
 ثالصفجل١ز ثٌنجطز دٛػغ ثٌالؽت١ٓ

ِؤصٌّ ثألُِ ثٌّضقور ٌٍّفٛػ١ٓ دشأْ ثٌالؽت١ٓ ٚػو٠ّٟ ثٌؾ١ْٕز،  1951صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ  28ثػضّو٘ج ٠َٛ 

 ( 5-)ه 429ثٌيٞ هػضٗ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور إٌٟ ثالٔؼمجه دّمضؼٝ لٌثً٘ج ًلُ 

 1950وجْٔٛ ثألٚي/ه٠ّْذٌ  14ثٌّؤًك فٟ 

  43، ٚفمج ألفىجَ ثٌّجهر ١ٔ1954ْجْ/أد٠ًٌ  22 صج٠ًل دوء ثٌٕفجى:

 ثٌو٠ذجؽز

 إْ ثألؽٌثف ثٌْج١ِٓ ثٌّضؼجلو٠ٓ،

إى ٠ؼؼْٛ فٟ ثػضذجًُ٘ أْ ١ِغجق ثألُِ ثٌّضقور، ٚثإلػالْ ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلْٔجْ ثٌيٞ ألٌصٗ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز فٟ 

 دجٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ثألّج١ّز. ، لو أووث ِذوأ صّضغ ؽ١ّغ ثٌذشٌ هْٚ ص1948َ١١ّوجْٔٛ ثألٚي/ه٠ّْذٌ  10

ٚإى ٠ٌْٚ أْ ثألُِ ثٌّضقور لو دٌٕ٘ش، فٟ ِٕجّذجس ػو٠ور، ػٓ ػّك ث٘ضّجِٙج دجٌالؽت١ٓ ٚػٍّش ؽج٘ور ػٍٟ أْ 

 صىفً ٌُٙ أّٚغ صّضغ ِّىٓ دٙيٖ ثٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ثألّج١ّز،

ٚػغ ثٌالؽت١ٓ، ٚهِؼ ٘يٖ  ٚإى ٠ؼضذٌْٚ أْ ِٓ ثٌٌّغٛح ف١ٗ إػجهر ثٌٕظٌ فٟ ثالصفجلجس ثٌو١ٌٚز ثٌْجدمز فٛي

 ثالصفجلجس ٚص١ّٛغ ٔطجق ثٔطذجلٙج ٚثٌقّج٠ز ثٌضٟ صٛفٌ٘ج ِٓ مالي ثصفجق ؽو٠و،

ٚإى ٠ؼضذٌْٚ أْ ِٕـ ثٌقك فٟ ثٌٍّؾأ لو ٠ٍمٟ أػذجء دج٘ظز ػٍٟ ػجصك دٍوثْ ِؼ١ٕز، ٚأْ ىٌه ٠ؾؼً ِٓ غ١ٌ ثٌّّىٓ، 

 ُِ ثٌّضقور دو١ٌٚز أدؼجه٘ج ٚؽذ١ؼضٙج،هْٚ صؼجْٚ هٌٟٚ، إ٠ؾجه فً ٌِع ٌٙيٖ ثٌّشىٍز ثٌضٟ ثػضٌفش ثأل

ٚإى ٠ؼٌدْٛ ػٓ ثألًِ فٟ أْ صذيي ؽ١ّغ ثٌوٚي، إهًثوج ِٕٙج ٌٍطجدغ ثالؽضّجػٟ ٚثإلْٔجٟٔ ٌّشىٍز ثٌالؽت١ٓ، وً ِج 

فٟ ّٚؼٙج ٌٍقؤٚي هْٚ أْ صظذـ ٘يٖ ثٌّشىٍز ّذذج ٌٍضٛصٌ د١ٓ ثٌوٚي، ٚإى ٠ٍقظْٛ أْ ِّٙز ثٌّفٛع ثٌْجِٟ 

ثإلشٌثف ػٍٟ صطذ١ك ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ صىفً فّج٠ز ثٌالؽت١ٓ، ٠ٚوًوْٛ أْ فؼج١ٌز ص١ْٕك ٌشؤْٚ ثٌالؽت١ٓ ٟ٘ 

 ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ صضني ٌّؼجٌؾز ٘يٖ ثٌّشىٍز ّضىْٛ ٌِ٘ٛٔز دّؤثًٍر ثٌوٚي ٌٍّفٛع ثٌْجِٟ، لو ثصفمٛث ػٍٟ ِج ٠ٍٟ: 

 ثٌفظً ثألٚي:أفىجَ ػجِز 

  1ثٌّجهر 

 صؼ٠ٌف ٌفظز "الؽب"

 يٖ ثالصفجل١ز، صٕطذك ٌفظز الؽب ػٍٟ:ألغٌثع ٘ -أٌف

، أٚ دّمضؼٝ ثصفجل١ضٟ 1928ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٗ  30ٚ  1926أ٠جً/ِج٠ٛ  12. وً شنض ثػضذٌ الؽتج دّمضؼٝ صٌص١ذجس 1

، أٚ دّمضؼٝ 1939أ٠ٍٛي/ّذضّذٌ  14ٚدٌٚصٛوٛي  1938شذجؽ/فذٌث٠ٌ  10، ٚ 1933صش٠ٌٓ ثألٚي/أوضٛدٌ  28

 هّضًٛ ثٌّٕظّز ثٌو١ٌٚز ٌالؽت١ٓ.

ٚال ٠قٛي ِج ثصنيصٗ ثٌّٕظّز ثٌو١ٌٚز ٌالؽت١ٓ أعٕجء ٚال٠ضٙج ِٓ ِمًٌثس دؼوَ ثأل١ٍ٘ز ٌظفز ثٌالؽب هْٚ ِٕـ ٘يٖ 

 ِٓ ٘يث ثٌفٌع، 2ثٌظفز ٌّٓ صضٛفٌ ف١ُٙ ثٌشٌٚؽ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمٌر 

ًٖ ِٓ ثٌضؼٌع ، ٚدْذخ مٛف ٌٗ ِج ٠ذ1951ٌوجْٔٛ ثٌغجٟٔ/٠ٕج٠ٌ  1. وً شنض ٠ٛؽو، دٕض١ؾز أفوثط ٚلؼش لذً 2

ٌالػطٙجه دْذخ ػٌلٗ أٚ ه٠ٕٗ أٚ ؽ١ْٕضٗ أٚ ثٔضّجةٗ إٌٟ فتز ثؽضّجػ١ز ِؼ١ٕز أٚ آًثةٗ ث١ٌْج١ّز، مجًػ دٍو 

ؽ١ْٕضٗ، ٚال ٠ْضط١غ، أٚ ال ٠ٌ٠و دْذخ ىٌه ثٌنٛف، أْ ٠ْضظً دقّج٠ز ىٌه ثٌذٍو، أٚ وً شنض ال ٠ٍّه ؽ١ْٕز 

غً صٍه ثألفوثط ٚال ٠ْضط١غ، أٚ ال ٠ٌ٠و دْذخ ىٌه ثٌنٛف، أْ ٠ٚٛؽو مجًػ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر ثٌْجدك دٕض١ؾز ِ

 ٠ؼٛه إٌٟ ىٌه ثٌذٍو.

فئىث وجْ ثٌشنض ٠قًّ أوغٌ ِٓ ؽ١ْٕز، صؼٕٟ ػذجًر "دٍو ؽ١ْٕضٗ" وال ِٓ ثٌذٍوثْ ثٌضٟ ٠قًّ ؽ١ْٕضٙج. ٚال ٠ؼضذٌ 

ًٖ، ٌُ ٠طٍخ ثالّضظالي ِقٌِٚج ِٓ فّج٠ز دٍو ؽ١ْٕضٗ إىث وجْ، هْٚ أٞ ّذخ ِمذٛي ٠ْضٕو إٌٟ مٛف ٌٗ ِج ٠ذٌ

 دقّج٠ز ٚثفو ِٓ ثٌذٍوثْ ثٌضٟ ٠قًّ ؽ١ْٕضٙج.

"، ثٌٛثًهر فٟ 1951وجْٔٛ ثٌغجٟٔ/٠ٕج٠ٌ  1. ألغٌثع ٘يٖ ثالصفجل١ز، ٠ؾخ أْ صفُٙ ػذجًر "أفوثط ٚلؼش لذً 1 -دجء

"، ٠/1951ٕج٠ٌ وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 1، ػٍٟ أٔٙج صؼٕٟ: )أ( إِج "أفوثعج ٚلؼش فٟ أًٚٚدج لذً 1ثٌفٌع "أٌف" ِٓ ثٌّجهر 

"، ٚػٍٟ وً هٌٚز ِضؼجلور أْ صؼٍٓ، 1951وجْٔٛ ثٌغجٟٔ/٠ٕج٠ٌ  1أٚ )ح( "أفوثعج ٚلؼش فٟ أًٚٚدج أٚ غ١ٌ٘ج لذً 

ٟٚ٘ صٛلغ ٘يٖ ثالصفجل١ز أٚ صظولٙج أٚ صٕؼُ إ١ٌٙج، دأٞ ِٓ ٘ي٠ٓ ثٌّؼ١١ٕٓ ّضأمي ػٍٟ طؼ١و ثالٌضَثِجس ثٌضٟ صٍم١ٙج 

 ػ١ٍٙج ٘يٖ ثالصفجل١ز.

ضؼجلور ثمضجًس ثٌظ١غز )أ(، فٟ أٞ ٚلش، أْ صّٛغ ثٌضَثِجصٙج دجمض١جً ثٌظ١غز )ح(، ٚىٌه دئشؼجً . ألٞ هٌٚز 2ِ

 صٛؽٙٗ إٌٟ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور.

 ٠ٕمؼٟ ثٔطذجق ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ أٞ شنض ٠ٕطذك ػ١ٍٗ ثٌفٌع "أٌف" ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر: -ؽ١ُ

 ٗ،. إىث ثّضأٔف دجمض١جًٖ ثالّضظالي دقّج٠ز دٍو ؽ١ْٕض1



 . إىث ثّضؼجه دجمض١جًٖ ؽ١ْٕضٗ دؼو فموثٔٗ ٌٙج، أٚ 2

 . إىث ثوضْخ ؽ١ْٕز ؽو٠ور ٚأطذـ ٠ضّضغ دقّج٠ز ٘يٖ ثٌؾ١ْٕز ثٌؾو٠ور، أ3ٚ

 . إىث ػجه دجمض١جًٖ إٌٟ ثإللجِز فٟ ثٌذٍو ثٌيٞ غجهًٖ أٚ ثٌيٞ ظً ِم١ّج مجًؽٗ مٛفج ِٓ ثالػطٙجه، أ4ٚ

إٌٟ ثالػضٌثف ٌٗ دظفز ثٌالؽب، غ١ٌ لجهً ػٍٟ ِٛثطٍز ًفغ  . إىث أطذـ، دْذخ ٍٚثي ثألّذجح ثٌضٟ أهس5

 ثالّضظالي دقّج٠ز دٍو ؽ١ْٕضٗ،

( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٠ْٚضط١غ أْ 1ٚىٌه ػٍّج دأْ أفىجَ ٘يٖ ثٌفمٌر ال صٕطذك ػٍٟ أٞ الؽب ٠ٕطذك ػ١ٍٗ ثٌفٌع أٌف )

 ٙجه ّجدك.٠قضؼ، فٟ ًفغ ؽٍخ ثالّضظالي دقّج٠ز دٍو ؽ١ْٕضٗ، دأّذجح لجٌ٘ر ٔجؽّز ػٓ ثػط

. إىث وجْ شنض ال ٠ٍّه ؽ١ْٕز ٚأطذـ، دْذخ ٍٚثي ثألّذجح ثٌضٟ أهس إٌٟ ثالػضٌثف ٌٗ دظفز ثٌالؽب، لجهًث 6

 ػٍٟ أْ ٠ؼٛه إٌٟ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر ثٌْجدك،

( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٠ْٚضط١غ أْ 1ٚىٌه ػٍّج دأْ أفىجَ ٘يٖ ثٌفمٌر ال صٕطذك ػٍٟ أٞ الؽب ٠ٕطذك ػ١ٍٗ ثٌفٌع أٌف )

 ضؼ، فٟ ًفغ ثٌؼٛهر إٌٟ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر ثٌْجدك، دأّذجح لجٌ٘ر ٔجؽّز ػٓ ثػطٙجه ّجدك.٠ق

ال صٕطذك ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ ثألشنجص ثٌي٠ٓ ٠ضّضؼْٛ فج١ٌج دقّج٠ز أٚ ِْجػور ِٓ ١٘تجس أٚ ٚوجالس صجدؼز  -هثي

 ٌألُِ ثٌّضقور غ١ٌ ِفٛػ١ز ثألُِ ثٌّضقور ٌشؤْٚ ثٌالؽت١ٓ.

ثٌقّج٠ز أٚ ثٌّْجػور ألٞ ّذخ هْٚ أْ ٠ىْٛ ِظ١ٌ ٘ؤالء ثألشنجص لو ّٛٞ ٔٙجة١ج ؽذمج ٌّج  فئىث صٛلفش ٘يٖ

٠ضظً دجألٌِ ِٓ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ ثػضّوصٙج ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور ٠ظذـ ٘ؤالء ثألشنجص، دؾٌثء ىٌه، 

 ِؤ١ٍ٘ٓ ٌٍضّضغ دَّث٠ج ٘يٖ ثالصفجل١ز.

ٞ شنض ثػضذٌصٗ ثٌٍْطجس ثٌّنضظز فٟ ثٌذٍو ثٌيٞ ثصني ف١ٗ ِمجِج ٌٗ ال صٕطذك أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ أ -٘جء

 ِجٌىج ٌٍقمٛق ٚػ١ٍٗ ثالٌضَثِجس ثٌٌّصذطز دؾ١ْٕز ٘يث ثٌذٍو.

 ال صٕطذك أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ أٞ شنض صضٛفٌ أّذجح ؽو٠ز ٌالػضمجه دأٔٗ: -ٚثٚ

، دجٌّؼٕٟ ثٌّْضنوَ ٌٙيٖ ثٌؾٌثةُ فٟ ثٌظىٛن )أ( ثًصىخ ؽ٠ٌّز ػو ثٌْالَ أٚ ؽ٠ٌّز فٌح أٚ ؽ٠ٌّز ػو ثإلْٔج١ٔز

 ثٌو١ٌٚز ثٌّٛػٛػز ٌٍٕض ػٍٟ أفىجِٙج دشأٔٙج،

 )ح( ثًصىخ ؽ٠ٌّز ؽ١ّْز غ١ٌ ١ّج١ّز مجًػ دٍو ثٌٍؾٛء لذً لذٌٛٗ فٟ ٘يث ثٌذٍو دظفز الؽب،

 )ػ( ثًصىخ أفؼجال ِؼجهر أل٘وثف ثألُِ ثٌّضقور ِٚذجهةٙج.

 2ثٌّجهر 

 ثٌضَثِجس ػجِز

إٍثء ثٌذٍو ثٌيٞ ٠ٛؽو ف١ٗ ٚثؽذجس صفٌع ػ١ٍٗ، مظٛطج، أْ ٠ٕظجع ٌمٛث١ٕٔٗ ٚأٔظّضٗ، ٚأْ ٠ضم١و ػٍٟ وً الؽب 

 دجٌضوثد١ٌ ثٌّضنير ف١ٗ ٌٍّقجفظز ػٍٟ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ.

 3ثٌّجهر 

 ػوَ ثٌض١١َّ

 صطذك ثٌوٚي ثٌّضؼجلور أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ ثٌالؽت١ٓ هْٚ ص١١َّ دْذخ ثٌؼٌق أٚ ثٌو٠ٓ أٚ دٍو ثٌّٕشأ.

 4ثٌّجهر 

 ثٌو٠ٓ

صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ هثمً أًثػ١ٙج ِؼجٍِز صٛفٌ ٌُٙ ػٍٟ ثأللً ىثس ثٌٌػج٠ز ثٌّّٕٛفز ٌّٛثؽ١ٕٙج ػٍٟ 

 طؼ١و ف٠ٌز ِّجًّز شؼجةٌُ٘ ثٌو١ٕ٠ز ٚف٠ٌز صٛف١ٌ ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز ألٚالهُ٘.

 5ثٌّجهر 

 ثٌقمٛق ثٌّّٕٛفز دّؼَي ػٓ ٘يٖ ثالصفجل١ز

 ٘يٖ ثالصفجل١ز ِنال دأ٠ز فمٛق أٚ َِث٠ج صّٕقٙج هٌٚز ِضؼجلور ٌالؽت١ٓ دّؼَي ػٓ ٘يٖ ثالصفجل١ز. ال ٠ؼضذٌ أٞ فىُ فٟ

 6ثٌّجهر 

 ػذجًر "فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف"

ألغٌثع ٘يٖ ثالصفجل١ز، صؼٕٟ ػذجًر "فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف"، ػّٕج، أْ ػٍٟ ثٌالؽب، ِٓ أؽً ثٌضّضغ دقك ِج، أْ 

فٌه ثٌؼجهٞ ٌٍضّضغ دٙيث ثٌقك )ٚال ١ّّج صٍه ثٌّضؼٍمز دّور أٚ شٌٚؽ ٠ْضٛفٟ وجفز ثٌّضطٍذجس ثٌضٟ صمضؼٟ ِٓ ثٌ

 ثٌّىٛط ٚثإللجِز( ٌٛ ٌُ ٠ىٓ الؽتج، دجّضغٕجء صٍه ثٌضٟ صقٛي ؽذ١ؼضٙج هْٚ ثّض١فجء ثٌالؽب ٌٙج.

 7ثٌّجهر 

 ثإلػفجء ِٓ ثٌّؼجٍِز دجٌّغً



 ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور ِؼجٍِضٙج ٌألؽجٔخ ػجِز. . ف١غّج ال صٕض ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٟ ِٕـ ثٌالؽت١ٓ ِؼجٍِز أفؼً، صؼج1ٍُِٙ

. ٠ضّضغ ؽ١ّغ ثٌالؽت١ٓ، دؼو ًٌِٚ عالط ّٕٛثس ػٍٟ إلجِضُٙ، دجإلػفجء، ػٍٟ أًع ثٌوٚي ثٌّضؼجلور، ِٓ شٌؽ 2

 ثٌّؼجٍِز ثٌضش٠ٌؼ١ز دجٌّغً.

صٛفٌ ِؼجٍِز . صٛثطً وً هٌٚز ِضؼجلور ِٕـ ثٌالؽت١ٓ ثٌقمٛق ٚثٌَّث٠ج ثٌضٟ وجٔٛث ِؤ١ٍ٘ٓ ٌٙج فؼال، ِغ ػوَ 3

 دجٌّغً، دضج٠ًل دوء ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز إٍثء ثٌوٌٚز ثٌّيوًٛر.

. صٕظٌ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دؼ١ٓ ثٌؼطف فٟ إِىج١ٔز ِٕـ ثٌالؽت١ٓ، ِغ ػوَ صٛفٌ ِؼجٍِز دجٌّغً، فمٛلج َِٚث٠ج 4

ؼجٍِز دجٌّغً ٠شًّ ، ٚويٌه فٟ إِىج١ٔز ؽؼً ثإلػفجء ِٓ ث3ٌّٚ  2دجإلػجفز إٌٟ صٍه ثٌضٟ صؤٍُ٘ٙ ٌٙج ثٌفمٌصجْ 

 .3ٚ 2الؽت١ٓ ال ٠ْضٛفْٛ ثٌشٌٚؽ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمٌص١ٓ 

ِٓ ٘يٖ  22ٚ  21ٚ  19ٚ  18ٚ  13ػٍٟ ثٌقمٛق ٚثٌَّث٠ج ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّٛثه  3ٚ  2. صٕطذك أفىجَ ثٌفمٌص١ٓ 5

 ثالصفجل١ز وّج صٕطذك ػٍٟ ثٌقمٛق ٚثٌَّث٠ج ثٌضٟ ال صٕض ػ١ٍٙج ٘يٖ ثالصفجل١ز.

 8ثٌّجهر 

 ثإلػفجء ِٓ ثٌضوثد١ٌ ثالّضغٕجة١ز

ف١ٓ ٠ضؼٍك ثألٌِ دجٌضوثد١ٌ ثالّضغٕجة١ز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صضني ػو أشنجص أٚ ِّضٍىجس أٚ ِظجٌـ ِٛثؽٕٟ هٌٚز أؽٕذ١ز 

ِؼ١ٕز، صّضٕغ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ػٓ صطذ١ك ٘يٖ ثٌضوثد١ٌ ػٍٟ أٞ الؽب ٠قًّ ١ًّّج ؽ١ْٕز صٍه ثٌوٌٚز ٌّؾٌه وٛٔٗ 

ٚػٍٟ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌضٟ ال صْضط١غ دّمضؼٝ صش٠ٌؼٙج صطذ١ك ثٌّذوأ ثٌؼجَ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ ٠قًّ ٘يٖ ثٌؾ١ْٕز. 

 فٟ ٘يٖ ثٌّجهر أْ صمَٛ، فٟ ثٌقجالس ثٌّٕجّذز، دّٕـ إػفجءثس ٌّغً ٘ؤالء ثٌالؽت١ٓ.

 9ثٌّجهر 

 ثٌضوثد١ٌ ثٌّؤلضز 

أٚ فٟ غ١ٌٖ ِٓ ثٌظٌٚف ثٌنط١ٌر ١ٌِ فٟ أٞ ِٓ أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ِج ٠ّٕغ هٌٚز ِضؼجلور، فٟ ٍِٓ ثٌقٌح 

ٚثالّضغٕجة١ز، ِٓ أْ صضني ِؤلضج ِٓ ثٌضوثد١ٌ، دقك شنض ِؼ١ٓ، ِج صؼضذٌٖ أّج١ّج ألِٕٙج ثٌمِٟٛ، ٠ًغّج ٠غذش ٌضٍه 

ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور أْ ٘يث ثٌشنض الؽب دجٌفؼً ٚأْ ثإلدمجء ػٍٟ صٍه ثٌضوثد١ٌ ػًٌٚٞ فٟ فجٌضٗ ٌظجٌـ إِٔٙج 

 ثٌمِٟٛ.

 10ثٌّجهر 

 ثإللجِز صٛثطً

. ف١ٓ ٠ىْٛ ثٌالؽب لو أدؼو لٌْث مالي ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز ٚٔمً إٌٟ ثًع هٌٚز ِضؼجلور، ٠ٚىْٛ ِم١ّج ف١ٙج، 1

 صؼضذٌ فضٌر ِىٛعٗ ثٌمٌْٞ ٘يٖ دّغجدز إلجِز شٌػ١ز فٟ أًع ٘يٖ ثٌوٌٚز.

جلور، عُ ػجه إ١ٌٙج لذً دوء ٔفجى . ف١ٓ ٠ىْٛ ثٌالؽب لو أدؼو لٌْث أعٕجء ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز ػٓ أًع هٌٚز ِضؼ2

٘يٖ ثالصفجل١ز ١ٌضني ِمجِج ف١ٙج، صؼضذٌ فضٌصج إلجِضٗ ثٌْجدمز ٚثٌالفمز ٌٙيث ثإلدؼجه ثٌمٌْٞ، ِٓ أؽً أ٠ز أغٌثع 

 صضطٍخ إلجِز غ١ٌ ِٕمطؼز، دّغجدز فضٌر ٚثفور غ١ٌ ِٕمطؼز.

 11ثٌّجهر 

 ثٌذقجًر ثٌالؽتْٛ

ٕضظّز وأػؼجء فٟ ؽجلُ ّف١ٕز صٌفغ ػٍُ هٌٚز ِضؼجلور، صٕظٌ ٘يٖ ثٌوٌٚز فٟ فجٌز ثٌالؽت١ٓ ثٌي٠ٓ ٠ؼٍّْٛ دظًٛر ِ

دؼ١ٓ ثٌؼطف فٟ إِىج١ٔز ثٌّْجؿ ٌٙؤالء ثٌالؽت١ٓ دجالّضمٌثً ػٍٟ أًػٙج ٚص٠َٚوُ٘ دٛعجةك ّفٌ، أٚ فٟ لذٌُٛٙ 

 ِؤلضج ػٍٟ أًػٙج ص١ْٙال، ػٍٟ ثٌنظٛص، الّضمٌثًُ٘ فٟ دٍو آمٌ. 

 ثٌفظً ثٌغجٟٔ: ثٌٛػغ ثٌمجٟٔٛٔ 

  12ثٌّجهر 

 ثألفٛثي ثٌشنظ١ز

 . صنؼغ أفٛثي ثٌالؽب ثٌشنظ١ز ٌمجْٔٛ دٍو ِٛؽٕٗ، أٚ ٌمجْٔٛ دٍو إلجِضٗ إىث ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِٛؽٓ.1

. صقضٌَ ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور فمٛق ثٌالؽب ثٌّىضْذز ٚثٌٕجؽّز ػٓ أفٛثٌٗ ثٌشنظ١ز، ٚال ١ّّج ثٌقمٛق ثٌٌّصذطز 2

ضىّجي ثٌشى١ٍجس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ لٛث١ٔٓ صٍه ثٌوٌٚز، ٌٚىٓ دجٌَٚثػ، ػٍٟ أْ ٠نؼغ ىٌه ػٕو ثاللضؼجء الّ

ش٠ٌطز أْ ٠ىْٛ ثٌقك ثٌّؼٕٟ ٚثفو ِٓ ثٌقمٛق ثٌضٟ وجْ ١ّؼضٌف دٙج صش٠ٌغ ثٌوٌٚز ثٌّيوًٛر ٌٛ ٌُ ٠ظذـ طجفذٗ 

 الؽتج.

 13ثٌّجهر 

 ٍِى١ز ثألِٛثي ثٌّٕمٌٛز ٚغ١ٌ ثٌّٕمٌٛز



، ال صىْٛ فٟ أٞ فجي أهٟٔ ًػج٠ز ِٓ صٍه ثٌّّٕٛفز، فٟ ٔفِ صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور وً الؽب أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز

ثٌظٌٚف، ٌألؽجٔخ ػجِز، فٟ ِج ٠ضؼٍك دجفض١جٍ ثألِٛثي ثٌّٕمٌٛز ٚغ١ٌ ثٌّٕمٌٛز ٚثٌقمٛق ثألمٌٜ ثٌٌّصذطز دٙج، 

 ٚدجإل٠ؾجً ٚغ١ٌٖ ِٓ ثٌؼمٛه ثٌّضظٍز دٍّى١ز ثألِٛثي ثٌّٕمٌٛز ٚغ١ٌ ثٌّٕمٌٛز.

 14ثٌّجهر 

 ٌٍّى١ز ثٌظٕجػ١ز ثٌقمٛق ثٌف١ٕز ٚث

فٟ ِؾجي فّج٠ز ثٌٍّى١ز ثٌظٕجػ١ز، وجالمضٌثػجس ٚثٌضظج١ُِ أٚ ثٌّٕجىػ ٚثٌؼالِجس ثٌّْؾٍز ٚثألّّجء ثٌضؾج٠ًز، 

ٚفٟ ِؾجي فّج٠ز ثٌقمٛق ػٍٟ ثألػّجي ثألهد١ز ٚثٌف١ٕز ٚثٌؼ١ٍّز، ٠ّٕـ ثٌالؽب فٟ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر ٔفِ ثٌقّج٠ز 

ّٕـ فٟ إل١ٍُ أٞ ِٓ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثألمٌٜ ٔفِ ثٌقّج٠ز ثٌّّٕٛفز فٟ ىٌه ثٌّّٕٛفز ٌّٛثؽٕٟ ىٌه ثٌذٍو، ٠ٚ

 ثإلل١ٍُ ٌّٛثؽٕٟ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر.

 15ثٌّجهر 

 فك ثالٔضّجء ٌٍؾّؼ١جس 

صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج، دظوه ثٌؾّؼ١جس غ١ٌ ث١ٌْج١ّز ٚغ١ٌ 

 جدجس ث١ٌّٕٙز، أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز صّٕـ، فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف ٌّٛثؽٕٟ دٍو أؽٕذٟ.ثٌّْضٙوفز ٌٌٍدـ ٚثٌٕم

 16ثٌّجهر 

 فك ثٌضمجػٟ أِجَ ثٌّقجوُ

 . ٠ىْٛ ٌىً الؽب، ػٍٟ أًثػٟ ؽ١ّغ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور، فك ثٌضمجػٟ ثٌقٌ أِجَ ثٌّقجوُ.1

ز ثٌضٟ ٠ضّضغ دٙج ثٌّٛثؽٓ ِٓ ف١ظ فك . ٠ضّضغ وً الؽب، فٟ ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور ِقً إلجِضٗ ثٌّؼضجهر، دٕفِ ثٌّؼج2ٍِ

 ثٌضمجػٟ أِجَ ثٌّقجوُ، دّج فٟ ىٌه ثٌّْجػور ثٌمؼجة١ز، ٚثإلػفجء ِٓ ػّجْ أهثء ثٌّقىَٛ دٗ.

، ٠ّٕـ وً الؽب، فٟ غ١ٌ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر ِٓ دٍوثْ ثٌوٚي 2. فٟ ِج ٠ضؼٍك دجألًِٛ ثٌضٟ صضٕجٌٚٙج ثٌفمٌر 3

 ف١ٙج ٌّٛثؽٕٟ دٍو إلجِضٗ ثٌّؼضجهر.  ثٌّضؼجلور، ٔفِ ثٌّؼجٍِز ثٌّّٕٛفز

 ثٌفظً ثٌغجٌظ: أػّجي ثٌىْخ

 17ثٌّجهر 

 ثٌؼًّ ثٌّأؽًٛ 

. صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز صّٕـ، فٟ ٔفِ 1

 ثٌظٌٚف، ٌّٛثؽٕٟ دٍو أؽٕذٟ فٟ ِج ٠ضؼٍك دقك ِّجًّز ػًّ ِأؽًٛ.

ي، ال صطذك ػٍٟ ثٌالؽب ثٌضوثد١ٌ ثٌضم١١و٠ز ثٌّفٌٚػز ػٍٟ ثألؽجٔخ أٚ ػٍٟ ثّضنوثَ ثألؽجٔخ ِٓ أؽً . ٚفٟ أٞ فج2

فّج٠ز ّٛق ثٌؼًّ ثٌٛؽ١ٕز إىث وجْ لو أػفٟ ِٕٙج لذً صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز إٍثء ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور ثٌّؼ١ٕز، أٚ 

 إىث وجْ ِْضٛف١ج أفو ثٌشٌٚؽ ثٌضج١ٌز:

 ّضىًّ عالط ّٕٛثس ِٓ ثإللجِز فٟ ثٌذٍو،)أ( أْ ٠ىْٛ لو ث

)ح( أْ ٠ىْٛ ٌٗ ٍٚػ ٠قًّ ؽ١ْٕز دٍو إلجِضٗ. ػٍٟ أْ ثٌالؽب ال ٠ْضط١غ أْ ٠ضيًع دجٔطذجق ٘يث ثٌقىُ ػ١ٍٗ إىث 

 وجْ لو ٘ؾٌ ٍٚؽٗ،

 )ػ( أْ ٠ىْٛ ٌٗ ٌٚو أٚ أوغٌ ٠قًّ ؽ١ْٕز دٍو إلجِضٗ.

وثد١ٌ ٌّْجٚثر فمٛق ؽ١ّغ ثٌالؽت١ٓ دقمٛق ِٛثؽ١ٕٙج ِٓ ف١ظ . صٕظٌ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دؼ١ٓ ثٌؼطف فٟ أٌِ ثصنجى ص3

ثٌؼًّ ثٌّأؽًٛ، ٚػٍٟ ٚؽٗ ثٌنظٛص فمٛق أٌٚته ثٌالؽت١ٓ ثٌيٞ همٍٛث أًثػ١ٙج دّمضؼٝ دٌثِؼ ٌؾٍخ ث١ٌو 

 ثٌؼجٍِز أٚ مطؾ الّضموثَ ِٙجؽ٠ٌٓ.

 18ثٌّجهر 

 ثٌؼًّ ثٌقٌ

إل١ٍّٙج أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز، ٚػٍٟ أال صىْٛ فٟ أٞ فجي  صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ

ألً ًػج٠ز ِٓ صٍه ثٌّّٕٛفز ٌألؽجٔخ ػجِز فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف، فٟ ِج ٠ضؼٍك دّّجًّضُٙ ػّال ٌقْجدُٙ ثٌنجص فٟ 

 ثًٌَثػز ٚثٌظٕجػز ٚثٌقٌف ث١ٌو٠ٚز ٚثٌضؾجًر، ٚويٌه فٟ إٔشجء شٌوجس صؾج٠ًز ٚطٕجػ١ز.

 19ثٌّجهر 

 ثٌّٙٓ ثٌقٌر

ٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج، إىث وجٔٛث ٠قٍّْٛ شٙجهثس ِؼضٌفج دٙج ِٓ . ص1ّ

لذً ثٌٍْطجس ثٌّنضظز فٟ ثٌوٌٚز ٠ٌٚغذْٛ فٟ ِّجًّز ِٕٙز فٌر، أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز، ػٍٟ أال صىْٛ فٟ أٞ 

 فجي ألً ًػج٠ز ِٓ صٍه ثٌّّٕٛفز ٌألؽجٔخ ػجِز فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف.



صذيي ثٌوٚي ثٌّضؼجلور لظجًٜ ؽٙو٘ج، ٚفمج ٌمٛث١ٕٔٙج ٚهّجص١ٌ٘ج، ٌضأ١ِٓ ثّض١طجْ ِغً ٘ؤالء ثٌالؽت١ٓ فٟ غ١ٌ  .2

 إل١ٍّٙج ثٌّضٌٚدٌٟٛ ِٓ ثأللج١ٌُ ثٌضٟ صضٌٛٝ ٘يٖ ثٌوٚي ثٌّْؤ١ٌٚز ػٓ ػاللجصٙج ثٌو١ٌٚز. 

 ثٌفظً ثٌٌثدغ: ثٌٌػج٠ز

 20ثٌّجهر 

 ثٌض٠ٍٛغ ثٌّمٕٓ 

ٕطذك ػٍٟ ػَّٛ ثٌْىجْ ٠ٚنؼغ ٌٗ ثٌض٠ٍٛغ ثٌؼِّٟٛ ٌٍّٕضؾجس غ١ٌ ثٌّضٛفٌر دجٌموً ف١غّج ٚؽو ٔظجَ صم١ٕٓ ٠

 ثٌىجفٟ، ٠ؼجًِ ثٌالؽؤْٚ ِؼجٍِز ثٌّٛثؽ١ٕٓ.

 21ثٌّجهر 

 ثإلّىجْ

ف١ّج ٠نض ثإلّىجْ، ٚدموً ِج ٠ىْٛ ٘يث ثٌّٛػٛع مجػؼج ٌٍمٛث١ٔٓ أٚ ثألٔظّز أٚ مجػؼج إلشٌثف ثٌٍْطجس ثٌؼجِز، 

ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز، ػٍٟ أال صىْٛ فٟ أٞ فجي  صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور

 ألً ًػج٠ز ِٓ صٍه ثٌّّٕٛفز ٌألؽجٔخ ػجِز فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف.

 22ثٌّجهر 

 ثٌضؼ١ٍُ ثٌٌّّٟ

 . صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ٔفِ ثٌّؼجٍِز ثٌّّٕٛفز ٌّٛثؽ١ٕٙج فٟ ِج ٠نض ثٌضؼ١ٍُ ثألٌٟٚ.1

. صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ أفؼً ِؼجٍِز ِّىٕز، ػٍٟ أال صىْٛ فٟ أٞ فجي ألً ًػج٠ز ِٓ صٍه ثٌّّٕٛفز 2

ٌألؽجٔخ ػجِز فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف، فٟ ِج ٠نض فٌٚع ثٌضؼ١ٍُ غ١ٌ ثألٌٟٚ، ٚمجطز ػٍٟ طؼ١و ِضجدؼز ثٌوًثّز، 

١ًّز ٚثٌوًؽجس ثٌؼ١ٍّز ثٌّّٕٛفز فٟ ثٌنجًػ، ٚثإلػفجء ِٓ ثٌٌَّٛ ٚثالػضٌثف دجٌّظولجس ٚثٌشٙجهثس ثٌّو

 ٚثٌضىج١ٌف، ٚصمو٠ُ ثٌّٕـ ثٌوًث١ّز.

 23ثٌّجهر 

 ثإلغجعز ثٌؼجِز 

صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج ٔفِ ثٌّؼجٍِز ثٌّّٕٛفز ٌّٛثؽ١ٕٙج فٟ ِؾجي 

 ثإلغجعز ٚثٌّْجػور ثٌؼجِز.

 24 ثٌّجهر

 صش٠ٌغ ثٌؼًّ ٚثٌؼّجْ ثالؽضّجػٟ

. صّٕـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج ٔفِ ثٌّؼجٍِز ثٌّّٕٛفز ٌٍّٛثؽ١ٕٓ ف١ّج 1

 ٠نض ثألًِٛ ثٌضج١ٌز:

جس )أ( فٟ فوٚه وْٛ ٘يٖ ثٌشؤْٚ مجػؼز ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثألٔظّز أٚ إلشٌثف ثٌٍْطجس ثإلهث٠ًز: ثألؽٌ دّج ف١ٗ ثإلػجٔ

ثٌؼجة١ٍز إىث وجٔش صشىً ؽَءث ِٓ ثألؽٌ، ّٚجػجس ثٌؼًّ، ٚثٌضٌص١ذجس ثٌنجطز دْجػجس ثٌؼًّ ثإلػجف١ز، ٚثألؽجٍثس 

ثٌّوفٛػز ثألؽٌ، ٚثٌم١ٛه ػٍٟ ثٌؼًّ فٟ ثٌَّٕي، ٚثٌقو ثألهٔٝ ٌْٓ ثٌؼًّ، ٚثٌضٍّير ٚثٌضو٠ًخ ثٌّٕٟٙ، ٚػًّ ثٌْٕجء 

 ػمٛه ثٌؼًّ ثٌؾّجػ١ز، ٚثألفوثط، ٚثالّضفجهر ِٓ ثٌَّث٠ج ثٌضٟ صٛفٌ٘ج

)ح( ثٌؼّجْ ثالؽضّجػٟ )ثألفىجَ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌنجطز دئطجدجس ثٌؼًّ ٚثألٌِثع ث١ٌّٕٙز ٚثألِِٛز ٚثٌٌّع ٚثٌؼؾَ 

ٚثٌش١نٛمز ٚثٌٛفجر ٚثٌذطجٌز ٚثألػذجء ثٌؼجة١ٍز، ٚأ٠ز ؽٛثًا أمٌٞ صٕض ثٌمٛث١ٔٓ ٚثألٔظّز ػٍٟ ؽؼٍٙج ِشٌّٛز 

 ٌم١ٛه ثٌضٟ لو صفٌػٙج:دٕظجَ ثٌؼّجْ ثالؽضّجػٟ(، ًٕ٘ج دج

 " صٌص١ذجس ِالةّز صٙوف ٌٍقفجظ ػٍٟ ثٌقمٛق ثٌّىضْذز أٚ ثٌضٟ ٟ٘ ل١و ثالوضْجح،1"

" لٛث١ٔٓ أٚ أٔظّز مجطز دذٍو ثإللجِز لو صفٌع أفىجِج مجطز دشأْ ثإلػجٔز ثٌقى١ِٛز ثٌى١ٍز أٚ ثٌؾَة١ز 2"

ٌألشنجص ثٌي٠ٓ ال ٠ْضٛفْٛ شٌٚؽ ثٌّْجّ٘ز ثٌّوفٛػز دىجٍِٙج ِٓ ثألِٛثي ثٌؼجِز، ٚدشأْ ثإلػجٔجس ثٌّوفٛػز 

 ثٌّفٌٚػز ٌّٕـ ًثصخ صمجػوٞ ػجهٞ. 

. إْ فك ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ٚفجر الؽب دٕض١ؾز إطجدز ػًّ أٚ ٌِع ِٕٟٙ ال ٠ضأعٌ دٛلٛع ِىجْ إلجِز ثٌّْضقك مجًػ 2

 إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور.

ٙج أٚ ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صؼمو٘ج، ٚثٌنجطز دجٌقفجظ ػٍٟ . صؾؼً ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌَّث٠ج ثٌٕجؽّز ػٓ ثالصفجلجس ثٌضٟ ػموص3

ثٌقمٛق ثٌّىضْذز أٚ ثٌضٟ ٟ٘ ل١و ثالوضْجح ػٍٟ طؼ١و ثٌؼّجْ ثالؽضّجػٟ، شجٍِز ٌالؽت١ٓ، هْٚ أْ ٠ٌصٙٓ ىٌه إال 

 دجّض١فجء ثٌالؽب ٌٍشٌٚؽ ثٌّطٍٛدز ِٓ ِٛثؽٕٟ ثٌوٚي ثٌّٛلؼز ػٍٟ ثالصفجلجس ثٌّؼ١ٕز.

ٓ ثٌؼطف فٟ إِىج١ٔز ؽؼً ثالصفجلجس ثٌّّجعٍز، ثٌٕجفير ثٌّفؼٛي أٚ ثٌضٟ لو صظذـ ٔجفير . صٕظٌ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دؼ4١

 ثٌّفؼٛي د١ٓ ٘يٖ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ٚهٚي غ١ٌ ِضؼجلور، دموً ثإلِىجْ، شجٍِز ٌالؽت١ٓ. 



 ثٌفظً ثٌنجِِ: ثٌضوثد١ٌ ثإلهث٠ًز 

 25ثٌّجهر 

 ثٌّْجػور ثإلهث٠ًز 

ب فمج ٌٗ أْ صضطٍخ ػجهر ِْجػور ٍّطجس دٍو أؽٕذٟ ٠ضؼيً ػ١ٍٗ ثٌٌؽٛع . ػٕوِج ٠ىْٛ ِٓ شأْ ِّجًّز ثٌالؽ1

إ١ٌٙج، صؼًّ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌضٟ ٠م١ُ ثٌالؽب ػٍٟ أًثػ١ٙج ػٍٟ صأ١ِٓ ٘يٖ ثٌّْجػور إِج دٛثّطز ٍّطجصٙج أٚ 

 دٛثّطز ٍّطز ه١ٌٚز.

ٌُٙ دئشٌثفٙج، ثٌٛعجةك أٚ ثٌشٙجهثس . صظوً ثٌٍْطز أٚ ثٌٍْطجس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر ثألٌٟٚ ٌالؽت١ٓ، أٚ صْضظوً 2

 ثٌضٟ ٠ؾٌٞ إطوثً٘ج ٌألؽٕذٟ، ػجهر، ِٓ لذً ٍّطجصٗ ثٌٛؽ١ٕز أٚ دٛثّطضٙج.

. صمَٛ ثٌٛعجةك أٚ ثٌشٙجهثس ثٌظجهًر ػٍٟ ٘يث ثٌٕقٛ ِمجَ ثٌظىٛن ث١ٌٌّّز ثٌضٟ صٍُْ ٌألؽجٔخ ِٓ لذً ٍّطجصُٙ 3

 ضٙج.ثٌٛؽ١ٕز أٚ دٛثّطضٙج، ٚصظً ِؼضّور إٌٟ أْ ٠غذش ػوَ طق

. ًٕ٘ج دجٌقجالس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٠ْضغٕٟ ف١ٙج ثٌّؼٍْٛٚ، ٠ؾٍٛ ثّض١فجء ًَّٛ ٌمجء ثٌنوِجس ثٌّيوًٛر فٟ ٘يٖ 4

ثٌّجهر، ٌٚىٓ ٠ٕذغٟ أْ صىْٛ ٘يٖ ثٌٌَّٛ ِؼضوٌز ِٚضىجفتز ِغ ِج ٠فٌع ػٍٟ ثٌّٛثؽ١ٕٓ ِٓ ًَّٛ ٌمجء ثٌنوِجس 

 ثٌّّجعٍز.

 .28ٚ  27. ال صِّ أفىجَ ٘يٖ ثٌّجهر دجٌّجهص١ٓ 5

 26ثٌّجهر 

 ف٠ٌز ثٌضٕمً

صّٕـ وً ِٓ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج فك ثمض١جً ِقً إلجِضُٙ ٚثٌضٕمً ثٌقٌ 

 ػّٓ أًثػ١ٙج، ػٍٟ أْ ٠ىْٛ ىٌه ًٕ٘ج دأ٠ز أٔظّز صٕطذك ػٍٟ ثألؽجٔخ ػجِز فٟ ٔفِ ثٌظٌٚف.

 27ثٌّجهر 

 دطجلجس ث٠ٌٛٙز

 ر دطجلز ٠ٛ٘ز شنظ١ز ٌىً الؽب ِٛؽٛه فٟ إل١ٍّٙج ال ٠ٍّه ٚع١مز ّفٌ طجٌقز.صظوً ثٌوٚي ثٌّضؼجلو

 28ثٌّجهر 

 ٚعجةك ثٌْفٌ

. صظوً ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ٌالؽت١ٓ ثٌّم١ّ١ٓ دظًٛر ٔظج١ِز فٟ إل١ٍّٙج ٚعجةك ّفٌ ٌضّى١ُٕٙ ِٓ ثٌْفٌ إٌٟ مجًػ 1

ٕٟ أٚ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ. ٚصٕطذك أفىجَ ٍِقك ٘يٖ ٘يث ثإلل١ٍُ، ِج ٌُ صضطٍخ مالف ىٌه أّذجح لجٌ٘ر صضظً دجألِٓ ثٌٛؽ

ثالصفجل١ز دظوه ثٌٛعجةك ثٌّيوًٛر. ٌٍٚوٚي ثٌّضؼجلور إطوثً ٚع١مز ّفٌ ِٓ ٘يث ثٌٕٛع ٌىً الؽب آمٌ ف١ٙج. ٚػ١ٍٙج 

مظٛطج أْ صٕظٌ دؼ١ٓ ثٌؼطف إٌٟ إطوثً ٚع١مز ّفٌ ِٓ ٘يث ثٌٕٛع ٌّٓ ٠ضؼيً ػ١ٍُٙ ثٌقظٛي ػٍٟ ٚع١مز ّفٌ ِٓ 

 ثٌٕظج١ِز ِٓ ثٌالؽت١ٓ ثٌّٛؽٛه٠ٓ فٟ إل١ٍّٙج. دٍو إلجِضُٙ

. صؼضٌف ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دٛعجةك ثٌْفٌ ثٌضٟ أطوً٘ج أؽٌثف ثالصفجلجس ثٌو١ٌٚز ثٌْجدمز فٟ ظً ٘يٖ ثالصفجلجس، 2

 ٚصؼجٍِٙج وّج ٌٛ وجٔش لو طوًس دّمضؼٝ أفىجَ ٘يٖ ثٌّجهر.

 29ثٌّجهر 

 ثألػذجء ثٌؼ٠ٌذ١ز

صق١ًّ ثٌالؽت١ٓ أ٠ز أػذجء أٚ ًَّٛ أٚ ػٌثةخ، أ٠ج وجٔش ص١ّْضٙج، صغج٠ٌ أٚ صفٛق صٍه . صّضٕغ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ػٓ 1

 ثٌّْضٛفجر أٚ ثٌضٟ لو ٠ظجً إٌٟ ثّض١فجةٙج فٟ أفٛثي ِّجعٍز.

. ١ٌِ فٟ أفىجَ ثٌفمٌر ثٌْجدمز ِج ٠قٛي هْٚ أْ صطذك ػٍٟ ثٌالؽت١ٓ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثألٔظّز ثٌّضؼٍمز دجٌٌَّٛ 2

 ك ثإلهث٠ًز، دّج ف١ٙج دطجلجس ث٠ٌٛٙز.ثٌّضظٍز دئطوثً ثٌٛعجة

 30ثٌّجهر 

 ٔمً ثٌّٛؽٛهثس

. صّْـ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ٌالؽت١ٓ، ٚفمج ٌمٛث١ٕٔٙج ٚأٔظّضٙج، دٕمً ِج فٍّٖٛ إٌٟ أًػٙج ِٓ ِٛؽٛهثس إٌٟ دٍو آمٌ 1

 ّّـ ٌُٙ دجالٔضمجي إ١ٌٗ دمظو ثالّضمٌثً ف١ٗ.

ٌضٟ ٠موِٙج ثٌالؽؤْٚ ٌٍّْجؿ ٌُٙ دٕمً أٞ ِٛؽٛهثس أمٌٞ ٌُٙ، . صٕظٌ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دؼ١ٓ ثٌؼطف إٌٟ ثٌطٍذجس ث2

 أ٠ّٕج ٚؽوس، ٠قضجؽْٛ إ١ٌٙج ٌالّضمٌثً فٟ دٍو آمٌ ّّـ ٌُٙ دجالٔضمجي إ١ٌٗ.

 31ثٌّجهر 

 ثٌالؽؤْٚ ثٌّٛؽٛهْٚ دظًٛر غ١ٌ ِشٌٚػز فٟ دٍو ثٌٍّؾأ



غ١ٌ ثٌمجٟٔٛٔ، ػٍٟ ثٌالؽت١ٓ ثٌي٠ٓ  . صّضٕغ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ػٓ فٌع ػمٛدجس ؽَثة١ز، دْذخ همٌُٛٙ أٚ ٚؽٛه1ُ٘

٠ومٍْٛ إل١ٍّٙج أٚ ٠ٛؽوْٚ ف١ٗ هْٚ إىْ، لجه١ِٓ ِذجشٌر ِٓ إل١ٍُ وجٔش ف١ٗ ف١جصُٙ أٚ ف٠ٌضُٙ ِٙوهر دجٌّؼٕٟ 

، ش٠ٌطز أْ ٠موِٛث أٔفُْٙ إٌٟ ثٌٍْطجس هْٚ إدطجء ٚأْ ٠ذٌٕ٘ٛث ػٍٟ ٚؽج٘ز أّذجح همٌُٛٙ 1ثٌّمظٛه فٟ ثٌّجهر 

 ٟٔ.أٚ ٚؽٛهُ٘ غ١ٌ ثٌمجٔٛ

. صّضٕغ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ػٓ فٌع غ١ٌ ثٌؼًٌٚٞ ِٓ ثٌم١ٛه ػٍٟ صٕمالس ٘ؤالء ثٌالؽت١ٓ، ٚال صطذك ٘يٖ ثٌم١ٛه إال 2

٠ًغّج ٠ْٛٞ ٚػؼُٙ فٟ دٍو ثٌّالى أٚ ٠ًغّج ٠مذٍْٛ فٟ دٍو آمٌ. ٚػٍٟ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور أْ صّٕـ ثٌالؽت١ٓ ثٌّيو٠ًٛٓ 

 ١ٌقظٍٛث ػٍٟ لذٛي دٍو آمٌ دومٌُٛٙ إ١ٌٗ. ٍِٙز ِؼمٌٛز، ٚويٌه وً ثٌض١ْٙالس ثٌؼ٠ًٌٚز

 32ثٌّجهر 

 ثٌطٌه

. ال صطٌه ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور الؽتج ِٛؽٛهث فٟ إل١ٍّٙج دظًٛر ٔظج١ِز، إال ألّذجح صضؼٍك دجألِٓ ثٌٛؽٕٟ أٚ ثٌٕظجَ 1

 ثٌؼجَ.

ٙج ثٌمجْٔٛ. ٠ٚؾخ أْ . ال ٠ٕفي ؽٌه ِغً ٘يث ثٌالؽب إال صطذ١مج ٌمٌثً ِضني ٚفمج ٌألطٛي ثإلؽٌثة١ز ثٌضٟ ٠ٕض ػ2١ٍ

٠ّْـ ٌالؽب ِج ٌُ صضطٍخ مالف ىٌه أّذجح لجٌ٘ر صضظً دجألِٓ ثٌٛؽٕٟ، دأْ ٠موَ د١ٕجس إلعذجس دٌثءصٗ، ٚدأْ 

٠ّجًُ فك ثالّضتٕجف ٠ٚىْٛ ٌٗ ٚو١ً ٠ّغٍٗ ٌٙيث ثٌغٌع أِجَ ٍّطز ِنضظز أٚ أِجَ شنض أٚ أوغٌ ِؼ١ٕ١ٓ 

 مظ١ظج ِٓ لذً ثٌٍْطز ثٌّنضظز.

ثٌّضؼجلور ِغً ٘يث ثٌالؽب ٍِٙز ِؼمٌٛز ١ٌٍضِّ مالٌٙج لذٌٛٗ دظًٛر لج١ٔٛٔز فٟ دٍو آمٌ. ٚصقضفع . صّٕـ ثٌوٌٚز 3

 ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور دقمٙج فٟ أْ صطذك، مالي ٘يٖ ثٌٍّٙز، ِج صٌثٖ ػ٠ًٌٚج ِٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌوثم١ٍز.

 33ثٌّجهر 

 فظٌ ثٌطٌه أٚ ثٌٌه

ٖ دأ٠ز طًٛر ِٓ ثٌظًٛ إٌٟ فوٚه ثأللج١ٌُ ثٌضٟ صىْٛ ف١جصٗ أٚ . ال ٠ؾٍٛ أل٠ز هٌٚز ِضؼجلور أْ صطٌه الؽتج أٚ صٌه1

 ف٠ٌضٗ ِٙوهص١ٓ ف١ٙج دْذخ ػٌلٗ أٚ ه٠ٕٗ أٚ ؽ١ْٕضٗ أٚ ثٔضّجةٗ إٌٟ فتز ثؽضّجػ١ز ِؼ١ٕز أٚ دْذخ آًثةٗ ث١ٌْج١ّز.

ثٌيٞ ٠ٛؽو  . ػٍٟ أٔٗ ال ٠ّْـ دجالفضؾجػ دٙيث ثٌقك ألٞ الؽب صضٛفٌ هٚثع ِؼمٌٛز الػضذجًٖ مطٌث ػٍٟ أِٓ ثٌذٍو2

ف١ٗ أٚ الػضذجًٖ ٠ّغً، ٔظٌث ٌْذك طوًٚ فىُ ٔٙجةٟ ػ١ٍٗ الًصىجدٗ ؽٌِج ثّضغٕجةٟ ثٌنطًٛر، مطٌث ػٍٟ ِؾضّغ 

 ىٌه ثٌذٍو.

 34ثٌّجهر 

 ثٌضؾِٕ

صًْٙ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دموً ثالِىجْ ثّض١ؼجح ثٌالؽت١ٓ ِٕٚقُٙ ؽ١ْٕضٙج، ٚصذيي ػٍٟ ثٌنظٛص وً ِج فٟ ّٚؼٙج 

 ِٕ ٚصنف١غ أػذجء ًَّٚٛ ٘يٖ ثإلؽٌثءثس إٌٟ أهٟٔ فو ِّىٓ. ٌضؼؾ١ً إؽٌثءثس ثٌضؾ

 ثٌفظً ثٌْجهُ: أفىجَ صٕف١ي٠ز ٚثٔضمج١ٌز 

 35ثٌّجهر 

 صؼجْٚ ثٌٍْطجس ثٌٛؽ١ٕز ِغ ثألُِ ثٌّضقور 

. صضؼٙو ثٌوٚي ثٌّضؼجلور دجٌضؼجْٚ ِغ ِفٛػ١ز ثألُِ ثٌّضقور ٌشؤْٚ ثٌالؽت١ٓ، أٚ أ٠ز ِؤّْز أمٌٞ صجدؼز ٌألُِ 1

لو صنٍفٙج، فٟ ِّجًّز ٚظجةفٙج، ٚصضؼٙو ػٍٟ ٚؽٗ ثٌنظٛص دض١ًْٙ ِّٙضٙج فٟ ثإلشٌثف ػٍٟ صطذ١ك ثٌّضقور 

 أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز.

. ِٓ أؽً ؽؼً ثٌّفٛػ١ز، أٚ أ٠ز ِؤّْز أمٌٞ صجدؼز ٌألُِ ثٌّضقور لو صنٍفٙج، لجهًر ػٍٟ صمو٠ُ صمج٠ًٌ إٌٟ 2

ّضؼجلور دض٠َٚو٘ج ػٍٟ ثٌشىً ثٌّٕجّخ دجٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ث١ٌٙتجس ثٌّنضظز فٟ ثألُِ ثٌّضقور، صضؼٙو ثٌوٚي ثٌ

 ثإلفظجة١ز ثٌّطٍٛدز دشأْ:

 )أ( ٚػغ ثٌالؽت١ٓ،

 )ح( ٚػغ ٘يٖ ثالصفجل١ز ِٛػغ ثٌضٕف١ي،

 )ػ( ثٌمٛث١ٔٓ ٚثألٔظّز ٚثٌٌّث١ُّ ثٌٕجفير أٚ ثٌضٟ لو صظذـ دؼو ث٢ْ ٔجفير دشأْ ثٌالؽت١ٓ،

 36ثٌّجهر 

 غ ثٌٛؽٕٟصذ١ٍغ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌضش٠ٌ

صٛثفٟ ثٌوٚي ثٌّضؼجلور ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور دٕظٛص ِج لو صؼضّوٖ ِٓ لٛث١ٔٓ ٚأٔظّز ٌضأ١ِٓ صطذ١ك ٘يٖ 

 ثالصفجل١ز.



 37ثٌّجهر 

 ػاللز ثالصفجل١ز دجالصفجل١جس ثٌْجدمز

ثف ف١ٙج ِقً ِٓ ٘يٖ ثالصفجل١ز، صقً ٘يٖ ثالصفجل١ز د١ٓ ثألؽٌ 28ِٓ ثٌّجهر  2ِغ ػوَ ثٌّْجُ دأفىجَ ثٌفمٌر 

 30ٚ  1928ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٗ  30ٚ  1926أ٠جً/ِج٠ٛ  12ٚ  1924أ٠جً/ِج٠ٛ  31ٚ  1922صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ  5صٌص١ذجس 

 14، ٚدٌٚصٛوٛي 1938شذجؽ/فذٌث٠ٌ  10ٚ  1933صش٠ٌٓ ثألٚي/أوضٛدٌ  28، ٚثصفجل١ضٟ 1935صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ 

 . 1946صش٠ٌٓ ثألٚي/أوضٛدٌ  15، ٚثصفجق 1939أ٠ٍٛي/ّذضّذٌ 

 ثٌْجدغ: أفىجَ مضج١ِز  ثٌفظً

 38ثٌّجهر 

 ص٠ْٛز ثٌّٕجٍػجس 

وً َٔثع ٠ٕشأ د١ٓ أؽٌثف فٟ ٘يٖ ثالصفجل١ز فٛي صف١ٌْ٘ج أٚ صطذ١مٙج، ٠ٚضؼيً فٍٗ دط٠ٌمز أمٌٞ، ٠قجي إٌٟ ِقىّز 

 ثٌؼوي ثٌو١ٌٚز دٕجء ػٍٟ ؽٍخ أٞ ِٓ ثألؽٌثف فٟ ثٌَٕثع.

 39ثٌّجهر 

 ثٌضٛل١غ ٚثٌضظو٠ك ٚثالٔؼّجَ

ٚصٛهع دؼو ىٌه ٌوٞ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ  1951صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ  28صفجل١ز ٌٍضٛل١غ فٟ ؽ١ٕف فٟ . صؼٌع ٘يٖ ثال1

عُ  1951آح/أغْطِ  31صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ ٚ  28ثٌّضقور. ٟٚ٘ صؼٌع ٌٍضٛل١غ فٟ ثٌّىضخ ثألًٚدٟ ٌألُِ ثٌّضقور د١ٓ 

وجْٔٛ ثألٚي/ه٠ّْذٌ  31ٚ  1951أ٠ٍٛي/ّذضّذٌ  17صؼٌع ِؾوهث ٌٍضٛل١غ فٟ ثٌّمٌ ثٌٌة١ْٟ ٌألُِ ثٌّضقور د١ٓ 

1952. 

. ٠ضجؿ صٛل١غ ٘يٖ ثالصفجل١ز ٌؾ١ّغ ثٌوٚي ثألػؼجء فٟ ثألُِ ثٌّضقور ٚويٌه أل٠ز هٌٚز أمٌٞ هػ١ش إٌٟ ِؤصٌّ 2

ثٌّفٛػ١ٓ فٛي ٚػغ ثٌالؽت١ٓ ٚػو٠ّٟ ثٌؾ١ْٕز أٚ ٚؽٙش إ١ٌٙج ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز هػٛر ٌضٛل١ؼٙج. ٚصنؼغ ٘يٖ 

 ثٌضظو٠ك ٌوٞ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور.ثالصفجل١ز ٌٍضظو٠ك، ٚصٛهع طىٛن 

صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ  28ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ثدضوثء ِٓ  2. صىْٛ ٘يٖ ثالصفجل١ز ِضجفز الٔؼّجَ ثٌوٚي ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر 3

 . ٠ٚمغ ثالٔؼّجَ دئ٠وثع طه ثٔؼّجَ ٌوٞ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور.1951

 40ثٌّجهر 

 دٕو ثالٔطذجق ثإلل١ٍّٟ

ٌز، ػٕو ثٌضٛل١غ أٚ ثٌضظو٠ك أٚ ثالٔؼّجَ، أْ صؼٍٓ أْ ٘يٖ ثالصفجل١ز ّضشًّ ؽ١ّغ ثأللج١ٌُ ثٌضٟ صّغٍٙج . أل٠ز ه1ٚ

ػٍٟ ثٌظؼ١و ثٌوٌٟٚ أٚ ٚثفو أٚ أوغٌ ِٕٙج. ٠ٚذوأ ٠ٌّجْ ِفؼٛي ٘يث ثإلػالْ فٟ صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز إٍثء 

 ثٌوٌٚز ثٌّؼ١ٕز.

ٔطجق شّٛي ٘يٖ ثالصفجل١ز دئشؼجً ٠ٛؽٗ إٌٟ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور . ٚفٟ أٞ ٚلش آمٌ دؼو ىٌه ٠ضُ ص١ّٛغ 2

٠ٚظذـ ّجًٞ ثٌّفؼٛي ثدضوثء ِٓ ث١ٌَٛ ثٌضْؼ١ٓ ثٌيٞ ٠ٍٟ ثّضالَ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور ٘يث ثإلشؼجً، أٚ ِٓ 

 صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز إٍثء ثٌوٌٚز ثٌّؼ١ٕز أ٠ّٙج ؽجء الفمج.

أللج١ٌُ ثٌضٟ ال ٠ّٛغ ٔطجق ثالصفجل١ز، ٌؾؼٍٗ شجِال ٌٙج، ػٕو ثٌضٛل١غ أٚ ثٌضظو٠ك أٚ ثالٔؼّجَ، . ٚفٟ ِج ٠ضؼٍك دج3

صٕظٌ وً هٌٚز ِؼ١ٕز فٟ إِىج١ٔز ثصنجى ثٌنطٛثس ثٌالٍِز ٌؾؼً ثٔطذجق ٘يٖ ثالصفجل١ز شجِال ٌٙج دؼو ثٌقظٛي، ػٕو 

 ثلضؼجء ىٌه ألّذجح هّض٠ًٛز، ػٍٟ ِٛثفمز فىِٛجصٙج.

 41ثٌّجهر 

 ثٌوٌٚز ثالصقجه٠ز دٕو 

 ف١ٓ صىْٛ ثٌوٌٚز ثصقجه٠ز ٚغ١ٌ ٌِو٠َز، صطذك ثألفىجَ ثٌضج١ٌز:

)أ( فٟ ِج ٠ضؼٍك دّٛثه ٘يٖ ثالصفجل١ز ثٌضٟ صمغ ػّٓ ثٌٛال٠ز ثٌضش٠ٌؼ١ز ٌٍٍْطز ثٌضش٠ٌؼ١ز ثالصقجه٠ز، صىْٛ ثٌضَثِجس 

 هٚال ثصقجه٠ز،ثٌقىِٛز ثالصقجه٠ز ػّٓ ٘يث ثٌٕطجق ٔفِ ثٌضَثِجس ثٌوٚي ثألؽٌثف ثٌضٟ ١ٌْش 

)ح( ٚفٟ ِج ٠ضؼٍك دّٛثه ٘يٖ ثالصفجل١ز ثٌضٟ صمغ ػّٓ ثٌٛال٠ز ثٌضش٠ٌؼ١ز ٌّنضٍف ثٌوٚي أٚ ثٌٛال٠جس أٚ ثٌّمجؽؼجس 

ثٌّىٛٔز ٌالصقجه ٚغ١ٌ ثٌٍَِّز، ٚفمج ٌٍٕظجَ ثٌوّضًٛٞ ٌٙيث ثالصقجه، دجصنجى إؽٌثءثس صش٠ٌؼ١ز، صمَٛ ثٌقىِٛز 

٘يٖ ثٌّٛثه، ِغ صٛط١ز إ٠ؾجد١ز إٌٟ ثٌٍْطجس ثٌّنضظز فٟ ٘يٖ ثٌوٚي أٚ ثالصقجه٠ز فٟ ثلٌح ٚلش ِّىٓ دئفجٌز 

 ثٌٛال٠جس أٚ ثٌّمجؽؼجس،

)ػ( صَٚه ثٌوٌٚز ثالصقجه٠ز ثٌطٌف فٟ ٘يٖ ثالصفجل١ز أ٠ز هٌٚز ِضؼجلور أمٌٞ صطٍخ ىٌه ػٓ ؽ٠ٌك ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ 

ثالصقجه ٚثٌٛفوثس ثٌّىٛٔز ٌٗ دشأْ أٞ فىُ ِٓ ثٌّضقور دذ١جْ ػٓ ثألفىجَ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌّّجًّجس ثٌّؼّٛي دٙج فٟ 

 أفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ِذ١ٕز ِوٞ ثٌّفؼٛي ثٌيٞ أػطٟ ٌٗ دئؽٌثء صش٠ٌؼٟ أٚ دئؽٌثء آمٌ.



 42ثٌّجهر 

 ثٌضقفظجس

ٚ  1. أل٠ز هٌٚز، ػٕو ثٌضٛل١غ أٚ ثٌضظو٠ك أٚ ثالٔؼّجَ، فك إدوثء صقفظجس دشأْ أ٠ز ِٛثه فٟ ثالصفجل١ز غ١ٌ ثٌّٛثه 1

 شجٍِز ثٌّجهر ثألم١ٌر ثٌّيوًٛر. 46إٌٟ  36ٚثٌّٛثه  33( ٚ 1) 16ٚ  4ٚ  3

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر أْ صْقخ صقفظٙج فٟ أٞ ف١ٓ دٌّجٌز ِٛؽٙز إٌٟ ثأل١ِٓ  1. ألٞ هٌٚز أدوس صقفظج ٚفمج ٌٍفمٌر 2

 ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور.

 43ثٌّجهر 

 دوء ثٌٕفجى

 ٟ صج٠ًل إ٠وثع طه ثٌضظو٠ك أٚ ثالٔؼّجَ ثٌْجهُ.. ٠ذوأ ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز فٟ ث١ٌَٛ ثٌضْؼ١ٓ ثٌيٞ 1ٍ٠

. أِج ثٌوٌٚز ثٌضٟ صظوق ثالصفجل١ز أٚ صٕؼُ إ١ٌٙج دؼو إ٠وثع طه ثٌضظو٠ك أٚ ثالٔؼّجَ ثٌْجهُ ف١ذوأ ٔفجى ثالصفجل١ز 2

 إٍثء٘ج فٟ ث١ٌَٛ ثٌضْؼ١ٓ ثٌيٞ ٠ٍٟ صج٠ًل إ٠وثع ٘يٖ ثٌوٌٚز طه صظو٠مٙج أٚ ثٔؼّجِٙج.

 44ثٌّجهر 

 ثالْٔقجح

 ألٞ هٌٚز ِضؼجلور أْ صْٕقخ ِٓ ٘يٖ ثالصفجل١ز فٟ أٞ ف١ٓ دئشؼجً ِٛؽٗ إٌٟ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور.. 1

. ٠ذوأ ٠ٌّجْ ِفؼٛي ٘يث ثالْٔقجح إٍثء ثٌوٌٚز ثٌّضؼجلور دؼو ًٌِٚ ػجَ ػٍٟ صج٠ًل ثّضالَ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ثإلشؼجً 2

 ثٌيٞ ٠ٌه ف١ٗ لٌثً ثالْٔقجح.

أْ صؼٍٓ فٟ أٞ ف١ٓ، دئشؼجً ِٛؽٗ إٌٟ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ، أْ ٘يٖ  40أٚ إشؼجًث ٚفمج ٌٍّجهر  . أل٠ز هٌٚز أطوًس إػالٔج3

 ثالصفجل١ز ّضضٛلف ػٓ شّٛي إل١ٍُ ِج دؼو ّٕز ِٓ صج٠ًل ثّضالَ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌٙيث ثإلشؼجً.

 45ثٌّجهر 

 إػجهر ثٌٕظٌ

ز، دئشؼجً ِٛؽٗ إٌٟ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ . ٌىً هٌٚز ِضؼجلور، فٟ أٞ ف١ٓ، أْ صطٍخ إػجهر ثٌٕظٌ فٟ ٘يٖ ثالصفجل1١

 ثٌّضقور.

 . صٛطٟ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور دجٌنطٛثس ثٌٛثؽخ ثصنجى٘ج، ػٕو ثاللضؼجء، إٍثء ٘يث ثٌطٍخ.2

 46ثٌّجهر 

 ثإلشؼجًثس ثٌضٟ ٠ظوً٘ج ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور

فٟ ثألُِ ثٌّضقور ٚثٌوٚي غ١ٌ ثألػؼجء ثٌّيوًٛر فٟ ٠مَٛ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقور دئػالَ ؽ١ّغ ثٌوٚي ثألػؼجء 

 :39ثٌّجهر 

 ،1)أ( دجإلػالٔجس ٚثإلشؼجًثس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفٌع "دجء" ِٓ ثٌّجهر 

 ،39)ح( دجٌضٛل١ؼجس ٚطىٛن ثٌضظو٠ك ٚثالٔؼّجَ ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر 

 ،40)ػ( دجإلػالٔجس ٚثإلشؼجًثس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر 

 ،42خ ثٌضقفظجس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر )ه( دجٌضقفظجس ًّٚجةً ّق

 ،43)٘ـ( دجٌضج٠ًل ثٌيٞ ١ّذوأ ف١ٗ ٔفجى ٘يٖ ثالصفجل١ز ٚفمج ٌٍّجهر 

 ،44)ٚ( دجالْٔقجدجس ٚثإلشؼجًثس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر 

 .45)ٍ( دطٍذجس إػجهر ثٌٕظٌ ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر 

 ضٛل١غ دجُّ فىِٛجصُٙ دضٛثل١ؼُٙ.ٚإعذجصج ٌّج صموَ، ى٠ٍٗ ثٌّٛلؼْٛ أهٔجٖ، ثٌّفٛػْٛ فْخ ثألطٛي دجٌ

فًٌ فٟ ؽ١ٕف، فٟ ٘يث ث١ٌَٛ ثٌغجِٓ ٚثٌؼش٠ٌٓ ِٓ صٍّٛ/١ٌٛ٠ٗ ػجَ أٌف ٚصْؼّجةز ٚٚثفو ٚم١ّْٓ، ػٍٟ ْٔنز 

ٚف١ور ٠ضْجٜٚ فٟ ثٌقؾ١ز ٔظٙج ثإلٔى١ٍَٞ ٚثٌفٌْٟٔ، صٛهع فٟ ِقفٛظجس ثألُِ ثٌّضقور ٚصؼطٟ طًٛ ِظولز 

 .39ٌّضقور ٌٍٚوٚي غ١ٌ ثألػؼجء ثٌّيوًٛر فٟ ثٌّجهر ػٕٙج ٌؾ١ّغ ثٌوٚي ثألػؼجء فٟ ثألُِ ث
 

 


