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 ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ. ِم١جُ:

 01ثٌّقجػٌر ًلُ:

 

 أٚال: ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٚٔطجق صطذ١مٗ : 

صٕظُ ثٌؼاللجس ف١ّج د١ُٕٙ ثٌضٟ صقىُ ؽجةفز ثٌضؾجً ٚ ٘ٛ ِؾّٛػز ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔزِفَٙٛ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ : -1

ٔض١ؾز ل١جُِٙ دضظٌفجس ِؼ١ٕز ٟٚ٘ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز.

جْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٌع ِٓ فٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌنجص ف١ظ ٠مَٛ دضٕظ١ُ ػاللجس ثألفٌثه ِٓ مالي ِج ّذك أْ ثٌم ٠ضؼـ

دذؼؼُٙ إىث صؼٍمش دؼًّ صؾجًٞ أٚ دْذخ ثفضٌثف ثٌضؾجً , فٙٛ ديٌه أػ١ك ٔطجلج ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌيٞ ٠مَٛ 

١ٓ دٙج , فٙٛ ديٌه دضٕظ١ُ ػاللجس ثألفٌثه دذؼؼُٙ دغغ ثٌٕظٌ ػٓ ٔٛع ِؼجِالصُٙ أٚ ؽذ١ؼز ٔشجؽُٙ أٚ طفجس ثٌمجةّ

 ثٌش٠ٌؼز ثٌؼجِز ٌٍٕشجؽجس ثٌفٌه٠ز.

ِذًٌثس ظًٙٛ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ : -2

 وجٔش لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٟ٘ ثٌش٠ٌؼز ثٌؼجِز ثٌضٟ صقىُ وً ثٌّؼجِالس ثٌفٌه٠ز دّج ف١ٙج 

ّضٍَِش مؼٛع , غ١ٌ أْ ثٌظٌٚف ثاللضظجه٠ز ٚثٌؼًٌٚثس ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ٌِس دٙج ثٌّؾضّؼجس ػذٌ ثٌؼظًٛ ثثٌضؾج٠ًز 

ؽجةفز ِؼ١ٕز ُ٘ ثٌضؾجً , ٚٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ ثألػّجي ٟ٘ ثٌضظٌفجس ثٌضؾج٠ًز ٌضٕظ١ُ لجٟٔٛٔ ِض١َّ ػّج ٠طذك فٟ ثٌّؼجِالس 

 ثٌّو١ٔز , ف١ظ عذش ػؾَ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ػٓ صٕظ١ُ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ٚثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ ػور ١َِّثصٙج ِٕٙج :

فجألػّجي ثٌضؾج٠ًز دطذ١ؼضٙج لجةّز ػٍٝ َثِجس : ثٌٌْػز فٟ إدٌثَ ثٌؼمٛه ٚصٕف١ي ثالٌض- أ

دىغٌر , ف١ظ لو ٠ذٌَ ثٌشنض ثٌضجؽٌ ػور طفمجس فٟ ث١ٌَٛ ثٌٛثفو صفٛق ِج ٠مَٛ دٗ ثٌشنض  إٌٝثٌٌْػز ألٔٙج صضٛ

ٚ صقم١ك ال ٠شضٌٞ ثٌٍْغ الّضٙالوٙج ٚإّٔج إلػجهر ثٌذ١غ ثٌّؤٟ ِٓ صؼجلوثس مالي شٌٙ دؤوٍّٗ, ف١ظ أْ ثٌضجؽٌ 

ِٕٙج , وّج لو ٠ؼمو ػور طفمجس فٟ فضٌر ١ٍِٕز لظ١ٌر ٠ٚذٌَ ثٌؼمٛه شفج٘ز أٚ ػٓ ؽ٠ٌك ثٌٙجصف دً وغ١ٌث  ثألًدجؿ

٘يث فئْ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز صٌه  إٌِٝج ٠شضٌٞ ثٌٍْغ ِٓ أِجوٓ دؼ١ور ف١مَٛ دذ١ؼٙج لذً صضفمو٘ج ٚثّضالِٙج , إػجفز 

ٌّؼجِالس ثٌّو١ٔز ثٌضٟ صضظف ػجهر دجٌذؾء ألٔٙج ال غجٌذج ػٍٝ ِٕمٛالس ِؼٌػز ٌٍضٍف أٚ ٌضمٍذجس ثألّؼجً ػىِ ث

صقًٌ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ِٓ ٘يٖ  إٌٝصؼمو إال دؼو ثٌّفجٚػجس ٚثٌّٕجلشجس فٛي شٌٚؽ ثٌؼمو , ثألٌِ ثٌيٞ أهٜ 

صمو٠ُ ص١ْٙالس ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ  إٌٝثٌشى١ٍجس فضٝ ص١ٌْ ف١جر ثٌضؾجً ٚفك ِضطٍذجس ثٌؼظٌ ٌيٌه ٔشؤس ثٌقجؽز 

 ثء فٟ ثٌضوثٚي أٚ فٟ ثإلعذجس .ثٌّؼجِالس ّٛ

ٚ٘ٛ ؽٌٛ٘ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ألْ ثٌضجؽٌ ال صىْٛ ٌٗ ث١ٌٌْٛز ثٌالٍِز ثٌغمز ٚثالةضّجْ :  - ح

هػُ  إٌٝ, ٌيٌه ٠طجٌخ ثٌّشضٌٞ دؤؽً ٌٍٛفجء دجٌغّٓ هْٚ ثشضٌثؽ صؤ١ِٓ مجص ٌؼّجْ ثٌو٠ٓ , إػجفز ٌٍظفمجس 

ثصفجق أٚ ٔض فٟ ثٌمجْٔٛ , فٙٛ  إٌٝهْٚ فجؽز  جالٌضَثَ ثٌضؾجًٞدثٌمٛث١ٔٓ  ٌٙيٖ ثٌفىٌر دجفضٌثع صؼجِٓ ثٌّو١ٕ٠ٓ 

٠َ٠و ديٌه فٌطز ثٌوثةٓ فٟ فظٌٛٗ ػٍٝ ه٠ٕٗ مالفج ٌٍمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌيٞ ٠مَٛ ػٍٝ أْ ثٌضؼجِٓ غ١ٌ ِفضٌع ٚال 

 ٠ىْٛ إال دٕجءث ػٍٝ ٔض.

ٞ ٠مَٛ ػٍٝ ًفغ ٠و ثٌضجؽٌ ػٓ مؼٛع ثٌضجؽٌ ثٌّضٛلف ِٓ هفغ ه٠ٛٔٗ ٚلش ثّضقمجلٙج ٌٕظجَ ثإلفالُ ثٌي إٌٝإػجفز 

إهثًر صؾجًصٗ ٚصظف١ضٙج ؽّجػ١ج ٚص٠ٍٛغ ثٌٕجصؼ ػٕٙج د١ٓ ثٌوثة١ٕٓ ِغ فٌِجٔٗ ِٓ دؼغ ثٌقمٛق ث١ٌْج١ّز ٚثٌّو١ٔز 

ِٚؼجلذضٗ ؽٕجة١ج فٟ فجٌز ثإلفالُ دجٌضو١ٌِ ٚثٌضمظ١ٌ , وً ٘يٖ ثٌؼّجٔجس صقًّ ثٌّو٠ٓ ػٍٝ ثٌقٌص فٟ ثٌٛفجء 

 أوغٌ ثةضّجْ ٌٍوثة١ٕٓ فٟ ِٕـ ه٠ُٛٔٙ ٌّٓ ٠طٍذٙج ِٓ ثٌضؾجً. دو٠ٛٔٗ ثٌضؾج٠ًز ٚ٘يث ٠ؼطٟ

فجٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ أشو ػاللز ٚصؤعٌث دجٌؼٛثًِ ث١ٌْج١ّز ٚثاللضظجه٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ِٓ ثٌمجْٔٛ ػجًِ ثٌضطًٛ :  -ػ

ثٌؾّٛه  إٌٝثٌضطًٛ دق١ظ أْ أفىجِٗ ِؼٌػز ٌٍضؼو٠ً وً ف١ٓ د١ّٕج ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٠ظذٛ  إٌٝثٌّؤٟ , ٚأّذمٙج 

ٚثالّضمٌثً , دجإلػجفز ٌىْٛ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠ضؾٗ هِٚج ألْ صىْٛ أفىجِٗ ه١ٌٚز أوغٌ ِٓ وٛٔٙج ِق١ٍز ) ٚؽ١ٕز ( 

ف١ظ أٔٗ ٔشؤ ومجْٔٛ هٌٟٚ ػٕوِج وجٔش أفىجِٗ صطذك ل١ّج ِؼٝ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌذٍوثْ ثٌّؾجًٚر ٌٍذقٌ ثألد١غ 
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١ٌشًّ ثٌضؾجًر ثٌذ٠ٌز ٚلو ػجهس وغ١ٌ ِٓ ثٌوٚي ٌضى١١ف  ثٌّضّٛؾ فٟ ِٛثه ثٌضؾجًر ثٌذق٠ٌز , عُ ثصْغ دؼو ىٌه

 دّج ٠ضّجشٝ  ِغ دٕٛه ثٌّٕظّز ثٌؼج١ٌّز ٌٍضؾجًر.صم١ٕٕجصٙج ثٌضؾج٠ًز 

ِؾجي صطذ١مٗ : -3

 صطذ١ك ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠ضؾجىدٗ ِي٘ذجْ فم١ٙجْ ّ٘ج :إْ ِؾجي 

شنظٟ ؽجٌّج أٔٗ ٠ٙضُ دضٕظ١ُ ف١جر ِٛػٛع ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ دٕظجَ  إٌٝٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ٕظٌ ثٌّي٘خ ثٌشنظٟ :   -أ

ثٌضؾجً ٚثٌؼاللجس ثٌضٟ صٕشؤ د١ُٕٙ فقْخ ٚػ١ٍٗ ال ٠ٌْٞ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ػٍٝ غ١ٌ ثٌضؾجً ٌٚٛ لجِٛث دؤػّجي 

٠مَٛ ػٍٝ فٌفز ثٌضؾجًر ١ٌِٚ ػٍٝ ؽذ١ؼز ثٌضظٌف ثٌضؾجًٞ ٚلو صؼٌع صؾج٠ًز دطذ١ؼضٙج ٌيث فئْ ٘يث ثٌّي٘خ 

 ٓ ف١ظ :ثٔضمجه ِ إٌٝأٔظجً ٘يث ثٌٌأٞ 

أػّجٌٗ ثٌضؾج٠ًز ١ٌِٚ ِٓ ثٌّٕطمٟ أْ ٔنؼؼٙج ؽ١ّؼٙج ألفىجَ ثٌمجْٔٛ  إٌٝأْ ٌٍضجؽٌ صظٌفجس ِو١ٔز دجإلػجفز -

ٔض١ؾز ِفجه٘ج أْ ٔفِ  إٌٝثٌضؾجًٞ ٚثٌّقجوُ ثٌضؾج٠ًز دّؾٌه أْ ثٌشنض ثٌمجةُ دٙج ٌٗ طفز ثٌضجؽٌ ألْ ىٌه ٠ؤهٞ 

١١ٔٛٓ ِنضٍف١ٓ ف١ظ ٔطذك ػ١ٍٗ أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ إىث طوً ػٓ ثٌؼًّ ) ػمو ثٌٛوجٌز ِغال ( ١ّنؼغ ٌٕظج١ِٓ لجٔ

شنض ِؤٟ , ٚأفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ِضٝ لجَ دٗ شنض ٌٗ طفز ثٌضجؽٌ ٚ٘يث أٌِ ِنجٌف ٌٍّٕطك ٌٍٚؼمً إػجفز 

 طؼٛدز صطذ١مٗ ػ١ٍّج فٟ ثٌٛثلغ. إٌٝ

ثٌٕظٌ ػٓ طفز  غثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دغ٠ٌٜٚ أٔظجًٖ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠ٕشغً دضٕظ١ُ  ثٌّي٘خ ثٌّٛػٛػٟ :-ح

ّٛثء وجْ ثٌمجةُ دٗ صجؽٌث أَ شنظج ِو١ٔج  ثٌمجة١ّٓ دٙج فطجٌّج وجْ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ دطذ١ؼضٗ ١ّنؼغ ٌٍمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ

, ٚػٍٝ ٘يث ٠ؼضذٌ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٟ ظً ثٌّي٘خ ثٌشنظٟ لجْٔٛ ثٌضؾجً فٟ ف١ٓ ٠ؼضذٌ فٟ ظً ثٌّي٘خ 

ثٌضؾج٠ًز ٌٚىٓ ٌُ ٠ٍُْ ٘يث ثألم١ٌ أ٠ؼج ِٓ ثالٔضمجه ِٓ ف١ظ أْ ثألمي دٗ ٠ضطٍخ ػٍٝ ثٌّٛػٛػٟ لجْٔٛ ثألػّجي 

ضطًٛ ثاللضظجهٞ طؼخ إْ ٌُ ٔمً ِْضق١ً ٔض١ؾز ٌٍ أٔظجًٖ صقو٠و ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ػٍٝ ّذ١ً ثٌقظٌ ٚ٘يث أٌِ

 ٚثالؽضّجػٟ ثٌيٞ ال ٠مف ػٕو فو ّٛثء.

ْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ٠ضؼـ أْ ثٌّشٌع لو صذٕٝ ِي٘ذج ِٓ ثّضمٌثء ٔظٛص ثٌمجِٛلف ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ : 

ِٓ ثٌمجْٔٛ  01ثٌّجهر َِهٚؽج ؽّغ ف١ٗ د١ٓ ثٌّي٘خ ثٌشنظٟ ٚثٌّي٘خ ثٌّٛػٛػٟ فٟ آْ ٚثفو ف١ظ ٔظش 

 ٠ؼو صجؽٌث وً ِٓ ٠ذجشٌ ػّال صؾج٠ًج ٠ٚضنيٖ ِٕٙز ِؼضجهر ٌٗ ((. : ))ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ 

ٚثٌّضؼٍك دّّجًّز  ىٌه ثٌؼًّ ثٌيٞ ٠مَٛ دٗ ثٌضجؽٌ : )) ؾجًٞ دجٌضذؼ١ز دؤٔٗفوه ثٌؼًّ ثٌض 04ثٌّجهر وّج أٔٗ فٟ 

فٙيث ٠وي ػٍٝ ثالصؾجٖ ثٌشنظٟ ٌٍّشٌع , غ١ٌ أٔٗ ِج ٌذظ أْ أمي دجٌّي٘خ ثٌّٛػٛػٟ صؾجًصٗ أٚ فجؽجس ِضؾٌٖ ((.

ٔض ػٍٝ ثألػّجي  ػٕوِج فوه ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دقْخ ثٌّٛػٛع وجٌشٌثء ألؽً ثٌذ١غ ٚغ١ٌ٘ج , وّج 02ثٌّجهر فٟ 

  .03ثٌّجهر ثٌضؾج٠ًز ثٌشى١ٍز فٟ 

 ٔشؤر ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ : -4

ألوَ ثٌؼظًٛ ِٕي ثٍه٘جً ثٌضؾجًر ػٕو ثٌّظ١٠ٌٓ  إٌٝٚ٘ٛ ١ٌِ ١ٌٚو ث١ٌَٛ أٚ ثٌؼظٌ ثٌقو٠ظ دً ٠ٌؽغ فٟ ٔشؤصٗ 

ف١ظ ؼجًثس ثٌمو٠ّز ٚثٌف١ٕ١م١١ٓ , ث٢ش١٠ًٛٓ ٚثٌىٕؼج١١ٔٓ ثٌّضٛؽ١ٕٓ فٟ فٛع ثٌذقٌ ثألد١غ ثٌّضّٛؾ ٚػٙو ثٌق

لجِش د١ٓ ٘يٖ ثٌشؼٛح ػاللجس صؾج٠ًز فؤّْٛث ثٌّٛثٔب ٚثألّٛثق ٌضذجهي ثٌٍْغ وّج ػٌف ثٌذجد١ٍْٛ دؼغ أفىجَ 

ٔظٛطج صٕظُ ػمو ثٌمٌع ثٌذقٌٞ ػٍٝ   ق.َ 20ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ف١ظ صؼّٓ لجْٔٛ فجًِٛثدٟ ثٌظجهً فٟ ثٌمٌْ 

ػذٌ ثٌؼظًٛ ثٌّٛطٝ ف١ظ دوأس صذٌٍ طًٛ ثٌٕشجؽ ٚأفىجِٗ ثٌضٟ  ثٌذؼجةغ ٚثٌْفٓ ٚثّضٌّ ٘يث ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌضطًٛ

دوأس ػٌف١ز ٔجدؼز ػٓ ثٌذ١تز ثٌضؾج٠ًز ٚفمج ألفىجَ ثًصؼج٘ج ثٌضؾجً ألٔفُْٙ فجٔضشٌس ثألّٛثق ثٌضؾج٠ًز فٟ ثٌّوْ 

ٌضطًٛ ِج ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ ثٌؼظٌ ثٌقو٠ظ ٔض١ؾز  إٌٝثٌف١ٌْٔز ٚثألٌّج١ٔز ٚثال٠طج١ٌز ٚثّضٌّ ٘يث ثٌضطًٛ فضٝ ٚطً 

ثٌيٞ  14صم١ٕٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٟ فٌْٔج فٟ ػٙو ٠ٌِٛ  إٌٝثٌظٕجػز ٚٔشٛء ثٌشٌوجس ثٌٌأّّج١ٌز , ٚدوأ ثالصؾجٖ 

٠ٕظُ ثٌضؾجًر ثٌذق٠ٌز , عُ أطوً ِشٌٚع  ٠1681ضؼّٓ ثٌضؾجًر ثٌذ٠ٌز ٚأٌِث آمٌ ّٕز  1673أطوً أٌِث ٍِى١ج ّٕز 

, ٍّٚىش دجلٟ ثٌوٚي  1808ؽجٔفٟ  01ثٌؼًّ دٗ ثدضوثءث  ِٓ  ػٍٝ أْ ٠ضُ 1807ّذضّذٌ  15ثٌمجْٔٛ  ثٌضؾجًٞ فٟ 

 75/59دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ًلُ  1975ٔفِ ثٌط٠ٌك ثٌفٌْٟٔ , أِج ثٌؾَثةٌ فىجٔش صؼًّ دجٌمٛث١ٔٓ ثٌف١ٌْٔز  فضٝ ّٕز 
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, أف٠ًٌ  ٠1987قضٛٞ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ٚثٌّؼوي ٚثٌّضُّ دؼو ىٌه فٟ ه٠ّْذٌ  26/09/1975ثٌّؤًك فٟ 

 ثٌّؼوي ألفىجَ ِج ٠ّْٝ دجٌمجػور ثٌضؾج٠ًز.  2005عُ   1996, ه٠ّْذٌ  1996, ؽ١ٍ٠ٛز  9931

  هًٚ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز فٟ صطًٛ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ :-

ٌمو ػٌف ثٌؼٌح ثٌضؾجًر لذً ثٌذؼظ ثإلّالِٟ فىجْ ثٌٕذٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ ٠ضجؽٌ دٕفْٗ فٟ أِٛثي مو٠ؾز ًػٟ هللا 

:)) ٠ج أ٠ٙج ثٌي٠ٓ إِٓٛث ال  ئٌٝٛفٟ ٚألٌ ثٌضؾجًر ٚلٕٓ ٌٙج أفىجِج مجطز دجٌمٌآْ ٚثٌْٕز ِغً لٌٛٗ صؼ, عُ ؽجء ثٌػٕٙج 

 صؤوٍٛث أِٛثٌىُ د١ٕىُ دجٌذجؽً , إال أْ صىْٛ صؾجًر ػٓ صٌثع ِٕىُ ((.

شٌر أؽَثء :)) ّّؼش ثٌٕذٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ ٠مٛي : )) إْ ثٌٌٍق ػوّج ؽجء فٟ ًٚث٠ز ثإلِجَ ػٍٟ ًػٟ هللا ػٕٗ 

 صْؼز فٟ ثٌضؾجًر ٚٚثفو فٟ غ١ٌ٘ج ((.

ٚدجّضمٌثء ِؼظُ أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٔؾو أطٍٙج فٟ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز ومجػور ف٠ٌز ثإلعذجس فٟ ثٌّٛثه ثٌضؾج٠ًز 

ٚثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج دآ٠ز ثٌو٠ٓ فٟ ًّٛر ثٌذمٌر , وّج أْ ثٌفىٌر ثٌّٕجفْز غ١ٌ ثٌّشٌٚػز ثٌضٟ صٕض ػ١ٍٙج ثٌمٛث١ٔٓ 

فّج٠ز ثٌضؾجً ِٕٙج ٔؾو ٌٙج أّجّج فٟ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز ِٓ مالي صق٠ٌّٙج أٚ صؾ٠ٌّٙج ٌالّضغالي ٌقو٠غز ٚصؼًّ ػٍٝ ث

 : )) ال ػًٌ ٚال ػًٌث ((ػ١ٍٗ ٍُّٚ  لٌٛٗ طٍٝ هللا ٙجٚثالفضىجً ٚثٌغش ٚثٌفؼً ثٌؼجً ف١ظ ًٚهس أفجه٠ظ ِٕ

:)) ال ٠قضىٌ ثٌطؼجَ إال مجؽب ((٠ؼج ٚلجي أ)) ثٌؾجٌخ ٌٍِٚق ٚثٌّقضىٌ ٍِؼْٛ ((,ٚلٌٛٗ ويٌه:

٠ضؼـ ٌٕج ِٓ أّذم١ز ثٌضش٠ٌغ ثإلّالِٟ فٟ صم١ٕٓ أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌّؼجطٌ ِّج ٠وي ػٍٝ طالف١ضٗ ٌٍضطذ١ك ػذٌ 

وً ثٌؼظًٛ.

 ِظجهً ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ : -5

جهً ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ِّج ٠ْضوػٟ صٕظ١ُ ٚصٌص١خ ِظ إٌٝإْ ثالؽالع ػٍٝ لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ال ٠ؼط١ٕج دّج ٠ش١ٌ 

ِٓ ق.َ ٚثٌضٟ فوهس ِظجهً ثٌمجْٔٛ دظفز ػجِز ٚدْٕك ِؼ١ٓ ثدضوثءث دجٌضش٠ٌغ  01ثٌّجهر ٔض  إٌٝدجٌؼًٌٚر ثٌٌؽٛع 

 ِٚذجها ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز عُ ثٌؼٌف ٚأم١ٌث ِذجها ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ ٚلٛثػو ثٌؼوثٌز.

ثٌٛثلغ  ثٌضؾجًٞ ػٍٝ ثػضذجً أْ ثٌؼٌف ٌٗ ِىجٔضٗ فٟ ف١جر ثٌضجؽٌ ٚفٟ إال أْ صطذ١ك ٘يث ثٌضٌص١خ ال ٠ّىٓ صؾ١ْوٖ فٟ 

) ٔشٛء ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٌوًؽز أٔٙج صْذك أف١جٔج دؼغ ثٌّظجهً ثٌضٟ صقضً ثٌّىجٔز ثألٌٚٝ فٟ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌّنضٍفز 

ٌّج ٠ضالءَ ِغ ؽذ١ؼز  ٚػ١ٍٗ ٠ىْٛ صٌص١خ ثٌّظجهً فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٚفمج ( ثإلّال١ِزوجٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٚثٌش٠ٌؼز 

 ِٚذجها ٘يث ثٌضم١ٕٓ ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ :

٠ٚمظو دجٌضش٠ٌغ ٕ٘ج أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ٚويث ثٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضٛثؽور ٕ٘ج ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ : -أ

ًٞ ثٌفٌػٟ* ٚفٟ ٕٚ٘جن فٟ لٛث١ٔٓ أمٌٜ ٚثٌضٟ صٙضُ دضٕظ١ُ ثٌضؾجًر دظفز ػجِز ٠ٚطٍك ػ١ٍٙج أف١جٔج *دجٌضش٠ٌغ ثٌضؾج

ثٌؾَثةٌ فئْ ثٌضش٠ٌغ ثٌيٞ ٠ؼذٌ ٠ٚنجؽخ ثٌّضؼج١ٍِٓ ثٌضؾجً ٚثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٚوً ِج ٌٗ طٍز دجٌق١جر ثٌضؾج٠ًز ِضؾْور 

ِؼظُ أفىجِٗ ِٓ ثٌيٞ ثّضمٝ  26/09/1975ثٌّؤًك فٟ  59-75ػّٓ ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ٚثٌيٞ أِّ دجألٌِ 

ذ١ٌر , إال أْ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ٠ؾؼً دؼغ أفىجِٗ ِنجٌفز ٌألطً دّج ٠ٕجّخ ثٌذ١تز ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ ثٌفٌْٟٔ دوًؽز و

ىٌه فئْ  إٌٝثٌضؾج٠ًز ثٌؾَثة٠ٌز ثألٌِ ثٌيٞ ؽؼً دؼغ أفىجِٗ صنضٍف ػٓ أفىجَ ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ ثٌفٌْٟٔ إػجفز 

ٚثٌشنظ١ز ٌضقو٠و ٔطجق ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ  فٟ ػذطٗ ألفىجَ ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ ثػضّو ػٍٝ ثٌٕظ٠ٌض١ٓ ثٌّٛػٛػ١ز 

ِْج٠ٌر ٌٍضغ١ٌثس ثاللضظجه٠ز ثٌّضالفمز , وّج فجٚي ثٌّشٌع ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ دّج ٠ضّجشٝ ِغ صطًٛ ثٌقٌوز ثٌضؾج٠ًز 

دئهمجي ِغ ٘يٖ  ثٌؾَثةٌٞ ػّٓ ثٌضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ صغ١١ٌ ثٌّٕٙؼ ثاللضظجهٞ ِغ ِج ٠ضالءَ ثٌضطًٛثس ث٠ٌٌْؼز ٚىٌه

-88ٌظٌٚف ثاللضظجه٠ز ثٌؾو٠ور الػضّجه٘ج ِٚٓ ىٌه ثٌضؼو٠ً ثٌيٞ صُ دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌٕظٛص ثٌّىٍّز ٚثٌضٟ ثلضؼش ث

ثٌيٞ صٕجٚي ثألفىجَ ثٌّضؼٍمز دجٌْؾً ثٌضؾجًٞ  22-90ثٌيٞ فوه ثٌمٛثػو ثٌنجطز دجٌّؤّْجس ثٌؼ١ِّٛز , لجْٔٛ  04

ثس ثٌضؾج٠ًز د١ٓ ِضؼج١ٍِٓ ثٌّضؼٍك دجّضؼّجي ثٌْٕو 319-83ثٌٌَّّٛ ًلُ  إٌٝ , إػجفز  24-91ٚثٌّؼوٌز دؤٌِ ًلُ 

ثٌفجصًٛر ٚويث ٚػمو صق٠ًٛ  ٚثٌٕموثٌّضؼٍك دضؼو٠ً لجْٔٛ ّٕوثس ثٌنظُ  08-93صؾج١٠ًٓ ٚويث ثٌٌَّّٛ ثٌضش٠ٌؼٟ 

ٚثٌّؤؽٌ ٚثٌّْضؤؽٌ  ٚثٌّضؼٍك دضؼو٠ً دؼغ أفىجَ ثإل٠ؾجًثس ثٌضؾج٠ًز  2005ثٌشٌوجس ثٌضؾج٠ًز ٚآمٌ صؼو٠ً طوً ّٕز 

 ثٌضؾجًٞ. 
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يٖ ثٌضؼو٠الس ثٌّْضٌّر ٚثٌّضالفمز أٔٙج ؽجءس ِٛثوذز ٌقٌو١ز ثٌضطًٛ إػجفز ٌىٛٔٙج ِٓ ف١ظ ِٚج ٠الفع ػٍٝ ٘

ثٌّؼّْٛ ٚثٌّقضٜٛ ِج ٟ٘ إال أفىجَ ػٌف١ز دؼو ص١ٌّنٙج ٚثػضٌثف ثٌضؾجً دٙج ٚػوَ ِؼجًػضُٙ ٌٙج وجْ ٌَثِج ػٍز 

 ثٌّشٌع إػطجةٙج ثٌظذغز ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌضش٠ٌؼ١ز.

أْ ثألغٍذ١ز ثٌْجفمز دمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٟ ثٌمٌْٚ ثٌّٛطٝ وجْ ٠غٍخ ػ١ٍٙج ثٌطجدغ  ٌمو ػٌفٕج ثٌؼٌف ثٌضؾجًٞ:-ح

ثٌيٞ ثشضمش ِٕٗ ثٌضم١ٕجس ثٌقو٠غز ٔظٛطٙج ٚثٌْؤثي ثٌّطٌٚؿ فٟ ٘يٖ ثٌمؼ١ز ٠وًٚ ثٌؼٌفٟ فؤطذـ ثٌؼٌف ٘ٛ ثٌّظوً 

 فٛي إِىج١ٔز أٚ ؽٛثٍ ِنجٌفز ثٌؼٌف ٌٍٕض ثٌّىضٛح مظٛطج ثٌّؤٟ ؟ .

ضفك ػ١ٍٗ أٔٗ ال ٠ؾٍٛ ٌٍؼٌف أْ ٠نجٌف ٔض صؾجًٞ ٚدجٌضجٌٟ فئْ ثٌؼٌف ٠قضً ثٌوًؽز ثٌغج١ٔز دؼو ثٌضم١ٕٓ إْ ثٌّ-

ثٌضؾجًٞ ّٚجةٌ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌّىٍّز ٌٗ ٚ٘يث صٌص١خ ِٕطمٟ إى ال ٠ؾٍٛ أْ ٔضظًٛ ِنجٌفز لجػور ػٌف١ز ٌٕض ط٠ٌـ 

إىث لجَ ثٌضؼجًع د١ٓ لجػور ػٌف١ز صؾج٠ًز ٚٔض  طجهً ِٓ ثٌّشٌع ومجػور ِىضٛدز , إال أْ ثٌنالف ٠وًٚ فٟ فجٌز ِج

أْ  إٌِٝؤٟ آٌِ فٕٙج ٠ٌٜ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفمٙجء أْ ثٌٕض ثٌّؤٟ ث٢ٌِ ٠ظً ألٜٛ ِٓ ثٌؼٌف ثٌضؾجًٞ ٠ْٚضٕوْٚ فٟ ىٌه 

دّج ثٌٕظٛص ثٌّو١ٔز ث٢ٌِر صؼضذٌ ثٌمٛثػو ثٌؼ١ٍج ثٌضٟ صقىُ ثٌٌٚثدؾ ثٌفٌه٠ز ٚال ٠ّىٓ ثّضذؼجه٘ج ٌّؾٌه ؽ٠ٌجْ ثٌؼٌف 

٠نجٌفٙج إال أْ ثٌٌأٞ ثٌٌثؽـ ٠ٌٜ ػىِ ىٌه ٠ٚمٛي دضطذ١ك ثٌمجػور ثٌؼٌف١ز ثٌضؾج٠ًز لذً ثٌٕض ثٌّؤٟ ٚىٌه أْ ثٌؼٌف 

 ثٌضؾجًٞ ٠ومً فٟ إٔشجء ثٌمجػور ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍضم١ٕٓ ثٌضؾجًٞ ثٌيٞ ٠ضؼّٓ ثٌٕض ٚثٌؼٌف ِؼج .

ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ثٌمٛي ) ثٌنجص ٠م١و ثٌؼجَ ( صطذك لذً ثٌؼجِز وّج أٔٗ ِٓ ثٌٍُّْ دٗ ٚثٌّؼّٛي دٗ لجٔٛٔج أْ ثٌمجػور ثٌنجطز -

أْ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠طذك دٕظٛطٗ ٚػٌفٗ لذً أٞ صش٠ٌغ ٌٚٛ وجْ صش٠ٌؼج ِو١ٔج ٚىٌه فٟ ثٌّْجةً ثٌضؾج٠ًز فمؾ وّج 

ًر ال ١ّّج فٟ أٔٗ ِّٚٙج وجْ ثألٌِ فئْ ثأل١ّ٘ز ثٌؼ١ٍّز ٌٙيٖ ثألشىجي ٚػٍٝ أًع ثٌٛثلغ صؼضذٌ ؽو ِقوٚهر إْ ٌُ ٔمً ٔجه

ٚلضٕج ثٌقجػٌ إى أٔٗ ِٓ ثٌظؼخ أْ ٔؾو فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ػٍٝ فجالس ٠ضؼجًع ف١ٙج ػٌف صؾجًٞ لجةُ ِغ ٔض ِؤٟ 

: ؽٛثٍ صؼجلو ثٌٛو١ً دجٌؼٌّٛز ِغ ٔفْٗ ف١ّج وٍف د١ؼٗ أٚ شٌثءٖ ِٓ ٍّغ أٚ ِٚٓ أِغٍز ثٌمٛثػو ثٌؼٌف١ز ثٌضؾج٠ًز آٌِ 

أٚ فٟ فجٌز ص١ٍُْ ثٌذؼجػز ٛػج ػٓ ثٌفْل فٟ فجٌز صؤمٌ ثٌذجةغ ػٓ ص١ٍُْ ثٌّذ١غ أًٚثق ِج١ٌز ٚويث صنف١غ ثٌغّٓ ػ

 ِٓ طٕف ألً ؽٛهر ِٓ ثٌظٕف ثٌّضفك ػ١ٍٗ.

أْ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٠ضؼّٓ  إٌٝ ٚدجإلػجفز٠ظً ثٌضم١ٕٓ ثٌّؤٟ ِظوًث ٘جِج ٌٍمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ف١ظ :  ؤٟثٌمجْٔٛ ثٌّ-ػ

ثالٌضَثَ ِغال ٚصٕجٌٚٗ ألفىجَ ػمو ثٌشٌوز فٟ  وٕظ٠ٌزمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٟ أفىجِٗ ثٌّذجها ثألّج١ّز ثٌضٟ ٠ٌصىَ ػ١ٍٙج ثٌ

, ث٢عجً , ثالٔمؼجء , ٚ ثٌمّْز فئٔٗ ٠ْو وً عغٌر ٠ٚىًّ وً , ثٌضظف١ز  ثإلهثًرثألًوجْ , -:  458 إٌٝ 416ثٌّٛثه 

 ثٌٕمجةض ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صشٛح ثٌمجػور ثٌضؾج٠ًز .

 إٌٝج١ٔٛٔٓ ٠مَٛ ػٍٝ أّجُ صطذ١ك ثٌٕض ثٌضؾجًٞ ٚثٌؼٌف ثٌضؾجًٞ لذً ثٌٍؾٛء ِٚٓ ثٌذو٠ٟٙ أْ ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌم

 ثٌمجػور ثٌّو١ٔز , ِٚغ ىٌه ٔمٛي أْ ِؾجي صطذ١ك ثٌضم١ٕٓ ثٌّؤٟ ٠ظً ٚثّؼج فٟ ظً ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز .

ٌه أْ ثٌمجػٟ ال ثٌفمٗ ٠ْجػو ثٌمؼجء فٟ وً صطذ١ك ٚصف١ٌْ ٌٍمجػور ثٌمج١ٔٛٔز ٚهًٖٚ ِىًّ ٌٗ , ى ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء :-ه

وً ىٌه  إٌٝٔمض ثٌمجػور ثٌمج١ٔٛٔز ٚصف١ٌْ٘ج إال إىث عجً ىٌه فٟ َٔثع لجةُ , فٟ ف١ٓ أْ ثٌفمٗ ٠ضؼٌع  إ٠ٌٕٝضذٗ 

ٚؽٛه ِٕجّذز ػ١ٍّز صؼٌع ػٓ  إٌٝدجوضشجف ثٌٕمجةض فٟ ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز ٚإػطجء ِج صقضجؽٗ ِٓ صف١ٌْ هْٚ ثٌقجؽز 

 ىٌه ثٌٕمض .

ٍٛ ِٓ ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز وّج أْ هًٖٚ ٠ضؾْو فٟ صطذ١مٙج ِٚغ ىٌه فؤعٕجء ثٌضطذ١ك فٍٗ ثٌقك أْ ٠فٌْ وّج أْ ثٌمؼجء ال ٠ن

٘يٖ ثٌمجػور دذ١جْ ِج إْ وجٔش غجِؼز أٚ ٔجلظز ِٚٓ عّز إْ ثّضمٌ ثٌمؼجء ػٍٝ ِذوأ ِؼ١ٓ فئٔٗ ٠ّىٓ أْ ٠ىًّ دٗ 

ث٢مٌ إى ال ثّضغٕجء ٌٍفمٗ ػٓ ِؼٌفز  إٌٝ ٔمض صش٠ٌغ أٚ ٠طًٖٛ , ٚػ١ٍٗ ٔؾو أْ وً ِٓ ثٌمجػٟ ٚثٌفم١ٗ ٠قضجػ

 ثٌّشىالس ثٌضٟ صغًٛ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز ٚال ػٓ ثٌقٍٛي ثٌضٟ ٠ؾو٘ج ثٌمجػٟ ٌٙيٖ ثٌّشجوً .
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 ٔظ٠ٌز ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز : ثٌّقًٛ ثألٚي :

فىجَ ثٌنجطز ٚثإلؽٌثءثس إْ صقو٠و ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ٚص١١َّٖ ػٓ ثٌؼًّ ثٌّؤٟ ٌٗ أ١ّ٘ز وذ١ٌر ٚىٌه الٔفٌثه وً ِّٕٙج دجأل

 ثٌّٕجّذز ٌٗ , ٚػ١ٍٗ ال دو ِٓ ٚػغ ِؼج١٠ٌ ٠ضُ ػٍٝ أّجّٙج ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ٚثٌّؤٟ .

 أٚال: ِؼج١٠ٌ ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ٚثٌّؤٟ :

جفذٗ ٚثٌّمظٛه دٙج ثٌْؼٟ ًٚثء صقم١ك ثٌٌدـ ف١ظ أْ وً صظٌف لجٟٔٛٔ ٠مظو ِٓ ًٚثءٖ ط ِؼ١جً ثٌّؼجًدز :-1

صقم١ك فجةور ِج١ٌز ٠ؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج ّٛثء ٚلغ ٘يث ثٌؼًّ ِٕفٌهث أٚ دشٌٚؽ ِشٌٚػز , ٚلو ثٔضمو ٘يث ثٌّؼ١جً ِٓ ف١ظ 

: 

وغٌع ٘وَ  صقم١ك ثألًدجؿ فمو ٠ذ١غ دْؼٌ ثٌشٌثء ٚفضٝ دجٌنْجًر صقش هٚثفغ ِضؼوهر إٌٝإْ ثٌضجؽٌ ال ٠ْؼٝ هِٚج -

 . صمٍخ ثألّؼجً أٚ ثٌنٛف ِٓ فْجه ثٌٍْغثٌضجؽٌ ثٌّٕجفِ ٌٗ , أٚ ٚلٛػٗ صقش ػغؾ 

, ًٚغُ ىٌه فمو ثّضذؼو٘ج ثٌّشٌع ِٓ  وجٌّٙٓ ثٌقٌرصقم١ك ثألًدجؿ  إٌٕٝ٘جن دؼغ ثألػّجي ثٌّو١ٔز ٌىٕٙج صٙوف أطال -

 ٔطجق ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ .

ٟ ٌِثفً ِضضج١ٌز , ٚدّٛؽذٗ ٠ؼضذٌ ثٌؼًّ صؾج٠ًج ِضٝ صؼٍك دجٌٍْغ ٚثٌغٌٚثس ٟٚ٘ فٟ فجٌز فٌوز ف ِؼ١جً ثٌضوثٚي :-2

دوءث ِٓ مٌٚؽٙج ِٓ ٠و ثٌّٕضؼ فضٝ ٚطٌٛٙج ٌٍّْضٍٙه , ٚػ١ٍٗ صؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج وً شٌثء ٌّٕضٛػ ٚد١ؼٗ ٚٔمٍٗ 

 ثٌّْضٍٙه . إٌٝٚثٌضؤ١ِٓ ػ١ٍٗ ٚإ٠وثػٗ فٟ ثٌّنجٍْ ثٌؼ١ِّٛز ٚد١ؼٗ ٌضؾجً ثٌضؾَةز ثٌي٠ٓ ٠ٛطٍٛٔٗ 

فجٌز فٌوز ٚثٔضمجي ٚ٘ٛ ِج ٠ٌصىَ ػ١ٍٗ ِؼ١جً ثٌضوثٚي فٟ إػطجء  ثٔطاللج ِٓ وْٛ ثٌضظٌفجس ِذٌِز ػٍٝ ثٌٍْغ ٟٚ٘ فٟ

 ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز ٌألػّجي , إال أٔٗ ٌُ ٠ٍُْ ِٓ ثٌٕمو ِٓ ف١ظ :

إْ ٘يث ثٌّؼ١جً لو صّٛغ فٟ إػطجء ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز فضٝ أٔٗ ثػضذٌ دؼغ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٌّؾٌه صوثٌٚٙج ِغ أٔٙج ِٓ -

 ثٌضوثٚي . إٌٝفٙٛ ِؤٟ دجٌٌغُ ِٓ أٔٗ أٚي ِٓ ٠وفغ ثٌٍْؼز  ٕضؼ ثًٌَثػٟوؼًّ ثٌّط١ُّ ثألػّجي ثٌّو١ٔز 

أْ ثٌضوثٚي ٌُ ٠ؼو ٠شًّ فمؾ ثٌٕشجؽ ثٌضؾجًٞ دً أطذـ ٠شًّ ؽ١ّغ ثٌٕشجؽجس ثٌضؾج٠ًز فًٙ وً ِج ٠مَٛ دٗ ِٓ ثٌّؤوو-

  . ) وضوثٚي ثألفىجً (ثإلْٔجْ ِٓ لذ١ً ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز 

ج ٠ؼضذٌ ثٌؼًّ صؾج٠ًج إىث ٚلغ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّشٌٚع ِٓ ف١ظ صىٌثً٘ج ٚثّضٌّثً٘ج ٚثالّضؼجٔز ٚفمج ٌٙ ٔظ٠ٌز ثٌّمجٌٚز :-3

 وجألعجط ٚث٢السدجٌغ١ٌ ثٔطاللج ِٓ وْٛ ثٌّمجٌٚز ٟ٘ ثٌٛفور ثاللضظجه٠ز , ٠ْضٛؽخ ثشضّجٌٙج ػٍٝ ػٕجطٌ ِجه٠ز 

 ِٛظف١ٓ ٚػّجي .ٚػٕجطٌ دش٠ٌز ِٓ 

 ٚلو ثٔضموس ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز ِٓ ف١ظ :

 ِؼظُ ثٌضش٠ٌؼجس دؼغ ثألػّجي صؾج٠ًز دجٌٌغُ ِٓ ػوَ صىٌثً٘ج ٚثّضٌّثً٘ج .ثػضذٌس -

 ٕ٘جن دؼغ ثٌّٙٓ دجٌٌغُ ِٓ ٚلؼٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّشٌٚع ٚثٌّمجٌٚز إال أٔٙج صذمٝ ِٓ ط١ُّ ثألػّجي ثٌّو١ٔز .-

صؾج٠ًز , ٌىٓ ٕ٘جن ِٚٓ ٘يث ٚؽذمج ٌّج صموَ فئٔٗ ال ٠ٛؽو ػجدؾ عجدش ٠ؼُ ؽ١ّغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ ٚطفٙج ثٌّشٌع دؤٔٙج 

, وّج ٠ٕذغٟ إػجفز ػٕظٌ ثٌّمجٌٚز ٌذؼغ ثألػّجي  ثٌّٛجؽز ٚثٌّؼجًدزػٕظ٠ٌٓ ٠ضُ صٛثفٌّ٘ج فٟ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ّ٘ج : 

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ٚػٍٝ ٘يث ثألّجُ ٠ّىٓ ثٌمٛي دؤْ ثٌؼًّ  02ثٌّجهر ٚثألٔشطز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ 

ثٌّؼجًدز ٚصقم١ك ثٌٌدـ ػٍٝ أْ ٠ضُ ػٍٝ ٚؽٗ  إٌّٝجؽز فٟ صوثٚي ثٌغٌٚثس ٠ٚٙوف )) ٘ٛ ثٌيٞ ٠ضؼٍك دجٌٛثٌضؾجًٞ : 

 ثٌّمجٌٚز دجٌْٕذز ٌألػّجي ثٌضٟ ٠ضطٍخ ف١ٙج ثٌمجْٔٛ ىٌه (( .

ٚ٘يث ثٌضؼ٠ٌف ٠ٕذّؤ ػٓ ثصؾجٖ ػجَ فٟ ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ٚثٌّؤٟ ٚال ٠ٌْٞ إال ػٍٝ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دطذ١ؼضٙج .
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 : أ١ّ٘ز ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ٚثٌؼًّ ثٌّؤٟ :عج١ٔج

٠ٚشًّ وً ِٓ :ثالمضظجص ثٌمؼجةٟ : -1

ػٍٝ أّجُ ٚؽٛه ٔٛػ١ٓ ِٓ ثٌّقجوُ ٠مَٛ ثٌٕظجَ ثٌمؼجةٟ فٟ دؼغ ثٌوٚي وفٌْٔج  ثالمضظجص ثٌٕٛػٟ :-أ 

ثٌضٟ ٌُ ٠ؾؼٍٙج ثٌّشٌع ثٌّو١ٔز ٚثٌضؾج٠ًز ف١ظ صؼضذٌ ثٌّقجوُ ثٌّو١ٔز طجفذز ثالمضظجص ثٌؼجَ ٌؾ١ّغ ثٌوػجٜٚ 

 لجْٔٛ صؾجًٞ فٌْٟٔ . 631ِجهر  ِٓ ثمضظجص ثٌّقجوُ ثٌضؾج٠ًز ثٌّقوهر لجٔٛٔج

أِج فٟ ثٌؾَثةٌ ف١مَٛ ثٌضٕظ١ُ ثٌمؼجةٟ ػٍٝ ٚفور ثٌّقجوُ ثٌّو١ٔز ٚثٌضؾج٠ًز ف١ظ ٠نضض وً ٚثفو ِٕٙج فٟ ٔظٌ -

هٚثةٌ أٚ غٌف  ٚ: ِقجوُ إٌٌٝضٟ لّْش ثٌّٕجٍػجس دٕٛػ١ٙج ػٍٝ فو ّٛثء ٚفٟ ؽ١ّغ ِْض٠ٛجس هًؽز ثٌضمجػٟ ث

صنضض وً ٚثفور ِٕٙج دجٌفظً فٟ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ ثٌوػجٜٚ ٠ٕٚؾُ ػٓ ىٌه أٔٗ فٟ فجٌز ِج إىث ًفؼش هػٜٛ ِو١ٔز أِجَ 

صؾج٠ًز أِجَ هثةٌر ِو١ٔز فئٔٗ ال ٠ؾٍٛ ثٌوفغ دؼوَ ثالمضظجص ثٌٕٛػٟ ٌٍوثةٌر ثٌضٟ ًفؼش أِجِٙج هثةٌر صؾج٠ًز أٚ هػٜٛ 

 إٌٝثٌوػٜٛ  إفجٌزوّج ال ٠ؾٍٛ ٌٍّقىّز ثٌقىُ ِٓ صٍمجء ٔفْٙج دؼوَ ثالمضظجص دً وً ِج صْضط١غ ػٍّٗ ٘ٛ  ثٌوػٜٛ ,

فظٍش ثٌوثةٌر ثٌّو١ٔز فٟ هػٜٛ صؾج٠ًز فئْ فىّٙج ٠ىْٛ طق١قج إى  ثٌوثةٌر ثٌّنضظز ٌٕفِ ثٌّقىّز ٚفٟ فجٌز ِج إىث

ث ػٍٝ أْ صم١ُْ ثٌّقجوُ صم١ُْ إهثًٞ ١ٌِٚ لؼجةٟ إػجفز أْ ػوَ ثمضظجص ثٌغٌفز ثٌّو١ٔز ال ٠ِّ دجٌٕظجَ ثٌؼجَ دٕجء

أْ ثٌّشٌع ٠ضٌن ثٌىغ١ٌ ِٓ ٘يٖ ثٌّٕجٍػجس ٌضفظً ف١ٙج ثٌّقجوُ ثٌّو١ٔز ٚىٌه فٟ ثٌؾٙجس ثٌضٟ ال صٛؽو دٙج ِقجوُ  إٌٝ

 صؾج٠ًز .

ثٌّجهر ١ٗ فْخ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ صىْٛ ثٌّقىّز ثٌّنضظز ٟ٘ ِقىّز ِٛؽٓ ثٌّوػٝ ػٍثالمضظجص ثٌّقٍٟ :  -ح    

 ِٓ ق.إ.َ د١ّٕج فٟ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ٠ؾٍٛ ٌٍّوػٟ ثٌن١جً فٟ أْ ٠ٌفغ هػٛثٖ فٟ إفوٜ ثٌّقجوُ ثٌضج١ٌز : 08

ف١ظ ٠ؼضذٌ ثٌّىجْ ثٌيٞ ٠ذجشٌ ف١ٗ ثٌشنض صؾجًصٗ ِٛؽٓ دجٌْٕذز ٌألػّجي ثٌّضؼٍمز دٙيٖ  ِقىّز ِٛؽٓ ثٌّوػٝ ػ١ٍٗ :-

أِجَ ثٌّقىّز ثٌضٟ ٠مغ فٟ هثةٌر ثمضظجطٙج ِىجْ ثفضضجؿ  إؽذجًثإلفالُ ٚثٌضٟ صضُ ثٌضؾجًر إال إىث صؼٍك ثألٌِ دوػٜٛ ث

 ٚثٌض٠ْٛز ثٌمؼجة١ز أٚ ثٌوػٜٛ . ثإلفالُ

ثٌضٟ صىْٛ أِجَ ثٌّقىّز ثٌضٟ ٠مغ فٟ هثةٌر ثمضظجطٙج ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ ٌٍشٌوز أٚ  ثٌوػٜٛ ثٌّضؼٍمز دجٌشٌوجس :-

 ثٌضٟ ٠مغ ثٌؼمجً فٟ هثةٌر ثمضظجطٙج .ثٌوػٜٛ ثٌؼمج٠ًز ثٌضٟ صىْٛ أِجَ ثٌّقىّز 

٠ٚشضٌؽ أْ ٠ىْٛ ثٌض١ٍُْ لو فظً فؼال فٟ هثةٌر ثٌّقىّز ف١ىْٛ ثٌضٕف١ي لو صُ  ِقىّز إدٌثَ ثٌؼمو ٚص١ٍُْ ثٌذؼجػز :-

 فؼال ؽ١ّؼٗ أٚ ؽَء ِٕٗ إى ال ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ ِضفك ػٍٝ فظٛي ثٌضٕف١ي فٟ هثةٌصٙج .

 ُ ثالصفجق د١ٓ ثٌطٌف١ٓ ػٍٝ ثٌٛفجء ف١ٗ .ٚ٘ٛ ثٌّىجْ ثٌيٞ ص ِقىّز ِقً ثٌوفغ :-

إْ ثٌّذوأ ثٌؼجَ فٟ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ٘ٛ ف٠ٌز ثإلعذجس ف١ظ صؾجٍٚ إعذجس ثٌضظٌفجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضؾج٠ًز ثٌضٟ  : ثإلعذجس-2

ٌؼًٌٚر ٌّج صفٌػٗ ث) ثٌشٙٛه , ثٌىضجدز , ٌِثّالس , ًّجةً , هفجصٌ ِقالس صؾج٠ًز ( ِّٙج وجٔش ل١ّضٙج دىجفز ثٌّٛجةً 

 ِٓ لجْٔٛ صؾجًٞ ؽَثةٌٞ . 30ثٌّجهر ٌٌْػز إدٌثَ ثٌؼمٛه ٚصذ١ْؾ إؽٌثءثصٙج ثاللضظجه٠ز 

ثٌضؾج٠ًز  ثإل٠ؾجًثس: ) ػمو ثٌشٌوجس ثٌضؾج٠ًز ٚػمٛه دجٌىضجدز دقْخ ثٌمجْٔٛ ِغً  إعذجصٙجإال أْ ٕ٘جن صظٌفجس ال دو ِٓ 

 دجٌىضجدز فٟ ثٌضظٌفجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ ص٠َو ل١ّضٙج  ثإلعذجس دئؽذج٠ًزد١ّٕج فٟ ثٌّٛثه ثٌّو١ٔز صمؼٟ  2005دقْخ صؼو٠ً  (

 ق .َ.ػ ٚدٕجءث ػٍٝ ِج ّذك فئٔٗ : 333ثٌّجهر هػ فْخ  100.00ػٓ 

٠ؾٍٛ إعذجس ِج ٠نجٌف أٚ ٠ؾجٍٚ ثٌّىضٛح ) ثمضالف ثٌؼٍّز أٚ ثٌّذٍغ ( .دو١ًٌ غ١ٌ وضجدٟ فٟ ثٌّْجةً ثٌضؾج٠ًز مالفج -

 ٌٍمؼج٠ج ثٌّو١ٔز .

ق.َ.ػ مالفج ٌٍمجػور ثٌؼجِز  330 ثٌّجهر هفجصٌ ثٌضجؽٌ ١ٌْضنٍض ِٕٙج ه١ٌال ٌّظٍقضٗ إٌٝضجؽٌ ثالّضٕجه ٠قك ٌنظُ ثٌ-

 ثٌضٟ صمؼٟ دؼوَ إؽذجً ثٌشنض ػٍٝ صمو٠ُ ه١ًٌ ػو ٔفْٗ .

٠قك ٌٍضجؽٌ أْ ٠ظطٕغ ه١ٌال ٌٕفْٗ دجالػضّجه ػٍٝ هفجصٌٖ ثٌضؾج٠ًز و١ٍّٛز إعذجس ٚلٛثػو ف٠ٌز ثإلعذجس ٘يٖ ١ٌْش ِٓ -

دجٌىضجدز . زثٌضؾج٠ًثٌّٛثه ثٌٕظجَ إى ٠ؾٍٛ ثالصفجق ػٍٝ ِنجٌفضٙج أٞ أْ ٠ىْٛ ىٌه ثإلعذجس فٟ 
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أٚ ثصفجق ط٠ٌـ د١ٓ أْ ٠ىْٛ ثٌضؼجِٓ دٕجءث ػٍٝ ٔض ط٠ٌـ فٟ ثٌمجْٔٛ  ٠شضٌؽ فٟ ثٌّؼجِالس ثٌّو١ٔزثٌضؼجِٓ : -3

د١ٓ ثٌّو١ٕ٠ٓ ػٕو  ) ال ٠ؾٍٛ إعذجصٗ ( ِفضٌع ثٌطٌف١ٓ ػٍٝ ػىِ ىٌه فٟ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ف١ظ ٠ىْٛ ثٌضؼجِٓ

 ثصفجق . إٌٝٔض أٚ  إٌٝصؼوهُ٘ هْٚ ثٌقجؽز 

إْ ثٌّو٠ٓ دو٠ٓ صؾجًٞ ٠ؤمي دجٌشور ٚثٌمْٛر لظو صٛف١ٌ ثٌطّؤ١ٕٔز ٚثٌؼّجْ ٌٍوثة١ٕٓ ٚػ١ٍٗ فئْ ٘يث ثإلفالُ :  -4

 ١ٍٗ ٔظجَ ثإلػْجً .ثٌّو٠ٓ ٠نؼغ ٌٕظجَ ثإلفالُ ٌّؾٌه ثٌضٛلف ػٓ ثٌوفغ , أِج ثٌشنض ثٌّؤٟ ف١طذك ػ

٠ٚىْٛ أِجَ ٚػؼ١ز ثٌّو٠ٓ فٟ فجٌز صؤمٌٖ ػٓ صٕف١ي ثٌضَثِٗ , ف١ضٌصخ ػٍٝ ىٌه ٔضجةؼ لج١ٔٛٔز ف١ظ فٟ ثالػيثً : -5

ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ صمؼٟ ثٌمجػور ثٌؼجِز : أٔٗ دّؾٌه صؤمٌ ثٌّو٠ٓ ػٓ صٕف١ي ثٌضَثِٗ ال ٠ىفٟ الػضذجًٖ ِمظٌث , إى أْ ّىْٛ 

قمٗ دقٍٛي ثألؽً ٠ؼضذٌ ل٠ٌٕز ػٍٝ لذٌٛٗ صّو٠و ٘يث ثألؽً  ٌٕٚفٟ ىٌه ٠ؾخ ػٍٝ ثٌوثةٓ ثٌضؼذ١ٌ ػٓ ثٌوثةٓ ػٓ ثٌّطجٌذز د

 ًغذضٗ فٟ ثٌٛفجء ٚىٌه دجػيثً ٠ّٛؽٗ ٌٍّو٠ٓ دًٛلز ١ًّّز دٛثّطز أػٛثْ ثٌمؼجء. 

 جألًٚثق ث١ٌٌّّز .أِج فٟ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز فمو ؽٌٜ ثٌؼٌف ػٍٝ أْ ٠ضُ ثالػيثً دنطجح ػجهٞ أٚ دذٌل١ز هْٚ ثٌضم١و د

ٟٚ٘ ٔظ٠ٌز ث١ٌٌّْر ٟٚ٘ أْ ٠قً أؽً ثٌو٠ٓ ٠ٚؾو ثٌّو٠ٓ ٔفْٗ ػجؽَث ػٓ ثٌٛفجء , فجٌمٛثػو  ثٌٍّٙز ثٌمؼجة١ز :-6

إىث ًأٜ ىٌه ِّىٕج ٠شضٌؽ أْ ال صضْذخ ٘يٖ ثٌٍّٙز دؼًٌ  ثٌؼجِز صمضؼٟ أْ ٠ّٕـ ثٌمجػٟ ثٌّو٠ٓ أؽال ٌضٕف١ي ثٌضَثِٗ

ثٌضؾج٠ًز فال ٠ؾٍٛ ٌٍمجػٟ ِٕـ ٘يٖ ثٌٍّٙز ألْ صؤمٌ ١ِؼجه ثٌو٠ٓ لو ٠ضْذخ فٟ شٌٙ  ؽ١ُْ ٌٍوثةٓ , أِج فٟ ثألػّجي

 ِجهرإفالّٗ إال ِج وجْ ِٓ لذ١ً ٔظ٠ٌز ثٌظٍـ ٚ٘ٛ إؽٌثء صؼض٠ٌٗ ػور ل١ٛه ٚصؾؼٍٗ إؽٌثءث ِقظًٛث فٟ ٔطجق ػ١ك 

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ . 317-318

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٚػ١ٍٗ  01ثٌّجهر ٠ىْخ ثٌشنض طفز ثٌضجؽٌ فْخ  ثفضٌثف ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ إْطفز ثٌضجؽٌ : -7

٠نؼغ ىٌه ثٌشنض ٌؼور ثٌضَثِجس أّ٘ٙج ن ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ , ِْه ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز ِغ مؼٛػٗ ٌٕظجَ 

 ٚصٛفٌ طفز ثالفضٌثف . ثإلفالُ , ثٌؼٌثةخ

 ال ٠نؼغ ٌألفىجَ ثٌْجدمز . أِج ثٌمجةُ دجألػّجي ثٌّو١ٔز فال ٠ىضْخ طفز ثٌضجؽٌ ٚدجٌضجٌٟ

ٚ٘ٛ ٚثؽخ دمٛر ثٌمجْٔٛ دجٌْٕذز ٌألفىجَ ثٌظجهًر فٟ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ّٛثء وجٔش لجدٍز   : ثٌٕفجى ثٌّؼؾً-8

, أِج ثألفىجَ ثٌّو١ٔز فال صمذً ثٌضٕف١ي إال إىث أطذقش ٔٙجة١ز ٚفجةَر ٌمٛر ثٌشٟء ثٌّمؼٟ ف١ٗ ,  ثالّضتٕجفٌٍّؼجًػز أٚ 

 جى ثٌّؼؾً ف١ٙج إال فٟ فجالس ثّضغٕجة١ز ِٕظٛص ػ١ٍٙج ِٓ ؽٌف ثٌّشٌع ٚثٌشجةغ ف١ٙج لؼج٠ج ثٌٕفمز .ٚال ٠ؾٍٛ ثٌٕف

فجٌوثةٓ ثٌّٕٟ إىث أًثه ثٌضٕف١ي ػٍٝ ثٌّجي ثٌٌّْ٘ٛ ػ١ٍٗ أْ ٠ٕضظٌ فضٝ ٠ىْٛ ثٌقىُ ٔٙجة١ج ف١ىْٛ د١وٖ ثٌٌ٘ٓ ثٌق١جٍٞ : -9

 د١ؼٗ فٟ ِٛثػ١و ِقوهر .ّٕو صٕف١يٞ دّٛؽذٗ ٠ْضط١غ ثٌقؾَ ػٍٝ ثٌشٟء ثٌٌّْ٘ٛ ٚ

ِٓ ثٌمجْٔٛ  33ثٌّجهر أِج ثٌو٠ٓ ثٌضؾجًٞ ف١نؼغ ٌضذ١ْؾ ثإلؽٌثءثس ِْج٠ٌر ٌٍّشٌع ثٌفٌْٟٔ ٚ٘ٛ ِج ٔظش ػ١ٍٗ 

 ثٌضؾجًٞ .

ّٕز د١ّٕج فٟ  15إْ ثٌضمجهَ ثٌّْمؾ فٟ ثٌّؼجِالس ثٌّو١ٔز ٠ىْٛ ٔض١ؾز ّىٛس طجفذٗ ػٓ ثٌّطجٌذز دٗ ِور ثٌضمجهَ : -10

إىث صؼٍك ثألٌِ دمؼج٠ج ثٌش١ه . أشٌٙ 06ّضز  إٌٝج٠ًز صموً دؼجَ ٚثفو ٚلو صنفغ ثٌّؼجِالس ثٌضؾ

 ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز :

ٌٕطجق ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٚ٘ٛ ِج ػؾَ ػٕٗ  إلمؼجػٙجأِجَ غ١جح ِؼ١جً هل١ك ٠ؼذؾ ثٌمجػٟ دّٛؽذٗ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز 

ِؾّٛػز ِٓ ثألػّجي  ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ 02 ثٌّجهرػّوي فٟ  فً ٌيٌه ف١ظ إ٠ؾجهثٌفمٗ ٚثٌمؼجء ,فجٚي ثٌّشٌع 

ٚطفٙج دجٌضؾج٠ًز إال إْ ٘يث ثٌضؼوثه ٌُ ٠ٍُْ ِٓ ثٌشه ف١ظ ٌُ ٠فظـ ثٌّشٌع ػٓ ١ٔضٗ إْ وجْ أًٚه٘ج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي 

 ًأ٠ٓ :  إٌٝأٚ ثٌقظٌ ٚ٘ٛ ِج ٌُ ٠ؾّغ ف١ٗ ثٌفمٙجء ػٍٝ ٔظٌر ِٛفور ثٔمّْٛث 

جء ػٍٝ ّذ١ً ثٌقظٌ دٕجءث ػٍٝ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثّضغٕجةٟ ِٓ ثٌش٠ٌؼز ثٌؼجِز ٠ٌٜ أْ ٘يث ثٌضؼوثه ؽ ثٌٌأٞ ثألٚي : -

ٚدجٌضجٌٟ ال ٠نؼغ ٌٍم١جُ ٚثٔضمو ٘يث ِٓ ف١ظ أٔٗ ال ٠ّىٓ ثػضذجً ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثّضغٕجةٟ ألٔٗ ٠مَٛ دضٕظ١ُ ِؾجالس 

صغ١١ٌ ٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ  ٌٙج ٔفِ أ١ّ٘ز ِٛػٛػجس ثٌش٠ٌؼز ثٌؼجِز ِغ أْ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز لو ؽٌس ػٍٝ

لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ال  إٌٝثٌضظٌفجس ثٌضؾج٠ًز فٟ دؼغ ثألف١جْ  إفجٌز٠ٍجهر ػٍٝ أْ  إٌٝ ٚثٌّؤٟ هْٚ فٌق د١ّٕٙج
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طق١ز فٟ ثٌضش٠ٌغ صق١ّٗ ِٓ ثٌضىٌثً ٚ ثإلٌّثف فٟ ٚػغ ٠وي ػٍٝ لظًٛ أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ دً ٟ٘ ظجٌ٘ر 

 ثٌمٛثػو .

ثٌضؾج٠ًز ثٌؼًّ ثٌضؾجًٞ ؽجء ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقظٌ ألْ ثٌّشٌع ال ٠ْضط١غ ثإلفجؽز دىً ثألػّجي ٠ٌٜ أْ صؼوثه -

 أِجَ فٌو١ز ثٌضطًٛ ثٌّْضٌّ .

 : ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌّٛػٛػ١ز

ثٌّجهر ٟٚ٘ ثٌضٟ صىضْٟ ٘يٖ ثٌظفز ثٔطاللج ِٓ ىثص١ضٙج ِٚٛػٛػٙج دغغ ثٌٕظٌ ػٓ ثٌشى١ٍز ثٌضٟ صضُ ٚفمٙج ٟٚ٘ فْخ 

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ : 20

ٟٚ٘ ثٌضٟ ٠ؼضذٌ٘ج ثٌمجْٔٛ ويٌه هْٚ ثشضٌثؽ طفز ثٌضٕظ١ُ ٚ ثٌّمجٌٚز ف١ظ أوْذٙج  ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌّٕفٌهر : -أ

 طفز ثٌضىٌثً ٚصشًّ : إٌٝثٌّشٌع ثٌٛطف ثٌضؾجًٞ فضٝ ٌٚٛ ٚلؼش ٌِر ٚثفور هْٚ فجؽز 

 )) ٠ؼو ػّال صؾج٠ًج دقْخ ِٛػٛػٗ : ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ػٍٝ أٔٗ : ِٓ 02ثٌّجهر ٔظش ثٌشٌثء ِٓ أؽً ثٌذ١غ : -1

 ٚشغٍٙج،صق٠ٍٛٙجدؼوأٚدؼ١ٕٙجد١ؼٙجإلػجهرٌٍّٕمٛالسشٌثءوً-

 .....(( . د١ؼٙجإلػجهرٌٍؼمجًثسشٌثءوً-

ِٓ صٛثفٌ شٌٚؽ دجّضمٌثء ٔض ثٌّجهر ثٌْجدمز ثٌيوٌ ٠ضؼـ أٔٗ الػضذجً ػ١ٍّز ثٌشٌثء ألؽً ثٌذ١غ ػ١ٍّز صؾج٠ًز ال دو 

 أّ٘ٙج :

: ٚثٌّمظٛه دٗ ِوٌٛي ثٌؼ١ٍّز دّؼٕجٖ ثٌٛثّغ ٚثٌّضّغً فٟ وً صٍّه ٌٍشٟء   ٚؽٛه ثٌشٌثء

دّمجدً ّٛثء وجْ ٘يث ثٌّمجدً ٔموٞ أَ ػ١ٕٟ فٟ ثٌّمج٠ؼز ٚػ١ٍٗ فئْ صٍّه أٞ ِٕمٛي أٚ ػمجً مجًػ إؽجً ثٌشٌثء وقجٌز 

ػّال صؾج٠ًج ٌٚٛ وجْ ثٌضٍّه لو طجفذضٗ ١ٔز ثٌذ١غ ِْذمج , ٚألؽً ىٌه ثٌٙذز أٚ ثإلًط ٚثٌٛط١ز ٚد١ؼٗ دؼو ىٌه ال ٠ؼو 

 ٕ٘جن د١ٛع صنٌػ ِٓ هثةٌر ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٔظٌث ٌغ١جح ػ١ٍّز ثٌشٌثء ثٌّْذمز ٌٍّذ١غ ِٚغجٌٙج : 

, إى  ِّج ّذك ٠ضؼـ أْ د١غ ثٌّقجط١ً ثًٌَثػ١ز ِٓ ؽٌف ثٌَّثًع ال ٠ؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج * د١غ ثٌّٕضٛؽجس ثًٌَثػ١ز :

 ثإلٔضجػٚٔفِ ثٌقىُ ٠ٕطذك ػٍٝ ِْضٍَِجس  إٔضجؽٗأٔٗ ٌُ ٠ْذمٗ شٌثء ِٚج لجَ دٗ ثٌَّثًع ٌُ ٠ىٓ ّٜٛ د١غ ٌغٌّر 

ثٌضٟ ٠مَٛ دضٌد١ضٙج ػٍٝ ثألًع ٚٔفِ ثٌشٟء ِغ شٌثء ث٢الس ثٌضٟ  ثًٌَثػٟ ِٓ شٌثء ثٌذيًٚ ٚثألّّور ٚثٌّٛثشٟ

ػز ػٓ ثٌضؾجًر لو٠ّز ٚثٌْذخ أْ ثًٌَثػز ّذمش صج٠ًن١ج ثٌضؾجًر ٠قضجؽٙج فٟ ِّجًّز ًٍثػضٗ , ٚفىٌر ثّضذؼجه ثًٌَث

ٚأْ ثٌمجْٔٛ  ثٌّؤٟ ٚؽو مظ١ظج ألؽٍٙج ٚثٌمجةّْٛ دجًٌَثػز ُ٘ ؽجةفز ثؽضّجػ١ز ِٕفظٍز صّجِج ػٓ ؽجةفز ثٌضؾجً ٌٙج 

 ٟ٘ ثألمٌٜ أػٌثفٙج ٚػجهثصٙج .

ل١جَ ثٌَّثًع دشٌثء  إًٌٝثػ١ز ٚإػجهر د١ؼٙج إػجفز فٟ ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء فٛي ػ١ٍّز صؼ١١غ ثٌّٕضٛؽجس ثٌَ ثٌنالف ٚلو عجً

ِؼ١جً ثٌٕشجؽ ثٌٌة١ْٟ فٟ صى١١ف ثٌضظٌف ِٓ ف١ظ وٛٔٗ صؾج٠ًج أَ  إٌِٝقجط١ٍٗ إال أْ ثٌٌأٞ ثٌغجٌخ فٟ ىٌه ثصؾٗ 

 ِؤٟ , إال أٔٗ ٠ذمٝ ِؼ١جً صقىّٟ لجطٌ إى ٠ظؼخ ثّضٕضجػ ثٌٕشجؽ ثٌغجٌخ ٚثٌٌة١ْٟ فٟ ِغً ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز .

ٚ٘ٛ ثٌؼًّ ثٌيٞ ٠ؼٕٟ ثّضنوثَ شنض ٌؾٙوٖ ثٌفىٌٞ ٚصؾجًدٗ ثٌّىضْذز ِٚٛث٘ذٗ فٟ ٔطجق  ػ ثٌيٕٟ٘ ٚثٌفٕٟ :ٔضجثال* 

 ِج وجٌىجصخ ٚثٌٌّجَ ٚثٌٍّقٓ فٙيٖ ثألػّجي ١ٌْش صؾج٠ًز ٌغ١جح ثوضْجدٙج ػٓ ؽ٠ٌك ثٌشٌثء .

ٚثٌٕٙوّز ٚثٌّقجّذز  رخ ٚثٌّقجِجٟٚ٘ ثٌمجةّز ػٍٝ ثّضغالي ثٌشنض الٔؾجٍثصٗ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌف١ٕز وجٌط * ثٌّٙٓ ثٌقٌر :

فال صؼو أػّجال صؾج٠ًز ألْ ثٌمجة١ّٓ دٙج ال ٠قظٍْٛ ػٍٝ أًدجؿ دً ٘ٛ أؽٌ ِمجدً  ثٌنوِجس ثٌضٟ ٠موِٛٔٙج ٌؼّالةُٙ , 

فجٌّٙٓ ثٌقٌر ال صومً ػّٓ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٚأّجّٙج ثالػضذجً ثٌشنظٟ ٚػ١ٍٗ فئْ ثٌطذ١خ ثٌيٞ ٠ضّٛغ ٔشجؽٗ فٟ 

ثٌّؼجًدز ٚثٌٌدـ ِٚٓ  إٌٌِّٝػ١ٓ ِْٚجػو٠ٓ ٚأػٛثْ فئٔٗ دٙيث ٠ٙوف  ٓ ثألؽذجء ٚثٌؼّجي ث٢م٠ٌٓثّضنوثَ ػوه ِ

 عّز فئٔٗ ٠مَٛ دؼًّ صؾجًٞ .

 : ً٠ٚمظو دجٌّٕمٛي ٕ٘ج دىً أٔٛثػٗ ّٛثء ِجهٞ  أْ ٠ٌه ثٌشٌثء ػٍٝ ِٕمٛي أٚ ػمج

( أٚ ِٕمٛال دقْخ ثٌّآي وشٌثء ثألشؾجً دمظو ثٌٍّى١ز ) ثٌفى٠ٌز  ٚفمٛقوجٌذؼجةغ أٚ ِٕمٛي ِؼٕٛٞ وجألُّٙ ٚثٌْٕوثس 

د١ؼٙج أمشجدج .
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 إػجهردًٛٚه ثٌشٌثء ػٍٝ ثٌؼمجً ٘ٛ شٌثء ثٌقك ثٌؼمجًٞ ديثصٗ ) فك ثٌٍّى١ز ( د١ّٕج ثّضتؾجً ػمجً دمظو  ثٌّمظٛهأِج 

 صؤؽ١ٌٖ فال ٠ؼضذٌ ٚثًهث ػٍٝ ػمجً ألٔٗ ٠ٕظخ ػٍٝ ِٕفؼز ٟٚ٘ ِٕمٛي .

َثةٌٞ د١ٓ ثٌؼمجًثس ٚثٌّٕمٛالس ِْج٠ٌر ٌقٌوز صضطًٛ ثٌضؾجًر ػىِ ثٌمجْٔٛ ثٌّظٌٞ ؽّغ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾ ٚلو

 ٔمً ٍِى١ضٙج ِّج ٠ضؼجًع ِغ ِج صضطٍذٗ ثٌضؾجًر ِٓ ٌّػز .ثٌيٞ ٠ْضذؼو ثٌؼمجًثس ػٓ ثٌّؾجي ثٌضؾجًٞ دقؾز طؼٛدز 

 : ظفز ال ٠ىفٟ ًٚٚه ثٌشٌثء ػٍٝ ػمجً أٚ ِٕمٛي ٌىٟ ٠ىضْخ ثٌ لظو ثٌذ١غ ٚصقم١ك ثٌٌدـ

ثٌضؾج٠ًز ٠ْٚضف١و ِٓ ثٌض١ْٙالس ثٌمؼجة١ز دً ال دو أْ صظجفذٗ ١ٔز إػجهر ثٌذ١غ ٚثٌضٟ صٕذٕٟ ػٍٝ ػٕظٌ ٔفْٟ ٚلظو 

 ثٌذ١غ ٕ٘ج ال دو أْ ٠مضٌْ دؼ١ٍّز ثٌشٌثء ٚػ١ٍٗ :

ٌشنظٟ فئْ ثٌؼًّ ٠ؼضذٌ صؾج٠ًج ٌٚٛ ػوي ثٌّشضٌٞ ػٓ د١ؼٗ ٚمظظٗ ٌالّضؼّجي ث إىث صٛثفٌس ١ٔز ثٌذ١غ أعٕجء ثٌشٌثء-

ٚدجٌّمجدً ال ٠ؼّو ػّال صؾج٠ًج وً شٌثء دمظو ثالّضؼّجي ثٌشنظٟ ٌٚٛ صُ دؼو ىٌه ثٌذ١غ ٚصقم١ك ثٌٌدـ , وّج ال ٠ؼو ػّال 

شٌثء ثٌّؤٌف د١ؼٗ دؼو ثٌضق٠ًٛ ِغً:  إػجهرصؾج٠ًج شٌثء ِٕمٛي فٟ فجٌز وٛٔٗ ِٓ ِْضٍَِجس ػًّ ِؤٟ ًغُ صٛفٌ 

ف١ٙج ػٍٝ ِٓ ٠وػٟ ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز ٌؼ١ٍّز  ثإلعذجسثء ِْؤٌز ٚثلؼ١ز ٠مغ ػخء , ٚلظو ثٌذ١غ أعٕجء ثٌشٌٌّٛثه ثٌىضجدز 

وذ١ٌر  رأْ صىْٛ ثٌى١ّجس ثٌّشضٌثدّج ف١ٙج ثٌذ١ّٕز ٚثٌمٌثةٓ ِٚغجي ىٌه :  ثإلعذجسثٌشٌثء أٚ ثٌذ١غ ٠ٚىْٛ ىٌه دىجفز ؽٌق 

 ؽوث صفٛق فجؽز ثالّضٙالن ثٌشنظٟ فٟ ثٌؼجهر .

ع ثٌٍْؼز ف١ظ ٠ىْٛ ثٌّشضٌٞ صجؽٌ ٠قضٌف ٔفِ ثٌذؼجػز ثٌّشضٌثر ف١ىْٛ ىٌه ل٠ٌٕز وّج ٠ّىٓ ثالّضتٕجُ فٟ ىٌه دٕٛ

 ػٍٝ أْ ثٌشٌثء وجْ دمظو ثٌذ١غ .

ال دو أْ ٠ىْٛ ثٌشٌثء دمظو ثٌّؼجًدز ٚصقم١ك ثٌفجةور د١ٓ ّؼٌ ثٌشٌثء ف١ظ الػضذجً ثٌؼًّ صؾج٠ًج  ١ٔز صقم١ك ثٌٌدـ :-

ثٌضؾجًٞ فّضٝ صٛفٌس ػّو ثٌؼًّ صؾج٠ًج ٌٚٛ ٌُ ٠قظً ثٌذ١غ ثٌالفك ّٚؼٌ ثٌذ١غ ١ٔٚز ثٌٌدـ ػٕظٌ ؽٌٛ٘ٞ فٟ ثٌؼًّ 

أطال أٚ فظً ٌٚىٓ دنْجًر وّج ٌٛ ثػطٌ ثٌشنض أْ ٠ذ١غ ثٌٍْؼز دغّٓ ثٌشٌثء أٚ ألً صقش ػغؾ صؼٌع ثٌٍْؼز 

 ٌٍضٍف أٚ ٌغج٠ز ثٌشٌٙر ٚثٌوػج٠ز ٚؽٍخ ثٌؼّالء .

١ٕز إػجهر د١ؼٗ دْؼٌ ثٌشٌثء ٌغٌع إْٔجٟٔ أٚ م١ٌٞ أٚ ِٓ ٠ٚنٌػ ِٓ هثةٌر ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز وً شٌثء ٌّٕمٛي ػمجً د

 لذ١ً ِج صمَٛ دٗ ثٌؾّؼ١جس ثٌضؼج١ٔٚز أٚ ثٌٕمجدجس ِٓ شٌثء ٌّٛثه ِؼ١ٕز ٚد١ؼٙج ألػؼجةٙج دْؼٌ ثٌضىٍفز .

 -٠ؼو ػّال صؾج٠ًج دقْخ ِٛػٛػٗ : -)) ػٍٝ أٔٗ :  13فٟ فمٌصٙج  02ثٌّجهر صٕض  ثٌؼ١ٍّجس ثٌّج١ٌز ٚثٌّٛجؽجس : -2

 دجٌؼٌّٛز ...(( .مجطزأٌّّْٚرأٚطٌفػ١ٍّزأِٚظٌف١زػ١ٍّزوً

ّّش ٌِر ٚثفور وجّضمذجي * ثٌؼ١ٍّجس ثٌّظٌف١ز :  ٟٚ٘ ثألػّجي ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌذٕٛن فٟٙ صؾج٠ًز دّٛػٛػٙج ٌٚٛ ص

ور أػٍٝ ٚويث فضـ ٘يٖ ثٌٛهثةغ ألفٌثه دفجة ٚإلٌثعثٌٛهثةغ  ثٌٕمو٠ز ِٓ ثٌّّوم٠ٌٓ ٌمجء فجةور د١ْطز أٚ هْٚ فجةور 

 ثٌقْجدجس ثٌؾج٠ًز ٚصؤؽ١ٌ ثٌنَثةٓ ثٌقو٠و٠ز , ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌّضؼٍمز دجألُّٙ ٚثٌْٕوثس ثٌّج١ٌز دضف٠ٛغ ِٓ ثٌشٌوجس .

ٚصضطًٛ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّظٌف١ز صذؼج ٌٍضطًٛ ثاللضظجهٞ ٚثالؽضّجػٟ ٌيٌه ٌُ ٠قوه ٌٙج ثٌمجْٔٛ طًٛث ِؼ١ٕز , فٙيٖ ثألػّجي 

 أِج دجٌْٕذز ٌٍؼ١ًّ فٟٙ ِو١ٔز إال إىث وجٔش لو طوًس ِٓ صجؽٌ ٌشؤْٚ صضؼٍك دضؾجًصٗ ’ ّظٌف صؼضذٌ صؾج٠ًز دجٌْٕذز ٌٍ

ٟٚ٘ ِذجهٌز ٔمٛه ٚؽ١ٕز دٕمٛه أؽٕذ١ز أٚ ثٌٕمٛه ثٌي٘ذ١ز دجٌفؼ١ز ف١ظ صضُ ٘يٖ ثٌّذجهٌز دظًٛص١ٓ  * ػ١ٍّجس ثٌظٌف :

 ّ٘ج :

: ٍٟثٌّذجهٌز دجٌض١ٍُْ ثٌّذجشٌ . ثٌظٌف ثٌّق ٛ٘ٚ

ٌّص١ٍُْ ثٌٕمٛه فٟ ِىجْ ٚثّضالَ ثٌٕمٛه ثألمٌٜ فٟ ِىجْ  ْقٛح :ٚثٌظٌف ث ٛ٘ٚ

١ٗ فئْ ِذجهٌز ثٌٕمٛه ثٌضٟ صضُ د١ٓ ٍآمٌ ٠ٚؼضذٌ ثٌظٌف دظًٛص١ٗ ػّال صؾج٠ًج ؽجٌّج وجْ ثٌٙوف ِٕٗ صقم١ك ثٌٌدـ , ٚػ

 دـ .طو٠م١ٓ هثمً ثٌذٍو أٚ د١ٓ طو٠م١ٓ فٟ دٍو٠ٓ ِنضٍف١ٓ ال صؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج الٔضفجء لظو ثٌٌ

طفمز ِؼ١ٕز ٔظ١ٌ فظٛي ثٌّْْجً ػٍٝ ْٔذز ِت٠ٛز ِؼ١ٕز  إلدٌثَ ِضؼجلو٠ٟٓٚ٘ ثٌّٛجؽز د١ٓ  * ػ١ٍّجس ثٌٌّْْر :

ػٕو ثٔؼمجه ثٌؼمو , ٚصؼضذٌ ثٌٌّْْر ػّال  ٍِٗٓ ل١ّز ثٌظفمز ِمجدً ؽٙٛهٖ فٟ ثٌضم٠ٌخ د١ٓ ثٌّضؼجلو٠ٓ ٠ٕٚضٟٙ ػّ

 ِقضٌف , ّٚٛثء وجْ ِٛػٛع ثٌّٛجؽز طفمجس صؾج٠ًز أٚ ِو١ٔز . صؾج٠ًج ّٛثء وجْ ثٌشنض ثٌمجةُ دٙج ِقضٌفج أٚ غ١ٌ
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أِج دجٌْٕذز ألؽٌثف ثٌظفمز ثٌي٠ٓ صؼجٍِٛث ِغ ثٌّْْجً فضضقوه ؽذ١ؼضُٙ دقْخ ِج إىث وجْ ٌُٙ طفز ثٌضجؽٌ أٚ غ١ٌ 

 ثٌضجؽٌ .

ٌٛ ٚلغ ِٕفٌهث ػٍٝ ٠ؼضذٌ ثٌضش٠ٌغ ثٌؾَثةٌٞ ثٌٛوجٌز دجٌؼٌّٛز ػّال صؾج٠ًج دقْخ ِٛػٛػٗ ٚ * ثٌٛوجٌز دجٌؼٌّٛز :

ػىِ ثٌضش٠ٌغ ثٌفٌْٟٔ ٚثٌّظٌٞ ثٌيٞ ٠شضٌؽ فٟ ثالفضٌثف ٚثٌّمجٌٚز ٚثٌٛوجٌز دجٌؼٌّٛز ٘ٛ أْ ٠مف شنض ٠ّْٝ 

ػمو دجّّٗ ثٌنجص ٌٚقْجح ِٛوٍٗ فٟ ِمجدً أؽٌ ٠ّْٝ ثٌؼٌّٛز , ٚثٌٛوجٌز دجٌؼٌّٛز وجٌٌّْْر  دئدٌثَثٌٛو١ً دجٌؼٌّٛز 

 وجٔش أَ ِو١ٔز . صؾج٠ًزػٓ ؽذ١ؼز ثٌظفمز ثٌضٟ ٠ذٌِٙج ثٌٛو١ً  إى صؼضذٌثْ ػّال صؾج٠ًج دظٌف ثٌٕظٌ

أِج ثٌّٛوً ف١ىْٛ ثٌؼًّ صؾج٠ًج أَ ِو١ٔج دقْخ ؽذ١ؼز ثٌؼًّ ِقً ثٌٛوجٌز فضٛو١ً طجٔغ ٌٛو١ً دجٌؼٌّٛز فٟ د١غ ١ّجًر 

 ٠ؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌى١ٍّٙج .

صؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌٍٛو١ً ِٚو١ٔج دجٌْٕذز ٌٍَّثًع , ٚثٌفٌق أِج صٛو١ً ثٌَّثًع ٌشنض فٟ د١غ ِقظٛي أًػٗ ف١ؼضذٌ ػّال 

د١ٓ ثٌٛو١ً ٚثٌّْْجً أْ ثألٚي ٠ذٌَ ثٌؼمو دجّّٗ ثٌنجص ٌقْجح ِٛوٍٗ ٚدجٌضجٌٟ فٙٛ ِْؤٚي ػٓ وً ثالٌضَثِجس 

فال ٠ْؤي ػٓ ىٌه ألٔٗ ِؾٌه ١ّٚؾ د١ٓ ؽٌفٟ ثٌؼمو , ٌّٚج وجْ ثٌٛو١ً دجٌؼٌّٛز ٠ذٌَ ثٌٕجشتز ػٓ ثٌؼمو , أِج ثٌّْْجً 

ثٌؼمو دجّّٗ ػٍٝ ػىِ ثٌٛو١ً ثٌؼجهٞ فئٔٗ ١ٌِ ٌٍّضؼجلو ِؼٗ هػٜٛ ِذجشٌر لذً ثألط١ً ٚال هػٜٛ ِذجشٌر ٌألط١ً لذً 

 ثٌّضؼجلو ِغ ثٌٛو١ً دجٌؼٌّٛز .

ٚصؼّو أػّجال صؾج٠ًز ِٛػٛػ١ز ٠شضٌؽ أْ  16ثٌفمٌر  02ثٌّجهر ػ١ٍٗ ٟٚ٘ ثٌضٟ ٔظش  * ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌذق٠ٌز :

٠ضؼٍك ِٛػٛع ثٌؼًّ دجٌضؾجًر ثٌذق٠ٌز , ٠مظو ِٕٗ ثٌّؼجًدز ٚصقم١ك ثٌٌدـ أِج إىث صؼٍك ثألٌِ دشٌثء ّف١ٕز َٔ٘ز أٚ 

صو٠ًخ أٚ دقظ ػٍّٟ فئْ ثٌؼًّ ٠ؼّو ِو١ٔج .

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ صٌؽّز  02ثٌّجهر ٌ وٍّز ِمجٌٚز ثٌضٟ ثّضنوِضٙج ال صؼضذ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ػٍٝ ٚؽٗ ثٌّمجٌٚز : -ح

ِٓ  ٚأٚػـ( فٙٛ ٠ؼٕٟ فىٌر ِشٌٚع ٚ٘ٛ أفؼً  Entrepriseثٌفٌْٟٔ ثٌيٞ أميس ِٕٗ , ٚ٘ٛ ٌفع )  ٌٍفع١ٍّّز 

ٌ , ِٚج ّمجٌٚز ( ٚصؼ٠ٌف ثٌّمجٌٚز ٘ٛ ِذجشٌر ثٌؼًّ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ طًٛر ِشٌٚع ِٕظُ ١ِٙؤ ألْ ٠ْضّثٌٌفظز ) 

٠فُٙ ِٓ ٘يث ثٌضؼ٠ٌف أْ ثٌؼذٌر دجالّضٌّثً ال صؼٕٟ ػوه  ثٌٌّثس ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ثٌشنض دٙيث ثٌؼًّ ٚإّٔج ثٌؼذٌر ِٕٙج أْ 

, فئىث صىًٌ ثٌؼًّ ِٓ  ِْٚض٠ٌّٕظُ ثٌشنض ثٌؼًّ أٚ ثٌّشٌٚع ػٍٝ ٠ٛفٟ ٌّٓ ٠ٕٛٞ ِذجشٌصٗ أٔٗ ِشٌٚع ِٕظُ 

فئْ ِؼٕٝ ثٌّمجٌٚز ٕ٘ج ٠ٕضٟٙ , ٌٚٙيث فئْ ثٌّفَٙٛ ثٌّضفك ػ١ٍٗ فٟ  دئٔٙجةٗشنض ِؼ١ٓ ػٍٝ ٚؽٗ ػجًع عُ ٠مَٛ 

 ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء دّؼٕٝ ثٌّمجٌٚز ٠ضطٍخ شٌؽ١ٓ ّ٘ج :

صٕظ١ُ ّجدك  ٌِطٛه ١ِٙٚؤ دجٌّٛجةً ثٌالٍِز ٌم١جِٗ ٠ٚضقمك ىٌه ِٓ ثصنجى ٚصٛف١ٌ ثٌّٛجةً  إٌٝأْ صْضٕو ثٌّمجٌٚز -أ

 ًٞ .ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌّجه٠ز ٌّذجشٌر ثٌٕشجؽ ثٌضؾج

أْ ٠ذجشٌ ثٌؼًّ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌضىٌثً ٚػٍٝ ٔقٛ ِضظً ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ػجِز ثٌفمٗ ٠ؼضذٌ ثٌضىٌثً ٘ٛ ثٌشٌؽ ثألّجّٟ -ح

ٌم١جَ ثٌّمجٌٚز , إال أْ ثألطً ٘ٛ شٌؽ ثٌضٕظ١ُ ٚص١ٙتز ثٌّٛجةً ثٌضٟ صضؼّٓ ثالّضٌّث٠ًز , فّغال ثٌٕجلً ثٌيٞ ٠ٕظُ ّٚجةً 

١ٍّز صؾج٠ًز ٠مَٛ دٙج , ٚثٌضىٌثً ٕ٘ج ال ٠ضطٍخ ثٔضظجً ثٌؼًّ ثٌغجٟٔ إلػطجء ثٌٛطف ثٌٕمً ٠ٚض١ٙؤ ٌٍّشٌٚع صؼضذٌ أٚي ػ

 ّٔؾ ِٓ ثٌّمجٚالس ٚصمضظٌ ػٍٝ ىوٌ ٔمطض١ٓ . 11ثٌضؾجًٞ , ٚلو ٔض ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ػٍٝ 

ِٕفٌهث ,  ف١ظ أْ شٌثء ثٌّٕمٛالس ِٓ أؽً صؤؽ١ٌ٘ج ٠ؼو ػّال صؾج٠ًج ٌٚٛ ٚلغِمجٌٚز صؤؽ١ٌ ثٌّٕمٛالس ٚثٌؼمجًثس : -1

ز ١صؤؽ١ٌ ثألفالَ ث١ٌّْٕجة ِمجٌٚزد١ّٕج ػ١ٍّز صؤؽ١ٌ ثٌّٕمٛالس ال صؼو ويٌه إال دّذجشٌصٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّمجٌٚز ِغً : 

, أِج إىث طوً ٘يث ثٌؼًّ دظًٛر ِٕفٌهر ف١ْىْٛ ِو١ٔج ال صؾج٠ًج , أِج ػ١ٍّجس صؤؽ١ٌ ثٌؼمجًثس فمو  ٚصؤؽ١ٌ ث١ٌْجًثس

ألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌّٛػٛػ١ز إىث طوًس فٟ شىً ِمجٌٚز ٚػٍٝ ٚؽٗ ثالفضٌثف , ػىِ ثػضذٌ٘ج ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ِٓ ث

 ٟ إػطجء ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز ػٍٝ ػ١ٍّز صؤؽ١ٌ ثٌّٕمٛالس هْٚ ثٌؼمجًثس .ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ ف١ظ ثلضظٌ ف إ١ٌِٗج ى٘خ 

و١ّجس ِٓ ثٌشٟء ثٌّضؼجلو ٚثٌض٠ًٛو ػمو ٠ٍضََ دّٛؽذٗ ثٌّمجٚي دض١ٍُْ ثٌطٌف ث٢مٌ  ِمجٌٚز ثٌض٠ًٛو ٚثٌنوِجس :-2

, ٚإْ ثٌّؤّْجس  إلفوٜوّٓ ٠ضؼٙو دض٠ًٛو ثٌٍقَٛ ٚثٌنؼٌثٚثس ػ١ٍٗ دظفز ه٠ًٚز ِٕٚضظّز مالي فضٌر ١ٍِٕز ِؼ١ٕز , 

وجّضغّجً ٌُ ٠مضظٌ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ػٍٝ ٘يٖ ثٌض٠ًٛوثس دً أػجف إ١ٌٙج ٘يٖ ثٌنوِجس ٚأػطج٘ج ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز 

 ثٌفٕجهق ٚثٌٕٛثهٞ .ثٌقّجِجس , ثّضغالي ثٌّمجٟ٘ 
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ٚ٘ٛ صمو٠ُ موِجس ّٛثء دٕمً ثٌذؼجػز أٚ ثألشنجص ِّٚٙج وجٔش ١ٍّٚز ثٌٕمً ف١ظ ٚدؾ١ّغ  ِمجٌٚز ثٌٕمً ٚثالٔضمجي :-3

طًٖٛ ٠ؼضذٌ ػّال صؾج٠ًج ِضٝ لجِش دٗ ِمجٌٚز , ف١ظ أْ ػ١ٍّجس ثٌٕمً ثٌّٕفٌه ال صؼضذٌ صؾج٠ًز , ٚصؼضذٌ ػ١ٍّجس ثٌٕمً 

 , أِج ثٌطٌف ث٢مٌ فضقوه ؽذ١ؼز ثٌؼًّ دجٌْٕذز إ١ٌٗ ٚفمج ٌظفضٗ . صؾج٠ًز دجٌْٕذز ٌٍٕجلً

صمو٠ُ ثٌض١ٍْز  إٌٝٚثٌّمظٛه دجٌّالٟ٘ ثألِجوٓ ثٌضٟ صٙوف  ثٌفىٌٞ : ثإلٔضجػِمجٌٚز ثّضغالي ثٌّالٟ٘ ثٌؼ١ِّٛز أٚ -4

٘يٖ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز , ٚصىضْخ ووًٚ ث١ٌّْٕج ٚثٌّْجًؿ ٚث١ٌٌْن ١ِٚجه٠ٓ ّذجق ثٌن١ً  ٚثٌضٌف١ٗ ٌٍؾًّٙٛ ِمجدً أؽٌ

دشٌؽ أْ صضؼّٓ ثٌّؼجًدز ػٍٝ ػًّ ثٌغ١ٌ , إى أْ ػًّ ثٌفٕجْ أٚ الػخ ث١ٌٌْن أٚ ثٌّّغً ػٍُّٙ ؽ١ّؼج ٠ؼضذٌ ِو١ٔج 

الػضّجهُ٘ ػٍٝ ِٛث٘ذُٙ ثٌشنظ١ز , أِج طجفخ ثٌٍّٙٝ فٙٛ صجؽٌ ٠ضّٛؾ د١ٓ ثٌفٕج١ٔٓ ٚثٌؾًّٙٛ ٠ٚؼجًح ػٍٝ ػٍُّٙ 

ثٌؼٌٚع ثٌّؾج١ٔز أٚ ثٌضؼج١ِٕز ثٌضٟ ٠ّىٓ ِؤٟ ِغً :  إٌٝضفٝ ٘يث ثٌٌدـ ف١ضقٛي ثٌؼًّ لظو صقم١ك ثٌٌدـ , أِج إىث ثٔ

ٚ٘ٛ ِج  ؽجٔخ ثّضغالي ثٌّالٟ٘ ٔض ثٌّشٌع ػٍٝ صؾج٠ًز ثّضغالي ثإلٔضجػ ثٌفىٌٞ إٌٝ , أمٌٜ إٌٝثٌم١جَ دٙج ِٓ ِٕجّذز 

ألفىجً , ف١ظ ٠شضٌٞ فك ثٌضؤ١ٌف دمظو ٠ؼٌف دّمجٚالس ثٌٕشٌ ف١ظ ٠ضّٛؾ ثٌٕجشٌ د١ٓ ثٌّؤٌف ٚثٌؾًّٙٛ فٟ صوثٚي ث

 ثٌذ١غ ٚ صقم١ك ثٌٌدـ .

ٚ٘ٛ صؼٙو ٠مَٛ دٗ شنض ٠ّْٝ ثٌّْضؤِٓ دؤْ ٠ؤهٞ ٌشنض آمٌ ٠ّْٝ ثٌّؤِٓ ِذٍغج ِٓ ثٌٕمٛه ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ : -5

 :أٚ أٞ ػٛع آمٌ فٟ فجٌز صقمك ثٌقجهط أٚ ثٌنطٌ ِٛػٛع ثٌضؤ١ِٓ ِمجدً لْؾ ٠ؤه٠ٗ ثٌّؤِٓ ٌٍّْضؤِٓ ٚ٘ٛ ٔٛػجْ 

: ٟٔٚثٌيٞ صضفك ف١ٗ ؽّجػز ِٓ ثٌٕجُ ِؼٌػ١ٓ ألمطجً ِضشجدٙز ِٓ أؽً صؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ  صؤ١ِٓ صذجهٌٟ ٚصؼج ٛ٘ٚ

ثٌيٞ ٠ظ١خ أفوُ٘ ػٕو صقمك ثٌنطٌ ِٓ ثٌّذجٌغ ثٌّوفٛػز ِٕٗ دظًٛر ثشضٌثوجس ٠ّٛز .

: ٞثٌؼًٌ ثٌوثمٍٟ فٟ  ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ضؼٙو ف١ٗ ثٌّؤِٓ ثصؾجٖ ثٌّْضؤِٓ دوفغ ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ ػٕو صقمك صؤ١ِٓ ػجه

ٔطجق ثٌضؤ١ِٓ ِمجدً هفغ ألْجؽ ِقوهر ٍّفج ٚ٘ٛ ِج صمَٛ دٗ ِؤّْجس ثٌضؤ١ِٓ ٌٚمو ثػضذٌ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ِمجٌٚز 

ثٌضؤ١ِٓ ػّال صؾج٠ًج ؽجٌّج صّش فٟ طًٛر ِمجٌٚز ف١ظ ؽجء ثٌٕض ِطٍمج ٠شًّ وً أٔٛثع ثٌضؤ١ِٓ ِْج٠ٌر ٌٍفمٗ 

ضظٌ ػٍٝ صؾج٠ًز ثٌضؤ١ِٓ ثٌؼجهٞ هْٚ ثٌضذجهٌٟ , ٠ٚؼضذٌ ػًّ ثٌّؤِٓ صؾج٠ًج ثٌقو٠ظ مالفج ٌذؼغ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌضٟ صم

 أِج ثٌّؤِٓ ٌٗ فؼٍّٗ ِؤٟ إال إىث وجْ صجؽٌث ٚأؽٌٞ ثٌضؤ١ِٓ ٌقجؽجس صؾجًصٗ .

ٚثٌّمظٛه دٙج صٍه ثٌمجػجس ثٌضٟ ِمجٌٚز د١غ ثٌٍْغ ثٌؾو٠ور دجٌَّثه ثٌؼٍٕٟ دجٌؾٍّز أٚ ثألش١جء ثٌّْضؼٍّز دجٌضؾَةز : -6

نظظٙج أطقجدٙج ٌذ١غ ثٌّٕمٛالس أٚ ثٌذؼجةغ ثٌٍّّٛوز ٌٍغ١ٌ دط٠ٌك ثٌّٕجهثر ثٌؼ١ٍٕز ػٓ ؽ٠ٌف ثٌؾٍّز إىث وجٔش ؽو٠ور ٠

أٚ دجٌضؾَةز إىث وجٔش ِْضؼٍّز ٌّٓ ٠موَ أػٍٝ عّٓ , ٠ٚضٍمٝ طجفخ ثٌّمجٌٚز أؽٌ ػجهر ِج ٠ىْٛ ْٔذز ِت٠ٛز ِٓ عّٓ 

مجٌٚز ٚد١ٓ ثٌذجةغ أٚ ثٌّشضٌٞ صؾج٠ًج فٟ ؽجٔخ ثٌّمجٚي أِج ثٌطٌف١ٓ ثٌظفمز أٚ ثٌذ١غ ٠ٚؼضذٌ ثٌضؼجلو د١ٓ طجفخ ثٌّ

 ث٢م٠ٌٓ ف١قضًّ أْ ٠ىْٛ ِو١ٔج أٚ صؾج٠ًج .

 

 : ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌشى١ٍز

ِٓ  03ثٌّجهر ٟٚ٘ ثألػّجي ثٌضٟ ثشضٌؽ ثٌمجْٔٛ الوضْجدٙج ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز إصّجِٙج ػٍٝ شى١ٍز ِؼ١ٕز ٚلو ٔظش ػ١ٍٙج 

 ٚصضّغً فٟ :  ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ

ه ِىضٛح ٚفك أٚػجع شى١ٍز ٠قوه٘ج ثٌمجْٔٛ , ٠ضؼّٓ أٌِث ِٓ شنض ٠ّْٝ ثٌْجفخ طٟٚ٘  ثٌضؼجًِ دجٌْفضؾز : -1

شنض آمٌ ٠ّْٝ ثٌّْقٛح ػ١ٍٗ دؤْ ٠وفغ ِذٍغج ِؼ١ٕج ِٓ ثٌٕمٛه فٟ صج٠ًل ِؼ١ٓ أٚ لجدً ٌٍضؼ١١ٓ أٚ دّؾٌه  إٌٝ

٠قك ٌٍّْضف١و أْ ٠طٍخ ِٓ ثٌّْقٛح ػ١ٍٗ لذٛي دجٌْفضؾز أٚ ٠ٕضظٌ ثالؽالع ػ١ٍٗ ألٌِ شنض عجٌظ ٠ّْٝ ثٌّْضف١و , ٚ

صج٠ًل ثالّضقمجق ف١طجٌخ دجٌٛفجء , ٚصؼضذٌ دجٌْفضؾز ػّال صؾج٠ًج ِطٍمج فىً ِٓ ٚلغ ػ١ٍٙج دظفضٗ ثٌْجفخ أٚ ِْقٛح 

 أٚ ِؤٟ . ػ١ٍٗ أٚ ِْضف١و ٠ؼضذٌ ػٍّٗ صؾج٠ًج ّٛثء وجْ صجؽٌث أٚ غ١ٌ صجؽٌ , ّٚٛثء صؼٍمش دضقم١ك ػًّ صؾجًٞ

 ٚل١جّج ػٍٝ صؾج٠ًز ثٌْفضؾز أٌقك دٙج وً ِٓ : 

٘ٛ طه ِىضٛح ٠ضؼّٓ ثٌضَثَ شنظٟ ِٓ ؽٌف ثٌّقًٌ ٠وفغ ِذٍغ ِؼ١ٓ ِٓ ثٌٕمٛه فٟ صج٠ًل ِؼ١ٓ أٚ ثٌْٕو ألٌِ : -أ

ء ػٍٝ ؼْٛ دجٌٛفجشنض آمٌ ٠ّْٝ ثٌّْضف١و , ٠ٚمغ صوثٚي ثٌْٕو ألٌِ دط٠ٌك ثٌضظ١ٌٙ ٠ٍٚضََ ثٌّٛلّ  إلىْلجدً ٌضؼ١١ٓ 

ٚؽٗ ثٌضؼّٓ وّج ٘ٛ ثٌشؤْ ٌٍْفضؾز ٠ٚؼضذٌ ثٌْٕو ألٌِ ػّال صؾج٠ًج إىث فًٌٖ صجؽٌ فضٝ ٚإْ ٚلّغ ثٌضجؽٌ ػٍٝ ثًٌٛلز 
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دْذخ ثٌضَثَ ِؤٟ , ٚأِج إىث فًٌ ثٌْٕو شنض ِؤٟ فجٌؼًّ ٠ىْٛ ِو١ٔج فٟ ؽجٔذٗ إال ٚلّغ ػٍٝ ثًٌٛلز دْذخ ثٌم١جَ 

ؽً د١ؼٙج ٚفًٌ ٌٍغّٓ ّٕوث إى١ٔج ٚثٌؼذٌر ثٌضؾج٠ًز فٟ ثٌْٕو ألٌِ صىْٛ ػٕو دؼًّ صؾجًٞ وّج إىث ثشضٌٜ َِثًع ٍّؼز أل

 ٚ ٠ظً ويٌه دؼو صظ١ٌٖٙ أ٠ج وجٔش ؽذ١ؼز ثألػّجي ثٌضٟ ظٌٙ ثٌْٕو ألؽٍٙج صؾج٠ًز أَ ِو١ٔز . إٔشجةٗ

ّؾٌه ثٌّْقٛح ػ١ٍٗ ٚػجهر ِج ٠ىْٛ دٕىج دؤْ ٠وفغ د إٌٝ٘ٛ طه ِىضٛح ٠ضؼّٓ أٌِث ٠ظوًٖ ثٌْجفخ  ثٌش١ه :-ح

ثالؽالع ِذٍغج ِؼ١ٕج ٌشنض ثٌّْضف١و , ٚثٌش١ه أهثر ٚفجء ال ثةضّجْ ألٔٗ ِْضقك ثٌٛفجء فًٛث ٌّؾٌه ثالؽالع ػ١ٍٗ , 

٠ٚض١َّ ثٌش١ه ػٓ ثٌْفضؾز فٟ أْ ثٌّْقٛح ػ١ٍٗ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِظٌفج أٚ ِٓ ٘ٛ فٟ فىّٗ وّظٍقز ثٌذ٠ٌو أٚ 

ف١ظ ال ٠ؼو ويٌه إال إىث صُ صق٠ٌٌٖ ػٓ  إؽاللجصؾج٠ًج دْذخ ثٌشىً ثٌن٠َٕز ثٌؼ١ِّٛز , ٚثٌش١ه وجٌْٕو ثالىٟٔ ١ٌِ ػّال 

 ػًّ صؾجًٞ دغغ ثٌٕظٌ إىث وجْ ثٌْجفخ صجؽٌث أَ غ١ٌ صجؽٌ .

فٟ ثػضذجًٖ أٔٛثع ِؼ١ٕز ِٓ ثٌشٌوجس ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ  إ١ٌٌٗمو ّج٠ٌ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ِج ى٘خ  ثٌشٌوجس ثٌضؾج٠ًز :-2

ثٌضؾجًٞثٌطجدغ٠قوه ))ق.س.ػ أٔٗ :  544ثٌّجهر ٌٚٛ وجْ ِو١ٔج ف١ظ ؽجء فٟ دْذخ ثٌشىً دغغ ثٌٕظٌ ػٓ ِٛػٛػٙج 

 .ِٛػٛػٙجأٚدشىٍٙجإِجٌشٌوز

صؼو شٌوجس ثٌضؼجِٓ ٚشٌوجس ثٌضٛط١ز ٚثٌشٌوجس ىثس ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّقوٚهر ٚشٌوجس ثٌّْجّ٘ز صؾج٠ًز دقىُ شىٍٙج 

 (( .ِّٚٙج ٠ىٓ ِٛػٛػٙج 

 . ثإلفالٌُٕظجَ  إمؼجػٙجخ ثٌشىً ٘ٛ فّج٠ز ِٓ ٠ضؼجًِ ِؼٙج ِٓ مالي ّٚذخ ثػضذجً ٘يٖ ثٌشٌوجس صؾج٠ًز دقْ

ٟٚ٘ ثٌضٟ صؤهٞ موِز ٌٍؾًّٙٛ ٌمجء أؽٌ ِؼ١ٓ أٚ ِمجدً ْٔذز ِؼ١ٕز ِٓ ل١ّز ثٌظفمز  الس ِٚىجصخ ثألػّجي :جٚو-3

 ثٌضٟ صضّٛؾ دٙج .

ثء ثٌؼمجًثس ٚغ١ٌ٘ج ٚوجصخ ثألػّجي , ِىجصخ د١غ ٚشٌ صْؾ١ً دٌثءر ثالمضٌثع , صن١ٍض ثٌذؼجةغ ِٓ ثٌؾّجًنِٚغجٌٙج : 

صؼضذٌ صؾج٠ًز دقْخ ثٌشىً دظٌف ثٌٕظٌ ػٓ ؽذ١ؼز ثٌٕشجؽ ثٌيٞ صمَٛ دٗ صؾج٠ًز وجٔش أَ ِو١ٔز , ػٍٝ مالف ثٌمجْٔٛ 

ثٌفٌْٟٔ ثٌيٞ ٠شضٌؽ ل١جِٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّمجٌٚز ٚلو ثّضمٌ ثٌؼٌف ػٍٝ ثّضذؼجه أطقجح ثٌّٙٓ ثٌقٌر ِٓ ثٌمجْٔٛ 

 غُ صٛثفٌ٘ج ػٍٝ ػٕجطٌ ٚأٚطجف ِىجصخ ثألػّجي .ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ً

ٟ٘ وً ػًّ ثٔظخ ػٍٝ ِقً صؾجًٞ ِٓ د١غ ٚشٌثء ٚصؤؽ١ٌ ًٚ٘ٓ , صؼضذٌ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّضؼٍمز دجٌّقالس ثٌضؾج٠ًز : -4

صؾج٠ًز دقْخ ثٌشىً دظٌف ثٌٕظٌ ػٓ ثٌشنض ثٌمجةُ ديٌه ثٌؼًّ صجؽٌث أَ ِو١ٔج ػٍٝ ثػضذجً أْ ثٌٕض ؽجء ِطٍمج 

 ٌ صؾج٠ًج د١غ شنض ٌّقً صقظً ػ١ٍٗ ػٓ ؽٌق ثإلًط أٚ ثٌٛط١ز أٚ ثٌٙذز ٚإْ وجْ ثٌذجةغ ِٓ غ١ٌ ثٌضؾجً .ٚػ١ٍٗ ٠ؼضذ

ٚصؼضذٌ ٘يٖ ثٌؼمٛه صؾج٠ًز ّٛثء وجٔش أؽٌثفٙج صؾجًث أٚ غ١ٌ صؾجً ,  ثٌؼمٛه ثٌّضؼٍمز دجٌضؾجًر ثٌذق٠ٌز ٚثٌؾ٠ٛز :-5

 و :ٌٚىٟ صىضْخ ٘يٖ ثألػّجي ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز دقْخ ثٌشىً ال د

. أْ ٠ىْٛ ثٌؼًّ ػموث

. أْ ٠ىْٛ ِٛػٛع ثٌؼمو ِضؼٍمج دجٌضؾجًر ثٌذق٠ٌز أٚ ثٌؾ٠ٛز
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 : ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دجٌضذؼ١ز

 شٌ٘ج ثٌضجؽٌ ِضؼٍمز دؤٞ طٍز وجٔش دشؤْٚ ٟ٘ صٍه ثألػّجي ىثس ثٌظفز ثٌّو١ٔز أطال ٚثٌضٟ ٠ذج

 ٚثإلشٙجًثٌضجؽٌ ّٚجةً ٌٕمً ثٌذؼجةغ ٚإدٌثَ ػمٛه ثٌوػج٠ز  شٌثء: صؾج٠ًز فضىْٛ ديٌه صجدؼز ٌٛظ١فضٗ ثٌضؾج٠ًز ِٚغجٌٙج 

دجشٌ٘ج غ١ٌ ثٌضؾجً فٟٙ ِو١ٔز  إىثفٙيٖ ثألػّجي ٚغ١ٌ٘ج  , ٚثٌضؼجلو ِغ ثٌشٌوجس ػٍٝ ص٠ًٛو ثٌىٌٙدجء ٚثٌغجٍ ٚثٌّجء

١ز , ٚلو د١ٕش ٘يٖ دطذ١ؼضٙج إال إىث ٔشؤس ِٓ شنض صجؽٌ ٌشؤْٚ صؾج٠ًز ٚمؼؼش ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ دظ١غز ثٌضذؼ

 ثٌٕظ٠ٌز ػٍٝ أّج١ّٓ:

ف١ظ أْ ثٌّٕطك ث١ٌٍُْ ٚثٌؼوثٌز ٠مؼ١جْ إػطجء ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز ٌىً ثألػّجي ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ثٌضجؽٌ  ثألّجُ ثٌّٕطمٟ :-أ

مؼٛع ؽ١ّغ أػّجي  إٌٝٚثٌّضؼٍمز دّّجًّز فٌفضٗ ثٌضؾج٠ًز ٚىٌه ففجظج ػٍٝ ٚفور صؾج٠ًز ٚػوَ صؾَةضٙج إػجفز 

ظجَ لجٟٔٛٔ ٚثفو ِٓ ف١ظ ثالمضظجص ٚثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّطذمز , وّج أْ ثألمي دٕظ٠ٌز ثٌضذؼ١ز ف١ٗ ِظٍقز ثٌضجؽٌ ٌٕ

 ٌٍّضؼج١ٍِٓ ِٓ ثٌضؾجً ِٓ ف١ظ ثّضفجهصُٙ ِٓ فّج٠ز لج١ٔٛٔز فٟ صقظ١ً ه٠ُٛٔٙ .

أٔٗ  04ثٌّجهر ٌ ف١ظ ٔض فٟ دّج ف١ٙج ثٌؾَثة ثٌقو٠غزٚ٘ٛ ِج صذٕضٗ وجفز ثٌضش٠ٌؼجس  ثألّجُ ثٌمجٟٔٛٔ ) ثٌضش٠ٌؼٟ ( :-ح

 : دجٌضذؼ١زصؾج٠ًجػّال٠ؼو)) : 

ِضؾٌٖ،فجؽجسأٚصؾجًصٗدّّجًّزٚثٌّضؼٍمزثٌضجؽٌدٙج٠مَٛثٌضٟثألػّجي-

 (( .ثٌضؾجًد١ٓثالٌضَثِجس-

 شٌٚؽ ٔظ٠ٌز ثٌضذؼ١ز : 

 ق.س.ػ ٠ضذ١ٓ أٔٗ ٠شضٌؽ ٌضطذ١ك ٔظ٠ٌز ثٌضذؼ١ز شٌؽ١ٓ ّ٘ج :  04ثٌّجهر دجّضمٌثء 

ٌىً شنض ؽذ١ؼٟ ِٚؼٕٛٞ ٠ذجشٌ ػّال صؾج٠ًج ٚؽٛح طفز ثٌضجؽٌ ٚ٘يٖ ثٌظفز وّج ػٌفٙج ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ صّٕـ

٠ٚضنيٖ ِٕٙز ِؼضجهر ٌٗ ٠ْٚضٛٞ ٕ٘ج أْ ٠ىْٛ ثٌضجؽٌ أٚ ِؤّْز ّٛثء صجدؼز ٌٍمطجع ثٌؼجَ أٚ ثٌنجص .

جق ثٌضذؼ١ز صٍه ثالٌضَثِجس ثٌغ١ٌ صؼجلو٠ز أْ ٠ضؼٍك ثٌؼًّ دّّجًّز ثٌضجؽٌ ٌضؾجًصٗ أٚ فجؽجس ِضؾٌٖ وّج ٠ومً فٟ ٔط

ثٌٕجشتز د١ٓ ثٌضؾجً , إى ال ٠ومً ثٌؼًّ ثٌّؤٟ فٟ ٔطجق ٔظ٠ٌز ثٌضذؼ١ز إىث لجَ دٗ ثٌضجؽٌ ٌقجؽجس صؾجًصٗ ّٛثء لظو 

ِٕٗ ثٌّؼجًدز ٚصقم١ك ثٌٌدـ أَ ٌُ ٠مظو ىٌه , ٚلو ؽجء ٔض ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ شجِال ٠ؼفٟ ثٌظفز ثٌضؾج٠ًز ػٍٝ 

جي ثٌّضؼٍمز دّّجًّز ثٌٕشجؽ ثٌضؾجًٞ ّٛثء وجْ ؽٌفٟ ثٌؼاللز صؾجًث أٚ وجْ أفوّ٘ج صجؽٌث ٚ ث٢مٌ ِؤٟ .وً ثألػّ

 : ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ثٌّنضٍطز 

٠ٚمظو دٙج ىٌه ثٌؼًّ ثٌيٞ ٠ىْٛ ِو١ٔج دجٌْٕذز ألفو أؽٌثفٗ فٟ ػاللجصُٙ ثٌمج١ٔٛٔز ٚصؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌٍطٌف ث٢مٌ 

ثٌّنضٍطز ١ٌْش ؽجةفز ؽو٠ور ِٓ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز إى ال صنٌػ ػٓ وٛٔٙج أػّجال صؾج٠ًز  ٠ٚىْٛ ديٌه أْ ثألػّجي

٠ىْٛ ِو١ٔج  ِٛػٛػ١ز أٚ ِنضٍطز ػٕوِج ٠ضُ ثٌؼًّ د١ٓ ؽٌف١ٓ ٠ٚىْٛ صؾج٠ًج دجٌْٕذز ألفوّ٘ج فمؾ , فجٌؼًّ ثٌمجٟٔٛٔ

ٌ ٚثٌّْضؤؽٌ ِؼج , فٙيث ثٌؼًّ ِٚج ٠شذٙٗ فٙٛ ِؤٟ ٌٍّؤؽ وئ٠ؾجً ػمجً دمظو ثٌْىٓ ف١ِٗضٝ وجْ ويٌه دجٌْٕذز ٌطٌف١ٗ 

ال ؽوثي فٛي مؼٛػٗ ٌٍمجْٔٛ ثٌّؤٟ ّٛثء فٟ ثٌؾجٔخ ثٌّٛػٛػٟ أٚ ثإلؽٌثةٟ   ) ثٌشىٍٟ ( ٚدجٌّمجدً ٠ىْٛ ثٌؼًّ 

, فجٌؼاللز  وشٌثء ثٌّٕمٛالس دمظو د١ؼٙج ِٓ شنض وجْ لو ثشضٌث٘ج دٕفِ ثٌط٠ٌمز ٚثٌغٌعصؾج٠ًج إىث وجْ ؽٌفجٖ صؾجًث 

وشٌثء ّٙج لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ دظفز ِطٍمز , غ١ٌ أْ ثألٌِ ٠ىْٛ طؼذج ػٕوِج ٔىْٛ دظوه ػًّ ِنضٍؾ ٕ٘ج صقى

, فجٌؼًّ صؾجًٞ دجٌْٕذز ٌٍّشضٌٞ ٌضٛفٌ ل٠ٌٕز إػجهر ثٌذ١غ ,  شنض ٌّقظٛالس ًٍثػ١ز ِٓ َِثًع دمظو إػجهر د١ؼٙج

 ِٚؤٟ دجٌْٕذز ٌٍَّثًع .

 جطٌ ٟ٘ : ػٕ 03ٚصمَٛ ثإلشىج١ٌز ٕ٘ج فٛي عالعز 

 ػٝ ػ١ٍٗ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ : ػٟ ٚثٌّوّ ٌٚقً ٘يٖ ثإلشىج١ٌز ٠ٕذغٟ ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌّوّ ثالمضظجص ثٌمؼجةٟ :  -1

ػٟ ثٌن١جً د١ٓ ًفغ هػٛثٖ أِجَ ثٌمؼجء ػٝ ػ١ٍٗ وجْ ٌٍّوّ ػٟ ٚصؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌٍّوّ إىث وجْ ثٌؼًّ ِو١ٔج دجٌْٕذز ٌٍّوّ -

 ثٌّؤٟ أٚ ثٌضؾجًٞ .
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ػٟ أْ ٠ٌفغ هػٛثٖ أِجَ ثٌمؼجء وجْ ػٍٝ ثٌّوّ  ػٝ ػ١ٍٗػٟ ِٚو١ٔج دجٌْٕذز ٌٍّوّ ؼًّ صؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌٍّوّ أِج إىث وجْ ثٌ-

 ثٌّؤٟ فمؾ ٚىٌه دضؾ١ٕخ ثٌطٌف ث٢مٌ ثٌٛلٛف أِج لؼجء ال ٠ؼٌفٗ ٚال ٠ؤٌفٗ .

ال صغجً فٟ ثٌؾَثةٌ  ثٌضم١ُْ ِج ٘ٛ إال آًثء فم١ٙز دقىُ أْ ِشىٍز ثالمضظجص ثٌمؼجةٟ ثٌنجص ٘يث أْ إٌِٝغ ثإلشجًر 

 ٌؼوَ ٚؽٛه ثٌمؼجء ثإلهثًٞ ثٌّْضمً ػٓ ثٌمؼجء ثٌّؤٟ .

ثّضمٌ ثٌٌأٞ دشؤْ ثألػّجي ثٌّنضٍطز فٛي صطذ١ك ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ػٍٝ ثٌشك ثٌّؤٟ ِٓ  ثٌمجْٔٛ ثٌٛثؽخ ثٌضطذ١ك :-2

َٕثع ِٕظًٛ أِجَ ثٌمؼجء ثٌّؤٟ ثٌَٕثع , ٚثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ػٍٝ ثٌشك ثٌضؾجًٞ ِٕٗ , ٚىٌه دظٌف ثٌٕظٌ ػّج إىث وجْ ثٌ

 صطذ١ك لٛثػو ٔظجَ ثإلفالُ ػٍٝ ثٌشنض ثٌيٞ ٠ؼضذٌ ثٌؼًّ صؾج٠ًج دجٌْٕذز إ١ٌٗ هْٚ ثٌطٌف ث٢مٌ .أٚ ثٌضؾجًٞ ِغً : 

وجٌذ١ّٕز ٚثٌمٌثةٓ ػو ثٌطٌف ثٌيٞ ٠ؼضذٌ ثٌؼًّ صؾج٠ًج ؽجةَث دىجفز ثٌطٌق  ثإلعذجس٠ىْٛ  ثإلعذجس ٚإؽٌثءثس ثٌضٕف١ي : -3

ِج ٠وػ١ٗ دىجفز  إعذجس, فئىث ثهػٝ ثٌَّثًع ػو ثٌضجؽٌ ؽجٍ ٌٗ  ثإلعذجسصطذ١مج ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ فٟ  إ١ٌٗ دجٌْٕذز

 ثإلعذجسّٚجةً  إٌٝثٌطٌق , أِج إىث وجْ ثٌؼًّ صؾج٠ًج دجٌْٕذز ٌٍّوػٟ وؤْ ٠وػٟ ثٌضجؽٌ ػو ثٌَّثًع ٚؽخ ػ١ٍٗ ثٌٍؾٛء 

 غ١ٌ ِقوه ثٌم١ّز . وجْ ثٌقك ِقً ثٌَٕثع, أٚ هػ  ٠َ10.000و ػٓ ثٌىضجدز فٟ ثٌَٕثػجس ثٌضٟ ص وجشضٌثؽثٌّو١ٔز 

أِج ف١ّج ٠ضؼٍك دئؽٌثءثس ثٌضٕف١ي ف١ؾٍٛ ٌٍطٌف ثٌّؤٟ فٟ فجٌز ػوَ ٚفجء ثٌطٌف ثٌضؾجًٞ دو٠ٕٗ أْ ٠طٍخ شٌٙ إفالّٗ , 

ًر ٌضٕف١ي ثٌو٠ْٛ ثٌّو١ٔز أِج ثٌطٌف ثٌضؾجًٞ فال ٠ؾٍٛ ٌٗ ؽٍخ ثٌضٕف١ي فٟ ِٛثؽٙز ثٌطٌف ثٌّؤٟ إال دئصذجع ثٌطٌق ثٌّمٌ

 ) ثٌضٕف١ي ثٌؾذٌٞ أٚ ثالمض١جًٞ ( .
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 ثٌضجؽٌ : ثٌّقًٛ ثٌغجٟٔ :

  : إْ ثٌّؼجِالس ثٌٕجشتز د١ٓ ثٌضؾجً صنؼغ ٌٕظجَ لجٟٔٛٔ مجص دُٙ هْٚ غ١ٌُ٘ ألؽً ىٌه وجْ ٌَثِج ص١ّٙو

فز ٚثألفىجَ ثٌٕجشتز ػٕٙج , ٚػ١ٍٗ ث٘ضّش ِؼظُ صقو٠و فتز ثٌضؾجً ِٓ ف١ظ صؼ٠ٌفٙج ٚشٌٚؽ ثوضْجح ٘يٖ ثٌظ

 ٌّ ف ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ثٌضجؽٌ ثٌضش٠ٌؼجس دضقو٠و شٌٚؽ ثٌضجؽٌ ٚثالٌضَثِجس ثٌّضٌصذز فٟ ىِضٗ , ٚلو ػ

٠ٚضنيٖ ِٕٙز صؾج٠ًجػّال٠ذجشٌِؼٕٛٞأٚؽذ١ؼٟشنضصجؽٌث و٠ًؼو ))ٗ دمٌٛٗ : ِٕ 01ثٌّجهر ثألٌٚٝ فٟ 

ٌُ ٠مؼٟ ثٌمجْٔٛ دنالف ىٌه (( . ِؼضجهر ٌٗ , ِج

ٔض ثٌّجهر ٚٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثألمٌٜ ٠ضؼـ أْ ثٌّمظٛه دجٌضجؽٌ لو ٠ىْٛ فٌهث وّج لو ٠ىْٛ شنظج  دجّضمٌثء 

 ِؼ٠ٕٛج ػجِج أٚ مجطج .

I. : ٌشٌٚؽ ثوضْجح طفز ثٌضجؽ

صؾج٠ًج ػٍٝ ّذ١ً ثالفضٌثف  ق.س.ػ ٠ضؼـ أْ ثٌشنض ثٌّّْٝ صجؽٌث ال دو أْ ٠ذجشٌ ػّال 01ثٌّجهر ثٔطاللج ِٓ 

لجْٔٛ صؾجًٞ ثشضٌثؽ أ١ٍ٘ز مجطز ٌٍشنض ثٌيٞ ٠ٛه ِّجًّز ثٌضؾجًر  06ٚ  05ثٌّجهر ٚثالِضٙجْ , وّج ٠ْضفجه ِٓ 

 ٚػ١ٍٗ ال ٠ىضْخ ثٌشنض طفز ثٌضجؽٌ إال دضٛثفٌ شٌؽ١ٓ ّ٘ج :

ٕشجؽ ثٌضؾجًٞ ال ٠ىْذٗ طفز دظًٛر ِضىًٌر ِٕٚضظّز ف١ظ أْ ِٓ ٠ؼضجه ِّجًّز ثٌثفضٌثف ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز : -أ

ثٌضجؽٌ ػٍٝ ثػضذجً أْ ثالػض١جه ٠مظو دٗ صىٌثً ٚلٛع ثٌؼًّ ِٓ ٚلش ٢مٌ هْٚ أْ ٠ظً ٌوًؽز ثالّضٌّثً ٚثالٔضظجَ 

غٌع ثالّضٌٍثق , ٠ٕٚضٟٙ ثفضٌثف ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دٙالن ثألِٛثي أٚ ٚفجر  إٌّٝٚ٘ج ٚطف١ٓ ٌالفضٌثف إػجفز 

 ثًٌٛعز . إٌٝؽٌ طجفذٙج , ٚال صٕضمً طفز ثٌضج

ٌقْجدٗ ثٌنجص ٚ٘يث ال ٠ؼٕٟ إٌَث١ِز ل١جَ ىٌه ثٌشنض دضٍه ثألػّجي ِٚذجشٌصٙج  ل١جَ ثٌشنض دجألػّجي ثٌضؾج٠ًز :-ح

ّّ ً  جٌّج أْ ًحّ ؽدٕفْٗ ف١ظ ٠ّىٓ ٌٍضجؽٌ أْ ٠ؼ١ٓ ِٓ ٠و٠ٌ شؤْٚ صؾجًصٗ ٚال ٠ؼو ٘يث ثٌؼجًِ صجؽٌث  ثٌؼًّ ٘ٛ ثٌّضق

جٌؼٌّٛز ف١ىضْخ طفز ثٌضجؽٌ ٌٚٛ وجٔش أػّجٌٗ ٌقْجح ثٌغ١ٌ ؽجٌّج أْ ػٍّٗ صؾج٠ًج ٌٌٍدـ ٚثٌنْجًر , أِج ثٌٛو١ً د

 لج١ٔٛٔج ِضٝ صٛفٌس ف١ٗ أٚؽٗ ثالفضٌثف .

 ِذجشٌر ثالفضٌثف دٛؽٗ ظجٌ٘ أٚ ِْضضٌ :-ػ

ِؼٗ ػٍٝ مالف ثٌشنض ثٌّنضفٟ ثٌيٞ ال صٌدطٗ أ٠ّز ػاللز دجٌغ١ٌ .

لو ٠ّجًُ شنض ِج صؾجًصٗ ِْضضٌث ًٚثء شنض آمٌ صقج٠ال ػٍٝ دؼغ 

  ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ِٓ ٠ىضْخ طفز ثٌضجؽٌ ؟وجٌمؼجر ٚثٌّقج١ِٓ ٌضؾجًر ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صّٕغ ثٌّٕضْذ١ٓ إ١ٌٙج ِٓ ِّجًّز ث

 إٌٝثػضذجً ثٌشنض ثٌّْضضٌ ٘ٛ ثٌضجؽٌ إى أْ ثالّضغالي ٠ضُ ٌقْجدٗ ٚدؤِٛثٌٗ , ٚى٘خ ًأٞ عجٟٔ  إٌٝفمو ى٘خ ًأٞ -

مز ِٓ ٠ضؼجًِ ػىِ ٚثػضذجً ثٌشنض ثٌظجٌ٘ ٘ٛ ثٌضجؽٌ ألٔٗ ٠ؼًّ دٕفْٗ ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ظٌٙ فٟ ثٌضؼجًِ ٚىٌه فّج٠ز ٌغ

  

 إػطجء طفز ثٌضجؽٌ ٌى١ٍّٙج دٕجءث ػٍٝ ثٌّذًٌثس ثٌْجدمز ِٕٚٗ ٠نؼغ والّ٘ج ٌٕظجَ شٌٙ ثإلفالُ  إٌٝوّج ى٘خ ًأٞ آمٌ 

ضٌثف ِّجًّز ٌؼخ ثٌمّجً أٚ ٚىٌه ٌضؼٍك ثألٌِ دجٌٕظجَ ثٌؼجَ فجف أْ ٠ىْٛ ثٌٕشجؽ ِقً ثالفضٌثف ِشٌٚػج : -ه

ًثس ِنالْ دٕظجَ ثٌّؾضّغ ٚصّجّىٗ فال ٠ىضْخ طجفذٗ طفز ثٌضجؽٌ فضٝ ٌٚٛ ثفضٌف ىٌه , ٠ٚمغ ػخء إعذجس ثٌّنوّ 

ِٛػٛػ١ز ٠فظً ف١ٙج لجػٟ ثٌّٛػٛع ٌٚٗ ف٠ٌز صمو٠ٌ ثٌٛلجةغ ثالفضٌثف ػٍٝ ِٓ ٠وػ١ٗ دىجفز ثٌطٌق ٟٚ٘ ِْؤٌز 

 .ثٌضٟ صف١و ل١جَ ثالفضٌثف ِٓ ػوِٗ 

ال ٠ىفٟ ِّجًّز ثالفضٌثف إلػطجء طفز ثٌضجؽٌ دً ٠ؾخ صٛفٌ ثأل١ٍ٘ز دٕٛػ١ٙج ٚفمج ٌٍؼٕجطٌ ثأل١ٍ٘ز ثٌضؾج٠ًز :  -2

 ثٌضج١ٌز : 

ٌُ ٠ضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ فىّج مجطج ٠ذ١ٓ ثأل١ٍ٘ز ثٌضؾج٠ًز ٚثٌْٓ ثٌالٍِز ٌٙج ٌيٌه  ثٌشنض ثٌٌثشو :-أ

وً شنض دٍغ ّٓ ثٌٌشو ِضّضؼج دمٛثٖ ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ : ))  40ثٌّجهر ؤٟ ف١ظ صٕض لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌّ إ٠ٌٝؾخ ثٌؼٛهر 

(( ,  ( ّٕز وجٍِز19ٚ ّٓ ثٌٌشو صْؼز ػشٌ ) , ثٌؼم١ٍز، ٌُٚ ٠قؾٌ ػ١ٍٗ، ٠ىْٛ وجًِ ثأل١ٍ٘ز ٌّذجشٌر فمٛلٗ ثٌّو١ٔز

  ِٓ ق.َ.ػ أ٠ؼج : 42ثٌّجهر وّج أػجفش 

٠ؼضذٌ غ١ٌ ١َِّ ِٓ ٌُ وجْ فجلو ثٌض١١َّ ٌظغٌ فٟ ثٌْٓ، أٚ ػضٗ، أٚ ؽْٕٛال ٠ىْٛ أ٘ال ٌّذجشٌر فمٛلٗ ثٌّو١ٔز ِٓ )) 

  ق.َ.ػ ػٍٝ أٔٗ : 43ثٌّجهر ٚٔظش (( ’  ٠ذٍغ ثٌْجهّز ػشٌ ّٕز
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وً ِٓ دٍغ ّٓ ثٌض١١َّ ٌُٚ ٠ذٍغ ّٓ ثٌٌشو، ٚوً ِٓ دٍغ ّٓ ثٌٌشو ٚوجْ ّف١ٙج، أٚ ِؼضٛ٘ج، ٠ىْٛ ٔجلض ثأل١ٍ٘ز )) 

 .((  ٚفمج ٌّج ٠مًٌٖ ثٌمجْٔٛ

 ِٓ ق.َ.ػ ػٍٝ أٔٗ : 44ثٌّجهر ٚفٟ فجٌز ٚؽٛه ثٌؼٛثًع ثٌْجدمز ٌوٜ أٞ شنض ٔظش 

٠نؼغ فجلوٚ ثأل١ٍ٘ز، ٚٔجلظٛ٘ج، دقْخ ثألفٛثي ألفىجَ ثٌٛال٠ز، أٚ ثٌٛطج٠ز، أٚ ثٌمٛثِز، ػّٓ ثٌشٌٚؽ ٚٚفمج )) 

 (( . ٌٍمٛثػو ثٌّمًٌر فٟ ثٌمجْٔٛ

ز ػجلال ًثشوث وجًِ ثأل١ٍ٘ز فٟ هٌٚضٗ ثألط١ٍز وقجٌز ثٌمجْٔٛ ثٌّظٌٞ ّٕ ٠19ىْٛ ثألؽٕذٟ ثٌيٞ دٍغ  أ١ٍ٘ز ثألؽجٔخ :-ح

ٚدٕٝ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ فىٌصٗ ػٍٝ ثٌٌغذز فٟ ثٌض٠ْٛز د١ٓ ؽ١ّغ ّٕز ,  21 إٌٝثٌيٞ ٠ٌفغ ّٓ ثوضّجي ثأل١ٍ٘ز 

٠ؾٍٛ ٌٍمجطٌ )) ال ق.س.ػ :  05ثٌّجهر ثألشنجص ثٌذجٌغ١ٓ ٚؽ١١ٕٓ أَ أؽجٔخ أ١ٍ٘ز ثٌمجطٌ ٔجلض ثأل١ٍ٘ز ٚصٕجٌٚضٗ 

ّٕز وجٍِز ٚثٌيٞ ٠ٌ٠و َِثٌٚز ثٌضؾجًر أْ ٠ذوأ فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضؾج٠ًز وّج ال  18و ىوٌث أَ أٔغٝ ثٌذجٌغ ِٓ ثٌؼٌّ ثٌٌّشّ 

 وثس ثٌضٟ ٠ذٌِٙج ػٓ أػّجي صؾج٠ًز:٠ّىٓ ثػضذجًٖ ًثشوث دجٌْٕذز ٌٍضؼٙ

ٌؼجةٍز ِظجهق ػ١ٍٗ ِٓ ثٌّقىّز ف١ّج  إىث إىث ٌُ ٠ىٓ لو فظً ِْذمج ػٍٝ إىْ ٚثٌوٖ أٚ أِٗ أٚ ػٍٝ لٌثً ِٓ ِؾٍِ ث-

 ,وجْ ٚثٌوٖ ِضٛف١ــج أٚ غجةذج أٚ ّمطش ػٕٗ ٍّطضٗ ثألد٠ٛز أٚ ثّضقجي ػ١ٍٗ ِذجشٌصٙج أٚ فٟ فـجي ثٔؼوثَ ثألح ٚثألَ 

 ثٌىضجدٟ هػّج ٌطٍخ ثٌضْؾ١ً فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ (( . ثإلى٠ْٚؾخ أْ ٠موَ ٘يث -

ض وّج لو ٠ىْٛ ِم١وث دؼًّ صؾجًٞ دؼ١ٕٗ ) ىثصٗ ( أٚ دفٌع ِٓ فٌٚع ثٌضؾجًر ٚثإلىْ ٌٍمجطٌ لو ٠ىْٛ ِطٍمج هْٚ صنظ١

 06ثٌّجهر ِطٍمج فضٕض ِٚضٝ وجْ ويٌه ٚؽخ ػ١ٍٗ ثالٌضَثَ دٗ هْٚ ثٌنٌٚػ ػٍٝ فوٚه ٘يث ثإلىْ , أِج إىث وجْ ثإلىْ 

ػٍٝ أْ ٠ٌصذٛث ثٌضَثِج أٚ  50)) ٠ؾٍٛ ٌٍضؾجً ثٌمظٌ ثٌٌّمض ٌُٙ ؽذمج ٌألفىجَ ثٌٛثًهر فٟ ثٌّجهر ق.س.ػ ػٍٝ أٔٗ : 

 ,ًٕ٘ج ػٍٝ  ػمجًثصُٙ 

ثٌّضؼٍمز  ؽٌثءثسأشىجي ثإل ؽذ٠ٌج ال ٠ّىٓ أْ ٠ضُ إال دئصذجع  ٚغ١ٌ أْ ثٌضظٌف دذ١غ ٘يٖ ثألِٛثي ّٛثء وجْ ثمض١ج٠ًج أ-

 دذ١غ أِٛثي ثٌمظٌ أٚ ػو٠ّٟ ثأل١ٍ٘ز (( .

ٍضََ ثٌٌّأر ثٌضجؽٌر شنظ١ج دجألػّجي ثٌضٟ صمَٛ دٙج )) صدمٌٛٙج :  08ثٌّجهر ػجٌؾضٙج أ١ٍ٘ز ثٌٌّأر ثٌّضَٚؽز :  -ػ

 ,ٌقجؽجس صؾجًصٙج

 ٠ٚىْٛ ٌٍؼمٛه دؼٛع ثٌضٟ صضظٌف دّمضؼج٘ج فٟ أِٛثٌٙج ثٌشنظ١ز ٌقجؽجس صؾجًصٙج وجًِ ثألعٌ دجٌْٕذز ٌٍغ١ٌ (( . -

١ٍضٙج وجٍِز إى أْ ِّج ّذك ٠ؾٍٛ ٌٌٍّأر ثٌضجؽٌر أْ صّجًُ ثٌضؾجًر دىً أٔٛثػٙج ٚدشٌٚؽٙج ثٌمج١ٔٛٔز ِضٝ وجٔش أ٘

صىضْخ ٘يٖ ثٌٌّأر طفز ثٌضجؽٌ ٚصٍضََ دىً ِج ٠ٍضََ دٗ  ثًصذجؽٙج دؼمو ثٌَٚثػ ال ٠ؼضذٌ ِجٔؼج ٌّّجًّز ثٌضؾجًر , ٚػٕو٘ج

ػٍٝ أْ  07ثٌّجهر ثٌضؾجً وّج صنؼغ ٌٕظجَ ثإلفالُ , أِج إىث ثٔؼوِش شٌٚؽ ثالٔقٌثف ٌوٜ ثٌٌّأر ثٌّضَٚؽز فمو ٔظش 

 , صجدغ ٌٕشجؽ ٍٚؽٗ جصؾج٠ًٔشجؽج جؽٌ صجؽٌث إىث وجْ ٠ّجًُ ال ٠ؼضذٌ ٍٚػ ثٌض)) :

 (( . ِٕفظال جصؾج٠ً جٚال ٠ؼضذٌ صجؽٌث إال إىث وجْ ٠ّجًُ ٔشجؽ -

أِج ػٓ لؼ١ز ثشضٌثؽ إىْ ثٌَٚػ ٌَٚؽضٗ دّّجًّز ثٌضؾجًر غ١ٌ ٚثًه فٟ ٔظٛص ثٌضش٠ٌغ ثٌؾَثةٌٞ ػٍٝ مالف دؼغ 

ٌأر ثٌّضَٚؽز فٟ ثٌضظٌف فٟ أِٛثٌٗ ثٌنجطز ٔج١٘ه ػٓ ِّجًّز ثٌضؾجًر ثٌضش٠ٌؼجس ثألمٌٜ ثٌضٟ صمؼٟ دؼوَ أ١ٍ٘ز ثٌّ

إال دؼو ثٌقظٛي ػٍٝ إىْ ٍٚؽٙج .
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II. : ٌثٌضَثِجس ثٌضجؽ

دؼو أْ ٠ىضْخ ثٌشنض ثٌطذ١ؼٟ طفز ثٌضجؽٌ ٠ٕضؼ ػٓ ىٌه ثٌم١جَ دجٌضَثِجس ٔض ػ١ٍٙج ثٌمجْٔٛ ِٓ أؽً صٕظ١ُ ثٌقٌفز 

 ثاللضظجه٠ز فمو ٔض ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ثٌؾَثةٌٞ ػٍٝ ثٌضَث١ِٓ ّٚ٘ج :ثٌضؾج٠ًز مجطز دؼو صطًٛ ثٌق١جر 

 ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ .-

 ِْه ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز .-

 ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ :(1

ٚثالٌضَثَ دوفغ ػ٠ٌذز ثألًدجؿ  جٌٟ ٌٍَٚثػّصنؼغ ثٌضؾجً الٌضَثِجس ػو٠ور ِٕٙج شٌٙ ثٌٕظجَ ثٌٔؾو دؼغ ثٌضش٠ٌؼجس 

 ؾج٠ًز ٚويث ثالٌضَثَ دؼوَ صؾجٍٚ ثٌّؾجالس ثاللضظجه٠ز ثٌّقوهر ٌُٙ .ثٌظٕجػ١ز ٚثٌض

أٚؽخ ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌضؾجً ثٌطذ١ؼ١١ٓ أَ  ِج ٘ٛ هفضٌ ػجَ صّْىٗ ؽٙز ١ًّّز ٌضو٠ِٚٓفَٙٛ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ : -1

ز إػجفز ٌضغذ١ش ٠ٛ٘ضُٙ ٚؽذ١ؼز ثٌٕشجؽ ثٌيٞ ٠َثٌٚٛٔٗ ٚ ثٌضٕظ١ُ ثٌيٞ صنؼغ ٌٗ أػّجٌُٙ ثٌضؾج٠ًدضذ١جْ ثالػضذج١٠ًٓ 

 ٌّظجٌـ ثٌّضؼج١ٍِٓ ِؼُٙ ٚصؤمي دٙيث ثٌٕظجَ ِنضٍف ثٌوٚي ِّٙج وجْ ٔظجِٙج ثاللضظجهٞ .ػّجٔج فمٛلُٙ 

 ٚصضّغً فٟ : ٚظجةف ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ : -2

ٌّج وجْ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٠ضؼّٓ ؽ١ّغ ثٌذ١جٔجس ثٌنجطز دجٌضؾجًر وؤ١ٍ٘ز ثٌضجؽٌ ٚٔٛع ٔشجؽٗ  ثٌٛظ١فز ثالّضؼال١ِز :-أ

وّج ٠ًْٙ  ٌ ػٍٝ ِٓ ٠ضؼجًِ ِؼٗ ِؼٌفز فم١مز ٌِوَٖ ثٌّج١ٌٍٟٗ ثٌضؾجًٞ ٚفٌٚػٗ إْ ٚؽوس فئٔٗ ٠ظـ ِٓ ث١ٌِْٚق

 ًلجدز ثٌوٌٚز ٌٗ .

٠ؼضذٌ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ أهثر إلفظجة١جس ثٌوٌٚز ف١ظ صْضط١غ دٛثّطضٗ ثٌٛلٛف ػٍٝ وً ِج ٠نض  ثٌٛظ١فز ثإلفظجة١ز :-ح

س ثٌّم١ور فٟ ثٌْؾً ٚ٘يث ِج ؽؼً ثٌّشٌع ٠ٍْؾ ػمٛدجس ػٍٝ ثإلهالء دجٌذ١جٔجس ثٌضؾجًر ٚثٌضؾجً , ثػضّجهث ػٍٝ ثٌذ١جٔج

 ثٌىجىدز .

ثاللضظجه٠ز , ٚػؼ١ضٗ ٘ٛ ِج ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؼط١ٗ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ِٓ إفظجة١جس هثمً وً هٌٚز  ثٌٛظ١فز ثاللضظجه٠ز :-ػ

ضؾجًر ثٌمجةّز ِٚمجًٔضٙج دجفض١جؽجس ٚػ١ٍٗ ٔؾو ثٌّنطط١ٓ ٌاللضظجه ٠ؼضّوْٚ ػٍٝ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٌّؼٌفز أٔٛثع ثٌ

 ثٌضؾجًر ثٌؼ٠ًٌٚز ٚصمًٍ ِّج ١ٌْش دقجؽز إ١ٌٗ .فضشؾغ ثٌوٌٚز 

٠ؤهٞ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٚظ١فز ثإلشٙجً فٟ ثٌّٛثه ثٌضؾج٠ًز ٚ٘ٛ ِج ٠ٌصخ آعجً لج١ٔٛٔز ٘جِز وجألمي  ثٌٛظ١فز ثٌمج١ٔٛٔز :-ه

وّج ٠ٍؼخ هًٚث ٘جِج فٟ ثوضْجح ثٌشنض ٌظفز ثٌضجؽٌ  دّذوأ ثٌقؾ١ز ثٌّطٍمز ٌّج ٠ومً ٠ٚوْٚ فٟ ثٌؾً ثٌضؾجًٞ ,

 ٚثوضْجح ثٌّؤّْز ٌٍشنظ١ز ثٌّؼ٠ٕٛز .

)) ٠ٍََ دجٌضْؾ١ً فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ػٍٝ أٔٗ :  19ثٌّجهر صٕض ثألشنجص ثٌٍَِّْٛ دجٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ :  -3

 ,ضؾج٠ًز هثمً ثٌمطٌ ثٌؾَثةٌٞ وً شنض ؽذ١ؼٟ ٌٗ طفز ثٌضجؽٌ فٟ ٔظٌ ثٌمجْٔٛ ثٌؾَثةٌٞ , ٠ّٚجًُ أػّجٌٗ ثٌ

 وً شنض ِؼٕٛٞ صجؽٌ دجٌشىً ....ِمٌٖ فٟ ثٌؾَثةٌ أٚ وجْ ٌٗ ِىضخ أٚ فٌع أٚ أٞ ِؤّْز وجٔش (( .

 ِّج ّذك فئٔٗ ٠شضٌؽ ٌٍم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ش١ت١ٓ ّ٘ج :

. أْ ٠ىْٛ ثٌشنض صجؽٌث ّٛثء وجْ فٌهث أَ شٌوز

ٌؽ ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌضجؽٌ ثٌطذ١ؼٟ أٚ ثٌّؼٕٛٞ أْ ٠ىْٛ ٌٗ فٟ ِّجًّز ثٌٕشجؽ ثٌضؾجًٞ فٟ ثٌؾَثةٌ ف١ظ ثشض

ثٌؾَثةٌ ٌِوَث هثةّج أٚ فٌػج أٚ ٚوجٌز أٚ أ٠ز ِؤّْز أمٌٜ .

 ٚصضّغً فٟ : آعجً ٚٔضجةؼ ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ :  -4

ثٌضؾجًٞ  )) وً شنض ؽذ١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠ْؾً فٟ ثٌْؾًدمٌٛٙج :  21ثٌّجهر ٚٔظش ػٍٝ ىٌه  ثوضْجح طفز ثٌضجؽٌ :-أ

 ٠ؼو ِىضْذج ٌظفز ثٌضجؽٌ إٍثء ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّؼّٛي دٙج ٠ٚنؼغ ٌىً ثٌٕضجةؼ ثٌٕجؽّز ػٓ ٘يٖ ثٌظفز (( .

ٚػوَ ل١و ثٌشنض فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ِٓ ف١ظ أٔٗ ٍََِ ديٌه ٠ْمؾ ػٕٗ فمٛق ثٌضؾجً ٌىٓ هْٚ أْ ٠نفف ػُٕٙ ِٓ 

شنجص ثٌطذ١ؼ١١ٓ أٚ ثٌّؼ١٠ٕٛٓ ثٌنجػؼ١ٓ ٌٍضْؾ١ً فٟ )) ال ٠ّىٓ ٌأل:  22ثٌّجهر وّج ٔظش ثٌضَثِجس ثٌضؾجً ش١تج , 

ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٚثٌي٠ٓ ٌُ ٠ذجهًٚث دضْؾ١ً أٔفُْٙ ػٕو ثٔمؼجء ٍِٙز ش٠ٌٙٓ , أْ ٠ضّْىٛث دظفضُٙ وضؾجً ٌوٜ ثٌغ١ٌ أٚ 

 ,ٌوٜ ثإلهثًر ثٌؼ١ِّٛز إال دؼو صْؾ١ٍُٙ 
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ثٌظفز ُ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚجس ٚثٌٛثؽذجس ثٌّالٍِز ٌٙيٖ غ١ٌ أٔٗ ال ٠ّىٓ ٌُٙ ثالّضٕجه ٌؼوَ صْؾ١ٍُٙ فٟ ثٌْؾً دمظو صٌٙدٙ

. )) 

 إٌْٝٔضٕضؼ أٔٗ ٌٛ ِجًُ شنض صؾجًر هْٚ أْ ٠م١و ثّّٗ فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٚفوط َٔثع ِج ٠فمو ثالّضٕجه ِّج ّذك 

 ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز ٌإلعذجس ٚإىث ؽجٌذضُٙ ِظٍقز ثٌؼٌثةخ دؼ٠ٌذز ثألًدجؿ ٌّور ِّجًّز  ثٌضَثِجصٗ ثٌؼ٠ٌذ١ز .

١ِاله ثٌشٌوز ٚٔشٛء شنظ١ضٙج ثٌّؼ٠ٕٛز  إ٠ٌٝؤهٞ ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ  ثوضْجح ثٌشٌوز ٌٍشنظ١ز ثٌّؼ٠ٕٛز :-ح

ِٓ صج٠ًل ل١و٘ج فٟ ثٌْؾً  إال)) ال صضّضغ ثٌشٌوز دجٌشنظ١ز ثٌّؼ٠ٕٛز :  549ثٌّجهر ٚصّضؼٙج دجأل١ٍ٘ز ثٌمج١ٔٛٔز فٕظش 

 ثٌضؾجًٞ ...(( .

 548ثٌّجهر ػٍٝ ثٌغ١ٌ ِّج ٠طٌأ ِٓ صؼو٠الس ػٍٝ ػمو ثٌشٌوز ف١ظ ٔظش  ٌالفضؾجػج ٚػ١ٍٗ فئْ ٘يث ثٌم١و ٠ؼضذٌ شٌؽ

)) ٠ؾخ أْ صٛهع ثٌؼمٛه ثٌضؤ١ْ١ّز ٚثٌؼمٛه ثٌّؼوٌز ٌٍشٌوجس ثٌضؾج٠ًز ٌوٜ ثٌٌّوَ ثٌٛؽٕٟ ٌٍْؾً ثٌضؾجًٞ ػٍٝ أٔٗ : 

 وجٔش دجؽٍز (( . ٚإالٚصٕشٌ فْخ ثألٚػجع ثٌنجطز دىً شىً ِٓ ثألشىجي ثٌشٌوجس 

ٚىٌه دٕجءث ػٍٝ ثٌٛظ١فز ثالشٙج٠ًز ٌٗ إى أٔٗ فٟ فجٌز ثٌضٕجٍع  أعٌ ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ فٟ ػ١ٍّز ثٌضٕجٍي ػٕٗ :-ػ

أْ ٠ضُ شطخ ثّّٗ ِٓ  إال١ّظً ثٌذجةغ أٚ ثٌّؤؽٌ ِْؤٚال ػٓ ثٌضَثِجصٗ ثٌضؾج٠ًز  ثإل٠ؾجًػٍٝ ثٌّقً ثٌضؾجًٞ دجٌذ١غ أٚ 

 ق.س.ػ  . 23ثٌّجهر ضظٌف ثٌيٞ فوط ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ أٚ ثٌضؤع١ٌ ف١ٗ دٕٛع ثٌ

إْ ِنجٌفز ثٌضجؽٌ ٌالٌضَثَ دجٌم١و فٟ ثٌْؾً ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج ؽَثءثس طجًِز ٔظٌث  ؽَثء ػوَ ثٌم١و فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ :-ه

ثٌّجهر أل١ّ٘ز ثٌؼ١ٍّز ٌوػُ ثالةضّجْ فٟ ث١ٌّوثْ ثٌضؾجًٞ فضٝ ال ٠ضؼٌع ثٌضجؽٌ دّفجؽآس لو صَٙ ٌِوَٖ ثٌّجٌٟ ٚٔظش 

 ػ دمٌٛٙج :ق.س. 28

)) وً شنض ؽذ١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ غ١ٌ ِْؾً فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٠ّجًُ دظفز ػجه٠ز ٔشجؽج صؾجًٞ ٠ىْٛ لو ثًصىخ  

 ِنجٌفز صؼج٠ٓ ٠ٚؼجلخ ػ١ٍٙج ؽذمج ٌألفىجَ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌْج٠ًز فٟ ٘يث ثٌّؾجي (( .

  : 26ر ثٌّجهِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّضؼٍك دجٌْؾً ثٌضؾجًٞ دمٌٛٙج فٟ  29إٌٝ  26وّج ٔظش ثٌّجهر 

هػ ػٍٝ ػوَ ثٌضْؾ١ً فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٚفٟ فجٌز ثٌؼٛه  20.000هػ ٚ  5.000)) ٠ؼجلخ دغٌثِز ِج١ٌز صضٌثٚؿ د١ٓ 

أ٠جَ  10صؼجػف ثٌغٌثِز ثٌّج١ٌز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌفمٌر ثألٌٚٝ أػالٖ ِغ ثلضٌثٔٙج دئؽٌثء ثٌقذِ ٌّور صضٌثٚؿ د١ٓ 

 ٠ٍجهر ػٍٝ ىٌه إؽٌثءثس إػجف١ز صّٕغ ِّجًّز ثٌضؾجًر (( .أشٌٙ , ٠ّٚىٓ ٌٍمجػٟ أْ ٠ضني  06إٌٝ ّضز 

أ٠جَ  10هػ ٚ دجٌقذِ ٌّور صضٌثٚؿ د١ٓ  20.000هػ ٚ  5.000)) ٠ؼجلخ دغٌثِز ِج١ٌز صضٌثٚؿ د١ٓ ٔظش :  27ٚثٌّجهر 

ٌ أشٌٙ أٚ دئفوٜ ٘جص١ٓ ثٌؼمٛدض١ٓ وً شنض صؼّو دْٛء ١ٔز دضظ٠ٌقجس غ١ٌ طق١قز أٚ أػطٝ د١جٔجس غ١ 06إٌٝ ّضز 

 وجٍِز لظو ثٌضْؾ١ً فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ أٚ فٟ فجٌز ثٌؼٛه صؼجػف ثٌؼمٛدز ثٌْجٌفز ثٌيوٌ (( .

ِٚٓ د١ٓ ثٌؾَثءثس ثألمٌٜ ِٕغ أٌٚته ثٌضؾجً ِٓ دؼغ ثٌقمٛق ِغً فٌِجُٔٙ ِٓ ثٌظٍـ ثٌٛثفٟ وجإلفالُ ٚػوَ 

ً ثٌيٞ ٌقمٗ ؽٌثء ػوَ ثٌم١و فٟ ثٌضٌشـ ٌٍؼؼ٠ٛز فٟ ثٌغٌفز ثٌضؾج٠ًز إٌٝ ؽجٔخ ثالٌضَثَ دضؼ٠ٛغ ثٌغ١ٌ ػٓ ثٌؼٌ

 ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ أٚ إػطجء د١جٔجس غ١ٌ طق١قز .

 ثالٌضَثَ دّْه ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز : (2

ِٚوٜ ٔؾجفٗ وّج صظٍـ  ٚصضّغً فٟ أٔٙج صؼضذٌ ٌِآر ٌق١جر ثٌضجؽٌ ِٓ مالٌٙج ٠ضُ ثٌضؼٌف ػٍٝ ٌِوَٖ ثٌّجٌٟ أ١ّ٘ضٙج :-أ

أٔٙج صؼضذٌ وم٠ٌٕز  إٌٝ إػجفزثٌّوٚٔز ف١ٙج صىْٛ دّغجدز إلٌثً ِٓ ثٌضجؽٌ و١ٍّٛز ٌإلعذجس أِجَ ثٌمؼجء ألْ ثٌّؼٍِٛجس 

دجٌضو١ٌِ أٚ ثٌضمظ١ٌ , وّج صم١و ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز فٟ صمو٠ٌ  ثإلفالُػٍٝ فْٓ ١ٔز ثٌضجؽٌ ٚثٌضٟ لو صم١ٗ ِٓ ثٌّضجدؼز ػٍٝ 

ضمو٠ٌ ثٌؾَثةٟ ٚػجهر ِج صىْٛ ِغجٌٝ ثٌؼٌثةخ ثٌّمًٌر ػٍٝ ثٌضجؽٌ ف١ظ فٟ فجٌز ثٔؼوثِٙج فئْ ِظجٌـ ثٌؼٌثةخ صٍؾؤ ٌٍ

 ف١ٗ ٚ٘ٛ ِج ٠ىْٛ فٟ غ١ٌ ِظٍقز ثٌضجؽٌ .

 ِٓ ثّضمٌثء ٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠ضذ١ٓ أْ ثٌضجؽٌ ٍِضََ دّْه: أٔٛثع ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز :-ح

ثلضٌثع ٞ ٠ْؾً ف١ٗ ثٌضجؽٌ ؽ١ّغ ػ١ٍّجصٗ ثٌضؾج٠ًز ٚثٌّج١ٌز ٠ِٛج د١َٛ ِٓ د١غ ٚشٌثء ٚيٚ٘ٛ ثٌهفضٌ ث١ِٛ١ٌز : -1

 ٚهفغ ٚلذغ ٚثّضالَ ِٓ دؼجةغ ٚغ١ٌ٘ج .
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ٚثػقج ِٚفظال دق١ظ ٠ؼطٟ ٌّٓ ثؽٍغ ػ١ٍٗ طًٛر ّجدمز ٌق١جر ثٌضجؽٌ ث١ِٛ١ٌز ٚفٟ فجٌز  ث ثٌم١وي٠ٚؾخ أْ ٠ىْٛ ٘

وغٌر ثٌؼ١ٍّجس ثٌضؾج٠ًز وجٌّشج٠ًغ ثٌؼنّز ٠ْضقْٓ ٌٍضجؽٌ ثالّضؼجٔز دّْه هفجصٌ ١ِٛ٠ز ِْجػور إلعذجس صفجط١ً 

ّنضٍفز ِٓ ثٌؼ١ٍّجس وؤْ ٠نظض هفضٌ ٌٍّشض٠ٌجس ٚآمٌ ٌٍّذ١ؼجس ٚعجٌظ ٌٍّظٌٚفجس ًٚثدغ ألًٚثق ثٌمذغ ثألٔٛثع ثٌ

, ٚ٘يث دوْٚ فجؽز إلػجهر صفجط١ً ٘يٖ ثٌؼ١ٍّجس فٟ هفضٌ ث١ِٛ١ٌز ثألطٍٟ دً ٠ىضفٟ دضم١١و إؽّجٌٟ ٌٙيٖ ثٌؼ١ٍّجس  ٚغ١ٌ٘ج

 فٟ فضٌثس ِٕضظّز وٌّر فٟ ثٌشٌٙ ِغال .

٘ٛ ثٌيٞ ٠م١و ف١ٗ ثٌضجؽٌ أطٛي ِشٌٚػٗ ِٓ أِٛثي عجدضز ِٕٚمٌٛز ٚفمٛق ٌوٜ ثٌغ١ٌ ٚويٌه ثٌنظَٛ , ٚ هفضٌ ثٌؾٌه :-2

ٞ ٌضذ١جْ ث١ٌَّث١ٔز ث٠ٌْٕٛز ثٌضٟ صؼطٟ ٕٛوّج ٠وْٚ ف١ٗ ِج ٠ىْٛ فٟ ِنجٍٔٗ ِٓ دؼجةغ ٟٚ٘ ثٌضٟ ٠شٍّٙج ثٌؾٌه ثٌْ

 ق.س.ػ . 10 ثٌّجهرفٛطٍز ٌٌٍّوَ ثٌّجٌٟ ٌٍضجؽٌ فٟ ٔٙج٠ز وً ّٕز ٚلو ٔظش ػ١ٍٗ 

٠ٚؼضذٌ ثٌوفض٠ٌٓ ثٌْجدم١ٓ إؽذج١٠ًٓ ِٕظٛص ػ١ٍّٙج لجٔٛٔج غ١ٌ أْ ؽذ١ؼز ثٌضؼجًِ ثٌضؾجًٞ لو صفٌع أٔٛثع أمٌٜ ِٓ 

  ثٌوفجصٌ ثالمض١ج٠ًز ثٌضٟ ٠ٌث٘ج صًْٙ ٌٗ أهثء ػ١ٍّجصٗ ثٌضؾج٠ًز دؤوغٌ ثٔضظجَ

٠ز ثٌضٟ ٠ٍضََ ثٌضجؽٌ دّْىٙج أٔٙج صؼو ١ٍّٚز إعذجس ِٓ د١ٓ ٚظجةف ثٌوفجصٌ ثٌضؾجً  هًٚ ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز فٟ ثإلعذجس : -ػ

فٟ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ٚلو ثػضذٌ ثٌّشٌع ثٌؾَثةٌٞ ػٍٝ غٌثً غ١ٌٖ ِٓ ثٌّشٌػ١ٓ ٘يٖ ثٌوفجصٌ و١ٍّٛز ٌإلعذجس فٟ 

 ثٌؼو٠و ِٓ ٔظٛطُٙ ٚثٌضٟ دجّضمٌثةٙج ْٔضنٍض ِٕٙج ػور شٌٚؽ ثػضّجهث ٌقؾ١ز فٟ ثإلعذجس ٚصضّغً ٘يٖ ثٌشٌٚؽ فٟ :

 ٌأْ صىْٛ ٘يٖ ثٌوفجصٌ ِٕضظّز ألْ طفز ثالٔضظجَ صىْذٙج ثٌؾو٠ز ٚصق١ّٙج ِٓ ثٌضالػخ ٚثٌغش , أِج ثٌوفجصٌ ثٌغ١

ِٕضظّز فال صىْٛ فٟ ثألطً فؾز فٟ ثإلعذجس غ١ٌ أٔٙج ٠ّىٓ ٌٍمجػٟ ثالّضؼجٔز دضٍه ثٌوفجصٌ ٌّؾٌه ثػضذجً٘ج 

لٌثةٓ صمٛٞ ػٕجطٌ إعذجس أمٌٜ وضمج٠ًٌ ثٌنذٌثء .

 ْٛأؽٌثف ثٌَٕثع صؾجًث إلعذجس ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز دٕجءث ػٍٝ أْ ثٌضؾجً ٚفوُ٘ ثٌٍَِّْٛ دّْه صٍه ثٌوفجصٌ أْ ٠ى

٠ٚىْٛ ىٌه دّمجًٔز هفجصٌ ثٌطٌف١ٓ ف١ظ ال ٠ؾو أ٠ز طؼٛدز ٌّج صضطجدك ثٌذ١جٔجس , أِج إىث ثمضٍفش فٍٍمجػٟ صمو٠ٌ 

ىٌه فْخ ِمضؼٝ ثٌقجٌز .

ِ ًٞطٍك دجٌْٕذز ٌىال ثٌطٌف١ٓ وقجٌز شٌثء صجؽٌ ثٌضؾَةز دؼجػز ِٓ صجؽٌ أْ ٠ىْٛ ثٌَٕثع ِضؼٍمج دؼًّ صؾج

ثٌؾٍّز ٚػ١ٍٗ ال ٠ؼضّو ثٌمجػٟ ػٍٝ ثٌوفجصٌ فٟ إعذجس َٔثع ِضؼٍك دضظٌف صؾجًٞ ِم١و د١ٓ صجؽ٠ٌٓ ٠شٌؽ 

ثٌىضجدز وؼمو ثٌشٌوز ِغال .

 فجالس ثّضؼّجي ثٌوفجصٌ فٟ ثإلعذجس : 

 ٚصنضٍف فْخ ثٌفٌػ١جس ثٌضج١ٌز : 

I.ٌمو أػطٝ ثٌّشٌع ثٌقك ٌىً صجؽٌ أْ ٠ْضٕو إٌٝ هفجصٌٖ الّضنالص ه١ًٌ ٌٕفْٗ ٠ؤوو  ثٌضجؽٌ ػو ثٌغ١ٌ : إهػجء

 ِج ٠وػ١ٗ ػو ثٌغ١ٌ ٚ٘يث ثألم١ٌ لو ٠ىْٛ صجؽٌث أٚ ِو١ٔج .

: ٌٕٚ٘ج ٠ىْٛ ؽٌفٟ ثٌَٕثع صؾجًث فٛي ػًّ صؾجًٞ فّٓ ثٌّفٌٚع أْ ىٌه ثٌؼًّ لو ل١ّو فٟ  ثهػجء ثٌضجؽٌ ػو صجؽ

وً ِّٕٙج ٚػ١ٍٗ ٠ىْٛ ٌٍّقىّز أْ صضني ِٓ ٘يٖ ثٌوفجصٌ ه١ٌال وجِال ػٍٝ فك أفوّ٘ج ػٍٝ ث٢مٌ إى ٠ْضط١غ هفجصٌ 

ثٌمجػٟ أْ ٠ؼجٟ٘ د١ٓ هفجصٌ ثٌضجؽ٠ٌٓ ٠ٚمجًْ د١ّٕٙج فضٝ ٠ظً إٌٝ ه١ًٌ وجًِ صؤ٠وٖ هفجصٌ ثٌنظ١ّٓ , ٠ٚفضٌع 

ِج إىث وجْ أفوث ثٌوفض٠ٌٓ ِٕضظُ ٚث٢مٌ غ١ٌ ِٕضظُ ِٓ ثٔضظجَ ثٌوفض٠ٌٓ ثٔضظجِج وجِال فضٝ ٠ؼضّو ػ١ٍُٙ ثٌمجػٟ , أ

ؽجٍ ٌٍّقىّز صٌؽ١ـ طفز ثالٔضظجَ , أِج إىث وجْ والّ٘ج غ١ٌ ِٕضظُ فال ٠ضني أٞ ِّٕٙج طفز ثٌٌؽقجْ ٚػ١ٍٗ ال صؼضّو 

ػ١ٍُٙ ثٌّقىّز ٚصطٍخ أهٌز أمٌٜ ف١ظ ال صضؼوٜ صٍه ثٌوفجصٌ وْٛ ثٌمٌثةٓ ػٍٝ طقز ثألهٌز ثٌؾو٠ور .

ق.َ ٚثٌضٟ ٠ضؼـ ِٕٙج أْ ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز ١ٌْش ٌو٠ٙج  330ثٌّجهر ٔظش ػٍٝ ىٌه جؽٌ ػو غ١ٌ ثٌضجؽٌ : إهػجء ثٌض

أ٠ز فؾ١ز ف١ّج ٠وػ١ٗ ثٌضجؽٌ ػو ثألشنجص ثٌّو١١ٔٓ ٠ْٚضٕو ىٌه إٌٝ أٔٗ ٌٛ أؽ١َ ىٌه ٌشؾغ ثٌضؾجً ػٍٝ أْ ٠م١وٚث 

ثّضغٕٝ ِٓ ٘يٖ ثٌمجػور ِج ٠ضؼٍك دجٌذ١جٔجس فٟ هفجصٌُ٘ فمٛلج ػٍٝ ثٌغ١ٌ هْٚ ٚؽٗ فك , غ١ٌ أْ ٔض ثٌّجهر 

ثٌّوٚٔز فٟ ثٌوفجصٌ.

إىث وجْ ِقً ثالٌضَثَ ػذجًر ػٓ ص٠ًٛوثس أٞ دؼجةغ لجَ دض٠ًٛو٘ج ثٌضجؽٌ ثٌّؤٟ ٌشنض ِؤٟ ػٍٝ أْ صىْٛ ل١ّز 

ًٚه فٟ ثٌوفجصٌ  ثألش١جء ثٌضٟ ًٚه٘ج ثٌضجؽٌ فٟ فوٚه ِج ٠ّىٓ إعذجصٗ دجٌذ١ٕز ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز إىث ثؽّؤٔش ثٌّقىّز ٌّج
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صؼ١ٓ ػ١ٍٙج صٛؽ١ٗ ث١ّ١ٌٓ ثٌّضّّز ألٞ ِٓ ثٌطٌف١ٓ فضٝ ٠ىضًّ ثٌو١ًٌ ثٌٛثًه فٟ ثٌوفجصٌ غ١ٌ أْ صٛؽ١ٗ ٘يٖ ث١ّ١ٌٓ 

 أٌِ ؽٛثٍٞ ٌٍمجػٟ ١ٌِٚ ٌٍنظَٛ أْ ٠ٛؽٖٙٛ أٚ ٠طٍذٛث ِٓ ثٌمجػٟ صٛؽ١ٙٗ .

II.  : ٌف١ٗٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ىْٛ هفضٌ ثٌضجؽٌ ه١ٌال لجؽإهػجء ثٌغ١ٌ ػو ثٌضجؽ ْ ّٚ ثٌّؼجٍِز دئًثهصٗ  ؼج ػوٖ ألٔٗ ه

. 02ق.َ فمٌر  330ثٌّجهر فٙٛ دّغجدز إلٌثً دٛؽٛه ٘يث ثالٌضَثَ فٟ ىِضٗ ٚ٘ٛ ِج ٔظش ػ١ٍٗ 

ٚثٌمجػور ثٌضٟ أصش دٙج ٘يٖ ثٌّجهر ٟ٘ أْ ثٌذ١جٔجس ثٌٛثًهر فٟ هفضٌ ثٌضجؽٌ ٟ٘ دّغجدز إلٌثً ِىضٛح ِغ فىٌر ػوَ ؽٛثٍ 

٠ْضط١غ ثٌّضّْه دٙيٖ ثٌوفجصٌ أْ ٠ؤمي ِٕٙج ِج ٠ىْٛ ٌظجٌقٗ ٠ْٚضذؼو ِج ٌُ ٠وّػُ هػٛثُ٘ ,  صؾَةز ٘يث ثإللٌثً إى ال

ٚصطذ١مج ٌيٌه إىث أعذش ثٌضجؽٌ فٟ هفجصٌٖ أٔٗ دجع ٌشنض ِج ٍّؼز ِؼ١ٕز ٚأٔٗ ٌُ ٠ضٍمٝ عّٕٙج فال ٠ؾٍٛ ٌٍّشضٌٞ 

 ء دجٌغّٓ .ثالفضؾجػ ف١ّج صؼّٕضٗ ِٓ ٚلٛع ثٌذ١غ فٟ ثٌٛلش ثٌيٞ ٠ٕىٌ ف١ٗ ػوَ ثٌٛفج

 ؽٌق ثٌٌؽٛع ٌٍوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز : 

ثٌضمو٠ُ دجّضمٌثء ٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ ٠ضذ١ٓ أْ ٕ٘جن ؽ٠ٌمض١ٓ ٌٍؼٛهر إٌٝ ثٌوفجصٌ ثٌضؾج٠ًز وّٛجةً ٌإلعذجس ّٚ٘ج 

 ٚثٌٌؽٛع :

ع هْٚ أْ ٚ٘ٛ أْ صؤٌِ ثٌّقىّز ِٓ ثٌضجؽٌ أْ ٠ؼٌع ػ١ٍٙج هفجصٌٖ ٌضؤمي ِٕٙج ثٌو١ًٌ ثٌيٞ ٠ؤ٠و ثٌَٕث ثٌضمو٠ُ :-أ

٠ْضٛؽخ ىٌه صنٍّٟ ثٌضجؽٌ ػٓ هفجصٌٖ ٌٍّقىّز أٚ ثٌنظُ دً ٠ىفٟ أْ ٠ؼٌػٙج ػ١ٍٙج دقؼًٖٛ ٚصقش ًلجدضٗ فضٝ ال 

 ق.س.ػ . 16ثٌّجهر  ثٌغ١ٌ ٚ٘ٛ ِج ٠ّىٓ أْ ٠ٍقك ػًٌث دضؾجًصٗ إٌٝصضٌْح أٌّثًٖ 

١ْضنٌػ ِٕٙج ثٌو١ًٌ ثٌّؤ٠و ٌوػٛثٖ , ٚ٘ٛ أْ صؤٌِ ثٌّقىّز دؤْ ٠ضنٍّٝ ػٓ هفجصٌٖ ٌٍنظُ ٌ:   ) ثٌٌؽٛع ( ثالؽالع-ح

ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ػّو ثٌّشٌع إٌٝ ثٌضؼ١١ك فٟ ِؾجي ثٌٍؾٛء إٌٝ ٘يٖ ثٌط٠ٌمز فّج٠ز ألٌّثً ثٌضجؽٌ , ٚلو فظٌصٙج 

 ق.س فٟ لؼج٠ج ثإلًط ٚلّْز ثٌشٌوز ٚفٟ فجٌز ثإلفالُ . 15ثٌّجهر 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


