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 كثزز والمبذززتا حوثذزز و  وويلزز توخززأقصو درززتوالحززة والحذرززيواالحززللوعززصوال  ة زز و زز 

 ال ملذة وقرألةوعصوال  ة  و ز والمبذزتا و زأوخزهذ  زةولل ربذزيوالزلنوي لزمتو ملذزة 

للز اااو نظ اولمةودتوي  خبو نهةو توخرزةي حواآلليوالمس خت يالم ةي ةواالخلطواال  بئيوعصو

ايلز توااممزةوو. اوالغبةلو اواالنسكةبوال فأنو اوغذ والكو توثأااثوال   ضولمخةط  زة

و:  ا ةةوخ لذمة والسال يو نتوال م وعصو  ةي ةوالمبذتا واقلرهةواخ بئ هةحواو نهة

 .اق ذةلو  تا وال ربذيوالمنةسبيوألااءوال ملذة والمرلأبيو نهة.و1

عحززاواألحزز اءوالمذكةنذكذززيوآللززيوالزز رواالبرززةبذ و زز و  ا ززةةو ززتتوانسززتااوالفالخزز و.و2

ا  ويز  وعحزاواآللزيودبز و.واال س بوااللغطوالخزةط وا  زتال وقز ااوسزةم والز ر

الم ززةي ةوبرززألةو ن ظمززيوايفلزز وفحزز اءوالفحززاوعززصوالذززأتوالسززةبيوللزز روبةسزز ختاتو

 .المذةهوالنظذفيواخحتوالظ افوالحقلذي

 اءوالم ةي ةوالسلذميولم تا وال ربذيحوثذ وخ  ب والم ةي ةو توال أا  والهة يوال صوفح.و3

خحتاوكفةءةوالمبذتوعصو كةعحيواآلعيحوايمكتو  وخسببوالم ةي ةوالخةطئيو ضز الا وللنبزة و

 اوزيززةاةوللم بقذززة و نززتوالحرززةاو اوخلأاززة وبذئذززة وبةدضززةعيوفلززتوف ززتالو(وسززمذيونبةخذززي)

 .و يالمبذتا والمس خت

 .د اءةو لريوال بأةود اءةو  أنذيوابةس ذ ةبوحذتودب والبتءوعتواس ختاتوالمبذت.و4

 بتدزي الالز زي المبذزت كمذزي الز رول قزتي   ملذزي عزص البزتء دب  الم ة لي المسةثي خقتي .و5

 . نهة ال خلا كذفذي عص يسببو رةك  عةمض  ا زيةاة  نةك يكأ  ال ث ت

الرخرززذيوا اااخهزةحواخزهذزز وادسز ةعة واألالذززيوضزتواد ززةبيوالخزتاءو لبسززيوالحمةيزيو.و6

و.عصو أد وال م والرةلميوبةلمبذت

 تتودذةتوشخاوبةل م و نفز ااوعزتو  زةي ةواقلزطواخزهذز وسزأام والمبذزتا واقة زيو.و7

 .الرتيتةوالخرألةو لتوالرحيوال ة ي



عزز اوال بززأةحوأل و قلزطوالمبذززتا وف زةوعززصوالخززالءو اوعزصو كززة وحذزتوال هأيززيحوبتايززيو زت.و8

انززتعة و اللززغطوااقلهززةوغةلبززةو ززةويكززأ و  لززتو ززتواللززغطوالزززأنحوادززتوي سززببوع حهززة

 در ا و توالسةم والم ك وللمبذتوقةلحهةحوايل توعز اواألكذزةبوبسزكذتو او قزاحوأل 

 خم يقهةوالمبةش وبةلذتودتويؤانوفلتوانتعة والغبةلو نه ووعصوك واالخزة ة حو مةوي ز ض

 للخر حو  وغليو نو  اثيو او أاييو أحأاةحوث توالوي سزببوخرزغذلهةوالقةم وبةل ملذي

 ووووو.عصوخأسذ واام ةوان رةلولااا ةو اوغبةل ةوعصوك واأللحةء

يل تو نتوقلطوالمبذتا و  ويكأ و   اعةوالكمذيوالالز يو توالمةاةوالف ةلزيحوا  ةي خهزةو.و9

 . وفس  مةل ااا والم ةي ةوب توك بتديوبةلغيحو  والح صو لتوخنظذف

 كةنزت فاا المسز خت ي الز ر  حهز ة عزص خخفذفهزة ب زت المسز خت ي المبذزتا   تتونقز .و11

 .عذه المبذتا  خربذي الم اا الحق  عص خخفذفهة ب ويزب الحق   ت ب ذتة

بةلمزةءو(وازالثو ز ا ) نتونفةاو ح أية وفثتىوال بأا وبةلكة  حويلز توشزرفهةوحذزتا و.و11

نأاخجوالررفوفلزتوقز ا والز رودبز و خخفذفوالمبذتحوافضةعي اوالمليبوالمس  م وعصو

 و.المرلأبي فخمةتو لئهوفلتوال ال يوالمحتاةو ا

ثفززأو ىوكمذززيو  بقذززيو ززتوالمبذززتوعززصو بأاخهززةواأل ززلذيو زز واضزز و لرززيوبةلكمذززيو.و12

و.والم بقذيوااق وال بأةواأل لذي

و.ةءو نهةعتوالمخ  وعألواالن هوهةغليو بأا والمبذتا وبإثكةتوااض .و13

يززبوغسزذلهو بةشز ةو خنظذزفو نوخلزأثوبةلمبذزتا وبمزز اوثتاازهحوعزإااوخلزأثوالزلزت.و14

ابأدرززتوسزز  يوبةلمززةءواالرززةبأ حوايلزز توخغذذزز والمالبززموبأدرززتوسزز  يو مكنززيحو

المالبزموالملأازيوبةلمبذزتا و اخنظذفهةوخمة ةودب وف ةاةواس  مةلهةحواي ا توخزنبوغس 

و.سببوعصوخلأاهة  والمالبمواألق ىحولكصوالوخ 

غس والقفزةزا وا زصوعزصوالذزتودبز وقل هزةحواالحز صو لزتواسز  مةلودفزةزا وحتيزتةو.و15

 .الك كلمةو  كت



ال مز وعزصو  زةي ةو اوقلزطو اوخربذزيو األكز و اوالرز بو اوال زتقذتو رلقزةو انزةء نز و.و16

االغ سززةلوالزذززتوبةلمززةءو ايزززبوووب ززتواالن هززةءو ززتوال  ة زز و زز والمبذززتا .والمبذززتا 

و.االرةبأ 

الأوكزة و خففزةحو اوفسز  مةلو اس  مةلوالف وعصوسحبوسةم والمبذتوبخ طأتوث ت تتو.و17

و. لهوالر يقيوعصوخف يغو ذةهوغسذ وق ا وال ر


