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ك٢ ٛزث ثُؼٜذ إ٣ٔجٗج ٜٓ٘ج دإٔ ث٩ع٬ّ دو٤ٔٚ ٝٓذجدةٚ ٣ؾٌَ أٗٔجه ثُغِٞى  إٕ ثُذٍٝ ث٧هشثف

ُِٔؾضٔغ ثُٔغِْ دٔج ٣ٞكش ُٚ ث٧ٖٓ ٝث٫عضوشثس، ٣ٝقون ُٚ ثُضوذّ ٝث٫صدٛجس ك٢ ً٘ق ث٧عشر ثُض٢ 

 ٢ٛ ثُِذ٘ز ث٠ُٝ٧ ك٢ د٘جء ثُٔؾضٔغ.

ش ك٢ دِٞسر ثصلجه٤ز فوٞم ٝثٗط٬هج ٖٓ ثُؾٜٞد ث٩ع٤ٓ٬ز ثُٔؼ٤٘ز دونج٣ج ثُطلُٞز ٝثُض٢ عجٛٔ

 ّ ثُض٢ أدشٓش ك٢ إهجس ث٧ْٓ ثُٔضقذر.1989ثُطلَ ُؼجّ 

ٝٓشثػجر ٧ٛذثف ٓ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ ثُٔقذدر ك٢ ٤ٓغجهٜج ٝهشثسثس هٜٔٔج ٝٓؤصٔشثصٜج 

 ثُٞصثس٣ز ٝث٫صلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ أدشٓضٜج ثُذٍٝ ث٧ػنجء دٜج.

وٞم ث٩ٗغجٕ ك٢ ث٩ع٬ّ ثُقجدس ػٖ ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ ٝصأ٤ًذث ُِٔذجدا ثُٞثسدر ك٢ إػ٬ٕ دًج ُق

ّ، ٝإػ٬ٕ ثُوجٛشر ُقوٞم ث٩ٗغجٕ ك٢ ث٩ع٬ّ 1983ثُشثدغ ػؾش ُٞصسثء ثُخجسؽ٤ز ك٢ د٣غٔذش 

ّ( 1990ط ) -49/19ثُز١ أهشٙ ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ ثُضجعغ ػؾش ُٞصسثء ثُخجسؽ٤ز دجُوشثس سهْ 

ثُز١ أهشٙ ٓؤصٔش ثُؤز ث٩ع٤ٓ٬ز ثُغجدغ دجُوشثس  ٝك٢ إػ٬ٕ فوٞم ثُطلَ ٝسػج٣ضٚ ك٢ ث٩ع٬ّ

 ّ(.1994ط )م. أ( ) -16/7سهْ 

ٝصأ٤ًذث ُِذٝس ثُقنجس١ ثُضجس٣خ٢ ٨ُٓز ث٩ع٤ٓ٬ز، ٝٓغجٛٔز ك٢ ثُؾٜٞد ثُذ٤ُٝز ثُٔضؼِوز دقوٞم 

 ث٩ٗغجٕ.

ذ ٝإ٣ٔجٗج ٜٓ٘ج دإٔ ثُقوٞم ث٧عجع٤ز ٝثُقش٣جس ثُؼجٓز ك٢ ث٩ع٬ّ ٢ٛ ؽضء ٓ٘ٚ، ٫ ٣ِٔي أف

 صؼط٤ِٜج أٝ خشهٜج أٝ صؾجِٜٛج.

ٝٝػ٤ج ٜٓ٘ج دؾغجٓز ثُٔغؤ٤ُٝز صؾجٙ ثُطلَ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُخقٞؿ إر ٛٞ ه٤ِؼز ٓغضوذَ ث٧ٓز 

 ٝفجٗغ ؿذٛج.

ٝعؼ٤ج ُضط٣ٞش ث٧دثء ث٩ع٢ٓ٬ ك٢ هطجع ثُطلُٞز دـ٤ز ٬ٓءٓز ث٧هش ٝث٤ُ٥جس ُٔٞثؽٜز فؾْ 

 ُوطجع.ثُضـ٤شثس ٝثُضق٫ٞس ثُٔضغجسػز ٝثٗؼٌجعجصٜج ػ٠ِ ٛزث ث



ٝإدسثًج ٜٓ٘ج دإٔ أ٠ُٝ خطٞثس ثُؼَٔ ثُؾجد صذذأ دج٫عضذقجس ثُٞثػ٢ دأْٛ ثُضقذ٣جس ثُٔضشثًٔز 

ٝثُٔضٞهؼز ثُض٢ صٞثؽٚ ث٧ٓز ٝػ٠ِ سأعٜج ث٥عجس ثُغِذ٤ز ُِضق٫ٞس ث٫هضقجد٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز، 

 ٝصشثؽغ دٝس ث٧عشر ٝمؼق ٓؾجػش ث٫ٗضٔجء ٝصلٌي ثُشٝثدو ث٧عش٣ز ٝصشثؽغ دٝس ثُو٤ْ

ٝثُٔلج٤ْٛ ٝهقٞس ثُخذٓجس ثُقق٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝثعضٔشثس ظجٛشر ث٤ٓ٧ز، كن٬ ػٖ ث٥عجس 

ثُغِذ٤ز ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُضطٞس ثُٔضغجسع ك٢ ثُؼِّٞ ٝث٫صقج٫س ٝعٞسر ثُٔؼِٞٓجس ٓغ ثعضٔشثس 

 ٝؽٞد أٗٔجه عِذ٤ز ٓغ ثُضوج٤ُذ ثُٔٞسٝعز.

٧ًذش هغو ٖٓ  -ثُٜؼ ك٢ ثُٔؾضٔغ  دجػضذجسْٛ ٖٓ ث٤ٌُجٕ -ٝأخزث ك٢ ث٫ػضذجس صقَٔ ث٧هلجٍ 

ثُٔؼجٗجر ٗض٤ؾز ٌُِٞثسط ثُطذ٤ؼ٤ز ٝصِي ثُض٢ ٖٓ ف٘غ ث٩ٗغجٕ ٓٔج ٣٘ؾْ ػ٘ٚ ظٞثٛش ٓأعج٣ٝز 

صضٔغَ ك٢ ث٤ُضْ ٝثُضؾشد، ٝثعضـ٬ٍ ث٧هلجٍ ك٢ أػٔجٍ ػغٌش٣ز أٝ هجع٤ز أٝ خطشر أٝ ؿ٤ش 

ٕ ٝثُشثصف٤ٖ صقش ظشٝف ٓؾشٝػز، كن٬ ػٖ ٓؼجٗجر ث٧هلجٍ ث٬ُؽت٤ٖ ٝثُٔٞؽٞد٣ٖ ك٢ ثُغؾٞ

ث٫فض٬ٍ، ٝثُٔؾشد٣ٖ ٝثُٔلوٞد٣ٖ ٗض٤ؾز ثُ٘ضثػجس ثُٔغِقز أٝ ثُٔؾجػجس، ٓٔج عجْٛ ك٢ ثصد٣جد 

 ظجٛشر ثُؼ٘ق د٤ٖ ث٧هلجٍ، ٝص٣جدر أػذثد ثُٔؼجه٤ٖ ْٜٓ٘ دذ٤ٗج ٝر٤٘ٛج ٝثؽضٔجػ٤ج.

ُؼضّ ػ٠ِ ٝإ٣ٔجٗج ٜٓ٘ج دإٔ ث٧ٓش ٣وضن٢ ثصخجر ٓٞهق ٣ٌشط ث٫ُضضثّ دقوٞم ثُطلَ ٣ٝؤًذ ث

 ٓٞثفِز ثُؾٜذ ُضلؼ٤َ ٛزٙ ثُقوٞم ٝصز٤َُ ثُؼوذجس ثُض٢ صؼضشك هش٣ن ث٧ٓز.

ٝعوز ٜٓ٘ج دإٔ ث٧ٓز ُذ٣ٜج ٖٓ ث٩ٌٓجٗجس ٝثُٔوٞٓجس ٓج ٣ٌلَ ُٜج ثُضـِخ ػ٠ِ ثُقؼٞدجس ثُض٢ 

صٞثؽٜٜج دٔج ٣ضٞكش ُذ٣ٜج ٖٓ ه٤ْ د٤٘٣ز ٝثؽضٔجػ٤ز عج٤ٓز، صٔغَ ك٤ٜج ث٧عشر ٝثُطلَ ٌٓجٗز ٤ٔٓضر 

 جةٜٔج ثُٔٞدر ٝثُشفٔز، ٖٝٓ ٓٞثسد دؾش٣ز ٛجٓز صض٤ـ ُٜج إٌٓج٤ٗز ص٤ٔ٘ز ؽجِٓز ٝٓغضذثٓز.دػ

ٝإر صوش دقن ثُطلَ ك٢ إٔ صضشػشع ؽخق٤ضٚ ك٢ د٤تز ػجة٤ِز صغٞدٛج ثُو٤ْ ث٧ف٤ِز ٝثُٔقذز 

 ٝثُضلجْٛ دٔج ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٔجسعز فوٞهٚ دٕٝ أ١ ص٤ٔض.

٤ز إ٠ُ ثُٜ٘ٞك دأٝمجع ثُطلُٞز ك٢ ثُؼجُْ ٝٓغجٗذر ٜٓ٘ج ُِخطو ٝثُذشثٓؼ ٝثُٔؾشٝػجس ثُشثٓ

 ث٩ع٢ٓ٬، دٔج ك٢ رُي دِٞسر صؾش٣ؼجس أٝ ٗظْ ٝه٤٘ز صٌلَ ٓٔجسعز ثُطلَ ُقوٞهٚ ثٌُجِٓز.

ٝثػضذجسث ٌُٕٞ ٛزث ثُؼٜذ ٣ؤًذ ػ٠ِ فوٞم ثُطلَ ك٢ ثُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز ٝأفٌجٜٓج ٓغ ٓشثػجر 

ه٤ِجس ٝثُؾج٤ُجس ؿ٤ش ثُٔغِٔز صأ٤ًذث ثُضؾش٣ؼجس ثُذثخ٤ِز ُِذٍٝ، ًٝزث ٓشثػجر فوٞم أهلجٍ ث٧

 ُِقوٞم ث٩ٗغج٤ٗز ثُض٢ ٣ؾضشى ك٤ٜج ثُطلَ ثُٔغِْ ٝؿ٤ش ثُٔغِْ.

 ثصلوش ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:

 : صؼش٣ق ثُطل1َثُٔجدر 

 ٧ؿشثك ٛزث ثُؼٜذ، ٣ؼ٢٘ ثُطلَ ًَ إٗغجٕ ُْ ٣ذِؾ عٖ ثُشؽذ ٝكوج ُِوجٕٗٞ ثُٔطذن ػ٤ِٚ.

 : ثُٔوجفذ2ثُٔجدر 



 ٤ن ثُٔوجفذ ثُضج٤ُز:٣ٜذف ٛزث ثُؼٜذ إ٠ُ صقو

سػج٣ز ث٧عشر ٝصؼض٣ض إٌٓجٗجصٜج، ٝصوذ٣ْ ثُذػْ ث٬ُصّ ُٜج ُِق٤ُِٞز دٕٝ صشد١ أٝمجػٜج  -1

ث٫هضقجد٣ز أٝ ث٫ؽضٔجػ٤ز أٝ ثُقق٤ز، ٝصأ٤َٛ ثُضٝؽ٤ٖ ُنٔجٕ ه٤جٜٓٔج دٞثؽذٜٔج ك٢ صشد٤ز 

 ث٧هلجٍ ٝٗٔجةْٜ دذ٤ٗج ٝٗلغ٤ج ٝع٤ًِٞج.

ص٘ؾتز أؽ٤جٍ ٖٓ ث٧هلجٍ ثُٔغ٤ِٖٔ ٣ؤٕٓ٘ٞ دشدْٜ،  صأ٤ٖٓ هلُٞز ع٣ٞز ٝآٓ٘ز ٝمٔجٕ -2

٣ٝضٔغٌٕٞ دؼو٤ذصْٜ ٣ٝخِقٕٞ ٧ٝهجْٜٗ، ٣ِٝضضٕٓٞ دٔذجدا ثُقن ٝثُخ٤ش كٌشث ٝػ٬ٔ ٝثُؾؼٞس 

 دج٫ٗضٔجء إ٠ُ ثُقنجسر ث٩ع٤ٓ٬ز.

صؼ٤ْٔ ٝصؼ٤ٔن ث٫ٛضٔجّ دٔشفِز ثُطلُٞز ٝثُٔشثٛوز ٝسػج٣ضٜج سػج٣ز ًجِٓز، دٔج ٣٘ؾب أؽ٤ج٫  -3

 ُٔؾضٔؼْٜ. فجُقز

صؼ٤ْٔ ثُضؼ٤ِْ ث٧عجع٢ ث٩ُضث٢ٓ ٝثُغج١ٞٗ دجُٔؾجٕ ُؾ٤ٔغ ث٧هلجٍ، دـل ثُ٘ظش ػٖ ثُؾ٘ظ أٝ  -4

ثُِٕٞ أٝ ثُؾ٘غ٤ز أٝ ثُذ٣ٖ أٝ ثُُٔٞذ أٝ أ١ ثػضذجس آخش، ٝصط٣ٞش ثُضؼ٤ِْ ٖٓ خ٬ٍ ث٫سصوجء 

 دجُٔ٘جٛؼ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ، ٝإصجفز كشؿ ثُضذس٣خ ث٢ُٜ٘ٔ.

ًضؾجف ٓٞثٛذٚ ٝإدسثى أ٤ٔٛضٚ ٌٝٓجٗضٚ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٖٓ خ٬ٍ ث٧عشر صٞك٤ش ثُلشفز ُِطلَ ٫ -5

 ٝثُٔؤعغجس ثُٔؼ٤٘ز ٝصؾؾ٤ؼٚ ُِٔؾجسًز ك٢ ثُق٤جر ثُغوجك٤ز ُِٔؾضٔغ.

صٞك٤ش ثُشػج٣ز ث٬ُصٓز ٨ُهلجٍ ر١ٝ ث٫فض٤جؽجس ثُخجفز، ُٖٝٔ ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٢ أفٞثٍ فؼذز  -6

 ٝٓؼجُؾز ث٧عذجح ثُض٢ صؤد١ إ٠ُ رُي.

ذر ٝثُذػْ ث٤ٌُٖ٘ٔٔ ٨ُهلجٍ ثُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؼجُْ دجُض٘غ٤ن ٓغ صوذ٣ْ ثُٔغجػ -7

 ثُقٌٞٓجس أٝ ٖٓ خ٬ٍ ث٤ُ٥جس ثُذ٤ُٝز.

 : ثُٔذجدا3ثُٔجدر 

 ُذِٞؽ ثُٔوجفذ ثُٞثسدر ك٢ ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٣ؾخ:

 ثفضشثّ أفٌجّ ثُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز ٝٓشثػجر ثُضؾش٣ؼجس ثُذثخ٤ِز ُِذٍٝ ث٧ػنجء. -1

 ٛذثف ٝٓذجدا ٓ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬.ثفضشثّ أ -2

 إػطجء أ٣ُٞٝز ػ٤ِج ُقوٞم ث٧هلجٍ، ٝٓقجُقْٜ، ٝفٔج٣ضْٜ، ٝص٤ٔ٘ضْٜ.-3

 ثُٔغجٝثر ك٢ ثُشػج٣ز ٝثُقوٞم ٝثُٞثؽذجس د٤ٖ ث٧هلجٍ. -4

 ٓشثػجر ػذّ ثُضذخَ ك٢ ثُؾؤٕٝ ثُذثخ٤ِز ١٧ دُٝز. -5

 ٓشثػجر عٞثدش ث٧ٓز ث٩ع٤ٓ٬ز ثُغوجك٤ز ٝثُقنجس٣ز. -6

 : ٝثؽذجس ثُذ4ٍٝثُٔجدر 

 صؼَٔ ثُذٍٝ ث٧هشثف ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:

ثفضشثّ ثُقوٞم ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ٛزث ثُؼٜذ، ٝثصخجر ثُضذثد٤ش ث٬ُصٓز ُ٘لجرٙ، ٝكوج  -1



 ٩ؽشثءثصٜج ثُذثخ٤ِز.

ثفضشثّ ٓغؤ٤ُٝجس ٝفوٞم ثُٞثُذ٣ٖ أٝ ث٧ٝف٤جء أٝ ؿ٤شْٛ ٖٓ ث٧ؽخجؿ ثُٔغؤ٤ُٖٝ ػٖ  -2

 صٜج ثُذثخ٤ِز دٔج صوضن٤ٚ ٓقِقز ثُطلَ.ثُطلَ، ٝكوج ٩ؽشثءث

إٜٗجء ثُؼَٔ دج٧ػشثف أٝ ثُضوج٤ُذ أٝ ثُٔٔجسعجس ثُض٢ صضؼجسك ٓغ ثُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز،  -3

 ٝثُقوٞم ٝثُٞثؽذجس ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ٛزث ثُؼٜذ.

 : ثُٔغجٝثر5ثُٔجدر 

ٝثُقش٣جس صٌلَ ثُذٍٝ ث٧هشثف صغج١ٝ ؽ٤ٔغ ث٧هلجٍ دٔوضن٠ ثُضؾش٣غ ك٢ ثُضٔضغ دجُقوٞم 

ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ٛزث ثُؼٜذ، دـل ثُ٘ظش ػٖ ثُؾ٘ظ أٝ ثُُٔٞذ أٝ ثُؼشم أٝ ثُذ٣ٖ أٝ ثُِـز أٝ 

 ث٫ٗضٔجء ثُغ٤جع٢، أٝ أ١ ثػضذجس آخش ٣وّٞ ك٢ فن ثُطلَ أٝ ث٧عشر أٝ ٖٓ ٣ٔغِٚ ؽشػج أٝ هجٗٞٗج.

 : ثُقن ك٢ ثُق٤جر6ثُٔجدر 

ٖ أٓٚ، أٝ ك٢ فجٍ صؼشك أٓٚ ُِٞكجر، ٣ٝقظش ُِطلَ ثُقن ك٢ ثُق٤جر، ٓ٘ز ًٞٗٚ ؽ٤٘٘ج ك٢ دط -1

ث٩ؽٜجك، إ٫ ك٢ فج٫س ثُنشٝسر ثُض٢ صوضن٤ٜج ٓقِقز ث٧ّ أٝ ثُؾ٤ٖ٘ أٝ ٤ًِٜٔج ُٝٚ فن 

 ثُ٘غخ ٝثُضِٔي ٝث٤ُٔشثط ٝثُ٘لوز.

صٌلَ ثُذٍٝ ث٧هشثف ٓوٞٓجس دوجء ثُطلَ ٝٗٔجةٚ ٝفٔج٣ضٚ ٖٓ ثُؼ٘ق ٝعٞء ثُٔؼجِٓز  -2

 ُٔؼ٤ؾ٤ز ٝثُقق٤ز.ٝث٫عضـ٬ٍ ٝصشد١ أفٞثُٚ ث

 : ث٣ُٜٞز7ثُٔجدر 

ُِطلَ ثُقن ٓ٘ز ٫ٝدصٚ ك٢ ثعْ فغٖ ٝصغؾ٤ِٚ ُذٟ ثُؾٜجس ثُٔخضقز ٝصقذ٣ذ ٗغذٚ ٝؽ٘غ٤ضٚ  -1

 ٝٓؼشكز ٝثُذ٣ٚ ٝؽ٤ٔغ أهجسدٚ ٝر١ٝ سفٔٚ ٝأٓٚ ٖٓ ثُشمجػز.

صقجكع ثُذٍٝ ث٧هشثف ػ٠ِ ػ٘جفش ٣ٞٛز ثُطلَ، دٔج ك٢ رُي ثعٔٚ، ؽ٘غ٤ضٚ، ٝفِضٚ ثُؼجة٤ِز  -2

ٝكوج ُوٞث٤ٜٗ٘ج ثُذثخ٤ِز، ٝصذزٍ ٓغجػ٤ٜج ثُقغ٤غز ُقَ ٓؾٌِز ثٗؼذثّ ثُؾ٘غ٤ز ١٧ هلَ ٣ُٞذ ػ٠ِ 

 إه٤ِٜٔج، أٝ ٣ُٞذ ٧فذ سػج٣جٛج خجسػ إه٤ِٜٔج.

ثُطلَ ثُٔؾٍٜٞ ثُ٘غخ ٖٝٓ ك٢ فٌٔٚ، ُٚ ثُقن ك٢ ثٌُلجُز، ٝثُشػج٣ز دٕٝ ثُضذ٢٘ ُٝٚ ثُقن  -3

 ك٢ ثعْ ُٝوخ ٝؽ٘غ٤ز.

 عشر: صٔجعي ث8٧ثُٔجدر 

صق٢ٔ ثُذٍٝ ث٧هشثف، ث٧عشر ٖٓ ػٞثَٓ ثُنؼق ٝث٫ٗق٬ٍ، ٝصؼَٔ ػ٠ِ صٞك٤ش ثُشػج٣ز  -1

 ٧كشثدٛج ٝث٧خز دأعذجح ثُضٔجعي ٝثُضٞثصٕ دوذس ث٩ٌٓجٗجس ثُٔضجفز.

٫ ٣لقَ ثُطلَ ػٖ ٝثُذ٣ٚ ػ٠ِ ًشٙ ٜٓ٘ٔج، ٫ٝ صغوو ٣٫ٝضٜٔج ػ٤ِٚ إ٫ ُنشٝسر هقٟٞ  -2

ٝٝكوج ُ٪ؽشثءثس ثُذثخ٤ِز، ٝسٛ٘ج دوٞثػذ هنجة٤ز صضجؿ ك٤ٜج  ُٝٔقِقز ثُطلَ ٝدٔغٞؽ ؽشػ٢،

 ثُلشفز ٤ُذذ١ ثُطلَ أٝ ثُٞثُذثٕ، أفذٛٔج أٝ ٬ًٛٔج أٝ ٖٓ ٣ٔغِٚ، أٝ أفذ أػنجء ث٧عشر هِذجصٚ.



صشثػ٢ ثُذٍٝ ث٧هشثف ك٢ ع٤جعضٜج ث٫ؽضٔجػ٤ز ٓقجُـ ثُطلَ ثُلن٠ِ، ٝإرث ثهضنش كقِٚ  -3

 فِز دٜٔج. ػٖ ٝثُذ٣ٚ، ك٬ ٣قشّ ٖٓ إهجٓز

٣غٔـ ُِطلَ دٔـجدسر دُٝضٚ ُ٪هجٓز ٓغ ٝثُذ٣ٚ أٝ أفذٛٔج ك٢ دُٝز أخشٟ، ٓج ُْ ٣ٌٖ هذ صْ  -4

كقِٚ ػٜ٘ٔج ٝكوج ُِلوشر ثُغج٤ٗز ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر، أٝ صؼجسمش ثُٔـجدسر ٓغ ثُو٤ٞد ثُٔلشٝمز ٝكوج 

 ُ٪ؽشثءثس ثُغجس٣ز دثخَ ثُذُٝز.

 : ثُقش٣جس ثُخجفز9ثُٔجدر 

س فغخ ع٘ٚ ٝٗنؾٚ ص٣ٌٖٞ آسثةٚ ثُخجفز ٝفن ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دقش٣ز ك٢ ؽ٤ٔغ ٌَُ هلَ هجد -1

ث٧ٓٞس ثُض٢ صٔغٚ، عٞثء دجُوٍٞ أٝ ثٌُضجدز أٝ أ٣ز ٝع٤ِز أخشٟ ٓؾشٝػز، ٝدٔج ٫ ٣ضؼجسك ٓغ 

 ثُؾش٣ؼز ٝهٞثػذ ثُغِٞى.

ز ٌَُ هلَ ثُقن ك٢ ثفضشثّ ف٤جصٚ ثُخجفز، ٝٓغ رُي كِِٞثُذ٣ٖ، ُٖٝ ٣ٔغِٜٔج ؽشػج، ٓٔجسع -2

إؽشثف إع٢ٓ٬ إٗغج٢ٗ ػ٠ِ عِٞى ثُطلَ، ٫ٝ ٣خنغ ثُطلَ ك٢ رُي إ٫ ُِو٤ٞد ثُض٢ ٣وشٛج 

ثُ٘ظجّ، ٝث٬ُصٓز ُقٔج٣ز ثُ٘ظجّ ثُؼجّ أٝ ث٧ٖٓ ثُؼجّ أٝ ث٥دثح ثُؼجٓز أٝ ثُققز ثُؼجٓز أٝ ثُقوٞم 

 ٝثُقش٣جس ث٧عجع٤ز ٦ُخش٣ٖ.

 : فش٣ز ثُضؾٔغ10ثُٔجدر 

ث٫ٗنٔجّ ١٧ صؾٔغ ٓذ٢ٗ ع٢ِٔ دٔج ٣ضلن ٓغ ثُوٞثػذ ثُؾشػ٤ز أٝ ٌَُ هلَ ثُقن ك٢ ص٣ٌٖٞ أٝ 

ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُ٘ظج٤ٓز ك٢ ٓؾضٔؼٚ ٝدٔج ٣ض٘جعخ ٓغ ػٔشٙ ٫ٝ ٣ؤعش ػ٠ِ عًِٞٚ ٝفقضٚ ٝأعشصٚ 

 ٝصشثعٚ.

 : ثُضشد٤ز11ثُٔجدر 

ثُضشد٤ز ثُغ٤ِٔز فن ُِطلَ، ٣ضقَٔ ثُٞثُذثٕ أٝ ثُٞف٢ فغخ ث٧فٞثٍ ثُٔغؤ٤ُٝز ػٜ٘ج،  -1

 ْ ٓؤعغجس ثُذُٝز هذس إٌٓجٗجصٜج.ٝصغجػذٛ

 صٜذف صشد٤ز ثُطلَ إ٠ُ: -2

)أ( ص٤ٔ٘ز ؽخق٤ضٚ ٝه٤ٔٚ ثُذ٤٘٣ز ٝث٧خ٬ه٤ز ٝؽؼٞسٙ دجُٔٞثه٘ز ٝدجُضنجٖٓ ث٩ع٢ٓ٬ ٝث٩ٗغج٢ٗ 

 ٝدظ سٝؿ ثُضلجْٛ ٝثُقٞثس ٝثُضغجٓـ ٝثُقذثهز د٤ٖ ثُؾؼٞح.

ثُؾذ٣ذر، ٣ٝضخِـ دٜج ٖٓ  )ح( صؾؾ٤غ ثًضغجدٚ ثُٜٔجسثس ٝثُوذسثس ثُض٢ ٣ٞثؽٚ دٜج ثُٔٞثهق

 ثُضوج٤ُذ ثُغِذ٤ز، ٣ٝ٘ؾأ دٜج ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ثُؼ٢ِٔ ٝثُٔٞمٞػ٢.

 : ثُضؼ٤ِْ ٝثُغوجكز12ثُٔجدر 

ٌَُ هلَ فن ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُٔؾج٢ٗ ث٩ُضث٢ٓ ث٧عجع٢، دضؼ٤ِٔٚ ٓذجدا ثُضشد٤ز ث٩ع٤ٓ٬ز "ثُؼو٤ذر  -1

هذسثصٚ ثُؼو٤ِز ٝثُ٘لغ٤ز ٝثُذذ٤ٗز دٔج ٝثُؾش٣ؼز، ٝفغخ ث٧فٞثٍ" ٝصٞك٤ش ثُٞعجةَ ث٬ُصٓز ُض٤ٔ٘ز 

 ٣غٔـ ُٚ دج٫ٗلضجؿ ػ٠ِ ثُٔؼج٤٣ش ثُٔؾضشًز ُِغوجكجس ث٩ٗغج٤ٗز.



 ػ٠ِ ثُذٍٝ ث٧هشثف ك٢ ٛزث ثُؼٜذ صٞك٤ش: -2

 )أ( ثُضؼ٤ِْ ث٧عجع٢ ث٩ُضث٢ٓ ٓؾجٗج ُؾ٤ٔغ ث٧هلجٍ ػ٠ِ هذّ ثُٔغجٝثر.

ك٢ ٓض٘جٍٝ ؽ٤ٔغ  -ٍ ػؾش ع٘ٞثس خ٬ -)ح( ثُضؼ٤ِْ ثُغج١ٞٗ ٓؾجٗج ٝصذس٣ؾ٤ج، دق٤ظ ٣ٌٕٞ 

 ث٧هلجٍ.

 )ػ( ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٓغ ٓشثػجر هذسثس ًَ هلَ ٝسؿذضٚ، فغخ ٗظجّ ثُضؼ٤ِْ ك٢ ًَ دُٝز.

)د( فن ثُطلَ ك٢ ثُِذجط ثُز١ ٣ٞثكن ٓؼضوذثصٚ ٓغ ث٫ُضضثّ دجُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز ٝث٥دثح ثُؼجٓز 

 ٝٓج ٫ ٣خذػ ثُق٤جء.

 ز ٝثُضٞهق ػٖ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضخِق ث٧عجع٢.)ٛـ( ٓؼجُؾز كؼجُز ُٔؾٌِز ث٤ٓ٧

 )ٝ( سػج٣ز ثُٔضلٞه٤ٖ ٝثُٔٞٛٞد٤ٖ ك٢ ؽ٤ٔغ ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ.

)ص( إٗضجػ ٝٗؾش ًضخ ث٧هلجٍ ٝإٗؾجء ٌٓضذجس ُْٜ، ٝث٫عضلجدر ٖٓ ٝعجةَ ث٩ػ٬ّ ك٢ ٗؾش ثُٔٞثد 

 ثُغوجك٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُل٤٘ز، ثُخجفز دجُطلَ، ٝصؾؾ٤غ عوجكضٚ.

جسح ُِذِٞؽ ك٢ ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُغوجكز ثُؾ٘غ٤ز ثُقق٤قز ث٤ُٔٔضر د٤ٖ ثُق٬ٍ فن ثُطلَ ثُٔو -3

 ٝثُقشثّ.

٫ صضؼجسك أفٌجّ ٛزٙ ثُٔجدر ٝثُٔجدر ثُقجد٣ز ػؾشر ثُغجدوز ُٜج، ٓغ فش٣ز ثٗضغجح ثُطلَ  -4

ثُٔغِْ ُِٔؤعغجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُخجفز ؽش٣طز ثفضشثٜٓج ٧فٌجّ ثُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز، ٝٓشثػجر ثُضؼ٤ِْ 

 ِي ثُٔؤعغجس ُِوٞثػذ ثُض٢ صنؼٜج ثُذٍٝ.ك٢ ص

 : أٝهجس ثُشثفز ٝث٧ٗؾطز13ثُٔجدر 

ُِطلَ ثُقن ك٢ أٝهجس ثُشثفز، ٝٓٔجسعز ث٧ُؼجح، ٝث٧ٗؾطز ثُٔؾشٝػز ثُٔ٘جعذز ُغ٘ٚ ك٢  -1

 ٝهش ثُلشثؽ.

 ُِطلَ ثُقن ك٢ ثُٔؾجسًز ك٢ ثُق٤جر ثُغوجك٤ز ٝثُل٤٘ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز. -2

ٖ ثُطلَ ؽشػج أٝ هجٗٞٗج، ث٩ؽشثف ػ٠ِ ٓٔجسعز ثُطلَ ٨ُٗؾطز ثُض٢ ُِٞثُذ٣ٖ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػ -3

 ٣ش٣ذٛج ٝكوج ُٜزٙ ثُٔجدر، ٝك٢ إهجس ثُنٞثدو ثُضشد٣ٞز ٝثُذ٤٘٣ز ٝث٧خ٬ه٤ز.

 : ثُٔغضٟٞ ثُٔؼ٤ؾ٢ ث٫ؽضٔجػ14٢ثُٔجدر 

 ثُقنجٗز ٝثُ٘لوز فن ٌَُ هلَ، ُقلع ٤ًجٗٚ ٖٓ ثٌُِٜز، ُؼذّ هذسصٚ ػ٠ِ فلع ٗلغٚ ٝث٩ٗلجم -1

 ػ٤ِٜج.

صؼضشف ثُذٍٝ ث٧هشثف ٌَُ هلَ، دجُقن ك٢ ث٫ٗضلجع ٖٓ ثُنٔجٕ ث٫ؽضٔجػ٢، ٝكوج ُوجٜٗٞٗج  -2

 ثُٞه٢٘.

ُِطلَ ك٢ أعؼجس ثُخذٓجس  -دوذس ث٩ٌٓجٕ  -صِضضّ ثُذٍٝ ث٧هشثف دجُؼَٔ ػ٠ِ ثُضخل٤ل  -3

 ٝث٧ؽٞس ٝث٩ػلجء ٖٓ ثُشعّٞ ٝثُنشثةخ.



 ُ٘ٔٞٙ ثُؼو٢ِ ٝثُ٘لغ٢ ٝثُذذ٢ٗ ٝث٫ؽضٔجػ٢. ٌَُ هلَ ثُقن ك٢ ٓغضٟٞ ٓؼ٤ؾ٢ ٬ٓةْ -4

صنٖٔ ثُذٍٝ ث٧هشثف ُِطلَ ثُضذثد٤ش ث٩ُضث٤ٓز ٩ؽذجس ثُٞثُذ٣ٖ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػ٘ٚ ؽشػج أٝ  -5

 هجٗٞٗج ث٩ٗلجم ػ٤ِٚ ك٢ فذٝد ثعضطجػضْٜ.

 : فقز ثُطل15َثُٔجدر 

 ُِطلَ ثُقن ك٢ ثُشػج٣ز ثُقق٤ز ؽغذ٣ج ٝٗلغ٤ج، ٣ٝضقون رُي ػٖ هش٣ن:

جُز سػج٣ز ث٧ّ، ٓ٘ز دذء ثُقَٔ ٝثُشمجػز ثُطذ٤ؼ٤ز ٜٓ٘ج، أٝ ٖٓٔ ٣وّٞ ٓوجٜٓج، إرث صؼزس ًل -1

 إسمجػٜج ُٚ.

فوٚ ك٢ صخل٤ق دؼل ث٧فٌجّ ثُؾشػ٤ز ٝثُونجة٤ز ػٖٔ صشمؼٚ ؽشػج ُٔقِقضٚ، ٝصأؽ٤َ  -2

دؼل ثُؼوٞدجس ثُقجدسر ػ٤ِٜج ُٔقِقضٚ، ٝصخل٤ق ٜٓجّ ثُؼَٔ ُِٔشمؼز ٝثُقجَٓ، ًٝزُي 

 ٖٓ عجػجس ثُؼَٔ. ثُضخل٤ق

 فوٚ ك٢ ثُضذثد٤ش ث٬ُصٓز ُخلل ٓؼذ٫س ٝك٤جس ثُٔٞث٤ُذ ٝث٧هلجٍ. -3

مشٝسر إؽشثء ثُلقٞؿ ثُطذ٤ز ُِٔوذ٤ٖٓ ػ٠ِ ثُضٝثػ هقذ ثُضأًذ ٖٓ ػذّ ٝؽٞد ٓغذذجس  -4

 أٓشثك ٝسثع٤ز أٝ ٓؼذ٣ز ك٤ٜج خطٞسر ػ٠ِ ثُطلَ.

 فن ثُطلَ ثُزًش ك٢ ثُخضجٕ. -5

ؿ٤شٛٔج هذ٤ج ُضـ٤٤ش ُٕٞ أٝ ؽٌَ أٝ فلجس أٝ ؽ٘ظ ثُؾ٤ٖ٘ ك٢ دطٖ  ػذّ صذخَ ثُٞثُذ٣ٖ أٝ -6

 أٓٚ، إ٫ ُنشٝسر هذ٤ز.

صوذ٣ْ ثُشػج٣ز ثُطذ٤ز ثُٞهجة٤ز، ٌٝٓجكقز ث٧ٓشثك، ٝعٞء ثُضـز٣ز، ٝصٞك٤ش ثُشػج٣ز ثُقق٤ز  -7

 ث٬ُصٓز ٧ٓٚ ُٔقِقضٚ.

٤ز ٨ُٜٓجس، ُضٞػ٤ضٜٖ فن ثُطلَ ػ٠ِ ثُذُٝز ٝثُٔؾضٔغ، ك٢ صوذ٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُخذٓجس ثُطذ -8

 ٝٓغجػذصٜٖ ػ٠ِ صقغ٤ٖ فقز أهلجُٜٖ.

مٔجٕ فن ثُطلَ ك٢ ٝهج٣ضٚ ٖٓ ثُٔٞثد ثُٔخذسر ٝثُٔغٌشر ٝثُٔٞثد ثُنجسر ث٧خشٟ، ًٝزث  -9

 ث٧ٓشثك ثُٔؼذ٣ز ٝثُغجس٣ز.

 : ث٧هلجٍ ثُٔؼٞهٕٞ ٝرٝٝ ث٫فض٤جؽجس ثُخجفز16ثُٔجدر 

ن ك٢ ثُققٍٞ ػ٠ِ سػج٣ز خجفز دٔج ٣نٖٔ ُِطلَ ثُٔؼٞم أٝ ر١ ث٫فض٤جؽجس ثُخجفز ثُق -1

 فوٞهٚ ًجِٓز ٝدٔج ٣ض٘جعخ ٓغ فجُضٚ ٝظشٝف ٝثُذ٣ٚ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػ٘ٚ ٝث٩ٌٓجٗجس ثُٔضجفز.

صٜذف سػج٣ز ثُطلَ ثُٔؼجم أٝ ر١ ث٫فض٤جؽجس ثُخجفز، إ٠ُ صؼ٤ِٔٚ ٝصأ٤ِٛٚ ٝصذس٣ذٚ، ٝصٞك٤ش  -2

ز ٝثُضشد٣ٞز ٝث٤ُٜ٘ٔز ٝثُضشك٤ٜ٤ز( ُقشًضٚ ثُٞعجةَ ث٬ُٔةٔز )ثُخذٓجس ثُطذ٤ز ٝثُ٘لغ٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤

ُض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ث٫ٗذٓجػ ك٢ ثُٔؾضٔغ، ٣ٝ٘ذـ٢ إٔ صذزٍ ُٚ ٛزٙ ثُخذٓجس دجُٔؾجٕ أٝ دشعّٞ ص٤ٛذر ٓج 

 أٌٖٓ رُي.



 : فٔج٣ز ثُطل17َثُٔجدر 

 صضخز ثُذٍٝ ث٧هشثف ثُضذثد٤ش ث٬ُصٓز ُقٔج٣ز ثُطلَ ٖٓ:

س ٝثُٔٞثد ثُنجسر، أٝ ثُٔغجٛٔز ك٢ إٗضجؽ٤ضٜج ث٫عضخذثّ ؿ٤ش ثُٔؾشٝع ُِٔخذسثس ٝثُٔغٌشث -1

 ٝصش٣ٝؾٜج أٝ ث٫صؾجس ك٤ٜج.

ؽ٤ٔغ أؽٌجٍ ثُضؼز٣خ أٝ ثُٔؼجِٓز ؿ٤ش ث٩ٗغج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز، ك٢ ؽ٤ٔغ ثُظشٝف ٝث٧فٞثٍ، أٝ  -2

 صٜش٣ذٚ أٝ خطلٚ أٝ ث٫صؾجس دٚ.

 ث٫عضـ٬ٍ دٌَ أٗٞثػٚ ٝخقٞفج ث٫عضـ٬ٍ ثُؾ٘غ٢. -3

ثُلٌش١ ٝث٩ػ٢ٓ٬ ٝث٩صقج٫ص٢، ثُٔخجُق ُِؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز، أٝ ثُٔقجُـ ثُضأع٤ش ثُغوجك٢ ٝ -4

 ثُٞه٤٘ز ُِذٍٝ ث٧هشثف.

 فٔج٣ز ث٧هلجٍ دؼذّ إؽشثًْٜ ك٢ ثُ٘ضثػجس ثُٔغِقز ٝثُقشٝح. -5

 : ػَٔ ث٧هلج18ٍثُٔجدر 

٫ ٣ٔجسط ثُطلَ أ١ ػَٔ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓخجهش أٝ ٣ؼطَ صشد٤ضٚ أٝ صؼ٤ِٔٚ أٝ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ  -1

 فقضٚ أٝ ٗٔٞٙ ثُذذ٢ٗ أٝ ثُشٝف٢.فغجح 

صنغ ثُوٞث٤ٖٗ ثُذثخ٤ِز ٌَُ دُٝز، فذث أد٠ٗ ُغٖ ثُؼَٔ ٝعجػجصٚ ٝؽشٝهٚ، ٝصلشك ػوٞدجس  -2

 ػ٠ِ ثُٔخجُل٤ٖ.

 : ثُؼذثُز19ثُٔجدر 

 ٫ ٣قشّ ثُطلَ ٖٓ فش٣ضٚ إ٫ ٝكوج ُِوجٕٗٞ ُٝلضشر ص٤٘ٓز ٓ٘جعذز ٝٓقذدر. -1

ز صضلن ٝٓؼ٠٘ ثٌُشثٓز ٝثفضشثّ فوٞم ث٩ٗغجٕ، ٣ؼجَٓ ثُطلَ ثُٔقشّٝ ٖٓ فش٣ضٚ ٓؼجِٓ -2

 ٝفش٣جصٚ ث٧عجع٤ز، ٝٓشثػجر ثفض٤جؽجس ث٧ؽخجؿ ثُز٣ٖ ْٛ ك٢ ع٘ٚ.

 صشثػ٢ ثُذٍٝ ث٧هشثف: -3

 )أ( كقَ ثُطلَ ثُٔقشّٝ ٖٓ فش٣ضٚ ػٖ ثُذجُـ٤ٖ ك٢ أٓجًٖ خجفز دج٧هلجٍ ثُؾجٗق٤ٖ.

ٖ ثعضذػجةٚ أٝ ثُوذل ػ٤ِٚ، ٓغ دػٞر )ح( إخطجس ثُطلَ كٞسث ٝٓذجؽشر دجُضْٜ ثُٔ٘غٞدز إ٤ُٚ، ف٤

 ٝثُذ٣ٚ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػ٘ٚ أٝ ٓقج٤ٓٚ ُِقنٞس ٓؼٚ.

)ػ( صوذ٣ْ ثُٔغجػذر ثُوج٤ٗٞٗز ٝث٩ٗغج٤ٗز ثُض٢ ٣قضجؽٜج ثُطلَ، دٔج ك٢ رُي ث٫عضؼجٗز دٔقجّ 

 ٝدٔضشؽْ كٞس١ إرث ُضّ ث٧ٓش.

ثُقٌْ أٓجّ ٓقٌٔز  )د( عشػز ثُذش ك٢ ثُون٤ز ٖٓ ٓقٌٔز خجفز دج٧هلجٍ، ٝإٌٓجٕ ثُطؼٖ ك٢

 أػ٠ِ، فجٍ إدثٗضٚ.

 )ٛـ( ػذّ إؽذجس ثُطلَ ػ٠ِ ث٩هشثس دٔج ٗغخ إ٤ُٚ أٝ ث٩د٫ء دجُؾٜجدر.

 )ٝ( ثػضذجس ثُؼوٞدز ٝع٤ِز إف٬ؿ، ٝسػج٣ز ُضأ٤َٛ ثُطلَ ٝإػجدر ثٗذٓجؽٚ ك٢ ثُٔؾضٔغ.



 )ص( صقذ٣ذ عٖ أد٠ٗ، ٫ ٣قجًْ ثُطلَ دٝٗٚ.

 لَ أع٘جء ؽ٤ٔغ ٓشثفَ ثُذػٟٞ.)ؿ( صأ٤ٖٓ ثفضشثّ ثُق٤جر ثُخجفز ُِط

 : ٓغؤ٤ُٝز ثُٞثُذ٣ٖ ٝثُقٔج٣ز ٖٓ ثُٔٔجسعجس ثُنجسر20ثُٔجدر 

 صوغ ػ٠ِ ػجصن ثُٞثُذ٣ٖ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػٖ ثُطلَ ؽشػج أٝ هجٗٞٗج صشد٤ضٚ ٝفغٖ ص٘ؾتضٚ. -1

ػ٠ِ ثُٞثُذ٣ٖ أٝ ثُٔغؤٍٝ ػٖ ثُطلَ ؽشػج أٝ هجٗٞٗج ٝثُذٍٝ ث٧هشثف فٔج٣ز ثُطلَ، ٖٓ  -2

ٝث٧ػشثف ثُنجسر فق٤ج أٝ ثؽضٔجػ٤ج أٝ عوجك٤ج، أٝ ثُٔؤعشر عِذج ػ٠ِ سكج٤ٛضٚ أٝ  ثُٔٔجسعجس

ًشثٓضٚ أٝ ٗٔجةٚ، أٝ صِي ثُض٢ ٣ضشصخ ػ٤ِٜج ص٤٤ٔض د٤ٖ ث٧هلجٍ ػ٠ِ أعجط ثُؾ٘ظ أٝ ؿ٤ش رُي 

 دٔوضن٠ ثُ٘ظجّ دٔج ٫ ٣ضؼجسك ٓغ ثُؾش٣ؼز ث٩ع٤ٓ٬ز.

 : ث٧هلجٍ ث٬ُؽت21ٕٞثُٔجدر 

إٔ صٌلَ دوذس ث٩ٌٓجٕ صٔضغ ث٧هلجٍ ث٬ُؽت٤ٖ أٝ ٖٓ ك٢ فٌْٜٔ دجُقوٞم  ػ٠ِ ثُذٍٝ ث٧هشثف

 ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ٛزث ثُؼٜذ مٖٔ صؾش٣ؼجصٜج ثُٞه٤٘ز.

 : ثُضٞه٤غ ٝثُضقذ٣ن أٝ ث٫ٗنٔج22ّثُٔجدر 

 ٣لضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛزث ثُؼٜذ ُؾ٤ٔغ ثُذٍٝ ث٧ػنجء ك٢ ٓ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬. -1

 ن ٝث٫ٗنٔجّ إ٠ُ ٛزث ثُؼٜذ ُؾ٤ٔغ ثُذٍٝ ث٧ػنجء.٣لضـ دجح ثُضقذ٣ -2

 صٞدع ٝعجةن ثُضقذ٣ن ُذٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬. -3

 : ٗلجر ثُؼٜذ23ثُٔجدر 

٣ذذأ ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ ك٢ ث٤ُّٞ ثُغ٬ع٤ٖ ثُز١ ٢ِ٣ إ٣ذثع ٝع٤وز ثُضقذ٣ن ثُؼؾش٣ٖ ُذٟ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ  -1

 ُٔ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬.

٣ذذأ ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ دجُ٘غذز ُِذُٝز ثُٔ٘نٔز ك٢ ث٤ُّٞ ثُغ٬ع٤ٖ ثُز١ ٢ِ٣ صجس٣خ إ٣ذثع ٝع٤وز  -2

 ثٗنٔجّ صِي ثُذُٝز.

 : آ٤ُز ص٘ل٤ز ثُؼٜذ24ثُٔجدر

صضلن ثُذٍٝ ث٧هشثف ك٢ ٛزث ثُؼٜذ ػ٠ِ إٗؾجء ثُِؾ٘ز ث٩ع٤ٓ٬ز ُقوٞم ثُطلَ، ٝصضأُق ثُِؾ٘ز  -1

ث ثُؼٜذ، ٝصؼوذ ثؽضٔجػجصٜج دٔوش ث٧ٓجٗز ثُؼجٓز ُٔ٘ظٔز ٖٓ ٓٔغ٢ِ ؽ٤ٔغ ثُذٍٝ ث٧هشثف ك٢ ٛز

ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ ٓشر ًَ ع٘ض٤ٖ، ثػضذجسث ٖٓ صجس٣خ دخٍٞ ٛزث ثُؼٜذ ف٤ض ثُ٘لجر ُذقظ ثُضطٞس 

 ثُز١ صْ إفشثصٙ ك٢ ص٘ل٤ز ٛزث ثُؼٜذ.

صخنغ ٓذث٫ٝس ث٫ؽضٔجع ثُز١ ٣ٌضَٔ ٗقجدٚ دقنٞس عِغ٢ ثُذٍٝ ث٧هشثف ك٢ ثُؼٜذ،  -2

 ػذ ث٩ؽشثة٤ز ثُٔؼٍٔٞ دٜج ك٢ ثؽضٔجػجس ٓ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬.ُِوٞث

 : ثُضقلع ٝث٫ٗغقجح ٝثُضؼذ25َ٣ثُٔجدر 



٣قن ُِذٍٝ ث٧ػنجء ثُضقلع ػ٠ِ دؼل د٘ٞد ٛزث ثُؼٜذ أٝ عقخ صقلظٜج دؼذ إؽؼجس ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ 

 ُٔ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ دزُي.

خطجس ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬ ٣قن ٌَُ دُٝز ػنٞ ث٫ٗغقجح ٖٓ ثُؼٜذ دؼذ إ -2

دزُي، ٣ٝقذـ ث٫ٗغقجح عجس٣ج ك٢ ث٤ُّٞ ثُغ٬ع٤ٖ ثُز١ ٢ِ٣ صجس٣خ ثعض٬ّ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ ُٜزث 

 ث٩ؽؼجس.

٣ؾٞص ١٧ دُٝز هشف إٔ صضوذّ دطِخ صؼذ٣َ ٛزث ثُؼٜذ دئخطجس ٌٓضٞح ٤ٓ٬ُٖ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز  -3

جس٣ج إ٫ دٔٞثكوز عِغ٢ ثُذٍٝ ث٧ػنجء دٔ٘ظٔز ثُٔؤصٔش ثُٔؤصٔش ث٩ع٢ٓ٬، ٫ٝ ٣قذـ ثُضؼذ٣َ ع

 ث٩ع٢ٓ٬.

 : ثُِـجس ثُشع٤ٔز26ثُٔجدر 

 فشس ٛزث ثُؼٜذ دجُِـجس ثُؼشد٤ز ٝث٫ٗؾ٤ِض٣ز ٝثُلشٗغ٤ز ثُض٢ صضغجٟٝ ؽ٤ٔؼٜج ك٢ ثُقؾ٤ز.


