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ؿولننِوثلصت ننزو نندومتّنن ولتسننلقزوثلضرننؾْلوثلة ننجيُودجل ًلننزوثللْذْننزو وًا ننٌص  وفمنندواًث ننِوفوننتُوًث ضننتثاُو  وصضننج

فِوثلمتكتوو2013 كضٌدتولصشتّدوثألًلو وو30و–و29ثل تّمزوليجودجلمشجيكزوفِولتؤصمتوثلمرجفزوًثألسمجءوثلؾغتثفْز وًثلمنة  روفِو

دوثلذقنٌطوثلةلمْنزوثلضنِوسنض  لو اللنووً  و سنضصْ ودسنصزوثلؾغتثفِوثلمل ِوثأليانِوً  و كٌ وتمغالوليجوفِوىذثوثلمنؤصمتولالسنضصجاروتن

وشوسْزوتدوذلكودج ضذجيُو ف وثلةجتلْدودجلمسلقزوفِوثلمؾجلوثلصنِوثلمرجفِو.

ّقملوصسٌيُولمجوو–تضٌثضةجوو–ًدنجءو لَوذلكوًتدوًثقعو ملِوكمرجؿودمسلقزوثلضرؾْلوثلة جيُوف  وقمشودئ  ثاودقغجو

جلمسلقزوً سٌ جودة وتجوتتو لْيجوتدوصغْتثسوفِوثلرجد وؽةلضيجواثةمجوصذ  وتدوثلسنصتواً وّؾخو  وّ ٌ و لْووثلةملوثلمرجفِود

وًؽٌاو ّزو لصْزو لمْزوتٌع زولرجد و مليجوصنطل وتنووتدوؽ ّ وًإننِو يؽٌو  وّضرعوًقض  وثلغمْدوإل طجءونذذروتٌؽترو دوذلكو:

ل1913/وو01/وو26ضرنؾْلوثلة نجيُوفنِولْذْنجودضنجيّ و ن وثفضاللولْذْنجوتندوقذنلوثلمرنضةمتوثإلّطنجلِو ن يو ًلوقنجنٌ ولل
 1ل

و

لْ ٌ ود ّالولمجوكج و لْووثلةملوإدج وثلةي وثلةغمجنِوًثلذُوّةضمن وفنِوصرنؾْلوثلة نجيثسوًثأليثضنِو لنَوتذنجااوثلشنتّةزوثإلسنالتْزو

سنض اللوثلمل نِوً عننجءوف ن وًف جولل ٌث  وثلم نتيرودمنذىخوثإلتنجلوتجلنكوًصنٌثلِو ن يوثل نٌثنْدوثلمنلمنزولةمنلوثلمسنلقزوفنِو ين وثا

لوًقجتنشودقنتجوؽمْنعوت ضنْنجسوثلمسنلقزوتندو نتثةةوترنجفْزوصن و1985ثل ذثفِوإلَو  وقجتشوتجوّرمَودقتكزوثللؾج وثلغٌيّنزوسننزو

يفةيجو عنجءوثلق  وثإلّطجلِوًثلةي وثلمل ِوًؽمْعوثل تثسجسوثلة جيّزوثلوج نزودقصنعوثلضملنكوثلة نجيُولييثضنِوًثلمذنجنِوعوعن و  ْن و

لةملودجلمسلقزوتدوؽ ّ ولتدوثلسصت وًدمصيٌلوؽ ّ وللم لْزوفجأليضولْرشوتل جوألف وًثلذْشولرجكنووًثسضمتوثلضرنؾْلواً و لصْنزوث

ترجفْزو لمْزوثألتتوثلذُوصتكوإيعجوتغ الودجأل طجءوثلصنْزوفِوصق ّن وثأليثضنِوًثلة نجيثسوًيفةينجوترنجفْجوعوًقن وفنجًلوثلمرنتٌلٌ و

 ودشنن وثلضرنؾْلوثلة نجيُوً تنالكو2010لرنزوو17لوثل جنٌ ويق ول2010/وو01/وو28فجسضس يًثودضجيّ ووفِو ي وثل ذثفِوص ثيكوذلك

 و لَو  و:وللّرضو لوفِو  مجلوثلتفعوثلمرجفِولذْج وترجفزوثلة جيوكجفزوثألؽيتروثلق ّغنزوثلالاتنزو33ثل ًلزوًثلذُونصوفِوتجاصوول

ةولثل ْنج وثلمضنتُ و لنَو  وّنض وثلنذةودئفن ثعْجسوثل ًلنزو نن ويفنعوثلمرنجفزول نلوثلضِوصةْدو لوثل ْجلوديذهوثلميمزودمجوفِوذلنكوثلشنتّ

و  جي..  و.

وغْتو  وذلكول وّنصذو لَو يضوثلٌثقعوألسذجحو  ّ رواوتؾجلولذكتىجوثٓ و.

ينجوفذتثّتوثلمؾْ روف  ود  سوثلمسلقزودص توؽ ّ وًتصيٌلوتض  لوتضطنٌيوّننضيؼوثألسنلٌحوثلةلمنِوفنِو ملو17ًكنضْؾزولغٌيرو

ثلصنِوًثل جنٌنِوفضَوصرضطْعو  وصٌثكخوتجوً لوإلْووثلةل وثلق ّظوفِوتؾجلوثلتفعوثلمرجفِوً لْووفننجوتٌؽٌاودْن  وثٓ وتٌف ثوتندو

وثلملقزوألشجيكودؾي ُوً ملِوثلمضٌثضعوفِوتؤصمتك وثلمٌقتوًألقفو لَوترضؾ ثسوثلةل وثلق ّظوفِوتؾجلوثلةملوثلمرجفِو.

 وGPSعوف  ويكتسوفْوو لَوتجوث ض  هوّ فعودجلةملودجلمسلقزو طٌروإلَوثألتنجلودجنضينجػونلنجلول تجودجلنرذزولذقغِوثلمضٌثض

 وًكذلكويدةوثلمسلقزودجألقمجيوثلسنج ْزوإل جاروثلتفنعوثلمرنجفِولييثضنِوًثلغجدنجسوًثلمن  وGPSًمتّ زوثلةملو لَو قمجيوثلـول

تدو  وصؾنِوثلصٌثة وثل ذتٍوثلضِوّق  يجوثسض تثيوثلمل ْنزوًعذجصينجوفضنَوًثل تٍوًذلكوفضَوصضم دواًلضنجوثلصضْزوفِوظلوعٌيصيجوثلمؾْ رو

ص ٌ وتتفٌ زوترجفْجودطتّ زوًثضقزوًؽلْزول لوتدوّتّ وثلضةجتلوديجوتدوثألفتثاوًثلشتكجسوًثلمؤسرجسوعوًدنذلكوّضق ن وثاةضمنج و

نيضزوثلةمتثنْزوً ج زوفنِوتؾنجلوثاسنضغمجيوفنِوثلة جيُوثلذُوّريلوثاقضتثضوًص ثًلوثلة جيثسوفضنمٌودذلكوثلقجلزوثاقضسجاّزوًثل

وثأل مجلوثلتيث ْزوًثلسنج ْزوًإنشجءوثلم  وًثل تٍوثلق ّغزوًش وثلطتجوًغْتوذلكو.

و

                                                           
(
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و

 استخذاو انتكُىنىجٍا انحذٌثت فً قطاع انًساحت وانؼقار .

 

 GPS َظاو تحذٌذ انًىاقغ انؼانًًأوال :  

قمنتث وتغذضنزوفنِوتن ثيثسوتقن اروتندوو24يو ننج ْزوّسنلو ن اىجوإلنَوًىٌو ذجيرو دونلنجلوتالفنِوت نٌ وتندوشنذ زو قمنج

و.وثل ًلوثلمض  تزوثلصضجءوثلوجيؽِوتدوقذلو

لوسنمقشوثلق ٌتنزو1980كج وثلي فوثألسجسِوتدوىذهوثلشذ زوتدوثألقمجيوثلسننج ْزوىن فج و رن تّج ودقضنج وعوًل ندوفنِو نجلو

و. ْزثألتتّ ْزودن وّ ٌ وىذثوثلنلجلوتضجفج ولالسضو ثتجسوثلم ن

و

 GPS انـأقًار طرٌق ػًم 

سنج ز وً ناللوو24ثل تروثأليضْزوفِوت ثيثسوتق اروًاقْ زوؽ ث وتتصْدوفِوثلٌْلوثلٌثف ولوث اًيتعووGPSّةملونلجلوثلـو

واًيثنيجوصذظوإشجيثسوصقملوتةلٌتجسو دوثأليضو.

لْق اودجلضذةوتٌقنعوثلمرنضو لو.وىننجكوذةضوثلةلمْجسوثلقرجدْزوًّ ٌلودْرض ذلوىذهوثلمةلٌتجسولؽيجاوثاسض ذجلوًّض وإ  ثاو

 ّضج وتقطجسو يضْزوصرض ذلوثلمةلٌتجسوتدوثل متوثلسنج ِوً لَو سجسيجوص نٌلوىنذهوثلمقطنجسودضتًّن وثل منتودمةلٌتنجسوتيمنزوتندو

ْزو ؽلو  وّةملو لَوثلٌؽووثألفضلوتغلوثلضٌقْشوًثلم ثيوًثلمٌقع..وثل وًىذثوّةنِو  وثاصسجلوتنتاًػودنْدوىنذهوثلمقطنجسوثأليضن

و.ًثألقمجيوثلسنج ْز

.وسنج زوفنِوثلْنٌلو24ووّةملوصقشوؽمْعو نٌثعوثللتًفوثلؾٌّنزوعوًفنِوكنلوت نج وفنِوثلةنجل وعوً لنَوتن ثيGPS ًنلجلوثلـ

ووZONE–11 وًنلجلوLTM.2عوّرضو لونلجلوإس جمولLGD 2006نلجلو جلمِوٌّؽ ول ٍوثل ًلزوثللْذْزوًىٌونلجلو GPSًنلجلوثلـ

و.وGLSًوو GPSًّرضو لوىذثوثلنلجلوتعو

ًإذثوص وثلضنرْ وتعوتسلقزوثلمرجفزوًإ طجءوثإلف ثعْجسوًف وكلوتنط زو لنَوفن روًص رنْميجوثلةتضنِوًثلضنتقْ وثللٌفنجسو

ثلؾٌّزوًيدةوثلؾينجسوذثسوثلةالقنزودمسنلقزوثلضرنؾْلوثلة نجيُوًىنِوتسنلقزوثلضوطنْةوثلةمتثننِوًًاثيروثلتيث نزوًثليْتنزوثلةجتنزو

اوثإلاثيّزول لوتنط زو لَوف روً  لوثلمرنج ودقن ًاىجوثإلاثيّنزوًثلمقجفلنزو لنَوث ضسنج وكنلوليًقجفوًثلرْجفزوعوًيس وثلق ً

وتنط زولغتضوثلضرؾْلوًثلضٌعْ وًثلطةٌ وثلة جيّزوًث ضسج وثلمقجك وًغْتىجو.

فْننظوّننض وإ نن ثاوًًضننعوثلمقطننجسوثألي ننجاوًثلذننظو لننَوت ننتثسووثلرننؾلوثلة ننجيُوللضنرننْ وًتسننلقزوثلمرننجفزولت نن و

للشنتكجسوًثلم جصنخوثاسضشنجيّزو ندومتّن وثلرنؾلوو GPS ًصٌفْتوثلو تجسوثألفضلوًّم ندوثاشنضتثكوفنِو ن تجسوثلنـوثإلف ثعْجس

وثلة جيُوًإ طجءىجوثلذظوللةملوثلمرجفِوًف وثأل ٌلوثلصنْزوثلةجلمْزوثلمةضم رو.

و

 Geographic information system GIS َظاو انًؼهىياث انجغرافٍتثاٍَا : 

ًصٌاّنعوثلذْجننجسوًثلمةلٌتنجسوثلم جنْنز.ووثلقجسٌحوّةمنلو لنَوؽمنعوً نْجنزوًصونتّدوًصقلْنلوًإ نتثػوىٌونلجلوقجة و لَ

ًىذهو نلمزوصةملو لَوؽمعوًثا جلوًتةجلؾزوًصقلْلوً تضوًإ تثػوثلمةلٌتجسوثلم جنْزوًثلٌ صْزوألى ثفوتق ارعوًصرج  و لَو

ضٌسعوفِوثلر دعودجإلضنجفزوإلنَوقنتثءروثلذنْنزوثلضقضْنزوألُوت ّننزو ندوثلضوطْةوًثصوجذوثل تثيوفْمجوّضةل ودجلتيث زوًصوطْةوثلم  وًثل

عوّم ننجوىنذثوثلنلنجلوتندوإا نجلوثلمةلٌتنجسوثلؾغتثفْنزول نتثةةعو نٌيوؽٌّنزعوتتةْنجسوLAYERSمتّ وإنشجءوتجوّرمَودجلطذ جسو

رننجيىجعوصقلْليننجوصقلْننلوت ننجنِوًثلٌ ننصْزول سننمجءعوؽنن ثًل عوتةجلؾضيننجولصن ْقيننجوتنندوثلوطننن عوصوتّنيننجعوثسننضتؽج يجعوثسضصوفضننجةْز 

ًإفسننجةِعوً تضننيجو لننَوشجشننزوثلقجسننٌحو ًو لننَوًيجوفننِوشنن لو ننتثةةعوص ننجيّتعوًيسننٌتجسودْجنْننزو ًوتنندو نناللوثلمٌقننعو

وثإلل ضتًنِ.

تعوثلضطٌيوفضَوٌّتننجوىنذثوًتنجاثلوّضطنٌيوًصنتاثاو ىمْضنوووثأل تٍنل وثلمةلٌتجسوثلؾغتثفْزوّةضذتوفتعوتدوفتًعوثلةلٌلو

ولَوصٌفْتوتةلٌتجسوصصسْلْزوًود قزوتمضجاروًودرت زو جلْزو.إو اٍتمجووًسيٌلزوثلقسٌلو لَوثلمةلٌتجسو جنجصوإتتعواّجارو

و



 وأهًٍتها يكىَاث َظى انًؼهىياث انجغرافٍت

 انًؼهىياث انًكاٍَت وانىصفٍت

لضنِوّم ندوؽمةينجوّم دوثلقسٌلو لنَوثلمةلٌتنجسوثلم جنْنزودطنتجو  ّن ر.و فن وىنذهوثلطنتجوصن  َودجلمةلٌتنجسوثألًلْنزوًث

ًنلنجلوصق ّن وثلمٌثقنعووعًثاسضشةجيو دودةن وعAERIAL PHOTOGRAPHYو-وًثلضسٌّتوثلؾٌٍودٌثسطزوثلمرجفزوثأليضْزع

عو ًولٌفنننزوثلضنننتقْ عو ًوثلمضضذنننعوللوطنننٌموثلمجسنننـوثلضنننٌةِو.وّم ننندو ّضنننج وثللؾنننٌءولمةلٌتنننجسوعجنٌّنننزوّنننض وؽمةينننجودٌثسنننطزثلةنننجلمِ

كغنتو ندوىنذهو.وصتًاوثلوتّطزودمةلٌتجسوإضجفْزوص  َودجلمةلٌتجسوثلٌ صْزولضةتّفو سمجءوثلمنجم وًإضصجءوصصج ْلو ِثألًصٌتجصْ 

وثلوتثةة.

 

 .األجهزة انحاسىبٍت وانبرايج انتطبٍقٍت -2

 انًركباث األساسٍت

و.Informationوثلمةلٌتجسو-1

و.Fundsثلمضطلذجسوثلمجاّزوو-2

و.Hardware and Softwareذجسوثلصنْزوثلمضطلو-3

و.Peopleثلمضطلذجسوثلذشتّزوو-4

 

 يًٍزاث َظى انًؼهىياث انجغرافٍت

وصرج  وفِوصوطْةوثلمشجيّعوثلؾ ّ روًوثلضٌسةْز.و-1

وصرج  وثلرت زوفِوثلٌ ٌلوإلَوكمْزوكذْتروتدوثلمةلٌتجسودصج لْزو جلْزو.و-2

وصرج  و لَوثصوجذو فضلوقتثيوفِوثستعوًقشو.و-3

وصرج  وفِونشتوثلمةلٌتجسولة او كذتوتدوثلمرضص ّد.و-4

واتؼوثلمةلٌتجسوثلم جنْزوًوثلمةلٌتجسوثلٌ صْزوفِوقج  روتةلٌتجسوًثف رو.و-5

وًوصنكْ وثلذْجنجسوًوثلمةلٌتجسودمٌث صجسوتٌف ر.وصٌعْ و-6

وثلضنرْ ودْدوثلمةلٌتجسوًوثلؾيجسوذثسوثلةالقزوقذلوثصوجذوثل تثيو.و-7

وثل  يروثلضقلْلزوثلم جنْزوثلةجلْز.و-8

وثل  يرو لَوثاؽجدزو لَوثاسضةالتجسوًوثاسضصرجيثسوثلوج زودجلم ج و ًوثلمةلٌتزوثلٌ صْزو.و-9

وغْلوثلمتةَوللمةلٌتجسوثلم جنْز.ثل  يرو لَوثلضمو-10

و ولالقضتثفجسوثلؾ ّ روًوثلمشجيّعوثلضوطْطْزوًوايثسزوثلنضجةؼ.Simulationثلضمغلولثلمق جروو-11

و

 تطبٍقاث َظى انًؼهىياث انجغرافٍت

 تطبٍقاث حكىيٍت -1

 . انخرائظ انطبىغرافٍت

ومتجوؽٌّز .-متجودقتّز-نمجذػوًوثنمجموصمغْلوثلشذ جسولمتجودتّزو-1

و.فمجّزوثلذْتزوًوتتثقذزوص ْْ و-2

وثنلمزوثلمالفزوثلةجلمْز.و-3

و.ثلضة ّدوًوعتًثسوثلمنجؽ وص ْْ وًوتتثقذزو-4

وثلوتثةةوثلمٌضٌ ْز.و-5

و اثيصيج .-صوطْطيج-لوكضشجفيجوثلمسجايوثلمجةْزو-6

وًوصق ّظوًونشتو تثةةوثألسج .وإنضجػو-7

و

و
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 تطبٍقاث خذيٍت -2

وًشذ جصيج.وثل يتدجءوصطذْ جسو-1

وثلٌقٌاوثلذضتًلَ.وثلغجاوصطذْ جسوشذ جسو-2

وثلمْجهوصطذْ جسوشذ جسو-3

وصطذْ جسوثلستفوثلسقَ.و-4

وصطذْ جسوثليجصفوًو  تجصز.و-5

وصطذْ جسو ج زودجلغجدجس.و-6

وثلمٌث الس.وسصطذْ جو-7

و

 تطبٍقاث انصُاػاث األههٍت انخاصت -3

و.ثلتّشوصطذْ جسوشتكجسو-1

و.وثلضرٌّ وصطذْ جسو-2

وصطذْ جسوللموططجسوثلة جيّز.و-3
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 يقترحاث بشأٌ انتطىٌر وانتحذٌث بًصهحت انتسجٍم انؼقاري

ووو-ًىَوصضلوصوفْمجوّلِو:و

وإ جاروثليْ لْزوًإ  ثاو طزوإسضتثصْؾْزولمسلقزوثلضرؾْلوثلة نجيُوًثلضٌعْن وتندوثلنجفْنزوثل جنٌنْنزوًثلصنْنزوًثإلاثيّنزودمنجوّضصن وتنعو-1

ثل ٌثنْدوًثللٌثةـوثلمةمٌلوديجوفِوظلودنجءوثل ًلزوثلؾ ّ روًدنجءوثلم تثسوثلالة زوًثلضسنمْ وثلنذُوّضمشنَوتنعوتسنلقزوثلضرنؾْلو

وثلة جيُ.

صن يّخوثلمنٌظصْدو لنَوثألؽينتروًنلنجلوثلمْ نننزوثلق ّغنزوًذلنكوللتقنِوًثلتفنعوتنندوترنضٌٍوثلمنٌظصْدوثلةنجتلْدودمسنلقزوثلضرننؾْلوو-2

وثلة جيُوًثلضٌعْ .

وإ  ثاواًيثسوللمٌظصْدوفرخوثفضْجؽجسوثإلاثيروًث ضسج يجوًف وثليْ لووثإلاثيُوليج.و-3

 منننلوفينننجي وللملصنننجسوًثلمرنننضن ثسوًص رنننْميجوعوًصنننتقْ وثلملصنننجسوثلمسننن قزوفرنننخوصرلرنننلوثلمرنننضن ثسوًًضنننعوثلونننض وثلونننج وو-4

زو ج زودجل ر وًفْينجوّنض وصذٌّنخوثلملصنجسودجلمقصٌظجسوًإ  ثاونمٌذػوللمرضن ثسوللمقجفلزو لْيجعودجإلضجفزوإلَوإا جلوتنلٌت

كجٓصِ:و تالكوثل ًلزوعوثليْتجسوثلةجتزعو تالكوثلٌقفوعوثلشتكجسوثلةجتزوًثلوج زعوثلة نجيثسعوثأليثضنِوثلتيث ْنزوعو يثضنِو

ثلصضجءعوًصٌاّعوثلمنجم وكلوتنط زو لنَوفن روفرنخوثلضنلنْ وثلؾ ّن ولييشنْفوًثلملصنجسوثلمسن قزوًثلمؤقضنزوًثلغنتضوتنينجو

وريْلوثلةملواث لوقر وثلمقصٌظجسوًثأليشْفوًثلليٌيودش لوتنل وًيثقِولض  ّ و فضلوثلو تجسودجإلاثيثس.ص

صنلْ وقر وثلضٌعْ ودصتعوثلمسلقزوًثإلاثيثسوتدوفْظوإ  ثاوتنلٌتزو ج زودجل ر واث لوثإلاثيثسوًثلصنتًعولضنلنْ و ملْنزوإدنتثلوو-5

تيو  ٌاو لَوف رولٌضعو طزوؽ ّ روًصريْلوكجفزودْجنجسو قرجلوثلضٌعْن وثلة ٌاواث لوثل ر وعو لَو سج وإايثػوكلو   وًتق

وًتقتيُوثلة ٌاوًإ  ثاوثإلفسجةْجسوثلوج زوديجوتدوفْظوكْصْزوثلة ٌاوثلشجتلزوًثلضٌكْالسو..ثل .

جفنتسوًكنلوتنجوإ  ثاوتنلٌتزو ج زودجلشؤً وثإلاثيّنزوًشنؤً وثلمنٌظصْدوتض جتلنزودجلضتقْنجسوًثلض ج ن وًثإلؽنجاثسوثلرننٌّزوًثلم و-6

وّضةل ودجألتٌيوثإلاثيّزعو لَو  وّض ويدةوثلمنلٌتزودْدوت ّتوثإلاثيروًيةْسوقر وثلمنلٌتزودجإلاثيرو.

إ  ثاوقر و ج ودجلمنلٌتزوًص لْفوتٌظصْدودمضجدةزوثأل مجلوًإا جلوثلذْجنجسوفِوثلمنلٌتنزوثلوج نزودنجلصتًعوًثإلاثيثسوثلضجدةنزوو-7

وللمسلقز.

ثلمةلٌتجسوثل ًلْزولوثإلنضتنشو وّ ٌ وكذتّن وإل ضتًننِوتضسنلودجلمسنلقزول نلوإاثيروًّ لنفوتٌظنفوّ نٌلووإنشجءوتٌقعو لَوشذ زو-8

دمضجدةزوكجفزوثلمتثسالسوثلسجايروًثلٌثياروتدوًثلَوثلمسلقزوًصةمْميجو لَوثلصتًعوًثإلاثيثسولضرنيْلو ملْنزوثاصسنجلودنْدو

وثلصتًعوًإاثيروثلمسلقز.

وثلصنْزود لوإاثيرو:صنلْ وًىْ لْزو قرجلوثلشؤً وو-9

صنلْ وثلوتثةةوفرخوكنلوتنط نزوًإ طجءىنجويقن وصرلرنلوً نض و نج ودجلمرنطقجسوًثلضنرنْ وتنعوثلضوطنْةوثلةمتثننِوللضةنجً وتنعوو- 

وثلمسلقزولغتضوثلوتثةةوثأل لولسْذْج وًإا جلونلجلوقٌقلوإيطولمةتفزوثلمٌثقعوًصق ّ ىجو.

عوثلم ّننزوًصرنمْضيجوًصق ّن ىجوفرنخوثلمننجم وثلمةتفنزوًصق ّن وثلغنتضوتندوثلضنرْ وتعوثلضوطْةوثلةمتثنِوًًضعو يقنجلولشنٌثيو-ح

وصق ْ وتل ْضيجو ًوصنتّلو لَوثلوتثةةوثلمٌاً زودجلضرؾْل.

ًضعوثلق ًاوثإلاثيّزول لوإاثيرولمةتفزوف ًاىجوتدوثلنجفْزوثل جنٌنْزولغتضو ملْزوثلضرؾْلوًثلطةٌننجسوًثلضةنتفو لنَوثلمٌثقنعوو-ػ

واثيّزو.دجلضق ّ وًصذةْضيجوثإل

ثلضنرْ وتعوًاثيروثلتيث زوللقسٌلو لَوكجفزوثلموططجسوثلتيث ْزوًثلمشجيّعوثلتيث ْنزوثلوج نزود طنجعوثلتيث نزوًًضنعو لْنزوو-ا

ليجولغنتضوصرنؾْليجوًصٌعْ ينجولقسنتىجوتندوثاااًثؽْنزوتنعوثأليثضنِوثلوج نزوثلٌثقةنزودنجل تحوتندوثلموططنجسوًثلمشنجيّعو

وثلتيث ْز.

ةوثلةجتزولثلضجدةزوألتالكوثل ًلزوًثلٌقنف وتندوفْنظوصق ّن وثلؾذنجلوًشنٌثمبوثلذقنتوًثلغجدنجسوً تنالكوًضعو سج و ج ودجلوتثةو-ىـ

وثلٌقفوًصرؾْليجوًصٌعْ يجوللمقجفلزو لَوتل ْضيجوثلةجتز.

وثسضق ثطوإاثيروللمةلٌتجسوًؽمعوثلذْجنجسودجلمل ْزوثلوج نزوًثلةجتنزوًص نٌ وتتؽةْنزولد ن ثاوثإلفسنجةْجسودجلمسنلقزوًثلصنتًعو-10

ًثإلاثيثسوًص ٌ و يشْفو ج ودجلمسلقزوفِوفجلزوضْجعوثلملصجسو ًوثلقتجو ًوثإلصالفوألُوفنتعو ًوإاثيروًلضرنيْلو ملْنزو

وإ  ثاوثإلفسجةْجسوًثلض جيّتو دوكلوفتعوًإاثيروصجدعوللمسلقزو.



ؾْلوثلة نجيُودوسنٌ وص ٌّدولؾنزوتضوسسزوتدوكجفنزوثل طج نجسوثلضنِولينجو القنزودجلضرنؾْلوثلة نجيُوًدتةجسنزوتسنلقزوثلضرنو-11

ًضعو لْزو ملوًثلمضةل زودمرضن ثسوثإلّ ثعوًصٌفْ وثإلؽتثءثسودمسلقزوثلضرنؾْلوثلة نجيُوًفن وثل نجنٌ و لنَو  وص نٌ و لنَو

وترضٌٍوكجفزوثلصتًعوًثإلاثيثس.

و.إ  ثاوثلشيجاروثلة جيّزوتدونمجذػو ج زوإل ضتًنْزوًتتقمزودقْظواوّم دوثلضال خوديجوًغْتوقجدلزوللضتًّتو-12

إ  ثاوت ضذزو ج زوفِوكجفزوثلصتًعوًثإلاثيثسودجلمسلقزوصشملوكجفنزوثل نٌثنْدوًثللنٌثةـوًثلضةلْمنجسوثلوج نزودمسنلقزوثلضرنؾْلوو-13

وثلة جيُولالسضصجاروتنيجوكمتؽعوللمٌظصْدواث لوثلمسلقزو.

لصنتًعوًثإلاثيثسولضٌ ْنزوصنسْسوؽتّ رو سذٌ ْزو ًونسفوشيتّزوصضضنمدو  ذنجيونشنجمجسوتسنلقزوثلضرنؾْلوثلة نجيُودؾمْنعوثو-14

ثلمٌثمدودم ٍو ىمْزوتسلقزوثلضرؾْلوثلة جيُوثاشضتثكِوًثلضٌعْ وًنلجلوثلةملودجألقرنجلوًثإلاثيثسوتندوفْنظوثإلفسنجةْجسو

وًثأل مجلوثلمنجمزوديذهوثلمسلقزوًص  ّ ونذذرو دوثأل مجلوثلضِوص ٌلوديجوتسلقزوثلضرؾْلوثلة جيُ.

و

يك وً نجو ضعودقغِوثلمضٌثضعودنْدو ّن ّ  ولمنجقشنضِوفْنووًصنٌؽْيِوإل نالؿوتنجوًفِوثلٌقشوثلذُو ش تك و لَوسةزو  ً

وّ ٌ ودووتدو  طجءو ًوإضجفزوتجوصتًنووّ فعودجلةملوفِوتسلقزوثلضرؾْلوثلة جيُودلْذْجوإلَوثألتجلو.

ونجوثلةتدِوثلقذْخو.تضمنْجول  وثلضٌفْ وفِوتؤصمتك وثلةلمِوىذثوفضَوّوتػودجلنضجةؼوثلمتؽٌروًثلضِوننتليجوؽمْةجو  تزولٌمن
و

وًثلراللو لْ  وًيفمزوهللاوًدتكجصو
و

 انتىصٍاث

إ  ثاو طزوثسضتثصْؾْزوللةملوفِوتسلقزوثلرؾلوثلة جيُوً  وص ٌ وتٌف روفِوسْججوثلةملوثلق ّظوًثلمضطنٌيوفنِوتنجلوثلمرنجفزوو-1

وًثلرؾلوثلة جيُو لَوترضٌٍوثلٌمدوثلةتدِو.

ولصضجءوًثلصلكوًثلشةذزوثلةتدْزولوذتثءوثألسمجءوثلؾغتثفْز.ثلضةجً وتجودْدوثاصقجاوثلةتدِولةلٌلوثو-2

ثاىضمجلودمٌظصِوتسلقزوثلضرؾْلوثلة جيُوًإ طجءى وثل ًيثسوثلمضطٌيروفِوكجفزوثلمؾجاسوثلمضةل زودجلرؾلوثلة جيُوًصقصْنتى وو-3

وًيفعوكصجءصي وًايعوثلغ زوفْي و.

ق ّظوًشجتلزول جفنزوثل نٌثنْدوًثللنٌثةـوًثلم ضتفنجسوًثلضٌ نْجسولض نٌ وإنشجءوت ضذزولمسلقزوثلرؾلوثلة جيُوصقشوسْججوثلةملوثلو-4

وتتؽعو ج ودجلرؾلوثلة جيُ.

ثسننضق ثطو ًوإنشننجءوتنلمننزوللوذننتثءوًثاسضشننجيّْدوفننِوتؾننجلوثلمرننجفزو لننَوترننضٌٍوثلرننؾلوثلة ننجيُودننجلٌمدوثلةتدننِولضذننجالوو-5

وثلمةلٌتجسوًثلمرضؾ ثسوثلمضةل زوديذثوثلوسٌ .

و

و
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