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ٚدٕجء ػٍٝ ثالّضوػجء ٚ ثٌٕظجَ ثٌوثمٍٟ ٌٍذٍو٠ز ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز ثٌّضؼٍك دئطوثً ِؾٍز  2018ِجٞ  09ثٌّؤًك فٟ  2018ٌْٕز  29ػّال دّمضؼ١جس ثٌمجْٔٛ ثألّجّٟ ػوه       

: ٚ٘يث ٔظٗ  2019 ِجٞ 17دضج٠ًل  645/643/644/641/642/639/640/637/638/635/636ػوه ثٌّٛؽٗ إٌٝ وجفز أػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ

  دّمٌ ثٌذٍو٠ز ثٌٕٙجً ِٕضظفػٍٝ ثٌْجػز  2019 ِجٞ 31 ثٌؾّؼز٠َٛ  ٌٍّؾٍِ ثٌذٍوٞ  2019ٌْٕز  ثٌغج١ٔزثٌؼجه٠ز  ثٌوًٚر ؽٍْزدجٔٗ ١ّضُ ػمو ٚ دؼو ٠ؼٍُ ًة١ِ دٍو٠ز ثٌغٕـجهر 

 : ثٌّىجْ ثٌّشجً ث١ٌّٙج ثػالٖثٌّٛػو ٚ ال١ّ٘ز ثٌٌؽجء ثٌقؼًٛ فٟ يٌٙيث ثالّضوػجء ٚ ٔظٌث  ثٌٌّثفكؽوٚي ثالػّجي ٚ ثٌٍّنض :ٌٍٕظٌ فٟ 

جذول أػمبل ومهخص نهذوسح انؼبديخ انثبويخ 

 .ٚ ١ّضُ ِضجدؼز ثٌّٛثًه دجٌضفظ١ً % 30.10ه دْٕذز  197806.402ِذٍغ  15/05/2019صذٍغ ثٌّٛثًه ثٌّقممز ثٌٝ غج٠ز : الّضنالطجس ثٌذٍو٠زِضجدؼز ث  -1

ثي  ه٘ٓ ثالًطفز ثثالشغ ثه ثٔضٙش 10ثٌضشؾ١ٌ / ثه دظوه ثالٔؾجٍ 46ثٌض٠ٌٕٛ ثٌؼِّٟٛ /ثه  396ص١ٙتز ثٌـٌلجس ثٔضٙش ثالشغجي: 2017ِشج٠ًغ : ِضجدؼز ثٌّنـؾ ثالّضغّجًٞ-2

. ثلضٕجء ١ّجًر ثهث٠ًز دظوه ثالّضشجًر ٌٌٍّر ثٌغج١ٔز/ثه ثٔضٙش ثالشغجي  10

ثٍثٌز وٌَٚ ثٌٕٙوٞ دجٌؾٕج٠قز /ثلضٕجء ط٠ٌٙؼ شفؾ ١ِجٖ ِْضؼٍّز ثٔؾَ/ثٌض٠ٌٕٛ ثٌؼِّٟٛ دظوه ثالٔؾجٍ/ثه صُ فضـ ثٌؼٌٚع ٚ دظوه ثٌضم١١ُ 216صؼذ١و ثٌـٌلجس : 2018

. لز ػ١ِّٛز دظوه ثالٔؾجٍط١جٔز فوٞ/ثٔؾَ

ثلضٕجء ِؼوثس ٔظجفز  2019

ثٌٕظجفز ٚ ثٌؼٕج٠ز دجٌذ١تز ١ّمغ ثٌضـٌق ٌٍّشجوً ثٌضٟ صؼجٟٔ ِٕٙج ثٌذٍو٠ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي -3

 

 

ػٍٝ  2019ِجٞ   ٠31َٛ  ثٌؾّؼز  ثٌغج١ٔزر ثٌؼجه٠ز ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ دجٌغٕجهر ؽٍْز ثٌوًٚ ػمو 2019 أف٠ًٌ 20دضج٠ًل  ثٌغج١ٔزػٍٝ ثعٌ ثٔؼمجه ثٌوًٚر ثٌض١ّٙو٠ز ٌٍوًٚر ثٌؼجه٠ز        

ٌّ ثٌذٍو٠ز دٌةجّز ث١ٌْو ًٔٛ ثٌو٠ٓ ثٌؼجشك ًة١ِ دٍو٠ز ثٌغٕـجهر  ٚ فؼٌ ِٓ أػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌْجهر  هل١مز 25ٚ  ثٌْجػز ِٕضظف ثٌٕٙجً : دّم

وىس انذيه انؼبشق -

وجذي ثه ػمش -

 وجىي ثبنحبج سبنم-

 ثىثكش ثه خهيفخ-

سيشيه ثه حمىدح -

  فىصيخ ثهحبج محمذ-



ركشي انضاهي -

. و انسيذح سىسه ثبنحبجانضاهي  اانسيذح ثشي انسيذ سؤوف انصىيذ وانسيذ وبدس انفقيه و انسيذ وبجح انشبيت و و تغيت ػه انجهسخ

. ثٌّٛثؿ١ٕٓ أدٕجء ثٌؾٙز ِىٛٔجس ثٌّؾضّغ ثٌّؤٟ ٚ ِٓر وّج فؼٌ ثٌؾٍْز ث١ٌْو وجصخ ػجَ ثٌذٍو٠ز ٚ عً 

ػؼف فؼًٛ ثٌّٛثؿ١ٕٓ ًغُ ِؼٌؽج ػٍٝ  ثٌْجهر ثٌؼّوًة١ِ ثٌّؾٍِ ٌِفذج دجٌْجهر أػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ ٚ ِّغٍٟ ثٌّؾضّغ ثٌّؤٟ ٚ ثٌّٛثؿ١ٕٓ ثٌقجػ٠ٌٓ ٚ ثفضضـ ثٌؾٍْز 

.  صال ؽوٚي أػّجي ثٌوًٚر ثؽّج١ٌج ٚ ثٌيٞ وجٔش ثٌّظجهلز ػ١ٍٗ دجالؽّجعثٌوػج٠ز ثٌٛثّؼز ٌّٛػو ثٌوًٚر عُ 

 

: صبد  انجهذيخمتبثؼخ انإلستخال/ 1

 ٚثٌذجٌغز 2019 ِجٞ 30فو ٔضجةؼ ػ١ٍّز ثإلّضنالطجس ثٌذٍو٠ز  ثٌؼٕٛثْ ثالٚي إٌٝ ػؼجء ثألػٍٝ ثٌْجهر   ثّضؼٌع ث١ٌْو ًٔٛثٌو٠ٓ ثٌؼجشك ًة١ِ ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ

. صُ ثػجفضٙج ٌضىْٛ ثالّضنالطجس ِق١ٕز  ػٓ ثٌّذٍغ ثٌّذٌِؼ فٟ ٔض ؽوٚي ثالػّجي ثٌّذٌِؼ 3298.079ٚ ف١ظ ثًصفؼش ثالّضنالطجس دّذٍغ   ه 201104.481

 :ِفظٍز وج٢صٟ   

 

ثالّضنالطجس إٌٝ ثٌضغ١١ٌثس ثٌضمو٠ٌثس د١جْ ثًٌّٛه ثٌفظً 

 2019 ِجٞ 30فو 

ثٌْٕذز ِمجًٔز 

دجٌضمو٠ٌثس 

ثالّضنالطجس إٌٝ 

ِٓ   ٔفِ ثٌفضٌرغج٠ز  

ثٌْٕز ثٌّجػ١ز 

 3935.260 % 62.326 4986.112  8000.000 ثٌّؼٍَٛ ػٍٝ ثٌؼمجًثس ثٌّذ١ٕز 11.01

 573.634 % 50.87 1017.4  2000.000 ثٌّؼٍَٛ ػٍٝ ثألًثػٟ غ١ٌ ثٌّذ١ٕز 11.02

 46967.118 % 20.43 31871.869  156000.000 ثٌّؼٍَٛ ػٍٝ ثٌّؤّْجس ثٌظٕجػ١ز أٚ ثٌضؾج٠ًز أٚ ث١ٌّٕٙز 12.01

12.01.0

2 

ثٌّذجٌغ ثٌّضأص١ز ِٓ طٕوٚق ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز 

ػٕٛثْ فيف ثٌقو ثأللظٝ ٌٍّؼٍَٛ ػٍٝ ثٌّؤّْجس ىثس ثٌظذغز ح

 - % 0   16300.000ثٌظٕجػ١ز أٚ ثٌضؾج٠ًز أٚ ث١ٌّٕٙز 

 22.500 % 80.3 112.500  140.000 ِؼٍَٛ ثإلؽجٍر ػٍٝ د١غ ثٌّشٌٚدجس 12.03

 0.000 %- -   1800.000 ِوثم١ً ثألّٛثق ث١ِٛ١ٌز ٚ ثألّذٛػ١ز ٚ ثٌظٌف١ز 21.01

 (ثٌْٛق)ػٍَٛ ثٌٛلٛفَ 23.01

 0  

462.500 122  550.000 

-  % 0-  - ِؼٍَٛ ثالشغجي ثٌٛلضٟ ٌٍـ٠ٌك ثٌؼجَ  24.02

 1605.000 % 65.75 2400.000  3650.000 ِؼٍَٛ إشغجي ثٌـ٠ٌك ػٕو إلجِز فؼجةٌ ثٌذٕجء 24.04

 1434.0 % 66.30 1127.25  1700.000 ِؼٍَٛ ثٌضؼ٠ٌف دجالِؼجء 31.01

 96.000 % 50.7 126.750  250.000 ثالشٙجه دّـجدمز ثٌْٕل ٌألطً ِؼٍَٛ 31.02

 935.500 % 62.3 810.000  1300.000 ِؼج١ٌُ ص١ٍُْ دـجلجس ثٌقجٌز ثٌّو١ٔز 31.03

 160.000 % 20.8 26.000  125.000 ِؼج١ٌُ ص١ٍُْ ثٌشٙجةو ٚ ثٌقؾؼ ثألمٌٜ 31.99

   -   ِؼٍَٛ ًمض ىدـ ثٌق١ٛثٔجس  32.01



-  % 16.66 25.000  150.000 ٌَٛ ًمض إشغجي ثٌـ٠ٌك ثٌؼجَ ٌضؼجؿٟ دؼغ ثٌِّٙٓغ 32.02

 75.000 % 0.79 50.000  630.000 ِؼٍَٛ ًمض ثٌقفالس ثٌّٕظّز دّٕجّذز ثألفٌثؿ ثٌؼجة١ٍز 32.03

 742.900 % 186 3326.600  2445.000 ِؼج١ٌُ ًمض ثٌذٕجء 32.06

 0.000 - -   50.000فٟ ثٌـ٠ٌك ثٌؼجَ ِؼج١ٌُ ًمض ٔظخ آالس ص٠ٍٛغ ثٌٛلٛه  32.08

 3101.000 % 34.39 2640.000  7675.000 ِؼٍَٛ ثالػضٕجء دفٌٚع لٕٛثس صظ٠ٌف ثٌّٛثه ثٌْجةٍز 33.01

 480.000 % 10.81 20.000  185.000 ِؼج١ٌُ ثإل٠ٛثء دّْضٛهع ثٌقؾَ 33.02

33.03.0

1 

ثٌّمجد١غ ثالػض١جه٠ز ٌٍّؼٍَٛ ثإلػجفٟ ػٍٝ ّؼٌ ثٌض١جً 

ٌىٌٙدجةٟ ث

170418.000   -0 %  

033.03.

02 

ثٌّذجٌغ ثٌّضأص١ز ِٓ ثٌّؼٍَٛ ثالػجفٟ ػٍٝ ّؼٌ ثٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ 

دجػضّجه ث١ٌز ثٌضؼو٠ً 

4300.000   - -  -

ثٌضؾج٠ًز  ِؼج١ٌُ ِمجدً ًفغ ثٌفؼالس ثٌّضأص١ز ِٓ ٔشجؽ ثٌّقالس 33.04

 أٚ ثٌظٕجػ١ز أٚ ث١ٌّٕٙز

1000.000   -0 % 0.000 

 0.000 %- -  - ِؼٍَٛ ًلجدز ١ّجًثس ثألؽٌر ٚ ث١ٌْجًثس ثٌّؾَٙر دؼوثه  33.06

 1055.00 % 107 1067.500  995.000 ِؼج١ٌُ أمٌٜ ِمجدً إّوثء موِجس 33.99

 6330.246 % 0.35 300.000  8500.000 ِوثم١ً وٌثء ػمجًثس ِؼور ٌٕشجؽ صؾجًٞ 52.01

 74221.000 %*  34735.000  252537.000 ثٌّٕجح ِٓ ثٌّجي ثٌّشضٌن 60.01

  *  50000.000 - ثٌّٕجح ِٓ ثٌوػُ ثٌْٕٛٞ دؼٕٛثْ ثٌض١١ٌْ  60.01

 0.000 - -   500.000 ِوثم١ً ثٌّنجٌفجس ٌضٌثص١خ ففظ ثٌظقز 60.06

 ِٛثًه ِٕمٌٛز ِٓ فٛثةغ ثٌؼٕٛثْ ثالٚي 60.02

 

  16000.000   33813.612 

    50000.000  ِٕـ ٚ ِْجّ٘جس ِنظظز ٌٍض١١ٌْ  60.03

 0.000  - -   300.000ثّضٌؽجع ِظج٠ًف إطالؿ ثٌـٌلجس ٚ ثألًطفز  60.09

 0.000 - -   50.000 ثٌضذٌػجس ٚ ثٌٛطج٠ج 60.11

60.99.0

1 

ِذجٌغ دؼٕٛثْ ِظج٠ًف إهثًر ٚ صظٌف ٚ ثّضنالص ٌفجةور 

 ثٌغ١ٌ

 ...  -0 % - 

 176097.770 % 31.37 201104.481  641000.000انجمهـــــــــــخ 

صُ ِالفؼز  ػوَ صْؾ١ً ّٔٛ وذ١ٌ ٌٍّٛثًه د١ٓ ثٌوًٚر ثالٌٚٝ ٚ ثٌغج١ٔز 

  ثػٍُ ًة١ِ ثٌّؾٍِ ثٌقجػ٠ٌٓ ثٔٗ دجٌض١ْٕك ِغ ثٌمذجػز ثٌّج١ٌز ٕ٘جن ثؽٌثءثس صُ ثصنجى٘ج ٌضقظ١ً ِٛثًه ثالو٠ٌز ِٓ ثٌّضٍوه٠ٓ فٟ ثٌنالص

. ٚ ػًٌٚر ثٌض١ْٕك ِغ ثٌمذجػز ثٌّج١ٌز ٌٍضجوو ِٓ ل١جَ ثٌّؤّْجس دضظج٠ًقُٙ ثٌؾذجة١ز tclثّضفٌْ ثٌؼؼٛ ٚؽوٞ دٓ ػٌّ ػٓ ثٌّٛثًه ثٌّضجص١ز ِٓ ثٌّؤّْجس 

 



 :تىفيز مشبسيغ انمخطط االستثمبسي انجهذي متبثؼخ-2

  :وّج ٠ٍٟ 2017ّٕز  ػؼجء ٔضجةؼ صٕف١ي ثٌّشج٠ًغ ثٌّذٌِؾز ثألػٍٝ ثٌْجهر  ثّضؼٌع ًة١ِ ثٌّؾٍِ        

أٌف ه٠ٕجً صٌط١ف ٚ صُ ػُّٙ فٟ ِشٌٚع ٚثفو ٚ صذٍغ ل١ّز ثالشغجي ثال١ٌٚز  20أٌف ه٠ٕجً ؿٌلجس ٚ  295ثٌىٍفز ثٌّذٌِؾز : ف ِشٌٚع صؼذ١و ثٌـٌلجس ٚ ثٌضٌطٟ 

. ه ثٔضٙٝ ٚ صُ ثٌمذٛي ثٌٛلضٟ  397958.245

ٚثفو دظوه ثالٔؾجٍ ٚ صذٍغ ْٔذز ثالٔؾجٍ فٛثٌٟ أٌف ه٠ٕجً دؼو ثْ صُ ػُّٙ الٔؾجٍ ِشٌٚع  62.5صذٍغ   2018ٚ  2017ثٌىٍفز ثٌّذٌِؾز  ٌْٕضٟ :  ثٌض٠ٌٕٛ ثٌؼِّٟٛ  

95% 

  ثٔؾَ و١ٍجأالف ه٠ٕجً  10ثٌّذٌِؼ :  ثٌضشؾ١ٌ 

 .أالف ه٠ٕجً ثٔؾَ و١ٍج 10ثٌّذٍغ ثٌّذٌِؼ ٌٙيث ثٌّشٌٚع : ه٘ٓ ثالًطفز  

 دظوه ثٌقظٛي ػٍٝ صجش١ٌر ٌِثلخ ثٌّظج٠ًف ثٌؼ١ِّٛز: ثلضٕجء ١ّجًر  

 ِمجٌٚزالٔـالق ثالشغجي ًٌ صُ ِو ثالىْ ثالهثًٞ ِشٌٚع ثٌـٌلجس ٚ ثالًطفز ٚ ثطالؿ ثٌـٌلجس   2018ًٞ ٌْٕز ٚ دجٌْٕذز ٌّشج٠ًغ  ثٌذٌٔجِؼ ثالّضغّج 

 . أٔؾَ و١ٍج ه 2.5ه ويٌه دجٌْٕذز ٌّشٌٚع ثٍثٌز وٌَٚ ثٌٕٙوٞ دىٍفز  14.445صُ ثّضالَ ثٌّؼوثس دىٍفز ِشٌٚع ثلضٕجء ثٌز شفؾ ١ِجٖ  

  % 50دظوه ثالٔؾجٍ ٚ صذٍغ ثٌْٕذز فٛثٌٟ أه  25ط١جٔز ثٌّٕجؿك ثٌنؼٌثء دىٍفز ِشٌٚع  

ثالؽٌثءثس ثالهث٠ًز ثال١ٌٚز   ثالّضشجًثس ٚ  ثٌظفمجس ٚ فٟٙ دظوه 2019أِج دجٌْٕذز ٌٍّشج٠ًغ ثٌّذٌِؾز ٌْٕز 

.  ْٔك ثالٔؾجٍػٍٝ ثٌّمجٌٚز  دؼًٌٚر ثالٌّثع فٟ  ٖثٌضٕذٟٚ صـٌق ًة١ِ ثٌّؾٍِ ٌذؾء ْٔك ثٔؾجٍ ِشٌٚع ص١ٙتز ثٌقو٠مز ثٌؼ١ِّٛز ٚ ١ّضُ  

: انىظبفخ و انؼىبيخ ثبنجيئخ-3

ٚ ػوَ ٚؽٛه ّجةك ث١ٌجس عم١ٍز ًغُ ٚؽٛه شجفٕز ٚ ثٌز  ّجةمٟ ثال١ٌجسفٟ ِؾجي ثٌٕظجفز ٚ ثٌؼٕج٠ز دجٌذ١تز ِٓ ٔمض فٟ ػوه  صؼجٟٔ ِٓ طؼٛدجس  ثٌذٍو٠زأوو ًة١ِ ثٌّؾٍِ ثْ  

ػجغـز ِّج ٠ضـٍخ ث٠ؾجه فً ٌٙيث ثالشىجي  ففٌ ٚؽٌف ِّج ٠ْذخ صجوً ثٌّؼوثس ٚ ثِجَ  دٌِؾز ثلضٕجء شجفٕز

الٔضوثح ّجةك ث١ٌجس عم١ٍز لذً ثّضالَ ثٌّؾٍِ ٌّٙجِٗ ٚ ل١جَ ثٌذٍو٠ز دّـٍخ ثػجهر ٔظٌ عُ ؿٍخ ثّضشجًر ٌوٜ ٚ ٍثًر  ثِضقجْ ٠ِِٟٕٙ ثٌّؾٍِ ٌٛؽٛه اٚ ف١ظ صـٌق ً

لجَ   دضمو٠ُ ػ٠ٌؼز  ٌوٜ ٚال٠ز ثٌّْٕض١ٌ ٚ صّش ثؽجدضٗ ثْ ثٌذش فٟ ٘يث  ث١ٌْو ف١ظً دٓ م١ٍفزٚ ثٌّضقظً ػٍٝ ثفؼً ِؼوي  ثٌشؤْٚ ثٌّق١ٍز ٚ ثٌذ١تز وّج ثْ ثٌّؼٕٟ دجالٌِ

ء ثٌّؾٍِ فٛي ٘يث ثٌّٛػٛع ثطذـ ِٓ ِشّٛالس  ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ دؼو همٛي ِؾٍز ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز ٚ ثلضٌؿ ثػجفز ٔمـز ٌؾوٚي ثػّجي الدوثء ثٌٌثٞ ِٓ لذً ثػؼج

 :وّج ٠ٍٟ ٌؾوٚي ثالػّجيثع الػجفز ٔمـز ًثدؼز ثٌّٛػٛع ٚ صُ ثٌضظ٠ٛش دجالؽُ
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ر ثٌشؤْٚ ثٌّق١ٍز الٔضوثح ّجةك ث١ٌجس عم١ٍز لذً ثّضالَ ثٌّؾٍِ ٌّٙجِٗ  ٚ ل١جَ ثٌذٍو٠ز دّـٍخ ثػجهر ٔظٌ عُ ؿٍخ ثّضشجًر ٌوٜ ٚ ٍثً ثِضقجْ ِٕٟٙصـٌق ًة١ِ ثٌّؾٍِ  ٌٛؽٛه 

ثْ ثٌذش فٟ ٘يث ثٌّٛػٛع ثطذـ ِٓ  ٚ ثٌذ١تز وّج ثْ ثٌّؼٕٟ دجالٌِ ٚ ثٌّضقظً ػٍٝ ثفؼً ِؼوي ث١ٌْو ف١ظً دٓ م١ٍفز لجَ   دضمو٠ُ ػ٠ٌؼز  ٌوٜ ٚال٠ز ثٌّْٕض١ٌ ٚ صّش ثؽجدضٗ

فٛطٍز ٌٌّثفً  صضؼّٓثالػؼجء ثٌقجػ٠ٌٓ ٌْٕنز ِٓ ِـٍخ ثػجهر ثٌٕظٌ ٚ ثٌضٟ ٚ ف١ظ صُ ِو  ثٌؾو٠ور ثٌضـذ١ك ِشّٛالس  ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ دؼو همٛي ِؾٍز ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز

ْ ٚ ثٌضشغ١ً ٚ فؼًٛ ِّغ١ٍٓ ػٓ ثالِضقجْ ثٌّٕٟٙ  ٚ ف١ظ صُ ثالّضؼجٔز دف١١ٕٓ الؽٌثء ثمضذجً ُِٕٙ  ِّضقٓ ِٓ لذً ثالهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً ٚ ِّضقٓ ِٓ لذً ثهثًر ثٌضىٛٞ

ؿالع ػٍٝ ثٌضم٠ٌٌ ثٌضجٌٟ  دؼو ثال ِضقجْ ٚ صُ هػٛر ثالػؼجء ٌٍضظ٠ٛش ػٍٝ ثدوثء ًث٠ُٙ ٌض٠ْٛز ٘يث ثٌٍّفِٕظّجس ٚؿ١ٕز ِّج  ٠ؤوو شفجف١ز ثال

ِؼٌٚع ػٍٝ ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ ٌٍضوثٚي  6صم٠ٌٌ ثالهثًر فٛي ثِضقجْ ِٕٟٙ ِؾٌٜ ّجدمج الٔضوثح ػجًِ طٕف 

ٚ ٚؽٛه مٌق ٌّذوأ ثٌّْجٚثر ٚ صىجفب ثٌفٌص دئلظجء ٌؾٕز ثٌفٌٍ ٌذؼغ ثٌّضٌشق١ٓ دْذخ ػوَ  ٌفجةور دٍو٠ز ثٌغٕجهر 6فٛي إؽٌثء إِضقجْ ِٕٟٙ الٔضوثح ػجًِ طٕف       

: أصشٌف دأْ ألوَ ٌىُ ثٌضٛػ١قجس ثٌضج١ٌز. صمو٠ُّٙ ٌشٙجهر فٟ ثٌنذٌر ٚ لذٛي دؼغ ثٌّضٌشق١ٓ صموِٛث دٌمض ١ّجلز ِٓ ثٌظٕف ػ ِٕض١ٙز ثٌظٍٛف١ز



أٚ شٙجهر فٟ ثٌنذٌر فيٌه صـذ١مج ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ٌؼٍّز ٍٚثًر ثٌوثم١ٍز ٚ ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز ٚ ثٌضٟ صشضٌؽ ثٌىفجءر فْخ دجٌْٕذز إللظجء ِٓ ٌُ ٠موِٛث شٙجهر صى٠ٛٓ  -1

ثالػجفز إٌٝ ٘يث ح" ِغ شٙجهر صى٠ٛٓ ِٕٟٙ فٟ ثإلمضظجص أٚ شٙجهر فٟ إعذجس ثٌنذٌرِضقظً ػ١ٍٙج ألوغٌ ِٓ ّٕز " ػ"ِضقظً ػٍٝ ًمظز ١ّجلز ِٓ طٕف : "ثٌٕض ثٌضجٌٟ 

و٠ٛٓ أٚ شٙجهر مذٌر فٟ ثٌغٌع أٔٗ صُ صيو١ٌ ثٌّضٌشق١ٓ دؼًٌٚر صمو٠ُ شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ شٙجهر مذٌر فْخ ٔض إػالْ ثالٔضوثح ٚ دجٌضجٌٟ صّى١ٓ ِضٌشق١ٓ ٌُ ٠موِٛث شٙجهر س

ًطج ػٍٝ ِذوأ ثٌّْجٚثر ٚ ثٌشفجف١ز ٚ دجٌضجٌٟ فئْ ِٓ ٌُ ٠موَ شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ ٚ ؿ ٌٙجفٟ ف١ٓ إلظجةُٙ ٠ؼضذٌ صـذ١مج  صؾجٍٚث ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز٠ؼضذٌ  ِٓ إؽٌثء ثالِضقجْ

وّج أْ ثٌّوٚٔز  6دجػضذجً ٚ ؽٛد١ز شٙجهر ثٌضى٠ٛٓ أٚ ثٌنذٌر دجٌْٕذز ٌٍظٕف   ٚ دٕض إػالْ ثالٔضوثح ث١ٌّٕٙز شٙجهر مذٌر فٟ ثٌغٌع ٌُ ٠ْضٛفٟ ثٌشٌٚؽ ثٌٛثًهر دجٌّوٚٔز

ٚ ر ثٌضى٠ٛٓ أٚ ثٌنذٌر ّٛثء ِٓ ثٌمـجع ثٌؼِّٟٛ أٚ ثٌنجص ٚ ف١ظ أْ ٘يث ثٌشٌؽ صُ صـذ١مٗ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌّضٌشق١ٓ ٚ دجٌضجٌٟ ال ٠ؼضذٌ إلظجء ث١ٌّٕٙز ٌُ صٕض ػٍٝ ِظوً شٙجه

. ٚ صى٠ٌْج ٌّذوأ ثٌّْجٚثر ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙزإّٔج صـذ١مج 

دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ف١ظ ٚلؼش ثإلشجًر إٌٝ ألو١ِز ّٕز ػٍٝ ثأللً ِٓ صج٠ًل صٍّْٙج هْٚ ثٌضـٌق إٌٝ أِج ف١ّج ٠نض لذٛي ًمض ١ّجلز ِٕض١ٙز ثٌظٍٛف١ز فمو صُ صـذ١ك ِج ًٚه  -2

ِغ شٙجهر صى٠ٛٓ ِٕٟٙ فٟ ثإلمضظجص أٚ شٙجهر  ِضقظً ػ١ٍٙج ألوغٌ ِٓ ّٕز" ػ"ِضقظً ػٍٝ ًمظز ١ّجلز ِٓ طٕف : "طٍٛف١ز ًمظز ث١ٌْجلز ِٓ ػوِٙج ٚ ٘يث ٔظٙج 

ٚف١ظ أٔٗ ِٓ ثٌّمًٌ ِْذمج ثالّضؼجٔز ديٚٞ ثالمضظجص ػذٌ ٌِثٍّز   فْخ أطٕجفٙج مج١ٌٟ ثٌي٘ٓ فٛي ٔمـز طٍٛف١ز ثٌٌمظز  أػؼجء ثٌٍؾٕز  ٚ ف١ظ أْ" فٟ إعذجس ثٌنذٌر

ْ لوِٛث شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ شٙجهر ٚ دجٌضجٌٟ صُ صٛؽ١ٗ ثّضوػجء ٌىجفز ثٌّضٌشق١ٓ ثٌيٞ ثالهثًثس ثٌؾ٠ٛٙز ثٌضٟ ٠ضٛفٌ ٌٙج ثٌف١١ٕٓ ٌضؾجٍٚ ثٌٕمجةض ثْ ٚههس ٚ ِؼجػور أػّجي ثٌٍؾٕز

ٚ ٌضؾٕخ ثاللظجء ٚ ٟ٘ فٌطز ٌٍضوثًن دجػضذجً ثْ  مذٌر فٟ ثٌغٌع ٚ ثّضٛفٛث ألو١ِز ّٕز ِٓ صج٠ًل صٍُّْٙ ًمظز ث١ٌْجلز ٚ دجٌضجٌٟ فمو صُ صـذ١ك ِج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز

ٌّْجػور ثٌذٍو٠ز  ٠ٓثًثس ثٌؾ٠ٛٙز ٚ ِٓ د١ٕٙج ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً ف١ظ صُ صنظ١ض ِّضقٓٚ ف١ظ أْ ثٌذٍو٠ز ثّضؼجٔش دجٌؼو٠و ِٓ ثإله صؾو٠و ثٌٌمظز ِٓ ِشّٛالس طجفذٙج

٠ّىٓ ػٕو : " صـذ١مج ٌٍفظً ثٌغجٟٔ ِٓ ِمًٌ صٌو١ذز ٌؾٕز ثالِضقجْ ٚ ثٌيٞ ٠ٕض ػٍٝ ٚ صوثًن ثألمـجء ثٌقجطٍز  الؽٌثء ثالِضقجْ ثٌّٕٟٙ فٟ وٕف ثٌشفجف١ز ٚ ثٌّْجٚثر

فمو صُ صى١ٍف ثٌّّضقٓ ثٌّنظض ِٓ " صؼ١١ٓ أػؼجء آم٠ٌٓ ٌُ ٠شٍُّٙ ٘يث ثٌمٌثً ٚ ىٌه ٌٍم١جَ دّنضٍف ثألػّجي ثٌضٟ ٟ٘ ِٓ ِشّٛالس أػؼجء ثٌٍؾٕز ثاللضؼجء ٌٌة١ِ ثٌٍؾٕز 

ِضٌشق١ٓ  ٠03مٟ فمو ألظٝ ثٌّّضقٓ ػوه لذً ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً الؽٌثء ثالِضقجْ ثٌضـذ١مٟ ٚ ِْجػور أػؼجء ثٌٍؾٕز الؽٌثء ثالِضقجْ ثٌٕظٌٞ ٚ أعٕجء إؽٌثء ثالِضقجْ ثٌضـخ

ٚ إْ ٘يث ثٌٍذِ  ٚ ثػضذجًث ثْ طٍٛف١ز ثٌٌمظز ِٓ ػوِٙج ِقّٛي ػٍٝ ثٌّّضقٓ ثٌيٞ ٚؽخ ػ١ٍٗ صؾو٠و٘ج  ِٓ إؽٌثء ثالِضقجْ ٔظٌث ٌؼوَ طٍٛف١ز ًمض ث١ٌْجلز ثٌضجدؼز ٌُٙ

: وٕف ثٌشفجف١ز ٚ دقؼًٛ وً ِٓ  فٟ ثٌفُٙ ٔجصؼ ػٓ ػوَ ٚػٛؿ ثٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ٚ ِغ ىٌه فئْ ثالِضقجْ صُ فٟ

ِّغً ػٓ ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً  -

ِّغً ػٓ ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍضى٠ٛٓ ٚ ثٌضشغ١ً  -

ِّغً ػٓ ثصقجه ثٌظٕجػز ٚ ثٌضؾجًر  -

ِّغً ػٓ ثصقجه ثٌشغً  -

  ِّغً ػٓ إهثًر ثٌشؤْٚ ثالؽضّجػ١ز -

ث١ٌْو مجٌو دٓ م١ٍفز ػؼٛ ػٓ ث١ٌٕجدز ثٌنظٛط١ز ٚ وّالفظ -

صُ ثؽٌثء ثمضذجً صـذ١مٟ ِٓ لذً ثٌف١١ٕٓ ٚ ثمضذجً شفجٟ٘ ٌٍي٠ٓ ٌو٠ُٙ ًمظز ١ّجلز ثٌّـٍٛدز طجٌقز ٠َٛ ثالِضقجْ ٚ ُ٘  ٚ لو 

ف١ظً دٓ م١ٍفز -

١ٌّّ دٌوز -

ٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً ٚ ثمضذجً ػٍٝ ثٌز ثٌقفٌ ٚ ف١ظ صُ ثؽٌثء ثمضذجً فٟ ث١ٌْجلز  ػٍٝ ثٌشجفٕز ثٌغم١ٍز ِٓ لذً ِّغً ثالهثًر ث ثٌّؼوي ثالػٍٝ ػٍٝ  ٚ صقظً ث١ٌْو ف١ظً دٓ م١ٍفز 

ٚ لو ثػضّو ثػؼجء ثٌٍؾٕز ثالػوثه ثٌضٟ صُ ثّٕجه٘ج ِٓ لذً ثٌف١١ٕٓ عُ صُ ثؽٌثء ثمضذجً شفجٟ٘ ٚ دجفضْجح ثٌّؼوي   ثٌؾٌف ثؽ٠ٌج ِٓ لذً ِّغً ثالهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍضى٠ٛٓ ٚ ثٌضشغ١ً

٘جةو فٟ ثٌنذٌر ٚ ثٌؼًّ ثٌفؼٍٟ ِغ صمو٠ّٗ ٓصقظً ث١ٌْو ف١ظً دٓ م١ٍفز ػٍٝ ثٌّؼوي ثالػٍٝ 

.  ٚ صُ ّقذٗ ِٓ لذً ثٌّؼٕٟ دجالٌِ فٟ ٘يث ثٌٍّف ِٓ لذً ثفو ثطقجح ًمض ث١ٌْجلز ث١ٌّٕٙز ثٌظٍٛف١ز ٠َٛ ثالِضقجْ ٚ ف١ظ صُ صْؾ١ً ثػضٌثع ٚف١و  



ٜ فجهط شغً ٚ ٌُ ٠ؼو لجهً ػٍٝ ِذجشٌر ِٙجِٗ فٟ مـز ّجةك ؽٌثً ٚ ّجةمٟ ؽٌثً أفوّ٘ج صؼٌع إي 02ٚ ٔظٌث ٌمٍز ثإلِىج١ٔجس ثٌذش٠ٌز ٌذٍو٠ز ثٌغٕجهر ف١ظ ٌو٠ٙج ّٜٛ ػوه 

ِؾٙٛهثس ثٌّذيٌٚز ِٓ ؿٌف دٍو٠ز ثٌّىجْ دجٌضجٌٟ فئْ ثٌذٍو٠ز صؼجٟٔ ِٓ ٔمض ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌَثه ثٌذشٌٞ ِّج ثٔؾٌ ػٕٗ ػو٠و ثإلشىج١ٌجس فٟ ِؾجي ثٌٕظجفز ٚ ثٌؼٕج٠ز دجٌذ١تز ًغُ ثي

ثٌّضجفز ٌوٜ ثٌذٍو٠ز ف١ظ أٔٙج صقظٍش ػٍٝ آٌز ففٌ ٚ ؽٌف وٙذز فٟ إؿجً ثٌظفمز ثإلؿج٠ًز ٟٚ٘ غ١ٌ ِْضغٍز دجػضذجً ٚ أْ ثٌذٍو٠ز ١ٌِ ٘يث إٌٝ ؽجٔخ ػوَ ثّضغالي ث١ٌ٢جس 

 ٌو٠ٙج ّجةك آ١ٌجس عم١ٍز 

٠ٓ الدوثء ثٌٌأٞ ٚ ثٌضوثٚي فٛي ِجي ٍِف ثِضقجْ ِوثٌٚز ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ فٟ ثؿجً ثٌٕمـز ثٌٌثدؼز ِٓ ؽوٚي ثالػّجي ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ ٚ ثٌّمضٌفز ػٍٝ أػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌقجػٌ**

ػٍٟ ػٛء ِج ّجلٗ ِّغً ثالهثًر ث١ٌْو ثٌىجصخ ثٌؼجَ ِٓ  ف١ظ لذً وً ثػؼجء ثٌّؾٍِ  ٘يث ثٌّمضٌؿ ٚ ػٌػٗ ٌٍضوثٚي ف١ّج د١ُٕٙ 6ِٕٟٙ ّجدك ٚ ِؼـً الٔضوثح ّجةك طٕف 

: صفجط١ً ٚ ث٠ؼجفجس ٚ ف١غ١جس ٚ ثٌضٟ صضٍنض فٟ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز

دؼو ثٌضفقض ٚ ثٌضّؼٓ فٟ صم٠ٌٌ ثالهثًر دنظٛص ٘يٖ ثٌٕمـز  ٚ صٛؽ١ٗ دؼغ ثالّضفْجًثس ثٌشفج١٘ز ٌٍّغً :فٟ ثالِضقجْ ثٌّْجٚثرًثٍّز ثٌٛال٠ز دؼٕٙج فٟ مٌق ِذوث َ-1

الع ػٍٝ ثٌٛعجةك صّش ثٌّظجهلز دجالؽّجع  ػٍٝ ثالهثًر  وجصخ ػجَ ثٌذٍو٠ز ٚ ثٌيٞ ثشٌف ػٍٝ ف١غ١جس ٘يث ثٌّضقجْ وٌة١ِ ٌٍؾٕز ٚ دؼو ثٌٕمجٓ د١ٓ ثػؼجء ثٌّؾٍِ ٚ ثالؽ

إللظجء ِٓ ٌُ ٠موِٛث شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ شٙجهر فٟ ثٌنذٌر  ٚ صىجفب ثٌفٌص  فذجٌْٕذز ثٌّْجٚثرّالِز ٚ شفجف١ز ثالؽٌثءثس ثٌٛثًهر دٙيٖ ثٌٕمـز  ٚ دجٌضجٌٟ ثدوثء ًأ٠ُٙ دضٛفٌ ِذوأ 

" ػ"ِضقظً ػٍٝ ًمظز ١ّجلز ِٓ طٕف : "ٌوثم١ٍز ٚ ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز ٚ ثٌضٟ صشضٌؽ ثٌىفجءر فْخ ثٌٕض ثٌضجٌٟ فيٌه صـذ١مج ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ٌؼٍّز ٍٚثًر ث

٘يث دجالػجفز إٌٝ أٔٗ صُ صيو١ٌ ثٌّضٌشق١ٓ دؼًٌٚر صمو٠ُ شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ " ِغ شٙجهر صى٠ٛٓ ِٕٟٙ فٟ ثإلمضظجص أٚ شٙجهر فٟ إعذجس ثٌنذٌرِضقظً ػ١ٍٙج ألوغٌ ِٓ ّٕز 

 صؾجٍٚث ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز٠ؼضذٌ  مذٌر فْخ ٔض إػالْ ثالٔضوثح ٚ دجٌضجٌٟ صّى١ٓ ِضٌشق١ٓ ٌُ ٠موِٛث شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ شٙجهر مذٌر فٟ ثٌغٌع ِٓ إؽٌثء ثالِضقجْشٙجهر 

 أٚ شٙجهر مذٌر فٟ ثٌغٌع ٌُ ٠ْضٛفٟ ثٌشٌٚؽ ثٌٛثًهر دجٌّوٚٔز ٚ فٌطج ػٍٝ ِذوأ ثٌّْجٚثر ٚ ثٌشفجف١ز ٚ دجٌضجٌٟ فئْ ِٓ ٌُ ٠موَ شٙجهر صى٠ٛٓ ٌٙجفٟ ف١ٓ إلظجةُٙ ٠ؼضذٌ صـذ١مج 

وّج أْ ثٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ٌُ صٕض ػٍٝ ِظوً شٙجهر ثٌضى٠ٛٓ أٚ ثٌنذٌر ّٛثء ِٓ  6دجػضذجً ٚ ؽٛد١ز شٙجهر ثٌضى٠ٛٓ أٚ ثٌنذٌر دجٌْٕذز ٌٍظٕف   ٚ دٕض إػالْ ثالٔضوثح ث١ٌّٕٙز

. ٚ صى٠ٌْج ٌّذوأ ثٌّْجٚثر ٌّج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙزؽ صُ صـذ١مٗ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌّضٌشق١ٓ ٚ دجٌضجٌٟ ال ٠ؼضذٌ إلظجء ٚ إّٔج صـذ١مج ثٌمـجع ثٌؼِّٟٛ أٚ ثٌنجص ٚ ف١ظ أْ ٘يث ثٌشٌ

مظٛص ٘يٖ ثٌٕمـز  ٚ دؼو ثٌضفقض ٚ ثٌضّؼٓ فٟ صم٠ٌٌ  ثالهثًر ٚ ثٌٛعجةك ٚ ثٌّؤ٠وثس ثٌٛثًهر دجٌٍّف   ح :ٌِثٍّز ثٌٛال٠ز دؼٕٙج فٟ لذٛي ًمض ١ّجلز ِٕض١ٙز ثٌظٍٛف١ز -2

أِج ف١ّج ٠نض لذٛي ًمض ١ّجلز ِٕض١ٙز  صٍمٟ دؼغ ثالؽٛدز ػٓ ثّضفْجًثس شفج١٘ز ِٛؽٙز  ِٓ دؼغ ثػؼجء ثٌّؾٍِ  ثٌذٍوٞ ١ٌٍْو ثٌىجصخ ثٌؼجَ  ثٌٍُّ دق١غ١جس ثٌٍّف

صج٠ًل صٍّْٙج هْٚ ثٌضـٌق إٌٝ طٍٛف١ز ًمظز ث١ٌْجلز ِٓ ػوِٙج ٚ ٘يث  ثٌظٍٛف١ز فمو صُ صـذ١ك ِج ًٚه دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙز ف١ظ ٚلؼش ثإلشجًر إٌٝ ألو١ِز ّٕز ػٍٝ ثأللً ِٓ

ٚ ف١ظ أْ أػؼجء " ِغ شٙجهر صى٠ٛٓ ِٕٟٙ فٟ ثإلمضظجص أٚ شٙجهر فٟ إعذجس ثٌنذٌر ِضقظً ػ١ٍٙج ألوغٌ ِٓ ّٕز" ػ"ِضقظً ػٍٝ ًمظز ١ّجلز ِٓ طٕف : "ٔظٙج 

ٚف١ظ أٔٗ ِٓ ثٌّمًٌ ِْذمج ثالّضؼجٔز ديٚٞ ثالمضظجص ػذٌ ٌِثٍّز ثالهثًثس ثٌؾ٠ٛٙز ثٌضٟ ٠ضٛفٌ ٌٙج   ثفْخ أطٕجفٗ مج١ٌٟ ثٌي٘ٓ فٛي ٔمـز طٍٛف١ز ثٌٌمظز  ثٌٍؾٕز 

ٚ دجٌضجٌٟ صُ صٛؽ١ٗ ثّضوػجء ٌىجفز ثٌّضٌشق١ٓ ثٌي٠ٓ لوِٛث شٙجهر صى٠ٛٓ أٚ شٙجهر مذٌر فٟ ثٌغٌع ٚ ثّضٛفٛث ألو١ِز  ثٌف١١ٕٓ ٌضؾجٍٚ ثٌٕمجةض ثْ ٚههس ٚ ِؼجػور أػّجي ثٌٍؾٕز

 ٚ ٌضؾٕخ ثاللظجء ٚ ٟ٘ فٌطز ٌٍضوثًن دجػضذجً ثْ صؾو٠و ثٌٌمظز ِٓ ِشّٛالس طجفذٙج ٔز ِٓ صج٠ًل صٍُّْٙ ًمظز ث١ٌْجلز ٚ دجٌضجٌٟ فمو صُ صـذ١ك ِج ؽجء دجٌّوٚٔز ث١ٌّٕٙزُ

ٌّْجػور ثٌذٍو٠ز الؽٌثء ثالِضقجْ ثٌّٕٟٙ فٟ وٕف ثٌشفجف١ز  ٠ٓصقٓٚ ف١ظ أْ ثٌذٍو٠ز ثّضؼجٔش دجٌؼو٠و ِٓ ثإلهثًثس ثٌؾ٠ٛٙز ٚ ِٓ د١ٕٙج ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً ف١ظ صُ صنظ١ض ُِ

٠ّىٓ ػٕو ثاللضؼجء ٌٌة١ِ ثٌٍؾٕز صؼ١١ٓ أػؼجء آم٠ٌٓ ٌُ : " صـذ١مج ٌٍفظً ثٌغجٟٔ ِٓ ِمًٌ صٌو١ذز ٌؾٕز ثالِضقجْ ٚ ثٌيٞ ٠ٕض ػٍٝ ٚ صوثًن ثألمـجء ثٌقجطٍز  ٚ ثٌّْجٚثر

الؽٌثء ثالِضقجْ  فمو صُ صى١ٍف ثٌّّضقٓ ثٌّنظض ِٓ لذً ثإلهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍٕمً" ٠شٍُّٙ ٘يث ثٌمٌثً ٚ ىٌه ٌٍم١جَ دّنضٍف ثألػّجي ثٌضٟ ٟ٘ ِٓ ِشّٛالس أػؼجء ثٌٍؾٕز 

ِضٌشق١ٓ ِٓ إؽٌثء ثالِضقجْ ٔظٌث ٌؼوَ طٍٛف١ز  03ثٌضـذ١مٟ ٚ ِْجػور أػؼجء ثٌٍؾٕز الؽٌثء ثالِضقجْ ثٌٕظٌٞ ٚ أعٕجء إؽٌثء ثالِضقجْ ثٌضـذ١مٟ فمو ألظٝ ثٌّّضقٓ ػوه 

ٚ إْ ٘يث ثٌٍذِ فٟ ثٌفُٙ ٔجصؼ ػٓ ػوَ ٚػٛؿ ثٌّوٚٔز  ػ١ٍٗ صؾو٠و٘ج  ٚ ثػضذجًث ثْ طٍٛف١ز ثٌٌمظز ِٓ ػوِٙج ِقّٛي ػٍٝ ثٌّّضقٓ ثٌيٞ ٚؽخ ًمض ث١ٌْجلز ثٌضجدؼز ٌُٙ

ٚ دؼو ثٌٕمجٓ ٚ ثٌّوثٌٚز د١ٓ ثػؼجء  ثٌّؾٍِ ثٌذٍوٞ ثٌقجػ٠ٌٓ  صمًٌس ثٌّظجهلز  دجالؽّجع  ػٍٝ ِشٌٚػ١ز ٚ طقز   ث١ٌّٕٙز ٚ ِغ ىٌه فئْ ثالِضقجْ صُ فٟ وٕف ثٌشفجف١ز

دجٌضجٌٟ ثدوثء ًأ٠ُٙ دؼوَ ٚؽٛه أٞ شجةذز ثٚ شذٙز  فٟ ِْجٌز لذٛي ًمظز ١ّجلز ِٕض١ٙز ثٌظٍٛف١ز ٚ دجٌضجٌٟ ّالِز ٔض١ؾز ثالِضقجْ ٚ ؽ١ّغ ثالؽٌثءثس ثٌّضذؼز فٟ ٘يٖ ثٌٕمـز ٚ 

ىٌه ث١ٌَٛ  طجٌقز فٟ ثٌضجو١و ػٍٝ ثْ ثٌّّضقٓ ثالػٍٝ ِؼوي ٠قًّ ًمظز ١ّجلز طجٌقز ٠َٛ ثالِضقجْ ٚدجٔٗ ٌُ ٠مغ لذٛي ِضٌشـ الؽٌثء ثالِضقجْ دٌمظز ١ّجلز غ١ٌ



ًهر دٙيث ثٌٍّف ٚ صٛؽ١ٗ دؼغ فٛي صْؾ١ً ثػضٌثع ٚف١و ِٓ ِضٌشـ ػٍٝ ٔضجةؼ ثالِضقجْ دؼو ثٌضّؼٓ ٚ ثٌضول١ك فٟ صم٠ٌٌ ثالهثًر  ٚ ثٌٛعجةك ٚ ثٌّؤ٠وثس ثٌّظجفذز ٚ ثٌٛث-3

الؿالع ػٍٝ ثٌٛعجةك  ٚ صٍمٟ ثالؽجدجس ثٌشجف١ز ٚ ثٌّمٕؼز  ٌٍؾ١ّغ ٚ دؼو ثٌٕمجٓ ٚ ثالّضفْجًثس ٌّّغً ثالهثًر ث١ٌْو ثٌىجصخ ثٌؼجَ  وٌة١ِ ٌٍؾٕز  ٚ دؼو صٍمٟ ثالؽجدجس ثٌشفج١٘ز ٚ ث

ػٍك دٙيٖ ثٌٕمـز  دّج ثْ ثٌّوثٌٚز  د١ٓ ثػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌقجػ٠ٌٓ  صمًٌس ثٌّظجهلز دجالؽّجع دْالِز  ٚ ِشٌٚػ١ز ثؽٌثءثس ٚ ٔض١ؾز ثالِضقجْ شىال ٚ ِؼّٛٔج ف١ّج ٠ش

ٚ ِمٕؼج  ثػجفز ثٌٝ ىٌه  فمو دجهً صٍمجة١ج دْقخ ثػضٌثػٗ وضجد١ج  ٌيث فجْ ٔض١ؾز ثالِضقجْ لج١ٔٛٔز  ٚ ١ٌِ ف١ٙج ٌذِ ثٚ شجةذز   ثٌّؼضٌع  ٌُ ٠موَ صؼ١ٍال  طق١قج

ٍة١جصٗ فمًٌٚ ثدوثء ٍٚث٠جٖ ٚ ػفٟ ثالم١ٌ  ٚ دؼو ثّضىّجي  ثػؼجء ثٌّؾٍِ ثٌقجػ٠ٌٓ  ٌّوثٚالصُٙ  فٟ ؽ١ّغ ثٌٕمجؽ ثٌٛثًهر دضم٠ٌٌ ثالهثًر  فٟ مظٛص ٘يث ثٌٍّف  ِٓ وً  

. ًأ٠ُٙ دجٌّظجهلز ػٍٝ لذٛي ٔض١ؾز ٘يث ثالِضقجْ ٚ صفؼ١ً دم١ز ثؽٌثءثس  إلٔضوثح ثٌّّضقٓ ث١ٌْو ف١ظً دٓ م١ٍفز

 

: وّج ٠ٍٟ دؼو ىٌه صُ فضـ دجح ثٌضومالس ٌٍقجػ٠ٌٓ

ٚ لجَ دذٕجء ِْىٓ ِضٛثػغ ٠ؤ٠ٚٗ ٚ ثػجةٍضٗ ِؤوو ثٔٗ ال ٠ٍّه ثٞ  صـٌق ثٌٝ ثٔٗ صموَ دّـٍخ ًمظز دٕجء ِضذؼج ثٌضٌثص١خ ثٌمج١ٔٛٔز فٟ ٘يث ثٌنظٛص: ؽ١ًّ دٓ ػٌّ -

صَٚه دجٌّجء ثٌظجٌـ ٌٍشٌثح ٚ لـؼز ثًع ّٛثء ثٌّمجَ ػ١ٍٙج ثٌذٕجء ٚ ثٔٗ ٠شغً ػجًِ فؼ١ٌر  ٚ ظٌٚفٗ ثالؽضّجػ١ز طؼذز ٌٍغج٠ز ٚ ؿجٌخ دض٠ْٛز ٚػؼ١ضٗ  ٚ ِوٖ دضٌم١ض ًٌ

١ِؼج ثُٔٙ ػٍٝ ثؿالع دٛػؼ١ز ثٌّؼٕٟ دجالٌِ ٚ ثٔٗ ٚػؼ١ز ثؽضّجػ١ز صْضقك ثٌّْجػور  وّج ٔٗ صّش ِجًٍّز ِٛثؿٓ ٠ْىٓ صُ ػٌع ِـٍذٗ ػٍٝ ثالػؼجء ثٌقجػ٠ٌٓ ِؤوو٠ٓ ػ

 ٚ ِْٕٛح ١ِجٖ ِٕي ثٌموَفٟ ٔفِ ثٌّىجْ ِٓ لذً ثالهثًر ثٌؾ٠ٛٙز ٌٍفالفز ٠ضؼّٓ ثْ ِٕـمز د١يْٚ ِؾٌٜ ١ِجٖ ٚ ١ٌِ ٚثه ٚ ثُٔٙ دجػضذجًُ٘ ثدٕجء ثٌّٕـمز  ٌُ ٠ْؾً

 

ثٌظجهق ثٌغٌدٟ ؿجٌخ دضٛف١ٌ ثٌز ثٌشقٓ ٌّْـ ثشٛثن ػٍٝ ؽجٔذٟ ؿ٠ٌك ثٌغٌثدز -

ٚ صى٠ٌُّٙ ٌّٛثطٍز  عّٓ ثٌقٌو١ز ثٌضٟ صشٙو٘ج ثٌّٕـمز ِٓ ف١ظ ثالٔشـز ثٌغمجف١ز ثٌضٟ لجِش دٙج ثٌغٌفز ثٌفض١ز دجٌغٕجهر ٚ ثٌضومً دجٌّمجدٌ ٚ هػٝ ٌضشؾ١ؼُٙ: ِقّو ثٌقجػ ِقّو-

ِؾٙٛهثصُٙ ثٌضـٛػ١ز 

ؽٛثْ ٚ هػش ثٌؾ١ّغ  11هر صمٌأ ٠َٛ ه ىٌه صومٍش ث١ٌْور ٔؾٜٛ دجٌقجػ ّجٌُ ًة١ْز ٌؾٕز ثٌفْٕٛ ٚ ثٌغمجفز ٚ ثٌضٌد١ز ٚ ثٌضؼ١ٍُ ٌضؼٌػ ػٍٝ ل١جَ ثٌٍؾٕز دضٕظ١ُ صظجٌ٘ر ثٌغٕجدغ -

ٌٍقؼًٛ ٚ ثٌّؤثًٍر 

 ٠ز  وّج صومً ث١ٌْو ٚ ؽوٞ دٓ ػٌّ ١ٌموَ ٍِنظج ٌذؼغ ثػّجي ٌؾٕز ثالشغجي ٚ ثٌض١ٙتز ثٌضٌثح

 

 ٚ دؼو ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضومالس  مضّش ثٌؾٍْز ِٓ لذً ثٌٌة١ِ ػٍٝ ثٌْجػز ثٌغج١ٔز ٚ ثٌٕظف ِْجءث

 

 

 

 

 

 ًة١ِ ثٌذٍو٠ز 

 

 

ًٔٛثٌو٠ٓ ثٌؼجشك  

 

 


