
)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

اســــ ســــور
ــم ٢٠٢٢/٨٧

سكــر ســــاء ـــوا ســـداإ

ـا ـاس حـن ــم ــن ــاق  
دعاأساسدة،

،99/90ماسسوراساةساةسوا
،99/92ماسسوراساااءوا

،99/97ماسسوراساةزتءرإوا
،2011/110ماسسوراساسكرساءوا

،2018/7ماسسوراساءزوا
اءاسهسةاة.

ســـا ـــا ــــو آت
ــــأ ــا

.ر،سكرساءواكااأ

ــا اـــة
،ـرــواــاــاــــــــا،ــــهإســاسكــــرســــاءـــــواــــ

أاضأكاه.

ــا اـــة
.سرخااو سرذرسوـردرسة،هن

سـد ـ: ١٢ ن ـاى أـ سـة ١٤٤٤ـ
ـة ٢٠٢٢س ـــــــــــــــــرس ن  ٦   :ـــــو

 ــم ن ــاق
ـــاـ اســـ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

سكــر ســاء ــوا
ــده ســ

رفــات أكــا اــة
 ) ١ ( ــا

،انريةآتااتككوواذكاأـ
اضساقضآر:

 :ــأ ائــد - ١
.اسة

 :ـــدو - ٢
،اسسوؤ،ةاساةسر،اعد،اسك

.واادةأ،دنأا
:ــاعد  - 3

،ـةس ــاس تواأ ســةا،اعد سوؤءـــو ضـــــا ــك
ــةاســـةر،ــااســوســ،ــاــاسضــ

اة.
٤ - ـوت سحـة: 

داع،رضساا،وسالاسة.
 - 5ــوت أــن: 

اسسوؤـوسكر،ةاساةسر،اسك
نأا،رونراددسداونمكـن

.د
٦ - وــر: 

.أداكض،اسكر
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

:دو ئ - ٧
ةسراضف،اسكر،اعدسوؤءوضا

.دنأاض،اسسوؤايأ،ا
٨ - ائــد: 

دا ،ا اس ض دا ،ةس اس تو اأ ض
ضردا،ةاةاسةردا،ااسوس

ساا،ادوسالاسة.
:ــرئ - 9

.سكرساءض
 :سكر ساء ساءأ - ١٠

.سكراءساءأةسكرماسا
١١ - جــة: 

.سكرساءةإسوؤة
:ـرأ - ١٢

سووتسةوتأننسارأرىدي.
١3 - ساـط: 

نحءساة.
١٤ - رـ أخـرى: 

دهةساط.
 :ــود - ١5

ما  نأ تو ةس تو ـ يد فـيو 
.ارىأراسرا
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

:ــد - ١٦
،ننأاةسربةاـكواأةاأةأ
سادكمـ،اةسةاةساأهان

سااتسة.
:ةسكر رية - ١٧

.واذن)15(اـاضسومرنأ
 ) ٢ ( ــا

كاأ،هكاأضاا،واذـضاضهساأراـ
يو ن ا ةز تءرإ وا ءز وا ـ ا ضسو

.ذا
 ) 3 ( ــا

ــمرضســــمرـــدســـةوــوىدســاءكــاأســر
مــــرــــةساإســــدمرةااإــمرــةفــاســر
مرذساأساكاأطس،ـــواذـاضســوــرب

رزن.
) ٤ ( ــا

كـــاأـــيسلاـــنأــــاكرــــةاسفــــاتاــــنــــةاكــــو
:واذ

1ةاسمكاأاسهسااقـااتسن
وتسة.

2.نأتوسةلاحويوهضاا
ـأوسدموحساإاـدنسايدوة

.أدا
 ) 5 ( ــا

رأكارتوساتذرتتسةاساءسكري
رساادأوأكاذاووسةور.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

أ ســـم
سكـــر ســــاء

أ ـــاب
سكــر ســاء ســاخ ــمظ

أ ســف
سكـــر سـاء ــمظ

) ٦ ( ــا
ك،"سكرساء"سةسةساةواذوساأ

.سكراء،ةسكرمانكو،أدا

) ٧ ( ــا
سرمـرون،ساءأنادضنسكرساءسك

وـاوسةساة.
اساكو،ةلدةأأواذـضاضهساأراـ

ساءسكرتزاررمأساءسةساة.

 ) ٨ ( ــا
:آويسكرساار

1.دنهسكرساءض
2.دنهسكرساءضا
.دنهاةسكرةكسا
.نهةسكراسةكسا
5.أنهةسكرةدةكسا

 ) 9 ( ــا
م،وا مساـماس،وسوسكر سا
ةسواـاضسوتءرإاتاتـإزيا

ساة.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ١٠ ( ــا
ســـاءســاءأـــاـــي،ــأــداــنـــراأسكــرســاءضـــي

سكررنور.

 ) ١١ ( ــا
،ـــــمفاـــــمساءؤــــةإـــةاــــنسكـــرســـاءســـاءأــــ
سكرذهإسداتةإأام. واضساء
هـس نضراإ ،رو سكر ساءض

.سا
.سكرساءساءأيإسرإةاررو

 ) ١٢ ( ــا
:ةآي،رواأمفاسراسكرساءساءأضوؤ

"أسماـهمأأكمادأأوي".
 ) ١3 ( ــا

ــــيوــــــاضســـوكاأـــــةكاسكرســـاءســـاءأضـــســ
أــةلدــة.

ـــا ســـف
سكــر ســـاء ســـاخ

 ) ١٤ ( ــا
مرا،ةلدنورو،واذكاأةآاتفس
كنا،فةوسراأةساأ،سهساـداوكاأ

دسرزن:
1ـــــيدـــرىأـــراسنــــنأتـــوـــةستــوـــوس

سكرة. دزردااتكة
2.يدرىأراسندا
.ةسكرةدمادسراو
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
.ةسكرةدوو
5.ربسرىأ
 داأدوأاأفةأةسدتورأ

رأةفاـرا،اةسسأمواـ
.

) ١5 ( ــا
ـــراـــاـــةسكرـــماضــــ،)1(ــــاكــمــــإـــدــــــ

ـرمآة:
1.واذـاضسومر
2كــرـــ،ـــرآـــواأأءـــزــواــــاضســـوـــمر

ـسكرتأاناسكرةأأة.
.فـووةاأاءأأسكرمر
واـاضسوجلاأدةنةدناأسةامر

زء.
) ١٦ ( ــا

ةرأكرةاإةاةأئوةاإدأدا
.واذكاأيسلاناو،سكرساء

) ١٧ ( ــا
ةس سأ جاهكاأسار،وا ذكاأاا
اموداإإ،سكرساءضساـة،ةأةاا
افوةوأوىدسإأ،رةوهـفذتجلــاــــ

أاضأرزن.

 ) ١٨ ( ــا
،ةاسةساءةإأءاكمأةووىدفظو

إسفافةساة.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ــا ــاب
حاـــم سكرـــة
أ ســـف

رــ حاـــم سكرـــة ظهـــا
 ) ١9 ( ــا

:آوةسكرمار
1.اةسكرةك
2.ةسكراسةك
.ةسكرةدةك

) ٢٠ ( ــا
ساأكةسكرةاسمداـانساةأمند،

.سانةدأهنأسكرساءضاسأر
،ارـاسادأو،طسةاـةكركو

.سكرساءضناء،رونر

وبه. سدأكان)5(سةنسانمرضأن

) ٢١ ( ــا
ســاناــدــدنهضــــــنوؤـــاســةكســـاأ

.نمأة

ارـاسادأو،طسةاـةكركو
.ساة)(نكاأسد،ةكضناءضرنر

 ) ٢٢ ( ــا
سـانــاــد،نهضنـــوؤــــةدـــةكســـاأ

.أنمأة
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
،ارـاسادأو،طسةاـةكركو
ة )( ن كاأ سد ،ةك ض ن   اء ضر ن ر
نحةكسكضرو،رضانفاتاحـ،سا

.دسوأـساة)(

 ) ٢3 ( ــا
ساأـكةأاةسر،ادانإي.

) ٢٤ ( ــا
ســة)5(ـــنــأـــدسك،ضــرسكـــرســـاءكـــســــاأ
،واـوؤيسااسنمأ،سكرساءساءأن
ـــاتسرـــدإ،ــاسكـــرســاءـــةواســــوؤــــرساضـــ
هضراـواأرءدإ،ةستترحوميو
ةسااوسانأفكدبأو،ـــةواـــساـــن

أوااةاـدسوؤاوة.
،سةلااسو،ـــاــاسضـــرـدـســاأأــ
سـسكرساءفكسو،هكـاأك
ةاوىادساأذتءــــرإةاوا،ــهاــها

.سكرساءإ

) ٢5 ( ــا
جــاــةسكرماساءإ،روـــةسواء،ــأــداــنـــراأــو

اةسط،درراقساضا.
ــا ســف

ــة حاــم سكرــة
 ) ٢٦ ( ــا

نساكاأـاإ ةوروراةسكرةكض
آرة،ـااتح،ـأوآة:
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
1.هاأأهـاألأوافةااكماإ
2.كمـإ
.كمـرأتءرإـإ

 ) ٢٧ ( ــا
ساكاأاسناإرارةسكراسةكض

ـااتح،افاتكوـاوةسن.

 ) ٢٨ ( ــا
ضكةدةسكرةرااتح،افات.

 ) ٢9 ( ــا
ض ا إ ،ة ه أ اس كو ةكاأ طسا أ ةاو 

كةأةنم،دبساطأدهردوى.
كودبرنور،اءوسةنرض.

 ) 3٠ ( ــا
ماسانأأضاةسكرمانأساينكوأو
فاقارونرود،دستاـ،ةساةس

.ساءأضضا
 ــاب اــث

سكـــر ـــاء 
أ ســف 

سكــر ـــاء ــمظ
 ) 3١ ( ــا

:آوسكراءار
1.دنه،سكرد
2.دنه،سكردا
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
.نمأة،سكرددسا
.أنمأة،سكراءساءؤ
5.انمأة،سكراءء

 ) 3٢ ( ــا
ســراــاــمــرآاهساأنســوأو،أـــزسكـــرــــاء
ضساـددءرإأاأواضإإ،تءرإن

.سكرد

 ) 33 ( ــا
وؤأساءاءسكراسرافميآة:

ــــرسأأ،ــةسكروىدـــاأــوأأــمـــهاســمأ"
ويفـذأكاكادة".

.سكرساءضسورواأيىوؤ

ــا ســـف
سكــر ــاء ســاتساخ

 ) 3٤ ( ــا
،سكــرســاءضساـــــةدــوىدـةااإسكـرـاءضــ
سوؤسر،اسضا،ةسكرمااأاسرا
،كاأذفـيورس،سكرــساـــطس

.واارساتسان
،ــواـــذــــن)7(ـــــاكــــمـــــارســـهساسكــــرـــاءضــــا

.اذكماسراسكراءإسكوىرأو

) 35 ( ــا
اتس او ،ه ةو ساتسا إ ةساإا سكر اء ضا

.واذكاأاقـااءةو
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ــــر ــــاب
سكــر ســاء ســـاءأ ســـوؤ

أ سف
سكــر ســاء ـةإ ســوؤ ــة

 ) 3٦ ( ــا
،سكـــرســاءضـــســـةارـــةإســــوؤـــةسكـــرســـاءكــــو

سوةن:
1.سكرساءضا
2.سكرد
.سكردا
.ةسكراسةكض
5.ةسكرةدةكض

دسوفةضةأاهأوادههارض.

 ) 3٧ ( ــا
،سكــــرســـاءســـاءأـــسافـــــوســــاأـــــــراــــةضـــــ

ماأم،رم،دم،إام.

) 3٨ ( ــا
،اأدةوسودكوأ،ــاسنــــودـــةــــ
سد،ةسرادكو،اسوإاسةاكو
هذاحرتسوأساد،تسوأةاأاتسوتر

رض.

) 39 ( ــا
سراـاستءرإدونسةةةد

ساساا،سدةرنور.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ـــا ســـف
سائـــ ـــف

) ٤٠ ( ــا
رامضنوؤ،ساضفرسكرساءـساأ
ـــودســـاءأـــنــــاــد،ــاـــةسكرـــــةكســـــاـــيــنــــدب
ةااوةسكراسةكاةسكرةكساين
اأ ،ضر نرددةاةس دسكر اءـا
،ـــــاتـــنــةسرـــمفاـــعـــوـــاكــــــاسكـــرســــاءســــاءأ

.ساضفةروسد

) ٤١ ( ــا
:آاساضفرض

1.منةسكراسماسااأضف
2.منسكرددسااأضف
ااأةسكرساءساءأسددىسكاض

افمامأاأوسكة.
،ةساةسواـاضسوتءرإدواضفرى
ضفرذسوندأاأضفاماكوأس

أاهأه.
فســـ اــث

سكــر سـاء ســاءأ ــةساء
 ) ٤٢ ( ــا

اعسدةاأةسفاسكرساءساءأهسكرساءضر
ه،مفااتسأماوفاامداإموأ
،سفذـاضسوةساءةإسكرساءساءأةاإ

.ساضفرهرذهسكاسوءـ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ٤3 ( ــا
،ــةساءــةضساـــنماسكرســـاءســـاءأــةساءكــو

سكراسةضساءسكرسوةن:
1.سكرساءضا
2.اةسكرةكسادأ
.سكرد
.ةسكراسةكسادأ

دأابد،ساءأـــدأــههداوأضرابـــةاـ
أساءأوادههأداأدـةا.

) ٤٤ ( ــا
اضسوتءرإكاأتسكرساءساءأةساءساأـ

ـاوسةساة.
ــا ســم

إــرءت زئــة
أ ــاب

ـح ـ سائـ ـطس
أ ســف

سكــر سائــ ـطس
) ٤5 ( ــا

اأوسطساسكرـرساسم،م:
1.سكراءساءأ
2.ةسكرةسروساساس
.سكرنأوساساس
اس ةفر تدو ساءؤ ا ةإ اتس تسك ا

مراأمسؤراـنأتوةستوساس
ركـامأاقساسم.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ٤٦ ( ــا
دـسكرساطسواأكو،واذكاأاقـ
ماأ سوا،سا طس واأ ر اتس ةا مساسا

اأكاإرءتسوضاـاوإرءتزة.

) ٤٧ ( ــا
اةا ةفرتدوتدوـةإ اتستسك ا
ــــاأســــــةأـــســـهساــــاقـــــــمكـــــن
تءرإنأااـسرم،واذكاأيسلان

آة:
1.فظ
2.ةساةاسةوو
اءإهاإسهساسداأدوضإسوعو

.سكرساء سكرإاوةسكرةدـساض

 ) ٤٨ ( ــا
ساطسواأو،سكرساءضساـدمرـ
و ـ سكر سا طس واأ اب ا اوا ر طس اأ
ا،ةوسفاهـي،هوسررراأه،ةر
ساتوةا،ةوساءسأ،مساأاتا،اسوكا
،ســـاأــذـــــمــاضـــسكــرــساــــطســواأــــأ،ــــا

سهسرسوات.

) ٤9 ( ــا
سكــرســـاءســاءأضاءإةراضتــاـــرــــو
) (اـاضسوةإسوؤةنإسوـدإمسأ

.واذن
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) 5٠ ( ــا
سدإسكراءأةأةسكراتسداـةأو
سةرساأواذكاأسارأاءدسأ ضارأ

اأةووفـااتأأرساإه.
ـــا ســف

ـــا ــ
) 5١ ( ــا

فـــــر ــــن ــــه  ــم ســـوب ــد  ـــد ــــ ســة ســـ إ
ســــهــــرأسدأسكرــاءســوــا،ـــســــــراأــنأ

إرءتسوضاـاوإرءتزة. كاأا،اا
 ) 5٢ ( ــا

ــهاـأــمــنجــــرإأضــــاـــرأســدـــاسكــرــــاءــــ
أـــةـــه.

 ) 53 ( ــا
ضســــــرآكـــاأـأ،هدـــفــذاامضساـــرأ

.سكراءهديسارأض
فســ اــث

ئـــد ــح
) 5٤ ( ــا

نمووعرةسوضاـذاوأوسات
سكرةأأة،كوإغنوعرةنأرإام.

 ) 55 ( ــا
سكرساءضساـةدمرـسكراءو
إـــه،كـــــوـــهــــــــــرلاســيأكاـــهـــاســـم ـــاــــ

ـرةةـساسه.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) 5٦ ( ــا
ةاإسكرد،وىداضهأسكراءيإ

أقإةسةررإرءاسساأا.

) 5٧ ( ــا
ســـاءضســـاــيـــم،ــــــاأنــــاـــاءسـوســراإ

.ذتءرإاسكراءسوكو،وىداسكر

) 5٨ ( ــا
،دتءرإسوـادن،همنك
ةداتدنهكـناساأادااوأـم
عــــمــا،هاعدواـوؤـــنساـــنــــر
ــةسكرســـرأـــندـاـــد،بـــــوسساوـــــاتـــ

أأة.

 ) 59 ( ــا
يسلانأةوـذتءرإعسكراء

أكاذاونأةناتـأرةنره.
ــر ســـف

ئــد ــح ـ ســر
 ) ٦٠ ( ــا

فظاسرسدأداءدسكراء
اأراإرجنم،اكنوساسآر. وؤاأاا

 ) ٦١ ( ــا
اـ،سكردناتاـافظرسدكو
هسوأهااـ،هاههدااأهسوأها

.سكرددساندأادأههدااأ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

) ٦٢ ( ــا
اأةفاةروماافظرسدأسكرد

.اارـاأاأدأىإ

) ٦3 ( ــا
ــاوسرسـة)15(ـــفظرنمـــهأـــهـــ

ناخإه.

) ٦٤ ( ــا
ـةك،سوةرـدةسكراسةكإــمـــر
اأةراسكراءإةسدأفظراءإأتإ

اوذا،إااإكةسة. كوةاض

) ٦5 ( ــا
،ســـدــةاــة)(رسأفــظــــرــــأسكــــرــــد
هدااأهسوأهااـ،همسدكنا
دأادأههدااأهسوأهااـ،هاه

.سكرددسان

 ) ٦٦ ( ــا
ةكإا،اأةفاوىدـدسكراءأىإ
ـرــاتاـــةاإكو،ااأسوامـــك،ســةـــةسكر

ندسكرأنفوسه.

 ) ٦٧ ( ــا
ــــةاإــةاسفـــةاسكــــــةوأسكــرــــاءأىإ
.ساأذـراتسا،ااسمةساءداأدوضإ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ــا ـــاب
كــاأ ــذفـ ـةحا

أ ســف
حاـــة

 ) ٦٨ ( ــا
سةـاسأاوىدررأةكو،ةةاسات
ةس ضا ة ـ أت إ أ ،ةا بآ أ ا ا ار ةسر

سةة. ـكمسدوأـ،نأتوأةستو
ةسأأتإةكناإإاضسرأساتاسرر

سوذإرء.

 ) ٦9 ( ــا
تءرإ وا ـ ا ضسو تءرإ كاأ ت ةا ساأ ـ 

زة.
ــا ســف
كـــاأ ـــذفـ

 ) ٧٠ ( ــا
سدأاسددذفـةةسكرماةاكاأكو

.سفذـاضسوكاأااذفـرأ

) ٧١ ( ــا
اسساكاأنسأدإاساةاكاأر

سدا. أداإةداتدنمرانأ

 ) ٧٢ ( ــا
ــةسكــرأةكاأوىدراإأكماءاإراأأــأـــدا

.أةوادسأاسفأةووأه،رىأةن
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ٧3 ( ــا
دوضنةسوكمسدةسةوركاأارأو

أاد،سساسه،اراساكوه.

 ) ٧٤ ( ــا
رساكاأفذ،واذن)72(،)71(ياسإ

أرىديودآة:
1ةسا ةد  يد رىأ ر  سا كاأ ذفـ م

اقساسه. ـ،داأسهفونأدوضنراأ
2كمذفـةسكرةساتسداأدوضر

،رونراسدطسوا،اسةوفـأ
سرـردرسة.

) ٧5 ( ــا
يدرىأرساةوذفـرأدداأدوضر
ةكاأةدأ ةرزأ ةلدنسفاذفـرأ

.واذن)80(اضإ،دكذ

) ٧٦ ( ــا
كاأاذفـرأأاسددكاأذفـسكراءو

ذفس،هأسياسةسةدساء.
 ) ٧٧ ( ــا

فذوةسنزد)(ةأسرـسواة.

 ) ٧٨ ( ــا
دأ ءاساكماإ ،ااضوم ناـفرج
ضـسدماأ ةوذفـوكمإ أ ةرد 

ادوةكوا.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ٧9 ( ــا

فذكمإدسكرياارساض.

 ) ٨٠ ( ــا
ةاأأسراةةرـذاكمأةاـهكمرسف
ـةلدنهسو،رسأةس) (دزدذانساأ

ات.
ســـم اــــث

رئـــم وـــات
أ ـــاب

أكـــا اــــة

 ) ٨١ ( ــا
:ةسكرمااواتو

1.دإ
2.نس
.نس
.ةر

سدأاتواأإواذـواتووأـ
سوضاـاوزءأأاوآر.

 ) ٨٢ ( ــا

ااضاسطرمردأدمرفوإ
ساءكو،سكرساءضساـةمرذدىإا،ةز

سكرسااا.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) ٨3 ( ــا
مكمأةك،ةدةوواأةاسرأةرنإ
كو،ادأ افأ أ سهفاذأ دم اأ ءسو،اأ ار
وداةـسأودة،كةفسـااتدة

رةادوىوة.
ـــا ــــاب

رئـــم سكرــة
أ ســف

ـــدا ـةر ئـمر

 ) ٨٤ ( ــا
ـدةاسد،ــربــنـدأرـــنساأـــدإاـــا

:ةآاأنأكاب،فةةتوأةستواسرإأ
1راأدأةأزرأوأ رأسمدادسكرة

هاعدأهسركوا،رآءسأأةسكرةآأةسفـأ
.دأ

2اءأوههاةادأةسفـأراساد
اتاة.

.ةالسدداأدأذأساءإ
.هكافاءإأهاإاةسمإدوس
5أ  ،هسةر ةد وأ د ةد أ سس ضر

.ذوكو
 ةسكرةآ أ وأ ررآ رأ دااإةسأ اس

.دحسا
7.وؤأتدأذأساددإ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ــا ســـف
رئــم جســ لاــة

 ) ٨5 ( ــا
ــدــةاسدــرباءأدأرنساأــــدإاـــا

كابأنأاآة:
1رآضسأأدةوساإأرةأسرةساءإ

.اهنةراسأ،اه
2توذسأفةتوناأأةستوناأإدساإ

سـةسة.
ونأدسرساءإأ،اتاأاتوأامسأرسو

سه،ورضأنسةسةار.
ةس،هفاعحساهأةستوسرأنسرإ

.اةسناعداسرإأد
5ــــطأــــةسكرـــوطـــرأــــاوؤأـــرأـــاســدــمس

اتسكرة.
 سدسونسواأهساأاتاأاأهإأدةكا

لاة.
7.دةسةالأضسسونرىأسوأ

 ) ٨٦ ( ــا
،ةسسرض)15(دزتوسث)(ندنساا
ةسضاتاأاتوأامسأمسـور

سةاسةأةأة.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

فســــ اــث
رئـم ـر سـا فـة

 ) ٨٧ ( ــا
ااإدأاسنركنأاآة:

1.اةسـحسرا
2رـساراعإةاأحسرانرآراآ

سح.
.حسرإاس
.اسرسدةف
5اءأ رأ ةاإ ض أ فةو ةاأ  رأ ذفـ ا ض

.دةدرسدرب
 ) ٨٨ ( ــا

ر،توسض)5(دز،رسأةس) (ندنساا
:رأنأأيفاقاةآاأنك

1.ةسكررأاإضسدس
2.يسكرساءؤراتاإدةسأذأ
ااإأاجأسسدضرأرأرا

.ا
.نأتوأةستواوأاجسكوىسدرأ
5.هءدأهاأمداةاإد

) ٨9 ( ــا
ر،توسث)(دز،رسأة)(ندنساا
سواأاسأاكرساءإنأتوأةستودأ

.سكراساسإهساأناأاأا
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

ــر ســف
رئــم إــا اــة

 ) 9٠ ( ــا
إسد،ةآاأنكرنساأدإاا

اةوةأرةأةإااأزا:
1.ةارأ
2.ةاراأمسأسدسراقإ
.ازأاااإسدكةةسوأدةاساعإ
.ةاابإدسدضر
5.رىأةاإوةافاأ

ــلا ســـف
رئــم ســد إساــة

 ) 9١ ( ــا
سواإـكةساإسدةرةآاأنأسك

اقأوهسدسكادي:
1.د
2.اإ
مأسرأاءرإأساسأساب

.سسكاأنرآسكأأسر
.اقس
5.سرمأسكااإ
 .ذ
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
7.ةرنارسونأنس
8ــةوأـــةرأــةساســابسأسكـــاـنــدــةاأـــاس

دسداارضسارسد،ضوعةأةأةـاأ
نوهأساسة.

9.سرسف
 ) 9٢ ( ــا

:آو،واذن)91(اـواأوكرا
1.)()2()1(وـاضسوتاـنساأدإا
2توســســر)10(ـــدز،توسثــــ)(ــنــــــدــــنسا

ـاتسوضاـوأرى.
ســـا ســـف
رئـــم ــرب
 ) 93 ( ــا

كــاتســدحسعزـكـــــ،ــربةرةآاأــنــــأـــد
:ساإدوااتفاويضاسأأ

1.د
2ــــةووبـــاءـــرإـــاــــةساإــــرــــةاأــــذ

أكاةأأابأرى.
ــــةدـــةساــــرىأــــاقإأــــدسد ــــااأآثــــدإــــد

أةأاسةاة.
.ةسكرسراكوأاءسأكاتد
5توـةلدةااوسرآضسأأربسأأاإ

سة.
 أ ـهنةااوسرآضسأأربسأأارد

اماةاةاة.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر
7.عسروضأأاإ
8.ناذأ
9.ييدضاسأعسرا
10.يدأسكاسدةوات
11،ـــةدكـــاتأــــيدأسكـــاســـدكـــرذـــسوـــو

ضاسأـاتساإأأـةارساسوذاأم
ديأإسراكاتدة.

12م،رووساآتأةسداسأو
يدضاسأـاتساإأأـةارساسوذاأ

أإسراكاتدة.
1.سةزااعدسان روو
1.انزاضسو
15تساأأ رأسأ رأزساااس

اة. أرى
1 .مسأإمرأيدسكا
17.ماأإيدأربسرىأاإـاأ
18سرزة ساأناةسرةفرسةا

ةكرةإساة.
19ةرةفاأاناأةااآسدسنات

سوةروـأةسكرضرأةدسكوأةسر،سوو
اسرنأدسكرة.

20ةس أ ةا ةسا ضسا هساأ نناع أ  ا
ءرإ أ ،ي أ نز أ سير ضاسأ ة أ ةد
فةاا ساءأ أ ةسأ ساس أ ة أ ة باأ  ات

اة.
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)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

 ) 9٤ ( ــا
:آو،واذن)9(اـواأوكرا

1.)12( )11(  )1( و ـ ا سوض ات ـ  اسن أ دإا
2ةسسرض)15(دز،توسسر)10(ندنسا

.)20()15()(وـاضسوتاـ
اضسوتاـتوسسر)10(إتوسث)(ننسا

ـوأرى.
سدوةأرةإإد،إأسفركإوت.

) 95 ( ــا
ـــــنــــ،تـــوسث)(دزــــرســـنــــــدـــنساـــا
ـــرأــذفـــانــوأـــدداةهأونأـــداــــــاأ

واهرسة.
ــةأأــداءدإةسنــدــنساـــةوكـــو

ـأاءاههأـأاءأرأـنرب.

 ) 9٦ ( ــا
ساسةاةفاكأسااأرآانسأــفاـــةوـــا

.ـهومافاكاأاهسـاةركابن
ــسا ســف

ـر ـةا سـاءإ سـرأ ئـمر
) 9٧ ( ــا

،تـــوسضـــ)5(ــــــدز،توسث)(ــنــــدـــنساـــا
نكنأاآة:

1.دسرأرأ،سرىأةاساءإ
2.توأأاءأدوكاتةسر
.دسرأرأسرىأذ

-36-



)١٤٧١( عدسمية ارا دالر

فســـ اـــن
رئم إساء ســا ســة إخـــ وــات وفــة

 ) 9٨ ( ــا
وساسزرةسدزرسندنساا
سة ةس هسضرنذدأ ةا إ هد

إرءـا.

 ) 99 ( ــا
ـــةأـــزرضأـــرنةسدزرسنـــدـــنساــــا

.واندسأرأزضسأسردأةرةأ

 ) ١٠٠ ( ــا
ةس اس ساءأ ن  ةس  دز  رس ن   د نسا ا
عسرساأاتأةأأيوذفـروؤأهف

.دارأذفـأهفاتواـ

 ) ١٠١ ( ــا
،تــوسثــ)(ـــدز،ـــرسأـــة)(ــنــــــدـــنساــــا
وأسرأاجإـاتوةساأةاوكــةســـدسن
.ااأةدماضساوأهساأنااأءســرأ

 ) ١٠٢ ( ــا
ااسندنسة،زد)(ثسوت،ن:

1سهفطساأىاأأوؤدأهأءسساسرأ
أسوسرة.

2اعأهفاأنااةفأاساأ
.وافةااهان
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،نأتوأةستواءأهكاسنكةوسا
ا أ راذ أ سا وؤ اأ أ  أ ءسر ن  أ سهف اس

سكرةأاأةانكاتوتسةوتأن.

 ) ١٠3 ( ــا
مسنتوسث)(دز،رسأةس) (ندنساا
،ةةأاةسكرتساءإأتدأوؤأومسـسأ
اتآأتدأةسأاأسامساإةوسا

سكرة.

) ١٠٤ ( ــا
أن،يس)2(دزرسأة)(ندنساا

رافأاويأأةأاتسكرة.

 ) ١٠5 ( ــا
رتوسث)(دز،رسأة)(ندنساا
ضاسأجرإأـاإـنأتوأةستوــــةاـــــةســـدس

.اةسإأنةسرةروأتدأ

) ١٠٦ ( ــا
ر،توسث)(دز،رسأةس) (ندنساا
،ةأأةسكراأاكـاةأأةسكرساآتدى
هاةساأههااءأيسدأدىأ،اةاكاتأ

اأساهةسكرةأأة.

 ) ١٠٧ ( ــا
،تــــوسثـــ)(ــــــدز،ـــرسأـــة)(ــنــــــدـــنساــــا

رأسادة. رسأسة
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 ) ١٠٨ ( ــا
زر،يس)2(دز،رسأة)(ندنساا

رةأدأرسفاأأازمسدأراإرجه.

 ) ١٠9 ( ــا
سر،يس)2(دز،رسأة)(ندنساا
ــةاــوأدفةأـــيوهارــــدأـــرــةأــــهااإ
نؤأضلاهاسهسررىأةسكروأأاأةسأأ

.نماسرةنس،اسرأأهفكما

 ) ١١٠ ( ــا
،تــــوسثـــ)(ـــــدز،ـــرسأــة)(ـــنــــــدـــنساــــا
نأتــوأ ةستوةزنــــطأ ــــهساأنـــاـــــدأ ر

.ساونةسأـسرأواءسو
إــةأأــةسكرــاتوساءإأسرــــةساـــرفكـــمـــس

نةسة.

 ) ١١١ ( ــا
سربأرر،ةسدز،رسأة)(ندنساا

.سدسأهسرهإدتن

 ) ١١٢ ( ــا
،تــــوسضــــ)5(ــــــــدز،ـــرسأــــةس) (ــــنــــــدــــنساـــا

.ةسكراتاءأـةلدنأربر

) ١١3 ( ــا
ر،توس ااسندن((ثسوتزد))10سر
هسساءأنسوحسأأسهفسارسأضا

.دةااءأةسكرةلدنسد
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 ) ١١٤ ( ــا
،تـــوسضـــ)5(ـــدز،تـــوسثــ)(ــنـــــــدــــنساــــا
وافةااةأةةسواذكاأيسلانسن
ةستواهداءخانتوسض)5(ساءأةلداءأـ

أوتأن.
ســا ســــف

ــه ــدف ــإ ئــمر
 ) ١١5 ( ــا

أأن،توسث)(دز،ةسندنساا
سدساءأأ،ةاكاتنأراأةسفـأأاسسد
ةوؤأةسفةةسااأهساأنأأ،اسإأاس

.هدتأاـافاع
ةااءأ ـ أ ربن ـ إ دثإ  نس ةو كو

.اإةرإةسدزدنس،نر

 ) ١١٦ ( ــا
ر،توسث)( دز،رسأة)( ااسندن

كإدىرمآة:
1.ةسكرهاأهدنأأسكرسهاأهساسساءأ
2.ةسكرداإأأد
ةدءدأأتساأاتدسأهددأ

.سكرضاأ
 ) ١١٧ ( ــا

،تـــوسسرــ)10(ـــــــدز،توسث)(نـــــــدـــنساــــا
.سداكامأرباءأـدأر

توسض)5(دز،توسث)(ندنسةوكو
إكرةـنرب.
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طاســــ ســــور
ــم ٢٠٢٢/٨٨

حدـد أـا إجــازت رســة
ـاع طـاس حـن هثــم ــن ــاق  

د ع ى ظا أساس دة،
ى رسو سطا قم ٢٠٢٠/٥٦ حدد أا إازت رسة،

اء ى ا سه سحة اة.
ســـا ـــا هــــو آت

ــــأ لــا
أساص  ن  يا  دة   إ از  ودت  رسة  إازت   اأ  د
 ، ا  ة  اسات   اأ  ـ لاص،  طـــاع  ســـاآت  اـــة  اـــة 

:آ حو ى
.ر ر                                  ـــــةر ـــةس صأ - أ  :أ

.أ  رس ن )1٢(                                  سر و دو - ب 
. رس ن )٢7(                                  جــــــــــــــر ءســـــــــــرإ - ج  

.و رس ن )19(  )18(                                ـــد ــو ـــد -   
 . ـ كم دا طاس و و - ـ 

إ ق أ ن و إاز أسوة أ ق ا سن أا إازت 
سا إا، م وص ن  و د.

. ةا حةس سق إ اإ سا تازإ دو د وز
.سو رس ن )3( ى سا رس ن )٢9( ن ءد ،ا فطر د  - أ  :اا

ى ) )1٢ن سر  ة.      ب - د أسحى ا ،دء ن )9(
م وص ن و ة إ سا و أ ن أ دن.

لــا ثاـــة
 ،سور ذ ا ـــا  غى ا ،هإ ســـا قم ٢٠٢٠/٥٦ ــــطاس ســــور غــــى

لــا ثاثـــةأ اص  أكاه.
.سد خا سر ذ رسو ـ رد رسة،  ه ن

سـد فـي: ١٣ ن جـاى أـ سـة ١٤٤٤هـ
ـة ٢٠٢٢س بـــــــــــــــــرس ن  ٧   :فــــلـوقــا ن ثــمه 

ـــاعـ طاســـ
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طاســــ ســــور
ــم ٢٠٢٢/٨٩

عا ةفا  ـسدا
أ لجا ـ نبحر كة ةكو ا ةطس ةكو ي 

ـا طـاس حـن هثــم ــن ــاق  

د لع ى ظا أساس دة،
 أ جا ـ ـنبحر كة ـةكو ما ـةطس ةكو ي ات ةفاق ى

،2022 رتوأ ن 24 ختا ةا ةد ـ ةوق
اء ى ا تسه سحة اة.

ســـا ـــا هــــو آت

ــــأ لــا

تسد ى فاقة سا إا، ا سغة رة.

لــا ثاـــة

.سد خا ن ه م ،ةسمر دجر  سومر ذ سر

سـد ـ: ١٣ ن ـاى أـ سـة ١٤٤٤هـ

ـة ٢٠٢٢س بـــــــــــــــــرس ن  ٧   :ــــلـو
 هثــم ن ــاق
ـــاـ طاســـ
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 ـــــة تعــــــاتفاق
ما ةطس ةكو ي

أ لجا ـ نبحر كة ـةكو 

 ـ ة نر كة ةكو ،ةد  ـ ة ا ةس ةكو إ
 دة سا إا ـا د ـ "رـي"، ا ن  أو ساة 
ا   ا ات   زز دن،   س ي      وة  رط 
 أ ن ا ن د أ   ا سار ،ةس حسا د ا
أة،   زأ  فاء   أسكاا،  كاة  رة  كاة   ـ فاة  ساة 
إة  دا  أاا  ي      رط  اأسر  اا  ن  ا 

:اأ ا  ار ف د ،ةس اسا دو اس

) 1 ( لــا
 كو   دة  فاات  دن  وة  سرات  ه   س ا   ار  
 ا ،ا ما ا رو زز  ار  ،اـ ار اد
لت أة فة ن أ كاة رة كاة أسكاا، اسة ـ جات 

آة:
.سو هسكاأ ةكا ابإ  - 1

كاة رة ظة.  - 2
كاة دت وؤرت ة سفا.  - 3

.ا   - 4
كاة رم ا اسر.  - 5

رم إكة.  - 6
ر أسة ذار فجرت و ساة سة و لر أرى   - 7

ا  سرع ـا.
ذاء سا ا  كووا وات.  - 8

.س نأ  - 9
وت اأست إاة أو دة.  - 10
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.ر  - 11

أن ساآت اة سسات.  - 12
 سرة.  - 13

.ا  - 14
.د اعد  - 15

.د م  - 16
إ وئ أات.  - 17

فرق وسة.  - 18
أ ات أرى دا را سو سة.  - 19

) 2 ( لــا
 ـــرس ـــنأ ـــ ا ـــةر ـــةكا ساأ او اتو ار ا

دن اسة ـ جات آة:
ــا وــات واـــ ـــ ــن ساأا  فاء أز أــة، سي   - 1
أــــا اـــا ـــــ ـــا وـــر ســ كاـــة رة  ـــ سوــا، 

ا  أن ـ دن.
ـــا وـــات واــــ  ساـــد ـ ـــض ـــ ـــي كوـــــي   - 2

وي أا ي دن.
رـية كاة دت  دى واتي سات سة ا  - 3
ن ر س اسر ا، أ اأ سة أرى ن ر ا دت 
وؤرت ة را فاي أسي سراء رسي  ن 
ه ة جرم دت وؤرت ة سفا ا ـ ا سط 

ر دت.
ا وات و أسة رم اات ظات إاة ة اأن   - 4

سر أ ن دن.
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ا وم إاب وة ي دن.  - 5

كاة رم ساة إكة ة وات.  - 6
ا وات و كاة ر أسة ذار فجرت و ساة   - 7

سة و لر ا  سرع ـا.
ا وات و كاة رم سرة سات، ر سات سرة،   - 8

ا ـا.
س رة  سا   دسا  ةد ات و اتو ا  - 9

زر أن ا وا. ز تد ةكا ا ـ
 او تساأ سفر ا رز ةكا و تل اتو ا  - 10

رسة ز ة اات د ا رجا.
 اأ فة    أرة     ر سرة   ساأ وات   ا  - 11

اـة ت ة اة.
ا وات ساأ أا دن أساب سة أ أة أ ا.  - 12

رم دد أسا كاا ا ذ ن إرءت كاا.  - 13
ا سرات وث دسات ا دة دسة وات   - 14

سرت جت أ دة ور دى  ا.
 رأ س اس اس ةد  س ةس دا ضس  - 15
سرــة ـ اد ة اـــة كـــــ رـي ا وــــي أظـــة 
اـــذ دى  ا ـ ـــد إكااـــا ــ أ ـــم إ ر آر 

ود ا دت دا اجا   ا ن اخ إاا.
ا وات ساأ أ وؤرت أ اات أ ات سة أ دت أ ت   - 16
دـة ـم دـا ـ ــ ـــا ن اخ دا ك س ــر آـــر 

. ـ  إ اـ اسإ ةسا
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) 3 ( لــا
ذ را د ة وة  سوء أ ظات إاة أ وي 

أا أ ساا ن ساأم إ اأن د ر آر وه.

) 4 ( لــا
  ةرإ ات ن هد رو اتو أ ن رآ ر غاإ ر  و
فـذا أ م س كاا  أس ر آر، أ أ أسة ض ساه.

) 5 ( لــا
و  ر وا ر آر وم سن اات أساء وض م اا 

أ ي أ كو م ن و ر آر.

) 6 ( لــا
 ــــو ـــةر تءرإ سفــــر ـــا ــةظأ ـ ا زز  ـــار 
د إاة أا ـ دن، اا ـ ا كاة و  سرع، 
د  ن رـي ست ة دو إاة اا  د ـ د آر 

س وي ظم و ا ـ  ا.

) 7 ( لــا
 ساأ  ـ ا ،ند ي تساأ ةاإ اتد رو  ار 
ساــــة ســـة ــــ سوط سات ـــ ـــم فاق ـــا ــــي ــــات 

سة ـ دن.

) 8 ( لــا
 س  ا ت  وسوات  ساا  إء  وفا   س  إ  ار  س

رة  اات وؤرت أة إة رة دة.

) 9 ( لــا

 را  دد ور سا سا ا ا د فـذ ذ فاة.
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) 10 ( لــا
 سد  تسر اتو اتا ا ا ـ سرا سك ار ا
ن ظة سرة دة )أو  )ا ا إ سا سرة 
 سوؤ  إ  ر  ا   ساة   ا سرة   ـ دة  رة 

دة أو ـ  دة كة رن.

) 11 ( لــا
جو ري سك ر  س ا و  ا  ساأ ذ فاة 

.سر س ا

) 12 ( لــا
ــــز ــــ ــــن رـــــي ااظة  سرـــة وـــات واــ و ــ اا 
ــــن ـــر آر ـــد زـــد أ ــد أ ـــة أـــرى ا  وـــــة اـــة ســـة 

.و أ او أ اتو ذ ه تسد ذ ر ن

) 13 ( لــا
 ـــــو از أ ــــا ــــرآ ــــر ــــ ــــةاإ ن ــــ أ ــــر أ ــــ
 ـــا ظـــــا أ ـــــه نأ ـــــاس ـــ روؤ ـــد  أ ــــاأى إ ـــةفا ــذ

أ أ سة أساسة ا، أ اض  سرات وة.

) 14 ( لــا
 فات اة ن  ذ فاة، ا ر ذ م إرءت 

.   ار ف  ا ،هإ  ةو

) 15 ( لــا
  ذ فاة اوي أظة اذ ـ  دن، أ وق أ زات 
أ ــن دي اسة ن ادت فاات دة  كو أ ا رـــا ـا.
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) 16 ( لــا
سو را أ ـــات ســـاأ ـــــن فســــ أ  أكــــا ـــــذ فاــــة ــــا 

ن  سات ي ري  ــوت دواســـة.

) 17 ( لــا

  ،ةا ـير فاقا اسسو ن ض أ أ ةفا ذ كاأ د جو
ا إرءت اوة و ا ـ  دن.

) 18 ( لــا

دــ ــذ فاة ــز فـذ ا ن اخ سد أ و ــا، ا 
إـــرءت اوـــة و ــــا ـ ــــ دـــن، سر ــــد )5( ـــض ســـــوت، 
د اا د أ د اة، ا  ر أد رـي آر اــة  وت 
دواسة ره ـ إاا،  )3(  ة أسر  أ ن اخ إاا 

أ اا، ظ أكا فاة اذ اسة ات  د  إاا.

   وا كوا    ن   و  اأ  سافو  ا  ،د ا     اسإ
ذ فاة.

رت ذ فاة،  ـ دة اة و إي ـ اخ   28أ1444 ـ، 
و 24 أور  ،2022ن سي أسي اة رة، ك ا ت جة.

 ن كوة كة بحرن
فر أ ن/ سد ن بدـه آ خفة

زـــر دخـــة

ما ةطس ةكو ن 
ــــدسعبو ســـــ ـــن مــــو  

زــــر دخــــة
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