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 جٚالةقس جٟٚحٌٚس ٚؾٟهٌس ص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌر ٪جٚضأ٧ٌٜ

 جنضٟحو ٞؾٛٓ جالوجٌز

( 6جٚهٟٜ ٍَ جالؽضٟحم ٠ٌْ )ص٠ جنضٟحو جٚالةقس جٟٚحٌٚس دؾٟهٌس ص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌر ٪جٚضأ٧ٌٜ ٫ّْٚ 

٦02/6/0201ٝ ج٫ٟٚجَٔ 02/11/1440دضحًٌه   
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:ٙ ٜ جأل٪ ط  جُٚ

ًٌِ س ٪صهح ٝ نٞح ٗح  أف

 

 صٍْي أفٗحٝ ٥ً٧ جٚالةقس نٛى ؽٌٟو جألنٟحٙ جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس ٪ٍَ٪ن٩ جٚضحدهس ٩ٚ. ( :1ٞحوز)

ًٓطى دحٚهذحٌجش ٪جألُٚحف جٚضحٌٚس أ٢ٟح ٪ٌوش ٍَ ٥ً٧ جٚالةقس جٟٚهح٢ٍ ج٫ٟٚغقس أٞحٝ ٖٜ ٨٣ٞح  ( :0ٞحوز)

 نٛى ج٣ٚق٫ جٚضحٍٚ:

 ج٫َٚجٌز : ٪َجٌز ج٫ٟٚجٌو جٚذشًٍس ٪جٚض٣ٌٟس جالؽضٟحنٌس  . ( أ

( 61خ( ج٣ٚكحٝ ٢كحٝ جٚؾٟهٌحش ٪جٟٚإّْحش جأل٧ٌٛس جٚطحوٌز دٍٓجٌ ٞؾٛٓ ج٫ٌَٚجء ٠ٌْ ) ( خ

 ٧ـ19/20/1407( ٪صحًٌه 8جٟٚطحوّ ن٩ٌٛ دح٫ٍّٟٚٝ جٍٟٚٛٗ ٠ٌْ )ٝ/ ٧ـ18/20/1407٪صحًٌه

ؼ( جٚالةقس جٚض٣ًًٌُس ٣ٛٚكحٝ: جٚالةقس جٚض٣ًًٌُس ٣ٚكحٝ جٚؾٟهٌحش ٪جٟٚإّْحش جأل٧ٌٛس جٚطحوٌز دٍٓجٌ 

 ٧ـ11/6/1407( ٪صحًٌه 70709٪ًٍَ جٚهٟٜ ٪جٚض٣ٌٟس جالؽضٟحنٌس ٠ٌْ )

 ر ٪جٚضأ٧ٌٜ ٫ّْٚ جٚهٟٜص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌو( جٚؾٟهٌس : ؽٟهٌس 

 ص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌر ٪جٚضأ٧ٌٜ ٫ّْٚ جٚه٧ٜٟـ( جٟٚؾٛٓ : ٞؾٛٓ ئوجٌز ؽٟهٌس 

 "ص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌر ٪جٚضأ٧ٌٜ ٫ّْٚ جٚهٟٜ ٪( جٍٚةٌٓ: ٌةٌٓ ٞؾٛٓ جإلوجٌز ٚؾٟهٌس 

 "جٚهٟٜ  ص٤ٌٟٗ جٌٚٓحوجش ٚٛضىًٌر ٪جٚضأ٧ٌٜ ٫َّْٚ( جٟٚىًٍ جٚض٣ًٌُي : جٟٚىًٍ جٚض٣ًٌُي ٚؾٟهٌس 

 ـ( جإلوجٌز جٟٚحٌٚس : ئوجٌز جٚشإ٪١ جٟٚحٌٚس دحٚؾٟهٌس.
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صؿذٔ أ٢كٟس ٪َجٌز ج٫ٟٚجو جٚذشًٍس ٪ جٚض٣ٌٟس جالؽضٟحنٌس ٪٫ٚجةق٨ح يجش جٚهالْس ٪جٍٚٓجٌجش  ( :0ٞحوز )

ج٫َٚجًٌس جٚطحوٌز ص٣ًًٌُج ٨ٚح ٖٜ ٍَ دحد٩ ٪ًٖٚ٘ جٚالةقس جألّحٌّس ٚٛؾٟهٌس ٪ٍْجٌجش ٞؾٛٓ ئوجٌز جٚؾٟهٌس 

 ٌٟح ٠ٚ ًٍو دشأ٩٢ ٢ظ ٌَٟح ّذٔ أ٪ ٠ٚ ًٍو دشأ٩٢ ٢ظ ٍَ ٥ً٧ جٚالةقس .َ
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:ٍ ٚغح٢ ٜ ج ط  جُٚ

س ٌّذ قح ٌٚس ٪جٟٚ ٟح ّحش ٚج ٌح  جْٚ

 

: صقىو ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس دأع٣ٍ نشٍ ش٨ًٍج صذىأ ٤ٞ ٣ًحًٍ ٤ٞ ٖٜ نحٝ ٪ص٣ض٨ٍ ٍَ آمٍ ٫ًٝ ٤ٞ  (4ٞحوز )

 ش٨ٍ وًْٟذٍ ٤ٞ يٚ٘ جٚهحٝ.

صضٌٓى جٚؾٟهٌس دحٟٚهحًٌٍ جٟٚقحّذٌس جٚطحوٌز ٤ٞ ج٨ٌٚتس جْٚه٫وًس ٟٚٛقحّذ٤ٌ جٚٓح٤ٌٌ٢٫٢  ( :5ٞحوز )

 ( ٤ٞ جٚالةقس جٚض٣ًًٌُس ٣ٛٚكحٝ.06٪دح٣ٟٚحيؼ ٪جٚضٓحًٌٍ جٟٚقحّذٌس جٚضٍ صطى٧ٌح ج٫َٚجٌز ٖٟح ؽحء ٍَ جٟٚحوز )

ٟس ٚٛهٟٜ دحٚؾٟهٌس ،ًُٛٝ ٞو نىٝ جإلمالٙ دذ٫٣و ج٫ٛٚجةك جٟٚحٌٚس ٪أي ٫ٚجةك ٪أوٚس أم٬ٍ ٣ٞك ( :6ٞحوز)

 ٫ٞجَٓس ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ ٌَٟح ًٍٛ:

 ئدٍجٝ ٍْ٪ع ٞو جٚذ٫٣ٕ أ٪ ٞو جألٍَجو ٪َٔ جٚػ٫جدـ جٚشٍنٌس. - أ

-جإلؽحٌ-ج٤٧ٍٚ-ئدٍجٝ جٚه٫ٓو جٚضٍ صٍصر جٚضُجٞحش نٛى جٚؾٟهٌس ألٖغٍ ٤ٞ ٣ّس ٞحٌٚس )ن٫ٓو ص٫ًٌى - خ

 ...ئٚه(.

 جٚضطحٚك أ٪ جٚض٣حَٙ أ٪ َْه جٚه٫ٓو. -ؼ

 ئ٢شحء أ٪ صشًٌٜ أي ٞشٍ٪م جّضغٟحٌي ؽىًى. -و

 دٌو أي أضٜ ٤ٞ جألض٫ٙ جٚغحدضس ٚٛؾٟهٌس. -٧ـ

 صهىًٜ ٢ك٠ جٍٚ٪جصر أ٪ جٚق٫جَُ ٫ْ٣ٟٚدٍ جٚؾٟهٌس. -٪

 صهىًٜ جٚطالفٌحش جٟٚحٌٚس. -َ

 ًطىٌ جٍٚةٌٓ صهح٠ٌٞ صضػ٤ٟ نٛى جألْٜ ٞح ًٍٛ: ( :7ٞحوز )

 ٢ٟحيؼ ٤ٞ جٚض٫ٌْهحش جٟٚهضٟىز. - أ

 إلغحَس أ٪ جٚقًٍ ٍَ جنضٟحو جٚض٫ٌْهحش ج٣ٚٓىًس جٚىجمٌٛس ٞو دٌح١ صحًٌه ًٍّح٨٢ح.جٚضهىًالش دح - خ

 فى٪و جٟٚذحٌٚ ج٣ٚٓىًس ٚٛض٫ٌْهحش ٪جٚضٍ ًقىو٧ح وٌٜٚ ص٫ًُؼ جٚطالفٌحش ٪ٞح ًضذه٩ ٤ٞ ٍْجٌجش. -ؼ

ًُٛٝ أ١  ( ٤ٞ ٥ً٧ جٚالةقس ،11ٞو نىٝ جإلمالٙ د٣ك٠ جٍْٚحدس جٚىجمٌٛس ٪ٞح صشضٟٜ ن٩ٌٛ جٟٚحو٥ ) ( :8ٞحوز )

صض٠ ٍٞجؽهس ؽٌٟو  جٚهٌٟٛحش جٟٚحٌٚس ْذٜ جٚطٍٍ ٫ّجء ٖح١ جٚطٍٍ د٫ٟؽر شٌٗحش أ٪ ٢ٓىًج أ٪ ٤ٞ مالٙ 

ِٛ أ٪ جٚه٨ى جْٟٚضىًٟس أ٪ جٟٚإْض٩. ُْ  جٚ
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 ٨ٞحٝ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس دحٚؾٟهٌس

 

ٞو نىٝ جإلمالٙ دطالفٌحش ٪ ْٞإ٪ٌٚحش ٞؾٛٓ جإلوجٌز ٪جٟٚىًٍ جٚض٣ًٌُي ١٫ًٗ ٞىًٍ  ( :9ٞحوز)

 جٟٚحٌٚس ْٞإ٪اًل ن٤ ؽٌٟو شإ٪١ جٚؾٟهٌس جٟٚحٌٚس، ٪ال ٌّٟح:

 ص٣ًٌُ ٪ٍٞجْذس أفٗحٝ جٚالةقس جٟٚحٌٚس ٪جٍٚٓجٌجش جٚض٣ًًٌُس ٨ٚح. - أ

٪ًٖٚ٘ جٚؾٍو جُٟٚحؽث د٤ٌ جصنحي ئؽٍجءجش جٚؾٍو ج٫٣ْٚي ٚٛنُجة٤ جٍٚةٌٌْس ٪جٍُٚنٌس ٍَ ٫ٞنى٥   - خ

 ٪ْط ٪آمٍ ٪٩ٚ ّٛؿس ص٫ًُؼ ٤ٞ ًذحشٍ ئؽٍجء جٚؾٍو ٢ٌحدس ن٩٣ و٪١ أ١ ًنٜ يٚ٘ دْٟإ٪ٌٚض٩.

ئؽٍجء جٚؾٍو ٢طِ ج٫٣ْٚي ٚٗحَس جألض٫ٙ جٚغحدضس ٚٛؾٟهٌس ٪ٞؿحدٓض٨ح نٛى ّؾالش جألض٫ٙ جٚغحدضس  -ؼ

 ٚٛؾٟهٌس.

 

يجش جٚهالْس ئنىجو أوٚس ٚإلؽٍجءجش جٟٚحٌٚس  ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس دحٚضهح٪١ ٞو جإلوجٌجش ( :12ٞحوز )

٪جٚهٟٜ نٛى صؿ٧ًٍ٫ح دشٜٗ ْٞضٍٟ ٪َٔ جأل٢كٟس ٪ج٫ٛٚجةك جْٚحًٌس ٪دٟح ًقٓٔ ُٖحءز ٪َحنٌٛس ٍَ 

 جألوجء جٟٚحٍٚ ٪جنضٟحو٧ح ٤ٞ جٍٚةٌٓ.

 

: ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٪غو ٢كحٝ ٞحٍٚ ٞقحّذٍ ٞالة٠ ٚٛؾٟهٌس ٪جٚهٟٜ نٛى صؿذ٩ٌٓ ٪َٔ  (11ٞحوز )

طط ن٩ٌٛ جأل٢كٟس جٚضشًٍهٌس ٪ج٫ٛٚجةك ج٣ٟٚكٟس ألنٟحٙ جٚؾٟهٌحش  دٟح ٨ٌَح ٥ً٧ جٚالةقس ٪٪َٔ ٞح ٢

 جٚهٍٍ جٟٚقحّذٍ.

 

ٟٚىًٍ جٟٚحٌٚس أ١ ًْضه٤ٌ دأضقحخ جٚنذٍز ٤ٞ جٟٚإّْحش ج٣ٌُٚس ٪جٟٚٗحصر جالّضشحًٌس  ( :10ٞحوز)

 جٟٚضنططس ٪ي٧ٌٍح ٍَ ص٣ك٠ٌ أنٟحٙ ئوجٌص٩ ٪٤ٞ يٚ٘:

 ٓىًًٍس ٚٛؾٟهٌس.ئنىجو ج٫ٟٚج٢َس جٚض - أ

 ئنىجو وٌجّحش جٚؾى٪٬ ٟٚٛشحًٌو جالّضغٟحًٌس ٚٛؾٟهٌس. - خ
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 ئنىجو ٪صؿ٫ًٍ ئؽٍجءجش جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ٪٢ك٨ٟح جآلٌٚس. -ؼ

: ٟٚىًٍ  جٟٚحٌٚس صٍشٌك ٤ٞ ًٍج٥ ٣ٞحّذًح ْٟٚحنىص٩ ٍَ أوجء أنٟح٩ٚ ٪٤ٗٚ ال ًذحشٍ يٚ٘ ئال  (10ٞحوز)

 دهى ٫ٞجَٓس جٟٚؾٛٓ.

 

٫ًٓٝ ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ دضه٤ٌٌ ٞقحّر أ٪ أٖغٍ ٚٛؾٟهٌس صقط ئشٍجٍ ٞىًٍ  ( :14ٞحوز )

جٟٚحٌٚس ًض٫ٚى جٌٚٓحٝ دحألنٟحٙ جٟٚحٌٚس جٟٚقحّذٌس ٤ٞ صْؾٌٜ ٍَ جٚىَحصٍ جٟٚحٌٚس ٪صٍضٌى٧ح ، ٪ئنىجو 

 جٚضٓحًٌٍ جٚى٪ًٌس ٪ج٫٣ًْٚس ٪يٌٍ يٚ٘ ٟٞح صضؿٛذ٩ ؾذٌهس أنٟحٙ جٟٚقحّذس.

 

ٌٟو جٚىَحصٍ ٪جْٚؾالش ٪جْٟٚض٣ىجش جٟٚقحّذٌس ٚٛؾٟهٌس ٍَ ٧ٍٓٞح ٪صنط صقُل ؽ ( :15ٞحوز )

 ْٞإ٪ٌٚس ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٪٫ٞق٩ٌُ.

 

: ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٞو ٫ٞق٩ٌُ ئنىجو ٞشٍ٪م جٌُٟٚج٢ٌس جٚضٓىًًٍس ٚٛؾٟهٌس دحٚضهح٪١ ٞو  (16ٞحوز )

 ٌز.ٖحَس ج٫ٚفىجش جإلوجًٌس جألم٬ٍ ٍَ جٚؾٟهٌس، ٪يٚ٘ ٪َٔ صهٌٟٛحش ٞؾٛٓ جإلوج

 

نٛى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٪٫ٞق٩ٌُ ص٨ٌْٜ ٨ٞحٝ جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ جٟٚهضٟى ٤ٞ ٞؾٛٓ جإلوجٌز  ( :17ٞحوز )

 ٪صٓى٠ً ٖحَس جٚذٌح٢حش ٪جٟٚه٫ٛٞحش جٚضٍ صضؿٛذ٨ح ٨ٞحٝ ن٩ٟٛ ٍَ ٍٞجؽهس ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس.
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 جٚضْؾٌٜ جٟٚقحّذٍ:

 ( : 18ٞحوز)

نٛى أّحِ جٚضُٗٛس جٚضحًٌنٌس ، ٪ٌْى جإلًٍجوجش ٪ج٣ُٚٓحش ًض٠ صْؾٌٜ أض٫ٙ ٪مط٫ٝ جٚؾٟهٌس  - أ

 ٪ًَٓح ٟٚذىأ جالّضقٓحّ.

صْؾٌٜ فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪ًَٓح ٚؿًٍٓس جٌٚٓى جُٟٚو٪ؼ ٍَ غ٫ء ج٫ٓٚجنى ٪جألنٍجٍ جٟٚقحّذٌس  - خ

 جٟٚضهحٌٍ ن٨ٌٛح.

 صُضك فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪ًَٓح ٟٚح ًٍو ٍَ وٌٜٚ جٚقْحدحش. -ؼ

 ٌس ٤ٞ ٪جْو ْٞض٣ىجش ٞهضٟىز ٤ٞ جألشنحص ي٪ي ضالفٌس جالنضٟحو. ًض٠ صْؾٌٜ ج٫ٌٓٚو جٟٚقحّذ -و

 صض٠ جإلؽٍجءجش جٟٚقحّذٌس ٚهٌٟٛحش جٚؾٟهٌس دحّضنىجٝ جٚقحّر جآلٍٚ ٍَ ٍٞٓ جٚؾٟهٌس. -٧ـ

 

 جألض٫ٙ جٚغحدضس

 ( :19ٞحوز )

 صْؾٌٜ جألضٜ جٚغحدضس دضُٗٛض٨ح جٚضحًٌنٌس ٞضػ٩٣ٟ ٖحَس جٚضٗحٌِٚ جٚالَٞس جٟٚضٗذىز ٚؾهٜ جألضٜ - أ

 ضحٚقًح ٚٛضشًٌٜ.

 صك٨ٍ جألض٫ٙ جٚغحدضس دح٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس دضُٗٛض٨ح جٚضحًٌنٌس ٞنط٫ًٞح ٨٣ٞح ٞؾٟو جإل٧الٕ جٟٚضٍج٠ٖ. - خ
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ُصْض٨ٛ٘ جألض٫ٙ جٚغحدضس داصذحم ؾًٍٓس جْٚٓـ جٚغحدط ٪ًَٓح ٣ْٛٚر جٟٚت٫ًس جٚضٍ ًهى٧ح ٞىًٍ جٟٚحٌٚس  -ؼ

دضس جٚطحوٌز ن٤ ٞطٛقس جُٖٚحز أ٪ أي ؽ٨س ٪ٌٍّشى ٍَ ئنىجو٧ح دح٣ْٚر جٟٚت٫ًس إل٧الٕ جألض٫ٙ جٚغح

 نحٞس أم٬ٍ صطىٌ ٞغٜ ٥ً٧ ج٣ْٚر ٪٧ًٍٓح ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪ جٍٚةٌٓ.

ئصذحم ٌّحّس ٚٛضٌُٟ د٤ٌ جٟٚطحًٌِ جٍٚأّٟحٌٚس ٪جإلٌجوًس دحنضذحٌ جأل٪ٚى ٧ٍ جٚضٍ ص١٫ٗ يٌٍ ٞضٌٍٗز  -و

 ٪صؿٌٜ جٚهٍٟ جإل٢ضحؽٍ ٪جالْضطحوي ٚألضٜ.

 

 

 

 جٟٚنُ٪١

 

: ٠ًٌٓ جٟٚنُ٪١ جْٚٛهٍ ٪ًَٓح ْٚهٍ جٚضُٗٛس أ٪ ج٫ّْٚ أ٨ًٟح أْٜ ٪ًقىو ّهٍ جٚضُٗٛس نٛى  (02ٞحوز )

 أّحِ ج٫ٚجٌو أ٪اًل ضحوٌ أ٪اًل.

 

 ٠ًٌٓ جٟٚنُ٪١ ٤ٞ جٚضذٍنحش جٚه٣ٌٌس ٪ًَٓح ْٚهٍ ج٫ّْٚ ٪ًهى أفى ٫ٞجٌو جٚؾٟهٌس. (01ٞحوز )

 

 ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس

هٌس ٪ًَٓح ٟٚٛهحًٌٍ جٚطحوٌز ٤ٞ ج٨ٌٚتس جْٚه٫وًس ٟٚٛقحّذ٤ٌ ًض٠ ئنىجو ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟ ( :00ٞحوز)

 جٚٓح٤ٌٌ٢٫٢.
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ػ: ٚغٚح ٜ ج ط  جُٚ

ًٌس ى٪ ٍ ٚج ًٌ ٓح ٚض ٌٞس ٪ج نضح ٫جة٠ ٚج ْحدحش ٪جٓٚ ق  ٚج

 

 جٚقْحدحش جٚنضحٌٞس

ًض٫ٚى جٍٚةٌٓ ئضىجٌ جٚضهٌٟٛحش ج٫ٚجؽر جصذحن٨ح إلُْحٙ جٚقْحدحش ٍَ ٫ٞنى أْطح٥ مٟٓ نشٍ ( :00ٞحوز)

 ٨٢حًس جٚهحٝ جٟٚحٍٚ.٫ًًٞح ْذٜ 

 

ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٨ٟٞس جإلشٍجٍ نٛى ئنىجو ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ٪ٍَٞٓحص٨ح ٪صٓى٨ًٟح ٟٚٛىًٍ ( : 04ٞحوز )

 جٚض٣ًٌُي ٚهٍغ٨ح نٛى جٟٚؾٛٓ.

 جٚضٓحًٌٍ جٚى٪ًٌس

 (:05ٞحوز )

جٚضٓحًٌٍ جٟٚحٌٚس جٚش٨ًٍس ٪جٍٚدو ٫٣ًّس ٪جٚضأٖى ٤ٞ ضقس  ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٍٞجؽهس ٪ئنضٟحو - أ

جٚذٌح٢حش جٟٚىٌؽس ٨ٌَح ٪ٞؿحدٓض٨ح ٫ٟٛٚج٢َس جٟٚهضٟىز ٤ٞ ٞؾٛٓ جإلوجٌز ٪نٍغ٨ح نٛى جٚؾ٨حش 

 جإلوجًٌس جٟٚهىز ٤ٞ أؽ٨ٛح ٍَ ج٫ٟٚجنٌى جٟٚقىوز ًٚٚ٘.

َس جٟٚه٫ٛٞحش ٪جٚذٌح٢حش ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ئنىجو ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس جٍٚدو ٫٣ًّس ٪صٓى٨ًٟح ٞو ٖح - خ

جٚضٍ ًؿٛذ٨ح ٍٞجْر جٚقْحدحش )جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ( ٪جًٚي ٫ًٓٝ دى٪٥ٌ دحُٚقظ جٟٚقى٪و ٪ًَٓح 

 ٟٚهحًٌٍ جٟٚقحّذٌس.

ًض٫ٚى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس صقٌٜٛ جٚذٌح٢حش ج٫ٚجٌوز ٍَ ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس دحّضنىجٝ أّحٌٚر جٚضقٌٜٛ جٟٚحٍٚ  -ؼ

 ج جٚضقٌٜٛ ٪ٞى٫ٚالص٩ ٍٚٛةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٣ًٌذ٩.جٟٚضهحٌٍ ن٨ٌٛح ٪ٌَو صًٍٍٓ د٣ضحةؿ ٧ً
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ًٌ دض٫ًُؼ ٨ٞحٝ ٪٪جؽذحش ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ج٫ًٌٖٟٚز ٍَ  -و ٍَ فحٙ يٌحخ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ًطىٌ جٍٚةٌٓ ٍْج

 ٧ًج جُٚطٜ ٤ٟٚ ١٫ًٗ أ٧اًل ًٚٚ٘.

 

ص٣ك٠ٌ فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪ًَٓح ٟٚح صٓػٍ د٩ ٫ْجنى ٪٢ك٠ ٪أفٗحٝ جٟٚهحًٌٍ جٟٚقحّذٌس  ( :06ٞحوز)

جٚؾٟهٌس ٞؾ٫ٟنس جٚىَحصٍ ٪جْٚؾالش ٪جٟٚؿذ٫نحش جٚالَٞس ٚضؿذٌٔ ج٣ٚكحٝ ٪يٚ٘ و٪١ ٪صْٟ٘ 

 جإلمالٙ داْٞحٕ جٚىَحصٍ جٚٓح٢٫٢ٌس جٚضٍ صؿٛذ٨ح ج٫ٓٚج٤ٌ٢ دحٟٟٚٛٗس جٚهٍدٌس جْٚه٫وًس.

 

ًض٠ جٌٚٓى دحٚىَحصٍ أ٪ دحٚقحّر جآلٍٚ أ٪اًل دأ٪ٙ ٤ٞ ٪جْو جْٟٚض٣ىجش جٟٚهضٟىز ٤ٞ  ( :07ٞحوز )

غٍ٪ٌز فُل جْٟٚض٣ىجش جٟٚإًىز ٫ٌٓٛٚو ص٤ٟٗ ٤ٞ جٍٚؽ٫م ئ٨ٌٚح ٪ًؾر ص٠ٌْٓ جٚهٟٜ  جٟٚنضط٤ٌ ٞو

دحإلوجٌز جٟٚحٌٚس دٟح ًضُٔ ٢ك٠ جٍْٚحدس جٚىجمٌٛس ٪١٫ًٗ يٚ٘ صقط ْٞإ٪ٌٚس ٪ئشٍجٍ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس أ٪ 

 ٤ٞ ٣ًٌذ٩.

هٌٛس ٞٓح٢ًٌح صهى جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ٖٜ ش٨ٍ صًًٍٍٓج ص٫غك ٩ٌَ ج٫ٟٚجٌو ٪جالّضنىجٞحش جُٚ ( :08ٞحوز )

 دحنضٟحوجش ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس جٟٚهضٟىز ٪أي صٓحًٌٍ أم٬ٍ ًؿٛذ٨ح ٞؾٛٓ جإلوجٌز.

 

 -صهى جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ٨٢حًس ٖٜ عالعس أش٨ٍ ٪ْذٜ ج٫ٌٚٝ جٚنحٞٓ ٤ٞ جٚش٨ٍ جٚضحٍٚ ٞح ًٍٛ: ( :09ٞحوز )

 ج٣ٚٓىي....(ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ن٤ جُٚضٍز جْٚحدٓس )جٍُٟٖٚ جٟٚحٍٚ ، ْحةٟس جٚضىَٔ  - أ

 ٖش٫ٍ صُطٌٌٛس دقٍٖس ٪أٌضىز جٚقْحدحش ٪جٚىَحصٍ جٚضقٌٌٛٛس أ٪ وَحصٍ جألّضحي جْٟٚحنىز. - خ

 

صهى جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ج٫٣ًْٚس ؾذًٓح ٫ٓٛٚجنى ٪جٟٚهحًٌٍ جٟٚقحّذٌس جٟٚضهحٌٍ  ( :02ٞحوز )

ال ًضهحٌع ٞو ج٫ٓٚج٤ٌ٢  ( ٤ٞ ٥ً٧ جٚالةقس ٪ٞح09٪ 05ن٨ٌٛح ٪ٍَ ج٫ٟٚجنى جٟٚقىوز ٍَ ج٫ٟٚجو )

 جْٚحًٌس نٛى أ١ ًٍجنٍ ٞح ًٍٛ:
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ْذٜ ئنىجو ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس دقٌػ صقٟٜ ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس دٗحَس ٞح  ئؽٍجء ٖحَس جٚض٫ًْحش جٚؾٍوًس - أ

ًنط٨ح ٤ٞ ٢ُٓحش ٪ئًٍجوجش ؾذًٓح ٟٚٛذحوب جٟٚقحّذٌس جٟٚضهحٌٍ ن٨ٌٛح ٪دقٌػ صك٨ٍ ج٫ٓٚجة٠ 

 جٟٚحٌٚس جٚنضحٌٞس ٢ضٌؾس أنٟحٙ جٚؾٟهٌس ٍَ ٨٢حًس ٥ً٧ جُٚضٍز.

 ٩ ٨ٌَح.صضػ٤ٟ فْحدحش جٚؾٟهٌس ٖٜ ٞح ص٣ظ ج٫ٓٚج٤ٌ٢ نٛى ٪ؽ٫د٩ ٪ئعذحص - خ

 ص٤ً٫ٗ جٟٚنططحش جٚٗحٌَس ٟٚٓحدٛس ؽٌٟو جالٚضُجٞحش ٪جْٟٚإ٪ٌٚحش. -ؼ
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ٍجدو: ٜ ٚج ط  جُٚ

ًٍس ىً ٚٓض ٢َس ج ٫ج  جٟٚ

 

ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٧ٍ جٚذ٢ٍحٞؿ جٟٚحٍٚ ج٫٣ْٚي ٚٛؾٟهٌس ٚضقٌٓٔ جأل٧ىجٍ جٚضٍ ٧ًٌٍٓح ٞؾٛٓ  ( :01ٞحوز)

ؿس جٚؾٟهٌس دٟح ًض٫جَٔ ٞو جّضٍجصٌؾٌحش جإلوجٌز ٪٧ٍ صضػ٤ٟ ؽٌٟو جالّضنىجٞحش ٪ج٫ٟٚجٌو أل٪ؽ٩ أ٢ش

 جٚؾٟهٌس .

 

 ص٨ىٍ ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ئٚى ٞح ًٍٛ: ( :00ٞحوز )

 ٪غو مؿس نٟٜ ٣ٞكٟس ٪ٞهىز نٛى أّحِ نٍٟٛ ْٞض٣ى ئٚى وٌجّحش ٪جْهٌس . - أ

 ص٫غٌك جأليٍجع جٟٚقىوز ٣ٚشحؽ جٚؾٟهٌس جْٟٚضٓذٌٛس.  - خ

 هًٍِ دضٛ٘ جٌْٚحّحش.ْٞحنىز ئوجٌز جٚؾٟهٌس نٛى ص٣ًٌُ ٌّحّحص٨ح ٪جٚض -ؼ

 أ١ ص١٫ٗ أوجز ٌٚٓحِ جألوجء جٍٚٗٛ ٍَ جٚؾٟهٌس. -و

أ١ ص١٫ٗ أوجز ٤ٞ أو٪جش جٍْٚحدس ٪جٚػذـ جٚىجمٍٛ ٪يٚ٘ ن٤ ؾًٍٔ جٟٚٓح٢ٌحش جْٟٚضٍٟز د٤ٌ  -٧ـ

 جألٌْحٝ جٟٚٓىٌز ٪جألٌْحٝ جُٚهٌٛس.

جٚالَٝ ص٥ٍَ٫ ْٚىجو  جْٟٚحنىز نٛى صٓىًٍ جفضٌحؽحش جٚؾٟهٌس ٤ٞ ٌأِ جٟٚحٙ جٚهحٜٞ ٪ٌٖٟس ج٣ٚٓى -٪

 جالٚضُجٞحش جٚى٪ًٌس أ٪اًل دأ٪ٙ.

 

ًطىٌ ٞؾٛٓ جإلوجٌز ٫٣ًًّح ٍْجٌ دضشٌٜٗ ٚؾ٣س إلنىجو ج٫ٟٚج٢َس دٍةحّس جٟٚىًٍ جٚض٣ًٌُي ٪ًٖٚ٘  ( :00ٞحوز )

 ئضىجٌ جٚضهٌٟٛحش ج٫ٚجؽر ئصذحن٨ح ن٣ى ئنىجو ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٪ًَٓح ٚألّٓ جٚضٍ صقٓٔ أ٧ىجٍ جٚؾٟهٌس.
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صهى ج٫ٟٚج٢َس نٛى أّحِ جٚضط٣ٌِ ج٫٣ٚنٍ أل٪ؽ٩ ٢شحؽ جٚؾٟهٌس ٪ًؾ٫َ أ١ صىٌؼ ٍَ ج٫ٟٚج٢َس  ( :04ٞحوز )

دهؼ جالنضٟحوجش دط٫ٌز ئؽٟحٌٚس و٪١ جٚضٌٓى دحٚض٠ٌْٓ ج٫ًٌٖٟٚ نٛى أ١ ًشٍـ ّذر يٚ٘ ٪ًض٠ صٓىًٍ 

 ج٫ٟٚج٢َس ٤ٞ ئٌجوجش ٪ٞطٍ٪َحش دحًٍٚحٙ جْٚه٫وي.

 

جٚؾٟهٌس ْذٜ دىء ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس دغالعس أش٨ٍ نٛى جألْٜ ٞشٍ٪نًح صهى ٖٜ ئوجٌز ٤ٞ ئوجٌجش  ( :05ٞحوز )

٫ٟٛٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ن٤ ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس جٚٓحوٞس ٞضػ٣ًٟح د٢ٍحٞؿ جٚهٟٜ د٨ح نٛى أ١ ًض٠ جال٢ض٨حء ٤ٞ جإلنىجو 

 ْذٜ ٨٢حًس ش٨ٍ أٖض٫دٍ ٤ٞ ٖٜ نحٝ.

 

ص٫ٓٝ جإلوجٌز جٟٚحٌٚس دضؾٌٟو جٚذٌح٢حش جٚنحضس دح٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٤ٞ جالًٍجوجش جٟٚنضُٛس نٛى أ١  ( :06ٞحوز )

ًض٠ ٍٞجؽهض٨ح ٪٪غه٨ح ٍَ ض٫ٌز ٞؾٟٛس ٪نٍغ٨ح نٛى ٚؾ٣س ئنىجو ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ْذٜ ٨٢حًس ش٨ٍ يي 

 جٚٓهىز ٤ٞ ٖٜ نحٝ.

ٚضٓىًٍجش جٟٚٓىٞس ٤ٞ جإلوجٌجش جٟٚنضُٛس ٪ًٖٚ٘ صض٫ٚى ٚؾ٣س ئنىجو ج٫ٟٚج٢َس ص٣ٌْٔ ٪صهىًٜ ج ( :07ٞحوز )

جٚىن٠ ج٣ٍُٚ ٚضٛ٘ جإلوجٌجش ئيج ُٚٝ جألٍٞ ع٠ صهى ٞشٍ٪نًح ٞضٗحٞاًل ٫ٟٛٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٪يٚ٘ ْذٜ ٨٢حًس 

 ج٣ٚطِ جأل٪ٙ ٤ٞ يي جٚٓهىز ٤ٞ ٖٜ نحٝ.

 

يحًض٩ جأل٪ٙ ٤ٞ يي  ًٍَو ٞشٍ٪م ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٤ٞ ٚؾ٣س ج٫ٟٚج٢َس ئٚى جٍٚةٌٓ ٍَ ٫ٞنى ( :08ٞحوز )

 جٚقؾس ٤ٞ جٚهحٝ ٢ُْس ٚهٍغ٩ نٛى ٞؾٛٓ جإلوجٌز النضٟحو٥ ٤َٞ ع٠ ٞطحوْض٩ ٤ٞ جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ.

 

دهى جنضٟحو ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٫ًٓٝ جٟٚىًٍ جٚض٣ًٌُي دادالى جإلوجٌجش جٟٚنضُٛس دحالنضٟحوجش  ( :09ٞحوز )

٧ح أ٪ ؾٛر جٚقط٫ٙ نٛى صؾح٪َ جالنضٟحوجش ٤ٞ أضقحخ جٌٍٟٚٓز ٨ٚح ٪صٛضُٝ صٛ٘ جإلوجٌجش دحٚض٣ًٌُ ٍَ فى٪و

 جٚطالفٌس ٍَ يٚ٘.
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ٍَ فحٚس صأمٍ ضى٪ٌ أ٪ صطىًٔ ج٫ٟٚج٢َس َا١ جإل٢ُحّ ٍَ ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس جٚؾىًىز ١٫ًٗ نٛى يٍجٌ  ( :42ٞحوز )

 جنضٟحوجش جٚطٍٍ ٍَ ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس جْٚحدٓس .

 

شٍز نٛى ٢شحؽ ٪أنٟحٙ جٚؾٟهٌس ٪صهى جإلوجٌجش جٟٚحٌٚس صهى ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٪ّٛس ٌْحدس ٞذح ( :41ٞحوز )

صًًٍٍٓج و٪ًًٌح ش٨ًًٍح ٍَ ج٫ٌٚٝ جٚنحٞٓ ٤ٞ جٚش٨ٍ جٚضحٍٚ ٫ٞغقًح د٩ ج٫ٟٚجٌو ٪جالّضنىجٞحش جُٚهٌٛس ٞٓح٢ًٌح 

دضٓىًٍجش ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس ٪جال٢قٍجَحش ٪ٞذٌٍجص٨ح ٪ؾٍّ نالؽ٨ح أ٪ جٚضًٛر ن٨ٌٛح ٪ٞى٬ ٞؿحدٓض٨ح 

 ٍ ٞو جٚذٍجٞؿ جٚضٍ د٣ٌط نٛى أّح٨ّح صٓىًٍجش ج٫ٟٚج٢َس ٪ٞشٍ٪م جٚض٣ذإ ٚذحٍْ جٚهحٝ.جٚض٣ًٌُ جُٚهٛ

 

 ص١٫ٗ ضالفٌس ج٫ٟٚجَٓس نٛى صؾح٪َ جالنضٟحوجش ٜٚٗ جْٟٚض٫ًحش جإلوجًٌس ٚٛؾٟهٌس ٖٟح ًٍٛ: (:40ٞحوز )

 %( ٍَ أفى د٫٣و جٚطٍٍ ٤ٞ ٪ٍَجش د٣ى أ٪ د٫٣و أم٬ٍ ٪١٫ًٗ ٤ٞ ضالفٌس ٞى5ًٍجٚضؾح٪َ دٟٓىجٌ ) - أ

%( ٪ٞح َجو نٛى يٚ٘ ًٍؽو ئٚى ٞؾٛٓ 05جٟٚحٌٚس ٪ًٍؽو ٍٚٛةٌٓ َٟح ٫٧ أٖغٍ ٤ٞ يٚ٘ فضى )

 جإلوجٌز.

%( ٍَ ؽٟٛس جٟٚطٍ٪َحش جٟٚٓىٌز ٣ْٛٚس جٟٚحٌٚس دأ٨ٟٖٛح ٞٓحدٜ ًَحوز ٍَ 15جٚضؾح٪َ دٟٓىجٌ ) - خ

 جإلٌجوجش ص١٫ٗ ضالفٌس ُٞو٪ؽس ٟٚىًٍ جٟٚحٌٚس ٞو جٍٚةٌٓ ٞؾضٟه٤ٌ.
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:ٓ نٞح ٜ ٚج ط  جُٚ

ٍجوجش  جإلً

 صض١٫ٗ ئًٍجوجش جٚؾٟهٌس ٟٞح ًٍٛ : ( :40ٞحوز )

 جٚضذٍنحش ٪ ج٨ٚذحش ج٣ٚٓىًس ٪جٚه٣ٌٌس . ( أ

 ج٫ٚضحًح ٪جأل٪ْحٍ ٪جُٖٚحز ٪ جٚطىْحش. ( خ

 نحةىجش دٌو أ٪ ئنحوز جّضنىجٝ جٚضذٍنحش جٚه٣ٌٌس . ( ؼ

 دٍجٞؿ ٌنحًس ٣ٞحّذحش جٚؾٟهٌس. ( و

 ٧ـ( ئٌجوجش جأل٢شؿس يجش جٚهحةى جٟٚحٌٚس.

 ٪( نحةىجش جّضغٟحٌ ٟٞضٛٗحش جٚؾٟهٌس جٚغحد٣س ٪ج٫ٓ٣ٟٚٚس.

 َ( ٞح ًٌٍٓ ٨ٚح ٤ٞ ئنح٢حش ف٫ٌٗٞس.

 ـ( ٞح ْى ًنطط٩ ض٣ى٪ّ ون٠ جٚؾٟهٌحش ٤ٞ ون٠ ٚذٍجٞؾ٨ح ٪ص٧ًٍ٫ح.

ؽ( ج٫ٟٚجٌو جٟٚحٌٚس جٚضٍ صق٨ٓٓح جٚؾٟهٌس ٤ٞ مالٙ ئوجٌص٨ح ٟٚإّْس صحدهس إلفى٬ جٚؾ٨حش جٚق٫ٌٗٞس 

 ( ٤ٞ ج٣ٚكحٝ.07ٞشٍ٪نًح أ٪ دٍجٞؾ٨ح ٪ًَٓح ٟٚٛحوز )أ٪ جٚنحضس أ٪ ص٣ًٌُ 

 

( 01صٟض٣و جٚؾٟهٌس ن٤ صٍٛٓ ئنح٢حش ٤ٞ محٌؼ جٟٟٚٛٗس ئال دهى ٫ٞجَٓس ج٫َٚجٌز فْر جٟٚحوز )( : 44ٞحوز  )

 ٤ٞ ج٣ٚكحٝ.

 

ًؾر نٛى جٚؾٟهٌس ٍٞجنحز جألف٠ٗ جٚضٍ صٓػٍ د٨ح جأل٢كٟس جْٚحًٌس ٍَ جٟٟٚٛٗس يجش جٚشٔ ( : 45ٞحوز )

( ٤ٞ جٚالةقس جٚض٣ًًٌُس 42٪٨٣ٞح ٢كحٝ ٞٗحَقس يٌْٜ جأل٫ٞجٙ ٪ص٫ًٟٜ جإل٧ٌحخ ٪ًَٓح ٟٚٛحوز ) جٟٚحٍٚ

 ٣ٛٚكحٝ.
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صٍجنٍ جٚؾٟهٌس ن٤ ئنىجو جٚذٍجٞؿ جٚالَٞس ٌٚٛٓحٝ دأ٢شؿس جالّضغٟحًٌس ٪نٍٛ جإلوجٌز جٟٚحٌٚس أ١ ( : 46ٞحوز )

 ص٫ٓٝ دٟضحدهس فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪نٟٜ ًٍٖٞجش جٚض٫ًْس جٚالَٞس.

 

ًُضك فْحخ د٣ٍٗ أ٪ أٖغٍ ٚى٬ د٣٘ أ٪ أٖغٍ ًقىو٧ح ٞؾٛٓ جإلوجٌز  ًقىو٧ح ٞؾٛٓ جإلوجٌز ص٫ٌو  ( :47وز )ٞح

ئ٩ٌٚ ٖحَس جٟٚضقطالش ٪نٛى جإلوجٌز جٟٚحٌٚس أ١ ص٫ٓٝ دٟضحدهس فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪نٟٜ ًٍٖٞجش جٚض٫ًْس 

 جٚالَٞس.

 

٪ دق٫جالش أ٪ د٧ًٌٍح ئٚى  جٚذ٣٘ ٍَ يجش ًؾر ص٫ًٌى جٟٚضقطالش ج٣ٚٓىًس أ٪ جٚض٫ًٌى دشٌٗحش أ ( :48ٞحوز )

ج٫ٌٚٝ أ٪ ٍَ ٫ٞنى يحًض٩ جْٚحنس جٚغحٚغس ق٨ًٍج ٤ٞ ٫ًٝ جٚهٟٜ جٚضحٍٚ ٚٛضقطٌٜ ٧ًج ئ١ ٖح١ جٟٚذٌٛ أٖغٍ ٤ٞ 

 عالعس أالٍ ًٌحٙ ٪ئ١ ٖح١ أْٜ ٤ٞ يٚ٘ ٍَُ ٨٢حًس جألّذ٫م.

ش فضى ٨٢حًس ج٫ٌٚٝ جٚغح٢ٍ ٪ًؾ٫َ ٍَ جٚقحالش جالّضغ٣حةٌس أ٪ فْر قٍ٪ٍ جٚهٟٜ صأمٌٍ ص٫ًٌى جٟٚضقطال

 ٟٚٛضقطالش .

نٛى جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ٞضحدهس صقطٌٜ ف٫ّٓ جٚؾٟهٌس ٍَ أ٪ْحش جّضقٓح٨ْح ٪ئنىجو صٓحًٌٍ صٍَو  ( :49ٞحوز )

 ٍٚٛةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ ن٤ أي ف٫ّٓ جّضقٓط ٪صهًٌ صقط٨ٌٛح الصنحي جإلؽٍجءجش ج٣ٟٚحّذس دشأ٨٢ح.

 

ف٫ّٓ ٚٛؾٟهٌس ًضهًٌ صقط٨ٌٛح ئال دهى جّض٣ُحي ٖحَس ج٫ّٚحةٜ ج٣ٚكحٌٞس  ال ًؾ٫َ جٚض٣حَٙ ن٤ أي ( :52ٞحوز )

 ٪جٚٓح٢٫٢ٌس جٚالَٞس ٚضقط٨ٌٛح.

 

١٫ًٗ جٚض٣حَٙ ن٤ ف٫ّٓ جٚؾٟهٌس جٟٚحٍٚ ٪جٚه٣ٌٌس ٪ ئنىجٝ جٚى١٫ً ٤ٞ ضالفٌس ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪  ( :51ٞحوز )

 ٤ٞ ٫ًُغ٩.
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جًٌٍٚ ئٞح ٢ٓىًج أ٪ دشٌٗحش أ٪ دضق٫ًٜ نٛى ًض٠ صقطٌٜ جأل٫ٞجٙ جْٟٚضقٓس ٚٛؾٟهٌس ٚى٬  ( :50ٞحوز )

جٚقْحدحش جٚذ٣ٌٗس جٟٚهضٟىز ٚٛؾٟهٌس أ٪ دأي ٞقٌٍ يي ٌْٟس ٢ٓىًس ٪صٓذؼ ف٫ّٓ جٚؾٟهٌس د٫جّؿس أ٤ٌٞ 

جٚط٣ى٪ّ أ٪ ٤ٞ ًِٗٛ دحٚضقطٌٜ ٪ًقٌٍ د٨ح ٣ّى ْذؼ ٢كحٍٞ ٞو ٍٞجنحز أ١ صقٌٍ ٖحَس جٚشٌٗحش ج٫ٚجٌوز 

 حص.دح٠ّ جٚؾٟهٌس َٓـ ٪ٌٚٓ دأّٟحء جألشن

 

ًضه٤ٌ نٛى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٞضحدهس ئًٍجوجش جٚؾٟهٌس جٟٚقطٛس دشٌٗحش ٪جٚضأٖى ٤ٞ صقط٨ٌٛح ٍَ  ( :50ٞحوز )

٫ٞجنٌى٧ح ٪جٌٚٓحٝ دحإلؽٍجءجش جٚالَٞس ٚقُل ف٫ّٓ جٚؾٟهٌس ٍَ فحٚس  ٌَؼ ٥ً٧ جٚشٌٗحش ٤ٞ ْذٜ 

 جٚذ٫٣ٕ.

 

 س دٜٗ أ٪ دهؼ جٚؿٍّ جآلصٌس:ًؾ٫َ ٚٛؾٟهٌس أ١ ًإ٤ٞ ٞح ًقضحؼ ئ٩ٌٚ ٤ٞ ٫ٞجٌو ئغحٌَ ( :54ٞحوز )

 جٚض٨ٌْالش جالةضٟح٢ٌس جٚشٍنٌس. - أ

 جٍٚٓ٪ع جٚق٣ْس . - خ

جّضغٟحٌجش صؾحًٌس أ٪ ض٣حنٌس أ٪ ي٧ٌٍح نٛى أ١ ًنضحٌ ٞؾٛٓ جإلوجٌز د٤ٌ ٥ً٧ جٚؿٍّ ٜٚٗ فحٚس ٞح  -ؼ

ًؾٟو د٤ٌ أ٢ْر جٚشٍ٪ؽ ٪أْٜ جٟٚنحؾٍ ٪د٤ٌ صقٌٓٔ أٖذٍ نحةى ٤ٟٗٞ ٞو نىٝ جإلمالٙ دٟح ٥ًٍٓ 

 جإلوجٌز ٤ٞ غ٫جدـ صق٠ٗ ٥ً٧ جأل٫ٌٞ.ٞؾٛٓ 
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:ِ ْحو ٜ ٚج ط  جُٚ

َحش طٍ٪  جٟٚ

 

 صضأِٚ ٞطٍ٪َحش جٚؾٟهٌس ٤ٞ : ( :55ٞحوز )

 ٞطحًٌِ دٍجٞؿ جٚؾٟهٌس ٪ٞشحًٌه٨ح ٪أ٢شؿض٨ح. .1

 ٞطحًٌِ أنٟحٙ جٚنىٞحش جٚضٍ صٓى٨ٞح جٚؾٟهٌس. .0

 ٞطحًٌِ جٚطٌح٢س ٪ج٣ٚكحَس. .0

 جٟٚطحًٌِ جإلوجًٌس ٪جٚه٫ٌٟٞس . .4

 ٞطحًٌِ جٟٚٗحصر . .5

 ٞطٍ٪َحش جٚنىٞحش ج٣٨ٌٟٚس ٪جالّضشحًٌس جٟٚٓىٞس ٤ٞ جًٌٍٚ . .6

 ٞطحًٌِ جْض٣حء جألض٫ٙ جٚغحدضس . .7

 ٞطحًٌِ ٫ٌّٝ ف٫ٌٗٞس ٪أ٧ٌٛس . .8

 جٟٚطحًٌِ جألم٬ٍ . .9

 

 : ًشضٍؽ ٚطقس جٟٚى٫َنحش ص٫ٍَ جٚشٍ٪ؽ جٚضحٌٚس :  (56ٞحوز )

 أ١ صض٠ د٫ٟجَٓس ضحفر جٚطالفٌس . .1

 جٟٚؾٛٓ أ٪ ٢حةذ٩ ٞو ٞىًٍ جٟٚحٌٚس . ص٫ٌْو ئي١ جٚطٍٍ أ٪ جٚشٌ٘ ٤ٞ ْذٜ ٌةٌٓ .0

ح ٚطحٚك ٢شحؽ جٚؾٟهٌس . .0 ًٌ ح أ٪ ؽُة ًٌ  أ١ ص١٫ٗ جٟٚشضًٍحش أ٪ جألشًحٙ أ٪ جٚنىٞحش ج٣ًُٟٚز ٖٛ

( 49ص٫ٍَ ْٞض٣ى ًغذط ٞؿحٚذس جًٌٍٚ دٌٟٓس ص٫ًٌى جٚنىٞس أ٪ جألضٜ ئال ٞح ًش٩ٟٛ أفٗحٝ جٟٚحوز ) .4

 ٤ٞ ٥ً٧ جٚالةقس. 

ح ٚٛذ٫٣و جٟٚشضٍجز أ٪ جٚنىٞحش جٟٚٓىٞس .ص٫ٍَ ْٞض٣ى أضٛى ًغذط جّضالٝ جٚؾ .5 ًٌ  ٟهٌس َهٛ
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ح ٪ال صقضحؼ ٫ٟٚجَٓس ْٞذٓس ٤ٞ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ( 57ٞحوز ) ًٟ : صهضذٍ جٟٚى٫َنحش جٚضحٌٚس ٞه٫ٓوز فٗ

  -ن٩٣ :

جٟٚى٫َنحش ج٣ٚحشتس ن٤ جٚه٫ٓو جٟٚذٍٞس دٟؾٍو ص٫ْه٨ٌح ٤ٞ جٍٚةٌٓ ، ٞغٜ : ن٫ٓو جٚهٟٜ .  - أ

 جالؽضٟحنٌس ٪ٞح شحد٩ يٚ٘ . ٪جإلًؾحٌجش ، ٪جٚضأ٣ٌٞحش

جٟٚى٫َنحش جٚهحةىز ٚٛنىٞحش جٟٚٓىٞس ٤ٞ جٚؾ٨حش جٚق٫ٌٗٞس أ٪ جأل٧ٌٛس يجش جألّهحٌ جٟٚقىو  - خ

 ٞغٜ : ٞطٍ٪َحش جٚذًٍى ، ٪ج٨ٚحصِ ، ٪ج٨ٍٗٚدحء ، ٪ي٧ٌٍح .

 

 : ًض٠ ّىجو ج٣ُٚٓحش د٫ٟؽر ٣ّى ضٍٍ أ٪ أٍٞ وَو دافى٬ جٚؿٍّ جٚضحٌٚس :  (58ٞحوز )

 ٢ًٓىج ٤ٞ جٚه٨ىز ج٣ٚغًٍس ، نٛى أ١  ال ًضؾح٪َ  جِْٚٓ جٟٚقىو ٚٛطٍٍ ج٣ٚٓىي أِٚ ًٌحٙ .  - أ

 دشٌٗحش نٛى ئفى٬ جٚذ٫٣ٕ جٟٚضهحٜٞ ٞه٨ح .  - خ

 صق٫ًٜ نٛى جٚذ٣٘ )ف٫جٚس د٣ٌٗس ( .  - ش

٪ًض٠ يٚ٘ دهى جٚضأٖى ٤ٞ جّضٟٗحٙ جٟٚهحٞٛس ٚؾٌٟو ٫ْٞيحش جٚطٍٍ ٪ئٌَحّ جْٟٚض٣ىجش جٚىجٚس نٛى 

جٖضٟحٙ جٚض٫ٌْهحش ن٨ٌٛح ٤ٞ ج٫ٟٚق٤ٌُ جٟٚنضط٤ٌ ، ٪جنضٟحو جٚطٍٍ ٤ٞ ضحفر يٚ٘ ، ٪ًٖٚ٘ 

ح ٚإلؽٍجءجش ج٫ٟٚغقس ٍَ ٥ً٧ جٚالةقس . ًٓ  جٚطالفٌس ٪ؾذ

 

 : ًض٠ مض٠ جْٟٚض٣ىجش ٞضى ٞح ص٠ ض٨ٍَح دنحص٠ ٞى٫َم ٌٚشٌٍ ئٚى ّىجو ٌْٟض٨ح . (59ٞحوز )

 

: ال ًؾ٫َ جٚطٍٍ ئال ٍَ فى٪و ج٫ٟٚج٢َس جٚضٓىًًٍس جٟٚهضٟىز ، ٪نٛى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس جٚضأٖى ٤ٞ ٌْحٝ  (62ٞحوز )

جٚؿٍٍ جآلمٍ دض٣ًٌُ جالٌصذحؽ أ٪ جٚضهحْى أ٪ ف٫ٛٙ ٪ْط جالّضقٓحّ ، ٪ًؾ٫َ ٍٚٛةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٣ًٌذ٩ ضٍٍ ٞذٌٛ 

ح صقط جٚقْحخ ئيج جّضىنٌط جٚكٍ٪ٍ يٚ٘ ، دشٍؽ جٚقط٫ٙ نٛى جٚػٟح٢حش ًٞ  جٚٗحٌَس ْذٜ جٚطٍٍ .  ٞٓى

 : ًق٠ٗ ئضىجٌ جٚشٌٗحش جٚػ٫جدـ جٚضحٌٚس :  (61ٞحوز )

 ال ًؾ٫َ ئضىجٌ أي شٌ٘ نٛى فْحدحش جٚؾٟهٌس دى٪١ يؿحء ٞحٍٚ . - أ
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 ال ًؾ٫َ صقًٍٍ شٌٗحش ٚقح٨ٛٞح أ٪ نٛى دٌحع . - خ

 ال ًطٍٍ جٚشٌ٘ ئال ْٟٚٛضٌُى جأل٪ٙ َٓـ . - ش

ضالٝ ٞو أمً ض٫ٌز ٤ٞ جٚض٫ٌٖٜ ئيج ٖح١ ًؾر جٚض٫ٌْو نٛى ض٫ٌز جٚشٌ٘ ٤ٞ ْذٜ جٟٚن٫ٙ دحالّ - ظ

 ٪ٌٖاًل .

 ًض٠ جالفضُحف دٗه٫خ جٚشٌ٘ ٍَ أٌشٌِ جإلوجٌز جٟٚحٌٚس . - ؼ

 

: ال ًؾ٫َ ّقر شٌٗحش دىٙ َحْى ئال دهى ٍٞ٪ٌ ّضس أش٨ٍ ٤ٞ صحًٌه َٓى جٚشٌ٘ جألضٍٛ ، أ٪ٙ  (60ٞحوز )

غٟح١ نىٝ ض٩ٍَ ٍَ جْٟٚضٓذٜ دهى جصنحي جإلؽٍجءجش جٚالَٞس ٚٛضأٖى ٤ٞ َٓى جٚشٌ٘ جألضٍٛ ٤ٞ ٢حفٌس ٪

 ٤ٞ ٢حفٌس عح٢ٌس . 

 

: ١٫ًٗ صْْٜٛ جْٟٚض٫ًحش جإلوجًٌس دحٚؾٟهٌس جٚضٍ ٨ٚح ضالفٌس جنضٟحو جٚطٍٍ نٛى ج٣ٚق٫ جٟٚذ٤ٌ  (60ٞحوز )

ٍَ وٌٜٚ ص٫ًُؼ جٚطالفٌحش ، ٪ٍَ ؽٌٟو جٚقحالش ال ًؾ٫َ ألفى جٚهح٤ٌٛٞ أ٪ جٟٚى٤ًًٍ جنضٟحو ضٍٍ ٞذحٌٚ 

 جْٟٚإ٪ٙ جألنٛى ٩٣ٞ .محضس د٩ ئال دحنضٟحو 

 

: ًؾر أ١ ص١٫ٗ ؽٌٟو جٚشٌٗحش جٚطحوٌز ٤ٞ جٚؾٟهٌس ٫ْٞهس ٤ٞ ْذٜ ٌةٌٓ ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪  (64ٞحوز )

 ٢حةذ٩ ٞو ص٫ٌْو ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس .

 

 : ٣ًذًٍ ٫ٞجَحز ٖحَس جٚذ٫٣ٕ جٚضٍ ًضهحٜٞ ٞه٨ح جٚؾٟهٌس د٣ٟحيؼ جٚض٫جٌْو جٟٚهضٟىز .  (65ٞحوز )

: ٣ًذًٍ جصنحي جإلؽٍجءجش جٍْٚحدٌس ن٣ى ؾذو ٣ّىجش جٚٓذؼ ٪جٚطٍٍ ٣ٛٚٓى ٪٣ّىجش جالّضالٝ  (66ٞحوز )

٪جٚىَو ٚٛشٌٗحش ، ٞو غٍ٪ٌز جالفضُحف د٥ً٨ ج٣ْٚىجش ٍَ ٞٗح١ أ٤ٌٞ صقط ٌْحدس جٟٚىًٍ جٟٚحٍٚ ، ٪ًٖٚ٘ 

ٌٚس جٚشٌٗحش يٌٍ جْٟٚضهٟٛس ، ٪ًؾر أ١ ص١٫ٗ ٥ً٧ جْٟٚض٣ىجش دشٜٗ محص ٪ٖحَس جْٟٚض٣ىجش جٟٚح

 ٍْٟٞس دحٚضْْٜٛ ن٣ى جّضنىج٨ٞح ٞو جالفضُحف دح٣ْٚه جًٟٚٛحز .
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: ًؾ٫َ جإلي١ دحٚطٍٍ ٢ًٓىج د٫ٟؽر أٍٞ وَو نٛى م٣ًُس جٚؾٟهٌس ٍَ فى٪و أِٚ ًٌحٙ ٍَ جٍٟٚز  (67ٞحوز )

 ج٫ٚجفىز ٪دحنضٟحو جٍٚةٌٓ أ٪ ٢حةذ٩ . 

 

ى ن٤ جٚالَٝ الفضٌحؽحش جٚؾٟهٌس ، : ال ًؾ٫َ  جالفضُحف ٚى٬ أ٤ٌٞ ض٣ى٪ّ جٚؾٟهٌس دٟذٌٛ ًًُ (68ٞحوز )

 ٪جًٚي ًطىٌ دضقىًى٥ ٍْجٌ ٤ٞ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٣ًٌذ٩ د٣حًء نٛى جْضٍجـ جٟٚىًٍ جٟٚحٍٚ . 

 

 

 أٍٞ جٚطٍٍ

 

ًهضذٍ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ ٫٧ ٞهضٟى جٚطٍٍ أ٪ آٍٞ جٚىَو ، ٪ًهضذٍ ص٫ٌْه٩ نٛى ْٞض٣ىجش  ( :69ٞحوز )

ح ًؾٌُ ْٟٚٛإ٪٤ٌٚ ن٤ فُل جأل٫ٞجٙ ٖاًل فْر جمضطحض٩ وَو ج٫ٓ٣ٚو أ٪  ًٌ جٚطٍٍ جٟٚنضُٛس ص٫ًٌْهح ٨٢حة

 صقًٍٍ جٚشٌٗحش أ٪ جنضٟحو جإلشهحٌجش جٚذ٣ٌٗس أ٪ شٍجء جالفضٌحؽحش . 

ٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ ألي صطٍٍ ٣ًشأ ن٩٣ ٢ُٓس ٞحٌٚس ًْضُٛٝ دحٚػٍ٪ٌز ص٧ًٌُ٣ح ئ١ جنضٟحو جٍٚةٌ -

ح ٚإلؽٍجءجش  ًٓ دشٜٗ ٠ٌّٛ د٫جّؿس جْٟٚض٣ىجش ج٣ٚكحٌٞس جْٟٚضهٟٛس ٚى٬ جٚؾٟهٌس ٪ؾذ

جٟٚقحّذٌس ج٫ٟٚغقس دح٣ٚكحٝ جٟٚحٍٚ ، ٪ًهضذٍ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ْٞإ٪اًل ن٤ ضقس ص٣ًٌُ ٥ً٧ 

 جإلؽٍجءجش . 

جْٟٚض٣ى ج٣ٚكحٍٞ جًٚي ًؾٌُ أل٣ٞحء جٚط٣حؤً وَو ج٫ٓ٣ٚو ٪٫٧ جْٟٚض٣ى  ًهضذٍ )٣ّى جٚطٍٍ ( -

 ج٣ٚكحٍٞ جًٚي ًؾٌُ ّقر ج٫ٓ٣ٚو ٤ٞ جٚذ٣٘ .

 



 

 

 

 القياداث للحدريب والحأهيل لسوق العملجمعيت جمكين 

Tamkeen Association of Leaders Training & Qualification 

 
 
 
 

 34من  22الصفحة 
 

 هـ 14/        /           

 م20      /           /    

 الرقم:

 

منطقت الحدود الشماليت | محافظت 

 رفحاء

مسجلت في وزارة الموارد البشريت 

 1614 والحنميت االجحماعيت برقم/

 جٟٚطٍ٪َحش جالّضغٟحًٌس

 

ح ٟٚٛهضٟى ٍَ مؿس ( 72ٞحوز ) ًٓ : ١٫ًٗ شٍجء جٚهٓحٌجش ٪جألض٫ٙ جٚغحدضس ٪ٖحَس جٟٚطٍ٪َحش جالّضغٟحًٌس ؾذ

ٌحش ج٫ُٟٚغس ٍَ وٌٜٚ ص٫ًُؼ جٚطالفٌحش ٪دٟح ًض٫جَٔ ٞو ج٣ٚط٫ص جٟٚشٍ٪م جٚضؾحٌي ، ٪دقْر جٚطالف

٫ٌٖ ٍَ ٥ً٧ ج٫ٛٚجةك 1ج٣ٚكحٌٞس ج٫ٚجٌو ٍَ ٥ً٧ جٚالةقس ، ٪ًٍؽو ٟٚؾٛٓ جإلوجٌز ٍَ ٖٜ ئؽٍجء شٍجء يٌٍ ٝ

  ٪جألوٚس .
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ْحدو :  ٜ ٚج ط  جُٚ

ًحش شٍض  جٟٚ

 

 -٪ًض٠ يٚ٘ دأفى جٚؿٍّ جٚضحٌٚس :: ١٫ًٗ صأ٤ٌٞ ٞشضًٍحش جٚؾٟهٌس ن٤ ؾًٍٔ ج٫ّْٚ جٟٚقٍٛ ، ( 71ٞحوز ) 

 جٚضأ٤ٌٞ جٟٚذحشٍ .  - أ

 فْر ٞح ٫ًضى د٩ جٍٚةٌٓ أ٪ٙ ٤ٞ ٣ًٌذ٩ . - خ

جٟٚشضًٍحش جٚضٍ صًُى ٌْٟض٨ح ن٤ أٍُٚ ًٌحٙ ال ًض٠ صأ٨٣ٌٞح ئال دهى جٚضأٖى ٤ٞ ٣ٞحّذس جألّهحٌ ن٤  - ش

 ؾًٍٔ ؾٛر نٍ٪ع أّهحٌ ، أ٪ ٞح ًٍج٥ ٞؾٛٓ جإلوجٌز .  

 

ح : ًض٠ شٍجء جفضٌحؽ (70ٞحوز ) ًٓ حش جٚؾٟهٌس د٫ٟؽر أ٪جٍٞ شٍجء دهى جنضٟحو٧ح ٤ٞ جٚؾ٨س ضحفذس جٚطالفٌس ؾذ

 ٚىٌٜٚ ص٫ًُؼ جٚطالفٌحش .

 

 : ًض٠ ئضىجٌ ؾٛذحش جٚشٍجء ٖضحدس ٪ال ًهضٟى جٚض٫ؽ٩ٌ جٚش٫ُي .  (70ٞحوز )

 

نضٟحو : ٍٚٛةٌٓ أ١ ٫ًٓٝ دض٫ًُؼ ٤ٞ ًٍج٥ ٣ٞحّذًح ٤ٞ ج٫ٟٚق٤ٌُ جْٟٚإ٪٤ٌٚ دحٚؾٟهٌس دطالفٌس ج (74ٞحوز )

 جٚشٍجء ، نٛى أ١ ًٍجنى ٍَ يٚ٘ جالٚضُجٝ جٚضحٝ دحٚطالفٌحش ج٫٣ٟٟٚفس ٩ٚ ٍَ وٌٜٚ ص٫ًُؼ جٚطالفٌحش .

 

: ئ١ جنضٟحو جٚشٍجء ًْضُٛٝ دحٚػٍ٪ٌز ص٥ًٌُ٣ دشٜٗ ٠ٌّٛ د٫جّؿس جْٟٚض٣ىجش ج٣ٚكحٌٞس  (75ٞحوز )

ح ٚإلؽٍجءجش ج٣ٟٚط٫ص ن٨ٌٛح ٍَ ج٫ٛٚجةك ، ٪ًهض ًٓ ذٍ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ْٞإ٪اًل ن٤ جْٟٚضهٟٛس ٚى٬ ؽٟهٌس ٪ؾذ

 ضقس ص٣ًٌُ ٥ً٧ جإلؽٍجءجش . 
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: ٤ ٚغٞح ٜ ج ط  جُٚ

ِْٛ ْضس ٪ٚج إ س ٪جٟٚ ْضىًٟ ه٨ى جٟٚ  ٚج

 

ؾذٌهس جٚهٟٜ ٪ًقىو جٍٚةٌٓ  : ًؾ٫َ ضٍٍ ن٨ىز ْٞضىًٟس ٫ٟٚجؽ٨س جٟٚطٍ٪َحش جٚضٍ صضؿٛذ٨ح (76ٞحوز ) 

 أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ ؛ ج٫ٟٚق٤ٌُ ج٤ًًٚ صطٍٍ ٠٨ٚ جٚه٨ىز ٪جٟٚن٤ٌٚ٫ دحٚطٍٍ ٨٣ٞح . 

 صطٍٍ جٚه٨ىز د٫ٟؽر ٍْجٌ ٤ٞ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ ، ًقىو ٩ٌَ دىْس جأل٫ٌٞ جٚضحٌٚس : - أ

 ج٠ّ جْٟٚضٌُى ٤ٞ جٚه٨ىز . .1

 ٞذٌٛ جٚه٨ىز .  .0

 جًٚحًس ٤ٞ جٚه٨ىز . .0

 صحًٌه ج٢ض٨حء جٚه٨ىز . .4

 أ٫ّٛخ جّضٍوجو٧ح . .5

ح  - خ ًٌ ح ٪ٞقحّذ ًٌ ح ٟٚح ؽحء دحٍٚٓجٌ جٚطحوٌ ٤ٞ آٍٞ جٚطٍٍ ، ٪صهحٚؿ ٞحٚ ًٓ صْضٍو جٚه٨ىز ٤ٞ ج٫ٟٚقِ ٪َ

 ٪َٔ ٫٢م جٚه٨ىز .

ج دحٚىَحصٍ ٖٟح صْؾٜ ص٫ًْض٨ح أًًػح دحٚىَحصٍ . - ش ًٌ  صْؾٜ جٚه٨ىز ن٣ى ض٨ٍَح ٫َ

٣س جٚؾٟهٌس ن٣ى ج٢ض٨حء جًٍٚع صطُى جٚه٨ىز ٪ًْضٍو جٍٚضٌى ج٣ٚٓىي ٨٣ٞح ٪ئًىجن٩ ٍَ د٣٘ أ٪ مًُ - ظ

 ٨٣ٞح أ٪ ٨٢حًس جٚهحٝ دقْر ؾذٌهس جُْٚٛس . 

 

ًؾر أ١ صإًى جٟٚى٫َنحش ج٣ٚٓىًس جٚضٍ صض٠ ٤ٞ جٚه٨ىز جْٟٚضىًٟس دٟٓضػى ْٞض٣ىجش صٟط  :( 77ٞحوز )

ٍٞجؽهض٨ح ٪جنضٟحو٧ح ٤ٞ ضحفر جٚطالفٌس ، ٪ًْضغ٣ى ٤ٞ يٚ٘ جٚقحالش جٚضٍ ًطهر ٨ٌَح جٚقط٫ٙ نٛى 

 ؽ جنضٟحو ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٍَ فى٪و مْٟٟحةس ًٌحٙ . ْٞض٣ى دشٍ
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: ًض٠ جّضهحغس ٞح ًطٍٍ ٤ٞ جٚه٨ىز جْٟٚضىًٟس دشٌ٘ أ٪ ٢ٓىًج ٍَ ٨٢حًس ٖٜ ش٨ٍ ، أ٪ ن٣ىٞح  (78ٞحوز )

 %( ٤ٞ ٌْٟض٨ح ، ٪ًض٠ ص٫ًْض٨ح دحٚٗحٜٞ ٍَ ٨٢حًس جٚش٨ٍ . 52ًطٜ جٚطٍٍ ٨٣ٞح ئٚى )

 

: ًض٠ ؽٍو جٚه٨ىز جْٟٚضىًٟس ؽًٍوج ُٞحؽًتح ٍٞز نٛى جألْٜ ٖٜ ش٨ٍ دٟهٍَس جْٟٚإ٪ٙ جٟٚحٍٚ .  (79ٞحوز )

 ٪ٍَ ٨٢حًس يي جٚقؾس ٤ٞ ٖٜ نحٝ د٫جّؿس ٞىًٍ جٟٚحٌٚس .

 

: ًؾ٫َ ضٍٍ ن٨ىز ٞإْضس ألنٍجع محضس د٣حء نٛى ؾٛر جإلوجٌجش جٟٚنضُٛس ٪ٍَ  فى٪و  (82ٞحوز )

ْٟٚٛإ٪٤ٌٚ ن٤ ٥ً٧ جإلوجٌجش . نٛى أ١ ًقىو ٍَ ٍْجٌ جٚطٍٍ جٟٚىز جالمضطحضحش جٟٚن٫ٚس د٥ً٨ جٚالةقس 

 جٟٚقىوز ٚض٫ًْس ٥ً٧ جٚه٨ىز . ٪ًقكٍ ضٍٍ جٚه٨ىز جٟٚإْضس ٍَ يٌٍ جأليٍجع جٟٚنططس ٨ٚح . 

 

: ًؾر ص٩ً٫ْ جٚه٨ىز جٟٚإْضس دٟؾٍو ج٢ض٨حء جًٍٚع جًٚي ضٍَط ٤ٞ أؽ٩ٛ ، ٪ٍَ فى٪و جٟٚىز  (81ٞحوز )

ٞو ٪ؽ٫خ ٌو جٚه٨ىز جٟٚإْضس ٍَ ٨٢حًس جٚش٨ٍ ئيج ٠ٚ صطٍٍ ٍَ جأليٍجع  جٌٍٟٚٓز ٥ً٨ٚ جٚه٨ىز ،

 جٟٚنططس ٨ٚح . 

 

( : ال ًؾ٫َ  جّضهحغس جٚه٨ىز جٟٚإْضس ٪ال ًؾ٫َ ضٍٍ أٖغٍ ٤ٞ ن٨ىز ٞإْضس ٚشنظ ٪جفى ٍَ 80ٞحوز )

ٍ ٢ُٓ ج٫ْٚط ؛ ئال د٫ٟجَٓس جٍٚةٌٓ ٪ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٞؾضٟه٤ٌ ، ٖٟح ال ًؾ٫َ  ضٍٍ ُّٛس ٞإْضس ًٌٚ

 ج٫ٟٚق٤ٌُ ٪جٟٚضؿ٫ن٤ٌ دحٚؾٟهٌس.

 

 ( : ًؾ٫َ ألّذحخ غٍ٪ًٌس ضٍٍ ُّٛس شنطٌس ٫ٟٚقٍُ جٚؾٟهٌس فْر جٚشٍ٪ؽ جٚضحٌٚس : 80ٞحوز )

ًقىو جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ ٌْٟض٨ح ٪ٞىز ّىجو٧ح نٛى أال صًُى جٌٟٚٓس ٌجصر ج٫ٟٚقِ ٚغالعس  - أ

غٍ ٤ٞ ُّٛس ٫ٟٛٚقِ ج٫ٚجفى ٖٟح أش٨ٍ ٪أال صضؾح٪َ ٞىز جْٚىجو ٣ّس ، ٪ال ًؾ٫َ جٚؾٟو د٤ٌ أٖ

 ًؾر أ١ ًقػٍ ٌُٖاًل ٤ٞ أفى ٫ٞقٍُ جٚؾٟهٌس . 
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ِ ال ًضؾح٪َ  ْٞضقٓحش ٨٢حًس مىٞس  - خ َٛ ُّ أ١ ١٫ًٗ ئؽٟحٍٚ جْٟٚضقٔ نٛى ج٫ٟٚقِ ٤ٞ ُن٨َى ٪

 ج٫ٟٚقِ ٪٨٢حًس مىٞس ٩ٌُٖٛ ٪أ١ ١٫ًٗ ْى أٞػى دحٚنىٞس أٖغٍ ٤ٞ ٣ّس .

 ٤ٞ ٌةٌٓ ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ .٪ًؾ٫َ جالّضغ٣حء ٤ٞ جٚشٍ٪ؽ جْٚحدٓس دٍٓجٌ  - ش

٤ٞ ج٤ٟٟٗٚ أ١ ٣ًٟك ٫ٟٛٚقِ ٞٓىٝ ٤ٞ ٌجصر جٚش٨ٍ ًنط٠  د٨٣حًس ٢ُٓ جٚش٨ٍ نٛى أ١ ال ًض٠  ٣ٞك  يٚ٘ 

جٟٚٓىٝ ْذٜ ج٫ٌٚٝ جٚنحٞٓ ٤ٞ جٚش٨ٍ ٩ُْ٢ أ٪ دهى ج٫ٌٚٝ جٚهش٤ًٍ ٤ٞ ٢ُٓ جٚش٨ٍ ، ٪نٛى أ١ ال ًضؾح٪َ  

٪ال ص٣ٟك ٥ً٧ جٌُٟٚز ئال ٍٞز ٪جفىز دحٚش٨ٍ ٪ال صضهى٬ عالعس  %( ٤ٞ ٌجصر ج٫ٟٚقِ جألّحٍّ ،52جٟٚٓىٝ )

 ٍٞجش دح٣ْٚس ج٫ٚجفىز .

 

: ال ًؾ٫َ ٤ٟٚ صضؿٛر ٪قٌُض٩ أ١ ١٫ًٗ ده٨ىص٩ أ٫ٞجٙ ٢ٓىًس أ١ ًهؿٍ ن٨ىز ألي ّذر ٖح١ ؛  (84ٞحوز )

ٛى فْحخ ئال دٍٓجٌ  ٤ٞ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ دًٚ٘ ، نٛى أ١ ًض٠ ئنىجو ٣ّىجش ضٍٍ ٌٌّٟس دًٚ٘ صٌٓى ن

ج٫ٟٚقِ ، ٪أًس ن٨ىز ٞهؿحز دأ٪ٌجّ نحوًس و٪١ صقًٍٍ ٣ّىجش د٨ح ًهضذٍ ٞح٢ك جٚه٨ىز ْٞإ٪اًل ن٨٣ح 

ح نٛى يٚ٘ . ًً  ٪ًقحّر ئوجٌ

 

ه٠ٛ  (85ٞحوز ) ًُ : نٛى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٞضحدهس صْىًى جٚه٨ى ٪جِْٚٛ ٪جّضٍوجو٧ح ٍَ ٫ٞجنٌى٧ح ، ٪ن٩ٌٛ أ١ 

ح ن٤ ٖٜ صأمٌ ًٌ ٍ ٍَ صْى٨ًح أ٪ ٌو٧ح ، ٪صْضٍو جٚه٨ى ٪جِْٚٛ ٤ٞ ج٫ٟٚق٤ٌُ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ مؿ

 ٍَ فحالش صأمٍ ٠٧ ن٤ جْٚىجو وَهس ٪جفىز ٤ٞ ْٞضقٓحص٠٨ ؾٍٍ جٚؾٟهٌس . 
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و :  ٚضّح ٜ ج ط  جُٚ

٣ٌحش ٚضٞأ  ج

 : ص٠ْٓ٣ جٚضأ٣ٌٞحش ئٚى ٤ٌْْٟ :( 86ٞحوز )

 أ٪اًل : صأ٣ٌٞحش ًٌٍٚٛ :

ٖضأ٤ٌٞ ٪جالّضٓؿحنحش جٟٚٓىٞس ٤ٞ جًٌٍٚ  ٪صشٟٜ جٟٚذحٌٚ ج٣ٚٓىًس ٪ٞح ٍَ ف٨ٟٗح ٪جُٚٗحالش -

 ن٤ ن٫ٓو أ٪ جٌصذحؾحش ًٛضُٝ دض٧ًٌُ٣ح صؾح٥ جٚؾٟهٌس .

ح : صأ٣ٌٞحش ٚى٬ جًٌٍٚ :  ًٌ  عح٢

ؿحنحش جٟٚٓىٞس ٤ٞ جٚؾٟهٌس ٪صشٟٜ جٟٚذحٌٚ ج٣ٚٓىًس ٪ٞح ٍَ ف٨ٟٗح أ٪ جُٚٗحالش أ٪ جالّضٓ -

 ٖضأ٤ٌٞ ن٫ٓو أ٪ جٌصذحؾحش صٛضُٝ دض٧ًٌُ٣ح صؾح٥ جًٌٍٚ .ًٌٍٚٛ 

 

: ص٬٫ْ جٚضأ٣ٌٞحش جٟٚٓىٞس أ٪ ج٫ٟٚونس ٤ٞ جًٌٍٚ  ٪َٔ جألفٗحٝ جٚضهحْىًس جٚنحضس د٨ح ، ٖٟح ُصٍو  (87ٞحوز )

 ئٚى أضقحد٨ح ئيج َجٙ جْٚذر جًٚي ْىٞط ٤ٞ أؽ٩ٛ ، ٪دهى ٫ٞجَٓس جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٣ًٌذ٩ .

 

ح أ٪ ؽًًُتح ٪َٔ : ُصْؾٜ جٚضأ٣ٌٞحش ٚى٬ جًٌٍٚ نٛى جٚؾ٨حش جْٟٚضٌُىز ٨٣ٞح نٛى أ١ صْض (88ٞحوز ) ًٌ ٍو ٖٛ

 أفٗحٝ جٚه٫ٓو جٟٚذٍٞس ٨ًٚج جًٍٚع أ٪ َ٪جٙ جألّذحخ جٚضٍ ْىٞط ٤ٞ أؽ٨ٛح .

 

( : ُصقُل ض٫ٕٗ ٪٪عحةٔ جٚضأ٣ٌٞحش جٟٚٓىٞس ٚٛؾٟهٌس أ٪ جٟٚهؿحز ٤ٞ ْذ٩ٛ ٍَ ِٞٛ محص ، 89ٞحوز )

ح دًٌس جٚضأٖى ٤ٞ جّضٍٟجٌ ضالفٌض٨ح أ٪ ج٢ض٨ ًً حء أؽ٨ٛح ، ٪١٫ًٗ ٞىًٍ ٪ًٍجنى جٚه٫وز ئ٨ٌٚح ، ٪َقط٨ح و٪ٌ

 جٟٚحٌٚس ْٞإ٪اًل ن٤ ضقس ج٫ٌٓٚو جٟٚقحّذٌس جٚنحضس د٨ح ٪ٞضحدهس جّضٍوجو٧ح دق٫ٛٙ أؽ٨ٛح .
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 :  ٍ هحش ٜ ٚج ط  جُٚ

ط٣ى٪ّ  ٚج

 

: ٣ًشأ دحٚؾٟهٌس م٣ًُس ٚقُل أض٫ٙ جْٟٚض٣ىجش جٍٚةٌٌْس ٚٛؾٟهٌس . ٪أض٫ٙ جٚه٫ٓو جٟٚذٍٞس د٤ٌ ( 92ٞحوز )

جٚضؾحًٌس ؾ٫ًٛس جألؽٜ ٪٢ق٫ يٚ٘ ، ٪دطُس نحٞس ؽٌٟو جْٟٚض٣ىجش ج٨ٟٟٚس جٚؾٟهٌس ٪جًٌٍٚ ، ٪جأل٪ٌجّ 

 دحٚؾٟهٌس ، ٪ال ًض٠ َضق٨ح ئال دُٟضحف٤ٌ أفى٧ٟح دٌى جٍٚةٌٓ ٪جآلمٍ  دٌى ٞىًٍ جٟٚحٌٚس .

 

 : ًض٠ ئ٢شحء ض٣ى٪ّ ٌةٌٍْ دحٚؾٟهٌس ، ٪ًض٠ صه٤ٌٌ أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ دٍٓجٌ  ٤ٞ ٞؾٛٓ جإلوجٌز . ( 91ٞحوز )

 

 : ١٫ًٗ أ٤ٌٞ ٚٛط٣ى٪ّ ، ْٞإ٪اًل ن٤ جآلصٍ :  (90ٞحوز )

جّضالٝ جٟٚذحٌٚ ج٫ٚجٌوز ٚٛؾٟهٌس د٫ٟؽر ٣ّىجش ْذؼ ٌٌّٟس ، ٪٫ْٞهس ٩٣ٞ ٪٤ٞ جألشنحص  -1

 جٟٚن٤ٌٚ٫ دًٚ٘ ٤ٞ ْذٜ جٟٚؾٛٓ .

 ئًىجم صٛ٘ جأل٫ٞجٙ ٫ٌَ ص٨ْٟٛح ٚى٬ جٚذ٣٘ جًٚي ًضهحٜٞ ٞه٩ جٚؾٟهٌس . -0

، ٪٣ّىجش جٚطٍٍ ، ٪جٚٗش٫َحش ، ٪وَحصٍ جٚشٌٗحش جالفضُحف ٚى٩ً دٍٟٓ جٚؾٟهٌس د٣ْىجش جٚٓذؼ  -0

 ، ٪وَحصٍ جٚط٣ى٪ّ ، ٪ٖحَس جأل٪ٌجّ يجش جٚهالْس ده٩ٟٛ .

 ضٍٍ ؽٌٟو جٟٚذحٌٚ جٚضٍ صٌٍٓ ض٨ٍَح ٞو جالفضُحف دحْٟٚض٣ىجش جٚىجٚس نٛى يٚ٘ . -4

 جٟٚشحٌٖس ٍَ ٪غو ٞشٍ٪م جٌُٟٚج٢ٌس جٚضٓىًًٍس ٣ْٛٚس جٟٚحٌٚس جٚٓحوٞس . -5

٪جٍٚةٌٓ ٌَٟح ًضهٛٔ دحٟٚهحٞالش جٟٚحٌٚس ٪ًَٓح ٟٚح ٫٧ ٞهضٟى ٍَ ص٣ًٌُ ٍْجٌجش جٟٚؾٛٓ  -6

 جٌُٟٚج٢ٌس دقْر جمضطحض٩.
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قكٍ نٛى أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ جٍٚةٌٍْ جٚطٍٍ ٤ٞ جإلًٍجوجش أ٪ جٟٚضقطالش ، ئال ٍَ جٚكٍ٪ٍ  (90ٞحوز ) ًُ  :

٤ أ٪ ٣ٍُٞو٤ً ٖاًل جالّضغ٣حةٌس ٪دٍٓجٌ ٖضحدٍ ْٞذٔ ٤ٞ جٍٚةٌٓ أ٪ ٤ٞ ٫٣ًخ ن٩٣ ٞو جٟٚىًٍ  جٟٚحٌٚس ٞؾضٟهٌ

 ٍَ فى٪و ضالفٌحص٩ . ٪أ١ ١٫ًٗ جٚطٍٍ د٣حء نٛى أ٪جٍٞ  وَو أ٪ أي٪٢حش ضٍٍ ٞهضٟىز . 

 

 : نٛى أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ ئنىجو ٞح ًٛى : ( 94ٞحوز )

ح  - أ ًٌ ٖش٫ٍ دحٚقٍٖس ج٫ٌٌٚٞس ٚٛط٣ى٪ّ ، ٫ٞغًقح د٨ح جٍٚضٌى ج٣ٚٓىي ٪جٚه٨ى ج٣ٚٓىًس ، ٪ُصٍجؽو ٫ًٞ

ّ جالّضالٝ ٪جٚطٍٍ ٪جٚض٫ًٌى ، ٪ًض٠ نٟٜ ٞؿحدٓس ٫ًٌٞس د٤ٌ جٍٚضٌى ٤ٞ جإلوجٌز جٟٚحٌٚس ٞو أ٪ٌج

 جٚىَضٍي ٪جٍٚضٌى جُٚهٍٛ.

ٖش٫ٍ دؾٌٟو جٚشٌٗحش ٪جٌٟٚٗحش ٪جأل٪ٌجّ جٚضؾحًٌس جألم٬ٍ جٟٚق٫ُقس دحٚط٣ى٪ّ ٍٞصذس  فْر  - خ

 ص٫جًٌه جالّضقٓحّ ؛ ٟٚضحدهس صقط٨ٌٛح أ٪ ص٫ًٌى٧ح ٚٛذ٣٘ ٍَ ٫ٞجنٌى٧ح أ٪ صك٧ٌٍ٨ح ًٌٍٚٛ . 

قكٍ نٛى أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ ئًىجم أي ٞذحٌٚ أ٪ ْٞض٣ىجش يجش ٌْٟس صنظ جًٌٍٚ دن٣ًُس جٚؾٟهٌس ،  (95) ٞحوز ًُ  :

 ٪ٖٜ ٞح ٫ًؽى ٍَ جٚن٣ًُس ًهضذٍ ٤ٞ أ٫ٞجٙ جٚؾٟهٌس ٪ئال صهٍع ْٟٚٛحةٛس جٚٓح٢٫٢ٌس . 

: أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ ْٞإ٪ٙ ْٞإ٪ٌٚس ٖحٞٛس نٟح ٍَ ن٨ىص٩ ٤ٞ ٫ٓ٢و أ٪ شٌٗحش أ٪ ف٫جالش  (96ٞحوز )

ح ، ٖٟح ١٫ًٗ ْٞإ٪اًل  ًٌ دًٍىًس أ٪  أي ٞقٌٍ يي ٌْٟس ، ٪ؽٌٟو ٞقض٫ًحش جٚط٣ى٪ّ ص١٫ٗ ٍَ ن٨ىص٩ شنط

دحٚضػح٤ٞ ن٤ ٖٜ ن٨ىز ٍَنٌس ص٠ْٛ ٤ٞ ن٨ىص٩ ئٚى ْٞحنى٥ ، ٪ن٩ٌٛ ص٣ًٌُ جٚضهٌٟٛحش جٚنحضس دحٚط٣ى٪ّ 

ىز جٚط٣ى٪ّ ئٚى ٤ٞ ًض٠ ٢ٜٓ ن٨ –أ٪ ٪َحص٩  –٪جٚضٍ صطىٌ ٍَ ٧ًج جٚشأ١ ٪ٍَ فحٚس صًٌٍ أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ 

 ًقٜ ٞق٩ٛ دهى ئؽٍجء ؽٍو َهٍٛ دٟهٍَس جإلوجٌز جٟٚحٌٚس 

: ًضه٤ٌ ئؽٍجء ؽٍو ُٞحؽث ٚٛط٣حؤً جٚضحدهس ٚٛؾٟهٌس نٛى َضٍجش و٪ًٌس مالٙ جٚهحٝ ، ٪نٟٜ ( 97ٞحوز )

ٞقحغٍ  جٚؾٍو جٚالَٞس ، ٪١٫ًٗ ج٫ٟٚقِ جْٟٚإ٪ٙ ن٤ جّضالٝ ج٣ٚٓى ) أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ أ٪ جِٟٚٗٛ دحٚٓذؼ 

٪ جِٟٚٗٛ دحٚضقطٌٜ ( ٞى٣ًًح دحٚهؾُ  جًٚي ْى ًك٨ٍ ٢ضٌؾس جٚؾٍو ، أٞح جًُٚحوز َضٌٓى ٍَ فْحخ ْٞضٜٓ أ

فضى ًذٌٍ  أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ ّذر ٪ؽ٫و٧ح ، ٪ئال ف٫ٚط ٚإلًٍجوجش جٟٚض٫٣نس ، نٛى أ١ ٧ًج ال ًه٩ٌُ ٤ٞ 

 جٚضقٌٓٔ نٟاًل دٟذىأ جًُٚحوز ٍَ جٚط٣حؤً ٖح٣ٚٓظ د٨ح . 
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٣ى٪ّ جٚؾٟهٌس ٚٛؾٍو ٍَ ٨٢حًس ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس ، ٪١٫ًٗ جٚؾٍو شحٞاًل ٚؾٌٟو : ًنػو ض (98ٞحوز )

ٞقض٫ًحص٩ ، ٪ًطىٌ جٍٚةٌٓ ٍْجًٌج  دضشٌٜٗ ٚؾ٣س جٚؾٍو ٪دقػ٫ٌ أ٤ٌٞ جٚط٣ى٪ّ ، ٪ٍَ فحٚس ق٫٨ٌ  ٍَّ دحٚهؾُ  

ج ٤ٞ ْذٜ ٌةٌٓ جٚٛؾ٣س ئٚى جٍٚةٌٓ الصنحي جإلؽٍجءجش جٚال ًٌ  َٞس ٚضقىًى جْٟٚإ٪ٌٚس .أ٪ جًُٚحوز ًٍَو جألٍٞ  ٫َ

 

 : ٍ قحوي نش ٜ ٚج ط  جُٚ

١ نَح  جٟٚ

 

ح ٚإلؽٍجءجش ج٣ٟٚط٫ص ن٨ٌٛح ( 99ٞحوز ) ًٓ : ًض٠ جّضالٝ ٪صن٤ًُ ٪ضٍٍ جألض٣حٍ ٪جألشٌحء ٪جٍْٚحدس ن٨ٌٛح ٪َ

 ٍَ جألوٚس جٚىجمٌٛس جٚضٍ ًطى٧ٌح جٚؾٟهٌس .

 

جٟٚنضظ دحٟٚنح١َ ٪ص١٫ٗ ده٨ىص٩ ، ( : ص٠ْٛ ؽٌٟو جألض٣حٍ جٚضٍ صٍو جٚؾٟهٌس ئٚى ج٫ٟٚقِ 122ٞحوز )

 ٪يٚ٘ دهى جصنحي ٖحَس جإلؽٍجءجش جٚنحضس دحُٚقظ ٪جالّضالٝ .

 

: صض٠ جٍْٚحدس نٛى جٟٚنح١َ ن٤ ؾًٍٔ جٚؾٍو ٪جٚضُضٌش جٚى٪ٌي ٪جُٚؾحةٍ ، دحإلغحَس ئٚى جٍْٚحدس  (121ٞحوز )

 د٫جّؿس جٌٚٓى ج٣ٟٚضك٠ ٍَ جْٚؾالش ، ٪١٫ًٗ ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ْٞإ٪اًل ن٤ يٚ٘ .

 

: دحإلغحَس ئٚى جٚؾٍو جٚى٪ٌي ٪جُٟٚحؽث ًؾ٬ٍ ؽٍو ٖحَس ٫ٞؽ٫وجش جٟٚنح١َ ٍٞز ٖٜ نحٝ نٛى  (120ٞحوز )

 جألْٜ ، ٪ًض٠ يٚ٘ ْذٜ ٨٢حًس ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس د٫جّؿس ٚؾ٣س ًقىو أنػحؤ٧ح ٤ٞ ْذٜ جٍٚةٌٓ .

 

فْر صٓىًٍ : ٍَ فحٚس ٪ؽ٫و نؾُ ٍَ جٟٚنُ٪١ ألّذحخ محٌؽس ن٤ ئٌجوز ج٫ٟٚقِ جْٟٚإ٪ٙ ( 120ٞحوز )

ٞىًٍ جٟٚحٌٚس ٪٫ٞجَٓس جٍٚةٌٓ ؛ ًض٠ جصنحي ٍْجٌ دض٫ًْس جٚهؾُ  نٛى فْحخ جٚؾٟهٌس ، ٪ٌَٟح نىج يٚ٘ 

 َح٫ٟٚقِ جْٟٚإ٪ٙ ن٤ جٟٚن١ُ ْٞإ٪اًل ن٤ جٚهؾُ .
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: ٍ ٍ نش ٚغح٢ ٜ ج ط  جُٚ

ٌٚس ٟح ْحدس ٚج ٍٚ  ج

 جٍٟٚجؽهس جٚىجمٌٛس

 

ٔ ٌّحّحش ٪ئؽٍجءجش جٚهٟٜ ٪جٍْٚحدس : ٫ًٓٝ جٍٟٚجؽو جٚىجمٍٛ دحٚضقٓٔ  ٤ٞ ضقس صؿذٌ( 124ٞحوز ) 

جٟٚهضٟىز ٤ٞ ْذٜ ٞؾٛٓ جإلوجٌز ، ٪جٚضأٖى ٤ٞ َحنٌٛض٨ح ، ٪ئؾالم جٍٚةٌٓ د٣ضحةؿ أنٟحٙ جٍٟٚؽهس جٚىجمٌٛس 

 أ٪اًل دأ٪ٙ .

 

: ٫ًٓٝ جٍٟٚجؽو جٚىجمٍٛ د٫غو د٢ٍحٞؿ جٍٟٚجؽهس جٚىجمٌٛس ٚؾٌٟو ٢شحؾحش جٚؾٟهٌس ٪٫ٞؽ٫وجص٩ ( 125ٞحوز )

 ٚ٘ .٪نٟٜ ؽى٪ٙ ٣ٍَٞ دً

 

: ٫ًٓٝ جٍٟٚجؽو جٚىجمٍٛ دأنٟحٙ جٍٟٚجؽهس جٚىجمٌٛس ٪َٔ ٞح ٫٧ ٞضهحٌٍ ن٩ٌٛ ٣٨ًٌٞح ، ٪دحألمظ  (126ٞحوز )

 دٟح ًٍٛ: 

 ص٠ٌٌٓ ٢ك٠ جٍْٚحدس جٚىجمٌٛس ٚٛؾٟهٌس ٪صٓى٠ً جٚض٫ضٌحش دشأ٨٢ح . - أ

 ص٠ٌٌٓ ج٣ٚكحٝ جٟٚقحّذٍ ٚٛؾٟهٌس ٪صٓى٠ً جٚض٫ضٌحش دشأ٩٢ . - خ

 ٚٛؾٟهٌس .ٍٞجؽهس ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس  - ش

 ص٠ٌٌٓ ٞى٬ صقٌٓٔ جٚؾٟهٌس أل٧ىج٩َ ج٫ٍّٟٚٞس . - ظ

 ص٠ٌٌٓ ٞى٬ جّضًالٙ جٚؾٟهٌس ٫ٟٚجٌو٥ جٟٚحوًس ٪جٚذشًٍس . - ؼ

ّالٞس صؿذٌٔ ٪ص٣ًٌُ جٌْٚحّحش ٪ جأل٢كٟس ٪جإلؽٍجءجش ٪جألّحٌٚر جٟٚهضٟىز ٍَ ٖحَس  -ـ 

 جٟٚؾحالش جإلوجًٌس ٪جٟٚحٌٚس.

 ف٨ٚ٫ح .َقظ ٪ٞضحدهس أٌضىز ٪فٍٖس جٚقْحدحش ٪ئدىجء جٍٚأي  - ل
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ٍٞجؽهس ؾٛذحش جٚشٍجء ٪جٚه٫ٓو ٪جالصُحٌْحش جٚضٍ صٟط ، ٪ؽٌٟو أ٫٢جم جْٟٚض٣ىجش جٚضٍ أ٢شأش  - و

 جٚضًُٞح نٛى جٚؾٟهٌس صؾح٥ جًٌٍٚ .

جٚضقٓٔ ٤ٞ ّالٞس جإلؽٍجءجش جٟٚؿذٓس ٚٛقُحف نٛى ٟٞضٛٗحش جٚؾٟهٌس ن٤ ؾًٍٔ جٌٚٓحٝ دأنٟحٙ  - ي

 جة٤ جٚؾٟهٌس .جٚؾٍو جُٟٚحؽث نٛى جٟٚنح١َ ٪ج٫ٟٚؽ٫وجش جٚغحدضس ٪مُ

جٚضقٓٔ ٤ٞ جّضنىجٝ جألّحٌٚر ٪جألو٪جش ج٣ٟٚحّذس جٚضٍ صُٜٗ صقطٌٜ أ٫ٞجٙ جٚؾٟهٌس  -ٌ 

 ٪ْٞضقٓحص٩ ٚى٬ جًٌٍٚ ، ٪ئعذحص٨ح دحٚىَحصٍ ٪جْٚؾالش ٪جٟٚقحّذٌس .

: نٛى جٍٟٚجؽو جٚىجمٍٛ جٌٚٓحٝ دأي أنٟحٙ أ٪ ٨ٞحٝ ًِٗٛ د٨ح ٤ٞ ْذٜ جٍٚةٌٓ ٪صضهٛٔ دؿذٌهس  (127ٞحوز )

 أال ًشحٌٕ دأي أنٟحٙ ص٣ًًٌُس ْى صٓو صقط ٍٞجؽهض٩.  ن٩ٟٛ ، نٛى

 ٍٞجْر جٚقْحدحش

: و٪١ جإلمالٙ داؽٍجءجش جٍٟٚجؽهس جٚقْحدٌس ٪جٟٚحٌٚس جٚىجمٌٛس ، ًض٠ صه٤ٌٌ ٞقحّر ْح٢٫٢ٍ ( 128ٞحوز )

ٍٞمظ ٩ٚ دحٚهٟٜ ٍَ جٟٟٚٛٗس جٚهٍدٌس جْٚه٫وًس فْر ج٫ٓٚج٤ٌ٢ جٟٚه٫ٟٙ د٨ح ؛ ُٚقظ فْحدحش جٚؾٟهٌس 

 ٫٣ًّس ، ٪ٍٞجؽهس جٚقْحدحش جٚنضحٌٞس ٍَ ٨٢حًس ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس ٪ ئدىجء جٍٚأي ن٨ٌٛح .جٍٚدو 

ح ٟٚٛهحًٌٍ جٟٚه٫ٟٙ د٨ح ٍَ جٟٟٚٛٗس  :( 129ٞحوز ) ًٓ نٛى جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ ٍٞجؽهس فْحدحش جٚؾٟهٌس ٪َ

ًس ج٣ْٚس ئال ٍَ جٚهٍدٌس جْٚه٫وًس ٍٞجؽهًس ْٞضًٍٟز ٚضٓى٠ً جٚضٓحًٌٍ جٚالَٞس ن٤ ٌٍّ جٚهٟٜ ، ٪يٚ٘ ٍَ ٨٢ح

 جٚقحالش جٚضٍ صْضىنٍ صٓحًٌٍ محضس . 

: ٟٚٛقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ أ٪ ٤ٞ ٣ًضىد٩ جالؾالم ، مالٙ أ٪ْحش جٚهٟٜ جٌٍّٟٚس ، نٛى ؽٌٟو جٚىَحصٍ ( 112ٞحوز )

٪جْٚؾالش ٪جْٟٚض٣ىجش ٪ؾٛر جٚذٌح٢حش ٪جإلًػحفحش جٚضٍ ٬ًٍ غٍ٪ٌز جٚقط٫ٙ ن٨ٌٛح ألوجء ٨ٟٞض٩ ، ٪نٛى 

 ٟٚنضُٛس صٌٌٍْ ٨ٟٞس جٍٟٚجْر ٍَ يٚ٘ .ئوجٌجش جٚؾٟهٌس ج

: ٍَ فحٚس نىٝ ص٤ٌٟٗ جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ أ٪  ٣ٞى٪د٩ ٤ٞ أوجء ٨ٟٞض٩ ؛ ًغذط يٚ٘ ٍَ صًٍٍٓ ( 111ٞحوز )

 ًٓى٩ٞ ئٚى جٍٚةٌٓ  الصنحي جإلؽٍجء جٚالَٝ ٍَ ٧ًج جٚشأ١ .
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ٙ جٚؾٟهٌس ٚٛنؿٍ ؛ ًٍَو : ن٣ى جٖضشحٍ أًس ٞنحُٚس مؿٌٍز ، أ٪ جمضالِ ، أ٪ صطٍٍ ًهٍع أ٫ٞج( 110ٞحوز )

ج ئٚى ٞؾٛٓ جإلوجٌز أ٪ ٤ٞ ٫ًُغ٩ الصنحي جإلؽٍجءجش جٌُٚٗٛس دٟهحٚؾس  ًٍ ج صًٍٓ ًٌ جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ دًٚ٘ ٫َ

 جألٍٞ نٛى ٪ؽ٩ جٍْٚنس .

: نٛى جٟٚقحّر جٚٓح٢٫٢ٍ جٚضقٓٔ ٤ٞ أض٫ٙ جٚؾٟهٌس ٪جٚضُجٞحص٩ ٪ٍٞجؽهس ج٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس ، ( 110ٞحوز )

 ٫ٓٚجة٠ جٟٚحٌٚس مالٙ ٞىز ال صضؾح٪َ  ش٤ًٍ٨ ٤ٞ ٨٢حًس ج٣ْٚس جٟٚحٌٚس ٚٛؾٟهٌس . ٪صٓى٠ً ص٥ًٍٍٓ ن٤ ج
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ٌٞس ٝ مضح ٗح  أف

 

طىٌ جٍٚةٌٓ جٚضهٌٟٛحش جٚالَٞس  (114ٞحوز ) ًُ : صهضٟى ٥ً٧ جٚالةقس ٤ٞ ْذٜ ٞؾٛٓ ئوجٌز جٚؾٟهٌس ، ٪٤ٞ ع٠ 

 ٚض٧ًٌُ٣ح .

 : ًؾٍي جٚهٟٜ د٥ً٨ جٚالةقس ٍَ فٔ جٚؾٟهٌس  ٤ٞ صحًٌه جنضٟحو٧ح . (115ٞحوز )

 : ال ًؾ٫َ  ئؽٍجء أي صهىًٜ نٛى ٥ً٧ جٚالةقس ئال د٫ٟجَٓس ٞؾٛٓ جإلوجٌز . (116ٞحوز )

 ص٠ دقٟى هللا ؛؛؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


