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ٔؾٓ عجلهللا اٌضبٔ ٟاثٓ اٌؾٍَِ ٓ١ه اٌٍّّىخ االهكٔ١خ اٌٙبّّ١ـــــخ
ثّمزٚـــــ ٝاٌّــــــبكح ( ٖٔ ) ِــــٓ اٌلٍزـــــــــــــــــــــــــــــٛه
ٚثٕــــبء عٍــــِ ٝب لـــوهٖ ِغٍَــــــب االع١ــبْ ٚإٌـــــــــــــــٛاة
ٖٔــبكق عٍـــ ٝاٌمبٔــ ْٛا٢رــــٔٚ ٟأِــــــو ثبٕــــــــــــــــــــلاهٖ
ٚاٙبـزــــٗ اٌ ٝلٛأ١ــــٓ اٌلٌٚـــــــــــخ -:
لبٔ ْٛهلـُ (ٕٔ) ٌَٕـخ ٕٓٔ5
لبٔــِ ْٛعـلي ٌمبٔ ْٛاٌّٛإفبد ٚاٌّمبٌ١٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّااااابكح َٔ٠ -اااااّ٘ ٝااااانا اٌمااااابٔ ( ْٛلااااابِٔ ْٛعااااالي ٌمااااابٔ ْٛاٌّٛإااااافبد
ٚاٌّمااابٌَ ٌ١٠ااإخ ٠ٚ )ٕٓٔ5ماااوأ ِااا اٌمااابٔ ْٛهلاااُ (ٕٕ) ٌَااإخ
ٕٓٓٓ اٌّْاابه ئٌ١ااٗ ـّ١ااب ٍ٠اا ٟثبٌماابٔ ْٛاألٕااٍِٚ ٟااب ٛااوأ عٍ١ااٗ
ِاآ رعاال ً٠لبٔٔٛااب ٚاؽاالا ٠ٚعّااً ثااٗ ثعاال صالصااِٛ٠ ٓ١ااب ً ِاآ راابه٠ـ
ْٔوٖ ـ ٟاٌغو٠لح اٌوٍّ١خ.
اٌّبكح ٕ -رعلي اٌّبكح (ٖٖ) ِٓ اٌمبٔ ْٛاألٍٕ ٟعٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ-:ٟ
أٚال  :ثاٌؽبء ٔٔ اٌجٕل (ٔ) ِٓ اٌفماوح (ك) ِٕٙاب ٚاالٍزعبٙاخ عٕاٗ
ثبٌٕٔ اٌزبٌ-:ٟ
ِٕٔ -ا اٌَّازٛهك اٌّقابٌؿ ِآ عاوٗ إٌّازظ أ ٚث١عاٗ أٚ
راااأع١وٖ أ ٚرٛى٠عاااٗ ثّاااب ـااا ٟمٌاااه اٌزٛى٠ااا اٌّغااابٟٔ
ٚئٌياِٗ ثاعابكح رٖال٠وٖ فاالي ِالح ال ري٠ال عآ رَاعٓ١
ِٛ٠ب ً ِٓ ربه٠ـ زٛٙه ٔزبئظ اٌفؾٕٛبد إٌٙبئ١خ.
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صبٔ١ب :ثاٙبـخ اٌجٕل (ٕ) ئٌ ٝاٌفموح (ك) ِٕٙاب ثابٌٕٔ اٌزابٌٚ ٟئعابكح
رااول ُ١اٌجٕاال )ٖ(ٚ )ٕ( ٓ٠اٌااٛاهك ٓ٠ـٙ١ااب ٌٖ١ااجؾب (ٖ) )ٗ(ٚ
ِٕٙب عٍ ٝاٌزٛاٌ-:ٟ
ٕ -اٌَّبػ ٌٍَّزٛهك اٌّقبٌؿ ثزعل ً٠ثطبلخ اٌج١ابْ اٌقبٕاخ
ثبٌّٕزظ ٌززٛاـك ِ ِزطٍجبد اٌمبعلح اٌفٕ١خ اٌقبٕخ ثٗ.

ٚطٜض
اخلاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني

ْا٥ب صٝ٥ػ
ايٛطصاٚٚ ٤طٜض رٚي١

أمئ سغني ايقؿزٟ

صٝ٥ػ ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايزؾاع

ايزنتٛص صدا ٞ٥فاحل املعؾض

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض اب ٛايغعٛر
ٚطٜض
ايعزٍ

ايزنتٛص عُض ايضطاط
ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٚٚطٜض ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ
ٚطٜض
االراص ٠احملً١ٝ

عالَ ١محار ايغشِٝ
ٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ١ٝ

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ذل ٞايز "ٜٔاملقضٟ

املٗٓزؼ َٛع ٢سابػ املعاٜط١

ٚطٜض األٚقاف
ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ٚطٜض
رٚي ١يتطٜٛض األرا ٤املؤعغٞ

ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع ٢اب ٛايبقٌ
ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ
ٚطٜض
األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ

ٜاعض ٙعافِ غٛؽ١

ٚطٜض رٚي١
يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

َباصى عً ٞأبٜ ٛاَني
ٚطٜض
االقتقار ايضقُٚ ٞايضٜار٠

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١

املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ

ٚطٜض
ايجكاؾٚٚ ١طٜض ايؾباب

ايزنتٛص ذلُز عًُٝإ أب ٛصَإ

دلز ذلُز ؽٜٛه١
ٚطٜض
املاي١ٝ

ايزنتٛص عظايز ٜٔذل ٞايز ٜٔنٓانضٜ٘
ٚطٜض
ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ١ٝ

املٗٓزعٖ ١اي ١عارٍ طٚاتٞ

ٚطٜض
ايظصاعٚٚ ١طٜض ايب١٦ٝ

املٗٓزؼ إبضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ

ٚطٜض
ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايزٚيٚٚ ٞطٜض رٚي ١يًؾؤ ٕٚاالقتقار١ٜ

ايزنتٛص ععز ؾاٜظ دابض

مجاْ ١عًُٝإ
غُٓٝات

ٚطٜض
ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

بغَُٛ ١ع ٢اعشاقات
ٚطٜض
ايٓكٌ

ذلُز ذلُٛر ايعغعػ

ٚطٜض
ايقش١

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاإلعالّ

املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اخلقا١ْٚ
ٚطٜض
ايعٌُ

ْناٍ ؾٝقٌ ايبطا١ٜٓ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصا٤

عاَ ٞناٌَ راٚٚر

