَُْسيِ ٓاؾهطاو ثؿت بُغتىو بُ خىاغتِ غُضبُغتًِ خَىّ.

      َِ ًَو يُ زَظطـا تُْسضوغـتًًُ زَضووًْـُنإ بـُ بـ َِ ٓاضَظوو: زاخًبىوِْ ُْخَىف بَىيُن زَيُّ: زاخًبىوِْ ب
 ِْ زَنات.خىاغتِ خَىّ نُُّٓ ياغايُ زَغت ًْؿا

ًًَِ غـُختُ، تىوؾـِ ُْخَىؾـِ زَضووْـِ      ياظزَيُّ: ؾطيانُوتِٓ زَضووٌْ: باضَيهِ زَضووِْ نُوتِٓ غُض َ
َّ نــُ بُثُيــُ    ًَــت و ُٖضَؾــُّ تطغــٓانِ يُغــُض غــَُُٙتِ خــَىّ يــإ نُغــاِْ تــط زَنــات، وا زَخــىاظ زَب

ًَتُ غُض.  ثعيؿهِ ب
خـطاوَ نـُ َٖىناضَنـاِْ ناضَغـُضنطزٕ وضَيهـاضّ      زواظزَيُّ: يُنُّ ناضَغُضنطزٕ: َُبُغـت يُنُيـُنِ زا  

ًَت. ًَسا ب ًَُٓوَّ طىصتاوّ ت ًََُ  خَىثاضَيعّ وغ
ٍَ تىَيــصَضَيهِ   ًَــو زَيــت ،يُطــُ ًَهِ زَضووْــِ يــإ ظيــاتط ث غــًاظزَيُّ: تًُــِ ثعيؿــهِ زَضووْــِ: يــُ ثعيؿــه

َٙيُتِ ُْخَىؾهاضَيهِ )  ( زَضووِْ.ممسضنَىَُ
ًَيطٍ غُض  ٗى:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ضٗشإ.
 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظيِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَىإ يًصُّْ تُْسضوغتِ ويًصُّْ ياغايِ ُٖيُ غُباضَت بُ َـازَّ يُنـُّ يـُ )    ( 12ضاثَىضتِ ٖاوبُف يُ ْ

ًَو زَيت .  بططُ ث
 -(:1َاززَّ )

ًَٓاغُّ وَظاضَ  تُ.غُباضَت بُ بططُّ يُنُّ ثؿتيريّ زَنُئ ث
ًَىإ ُْٓـساَاِْ يًصْـُّ         غُباضَت بُ بططُّ زووَّ نُ باؽ يُ زَغـتُّ طؿـتِ زَنـات زوو ضاّ ًَـاواظ يـُْ
َّ يـُ      ًَهًإ ثؿتيريّ يُوَ زَنُٕ نُ زَغـتُيُنُ طؿـتِ زاؿتـُظض ياغايِ وَ يًصُّْ تُْسضوغتِ ُٖبىو بُؾ
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ًَىيػـتِ ْـاظأْ زَغـتُيُن    ًَهًإ بُث ًَىَّ ُٖيهُؾت وَظاضَت وَ بُؾ َّ، تـُْٗا     نىاض ن ِ طؿـتِ زضوغـت بهـط
 يَىَإ ُٖيُ نٓس يًصُْيُى يُ ٓاغتِ ثاضَيعطا ُٖيُ.

ًَبًًُٓـإ          َِ بططُيـُ ثؿـتيريّ ؾَت زَنـُئ وَ ٖـًض ت ًَٓجـُّ ٓـُو غـ ًَُّ و نىاضَّ و ث غُباضَت بُ بططُّ غ
 يُغُض ًُْ.

      ُ ًَؿـًٓاض زَنـُٕ نـُ ٓـ َّ   غباضَت بُ بططُناِْ ؾُؾُّ تانى غًاظزَُّٖ ٖـُضزوو يًصْـُنإ ث و بط طاْـُ ٙبـسض
ًَٓاغُّ نُْس زَغتُواشَيُنُ ُٓو زَغتُواشاُْ ْاغطاوٕ وَعًىَٔ بَى فتىوُْ  ًَىيػت ْانا يُ بُض ُٓوَّ ث وث
ًَٓاغـُ ْانـا، يـإ زخـىٍ تـُوعِ نُيُبط طـُّ َْىيـُّ ٖاتًـُ ٓـُويـ َاْانـُّ            ًَىيػت بُ ث زنتَىضّ ُْؾػٌ، ث

ٍَ  زياضَ ُٓو زَغتُواشاُّْ يُبططُّ ؾُؾُّ تانى غًاظز َُّٖ ٖاتًُ ُٖضزوو يًصُْ ثًؿًٓاض زَنُئ نـُ ٙزض
 َُٖىو زَغتُواشَنإ َُعًىَٔ و ٓاؾهطاُْ يُبُض ُٓوَ زاواّ ثًؿًٓاضّ ايػاْْ  َإ نطزيُ ًٓرت غىثاؽ.

ًَُـُ     بُضَيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ظَوض يُو َىغتُيُحاتُّ عًُِ تُعطيـ نطاوٕ يُ َُغآًِ عًُـِ بَىيـُ ٓ
ًَو نــُوا يًصْــُّ َىؾــتُضَى قػــُّ يُغــُض         يــُ ثُضيــَُإ ْــاتىاْ   ؽت  بًــاْيَىض ئ، تــُْٗا نــُْس حاَيــُت

 بهات،حُظزَنُئ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ْاويإ بٓىغؽت. 
، ناى فاضٌٓاُْٖط خإ، ناى ناضزَو، غَىظإ خإ، بُؾطئ خإ، ز.ًَٗإ، مسريَ خإ، ناى ؾىإ، ناى 

ًَطيؿإ خإ، ز.ضَوشإ، ناى قباح بًت   ار، ناى حَُُ غعًس.ُْشاز، ب
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ.
 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ يُ ثاضَيعطانإ ٓـُوَ َـُْتًكٌ تـطَو وغـٌُٖ تـطَ، يـُ        ٍَ ضَِٓ  زووََِ نُ يًجإ ُٖب َٔ يُو َازَيُ يُطُ

ًَٓاغُّ ) َِ )     االضتكساز ايٓفطٞايصش١ ايٓفط١ٝ ساي١ َٔ ث ًَـ ًَِ وايُ ٓـُو حايـُ ظيـازَ زَبـِ ب ايطـعٞ اىل  ( َٔ ث
( نىْهُ ؾًصُْنُّ زياضٍ زَنُّ حاَيُ ًُْ بُخَىٍ يُعِٓ حاَيُيُنِ ُْخَىؾِ ًُْ ٓـُت٘  االضتكساز ايٓفطٞ

َِاالضتكساز ايٓفطٞ ٚايتٛافل االدتُاعٞ ٚايتفهري ايطًِٝ ايطعٞ اىلَىًُُٖنُّ زياضّ زَنُّ ) ٓـُوَ   (بَُٔ ب
ٌَ باؾرتَ يُ )ايطعٞ) َِ ) ساي١( ب ًَٓؿٔ( ًُْ ُٓوَ )ظًؿُٓ( وَظًؿُٓنُّ تىو زََيًـ  ايطـعٞ اىل ( نىْهُ ُٓوَ )ث

ٍَ ُٖضزوو يًصُّْ ياغـايِ وَ يًصْـُّ تُْسضوغتًؿـِ نـُ     االضتكساز ايٓفطٞ ( يُعِٓ َىحاوَيُ زَنُّ، يُطُ
َّ،نـى    ًَٓاغـُيُ ظَوض َُعطوؾـُ، ظَوض    يُ ؾُؾُّ ُٖتا غًاظزَُّٖ ُٓو ؾُقُضَيُ زاعـٌ ًْـُ بٓىوغط ْهُ ٓـُو ث

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ناى ناضزٗ.
 
 



 268 

 بُض َيع ناضزَو ستُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ وايـُ ُٖضنـُْس         غُباضَت بُ َازَّ يُنُّ زوو بَىنىوٕ ُٖيـُ،َٔ ثًؿـتىاِْ بَىنـىوِْ زووَّ ُٓنـُّ ثـ
ًَ ًَ ًَؽت بَىنىوٕ يإ ضَٓـٌ وَظاضَت يُبـُض نـاو    ُٓوَ ب ًَ ًَىيػتُ ب ؽت ياغايُنُ ثُيىَْساضَ بُ ناضّ ثػجَىضّ، ث

ًَهِ بـَى        ًَُـُ ٖـُض ياغـايُى زَضنـُئ  ُٖئـُت ًَِ وايُ ٓ َّٙ ث ٌَ نطزٌْ ياغا، بُ ًَبَُ َّ غُباضَت بُ َ ًَط بًي
ًَهطزِْ َُُٓ باضَيهِ قىضغـرت زَخُيٓـُ غـُض و    ًَبَُ َظاضَتُنـُ وَ ضَوتـؽت ظيـاز زَنـُئ،     زاؿتُظضَيٓؽت بَى َ

ٌَ ٓـُضنِ وَظاضَتـُ ،وَظاضَت ُٓصتىَـُِْ          ًَىيػت ْانا بـُوَّ نـُ ٓـُو ُٖئُتـُ ٖـُب ًَِ وايُ ث يُبُض ُٓوَ ث
 ٌَ ًَبَُ ًَىاظَ نُ بُخَىّ ضَيُٓايٌ زَضزَنا وَ ُٖيُ وَ يًجاِْ تُْسضوغتِ زَضووِْ ُٖيُ يُ يًجانإ بُو ؾ

ًَو بسَو ٍَ . غىثاؽ.ياغانُّ زَنا، ًَهاًْعَ َّ زضوغت ُْنط َّ وَُٖئُتِ ْى  ظض
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو غ٘ظإ خإ.
 بُض َيع غىظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ طىَيُإ يُ ضاّ وَظاضَت ُْبىو نُ بَىنـِ زَيـُوَيت يـاخىز ضًَٓـإ نـًُ يـُ غـُض بابُتُنـُ؟          ًَيىَإ ٓ ب
ًًَـإ   َّٙ ططْيـِ               ُٓوإ ث َِ، بـُ ًَُـُ بـُض نـاوَإ ضووٕ بـ َِ بـَى ٓـُوَّ ٓ َِ يـاخىز يًصْـُ بـ باؾـُ ُٖئـُت بـ

ٌَ يُ بـاضّ ثاضاغـتِٓ تُْسضوغـتِ     َِ حهىَُت ُٓو غًاغُتٍُ ُٖب تُْسضوغتِ زَضووِْ يُوَزايُ نُ تَى زَب
َٙتًاِْ ُٖضَيِ يُ قىتاخباْـُ، ْـُى يـُ قىتاخباْـُ بيـطَ يـُ زايٓيـُوَ ز        ًَبهـا    زَضووِْ بَى ٖاوو ًَـت زَغـت ث َب

ُٖتانى ْاو زَوآريو وَظاضَتُنإ، نىْهُ تُْسضوغتِ زَضووِْ َُضج ًُْ ٓـُو نُغـُ حاَيـُتِ ُْؾػـًُنُّ     
ــىنُوتسا         ًَو َُٖيػ ــَُي ــُ نَىَ ــُ ب ــُو نُغ ــاخِ ٓ ــُ ْ ــُ ي ــُ نآَ ــاض ُٖي َِ، ظَوض َ ــ ــاض ب ــىَ زي ًَ ــُعطاظَناِْ ث ٓ

ًَػتا حهىَُت نـٌ  زَضزَنُوَيت، بَىيُ َٔ ُٓطُض طىَيِ يُ بُضَيع وَظيطّ تُ ًَت بعاْؽت ُٖتا ٓ ْسضوغتِ ُْب
ٍَ نـطزووَ؟ نـىْهُ َـٔ              نطزووَ ًٓؿُناِْ نـَىٕ بـُضَيىَ ضَويؿـتىوَ، ُٓطـُض ُٖيـُ نـَىٕ ٓـُّ ناضاْـٍُ بـُض
َٙتـُزا يـُ ٖـًض         َّ بُٙيُِْ زَضووِْ يـُ ٖـًض َىُٓغُغـُيُنِ ٓـُّ و َىٙحُظَّ نطزووَ قُت ًٓٗتُاّ ْازض

ًَ َٙتُزا، ُٓغ ًَهِ ُّٓ و َّ ٓـُّ ياغـايُ        ؾىَيٓ ًَُـُ ؿتاْـُو ُٕ ٙيُِْ زَضووِْ خطاوَتُوَ ثؿـت طىَيـىَ ُٓطـُض ٓ
         َِ َٙتًـإ زَبـ َِ حػـابِ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ بهـا بـَى ٖاوو ًَتُ ُٓو ياغايُ ًٓرت يَُُ و زوا حهىَُت زَبـ بب

ًَِ و      ًَـ ًَػـتا ْـاتىامن ب ًَٓؽت ُٖئُت باؾرتَ يإ ُّٓ ناضَ يًصُْ بًهـا ؟َـٔ ٓ ار يًصْـُ باؾـُ   بعاْؽت َُٖيًػُْي
ًَىيػــتُ بــُ   َٙتــُ، بَىيــُ ث ًَو زا ُٓضَيــصّ بــَى ٖــَُىو َُضؾُقــُناِْ ٓــُّ و ظَوض َــاض ُٖيــُ ُٖئــُت غًاغــُت
ًَُـُ ضووٕ       ًَىَ وَنى حهىَُت ضايتـإ نـًًُ ٓـُوَ بـَى ٓ َِ َاضيـ وايُ ناضَنُ بُ يًصُْ ُٓض وا ٓ ُٖئُت ُٓب

ًَىَ زَْ ًَُُ يُغُض ُٓو ُٓغاغُ ٓ  يًإ بَى بسَٕ وَظَوض غىثاؽ.بهُُْوَ بَىُٓوَّ ٓ
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىوٓاؾيت خإ.
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 بُضَيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو ثؿـت               ًَتـُوَ يـإ بـُ نَىَـَُي ًَٓ غُباضَت بـُ َـازٍَ يُنـُّ َـٔ ثؿـتيريّ يـُوَ ُٓنـُّ نُزَغـتُنإ بًُ
ًَُـُ  ُٓغتىضّ ُٓوَيُ نُتطؽ يُ بىوِْ بُضَي ًَو وَتطؽ يُ ظَوضبىوِْ ضَوتًٓات َاْاّ وا ًُْ نُ ٓ ىَبُضايُت

ًَُٖؿُ زشّ زضوغت نطزِْ بُضَيىَبُضايُتِ وزَغتُ بؽت بُ ْاوّ ُٓوَّ نُ ضَوتًُٓناِْ ًٓـساضّ زضوغـت   
ًَو يإ زَغـتُيُنُ باؾـرت    ًَو يُشَيط نُتطّ بُضَيىَبُضايُت َّ نُ غًاغُت َِ، ظَوض َاض ظوضضَت وا ُٓخىاظ زَب

َِ بُتايبُت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ ٓاؾهطايُ بـُظَوض  ٓ ٍَ وَى ُٓوَّ ًٓؿِ يًجإ ب ًُهاِْ ُٖيُ زا بط َيصض
ًَيري وتطوَـاّ زَضووْـِ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاْسا نـُ ضَيصَيـُنِ ظَوض         زوخا ضَويؿتىوَ نُ حايُتِ ُْؾػِ َ

ًَؿـرتيـ بـُ نَىَـُى نـطزٕ بـَى غـ       ًَىغتِ بُ َىعايَُُ نطزُْ وَ ث ُقاَيريّ زَضووْـِ يـُ ٖـُضَيُِ    ظَوضَ ث
ًَطواًُْنُّ َُُٖٙياُْ ْـُبىوَ   ًَهِ طؿتِ ُْبىوَ ت ًَهِ ٙواظ بىوَ يُبُض ُٓوَّ غًاغُت نىضزغتاْا يُ ٓاغت
    َِ بَى غُقاَهريّ زَضووِْ، بَىيُ بُبطواّ َٔ ُّٓ ُٓضناُْ نُيُزَغتُنُيإ ْىوغـطاوَ ظَوض ظَلتُتـُ بتـىاْ

ًَو ًٌَ بها نُ يُن ًَبَُ َّ يـُ ٖـُضَيُِ            نُ يًجإ َ يـُ بَُيُطـُنإ ُٓوَيـُ نـُ يـُى غًاغـُتٌ طؿـتِ زابٓـط
ًَو يـُ            ًَهِ تـطزا يـُن ًَىَ يـُ خـاَي ٍَ وَ بُٖـَُإ ؾـ َِ زابط َيـصض نىضزغتإ بُبط واّ َٔ غـُضنُوتىوتط ٓـُتىاْ
            َِ ًَـت ظَوض ظَلتُتـُ بتـىاْ ُٓضنُناِْ زَغتُ بطيتًـُ يُزضوغـت نطزْـِ يًجـاِْ ؾـُضعِ نـُ خـَىّ يًصْـُ ب

هِ تط نَىْرتَوؾت يًجاُْ ؾُضعًًُنإ بهاتُوَ يُ ْاونُ ًَاَاناُْوَ، بَىيُ َٔ ثؿتيريّ يُوَ ُٓنُّ نَُاضَي
ًَىيػتِ بُوَيـُ نـُ زَغـتُيُى بـَى تُْسضوغـتِ       نُ يُ تطؽ ضَوتًًٓات يًػتُنُ ًًٓػا ُْنُئ، نىضزغتإ ث

َِ ًٓؿطاؾِ ُٓو حايُتاُْ بها، ظَوض غىثاؽ.  زَضووِْ نُبتىاْ
ًَيطٍ غُضٗى:بُض َيع حػٔ ست  ُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو بُؾطئ خإ.
ًَٔ خُيًؿُ:  بُض َيع بُؾطئ حػ

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًٍَُُ نىضز بَُٖىّ ُٓو ضابطزووَ نُ يُ ظوَيِ و وظَوض تىْسو تًصّ وَُْيُنإ بُتايبُت ثطَوغُناِْ  زياضَ ٓ

ًَٔ َُٓاُْ ن ًَ ًَجُض يىَ زَتىاْؽت ب ُّ تا ظَوض ضَْيساْـُوَّ يُغـُض تـاى بـُ تـانِ      ًََٓىغايس وبُ نَىََُيهىشّ ت
ــُ       ــاّ وا ًْـ ــُف َاْـ ــتُ َُٓـ ــىا ُْخىاغـ ــُبىوَ خـ ــَُإ ٖـ ــتِ طَىََُييانـ ــَُإ و زَضووٕ زضووغـ نَىََُييانـ
َّٙ  َُٓــُف بــُ حــاَيِ   ًَىَّ ياغــايُنُ بــُ ًَت بهــًُٓ نــىاض نــ ًَىيػــتُإ بــُوَ ٖــُب ًَُــُ ث نُؾايسَيــُى يُٓ

ًَُشاوّ زَ ضووِْ و ظَبطّ زَضووِْ ُٖبىوَ، يُغـُضتاى بـُ تـانِ نَىَـَُيياٍ     خَىيُوَ ضَْيساُْوَّ يُغُض ؾ
ًَؿرت، ظووتط وَظاضَتِ تُْسضوغـتِ نـاضَيهٌ بهطزايـُ بـَى زَضنطزْـِ، بـَى        ًَىيػت بىو نُ ث نىضزَواضّ، بَىيُ ث
ًَُـُ ظَوض ٓاغـايُ وَنـى      ًَو ّٙ ٓ ًَـ َُٖىو ؾـت ًَت ث ًَػتاف ُْنىوَ به ٓ َّٙ ْاضزِْ ياغايُنِ يُو ََىضَ، بُ
َّٙ ظَوض   ًًَــٓٔ ُْخَىؾــِ غــُضَتافتإ ُٖيــُ، وَ طىضنــًًُيُنُإ زَض ٖــاتىوَ، زَيُــإ ُْخَىؾــُ،بُ ًَ نَىَــَُييا ب
ًَؿـُ زَضووًْـُناِْ خَىَـإ     ًَهِ زَضووِْ بهُئ و ن َٙإ ظَلتُتُ نُ بتىاْؽت بُ ٓاؾهطا غُضزاِْ ثعيؿه
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ًَىيػـتُ نـُ      ناضَغُض بهُئ و يُ قػـُو قػـَُيَىى و ُٓطـُضَناِْ زواّ ٓـُواِْ تـط       ُٓنـؽت، بَىيـُ غـُضَتا ث
َُٖىو وَظاضَت ُّٖ ًٓعَِٚ ُّٖ ٙيُُْ ثُيىَْسٍ زاضَنإ َٖىؾًاضّ تاى يُعِٓ َتُاُْ ّٙ تاى زضوغت 
ًَهِ زيهُ ًُْ نـُ   ٍَ ُْخَىؾًُناْ ًَهِ يُطُ ًَهِ زيهُ، ًٖض ؾُضق بهُئ نُ َُُٓ ُْخَىؾًًُنُ وَى ُٖض ؾت

َِ ن ٍَ       تَى بًؿاضيتُوَ يإ تطغت ؾَت ُٖب ًَهساُْوَ بَى ُْخَىؾِ تـَى بهـا، بَىيـُ ثطَوغـُّ َتُاْـُ يُطـُ َىََُييا ي
ًَهِ         ًَـو، خـاَي ًَت وَنـى وَظاضت نـاضّ يُغـُض بهات.ٓـُوَ خاَي ٖ٘ؾًاضّ تاى ظَوض ظَوض ظوضوضَ يُّ ياغايُ ٖـُب
ــُو          ًَٓاغ ــُ ث ــاناًْـ ي ــَُىو ياغ ــُئ ٖ ــتإ زَضُٓن ــُضَيُِ نىضزغ ــَى ٖ ــايُ ب ــُّ ياغ ــُ ٓ ًَُ ــاضَ ٓ ــُف زي زيه

ًَٓاغُّ ٖـُضَيِ ٖـاتىوَ ضاغـتُ يُغـُضَتا ْىوغـطاوَ ياغـاّ ثاضاغـتِٓ زَضووْـِ بـَى ٖـُضَيُِ           ظ اضاوَناُْوَ، ث
ٍَ بــىوِْ ٓــُّ      ًَهِ زيهــُف بُْــسَ َيُطــُ ًَٓاغــُ نــطزٕ، خــاَي ًَتــُ ث َّٙ باؾــرت وايــُ  ٖــُضَيِ ب نىضزغــتإ، بــُ

ٌَ يًصْـُ     زَغتُيُ، يُبُضُٓوَ  ناضَناِْ باؾرت بُضَيىَ زَبات تا وَنى يًصُْ ُٖب ٌَ يإ يًصْـُّ ؾـُضعٌ ٖـُب
ًَهِ زيهُ يُ بىوِْ يًصُّْ ثعيؿهِ زَضوًِْ زايُ نـُ ؾـُف، حـُوت     ٌَ ، خاَي يُغُض ٓاغتِ ثاضَيعطانإ ُٖب
ًَهِ ظَوض ظَوض طُوضٍَ  ُٖيُ وَ ًٖض ًُُٖٓـُتِ نـَُرت ًًْـُ يـُ بـىوِْ       َاض يُ ياغانُ زا ٖاتىوَ، ًُُُٖٓت

ًَيَن يُزَغـت ًْؿـإ         ُٓو زَغتُيُ نُ يُ ياغـايُنُ ُٖيُ،نـ   ًَـو زَٖـ ًَهِ ططْيـِ ياغـانُزا ث ىْهُ ٓـُو بُؾـ
ًَتـُوَ          ًَهًإ يـُنٚيٌ بب ًَطزضاوَ تـاوَنى نُيػـ ًًَـإ غـج نطزِْ حاَيُتِ زَضووِْ تاوإ باضإ ُٓواْـُّ نـُ ث
ًَٓاغُ نطزٕ، نىْهُ ًُُٖٓـُتِ ظَوض ظَوض ططْيـِ ُٖيـُ يُزَغـت      ًَتُ ث ًَى ظاضاوَنإ ب َُُٓف وا باؾرتَ يُ ْ

ًَى نَىََُييا، ظَوض غىثاؽ.ًْ  ؿاْهطزِْ تاواُْناِْ ْ
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ًَٗإ.
 بُض َيع ز. ًَٗإ عمساعًٌ بًٓاَؽت :

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
بُضاغتِ ُٓظ ثطَوشَ ياغايُ شّٙ حهىَُت بَىَُ ٖاتًُ تكـسيل نـطٕ، ًََُػـٌ ؾـىض وََىْاقؿـات يًصْـُت       

ٍَ َُ ُٖ بىوٕ، زوو زنتىض ُٖبىوٕ، بُؽ بُضاغتِ بـَى َـُ واظح   َُ ٖ ُضزوو يًصُْ ْىَيُٓضت حهىَُت يُطُ
ًَـو ش وإ     ًَو ٖـات بـىو، ٓ ًَو شواُْ بُ ضَٓ ُْبىو ُٖضزوو ُٓو ْىَيُٓضت حهىَُت نُ ٖاتبىوُْ يًصُْ ُٖض ٓ

ًَُـُ و     َِ بىو، يُعِٓ بـُ ضاغـتِ بـَى ٓ ٍَ ُٖئ َِ بىو يِ زّ ُْيُطُ ٍَ ُٖئ اظح ْـُبىو، ْىونـُ حهىَـُت    يُطُ
ٍَ ٖـُيٕ ْـُبًؼت ٓـُو خبـَى              ٍَ ُٖئـُ ًْٓـُ، ُٓطـُض يُطـُ ٍَ ُٖئـُيا يـإ زطـُ وَى وَظاضَتا تُْسضوغتِ زطـُ
َِ زا ْـؽت، ٓـُوّ زّ، ْىقتـُ زٍ     ًٖٔ ٍَ ًَسابىو بَىنِ ْىونُ ضَِٓ خَىيإ بُزٍ نط زطُ ثطَوشَ واْايُ ُٖئُ ت

ًَصئ يًصُْ ُٖبٔ يًصُْ بُخَىيت ُٖٕ، يـُعِٓ َـُْابِ وَظيـط زظاًْـت      ُٓطُض ضٌَٓ زووٍ َُغُيُٕ ُّٓ ب
َّ ؾـىؾت    يًصُْيت ُٖٕ ُٓف يًصُْياُْ ؾىؾت خَى ُٖيُ، تُقًُا حاٙ ْؿػٌ ُْغاؽ زنُٕ، تكاضيط ززَٕ، ُْٖـس
 َِ َّ ظ َِ ُٓو ْؽت، ُٓو َِ ُٖئ زّ ُٖٕ، ُْ ُٓو ؾىيُ وَت ُٖئِ زناتٔ يُعِٓ ُٓظ ُٓضنٔ ُٖئ غُض عاتكِ ظ

َِ         يًجاُْ زنُئ، ٌَ ٖـُئ َِ ظـ ًَٔ ٓـُضن َّ تُْسضوغتِ ُٓوا بـىو ٓـُظ يًجاْـُ زؾـ يُعِٓ ثطغًاضا َٔ ش وَظيط
َِ، ُٓطـُض ظـإ ٖـَُِ ايػـاْْ  بـىوٕ،          َِ قـاْىْ ٍَ ُٓضنا َُِٖ ايػاْْ  نـُئ ش ظـ ًَت زطُ بهُئ يإ ُّٓ ُٖض زُٖئ
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ٌَ غُخًًَُا زَضووِْ يعِٓ ) ًَت وَنى قاْىٕ ْاظ ( بـُؽ زًَٓـًؼت   ٓفطـ١ٝ ايصش١ ايبطَِٓ َٔ ُٓظ قاْىُْ ْاي
َِ وّ بجـاضَيعئ؟ يـُعِٓ َـُعٓاّ وّ      َّ َـاؾ َّ عٚج نُئ؟ ناوا ز َّ ُْغاؽ زاخٌ نُئ ؟ناوا ز ناوا ُّٓ ز
ًَؼت،    َِ قاْىْا خبَىؾـِ ْـآًَ َّ ْاؾ َّ َىتعُيًل بُ ْاغُؽ و بُخَى َُعٓا و ًَت ُٓو َّ ُٓو َىظُٓ زًَٓ بُؽ ز

َِ قا ًَهِ ؾاٌَ بًؼت ظ َِ  ُْنى قخُ ْؿػٌ ٙظَُ ؾت ًَُاغًُ ٍُٖ، بُحػـ َِ ثطوًَشَ ياغايا َُ طُيُى ن َِ ظ ْىْ
      َّ َِ لتايـُتا ٓـُو نُغـاُْ ٓـُو َِ وقايُ، تًٌُٓٗ ُْٖاتًُ نطٕ، بُحػـ تُغكًـ ُْؾػِ ُْٖاتًُ نطٕ، بُحػ
ٍَ ظإ ْػاغا زَنُٕ، نـىْهُ ٓـُويـ ًٓختُايـُ ختـىضَ غـُض حـُياتا واْـُ ٖـٍُ، يـُعِٓ ظـإ            تُعاَىٍ زطُ

ًَتـُ   تؿتُ زَبِ ًَُٖا ثطَو َِ قاْىٕ ٙظَـُ ب َّ حُتا ْاظ شَ ياغا زا ُٖبٔ، ُٓطُض ُٓظاُْ َُِٖ ُْبٔ َُعٓا و
َِ زّ َىٙحـُظا    َِ ُْخَىؾِ ٓـُظ بسٍ نطٕ بُؽ زًًَٓؼت َىتعُيًل بُ ُْخَىف بُخَى، يُعِٓ ثاضاغتٓا َاؾ

َِ يًـصْا ز       ًَو ش ظـ ًَت ٖاتًُ ايػاْْ  نطٕ وَنى تعـاضيـ ٓـُظ خبـَى وَى ُْٓـساَ ا بُؾـساض بـىوّ   َٔ بُ ضاغتِ ُٓظ
ًَُٓايػاْْ  نـطٕ، يـُعِٓ ٓـُظ ْـُظامن نـاوا ٖاتٓـُ ايػـاْْ  نـطٕ          َّ ُْنطٕ وَنى ب َِ ُْٖس ُٖضزوو ًٓجتُاعا بُحػ
ًَـصّ ًٓعتًازيـُ ٓـُّ تعطيــ نـُئ ٓـُظإ         ؟ضاغتُ ُٓظاُْ تعاضيؿٌ عًًًُُٓ َازاّ تهطاضيُ ٖاتًُ نطٕ ٓـُظ ب

ًَب َّ، ُٖض ُٓظا بىوٕ ت ًَعز َِ حُتا غ  ًًٓت َٔ وطُيُى ََُٓىٕ. َُغٚ ْىقتُ ؾُؾ
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو مسريَ خإ. 
 بُضَيع مسريَ عبسايًُ امساعًٌ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
َّ ُٖيـُ    ًَػتا قاْىِْ ْـى ًَػتُناُْ ٓ بًُْػبُت ُٓو قاْىُْ َُٓٔ واّ زَبًِٓ قاْىُْنُ ظَوض نَىُْ ِٓ غاَيِ ؾ

ًَى ز ٍَ َُعايطٍ ْ ًَسايـُ ٖـَُىو بـُ تؿكـًًِ ُْٖاتًـُ         يُطُ ًَٓاغـُنإ ظَوض نـَُِ ت َِ ث ًَػتا زَطـىصت َوَيُتِ ٓ
ــاِْ      َِ ٖــَُىو ُٓقػــاَُنإ تُحسيــس بهــُئ، ََىضَن ــُض ُْخَىؾــُناِْ ُْؾػــِ زَبــ ًًَٓــُ غ ًَُــُ ب ُٓطــُض ٓ
ٍَ ُٓوََـُ          َِ ٓـًَُٓـ يُطـُ ُْخَىؾِ ُْؾػِ طُيُى ظَوضٕ، بُْػبُت ُٓو ضًَٓـُ نـُ طىتًـإ ُٖئـُ ْـًَُٓ

َِ غـُض بـُوَظاضَتِ تُْسضوغـتِ ٓـُوَا يًجاْـُناًْـ            ٖ َّٙ بُضَيىَبُضايـُتِ زضوغـت بـ َِ، بـُ ًُٔنـُ ْـًَُٓ
ًَطَزا زاوا ُٓنـُّ َىغتُؾـؿايُى بهطَيتـُوَ بـُْاوّ َىغتُؾـؿاّ            ٍَ ُٓوَؾـسا ٓـُي ًٓؿِ خَىيـإ بهـُٕ يُطـُ

     ُ ــتُ يــُ ٖــ ًَىيػ ــُ ث ــُو َىغتُؾــؿايُ ُٖي ــَُىو ًَٗــإ ٓ ــُ ٖ ًَػــتا ي ــٌ، ٓ ــى تُْسضوغــتِ ُْؾػ ًَطيـ وَن وي
ثايتُختِ نىضزغتإ ُٓو َىغتُؾؿايُ بهطَيتـُوَ بُٖـَُىو ُٓقػـاَُناًُْوَ بًُْػـبُت تُعاضيؿـُنإ نـُ       

( َّٙ ًَسايُ بُ ًَسايُ وَْىقػاًْـ ت ( ايرٖين( ببًتُ )ايرٖاْٞ( )ٜكصد باالضطساب ايرٖاْٞطَىمت نُّ و نىض ّ ت
ًَتــُ )باالضــطسابات ايعصــاب١ٝ ٜكصــدٓــِ زووََــًـ ) ( ْــُى )ايعكــابًُ( وَ ظَوض طسابات ايعصــب١ٝاالضــ( بب

 غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو تاضا خإ.
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 بُضَيع تاضا حتػؽت ُٓغعُزّ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

ًَهُ ٓــُّ ياغــايُ   ًَه َِ يــُ ياغــا ٖــُضَ ططْيــُنإ نــُ زَغــج َايـُّ خَىؾــخاَيًُ نــُ ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ يــُن
ًَ ًَه ًَـساِْ تُْسضوغـتِ َطَويـِ، نًَُـُّ            زَغتج ًَؽت ثُضَث ًَـ هُ بـَى بايُخـسإ بـُ تُْسضوغـتِ َطَويـِ يـإ ب

ًَهــِ تُْسضوغــت يــُ   َــُواضزّ بُؾــُضّ، نــىْهُ ٓــُو بايــُر زاْــُ بــُو ٙيُْــُ زَضووًْــُ وا ٓــُنا نــُ َطَوظ
ًَُُ نُ غاَيُٖاّ غاَيُ ُٓظاْؽت يُب َِ زَضاَُتِ نَىََُييايُنا َُٖيػىنُوت بها ُٓو نَىََُييايُ ٓ ُض ْاخَىؾِ و ب

ًَيـاّ خَىيـُتِ    ًَؿُ زَضووًْاُْ بُغُض ُٓو خُيكُّ ْاو  ُٓو ُٖضَيُُ ٖاتىوَ َ و بىوِْ زوشَِٓ ظَوض ُٓو ن
َّ نـُ ُٓطـُض ُٓواْـُّ بـُ نًًُـا بـاضإ ْـَُطزووٕ ظَوضّ ُٖيـُ يـُ َاَيُنـُّ                ًَػـتا بايـُخِ تـُواو بـسض نُ ٓ

َِ بَى ُْخَى ًٌَ ؾُضَُ به َّٙ ث َّ،  خَىيُتِ، بُ ؾًُنِ تايبُت يُْاو ْؿػًًايُتِ بُ ُْخَىؾِ زَضووِْ زاْـاْط
ًَـسإ ،ٓـُوَ ٙيـُنِ ظَو ططْيـُ، ٓـُوَّ َـٔ            ًَههىوِْ بـاضّ تُْسضوغـتِ زَضووًْـُوَ وًٓٗتُـاّ ث بَُيهى بُ ت
ــِ        ــُ وَظاضَت ــطاوَ ي ــٌ ظَوض ن ــُ نَىْؿطاْػ ــُظاْؽت ن ًَو ٓ ــت ــَُىو ؾ ًَـ ٖ ــ ــرت وَ ث ًَؿ ــُ ث ــُنِ ُٖي َىٙحُظَي

ًَٓطاوَ ناضَيهِ باؾـهطاوَ تـانى يُٙيـُٕ حهىَُتـُوَ ٓـُّ ياغـايُ بـَى        تُْسضوغتِ خ ًَهِ ثػجَىضّ ظَوض ٖ َُيكاْ
ًَت نـُ بـىوِْ ٓـُّ زوو ضًُٓنـُ      ًَُُ ٖاتىوَ، حُظ ُٓنُّ ضووٕ نطزُْوَيُى يُٙيُٕ بُضَيع وَظيطَوَ ُٖب ٓ

ــىو       ــاظض ب ــُ ح ــتًىَ ن ــُّ تُْسضوغ ــُ يًصْ ــايِ ٖاتىوَُت ــُّ نَىت ــُّ َاوَي ــُض ي ــِ ٖ ــُ خَىؾ ــُ   ن ــُ يًصُْن ّ ي
ــُٕ        ــا بُٙي ــُ ب ــُْعيطّ زوو ضًَُٓن ــُ ت ــُو زوو ضًَٓ ٓ َّ ــُ زَض ــِ ٖاتبىويٓ ــُزوو ضًَٓ َّٙ ب ــُ ــُنُ، ب ٖاوبُؾ
َّ ،طـطْط               َِ طـطْط ُٓوَيـُ قاْىُْنـُ تـُتبًل بهـط َِ يـإ يًصْـُ بـ َّ ُٖئـُ بـ ًَٓـُزض ُْٓساَإ ظَوض بايـُر ث

ًَُـُ ٓـُو ؾـتاُّْ يـُ ْـاو ٓـُو قاْىُْيـُ بايـُخِ ث          ًَهًإ قًُـُتِ خـَىّ     ُٓوَيُ نـَىٕ ٓ ًَبـسضَيت و ُٖضيـُن
بسضَييَت, بُضَيعإ حُظ ُٓنُّ بًعاْؽت قخُّ تُْسضوغـتِ يـإ قـخُّ ْؿػـٌ بُزاخـُوَ َـٔ ظَوض طـىَيِ ؾَت        
ٍَ قـخُّ زَضووْـِ، قــخُّ           ٍَ نـطاوَ، ُْخَىؾــِ ُْؾػـٌ ًَايـُ َيُطــُ ًَهـُ ٍَ ُْخَىؾـِ ُْؾػــِ ت َِ يُطـُ ٓـُب

ٌَ، قــُضاضَ ٖــُض   زَضووْـِ ،يــُ َٓساَيُنــُّ زايٓيانـُوَ ٓــُطط   ًَو يــُ بـُضظتطئ َــ ًَتــُ  بـُض ثطغــ َّ تــانى ُٓب
ًَهـِ وَنىٓـَُطيها نـُ يـُ غـاَيِ         َٙت ًَو وناى نطزُْوَيُى بَى ٙيُِْ تُْسضوغتِ ظَوض َاض ُٖيـُ يـُ و ٙيُْ
ًَهِ كتـاعِ ظضاعـِ          ًَو ٙيـُِْ زَضووْـِ بُنـِ نطزووياْـُ بـُوَّ عَُـُي ُْوََتُنإ نانطزُْوَّ نَىََُي

بايُر بُ ظضاعُ ُٖيُ ،بايُر زإ بُ خىَيٓسٕ ُٖيُ، بايُر زإ بـُ ٙيـُِْ عـًًِ ْـُؾؼ ُٖيـُ،      بهُئ، واتا 
بايُر زإ َُٖىو ٙيُُْنإ ُٓططَيتـُوَ، قـخُّ ُْؾػـِ، حـُظ ُٓنـُّ ًٓٗتُـاّ و يـُعِٓ  وَُؾـػىيبىوِْ         

ًَه ًَُُ ُّٓ بىاضَ زَغتج َّ  نُ ٓ ًَبىوضزٕ ُٓنُّ نُ ظَوض ًٓٗتُاّ بسض ُ بَى ًٓٗتُاّ بُ ٙيُِْ ظَوضُٖيُ، زاواّ ي
ًَُٓزضاوَ، ضَيصَّ ًٓٓتًخاضو و خَى  َٙتُنَُإ، بايُخِ تُواوّ ث ًَهُ يُ ْاو  و ؾدكِ ًٓٓػإ، نُ َُُٓ ُْقػ
    َّ ٍَ بُزاخـُوَ يـُ ُْٖـس ٍَ بُزواّ غا نىؾؼت و تًهتًٔاب و وزَيتىْسّ يُْاو ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا ُٓبًٓؽت غا

َِ، ُٓوَف زيػاُْوَ ْ ًَهُ  بىاضا ظياز ُٓب ًَٔ ُْقػِ حهىَُتُ يإ عُزَّ ًٓٗتُاَُ، بَُيهى ُْقػِ غًاغـُت ًَ اي
ًَتُ ْـاوّ وَى يـُ ٖـُض            ٌَ بهـ َِ زاخٌ غًاغُتِ حهىَُت بهطَيـت ٓـُّ ٙيُْـُّ قـخُّ ُْؾػـِ ٓـُب نُ ُٓب
ًَٓج قاْىِْ قخُ ُٖيُ نُيُٙيُِْ زَوضوبُضَنافتإ ُٓطُض يُ  ًَػتا يُبُض زَغتُاْايُ، ث ًَهٌ زوًْا نُ ٓ َٙت و
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ًَهِ بـُض ثـطؽ       تىضنًايُ، يُ زوبُيُ، يُ يىبٓاُْ، يُ ٓىضزُْ ُٖض َُٖىوٍ حػابِ يُغُض نـطاوَ، وَنـى ٙيـُْ
ًَِ بَىُْٓــساَإ              ًَ ــُٖ ٓ ًٌَ ــَُ ــطَ ب ًَ ــٔ ي َ َِ ــ ــُ ب ــإ يًصْ َِ ي ــ ــُ ب ــُ ُٖئ ــا َُٓ ــطاوَ ًٓٓج ــُض ن ــِ يُغ ًٓؿ

َِ، نـِ ظيـات          ٌَ    ضووْهطزُْوَّ َـُْابِ وَظيـطيـ نُنـِ ظيـاتط خعَـُتِ ظٗضتطَـإ ٓـُزات ًَُـُ واَـإ يـ ط ٓ
ًَِ ًٓٓػإ قًاغـِ ُٖيـُ    ُٓنات نُ ُّٓ قاْىُْ بتىاْؽت تُتبًكِ بهُئ و بًبُئ بُ ضَيىَ، ُٓخري قػُّ َُٓي
َّٙ قـخُّ ُْؾػـِ         ٍَ، ٓـُو نُغـُ نـُْس ظيطَنـُ؟ بـُ ًَىض ًَىَضَيو ُٓ ث بَى ظناْْ  يُعِٓ نُْس ظيطَنُ بُ ض ث

ُوَضّ ْـاتىاٌْ قًاغـِ بهـُّ، ٓـُوٖا ْـاتىاْؽت قًاغـِ       قُت قًاغِ ًُْ، ْاتىْؽت قًاغِ بهُئ، نـَىٕ بُختـ  
َّ بُ وَىزٍ َُقُحُّ تُواو، بُوَىزّ  ًَبسض ًَؿِ خبُئ نُ بتىاْؽت بايُخِ تُواوّ ث بهُئ، ُٓتىاْؽت ث
ًَهُ، ٖـُّ زنتَىضيُنـُ، ٖـُّ                ًَياّ تـُواو بـَى بايـُر زإ بـُ تـُتبًل نطزْـِ ٓـُّ قاْىْـُ، بـُ  وَـىزّ ؾـت َ

َٙيُتًُنُ نُ بطيتًُ يُ ًٓٓػـإ غـًىى، ًٓٓجـا زنتـَىضّ ُْؾػـِ نـُ ًٓٗتُـاَِ        ٓريؾازَنُ، ُّٖ ٙيُُْ  نَىَُ
َٙيُتِ، ٙيُُْ ُٖضَ ططْيُنُيُ بَى بايُر زإ بُ ٙيُِْ ُْؾػِ، غىثاؽ.  نًُ؟ ٙيُِْ ًٓجتُاعِ و نَىَُ

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 س/وَظيطّ تُْسضوغتِ:بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾً

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 
ٓاَازَنطاوَ، ُّٓ ياغايُ خَىتـإ   3111غُباضَت بُ ياغاّ تُْسضوغتِ زَضووِْ، زياضَ ُّٓ ياغايُ يُ غاَيِ 

َٙتُ تىوؾِ تطَوَـاّ   ًَهِ ُّٓ و ٍَ ونًًُا باضاْسا و َُٖىو تان ًَهؽت ظَوض بُ ناضَغات و ُْٓؿا َٙت ًَُُ و ُٓظأْ ٓ
ِ بىوَ، تىوؾِ ُٓوَ بـىوَ نـُ نُغـِ يـُ زَغـت زاوَ، يُبـُض ٓـُوَ َـٔ َُٓـُ بـُ ياغـايُنِ ظَضووض            زَضووْ

ًَهُ يُو ياغاُّْ نُ ؾًعًُٕ تاو ُٓزات بُ خعَُت طىظاضّ تُْسضوغتِ زَضووِْ، ٓـُوَّ نـُ    ُٓظامن، وَ يُن
ًَُُ يُغُض ٓاغتِ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ يُ ْ ًَػتا ٓ ًَطَ َٔ نُ باغِ بهُّ ٓ او وَظاضَت يًصُْيُنِ َىًُُٖ ي

ُْؾػِ َإ ُٖيُ نُ نَىبىوُْوَناِْ خَىّ ُٓصتاّ زَزات، َٔ نُْس نَىبىوُْوَيُنِ يُطَُيًإ ٓـُصتاّ زاوَ،  
وَثعيؿهِ ثػجَىضّ ُْؾػِ ُٖيُ نُ بُضَيىَبُضّ ُٓو بُؾُيُ نُ غُض بُ بُضَيىَبُضايُتِ طؿتِ ناضوبـاضّ  

ًَُاِْ قػُِ ُْؾػِ َإ  تُْسضوغتًُ، وَ يُ َُٖىو ؾاضَناًْؿا، يُ ؾاضَ ًَط و زَٖىى و غً طُوضَناْا يُ ُٖوي
ًَُـــُ يـــُ نابًٓــُّ حـــُوتا نـــُْس       ُٖيــُ، ٓـــُو قػــُُ ُْؾػـــًُ زنتـــَىضَيهِ ثػــجَىض غُضثُضؾـــتِ ٓــُنا وٓ
ًَػــتا بط يــاضّ يُغـــُض زضاوَ            ًَؿــهُف نــطزووَ، يُواُْيــُ  وَنــى مســريَ خــإ وتــِ نُٓ بُضْاَُيــُنُإ ث

ــُز قُضَوَي ًَط     ُْخَىؾــداُْيُنِ زووغ ــُوي ــُ ٖ َِ، ي ــ ــسا ب ًَ ــِ بهطَيتــُوَ نُٖــَُىو بُؾــُناِْ ت ــُيِ زَضووْ ًَ
ًَُاِْ ُْخَىؾداُّْ ثًاوإ ؾًُٖس قٚح وَُْخَىؾداُّْ ٓاؾطَتـإ غـَىظّ    ُْخَىؾداُْيُنُإ ُٖيُ، يُ غً
ًَٔ بَى حاَيُتـُ نتىثطَناًْؿـُإ ُٖيـُ، يـُ زٖـَىى يـُ ُْخَىؾـداُّْ ٓـاظازّ          ًَ زَضووِْ و ُْخَىؾداُْيُنِ ب

ــُوت         بُ ــُّ ح ــى نابًٓ ــطَزا وَن ًَ ــُوَّ ي ــُ ٓ ًَْٙـ ُٖي ــا ًَؽت َٓ ــ ًَ ــتِ ب ًَهِ تُْسضوغ ــ ــُ وَ بُؾ ًَو ُٖي ــ ؾ
َّٙ غــُباضَت بــُ    َِ بهطَيــت، بــُ َِ بــَُ ٍَ ٓــُوَزائ نــُ ٓــُو ياغــايُ َــ ًَُــُ يُطــُ ًَؿــًٓاضَإ ُٓوَيــُ نــُ ٓ ث

ًَُ ًَطَ خَىتإ ُٓظأْ ٓ ًَُُ ي ٓ ،ٌَ ًَت ياخىز ُٓصتىَُٕ ب ًَؿًٓاضّ ُٓوَّ ًُٖٔ ب ُ قُيطاِْ زاضايًُإ ُٖيـُ،  ث
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ًَِ باؾـُ نـُ           قُيطاِْ ظيازبىوِْ ثَىغتُإ ُٖيُ، قرياْـِ ظيـازبىوِْ بُضَيىَبـُضّ طؿـتًُإ ُٖيـُ، وََـٔ ثـ
ًَػـتا ثـطَوشَّ خـىاضزٕ و             ًَُـُ ٓ ًَُـُ زَغـتهاضّ ًٖهُيًـُتِ ياغـاّ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ بهـُئ ٓ ُٓطُض ٓ

ًَهِ زَضووْـِ      زَضَافتإ ُٖيُ، ثطَوشَّ َىُٓغُغُّ زَضَإ خىا ًَِ باؾـُ وَنـى ُٓصتىَـُْ ضزٕ، بَىيُ َٔ ثـ
َِ يُ ثاضَيعطانإ نُ َىتابُعُ بهطَيت، و ظَوض غىثاؽ . ًَت و يًجإ ُٖب  زَغت بُناضب

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 فاضٌ.ؾُضَىو ناى 

 ستُس قازض: فاضٌبُضَيع 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

ًَبًِٓ َٔ بُ ضاغتِ يُغُض َازَّ يُنُّ بُطؿتِ ُٖيُ، بـُ بـط واّ َـٔ ٓـُوَّ نـُ ظضوضَ حهىَـُتِ        ضا و ت
ًَػـتا ْـُّ نـطزووَ ٓـُويـ نـاضنطزٕ بـَى بـُضططّ نـطزٕ يـُ ُْخَىؾـًُ              ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ بًهـا وَ تـا ٓ
ًَِ وايُ َُُٓ ُٓويُويُتِ حهىَُتـُ وَ ظَضوضياتـُ نـُ     َّ؟ ث زوضووًُْنإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ، نَىٕ بهط

ًَىيػـتُ ضَيُٓـايِ يـإ    ح َِ ث ًَ ٌَ، ب ًَـ ُٓوَّ خَُيو تىوؾِ حاَيُتِ زَضووِْ ب هىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ث
ًَت بــَى بــُضططّ نــطزٕ وَ ٖــَُىوَإ زَظاْــؽت ٓــَُط َو يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ضَيــصَّ حاَيــُتِ    ثْٚــِ ٖــُب

ًَىيػتُ ُٖض نُ ْس يُخاَيِ غًاظزَّ ٓـُّ َازَيـُ   زَضووِْ بُضَيصَيُنِ ظَوض بُض ناو ظيازّ نطزووَ، بَىيُ ث
ًَهـِ طـُض َوى ُْنُوتىوُْتـُ نـاض               ًَٔ وَنـى تًُ ًَػـتا نـ باغِ تًُِ ثعيؿـهِ زَنـا، ٓـُو تًُـُ ثعيؿـهاُْ تـا ٓ
        َِ َٙتًـُى ٓـُظاْ َٙتـاِْ زوًْـا ٖـَُىو ٖاوو َّ، َُٖىوَإ زَظاْؽت يـُ ظَوضبـُّ و نَُُؾطوظَ َُُٓ وَناض بهُو

ًًَُ وَ بُضْاَُّ غُضزاْ ًَو ًٓٓػإ ثعيؿهُنُّ ن ًَِ وايُ ُٓطُض نات ِ تايبُتِ بَى ّٙ ثعيؿهُنُّ ُٖيُ، ث
تىوؾِ حاَيُتُ خطاثُناِْ ُْخَىؾِ زَضووِْ يإ ُٖض ناّ يُ ُْخَىؾًُنِ تط بـىو وَنـى ٓـُو ناتـُ نـاض يـُ       

ًَِ وايُ يُ ظَوض ناتُناِْ ًَػتاف ث تـط   ناض تطاظاوَ، بَىيُ باؾرت وايُ وَظاضَتِ قخُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ وَ ٓ
ًَُُ ضَخػاوَ نُ بتىاْؽت َىغُيرت بؽت بُغُض َُٖىو ُْخَىؾًُنإ بُ تايبُتِ  ًَُُ ظوضوؾِ ظَوض باف بَى ٓ ٓ
ًَؽت حُؾتاُْ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ضاطُياْسُْنإ ًٓعِْٚ ُٓوَ زَنُٕ  ًَ ُْخَىؾِ زَضووِْ، ضَوشاُْ يإ با ب

ًَهِ َٓساَيِ خَىّ   ًٓٓتًخاض زَنا  ًَهِ    نُوا خَُيو يُ تَُُْ بَُٖىٍ ُْخَىؾِ زَضووًُْوَ، يـإ نـُْس نُغـ
ًَؿـًٓاض زَنـُّ وَظاضَتـِ قـخُّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ             تط تىوؾِ ظيـإ و وظَضَضّ طـُوضَ زَنـا، بَىيـُ َـٔ ث
َٙناًْؿسا بـَى ٓـُوَّ    ٌَ بَى طُض إ بُغُض ُٖتا ُْى يُ طُض َى و طىُْنإ بُغُض َا يُنُّ تًُِ طُض َونِ ُٖب

َّ، َـٔ بُزاخـُوَ          يُ ُْوعًُتِ برينطزُْ ًَتـُوَ نـُ بـُضططّ يـُو َـَىضَ ُْخَىؾـًُ بهـط وَناِْ خَُيو بهَىَي
  َِْٙ ًَهِ زَضووْــِ يــُ ّٙ خــَُيهِ نىضزغــتإ زضوغــت بــىوَ يــُ بُضٓــُوَّ يــُو غــاَيُو يــُ غــا ًَِ حاَيــُت زََيــ

ًَهػـجايط، بـَُٖىّ زَضَـاِْ َـَىضا          ًَو يُ ْـاو وَظاضَتـِ قـخُ بـَُٖىّ زَضَـاِْ ٓ و َـَىض  ضابطزوو نُْس ططؾت
ــتُ       ًَىيػ ــُّ َــَىضَ حاَيُتاْــُ ث ــُتِ زَضووْــِ نــطز، بَىيــُ ٓ ــاتط خــَُيو تىوؾــِ حاَي زضوغــت بــىو، َُٓــُ ظي
ًَت ،بـُضططّ يـُّ َـَىضَ حايُتاْـُ بهـات، بـَى ٓـُوَّ             حهىَُتِ ُٖضَيِ وَ وَظاضَتِ قـخُ ثْٚـِ بـَىّ ٖـُب

ٍَ بُ ٌَ، َُٖىوَإ زَظاْؽت ضابطزوويُنِ تا َٙتُزا طىظَضّ نطزووَ، ٓـُْىاعِ  خَُيهِ نىضزغتإ ثاضَيعضاو ب ّ و
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ــُ           ــاوَّ حاَيُت ــىوَ غُن ــُ ب ــىوَ، َُٓ ــت ب ــتإ زضوغ ــُضَيُِ نىضزغ ــاو ٖ ــُ ْ ــَىض ي ــَىضاو َ ــُوَّ َ برينطزْ
َِ بـَى بـُضططّ نـطزٕ يـُّ َـَىضَ حاَيُتاْـُ وَ يـُّ             ًَىيػـتُ ثـٕٚ ٖـُب زَضووًُْنإ بَى خَُيهِ نىضزغـتإ، ث

 ،َّ ًَسَنــُو ًَىيػــت ثــٕٚ يــإ ضَيُٓــايِ زَضنــطزٕ بــَى    َــَىضَ برينطزُْواْــُ نــُ خــَُيهِ ت ًَِ وايــُ وَنــى ث ثــ
َٙتًإ ًًُْ نُ برينطزُْوَّ تُْسضوغتِ بها، باؾرتَ يُوَّ نُ برينطزُْوَيُنِ ْا تُْسضوغتِ تىوؾِ  ٖاوو
ًَٔ واَبِ وَظاضَتِ قخُّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاُْ نـُوا     ًَ َِ، َُُٓ ظياتط ناضو بُضْاَُّ يإ با ب َٙتًإ بب ٖاوو

َىضّ يُّ بىاضاُْ زَنا بـَى بـُضططّ نـطزٕ يـُّ ُْخىؾـًُ يـإ ٖـُض ُْخَىؾـًُنِ تـط نـُ يـُ ٖـُضَيُا             خُّ خ
َٙتًـاِْ           ًَىَيُنِ بُضنـاو غـُضّ َُٖيـساوَ وتُؾـُّٓ نـطزووَ و ناضييـُضّ خطاثـٌ يُغـُض ٖاوو َُٓط َو بُ ؾ

 ُٖضَيُِ نىضزغتإ نطزووَ و، ظَوض غىثاؽ . 
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 
َّ نُ  ًَو زا ُْٓط ٌَ تًِ بَى ؾىَيٓ َِ َىباي غُباضَت بُ َىبايٌ تًِ، ُٓوَّ ُٓو ُْٓساَُ ثُضيَُاُْ بُضَيعَ َُٓي

ًَُُ بَى فتىوُْ يُ غَىظّ ًَػتا ٓ ًَُاِْ، يُؾًُٖس قٚح يـإ يـُ    ُٓو ُْخَىؾُ َىظَٓاُّْ نُ ٓ زَضووِْ يُ غً
ًَط نـُ زاخًًـإ ُٓنـُئ زواّ ٓـُوَّ نـُ ٓـُو ُْخَىؾـاُْ زَنـُٓ َاَيـُوَ ٓـُو َىبايـٌ               ُْخَىؾـداُّْ ٖـُوي
َٙيـُتِ غـُضزاِْ              ًَـو ٖـاتىوَ يـُ تىَيـصضَوَّ نَىَُ تًُاُْ ُٓنـٔ غـُضزاًْإ ُٓنـُٕ، ٓـُو َىبايـٌ تًُاْـُ ث

َّٙ ُٓوَّ ٓ ًَؽت َىؾـهًًُتإ نـًًُ؟ خـَُيو َـَُبىوض ًْـُ      وَظعًإ ُٓنُٕ، بُ ًَ ًَؽت و ب ًَو ب ًَُُ يُُٖض َاَي
        َّ ًَؿـُناِْ ُْخَىؾـِ زَضووْـِ ٓـُوَّ نـُ بـاؽ ْـانط ًَو يُ  يُ ن ًَُٕ، يُن ًَؿُّ خَىّ يَىَٔ باؽ بها ُٓغ ن

ًَىَيُنِ ن َِ بُؾ َِ ُٓتىاْ َّٙ ُٓوَّ نُ ُٓو بُضَيعَ َُٓي َّ خَُيو باغِ بهات، بُ اضَغُضنطاو ُٓوَّ نُ ْايُو
ًَُــُ بُؾــِ وقايــُّ قــخُّ ُْؾػــًُإ يــُ زآــريَّ وَقايــَُإ     ًَهــطزووَ ُٓوَيــُ نُٓ ًَُــُ زَغــتُإ ث نــُ ٓ
     َّٙ نطزووتُوَ، نُ َُٓاُْ ضَيُٓايِ تُْسضوغتِ زَضووِْ بُ خىَيٓسْيانإ ُٓزَٕ، بـُ زايٓيـُنإ ٓـُزَٕ، بـُ

ًَؿُتإ نًًُ؟ ُٓو ًَؽت ن ًَ َٕٙ بسَئ ب ًَُُ بهؽت يَُا ًَُـُ َىبايـٌ تـًِ       ُٓوَّ ٓ ٓ َّٙ ًَُـُ ًْـُ، بـُ ًَؿُّ ٓ َ ن
ًَُـُ نـُْسَٖا ُْخَىؾـِ      َُّْٙ نُ ُْخَىؾًإ ُٖيُ، َُغـُيُٕ ٓ َإ ُٖيُ ُٓطُض َئ بُغُض َاَيُنإ، ُٓو َا
ًَعاض بىوٕ، ناضَغـُضيإ   ًًَإ ب ًَُاِْ ُٓياْبُئ ب٘ ُٓو ُْخىؾداُْيُ نُ َاَيُناًْإ ي ٓاؾطَـتإ ُٖيُ يُ غً

ًَطيـإ      ُٓنُئ و ُٓيا ًَطزَنُيإ زوايٌ خَىَـإ غـُضزاًْإ ُٓنـُئ، حـُتا ؾ ْبُيُٓ َاَيِ باونًإ يإ َاَيِ َ
ًَُـُ   ُٓنُئ نُ نَىٕ بهٔ بَى باظاض ؟ نَىٕ بهٔ بَى غُيطإ؟ نىْهُ َُٖىو ؾتُناًْإ يُزَغت زاوَ، بَىيُ ٓ

ٓـ        َّٙ ُوَّ بهـؽت بـَى َاَيـُناًْإ    َُغُيُّ َىبايٌ تًِ يُ خىَيٓسْياناْـُ يُواْـُ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ، بـُ
 بيُض َيؽت تَىظَيو ظَلتُتُ، وَ ظَوض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ناى ُْشاز.
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:َِ  بُض َيع ُْشاز ععيع غىضَ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

ٍَ زا، بُحُقًكـُت، بًًؿًعـٌ يـُ وَظاضَت نـُّ         ٍَ قػـُناِْ نـاى ؾـاظ ًَؿُنِ َٔ تُواو يُطُ و نـىض ّ ُٖيـُ،   ث
ًَُـُ ُٓطـُض زإ بـُو نـُّ و                ًَٔ ٓـُوَف َاْـاّ ٓـُوَ ًًْـُ يـُعِٓ ٓـُوَ نًَُـُّ بـَى ٓ ًَـسابٓ ًَت زاْـِ ث زَب
ًَٔ بًًعُنؼ زَتىاْؽت َىعايَُُّ بهُئ وَ تُقـىض زَنـُّ ٓـُو َُوظوعاْـُّ نـُ يـُ زواّ        نىض يًاُْ زا بٓ

ــتِ تــ       ــتؽت وؾ ــىظوعِ زَضظّ ٓاظاغ ــُو َ ــُتِ ٓ ــُ تايب ــُبىوٕ ب ــُ ْ ــُضوَٖا   زواي ــتِ، وَٖ ــُ بُضاغ طيـ ُٖي
َُغــُٔيُّ زَضَــإ و ٓــُو َُوظوعاْــُو تُْاْــُت َُغــُيُّ زانــطزٕ، ًٓــسخاؾت زَضَــإ يــُ َُظخــُضَنإ،    
ًَؽت بـَى ٓـُوَّ بتـىاْؽت حـُؾت      ًَسابٓ ًَُُ زاِْ ث ًَت ٓ َُؾانًِ ظَوضّ بُ حُقًكُت ُٖيُ، ُٓو َُؾانُْٚ زَب

ًَتُ َُغُيُّ ضَزوز، ٓ ًَؼت،      بهُئ، بُضاغتِ ُْنى بب ًَؽت تـُواؾىقِ يُغـُض ٖـُب ًَـ ُواُْ بياتُ ُٓو ضازيـُّ ب
             َِ ٍَ ٓاؾـتِ خاًْـساّ نـُ ٓـُو عـُضظّ نـطز و طـىتِ ُٖئـُ بـ بُْػبُت ُٖئُ و ُٓواُْ بُضاغـتِ َـٔ يُطـُ
 َّٙ باؾرتَ، ُٖئُ يُبُضُٓوَ ُٓظاِْ نَىُْ ًَا زَنطَيتُوَ ُْى بُوَُعٓايُ ًَا زَنطَيتُوَ يُ وَظاضَت، بُ

ًَهِ غُ ًَػـتا َـٔ تكـىض    نًاْ ٓ ًَُُ َِ ُٓو نًاُْ غُضبُخَىيُ، نىْهُ ُْخَىؾِ ُْؾػِ ُٓطُض ٓ َِ زَب ضبُخىي
ًَُـُ بـُخَىتإ ٓـُظأْ، يـُعِٓ يـُ               ًَـصوو بـُ حُقًكـُت ًًًَـُتِ ٓ ًَُـُ ٖـَُىوَإ ، بـُ زضَيـصايِ َ زَنُّ ٓ

ًَُُ يُ طُ َِ وَظع شياوَ نُ بُ حُقًكُت بط وا ْانُّ ٓ َِ تاّ و ب وضََإ تا بهىونُإ بُ َىططاؾًًُنِ ظَوض ب
     ،َِ ًَهِ ُْؾػـًُإ ْـُب َِ، يـإ حاَيـُت ًَصوو بط وا ْانُّ ًٖهُإ نُّ تا ظَوض ُْخىؾِ ُْؾػًُإ ُْب زضَيصايِ َ
ًَِ وايـُ ُٖئـُ           ٍَ خَىَـإ ؾـُحؼ نـُئ يُبـُض ٓـُوَ ثـ ًَؿـًُٓ ًَهِ ثطَوؾ ُٓطُض بيُيُٓ ُٓو ضازَيُ يُ ؾىَيٓ

َِ نُغُض بُ وَظا َِ ٓـًـ و        زَغتُيُنِ غُضبُخَى ُٖب َِ باؾـرتَ يـُ يًصُْ،يًصُْيـُى بـ ضَتِ تُْسضوغـتِ بـ
ًَىَيُ بًُْػـبُت َـازٍَ يُنـُّ )       َّ وَ بـُو ؾـ ًَط ( َـٔ  ايصـش١ ايٓفطـ١ٝ سايـ١   ناضَناِْ ُٓو بُوّ زيهُ بػـج

ٍَ ُٓو باغِ نطزووَ ) ًَىيػـت ْانـا          ايطعٞيُطُ ( بُؽ )ايػـعٌ( ٓاٖـُْط خـإ بـىو وا بـعامن طـىتِ )ايػـعٌ( ث
ًَِ و َِ ))ايػعٌ( َٔ ث ًَ االضتكساز ايٓفطٞ ٚاضتجُاز ايكدزات ايعك١ًٝ ملٛاد١ٗ ايتػريات مبا ٜفٝـد   ٜكصد بٗاايُ ب

َّ، ٓـُو ْاَُيـُ ظَوض زضَيـصَ بـُ حُقًكـُت يـُ)ضابعا( يــ زا بـُ حُقًكـُت             ايفسد ٚاجملتُع (ٓـًرت ٓـُوَّ ْـاو
       ُ ًَِ وايـُ بـُ حُقًكـ ًَسايـُ، ٓـُو حُؾـىَ ثـ ًَؽت ظَوضّ حُؾى ت ًَ ًَسايُ با ب َِ باؾـرتَ َُغـُٙ    ُٓوَّ ت ت ٙبهـ

ًَطَُْزا ) ( يُعِٓ ُٓوَ تؿػرييـ ٜكصد باالضطساب ايرٖا٢ْ ٖٛ االضطساب يف ايك٣ٛ ايعك١ًٝ االضاض١ٝ ْادِي
ًَىيػـت ْانـا ؾـٕٚ ُْخَىؾـِ يـُض ثُيـسابىوَ بـُؽ َـىًِٖ ُٓوَيـُ            زَنا يُنِ ثُيسابىوَ ُٓوَ يُقاْىْـسا ث

ٍَ ُٓوَزاَـُ    ًَتـُوَ نـُ يًصْـُّ ٖاوبـُف بُحكًكـُت َـٔ خـَىّ        تعطيؿِ بهُّ، ُٓواٌْ تطيـ َٔ يُطـُ ًَٓ ؿت
ًَتُوَ ُْى ٙبربَيت يُبُض ُٓوَّ خَى ؾُضت ًُْ ٓـُو   ًَٓ ٍَ ُٓوَزاّ بًُ َّٙ َٔ يُطُ ًُٓعاّ نطزووَ، ضاغتُ، بُ

َّ يُ قاْىُْنُ، وَ ظَوض غىثاؽ. َِ تُغبًت بهط ًَتُوَ، يُعِٓ زَب  تُعاضيؿاُّْ نُ ُٖيُ، َىغُيَُُ، ًَُْٓ
ًَيطٍ غُضٗى: بُض َيع حػٔ  ستُس غىضَ/ َ

ًَطيعإ خإ.  ؾُضَىو ب
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ًَطيعإ ًٓػُاعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

َّٙ يُبـُض ٓـُوَّ           ضاغتُ خَىّ يُ يًصُّْ تُْسضوغتًُُ، قػُّ خـَىّ ُٖيـُ يـُوَيـ ٓـُّ قػـُّ نـطزووَ ،بـُ
ُت ٓـُوَّ يـُضاثَىضتِ يًصْـُّ ياغـايِ     نىْهُ يُى زَْط بـىوّ قػـُنُّ ُْنـىويتُ ْـاو بابُتُنـُ، بُْػـب      

وتُْسضوغتِ ٖاوبُؾِ زا يُ غـُضَتاٍ ْىوغـًُٓنُ ْىوغـطايُ زَغـتُ، زَغـتٍُ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ يـإ         
ًَؿــِ             ًَهِ َُتبــُعِ نطايــُ، ث ًَؿــتإ ٓــُوَ ْــاظاْؽت ٓــُوَ ًُٖٔيــُ, بَىيــُ ٓــُوَ غَُيــُت ٖ َّٙ ُٖئــُ، بــُ

ْــاوَض َونِ ثــطَوشَ ياغــايُنُ خبىَيًٓــُوَ ظيــاتط يُغــُض  ْىوغــًُٓنُّ بًُْػــبُت ٓــُو ثــطَوشَ ياغــايُ ُٓطــُض
َّٙ نـُ زَخىَيُٓـُوَ ظيـاتط           ُْخَىؾِ عُقًًُ، يُغُض زَضووِْ ًُْ، خـَى قـخُ ُْؾػـًُ وعُقًًـُ ُٖيـُ، بـُ
ًًَــُ ضووْهطزُْوَيــُى بــسَّ زَضبــاضَّ زَضووْــِ، عــُقًٌ، ًَاواظيــإ   ناضَغــُض نطزْــُ، بَىيــُ َــٔ حــُظّ ي

َّٙ تُْسضوغتِ زَضووِْ نًًُ؟ ُٖضزوونًإ ثُيىَْ سيإ بُيُى ُٖيُ، ْاتىْؽت يُ يُنًإ ًَا بهُيُوَ، بُ
َٙيُتِ، يـُ ٓـُوضوثا يـُ ؾـاضَواًْا      َِ يُوَظاضَتِ ناضوباضٍ نَىَُ َٙت ُٖيُ زَب َّ، حا بُ زَضَإ ناضَغُض ْانط

ٖـ    َِ َُٖا َّٙ زَبـ ٍَ بُتَىى ؾطَيٌ بُعًَِٚ قػُنطزٕ، بـُ َِ  تُْسضوغتِ زَضووِْ ناضَغُضزَنط ُْيِ ٖـُب
ٍَ غايهاتطّ تُبًيب ُْؾػِ، ُٓو تُحىيٌ ُٓوَّ زَنا بَى زنتَىضّ ُْؾػـٌ نـُ ناضَغـُض وَضبيـطّ يـُو       يُطُ
َّٙ ٖـًض   ياغايُ نُظياتط بَى ُٓو ُْخَىؾًاُّْ نُ ُْخَىؾِ عُقًًإ ُٖيُ زاخٌ زَبٔ، عًٚج وَضزَططٕ، بُ

ٌَ زَ ًَـ وَخت بهات، ٓ ًَسا ًُْ نُباغِ تُْسضوغتِ ث ًَؿتا تىوف ُْبىوَ ُْنىويتُ بـاضّ  ُٓوٍَ ت ضووِْ ٖ
ًَـطَ حـُظّ     ًَطَ ثُيىَْسّ ُٖيُ بُوَظاضَتِ تُْسضوغتِ، ُٖيـُ ي عُقًِ، بَىُٓوَّ ناضَغُض بهطَيت ضاغتُ ي
    ٍَ َٙيُتِ زَوضّ ُٖبىايُ، نىْهُ زَضووٕ ْامسإ ُٖيُ، ُٓواْـُ زَتـىأْ يُطـُ ًًَُ وَظاضَتِ ناضوباضّ نَىَُ ي

ًَىيػـتِ بـُ        ُْخَىف زابًٓؿٔ قػُ بهُ ٕ، نىْهُ بَى تُْسضوغتِ زَضووْـِ نـُْس فتىوُْيـُنِ ُٖيـُ نـُ ث
ًَهِ،     زَضَإ ًًُْ، ُٓو حاَيُتاُّْ بُغُض نىضز ٖاتًُ َُغُيُٕ ُٓوَّ نىض ّ يُ ًٓعساَُ يـإ ٓـُوَّ َٓـساَي
ــتِ بــُ            ًَىيػ َِ، ث ــطاث زَبــ ــتِ زَضووْــِ خ ــتًُ تُْسضووغ ــإ ضووزاوَيــو ضَويؿ ًَو ي ــُ ناضَغــات ًَو ي ــُصت ط

ًَبـسَّ يـاًْـ            ناض َّٙ ناضَغُض نـطزٕ َاْـاّ ٓـُوَ ًًْـُ نـُ تـَى بهـِ قـُزٍَُ ناضَبـايِ ي َغُضنطزُْ، بُ
ًَىيػتُ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ وعـُقًِ نـًًُ ياغـايُى ُٖيـُ        ٌَ بسَّ يإ زاخًًٌ بهُّ، بَىيُ ث زَضَاِْ ث

ًَٓا  َّٙ َــٔ ٓــُوَّ زَبًــِٓ تــُْٗا عُقًًًــُ، زَضووْــِ ًًْــُ، بًُْػــبُت ث غــُّ قــخُ ُْؾػــِ بـُو ْــاوَ، بــُ
ًَٓاغـُّ نـُ    ًَؿهُوتٔ زايُ ُٓو ث ًَٓاغُّ تُْسضوغتِ زَضووِْ طُؾُّ نطزيُ ظاْػتِ ثعيؿهِ ضَوشاُْ يُ ث ث
ــتُ         ــُ ضاغ َٕ وَضطرياي ــَى ــُعرياقِ ن ــط و وَي ــُ ًَػ ــايُف ي ــُو ياغ ــاتط، ٓ ــتُناُْ ظي ًَػ ــِ ؾ ــطايُ ٖ ــطَ ْىوغ ًَ ي

(WHO( َّٙ ًَٓاغُ بـَى ْـُخَىف ز  WHO(َ بُ ٍَ َاضَى ث َطـَىض َيؼت نـَىٕ ناضَغـُض طَىضاْهـاضّ     ( نُْس غا
ًَسايـــُ، تـــُحًًٚت ظيــازّ نطزيـــُ بـــَى زَوظيٓـــُوَّ ُْخَىؾـــِ، عُيٓـــُٕ    تًازايــُ، تُؾـــدًل طَىض اْهـــاضٍ ت

ًَٓاغُّ نُ ُٖيُ ٖـٌ غـاَيِ    ًَسايُ، بَىيُ ُٓو طَىض اْهاضيًُّ ُٓو ث ًَٓاغُنُف طَىض اْهاضّ ت تـاظَتطئ   3111ث
ًًَُ زَ ًَٓاغُيُ ُٓطُض حُظتإ ي خىَيُُٓوَ خىؾِ نطزيتِ نىضزٍ و عُضَبٌ، نىْهُ تُْسضوغتِ زَضووِْ ث

ًَيري بىوِْ زَضووًُْ، ُٓوَ نُ  ًَهُ َ ًَؽت ُٓوَ حاَيُت ًًُْ، ُٓوَ حاَيُت ًَ ًٌَ ب ًَُُ ث ظياتط حاَيُتُ ْاتىاْؽت ٓ
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(WHO ( َِ ًَػتا تُعطيؿِ نطزيُ زََيـ إ ٖـٞ سايـ١ ٜهـٕٛ فٝٗـا ايفـسد ميهـٔ إ تطـٛز قدزاتـ٘ ٚميهـٔ          ( نُٓ
تكــدِٜ املطــا١ُٖ  تعُــٌ َــع ايتشــدٜات ايَٝٛٝــ١ ٚاالدٗــاد ٜٚطــتطٝع ايعُــٌ بػــهٌ َٓــتر َٚجُــس ٚقــادز عًــ٢

َِ     يًُذتُع ًَـو زَتـىاْ ( بُ نىضزيًُنُّ خَىؾِ ُٓطُض خطاثًؿُ تُْسضوغتِ زَضووِْ نًًُ، باضَيهـُ نـُ تان
      ّ ٍَ ٖــَُىو ٓـُو ؾؿــاضاُْ َِ يُطـُ ًَبــسات، تىاْـاّ َاََُيــُنطزِْ ٖـُب ًَتــُوَ،   خـَىّ طُؾـُ ث نُبـُضَْياضّ زَب

ًَطَ يُى نُيًُُ تُعطيؿُنُ ظَوض ْعيهـُ   َِ بُؾساضّ بهات يُ نَىََُييُ، ي َِ، تىاْاّ ُٓوَّ ب ًَُٓض ب بُضُّٖ ٖ
ًَؿهُوتِٓ تُْسضوغتًُ، ُٓويـ َُعٓاّ ٓـُو   َّٙ يُى نُيًُُ ًَاٍ نطزَوتُوَ َُعٓاّ ث ٍَ نَىُْنُ، بُ يُطُ

ًَتُ ْـاو     نُغُّ نُ تُْسضوغتِ زَضووٌْ تُواوَ غ َِ بهـ َِ، زَبـ َِ ناٙى بـ َِ طُؾُ بُخَىّ بسا، زَب اغُ، زَب
نَىََُييا, َاْاّ ُٓوَ ًُْ َُٓٔ تُْسضوغتًِ باؾـُ زَضووْـِ وَُغـتُيِ ٖـُضزووى باؾـُ وٖـًض ْانـُّ يـُ         
ًَٓاغـُّ تـاظَ ّٙ َـٔ ططْهـُ               َاَيُوَ، بُضٖـَُِ ًْـُ ٓـُوَف تُْسضوغـتِ زَضووْـِ غـاؽ ًْـُ، بَىيـُ ٓـُو ث

ًًَٓـُ     بًُْػبُت ُٓو َِ، ب ٍَ يًصُّْ خَىّ ضًَِٓ وَنى واُْ يُبط طُّ ؾُؾُّ ُٖتا ٓـاخري ْـًَُٓ بط طُيُ يُطُ
ٍَ ُٓوََـُ         ًَىَيُى، يُطـُ ٌَ بـُ ٖـًض ؾـ ٍَ ُٓوَ ًِْ زَغـتُ ٖـُب غُض ُٓو ُٖئُيُ، ُٓو زَغتُيُ َُٓٔ يُطُ

ًَؿـهُف بهـطَيؼت، نـ        ىْهُ ُٓطـُض  غُْتُضّ زَضووِْ يُ َُٖىو ؾـاضَنإ ٖـُبًؼت وَناضَغـُضّ زَضووْـِ ث
َُُٓ ُٖئَُيو زضوغت نُئ َُغـُيُٕ ًٖٔـُّ زَضووْـِ زضوغـت نـُئ ٓـُو وَختـُف نـاويـ ُٖئـُّ          
عًىفتإ ُٖيُ، ُٓغٓإ َإ ُٖيُ، ززافتإ ُٖيـُ ُٓواْـُف زاوا زَنـُٕ َاْـاّ وايـُ ٓـُضنِ ظيـاتط زَنـُئ،         

ًَطيإ بـَى  ضَوتؽت ظياتط زَنُئ يُ باتِ ُٓو ثاضَيُ قُضف نُئ بَى ُٓو ُٖئُيُ بًٓا يُيإ بَى بيطئ، غهطت
َِ ،ُٓو ناتُ. ًَٓٔ، زَغتُّ وَنًٌ وَظيطيإ بسَيٓ  بيطئ، غُياضَيإ بَى بيطئ، نُْس َسيط عاًَإ بَى ب

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَطيعإ خإ يُ    زَقًكُ ظياتط قػُت نطز. 2ب

 بُض َيع برييعإ غُضُْٖط:
ٍَ ياغـاَُ بـَى تُْسضوغـتِ زَضووْـِ ظَوض ّٙ           ٓاخري ُٓوَ ًٓؿِ َٓـُ، ب   بـىضَ َـٔ َىعـاضَظَ ًُْـُ، َـٔ يُطـُ

ٍَ زابىو ُٓو ًُٖٔيُ يُبُض ٓـُوَ ضَوتـؽت ظيازٓـُنا ٓـُو      ًَبىو عُقًِ يُطُ َّٙ حُظيؿِ ي ططْيُ ُٓو ياغايُ، بُ
َّ بَى ناضَغُضّ ُٓو نُغاُّْ ُْخَىؾِ زَضووِْ يُ يُى خاَيِ ظَوض ضَيهِ يُ ٍَ زنتـَىضَ  ثاضَيُ غُضف بهط طُ

ًَـ      َِ ثـ ًَسا ًُْ خَىثاضاغؼت يُ تُْسضوغتِ زَضووْـِ ٓـُتى زَبـ ًَٗإ، ُٓو ياغايُ نُ زَخىَيًُٓوَ ُٓوَّ ت
َِ َُغـُيُٕ ُٓطـُض     ًَو تىوؾِ زَضووِْ ْـُب ٌَ بعاِْ نًًُو ض وا زَنا نُ يُن ُٓوَّ تىوؾِ زَضووِْ بىوي

ًَطَ ُٓوَ ضووٕ ُْن ًَو ُٖيُ ي ًَو ُٖيُ نُْس، ُٓغباب  طايتُوَ، و ظَوض غىثاؽ.شياْ
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ضٗشإ.
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 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 

ًَُـُ ٖـُض ياغـايُى             ٍَ بـىوِْ ٓـُو زَغـتُ طؿـتًاُْ ٓـُوَّ ٓ ًَبًِٓ َٔ تايبُتُ بُ زَغـتُ طؿـتًُنإ يُطـُ ت
زَزَئ نُ بايُر بُ تىَيصَيو زَزَئ، بُضَيىَ بُضايُتِ طؿتِ يَى زضوغت نـُئ   َىْاقُؾُ زَنُئ وا ًْؿإ

ًَو ٖاتُّ ُٖيُ ؾُف  ًَو ث ًَِ ياغاّ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ نَىََُي يإ زَغتُّ طؿتِ يَى زضوغت نُئ؟ بُث
َىزيطَّ عاَُّ ُٖيُ، زَغـتُّ طؿـتِ عًـازاتِ تـىبِ وعًـازاتِ ؾـُعبِ وًٓػتؿـاضّ ُٖيـُ َيـُ يـُوَّ           

َِ، ٓـُو             َُ ًَػِ ًٓػتؿـاضّ ُٖيـُ، َيـُ يـُوَّ وَظيـط ُٖيـُ، يًصْـُّ تايبـُتِ ويًصْـُّ نـاتِ زاؿتـُظضَيٓ
َِ نطزِْ، ُٓو ياغايُ زَغتُيُنِ  َِ بَُ ًَؽت يَى َ ًَُُ ب ًٌَ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ ٓ ًًَسضايُ بُث َٙتُّ ث زَغُ

ًَػـتا بـُثًَ   ًَهٗاتُّ نُ ُٖيُتِ ٓ ًَهٗاتـُّ     طؿتِ زاؿتُظضَيٓؽت وَظاضَت بُو َُٖىو ث ٌ ياغـاّ خـَىّ ياغـاّ ث
َِ بهات، زَغتُيُنِ طؿتِ يإ بُضَيىَبُضايُتِ طؿـتِ ٓـُو ياغـايٍُ     َِ بَُ َِ ُٓو ياغايُ َ وَظاضَت ُْتىاْ
َِ زَنطَيت؟ ُٓوَّ ططْهُ بُْػبُت ياغاّ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ نـُ ياغـايُنِ ططْيـُ       َِ بَُ َ ًٌَ نٕ٘ ث

ــُو بىَ    ــُ ٓ ــتإ ن ــُضَيُِ نىضزغ ــُ ٖ ــاضَ ي ــُّ َ ــَىضَ زَض   يُن ــُو َ ــايُنِ ي ــايًُ ثط بهطَيتــُوَ، ياغ ــايًُ ياغ ؾ
َّ يـُ ضَييـاّ ياغـاوَ، يـُضَيياّ نـُْاَيِ ضاطُياْـسٕ              َّ ٓـُوَّ تىوؾـِ ٓـُو ُْخَىؾـًُ بـىوَ ُٖوَيبـسض بهَىيٓسض
ٍَ زَنا وَ غُيطّ ُٓو ُْخىؾـًًُ بهـا وَنـى ٖـُض ُْخَىؾـًُنِ تـط وَ ؾـىَيِٓ         نَىََُييا نَىٕ َاََُيُّ يُطُ

ًَِ    حُواُْوٍَ ب٘ ًَٔ ُْخَىؾداُْ نـُ بـُث ًَسَْ ًَٔ ؾىَيِٓ حُواُْوَ يإ ْاوّ ي ًَسَْ زابؽت بها، ُٓوَا ْاوّ ي
ٍَ بـَى ٓـُو َـَىضَ ُْخَىؾـًًُ وَ ناضَغـُضّ تُْسضوغتًؿـًإ          ًَىيػتِ و ناوزَيطّ تُْسضوغتِ زابـؽت بهـط ث

ٍَ، ُٓوَ ططْيُ بًُْػبُت وإ ُٓوَّ تىوؾِ ُْخَىؾِ زَضووِْ بىو َ، تىوؾـِ ٓـُو َـَىضَ    يُبَى تُُٓؽت بهط
َِ ٓـُوَ ًٖهـُؾت ًٓساضيًـُ        ٌَ يإ بُضَيىَبـُضّ طؿـتِ بـ ُْخَىؾًُ بىوُْ ططْط ًُْ ّٙ وّ زَغتُّ طؿتِ ب
ًَؿـًٓاضّ ًًٓػـا     َِ زَنا؟ يَىيُ يُطٍَُ ًًٓػا نطزُْوَّ زَغتُّ طؿـتًُُ وَ ث َِ بَُ وَظاضَت نى ُٓو ياغايُ َ

ى ًًٓػا نطاوَ، ُٓوا َازَناِْ زواتط تـا َـازَ ياظزَٖـُّ    نطزُْوَّ زَنُّ وَ ُٓطُض زَغتُّ طؿتِ يُ َازَيُ
َٙت و بـُضَيىَبطزٕ و ُْٓـساَاِْ زَغـتٍُ طؿـتِ زَنـا وَ          ًَتُوَ، نىْهُ نُ بـاؽ يـُ زَغـُ َُٖىو ًًٓػا زَب
ًَؿًٓاضَإ نـطزووَ   ًَُُف يُُٖضزوو يًصُْ ث ًَهُ، ٓ ًَؿهُؾِ نطزووَ ُٓصتىَُْ ُٓوَّ وَظاضَت وَى بُزيٌ ث

 ٕ ًَؿـًٓاضَنا ًَو ُٓطـُض                وَ ث ًَٓـا يـُ حاَيـُت يـُ يـُى ْـعيهٔ ُٓطـُض ُٓصتىَـُٕ بـىو يـإ يًصْـُ بـىو زَْيـِ ٖ
ــىاْؽت غــُضَونِ            ًَىَيُى بت ــ ــُوا بُؾ ــُزا ٓ ــَى ْ ــإ ب ــساَإ زَْيً ــإ ُْٓ ًَٓا ي ــُٖ ــِ ْ ــتِ زَْي ــتُّ طؿ زَغ

َٙتُنا ٍَ ُْٓــساَاِْ ُٓصتىَُُْنــُ يــإ يًصْــُ زَْيــِ ًٖٓــا, ٓــُوا زَغــُ ٕ َُٓىَُُْنــُ زيــاضّ بهــُئ يُطــُ
ًَىيػت بُ َازَّ زواتط ْانا ،و ظَوض غىثاؽ. ًَِ ياغايُنُ زياضّ بهطَيت، ث  بُث

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:   بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَيريّ غُضَونِ ثُضيَُإ. َ 

بُضَيعإ ظَوض قػُ يُغُض ُٖئُ نطا َُُٓ ُٖئُيُنِ، يُضووّ ؾدكًُتِ َىغـتكٌ زاْـُْطاوَ ٓـُّ ُٖئـُ     
ًَهُ نُ ي ًًَٓٓـُ غـُض   ُٖئُت ًَىيػت ْانا َُُٓ ب ٌَ ث ُ شَيط ًٓؿطاؾِ بُضَيع وَظيط ًٓـ زَنا وَُٓطُض يًصُْ ب
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َٙحًًاتِ زضوغتهطزِْ يًصُّْ ُٖيُ، بَىيُ يُعِٓ ًٓتجاُٖنُ بُوَيـُ، ُٓوَيـُ    َّ قُ قاْىُْنُ، نىْهُ خى
ًَو   نُُّٓ ُٖئُيُ َُٖإ ُّٓ تُعبريَ زَططَيتُوَ نَُُْابِ وَظيط باغِ نطز ُٓصتىَـُٕ و  َنـى ُٓصتىَـُْ

 وايُ ًًََُؼ، ؾُضَىو غًىَيٌ خإ.
 التس: عجُإبُضَيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ. 
ــُضَيُِ       ــؽت ٖ ــَُىوَإ زَظاْ ٖ ،َِ ــ ــتإ زَضن ــُضَيُِ نىضزغ ــُ ٖ ــايُنِ ططْيــُ ي ــايُ، ياغ ــُو ياغ ــبُت ٓ بُْػ

ًَجُض يُ،نُباؽ يُو ياغـايُ زَنـُي   ًَهِ ظَوض ْاخَىف زا ت ًَىيػـتُ     نىضزغتإ بُ وَظع ًَٔ ياغـايُنِ ث ٔ، نـُ زََيـ
ٍَ ٖاوناضاْـُ ُٓطـُض       ًَىيػـتُ ٓـًَُٓـ ضاّ يُطـُ َٖىناضَناًْؿِ ٖاوناضإ باغًإ نطز يُبُض نِ ُٓو ياغايُ ث
َّٙ وَى              َِ باؾـرتَ، بــُ ًَو بـ يًجـإ بـِ يـإ وَنـى بـُضَيع وَظيـطّ تُْسضوغــتِ باغـِ نـطز ُٓطـُض ُٓصتىَـُْ

َّ      ٖاوناضّ زنتىضَ ضَوشإ باغِ نطز ُٓطُ َِ غـُض يـُ ْـى ًَـتؽت، زَبـ ًَؼت ُٓو َازاُْ َُٖىو ًًٓػا زَب ض زَغتُ ب
ُٓواُْ زابط َيصضَيتُوَ، نىْهُ ثُيىَْسّ بُ زاَُظضاْـسِْ زَغـتُنُ ُٖيـُ، ٓـًـ و نـاض و وَىحـاَِ ُٓطـُض        

ًَٓا ُٓوا َازَنإ ًًٓػ ًَٓا، يًجإ زَْيِ ٖ ًَٓا ُٓوا ياغانإ زَض وا، ُٓطُض زَْيًؿٌ ُْٖ َِ  زَغتُ زَْيِ ٖ ا زَبـ
ًَٓـا   ًَِ باؾُ ُٓطُض زَغتُنُ زَْيِ ٖ ًَٓا، ث َّٙ ُٓطُض زَغتُ زَْيِ ٖ ٍَ زابط َيصضَيتُوَ، بُ ٌَ غُض يُْى وَ زَب

ًَِ ظيازَ تُْٗا بط طُّ َِ ))ثايح عػس(  يُ بط طُّ ؾُؾُّ تا نى زواْعَ ُٓواُْ ث ًَٓ ( نُ فسٜل ايطب ايٓفطٞؿت
ًًَُ؟ بُضَي فسٜل ايطب ايٓفطٞ(زياضّ ُٓنا ) َِ يـُ         ن ًَٓـا زََيـ ع غـُضَونِ ثُضيـَُإ ُٓطـُض يًصْـُف زَْيـِ ٖ

َِ، بُتايبُت يُ طُضًَإ،  ًَِ باؾُ يُ ًٓساضاتِ َىغتُقًًـ َُٖإ يًصُْ ُٖب َِ َُٓٔ ث َُٖىو ثاضَيعطانإ ب
ًًَُتِ، و ظَوض غىثاؽ .  ًَىيػتًإ ث  نىْهُ ُٓوإ ظَوض ظَوض ث

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 . عُط.ؾُضَىو ز

 بُض َيع ز. عُط حَُُ اَؽت خسض ْىضَزيِٓ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يـُو ُْخَىؾـًاُّْ نـُ حهىَُتـُنإ تىوؾـِ زَبـٔ              قػُّ َـٔ يُغـُض َُغـُيُّ بـىوِْ ُٖئُيـُ، يـُن
ــاتِ      ــُضَِ ظَوضّ َىُٓغُغ ــٍُ خ ــُ َاي ًَت ــاتِ زَب ــُوّ َىُٓغُغ ــاتِ، قَُي ــُوّ َىُٓغُغ ــسَوتطَيت قَُي ًَ ث

ًَهيرياِْ َىُٓغُغاتِ نـىاضَّ/ غػـتِ َىُٓغُغـاتِ    زووَّ/ بريو  ًَُّ/ ت نطاغًُتِ غًًبِ َىُٓغُغاتِ غ
َِ بُضاغـتِ حايًـُٕ ُٓوَيـُ        ًَُـُ تىوؾـِ ٓـُب ًَو يُو ُْخىؾًاُّْ حهىوَُتِ ٓ ًَِ وايُ يُن بُضاغتِ َٔ ث

 ً َّ حهىَــُتِ ضَؾــًل، حهىَــُتِ ضَؾــ ًَــِ زَطــىتط ًَُــُ ُٖوَيبــسَئ ٓــُوَّ نــُ ث ل ناضَغــُضَنُ ُٓوَيــُ ٓ
َّ ُْخَىؾِ قَُيُوّ  ًَسَطىتط ٍَ بسَئ وضزَ وضزَ يُ ظَوضو ظَبُْسّ َىُٓغُغاتِ ُٓوَّ نُ ث ُٓوَيُ نُ ُٖو
ٍَ ُٓوَّ بُضاغتِ ُٓوَّ نُ َُْابِ وَظيطباغـِ نـطز ُٓصتىَـُٕ     َىُٓغُغاتِ زَضباظ نُئ بَىيُ، َٔ يُطُ

ًَؽت نـُ   ًَ ًَُُ ب َّٙ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ     ُٓوَّ نُ ز.ضَوشإ وباقِ ٖاوناضامن تًُٓسيإ نطز ٓ ُٓصتىَـُِْ بـا
ــِ         ــإ وَظاضَت ــُ، ثاؾ ــتُاِْ ُٖي ــُتِ ًْؿ ــرتاتًجًُت و غًاغ ــتِٓ غ ــُّ زاضؾ ًَهِ ضاوَيصناضاْ ــًؿُت ــاتط غ ظي
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َِ ،ٓــُّ غًاغــُتُ، ٓــُّ  ًَٓــ ًَــو زَٖ ًَىيػــتِ بــَى ث َٚحًُتُّ ُٖيــُتِ يًجــاِْ ث ًَِ ٓــُو قــً تُْسضوغــتِ بــُث
َّٙ  غــرتاتًجًُتُ، يــإ ٓــُّ تُطبرياْــُّ نــُ ُٓصتى  ًَهطزٕ، بــُ ًَبــَُ َّ زَنُوَيتــُ بــىاضّ َ َُُْنــُ زازَضَيــص

ًَتـُ َىُٓغُغـُيُنِ تـط نـُ            ٌَ و زيػـإ زَب ٌَ ُٖيهـُؾت زَبـ ًَطَزا ٖاتىوَ َـىزيط عـاَِ زَبـ ًُٖٔنُ وَنى ي
َِ ٓاَاصتـُ غـُضَنًُنُّ ٓـُو قاْىْـُ نـُ تـُحكًل نطزْـِ باؾـرتّ ًٓػـتكطاضّ             ًَُإ وايُ ضَْيـُ ُْؾـتىاْ ث

ٍَ ٓـُوَّ بهطَيتـُ ُٓصتىَـُِْ          ُْؾػٌ و قخُّ ُْؾػ ًَتُ زّ، بَىيـُ ٓـَُٔ بـُ نـىضتِ وثـىختِ َيُطـُ ًَٓ ٌ بٗ
ٍَ َُٖاَــُناِْ نــُ بــَىّ    َّٙ تُْسضوغــتِ زَضووْــِ، َــاضَيهِ تــط تُعطيؿُنــُّ قــًاغُ بهطَيتــُوَ يُطــُ بــا

َّ و، ظَوض غىثاؽ.   زازَض َيص
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ناى قباح.
 باح بًت ار ؾهطٍ:بُض َيع ق

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ًَؽت                ًَـ ًَـٓج بـُضَيع َىختـُؽ بـٔ بـا ب ًَهِ ًٓدتكاقـًُ وضَْيـُ يـُّ خىَيـُ نـىاض ث ضاغتُ ٓـُّ بابُتـُ بابـُت
ًَُـُف ًٓػتؿـاضَ وثطغـًاضّ خـَُيهِ ؾـاضَظا،       َّٙ يُ بُض ططْيِ بابُتُنُ ضَْيُ ٓ َىختُؽ بٔ يُ غًخُ بُ

ٌَ، نىْهُ ط ًَـو يـُ َـازَّ    ثػجَىضَإ نطزب َّ، َٔ زَيُُ بُحُقًكُت غُض بابُتُنُ ٓ طْيِ بابُتُنُ زَخىاظ
( َِ (بُ ضًَِٓ َٔ  ع٢ً غٗاد٠ املادطتري أٚ ايدنتٛزا االختصا  ايٓفطٞ ٖٛ ساصٌيُنُّ خاَيِ ُٖؾت نُ زََي

   ( َِ ًَؿُوَ بَىّ ًٓعاؾُ بهطَيؼت، َـازَّ تاغـعا نـُزََي ٜض اسـد٣  ايـدخٍٛ ايطـٛعٞ دخـٍٛ املـس    بهايَىضيَىؽ يُ ث
ٍَ ُٓو قًاغُ ْـًِ،  ع٢ً َٛافكت٘ ايصسحي١ املب١ٝٓ ع٢ً ازادت٘ اؿس٠ َؤضطات ايصش١ ايٓفط١ٝ بٓا٤ا ( َٔ يُطُ

ًَؼت ) دخٍٛ املسٜض اسد٣ املؤضطـات ايصـش١ٝ بٓـا٤ا عًـ٢     َٔ زاواّ ُٓوَ زَنُّ ُّٓ قًاغُ يُ ًَاتِ ُٓوَ ب
ًَعزَ نُ باغِ تُبًبِ ُْؾػٌ و باحػِ ( بططاقرتاح ايطبٝب املدتص ٚ بعًِ املسٜض َٚٛافك١ ٚيٞ اَسٙ ُّ غ

ًَىيػـتُ وَ بُحُقًكـُت          ُْؾػِ وباحػِ اَتُاعِ وَىَـُضظّ ُْؾػـِ زَنـات َُٓـُ ظيـاتط ضووٕ نطزْـِ ث
 َُٓاُْ يُ يُنرت ًَا بهطَيُٓوَ، ظَوض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ز. ضَيباظ.

 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:
 ع غُضَونِ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَٓاغـُّ زووَّ   ًَتُوَ تُْٗا يُغُض ث ًَٓ ًَبًُٓيُى ُْبىو وضاّ يًصُْنُ وَنى خَىّ بًُ ًَٓاغُّ يُنُّ ًٖض ت ث
ًَت تــُْٗا ٓــُو يًصْــُّ تُْسضوغــتِ   ًَهًإ ُٓوَيــُ نــُ ُٖئــُت ْــُب َِ بَىنــىوِْ ًَــاواظ ُٖيــُ بَىنــىوْ غــ

َِ بهـ       ًَبـَُ ات ضايـُنِ زيهـُ ٓـُوَ ُٖيـُ ُٖئُتُنـُ وَى خـَى       زَضووِْ ثاضَيعطانـإ نـُ ُٖيـُ ُٓضنُنـُ َ
ًًَُّ ُْٖــسَيو يــُ ُْٓــساَإ ثؿــتيرييإ يُبَىنــىوِْ وَظيــطّ تُْسضوغــتِ نــطز نــُ    ًَتــُوَ وَ ضاّ غــ ًََٓ بًُ
ًَت و ٓـُو ُٓصتىَُْـُ ناضوبـاضّ زاْـاِْ غًاغـُت و وثْٚـِ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ          ُٖئُتُنُ ُٓصتىَُٕ ب
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طَيتُ زَْط زاُْوَ تُقُوض ُٓنُّ ظَوض ؾت بُٙ ُٓنُوَيتُوَ، ٓاُْٖط خإ يُُٓغتَى بيطَيت، ُٓطُض ُٓوَ خب
ًَبًِٓ ُٖبىو يُغُض ُٓوَّ نُ حاَيُتُنُ بهطَيتُ )غعٌ( تطيـ نـاى ْـُشاز ضاّ وابـىو نـُ ٖـًض نَُـُيإ        ت
     ٍَ ٍَ يًصٍُْ ياغايِ ُٖضزوو َٙإ نَىنُئ نُ ٖـُّ حايُنـُ وٖـُّ غـعًُنُ ٙبـرب ًَىيػت ْانا، َُُّٓ َيُطُ  ث

ًَىيػت ْانا تُؾاقًًِ تط خبىَيُُٓوَ، ناى ناضزَو ٖـُض يُغـُض   اضتكسازوَ يُ ) ًَٓاغُ بها، ث (َنُوَ زَغت بُ ث
ًَِ وايُ  ًَٓاغُ بهطَيت ُٓوا يًصُّْ ياغايٌ ث ضَِٓ َُْاِْ ُٖئُت بىو، بؿطئ خإ ضَِٓ وابىو نُ ُٖضَيِ ث

ًَٓا ًَؿَُإ ًُْ ويًصُّْ تُْسضوغتِ زَضووِْ زازّ ططْهُ ث ًَُـإ    ن ًَُُ يُ ٖـُضزوو يًصُْنـُ ث غُ بهطَيت، ٓ
ًَٓاغُ ْؽت،  ًَُُ ٓاطازاضّ ًًٓػا نطزِْ ُٓو ث َِ، ضايُنِ زيهُ ٓ ًَٓاغُنإ تُؾاقًًًإ ُٖب ًَىيػت ْانا ث وابىو ث
ًَو يــُ             ــُن ــتِ ياغــايِ ي ــُّ تُْسضوغ ــايِ ٖــُضزوو يًصْ ٍَ يًصْــُّ ياغ ــُ ــُف يُط ــُ يًصْــُّ ٖاوب ــُ ي ًَُ ٓ

ًَٓاغ اُْ ًًٓػا بهطَيت ُٓوَ نُغًـ َىخايًـ ُْبىو بَىيُ يـُ ْـاو ضاثَىضتُنـُف ْـاوّ     بَىنىوُْنإ نُ ُٓو ث
َّ نـُؽ َىخـايًـ    ًَؽت ضًَٓإ وابىو نُ ُٖض نُْسَ يُو ًَ ٖاتىوَ وَ تًهطاض نطزًْـ ظَوضيُّٓ ُْٓساَإ با ب

َِ، يُبـُض ٓـُوَوّ نـُ ٓـُّ ياغـايُ ٖـُّ ض             ًَِ ٓـُوَ ًْـُ ياغـايُنُ نـَىٕ بـ َيهدـطاوّ  ُْبىو، ياغايُنُ نَىُْ ثـ
تُْسضوغتِ ًَٗاِْ وُّٖ ُٓو ضَيهدطاواُّْ نَىََُيُّ َـُزَِْ يـُّ بـىاضَ ناضزَنـُٕ وَ ٖـُّ ثعيؿـهُناِْ       
غــُْتُضّ تُْسضوغــتِ زَضووْــِ يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ بــَى خَىيــإ ٓــُّ ياغــاياُْ زاضؾــتىوَ زواتــط زايــإ   

ُتـُ ثُضيـَُإ بَىيـُ، ٓـُو ياغـاياُْ      زاوَتُوَ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ ُٓواًْـ يُ ضَيياّ ًََُػـِ ؾـىضا زاياْ  
ًَٓاوَاُْ بُضزَّ ُْٓساَإ ) ًَت، ُٖض بَى ُٓوَيُ ثُغٓسَإ نطزووَ ٖ ًَُُ قُْاعُـتإ وا ًُْ نَىٕ ب ايرٖاْٞ ٓ

ًَتـُ )   ٚاالعصابٞ ٍَ ٓـُوَئ بب ًَُُف يُطـُ ًَؿَُإ ًُْ، ٓ ( َـٔ يُغـُض ضَٓـٌ ٓـُوَّ     ايـرٖين ايعصـيب  ( ًٖض ن
ًَٓاغُّ تُْسضوغتِ زَضووًْ ًَٓاغـٍُ       نُث ٍَ ث َّٙ بـَى يُطـُ ًَٓاغُيُنِ نـَىٕ ًْـُ، بـُ ًَٓاغُيُنِ نَىُْ، ث ُنُ ث

ضَيهدطاوّ تُْسضوغتِ ًَٗاِْ ٖاوتا ًُْ يُبُض ُٓوَّ نُ  ُّٓ ياغايُ وَى قخُّ ُْؾػـِ ٖـاتىوَ ٖـَُإ    
ــُيُ           ــُوَ، َُغ ــُ ُٓططَيت ــُْٗا بريَن ــُؽ ت ــُنُ( ب ــإ َُٖيػ ًَت ًَ ــىْهُ )َ ــُ، ن ــُنُ( ًْ ــإ َُٖيػ ًَت ًَ ــٌ )َ زَق

( َّٙ ًَٓاغــُف ٖــاتىوَ، بَىيــُ زوو ايصــش١ ايٓفطــ١ٝعُقًًًُنــُ، بــُ ( ٖــُّ عُقًًًُنــُ ُٓططَيتــُوَ، ٖــُّ يــُ ث
ًَٓاغـُّ ٙيُْـُ زَضووًُْناْـُ، يـُى          ًَؿـُ عُقًًُناْـُ، ٖـُّ ث ًَٓاغـُّ ن ٍَ نطاوَتُوَ، ُّٖ ث ًَهُ ًَٓاغُيُ ت ث

ًَ ًَتُ، ًٓرت ُٓوَ ث ًَٓ ًَٓاغُّ غًاْعَ بًُ ؿـًٓاضَيهُ ْـاظامن زَخطَيتـُ زَْيساْـُوَ     ضٌَٓ تط ُٖبىو ُٓوَّ نُ ث
َِ ضايُ ُٖيُ خبطَيتـُ زَْـط    ًَٓاغُّ زووَّ نُُٓو غ ًَبًُٓإ ُٓوَ بىو نُ بَى زَْيسإ ث ًَُُ تُْٗا ت يإ ْا؟ ٓ

 زإ، ظَوض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 وغتِ:بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/ وَظيطّ تُْسض

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓوَ زاّ ،نىْهُ بُضاغتِ ُْٖسَيو ؾت  َّ،ًَٓـ يُطُ ًَٓجُوَ ٙبرب ًَؽت يُ بط طُّ ث ًَ غُباضَت بُوَّ نُ ب

ًَُُ َُٖاُْ زبًَىَِ ُٖيُ ٓـُو ناتـُ   ٙايطبٝب اؿاصٌ ع٢ً ايػٗاد٠ املادطتري أٚ ايدنتٛزاُٖيُ بَى فتىوُْ ) ٓ )
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ًَِ باؾُ خَىيإ  ُٓطُض ُٓو قاْىُْ زَضنىو ًَتُ زنتَىضّ ُٓخكآٌ يُبُض ُٓوَ َٔ ث ُٓوَّ زبًَىَِ ُٖيُ ْاب
ًَِ قـاْىِْ قـخٍُ عاَـُ تـُضتًب نـطاوَ،            ًَٓجَُُوَ تا خاَيِ غـًاْعزَ ْـُزَٕ، نـىْهُ ٓـُوَ بـُث يُ خاَيِ ث

    ُ َِ وايـُ ٖـُض زَضَـإ ًْـ ًَػـتا   خاَيِ زووَّ غُباضَت بُوَّ نُ تُْسضوغتِ زَضووِْ ُٖض زَضَإ ًُْ بَُي ٓ
ٍَ نطاوَنــإ زوو غــُْتُض زَنُيتــُوَ،  ٍَ وَظاضَتــِ ناضوبــاضّ ؾــًُٖسإ و ٓــُْؿا ًَُــُ بــُ َُٖاٖــُْيِ يُطــُ ٓ
َٙيُتِ  ٍَ نطزووتُوَ و غُْتُضَيهًإ يُ باضظإ ُٓنُيُٓوَ نُ تُْٗا تىَيصضَوَّ نَىَُ غُْتُضَيهُإ يُنُهُا

ًَـسَنا وَ زنتـَىضّ ُْؾػـُ ًٓؿـِ تًاْانـا وَزَضَـاِْ ت        ٍَ نَىََُيــُّ       ًٓؿـِ ت َِ بـُ تُْػـًل يُطـُ ًـا بـُناض ْـاي
ًَـٌ   ًَٓٔ، تُْٗا بطّ ًٓٓؿىضَْؼ نُ ث َِ نَُرت زَضَإ بُناضب َِ وايُ نُ ُٓب قىضباِْ ُٓؾهُصتُّ َُٓيُإ، بَُي

َٙتًُنإ زَنات، و ظَوض غىثاؽ. َّ وَ ًٓؿِ تَىشيُٓوَّ زَضووِْ وَ نَىَُ  زَوتط
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُ  ضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَػتا ظياتط قػُ يُغُض ًُٖٔيـُ يـاخىز يًصْـُ يـإ ُٓصتىَـُٕ َُٓـُ زَخُيٓـُ زَْيـسإ زووضتطيًٓـإ بـُ            ٓ
      ٍَ َِ َيُطـُ ًَؿًٓاضَى ُٖيُ نُ ُٖئُنُ بهطَيتُ َـًًَُؼ يـإ ُٓصتىَـُٕ نـ ًَػتا ث تُقىضّ َٔ ًًََُػُ، ٓ

ًَٓس بًها؟ ثُصتا و ٍَ بُ ًًََُؼ يإ ُٓصتىَُٕ زَغتِ با ب ٍَ ُٓوَيـُ بهطَيتـُ     ُٓوَيُ بهط زوو ُْٓساّ يُطـُ
ٍَ ًْـُ، بَىيـُ ُٖئُنـُ نـطا، َـًًَُؼ،         ٍَ ًُْ، زوو ُْٓـساّ يُطـُ ٍَ ًُْ؟ يُى نُؽ يُطُ ٌَ َيُطُ ًًََُؼ، ن
ًَٓج تا ؾُقُضَّ غًاْعَ ًًٓػا بهطَيت يُبُض ُٓوَّ  ًَٓج تا ببىضَ يُؾُقُضَّ ث َىقتُضحُى ُٖيُ يَُازَّ ث

ًَهِ ظَوضّ َىغتُيُحاتِ عًًُ ًَهِ ًُٓهاًْات و واقًعًًُ بُؾ ًَهِ يُ ظَِٓ قُٙحًاتِ وَظيطَ بُؾ ًُ، بُؾ
َّ بـَى ٓـُوَّ ظَوض وَظاضَت َىقُيـُز ُْنـُئ بـُ ُْٖـسَيو َُغـآًًُوَ،          يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، بَىيُ ٙبـرب

َِ ز. ضَيباظ.  بَُي
 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ًَبًِٓ تُْٗا يُغ ُض قػُّ بُض َيع وَظيط، ثعيؿهِ ثػـجَىض تـُْٗا ٓـُو نُغـاُْ ْاططَيتـُوَ نـُ بَىضزيـإ        يُى ت

  ٌَ َِ، ُٓوَف نُ هتاضؽ بـ َِ، نىْهُ بُتُؾاقًًِ ٖاتىوَ، ُٓوَف نُ زبًَىَِ ُٖب ُٖيُ، ُٓوؾِ زبًَىَِ ُٖب
ًَٓاغــُنُ باغــِ ثعيؿــهِ زَضووْــِ ًَٓاغــُنُ ٖــاتىوَ، نــىْهُ يُث َّٙ يُث ٖــاتىوَ،  ٖــُض ثعيؿــهِ ثػــجَىضَ، بــُ

ًًَُ ثعيؿهِ زَضووِْ.  ٌَ بعاِْ نُ ن  يُعِٓ ُٓب
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 َُْابٌ وَظيط ؾُضَىو.
 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
يف اختصـا    عًـِ ايـٓفظ  ثآَا/ )االختصا  ايٓفطٞ: ٖٛ ساصٌ عًـ٢ غـٗاد٠ املادطـتري أٚ ايـدنتٛزاٙ ب    باغِ 

ًَيَن وًٖض َىؾهًًَُإ ًُْ، ظَوض ايصش١ ايٓفط١ٝ أٚ االزغاد ايٓفطٞ(  ًَٓجُّ بًُ ًَٓاوَ، ث ُّٓ ُٓوَّ زبًَىَِ ٖ
 غىثاؽ. 
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ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
ٍَ، ضَت نطايُوَ، ُٖض ّٙ ُٓوَّ  ًَٓج ًًٓػا بهط ًَػتا َىقتُضحِ ُٓوَّ نُ ؾُقُضَ ث ًَؿًٓاضيإ ُٖبىو ٓ نُ ث

ًَٓس  ٍَ ُٓوَيُ زَغتِ ب َِ يُطُ ٍَ، ن ًَعزَ َىقتُضَحُى ُٖيُ نُ ًًٓػا بهط يُؾُقُضَّ ؾُؾُوَ تا ؾُقُضَّ غ
ًَعزَ ًًٓػـا نـطا،    ٍَ ًُْ، بَىيُ ُّٓ حاَيُتُف يُؾُقُضَ ؾُف تا غ ٍَ ًُْ؟ تُْٗا يُى ُْٓساّ يُطُ َِ يُطُ نا؟ ن

َّ خبىَيُٓٓوَ بَى ُٓ ًَػتا قًاغُّ ْى  وَّ َازَنُ بًدُيُٓ زَْط زإ:ٓ
 بُض َيع ز. ضٗشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 ايعسام–قإْٛ ايصش١ ايٓفط١ٝ يف أقًِٝ نٛزدضتإ 

 ايباب االٍٚ
 )ايتعازٜف ْٚطام ضسٜإ ايكإْٛ(

 ايفصٌ االٍٚ
 ايتعازٜف

 (:1املاد٠ )
 -كإْٛ املعاْٞ املب١ٓٝ أشا٤ نٌ َٓٗا:ٜكصد بايتعابري ٚاملصطًشات االت١ٝ الغساض ٖرا اي

 اٚال: ايٛشاز٠ : ٚشاز٠ ايصش١.
 ثاْٝا: اجملًظ: فًظ ايصش١ ايٓفط١ٝ يف األقًِٝ.

ثايجا: ايصش١ ايٓفط١ٝ: ٜكصد بٗا االضتكساز ايٓفطٞ ٚايتٛافل االدتُاعٞ ٚايتفهري ايطًِٝ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ 
تفسشٖــا اؿٝــا٠ ٚاضــتجُاز ايكــدزات ايعكًٝــ١ مبــا ٜفٝــد ايفــسد  االجيــابٞ َــع ايضــػٛط َٚٛادٗــ١ ايــتػريات ايــيت 

 ٚاجملتُع.
ــاب١ٝ اٚ          ــ١ اٚ ايعص ــطسابات ايرٖاْٝ ــٔ االض ــس َ ــد٣ اٚ انج ــاب بلس ــسٜض املص ــٛ امل ــٞ: ٖ ــسٜض ايٓفط ــا: امل زابع

 االضطسابات االخس٣ اييت حيددٖا ايطبٝب االختصاصٞ.
 

ضاضـ١ٝ ْـادِ عـٔ اعـتالٍ غـدٜد ذٟ      ٜكصد باالضـطساب ايـرٖين ٖـٛ اضـطساب يف ايكـ٣ٛ ايعكًٝـ١ اال       .1
َٓػا٤ عضٟٛ اٚ ٚظٝفٞ ٜؤثس يف ازاد٠ املسٜض ٚبصريت٘ ٚادزان٘ ٚتفهريٙ ٚضـًٛن٘ ٚغـعٛزٙ ٚقدزتـ٘    

 ع٢ً ايتهٝف االدتُاعٞ تبعا يػد٠ االضطسابات َٚسسًت٘.
االضــطسابات ايعصــاب١ٝ اٚ اضــطسابات ايكًــل ٜكصــد بٗــا سايــ١ َــٔ ايهــسب ايػدصــٞ ٚايكًــل ايٓفطــٞ   .2

ٛشٙ ايتهٝف االدتُاعٞ ٚضعف ايكدز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايضػٛط َٔ دٕٚ تلثريٖـا يف ايكـدزات   ٚضًٛى ٜع
 ايعك١ًٝ االضاض١ٝ.

خاَطـا: ايطبٝــب ايٓفطــٞ: ايطبٝــب اؿاصــٌ عًــ٢ دزدــ١ ؽصصــ١ٝ يف ايطــب ايٓفطــٞ ٚاملطــذٌ يف ْكابــ١  
 االطبا٤ يف ددٍٚ االخصا٥ني أٚ االضتػازٜني أٚ ايطبٝب املُازع يف ايصش١ ايٓفط١ٝ.
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ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ َيُطَُيِ ًُْ؟ بُ نَىّ  ًَٓس نا؟ ن ََِ يُطَُيِ زايُ با زَغتِ ب َازَّ يُنُّ بُو قًاغُّ نُ خىَيٓسضاوَتُوَ ن
ًَطيعإ خإ.   ٍَ نطا. ؾُضَىو ب  زَْط قبى

ًَطيعإ عمساعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ( :3) املاد٠
 حسوز اغتعُاٙت ايكاْىٕ

 -تطسٟ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً:
 أٚال: املسٜض ايٓفطٞ ايرٟ سددٙ ٖرا ايكإْٛ 

 ثاْٝا: املطتػفٝات ٚاملؤضطات املتدصص١ يف ايطب ايٓفطٞ ضٛا٤ ناْت عا١َ أٚ خاص١.
 ثايجا: أقطاّ ايطب ايٓفطٞ يف املؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١ 

 سخص هلا بايعٌُ يف فاٍ ايصش١ ايٓفط١ٝزابعا: املسانص ايطب١ٝ امل
خاَطا: ايعٝادات اـاص١ اـازد١ٝ غري املًشك١ مبؤضطات ايصش١ ايٓفط١ٝ املػاز ايٝٗـا   ٚغـري املدصصـ١ ؿذـص     

 املسض٢ ايٓفطٝني.
 بُض َيع ًْؿتُإ َطؾس قاَيح:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 بُؾِ زووَّ

 غٓىوضّ بُناضبطزِْ ياغانُ
 (3َازَّ)
 -ناِْ ُّٓ ياغايُ َُٓاُْ زَططَيتُوَ :حىنُُ

 يُنُّ: ُْخَىؾِ زَضووِْ نُ ُّٓ ياغايُ زَغت ًْؿاِْ نطزووَ
ٌَ ًَت ض تايبُتِ ب  زووَّ: ُْخَىؾداُْ و زَظطانا ثػجَىض يًُناِْ ُْخَىؾِ زَضووِْ، ض طؿتِ ب

ًًَُّ: بُؾُناِْ ثعيؿهِ زَضووِْ يُ زَظطا طؿتِ و وتايبُتًًُناْسا  غ
ًَسضاوٕ يُبىاضٍ تُْسضوغتِ زَضووًْسا ناضبهُٕنىاضَّ: ُٓو ب  ٓهُ تُْسضوغتًًاُّْ نُ ََىَيُت ث

ًَهـطاو ًًْـُ            ًَٓجُّ: عًازَّ تايبُتِ زَضنـِ نـُ يـُ ثاؾـهَىّ زَظطـاٍ تُْسضوغـتِ زَضووًًْـُنإ ٓاَـاشَ ث ث
 وتايبُت ًًُْ بُ زَغت بُغُضنطزِْ ُْخَىؾِ زَضووِْ.

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ُضَىو ُٓظؽت خإ.ؾ
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 بُض َيع ُٓظؽت عُط التس:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَـٓج          َّٙ ضَٓـِ يًصْـُّ ٖاوبـُف يُغـُض ٖـُض ث ًَو ٖـاتىوَ، بـُ ًَٓج ؾُقُضَ ث ًَٓجُّ يُ ث ُٖضنُْسَ َازَّ ث
ًَبًُٓيُنِ يُغُض ُْبىو، بَىيُ    .ال تٛدد َالسع١ عًٝٗاؾُقُضَ، َازَّ زووَّ ًٖض ت

ًَيطٍ غُضٗى:بُض َيع حػٔ ستُس   غىضَ/ َ
 َُْابٌ وَظيط ؾُضَىو.

 بُض َيع ز.ضَيهُوت لتُ ضؾًس/وَظيطّ تُْسضوغتِ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًُٓيُنِ ًُْ.  ًَٓـ يُغُض َازَّ زووَّ ًٖض ت
ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ

ٌَ قػـُّ يُغـُض ٓـُو َـازَ ُٖيـ         ُ؟ طُؾـُ خـإ و نـاى قـباح ونـاى كتـاٍ،       ُْٓساَاِْ ثُضيـَُاِْ بـُضَيع نـ
 ؾُضَىو طُؾُ خإ.

 بُض َيع طُؾُ زاضا ٍَٚ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َــٔ تــُْٗا قػــُّ يُغــُض ٓــُو غــُْتُضاُْيُ نُيــُبىاضّ زَضووْــِ ناضُٓنــُٕ، َىعــايًجِ ُْؾػــؽت، زنتــَىض     
هُصتُ نـُ ٓـَُيُاًْا زَعُـِ    ؾُضحُؽ ُٓنات، وَظيط ٓاَـاشَّ بـُوَزا، بَىفتىوْـُ غـُْتُضّ قىضباًْـاِْ ُٓؾـ      

ًَط ُٖيـُ، ٓـُّ     ًَُاِْ و زَٖىى و ٖـُوي ًَعاِْ يُ غً زَنا، ياخىز غُْتُضّ خَىَاَيِ خَىَإ ُٖيُ ضاوَيصناضّ خ
ٍَ بهاو ٓـُّ   ًَىيػتُ ُّٓ ياغايُ َاََُيُيإ يُطُ غُْتُضاُْ ُٖيُ يُ ََُاؾت تىبا ، بُؽ َىعادتِ ُْؾػؽت، ث

ًَــو زَيــت يُبُضٓــُوَ  ٍَ بــُ ُْخَىؾــداُْ و زَظطــا ثػــجَىضَناِْ ُْخَىؾــِ    ُٓصتىَُْــُ نــُ ث ًَِ باؾــُ بهــط ثــ
ًَت يـإ تايبـُتِ وَ غـُْتُضو ضَيهدـطاوَ حهىًَـُ ْـا بًاًْـُنإ، نـىْهُ َُٓـُ ََىَيـُت            زَضووِْ ض طؿتِ ب
زضاوٕ يُٙيــُٕ حهىَــُت َىضَخُغــٔ وتايبُتًؿــٔ ٙيــُٕ ْاططَيتــُوَ، نــىْهُ تايبــُت ًَُٖؿــُ بُضاَبــُض  

 نات َُٓاُْ ظَوضّ ضاوَيصناضّ يإ َىعادتِ ُْؾػِ خَىبُخؿٔ، ظَوض غىثاؽ .  ُٓوَيُ نُ قاظاْج
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ناى قباح.
 بُض َيع قباح بًت ار ؾهطّ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
َِ  ثاْٝابًُْػبُت َازَّ زووَّ  ٔ  املطتػـفٝات املتدصصـ١ يف ايطـب ايٓفطـٞ     / زََيـ ُ  بـُضاٍ َـ )ايصـش١   بهطَيتـ

وؾُّ )َػتؿؿًات( ثايجا )اقطاّ ايطب ايٓفطٞ يف املؤضطات املتدصص١ يف املؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١( ( ايٓفط١ٝ
ًَـ   بَىّ ًٓعاؾُ بهطَيت، و غىثاؽ.)َؤضطات( ث
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ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
 يًصُّْ ٖاوبُف ضووٕ نطزوَُْتإ يُغُض ُٓوَ ُٖيُ؟

 َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:بُض 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ظيازنطزِْ ُٓو بط طاُْ ًُْ نُ ُٓوإ باغًإ نـطز،   ًَؿُيُنُإ يُطُ ًَُُ وَنى يًصُّْ تُْسضوغتِ ًٖض ن ٓ
 َُغُيُيُنِ قاْىًُْ.

ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
 ت قػُ بهُّ ؾُضَىو:عُظقتُ خإ ْاوت ُْْىغطابىو، ُٓطُض زَتىَي  

 صتِ ايسئ حػٔ: عع١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َّ يإ  ٌَ ُٓزض زياضَ ُٓو نىاض خاَيُّ نُ ٖاتىوَ َُٖىو ُٓواُْ بَى حاَيُتِ ناضَغُضّ، نُ ُٓواُْ ََىَيُتًإ ث
ًَُُ تًُْا ناض يُغـ  ًَىَيُنِ ياغايِ حىنُُناِْ ِٓ ياغايُ ُٓياْيطَيتُوَ، ٓ ُض ٓـُوَ ُٓنـُئ نـُ    َُٓاُْ بُؾ

ٍَ؟ بـَى     ٍَ و ؾىَيين بَى بسَوظضَيتُوَ نُ نَىٕ ناضَغُض ُٓنطَئ، ُّٓ نَىٕ ٓـًـ بهـط ُْخَىؾُ زَضووًُْنإ ض
ًَؽت نُغـُْتُضّ وؾـًاضنطزُْوَ، غـُْتُضّ زَضووْـِ، بَىٓـُوَّ نـُ        ًَ ُٓوَّ نُ ؾىَيِٓ ثاضاغؼت بَى ُٓوَّ ب

ًَـ بيــطئ بــُ حاَيــُتِ زضوغــت بــىوِْ ُْخَىؾــِ زَ ضووْــِ، تىَيــصَضّ زَضووْــِ يــُْاو زاّ و زَظطانــإ و ثــ
ًَؽت ضاوَيـصناضّ زَضووْـِ يـُ ٖـَُىو ٓـُو           ًَـ َىُٓغُغُناِْ ثُضوَضزَ يَُُٖىو زاّ و زَظطانـاِْ ْـاوخَى بـا ب
ًَىيػـتُ        ًَِ ث ًَُُ زووضبؽت يُ حاَيُتِ زضوغت بىوِْ ُْخَىؾـِ زَضووْـِ، بَىيـُ َـٔ ٓـَُي ًَياُْ بَى ُٓوَّ ٓ َ

ًَؿـٍُ خـَُيو ناضَغـُض بهـا،           وَنى نَىٕ َىحاَ ًُى غـُْتُضَيو يـإ ْىوغـًٓيُيُى زَناتـُوَ بـَى ٓـُوَّ ن
ًَعاْـُنإ              ًَؿـُّ تـًُْا نـُؽ يـُ ْـاو خ َٙيـُتِ نـُ بتـىأْ ن غُْتُضّ زَضووْـِ نـُْس تىَيصَوَيـُنِ نَىَُ

ًَهِ زَضووِْ خطاث يُ َاَيُنُّ ُٖ ًَهِ ُْخَىؾُ، حاَيُت ًَو َٓاَي ًَعاُْنإ، نُ نُغ ًَـت   بتىأْ يُ خ يـُ بتىاْ
ًَِ بَى ُٓوَّ ضَييـا   ًَطَ َُٓي َِ، بَىيُ َٔ ي ًَيايُى ببا حُتا زَظطاّ حهىَُتًـ ُْب ٖاْا بَى غُْتُضَيو زيإ َ
ًَؿهُوتىو ُٓو حاَيُتاْـُ   َٙتِ ث بسَئ بُ تىَيصَضَ زَضووًُْنإ بتىأْ يُضَيِ غُْتُضَناُْوَ وَنى يُ ظَوض و

ًَهِ ْاضَحُتُ  ًَو َٓاَي ًَعاْ ًَت ٖاْا زَبـات بـَى غـُْتُضَيو زَبـا يـُ زَضَوَ، بـَى َاوَيـُى تـا         ُٖيُ نُ خ ُٓن
      ،َّ ًَِ غُْتُضَّ ثاضاغتِٓ تُْسضوغـتِ زَضووْـِ بـَى ظيـاز بهـط ناضَغُضّ حاَيُتُنُّ بَى ُٓنا،بَىيُ َٔ َُٓي

 غىثاؽ. 
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
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 ًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾ
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

ٍَ طـطتٔ يـُ      َّ، غُباضَت بُ بـُضططّ نـطزٕ و وض ًَِ باؾُ نُ ظياز بهط غُباضَت ضَِٓ ُّٓ بُض َيعاُْ ًَٓـ ث
ٍََ و ؾـىَيُٓإ ططتَىتـُ بـُض بـَى فتىوْـُ تُْػـًكُإ            ًَُـُ وَنـى وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ ض ُْخَىؾٌ زَضووِْ ٓ

ٍَ وَظاضَتِ تُ ًَٓـإ بـُ ظيـاتط يـُ       يُطُ تىَيـصَوَّ زَضووْـِ    751ضبًُ ُٖيُ, خُضيهِ ثطَوشَيـُنؽت نـُ ضاٖ
َّٙ نـُّ      َِ، بـُ ٌَ وُّٖ تُْسضوغتِ زَضووْـِ بـ بهُئ يُ قىتاخباُْنإ نُ ناضيإ ُّٖ تُْسضوغيت َُغتُ ب

ْسضوغتِ نطزُْوَّ ُْخَىؾِ زَضووِْ ُٓوَ ثُيىَْسّ بُ شياُْوَ ُٖيُ، ثُيىَْسّ بُ ُٓضنِ وَظاضَتِ تُ
ًْــُ، ثُيىَْــسّ بــُ بــاضّ شياُْوَيــُ ُٖيــُ، بــُ قىضغــِ شياْــُوَ ُٖيــُ، ثُيىَْــسّ بــُ ٓــُْىاع و ُٓؾــهاٍ    
ٍَ و      ًَُُ وَنـى وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ نـُْس ض ناضَغاتُوَ ُٖيُ، نُ تىوؾِ ُٓو ًًًَُتُ بىوَ، يُبُض ُٓوَ ٓ

َّٙ بُضططّ نطزٕ يُّ ًٓؿُ َُغًُٕ ُٖتا َ ًَو زَيًُٓٓ بُض، بُ ًَؼت خـَُيو تىوؾـِ   ؾىَيٓ ُغآًًِ ؾُض  ظَوض ب
ًَػـتا         ٌَ،ُٖتا ُٓو ُْٓؿاٍ و نًًُا باضاْـُ َُغـُيُٕ ٓـُْىاع و ُٓؾـهاؾت قىضغـِ شياْـُ، ٓ تطَوَاّ زَضووِْ زَب
ًَِ بُتًُْا ُٖض بُ عـاّ تُْسضوغـتِ    شيإ خَىّ قىضؽ بىوَ، يُعِٓ يُبُض ُٓوَ ُٓو ؾتاُْ بُضططّ نطزٕ ي

ًَـــت ٍٙ وَظاضَتــِ تُْسضوغـــتِ     تــًُْا ًٓؿــِ وَظاضَتـــِ تُْسضوغــت    ًَو ب ِ ًْـــُ، خُيــٍُ يــُ ٖـــُض ؾــىَيٓ
         َِ َِ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ زياضَ،يـُ شيـإ بـ ًَهتُضَ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ زياضَ،يـُ ٓـاو بـ زياضَ،خُيٍُ يُ غ

 وَظاضَتِ تُْسضوغتِ زياضَ،ظَوض غىثاؽ. 
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ناى ضَيباظ.
 ضَيباظ ؾتاح ستُىز:بُض َيع 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ وـتإ َُٖىو غـُْتُضَنإ ُْخَىؾـداُْ و    غُباضَت بُ ًَانطزِْ ضَيهدطاوَ ْاوخَىيِ و بًاًُْنإ نُ ٓ
َّٙ ٓاغايؿـُ           ًَىَّ بٓهـُّ تُْسضوغـتًا ضَيهدـطاوٕ، بـُ بٓهُ تُْسضوغتًُنإ وا بعامن ُٓواْـُف يـُ نـىاض نـ

ًَؿُيُنُإ ًُْ غُباضَت بُ ًَا نطزُْوَّ غـُْتُضّ ثاضاغـتِٓ زَضووْـِ    ُٓطُض بَىٍ ًٓعاؾُ نُئ ، ًٖض ن
ًَُـُ ُٓطـُض ًٓعاؾـُ بهـُئ تـُعبري يـُ نـِ          ًَىَيُ ًْـُ، ٓ ًَػتا غُْتُضَيهِ يُو ؾ ًَِ وايُ يُ نىضزغتإ تا ٓ ث

َّٙ ُٓصتىَُُْنـُ خـَىّ بَىيـُ زاْـطاوَ بَىٓـُوَّ نـُ غ           ًاغـُتِ  ُٓنا ُّٓ غـُْتُضّ ثاضاغـتِٓ زَضوًًْـُ، بـُ
ًَىَّ وَظاضَت زاَُظضا نَىٕ ناضزَنات؟ ُّٖ بَى ثاضاغتِٓ تـىوف بـىو بـُ     َّ، بَىُٓوَّ يُ نىاضن طؿتِ زابٓط
ُْخَىؾِ زَضووِْ وُّٖ بَى ناضَغُضنطزًْـ يُعِٓ ُٓنطَيت يُ زاٖـاتىوزا ٓـُّ ُٓصتىَُْـُ ٓـُو بط ياضاْـُ      

 بسات .
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 و.ز. ضٗشإ ؾُضَى
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 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 ايفصٌ ايجا٢ْ
 ْطام ايطسٜإ 

 (3املاد٠)
 -تطسٟ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً:

 أٚال: املسٜض ايٓفطٞ املعسف مبٛدب ٖرا ايكإْٛ 
 ثاْٝا: املطتػفٝات ٚاملؤضطات املتدصص١ يف ايطب ايٓفطٞ ضٛا٤ ناْت عا١َ أٚ خاص١.

 : أقطاّ ايطب ايٓفطٞ يف املؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١ ثايجا
 زابعا: املسانص ايطب١ٝ املسخص هلا بايعٌُ يف فاٍ ايصش١ ايٓفط١ٝ

خاَطا: ايعٝادات اـاص١ اـازد١ٝ غري املًشك١ مبؤضطات ايصش١ ايٓفط١ٝ املػاز ايٝٗـا   ٚغـري املدصصـ١ ؿذـص     
 املسض٢ ايٓفطٝني.

ًَيطٍ   غُضٗى:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:
 .بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ

ًَُاِْ         ــً ــُ غ ــإ ي ًَتِ شْ ــُن ــُيُٕ ي ــُ َُغ ــُ عاَ ــُ ْ ــُ ُْخاق َٙت ُٖي ــا ــا ح ــت زَن ــإ ضاغ ــُ خ ــُضَيع طُؾ ب
ُ خــام ًْٓــُ،  غــُْتُضَيهِ زضوغــت نــطزووَ بــُ ٖاضيهــاضّ قــخُ، َُغــُيُٕ ضَيهدطاوَنــاِْ ُٓؾــهُصت        

ًَط خىايُ، يُبُضُٓوَ ُٓتىاِْ بٓىوغِ نُضتِ طؿتِ وتايبُتِ يإ ٖـُض غـُْتُضَيهِ تـط نـُ      ضَيهدطاوَيهِ خ
ًَؿهُف بهات، ظَوض غىثاؽ.  خعَُت طىظاضّ زَضووِْ ث

ًَيطّ غُضَونِ ثُضيَُإ.  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/َ
َُٖىو َُضنُظَنإ ْاططَيتـُوَ  يطب١ٝ املسخص( بٗا زابعا  )املسانص از.ضَوشإ َُْابِ وَظيط ُٓوَّ ٖاتًُ يُ  

 ؟ ؾُضَىو ناى عبسايػّٚ.
 قسيل: َصطف٢بُض َيع عبسايػّٚ 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَهُ نـُ ُٖيـُ    ًْاظّ ُْبىو قػُ بهُّ يُو ياغايُ ُٖتا ُٓخري ُٓوَّ طُؾُ خإ باغِ نطز، حُقًكُت واقًع

  َِ ًَتُ بــىاضّ تُْسضوغــتِ   ؾُْــسَى وَضٓــُططيت بــَى زووَــاْط يــإ غــ َــاْط ُٓنــًت ثطَوشَيــُى نــُ ُٓنــ
ًَت ْـُ َىُٓغُغـُيُ    ًَهِ تط ثطَوشَيُنِ يُى غاَيِ زوو غاَيِ ُٖب زَضووِْ و خَُيو ُٓنُٓ ّٙ، ثاؾإ يُن
ًَت يـُ غـُْتُضّ         َّ ٖـًض ْـُب ًَٔـُنط ُْ َىغتُؾؿايُنُ ُْ ًٓجاظَّ وَضططتىوَ وَ ؾًعًُٕ ٓـُوَّ ُٖغـت ث
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ٌَ ثاضَيعطانإ ُٓ ًَط ٕ َُٓٔ ًٖض ُٓوَ ْابًِٓ ُٓطُض وا ُٖض غ ًَهِ ظَوض طُوضَ ُٓط اجملتُـع  )َٓعُـات  َاُْ ض َوَي
ًَو وا بُغًت خبُُْ ْاوّ، غىثاؽ.   انتسِْ( ؾت

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَيريّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ. َ 

ًَـطَزا ٓـُحهاّ ًٓع   ًَـطَزا تـَى تُحسيـس       بُضاغتِ ُٓطُض ًٓعاؾُ بهطَيت باؾرتَ نىْهُ ي ًكـابِ ُٖيـُ، ُٓطـُض ي
َِ، ؾُضَىو  ًَُُ زاْطواَ، ُٓطُض ْاويإ ُْي ُْنُّ ًٓختُايُ زوايِ يُواُْيُ َُمشىٍ ُْبٔ بُو غعايُ نُ بَى ٓ

 ز. ضٗشإ.
 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيِ:  

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَيُيؿتىوّ يـُ بط طـُّ زو   ًَؿًٓاضَنُ ُٓوَّ َُٓٔ ت َّ )  ث املتدصصـ١ يف   املطتػـفٝات ٚاملؤضطـات  وَّ ظيـاز بهـط

ٍَ ؟ ايطب ايٓفطٞ َٚٓعُات اجملتُع املدْٞ( َّ ظياز بهط  ُٓوَيُ زَتاُْو
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ضَيباظ.
 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:  

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿ ًَٔ     يُ ضووّ ؾهطَوَ بَى بابُتُنُ ن َُإ ًُْ نُ ُٓواًْـ بيطَيتُوَ، بُؽ يُ نىاضَّ نـُ ٖـاتىوَ نـُ ٓـَُي

ًَٓاوَ، بُ عُضَبًُنُّ ُٖض  بٓهُّ تُْسضوغتِ، يُ نىضزيُنُ ًَا نطاوَتُوَ َُوظوعِ غُْتُضو وبٓهٍُ ٖ
ًَسضاوٕ، خَى ُٓواُّْ نُ ضَيهدطاوّ بًاِْ بـٔ   ًَت ُٓو بٓهُ تُْسضوغتًاُْ نُ ََىَيُت ث ٖـُض  َُضنُظَ تَى َُٓي

ًَـت يـُ خَىيـُوَ ٓـًـ           ًَو ب َِ َىَيُت وَضبيطٕ، ُٓو ناتُ ناضّ تًازا بهُٕ، ٖـُْيِ ْـا خـَى ْانطَيـت نُغـ زَب
َّ يُبـُض ٓـُوَ              ٌَ ٓـُوَّ ََىَيـُتِ وَضطـطتيَب، ٓـُوَ ْـانط َٙتـُ بهـات بـُب َٙتِ ٓـُّ و يُغُض تُْسضوغتِ ٖـاوو

َّ بٓهـُو غـُْتُض       بٓهُيُنِ تُْسضوغتًُ ُٖض ُٓناتُ غُْتُضَنُ بُ عُضَبًُنُ، ٓـًرت  ْـاظامن ُٓطـُض ٓـُنط
ًَهِ زيهُيُ ُٓوَف ُٓتىاِْ .  ُٓوَ ؾت

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو طُؾُ خإ.

 بُض َيع طُؾُ زاضا ٍَٚ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

   ّ َّٙ ٓـُ ٌَ َُضانعّ تـىبِ، بـُ غـُْتُضاتُ   َٔ نُ َُضانعّ تىبِ باؽ زَنُئ يُعِٓ نُ بط طُّ نىاضَّ َُٓي
ؾُضت ًُْ ثعيؿهُ ثػجَىض ناضّ تًا بهُٕ، بَُيهى خُضظتِ بُنايَىضيَىغُ يـُ بـىاضّ زَضووٕ ْاغـٌ، َىعـادتِ     
ــُ          ــُو بٓه ــُنا ٓ ــِ ناضٓ ــِ ُْؾػ ــىاضّ عًَٚ ــُ ب ــىاضَ ي ــُّ ب ــُ، ي ــُظَىوِْ ُٖي ــىَ ٓ ــِ بًًٓ ــًُ زَوضات ُْؾػ

ًَُُ وا باؾـرتَ ُٓطـُض يُبططـُّ زووَّ    تُْسضوغتًاُْ يُ بىاضّ تىبا ًٓـ زَنُٕ، يُبُضُٓوَ ْاياْيطَيتُوَ،  ٓ
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َسانـص  تا غًاْعَ بهُئ بُ غُْتُضو ضَيهدطاوَ ْاو حهىًَُ بًاًُْنإ، ْاظامن ض ضَييطَيو ُٖيـُ يُوَ،بـُؽ )  
ًَهِ ثػــجَىض ُٓططَيتــُوَ،َىعادتِ ُْؾػــِ ْاططَيتــُوَ. بط طــُّ زووَّ بــُ نىضزيُنــُ     ايطبٝــ١( بــُؽ ثعيؿــه

َِ ُْخَىؾداُْ وزَظطا طؿتًُناِْ ُٓخىَيُُٓوَ زوايٌ زنتَىض بُ خَى ت بًهُ بُ عُضَبٌ، ُٓطُض ظَلتُت ُْب
ًَت يإ تايبُت وَغُْتُضو ضَيهدطاوَ ْاحهىَِ بًاًُْنإ ، ْاظامن بَى َـُْابت   ُْخَىؾِ زَضووِْ ض طؿتِ ب

 ْىوغًِ.
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ضٗشإ.
 ِ:بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَي 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَتِ طُؾـُ خـإ ٖـُض نـُْسَ بـُ قـُْاعتِ نـُ ٖـَُىو بط طـُنإ زَططَيتـُوَ، ٓـُوَّ زاواّ              ُٓوَّ َُبُغـت

   ٍَ أٚ خاصــ١  ثاْٝــا )املطتػـفٝات ٚاملؤضطــات املتدصصـ١ يف ايطــب ايٓفطـٞ ضــٛا٤ ناْـت عاَــ١    نطزيـُ ظيــاز بهـط
 (.َٚسانص َٚٓعُات غري اؿه١َٝٛ ٚاالدٓب١ٝ

ًَيطٍ غُضٗى: بُض َيع  حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.

 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطّ تُْسضوغتِ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ باؾُ ) اٚ َٓعُـات   املطتػفٝات ٚاملؤضطات املتدصصـ١ يف ايطـب ايٓفطـٞ ضـٛا٤ ناْـت عاَـ١ اٚ خاصـ١       َٔ ث
 غىثاؽ. ، ظَوضاجملتُع املدْٞ ايعا١ًَ بٗرا اجملاٍ(

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَطيعإ خإ.  ؾُضَىو ب

ًَطيؿإ امساعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َِ زَضووٕ ْاغِ، بُتًُْا َُعٓاّ ثعيؿهِ زَضووٕ ْاغِ ًُْ، ُٓخكآِ  ُٓوَّ طُؾُ خإ باغِ نطز نُ زََي
َٙ ٌَ ًُْ، زَضووٕ ْاؽ نَىَُ ًَػتا يُو ضووٕ تُْسضوغتِ ي ٌَ يُ تُْسضوغتِ ٓ يُتًُ، زَتىأْ َُٖا ُْٖيِ ُٖب

ًَتُ بـىاضّ وَظاضَتـِ    ًَيُيؿتِ يُعِٓ زنتَىضّ ُٓخكآِ يُو بٓهُ تُْسضوغتًُ ًُْ، بَىيُ ْان نطزُْوَ وا ت
َٙيُتِ . ًَتُ بىاضّ وَظاَتِ ناضو ناضوباضّ نَىَُ  تُْسضوغتِ، زَن

ًَيطٍ غُضٗى  :بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ز. ضَيباظ.
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 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ ُٓو بٓهُ وغُْتُضَ تُْسضوغتًُ ْاوخَىيِ  َٔ تُقىض زَنُّ بَى نىاضَّ ًٓعاؾُ بهطَيت باؾرتَ، بُو ؾ
ًَسضاوٕ يُ بىاضّ تُْسضوغتِ زَضووِْ ناضبهُٕ، بٓهُو غـُْتُضّ ْـاوخ   َىيِ و بًـاِْ  و بًٓاياُْ نُ ََىَيُت ث

 نُ يُبىاضّ زَضووًْا ناض ُٓنُٕ .
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ز. ضٗشإ.
 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايجا١ْٝ تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً 

 أٚال / املسٜض ايٓفطٞ املعسف مبٛدب ٖرا ايكإْٛ.
 املطتػكٝات ٚاملؤضطات املتدصص١ يف ايطب ايٓفطٞ ضٛا٤ ناْت عا١َ أٚ خاص١ .ثاْٝا / 

 ثايجا / أقطاّ ايطب ايٓفطٞ يف املؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١ .
 زابعا / املسانص ايصش١ٝ احمل١ًٝ ٚاالدٓب١ٝ املسخص١ هلا بايعٌُ يف فاٍ ايصش١ ايٓفط١ٝ .

 زنتَىض ضَيباظ ُٓوَ َُبُغتُنُ بىو ؟ 
 ٝادات اـاص١ غري املًشك١ بايصش١ ايٓفط١ٝ املػاز ايٝٗا ٚغري املدصص١ ؿذص املسض٢ ايٓفطني خاَطا / ايع

ًَىَ بىو :  تُْٗا بططُّ ضابعا زَغتهاضقتإ نطز بُو ؾ
 املسانص ايصش١ٝ ٚاحمل١ًٝ ٚاالدٓب١ٝ املسخص هلا بايعٌُ يف فاٍ ايصش١ ايٓفط١ٝ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُا  ٕ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَيريّ غُضٗنٌ ثُضيَُإ. َ 

ٍَ زا ًْـُ،                  ًَٓـس نـا؟ تـُْٗا زوو نـُؽ يُطـُ ٍَ زا ًْـُ بـا زَغـتِ ب َِ َيُطـُ ًَٓـس نـا؟ نـ َِ َيُطَُيًـسا بـا زَغـتِ ب ن
 بُظَوضيُّٓ زَْط قبىٍ نطا ،ؾُضَىوٕ بَى َازَيُنِ تط.

ًَطيؿإ عمساعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

 (2املاد٠ )
ش أداز٠ أٚ تػػٌٝ أٟ َؤضط١ َٔ َؤضطات ايصش١ ايٓفط١ٝ اييت تطسٟ عًٝٗا أسهاّ ٖرا ايكإْٛ اال بٓا٤ ال جيٛ

ع٢ً تسخٝص ٜصدز َٔ ٚشاز٠ ايصش١ ٚتطذًٝٗا بطذالت اهل١٦ٝ ايعا١َ يًصش١ ايٓفط١ٝ ٚفكا يًػسٚط 
مخظ ضٓٛات قاب١ً ٚاالدسا٤ات املب١ٓٝ بايتعًُٝات ايصادز٠ يتٓفٝر ٖرا ايكإْٛ  ٜٚهٕٛ ايرتخٝص ملد٠ 

 يًتذدٜد.
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ٚيف مجٝع اؿاالت جيب إٔ ٜتٛىل اداز٠ املؤضط١ أسد االطبا٤ ايٓفطٝني، ٜٚهٕٛ َطؤال أَاّ اؾٗات املدتص١ عُا 
 ٜكع َٔ كايفات يف ٖرٙ املؤضط١.

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ًْؿتُإ خإ.
 بُض َيع ًْؿتُإ َطؾس قاحل:

 ثُضيَُإ. بُض َيع غُضٗنٌ
ٌَ بُضَيىَبطزٕ و خػتُٓ طُض ّ ًٖض زَظطايُى يُ زَظطاناِْ تُْسضوغتًِ زَضووِْ بهطَيت  ْاب

ٌَ نُيُٙيُِْ وَظاضَتِ تُْسضوغتًُوَ  ًَو ُْب ًٌَ ََىَيُت نُحىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ زَياْيطَيتُوَ.تًُْا بُث
ٌَ و يُ تَىَاضطُناِْ زَغتُّ طؿتِ تُْسضوغتِ زَضووِْ زا. ًٌَ ُٓو َُضج و ضَيهاضاُّْ ثؿت يُ زَضنطاب بُث

ًَت، ًَت تَىَاض نطاب َِ نطزِْ ُّٓ ياغايُ زَبُغت ًَبَُ  ضَيُٓايًُ زَضنطاوَناِْ َ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ُٓظؽت خإ.
 بُض َيع ُٓظؽت عُط التس:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُبُضُٓوَّ نُوا يُ َاززَّ ًَبًًٓـُ ُٖيـُ نـُ            ٓ ًَـطَ تـُْٗا ٓـُو ت يُى ُٖئـُ طَىض ابـىو بـُ َـًًَُؼ، ي

ًَؽت ًَبًًُٓــإ )تطــذًٝٗا يف ضــذالت فًــظ ايصــش١ ايٓفطــ١ٝ( ٓــَُي ، تــُْٗا ٓــُو طَىض اْهاضيًــُ، ٓــُواِْ تــطيـ ت
 يُغُضّ ًُْ، ًٓرت ظَوض غىثاؽ.

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 .ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط

 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

َّ بـُ عُنػـُوَ يـُزنتَىضّ        ًَُـُ َُٓاْـُو ٌَ، ُٓوا تَىظَيو ًٓؿُنُ ٓ ٌَ ُٖض زنتَىضَيهِ ُْؾػِ َُغٔىوٍ ب ُٓب
ــصضَوَّ            ــُ تىَي ــَُيو ُٖي ٌَ خ ــ ــٌ ب ــَىضّ ُْؾػ ــُ زنت ــُضت ًْ ــِ ؾ ــىبٌ ُْؾػ ــُعِٓ ت ــُوَ، ي ــِ زَضبًٓ ُْؾػ

ــُّ          ن ــُ ظَوضب ًَُ ــتا، ٓ ًَػ ــُ ٓ ــاوٕ تبً ــُ َع ــَُيو ُٖي ــُ، خ ــصضَوَّ زَضووًًْ ــُ تىَي ــَُيو ُٖي ــُ، خ َٙيُتً َىَُ
  َِ ٌَ نطاوَ ُٓيبا بُضَيىَ، يُبُض ُٓوَ ُٓوَّ نُ حُغط بـ خُغتُخاُْنافتإ َعاوٕ تىبٌ ظَوض باف تُزضيب ث

 بُ زنتَىضّ ُْؾػٌ َٔ َىٙحُظَّ يُ غُضّ ُٖيُ و، ظَوض غىثاؽ. 
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع ح  ػٔ ستُس غىضَ/ َ

ٌَ قػُّ يُغُض ُٓو َازَيُ ُٖيُ؟  ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ن
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بُض َيع ز.التس ابطاًِٖ، بُض َيع ًَٗـإ امساعًـٌ بًٓـاَؽت، بـُض َيع غـَىظإ ؾـٗاب ْـىضٍ، بـُض َيع ٓاؾـتِ ععيـع           
بـُض َيع ز.قـباح   طـاٖس ابـساِٖٝ،   ٍ قاحل، بُض َيع عُظقتُ صتِ ايسئ حػٔ، تاضا حتػؽت ُٓغعُزّ، بُض َيع كتـا 

ًَط ستُس صتًب، بُض َيع عبسايػّٚ   .َصطف٢ستُس صتًب،بُض َيع ؾً
 بُض َيع ز. التس ابطاًِٖ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَطَ نُ باؽ يُ تُضخًكُنُ ُٓنا  ًًَُّ ي ملد٠ مخظ ضٓٛات قاب١ً بُْاوّ خىاّ طُوضَ، غُباضَت بُ َازَّ غ

ًَيًتذدٜد  َِ، يُبـُض ٓـُوَّ خَىَـإ          بُضاٍ َٔ ث ٍَ بـ ٌَ يـإ نـىاض غـا ٍَ بـ ٌَ غـا ٍَ ظَوضَ بَى ُٓو ََىَيُتُ غ ٓج غا
ًَطَ ًَؿُ يُ َىغتُؾؿُيات ُٖيُ، يُ ُْخَىؾداُْنإ ُٖيُ، غعاّ ُٓوَّ نُي ًَػتا ن َىُٓغػُغـات   ُٓظاْؽت ٓ

ًَهٔ يُ واُْ نُ ُٓحهاَُناِْ ُّٓ ياغا يُ زَياْيطَيتُوَ، و وَىغتُؾؿُيات وغُْتُضَنإ َُٖىو ُٓواُْ بُؾ
بَىيُ َاوَّ تُضخًكُنُ، ََىَيُتُنُ نُّ بهطَيتُوَ بُض اٍ َٔ باؾـرتَ، بَىٓـُوَّ حهىَـُت نـاوزَيطّ ظيـاتط      
ٌَ يُغــُض ٓــُّ غــُْتُضَو ٓــُّ َطانعاْــُ نــُ يــُ بــىاضّ تُْسضوغــتِ زَضووًْــا ناضُٓنُٕ،غــُباضَت بــُ    ٖــُب

 ٌَ وَظيـــط و وَظاضَت ٙيـــُِْ  اظامن َـــُْابِ( ْـــ)أســـد االطبـــا٤ ايٓفطـــنيًٓـــساضَّ َىُٓغُغـــُنُ نـــُ ٓـــَُي
ًَِ وايُ ُٖض ثعيؿـهِ تايبـُت يـُ بـىاضّ زَضووًْـا ًٓـساضَّ ٓـُو َىُٓغُغـُ بهـات باؾـرتَ            تايبُـتُْسٕ؟ ث
 َِ ُ     )ٜٚهٕٛ َطؤال اَاّ اؾٗات املدتص١( ٥اٜا يُوَيىَ َُٓي ًًَـ ًَطَزا َُبُغـتِ يـُ )ادتٗـات انتدتكـُ(، ن ُٓطـُض   ي

 ٌَ ًَ  باؾرت ًُْ، وَ ظَوض غىثاؽ.يٛشاز٠( )ٜٚهٕٛ َطؤال اَاّ اب
 بُض َيع ًَٗإ امساعًٌ بًٓاَؽت:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
َّ يُ ٖـًَُا حـاٙت )ظتـب      ًَط ًَسا ُٖض َُْابا وَظيط بُحػٌ نط، ظ إٔ ٜتـٛىل اداز٠ املؤضطـ١   بُضاغيت شَازَ غ

ََّ َُ بُحؼ نط نى ضَيهدطاوَيت ُٖٕ َىعايًج أطبا٤ ْفطٝني(  ُْؾػٌ ضَيعـُبًؼت ٓـُوَّ ٓـُظ    َاززَ بُضّ و
ًَُٓ يـا ٓـُو َىُْظََاتـُ        ًَت َُ بُضّ َٔ طَى َىعايًج ُْؾػـِ ٓـُو َىُٓغُغـات ًَؿًٓاض ُٖظاي ًَيُيؿتِ يُ ث ت
ًًَُ،ٙظَُ يـُعِٓ بـاف تُحسيـس         َّ و َـازَ غـ ًَسبًؼت َا بـُيِٓ َـازَ زو بُضَيعُ زبُٕ يُعِٓ تُْاقىظَى ن

َّ يُعِٓ )عحس  ًَط ًَؼت    )اطبا٤ ايٓفطٝني((ُٖض َُِٖ بيطَيؼت ُْى بُؽ االخصا٥ني ايٓفطنينُُْ يع باؾـرت بـ
 َّ َّ و ٍَ َازَ بُض ًَؼت زطُ َّ َىًِٙٓ ب ُٓطُض َُْابِ  )ٜٚهٕٛ ايرتخٝص ملد٠ مخظ ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد(وز

ٍَ ٖاتًُ ؟ظَوض غىثاؽ.   ًَٓج غا  وَظيط تُوظيح بسات بَىنِ ث
 بُض َيع غَىظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 إ.بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُ
 ٌَ ًَػتا خَُيو ُٖيُ ب ًَت ظََٔ طَىض اوَ ٓ ًَِ باؾُ ًٓساضَّ َىُٓغُغانإ يُٙيُٕ زنتَىضّ ُْؾػًُوَ ُْب َٔ ث
َِ خىَيٓسِْ يُغُضّ تاظَ  ٌَ ُٖيُ، ُٓن ٌَ خىَيٓسُْناِْ تُْسضوغتِ زَضووِْ ًٓٗتُاَِ ث ُٓوَّ تُبًبًـ ب

ًَيَن، َٔ نُْسئ نُؽ ٓ ًَيَن، زنتىضا ُٖٓ َِ ٓـُوَّ     ُٓنا، َاَػتري ُٖٓ ُْاغِ يُ ْعيهِ خـَىّ ُٖغـتاوَ، بـُب
ًَػـتا عىْكـطَيهِ ظَوض ططْيـُ َىُٓغُغـاتِ       ًَٓاوَ، يُبُض ٓـُوَّ ٓ َٙيإ ٖ تُبًب بٔ يُّ بىاضَيا ؾُٖازَّ با
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         ٌَ ًَهـُ، بَىيـُ ٓـُوَ ٓـُب َِ بىوِْ قخُّ ُْؾػٌ ناضوباضَناِْ خَىيـإ ْابـُٕ بـُضَيىَ، ٓـُوَ َُضَ طُوضَ بُب
َِ غُباضَت بُ تُض ًَُـُوَ ظََـُٕ طـَىض اوَ وتهَٓىَيىًَـاو ُٓغـايًبِ       ٙبه خًكُنُ يُبُض ُٓوَ َاضَيهِ تـط َُٓي

ًَسايـُ      ًَو َـُضَِ ت ًَيىَـإ نَىَـَُي َّ ب َّ، تطخًكُنُ نُ ُٓزض عًٚج و ُّٓ ؾتاُْف ظَوض ظَوض غُضيع ُٓطَىض
ٌَ ًٓعـازَ بهاتـُوَ يـُ تُض         َِ َـَُبىوض بـ ًَٓـ َّ بـُ زَغـت ب خًكـُنُ، بَىيـُ   يُواُْيُ ُٓطُض ٖاتى عًَِٚ ْى

ٍَ َاضَيـو        ٌَ غـا ٍَ َاضَيو َُٖىو ٓـُو َىُٓغُغـاُْ بتـىأْ غـ َِ غا ٍَ ظَوض ظَوضَ ُٓطُض بًهُئ بُ غ ًَٓج غا ث
ًَـت، بَىيـُ ٓـُّ زوو بابُتـُ ُٓطـُض          َِ ٖـؽت ب ٍَ ظََٓـُوَ ٓـُتىاْ ًَِ وايُ يُطُ تُضخًكُنُيإ تاظَ بهُُْوَ ث

ٍَ َٔ غىثاغتإ ُٓنَُُوَ .  ٙبرب
ًَيطٍ غُضٗى: بُض َيع حػٔ ستُس  غىضَ/ َ

 ؾُضَىو َُٙ بُؾري.
 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَػـتا تُضخًكـٌ         ثؿتيريّ يُو ضايُ زَنُّ نُ َاوَنُ نُّ بهطَيتـُوَ، َـاوَّ تُضخًكـُنُ، يُبـُض ٓـُوَّ ٓ

ٍَ زَب ًَهُ، يُ ًْٗايُتِ غا َّٙ ُٓطـُض    َعاوَيُّ ًَُٗٓ يُ َُٖىو ؾىَيُٓنإ وا بعامن غاَي ٍَ بهطَيتـُوَ، بـُ ٌَ ْى
     ٍَ ًَٓج غاَيُ نـُّ بهطَيتـُوَ بـَى زوو غـا ٌَ نُ ُٓو ث ٍَ ب ٌَ غا ٍَ يإ غ ًَو نَُُ بُّٙ نَُُوَ زوو غا ًَؽت غاَي ًَ ب

ٌَ ُٖضوَٖا ) ٍَ ب ٌَ غا ٌَ َُٓط َو نـُ ضَوشٍ  أسد االطبا٤ ايٓفطٝني( َٔ يإ غ ٍَ َُْابِ وَظيطَ بَُي ضايًؿِ يُطُ
ــُّ باظْ  ــُ ٓ ــاو      ُٓوَي ــتىوتُ ْ ــٍُ ٖاوَيؿ ــُضانعٍ زيه ــسَيو َ ــازَّ زوو زا ُْٖ ــُ َ ــُ ي ــُئ ن ــطاوإ به ــُ ؾ ُي

ٌَ، َٔ ضاّ وايُ )ظتب   إ ٜتٛىل اداز٠ املؤضط١ اسد املدتصني(َُوظوعُنُ، َُُٓ يُ ًٓدتكاقِ تُبًب زَضبه
ًَهِ زيهـُ ثطغـًاضَيهِ ُٖيـُ ٓـُو ثطغـًاضَف يـُ َـُْابِ وَظيـط          ٌَ، َٔ يُ خاَي زَنـُّ،  َُضج ًُْ ثعيؿو ب

ًَىيػـتُ بـَى ٓـُّ بـىاضَو بـَى طؿـت             ًَطَزا باغِ تُضخًكـُإ نـطزووَ نـُ َُٓـُ نـاضَيهِ ظَوض ظَوض ث بُضاغتِ ي
ًَُُ تَُاؾا زَنُئ ظَوض ؾىَيُٓإ ُٖيُ ظَوض نُغإ و ؾىَيُٓإ ُٖيـُ، نـُ ٓـُّ نـاضَ      ًَػتا ٓ ٓ َّٙ بىاضَنإ، بُ

ًل و ََىَيـُتًإ ًًْـُ، باؾـُ َُٓـُ يـُ ثـاف       زَنُٕ بُْاوّ غًخٍُ ُْؾػًُو ُّٓ نـاضَ زَنـُٕ ٖـًض تـُضخ    
َّ باؾـُ          ًَـسَنط َّ؟ نـىْهُ ٓـُّ ياغـايُ يـُ ضَوشّ زَضنـىوًُْوَ نـاضٍ ث زَضنىوِْ ُّٓ ياغايُ ض يُوإ زَنط
ٍَ و              ًَؿـىاظّ ٓـُنا, ثـاضَ وَضزَطـط ُْؾُضّ وا ُٖيـُ زَيٓاغـِ َـاَيِ خـىّ ْـاو ْـاوَ ُْخَىؾـداُْ، َىضاًَـع ث

 َّ ًًَٓـانط ْـُوَظاضتِ تُْسضوغـتِ ْـُ وَظاضَتـِ ْـاوخَى ْـُ وَظاضَتـُناِْ زيهـُ،          عًًَٚـ زَزا ونُغًـ ث
ٌَ؟ وَ ظَوض غىثاؽ.  بَىيُ َٔ ُٓو ثطغًاضَ ُٓنُّ ٓايا َُقريٍ ُٓواُْ نٌ ُٓب

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو.
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 بُض َيع ٓاؾتِ ععيع قاحل:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ َٔ ث طغًاضَيهِ يُٙ زضوغت بىو ُّٓ ُٓصتىَُُْ تابًعُ بَى وَظاضَتِ قخُ، وَظاضَتِ غُباضَت بَُازٍَ غ
ًَساِْ ََىَيُت، ٖـًض بٓهُيـُنِ تُْسضوغـتِ ُٓطـُض ًٓدتكاقـِ قـخُّ        ًَهِ خَىٍ ُٖيُ بَى ث قخُ غًاغُت

      ُ َِ بٓهُنـُّ بهاتـ َّ َٓىتَىَاتًهًُٕ يـُ وَظاضَتـِ قـخُوَ ْـاتىاْ ٌَ، ُٓطُض ََىَيُت وَضُْطط وَ، ُْؾػًؿٌ ُْب
ًَجطغـًُٓوَ يـُ تـاظَبىوٕ ويُبُغُضنـىوِْ ََىَيـُتِ نطزْـُوَّ ٖـَُىو         يًجاِْ َىضاقُبُ نطزِْ ُٖيُ بَى ي
ًَط وآًِْ خَىّ ضووٕ ُٓنَُُوَ ظَوضبُّ  ًَهِ تطيـ زواتط ت ًَهُ و خاَي بٓهُيُى بَىيُ بُ بط واّ َٔ َُُٓ خاَي

ًَىيػــتًإ بُضيَ  ًَؿــرت ََىَيــُتًإ ٖــُبىوَ يُواُْيــُ ث ٍَ ياغــا  ُٓواْــُّ ث ٌَ، خَىيــإ ضَيهبدــُٕ يُطــُ هدػــؼت بــ
ًَهِ غُضبُخَى بُ خَىٍ ًًُْ  ٍَ ََىَيُتُ تاظَنُ، بَىيُ بُ بط واّ َٔ َازاّ ُٓصتىَُٕ يا ُٖئُت تاظَنُيا، يُطُ
ٍَ يُغـُضٍ ًٓؿـِ نـطزووَ، غـجٚتِ           ًَهِ غـُضبُخَىٍ ُٖيـُ نـُْس غـا تابًعُ بُ وَظاضَت، وَظاضَت ُٖئـُت

ًَو َٙتِ ُٓصتىَُُْنـُ   ُٖيُ بُ ض ْاووًْؿاْ ًَتُوَ ُٓواُْ بَى زَغُ ًَ ًَ ًَسضاوَ؟ َُُٓ بٗ ُٓو بٓهاُْ ََىَيُتًإ ث
ٍَ غًاغـُتِ وَظاضَت خَىيـا نـُ نـُْس غـاَيُ َىتـُبع بـىو و ًٓؿـِ يُغـُض نـطزووَ بـَى              ٍَ ضَيهِ خبا يُطـُ خى

            ُ ًَيري ْـ بىو، ٓـُوَيٌ  ُٓوَّ ُٓضنِ ظيـاز زضوغـت ُْنـُئ، ُٓطـُض ٖـاتى ٖـُض َايـُوَ ُٓواْـُ بـُض اٍ َـٔ َـ
ٌَ بُضَيىَبطزٕ و خػتُٓبُضّ ًٖض زَظطايُى بـُ   ًَبها، ْاب ًَيُتًغ زَغت ث طَىض اْهاضّ بُغُضا بهطَيت نُبُ ْ
ًَتُ ْاوَض اغــتِ             ٌَ ضَت بهطَيتـُوَ، بهـ ٍَ، ٓـُب َِ ٖــَُيبيري ٌَ بــَى غـُضَتاّ ياغـا، ٓـُوَ ْـاب بـط واّ َـٔ ٓـُوَ ْـاب

ض ٖاتىوَ، َُٖىو ُٓواُْزاواّ زَظطا زَنُٕ، زاواّ ََىَيُت قًاغُنُوَ ُْى يُ غُضَتايا وَ وؾُّ زَظطا بُنا
ًَهُ يُواُْيـُ           ًَهـطا نـُ ضَيهدـطاوَ يـإ ؾـىَيٓ ًَؿـرت ٓاَـاشَّ ث زَنُٕ، زَظطا ْؽت، نُواتُ نَىٕ ُٓواِْ بٓهـُ ث
ًَسَزَّ ُٓو ناتُ بَىيـُ باؾـرت وايـُ َـاضَيهِ تـط       ٌَ، َُُٓ تَى نَىٕ ََىَيُتِ ث وَحسَيُنِ قخٍُ ُْؾػٌ ُٖب

ٍَ       بيُض  َٙتِ ُٓصتىَُُْنُ خَىّ وَظاضَتِ قخُ، بَىٓـُوَّ ََىَيُتـُ نَىْـُناِْ ضَيـو خبـا يُطـُ َيتُوَ بَى زَغُ
َِ، وَ غُباضَت بُوَّ نُ َاضَيهِ تط  ياغانُّ وَ قًػُيُنِ َىؾتُضَى بسَوظَيتُوَ تىوؾِ ًٓؿهايًُت ُْب

ٍَ ٓـُو   ًَِ ُٓطُض ُٖض َايُوَ ُٓواُْ يُو ؾُضَظَٕ َايُوَ َٔ يُطـُ ٌَ       َُٓي َُتُنـُ يـُ غـ ًَـو ََىي َّ يـُ ٖـًض نات
ًَُـُ يُغـُض زَظطايـُى وبٓهُيـُنِ ًٓدتكاقـِ ُٓنـُئ، يـُعِٓ زَطاتـُ غـُض             ٌَ، نـىْهُ ٓ ٍَ نَُرت ْـُب غا
   َِ ًَتُوَ، يُواُْيــُ ططؾتــِ بــَى زضوغــت بــ ًَبػــًٓ ٓــُوَّ تــُعبري يــُ ًٓؿــُناِْ خــَىٍ بهــات و ََىَيُتُنــٍُ ي

ٌَ، َـٔ بـط واّ وايـُ زنتـَىض يُبـُض غـُضقاَيِ ظَوض         غُباضَت بُوَّ نُ بُضَيىَبُضّ بٓهُنُ ٓـُن  ات زنتـَىض ْـُب
ظَلتُتُ ناتِ تُواو بسات بُ بُضَيىَبطزٕ وَ تَُطوبـُمشإ ظَوض َـاض ُٖيـُ، ُٓواْـُّ يـُ َـَُاؾت ًٓـساضَ        

 ظياتط تُؾطوغًإ ُٖيُ, ظَوض غىثاؽ. 
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو عُظقتُ خإ.
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 صتِ ايسئ حػٔ: ١ُٝععبُض َيع 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَٔ زَظطاّ طؿتِ تايبُتًُنإ ُٓطُض  ًَُُ نُ َُٓيً َِ، يُبُضُٓوَّ ٓ ًَٓ ٍَ ُٓوَّ نُ ََىَيُتُنُ ؿت زياضَ َٔ يُطُ
َّ بسات،  بَىيُ زَظطاّ تايبُـتإ ُٖيُ، غُْتُضَإ ُٖيُ، ضَيهدطاوّ  ًَت، ُٖض ََىَيُتِ ْاو زَظطا طؿتًُنإ ب

َِ، بَىيـُ َـٔ زاوا ُٓنـُّ،               حهىَِ  ًَىيػـتًإ بـُوَ ُٖيـُ نـُ ََىَيـُت ٖـُب َـإ ُٖيـُ، نـُ ٓـُتىأْ ُٓواْـُ ث
ًَو يـُ             ًَهِ تـط نـُ قػـٍُ يُغـُض بهـُئ يـُن ٌَ ََىيُتـُنإ،خاَي ٍَ بـ ًَؿًٓاضَنُّ نُ َُُٓ بَىَـاوَّ زوو غـا ث

ٍَ ًَؿـًٓاضَّ َـُْابِ     ثعيؿهاِْ زَضووِْ ُٓوَّ نُ بَى بُضَيىَ بطزِْ وَظاضَت زآُْطَيت ًَٓـ يُطُ ٓـُو ث
ًَػتا ظَوضبُّ غُْتُضَنإ زنتـىضا يـإ ُٖيـُ     ٌَ ُْى ثعيؿهِ زَضووِْ، نىْهُ ٓ وَظيطّ ثػجَىضّ زَضووِْ ب
ًَىيػتُ ثػجَىضّ زَضووِْ  َاغتُضيإ ُٖيُ يُ بىاضّ زَضووٕ ْاغًا، ُٓواُْ غُْتُضَنإ بُضَيىَزَبٔ، بَىيُ ث

ٌَ، ُٖضزوو ٙيُُْنُ ُٓططَيتُوَ، وَ ظ  َوض غىثاؽ.   ب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىض/ َ

ًًَِ َــاؾِ َــطَوظ ظَوض     ًَؿــ ًَهــسا ضَويؿــتىوَ، ث ًَــصووّ ُْخَىؾــٌ ُْؾػــٌ بــُ تاضغت ٖــُض يــُبَى تــُوظيح زيــاضَ َ
نطايُتُوَ يُغُض ُٓو حاَيُتُ وَ يُ ُْٖسَيو ؾىَئ طُيؿتَىتُ حُززٍ خُضاؾًات، بَىيُ بـُ ياغـانطزِْ ٓـُّ    

َٙ ًَىيػـتُ ٓـُوَّ نـُ          حا ٌَ وَ ث ًَىيػـتُ َىضَخـُم بـ ًَهِ ظَوض ظَوض ظَضوضيًـُ وَ ث تُ، واتا تىبٌ ُْؾػـٌ ؾـت
َٙيُتًُوَ ُٖيـُ،   ٍَ، بَىيُ زاوا زَنُّ ُّٓ بُؾُّ نُوا ثُيىَْسّ بُ َُغآًًٌ نَىَُ تَُاوظّ بها عكاب بسض

ًَت ، غىثاؽ.  ظياتط ضووٕ بب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُ  ضيَُإ:بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ٓاُْٖط خإ.
 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ يَى ) ًَو يُ َُْابِ وَظيط زَنُّ زََي ًَؿِ ًَٓـ زنتَىضَ ًَٗإ  ملد٠ مخظ ضٓٛات(َٔ غىٓاي وا بعامن يُ ث

َّٙ َٔ بُؾهطّ خَىّ ْاظامن ضاغتِ يإ ْا؟ ُٓو َىزَيُ )يًُتـس(  ٌَ يـُعِٓ ْـُ زوو     ُٓو غىٓايُّ نطز، بُ ْـُب
  َّ ٌَ نُ َىضاقُبُّ ُٓو ُٖئُيُ بهـط ٌَ ُٓطُض واضز ب ٌَ نطاوَف ب ٌَ يُعِٓ نطاوَ ب َِ ُْ نىاض ب ٌَ ب ٌَ ُْ غ ب
ًَهطزيُ؟ يا  ٍَ بعاْؽت ُٖتا نُْس ُٓو ًٓػتًؿازَّ ُٖبىوَ يا نُْس خَىٍ تُقسوّ ث يإ ُٓو َُقُحُيُ بهط

غـِ وَّ ًٓجاظَنـُّ يـَى )ـتسيـس( بهطَيتـُوَ ٓـُوَ يـُى، زوو        نُْس تهَٓىيَىًَاٍ تُقسوّ بىوَ؟ يُغُض ُٓغا
ٌَ، نـىْهُ بـُ     ًَسايُ، ؾُضت ًُْ زنتَىض بـ ًٌَ ًٓساضَّ ُٓو َىُٓغُغُّ نُ ُٓتبآِ ت ٍَ َُْابتِ نُ زََي يُطُ
ٌَ تـًِ      خَىّ ًُٓامن بُ تًِ وٗضى ُٖيُ يُ زوًْايا، ُٓو ًٓؿِ ُٓوض َو بُ ًْعاَِ َىُٓغُغاتِ بـط وا ْـاَح بـ

 ٍ زَبا، حُتا يُ عايَُِ غًاغُتًـ، ظَوض غىثاؽ. بُضَيىَ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ثُضوئ خإ.
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 بُض َيع ثُضوئ عبسايطلتٔ عبساايُ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

زإ بـُو  زياضَ ًٓجاظَزإ بُو َىُٓغُغـاتاُْ نـُ َُٖيسَغـؼت بـُ بـُضَيىَبطزِْ ٓـُو َىُٓغُغـاتاُْ ططْيـِ         
ًَُـُ ُٓطـُض بهـىونرتئ فتىوْـُ       ًَهِ ظَوض َىًُُٖ، يُبُض ٓـُوٍَ ٓ غتاؾُّ نُ ناض يُو َىُٓغُغاتُ زَنا ؾت
ًَط ُٖيُ، زياضَ ُٓو غتاؾُّ نُ نـاض يـُو َىُٓغُغـُ زَنـات وَنـى       ًَٓؽت ُْخَىؾداُّْ زَضووًُْإ يُ ُٖوي ب

ًَىيػت ًُْ، بـَُيهى ُْخَىؾـُنإ يـُشَيط بـاضَيهِ زَضووْـِ ظَوض      يـُعِٓ ؾؿـاضَيهِ زَضووْـِ يُغـُضَ يـُباتِ       ث
ٌَ، يُٙيـُِْ زَضووًْـُوَ باؾـرت بـٔ، نـُ         ٍَ و َُوَيهِ َىًِٙٓ بَىيـإ بطَخػـ ُٓوَّ نُ ناضَغُضيإ بَىبهط
ًَهِ ظَوض َىًُٖـُ بـَى ٓـُو غـتاؾُّ      نٌ خطاثرت بىوُْ، بَىيُ ططْيِ زإ و ًٓجاظَزإ بُو َىُٓغُغاتاُْ ؾت

ًَــسَناتٔ و َٓــًـ ي َِ بــُ بــُضَيىَبطزِْ ٓــُو ًٓساضَيــُ  نــُ نــاضّ ت ٍَ ٓــُوَّ نــُ ٓــُو نُغــُّ َُٖيسَغــت ُطــُ
ًَُـُ نـازضّ ظَوض بامشـإ      ٓ  ،َِ ٌَ ُٓو ٙيُُْ َُٖيبػـىوض َيٓ ٌَ نُ بتىاْ ًَو ب ٌَ، بَُيهى نُغ زنتَىضَيهِ ُْؾػِ ُْب

َِ بُضَيىٍَ بًبا وَ بُْػبُت ُٓو َىزَّ يَىّ ز ٌَ ناض يُّ بىاضَ بها و بتىاْ ًَِ   ُٖيُ نُ بتىاْ اْاوَ، َٓـًـ ثـ
ٍَ ظَوض ظَوضَ, غىثاؽ. ًَٓج غا ٍَ يُبُض ُٓوَّ ث ٌَ غا  باؾُ بهطَيتُ غ

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو تاضا خإ؟

 بُض َيع تاضا حتػؽت ُٓغعُزّ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَؽت زاْاِْ ٓـُو بٓهـُ يـا ٓـُو ؾـى      ًَ ٌَ(يـُ؟      بُضاغتِ ُٓو َاززَيُ وَنى ب َيُٓيُ يـإ ٓـُو َىُٓغُغـُيُ نـُ )ن
ًَِ ٓايـا تُواظوُْنـُّ نـُ بامسـإ نـطزووَ يـُ تُعطيؿُنـُ قـخُّ            ًَهٌ بُض ثطؽ، بَىيُ َـٔ زََيـ ًَتُ نُغ بب
َِ تُواؾل َابًِٓ  َٙتُ نُ ٓايا تا ض ضازيُى بتىاْ ًَهطزِْ ُٓو حا ًَبَُ ُْؾػٌ بىوِْ ُّٓ َىُٓغُغاتاُْ بَى َ

ًَت ًٓيـَى         ُٓحهاَِ ُْؾػٌ بها، ُٖض ي ُ )ثُضَيٓت ًٓيـَى غـتُيتُوَ( وَ )نـايَُيس ًٓيـَى غـتُيتُوَ( بـَى )ٓـُزَي
ًَيـُئ      َّ ت ًَُـُ ؿتاْـُو ٍَ يُنرتّ ًٓٓجا تُواظوُْنُيُ، ًٓٓجا ٓـُوَّ ٓ َٙتُنُ َيُطُ ٌَ حا غتُيتُوَ( نُ ُٖضغ

ٌَ ُٓو نُغُّ قًازَّ ُٓو ؾـىَيُٓ زَنـات تـا ض ضازَيـُى يـإ ض َػـ       ًَطَزا زَب ٌَ َـٔ   يُّ قاْىُْ، ي تُوايُى بـ
َِ ُْؾػٌ  ًَهِ ُْؾػٌ غُيًُِ ُٖيُ، تانى بتىاْ ٍَ خَى تُعايىؾ ٌَ، ٓايا خَىّ يُطُ ًَٓج غاَيِ بسََ تُضخًكِ ث
ًَهـُوَ   ًَو َاْاّ يُ َُٖىو ٙيُْ ٍَ زَوضو بُضَنُّ تُعاَىٍ بها، قُت ؾُضت ًُْ نًُٓساضٍَ ؾىَيٓ ؾت يُطُ

ٍَ قًازَ ًًُْ، ظَوض َاض ٍَ    تُواوَ، قُت ًٓساضَ يُطُ َّٙ ًٓساضَيُنِ غُيًِ ًْت بـَى ُْٖـس ُٖيُ تَى قًازَّ بُ
           ،َِ َّٙ يـُ ضوحـِ قًازيـُوَ بتـىاِْ ُٓواْـُّ نـُ ٍٙ خـَىت ُٖيـُ بًيُيـُْ ؾت، وَ ظَوض َاضيـ ًٓساضيت بـُ
ًَتُوَ يُ ْاو ُّٓ قاْىْـُ   بتىاِْ يُ خَُيهِ وَضططٍ وَ تُقبىؾت ٓاخري بهُّ نُ َُٓاُْ َُٖىوّ خَىّ ُٓبًٓ

َّٙ   )بؿهٌ او  ٌَ، بـُ بأخط( َٔ وا بُ باف ُٓظامن يا ُٓوَتا وَنى ٓاُْٖط خإ طىتِ تُحسيسَيهِ تايبُت ْـُب
ًَطَيـُ باؾـرت يـُ بىاضَنـُيا، نـىْهُ بـُ                ٍَ َـُْابِ وظَظيـط ي بَى ٓـُوَّ قاْىُْنـُ ظيـاتط ؾـىَيِٓ خـَىٍ بيـط

ًَو ب َِ، َٔ وا ُٓبًِٓ غاَي ًَُُ ُٓطىصت َٙتِ ٓ ٍَ و َّ ناَُ يُطُ ٌَ )قابٌ يًتجسيس(، نىْهُ ُٓطُض عَُُؾت ُٓظاْط
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ًَــت و    ًَجــُض  ب ًَــو بــىو ٓــُّ وَغــآًًُ زَضووًْاْــٍُ ظاْــِ ت ًَٓــاو وضَيــو و ث ًَــت و ٓــُو غــاَيُ َُْاحــُتِ ٖ ب
ًَـت يـُ زووَّ     ًَيري بَى َُٓاُْ با تَُسيـس بب َِ بَى ًٓساضَ نطزِْ ْاَ ًَىَيُنِ تايبُت يُ تُؾدًل نطزٕ ب ؾ

ًَُـُ       ؾت ُٓو ًٓساضَ نطزٕ )َٔ قبٌ عحس ا نتتدككؽت يًعٚج ايٓؿػٌ ويُ خـربَ ٙتكـٌ عـٔ متـؼ غـٓىات( ٓ
ًَـت، ًٓدتكاقـُنُّ بـُ زَوضات وبـُ        ٌَ، بـا ًٓدتكاقـِ ب ٌَ شتتل ب ًَو ب َّ، ُٖض نُغ تُبًب ُْؾػًُإ ْاو
ًَُُ َـىزيط   ٓ ،ٌَ ٍَ وَيَُُٖإ ناتًؿسا خربَّ ُٖب ًَٓط ؾُٖازاتِ تايبُت بَى ُّٓ عًَِٚ ُْؾػًًُ بُناض زَٖ

ًَو زا ًَُُ )ٙيكٌ عٔ عؿط غٓىات( وَ )متؼ عؿط غُٓ( عاَ ًَهِ تايبُت ٓ ًَو بَى ًٓساضَنطزْ ًَٔ يُ ؾىَيٓ ُْٓ
ًَهِ ُْؾػِ نُ ُٓغاؽ و بًٓات زا بَى ُٓوَّ نَىََُييايُنِ تُْسضوغـت،   ًَُُ يُ ؾىَيٓ ًَٓؽت ُّٓ ٓ بُناضّ ُٖٓ

ــُوَ      ــُّ بهُيٓ ــُّ ن ــُو َىعاْاتاْ ــُوَّ ي ــَى ٓ ــُئ، ب ــت ن ــت زضوغ ــِ تُْسضوغ ًَه ــُ   َطوظ َِ ي ــُن ــُظامن ي وا ٓ
ًَؿـًٓاظَ يـُّٙ يًصْـُّ             ًَت ٓـُو زوو ث ٌَ يُٖـَُإ ناتـسا خـربَّ ٖـُب ٌَ ُٓطـُض شتـتل بـ ؾُضتُناِْ ُٓوَ ب

ًَهُإ بساتُوَ،ًٓرت غىثاؽ. ََٙ ًَتُوَ، ُٓطُض َُْابِ وَظيطيـ وَ  ٖاوبُؾُوَ ُٓطُض وَضطريا بٓىوغ
ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 َظيط.ؾُضَىو  َُْابٌ و
 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطّ تُْسضوغتِ:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
َّٙ ناضَغـُضَإ نـطزووَ،         ًَؿـُّ ٖـُبىو، بـُ َِ ُْٖـسَيو ن ًَط، بـَُي غُباضَت بُ ُْخَىؾداُّْ زَضووِْ ُٖوي

ٌَ غـُضزاِْ بهاتـُوَ نـٍُ و ثـُؾت تـاظَ وَضظمشـ           إ بـَى  َُٓٔ حُظ زَنُّ يًصْـُّ تُْسضوغـتِ ثُضيـَُإ بهـ
نط يىَ، خَُيهُإ بَى زاَُظضاْسووَ، ًٓٗتُاّ بُ ثاى و تًَُعّ وؾتِ ُْخَىؾًُنإ زَزَئ، َٔ حـُظ زَنـُّ   
خَىتإ غُضزاِْ بهُٕ و ُْخَىؾُنإ بُضَو بـاف بـىوٕ زَنـٔ، بـُضَو خطاثبـىوٕ ْانـٔ، غـُباضَت بـُوَّ         

ًَيَن،   َٙ ْــُخىف ببــ ًَهُإ ْــُزاوَ بــُ نــُؽ يــُ َــا ًَُــُ ٖــًض ََىَيــُت ًَهــُ ٓ بــُ ضاغــتِ قىضبــإ ٓــُوَ َُوظوع
ًَهـُ تـُْؿًعّ ًًْـُ، حُظزَنـُّ ضَوشَيـو        ثُيىَْسّ بُ َُُٖ ٙيُُْوَ ُٖيُ, وَظاضَتِ تُْسضوغـتِ وَظاضَت
ًَهت ثًؿإ زَزَّ، نًتامب نطزووَ بَى ًَٗاتِ َىختـُم ٓـُو ؾـىَيُٓ وا ؾَت بهـُٕ      غُضزامن بهُّ نُْس نتاب

ًَو يُ زوًْا، ًٖ َِ نابطايـُى يـُ َـاَيٌ خَىيـا ْـُخَىف         زواّ ُٓوَف ًٖض قىَت ًَو يـُ زوًْـا ْـاتىاْ َٙت ض زَغُ
ًَُاِْ يـُ           ٍَ َُغـُيُٕ نـُْسَٖا فتىوْـُ ُٖيـُ يـُ غـً ًَت تَى َُْعِ نُّ؟ ْاظامن ُْٖيِ ْا خـَى زَنـط ُٓبًٓ
ًَِ وايُ ًٓؿِ َُٖاُْٖيِ يـُ بـُيِٓ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ و وَظاضَتـِ       نَُيُى َُٖاُْ بُضاغتِ ُٓوَف ث

ًَىيػـتُ خـَُيو ضَيُٓـايِ بهـُٕ نًُٓؿـِ َاََىغـتاياِْ       ْاوخَى  و وَظاضَتِ ُٓوقاؾًـ َاََىغتا ٓايُٓناًْـ ث
ًَُـُ عازَتـُٕ غـُقؿِ         ٍَ َـإ زاْـاوَ، ٓ ًَـٓج غـا ٓايِٓ ًُْ ناضَغُضّ خَُيو بهُٕ، غُباضَت بُوَّ نُ بَى ث

   ٓ ًَـ ًَهِ زضَيص خايـُٕ نـُ ث ًَُُ زو غُقؿِ ََىَيُت ُٖيُ، ََىَيُت ج غـاَيُ وَ ََىَيـُتًـ ُٖيـُ نـُ     َىَيُت، ّٙ ٓ
 ،ٍَ ٌَ غا َِ بًهُئ بُ غ ًَتإ باف ب ًَىَ ث ٍَ نُ يُى غاَيُ ُٓطُض ٓ َُْٙ بَى ُْخَىؾداُْ ًًُُٖٓنإ تاظَ زَنط غا
َّ، بُزوانـىوِْ            ٌَ يـُ قاْىُْنـُ بًٓىوغـؽت نـُ َىتابُعـُّ زَوضيـإ بـَى بهـط ٍَ زَبـ ٌَ غا ًَُُ ُٓنُئ بُ غ ٓ

 ثاؽ.زَوضيإ بَى بهطَيت، ظَوض غى
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 قسيل: َصطف٢بُض َيع عبسايػّٚ 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ وَ َــاززَّ نــىاضيـ، غــُضصتِ بــُضَيعتإ وَبــُضَيعاِْ يًصْــُّ   ًَـ ٓــُوَّ بهــُُ ْــاوَض َونِ َــازَّ غــ ثــ
ًَٓإ و )اؾت    ًَىَض بَىوَضططتِٓ ًٓجـاظَو بـُناضٖ ًَؿِ، زاْاِْ ث ٖاوبُف بَى خاَيِ ياْعََِ َازَّ ُٖؾت ضا ُٓن

ًَىَض زاْإ و تُضخًل زاْـُ، تـَى   اخطَ ًَو يُ َىًُُٖناِْ ُٓصتىَُٕ ث ًَيا تُبًعُنُيتِ يُن ( واتا بعَبت َ
ًَيايـإ تـُبًعِ ًْـُ، زَبـىا      ٌَ و نىاضَ َ ٌَ تُعًًُات بًهُّ، بَىيُ )اوٙ( زَبًِٓ ُٓو َاززَّ غ بُخَىت بُب

ًَٔ ُْ يُغُضَتاوَ، نىْهُ ْاوّ ؾ ًَت ثاف تُعطيؿِ ُٓصتىَُٕ و ُٓصتىَُٕ ب ُقًُنُ ُٓقًُٕ ْاوّ ْاطىصت
ٍَ ُّٓ زوو َازَيُ)  ٍَ       ْطام ضسٜإ ايكإْٛ(يُطُ ٌَ تُؾـػًٌ بهـط ًَت ْـاب ًَُـإ ٓـَُي نُنِ زَيؼت ضاغتُو خَى ث

ًًَُّ و نـىاضَّ بهـُٓ        َِ، بَىيُ ثًؿًٓاضّ يُنَُِ ٓـُّ ٖـُضزوو َاززَيـُ غـ ٌَ يُى ْػدُ ب ٌَ، زَب َِ وا ب وزَب
ًَت؟   ثــاف َـــاززَّ زَٖــُّ، َُٓـــُ يُنـــَُؽت    ًَـــطَ و ض ْـــًَُٓ ًَــت ي ًَؿـــًٓاضّ زووَّ ض بًًُٓ ًَؿــًٓاضّ، ث ث

ُٖضنُْسَ َٔ زاعِ ْـابًِٓ بـَى ٖـُضزوو َاززَنـُ َـٔ تًُٓـسّ َـُْابِ وَظيـط زَنَُـُوَ زاقتـُٕ ٓـُوَّ            
 َّ َّٙ َٔ شتتـُم   )أسد االطبا٤حتسيس ُٓنط ايٓؿػًؽت( ثاؾإ ًٓساضَيُ، َٔ ُٓتىامن ًٓساضَيُنِ باف مب، بُ

ًَهِ ظَوض يُ وَختِ ُٓضغتَىوَ، َـٔ ٓـُتىامن ببُـُ وَظيـطّ تُْسضوغـتِ، باؾـُ       ُْمب يُّ بىا ضَ ُٓوَ َُؾٗىَ
ًَُـُ ٓـُّ ياغـا )تكًـس(        ًَٓج غاَيُ زوو غـاَيُ، بَىنـِ ٓ ُٓطُض ًٓساضيُنِ باف مب َُُٓ يُى و زووًََإ ُّٓ ث

    ٍَ َِ يـا زوو غـا ٍَ بـ َِ يُى غـا ًَو يُ ضووٍ عَُُيًًُوَ ظاًُْإ زَب ًَـت َُٖيػـؽت ثـطَوشَ     زَنُئ ُٖض وَخت ب
ًًًََُإ   ًَؼت، ٓــُو )َــسَ( نؿــتُنُ، غــ ًَــسا ْــُب ًَؿــهُف نــُئ ٓــُّ نؿــتاُْ بــُ تُقــىضّ َــٔ ت ياغــايُى ث
ًَطَف ؾُضحِ نطز ُٓطُض غُضنُوتىو ُْبؽت  ًَؿًٓاضَّ طُؾُ خإ نُ َُٓٔ تًُٓسّ نطز ي َاضَيهِ تط ُٓو ث

      ُ ًَـطَ ٓـُّ ياغـايُ ضَييـا ْـازات بـ ًَؿُيُى ُٓبؽت، ي و َاززَيـُ نـُ ٓـُّ غـُْتُضاُْ يـا ٓـُو ثطَوشاْـُ        تىوؾِ ن
بُتُقىضّ َٔ غُضنُوتىو زَبٔ ضَيعّ ُٖيُ بَى ُٖيهًًـُتِ ًٓـساضّ ًَُٖؿـُ ٓـُو ثطوشاْـُ غـُضنُوتىوتط       

ًَـط خـىاظّ وايـُ يـُعِٓ ُٓطـُض)       ( تـسخٝص ٚشاز٠  الجيـٛش اداز٠ اال بٓـا٤ا عًـ٢   ُٓبٔ، نىْهُ بَُٓاّ ًٓؿـِ خ
ًَ ًَساِْ تىاْاناُْ يُ نىضزغتإ َُٖىوّ ُٓواُْ  َاضَيهِ تط باب ًَِ غُْتُضّ تَىشيُٓوَ، َاوت َطَوظُ يإ ثُضَث

ًًَـُ، َـاوَ        ًًَـُ، ٖـَُىو نؿـتًإ ث ًًَُ َاززَيـإ ث ًَيايُى خَىيإ زنتَىضيإ ث ؾُْسَيهُإ وَضططت يُ ُٖض َ
ًَيايُى يُ زَٖىى زاًْؿٔ وَ عًٌَٚ ُْؾػٌ زَنُئ ُْ َىغَُُ  ْـُ َُضنـ   ًَُُ يُ َ ٌَ َاْط ٓ ُظّ ْـُ  غ

ًَؿـًٓاضّ َـٔ ٓـُّ     ًٌَ بىاضّ خَىّ، بَىيُ َاضَيهِ تط ضَا ُٓنُّ وَنى واتا ث َّٙ ًٓؿُنُ ُٓنُئ بُث تًُِ، بُ
ًَيـاّ تـُبًعِ خَىيـُتِ، زووًََـإ      ٌَ و نىاض، نىْهُ حٍُ َ ًَتُ ثاف َاززَّ يُنُّ َاززَّ غ َاززَيُ به

ًَُٕ ُٖض ُْبٔ، نىْهُ بُْسّ ياْعَ يُ َازَّ َّ ُٓغ ُٖؾت ظَوض غُضعتُ ُٓوَّ ٓـُو ًٓؿـُ زَنـا     ُٓطُض بهط
ًَـت، َـسيط       ًَـت، َـسيط ب ٍَ ب ٌَ غـا ًَت، غ ًَت، نىاض َاْط ب با بُ تُعًًُاتٌ ُٓصتىَُٕ بُ خَىّ ُٓو ؾتاُْ زاْ

ًَِ ُٓو ًٓساضَّ )عحس  ًَت، ًٓرت َُٓي ٍَ ْـُبًت، وَ َىؾـهًًُّ ُٓواْـُّ      االطبا٤ُْب ًَٓج غـا ايٓؿػًؽت( ُٓوَّ ث
ٔ وَنــى َىُٓغُغــُّ ؾًعًــٌ حــٍُ ْانــات واتابــُو َاززَيــُ ضَييــا ْــازَئ بــًُٖض  نــُ ؾًعًــُٕ تُغــجًٌ ْــاب

 ثطوشَيُى يُّ بىاضَ زا،  غىثاغتإ ُٓنُّ.
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ  بُض َيع حػٔ ستُس غىض/ َ
ًَِ ضَيياّ يًصُّْ ياغايِ و َىؾتُضَى ٖاوبُف زَزَئ نُ ًْػـبُّ   ًَ ًَطَ ُٖض ُٓو قٚحًًُمت ُٖيُ ب َٔ ي

ٍَ.زؾاع خَى ٌَ زَْط وَضبيط ًَسابهُٓوَ، ُٓواِْ تط ب  يإ ث
:َِ  بُض َيع ُْشاز ععيع غىضَ
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

   َّ يُ ُْٖسَيو َازَ ُٖض يُو قاْىُْ ٖاتىوَ َػتؿؿِ يُ ُْٖسَيو نطاوَتُوَ َىُٓغُغُ، باغِ َـُضانع زَنـط
َّ يُعِٓ بُضاغتِ ُٓوَ زاوا يُ يًصٍُْ قاْىٌْ زَنُ ٍَ، ُٓوَ وباغِ بٓهُ زَنط ّ ُٓو َُوظوعاُْ تىحًس بهط

 يُى، ُٓو َاززَيُ بُضاغتِ ضَِٓ َٔ بهطَيتُ زوو بُف 
)ع، ب( نىْهُ ْاظامن يُ قاْىْسا )و وت كتًع اذتاٙت( تَىظَيو واضز ًًُْ ْاظامن زنتَىضَ ضَوشاًْـ باؾـرت يـَُٔ   

)الجيـٛش يـالداز٠ تػـػٌٝ اٟ    *  زَظاِْ ظَوض واضز ًًُْ ُٓو ؾهطَّ )كتًـع اذتـاٙت( َُغـُيُٕ يـُ يُنـًَُإ ع     
ًَجيُ يُ َىغتُؾـؿُيات يـإ )انتطانـع ارتاقـُ( َىزَنـُ بـُضَِٓ َـٔ يـُ         َؤضط١ َٔ املؤضطات(  َا تُبعُٕ ب

ًَهِ      ًَؽت بُزوانـىوْ ًَـ ٍَ واظ يُوَ بًِٓ بُ ضاغـتِ بـا ب ًَٓج غا ًَؼت، يُعِٓ بُ حُقًكُت ث )غٓتؽت( ظياتط ُْب
ًَت خاقُتُٕ ُٓو ُْخَىؾُ ُْ ؾػـًًُف، يـُعِٓ تَىظَيـو وَغـتاوَ بـُ حُقًكـُت، ب* )كتًـع        بُغُضزا ُْب

ًَيَن يُنػُض بهطَيتُ )يتىؾت  يٓؿػـًؽت(  اداز٠ املؤضط١ اٚ املطتػف٢ اٚ املسانص اـاص١ اسد االطبا٤ ااذتاٙت( َُْ
ًَىيػـت ْانـا َـاضَيهِ       عٔ َا ٜكع َـٔ كايفـات فٝٗـا    اؾٗات املدتص١زوايـ ) ( نـىْهُ َىُٓغُغـُ ٖـاتىوَ ث

 وباضَ بهطَيتُوَ.تطيـ زو
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَط خإ.  ؾُضَىو ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
بُْػبُت ٓـُّ َازَيـُ ؾًعًـُٕ َـٔ تًُٓـسّ ظَوض يُبَىنـىوُْناِْ نـاى عبسايػـّٚ زَنـُّ يـَُازَّ ُٖؾـت            

ًَىَيُ    يُبططُّ ياْعَ حُؾت نطزووَ ُٓو َُوظو عِ تطخًكُنُ، ُٓو َىزَيُّ نُباغًـ نطايُ بـَىٍ بـُو ؾـ
ًَػـتا زيـاض ًْـُ ٓـُو خَُيهـُ نـُ يُطـَُيًإ يُوَظاضَتـُناِْ تـط نـُ             ًَُُ ُٓصتىَُُْنُ ٖـُتا ٓ ًَت، بُؽ ٓ ُْب
ٌَ َـٔ بـُ بـُضَيع َـُْابِ          ُٓنٔ يُعِٓ ُٖيهُيُنُيإ يُبَى ضووٕ نطزَوتُوَ ُٓطُض يـُ وَظاض َتـُناِْ تـط بـ

ٌَ يُبـُض             وَظيط َُٓي ًَيَن بـَى ٓـُوَّ ٓـُو ُٓصتىَُْـُ ضووٕ بـ ًَِ يُعِٓ خـَىّ ؾًعًـُٕ ٓـُّ زوواْـُ ٖـُض ْـَُ
ٌَ، باؾـُ ٖـُض               ٌَ، عـُزؾت تًـاب ٌَ، وَظاضَتـِ زاخًـِ تًـا بـ ًَؿـُُضطٍُ تًـا بـ ًَـو ث ٌَ يـُ وَظاضَت ناوَإ، تَى ُٓب

ًَـو زَشيـٔ نـُ َـُوظوعِ َُْاقـب و ي          َٙت ًَُـُ خَىَـإ يـُ و ٓ ٌَ َِ بـ ًَو بتىاْ ُقـُبٌ ؾـٗازَ ظَوض ًَُٗـُ    نُغ
ٍَ نُغًـ بـُ طـىَيٌ    ٌَ ُٓوا قُت ًٓخرتاَِ ْاطري يُعِٓ َُغُيُٕ يُ َاًَعُّ ُٓو زايُ غخطيٍُ ثًىَ ُْب
َِ قـُت بـط وا ْانـُّ ٓـُو      ًَؿُُض طُ ثًاوَيهِ عُغهُضّ زاْ ًَػتا تَى زاًْؿِ يُ وَظاضَتِ ث ْانا، يُبُض ُٓوَّ ٓ

ًَو، يُعِٓ  ٌَ بُ يُن ٌَ زواّ ٓـُوَّ يُبـُض زََـِ ًَٗـاتِ         ُٓصتىَُُْ ثابُْس ب َُغـُيُٕ ٓـُوَ ثًـُزاض ْـُب
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ٌَ نـُ َىخايؿُيـُى نـطا              ٌَ بـُ تىاْـا بـ ٌَ يـإ وا ْـُب ٌَ ٓـُو نُغـُ وابـ َّ زَبـ َىختػا باغِ َىخايُؾات زَنط
ٌَ زيؿـاع يـُو ؾـتُ بهـا ٓـُو             ٌَ بتـىاْ ٌَ ُٓوَْـسَ  تىاْـاّ ٖـُب غبُييَن َٗاتِ َىختكُ َٗاتِ قُظايًـُ، ٓـُب

ًَطَ َُغٔىؾت قػُِ َُغًُٕ تىبٌ ُْؾػٌ َىخايؿُيُ نَى ًَطَ ُْؾػٌ ًًُْ، ُٖضنُْسَ ي ٕ بىو َُوظوعُنُ ي
ٌَ ٖـُض               ٍَٙ تًايـُ ًٓختُايـُ وَظيـط يُطـَُيُإ ًًْـُ يـُوَ ٓـَُي يُ َاًَعُنـُ، نـىْهُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـا

      ُ َِ بـُؽ بـط وا ْانـ َٙيـُتِ بتـىاْ ًَطَ تىَيـصَضَوَّ نَىَُ ٌَ ُٖض نُْسَ ي ًَو ُْؾػٌ ب َِ بـُ باؾـِ    نُغ ّ بتـىاْ
 ًٓـ بها و, ظَوض غىثاؽ.  

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ناى كتاٍ.

 عبطاًِٖ: طاٖسبُض َيع كتاٍ 
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو         ًَت و غُيطّ ُّٓ ياغايُ بهُئ بُضاغـتِ ظَوض َـاززَو و ظَوض ؾُقـُضَ ُٖيـُ ًٓختُايـُ يـُ ؾـىَيٓ ُٓطُض ب
ًَهِ تط وَى ًٓػتا َاََىغتا عبسايػّٚ باغِ نطز، َٔ ثؿتيريّ زَنُّ ظَوض ؾُقُضات ُُْٖ َـٔ  ب ط واتُ ؾىَيٓ

ًَٔ و غُيطّ ُٓو َاززَيُ بهُئ ُٓو َاززَيُ بُ باؾرت زَبًـِٓ بهطَيتـُ زوو بـُف     ْاض َوَُ تؿاقًٌ ُٓطُض ب
   ٌ ًَهٌ بـُزي ًَِ باؾُ ُٓطـُض ُْقـ ٍَ ناى ُْشاز باغِ نطز وَ ث ًًَُّ ع*)      وَى ٖاوض ًَؽت َـاززَّ غـ ًَـ بٓىوغـِ ب

اداز٠ ٚتػػٌٝ اٟ َؤضط١ َٔ َؤضطات ايصش١ ايٓفطـ١ٝ ٚتهـٕٛ بٓـا٤ا عًـ٢ تـسخٝص َـٔ ٚشاز٠ ايصـش١، ايػـا٤         
ٜتـٛىل اداز٠ املؤضطـ١   َُٓـُ يـُى ب* )   ايرتخٝص اٚ اداَت٘ ٜهٕٛ بٓا٤ا ع٢ً تكِٝ ٚشاز٠ ايصش١ الدا٤ املؤضطـ١( 

فُا فٛم يف اختصـا  اداز٠ املطتػـفٝات ٜٚهـٕٛ َطـؤال اَـاّ اؾٗـات        َدٜس ساصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع أٚ
 وَ ظَوض غىثاؽ.)يف ساي١ سصٍٛ املدايفات(،  ُْىاملدتص١ فُٝا خيص ضري ايعٌُ( 

ًَيطٍ غُضٗى:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ناى قباح.

 بُض َيعقباح بًت ار ؾهطٍ:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ َٔ َىٙحُظَّ يُغُض ُٓوَ ُٖيُ )يهىٕ ايرتخًل نتسَ متؼ غٓىات قابًُ يًتجسيـس(   بًُْػبُت َازَّ غ
   ٍَ ًَؿهُف زَنا نـُْسئ غـا ًَهُ خعَُت ث ٍَ بَى َُُٓ نىْهُ َىُٓغُغُت ٍَ ُٓوَ ًُُْ وَقت زابٓط َٔ يُطُ

ًَؼت، َُؾت ًَؼت ُٓغًُٕ َىزَنُ ًَُْٓ ًَٓ ٍَ ُٓوََُ )َسَ متؼ غٓىات( َُْ ًَؼت َٔ يُطُ ىح بـًؼت  بُضزَواّ ب
ًَىيػـت      ًَؼت ث ٌَ يـإ نـَُرت بـ ٍَ ب ًَؿهُف زَنات، ضَْيُ ظياتط يُ ثاْعَ غا ًَهُ خعَُت ث نىْهُ َىُٓغُغُت
ٌَ زيـاضٍ بهـطَيؼت        ٌَ َاوت وّ ُٖيـُ )دسيـس( بهـاتٔ وَ زَبـ ًَت )قابًُ يًتجسيس( ن بُ وَختُنُ ْاناتٔ نُ زََي

ٍَ بُ زنتَىضّ شتتُم يُعِٓ زنتَىضّ ُْؾػِ نطاوَ بًؼت نُْس  َُْابِ وَظيطيـ ُٓوَّ طَىت حُغط ْانط
ًَؿرت ُٓوَيإ نطز نُ نطاوا بًؼت، و ظَوض غىثاؽ.  بُضَيعّ تطيـ ث
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ؾُضَىو ز. قباح.

 بُض َيع ز.قباح ستُس صتًب:
 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يُو قػاُّْ ُّٓ ويػت بًهُّ ٖاوناضامن  ًَؿهُؾًإ نطز، تًُٓسّ بُضَيع ناى عبسايػّٚ ُٓنُّ نـُ  بُؾ ث
ٍَ عًٓىاِْ يـُعِٓ نـُ بـاؽ ًْتـاقٌ غـُضَياِْ قـاْىٕ        باغٌ ُٓوَّ نطز نُ ُٓو َاززَيُ تُْػًكٌ ًُْ يُطُ
ًَطَيا َىتابكـُ   ٌَ َُٖىو ُٓو َاززاُْ يُ شَيط ُٓو عٓىاُْ نَى زَبُٓوَ بهُٓ ُٓو بابُوَ، َُُٓيُ ي زَنُئ ُٓب

ًَىيػـــت ْـــؽت بـــُو  ًْـــُ يـــُ بـــُ يِٓ عٓـــىإ وَ يُبـــُيين َعـــُْىَٕ يُٙيـــُنِ تطيؿـــُوَ َازَنـــإ ٖـــُض ث
ًَو يـُو وضزَناضياْـُ بـُ     ًَُُ يُ قىآًُْ بهًُٓ ْاو َُٖىو وضزَناضيُناُْوَ بُؾ ًَىَيُ،نىْهُ َُضج ًُْ ٓ ؾ

ًَتـُو            ًَٓ َّٙ ُٓطـُض َـاززَ ؿت ًَؽت بـَى تـُعًًُات، بـَى ُْٓعقتـُ، بـَى ٓـُو ؾـتاُْ، بـُ ًَ ًَسَٖ ًَىَ َـاززَ    َ َ بـُو ؾـ
       ٌَ َـٔ َؤضطـات    )الجيـٛش اداز٠ اٟ َؤضطـ١  قًاغُنُّ َىَؾُم ًًْـُ، نـىْهُ ٖـُض َـٔ ُٓغتىَيُٓـُوَ نـُزََي

ٍَ بَىيـُ   ايصش١ ايٓفط١ٝ ٚتطذًٝٗا ٌَ تػجًٌ بهـط ( ُٓطُض تػجًًُنُ عُتـ نُيُٓوَ غُض )ٙظتىظ( يُعِٓ ْاب
ًَؽت  ًَ ٌَ ب ًَطَ ْاب ًَطَزا َىَؾـل ْـُبىو قـًاغُنُ زَيٓـُ غـُض وؾـُ       ( يُعٓ)ٜٚٓبػٞ تطذًٝٗا بطذالت عا١َي ِ ي

ًَطَزا َُعٓاٍ يىغُويُنـُّ َُبُغـتُ ٖـُض نـاّ يـُ َىغتُؾـؿُيات، عًـازات، َطانـع          َىُٓغُغُ، بُضاغتِ ي
          َُّْٙ ٌَ بُضَخٓـُ يُغـُض َُوظوعُنـُ، زَيًٓـُوَ غـُض ٓـُو غـا يُشَيط عًٓىاِْ َىُٓغُغُ نَى زَبًتـُوَ ْـاب

(ٌَ ًَُُ تُضخًكِ َىُٓغُغُ يًتذدٜدضٓٛات قاب١ً  ملد٠ مخظزََي ( يُ ضاغتًا تًُٓسّ ُٓو ضًَُٓ زَنُّ نُ ٓ
َّ بُو ًَُٗتـُّ نـُ تـُضخًل زَزا،     َّٙ ُٓو حُقُ بسض ٍَ، بُ ٌَ، ُّٓ َُوظوعُ ٙبرب ٍَ ُْب ًَٓج غا بَى َاوَّ ث

ًَهِ بًِٓ بُو ٓىغًىبُو بُو ضَيهاضاُّْ نُ َىتُبُعُ ضَْيُ ) ًَو نُ َىخايُؾات ات زوايـِ  ( بـس اْـراز ُٖض نات
َّ بُو ًَُٗتُّ نُُٖيُ ٓـُوَف   ًَىاُْ، يُعِٓ حُقِ غُحيب ًٓجاظَ، غُحيب وتطخًل بسض زايبدا بُو ؾ
ٌَ بــُ َُغــٔىوٍ         َّ, تًُٓـسّ ٓــُو ضًَٓـُ زَنــُّ نُبـُضَيع نــاى كتـاٍ باغــِ نـطز نــُ ٓـُو نُغــُّ ٓـُب زَزض

    ُ ٌَ يـُ      َىزيطّ ُٓو َىُٓغُغُيُ تُْٗا َُغٔىوٍ ًًُْ يـُ ضووزاْـِ َىخايـُؾات، وا ًًْـ ٌَ َُغـٔىوٍ بـ ٓـُب
ًَهِ تـط نُثؿـت طـريٍ              ًَهُ ٙظَـُ، خـاَي َُٖىو ناضوباضَيو تُبعـُٕ َُٓـُ وَنـى تُحكـًًِ حاقـٌ وايـُ, ؾـت
ًَهِ    ًَػتا يَُُغُيُّ بُضَيىَبطزِْ خُغتُخاُْو ناضّ َطانعّ قًخُّ ُْؾػٌ وَنـى ًٓدتكاقـ ًَُٔنُّ ٓ ي

ٌَ ثعيؿهِ زَضووِْ ب ًَٗاتىوَ, ُٓوَ ًًُْ نُ حُـتُٕ ُٓب ًَو, ُٓطُض ي ٌَ, حُـتُٕ بَىخَىّ بىوَ بُ ًٓدتكاق
ٌَ يُ بُضَيىَبطزِْ غـُْتُضّ تُْسضوغـتِ    ٌَ نُ َىختُم ب ًَو ب ًَطَ تُغبًت بهُئ نُغ ُٓوَّ حُـتُٕ ي
ــُٕ         َِ به ــًك َٙ تُْػ ــا ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ٍَ وَظاضَت ــُ ــتِ يُط ــِ تُْسضوغ ــُنا وَظاضَت ــًَُـ وا ٓ ــُ ٓ ــِ ن زَضووْ

ًَو بُو عًٓىاُْ ب ُ عًٓىاِْ بُضَيىَبطزِْ خُغتُخاُْ وبٓهـُناِْ تُْسضوغـتِ زَضووْـٌ،    بَىًٓخساغِ بُؾ
ًَؿهُف نطا تًُٓسيإ ُٓنُّ وَ زَيُٓ غُض ٓـُوَّ   ًَو يُو ثًؿًٓاضَ ث نُواتُ نىضتٌ بًهُيُٓوَ ؾًعًُٕ بُؾ

َّٙ ُٓطـُض زواٍ ضَيهب   ًَطَزا ُْبٔ، بـُ ًَىيػت ْؽت ؾًعًُٕ ي ًَىيػؼت يإ ث َّ  ٓايا ُٓو َاززاُْ نُ بُخَىيإ ث دـط
ٌَ، وَ ظَوض غىثاؽ. ًَِ ضَظاَُْسِْ ظَوضتط ُٓب َ َّ ًَهِ تطّ بَىبهط  يُٙيُٕ يًصُّْ ٖاوبُؾُوَ تُضتًب
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 ؾُضَىو ناى ضَيباظ.
 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:

 بُض َيع غُضٗنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنإ يُغُض َاوَّ ََىَيُ ٌَ يـُوَ، ُٖضنـُْسَ         ظَوضتطئ ت ًَـت يـا خـىز نـَُرت بـ ٍَ ب ًَٓج غـا تُنُيُ ٓايا ث

       َّٙ ــُ ــُوَ، ب ًَت ًَٓ ــَىٍ بًُ ــطزووَ وَى خ ــَُإ ن ــسّ َازَن ــإ تًُٓ ــُّ خَىَ ــُ ضاثَىضتُن ــُ ي ــى يًصْ ــُ وَن ًَُ ٓ
ًَؿًٓاضّ شَاضَيُنٌ ظَوض يُ ُْٓساَإ زَنطَيت بًدُيتُ زَْيساُْوَ، غُباضَت بُوَّ نُ ثعيؿهِ زَضووِْ  ث

ًَت ي ٍَ تط ُٖبىو نُ ًٓساضَّ َىغتُؾؿُيات خَىّ ُّٓ ُٓضنُ يُضاغتًسا ُٓضنِ ًٓساضَّ ب ًَؿًٓاض اخىز ْا؟ ث
ًَُُ يُ نىضزغتاْسا ُّٓ ًٓدتكاقَُإ ًًُْ يُبُضٓـُوَّ ُٓطـُض ُٖؾـيَب ظَوض نَُـُ      ٓ َّٙ َىغتُؾؿُياتُ بُ

ًَُٕ ُْخَىؾداُْناِْ ؾاضَيو بُضَيىَبُض يُُٖضَيُِ  نىضزغتإ، يُبُض ٓـُوَ بـُزيٌ   بُؾِ ُٓوَ ْانُٕ نُ ُٓغ
ًَٓؽت ُٓطـُض يــُزاٖاتىوزا            َّٙ ٓـُنطَيت ْـاوّ نـُؽ ْـُٖ ًَـت، بــُ بـَى ٓـُوَ زَوظضاوَ نُثعيؿـهُ زَضووًْـُنإ ب
ًَطئ، ُٓو  ًٌَ بػج ضَيصَّ ُٓو نُغاُّْ يُ ًٓساضَّ َىغتُؾؿًات طُيؿتُ ُٓو ٓاغتُّ َُٖىو ُْخَىؾُنإ ث

ًَ َّٙ ُٓطُض بؿ َُ ُٓوإ بُ َّ ب ًَُوَ ناتُ بسض ًَؽت ثػجَىضّ زَضووِْ زيػاُْوَ غُيُتُ، نىْهُ ُٓضنُنُ يُ ُٓغ
ًَٓؽت بَى ُٓوَّ نُ يُزاٖاتىو وَظاضَت بَى خَىٍ بـُ طـىَيطَّ    ًٓساضَّ َىغتُؾؿًاتُ ُٓنطَيت ْاوّ نُؽ ُْٖ
ًَبًٓــُناِْ تــط ٖــُض يُغــُض     ًَو بــَى ًٓؿــُنُّ خــَىٍ ٓــُوَ زيــاضّ بهــات ظَوضتــطئ ت ًٓدتكاقــِ ٖــُض نُغــ

ًَيَن             ََىَيُتُ ٌَ نـُؽ تًُٓـسيإ نـطز ُٓوَيـُ نـُ َازَنـُ ٖـُض ْـَُ ًَؿًٓاضَيهِ تـط ٖـُبىو نـُ غـ َّٙ ث ناُْ، بُ
َٙتِ وَظاضَتـُ نـُ زيـاضّ بهـات، ٓايـا       َٙتِ ُٓصتىَُُْ ياخىز زَغُ ًَىيػت ْانا، يُبُضُٓوَّ نُ َُُٓ زَغُ ث

    ُ َّ بهـات؟ ٓـ َِ بُو ََىَيُتُ نـاضّ خـى ٍَ ُٓتىاْ ًَؿـًٓاضَّ َاززَيـُ خبطَيتـُ    غُْتُضَنُ بَىَاوَّ نُْس غا و ث
    َّ ًَؿـُيُنُإ ًًْـُ، ٓـُنط زواتطَوَ، ُٓطُض َايُوَ َاززَنُ نُ خبطَيتُ زواّ َاززَّ زَيَُُوَ، يُوَ ًٖض ن
ٌَ يــُ َىْــُظََات،  ًَِ وا ًًْــُ َاززَنــإ ضَييــطّ ٖــُب ٌَ زوايــِ َاززَنــإ زابطَيصَيتــُوَ، ثــ ُٓطــُض وا باؾــرت بــ

ًَهـ  َٙت ًَطَ ُٖض يُ و ًَو يـإ غـُْتُضَيو، يـا ُْخَىؾـداُْ يـا نَىََُيـُ           نىْهُ ُْى ي ًَؿـهُوتىو، ٖـًض نُغـ ِ ث
ًَـو ضَييـا بُتـُْٗا                َٙت ًَهِ ْآاغـايُ ٖـُْيِ ْـا يـُ ٖـًض و ًَػـتا يـُ ٖـُ ضَيُـِ نىضزغـتاْسا ًٓؿـ نُؽ ُٓوَّ ٓ

ٌَ ُٓصتاّ  ًَت ُٓصتاّ بسات ناضّ تُْسضوغتِ ب ًَو ب ٍَ ناضّ ثعيؿهِ بهات ًٓرت ُٖض بابُت ًَهِ ْازض بسات، نُغ
َٙتـُ ٓـُصتاّ بـسات      ًَت تاقٌ نطزُْوٍَ ٓـُو و َٙتإ ُٓب ًَت تُْاُْت ظَوضبُّ و َٙتٍُ ُْب ُٓطُض ََىَيُتِ ُٓو و
ًَـت      ًَُُ ضَييا بـسَئ ٖـُض َىُْظََُيـُى ب َٙتُ ُٓصتاّ بسَّ ُْى ُٓوَّ ٓ ُٓو ناتُ تَى بَىت ُٖيُ ناض يُو و

ٍَ ح ٌَ ُٓوَّ تُْػًل بهات يُطُ هىَُت يا ٙيُِْ بـُضثطؽ نـاض يُغـُض تُْسضوغـتِ     بُ ٓاضَظووّ خَىّ بُب
ًَو ٓـُو نـاض          ٌَ نُغـ ٌَ ََىَيـُت ْـاب ًَىيػتُ ََىَيـُت وَضطـطٕ، بـُب َٙتًإ بها ُٓوَ ناضَيهِ غَُيُتُ، بَىيُ ث ٖاوو

ًَت . ًَبًِٓ ياغايِ ب ًَُُ ُٓطُض ت ًَبًًُٓناِْ ٓ  بُضَيت بُضَيىَ، تُقىض زَنُّ ُٖض ت
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ًَؿًٓاضَيو ُٖيـُ زَغتُْـُ زَْـط زإ، يُنـُّ بًُْػـبُت ًٓـساضَّ َىُٓغُغـُنُ زنتـَىضّ          ًَػتاف نُْس ث ٓ
ًَِ ثطوشَنـُ             ُْؾػٌ بًها ضًَُٓى ٖـُبىو نـُ ؾـُضت ًًْـُ زنتـَىضّ ُْؾػـٌ بًهـا، زَغتُْـُ زَْيـسإ يُُٓغـ

  ٙ ٍَ ُٓوَيــُ ًٓــساضَّ  ٖــاتىوَ ُٓطــُض زَْيــُ وَضْــُططت ٓــُّ زَيــطَ باغــٌ ًٓــساضَ زَنــا  َِ َيُطــُ يسَبــُئ، نــ
ٍَ ْـُبىو؟ تـُْٗا يـُى ُْٓـساّ بُظَوضيٓـُّ         َِ يُطـُ ٌَ؟ نـ ٌَ نُ تُبًب ُْؾػِ ب َىُٓغُغُنُ زَنا ؾُضت ُْب
َٙتِ زووَّ َىزَّ ضوخكُتُنُ ضًَُٓى ُٖبىو عُيُغاؽ  ٌَ.حا زَْط قبىٍ نطا ؾُضت ًًُْ تُبًب ْؿػِ ب

  ٍَ ٍَ نـَُرت بهـط ًَٓج غا ٌَ وَ ث ٍَ ب ٌَ غا ٌَ             غ ًَُـُ غـ ٓ ٍَ ٍَ، َـاض َِ تُحسيـس ْـُنط ٍَ ٖـُف بـىو ٓـَُي ٌَ غـا بـَى غـ
 غاَيُنُّ زَخُيُٓ زَْط زإ . 

 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

ًَُــُ ٖــُضزوو يًصْــُ      ٓ ،َّ َّ، بــَى ًًْــُ تُحسيــس ْــُنط ًَؿــًٓاضَنُ ُٓوَيــُ يــُْاو ياغــايُنُ تُحسيــس ْــُنط ث
ًَـٓج   زاًْؿتىوَ بُتُ ٌَ غاَيُنُ يـإ ث َِ يُْاو ياغايُنُ، نىْهُ ُٓطُض غ عًًُات ياخىز ًًََُؼ َىزَنُ زاْ

َّ، ٓـُوا       ًَؿًٓاضَّ زواتط نُبـُ تـُعًًُات ضَيـو خبـط ًَٓا زواّ ُٓو ث غاَيُنُ خبُيتُ زَْيسإ، ُٓطُض زَْيِ ٖ
.َِ ًَهِ ْآًَ  ًٖض قًُُت

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ىو َُْابٌ وَظيط.ؾُضَ

 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

 ًَُُ ٍَ، نىْهُ ٓ ٌَ غا ٍَ بُ غ ًَٓج غاَيُوَ بهط ٌَ ظَوضَ يُ ث ًَِ باؾُ ُٓطُض ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ ُٓوَيإ ث َٔ ث
     ُ ٍَ ًٓؿـهُٕ ٖـُْيِ ْـا ََىَيـ ٌَ غـا ٍَ ضَيهدطاوّ ْا حهىَِ ُٖيُ غ ٍَ    ُْٖس َّ َُغـُيُٕ نابطايـُى ز تًإ ْـازض

َّٙ ُٓطـُض تـَى ٓـُو َىزَيـُ               ٌَ، بـُ ٌَ و بـط وا ٓـُو ناتـُ ْـاب َِ زووَـاْط بـ ًَُُ َُؾػىٍ بها و ََىَيـُتِ بـسَيٓ ٓ
ٍَ ًٓـ زَنا ًٓٓجا ُٓض وا بَى ؾىَيِٓ خَىٍ، ظَوض غىثاؽ. ٌَ غا  تُحسيس نُّ غ

ًَيريٍ غُضَونِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ًَ ٌَ غاَيُ بَى ٓ ٌَ غاَيُنُ زَخُيُٓ زَْيساُْوَ، ناى عبسايػّٚ َُْابِ وَظيط تُوظعتِ نطز ُّٓ غ ًَػتا غ ٓ ُُ

  ٌَ ٌَ َاْط َُضنُظَيو بَى تَى زَناتُوَ ٓـُب َُ حًًُ زوو َاْط يإ غ ٍَ ب ٍَ ز قاَيخِ ُْخَىؾِ ُْؾػًُ َُضنُظ
ٍَ      ضوخػُتًـ بسَّ تَى يُو حايُتُ ؾطوتُنُ يُ قاَيخِ وَظاضَتُ، ب ًَـٓج غـا ٌَ ث ٍَ نـَُرت ْـُب ٌَ غـا َىيُ يُ غ

           ٍَ ٍَ ُٓوَيـُ باغـِ َىزَنـُ ُْنـُئ بًػـت و حـُوت ُْٓـساّ يُطـُ ٌَ َيُطـُ ًَىَ قُضاض زَزَٕ,نـ ٓ ٍَ ٌَ غا يإ غ
َِ زشَ؟ زَ ُْٓــساّ زشَ يُبــُض ٓــُوَ باغــٌ ْانــُئ. ؾــُضَىوٕ قــًاغُّ َاززَنــُ    ُٓوَيــُ باغــِ ُْنــُئ نــ

 خبىَيُٓٓوَ .
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 بسايكازض زظَيٌ:بُض َيع ز.ضَوشإ ع
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

ًًَُّ نطا بُ زوو بططُ   ُٓو زاضؾتُٓ يُٙيُٕ ُٖضزوو يًصُْ نطا، َازَّ غ
 املاد٠ ايجايج١:

أٚال: اداز٠ َؤضطات ايصش١ ايٓفط١ٝ ايت٢ تطسٟ عًٝٗا أسهاّ ٖرا ايكإْٛ تهـٕٛ ٚ بٓـا٤ا عًـ٢ تـسخٝص ٜصـدز      
 فًظ ايصش١ ايٓفط١ٝ ٚفل غسٚط ٚأدسا٤ات ؼددٖا اجملًظ . َٔ ٚشاز٠ ايصش١ ع٢ً إ تطذٌ يف ضذالت

 ثاْٝا: ؼدد بتعًُٝات تصدزٖا ايٛشاز٠ غسٚط ٚادسا٤ات َٓح ٚ ػدٜد ٚايػا٤ ايرتخٝص.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

َِ َيُطَُيُ؟ بُ نَىٍ زَْط ُٓو َازَيُ قبـىٍ نـطا . ؾـ    ُضَىوٕ بـَى َازَيـُنِ   بُو قًاغُّ نُ خىَيٓسضايُوَ ن
 تط.

ًَطيعإ ًٓػُاعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

جيب إٔ ٜهٕٛ يد٣ نـٌ َـٛاطٔ َؤضطـ١ َـٔ َؤضطـات ايصـش١ ايٓفطـ١ٝ ضـذٌ خـا  يًُسضـ٢            املاد٠ ايسابع١:
َـسٜض  ايٓفطٝني أٜا نإ ضبب دخٛهلِ املطتػف٢ ع٢ً إ ٜهٕٛ َـٔ ْطـدتني تتضـُٔ ايبٝاْـات اـاصـ١ بهـٌ       

 ٚؼدد ايتعًُٝات ايصادز٠ يتٓفٝر ٖرا ايكإْٛ ايبٝاْات ٚاملد٠ ايت٢ جيب االستفاظ بٗا يف ضذٌ يد٣ املؤضط١.
ٜٚهٕٛ فًظ عا١َ يًصش١ ايٓفط١ٝ االطالع ع٢ً ضذالت املػاز ايٝٗا يًعٌُ بٗا ٚفكا السهـاّ ٖـرا ايكـإْٛ َـع     

 االستفاظ بطس١ٜ املعًَٛات.
 :بُض َيع ًْؿتُإ َطؾس قاَيح

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ ُٖض زَظطايُى يُ زَظطاناِْ تُْسضوغتِ زَضووٌْ تَىَـاضَيهِ تايبـُت بـُ ُْخَىؾـُ      َاززَّ نىاض: ث

ًَـت و ضووْهطزْـُوٍَ           ٌَ بـُ زوو زاْـُ ب ًَت بـُ ٖـُض َٖىيـُى ٖاتبٓـُ زَظطانُوَ.بَُـُضَ زَضووًُْناِْ ُٖب
ًَو يُخَى بيطَيت ضَيُٓ ًَهطزِْ ٓـُّ ياغـايُ زَغتًٓؿـاِْ    تايبُت بُُٖض ُْخَىؾ ايًُ زَضنطاوَنإ بَى ًَبَُ

ًَىيػت بَىثاضاغتِٓ يُ تَىَاضَناِْ زَظطازا بهات.  ضووْهطزُْوَناٌْ َاوَّ ث
ًَـٌ     ًَهطزٕ ث ًَهطاو بهات بـَى نـاضث زَغتُّ طؿتِ تُْسضوغتِ زَضووِْ بَىٍ ُٖيُ غُيطّ تَىَاضَناِْ ٓاَاشَث

ًَِٓ ظاًْاضيُنإ.بُطىَيطَّ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ . ٍَ ثاضاغتِٓ ُْٖ  يُطُ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو ُٓظؽت خإ.
 بُض َيع ُٓظؽت عُط علتس:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
 زياضَ يُغُض َاززَّ نىاضّ ًٖض َىٙحُظَيُى ًًُْ.
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ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
 ضٗشإ.ؾُضَىو ز. 

 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ يُغُض ًًُْ زواٍ ٓـُوَّ نـُ َـاززَّ     ًَُُ يُ ضاثَىضتُنُ ُٖضزوو يًصُْ واَإ تَىَاض نطزيُ نُوا ت ٓ
َّ ُٓو باب َّ تُضخًكُنُ زضا تُعًًُات و يُعِٓ بُ تُعًًُات ضَيهبدط ًَىَ زا بطَيصض ًًَُّ بُو ؾ ُتُف نـُ  غ

ًَؿـًٓاضزَنُئ نـُ ٓـُو          َّ ث غجٚتُ تُْٗا باؽ يُغجٚت زَنا باؽ يـُوَّ زَنـا نـُ تـُعًًُات زَضزَنـىَيٓط
َٙتِ تـُعًًُاتِ ُٖيـُ تـُْٗا بـاؽ يـُ َُغـهِ           ًَىيػت ْانـا َـازاّ وَظاضَت زَغـُ َازَيُ )ايػاْْ ( بهطَيتُوَ، ث

ًَؿًٓاضّ ايػاْْ  نطزُْوَ زَنُئ, وَ ظَو َّ ُٓوَ ث  ض غىثاؽ.غجٚت زَنط
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

 ؾُضَىو َُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطّ تُْسضوغتِ:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ــُ        ــُض ي ًَو ُٖيــُ ْــُى ٖ ــُ ٖــَُىو ؾــىَيٓ ــُوَ، ًٓؿــِ خَىَاْــُ، غــجٚت ي ــاْْ ( بهطيت ًَِ باؾــُ )ايػ ــ َٓــًـ ث

ًَِ باؾـُ      ُْخىؾداُّْ زَضووِْ َّ، يُبـُض ٓـُوَ ثـ ًَو غجٚتِ ُْخَىف ُٖيُ وَ تَىَاض ُٓنط يَُُٖىو ؾىَيٓ
ٍَ، وَ ظَوض غىثاؽ.  ٙبرب

ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ
ٍَ ًًُْ؟ تُْٗا يُى زَْط بُ ظَوضيُّٓ زَْط )ايػاْْ (  َِ َيُطُ َّ؟ ن ٍَ ُٓوَيُ نُ ُٓو َاززَ )ايػاْْ ( بهط ٌَ َيُطُ ن

 ا. بَى َازَيُنِ تط نط
ًَطيعإ عمساعًٌ غُضُْٖط:  بُض َيع ب

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
 املاد٠ اـاَط١ :

 تلضٝظ فًظ يًصش١ ايٓفط١ٝ
 تلضظ بكساز َٔ ايٛشٜس فًظ تط٢ُ ب )اجملًظ ايعا١َ يًصش١ ايٓفط١ٝ( ٚتػهٌ ع٢ً ايٛد٘ ايتايٞ:

تػازٜا كتصـا التكـٌ خربتـ٘ عـٔ عػـس ضـٓٛات يف فـاٍ        اٚال: ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ٜٚػرتط إٔ ٜهٕٛ طبٝبا ْفطٝا أض
 ؽصص٘.ٜٚعني بدزد١ َدٜس عاّ

 ثاْٝا: اعضا٤ اجملًظ ٜٚهٕٛ مبطت٣ٛ َدٜس عاّ أٚ َعإٚ َدٜس عاّ أٚ خبري ميجًٕٛ ايٛشازات ٚاؾٗات االت١ٝ:
 ايبٝػُسن١ -1
 ايداخ١ًٝ  -3

 ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ -2
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 دّ يف ايطب ايٓفطٞ ايصش١:ميجًٗا طبٝب اضتػازٟ اٚ اخصا٥ٞ اق -4

 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ -5

 ايرتب١ٝ -6

 ١٦ٖٝ سكٛم االْطإ -7

 ْكاب١ االطبا٤ -8

 ايعدٍ -9

أثٓإ َٔ ذ٣ٚ اـرب٠ ٚاالختصـا  يف فـاٍ ايطـب ايٓفطـٞ خيتازُٖـا ز٥ـٝظ اجملًـظ ملـد٠ ضـٓتني قابًـ١            -11
 يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠

 ثايجا: َدٜس َهتب اجملًظ ٜٚهٕٛ َكسزا هلا

٠ٛ َٔ تساٙ َٔ اـربا٤ داخٌ االقًـِٝ أٚ خازدـ٘ يألضـتعا١ْ بسأٜـ٘ فُٝـا ٜعـسض عًٝٗـا َـٔ         زابعا: يًُذًظ دع
 َٛضٛعات.

 بُض َيع ًْؿتُإ َطؾس قاَيح:
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

 :زَضواظَّ زووَّ 
 زَغتُّ طؿتًِ تُْسضوغتِ زَضووِْ

 بُؾِ يُنُّ /
 زاَُظضاْسِْ زَغتُّ طؿتًِ تُْسضوغيت زَضووِْ

ُ بط ياضّ وَظيط زَغتُيُى بُ ْاوّ )زَغتُّ طؿتِ تُْسضوغـتِ زَضووِْ(زازََـُظضَيت و بـُّ    (ب5َازَّ )
ًَو زَيت: ًَىَ ث  ؾ

ٍَ نـَُرت            ًَت و ؾـاضَظايِ يـُ زَ غـا يُنُّ : غُضَونِ زَغـتُ َُضَـُ ثعيؿـهٌ زَضووْـٌ ضاوَيـصناضٍ ثػـجَىضب
ٌَ يُ بىاضّ ثػجَىضيُنُيساو، بُ ثًُّ بُضَيىَبُضّ طؿتِ زاؿتُظضَي  ت.ُْب

زووَّ : ُْٓساَاِْ زَغتُ, بُ ٓاغـتِ بُضَيىَبـُضّ طؿـتِ يـإ ياضيـسَزَضّ بُضَيىَبـُضّ طؿـتِ يـإ ؾـاضَظا          
 زَبٔ, ْىَيُٓضايُتِ وَظاضَتُنإ وُّٓ ٙياُْ زَططَيتُوَ:

ًَؿُُضطُ -1  ث
 ْاوخَى -3

َٙيُتِ -2  ناضو ناضوباضّ نَىَُ

ًَؿــهُوتىو يــُ ْ -4 ًَهِ ضاوَيــصناضّ يــإ ثػــجَىضّ ث ُخىؾــٌ زَضووًْــسا ْىَيٓــُضّ تُْسضوغــتِ: ثعيؿــه
 زَنات

َٙ وتىشيُٓوَّ ظاْػتِ -5  خىَيٓسِْ با

 ثُضوَضزَ -6
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 زَغتُّ َاوت َطَوظ -7

 غُْسيهاٍ ثعيؿهإ -8

 زاز -9

ــَُيًإ        -11 ٖ ٍَ ــا ــاوَّ زووغ ــتُ بَىَ ــُضَونِ زَغ ــِ ,غ ــهِ زَضووْ ــىاضّ ثعيؿ ــُ ب ــجَىض ي ــاضَظاو ثػ زوو ؾ
ٍَ بهطَيتُوَ  زَبصَيطَيت، بَىٍ ُٖيُ َاضَيو ْى

ًًَُّ: بُضَيىَبُ ًَتُ بط ياضزَضّغ  ضّ ْىوغًٓيُّ زَغتُ، زَب

نىاضَّ: زَغتُ بـَىٍ ُٖيـُ زاوَتـٌ نُغـإ يُؾـاضَظاياِْ ْـاوَوَو زَضَوٍَ ٖـُضَيِ بهـات بـَى ثؿـت بُغـؼت            
 بُض اناًْإ بَى ُٓو بابُتاٍُْ زَخطَيتُ زًََإ.
ًَيطٍ غُضَونِ ثُضيَُإ  .بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ٌَ زَنطَي ًَو ُٖئُ ب تُ ًًََُؼ، يُضاغتِ بًُْػـبُت ًٓعـازَّ قـًاغُ زواٍ قػـُّ ُْٓـساَإ      يُُٖض ؾىَيٓ
ًَػـتاف قػـُ    ًَؿرت ْاوَنَُإ طَىض يىَ، ٓ ًَػتا ث ٓ ًَُُ ًَىَ قػُّ يُغُض بهُٕ، ضاغتُ ٓ ًَىيػتُ ٓ َّ، بَىيُ ث زَنط

َٚحًُتِ ًَٓ  ًَُٓوَ؟نِ)ايػاْْ ( زَنُٕ؟ ُٓوَ قـً ًَ ىَيـُ,  يُغُض خىزّ ْاوَض َونِ َُوظوعُنُ زَنُئ نِ زَٖ
 زواّ ُٓوَ ًٓٓجا قًاغُ زَنطَيتُوَ. با يًصُْ ضَِٓ خَىٍ بسا

 بُض َيع ز.ضَوشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.

ًَٓجـا تـا َـاززَّ يـاْعَ نـُ بـاؽ يُزَغـتُّ طؿـتِ زَنـا             غُباضَت بُو بططُ َازاُّْ نُ َايُ يـُ َـاززَّ ث
ُو زَغتُ طؿتًُ ًًُْ نُ وَنى وَظاضَت و ؾُخكًُ َىغتُقًًُّ ُٓوَّ يُ ْاوَض َونِ ثطَوشَّ ياغا ٖاتًُ ٓ

ًَهٗاتُّ  ًَهُ يُ ث َّٙ بُؾ ًَط ُٓوَ ضاغتُ بُْاوّ زَغتُّ طؿتًُ, بُ ٌَ، ُْخ ٌَ ًَعاًُّْ َىغتُقًًِ ُٖب ُٖب
    َّٙ ٍَ, زضوغــت بــىو، بــُ ًَهِ ْــى ًَُــُ زاواّ )ايػــاْْ (  نطزفتــإ نــطز يُبُضٓــُوَ بــىو بــُ َسيطَيــُت وَظاضَت، ٓ

ٍَ، باغِ ًَعاًْـُ و بىزَـُّ غـُضبُخَى ْانـا، نـىْهُ      ْاوَ ضَونِ َاززَناِْ ُٓو زَغتُ طؿتًُ نُ باؽ زَنط
ًَهٗاتـــُّ وَظاضَت تـــُْٗا ُْٖـــسَيو يـــُ    ًَهُ يـــُ ث ًَهٗاتـــُّ وَظاضَت، ُٓصتىَُُْنـــُف بُؾـــ ًَهُ يـــُ ث بُؾـــ

ًَُُ ُٖضزوو يًصُْ زاضؾتٓ ًَهٗاتُنإ و ُٓوَ ٓ ًَبهطَيت، ث َٙتُنإ زَغتهاضٍ ث ُوٍَ يُ بَى زَنُئ تـُْٗا  زَغُ
ــاْْ (ٍ         ــُٕ )ايػ ٍَ ُٓصتىَ ــُ ــا يُط ــُ طىصت ــُوَّ ْ ًَطزضاوَ ٓ ــج ــُ ضاغ ــُ ُٖئُن ــُّ ب ــُو ُٓضناْ َٙتُنإ, ٓ ــُ زَغ

 زَنُيُٓوَ وَضاغتِ زَنُئ، ظَوض غىثاؽ.
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَبًين ُٖيُ، ؾُضَىو. ًَػتا ناى ؾطغت ت ٓ 
ًَطّ ثُضيَُإ:بُض َيع ؾطغت علت  س عبسار/غهطت

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
       ًَٔ ًًَـسََي حُقًكُت ُٓو ًًٓتًباغُ ثُيسابىو نىْهُ ْاوّ ُٖئُت ٖـاتىوَ ُْؾػـِ ْـاوّ ٖـُئاتِ ٓـُوَّ ث
ٍَ ُٓو ًًََُػُ ًُْ،  َّٙ ُٓو ُٖئُيُ ُٓوَّ يُو قاْىُْ ٖاتىوَ ؾُضقٌ يُطُ وَحسات َٙطنعٍ َطؾُقٌ، بُ
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ــ ُ، ْــُ ًَعاًْــُّ ُٖيــُ, ْــُ ؾُخكــًُّ َُعٓــُوّ ُٖيــُ, يُبــُض ٓــُوَ ٓــُو ًُٖٔيــُ ٖــُض    نــىْهُ بُزيًً
ًَػتا ُٓو ًًٓتًباغُ ثُيسابىو  ًَت  يُ َىغتُقبٍُ وَى ٓ ًَُٕ بُؽ تانى ًًٓتًباغُى ثُيسا ُْب ًًََُػُ ُٓغ

ًَت ، ظَوض غىثاؽ.  ْاوَنُ بهُيُٓ ُٓصتىَُٕ، يُعِٓ ًًََُؼ باؾرتَ وَنى خىّ بًًُٓ
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ: بُض َيع حػٔ  ستُس غىضَ/ َ

 غىثاؽ، َُْابٌ وَظيط ؾُضَىو.
 بُض َيع ز.ضَيهُوت حَُُ ضَؾًس/وَظيطٍ تُْسضوغتِ:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
 ًَٓـ ُْٖسَيو َىٙحُظَّ ُٖيُ

  ٜعني بدزد١ َدٜس .1
ًَطَ ظيازَ .3 ًَؿُُضطُ ض زَنا ي ًَطَ ث  ثًؿُُضنُ ,ي
ًَِ ظيْكاب١ االطبا٤  .2 ًَٔ ُّٓ ِٖ َـٔ وَ ًْكابـُّ قـًسيًُ    ، ُٓوَف ث ازَ غبُييَن ًْكابُناِْ تط َُٓي

َِ ُّٓ ِٖ ....ًٓرت ظَوض غىثاؽ.عُؾىو َُْابِ غـُضَوى ٓـُوَّ ٓـُو ؾـُضتُف )     طبٝبـا كتصـا   زََي
 يُواُْيُ ُٓوََإ زَغت ُْنُوَيت, ظَوض غىثاؽ. ْفطٝا(

 بُض َيع ضَيباظ ؾتاح ستُىز:

 بُض َيع غُضَونِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓناِْ بُضَيع  يُغُض  َّٙ يُغُض ت ًًَُنُ ز.ضَوشإ يُغُض ضٌَٓ يًصُّْ ٖاوبُف باغٌ نطز، بُ َازَّ ُٓغ

َّٙ ُٓطـُض ضاّ     ًَُُ يُ ضاثَىضتِ خَىَإ ناضَُْسَإ ًَا نـطز، بـُ وَظيط, ْىَيُٓضَيو يُ غُْسيهاّ ثعيؿهإ, ٓ
 ُ ًَؿــُيُنُإ ًًْــُ غــ ًَُــُ ن ٌَ نــُ غــُْسيهاّ ثعيؿــهإ ٙبربَيــت ٓ باضَت بــُ بابــُتِ ٓــُوَّ نــُ َُٓــُ  وا بــ

َّٙ ْاوَنـُ بـُ ْـاوّ ُٖئـُ          ًَىاظّ ُٓصتىَـُٕ ٖـاتىوَ، بـُ َٚ يُغُض ؾـ ُٖئُتُ يإ َُٓىَُُْ خَىٍ يُ ُٓغ
 ًَُُ ًَؿرت يًصُّْ تُْسضوغتِ ٓ ًَهٗاتُّ ُٓصتىَُُْ ضاثَىضتِ ث ًَهٗاتُّ ُٖئُتُنُ ُٖض ث ٖاتبىو، ُٓطُض ْا ث

َٚ ُٓصتىَُُْ بـُْاوّ ًٖٔـُت ٖـاتىوَ غـُباضَت بـُ بُضَيىَبـُضَ       ُٖض باغِ ُٓوََإ نطزبىو نَُُُٓ  يُُٓغ
ًَىيػت ْانا ثًُّ بُضَيىَبُضّ طؿـتِ   ٍَ يًصُّْ ياغايِ ُٖضزوو َٙإ ٖاوض ابىوئ يُوَّ نُ ث طؿتًُنُ يُطُ

ٌَ, ًٓرت غىثاؽ.  ُٖب
ًَيطٍ غُضٗنٌ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ستُس غىضَ/ َ

ًَػــتاف زاًْؿــ   12/5/3112تُٓنَُإ زوا زَخــُئ بــ٘ ضٗشٍ زوو ؾــُهتٍُ زاٖــاتىو  غــىثاؽ، بــُض َيعإ ٓ
.ٍَ  خىاتإ يُطُ
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