
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 :ُٔضٚ تحؿيغيٚ ػٖ جُٔ٘ية *

 

 مؼحػ ٓحٛـ ك٠ ًتحذٜح / ًٔح توٍٞ ػ             

ألٗٚ ٛٞ جُؾٟ أتْ  ،ي٘ند رحٓغ جُضحًْ ئ٠ُ جُغِيلٚ جُلح٠ٔٓ جُخحُج جُضحًْ ذأٓـ هللا 

  . ذ٘حؤٙ أٓح ٓ٘يثٚ جألٍٝ كٜٞ جُؼقيق ذحهلل ٝجُؼ جُضحًْ

ٝٛٞ كتش َٓـ ،زحس كئح يضووٚ أمالكٚ ٝأرؼجػٙ ٝهؼ ًحٕ ْٛ جُؼقيق ذحهلل ٛٞ جُ٘

  .ٝذحُلؼَ ًتد ُٚ جُ٘زحس ٝجمتوـ ٓغ جذيٚ جُٔؼق ك٠ َٓـ صت٠ ت٠ُٞ جُغالكٚ

ٝهؼ جٓتؼس جُٔإؿعٕٞ ميحمٚ جُؼقيق ذحهلل ٝجػترـٝٙ جعـ جُغِلحء جُلحٓٔيٚ جالهٞيحء 

 .جُؼظٔحء 

رـ جُضحًْ ٖٓ جُيغَيحت ٝيؼت ،حْ رحء جُضحًْ ذحٓـ هللا ذؼؼ ٝكحٙ ٝجُؼٙ جُؼقيق ذحهلل

جُت٠ صحؿ جُٔإؿعٕٞ ك٠ توؼيـٛح ٝجُضٌْ ػِيٜح ٝؽُي ُتَـكحتٚ جُٔت٘حهْٚ ٝأٝجٓـ 

 .جُٔتؼحؿّٚ ٝهؼ جتٜٔٚ جُٔإؿعٕٞ ذحُزٕ٘ٞ ٝجُيؾٝؽ 

  :جال جٕ ذٖ عِؼٕٝ ػجكغ ػٖ جُضحًْ ٝٗل٠ ػ٘ٚ جتٜحّ جُٔإؿعٕٞ ُٚ ذحٌُلـ كوحٍ

وحٓ جَُِٞجت كـيـ ٍضيش ٝال ٝأٓح ٓح يـٟ ذٚ ٖٓ جٌُلـ ٍٝؼؿٝ جُنزالت ذحم)

 (يوُٞٚ ؽٝ ػوَ ُٝٞ ٍؼؿ ٖٓ جُضحًْ ذؼِ ؽُي ُوتَ ٝهتٚ 

ٝذحُتح٠ُ ،أػٟ ئ٠ُ تـف ٝؿكحٛيٚ  ،جهتَحػٟ ٝهؼ تٔتؼت َٓـ ك٠ ػٜؼ جُضحًْ ذـعحء

 ئ٠ُ جُؼػٚ ٝجُتـجع٠ ٝٗٞع ٖٓ جُل٠ّٞ جإلرتٔحػيٚ 

خ جُؼحٓٚ ٝيوـ جالػج ،جألٓـ جُؾٟ ؿأٟ جُضحًْ ٓؼٚ جٕ يو٠ْ ػ٠ِ ٛؾٙ جُل٠ّٞ

 ٌٝٓحؿّ جالعالم كٔ٘غ جمتيـجػ جُقذيد أٝ ذيؼٚ صت٠ ئ٘غ ىـخ جُغٔـ 

 ًٔح جٗٚ أٓـ ذحال يَطحػ جَُيحػٕٝ مٌٔح صلحظح ػ٠ِ جُخـٝٙ جُنٌٔيٚ 

 أيْح ٓ٘غ ؽذش جُروـ ئال ك٠ جػيحػ جالّض٠ صلحظح ػ٠ِ جُخـٝٙ جُضيٞجٗيٚ 

ٗٚ جُؼحٓٚ ٝجُغحٍٚ ٝهؼ ٓحٍ جُضحًْ ك٠ ذؼِ جالصيحٕ ج٠ُ جُتويق ٝجُقٛؼ ك٠ صيح

 ًٔح أٗٚ ال يورَ ذتوريَ جُ٘حك ُيؼيٚ ( ميؼٗح جٝ ٓٞالٗح)ٝٓ٘غ جُ٘حك ٖٓ ؽًـ ػرحؿٙ 

 ٝهؼ جعتِق جُٔإؿعٕٞ ك٠ ٓوتَ جُضحًْ ذأٓـ هللا 

جُٔوـيقٟ ٛؾج  ُٚ مت جُِٔي ٠ٛ جُت٠ جٝػقت ذوتِٚ ٌُٖٝ ػحؿكؾًـ جُرؼِ إٔ جعت

 َ جٗٚ جعتٚ هتِتٚ ُٝيل ٍضيش ٛـ كوؼ جُضحًْ ٝهي014جٗٚ ك٠ ػحّ  : جُـأٟ ٝهحٍ

ٝهؼ ًحٕ رٞجػج ملحًح ُِؼٓحء هتَ ػؼػج ال يض٠َ ًٝحٗت ميـتٚ ٖٓ أػزد جُنيـ 

 ٝعطد ُٚ ػ٠ِ ٓ٘حذـ َٓـ ٝجُيحّ ٝأكـيويٚ ٝجُضزحف ًٝحٕ ييتـَ ذؼِّٞ جالٝجتَ

 . ُؾُي ًخـ ت٘حهْٚ

 ٝيوٍٞ جُٔنرض٠ ك٠ ٓوتَ جُضحًْ 

 ،ٖٓ ذ٠٘ صنيٖ ححؿ ذحَُؼيؼ جألػ٠ِٛـ هرِ ػ٠ِ ؿرَ 014أٗٚ ك٠ ػحّ           

كأهـ ذأٗٚ ٛٞ جُؾٟ هحّ ذوتَ جُضحًْ ٝأظٜـ هطؼٚ ٖٓ رِؼٙ ؿأمٚ ٝهطؼٚ ٖٓ جُلٞٓٚ 

 .جُت٠ ًحٗت ػِيٚ كويَ ُٔح هتِتٚ هحٍ ؿيـٙ هلل ُٝالمالّ 

 ٝيؼِن جُٔوـيقٟ ػ٠ِ ؿٝجيٚ جُٔنرض٠ كيوٍٞ 

رْٜ ٖٓ إٔ ٚ ك٠ ًتٝٛؾج ٛٞ جَُضيش ك٠ عرـ هتَ جُضحًْ ال ٓحتضٌيٚ جُٔيحؿه"    

  "أعتٚ هتِتٚ

 



 

 :تحؿيظ جٗيحء جُزحٓغ* 

 

 ّ 990/ ٛـ 084ًٔح يؾًـ جُٔنرض٠  -  

 ك٠ ٛؾج جُتحؿيظ تْ ّٝغ جمحك جُزحٓغ ػ٠ِ يؼ جُؼقيق ذحهلل * 

 ّ  991/ ٛـ  081 -  

 عطد جُؼقيق ذحهلل كيٚ عطرٚ جُزٔؼٚ * 

 ّ  990/ ٛـ  080 -  

 (جُضحًْ)٘ٚ جَُٔ٘ٞؿ رحء جُؼقيق ذحهلل جُزحٓغ ٝٓؼٚ جذ* 

 ّ 1440/ ٛـ 090 -  

أٓـ جُضحًْ ذحٓـ هللا ذر٘حء جُزحٓغ ػ٠ِ يؼ ٝفيـٙ يؼوٞخ ذٖ ًِل جُؾٟ هؼؿ ُِزحٓغ * 

 ػي٘حؿ  04444ٓرِؾ ٝهؼؿٙ 

 ّ 1414/ ٛـ  041 -  

/ ػ٠ِ جُطحيو ٝػ/ تْ جُقيحػٙ ك٠ ٓثؾٗٚ جُزحٓغ ٝػَٔ ُٜح جالؿًحٕ ًٝٔح يّٞش ػ* 

 ح جٗٚ ذ٘يت جُوحػؼتحٕ جُٜـٓيتحٕ صٍٞ هحػؼت٠ جُٔثؾٗتيٖ جٓحٍ جُؼٔـٟ ك٠ ًتحذٜٔ

 ّ 1410/ ٛـ 040 -

جٓـ جُضحًْ ذحٓـ هللا ذؼَٔ توؼيـ ُٔح يضتحد جُيٚ جُزحٓغ ٖٓ صَـ ٝه٘حػيَ * 

ٝك٠ ٛؾٙ جُن٘ٚ تْ  ،ٝتْ تؼِين متحتـ ػ٠ِ محتـ جذٞجخ جُزحٓغ ،ٝمالمَ ٝت٘حٗيـ

ٕ ُِ٘حك ك٠ ُيِٚ جُزٔؼٚ جٕ تؾٛد جالٗتٜحء ٖٓ ذ٘حء جُزحٓغ ٠ٍِٝ كيٚ جُضحًْ ٝجؽ

 ٖٓ رحٓغ جالفٛـ ُِضحًْ 

 ّ  1410/ ٛـ  040 -

 جٝهق جالٓحّ جُضحًْ ذحٓـ هللا ػؼٙ هيحمـ ٝجٓالى ػ٠ِ جُزحٓغ * 

 

 

 : جُٔٞهغ * 

 

جٟ عحؿد جُنٞؿ )يؾًـ جُٔوـيقٟ جٕ ٛؾج جُزحٓغ ذ٠٘ عحؿد ذحخ جُلتٞس             

 (جٓحٍ ك٠ ًتحذٜٔح/ ػ٠ِ ٝػ/ حٛـٙ ًٔح يؾًـ ػجُئح٠ُ جُؾٟ ذ٘حٙ رٞٛـ جَُو٠ِ ُِو

ٛـ ٝرؼَ جذٞجذٜح صيج 084ٝػ٘ؼٓح ٝمغ جٓيـ جُزيٞه ذؼؿ جُزٔح٠ُ ٓؼي٘ٚ جُوحٛـٙ 

 ٠ٛ جُيّٞ جٍرش رحٓغ جُضحًْ ػجعَ ٓؼي٘ٚ جُوحٛـٙ ٝؽُي جيحّ جُغِيلٚ جُٔنتَ٘ـ 

ٓغ ًٝحٕ يؼـف ذزحٓغ جُغطرٚ ٝيؼـف جُيّٞ ذزحٓغ جُضحًْ ٝجصيحٗح يوحٍ ػِيٚ  رح

 جالٗٞؿ 

 .جٓحٍ ك٠ ًتحذٜٔح / ػ٠ِ ٝػ/ ٝجيْح رحٓغ ذحخ جُلتٞس ٓروح ُٔح ٝؿػٙ ػ

 

 

 

 



 :جُٔ٘ية *

 

يؾًـ جُٔوـيقٟ جٕ جالٓحّ جُؼقيق ذحهلل ٛٞ جٍٝ ٖٓ جمنٚ ٝعطد ٠ٍِٝ كيٚ            

 حْ جًِٔٚ جُضحًْ ذحٓـ هللا 

متٌٔحُٚ ذؼؼ جذيٚ ٛٞ ٝٓٔح يإًؼ جٕ جالٓحّ جُضحًْ ذحٓـ هللا ٛٞ جُؾٟ هحّ ذحٗيحءٙ جٝ ج

جٌُ٘ جُتحمين٠ جُٔٞرٞػ ػ٠ِ ظٜـ جُٔؼعَ جُـتين٠ ٖٓ جُؼجعَ ٝجُؾٟ يييـ ج٠ُ 

ٝيوـج جٌُ٘ . ٛـ 090جالٓحّ جُضحًْ ذحٓـ هللا ٝم٘ٚ جمتٌٔحٍ ذ٘حب جُٔنزؼ 

 :جُتحمين٠ ًحُتح٠ُ 

ذنْ هللا جُـصٖٔ جُـصيْ ٝٗـيؼ جٕ ٖٗٔ ػ٠ِ جُؾيٖ جمتْؼلٞج ك٠ جالؿُ "     

تٔٚ ٝٗزؼِْٜ جُٞجؿحيٖ ٓٔح أٓـ ذؼِٔٚ ػرؼ هللا ُٝٝيٚ جذٞ ػ٠ِ جالٓحّ ٝٗزؼِْٜ ج

جُضحًْ ذأٓـ هللا أٓيـ جُٔإٓ٘يٖ ٍِٞجت هللا ػِيٚ ٝػ٠ِ جذحتٚ جُطحٛـيٖ ك٠ ىٜـ 

 "ؿرد م٘ٚ حالث ٝتنؼيٖ ٝٓحتٚ 

 

 

 :جُتزؼيؼجت جُت٠ ٓـأت ػ٠ِ جُزحٓغ * 

 

جُتؼٔيـ ػ٠ِ ٛؾج جُزحٓغ ، مؼحػ ٓحٛـ جٗٚ تٞجُت يؼ جُتزؼيؼ ٝ/ ٝتّٞش ػ -        

كل٠ ػٜؼ جُغِيلٚ جُٔنتَ٘ـ ذحهلل ػ٘ؼٓح رؼػ مٞؿ جُوحٛـٙ جُئح٠ُ ٝأػعَ رحٓغ 

ٚ جُــذيٚ ٝهؼ مزَ ؽُي يجُضحًْ ػجعَ جألمٞجؿ رؼػت ذؼِ أرقجء جُٔثؾٗٚ جُئحُ

 ٛـ004ػِيٜح 

 

ٛـ تؼـّت َٓـ ُقُقجٍ تنرد ك٠ تَؼع ٝتٜؼّ جٌُخيـ ٖٓ جُٔرح٠ٗ  247ك٠ ػحّ  -

رحٓغ جُضحًْ ذحٓـ هللا صيج جملـ جُقُقجٍ ػٖ موٞٓ ًخيـ ٖٓ جُرؼٗحت جُت٠ كيٚ  ٜٓ٘ح

 .ٝتٜؼٓت أػح٠ُ جُٔثؾٗتيٖ ٝتٜؼٓت موٞكٚ ٝرؼؿجٗٚ 

ٝجٗتؼخ جالٓيـ ؿًٖ جُؼيٖ ذيرـك جُزحىٌ٘يـ ٖٓ هرَ جُنِطحٕ جُ٘حٍـ ٓضٔؼ ذٖ 

ف ٝذحُلؼَ هحّ ذحػحػٙ ٓحمؤ ٖٓ جُرؼٗحت ٝجهحّ موٞ ،هالٕٝٝ ذتـٓيْ جُٔنزؼ

مؼحػ ٓحٛـ جٕ / ضٜح ػّٝرؼَ ُٚ ػؼ جٝهحف تٞ ،جُزٞجٓغ ٝذيْٚ صت٠ ػحػ ٖٓ رؼيؼ

 .ٛؾٙ جالٝهحف ًحٗت ذ٘حصيٚ جُزيقٙ ٝجَُؼيؼ ٝجالمٌ٘ؼؿيٚ 

ؿـجؿ جُطـجف جُنحتؼ ك٠ ػَـٙ ٝٛٞ ٓـجف  ٠ٝهؼ أّحف ُِٔثؾٗتيٖ هْٔ رؼيؼٙ ػِ

 "جُٔرغـٙ"

يد ػؿٝمح أؿذؼٚ الهـجء مؼحػ ٓحٛـ جٗٚ تْ تـت/ ػ٠ِ ك٠ ًتحذٚ ٝجيْح ػ/ ٝيؾًـ ػ

كيٚ عقجٗٚ ًتد ٝصلـ  جُلوٚ ػ٠ِ جُٔؾجٛد جالؿذؼٚ ٝػؿمح ُِضؼيج جُ٘رٟٞ ٝػَٔ

 .ك٠ ًَ م٘ٚ ٖٓ ٓحء جُ٘يَ ٍٜـيزح ُئأل

  

ػ٠ِ ك٠ ًتحذٚ جٕ جُزحٓغ رؼػ ٓـٙ ححٗيٚ ك٠ ػٜؼ جُنِطحٕ جُ٘حٍـ / ٝيّٞش ػ - 

ج٠ُ جٝهحكٚ  ُزحٓغ ٝأّيلتجمؼحػ ٓحٛـ جٗٚ ذِٔ / ٛـ ٝصيج تّٞش ػ264صنٖ 

 هطؼٚ أؿُ ٖٓ ٗحصيٚ ٓ٘طح 



 

ؿذغ ػ٠ِ يؼ جُنيؼ ػٔـ ٌٓـّ ٝهؼ رؼػ أ جٕ ٛؾج جُزحٓغ رؼػ ًٔح ؽًـ ػ٠ِ ٓرحؿى  -

مؼحػ / ٝتْيق ػ ًٝن٠ جُٔضـجخ ذحُـعحّ ٝرؼَ ذزٞجؿٙ ٓ٘رـ ،رؼِٜح ٓنزؼجذٞجتي 

ٖ ٗٚ ذزٞجؿ رحٓغ جُضحًْ ٖٓ جُزٜٚ جُــذيٚ ٓؼكٖ ذ٘حٙ جُضحًْ ُ٘لنٚ ُْٝ يؼكٓحٛـ أ

ذٚ ٝػـف كئح ذؼؼ ذٔؼكٖ جُنحػ٠ ٝٛٞ ذ٘حء ٓتنغ تؼِٞٙ هرٚ ٝٓرغـٙ ٓـتلؼٚ ٝكيٚ 

 ىٞجٛؼ ػ٠ِ أمٔحء جُٔٞت٠ جُٔؼكٞٗييٖ ٛ٘حى 

 

ًرـ ػِٔيٚ تـٓيْ ٍٝيحٗٚ ٓـ جُطحيو جٕ ٛؾج جُزحٓغ تؼـُ ج٠ُ أ ػ٠ِ/ ًح يؾًـ ػ -

حٍ الػحػتٚ جُت٠ ؿٍؼت ٓرِـح ًريـج ٖٓ جُٔ ،ذٜح ٓ٘ؾ جٗيحتٚ ػ٠ِ أيؼٟ ٓحتلٚ جُرٜـٙ

ٝهؼ جٗتٜت ٖٓ جٍالصٚ ٝجكتتحصٚ َُِالٙ ك٠ ٓ٘تَق جُنرؼي٘حت ج٠ُ صحُتٚ جال٠ُٝ 

 .ٖٓ ٛؾج جُوـٕ 

جذٞ جُضٔؼ كـؿ٠ِ جُؾٟ يوٍٞ جٕ ٍٞؿٙ جُٔنزؼ / ٝيتلن ٓغ ٛؾج جٌُالّ جيْح ػ

جُضحُيٚ تـرغ ج٠ُ تزؼيؼجت ٓحتلٚ جُرٜـٙ جُٜ٘ٞػ جُييؼٚ جُؾيٖ أعؾٝج ػ٠ِ ػحتوْٜ 

 ٓغ ٝجكتتحصٚ َُِالٙ صحُيحؾج جُزحتزؼيؼ ٛ

 

ٗيح ىغٌ ٖٓ جُرحػٚ مؼحػ ٓحٛـ جٗٚ ًحٗت ٓيْأٙ جُزحٓغ ٍـيـٙ ٝأ/ ٝتؾًـ ػ -

ٛـ ٝذيِ 284يؼػ٠ جذٖ ًـمٕٞ جُٔـجص٠ِ جُلنويٚ جُت٠ ك٠ جُٔيْحٙ جُزؼيؼٙ 

 ٛـ 872ٓثؾٗتيٚ ٝجمتزؼت جُٔثؾٗٚ جُت٠ ذحػ٠ِ جُرحخ جُٔزحٝؿ ُِٔ٘رـ م٘ٚ 

 

 

  : ؿ جُؼـذيٚ ذحرـجء جٍالصحت ذحُزحٓغ ٜٓ٘حٝهؼ هحٓت ُز٘ٚ صلع جالحح -

 ػػحٓحت ٝػوٞػ جَُ٘ق جُز٘ٞذ٠ ٖٓ ظِٚ جُورِٚ  --   

جػحػٙ ذ٘حء جُـٝجم جُؼٔٞػٟ ػ٠ِ جُٔضـجخ جُوؼيْ ٝأهحٓت ُٜح ٓضـجذح صؼيخح  --   

ػ٠ِ ئيٖ جُٔضـجخ جُوؼيْ ٝٗقػت جٌُنٞٙ جُـعحٓيٚ جُت٠ ّٝؼٜح جُنيؼ ػٔـ ٌٓـّ 

 ػ٠ِ جُٔضـجخ جُوؼيْ 

 

 :جمتغؼجٓحت جعـٟ ُِزحٓغ ؿيـ ٝظيلتٚ جُـتينيٚ* 

 

ك٠ ػٜؼ ( ػجؿ جالححؿ جُؼـذيٚ)جمتغؼّ جُزحٓغ ًٔتضق ُالححؿ جالمالٓيٚ ذحمْ  -  

ٛـ صيج جمتغؼٓت ظِٚ جُورِٚ ُتزٔغ جُتضق جُل٘يٚ جُت٠ 1798تٞكين  جُغؼيٟٞ

 ػ٠ِ جُطحيو / ًحٗت تٞرؼ ك٠ جُٔنحرؼ ٝجُٔرح٠ٗ جالحـيٚ ٝؽُي ًٔح يؾًـٙ ػ

ٝجمتٔـ جُزحٓغ ػ٠ِ ٛؾج جُضحٍ صت٠ ٗوِت ٛؾٙ جُتضق جُل٘يٚ ج٠ُ ٓتضق جُلٖ 

 ٛـ1071جالمال٠ٓ ك٠ ذحخ جُغِن جُؾٟ جٗيح 

 حْ صَ ٓضَ ػجؿ جالححؿ جُؼـذيٚ ٓؼؿمٚ جُنِضؼجؿ جالذتؼجتيٚ  -

ّ ٝيرؼٝ جٗٚ 14/ٛـ9ُِغـجخ ك٠ جُوـٕ  ُػ٠ِ جُطحيو جٕ جُزحٓغ تؼـ/ ٝيؾًـ ػ -

جُضِٔٚ جُلـٗنيٚ ٝجتغؾتٚ صحٓيٚ ٝػِٔت ٖٓ ٓثؾٗتيٚ ذـريٖ ظَ ٌٛؾج صت٠ أػؿًتٚ 

 .ُِٔـجهرٚ



ّ جمتغؼّ جُزحٓغ صحٓيٚ 18/ ٛـ 17جذٞ جُضٔؼ كـؿ٠ِ جٗٚ ك٠ جُوـٕ / ًٝٔح هحٍ ػ

 جذحٕ جُضِٔٚ جُلـٗنيٚ   

ٓوـج ُوّٞ ٖٓ  10ك٠ جٝجتَ جُوـٕ ػ٠ِ جُطحيو جٕ جُزحٓغ ٍحؿ / جيْح يؾًـ ػ -

ٝؽُي ٓروح  ،ٍ ٝٓؼحَٓ َُ٘حػٚ جُقرحد ٝٗنيذ جُضـيـأهحٓٞج كيٚ ٓ٘حف ،َٛ جُيحّأ

 .ُٔح ٝؿػٙ ػ٠ِ ٓرحؿى ك٠ عططٚ 

 

  

 جٍُٞق جُٔؼٔحؿٟ ُِٔنزؼ * 

 

ٓضٔٞػ / يتحُق جُزحٓغ ٓروح ٍُٞق ػ--

 : ٓـم٠ ٖٓ 

ٍضٖ جٝمٔ ٓنتطيَ ًيق    -  

(28x66ّ) 

 مٔحٟٝ تضئ ذٚ جؿذغ ظالت

تيـف ٛؾٙ جُظالت ػ٠ِ جَُضٖ )

ٓؼذد تـتٌق ػ٠ِ  ذرحتٌحت ٓؼوٞػٙ ذؼوؼ

 0ػػحٓحت ٓنتطيِٚ ٖٓ جالرـ ذٜح 

 (ػجتـٙ ك٠ جالؿًحٕ 0/0جػٔؼٙ 

ٝتوغ ( جُٔوؼّ)أًرـٛح ظِٚ جُورِٚ  

ذحُزٜٚ جُز٘ٞذيٚ جُيـهيٚ ٜٓ٘ح ٝتتٌٕٞ 

 ٓٞجفيٚ ُزؼجؿ جُورِٚ ٖٓ عٔنٚ جؿٝهٚ

ػؼج ذحتٌت٠ ذالٓٚ جُٔضـجخ ك٠ٜ 

  ػٔٞػيٚ ػ٠ِ رؼجؿ جُورِٚ 

جؿٝهٚ تنيـ  0ٖٓ ( جُٔز٘رتحٕ)جُظِتيٖ جُزحٗرييٖ  ك٠ صيٖ تتحُق ًَ ظِٚ ٖٓ -

ك٠ صيٖ ًحٕ جتزحٙ جُؼوٞػ ك٠ جُظِتيٖ )ػوٞػٛح ػٔٞػيٚ ػ٠ِ رؼجؿ جُٔضـجخ 

 (جُزحٗريتيٖ ك٠ جُزحٓغ جالفٛـ ٓٞجفيٚ ُزؼجؿ جُورِٚ

كتتٌٕٞ ٖٓ ؿٝجهيٖ تنيـ ػوٞػٛح ٓٞجفيٚ ( جُٔإعـ)جُظِٚ جُئحُيٚ جُــذيٚ  أٓح -

 .ُزؼجؿ جُورِٚ 

ػ٠ِ جُطحيو جٕ جُِْغ جُز٘ٞذ٠ جُيـه٠ ٝجُئح٠ُ جُــذ٠ يضتٞج ػ٠ِ / ّٞش ػٝي -

 9ذحتٌٚ ك٠ صيٖ جٕ جُِْغ جُئح٠ُ جُيـه٠ ٝجُز٘ٞذ٠ جُــذ٠ يضتٞج ػ٠ِ  11

 ذحتٌحت 

ًٔح يٞرؼ ك٠ ًٞىحت ػوٞػ جُرٞجتي كتضحت ىرحذيي ٓؼوٞػٙ ذؼوؼ ٓؼذد أؿِد جُظٖ  -

 ٛـ 240أٜٗح ٓزؼػٙ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُلح٠ٔٓ جُوؼيْ 

جٗٚ هؼ موطت ك٠ جُزحٓغ ػػحٓحت ًخيـٙ )ٝؽُي ٓروح ُٔح ٝؿػٙ جُٔوـيقٟ ك٠ ًتحذٚ 

 (كحػيؼت ٝك٠ ًَ ذؼٗٚ ٜٓ٘ح ٓحهٚ

 

 



 :ٝيوٍٞ  أصٔؼ كٌـٟ ظِٚ جُورِٚ ذحُتلَيَ/ ًٔح يّٞش ػ -

 

ذالٓٚ  12أمحًيد ت٘ونْ ج٠ُ  4ّ ٝيئَ 07إٔ ػـُ رؼجؿ جُورِٚ يرِؾ     

ػػحٓٚ ٝيرِؾ  16َ ٍق فيٚ ُزؼجؿ جُورِٚ ذٌتلَِٜح ٍلٞف ٖٓ جُؼػحٓحت ٓٞج

 ،أٓتحؿ َٝٗق 4كئح ػؼج جمٌٞخ جُٔضـجخ كؼـّٚ  ،أٓتحؿ 4ػـُ جالمٌٞخ 

ٝيرِؾ ٓتٞمٔ ػـُ جُرالٓٚ كئح ذيٖ جُؼػحٓحت أؿذؼٚ جٓتحؿ َٝٗق كئح ػؼج 

 أٓتحؿ  6ذالٓٚ جُٔضـجخ كؼـّٜح 

ٓتٞمٔ ٍٓٞ ًَ  ٝجُؼػحٓحت جُت٠ تتغَِ جالمحًيد ٝجُرالٓحت ػـيْٚ ّغٔٚ يرِؾ

 .ٜٓ٘ح ٓتـجٕ َٝٗق ٓتـ ٝٓتٞمٔ ػـّٜح َٗق ؽُي 

ػ٠ِ جُطحيو إٔ ك٠ أؿّيٚ جُزحٓغ ٖٓ جُزٜٚ جُئحُيٚ جُــذيٚ يٞرؼ / ًٔح يؾًـ ػ -

حكح صؼيخح ذٚ ٍ٘حذيـ ُِٔيحٙ ٝكنويٚ ك٠ ًَ ٖٓ جُزٜٚ جُئحُيٚ ْرٞمن ٍـيـ ٓ

 .ٝجُزٜٚ جُــذيٚ ٖٓ رٜٚ جُظِٚ جُئحُيٚ جُــذيٚ 

 

 

  جُؼ٘حٍـ جُٔؼٔحؿيٚ ك٠ جُزحٓغ أْٛ*

 

 جُٔضـجخ -1

 

 ك٠ جُزٜٚ جُز٘ٞذيٚ جُيـهيٚ يتٞمٔ رؼجؿ جُورِٚ        

ٝٛٞ ػرحؿٙ ػٖ ص٘يٚ َٗق ػجتـيٚ تؼِٞٛح  ،جُٔضـجخ

في٘ت ذقعحؿف ٓٔححِٚ ُٔضـجخ ،ٓحهيٚ ؽجت ػوؼ ٓؼذد 

رحٓغ جالفٛـ ٠ٛٝ ٖٓ تزؼيؼجت ٓحتلٚ جُرٜـٙ ٝجُت٠ 

ح ٖٓ جُـعحّ ٝتيزحٜٗٔح ٝٛٔ) أّحكت أيْح جُؼٔٞػجٕ

جُٔٞرٞػجٕ  ػ٠ِ رحٗر٠ ( ٝهٞجػؼٛٔح ٗحهٞميٚ جُيٌَ

جُض٘يٚ ٝجُت٠ تـتٌق ػِئٜح جُؼعِٚ جُٔؼوٞػٙ جُت٠ تتوؼّ 

 .جُطحهيٚ 

ٝيؾًـ ًـيقٍٝ جٗٚ ًحٗت ٛ٘حى ًنٞٙ ؿعحٓيٚ ػ٠ِ  -

ٛـ أّحكٜح جُنيؼ ػٔـ 1770جُٔضـجخ ٓإؿعٚ ذؼحّ 

 (ًٔح تْ جالىحؿٙ جُيٜح ٖٓ هرَ )ٌٓـّ 

 ػٖ جُٔضـجخ جأل٠ٍِ جال جٜٗح أفيِت ُيتْ جٌُيق 

 ٝهؼ ُٞصع جيْح ،ٖٓ فعحؿكٚ أٟ أحـ جُؾٟ ُْ يرن

 .ٝرٞػ ذوحيح عيريٚ ذحُطحهيٚ ُٝؼَ جُــُ ٜٓ٘ح ًحٕ ئّحكٚ ًنٞٙ عيريٚ  

ػ٠ِ جُطحيو إٔ جٓحؿ جُؼوؼ ٖٓ جُؼجعَ ٝجُغحؿد ييـِٚ ىـئ ٖٓ / ٝيؾًـ ػ -

 جٌُتحذحت جٌُٞكيٚ جُٔٞؿهٚ

ت٘ق ػوؼ جُٔضـجخ جُـتين٠ كتضتح ىرحى ؿييت ًَ ٜٓ٘ٔح ذضزحخ رٌ ًٔح يٌ -

 ٓلـؽ جمتغؼٓتح ًِٔوق ُِٜٞجء 



ػ٠ِ جُطحيو ئ٠ُ ٝرٞػ ٓضـجخ ذحُزٜٚ جُز٘ٞذيٚ ٖٓ جُٔضـجخ / ًٔح أىحؿ أيْح ػ -

ٛـ ٝهحٓت ُز٘ٚ صلع جالححؿ جُؼـذيٚ  1770جُـتين٠ ٝجُؾٟ هحّ ذٚ جُنيؼ ػٔـ ٌٓـّ 

 د جًُِٔٔٞيٚ ؿيحذتزؼيؼٙ ػ٠ِ ؿـجؿ جُٔض

تزؼيؼ تحؿيظ أمطـ تتْٖٔ  0ٝيؼِٞ ػوؼ جُٔضـجخ ٌٗ تأمين٠ ذغٔ جُ٘نظ ك٠  -

 جُزحٓغ ٝػَٔ جُٔضـجخ 

مؼحػ ٓحٛـ ٝتوٍٞ جٗٚ ُْ يرن ٓ٘ٚ ؿيـ / أٓح جُٔضـجخ جال٠ٍِ كٜٞ ًٔح تؾًـٙ ػ -

تزٞيلٚ كوؼ ٗوِت جػجؿٙ ُز٘ٚ صلع جالححؿ جُؼـذيٚ جٌُنٞٙ جُـعحٓيٚ جُت٠ ًن٠ ذٜح 

 ـّ ٛؾج جُٔضـجخ ج٠ُ ٓتضق جُلٖ جالمال٠ٓ ػٔـ ٌٓ

حـت فعـكٚ جُٔضـجخ ًٔح جٗؼحـج جُؼٔٞػجٕ ٝجٗؼحـت ؼجصٔؼ كٌـٟ جٗٚ جٗ/ ٝيؾًـ ػ -

 .فعحؿف جُ٘حكؾتيٖ كئح ػؼج جُزقء جُرحه٠ ٖٓ جالٓحؿ جٌُٞك٠ ُِ٘حكؾٙ جُينـٟ

  

 جُٔزحف جُوحٓغ  -7

 

، أًرـأؿٝهٚ  يتٞمٔ ظِٚ جُورِٚ ؿٝجم جٝمٔ        

ٝجيْح جًخـ جؿتلحػح ػٖ ًخـْٛ جتنحػح ِٚ ٝأجُظ

أٓتحؿ  0ذٔح يوـخ ٖٓ  ؿٝهٚ جالعـٟأموق جأل

ٝيتؼحٓؼ ػ٠ِ  ٝؽُي ٓروح ُؼًتٞؿ جصٔؼ كٌـٟ،

 .جُٔضـجخ ٝين٠ٔ ذحُٔزحف جُوحٓغ 

 :ٓضٔٞػ ٓـم٠ / ًٝٔح يؾًـ ػ

وؼ كتش ذٌَ رحٗد ٖٓ رحٗر٠ جُونْ جُٔـتلغ ك-  

٠ٛٝ  ٓزٔٞػٚ ٖٓ جُ٘ٞجكؾ جُٔطحُٝٚ جُٔؼوٞػٙ

ٓونٔٚ ج٠ُ جؿذغ ٓزٔٞػحت ًَ ٓزٔٞػٚ ٌٓٞٗٚ 

ٗٞجكؾ ٓتزحٝؿٙ يلَِٜح ػٖ جُٔزٔٞػٚ جُت٠  0ٖٓ 

تِيٜح ٓنحكٚ ٝذؾُي يٌٕٞ ػؼػ جُ٘ٞجكؾ ذحُزحٗريٖ 

 .ٗحكؾٙ  70

 ٝيييـ ًـيقٍٝ ج٠ُ جٕ ُز٘ٚ صلع جالححؿ جُؼـذيٚ -

هؼ هحٓت ذحػحػٙ ذ٘حء مطش جُـٝجم جُؼٔٞػٟ ػ٠ِ  

 .ّ  1901جُٔضـجخ م٘ٚ 

ٝيزـٟ تضت ٓنتٟٞ ٗٞجكؾ جُـٝجم جُؼٔٞػٟ ػ٠ِ جُٔضـجخ ىـئ ًتحذ٠ ذحُغٔ  -

 :غ جُتٞٗنيٚ ٓخَذحت جُٔنزِٚ أملَ جُنوق ك٠ جُزٞجٓجٌُٞك٠ ٝهؼ مرن ظٜٞؿ جٌُتح

 ٓح ٛ٘ح ك٠ٜ ٖٓ جُزٌيـٝجٕ ٝجُت٠ ٗلؾت كيٚ ػ٠ِ جُغيد أجُو

ٓؼوٞػٙ  كتضٚ ىرحى 16تٟٞ رؼجؿ جُورِٚ ػ٠ِ ٗٚ يضػ٠ِ جُطحيو أ/ ًٔح يييـ ػ -

ٓضحٓٚ ذٌتحذحت ًٞكيٚ ذحُِٕٞ جالذيِ ػ٠ِ أؿّيٚ  ،صزرٚ رَيٚ ٓلـؿٚٓـيحٙ ذأ

 .فؿهحء ٝتضتٜح أىـٓٚ ٖٓ جٌُتحذحت جٌُٞكي

 

 



 هرٚ جُٔضـجخ  -0

 

ي٘ت٠ٜ جُـٝجم جُؼٔٞػٟ ػ٠ِ جُٔضـجخ       

ذورٚ تؼِٞ جُٔـذغ جُٞجهغ عِق جُٔضـجخ 

ك٠ صيٖ يـٟ ،ٓضٔٞػ ٓـم٠ / ٝٛؾج ؿأٟ ػ

 .ـٟ إٔ جُورٚ توغ أٓحّ جُٔضـجخ أصٔؼ كٌ/ ػ

ُق ٛؾج جُٔـذغ ٖٓ رؼجؿ جُورِٚ ٖٓ ٝيتأ

أٓح جالّالع ،جُ٘حصيٚ جُز٘ٞذيٚ جُيـهيٚ 

كتضحت  0جُخالحٚ جالعـٟ ك٠ٜ ػرحؿٙ ػٖ 

ػوٞػ ٓؼذرٚ تـتٌق ػ٠ِ أػٔؼٙ  0تؼِٞٛح 

 جُيٌَ  ٓقػٝرٚ ُٜح تيزحٕ ٝهٞجػؼ ٗحهٞميٚ

حْ تحت٠ ٓ٘طوٚ جالٗتوحٍ جػ٠ِ جُتـذيغ  -

ُنل٠ِ ُِورٚ ٠ٛٝ ػرحؿٙ ػٖ ص٘حيح ؿً٘يٚ ج

 ذٞجهغ ص٘يٚ أػ٠ِ ًَ ؿًٖ ٖٓ جالؿًحٕ ًٔح

 ك٠ صيٖ  يتْش ؽُي ٖٓ عالٍ جَُٞؿٙ جُٔري٘ٚ 

 .وـَٗحت ُٝينت ص٘حيح ؿً٘يٚ جصٔؼ كٌـٟ إٔ ٓ٘طوٚ جٗتوحٍ ٛؾٙ جُورٚ ٠ٛ ٓ/ يـٟ ػ

ٓؼوٞػٙ  ٝجمٔ ٓ٘طوٚ جالٗتوحٍ ٗٞجكؾ ٓطحُٝٚأٟ ك٠ أعـٟ يٞرؼ ذيٖ ًَ ص٘يٚ ٝجأل -

ٝيضئ ذٌَ ٗحكؾٙ جٓحؿ ٖٓ جٌُتحذٚ جٌُٞكيٚ ٗويت ػِيٚ ، ٓـيحٙ ذضزحخ ر٠َ ٓلـؽ 

 .جيحت ٖٓ جُوـجٕ جٌُـيْ 

ِغ ٖٓ أّالػٚ ٗحكؾٙ ّحْ تحت٠ ؿهرٚ جُورٚ ٠ٛٝ ػرحؿٙ ػٖ ىٌَ ٓخٖٔ ذٌَ  -

 ٓطحُٝٚ ٓؼوٞػٙ حْ عٞؽٙ جُورٚ

ٗتوحٍ ٝجٝجمطٜح ًٝؾُي جٗٚ هؼ جمتغؼّ جالرـ ك٠ ذ٘حء ٓ٘طوٚ جالٝيزؼؿ جالىحؿٙ ٛ٘ح  -

  .جُـهرٚ ٝجُغٞؽٙ 

 1916جٝ  1914ٝيـٟ ًـيقٍٝ جٕ ٛؾٙ جُورٚ هؼ تؼـّت ُِتزؼيؼ ك٠ ػحّ  -

 .جصٔؼ كٌـٟ جٕ ٛؾج جُتزؼيؼ رـٟ ػ٠ِ ٗلل ٗظحّ جُورٚ جُوؼئٚ / ٝيّٞش ػ

 جملَ ٓ٘طوٚ جالٗتوحٍ ٝيٞرؼ ىـئ ٓنزَ ذٚ ًَٗٞ هـجٗيٚ   -

يؼ ٓحتلٚ جُرٜـٙ ٝيتْش ؽُي ك٠ فعحؿف هطد ٝهؼ تؼـّت جُورٚ ُِتزؼيؼ ػ٠ِ  -

 .جُورٚ ٖٓ جُؼجعَ 

ًٔح يٞرؼ هرتحٕ ذطـك٠ جُـٝجم جالٍٝ ذظِٚ جُورِٚ ذٞجهغ هرٚ ك٠ جُطـف جُز٘ٞذ٠  -

 .ٝٝجصؼٙ ك٠ جُطـف جُيـه٠ أيْح ٓ٘حٓن جٗتوحُٜح ص٘حيح ؿً٘يٚ 

ٟٞ مؼحػ ٓحٛـ جٗٚ رؼػت ؿهرٚ جُز٘ٞذيٚ ٜٓ٘ح ُْٝ يرن ٖٓ جالعـٟ م/ ٝتـٟ ػ -

 .ؿًٖ ٝجصؼ ٖٓ أؿًحٜٗح ٌُٖٝ َِٓضٚ جالححؿ أػحػتٜح ج٠ُ صحُتٜح جال٠ُٝ 

أصٔؼ كٌـٟ جٗٚ تْ جهحٓٚ هرٚ كٞم ًَ ٓـف ٖٓ ٓـك٠ جمٌٞخ جُٔضـجخ /ٝيّٞش ػ -

ٌُْٜٝ٘ تٜؼٓٞج ُْٝ يرن ٖٓ ًَ ٜٓ٘ٔح ؿيـ ٓوـٌٗ ٝذؼِ جُقعحؿف ٝيـٟ جٕ ٛؾٙ 

 ٍ جُٔوـٌٗ جُٔترو٠ ٜٓ٘ٔحجُورحخ ًحٗتح ػ٠ِ ٗلل ٗٔٔ هرٚ جُٔضـجخ ٝؽُي ٖٓ عال

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جُٔؼجعَ -0

  

ذحُٞجرٜٚ جُئحُيٚ  4ٓؼعَ  10ٓضٔٞػ ٓـم٠ جٗٚ ًحٕ ُِزحٓغ  / يؾًـ ػ       

ذٌَ ٖٓ جُٞجرٜٚ جُز٘ٞذيٚ جُــذيٚ ٝجُئحُيٚ جُيـهيٚ ٝجح٘حٕ ك٠ جُزٜٚ  0جُــذيٚ ٝ

 .جُز٘ٞذيٚ جُيـهيٚ 

ْٝٛ جُٔؼعَ جُـتين٠ جُؾٟ ،ٓؼجعَ تٔيقٝج ذحُرـٝف ػٖ مٔت جُٞجرٜٚ  0ْٜٝٓ٘ 

يتٞمٔ جُِْغ جُئح٠ُ جُــذ٠ ٝٓؼعَ ذٌَ ٖٓ جُِْغ جُز٘ٞذ٠ جُــذ٠ ٝجُئح٠ُ 

 أٓح ذحه٠ ٛؾٙ جألذٞجخ ك٠ٜ كتضحت ػحػيٚ ٓضحٓٚ ذحٓحؿ ٖٓ صِيٚ ٓؼٔحؿيٚ . جُيـه٠ 

ػ٠ِ جُؼٔحؿٙ جُلحٓٔيٚ ـجت جُــذيٚ ك٠ٜ ٖٓ جُتححي ػٖ أٍَ جُٔؼجعَ جُرحؿفٙأٓح  -

  . ذَٔـ صيج مرن ظٜٞؿٛح ك٠ رحٓغ جُٜٔؼيٚ ذتٞٗل

 :ٝهؼ ظٜـت ٛؾٙ جُظحٛـٙ ك٠ ٓنحرؼ جعـٟ ؿيـ رحٓغ جُضحًْ ذحٓـ هللا ٜٓ٘ح 

 ٛـ444ٛـ   ،   جُٔؼعالٕ جُزحٗريحٕ ك٠ رحٓغ جَُحُش ٓالتغ 419رحٓغ جالهٔـ      

 ٛـ 662عَ رحٓغ جُظحٛـ ذيرـك جُر٘ؼهؼجؿٟ ٓؼجٖٝٓ جالٓخِٚ جًُِٔٔٞيٚ           

 ٛـ 204-218ٝٓؼع٠ِ رحٓغ جُ٘حٍـ ٓضٔؼ ذٖ هالٕٝٝ                    

 جصٔؼ كٌـٟ جٕ ٛؾٙ جالذٞجخ هؼ ىيؼت ٖٓ جُضزـ / ٝيؾًـ ػ -

ٝجمتغؼّ ك٠ ذ٘حء جُزؼؿجٕ عِئ ٖٓ جُضزحؿٙ ٝجالرـ ًٝحٕ جُـحُد ك٠ ذ٘حء جُٔنزؼ 

رقجء جُظحٛـٙ ٖٓ جُرٞجذٚ جُئحُيٚ ك٠ٜ ٖٓ جُضزحؿٙ جمتغؼجّ جالرـ كئح ػؼج جأل

 .جَُٔوُٞٚ 

ػ٠ِ جُطحيو إٔ جُنٞؿ جُئح٠ُ جُؾٟ ىيؼٙ ذؼؿ جُزٔح٠ُ ٝجُؾٟ ًحٕ / ٝيؾًـ ػ -

جُت٠ توغ ذحُطـف  ،ٓالٍوح ُٞجرٜٚ ٛؾج جُزحٓغ جُئحُيٚ جُيـهيٚ هؼ مؼ كتضٚ جُرحخ

جُيـهيٚ رٔيؼٜح مٞجء جُرحخ  جُــذ٠ ُٜؾٙ جُٞجرٜٚ ًٔح مؼ أذٞجخ جُٞجرٜٚ جُئحُيٚ

ِغ أٝ جُرحذحٕ جُٔٞرٞػجٕ ك٠ ٓـف جُِْغ مٞجء ػٖ ْجُرحؿف جُؾٟ ًحٕ يتٞمٔ جُ

 .جُــذيٚ جٝ جُز٘ٞذيٚ جُيـهي جُظِٚ جُئحُيٚ
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ُْ يترن ٖٓ جُٞجرٜٚ جُـتينيٚ        

جال ٛؾج جُٔؼعَ جُرحؿف ٝكتضٚ ذحخ 

 . ٓؼوٞػٙ ذنيطٚ ػ٠ِ ينحؿٙ

ؼؼ جُٔؼعَ جُـتين٠ جُؾٟ يتٞمٔ ٝي

جُِْغ جُز٘ٞذ٠ جُيـه٠ ٖٓ أْٛ 

ٔ ٓنتطيَ ٝيتغؾ ٓنو ،ٓؼجعَ جُزحٓغ

 ٓنتؼـُ، ٝيتٌٕٞ ٖٓ ًتِتيٖ

ّغٔيتيٖ ٖٓ جُضزحؿٙ ذٞجهغ ًتِٚ 

ػ٠ِ ًَ رحٗد ٖٓ رحٗر٠ جُٔٔـ 

ٝجُٔـط٠ ذورٞ ٠ُٞٓ جُٔضَٞؿ ذيٜ٘ٔح 

هرٞ ٓوٞمٚ جمطٞجٗيٚ ٖٓ )ٓؼذد 

د يإػٟ ٝجُؾٟ يإػٟ ج٠ُ ػؿ( جالرـ

 ج٠ُ كتضٚ ذحخ ػعٍٞ ٓنتطيِٚ 

ٖٝٓ جُ٘ٔحؽد جُرحهيٚ ُٜؾج جُ٘ٔٔ ٖٓ  -

هتضحت جألذٞجخ جُٔنتطيِٚ ٝجُت٠ 

                        :                  تـرغ ج٠ُ جُؼَـ جُلح٠ٔٓ

  ٛـ419حٓغ جالهٔـ ر

 ٛـ 444ٝجَُحُش ٓالتغ  

 ٛـ 601ٝجُٔؼجؿك جَُحُضيٚ ٖٓ جُؼَـ جأليٞذ٠  

 ،ؼؼ ٛؾج جُٔؼعَ ٖٓ أهؼّ جٓخِٚ جالذٞجخ جُرحؿفٙ ك٠ جُٔ٘يحت جُؼي٘يٚ ذَٔـٝي -  

أيْح يٞرؼ ػ٠ِ  ، ػ٠ِ جُطحيو إٔ ٛؾج جُٔؼعَ تتٞمطٚ كتضٚ ذحخ ٓؼوٞػٙ/ ٝيؾًـ ػ

فعـف ػوؼ ًَ ،ًَ رحٗد ٖٓ رحٗريٜح ػعِتيٖ ٓنتطيِيٖ ٓؼوٞػتيٖ ذؼوؼ ٓؼذد 

 ؼ أىـٓٚ فعـكيٚ ٗرحتيٚ ٜٓ٘ٔح ذقعحؿف ٗرحتيٚ ٓٞؿهٚ ذحؿفٙ ٝأملَ ؿر٠ِ جُؼو

ٝذٞمٔ ًَ ػعِٚ صِيٚ فعـكيٚ ػرحؿٙ ػٖ ىٌَ ٓؼيٖ ذؼجعِٚ فعحؿف ٛ٘ؼميٚ 

 .ٝٗرحتيٚ 

جصٔؼ كٌـٟ جٗٚ يٞرؼ ٗوو ٖٓ جٌُتحذٚ جُ٘نغيٚ ػ٠ِ جُرٞجذٚ ٝٗويت ػ٠ِ / ٝيؾًـ ػ

جُزؼجؿ جُؼجع٠ِ جُٞجهغ ػ٠ِ ئيٖ جُٔؼعَ فعحؿف ٓ٘ضٞتٚ ػ٠ِ جُضزحؿٙ ػظئٚ 

 ٠ رٞجٗد جُزؼؿجٕ جُغحؿريٚ فعحؿف جعـٟ ال توَ ػٜ٘ح جٛٔيٚ ٝٗويت ػِ .جالٛٔيٚ

ًٝحٕ ػ٠ِ جُرٞجذٚ ُٞصٚ ؿعحٓيٚ ٗوو ػِيٜح ذحُغٔ جٌُٞك٠ ٌٗ مزَ ػِيٚ تحؿيغٜح 

ٝهؼ فجُت ٓؼحُْ جُٞجرٜٚ جُــذيٚ ُٜؾٙ جُرٞجذٚ ٝجعتلت ٝؿجء ذ٘حء جُورٚ جُٔؼـٝكٚ 

 .ذورٚ أٓيـ جُزيٞه ذؼؿ جُزٔح٠ُ 

 

 

 



 

 ٓثؾٗت٠ جُزحٓغ  -6

 

توغ ٛحتيٖ جُٔثؾٗتيٖ ك٠ ؿًٖ جُزحٓغ     

  جُئح٠ُ ٝجُــذ٠ ٝهحػؼتٜٔح ذحؿفٙ ُِغحؿد

كوؼ ىيؼ  ٓضٔٞػ ٓـم٠/ ٝٓروح ٌُالّ ػ -

جُزقء جُنل٠ِ ٖٓ جُٔثؾٗٚ ٖٓ جُضزـ ْٝٛ 

 أهؼّ جُٔحؽٕ جُضزـيٚ جُرحهيٚ ذٔؼي٘ٚ جُوحٛـٙ 

 .أٓح جُونْ جُؼِٟٞ كوؼ ىيؼ ٖٓ جالرـ

غـٙ ٝؽُي ذنرد ٝت٘ت٠ٜ جُٔثؾٗٚ ذيٌَ ٓر -

ٛـ جُؾٟ رؼػ 240ذيرـك جُزحىٌ٘يـ 

جُٔثؾٗتيٖ ػ٠ِ ٓـجف جُٔحؽٕ جُنحتؼ ك٠ 

 .ػَـٙ 

أٓح ػٖ ظحٛـٙ ذـٝف جُٔثؾٗتيٖ ٝظحٛـٙ  -

كتـرغ  ،ذ٘حء جُٔثؾٗتيٖ ػٖ ٗحٍيت٠ جُٞجرٜٚ

أهؼّ أٓخِتٜح ج٠ُ رحٓغ جُٜٔؼذٚ ذتٞٗل جٝ 

جُرـريٖ جُٔٞرٞػيٖ ذٔنزؼٟ جُقيتٞٗٚ 

 مٚ صٍٞٝمٞمٚ ٝك٠ ٓنزؼ مٞ

 .أصؼٛٔح ج٠ُ ٓثؾٗٚ 

 ٝيضئ ذٌَ ٓثؾٗٚ ؿالف صزـٟ ؽٝ ٓنؤ  -

  .ٓـذغ ذٚ ٓيَ ٛـ٠ٓ عليق

 ٝٛ٘حى ؿأييٖ ك٠ مرد ذ٘حء ٛؾٙ جالؿِلٚ صٍٞ جُٔثؾٗتيٖ -

 جُـأٟ جالٍٝ * 

جُـؿرٚ ك٠ تؼػيْ جُٔثؾٗتيٖ ٝجُغٞف ػِيْٜ ٖٓ جالٜٗيحؿ ذؼؼ تزؼيؼٛٔح ٝجُؼُيَ        

ٛـ فيؼ ك٠ ٓ٘حؿٙ رحٓغ ذحخ جُلتٞس 041جٗٚ ك٠ ػحّ  ػ٠ِ ؽُي ٓحؽًـٙ جُٔوـيقٟ

 .ٝػَٔ ُٜح جالؿًحٕ أٟ إٔ جُقيحػٙ ك٠ جُٔثؾٗتيٖ ٝجًرٜح ػَٔ جالؿًحٕ صت٠ ال تٜ٘حؿ 

 جُـأٟ جُخح٠ٗ* 

ػ٠ِ جُطحيو جُـؿرٚ ك٠ جعلحء جُتٌٞيٖ جُٔؼٔحؿٟ جُٔغتِق / ًٔح يّٞضٚ ػ       

 0ؼٙ ٓـذؼٚ ٠ٛ جُطحذن جالٍٝ حْ صيج تتٌٕٞ جُٔثؾٗٚ جُئحُيٚ ٖٓ هحػ ،ُِٔثؾٗتيٖ

 .ٓٞجذن جمطٞجٗيٚ ٓنتؼيـٙ 

ٓٞجذن  4ك٠ صيٖ جٕ جُٔثؾٗٚ جُــذيٚ تتٌٕٞ ٖٓ هحػؼٙ ٌٓؼرٚ يِيٜح ٓحذن ٓـذغ حْ 

 .ٓخٔ٘ٚ 

ٝيـرغ ٛؾج جالعتالف ك٠ جُتَٔيْ جُٔؼٔحؿٟ ُِٔثؾٗتيٖ ُت٘حكل ٓزٔٞػٚ ٖٓ  -

 .جُٜٔ٘ؼميٖ ػ٠ِ ذ٘حء جُٔثؾٗٚ ذيٌَ ٓؼيٖ ػٕٝ جىـجف ػحّ 

م٘ٞجت ٖٓ ذ٘حتٜٔح ٝؽُي ُِتغٌِ ٖٓ  8ٓٔح رؼَ جُضحًْ يلٌـ ذر٘حء جُـالكيٖ ذؼؼ  -

 .ٛؾج جالعتالف ُٝٔـجػحٙ م٘ٚ جُتٔححَ جُت٠ تٔيقت ذٜح جُلٕ٘ٞ ٝجُؼٔحؿٙ ٝجالمالٓيٚ 



ٝػ٠ِ جُـؿْ ٖٓ جالعتالف ذيٖ جُٔثؾٗتيٖ ك٠ جُتَٔيْ جُٔؼٔحؿٟ ئال جٜٗٔح جتلوح ك٠  -

 .نتؼيـ ك٠ ًَ ٜٓ٘ٔح ٝرٞػ مِْ صِق٠ٗٝ ػجع٠ِ ٓ

 ٌُٜٝ٘ٔح جعتِلح ك٠ ك٠ جُؼٔٞػ جالٝمٔ جُؾٟ تِتق صُٞٚ جُنالُْ -

كل٠ جُٔثؾٗٚ جالمطٞجٗيٚ جُئحُيٚ جُٔنؤ ٓـذغ ،ك٠ صيٖ جٕ جُٔنؤ ٓنتؼيـ ك٠  - 

 .جُٔثؾٗٚ جُــذيٚ 

حـج ذحُؼٔحؿٙ جُٔــذيٚ كـيؼ جُيحكؼ٠ جٜٗٔح تأ/ ٖ كيؾًـ ػجٓح ػٖ أٍَ جُـالكي* 

صيج ظٜـ جالٗضؼجؿ جالٗنيحذ٠ جُغليق ك٠ هحػؼٙ ًَ ٖٓ ٓثؾٗٚ رحٓغ  ،ٚٝجالٗؼُني

 جُويـٝجٕ ٝٓ٘حؿٙ ٓؼي٘ٚ مٞمٚ ٝٓثؾٗٚ رحٓغ هـٓرٚ 

 

 

 ٝكئح ي٠ِ تّٞيش ٌَُ ٓثؾٗٚ ذحُتلَيَ  *                    

 جٓحٍ     / ػ٠ِ ٝػ/ ًٔح ٝؿػ ك٠ ًتحخ ػ                       

 جُٔثؾٗٚ جُئحُيٚ *   

             

ٓٞجذن جمطٞجٗيٚ  0ٝتؼِٞٙ  ،تتٌٕٞ ٖٓ هحػؼٙ ٓـذؼٚ ٠ٛ جُطحذن جالٍٝ           

 .ٓنتؼيـٙ 

ٝٛٞ  ،ٝجُونْ جُؼِٟٞ ٖٓ جُٔثؾٗٚ

 ،جُؾٟ ىيؼٙ ذيرـك جُزحىٌ٘يـ

ٖٓ جؿذغ ٓٞجذن ٓخٔ٘ٚ تضئ  ٌٕٞيت

ذحُخالحٚ جُؼِيح ٜٓ٘ح ٍلٞف ٖٓ 

 ،جُٔوـَٗحت

ٝتؼِٞٛح رٔيؼح هٔٚ جُٔثؾٗٚ ٠ٛٝ ٖٓ 

 .ف جُٔرغـٙ ٓـج

يٞرؼ ػ٠ِ ٛؾٙ جُٔثؾٗٚ فعحؿف 

  .ًتحذحت ًٞكيٚ ٓٞؿهٚ

ُٜٝؾٙ جُٔثؾٗٚ ذحخ ٓنتطيَ ٓتٞد 

ذؼتد ٓض٠ِ ذحُقعحؿف يؼِٞٙ ُٞصٚ 

 .ذٜح ًتحذحت ٓٞؿهٚ 

 

 جُٔثؾٗٚ جُــذيٚ * 

     

تتٌٕٞ ٖٓ هحػؼٙ ٌٓؼرٚ ٠ٛٝ          

   ٓٞجذن  8تتٌٕٞ ٖٓ 

جُطحذن جالٍٝ هحػؼٙ ٓـذؼٚ يؼِٞٛح 

ٓٞجذن ٓخٔ٘ٚ تتؼؿد ك٠ عٔنٚ 

 جؿتلحػٜح تؼؿرح ِٓضٞظح

ٝي٠ِ ؽُي جُونْ جُؼِٟٞ ُِٔثؾٗٚ ٝذ٠٘ ٖٓ 



 جالرـ ك٠ ػٜؼ ذيرـك جُزحىٌ٘يـ 

 كٞم ٛؾٙ جُطٞجذن يتٌٕٞ ٖٓ ٓحذويٖ ٓخٔ٘يٖ 

جُتق صٍٞ جُطحذن جُخح٠ٗ ٜٓ٘ٔح ٍلحٕ ٖٓ جُٔوـَٗحت ي٠ِ ؽُي هٔٚ جُٔثؾٗٚ ٠ٛٝ 

 ٖٓ ٓـجف جُٔرغـٙ جيْح 

 أٓتحؿ  4ؾٙ جُٔثؾٗٚ أهَ جؿتلحػح ٖٓ جالعـٟ خٝيالصع إٔ ٛ

ٛؾج ٝهؼ جٓتالت ٓنطضحت جُزؼؿجٕ جُغحؿريٚ ُٜؾٙ جُٔثؾٗٚ 

 ذحُقعحؿف ٝعحٍٚ صٍٞ ٓحذوٜح جالٍٝ جُٔـذغ 

 

جصٔؼ كٌـٟ إٔ ذٌَ ٖٓ ٛحتيٖ جُٔثؾٗتيٖ جفجؿ / ٝيّٞش ػ -

ٓ٘وٞه ذحُغٔ جٌُٞك٠ كيٚ جيحت هـجٗيٚ ٝٓنزَ ػِيٚ جمْ 

 ًحٕ جُتحؿيظ ٓنزال ػِيٚ جُضحًْ ذحٓـ هللا ٝ

ٌُٖٝ ك٠ جفجؿ جُٔثؾٗٚ جُئحُيٚ جمْ جُضحًْ ٝىٜـ ؿرد  -

ٝهؼ موطت جُن٘ٚ جٓح جٌُ٘ جُٔ٘وٞه ك٠ جُٔثؾٗٚ جُــذيٚ 

  .ٝؿػ ًحٓال

ٌَُٝ ٖٓ جُٔثؾٗتيٖ هحػؼتحٕ هحػؼٙ ػجعِيٚ ٝهحػؼٙ عحؿريٚ  

 .ًٝال جُوحػؼتيٖ ٖٓ ػٜؼ جُضحًْ 

و ػ٠ِ ذؼٕ جذٞ جُضٔؼ كـؿ٠ِ جٗٚ ٗو/ ٝيؾًـ ػ

جُٔثؾٗتيٖ فعحؿف ٗرحتيٚ ٝٛ٘ؼميٚ ٓتو٘ٚ ٛؾج ذحالّحكٚ 

 ج٠ُ جالىـٓٚ

 .جٌُتحذيٚ ذحُغٔ جٌُٞك٠ جُٔقٛـ  

 

 جُؼػحٓحت ٝجُؼوٞػ  -2

 

ؿًحٕ جُؼؼيؼ ت ػػحٓحت ٛؾج جُزحٓغ ٖٓ جالرـ ٝذأٓضٔٞػ ٓـم٠ جٗٚ ىيؼ/ يؾًـ ػ     

 .ذ٘يت ٖٓ جالرـ جيْح ٜٓ٘ح أػٔؼٙ ٓؼٓزٚ 

جُٔٞرٞػٙ ػ٠ِ رحٗر٠ جُـٝجم جُؼٔٞػٟ ػ٠ِ جُٔضـجخ ٛيثٚ  ٝتتغؾ جُؼػحٓحت -

    T صـف 

ٝيـتٌق ػ٠ِ جُؼػحٓحت ػوٞػ ذيٌَ صؼٝٙ جُلـك جُٔؼذد ٌُٖٝ ٓغ ٓالصظٚ ٝرٞػ  -

 .جُلتـٙ ٝرؼػت ك٠ كتـٙ الصوٚ  كـذٔح التـرغ ج٠ُ ٗلل ،ػوٞػ تغحُق ٛؾج جُيٌَ

ٝهؼ ،حٓحت ذيٖ جُؼوٞػ ٝيالصع ٝرٞػ ٓحهحت ٓطحُٝٚ ٓؼوٞػٙ ذؼوؼ ٓؼذد كٞم جُؼػ -

كحػيؼت ٝك٠ ًَ ذؼٗٚ "أىحؿ جُٔوـيقٟ جُيٜح ػ٘ؼ صؼيخٚ ػٖ تزؼيؼ جُزحٓغ كيؾًـ 

 " ٜٓ٘ح ٓحم

جٗٚ ىيؼت ذؼِ أرقجء ٖٓ جُزحٓغ جٓحٍ جُؼٔـٟ / ػ٠ِ جُطحيو ٝػ/ ٝيؾًـ ػ  -   

/ ذحُضزـ ٝيؾًـ جُؼػحٓحت جُٔطِٚ ػ٠ِ جَُضٖ ٖٓ ظِٚ جُورِٚ ٝيتلن ٓؼٚ جيْح ػ

 جصٔؼ كٌـٟ

 كيوٍٞ جُؼػحٓحت جُٔطِٚ ػ٠ِ جَُضٖ ٖٓ ذالٓٚ جُٔضـجخ  

 .ٝػوؼٛح هرَ تزؼيؼٙ ٖٓ جُضزـ



ػ٠ِ جيْح جٗٚ جمتغؼّ ك٠ جُزؼؿجٕ عِئ ٖٓ جالرـ ٝجُضزـ ٌُٖٝ ك٠ /ٝيؾًـ ػ -

جُـحُد ك٠ ذ٘حء جُٔنزؼ ًحٕ ٖٓ جالرـ صيج ذ٘يت جُؼػحٓحت جُْغٔٚ ػجعَ جُظالت 

 .ػجتـٙ  0/0ٖٓ ٝجُِٔتَوٚ ك٠ أؿًحٜٗح جألؿذؼٚ أػٔؼٙ 

ٝهؼ ػػٔت جُٞجرٜٚ جُئحُيٚ جُــذيٚ ٖٓ جُغحؿد ٝجُزٜٚ جُــذيٚ ذؼػحٓٚ محٗؼٙ  -

 .هطحػٜح َٗق ػجتـٟ 

ًٔح كتش ذحُزقء جُؼِٟٞ ٖٓ رؼؿجٕ جُزحٓغ كتضحت ىرحذيي ٓؼوٞػٙ ذؼوٞػ ٓؼذرٚ  -

ًحٗت ٓـيحٙ ذحصزرٚ رَيٚ ٓلـؿٚ ٓقعـكٚ ذغحؿف ٗرحتيٚ ٝٛ٘ؼميٚ ًٝحٕ يضئ 

 .ٖٓ ًتحذحت ًٞكيٚ ذٜح جيحت هـجٗيٚ ذٜح جٓحؿ 

 

أٗٞجع  0ػ٠ِ جُطحيو جٗٚ تْ جمتغؼجّ / ٝيّٞش ػ -

 : ٖٓ جُؼػحٓحت 

جُؼػحٓحت جُغحؿريٚ جُٔطِٚ ػ٠ِ جَُضٖ ٠ٛٝ *       

ٓنتطيِٚ جُوطحع ذحػٔؼٙ ِٓتَوٚ ك٠ جُزٞجٗد جُؼجعِيٚ 

 .كؤ 

ػػحٓحت جُرحتٌحت جُؼجعِيٚ ٝجُت٠ يٞرؼ ك٠ ًَ *        

 .ػجتـٙ  0/0ح أػٔؼٙ ِٓتَوٚ ؿًٖ ٜٓ٘

 .Tٝجُت٠ تأعؾ ىٌَ ػػحٓحت جُٔزحف جُوحٓغ *        

جُؼػحٓتحٕ جُٔضيطتحٕ ذحُؼوؼ جالٝمٔ ُٞجرٜٚ *        

( L)جُٔزحف جُٔطِٚ ػ٠ِ جَُضٖ تأعؾ ىٌَ صـف 

 .ٝجيْح جُؼػحٓتحٕ جُضحٓحتحٕ ُِورٚ

  

 ٖٝٓ جُزؼيـ ذحُؾًـ ٛ٘ح ** 

تيرٚ ػػحٓحت ذٖ جٕ ػػحٓحت ٛؾج جُزحٓغ  -      

ُٕٓٞٞ ٝجٕ ًحٗت أهَ رٞػٙ ك٠ جُت٘ليؾ ًٔح يـٟ 

 ًـيقٍٝ 

ًٔح جٜٗح جيْح ال ت٘ت٠ٜ ذتيزحٕ ٗحهٞميٚ ٓخِٔح ٛٞ صحٍ  -      

ٝتحؿ جُت٠ جصٔؼ كٌـٟ جٕ جأل/ُٕٞ كٌٔح يوٍٞ ػػػحٓحت ذٖ ٓٞ

ًحٗت تـذٔ جُؼػحٓحت تضت أٓـجف جُؼوٞػ تتٌٕٞ ٖٓ ُٞصحت 

 حتيٚعيريٚ تزـٟ ػِيٜح فعحؿف ٗر

ىريٜٚ ذؼوٞػ ذٖ  جصٔؼ كٌـٟ/ يؾًـٛح ػ أٓح ػٖ ػوٞػ جُٔنزؼ ك٠ٜ جيْح ًٔح -      

ٝأؿِد ،ٝجٕ ًحٗت ذؼِ جُؼوٞػ ُْ يظٜـ كيٜح جالٗتلحط ،ُٕٓٞٞ ٓؼذرٚ ٝٓ٘لٞعٚ 

 .جُظٖ إٔ ٛؾٙ جُؼوٞػ رؼػت ٝجتغؾت ىٌَ أعـ ؿيـ جُت٠ ًحٗت ػِيٚ 

  

ٚ ٝٝجرٜحت جَُضٖ ٖٓ جُؼجعَ ٝهؼ تْ تتٞيذ ٝجرٜحت جُزحٓغ جُغحؿري *        

ذٌَ ٜٓ٘ح عٔل ػؿرحت يتٞمٔ ًَ ٜٓ٘ح ( جُٔؼؿرٚ)ذَق ٖٓ جُيـجكحت جُٔن٘٘ٚ 

ٛـ ػَ يؼ 240كتضٚ ٍـيـٙ ٓؼوٞػٙ ذؼوؼ ٓؼذد ٌٓ٘نـ ٖٝٓ جُٔضتَٔ جٜٗح رؼػت 

جصٔؼ كٌـٟ جٗٚ تـتٌق ٛؾٙ / ػ٠ِ جُطحيو ٝػ/ذيرـك جُزحىٌ٘يـ ًٔح يؾًـ ػ



٠ِ أىٌحٍ فعـكيٚ ٓلـؿٚ ٖٓ ٝؿيؼجت ٝأىٌحٍ ػ٠ِ ىـئ ّين ييتَٔ ػ جُيـجكحت

 .ِْٓؼٚ 

 

 فعـكٚ جُٔنزؼ *** 

 

جصٔؼ كٌـٟ كحٕ ٛؾج جُزحٓغ ُْ / ًٔح يـٟ ػ          

يغِٞ جٟ رقء ٓ٘ٚ ٖٓ جُقعحؿف كوؼ ًحٗت 

 : جُقعـكٚ تٔال أٓحًٖ ٓتؼؼػٙ ك٠ جُزحٓغ ك٘زؼ 

جألٝتحؿ جُت٠ تـذٔ جُؼػحٓحت تضت جٓـجف *       

تزـٟ ػِيٜح ٖٓ ُٞصحت عيريٚ جُؼوٞػ ٝتتٌٕٞ 

  .فعحؿف ٗرحتيٚ ٓت٘ٞػٚ

جُ٘ٞجكؾ جُٔلتٞصٚ ك٠ رؼؿجٕ جُٔنزؼ جُورِيٚ *      

ٝجُيـهيٚ ٝجُــذيٚ ٌٓنٞٙ ذنتحتـ رَيٚ ٓلـؿٚ 

ٖٝٓ ٛؾٙ جُ٘ٞجكؾ ٗحكؾتحٕ ك٠ رؼجؿ جُورِٚ ػ٠ِ 

ينحؿ جُٔضـجخ ٝهؼ تؼؼػت كيٜح أٗٞجع جُقعحؿف 

 ٜٓ٘ح

  .ُ٘رحتيٚجُقعحؿف جُغطيٚ ٝجُٜ٘ؼميٚ ٝج 

ًؾُي ذٞجذٚ جُٔنزؼ جُئحُيٚ ٝأذٞجذٚ *      

  .جُزحٗريٚ ٓضالٙ ذحُ٘وٞه جُقعـكيٚ

 ًؾُي ك٠ جُزؼؿجٕ جُغحؿريٚ ُِٔثؾٗتيٖ*      

  .أىـٓٚ ٓغتِلٚ جألىٌحٍ ٝجُقعحؿف 

أيْح تضت موق ذيت جَُالٙ ك٠ جُٔنزؼ كٞم جُؼوٞػ ٝجُزؼؿجٕ جفجؿ ٖٓ *      

ٕ ٛؾج جالفجؿ ئتؼ تضت جُوٞجػؼ جُٔـذؼٚ ُِورحخ جُخالحٚ جُغٔ جٌُٞك٠ جُٔقٛـ ًٔح ًح

 .ٝصٍٞ ذؼِ جُ٘ٞجكؾ 

 .ًؾُي جُيـكحت جُت٠ ًحٗت تؼِٞ رؼؿجٕ جُٔنزؼ جُغحؿريٚ *     

 

تؼؼػت أٗٞجػٜح كٜٔ٘ح جُقعحؿف ،أيْح ذزحٗد تؼؼػ جُقعحؿف ك٠ جُٔنزؼ *** 

  ذَ ٝتؼؼػت جألىٌحٍ ُِ٘ٞع جُٞجصؼ،جُ٘رحتيٚ ٝجُغطيٚ ٝجُٜ٘ؼميٚ 

أٝ  تطيِٚ جٝ ٓـذؼٚ أٝ ٓؼيً٘ٚؾُي ت٘ٞػت أىٌحٍ جإلٓحؿجت جُت٠ جصتٞتٜح ك٠ٜ ئٓح ٓن

 .ٓؼوٞػٙ 

 

ٝئؽج تضؼح٘ح ٓخال ػٖ فعحؿف جُٔضـجخ ٝجُت٠ ُْ يرن ٜٓ٘ح ػؼج رقء ٖٓ جٓحؿ *** 

ٖٓ فعحؿف جُٔضـجخ إٔ جُقعحؿف  جُطحهٚ جُينـٟ ٌُٖٝ ينتؼٍ ٖٓ جألرقجء جُرحهيٚ

غحؿد ًٝحٗت ٛؾٙ جُقعحؿف ػرحؿٙ ػٖ ميوحٕ ٝجٝؿجم ًحٗت تٌنٞٙ ٖٓ جُؼجعَ ٝجُ

 .ٗرحتيٚ جٓتؼت جٗض٘حءجتٜح صٍٞ ٓزٔٞػٚ ؿأميٚ ٝمط٠ تلـػت ٜٓ٘ح ٝتيحذٌت ٓؼٜح

  



ٝال ىي إٔ فعحؿف جُٔثؾٗتيٖ ٠ٛ أًخـ فعحؿف جُٔنزؼ جذؼجػح ٝت٘ٞػح *** 

ًحٕ  ٝئؽجٝجصتلحظح ذطحذؼٜح جُؼتين ٝؽُي ٗظـج ُٞرٞػ جُـالكيٖ جُٔضحٓيٖ ذحُٔثؾٗتيٖ 

ٖٓ صنٖ جُضع إٔ ٛؾيٖ جُـالكيٖ تنررٞج ك٠ جُضلحظ ػ٠ِ جُقعحؿف جُٔٞرٞػٙ ك٠ 

 .جُٔثؾٗتيٖ ٖٓ جُتؼٛٞؿ ٝجُتالى٠ 

  .كاٗٚ ٖٓ مٞء جُضع إٔ ٛؾٙ جُقعحؿف جُـجتؼٚ ٓغترثٚ ٝؿجء ٛؾيٖ جُـالكيٖ  

ئ٠ُ أْٛ ػَ٘ـ ٖٓ ػ٘حٍـ جُقعحؿف ك٠ جُٔثؾٗتيٖ ٛٞ ػَ٘ـ أصٔؼ كٌـٟ / ٝيييـ ػ

أىٌحٍ ٓغتِلٚ أذنطٜح ؽُي  14جُتقٝين ، صيج يضتٟٞ ػ٠ِ أًخـ ٖٓ جُتٞؿين ٝ

جُيٌَ جُؾٟ جُتوي٘ح ذٚ ػ٠ِ ذٞجذٚ جُٔنزؼ ٝجُؾٟ يوتَـ ػ٠ِ محم ٗرحتيٚ تزـٟ 

 ٓ٘ض٘يٚ ك٠ صِوحت ٓتالٍوٚ ت٘رخن ك٠ ػجعِٜح ٝؿيوٚ ٖٓ كٌ ٝجصؼ 

ٜح ٝٛ٘حى ىٌَ ٓرنٔ جعـ تٔتؼ جُنحم ٓتزؼؼٙ ٝتِو٠ ٝؿهٚ ٖٓ كَيٖ ،ٓـٙ ػٖ ئي٘

 ٞهٜح، ٝٓـٙ ػٖ ينحؿٛح ٖٝٓ تضتٜح ٖٝٓ ك

ٝئ٠ُ رٞجؿ ٛؾٙ جُقعحؿف جُ٘رحتيٚ تٔتؼ جفجؿجت ٝئٓحؿجت أعـٟ ٗويت ك٠ *** 

أىٌحٍ ٛ٘ؼميٚ ٖٓ عطٞٓ ٓتؼجعِٚ تـمْ 

 .ِْٓؼحت مؼجميٚ جُقٝجيح 

أٝ ٓنتطيالت ٓنتؼيـٙ جألٓـجف أٝ ػٝجتـ 

ٝأَٗحف ػٝجتـ ٓلـؿٚ أٝ ٓؼي٘حت ٖٓ أؿذؼٚ 

 . جت عٔنٚ ؿؤٝككًَٞ أٝ ٗزّٞ ؽ

 

ٝٗالصع ٝكـٙ جُ٘وٞه جُغطيٚ جُت٠ ًحٗت *** 

تقيٖ جُٔنزؼ، ٝجُٔترو٠ ٖٓ ٛؾٙ جُ٘وٞه هِيَ 

 .رؼج ٓٔح ًحٕ ك٠ ػجعَ جُٔنزؼ ٝصٍٞ ٍض٘ٚ 

ٝٓحفجُت تـٟ أرقجء ٖٓ جإلفجؿ جُؾٟ ًحٕ يضئ 

ذرالٓٚ جُٔضـجخ ٝذؼِ جألمحًيد ٝأرقجء أعـٟ 

 جُورٚٝرقء ٖٓ ئفجؿ ،تضت هحػؼٙ هرٚ جُٔضـجخ 

ًٝؾُي ترو٠  ،جُٔتطـكٚ ك٠ ئمٌٞخ جُٔضـجخ 

 رقء 

  .ٖٓ ئفجؿ جُرٞجذٚ ٝتروت ذؼِ جإلفجؿجت جُٔٞرٞػٙ صٍٞ جُٔثؾٗتيٖ

ٝجُ٘وو ك٠ ٛؾٙ جإلفجؿجت ٝئٕ ًحٗت رٔيؼح تترغ ٗٞػح  ٝهؼ جعتِق أمِٞخ جٌُتحذٚ

 .جُٔقٛـ  ٝجصؼج ٛٞ جُغٔ جٌُٞك٠

ٚ ذحؿفٙ ُْٝ يتـى كـجؿح ٖٓ ؿيـ إٔ أٓح ك٠ جإلفجؿجت جألعـٟ كوؼ جصتَ جُتقٛيـ ٌٓحٗ

ٝتظٜـ جُـٝس جُقعـكيٚ ٝجّضٚ هٞيٚ ك٠ ٛؾٙ جُِٞصحت جُل٘يٚ جُت٠ جمتطحع  ،ئألٙ

ٍحٗؼٞٛح إٔ ي٘نوٞج أذؼع ت٘نين ذيٖ رٔحٍ جُضـٝف جٌُٞكيٚ ٝؿهٚ جُقعحؿف 

 . ٝإٔ يـجػٞ ك٠ َٓ جُلـجؿحت ػؼّ جإلعالٍ ذرـٝف جُضـٝف ّٝٝٞصٜح  ،جُ٘رحتيٚ

 

ٛؾج جُزحٓغ يتيحذٚ ٓغ ذٖ ُٕٓٞٞ ك٠ جُؼػحٓحت كٜٞ أيْح يتيحذٚ  ٝجؽج ًحٕ*** 

ٓؼٚ ٖٓ صيج جُٔنحصٚ كٜٞ حح٠ٗ جُٔنحرؼ جتنحػح ذؼؼ ذٖ ُٕٓٞٞ ٝجٕ ًحٕ ذيت 

  .جَُالٙ ك٠ ًَ ٖٓ جُٔنزؼيٖ يتنحٝيحٕ



 أيْح يتيحذٜحٕ ك٠ ًخـٙ ػؼػ جألذٞجخ ٝجٕ ًحٕ ذٖ ُٕٓٞٞ أًخـ أذٞجذح 

خالحٚ جُرحؿفٙ ٝهؼ مرن ظٜٞؿ ٛؾٙ جُٔؼجعَ جُٔضٞؿيٚ ٝئٕ تٔيق جُضحًْ ذحُٔؼجعَ جُ -

 .ك٠ جُزحٓغ جالٟٓٞ ذؼٓين ٝرحٓغ هَـ جُضيـ جُيـه٠ ٝرحٓغ صـجٕ 

ٝيييـ ًـيقٍٝ ٝذحتٌُٞٞ ج٠ُ جٕ فيحػٙ رحٓغ جُضحًْ ذحٓـ هللا ػ٠ِ جُزحٗد جُيـه٠  -

 .ّ  64ٖٓ ىحؿع ذحخ جُلتٞس ج٠ُ جُز٘ٞخ ٖٓ رحٗد جُضحًْ ذضٞج٠ُ 

ٍ إٔ ٓؼعَ ٛؾٙ جُقيحػٙ ٛٞ ٓؼعَ ذحؿف ئال جٗٚ يتٔيق ػٖ جُٔؼجعَ ٝيْيق ًـيقٝ -

 .جُرحؿفٙ جالعـٟ ذحٗٚ يْْ ػ٠ِ رحٗريٚ ػوٞػج ٓلتٞصٚ 

 

جٓحٍ جُؼٔـٟ ج٠ُ ٓٔيقجت ٛؾج جُزحٓغ ٝجُت٠ ُْ / ػ٠ِ جُطحيو ٝػ/ ٝيْيق ػ*** 

 :ٗزؼٛح ك٠ جُزحٓغ جالفٛـ ٓخَ 

جُـتينيٚ ٝجُت٠ ظٜـت ك٠ رحٓغ ظحٛـٙ جُٔثؾٗتيٖ ػ٘ؼ ٗحٍيت٠ جُٞجرٜٚ *         

 .جُٜٔؼيٚ ذتٞٗل 

  .جُٔؼعَ جُرحؿف*        

 .جُورحخ جُخالحٚ ذـٝجم جُٔضـجخ *        

 

 

 جصٔؼ كٌـٟ/ ٝيّٞش ػ*** 

مٟٞ جُزؼؿجٕ جُغحؿريٚ  ،أٗٚ ُْ تترن أرقجء ًخيـٙ ٖٓ جُٔنزؼ جُؼتين -               

ػٛح ٝهرتٜح ٝذْغ ػػحٓحت ك٠ ٝأذـجد جُٔحؽٕ ٝذؼٗحتٜح ٝذالٓٚ جُٔضـجخ ٝػوٞ

 ،أمحًيد ذيت جَُالٙ ٝهِٚ ٖٓ جُؼوٞػ ٝهنْ ٖٓ ٝجرٜٚ ذيت جَُالٙ ػ٠ِ جَُضٖ

أٓح ٓإعـ جُٔنزؼ كوؼ ٛؼّ ذحًِٔٚ ُْٝ يترن ٖٓ جُٔز٘رٚ جُيـهيٚ ؿيـ ذحتٌٚ ٖٓ 

 .عٔنٚ ػوٞػ ٖٝٓ جُٔز٘رٚ جُيـهيٚ ؿيـ ػػحٓتيٖ

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تْ ت٘حُٜٝح ك٠ ٛؾج جُرضج هحتٔٚ ذحْٛ جُٔـجرغ جُت٠***

 

 ٓضٔٞػ ٓـم٠ / ُؼًتٞؿ ٓضحّـجت ك٠ جُؼٔحؿٙ جإلمالٓيٚ جُلحٓٔيٚ ك٠ َٓـ*

 جٓحٍ جُؼٔـٟ / ػ٠ِ جُطحيو ٝػًتٞؿٙ/ًتحخ جُؼٔحؿٙ ك٠ َٓـ جالمالٓيٚ ُؼًتٞؿ* 

 جصٔؼ كٌـٟ / ًتحخ ٓنحرؼ َٓـ ٝٓؼجؿمٜح ُؼًتٞؿ * 

 مؼحػ ٓحٛـ / جَُحُضيٖ ُؼًتٞؿٙ  ًتحخ ٓنحرؼ َٓـ ٝأُٝيحؤٛح* 

جذٞ جُضٔؼ / جُؼُيَ جُٔٞرق الْٛ جالححؿ جالمالٓيٚ ٝجُورطيٚ ك٠ جُوحٛـٙ ُؼًتٞؿ * 

 كـؿ٠ِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


