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انجبة االٔل
ادكبو تًٓٛذٚخ
اعى انوبٌَٕ
يبدح 1
ًٛ ٠ٔٓ٣ج جُوحٗ " ٕٞهحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ُٓ٘س ٣ٝ "1991ؼَٔ ذ ٚذؼى ش ٖٓ ٍٜضحٌ٣م ٗشٍ جُؿٍ٣ىز جٍُْٔ٤س.
انـبء
يبدح 2
ِ٣ـ ٠هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ُٓ٘س .1983
تطجٛن
يبدح 3
ضطرن أقٌحّ ًٛج جُوحٗ ٕٞػِ ٠ئؾٍجءجش جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجُطكٍٝ ١جُؼرؾ ٝجُٔكحًٔس ٝجُؿُجء جُٔطؼِوس ذحُؿٍجتْ جُٔ٘ظٞص
ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س  1991أ ٝأ ١هحٗ ٕٞآنٍ ٓغ ٍٓجػحز أ ١ئؾٍجءجش نحطس ٘٣ض ػِٜ٤ح ك ٢أ ١هحٗ ٕٞآنٍ.
يجبدئ تشاػٗ
يبدح 4
ضٍجػ ٠ػ٘ى ضطر٤ن أقٌحّ ًٛج جُوحٗ ٕٞجُٔرحوب ج٥ض٤س:
أ ٘ٓ /غ جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ٝجؾد ػِ ٠جٌُحكس.
خ /ال ضؿٍٝ ْ٣ال ؾُجء ئال ذ٘ض ضشٍ٣ؼْ ٢حذن.
ؼ /جُٔط ْٜذٍب قط ٠ضػرص ئوجٗط ُٚٝ ٚجُكن ك ٢إٔ  ٌٕٞ٣جُطكٍٓ ١ؼٓٝ ٚكحًٔط ٚذٞؾ ٚػحوٍ ٗٝحؾُ.
و٣ /كظٍ جالػطىجء ػِٗ ٠لّ جُٔطٓٝ ْٜحُٝ ٚال ٣ؿرٍ جُٔط ْٜػِ ٠ضوى ْ٣وُ َ٤ػى ٗلٓٝ ٚال ضٞؾ ٚئُ ٚ٤جُ ٖ٤ٔ٤ئال ك ٢جُؿٍجتْ ؿٍ٤
جُكى٣س جُط٣ ٢طؼِن ذٜح قن نحص ُِـ.ٍ٤
ٛـ٘ٔ٣ /غ جإلػٍجٌ ذحُشٜٞو ذأٝ ١ؾ.ٚ
ٍ٣ / ٝجػ ٠جٍُكن ًِٔح ض ٍٓ٤ك ٢ئؾٍجءجش جُطكٍٝ ١جالْطىػحء ٝال ِ٣ؿأ ُٔٔحٌْس ِْطحش جُؼرؾ ئال ئيج ًحٗص الَٓس.
َ /جُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س  ٢ُٝجُٔؿ٘ ٢ػِ ٚ٤جًُ ١ال .ُٚ ٢ُٝ
ـ٣ /ؿرٍ جُؼٌٍ جُهحص جُٔطٍضد ػِ ٠جُؿٍٔ٣س.
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ؽ٣ /ؿ َٞجُظِف أ ٝجُؼل ٞك ًَ ٢ؾٍٔ٣س ضطؼٖٔ قوح ً نحطح ً ذٔوىجٌ يُي جُكن ٓغ ٍٓجػحز أقٌحّ ؾٍجتْ جُكىٝو.
 /١ضٓطهىّ جُِـس جُؼٍذ٤س ك ٢ؾٔ٤غ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ٣ٝؿ َٞػ٘ى جُؼٌٍٝز جْطهىجّ ُـس أنٍ.ٟ
تلغٛش
يبدح 5
كًٛ ٢ج جُوحٗٓ ٕٞح ُْ ٣وطغ جُٓ٤حم ٓؼ٘ ٢آنٍ:
" جإلوجٌ ١جُشؼر٣ "٢وظى ذ ٚجُشهض جًُ٣ ١ط ٠ُٞجٍُتحْس ك ٢أ ١ئوجٌز أ٤ِٛس أ ٝشؼر٤س أٓ ٝكِ٤س ٓهطظس ذكلع جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ.
"جُطكٍ٣ "١شَٔ ؾٔ٤غ جإلؾٍجءجش جُط ٢ضطهً ٌُِشق ػٖ جُٞهحتغ جُٔطؼِوس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س هرَ جُٔكحًٔس.
"جُطكٍ ١جأل٣ "٢ُٝوظى ذ ٚجُطكٍ ١جًُ٣ ١وغ هرَ كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ُِطأًى ٖٓ طكس جُشرٜس ذؿٍٔ٣س.
"جُطٜٔس" ٣وظى ذٜح جالوػحء ذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٝضشَٔ أ٣ح ً ٖٓ كٍٝع جُطٜٔس جًٍُٔرس]1[.
"وجتٍز جالنطظحص" ٣وظى ذٜح جُكىٝو جُٔكِ٤س جُط٣ ٢رحشٍ كٜ٤ح أ ١ؾٜحَ ؾ٘حتِْ ٢طحض ٚك ٢جألقٞجٍ جُؼحو٣س.
"جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س" ٣وظى ذٜح ٓٞجؾٜس أ ١شهض ذاؾٍجءجش ؾ٘حت٤س ذٓرد جٌضٌحذ ٚكؼال هى ٣شٌَ ؾٍٔ٣س.
"جُشرٜس" ٣وظى ذٜح جُظٖ ذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س هرَ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس.
"جُشٍؽ٣ "٢وظى ذ ٚأ ١كٍو ٖٓ أكٍجو جُشٍؽس ٖٓ أٌ ١ضرس أٌِ٣ ٖٓ ٝق ذٜٔحٓ]2[.ٚ
"جُشٌ٣ "ٟٞوظى ذٜح جالوػحء شلحٛس أً ٝطحذس جُٔوىّ ٖٓ شهض جٌضٌرص جُؿٍٔ٣س ك ٢قو ٚأ ٝكٗ ٢طحم ٓٓث٤ُٞط.ٚ
"جُؼحذؾ جُٔٓث٣ "ٍٞشَٔ أ ١شٍؽ ٢أغ٘حء ض ٚ٤ُٞجُٔٓث٤ُٞس ػٖ ٗوطس شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس.
"كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س" ٣وظى ذ ٚضى ٖ٣ٝجُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجُشٍٝع ك ٢جُطكٍ ١كٜ٤ح.
حع ذٔكٌٔس ؾ٘حت٤س ٓهطظس.
"جُوحػ٣ "٢وظى ذ ٚأ ١ه ٍ
" جُٔطكٍ٣ "١وظى ذ ٚجُشهض جٌُِٔق ذٍطى جُر٤حٗحش ٝضىٜ٘٣ٝح ٝضٍض٤رٜح ٝض٘ل ً٤جإلؾٍجءجش ٝجُطٞؾٜ٤حش جُٔطؼِوس ذحُطكٍ.١
" جُٔكٌٔس" ٣وظى ذٜح جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔر٘٤س كًٛ ٢ج جُوحٗٝ ٕٞجُٔ٘شأز ٝكوح ألقٌحّ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ُٓ٘س  ،1986أ ٝأ١
هحٗ ٕٞآنٍ.
"ًٝحُس جُ٘٤حذس" ٣وظى ذٜح ًٝحُس جُ٘٤حذس جُٔ٘شأز ٝكوح ألقٌحّ ًٛج جُوحٗٝ ٕٞهحٗ ٕٞض٘ظَٝ ْ٤جٌز جُؼىٍ ُٓ٘س .1983
" َ٤ًٝجُ٘٤حذس" ٣وظى ذ ٚجُٔٓطشحٌ جُوحٗ ٢ٗٞجٌُِٔق ذًٞحُس جُ٘٤حذس ٔٓٝحٌْس ِْطحش  ٍ٣َٝجُؼىٍ ك ٢جُشث ٕٞجُؿ٘حت٤س.
" َ٤ًٝجُ٘٤حذس جألػِ٣ "٠وظى ذ َ٤ًٝ ٚجُ٘٤حذس جألػِ ٠وٌؾس ذحُٔكحكظس كإ ُْ ٞ٣ؾى كٍت ّ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذحُٞال٣س.
انجبة انثبَ ٙانثبَٙ
االجٓضح انجُبئٛخ ٔعهطبتٓب
انلظم االٔل
انًذبكى انجُبئٛخ ٔعهطبتٓب  -إَاع انًذبكى انجُبئٛخ
يبدح 6
ضٌ ٕٞجُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س ٖٓ جألٗٞجع جُػٔحٗ٤س ج٥ض٤س:
(أ) جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح.
(خ) ٓكٌٔس جْطث٘حف.
(ؼ) ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س ػحٓس (ٓكٌٔس ٓى٣ٍ٣س).
(و) ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س أٓ( ٠ُٝكٌٔس ؾُت٤س).
(ٛـ) ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س غحٗ٤س (ٓكٌٔس ؾُت٤س).
(ٓ )ٝكٌٔس ؾ٘حت٤س غحُػس (ٓكٌٔس ؾُت٤س).
(َ) ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س شؼر٤س (ٓكٌٔس ٓى٘٣س أ٣ٌ ٝق).
(ـ) أٓ ١كٌٔس ؾ٘حت٤س نحطس ٘٣شثٜح ٌت ّ٤جُوؼحء ذٔٞؾد هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ُٓ٘س  1986أ ٝض٘شأ ذٔٞؾد أ ١هحٗ ٕٞآنٍ.
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عهطبد انًذبكى انجُبئٛخ ٔهؼبتٓب
يبدح 7
)(1ضٌُِٔ ٕٞكحًْ جُؿ٘حت٤س ِْطس جُلظَ جُوؼحت ٢ك ٢جُىػح ٟٝجُؿ٘حت٤س.
)ُ ٌٕٞ٣(2وؼحز جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُِٓطحش ج٥ض٤س ك ٢جُطكٍ:١
أ  /أنً جإلهٍجٌجش.
خ /ضؿى٣ى جُكرّ ألًػٍ ٖٓ غالغس أ٣حّ.
ؼ /جُطلط٤ش جُؼحّ.
ؤٓ /حٌْس ًَ ِْطحش  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ك ٢قحُس ؿ٤حذ ٚػٖ وجتٍز جالنطظحص جُٔؼ٘٤س ٝقط ٠ضوٌٍ جُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س ض ٢ُٞجُطكٍ ١ك٢
جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س أ ٝوجتٍز جالنطظحص.
عهطخ اإلششاف ػهٗ انوؼبح ك ٙانتذش٘
يبدح 8
ضٌِْ ٕٞطس جإلشٍجف ػِ ٠جُوؼحز ك ٢جُطكٍ:١
(أ) ٍُتٓ ّ٤كٌٔس جالْطث٘حف ٝيُي ػِ ٠جُوؼحز ذحُٔكحًْ جُط ٢ضوغ ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
(خ) ُوحػ ٢جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس ٝيُي ػِ ٠هؼحز جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جألٝ ٠ُٝجُػحٗ٤س ٝجُػحُػس جُط ٢ضوغ ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
(ؼ) ُوحػ ٢جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جألٝ ٠ُٝيُي ػِ ٠هؼحز جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُشؼر٤س جُط ٢ضوغ ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
(و ) ٝكن ٓح ٣وٌٍ ٌت ّ٤جُوؼحء أ ٝجُوحٗ ٕٞك ٢شإٔ هؼحز جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُهحطس.
عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ انؼبيخ
يبدح 9
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس إٔ ضٞهغ أ ١ػوٞذس أ ٝؾُجء ٓٔح ٘٣ض ػِ ٚ٤جُوحٗ.ٕٞ
هحع ذحُٔكٌٔس جُؼِ٤ح أ ٝذٔكٌٔس جالْطث٘حف ِْطس جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس.
)ٓ ٌَُ ٌٕٞ٣(2كٌٔس ٖٓ
ٍ
عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ األٔنٗ
يبدح 10
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جألٓ ٠ُٝح ُْ ض٘ظٍ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئ٣ؿحَ٣ح ً إٔ ضٞهغ أ ١ػوٞذس أ ٝؾُجء ٓٔح ٘٣ض ػِ ٚ٤جُوحٕٗٞ
ْ ٟٞجإلػىجّ.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جأل ٠ُٝئيج ٗظٍش جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئ٣ؿحَ٣ح ً إٔ ضٞهغ أ٣ح ً ٖٓ جُؿُجءجش ج٥ض٤س:
أ  /جُٓؿٖ ٓىز ال ضؿحْ٘ َٝس.
خ /جُـٍجٓس ذٔح ال ٣ؿح َٝجُٔرِؾ جًُ٣ ١كىوُٜ ٙح ٌت ّ٤جُوؼحء.
ؼ /جُؿِى ذٔح ال ٣ؿح َٝغٔحٗ ٖ٤ؾِىز.
و  /جإلذحوز.
ٛـ /جُطؼ٣ٞغ ٝضىجذ ٍ٤جٍُػح٣س ٝجإلطالـ.
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عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ انثبَٛخ
يبدح 11
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُػحٗ٤س ٓح ُْ ض٘ظٍ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئ٣ؿحَ٣ح ً إٔ ضٞهغ أ٣ح ً ٖٓ جُؿُجءجش ج٥ض٤س:
أ  /جُٓؿٖ ٓىز ال ضؿحْ َٝرغ ْ٘ٞجش.
خ /جُـٍجٓس ذٔح ال ٣ؿح َٝجُٔرِؾ جًُ٣ ١كىوُٜ ٙح ٌت ّ٤جُوؼحء.
ؼ /جُؿِى.
و  /جُٔظحوٌز,.
ٛـ /جإلذحوز.
 / ٝئؿالم جُٔكَ.
َ  /جُطؼ٣ٞغ ٝضىجذ ٍ٤جٍُػح٣س ٝجإلطالـ.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُػحٗ٤س ئيج ٗظٍش جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئ٣ؿحَ٣ح ً إٔ ضٞهغ أ٣حً ٖٓ جُؿُجءجش ج٥ض٤س]3[:
أ  /جُٓؿٖ ٓىز ال ضؿحْ َٝطس جش.ٍٜ
خ /جُـٍجٓس ذٔح ال ٣ؿح َٝجُٔرِؾ جًُ٣ ١كىوُٜ ٙح ٌت ّ٤جُوؼحء.
ؼ  /جُؿِى ذٔح ال ٣ؿح َٝأٌذؼ ٖ٤ؾِىز.
و  /جإلذحوز.
ٛـ /جُطؼ٣ٞغ ٝضىجذ ٍ٤جٍُػح٣س ٝجإلطالـ.
عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ انثبنثخ
يبدح 12
)(1ال ض٘ظٍ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُػحُػس جُىػح ٟٝجُؿ٘حت٤س ئال ئ٣ؿحَ٣ح ً ٣ٝؿُٜ َٞح إٔ ضٞهغ أ٣ح ً ٖٓ جُؿُجءجش ج٥ض٤س:
أ  /جُٓؿٖ ٓىز ال ضؿح َٝأٌذؼس جش.ٍٜ
خ /جُـٍجٓس ذٔح ال ٣ؿح َٝجُٔرِؾ جًُ٣ ١كىوُٜ ٙح ٌت ّ٤جُوؼحء.
ؼ /جُؿِى ذٔح ال ٣ؿح َٝأٌذؼ ٖ٤ؾِىز.
و  /جإلذحوز.
ٛـ /جُطؼ٣ٞغ ٝضىجذ ٍ٤جٍُػح٣س ٝجإلطالـ.
عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ انشؼجٛخ
يبدح 13
ضٌُِٔ ٕٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُشؼر٤س جُِٓطحش جإل٣ؿحَ٣س جُٔوٌٍز ُِٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جأل ٠ُٝأ ٝجُػحٗ٤س أ ٝجُػحُػس ٝكوح ألٍٓ ضأْٜٓ٤ح.
عهطبد انًذكًخ انجُبئٛخ انخبطخ
يبدح 14
ضٌُِٔ ٕٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُهحطس جُِٓطحش جُط٣ ٢كىوٛح جُوحٗ ٕٞأ ٝأٍٓ ضأْٜٓ٤ح.
انغهطبد انوؼبئٛخ انًؤهتخ
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يبدح 15
٣ؿٍُ َٞت ّ٤جُوؼحء إٔ ٘ٔ٣ف ذظلس ٓإهطس ِْطحش ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س ألٞٓ ١ظق ػحّ أ ٝأ ١شهض ٍ٣ج ٙأٛالً ُٔرحشٍز جألػٔحٍ
جُوؼحت٤س ٝيُي ٓغ ٍٓجػحز أقٌحّ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ُٓ٘س .1986
عهطبد انًذكًخ ك ٙتٕهٛغ جًهخ يٍ انجضاءاد
يبدح 16
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضٞهغ ؾِٔس ٖٓ جُؿُجءجش جُط ٢ضِٔي ضٞه٤ؼٜح ػِ ٠أ ١شهض ٣ىجٕ كٓ ٢كحًٔس ٝجقىز ػٖ ؾٍٔ٣ط ٖ٤أٝ
أًػٍ ٝيُي ٓغ ٍٓجػحز جُٔحوز  ٖٓ )5( 33جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س )1991
)(2ك ٢قحُس جُكٌْ ذحُٓؿٖ ٝكوح ألقٌحّ جُر٘ى ( )1ضٍٓ ١جُؼوٞذحش ذحُططحذغ ٓح ُْ ضوٌٍ جُٔكٌٔس ؿ ٍ٤يُي.
انلظم انثبَٙ
انُٛبثخ انجُبئٛخ ٔعهطبتٓب
تكٕ ٍٚانُٛبثخ انجُبئٛخ
يبدح 17
)(1ضطٌ ٕٞجُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س ٖٓ:
أ  ٍ٣َٝ /جُؼىٍ.
خًٝ /الء جُ٘٤حذس.
)َٝ َ٤ًٝ ٖٓ ًَ ٌٕٞ٣(2جٌز جُؼىٍ ٝجُٔىػ ٢جُؼحّ ٌٝت ّ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذحُٞال٣س ذكٌْ ٓ٘ظر٤ٗ َ٤ًٝ ٚحذس.
إَشبء ٔكبالد انُٛبثخ ٔتُظًٓٛب
يبدح 18
)(1ض٘شأ ًٝحالش جُ٘٤حذس ذٔٞؾد أٝجٍٓ ضأْ٣ ّ٤ظىٌٛح  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٣ٝكىو ٓى ١جنطظحطٜح جٌُٔحٗ٣ٝ ٢ؿ ُٚ َٞإٔ ٘٣شة
ًٝحالش ٗ٤حذس ٓطهظظس أل ٖٓ ١أٗٞجع جُؿٍجتْ.
)٣(2ظىٌ  ٍ٣َٝجُؼىٍ جُِٞجتف جُالَٓس ُط٘ظ ْ٤ػَٔ ًٝحالش جُ٘٤حذس ٝٝػغ ٤ٛحًِٜح ٝوٌؾحش أػؼحتٜح ٝػالهحض.ْٜ
عهطبد انُٛبثخ انجُبئٛخ
يبدح 19
ضٌ٤ُِ٘ ٕٞحذس جُؿ٘حت٤س ِْطس جإلشٍجف ػِ ٍ٤ْ ٠جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝضٞؾ ٚ٤جُطكًٍٔ ١ح ضهطض ذطٞؾ ٚ٤جُطٜٔس ٝذٔرحشٍز جالوػحء
أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س.
يُخ عهطبد ٔكبنخ انُٛبثخ
يبدح 20
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٣ؿ ٍ٣َُٞ َٞجُؼىٍ إٔ ٘ٔ٣ف ِْطحش ًٝحُس جُ٘٤حذس ك ٢جُطكٍ ١أل ١شهض أُ ٝؿ٘س ٓط ٢هىٌ إٔ ك ٢يُي ضكو٤وح ً ُِؼىجُس.
تأٛٚذ هشاساد ٔكبنخ انُٛبثخ ٔاعتئُبكٓب
يبدح 21
)ٍ٣(1كغ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس هٍجٌ ٙذشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئٌُ ٠ت ٚٓ٤جُٔرحشٍ كايج أ٣ىٍ٣ ٙكغ ٍُت ّ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذحُٞال٣س.
)ٓ٣(2طأٗق هٍجٌ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ذٍكغ كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س أ ٝذٍكغ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس ٝهٍجٌ ٙأ ٝجُؼرؾ جُٔو٤ى ُِكٍ٣س ك ٢جُ٘لّ أٝ
جُٔحٍ ٍُت ٚٓ٤جُٔرحشٍ]4[.
)ٓ٣(3طأٗق جُوٍجٌ جُٜ٘حتًُٞ ٢حُس جُ٘٤حذس جُٔطؼِن ذكؿُ جألٓٞجٍ ُوحػٓ ٢كٌٔس جالْطث٘حف.
انلظم انثبنث
انششؽخ انجُبئٛخ ٔششؽخ انغجٌٕ ٔعهطبتًٓب
تكٕ ٍٚششؽخ انجُبٚبد انؼبيخ
يبدح 22
ضطٌ ٕٞهٞجش شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس ػِ ٠جُٞؾ ٚجُٞجٌو هحٗ ٕٞهٞجش جُشٍؽس ُٓ٘س.1999
انششؽخ انوؼبئٛخ
يبدح 23
)٣23-(1هظض  ٍ٣َٝجُىجنِ٤س ذؼى جُطشحٓ ٌٝغ ٌت ّ٤جُوؼحء هٞز ٖٓ جُشٍؽس ُِِٓطس جُوؼحت٤س ٣ٝكىو أكٍجوٛح ٌٝضر.ْٜ
)(2ضهطض جُشٍؽس جُوؼحت٤س ذحُٔٓحتَ ج٥ض٤س:
(أ) جُطكؼُِ ٍ٤ؿِٓحش.
(خ)ػرؾ جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ ك ٢جُٔكحًْ.
(ؼ) ض٘ل ً٤جُؼوٞذحش جُط ٢ضًِٜٞح ئُٜ٤ح جُٔكحًْ.
(و )ض٘ل ً٤جألٝجٍٓ ٝجُطٞؾٜ٤حش جُط ٢ضظىٌٛح جُٔكحًْ.
(ٛـ)أٜٓ ١حّ هحٗ٤ٗٞس أنًٍِٜٞ٣ ٟح ئُٜ٤ح ٌت ّ٤جُوؼحء.
)(3ضٔحٌِ جُشٍؽس جُوؼحت٤س جنطظحطحضٜح ذحُر٘ى ( )2ضكص ئٍٓز ٌت ّ٤جُوؼحء.
اختظبطبد ششؽخ انجُبٚبد انؼبيخ
يبدح 24
ضٌُ ٕٞشٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس جالنطظحطحش ج٥ض٤س:
(أ) ضِو ٢جُرالؿحش ك ٢جُؿٍجتْ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُؿى ٍٝجُػحٗ ٢جُِٔكن ذًٜج جُوحٗ.ٕٞ
(خ) جُو٤حّ ذحُطكٍ٣حش جُؿ٘حت٤س ضكص ئشٍجف ٝضٞؾٜ٤حش جُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س أ ٝجُوؼحء ذكٓد جُكحٍ.
(ؼ) ض٘ل ً٤جألقٌحّ ٝجألٝجٍٓ جُوؼحت٤س أ ٝأ ١أقٌحّ أ ٝهٍجٌجش هحٗ٤ٗٞس طحوٌز ٖٓ جُٔكٌٔس أ ٝجُ٘٤حذس أ ٝأِْ ١طس ٓهطظس
أنٍ.ٟ
(و) جُو٤حّ ذأػٔحٍ جُٓؿٝ ٕٞو ٌٝجٍُػح٣س ٝجُٔظكحش ٝقلع أٜٓ٘ح ٌٝػح٣س ُٗالتٜح..
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(ٛـ) ضوى ْ٣جُىػح ٟٝجُؿ٘حت٤س ُِٔكحًْ جُؿ٘حت٤س ٝكن ضٞؾٜ٤حش ًٝحُس جُ٘٤حذس.
( )ٝجإلكٍجؼ ك ٢جُؿٍجتْ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُؿى ٍٝجُػحُع جُِٔكن ذًٜج جُوحٗ.ٕٞ
عهطبد ششؽخ انجُبٚبد انؼبو
يبدح 25
ٓغ ٍٓجػحز أقٌحّ جُٔحوضًٛ ٖٓ 24 ٝ 23 ٖ٤ج جُوحٗٝ ٕٞكْ ٢ر َ٤ض٘ل ً٤أقٌحّ ًٛج جُوحٗ ٕٞضٌُ ٕٞشٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس جُِٓطحش
ج٥ض٤س:
(أ ) جُطكٍٝ ١كوح ً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
(خ) جُورغ ٝكوح ً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
ً
(ؼ) ئؿالم جُطٍم ٝجألٓحًٖ جُؼحٓس ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز ًٛ ٖٓ 128ج جُوحٗ,ٕٞ
(و ) جُطلط٤ش ٝجُؼرؾ ٝجُطكٍٝ ٍ٣كن ضٞؾٜ٤حش جُ٘٤حذس أ ٝجُوؼحء ذكٓد جُكحٍ.
(ٛـ) أنً جُطؼٜىجش ٝجُؼٔحٗحش ٝكوحً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
(َ) ؽِد جُؼ ٖٓ ٕٞأ ١شهض ُٔ٘غ ٝهٞع أ ١ؾٍٔ٣س أ ٝػرطٜح.
عهطبد انؼبثؾ األػهٗ ٔانؼبثؾ انًغئٕل
يبدح 26
)٣(1ؿُ َٞؼحذؾ جُشٍؽس جُؿ٘حت٤س جألػِ ٠ك ٢أ ١وجتٍز ٓكِ٤س إٔ ٣رحشٍ يجش جُِٓطحش جُط٣ ٢رحشٍٛح جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞػٖ ٗوطس
شٍؽس ك ٢ضِي جُىجتٍز.
)٣(2رحشٍ جُؼحذؾ جُٔٓثِْ ٍٞطحش جإلشٍجف ػِ ٠جُطكٍ ١ؽروحً ألقٌحّ جُٔحوز  19ك ٢قحُس ؿ٤حخ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ٝجُوحػُٚٝ ٢
ك ٢يُي ٓرحشٍز ِْطحض ٚجُٔطؼِوس ذلطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس ِْٝطحش جُؼرؾ.
(٣وظى ذـ٤حخ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢أٗ٣ ُْ ٚطْ ضؼ٤ٗ َ٤ًٝ ٖ٤٤حذس أ ٝهحػ ٢أطالً أ ٝؿحذح ؿ٤حذح ً كؼِ٤حً ٓإهطحً ذٓرد جإلؾحَز أٝ
جٍُٔع أ ٝألْ ١رد آنٍ ٣ ُْٝطْ ضؼ ٖ٤٤ذى َ٣أل.ْٜ٘ٓ ١
عهطبد ششؽخ انغجٌٕ
يبدح 27
ٓغ ٍٓجػحز جألقٌحّ جُهحطس ذط٘ل ً٤جُؼوٞذحش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كًٛ ٢ج جُوحٗ ٕٞضهطض شٍؽس جُٓؿ ٕٞذحُٔٓحتَ ج٥ض٤س:
أ  /ض٘ل ً٤ػوٞذحش جإلػىجّ ٝجُوطغ ٝجُٓؿٖ ٝأ ١ػوٞذس أنٍ ًَٞ٣ ٟئُٜ٤ح أٍٓ ض٘لًٛ٤ح ٖٓ جُٔكٌٔس.
خ /ض٘ل ً٤أٝجٍٓ جُكرّ جُط ٢ض ًَٞئُٜ٤ح ٖٓ جُٔكٌٔس أ ٝجُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س.
تلتٛش انغجٌٕ
يبدح 28
٣ؿُِ َٞوحػ ٢أ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس قٓد جالنطظحص ون ٍٞجُٓؿٖ ٝضلط٤شٝ ٚجُٞهٞف ػِ ٠أقٞجٍ جُُ٘الء.
انلظم انشاثغ
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دائشح االختظبص
االختظبص انًكبَٙ
يبدح 29
)(1ضؿٍ ٟجُطكٍ٣حش ٝجُٔكحًٔس ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س أٓحّ جُشٍؽس جُؿ٘حت٤س أًٝ ٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس جُطٝ ٢هؼص جُؿٍٔ٣س ك ٢وجتٍز
جنطظحطٜح.
)(2ضؼطرٍ جُؿٍٔ٣س ٝجهؼس ك ٢وجتٍز جالنطظحص ك ٢أ ٖٓ ١جُكحالش ج٥ض٤س]5[ :
أ  /جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ًِ٤ح ً أ ٝؾُت٤حً ك ٢وجتٍز جالنطظحص.
خٝ /ؾٞو أغٍ ظحُِ ٍٛؿٍٔ٣س كٌٓ ٢حٕ وجنَ وجتٍز جالنطظحص.
ؼ /ئيج ًحٗص جُؿٍٔ٣س ٓطلٍػس ٖٓ ؾٍٔ٣س أطِ٤س جٌضٌرص وجنَ وجتٍز جالنطظحص.
و  ًٕٞ /أ ١شهض جٌضٌرص ػى ٙجُؿٍٔ٣س أٓ ٝحٍ جٌضٌرص ذشأٗ ٚجُؿٍٔ٣س هى ٗوَ ئُ ٠وجتٍز جالنطظحص ذْٞحؽس جُؿحٗ ٢أ ٝأ١
شهض ٣ؼِْ ذحُؿٍٔ٣س.
ٛـٝ /ؾٞو جُشحً ٢أ ٝجُٔط ْٜأٝ ٝؾٞو أٓ ١حٍ جٌضٌرص ذشأٗ ٚجُؿٍٔ٣س ك ٢وجتٍز جالنطظحص ٓط ٢هىٌش ًٝحُس جُ٘٤حذس جُٔهطظس
إٔ ٖٓ جألٝكن أال ٍ٣و جُطكٍُِ ١ىجتٍز جُطٝ ٢هؼص كٜ٤ح جُؿٍٔ٣س.
)٣(3ؿ َٞألٓٓ ١طشحٌ هحٗ ٢ٗٞإٔ ٣رحشٍ ِْطحش  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ٝأل ١هحػ ٢إٔ ٣رحشٍ جُِٓطحش جًُُٔٞٞس ُِوؼحز ك ٢جُطكٍ١
ٝجُؼرؾ ٝيُي ك ٢أٌٓ ١حٕ جضلن ٝؾٞو ٙك َ٤ًٝ ٌٖ٣ ُْٝ ٚ٤جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢جُٔهطض ٓٞؾٞوجً.
عهطخ ٔكٛم انُٛبثخ ك ٙتذٕٚم انتذش٘
يبدح 30
)٣(1ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس ٓطٓ ٠ح ضِو ٢ػِٔح ً ذأ ١ؾٍٔ٣س ٝهىٌ إٔ ٖٓ جألٝكن ؽروح ُألٝجٍٓ جُٔ٘ظٔس ُالنطظحص أُ ٝط٣َٞغ جُؼَٔ
ئؾٍجء جُطكٍ ١كٜ٤ح ذْٞحؽس أًٝ ١حُس ٗ٤حذس أنٍ ٟإٔ ٣ك َ٤جُطكٍ ١ئُٜ٤ح.
)٣(2ؿٍُ َٞت ّ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذحُٞال٣س أ ٝجُٔىػ ٢جُؼحّ إٔ ٣ظىٌ أٍٓجً
ضكٍ ٖٓ ًٝحُس ٗ٤حذس ئُ ٠أنٍ ٟوجنَ وجتٍز
أ١
َ
ذطك٣ٞ
ٍ
جنطظحطٓ ٚطٓ ٠ح هىٌ إٔ ك ٢يُي ضكو٤ن ُِؼىجُس.
)٣(3ؿ ٍ٣َُٞ َٞجُؼىٍ ضك َ٣ٞأ ١ضكٍ ٖٓ ًٝحُس ٗ٤حذس ئُ ٠أنٍ ٟوجنَ جُٓٞوجٕ ٓط ٢هىٌ إٔ ك ٢يُي ضكو٤ن ُِؼىجُس
عهطخ انًذكًخ ك ٙتذٕٚم انذػبٖٔ انجُبئٛخ
يبدح 31
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس ٓط ٢أقِ٤ص ئُٜ٤ح وػ ٟٞؾ٘حت٤س ُِٔكحًٔس ذْٞحؽس ًٝحُس جُ٘٤حذس ٝهىٌش ؽروح ً ُألٝجٍٓ جُٔ٘ظْ ُالنطظحص أٝ
ض٣َٞغ جُؼَٔ إٔ ٖٓ جألٝكن إٔ ضط ٠ُٞجُٔكحًٔس ٓكٌٔس أنٍ ٟإٔ ضك َ٤جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئُٜ٤ح
)٣(2ؿٍُ َٞتٓ ّ٤كٌٔس جالْطث٘حف أ ٝهحػ ٢جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس إٔ ٣ظىٌ أٍٓجً ذطك َ٣ٞأ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س ٖٓ ٓكٌٔس ئُ٠
أنٍ ٟوجنَ وجتٍز جنطظحطٓ ٚط ٢هىٌ إٔ ك ٢يُي ضكو٤وح ً ُِؼىجُس.
ً
)٣(3ؿٍُ َٞت ّ٤جُوؼحء ضك َ٣ٞأ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س ٖٓ ٓكٌٔس ئُ ٠أنٍ ٟوجنَ جُٓٞوجٕ ٓط ٢هىٌ إٔ ك ٢يُي ضكو٤وح ُِؼىجُس.
ػذو ثطالٌ اإلجشاءاد ثغجت االختظبص
يبدح 32
ال ضرطَ أ ١ئؾٍجءجش ؾ٘حت٤س جضهًش أٓحّ ًٝحُس ٗ٤حذس أٓ ٝكٌٔس ُٔكغ أٜٗح ٝكوح ً ُِوٞجػى جُٔر٘٤س كًٛ ٢ج جُلظَ ًحٕ ٘٣رـ٢
جضهحيٛح أٓحّ ًٝحُس ٗ٤حذس أٓ ٝكٌٔس أنٍٓ ٟط ٢جضهًش ذكٖٓ ٗ٤س.
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انجبة انثبنث  -انذػٕٖ انجُبئٛخ ٔانتذش٘ كٓٛب
انلظم األٔل
انذػٕٖ انجُبئٛخ
كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 33
ضلطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ذ٘ح ًء ػِ ٠ػِْ ُى ٟجُشٍؽس جُؿ٘حت٤س أ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس أ ٝذ٘حء ػِٓ ٠ح ٍ٣كغ ئُ ٠أٜٔ٣ح ٖٓ ذالؽ أ ٝشٌ.ٟٞ
دن سكغ انجالؽ ٔانشكٕٖ
يبدح 34
)ٍ٣(1كغ جُرالؽ ٖٓ أ ١شهض ٌِٓق ذكلع جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ أ ٖٓ ٝأ ١شهض ك ٢جُؿٍجتْ جُط٣ ٢طؼِن ذٜح قن ػحّ.
)(2ضٍكغ جُشٌ ٖٓ ٟٞجُشهض جًُ ١جٌضٌرص جُؿٍٔ٣س ك ٢قو ٚأ ٝكٗ ٢طحم ٓٓث٤ُٞط ٚأٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘ ٚكايج ًحٕ جًُ ١جٌضٌرص
جُؿٍٔ٣س ك ٢قو ٚطـٍ٤جً أٓ ٝظحذح ً ذؼحٛس ػوِ٤س ؾحَ ُ ٚ٤ُٞإٔ ٍ٣كغ جُشٌ٤ٗ ٟٞحذس ػ٘.ٚ
توٛٛذ كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 35
ال ٣ؿ َٞكطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س:
أ /ذْٞحؽس جُشٍؽس جُؿ٘حت٤س ئال ذايٕ ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ك ٢جُؿٍجتْ ج٥ض٤س:
أٝالً:جُط ٢ال ٣ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ.
غحٗ٤حً:جُٔطؼِوس ذٔٞظق ػحّ.
خ /ئال ذ٘حء ػِ ٠ئيٕ ئيج ًحٗص ٖٓ جُؿٍجتْ ج٥ض٤س:
أٝالً:جُٔهِس ذٓ ٍ٤جُؼىجُس ،ئال ذايٕ ٖٓ جُٔكٌٔس.
غحٗ٤حً:جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُط٘حٍَ جُهحص ئال ٖٓ طحقد جُكن أٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘.ٚ
غحُػحً:جُط٘٣ ٢ض أ ١هحٗ ٕٞػِ ٠جشطٍجؽ جإليٕ كٜ٤ح ٖٓ جُؿٜس جُط٣ ٢كىٛح جُوحٗ.ٕٞ
ؼ /كٞٓ ٢جؾٜس أ ١شهض ٣طٔطغ ذكظحٗس ئؾٍجت٤س أٞٓ ٝػٞػ٤س ئال ٝكوح ً القٌحّ جُوحٗ ٕٞجًُٗ ١ض ػِٜ٤ح.
انتُبصل انخبص
يبدح 36
)٣(1ؿُِٔ َٞؼٍ ٌٝأ ٝطحقد جُٔظِكس أ ٚ٤ُٝ ٝئيج ًحٕ طـٍ٤جً أٓ ٝظحذح ً ذؼحٛس ػوِ٤س جُط٘حٍَ ػٖ قو ٚجُهحص ك ٢جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤س ذحُؼل ٞأ ٝجُظِف ك ٢أٝ ١هص هرَ إٔ ٣ظىٌ كٜ٤ح قٌْ ٜٗحتٓ ٢غ ػىّ جإلنالٍ ذحُكن جُؼحّ.
)٣(2ؿُِٔ َٞؼٍ ٌٝأ ٚ٤ُٝ ٝجُط٘حٍَ ػٖ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ك ٢قحُس جُؿٍجتْ جُٔىٌؾس ذحُؿى ٍٝجأل ٍٝجُِٔكن ذًٜج جُوحٗ ٕٞشٍ٣طس
إٔ  ٌٕٞ٣جُؼٌٍ هحطٍجً ػِ.ٚ٤
)(3ضو ّٞجُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س ٓوحّ جُٔؼٍ ٌٝأ ٝطحقد جُٔظِكس ق٤ػٔح ضؼحٌػص ٓغ ٓظِكس .ٚ٤ُٝ
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اَوؼبء انذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 37
)(1ض٘وؼ ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ذأ ٖٓ ١جألْرحخ ج٥ض٤س:
أ  /طى ٌٝهٍجٌ ذاٜٗحتٜح ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ذٓرد ٝكحز جُٔط ْٜأ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠جُط٘حٍَ جُهحص ػٖ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
خ /طى ٌٝقٌْ ٜٗحت ٢كٜ٤ح ذحُرٍجءز أ ٝذحإلوجٗس.
ؼ  /طى ٌٝهٍجٌ ٓٓرد ٖٓ ًٝحُس جُ٘٤حذس ذٍكغ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس أ ٝذشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
و  /طى ٌٝهٍجٌ ٓٓرد ٖٓ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ذٞهق جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
ٛـ /طى ٌٝهٍجٌ ٖٓ جُٔكٌٔس ذشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
 / ٝطى ٌٝهٍجٌ ٖٓ ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ذحُؼل ٞجُؼحّ جًُ٣ ١شَٔ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
)(2ئيج جٗوؼص جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ذأ ٖٓ ١جألْرحخ جًًٌُٔٞز ك ٢جُر٘ى ( )1كال ٣ؿ َٞكطف وػ ٟٞؾ٘حت٤س أنٍٓ ٟإْٓس ػِ ٠يجش
جُٞهحتغ ئال ك ٢قحُس ػىّ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس أ ٝشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
انتوبدو انًغوؾ نهذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 38
)(1ال ٣ؿ َٞكطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ك ٢جُؿٍجتْ يجش جُؼوٞذحش جُطؼُ٣ٍ٣س ئيج جٗوؼص ٓىز جُطوحوّ ذىءجً ٖٓ ضحٌ٣م ٝهٞع جُؿٍٔ٣س
:٢ٛٝ
أ /ػشٍ ْ٘ٞجش ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س ٓؼحهد ػِ ٠جٌضٌحذٜح ذحإلػىجّ أ ٝذحُٓؿٖ ػشٍ ْ٘ٞجش كأًػٍ.
خ /نّٔ ْ٘ٞجش ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س ٓؼحهد ػِ ٠جٌضٌحذٜح ذحُٓؿٖ جًػٍ ٖٓ ْ٘س ٝجقىز.
ؼْ٘ /طحٕ ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س أنٍ.ٟ
)٘٣(2وطغ ٍْ٣حٕ ٓىز جُطوحوّ ٓطٓ ٠ح كطكص جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
انلظم انثبَٙ
انتذش٘
انلشع االٔل  -ادكبو ػبيخ
تٕن ٙانتذش٘
يبدح 39
) ٌٕٞ٣(1جُطكٍ ١ذْٞحؽس ذْٞحؽس جُشٍؽس ضكص ئشٍجف ٝضٞؾٜ٤حش ًٝحُس جُ٘٤حذس ٝكوحً القٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
) َ٤ًُٞ(2جُ٘٤حذس إٔ ٣رحشٍ جُطكٍ ١أٓ٣ ٝطٌِٔ ٚذ٘لٓ ٚئيج وػص جُؼٌٍٝز ئُ ٠يُيٝ ،ضٌ ُٚ ٕٞك ٢يُي ٓرحشٍز ٝظحتق جُٔطكٍ١
ٔٓٝحٌْس ِْطحض.ٚ
انتُذ ٙػٍ تٕن ٙانتذش٘
يبدح 40
ال ٣ؿُِ َٞؼحذؾ جُٔٓث ٍٞأ َ٤ًُٞ ٝجُ٘٤حذس إٔ ٣ط ٠ُٞجُطكٍ ١ك ٢أ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س  ٞٛ ٌٕٞ٣ؽٍكحً كٜ٤ح أ ٝضٌ ُٚ ٕٞكٜ٤ح ٓظِكس
نحطس.
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يذؼش انتذش٘
يبدح 41
 ٌٕٞ٣جُطكًٍ ١طحذسً ٣ٝؿ َٞذٔٞجكوس ًٝحُس جُ٘٤حذس إٔ ٓٓ ٌٕٞ٣ؿال ًأٓ ٝظٌٞجً ذأِ٤ْٝ ١س ػِ ٠إٔ ضٌ ُٚ ٕٞنالطس ٌٓطٞذس.
يشتًالد يذؼش انتذش٘
يبدح 42
٣شطَٔ ٓكؼٍ جُطكٍ ١ػِ ٠ج٥ض:٢
أ  /أ ١ضكٍ٣حش أ٤ُٝس.
خ /أهٞجٍ جُٔرِؾ أ ٝجُشحً.٢
ؼ /أهٞجٍ جُشٜٞو.
و /أهٞجٍ جُٔط.ْٜ
ٛـ /أ ١ضوحٌُٜ ٍ٣ح طِس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٓٞػٞع جُطكٍ.١
 / ٝهٍجٌ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس.
َ  /أ ١ئؾٍجءجش ضطهً ك ٢جُطكٍ.١
ـ  /أ ١هٍجٌ ًُٞحُس جُ٘٤حذس ذشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
ؽ  /نالطس جُطكٍٝ ١هٍجٌ جٍُكغ ُِٔكحًٔس.
دظش انتأثٛش ػهٗ انتذش٘
يبدح 43
)(1ال  ُِّ٣جُشهض جًُ٣ ١ىُ ٢ذأهٞجُ ٚك ٢جُطكٍ ١ذكِق جُ ٖ٤ٔ٤ػِ ٠أٗ٣ ٚؿ َٞضٞؾ ٚ٤جُ٣ ُٖٔ ٖ٤ٔ٤وىّ ذالؿح ٍ أ ٝشٌ.ٟٞ
)(2ال ٣ؿُِٓ َٞطحش جُطكٍ ١أ ٝأ ١شهض آنٍ جُطأغ ٍ٤ػِ ٠أ ١ؽٍف ك ٢جُطكٍ ١ذحإلؿٍجء أ ٝجإلًٍج ٙأ ٝجأليُ ٟكِٔ ٚػِ٠
جإلوالء ذأ ١أهٞجٍ أٓ ٝؼِٓٞحش أ ٝجالٓط٘حع ػٖ يُي.
انلشع انثبَٙ
إجشاءاد كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ
كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ أيبو انششؽخ ك ٙانجشائى انت٘ ٙ
يبدح 44
) (1ئيج ضٞجكٍش ُى ٟجُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞأٓ ١ؼِٓٞحش ؾؼِط٣ ٚشطر ٚك ٢جٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٣ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ كؼِ ٚ٤كطف
جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
) (2ئيج ٌكغ ئُ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذالؽ أ ٝشٌ ٟٞػٖ ٝهحتغ ضش ٍ٤ئُ ٠جٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٣ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ كِ ٚإٔ ٣وّٞ
ذطكٍ ١أُ ٢ُٝالْط٤ػحم ٖٓ جُٞهحتغ أ ٝجالشطرح ٙأ ٝإٔ ٣لطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،أٓح ئيج جهط٘غ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذإٔ ٝهحتغ جُرالؽ أٝ
جُشٌٓ٤ُ ٟٞص طك٤كس أ ٝال ضشٌَ شرٜس ذؿٍٔ٣س ك٤ؿ ُٚ َٞإٔ ٍ٣كغ كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ػِ ٠إٔ ٣هطٍ جُٔرِؾ أ ٝجُشحً٢
ذكو ٚكٌ ٢كغ جألٍٓ ئًُٝ ٠حُس جُ٘٤حذس.
) (3ئيج هٌٍ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞكطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س كؼِ ٚ٤ه٤ى نالطس جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ك ٢وكطٍ جُىػح ٟٝجُؿ٘حت٤س ٝػًًُِ ٚ٤ي
ضى ٖ٣ٝق٤ػ٤حش جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجُطكٍ ١جأل ٢ُٝكٓ ٢كؼٍ جُطكٍٝ ١ضالٝض ٚػِ ٠جُٔرِؾ أ ٝجُشحًٞ٤ُ ٢هغ ػِ.ٚ٤
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كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ أيبو انششؽخ ك ٙانجشائى انت ٙل
يبدح 45
) (1ئيج ضٞجكٍش ُى ١جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞأٓ ١ؼِٓٞحش أٌ ٝكغ ئُ ٚ٤ذالؽ أ ٝشٌ ٟٞؾؼِط٣ ٚشطر ٚك ٢جٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ال ٣ؿ َٞكٜ٤ح
جُورغ ذى ٕٝأٍٓ ،كؼِ ٚ٤ضىِٓ ٖ٣ٝهض يُي ك ٢ضوٍٝ ٍ٣ئقحُطٓ ٚغ جُٔرِؾ أ ٝجُشحً ٢ئًُٝ ٠حُس جُ٘٤حذس الضهحي ٓح ضٍج٘ٓ ٙحْرحً كايج
ٌكغ ضى ٖ٣ٝجُطوٍٝ ٍ٣جإلقحُس كؼِ٤س إٔ ٣هطٍ جُٔرِؾ أ ٝجُشحً ٢ذكو ٚكٌ ٢كغ جألٍٓ ئًُٝ ٠حُس جُ٘٤حذس.
)٣(2ؿُِ َٞؼحذؾ جُٔٓث ٍٞك ٢جُكحُس جًًٌُٔٞز ك ٢جُر٘ى ( )1إٔ ٣لطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٣ٝطهً ئؾٍجءجش جُطكٍ ١جُل٣ٌٞس ذحْطػ٘حء
جُورغ ئيج ضر ٖٓ ُٚ ٖ٤جُظٍٝف إٔ جُطأن ٍ٤ك ٢جُطكٍ٤ْ ١طٍضد ػِ ٚ٤ئػٍجٌ ذحُؾ ذٓ ٍ٤جُؼىجُس ،ػِ ٠إٔ  ٍَْ٣ضوٍٍ٣جً ذًُي ئُ٠
 َ٤ًٝجُ٘٤حذس نالٍ أٌذؼس ٝػشٍْ ٖ٣حػس ٓر٘٤ح ً جألْرحخ جُط ٢وػط ٚالضهحي ضِي جإلؾٍجءجش.
سكغ يذؼش انتذش٘
يبدح 46
) (1ػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذؼى ضى ٖ٣ٝجُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س إٔ ٍ٣كغ ٓكؼٍ جُطكٍ ١ئُ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس ػٖ ؽٍ٣ن جُؼحذؾ جألػِ ٠ئٕ
ٝؾى.
)٣(2ؿُِ َٞؼحذؾ جألػِ ٠إٔ ٣ظىٌ جُطؼِٔ٤حش جُطٍ٣ ٢جٛح ٓ٘حْرس ُِؼحذؾ جُٔٓثٓ ٍٞغ ضىٜ٘٣ٝح كٓ ٢كؼٍ جُطكٍ.١
كتخ انذػٕٖ انجُبئٛخ أيبو ٔكبنخ انُٛبثخ
يبدح 47
ئيج ضٞكٍش ُى َ٤ًٝ ٟجُ٘٤حذس أٓ ١ؼِٓٞحش ؾؼِط٣ ٚشطر ٚك ٢جٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ،أ ٝئيج ٌكغ ئُ ٚ٤ذالؽ أ ٝشٌ ٟٞػٖ ٝهحتغ ضش ٍ٤ئُ٠
ذطكٍ أُ ،ٍٝالْط٤ػحم ٖٓ جُٞهحتغ أ ٝجالشطرح ،ٙأ ٝإٔ ٞ٣ؾ ٚجُ ٖ٤ٔ٤ئُ ٠جُٔرِؾ أ ٝجُشحً.٢كايج جهط٘غ
ٝهٞع ؾٍٔ٣س ،كِ ٚإٔ ٣وّٞ
ٍ
ذظكس جُٞهحتغ أ ٝجالشطرح ٙكؼِ ٚ٤إٔ ٣أٍٓ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذلطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝضىٜ٘٣ٝح ٝه٤ىٛح.
انلشع انثبنث
إجشاءاد انتذش٘ ك ٙدبالد خبطخ
يبدح 48
) (1ػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذؼى ٌكغ ٓكؼٍ جُطكٍ ١إٔ ٣طهً جإلؾٍجءجش جُل٣ٌٞس جُطحُ٤س ئيج ًحٗص ؽر٤ؼ٤س جُؿٍٔ٣س ضوطؼ ٢يُي:
أ  /إٔ ٘٣طوَ كٌٞجً ئٌُٓ ٠حٕ جُٞهحتغ ُ٤طكٍ ٟكٜ٤ح.
خ /إٔ ٣طهً جُهطٞجش جُالَٓس ُِركع ػٖ جُٔشطر ٚكٝ ٚ٤جُورغ ػِ.ٚ٤
ؼ  /ئيج ًحٗص جُؿٍٔ٣س ٓطؼِوس ذحُٔٞش أ ٝجألي ٟجُؿٓ ،ْ٤إٔ ٣طهً ٓح  ُِّ٣الْطىػحء جُطر٤د جُٔهطض ُلكض جُؿػس أ ٝجُٔظحخ أٝ
ٗوَ جُؿػس أ ٝجُٔظحخ ئُ ٠أهٍخ ٓٓطشل ٠ئيج جْطىػ ٠جألٍٓ يُي ٝجٕ ٣هطٍ أ٤ُٝحء جُوط َ٤أ ٝجُٔظحخ ٣ٝى ٕٝأ ١أهٞجٍ ُ ْٜك٢
ٓكؼٍ جُطكٍ.١
)(2ال ٣ؿ َٞوكٖ جُؿػس جُط٣ ٢طؼِن ذٜح جُطكٍ ١و ٕٝضظٍ٣ف ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ٓح ُْ ضىع جُؼٌٍٝز جُوظًُُ ٟٞي.
انلذض انطج ٙػهٗ انًشتجّ كّٛ
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يبدح 49
ئيج هرغ ػِ ٠أ ١شهض ذ٘ح ًء ػِ ٠شرٜس ذإٔ ُ ٚػالهس ذؿٍٔ٣س ك٤ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞإٔ ُِ ٍِْٚ٣لكض
جُطر ٢أٓحّ ؽر٤د أٓٓ ٝحػى ؽرٓ ٢طً ٠حٕ يُي ػٍ٣ٌٝح ُِطػرص ٖٓ جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س.
أخز انجظًبد ٔانظٕس
يبدح 50
٣ؿ َٞإٔ ضإنً جُرظٔحش ٝجُظ ٌٞأل ١شهض أ ٝأ ١شة ٓطً ٠حٕ يُي الَٓح ً ألؿٍجع جُطكٍ.١
انٕكبح ك ٙظشٔف يؼُٛخ
يبدح 51
)(1ئيج ٌٝوش ٓؼِٓٞحش أ ٝذالؽ ذحُؼػ ٌٞػِ ٠ؾػس ئٗٓحٕ أ ٝذحٗطكحٌ شهض أٞٓ ٝض ٚك ٢قحوظ ٓح ،كؼِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓثُْ ُٞٝ ٍٞ
ضوْ ُى ٚ٣شرٜس ذاٌضٌحخ ؾٍٔ٣س إٔ ٣كٌٍ ضوٍٍ٣جً ذحُٔؼِٓٞحش أ ٝجُرالؽ غْ ٣وىٓ ٚئًُٝ ٠حُس جُ٘٤حذس ٝجٕ ٘٣طوَ كٌٞجً ئٌُٓ ٠حٕ جُؿػس
٣ٝطكٍ ٟكْ ٢رد جُٔٞش ٝكن ئؾٍجءجش جُطكٍ ١ك ٢جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذحُٔٞش.
)(2ػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞػ٘ى جًطٔحٍ جُطكٍ ١إٔ ٣وىّ ضوٍ ٍٙ٣ئًُٝ ٠حُس جُ٘٤حذس.
)(3ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس ٓطٓ ٠ح ٌٓ٘ط ٚق٤ػ٤حش جُطكٍ ٖٓ ١يُي ،إٔ ٣طهً هٍجٌجً ذطٞؾ ٚ٤ضٜٔس ،أ ٝهٍجٌجً ٓٓررح ً ذإٔ جُٞكحز ال ضطٍضد
ػِٜ٤ح ضٜٔسٝ ،ػِ ٚ٤ك ًٙٛ ٢جُكحُس إٔ ٍ٣كغ هٍجٌٓ ٙشلٞػح ً ذطوٍ ٍ٣جُطكٍ ١ئٌُ ٠ت ّ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذحُٞال٣س.
انتذش٘ ثٕعبؽخ اإلداس٘ انشؼج ٙػٍ انٕكبح
يبدح 52
ئيج ٌٝوش ُإلوجٌ ١جُشؼرٓ ٢ؼِٓٞحش أ ٝذالؽ ذحُؼػ ٌٞػِ ٠ؾػس ئٗٓحٕ أ ٝذحٗطكحٌ شهض أٞٓ ٝض ٚك ٢قحوظ ٓح ،كؼِ ٚ٤إٔ ٣رِؾ
جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞكٌٞجً ٝإٔ ٘٣طوَ ئٌُٓ ٠حٕ جُكحوظ ٣ٝو ّٞك ٢قؼ ٌٞشحٛى ٖ٣أ ٝأًػٍ ذاؾٍجء جُطكٍٝ ١كوحً إلؾٍجءجش جُطكٍ١
ك ٢جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذحُٔٞشٝ ،إٔ ٣ؼغ ضوٍٍ٣جً إلؾٍجءجش جُطكٍٝ ١جألْرحخ جُظحٍٛز ُِٞكحزٝٝ ،طق جُؿٍٝـ ٝجٌٌُٓٞ
ٝجإلطحذحش ذحُؿػس ٝذ٤حٕ قحُطٜح ٓٝح ٣ك٤ؾ ذٜح ٝيًٍ أْ ١الـ أ ٝآُس جْطهىٓص ك ٢جُظح ٍٛإلقىجظ جُٔٞش ٝأٓ ١ؼِٓٞحش
ضٌشلص ُٔٓ ٚح ٣طؼِن ذحُٞكحزٝ ،ػِ ٚ٤إٔ ٍ٣كغ ضوٍ ٍٙ٣ئُ ٠جُؼحذؾ جُٔٓثٓ٣ٝ ٍٞطٍٔ ك ٢جُطكٍ ١قط٣ ٠طٞال ٙجُؼحذؾ جُٔٓث.ٍٞ
انلشع انشاثغ
ٔظبئق انًتذش٘ ٔعهطبتّ
يبدح 53
ضٌُِٔ ٕٞطكٍ ١جُٞظحتق ج٥ض٤س:
أ  /ئؾٍجء جُطكٍ ١جألٝ ٢ُٝكطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،أ ٝجُطٞط٤س ذلطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
خ /ضىٓ ٖ٣ٝكؼٍ جُطكٍٝ ١قلظ.ٚ
ؼ ٓ /رحشٍز ئؾٍجءجش جُطكٍ.١
و ٌ /كغ جُٔكؼٍ أغ٘حء جُطكٍُِ ١ؿٜحش جُٔهطظس ٝجُطٞط٤س ُىٜ٣ح ذأ ١ئؾٍجء.
ٛـٌ /كغ جُٔكؼٍ ك ٌٞجًطٔحٍ جُطكٍ ١ئُ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس ُطِه٤ظٌٝ ٚكؼ ٚئُ ٠جُٔكٌٔس.
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عهطبد انًتذش٘
يبدح 54
ضٌُِٔ ٕٞطكٍ ١أُِٔ ٝشٍف ػِ ٠جُطكٍ ١جُِٓطحش ج٥ض٤س ٝكوح ً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ:ٕٞ
أ  /ؽِد قؼ ٌٞأ ١شهض  ١ٍ٣إٔ ُ ٚطِس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
خ/أ نً أهٞجٍ جُٔرِؾ أ ٝجُشحًٝ ٢جُٔشطر ٚك ٚ٤أ ٝجُٔطٝ ْٜجُشٜٞو ٝأ ١شهض آنٍ ُ ٚطِس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجْطؿٞجذ.ٚ
ؼ /جُورغ ػِ ٠أ ١شهض ٓشطر ٚك ٚ٤أٓ ٝطٝ ْٜقرٓ ٚأ ٝجإلكٍجؼ ػ٘.ٚ
و  /جإلقحُس ُِلكض جُطرٝ ٢أنً جُرظٔحش ٝجُظٝ ٌٞجُو٤حّ ذحإلؾٍجءجش جُل٘٤س ٝجُطو٘٤س جُط٣ ٢وطؼٜ٤ح جُطكٍٝ ١ضٌِ٤ق أ ١شهض
ٓهطض ذًُي.
ٛـ /جضهحي ئؾٍجءجش جُؼرؾ.
انلشع انخبيظ
عهطبد ٔكبنخ انُٛبثخ
تٕج ّٛانتذش٘ ٔيجبششتّ ٔاإلؽالع ػهٗ يذؼشِ
يبدح 55
) َ٤ًُٞ ٌٕٞ٣(1جُ٘٤حذس قن جإلشٍجف ػِ ٠جُطكٍٝ ١ضٞؾ ٚ٤جُٔطكٍ ١ذٞجْطس جُؼحذؾ جُٔٓثٝ ٍٞئطىجٌ أ ١ضٞؾٜ٤حش ضطؼِن
ذٓ ٍ٤جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
)٣(2ؿد ػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞئؽالع  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ػِ ٍ٤ْ ٠جُطكٍٝ ١ػٍع جُٔكؼٍ ػِ ٚ٤قٓد جُطٞؾٜ٤حش جُط ٢ضظىٌ
ئُ ٚ٤ذشإٔ جُطكٍ.١
) ٍ٣َُٞ ٌٕٞ٣(3جُؼىٍ ٝألٓٓ ١طشحٌ هحٗ ٢ٗٞأػِ ٠ذحُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س إٔ ٣طِد ك ٢أٝ ١هص أغ٘حء جُطكٍٝ ١ػغ جُٔكؼٍ أٓحٓٚ
ٝإٔ ٣ظىٌ أ ١ضٞؾٜ٤حش ذشأٗ.ٚ
تٕج ّٛانتًٓخ
يبدح 56
) (1ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس ذؼى كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ْٔٝحع جُٔشطر ٚك ٚ٤ئٕ أٌٖٓ ٝكٓ ٌٞح ضطٞجكٍ ُ ٚجُر٘٤حش جأل٤ُٝس جٌُحك٤س ُطأّْ٤
جالوػحء قٓد جُظح ٍٛإٔ ٣وٌٍ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس ذحُؿٍٔ٣س ئُ ٠جُشهض جُٔؼ٘٣ٝ ٢ى ٕٝيُي كٓ ٢كؼٍ جُطكٍٝ ١إٔ ٣رِؾ جُٔطْٜ
شهظ٤ح ً ئيج ًحٕ قحػٍجً ذحُطٜٔس ٝذكو ٚك ٢جْطث٘حف جُوٍجٌ.
) (2ئيج جْطإٗق هٍجٌ ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس كؼِ ٠جُٔطكٍ ١ئ٣وحف ئؾٍجءجش جُطكٍ ١ئال ٓح ٣طٍضد ػِ ٠ضأن ٍٙ٤ئػٍجٌ ذحُؾ ذٓ ٍ٤جُؼىجُس
كايج أ٣ى جُوٍجٌ جْطإٗق جُطكٍٝ ١ئيج أُـ ٢جُوٍجٌ جػطرٍ يُي شطرح ً ُِىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
شطت انتًٓخ
يبدح 57
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس ك ٢أٝ ١هص ذؼى ضٞؾ ٚ٤جُطٜٔس ئيج جضؼف أٗ ٚال ضٞؾى أْرحخ ًحك٤س ُِٓ ٍ٤ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س إٔ ٣وٌٍ شطرٜح
٣ٝى ٕٝذًُي هٍجٌجً ٓٓررحً ٣ٝظىٌ أٍٓجً ذحإلكٍجؼ ػٖ أٓ ١طٝ ْٜجُطظٍف ك ٢أٓ ١كؿَٞجش ٝكن أقٌحّ جُوحٗ ٕٞػِ ٠إٔ ٍ٣كغ
هٍجٌ ٙئُ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس جألػِ٠
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انلشع انغبدط
عهطبد انُٛبثخ انجُبئٛخ ثٕهق انذػٕٖ انجُبئٛخ ٔانٕػذ
ٔهق انذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 58
)٣(1ؿ ٍ٣َُٞ َٞجُؼىٍ ك ٢أٝ ١هص ذؼى جًطٔحٍ جُطكٍٝ ١هرَ طى ٌٝجُكٌْ جالذطىجت ٢ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س إٔ ٣طهً هٍجٌجً ٓٓررحً
ذطٞه٤ؼ ٚذٞهق جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ػى أٓ ١ط ٌٕٞ٣ٝ ْٜهٍجٌٜٗ ٙحت٤حً ٝال ٣ؿ َٞجُطؼٖ كٝ ٚ٤ػِ ٠جُٔكٌٔس ػ٘ىتً إٔ ضٞهق
جإلؾٍجءجش ٝضظىٌ جألٝجٍٓ جُالَٓس إلٜٗحء جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
)(2ال ٣ؿ َٞطى ٌٝهٍجٌ ٝكن جُر٘ى ( )1ك ٢جُىػح ٟٝجُؿ٘حت٤س جُٔطؼِوس ذؿٍجتْ جُكىٝو ٝجُوظحص أ ٝجُؿٍجتْ جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح
جُط٘حٍَ جُهحص ػٖ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
)٣(3ؿ ٍ٣َُٞ َٞجُؼىٍ أٔ٣ ٖٓ ٝػِ ٚإٔ ٣طِد جالؽالع ػِٓ ٠كؼٍ جُٔكحًٔس ُِ٘ظٍ كٔٓ ٢حٌْس ِْطط ٚكٝ ٢هق جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤سٝ ،ػِ ٠جُٔكٌٔس ػ٘ىتً إٔ ضٞهق جُٓ ٍ٤ك ٢جُٔكحًٔس ئُ ٠ق ٖ٤طى ٌٝهٍجٌ جُ٘حتد جُؼحّ.
انٕػذ ثٕهق تُلٛز انؼوٕثخ
يبدح 59
)٣(1ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس جألػِ ٠كْ ٢ر َ٤جُكظ ٍٞػِ ٠شٜحوز شهض ٓطٓ ْٜغ ؿ ٍٙ٤ك ٢ؾٍٔ٣س يجش ػوٞذس ضؼُ٣ٍ٣س ال ٌٕٞ٣
ُ ٚكٜ٤ح جُى ٌٝجألًرٍ إٔ ٣طهً هٍجٌجً ٓٓررح ً هرَ جُٔكحًٔس ٣ؼى ك ٚ٤جُٔط ْٜجُٔؼ٘ ٢ذٞهق ض٘ل ً٤أ ١ػوٞذس هى ضٞهغ ػِ ،ٚ٤شٍ٣طس إٔ
٣لش ٢جُٔط ْٜذٌَ ٓح ٣ؼِٔ ٚػٖ جُٞهحتغ ٝجُظٍٝف جُٔطؼِوس ذطِي جُؿٍٔ٣س ٝػٖ أ ١شهض آنٍ ُ ٚػالهس ذٜح.
)ٓ٣(2طؿٞخ جُٔط ْٜجًًُٔ ٌٞشحٛىجً ك ٢جُٔكحًٔس ًٔح ٓ٣طؿٞخ كٜ٤ح ٣ٝهحؽد ٣ٝكحًْ ٓطٜٔحً كايج طىٌ هٍجٌ ذاوجٗطٝ ٚضٞه٤غ
ػوٞذس ػِ ٚ٤كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضطكون ك ٢ؾِٓس ٓ٘لظِس ٖٓ ٝكحت ٚذؿٔ٤غ جُشٍٝؽ جُط ٢هحّ ػِ ٚ٤جُٞػى كايج غرص أٗ ٚهى ٝك ٢كؼِٜ٤ح
إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذٞهق ض٘ل ً٤جُؼوٞذس أٓح ئيج غرص ذأٗٞ٣ ُْ ٚف ٝيُي ذانلحء أٍٓ ٖٓ جألٓ ٌٞجُؿ٣ٍٛٞس أ ٝجإلوالء ذشٜحوز ًحيذس
كؼِٜ٤ح إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذط٘ل ً٤جُؼوٞذس جُٔكٌ ّٞذٜح.
انلشع انغبثغ
عهطخ انوبػ ٙك ٙتهو ٙاإلهشاساد
يبدح 60
) (1ئيج جهٍ أٓ ١ط ْٜأغ٘حء جُطكٍٝ ١هرَ جُٔكحًٔس ذحٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ٓٞػٞع جُطكٍ ١كؼِ ٠جُٔطكٍ ١أنً ٙئُ ٠جُوحػُ ٢طِو٢
ئهٍجٌٝ ٙضى ٚ٘٣ٝكٓ ٢كؼٍ جُطكٍ.١
)(2ػِ ٠جُوحػ ٢إٔ ٣طكون ٖٓ إٔ جُٔط٣ ْٜوٍ ذٔكغ جالنط٤حٌ ٝإٔ ٣ى ٕٝجإلهٍجٌ ك ٢قؼ ٌٞجُٔط ْٜغْ ٣طِ ٙٞػِ٣ٝ ٚ٤طِد ٓ٘ٚ
جُطٞه٤غ ػِ ،ٚ٤كايج ٌكغ جُٔط ْٜجُطٞه٤غ٣ ،و ّٞجُوحػ ٢ذاغرحش جٍُكغ ك ٢جُٔكؼٍ ٝذحُطٞه٤غ ػِ ٠جإلهٍجٌ ذ٘لٓ.ٚ
انجبة انشاثغ  -االدؼبس ٔانؼجؾ ٔانؼًبٌ
انلظم االٔل
انتكهٛق ثبنذؼٕس
أيش انتكهٛق ثبنذؼٕس
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يبدح 61
٣ؿُِ َٞشٍؽس جُؿ٘حت٤س ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح أ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠أٍٓ ٖٓ ًٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ،ضٌِ٤ق أ ١شهض ذحُكؼ٤ُ ٌٞوىّ ٗلٓ ٚأٝ
ُ٤رٍَ أٓ ١كٌٍ أ ٝش٢ء آنٍ ٓطً ٠حٕ يُي ػٍ٣ٌٝح ً ألؿٍجع جُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أ ٝجُط٘ل ً٤أل ١أٍٓ طحوٌ ٖٓ ًٝحُس جُ٘٤حذس
أ ٝجُٔكٌٔس.
كٛلٛخ إػالٌ انتكهٛق ثبنذؼٕس
يبدح 62
)٣(1طْ جإلػالٕ ذطِٓ ْ٤جُشهض جٌُِٔق ذحُكؼ ٌٞئقى ٟطٌٞض ٢أٍٓ جُطٌِ٤ق ٝػِ ٠جٌُِٔق ذحُكؼ ٌٞإٔ ٞ٣هغ ػِ ٠جُظٌٞز
جألنٍٓ ٟط ٢ؽِد ٓ٘ ٚيُي.
)(2ئيج ًحٕ جُشهض قحػٍجً أٓحّ جُشٍؽس جُؿ٘حت٤س أًٝ ٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ك٤ؿ َٞأل ْٜ٘ٓ ١إٔ ٣أٍٓ ٙذحُكؼ ٌٞكٝ ٢هص
ٌٓٝحٕ ٓؼ ٖ٤٘٤ػِ ٠إٔ ٣ى ٕٝيُي ك ٢جُٔكؼٍ.
ػذو انؼثٕس ػهٗ انشخض
يبدح 63
)(1ئيج ُْ ٣إو جُركع جُالَّ ئُ ٠جُؼػ ٌٞػِ ٠جُشهض جٌُِٔق ذحُكؼ ٌٞك٤ؿ َٞئػالٕ أٍٓ جُطٌِ٤ق ذطٍى طٌٞز ُِٓ٘ ٚشهض
جًًُُٔ ٌٞى ٟأ ١شهض ذحُؾ ٖٓ أكٍجو أٍْضٝ ،ٚػِ ٠جُشهض جُٔٓطِْ إٔ ٞ٣هغ ػِ ٠جُظٌٞز جألنٍٓ ٟط ٢ؽِد ٓ٘ ٚيُي ًٔح
٣ؿ َٞإٔ ٣طْ جإلػالٕ ذاُظحم طٌٞز ٓ٘ ٚكٌٓ ٢حٕ ظح ٍٛق٤ع ٣و ْ٤جُشهض جٌُِٔق ذحُكؼ.ٌٞ
ً
)(2ئيج ًحٕ جُشهض جُٔطِٞخ قؼٓ ٌٙٞؿ ٍٜٞجٌُٔحٕ ك٤ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٘٣شٍ ئػالٗح ػٖ ؽٍ٣ن ْٝحتَ
جإلػالّ جُٔ٘حْرس ٣طِد ك ٖٓ ٚ٤يُي جُشهض جُكؼ ٌٞكٝ ٢هص ٌٓٝحٕ ٓؼ ٖ٤٘٤ك ٢نالٍ ٓىز ٓؼوُٞس ٖٓ ضحٌ٣م ٗشٍ جإلػالٕ.
إػالٌ انشخظٛخ االػتجبسٚخ ٔانٓٛئبد
يبدح 64
ضؼِٖ جُشهظ٤س جالػطرحٌ٣س ٝجُ٤ٜثحش ذطِٓ ْ٤ئقى ٟطٌٞض ٢جُطٌِ٤ق ذحُكؼ ٌٞئُ ٠جُٔى ٍ٣أ ٝجٌٍُٓض ٍ٤أ ٝأٞٓ ١ظق ٓٓث ٍٞك٢
أٌٓ ٖٓ ١حضرٜح.
إػالٌ انتكهٛق ثبنذؼٕس خبسج دائشح االختظبص
يبدح 65
) (1ئيج جهطؼ ٠جُكحٍ ئػالٕ جُطٌِ٤ق ذحُكؼ ٌٞنحٌؼ وجتٍز جالنطظحص جُٔكُِِ ٢شٍؽس أًٝ ٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ك٤ؿد
ئٌْحٍ جألٍٓ ٖٓ طٌٞض ٖ٤ئُ ٠جُؿٜس جُطٞ٣ ٢ؾى ك ٢وجتٍز جنطظحطٜح جُشهض جٌُِٔق ذحُكؼ٤ُ ٌٞؼِٖ ٘ٛحى.
ذأ ٖٓ ١جُطٍم ج٥ض٤س:
)(2ئيج ُْ  ٌٖ٣جُشهض جٌُِٔق ذحُكؼٞٓ ٌٞؾٞوجً ذحُٓٞوجٕ ك٤ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ئػالٍٗ ٚ
أ  /ضِٓ ْ٤أٍٓ جُطٌِ٤ق ذحُكؼ ٌٞػٖ ؽٍ٣ن ْلحٌز جُٓٞوجٕ أ ٝجُو٘ظِ٤س ك ٢جُرِى جًُ٣ ١و ْ٤ك.ٚ٤
خُ /ظن ئػالٕ جُطٌِ٤ق ذحُكؼ ٌٞكُٞ ٢قس جإلػالٗحش ذٓلحٌز جُٓٞوجٕ أ ٝجُو٘ظِ٤س ك ٢جُرِى جًُ٣ ١و ْ٤ك.ٚ٤
ؼ /جُ٘شٍ ك ٢جُظكق أْٝ ٝحتَ جإلػالّ جُٔ٘حْرس.
و  /ئنطحٌ ْلحٌز جُىُٝس جُط٘٣ ٢طٔ ٢ئُٜ٤ح أ ٝه٘ظِ٤طٜح ذحُٓٞوجٕ.
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طٕسح أيش انتكهٛق ثبنذؼٕس
يبدح 66
) ٌٕٞ٣(1أٍٓ جُطٌِ٤ق ذحُكؼٓ ٌٞكٌٍجً ٖٓ طٌٞض٣ٝ ٖ٤طؼٖٔ ْرد جُطٌِ٤ق ٌٓٝحٕ جُكؼٝٝ ٌٞهطٞ٣ٝ ٚهغ ػِ٣ٝ ٚ٤هطٔٚ
جُشٍؽ ٢أ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذكٓد جُكحٍ.
)٘٣(2لً أٍٓ جُطٌِ٤ق ذْٞحؽس شٍؽ ٢أ ٝأٞٓ ١ظق ٓهطض.
انلظم انثبَٙ
ػجؾ االشخبص ٔااليبكٍ
انلشع االٔل  -انوجغ
انوجغ ثٕعبؽخ ٔكٛم انُٛبثخ أٔ انوبػٙ
يبدح 67
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٣ورغ أ٣ ٝظىٌ أٍٓجً ذحُورغ ػِ ٠أ ١شهض.
أ  /جٌضٌد ك ٢قؼ ٌٙٞكؼالً هى ٣شٌَ ؾٍٔ٣س أ ٝكطكص ػى ٙوػ ٟٞذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س.
خ /أنَ ذأ ١أٍٓ ضٌِ٤ق ذحُكؼ ٌٞأ ٝضؼٜى أً ٝلحُس أنًش ػِ ٚ٤ذٔوطؼ ٠أقٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
ؼ /أُـ ٢أٍٓ جإلكٍجؼ ػ٘.ٚ
دبالد انوجغ األخشٖ
يبدح 68
)٣(1ؿد ػِ ٠جُشٍؽ ٢أ ٝأ ١شهض آنٍ طىٌ ئُ ٚ٤أٍٓ جُورغ ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٣ورغ ػِ ٠جُشهض جُٔؼ٘.٢
شهض:
)٣(2ؿُِ َٞشٍؽ ٢أ ٝجإلوجٌ ١جُشؼر ٢إٔ ٣ورغ ذى ٕٝأٍٓ ػِ ٠أ١
ٍ
ً
أ ٓ /شطر ٚك ٚ٤أٓ ٝط ْٜذحٌضٌحخ أ ١ؾٍٔ٣س ٣ؿ َٞجُورغ كٜ٤ح ذى ٕٝأٍٓ هرغ ٝكوح ُِؿى ٍٝجُػحٗ ٢جُِٔكن ذًٜج جُوحٗ.ٕٞ
خٝ /ؾى ك ٢ظٍٝف ضىػ ٞئُ ٠جٍُ٣رس ٣ ُْٝوىّ أْرحذح ً ٓؼوُٞس ُٞؾٞو ٙأ ٝػؿُ ػٖ ئػطحء ذ٤حٗحش ٓو٘ؼس ك ٢ضِي جُظٍٝف.
ؼٝ /ؾى ك ٢ق٤حَضٓ ٚحٍ ٣شطر ٚك ٢أٍٗٝٓٓ ٚم أ ٝجشطر ٚذأْرحخ ٓؼوُٞس أٗ ٚجٌضٌد ؾٍٔ٣س ضطؼِن ذ ٚأ ٝذْٞحؽط ،ٚػِ ٠إٔ ٣رِؾ
 َ٤ًٝجُ٘٤حذس كٌٞجً ذًُي.
و  /أنَ ذطؼٜى ٙجُظحوٌ ذٔٞؾد أقٌحّ جُٔحوز  118أ ٝجُٔحوز ًٛ ٖٓ 120ج جُوحٗ.ٕٞ
ٛـٍ٣ /ضٌد ك ٢قؼ ٌٙٞأ٣ ٝط ْٜذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٖٓ جُؿٍجتْ جُط ٢ال ٣ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ ئيج ٌكغ ًٛج جُشهض إٔ
٣ىُ ٢ذحْٔ ٚأ ٝػ٘ٞجٗ ٚػ٘ىٓح ٣طِد ٓ٘ ٚيُي أ ٝأػط ٠جْٔح ً أ ٝػ٘ٞجٗح ً ٣ؼطوى أٗ ٚؿ ٍ٤طك٤ف ،ػِ ٠إٔ ٣لٍؼ ػ٘ ٚك ٌٞئػطحء
جالْْ ٝجُؼ٘ٞجٕ جُظك٤ف.
 / ٝجػطٍػ ٚجػطٍجػحًًَ كؼِ٤ح ً أغ٘حء ه٤حٓ ٚذٞجؾرحض.ٚ
َ ٍٛ /خ أ ٝشٍع ك ٢جٍُٜخ ٖٓ قٍجْس هحٗ٤ٗٞس.
شكم أيش انوجغ َٔلبرِ
يبدح 69
) ٌٕٞ٣(1أٍٓ جُورغ ٌٓطٞذح ً ٣ٝطؼٖٔ ْرد جُورغ ذ٤حٕ جُطٜٔس جُٔٞؾٜس ٞ٣ٝهغ ػِ٣ٝ ٚ٤هطٔ َ٤ًٝ ٚجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ.٢
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)ٓ٣(2طٍٔ أٍٓ جُورغ ْحٌ ١جُٔلؼ ٍٞقط٣ ٠طْ ض٘ل ًٙ٤أ ٝضِـ ٚ٤جُؿٜس جُط ٢أطىٌض.ٚ
انجٓبد انتٕٚ ٙجّ إنٓٛب أيش انوجغ
يبدح 70
)ٞ٣(1ؾ ٚأٍٓ جُورغ ئُ ٠أ ١شٍؽ ٢أ ٝئوجٌ ١شؼر٣ٝ ٢ؿ َٞك ٢قحُس جُؼٌٍٝز ضٞؾ ٜٚ٤ئُ ٠أ ١شهض آنٍ.
)٣(2ؿ َٞأل ١شٍؽ ٢إٔ ٘٣لً أٍٓ جُورغ جُٔٞؾ ٚأل ١شٍؽ ٢آنٍ ػِ ٠إٔ ٣ى ٕٝجْٔ ٚػِ.ٚ٤
أل ْٜ٘ٓ ١ض٘ل.ًٙ٤
)(3ئيج ٝؾ ٚأٍٓ جُورغ ألًػٍ ٖٓ شهض ك٤ؿ ُْٜ َٞؾٔ٤ؼح ً أٍ ٝ
إنضاو انجًٕٓس ثبنًغبػذح ك ٙانوجغ
يبدح 71
ػِ ًَ ٠شهض ٓٓحػىز جُشٍؽ ٢أ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢أ ٝأ ١شهض آنٍ ٓهِْ ُٚ ٍٞطس جُورغ ئيج ؽِد ٓ٘ٓٓ ٚحػىز
ٓؼوُٞس ك ٢جُورغ ػِ ٠أ ١شهض أ٘ٓ ٝؼ ٖٓ ٚجٍُٜخ.
إثالؽ يؼًٌٕ أيش انوجغ
يبدح 72
ػِ٘٣ ٖٓ ٠لً أٍٓ جُورغ إٔ ٣رِؾ ٓؼٔ ٕٞجألٍٓ ئُ ٠جُشهض جُٔطِٞخ هرؼٝ ٚإٔ ٣طِؼ ٚػِ.ٚ٤
اعتؼًبل انوٕح ػُذ يوبٔيخ انوجغ
يبدح 73
٣ؿ ُٖٔ َٞنُٞص ُِْ ٚطس جُورغ ػِ ٠أ ١شهض جْطؼٔحٍ جُوٞز جُؼٍ٣ٌٝس ُط٘ل ً٤جُورغ ئيج هح ّٝشهض أ ٝقح ٍٝجٍُٜخ ػِ٠
أٗ ٚال ٣ؿ َٞضؼٔى ضٓر٤د جُٔٞش ذحْطؼٔحٍ ضِي جُوٞز.
ػجؾ األعهذخ نذٖ انًوجٕع ػهّٛ
يبدح 74
ػِ٣ ٖٓ ٠و ّٞذحُورغ إٔ ٣ؿٍو جُشهض جُٔورٞع ػِ ٖٓ ٚ٤أ ١أِْكس أ ٝأوٝجش نطٍز ضٞؾى ك ٢ق٤حَضٝ ٚػِ ٚ٤إٔ ٣كؼٍ ؾٔ٤غ
ضِي جألِْكس ٝجألوٝجش ئُٗ ٠وطس جُشٍؽس أًٝ ٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس جُٔطِٞخ ئقؼحٌ جُشهض جُٔورٞع ػِ ٚ٤أٓحٜٓح.
اإلجشاءاد ثؼذ انوجغ
يبدح 75
)(1ػِ٘٣ ٖٓ ٠لً أٍٓ جُورغ ئقؼحٌ جُٔورٞع ػِ ٚ٤كٌٞجً أٓحّ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢جًُ ١أطىٌ جألٍٓ الضهحي ٓح ٍ٣ج٘ٓ ٙحْرحً.
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شهض ٖٓ ؿ ٍ٤جُشٍؽس أًٝ ٝالء جُ٘٤حذس أ ٝجُوؼحز ٣ؿٍ ١هرؼح ً إٔ  ِْٓ٣جُٔورٞع ػِ ٚ٤كٌٞجً ئُ ٠أهٍخ شٍؽ،٢
)(2ػِ ٠أ١
ٍ
كايج ضر ٖ٤إٔ جُٔورٞع ػِ٣ ٖٔٓ ٚ٤ؿُِ َٞشٍؽس جُورغ ػِ ٚ٤ذى ٕٝأٍٓ كؼِ ٠جُشٍؽ ٢إٔ ٣ػرص يُي ك ٢وكطٍ جُورغ ٣ٝطهً
جإلؾٍجءجش جُالَٓسٝ ،ئال ك٤ؿد جإلكٍجؼ ػ٘ ٚكٌٞجً.
)(3ئيج ًحٕ أٍٓ جُورغ ٣طؼٖٔ ؾٞجَ جإلكٍجؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ذشٍؽ ػٔحٕ جُكؼ ،ٌٞكؼِ٘٣ ٖٓ ٠لً جألٍٓ إٔ ٣لٍؼ ػ٘ٚ
ٓطٓ ٢ح ٗلً جُشٍؽ جًًٌُٔٞ
تُلٛز انوجغ خبسج دائشح االختظبص
يبدح 76
)ٗ(1لً أٍٓ جُورغ ك ٢أٌٓ ١حٕ وجنَ جُٓٞوجٕ ٣ٝؿ َٞضؼود جُشهض جُٔطِٞخ هرؼ ٚنحٌؼ وجتٍز جالنطظحصٝ ،ك ٢ضٌَ
جُكحُس ػِ٘٣ ٖٓ ٠لً جُورغ إٔ ٣رِؾ جُشٍؽس جُؿ٘حت٤س جُٔهطظس  ُٚٝإٔ ٣أنً جُٔورٞع ػٌِ ٚ٤أْحً ئُ ٠جُِٓطس جُط ٢أطىٌش
جألٍٓ.
) (2ئيج جهطؼ ٠جُكحٍ ض٘ل ً٤أٍٓ جُورغ نحٌؼ وجتٍز جالنطظحص ك٤ؿ َٞئٌْحُ ٚذأ ١ؽٍ٣وس ئُ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػُ ٢ط٘لًٙ٤
ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
)(3ئيج أٌَْ أٍٓ جُورغ نحٌؼ وجتٍز جالنطظحص ،ك٤ؿد ئقؼحٌ جُٔورٞع ػِ ٚ٤أٓحّ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس جًُٗ ١لً جألٍٓ ك ٢وجتٍز
جنطظحط ٚكايج ضكون ٖٓ شهظ٤س جُٔورٞع ػِ ٚ٤كؼِ ٚ٤إٔ:
أ ٣ /أنً ػِ ٠جُٔورٞع ػِ ٚ٤ػٔحٗح ً ذحُكؼ ٍَْ٣ٝ ٌٞيُي ئُ ٠جُِٓطس جُط ٢أطىٌش جألٍٓ .أ،ٝ
خ٣ /أٍٓ ذطٍق َ٤جُٔورٞع ػِ ٚ٤ضكص قٍجْس شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس ئُ ٠جُِٓطس جُط ٢أطىٌش جألٍٓ.
إثالؽ ٔكٛم انُٛبثخ أٔ انوبػ ٙػٍ دبالد انوجغ
يبدح 77
ػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞكٓ ٢ىز أهظحٛح أٌذغ ٝػشٍْ ٕٝحػس ئذالؽ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذكحالش جُورغ جُط ٢ضوغ وجنَ وجتٍز
جنطظحط.ٚ
َشش اإلػالٌ إنٗ انشخض انٓبسة
يبدح 78
) (1ئيج ًحٕ ُى َ٤ًٝ ١جُ٘٤حذس جألػِ ٠أ ٝهحػ ٢جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس ٓح ٣كِٔ ٚػِ ٠جالػطوحو ذإٔ جُشهض جًُ ١طىٌ ػىٙ
أٍٓ جُورغ هى ٍٛخ أ ٝأنلٗ ٢لٓ٤ُ ٚك ٍٞو ٕٝض٘ل ً٤جألٍٓ ك٤ؿ ُٚ َٞإٔ ٘٣شٍ ئػالٗح ً ٌٓطٞذح ٣طِد ك ٖٓ ٚ٤يُي جُشهض ضِْٓ٤
ٗلٓ ٚألهٍخ ٗوطس شٍؽس كٓ ٢ىز ال ضؿح َٝأْرٞػح ً ٝجقىجً ٖٓ ضحٌ٣م ٗشٍ جإلػالٕ ٝإٔ ٣طِد ك ٖٓ ٚ٤جُؿٔ ٌٜٞجُٔٓحػىز ك٢
جُورغ ػِ.ٚ٤
)٘٣(2شٍ جإلػالٕ ػِ ٠جُٞؾ ٚج٥ض:٢
أ ً٣ /جع أ٘٣ ٝشٍ ػٖ ؽٍ٣ن ْٝحتَ جإلػالّ جُٔ٘حْرس أ.ٝ
خِ٣ /ظن ػِ ٠ظح ٍٛجٍُُٔ٘ جًُ ٌٚ٘ٓ٣ ١يُي جُشهض أ ٝكٌٓ ٢حٕ ظح ٍٛذحُٔى٘٣س أ ٝجُوٍ٣س جُط٣ ٢و ْ٤كٜ٤ح أ.ٝ
ؼ  /ضِظن طٌٞز ٓ٘ ٚك ٢ظحٓ ٍٛرً٘ٝ ٢حُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس أ ٝجُو٘ظِ٤س أْ ٝلحٌز جُٓٞوجٕ ك ٢جُرِى جًُ٣ ١و ْ٤ك.ٚ٤
انذجظ نهتذش٘
يبدح 79
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)٣(1ؿ َٞإٔ ٣رو ٢جُٔورٞع ػُِِ ٚ٤طكٍ ١ذْٞحؽس جُشٍؽس ك ٢جُكٍجْس ُٔىز ال ضؿح َٝأٌذؼح ً ٝػشٍْ ٖ٣حػس ألؿٍجع
جُطكٍ.١
)٣(2ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس ئيج جهطؼ ٠جألٍٓ ضؿى٣ى قرّ جُٔورٞع ػُِٔ ٚ٤ىز ال ضؿح َٝغالغس أ٣حّ ألؿٍجع جُطكٍ.١
)٣(3ؿُِ َٞوحػ ٢ذٔٞؾد ضوٍ َ٤ًٝ ٍ٣جُ٘٤حذس إٔ ٣أٍٓ ذكرّ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ألؿٍجع جُطكٍ ًَ ١أْرٞع ُٔىز ال ضؿحَٝ
ذٔؿِٜٔح أْرٞػٝ ٖ٤ػِ ٚ٤إٔ ٣ى ٕٝجألْرحخ كٓ ٢كؼٍ جُطكٍ.١
)٣(4ؿُِ َٞوحػ ٢جألػِ ٠ك ٢قحُس جُٔورٞع ػِ ٚ٤جًُٝ ١ؾٜص ئُ ٚ٤جُطٜٔس إٔ ٣أٍٓ ذطؿى٣ى قرٓ ٚألؿٍجع جُطكًٍَ ١
أْرٞػ ٖ٤ػِ ٠أال ضؿحٓ َٝىز جُكرّ ذؿِٔطٜح ْطس جش ٍٜئال ذٔٞجكوس ٌت ّ٤جُؿٜحَ جُوؼحت ٢جُٔهطض.
انذجظ نهًذبكًخ
يبدح 80
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذكرّ جُٔط ْٜألؿٍجع جُٔكحًٔس ُٜٝح إٔ ضؿىو قرٓ ٚأْرٞػ٤ح ً ُٔىز ال ضؿح َٝذؿِٔطٜح شٍٜجً.
)٣(2ؿُِ َٞوحػ ٢جألػِ ٠وٌؾس إٔ ٣أٍٓ ذطؿى٣ى قرّ جُٔط ْٜجًُ ١ضؿٍٓ ١كحًٔط ٚش٣ٍٜح ً ػِ ٠أال ضؿحٓ َٝىز جُكرّ ذؿِٔطٜح
ْطس جش ٍٜئال ذٔٞجكوس ٌت ّ٤جُؿٜحَ جُوؼحت ٢جُٔهطض.
انًشٔس إنٕٛي ٙػهٗ انذشاعبد
يبدح 81
ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس إٔ  ٍٔ٣ػِ ٠جُكٍجْحش ٤ٓٞ٣ح ً ٝجٕ ٍ٣جؾغ وكطٍ جُورغ ٝإٔ ٣طأًى ٖٓ طكس جإلؾٍجءجش ٝجالُطُجّ ذٔؼحِٓس
جُٔورٞع ػِٝ ْٜ٤كوح ً ُِوحٗ.ٕٞ
دكتش انوجغ
يبدح 82
٣كلع كٗ ًَ ٢وطس شٍؽس وكطٍ ُِورغ ذحُشٌَ جُٔوٌٍ ٝػِ ٠جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞإٔ ٣ػرص ك ًَ ٚ٤قحُس هرغ ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
يؼبيهخ انًوجٕع ػهّٛ
يبدح 83
)٣(1ؼحَٓ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ذٔح ٣كلع ًٍجٓس جإلٗٓحٕ ٝال ٣ؿ َٞئً٣جؤ ٙذىٗ٤ح ً أٓ ٝؼ٘٣ٞح ً ٝضٞكٍ ُ ٚجٍُػح٣س جُطر٤س جُٔ٘حْرس.
)(2ال ٣ؼٍع جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢جُكى ٖٓ قٍ٣ط ٚألًػٍ ٓٔح ُ٘ٔ ُِّ٣غ ٍٛذ.ٚ
)ُِٔ ٌٕٞ٣(3ورٞع ػِ ٚ٤قن جالضظحٍ ذٔكحٓٝ ٚ٤جُكن كٓ ٢وحذِس  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ.٢
)ٞ٣(4ػغ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢قٍجْس جُشٍؽس جُط ٢ضط ٠ُٞجُورغ أ ٝجُطكٍٝ ١ال ٣ؿٗ َٞوِ ٚأٝ ٝػؼ ٚك ٢أٌٓ ١حٕ آنٍ ئال
ذٔٞجكوس ًٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس.
)ُِٔ(5ورٞع ػِ ٚ٤جُكن ك ٢ئذالؽ أٍْض ٚأ ٝجُؿٜس جُط٣ ٢طرغ ُٜح ٝجالضظحٍ ذٜح ذٔٞجكوس ًٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔسٝ ،ئيج ًحٕ
جُٔورٞع ػِ ٚ٤قىغح ً أٓ ٝظحذح ً ذؼحٛس ػوِ٤س أ ٝأٍٓ ١ع ذك٤ع ال ٓ٣طط٤غ جالضظحٍ ذأٍْض ٚأ ٝجُؿٜس جُط٣ ٢طرغ ُٜح كؼِ ٠جُشٍؽس
جُؿ٘حت٤س أًٝ ٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح ئنطحٌ جألٍْز أ ٝجُؿٜس جُٔؼ٘٤س.
)ُِ ٌٕٞ٣ (6شهض جُٔورٞع ػِ ٚ٤جُكن ك ٢جُكظ ٍٞػِ ٠هىٌ ٓؼو ٖٓ ٍٞجُٔٞجو جُـًجت٤س ٝجُِرحْ٤س ٝجُػوحك٤س ػِٗ ٠لوط ٚجُهحطس
ٓغ ٍٓجػحز جُشٍٝؽ جُٔطؼِوس ذحألٖٓ ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ.
)(7ػِ ٠جُٔورٞع ػِ ٚ٤إٔ ِ٣طُّ ذوٞجػى ج٥وجخ جُؼحٓس ٝجُِٓٞى جُٓٝ ١ٞأُٞ ١جتف ٓ٘ظٔس ُِكٍجْحش.
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انلشع انثبَٙ
انشهبثخ ٔانذظش
سهبثخ انششؽخ ثذالً ػٍ انذجظ
يبدح 84
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػٓ ٢طٌ ٠أ ٟيُي ٓ٘حْرح ً إٔ ٣أٍٓ ذٞػغ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ضكص ٍٓجهرس جُشٍؽس ذىالً ػٖ ٝػؼ ٚك٢
جُكٍجْس ػِ ٠إٔ ٣ر ٖ٤يُي ُِٔورٞع ػِٝ ٚ٤ضى ٕٝأْرحخ جػطٍجػ ٚئٕ ٝؾىش.
دظش انغلش
يبدح 85
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػٓ ٢طٌ ٠أ ٟيُي ػٍ٣ٌٝح ً ألؿٍجع جُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أ ٝجُط٘ل ً٤إٔ ٣ظىٌ أٍٓجً ذكظٍ جُٓلٍ
نحٌؼ وجتٍز جالنطظحص ئال ذايٕ ٓ٘ ٚػِ ٠أ ١شهض ُ ٚطِس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٓٞػٞع جُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أ ٝجُط٘ل ً٤ذكٓد
جُكحٍ.
انلشع انثبنث
انتلتٛش
عهطخ إطذاس أيش انتلتٛش
يبدح 86
)٣(1ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ك ٢أٝ ١هص ٖٓ ضِوحء ٗلٓ ٚأ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد ٖٓ جُؿٜس جُٔهطظس ك ٢أ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س إٔ
٣ظىٌ أٍٓجً ذاؾٍجء جُطلط٤ش جُهحص ألٌٓ ١حٕ أ ٝشهض ٓطٌ ٠أ ٟيُي ٓ٣حػى ك ٢أؿٍجع جُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أ ٝجُط٘لً٤
ذكٓد جُكحٍ.
)٣(2ؿُِ َٞوحػ ٢ك ٢أٝ ١هص ذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد ٖٓ جُؿٜس جُٔهطظس إٔ ٣ظىٌ أٍٓجً ذاؾٍجء جُطلط٤ش جُؼحّ أل ١أٌٓ٘س أ ٝأشهحص
ٓطٌ ٠أ ٟإٔ يُي ٓ٣حػى ك ٢أؿٍجع جًطشحف جُؿٍٔ٣س.
شكم أيش انتلتٛش
يبدح 87
 ٌٕٞ٣أٍٓ جُطلط٤ش ػِ ٠جألٌٓ٘س ٌٓطٞذح ً ٣ٝطؼٖٔ ذ٤حٕ جُـٍع ٖٓ جُطلط٤ش ٝجٌُٔحٕ جٍُٔجو ضلط٤شٞ٣ٝ ٚهغ ػِ٣ٝ ٚ٤هطَٔ٤ًٝ ٚ
جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذكٓد جُكحٍ.
انتلتٛش ك ٙدؼٕس ٔكٛم انُٛبثخ أٔ انوبػٙ
يبدح 88
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٣أٍٓ ك ٢قؼ ٌٙٞذاؾٍجء جُطلط٤ش ألٌٓ ١حٕ أ ٝشهض ٓ ٞٛ ٌٕٞ٣هطظحً ذاطىجٌ أٍٓ ضلط٤ش.ٚ
21

انتلتٛش انشخظٙ
يبدح 89
٣ؿُِ َٞشٍؽ ٢ئيج أُو ٠جُورغ ػِ ٠أ ١شهض أ ٝضِْٓ أ ١شهض ٓورٞع ػِ ٚ٤إٔ ٣ؿٍ ١ػِ ٚ٤جُطلط٤ش جُشهظٝ ٢إٔ ٣ؼرؾ
ؾٔ٤غ جألش٤حء جُٔٞؾٞوز ٓؼ٣ٝ ٚكلظٜح كٌٓ ٢حٕ أٓٝ ٖ٤جٕ ٣كٌٍ هحتْ ذٜح  ِْٓ٣ٝطٌٞز ٜٓ٘ح ئُ ٠جُٔورٞع ػِ.ٚ٤
انذخٕل ألجم انتلتٛش
يبدح 90
٣ؿ٘٣ ُٖٔ َٞلً جُورغ إٔ ٣ىنَ أٌٓ ١حٕ ٣ؼطوى إٔ جُشهض جُٔطِٞخ جُورغ ػِ ٚ٤ذىجنِ ٚئيج ًحٕ ُى ٚ٣أٍٓ ذحُورغ ػِ ،ٚ٤أ ٝئيج
ًحٕ ٣طؼور ٚك ٢قحُس جُورغ ذى ٕٝأٍٓ.
اعتؼًبل انوٕح نهذخٕل
يبدح 91
٣ؿُِ َٞشهض جُٔأي ُٚ ٕٝذحُىنُ ٍٞط٘ل ً٤جُورغ أ ٝجُطلط٤ش ون ٍٞجٌُٔحٕ ػ٘ٞز ٝجْطؼٔحٍ جُوٞز جُٔ٘حْرس ًُُي ،ئيج ٌكغ ؽِرٚ
ذحُٓٔحـ ُ ٚذحُىن.ٍٞ
تلتٛش انًشتجّ كّٛ
يبدح 92
ئيج هحٓص شرٜس ٓؼوُٞس ذإٔ أ ١شهض ٓٞؾٞو ك ٢جٌُٔحٕ جًُ٣ ١ؿٍ ١ضلط٤ش ٚأ ٝذحُوٍخ ٓ٘٣ ٚهل ٢ش٤ثحً ٓٔح ٣ؿٍ ١جُطلط٤ش ػ٘ٚ
ك٤ؿ َٞضلط٤ش يُي جُشهض.
تلتٛش انًشأح
يبدح 93
ئيج ًحٕ جُشهض جٍُٔجو ضلط٤ش ٚجٍٓأز كؼِ ٠جُشهض جًُ٣ ١ؿٍ ١جُطلط٤ش إٔ ٘٣طىخ جٍٓأز إلؾٍجء يُي.
اَتذاة انخجشاء نذؼٕس انتلتٛش
يبدح 94
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذكٓد جُكحٍ إٔ ٘٣طىخ أ ١نرُ ٍ٤كؼ ٌٞجُطلط٤ش أ ٝالًطشحف أ ١أوُس أ ٝجُو٤حّ ذأ ١ػَٔ آنٍ.
ػٕاثؾ إجشاء انتلتٛش
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يبدح 95
٣ؿٍ ١جُطلط٤ش ٝكوح ُِؼٞجذؾ ج٥ض٤س:
أ ٣ /ؿٍ ١ك ٢قؼ ٌٞشحٛىٌِ٣ ٖ٣لحٕ ذحُكؼ ٖٓ ٌٞؾحٗد جُشهض جُٔ٘لً ألٍٓ جُطلط٤ش ٌٗٞ٣ٝحٕ ذوىٌ جإلٌٓحٕ ٖٓ أهحٌخ جُٔطْٜ
أ ٝجُٔوٓ ٖ٤ٔ٤ؼ ٚذحٍُُٔ٘ أ ٝجُؿٍ٤جٕ ٣ٝػرص جإلؾٍجء ك ٢جُٔكؼٍ ٓح ُْ ٣أٍٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذكٓد جُكحٍ ذهالف يُي
ٗظٍجً ُِطر٤ؼس جُٔٓطؼؿِس ُِطلط٤ش.
خٔٓ٣ /ف ُشحؿَ جٌُٔحٕ جٍُٔجو ضلط٤ش ٚأٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘ ٚذكؼ ٌٞئؾٍجءجش جُطلط٤ش.
ؼ /ضؼرؾ جألٌٝجم ٝجألِْكس ٝج٥الش ٓ ًَٝح ٣كطَٔ إٔ  ٌٕٞ٣هى جْطهىّ ك ٢جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س أٗ ٝطؽ ػٖ جٌضٌحذٜح أٓ ٝح ٝهؼص
ػِ ٚ٤جُؿٍٔ٣س ٓ ًَٝح ٣ل٤ى كً ٢شلٜحٝ ،ضؼٍع ضِي جُٔؼرٞؽحش ػِ ٠جُٔشطر ٚك ٚ٤أ ٝجُٔط٣ٝ ْٜطِد ٓ٘ ٚئذىجء ٓالقظحض٣ٝ ٚكٌٍ
ذًُي ٓكؼٍ ٞ٣هغ ػِ ٚ٤جُٔط ْٜأ ًًٍ٣ ٝك ٚ٤جٓط٘حػ ٚػٖ جُطٞه٤غ.
و /ضٞػغ أنطحّ ػِ ٠جألٓحًٖ جُط ٢ذٜح أ ١آغحٌ أ ٝأش٤حء ضل٤ى كً ٢شق جُؿٍٔ٣س ٝضوحّ جُكٍجْس ػِٜ٤حٓ ،طً ٠حٕ يُي ػٍ٣ٌٝحً.
ٛـ /ضٞػغ جألش٤حء ٝجألٌٝجم جُط ٢ضؼرؾ أغ٘حء جُطلط٤ش ك ٢قٍَ ٓـِن،
٣ /ٝؼى جُشهض جًُ٘٣ ١لً أٍٓ جُطلط٤ش ،ك ٢جُكحٍ ،هحتٔس ذحألش٤حء جُٔؼرٞؽس ٝجألٓحًٖ جُط ٢ػػٍ كٜ٤ح ػِ ٠جألش٤حء ٞ٣ٝهغ ػِٜ٤ح
جُشٜٞو ٝضِْٓ طٌٞز ٜٓ٘ح ُشحؿَ جٌُٔحٕ أٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘،ٚ
َ /ضؼٍع جُٔؼرٞؽحش ٝهٞجتٜٔح ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ،٢ذكٓد جُكحٍ الضهحي جإلؾٍجء جُالَّ ذشأٜٗح،
ـ٣ /ؿ َٞإٔ ضؼط ٠طٌٞز ٖٓ جألٌٝجم أ ٝجُٔٓط٘ىجش ٓظىهح ػِٜ٤ح ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ُِشهض جًُ ١ػرطص ػ٘ى ٙئيج ًحٕ ُ ٚكٜ٤ح
ٓظِكس ػحؾِس،
ؽ /ضكلع جألش٤حء جُٔؼرٞؽس كٌٓ ٢حٕ أٓٝ ٖ٤ضو٤ى كٓ ٢كؼٍ جُطكٍ ١أ ٝجإلؾٍجءجش،
 /١ئيج أْلٍ جُطلط٤ش ػٖ شهض ٓؼطوَ ذٞؾ ٚؿٓ ٍ٤شٍٝع كؼِ٣ ٖٓ ٠ؿٍ ١جُطلط٤ش إٔ ٣كؼٍ ٙكٌٞجً أٓحّ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ُ٤طهً ٓح
ٍ٣ج٘ٓ ٙحْرحً.
دجض انًذشساد ٔاأليٕال ٔاألشٛبء
يبدح 96
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ،٢ذكٓد جُكحٍ ،إٔ ٣كؿُ ػِ ٠أٓ ١كٌٍ أ ٝأٓ ١حٍ أ ٝأ ١ش٢ء ػػٍ ػِ ٚ٤أغ٘حء جُطلط٤ش أٝ
أقؼٍ أٓحٓ ٚأً ٝحٕ ًِٓٔٞح ً أل ١شهض ٓٔح  ُٚ ٌٕٞ٣ػالهس ذحُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أ ٝجُط٘لٓ ،ً٤طٌ ٠أ ٟيُي الَٓحً.
انذجض ػهٗ أيٕال انٓبسة
يبدح 97
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس جألػِ ٠أ ٝهحػ ٢جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس ك ٢أٝ ١هص ذؼى ٗشٍ جإلػالٕ جُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢جُٔحوز ،78إٔ
٣أٍٓ ذحُكؿُ ػِ ٠أٓ ١حٍ نحص ذحُشهض جُظحوٌ ذشأٗ ٚجإلػالٕ ،كايج ُْ ٣كؼٍ جُشهض جُٔؼِٖ ك ٢جُٔ٤ؼحو جُٔكىو ك٢
جإلػالٕ ،ضظرف جألٓٞجٍ جُٔكؿَٞز ضكص ضظٍف جُؿٜس جُط ٢أطىٌش أٍٓ جُكؿُٝ ،كن أقٌحّ جُٔحوز .99
ؽشٚوخ انذجض
يبدح 98
٘٣لً جُكؿُ ذحُطٍ٣وس جُٔطرؼس ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُٔىٗ٤س ُٓ٘س ُ 1983كؿُ جألٓٞجٍ ،أ ٝذأ٣س ؽٍ٣وس ٍ٣جٛح  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أٝ
جُوحػ٘ٓ ٢حْرس.
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انلشع انثبَٙ
انتظشف ك ٙااليٕال ٔاالشٛبء
ػٕاثؾ انتظشف ك ٙاأليٕال
يبدح 99
) (1ئيج هىّ أغ٘حء جُطكٍ ١أ ٝجُٔكحًٔس أٓ ١حٍ ٣ؼطوى إٔ جُؿٍٔ٣س جٌضٌرص ذشأٗ ،ٚكؼِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢جضهحي جإلؾٍجءجش
جُالَٓس ُطظ٘٤ق يُي جُٔحٍ.
)(2جُٔٞجو جُؼحٌز ضرحو كٌٞجً ذؼى أنً ػ٘٤حش ٜٓ٘ح ٝضكى٣ى ًٔ٤حضٜح ٝأَٝجٜٗح ٝأٝطحكٜح ٝأػٍجٌٛح ذْٞحؽس جُؿٜحش جُل٘٤س
جُٔهطظس.
)(3جألٓٞجٍ جُوحذِس ُِطِق جُطر٤ؼ ٢أ ٝذحٗطٜحء ٓىز جُظالق٤س ضرحع كٌٞجً ًًُٝي جُكٞ٤جٗحش ئيج ضؼًٌ قلظٜح ٌٝػح٣طٜح أ ٝن٤ق
ٛالًٜح.
)(4ئيج ٌأ َ٤ًٝ ٟجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد ٖٓ جُِٓطس جُوؼحت٤س جُؼحٓس جُٔهطظس أٗ ٖٓ ٚجُٔ٘حْد ذ٤غ أٓ ١حٍ ٓكؿَٞ
ك٤ؿ ُٚ َٞإٔ ٣أٍٓ ذر٤ؼٝ ٚقلع هٔ٤ط.ٚ
)(5جألٓٞجٍ جُ٘وى٣س ضكلع ذهُ٘٣س جُىُٝس ٝكن جُِٞجتف جُْ ئُ ٠ز.
)(6ئيج ُْ ٣كؼٍ جُشهض جُٜحٌخ جًُ ١قؿُ ٓحُ ٚذٔوطؼ ٠جُٔحوز  97ك٤ؿ َٞذ٤غ ٓحُ ٚجُٔكؿ َٞذحٗوؼحء غالغس أش ٖٓ ٍٜضحٌ٣م
جُكؿُ.
)(7ئيج قؼٍ جُشهض جًُ ١قؿُ ٓحُ ٚذٔوطؼ ٠جُٔحوز  97نالٍ ْ٘س ٖٓ ضحٌ٣م جُكؿُ ًٝحٕ ٓحُ ٚال ُ٣جٍ ضكص جُكؿُ ٝأذىٟ
ٓح ٣رٌٍ ؿ٤حذ ٚأ ٝؾ ِٜٚذحإلػالٕ جُظحوٌ ذشأٗ ،ٚك٤ؿد إٔ  ِْٓ٣ئُ ٚ٤جُٔحٍ أ ٝغٖٔ ٓح ذ٤غ ٓ٘ ٚذؼى نظْ جُٔظٍٝكحش.
) ٌٕٞ٣(8جُٔحٍ جُٔكؿ َٞأ ٝغٔ٘ ٚأٓحٗس ُى ٟجُِٓطس جُٔهطظس جُط ٢أٍٓش ذحُكؿُ ػِٝ ٚ٤ضٌ ٕٞػٖ ٓٓثُٞس قلظ ٚذحُطٍ٣وس
جُٔالتٔسٝ ،ال ٣ؿ َٞجُطظٍف ك ٚ٤هرَ جٗوؼحء جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤سٝ ،ك ٢ضِي جُكحُس ٣ؿد إٔ ٣طؼٖٔ جُوٍجٌ ذحٗطٜحء جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س
ؽٍ٣وس جُطظٍف ك ٢جُٔحٍ جُٔكؿ.َٞ
اإلجشاءاد ػُذ ػجؾ انًبل انًشجِٕ أٔ انًغشٔم
يبدح 100
)(1ػِ ٠أ ١شٍؽ ٢ػرؾ أٓ ١حٍ ٍٓٓٝم أٓ ٝحٍ ػػٍ ػِ ٚ٤ك ٢ظٍٝف ضىػُ ٞالشطرح ٙك ٢جٌضٌحخ ؾٍٔ٣س إٔ ٣رِؾ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس
كٌٞجً ذًُي.
)(2ئيج ًحٕ جُشهض جًُ ُٚ ١قن ك ٢جُٔحٍ جًًُٔٓ ٌٞؿٜٞالً ك٤ؿ َٞجُكؿُ ػِ ٠يُي جُٔحٍٝ ،ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس ػ٘ىتً إٔ ٣ظىٌ
ئػالٗح ً ًحك٤ح ً ذأؾُٜز جإلػالّ جُؼحٓس ٣ر ٖ٤كٓ ٚ٤لٍوجش جُٔحٍ ٣ٝطِد ٖٓٔ ٣ىػ ٢ك ٚ٤قوحًًً إٔ ٣كؼٍ إلغرحش وػٞجٝ ٙيُي كٓ ٢ىٟ
ْطس أش ٖٓ ٍٜضحٌ٣م ٗشٍ جإلػالٕ.
)(3ئيج ٓؼص جُٓطس أش ٍٜو ٕٝإٔ ٣ػرص أ ١شهض قو ٚك ٢جُٔحٍ ،ك٤ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس جألػِ ٠ذ٤ؼٝ ٚئ٣ىجع هٔ٤ط ٚأٓحٗس ك٢
نُ٘٣س جُىُٝس.
)(4ئيج قؼٍ شهض القوح ً ٝأغرص قو ٚك ٢جُٔحٍ كؼِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس جألػِ ٠إٔ ٣أٍٓ ذطِٓ ٚٔ٤يُي جُٔحٍ ئيج ًحٕ ٓٞؾٞوج أ ٝهٔ٤ط،ٚ
ذؼى وكغ جُٔظٍٝكحش.
انتظشف ك ٙاأليٕال ثؼذ اَوؼبء انذػٕٖ انجُبئٛخ
يبدح 101
)(1ئيج جٗوؼص جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،ك٤ؿد إٔ ٣طؼٖٔ جُوٍجٌ أ ٝجُكٌْ ذاٜٗحتٜح أٍٓجً ذٌ٤ل٤س جُطظٍف ك ٢جألٓٞجٍ جُٔكؿَٞز٣ ،ظىٌ
ٝكوح ً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ.ٕٞ
)(2ئيج جٗوؼص جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ذحٗطٜحء جُٔكحًٔس ك٤ؿ َٞإٔ ٣كحٍ جألٍٓ ذحُطظٍف ك ٢جألٓٞجٍ جُٔكؿَٞز ُوحػ ٢جُٔكٌٔس
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جُؿ٘حت٤س جألػِ.٠
)(3ك ٢جُوٍجٌجش ٝجألقٌحّ جُط٣ ٢ؿ َٞجْطث٘حكٜح ال ٣طْ ض٘ل ً٤جألٍٓ ذحُطظٍف ك ٢جُٔحٍ جُٔكؿ َٞئال ذؼى ٓؼ ٢جُٔىز جُٔوٌٍز
ُالْطث٘حف،ػِ ٠أٗ٣ ٚؿ َٞك ٢ؾٔ٤غ جألقٞجٍ ًُٞحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذطِٓ ْ٤جُٔحٍ ئُ ٠جُشهض جًُ ١ضٍ ٟإٔ ُٚ
قوح ً ك ٢جْطالٓ ،ٚئيج هىّ ضؼٜىجً ذؼٔحٗس ّ ئُ ٠ز أ ٝذىٜٗٝحِ٣ ،طُّ ك ٚ٤ذاػحوز جُٔحٍ ك ٢قحُس ضؼى َ٣جُكٌْ.
تؼٕٚغ انًؼشٔس يٍ انًبل انًذجٕص
يبدح 102
ئيج أٍٓش جُٔكٌٔس ذطؼ٣ٞغ أ ١شهض ٓؼٍ ٌٝك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س كؼِٜ٤ح إٔ ضؼٞػ ٖٓ ٚأٓ ١حٍ ٓكؿ٣ َٞهض جُؿحٗ.٢
األيش ثشد دٛبصح األيٕال ؿٛش انًُوٕنخ
يبدح 103
)(1ئيج أو ٖ٣أ ١شهض ك ٢ؾٍٔ٣س جهطٍذص ذحْطؼٔحٍ جُوٞز جُؿ٘حت٤س أ ٝجإلٌٛحخ ًٝحٕ هى ضٍضد ػِ ٠يُي قٍٓحٕ أ ١شهض ٖٓ
ق٤حَز أٓ ١حٍ ؿ٘ٓ ٍ٤و ،ٍٞك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذٍو ق٤حَز جُٔحٍ ؿ ٍ٤جُٔ٘و ٍٞئُ ٠يُي جُشهض أ ٝئُ ُٚ ٖٓ ٠جُكن ك٢
جُك٤حَز.
)(2ال ٣طٍضد ػِ ٠جًًُٔ ٌٞقٍٓحٕ جُشهض جًُ ١طىٌ ػى ٙجألٍٓ ٖٓ قو ٚك ٢أ ١وػٓ ٟٞىٗ٤س ضطؼِن ذحُٔحٍ ٓٞػٞع جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤س.
األيش ثشد دٛبصح األيٕال ؿٛش انًُوٕنخ
يبدح 104
)(1ئيج أو ٖ٣أ ١شهض ك ٢ؾٍٔ٣س جهطٍذص ذحْطؼٔحٍ جُوٞز جُؿ٘حت٤س أ ٝجإلٌٛحخ ًٝحٕ هى ضٍضد ػِ ٠يُي قٍٓحٕ أ ١شهض ٖٓ
ق٤حَز أٓ ١حٍ ؿ٘ٓ ٍ٤و ،ٍٞك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذٍو ق٤حَز جُٔحٍ ؿ ٍ٤جُٔ٘و ٍٞئُ ٠يُي جُشهض أ ٝئُ ُٚ ٖٓ ٠جُكن ك٢
جُك٤حَز.
)(2ال ٣طٍضد ػِ ٠جًًُٔ ٌٞقٍٓحٕ جُشهض جًُ ١طىٌ ػى ٙجألٍٓ ٖٓ قو ٚك ٢أ ١وػٓ ٟٞىٗ٤س ضطؼِن ذحُٔحٍ ٓٞػٞع جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤س.
انلظم انشاثغ
اإلكشاج ثبنؼًبٌ
دبالد اإلكشاج ثبنؼًبٌ
يبدح 105
 ٌٕٞ٣جإلكٍجؼ ذحُؼٔحٕ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ػِ ٠جُ٘ك ٞج٥ض:٢
(أ) ذطؼٜى جُٔورٞع ػِ ٚ٤شهظ٤ح ً ذحُكؼٓ ٌٞغ ػٔحٗٓ ٚحُ٤س ٓوىٌز أ ٝذىٜٗٝح،
(خ)ذٌلحُس شهض آنٍ ِ٣طُّ ذاقؼحٌ جُٔورٞع ػِٓ ٚ٤غ ػٔحٗس ٓحُ٤س ٓوىٌز.
(ؼ)ذحإل٣ىجع ٓغ جُطؼٜى أ ٝجٌُلحُس.
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اإلكشاج ك ٙجشًٚخ ػوٕثتٓب اإلػذاو أٔ انوظبص أٔ انوؾ
يبدح 106
)(1ال ٣ؿ َٞجإلكٍجؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢ؾٍٔ٣س ضٌ ٕٞػوٞذطٜح جإلػىجّ أ ٝجُوطغ قىجً ،ػِ ٠إٔ ٣ؼٍع ٓكؼٍ جُطكٍ ١أٝ
جُٔكحًٔس ػٌِ ٠ت ّ٤جُؿٜحَ جُوؼحت ٢جُٔهطض ٓط ٠جْطٍٔ جُكرّ ْطس أش ُٚٝ ،ٍٜذٔح ٍ٣ج٘ٓ ٙحْرح ً.
)٣(2ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٣لٍؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ذحُؼٔحٕ ك ٢ؾٍجتْ جُوظحص ئيج ًحٕ جإلكٍجؼ ال ٣شٌَ نطٍجً
ػِ ٚ٤أ ٝجإلنالٍ ذحألٖٓ ٝجُطٔأٗ٘٤س جُؼحٓس ٝٝجكن جُٔؿ٘ ٢ػِ ٚ٤أ ٝأ٤ُٝحؤ ٙذشٍٝؽ أ ٝذىٜٗٝح.
اإلكشاج ثبإلٚذاع
يبدح 107
)(1ال ٣ؿ َٞجإلكٍجؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢ؾٍٔ٣س ضطؼِن ذأٓ ١حٍ ػحّ أ ٝطي ٍٓوٝو ئال ذا٣ىجع ٓرِؾ ٖٓ جُٔحٍ ال ٣وَ ػٖ
جُٔرِؾ ٓٞػٞع جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س أ ٝذطوى ْ٣طي ٓظٍكٓ ٢ؼطٔى أ ٝنطحخ ػٔحٕ ٓظٍك.٢
)(2ال ٣ؿ َٞجإلكٍجؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢ؾٍٔ٣س ضٓطٞؾد جُى٣س أ ٝجُطؼ٣ٞغ ئيج هحٓص كٝ ٢ؾ ٜٚذ٘٤س ٓرىت٤س ٓؼوُٞس ،ئال
ذا٣ىجع ٓرِؾ ٖٓ جُٔحٍ ٓ٣حٓ ١ٝح هى ضكٌْ ذ ٚػِ ٚ٤جُٔكٌٔس أ ٝذاذٍجَ ٝغ٤وس ضأٓ ٖ٤أ ٝطي ٓظٍك ٢أ ٝنطحخ ػٔحٕ ٓظٍك ٢أٝ
ذٍ ٖٛأ ٝقؿُ ػوحٌ.١
اإلكشاج ك ٙانجشائى األخشٖ
يبدح 108
)ٓ(1غ ٍٓجػحز أقٌحّ جُٔحوض٣ 106 ،107 ٖ٤ؿد جإلكٍجؼ ػٖ جُٔورٞع ػِ ٚ٤ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س أنٍٓ ٟطٓ ٠ح هىّ ضؼٜىجً أً ٝل٤الً ئال
ئيج ٌأ َ٤ًٝ ٟجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٖٓ ٢ضِوحء ٗلٓ ٚأ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠ضٞط٤س ٖٓ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞألْرحخ ٣ىٜٗٝح إٔ جإلكٍجؼ ػٖ
جُٔورٞع ػِ ٚ٤هى ٣إو ١ئٍُٝٛ ٠ذ ٚأ٣ ٝؼٍ ذحُطكٍ.١
)٣(2ؿٍُ َٞت ّ٤هْٓ شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس جإلكٍجؼ ػٖ جُٔط ْٜك ٢جُؿٍجتْ جُٔىٌؾس ذحُؿى ٍٝجُػحُع جُِٔكن ذًٜج جُوحٗ ٕٞك٢
قحُس ؿ٤حخ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ٝجُوحػٝ ٢ػ٘ى جألٌذغ ٝػشٍْ ٖ٣حػس ُِورغ ػِ ٠إٔ ٣ؼٍع ٓكؼٍ جُطكٍ ١ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس أٝ
جُوحػ ٢ذكٓد جُكحٍ ٣ٝؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢جألٍٓ ذاػحوز جُورغ ػِ ٠جُٔط ْٜئيج ٌأٓ ٟوطؼ ٠يُي.
)(3ال ٣ؿٍُ َٞت ّ٤هْٓ شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس إٔ ٣لٍؼ ػٖ أٓ ١ط ْٜهرغ أ ٝأػ٤ى جُورغ ػِ ٚ٤ذأٍٓ طحوٌ ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس
أ ٝجُوحػ ٢أ ٝأٍٓ أٜٔ٘ٓ ١ح ذطؿى٣ى قرٓ.ٚ
اإلكشاج ػٍ انًٕظق انؼبو
يبدح 109
ال ٣شطٍؽ جإل٣ىجع أ ٝجُؼٔحٗس ُإلكٍجؼ ػٖ ٓٞظق ػحّ جٌضٌد ذكٖٓ ٗ٤س كؼالً ك٤ْ ٢حم ػِٔ ٚجٍُْٔ ٢هى ٣شٌَ ؾٍٔ٣س.
ششٔؽ انؼًبٌ
يبدح 110
)٣(1طؼٖٔ جُطؼٜى جًُ٣ ١إنً ػِ ٠جُٔورٞع ػِ ٚ٤ئهٍجٌجً ذط٘ل ً٤شٍٝؽ جُكؼ ٌٞجُط ٢ضأٍٓ ذٜح ًٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ٝضكى٣ىجً
ُٔرِؾ جُؼٔحٗس ٓط ٠ؽِرص ٓ٘.ٚ
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)(2ال ضورَ جٌُلحُس ئال ٖٓ شهض ٓؼٍٝف ٓٞغٞم ذٞكحتًٝ ٚلح٣ط.ٚ
)ِ٣(3طُّ جٌُل َ٤ذاقؼحٌ جُٔورٞع ػِٓ ٚ٤ط ٠ؽِد ًٓ٘ٔ ،ٚح ِ٣طُّ ػ٘ى ئنالُ ٚذًُي ذىكغ جُؼٔحٗس جُٔوىٌز.
)ٍ٣(4جػ ٠ك ٢ضوى ٍ٣جُؼٔحٗس جُٔطِٞذس ؽر٤ؼس جُؿٍٔ٣س ٝجُؼٌٍ جُٔطٍضد ػِٜ٤ح ٓٝوىجٌ جُٔحٍ ٓٞػٞع جُؿٍٔ٣سٝ ،ال ٣ؿَٞ
جُٔرحُـس ك ٢ضوىٍٛ٣ح.
)٣(5ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢إٔ ٓ٣طٞغن ُِؼٔحٗس ذطِد ٌ ٖٛأ ٝقؿُ ػوحٌ ١أٝ ٝغ٤وس ضأٓ ٖ٤أ ٝأِ٤ْٝ ١س ػٔحٕ أنٍٟ
ٍ٣جٛح.
ٔجٕة كلبنخ انوبطش
يبدح 111
ئيج ًحٕ جُشهض جُٔورٞع ػِ ٚ٤هحطٍجً كال ٣ورَ ٓ٘ ٚجُطؼٜى ذحُكؼٝ ٌٞال ذى ٖٓ ضوىً ْ٣ل.َ٤
إثشاء ريخ انكلٛم
يبدح 112
)٣(1ؿٌُِ َٞل َ٤إٔ ٣طِد ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ئُـحء جٌُلحُس ك ٢أٝ ١هص.
)(2ػِ َ٤ًٝ ٠جُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ػ٘ى ضوى ْ٣جُطِد ذاُـحء جٌُلحُس إٔ ٣ورغ ػِ ٠جُشهض جٌُٔلٝ ،ٍٞػ٘ى ئقؼحٌ٣ ٙؿد ئُـحء
جٌُلحُس ػِ ٠إٔ ٣طِد ٖٓ جُشهض جٌُٔل ٍٞضوىً ْ٣ل َ٤آنٍ كايج ػؿُ ػٖ يُي ٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ئطىجٌ جألٍٓ
جُٔ٘حْد ذشأٗ.ٚ
تؼذٚم انتؼٓذ أٔ انكلبنخ أٔ انؼًبَخ
يبدح 113
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػٓ ٢طٌ ٠أ ٟيُي ٓ٘حْرح ً إٔ ٣طِد ٖٓ جُشهض جًُ ١أكٍؼ ػ٘ ٚذطؼٜى ذى ٕٝػٔحٗس إٔ ٣وىّ ػٔحٗس
ٓ٘حْرس أ٣ ٝوىّ ًل٤الًًٔ ،ح ٣ؿ ُٚ َٞإٔ ٣طِد ٓ٘ ٚضـ ٍ٤٤جٌُل َ٤أٓ ٝوىجٌ جُؼٔحٗس.
إنـبء اإلكشاج
يبدح 114
٣ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ك ٢أٝ ١هص إٔ ٣أٍٓ ذاُـحء أٍٓ جإلكٍجؼ  ٝئػحوز جُورغ ػِ ٖٓ ٠أكٍؼ ػ٘ ٚذٔوطؼ ٠أقٌحّ ًٛج
جُلظَ ػِ ٠إٔ ضى ٕٝأْرحخ يُي ٣ٝرِؾ ذٜح جُٔورٞع ػِ.ٚ٤
اإلجشاء ػُذ انخالل ثبنتؼٓذ أٔ انكلبنخ
يبدح 115
)(1ئيج غرص ُِٔكٌٔس أ ١ئنالٍ ذحُطؼٜى أ ٝجٌُلحُس ك٤ؿد ضى ٖ٣ٝأٝؾ ٚغرٞش جإلنالٍ ٝإٔ ضطِد جُٔكٌٔس ٖٓٔ جُطُّ ذحُطؼٜى أٝ
جٌُلحُس إٔ ٣ىكغ جُؼٔحٗس جُٔوىٌز أ ٝإٔ ٣ر ٖ٤جُٓرد جًُ٣ ١ؼل ٖٓ ٚ٤جُىكغ ،كايج ُْ ٣رى أْرحذح ً ًحك٤س ُإلػلحء ٣ ُْٝوْ ذحُىكغ ك٤ؿَٞ
ضكظ َ٤جُٔرِؾ ٓ٘ ٚأ ٖٓ ٝضًٍط ٚئيج ضٞكٝ ٠يُي ذحُطٍم جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ُطكظ َ٤جُـٍجٓس كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
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)(2ئيج ُْ ٣ىكغ ٖٓ أنَ ذحُطؼٜى أ ٝجٌُلحُس أ ٝجُؼٔحٗس  ٌٖٔ٣ ُْٝضكظِٜ٤ح ،ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس ضٞه٤غ ػوٞذس جُٓؿٖ ذىالً ػٜ٘ح.
اعتئُبف انوشاساد ٔاألٔايش
يبدح 116
٣ؿ َٞجْطث٘حف ًَ هٍجٌ أ ٝأٍٓ طحوٌ ذٔٞؾد أقٌحّ ًٛج جُلظَ ذطٍم جالْطث٘حف جُٔر٘٤س كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
انلظم انخبيظ
االجشاءاد انٕهبئٛخ
انلشع االٔل  -يُغ ٔهٕع انجشًٚخ
ٔاجت انتجهٛؾ ػٍ انجشائى ٔانًغبػذح
يبدح 117
)(1ػِ ًَ ٠شٍؽ ٢أ ٝئوجٌ ١شؼر ٢أ ٝأ ١شهض ٣ه ُٚٞجُوحٗ ٕٞقلع جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ إٔ ٣رًٍ هظحٌ ٟؾٜىُِ ٙكُِٞ٤س
وٝ ٕٝهٞع جُؿٍٔ٣س أ ٝجْطٍٔجٌٛح.
) (2ػِ ًَ ٠شهض إٔ ٓ٣حػى جُشٍؽس أ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس أ ٝجُوحػ ٢ػ٘ىٓح ضطِد ٓ٘ ٚجُٔٓحػىز ذٞؾٓ ٚؼو ٍٞإل٣وحف أ ١ئنالٍ
ذحُٓالّ جُؼحّ أُ٘ٔ ٝغ أ ١ئضالف ُِٔحٍ أُِ ٝكُِٞ٤س وٝ ٕٝهٞع أ ١ؾٍٔ٣س ضٓطؼَٔ كٜ٤ح جُوٞز.
)(3ػِ ًَ ٠شهض إٔ ٣رِؾ أػؿَ ٓح أ ُٚ ٍٓ٣أهٍخ ٤ٗ َ٤ًٝحذس أ ٝشٍؽ ٢أ ٝئوجٌ ١شؼرٓ ٢ط ٠ػِْ ذهطٍ ٝهٞع جُؿٍٔ٣س أٝ
ذكىٝغٜح ئيج ًحٗص ٖٓ جُؿٍجتْ جُٔٞؾٜس ػى جُىُٝس أ ٝجُٔطؼِوس ذحُوٞجش جُ٘ظحٓ٤س أ ٝذٔؼحٌػس جُِٓطس جُؼحٓس أ ٝذٔ٘ظٔحش جإلؾٍجّ
ٝجإلٌٛحخ أ ٝذحُٓالٓس أ ٝذحُظكس جُؼحٓس أ ٖٓ ٝؾٍجتْ جُطُ٤٣ق ٝجُطُ ٍ٣ٝأ ٝجُوطَ ذأٗٞجػ ٚأ ٝجإلؾٜحع أ ٝجالْطىٌجؼ أٝ
جُهطق أ ٝجالػطوحٍ ؿ ٍ٤جُٔشٍٝع أ ٝجُكٍجذس أ ٝجُٜ٘د أ ٝجْطالّ جُٔحٍ جٍُٔٓٝم.
عهطخ إطذاس األٔايش انٕهبئٛخ
يبدح 118
) (1ئيج هىّ ضوًٍُٞ ٍ٣حُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ذإٔ شهظح ٣كطَٔ إٔ ٍ٣ضٌد ٓح ٣هَ ذحُٓالّ جُؼحّ أ ٝجُطٔأٗ٘٤س جُؼحٓس ،ك٤ؿُٜ َٞح
إٔ ضظىٌ أٍٓ ضٌِ٤ق ذحُكؼًُُ ٌٞي جُشهض.
)(2ػًِٝ ٠حُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ػ٘ى ئقؼحٌ جُشهض أٓحٜٓح إٔ ضٓطؿٞذ ٚكٌٞجً ٝإٔ ضؿٍ ١أ ١ضكٍ٣حش ضٍجٛح الَٓس.
) (3ئيج ضر ٖٓ ٖ٤جُطكٍ ١إٔ جألٌؾف ُِٔكحكظس ػِ ٠جُٓالّ جُؼحّ ٝجُطٔأٗ٘٤س جُؼحٓس إٔ ٞ٣هغ جُشهض ضؼٜىج ذؼٔحٗس أ ٝذٌلحُس أٝ
ذى ٕٝيُي كؼًِٝ ٠حُس جُ٘٤حذس إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذًُي.
)٣(4ؿُِٔ َٞكٌٔس ئيج هىّ ئُٜ٤ح ضوٍٍ٣جً ذٔٞؾد جُر٘ى ( )1أٌ ٝكؼص ئُٜ٤ح ًٝحُس جُ٘٤حذس جألٍٓ ذؼى جُطكٍ ،١إٔ ضظىٌ أٍٓج ذحُورغ
ػِ ٠جُشهض جُٔؼ٘ٝ ٢قرٓ ،ٚأ ٝذٞػؼ ٚضكص ٍٓجهرس جُشٍؽس ،أ ٝذإٔ ٞ٣هغ ضؼٜىجً ذؼٔحٗس أً ٝلحُس أ ٝذى ٕٝيُي.
يذح انتؼٓذ ٔيشاهجخ انششؽخ ٔانذجظ
يبدح 119
)(1ال ٣ؿ َٞإٔ ضُ٣ى ٓىز جُطؼٜى أٍٓ ٝجهرس جُشٍؽس جُٔوٌٍز ػِ ٠أ ١شهض ذٔٞؾد أقٌحّ جُٔحوز  118ػٖ ْ٘س ٝجقىز ،كايج
ًحٕ جُشهض هى ْروص ئوجٗط ٚك ٢أًػٍ ٖٓ ؾٍٔ٣س ٝجقىز .كال ٣ؿ َٞإٔ ضؿح َٝجُٔىز ْ٘ط ٖ٤جغ٘ ،ٖ٤ػِ ٠إٔ ٣رىأ ٍْ٣حٕ جُٔىز ٖٓ
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ضحٌ٣م طى ٌٝجألٍٓ أ ٝكٝ ٢هص القن ضكىًٝ ٙحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ألْرحخ ًحك٤س.
)(2ال ٣ؿ َٞإٔ ضُ٣ى ٓىز جُكرّ جُٔوٍز ػِ ٠أ ١شهض ذٔٞؾد أقٌحّ جُٔحوز  )4(118ػِ ٠غالغس أ٣حّ.
انتؼٓذ ػُذ اإلداَخ
يبدح 120
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضطِد ٖٓ أ ١شهض أو ٖ٣ك ٢ؾٍٔ٣س ضهَ ذحُٓالّ جُؼحّ أ ٝجُطٔأٗ٘٤س جُؼحٓس،إٔ ٞ٣هغ ضؼٜىجً ذؼٔحٗس أ ٝذىٜٗٝح
ُِٔكحكظس ػِ ٠جُٓالّ جُؼحّٝ،إٔ  ٌٕٞ٣قٖٓ جٍُٓ٤ز ٝجُِٓٞى ألٓ ١ىز ال ضؿح َٝغالظ ْ٘ٞجشًٔ ،ح ٣ؿُٜ َٞح إٔ ضؼغ يُي
جُشهض ضكص جٍُٔجهرس جُشٍؽس ،ذحإلػحكس ئُ ٠جُطؼٜى جًًُٔ ٌٞأ ٝذىالً ػ٘ ،ٚػِ ٠إٔ ضٍٓ ١ضِي جُطىجذ ٍ٤ذؼى ض٘ل ً٤جُؼوٞذس
جُٔوٌٍز ،ئٕ ٝؾىش.
اإلخالل ثبنتؼٓذ
يبدح 121
ئيج أنَ جُشهض ذطؼٜى ٙذٔٞؾد أ ٖٓ ١جُٔحوض ،120ٝ118 ٖ٤ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذكرُٓٔ ٚىز ال ضؿح َٝشٍٜج ًٔح ٣ؿَٞ
ُٜح إٔ ضأٍٓ ذٔظحوٌز ٓرِؾ جُؼٔحٗس.
يشاهجخ انششؽخ
يبدح 122
٣هؼغ جُشهض جُٔٞػٞع ضكص جٍُٔجهرس جُشٍؽس أل ٖٓ ١جُوٞ٤و ج٥ض٤س،قٓرٔح ضأٍٓ ذ ٚجُٔكٌٔس:
(أ) جإلهحٓس ك ٢قىٝو أٓ ١ى٘٣س أ٘ٓ ٝطوس ٣هطحٌٛح ضٍ ٟجُِٓطس جُط ٢أطىٌش جُو٤ى إٔ ض٘ل ً٤جٍُٔجهرس كٜ٤ح ٓ٣ٝ ،ٌٞٓ٤ؿ َٞجْطرىجٍ
جُٔى٘٣س أ ٝجُٔ٘طوس ذأٍٓ ٖٓ ضِي جُِٓطس جُوؼحت٤س ذ٘ح ًء ػٌِ ٠ؿرس جُشهض جٍُٔجهد ذٔٞجكوس جُشٍؽس أ ٝجُؿٜس جُط٣ٍ٣ ٢ى جالٗطوحٍ
ئُٜ٤ح،
(خ) ػىّ جُهٍٝؼ ٖٓ قىٝو جُٔى٘٣س أ ٝجُٔ٘طوس جُط٣ ٢و ْ٤كٜ٤ح و ٕٝئيٕ ٌٓطٞخ ٖٓ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞذطِي جُٔى٘٣س أ ٝجُٔ٘طوس،
(ؼ) ئنطحٌ جُؼحذؾ جُٔٓث ٍٞك ٢أٝ ١هص ذحٍُُٔ٘ أ ٝجٌُٔحٕ جًُ ٌٖٓ٣ ١ك،ٚ٤
(و) ضوىٗ ْ٣لٓ ٚئُ ٠أهٍخ ٗوطس شٍؽس ًِٔح ؽِرص ٓ٘ ٚيُي ِْطحش جُشٍؽس.
اعتئُبف األٔايش انظبدسح ثًٕجت أدكبو ْزا انلشع
يبدح 123
٣ؿ َٞجْطث٘حف جألٝجٍٓ جُظحوٌز ذٔٞؾد أقٌحّ ًٛج جُلٍع ذطٍم جالْطث٘حف جُٔر٘٤س كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
انلشع انثبَٙ
يُغ انجشائى انًتؼهوخ ثبنطًأَُٛخ انؼبيخ
عهطخ األيش ثتلشٚن انتجًٓش
يبدح 124
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٣ؿ َٞأل ١ػحذؾ ٓٓث ٍٞأ٤ٗ َ٤ًٝ ٝحذس إٔ ٣أٍٓ أ ١ضؿٔ ٍٜؿٓ ٍ٤شٍٝع أ ٝأ ١ضؿٔ٣ ٍٜكطَٔ إٔ ٍ٣ضٌد ؾٍٔ٣س جُشـد أٝ
ؾٍٔ٣س جإلنالٍ ذحُٓالّ جُؼحّ ،إٔ ٣طلٍمٝ ،ػِ ٠أكٍجو يُي جُطؿٔ ٍٜػ٘ىتً جُطلٍم.
اعتؼًبل انوٕح انؼشٔسٚخ ك ٙتلشٚن انتجًٓش
يبدح 125
)(1ئيج ُْ ٣طلٍم جُطؿٔ ٍٜجًًُٔ ٌٞك ٢جُٔحوز  124ػ٘ى طى ٌٝجألٍٓ ،أ ٝضظٍف ذطٍ٣وس ٓهحُلس ُألٍٓ ،ك٤ؿُِ َٞؼحذؾ
جُٔٓث ٍٞإٔ ٣أٍٓ ذطلٍ٣ن يُي جُطؿٔ ٍٜذحْطؼٔحٍ أهَ هٞز ػٍ٣ٌٝس ،ػِ ٠أال ِ٣ؿأ الْطؼٔحٍ جُٓالـ جُ٘حٌُ ١طلٍ٣ن جُطؿٔ ٍٜئال
ذايٕ ٖٓ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس.
)٣(2ؿُِ َٞؼحذؾ جُٔٓث ٍٞأ َ٤ًٝ ٝجُ٘٤حذس إٔ ٣طِد ٓٓحػىز أ ١شهض ألؿٍجع ضلٍ٣ن جُطؿٔ.ٍٜ
)٣(3ؿُ َٞشٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس ئُوحء جُورغ ػِ ٖٓ ٠شحٌى ك ٢جُطؿٔ ٍٜجًًُٔ.ٌٞ
)(4ال ٣ر٤ف قن جْطؼٔحٍ جُوٞز ك ًٙٛ ٢جُٔحوز ضؼٔى ضٓ٤د جُٔٞش.
تذخم انوٕح انؼغكشٚخ.
يبدح 126
ئيج هىٌ أػِ٤ٗ َ٤ًٝ ٠حذس أ ٝك ٢قحُس ؿ٤حذ ٚأػِ ٠ػحذؾ ٓٓث ٍٞإٔ جْطؼٔحٍ جُوٞز جُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢جُٔحوز  125ال ٌ٣ل٢
ُطلٍ٣ن جُطؿٔ ،ٍٜك٤ؿ ُٚ َٞإٔ ٣طِد ٓٓحػىز أ ١ػحذؾ أ ٝػحذؾ طق ػٌِ ٠أِ أ٣س هٞز ِٓٓكس ُطلٍ٣ن جُطؿٔ ٍٜذحُوٞز
جُِٔٓكس إلػحوز جُ٘ظحّ ٝجُكلحظ ػِ ٠جُٓالّ جُؼحّ.
تُظٛى انًٕاكت ٔانتجًؼبد
يبدح 127
٣ؿ َٞألٝ ١ج ٍٍ أٓ ٝكحكع ك ٢قىٝو وجتٍز جنطظحط ٚإٔ ٣ظىٌ أٍٓجً ٣كظٍ أ٣ ٝل٤ى أ٘٣ ٝظْ ذٔٞؾر ٚأ ١جؾطٔحع أ ٝضؿٔ ٍٜأٝ
ًٓٞد ك ٢جُطٍم أ ٝجألٓحًٖ جُؼحٓس ٓٔح ٣كطَٔ إٔ ٣إو ١ئُ ٠جإلنالٍ ذحُٓالّ جُؼحّ.
إؿالم األيبكٍ انؼبيخ
يبدح 128
ئيج قىظ شـد أ ٝئنالٍ ذحُٓالّ جُؼحّ ك ٢أ٘ٓ ١طوس ،ك٤ؿُِ َٞؼحذؾ جُٔٓث ٍٞأ َ٤ًُٞ ٝجُ٘٤حذس إٔ ٣ظىٌ أٍٓجً ٓٞهٞضح ً ذاؿالم
جُٔوحٝ ٢ٛجألٓحًٖ جُؼحٓس جألنٍ ٟجُطٍ٣ ٢ضحوٛح جُؿٔ ٌٜٞك ٢ضِي جُٔ٘طوس.
إخالء انًذبل ٔإؿالهٓب
يبدح 129
٣ؿُِٞ َٞجُ ٢أ ٝجُٔكحكع ٓط ٠غرص ُ ٚئؾٍجء جُطكٍ ١جُالَّ إٔ أ ٍُ٘ٓ ١أٓ ٝكَ ٣ىجٌ ُِطؼحَٓ ك ٢جُهٍٔ أ ٝجُٔهىٌجش أ ٝجُٔٞجو
جُٔإغٍز ػِ ٠جُو ٟٞجُؼوِ٤س أُِ ٝؼد جُٔ ٍٓ٤أُِ ٝىػحٌز،إٔ ٣أٍٓ ذانالتٝ ٚئؿالهُٔ ٚىز ال ضُ٣ى ػٖ ْ٘س ٝجقىز.
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عهطخ اعتخذاو انغالح انُبس٘
 129أ
ُِ ٌٕٞ٣ؼحذؾ جُٔٓث ٍٞك ٢قحُس ؿ٤حخ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ٝجُوحػِْ ٢طس جألٍٓ ذحْطهىجّ جُٓالـ جُ٘حٌ ١أ ٝأ ١هٞز أنٍ ٟك ٢قحالش
جُٔٞجؾٜحش جُِٔٓكس ٌُٔحككس جُؼظحذحش جُِٔٓكس ذوظى جُٜ٘د أ ٝجُٓط ٞأ ٝض٣ٍٜد جُرؼحتغ أ ٝجُٔهىٌجش أ ٝجُٔإغٍجش جُؼوِ٤س أٝ
ضلٍ٣ن ضؿٔ ٍٜؿٓ ٍ٤شٍٝع جْطهىّ ك ٚ٤جُٓالـ جُ٘حًٌِٔ ١ح جهطؼ ٠جُكحٍ يُي ذـٍع ػرؾ جُؿ٘حز أ٘ٓ ٝغ ٝهٞع أ ١ؾٍٔ٣س.
يُغ اإلصػبج انؼبو
يبدح 130
)(1ئيج ذِؾ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس إٔ أ ١أكؼحٍ هى ضشٌَ ؾٍٔ٣س ٖٓ جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذحُٓالّ ٝجُظكس جُؼحٓس ضٍضٌد،ك٤ؿ ُٚ َٞإٔ ٣ظىٌ
أٍٓج ٣طِد ك ٚ٤جُشهض جُٔؼ٘،٢ك٤ٓ ٢ؼحو ٓكىو إٔ ٞ٣هق جٌضٌحخ ضِي جألكؼحٍ أ ٝإٔ ٣ظِف آغحٌٛح أِٜ٣ُ٣ ٝح ذحُطٍ٣وس جُٔر٘٤س ك٢
جألٍٓ.
)٣(2طْ ئػالٕ جألٍٓ جًًُٔ ٌٞئُ ٠جُشهض جًُ ١طىٌ ػى ٙذطٍم جإلػالٕ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
)(3ئيج ُْ ٘٣لً جُشهض جُٔؼ٘ ٢جألٍٓ ك ٢جُكحٍ أ٣ ُْ ٝط ٍٓ٤ئػالٗ ٚجُل ،١ٌٞك٤ؿ َ٤ًُٞ َٞجُ٘٤حذس جألػِ ،٠ك ٢قحُس جُهطٍ جُىجْٛ
أ ٝجُؼٌٍ ػِ ٠جُؿٔ ،ٌٜٞإٔ ٣أٍٓ ذحضهحي جُْٞحتَ جُطٍ٣ ٢جٛح ٓالتٔس إلَجُس جُهطٍ أ٘ٓ ٝغ جُؼٌٍ ،ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣جُشهض
جُٔؼُِ٘ٓٓ ٢ح ً ذٓىجو أٓ ١ظٍكحش الَٓس.
انجبة انخبيظ
انًذبكًخ
انلظم االٔل  -ادكبو ػبيخ
تُذ ٙانوبػ ٙػُذ تٕن ٙانًذبكًخ
يبدح 131
)(1ال ٣ؿُِ َٞوحػ ٢إٔ ٣ط ٠ُٞجُٔكحًٔس ك ٢أ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س  ٌٕٞ٣هى ضكٍ ٟكٜ٤ح ٖٓ هرَ أ ٞٛ ٌٕٞ٣ ٝؽٍكح ً كٜ٤ح أ ٝضٌُٚ ٕٞ
كٜ٤ح ٓظِكس نحطس.
)(2ال ٣ؿُِ َٞوحػ ٢جًُ ١أطىٌ جُكٌْ جالشطٍجى كٗ ٢ظٍ أ ١ؽؼٖ أ ٝضأ٤٣ى أ ٝككض ًُُي جُكٌْ.
ػذو جٕاص انؼٕد نهًذبكًخ ثؼذ انجشاءح أٔ اإلداَخ
يبدح 132
)(1ال ٣ؿ َٞجُؼٞو ُٔكحًٔس أ ١شهض ػٖ أ ١ؾٍٔ٣س ْرن إٔ ٗحُ ٚكٜ٤ح قٌْ ٜٗحت ٢ذحُرٍجءز أ ٝجإلوجٗس أٓحّ ٓكٌٔس ٓهطظس]7[.
)٣(2ؿٓ َٞكحًٔس أ ١شهض ػٖ جُ٘طحتؽ جُٔطٍضرس ػِ ٠كؼِٝ ٚجُط ُْ ٢ضٌٖ ٓؼِٓٞس ُِٔكٌٔس ػ٘ى ٓكحًٔس ْحذوس ئيج شٌِص ضِي
جُ٘طحتؽ ؾٍٔ٣س أنٍٓٓ ٟطوِس ػٖ جُؿٍٔ٣س جُط ٢ق ٖٓ ًْٞأؾِٜح]8[.
)٣(3ؿ َٞجُىكغ ذحُكٌْ جُٜ٘حت ٢ك ٢يجش جُؿٍٔ٣س ك ٢أٍٓ ١قِس ٖٓ ٍٓجقَ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٣ٝؿد جإلكٍجؼ ػٖ جُٔطٓ ْٜط ٠غرص
يُي.
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ػهُٛخ انجهغبد
يبدح 133
ضؿٍ ٟجُٔكحًٔحش ذظٌٞز ػِ٘٤س ُِؿٔ ٌٜٞقؼٌٛٞح ػِ ٠أٗ٣ ٚؿُِٔ َٞكٌٔس قٓد ضوىٍٛ٣ح إٔ ضأٍٓ ك ٢أٍٓ ١قِس ٖٓ
جُٔكحًٔس ٓ٘غ جُؿٔ ٌٜٞذظلس ػحٓس أ ٝأ ١شهض ٖٓ جُكؼ ٌٞأ ٝجُروحء ك ٢جُؿِٓس ٓط ٠جهطؼص يُي ؽر٤ؼس ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس
أٗ ٝظحٜٓح.
انًذبكًخ انـٛبثٛخ
يبدح 134
)٣(1كحًْ جُٔط ْٜقؼ٣ٌٞحًٝ ،ال ٣ؿٓ َٞكحًٔط ٚؿ٤حذ٤ح ً ئال ك ٢جُكحالش ج٥ض٤س:
(أ ) ئيج ًحٕ ٓطٜٔح ً ذأ ٖٓ ١جُؿٍجتْ جُٔٞؾٜس ػى جُىُٝس.
(خ) ئيج هٌٍش جُٔكٌٔس ئػلحء ٖٓ ٙجُكؼ ٌٞذشٍؽ إٔ ٣وٌٍ ًطحذس ذأًٗٗٓ ٚد أ ٝإٔ ٣كؼٍ ػ٘ٓ ٚكحّ أ،َ٤ًٝ ٝ
(ؼ) ئيج هىٌش جُٔكٌٔس إٔ جُٓ ٍ٤ك ٢جإلؾٍجءجش ك ٢ؿ٤حخ جُٔط ْٜال ِ٣كن أ ١ػٌٍ ذوؼ٤س جُىكحع.
)(2ك ٢ؾٔ٤غ جُكحالش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُر٘ى (٣ )1ؿد جإلػالٕ ذحُكؼ ٌٞذحُطٍ٣وس جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
دن انًتٓى ك ٙأٌ ٚذاكغ ػُّ يذبو أٔ يتشاكغ
يبدح 135
)ُِٔ ٌٕٞ٣(1ط ْٜجُكن ك ٢إٔ ٣ىجكغ ػ٘ٓ ٚكحّ أٓ ٝطٍجكغ.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأيٕ أل ١شهض إٔ ٣طٍجكغ أٓحٜٓح ئيج ٌأض ٚأٛالً ًُُي.
)(3ئيج ًحٕ جُٔط ْٜذؿٍٔ٣س ٓؼحهد ػِٜ٤ح ذحُٓؿٖ ٓىز ػشٍز ْ٘ٞجش أ ٝأًػٍ أ ٝذحُوطغ أ ٝذحإلػىجّ ٓؼٍٓجً ،كؼِ ٠جُ٘حتد جُؼحّ
ذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد جُٔط ْٜإٔ ٣ؼ٣ ٖٓ ٖ٤ىجكغ ػ٘ٝ ٚضطكَٔ جُىُٝس ًَ جُ٘لوحش أ ٝذؼؼٜح
تٕنٗ انذػبء
يبدح 136
)(1ضط ٠ُٞجالوػحء ًٝحُس جُ٘٤حذس ،أ ٝشٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس ك ٢قحُس ؿ٤حخ  َ٤ًٝجُ٘٤حذس ،أ ٝأ ١شهض ضؼ ٚ٘٤أ ٝضأيٕ ُ ٚجُ٘٤حذس
جُؿ٘حت٤س.
)٣(2ؿُِ َٞشهض جًُ ١جٌضٌرص جُؿٍٔ٣س ك ٢قو ٚأ ٚ٤ُُٞ ٝأ ِٚ٤ًٝ ٝك ٢ؾٍجتْ جُوظحص أ ٝجُؿٍجتْ جُط ٢ضطؼِن ذٜح ٓظِكس
نحطس إٔ ٣ط ٠ُٞجالوػحء ٓ٘لٍوجً ذٔٞجكوس جُ٘٤حذس جُؿ٘حت٤س أ ٝإٔ ٣شحٌى ك.ٚ٤
تشجًخ األهٕال ٔانجُٛبد إنٗ انهـخ انتٚ ٙلًٓٓب انًتّ
يبدح 137
)(1ئيج هىٓص أهٞجٍ أ ٝذ٘٤س أ ٝجضهً أ ١ئؾٍجء  ْٜ٣جُٔط ْٜذِـس ال ٣لٜٜٔح ك٤ؿد ضٍؾٔطٜح ئُٓ ٠ح ٣ل.ْٜ
)(2ئيج ٌأش جُٔكٌٔس إٔ جُٔط ْٜػحؾُ ػٖ ك ْٜجإلؾٍجءجش ُهَِ ك ٢قٞجْ ٚأ ٝألْ ١رد آنٍ ،ك٤ؿُٜ َٞح إٔ ضأٍٓ ذٖٔ ٣ؼ٘ٚ٤
ػِ ٠ك ْٜجإلؾٍجءجش أ ٝإٔ ضهحؽر ٚذحُطٍ٣وس جُط٣ ٢لٜٜٔح أٓػحُ.ٚ
ً
ً
)(3ئيج جقطحؾص جُٔكٌٔس الْطىػحء ٓطٍؾْ أٓ ٝؼ ٖ٤كؼِٜ٤ح إٔ ضٓطىػٓ ٢طٍؾٔح أٓ ٝؼ٘٤ح  ٝأ ٝضو ّٞذىكغ أٓ ١ظحٌ٣ق ًُُي.
32

ػجؾ انجهغخ ٔإداستٓب ٔيؼبهجخ انًغٙء
يبدح 138
) (1ػرؾ ؾِٓس جُٔكٌٔس ٝئوجٌضٜح ٓ٘ٞؽحٕ ذحُوحػ ُٚٝ ٢إٔ ٣هٍؼ ٖٓ هحػس جُؿِٓس ٖٓ ٣هَ ذ٘ظحٜٓح ٝإٔ ٣طهً أ ١ئؾٍجء هحٗ٢ٗٞ
ًُُي.
)(2ئيج جٌضٌد شهض أ ١كؼَ ٓٔح ٣ؼطرٍ ؾٍٔ٣س ٝكن أقٌحّ جُٔحوز  ٖٓ 116جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س  ،1991أغ٘حء جٗؼوحو جُؿِٓس
ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس جُط ٢جٌضٌرص جُؿٍٔ٣س أٓحٜٓح ٓكحًٔط ٚذحُـٍجٓس أ ٝئقحُطُٔ ٚكٌٔس أنٍ.ٟ
)(3ئيج هؼص جُٔكٌٔس ذ٘ح ًء ػِ ٠أقٌحّ جُر٘ى ( )2ذاوجٗس جُؿحٗٓٝ ٢ؼحهرط ،ٚك٤ؿُٜ َٞح ٓط ٠أيػٖ جُؿحُٗ ٢وٍجٌ جُٔكٌٔس أ ٝهىّ
جػطًجٌ ٓورٞالً ُىٜ٣ح ،إٔ ضظىٌ أٍٓج ذحُؼل ٞػ٘ٝ ٚئْوحؽ جُؼوٞذس.
انلظم انثبَٙ
عٛش انًذبكًخ
تشتٛت إجشاءاد انًذبكًخ
يبدح 139
)(1ضطرغ جُٔكٌٔس ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس ذحُطٍض٤د ج٥ض:٢
(أ ) جُطكون ٖٓ جُر٤حٗحش جألْحْ٤س ق ٍٞجُٔطٝ ْٜجُشٜٞو ٝجُىػ،ٟٞ
(خ) ْٔحع نطرس جإلوػحء ٝأهٞجٍ جُٔطكٍٝ ١جُشحً،٢ئٕ ٝؾى ٘ٓٝحهشطٜح،
(ؼ) ئؾحذس جُٔط ْٜػِ ٠جإلوػحء،
(و) ذ٘٤س جالضٜحّ ٘ٓٝحهشطٜح،
(ٛـ) جْطؿٞجخ جُٔط،ْٜ
( )ٝضكٍ ٍ٣جُطٜٔس ذظ٤حؿس ٌٝهس جالضٜحّ ،ئٕ ٌأش جُٔكٌٔس يُي،
(َ) ٓهحؽرس جُٔط ْٜذحُطٜٔس ٌٝو ٙػِٜ٤ح،
(ـ) ْٔحع ذ٘٤س جُىكحع،ئٕ ٝؾىش٘ٓ ٝ،حهشطٜح،
(ؽ) أ ١ئؾٍجءجش ك ٢جُر٘٤س ضطهًٛح جُٔكٌٔس،
( )١هر ٍٞجٍُٔجكؼحش جُهطحٓ٤س ،ئٕ ٝؾىشُ ،ظحقد جُكن جُهحص غْ جالوػحء غْ جُىكحع،
(ى) ضالٝز جُوٍجٌ ذحإلوجٗس أ ٝجُرٍجءز،
(ٍ) ْٔحع جألْرحخ جُٔهللس أ ٝجُٔشىوز ُِؼوٞذس،
(ّ) جألٝجٍٓ جُٜ٘حت٤س ك ٢جُكٌْ.
)(2ئيج أهٍ ػ٘ى ئؾحذط ٚػِ ٠جالوػحء ،ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضكٌٍ جُطٜٔس ؤْ ٕٝحع ذ٘٤س جالضٜحّ.
)(3ئيج أٌٍٗ أٌ ٝأش جُٔكٌٔس ٌؿْ ئهٍجٌ ٖٓ ٙجألٝكن ْٔحع جُر٘٤س كؼِٜ٤ح جْطىػحء ذ٘٤س جالضٜحّ ٝجُٓ ٍ٤ك ٢ذو٤س جإلؾٍجءجش.
عهطخ انًذكًخ ك ٙتشتٛت اإلجشاءاد
يبدح 140
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضوىّ أ ٝضإنٍ أ ٝضؼ٤ى أ٣ح ً ٖٓ ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس ك ٢أٍٓ ١قِس ئيج هىٌش إٔ يُي الَّ ُطكو٤ن جُؼىجُس.
شطت انذػٕٖ انجُبئٛخ أثُبء انًذبكًخ
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يبدح 141
)(1ئيج ضرُِٔ ٖ٤كٌٔس ذؼى ْٔحع ذ٘٤س جالضٜحّ ٝجْطؿٞجخ جُٔط ْٜإٔ جُر٘٤س ال ضإو ١ئُ ٠ئوجٗط ،ٚكؼِٜ٤ح إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذشطد
جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجإلكٍجؼ ػٖ جُٔط،ْٜكايج ضؼِن ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س قن ّ ئُُِ ٠ـ ٍ٤كؼِ ٠جُٔكٌٔس هرَ جإلكٍجؼ ػٖ جُٔط ْٜإٔ
ضٔحٌِ ِْطحضٜح جُٔىٗ٤س ٝكن جُٔحوز .204
)(2ئيج ًحٗص جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س هى جضهًش ذ٘ح ًء ػِ ٠شٌ٣ٝ ،ٟٞؿ َٞكٜ٤ح جُط٘حٍَ جُهحصٝ،ضـ٤د جُشحً ٢ك ٢أٓ ّٞ٣ ١كىو
ُٓٔحػٜح ٌؿْ ػِٔ ٚذًُي ،ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس قٓد ضوىٍٛ٣ح إٔ ضشطد جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝإٔ ضلٍؼ ػٖ جُٔط.ْٜ
إدبنخ انذػٕٖ انجُبئٛخ إنٗ يذكًخ أػهٗ
يبدح 142
ئيج ضرُِٔ ٖ٤كٌٔس ذؼى ط٤حؿس ٌٝهس جالضٜحّ ك ٢وػ ٟٞؾ٘حت٤س إٔ ٖٓ جُٞجؾد أ ٝجُٔ٘حْد ْٔحػٜح أٓحّ ٓكٌٔس أػُِٓ ٠رد ػىّ
جالنطظحص أُ ٝطٞه٤غ ػوٞذس ضطؿحِْ َٝطحضٜح أ ٝألٕ جُطؼ٣ٞغ جُٔوىٌ ٣طؿحِْ َٝطس جُٔكٌٔس جُٔىٗ٤س جُٔٞجَ٣س ،كؼِ ٠جُٔكٌٔس
ئقحُس جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئُٓ ٠كٌٔس أػِٓ ٠هطظس.
تذشٚش انتًٓخ
يبدح 143
ئيج ضرُِٔ ٖ٤كٌٔس ذؼى ْٔحع ذ٘٤س جالضٜحّ ٝجْطؿٞجخ جُٔط ،ْٜأ ٝك ٢أٍٓ ١قِس أْرن ،إٔ ٘ٛحى أْحْح ً الضٜحٓ ٚذؿٍٔ٣س ضهطض
ذٔكحًٔطٜح ،كِٜح إٔ ضكٌٍ جُط ٜٚٔذظ٤حؿس ٌٝهس جالضٜحّ ذحُؿٍٔ٣س جُٔ٘ٓٞذس ُِٔط.ْٜ
سد انًتٓى
يبدح 144
)ٓ(1غ ٍٓجػحز أقٌحّ جُٔحوز  ،143ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضهحؽد جُٔط ْٜذحُطٜٔس ذطالٝضٜح ػِٝ ٚ٤شٍقٜح ُْٝ ٚإجُ ٚػٔح ئيج ًحٕ ًٓٗرحً
أّ ذٍ٣ثحً.
)(2ئيج ًحٕ ٌو جُٔط ْٜأًٗٗٓ ٚد كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضى ٕٝئهٍجٌ ٙذحًُٗد ٣ٝؿُٜ َٞح إٔ ضوٌٍ ئوجٗط ٚذ٘ح ًء ػِ ٠يُي جإلهٍجٌ.
) (3ئيج ًحٕ ٌو جُٔط ْٜأًٗٗٓ ٚد ك ٢ؾٍٔ٣س ػوٞذطٜح جإلػىجّ كؼِ ٠جُٔكٌٔس أ ٝجُوطغ أ ٝجُؿِى ذأًػٍ ٖٓ أٌذؼ ٖ٤ؾِىز كؼِ٠
جُٔكٌٔس إٔ:
(أ) ضٓطٔغ ئُ ٠أ ١ذ٘٤س أنٍ٣ ٟوىٜٓح جالوػحء،
(خ) ض٘ر ٚجُٔط ْٜئُ ٠نطٌٞز ئهٍجٌ ٙئيج ًحٕ جإلهٍجٌ  ٞٛجُر٘٤س جُٞق٤ىز ػى،ٙ
(ؼ) ضإؾَ هٍجٌ جإلوجٗس ُٔىز ال ضؿح َٝشٍٜج ٝجقىج.
)(4ػِ ٠جُٔكٌٔس ػ٘ى جٗؼوحو جُٔكحًٔس ذٔٞؾد أقٌحّ جُلوٍز (ؼ) ٖٓ جُر٘ى( )3إٔ ضؼ٤ى ٓهحؽرس جُٔط ْٜذحُطٜٔس ٝإٔ ضٓٔغ ٌوٙ
ٍٓز أنٍ،ٟكايج ًحٕ ٌو ٙأًٗٗٓ ٚد كؼِٜ٤ح إٔ ضظىٌ هٍجٌجً ذحإلوجٗس.
)(5ئيج ًحٕ ٌو جُٔط ْٜأٗ ٚؿًٗٓ ٍ٤د أٌْ ٝص ػٖ جٍُو ك٤ؿد إٔ ٣طِد ٓ٘ ٚضوى ْ٣وكحػٓٝ ٚح ُى ٖٓ ٚ٣ذ٤حٗحش ُىقغ جُطٜٔس
ٝػِ ٠جُٔط ْٜأٔٓ ٝػَ جُىكحع ػ٘ىتً ضوى ْ٣هحتٔس ذحُشٜٞو ْٝحتٍ جُر٘٤حش جُط٣ٍ٣ ٢ى ضوىٜٔ٣ح.
انلظم انثبنث
اجشاءاد االتٓبو
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ٔسهخ االتٓبو
يبدح 145
) ٖٓ(1أؾَ ضكٍ ٍ٣جُطٜٔس ٝط٤حؿس ٌٝهس جالضٜحّ ٣طكون جُوحػ ٖٓ ٢جْط٤لحء ًَ جٌُٔٗٞحش ٝجُشٍٝؽ جُط٣ ٢ططِرٜح جُوحٗ.ٕٞ
)٣(2ؿد إٔ ضرٌٝ ٖ٤هس جالضٜحّ جُؿٍٔ٣س جُٔ٘ٓٞذس ُِٔطٝ ْٜيُي ذًًٍ ػ٘حطٍٛح جُؿ٣ٍٛٞس ٝجْٜٔح ٝجُٔحوز أ ٝجُكٌْ ك ٢جُوحٕٗٞ
جًُ٣ ١ىػ ٢إٔ جُؿٍٔ٣س هى جٌضٌرص ذحُٔهحُلس ُ.ٚ
ً
)(3ئيج جضؼف ٖٓ ؽر٤ؼس جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س إٔ جُطلحط َ٤جًًٌُٔٞز ك ٢جُر٘ى ( )2ال ضٌل ٢إلقحؽس جُٔط ْٜػِٔح ذٔح ٞٓ٘ٓ ٞٛخ ئُٚ٤
ٖٓ جُطٜٔس ك٤ؿد إٔ ضكطٌٝ ١ٞهس جالضٜحّ ًًُي ػِ ٠جُطلحط َ٤جُهحطس ذحٌُ٤ل٤س جُط ٢جٌضٌرص ذٜح جُؿٍٔ٣س جُٔىػ ٠ذٜح ٝذٞهطٜح
ٌٓٝحٜٗح ٝجألوجز جُٔٓطهىٓس كٜ٤ح ٝجُشهض جُٔؿ٘ ٢ػِ.ٚ٤
انتجبٔص ػٍ ٔسهخ االتٓبو
يبدح 146
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس ،ئيج هىٌش إٔ جُطٜٔس جُطٝ ٢ؾٜٜح جالوػحء ٓـ٘٤س،إٔ ضطؿح َٝػٖ ط٤حؿس ٌٝهس جالضٜحّ ٝضهحؽد جُٔطٓ ْٜرحشٍز
ذحُطٜٔس ٍُِو ػِٜ٤ح.
تؼذٚم ٔسهخ االتٓبو
يبدح 147
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔسٓ ،طٌ ٠أش يُي ٓ٘حْرح ً أغ٘حء جُٔكحًٔس ،إٔ ضؼىٍ ٌٝهس جالضٜحّ ذحإلػحكس أ ٝجُكًف أ ٝإٔ ضؼ٤ى ط٤حؿطٜح ٖٓ
ؾى٣ى.
)(2ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضطٌِٝ ٞهس جالضٜحّ جُٔؼىُس أ ٝجُؿى٣ىز ػِ ٠جُٔطٝ ْٜضأنً ٌو ٙػِٜ٤ح.
)٣(3ؿُِٔ َٞكٌٔس ػ٘ى ضؼىٌٝ َ٣هس جالضٜحّ أ ٝئػحوز ط٤حؿطٜح إٔ ضأٍٓ ذٔكحًٔس ؾى٣ىز أ ٝضإؾَ جُٔكحًٔس ُِٔىز جُط ٢ضٍجٛح
ٓ٘حْرس،أ ٝضٓطٍٔ ك ٢جُٔكحًٔس ئيج ُْ  ٌٖ٣يُي ئُكحم ػٌٍ ذوؼ٤س جالوػحء أ ٝجُىكحع.
)ٓ(4ط ٠ػىُص جُٔكٌٔس ٌٝهس جالضٜحّ أ ٝأػحوش ط٤حؿطٜح كؼِٜ٤ح أ ٝضٓٔف ُٔٔػَ جالوػحء ٝجُٔط ْٜذحْطىػحء أ ١شحٛى ْرن
جْطؿٞجذ ٚئيج هىٌش إٔ يُي ػٍُ ١ٌٝطكو٤ن جُؼىجُس.
انجشائى انًتشبثٓخ
يبدح 148
ٓط ٠جض ْٜشهض ك ٢ؾٍجتْ ٓطؼىوز يجش طلحش ٓطشحذٜس ،ك٤ؿ َٞجضٜحٓٓٝ ٚكحًٔط ٚكٓ ٢كحًٔس ٝجقىز ػٖ أ ١ػىو ٜٓ٘ح ،كايج
هىٌش جُٔكٌٔس إٔ جُٔط ْٜهى ٣طؼًٌ ػِ ٚ٤جُىكحع ػٖ ٗلٓ ٚذٓرد يُي جإلؾٍجء ،أ ٝإٔ يُي هى ٣إو ١ئُ ٠ضأن ٍ٤ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس،
ك٤ؿُٜ َٞح إٔ ضأٍٓ ذٔكحًٔس ٓ٘لظِس أل ٖٓ ١جُط ْٜجًًٌُٔٞز.
االكؼبل انًتشاثطخ
يبدح 149
ئيج جٌضٌد أ ١شهض ػىز أكؼحٍ ٓطٍجذطس ضٍجذطح ً ٣ؿؼِٜح ضشٌَ أًػٍ ٖٓ ؾٍٔ٣س ٝجقىز،ك٤ؿ َٞجضٜحٓ ٚذأ ٖٓ ١ضِي جُؿٍجتْ
ٓٝكحًٔط ٚػِٜ٤ح ؾٔ٤ؼح ً كٓ ٢كحًٔس ٝجقىز.
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انشك ك ٙتؼ ٍٛٛانجشًٚخ
يبدح 150
ئيج ًحٗص ٝهحتغ كؼَ ٝجقى أ ٝأكؼحٍ ٓطظِس ٖٓ ؽر٤ؼس ضىػ ٞئُ ٠جُشي ك ٢ضؼ ٖ٤٤جُؿٍٔ٣س جُط ٢هى ضشٌِٜح ضِي جُٞهحتغ ٖٓ ذٖ٤
ؾٍجتْ ٓهطِلس ،ك٤ؿ َٞإٔ ضٞؾُِ ٚشهض ضٜٔس جٌضٌحخ ؾٔ٤غ ضِي جُؿٍجتْ أ ٝأٜ٘ٓ ١ح ٓٝكحًٔط ٚػِٜ٤ح ٓؼحًًٔ،ح ٣ؿ َٞجضٜحٓ ٚػِ٠
ٝؾ ٚجُطرحوٍ ذحٌضٌحخ أٜ٘ٓ ١ح.
اإلداَخ ك ٙؿٛش انجشًٚخ انًتٓى ثٓب
يبدح 151
)(1ئيج جض ْٜشهض ك ٢جُكحُس جًًٌُٔٞز ك ٢جُٔحوز  150ذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٓؼ٘٤س غْ ظ ٖٓ ٍٜجألوُس أٗ ٚجٌضٌد ؾٍٔ٣س ٓهطِلس ًحٕ
 ٌٖٔ٣جضٜحٓ ٚذٜح ؽروح ً ألقٌحّ ضِي جُٔحوز كطؿ َٞئوجٗط ٚػٖ جُؿٍٔ٣س جُط ٢ظ ٍٜأٗ ٚجٌضٌرٜح ٝجٕ ُْ  ٌٖ٣هى جض ْٜذٜح.
)(2ئيج جض ْٜشهض ذحٌضٌحخ أ ١ؾٍٔ٣س كطؿ َٞئوجٗط ٚذحُشٍٝع ك ٢جٌضٌحخ ضِي جُؿٍٔ٣س ٝئٕ ُْ  ٌٖ٣هى جض ْٜذحُشٍٝع جضٜحٓحً
ٓ٘لظالً.
) (3ئيج نٞؽد جُٔط ْٜذؿٍٔ٣س أًرٍ كطؿ َٞئوجٗط ٚك ٢ؾٍٔ٣س أطـٍ ئيج أوش جُٞهحتغ ئُ ٠ئغرحش جُطٜٔس جألطـٍ ٝئٕ ُْ  ٌٖ٣هى
نٞؽد ذٜح.
األشخبص انزٚ ٍٚجٕص اتٓبيٓى يؼب
يبدح 152
)٣(1ؿ َٞإٔ ٣ط٣ٝ ْٜكحًْ ٓؼح ً جألشهحص جُٔط ٕٜٞٔذحٌضٌحخ:
(أ ) ؾٍٔ٣س ٝجقىز أ ٝأًػٍ ذحالشطٍجى جُؿ٘حت،٢
(خ) ؾٍجتْ ٓطؼىوز ئيج ٝهؼص ٗط٤ؿس شـد أ ٝجشطرحى أ ٝأ ١أقىجظ ٓطٍجذطس،
(ؼ) ؾٍٔ٣س ٓٝح ٣طلٍع ػٜ٘ح ٖٓ ؾٍجتْ.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس ك ٢أٍٓ ١قِس إٔ ضأٍٓٓ ،غ يًٍ جألْرحخ ذٞهق ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس جُٔشطًٍس ُِٔطٓٝ ٖ٤ٜٔكحًٔس أْٜ٘ٓ ١
ٓكحًٔس ٓ٘لظِس.
انلظم انشاثغ
اجشاءاد اخز انجٛبَبد
عهطخ تكهٛق انشٕٓد ثبنذؼٕس ٔاإلدالء ثبنشٓبدح
يبدح 153
) (1ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضٌِق أ ١شحٛى ٣طِر ٚجالوػحء أ ٝجُىكحع ذحُكؼٝ ٌٞجإلوالء ذحُشٜحوز ئال ئيج ٌأش ألْرحخ ضىٜٗٝح إٔ جُطِد
هظى ذ ٚجٌُ٤ى أ ٝجُطأن ٍ٤أ ٝضؼ٣ٞن ْ ٍ٤جُؼىجُس.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس ٖٓ ،ضِوحء ٗلٜٓح أ ٝذطِد ٖٓ جإلوػحء أ ٝجُىكحع إٔ ضٌِق ذحُكؼ ٌٞك ٢أٝ ١هص هرَ جُ٘طن ذحُكٌْ ٖٓ ضٍٟ
إٔ شٜحوض ٚؾ٣ٍٛٞس ُِلظَ ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ،ك ٢هحتٔس جُشٜٞوٝ ،إٔ ضؼ٤ى جْطؿٞجخ أ ١شحٛى ئيج ٌأش يُي الَٓحً.

36

تذهٛق انشبْذ
يبدح 154
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس ٖٓ ،ضِوحء ٗلٜٓح أ ٝذ٘ح ًء ػٌِ ٠ؿرس جُٔشٜٞو ػى ،ٙإٔ ضطِد ٖٓ أ ١شحٛى إٔ ٣كِق جُ ٖ٤ٔ٤ػِ ٠ه ٍٞجُكن ًِٚ
ٝال ش٢ء ْٞج٣ٝ ،ٙؿ َٞضـِ٤ؾ جُ ٖ٤ٔ٤ذإٔ ٣ؼغ جُشحٛى ػِ ٠ؽٜحٌز٣ ،ى ٙػِ ٠جُٔظكق جُشٍ٣ق أ ٝػِ ٠جٌُطحخ جُٔوىِ ،ذكٓد
جُكحًٍٔ ،ح ٣ؿ َٞضـِ٤ظٜح ذحُظ٤ـس أ ٝذحُٞهص أ ٝجٌُٔحٕ ،قٓرٔح ضٍ ٟجُٔكٌٔس.
يُبهشخ انشٕٓد
يبدح 155
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس جْطؿٞجخ أ ١شحٛى أ٘ٓ ٝحهشط،ٚ
)٣(2ؿ ٌَُ َٞؽٍف ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٓ٘حهشس شٜٞو جُطٍف ج٥نٍ كايج كؼَ يُي ك٤ؿُِ َٞطٍف جأل ٍٝئػحوز جْطؿٞجذْٜ
دًبٚخ انشٕٓد
يبدح 156
ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضٔ٘غ ضٞؾ ٚ٤أ ١أْثِس ُِشٜٞو ُٓ٤ص ُٜح طِس ذحُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤سٝ ،إٔ ضكٔ ٖٓ ْٜ٤جُؼرحٌجش ٝجُطؼِ٤وحش جُط٢
ضه٤ل ْٜأ ٝضإيٝ ،ْٜ٣إٔ ضٔ٘غ جألْثِس يجش جُطر٤ؼس جُلحػكس أ ٝجُٔإي٣س ُِشؼ ٌٞئال ئيج ًحٗص ض٘ظد ػِٝ ٠هحتغ ؾ٣ٍٛٞس ٓطؼِوس
ذحُىػ.ٟٞ
عًبع انشٓبدح ٔتذُٔٓٚب
يبدح 157
)(1ضإنً جُشٜحوز ك ٢قؼٔٓ ٌٞػِ ٢جالوػحء ٝجُىكحعٝ ،ك ٢قؼ ٌٞجُٔط ْٜئال ئيج ٗض ًٛج جُوحٗ ٕٞػِ ٠نالف يُي.
)(2ضىٝ ٖ٣ٝهحتغ شٜحوز ًَ شحٛى ك ٢جُٔكؼٍ.
)٣(3كٌٍ جُٔكؼٍ ك ٢طٌٞز ٍْو ُٞهحتغ جُشٜحوز أ ٝضىُ ٖ٣ٝألْثِس ٝجألؾٞذس ذحُ٘ض جٌُحَٓ.
) (4ػِ ٠جُٔكٌٔس ضالٝز شٜحوز جُشحٛى جُٔىٗٝس ك ٢جُٔكؼٍ ئيج ؽِد يُي جُٔط ْٜأ ٝجُشحٛى أٔٓ ٝػَ جإلوػحء ،كايج جػطٍع أ١
ٓ٘ ْٜػِٓ ٠ح ٓ ٞٛى ٕٝك٤ؿد ضظك٤ف جُٔكؼٍ ئٕ ٝؾى نطأ أٝ ٝضىِٓ ٖ٣ٝكٞظس ذحالػطٍجع,
انًؼبُٚخ
يبدح 158
)٣(1ؿُِ َٞوحػ ٢أغ٘حء جُٔكحًٔس إٔ ٣و ّٞذٔؼح٘٣س جٌُٔحٕ جًُ ١جوػ ٢جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ك ٚ٤أٓ ٝؼح٘٣س أٌٓ ١حٕ آنٍ ئيج هىٌ إٔ
يُي الَّ الْطٌٔحٍ جُر٘٤س.
)(2ضؿٍ ٟجُٔؼح٘٣س ك ٢قؼ ٌٞجُٔطٝ ْٜجُشٜٞو جًُ ٍٟ٣ ٖ٣جُوحػ ٢قؼٝ ،ٌْٛٞضإنً أ ١أهٞجٍ أ ٝئ٣ؼحقحش ٣ىُ ٢ذٜح جُٔط ْٜأٝ
جُشٜٞو ك ٢جٌُٔحٕ جُٔؼح٣ٝ ،ٖ٣ؿُٔٔ َٞػِ ٢جإلوػحء ٝجُىكحع جُكؼ ٌٞػ٘ى ئؾٍجء جُٔؼح٘٣س.
إدبنخ عًبع انشٓبدح
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يبدح 159
هحع آنٍ ٣و ْ٤جُشحٛى ك ٢وجتٍز جنطظحط،ٚ
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضٓطـ٘ ٢ػٖ قؼ ٌٞأ ١شحٛى ذاقحُس ْٔحع شٜحوض ٚئُ ٠أ١
ٍ
ٝيُي ئيج هىٌش جُٔكٌٔس إٔ قؼ ٌٞجُشحٛى ال ٣ط ٍٓ٤و ٕٝضأن ٍ٤أٓ ٝشوس أ ٝضٌرى ٓظٍٝكحش ذحٛظس.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس جُط ٢ضكْٔ َ٤حع جُشٜحوز إٔ ضٍَْ ئُ ٠جُوحػ ٢ج٥نٍ أ ١أْثِس ٌٓطٞذس ذحُٔٓحتَ جُٔطٍٝقس أٓحٜٓح ٣وىٜٓح
ٓٔػَ جالوػحء أ ٝجُىكحع أ ٝضؼىٛح ُ ٢ٛطٞؾ ٚئُ ٠جُشحٛى.
)٣(3ؿُٔٔ َٞػَ جالوػحء ٝجُٔط ِٚ٤ًٝٝ ْٜجُكؼ ٌٞأٓحّ جُوحػ ٢ج٥نٍ ٝجْطؿٞجخ جُشحٛى ٘ٓٝحهشط.ٚ
أخز انشٓبدح خبسج انغٕداٌ
يبدح 160
ئيج ضؼًٌ قؼ ٌٞشحٛى ٓٞؾٞو نحٌؼ جُٓٞوجٕ أٓحّ جُٔكٌٔس أٌ ٝأش جُٔكٌٔس ألْرحخ ؾ٣ٍٛٞس إٔ ٖٓ ؿ ٍ٤جُٔ٘حْد ضٌِ٤لٚ
ذحُكؼ ،ٌٞك٤ؿُٜ َٞح ذؼى ْٔحع ٓٔػِ ٢جإلوػحء ٝجُىكحع إٔ ضٓطـ٘ ٢ػٖ قؼ ٌٞيُي جُشحٛى ٝإٔ ضٍَْ ذىالً ٖٓ يُي أْثِس
ٌٓطٞذس ُ٤ؿ٤د ػِٜ٤حٝ ،ػِ ٠جُشحٛى إٔ ٣ؿ٤د ػِ ٠جألْثِس ذحُطٍ٣وس جُط ٢ضأٍٓ ذٜح جُٔكٌٔس.
إػبدح يذؼش انشٓبدح
يبدح 161
ذؼى ض٘ل ً٤جإلؾٍجء جُظحوٌ ذٔوطؼ ٠أقٌحّ جُٔحوض ٍَْ٣ 160 ٝ 159 ٖ٤أٓ ١كؼٍ أ ٝهٍجٌ ذشٜحوز جُشحٛى جًُ ١جْطؿٞخ ئُ٠
جُٔكٌٔس ٝػِٜ٤ح إٔ ضٓٔف ُٔٔػِ ٢جالوػحء ٝجُىكحع ذحإلؽالع ػِٝ ٚ٤إٔ ضؼطرٍ ٙؾُءجً ٖٓ ٓكؼٍ جُٔكحًٔس ٓغ ٍٓجػحز أ١
جػطٍجع ٓؼو.ٍٞ
شٓبدح انطجٛت ٔانخجٛش
يبدح 162
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس ضٌِ٤ق أ ١ؽر٤د أ ٝنر ٍ٤ػِٔ ٢أ ٝك٘ ٢ذحُكؼ ٌٞأٓحٜٓح شحٛىجً ٓطٌ ٠أش يُي ٓ٘حْرح.
)٣(2ؿُِٔ َٞكٌٔس ك ٢أ ١ئؾٍجء أ ٝوػ ٟٞؾ٘حت٤س إٔ ضأنً ذ٘٤س أ ١ضوٍ ٍ٣أٓٓ ٝط٘ى طحوٌ ٖٓ ؽر٤د أ ٝنرٝ ،ٍ٤ػِٜ٤ح إٔ ضطِٞ
ضِي جُر٘٤س أٓحّ جإلوػحء ٝجُىكحع ٝإٔ ضى ٕٝأ ١جػطٍجع ػِٜ٤ح٣ٝ ،ؿُٜ َٞح ٝكن ضوىٍٛ٣ح جالْطـ٘حء ػٖ قؼ ٌٞجُطر٤د أ ٝجُهرٍ٤
أٓحٜٓح ٓح ُْ ٣طِد جإلوػحء أ ٝجُىكحع جْطىػحء ٙألْرحخ ضٍجٛح ػحوُس.
تذٔ ٍٚانشٓبدح الختلبء انًتٓى
يبدح 163
ئيج غرص ُِٔكٌٔس إٔ جُٔط ْٜهى جنطلٝ ٠إٔ جُورغ ػِٓ ٚ٤طؼًٌ ك٤ؿُٜ َٞح إٔ ضٓطؿٞخ ك ٢ؿ٤حذ ٚأ ١شٜٞو جضٜحّ ٝإٔ ضىٕٝ
شٜحوجض ْٜك ٢جُٔكؼٍ٣ٝ ،ؿ َٞضوى ْ٣ضِي جُشٜحوز ذ٘٤س ػى جُٔط ْٜػ٘ى جُورغ ػِ ٚ٤ئيج ضٞك ٢جُشحٛى أ ٝػؿُ ػٖ أوجء جُشٜحوز أٝ
ضؼًٌ قؼُِٔ ٌٙٞكٌٔس.
تذٔ ٍٚانشٓبدح إرا كبٌ انًتٓى يجٕٓالً
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يبدح 164
ئيج ًحٕ جُٔط ْٜذحٌضٌحخ ؾٍٔ٣س ٓؿٜٞالً ،ك٤ؿُِ َٞوحػ ٢إٔ ٓ٣طؿٞخ أ ١شحٛى ٣ىُ ٢ذر٘٤س ػٜ٘ح٣ٝ ،ؿ َٞهر ٍٞضِي جُشٜحوز ذ٘٤س
ػى أ ١شهض ٣ط ْٜكٔ٤ح ذؼى ذحٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ئيج ضٞك ٢جُشحٛى أ ٝػؿُ ػٖ أوجء جُشٜحوز أ ٝضؼًٌ قؼُِٔ ٌٙٞكٌٔس.
يظبسٚق انشٕٓد
يبدح 165
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذىكغ جُٔظحٌ٣ق جُٔؼوُٞس جُط٣ ٢وطؼٜ٤ح قؼ ٌٞجُشحٛى أٓحّ جُٔكٌٔس ك ٢أ ١ئؾٍجء ذٔوطؼ ٠أقٌحّ ًٛج
جُوحٗٝ ٕٞيُي ٓغ ٍٓجػحز أ ١هٞجػى ٣ؼؼٜح ٌت ّ٤جُوؼحء.
انلظم انخبيظ
انذكى
طٕسح طذٔس انذكى ٔيٕػذِ
يبدح 166
 ٌٕٞ٣ئطىجٌ جُكٌْ ك ٢أٗؿُ ٓٞػى ذؼى جٗطٜحء جُٓٔحع ٝجٍُٔجكؼحش ٌٕٞ٣ٝ ،جُ٘طن ك ٢ؾِٓس ػِ٘٤س ٝك ٢قؼ ٌٞجُٔط ْٜئال ك٢
جُٔكحًٔس جُـ٤حذ٤س.
يشتًالد انذكى
يبدح 167
)٣(1شطَٔ جُكٌْ ػِ ٠جُطٜٔس ٝهٍجٌ جُلظَ كٜ٤ح ٝق٤ػ٤حضٝ ٚجألٝجٍٓ جُٜ٘حت٤س٣ٝ ،إٌل جُكٌْ ٞ٣ٝهغ ذآؼحء جُوحػ ٢ػ٘ى جُ٘طن
ذ.ٚ
)(2ئيج ًحٕ جُكٌْ ذحإلوجٗس ك٤ؿد إٔ ضؼ ٖ٤ك ٚ٤جُؿٍٔ٣س جُط ٢أو ٖ٣كٜ٤ح جُٔطٝ ْٜجُٔحوز ٖٓ جُوحٗ ٕٞجُط ٢ق ًْٞذٔٞؾرٜح ٝجُؼوٞذس
جُٔكٌ ّٞذٜح.
) (3ئيج ًحٕ جُكٌْ ذحإلوجٗس ذأًػٍ ٖٓ ؾٍٔ٣س ٝٝهؼص ػٜ٘ح ػوٞذحش ذحُٓؿٖ ،كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضر ٖ٤ك ٢جُكٌْ ً٤ل٤س ٍْ٣حٜٗح
ذحُططحذن أ ٝذحُططحذغ.
)(4ئيج ًحٕ جُكٌْ ذحُرٍجءز كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضًًٍ ك ٚ٤جُٔطٜٔس جُط ٢ذ ٍِّب ٜٓ٘ح جُٔطٝ ْٜإٔ ضأٍٓ ذحإلكٍجؼ ػ٘.ٚ
)ٜٔٓ(5ح ًحٕ جُكٌْ ك٤ؿد إٔ ٣شطَٔ ػِ ٠أ ١أٝجٍٓ أنٍ ٟالَٓس إلٜٗحء جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س.
ركش أعجبة انذكى ثؼوٕثخ ثذٚهخ ك ٙجشائى يؼُٛخ
يبدح 168
ئيج أو ٖ٣جُٔط ْٜك ٢ؾٍٔ٣س ٓؼحهد ػِٜ٤ح ذحإلػىجّ أ ٝذحُوظحص أ ٝذحُؿِى ٝهؼص جُٔكٌٔس ػِ ٠جُٔط ْٜذأ ١ػوٞذس ذىِ٣س كؼِٜ٤ح إٔ
ضًًٍ ك ٢جُكٌْ جألْرحخ جُط ٖٓ ٢أؾِٜح أطىٌش ضِي جُؼوٞذس.
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انذكى ثبإلػذاو
يبدح 169
ئيج قٌْ ػِ ٠جُٔط ْٜذحإلػىجّ كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضٞػف ك ٢جُكٌْ ً٤ل٤س جإلػىجّ جُٔكٌ ّٞذ.ٚ
انذكى ثبنغجٍ يغ إٚوبف انتُلٛز
يبدح 170
)٣(1ؿُِٔ َٞكٌٔس ػ٘ى ئطىجٌ ػوٞذس ،ك ٢ؿ ٍ٤ؾٍجتْ جُكىٝو ٝجُوظحص ٝجُؿٍجتْ جُٔؼحهد ػِٜ٤ح ذحإلػىجّ أ ٝجُٓؿٖ ألًػٍ ٖٓ
نّٔ ْ٘ٞجش ،إٔ ضأٍٓ ذٞهق ض٘ل ً٤جُؼوٞذس ٝجإلكٍجؼ ػٖ جُٔكٌ ّٞػُِٔ ٚ٤ىز جنطرحٌ ضكىوٛح ال ضطؿح َٝنّٔ ْ٘ٞجش ذحُشٍٝؽ
جُط ٢ضوىٌ أٜٗح ٓ٘حْرس ُكٖٓ جٍُٓ٤ز ٝجُِٓٞىٝ ،يُي ٍٓجػحزً ُٖٓ جُٔكٌ ّٞػِٝ ٚ٤نِوْٞٝ ٚجذوٝ ٚؽر٤ؼس جُؿٍٔ٣س ٝظٍٝكٜح.
)(2ك ٢قحُس ئنالٍ جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذحُشٍٝؽ أغ٘حء ٓىز جالنطرحٌ ،ضأٍٓ جُٔكٌٔس ذحُورغ ػِٝ ٚ٤ض٘ل ً٤جُؼوٞذس جُٔكٌ ّٞذٜح ػِٚ٤
إثالؽ انًتٓى ثذوّ ك ٙاالعتئُبف
يبدح 171
ئيج طىٌ جُكٌْ ذحإلوجٗس ًٝحٕ جُكٌْ ٓٔح ٣ؿ َٞجْطث٘حك ،ٚكؼِ ٠جُٔكٌٔس ئذالؽ جُٔطٝ ْٜي ١ٝجُشإٔ ذإٔ ُ ْٜقن جالْطث٘حف،
ٝذحُٔىز جُط٣ ٢ؿ َٞنالُٜح ضوى ْ٣جالْطث٘حف.
ػذو جٕاص انشجٕع ك ٙانذكى
يبدح 172
ٓط ٠طىٌ جُكٌْ ٓٞهؼح ػِ ،ٚ٤كال ٣ؿُِٔ َٞكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح إٔ ضٍؾغ ك ٚ٤ذاػحوز جُ٘ظٍ أ ٝجُطـ ،ٍ٤٤ئال ضظك٤كحً ُهطأ ك٢
جٌُطحذس أ ٝجُكٓحخ.
إػطبء انًتٓى طٕسح يٍ انذكى
يبدح 173
ئيج ؽِد جُٔط ْٜطٌٞز ٖٓ جُكٌْ ك٤ؿد إٔ ضؼطٝ ،ُٚ ٠ئيج ٌؿد ك ٢ضٍؾٔطٜح ئُُ ٠ـطًٝ ٚحٕ يُي ٌٓٔ٘حً ك٤ؿد إٔ ٣ؿحخ ؽِر.ٚ
إسكبم َغخخ يٍ انذكى ثبنًذؼش
يبدح 174
ضٍكن ٗٓهس جُكٌْ جألطِ٤س ذٔكؼٍ جُٔكحًٔس.
انلظم انغبدط
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انًذبكًخ االٚجبصٚخ
انجشائى انتٚ ٙجٕص انًذبكًخ كٓٛب إٚجبصٚب
يبدح 175
ضؿ َٞجُٔكحًٔس جإل٣ؿحَ٣س ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س:
(أ) ٓؼحهرس ػِ ٠جٌضٌحذٜح ذحُٓؿٖ أ ٝذحُؿِى أ ٝذحُـٍجٓس ذٔح ال ٣ؿح َٝجُِٓطس جإل٣ؿحَ٣س ُِٔكٌٔس جُٔؼ٘٤س.
(خ) ضٍ ٟجُٔكٌٔس ٓكحًٔطٜح ئ٣ؿحَ٣ح ً ذٓرد ٝػٞـ ذ٘٤حضٜح ٝذٓحؽطٜح.
(ؼ) ضْ كٜ٤ح طِف أ ٝػلٓ ،ٞح ػىج جُؿٍجتْ جُٔؼحهد ػِ ٠جٌضٌحذٜح ذحإلػىجّ.
اإلجشاءاد ك ٙانًذبكًخ اإلٚجبصٚخ
يبدح 176
)(1ػِ ٠جُٔكٌٔس ك ٢جُٔكحًٔس جإل٣ؿحَ٣س إٔ ضطرغ جإلؾٍجءجش ج٥ض٤س:
(أ) ْٔحع أهٞجٍ جُٔىػٝ ٠جُشحً،٢
(خ) ْٔحع ٌو جُٔط،ْٜ
(ؼ) ْٔحع أهٞجٍ شٜٞو جالوػحء ٝجُىكحع،
(و) ئطىجٌ جُوٍجٌ ذحإلوجٗس أ ٝجُرٍجءز ٓغ ذ٤حٕ ٓٞؾُ ذك٤ػ٤حض،ٚ
(ٛـ) ئطىجٌ جألٝجٍٓ جُٜ٘حت٤س ك ٢جُكٌْ،
)(2ضٍجػ ٢جُٔكٌٔس ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كًٛ ٢ج جُوحٗ ٕٞذٞؾ ٚال ٣هَ ذحُطر٤ؼس جإل٣ؿحَ٣س ُِٔكحًٔس.
انجٛبَبد انًذَٔخ ك ٙانًذبكًخ اإلٚجبصٚخ
يبدح 177
ال ضطِد جُٔكحًٔس جإل٣ؿحَ٣س ضى ٖ٣ٝجُر٘٤س ٝال ضكٍ ٍ٣جُطٜٔس  ٌُٖٝػِ ٠جُٔكٌٔس ضى ٖ٣ٝجُر٤حٗحش ج٥ض٤س ػِ ٠جألٗٔٞيؼ جُٔؼى ًُُي
:
(أ) جٍُهْ جَُِٔٓٓ،
(خ) جْْ جُٔطٝ ْٜؾ٘ٓ٤طٓٝ ٚكَ ئهحٓطٜ٘ٓٝ ٚط،ْٚ٘ٝ ٚ
(ؼ) جْْ جُشحً ،٢ئٕ ٝؾىٝ ،ؾ٘ٓ٤طٓٝ ٚكَ ئهحٓطٜ٘ٓٝ ٚط،ْٚ٘ٝ ٚ
(و) جُؿٍٔ٣س ٓٞػٞع جُشٌٝ ،ٟٞهٔ٤س جُٔحٍ جًُ ١جٌضٌرص ذشأٗ ٚجُؿٍٔ٣س.
(ٛـ) ضحٌ٣م جٌضٌحخ جُؿٍٔ٣س ٌٓٝحٜٗح ٝضحٌ٣م جُورغ،
( )ٝضحٌ٣م كطف جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س،
(َ) نالطس أهٞجٍ جُٔىػٝ ٢جُشحًٌٝ ٢و جُٔط،ْٜ
(ـ) أْٔحء شٜٞو جالضٜحّ ٝشٜٞو جُىكحع ِٓٝهض أهٞجٍ ًَ ٓط.ْٜ
(ؽ) جُوٍجٌ ٓغ ذ٤حٕ ٓٞؾُ ذك٤ػ٤حض،ٚ
( )١أ ١أٍٓ ٜٗحت ٢ك ٢جُكٌْ،
(ى) جُطحٌ٣م جًُ ١جٗطٜص ك ٚ٤جإلؾٍجءجش،
(ٍ) جْْ جُوحػٓٝ ٢كٌٔطٝ ٚضٞه٤ؼ.ٚ
إدبنخ اإلجشاءاد اإلٚجبصٚخ إنٗ إجشاءاد ؿٛش إٚجبص٘
يبدح 178
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ئيج ضر ٖ٤أغ٘حء جُٔكحًٔس جإل٣ؿحَ٣س إٔ جُؿٍٔ٣س ٓٞػٞع جُرالؽ ٖٓ جُؿٍجتْ جُط ٢ال ضؿ َٞجُٔكحًٔس كٜ٤ح ئ٣ؿحَ٣ح ً أٝ ٝإٔ جُؼوٞذس
جإل٣ؿحَ٣س ُٖ ضٌ٘ٓ ٕٞحْرس ،كؼِ ٠جُوحػ ٢إٔ ٣ك َ٤جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئُ ٠ؾٜس جالنطظحص أ ٍ٤ٓ٣ ٝك ٢جُٔكحًٔس ذطٍ٣وس ؿٍ٤
ئ٣ؿحَ٣س ئٕ ًحٕ ٓ ٞٛهطظح ً.
انلظم انغبثغ
ؽشم انطؼٍ ٔانتأٛٚذ ٔانتُلٛز
انلشع االٔل  -االعتئُبف ٔانتأٛٚذ ٔانُوغ ٔانلذض
انتذاثٛش انوؼبئٛخ انتٚ ٙجٕص اعتئُبكٓب
يبدح 179
٣ؿ َٞجْطث٘حف جُطىجذ ٍ٤جُوؼحت٤س ج٥ض٤س:
(أ) جألقٌحّ جالذطىجت٤س ٝجألقٌحّ جُط ُْ ٢ضٓطٞف ًَ ٍٓجقَ جالْطث٘حف،
(خ)جألٝجٍٓ جُٔو٤ىز ُكٍ٣حش جُٔٓطأٗق كٗ ٢لٓ ٚأٓ ٝحُ ،ٚػِ ٠إٔ ٣ى ًَ ٕٝأٍٓ ٓٓطأٗق كٓ ٢كؼٍ ٓ٘لظَ  ٍَْ٣ٝجُٔكؼٍ
ُِٔكٌٔس جُٔٓطأٗق ُىٜ٣ح و ٕٝئ٣وحف ُٓ ٍ٤جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س،
(ؼ) جُوٍجٌجش جُٔطؼِوس ذٔٓحتَ جالنطظحص.
ؽشم االعتئُبف
يبدح 180
ضٓطأٗق جُطىجذ ٍ٤جُوؼحت٤س ػِ ٠جُٞؾ ٚج٥ض:٢
( أ) ضىجذ ٍ٤جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُشؼر٤س ،أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُط ٢ضٓطأٗق أٓحٜٓح ضىجذ ٍ٤جُٔكٌٔس جُط٘ٓ ٢كص ِْطحضٜحٌٕٞ٣ٝ ،
قٌٜٔح ٜٗحت٤حً،
(خ) ضىجذ ٍ٤جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُػحُػس ٝجُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُػحٗ٤س ،أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس ٓ ٌٕٞ٣ٝكٌٜٔح ٜٗحت٤حً،
(ؼ) ضىجذ ٍ٤جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جألٝ ٠ُٝجُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس جُظحوٌز ذظلس جذطىجت٤س ،أٓحّ ٓكٌٔس جالْطث٘حف  ٌٕٞ٣ٝقٌٜٔح
ٜٗحت٤حً.
تأٛٚذ انذكى
يبدح 181
ٍ٣كغ ًَ قٌْ ذحإلػىجّ أٝ ٝذحُوطغ أ ٝذحُٓؿٖ جُٔإذى ُِٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٓط ٠طحٌ ٜٗحت٤حًٝ ،يُي ذوظى جُطأ٤٣ى.
انُوغ
يبدح 182
ضهطض جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ذحُ٘ظٍ كٗ ٢وغ جُطىجذ ٍ٤جُوؼحت٤س جُظحوٌز ٖٓ ٓكٌٔس جالْطث٘حف جُٔهطظس ئيج ًحٕ جُطىذ ٍ٤جُوؼحت٢
جُٔطؼ ٕٞكٓ ٚ٤ر٘٤ح ً ػِٓ ٠هحُلس جُوحٗ ٕٞأ ٝنطأ ك ٢ضطر٤و ٚأ ٝضلٓ.ٍٙ٤
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يٍ نّ دن انطؼٍ
يبدح 183
٣شطٍؽ ُور ٍٞجُطؼٖ ذحالْطث٘حف أ ٝذحُ٘وغ ،إٔ ٓ ٌٕٞ٣وىٓح ٖٓ أقى جُهظ ّٞأ ٖٓ ٝأ ١شهض يٓ ١ظِكس.
يٛؼبد انطؼٍ
يبدح 184
ٍ٣كغ جُطؼٖ ذحالْطث٘حف أ ٝجُ٘وغ كٓ ٢ىز ال ضطؿح َٝنٔٓس ػشٍ ٓٞ٣ح ٖٓ ضحٌ٣م ئػالٕ جُطىذ ٍ٤جُوؼحت ٢جُٔطؼ ٕٞكٚ٤
عهطخ انًذكًخ األػهٗ
يبدح 185
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس جألػِ ٠ػ٘ى ٗظٍ جُطأ٤٣ى أٝ ٝجُطؼٖ ذحالْطث٘حف أ ٝذحُ٘وغ إٔ ضرحشٍ أ٣ح ٖٓ جُِٓطحش ج٥ض٤س:
(أ) ضأ٤٣ى جُكٌْ ؾٔ٤ؼحً،
(خ) ضأ٤٣ى هٍجٌ جإلوجٗس ٝضـ ٍ٤٤جُؼوٞذس ذاْوحؽٜح أ ٝضهل٤ؼٜح أ ٝجالْطؼحػس ػٜ٘ح ذأ ١ػوٞذس أنٍ٣ ٟهُٜٞح جُوحٗ،ٕٞ
هٍجٌ ذحإلوجٗس ك ٢ؾٍٔ٣س أنًٍ ٟحٕ  ٌٖٔ٣ئوجٗس جُٔط ْٜذحٌضٌحذٜح ذ٘ح ًء ػِ ٠جُطٜٔس أٝ
(ؼ) ضـ ٍ٤٤هٍجٌ جإلوجٗس ك ٢ؾٍٔ٣س ئُ٠
ٍ
جُر٘٤س ،ذشٍؽ إٔ ضٌ ٕٞجُؿٍٔ٣س جألنٍ ٟؿٓ ٍ٤ؼحهد ػِ ٠جٌضٌحذٜح ذؼوٞذس أشىٝ ،ضـ ٍ٤٤جُؼوٞذس ضرؼح ًُُي،
( و) ئػحوز جُكٌْ ئُٓ ٠كٌٔس جُٔٞػٞع ٍُٔجؾؼطٝ ٚكن ٓح ٣ظىٌ ٖٓ ضٞؾٜ٤حش ،ػِ ٠أال ٣ؿُٔ َٞكٌٔس جُٔٞػٞع هر ٍٞأ ١ذ٘٤س
ئػحك٤س و ٕٝئيٕ جُٔكٌٔس جألػِ،٠
(ٛـ) ئُـحء جُكٌْ ٝئذطحٍ جإلؾٍجءجش جُٔطٍضرس ػِ٣ٝ ،ٚ٤ؼى يُي شطرح ُِىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،ئال ئيج أٍٓش جُٔكٌٔس جألػِ ٠ذاػحوز
جُٔكحًٔس،
( )ٝئُـحء أ ١أٍٓ كٍػ ٢أ ٝضؼى.ِٚ٣
جٕاص إطذاس أيش ٔهتٙ
يبدح 186
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس جُٔهطظس ذحُطأ٤٣ى أ ٝذحالْطث٘حف أ ٝذحُ٘وغ ،إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذحإلكٍجؼ ػٖ أ ١شهض ٓ ٌٕٞ٣كرْٞحً ك ٢جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤س جُٔؼٍٝػس أٓحٜٓح ذحُطؼٜى أ ٝذحٌُلحُس ،أ ٝإٔ ضظىٌ أ ١أٝجٍٓ أنٍ٘ٓ ٟحْرس ُك ٖ٤ئطىجٌ هٍجٌٛح جُٜ٘حتٓ ٢طٌ ٠أش يُي
ػحوالًًٔ ،ح ٣ؿُٜ َٞح ئطىجٌ أٍٓ ٝهط ٢ذحُورغ ػِ ٖٓ ٠هؼص ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ذحإلكٍجؼ ػ٘.ٚ
عًبع انًتٓى ػُذ االعتئُبف
يبدح 187
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس جُٔهطظس ذحُطأ٤٣ى أٝ ٝذحالْطث٘حف أ ٝجُ٘وغ إٔ ضٓطٔغ ئُ ٠جُٔط ْٜأٔٓ ٝػَ جالوػحء أ ٝجُشحًٓ ٢طٌ ٠أش يُي
ػٍ٣ٌٝحً ،ػِ ٠إٔ ٣طْ يُي ك ٢قؼ ٌٞجُٔهظ.ّٞ
عهطخ انلذض
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يبدح 188
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؼِ٤ح أٓ ٝكٌٔس جالْطث٘حف ٖٓ ،ضِوحء ٗلٜٓح أ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠جُطٔحِ ،إٔ ضطِد ٝضلكض ٓكؼٍ أ ١وػ ٟٞؾ٘حت٤س
طىٌ كٜ٤ح ضىذ ٍ٤هؼحت ٢أٓحّ أٓ ١كٌٔس ك ٢وجتٍز جنطظحطٜحٝ ،يُي ذـٍع جُطأًى ٖٓ ْالٓس جإلؾٍجءجش ٝضكو٤ن جُؼىجُس ٝإٔ
ضأٍٓ ذٔح ضٍج٘ٓ ٙحْرحً.
 188أ
)٣(1ؿٍُ َٞت ّ٤جُوؼحء إٔ ٣شٌَ وجتٍز ٖٓ نٔٓس هؼحز ٖٓ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٍُٔجؾؼس أ ١قٌْ طحوٌ ٜٓ٘ح ئيج ضر ُٚ ٖ٤إٔ يُي
جُكٌْ ٌذٔح جٗط ٟٞػِٓ ٠هحُلس ألقٌحّ جُشٍ٣ؼس جإلْالٓ٤س أ ٝنطأ ك ٢جُوحٗ ٕٞأ ٝضطر٤و ٚأ ٝضأ٣ٝ ِٚ٣ٝظىٌ هٍجٌ جُىجتٍز ذأؿِر٤س
جألػؼحء.
)(2ضشٌَ وجتٍ جٍُٔجؾؼس ٖٓ هؼحز أؿِر٤ط٣ ُْ ٖٔٓ ْٜشحًٌٞج ك ٢ئطىجٌ جُكٌْ ٓٞػٞع جٍُٔجؾؼس.
)٤ٓ(3ؼحو جٍُٔجؾؼس ْطٓٞ٣ ٕٞح ً ضٍٓ ٖٓ ١جُ ّٞ٤جُطحُ ٢إلػالٕ جُكٌْ أ ٝئذالؽ ؽحُد جٍُٔجؾؼس ذ ٚئيج ُْ  ٌٖ٣قحػٍجً ؾِٓس
جُكٌْ.
انلشع انثبَٙ
انتُلٛز
ػهُٛخ انتُلٛز
يبدح 189
ض٘ل ً٤أقٌحّ جُؿِى ٝجُكىٝو ٝجُوظحص ٝجإلػىجّ ذطٍ٣وس ػِ٘٤س ذك٤ع ٣شٜىٛح هحػٓ ٢كٌٔس جُٔٞػٞع أ٣ ٖٓ ٝهِلٝ ٚػىو ٖٓ
جُكؼٌٞ
اإلعشاع ك ٙتُلٛز األدكبو
يبدح 190
)(1ض٘ل ً٤جألقٌحّ ك ٢أٍْع ٝهص ٌٖٓٔٝ ،ال ٣ؼحٌ جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذحالٗطظحٌ أ ٝذاؽحُس أؾَ جُط٘ل.ً٤
)٘٣(2لً جُكٌْ كٌٞجً ٌؿْ جْطث٘حك ،ٚكٔ٤ح ػىج أقٌحّ جُوظحص ٝجُكىٝو ٝجُؿِى.
يٕاكوخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ػهٗ تُلٛز اإلػذاو
يبدح 191
)(1ال ٘٣لً قٌْ جإلػىجّ ئال ذؼى ٓٞجكوس ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس كٔ٤ح ػىج ؾٍجتْ جُكىٝو ٝجُوظحص.
)٣(2ؿٍُ َٞت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ٓطٌ ٠كغ جُٔٞجكوس ػِ ٠قٌْ جإلػىجّ إٔ ٣رىُ ٚذأ ١ػوٞذس أنٍ٣ ٟؿُٛ٤ح جُوحٗ.ٕٞ
دجظ انًذكٕو ػه ّٛاَتظبساً نهتُلٛز
يبدح 192
44

)(1ئيج قٌْ ػِ ٠شهض ذحإلػىجّ أ ٝجُوطغ ،كؼِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضظىٌ أٍٓجً ذكرٓ ٚئُ ٠إٔ ٣إ٣ى جُكٌْ ٖٓ هرَ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح كايج
أ٣ى جُكٌْ أ ٝػىٍ كؼِ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح إٔ ضظىٌ جألٍٓ جُالَّ ُِط٘ل ً٤ذؼى ٓٞجكوس ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ئٕ وػح جُكحٍ.
)(2ئيج قٌْ ػِ ٠شهض ذحُوظحص ك ٢جُؿٍجـ أ ٝذحُـٍجٓس أٝ ٝجُؿِى ،ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذكرٓ ٚأ ٝجإلكٍجؼ ػ٘ ٚذحُطؼٜى
ٓغ جُؼٔحٗس أ ٝجٌُلحُس.
إٚوبف تُلٛز ػوٕثخ اإلػذاو ػهٗ انًغٍ ٔانذجهٗ ٔانًشع
يبدح 193
) (1ئيج ضرُٔ ٖ٤ى ٍ٣جُٓؿٖ إٔ جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذحإلػىجّ ك ٢ؿ ٍ٤ؾٍجتْ جُكىٝو ٝجُوظحص ٝهى ذِؾ جُٓرؼ ٖٓ ٖ٤ػٍٔ ٙهرَ ض٘لً٤
جُكٌْ ،كؼِ ٚ٤ئ٣وحف جُط٘لٝ ً٤ئذالؽ يُي كٌٞجً ئٌُ ٠ت ّ٤جُوؼحء ُؼٍػ ٚػِ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ُِ٘ظٍ ك ٢ضرى َ٣جُؼوٞذس.
) (2ئيج ضرُٔ ٖ٤ى ٍ٣جُٓؿٖ هرَ ض٘ل ً٤ػوٞذس جإلػىجّ إٔ جُٔكٌ ّٞػِٜ٤ح قرِ ٠أٍٓ ٝػغ ،كؼِ ٚ٤ئ٣وحف ض٘ل ً٤جُؼوٞذس ٝئذالؽ يُي ئُ٠
ٌت ّ٤جُوؼحء إلٌؾحء جُط٘ل ً٤ئُٓ ٠ح ذؼى جُٞالوز أ ٝجٗوؼحء ػحٓ ٖ٤ػِ ٠جٍُػحػس ئيج ًحٕ جُؿ٘ ٖ٤ق٤ح ً.
يشاػبح انذبنخ انظذٛخ نهًذكٕو ػهّٛ
يبدح 194
)ٍ٣(1جػ ٠ك ٢ض٘ل ً٤جألقٌحّ جُكى٣س ٝجُوظحص ٝجُؿِى جُكحُس جُظك٤س ُِٔكٌ ّٞػِٝ ٚ٤جُٞهص جُٔ٘حْد ُِط٘ل ،ً٤ذك٤ع ال ٣ؼحٌ
جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذأًػٍ ٓٔح ٓ ٞٛوظٞو ٖٓ جُؼوٞذس.
)ٓ٣(2رن ض٘ل ًَ ً٤قٌْ ذحُوطغ قىج أ ٝهظحطح ًشق ؽر ٢ػِ ٠جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذْٞحؽس ؽر٤د٣ٝ ،طْ جُط٘ل ً٤ذْٞحؽس شهض
ٓهطض٣ٝ ،ظَ جُٔوطٞع ضكص جٍُػح٣س جُطر٤س ػِٗ ٠لوس جُىُٝس قط٣ ٠رٍأ.
)(3ئيج ضؼًٌ ض٘ل ً٤جُكٌْ ذٓرد جُكحُس جُظك٤س ُِٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ك٤ؿد ٌكغ جألٍٓ ئُ ٠جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌش جُكٌْ الضهحي ٓح ضٍجٙ
ٓ٘حْرحً.
ٔهق تُلٛز انذكى ثبنوظبص
يبدح 195
)٣(1ؼِٖ أ٤ُٝحء جُوط َ٤أ ٝجُٔؿ٘ ٢ػِ ٚ٤ذحُٔٞػى جُٔكىو ُط٘ل ً٤جُكٌْ ذحُوظحص ،كايج ؽِرٞج ك ٢أٝ ١هص هرَ ئؾٍجء جُط٘ل ً٤ئ٣وحكٚ
كؼِ ٠جُِٓطس جُٔهطظس ٝهق ض٘ل.ًٙ٤
)٣(2وىّ جُطِد ذا٣وحف جُط٘ل ً٤شلح ٚٛأً ٝطحذس ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔهطظس أ ٝػحذؾ جُٓؿٖ جُٔٓثٝ ،ٍٞك ٢ضِي جُكحُس ػِ ٠جُؼحذؾ
ػٍع جُطِد ػِ ٠جُٔكٌٔس جُٔهطظس.
تُلٛز ػوٕثخ انغجٍ أٔ انتـشٚت
يبدح 196
) ٍَْ٣(1جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذحُٓؿٖ كٌٞجً ئُ ٠جُٓؿٖ جُٔؼ ،ٖ٤كايج ضؼًٌ يُي ك٤كلع ك ٢قٍجْس شٍؽس جُؿ٘ح٣حش جُؼحٓس ُك ٖ٤ضِٓٚٔ٤
ُؼحذؾ جُٓؿٖ جُٔٓث.ٍٞ
)٣(2رىأ ٍْ٣حٕ ػوٞذس جُٓؿٖ ذؼى ذىء ض٘لًٛ٤ح جُلؼِٝ ٢ذؼى جْط٤لحء أ ١ػوٞذس ْؿٖ جْطكوص كٓ ٢كحًٔس ْحُلس.
)(3ض٘ل ً٤ػوٞذس جُطـٍ٣د ك ٢جٌُٔحٕ جًُ ١ضأٍٓ ذ ٚجُٔكٌٔس ،ذؼٞجذؾ جٍُٔجهرس جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كًٛ ٢ج جُوحٗ.ٕٞ
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تُلٛز انجهذ
يبدح 197
٘٣لً جُؿِى ٝكن جُشٍٝؽ ج٥ض٤سٓ ،غ ٍٓجػحز أقٌحّ ًٛج جُوحٗ:ٕٞ
( أ) ٣ؿِى جٍُؾَ ذظلس ػحٓس هحتٔح ذال ه٤ى ٝال شىٝ ،ضؿِى جٍُٔأز هحػىز٣ٝ ،ؿٍ ١جُط٘ل ً٤ك ٢جُٞهص ٝجٌُٔحٕ جًُِ ٖ٣ضكىؤٛح
جُٔكٌٔس،
ً
ً
(خ)  ٌٕٞ٣جُؿِى وكؼس ٝجقىز ٓؼطىالًْٝ ،طح ،ال ٣شن ٝال ٓٝ ،ٌٍٓ٣لٍهح ػِ ٠ؿ ٍ٤جُٞؾٝ ٚجٍُأِ ٝجُٔٞجػغ جٌُِٜٔس ،ذٓٞؽ
ٓطْٞؾ٣ٝ ،ؿ َٞجْطؼٔحٍ أ ١أوجز ٓٔحغِس،
( ؼ) ئيج ضرُِ ٖ٤وحػ ٢أ٣ ٖٓ ٝهِل ،ٚأغ٘حء ض٘ل ً٤ػوٞذس جُؿِى ،إٔ قحُس جُؿحٗ ٢جُظك٤س ُْ ضؼى ضطكَٔ ٓح ذو ٖٓ ٢جُؼوٞذس كؼِٚ٤
ئ٣وحف جُؿِى ٌٝكغ جألٍٓ ُِٔكٌٔس جُٔهطظس.
األيش ثتذظٛم انـشايخ ٔانتؼٕٚغ
يبدح 198
) (1ئيج قٌْ ذـٍجٓس أ ٝضؼ٣ٞغ كؼِ ٠جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌش جُكٌْ إٔ ضأٍٓ ذطٍ٣وس جألوجء ،ػِٜ٤ح ك ٢قحُس ػىّ جألوجء إٔ ضظىٌ
أٍٓجً ذطكظ َ٤جُٔرِؾ ذأ ٖٓ ١جُطٍم ج٥ض٤س:
ٓحٍ ٓ٘و ٌِٚٔ٣ ٍٞجُؿحٗٝ ٢ذ٤ؼ،ٚ
(أ) جالْط٤الء ػِ ٠أٍ ١
(خ) جُكؿُ ػِ ٠أ ١وٓٓ ٍٖ ٣طكن ُِؿحٗٝ ٢جْط٤لحت،ٚ
(ؼ) جُكؿُ ػِ ٠أ ١ػوحٌ ِٓٔٞى ُِؿحٗٝ ٢ذ٤ؼ.ٚ
)٣(2رِؾ جألٍٓ ذحالْط٤الء ٝذ٤غ جُٔحٍ جُٔ٘و ٍٞئُ ٠جُوحػ ٢جًُ٣ ١وغ جُط٘ل ً٤ك ٢وجتٍز جنطظحط.ٚ
)(3ك ٢قحُس جُط٘ل ً٤ذطٍ٣وس جُكؿُ ػِ ٠جُى ٖ٣أ ٝجُؼوحٌ ضطرغ جُٔكٌٔس ئؾٍجءجش جُط٘ل ً٤جُٔىٗ٤س ٝضإوٓ ٟظٍٝكحش جُط٘لٖٓ ً٤
جُٔرحُؾ جُٔكظِس.
) (4ئيج ضؼًٌ ضكظٓ َ٤رِؾ جُـٍجٓس ذحُطٍم جُٔطوىٓس ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذط٘ل ً٤ػوٞذس ْؿٖ ذىِ٣س أ ٝذحإلكٍجؼ ػٖ جُٔكٌّٞ
ػِ ٚ٤ك ٢أٝ ١هص ذحُطؼٜى أ ٝجٌُلحُس.
)(5ئيج ضؼًٌ ضكظ َ٤جُطؼ٣ٞغ ذحُطٍم جُٔطوىٓس ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس ئضرحع جإلؾٍجءجش جُٔىٗ٤س ك ٢يُي.
أيش تُلٛز انذكى
يبدح 199
)(1ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضطأًى ٖٓ ض٘ل ً٤جألقٌحّ جُط ٢أطىٌضٜح ٓط ٠طحٌش ٜٗحت٤س.
هحع ٓهطض ،كايج ضؼًٌ يُي أ ٝنش ٖٓ ٢جُطأن ٍ٤أ ٝجُٔشوس
)٣(2ظىٌ أٍٓ جُط٘ل ٖٓ ً٤جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌش جُكٌْ أ ٖٓ ٝأ١
ٍ
ك٤ؿُِٔ َٞكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼحٓس ئطىجٌ أٍٓ جُط٘ل.ً٤
إػبدح األيش ثؼذ تُلٛزِ
يبدح 200
ٓطٗ ٠لً جُكٌْ ًحٓالً كؼِ ٠جُٔٞظق جًُ ١ذحشٍ ض٘ل ًٙ٤ئػحوز أٍٓ جُط٘ل ً٤ذؼى ضٞه٤ؼ ٚئُ ٠جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌضٓ ،ٚغ ذ٤حٕ جُطٍ٣وس
جُطٗ ٢لً ذٜح جُكٌْ.
انلظم انثبيٍ
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ادكبو يتُٕػخ
تأجٛم انًذبكًخ أٔ إٚوبكٓب
يبدح 201
٣ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ضأٍٓ ذطأؾ َ٤أٓ ١كحًٔس أ ٝئ٣وحكٜح ألْ ١رد ؾٝ ،١ٍٛٞػِٜ٤ح ك ٢ضِي جُكحُس إٔ ضى ٕٝجُٓرد ك ٢جُٔكؼٍ
ٝإٔ ضأٍٓ ذطؿى٣ى قرّ جُٔط ْٜئٕ ُُّ.
إٚوبف انًذبكًخ ثغجت انؼبْخ انؼوهٛخ
يبدح 202
هحوٌ ػِ ٠جُىكحع ػٖ ٗلٓ ،ٚكؼِٜ٤ح ٝهق جُٔكحًٔس ٝئقحُس
ئيج ذىج أغ٘حء جُٔكحًٔس إٔ جُٔط٣ ْٜؼحٗ ٖٓ ٢ػحٛس ػوِ٤س ضؿؼِ ٚؿٍ٤
ٍ
جُٔط ْٜئُ ٠جُلكض جُطر ،٢كايج غرطص ػحٛط ٚجُؼوِ٤س ،كؼِٜ٤ح إٔ ضإؾَ جُٔكحًٔس قطٓ٣ ٠طٍو جُٔط ْٜطكط ٚجُؼوِ٤س ٝإٔ ضأٍٓ ذكلظٚ
ٝكن أقٌحّ جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س .1991
خالكخ انوبػٙ
يبدح 203
)٣(1رىأ جُوحػ ٢جًُ٣ ١هِق هحػ٤ح ً ًحٕ ٣رحشٍ ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس ٖٓ ق٤ع جٗطِْ ٢ٜلٝ ،ٚال ٣ؿ ُٚ َٞذىء جإلؾٍجءجش ٖٓ أُٜٝح
ئال ألْرحخ ػٍ٣ٌٝس ٣ىٜٗٝح ك ٢جُٔكؼٍ.
)(2ئيج ًحٗص جُٔكٌٔس جُط ٢ضرحشٍ جإلؾٍجءجش ٌٓٗٞس ٖٓ أًػٍ ٖٓ ػؼ ٞكإ ضرى َ٣أ ٖٓ ١أػؼحتٜح ال ٣رطَ جإلؾٍجءجش جُٓحذوس.
انغهطخ انًذَٛخ نهًذكًخ
يبدح 204
ػ٘ى ٓٔحٌْس جُٔكٌٔس ُِٓطحضٜح ك ٢جُكٌْ ذحُطؼ٣ٞغ و ٕٝجإلنالٍ ذأقٌحّ جُى٣س ،ضٍجػ ٠جُٔكٌٔس ج٥ض:٢
( أ) ال ٣ؿُٔ َٞؼٍ ،ٌٝأهحّ وػٓ ٟٞىٗ٤س ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ ػٌٍ ٓطٍضد ػِ ٠جُؿٍٔ٣س ،جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ يجش جُؼٌٍ
أٓحّ جُٔكٌٔس ٓح ُْ ٣ط٘حٍَ ػٖ ضِي جُىػ،ٟٞ
(خ)ػِ ٠جُٔكٌٔس ٖٓ ،ضِوحء ٗلٜٓح أ ٝذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد جُٔؼٍ ٌٝأ ٝجُٔط ْٜأ ٝأ ١شهضً يٓ ١ظِكس ،إٔ ضؼْ ُِىػ ٟٞأ١
شهض ُٓ ٚظِكس أ ٝػِ ٚ٤جُطُجّ ك ٢وػ ٟٞجُطؼ٣ٞغ،
(ؼ)ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضٓٔغ جُر٘٤حش جُٔطؼِوس ذاغرحش جُؼٌٍ جُٔطٍضد ػِ ٠جُلؼَ جُؿ٘حتٝ ٢ذطوى ٍ٣جُطؼ٣ٞغ،
(و) ئيج ٌأش جُٔكٌٔس ْررح ً ُو٤حّ وػ ٟٞجُطؼ٣ٞغ ،ك٤ؿد إٔ ضشَٔ ٌٝهس جالضٜحّ جوػحء ذًُي ٝضٓٔغ ٌو جُٔط،ْٜ
( ٛـ) ٣ؿُِٔ َٞط ْٜأ ٝأ ١شهض يٓ ١ظِكس كٍٓ ٢قِس جُىكحع ضوى ْ٣جُر٘٤حش جُطٍ٣ ٢جٛح ػٍ٣ٌٝس ُىقغ وػ ٟٞجُطؼ٣ٞغ أٝ ٝ
ضوى،ٍٙ٣
( )ٝئيج هٌٍش جُٔكٌٔس ذحُطؼ٣ٞغ ك٤ؿد إٔ ٣كىو جُكٌْ ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغْٞ ،ج ًء ًحٕ يُي ٓٓطوالً أ ٝؾُءج ٖٓ أ ١ؿٍجٓس ضكٌْ
ذٜح جُٔكٌٔس.
تذأل انًذكًخ
يبدح 205
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ئيج ًحٗص جُٔكٌٔس ٓشٌِس ٖٓ أًػٍ ٖٓ هحع:
(أ) ٣طىج ٍٝأػؼحء جُٔكٌٔس ك ٢جُٔٓحتَ جُٔطٍٝقس ُِلظَ٣ٝ ،إنً ذٍأ ١جألؿِر٤س ػ٘ى جالنطالف،
(خ) ػِ ًَ ٠ػؼ ٞإٔ ٣ىُ ٢ذٍأ ٚ٣ك ًَ ٢جُٔٓحتَ ػِ ٠إٔ ٣رىأ أوٗح ْٛوٌؾس ذاذىجء جٍُأ ١كحًُ،ٚ٤ِ٣ ١
(ؼ) ٣ىٌ ًَ ٕٝأٓ ١ؼحٌع ٓغ ق٤ػ٤حض ٚك ٢جُٔكؼٍ ٝال  ًًٍ٣يُي ك ٢جُكٌْ.
ػذو تأثٛش األخطبء ٔانؼٕٛة انشكهٛخ
يبدح 206
ال  ٌٕٞ٣جُهطأ ك ٢هر ٍٞجُر٘٤س أٝ ٝؾٞو ػ٤د شٌِ ٢ك ٢جإلؾٍجءجش ْررح ً ك ٢ئُـحء أ ١ضىذ ٍ٤هؼحت ٢ئيج ًحٕ ك ٢ؾٔ٤ِْ ٍٙٛٞحً ُْٝ
أل ٖٓ ١جُهظ.ّٞ
٣طٍضد ػِ ٚ٤ػٌٍ ٓوىٌ ٍ
اإلثالؽ ثتأخٛش انلظم ك ٙانوؼبٚب
يبدح 207
٣ؿد ئٌْحٍ ضوٍ ٍ٣ػحؾَ ذأْرحخ ضأن ًَ ٍ٤وػ ٟٞؾ٘حت٤س جذطىجت٤س أ ٝجْطث٘حك٤س ٣طأنٍ طى ٌٝجُكٌْ كٜ٤ح ألًػٍ ٖٓ ْطس أشٍٜ
ٝيُي ٍُت ّ٤جُؿٜحَ جُوؼحت ٢أٌ ٝت ّ٤جُوؼحء ،ذكٓد جُكحٍ٤ُ ،طهً ٓح ٍ٣ج٘ٓ ٙحْرحً.
انجبة انغبدط
انؼلٕ ٔعوٕؽ االداَخ ٔانؼوٕثخ
عهطخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ك ٙاإلعوبؽ
يبدح 208
)ٍُ ٌٕٞ٣(1ت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ِْطس ئْوحؽ جإلوجٗس أ ٝجُؼوٞذس ك ٢ؿ ٍ٤ؾٍجتْ جُكىٝو.
)(2ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ أقٌحّ جُر٘ى ( )1ال ٣ؿٍُ َٞت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ئطىجٌ أٍٓ ذاْوحؽ جإلوجٗس أ ٝجُؼوٞذس ك ٢ؾٍجتْ جُوظحص
ٝجُؿٍجتْ جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُط٘حٍَ جُهحص ػٖ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ئال ذٔٞجكوس جُٔؼٍ ٌٝأ ٝأ٤ُٝحت ،ٚأٝ ٝذؼى جْط٤لحء جُكن جُٔكٌّٞ
ذ.ٚ
إجشاءاد اإلعوبؽ
يبدح 209
) ٌٕٞ٣(1ئْوحؽ جإلوجٗس أ ٝجُؼوٞذس ذوٍجٌ ٖٓ ٌأِ جُىُٝس ٣ظٍ ذشٍٝؽ أ ٝذىٜٗٝح:
(أ ) ذؼى ٓشحٌٝز  ٍ٣َٝجُؼىٍ ،أ،ٝ
(خ) ذ٘ح ًء ػِ ٠ؽِد ٖٓ جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤أ ٝي٣ ٚ٣ٝوىّ ئُ ٠جُ٘حتد جُؼحّ ُِطٞط٤س ذشأٗ ٚذؼى جُطشحٓ ٌٝغ ٌت ّ٤جُوؼحء.
)(2ئيج أنَ جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذأ ١شٍؽ ٖٓ شٍٝؽ جإلْوحؽ أ ٝئيج ضهِق شٍؽ ًحٕ هى ٝجكن ػِ ،ٚ٤ك٤ؿٍُ َٞت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس إٔ
٣أٍٓ ذاُـحء هٍجٌ جإلْوحؽ ذحْط٤لحء أ ١ػوٞذس ٓطرو٤س.
عوٕؽ اإلداَخ ثبنتوبدو
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يبدح 210
ضٓوؾ جإلوجٗس ضِوحت٤ح ذؼى ٓؼ:٢
(أ) نّٔ ْ٘ٞجش ٖٓ ضحٌ٣م جٗوؼحء جُؼوٞذس ئيج ًحٗص جُؼوٞذس ذحُٓؿٖ ٓىز ال ضؿحْ٘ َٝس أ ٝأ ١ػوٞذس أنٍ ٟؿ ٍ٤جُوطغٓ ،ح ُْ
 ٌٖ٣جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤هى أو ٖ٣ال قوح ً ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س نالٍ ضِي جُٔىز،
ً
(خ) ْرغ ْ٘ٞجش ٖٓ ضحٌ٣م جٗوؼحء أ ١ػوٞذس أنٍٓ ،ٟح ُْ  ٌٕٞ٣جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤هى أو ٖ٣القوح ك ٢أ ١ؾٍٔ٣س نالٍ ضِي جُٔىز.
عهطخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ك ٙانؼلٕ انؼبو
يبدح 211
)ٍُ ٌٕٞ٣(1ت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ك ٢ؿ ٍ٤ؾٍجتْ جُكىٝو ِْطس جُؼل ٞجُؼحّ ،ذشٍٝؽ أ ٝذىٜٗٝح ،ػٖ قحالش جشطرح ٙأ ٝجضٜحّ ذؿٍجتْ ُْ
٣ظىٌ ذشأٜٗح قٌْ ٜٗحت.٢
)(2ضٔحٌِ ِْطس جُؼل ٞذوٍجٌ ٖٓ ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ٣ظىٌ ذؼى ٓشحٌٝز  ٍ٣َٝجُؼىٍ.
)(3ال ٣ؿ َٞكطف وػ ٟٞؾ٘حت٤س ك ٢أ ١شرٜس أ ٝضٜٔس  ٌٕٞ٣هى شِٜٔح ػل ٌ ٞػحّ جْطٞك٤ص شٍٝؽ.ٚ
انجبة انغبثغ
انتششٚؼبد انلشػٛخ ٔانًُبرج
إطذاس انوٕاػذ ٔٔػغ انًُبرج
يبدح 212
٣ؿٍُ َٞت ّ٤جُوؼحء ك ٢جُٔٓحتَ جُوؼحت٤س ٝجُ٘حتد جُؼحّ كٔ٤ح ْ ٟٞيُي ،إٔ ٣ظىٌ ٖٓ ٝهص ٥نٍ هٞجػى أ٣ ٝؼغ ٗٔحيؼ ٝيُي
ُط٘ل ً٤أقٌحّ ًٛج جُوحٕٗٞ
انهٕائخ انًُظًخ نهذشاعبد
يبدح 213
٣ؿ ٍ٣َُٞ َٞجُىجنِ٤س ذحُطشحٓ ٌٝغ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ئطىجٌ جُِٞجتف جُط ٢ض٘ظْ جُكٍجْحش ٝضكىو ٝجؾرحش جُٔ٘طظٍٝ ٖ٣قوٞهْٜ
ٝجإلؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ذشأٗ.ْٜ
انجذٔل 1
جُؿى ٍٝجألٍٝ
جُؿٍجتْ جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُط٘حٍَ جُهحص ػٖ جُىػٟٞ
جُؿ٘حت٤س
(أٗظٍ جُٔحوز ) )2( 36
جُؿٍجتْ جُٔؼحهد ػِٜ٤ح ذٔٞؾد جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س ٝ 1991جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُط٘حٍَ جُهحص ػٖ جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ًٔ ٢ٛح :٢ِ٣
(أ) جُرحخ جُطحْغ جُٔحوضحٕ 76 ،75
(خ) جُرحخ جُكحو ١ػشٍ جُٔٞجو .116 ،114 ،112 ،111
(ؼ) جُرحخ جٍُجذغ ػشٍ جُٔٞجو .144 ،143 ،)1( 142 ،141 ،140 ،139
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(و) جُرحخ جُهحّٓ ػشٍ جُٔٞجو .160 ،159 ،157
(ٛـ) جُرحخ جُٓحوِ ػشٍ جُٔٞجو .166 ،165 ،164 ،163
( )ٝجُرحخ جُٓحذغ ػشٍ جُٔٞجو  (177ذحْطػ٘حء جُٔٞظق جُؼحّ ) )1(182 ،180 ،179 ،178 ،ئيج ًحٗص جُهٓحٌز أ ٝجُؼٌٍ ُـٍ٤
جُؿٔ)1(183 ،ٌٜٞ
انجذٔل 2
جُؿٍجتْ جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ
(أٗظٍ جُٔحوز ( )2(68أ) )
جُؿٍجتْ جُٔؼحهد ػِٜ٤ح ذٔٞؾد جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س ٝ 1991جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح جُورغ ذى ٕٝأٍٓ ٖٓ ًٝحُس جُ٘٤حذس أ ٝجُٔكٌٔس ٢ٛ
ًٔح :٢ِ٣
(أ) جُرحخ جُهحّٓ جُٔحوضحٕ .57 ،55
(خ) جُرحخ جُٓحوِ ًَ جُٔٞجو.
(ؼ) جُرحخ جُٓحذغ جُٔٞجو .65 ،64 ،63
(و) جُرحخ جُػحٖٓ ًَ جُٔٞجو
(ٛـ) جُرحخ جُطحْغ جُلظَ جأل ًَ ٍٝجُٔٞجو ػىج جُٔحوز .73
جُلظَ جُػحٗ ًَ ٢جُٔٞجو ػىش جُٔحوز .81
جُلظَ جُػحُع ًَ جُٔٞجو.
جُلظَ جٍُجذغ جُٔحوز .87
( )ٝجُرحخ جُؼحشٍ جُٔٞجو .103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،96 ،95 ،94 ،93
(َ) جُرحخ جُكحو ١ػشٍ جُٔٞجو .113 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106
(ـ) جُرحخ جُػحٗ ٢ػشٍ جُٔٞجو .،121 ،120 ،119 ،118 ،117
(ؽ) جُرحخ جُػحُع ػشٍ جُٔٞجو .128 ،127 ،125
( )١جُرحخ جٍُجذغ ػشٍ ًَ جُٔٞجو
(ى) جُرحخ جُهحّٓ ػشٍ جُٔٞجو .156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،145
(ٍ) جُرحخ جُٓحوِ ػشٍ ًَ جُٔٞجو ػىج جُٔحوز .166
(ّ) جُرحخ جُٓحذغ ػشٍ جُٔٞجو .184 ،)2(183 ،)3(ٝ )2( ،182 ،181 ،176 ،175 ،174 ،170 ،167
انجذٔل 3
جُؿٍجتْ جُط٣ ٢ؿ َٞكٜ٤ح ُِؼحذؾ جُٔٓث ٍٞجإلكٍجؼ ػٖ جُٔط ْٜذحُؼٔحٕ أ ٝجٌُلحُس
أٗظٍ جُٔحوز  ٖٓ 108هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س 1991
جُٔٞجو ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ٘ٓ ٢س 1991
(أ) جُرحخ جُػحٖٓ جُٔحوضحٕ 69 ،68
(خ) جُرحخ جُطحْغ جُٔٞجو 87 ،86 ،85 ،83 ،82 ،80 ،77 ،76 ،75 ،74 ،)2( 70
(ؼ)جُرحخ جُؼحشٍ جُٔٞجو 101 ،100 ،98 ،97 ،95 ،94 ،93
(و) جُرحخ جُكحو ١ػشٍ جُٔحوز 111
(ٛـ) جُرحخ جُػحُع ػشٍ جُٔحوضحٕ 127 ،125
( )ٝجُرحخ جٍُجذغ ػشٍ جُٔٞجو 144 ،143 ،133
(َ) جُرحخ جُهحّٓ ػشٍ جُٔحوضحٕ 160 ،159
(ـ) جُرحخ جُٓحوِ ػشٍ جُٔحوز 163
(ؽ) جُرحخ جُٓحذغ ػشٍ جُٔحوضحٕ 185 ،184
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