ثُؼٜو ثُو ٢ُٝثُنجص دجُقوٞم ثُٔوٗ٤ز ٝثُْ٤جّ٤ز
ثػضٔو ٝػٌع ُِضٞه٤غ ٝثُضظو٣ن ٝثالٗؼٔجّ دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز
ُألْٓ ثُٔضقور  2200أُق (ه )21-ثُٔؤًك كً 16 ٢جٗ/ٕٞهْٔ٣ذٌ1966
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ثُو٣ذجؽز
إٕ ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو،
إى صٌ ٟإٔ ثإلهٌثً دٔج ُؾٔ٤غ أػؼجء ثألٌّر ثُذشٌ٣ز ٖٓ ًٌثٓز أطِ٤ز ك ٖٓٝ ،ْٜ٤فوٞم ٓضْج٣ٝز ٝعجدضز٣ ،شٌَٝ ،كوج
ُِٔذجها ثُٔؼِ٘ز ك٤ٓ ٢غجم ثألْٓ ثُٔضقور ،أّجُ ثُقٌ٣ز ٝثُؼوٍ ٝثُْالّ ك ٢ثُؼجُْ،
ٝإى صوٌ دؤٕ ٛي ٙثُقوٞم ص٘ذغن ٖٓ ًٌثٓز ثإلْٗجٕ ثألطِ٤ز ك،ٚ٤
ٝإى صوًى إٔ ثُْذ َ٤ثُٞف٤و ُضقو٤ن ثُٔغَ ثألػِ ٠ثُٔضٔغَٝ ،كوج ُإلػالٕ ثُؼجُُٔ ٢قوٞم ثإلْٗجٕ ،ك ٢إٔ  ٌٕٞ٣ثُذشٌ أفٌثًث،
ٓٝضٔضؼ ٖ٤دجُقٌ٣ز ثُٔوٗ٤ز ٝثُْ٤جّ٤ز ٓٝضقًٌ ٖٓ ٖ٣ثُنٞف ٝثُلجهزّ ٞٛ ،ذ َ٤ص٤ٜتز ثُظٌٝف ُضٌٔ ًَ ٖ٤إْٗجٕ ٖٓ ثُضٔضغ
دقوٞه ٚثُٔوٗ٤ز ٝثُْ٤جّ٤زًٝ ،يُي دقوٞه ٚثالهضظجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز،
ٝإى صؼغ ك ٢ثػضذجًٛج ٓج ػِ ٠ثُو ،ٍٝدٔوضؼ٤ٓ ٠غجم ثألْٓ ثُٔضقور ٖٓ ،ثالُضَثّ دضؼَ َ٣ثالفضٌثّ ٝثٌُٔثػجر ثُؼجُُٔ ٖ٤٤قوٞم
ثإلْٗجٕ ٝفٌ٣جص،ٚ
ٝإى صوًى إٔ ػِ ٠ثُلٌه ،ثُي ١صضٌصخ ػِٝ ٚ٤ثؽذجس إٍثء ثألكٌثه ث٥مٌٝ ٖ٣إٍثء ثُؾٔجػز ثُض٘٣ ٢ضٔ ٢إُٜ٤جْٓ ،ت٤ُٞز ثُْؼ٢
إُ ٠صؼٌَٓٝ َ٣ثػجر ثُقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو،
هو ثصلوش ػِ ٠ثُٔٞثه ثُضجُ٤ز:

ثُؾَء ثألٍٝ
ثُٔجهر 1
ُ .1ؾٔ٤غ ثُشؼٞح فن صوٌٓ ٌ٣ظٌٛ٤ج د٘لْٜج ٠ٛٝ .دٔوضؼٛ ٠يث ثُقن فٌر ك ٢صوًٌٌَٛٓ ٌ٣ج ثُْ٤جّٝ ٢فٌر ك ٢ثُْؼ٢
ُضقو٤ن ٗٔجةٜج ثالهضظجهٝ ١ثالؽضٔجػٝ ٢ثُغوجك.٢
ُ .2ؾٔ٤غ ثُشؼٞحّ ،ؼ٤ج ًٝثء أٛوثكٜج ثُنجطز ،ثُضظٌف ثُقٌ دغٌٝثصٜج ٞٓٝثًهٛج ثُطذ٤ؼ٤ز هٔٗٝج إمالٍ دؤ٣ز ثُضَثٓجس
ٓ٘ذغوز ػٖ ٓوضؼ٤جس ثُضؼج ٕٝثالهضظجه ١ثُو ٢ُٝثُوجةْ ػِٓ ٠ذوأ ثُٔ٘لؼز ثُٔضذجهُز ٝػٖ ثُوجٗ ٕٞثُوٝ .٢ُٝال ٣ؾ ٍٞك ٢أ٣ز فجٍ
فٌٓجٕ أ ١شؼخ ٖٓ أّذجح ػ٤ش ٚثُنجطز.
 . 3ػِ ٠ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ،دٔج كٜ٤ج ثُو ٍٝثُض ٢صوغ ػِ ٠ػجصوٜج ْٓت٤ُٞز إهثًر ثألهجُ ْ٤ؿ ٌ٤ثُٔضٔضؼز دجُقٌْ ثُيثص٢
ٝثألهجُ ْ٤ثُٔشُٔٞز دجُٞطج٣ز ،إٔ صؼَٔ ػِ ٠صقو٤ن فن صوٌ ٌ٣ثُٔظٝ ٌ٤إٔ صقضٌّ ٛيث ثُقنٝ ،كوج ألفٌجّ ٓ٤غجم ثألْٓ
ثُٔضقور.

ثُؾَء ثُغجٗ٢
ثُٔجهر 2
 . 1صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو دجفضٌثّ ثُقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج كٝ ،ٚ٤دٌلجُز ٛي ٙثُقوٞم ُؾٔ٤غ ثألكٌثه ثُٔٞؽٞه ٖ٣ك٢
إهِٜٔ٤ج ٝثُوثمِ ٖ٤كٝ ٢ال٣ضٜج ،ه ٕٝأ ١صٔ َ٤٤دْذخ ثُؼٌم ،أ ٝثُِ ،ٕٞأ ٝثُؾِ٘ ،أ ٝثُِـز ،أ ٝثُو ،ٖ٣أ ٝثٌُأ٤ّ ١جّ٤ج أٝ
ؿ٤ّ ٌ٤جّ ،٢أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ،٢أ ٝثُغٌٝر ،أ ٝثُْ٘خ ،أ ٝؿ ٌ٤ىُي ٖٓ ثألّذجح.
 .2صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو ،إىث ًجٗش صوثدٌٛ٤ج ثُضشٌ٣ؼ٤ز أ ٝؿ ٌ٤ثُضشٌ٣ؼ٤ز ثُوجةٔز ال صٌلَ كؼال إػٔجٍ ثُقوٞم
ثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو ،دؤٕ صضني ،ؽذوج إلؽٌثءثصٜج ثُوّض٣ًٞز ٝألفٌجّ ٛيث ثُؼٜوٓ ،ج  ٌٕٞ٣ػٌ٣ًٝج ُٜيث ثإلػٔجٍ ٖٓ
صوثد ٌ٤صشٌ٣ؼ٤ز أ ٝؿ ٌ٤صشٌ٣ؼ٤ز.
 .3صضؼٜو ًَ هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو:
(أ) دؤٕ صٌلَ صٞكّ ٌ٤ذ َ٤كؼجٍ ُِضظِْ أل ١شنض ثٗضٌٜش فوٞه ٚأ ٝفٌ٣جص ٚثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو ،فض ُٞ ٠طوً
ثالٗضٜجى ػٖ أشنجص ٣ضظٌك ٕٞدظلض ْٜثٌُّٔ٤ز،
(ح) دؤٕ صٌلَ ٌَُ ٓضظِْ ػِٛ ٠يث ثُ٘ق ٞإٔ صذش ك ٢ثُقوٞم ثُض٣ ٢وػ ٠ثٗضٜجًٜج ِّطز هؼجة٤ز أ ٝإهثً٣ز أ ٝصشٌ٣ؼ٤ز
ٓنضظز ،أ ٝأ٣ز ِّطز ٓنضظز أمٌ٘٣ ٟض ػِٜ٤ج ٗظجّ ثُوُٝز ثُوجٗٝ ،٢ٗٞدؤٕ ص٘ٔ ٠إٌٓجٗ٤جس ثُضظِْ ثُوؼجة،٢
(ػ) دؤٕ صٌلَ ه٤جّ ثُِْطجس ثُٔنضظز دئٗلجى ثألفٌجّ ثُظجهًر ُٔظجُـ ثُٔضظِٔ.ٖ٤

ثُٔجهر 3
صضؼٜو ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو دٌلجُز صْج ٟٝثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء ك ٢فن ثُضٔضغ دؾٔ٤غ ثُقوٞم ثُٔوٗ٤ز ٝثُْ٤جّ٤ز
ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج كٛ ٢يث ثُؼٜو.

ثُٔجهر 4
 .1ك ٢فجالس ثُطٞثًا ثالّضغ٘جة٤ز ثُض ٢صضٜوه ف٤جر ثألٓزٝ ،ثُٔؼِٖ ه٤جٜٓج ًّٔ٤ج٣ ،ؾُِ ٍٞو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ
صضني ،ك ٢أػ٤ن ثُقوٝه ثُض٣ ٢ضطِذٜج ثُٞػغ ،صوثد ٌ٤ال صضو٤و دجالُضَثٓجس ثُٔضٌصذز ػِٜ٤ج دٔوضؼٛ ٠يث ثُؼٜو ،شٌ٣طز ػوّ
ٓ٘جكجر ٛي ٙثُضوثدُ ٌ٤الُضَثٓجس ثألمٌ ٟثُٔضٌصذز ػِٜ٤ج دٔوضؼ ٠ثُوجٗ ٕٞثُوٝ ٢ُٝػوّ ثٗطٞثةٜج ػِ ٠صٔٓ ٌٕٞ٣ َ٤٤ذًٌ ٙثُٞف٤و
 ٞٛثُؼٌم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾِ٘ أ ٝثُِـز أ ٝثُو ٖ٣أ ٝثألطَ ثالؽضٔجػ.٢

 .2ال ٣ؾٛ َ٤يث ثُ٘ض أٓ ١نجُلز ألفٌجّ ثُٔٞثه ( 8 ٝ 7 ٝ 6ثُلوٌص.18 ٝ 16 ٝ 15 ٝ 11 ٝ )2 ٝ 1 ٖ٤
 .3ػِ ٠أ٣ز هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو ثّضنوٓش فن ػوّ ثُضو٤و إٔ صؼِْ ثُو ٍٝثألؽٌثف ثألمٌ ٟكًٞث ،ػٖ ؽٌ٣ن ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ
ُألْٓ ثُٔضقور ،دجألفٌجّ ثُض ُْ ٢صضو٤و دٜج ٝدجألّذجح ثُض ٢هكؼضٜج إُ ٠ىُيٝ .ػِٜ٤ج ،ك ٢ثُضجً٣ل ثُي ١ص٘ ٠ٜك ٚ٤ػوّ ثُضو٤و ،إٔ
صؼِٜٔج ديُي ٌٓر أمٌٝ ٟدجُطٌ٣ن ىثص.ٚ

ثُٔجهر 5
 ِ٤ُ .1كٛ ٢يث ثُؼٜو أ ١فٌْ ٣ؾ ٍٞصؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤و ثٗطٞثء ٙػِ ٠فن أل ١هُٝز أ ٝؽٔجػز أ ٝشنض دٔذجشٌر أ١
ٗشجؽ أ ٝثُو٤جّ دؤ ١ػَٔ ٜ٣وف إُ ٠إٛوثً أ ٖٓ ١ثُقوٞم أ ٝثُقٌ٣جس ثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو أ ٝإُ ٠كٌع هٞ٤ه ػِٜ٤ج
أّٝغ ٖٓ صِي ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك.ٚ٤
 .2ال ٣وذَ كٌع أ ١ه٤و أ ٝأ ١صؼ٤٤ن ػِ ٠أ ٖٓ ١فوٞم ثإلْٗجٕ ثألّجّ٤ز ثُٔؼضٌف أ ٝثُ٘جكير ك ٢أ ١دِو صطذ٤وج ُوٞثٗ ٖ٤أٝ
ثصلجه٤جس أ ٝأٗظٔز أ ٝأػٌثف ،ديً٣ؼز ًٛ ٕٞيث ثُؼٜو ال ٣ؼضٌف دٜج أ ًٕٞ ٝثػضٌك ٚدٜج ك ٢أػ٤ن ٓو.ٟ

ثُؾَء ثُغجُظ
ثُٔجهر 6
 .1ثُقن ك ٢ثُق٤جر فن ٓالٍّ ٌَُ إْٗجٕٝ .ػِ ٠ثُوجٗ ٕٞإٔ ٣قٔٛ ٠يث ثُقنٝ .ال ٣ؾ ٍٞفٌٓجٕ أفو ٖٓ ف٤جص ٚصؼْلج.
 .2ال ٣ؾ ٍٞك ٢ثُذِوثٕ ثُض ُْ ٢صِؾ ػوٞدز ثإلػوثّ ،إٔ ٣قٌْ دٜي ٙثُؼوٞدز إال ؽَثء ػِ ٠أشو ثُؾٌثةْ مطًٞر ٝكوج ُِضشٌ٣غ
ثُ٘جكي ٝهش ثًصٌجح ثُؾٌٔ٣ز ٝؿ ٌ٤ثُٔنجُق ألفٌجّ ٛيث ثُؼٜو ٝالصلجه٤ز ٓ٘غ ؽٌٔ٣ز ثإلدجهر ثُؾٔجػ٤ز ٝثُٔؼجهذز ػِٜ٤جٝ .ال
٣ؾ ٍٞصطذ٤ن ٛي ٙثُؼوٞدز إال دٔوضؼ ٠فٌْ ٜٗجة ٢طجهً ػٖ ٓقٌٔز ٓنضظز.
 . 3ف ٌٕٞ٣ ٖ٤ثُقٌٓجٕ ٖٓ ثُق٤جر ؽٌٔ٣ز ٖٓ ؽٌثةْ ثإلدجهر ثُؾٔجػ٤ز ٖٓ ٌٕٞ٣ ،ثُٔل ّٜٞدوثٛز أٗ ِ٤ُ ٚكٛ ٢ي ٙثُٔجهر أ١
ٗض ٣ؾ َ٤أل٣ز هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ صؼلٗ ٠لْٜج ػِ ٠أ٣ز طًٞر ٖٓ أ ١ثُضَثّ ٓ ٌٕٞ٣ضٌصذج ػِٜ٤ج دٔوضؼ ٠أفٌجّ
ثصلجه٤ز ٓ٘غ ؽٌٔ٣ز ثإلدجهر ثُؾٔجػ٤ز ٝثُٔؼجهذز ػِٜ٤ج.
 .4أل ١شنض فٌْ ػِ ٚ٤دجإلػوثّ فن ثُضٔجُ ثُؼل ٞثُنجص أ ٝإدوثٍ ثُؼوٞدز٣ٝ .ؾ٘ٓ ٍٞـ ثُؼل ٞثُؼجّ أ ٝثُؼل ٞثُنجص أٝ
إدوثٍ ػوٞدز ثإلػوثّ ك ٢ؽٔ٤غ ثُقجالس.
 .5ال ٣ؾ ٍٞثُقٌْ دؼوٞدز ثإلػوثّ ػِ ٠ؽٌثةْ ثًصٌذٜج أشنجص ه ٕٝثُغجٓ٘ز ػشٌر ٖٓ ثُؼٌٔٝ ،ال ص٘ل٤ي ٛي ٙثُؼوٞدز دجُقٞثَٓ.
 ِ٤ُ .6كٛ ٢ي ٙثُٔجهر أ ١فٌْ ٣ؾ ٍٞثُضيًع دُ ٚضؤم ٌ٤أ٘ٓ ٝغ إُـجء ػوٞدز ثإلػوثّ ٖٓ هذَ أ٣ز هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو.

ثُٔجهر 7
ال ٣ؾ ٍٞإمؼجع أفو ُِضؼي٣خ ٝال ُِٔؼجِٓز أ ٝثُؼوٞدز ثُوجّ٤ز أ ٝثُالإْٗجٗ٤ز أ ٝثُقجؽز دجٌٌُثٓزٝ .ػِٝ ٠ؽ ٚثُنظٞص ،ال
٣ؾ ٍٞإؽٌثء أ٣ز صؾٌدز ؽذ٤ز أ ٝػِٔ٤ز ػِ ٠أفو هً ٕٝػج ٙثُقٌ.

ثُٔجهر 8
 .1ال ٣ؾ ٍٞثّضٌهجم أفو٣ٝ ،قظٌ ثٌُم ٝثالصؾجً دجٌُه٤ن دؾٔ٤غ طًٔٛٞج.
 .2ال ٣ؾ ٍٞإمؼجع أفو ُِؼذٞه٣ز.
( .3أ) ال ٣ؾ ٍٞإًٌث ٙأفو ػِ ٠ثُْنٌر أ ٝثُؼَٔ ثإلَُثٓ،٢
(ح) ال ٣ؾ ٍٞصؤ َ٣ٝثُلوٌر ( 3أ) ػِٗ ٠ق٣ ٞؾؼِٜج ،ك ٢ثُذِوثٕ ثُض ٢صؾ َ٤ثُٔؼجهذز ػِ ٠دؼغ ثُؾٌثةْ دجُْؾٖ ٓغ ثألشـجٍ
ثُشجهز ،صٔ٘غ ص٘ل٤ي ػوٞدز ثألشـجٍ ثُشجهز ثُٔقٌ ّٞدٜج ٖٓ هذَ ٓقٌٔز ٓنضظز،
(ػ) ألؿٌثع ٛي ٙثُلوٌر ،ال ٣شَٔ صؼذ" ٌ٤ثُْنٌر أ ٝثُؼَٔ ثإلَُثٓ"٢
" " 1ثألػٔجٍ ٝثُنوٓجس ؿ ٌ٤ثُٔوظٞهر دجُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ح) ٝثُض ٢صلٌع ػجهر ػِ ٠ثُشنض ثُٔؼضوَ ٗض٤ؾز هٌثً هؼجة٢
أ ٝهجٗ ٢ٗٞأ ٝثُي ١طوً دقوٓ ٚغَ ٛيث ثُوٌثً عْ أكٌػ ػ٘ ٚدظًٞر ٓشٌٝؽز،
" "2أ٣ز موٓز ىثس ؽجدغ ػًٌٌْٝ ،١يُي ،ك ٢ثُذِوثٕ ثُض ٢صؼضٌف دقن ثالّضٌ٘جف ثُؼٔ ١ٌ٤ػٖ ثُنوٓز ثُؼٌٌْ٣ز ،أ٣ز
موٓز ه٤ٓٞز ٣لٌػٜج ثُوجٗ ٕٞػِ ٠ثُْٔضٌ٘ل ٖ٤ػٔ٣ٌ٤ج،
" "3أ٣ز موٓز صلٌع ك ٢فجالس ثُطٞثًا أ ٝثٌُ٘ذجس ثُض ٢صٜوه ف٤جر ثُؾٔجػز أً ٝكجٜٛج،
" "4أ٣ز أػٔجٍ أ ٝموٓجس صشٌَ ؽَءث ٖٓ ثالُضَثٓجس ثُٔوٗ٤ز ثُؼجه٣ز.

ثُٔجهر 9
 ٌَُ .1كٌه فن ك ٢ثُقٌ٣ز ٝك ٠ثألٓجٕ ػِ ٠شنظٝ .ٚال ٣ؾ ٍٞصٞه٤ق أفو أ ٝثػضوجُ ٚصؼْلجٝ .ال ٣ؾ ٍٞفٌٓجٕ أفو ٖٓ
فٌ٣ض ٚإال ألّذجح ٘٣ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ٕٞؽذوج ُإلؽٌثء ثُٔوًٌ ك.ٚ٤
٣ .2ضٞؽخ إدالؽ أ ١شنض ٣ضْ صٞه٤ل ٚدؤّذجح ٛيث ثُضٞه٤ق ُوٝ ٟهٞػًٔ ٚج ٣ضٞؽخ إدالؿ٣ٌّ ٚؼج دؤ٣ز صٜٔز صٞؽ ٚإُ.ٚ٤
٣ . 3ووّ ثُٔٞهٞف أ ٝثُٔؼضوَ دضٜٔز ؽَثة٤ز٣ٌّ ،ؼج ،إُ ٠أفو ثُوؼجر أ ٝأفو ثُٔٞظل ٖ٤ثُٔن ٖ٤ُٞهجٗٗٞج ٓذجشٌر ٝظجةق
هؼجة٤ز ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ ،فو ٚإٔ ٣قجًْ مالٍ ِٜٓز ٓؼوُٞز أ ٝإٔ ٣لٌػ ػ٘ٝ .ٚال ٣ؾ ٍٞإٔ  ٌٕٞ٣ثفضؾجٍ ثألشنجص ثُي٘٣ ٖ٣ضظٌٕٝ
ثُٔقجًٔز  ٞٛثُوجػور ثُؼجٓز ٖٓ ٌُٖٝ ،ثُؾجةَ صؼِ٤ن ثإلكٌثػ ػ٘ ْٜػِ ٠ػٔجٗجس ٌُلجُز فؼ ًْٛٞثُٔقجًٔز ك ٢أ٣ز ٌٓفِز

أمٌٌٓ ٖٓ ٟثفَ ثإلؽٌثءثس ثُوؼجة٤زٌُٝ ،لجُز ص٘ل٤ي ثُقٌْ ػ٘و ثالهضؼجء.
 ٌَُ .4شنض فٌّ ٖٓ فٌ٣ض ٚدجُضٞه٤ق أ ٝثالػضوجٍ فن ثٌُؽٞع إُٓ ٠قٌٔز ٌُ ٢صلظَ ٛي ٙثُٔقٌٔز ه ٕٝإدطجء ك ٢هجٗ٤ٗٞز
ثػضوجُٝ ،ٚصؤٌٓ دجإلكٌثػ ػ٘ ٚإىث ًجٕ ثالػضوجٍ ؿ ٌ٤هجٗ.٢ٗٞ
 ٌَُ .5شنض ًجٕ ػق٤ز صٞه٤ق أ ٝثػضوجٍ ؿ ٌ٤هجٗ ٢ٗٞفن ك ٢ثُقظ ٍٞػِ ٠صؼ٣ٞغ.

ثُٔجهر 10
٣ .1ؼجَٓ ؽٔ٤غ ثُٔقٌ ٖٓ ٖ٤ٓٝفٌ٣ضٓ ْٜؼجِٓز إْٗجٗ٤ز ،صقضٌّ ثٌٌُثٓز ثألطِ٤ز ك ٢ثُشنض ثإلْٗجٗ.٢
( .2أ) ٣لظَ ثألشنجص ثُٔض ٕٜٞٔػٖ ثألشنجص ثُٔوثٗ ،ٖ٤إال ك ٢ظٌٝف ثّضغ٘جة٤زٓ ٌٕٞٗٞ٣ٝ ،قَ ٓؼجِٓز ػِ ٠فور صضلن
ٓغ ً ْٜٗٞأشنجطج ؿٓ ٌ٤وثٗ،ٖ٤
(ح) ٣لظَ ثُٔض ٕٜٞٔثألفوثط ػٖ ثُذجُـ٣ٝ .ٖ٤قجُ ٕٞدجٌُْػز ثٌُٔٔ٘ز إُ ٠ثُوؼجء ُِلظَ ك ٢هؼج٣ج.ْٛ
٣ .3ؾخ إٔ ٌ٣ثػٗ ٠ظجّ ثُْؾٓ ٕٞؼجِٓز ثُْٔؾٓ ٖ٤ٗٞؼجِٓز ٛ ٌٕٞ٣وكٜج ثألّجّ ٢إطالفٝ ْٜإػجهر صؤ ِْٜ٤ٛثالؽضٔجػ.٢
٣ٝلظَ ثُٔيٗذ ٕٞثألفوثط ػٖ ثُذجُـ٣ٝ ٖ٤ؼجِٓٓ ٕٞؼجِٓز صضلن ٓغ ّ٘ ًٌَْٛٓٝ ْٜثُوجٗ.٢ٗٞ

ثُٔجهر 11
ال ٣ؾّ ٍٞؾٖ أ ١إْٗجٕ ُٔؾٌه ػؾَ ٙػٖ ثُٞكجء دجُضَثّ صؼجهو.١

ثُٔجهر 12
 ٌَُ .1كٌه ٞ٣ؽو ػِٗ ٠ق ٞهجٗ ٢ٗٞهثمَ إهِ ْ٤هُٝز ٓج فن فٌ٣ز ثُض٘وَ كٝ ٚ٤فٌ٣ز ثمض٤جً ٌٓجٕ إهجٓض.ٚ
 ٌَُ .2كٌه فٌ٣ز ٓـجهًر أ ١دِو ،دٔج ك ٢ىُي دِو.ٙ
 . 3ال ٣ؾ ٍٞصو٤٤و ثُقوٞم ثُٔيًًٞر أػال ٙدؤ٣ز هٞ٤ه ؿ ٌ٤صِي ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ،ٕٞصٌ ٕٞػٌ٣ًٝز ُقٔج٣ز ثألٖٓ ثُو٢ٓٞ
أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥هثح ثُؼجٓز أ ٝفوٞم ث٥مٌٝ ٖ٣فٌ٣جصٝ ،ْٜصٌٓ ٕٞضٔش٤ز ٓغ ثُقوٞم ثألمٌ ٟثُٔؼضٌف
دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو.
 .4ال ٣ؾ ٍٞفٌٓجٕ أفو ،صؼْلج ٖٓ ،فن ثُوم ٍٞإُ ٠دِو.ٙ

ثُٔجهر 13
ال ٣ؾ ٍٞإدؼجه ثألؽ٘ذ ٢ثُٔو ْ٤دظلز هجٗ٤ٗٞز ك ٢إهِ ْ٤هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إال ص٘ل٤يث ُوٌثً ثصني ٝكوج ُِوجٗٝ ،ٕٞدؼو
صٌٔٓ ،ٚ٘٤ج ُْ صقضْ هٝثػ ٢ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞمالف ىُي ٖٓ ،ػٌع ثألّذجح ثُٔؤ٣ور ُؼوّ إدؼجه ٖٓٝ ٙػٌع هؼ٤ض ٚػِ ٠ثُِْطز
ثُٔنضظز أ ٝػِ ٖٓ ٠صؼ ٚ٘٤أ ٝصؼ ْٜ٘٤مظ٤ظج ُيُي ٖٓٝ ،صٔ٣ ٖٓ َ٤ًٞغِ ٚأٓجٜٓج أ ٝأٓجٓ.ْٜ

ثُٔجهر 14
 .1ثُ٘جُ ؽٔ٤ؼج ّٞثء أٓجّ ثُوؼجء ٖٓٝ .فن ًَ كٌهُ ،و ٟثُلظَ ك ٢أ٣ز صٜٔز ؽَثة٤ز صٞؽ ٚإُ ٚ٤أ ٝك ٢فوٞهٝ ٚثُضَثٓجصٚ
ك ٢أ٣ز هػٓ ٟٞوٗ٤ز ،إٔ صٌ ٕٞهؼ٤ضٓ ٚقَ ٗظٌ ٓ٘ظق ٝػِ٘ ٖٓ ٢هذَ ٓقٌٔز ٓنضظز ْٓضوِز ف٤جه٣ز٘ٓ ،شؤر دقٌْ ثُوجٗ.ٕٞ
٣ٝؾ٘ٓ ٍٞغ ثُظقجكز ٝثُؾٔ ٖٓ ًٜٞفؼ ًٞثُٔقجًٔز ًِٜج أ ٝدؼؼٜج ُوٝثػ ٢ث٥هثح ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثألٖٓ ثُو٢ٓٞ
كٓ ٢ؾضٔغ هٔ٣وٌثؽ ،٢أُٔ ٝوضؼ٤جس فٌٓز ثُق٤جر ثُنجطز ألؽٌثف ثُوػ ،ٟٞأ ٝك ٢أهٗ ٠ثُقوٝه ثُض ٢صٌثٛج ثُٔقٌٔز ػٌ٣ًٝز
ف ٖٓ ٌٕٞ٣ ٖ٤شؤٕ ثُؼِ٘٤ز ك ٢دؼغ ثُظٌٝف ثالّضغ٘جة٤ز إٔ صنَ دٔظِقز ثُؼوثُز ،إال إٔ أ ١فٌْ ك ٢هؼ٤ز ؽَثة٤ز أٝ
هػٓ ٟٞوٗ٤ز ٣ؾخ إٔ ٣ظوً دظًٞر ػِ٘٤ز ،إال إىث ًجٕ ثألٌٓ ٣ضظَ دؤفوثط صوضؼٓ ٢ظِقض ْٜمالف ىُي أً ٝجٗش ثُوػٟٞ
صض٘ج ٍٝمالكجس دٍٝ ٖ٤ؽ ٖ٤أ ٝصضؼِن دجُٞطج٣ز ػِ ٠أؽلجٍ.
 ٖٓ .2فن ًَ ٓض ْٜدجًصٌجح ؽٌٔ٣ز إٔ ٣ؼضذٌ دٌ٣تج إُ ٠إٔ ٣غذش ػِ ٚ٤ثُؾٌّ هجٗٗٞج.
ٓ ٌَُ .3ض ْٜدؾٌٔ٣ز إٔ ٣ضٔضغ أع٘جء ثُ٘ظٌ ك ٢هؼ٤ضٝ ،ٚػِ ٠هوّ ثُْٔجٝثر ثُضجٓز ،دجُؼٔجٗجس ثُوٗ٤ج ثُضجُ٤ز:
(أ) إٔ ٣ضْ إػالٓ٣ٌّ ٚؼج ٝدجُضلظٝ ،َ٤كُ ٠ـز ٣لٜٜٔج ،دطذ٤ؼز ثُضٜٔز ثُٔٞؽٜز إُٝ ٚ٤أّذجدٜج،
(ح) إٔ ٣ؼط ٖٓ ٠ثُٞهش  ٖٓٝثُضْ٤ٜالس ٓج ٌ٣ل ٚ٤إلػوثه هكجػُٝ ٚالصظجٍ دٔقجّ ٣نضجً ٙد٘لْ،ٚ
(ػ) إٔ ٣قجًْ ه ٕٝصؤم ٌ٤ال ٓذًٌ ُ،ٚ
(ه) إٔ ٣قجًْ فؼ٣ًٞج ٝإٔ ٣وثكغ ػٖ ٗلْ ٚدشنظ ٚأ ٝدٞثّطز ٓقجّ ٖٓ ثمض٤جًٝ ،ٙإٔ ٣نطٌ دقو ٚكٝ ٢ؽٞه ٖٓ ٣وثكغ ػ٘ٚ
إىث ُْ ٣ ٖٓ ُٚ ٌٖ٣وثكغ ػ٘ٝ ،ٚإٔ صَٝه ٙثُٔقٌٔز فٌٔجًِٔ ،ج ًجٗش ٓظِقز ثُؼوثُز صوضؼ ٢ىُي ،دٔقجّ ٣وثكغ ػ٘ ،ٚهٕٝ
صقٔ ِٚ٤أؽٌث ػِ ٠ىُي إىث ًجٕ ال ِٔ٣ي ثُّٞجةَ ثٌُجك٤ز ُوكغ ٛيث ثألؽٌ،
(ٛـ) إٔ ٘٣جهش شٜٞه ثالصٜجّ ،د٘لْ ٚأ ٖٓ ٝهذَ ؿٝ ،ٌٙ٤إٔ ٣قظَ ػِ ٠ثُٔٞثكوز ػِ ٠ثّضوػجء شٜٞه ثُ٘ل ٢ديثس ثُشٌٝؽ
ثُٔطذوز ك ٢فجُز شٜٞه ثالصٜجّ،
(ه) إٔ َٝ٣ه ٓؾجٗج دضٌؽٔجٕ إىث ًجٕ ال ٣ل ْٜأ ٝال ٣ضٌِْ ثُِـز ثُْٔضنوٓز ك ٢ثُٔقٌٔز،
(ٍ) أال  ٌٌٙ٣ػِ ٠ثُشٜجهر ػو ٗلْ ٚأ ٝػِ ٠ثالػضٌثف ديٗخ.
 .4ك ٢فجُز ثألفوثطٌ٣ ،ثػ ٠ؽؼَ ثإلؽٌثءثس ٓ٘جّذز ُْ٘ٞٓٝ ْٜثص٤ز ُؼًٌٝر ثُؼَٔ ػِ ٠إػجهر صؤ.ِْٜ٤ٛ
 ٌَُ .5شنض أه ٖ٣دؾٌٔ٣ز فن ثُِؾٞءٝ ،كوج ُِوجٗ ،ٕٞإُٓ ٠قٌٔز أػِٔ٤ً ٠ج صؼ٤و ثُ٘ظٌ ك ٢هٌثً إهثٗضٝ ٚك ٠ثُؼوجح ثُي١

فٌْ د ٚػِ.ٚ٤
 .6ف ٌٕٞ٣ ٖ٤هو طوً ػِ ٠شنض ٓج فٌْ ٜٗجة٣ ٢و ٚ٘٣دؾٌٔ٣ز ،عْ ثدطَ ٛيث ثُقٌْ أ ٝطوً ػل ٞمجص ػ٘ ٚػِ ٠أّجُ
ٝثهؼز ؽو٣ور أٝ ٝثهؼز فو٣غز ثالًضشجف صقَٔ ثُوُ َ٤ثُوجؽغ ػِٝ ٠هٞع مطؤ هؼجة٣ ،٢ضٞؽخ صؼ٣ٞغ ثُشنض ثُي ١أٍَٗ دٚ
ثُؼوجح ٗض٤ؾ ز صِي ثإلهثٗزٝ ،كوج ُِوجٗٓ ،ٕٞج ُْ ٣غذش أٗ٣ ٚضقَٔ٤ًِ ،ج أ ٝؽَة٤ج ،ثُْٔت٤ُٞز ػٖ ػوّ إكشجء ثُٞثهؼز ثُٔؾُٜٞز ك٢
ثُٞهش ثُٔ٘جّخ.
 .7ال ٣ؾ ٍٞصؼٌ٣غ أفو ٓؾوهث ُِٔقجًٔز أُِ ٝؼوجح ػِ ٠ؽٌٔ٣ز ّذن إٔ أه ٖ٣دٜج أ ٝدٌا ٜٓ٘ج دقٌْ ٜٗجةٝ ٢كوج ُِوجٕٗٞ
ُٝإلؽٌثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك ًَ ٢دِو.

ثُٔجهر 15
 .1ال ٣وثٕ أ ١كٌه دؤ٣ز ؽٌٔ٣ز دْذخ كؼَ أ ٝثٓض٘جع ػٖ كؼَ ُْ ٝ ٌٖ٣هش ثًصٌجد٣ ٚشٌَ ؽٌٔ٣ز دٔوضؼ ٠ثُوجٗ ٕٞثُٞؽ٘ ٢أٝ
ثُؤً .٢ُٝج ال ٣ؾ ٍٞكٌع أ٣ز ػوٞدز صٌ ٕٞأشو ٖٓ صِي ثُضً ٢جٗش ّجً٣ز ثُٔلؼ ٍٞك ٢ثُٞهش ثُي ١ثًصٌذش ك ٚ٤ثُؾٌٔ٣زٝ .إىث
فوط ،دؼو ثًصٌجح ثُؾٌٔ٣ز إٔ طوً هجٗ٘٣ ٕٞض ػِ ٠ػوٞدز أمقٝ ،ؽخ إٔ ْ٣ضل٤و ٌٓصٌخ ثُؾٌٔ٣ز ٖٓ ٛيث ثُضنل٤ق.
 ِ٤ُ .2كٛ ٢ي ٙثُٔجهر ٖٓ شب ٣نَ دٔقجًٔز ٓٝؼجهذز أ ١شنض ػِ ٠أ ١كؼَ أ ٝثٓض٘جع ػٖ كؼَ ًجٕ ف ٖ٤ثًصٌجد٣ ٚشٌَ
ؽٌٓج ٝكوج ُٔذجها ثُوجٗ ٕٞثُؼجٓز ثُض ٢صؼضٌف دٜج ؽٔجػز ثألْٓ.

ثُٔجهر 16
ٌَُ إْٗجٕ ،كٌٓ ًَ ٢جٕ ،ثُقن دؤٕ ٣ؼضٌف ُ ٚدجُشنظ٤ز ثُوجٗ٤ٗٞز.

ثُٔجهر 17
 .1ال ٣ق ٍٞصؼٌ٣غ أ ١شنض ،ػِٗ ٠ق ٞصؼْل ٢أ ٝؿ ٌ٤هجُٗ ،٢ٗٞضومَ ك ٢مظٞط٤جص ٚأ ٝشؤ ٕٝأٌّص ٚأ ٝد٤ض ٚأٝ
ٌٓثّالصٝ ،ٚال أل ١فٔالس ؿ ٌ٤هجٗ٤ٗٞز صِٔ شٌك ٚأّٔ ٝؼض.ٚ
 ٖٓ .2فن ًَ شنض إٔ ٣قٔ ٚ٤ثُوجٗٓ ٖٓ ٕٞغَ ٛيث ثُضومَ أ ٝثُْٔجُ.

ثُٔجهر 18
 ٌَُ .1إْٗجٕ فن ك ٢فٌ٣ز ثُلٌٌ ٝثُٞؽوثٕ ٝثُو٣ٝ .ٖ٣شَٔ ىُي فٌ٣ض ٚك ٢إٔ ٣و ٖ٣دوٓ ٖ٣جٝ ،فٌ٣ض ٚك ٢ثػض٘جم أ ١ه ٖ٣أٝ
ٓؼضوو ٣نضجًٝ ،ٙفٌ٣ض ٚك ٢إظٜجً ه ٚ٘٣أٓ ٝؼضوو ٙدجُضؼذو ٝإهجٓز ثُشؼجةٌ ٝثُٔٔجًّز ٝثُضؼِ ،ْ٤دٔلٌه ٙأٓ ٝغ ؽٔجػزٝ ،أٓجّ
ثُٔأل أ ٝػِ ٠فور.
 .2ال ٣ؾ ٍٞصؼٌ٣غ أفو إلًٌث ٖٓ ٙشؤٗ ٚإٔ ٣نَ دقٌ٣ض ٚك ٢إٔ ٣و ٖ٣دوٓ ٖ٣ج ،أ ٝدقٌ٣ض ٚك ٢ثػض٘جم أ ١ه ٖ٣أٓ ٝؼضوو ٣نضجً.ٙ
 .3ال ٣ؾ ٍٞإمؼجع فٌ٣ز ثإلْٗجٕ ك ٢إظٜجً ه ٚ٘٣أٓ ٝؼضوو ،ٙإال ُِوٞ٤ه ثُض٣ ٢لٌػٜج ثُوجٗٝ ٕٞثُض ٢صٌ ٕٞػٌ٣ًٝز ُقٔج٣ز
ثُْالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥هثح ثُؼجٓز أ ٝفوٞم ث٥مٌٝ ٖ٣فٌ٣جص ْٜثألّجّ٤ز.
 .4صضؼٜو ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو دجفضٌثّ فٌ٣ز ث٥دجء ،أ ٝثألٝط٤جء ػ٘و ٝؽٞه ،ْٛك ٢صؤٓ ٖ٤صٌد٤ز أٝاله ْٛه٤٘٣ج ٝمِو٤ج
ٝكوج ُو٘جػجص ْٜثُنجطز.

ثُٔجهر 19
 ٌَُ .1إْٗجٕ فن ك ٢ثػض٘جم آًثء هٓ ٕٝؼج٣وز.
 ٌَُ .2إْٗجٕ فن ك ٢فٌ٣ز ثُضؼذ٣ٝ .ٌ٤شَٔ ٛيث ثُقن فٌ٣ض ٚك ٢ثُضٔجُ ٓنضِق ػٌٝح ثُٔؼِٓٞجس ٝثألكٌجً ٝصِوٜ٤ج ٗٝوِٜج
إُ ٠آمٌ ٖ٣هٔٗٝج ثػضذجً ُِقوٝهّٞ ،ثء ػِ ٠شٌَ ٌٓضٞح أٓ ٝطذٞع أ ٝك ٢هجُخ ك٘ ٢أ ٝدؤ٣ز ِ٤ّٝز أمٌ٣ ٟنضجًٛج.
 .3صْضضذغ ٓٔجًّز ثُقوٞم ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُلوٌر ٛ ٖٓ 2ي ٙثُٔجهر ٝثؽذجس ْٓٝت٤ُٞجس مجطزٝ .ػِ ٠ىُي ٣ؾٍٞ
إمؼجػٜج ُذؼغ ثُوٞ٤ه  ٌُٖٝشٌ٣طز إٔ صٌٓ ٕٞقوهر د٘ض ثُوجٗٝ ٕٞإٔ صٌ ٕٞػٌ٣ًٝز:
(أ) الفضٌثّ فوٞم ث٥مٌ ٖ٣أّٔ ٝؼض،ْٜ
(ح) ُقٔج٣ز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥هثح ثُؼجٓز.

ثُٔجهر 20
 .1صقظٌ دجُوجٗ ٕٞأ٣ز هػج٣ز ُِقٌح.
 .2صقظٌ دجُوجٗ ٕٞأ٣ز هػٞر إُ ٠ثٌٌُث٤ٛز ثُو٤ٓٞز أ ٝثُؼ٘ظٌ٣ز أ ٝثُو٤٘٣ز صشٌَ صقٌ٣ؼج ػِ ٠ثُضٔ َ٤٤أ ٝثُؼوثٝر أ ٝثُؼ٘ق.

ثُٔجهر 21
 ٌٕٞ٣ثُقن ك ٢ثُضؾٔغ ثُِْٔٓ ٢ؼضٌكج دٝ .ٚال ٣ؾ ٍٞإٔ ٞ٣ػغ ٖٓ ثُوٞ٤ه ػِٔٓ ٠جًّز ٛيث ثُقن إال صِي ثُض ٢صلٌع ؽذوج
ُِوجٗٝ ٕٞصشٌَ صوثد ٌ٤ػٌ٣ًٝز ،كٓ ٢ؾضٔغ هٔ٣وٌثؽُ ،٢ظ٤جٗز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُْالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝفٔج٣ز
ثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥هثح ثُؼجٓز أ ٝفٔج٣ز فوٞم ث٥مٌٝ ٖ٣فٌ٣جص.ْٜ

ثُٔجهر 22

 ٌَُ .1كٌه فن ك ٢فٌ٣ز صٌ ٖ٣ٞثُؾٔؼ٤جس ٓغ آمٌ ،ٖ٣دٔج ك ٢ىُي فن إٗشجء ثُ٘وجدجس ٝثالٗؼٔجّ إُٜ٤ج ٖٓ أؽَ فٔج٣ز
ٓظجُق.ٚ
 .2ال ٣ؾ ٍٞإٔ ٞ٣ػغ ٖٓ ثُوٞ٤ه ػِٔٓ ٠جًّز ٛيث ثُقن إال صِي ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ٕٞصشٌَ صوثد ٌ٤ػٌ٣ًٝز ،كٓ ٢ؾضٔغ
هٔ٣وٌثؽُ ،٢ظ٤جٗز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُْالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝفٔج٣ز ثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥هثح ثُؼجٓز أ ٝفٔج٣ز فوٞم
ث٥مٌٝ ٖ٣فٌ٣جصٝ .ْٜال صقٛ ٍٞي ٙثُٔجهر ه ٕٝإمؼجع أكٌثه ثُوٞثس ثُِْٔقز ًٝؽجٍ ثُشٌؽز ُوٞ٤ه هجٗ٤ٗٞز ػِٔٓ ٠جًّز ٛيث
ثُقن.
 ِ٤ُ .3كٛ ٢ي ٙثُٔجهر أ ١فٌْ ٣ؾُِ َ٤و ٍٝثألؽٌثف ك ٢ثصلجه٤ز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ثُٔؼوٞهر ػجّ  1948دشؤٕ ثُقٌ٣ز
ثُ٘وجد٤ز ٝفٔج٣ز فن ثُض٘ظ ْ٤ثُ٘وجد ٢ثصنجى صوثد ٌ٤صشٌ٣ؼ٤ز ٖٓ شؤٜٗج ،أ ٝصطذ٤ن ثُوجٗ ٕٞدطٌ٣وز ٖٓ شؤٜٗج إٔ صنَ دجُؼٔجٗجس
ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢صِي ثالصلجه٤ز.

ثُٔجهر 23
 .1ثألٌّر  ٢ٛثُٞفور ثُؾٔجػ٤ز ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثألّجّ٤ز ك ٢ثُٔؾضٔغُٜٝ ،ج فن ثُضٔضغ دقٔج٣ز ثُٔؾضٔغ ٝثُوُٝز.
ٌُِ ٌٕٞ٣ .2ؽَ ٝثٌُٔأر ،ثدضوثء ٖٓ دِٞؽ ّٖ ثَُٝثػ ،فن ٓؼضٌف د ٚك ٢ثُضَٝػ ٝصؤّ ِ٤أٌّر.
 .3ال ٘٣ؼوو أٍٝ ١ثػ إال دٌػج ثُطٌك ٖ٤ثَُٔٓغ ٍٝثؽٜٔج ًػجء ًجٓال ال إًٌث ٙك.ٚ٤
 .4صضني ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ثُضوثد ٌ٤ثُٔ٘جّذز ٌُلجُز صْج ٟٝفوٞم ثَُٝؽٝٝ ٖ٤ثؽذجصٜٔج ُو ٟثُضَٝػ ٝمالٍ ه٤جّ
ثَُٝثػ ُٝو ٟثٗقالُٝ .ٚك ٠فجُز ثالٗقالٍ ٣ضٞؽخ ثصنجى صوثدٌُ ٌ٤لجُز ثُقٔج٣ز ثُؼٌ٣ًٝز ُألٝاله ك ٢فجُز ٝؽٞه.ْٛ

ثُٔجهر 24
ُٝ ٌَُ ٌٕٞ٣ .1و ،ه ٕٝأ ١صٔ َ٤٤دْذخ ثُؼٌم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾِ٘ أ ٝثُِـز أ ٝثُو ٖ٣أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ٢أ ٝثُغٌٝر
أ ٝثُْ٘خ ،فن ػِ ٠أٌّصٝ ٚػِ ٠ثُٔؾضٔغ ٝػِ ٠ثُوُٝز ك ٢ثصنجى صوثد ٌ٤ثُقٔج٣ز ثُض٣ ٢وضؼٜ٤ج ً ٚٗٞهجطٌث.
٣ .2ضٞؽخ صْؾ ًَ َ٤ؽلَ كٝ ًٞالهص٣ٝ ٚؼط ٠ثّٔج ٣ؼٌف د.ٚ
 ٌَُ .3ؽلَ فن ك ٢ثًضْجح ؽْ٘٤ز.

ثُٔجهر 25
ٞٓ ٌَُ ٌٕٞ٣ثؽٖ ،ه ٕٝأٝ ١ؽٝ ٖٓ ٚؽ ٙٞثُضٔ َ٤٤ثُٔيً ًٞك ٢ثُٔجهر  ،2ثُقوٞم ثُضجُ٤ز ،ثُض٣ ٢ؾخ إٔ صضجؿ ُ ٚكٌطز ثُضٔضغ
دٜج ه ٕٝهٞ٤ه ؿٓ ٌ٤ؼوُٞز:
(أ) إٔ ٣شجًى ك ٢إهثًر ثُشؤ ٕٝثُؼجٓز ،إٓج ٓذجشٌر ٝإٓج دٞثّطز ٓٔغِ٣ ٖ٤نضجً ٕٝك ٢فٌ٣ز،
(ح) إٔ ٘٣ضنخ ٘٣ٝضنخ ،ك ٢ثٗضنجدجس َٜٗ٣ز صؾٌ ٟه٣ًٝج دجالهضٌثع ثُؼجّ ٝػِ ٠هوّ ثُْٔجٝثر د ٖ٤ثُ٘جمذٝ ٖ٤دجُضظ٣ٞش
ثٌُْ ،١صؼٖٔ ثُضؼذ ٌ٤ثُقٌ ػٖ إًثهر ثُ٘جمذ،ٖ٤
(ػ) إٔ صضجؿ ُ ،ٚػِ ٠هوّ ثُْٔجٝثر ػٔٓٞج ٓغ ّٞث ،ٙكٌطز صوِو ثُٞظجةق ثُؼجٓز ك ٢دِو.ٙ

ثُٔجهر 26
ثُ٘جُ ؽٔ٤ؼج ّٞثء أٓجّ ثُوجٗ٣ٝ ٕٞضٔضؼ ٕٞه ٕٝأ ١صٔ َ٤٤دقن ٓضْج ٝك ٢ثُضٔضغ دقٔج٣ضٝ .ٚكٛ ٢يث ثُظوه ٣ؾخ إٔ ٣قظٌ
ثُوجٗ ٕٞأ ١صٔٝ َ٤٤إٔ ٌ٣لَ ُؾٔ٤غ ثألشنجص ػِ ٠ثُْٞثء فٔج٣ز كؼجُز ٖٓ ثُضٔ َ٤٤ألّ ١ذخً ،جُؼٌم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾِ٘ أٝ
ثُِـز أ ٝثُو ٖ٣أ ٝثٌُأ٤ّ ١جّ٤ج أ ٝؿ٤ّ ٌ٤جّ ،٢أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ،٢أ ٝثُغٌٝر أ ٝثُْ٘خ ،أ ٝؿ ٌ٤ىُي ٖٓ
ثألّذجح.

ثُٔجهر 27
ال ٣ؾ ،ٍٞك ٢ثُو ٍٝثُض ٢صٞؽو كٜ٤ج أهِ٤جس ثع٘٤ز أ ٝه٤٘٣ز أُ ٝـ٣ٞز ،إٔ ٣قٌّ ثألشنجص ثُٔ٘ضْذ ٕٞإُ ٠ثألهِ٤جس ثُٔيًًٞر ٖٓ
فن ثُضٔضغ دغوجكض ْٜثُنجطز أ ٝثُٔؾجٌٛر دوٝ ْٜ٘٣إهجٓز شؼجةٌ ٙأ ٝثّضنوثّ ُـض ،ْٜدجالشضٌثى ٓغ ثألػؼجء ث٥مٌ ٖ٣ك٢
ؽٔجػض.ْٜ

ثُؾَء ثٌُثدغ
ثُٔجهر 28
 . 1ص٘شؤ ُؾ٘ز صْٔ ٠ثُِؾ٘ز ثُٔؼ٘٤ز دقوٞم ثإلْٗجٕ (٣شجً إُٜ٤ج كٓ ٢ج ٛ ٖٓ ٢ِ٣يث ثُؼٜو دجّْ "ثُِؾ٘ز")ٝ .صضؤُق ٛي ٙثُِؾ٘ز
ٖٓ عٔجٗ٤ز ػشٌ ػؼٞث ٝصض ٠ُٞثُٞظجةق ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج كٓ ٢ج .٢ِ٣
 .2صؤُق ثُِؾ٘ز ٖٓ ٓٞثؽ٘ ٖ٤ك ٢ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ٖٓ ،ى ٟٝثُٔ٘جهخ ثُنِو٤ز ثٌُك٤ؼز ثُٔشٜٞه ُ ْٜدجالمضظجص
ك٤ٓ ٢وثٕ فوٞم ثإلْٗجٕٓ ،غ ٌٓثػجر إٔ ٖٓ ثُٔل٤و إٔ ٣شٌى كٜ٤ج دؼغ ثألشنجص ى ٟٝثُنذٌر ثُوجٗ٤ٗٞز.
٣ .3ضْ صؼ ٖ٤٤أػؼجء ثُِؾ٘ز دجالٗضنجح٣ ْٛٝ ،ؼِٔ ٕٞكٜ٤ج دظلض ْٜثُشنظ٤ز.

ثُٔجهر 29

٣ .1ضْ ثٗضنجح أػؼجء ثُِؾ٘ز دجالهضٌثع ثٌُْ ٖٓ ١هجةٔز أشنجص صضٞكٌ ُ ْٜثُٔؤٛالس ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُٔجهر ،28
صٌ ٕٞهو ًشقضُٜ ْٜيث ثُـٌع ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو.
 ٌَُ .2هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ صٌشـ ٖٓ ،دٞٓ ٖ٤ثؽٜ٘٤ج فظٌث ،شنظ ٖ٤ػِ ٠ثألًغٌ.
٣ .3ق ٍٞصٌش٤ـ ثُشنض ىثص ٚأًغٌ ٖٓ ٌٓر.

ثُٔجهر 30
٣ .1ؾٌ ٟثالٗضنجح ثأل ٍٝكٞٓ ٢ػو ال ٣ضؾجّ ٍٝضز أش ٖٓ ٌٜدوء ٗلجى ٛيث ثُؼٜو.
 .2هذَ أًدؼز أش ٌٜػِ ٠ثألهَ ٖٓ ٓٞػو أ ١ثٗضنجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ،ك ٢ؿ ٌ٤فجُز ثالٗضنجح َُٔء ٓوؼو ٣ؼِٖ شـٝ ًٙٞكوج
ُِٔجهر ٞ٣ ،34ؽ ٚثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور إُ ٠ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ًّجُز مط٤ز ٣وػٛٞج كٜ٤ج إُ ٠صوو ْ٣أّٔجء
ٌٓشقٜ٤ج ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ك ٢ؿؼ ٕٞعالعز أش.ٌٜ
٣ . 3ؼغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور هجةٔز أّٔجء ؽٔ٤غ ثٌُٔشق ٖ٤ػِٛ ٠يث ثُ٘ق ،ٞدجُضٌص٤خ ثألُلذجةٓٝ ٢غ ىًٌ ثُوُٝز ثُطٌف
ثُضً ٢شقش ًال ٓ٘٣ٝ ،ْٜذِؾ ٛي ٙثُوجةٔز إُ ٠ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو هذَ ش ٌٜػِ ٠ثألهَ ٖٓ ٓٞػو ًَ ثٗضنجح.
٘٣ . 4ضنخ أػؼجء ثُِؾ٘ز ك ٢ثؽضٔجع صؼوو ٙثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ،دوػٞر ٖٓ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،كٓ ٢وٌ ثألْٓ
ثُٔضقورٝ .كٛ ٠يث ثالؽضٔجع ،ثُيٌ٣ ١ضَٔ ثُ٘ظجح ك ٚ٤دقؼٔٓ ًٞغِ ٢عِغ ٢ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو٣ ،ل ٍٞك ٢ثالٗضنجح
ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز أُٝتي ثٌُٔشق ٕٞثُي ٖ٣فظِٞث ػِ ٠أًذٌ ػوه ٖٓ ثألطٞثس ٝػِ ٠ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ألطٞثس ٓٔغِ ٢ثُوٍٝ
ثألؽٌثف ثُقجػٌٝ ٖ٣ثُٔوضٌػ.ٖ٤

ثُٔجهر 31
 .1ال ٣ؾ ٍٞإٔ صؼْ ثُِؾ٘ز أًغٌ ٖٓ ٝثفو ٖٓ ٓٞثؽ٘ ٢أ٣ز هُٝز.
ٌ٣ .2ث ػ ،٠ك ٢ثالٗضنجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ،ػوثُز ثُض٣ٍٞغ ثُؾـٌثكٝ ٢صٔغٓ َ٤نضِق ثُقؼجًثس ٝثُ٘ظْ ثُوجٗ٤ٗٞز ثٌُة٤ْ٤ز.

ثُٔجهر 32
 ٌٕٞ٣ .1ثٗضنجح أػؼجء ثُِؾ٘ز ُٞال٣ز ٓوصٜج أًدغ ّ٘ٞثس٣ٝ .ؾ ٍٞإٔ ٣ؼجه ثٗضنجد ْٜإىث أػ٤و صٌش٤ق .ْٜإال إٔ ٝال٣ز صْؼز ٖٓ
ثألػؼجء ثُٔ٘ضنذ ٖ٤ك ٢ثالٗضنجح ثأل ٍٝص٘وؼ ٢دجٗضٜجء ّ٘ض٣ٝ ،ٖ٤ضْ صقو٣و ٛؤالء ثألػؼجء ثُضْؼز كًٞث ثٗضٜجء ثالٗضنجح
ثأل ،ٍٝدؤٕ ٣وً ّٞة ِ٤ثالؽضٔجع ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُلوٌر  ٖٓ 4ثُٔجهر  30دجمض٤جً أّٔجة ْٜدجُوٌػز.
 .2صضْ ثالٗضنجدجس ثُالٍٓز ػ٘و ثٗوؼجء ثُٞال٣ز ٝكوج ُِٔٞثه ثُْجُلز ٖٓ ٛيث ثُؾَء ٖٓ ٛيث ثُؼٜو.

ثُٔجهر 33
 .1إىث ثٗوطغ ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز ،دئؽٔجع ًأ ٟأػؼجةٜج ث٥مٌ ،ٖ٣ػٖ ثالػطالع دٞظجةل ٚألّ ١ذخ ؿ ٌ٤ثُـ٤جح ى ١ثُطجدغ
ثُٔؤهش٣ ،وً ّٞة ِ٤ثُِؾ٘ز دئدالؽ ىُي إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،ك٤ؼِٖ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ف٘٤تي شـٓ ًٞوؼو ىُي ثُؼؼ.ٞ
 .2ك ٢فجُز ٝكجر أ ٝثّضوجُز ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز٣ ،وً ّٞة ِ٤ثُِؾ٘ز كًٞث دئدالؽ ىُي إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،ك٤ؼِٖ
ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ف٘٤تي شـٓ ًٞوؼو ىُي ثُؼؼ ٞثدضوثء ٖٓ صجً٣ل ٝكجص ٚأ ٖٓ ٝصجً٣ل ٗلجى ثّضوجُض.ٚ

ثُٔجهر 34
 .1إىث أػِٖ شـٓ ًٞوؼو ٓج ؽذوج ُِٔجهر ًٝ ،33جٗش ٝال٣ز ثُؼؼ ٞثُي٣ ١ؾخ ثّضذوثُ ٚال ص٘وؼ ٢مالٍ ثألش ٌٜثُْضز ثُض ٢صِ٢
إػالٕ شـٓ ًٞوؼو٣ ،ٙو ّٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دئدالؽ ىُي إُ ٠ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ،ثُض٣ ٢ؾُٜ ٍٞج ،مالٍ ِٜٓز
ش ،ٖ٣ٌٜصووٌٓ ْ٣شقٝ ٖ٤كوج ُِٔجهر  ٖٓ 29أؽَ َٓء ثُٔوؼو ثُشجؿٌ.
٣ . 2ؼغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور هجةٔز دؤّٔجء ؽٔ٤غ ثٌُٔشق ٖ٤ػِٛ ٠يث ثُ٘ق ،ٞدجُضٌص٤خ ثألُلذجة٣ٝ ،٢ذِؾ ٛي ٙثُوجةٔز إُ٠
ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜوٝ .إى ىثى ٣ؾٌ ٟثالٗضنجح ثُالٍّ َُٔء ثُٔوؼو ثُشجؿٌ ؽذوج ُألفٌجّ ثُنجطز ديُي ٖٓ ٛيث ثُؾَء
ٖٓ ٛيث ثُؼٜو.
 ًَ .3ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز ثٗضنخ َُٔء ٓوؼو أػِٖ شـ ًٙٞؽذوج ُِٔجهر ٣ 33ضٜٓ ٠ُٞجّ ثُؼؼ٣ٞز كٜ٤ج فض ٠ثٗوؼجء ٓج صذوٖٓ ٠
ٓور ٝال٣ز ثُؼؼ ٞثُي ١شـٌ ٓوؼو ٙك ٢ثُِؾ٘ز دٔوضؼ ٠أفٌجّ صِي ثُٔجهر.

ثُٔجهر 35
٣ضوجػ ٠أػؼجء ثُِؾ٘ز ،دٔٞثكوز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقورٌٓ ،جكآس صوضطغ ٖٓ ٓٞثًه ثألْٓ ثُٔضقور دجُشٌٝؽ ثُض ٢صوًٌٛج
ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓزٓ ،غ أمي أ٤ٔٛز ْٓؤ٤ُٝجس ثُِؾ٘ز دؼ ٖ٤ثالػضذجً.

ثُٔجهر 36
ٞ٣كٌ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ٓج ٞٓ ٖٓ َِّ٣ظلٝ ٖ٤صْ٤ٜالس ُضٌٔ ٖ٤ثُِؾ٘ز ٖٓ ثالػطالع ثُلؼجٍ دجُٞظجةق ثُٔ٘ٞؽز دٜج
دٔوضؼٛ ٠يث ثُؼٜو.

ثُٔجهر 37

٣ .1ض ٠ُٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور هػٞر ثُِؾ٘ز إُ ٠ػوو ثؽضٔجػٜج ثأل ٍٝكٓ ٢وٌ ثألْٓ ثُٔضقور.
 .2دؼو ثؽضٔجػٜج ثأل ،ٍٝصؾضٔغ ثُِؾ٘ز ك ٢ثألٝهجس ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ٗظجٜٓج ثُوثمِ.٢
 .3صؼوو ثُِؾ٘ز ثؽضٔجػجصٜج ػجهر كٓ ٢وٌ ثألْٓ ثُٔضقور أ ٝكٌٓ ٢ضخ ثألْٓ ثُٔضقور دؾ٘٤ق.

ثُٔجهر 38
٣و ًَ ّٞػؼ ٖٓ ٞأػؼجء ثُِؾ٘ز ،هذَ ص٘ٓ ٚ٤ُٞظذ ،ٚدجُضؼٜو ًّٔ٤ج ،ك ٢ؽِْز ػِ٘٤ز ،دجُو٤جّ دٜٔجٓ ٚدٌَ صؾٌه َٗٝثٛز.

ثُٔجهر 39
 .1ص٘ضنخ ثُِؾ٘ز أػؼجء ٌٓضذٜج ُٔور ّ٘ض٣ٝ .ٖ٤ؾ ٍٞإٔ ٣ؼجه ثٗضنجد.ْٜ
 .2صض ٠ُٞثُِؾ٘ز د٘لْٜج ٝػغ ٗظجٜٓج ثُوثمِٓ ٌُٖٝ ،٢غ صؼٔ ٚ٘٤ثُقٌٔ ٖ٤ثُضجُ:ٖ٤٤
(أ) ٌ٣ضَٔ ثُ٘ظجح دقؼ ًٞثع٘ ٢ػشٌ ػؼٞث،
(ح) صضني هٌثًثس ثُِؾ٘ز دؤؿِذ٤ز أطٞثس أػؼجةٜج ثُقجػٌ.ٖ٣

ثُٔجهر 40
 . 1صضؼٜو ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو دضوو ْ٣صوجً ٌ٣ػٖ ثُضوثد ٌ٤ثُض ٢ثصنيصٜج ٝثُض ٢صٔغَ إػٔجال ُِقوٞم ثُٔؼضٌف دٜج ك،ٚ٤
ٝػٖ ثُضووّ ثُٔقٌٍ ك ٢ثُضٔضغ دٜي ٙثُقوٞمٝ ،ىُي:
(أ) مالٍ ّ٘ز ٖٓ دوء ٗلجى ٛيث ثُؼٜو إٍثء ثُو ٍٝثألؽٌثف ثُٔؼ٘٤ز،
(ح) عْ ًِٔج ؽِذش ثُِؾ٘ز إُٜ٤ج ىُي.
 . 2صووّ ؽٔ٤غ ثُضوجً ٌ٣إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،ثُي٣ ١قِٜ٤ج إُ ٠ثُِؾ٘ز ُِ٘ظٌ كٜ٤ج٣ٝ .شجً ٝؽٞدج ك ٢ثُضوجً ٌ٣ثُٔووٓز
إُٓ ٠ج هو ٣و ٖٓ ّٞػٞثَٓ ٓٝظجػخ صؤعٌ ك ٢ص٘ل٤ي أفٌجّ ٛيث ثُؼٜو.
ُ . 3ألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،دؼو ثُضشجٓ ًٝغ ثُِؾ٘ز ،إٔ ٣ق َ٤إُ ٠ثًُٞجالس ثُٔضنظظز ثُٔؼ٘٤ز ْٗنج ٖٓ أ٣ز أؽَثء ٖٓ صِي
ثُضوجً ٌ٣هو صومَ ك٤ٓ ٢وثٕ ثمضظجطٜج.
 .4صو ّٞثُِؾ٘ز دوًثّز ثُضوجً ٌ٣ثُٔووٓز ٖٓ ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜوٝ .ػِٜ٤ج إٔ صٞثكٛ ٢ي ٙثُو ٍٝدٔج صؼؼٖٓ ٢ٛ ٚ
صوجًٝ ،ٌ٣دؤ٣ز ٓالفظجس ػجٓز صْضْ٘ذٜجُِٝ .ؾ٘ز أ٣ؼج إٔ صٞثك ٢ثُٔؾِِ ثالهضظجهٝ ١ثالؽضٔجػ ٢دضِي ثُٔالفظجس ٓشلٞػز
دْ٘ل ٖٓ ثُضوجً ٌ٣ثُض ٢صِوضٜج ٖٓ ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو.
ُِ .5و ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ صووّ إُ ٠ثُِؾ٘ز صؼِ٤وجس ػِ ٠أ٣ز ٓالفظجس صٌ ٕٞهو أدو٣ش ٝكوج ُِلوٌر ٛ ٖٓ 4ي ٙثُٔجهر.

ثُٔجهر 41
 ٌَُ .1هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ صؼِٖ ك ٢أ ١ف ،ٖ٤دٔوضؼ ٠أفٌجّ ٛي ٙثُٔجهر ،أٜٗج صؼضٌف دجمضظجص ثُِؾ٘ز ك ٢ثّضالّ
ٝهًثّز دالؿجس ص٘ط ١ٞػِ ٠ثهػجء هُٝز ؽٌف دؤٕ هُٝز ؽٌكج أمٌ ٟال صل ٢دجالُضَثٓجس ثُضٌ٣ ٢صذٜج ػِٜ٤ج ٛيث ثُؼٜوٝ .ال
٣ؾ ٍٞثّضالّ ٝهًثّز ثُذالؿجس ثُٔووٓز دٔٞؽخ ٛي ٙثُٔجهر إال إىث طوًس ػٖ هُٝز ؽٌف أطوًس إػالٗج صؼضٌف ك ،ٚ٤كٓ ٢ج
٣نظٜج ،دجمضظجص ثُِؾ٘زٝ .ال ٣ؾ ٍٞإٔ صْضِْ ثُِؾ٘ز أ ١دالؽ  ْٜ٣هُٝز ؽٌكج ُْ صظوً ثإلػالٕ ثُٔيً٣ٝ .ًٞطذن ثإلؽٌثء
ثُضجُ ٢ػِ ٠ثُذالؿجس ثُض٣ ٢ضْ ثّضالٜٓج ٝكن ألفٌجّ ٛي ٙثُٔجهر:
(أ) إىث ًأس هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٕ هُٝز ؽٌكج أمٌ ٟصضنِق ػٖ صطذ٤ن أفٌجّ ٛيث ثُؼٜوً ،جٕ ُٜج إٔ صْضٌػٗ ٠ظٌ ٛيٙ
ثُوُٝز ثُطٌف ،ك ٢دالؽ مط ،٠إُٛ ٠يث ثُضنِقٝ .ػِ ٠ثُوُٝز ثُْٔضِٔز إٔ صو ،ّٞمالٍ عالعز أش ٖٓ ٌٜثّضالٜٓج ثُذالؽ،
دئ٣وثع ثُوُٝز ثٌُِّٔز ،مط٤ج ،صلٌْ٤ث أ ٝد٤جٗج ٖٓ أٞٗ ١ع آمٌ ٞ٣ػـ ثُْٔؤُز ٘٣ٝذـ ٢إٔ ٘٣ط ،١ٞدووً ٓج  ٌٕٞ٣ىُي ٌٓٔ٘ج
ٓٝل٤وث ،ػِ ٠إشجًر إُ ٠ثُوٞثػو ثإلؽٌثة٤ز ٝؽٌم ثُضظِْ ثُٔقِ٤ز ثُض ٢ثّضنوٓش أ ٝثُؾجً ١ثّضنوثٜٓج أ ٝثُض ٢ال صَثٍ ٓضجفز،
(ح) كئىث ُْ ص٘ض ٚثُْٔؤُز إُ ٠صْ٣ٞز صٌػًِ ٠ضج ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤مالٍ ّضز أش ٖٓ ٌٜصجً٣ل صِو ٠ثُوُٝز ثُْٔضِٔز
ُِذالؽ ثألً ،ٍٝجٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔج إٔ صق َ٤ثُْٔؤُز إُ ٠ثُِؾ٘ز دئشؼجً صٞؽ ٜٚإُٜ٤ج ٝإُ ٠ثُوُٝز ثألمٌ،ٟ
(ػ) ال ٣ؾ ٍٞإٔ ص٘ظٌ ثُِؾ٘ز ك ٢ثُْٔؤُز ثُٔقجُز إُٜ٤ج إال دؼو ثإلّض٤غجم ٖٓ إٔ ؽٔ٤غ ؽٌم ثُضظِْ ثُٔقِ٤ز ثُٔضجفز هو ُؾب
إُٜ٤ج ٝثّض٘لوس ،ؽذوج ُٔذجها ثُوجٗ ٕٞثُو ٢ُٝثُٔؼضٌف دٜج ػٔٓٞجٝ .ال ص٘طذن ٛي ٙثُوجػور ك ٢ثُقجالس ثُض ٢صْضـٌم كٜ٤ج
إؽٌثءثس ثُضظِْ ٓوهث صضؾج ٍٝثُقوٝه ثُٔؼوُٞز،
(ه) صؼوو ثُِؾ٘ز ؽِْجس ٌّ٣ز ُو ٟدقغٜج ثٌُّجةَ ك ٢إؽجً ٛي ٙثُٔجهر،
(ٛـ) ػِ ٠ثُِؾ٘زٓ ،غ ٌٓثػجر أفٌجّ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ػ) ،إٔ صؼٌع ْٓجػٜ٤ج ثُقٔ٤ور ػِ ٠ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ،ٖ٤دـ٤ز
ثُٞط ٍٞإُ ٠فَ ٝهُِْٔ ١ؤُز ػِ ٠أّجُ ثفضٌثّ فوٞم ثإلْٗجٕ ٝثُقٌ٣جس ثألّجّ٤ز ثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو،
(ُِ )ٝؾ٘ز ،ك ٢أ٣ز ْٓؤُز ٓقجُز إُٜ٤ج ،إٔ صوػ ٞثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ثُٔشجً إُٜٔ٤ج ك ٢ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ح) إُ٠
صَ٣ٝوٛج دؤ٣ز ٓؼِٓٞجس ىثس شؤٕ.
(ٍ) ُِوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ثُٔشجً إُٜٔ٤ج ك ٢ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ح) فن إ٣لجه ٖٓ ٔ٣غِٜج ُو ٟثُِؾ٘ز أع٘جء ٗظٌٛج ك٢
ثُْٔؤُزٝ ،فن صوو ْ٣ثُٔالفظجس شل٣ٞج /ٝأ ٝمط٤ج،
(ؿ) ػِ ٠ثُِؾ٘ز إٔ صووّ صوٌٌ٣ث ك ٢ؿؼ ٕٞثع٘ ٢ػشٌ شٌٜث ٖٓ صجً٣ل صِوٜ٤ج ثإلشؼجً ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز

(ح):
" "1كئىث صْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٣ضلن ٓغ شٌٝؽ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ٛـ) ،هظٌس ثُِؾ٘ز صوٌٌٛ٣ج ػِ ٠ػٌع ٓٞؽَ ُِٞهجةغ ُِٝقَ
ثُي ١صْ ثُضٞطَ إُ،ٚ٤
"ٝ " 2إىث ُْ ٣ضْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٣ضلن ٓغ شٌٝؽ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ٛـ) ،هظٌس ثُِؾ٘ز صوٌٌٛ٣ج ػِ ٠ػٌع ٓٞؽَ ُِٞهجةغ،
ٝػٔش إُ ٠ثُضوٌ ٌ٣ثُٔيًٌثس ثُنط٤ز ٓٝقؼٌ ثُذ٤جٗجس ثُشل٣ٞز ثُٔووٓز ٖٓ ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
٣ٝؾخ ،كْٓ ًَ ٢ؤُز ،إدالؽ ثُضوٌ ٌ٣إُ ٠ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
٣ .2ذوأ ٗلجى أفٌجّ ٛي ٙثُٔجهر ٓض ٠هجٓش ػشٌ ٖٓ ثُو ٍٝثإلؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو دئطوثً إػالٗجس ك ٢إؽجً ثُلوٌر (ٛ ٖٓ )1يٙ
ثُٔجهرٝ .صو ّٞثُو ٍٝثألؽٌثف دئ٣وثع ٛي ٙثإلػالٗجس ُو ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ،ثُي ٌَّ٣ ١طًٞث ٜٓ٘ج إُ ٠ثُوٍٝ
ثألؽٌثف ثألمٌُِٝ .ٟوُٝز ثُطٌف إٔ صْقخ إػالٜٗج ك ٢أٝ ١هش دئمطجً صٌِّ ٚإُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّٝ .ال ٣نَ ٛيث ثُْقخ دجُ٘ظٌ
ك ٢أ٣ز ْٓؤُز صٌٞٓ ٕٞػٞع دالؽ ّذن إًّجُ ٚك ٢إؽجً ٛي ٙثُٔجهرٝ ،ال ٣ؾ ٍٞثّضالّ أ ١دالؽ ؽو٣و ٖٓ أ٣ز هُٝز ؽٌف دؼو
صِو ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ثإلمطجً دْقخ ثإلػالٕٓ ،ج ُْ صٌٖ ثُوُٝز ثُطٌف ثُٔؼ٘٤ز هو أطوًس إػالٗج ؽو٣وث.

ثُٔجهر 42
( .1أ) إىث صؼيً ػِ ٠ثُِؾ٘ز فَ ْٓؤُز أفِ٤ش إُٜ٤ج ٝكوج ُِٔجهر  41فال ٌٓػ٤ج ُِوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ؽجٍ ُٜج ،دؼو
ثُقظْٓ ٍٞذوج ػِٞٓ ٠ثكوز ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ،ٖ٤صؼ٤ٛ ٖ٤٤تز صٞك٤ن مجطز (٣شجً إُٜ٤ج كٓ ٢ج  ٢ِ٣دجّْ "ثُ٤ٜتز")
صؼغ ْٓجػٜ٤ج ثُقٔ٤ور صقش صظٌف ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤دـ٤ز ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٝهُِْٔ ١ؤُز ػِ ٠أّجُ ثفضٌثّ أفٌجّ
ٛيث ثُؼٜو،
(ح) صضؤُق ثُ٤ٜتز ٖٓ مْٔز أشنجص صوذِ ْٜثُوُٝضجٕ ثُطٌكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ .كئىث صؼيً ٝط ٍٞثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤مالٍ
عالعز ثش ٌٜإُ ٠ثصلجم ػِ ٠صٌ ٖ٣ٞثُ٤ٜتز ًِٜج أ ٝدؼؼٜج ،ص٘ضنخ ثُِؾ٘ز ٖٓ د ٖ٤أػؼجةٜج دجالهضٌثع ثٌُْٝ ١دؤًغٌ٣ز ثُغِغ،ٖ٤
أػؼجء ثُ٤ٜتز ثُي٣ ُْ ٖ٣ضلن ػِ.ْٜ٤
٣ .2ؼَٔ أػؼجء ثُ٤ٜتز دظلض ْٜثُشنظ٤ز٣ٝ .ؾخ أال ٌٞٗٞ٣ث ٖٓ ٓٞثؽ٘ ٢ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤أٞٓ ٖٓ ٝثؽ٘ ٢أ٣ز هُٝز
ال صٌ ٕٞؽٌكج كٛ ٢يث ثُؼٜو أ ٝصٌ ٕٞؽٌكج كٌُٜ٘ٝ ٚ٤ج ُْ صظوً ثإلػالٕ ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُٔجهر .41
 .3ص٘ضنخ ثُ٤ٜتز ًةْٜ٤ج ٝصؼغ ثُ٘ظجّ ثُوثمِ ٢ثُنجص دٜج.
 .4صؼوو ثؽضٔجػجس ثُ٤ٜتز ػجهر كٓ ٢وٌ ثألْٓ ثُٔضقور أ ٝكٌٓ ٢ضخ ثألْٓ ثُٔضقور دؾ٘٤ق ٖٓ ٌُٖٝ .ثُؾجةَ ػووٛج ك ٢أٌٓ ١جٕ
ٓ٘جّخ آمٌ هو صؼ ٚ٘٤ثُ٤ٜتز دجُضشجٓ ًٝغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ٓٝغ ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
 .5صو ّٞثألٓجٗز ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُٔجهر  36دضٞك ٌ٤موٓجصٜج ،أ٣ؼج٤ُِٜ ،تجس ثُٔؼ٘٤ز دٔوضؼٛ ٠ي ٙثُٔجهر.
 .6صٞػغ ثُٔؼِٓٞجس ثُض ٢صِوضٜج ثُِؾ٘ز ٝؽٔؼضٜج صقش صظٌف ثُ٤ٜتز ،ثُض٣ ٢ؾُٜ ٍٞج إٔ صطِخ إُ ٢ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌكٖ٤
ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤صَ٣ٝوٛج دؤ٣ز ٓؼِٓٞجس أمٌ ٟىثس طِز دجُٔٞػٞع.
 .7صو ّٞثُ٤ٜتز ،دؼو ثّض٘لجهٛج ٗظٌ ثُْٔؤُز ٖٓ ٓنضِق ؽٞثٗذٜج ٌُٖٝ ،ػِ ٠أ ١فجٍ مالٍ ِٜٓز ال صضؾج ٍٝثع٘ ٢ػشٌ شٌٜث
دؼو ػٌع ثُْٔؤُز ػِٜ٤ج ،دضوو ْ٣صوٌ ٌ٣إًُ ٠ة ِ٤ثُِؾ٘ز إلٜٗجة ٚإُ ٠ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض:ٖ٤
(أ) كئىث صؼيً ػِ ٠ثُ٤ٜتز إٗؾجٍ ثُ٘ظٌ ك ٢ثُْٔؤُز مالٍ ثع٘ ٢ػشٌ شٌٜث ،هظٌس صوٌٌٛ٣ج ػِ ٠إشجًر ٓٞؽَر إُ ٠ثٌُٔفِز
ثُض ٢دِـضٜج ٖٓ ٛيث ثُ٘ظٌ،
(ح) ٝإىث صْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٝهُِْٔ ١ؤُز ػِ ٠أّجُ ثفضٌثّ فوٞم ثإلْٗجٕ ثُٔؼضٌف دٜج كٛ ٢يث ثُؼٜو ،هظٌس ثُ٤ٜتز
صوٌٌٛ٣ج ػِ ٠ػٌع ٓٞؽَ ُِٞهجةغ ُِٝقَ ثُي ١صْ ثُضٞطَ إُ،ٚ٤
(ػ) ٝإىث ُْ ٣ضْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ صضٞكٌ ُ ٚشٌٝؽ ثُلوٌر ثُلٌػ٤ز (ح) ،ػٔ٘ش ثُ٤ٜتز صوٌٌٛ٣ج ثُ٘ضجةؼ ثُضٝ ٢طِش إُٜ٤ج دشؤٕ
ؽٔ٤غ ثُْٔجةَ ثُٞهجةؼ٤ز ثُٔضظِز دجُوؼ٤ز ثُٔنضِق ػِٜ٤ج د ٖ٤ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ضٝ ،ٖ٤آًثءٛج دشؤٕ إٌٓجٗ٤جس فَ
ثُْٔؤُز فال ٝه٣جًٝ ،يُي ثُٔيًٌثس ثُنط٤ز ٓٝقؼٌ ثُٔالفظجس ثُشل٣ٞز ثُٔووٓز ٖٓ ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض،ٖ٤
(ه) إىث هوٓش ثُ٤ٜتز صوٌٌٛ٣ج ك ٢إؽجً ثُلوٌر (ػ) صو ّٞثُوُٝضجٕ ثُطٌكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ ،ك ٢ؿؼ ٕٞعالعز أش ٖٓ ٌٜثّضالٜٓٔج
ٛيث ثُضوٌ ،ٌ٣دئدالؽ ًة ِ٤ثُِؾ٘ز  َٛصوذالٕ أّ ال صوذالٕ ٓؼجٓ ٖ٤صوٌ ٌ٣ثُ٤ٜتز.
 .8ال صنَ أفٌجّ ٛي ٙثُٔجهر دجُْٔؤ٤ُٝجس ثُٔ٘ٞؽز دجُِؾ٘ز ك ٢ثُٔجهر .41
 .9صضوجّْ ثُوُٝضجٕ ثُطٌكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ دجُضْجّ ١ٝوثه ؽٔ٤غ ٗلوجس أػؼجء ثُِؾ٘ز ػِ ٠أّجُ صووٌ٣ثس ٣ؼؼٜج ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ
ُألْٓ ثُٔضقور.
ُ . 10ألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ِّطز ثُو٤جّ ،ػ٘و ثَُِ ،ّٝدوكغ ٗلوجس أػؼجء ثُ٤ٜتز هذَ ّوثه ثُوُٝض ٖ٤ثُطٌك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ضُٜ ٖ٤ج
ٝكوج ُِلوٌر ٛ ٖٓ 9ي ٙثُٔجهر.

ثُٔجهر 43

 ٌٕٞ٣ألػؼجء ثُِؾ٘ز ٝألػؼجء ٤ٛتجس ثُضٞك٤ن ثُنجطز ثُي ٖ٣هو ٣ؼٝ ٕٞ٘٤كوج ُِٔجهر  ،42فن ثُضٔضغ دجُضْ٤ٜالس ٝثالٓض٤جٍثس
ٝثُقظجٗجس ثُٔوًٌر ُِنذٌثء ثٌُِٔل ٖ٤دٜٔٔز ُألْٓ ثُٔضقور ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُلٌٝع ثُض ٢صض٘ج ٍٝىُي ٖٓ ثصلجه٤ز
ثٓض٤جٍثس ثألْٓ ثُٔضقور ٝفظجٗجصٜج.

ثُٔجهر 44
ص٘طذن ثألفٌجّ ثُٔضؼِوز دض٘ل٤ي ٛيث ثُؼٜو ه ٕٝإمالٍ دجإلؽٌثءثس ثُٔوًٌر ك٤ٓ ٢وثٕ فوٞم ثإلْٗجٕ ك ٢أ ٝدٔوضؼ ٠ثُظٌٞى
ثُضؤّ٤ْ٤ز ٝثالصلجه٤جس ثُنجطز دجألْٓ ثُٔضقور ٝثًُٞجالس ثُٔضنظظزٝ ،ال صٔ٘غ ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو ٖٓ ثُِؾٞء إُ٠
إؽٌثءثس أمٌُ ٟضْ٣ٞز َٗثع ٓج ؽذوج ُالصلجهجس ثُو٤ُٝز ثُؼٔ٤ٓٞز أ ٝثُنجطز ثُ٘جكير كٔ٤ج دٜ٘٤ج.

ثُٔجهر 45
صووّ ثُِؾ٘ز إُ ٠ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور ،ػٖ ؽٌ٣ن ثُٔؾِِ ثالهضظجهٝ ١ثالؽضٔجػ ،٢صوٌٌ٣ث ّ٘٣ٞج ػٖ أػٔجُٜج.

ثُؾَء ثُنجِٓ
ثُٔجهر 46
ُ ِ٤ك ٢أفٌجّ ٛيث ثُؼٜو ٓج ٣ؾ ٍٞصؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤و إمالُ ٚدٔج ك٤ٓ ٢غجم ثألْٓ ثُٔضقور ٝهّجص ٌ٤ثًُٞجالس ثُٔضنظظز ٖٓ
أفٌجّ صقوه ثُْٔت٤ُٞجس ثُنجطز دٌَ ٖٓ ٤ٛتجس ثألْٓ ثُٔضقور ٝثًُٞجالس ثُٔضنظظز دظوه ثُْٔجةَ ثُض٣ ٢ض٘جُٜٝج ٛيث ثُؼٜو.

ثُٔجهر 47
ُ ِ٤ك ٢أ ٖٓ ١أفٌجّ ٛيث ثُؼٜو ٓج ٣ؾ ٍٞصؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤و إمالُ ٚدٔج ُؾٔ٤غ ثُشؼٞح ٖٓ فن أط َ٤ك ٢ثُضٔضغ ٝثالٗضلجع
ثٌُجِٓ ،ٖ٤دَٔء ثُقٌ٣ز ،دغٌٝثصٜج ٞٓٝثًهٛج ثُطذ٤ؼ٤ز.

ثُؾَء ثُْجهُ
ثُٔجهر 48
ٛ .1يث ثُؼٜو ٓضجؿ ُضٞه٤غ أ٣ز هُٝز ػؼ ٞك ٢ثألْٓ ثُٔضقور أ ٝػؼ ٞك ٢أ٣ز ًٝجُز ٖٓ ًٝجالصٜج ثُٔضنظظزٝ ،أ٣ز هُٝز ؽٌف
ك ٢ثُ٘ظجّ ثألّجُّٔ ٢قٌٔز ثُؼوٍ ثُو٤ُٝزٝ ،أ٣ز هُٝز أمٌ ٟهػضٜج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور إُ ٠إٔ صظذـ ؽٌكج كٛ ٢يث
ثُؼٜو.
٣ .2نؼغ ٛيث ثُؼٜو ُِضظو٣نٝ .صٞهع طٌٞى ثُضظو٣ن ُو ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.
٣ .3ضجؿ ثالٗؼٔجّ إُٛ ٠يث ثُؼٜو أل٣ز هُٝز ٖٓ ثُو ٍٝثُٔشجً إُٜ٤ج ك ٢ثُلوٌر ٛ ٖٓ 1ي ٙثُٔجهر.
٣ .4وغ ثالٗؼٔجّ دئ٣وثع طي ثٗؼٔجّ ُو ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور.
٣ .5نطٌ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ؽٔ٤غ ثُو ٍٝثُضٝ ٢هؼش ٛيث ثُؼٜو أ ٝثٗؼٔش إُ ٚ٤دئ٣وثع ًَ طي ٖٓ طٌٞى ثُضظو٣ن أٝ
ثالٗؼٔجّ.

ثُٔجهر 49
٣ .1ذوأ ٗل جى ٛيث ثُؼٜو دؼو عالط أش ٖٓ ٌٜصجً٣ل إ٣وثع طي ثالٗؼٔجّ أ ٝثُضظو٣ن ثُنجِٓ ٝثُغالعُ ٖ٤و ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ
ثُٔضقور.
 .2أٓج ثُو ٍٝثُض ٢صظوم ٛيث ثُؼٜو أ ٝص٘ؼْ إُ ٚ٤دؼو إٔ  ٌٕٞ٣هو صْ إ٣وثع طي ثُضظو٣ن أ ٝثالٗؼٔجّ ثُنجِٓ ٝثُغالع ٖ٤ك٤ذوأ
ٗلجى ٛيث ثُؼٜو إٍثء ًَ ٜٓ٘ج دؼو عالط أش ٖٓ ٌٜصجً٣ل إ٣وثػٜج طي صظو٣وٜج أ ٝطي ثٗؼٔجٜٓج.

ثُٔجهر 50
ص٘طذن أفٌجّ ٛيث ثُؼٜو ،ه ٕٝأ ١ه٤و أ ٝثّضغ٘جء ػِ ٠ؽٔ٤غ ثُٞفوثس ثُض ٢صضشٌَ ٜٓ٘ج ثُو ٍٝثالصقجه٣ز.

ثُٔجهر 51
 .1أل٣ز هُٝز ؽٌف كٛ ٢يث ثُؼٜو إٔ صوضٌؿ صؼو٣ال ػِ ٚ٤صٞهع ٗظُ ٚو ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقورٝ .ػِ ٠أعٌ ىُي ٣و ّٞثألٖٓ٤
ثُؼجّ دئدالؽ ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜو دؤ٣ز صؼو٣الس ٓوضٌفز ،ؽجُذج إُٜ٤ج إػالٓ ٚػٔج إىث ًجٗش صقذي ػوو ٓؤصٌٔ ُِوٍٝ
ثألؽٌثف ُِ٘ظٌ ك ٢صِي ثُٔوضٌفجس ٝثُضظ٣ٞش ػِٜ٤ج .كئىث فذي ػوو ثُٔؤصٌٔ عِظ ثُو ٍٝثألؽٌثف ػِ ٠ثألهَ ػوو ٙثألٓ ٖ٤ثُؼجّ
دٌػج٣ز ثألْٓ ثُٔضقورٝ .أ ١صؼو َ٣صؼضٔو ٙأؿِذ٤ز ثُو ٍٝثألؽٌثف ثُقجػٌر ٝثُٔوضٌػز ك ٢ثُٔؤصٌٔ ٣ؼٌع ػِ ٠ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز
ُألْٓ ثُٔضقور إلهٌثً.ٙ
٣ . 2ذوأ ٗلجى ثُضؼو٣الس ٓض ٠أهٌصٜج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور ٝهذِضٜج أؿِذ٤ز عِغ ٢ثُو ٍٝثألؽٌثف كٛ ٢يث ثُؼٜوٝ ،كوج
ُإلؽٌثءثس ثُوّض٣ًٞز ُوٜ٘ٓ ًَ ٟج.
ٓ . 3ض ٠دوأ ٗلجى ثُضؼو٣الس صظذـ َِٓٓز ُِو ٍٝثألؽٌثف ثُض ٢هذِضٜج ،دٔ٘٤ج صظَ ثُو ٍٝثألؽٌثف ثألمٌَِٓٓ ٟز دؤفٌجّ ٛيث
ثُؼٜو ٝدؤ ١صؼوّ َ٣جدن صٌ ٕٞهو هذِض.ٚ
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دظٌف ثُ٘ظٌ ػٖ ثإلمطجًثس ثُض ٢صضْ دٔوضؼ ٠ثُلوٌر  ٖٓ 5ثُٔجهر ٣ ،48نطٌ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور ؽٔ٤غ ثُو ٍٝثُٔشجً
إُٜ٤ج ك ٢ثُلوٌر  ٖٓ 1ثُٔجهر ثُٔيًًٞر دٔج :٢ِ٣
(أ) ثُضٞه٤ؼجس ٝثُضظو٣وجس ٝثإلٗؼٔجٓجس ثُٔٞهػز ؽذوج ُِٔجهر ،48
(ح) صجً٣ل دوء ٗلجى ٛيث ثُؼٜو دٔوضؼ ٠ثُٔجهر ٝ ،49صجً٣ل دوء ٗلجى أ٣ز صؼو٣الس صضْ ك ٢إؽجً ثُٔجهر .51
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ٞ٣ .1هع ٛيث ثُؼٜو ،ثُي ١صضْج ٟٝك ٢ثُقؾ٤ز ٗظٞط ٚدجألّذجٗ٤ز ٝثإلٌِٗ٣َ٤ز ٝثٌُ٤ّٝز ٝثُظ٤٘٤ز ٝثُلٌْٗ٤ز ،كٓ ٢قلٞظجس
ثألْٓ ثُٔضقور.
٣ . 2و ّٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقور دئًّجٍ طٓ ًٞظوهز ٖٓ ٛيث ثُؼٜو إُ ٠ؽٔ٤غ ثُو ٍٝثُٔشجً إُٜ٤ج ك ٢ثُٔجهر .48
_______________________
* فوٞم ثإلْٗجٕٓ :ؾٔٞػز طٌٞى ه٤ُٝز ،ثُٔؾِو ثأل ،ٍٝثألْٓ ثُٔضقورًٞ٣ٞ٤ٗ ،ىً ،1993 ،هْ ثُٔذ٤غ ،Part 1 ,A.94.XIV-Vol.1ص .28

