
            ً٘ رش٠ذ أْ رؼشف ِغزٜٛ ئثذاػه
 

ػغ أِبَ وً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد اٌزبٌٟ روش٘ب اٌسشف اٌزٞ ٠ش١ش ئٌٝ دسخخ  -

            ِٛافمزه ػ١ٍٙب: 

ٌه ُال رسبٚي رخ١ّٓ و١ف ع١د١ت اٌشخض اٌّجذع ثً ػغ ئخبثزه أٔذ ثأػٍٝ دسخبد اٌّظذال١خ فبٌزم١١ -   

بثبد ٌٚىٓ ٠فؼً أْ رىزت أٚي ئخبثخ رخطش ثجبٌه فٟٙ اٌسم١مخ فٟ اٌغبٌت ١ٌظ ٕ٘بن ٚلذ ِسذد ٌإلخ –    

ثؼذ اٌؼجبسح اٌخّغ١ٓ ٕ٘بن ئسشبداد ٌسغبة اٌذسخبد فال رٕظش ئ١ٌٙب ئال ثؼذ أزٙبئه ِٓ وً اٌؼجبساد -  
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ــــــــــــــــــبساداٌؼجـــــــــــــــــ أ  اٌشلُ 

أػًّ دائّب ٚأٔب ٚاثك إٟٔٔ أرجغ اإلخشاءاد اٌظس١سخ ٌسً      

 اٌّشىٍخ اٌزٟ رٛاخٕٟٙ .
1 

ِٓ اٌّؼ١ؼخ ٌٍٛلذ أْ أعأي أعئٍخ ال أرٛلغ ٌٙب ئخبثبد      

 2 طش٠سخ أٚ طس١سخ

أػزمذ ثأْ إٌّٙح إٌّطمٟ ٚاٌّزذسج ٘ٛ أفؼً اٌٛعبئً ٌسً      

 3 اٌّشىٍخ

 4 أز١بٔب أػجش ػٓ آساء رضػح ثؼغ إٌبط     

 5 أزشص وث١شا ػٍٝ و١ف١خ رم١١ُ ا٢خش٠ٓ ٌٟ     

 6 أشؼش ثأْ ٌٟ ِغبّ٘خ ألذِٙب ٌٍؼبٌُ     

 ٞ ِٓ أْ أزبٚي وغت سػبأْ أػًّ ِب أؤِٓ ثٗ أُ٘ ػٕذ     

 ا٢خش٠ٓ
7 

 8 اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ٚوأُٔٙ ِزأوذْٚ ِٓ أِٛسُ٘ ٠فمذْٚ اززشاِٟ     

 9 أعزط١غ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اٌظؼجخ ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ     

 11 أز١بٔب أرسّظ ثشىً غ١ش ؽج١ؼٟ ردبٖ ثؼغ األِٛس     

وث١شا ِب أزظً ػٍٝ أفؼً األفىبس ػٕذِب أوْٛ فبسغب ال      

 أػًّ ش١ئب
11 

 12 أػزّذ ػٍٝ أزبع١غٟ اٌذاخ١ٍخ ػٕذ اٌّجبدسح ٌسً ِشىٍخ ِب     

خ ِب أثذأ ثجؾء ػٕذ رد١ّغ ٚرظ١ٕف اٌّؼٍِٛبد ػٕذ زً ِشىٍ     

 اٌزٟ زظٍذ ػ١ٍٙب ٌٚىٓ أػًّ ثشىً أعشع ػٕذ زٍٙب
13 

أزت اٌٙٛا٠بد اٌزٟ رزؼٍك ثدّغ األش١بء ِثً اٌطٛاثغ /إٌمٛد      

 14 أٚ غ١ش٘ب ٚاعزّزغ ثزشر١جٙب زغت اٌسدُ / اٌزبس٠خ أٚ غ١ش٘ب

فٟ ِششٚع ِبأعشذ أز١بٔب ٚأٔغٝ وً ِب زٌٟٛ ٚأٔب أفىش        15 

ٌٛ وبْ ٌٟ األِش أْ أخزبس فأفؼً أْ أوْٛ ؽج١جب أػبٌح      

 إٌبط ػٍٝ أْ أوْٛ سزبٌخ ٠غزىشف األسع
16 

٠ٕزّْٛ ئٌٝ  اأعزط١غ اٌزؼبًِ ثغٌٙٛخ ِغ إٌبط ئرا وبٔٛ     

 17 ٔفظ اٌطجمخ االلزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ اٌزٟ أٔزّٟ ئ١ٌٙب

ّبي األش١بءٌذٞ لذس ػبٌٟ ِٓ اإلزغبط ثد       18 

 19 اإلزغبعبد اٌذاخ١ٍخ ال ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ زً اٌّشبوً     

٠ّٕٟٙ أْ ألذَ أفىبس خذ٠ذح أوثش ِٓ ا٘زّبِٟ ثّسبٌٚخ      

 21 اٌسظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ا٢خش٠ٓ ػ١ٍٙب

أ١ًِ ئٌٝ ردٕت اٌّٛالف اٌزٟ رشؼشٟٔ ثإٟٔٔ غش٠ت فٟ ٔظش      

 ا٢خش٠ٓ
21 



د رّٕٟٙ ِظبدس٘ب أوثش ِٓ ِؼّٛٔٙبػٕذ رم١١ُ اٌّؼٍِٛب       22 

 23 أفؼً اٌز٠ٓ ٠زجؼْٛ اٌشؼبس اٌمبئً ) اٌؼًّ لجً اٌزغ١ٍخ (     

 24 اززشاَ أٌزاد أوثش أ١ّ٘خ ِٓ اززشاَ ا٢خش٠ٓ     

أشؼش ثأْ اٌز٠ٓ ٠غؼْٛ ٔسٛ رسم١ك اٌىّبي أشخبص غ١ش      

 زىّبء
25 

 26 أزت اٌؼًّ اٌزٞ أؤثش ف١ٗ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ     

ِٓ اٌُّٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِىبْ ٌىً شٟء فٟ      

 ِىبٔٗ اٌظس١ر
27 

اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌشغجخ ٌزجٕٟ األفىبس اٌدذ٠ذح أشخبص غ١ش      

 28 ػ١١ٍّٓ

اعزّزغ ثمؼبء اٌٛلذ ثبٌزأًِ فٟ األفىبس اٌدذ٠ذح ٌٚٛ ٌُ ٠ىٓ      

 ٕ٘بن فبئذح ػ١ٍّخ رشخٝ ِٓ ٚساء ٘زا اٌزفى١ش
29 

ِب ال رثّش ؽش٠مخ ِب فٟ زً ِشىٍخ .. أعزط١غ أْ أغ١ش ػٕذ     

 31 ؽش٠مخ رفى١شٞ ثغشػخ

 31 ال أزت ؽشذ أعئٍخ رظٙش خٍٟٙ     

أعزط١غ رغ١ش سغجبرٟ ٌززٕبعت ِغ اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ أوثش      

 ِٓ لذسارٟ ػٍٝ رغ١ش اٌٛظ١فخ ٌززٕبعت ِغ سغجبرٟ
32 

ؼدض ػٓ زً اٌّشىٍخؽشذ األعئٍخ اٌخبؽئخ لذ ٠إدٞ ئٌٝ اٌ       33 

أعزط١غ فٟ وث١ش ِٓ األز١بْ رٛلغ اٌسً ٌٍّشبوً اٌزٟ      

 رٛاخٕٟٙ
34 

ِٓ اٌّؼ١غ ٌٍٛلذ رس١ًٍ اٌزدبسة اٌفبشٍخ ٚاألفؼً اٌزشو١ض      

 35 ػٍٝ اٌّغزمجً

ال ٠ٍدأ ئٌٝ االعزؼبساد ٚاٌزشج١ٙبد ئال األدثبء أِب اٌّفىشْٚ      

 ف١ّ١ٍْٛ ٌٍٛػٛذ ٚاٌطشذ اٌّجبشش
36 

أز١بٔب أعزّزغ ثّشب٘ذح اٌس١ً اٌؼجمش٠خ ٌٍّدش١ِٓ فٟ      

ٌذسخخ  خاٌّغٍغالد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ أٚ لشاءح اٌمظض اٌج١ٌٛغ١

ػ١ٍُٙ غإٟٔٔ وٕذ أسخٛ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ٔفغٟ أْ ال ٠مج  
37 

ٌسً ِشىٍخ ِب لجً أْ أزذد٘ب أٚ أػجش  ًز١بٔب وث١شح أثذأ اٌؼّأ     

 ػٕٙب
38 

أز١بٔب وث١شح أٔغٝ األش١بء ِثً أعّبء إٌبط ٚاٌشٛاسع      

ٚغ١ش٘ب…. ٚاٌطشق ٚاٌّذْ اٌظغ١شح   39 

 41 أشؼش ثأْ اٌؼًّ اٌشبق ٘ٛ اٌؼًّ األعبعٟ ٌٍٕدبذ     

 41 اػزجبسٞ ػؼٛ ِمجٛي فٟ اٌفش٠ك أِش ُِٙ ٌٟ     

 42 أػشف و١ف أػجؾ ِشبػشٞ اٌذاخ١ٍخ دائّب     

 43 أػزجش ٔفغٟ شخظب ِغئٛال ٠ٚؼزّذ ػ١ٍخ     

 44 أوشح األِٛس اٌغبِؼخ ٚغ١ش اٌّزٛلؼخ     

 45 أفؼً اٌؼًّ ِغ ا٢خش٠ٓ ودٙذ خّبػٟ ػٍٝ اٌؼًّ اٌفشدٞ     

رىّٓ اٌّشىٍخ ػٕذ اٌىث١ش ِٓ إٌبط فٟ أُٔٙ ٠أخزْٚ األِٛس      

َثدذ٠خ أوثش ِٓ اٌالص  
46 

اٌزٛلف ػٓ اٌزفى١ش ف١ٙب غأفىش وث١شا فٟ ِشبوٍٟ ٚال أعزط١       47 

 48 اٌىغت اٌغش٠غ ٚاٌشازخ ١ٌظ ُِٙ ٚاألُ٘ ٘ٛ رسم١ك أ٘ذافٟ     

ٌٛ وٕذ أعزبرا خبِؼ١ب ٌمّذ ثبٌزذس٠ظ فٟ اٌّمشساد اٌّج١ٕخ      

 ػٍٝ زمبئك ١ٌٚغذ رٍه اٌزٟ رؼٕٟ ثبألفىبس إٌظش٠خ
49 

 51 ئٕٟٔ أفىش وث١شا فٟ ٌغض اٌس١بح ٚأعشاس اٌىْٛ ٚاٌخٍك     
 


