
















را•ثتسلةضبا•لام•صتلاةكرش
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/ر~~ا~~ةلوادت•لالو••لا
٨م١/١٩٩،(لثا••لاد•نلاىدفنلا ٧٩.٨ ١٨.٦ ١•٤٨ .ل٤ ٩ر٩١
ةرجان•للة•لامرقاروايفرا•ننسا

-.~٨.>٩٩ ل٦
ةنيدمممأ

٨و))ال١١ليفا•ه~ ٦ ٤.٦٩ه.٤<١١•١٦٩٦.١٩٣م 
٨~هة•ماقل•ماحمف•لاكت ٧.ء١٤٧.ل١
٣م٥٧ا)١ ١ط•س•تلامع•بلادو•عينيدم ٩١ءمال٥٨ 
)١٣ليليو•تلاراج•لادو•عينيدم

٨ <٠ ٩٨م٩ كر٤١٠•٧٧٤٧م١

نرزخم
٣الم٤٤ ٩٨ ر١٩٧٧٧ م٩ ٩)١)(يفاص~ .٤

را•غعطقوهدعاسمداومحدوتسم
٧.٨ ا•١٥٨ر١١٥١٦١(ىفا•ه- ا . ء٤.٩٤.٩٧٧ه١

٣لا١(ىهرخأةنبدمهدصر~ومهذ ٧ ٨هه. ٦ه١ ٦.٩م  له/ل١•.ه)٨.

٤٧>٩٩٨ةلوادت•لالوص~ايلا•جإ ١~٩ر٦٩٤.٧٤٠ )م٦ط٩.٠اك١ م 
لوصلا

ةلواك•لا´
ه.هال.٤٣<٩.٩>٧.٤٧الم٩<٧.)٧-ل١٧(ع•بللةحأتمة•لامرقارريفتارا•نتسا
١٣•<، االاط•س•تلامع•بلادو•عىنيدم .١٦٣١٧.٤٨ ٨ ١٤•.٩ك.٩)٩٧٣٤.
١٤٤١٤٨•٧٩لم،٨ ه)١٣(يليو•تلاراجبلادو•عىنيدم .٧٧٤.٧١٣
ه،.ال>.الال٩. ٩.٩٦ <ال٩ . ٥١ر٥<>لا٨اةيرا•علارا•ثساتاعف(

٨•٩٩>اا٩رلذ•فنتلا~لاعررشم ١٩.٨<٤٩ ا٤.٩٦٩.ه٧١٩،١
ناكلت•م

ء
٧ ١اليفا•م~تادعموللآ ٨<ما٥ ٨٣ ١م٦ ٩٨ا٩.٤٨ ١ال،   ) ~ه٩٣.

٨ةلوادت•لار•غلو••لاىلا•جإ ٧٣.  ٤م٩  ٦٩.٣ .٧ ٤>١٤.ه٩٧٨ ٧<٦٧٧.١

٧للوصلايلا•جإ ٤١٦.٨ال٤٩ا•٧.١١١ ٩)٤٤را٧٨.  ١٩.٧

´ا
اس•لااا

ةلوادت•لاوصخلا
٧م ٧٤ل١ (ةيراجتة•ا(ممأ ٨ام١٩ ٧ ر٥٧١م٤٦٦٧م٤ا٧٤١.
٨م)٤١  ١(ىرخ~ةن•ا(ةدصر~وممذ ٣ك٨ ٦٦١.٩ .٧.٤٦٧ ر١٧ .٩

٩٨مك٩١.))٣٩ ١(ة•عرشلاةاكزلاىصصخم ٨ر٩١٧٤م٤٧<.٧٩ .٣ ٦٩

١٦.٨الر٩أ٤م٤٨ ةلو(دت•لاموصخلايلا•جإ ٨ ٧٩.٤٦٨.ل أ١٧.ل٦
ةلرادت•لار•غوصخلا
هل~.•.~.••ه٨~،،ءم،اله٨•،المالال٤ (لجوملخ(

~رمممرمرمممرررمرمممررسر٠مر٠~يمم~مر
وم•س~ع•بضماف

٥ر٨اا٦ ١(فر•صتملم•س~حامر~ ٨ ٥٤ام)٠ ٩١.٩٤٩.ل<٩١٤م٩٤٤.

٣ال.٦ هرا<٨ رال)م٤٩ال ااة•لخلاةيا••ةافاكمىصصخم .٤٨ ٧.٤٤

٨ةلوادصلار•غموصخلايلا•جإ ٨م٩٧ ٣ ٩٤.٧٨اا م٠ ١١١١٤.٣لر،٧ ٩8.٧٧٩

٨. ١٩ء١٧٨<•٤ا١•٦٧٣ا١ •٧٥٩ر١>٩موصخلايلا•جإ ٦٨ .١

•••هاس•لاوو•ح
ه•••.•<•الءهال••.ال...٧<اله<ال<هال١ حوفد•لالا•لاس.ر

٤٧يماظ•يطا•تحا ٧٣)م١
١٧١٧٨•٠٨ل.٤٧ ة•كارتم)راسف(/ةا•بمحامر~ .٤٨ ٨ / كار،٤٨م٤٠٩ل) ٩٦.
٦٧جةهاق_•••هاس•لاىتو•حيفا•م ٧م)١٧م٨  ١ ر٩٩١و٩٩٩ل١ •٩١١ر)ل١٧٨

٧٨. ٧رع••هاس•لارو•حوموصخلايلا•جا ٨. ال٤٩١م٧.١١١ ٩(٤٤را٧ ٤ا١٩.٧

ة•لا•لامماو•لاهذه•م)زجتيلاءزجلكشتل٤~(مقرىلالالمقر•مة•فر•لاتاحاضبلا~

ناربلاد•ح.سد•فيمودسا•سح



را•نثسكللصماللامصهالكرش
´́

هي.وعسة•فاسمأكرفث

هديرب
هيدوعسلاأ•برعلالكل••لا~

تادار•لا

حمرلايلا•جإ

ىرخأ)تافورصم(/ناداربإ
يفاص~

عمزوتوعبيفيراصم

ل•ئمو•عمولبرادإدفيرا•م

ة•وكمذ•اصصخم

تا•ل•علا•م)ةراسفلا(

ة•لا•سأرحابرأ

تارافثسا-ابرأ

عيراشمةبفحت)ر•ا••خ(

ة•عرشلاة~زلالبتهبرلايفاص

ة•عرشلاذاكزلا

ةنسلاعبريفاص

دل~

:ةتراسخلاو.حمرللا•ف•ئصتداعيزليتلادونلا

)••فظو•لاعفانم~امازنلاسابفهداعإ(ةيراوتكإحابرأ

هنسلللماشلالخدلايلا•حإ

ةنسلااصلاهحم

ةضفخ•لاوة•ساسلام•سلاة•حبر

~)اال

٥٨ما ١٤ .٩ ٩ ٩

٥،اأ٣ ٥.ه٩ ،1

أ•لا•لامئاو•لاهذهئمأزجتبلأءزج•كست)٤<(مقرىلإ)ا(مقرئمة•ئر•لاتاحاض•لاأ

ألاربلاد•حا•بد•ل

را
`
أم

د•طنتل

انفلك•لاى

~مم~



را•ثتسكلةضبا•لام•ص•لاةكرش
´́

هيدوعسة•ها••نمةكرش

ةديرب
ةيدوعسلاة•برعلاةكل••لا٣

/ةا•بمحابر.

عو•ج•لاة•كارتم)ر•اسف(يماظ•يها•تحاة•موكحعنملا•لاسأر

يدوعسلامرياوعسنايرىدوعسلايرىاوعسلايريدوعسلاير

ا•باسر•ظا•كم)٠ا١ربانياغيراتبد•صرلا
•••،،>~٩١

/ه.ا~.•.••.مىلولاهر•للأ•لودلاساع•لاىنب••ليف•
-

ربانب١ىفلدتلادصرلا
، ه١٦

لس•لاأننلللماننلازئخدلار1ا•جإ

٣يفا•ك••صا•ن•لاقو•حىفاص ٥><.الال<.،أةح•اق-مأ.١٦ربحسيد١

٥~<١ذ  ٨ ٥ ٥ ٩

ا•باسرنطا•كم~٠ا١́رياني!فيرانبدبصلا
>٠ ٥~.•••٠ ١

/7٨م،<،مءء.مر(ولاةر•للأبلودلارمامكاىنب•لليت
~

م٠ ا١́ريانيا~ذلدسلاد•صرلا

ةعو•دمحابرأتاعيزوت

يعائننلا_-ابنمفاىئإروح•لا

٣ىفا•ك•ب•هاس•لافوفح•ثاص م٠١٧ رب•سبد١
 <ال<ال.ال<أأ••اف~

ة•لا•لامئاوثلا.ده•م.زجثبلأ>زجلكست/٤،(مفرىلإ/1(مقر•مأ••ر•لاتاحاض•لاأ

ىلعد•حأ•سح

أبلخادلاأعجار•لا

~



را•ثتسللةضبا•لام•ص•لاةكر•ئ
´́
ةيدوعسة•هاسمأكر•ئ

ةديرب
ةيدوعسلاة•برعلاةكل••لا~

اةنسلااةد•نلاتا•فدتلاةساق
ا٠ا١د٣ا̀ا

ىرخاةئادةدصراممذ
فرص•ملم•ساحابراوم•ساع•بضئافوباتتكاو•اد
ةعوفدمةمدخةيا••ةفاكم
ةلس•لاةاكزلا
ة•ل•فشتلاةطشنلا•مدلوت•لايد•نلايفدتلاىفاص
:ةم>ا•ثتسلاةطشلا٠ةمد••لاتا•ثدتلا

نادصوتلآوتاكلن•مءار•ئ
ذ•فنتلاتحتتاعورشموتادموتاكك•مداعبتهاجتظ
ةيرا•عأيرافتتساتاعفد
ةيرا•ثتسلاةطشنلا•مدلوت•لايد•نلايفدتلاىفاص
:ة•مو•تلاةطشلا٠ةمد•نلاتا•ئدتلا
ىليو•تراج•لا.وتعىنيدم
ةعوفدمحابراتاعيزوت
ةبليو•تلاةطشنلا•مدلوت•لايد•نلاي•دنلاىفاص
ةنسلاللخدلون•لاذفنلاىفاص
ةنسلاةيادبىفل•ا••لاد•نلاود•نلا
ةنسلاةيا••ىفل•ا••لاد•نلاودتنلا

•مازجتيلاءزجلكشت))»مقرىلإ)١(ملر•مة•فر•لاتاحاض•لاا

أمد•تلاثا•قدثلا
أطشتلا٠

ةنسلاحبريفاص

تطدشلا
أمد•تلا´د´

تاد•موتاكلت•متاكل•تسا
تادعموتاكلن•مع•بحابرأ

ةاكزلاصصخم

ة•وكمتاصصخم

ةمدخةيا••ةفاكم~

)يراتتكإ(أتيابثاونست.ستت

ألعشثلا
هرجاث•للهبلامؤاروأىئثارا•ثثسا
ةمراجئهنبدمممذ
أ•ئاثلبصاحمف•لاكت
طسثعثلابعبدوثعى•دم
ىرف)أمدمهدصراوممن
ماثحاثتانوزخم
رابغعطقوهدعاسمداومعدوثسم
هبراجثأئئادممأ

ىلعد•حأ•سح

أبلفادلاأعجار•لا

٣ م٠١٧ ر•سم(١

~

٦١١.٤<أ



را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

اتاحا•نما
أ

اةنسلااةما•لا´ا
٣ا•أ ٠١ لد١

:طاشنلاهعطأثلا-١

ا••لإراشي(ةيدوعسة•هاسمةكرش_ة•عارزلام•ص•لاةكرشلمسابرا•ثتسثللةضبا•لام•ص•لاةكرشتسسأت

يليا••ف
́ةكرشلا́´

´
١١٣>٠٦٤٤٣مقريراجتلالجسلابجو•بهديربةنيدميس•ئرلااهزكرم) ١

ع•نصتوى•او•حلاوىتابنلاه•عونبيعارزلالاج•لايفرا•ثتسلاىفا•طاش•ةسرا••ل~١/١٤٠٦ل١٠خيراتب
يتلاوةكرشلاي•هاس•لةيداعلار•غةماعلاةع•جلاة•فاومىلعةانبو،روذبلادار•تساوة•عارزلاتاجتن•لا
١٤٣ل»ل١٦خيراتبتد•ع ةضبا•لام•ص•لاةكرشىلإةكرشلامسار••فتمتد•فم >١ل/ ١٣/٠يفاو•لا~٨
مهاستيتلاىرخلاتاكرشلاةرادإىفةكراش•لاوأا•لةعباتلاتاكرشلاةرادإىفا•طاش•سرا•تورا•ثتسلل
ة•كل•لاقو•حكلتماوا•طاش•ةرشاب•لةمزللاتلو•ن•لاوتارا•علاكلتماوا•لمزثللامعلار••وتوا•••
ةيوع•لاقو•حلا•ماهر•غوزا•ت•لاقو•حوة•عانصلاةيراجتلاتا•لعلاوعارتخلاتاءارب•مة•عانصلا

.اهر•فلوأا•لةعباتلاتاكرشللاهر•جأتوا•لثلغتساو
١١٣مقريعرفلايراجتلالجسلاىلعةكرشلاتلصحا•ك- ٨ ١٠١٠ خيراتب٧

رو•تلاةئعتيفهطاش•ةسرا••لهديربةنيدم•مرداصلاةيدوعسلارو•تعنصممساب~ ١٤١ل١١ل  

.~١٤٠٥/ ل٩ خيرات٧٨مقريعانصلاص•خرتلابجو•ب
١١٣>  ١»مقريعرفلاىراجتلالجسلاىلعةكرشلاتلصحا•ك- خيراتب١

ا•تا•تشمونابللاجات•إطاش•ةسرا••لهديربةنيدم•مرداصلام•ص•لانابلأعنصممساب~٧/١٤١٤ل١٦

.~١٤»ل /٩ خيراتبصل١٧٤مقريعانصلاص•خرتلابجو•ب

.ط•فهكعأا••لإراش•لاةيراجتلاتكجسلالا•عأجئات•وموصخولوصأة•لا•لامئاو•لاكث•ت

~~~

١٦/٠٥/١٤٣خيراتبتد•عيتلاوةكرشلاي•هاس•لةيداعلار•غةماعلاةع•جلاعا•تجاىلعةانب يفاو•لا~٨

•بزيرعلادبع/ذاتسلاةرادلاى•لجمس•ئرمرك•لاةسائرب،ةديربةنيد•بب•لوتندلوجقدنفبم٠١٧ ل ٠ل١٣

:يلاتلاىلعة•فاو•لات•تدتو،د••حلاهثادبع

)لايرنو•لمةئا•س•خ(لاير٩»،>٠»٠>٠•ملا•لاسأرض•فختبةرادلاسلجمة•صوتىلعة•فاو•لا-أ

٠٠٠،٠٠٠،٣ىلإ ٠٠٠،٠٠٠،٥٠•مةكرشلام•سأددعض•فختيلاتلابو،)كايرنو•لمةئا•ثكث(لاير٠٠

٠٠٠،٠٠٠،٣ىلإلم•سنو•لم••س•خ(م•س م•س٠ ،٠٠٠،٠٠٠ءاغلإبكلذولم•سنو•لم••ثلث(م•س٠

••نثا)٩. (لك•عدحاوم•س)١(ض•فختلد•بو٩~ه٤>اهراد•مض•فختةبسنب،)م•سنو•لم•يرشع(

ة•كارت•لارئاسخلامظعمءافطإىلإلا•لاسأرض•فختبة•صوتلليس•ئرلاببسلادوعيو.م•سلافص•و

٣يفا•كةكرشلاىلع كامسأرض•فخت•مر•ثأتىأدجويلو،ةاغل•لام•سلاة•••بكلذوم٠١٩ ل٠/٩

ىدلةكرشلاتلجسب••لجس•لا•••هاس•للض•فختلاذاف•رارقنأآ•لع.ة•لا•لاا•تامازتلاىلعةكرشلا

.ةيداعلار•غةماعلاةع•جلامويلوادتةيا•نب)عاد•لازكرم(ة•لا•لاؤارولاعادبإزكرمةكرش

٩.5ءذهى:ط٦1٦٨ءء:1439١779_1ل



را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

نوكتلةكرشلللا•لاسأرض•فختعمبسانتيا•بةكرشلليساسلاماظنلا•م)٦(ةدا•لاليدتىلعة•فاو•لاه~

:يتلاصنلاب

´́
٠٠٠،٠٠٠،٣(ةكر•تلاكامسأر ٠٠٠،٠٠٠،٣(ىلإم•••مىدوعسلايرنو•لمةثا•تكت)٠٠ ••تكتل٠

م•سلاةفاكو.ةيدوعستلايرةرشع)١٠(دحاولام•••للة•سلاة•••لاغلبت،ة•••لاةيوا••تمم•سنو•لم

ةيدىوةيد••
´́.

~:للا•لالنسلا-٣

.يدك•مماعلك•مرب•سيدر•شةيا•نبي•تنتورياني•مكولايفة•لا•لاةنسلاأدبت

:لل•علا-٤

.دحاوكايربر•لة•لا•لامئاو•لاماقرأتبرقدتويدوعسلالايرلا

٣ ر•ياع•للآ•فوردصتيتلاوم٠ ا١رب•سيد١

ل•صفتةجردمتاما••حلاىلعت•تيتلاتليهساولوحتلليلا•لارثلانإ.ة•لا•لاريرا•تلادادعلة•لودلا

.)٩لمترحاض•لام

ثائاكاىلعىدامرثأثا•لؤكممليثلاوهعط•لالد•لاوهءةحلاهكا•لارمراثثلاداةعلثلوةلاساع•لا١-٦

.هرحو•لاثلا•لا

.ةلجؤ•لاة•••ظنتلاتابا••حلا-١٤مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلولاراع•لا

.حاصفلاهردابمنأشبة•لا•لاتا•ا•بلاضرع١متريلوةلايبساح•لاراع•لاىلعتثليدتلا

ة•لعت•لاةبساح•لابة•عت•لاوةكرتش•لاتاب•ترتلا١١مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلوةلاراع•لاىلعتثليدتلا

.هكرثش•لاثال•عايفصصحلاىلعذاوحثسلاب

هعارزلا٤١مثريلودلايبساح•لاراع•لاوثاد•لاوثللا،ثاكلث••لا١٩مثريبساح•لاراع•لاىلعثلمدشا

.ةر•ن•لاةرع•لاثاثابنلاكوح

ثاكرشلايفثارا•نثسلالجسثبح•سثيثلاولصفن•لاهلا•لاثا•ابلا٧ مثريبساح•لاراع•لاىلعثكمدشلا

ة•لا•لاتا•ا•بلايفة•كل•لاؤو•حة•يرطمادختسابىرا•تخالكشبةل•مزلاتاكرشلاوةكرتش•لاعيراش•لاوةعباتلا

.هاشن•لل)هدحو•لار•غ(ةلصفن•لا

ريرا•تلادادعليلولاراع•لاو،هدحو•لاة•لا•لاتا•ا•بلا١>مترة•لا•لاريرا•تلادادعلىلوةلاراع•لاىلعتثليدتلا

تاكرشلايفرا•ثتسلا٨ مترىلوةلايبساح•لاراع•لاوىرخلاتأشن•لاىفصصحلا•عحاصفلا ١مترة•لا•لا

.ةيرا•ثتسلاتأشن•للد•حوتلاءانثتسائ•بطتبة•عت•لاب•اوجلاضعبحضوتيتلاوةكرتش•لاعيراش•لاوةل•مزلا
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ةديرب
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راع•لاىلعتليةسا••ضتتيتلاو »٤_ > ١ة•لا•لاريرا•تلادادعلة•لولار•ياع•للةيونسلاتان•••حتلا٠رود

٣.مقرو١٩مترىلولايبساح•لاراع•لاو٧مترو٩مقرة•لا•لاريرا•تلادادعلىلوةلا ٤

.طبا•••بطتدعوم•حيملورادصلاد•تةلط•لاوةديدجلاة•لا•لاريرا•تلادادعلة•لودلار•ياع•لا١-١

دعوم•حيملواهرادصإمتىتلاة•لاتلاةله•لاوةديدجلاتار••فتلاوتثليتلاور•ياع•للركب•لاي•بطتلابةكرشلام•تمل

.دعا•••بطت

ةلط•لاوةديدجلاة•لا•لاريرا•تلادادعلة•لودلار•ياع•لا

دادعلىلولاراع•لا(ةر•خلاهتخس•يف٩مترة•لا•لاريرا•تلادادعليلولاراع•لارادصإمت

ة•عت•لاتابلطت•لا••ضتيو٠١٤ و•لويىف)٠١٤ (ة•لا•لاتاودلا٩مترة•لا•لاريرا•تلا

.تاودلاهذ•لفارتعلاءاغلإوفارتعلاوماعلاطوحتلاةبساحموة•••لاضافخ•اوسا••لاوف•نصتلام

رئا••خلديدجط••مد•يا•ك،ة•لا•لاتادوجو•لاف•نصتوسا•تتابلطت•للماكتمج•نمراع•لامد•ي

.ةعقوت•لاة•••لاضافخ•ا

ىرخلالماشلالخدلادونب~اخ•مةلداعلاة•••لاسا•تتاعو•جم•مةديدجةعو•جمي•بطتمت•س

ييرط•عهئارو•موجر•لافد•لاي••حتمتلا•عأط••••ضا•بظفتح•لا•يدلاتاودأىلع

.ة•لا•لاتادوجو•لاع•بوةيدتاعتلاةيد•نلاتا•فدتلال•صحت

تاودأىلعىرخلالماشلالخلادونبكخ•مةلداعلاة•••لاضافخنلديدجماظ•ي•بطتمت•سو

ممذلاوىرخلالماشلالخلاللخ•مةلداعلاة•••لاموأءافطللةعضاخلاةفلكتلابةسا••لا•يةلا
نا•ضلادو•عوةمرب•لاضور•لاتاد•عتضعبىلعكلذكودو•عاتادوجوموةنية•لاةيراج•لا

.ىلا•لا

وياميفءك•عاعمةمرب•لادو•علا•متادار•لا~١٥مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلاراع•لا

لماشدحاوجذو••مد•ييذلاو١٩مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلارا••لارادصإمت،٠١٤ 

لخديامدنع.ءل•عاعمةمرب•لادو•علا•عةجتانلاتادار•لابفارتعلاةبساحميفهمادختسل

ةبساح•لارا•موتادار•لا~١٨مقريلودلايبساح•لاراع•لالحيفوسي•بطتلاز•حرا••لا

.ا••بةطبتر•لاتار•سفتلاضعبوا•بة•عت•لاتار•سفتلاوتلوا••لادو•ع~١١مقريلودلا

فرعتنأيغبنيةاشن•لانأوه١٩مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلارا••لليساسلافد•لا

ىذلايدا•لاضيوعتلاركعيىذلاغلب•لابءكعللةمد••لاتامدخلاوأعئاضبلال••لبا•متادار•لاب

راطا١٩•مجذو••را••لامد•ي،ديدحتلاهجوىلع.تامدخلاوأعلسلاكلتكبا•مةاشن•لاهعقوتت

:تادار•لابفارتعكلةددحمتاوطخوكماكتم

.ءل•عاعمدو•عاوأد•علاديدحت:ىلولاةوطخلا

.د•علايف)تابجاولا(ءادلاتامازتلاديدحت:ة••اثلاةوطخلا

.د•عادونبلا•فوة•فصلارعسديدحت:ةثلاثلاةوطخلا

تارتفلليبطت

أدبتيتلاةيونسلا

طبوأ•م

٠١٨ رياني١

 >١٨رياني١
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.د•عايفءادلاتامازتلاىلعة•فصلارعس)عيزوت(ل••حت:ةعبارلاةوطخلا

.ءادلاتابلطتمذ•فنتبةا•ثن•لامو•تامدنعتادار•لابفارتعلا:ةسماخلاةوطخلا

ءادأدنعةاشن•لالبت•متادار•لابفارتعلامتيا٥مترة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلاراع•للا•فو

ت•ت.ل•علاىلإ••ممازتلاءادأبةطون•لاتامدخلاوأعلسلاىلعةرط•سال•نتتامدنعىأمازتللا

تاهويران•سعملماعتللا٥مترة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلارا••لايفاد•••ترثكأتا••جوتةفاضإ

.ةعساوتاحاصفإا٩مترة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلارا••لابلطتيكلذىلعةولعو،ةددحم

عباتااةلط•لاوةديدجلاةلماريرا•تلادادعلة•لودلار•ياع•لا

راج•لادو•ع١٩مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلاراع•لا

•عحاصفلاوضرعلا،سا••لا،فارتعلاة•ف•ك١٦مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلوةلاراع•لاددحي

تادوجو•بفارتعلا•يرجأتس•لا•مبلطتي،دحاويبساحمجذو••راع•لامد•ي.راج•لادو•ع

عوضوملصلانأوألقاوأار•ش ١راج•لاةدمت•اكاذإلإراج•لادو•عع••جتامولطمو
••ض،ة•ليو•توأة•ل•فشتكتاراج•لادو•عف•نصتب•يرجؤ•لار•تسي.ةضفخنمة••توذد•عا

ىرهوجر••فتنودرجؤ•للةبساح•لابتعت•لا١٦مترة•لا•لاريرا•تلادادعلىلوةلاراع•لامو•فم

.١٧مقريباسلايلودلايبساح•لارا••لا•ع

فارتعلاتابلطتمح•ضوتللخدلابئارض ١متريلودلايبساح•لارا••لاىلعتكيدتلا

ة•••لابا•سا•تمتيتلا•يدلاتاودأبة•عت•لاة••ح•لار•غرئاسخلا•عةلجؤ•لاةبيرضلاتادوجو•ب

.ي•لعاي•بطتلايففكتخلاةجلاع•لةلداعلا

راع•لاح•ضوتىلإفد•تيتلاةية•نلاتا•فدتلانا•ب٧مقرىلولايبساح•لاراع•لاىلعتليةسا

.ةاشن•للة•ليو•تلاةطشنثللة•لا•لاتا•ا•بلايمدختس•لةمة••لاتاموع•لا••سحتل

راع•لاوةدحو•لاة•لا•لاتا•ا•بلا١>مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلوةلاراع•لاىلعتثليدتلا

ةجلاعمنأشب٠١١ ةكرتش•لاعيراش•لاوةل•مزلاتاكرشلايفرا•نتسلا٨ مقريلودلايبساح•لا

.ةكرتش•لاعيراش•لاوأةل•مزلاتاكرشلاور•نتس•لا••بكوصلايفة•هاس•لاوأع•ب

تارتفلليبطت
أدبتيتلاةيونسلا

طبوأ•م
٠ ا٩ريانيا

٠١١ رياتي١

٠١٧ رياني١

خيراتل•حأتمت
كجاىلإي•بطتلا

•مأدبتيتلاةرتفلايفةكرشللة•لا•لاتا•ا•بلاىفةديةجلاتثليدتلاوتار•سفتلاور•ياع•لاهذهي•بطتنأةرادلاعقوتت

راع•لاادعا•••،تليدتلاوتار•سفتلا،ةديدجلار•ياع•لاهذهي•بطتنأ.ي•بطتلاز•حا•لوخددنعوأ٠١٧ رياني١

.ىلولاي•بطتلاةلحرميفةكرشللة•لا•لاتا•ا•بلاىلعماهر•ثأتا•لنوكيلدت،٩مقرة•لا•لاريرا•تلادادعليلودلا

ةجرد•لاغلاب•لاىلعيرهوجر•ثأت٩مترة•لا•لاريرا•تلادادعلىلوةلاراع•لا•مة•ئا•نلاةخسنلاي•بطتلنوكيدت

ه•افكلذعمو.ةكرشللة•لا•لاتابولط•لاوة•لا•لاتادوجو•لابة•عت•لاوةكرشللة•لا•لاتا•ا•بلايفةدراولاتاحاصفلاو

.ةكرشلالبت•مكلذلةلصفمةعجارمما•تإ••حىلإي•بطتلااذهر•ثأتلكوتعمم•••تىلإلوصولا•ك••لار•غ•م

٩.5ءذهى:ط٦1٦٨ءء:1439١779_1ل



را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ر•ياع•لاوةيدوعساة•برعلاةكل••لايفةد•ع•لاة•لا•لاريرا•تللة•لودلار•ياع•للآ•فوة•لا•لامئاو•لادادعإمت

.••••و•ا•لا••بماح•للةيدوعسلاةئ••لا•مةد•ع•لاىرخلاتارادصلاو

ئ•بطتلامته•لعوم٠ ا١علطم•مارابتعاة•لا•لاريرا•تللة•لودلار•ياع•لائ•بطتىلالوحتلاةكرشلا٠راداتررت

.ا••لياموم٠ ا٦ةيادب•ملوحتلاهرتفيطغتنأىلعصنييذلا)ا(مترة•لا•لاريرا•تلليلودلاراع•للا•فو

هلا•لامثاو•لادادعاثثويفهمراسلاثلا•لارمرا•ثلادادعللثلودلاثبماح•لاساع•للا•فوثلا•لاثا•ابلادادعإمث

.هلعأا••لإهراشلامتيتلاو

~~~
~

~

م•تيفرثؤتتاضارتفاوتاريد•توماكحألاعتماا••لعفراعت•لاة•بماح•لايداب•للآ•فوة•لا•لامثاو•لادادعإبلطتي

نإ.ةثراطلاتابولط•لا•عحاصفلاب•اجبة•فر•لاتاحاض•لاوتابولط•لاوتادوجو•لاوتافورص•لاوتادار•لا

ةيرتفدلام••لاىلعآيرهوجليدعتبلطتتجئاتنلىدؤيدتتاريد•تلاوتاضارتفلاهذهصوصخب•••تلامدع

.ة•لب•تس•لاتارتفلايفةرثأت•لاتابولط•لاوتادوجو•لل

زكر•لاة•ئاقخيراتىفا•كةكأتلامدعىرخلاة•س•ئرلارداص•لاولب•تس•لامة•عت•لاة•ساسلاتاضارتنلايليا•••

ةنسلاللختابولط•لاوتادوجو•للةيرت•دلام••لايفةيرهوجتليدتىلإىدؤتدتة•لاعرطاخملكشتيتلاويلا•لا

هذهوة•لا•لامئاو•لادادعإدنعا•لةحاتمر•ياعمىلعا•تاريد•توا•تاضارت•ايفةكرشلاد•عتواذه.ة•لاتلاة•لا•لا

ترط•س•عةجراخلافورظلاوقوسلاتار•فتةج•ت•ر•فتتدتة•لب•تس•لاتاروطتلالوحتارية•تلاوتاضارتنلا

.ا•تودحدنعا•حا•نمامتيتاضارتفلاىلعتار•فتلاهذهكنموةكر•تلا

ل~~
~~

ىلعة•لا•لامثاو•لادادعإمتة•ف،ه•لعو.رار•تسلاىلعةكرشلاةردتلوحركذيكشيأةكرشلاةرادإىلس•ل

.ةيرار•تسلاأدبمساسأ

دلل
ثادالام~االا-

:١٨مقرىلوةلايبساح•لاراع•لاىفةن•ب•لاوعلسلاع•ب•مدار•لاي••حتلة•ل•صفتلادونبلاةرادلاتسردد•ل

ل•حتىلعل••عاة•فاومىلإادانتسا.عثاضبللة•كل•لاعفانمورطاخمةكرشلاتلوحاذإصاخلكشبو،تادار•لا

تادار•لامفارتعلانأوةما•لاعفان•لاورطاخ•لاليوحتمته•أمةعنت•مةرادلانإ،ةعاب•لاعثاضبلاة•لوؤسم

.بسانم

~/ل
-

ر•غةنيد•لاممذلانأدكأتلللماوعلا•مةعو•جمىلإحوجرلابا•ل•صحتيفكوكش•لانويدلاصصخمديدحتمتي

ر•تس•لاي•ا•تئلام•••تلاوةنيد•لاممذلارا•عأوةدوجيلا•جإكلذيفا•ب،ا•ل•صحتمدعلا•تحاةج•ت•ا•••غلابم

ةددحمتاصصخمك•ج•تممتي،اضيأ.ةن•مفورطيف.ك•عا•مةبولط•لاتا•ا•ضلاوة•لا•لاءل•عاعاضول

.ة•لا•لاهتامازتلابءافولاىلعك••عاةردتمدعةكرشلاكردتامدنعةيدرفلاتاباسحلل
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كلذمزلاذإ-ي•حتللةلبا•لاة•••لا
••ضتت.ةضفخن•لاةدصرلاوأمدا•تلاوأ،ةرد••لاةدايزللجتن•لايتسمىلع-

رومأوة•عونلاروهدتوة•جولونكتلاتار•فتلاو،ةعاضبلاىلعبلطلايفتار•فتلاتليتلاهذفىلعةرثؤ•لالماوعلا

متي.ةكرحلاءيطبوفاتنوزخمصصخمبا••تحلةيوئمةبسديدحتبةكرشلامو•تكماوعلاهذهىلعةانبو،ةدوجلا
.هلعأرصاعلايففكتخلا•عجتنتدتتليدتةيأةعجارمآيرود

ز/ل
تاه•تلا-

ةهكأاا

ك•حتيتلاورير•تلاةرت•ةيا••يفا•كدكؤ•لار•غريد•تللة•••ئرلارداص•لاولب•تس•لابة•عت•لاة•س•ئرلاتاريد•تلانإ

متي.لماكككثبا•ل•صحتمدسكا•تحادوجودنعةنيد•لاةيراجتلاممذلا•متك•صحتلام•••تبةكرشلاةرادإمو•ت
كلذكوا•ئكعلة•لا•لاةءل•لام•••تبةكرشلاةرادإمو•تنأبةنيد•لاةيراجتلاممذلاة••تيفمئادضافخ•ادوجوديدحت

جاردإمتي.ءلعلار•عبعما••لعيفت•لاتل••ستلاطورشىلإعوجرلابوة•باسلاةرتفلاللختاديدستلام•••تب
كلتدادرتسالاحيفولخدلاة•ئاقيففورص•كممذلاكلتليرت•دلاد•صرلاوا•ل•صحتعقوت•لاة•••لا••بامقرفلا

وأحابرلايفآ•باسا•ل•صحتعقوتلامتيتلاة•••لاوآ•عفةلصح•لاة•••لا••بامقرفلاجاردإمتيه•إفغلاب•لا

.رئاسنلا

تاد•لاتللا،تاكلت••لا- 

عقوت•لامادختسلاىلعةانباهريد•تمتييتلاةعقوت•لاةمدخلاةدمىلعتاه•لاوتللا،تاكلت••لاةفلكتكثل•تمامتي

ةرادإنإ.لصللةدرتس•لاة•••لاتارابتعاوين•تلامدا•تلاىلإةفاضلابح•لصتلاوة•ا•صلاجما•ربو،لصللمدا•تلاو

.ةماهر•غا••أرابتعاىلعلوصللة••بتمة••تةيأجردتملةكرشلا

مادختمابةرد••لاةيداصتتلااهرا•عأىدمىلعتباثلاط••لاة•يرطلأ•فوةتباثلاكوصلاىلعكل•ت•لاب•تحي

:ة•لاتلاةيونسلاكك•تسلابس

تاءا•نث•إوي•ابم

تارا•س

تاشورفموثاثأ

ة•تاب•ةورث

تادموتلآ

ة•عارزتابلأ

تاودأوددع

ل~~
~~

تاجتن•للةفلكتلال•شتولقاا••يأل•صحتللةلبا•لاة•••لايفاصوأةفلكتلارعسبة•لا•لامئاو•لايفنوزخ•لاة••تر•ظت

تلخدمليوحتيفمهاستيتلاةرشاب•لار•غف•لاكتلاوروجلاوة•لولاداو•لاةفلكتىلعع•نصتلاتحتوةعنص•لا

ةفلكتلا~استحامتيويس•ئرلاجتن•لاجات•اف•لاكت•ميعرفجتنميلة•ع•بلاة•••لامصخمتيويئا••جتنمىلاجاتنلا

.حجر•لاطسوت•لاة•يرطمادختساب

وأةفلكتلارعسبة•لا•لامئاو•لايفرا•فلاعطقوةكل•تس•لاداو•لاوةئبعتلاداوموة•لولاداو•لا•منوزخ•لاة••تر•ظت

.لقأا••يأزلادبتسلاةفلكتب
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ةع•بلاة•••لايفاصلث•تواهداصحخيراتيفةع•بلاة•••لايفاصبا••نجمتيتلارا•ثلاوة•عارزلال•صاح•لار•ظت

.جتن•لاع•بما•تإىتحةعقوتمة••اضاف•لاكتةياآصتا•رد••لاع•بلارعس

:يليا•لآ•فونوزخ•لام•••تمتيو

.داصحلاخيراتيفة•فاصلاةع•بلاة•••لاوأةفلكتللا•فول•خنلارا•ث•مماتلاجاتنلاةفلكتسا•تمتي

.حجر•لاطسوت•لاة•يرطساسأىلعةفلكتلاددحتو،ةفلكتلابرا•فلاعطقوتا•••لاوداو•لام•••تمتي

.لتأا••يأة••بلاة•••لايفاصوأةفلكتلابع•نصتلاتحتوةعنص•لاتاجتن•لاةفلكتسا•تمتي

.ةفلكتلابداصحلاةلحرمغلبتمليتلاوة•ئا•لال•صاح•لاةفلكتسا•تمتي

ط/ل
:ةة•مةما-

ا•بفارتعلاطورشمظعمت••حتدتو،ةحون••لاتادوجو•للةلداعلاة•••لاساسأىلعةد•••لاة•موكحلاحن•لام•••تمتي

.ةرود•لاحابرلاىلإا•ليوحتطورشل•تكتنأىلإلجؤملخدكموصخلادونب••ضا•ضرعمتو

ى/ل
:ةماةحاوصلا-

ةرشاب•لاةلا•عاوداو•لا••ضتتيتلاةفلكتلام)و•نلاةلحرميفراجشلا(ةيو•حلاة•عارزلاتادوجو•لاسا•تمتي

ذئدنع)ةر•ث•لاراجشلا(را•ثلاةلحرمىلإة•عارزلاتادوجو•لاهذهلوصو••حلةرشاب•لار•غىرخلاف•لاكتلاو

.ا•كثل•تسايفءدبلامتيوا•ف•نصتداعي

فورظلا•عةجتانلارئاسخلابا•ض•فختمتيوةفلكتلابو•نلاةلحرميفراجشلاوةر•ث•لاراجشلاة••تر•ظت-

.ةيراجلاةرتفلايفكخدلاة•ئا•لا•ل••حتمتييتلاوة••بطلا

.تباثلاىونسلاط•••لاة•يرطلآ•فوا•ليجاتنلارعلارادمىلعةر•ث•لاراجشلاكك•تساىرجي-

.ا•فلتةلاحيفةيرت•دلاة•••لاباهداعبتسامتيوو•نلاةلحرميفراجشلاكثل•تمامتيل-

ل/~
لا~~اه

ةسو•ل•لار•غوةسو•ل•لاتادوجو•للةيرت•دلام••للةيرودةعجارمءارجإبيلامزكرمة•ئاقككخيراتيفةكرشلامو•ت

اذهلثمدوجوةلاحيفو.تادوجو•لاهذفة••تيفي•دت•عةجتا•ةراسفيأعوقوىلعرشؤميأدوجو•مدكأتلل

ريد•تا••••ك•يليتلاتلاحلايفو.ةراسنلاه~مجحديدحتللصلاكلذلدادرتسللةلبا•لاة•••لاريد•تمتي،رشؤ•لا

كلذا••لإي•تنييتلاد•نللةرد•لاةدحوللدادرت•للةلبا•لاة•••لاريد•تبةكرشلامو•ت،لصلاكلذلدادرتسكلةلبا•لاة•••لا

.لصلا

متيذئدنع،ةيرت•دلاهت••ت•ملتأبد•نللةرد•لاةدحولاوألصللدادرتسثلللبا•لاغلب•لاا••فرد•ييتلاتلاحلايفو

ضافخنلارئاسفتابثإمتيو،ا•لدادرتسكلةلبا•لاة•••لاىلإد•نللةرد•لاةدحولاوألصلاكلذلةيرت•دلاة•••لاض•فخت

.رئاسخلاوحابرلاة•ئاقيفآروففورص•ك

وألصللةيرت•دلاة•••لاةدابزبمو•تذئدنعةكرشلانافة•••لايفي•دتلاةرا••خغلبمبابمألاوزآ•حلمتاماذإو

لبتلصلاا••لعناكيتلاةيرت•دلاة•••لا•عديزيلا•بوهلدادرتسثللةلبا•لاةلد•لاة•••لاىلإد•نللةرد•لاةدحولا

ي•دتلاةراسفد•تر•كعتابثإمتيوة•باساتاونسلايفد•نللةرد•لاةدحولاوألصلاكلذة••تيفي•دتلاةرا••ختابثا

.رئا••خلاوحابرلاة•ئاقيفة•••لايف
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ة•تافتلام•••تمتيو،ا•ل•فتخيراتدنعة•تافتلارهوجىلعد•عيآ•ليو•تآراجما••ضتتة•تافتلات•اكاذإامديدحتنإ

ىفيحلايطعتة•تافتلات•اكاذإوأىرخألوصأوأددحملصأمادختساىلعد•عيقافتلاناكاماذإليةس

.ة•تافتلايفحيرصلكشبدراور•غيحلااذهناكنإوىتحكوصأوأكصألاعتسا

را•ثتسلايفاصلث•يو.ةكرشللة•حتس•لاتاراج•لاغلابميلا•جإيليو•تلاراج•لادو•عيفرا•ثتسلايلا•جإلث•ي

را•ثتسلاىلا•جإ••بقرفلاجردي.راج•لاد•عيف••ض•لاةدئافلارعسبةموصخ•لاراج•لاغلاب•لة•لاحلاة•••لا

.ةبستكمر•غة•لامتادارياكرا•ثتسلاىفاصوراج•لادو•عرئاسفصصخمو

ل•صحتمت•سناكلاحيفع•بللا•بظفتح•كهدبتس•لاتاعو•ج•لابة•عت•لاةلوادت•لار•غتادوجو•لاف•نصتمتي

امدنعط•فطرشلااذههبلثشا•لر•ثس•لامادخثسلاللخ•ملدبعبلماعمككخ•ميسئرلكشبهجرد•لاا•ث•ث

هعضويفاروفع•بللارفوتم)هدبتس•لاةعو•ج•لاوأ(لوادت•لار•غلصلانوكيوة•لاعةجردبل•تحمع•بلانوكي

يلاعلصلاع•بلا•تحاو)هدبتس•لاةعو•ج•لاوأ(لصأاذكهةيدا•تعلاوةع•بطلاطور•ثللط•فاعضاخيلاحلا

هنسككخلماكعبلاهلعبفارثعلاشنأك•ثح•لا•منوكوعبلاهلعبهم•ثلمةرادلانوكثنأيغبم.ثودحلا

.ف•نصتلاخيرات•مهدحاو

تادوجومع••جف•نصتمتيةعباتةكرشىلعهرط•سل٠راسف••ضتتع•بةطخبةمزتلمةكرشلانوكتامدنع

هكرشلاث•اكاذإا•ف•عرظنلاضفبهلعاةدراولاطورشلاهبلثدنععبللا•بظفثح•كهعباثلاهكرشلاكلثثابولطمو

.ع•بلادعة•باسلاةعباتلاةكرشلايفةرط•سمر•غة•كلمقو•حبظفتحتفوس

ه•افكرتشمعورشموأهل•مزةكرشيفرا•ثتمايفةصحوأرا•ثتسلداعبتسا••ضتتع•بةطخبةكرشلامزتلتامدنع

هلعاةدراولاطورشلاة•بلتدنعع•بللهبظفتح•كهداعبتسامتيفوسيذلارا•نتسلا•مءزجوأرا•ثت•لاف•نصتمتي

ك•جستبرار•تسلامتي.ع•بللهبظفتح•كفنص•لاءزجلابتعتيا•••ة•كل•لاقو•حة•يرطمادختسادنعةكرشلافتوتتو

قو•حة•يرطمادختسامع•بللظفتح•كهف•نصتمتيملكرتشمعورشموأةل•مزةكرشىفرا•ثتسلهبظفتحمزجيأ

ىلعكاعفلار•ثأتللةكرشلاناد•فجتنيامدنعداعبتسلادنعة•كل•لاقو•حة•يرطمادختسا•عةكرشلافتوتتة•كل•لا

.كرتس•لاعورس•لاواةل•مزلاةكر•تلا

يبساح•لاراع•للا•فوكرتس•لاعورش•لاوأةل•مزلاةكرشلايفها•بتسمةصحةيأل•جستبةكرشامو•تداعبتسلادب

ةكرشلامدختستةلاحلاهذهيفوكرتشمعورشمواةل•مزةكرشلث•تةا•بتس•لاةصحلات•اكاذإلا٩ مقريلودلا

ةدراولاةكرتش•لاعيراش•لاواةل•مزلاةكرشلايفتارا•ثتسلابة•عت•لاة•بساح•لاةسا•سلارظ•ا(ة•كل•لاقو•حة•يرط

)هلعأ

ةيرتفلاة•••لامع•بللا••بظفتحمتادوجو•كةفنص•لاو)ةدبتس•لاتاعو•ج•لاو(ةلوادت•لار•غتادوجو•لاسا•تمتي

.لقأا••ياع•بلاف•لاكتاصتا•ةلداعلاة•••لاوأة•باسلا
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انل~~
~~

بجو•بيلا•لاكصلاع•بواءارشمتيث•ح،كماعتلاخيراتيفة•لا•لازلوصلابفارتعلاءاغلاوأفارتعلامتي

سا•تمتي.ة•لعلاوذقوسلالبت•مددحمينمزلودجللخيلا•لالصلا•علزانتلاوالوصحلابلطتيد•ع

ة•لا•لاتادوجو•لاءانثتساب،ع•بلاوا/وءارشلاف•لاكتىلاةفاضاةلداعلاة•••لابيئدبمككشبة•لا•لاتادوجو•لا

.ةلداعلاة•••لابيئدبمككشبا•سا•تمتييتلاورئاسخلاوحابرلازلكخ•مةلداعلاة•••لابة•لامةادأكةفنص•لا

زلكخزنمةلداعلاة•••لابتارا•ثتسا،كونبلاىدلةدصرأود••:ة•لاتلاتائفلاىلإةكرشللة•لا•لازلوصلاف•نصتمتي

ىلعءانبمتيروكذ•لالكشلابة•لا•لاتادوجو•لاف•نصتنإ.ةنيدمممذوضورقوىرخلالماشلالخةلادونب

.يئةب•لاا•تابثإتتويفا•ف•نصتمتيوة•لا•لاتادوجو•لاكلتءانتتافدهوةع•بط

ىلعدثاوفلاتاداريإعيزوتوة•لا•لاتادوجو•للءافطللةلبا•لاةفلكتلاباستحليعفلاةدثافلالدمة•يرطمدختست

للخا••لتماعقوتييتلاةيد•نلاتاعفدلامدختسيذلامصخلالدموهيعفلاةدثافلالدم.ا•بةطبتر•لاتارتفلا

سا••لادنعةيرت•دلاة•••لايفاصلابسانمكلذنوكيامدنعر••قأةرتفككخوأة•لا•لاتادوجو•للعقوت•لارعلا

.ىثدب•لا

.هلداعمامةثثلا-١

كجلاةر•صتتارا•نتساةياوكونبلاىدلبلطلاتحتعثادولاةدصراوقودنصلايفد•نلايفهلداعيامود•نلاكن•تي

لكشبا•ت•••بر••فتثودحلةضرعتس•ليتلاود•نلا•مةمولعمغلابمىلاا•ليوحت•ك•ييتلاوة•لاعةلو•ستاذ

.يدام

.لمه•لاهلاااا- 

ا•ف•نصتمتيطش•يلامؤوسيفةجرد•لار•غواهديدحت•ك•يواةتباثتاعفدا•يدليتلاةنيد•لاممذلاوضور•لا

متيوةلماع•لا~اكتا••لافاضمةلداعلاة•••لابآ•ثدبمةنيد•لاممذلاوضور•لاسا•تمتي.ةنيدمممذوضور•ك

ل•جسمتية•••لايفضافخنلارثا••خحرطدع،يعفلا٠دثافلالدممادختمابءافطثللةلبا•لاةفلكتلابا•حلا•سا•ت

فارتعلانوكيامدنعكلذولجلاهر•••قةنيد•لاممذلاءانثتمابيعفلاهدثافلالدمة•يرطمادختمابدثاوفلاتاداريا

.ىدامرفدئاوفلاب

ة•لا•لاتادوجو•لاة••تض•فختمتي.ة•لا•لاتادوجو•للة•لاحلاة•••لاةعجارميلامزكرمنا•بككخيراتيفمتي

ر•شي،ة•لا•لاتادوجو•لاكلتبىثةب•لافارتعللا•حلتلصحثادحاواثدحلةج•تنك،يعوضومل•لددوجودنع

.ة•لا•لاتادوجو•لاكلتللب•تسمعقوت•لاىد•نلايفدتلارثأتىلا

ا•صحفمتيلبيدارفالكشبا•ت••تضفخمتيل،ةنيد•لاةيراجتلاممذلالثم،ة•لا•لاتادوجو•لاتاثفضعبنا

ه•باسلاةربخلاىلعهمد•لاممذلاهظفحمه•مضافخنليعوضو•لاكلدلادنثس.يعا•جككشبه••لاضافخنل

يفةطوحل•لاتار•فتلاىلاةفاضادادسا٠رخأت•لاة•حس•لاتا•فدتلاددعيف.دابزلاوممذلال•صحتيفةكر•ثلل

.ة••ويد•لاداد•مر•عتعمةيدرطة•لعا•ليتلاوداصتتلافورط

٩.5ءذهى:ط٦1٦٨ءء:1439١779_1ل



را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

تاودأفنصتنألةدحىلعةادألكساسأىلع(ر••فتلالب•يلا•براتختنأةكرشلل•ك•ي،يئدب•لافارتعلادنع

ة•كل•لاقوفحتاودأيفتارا•ثتسلاف•نصتبح•سيلو.ىرخلالماشلالخةلادونبللخ•مةلداعلاة•••لامة•كل•لا

.ةرجات•لاضرفلهبظفتحمة•كل•لاةادأبرا•ثتسلاناكاذإىرخلالماشلالخدلادونبللخ•مةلداعلاة•••لاب

:اذإةرجات•لاضرفلهبظفتحمة•لا•لاتادوجو•لاربعت

وأ،بير•لالب•ت•••لايفا•ع•بضرغلاساسأاهؤارشمته

يعفط••ىلعل•تشتوةكرشلااهريدتةموعمة•لامتاودأةظفحم•مءزجكث•تيئدب•لافارتعلادنعت•اكه

.وأ،ر•ص•لاىد•لاىلعحابرأي•حتة•لامةادل

.يلامنا•ضوأطوحتةادأكةلاعفوأةفنصمر•غا•نكلة•لامة•تشملث•تت•اكه

ةلداعلاة•••لابيئدبملكشبىرخلالماشلاكخدلادونبللخ•مةلداعلاة•••لابة•كل•لاتاودأبتارا•ثتسلاسا•تمتي

•مةجتانلارئاسخلاوأحامرلامفارتعلامتيوةلداعلاا•ت•••با•حلا•سا•تمتيو،تثلماع•لاف•لاكتىلإةفاضلاب

متيل.ةلداعلاة•••لاىفة•كارت•لاتار•فتلاىلإفاضتوىرخلالماشلالخةلادونب••ضةلداعلاة•••لاىفتار•فتلا

.رئاسخلاوأحابرلايفتارا•ثتسلاداعبتسادنعة•كارت•لارئاسخلاوأحابرلاف•نصتةداعإ

ةكرشلالصحتامدنعرثا••خلاوأحامرلا••ضة•كل•لاتاودأبتارا•ثتسلا•عتاعيزوتلاتاداريإبفارتعلامتي

.تارا•ثتسلاةفلكت•مءزجلدادرتسالث•تحابرلاتاعيزوت•كتملام،حابرلاتاعيزوتملتمايحىلع

ع/٧
دالامفاالا-

تاع•ب•لار•ظتوتاع•ب•لاهذه•عةكرشلاه•لعلصحتميذلاوأملت•••لالبا••للةلداعلاة•••لابتادار•لاسا•تمتي

.كلذهبا•تاموتاموصخلاوتاع•ب•لاتادودرمحرطدعيفاصلاب

:́اضما•اعسما

:ة•لاتلاطورشللا•ثاف•تسادنعدارياكعثاضبلاتاع•ب•بفارتعلامتي

.يرتش•لاىلإعئاضبلابة•عت•لاايا••لاورطاخ•لاليوحتمتينأه

يلعتيا••فيرادلالخدتلايفرار•تسلاوأةعاب•لاعئاضبلاىلعلاعفلامكحتلامةكرشلاظفتحتلنأه

.ا•لةكول••لاعئاضبلاةرادإيفا•لخدتةجردسفنبةعاب•لاعئاضبلام

.ه•لعد•عيلكشبدار•لاغلبمسا•تة••اكمإه

.ع•بلاة•لعبة•عت•لاةيداصتتلاعفان•لا•مرشابملكشبةكرشلاد•فتستنأعقوت•لا•منوكينأه

.قوثوملكشبع•بلاة•ل•علبا•ماهدبكتمت•ميتلاوأةدبكت•لاف•لاكتلاسا••لة••اكمإدجوينأه
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ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

:ثاحمااثاداا 

يعفلاةحبار•لالدموة•لصلاغلاب•لاوة•حس•لاة•نمزلاتارتفلاساسأىلعتاحبار•لاتاداربإ~ا••تحامتي

ر•عاللخة•لتس•لاة•لب•تس•لاةيد•نلاتا•فدتلامصخيفمدخت•••لاةحبار•لارعسلدميفلث•تييذلاو

.يلا•لالصلاكلذلةيرت•دلاة•••لايفاصىلإلوصولافد•بيلا•لادوجو•للعقوت•لا

~~~
~ة•••ئ~

ىلإكل•تلاعفانمورطاخ•لاراج•لادو•عطورشبجو•بلوحتتامدنعة•ليو•تتاراجياكراج•لادو•عف•نصتمتي

.ة•ل•فشتراجبإدو•عكا•ف•نصتمتيىرخلاراج•لادو•علك.ىرهوجلكشبرجأتس•لا

متي.ا•بتعت•لاراج•لاد•عةرت•ىلعءانبتباثلاطس•لاة•يرطلا•فوة•ل•فشتلاتاراج•لا•مراج•لادارماي••حتمتي

رجؤ•لالصثلةيرت•دلاة•••لاىلإيل•فشتلاراج•لاد•عدادعإوضوافتلابة•عت•لاةرشاب•لاة•لولاف•لاكتلاةفاضإ

.راج•لاةرت•ساسأىلعوتباثلاطس•لاةدعا•لا•فوا•بفارتعلامتيث•حب

د•عةيادبخيراتبةلداعلاة•••لامةعو•ج•للتادوجو•كا•ثدبما•ل•جستمتييليو•تراجبإد•عبجو•بتادوجو•لانإ

نا•بىفرجؤ•للةلبا••لاتامولط•لاة••تجاردإمتي.راج•لاتاعفةلى•دلادحللة•لاحلاة•••لام،لقأت•اكاذإوأراج•لا

.ة•ليو•تراجيإدو•عتامازتلاكدحو•لايلا•لازكر•لا

فد•بيليو•تلاراج•لاد•عبجو•بيحتس•لامازتلللليزنتوة•لا•لاف•لاكتلا••بامراج•لاتاعوفدمعيزوتمتي

لإةرا••خلاوأحبرلاىلإةرشابمليو•تلا~اكتل••حتمتي.مازتللا•مي•بت•لاد•صرلاىلعتباثةدثافرعسي••حت

ةفلكتبةعو•ج•للةماعلاةسا•سلابجو•با•تل•سرمتيةلاحلاه~يفوةلهؤمتادوجو•بةرشابمةروصبة•عتمت•اكاذإ

.ضارتتلا

ىلعءانبوتباثلاط••لاةدعا•لا•فورثاسنلاوأحابرلا••ضفورص•كة•ل•فشتلاتاراج•لاتاعفدبفارتعلامتي

ط••لاساسأىلعيل•فشتراجبإد•عيفلوخدللزفح•كةعقوت•لاوأةحون••لاةيداصتتلاعفان•لاعزوت.ر•جأتلاةرتف

.ر•جأتلاةرتفىلعتباثلا

هزاج•إقرفتسينأعقوت•لا•م،ةل•سرلللهؤمكصأجات•إوأءانب،ءانتتابةرشابمطبترتيتلاضارتتلاف•لاكت

وأزاجنلاكا•كتساىتحكصلاكلذةفلكت•مءزجكا•ل••حتمتي،•مزلا•مةرت•هع•بىتحوأهلجأ•مما••لاضرفلل

.ع••لا

متامدودحيفكلذو،ضارتتلاةفلكت•مةضرت••لاكاو•لاهذ•لتتؤ•لارا•ثت•لا•عةجتانلاتادار•لامصخمتي

.لهؤ•لالصلاىلعلوصحلالجأ•مآص•صخهضارتتا

.ا•با•ل••حتمتيتلاةنسلايفرئاسخلاوأحابرلا••ضر•ظتىرخلاضارتتلاف•لاكتع••جنإ
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ةديرب
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كا•شسابا•ساثشيثلالو••لارخةددح•لاثآفاك•لاجما•رببجو•ب•لماعللهمدخلاهما••ةأفاكمهفلكثددحثش

.لب•تس•لايفة•عفلاتاروطتلا•عفلتختدتيتلاتاضارتفلا•مديدعايراوتكلام•••تلال•شي.يراوتكلام•••تلا

نارودكدعمو،•لماعلاكولسو،بثاورلايفهلب•ثس•لاثادامزلاو،مصخلالدمددحثثاضارثنلاهذهل•شثو

ثارغثللهسا••حلاددشلو••لارغةددح•لاةأفاك•لامازثلانإفكجلالموطهعبطوس•ثلاد•عثلأرظ•و.•لماعلا

.هرورضلادنع٠دحاولاةنسايفرثكأوأهرمتاضارتفلاع••جةعجارممتتاذل.تاضارتنلاهذهيف

~~~

•مةمد••لاتامدخلاىلعءانبةيونساتازاجلابة•عت•لا••فطو•لاتاقا•حت•لةرد••لاتامازتلثللقا•حتسال•عمتي

.ةنساةيا••ىتح••لفؤ•لا••فطو•لالبت

.يدوعسالا•عاولعلاماظنلآ•فوا•يدلم•تمدخ•عةكرشلاب••لماعللة•حت••لاةمدخلاةيا••ةأفاك•لكاردتسلامتي

.يلا•لازكر•لانا•بخيراتىتحةكرشلايفطو•لة•كارت•لاةمدخلاتاونمددعوة•لاحلاروجلاىلعةانبا•با••تحامتيو

ر/٤
:ت~اصصخ•لا-

ككشبك•تح•لا•موة•باسثادحأ•عة•جا•ةكرشلاىلعةعقوتموأة••و•اقتامازتلادوجودنعتاصصخ•لابنجت

كخدلاة•ئاقيفصصخمىأبة•عت•لافراص•لاجاردامتي.مازتللااذهدادسلة•لا•لادراو•لامادختسابلطتتنأر•بك

.تدجوناةدرت••لاغلاب•لامصخدع

تاف-ش/ل
:اا

~و.ةكرشلاتامدخ/تاجتنمعيزوتوع•بيفا•تدبكتيتلاةأ•ثن•لاتادو•جم•عةجتانلاتافورص•لاكلتيه

.ة•مو•عوةيرادإتافورص•كىرخلاتافورص•لاع••ج

ة•بساح•لائداب•للآ•فوعيزوتلاوع•بلاةف•طووأجاتنلاةف•طوبكعتتليتلاو،ةرادلامة•لعت•لاتافورص•لاكلتىه

ةيرادلاتافورص•لاو،تادار•لاةفلكت••بف•لاكتلاهذهعزوت.••••و•ا•لا••بساح•للةيدوعسلاةث••لا•عةرداصلا

.ة•ظتنمة•يرطب،ر•لامزلنإ،ة•مو•عاو

ثلل
.هاكاااه

أدب•لا•فوةاكزللكاردتسلامتي.ةيدوعسلاة•برعلاةكل••لايفكخلاوةاكزللةماعلاةث••لاتا••لعتلةكرشلاعضخت

ةيأل•جستيرجي،ربكأا••يأ،لد•لايفاصلاحبرلاوأيوكزلاءاعوللا•فوةاكزلاصصخمباستحامتي.قا•حتسلا

.ىصصخ•لالافقإذثن•حمتيث•حيثا•نلاطبرلادا•تعادنعيثا•نلاطبرلاوىصصخ•لازن•بتاقورف
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ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

هثادأم•••تلهبةصاخة•لامريرا•توتا•ا•بدادعإ•ك•ييذلاةأشن•لاطا•ث••مءزجلاكلذه•أيلععاط•لافرعي-

.كوتعمككشبيل•فشتلا

:يتلاي•حتولا•••ل٨(مقريلودلايبساح•لاراع•للآ•فوة•لا•لامئاو•لايفهنعحاصفللكهؤمعاط•لارتعي-

~ه١>هتاداربإعو•جمتفلباذإ-أ
.ةأشن•لاتاعاطق••بة•لخاةلاتاع•ب•لالماشةأشن•لاحابرأوأتاداربإ•م٩

.ا•لوصأيفاصوأةاشن•لالوصا•م٩́ه١٠ه•فرا•ثتسلاوأهلوصأعو•جمتفلباذإ-ب

.يفارغجساسأيلعوأرا•ثتسازكرموأحبرزكرموأجات•اطخوامستنوكينأ•ك•معاط•لا-

ألل
.هشحلاثط•علاه•حا-

)ة•ف•طولاةل•عا(ا•طاس•ا•••ةكر•تلاسرا•تيتلاةيداصتتلاةث•بلايفةمدختس•لاةل•عابة•لا•لاتا•ا•بلار•ظت

ةل•عاربعيىذلاوىدوعسلالابرلابيلا•لااهزكرموةكرشلالا•عاجثات•ضرعمته•افة•لا•لاتا•ا•بلاضارغل

.ة•لا•لاتا•ا•بلاضرعةل•عوةكرشللة•ف•طولا

ىلع)ة•بنجلاةلعلا(ة•ف•طولاةلعلافكختكعبةذفن•لاتكماع•لال•جستمتيةكشللة•لا•لاتا•ا•بلادادعادنع

ة•لا•لادونبلاليوحتةداعامتييلامزكرمنا•بلكخيراتب،تثلماع•لاكلتخيراتبةدئاسلافرصلاراعساساسا

ر•غدونبلاليوحتةداعامتي.يلا•لازكر•لانا•بخيراتبةدئاسافرصلاراعساساساىلعة•بنجلاتثل•عابةجرد•لا

ل.ا•لةلداعلاة•••لاديدحتدنعةدئاسلافرصلاراعساساساىلعةلداعلاا•ت•••بر•ظتيتلاوة•بنجلاتلعلابة•لا•لا

.ة•خيراتلاةفلكتللا•بطا•سا•تمتييتلاوة•بنجلاتل•عابةددح•لاة•لا•لار•غدونبلاليوحتةداعامتي

~~~

•عل•يلامليوحتبةكر•تلامو•تيدوعسلاىراجتلاتاكر•تلانو•اقتابلطتموةكر•تلليساسلاماظنلاىلعةانب

لصيامدنعليوحتلااذه•عفقوتلامتيوعيزوتلللبا•لار•غي•و•ا•لايطا•تحلا~ا••حىلإةنسللحبرلا•م٩~د١>

٣هتبس•امىلإيطا•تحلااذهد•صر .عوفد•لاكا•لاسار•م٩ه٠
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ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ةن••للتاماسحلا٠تاحاضا:أثلاث
٣´ااا :١٧.٦د١

~~ا~ااا~ل~لا~اأ~ا )٩(
اة••اقةدمأةع•لا•تللةم٦اع•هدا•تعا_ةنت-أ/٥

ظ••ئ
~

:ةلواةت•لار•لوصلا
ع•بللةحاتمة•لامقاروأيفتارا•ثتما

يفاص-
ةيرا•عةيرا•ثتماتاعفد
ط•••تلابع•بدو•عينيدم
يفاص-تادموتلآوتاكلت•م
ذ•فنتلاتحتعيراشم
ةلوادت•لار•غلوصلاعو•جم
:ةلواهت•لالوصلا
لثا••لاد•نلاود•نلا
ةرجات•للة•لامقاروأيفرا•ثتسا
ةنيدمممذ

يفاص-
ة•ئاقل•صاحمف•لاكت
ىرخأةنيدمةدصراوممذ
را•غعطقوةدعاسمداومعدتسم

يفاص-
يفاصلاب،نوزخم
ةلوادت•لالوصلاعو•جم

لوصلاعو•جم
اس•لااا

ا٠

:••هاس•لاقو•ح

عوفد•لالا•لاسأر
ةد••مة•موكححنم
ة•كارتمرئاسخ

•••هاس•لاقو•حعو•جم
:موصخلا
ةلواةت•لار•موصخلا
لجؤملخد
باتتكاونئاد
وم•مأع•بضئاف

فرصتملم•مأحابرأ

ةمدخلاةيا••ةأفاكمصصخم

ةلواهت•لار•غموصخلاعو•جم
ةلواهت•لاموصخلا
ةنئادممذ
ىرخأةنئادةدصراوممذ
ةعابمم•سأونئاد

•••هاس•للة•حتسمتاعيزوت
ةاكزلاصصخم

ةلواةت•لاموصخلاعو•جم

موصخلاىو•جم
موصخلاو••هاس•لاقو•حعو•جم

ر•ياعم
ة•كح•لاةبساح•لا

:ااك٠١٦ اس١ا•كا•لا

ة•لا•كاريرا•تلار•ياعم/سا••لاةداعإ

ىفا•كة•كودلا/ءاطخلاح•حصت
م >١٦رياني١ف•نصتلاةداعإ

١١٩•٠٠٠>ا`ا١١٩•٠٠٠>ا`ا

<٤٨´.٤٤ ١.
«٣´.٤٤ .٤٨ ١
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ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

~~
~

:ةلواةت•لار•لوصلا
ع•بللةحاتمة•لامقاروأيفتارا•ثتسا

يفاص~
ةيرا•عةيرا•ثتساتاعفد
ط•س•تلابع•بدو•عينيدم
يليو•تلاراج•لادو•عينيدم
يفاص~تادموتلآوتاكلت•م
ذ•فنتلاتحتعيراشم

عو•جم
ةلوادت•لار•غلوصلا

:ةلوادت•كالوصلا
لثا••لاد•نلاود•نلا
يفاص~ةنيدمممذ
ة•ئاقل•صاحمف•لاكت

را•غعطقوةدعاسمداومعدوتسم
يفاص~

يفاصلاب،نوزخم
ط•س•تلابع•بلادو•عينيدم
يليو•تلاراج•لادو•عينيدم
زعرخأةنيدمةدصراوممذ
ةلوادت•لالوصلاعو•جم

لوصلاعو•جم اس•لاا 
ا٠

:•••هاس•كاقو•ح

عوفد•لالا•لاسأر
ةد••مة•موكححنم
ة•كارتمرئاسخ

•••هاس•لاقو•حعو•جم
:موصخلا
ةلواةت•لار•موصخلا
لجؤملخد
باتتكاونئاد
وم•سأع•بضئاف

فرصتملم•سأحابرأ

ةمدخلاةيا••ةأفاكمصصخم

ةلواةت•لار•موصخلاعو•جم
ةكوادت•لاموصخلا
ةنئادممذ
زعرخآةنئادةدصراوممذ
ةعابمم•سآونئاد

•••هاس•للة•حتستاعيزوت
ةاكزلاصصخم

ةكواةت•لاموصخلاعو•جم

موصخلاعو•جم
موصخكاو•••هاس•لات••حعو•جم

ر•ياعم
ة•لح•لاةبساح•لا

لسا••لاةداعإ
لءاطخلاح•حصت
ف•نصتلاةداعإ

ة•كا•لاريرا•تكار•ياعم
ىفا•كة•لودلا
٣  >١١رب•سي(١

م
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ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ر•ياع•لا•فو

ةيدوعسلاةبساح•لا

حبرلايلا•جإ

ىرخأ)تافورصم(/تاداريإ
يفاص-

عيزوتوع•بتافورصم

ة•مو•عوةيرادإتافورصم

ةتوكمتاصصحم

تا•ل•عازنم)ةراسخلا(/حبرلا

ىرخأتاداريإ

ىرقاتاقورصم

ة•لا•سأرحابرأ

عيراشمة•فصت)رئاسخ(

تارا•ثتساحابرأ

ةاكزلالبتةنساحبريفاص

ةيريد•تلاةاكزلا

ةنسلاحبريفاص

لااشلاالا

ةراسخلاوأحبرللا•ف•نصتةداعإ•ك•ييتلادونبلا

ةنسلللماشلالخهكاىلا•جإ

ةنسلاحبرىفاص•مىساسلام•سلاحبر

/سا••لاةدامإ

/ءاطخلاح•حصت

ل•لودلار•ياع•للأ•فوف•نصتلاةدامإ

مممم~ممر

٦ك ٩٩م٤ ٩٦م٩

٩٨راا٤ك .٩ ٩ ٩

:ةمد،اعم٠1أأههه٦انبه.ذ.ةم1ذوهة•ئاق.دعت•ت،بت٠تاب.و•تمد•خم.د/ه

ةيرا•عةيرا•ثتساتفداف•نصت

ط•س•تلابع•بدو•هينيدمف•نصت

م٠١٦ رياني١ةلوادت•لار•غكوصلادونبىلعتايوستلاة••تىفاص
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ةيرا•عةيرا•نتساتاعفدلىرخأةنيدمةدصرأوممذف•نصتةداعإ

دو•عةجلاعموط•س•تلابع•بدو•عينيد•لىرخأةنيدمةدصرأوممذف•نصتةداعإ

ة•باستاونستافورصمهنعجت•ع•ب

)ه...••••.(

)اا..هه..•.(

)٦١..هه..•.(م)٠ا٦رياياةلوادت•لالوصلادوبلمتا•ستلاة••تىفا•م

~~

ةلوادت•لار•غموصخلا••ضلجؤملخديلإة•موكحلاحن•لاليوحت

لة•عرشلاةاكزلا/ط••••تلابع•بدو•عةجلاعم(ة•كارت•لارثا••خلايلعتا•ست

م >١٦رياني١)ة•لودلار•ياع•للا•فو(•••هاس•لاقو•حىلعتابستلايلا•جإ

)ه٠،،..،•،(

~~

يفة•لح•لاةبساح•لار•ياع•ليفو(م٠١٦ رياني١يفة•كارت•لارثا••خلاد•صر
)ةيدوعساة•برعلاةكل••لا

:ة•لودلاةبماح•لار•ياعميفوتابستلانا•ب

:)•••هاس•لاقو•حيفةدايزلا(ة•كارت•لارثا••خلاد•صريلعةبجومتايوست

ة•عرشلاةاكزلايلعتا•ست

:ل•••هاس•لاقو•حيفص•نلا(ة•كارت•لارثا••خلاد•صرىلعةبلاستا•ست

ط•••تلابع•بدو•عةجلاع•بة•عت•لارثا••خلا

لة•لودلاةبماح•لار•ياع•لا•فو(ة•كارت•لارثا••خلاد•صرىلعتا•ستلايلا•جإ

لة•لودلاةبماح•لار•ياع•لا•فو(م٠ ا٩رياني١ة•كارت•لارثا••خلاد•صر

باتتكاونثادف•نصتةداعإ

فرصتملم•سأحابرأوم•سأع•بضئافف•نصتةداعإ

م٠ ا٦ريانياةلوادت•لار•غموصخلادونبىلعتايوستلاة••تىفاص
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

تامدخودرومةنثادممذ••ضط•••تلابع•بدو•عةجلاعم

)م•سأع•بضثاف(ةلوادت•لار•غموصخلا••ضةعابمم•سأونثادف•نصتةداعإ

فرصتملم•سأحابرأ••ضة•حسم•••هاس•للتاعيزوتف•نصتةداعإ

)باتتكاونثاد(ىرخأةنثادةدصرأوممذف•نصتةداعإ

ة•عرشلاةاكزلاصصخميلعتابست

م٠ ا٦ريانياةلوادت•لاموصخلادونبىلعتايوستلاة••تيفاص

ةيرا•عةيرا•ثتماتاعفدلف•نصت٠داعإ

ذ•فنتلاتحتتاعورش•لف•نصت٠داعإ

٣ةلوادت•لار•غلوصلادونبىلعتايوستلاة••تىفاص م >١٦رب•سيد١

ة•ثا•لال•صاح•لاف•لاكتلافتإ

٣ةلوادت•لالوصلادونبىلعتايوستلاة••تيلا•جإ م٠١٦ رب•سيد١

)٠>.،،..،•.(ةلوادت•لار•غموصخلا••ضلجؤملخديلإة•موكحلاحن•لاليوحت

)ةاكزلا/ةيراشتساباعتألة•ئا•لال•صاح•لاف•لاكت(ة•كارت•لارئاسخلايلعتايوست

٣اة•لودلار•ياع•للا•فو(•••هاس•لاقو•حىلعتايوستلايلا•جإ 1.ههه(م٠١٩ رب•سيد١ )هه.ه١
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

~~

٣يفه•كارث•لارئاسخلادصر يفهلح•لاهبساح•لاساع•ليفو(م٠١٩ رب•سد١
للمدوعسلاهبرعلاهكل••لا

:ة•لوةلاةبساح•لار•ياعمؤفوتابوستلانا•ب

:)•••هاس•لاؤو•حيف٠دايزلا(ة•كارت•لارثاسخلاد•صريلعةبجومتابوست

ة•عرشلا٠اكزلايلعتابوست

:)•••هاس•لاؤو•حىفص•نلا(ة•كارت•لارئاسخلاد•صرىلعةبلاستابوست

ة•ئا•لال•صاح•لاف•لاكتلافتإ

)دكؤممازتلا(ةيراشتساباعتاتابثإ

لة•لودلاةبساح•لار•ياع•لا•فو(ة•كارت•لارثاسخلاد•صرىلعتايوستلايفاص

٣ة•كارت•لارثاسخلاد•صر )ة•لودلاةبساح•لار•ياع•لا•فو(م٠١٩ رب•سيد١

لجؤمكخدكة•موكحلاحن•لاف•نصتةداعإ

باتتكاونثاد~ةداعإ

فرصتملم•سأحابرأوم•مأع•بضئافف•نصتةداعإ

٣ةلوادت•لار•غموصخلادونبىلعتابستلاة••تىلا•جإ م٠ ا٦ربسيد١

)م•سأع•بضثاف(ةلوادت•لار•غموصخلا••ضةعابمم•سأونثادف•نصتةداعإ

فرصتملم•سأحابرأ••ضة•حتس•••هاس•للتاعيزوتف•نصتةداعإ

)باتتكاونثاد(ىرخأةنثادةدصرأوممذف•نصتةداعإ

)دكؤممازتلا(ىرخأةنثادةدصرأوممذف•نصتةداعإ

ثعرشلاةاكزلاصصخميلعثاموسث

٣ةلوادت•لاموصخلادونبىلعتايوستلاة••تىفاص م٠١٦ رب•سيد١
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

٠د٠ا••خ1أابدل،ة•ئاق.دمت•ت.بهتا•ست1د•خم.و/٥ أ٦.٠٦ددها٠ل1اش٠
:ةمد،~٠1
~~

تادار•لاةفلكت••ض)ر•ث•لال•خنلا(ة•ثا•لال•صاح•لا~اكتلافتا

ىرخأ)تافورصم(/تاداربإ••ضا•جاردإببيوبتةداعإ
يفاص-

ةيرادلاتافورص•لا••ض)دكؤممازتلا(تارانتساباعتاتاب•إ

ة•موعلاو

ىرخاتادار•للافتإوبيوبتةداعإ

ىرخلاتافورص•للبيوبتةداعإ

ط•••تلابع•بلاد•عح•حصتةج•ت•ة•لاسأرلاحامرلاليدع

ة•لاسأرلاحامرثللتابثإوىرخلاتادار•للبيوبتةداعإ

ىرخلاتافورص•لا•معيراشمة•فصترئاسفبيوبتةداعإ

تارا•ثتماحابرلتابثإوبيوبتةداعإ

ة•عرثلاةاكزلاتايوست

ة•لا•سأرحابرأدبلمتا•ستلاة••تي•اص

)´`(~

٩٩٦.٨غلبملثا••لاد•لود•لغلب ١٨ :يلاتلاكا••ا•بءلاير١.

ر•سي(٣ا
لدم)٠١٦

٥٠١.٤>اقودنصلابةيد•نلا

:ىلاثلاككونبلاىدلأمد•نلا

يحجارلافرصميدلةيد••
 •٤  •٤٩٩زن••هاسم-

٣ىحجارلافرصمىدلةيد•• ٤• ١٩•٠٣

٣• ٦٤ضايرلاكنبىدلةيد•• ٩١

٩•١٩٤يراجتلايل•لاكنبلايدلةيد••

ةريزجلاكنبيدلةيد••

كونبلايدلةيد•نلايلا•جإ

ىلا•جلا
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

~~~الا)١ا(

أ/ا١
٨غلبمةنيد•لاومذلايفاصتلب- ٦  .٤ :يتلايفلث•تتو،لاير١•٤٦

٣ لدم)٠١١رصس(١

ةيربتةنيدممهذ

~

ا•ل•صحتيفكوكش•لانويدلاصصخم
-

ابل١١(حاضيا

ىقا

ب/١١
:يتلاوحنلايلعا•ل•صحتىفكوكش•لانويدلاصصخميلعةكرحلالث•تت-

٣نما ٠١٧٣ (١ لد•مل>١٦رياني١لد•م٠١٦ رب•سيد١

٧ةنسلاةيادبىفد•صرلا ٩٣ا•»٧.٣ءا٨ • ٩٤•٦٨ .٣ ١~>١١٨

ماعلاللخنوك•لاصصخ•لا:~اضي
-٣´١•١١١٤.١٤٩ ٩١١.٩١١

٤٩.٣(تا••ويد•لاد•صر•مءزجلافتإ~ ٧ ٣´.٩١١١()ل٦٤.١ا٩٩()٠ ٩١(

ةنسلاةيا••ىقة•صرلا
٤٩٧.٣)أ/١١(حاضيإ- ٣ل.٩٤).١ا٦٨ •٩٨ .٣ ا•»١١٨

جلاا
-
:يلتلاكم٠ االماعلا•ل•صحتيفكوكش•لانويدلاصصخمباستحامت

آ•سلا
~نومدلاصصخم
ا•لصحثىفكوكن•لا

ىرا•لاءي•لا

٣•مرثكأرخأتم /و٩٩موي٦٥
٩

يلا•جلا

دلاا
-
:يلاتلاكةكشلاتاعاط•لةنيد•لاممذلاىفاصيل•لحت
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ةم) ١(
:طس•تلاماداا

أ/ ١
غلب•بةتباثلالوصلاضعبع•بة•نطولا•جاودةكرشليرشبةكرشلاعورشمر•جأتد•ع••ضت-
.لاير٠٠٠.٠٠٠.١عقاوبىونسلاراج•لاة••تعمةيونسطاستأيلععفدتلاير٩ .٠٠٠.٠٠٠

بل ١
-
١٣ىلا•جإغلبمط•س•تلابع•بلادو•عونيدمد•صرغلب .٤٨ ٨ :ىتلاىفلث•تيو،لابر٩٧٣.

٣نا ٠١١٣ د١ لد•م٠١١ رياني١لد•م٠١٦ رب•سيد١

٣م٩١١يفيحتس•لاةنسلاللخلوادت•لاءزجلا  ٩٣ ١٠.٠٦٨

)لجلاةر••ق(ة•لاتلاةنسلا

١٣ا١ا١.٩٦´١٣٣م١٦٣م ٠٠يحتسيوة••ويد•لا•ملوادت•لار•غءزجلا .٤١٤.٠٩٣ .٩٤٤

الجلاةليوط(دتعلاةيا••ىتح

مومومووو»مموممر.مسوممر>مس~،~

ةم/١٣(
ااح•لاداا

:ا

أ/١٣
ىرشة•طن•با••عورشمر•جأتبكلذو،ة•نطولا•جاودةكرش••بوا•ن•براجماد•عةكرشلاتمربأ-

.م٠١٩ /١/٣•مأدبتةنس٩ ةد•لول•جاولاعورشمويعارزلاعورش•لا(

ج/١٣
-
٣يلا•جإغلبميليو•تلاراج•لادو•عونيدمد•صرغلب ١٣.١٤٨ .٣ :ىتلاىفلث•تيو،لابر١٤

٨ يفيحتس•لاةنسلاللخلوادت•لاءزجلا ٥٨•٥ ٣•١

الجلاةر•صت(ة•لاتلاةنسلا

٤٤١•٧٩٣•>٨ يحتسيوة••ويد•لا•ملوادت•لار•غءزجلا

الجلاةليوط(د•علاةيا••ىتح

يل.لا

~(`~~

أ/ا٤
-
:ىلاتلاكه•ا•ب،لاير٦٩ •٩ ٩غلبمنوزف•لاىفاصغلب

ءار•صةرآ

لدعم)٠١٦وصسمد٧١

رمرمم

~١٠اهل

ار_- رو•م
-

م

ح•ث
ىواثثوماح-

مسوم

مم••لمها(ماف•لاةرذلانوزخمصصخم~
)بلا٤(حاضيإ-

ىلا
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ب/١٤
-
ببسعجريءلاير٤.»٤٦.٦اغلب•بءارفصلاةرذلانوزفمد•صرلماكبصصخم•يوكتمت

عورشمىرتشم••بوةكرشلا••بدتعلادونبر•سفتيففخدجويث•حةكرشلالبتل•مطوحتلل•يوكتلا

.ةيدولاقرطلامفلخلااذهلحةلواحمىراجونوزف•لااذهيفا•ت••حأةكرشلاىرتوءفوجلا

م~.م

:يلاتلاكهل•صافتو،لاير١•٦٥٨•١٦١غلبمرا•فلاعطقوةدعاس•لاداو•لاعدوتسميفاصغلب

)٦•..
لإه

٦١).٠أا

).•.~.
ه
(

)اه...•.(

<٨ ٨ ٨ . ٩
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

اص-
´

:

ألا٦
:يتلاكا•ل•صافتو،لاير٦. ٩ا.٣ال غلبمىرخلاةنيد•لاةدصرلاوممذلايفاصتفلب-

ا•>.~

)بلا٦(حا•يإ-ةيردبلاةمو•جمةمذ

•جاوللا•معرازمآكشآمذ
حاضيإ-

كيدرومةمد•متاعفد

•بفطومد•عوفلس

ة•حتسمتارا•ثتماحابرأت~زوت

يرخأ

١٦/~
يلعذاوحتسللةيرةنبلاةعو•جمىلإهددسمة•عارزلام•ص•لاةكرش•متاعفدغلب•لااذهلث•ي-

يلعم >٦/٠٩ل١٣خيراتبنافرطلاؤفتاآ•حل••تكرشلاؤافتامدعو••فرطلا••بمرب•لاة•عللأ•فوةعو•ج•لا

٩.٨ ا•ث•ثيلا•جإوثعارزلامص•لاهكرشفرط•مثددسيثلاغلاب•لاةداعإود•علاخسف  ٨ ؟كامر٩١ .

ةعبرأدادسمتوتاعفديلعةلودجمة•••لاسفنبة•عارزلام•ص•لاةكرشلر•لتادنسم•لستمتكلذيلعءانبو

•يوكتبةكرشلاتماقدتو؟ة•حتس•لاغلاب•لاىقاببةبلاط•لل»ض•لاىلإةكرشلاتأجله•لعوط•فتاعفد

.ه•ومد•لاه•ثيلا•جإبصصخم

جلا٦
فوجلاعورش•لاهءارشر•ظ••جاولله••فعرازمةكرشيلعة••بت•لاة••وية•لاغلب•لااذهلث•ي-

.لابر٠.٥٠».٠>٠ىلا•جإغلب•ب)ناحرسلايداوباط•سبة•طنم(

١٦/)
:يلاتلاوحنلايلعا•ل•صحتىفكوكش•لانويدلاصصخميلعةكرحلالث•تت-

أنل>.~

ةنسلاةيادبيفد•صرلا

ماعلاللخنوك•لاصصخ•لا:فاضي

تا••ويد•لاد•صر•مءزجلافتإ~

ةنسلاةيا••ىفد•صرلا
/أ/١٦(حاضيإ-

٩.5ءذهى:ط٦1٦٨ءء:1439١779_1ل



را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

:ىلاتلاكم٠١ لماعلا•ل•صحتيفكوكش•لانويدلاصصخمباستحامت-~ل١٦

~~~لاا~

٤٤٨••عراجلاءزجلا ٩_و•٣  .

رويل٦٩-١ء١١•مرخأتم
٩ارمه»>»

٦م١٤٨ووي٧١٩•مرثكأرخأتم ٩اومه٤١م٤٤

) ما ٤مال١يكا•حلا

~نومدلاصصخم
ا•لصحثىفكوكش•لا

ولا٦
-
:ىلاتلاكةكرشلاتاعاط•لىرخلاةنيد•لاةدصرلاوممذلاىفاصيل•لحت

٤٣غلب•بع•بللةحات•لاة•ك•لاقارولايفتارا•ثتسلاىفاصتفلب ا•ل•صافت،لير٥•٥٠١•٠

:يلانلاك

ا•..ا

ة•عارزلاتامدخلاوروذبلاجاتنلة•نطولاةكرش

ةجزاطلانابلللةدحت•لاةكرشلا

)قورع(•جاودلال•صأتةكرش

ة•عارزلاة••واعتلا••طبلاة•••ج

يعارزلاييوستلاةكرش

ةيدوعسلاتاعانصلاريوطتةكرش

تايوا••كورتبللنا•كةكرش

ة••واعتلاح••لاةع•ج

اقاس(ةيدوعسلاة•عارزلاةعو•ج•لا

ىلا•جلا

٣ة•كل•لاة•ست ٣ >١٧د١ لدم٠١٦ ر••سيد١

٠ ٠ ٩»~٠

اا٩،•٠اا

(
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

:ةما•عتاا•ثتساتاعف(/١٨(

٠٩غلب•بةيرا•علاتارا•ثتسلاتاعف(تفلب :يلاتككا•ل•صافت،لاير٩ ١• ٩٩•٠

ممم>مرمم_ا

٥•٩••ة•بر•لالباوةكرش•مضرأءارشتةفد ٦  •٩ ١

رشسلل

٣ لده٠١٦ ر••سيد١

أ/١٩
٨•ل٩>غلبمذ•فنتلاتحتعيراشمتفلب- :ىتلايفلث•تتو،لامر٤٩

ممممررسم

ثاءاشنلاوي•اب•لا

حلاو•لاو-لحثلاشثا•س

يلا•جلا
)بلا٩(حاضبإ-

ب/١٩
:يلاتلاوحنلايلعذ•فنتلاتحتعيراشمباسحيلعةكرحلالث•تت-

٩ ٩٩م>٨ ١٤م٩

٣نما ٠١٧٣ (١ لد•مل>١٦رياني١لدم٠١١ رب•سيد١

١٩ةنسلاةيادبىفد•صرلا ٨م٠ ٧ ١٨>ا•١٤.٩٦٩٩١١٥•»١٨ .٤

ماعلاللختافاضلا
١١٩١.ل٦٤--

٩(تاداعبتساوةتباثلالوصلاىلإلوح•لا~ ٠ ا١١(١١٤•»٣.ا١٦ا١(١ ١م٠
ا٤.لل١.١́ا

ةئسكاةيا••ىفة•صرلا
٦ء)أ/١٩(حاضيإ- ٨م٩ ١٩.٨>٤٩ ١٤.٩٦٥•»١١١٨
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را•نثسثللهضباهامصللاهكرش
´́

ةيدوعسة•هاسمةكرش

ةديرب
ةي(وعسلاة•برعاةكل••لا~
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

٧نا لد•م٠ ا٩ريانيالدعم)٠ا(رب•سي(لا١٠١٧(١

٣داوم•يدروممهذ .٨ ٣ ٣~،ااه٣.)٤٩.>٩)٦ه١ ها 

٦٥ه١٩•١١١•٩١١ىرخأوتامدخودووم~ذ ))،م٥وموال٦

١٩.٣ىل.لا ٤ )هاله<مهما»~إا،ا~ا.:ءاا.ل 

أةن•ا(ةدصأف)  (
´:

٨. ال.٤٤اغلبمىرخأةن•ادةدصرأوممذتفلب :يلاتلاكا•ل•صافت،لاير١

ممم<ررمم

مممرمممم

٣ لدم٠١٦ ر••سيد١

ءلسلايمةمد•متاعقد

••فطومممذ

تاسلجروضحلدب

ىرخأوآمد•مةضوب•متاراجيإ

زئةمله١٦ريانيارئ~بك٠١٦بسي(~٠١٧١ ل٧١ن<ا

٨ةنسلاأيادببفد•صرلا ٣ما٣ء٩م٤٣ءم٧٩ : ١مء́اثمء٨٥٩م٩

٩٨إ٣أإل~إ-~١•لئ•ن~ا~~~ ١.ا١ل٠.~ا١́-٩. .ا.١́.ل١.٤٦-.٦

ل١.٩٠٠.٠٠٠()٦.ل٠٠.٠٠٠(~اك•(~ا:د•ني

٩.٣ةنسلاةما•ف•فة•صرلا ٩١٣.أي٣..ال٩١.٤١٥٩١́ ٨ء.٤ .٣ ٦

~~ل)م

ة•برعلاةكل••لاةموكح•مةحون•ميصارأ•عهرابعوهولابر٩٨.»>.»>غلب•بلجؤ•لالحدلا

تاءارجلا•مءا•تنلامتيملمئاوفلادادعإخيراتىتحو،يعارزلايرشعورشما••لعمافمةيدوعسلا

.ةكرشلليضارلاة•كلملفنلة•ماظنلا

~~ل٩م

يلعءانبكلذوةلواةت•لار•غموصخلايلإةلوادت•لاموصحلا•م~اتتكلاونثاد~اسحلف•نصت٠داعإمت

:يلاتلاكة•بسنلاا•ت•••لوتاباسحلاهةههةملوطلةكرشلاةيؤر

٣نا ٠١٧٣ (١ رب•سيد١
ل•م)٠١٦رياني١ل•م)٠١٦

٣م١٩ا١٩ةكرشلاس•سأتذنم ٦٥.٥٣ ١٣•٥ ٦٩.٩٣ ٣ه١•٩ ١~٦٦.٤٣

٣ةنسلاةيا••ىفة•صرلا ٦٥.٥٣ ١٣•٥ ٦٩.٩٣ ٣ها•٩ ١~٦٦.٤٣
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

أ/٦ 
-
موصخلايلإةلوادت•لاموصخلا•مفرصتملم•سأحابرأوم•سأع•بضثافتابا••حلف•نصتةداعإمت

د•صرغلبدتو،ة•سنلاا•ت••لوتابا••حلاهذفةدملوطلةكرشلاةيؤريلعءانبكلذوةلوادت•لار•غ

٨اغلبمفرصتملم•سأحابرأوم•سأع•بضثاف :يتلايفكن•تتو،لاير٥ا.٣.٤٥٠

٧ن•.~ ٠ أ١ ١٧٣ لدعم »٦ساني١لد•مل>١١رب•سي(١

م•سأع•بضئف
-
٤م١١٨ا~/١ لح~إ ٨ ٤٩٤.١١٦م٩ له.هااه. ه٤٩.٩٣>١

افرصتملم•سأح~رأو
-
٧)ج/)٦(حاضيإ ٩م١٣ ٩٩.٩٦م١١ ٣ .١١٨ ٧٦ ٩ ٩.٩١١»١

٨ىلملا ٣ ٤>م١ ٥م٥ ١٤٦ ٨ .٩ ٤ ٩•٤ ه١.ه٤ه.٩•١٤

ب/٦ 
-
٤٩.٤٨غلبمم•سأع•بضئافد•صرغلب صخيم•سأع•بضئافغلب•لااذهكث•يو،لاير٩.١١٨

ث•ح،م٠ »،م٠ >٤ماعذنمكلذلددح•لاتتولايفلا•لاسأرطا•قأداد••باومزتليمل•••ها••م

طا••لاا•باحصأدد••يمليتلام•سلاع•ببصوصخلااذ•بتا•فاو•لاوتاءارجلاذاختادعةكرشلاتماق

ع•بلاة••ت••بامقرفلال•جستمتيلاتلابو،ةبولط•لاطا••لاة••ت•ميلعأرعسبع•بلامتوةبولط•لا

تادنتس•لامد•ي••لغلاب•لافرصبةكرشلامو•تو•••هاس•لاءلؤهحلاصلةبولط•لاطا••لاة••ت••بو

:يلاتلاوحنلايلع~ا••حلااذهيلعةكرحلال•صافتوضيوعتلايفهت••حلةديؤ•لا

٣ لدم)٠١١رصس(١

)٤٤.ءاا(

ج/٦ 
لث•تتو،ا•لبئاموما٩٩اماعذنمةدصرأيهولابر١١٣.٩.٩٦١غلبمفرصتملم•سأحامرأتفلبه

:ىتلايف

٣ لدم)٠١١رصس(١

ةنسلاةيادبيفد•صرلا

ماعلاللخةعزومحابرأ:فاضي

ه()١٦١.٦(
)ه..اا

ةنسلاةيا••ىفد•صرلا
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

)ءام(
:ةمدخ،ةم٠ةأفاعم٠

أ/ ال
-
•مم٠ الرب•سيد٣اىف••فظو•لاعفانمتامازتهسا•تلةداعإوىراوتعلام•••تلاءارجإمت

:يلاتلاكم•••تلاةج•ت•ت•اكو،ةيراوتعلاتاراشتسللةدحت•لالبتل

)ه••••تداعم(يحاتتنلاد•صرلا
)د/)١́(حاضيإ-

ة•لاحلاةمدخلاةفلكت

ةد•افلاةفلكت

ةيراوتكام•••تحابرأ

يماتخلاه•صرلا

تاعوقدم

ب/١ 
:يليا•كىراوتكلام•••تلاضارغلةمدختس•لاة•س••رلاتاضارتفلا-

٠~
مممرمهممم>مرسم.

٦.٩ء١••فطو•لاددع

٤١٤١اتاونسلابل••فطو•لارا•عمأطسوتم

٦.١́ء١.٩لتاونسلاباةمدخلاطسوتم

٣مصخلالدعه ٣ا٩٩~ه٩٨. ٩~ه١.

٩ه بتاورلاةدايزلدعم

ج/ ل
-
:~ة•را••لاةنسلةمدخلاةيا••ةأفاكمصصخمغلب

٣ز•ما )٠١١~اس٠١١١ رب•سد١

٣´.٤٤>لنسلالمادبيفدصرلا .٤٨ ١٣ .٤٨ ١١.٩١٤

٣لر٠٤٩فراص•لاىلعل•ح•لا:فا•ن•م ٩٩٦ر٠١١٩

(لنسلاللخددس•لا~
١٣(١١. ٩ا٦ر١١́١́ا ا٩٩٦ار٩

لثسلا~ا•ث~ةصرلا
٣»•٦ >•٧»لد/٧ لحاصمإ~ .٤٨ ٧.٤٤

(/ ل
٣ىفلاف•لاد•صر••برهاظلايخلا- رياني١ىف)مب••لا(يحاتتفلاد•صرلاوم >٦١رب•سيد١

٨غلب•بىراوتكلامب••لارير•تيلعءانبم ١٠ل ة•باستاونستافورصم••ضهلافقإمتلير٩•٤ 

.م ١٠لماعلر•اسخلاوحابرلاة••ا•ب
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

أل٨ 
٧.٨غلبمتادار•لاةفلكتتفلب- ٩٨ :يلاتلاكا•ل•صافت،لامر٩٩١.

ن،.~

ةد•لالوأنوزخم

ةد•لالوأة•ئاقةعارزةفلكت:فاضي

٣~١٠اهل لدم)٠١١رصس(١

٤م٤٩٣م ٩٦)ب/)٨(حاضيإ-ةعلسلاتامزلت••لا:فاضي ~

٨•٧٩٨•٠٧٦ع•بللةحات•لاداو•لا

٠٣(ةد•لارخأنوزخم~ )٤م٧٦ م٩

٠٣ةرشاب•لاداو•لاةفلكت ٤٨م٧ ٤م 

٣•٦١٤•  ١)جلل٨لحاضيإ-ةرشاب•لار•غة•عانصلاف•لاكتلا:فاضي ~

٨م١٩٩جاتنلاف•لاكت ٧م٩٨

تليوحتلا~

٦م،١٩٩ ٨ ٩م٠

ب/٨ 
:ىلاتلاكا••ا•ب،لامر٤•٤٩٣• ٩١غلبمة•لسلاتامزلتس•لاتفلب-

ا•..ا

جات•إداوم

جات•إتامزلتسم

ها•موءاير•ك

را•غعطقوتاقورحم

لاسللةش••ممزاول

)أ/٨ (حاضيإ-يل.لا

جل٨ 
:يلاتلاكا••ا•ب،لامر٣•٤١٩•١  غلبمةرشاب•لار•غة•عانصلاف•لاكتلاتفلب-

ةتياتلالوصلاكثل•تسا

ا••كحيفاموروجأوبثاور

تاماقإوب•تعت

ىرخأ

يحتولثت

يل.لا
)أ/٨ (حاضبإ-
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

٨غلبمىرخلاتادار•لاتفلب :ىتلاىفلث•تت،لامر٨ ٦.ا 

٣~١٠اهل لدم)٠١١رصس(١

ةعونتموباركساتاداريإ

ا١.٤٤.٤)تايوست(ة•باستاونستاداريإ

ىلملا

)٣ :´اااتاف)٠

:يتلاكا••ا•ب،لير٦٦٤•ا٥٩غلبمعيزوتلاوع•بلاتافورصمتفلب

يلملا

ن><´

ا••كحىفاموروجأوبتاور

ةتباثلالوصلاكثل•تما

ىرخأ

ثلعإولماعد

يحتولثت

~ا~اللا~~)~١م

٣غلبهل•هوعلاوليرا(لاتأورص•لاتفلب :ىكاتلاكا•ما•ب،لاير٩.ال٩٩•٧٩

يكلا

انل>.~

ا••كحيفاموروجأوبتاور

تاراشتساوة•ن•مباعتأ

ةتباثلالوصلاكل•تما

ىرخأ

تاسلجروضحلدب

~روموسروتاماقإوب••عت

•ثلعإوةياعد

ءابر•كوفتاهوديرب

تاقورحمورا•غعطقوة•ا•ص

تامارغ

ةش••ممزاولوةفا•ض
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

:رتلارفلث•تت،لامر١  •١٩٩غلبمة•وك•لاتاصصخ•لاتفلب

ال<.~

نوزخ•لاراعسأطوبهوودا•تصصخم

ا•فكوكشمنويدصصخم

٣ لدم)٠١١رصس(١

يل.لا

ثثئلكثلئ~~~م

:يتلاىفلث•تتءلاير٩٤٣•١٤٠غلبمىرخلاتادار•لااتغلب

لدعم٠١٦ رصسمدكا

مممممرع

ن•́.

ةتباثلوصأع•بزنمة•لا•سأرحابرأ

يليو•تلار•جأتلاد•عزنمحابرأ

ط•س•تلابع•بد•ع•محابرأ

ىل.لا

~~~)م

٣ أل٤
٩٨غلبمة•عرشلاةاكزلاتفلبه :يلاتلاكا••ا•ب،لامر١•٤٧>•٧

٣نما ٠١١٣ د١ لد•م٠١٦ رب•سيد١

ه».»»>»٣»م»»>»عوفد•لالا•لاسأر

هءا.»»>»ه٨•»»>»لجؤملخد

٨افرصتملم•سأحابرأوم•سأح•بضئاف ٣ ٩١٩٤٤.٤٦٨.٩١>٤٩»١

٥٣باتتكاونئاد ٣م٥ ١٣م٦٥ ٦٥.٥٣ ٥.١

٨،• ٩،لوحلاا••لعلاحةنئادةدصرأونونئاد ٨• 

٨حوفد•لاحرطدعةنسلاةيادبتاصصخم ٩١.١٩´٩٦٠٣١.٩•  ١• ٤

٤٣ةلحرمارئاسخ(لحابرأ ٣ ١´.٤٠٩.١١٠٤(١٤•٠١١•٨ ١

لد•لاةنساحبريفاص
٣لحاضيإ- ٨ )بل٤ ٣•٩ ٠١).٦)٩١١́.٩´٩•٤٣

٤٨•١٧٤•٤٩٩ةاكزللةعضاخلالاو•لايلا•جإ ٩١.٣´٩٤ ٤٩).٩٤

~

٨•١٧٩ليفاص-تادموتلآوتاكلت•م ٦ ا٩ ٠٣.١١٠٤.١ل()٨ ١•٠

٣لىرخأوةئعتداومورا•غعطق ٣»١ ٤١́)()٩>٩٠.
´٨ ٥١.٦(

٤٣(١١•٤»•٤٣،(ع•بللةحاتمة•لاهقاروأيفتارا•ثتسا ٤٠١.٦´.٠(

١٨م٦٩ء(ذ•فنتلاتحتحيراشم )٨ءاا.١٩>(٤٩

٣ل() •٤  •٤٩٩ل•••هاس•لاتا•حتس•لصصخمكنب ٦.٩١١.١١

/ا٩ .ه ٦.ه>»)ا٩ •ه ١مه>»ةيرا•عتارا•ثتساتاعفد

٣()١٣>١١٣» ٠لط•••تلابع•بلادو•عونيده
´٩١.٤٨ ٨.١٣(

٣()١٤٤>٧٩٣•»٨(يليو•تلاراج•لادو•عونيده ١٤٨´١٣.٤ .٣ ١(

٤٣ىوكزكاءاكوكا ٤٣.٤٤١.٩٩ل٣.٩٨ ٩.٤

~ه •٩(له•بل•عر•ن•لاهاكزلا
أ
(٥٨ ٥١٥. .ء:١٤٥•٤٦<•٦

٣ بل٤
-
٥.٣غلبملط•لاةنسلاحبريفاصغلب ٤٣ . ٨ :ىلاتلاكا••ا•ب،لامر٩
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ةاكزلالبتحبرلايفاص

فيراص•لايلعل•ح•لاةمدخلاةيا••ةأفاكمصصخم

ا•••كوكثمنويدصصخم

نوزخ•لاراع•مأطوبهومدا•تصصخم

٣(حا•نمإ-لد•لاةنسلالخديفاص )أ/٤

ل~~)
~

~
٣ىفة••تن•لاةنسللةكرشلاه•لعتلصحىوكزطبررخآه ديدستبةكرشامو•تث•ح،م >٠٦/ ١/١

ى•بتيوآيونملاير٠٠٠.٥٠٠.١لد•بديد•تملودجيفوكخدلاوةاكزللةماعلاةث••لاعما•مازتلا

٤٦٩.٩.٣غلبمة•لا•لامثاو•لادادعإخيراتبةكرشلاىلع .لابر٩١

٣يفة••تن•لاةرتفلا•عيوكزلااهرارقإةكرشلاتمدت- ةد••مةدا•شيلعتلصحوم >١٣/ ١/١

١/١١/١٤٣خيراتو٩١٧١مقربكخدلاوةاكزللةماعلاةئ••لا•م ع••جءا••إ•مةكرشلا••ك•تل~٥

.دو•عا•عة•ثا•نلاا•تا•حسمفرصادعاما•تثلماعم

،م »٥،م٠١٤ ماوعلا•علخدلاوةاكزللةماعلاةئ••للةيوكزلاا•تارارقإةكرشلامد•تمل

~م••

)٩~(~

طسوت•لاىلعةكرشللةيداعلام•سلايلماحلةدثاعلاةرتفلاحبرة••••بة•ساسلام•سلاة•حبربا••حمتي

.ة•ساسلام•سلاة•حبرىوا•تمةضفخ•لام•سلاة•حبر•ع،ةرتفلاللخة•ئا•لاةيداعلام•سثلحجر•لا

:ةضفخ•لاوة•ساسلام•سلاة•حبربا••تحايفةمدختس•لام•سلاولخدلاتا•ا•بيلاتلاكودجلا••بي

~~

ةكرشللةيداعلام•سلايلماحلةدئاعلاحابرلا

ة•ساسلام•سلاة•حبرلةيداعلام•سللحجر•لاطسوت•لا

ةضفخ•لاوة•ساسلام•سلاة•حبر

٣ ٣ ،ا٧د١ ا٧ر•ش(١
لثمل٠

٦ك ٩٩م٤ ٩٦م٩

~~~~م ~~

:يلاتلاوحنلايلعةكرشلاادض/زنم(ةعوفر•لاوة•ئا•لاتابلاط•لاواياض•لاصخلتت

٧٨غلب•بة•لامىوعدةكر•تلادضل••ع•مىوعد-أ ٦.٧٨ رو•تع•ب•عورو•تةنحش•عضيوعتككاير١

١٤٣ل١٩/١١خيراتبهديرببةماعلاة•كح•لا•م)صاصتخلامدع(مكحا•بردصةفلات تد•عأو~٦

٧/١٤٣ل١١خيراتبادعوما•لددحو.هديرببةماعلاة•كح•لايفىراجتلاءاض•لامامأىوعلا ٩~.

ة••تديدحتكرتو٠اهارتشايتلارو•تلا•عضيوعتكددحمر•غا•غلبمةكرشلادضل••ع•مىوعد-ب

هديربةماعلاة•كح•لابة•لامىوعديهوهتيؤرلا•فويضا•للضيوعتلا
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را•ثتسكلةضبا•لام•صتلاةكرش
´́

ةي(وعسة••سمةكرش

ةديرب
ةيدوعساة•برعلاةك•ها~

ج
غلب•لاوفانئتسلاةلحرمىفيهورص•بة•لامىوعلا،براهتاع•بم~ودنمدضةكرشلا•مىوعد-
» > ١ل١١ل١٣خيراتبانحلاصلفانئتسلا•ممكحا•••ردصدتولاير١٤٩.٧٦٦~ولط•لا

٣غلب•بةكرشلابلاطيث•حةكرشلادضىماحم•مىوعد-د ىوعدىهو.٠ةاماحمباعتأكلاير٠.٠٠٠

هديرببةماعلاة•كح•لامة•عمه•لام

ةجلثيفموحللارئاسخ•علاير٥.٥٠٠.١ ٩غلب•بةكرشلابلاطيث•حةكرشلادضل••ع•مىوعد-~

١٤٣ل٩/٦ خيراتبةسلجا•لددحدتو.ملاظ•لاناويدمامأة•لامىوعديهوضايرلابةكرشلا ٩~

ىوعةلا.رو•تلافارخد•عخس••علاير٤٥٠.٠٠٠غلب•ببلاطيث•حةكرشلادضلوا•م•مىوعد-و

مامأرظنلاة•تىوعةلاتلازامو.مكحلافانئتسامتدتوهديرببةماعلاة•كح•لامهلمكحلامتوة•لام
.فانئتسلا

~ولط•لاغلب•لاوضايرلاميراجتلاءاض•لامامأة•لامىوعدىهوةيردنبلاةعو•جمدضةكرشلاىوعد-ز

 ٧.٨  ٨ كلذوروكذ•لاغلب•لاعفدبا••لعىعد•لامازلإبةكرشلاحلاصلمكحردصردتو،لابر ١٦.

١٤٣ل١٤/٥خيراتب ٣يفاو•لا~٩ .فانئتسلللباقمكحلاو-م٠١٨ /١/١

ح
يرشبةكرشلاعورش•بهررضتلكلذوددحمر•غيلامضيوعتببلاطيةكرشلادض•طاوم•مىوعد-

ةماعلاة•كح•لامامأة•لامىوعديهو.عورش•للةرواج•لاهضرأىلإةيدؤ•لاعراوشلاة•لعتلفتأهئاعدإو

١٤٣ل١٩/٦خيراتبةسلجا•لددحوهديربب ٩~.

ضايرلاةنيد•بةيراجتلاة•كح•لابيواعدلاد•••تمتث•حضايرلاةنيد•بءل•عدضةكرشلاىواعد-ط

:ىتلاكا•ل•صافتو

١٤٣ل٠٦/ ١يفةسلجا•لددحملاير٠  .١٩٩ا••فبولط•لاغلب•لاة•لاميوعد. ٩~.

٣ا••فبولط•لاغلب•لاة•لاميوعد. ١٤٣ل٠٨/ ٠يفةسلجا•لددحملاير٩١ .٦  ٩~.

١١٨ا••فبولط•لاغلب•لاة•لاميوعد. .دعدعوما•لددحيملولاير٠٠٣.

ي
ة••تكلذولابر٤>.٥»غلبميعد•لابلطيث•حةكرشلادضةكرشلابيباسفطوم•مة•لا•عىوعد-

١٩/٥/١٤٣خيراتبةكرشلاحلاصلمكحردصدتوبتاور .فانئتسكللباقمكحلاو-~٩

ا••فبلاطيهديربةنيدميفةماعلاة•كح•لايفيراجتلاءاض•لامامأهد••مل••ع•مةكرشلادضىوعد-ك

خيراتبةسلجا•لددحو،ةكرشلالبت•مهلهع•بمتيذلا••لكوبلاةة•بةصاخلاتادنتس•لابيعة•لا
١٤٣لال١١ ٩~.

ىلعتذوحتسأةكرشلانأهاوعدوددحمر•غىلامضيوعتبا••فبلاطيةكرشلادض•طاوم•مىوعد-ل

ةسلجا•لددحوهديرببةماعلاة•كح•لامامأىوعةلاىرشبا•بةصاخلاعورش•لالخادا•تلخدأوةضرأ

٧/١٤٣/  :خيراتب ٩~.
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را•نثسثللهضباهامصللاهكرش
´́

ةيدوعسة•هاسمةكرش

ةديرب
ةي(وعسلاة•برعاةكل••لا~

)٧~(~

أ/٣ال
:ىلاتاكم •االرب•سي(٣ايفة•س••رالا•علاتاعاطق•مةكرشلانوكتت-

ةلوادت•لاكوصلا

ةلوادت•لار•غلوصلا

لوصلايلا•جإ

ةلوادت•لاموصخلا

ةلوادت•لار•غموصخلا

موصحلاىلا•حإ

عاط•لاتاداربإ

عاط•لاثادارمافلاكث

كخدلا/)ةراسخلا(ك•جم

رعارزلاعاط•لا

فوجلاعوشم

ىدوعسلاير

•جاولاعورشم

يدوعسلابر
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را•نثسثللهضباهامصللاهكرش
´́

ةيدوعسة•هاسمةكرش

ةديرب
ةي(وعسلاة•برعاةكل••لا~

٣ ام/٧
٣ىفل•س••رلال•علاتاعاطق•ملكرشلانوكتته :ىلاتككم٠١١ رب•سي(١

´٣ ج/١
-
ر•جأتدتعبةس)ل٩(ةد•ل•جاودلاعورشموىشعورشمر•جأتبةكرشلاتماقدتفمل>االاا/للي•او•لا~ا٤٣لل٩/للىفخرؤ•لاوة•طولا•جاودةكرشوةكرشلا••بمرب•لاد••للآقاحلإ

ل)/ل٦ىفخرؤم
´٤٣ .م)٠ا٣/١لا•مةيادبدتعلانايرسنوكينأىلع،لايرا٤.»»٠٠٠هراد•م)•جاودلا،يرش(عورش•لالماكليوسراجيإلبا•مم)٠ا١/٩للااي•او•لا~ا١

دل٣اا
متيلاير١>.»»>»غلب•لايقابو،لاير٤»>».»»لبمت•لتساولاير٥>.»»>»غلب•ب•جاودلله••فعرازمةكرشلاناحرسلاىداوباط•سبة•طنم(فوجلاعورشمع•ببةكرشلاتماق-

.يضارلاكوكصضعبلة•ماظنلاتاءارجلالا•كتسا•مءا•تنلالاحةكرشلله••لست

´٣ ١/~
جاتنلاطوطخع•بمتدتوعنص•لا•مةدافتسلللئادبةدعةكرشلاسردتو،هتادوجومة••تيفضافخ•ادجويله•أةكرشلاةرادإىرتو،م »٩ةنسذنمفتوتمنابللاعنصمنأيلإر•ش•-

.م >ا١١ماعللخا•لةعباتلارا•فلاعطقوعنص•لل
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را•نثسثلل~اللامصللالكرش
´́

ةيدوعسة••سمةكرش

ةدمرب
ةيدوعسلاة•برعلاةك•ها~

ىرخأتادوجوموة•لامقاروأيفتارا•ثتساوةنيدمممذوةيد•نلاةبشوةية•نلا•مة•لا•لاتادوجو•لانوكتت

تادوجو•للة•بساح•لاتاسا•سلاضرعمتىرخأتامولطموةنثادممذ•منوكتت•ة•لا•لاتابولط•لاامأ

.)٨(مقريلإ)٥(مقر•متاحاض•لايفة•لا•لاتابولط•لاو

~~~

ةيد•نلاةبشوةيد•نلا•مة•ساسأةروصبنا•تئلارطاخمىلإضرعتتنأل•تح•لا•ميتلاة•لا•لاتادوجو•لا

رطخنوكييلاتلابوة•لاعة••ا•تئاتاردتتاذكونبيفد•نلاعادامتي،ىرخأتادوجوموةنيدمممذو

ةنيد•لاممذلايفاصنأث•حةدودحمي•فةنيد•لاممذللنا•تئلارطاخ•بتعتيا••فامأ،آدودحمنا•تئلا

.ةكرشلاكوصأيلا•جإ•م٩́ه لث•تىرخلاةنيد•لاةدصرلاو

ر•غ•مه•اد•عتا•ك،لصاوتمككسبة•بنجلاتل•عاراعسأتابل•تةبتار•بةكرسلاةرادإمو•ت

دوجوةكر•تلاةرادلىءارتيامدنعو،يلاحلاتتولايفة•بنجلاتك•عارطاخمدضة•طغتلايرورضلا

.ة•بنجلاتثل•عاىفر•فتلارطاخم•مدحللة•لامتاطابترا•يوكتمتيفوسرطاخ•لاهذه

ا•كة•لب•تس•لاوة•لاحلاتامازتللاوةحات•لاتليو•تللةيرودةفصبةلو•سلارطاخمةبتار•بةكرشلامو•ت

ة•لا•لاتابولط•لاعمة•لاحلاتادوجو•لاتاقا•حتساة•ثاوموة•عفلاةيد•نلاتا•فدتلابتارت
ىرتل-

.ةلو•سلابة•عتمةيرهوجرطاخ•لةضرعا••أةكرشلا

٣يفةل•تحمتامازتلاوأة•لاسأرتاطابتراىأدجوتل .م٠ ا١ربسيد١

:ة•حطلاثاةحلال٤>(

٣يفة••تن•لاةنسللة•لا•لامئاو•لاخيراتدعة•حلثادحأيأدجوتل مئاو•لايلعرثؤتدتم٠١٧ رب•سيد١
.ة•لاحلاة•لا•لا
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