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الذيباجت
ُٔب ًبٗذ اُذػبسحٓٝ ،ب ٣ظبحجٜب ٖٓ آكخ االرغبس ثبألشخبص ألؿشاع اُذػبسح ،رز٘بكٓ ٠غ ًشآخ اُشخض
اُجششٝ ١هذسٝ ،ٙرؼشع ُِخطش سكب ٙاُلشد ٝاألسشح ٝاُغٔبػخ،
ُٔٝب ًبٗذ اُظٌٞى اُذ٤ُٝخ اُزبُ٤خ ٗبكزح ػِ ٢طؼ٤ذ االرغبس ثبُ٘سبء ٝاألطلبٍ:
 .1االرلبم اُذ ٢ُٝأُؼوٞد ك 18 ٢آ٣بسٓ/ب 1904 ٞ٣ح ٍٞرحش ْ٣االرغبس ثبُشه٤ن األث٤غ ٝأُؼذٍ ثبُجشٝرًٍٞٞ
اُز ١أهشر ٚاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزحذح كً 3 ٢بٗ ٕٞاأل/ٍٝد٣سٔجش ،1948
 .2االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ أُؼوٞدح ك 4 ٢آ٣بسٓ/ب 1910 ٞ٣ح ٍٞرحش ْ٣االرغبس ثبُشه٤ن األث٤غٝ ،أُؼذُخ
ثبُجشٝر ًٍٞٞاُسبُق اُزًش،
 .3االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ أُؼوٞدح ك 30 ٢أ/ٍِٞ٣سجزٔجش  1921ح ٍٞرحش ْ٣االرغبس ثبُ٘سبء ٝاألطلبٍٝ ،أُؼذُخ
ثبُجشٝر ًٍٞٞاُز ١أهشر ٚاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزحذح ك 20 ٢رشش ٖ٣األ/ٍٝأًزٞثش ،1947
ٝ .4االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ أُؼوٞدح ك 11 ٢رشش ٖ٣األ/ٍٝأًزٞثش  1933ح ٍٞرحش ْ٣االرغبس ثبُ٘سبء اُجبُـبد،
ٝأُؼذُخ ثبُجشٝر ًٍٞٞسبُق اُزًش،
ُٔٝب ًبٗذ ػظجخ األْٓ هذ أػذد ػبّ ٓ 1937ششٝع ارلبه٤خ ٞ٣سغ ٗطبم اُظٌٞى اُسبُلخ اُزًش،
ُٔٝب ًبٕ اُزطٞس اُز ١طشأ ٓ٘ز ػبّ ٣ 1937سٔح ثؼوذ ارلبه٤خ رٞحذ اُظٌٞى أُزًٞسح ٝرؼْ عٛٞش ٓششٝع
ارلبه٤خ ػبّ ٓ 1937غ اُزؼذ٣الد اُز٘٣ ٢بست إدخبُٜب ػِ،ٚ٤
كئٕ األطشاف أُزؼبهذح رزلن ػِ ٢األحٌبّ اُزبُ٤خ:
الوادة 1
٣زلن أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ػِ ٢إٗضاٍ اُؼوبة ثأ ١شخض ٣و ،ّٞإسػبء ألٞٛاء آخش:
 .1ثوٞادح شخض آخش أ ٝؿٞا٣ز ٚأ ٝرؼِ ،ِٚ٤ػِ ٢هظذ اُذػبسح ،حز ٠ثشػبء ٛزا اُشخض،
 .2ثبسزـالٍ دػبسح شخض آخش ،حز ٠ثشػبء ٛزا اُشخض.
الوادة 2
٣زلن أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خً ،زُي ،ػِ ٢إٗضاٍ اُؼوبة ثٌَ شخض:
ِٔ٣ .1ي أ٣ ٝذ٣ش ٓبخٞسا ُِذػبسح ،أ٣ ٝو ،ّٞػٖ ػِْ ،ثزٔ ِٚ٣ٞأ ٝأُشبسًخ ك ٢رٔ،ِٚ٣ٞ
٣ .2ؤعش أ٣ ٝسزأعش٤ًِ ،ب أ ٝعضئ٤بٝ ،ػٖ ػِْٓ ،ج٘ ٢أٌٓ ٝبٗب آخش السزـالٍ دػبسح اُـ٤ش.
الوادة 3
رؼبهت أ٣ؼب ،ك ٢اُحذٝد اُز٣ ٢سٔح ثٜب اُوبٗ ٕٞأُحِ ،٢أ٣خ ٓحبُٝخ السرٌبة أ ٖٓ ١اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب
أُبدربٕ ٝ 2 ٝ 1أ٣خ أػٔبٍ رحؼ٤ش٣خ السرٌبثٜب.
الوادة 4
٣سزحن اُؼوبة أ٣ؼب ،ك ٢اُحذٝد اُز٣ ٢سٔح ثٜب اُوبٗ ٕٞأُحِ ،٢أ ١رٞاطؤ ػٔذ ١ك ٢األكؼبٍ اُز ٢رز٘بُٜٝب
أُبدربٕ .2 ٝ 1
ٝرؼزجش أكؼبٍ اُزٞاطؤ ك ٢اُحذٝد اُز٣ ٢سٔح ثٜب اُوبٗ ٕٞأُحِ ،٢عشائْ ٓ٘لظِخ ح٤ضٔب ًبٕ رُي ػشٝس٣ب ُٔ٘غ
االكالد ٖٓ اُؼوٞثخ.
الوادة 5
ك ٢اُحبالد اُز٣ ٢سٔح كٜ٤ب ُِشخض أُزؼشس ثٔوزؼ ٠اُوبٗ ٕٞأُحِ ٢ثإٔ ٣ظجح طشكب ك ٢اُذػ ٟٞأُوبٓخ
ثظذد أ ٖٓ ١اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ٣ ،سٔح ثزُي أ٣ؼب ُألعبٗت ث٘لس اُششٝؽ اُز ٢ر٘طجن ػِ٢
أُٞاط٘.ٖ٤

الوادة 6
ٞ٣اكن ًَ طشف كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ ػِ ٢إُـبء أ ٝإثطبٍ أ ١هبٗ ٕٞأٗ ٝظبّ أ ٝرذث٤ش إداس٣ ١لشع ػِ ٢األشخبص
اُز٣ ١زؼبط ٕٞاُذػبسح أ٣ ٝشزج ٚثأٗ٣ ْٜزؼبطٜٗٞب إٔ ٣سغِٞا أٗلس ْٜك ٢سغالد خبطخ ،أ ٝإٔ ٣حِٔٞا أٝساهب
خبطخ ،أ ٝإٔ ٣خؼؼٞا ُششٝؽ اسزض٘بئ٤خ ػِ ٢طؼ٤ذ أُشاهجخ أ ٝاإلهشاس.
الوادة 7
٣ؤخز ك ٢االػزجبس ،ك ٢اُحذٝد اُز٣ ٢سٔح ثٜب اُوبٗ ٕٞأُحِ ،٢أ ١حٌْ ثبإلداٗخ سجن طذٝس ٙك ٢ثِذ أع٘ج ٢ػِ٢
أ ٖٓ ١اُغشائْ اُز ٢رسزٜذكٜب ٛز ٙاالرلبه٤خٝ ،رُي ألؿشاع:
 .1إصجبد أُؼبٝدح.
 .2روش٣ش اػزجبس أُغشّ كبهذا أل٤ِٛخ ٓٔبسسخ اُحوٞم أُذٗ٤خ.
الوادة 8
رؼزجش اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب أُبدربٕ ٛ ٖٓ 2 ٝ 1ز ٙاالرلبه٤خ ٓجشسح ُزسِ ْ٤أُغشّ ك ٢أ٣خ ٓؼبٛذح ُزسِْ٤
أُغشٓٓ ٖ٤ؼوٞدح ٖٓ هجَ أ ٝرؼوذ ك ٢أُسزوجَ ث ٖ٤أ ٖٓ ١أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ.
أٓب أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ اُز ٖ٣ال ٣ؼِو ٕٞرسِ ْ٤أُغشٓ ٖ٤ػِ ٢ششؽ ٝعٞد ٓؼبٛذح ك٤ؼزشك ٕٞثؼذ ا ٕ٥ثٌٕٞ
اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب أُبدربٕ ٛ ٖٓ 2 ٝ 1ز ٙاالرلبه٤خ ٓجشسا ُزسِ ْ٤أُغشٓ ٖ٤كٔ٤ب ث.ْٜ٘٤
ٝرزْ أُٞاكوخ ػِ ٢طِت اُزسِ ْ٤طجوب ُزشش٣غ اُذُٝخ اُز ٢هذّ إُٜ٤ب اُطِت.
الوادة 9
ك ٢حبُخ اُذُٝخ اُز ٢ال ٣سٔح رشش٣ؼٜب ثزسِٞٓ ْ٤اطٜ٘٤ب ،روٓ ّٞحبًْ اُذُٝخ ٗلسٜب ثٔالحوخ ٓٝؼبهجخ ٓٞاطٜ٘٤ب
اُز٣ ٖ٣ؼٞد ٕٝإُٜ٤ب ثؼذ إٔ ٌٞٗٞ٣ا هذ اسرٌجٞا ك ٢اُخبسط أ٣ب ٖٓ اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب أُبدربٕ ٛ ٖٓ 2 ٝ 1زٙ
االرلبه٤خ.
ال ٘٣طجن ٛزا اُ٘ض إرا ًبٕ ال  ،ٌٖٔ٣ك ٢حبُخ ٓٔبصِخ ث ٖ٤أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ،أُٞاكوخ ػِ ٢رسِ ْ٤أع٘ج.٢
الوادة 10
ال ر٘طجن أحٌبّ أُبدح  9ح ٌٕٞ٣ ٖ٤أُز ْٜثبُغشّ هذ ح ًْٞك ٢أ ١ثِذ أع٘جًٝ ٢بٕ ،ك ٢حبُخ إداٗز ،ٚهذ هؼ٢
ك ٢اُسغٖ أُذح أُحٌ ّٞثٜب أً ٝبٕ هذ رْ إُـبء ٛز ٙاُؼوٞثخ أ ٝرخل٤ؼٜب ٝكوب ُزشش٣غ رُي اُجِذ األع٘ج.٢
الوادة 11
ُ٤س ك ٢أحٌبّ ٛز ٙاالرلبه٤خ ٓب ٣غٞص إٔ ٣لسش ػِٗ ٢ح٣ ٞغؼِٔ٣ ٚس ثٔٞهق أ ١طشف كٜ٤ب ٖٓ أُسأُخ اُؼبٓخ
ٓسأُخ حذٝد اُٞال٣خ اُغ٘بئ٤خ ثٔوزؼ ٠اُوبٗ ٕٞاُذ.٢ُٝ
الوادة 12
ال أصش ُٜز ٙاالرلبه٤خ ػِ ٢أُجذأ اُز٣ ١وؼ ٢ثإٔ ٣زْ ،ك ًَ ٢دُٝخ ،رؼش٣ق ٓب رز٘ب ٖٓ ُٚٝعشائْ ٓٝالحوخ
ٓشرٌجٜ٤ب ٓٝؼبهجزٝ ْٜكوب ُوبٜٗٗٞب اُٞط٘.٢
الوادة 13
ِ٣ضّ أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثز٘ل٤ز االسز٘بثبد اُوؼبئ٤خ أُزظِخ ثبُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ طجوب ُزشش٣ؼْٜ
اُٞط٘ٝ ٢ألػشاك.ْٜ
٣ٝزْ ٗوَ االسز٘بثبد اُوؼبئ٤خ:
 .1ثبرظبٍ ٓجبشش ث ٖ٤اُسِطبد اُوؼبئ٤خ،
 .2أ ٝثبرظبٍ ٓجبشش ثٝ ٖ٤ص٣ش ١اُؼذٍ ك ٢اُذُٝز ،ٖ٤أ ٝثشسبُخ ٓجبششح إُٝ ٢ص٣ش اُؼذٍ ك ٢اُذُٝخ أُسز٘بثخ ٖٓ
هجَ سِطخ ٓخزظخ ك ٢اُذُٝخ أُسز٘٤جخ،
 .3أ ٝػٖ طش٣ن أُٔضَ اُذثِٓٞبس ٢أ ٝاُو٘ظُِِ ٢ذُٝخ أُسزز٤جخ ُذ ١اُذُٝخ أُسز٘بثخ اُز٣ ١و ّٞإر راى ث٘وَ
اُشسبُخ ٓجبششح إُ ٢اُسِطخ اُوؼبئ٤خ أُخزظخ أ ٝإُ ٢اُسِطخ اُز ٢رحذدٛب حٌٓٞخ اُذُٝخ أُسز٘بثخ٣ٝ ،زِو٠
ٓجبششح ٖٓ اُسِطخ أُزًٞسح األٝسام اُز ٢رشٌَ ر٘ل٤زا ُالسززبثخ.
ٝك ٢اُحبُز 3 ٝ 1 ٖ٤رشسَ دائٔب ٗسخخ ٖٓ االسززبثخ إُ ٢اُسِطخ اُؼِ٤ب ك ٢اُذُٝخ أُسز٘بثخ.
ٓٝب ُْ ٣زلن ػِ ٢خالف رُي ،رحشس االسززبثخ اُوؼبئ٤خ ثِـخ اُسِطخ أُسز٘٤جخ ،ػِ ٢إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣حن اُذُٝخ
أُسز٘بثخ إٔ رطِت رشعٔخ ُٜب ثِـزٜب رظذم ػِ ٢طحزٜب اُسِطخ أُسز٘٤جخ.
٣ٝو ًَ ّٞطشف كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ ثئشؼبس ًَ ٖٓ األطشاف األخش ٟكٜ٤ب ثبُطش٣وخ أ ٝاُطشم أُزًٞسح أػالٙ
ٝاُز٣ ٢وجَ ثٜب االسز٘بثبد اُوؼبئ٤خ ٖٓ اُطشف ا٥خش.

ٝإُ ٢إٔ ٣زْ رٞع ٚ٤اُذُٝخ ٛزا اإلشؼبس٣ ،سزٔش اُؼَٔ ثبإلعشاء أُزجغ كٜ٤ب ثظذد االسز٘بثبد اُوؼبئ٤خ.
ٝال ٘٣شأ ػٖ ر٘ل٤ز االسز٘بثبد اُوؼبئ٤خ أ ١حن ثبُٔطبُجخ ثأ ١سسْ أٗ ٝلوخ ٖٓ أٞٗ ١ع ثبسزض٘بء ٓظبس٣ق
اُخجشاء.
ال ٣ؤ ٍٝأٗ ١ض كٛ ٢ز ٙأُبدح ػِٗ ٢ح٣ ٞغؼَ ٓ٘ ٚرؼٜذا ٖٓ عبٗت أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثبألخز ثأ ١إعشاء أٝ
ٜٗظ ك ٢إهبٓخ اُج٘٤خ ك ٢اُوؼب٣ب اُغضائ٤خ ٣خبُق هٞاٜٗ٘٤ب اُٞط٘٤خ.
الوادة 14
ػِ ًَ ٢طشف كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ إٗشبء أ ٝرضج٤ذ عٜبص ٌِ٣ق ثز٘س٤ن ٝرغٔ٤غ ٗزبئظ اُزحو٤وبد أُزظِخ ثبُغشائْ
اُز ٢رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ.
٘٣ٝجـُٜ ٢ز ٙاألعٜضح إٔ رو ّٞثغٔغ ًبكخ أُؼِٓٞبد اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رسبػذ ك ٢اُحؤ ٍٝدٝ ٕٝهٞع اُغشائْ اُز٢
رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ ٝك ٢أُؼبهجخ ػِٜ٤بٝ ،إٔ رظَ ػِ ٢ارظبٍ ٝص٤ن ثبألعٜضح أُ٘بظشح ك ٢اُذ ٍٝاألخش.ٟ
الوادة 15
ػِ ٢اُسِطبد أٌُِلخ ثبُخذٓبد أُزًٞسح ك ٢أُبدح  14إٔ رو ،ّٞثوذس ٓب ٣سٔح ثزُي هبٜٗٗٞب اُٞط٘ٝ ٢ثبُوذس
اُز ١رشا ٙاُسِطبد أُشبس إُٜ٤ب ٓسزظٞثب ،ثزض٣ٝذ اُسِطبد أٌُِلخ ثبُخذٓبد أُ٘بظشح ك ٢اُذ ٍٝاألخشٟ
ثبُٔؼِٓٞبد اُزبُ٤خ:
 .1رلبط َ٤أ٣خ عشٔ٣خ رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ أ ٝأ٣خ ٓحبُٝخ السرٌبة ٓضَ ٛز ٙاُغشٔ٣خ،
 .2رلبط َ٤أ ١رلز٤ش ػٖ ٓشرٌج ٢أ ٖٓ ١اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خ ،أ ٝأٓ ١الحوخ أ ٝرٞه٤ق أ ٝإداٗخ
ُ ْٜأ ٝأ ١سكغ ُذخ ُْٜٞاُجالد ،أ ٝأ ١طشد ًُٝ ،ْٜزُي رلبط َ٤ر٘والد ٛؤالء األشخبص ٝأ٣خ ٓؼِٓٞبد
أخش ١ثشأٗ ْٜرٌ ٕٞراد كبئذح.
٣ٝغت إٔ رشَٔ أُؼِٓٞبد أُزًٞسح أٝطبف أُغشٓٝ ٖ٤ثظٔبد أطبثؼٝ ْٜطٞسٝٝ ْٛطق أسبُ٤ج ْٜك٢
اُؼًَٔٝ ،زُي روبس٣ش اُششطخ ػ٘ٝ ْٜسغالر ْٜاُوؼبئ٤خ.
الوادة 16
٣زلن أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ػِ ٢إٔ ٣زخزٝا أ٣ ٝشغؼٞا ٖٓ ،خالٍ أعٜضر ْٜاُزشث٣ٞخ ٝاُظح٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ
ٝاالهزظبد٣خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ األعٜضح راد اُظِخ ،اُؼبٓخ ٜٓ٘ب ٝاُخبطخ ،رذاث٤ش ُزلبد ١اُذػبسح ٝإػبدح رأَ٤ٛ
ػحب٣بٛب ٝػحب٣ب اُغشائْ اُز ٢رز٘بُٜٝب ٛز ٙاالرلبه٤خٝ ،إػبدح ٛؤالء اُؼحب٣ب إٌُٓ ٢بٗ ْٜك ٢أُغزٔغ.
الوادة 17
٣زؼٜذ أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثإٔ ٣زخزٝا أٞ٣ ٝاطِٞا ،ثظذد اُٜغشح ٖٓ ثِذاٗٝ ْٜأُٜبعشح إُٜ٤بٝ ،ك ٢ػٞء
اُزضآبر ْٜثٔوزؼٛ ٠ز ٙاالرلبه٤خٓ ،ب ٣زٞعت ٖٓ رذاث٤ش ٌُٔبكحخ االرغبس ثبألشخبص ٖٓ اُغ٘س ٖ٤ألؿشاع
اُذػبسح.
ٝػِٝ ٢ع ٚاُخظٞص٣ ،زؼٜذ:ٕٝ
 .1ثسٖ األٗظٔخ اُالصٓخ ُحٔب٣خ أُٜبعش ٖ٣إُ ٢ثِذاٗ ْٜأٜ٘ٓ ٝبٝ ،ال سٔ٤ب اُ٘سبء ٝاألطلبٍ ،ك ٢أٓبًٖ اُٞطٍٞ
ٝأُـبدسح ٝأص٘بء اُسلش ػِ ٢اُسٞاء،
 .2ثبرخبر رذاث٤ش ُز٘ظ ْ٤دػب٣خ ٓ٘بسجخ رحزس اُغٜٔٞس ٖٓ أخطبس االرغبس أُزًٞس،
 .3ثبرخبر رذاث٤ش ٓ٘بسجخ رٌلَ ٓٔبسسخ سهبثخ ك ٢أُحطبد ٝأُطبساد ٝأُٞاٗئ اُجحش٣خ ٝخالٍ اُطش٣نٝ ،ك٢
ؿ٤ش رُي ٖٓ األٓبًٖ اُؼبٓخ ،ثـ٤خ ٓ٘غ االرغبس اُذ ٢ُٝثبألشخبص ألؿشاع اُذػبسح،
 .4ثبرخبر رذاث٤ش ٓ٘بسجخ ُز٘ج ٚ٤اُسِطبد أُخزظخ إُٝ ٢ط ٍٞأشخبص ٣جذ ٝثغالء أٗ ٖٓ ْٜاُلبػِ ٖ٤األطِٖ٤٤
ك ٢عشٔ٣خ االرغبس ٛز ٙأ ٝأُزٞاطئ ٖ٤ػِٜ٤ب أ ٖٓ ٝػحب٣بٛب.
الوادة 18
٣زؼٜذ أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثؼٔبٕ اُحظٝ ،ٍٞكوب ُِششٝؽ اُز٘٣ ٢ض ػِٜ٤ب رشش٣ؼ ْٜاُٞط٘ ٢ػِ ٢ث٤بٗبد ٖٓ
األشخبص األعبٗت اُز٣ ٖ٣زؼبط ٕٞاُذػبسح ،ثـ٤خ رحذ٣ذ ٣ٞٛزٝٝ ْٜػؼ ْٜأُذٗٝ ٢اُجحش ػٖٔ أه٘ؼ ْٜثٔـبدسح
دُٝزٝ .ْٜرجِؾ أُؼِٓٞبد اُز٣ ٢زْ اُحظ ٍٞػِٜ٤ب إُ ٢دُٝخ أُ٘شأ رٔ٤ٜذا إلػبدر ْٜإُٝ ٢ط٘ٓ ْٜز ٢أٌٖٓ رُي.
الوادة 19
٣زؼٜذ أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثإٔ ٣وذٓٞا ثوذس أُسزطبعٝ ،كوب ُِششٝؽ أُحذدح ك ٢رشش٣ؼ ْٜاُٞط٘ٝ ٢د ٕٝإٔ
ٔ٣س رُي ثئعشاءاد أُالحوخ أ ٝثأ ١إعشاء هؼبئ ٢آخش ٘٣شأ ػٖ أػٔبٍ رحبُق اُزشش٣غ أُزًٞس:

 .1ثإٔ ٣زخزٝا اُزذاث٤ش أُ٘بسجخ ُزأٓ ٖ٤احز٤بعبد أُِٔو ٖٓ ٖ٤ػحب٣ب االرغبس اُذ ٢ُٝثبألشخبص ألؿشاع
اُذػبسح ٝإػبُزٓ ْٜؤهزب ،ثبٗزظبس إٗغبص اُزشر٤جبد اُالصٓخ إلػبدر ْٜإُٝ ٢ط٘،ْٜ
 .2ثإٔ ٣ؼ٤ذٝا إُٝ ٢ط٘ ْٜأُٝئي األشخبص اُز ٖ٣رز٘ب ُْٜٝأُبدح  ٌٕٞٗٞ٣ٝ 18ساؿج ٖ٤كٛ ٢ز ٙاُؼٞدح أ٣ ٝطبُت
ث ْٜأشخبص ر ٝٝسِطخ ػِٝ ،ْٜ٤األشخبص اُز ٖ٣طذس ثطشد ْٛأٓش هبٗٝ .٢ٗٞال ٘٣لز هشاس اُزشح َ٤إال ثؼذ
اُٞط ٍٞإُ ٢ارلبمٓ ،غ اُذُٝخ اُز ٢س٤زٛت إُٜ٤ب اُشخض أُؼ٘ ،٢ػِ٣ٞٛ ٢زٝ ٚع٘س٤زًٝ ٚزُي ػٌِٓ ٢بٕ
ٝربس٣خ ٝط ُٚٞإُ ٢اُحذٝدٝ .ػِ ًَ ٢طشف كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ رسٓ َ٤ٜشٝس األشخبص أُؼ٘ ٖ٤٤ػجش أساػ.ٚ٤
ٝإرا حذس إٔ ًبٕ األشخبص اُز ٖ٣رز٘ب ُْٜٝاُلوشح اُسبثوخ ؿ٤ش هبدس ٖ٣ػِ ٢إٔ ٣ذكؼٞا  ْٛأٗلس ْٜرٌبُ٤ق إػبدرْٜ
إُ ٢اُٞطٖ  ُْٜ ٌٖ٣ ُْٝصٝط أٝ ٝاُذ أٝ ٝط٣ ٢ذكؼٜب ٗ٤بثخ ػ٘ ،ْٜروغ ػِ ٢ػبرن اُذُٝخ اُزٞ٣ ٢عذ ٕٝكٜ٤ب
رٌبُ٤ق إػبدر ْٜإُ ٢أهشة ٗوطخ حذٝد أ٘٤ٓ ٝبء أٓ ٝطبس ك ٢ارغب ٙدُٝخ أُ٘شأ ،صْ ػِ ٢ػبرن دُٝخ أُ٘شأ ٛزُٔ ٙب
رجو ٖٓ ٢اُشحِخ.
الوادة 20
٣زؼٜذ أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ،إٕ ُْ ٌٞٗٞ٣ا هذ كؼِٞا رُي ٖٓ هجَ ،ثبرخبر اُزذاث٤ش اُالصٓخ ُٔٔبسسخ سهبثخ ػِ٢
ٌٓبرت االسزخذاّ ثـ٤خ رلبد ١رؼشع األشخبص اُجبحض ٖ٤ػٖ ػَٔٝ ،ال سٔ٤ب اُ٘سبء ٝاألطلبٍ ُخطش اُذػبسح.
الوادة 21
٣و ّٞأطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ ثئثالؽ األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزحذح ٗظٞص عٔ٤غ ٓب ٣زظَ ثٔٞػٞع ٛز ٙاالرلبه٤خ ٖٓ
هٞاٗٝ ٖ٤أٗظٔخ ٗبكزح ُذ ْٜ٣ثبُلؼَ ،صْ ثئثالؿ ٚس٘٣ٞب ًَ عذ٣ذ ٖٓ ٛز ٙاُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخٝ ،عٔ٤غ اُزذاث٤ش اُز٢
 ٌٕٞٗٞ٣هذ ارخزٛٝب ُٞػغ ٛز ٙاالرلبه٤خ ٓٞػغ اُزطج٤ن٣ٝ .و ّٞاألٓ ٖ٤اُؼبّ ،دٝس٣ب ،ث٘شش أُؼِٓٞبد اُز٢
٣زِوبٛب ٝثئسسبُٜب إُ ٢عٔ٤غ أػؼبء األْٓ أُزحذح ٝإُ ٢اُذ ٍٝؿ٤ش األػؼبء اُز ٢رٌٛ ٕٞز ٙاالرلبه٤خ هذ أثِـذ
إُٜ٤ب سسٔ٤ب ػٔال ثأحٌبّ أُبدح .23
الوادة 22
إرا حذس إٔ صبس ث ٖ٤أطشاف ٛز ٙاالرلبه٤خ أ ١خالف ٣زظَ ثزلس٤شٛب أ ٝرطج٤وٜب ُْٝ ،رسزطغ رس٣ٞخ ٛزا اُخالف
ثٞسبئَ أخش٣ ،١حبٍ اُخالف إُٓ ٢حٌٔخ اُؼذٍ اُذ٤ُٝخ ث٘بء ػِ ٢طِت أ ٖٓ ١األطشاف ك ٢اُخالف.
الوادة 23
رؼشع ٛز ٙاالرلبه٤خ ُزٞه٤غ عٔ٤غ أػؼبء األْٓ أُزحذح ًٝزُي ُزٞه٤غ أ٣خ دُٝخ أخش ٌٕٞ٣ ١أُغِس االهزظبد١
ٝاالعزٔبػ ٢هذ ٝع ٚإُٜ٤ب دػٞح ُٜزا اُـشع.
ٝرخؼغ ٛز ٙاالرلبه٤خ ُِزظذ٣نٝ ،رٞدع طٌٞى اُزظذ٣ن ُذ ١األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزحذح.
أٓب اُذ ٍٝأُزًٞسح ك ٢اُلوشح األٝ ٢ُٝاُز ُْ ٢رٞهغ ٛز ٙاالرلبه٤خ كلٝ ٢سؼٜب االٗؼٔبّ إُٜ٤ب.
٣ٝوغ االٗؼٔبّ ثئ٣ذاع طي اٗؼٔبّ ُذ ١األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزحذح.
ٝألؿشاع ٛز ٙاالرلبه٤خ٣ ،وظذ ثٌِٔخ " دُٝخ" أ٣ؼب عٔ٤غ أُسزؼٔشاد ٝاألهبُ ْ٤اُخبػؼخ ُِٞطب٣خ ،اُزبثؼخ
ُِذُٝخ اُز ٢رٞهغ االرلبه٤خ أ ٝرظذهٜب أ ٝر٘ؼْ إُٜ٤بًٝ ،زُي عٔ٤غ األهبُ ْ٤اُز ٢رٔضِٜب اُذُٝخ أُزًٞسح ػِ٢
اُظؼ٤ذ اُذ.٢ُٝ
الوادة 24
٣جذأ ٗلبر ٛز ٙاالرلبه٤خ ك ٢اُ ّٞ٤اُزسؼ ٖ٤اُز ٢ِ٣ ١ربس٣خ إ٣ذاع طي اُزظذ٣ن أ ٝاالٗؼٔبّ اُضبٗ.٢
أٓب اُذ ٍٝاُز ٢رظذم االرلبه٤خ أ ٝر٘ؼْ إُٜ٤ب ثؼذ ربس٣خ إ٣ذاع طي اُزظذ٣ن أ ٝاالٗؼٔبّ اُضبٗ ٢كز٘لز االرلبه٤خ
إصاء ًَ ٜٓ٘ب اثزذاء ٖٓ اُ ّٞ٤اُزسؼ ٖ٤اُز ٢ِ٣ ١ربس٣خ إ٣ذاػٜب طي اُزظذ٣ن أ ٝاالٗؼٔبّ.
الوادة 25
ثؼذ اٗوؼبء خٔس س٘ٞاد ػِ ٢ثذء ٗلبر ٛز ٙاالرلبه٤خ ٌَُ ٌٕٞ٣ ،طشف ك ٢االرلبه٤خ إٔ ٘٣سحت ٜٓ٘ب ثئشؼبس
خطٞ٣ ٢ع ٜٚإُ ٢األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزحذح.
٣ٝظجح االٗسحبة ٗبكز أُلؼ ٍٞإصاء اُطشف أُ٘سحت ُذ ١اٗوؼبء س٘خ ػِ ٢اُزبس٣خ اُز ١رِو ٢ك ٚ٤األٓ ٖ٤اُؼبّ
ُألْٓ أُزحذح طي اٗسحبث.ٚ
الوادة 26
٣و ّٞاألٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزحذح ثئثالؽ عٔ٤غ أػؼبء األْٓ أُزحذح ٝاُذ ٍٝؿ٤ش األػؼبء أُشبس إُٜ٤ب ك ٢أُبدح
:23
(أ) اُزٞه٤ؼبد ٝطٌٞى اُزظذ٣ن ٝاالٗؼٔبّ أُزِوب ٙطجوب ُِٔبدح ،23

(ة) اُزبس٣خ اُز ١س٤جذأ كٗ ٚ٤لبر ٛز ٙاالرلبه٤خ طجوب ُِٔبدح ،24
(ط) إشؼبساد االٗسحبة أُزِوب ٙطجوب ُِٔبدح .25
الوادة 27
٣زؼٜذ ًَ طشف كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ ثإٔ ٣زخزٝ ،كوب ُذسزٞس ،ٙاُزذاث٤ش اُزشش٣ؼ٤خ ٝؿ٤ش اُزشش٣ؼ٤خ اُالصٓخ ُؼٔبٕ
رطج٤ن االرلبه٤خ.
الوادة 28
رحَ أحٌبّ ٛز ٙاالرلبه٤خ ،ك ٢اُؼالهبد ث ٖ٤أطشاكٜبٓ ،حَ أحٌبّ اُظٌٞى اُذ٤ُٝخ أُزًٞسح ك ٢اُلوشاد اُلشػ٤خ
 ٖٓ 4 ٝ 3 ٝ 2 ٝ 1اُلوشح اُضبٗ٤خ ٖٓ اُذ٣جبعخ٣ٝ ،ؼزجش إٔ ًَ طي ٖٓ اُظٌٞى أُزًٞسح ُْ ٣ؼذ را ٓلؼٓ ٍٞز٢
أطجح عٔ٤غ أطشاك ٚأطشاكب كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ.
ثشٝر ًٍٞٞخزبٓ٢
ال ٣ؼزجش أٗ ١ض كٛ ٢ز ٙاالرلبه٤خ ٓبسب ثأ ١رشش٣غ ٌ٣لَ ٖٓ ،أعَ رطج٤ن األحٌبّ اُشآ٤خ إُ ٢اُوؼبء ػِ٢
االرغبس ثبألشخبص ٝػِ ٢اسزـالٍ اُـ٤ش ألؿشاع اُذػبسح ،ششٝطب أشذ طشآخ ٖٓ رِي أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك٢
ٛز ٙاالرلبه٤خ.
ٝر٘طجن ػِٛ ٢زا اُجشٝر ًٍٞٞأحٌبّ أُٞاد  ٖٓ 26 ٝ 25 ٝ 24 ٝ 23االرلبه٤خ.
_______________________
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