
 ثصلجه٤ز ٓ٘جٛؼز ثُضؼي٣خ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ػٌٝح

 ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز 

 ثػضٔوس ٝػٌػش ُِضٞه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝثالٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

  1984ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  10ثُٔؤًك ك٢  39/46ُألْٓ ثُٔضقور 

 ( 1) 27ٝكوج ألفٌجّ ثُٔجهر  ،1987ف٣ٌَثٕ/٤ٗٞ٣ٚ  26صج٣ًل دوء ثُ٘لجى: 

 إٕ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز،

إى صٌٟ إٔ ثالػضٌثف دجُقوٞم ثُٔضْج٣ٝز ٝؿ٤ٌ ثُوجدِز ُِضظٌف، ُؾ٤ٔغ أػؼجء ثألٌّر ثُذش٣ٌز ٛٞ، ٝكوج ُِٔذجها 

 ثُٔؼِ٘ز ك٢ ٤ٓغجم ثألْٓ ثُٔضقور، أّجُ ثُق٣ٌز ٝثُؼوٍ ٝثُِْْ ك٢ ثُؼجُْ، 

 م صْضٔو ٖٓ ثٌٌُثٓز ثُٔضأطِز ُإلْٗجٕ، ٝإى صوًى إٔ ٛيٙ ثُقوٞ

ٓ٘ٚ،  55ٝإى صؼغ ك٢ ثػضذجًٛج ثُٞثؽخ ثُي١ ٣وغ ػ٠ِ ػجصن ثُوٍٝ دٔوضؼ٠ ث٤ُٔغجم، ٝدنجطز دٔٞؽخ ثُٔجهر 

 دضؼ٣ََ ثفضٌثّ فوٞم ثإلْٗجٕ ٝف٣ٌجصٚ ثألّج٤ّز، ٌٝٓثػجصٜج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼجُْ،

ٖٓ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجص دجُقوٞم ثُٔو٤ٗز  7ْٗجٕ ٝثُٔجهر ٖٓ ثإلػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثإل 5ٌٝٓثػجر ٜٓ٘ج ُِٔجهر 

ٝث٤ُْج٤ّز، ًِٝضجٛٔج ص٘ض ػ٠ِ ػوّ ؽٞثٍ صؼٌع أفو ُِضؼي٣خ أٝ ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز أٝ 

 ث٤ُٜٔ٘ز، 

ؼوٞدز ٌٝٓثػجر ٜٓ٘ج أ٣ؼج إلػالٕ فٔج٣ز ؽ٤ٔغ ثألشنجص ٖٓ ثُضؼٌع ُِضؼي٣خ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ػٌٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُ

 ، 1975ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  9ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز، ثُي١ ثػضٔوصٚ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ 

ًٝؿذز ٜٓ٘ج ك٢ ٣ٍجهر كؼج٤ُز ثُ٘ؼجٍ ػو ثُضؼي٣خ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ػٌٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز ك٢ 

 ثُؼجُْ هجؽذز،

 ثصلوش ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣: 

 ثُؾَء ثألٍٝ

  1 ثُٔجهر
. ألؿٌثع ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ٣وظو "دجُضؼي٣خ" أ١ ػَٔ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ أُْ أٝ ػيثح شو٣و، ؽْو٣ج ًجٕ أّ ػو٤ِج، ٣ِقن 1

ػٔوث دشنض ٓج دوظو ثُقظٍٞ ٖٓ ٛيث ثُشنض، أٝ ٖٓ شنض عجُظ، ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس أٝ ػ٠ِ ثػضٌثف، أٝ ٓؼجهذضٚ 

أٝ  -٣ٞلٚ أٝ إًؿجٓٚ ٛٞ أٝ أ١ شنض عجُظ ػ٠ِ ػَٔ ثًصٌذٚ أٝ ٣شضذٚ ك٢ أٗٚ ثًصٌذٚ، ٛٞ أٝ شنض عجُظ أٝ صن

ػ٘وٓج ٣ِقن ٓغَ ٛيث ثألُْ أٝ ثُؼيثح أل١ ّذخ ٖٓ ثألّذجح ٣وّٞ ػ٠ِ ثُض٤٤َٔ أ٣ج ًجٕ ٗٞػٚ، أٝ ٣قٌع ػ٤ِٚ أٝ 

٣ٞثكن ػ٤ِٚ أٝ ٣ٌْش ػ٘ٚ ٓٞظق ٢ًّٔ أٝ أ١ شنض آمٌ ٣ضظٌف دظلضٚ ث٤ٌُّٔز. ٝال ٣ضؼٖٔ ىُي ثألُْ أٝ 

 س هج٤ٗٞٗز أٝ ثُٔالٍّ ُٜيٙ ثُؼوٞدجس أٝ ثُي١ ٣ٌٕٞ ٗض٤ؾز ػٌػ٤ز ُٜج.ثُؼيثح ثُ٘جشب كوؾ ػٖ ػوٞدج

 . ال صنَ ٛيٙ ثُٔجهر دأ١ طي ه٢ُٝ أٝ صش٣ٌغ ٝؽ٢٘ ٣ضؼٖٔ أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ضؼٖٔ أفٌجٓج ىثس صطذ٤ن أشَٔ. 2

  2ثُٔجهر 
أػٔجٍ ثُضؼي٣خ ك٢ . صضني ًَ هُٝز ؽٌف إؽٌثءثس صش٣ٌؼ٤ز أٝ إهث٣ًز أٝ هؼجة٤ز كؼجُز أٝ أ٣ز إؽٌثءثس أمٌٟ ُٔ٘غ 1

 أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ المضظجطٜج ثُوؼجة٢.

. ال ٣ؾٍٞ ثُضيًع دأ٣ز ظٌٝف ثّضغ٘جة٤ز أ٣ج ًجٗش، ّٞثء أًجٗش ٛيٙ ثُظٌٝف فجُز فٌح أٝ صٜو٣وث دجُقٌح أٝ ػوّ 2

 ثّضوٌثً ٤ّج٢ّ هثم٢ِ أٝ أ٣ز فجُز ٖٓ فجالس ثُطٞثًا ثُؼجٓز ثألمٌٟ ًٔذًٌ ُِضؼي٣خ.

 ٌ ثُظجهًر ػٖ ٓٞظل٤ٖ أػ٠ِ ٌٓصذز أٝ ػٖ ِّطز ػجٓز ًٔذًٌ ُِضؼي٣خ. . ال ٣ؾٍٞ ثُضيًع دجألٝث3ٓ

  3ثُٔجهر 
. ال ٣ؾٍٞ أل٣ز هُٝز ؽٌف إٔ صطٌه أ١ شنض أٝ إٔ صؼ٤وٙ )"إٔ صٌهٙ"( أٝ إٔ صِْٔٚ إ٠ُ هُٝز أمٌٟ، إىث 1

 صٞثكٌس ُو٣ٜج أّذجح فو٤و٤ز صوػٞ إ٠ُ ثالػضوجه دأٗٚ ٤ٌّٕٞ ك٢ مطٌ ثُضؼٌع ُِضؼي٣خ. 

ثُِْطجس ثُٔنضظز ُضقو٣و ٓج إىث ًجٗش ٛيٙ ثألّذجح ٓضٞثكٌر، ؽ٤ٔغ ثالػضذجًثس ىثس ثُظِز، دٔج ك٢ ىُي، . صٌثػ٠ 2

ك٢ فجُز ثالٗطذجم، ٝؽٞه ٗٔؾ عجدش ٖٓ ثالٗضٜجًجس ثُلجهفز أٝ ثُظجًمز أٝ ثُؾٔجػ٤ز ُقوٞم ثإلْٗجٕ ك٢ ثُوُٝز 

 ثُٔؼ٤٘ز. 

  4ثُٔجهر 
ُضؼي٣خ ؽٌثةْ دٔٞؽخ هجٜٗٞٗج ثُؾ٘جة٢، ٣ٝ٘طذن ثألٌٓ ىثصٚ ػ٠ِ . صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف إٔ صٌٕٞ ؽ٤ٔغ أػٔجٍ ث1

 ه٤جّ أ١ شنض دأ٣ز ٓقجُٝز ُٔٔجًّز ثُضؼي٣خ ٝػ٠ِ ه٤جٓٚ دأ١ ػَٔ آمٌ ٣شٌَ صٞثؽؤث ٝٓشجًًز ك٢ ثُضؼي٣خ.

 . صؾؼَ ًَ هُٝز ؽٌف ٛيٙ ثُؾٌثةْ ْٓضٞؽذز ُِؼوجح دؼوٞدجس ٓ٘جّذز صأمي ك٢ ثالػضذجً ؽذ٤ؼضٜج ثُنط٤ٌر. 2



  5 ثُٔجهر
ك٢  4. صضني ًَ هُٝز ؽٌف ٓج ٣َِّ ٖٓ ثإلؽٌثءثس إلهجٓز ٝال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز ػ٠ِ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجهر 1

 ثُقجالس ثُضج٤ُز:

)أ( ػ٘و ثًصٌجح ٛيٙ ثُؾٌثةْ ك٢ أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز أٝ ػ٠ِ ظٌٜ ّل٤٘ز أٝ ػ٠ِ ٓضٖ ؽجةٌر ْٓؾِز 

 ك٢ صِي ثُوُٝز،

 ٕ ٌٓصٌخ ثُؾ٣ٌٔز ثَُٔػّٞ ٖٓ ٓٞثؽ٢٘ صِي ثُوُٝز،)ح( ػ٘وٓج ٣ٌٞ

 )ػ( ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُٔؼضوٟ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓٞثؽ٢٘ صِي ثُوُٝز، إىث ثػضذٌس صِي ثُوُٝز ىُي ٓ٘جّذج.

. صضني ًَ هُٝز ؽٌف دجُٔغَ ٓج ٣َِّ ٖٓ ثإلؽٌثءثس إلهجٓز ٝال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ك٢ ثُقجالس ثُض٢ 2

ز ثَُٔػّٞ ٓٞؽٞهث ك٢ أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ ُٞال٣جصٜج ثُوؼجة٤ز ٝال صوّٞ دض٤ِْٔٚ ػٔال دجُٔجهر ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٌٓصٌخ ثُؾ٣ٌٔ

 ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. 1إ٠ُ أ٣ز هُٝز ٖٓ ثُوٍٝ ثُض٢ ًٝه ىًٌٛج ك٢ ثُلوٌر  8

 . ال صْضغ٠٘ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أ١ ٝال٣ز هؼجة٤ز ؽ٘جة٤ز صٔجًُ ٝكوج ُِوجٕٗٞ ثُوثم٢ِ.3

  6ثُٔجهر 
ُوٟ ثهض٘جػٜج، دؼو هًثّز ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضٞكٌر ُٜج، دإٔ ثُظٌٝف صذًٌ ثفضؾجٍ شنض  . صوّٞ أ١ هٍٝ ؽٌف،1

دجفضؾجٍٙ أٝ صضني أ٣ز إؽٌثءثس هج٤ٗٞٗز أمٌٟ  4ٓٞؽٞه ك٢ أًثػ٤ٜج ٣وػ٠ أٗٚ ثهضٌف ؽٌٓج ٓشجًث إ٤ُٚ ك٢ ثُٔجهر 

٤ٚ هجٕٗٞ صِي ثُوُٝز ػ٠ِ ُؼٔجٕ ٝؽٞهٙ ك٤ٜج. ٣ٌٕٝٞ ثالفضؾجٍ ٝثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ثألمٌٟ ٓطجدوز ُٔج ٣٘ض ػِ

 أال ٣ْضٌٔ ثفضؾجٍ ثُشنض إال ُِٔور ثُالٍٓز ُِض٤ٌٖٔ ٖٓ إهجٓز أ١ هػٟٞ ؽ٘جة٤ز أٝ ٖٓ ثصنجى أ١ إؽٌثءثس ُض٤ِْٔٚ.

 . صوّٞ ٛيٙ ثُوُٝز كًٞث دئؽٌثء ثُضقو٤ن ثأل٠ُٝ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٞهجةغ.2

الصظجٍ كًٞث دأهٌح ٓٔغَ ٓنضض ُِوُٝز ثُض٢ ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ػ٠ِ ث 1. صضْ ْٓجػور أ١ شنض ٓقضؾَ ٝكوج ُِلوٌر 3

 ٛٞ ٖٓ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج، أٝ دٔٔغَ ثُوُٝز ثُض٢ ٣و٤ْ ك٤ٜج ػجهر إٕ ًجٕ دال ؽ٤ْ٘ز. 

ٖٓ  1. ُوٟ ه٤جّ هُٝز ٓج، ػٔال دٜيٙ ثُٔجهر، دجفضؾجٍ شنض ٓج، صنطٌ ػ٠ِ ثُلًٞ ثُوٍٝ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 4

صذًٌ ثػضوجُٚ. ٝػ٠ِ ثُوُٝز ثُض٢ صؾٌٟ ثُضقو٤ن ثأل٠ُٝ ثُي١  ، دجفضؾجٍ ٛيث ثُشنض ٝدجُظٌٝف ثُض5٢ثُٔجهر 

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر إٔ صٌكغ كًٞث ٓج صٞطِش إ٤ُٚ ٖٓ ثُ٘ضجةؼ إ٠ُ ثُوٍٝ ثُٔيًًٞر ٓغ ثإلكظجؿ ػٔج إىث  2صضٞمجٙ ثُلوٌر 

 ًجٕ ك٢ ٤ٗضٜج ٓٔجًّز ٝال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز. 

  7ثُٔجهر 
نجػغ ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز شنض ٣وػ٠ ثًصٌجدٚ أل١ ٖٓ ثُؾٌثةْ . صوّٞ ثُوُٝز ثُطٌف ثُض٢ ٣ٞؽو ك٢ ثإله٤ِْ ث1ُ

، دؼٌع ثُوؼ٤ز ػ٠ِ ِّطجصٜج ثُٔنضظز دوظو 5ك٢ ثُقجالس ثُض٢ صضٞمجٛج ثُٔجهر  4ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر 

 صوو٣ْ ثُشنض ُِٔقجًٔز، إىث ُْ صوْ دض٤ِْٔٚ.

ٌجح أ٣ز ؽ٣ٌٔز ػجه٣ز ىثس ؽذ٤ؼز مط٤ٌر . صضني ٛيٙ ثُِْطجس هٌثًٛج د٘لِ ثألِّٞح ثُي١ صضذؼٚ ك٢ فجُز ثًص2

٣٘ذـ٢ أال صٌٕٞ ٓؼج٤٣ٌ ثألهُز  5ٖٓ ثُٔجهر  2دٔٞؽخ هجٕٗٞ صِي ثُوُٝز. ٝك٠ ثُقجالس ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر 

ثُٔطِٞدز ُِٔوجػجر ٝثإلهثٗز دأ١ فجٍ ٖٓ ثألفٞثٍ أهَ طٌثٓز ٖٓ صِي ثُض٢ ص٘طذن ك٢ ثُقجالس ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ 

 .5ر ٖٓ ثُٔجه 1ثُلوٌر 

. صٌلَ ثُٔؼجِٓز ثُؼجهُز ك٢ ؽ٤ٔغ ٌٓثفَ ثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز أل١ شنض صضني ػوٙ صِي ثإلؽٌثءثس ك٤ٔج ٣ضؼِن 3

 .4دأ١ ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجهر 

  8ثُٔجهر 
صٌٕٞ  ؽٌثةْ هجدِز ُض٤ِْْ ٌٓصٌذ٤ٜج ك٢ أ٣ز ٓؼجٛور ُض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ 4. صؼضذٌ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجهر 1

هجةٔز د٤ٖ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. ٝصضؼٜو ثُوٍٝ ثألؽٌثف دئهًثػ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ًؾٌثةْ هجدِز ُض٤ِْْ ٌٓصٌذ٤ٜج ك٢ ًَ ٓؼجٛور 

 ص٤ِْْ صذٌّ د٤ٜ٘ج.

. إىث صِْٔش هُٝز ؽٌف ؽِذج ُِض٤ِْْ ٖٓ هُٝز ال صٌدطٜج دٜج ٓؼجٛور ُض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ، ًٝجٗش ثُوُٝز ثأل٠ُٝ صؾؼَ 2

ه ٓؼجٛور ُض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ، ٣ؾٍٞ ُٜيٙ ثُوُٝز ثػضذجً ٛيٙ ثالصلجه٤ز أّجّج هج٤ٗٞٗج ُِض٤ِْْ ثُض٤ِْْ ٓشٌٝؽج دٞؽٞ

ك٤ٔج ٣نضض دٔغَ ٛيٙ ثُؾٌثةْ. ٣ٝنؼغ ثُض٤ِْْ ُِشٌٝؽ ثألمٌٟ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ ثُوُٝز ثُض٢ ٣ووّ إ٤ُٜج 

 ؽِخ ثُض٤ِْْ.

ه ٓؼجٛور دإٔ ٛيٙ ثُؾٌثةْ هجدِز ُض٤ِْْ ٌٓصٌذ٤ٜج ك٤ٔج . صؼضٌف ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٢ ال صؾؼَ ثُض٤ِْْ ٌٓٛٞٗج دٞؽ3ٞ

 د٤ٜ٘ج ؽذوج ُِشٌٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ ثُوُٝز ثُض٢ ٣ووّ إ٤ُٜج ؽِخ ثُض٤ِْْ.

. ٝصضْ ٓؼجِٓز ٛيٙ ثُؾٌثةْ، ألؿٌثع ثُض٤ِْْ د٤ٖ ثُوٍٝ ثألؽٌثف، ًٔج ُٞ أٜٗج ثهضٌكش ال ك٢ ثٌُٔجٕ ثُي١ فوعش ك٤ٚ 4

 .5ٖٓ ثُٔجهر  1ثػ٠ ثُوٍٝ ثُٔطجُذز دئهجٓز ٝال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز ؽذوج ُِلوٌر كقْخ، دَ أ٣ؼج ك٢ أً

  9ثُٔجهر 



. ػ٠ِ ًَ هُٝز ؽٌف إٔ صووّ إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ أًذٌ هوً ٖٓ ثُْٔجػور ك٤ٔج ٣ضؼِن دجإلؽٌثءثس ثُؾ٘جة٤ز 1

٤غ ثألهُز ثُٔٞؽٞهر ك٢ فٍٞصٜج ، دٔج ك٢ ىُي صٞك٤ٌ ؽ4ٔثُٔضنير دشإٔ أ١ ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجهر 

 ٝثُالٍٓز ُإلؽٌثءثس.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٝكوج ُٔج هو ٣ٞؽو د٤ٜ٘ج ٖٓ ٓؼجٛوثس ُضذجهٍ  1. ص٘لي ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُضَثٓجصٜج دٔوضؼ٠ ثُلوٌر 2

 ثُْٔجػور ثُوؼجة٤ز.

  10ثُٔجهر 
ثٌُجَٓ ك٢ دٌثٓؼ صو٣ًخ ثُٔٞظل٤ٖ . صؼٖٔ ًَ هُٝز إهًثػ ثُضؼ٤ِْ ٝثإلػالّ ك٤ٔج ٣ضؼِن دقظٌ ثُضؼي٣خ ػ٠ِ ثُٞؽٚ 1

ثٌُِٔل٤ٖ دئٗلجى ثُوٞث٤ٖٗ، ّٞثء أًجٗٞث ٖٓ ثُٔو٤٤ٖٗ أٝ ثُؼ٤٣ٌٌْٖ، ٝثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ٤ٓوثٕ ثُطخ، ٝثُٔٞظل٤ٖ 

ثُؼ٤٤ٖٓٞٔ أٝ ؿ٤ٌْٛ ٖٓٔ هو صٌٕٞ ُْٜ ػالهز دجفضؾجٍ أ١ كٌه ٓؼٌع أل١ شٌَ ٖٓ أشٌجٍ ثُضٞه٤ق أٝ ثالػضوجٍ أٝ 

 ٌه أٝ ٓؼجِٓضٚ.ثُْؾٖ أٝ دجّضؾٞثح ٛيث ثُل

. صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف إهًثػ ٛيث ثُقظٌ ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ٣ضْ إطوثًٛج ك٤ٔج ٣نضض دٞثؽذجس 2

 ٝٝظجةق ٓغَ ٛؤالء ثألشنجص.

  11ثُٔجهر 
صذو٠ ًَ هُٝز ه٤و ثالّضؼٌثع ثُٔ٘ظْ هٞثػو ثالّضؾٞثح، ٝصؼ٤ِٔجصٚ ٝأّج٤ُذٚ ٝٓٔجًّجصٚ، ًٝيُي ثُضٌص٤ذجس ثُٔضؼِوز 

ٝٓؼجِٓز ثألشنجص ثُي٣ٖ ٣ضؼٌػٕٞ أل١ شٌَ ٖٓ أشٌجٍ ثُضٞه٤ق أٝ ثالػضوجٍ أٝ ثُْؾٖ ك٢ أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ  دقؾَ

 ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز، ٝىُي دوظو ٓ٘غ فوٝط أ١ فجالس صؼي٣خ.

  12ثُٔجهر 
صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف ه٤جّ ِّطجصٜج ثُٔنضظز دئؽٌثء صقو٤ن ٣ٌّغ ٣َٗٝٚ ًِٔج ٝؽوس أّذجح ٓؼوُٞز صوػٞ إ٠ُ 

 ػضوجه دإٔ ػٔال ٖٓ أػٔجٍ ثُضؼي٣خ هو ثًصٌخ ك٢ أ١ ٖٓ ثألهج٤ُْ ثُنجػؼز ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز.ثال

  13ثُٔجهر 
صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف أل١ كٌه ٣وػ٠ دأٗٚ هو صؼٌع ُِضؼي٣خ ك٢ أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز، ثُقن ك٢ إٔ 

ٚ ػ٠ِ ٝؽٚ ثٌُْػز ٝدَ٘ثٛز. ٣ٝ٘ذـ٢ ثصنجى ٣ٌكغ شٌٟٞ إ٠ُ ِّطجصٜج ثُٔنضظز ٝك٠ إٔ ص٘ظٌ ٛيٙ ثُِْطجس ك٢ فجُض

ثُنطٞثس ثُالٍٓز ُؼٔجٕ فٔج٣ز ٓووّ ثُشٌٟٞ ٝثُشٜٞه ٖٓ ًجكز أٗٞثع ثُٔؼجِٓز ث٤ُْتز أٝ ثُضن٣ٞق ٗض٤ؾز ُشٌٞثٙ 

 أٝ أل١ أهُز صووّ.

  14ثُٔجهر 
قن هجدَ . صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف، ك٢ ٗظجٜٓج ثُوج٢ٗٞٗ، إٗظجف ٖٓ ٣ضؼٌع ُؼَٔ ٖٓ أػٔجٍ ثُضؼي٣خ ٝصٔضؼٚ د1

ُِض٘ل٤ي ك٢ صؼ٣ٞغ ػجهٍ ٝٓ٘جّخ دٔج ك٢ ىُي ّٝجةَ إػجهر صأ٤ِٛٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؽٚ ٌٖٓٔ، ٝك٠ فجُز ٝكجر ثُٔؼضوٟ 

 ػ٤ِٚ ٗض٤ؾز ُؼَٔ ٖٓ أػٔجٍ ثُضؼي٣خ، ٣ٌٕٞ ُألشنجص ثُي٣ٖ ًجٕ ٣ؼُْٜٞ ثُقن ك٢ ثُضؼ٣ٞغ.

ك٤ٔج هو ٣ٞؽو ٖٓ صؼ٣ٞغ دٔوضؼ٠ . ٤ُِ ك٢ ٛيٙ ثُٔجهر ٓج ٣ِٔ أ١ فن ُِٔؼضوٟ ػ٤ِٚ أٝ ُـ٤ٌٙ ٖٓ ثألشنجص 2

 ثُوجٕٗٞ ثُٞؽ٢٘.

  15ثُٔجهر 
صؼٖٔ ًَ هُٝز ؽٌف ػوّ ثالّضشٜجه دأ٣ز أهٞثٍ ٣غذش أٗٚ صْ ثإلهالء دٜج ٗض٤ؾز ُِضؼي٣خ، ًو٤َُ ك٢ أ٣ز إؽٌثءثس، إال 

 إىث ًجٕ ىُي ػو شنض ٓضْٜ دجًصٌجح ثُضؼي٣خ ًو٤َُ ػ٠ِ ثإلهالء دٜيٙ ثألهٞثٍ.

  16ثُٔجهر 
َ هُٝز ؽٌف دإٔ صٔ٘غ، ك٢ أ١ إه٤ِْ ٣نؼغ ُٞال٣ضٜج ثُوؼجة٤ز فوٝط أ١ أػٔجٍ أمٌٟ ٖٓ أػٔجٍ . صضؼٜو 1ً

، ػ٘وٓج 1ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز ثُض٢ ال صظَ إ٠ُ فو ثُضؼي٣خ ًٔج فوهصٚ ثُٔجهر 

ػ٠ِ ثًصٌجدٜج، أٝ ػ٘وٓج صضْ ٣ٌصٌخ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ أٝ شنض آمٌ ٣ضظٌف دظلز ٤ًّٔز ٛيٙ ثألػٔجٍ أٝ ٣قٌع 

ٝىُي دجالّضؼجػز  13، 12، 11، 10دٔٞثكوضٚ أٝ دٌْٞصٚ ػ٤ِٜج. ٝص٘طذن دٞؽٚ مجص ثالُضَثٓجس ثُٞثًهر ك٢ ثُٔٞثه 

 ػٖ ثإلشجًر إ٠ُ ثُضؼي٣خ دجإلشجًر إ٠ُ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ػٌٝح ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ ثُالإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز.

صلجه٤ز دأفٌجّ أ١ طي ه٢ُٝ آمٌ أٝ هجٕٗٞ ٝؽ٢٘ ٣قظٌ ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼوٞدز ثُوج٤ّز أٝ . ال صنَ أفٌجّ ٛيٙ ثال2

 ثُالإْٗج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز أٝ ٣ضظَ دض٤ِْْ ثُٔؾ٤ٌٖٓ أٝ ؽٌهْٛ. 

 ثُؾَء ثُغج٢ٗ

  17ثُٔجهر 
ج دؼو. . ص٘شأ ُؾ٘ز ُٔ٘جٛؼز ثُضؼي٣خ )٣شجً إ٤ُٜج ك٤ٔج دؼو دجّْ ثُِؾ٘ز( ٝصؼطِغ دجُٜٔجّ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك1ٔ٤

ٝصضأُق ثُِؾ٘ز ٖٓ ػشٌر مذٌثء ػ٠ِ ْٓضٟٞ أماله٢ ػجٍ ٝٓشٜٞه ُْٜ دجٌُلجءر ك٢ ٤ٓوثٕ فوٞم ثإلْٗجٕ، ٣ؼِٕٔٞ 



ك٢ ثُِؾ٘ز دظلضْٜ ثُشنظ٤ز. ٝصوّٞ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دجٗضنجدْٜ ٓغ ٌٓثػجر ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثك٢ ثُؼجهٍ ٝكجةور ثشضٌثى 

 دؼغ ثألشنجص ٖٓ ىٟٝ ثُنذٌر ثُوج٤ٗٞٗز.

أػؼجء ثُِؾ٘ز دط٣ٌن ثالهضٌثع ث١ٌُْ ٖٓ هجةٔز دأشنجص صٌشقْٜ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. ٌَُٝ هُٝز ؽٌف إٔ . ٣٘ضنخ 2

صٌشـ شنظج ٝثفوث ٖٓ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج. ٝصؼغ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ثػضذجًٛج كجةور صٌش٤ـ أشنجص ٣ٌٕٞٗٞ أ٣ؼج أػؼجء 

ٞم ثُٔو٤ٗز ٝث٤ُْج٤ّز ُٝو٣ْٜ ك٢ ثُِؾ٘ز ثُٔؼ٤٘ز دقوٞم ثإلْٗجٕ ثُٔ٘شأر دٔوضؼ٠ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجص دجُقو

 ثالّضؼوثه ُِؼَٔ ك٢ ُؾ٘ز ٓ٘جٛؼز ثُضؼي٣خ.

. ٣ؾٌٟ ثٗضنجح أػؼجء ثُِؾ٘ز ك٢ ثؽضٔجػجس ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٢ ٣وػٞ إ٠ُ ػووٛج ٌٓر ًَ ّ٘ض٤ٖ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ 3

ٌثف ٣ٌٕٝٞ ُألْٓ ثُٔضقور. ٝك٠ صِي ثالؽضٔجػجس ثُض٢ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ضٌٕٞ ٗظجدٜج ثُوج٢ٗٞٗ ٖٓ عِغ٢ ثُوٍٝ ثألؽ

ثألشنجص ثُٔ٘ضنذٕٞ ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ْٛ ثُقجةَٕٝ ػ٠ِ أًذٌ ػوه ٖٓ ثألطٞثس ٝػ٠ِ ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ألطٞثس 

 ٓٔغ٢ِ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُقجػ٣ٌٖ ثُٔظٞص٤ٖ.

. ٣ؾٌٟ ثالٗضنجح ثألٍٝ ك٢ ٓٞػو ال ٣ضؾجٍٝ ّضز أشٌٜ ٖٓ صج٣ًل ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز. ٣ٝوّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ 4

ر، هذَ ٓٞػو ًَ ثٗضنجح دأًدؼز أشٌٜ ػ٠ِ ثألهَ، دضٞؽ٤ٚ ًّجُز إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٣وػٞٛج ك٤ٜج إ٠ُ صوو٣ْ ثُٔضقو

صٌش٤قجصٜج ك٢ ؿؼٕٞ عالعز أشٌٜ. ٣ٝوّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ دئػوثه هجةٔز دأّٔجء ؽ٤ٔغ ثٌُٔشق٤ٖ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ٌٓصذز 

 ٛيٙ ثُوجةٔز إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف. صٌص٤ذج أدؾو٣ج، ٓغ د٤جٕ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٢ ًشقضْٜ، ٣ٝووّ

. ٣٘ضنخ أػؼجء ثُِؾ٘ز ُلضٌر ٓوصٜج أًدغ ّ٘ٞثس، ٣ٌٕٝٞٗٞ ٓؤ٤ِٖٛ إلػجهر ثٗضنجدْٜ ك٢ فجُز صٌش٤قْٜ ٌٓر 5

أمٌٟ. ؿ٤ٌ إٔ ٓور ػؼ٣ٞز مْٔز ٖٓ ثألػؼجء ثُي٣ٖ ٣ضْ ثٗضنجدْٜ ك٢ ثٌُٔر ثأل٠ُٝ ص٘ض٢ٜ دؼو ّ٘ض٤ٖ، ٣ٝوّٞ 

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر دؼو ثالٗضنجح ثألٍٝ ٓذجشٌر، دجمض٤جً أّٔجء ٛؤالء ثألػؼجء  3ُلوٌر ًة٤ِ ثالؽضٔجع ثُٔشجً إ٤ُٚ ك٢ ث

 ثُنْٔز دط٣ٌن ثُوٌػز.

. ك٢ فجُز ٝكجر أفو أػؼجء ثُِؾ٘ز أٝ ثّضوجُضٚ أٝ ػؾَٙ أل١ ّذخ آمٌ ػٖ أهثء ٜٓجٓٚ ثُٔضؼِوز دجُِؾ٘ز، صوّٞ 6

َ ك٢ ثُِؾ٘ز ُِلضٌر ثُٔضذو٤ز ٖٓ ٓور ػؼ٣ٞضٚ ثُوُٝز ثُطٌف ثُض٢ ًشقضٚ دضؼ٤٤ٖ مذ٤ٌ آمٌ ٖٓ ٓٞثؽ٤ٜ٘ج ُِؼٔ

ش٣ٌطز ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓٞثكوز أؿِذ٤ز ثُوٍٝ ثألؽٌثف، ٝصؼضذٌ ثُٔٞثكوز هو صٔش ٓج ُْ صٌٖ إؽجدز ٗظق ػوه ثُوٍٝ 

ثألؽٌثف أٝ أًغٌ ػ٠ِ ىُي دجُ٘ل٢ ٝىُي ك٢ ؿؼٕٞ ّضز أّجد٤غ دؼو ه٤جّ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دئدالؿٜج دجُضؼ٤٤ٖ 

 ؿ.ثُٔوضٌ

 . صضقَٔ ثُوٍٝ ٗلوجس أػؼجء ثُِؾ٘ز أع٘جء أهثةْٜ ُٜٔجْٜٓ ثُٔضؼِوز دجُِؾ٘ز.7

  18ثُٔجهر 
 . ص٘ضنخ ثُِؾ٘ز أػؼجء ٌٓضذٜج ُٔور ّ٘ض٤ٖ. ٣ٝؾٍٞ إػجهر ثٗضنجدْٜ.1

 . صؼغ ثُِؾ٘ز ٗظجٜٓج ثُوثم٢ِ ػ٠ِ إٔ ٣٘ض، ك٢ ؽِٔز أًٓٞ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:2

 ء،)أ( ٣ٌضَٔ ثُ٘ظجح ثُوج٢ٗٞٗ دقؼًٞ ّضز أػؼج

 )ح( صضني ٓوًٌثس ثُِؾ٘ز دأؿِذ٤ز أطٞثس ثألػؼجء ثُقجػ٣ٌٖ.

. ٣وّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دضٞك٤ٌ ٓج ٣َِّ ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ٝثُض٤ْٜالس ألهثء ثُِؾ٘ز ٜٓجٜٓج دٔوضؼ٠ ٛيٙ 3

 ثالصلجه٤ز ػ٠ِ ٗقٞ كؼجٍ.

ز. ٝدؼو ػوو ثؽضٔجػٜج ثألٍٝ، صؾضٔغ ثُِؾ٘ز . ٣وّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دجُوػٞر إ٠ُ ػوو ثالؽضٔجع ثألٍٝ ُِؾ4٘

 ك٢ ثُٔٞثػ٤و ثُض٢ ٣٘ض ػ٤ِٜج ٗظجٜٓج ثُوثم٢ِ.

جس ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٝثُِؾ٘ز دٔج . صٌٕٞ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ْٓؤُٝز ػٔج ٣ضْ صقِٔٚ ٖٓ ٗلوجس ك٤ٔج ٣ضؼِن دؼوو ثؽضٔجػ5

ك٢ ىُي ًه أ١ ٗلوجس إ٠ُ ثألْٓ ثُٔضقور ٓغَ صٌِلز ثُٔٞظل٤ٖ ٝثُض٤ْٜالس ثُض٢ صٌٕٞ ثألْٓ ثُٔضقور هو صقِٔضٜج ٝكوج 

 ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. 3ُِلوٌر 

  19ثُٔجهر 
د٤ٌ ثُض٢ ثصنيصٜج ص٘ل٤يث . صووّ ثُوٍٝ ثألؽٌثف إ٠ُ ثُِؾ٘ز، ػٖ ؽ٣ٌن ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور، صوج٣ًٌ ػٖ ثُضوث1

ُضؼٜوثصٜج دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ٝىُي ك٢ ؿؼٕٞ ّ٘ز ٝثفور دؼو دوء ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز دجُْ٘ذز ُِوُٝز ثُطٌف 

ثُٔؼ٤٘ز. ٝصووّ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دؼو ىُي صوج٣ًٌ ص٤ِ٤ٌٔز ٌٓر ًَ أًدغ ّ٘ٞثس ػٖ أ٣ز صوثد٤ٌ ؽو٣ور صْ ثصنجىٛج، ٝؿ٤ٌ 

 و صطِذٜج ثُِؾ٘ز.ىُي ٖٓ ثُضوج٣ًٌ ثُض٢ ه

 . ٣ق٤َ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ثُضوج٣ًٌ إ٠ُ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثألؽٌثف.2

. ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ ًَ صو٣ٌٌ، ُٜٝج إٔ صذوٟ ًجكز ثُضؼ٤ِوجس ثُؼجٓز ثُض٢ هو صٌثٛج ٓ٘جّذز ٝإٔ صٌِّٜج إ٠ُ ثُوُٝز 3

 ظجس.ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز. ُِٝوُٝز ثُطٌف إٔ صٌه ػ٠ِ ثُِؾ٘ز دٔج صٌصت٤ٚ ٖٓ ٓالف

أ٣ز ٓالفظجس صٌٕٞ  24. ُِٝؾ٘ز إٔ صوًٌ، ًٔج ٣ضٌثءٟ ُٜج، إٔ صوًػ ك٢ صو٣ٌٌٛج ث١ُْٞ٘ ثُي١ صؼوٙ ٝكوج ُِٔجهر 4

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، إ٠ُ ؽجٗخ ثُٔالفظجس ثُٞثًهر إ٤ُٜج ٖٓ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز دشإٔ ٛيٙ  3هو أدوصٜج ٝكوج ُِلوٌر 



ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، إىث ؽِذش ىُي ثُوُٝز  ٣ٌ1ٌ ثُٔووّ دٔٞؽخ ثُلوٌر ثُٔالفظجس. ُِٝؾ٘ز أ٣ؼج إٔ صٌكن طًٞر ٖٓ ثُضو

 ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز.

  20ثُٔجهر 
. إىث صِوش ثُِؾ٘ز ٓؼِٞٓجس ٓٞعٞهج دٜج ٣ذوٝ ُٜج أٜٗج صضؼٖٔ هالةَ ُٜج أّجُ هٟٞ صش٤ٌ إ٠ُ إٔ صؼي٣ذج ٣ٔجًُ ػ٠ِ 1

٠ ثُضؼجٕٝ ك٢ هًثّز ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس، ٗقٞ ٓ٘ظْ ك٢ أًثػ٠ هُٝز ؽٌف، صوػٞ ثُِؾ٘ز ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز إُ

 ٝصقو٤وج ُٜيٙ ثُـج٣ز إ٠ُ صوو٣ْ ٓالفظجس دظوه صِي ثُٔؼِٞٓجس.

. ُِٝؾ٘ز دؼو إٔ صأمي ك٢ ثػضذجًٛج أ٣ز ٓالفظجس صٌٕٞ هو هوٓضٜج ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز ٝأ٣ز ٓؼِٞٓجس ىثس طِز 2

غٌ ٖٓ أػؼجةٜج إلؽٌثء صقو٤ن ٌّٟ ٝصوو٣ْ ٓضجفز ُٜج، إٔ صؼ٤ٖ، إىث هًٌس إٔ ٛ٘جُي ٓج ٣ذًٌ ىُي، ػؼٞث أٝ أً

 صو٣ٌٌ دٜيث ثُشإٔ إ٠ُ ثُِؾ٘ز دظًٞر ْٓضؼؾِز.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر، صِضِٔ ثُِؾ٘ز صؼجٕٝ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز. ٝهو  2. ٝك٠ فجُز إؽٌثء صقو٤ن دٔوضؼ٠ ثُلوٌر 3

 ٣شَٔ ثُضقو٤ن، دجالصلجم ٓغ ثُوُٝز ثُطٌف، ثُو٤جّ د٣َجًر أًثػ٠ ثُوُٝز ثُٔؼ٤٘ز.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر إٔ صق٤َ  2. ٝػ٠ِ ثُِؾ٘ز، دؼو كقض ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ ٣ضٞطَ إ٤ُٜج ػؼٞٛج أٝ أػؼجةٜج ٝكوج ُِلوٌر 4

 إ٠ُ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز ٛيٙ ثُ٘ضجةؼ ٓغ أ١ صؼ٤ِوجس ٝثهضٌثفجس هو صذوٝ ٓالةٔز دْذخ ثُٞػغ ثُوجةْ.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٣ٌّز، ٝك٠ ؽ٤ٔغ ٌٓثفَ  4إ٠ُ  1. صٌٕٞ ؽ٤ٔغ إؽٌثءثس ثُِؾ٘ز ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌثس 5

ثإلؽٌثءثس ٣ِضِٔ صؼجٕٝ ثُوُٝز ثُطٌف. ٣ٝؾٍٞ ُِؾ٘ز ٝدؼو ثّضٌٔجٍ ٛيٙ ثإلؽٌثءثس ثُٔضؼِوز دأ١ صقو٤ن ٣ضْ ٝكوج 

، إٔ صوًٌ دؼو إؽٌثء ٓشجًٝثس ٓغ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز إهًثػ د٤جٕ ٓٞؽَ د٘ضجةؼ ثإلؽٌثءثس ك٢ صو٣ٌٌٛج 2ُِلوٌر 

 .24ٝكوج ُِٔجهر  ث١ُْٞ٘ ثُٔؼو

  21ثُٔجهر 
. أل٣ز هُٝز ؽٌف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إٔ صؼِٖ، ك٢ أ١ ٝهش، دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر، أٜٗج صؼضٌف دجمضظجص ثُِؾ٘ز ك٢ 1

إٔ صضِْْ دالؿجس صل٤و إٔ هُٝز ؽٌكج صوػ٢ إٔ هُٝز ؽٌف أمٌٟ ال صل٢ دجُضَثٓجصٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ك٢ إٔ 

٣ؾٍٞ صِْْ ثُذالؿجس ٝثُ٘ظٌ ك٤ٜج ٝكوج ُإلؽٌثءثس ثُٔذ٤٘ز ك٢ ٛيٙ ثُٔجهر، إال ك٢ فجُز ص٘ظٌ ك٢ صِي ثُذالؿجس. ٝال 

صوو٣ٜٔج ٖٓ هُٝز ؽٌف أػِ٘ش ثػضٌثكٜج دجمضظجص ثُِؾ٘ز ك٤ٔج ٣ضؼِن دٜج ٗلْٜج. ٝال ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صض٘جٍٝ، 

ٕ. ٣ٝضْ ص٘جٍٝ ثُذالؿجس دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر، أ١ دالؽ إىث ًجٕ ٣ضؼِن دوُٝز ؽٌف ُْ صوْ دئطوثً ٓغَ ٛيث ثإلػال

 ثُٞثًهر دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر، ٝكوج ُإلؽٌثءثس ثُضج٤ُز:

)أ( ٣ؾٍٞ أل١ هُٝز ؽٌف، إىث ًأس إٔ هُٝز ؽٌكج أمٌٟ ال صوّٞ دض٘ل٤ي أفٌجّ ثالصلجه٤ز ثُقج٤ُز، إٔ صِلش ٗظٌ صِي 

ووّ إ٠ُ ثُوُٝز ثُطٌف ثُض٢ ثُوُٝز ثُطٌف ُٜيث ثألٌٓ دٌّجُز مط٤ز ٝػ٠ِ ثُوُٝز ثُطٌف ثُض٢ صضِْْ ثٌُّجُز إٔ ص

دؼغش إ٤ُٜج دٜج ك٢ ؿؼٕٞ عالعز أشٌٜ ٖٓ صج٣ًل صِْٜٔج ثٌُّجُز، صل٤ٌْث أٝ أ١ د٤جٕ مط٠ ٣ٞػـ ك٤ٚ ثألٌٓ 

٣ٝضؼٖٔ، دووً ٓج ٛٞ ٌٖٓٔ ٝٓالةْ، إشجًر إ٠ُ ثإلؽٌثءثس ّٝٝجةَ ثالٗضظجف ثُٔق٤ِز ثُض٢ ثصنيس أٝ ٣٘ضظٌ ثصنجىٛج 

 ٌٓ،أٝ ثُض٢ صضٞكٌ دجُْ٘ذز ُٜيث ثأل

)ح( ك٢ فجُز ػوّ ص٣ْٞز ثألٌٓ دٔج ٣ٌػ٠ ًال ٖٓ ثُوُٝض٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ثُٔؼ٤٘ض٤ٖ ك٢ ؿؼٕٞ ّضز أشٌٜ ٖٓ صج٣ًل 

ًٝٝه ثٌُّجُز ثأل٠ُٝ إ٢ُ ثُوُٝز ثُٔضِْٔز ٣قن أل١ ٖٓ ثُوُٝض٤ٖ إٔ صق٤َ ثألٌٓ إ٠ُ ثُِؾ٘ز دٞثّطز إمطجً صٞؽٜٚ 

 إ٠ُ ثُِؾ٘ز ٝإ٠ُ ثُوُٝز ثألمٌٟ،

أ١ ْٓأُز صقجٍ إ٤ُٜج دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر إال دؼو إٔ صضأًو ٖٓ أٗٚ صْ ثالُضؾجء إ٠ُ ؽ٤ٔغ ّٝجةَ  )ػ( ال صض٘جٍٝ ثُِؾ٘ز

ثالٗضظجف ثُٔق٤ِز ثُٔضٞكٌر دجُْ٘ذز ُٜيث ثألٌٓ ٝثّض٘لجهٛج، ٝكوج ُٔذجها ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثُٔؼضٌف دٜج ػٔٞٓج، ٝال 

ًر ؿ٤ٌ ٓؼوُٞز أٝ ك٢ فجُز ػوّ ثفضٔجٍ صٌْٟ ٛيٙ ثُوجػور ك٢ فجُز إؽجُز ٓور صطذ٤ن ّٝجةَ ثالٗضظجف دظٞ

 إٗظجف ثُشنض ثُي١ ٝهغ ػق٤ز الٗضٜجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز ػ٠ِ ٗقٞ كؼجٍ،

 )ه( صؼوو ثُِؾ٘ز ثؽضٔجػجس ٓـِوز ػ٘و ه٤جٜٓج دوًثّز ثُذالؿجس ثُٔووٓز ُٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر،

ِوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز دٜوف ثُضٞطَ )ٛـ( ٓغ ٌٓثػجر أفٌجّ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )ػ(، صض٤ـ ثُِؾ٘ز ْٓجػ٤ٜج ثُق٤ٔور ُ

إ٠ُ فَ ٝه١ ُِْٔأُز ػ٠ِ أّجُ ثفضٌثّ ثالُضَثٓجس ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز. ٝصقو٤وج ُٜيث ثُـٌع، 

 ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ ص٘شب، ػ٘و ثالهضؼجء، ُؾ٘ز ٓنظظز ُِضٞك٤ن،

ر ثُلٌػ٤ز )ح( إٔ صَٝهٛج دأ٣ز )ٝ( ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صطِخ إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز، ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌ

 ٓؼِٞٓجس ىثس طِز ك٢ أ٣ز ْٓجُز ٓقجُز إ٤ُٜج دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر،

)ٍ( ٣قن ُِوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز، ثُٔشجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )ح(، إٔ صٌٕٞ ٓٔغِز أع٘جء ٗظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ 

 ثُْٔأُز ٝإٔ صووّ ٓيًٌثس شل٣ٞز أٝ ًضجد٤ز أٝ ٤ًِٜٔج،

 صو٣ٌٌث، مالٍ ثع٢٘ ػشٌ شٌٜث ٖٓ صج٣ًل ثّضالّ ثإلمطجً ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )ح(، )ؿ( صووّ ثُِؾ٘ز

" ك٢ فجُز ثُضٞطَ إ٠ُ فَ ك٢ إؽجً أفٌجّ ٝثًهر ك٢ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )ٛـ(، صوظٌ ثُِؾ٘ز صو٣ٌٌٛج ػ٠ِ د٤جٕ 1"



 ٓٞؽَ دجُٞهجةغ ٝثُقَ ثُي١ صْ ثُضٞطَ إ٤ُٚ.

َ ك٢ إؽجً أفٌجّ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز )ػ(، صوظٌ ثُِؾ٘ز صو٣ٌٌٛج ػ٠ِ د٤جٕ ٓٞؽَ " ك٢ فجُز ػوّ ثُضٞطَ إ٠ُ ف2"

 دجُٞهجةغ ػ٠ِ إٔ صٌكن دٚ ثُٔيًٌثس ثُنط٤ز ٝٓقؼٌث دجُٔيًٌثس ثُشل٣ٞز ثُض٢ أػوصٜج ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز.

 ٣ٝذِؾ ثُضو٣ٌٌ ك٢ ًَ ْٓأُز إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُٔؼ٤٘ز.

ٔلؼٍٞ إىث أطوًس مِٔ ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إػالٗجس دٔٞؽخ . صظذـ أفٌجّ ٛيٙ ثُٔجهر ٗجكير ث2ُ

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. ٝصٞهع ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٛيٙ ثإلػالٗجس ُوٟ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور، ثُي١ ٤ٌَّّ ْٗنج  1ثُلوٌر 

ثُؼجّ. ٝال ٣نَ ٛيث  ٜٓ٘ج إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ. ٣ٝؾٍٞ ّقخ أ١ إػالٕ ك٢ أ١ ٝهش دئمطجً ٣ٞؽٚ إ٠ُ ثأل٤ٖٓ

ثُْقخ د٘ظٌ أ٣ز ْٓجُز صشٌَ ٓٞػٞع دالؽ ّذوش إفجُضٚ دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر، ٝال ٣ؾٍٞ صِْْ أ١ دالؽ ٖٓ أ٣ز 

هُٝز ؽٌف دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر دؼو إٔ ٣ضِْْ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ إمطجً ّقخ ثإلػالٕ ٓج ُْ صٌٖ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز هو 

 أطوًس إػالٗج ؽو٣وث.

  22ثُٔجهر 
٣ؾٍٞ أل٣ز هُٝز ؽٌف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إٔ صؼِٖ ك٢ أ١ ٝهش أٜٗج صؼضٌف دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر دجمضظجص ثُِؾ٘ز . 1

ك٢ صِْْ ٝهًثّز دالؿجس ٝثًهر ٖٓ أكٌثه أٝ ٤ٗجدز ػٖ أكٌثه ٣نؼؼٕٞ ُٞال٣ضٜج ثُوج٤ٗٞٗز ٣ٝوػٕٞ أْٜٗ ػقج٣ج 

ْ أ١ دالؽ إىث ًجٕ ٣ضظَ دوُٝز ؽٌف ك٢ ثالصلجه٤ز ُْ الٗضٜجى هُٝز ؽٌف ك٢ أفٌجّ ثالصلجه٤ز. ٝال ٣ؾٍٞ ُِؾ٘ز إٔ صضِْ

 صظوً ٓغَ ٛيث ثإلػالٕ.

. صؼضذٌ ثُِؾ٘ز أ١ دالؽ ٓووّ دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر ؿ٤ٌ ٓوذٍٞ إىث ًجٕ ؿلال ٖٓ ثُضٞه٤غ أٝ إىث ًأس أٗٚ ٣شٌَ إّجءر 2

 الّضؼٔجٍ فن صوو٣ْ ٓغَ ٛيٙ ثُذالؿجس أٝ أٗٚ ال ٣ضلن ٓغ أفٌجّ ٛيٙ ثالصلجه٤ز.

، صٞؽٚ ثُِؾ٘ز ٗظٌ ثُوُٝز ثُطٌف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ثُض٢ صٌٕٞ هو أطوًس إػالٗج 2ٌٓثػجر ٗظٞص ثُلوٌر  . ٓغ3

٣ٝوػ٠ دأٜٗج ص٘ضٜي أ٣ج ٖٓ أفٌجّ ثالصلجه٤ز إ٠ُ أ٣ز دالؿجس ٓؼٌٝػز ػ٤ِٜج دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر.  1دٔٞؽخ ثُلوٌر 

٢ ؿؼٕٞ ّضز أشٌٜ صل٤ٌْثس أٝ د٤جٗجس ًضجد٤ز صٞػـ ٝصووّ ثُوُٝز ثُض٢ صضِْْ ُلش ثُ٘ظٌ ثُٔشجً إ٤ُٚ إ٠ُ ثُِؾ٘ز ك

 ثألٌٓ ّٝٝجةَ ثالٗضظجف ثُض٢ ثصنيصٜج صِي ثُوُٝز، إٕ ٝؽوس.

. ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ ثُذالؿجس ثُض٢ صضِْٜٔج دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر ك٢ ػٞء ؽ٤ٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضٞكٌر ُو٣ٜج ٖٓ ٓووّ 4

 ثُذالؽ أٝ ٖٓ ٣٘ٞح ػ٘ٚ ٖٝٓ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز.

  ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك٢ أ٣ز دالؿجس ٣ضووّ دٜج أ١ كٌه دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر ٓج ُْ صضقون ٖٓ:. ال5

 )أ( إٔ ثُْٔأُز ٗلْٜج ُْ ٣ؾٌ دقغٜج، ٝال ٣ؾٌٟ دقغٜج دٔٞؽخ أ١ إؽٌثء ٖٓ إؽٌثءثس ثُضقو٤ن أٝ ثُض٣ْٞز ثُو٤ُٝز،

ُوجػور ك٢ فجُز إؽجُز ٓور صطذ٤ن )ح( إٔ ثُلٌه هو ثّض٘لو ؽ٤ٔغ ّٝجةَ ثالٗضظجف ثُٔق٤ِز ثُٔضجفز، ٝال صٌْٟ ٛيٙ ث

ّٝجةَ ثالٗضظجف دظًٞر ؿ٤ٌ ٓؼوُٞز أٝ ك٢ فجُز ػوّ ثفضٔجٍ إٗظجف ثُشنض ثُي١ ٝهغ ػق٤ز الٗضٜجى ٛيٙ 

 ثالصلجه٤ز ػ٠ِ ٗقٞ كؼجٍ.

 . صؼوو ثُِؾ٘ز ثؽضٔجػجس ٓـِوز ػ٘و ه٤جٜٓج دوًثّز ثُذالؿجس ثُٔووٓز ُٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر.6

 ٗظٌٛج إ٠ُ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز ٝإ٢ُ ٓووّ ثُذالؽ.. صذؼظ ثُِؾ٘ز دٞؽٜجس 7

. صظذـ أفٌجّ ٛيٙ ثُٔجهر ٗجكير ثُٔلؼٍٞ إىث أطوًس مِٔ ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إػالٗجس دٔٞؽخ 8

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. ٝصٞهع ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٛيٙ ثإلػالٗجس ُوٟ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور، ثُي١ ٤ٌَّّ ْٗنج  1ثُلوٌر 

ٜٓ٘ج إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ. ٣ٝؾٍٞ ّقخ أ١ إػالٕ ك٢ أ١ ٝهش دئمطجً ٣ٞؽٚ إ٠ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ، ٝال ٣نَ ٛيث 

ثُْقخ د٘ظٌ أ٣ز ْٓأُز صشٌَ ٓٞػٞع دالؽ ّذوش إفجُضٚ دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر، ٝال ٣ؾٍٞ صِْْ أ١ دالؽ ٖٓ أ٣ز 

ً ّقخ ثإلػالٕ ٓج ُْ صٌٖ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٤٘ز هُٝز ؽٌف دٔوضؼ٠ ٛيٙ ثُٔجهر دؼو إٔ ٣ضِْْ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ إمطج

 أطوًس إػالٗج ؽو٣وث.

  23ثُٔجهر 
)ٛـ( ٖٓ ثُٔجهر  ٣1قن ألػؼجء ثُِؾ٘ز ٝألػؼجء ُؾجٕ ثُضٞك٤ن ثُٔنظظز، ثُي٣ٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ دٔوضؼ٠ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز 

جّ ٓضؼِوز دجألْٓ ثُٔضقور ثُضٔضغ دجُض٤ْٜالس ٝثالٓض٤جٍثس ٝثُقظجٗجس ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜج ثُنذٌثء ثُٔٞكوٕٝ ك٢ ٜٓ 21

 ًٔج ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُلٌٝع ىثس ثُظِز ٖٓ ثصلجه٤ز ثٓض٤جٍثس ثألْٓ ثُٔضقور ٝفظجٗجصٜج.

  24ثُٔجهر 
صووّ ثُِؾ٘ز إ٠ُ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ٝإ٠ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور صو٣ٌٌث ٣ّٞ٘ج ػٖ أٗشطضٜج ثُٔؼطِغ دٜج دٔٞؽخ 

 ٛيٙ ثالصلجه٤ز. 

 ثُؾَء ثُغجُظ

  25ٔجهر ثُ



 . ٣لضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ُؾ٤ٔغ ثُوٍٝ.1

 . صنؼغ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إلؽٌثء ثُضظو٣ن. ٝصٞهع طٌٞى ثُضظو٣ن ُوٟ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.2

  26ثُٔجهر 
جّ ُوٟ ٣لضـ دجح ثالٗؼٔجّ إ٠ُ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ُؾ٤ٔغ ثُوٍٝ. ٣ٝظذـ ثالٗؼٔجّ ّج١ً ثُٔلؼٍٞ ػ٘و إ٣وثع طي ثالٗؼٔ

 ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.

  27ثُٔجهر 
. ٣ذوأ ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز ك٢ ث٤ُّٞ ثُغالع٤ٖ دؼو صج٣ًل إ٣وثع طي ثُضظو٣ن أٝ ثالٗؼٔجّ ثُؼش٣ٌٖ ُوٟ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ 1

 ُألْٓ ثُٔضقور.

أٝ ثالٗؼٔجّ ثُؼش٣ٌٖ . ٣ذوأ ٗلجى ثالصلجه٤ز دجُْ٘ذز ٌَُ هُٝز صظوم ػ٤ِٜج أٝ ص٘ؼْ إ٤ُٜج دؼو إ٣وثع طي ثُضظو٣ن 2

 ك٢ ث٤ُّٞ ثُغالع٤ٖ دؼو صج٣ًل ه٤جّ ثُوُٝز دئ٣وثع ٝع٤وز ثُضظو٣ن أٝ ثالٗؼٔجّ ثُنجطز دٜج.

  28ثُٔجهر 
. ٣ٌٖٔ أل١ هُٝز ٝهش ثُضٞه٤غ أٝ ثُضظو٣ن ػ٠ِ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ثالٗؼٔجّ إ٤ُٜج، إٔ صؼِٖ أٜٗج ال صؼضٌف 1

 .20دجمضظجص ثُِؾ٘ز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُٔجهر 

ٖٓ ثُٔجهر إٔ صْقخ ٛيث ثُضقلع، ك٢ أ١ ٝهش صشجء،  1. ٣ٌٖٔ أل١ هُٝز ؽٌف صٌٕٞ هو أدوس صقلظج ٝكوج ُِلوٌر 2

 دئًّجٍ إمطجً إ٠ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.

  29ثُٔجهر 
ُٔضقور. . ٣قٍٞ أل١ هُٝز ؽٌف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إٔ صوضٌؿ إهمجٍ صؼو٣َ ػ٤ِٜج ٝإٔ صووٓٚ إ٠ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ث1

٣ٝوّٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ د٘جء ػ٠ِ ىُي. دئدالؽ ثُوٍٝ ثألؽٌثف دجُضؼو٣َ ثُٔوضٌؿ ٓغ ؽِخ دئمطجًٙ دٔج إىث ًجٗش ٛيٙ ثُوٍٝ 

صقذي ػوو ٓؤصٌٔ ُِوٍٝ ثألؽٌثف ُِ٘ظٌ ك٢ ثالهضٌثؿ ٝثُضظ٣ٞش ػ٤ِٚ. ٝك٠ فجُز صأ٤٣و عِظ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ػ٠ِ ثألهَ 

ضذ٤ِؾ، ُؼوو ٛيث ثُٔؤصٌٔ، ٣وػٞ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ إ٠ُ ػووٙ صقش ًػج٣ز ثألْٓ ك٢ ؿؼٕٞ أًدؼز أشٌٜ ٖٓ صج٣ًل ٛيث ثُ

ثُٔضقور. ٣ٝووّ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ أ١ صؼو٣َ صؼضٔوٙ أؿِذ٤ز ٖٓ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثُقجػٌر ك٢ ثُٔؤصٌٔ ٝثُٔظٞصز إ٠ُ ؽ٤ٔغ 

 ثُوٍٝ ثألؽٌثف ُوذُٞٚ.

ػ٘وٓج ٣نطٌ عِغج ثُوٍٝ ثألؽٌثف ك٢ ٛيٙ ثالصلجه٤ز  ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر 1. ٣ذوأ ٗلجى أ١ صؼو٣َ ٣ضْ ثػضٔجهٙ ٝكوج ُِلوٌر 2

 ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دوذُٜٞج ثُضؼو٣َ ؽذوج ُإلؽٌثءثس ثُوّض٣ًٞز ٌَُ ٜٓ٘ج.

. صٌٕٞ ثُضؼو٣الس، ػ٘و دوء ٗلجىٛج، َِٓٓز ُِوٍٝ ثألؽٌثف ثُض٢ هذِضٜج. ٝصذو٠ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ َِٓٓز دأفٌجّ 3

 و٣الس صٌٕٞ هو هذِضٜج.ٛيٙ ثالصلجه٤ز ٝدأ٣ز صؼ

  30ثُٔجهر 
. أ١ َٗثع ٣٘شأ د٤ٖ هُٝض٤ٖ أٝ أًغٌ ٖٓ ثُوٍٝ ك٤ٔج ٣ضؼِن دضل٤ٌْ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ص٘ل٤يٛج ٝال ٣ٌٖٔ ص٣ْٞضٚ ػٖ 1

ؽ٣ٌن ثُضلجٝع، ٣طٌؿ ُِضق٤ٌْ د٘جء ػ٠ِ ؽِخ إفوٟ ٛيٙ ثُوٍٝ. كئىث ُْ صضٌٖٔ ثألؽٌثف ك٢ ؿؼٕٞ ّضز أشٌٜ ٖٓ 

ٖٓ ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ثُضق٤ٌْ، ٣ؾٍٞ أل١ ٖٓ صِي ثألؽٌثف إٔ ٣ق٤َ ثَُ٘ثع إ٠ُ ٓقٌٔز ثُؼوٍ صج٣ًل ؽِخ ثُضق٤ٌْ، 

 ثُو٤ُٝز دضوو٣ْ ؽِخ ٝكوج ُِ٘ظجّ ثألّج٢ّ ُٜيٙ ثُٔقٌٔز.

. ٣ؾٍٞ ٌَُ هُٝز إٔ صؼِٖ ك٢ ٝهش صٞه٤غ ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ثُضظو٣ن ػ٤ِٜج أٝ ثالٗؼٔجّ إ٤ُٜج، أٜٗج ال صؼضذٌ ٗلْٜج 2

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر دجُْ٘ذز أل١  1ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر. ُٖٝ صٌٕٞ ثُوٍٝ ثألؽٌثف ثألمٌٟ َِٓٓز دجُلوٌر  1لوٌر َِٓٓز دجُ

 هُٝز ؽٌف صٌٕٞ هو أدوس ٛيث ثُضقلع.

ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر إٔ صْقخ ٛيث ثُضقلع دئًّجٍ  2. ٣ؾٍٞ ك٢ أ١ ٝهش أل١ هُٝز ؽٌف أدوس صقلظج ٝكوج ُِلوٌر 3

 ضقور.إمطجً إ٠ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔ

  31ثُٔجهر 
. ٣قٍٞ أل١ هُٝز ؽٌف إٔ ص٠ٜ٘ ثًصذجؽٜج دٜيٙ ثالصلجه٤ز دئمطجً ًضجد٢ صٌِّٚ إ٠ُ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور. 1

 ٣ٝظذـ ثإلٜٗجء ٗجكيث دؼو ًٌٓٝ ّ٘ز ػ٠ِ صج٣ًل صِْْ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ٛيث ثإلمطجً.

ُٞثهؼز ػ٤ِٜج دٔٞؽخ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ك٤ٔج ٣ضؼِن دأ١ . ُٖ ٣ؤهٟ ٛيث ثإلٜٗجء إ٠ُ إػلجء ثُوُٝز ثُطٌف ٖٓ ثالُضَثٓجس ث2

ػَٔ أٝ إؿلجٍ ٣قوط هذَ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ظذـ ك٤ٚ ثإلٜٗجء ٗجكيث. ُٖٝ ٣نَ ثإلٜٗجء دأ١ شٌَ دجّضٌٔثً ٗظٌ أ١ ْٓأُز 

 صٌٕٞ ثُِؾ٘ز ٓجػ٤ز ك٢ ٗظٌٛج دجُلؼَ هذَ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ظذـ ك٤ٚ ثإلٜٗجء ٗجكيث.

إٜٗجء ثًصذجؽ هُٝز ؽٌف دجالصلجه٤ز ٗجكيث، ال صذوأ ثُِؾ٘ز ثُ٘ظٌ ك٢ أ٣ز ْٓأُز ؽو٣ور  . دؼو ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ظذـ ك3ٚ٤

 صضؼِن دضِي ثُوُٝز.

  32ثُٔجهر 



٣ؼِْ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ؽ٤ٔغ أػؼجء ثألْٓ ثُٔضقور ٝؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُض٢ ٝهؼش ٛيٙ ثالصلجه٤ز أٝ ثٗؼٔش إ٤ُٜج 

 دجُضلجط٤َ ثُضج٤ُز:

 ،26، 25ظو٣وجس ٝثالٗؼٔجٓجس ثُض٢ صضْ دٔٞؽخ ثُٔجهص٤ٖ )أ( ثُضٞه٤ؼجس ٝثُض

، ًٝيُي صج٣ًل دوء ٗلجى أ٣ز صؼو٣الس صومَ ػ٤ِٜج دٔٞؽخ ثُٔجهر 27)ح( صج٣ًل دوء ٗلجى ٛيٙ ثالصلجه٤ز دٔٞؽخ ثُٔجهر 

29، 

 .31)ػ( فجالس ثإلٜٗجء دٔوضؼ٠ ثُٔجهر 

  33ثُٔجهر 
ج٤ٗز ٝثإل٣َ٤ٌِٗز ٝث٤ٌُّٝز ٝثُظ٤٘٤ز ٝثُؼٌد٤ز ٝثُل٤ٌْٗز ك٢ . صٞهع ٛيٙ ثالصلجه٤ز، ثُض٢ صضْجٟٝ ٗظٞطٜج ثألّذ1

 ثُقؾ٤ز ُوٟ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.

 . ٣ٌَّ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ْٗنج ٓظوهز ٖٓ ٛيٙ ثالصلجه٤ز إ٠ُ ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ.2
 


