
 ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ

 ثػضٔوس ٝػٌػش ُِضٞه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝث٫ٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

 1989صش٣ٌٖ ثُغج٢ٗ/ٗٞكٔذٌ  20ثُٔؤًك ك٢  ٨ُ44/25ْٓ ثُٔضقور 

 49، ٝكوج ُِٔجهر 1990أ٣ٍِٞ/ّذضٔذٌ  2صج٣ًل دوء ثُ٘لجى: 

 ثُو٣ذجؽز

 إٕ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز،

ج ُِٔذجها ثُٔؼِ٘ز ك٢ ٤ٓغجم ث٧ْٓ ثُٔضقور، ٣شٌَ ث٫ػضٌثف دجٌٌُثٓز ثُٔضؤطِز ُؾ٤ٔغ أػؼجء ث٧ٌّر إى صٌٟ أٗٚ ٝكو

 ثُذش٣ٌز ٝدقوٞهْٜ ثُٔضْج٣ٝز ٝؿ٤ٌ ثُوجدِز ُِضظٌف، أّجُ ثُق٣ٌز ٝثُؼوثُز ٝثُِْْ ك٢ ثُؼجُْ،

ج دجُقوٞم ث٧ّج٤ّز ُ٪ْٗجٕ ٝإىث صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج إٔ شؼٞح ث٧ْٓ ثُٔضقور هو أًوس ٖٓ ؽو٣و ك٢ ث٤ُٔغجم إ٣ٔجٜٗ

ٝدٌٌثٓز ثُلٌه ٝهوًٙ، ٝػووس ثُؼَّ ػ٠ِ إٔ صوكغ دجٌُه٠ ث٫ؽضٔجػ٢ هوٓج ٝصٌكغ ْٓضٟٞ ثُق٤جر ك٢ ؽٞ ٖٓ ثُق٣ٌز 

 أكْـ،

ٝإىث صوًى إٔ ث٧ْٓ ثُٔضقور هو أػِ٘ش، ك٢ ث٩ػ٬ٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ث٩ْٗجٕ ٝك٠ ثُؼٜو٣ٖ ثُو٤٤ُٖٝ ثُنجط٤ٖ دقوٞم 

إْٗجٕ فن ثُضٔضغ دؾ٤ٔغ ثُقوٞم ٝثُق٣ٌجس ثُٞثًهر ك٢ صِي ثُظٌٞى، هٕٝ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ث٩ْٗجٕ، إٔ ٌَُ 

ثُض٤٤َٔ ًجُض٤٤َٔ دْذخ ثُؼ٘ظٌ أٝ ثُِٕٞ أٝ ثُؾِ٘ أٝ ثُِـز أٝ ثُو٣ٖ أٝ ثٌُأ١ ث٤ُْج٢ّ أٝ ؿ٤ٌٙ أٝ ث٧طَ ثُو٢ٓٞ 

 أٝ ث٫ؽضٔجػ٢ أٝ ثُغٌٝر أٝ ثُُٔٞو أٝ أ١ ٝػغ آمٌ، ٝثصلوش ػ٠ِ ىُي،

ش٤ٌ إ٠ُ إٔ ث٧ْٓ ثُٔضقور هو أػِ٘ش ك٢ ث٩ػ٬ٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ث٩ْٗجٕ إٔ ُِطلُٞز ثُقن ك٢ ًػج٣ز ْٝٓجػور ٝإى ص

 مجطض٤ٖ،

ٝثهض٘جػج ٜٓ٘ج دؤٕ ث٧ٌّر، دجػضذجًٛج ثُٞفور ث٧ّج٤ّز ُِٔؾضٔغ ٝثُذ٤تز ثُطذ٤ؼ٤ز ُ٘ٔٞ ًٝكج٤ٛز ؽ٤ٔغ أكٌثهٛج 

ور ث٬ٍُٓض٤ٖ ُضضٌٖٔ ٖٓ ث٫ػط٬ع ثٌُجَٓ دْٔؤ٤ُٝجصٜج هثمَ ٝدنجطز ث٧ؽلجٍ، ٣٘ذـ٢ إٔ ص٠ُٞ ثُقٔج٣ز ٝثُْٔجػ

 ثُٔؾضٔغ،

ٝإى صوٌ دؤٕ ثُطلَ، ٢ً صضٌػٌع شنظ٤ضٚ صٌػٌػج ًج٬ٓ ٝٓض٘جّوج، ٣٘ذـ٢ إٔ ٣٘شؤ ك٢ د٤تز ػجة٤ِز ك٢ ؽٞ ٖٓ 

 ثُْؼجهر ٝثُٔقذز ٝثُضلجْٛ،

ٔغ ٝصٌد٤ضٚ دٌٝؿ ثُٔغَ ثُؼ٤ِج ثُٔؼِ٘ز ك٢ ٝإى صٌٟ أٗٚ ٣٘ذـ٢ إػوثه ثُطلَ إػوثهث ًج٬ٓ ٤ُق٤ج ف٤جر كٌه٣ز ك٢ ثُٔؾض

 ٤ٓغجم ث٧ْٓ ثُٔضقور، ٝمظٞطج دٌٝؿ ثُِْْ ٝثٌٌُثٓز ٝثُضْجٓـ ٝثُق٣ٌز ٝثُْٔجٝثر ٝث٩مجء،

ٝإى صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج إٔ ثُقجؽز إ٠ُ صٞك٤ٌ ًػج٣ز مجطز ُِطلَ هو ىًٌس ك٢ إػ٬ٕ ؽ٤٘ق ُقوٞم ثُطلَ ُؼجّ 

ٝثُٔؼضٌف دٚ ك٢  1959صش٣ٌٖ ثُغج٢ٗ/ٗٞكٔذٌ  20صٚ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ ٝك٠ إػ٬ٕ فوٞم ثُطلَ ثُي١ ثػضٔو 1924

ٝ  23ث٩ػ٬ٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ث٩ْٗجٕ ٝك٠ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجص دجُقوٞم ثُٔو٤ٗز ٝث٤ُْج٤ّز )٤ّ٫ٝٔج ك٢ ثُٔجهص٤ٖ 

( ٝك٠ ثُ٘ظْ 10 ( ٝك٠ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجص دجُقوٞم ث٫هضظجه٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز )٫ٝ ٤ّٔج ك٢ ثُٔجهر24

 ث٧ّج٤ّز ٝثُظٌٞى ىثس ثُظِز ًُِٞج٫س ثُٔضنظظز ٝثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز ثُٔؼ٤٘ز دن٤ٌ ثُطلَ،

ٝإى صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج "إٔ ثُطلَ، دْذخ ػوّ ٗؼؾٚ ثُذو٢ٗ ٝثُؼو٢ِ، ٣قضجػ إ٠ُ إؽٌثءثس ٝهج٣ز ًٝػج٣ز مجطز، 

 ج ؽجء ك٢ إػ٬ٕ فوٞم ثُطلَ،دٔج ك٢ ىُي فٔج٣ز هج٤ٗٞٗز ٓ٘جّذز، هذَ ث٫ُٞهر ٝدؼوٛج" ٝىُي ًٔ

ٝإى صش٤ٌ إ٠ُ أفٌجّ ث٩ػ٬ٕ ثُٔضؼِن دجُٔذجها ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُوج٤ٗٞٗز ثُٔضظِز دقٔج٣ز ث٧ؽلجٍ ًٝػج٣ضْٜ، ٓغ 

ث٫ٛضٔجّ ثُنجص دجُقؼجٗز ٝثُضذ٢٘ ػ٠ِ ثُظؼ٤و٣ٖ ثُٞؽ٢٘ ٝثُو٢ُٝ، ٝإ٠ُ هٞثػو ث٧ْٓ ثُٔضقور ثُو٤ٗج ثُ٘ٔٞىؽ٤ز 

)هٞثػو د٤ٌٖ(، ٝإ٠ُ ث٩ػ٬ٕ دشؤٕ فٔج٣ز ثُْ٘جء ٝث٧ؽلجٍ أع٘جء ثُطٞثًا ٝثُٔ٘جٍػجس  ٩هثًر شتٕٞ هؼجء ث٧فوثط

 ثُِْٔقز،

ٝإى صِْْ دؤٕ عٔز، ك٢ ؽ٤ٔغ دِوثٕ ثُؼجُْ، أؽلج٫ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ ظٌٝف طؼذز ُِـج٣ز، ٝدؤٕ ٛؤ٫ء ث٧ؽلجٍ ٣قضجؽٕٞ 

 إ٠ُ ٌٓثػجر مجطز،

 ٝه٤ٔٚ ثُغوجك٤ز ُقٔج٣ز ثُطلَ ٝصٌػٌػٚ صٌػٌػج ٓض٘جّوج،ٝإى صؤمي ك٢ ث٫ػضذجً ثُٞثؽخ أ٤ٔٛز صوج٤ُو ًَ شؼخ 

 ٝإىث صوًى أ٤ٔٛز ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ُضق٤ْٖ ظٌٝف ٓؼ٤شز ث٧ؽلجٍ ك٢ ًَ دِو، ٫ٝ ٤ّٔج ك٢ ثُذِوثٕ ثُ٘ج٤ٓز،

 هو ثصلوش ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣: 

 ثُؾَء ث٧ٍٝ

 1ثُٔجهر 
، ٓج ُْ ٣ذِؾ ّٖ ثٌُشو هذَ ىُي دٔٞؽخ ٧ؿٌثع ٛيٙ ث٫صلجه٤ز، ٣ؼ٠٘ ثُطلَ ًَ إْٗجٕ ُْ ٣ضؾجٍٝ ثُغجٓ٘ز ػشٌر

 ثُوجٕٗٞ ثُٔ٘طذن ػ٤ِٚ.

 2ثُٔجهر 



. صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُقوٞم ثُٔٞػقز ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ٝصؼٜٔ٘ج ٌَُ ؽلَ ٣نؼغ ٣٫ُٞضٜج هٕٝ أ١ ٗٞع ٖٓ 1

أٝ ُـضْٜ أٝ أٗٞثع ثُض٤٤َٔ، دـغ ثُ٘ظٌ ػٖ ػ٘ظٌ ثُطلَ أٝ ٝثُو٣ٚ أٝ ثُٞط٢ ثُوج٢ٗٞٗ ػ٤ِٚ أٝ ُْٜٞٗ أٝ ؽْْٜ٘ 

ه٣ْٜ٘ أٝ ًأ٣ْٜ ث٤ُْج٢ّ أٝ ؿ٤ٌٙ أٝ أطِْٜ ثُو٢ٓٞ أٝ ث٩ع٢٘ أٝ ث٫ؽضٔجػ٢، أٝ عٌٝصْٜ، أٝ ػؾَْٛ، أٝ ُٓٞوْٛ، أٝ 

 أ١ ٝػغ آمٌ.

. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ُضٌلَ ُِطلَ ثُقٔج٣ز ٖٓ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ثُض٤٤َٔ أٝ ثُؼوجح ثُوجةٔز ػ٠ِ 2

ُطلَ أٝ ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ػ٤ِٚ أٝ أػؼجء ث٧ٌّر، أٝ أٗشطضْٜ أٝ آًثةْٜ ثُٔؼذٌ ػٜ٘ج أٝ أّجُ ًٌَٓ ٝثُو١ ث

 ٓؼضووثصْٜ.

 3ثُٔجهر 
. ك٢ ؽ٤ٔغ ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ صضؼِن دج٧ؽلجٍ، ّٞثء هجٓش دٜج ٓؤّْجس ثٌُػج٣ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُؼجٓز أٝ ثُنجطز، أٝ 1

 ز، ٢ُٞ٣ ث٫ػضذجً ث٧ٍٝ ُٔظجُـ ثُطلَ ثُلؼ٠ِ.ثُٔقجًْ أٝ ثُِْطجس ث٩هث٣ًز أٝ ث٤ُٜتجس ثُضش٣ٌؼ٤

. صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دؤٕ صؼٖٔ ُِطلَ ثُقٔج٣ز ٝثٌُػج٣ز ث٬ٍُٓض٤ٖ ٌُكجٛٚ، ٌٓثػ٤ز فوٞم ٝٝثؽذجس ٝثُو٣ٚ أٝ 2

أٝط٤جةٚ أٝ ؿ٤ٌْٛ ٖٓ ث٧كٌثه ثُْٔؤ٤ُٖٝ هجٗٞٗج ػ٘ٚ، ٝصضني، صقو٤وج ُٜيث ثُـٌع، ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز 

 ث٬ُٔةٔز. ٝث٩هث٣ًز

. صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إٔ صضو٤و ثُٔؤّْجس ٝث٩هثًثس ٝثٌُٔثكن ثُْٔؤُٝز ػٖ ًػج٣ز أٝ فٔج٣ز ث٧ؽلجٍ دجُٔؼج٤٣ٌ 3

ثُض٢ ٝػؼضٜج ثُِْطجس ثُٔنضظز، ٫ٝ ٤ّٔج ك٢ ٓؾج٢ُ ث٬ُْٓز ٝثُظقز ٝك٠ ػوه ٓٞظل٤ٜج ٝط٬ف٤ضْٜ ُِؼَٔ، 

 ًٝيُي ٖٓ ٗجف٤ز ًلجءر ث٩شٌثف.

 4ثُٔجهر 
وٍٝ ث٧ؽٌثف ًَ ثُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز ٝث٩هث٣ًز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ٩ػٔجٍ ثُقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ صضني ثُ

ٛيٙ ث٫صلجه٤ز. ٝك٤ٔج ٣ضؼِن دجُقوٞم ث٫هضظجه٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز، صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ٛيٙ ثُضوثد٤ٌ إ٠ُ أهظ٠ 

 ضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ.فوٝه ٓٞثًهٛج ثُٔضجفز، ٝف٤غٔج ٣َِّ، ك٢ إؽجً ثُ

 5ثُٔجهر 
صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ْٓؤ٤ُٝجس ٝفوٞم ٝٝثؽذجس ثُٞثُو٣ٖ أٝ، ػ٘و ث٫هضؼجء، أػؼجء ث٧ٌّر ثُّٔٞؼز أٝ 

ثُؾٔجػز فْذٔج ٣٘ض ػ٤ِٚ ثُؼٌف ثُٔق٢ِ، أٝ ث٧ٝط٤جء أٝ ؿ٤ٌْٛ ٖٓ ث٧شنجص ثُْٔؤ٤ُٖٝ هجٗٞٗج ػٖ ثُطلَ، ك٢ 

ضطًٞر، ثُضٞؽ٤ٚ ٝث٩ًشجه ث٬ُٔة٤ٖٔ ػ٘و ٓٔجًّز ثُطلَ ثُقوٞم إٔ ٣ٞكٌٝث دط٣ٌوز صضلن ٓغ هوًثس ثُطلَ ثُٔ

 ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.

 6ثُٔجهر 
 . صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دؤٕ ٌَُ ؽلَ فوج أط٬٤ ك٢ ثُق٤جر.1

 . صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إ٠ُ أهظ٠ فو ٌٖٓٔ دوجء ثُطلَ ٝٗٔٞٙ.2

 7ثُٔجهر 
ٚ ثُقن ٓ٘ي ٫ٝهصٚ ك٢ ثّْ ٝثُقن ك٢ ثًضْجح ؽ٤ْ٘ز، ٣ٌٕٝٞ ُٚ هوً . ٣ْؾَ ثُطلَ دؼو ٫ٝهصٚ كًٞث ٣ٌٕٝٞ 1ُ

 ث٩ٌٓجٕ، ثُقن ك٢ ٓؼٌكز ٝثُو٣ٚ ٝصِو٠ ًػج٣ضٜٔج.

. صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إػٔجٍ ٛيٙ ثُقوٞم ٝكوج ُوجٜٗٞٗج ثُٞؽ٢٘ ٝثُضَثٓجصٜج دٔٞؽخ ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ثُٔضظِز دٜيث 2

 ٤ْ٘ز ك٢ فجٍ ػوّ ثُو٤جّ ديُي.ث٤ُٔوثٕ، ٤ّ٫ٝٔج ف٤غٔج ٣ؼضذٌ ثُطلَ ػو٣ْ ثُؾ

 8ثُٔجهر 
. صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دجفضٌثّ فن ثُطلَ ك٢ ثُقلجظ ػ٠ِ ٣ٞٛضٚ دٔج ك٢ ىُي ؽ٤ْ٘ضٚ، ٝثّٔٚ، ٝط٬صٚ ثُؼجة٤ِز، 1

 ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُي١ ٣وٌٙ ثُوجٕٗٞ، ٝىُي هٕٝ صومَ ؿ٤ٌ شٌػ٢.

ووّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُْٔجػور ٝثُقٔج٣ز . إىث فٌّ أ١ ؽلَ دط٣ٌوز ؿ٤ٌ شٌػ٤ز ٖٓ دؼغ أٝ ًَ ػ٘جطٌ ٣ٞٛضٚ، ص2

 ثُٔ٘جّذض٤ٖ ٖٓ أؽَ ث٩ٌّثع دئػجهر إعذجس ٣ٞٛضٚ.

 9ثُٔجهر 
. صؼٖٔ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػوّ كظَ ثُطلَ ػٖ ٝثُو٣ٚ ػ٠ِ ًٌٙ ٜٓ٘ٔج، إ٫ ػ٘وٓج صوًٌ ثُِْطجس ثُٔنضظز، ًٛ٘ج 1

يث ثُلظَ ػ١ًٌٝ ُظٕٞ ٓظجُـ ثُطلَ دئؽٌثء إػجهر ٗظٌ هؼجة٤ز، ٝكوج ُِوٞث٤ٖٗ ٝث٩ؽٌثءثس ثُٔؼٍٔٞ دٜج، إٔ ٛ

ثُلؼ٠ِ. ٝهو ٣َِّ ٓغَ ٛيث ثُوٌثً ك٢ فجُز ٓؼ٤٘ز ٓغَ فجُز إّجءر ثُٞثُو٣ٖ ٓؼجِٓز ثُطلَ أٝ إٛٔجُٜٔج ُٚ، أٝ ػ٘وٓج 

 ٣ؼ٤ش ثُٞثُوثٕ ٓ٘لظ٤ِٖ ٣ٝضؼ٤ٖ ثصنجى هٌثً دشؤٕ ٓقَ إهجٓز ثُطلَ.

ؿ ُؾ٤ٔغ ث٧ؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز ثُلٌطز ٬ُشضٌثى ك٢ ثُوػٟٞ ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، صضج 1. ك٢ أ٣ز هػجٟٝ صوجّ ػ٬ٔ دجُلوٌر 2

 ٝث٩كظجؿ ػٖ ٝؽٜجس ٗظٌٛج.

. صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف فن ثُطلَ ثُٔ٘لظَ ػٖ ٝثُو٣ٚ أٝ ػٖ أفوٛٔج ك٢ ث٫فضلجظ دظًٞر ٓ٘ضظٔز دؼ٬هجس 3



 شنظ٤ز ٝثصظج٫س ٓذجشٌر د٬ٌ ٝثُو٣ٚ، إ٫ إىث صؼجًع ىُي ٓغ ٓظجُـ ثُطلَ ثُلؼ٠ِ.

ج٫س ثُض٢ ٣٘شؤ ك٤ٜج ٛيث ثُلظَ ػٖ أ١ إؽٌثء ثصنيصٚ هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، ٓغَ صؼ٣ٌغ أفو ثُٞثُو٣ٖ . ك٢ ثُق4

أٝ ٤ًِٜٔج أٝ ثُطلَ ٬ُفضؾجٍ أٝ ثُقذِ أٝ ثُ٘ل٢ أٝ ثُضٌف٤َ أٝ ثُٞكجر )دٔج ك٢ ىُي ثُٞكجر ثُض٢ صقوط ١٧ ّذخ أع٘جء 

ِخ، ُِٞثُو٣ٖ أٝ ثُطلَ، أٝ ػ٘و ث٫هضؼجء، ُؼؼٞ آمٌ ٖٓ ثفضؾجٍ ثُوُٝز ثُشنض(، صووّ صِي ثُوُٝز ثُطٌف ػ٘و ثُط

ث٧ٌّر، ثُٔؼِٞٓجس ث٧ّج٤ّز ثُنجطز دٔقَ ٝؽٞه ػؼٞ ث٧ٌّر ثُـجةخ )أٝ أػؼجء ث٧ٌّر ثُـجةذ٤ٖ( إ٫ إىث ًجٕ 

صوو٣ْ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس ٤ُِ ُظجُـ ثُطلَ. ٝصؼٖٔ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًيُي إٔ ٫ صضٌصخ ػ٠ِ صوو٣ْ ٓغَ ٛيث ثُطِخ، ك٢ 

 و ىثصٚ، أ١ ٗضجةؼ ػجًر ُِشنض ثُٔؼ٠٘ )أٝ ث٧شنجص ثُٔؼ٤٤ٖ٘(.ف

 10ثُٔجهر 

، ص٘ظٌ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ثُطِذجس ثُض٢ 9ٖٓ ثُٔجهر  1. ٝكوج ٬ُُضَثّ ثُٞثهغ ػ٠ِ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دٔٞؽخ ثُلوٌر 1

٤ز ٝإْٗج٤ٗز ٣ٌّٝؼز. ٣ووٜٓج ثُطلَ أٝ ٝثُوثٙ ُومٍٞ هُٝز ؽٌف أٝ ٓـجهًصٜج دوظو ؽٔغ شَٔ ث٧ٌّر، دط٣ٌوز إ٣ؾجد

ٝصٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًيُي أ٫ صضٌصخ ػ٠ِ صوو٣ْ ؽِخ ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ ٗضجةؼ ػجًر ػ٠ِ ٓوو٢ٓ ثُطِخ ٝػ٠ِ أكٌثه 

 أٌّْٛ.

. ُِطلَ ثُي١ ٣و٤ْ ٝثُوثٙ ك٢ هُٝض٤ٖ ٓنضِلض٤ٖ ثُقن ك٢ ث٫فضلجظ دظًٞر ٓ٘ضظٔز دؼ٬هجس شنظ٤ز ٝثصظج٫س 2

 2ف ثّضغ٘جة٤ز. ٝصقو٤وج ُٜيٙ ثُـج٣ز ٝٝكوج ٫ُضَثّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دٔٞؽخ ثُلوٌر ٓذجشٌر د٬ٌ ٝثُو٣ٚ، إ٫ ك٢ ظٌٝ

، صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف فن ثُطلَ ٝٝثُو٣ٚ ك٢ ٓـجهًر أ١ دِو، دٔج ك٢ ىُي دِوْٛ ْٛ، ٝك٠ همٍٞ دِوْٛ. 9ٖٓ ثُٔجهر 

ػ٣ًٌٝز ُقٔج٣ز ث٧ٖٓ ثُٞؽ٢٘،  ٫ٝ ٣نؼغ ثُقن ك٢ ٓـجهًر أ١ دِو إ٫ ُِو٤ٞه ثُض٢ ٣٘ض ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ ٝثُض٢ صٌٕٞ

أٝ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ، أٝ ثُظقز ثُؼجٓز، أٝ ث٥هثح ثُؼجٓز أٝ فوٞم ث٥م٣ٌٖ ٝف٣ٌجصْٜ ٝصٌٕٞ ٓضلوز ٓغ ثُقوٞم ث٧مٌٟ 

 ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.

 11ثُٔجهر 

 ٓشٌٝػز.. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف صوثد٤ٌ ٌُٔجكقز ٗوَ ث٧ؽلجٍ إ٠ُ ثُنجًػ ٝػوّ ػٞهصْٜ دظًٞر ؿ٤ٌ 1

. ٝصقو٤وج ُٜيث ثُـٌع، صشؾغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػوو ثصلجهجس ع٘جة٤ز أٝ ٓضؼوهر ث٧ؽٌثف أٝ ث٫ٗؼٔجّ إ٠ُ ثصلجهجس 2

 هجةٔز.

 12ثُٔجهر 

. صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ُِطلَ ثُوجهً ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ آًثةٚ ثُنجطز فن ثُضؼذ٤ٌ ػٖ صِي ث٥ًثء دق٣ٌز 1

 ِٔ ثُطلَ، ٝص٠ُٞ آًثء ثُطلَ ث٫ػضذجً ثُٞثؽخ ٝكوج ُْٖ ثُطلَ ٝٗؼؾٚ.ك٢ ؽ٤ٔغ ثُْٔجةَ ثُض٢ ص

. ُٜٝيث ثُـٌع، صضجؿ ُِطلَ، دٞؽٚ مجص، كٌطز ث٫ّضٔجع إ٤ُٚ ك٢ أ١ إؽٌثءثس هؼجة٤ز ٝإهث٣ًز صِٔ ثُطلَ، 2

 إٓج ٓذجشٌر، أٝ ٖٓ م٬ٍ ٓٔغَ أٝ ٤ٛتز ٬ٓةٔز، دط٣ٌوز صضلن ٓغ ثُوٞثػو ث٩ؽٌثة٤ز ُِوجٕٗٞ ثُٞؽ٢٘.

 13ُٔجهر ث

. ٣ٌٕٞ ُِطلَ ثُقن ك٢ ف٣ٌز ثُضؼذ٤ٌ، ٣ٝشَٔ ٛيث ثُقن ف٣ٌز ؽِخ ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُٔؼِٞٓجس ٝث٧كٌجً ٝصِو٤ٜج 1

ٝإىثػضٜج، هٕٝ أ١ ثػضذجً ُِقوٝه، ّٞثء دجُوٍٞ أٝ ثٌُضجدز أٝ ثُطذجػز، أٝ ثُلٖ، أٝ دؤ٣ز ٤ِّٝز أمٌٟ ٣نضجًٛج 

 ثُطلَ.

 ٞه، دشٌؽ إٔ ٣٘ض ثُوجٕٗٞ ػ٤ِٜج ٝإٔ صٌٕٞ ٫ٍٓز ُضؤ٤ٖٓ ٓج ٢ِ٣:. ٣ؾٍٞ إمؼجع ٓٔجًّز ٛيث ثُقن ُذؼغ ثُو2٤

 )أ( ثفضٌثّ فوٞم ثُـ٤ٌ أٝ ّٔؼضْٜ، أٝ،

 )ح( فٔج٣ز ث٧ٖٓ ثُٞؽ٢٘ أٝ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ، أٝ ثُظقز ثُؼجٓز أٝ ث٥هثح ثُؼجٓز.

 14ثُٔجهر 

 . صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف فن ثُطلَ ك٢ ف٣ٌز ثُلٌٌ ٝثُٞؽوثٕ ٝثُو٣ٖ.1

ٍٝ ث٧ؽٌثف فوٞم ٝٝثؽذجس ثُٞثُو٣ٖ ًٝيُي، صذؼج ُِقجُز، ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ػ٤ِٚ، ك٢ صٞؽ٤ٚ ثُطلَ . صقضٌّ ثُو2

 ك٢ ٓٔجًّز فوٚ دط٣ٌوز صْ٘ؾْ ٓغ هوًثس ثُطلَ ثُٔضطًٞر.

. ٫ ٣ؾٍٞ إٔ ٣نؼغ ث٩ؽٜجً دجُو٣ٖ أٝ ثُٔؼضووثس إ٫ ُِو٤ٞه ثُض٢ ٣٘ض ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ ٝث٬ٍُٓز ُقٔج٣ز ث٬ُْٓز 3

 ز أٝ ثُ٘ظجّ أٝ ثُظقز أٝ ث٥هثح ثُؼجٓز أٝ ثُقوٞم ٝثُق٣ٌجس ث٧ّج٤ّز ٦ُم٣ٌٖ.ثُؼجٓ

 15ثُٔجهر 

 . صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقوٞم ثُطلَ ك٢ ف٣ٌز ص٣ٌٖٞ ثُؾٔؼ٤جس ٝك٠ ف٣ٌز ث٫ؽضٔجع ث٢ُِْٔ.1

ؼ٤ٜج ثُؼًٌٝر ك٢ . ٫ ٣ؾٍٞ صو٤٤و ٓٔجًّز ٛيٙ ثُقوٞم دؤ٣ز ه٤ٞه ؿ٤ٌ ثُو٤ٞه ثُٔلٌٝػز ؽذوج ُِوجٕٗٞ ٝثُض٢ صوض2

ٓؾضٔغ ه٣ٔوٌثؽ٢ ُظ٤جٗز ث٧ٖٓ ثُٞؽ٢٘ أٝ ث٬ُْٓز ثُؼجٓز أٝ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ، أٝ ُقٔج٣ز ثُظقز ثُؼجٓز أٝ ث٥هثح 

 ثُؼجٓز أٝ ُقٔج٣ز فوٞم ثُـ٤ٌ ٝف٣ٌجصْٜ.

 16ثُٔجهر 



ٌٓث٬ّصٚ،  . ٫ ٣ؾٍٞ إٔ ٣ؾٌٟ أ١ صؼٌع صؼْل٢ أٝ ؿ٤ٌ هج٢ٗٞٗ ُِطلَ ك٢ ف٤جصٚ ثُنجطز أٝ أٌّصٚ أٝ َُٓ٘ٚ أ1ٝ

 ٫ٝ أ١ ْٓجُ ؿ٤ٌ هج٢ٗٞٗ دشٌكٚ أٝ ّٔؼضٚ.

 . ُِطلَ فن ك٢ إٔ ٣ق٤ٔٚ ثُوجٕٗٞ ٖٓ ٓغَ ٛيث ثُضؼٌع أٝ ثُْٔجُ.2

 17ثُٔجهر 

صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دجُٞظ٤لز ثُٜجٓز ثُض٢ صؤه٣ٜج ّٝجةؾ ث٩ػ٬ّ ٝصؼٖٔ إٌٓج٤ٗز فظٍٞ ثُطلَ ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس 

و٤ُٝز، ٝدنجطز صِي ثُض٢ صْضٜوف صؼ٣ََ ًكج٤ٛضٚ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثٌُٝف٤ز ٝثُٔٞثه ٖٓ شض٠ ثُٔظجهً ثُٞؽ٤٘ز ٝثُ

 ٝثُٔؼ٣ٞ٘ز ٝطقضٚ ثُؾْو٣ز ٝثُؼو٤ِز، ٝصقو٤وج ُٜيٙ ثُـج٣ز، صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دٔج ٢ِ٣:

)أ( صشؾ٤غ ّٝجةؾ ث٩ػ٬ّ ػ٠ِ ٗشٌ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔٞثه ىثس ثُٔ٘لؼز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ُِطلَ ٝٝكوج ٌُٝؿ ثُٔجهر 

29، 

)ح( صشؾ٤غ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ك٢ إٗضجػ ٝصذجهٍ ٝٗشٌ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔٞثه ٖٓ شض٠ ثُٔظجهً ثُغوجك٤ز ٝثُٞؽ٤٘ز 

 ٝثُو٤ُٝز،

 )ػ( صشؾ٤غ إٗضجػ ًضخ ث٧ؽلجٍ ٝٗشٌٛج،

)ه( صشؾ٤غ ّٝجةؾ ث٩ػ٬ّ ػ٠ِ إ٬٣ء ػ٘ج٣ز مجطز ٬ُفض٤جؽجس ثُِـ٣ٞز ُِطلَ ثُي١ ٣٘ض٢ٔ إ٠ُ ٓؾٔٞػز ٖٓ 

 ٤ِجس أٝ إ٠ُ ثٌُْجٕ ث٧ط٤٤ِٖ،ٓؾٔٞػجس ث٧ه

)ٛـ( صشؾ٤غ ٝػغ ٓذجها صٞؽ٤ٜ٤ز ٬ٓةٔز ُٞهج٣ز ثُطلَ ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔٞثه ثُض٢ صؼٌ دظجُقٚ، ٓغ ٝػغ أفٌجّ 

 ك٢ ث٫ػضذجً. 18ٝ  13ثُٔجهص٤ٖ 

 18ثُٔجهر 

ْٓؤ٤ُٝجس ٓشضًٌز  . صذيٍ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف هظجًٟ ؽٜوٛج ُؼٔجٕ ث٫ػضٌثف دجُٔذوأ ثُوجةَ إٕ ٬ً ثُٞثُو٣ٖ ٣ضق1ٕ٬ٔ

ػٖ صٌد٤ز ثُطلَ ٝٗٔٞٙ. ٝصوغ ػ٢ِ ػجصن ثُٞثُو٣ٖ أٝ ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ، فْخ ثُقجُز، ثُْٔؤ٤ُٝز ث٢ُٝ٧ ػٖ 

 صٌد٤ز ثُطلَ ٝٗٔٞٙ. ٝصٌٕٞ ٓظجُـ ثُطلَ ثُلؼ٠ِ ٓٞػغ ثٛضٔجْٜٓ ث٧ّج٢ّ.

ثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز إٔ صووّ . ك٢ ّذ٤َ ػٔجٕ ٝصؼ٣ََ ثُقوٞم ثُٔذ٤٘ز ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز، ػ٠ِ ثُوٍٝ ث٧ؽ2ٌ

ثُْٔجػور ث٬ُٔةٔز ُِٞثُو٣ٖ ٨ُٝٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ك٢ ث٫ػط٬ع دْٔت٤ُٞجس صٌد٤ز ثُطلَ ٝػ٤ِٜج إٔ صٌلَ صط٣ٌٞ 

 ٓؤّْجس ٌٝٓثكن ٝموٓجس ًػج٣ز ث٧ؽلجٍ.

ٓجس ٌٝٓثكن ًػج٣ز . صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًَ ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ُضؼٖٔ ٧ؽلجٍ ثُٞثُو٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ فن ث٫ٗضلجع دنو3

 ثُطلَ ثُض٢ ْٛ ٓؤِٕٛٞ ُٜج.

 19ثُٔجهر 

. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز ٝث٩هث٣ًز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٬ُٔةٔز ُقٔج٣ز ثُطلَ ٖٓ ًجكز 1

ّجءر ثُٔؼجِٓز أشٌجٍ ثُؼ٘ق أٝ ثُؼًٌ أٝ ث٩ّجءر ثُذو٤ٗز أٝ ثُؼو٤ِز ٝث٩ٛٔجٍ أٝ ثُٔؼجِٓز ثُٔ٘ط٣ٞز ػ٠ِ إٛٔجٍ، ٝإ

أٝ ث٫ّضـ٬ٍ، دٔج ك٢ ىُي ث٩ّجءر ثُؾ٤ْ٘ز، ٝٛٞ ك٢ ًػج٣ز ثُٞثُو )ثُٞثُو٣ٖ( أٝ ثُٞط٢ ثُوج٢ٗٞٗ )ث٧ٝط٤جء 

 ثُوج٤٤ٖٗٞٗ( ػ٤ِٚ، أٝ أ١ شنض آمٌ ٣ضؼٜو ثُطلَ دٌػج٣ضٚ.

ُضٞك٤ٌ ثُوػْ . ٣٘ذـ٢ إٔ صشَٔ ٛيٙ ثُضوثد٤ٌ ثُٞهجة٤ز، فْخ ث٫هضؼجء، إؽٌثءثس كؼجُز ُٞػغ دٌثٓؼ ثؽضٔجػ٤ز 2

ث٬ٍُّ ُِطلَ ٧ُٝٝتي ثُي٣ٖ ٣ضؼٜوٕٝ ثُطلَ دٌػج٣ضْٜ، ًٝيُي ٨ُشٌجٍ ث٧مٌٟ ٖٓ ثُٞهج٣ز، ُٝضقو٣و فج٫س إّجءر 

ٓؼجِٓز ثُطلَ ثُٔيًًٞر فض٠ ث٥ٕ ٝث٩د٬ؽ ػٜ٘ج ٝث٩فجُز دشؤٜٗج ٝثُضقو٤ن ك٤ٜج ٝٓؼجُؾضٜج ٝٓضجدؼضٜج ًٝيُي ُضومَ 

 ثُوؼجء فْخ ث٫هضؼجء.

 20ثُٔجهر 

. ُِطلَ ثُٔقٌّٝ دظلز ٓؤهضز أٝ هثةٔز ٖٓ د٤تضٚ ثُؼجة٤ِز أٝ ثُي١ ٫ ٣ْٔـ ُٚ، فلجظج ػ٠ِ ٓظجُقز ثُلظ٢ِ، 1

 دجُذوجء ك٢ صِي ثُذ٤تز، ثُقن ك٢ فٔج٣ز ْٝٓجػور مجطض٤ٖ صٞكٌٛٔج ثُوُٝز.

 . صؼٖٔ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، ٝكوج ُوٞث٤ٜٗ٘ج ثُٞؽ٤٘ز، ًػج٣ز دو٣ِز ُٔغَ ٛيث ثُطلَ.2

َ ٛيٙ ثٌُػج٣ز، ك٢ ؽِٔز أًٓٞ، ثُقؼجٗز، أٝ ثٌُلجُز ثُٞثًهر ك٢ ثُوجٕٗٞ ث٢ٓ٬ّ٩، أٝ ثُضذ٢٘، أٝ، . ٣ٌٖٔ إٔ صش3ٔ

ػ٘و ثُؼًٌٝر، ث٩هجٓز ك٢ ٓؤّْجس ٓ٘جّذز ٌُػج٣ز ث٧ؽلجٍ. ٝػ٘و ثُ٘ظٌ ك٢ ثُقٍِٞ، ٣٘ذـ٢ إ٬٣ء ث٫ػضذجً ثُٞثؽخ 

 ثُو٤٘٣ز ٝثُغوجك٤ز ٝثُِـ٣ٞز.٫ّضظٞثح ث٫ّضٌٔث٣ًز ك٢ صٌد٤ز ثُطلَ ُٝنِل٤ز ثُطلَ ث٩ع٤٘ز ٝ

 21ثُٔجهر 

 صؼٖٔ ثُوٍٝ ثُض٢ صوٌ ٝ/أٝ صؾ٤َ ٗظجّ ثُضذ٢٘ إ٬٣ء ٓظجُـ ثُطلَ ثُلؼ٠ِ ث٫ػضذجً ث٧ٍٝ ٝثُو٤جّ دٔج ٢ِ٣:

)أ( صؼٖٔ أ٫ صظٌؿ دضذ٢٘ ثُطلَ إ٫ ثُِْطجس ثُٔنضظز ثُض٢ صقوه، ٝكوج ُِوٞث٤ٖٗ ٝث٩ؽٌثءثس ثُٔؼٍٔٞ دٜج ٝػ٠ِ 

س ىثس ثُظِز ثُٔٞعٞم دٜج، إٔ ثُضذ٢٘ ؽجةَ ٗظٌث ُقجُز ثُطلَ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٞثُو٣ٖ ٝث٧هجًح أّجُ ًَ ثُٔؼِٞٓج

ٝث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ٝإٔ ث٧شنجص ثُٔؼ٤٤ٖ٘، ػ٘و ث٫هضؼجء، هو أػطٞث ػٖ ػِْ ٓٞثكوضْٜ ػ٠ِ ثُضذ٢٘ ػ٠ِ أّجُ 



 فظُْٜٞ ػ٠ِ ٓج هو ٣َِّ ٖٓ ثُٔشًٞر،

ٌٖٔ ثػضذجًٙ ٤ِّٝز دو٣ِز ٌُػج٣ز ثُطلَ، إىث صؼيًس إهجٓز ثُطلَ ُو١ أٌّر )ح( صؼضٌف دؤٕ ثُضذ٢٘ ك٢ دِو آمٌ ٣

 فجػ٘ز أٝ ٓضذ٤٘ز، أٝ إىث صؼيًس ثُؼ٘ج٣ز دٚ دؤ١ ؽ٣ٌوز ٬ٓةٔز ك٢ ٝؽ٘ٚ،

)ػ( صؼٖٔ، دجُْ٘ذز ُِضذ٢٘ ك٢ دِو آمٌ، إٔ ٣ْضل٤و ثُطلَ ٖٓ ػٔجٗجس ٝٓؼج٤٣ٌ صؼجهٍ صِي ثُوجةٔز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُضذ٢٘ 

 ثُٞؽ٢٘،

صضني ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ٢ً صؼٖٔ، دجُْ٘ذز ُِضذ٢٘ ك٢ دِو آمٌ، إٔ ػ٤ِٔز ثُضذ٢٘ ٫ صؼٞه ػ٠ِ أُٝتي )ه( 

 ثُٔشج٤ًًٖ ك٤ٜج دٌْخ ٓج٢ُ ؿ٤ٌ ٓشٌٝع،

)ٛـ( صؼٍَ، ػ٘و ث٫هضؼجء، أٛوثف ٛيٙ ثُٔجهر دؼوو صٌص٤ذجس أٝ ثصلجهجس ع٘جة٤ز أٝ ٓضؼوهر ث٧ؽٌثف، ٝصْؼ٠، ك٢ ٛيث 

 إٔ ٣ٌٕٞ صذ٠٘ ثُطلَ ك٢ دِو آمٌ ٖٓ م٬ٍ ثُِْطجس أٝ ث٤ُٜتجس ثُٔنضظز. ث٩ؽجً، إ٠ُ ػٔجٕ

 22ثُٔجهر 

. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ُضٌلَ ُِطلَ ثُي١ ٣ْؼ٠ ُِقظٍٞ ػ٠ِ ًٌَٓ ٫ؽب، أٝ 1

ٞثء طقذٚ أٝ ُْ ٣ظقذٚ ٝثُوثٙ أٝ ثُي١ ٣ؼضذٌ ٫ؽتج ٝكوج ُِوٞث٤ٖٗ ٝث٩ؽٌثءثس ثُو٤ُٝز أٝ ثُٔق٤ِز ثُٔؼٍٔٞ دٜج، ّ

أ١ شنض آمٌ، صِو٠ ثُقٔج٣ز ٝثُْٔجػور ث٩ْٗج٤ٗز ثُٔ٘جّذض٤ٖ ك٢ ثُضٔضغ دجُقوٞم ثُٔ٘طذوز ثُٔٞػقز ك٢ ٛيٙ 

ث٫صلجه٤ز ٝك٠ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ث٩ْٗج٤ٗز أٝ ثُٔضؼِوز دقوٞم ث٩ْٗجٕ ثُض٢ صٌٕٞ ثُوٍٝ ثُٔيًًٞر أؽٌثكج 

 ك٤ٜج.

صٞكٌ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، فْخ ٓج صٌثٙ ٓ٘جّذج، ثُضؼجٕٝ ك٢ أ١ ؽٜٞه صذيُٜج ث٧ْٓ ثُٔضقور ٝؿ٤ٌٛج  . ُٜٝيث ثُـٌع،2

ٖٓ ثُٔ٘ظٔجس ثُق٤ٌٓٞز ثُو٤ُٝز ثُٔنضظز أٝ ثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ٌ ثُق٤ٌٓٞز ثُٔضؼجٝٗز ٓغ ث٧ْٓ ثُٔضقور، ُقٔج٣ز ؽلَ ًٜيث 

آم٣ٌٖ ٖٓ أٌّصٚ، ٖٓ أؽَ ثُقظٍٞ ػ٠ِ  ْٝٓجػوصٚ، ُِٝذقظ ػٖ ٝثُو١ ؽلَ ٫ؽب ٫ ٣ظقذٚ أفو أٝ ػٖ أ١ أكٌثه

ثُٔؼِٞٓجس ث٬ٍُٓز ُؾٔغ شَٔ أٌّصٚ، ٝك٠ ثُقج٫س ثُض٢ ٣ضؼيً ك٤ٜج ثُؼغًٞ ػ٠ِ ثُٞثُو٣ٖ أٝ ث٧كٌثه ث٥م٣ٌٖ 

٧ٌّصٚ، ٣ٔ٘ـ ثُطلَ ىثس ثُقٔج٣ز ثُٔٔ٘ٞفز ١٧ ؽلَ آمٌ ٓقٌّٝ دظلز هثةٔز أٝ ٓؤهضٚ ٖٓ د٤تضٚ ثُؼجة٤ِز ١٧ 

 ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.ّذخ، ًٔج ٛٞ ٓٞػـ ك٢ 

 23ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دٞؽٞح صٔضغ ثُطلَ ثُٔؼٞم ػو٤ِج أٝ ؽْو٣ج دق٤جر ًجِٓز ٣ًٌٝٔز، ك٢ ظٌٝف صٌلَ ُٚ 1

 ًٌثٓضٚ ٝصؼٍَ ثػضٔجهٙ ػ٠ِ ثُ٘لِ ٝص٤ٌْ ٓشجًًضٚ ثُلؼ٤ِز ك٢ ثُٔؾضٔغ.

ٝصٌلَ ُِطلَ ثُٔؤَٛ ُيُي . صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ثُٔؼٞم ك٢ ثُضٔضغ دٌػج٣ز مجطز ٝصشؾغ 2

ُِْٝٔؤ٤ُٖٝ ػٖ ًػج٣ضٚ، ًٛ٘ج دضٞكٌ ثُٔٞثًه، صوو٣ْ ثُْٔجػور ثُض٢ ٣ووّ ػٜ٘ج ؽِخ، ٝثُض٢ صض٬ءّ ٓغ فجُز ثُطلَ 

 ٝظٌٝف ٝثُو٣ٚ أٝ ؿ٤ٌٛٔج ٖٓٔ ٣ٌػٞٗٚ.

ؾجٗج ًِٔج أٌٖٓ ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٓ 2. إهًثًج ٬ُفض٤جؽجس ثُنجطز ُِطلَ ثُٔؼٞم، صٞكٌ ثُْٔجػور ثُٔووٓز ٝكوج ُِلوٌر 3

ىُي، ٓغ ٌٓثػجر ثُٔٞثًه ثُٔج٤ُز ُِٞثُو٣ٖ أٝ ؿ٤ٌٛٔج ٖٓٔ ٣وٕٞٓٞ دٌػج٣ز ثُطلَ، ٣ٝ٘ذـ٢ إٔ صٜوف إ٠ُ ػٔجٕ 

إٌٓج٤ٗز فظٍٞ ثُطلَ ثُٔؼٞم كؼ٬ ػ٠ِ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ًخ، ٝموٓجس ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز، ٝموٓجس إػجهر ثُضؤ٤َٛ، 

ٚ ىُي دظًٞر صؤهٟ إ٠ُ صقو٤ن ث٫ٗوٓجػ ث٫ؽضٔجػ٢ ُِطلَ ٝٗٔٞٙ ٝث٩ػوثه ُٔٔجًّز ػَٔ، ٝثُلٌص ثُضٌك٤ٜ٤ز ٝصِو٤

 ثُلٌه١، دٔج ك٢ ىُي ٗٔٞٙ ثُغوجك٢ ٝثٌُٝف٢، ػ٠ِ أًَٔ ٝؽٚ ٌٖٓٔ.

. ػ٠ِ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إٔ صشؾغ، دٌٝؿ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ، صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔ٘جّذز ك٢ ٤ٓوثٕ ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز 4

٢ ٨ُؽلجٍ ثُٔؼٞه٤ٖ، دٔج ك٢ ىُي ٗشٌ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز دٔ٘جٛؼ إػجهر ثُٞهجة٤ز ٝثُؼ٬ػ ثُطذ٢ ٝثُ٘ل٢ْ ٝثُٞظ٤ل

ثُضؤ٤َٛ ٝثُنوٓجس ث٤ُٜ٘ٔز ٝإٌٓج٤ٗز ثُٞطٍٞ إ٤ُٜج، ٝىُي دـ٤ز ص٤ٌٖٔ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ٖٓ صق٤ْٖ هوًثصٜج ٜٝٓجًثصٜج 

 ٤ٓز.ٝص٤ّٞغ مذٌصٜج ك٢ ٛيٙ ثُٔؾج٫س. ٝصٌثػ٠ دظلز مجطز، ك٢ ٛيث ثُظوه، ثفض٤جؽجس ثُذِوثٕ ثُ٘ج

 24ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ك٢ ثُضٔضغ دؤػ٠ِ ْٓضٟٞ طق٢ ٣ٌٖٔ دِٞؿٚ ٝدقوٚ ك٢ ٌٓثكن ػ٬ػ 1

ث٧ٌٓثع ٝإػجهر ثُضؤ٤َٛ ثُظق٢. ٝصذيٍ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف هظجًٟ ؽٜوٛج ُضؼٖٔ أ٫ ٣قٌّ أ١ ؽلَ ٖٓ فوٚ ك٢ 

 ثُقظٍٞ ػ٠ِ موٓجس ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز ٛيٙ.

 ثف إػٔجٍ ٛيث ثُقن ًج٬ٓ ٝصضني، دٞؽٚ مجص، ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ٖٓ أؽَ:. صضجدغ ثُوٍٝ ث٧ؽ2ٌ

 )أ( ملغ ٝك٤جس ثٌُػغ ٝث٧ؽلجٍ،

)ح( ًلجُز صٞك٤ٌ ثُْٔجػور ثُطذ٤ز ٝثٌُػج٣ز ثُظق٤ز ث٬ٍُٓض٤ٖ ُؾ٤ٔغ ث٧ؽلجٍ ٓغ ثُضشو٣و ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثٌُػج٣ز 

 ثُظق٤ز ث٤ُٝ٧ز،

ً ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز ث٤ُٝ٧ز، ػٖ ؽ٣ٌن أًٓٞ ٜٓ٘ج صطذ٤ن )ػ( ٌٓجكقز ث٧ٌٓثع ّٝٞء ثُضـي٣ز فض٠ ك٢ إؽج

ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔضجفز دُْٜٞز ٝػٖ ؽ٣ٌن صٞك٤ٌ ث٧ؿي٣ز ثُٔـي٣ز ثٌُجك٤ز ٤ٓٝجٙ ثُشٌح ثُ٘و٤ز، آمير ك٢ ثػضذجًٛج 



 أمطجً صِٞط ثُذ٤تز ٝٓنجؽٌٙ،

 )ه( ًلجُز ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز ثُٔ٘جّذز ٨ُٜٓجس هذَ ث٫ُٞر ٝدؼوٛج،

و ؽ٤ٔغ هطجػجس ثُٔؾضٔغ، ٫ٝ ٤ّٔج ثُٞثُو٣ٖ ٝثُطلَ، دجُٔؼِٞٓجس ث٧ّج٤ّز ثُٔضؼِوز دظقز ثُطلَ )ٛـ( ًلجُز ص٣َٝ

ٝصـي٣ضٚ، َٝٓث٣ج ثٌُػجػز ثُطذ٤ؼ٤ز، ٝٓذجها فلع ثُظقز ٝث٩طقجؿ ثُذ٤ت٢، ٝثُٞهج٣ز ٖٓ ثُقٞثهط، ٝفظٍٞ ٛيٙ 

 ؼِٞٓجس،ثُوطجػجس ػ٠ِ صؼ٤ِْ ك٢ ٛيٙ ثُٔؾج٫س ْٝٓجػوصٜج ك٢ ث٫ّضلجهر ٖٓ ٛيٙ ثُٔ

 )ٝ( صط٣ٌٞ ثٌُػج٣ز ثُظق٤ز ثُٞهجة٤ز ٝث٩ًشجه ثُٔووّ ُِٞثُو٣ٖ، ٝثُضؼ٤ِْ ٝثُنوٓجس ثُٔضؼِوز دض٘ظ٤ْ ث٧ٌّر.

 . صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثُلؼجُز ٝث٬ُٔةٔز دـ٤ز إُـجء ثُٔٔجًّجس ثُضو٤ِو٣ز ثُض٢ صؼٌ دظقز ث٧ؽلجٍ.3

ُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ٖٓ أؽَ ثُضٞطَ دشٌَ صو٣ًؾ٢ إ٠ُ ث٩ػٔجٍ ثٌُجَٓ ُِقن . صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دضؼ٣ََ ٝصشؾ٤غ ث4

 ثُٔؼضٌف دٚ ك٢ ٛيٙ ثُٔجهر. ٝصٌثػ٠ دظلز مجطز ثفض٤جؽجس ثُذِوثٕ ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ٛيث ثُظوه.

 25ثُٔجهر 

صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ثُي١ صٞهػٚ ثُِْطجس ثُٔنضظز ٧ؿٌع ثٌُػج٣ز أٝ ثُقٔج٣ز أٝ ػ٬ػ طقضٚ 

 ٤ز أٝ ثُؼو٤ِز ك٢ ٌٓثؽؼز ه٣ًٝز ُِؼ٬ػ ثُٔووّ ُِطلَ ُٝؾ٤ٔغ ثُظٌٝف ث٧مٌٟ ىثس ثُظِز دئ٣وثػٚ.ثُذوٗ

 26ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ٌَُ ؽلَ دجُقن ك٢ ث٫ٗضلجع ٖٓ ثُؼٔجٕ ث٫ؽضٔجػ٢، دٔج ك٢ ىُي ثُضؤ٤ٖٓ ث٫ؽضٔجػ٢، 1

 كوج ُوجٜٗٞٗج ثُٞؽ٢٘.ٝصضني ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ُضقو٤ن ث٩ػٔجٍ ثٌُجَٓ ُٜيث ثُقن ٝ

. ٣٘ذـ٢ ٓ٘ـ ث٩ػجٗجس، ػ٘و ث٫هضؼجء، ٓغ ٌٓثػجر ٓٞثًه ٝظٌٝف ثُطلَ ٝث٧شنجص ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػٖ إػجُز ثُطلَ، 2

 كؼ٬ ػٖ أ١ ثػضذجً آمٌ ى١ طِز دطِخ ٣ووّ ٖٓ ؽجٗخ ثُطلَ أٝ ٤ٗجدز ػ٘ٚ ُِقظٍٞ ػ٠ِ إػجٗجس.

 27ثُٔجهر 

ٟٞ ٓؼ٤ش٢ ٬ٓةْ ُ٘ٔٞٙ ثُذو٢ٗ ٝثُؼو٢ِ ٝثٌُٝف٢ ٝثُٔؼ١ٞ٘ . صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ًَ ؽلَ ك٢ ْٓض1

 ٝث٫ؽضٔجػ٢.

. ٣ضقَٔ ثُٞثُوثٕ أٝ أفوٛٔج أٝ ث٧شنجص ث٥مٌٕٝ ثُْٔؤُٕٝٞ ػٖ ثُطلَ، ثُْٔؤ٤ُٝز ث٧ّج٤ّز ػٖ ثُو٤جّ، ك٢ 2

 فوٝه إٌٓج٤ٗجصْٜ ثُٔج٤ُز ٝهوًثصْٜ، دضؤ٤ٖٓ ظٌٝف ثُٔؼ٤شز ث٬ٍُٓز ُ٘ٔٞ ثُطلَ.

ؽٌثف، ٝكوج ُظٌٝكٜج ثُٞؽ٤٘ز ٝك٠ فوٝه إٌٓج٤ٗجصٜج، ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ٖٓ أؽَ ْٓجػور ثُٞثُو٣ٖ . صضني ثُوٍٝ ث3٧

ٝؿ٤ٌٛٔج ٖٓ ث٧شنجص ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػٖ ثُطلَ، ػ٢ِ إػٔجٍ ٛيث ثُقن ٝصووّ ػ٘و ثُؼًٌٝر ثُْٔجػور ثُٔجه٣ز 

 ٝدٌثٓؼ ثُوػْ، ٫ٝ ٤ّٔج ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُضـي٣ز ٝثٌُْجء ٝث٩ٌّجٕ.

ث٧ؽٌثف ًَ ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ٌُلجُز صقظ٤َ ٗلوز ثُطلَ ٖٓ ثُٞثُو٣ٖ أٝ ٖٓ ث٧شنجص ث٥م٣ٌٖ  . صضني ثُو4ٍٝ

ثُْٔؤ٤ُٖٝ ٓج٤ُج ػٖ ثُطلَ، ّٞثء هثمَ ثُوُٝز ثُطٌف أٝ ك٢ ثُنجًػ. ٝدٞؽٚ مجص، ػ٘وٓج ٣ؼ٤ش ثُشنض 

ٍٝ ث٧ؽٌثف ث٫ٗؼٔجّ إ٠ُ ثُْٔؤٍٝ ٓج٤ُج ػٖ ثُطلَ ك٢ هُٝز أمٌٟ ؿ٤ٌ ثُوُٝز ثُض٢ ٣ؼ٤ش ك٤ٜج ثُطلَ، صشؾغ ثُو

 ثصلجهجس ه٤ُٝز أٝ إدٌثّ ثصلجهجس ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ، ًٝيُي ثصنجى صٌص٤ذجس أمٌٟ ٓ٘جّذز.

 28ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ك٢ ثُضؼ٤ِْ، ٝصقو٤وج ُ٪ػٔجٍ ثٌُجَٓ ُٜيث ثُقن صو٣ًؾ٤ج ٝػ٠ِ أّجُ صٌجكؤ 1

 ثُلٌص، صوّٞ دٞؽٚ مجص دٔج ٢ِ٣:

 ؼ٤ِْ ث٫دضوثة٢ إَُث٤ٓج ٝٓضجفج ٓؾجٗج ُِؾ٤ٔغ،)أ( ؽؼَ ثُض

)ح( صشؾ٤غ صط٣ٌٞ شض٠ أشٌجٍ ثُضؼ٤ِْ ثُغج١ٞٗ، ّٞثء ثُؼجّ أٝ ث٢ُٜ٘ٔ، ٝصٞك٤ٌٛج ٝإصجفضٜج ُؾ٤ٔغ ث٧ؽلجٍ، ٝثصنجى 

 ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ٓغَ إهمجٍ ٓؾج٤ٗز ثُضؼ٤ِْ ٝصوو٣ْ ثُْٔجػور ثُٔج٤ُز ػ٘و ثُقجؽز إ٤ُٜج،

 ، دشض٠ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز، ٓضجفج ُِؾ٤ٔغ ػ٠ِ أّجُ ثُووًثس،)ػ( ؽؼَ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ

 )ه( ؽؼَ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔذجها ث٩ًشجه٣ز ثُضٌد٣ٞز ٝث٤ُٜ٘ٔز ٓضٞكٌر ُؾ٤ٔغ ث٧ؽلجٍ ٝك٠ ٓض٘جُْٜٝ،

 )ٛـ( ثصنجى صوثد٤ٌ ُضشؾ٤غ ثُقؼًٞ ثُٔ٘ضظْ ك٢ ثُٔوثًُ ٝثُضو٤َِ ٖٓ ٓؼو٫س صٌى ثُوًثّز.

ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ُؼٔجٕ إهثًر ثُ٘ظجّ ك٢ ثُٔوثًُ ػ٠ِ ٗقٞ ٣ضٔش٠ ٓغ ًٌثٓز ثُطلَ . صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًجكز 2

 ث٩ْٗج٤ٗز ٣ٝضٞثكن ٓغ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.

. صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز دضؼ٣ََ ٝصشؾ٤غ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ك٢ ث٧ًٓٞ ثُٔضؼِوز دجُضؼ٤ِْ، ٝدنجطز 3

ز ك٢ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؼجُْ ٝص٤ْ٤ٌ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثُٔؼٌكز ثُؼ٤ِٔز ٝثُضو٤٘ز دٜوف ث٩ّٜجّ ك٢ ثُوؼجء ػ٠ِ ثُؾَٜ ٝث٤ٓ٧

 ٝإ٠ُ ّٝجةَ ثُضؼ٤ِْ ثُقو٣غز. ٝصٌثػ٠ دظلز مجطز ثفض٤جؽجس ثُذِوثٕ ثُ٘ج٤ٓز ك٢ ٛيث ثُظوه.

  29ثُٔجهر 
 . صٞثكن ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ صؼ٤ِْ ثُطلَ ٓٞؽٜج ٗقٞ:1

 ثُؼو٤ِز ٝثُذو٤ٗز إ٠ُ أهظ٠ إٌٓجٗجصٜج، )أ( ص٤ٔ٘ز شنظ٤ز ثُطلَ ٝٓٞثٛذٚ ٝهوًثصٚ



 )ح( ص٤ٔ٘ز ثفضٌثّ فوٞم ث٩ْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ث٧ّج٤ّز ٝثُٔذجها ثٌٌُّٔز ك٢ ٤ٓغجم ث٧ْٓ ثُٔضقور،

)ػ( ص٤ٔ٘ز ثفضٌثّ ىٟٝ ثُطلَ ٣ٞٛٝضٚ ثُغوجك٤ز ُٝـضٚ ٝه٤ٔز ثُنجطز، ٝثُو٤ْ ثُٞؽ٤٘ز ُِذِو ثُي١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ثُطلَ 

 طَ ٝثُقؼجًثس ثُٔنضِلز ػٖ فؼجًصٚ،ٝثُذِو ثُي١ ٗشؤ ك٤ٚ ك٢ ث٧

)ه( إػوثه ثُطلَ ُق٤جر صْضشؼٌ ثُْٔؤ٤ُٝز ك٢ ٓؾضٔغ فٌ، دٌٝؿ ٖٓ ثُضلجْٛ ٝثُِْْ ٝثُضْجٓـ ٝثُْٔجٝثر د٤ٖ 

ثُؾ٤ْٖ٘ ٝثُظوثهز د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُشؼٞح ٝثُؾٔجػجس ث٩ع٤٘ز ٝثُٞؽ٤٘ز ٝثُو٤٘٣ز ٝث٧شنجص ثُي٣ٖ ٣٘ضٕٔٞ إ٠ُ ثٌُْجٕ 

 ث٧ط٤٤ِٖ،

 فضٌثّ ثُذ٤تز ثُطذ٤ؼ٤ز.)ٛـ( ص٤ٔ٘ز ث

ٓج ٣لٌْ ػ٠ِ أٗٚ صومَ ك٢ ف٣ٌز ث٧كٌثه ٝث٤ُٜتجس ك٢ إٗشجء ثُٔؤّْجس  28. ٤ُِ ك٢ ٗض ٛيٙ ثُٔجهر أٝ ثُٔجهر 2

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٝدجشضٌثؽ  1ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝإهثًصٜج، ًٛ٘ج ػ٠ِ ثُوٝثّ دٌٔثػجر ثُٔذجها ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُلوٌر 

 ُٔؤّْجس ُِٔؼج٤٣ٌ ثُو٤ٗج ثُض٢ هو صؼؼٜج ثُوُٝز.ٓطجدوز ثُضؼ٤ِْ ثُي١ صٞكٌٙ ٛيٙ ث

 30ثُٔجهر 

ك٢ ثُوٍٝ ثُض٢ صٞؽو ك٤ٜج أه٤ِجس إع٤٘ز أٝ ه٤٘٣ز أٝ ُـ٣ٞز أٝ أشنجص ٖٓ ثٌُْجٕ ث٧ط٤٤ِٖ، ٫ ٣ؾٍٞ فٌٓجٕ ثُطلَ 

ث٫ؽٜجً دو٣٘ٚ ثُٔ٘ض٠ٔ ُضِي ث٧ه٤ِجس أٝ ٧ُٝتي ثٌُْجٕ ٖٓ ثُقن ك٢ إٔ ٣ضٔضغ، ٓغ دو٤ز أكٌثه ثُٔؾٔٞػز، دغوجكضٚ، أٝ 

 ٝٓٔجًّز شؼجةٌٙ، أٝ ثّضؼٔجٍ ُـضٚ.

 31ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ك٢ ثٌُثفز ٝٝهش ثُلٌثؽ، َٝٓثُٝز ث٧ُؼجح ٝأٗشطز ث٫ّضؾٔجّ ثُٔ٘جّذز ُْ٘ٚ 1

 ٝثُٔشجًًز دق٣ٌز ك٢ ثُق٤جر ثُغوجك٤ز ٝك٠ ثُلٕ٘ٞ.

ثٌُجِٓز ك٢ ثُق٤جر ثُغوجك٤ز ٝثُل٤٘ز ٝصشؾغ ػ٠ِ صٞك٤ٌ  . صقضٌّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ٝصؼٍَ فن ثُطلَ ك٢ ثُٔشجًًز2

 كٌص ٬ٓةٔز ٝٓضْج٣ٝز ُِ٘شجؽ ثُغوجك٢ ٝثُل٢٘ ٝث٫ّضؾٔج٢ٓ ٝأٗشطز أٝهجس ثُلٌثؽ.

 32ثُٔجهر 

. صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقن ثُطلَ ك٢ فٔج٣ضٚ ٖٓ ث٫ّضـ٬ٍ ث٫هضظجه١ ٖٝٓ أهثء أ١ ػَٔ ٣ٌؽـ إٔ ٣ٌٕٞ 1

ضؼ٤ِْ ثُطلَ، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػجًث دظقز ثُطلَ أٝ د٘ٔٞٙ ثُذو٢ٗ، أٝ ثُؼو٢ِ، أٝ ثٌُٝف٢، أٝ مط٤ٌث أٝ إٔ ٣ٔغَ إػجهز ُ

 ثُٔؼ١ٞ٘، أٝ ث٫ؽضٔجػ٢.

. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز ٝث٩هث٣ًز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُضٌد٣ٞز ثُض٢ صٌلَ ص٘ل٤ي ٛيٙ ثُٔجهر. ُٜٝيث 2

 ٟ ىثس ثُظِز، صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دٞؽٚ مجص دٔج ٢ِ٣:ثُـٌع، ٝٓغ ٌٓثػجر أفٌجّ ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ث٧مٌ

 )أ( صقو٣و ػٌٔ أه٠ٗ أٝ أػٔجً ه٤ٗج ٬ُُضقجم دؼَٔ،

 )ح( ٝػغ ٗظجّ ٓ٘جّخ ُْجػجس ثُؼَٔ ٝظٌٝكٚ،

 )ػ( كٌع ػوٞدجس أٝ ؽَثءثس أمٌٟ ٓ٘جّذز ُؼٔجٕ دـ٤ز إٗلجى ٛيٙ ثُٔجهر دلؼج٤ُز.

 33ثُٔجهر 

ُٔ٘جّذز، دٔج ك٢ ىُي ثُضوثد٤ٌ ثُضش٣ٌؼ٤ز ٝث٩هث٣ًز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُضٌد٣ٞز، صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ث

ُٞهج٣ز ث٧ؽلجٍ ٖٓ ث٫ّضنوثّ ؿ٤ٌ ثُٔشٌٝع ُِٔٞثه ثُٔنوًر ٝثُٔٞثه ثُٔؤعٌر ػ٠ِ ثُؼوَ، ٝفْذٔج صقوهس ك٢ 

 ٓشٌٝػز ٝث٫صؾجً دٜجثُٔؼجٛوثس ثُو٤ُٝز ىثس ثُظِز، ُٝٔ٘غ ثّضنوثّ ث٧ؽلجٍ ك٢ إٗضجػ ٓغَ ٛيٙ ثُٔٞثه دط٣ٌوز ؿ٤ٌ 

 34ثُٔجهر 

صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دقٔج٣ز ثُطلَ ٖٓ ؽ٤ٔغ أشٌجٍ ث٫ّضـ٬ٍ ثُؾ٢ْ٘ ٝث٫ٗضٜجى ثُؾ٢ْ٘. ُٜٝيٙ ث٧ؿٌثع صضني 

 ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، دٞؽٚ مجص، ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ثُٞؽ٤٘ز ٝثُغ٘جة٤ز ٝثُٔضؼوهر ث٧ؽٌثف ُٔ٘غ:

 ٗشجؽ ؽ٢ْ٘ ؿ٤ٌ ٓشٌٝع، )أ( فَٔ أٝ إًٌثٙ ثُطلَ ػ٠ِ صؼجؽ٠ أ١

 )ح( ث٫ّضنوثّ ث٫ّضـ٢ُ٬ ٨ُؽلجٍ ك٢ ثُوػجًر أٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔٔجًّجس ثُؾ٤ْ٘ز ؿ٤ٌ ثُٔشٌٝػز،

 )ػ( ث٫ّضنوثّ ث٫ّضـ٢ُ٬ ٨ُؽلجٍ ك٢ ثُؼٌٝع ٝثُٔٞثه ثُوثػٌر.

 35ثُٔجهر 

ف ُٔ٘غ ثمضطجف ث٧ؽلجٍ أٝ د٤ؼْٜ أٝ صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ثُٞؽ٤٘ز ٝثُغ٘جة٤ز ٝثُٔضؼوهر ث٧ؽٌث

 ث٫صؾجً دْٜ ١٧ ؿٌع ٖٓ ث٧ؿٌثع أٝ دؤ١ شٌَ ٖٓ ث٧شٌجٍ.

 36ثُٔجهر 

 صق٢ٔ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُطلَ ٖٓ ّجةٌ أشٌجٍ ث٫ّضـ٬ٍ ثُؼجًر دؤ١ ؽجٗخ ٖٓ ؽٞثٗخ ًكجر ثُطلَ.

 37ثُٔجهر 



 صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف:

ٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ث٬ُإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز. ٫ٝ )أ( أ٫ ٣ؼٌع أ١ ؽلَ ُِضؼي٣خ أٝ ُـ٤ٌٙ ٖٓ ػٌ

صلٌع ػوٞدز ث٩ػوثّ أٝ ثُْؾٖ ٓو١ ثُق٤جر دْذخ ؽٌثةْ ٣ٌصٌذٜج أشنجص صوَ أػٔجًْٛ ػٖ عٔج٢ٗ ػشٌر ّ٘ز 

 هٕٝ ٝؽٞه إٌٓج٤ٗز ُ٪كٌثػ ػْٜ٘،

ٟ ثػضوجٍ ثُطلَ أٝ ثفضؾجٍٙ أٝ )ح( أ٫ ٣قٌّ أ١ ؽلَ ٖٓ ف٣ٌضٚ دظًٞر ؿ٤ٌ هج٤ٗٞٗز أٝ صؼْل٤ز. ٣ٝؾخ إٔ ٣ؾٌ

 ّؾ٘ٚ ٝكوج ُِوجٕٗٞ ٫ٝ ٣ؾٍٞ ٓٔجًّضٚ إ٫ ًِٔؾؤ أم٤ٌ ٧ٝهظٌ كضٌر ٤ٍ٘ٓز ٓ٘جّذز،

)ػ( ٣ؼجَٓ ًَ ؽلَ ٓقٌّٝ ٖٓ ف٣ٌضٚ دئْٗج٤ٗز ٝثفضٌثّ ٌٌُِثٓز ثُٔضؤطِز ك٢ ث٩ْٗجٕ، ٝدط٣ٌوز صٌثػ٠ ثفض٤جؽجس 

ٌّٝ ٖٓ ف٣ٌضٚ ػٖ ثُذجُـ٤ٖ، ٓج ُْ ٣ؼضذٌ إٔ ٓظِقز ث٧شنجص ثُي٣ٖ دِـٞث ّ٘ٚ. ٝدٞؽٚ مجص، ٣لظَ ًَ ؽلَ ٓق

ثُطلَ صوضؼ٢ م٬ف ىُي، ٣ٌٕٝٞ ُٚ ثُقن ك٢ ثُذوجء ػ٠ِ ثصظجٍ ٓغ أٌّصٚ ػٖ ؽ٣ٌن ثٌُٔث٬ّس ٝث٣َُجًثس، إ٫ 

 ك٢ ثُظٌٝف ث٫ّضغ٘جة٤ز،

ور )ه( ٣ٌٕٞ ٌَُ ؽلَ ٓقٌّٝ ٖٓ ف٣ٌضٚ ثُقن ك٢ ثُقظٍٞ دٌْػز ػ٠ِ ْٓجػور هج٤ٗٞٗز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُْٔجػ

ثُٔ٘جّذز، كؼ٬ ػٖ ثُقن ك٢ ثُطؼٖ ك٢ شٌػ٤ز فٌٓجٗٚ ٖٓ ثُق٣ٌز أٓجّ ٓقٌٔز أٝ ِّطز ٓنضظز ْٓضوِز ٝٓقج٣ور 

 أمٌٟ، ٝك٠ إٔ ٣ؾٌٟ ثُذش دٌْػز ك٢ أ١ إؽٌثء ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ.

 38ثُٔجهر 

س ثُِْٔقز ٝىثس . صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دؤٕ صقضٌّ هٞثػو ثُوجٕٗٞ ث٩ْٗج٢ٗ ثُو٢ُٝ ثُٔ٘طذوز ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔ٘جٍػج1

 ثُظِز دجُطلَ ٝإٔ صؼٖٔ ثفضٌثّ ٛيٙ ثُوٞثػو.

. صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز ػ٤ِٔج ٢ٌُ صؼٖٔ أ٫ ٣شضٌى ث٧شنجص ثُي٣ٖ ُْ ٣ذِؾ ّْٜ٘ مِٔ 2

 ػشٌر ّ٘ز ثشضٌثًج ٓذجشٌث ك٢ ثُقٌح.

٢ هٞثصٜج ثُِْٔقز. ٝػ٘و ثُضؾ٤٘و ٖٓ . صٔض٘غ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػٖ صؾ٤٘و أ١ شنض ُْ صذِؾ ّ٘ٚ مِٔ ػشٌر ّ٘ز ك3

د٤ٖ ث٧شنجص ثُي٣ٖ دِـش ّْٜ٘ مِٔ ػشٌر ّ٘ز ٌُٜٝ٘ج ُْ صذِؾ عٔج٢ٗ ػشٌر ّ٘ز، ٣ؾخ ػ٠ِ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إٔ 

 صْؼ٢ ٩ػطجء ث٣ُٞٝ٧ز ُٖٔ ْٛ أًذٌ ّ٘ج.

ٔو٤٤ٖٗ ك٢ ثُٔ٘جٍػجس . صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، ٝكوج ٫ُضَثٓجصٜج دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ ث٩ْٗج٢ٗ ثُو٢ُٝ دقٔج٣ز ثٌُْجٕ ث4ُ

 ثُِْٔقز، ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز ػ٤ِٔج ٢ٌُ صؼٖٔ فٔج٣ز ًٝػج٣ز ث٧ؽلجٍ ثُٔضؤع٣ٌٖ دَ٘ثع ِْٓـ.

 39ثُٔجهر 

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًَ ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ُضشؾ٤غ ثُضؤ٤َٛ ثُذو٢ٗ ٝثُ٘ل٢ْ ٝإػجهر ث٫ٗوٓجػ ث٫ؽضٔجػ٢ ُِطلَ ثُي١ 

جٍ أٝ ث٫ّضـ٬ٍ أٝ ث٩ّجءر، أٝ ثُضؼي٣خ أٝ أ١ شٌَ آمٌ ٖٓ أشٌجٍ ثُٔؼجِٓز أٝ ٣وغ ػق٤ز أ١ شٌَ ٖٓ أشٌجٍ ث٩ٛٔ

ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ث٬ُإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز، أٝ ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز. ٣ٝؾٌٟ ٛيث ثُضؤ٤َٛ ٝإػجهر ث٫ٗوٓجػ ٛيٙ ك٢ 

 د٤تز صؼٍَ طقز ثُطلَ، ٝثفضٌثٓٚ ُيثصٚ، ًٌٝثٓضٚ.

  40ثُٔجهر 
ٌثف دقن ًَ ؽلَ ٣وػ٢ أٗٚ ثٗضٜي هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس أٝ ٣ضْٜ ديُي أٝ ٣غذش ػ٤ِٚ ىُي ك٢ إٔ . صؼضٌف ثُوٍٝ ث٧ؽ1

٣ؼجَٓ دط٣ٌوز صضلن ٓغ ًكغ هًؽز إفْجُ ثُطلَ دٌٌثٓضٚ ٝهوًٙ، ٝصؼٍَ ثفضٌثّ ثُطلَ ُٔج ٦ُم٣ٌٖ ٖٓ فوٞم 

جٓٚ دوًٝ د٘جء ك٢ ث٩ْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس ث٧ّج٤ّز ٝصٌثػ٢ ّٖ ثُطلَ ٝثّضظٞثح صشؾ٤غ إػجهر ثٗوٓجػ ثُطلَ ٝه٤

 ثُٔؾضٔغ.

 . ٝصقو٤وج ُيُي، ٝٓغ ٌٓثػجر أفٌجّ ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ىثس ثُظِز، صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، دٞؽٚ مجص، ٓج ٢ِ٣:2

)أ( ػوّ إهػجء ثٗضٜجى ثُطلَ ُوجٕٗٞ ثُؼوٞدجس أٝ ثصٜجٓٚ ديُي أٝ إعذجس ىُي ػ٤ِٚ دْذخ أكؼجٍ أٝ أٝؽٚ هظًٞ ُْ صٌٖ 

 ٢٘ أٝ ثُو٢ُٝ ػ٘و ثًصٌجدٜج،ٓقظًٞر دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ثُٞؽ

 )ح( ٣ٌٕٞ ٌَُ ؽلَ ٣وػ٢ دؤٗٚ ثٗضٜي هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس أٝ ٣ضْٜ ديُي ثُؼٔجٗجس ثُضج٤ُز ػ٠ِ ث٧هَ:

 " ثكضٌثع دٌثءصٚ إ٠ُ إٔ صغذش إهثٗضٚ ٝكوج ُِوجٕٗٞ،1"

٘و ث٫هضؼجء، " إمطجًٙ كًٞث ٝٓذجشٌر دجُضْٜ ثُٔٞؽٜز إ٤ُٚ، ػٖ ؽ٣ٌن ٝثُو٣ٚ أٝ ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ػ٤ِٚ ػ2"

 ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ ْٓجػور هج٤ٗٞٗز أٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُْٔجػور ث٬ُٔةٔز ٩ػوثه ٝصوو٣ْ هكجػٚ،

" ه٤جّ ِّطز أٝ ٤ٛتز هؼجة٤ز ٓنضظز ْٝٓضوِز ٣َٜٗٝز دجُلظَ ك٢ هػٞثٙ هٕٝ صؤم٤ٌ ك٢ ٓقجًٔز ػجهُز ٝكوج 3"

ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ػ٤ِٚ، ٓج ُْ  ُِوجٕٗٞ، دقؼًٞ ْٓضشجً هج٢ٗٞٗ أٝ دْٔجػور ٓ٘جّذز أمٌٟ ٝدقؼًٞ ٝثُو٣ٚ أٝ

 ٣ؼضذٌ إٔ ىُي ك٢ ؿ٤ٌ ٓظِقز ثُطلَ ثُلؼ٠ِ، ٫ٝ ٤ّٔج إىث أمي ك٢ ثُقْذجٕ ّ٘ٚ أٝ فجُضٚ،

" ػوّ إًٌثٛٚ ػ٠ِ ث٩ه٫ء دشٜجهر أٝ ث٫ػضٌثف دجُيٗخ، ٝثّضؾٞثح أٝ صؤ٤ٖٓ ثّضؾٞثح ثُشٜٞه ثُٔ٘جٛؼ٤ٖ 4"

 ٌٝف ٖٓ ثُْٔجٝثر،ًٝلجُز ثشضٌثى ٝثّضؾٞثح ثُشٜٞه ُظجُقٚ ك٢ ظَ ظ

" إىث ثػضذٌ أٗٚ ثٗضٜي هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، صؤ٤ٖٓ ه٤جّ ِّطز ٓنضظز أٝ ٤ٛتز هؼجة٤ز ْٓضوِز ٣َٜٗٝز أػ٠ِ ٝكوج 5"



 ُِوجٕٗٞ دئػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ٛيث ثُوٌثً ٝك٠ أ٣ز صوثد٤ٌ ٓلٌٝػز صذؼج ُيُي،

 ْٔضؼِٔز أٝ ثُ٘طن دٜج،" ثُقظٍٞ ػ٠ِ ْٓجػور ٓضٌؽْ شل١ٞ ٓؾجٗج إىث صؼيً ػ٠ِ ثُطلَ كْٜ ثُِـز ث6ُ"

 " صؤ٤ٖٓ ثفضٌثّ ف٤جصٚ ثُنجطز صٔجٓج أع٘جء ؽ٤ٔغ ٌٓثفَ ثُوػٟٞ.7"

. صْؼ٠ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ُضؼ٣ٌَ إهجٓز هٞث٤ٖٗ ٝإؽٌثءثس ِّٝطجس ٝٓؤّْجس ٓ٘طذوز مظ٤ظج ػ٠ِ ث٧ؽلجٍ ثُي٣ٖ 3

 ٤جّ دٔج ٣:٢ِ٣وػ٠ أْٜٗ ثٗضٌٜٞث هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس أٝ ٣ضٜٕٔٞ ديُي أٝ ٣غذش ػ٤ِْٜ ىُي، ٝمجطز ثُو

 )أ( صقو٣و ّٖ ه٤ٗج ٣لضٌع هٜٝٗج إٔ ث٧ؽلجٍ ٤ُِ ُو٣ْٜ ث٤ِٛ٧ز ٫ٗضٜجى هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،

)ح( ثّضظٞثح ثصنجى صوثد٤ٌ ػ٘و ث٫هضؼجء ُٔؼجِٓز ٛؤ٫ء ث٧ؽلجٍ هٕٝ ثُِؾٞء إ٠ُ إؽٌثءثس هؼجة٤ز، ش٣ٌطز إٔ 

 صقضٌّ فوٞم ث٩ْٗجٕ ٝثُؼٔجٗجس ثُوج٤ٗٞٗز ثفضٌثّ ًج٬ٓ.

صٌص٤ذجس ٓنضِلز، ٓغَ أٝثٌٓ ثٌُػج٣ز ٝث٩ًشجه ٝث٩شٌثف، ٝثُٔشًٞر، ٝث٫مضذجً، ٝثُقؼجٗز، ٝدٌثٓؼ  . صضجؿ4

ثُضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ًخ ث٢ُٜ٘ٔ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ دوثةَ ثٌُػج٣ز ثُٔؤ٤ّْز، ُؼٔجٕ ٓؼجِٓز ث٧ؽلجٍ دط٣ٌوز ص٬ةْ ًكجْٜٛ 

 ٝصض٘جّخ ٓغ ظٌٝكْٜ ٝؽٌْٜٓ ػ٠ِ ثُْٞثء.

 41ثُٔجهر 

 ٤ز ٓج ٣ِٔ أ١ أفٌجّ صٌٕٞ أٌّع إكؼجء إ٠ُ إػٔجٍ فوٞم ثُطلَ ٝثُض٢ هو صٌه ك٤ُ:٢ِ ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه

 )أ( هجٕٗٞ هُٝز ؽٌف، أٝ،

 )ح( ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثُْج١ً ػ٠ِ صِي ثُوُٝز. 

 ثُؾَء ثُغج٢ٗ 

 42ثُٔجهر 

ُز، د٤ٖ ثٌُذجً صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دؤٕ ص٘شٌ ٓذجها ث٫صلجه٤ز ٝأفٌجٜٓج ػ٠ِ ٗطجم ٝثّغ دجُّٞجةَ ث٬ُٔةٔز ٝثُلؼج

 ٝث٧ؽلجٍ ػ٠ِ ثُْٞثء.

 43ثُٔجهر 

. ص٘شؤ ُـٌع هًثّز ثُضووّ ثُي١ أفٌٍصٚ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ثّض٤لجء ص٘ل٤ي ث٫ُضَثٓجس ثُض٢ صؼٜوس دٜج ك٢ ٛيٙ 1

 ث٫صلجه٤ز ُؾ٘ز ٓؼ٤٘ز دقوٞم ثُطلَ صؼطِغ دجُٞظجةق ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٤ٔج ٢ِ٣.

ثٌُٔجٗز ثُنِو٤ز ثٌُك٤ؼز ٝثٌُلجءر ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ ث٤ُٔوثٕ ثُي١ صـط٤ٚ  . صضؤُق ثُِؾ٘ز ٖٓ ػشٌر مذٌثء ٖٓ ى2ٟٝ

ٛيٙ ث٫صلجه٤ز. ٝص٘ضنخ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف أػؼجء ثُِؾ٘ز ٖٓ د٤ٖ ًػج٣جٛج ٣ٝؼَٔ ٛؤ٫ء ث٧ػؼجء دظلضْٜ ثُشنظ٤ز، 

 ٠ُٞ٣ٝ ث٫ػضذجً ُِض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ثُؼجهٍ ًٝيُي ُِ٘ظْ ثُوج٤ٗٞٗز ثٌُة٤ْ٤ز.

ِؾ٘ز دج٫هضٌثع ث١ٌُْ ٖٓ هجةٔز أشنجص صٌشقْٜ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، ٌَُٝ هُٝز ؽٌف إٔ صٌشـ . ٣٘ضنخ أػؼجء ث3ُ

 شنظج ٝثفوث ٖٓ د٤ٖ ًػج٣جٛج.

. ٣ؾٌٟ ث٫ٗضنجح ث٧ٍٝ ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز دؼو ّضز أشٌٜ ػ٠ِ ث٧ًغٌ ٖٓ صج٣ًل دوء ٗلجى ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ٝدؼو ىُي ٌٓر 4

هذَ أًدؼز أشٌٜ ػ٠ِ ث٧هَ ٖٓ صج٣ًل ًَ ثٗضنجح ًّجُز إ٠ُ ثُوٍٝ ًَ ّ٘ض٤ٖ. ٣ٝٞؽٚ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور 

ث٧ؽٌثف ٣وػٞٛج ك٤ٜج إ٠ُ صوو٣ْ صٌش٤قجصٜج ك٢ ؿؼٕٞ ش٣ٌٜٖ. عْ ٣ؼو ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ هجةٔز ٌٓصذز صٌص٤ذج أُلذجة٤ج 

ثف ك٢ دؾ٤ٔغ ث٧شنجص ثٌُٔشق٤ٖ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ٓذ٤٘ج ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ ًشقضْٜ، ٣ٝذِـٜج إ٠ُ ثُوٍٝ ث٧ؽٌ

 ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.

. صؾٌٟ ث٫ٗضنجدجس ك٢ ثؽضٔجػجس ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف ٣وػٞ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ إ٢ُ ػووٛج ك٢ ٓوٌ ث٧ْٓ ثُٔضقور. ٝك٠ ٛيٙ 5

ث٫ؽضٔجػجس، ثُض٢ ٣شٌَ فؼًٞ عِغ٢ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٤ٜج ٗظجدج هج٤ٗٞٗج ُٜج، ٣ٌٕٞ ث٧شنجص ثُٔ٘ضنذٕٞ ُؼؼ٣ٞز 

ػوه ٖٓ ث٧طٞثس ٝػ٠ِ ث٧ؿِذ٤ز ثُٔطِوز ٧طٞثس ٓٔغ٢ِ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُِؾ٘ز ْٛ ثُي٣ٖ ٣قظِٕٞ ػ٠ِ أًذٌ 

 ثُقجػ٣ٌٖ ثُٔظٞص٤ٖ.

. ٣٘ضنخ أػؼجء ثُِؾ٘ز ُٔور أًدغ ّ٘ٞثس. ٣ٝؾٍٞ إػجهر ثٗضنجدْٜ إىث ؽٌٟ صٌش٤قْٜ ٖٓ ؽو٣و. ؿ٤ٌ إٔ ٓور ٣٫ٝز 6

ح ث٧ٍٝ ٓذجشٌر ٣وّٞ ًة٤ِ ٫ٗضنجمْٔز ٖٓ ث٧ػؼجء ثُٔ٘ضنذ٤ٖ ك٢ ث٫ٗضنجح ث٧ٍٝ ص٘وؼ٢ دجٗوؼجء ّ٘ض٤ٖ، ٝدؼو ث

 ث٫ؽضٔجع دجمض٤جً أّٔجء ٛؤ٫ء ث٧ػؼجء ثُنْٔز دجُوٌػز.

. إىث صٞك٠ أفو أػؼجء ثُِؾ٘ز أٝ ثّضوجٍ أٝ أػِٖ ١٧ ّذخ آمٌ أٗٚ ؿ٤ٌ هجهً ػ٠ِ صؤه٣ز ٜٓجّ ثُِؾ٘ز، صؼ٤ٖ ثُوُٝز 7

و٤ز ٖٓ ث٣٫ُٞز، ًٛ٘ج دٔٞثكوز ثُطٌف ثُض٢ هجٓش دضٌش٤ـ ثُؼؼٞ مذ٤ٌث آمٌ ٖٓ د٤ٖ ًػج٣جٛج ٤ٌَُٔ ثُٔور ثُٔضذ

 ثُِؾ٘ز.

 . صؼغ ثُِؾ٘ز ٗظجٜٓج ثُوثم٢ِ.8

 . ص٘ضنخ ثُِؾ٘ز أػؼجء ٌٓضذٜج ُلضٌر ّ٘ض٤ٖ.9

. صؼوو ثؽضٔجػجس ثُِؾ٘ز ػجهر ك٢ ٓوٌ ث٧ْٓ ثُٔضقور أٝ ك٢ أ١ ًجٕ ٓ٘جّخ آمٌ صقوهٙ ثُِؾ٘ز. ٝصؾضٔغ ثُِؾ٘ز 10

٣ٝؼجه ثُ٘ظٌ ك٤ٜج، إىث ثهضؼ٠ ث٧ٌٓ، ك٢ ثؽضٔجع ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف ػجهر ٌٓر ك٢ ثُْ٘ز ٝصقوه ٓور ثؽضٔجػجس ثُِؾ٘ز، 



 ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز، ًٛ٘ج دٔٞثكوز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز.

. ٣ٞكٌ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور ٓج ٣َِّ ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ٌٝٓثكن ٫ػط٬ع ثُِؾ٘ز دظًٞر كؼجُز دٞظجةلٜج دٔٞؽخ 11

 ٛيٙ ث٫صلجه٤ز.

ٞؽخ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز، دٔٞثكوز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، ػ٠ِ ٌٓجكآس ٖٓ ٓٞثًه ث٧ْٓ . ٣قظَ أػؼجء ثُِؾ٘ز ثُٔ٘شؤر د12ٔ

 ثُٔضقور، ٝكوج ُٔج هو صوًٌٙ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٖٓ شٌٝؽ ٝأفٌجّ.

 44ثُٔجهر 

. صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دؤٕ صووّ إ٠ُ ثُِؾ٘ز، ػٖ ؽ٣ٌن ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور، صوج٣ًٌ ػٖ ثُضوثد٤ٌ ثُض٢ 1

 ثُقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ٝػٖ ثُضووّ ثُٔقٌٍ ك٢ ثُضٔضغ دضِي ثُقوٞم: ثػضٔوصٜج ٩ٗلجى

 )أ( ك٢ ؿؼٕٞ ّ٘ض٤ٖ ٖٓ دوء ٗلجى ٛيٙ ث٫صلجه٤ز دجُْ٘ذز ُِوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز،

 )ح( ٝدؼو ىُي ٌٓر ًَ مِٔ ّ٘ٞثس.

ؽز ثُٞكجء دج٫ُضَثٓجس ثُٔضؼٜو . صٞػـ ثُضوج٣ًٌ ثُٔؼور دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر ثُؼٞثَٓ ٝثُظؼجح ثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ ه2ً

دٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز إٕ ٝؽوس ٓغَ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٝثُظؼجح. ٣ٝؾخ إٔ صشضَٔ ثُضوج٣ًٌ أ٣ؼج ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس ًجك٤ز 

 صٞكٌ ُِؾ٘ز كٜٔج شج٬ٓ ُض٘ل٤ي ث٫صلجه٤ز ك٢ ثُذِو ثُٔؼ٠٘.

 1ٓج صووٓٚ ٖٓ صوج٣ًٌ ٫فوز ٝكوج ُِلوٌر  . ٫ فجؽز دوُٝز ؽٌف هوٓش صو٣ٌٌث أ٤ُٝج شج٬ٓ إ٢ُ ثُِؾ٘ز إٔ صًٌٌ، ك3٢

 )ح( ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، ثُٔؼِٞٓجس ث٧ّج٤ّز ثُض٢ ّذن ُٜج صوو٣ٜٔج.

 . ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صطِخ ٖٓ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ٓؼِٞٓجس إػجك٤ز ىثس طِز دض٘ل٤ي ث٫صلجه٤ز.4

 جػ٢، صوج٣ًٌ ػٖ أٗشطضٜج.. صووّ ثُِؾ٘ز إ٠ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ًَ ّ٘ض٤ٖ، ػٖ ؽ٣ٌن ثُٔؾِِ ث٫هضظجه١ ٝث٫ؽض5ٔ

 . صض٤ـ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف صوج٣ًٌٛج ػ٠ِ ٗطجم ٝثّغ ُِؾًٜٔٞ ك٢ دِوثٜٗج.6

  45ثُٔجهر 
 ُوػْ ص٘ل٤ي ث٫صلجه٤ز ػ٢ِ ٗقٞ كؼجٍ ٝصشؾ٤غ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ك٢ ث٤ُٔوثٕ ثُي١ صـط٤ٚ ث٫صلجه٤ز:

ج ٖٓ أؽَٜر ث٧ْٓ ثُٔضقور إٔ صٌٕٞ )أ( ٣ٌٕٞ ٖٓ فن ثًُٞج٫س ثُٔضنظظز ٝٓ٘ظٔز ث٧ْٓ ثُٔضقور ُِطلُٞز ٝؿ٤ٌٛ

ٓٔغِز ُوٟ ثُ٘ظٌ ك٢ ص٘ل٤ي ٓج ٣ومَ ك٢ ٗطجم ٣٫ٝضٜج ٖٓ أفٌجّ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز. ُِٝؾ٘ز إٔ صوػٞ ثًُٞج٫س ثُٔضنظظز 

ٝٓ٘ظٔز ث٧ْٓ ثُٔضقور ُِطلُٞز ٝث٤ُٜتجس ثُٔنضظز ث٧مٌٟ، فْذٔج صٌثٙ ٬ٓةٔج، ُضوو٣ْ ٓشًٞر مذٌثةٜج دشؤٕ ص٘ل٤ي 

ثُٔؾج٫س ثُض٢ صومَ ك٢ ٗطجم ٣٫ٝز ًَ ٜٓ٘ج. ُِٝؾ٘ز إٔ صوػٞ ثًُٞج٫س ثُٔضنظظز ٝٓ٘ظٔز ث٧ْٓ  ث٫صلجه٤ز ك٢

ثُٔضقور ُِطلُٞز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ أؽَٜر ث٧ْٓ ثُٔضقور ُضوو٣ْ صوج٣ًٌ ػٖ ص٘ل٤ي ث٫صلجه٤ز ك٢ ثُٔؾج٫س ثُض٢ صومَ ك٢ 

 ٗطجم أٗشطضٜج،

ثُٔضنظظز ٝٓ٘ظٔز ث٧ْٓ ثُٔضقور ُِطلُٞز ٝث٤ُٜتجس ثُٔنضظز )ح( صق٤َ ثُِؾ٘ز، فْذٔج صٌثٙ ٬ٓةٔج، إ٠ُ ثًُٞج٫س 

ث٧مٌٟ أ٣ز صوج٣ًٌ ٖٓ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف صضؼٖٔ ؽِذج ُِٔشًٞر أٝ ثُْٔجػور ثُضو٤٘ض٤ٖ، أٝ صش٤ٌ إ٠ُ فجؽضٜج ُٔغَ ٛيٙ 

َ ٛيٙ ثُٔشًٞر أٝ ثُْٔجػور، ٓظقٞدز د٬ٔفظجس ثُِؾ٘ز ٝثهضٌثفجصٜج دظوه ٛيٙ ثُطِذجس أٝ ث٩شجًثس، إٕ ٝؽوس ٓغ

 ث٬ُٔفظجس ٝث٫هضٌثفجس،

)ػ( ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صٞط٢ دؤٕ صطِخ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ إؽٌثء هًثّجس دج٤ُ٘جدز ػٜ٘ج ػٖ هؼج٣ج 

 ٓقوهر صضظَ دقوٞم ثُطلَ،

ٖٓ ٛيٙ  45، 44)ه( ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صووّ ثهضٌثفجس ٝصٞط٤جس ػجٓز صْض٘و إ٠ُ ٓؼِٞٓجس صِوضٜج ػ٬ٔ دجُٔجهص٤ٖ 

لجه٤ز. ٝصقجٍ ٓغَ ٛيٙ ث٫هضٌثفجس ٝثُضٞط٤جس ثُؼجٓز إ٠ُ أ٣ز هُٝز ؽٌف ٓؼ٤٘ز، ٝصذِؾ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٓظقٞدز ث٫ص

 دضؼ٤ِوجس ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف. إٕ ٝؽوس. 

 ثُؾَء ثُغجُظ

  46ثُٔجهر 
 ٣لضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ُؾ٤ٔغ ثُوٍٝ.

 47ثُٔجهر 

 ثُضظو٣ن ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور.صنؼغ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ُِضظو٣ن. ٝصٞهع طٌٞى 

 48ثُٔجهر 

 ٣ظَ دجح ث٫ٗؼٔجّ إ٠ُ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ٓلضٞفج ُؾ٤ٔغ ثُوٍٝ. ٝصٞهع طٌٞى ث٫ٗؼٔجّ ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور.

 49ثُٔجهر 

ثُؼش٣ٌٖ ُو١ ث٤ٓ٧ٖ . ٣ذوأ ٗلجى ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ك٢ ث٤ُّٞ ثُغ٬ع٤ٖ ثُي١ ٢ِ٣ صج٣ًل إ٣وثع طي ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ 1

 ثُؼجّ ث٧ْٓ ثُٔضقور.



. ثُوٍٝ ثُض٢ صظوم ػ٢ِ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز أٝ ص٘ؼْ إ٤ُٜج دؼو إ٣وثع طي ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ ثُؼش٣ٌٖ، ٣ذوأ ٗلجى 2

 ث٫صلجه٤ز إٍثءٛج ك٢ ث٤ُّٞ ثُغ٬ع٤ٖ ثُي١ ٢ِ٣ صج٣ًل إ٣وثع ٛيٙ ثُوُٝز طي صظو٣وٜج أٝ ثٗؼٔجٜٓج.

 50ثُٔجهر 

هُٝز ؽٌف إٔ صوضٌؿ إهمجٍ صؼو٣َ ٝإٔ صووٓٚ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور. ٣ٝوّٞ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ػ٘وةي . ٣ؾٍٞ ١٧ 1

دئد٬ؽ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دجُضؼو٣َ ثُٔوضٌؿ ٓغ ؽِخ دئمطجًٙ دٔج إىث ًجٗش ٛيٙ ثُوٍٝ صقذي ػوو ٓؤصٌٔ ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف 

ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػ٠ِ ث٧هَ، ك٢ ؿؼٕٞ أًدؼز أشٌٜ ٖٓ  ُِ٘ظٌ ك٢ ث٫هضٌثفجس ٝثُضظ٣ٞش ػ٤ِٜج. ٝك٠ فجُز صؤ٤٣و عِظ

صج٣ًل ٛيث ثُضذ٤ِؾ، ػوو ٛيث ثُٔؤصٌٔ، ٣وػٞ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ إ٠ُ ػووٙ صقش ًػج٣ز ث٧ْٓ ثُٔضقور. ٣ٝووّ أ١ صؼو٣َ صؼضٔوٙ 

 أؿِذ٤ز ٖٓ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُقجػٌر ٝثُٔظٞصز ك٢ ثُٔؤصٌٔ إ٠ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٩هٌثًٙ.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ػ٘وٓج صوٌٙ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٨ُْٓ ثُٔضقور ٝصوذِٚ  1و٣َ ٣ضْ ثػضٔجهٙ ٝكوج ُِلوٌر . ٣ذوأ ٗلجى أ١ صؼ2

 ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز دؤؿِذ٤ز ثُغِغ٤ٖ.

. صٌٕٞ ثُضؼو٬٣س، ػ٘و دوء ٗلجىٛج، َِٓٓز ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ هذِضٜج ٝصذو٠ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ث٧مٌٟ َِٓٓز دؤفٌجّ 3

 ه٤ز ٝدؤ٣ز صؼو٬٣س ّجدوز صٌٕٞ هو هذِضٜج.ٛيٙ ث٫صلج

 51ثُٔجهر 

. ٣ضِو٠ ث٤ٓ٧ٖ ٨ُْٓ ثُٔضقور ٗض ثُضقلظجس ثُض٢ صذو٣ٜج ثُوٍٝ ٝهش ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ، ٣ٝوّٞ دضؼ٤ٜٔٔج ػ٠ِ 1

 ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ.

 . ٫ ٣ؾٍٞ إدوثء أ١ صقلع ٣ٌٕٞ ٓ٘جك٤ج ُٜوف ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ٝؿٌػٜج.2

ٝهش دضٞؽ٤ٚ إشؼجً دٜيث ثُٔؼ٠٘ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور، ثُي١ ٣وّٞ ػ٘وةي  . ٣ؾٍٞ ّقخ ثُضقلظجس ك٢ أ3١

 دئد٬ؽ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ دٚ. ٣ٝظذـ ٛيث ث٩شؼجً ٗجكي ثُٔلؼٍٞ ثػضذجًث ٖٓ صج٣ًل صِو٤ٚ ٖٓ هذَ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ.

 52ثُٔجهر 

ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور. ٣ٝظذـ  ٣ؾٍٞ ١٧ هُٝز ؽٌف إٔ صْ٘قخ ٖٓ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز دئشؼجً مط٠ صٌِّٚ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ

 ث٫ْٗقجح ٗجكيث دؼو ًٌٓٝ ّ٘ز ػ٠ِ صج٣ًل صِْْ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٛيث ث٩شؼجً.

 53ثُٔجهر 

 ٣ؼ٤ٖ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور ٝه٣ؼج ُٜيٙ ث٫صلجه٤ز.

 54ثُٔجهر 

ثُظ٤٘٤ز ٝثُؼٌد٤ز ٣ٞهع أطَ ٛيٙ ث٫صلجه٤ز ثُض٢ صضْجٟٝ ك٢ ثُقؾ٤ز ٗظٞطٜج دج٧ّذج٤ٗز ٝث٩ٗؾ٣َ٤ِز ٝث٤ٌُّٝز ٝ

 ٝثُل٤ٌْٗز، ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور.

ٝإعذجصج ُيُي، هجّ ثُٔلٞػٕٞ ثُٔٞهؼٕٞ أهٗجٙ، ثُٔنُٕٞٞ فْخ ث٧طٍٞ ٖٓ ؽجٗخ فٌٞٓجصْٜ، دجُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيٙ 

 ث٫صلجه٤ز.
 

 

  

 

 



ثُذٌٝصًٍٞٞ ث٫مض٤ج١ً ٫صلجه٤ز فوٞم ثُطلَ دشؤٕ ثشضٌثى ث٧ؽلجٍ ك٢ 

ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز
*

 

ثُوًٝر  263ثػضٔو ٝػٌع ُِضٞه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝث٫ٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٨ُْٓ ثُٔضقور 

 2000أ٣جً/ٓج٣ٞ  25ثٌُثدؼز ٝثُنْٕٔٞ ثُٔؤًك ك٢ 

 

  2002كذٌث٣ٌ  23همَ ف٤َ ثُ٘لجى ك٢ 

 

 إٕ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ،

ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ ث٫ُضَثّ ثُٞثّغ دجُؼَٔ ػ٠ِ صؼ٣ََ  (1)إى ٣شؾؼٜج ثُضؤ٤٣و ثُْجفن ٫صلجه٤ز فوٞم ثُطلَ

 فوٞم ثُطلَ ٝفٔج٣ضٜج،

ٝإى صؤًو ٖٓ ؽو٣و إٔ فوٞم ث٧ؽلجٍ صضطِخ فٔج٣ز مجطز، ٝصْضوػ٢ ث٫ّضٌٔثً ك٢ صق٤ْٖ فجُز 

 ث٧ؽلجٍ هٕٝ ص٤٤َٔ، كؼ٬ً ػٖ ص٘شتضْٜ ٝصٌد٤ضْٜ ك٢ ً٘ق ثُِْْ ٝث٧ٖٓ،

صؤع٤ٌ ػجً ٝٓضلش ػ٠ِ ث٧ؽلجٍ ٝٓج ُٜيث ثُٞػغ ٖٓ ٝإى صشؼٌ دجُؾَع ُٔج ُِٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز ٖٓ 

 ػٞثهخ ك٢ ث٧ؽَ ثُط٣َٞ ػ٠ِ ثّضوثٓز ثُِْْ ٝث٧ٖٓ ٝثُض٤ٔ٘ز،

ٝإى صو٣ٖ ثّضٜوثف ث٧ؽلجٍ ك٢ فج٫س ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز ٝثُٜؾٔجس ثُٔذجشٌر ػ٠ِ أٛوثف ٓق٤ٔز 

 ٍ ٓغَ ثُٔوثًُ ٝثُْٔضشل٤جس،دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ، دٔج ك٤ٜج أٓجًٖ صضْْ ػٔٞٓجً دضٞثؽو ًذ٤ٌ ٨ُؽلج

ٝمجطز إهًثؽٜج ثُضؾ٤٘و ث٩َُث٢ٓ أٝ  (2)ٝإى ص٬فع ثػضٔجه ثُ٘ظجّ ث٧ّج٢ّ ُِٔقٌٔز ثُؾ٘جة٤ز ثُو٤ُٝز

ثُطٞػ٢ ٨ُؽلجٍ هٕٝ ّٖ ثُنجْٓز ػشٌر أٝ ثّضنوثْٜٓ ٬ُشضٌثى ثُ٘شؾ ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز دٞطلٚ 

 ٤ُٝز ػ٠ِ ثُْٞثء،ؽ٣ٌٔز فٌح ك٢ ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز ثُو٤ُٝز ٝؿ٤ٌ ثُو

ٝإى صؼضذٌ ُيُي إٔ ٓٞثطِز صؼ٣ََ إػٔجٍ ثُقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج ك٢ ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ ٣ضطِخ ٣ٍجهر 

 فٔج٣ز ث٧ؽلجٍ ٖٓ ث٫شضٌثى ك٢ ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز،

ٖٓ ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ صقوه إٔ ثُٔوظٞه دجُطلَ، ٧ؿٌثع صِي ث٫صلجه٤ز، ٛٞ  1ٝإى ص٬فع إٔ ثُٔجهر 

ّ٘ز ٓج ُْ ٣ٌٖ دِؾ ّٖ ثٌُشو هذَ ىُي دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ثُٔ٘طذن ػ٠ِ  ٣18وَ ػٌٔٙ ػٖ  ًَ إْٗجٕ

 ثُطلَ،

ٝثهض٘جػجً ٜٓ٘ج دؤٕ دٌٝص٫ًًٞٞ ثمض٤ج٣ًجً ٬ُصلجه٤ز ٣ٌكغ ثُْٖ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ػ٘وٛج صؾ٤٘و ث٧شنجص ك٢ 

ثُي١ ٣وؼ٢ ثُوٞثس ثُِْٔقز ٝثشضٌثًْٜ ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز ٤ّْْٜ ْٓجٛٔز كؼجُز ك٢ ص٘ل٤ي ثُٔذوأ 

 دؤٕ صٌٕٞ ٓظجُـ ثُطلَ ثُلؼ٠ِ ثػضذجًثً أ٤ُٝجً ك٢ ؽ٤ٔغ ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ صضؼِن دج٧ؽلجٍ،

ٝإى ص٬فع إٔ ثُٔؤصٌٔ ثُو٢ُٝ ثُْجهُ ٝثُؼش٣ٌٖ ُِظ٤ِخ ث٧فٌٔ ٝث٬ٍُٜ ث٧فٌٔ ثُٔؼوٞه ك٢ ًجٕٗٞ 

ٌ٘ز ُؼٔجٕ ػوّ أٝط٠ ك٢ ؽِٔز أًٓٞ دؤٕ صضني أؽٌثف ثَُ٘ثع ًَ ثُنطٞثس ثُٔٔ 1995ث٧ٍٝ/ه٣ْٔذٌ 

 ثشضٌثى ث٧ؽلجٍ هٕٝ ّٖ ثُغجٓ٘ز ػشٌر ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز،

دشؤٕ فظٌ أّٞأ أشٌجٍ ػَٔ ث٧ؽلجٍ  182ٝإى صٌفخ دجػضٔجه ثصلجه٤ز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ًهْ 

، ٢ٛٝ ث٫صلجه٤ز ثُض٢ صقظٌ، 1999ٝث٩ؽٌثءثس ثُل٣ًٞز ُِوؼجء ػ٤ِٜج، دج٩ؽٔجع ك٢ ف٣ٌَثٕ/٤ٗٞ٣ٚ 

 ، ثُضؾ٤٘و ثُو١ٌْ أٝ ث٩ؽذج١ً ٨ُؽلجٍ ٫ّضنوثْٜٓ ك٢ ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز،ػٖٔ ؽِٔز أًٓٞ

ٝإى صو٣ٖ دذجُؾ ثُوِن صؾ٤٘و ث٧ؽلجٍ ٝصو٣ًذْٜ ٝثّضنوثْٜٓ هثمَ ٝػذٌ ثُقوٝه ثُٞؽ٤٘ز ك٢ ث٧ػٔجٍ 

ثُقٌد٤ز ٖٓ ؽجٗخ ثُٔؾٔٞػجس ثُِْٔقز ثُٔض٤َٔر ػٖ ثُوٞثس ثُِْٔقز ُِوُٝز، ٝإى صؼضٌف دْٔؤ٤ُٝز 

 ٖ دضؾ٤٘و ث٧ؽلجٍ ٝصو٣ًذْٜ ٝثّضنوثْٜٓ ك٢ ٛيث ثُظوه،ثُوجة٤ٔ

 ٝإى صيًٌ دجُضَثّ ًَ ؽٌف ك٢ أ١ َٗثع ِْٓـ دجُضو٤و دؤفٌجّ ثُوجٕٗٞ ث٩ْٗج٢ٗ ثُو٢ُٝ،

ٝإى صشوه ػ٠ِ إٔ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٫ ٣نَ دجُٔوجطو ٝثُٔذجها ثُٞثًهر ك٢ ٤ٓغجم ث٧ْٓ ثُٔضقور دٔج ك٤ٜج 

 ك٢ ثُوجٕٗٞ ث٩ْٗج٢ٗ، ٝثُٔؼج٤٣ٌ ىثس ثُظِز 51ثُٔجهر 

ٝإى صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج إٔ أٝػجع ثُِْْ ٝث٧ٖٓ دج٫ّض٘جه إ٠ُ ث٫فضٌثّ ثُضجّ ُِٔوجطو ٝثُٔذجها ثُٞثًهر 

ك٢ ث٤ُٔغجم ٝثُضو٤و دظٌٞى فوٞم ث٩ْٗجٕ ثُٞثؽذز ثُضطذ٤ن أٝػجع ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘ج ُقٔج٣ز ث٧ؽلجٍ فٔج٣ز 



 ٍ ث٧ؽ٘ذ٢،صجٓز ٫ٝ ٤ّٔج أع٘جء ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز ٝث٫فض٬

ٝإى صؼضٌف دج٫فض٤جؽجس ثُنجطز ُٜؤ٫ء ث٧ؽلجٍ ثُٔؼٌػ٤ٖ دظًٞر مجطز ُِضؾ٤٘و أٝ ث٫ّضنوثّ ك٢ 

 ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز دٔج ٣نجُق ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٗظٌثً ُٞػؼْٜ ث٫هضظجه١ أٝ ث٫ؽضٔجػ٢ أٝ ٗظٌثً ُؾْْٜ٘،

ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٤ُْج٤ّز ٫شضٌثى ٝإى ٫ ٣ـ٤خ ػٖ دجُٜج ػًٌٝر ٌٓثػجر ث٧ّذجح ثُؾي٣ًز ث٫هضظجه٣ز ٝ

 ث٧ؽلجٍ ك٢ ثَُ٘ثػجس ثُِْٔقز،

ٝثهض٘جػجً ٜٓ٘ج دؼًٌٝر صو٣ٞز ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ػ٠ِ ص٘ل٤ي ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ كؼ٬ً ػٖ إػجهر ثُضؤ٤َٛ 

 ثُذو٢ٗ ٝثُ٘ل٢ْ ٝإػجهر ث٩هٓجػ ث٫ؽضٔجػ٢ ٨ُؽلجٍ ػقج٣ج ثُٔ٘جٍػجس ثُِْٔقز،

ثشضٌثى ث٧ؽلجٍ ٝثُؼقج٣ج ٖٓ ث٧ؽلجٍ، ك٢ ٗشٌ ثُٔؼِٞٓجس  ٝإى صشؾغ ػ٠ِ ثشضٌثى ثُٔؾضٔغ، ٝمجطز

 ٝثُذٌثٓؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔضؼِوز دض٘ل٤ي ثُذٌٝصًٍٞٞ،

 هو ثصلوش ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:

 1ثُٔجهر 

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز ػ٤ِٔجً ُؼٔجٕ ػوّ ثشضٌثى أكٌثه هٞثصٜج ثُِْٔقز ثُي٣ٖ ُْ 

 شضٌثًجً ٓذجشٌثً ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز.٣ذِـٞث ثُغجٓ٘ز ػشٌر ٖٓ ثُؼٌٔ ث

 2ثُٔجهر 

صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػوّ مؼٞع ث٧شنجص ثُي٣ٖ ُْ ٣ذِـٞث ثُغجٓ٘ز ػشٌر ٖٓ ثُؼٌٔ ُِضؾ٤٘و ث٩ؽذج١ً 

 ك٢ هٞثصٜج ثُِْٔقز.

 3ثُٔجهر 

صٌكغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُقو ث٧ه٠ٗ ُْٖ صطٞع ث٧شنجص ك٢ هٞثصٜج ثُِْٔقز ثُٞؽ٤٘ز ػٖ ثُْٖ  - 1

ٖٓ ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ، آمير ك٢ ث٫ػضذجً ثُٔذجها ثُٞثًهر ك٢ صِي  38ٖٓ ثُٔجهر  3ر ك٢ ثُلوٌر ثُٔقوه

 ثُٔجهر، ٝٓؼضٌكز دقن ث٧شنجص هٕٝ ّٖ ثُغجٓ٘ز ػشٌر ك٢ فٔج٣ز مجطز دٔٞؽخ ث٫صلجه٤ز.

ٖٔ ثُقو صٞهع ًَ هُٝز ؽٌف إػ٬ٗجً َِٓٓجً دؼو ثُضظو٣ن ػ٠ِ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ أٝ ث٫ٗؼٔجّ إ٤ُٚ ٣ضؼ - 2

ث٧ه٠ٗ ُِْٖ ثُي١ صْٔـ ػ٘وٙ دجُضطٞع ك٢ هٞثصٜج ثُِْٔقز ثُٞؽ٤٘ز ٝٝطلجً ُِؼٔجٗجس ثُض٢ ثػضٔوصٜج 

 ُٔ٘غ كٌع ٛيث ثُضطٞع ؽذٌثً أٝ هٌْثً.

صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ صْٔـ دجُضطٞع ك٢ هٞثصٜج ثُِْٔقز ثُٞؽ٤٘ز هٕٝ ّٖ ثُغجٓ٘ز ػشٌر  - 3

 و أه٠ٗ:دجُضْٔي دجُؼٔجٗجس ٌُلجُز ٓج ٢ِ٣ ًق

 )أ( إٔ ٣ٌٕٞ ٛيث ثُضؾ٤٘و صطٞػجً فو٤و٤جً؛

 )ح( إٔ ٣ضْ ٛيث ثُضؾ٤٘و ثُطٞػ٢ دٔٞثكوز ْٓض٤ٌ٘ر ٖٓ ث٥دجء أٝ ث٧ٝط٤جء ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ٨ُشنجص؛

)ػ( إٔ ٣قظَ ٛؤ٫ء ث٧شنجص ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثٌُجِٓز ػٖ ثُٞثؽذجس ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٤ِٜج ٛيٙ ثُنوٓز 

 ثُؼ٣ٌٌْز؛

 نجص ه٬٤ًُ ٓٞعٞهجً دٚ ػٖ ّْٜ٘ هذَ هذُْٜٞ ك٢ ثُنوٓز ثُؼ٣ٌٌْز ثُٞؽ٤٘ز.)ه( إٔ ٣ووّ ٛؤ٫ء ث٧ش

ٌَُ هُٝز ؽٌف إٔ صؼٍَ إػ٬ٜٗج ك٢ أ١ ٝهش دئمطجً ُٜيث ثُـٌع ٣ٞؽٚ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ  - 4

ثُٔضقور ثُي١ ٣وّٞ دئد٬ؽ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف. ٣ٝومَ ٛيث ث٩مطجً ف٤َ ثُض٘ل٤ي ك٢ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ضِوجٙ 

 ك٤ٚ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ػ٠ِ ثُٔوثًُ ثُض٢ صو٣ٌٛج ثُوٞثس  ٫1 ٣٘طذن ثشضٌثؽ ًكغ ثُْٖ ثُٔيًًٞ ك٢ ثُلوٌر  - 5

ٖٓ ثصلجه٤ز فوٞم  29ٝ 28ثُِْٔقز ك٢ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف أٝ صوغ صقش ٤ّطٌصٜج صٔش٤جً ٓغ ثُٔجهص٤ٖ 

 ثُطلَ.

 4ثُٔجهر 

٤َٔر ػٖ ثُوٞثس ثُِْٔقز ١٧ هُٝز ك٢ أ١ ظٌف ٖٓ ٫ ٣ؾٍٞ إٔ صوّٞ ثُٔؾٔٞػجس ثُِْٔقز ثُٔض - 1

 ثُظٌٝف دضؾ٤٘و أٝ ثّضنوثّ ث٧شنجص هٕٝ ّٖ ثُغجٓ٘ز ػشٌر ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز.

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز ػ٤ِٔجً ُٔ٘غ ٛيث ثُضؾ٤٘و ٝث٫ّضنوثّ، دٔج ك٢ ىُي ثػضٔجه  - 2

 ٛيٙ ثُٔٔجًّجس.ثُضوثد٤ٌ ثُوج٤ٗٞٗز ث٬ٍُٓز ُقظٌ ٝصؾ٣ٌْ 



٫ ٣ؤعٌ صطذ٤ن ٛيٙ ثُٔجهر دٔٞؽخ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ػ٠ِ ثًٌَُٔ ثُوج٢ٗٞٗ ١٧ ؽٌف ك٢ أ١ َٗثع  - 3

 ِْٓـ.

 5ثُٔجهر 

٤ُِ ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٓج ٣ؾٍٞ صل٤ٌْٙ دؤٗٚ ٣ْضذؼو ث٧فٌجّ ثُٞثًهر ك٢ هجٕٗٞ هُٝز ؽٌف أٝ ك٢ 

 ؼ٢ دووً أًذٌ إ٠ُ إػٔجٍ فوٞم ثُطلَ.ثُظٌٞى ثُو٤ُٝز ٝثُوجٕٗٞ ث٩ْٗج٢ٗ ثُو٢ُٝ ٝثُض٢ صل

 6ثُٔجهر 

صضني ًَ هُٝز ؽٌف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ثُوج٤ٗٞٗز ٝث٩هث٣ًز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ٌُلجُز كؼج٤ُز  - 1

 ص٘ل٤ي ٝإػٔجٍ أفٌجّ ثُذٌٝصًٍٞٞ ك٢ ٗطجم ٣٫ٝضٜج.

غ ٝصؼ٣ََٙ دجُْذَ صضؼٜو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف د٘شٌ ٓذجها ٝأفٌجّ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ػ٠ِ ٗطجم ٝثّ - 2

 ث٬ُٔةٔز د٤ٖ ثُذجُـ٤ٖ ٝث٧ؽلجٍ ػ٠ِ ثُْٞثء.

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز ػ٤ِٔجً ٌُلجُز ص٣ٌْـ ث٧شنجص ثُٔؾ٘و٣ٖ أٝ  - 3

ثُْٔضنو٤ٖٓ ك٢ ث٧ػٔجٍ ثُقٌد٤ز ك٢ ٗطجم ٣٫ٝضٜج دٔج ٣ض٘جهغ ٓغ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، أٝ إػلجةْٜ ػ٠ِ 

صٞكٌ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػ٘و ثَُِّٝ ًَ ثُْٔجػور ث٬ُٔةٔز ُٜؤ٫ء ث٧شنجص ٗقٞ آمٌ ٖٓ ثُنوٓز. ٝ

 ُشلجةْٜ ؽْو٣جً ٝٗل٤ْجً ٩ٝػجهر إهٓجؽْٜ ثؽضٔجػ٤جً.

 7ثُٔجهر 

صضؼجٕٝ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ص٘ل٤ي ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، دٔج ك٢ ىُي ثُضؼجٕٝ ك٢ ٓ٘غ أ١ ٗشجؽ ٣٘جهغ  - 1

جػ ث٫ؽضٔجػ٢ ٨ُشنجص ثُي٣ٖ ٣وؼٕٞ ػقج٣ج أكؼجٍ ص٘جهغ ثُذٌٝصًٍٞٞ ٝك٢ إػجهر ثُضؤ٤َٛ ٝإػجهر ث٩هٓ

ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، دٔج ك٢ ىُي ٖٓ م٬ٍ ثُضؼجٕٝ ثُضو٢٘ ٝثُْٔجػور ثُٔج٤ُز. ٣ٝضْ ث٫ػط٬ع دٜيٙ 

 ثُْٔجػور ٝدٜيث ثُضؼجٕٝ دجُضشجًٝ ٓغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز ٝثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز ىثس ثُظِز.

ط٤غ صوو٣ْ ٛيٙ ثُْٔجػور دضوو٣ٜٔج ٖٓ م٬ٍ ثُذٌثٓؼ ثُوجةٔز ثُٔضؼوهر صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ صْض - 2

ث٧ؽٌثف أٝ ثُغ٘جة٤ز أٝ ثُذٌثٓؼ ث٧مٌٟ أٝ ٖٓ م٬ٍ أًٓٞ أمٌٟ ٜٓ٘ج إٗشجء ط٘وٝم صذٌػجس ٝكوجً 

 ُوٞثػو ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز.

 8ثُٔجهر 

ي دجُْ٘ذز ُٜج، صو٣ٌٌثً صووّ ًَ هُٝز ؽٌف، ك٢ ؿؼٕٞ ّ٘ض٤ٖ دؼو همٍٞ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ف٤َ ثُض٘ل٤ - 1

إ٠ُ ُؾ٘ز فوٞم ثُطلَ، ٝصٞكٌ ك٤ٚ ٓؼِٞٓجس شجِٓز ػٖ ثُضوثد٤ٌ ثُض٢ ثصنيصٜج ُض٘ل٤ي أفٌجّ ثُذٌٝصًٍٞٞ، 

 دٔج ك٢ ىُي ثُضوثد٤ٌ ثُٔضنير ُض٘ل٤ي ث٧فٌجّ ثُٔضؼِوز دج٫شضٌثى ٝثُضؾ٤٘و.

ٜٓج إ٠ُ ُؾ٘ز فوٞم ثُطلَ، دؼو صوو٣ْ ثُضو٣ٌٌ ثُشجَٓ صوًػ ًَ هُٝز ؽٌف ك٢ ثُضوج٣ًٌ ثُض٢ صوو - 2

ٖٓ ث٫صلجه٤ز، أ٣ز ٓؼِٞٓجس إػجك٤ز ك٢ طوه ص٘ل٤ي ثُذٌٝصًٍٞٞ. ٝصووّ ثُوٍٝ ث٧مٌٟ  44ٝكوجً ُِٔجهر 

 ث٧ؽٌثف ك٢ ثُذٌٝصًٍٞٞ صو٣ٌٌثً ًَ مِٔ ّ٘ٞثس.

٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز فوٞم ثُطلَ إٔ صطِخ ٖٓ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف صوو٣ْ ٣َٓو ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضظِز دض٘ل٤ي  - 3

 ثُذٌٝصًٍٞٞ.ٛيث 

 9ثُٔجهر 

 ٣لضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ أٓجّ أ١ هُٝز ؽٌف ك٢ ث٫صلجه٤ز أٝ ٓٞهؼز ػ٤ِٜج. - 1

٣نؼغ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ُِضظو٣ن أٝ ٣ضجؿ ث٫ٗؼٔجّ إ٤ُٚ ١٧ هُٝز. ٝصٞهع طٌٞى ثُضظو٣ن أٝ  - 2

 ث٫ٗؼٔجّ ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور.

دظلضٚ ثُٞه٣غ ٬ُصلجه٤ز ٝثُذٌٝصًٍٞٞ دئد٬ؽ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ث٫صلجه٤ز ٣وّٞ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ  - 3

 .3ٝؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ ٝهؼش ػ٤ِٜج دئ٣وثع ًَ طي ٖٓ طٌٞى ث٩ػ٬ٕ ػ٬ًٔ دجُٔجهر 

 10ثُٔجهر 

 جّ.٣ذوأ ٗلجى ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ دؼو ع٬عز أشٌٜ ٖٓ إ٣وثع ثُظي ثُؼجشٌ ٖٓ طٌٞى ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔ - 1

دجُْ٘ذز ٌَُ هُٝز صظوم ػ٠ِ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، أٝ ص٘ؼْ إ٤ُٚ دؼو همُٞٚ ف٤َ ثُ٘لجى، ٣ذوأ ٗلجى ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ  - 2

 دؼو شٌٜ ٝثفو ٖٓ صج٣ًل إ٣وثػٜج طي ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ.

 11ثُٔجهر 



إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٣ؾٍٞ ١٧ هُٝز ؽٌف إٔ صْ٘قخ ٖٓ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ك٢ أ١ ٝهش دٔٞؽخ إمطجً ًضجد٢ ٣ٞؽٚ  - 1

٨ُْٓ ثُٔضقور ثُي١ ٣وّٞ دؼوٛج دئػ٬ّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ث٧مٌٟ ك٢ ث٫صلجه٤ز ٝؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُض٢ ٝهؼش ػ٠ِ ث٫صلجه٤ز. 

٣ٝظذـ ث٫ْٗقجح ٗجكيثً دؼو ّ٘ز ٖٓ صج٣ًل ثّض٬ّ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور ُ٪مطجً. ٌُٖٝ إىث ًجٗش ثُوُٝز ثُطٌف 

 ِْقجً ػ٘و ثٗوؼجء صِي ثُْ٘ز، ٫ ٣ذوأ ٗلجى ث٫ْٗقجح هذَ ثٗضٜجء ثَُ٘ثع ثُِْٔـ.ثُْٔ٘قذز صنٞع َٗثػجً ٓ

٫ ٣ضٌصخ ػ٠ِ ٛيث ث٫ْٗقجح إػلجء ثُوُٝز ثُطٌف ٖٓ ثُضَثٓجصٜج دٔٞؽخ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ك٢ طوه أ١ كؼَ ٣وغ  - 2

ثً ثُ٘ظٌ ك٢ أ١ ْٓؤُز صٌٕٞ هذَ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ظذـ ك٤ٚ ث٫ْٗقجح ٗجكيثً. ٫ٝ ٣نَ ٛيث ث٫ْٗقجح دؤ١ فجٍ دجّضٌٔ

 دجُلؼَ ه٤و ثُ٘ظٌ أٓجّ ثُِؾ٘ز هذَ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ظذـ ك٤ٚ ث٫ْٗقجح ٗجكيثً.

 12ثُٔجهر 

١٧ هُٝز ؽٌف إٔ صوضٌؿ صؼو٬٣ً صٞهػٚ ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور. ٝػ٠ِ إعٌ ىُي ٣وّٞ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ دئد٬ؽ  - 1

إ٤ُٜج إػ٬ٓٚ دٔج إىث ًجٗش صقذي ػوو ٓؤصٌٔ ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف ُِ٘ظٌ ك٢  ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دجُضؼو٣َ ثُٔوضٌؿ، ؽجُذجً 

ثُٔوضٌفجس ٝثُضظ٣ٞش ػ٤ِٜج. كئىث فذي عِظ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػ٠ِ ث٧هَ، ك٢ ؿؼٕٞ أًدؼز شًٜٞ ٖٓ صج٣ًل ٛيث 

ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ث٩د٬ؽ، ػوو ٛيث ثُٔؤصٌٔ، ػووٙ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ دٌػج٣ز ث٧ْٓ ثُٔضقور. ٣ٝؼٌع أ١ صؼو٣َ صؼضٔوٙ أؿِذ٤ز 

 ثُقجػٌر ٝثُٔظٞصز ك٢ ثُٔؤصٌٔ ػ٠ِ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٩هٌثًٙ.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٓض٠ أهٌصٚ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٨ُْٓ ثُٔضقور ٝهذِضٚ أؿِذ٤ز  ٣1ذوأ ٗلجى ثُضؼو٣َ ثُٔؼضٔو ٝكوجً ُِلوٌر  - 2

 عِغ٢ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف.

ض٢ هذِضٚ، د٤٘ٔج صظَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ث٧مٌٟ َِٓٓز دؤفٌجّ ٓض٠ دوأ ٗلجى ثُضؼو٣َ، ٣ظذـ َِٓٓجً ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُ - 3

 ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٝدؤ١ صؼو٬٣س ّجدوز صٌٕٞ هو هذِضٜج.

  13ثُٔجهر 
٣ٞهع ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، ثُي١ صضْجٟٝ ٗظٞطٚ ث٧ّذج٤ٗز ٝث٣َ٤ٌِٗ٩ز ٝث٤ٌُّٝز ٝثُظ٤٘٤ز ٝثُؼٌد٤ز ٝثُل٤ٌْٗز  - 1

 ك٢ فؾ٤ضٜج ك٢ ٓقلٞظجس ث٧ْٓ ثُٔضقور.

٣ٌَّ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ثُٔضقور ْٗنجً ٓظوهز ٖٓ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ إ٠ُ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ث٫صلجه٤ز  - 2

 ٝؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُٔٞهؼز ػ٤ِٜج.
 

 

 

 

 

 

 

 



ثُذٌٝصًٍٞٞ ث٫مض٤ج١ً ٫صلجه٤ز فوٞم ثُطلَ دشؤٕ د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ 

ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٫دجف٤ز 
*

 

ثُوًٝر  263ه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝث٫ٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٨ُْٓ ثُٔضقور ثػضٔو ٝػٌع ُِضٞ

 2000أ٣جً/ٓج٣ٞ  25ثٌُثدؼز ٝثُنْٕٔٞ ثُٔؤًك ك٢ 

 

  ٣2002٘ج٣ٌ  18همَ ف٤َ ثُ٘لجى ك٢ 

 

 إٕ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ،

 21ٝ 11ٝ 1 ٤ّٔج ثُٔٞثه ( ٝص٘لي أفٌجٜٓج، 1٫ٝإى صٌٟ أٗٚ ٢ٌُ صضقون أؿٌثع ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ)

، ٣ؾوً إٔ صو٤ّْ ثُضوثد٤ٌ ثُض٢ ٣٘ذـ٢ ُِوٍٝ ث٧ؽٌثف إٔ صضنيٛج ٌُلجُز فٔج٣ز 36ٝ 35ٝ 34ٝ 33ٝ 32ٝ

 ثُطلَ ٖٓ د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز،

٬ٍ ث٫هضظجه١ ٖٝٓ أهثء ٝإى صٌٟ أ٣ؼجً إٔ ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ صِْْ دقن ثُطلَ ك٢ ثُقٔج٣ز ٖٓ ث٫ّضـ

أ١ ػَٔ ٣قضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ مط٤ٌثً أٝ ٣ؼٌهَ صؼ٤ِْ ثُطلَ أٝ ٣ؼٌ دظقز ثُطلَ أٝ د٘ٔجةٚ ثُذو٢ٗ أٝ ثُؼو٢ِ 

 أٝ ثٌُٝف٢ أٝ ثُنِو٢ أٝ ث٫ؽضٔجػ٢،

ٝإى ٣ْجًٝٛج دجُؾ ثُوِن إٍثء ث٫صؾجً ثُو٢ُٝ دج٧ؽلجٍ ثُٞثّغ ثُ٘طجم ٝثُٔضَث٣و ٝىُي ُـٌع د٤غ 

 ُْٜ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز،ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬

ٝإى ٣ْجًٝٛج ػ٤ٔن ثُوِن إٍثء ثُٔٔجًّز ثُٔ٘ضشٌر ٝثُٔضٞثطِز ثُٔضٔغِز ك٢ ث٤ُْجفز ثُؾ٤ْ٘ز ثُض٢ 

٣ضؼٌع ُٜج ث٧ؽلجٍ دشٌَ مجص، ٗظٌثً ٧ٜٗج ٓٔجًّز صشؾغ دظًٞر ٓذجشٌر ػ٠ِ د٤غ ث٧ؽلجٍ 

 ٝثّضـ٬ُْٜ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز،

ف دؤٕ ػوهثً ٖٓ ثُٔؾٔٞػجس شو٣ور ثُؼؼق، دٔج ك٤ٜج ثُطل٬س، صٞثؽٚ مطٌثً ًذ٤ٌثً هٞثٓٚ ٝإى صؼضٌ

 ث٫ّضـ٬ٍ ثُؾ٢ْ٘، ٝإٔ ثُطلـ٬س ٣ٔغِٖ كتز ْٓضـِّز دشٌَ ٫ ٓض٘جّخ ػ٠ِ طؼ٤و ٖٓ ٣ُْضـَ ؽ٤ْ٘جً،

 ٝإى ٣ْجًٝٛج ثُوِن إٍثء صٞثكٌ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز دشٌَ ٓضَث٣و ػ٠ِ شذٌز ث٩ٗضٌٗش ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ

ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جس ثُ٘جشتز، ٝإى صش٤ٌ إ٠ُ ثُٔؤصٌٔ ثُو٢ُٝ ٌُٔجكقز ثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ػ٠ِ 

( ٫ٝ ٤ّٔج ٓج ثٗض٠ٜ إ٤ُٚ ٛيث ثُٔؤصٌٔ ٖٓ هػٞر إ٠ُ صؾ٣ٌْ إٗضجػ ٝص٣ٍٞغ 1999شذٌـز ث٩ٗضٌٗش )ك٤٤٘ج، 

ػٔوثً ٝثُض٣ٌٝؼ ُٜج ٝإى صشوه ػ٠ِ ٝصظو٣ٌ ٝدظ ٝثّض٤ٌثه ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ثُٔضؼِوز دج٧ؽلجٍ ٝف٤جٍصٜج 

 أ٤ٔٛز ثُضؼجٕٝ ث٧ٝعن ٝثُشٌثًز د٤ٖ ثُقٌٞٓجس ٝثُظ٘جػز ثُٔضٔغِز ك٢ ث٩ٗضٌٗش،

ٝإى صؼضوو إٔ ثُوؼجء ػ٠ِ د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ٤ّض٤ٌْ 

ُضنِق ٝثُلوٌ ٝثُضلجٝس ك٢ دجػضٔجه ٜٗؼ ؽجٓغ، ٣ضظوٟ ُِؼٞثَٓ ثُْٔجٛٔز ك٢ ىُي ٝثُض٢ صشَٔ ث

ْٓض٣ٞجس ثُومَ ٝث٤ُٜجًَ ث٫ؽضٔجػ٤ز ث٫هضظجه٣ز ثُؾجةٌر ٝصؼطَ ثُوًٝ ثُي١ صؤه٣ٚ ث٧ٌّ ٝث٫كضوجً إ٠ُ 

ثُضٌد٤ز ٝثُٜؾٌر ٖٓ ث٣ً٧جف إ٠ُ ثُٔوٕ ٝثُض٤٤َٔ ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ٗٞع ثُؾِ٘ ٝثُِْٞى ثُؾ٢ْ٘ ث٬ُْٓؤٍٝ 

 ٝثَُ٘ثػجس ثُِْٔقز ٝث٫صؾجً دج٧ؽلجٍ،ٖٓ ؽجٗخ ثٌُذجً ٝثُٔٔجًّجس ثُضو٤ِو٣ز ثُؼجًر 

ٝثػضوجهثً ٜٓ٘ج أٗٚ ٣َِّ ديٍ ؽٜٞه ٌُكغ ْٓضٟٞ ثُٞػ٢ ثُؼجّ دجُقو ٖٓ ؽِخ ثُْٔض٤ٌِٜٖ ػ٠ِ د٤غ 

ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ٝإهًثًجً ٜٓ٘ج ٤ٔٛ٧ز صؼ٣ََ ثُشٌثًز ثُؼج٤ُٔز 

 ْضٟٞ إٗلجى ثُوٞث٤ٖٗ ػ٠ِ ثُظؼ٤و ثُٞؽ٢٘،د٤ٖ ًجكز ثُؾٜجس ثُلجػِز ٝصق٤ْٖ ٓ

ٝإى ص٬فع أفٌجّ ثُظٌٞى ثُوج٤ٗٞٗز ثُو٤ُٝز ىثس ثُؼ٬هز دقٔج٣ز ث٧ؽلجٍ دٔج ك٤ٜج ثصلجه٤ز ٫ٛج١ دشؤٕ 

فٔج٣ز ث٧ؽلجٍ ٝثُضؼجٕٝ ك٢ ٓؾجٍ ثُضذ٢٘ ػ٠ِ ثُظؼ٤و ثُو٢ُٝ، ٝثصلجه٤ز ٫ٛج١ دشؤٕ ثُؾٞثٗخ ثُٔو٤ٗز 

جه٤ز ٫ٛج١ دشؤٕ ث٣٫ُٞز ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُوجٕٗٞ ثُٔ٘طذن ٝث٫ػضٌثف ٝثُض٘ل٤ي ٬ُمضطجف ثُو٢ُٝ ٨ُؽلجٍ ٝثصل

 182ٝثُضؼجٕٝ ك٢ ٓؾجٍ ثُْٔؤ٤ُٝز ث٧د٣ٞز ٝثُضوثد٤ٌ ُقٔج٣ز ث٧ؽلجٍ ٝثصلجه٤ز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ًهْ 

 ثُٔضؼِوز دقظٌ أّٞأ أشٌجٍ ػَٔ ث٧ؽلجٍ ٝثصنجى صوثد٤ٌ ك٣ًٞز ُِوؼجء ػ٤ِٜج،

ثُـجُخ ثُي١ ُو٤ضٚ ثصلجه٤ز فوٞم ثُطلَ، ٓج ٣ظٌٜ ٝؽٞه ثُضَثّ شجةغ دضؼ٣ََ ٝفٔج٣ز  ٝإى ٣شؾؼٜج ثُضؤ٤٣و

 فوٞم ثُطلَ،



ٝثػضٌثكجً ٜٓ٘ج دؤ٤ٔٛز ص٘ل٤ي أفٌجّ دٌٗجٓؼ ثُؼَٔ ُٔ٘غ د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ 

ٌُٔجكقز ث٫ّضـ٬ٍ ثُؾ٢ْ٘ ٝث٩ػ٬ٕ ٝدٌٗجٓؼ ثُؼَٔ ثُٔؼضٔو٣ٖ ك٢ ثُٔؤصٌٔ ثُؼج٢ُٔ  (2)ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز

ّٝجةٌ  (3) 1996آح/أؿْطِ  31إ٠ُ  27ثُضؾج١ً ٨ُؽلجٍ ثُي١ ُػوو ك٢ ثّضٌُْٜٞ ك٢ ثُلضٌر ٖٓ 

 ثُوٌثًثس ٝثُضٞط٤جس ىثس ثُؼ٬هز دٜيث ثُٔٞػٞع ثُظجهًر ػٖ ث٤ُٜتجس ثُو٤ُٝز ثُٔنضظز،

فٔج٣ز ثُطلَ ٝٗٔجةٚ دشٌَ ٝإى صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج أ٤ٔٛز ثُضوج٤ُو ٝثُو٤ْ ثُغوجك٤ز ٌَُ شؼخ ٖٓ أؽَ 

 ٓض٘جّن.

 هو ثصلوش ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:

  1ثُٔجهر 

صقظٌ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ًٔج ٛٞ ٓ٘ظٞص 

 ػ٤ِٚ ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ.

  2ثُٔجهر 

 ُـٌع ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ:

ؼجٙ ٗوَ ؽلَ ٖٓ ؽجٗخ أ١ شنض أٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ )أ( ٣ُوظو دذ٤غ ث٧ؽلجٍ أ١ كؼَ أٝ صؼجَٓ ٣ضْ دٔوض

 ث٧شنجص إ٠ُ شنض آمٌ ُوجء ٌٓجكؤر أٝ أ١ شٌَ آمٌ ٖٓ أشٌجٍ ثُؼٞع؛

)ح( ٣ُوظو دجّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُذـجء ثّضنوثّ ؽلَ ُـٌع أٗشطز ؽ٤ْ٘ز ُوجء ٌٓجكؤر أٝ أ١ شٌَ 

 آمٌ ٖٓ أشٌجٍ ثُؼٞع؛

صظ٣ٌٞ أ١ ؽلَ، دؤ١ ٤ِّٝز ًجٗش، ٣ٔجًُ ٓٔجًّز )ػ( ٣ُوظو دجّضـ٬ٍ ث٧ؽلجٍ ك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز 

فو٤و٤ز أٝ دجُٔقجًجر أٗشطز ؽ٤ْ٘ز ط٣ٌقز أٝ أ١ صظ٣ٌٞ ٨ُػؼجء ثُؾ٤ْ٘ز ُِطلَ ٩شذجع ثٌُؿذز 

 ثُؾ٤ْ٘ز أّجّج.

  3ثُٔجهر 

صٌلَ ًَ هُٝز ؽٌف إٔ صـط٢، ًقو أه٠ٗ، ث٧كؼجٍ ٝث٧ٗشطز ثُضج٤ُز صـط٤ز ًجِٓز دٔٞؽخ هجٜٗٞٗج  - 1

هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ك٤ٜج ّٞثء أًجٗش ٛيٙ ثُؾٌثةْ صٌصٌخ ٓق٤ِجً أٝ ه٤ُٝجً أٝ ًجٗش صٌصٌخ ػ٠ِ ثُؾ٘جة٢ أٝ 

 أّجُ كٌه١ أٝ ٓ٘ظْ:

ف ك٢ ثُٔجهر  ٌَّ  :2)أ( ك٢ ٤ّــــجم د٤غ ث٧ؽلجٍ ًٔج ٛٞ ٓؼ

 ' ػٌع أٝ ص٤ِْْ أٝ هذٍٞ ؽلَ دؤ١ ؽ٣ٌوز ًجٗش ُـٌع ٖٓ ث٧ؿٌثع ثُضج٤ُز:1'

 )أ( ث٫ّضـ٬ٍ ثُؾ٢ْ٘ ُِطلَ؛

 ح( ٗوَ أػؼجء ثُطلَ صٞم٤جً ٌُِدـ؛)

 )ػ( صْن٤ٌ ثُطلَ ُؼَٔ ه١ٌْ؛

' ثُو٤جّ، ٤ًّٞؾ، دجُقلَ ؿ٤ٌ ث٬ُةن ػ٠ِ إهٌثً صذ٢٘ ؽلَ ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُي١ ٣شٌَ مٌهجً 2'

 ُِظٌٞى ثُوج٤ٗٞٗز ثُٞثؽذز ثُضطذ٤ن دشؤٕ ثُضذ٢٘؛

ف ك٢ )ح( ػٌع أٝ صؤ٤ٓـٖ أٝ صود٤ـٌ أٝ صوو٣ْ ؽلَ ُـٌع ثّضـ٬ُٚ كــ٢ ثُذ ٌَّ ـجء ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔؼ

 ؛2ثُٔجهر 

)ػ( ٝإٗضجػ أٝ ص٣ٍٞغ أٝ ٗشٌ أٝ ثّض٤ٌثه أٝ صظو٣ٌ أٝ ػٌع أٝ د٤غ أٝ ف٤جٍر ٓٞثه إدجف٤ز ٓضؼِوز 

ف ك٢ ثُٔجهر  ٌَّ  .2دجُطلَ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔؼ

ًٛ٘جً دؤفٌجّ ثُوجٕٗٞ ثُٞؽ٢٘ ُِوُٝز ثُطٌف، ٣٘طذن ثُش٢ء ٗلْٚ ػ٠ِ أ١ ٓقجُٝز ص٢ٌٓ إ٠ُ  - 2

 أ١ ٖٓ ٛيٙ ث٧كؼجٍ أٝ ثُضٞثؽؤ أٝ ثُٔشجًًز ك٢ أ١ ٜٓ٘ج. ثًصٌجح

صضني ًَ هُٝز ؽٌف ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ثُض٢ صؾؼَ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ٓٞؽذز ُِؼوٞدجس ثُٔ٘جّذز ٝثُض٢ صؼغ  - 3

 ك٢ ث٫ػضذجً مطًٞر ؽجدؼٜج.

ثٌُث٤ٓز إ٠ُ  صوّٞ، ػ٘و ث٫هضؼجء، ًَ هُٝز ؽٌف، ًٛ٘جً دؤفٌجّ هجٜٗٞٗج ثُٞؽ٢٘، دجصنجى ث٩ؽٌثءثس - 4

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. ًٝٛ٘جً  1صقو٣و ْٓؤ٤ُٝز ث٧شنجص ث٫ػضذج٤٣ًٖ ػٖ ثُؾٌثةْ ثُٔقوهر ك٢ ثُلوٌر 

دجُٔذجها ثُوج٤ٗٞٗز ُضِي ثُوُٝز ثُطٌف هو صٌٕٞ ْٓؤ٤ُٝز ث٧شنجص ث٫ػضذج٤٣ًٖ ٛيٙ ؽ٘جة٤ز أٝ ٓو٤ٗز 



 أٝ إهث٣ًز.

هث٣ًز ث٬ُٔةٔز ثُض٢ صٌلَ صظٌف ؽ٤ٔغ صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًجكز ث٩ؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ٝث٩ - 5

ث٧شنجص ثُٔشج٤ًًٖ ك٢ ػ٤ِٔز صذ٢٘ ؽلَ صظٌكجً ٣ضٔش٠ ٓغ ثُظٌٞى ثُوج٤ٗٞٗز ثُو٤ُٝز ثُٞثؽذز 

 ثُضطذ٤ن.

  4ثُٔجهر 

صضني ًَ هُٝز ؽٌف ٓج صٌثٙ ػ٣ًٌٝجً ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ٩هجٓز ٣٫ٝضٜج ثُوؼجة٤ز ػ٠ِ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً  - 1

ػ٘وٓج صٌصٌخ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ك٢ إه٤ِٜٔج أٝ ػ٠ِ ٓضٖ ّل٤٘ز أٝ ؽجةٌر  3هر ٖٓ ثُٔج 1إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 

 ْٓؾِز ك٢ صِي ثُوُٝز.

٣ؾٍٞ ٌَُ هُٝز ؽٌف إٔ صضني ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ٓج صٌثٙ ػ٣ًٌٝجً ٩هجٓـــز ٣٫ٝضٜج ػِـ٠ ثُؾٌثةْ ثُٔشـجً  - 2

 ك٢ ثُقج٫س ثُضج٢ُ ىًٌٛج: 3ٖٓ ثُٔجهر  1إ٤ُٜـج ك٢ ثُلوٌر 

 ُٔؾٌّ ثُٔضْٜ ٓٞثؽ٘جً ٖٓ ٓٞثؽ٢٘ صِي ثُوُٝز أٝ شنظجً ٣و٤ْ ػجهر ك٢ إه٤ِٜٔج؛)أ( ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ث

 )ح( ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُؼق٤ز ٓٞثؽ٘جً ٖٓ ٓٞثؽ٢٘ صِي ثُوُٝز.

صضني ًَ هُٝز ؽٌف ٓج صٌثٙ ػ٣ًٌٝجً ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ٩هجٓز ٣٫ٝضٜج ثُوؼجة٤ز ػ٠ِ ثُؾٌثةْ ث٥ٗق  - 3

٢ إه٤ِٜٔج ٫ٝ صوّٞ دض٤ِْٔٚ أٝ ص٤ِْٜٔج إ٠ُ هُٝز ؽٌف ىًٌٛج ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُٔؾٌّ ثُٔضْٜ ٓٞؽٞهثً ك

 أمٌٟ ػ٠ِ أّجُ إٔ ثُؾ٣ٌٔز ثًصٌذٜج ٓٞثؽٖ ٖٓ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج.

 ٫ ٣ْضذؼو ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ أ١ ٣٫ٝز هؼجة٤ز ؽ٘جة٤ز صٔجًُ ٝكوجً ُِوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ. - 4

  5ثُٔجهر 

دٞطلٜج ؽٌثةْ صْضٞؽـخ ص٤ِْـْ  ٓوًؽز 3ٖٓ ثُٔجهر  1صؼضذٌ ثُؾٌثةْ ثُٔشـجً إ٤ُٜـج كـ٢ ثُلوٌر  - 1

ٌٓصٌذ٤ٜج ك٢ أ١ ٓؼجٛور ُض٤ِْـْ ثُٔؾ٤ٌٓـٖ هجةٔـز د٤ـٖ ثُـوٍٝ ث٧ؽـٌثف ٝصوًػ دٞطلٜج ؽٌثةْ 

صْضٞؽخ ص٤ِْْ ٌٓصٌذ٤ٜج ك٢ ًَ ٓؼجٛور ُض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ صذٌّ ك٢ ٝهش ٫فن ك٤ٔج د٤ٖ ٛيٙ ثُوٍٝ ٝكوجً 

 ُِشٌٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ٛيٙ ثُٔؼجٛوثس.

صِوش هُٝز ؽٌف صؾؼَ ص٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ ٓشٌٝؽجً دٞؽٞه ٓؼجٛور ؽِذجً ُض٤ِْْ ٓـؾٌّ ٖٓ هُٝـز إىث  - 2

ؽـٌف أمـٌٟ ٫ صٌدطٜج دٜج ٓؼجٛور ُض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ ٣ؾٍٞ ُٜج إٔ صؼضذٌ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ هج٤ٗٞٗجً 

هجٕٗٞ  ُض٤ِْْ ثُٔؾٌّ ك٤ٔج ٣ضؼِن دضِي ثُؾٌثةْ. ٣ٝؾخ إٔ ٣نؼغ ثُض٤ِْْ ُِشٌٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢

 ثُوُٝز ثُٔضِو٤ز ُِطِخ.

ػ٠ِ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ ٫ صؾؼَ ص٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ ٓشٌٝؽجً دٞؽٞه ٓؼجٛور إٔ صؼجَٓ ٛيٙ ثُؾٌثةْ  - 3

دٞطلٜج ؽٌثةْ صْضٞؽخ ص٤ِْْ ٌٓصٌذ٤ٜج ُذؼؼٜج ثُذؼغ ًٛ٘جً دجُشٌٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ 

 ثُوُٝز ثُٔضِو٤ز ُِطِخ.

ٌثع ص٤ِْْ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ُِٔؾ٤ٌٖٓ دؼؼٜج ُذؼغ، ًٔج ُٞ أٜٗج ثًصٌذش صؼجَٓ ٛيٙ ثُؾٌثةْ، ٧ؿ - 4

 .٫4 ك٢ ثٌُٔجٕ ثُي١ فوعش ك٤ٚ دَ ك٢ أهج٤ُْ ثُوٍٝ ثُٔطِٞح ٜٓ٘ج إهجٓز ٣٫ٝضٜج ثُوؼجة٤ز ٝكوجً ُِٔجهر 

ر ٖٓ ثُٔجه 1إىث ٓج هُوّ ؽِخ ُض٤ِْْ ٓؾٌّ ك٤ٔج ٣ضؼِن دؾ٣ٌٔز ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُٞثًه ىًٌٛج ك٢ ثُلوٌر  - 5

ٝإىث ٓج ًجٗش ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔضِو٤ز ُِطِخ ٫ صِْْ أٝ ُٖ صِْْ ثُٔؾٌّ، ثّض٘جهثً إ٠ُ ؽ٤ْ٘ز ثُٔؾٌّ  3

٣ؾخ ػ٠ِ صِي ثُوُٝز إٔ صضني ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ُؼٌع ثُقجُز ػ٠ِ ثُِْطجس ثُٔنضظز ك٤ٜج ُـٌع 

 ثُٔوجػجر.

  6ثُٔجهر 

إ٠ُ دؼؼٜج ثُذؼغ ك٤ٔج ٣ضؼِن دؼ٤ِٔجس صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دضوو٣ْ أهظ٠ هوً ٖٓ ثُْٔجػور  - 1

 1ثُضقو٤ن أٝ ث٩ؽٌثءثس ثُؾ٘جة٤ز أٝ إؽٌثءثس ص٤ِْْ ثُٔؾٌّ ك٤ٔج ٣ضظَ دجُؾٌثةْ ثُٔقوهر ك٢ ثُلوٌر 

، دٔج ك٢ ىُي صوو٣ْ ثُْٔجػور ك٢ ٓؾجٍ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓج ك٢ فٍٞصٜج ٖٓ أهُز ٫ٍٓز ُٜيٙ 3ٖٓ ثُٔجهر 

 ث٩ؽٌثءثس.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر دٔج ٣ضٔش٠ ٓغ ٓج هو ٣ٞؽو د٤ٜ٘ج  1ثٓجصٜج دٔٞؽخ ثُلوٌر صل٢ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دجُضَ - 2



ٖٓ ٓؼجٛوثس أٝ صٌص٤ذجس أمٌٟ ُضوو٣ْ ثُْٔجػور ثُوؼجة٤ز. ٝك٢ فجُز ػوّ ٝؽٞه ٓغَ ٛيٙ ثُٔؼجٛوثس أٝ 

 ثُضٌص٤ذجس صووّ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُْٔجػور ُذؼؼٜج ثُذؼغ ٝكوجً ُوجٜٗٞٗج ثُٔق٢ِ.

  7ثُٔجهر 

 ؽٌثف، دٔج ٣ضلن ٓغ أفٌجّ هجٜٗٞٗج ثُٞؽ٢٘ دٔج ٢ِ٣:صوّٞ ثُوٍٝ ث٧

 )أ( ثصنجى ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ٢ٌُ ٣ض٠ْ٘ إؽٌثء ثُقؾَ ٝثُٔظجهًر ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٬ُٔةْ ُٔج ٢ِ٣:

' ثُٔٔضٌِجس ٓغَ ثُٔٞثه ٝثُٔٞؽٞهثس ٝؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُٔؼوثس ثُض٢ صْضنوّ ٫ًصٌجح ثُؾٌثةْ ثُٔشجً 1'

 ٤َٜ ثًصٌجدٜج؛إ٤ُٜج ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ أٝ ُضْ

 ' ثُؼٞثةو ثُٔضؤص٤ز ٖٓ ٛيٙ ثُؾٌثةْ؛2'

)ح( ص٘ل٤ي ثُطِذجس ثُٞثًهر ٖٓ هُٝز ؽٌف أمٌٟ دشؤٕ فؾَ أٝ ٓظجهًر ثُٔٞثه أٝ ثُؼٞثةو ثُٔشجً إ٤ُٜج 

 '؛1ك٢ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )أ( '

دظًٞر )ػ( ثصنجى ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ثُض٢ صْضٜوف إؿ٬م ثُٔذج٢ٗ ثُْٔضنوٓز ك٢ ثًصٌجح ٛيٙ ثُؾٌثةْ 

 ٓؤهضز أٝ ٜٗجة٤ز.

  8ثُٔجهر 

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُضوثد٤ٌ ثُٔ٘جّذز ُقٔج٣ز فوٞم ٝٓظجُـ ث٧ؽلجٍ ػقج٣ج ثُٔٔجًّجس  - 1

ثُٔقظًٞر دٔٞؽخ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ك٢ ؽ٤ٔغ ٌٓثفَ ث٩ؽٌثءثس ثُوؼجة٤ز ثُؾ٘جة٤ز، ٫ٝ ٤ّٔج ػٖ 

 ؽ٣ٌن ٓج ٢ِ٣:

ث٩ؽٌثءثس ُؾؼِٜج صؼضٌف دجفض٤جؽجصْٜ ثُنجطز، دٔج ك٢ )أ( ث٫ػضٌثف دؼؼق ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج ٝص٤٤ٌق 

 ىُي ثفض٤جؽجصْٜ ثُنجطز ًشٜٞه؛

)ح( إػ٬ّ ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج دقوٞهْٜ ٝهًْٝٛ ٝد٘طجم ث٩ؽٌثءثس ٝصٞه٤ضٜج ٝصووٜٓج ٝدجُذش ك٢ 

 هؼج٣جْٛ؛

ثُض٢  )ػ( ثُْٔجؿ دؼٌع آًثء ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج ٝثفض٤جؽجصْٜ ٝشٞثؿِْٜ ٝثُ٘ظٌ ك٤ٜج أع٘جء ثُوػجٟٝ

 صِٔ ٓظجُقْٜ ثُشنظ٤ز دط٣ٌوز صضٔش٠ ٓغ ثُوٞثػو ث٩ؽٌثة٤ز ُِوجٕٗٞ ثُٞؽ٢٘؛

 )ه( صٞك٤ٌ موٓجس ثُْٔجٗور ث٬ُٔةٔز ٨ُؽلجٍ ثُؼقج٣ج ؽ٤ِز ٤ٌّ ث٩ؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز؛

( فٔج٣ز مظٞط٤جس ٣ٞٛٝز ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج ٝثصنجى ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ٝكوجً ُِوجٕٗٞ ثُٞؽ٢٘ ُضؾ٘خ  )ٛ

 ٓجس ٣ٌٖٔ إٔ صلؼ٢ إ٠ُ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٛؤ٫ء ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج؛ٗشٌ ٓؼِٞ

)ٝ( ثُو٤جّ، ك٢ ثُقج٫س ثُٔ٘جّذز، دٌلجُز فٔج٣ز ٬ّٓز ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج ٝأٌّْٛ ٝثُشٜٞه ثُي٣ٖ 

 ٣شٜوٕٝ ُظجُقْٜ ٖٓ ثُضؼٌع ُ٪ًٛجح ٝث٫ٗضوجّ؛

أٝ ثُوٌثًثس ثُض٢ صٔ٘ـ )ٍ( صلجه١ ثُضؤم٤ٌ ثُي١ ٫ َُّٝ ُٚ ك٢ ثُذش ك٢ ثُوؼج٣ج ٝص٘ل٤ي ث٧ٝثٌٓ 

 صؼ٣ٞؼجس ٨ُؽلجٍ ثُؼقج٣ج.

صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف أ٫ ٣قٍٞ ػوّ ثُض٤وّٖ ٖٓ ػٌٔ ثُؼق٤ز ثُقو٤و٢ هٕٝ دوء ثُضقو٤وجس ثُؾ٘جة٤ز،  - 2

 دٔج ك٢ ىُي ثُضقو٤وجس ثٌُث٤ٓز إ٠ُ صقو٣و ػٌٔ ثُؼق٤ز.

ُي٣ٖ ْٛ ػقج٣ج ثُؾٌثةْ ثُٞثًه صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف إٔ ٣ؼجَٓ ثُ٘ظجّ ثُوؼجة٢ ثُؾ٘جة٢ ٨ُؽلجٍ ث - 3

 ىًٌٛج ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ثُٔظِقز ثُلؼ٠ِ ُِطلَ دٞطلٜج ث٫ػضذجً ثٌُة٢ْ٤.

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُضوثد٤ٌ ث٬ٍُٓز ثُض٢ صٌلَ ثُضو٣ًخ ث٬ُٔةْ، ٝمجطز ثُضو٣ًخ ثُوج٢ٗٞٗ  - 4

 ُذٌٝصًٍٞٞ.ٝثُ٘ل٢ْ، ٨ُشنجص ثُي٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ٓغ ػقج٣ج ثُؾٌثةْ ثُٔقظًٞر دٔٞؽخ ٛيث ث

ٝصضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف، ك٢ ثُقج٫س ث٬ُٔةٔز، ثُضوثد٤ٌ ثٌُث٤ٓز إ٠ُ فٔج٣ز أٖٓ ٬ّٝٓز ٛؤ٫ء  - 5

 ث٧شنجص ٝ/أٝ ثُٔؤّْجس ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ٓؾجٍ ٝهج٣ز ٝ/أٝ فٔج٣ز ٝصؤ٤َٛ ػقج٣ج ٛيٙ ثُؾٌثةْ.

ز ٣َٜٗٝز أٝ ٫ ٫ ش٢ء ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٣لٌْ ػ٠ِ ٗقٞ ٣ؼٌ دقوٞم ثُٔضْٜ ك٢ ٓقجًٔز ػجهُ - 6

 ٣ضؼجًع ٓغ ٛيٙ ثُقوٞم.

  9ثُٔجهر 



صؼضٔو ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف أٝ صؼٍَ ٝص٘لي ٝص٘شٌ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُضوثد٤ٌ ث٩هث٣ًز ٝث٤ُْجّجس ٝثُذٌثٓؼ  - 1

ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُض٢ صٔ٘غ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ. ٣ٝ٘ذـ٢ إ٬٣ء ثٛضٔجّ مجص ُقٔج٣ز 

 مجص ُٜيٙ ثُٔٔجًّجس. ث٧ؽلجٍ ثُي٣ٖ ْٛ ػٌػز دٞؽٚ

صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دضؼ٣ََ ثُٞػ٢ ُوٟ ثُؾًٜٔٞ ػجٓز، دٔج ك٢ ىُي ث٧ؽلجٍ، ػٖ ؽ٣ٌن ث٩ػ٬ّ  - 2

دؾ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز، ٝػٖ ؽ٣ٌن ثُضغو٤ق ٝثُضو٣ًخ ثُٔضظَ دجُضوثد٤ٌ ثُٞهجة٤ز ٝث٥عجً ثُؼجًر 

ّٞ ثُوٍٝ، ك٢ ٝكجةٜج دجُضَثٓجصٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ. ٝصو

ثُٔجهر، دضشؾ٤غ ٓشجًًز ثُٔؾضٔغ ثُٔق٢ِ، ٫ٝ ٤ّٔج ث٧ؽلجٍ، ك٢ دٌثٓؼ ث٩ػ٬ّ ٝثُضغو٤ق صِي، دٔج ك٢ 

 ىُي ثُٔشجًًز ػ٠ِ ثُظؼ٤و ثُو٢ُٝ.

٘جّذز صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ ثٌُٔٔ٘ز، ثُض٢ صٜوف إ٠ُ صؤ٤ٖٓ صوو٣ْ ًَ ثُْٔجػوثس ثُٔ - 3

إ٠ُ ػقج٣ج ٛيٙ ثُؾٌثةْ، دٔج ك٢ ىُي إػجهر إهٓجؽْٜ ثٌُجَٓ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝصقو٤ن شلجةْٜ ثٌُجَٓ دو٤ٗجً 

 ٝٗل٤ْجً.

صٌلَ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ُؾ٤ٔغ ث٧ؽلجٍ ػقج٣ج ثُؾٌثةْ ثُٔٞطٞكز ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ إصجفز  - 4

ػٌثً ثُض٢ ُقوش دْٜ ٖٓ ث٩ؽٌثءثس ثُٔ٘جّذز ك٢ ثُْؼ٢ ُِقظٍٞ، هٕٝ ص٤٤َٔ، ػ٠ِ صؼ٣ٞغ ػٖ ث٧

 ث٧شنجص ثُْٔؤ٤ُٖٝ هجٗٞٗجً ػٖ ىُي.

صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُضوثد٤ٌ ث٬ُٔةٔز ثُٜجهكز إ٠ُ ثُقظٌ ثُلؼجٍ ٩ٗضجػ ٝٗشٌ ثُٔٞثه ثُض٢ صٌٝػ  - 5

 ُِؾٌثةْ ثُٔٞطٞكز ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ.

  10ثُٔجهر 

ُو٢ُٝ ػٖ ؽ٣ٌن ثُضٌص٤ذجس ثُغ٘جة٤ز صضني ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ًَ ثُنطٞثس ث٬ٍُٓز ُضو٣ٞز ثُضؼجٕٝ ث - 1

ٝثُٔضؼوهر ث٧ؽٌثف ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ُٔ٘غ ًٝشق ٝصق١ٌ ٝٓوجػجر ٝٓؼجهذز ثُؾٜجس ثُْٔؤُٝز ػٖ أكؼجٍ 

ص٘ط١ٞ ػ٠ِ د٤غ ث٧ؽلجٍ ٝثّضـ٬ُْٜ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ٝث٤ُْجفز ثُؾ٤ْ٘ز. ًٔج صؼٍَ ثُوٍٝ 

جصٜج ٝثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ٌ ثُق٤ٌٓٞز ثُٞؽ٤٘ز ٝثُو٤ُٝز ث٧ؽٌثف ثُضؼجٕٝ ٝثُض٤ْ٘ن ثُو٤٤ُٖٝ د٤ٖ ِّط

 ٝثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز.

صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف دضؼ٣ََ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ُْٔجػور ث٧ؽلجٍ ثُؼقج٣ج ػ٠ِ ثُشلجء ثُذو٢ٗ ٝثُ٘ل٢ْ  - 2

 ٝإػجهر إهٓجؽْٜ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝإػجهصْٜ إ٠ُ أٝؽجْٜٗ.

ـ٤ز ثُضظو١ ٨ُّذجح ثُؾي٣ًز ٓغَ ثُلوٌ صشؾغ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ػ٠ِ صؼ٣ََ ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ د - 3

ٝثُضنِق ثُض٢ صْْٜ ك٢ ثّضٜوثف ث٧ؽلجٍ ُِذ٤غ ٝثّضـ٬ُْٜ ك٢ ثُذـجء ٝك٢ ثُٔٞثه ث٩دجف٤ز ٝك٢ 

 ث٤ُْجفز ثُؾ٤ْ٘ز.

صوّٞ ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ثُض٢ ٢ٛ ك٢ ًٌَٓ ٣ْٔـ ُٜج ديُي، دضوو٣ْ ثُْٔجػور ثُٔج٤ُز ٝثُل٤٘ز ٝؿ٤ٌٛج  - 4

ُذٌثٓؼ ثُوجةٔز ثُٔضؼوهر ث٧ؽٌثف أٝ ث٩ه٤ٔ٤ِز أٝ ثُغ٘جة٤ز أٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ٖٓ ثُْٔجػور ػٖ ؽ٣ٌن ث

 ثُذٌثٓؼ.

  11ثُٔجهر 

٫ ش٢ء ك٢ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ٣ِٔ دؤ١ ٖٓ ث٧فٌجّ ثُٔلؼ٤ز ػ٠ِ ٗقٞ أكؼَ إ٠ُ إػٔجٍ فوٞم ثُطلَ 

 ٝثٌُٖٔٔ إٔ ٣ضؼٜٔ٘ج:

 )أ( هجٕٗٞ ثُوُٝز ثُطٌف؛ 

 ِي ثُوُٝز.)ح( ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثُْج١ً دجُْ٘ذز ُض

  12ثُٔجهر 

صوّٞ ًَ هُٝز ؽٌف، ك٢ ؿؼٕٞ ّ٘ض٤ٖ ٖٓ دوء ٗلجى ثُذٌٝصًٍٞٞ دجُْ٘ذز ُضِي ثُوُٝز ثُطٌف،  - 1

دضوو٣ْ صو٣ٌٌ إ٠ُ ُؾ٘ز فوٞم ثُطلَ ٣ووّ ٓؼِٞٓجس شجِٓز فٍٞ ثُضوثد٤ٌ ثُض٢ ثصنيصٜج ُض٘ل٤ي أفٌجّ ٛيث 

 ثُذٌٝصًٍٞٞ.

ّٞ ًَ هُٝز ؽٌف دضؼ٤ٖٔ ٓج صووٓٚ ٖٓ ثُضوج٣ًٌ إ٠ُ ُؾ٘ز ٝػ٠ِ إعٌ صوو٣ْ ٛيث ثُضو٣ٌٌ ثُشجَٓ، صو - 2

ٖٓ ث٫صلجه٤ز، أ٣ز ٓؼِٞٓجس إػجك٤ز ك٤ٔج ٣نض ص٘ل٤ي ثُذٌٝصًٍٞٞ. ٝصوّٞ  44فوٞم ثُطلَ، ٝكوجً ُِٔجهر 



 ثُوٍٝ ث٧ؽٌثف ث٧مٌٟ ك٢ ثُذٌٝصًٍٞٞ دضوو٣ْ صو٣ٌٌ ٌٓر ًَ مِٔ ّ٘ٞثس.

ث٧ؽٌثف ٓؼِٞٓجس إػجك٤ز ىثس ػ٬هز دض٘ل٤ي ٛيث ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز فوٞم ثُطلَ إٔ صطِخ إ٠ُ ثُوٍٝ  - 3

 ثُذٌٝصًٍٞٞ.

  13ثُٔجهر 

 ٣لضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ أٓجّ أ١ هُٝز ٢ٛ ؽٌف ك٢ ث٫صلجه٤ز أٝ ٝهؼش ػ٤ِٜج. - 1

٣نؼغ ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ ُِضظو٣ن ػ٤ِٚ ٣ٌٕٝٞ ٓلضٞفجً دجح ث٫ٗؼٔجّ إ٤ُٚ ١٧ هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ  - 2

صلجه٤ز أٝ ثُٔٞهؼز ػ٤ِٜج. ٝصٞهع طٌٞى ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ ُوٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ٨ُْٓ ث٧ؽٌثف ك٢ ث٫

 ثُٔضقور.

  14ثُٔجهر 

٣ذوأ ٗلجى ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ دؼو ع٬عز أشٌٜ ٖٓ إ٣وثع طي ثُضظو٣ن أٝ ث٫ٗؼٔجّ ثُؼجشٌ. - 1  

همُٞٚ ف٤َ ثُ٘لجى، دؼو  ٣ذوأ ٗلجى ٛيث ثُذٌٝصًٍٞٞ، دجُْ٘ذز ٌَُ هُٝز صظوم ػ٤ِٚ أٝ ص٘ؼْ إ٤ُٚ دؼو - 2

 شٌٜ ٖٓ صج٣ًل إ٣وثػٜج طي صظو٣وٜج أٝ ثٗؼٔجٜٓج.
(1) ______________________  


