
 ثالصلجه٤ز ثُو٤ُٝز ُِوؼجء ػ٢ِ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ

 2106ثػضٔوس ٝػٌػش ُِضٞه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝثالٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور 

 1965ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  21( ثُٔؤًك ك٢ 20-أُق )ه

  19، ٝكوج ُِٔجهر 1969ًجٕٗٞ ثُغج٣/٢ٗ٘ج٣ٌ  4صج٣ًل دوء ثُ٘لجى: 
 ٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز،إٕ ثُو

إى ص١ٌ إٔ ٤ٓغجم ثألْٓ ثُٔضقور ٣وّٞ ػ٢ِ ٓذوأ١ ثٌٌُثٓز ٝثُضْج١ٝ ثألط٤ِ٤ٖ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُذشٌ، ٝإٔ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ 

ثألػؼجء هو صؼٜوس دجصنجى إؽٌثءثس ؽٔجػ٤ز ٝكٌه٣ز، دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔ٘ظٔز، دـ٤ز إهًثى أفو ٓوجطو ثألْٓ ثُٔضقور 

ثالفضٌثّ ٝثٌُٔثػجر ثُؼج٤٤ُٖٔ ُقوٞم ثإلْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ثألّج٤ّز ُِ٘جُ ؽ٤ٔؼج، هٕٝ  ثُٔضٔغَ ك٢ صؼ٣ََ ٝصشؾ٤غ

 ص٤٤َٔ دْذخ ثُؼٌم أٝ ثُؾِ٘ أٝ ثُِـز أٝ ثُو٣ٖ،

ٝإى ص١ٌ إٔ ثإلػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثإلْٗجٕ ٣ؼِٖ إٔ ثُذشٌ ٣ُٞوٕٝ ؽ٤ٔؼج أفٌثًث ٝٓضْج٣ٖٝ ك٢ ثٌٌُثٓز ٝثُقوٞم، 

غ ثُقوٞم ٝثُق٣ٌجس ثُٔوًٌر ك٤ٚ، هٕٝ أ١ ص٤٤َٔ ال ٤ّٔج دْذخ ثُؼٌم أٝ ثُِٕٞ أٝ ٝإٔ ٌَُ إْٗجٕ فن ثُضٔضغ دؾ٤ٔ

 ثألطَ ثُو٢ٓٞ،

ٝإى ص١ٌ إٔ ؽ٤ٔغ ثُذشٌ ٓضْجٕٝٝ أٓجّ ثُوجٕٗٞ ُْٜٝ فن ٓضْجٝ ك٢ فٔج٣ضٚ ُْٜ ٖٓ أ١ ص٤٤َٔ ٖٝٓ أ١ صق٣ٌغ 

 ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ،

ُؼٍَ ٝثُض٤٤َٔ ثُٔوضٌٗز دٚ، دٌجكز أشٌجُٜج ٝف٤غٔج ٝإى ص١ٌ إٔ ثألْٓ ثُٔضقور هو شؾذش ثالّضؼٔجً ٝؽ٤ٔغ ٓٔجًّجس ث

)هٌثً  1960ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  14ٝؽوس، ٝإٔ إػالٕ ٓ٘ـ ثالّضوالٍ ُِذِوثٕ ٝثُشؼٞح ثُْٔضؼٌٔر ثُظجهً ك٢ 

 (( هو أًو ٝأػِٖ ٤ًّٔج ػًٌٝر ٝػغ فو ُٜج دٌْػز ٝدوٕٝ ه٤و أٝ شٌؽ،15-)ه 1514ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

صش٣ٌٖ ثُغج٢ٗ/ٗٞكٔذٌ  20ْ ثُٔضقور ُِوؼجء ػ٢ِ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ثُظجهً ك٢ ٝإى ص١ٌ إٔ إػالٕ ثألٓ

(( ٣ؤًو ٤ًّٔج ػًٌٝر ثُوؼجء ث٣ٌُْغ ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ك٢ ؽ٤ٔغ 18-)ه 1904)هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز  1963

 ضٌثٜٓج،أٗقجء ثُؼجُْ، دٌجكز أشٌجُٚ ٝٓظجٌٛٙ، ٝػًٌٝر صأ٤ٖٓ كْٜ ًٌثٓز ثُشنض ثإلْٗج٢ٗ ٝثف

ٝإ٣ٔجٗج ٜٓ٘ج دإٔ أ١ ٓيٛخ ُِضلٞم ثُوجةْ ػ٢ِ ثُضلٌهز ثُؼ٘ظ٣ٌز ٓيٛخ مجؽب ػ٤ِٔج ٝٓشؾٞح أهد٤ج ٝظجُْ ٝمطٌ 

 ثؽضٔجػ٤ج، ٝدأٗٚ ال ٣ٞؽو أ١ ٓذًٌ ٗظ١ٌ أٝ ػ٢ِٔ ُِض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ك٢ أ١ ٌٓجٕ،

شٌَ ػوذز صؼضٌع ثُؼالهجس ثُٞه٣ز ٝإى صؤًو ٖٓ ؽو٣و إٔ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُذشٌ دْذخ ثُؼٌم أٝ ثُِٕٞ أٝ ثألطَ ثالع٢٘ ٣

ٝث٤ُِْٔز د٤ٖ ثألْٓ ٝٝثهؼج ٖٓ شأٗٚ صؼ٤ٌٌ ثُِْْ ٝثألٖٓ د٤ٖ ثُشؼٞح ٝثإلمالٍ دجُٞةجّ د٤ٖ أشنجص ٣ؼ٤شٕٞ ؽ٘ذج 

 إ٢ُ ؽ٘خ فض٠ ك٢ هثمَ ثُوُٝز ثُٞثفور،

 ٝإ٣ٔجٗج ٜٓ٘ج دإٔ ٝؽٞه فٞثؽَ ػ٘ظ٣ٌز أٌٓ ٓ٘جف ُِٔغَ ثُؼ٤ِج أل١ ٓؾضٔغ إْٗج٢ٗ،

شو٣و ثُوِن ُٔظجٌٛ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ثُض٢ ال صَثٍ ِٓقٞظز ك٢ دؼغ ٓ٘جؽن ثُؼجُْ، ٤ُِْٝجّجس  ٝإى ٣ْجًٝٛج

ثُق٤ٌٓٞز ثُوجةٔز ػ٢ِ أّجُ ثُضلٞم ثُؼ٘ظ١ٌ أٝ ثٌٌُث٤ٛز ثُؼ٘ظ٣ٌز ٓغَ ٤ّجّجس ثُلظَ ثُؼ٘ظ١ٌ أٝ ثُؼٍَ أٝ 

 ثُضلٌهز،

٢ِ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ دٌجكز أشٌجُٚ ٝٓظجٌٛٙ، ٝهو ػووس ػَٜٓج ػ٢ِ ثصنجى ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُالٍٓز ُِوؼجء ث٣ٌُْغ ػ

ٝػ٢ِ ٓ٘غ ثُٔيثٛخ ٝثُٔٔجًّجس ثُؼ٘ظ٣ٌز ٌٝٓجكقضٜج دـ٤ز صؼ٣ََ ثُضلجْٛ د٤ٖ ثألؽ٘جُ ٝد٘جء ٓؾضٔغ ػج٢ُٔ ٓضقًٌ 

 ٖٓ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ثُؼٍَ ٝثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ٤٣ٌٖ،

، 1958ج ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ ػجّ ٝإى صيًٌ ثالصلجه٤ز ثُٔضؼِوز دجُض٤٤َٔ ك٢ ٓؾجٍ ثالّضنوثّ ٝثُٜٔ٘ز ثُض٢ أهٌصٜ

 ،1960ٝثصلجه٤ز ٌٓجكقز ثُض٤٤َٔ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُض٢ أهٌصٜج ٓ٘ظٔز ثألْٓ ثُٔضقور ُِضٌد٤ز ٝثُؼِْ ٝثُغوجكز ك٢ ػجّ 

ًٝؿذز ٜٓ٘ج ك٢ ص٘ل٤ي ثُٔذجها ثُٞثًهر ك٢ إػالٕ ثألْٓ ثُٔضقور ُِوؼجء ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ دٌجكز أشٌجُٚ، ٝك٢ 

 ثُضوثد٤ٌ ثُؼ٤ِٔز ثُالٍٓز ك٢ أهٌح ٝهش ٌٖٓٔ ُضقو٤ن ىُي،صأ٤ٖٓ ثصنجى 

 هو ثصلوش ػ٢ِ ٓج ٢ِ٣: 

 ثُؾَء ثألٍٝ 

 1ثُٔجهر 
. ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ٣وظو دضؼذ٤ٌ "ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ" أ١ ص٤٤َٔ أٝ ثّضغ٘جء أٝ صو٤٤و أٝ صلظ٤َ ٣وّٞ ػ٢ِ أّجُ 1

وف أٝ ٣ْضضذغ صؼط٤َ أٝ ػٌهِز ثالػضٌثف دقوٞم ثُؼٌم أٝ ثُِٕٞ أٝ ثُْ٘خ أٝ ثألطَ ثُو٢ٓٞ أٝ ثالع٢٘ ٣ْٝضٜ

ثإلْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ثألّج٤ّز أٝ ثُضٔضغ دٜج أٝ ٓٔجًّضٜج، ػ٢ِ هوّ ثُْٔجٝثر، ك٢ ث٤ُٔوثٕ ث٤ُْج٢ّ أٝ ثالهضظجه١ أٝ 

 ثالؽضٔجػ٢ أٝ ثُغوجك٢ أٝ ك٢ أ١ ٤ٓوثٕ آمٌ ٖٓ ٤ٓجه٣ٖ ثُق٤جر ثُؼجٓز.

ّضغ٘جء أٝ صو٤٤و أٝ صلؼ٤َ د٤ٖ ثُٔٞثؽ٤ٖ٘ ٝؿ٤ٌ ثُٔٞثؽ٤ٖ٘ ٖٓ ؽجٗخ . ال ص١ٌْ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ػ٢ِ أ١ ص٤٤َٔ أٝ ث2

 أ٣ز هُٝز ؽٌف ك٤ٜج.



. ٣قظٌ صل٤ٌْ أ١ فٌْ ٖٓ أفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز دٔج ٣٘ط١ٞ ػ٢ِ أ١ ْٓجُ دجألفٌجّ ثُوج٤ٗٞٗز ثُْج٣ًز ك٢ ثُوٍٝ 3

 أ١ ص٤٤َٔ ػو أ١ ؽ٤ْ٘ز ٓؼ٤٘ز. ثألؽٌثف ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُؾ٤ْ٘ز أٝ ثُٔٞثؽ٘ز أٝ ثُضؾِ٘، شٌؽ مِٞ ٛيٙ ثألفٌجّ ٖٓ

. ال صؼضذٌ ٖٓ هذ٤َ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ أ٣ز صوثد٤ٌ مجطز ٣ٌٕٞ ثُـٌع ثُٞف٤و ٖٓ ثصنجىٛج صأ٤ٖٓ ثُضووّ ثٌُجك٢ ُذؼغ 4

ثُؾٔجػجس ثُؼٌه٤ز أٝ ثالع٤٘ز ثُٔقضجؽز أٝ ُذؼغ ثألكٌثه ثُٔقضجؽ٤ٖ إ٢ُ ثُقٔج٣ز ثُض٢ هو صٌٕٞ الٍٓز ُضِي ثُؾٔجػجس 

ه ُضؼٖٔ ُٜج ُْٜٝ ثُْٔجٝثر ك٢ ثُضٔضغ دقوٞم ثإلْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ثألّج٤ّز أٝ ٓٔجًّجصٜج، شٌؽ ػوّ ٝٛؤالء ثألكٌث

صأه٣ز صِي ثُضوثد٤ٌ، ً٘ض٤ؾز ُيُي، إ٢ُ إهثٓز ه٤جّ فوٞم ٓ٘لظِز صنضِق دجمضالف ثُؾٔجػجس ثُؼٌه٤ز، ٝشٌؽ ػوّ 

 ثّضٌٔثًٛج دؼو دِٞؽ ثألٛوثف ثُض٢ ثصنيس ٖٓ أؽِٜج.

 2ثُٔجهر 
ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ٝصضؼٜو دإٔ ص٘ضٜؼ، دٌَ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ٝهٕٝ أ١ صأم٤ٌ، ٤ّجّز . صشؾخ 1

 ُِوؼجء ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ دٌجكز أشٌجُٚ ٝصؼ٣ََ ثُضلجْٛ د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثألؽ٘جُ، ٝصقو٤وج ُيُي:

ُؼ٘ظ١ٌ ػو ثألشنجص )أ( صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف دؼوّ إص٤جٕ أ١ ػَٔ أٝ ٓٔجًّز ٖٓ أػٔجٍ أٝ ٓٔجًّجس ثُض٤٤َٔ ث

أٝ ؽٔجػجس ثألشنجص أٝ ثُٔؤّْجس، ٝدؼٔجٕ صظٌف ؽ٤ٔغ ثُِْطجس ثُؼجٓز ٝثُٔؤّْجس ثُؼجٓز، ثُو٤ٓٞز 

 ٝثُٔق٤ِز، ؽذوج ُٜيث ثالُضَثّ،

 )ح( صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف دؼوّ صشؾ٤غ أٝ فٔج٣ز أٝ صأ٤٣و أ١ ص٤٤َٔ ػ٘ظ١ٌ ٣ظوً ػٖ أ١ شنض أٝ أ٣ز ٓ٘ظٔز،

د٤ٌ كؼجُز إلػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ث٤ُْجّجس ثُق٤ٌٓٞز ثُو٤ٓٞز ٝثُٔق٤ِز، ُٝضؼو٣َ أٝ إُـجء أٝ )ػ( صضني ًَ هُٝز ؽٌف صوث

 إدطجٍ أ٣ز هٞث٤ٖٗ أٝ أٗظٔز صٌٕٞ ٓؤه٣ز إ٢ُ إهجٓز ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ أٝ إ٢ُ إهثٓضٚ ف٤غٔج ٣ٌٕٞ هجةٔج،

صطِذضٜج ثُظٌٝف، دقظٌ  )ه( صوّٞ ًَ هُٝز ؽٌف، دؾ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز، دٔج ك٢ ىُي ثُضش٣ٌؼجس ثُٔوضؼجر إىث

 ٝإٜٗجء أ١ ص٤٤َٔ ػ٘ظ١ٌ ٣ظوً ػٖ أ١ أشنجص أٝ أ٣ز ؽٔجػز أٝ ٓ٘ظٔز،

)ٛـ( صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف دإٔ صشؾغ، ػ٘و ثالهضؼجء، ثُٔ٘ظٔجس ٝثُقًٌجس ثالٗوٓجؽ٤ز ثُٔضؼوهر ثألؽ٘جُ ٝثُّٞجةَ 

 ٣ز ثالٗوْجّ ثُؼ٘ظ١ٌ.ثألمٌٟ ثٌُل٤ِز دئٍثُز ثُقٞثؽَ د٤ٖ ثألؽ٘جُ، ٝدإٔ صغذؾ ًَ ٓج ٖٓ شأٗٚ صوٞ

. صوّٞ ثُوٍٝ ثألؽٌثف، ػ٘و ثهضؼجء ثُظٌٝف ىُي، دجصنجى ثُضوثد٤ٌ ثُنجطز ٝثُِّٔٔٞز ثُالٍٓز، ك٢ ث٤ُٔوثٕ 2

ثالؽضٔجػ٢ ٝث٤ُٔوثٕ ثالهضظجه١ ٝث٤ُٔوثٕ ثُغوجك٢ ٝث٤ُٔجه٣ٖ ثألمٌٟ، ُضأ٤ٖٓ ثُ٘ٔجء ثٌُجك٢ ٝثُقٔج٣ز ثٌُجك٤ز ُذؼغ 

ُٔ٘ض٤ٖٔ إ٤ُٜج، ػ٢ِ هظو ػٔجٕ صٔضؼٜج ٝصٔضؼْٜ ثُضجّ ثُٔضْج١ٝ دقوٞم ثإلْٗجٕ ثُؾٔجػجس ثُؼٌه٤ز أٝ ُألكٌثه ث

ٝثُق٣ٌجس ثألّج٤ّز. ٝال ٣ؾٍٞ ك٢ أ٣ز فجٍ إٔ ٣ضٌصخ ػ٢ِ ٛيٙ ثُضوثد٤ٌ، ً٘ض٤ؾز ُيُي، إهثٓز أ٣ز فوٞم ٓضلجٝصٚ أٝ 

 ْٓضوِز صنضِق دجمضالف ثُؾٔجػجس ثُؼٌه٤ز دؼو دِٞؽ ثألٛوثف ثُض٢ ثصنيس ٖٓ أؽِٜج.

 3جهر ثُٔ
صشؾخ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دظلز مجطز ثُؼٍَ ثُؼ٘ظ١ٌ ٝثُلظَ ثُؼ٘ظ١ٌ، ٝصضؼٜو دٔ٘غ ٝفظٌ ٝثّضتظجٍ ًَ 

 ثُٔٔجًّجس ثُٔٔجعِز ك٢ ثألهج٤ُْ ثُنجػؼز ُٞال٣ضٜج.

 4ثُٔجهر 
صشؾخ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُوػج٣جس ٝثُض٘ظ٤ٔجس ثُوجةٔز ػ٢ِ ثألكٌجً أٝ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُوجةِز دضلٞم أ١ ػٌم أٝ أ٣ز 

ؽٔجػز ٖٓ ُٕٞ أٝ أطَ ثع٢٘ ٝثفو، أٝ ثُض٢ صقجٍٝ صذ٣ٌٌ أٝ صؼ٣ََ أ١ شٌَ ٖٓ أشٌجٍ ثٌٌُث٤ٛز ثُؼ٘ظ٣ٌز ٝثُض٤٤َٔ 

ثُؼ٘ظ١ٌ، ٝصضؼٜو دجصنجى ثُضوثد٤ٌ ثُل٣ًٞز ثإل٣ؾجد٤ز ثٌُث٤ٓز إ٢ُ ثُوؼجء ػ٢ِ ًَ صق٣ٌغ ػ٢ِ ٛيث ثُض٤٤َٔ ًَٝ ػَٔ 

ثٌُٔثػجر ثُقوٚ ُِٔذجها ثُٞثًهر ك٢ ثإلػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ٖٓ أػٔجُٚ، ٝصضؼٜو مجطز، صقو٤وج ُٜيٙ ثُـج٣ز ٝٓغ 

 ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، دٔج ٢ِ٣: 5ثإلْٗجٕ ُِٝقوٞم ثُٔوًٌر طٌثفز ك٢ ثُٔجهر 

)أ( ثػضذجً ًَ ٗشٌ ُألكٌجً ثُوجةٔز ػ٢ِ ثُضلٞم ثُؼ٘ظ١ٌ أٝ ثٌٌُث٤ٛز ثُؼ٘ظ٣ٌز، ًَٝ صق٣ٌغ ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ 

صق٣ٌغ ػ٢ِ ٛيٙ ثألػٔجٍ ٣ٌصٌخ ػو أ١ ػٌم أٝ أ٣ز ؽٔجػز ٖٓ ُٕٞ أٝ ثُؼ٘ظ١ٌ ًَٝ ػَٔ ٖٓ أػٔجٍ ثُؼ٘ق أٝ 

 أطَ أع٢٘ آمٌ، ًٝيُي ًَ ْٓجػور ُِ٘شجؽجس ثُؼ٘ظ٣ٌز، دٔج ك٢ ىُي ص٣ِٜٞٔج، ؽ٣ٌٔز ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ،

)ح( إػالٕ ػوّ شٌػ٤ز ثُٔ٘ظٔجس، ًٝيُي ثُ٘شجؽجس ثُوػجة٤ز ثُٔ٘ظٔز ّٝجةٌ ثُ٘شجؽجس ثُوػجة٤ز، ثُض٢ صوّٞ 

ُض٣ٌٝؼ ُِض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ٝثُضق٣ٌغ ػ٤ِٚ، ٝفظٌ ٛيٙ ثُٔ٘ظٔجس ٝثُ٘شجؽجس ٝثػضذجً ثالشضٌثى ك٢ أ٣ٜج ؽ٣ٌٔز دج

 ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ،

)ػ( ػوّ ثُْٔجؿ ُِِْطجس ثُؼجٓز أٝ ثُٔؤّْجس ثُؼجٓز، ثُو٤ٓٞز أٝ ثُٔق٤ِز، دجُض٣ٌٝؼ ُِض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ أٝ 

 ثُضق٣ٌغ ػ٤ِٚ.

 5ثُٔجهر 
ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، صضؼٜو ثُوٍٝ ثألؽٌثف دقظٌ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ  2ثألّج٤ّز ثُٔوًٌر ك٢ ثُٔجهر إ٣لجء ُالُضَثٓجس 

ٝثُوؼجء ػ٤ِٚ دٌجكز أشٌجُٚ، ٝدؼٔجٕ فن ًَ إْٗجٕ، هٕٝ ص٤٤َٔ دْذخ ثُؼٌم أٝ ثُِٕٞ أٝ ثألطَ ثُو٢ٓٞ أٝ 

 ثالع٢٘، ك٢ ثُْٔجٝثر أٓجّ ثُوجٕٗٞ، ال ٤ّٔج دظوه ثُضٔضغ دجُقوٞم ثُضج٤ُز:



 أ( ثُقن ك٢ ٓؼجِٓز ػ٢ِ هوّ ثُْٔجٝثر أٓجّ ثُٔقجًْ ٝؽ٤ٔغ ث٤ُٜتجس ثألمٌٟ ثُض٢ صض٠ُٞ إهجٓز ثُؼوٍ،)

)ح( ثُقن ك٢ ثألٖٓ ػ٢ِ شنظٚ ٝك٢ فٔج٣ز ثُوُٝز ُٚ ٖٓ أ١ ػ٘ق أٝ أىٟ دو٢ٗ، ٣ظوً ّٞثء ػٖ ٓٞظل٤ٖ 

 ٤٤ًّٖٔ أٝ ػٖ أ٣ز ؽٔجػز أٝ ٓؤّْز،

ػ٢ِ أّجُ ثالهضٌثع ثُؼجّ  -ثهضٌثػج ٝصٌش٤قج-ى ك٢ ثالٗضنجدجس )ػ( ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز، ٝال ٤ّٔج فن ثالشضٌث

ثُٔضْج١ٝ، ٝثإلّٜجّ ك٢ ثُقٌْ ٝك٢ إهثًر ثُشؤٕٝ ثُؼجٓز ػ٢ِ ؽ٤ٔغ ثُْٔض٣ٞجس، ٝص٢ُٞ ثُٞظجةق ثُؼجٓز ػ٢ِ هوّ 

 ثُْٔجٝثر،

 )ه( ثُقوٞم ثُٔو٤ٗز ثألمٌٟ، ٝال ٤ّٔج:

 " ثُقن ك٢ ف٣ٌز ثُقًٌز ٝثإلهجٓز هثمَ فوٝه ثُوُٝز،1"

 " ثُقن ك٢ ٓـجهًر أ١ دِو، دٔج ك٢ ىُي دِوٙ، ٝك٢ ثُؼٞهر إ٢ُ دِوٙ،2"

 " ثُقن ك٢ ثُؾ٤ْ٘ز،3"

 " فن ثُضَٝػ ٝثمض٤جً ثَُٝػ،4"

 " فن ثُضِٔي دٔلٌهٙ أٝ دجالشضٌثى ٓغ آم٣ٌٖ،5"

 " فن ثإلًط،6"

 " ثُقن ك٢ ف٣ٌز ثُلٌٌ ٝثُؼو٤ور ٝثُو٣ٖ،7"

 " ثُقن ك٢ ف٣ٌز ثٌُأ١ ٝثُضؼذ٤ٌ،8"

 ك٢ ف٣ٌز ثالؽضٔجع ث٢ُِْٔ ٝص٣ٌٖٞ ثُؾٔؼ٤جس ث٤ُِْٔز أٝ ثالٗضٔجء إ٤ُٜج،" ثُقن 9"

 )ٛـ( ثُقوٞم ثالهضظجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز، ٝال ٤ّٔج ثُقوٞم ثُضج٤ُز:

" ثُقن ك٢ ثُؼَٔ، ٝك٢ ف٣ٌز ثمض٤جً ٗٞع ثُؼَٔ، ٝك٢ شٌٝؽ ػَٔ ػجهُز ٌٓػ٤ز، ٝك٢ ثُقٔج٣ز ٖٓ ثُذطجُز، 1"

 ثُؼَٔ ثُٔضْج١ٝ، ٝك٢ ٤َٗ ٌٓجكأر ػجهُز ٌٓػ٤ز، ٝك٢ صوجػ٢ أؽٌ ٓضْجٝ ػٖ

 " فن ص٣ٌٖٞ ثُ٘وجدجس ٝثالٗضٔجء إ٤ُٜج،2"

 " ثُقن ك٢ ثٌُْٖ،3"

 " فن ثُضٔضغ دنوٓجس ثُظقز ثُؼجٓز ٝثٌُػج٣ز ثُطذ٤ز ٝثُؼٔجٕ ثالؽضٔجػ٢ ٝثُنوٓجس ثالؽضٔجػ٤ز،4"

 " ثُقن ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ًخ،5"

 ثُ٘شجؽجس ثُغوجك٤ز، " فن ثإلّٜجّ ػ٢ِ هوّ ثُْٔجٝثر ك6٢"

)ٝ( ثُقن ك٢ همٍٞ أ١ ٌٓجٕ أٝ ٌٓكن ٓنظض الٗضلجع ّٞثه ثُؾًٜٔٞ، ٓغَ ّٝجةَ ثُ٘وَ ٝثُل٘جهم ٝثُٔطجػْ 

 ٝثُٔوج٢ٛ ٝثُْٔجًؿ ٝثُقوثةن ثُؼجٓز.

 6ثُٔجهر 
 صٌلَ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٌَُ إْٗجٕ هثمَ ك٢ ٝال٣ضٜج فن ثٌُؽٞع إ٢ُ ثُٔقجًْ ثُٞؽ٤٘ز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ٓؤّْجس ثُوُٝز

ثُٔنضظز ُقٔج٣ضٚ ًٝكغ ثُق٤ق ػ٘ٚ ػ٢ِ ٗقٞ كؼجٍ دظوه أ١ ػَٔ ٖٓ أػٔجٍ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ٣ٌٕٞ ثٗضٜجًج ُٔج ُٚ 

ٖٓ فوٞم ثإلْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ثألّج٤ّز ٣ٝض٘جك٠ ٓغ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ًٝيُي فن ثٌُؽٞع إ٢ُ ثُٔقجًْ ثُٔيًًٞر ثُضٔجّج 

 ُقوٚ ً٘ض٤ؾز ُٜيث ثُض٤٤َٔ. ُضؼ٣ٞغ ػجهٍ ٓ٘جّخ أٝ صٌػ٤ز ػجهُز ٓ٘جّذز ػٖ أ١ ػًٌ

  7ثُٔجهر 
صضؼٜو ثُوٍٝ ثألؽٌثف دإٔ صضني صوثد٤ٌ ك٣ًٞز ٝكؼجُز، ٝال ٤ّٔج ك٢ ٤ٓجه٣ٖ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضٌد٤ز ٝثُغوجكز ٝثإلػالّ دـ٤ز 

ٌٓجكقز ثُ٘ؼٌثس ثُٔؤه٣ز إ٢ُ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ ٝصؼ٣ََ ثُضلجْٛ ٝثُضْجٓـ ٝثُظوثهز د٤ٖ ثألْٓ ٝثُؾٔجػجس ثُؼٌه٤ز أٝ 

ع٤٘ز ثألمٌٟ، ًٝيُي ُ٘شٌ ٓوجطو ٝٓذجها ٤ٓغجم ثألْٓ ثُٔضقور، ٝثإلػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثإلْٗجٕ، ٝإػالٕ ثألْٓ ثال

 ثُٔضقور ُِوؼجء ػ٢ِ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ، ٝٛيٙ ثالصلجه٤ز. 

 ثُؾَء ثُغج٢ٗ 

 8ثُٔجهر 
ج ٢ِ٣ دجّْ "ثُِؾ٘ز"(، صٌٕٞ ٓؤُلز ٖٓ . ص٘شأ ُؾ٘ز ص٢ْٔ ُؾ٘ز ثُوؼجء ػ٢ِ ثُض٤٤َٔ ثُؼ٘ظ١ٌ )٣ٝشجً إ٤ُٜج ك1ٔ٤

عٔج٤ٗز ػشٌ مذ٤ٌث ٖٓ ى١ٝ ثُنظجٍ ثُنِو٤ز ثٌُك٤ؼز ثُٔشٜٞه ُْٜ دجُضؾٌه ٝثَُ٘ثٛز، ص٘ضنذْٜ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٖٓ 

د٤ٖ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج ٣ٝنوٕٓٞ دظلضْٜ ثُشنظ٤ز، ٣ٌٝثػ٢ ك٢ صأ٤ُق ثُِؾ٘ز صأ٤ٖٓ ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ثُؼجهٍ ٝصٔغ٤َ 

 ضِلز ٝثُ٘ظْ ثُوج٤ٗٞٗز ثٌُة٤ْ٤ز.ثألُٞثٕ ثُقؼج٣ًز ثُٔن

. ٣٘ضنخ أػؼجء ثُِؾ٘ز دجالهضٌثع ث١ٌُْ ٖٓ هجةٔز دأّٔجء أشنجص صٌشقْٜ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. ٌَُ هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ 2

 ثألؽٌثف إٔ صٌشـ شنظج ٝثفو ٖٓ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج.

جّ ُألْٓ ثُٔضقور، هذَ . ٣ؾ١ٌ ثالٗضنجح ثألٍٝ دؼو ّضز أشٌٜ ٖٓ صج٣ًل دوء ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز. ٣ٝوّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼ3

عالعز أشٌٜ ػ٢ِ ثألهَ ٖٓ ٓٞػو إؽٌثء أ١ ثٗضنجح، دضٞؽ٤ٚ ًّجُز إ٢ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٣وػٞٛج ك٤ٜج إ٢ُ صوو٣ْ 



أّٔجء ٌٓشق٤ٜج ك٢ ؿؼٕٞ ش٣ٌٜٖ، عْ ٣ؼغ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ هجةٔز أُلذجة٤ز دأّٔجء ؽ٤ٔغ ٛؤالء ثٌُٔشق٤ٖ ٓغ د٤جٕ 

 ثُوجةٔز إ٢ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٢ ًشقضْٜ، ٣ٝذِؾ ٛيٙ

. ٣٘ضنخ أػؼجء ثُِؾ٘ز ك٢ ثؽضٔجع صؼووٙ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دوػٞر ٖٓ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ك٢ ٓوٌ ثألْٓ ثُٔضقور. ٝك٢ ٛيث 4

ثالؽضٔجع، ثُي١ ٣ٌضَٔ ك٤ٚ ثُ٘ظجح دقؼًٞ ٓٔغ٢ِ عِغ٢ ثُوٍٝ ثألؽٌثف، ٣لٍٞ ك٢ ثالٗضنجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز، 

وه ٖٓ ثألطٞثس ٝثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ألطٞثس ٓٔغ٢ِ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُقجػ٣ٌٖ ثٌُٔشقٕٞ ثُي٣ٖ ٣٘جُٕٞ أًذٌ ػ

 ٝثُٔوضٌػ٤ٖ.

. )أ( ٣ٌٕٞ ثٗضنجح أػؼجء ثُِؾ٘ز ُٞال٣ز ٓوصٜج أًدغ ّ٘ٞثس، ػ٢ِ إٔ ص٘ض٢ٜ دجٗوؼجء ّ٘ض٤ٖ ٝال٣ز صْؼز ٖٓ 5

ٍٝ، دجمض٤جً أّٔجء ٛؤالء ثألػؼجء ثُلجة٣َٖ ك٢ ثالٗضنجح ثألٍٝ، ٣ٝوّٞ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز، كًٞ ثٗضٜجء ثالٗضنجح ثأل

 ثألػؼجء ثُضْؼز دجُوٌػز،

)ح( ٖٓ أؽَ َٓء ثُٔوجػو ثُض٢ صشـٌ ػٌػج، صوّٞ ثُوُٝز ثُطٌف ثُض٢ ثٗوطغ مذ٤ٌٛج ٖٓ ٓذجشٌر ٜٓٔضٚ ًؼؼٞ ك٢ 

 ثُِؾ٘ز دضؼ٤٤ٖ مذ٤ٌ آمٌ ٖٓ د٤ٖ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج، ًٛ٘ج دئهٌثً ثُِؾ٘ز ُٜيث ثُضؼ٤٤ٖ.

 ُِؾ٘ز أع٘جء صأه٣ضْٜ ُٜٔجْٜٓ.. صضقَٔ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٗلوجس أػؼجء ث6

 9ثُٔجهر 
. صضؼٜو ًَ هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دإٔ صووّ إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور، ُض٘ظٌ ك٤ٚ ثُِؾ٘ز، صو٣ٌٌث ػٖ ثُضوثد٤ٌ 1

ٝدإٔ ثُضش٣ٌؼ٤ز أٝ ثُوؼجة٤ز أٝ ثإلهث٣ًز أٝ ثُضوثد٤ٌ ثألمٌٟ ثُض٢ ثصنيصٜج ٝثُض٢ صٔغَ إػٔجال ألفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، 

 صلؼَ ىُي:

 )أ( ك٢ ؿؼٕٞ ّ٘ز ٖٓ دؼو دوء ٗلجى ثالصلجه٤ز إٍثءٛج، 

ٓجس ٖٓ ثُوٍٝ )ح( عْ ٌٓر ًَ ّ٘ض٤ٖ، ًٝيُي ًِٔج ؽِذش إ٤ُٜج ثُِؾ٘ز ىُي. ُِٝؾ٘ز إٔ صطِخ ٣َٓوث ٖٓ ثُٔؼِٞ

 ثألؽٌثف.

. صوّٞ ثُِؾ٘ز، ػٖ ؽ٣ٌن ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ، دضوو٣ْ صو٣ٌٌ ١ّٞ٘ ػٖ أػٔجُٜج إ٢ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، ٣ٝؾٍٞ ُٜج إدوثء 2

ثهضٌثفجس ٝصٞط٤جس ػجٓز ثّض٘جهث إ٢ُ هًثّضٜج ُِضوج٣ًٌ ٝثُٔؼِٞٓجس ثُٞثًهر ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. ٣ٝضْ إدالؽ ٛيٙ 

 إ٢ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٓشلٞػز دأ٣ز ٓالفظجس هو صذو٣ٜج ثُوٍٝ ثألؽٌثف.ثالهضٌثفجس ٝثُضٞط٤جس ثُؼجٓز 

  10ثُٔجهر 
 . صض٠ُٞ ثُِؾ٘ز ٝػغ ٗظجٜٓج ثُوثم٢ِ.1

 . ص٘ضنخ ثُِؾ٘ز أػؼجء ٌٓضذٜج ُٔور ّ٘ض٤ٖ.2

 . ٣ض٠ُٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ص٣َٝو ثُِؾ٘ز دأٓجٗضٜج.3

 ُٔضقور.. صؼوو ثُِؾ٘ز ثؽضٔجػجصٜج ػجهر ك٢ ٓوٌ ثألْٓ ث4

  11ثُٔجهر 
. إىث ثػضذٌس هُٝز ؽٌف إٔ هُٝز ؽٌكج أم١ٌ ال صؼغ أفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٓٞػغ ثُض٘ل٤ي، ًجٕ ُٜج إٔ صِلش ٗظٌ 1

ثُِؾ٘ز إ٢ُ ىُي. ٝصوّٞ ثُِؾ٘ز ف٤٘تي دئفجُز ًّجُز ُلش ثُ٘ظٌ إ٢ُ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز. ٝصوّٞ ثُوُٝز ثٌَُّٔ إ٤ُٜج 

ؿؼٕٞ عالعز أشٌٜ، دجإل٣ؼجفجس أٝ ثُذ٤جٗجس ثُالٍٓز ُؾالء ثُْٔأُز ٓغ ثإلشجًر ػ٘و  دٔٞثكجر ثُِؾ٘ز ًضجد٤ج، ك٢

 ثالهضؼجء إ٢ُ أ٣ز صوثد٤ٌ ًدٔج صٌٕٞ هو ثصنيصٜج ُضوثًى ثألٌٓ.

. ػ٘و صؼيً ص٣ْٞز ثُْٔأُز ص٣ْٞز ٌٓػ٤ز ٌُال ثُطٌك٤ٖ إٓج ػٖ ؽ٣ٌن ثُٔلجٝػجس ثُغ٘جة٤ز ٝإٓج دأ١ إؽٌثء آمٌ 2

ز أشٌٜ ٖٓ دؼو صِو٢ ثُوُٝز ثٌَُّٔ إ٤ُٜج ٌُِّجُز ثأل٢ُٝ، ٣ٌٕٞ أل١ ٖٓ ثُوُٝض٤ٖ فن إفجُز ٓضجؿ ُٜٔج، مالٍ ّض

 ثُْٔأُز ٌٓر أم١ٌ إ٢ُ ثُِؾ٘ز دئشؼجً صٌِّٚ إ٤ُٜج ًٔج صٌِّٚ إ٢ُ ثُوُٝز ثألمٌٟ.

ثُِؾٞء إ٢ُ ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر دؼو ثإلّض٤غجم ٖٓ أٗٚ هو صْ  2. ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ أ٣ز ْٓجةَ ٓقجُز إ٤ُٜج ٝكوج ُِلوٌر 3

ؽ٤ٔغ ؽٌم ثُضظِْ ثُٔق٤ِز ثُٔضٞكٌر ٝثّض٘لجهٛج ك٢ ثُوؼ٤ز، ٝكوج ُٔذجها ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثُٔؼضٌف دٜج ػٔٞٓج. ٝال 

 ص٘طذن ٛيٙ ثُوجػور ك٢ ثُقجالس ثُض٢ ٣ْضـٌم ك٤ٜج إؽٌثء ثُضظِْ ٓوهث صضؾجٍٝ ثُقوٝه ثُٔؼوُٞز.

ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ ص٣َٝوٛج دأ٣ز ٓؼِٞٓجس أم١ٌ  . ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز، ك٢ أ٣ز ْٓأُز ٓقجُز إ٤ُٜج، إٔ صطِخ إ4٢ُ

 ىثس شإٔ.

. ٣قن ٌَُ هُٝز ٖٓ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ، ػ٘و ٗظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ أ٣ز ْٓأُز صض٘جُٜٝج ٛيٙ ثُٔجهر، إ٣لجه ٓٔغَ 5

 ُٜج ُالشضٌثى ك٢ أػٔجٍ ثُِؾ٘ز، هٕٝ ثُضٔضغ دقن ثُضظ٣ٞش، ؽٞثٍ كضٌر ثُ٘ظٌ ك٢ ٛيٙ ثُْٔأُز.

  12ثُٔجهر 
. )أ( ٣وّٞ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز، دؼو فظُٜٞج ػ٢ِ ؽ٤ٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صٌثٛج الٍٓز ٝه٤جٜٓج دضوه٤وٜج ٝٓوجًٗضٜج، دضؼ٤٤ٖ 1

٤ٛتز صٞك٤ن مجطز )٣شجً إ٤ُٜج ك٤ٔج ٢ِ٣ دجّْ "ث٤ُٜتز"( صضأُق ٖٓ مْٔز أشنجص ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٖٓ أػؼجء 

ث٤ُٜتز دٔٞثكوز ؽٌك٢ ثَُ٘ثع دجإلؽٔجع، ٝصضجؿ ُِوُٝض٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ  ثُِؾ٘ز أٝ ٖٓ ؿ٤ٌ أػؼجةٜج. ٣ٝضْ صؼ٤٤ٖ أػؼجء



 ثإلكجهر ٖٓ ْٓجػ٤ٜج ثُق٤ٔور دـ٤ز ثُٞطٍٞ إ٢ُ فَ ٝه١ ُِْٔأُز ػ٢ِ أّجُ ثفضٌثّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز،

)ح( ػ٘و صؼيً ٝطٍٞ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ك٢ ثَُ٘ثع مالٍ عالعز أشٌٜ إ٢ُ ثصلجم ػ٢ِ ص٣ٌٖٞ ث٤ُٜتز ًِٜج أٝ دؼؼٜج، 

 وّٞ ثُِؾ٘ز دجٗضنجح ثألػؼجء ؿ٤ٌ ثُٔضلن ػ٤ِْٜ ٖٓ د٤ٖ أػؼجةٜج ٢ٛ دجالهضٌثع ث١ٌُْ ٝدأؿِذ٤ز ثُغِغ٤ٖ.ص

. ٣ؼَٔ أػؼجء ث٤ُٜتز ك٤ٜج دظلضْٜ ثُشنظ٤ز، ٝال ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٖٓ ٓٞثؽ٢٘ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ك٢ ثَُ٘ثع أٝ 2

 ثُوٍٝ ؿ٤ٌ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز.

 ٝصؼغ ٗظجٜٓج ثُوثم٢ِ.. ص٘ضنخ ث٤ُٜتز ًة٤ْٜج 3

 . صؼوو ث٤ُٜتز ثؽضٔجػجصٜج ػجهر ك٢ ٓوٌ ثألْٓ ثُٔضقور، أٝ ك٢ أ١ ٌٓجٕ ٓ٘جّخ آمٌ صؼ٤٘ٚ.4

ٖٓ  3. صٞكٌ أ٣ؼج ٤ُِٜتز ثُٔ٘ذغوز ػٖ أ١ َٗثع د٤ٖ هُٝض٤ٖ ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف موٓجس ثألٓجٗز ثُٔٞكٌر ٝكوج ُِلوٌر 5

 ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز. 10ثُٔجهر 

جٕ ثُطٌكجٕ ك٢ ثَُ٘ثع دجُضْج١ٝ ّوثه ؽ٤ٔغ ٗلوجس أػؼجء ث٤ُٜتز ٝكوج ُضوو٣ٌثس ٣ؼؼٜج ثأل٤ٖٓ . صضوجّْ ثُوُٝض6

 ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.

. ُأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ِّطز ثُو٤جّ، ػ٘و ثَُِّٝ، دوكغ ٗلوجس أػؼجء ث٤ُٜتز هذَ ّوثه ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ك٢ 7

 ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. 6ثَُ٘ثع ُٜج ٝكوج ُِلوٌر 

. صٞػغ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ فظِش ػ٤ِٜج ثُِؾ٘ز ٝهجٓش دضوه٤وٜج ٝٓوجًٗضٜج صقش صظٌف ث٤ُٜتز، ثُض٢ ٣ؾٍٞ ُٜج أ٣ؼج 8

 إٔ صطِخ إ٢ُ ثُوُٝض٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ ص٣َٝوٛج دأ٣ز ٓؼِٞٓجس أم١ٌ ىثس شإٔ.

  13ثُٔجهر 
ز، ٣ضؼٖٔ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ . ٓض٢ ثّض٘لوس ث٤ُٜتز ثُ٘ظٌ ك٢ ثُْٔأُز، صوّٞ دئػوثه صو٣ٌٌ صووٓٚ إ٢ُ ًة٤ِ ثُِؾ1٘

صٞطِش إ٤ُٜج دشإٔ ؽ٤ٔغ ثُْٔجةَ ثُٞهجةؼ٤ز ثُٔضظِز دجَُ٘ثع د٤ٖ ثُطٌك٤ٖ، ٣ٝؼْ ثُضٞط٤جس ثُض٢ صٌثٛج ٓالةٔز ُقَ 

 ثَُ٘ثع فال ٝه٣ج.

. ٣وّٞ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز دئًّجٍ صو٣ٌٌ ث٤ُٜتز إ٢ُ ًَ هُٝز ٖٓ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ك٢ ثَُ٘ثع. ٝصوّٞ ًَ ٜٓ٘ٔج، ك٢ 2

 أشٌٜ، دئػالّ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز دوذُٜٞج أٝ ػوّ هذُٜٞج ُِضٞط٤جس ثُٞثًهر ك٢ صو٣ٌٌ ث٤ُٜتز. ؿؼٕٞ عالعز

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، دئًّجٍ صو٣ٌٌ ث٤ُٜتز  2. ٣وّٞ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز، دؼو ثٗوؼجء ثُلضٌر ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُلوٌر 3

 صلجه٤ز.ٝد٤ج٢ٗ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ إ٢ُ ّجةٌ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ ك٢ ٛيٙ ثال

  14ثُٔجهر 
. أل٣ز هُٝز ؽٌف إٔ صؼِٖ ك٢ أ١ ف٤ٖ أٜٗج صؼضٌف دجمضظجص ثُِؾ٘ز ك٢ ثّضالّ ٝهًثّز ثٌُّجةَ ثُٔووٓز ٖٓ 1

ثألكٌثه أٝ ٖٓ ؽٔجػجس ثألكٌثه ثُوثم٤ِٖ ك٢ ٝال٣ز ٛيٙ ثُوُٝز ثُطٌف ٝثُي٣ٖ ٣وػٕٞ أْٜٗ ػقج٣ج أ١ ثٗضٜجى ٖٓ 

ثالصلجه٤ز، ٝال ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز هذٍٞ ثّضالّ أ٣ز ًّجُز صضؼِن دأ٣ز هُٝز ؽجٗذٜج أل١ فن ٖٓ ثُقوٞم ثُٔوًٌر ك٢ ٛيٙ 

 ؽٌف ُْ صظوً ٓغَ ٛيث ثإلػالٕ.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر إٔ ص٘شب أٝ صؼ٤ٖ ؽٜجٍث ك٢  1. أل٣ز هُٝز ؽٌف صظوً إػالٗج ػ٢ِ ثُ٘قٞ ثُٔ٘ظٞص ك٢ ثُلوٌر 2

ٔووٓز ٖٓ ثألكٌثه ٝؽٔجػجس ثألكٌثه ثُوثم٤ِٖ إؽجً ٗظجٜٓج ثُوج٢ٗٞٗ ثُو٢ٓٞ ٣ٌٕٞ ٓنضظج دجّضالّ ٝٗظٌ ثالُضٔجّجس ثُ

ك٢ ٝال٣ضٜج ٝثُي٣ٖ ٣وػٕٞ أْٜٗ ػقج٣ج ثٗضٜجى أل١ ٖٓ ثُقوٞم ثُٔوًٌر ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٣ٌٕٝٞٗٞ هو ثّض٘لوٝث ؽٌم 

 ثُضظِْ ثُٔق٤ِز ثُٔضٞكٌر ثألمٌٟ.

ر، ٝثّْ ثُؾٜجٍ ثُٔ٘شأ أٝ ثُٔؼ٤ٖ ٖٓ ٛيٙ ثُٔجه 1. صوّٞ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز دئ٣وثع ثإلػالٕ ثُظجهً ٝكوج ُِلوٌر 3

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، ُو١ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور، ٣ٝوّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ دئًّجٍ طًٞ ػٜ٘ٔج إ٢ُ ثُوٍٝ  2ٝكوج ُِلوٌر 

ثألؽٌثف ثألمٌٟ، ٣ٝؾٍٞ ّقخ ٛيث ثإلػالٕ ك٢ أ١ ٝهش دئشؼجً ٣ٌَّ إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ، ٌُٖٝ ال ٣ٌٕٞ ُٜيث ثُْقخ 

 ةَ ثُض٢ صٌٕٞ ه٤و ٗظٌ ثُِؾ٘ز.أ١ أعٌ ك٢ ثٌُّج

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر دْؾَ ُالُضٔجّجس ٣ٝوّٞ ٣ّٞ٘ج دئ٣وثع ثأل٤ٖٓ  2. ٣قضلع ثُؾٜجٍ ثُٔ٘شأ أٝ ثُٔؼ٤ٖ ٝكوج ُِلوٌر 4

 ثُؼجّ، ٖٓ مالٍ ثُو٘ٞثس ثُٔ٘جّذز، طًٞث ٓظوهز ُٜيث ثُْؾَ، ػ٢ِ إٔ ال صيثع ٓقض٣ٞجصٜج ػ٢ِ ثُؾًٜٔٞ.

ٖٓ ٛيٙ  ٢2 ثُقظٍٞ ػ٢ِ ٓج ؽِذٚ ٖٓ ثُؾٜجٍ ثُٔ٘شأ أٝ ثُٔؼ٤ٖ ٝكوج ُِلوٌر . ٣ٌٕٞ ُِِٔضِٔ، إىث ُْ ٣٘ؾـ ك5

 ثُٔجهر، ثُقن ك٢ إدالؽ شٌٞثٙ إ٢ُ ثُِؾ٘ز ك٢ ؿؼٕٞ ّضز أشٌٜ.

. )أ( صوّٞ ثُِؾ٘ز، ٌّث، دجّضوػجء ٗظٌ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔوػ٢ ثٗضٜجًٜج أل١ فٌْ ٖٓ أفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إ٢ُ أ٣ز 6

ٚ ال ٣ؾٍٞ ًشق ٣ٞٛز ثُلٌه ثُٔؼ٢٘ أٝ ؽٔجػجس ثألكٌثه ثُٔؼ٤٘ز إال دٔٞثكوضٚ أٝ ٓٞثكوضٜج شٌٟٞ أدِـش إ٤ُٜج، إال أٗ

 ثُظ٣ٌقز. ٝال ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صوذَ ثّضالّ أ٣ز ًّجةَ ٓـلِز ثُٔظوً.

)ح( صوّٞ ثُوُٝز ثُٔضِو٤ز، ك٢ ؿؼٕٞ عالعز أشٌٜ، دٔٞثكجر ثُِؾ٘ز دجإل٣ؼجفجس أٝ ثُذ٤جٗجس ثٌُضجد٤ز ثُالٍٓز ُؾالء 

 ْأُز، ٓغ ثإلشجًر، ػ٘و ثالهضؼجء، إ٢ُ أ٣ز صوثد٤ٌ هو صٌٕٞ ثصنيصٜج ُضوثًى ثألٌٓ.ثُٔ

. )أ( ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ ثٌُّجةَ ك٢ ػٞء ؽ٤ٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔٞكٌر ُٜج ٖٓ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز ٖٝٓ ثُِٔضِٔ. 7



ض٘لي ؽ٤ٔغ ؽٌم ثٌُؽٞع ٝال ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ ص٘ظٌ ك٢ أ٣ز ًّجُز ٖٓ ثُِٔضِٔ إال دؼو ثإلّض٤غجم ٖٓ ًٞٗٚ هو ثّ

 ثُٔق٤ِز ثُٔضجفز. ٝال ص٘طذن ٛيٙ ثُوجػور ك٢ ثُقجالس ثُض٢ ٣ْضـٌم ك٤ٜج إؽٌثء ثُضظِْ ٓوهث صضؾجٍٝ ثُقوٝه ثُٔؼوُٞز.

 )ح( صوّٞ ثُِؾ٘ز دٔٞثكجر ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز ٝثُِٔضِٔ دجالهضٌثفجس ٝثُضٞط٤جس ثُض٢ هو ص١ٌ إدوثءٛج.

ث١ُْٞ٘ ٓٞؽَث ُٜيٙ ثٌُّجةَ، ٝػ٘و ثالهضؼجء، ٓٞؽَث ُإل٣ؼجفجس ٝثُذ٤جٗجس  . صٌثػ٢ ثُِؾ٘ز صؼ٤ٖٔ صو٣ٌٌٛج8

 ثُٔووٓز ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز، ٝالهضٌثفجصٜج ٝصٞط٤جصٜج ٢ٛ.

. ال ٣ذوأ ثمضظجص ثُِؾ٘ز ك٢ ٓذجشٌر ثُٞظجةق ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ٛيٙ ثُٔجهر إال دؼو ه٤جّ ػشٌ ٖٓ ثُوٍٝ 9

 ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. 1ثألهَ دئطوثً ثإلػالٗجس ثُالٍٓز ٝكوج ُِلوٌر ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ػ٢ِ 

  15ثُٔجهر 
. دجٗضظجً صقو٤ن أؿٌثع إػالٕ ٓ٘ـ ثالّضوالٍ ُِذِوثٕ ٝثُشؼٞح ثُْٔضؼٌٔر ثُٞثًهر ك٢ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 1

و ُقن صوو٣ْ ، ال صلٌع أفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أ١ صو1960٤٤ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  14( ثُٔؤًك ك٢ 15-)ه 1514

 ثالُضٔجّجس ثُي١ ٓ٘قضٚ ُٜيٙ ثُشؼٞح ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ثألمٌٟ أٝ ثألْٓ ثُٔضقور ًٝٝجالصٜج ثُٔضنظظز.

ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٖٓ ٤ٛتجس ثألْٓ ثُٔضقور ثُٔؼ٤٘ز  8ٖٓ ثُٔجهر  1. )أ( صضِو٠ ثُِؾ٘ز ثُٔ٘شأر دٔٞؽخ ثُلوٌر 2

ٌثػٜج، ٝدٔ٘جّذز ٗظٌ ٛيٙ ث٤ُٜتجس ك٢ ثالُضٔجّجس ثُٔؼٌٝػز دجُْٔجةَ ثُٔضظِز ٓذجشٌر دٔذجها ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٝأؿ

ػ٤ِٜج ٝثُٔووٓز إ٤ُٜج ٖٓ ٌّجٕ ثألهج٤ُْ ثُٔشُٔٞز دجُٞطج٣ز ٝؿ٤ٌ ثُٔضٔضؼز دجُقٌْ ثُيثص٢ ّٝجةٌ ثألهج٤ُْ ثألمٌٟ 

ٜج (، طًٞ صِي ثالُضٔجّجس، ٝص٢ٜ٘ إ٤ُٜج آًثءٛج ٝصٞط٤جص15-)ه 1514ثُض٢ ١ٌْ٣ ػ٤ِٜج هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

 دشأٜٗج.

)ح( صضِو٠ ثُِؾ٘ز ٖٓ ٤ٛتجس ثألْٓ ثُٔضقور ثُٔنضظز ْٗنج ٖٓ ثُضوج٣ًٌ ثُٔضؼِوز دجُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز أٝ ثُوؼجة٤ز أٝ 

ثإلهث٣ًز أٝ ثُضوثد٤ٌ ثألمٌٟ، ثُٔضظِز ٓذجشٌر دٔذجها ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٝأؿٌثػٜج ثُض٢ صطذوٜج ثُوٍٝ ثُوجةٔز دجإلهثًر 

 ثُذ٘و )أ( ٖٓ ٛيٙ ثُلوٌر، ٝصذو١ ثُِؾ٘ز ُٜيٙ ث٤ُٜتجس آًثءٛج ٝصٞط٤جصٜج. ك٢ ثألهج٤ُْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢

. صوًػ ثُِؾ٘ز ك٢ صو٣ٌٌٛج إ٢ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٓٞؽَث ُالُضٔجّجس ٝثُضوج٣ًٌ ثُض٢ صِوضٜج ٖٓ ٤ٛتجس ثألْٓ ثُٔضقور، 3

 ًٝيُي آًثءٛج ٝصٞط٤جصٜج دشإٔ ٛيٙ ثالُضٔجّجس ٝثُضوج٣ًٌ.

ٖ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ص٣َٝوٛج دٌَ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضظِز دأؿٌثع ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٝثُٔضٞكٌر . صِضِٔ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثأل4٤ٓ

 )أ( ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. 2ُو٣ٚ دشإٔ ثألهج٤ُْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 

 16ثُٔجهر 

١ صطذن ثألفٌجّ ثُٔضؼِوز دض٣ْٞز ثُٔ٘جٍػجس أٝ فْْ ثُشٌج١ٝ ٝثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز هٕٝ ثإلمالٍ دأ

ٖٓ ثإلؽٌثءثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دض٣ْٞز ثُٔ٘جٍػجس أٝ فْْ ثُشٌج١ٝ ك٢ ٤ٓوثٕ ثُض٤٤َٔ ٝثُٔوًٌر ك٢ ثُظٌٞى 

ثُضأ٤ْ٤ّز ُألْٓ ثُٔضقور ًٝٝجالصٜج ثُٔضنظظز أٝ ك٢ ثالصلجه٤جس ثُٔؼضٔور ٖٓ هذَ ث٤ُٜتجس ثُٔيًًٞر، ٝال صقٍٞ صِي 

٣ْٞز ثُٔ٘جٍػجس ٝكوج ُالصلجهجس ثُو٤ُٝز ثُؼجٓز أٝ ثُنجطز ثألفٌجّ هٕٝ ُؾٞء ثُوٍٝ ثألؽٌثف إ٢ُ إؽٌثءثس أم١ٌ ُض

 ثُ٘جكير ك٤ٔج د٤ٜ٘ج. 

 ثُؾَء ثُغجُظ 

 17ثُٔجهر 

. ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٓضجفز ُضٞه٤غ أ١ هُٝز ػؼٞ ك٢ ثألْٓ ثُٔضقور أٝ ػؼٞ ك٢ أ٣ز ًٝجُز ٖٓ ًٝجالصٜج ثُٔضنظظز، 1

أ٣ز هُٝز أم١ٌ هػضٜج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور ٝأ٣ز هُٝز ؽٌف ك٢ ثُ٘ظجّ ثألّج٢ّ ُٔقٌٔز ثُؼوٍ ثُو٤ُٝز، ٝ

 إ٢ُ إٔ صظذـ ؽٌكج ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز.

 . صنؼغ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ُِضظو٣ن. ٝصٞهع طٌٞى ثُضظو٣ن ُو١ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.2

 18ثُٔجهر 

 ٖٓ ثالصلجه٤ز. 17ٖ ثُٔجهر ٓ 1. ٣ضجؿ ثالٗؼٔجّ إ٢ُ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أل٣ز هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 1

 . ٣وغ ثالٗؼٔجّ دئ٣وثع طي ثٗؼٔجّ ُو١ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.2

 19ثُٔجهر 

. ٣ذوأ ٗلجى ثالصلجه٤ز ك٢ ث٤ُّٞ ثُغالع٤ٖ ثُضج٢ُ ُضج٣ًل إ٣وثع ٝع٤وز ثُضظو٣ن أٝ ثالٗؼٔجّ ثُْجدؼز ٝثُؼش٣ٌٖ ُو١ 1

 ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.

ظوم ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ص٘ؼْ إ٤ُٜج دؼو إٔ ٣ٌٕٞ هو صْ إ٣وثع ٝع٤وز ثُضظو٣ن أٝ ثالٗؼٔجّ ثُْجدؼز . أٓج ثُوٍٝ ثُض٢ ص2

ٝثُؼش٣ٌٖ ك٤ذوأ ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز إٍثء ًَ ٜٓ٘ج ك٢ ث٤ُّٞ ثُغالع٤ٖ ثُضج٢ُ ُضج٣ًل إ٣وثع طي صظو٣وٜج أٝ طي 

 ثٗؼٔجٜٓج.

  20ثُٔجهر 



ضقلظجس ثُٔذوثٙ ٖٓ ثُوٍٝ ُو١ صظو٣وٜج ػ٢ِ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ثٗؼٔجٜٓج . ٣ض٠ُٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور صِو٢ ث1ُ

إ٤ُٜج ٝصؼ٤ْٔ ٛيٙ ثُضقلظجس ػ٢ِ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُض٢ صٌٕٞ أؽٌثكج ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ هو صظذـ أؽٌثكج ك٤ٜج. ٝصوّٞ ًَ 

ثُضؼ٤ْٔ ثُٔيًًٞ، هُٝز ُو٣ٜج أ١ ثػضٌثع ػ٢ِ أ١ صقلع دئدالؽ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ، ك٢ ؿؼٕٞ صْؼ٤ٖ ٣ٞٓج ٖٓ صج٣ًل 

 دؼوّ هذُٜٞج ُٜيث ثُضقلع.

. ال ٣ْٔـ دأ١ صقلع ٣ٌٕٞ ٓ٘جك٤ج ُٔٞػٞع ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٝٓوظوٛج، ًٔج ال ٣ْٔـ دأ١ صقلع ٣ٌٕٞ ٖٓ شأٗٚ صؼط٤َ 2

ػَٔ أ٣ز ٤ٛتز ٖٓ ث٤ُٜتجس ثُٔ٘شأر دٜج. ٣ٝؼضذٌ ثُضقلع ٓ٘جك٤ج أٝ صؼط٤ِ٤ج إىث ثػضٌع ػ٤ِٚ ٓج ال ٣وَ ػٖ عِغ٢ ثُوٍٝ 

 ٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز.ثألؽ

 . ٣ؾٍٞ ّقخ ثُضقلظجس ك٢ أ١ ٝهش دئمطجً ٣ٞؽٚ إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ. ٣ٝذوأ ٗلجى ٛيث ثإلمطجً ك٢ صج٣ًل ثّضالٓٚ.3

  21ثُٔجهر 
ٌَُ هُٝز ؽٌف ٗوغ ٛيٙ ثالصلجه٤ز دئشؼجً ًضجد٢ صٌِّٚ إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور. ٣ٝذوأ ٗلجى ثُ٘وغ دؼو ػجّ 

 ً إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ.ٖٓ ًٝٝه ثإلشؼج

 22ثُٔجهر 

ك٢ فجُز أ١ َٗثع ٣٘شأ د٤ٖ هُٝض٤ٖ أٝ أًغٌ ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دشإٔ صل٤ٌْ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ صطذ٤وٜج ٝصضؼيً ص٣ْٞضٚ 

دجُٔلجٝػز أٝ ثإلؽٌثءثس ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج طٌثفز ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ٣قجٍ ٛيث ثَُ٘ثع د٘جء ػ٢ِ ؽِخ أ١ ٖٓ 

 ثُو٤ُٝز ُِلظَ ك٤ٚ، ٓج ُْ ٣ضلن ثُٔض٘جٍػٕٞ ػ٢ِ ؽ٣ٌوز أم١ٌ ُض٣ْٞضٚ. أؽٌثكٚ، إ٢ُ ٓقٌٔز ثُؼوٍ

  23ثُٔجهر 
. أل٣ز هُٝز ؽٌف ك٢ أ١ ٝهش، إٔ صطِخ إػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، دٔيًٌر ًضجد٤ز ٓٞؽٜز إ٢ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ 1

 ُألْٓ ثُٔضقور.

 صنجىٛج ك٢ طوه ٛيث ثُطِخ.. صذش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور ك٢ ثُنطٞثس ثُض٢ هو ٣َِّ ث2

  24ثُٔجهر 
 ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز دٔج ٢ِ٣: 17ٖٓ ثُٔجهر  ٣1ذِؾ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 

 ،18ٝ  17)أ( ثُضٞه٤ؼجس ٝثُضظو٣وجس ٝثإلٗؼٔجٓجس ثُض٢ صضْ دٔوضؼ٠ ثُٔجهص٤ٖ 

 ،19ٔجهر )ح( صج٣ًل دوء ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز دٔوضؼ٠ ثُ

 ،23ٝ  20ٝ  14)ػ( ثٌُّجةَ ٝثإلػالٗجس ثُٞثًهر دٔوضؼ٠ ثُٔٞثه 

 .21)ه( إشؼجًثس ثُ٘وغ ثُٞثًهر دٔوضؼ٠ ثُٔجهر 

  25ثُٔجهر 
. صٞهع ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ثُض٢ صضْجٟٝ ك٢ ثُقؾ٤ز ٗظٞطٜج دجألّذج٤ٗز ٝثإل٣َ٤ٌِٗز ٝث٤ٌُّٝز ٝثُظ٤٘٤ز ٝثُل٤ٌْٗز 1

 ك٢ ٓقلٞظجس ثألْٓ ثُٔضقور.

وّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ دئًّجٍ طًٞ ٓظوهز ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إ٢ُ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُٔ٘ض٤ٔز إ٢ُ أ١ ٖٓ ثُلتجس ثُٔشجً . 2٣

 ٖٓ ثالصلجه٤ز. 17ٖٓ ثُٔجهر  1إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 

 


