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 ثٌوجِز، ثٌؾّو١ز إْ

 هٍٝ صمن ثٌضٟ دجالٌضضثِجس ثٌٛفجء فٟ ث١ٌٕز فغٓ ِٓ ٚثٔـاللج ثٌّضقذر، ثألُِ ١ِغجق ِٚذجدا دّمجطذ صغضششذ إر

 ث١ٌّغجق، ألفىجَ ٚفمج ثٌذٚي هجصك

 فٟ ثٌشوٛح ؽ١ّن دقك ٔفغٗ ثٌٛلش فٟ صغٍُ ٚإر ثألخشٜ، ثٌشوٛح ؽ١ّن ِن ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِغجٚثر صؤوذ ٚإر

 ٘زٖ، دظفضٙج صقضشَ أْ ٚفٟ ِخضٍفز ٔفغٙج صوضذش أْ ٚفٟ ِخضٍفز صىْٛ أْ

 ثإلٔغج١ٔز صشثط صشىً ثٌضٟ ٚثٌغمجفجس ثٌقؼجسثس ٚعشثء صٕٛم فٟ صغجُ٘ ثٌشوٛح ؽ١ّن أْ أ٠ؼج صؤوذ ٚإر

 ثٌّشضشن،

 هٍٝ أفشثد أٚ شوٛح صفٛق إٌٝ صذهٛ أٚ صغضٕذ ثٌضٟ ٚثٌّّجسعجس ٚثٌغ١جعجس ثٌّزث٘خ ؽ١ّن أْ وزٌه صؤوذ ٚإر

 ِّٚجسعجس ٚع١جعجس ِزث٘خ ثٌغمجفٟ أٚ ثٌوشلٟ أٚ ثٌذ٠ٕٟ أٚ ثٌوٕظشٞ ثالخضالف أٚ ثٌمِٟٛ ثألطً أعجط

 ثؽضّجه١ج، ٚكجٌّز أخالل١ج ِٚذثٔز لجٔٛٔج ٚدجؿٍز ه١ٍّج ٚصثةفز هٕظش٠ز

 ٔٛهٗ، وجْ أ٠ج ثٌض١١ّض ِٓ صضقشس أْ ٌقمٛلٙج، ِّجسعضٙج فٟ ثألط١ٍز، ٌٍشوٛح ٠ٕذغٟ أٔٗ ؽذ٠ذ ِٓ صؤوذ ٚإر

 ثعضوّجس٘ج ِٕٙج هذر أِٛس هٓ ٔؾّش صجس٠خ١ز، كٍُ أشىجي ِٓ ثألط١ٍز ثٌشوٛح هجٔضٗ ٌّج ثٌمٍك ٠غجٚس٘ج ٚإر

 ٚفمج ثٌض١ّٕز فٟ فمٙج ِّجسعز ِٓ خجطز دظفز ِٕوٙج ٚدجٌضجٌٟ ِٚٛثسد٘ج، ٚألج١ٌّٙج ألسثػ١ٙج ف١جصصٙج ٚعٍخ

 ثٌخجطز، ِٚظجٌقٙج الفض١جؽجصٙج

 ثٌغ١جع١ـز ١٘جوٍٙج ِٓ ثٌّغضّذر ثألط١ٍز ٌٍشوٛح ثٌـذ١و١ز ثٌقمٛق ٚصوض٠ض ثفضشثَ إٌٝ ثٌٍّقز ثٌقجؽز صذسن ٚإر

 أسثػ١ٙج فٟ فمٛلٙج ع١ّج ٚال ٚفٍغفجصٙج، ٚصجس٠خٙج ثٌشٚف١ز ٚصمج١ٌذ٘ج عمجفجصٙج ِٚٓ ٚثالؽضّجه١ـز ٚثاللضظجد٠ز

 ِٚٛثسد٘ج، ٚألج١ٌّٙج

 ٚثالصفجلجس ثٌّوج٘ذثس فٟ ثٌّىشعز ثألط١ٍز ثٌشوٛح فمٛق ٚصوض٠ض ثفضشثَ إٌٝ ثٌٍّقز ثٌقجؽز أ٠ؼج صذسن ٚإر

 ثٌذٚي، ِن ثٌّذشِز ثٌذٕجءر ثٌضشص١ذجس ِٓ ٚغ١ش٘ج

 ٚثاللضظجد٠ز ثٌغ١جع١ز ثٌّغض٠ٛجس هٍٝ أٚػجهٙج صقغ١ٓ أؽً ِٓ أٔفغٙج ثألط١ٍز ثٌشوٛح دضٕل١ُ صشفخ ٚإر

 ٚؽذس، ف١غّج ٚثٌمّن ثٌض١١ّض أشىجي ٌؾ١ّن فذ ٚػن أؽً ِٚٓ ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجه١ز

 ِٚٛثسد٘ج ٚألج١ٌّٙج أسثػ١ٙج ٚصّظ صّغٙج ثٌضٟ ثٌضـٛسثس هٍٝ ثألط١ٍز ثٌشوٛح ع١ـشر دأْ ِٕٙج ٚثلضٕجهج

 ٌضـٍوجصٙج ٚفمج ص١ّٕضٙج صوض٠ض ِٚٓ ٚصوض٠ض٘ج، ٚصمج١ٌذ٘ج ٚعمجفجصٙج ِؤعغجصٙج هٍٝ ثٌقفجف ِٓ عضّىٕٙج

 ٚثفض١جؽجصٙج،

 ِغضذثِز ص١ّٕز صقم١ك فٟ ٠غجُ٘ ثٌضم١ٍذ٠ز ِّٚجسعجصٙج ٚعمجفجصٙج ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِوجسف ثفضشثَ أْ صذسن ٚإر

 إدثسصٙج، فغٓ ٚفٟ ٌٍذ١تز ِٕٚظفز

 ٚثٌض١ّٕز ثٌضمذَ ٚصقم١ك ثٌغالَ إفالي فٟ ٠غُٙ ثٌغالؿ ِٓ ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٚألج١ٌُ أسثػٟ صؾش٠ذ أْ صؤوذ ٚإر

 ٚشوٛدٗ، ثٌوجٌُ أُِ د١ٓ ٚد٠ز هاللجس ٚإلجِز ٚثٌضفجُ٘ ٚثالؽضّجهٟ ثاللضظجدٞ ثٌظو١ذ٠ٓ هٍٝ

 صشد١ز هٓ ثٌّشضشوز دجٌّغؤ١ٌٚز ثالفضفجف فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِٚؾضّوجس ألعش أْ خجص دٛؽٗ صذسن ٚإر

 ثٌـفً، ٚفمٛق ٠ضفك دّج ٚسفجُ٘ٙ، ٚصو١ٍُّٙ ٚصذس٠ذُٙ أؿفجٌٙج

 ٚثٌشوٛح ثٌذٚي د١ٓ ثٌّذشِز ثألخشٜ ثٌذٕجءر ٚثٌضشص١ذجس ٚثالصفجلجس ثٌّوج٘ذثس فٟ ثٌّىشعز ثٌقمٛق أْ صشٜ ٚإر

 د١ٌٚج، ؿجدوج ٚصضخز د١ٌٚز ِغؤ١ٌٚجس ٚصٕشب د١ٌٚز ٚث٘ضّجِجس شٛثغً ثٌقجالس، دوغ فٟ صغ١ش، أِٛس ثألط١ٍز

 ثٌزٞ ثألعجط ٟ٘ صّغٍٙج، ثٌضٟ ٚثٌواللز ثألخشٜ، ثٌذٕجءر ٚثٌضشص١ذجس ٚثالصفجلجس ثٌّوج٘ذثس أْ أ٠ؼج صشٜ ٚإر

 ٚثٌذٚي، ثألط١ٍز ثٌشوٛح د١ٓ ل٠ٛز ششثوز ه١ٍٗ صمَٛ

 ٚثٌوٙذ ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجه١ز ثاللضظجد٠ز دجٌقمٛق ثٌخجص ثٌذٌٟٚ ٚثٌوٙذ ثٌّضقذر ثألُِ ١ِغجق دأْ صوضشف ٚإر

 ؽ١ّن ٌقك ثألعجع١ز ثأل١ّ٘ز صؤوذ ف١١ٕج هًّ ٚدشٔجِؼ إهالْ ٚوزٌه ٚثٌغ١جع١ز ثٌّذ١ٔز دجٌقمٛق ثٌخجص ثٌذٌٟٚ

 ص١ّٕضٙج ٌضقم١ك دقش٠ز ٚصغوٝ ثٌغ١جعٟ ٚػوٙج دقش٠ز ثٌشوٛح صمشس دّمضؼجٖ ثٌزٞ ثٌّظ١ش، صمش٠ش فٟ ثٌشوٛح

 ٚثٌغمجف١ز، ٚثالؽضّجه١ز ثاللضظجد٠ز



 ِٓ ثٌشوٛح ِٓ شوخ أٞ ٌقشِجْ دٗ ثالفضؾجػ ٠ؾٛص ِج ثإلهالْ ٘زث فٟ ١ٌظ أٔٗ ثهضذجس٘ج فٟ صؼن ٚإر

 ثٌذٌٟٚ، ٌٍمجْٔٛ ٚفمج ثٌّظ١ش صمش٠ش فٟ فمٗ ِّجسعز

 د١ٓ ٚثٌضوجْٚ ثٌضٛثفك هاللجس ع١وضص ثإلهالْ ٘زث فٟ ثألط١ٍز ثٌشوٛح دقمٛق ثالهضشثف دأْ ِٕٙج ٚثلضٕجهج

 ٚفغٓ ثٌض١١ّض ٚهذَ ثإلٔغجْ فمٛق ٚثفضشثَ ٚثٌذ٠ّمشثؿ١ز ثٌوذي ِذجدا إٌٝ ثعضٕجدث ثألط١ٍز، ٚثٌشوٛح ثٌذٌٚز

 ث١ٌٕز،

 ثٌظىٛن ٚدخجطز دفوج١ٌز، ٚصٕفز٘ج ثٌذ١ٌٚز ثٌظىٛن دّٛؽخ ثٌضضثِجصٙج دؾ١ّن صضم١ذ أْ هٍٝ ثٌذٚي صشؾن ٚإر

 ثٌّو١ٕز، ثٌشوٛح ِن ٚثٌضوجْٚ دجٌضشجٚس ٚرٌه ثألط١ٍز، ثٌشوٛح هٍٝ صٕـذك فغذّج ثإلٔغجْ دقمٛق ثٌّضوٍمز

 ثألط١ٍز، ثٌشوٛح فمٛق ٚفّج٠ز صوض٠ض فٟ صؤد٠ٗ ِٚغضّشث ٘جِج دٚسث ثٌّضقذر ٌألُِ أْ صؤوذ ٚإر

 ٚصوض٠ض٘ج ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٚفش٠جس دقمٛق ثالهضشثف ٔقٛ أخشٜ ِّٙز خـٛر ثإلهالْ ٘زث أْ صوضمذ ٚإر

 ث١ٌّذثْ، ٘زث فٟ ثٌّضقذر ثألُِ ِٕلِٛز دٙج ٌضؼـٍن طٍز رثس أٔشـز ثعضقذثط ٚٔقٛ ٚفّج٠ضٙج

 ثٌمجْٔٛ فٟ دٙج ثٌّوضشف ثإلٔغجْ فمٛق دؾ١ّن ص١١ّض دّٚٔج ٠ضّضوٛث أْ ثألط١ٍز ثٌشوٛح ألفشثد دأْ صمش ٚإر

 ٚإر وشوٛح، ثٌّضىجٍِز ٚص١ّٕضٙج ٚسفج١٘ضٙج ٌٛؽٛد٘ج هٕٙج غٕٝ ال ؽّجه١ز فمٛلج ثألط١ٍز ٌٍشوٛح ٚدأْ ثٌذٌٟٚ

 ؽذ٠ذ، ِٓ رٌه صؤوذ

 ِج ِشثهجر ٠ٕذغٟ ٚأٔٗ آخش إٌٝ دٍذ ِٚٓ أخشٜ إٌٝ ِٕـمز ِٓ صخضٍف ثألط١ٍز ثٌشوٛح فجٌز دأْ صمش ٚإر

 أ١ّ٘ز، ِٓ ٚثٌغمجف١ز ثٌضجس٠خ١ز ثألعجع١ز ثٌّوٍِٛجس ِٚخضٍف ٚثإلل١ّ١ٍز ثٌٛؿ١ٕز ٌٍخظجةض

 إٌٝ ثٌغوٟ ِٓ دذ ال إٔؾجص ِو١جس دٛطفٗ ثألط١ٍز، ثٌشوٛح فمٛق دشأْ ثٌضجٌٟ ثٌّضقذر ثألُِ إهالْ سع١ّج صوٍٓ

 :ثٌّضذجدي ٚثالفضشثَ ثٌششثوز ِٓ دشٚؿ صقم١مٗ

 1 المادج

 ثألعجع١ز ٚثٌقش٠جس ثإلٔغجْ فمٛق دؾ١ّن أفشثدث، أٚ ؽّجهجس ثٌىجًِ، ثٌضّضن فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 .ثإلٔغجْ ٌقمٛق ثٌذٌٟٚ ٚثٌمجْٔٛ ثإلٔغجْ ٌقمٛق ثٌوجٌّٟ ٚثإلهالْ ثٌّضقذر ثألُِ ١ِغجق فٟ دٙج ثٌّوضشف

 2 المادج

 أٞ ِٓ ٠ضقشسٚث أْ فٟ ثٌقك ٌُٚٙ ٚثألفشثد، ثٌشوٛح عجةش ِن ِٚضغجْٚٚ أفشثس ٚأفشثد٘ج ثألط١ٍز ثٌشوٛح

 .ثألط١ٍز ٠ٛ٘ضُٙ أٚ ثألطٍٟ ِٕشتُٙ إٌٝ ثعضٕجدث ثٌض١١ّض ع١ّج ٚال فمٛلُٙ، ِّجسعز فٟ ثٌض١١ّض أٔٛثم ِٓ ٔٛم

 3 المادج

 ثٌغ١جعٟ ٚػوٙج دقش٠ز ثٌشوٛح ٘زٖ صمشس ثٌقك ٘زث ٚدّمضؼٝ. ثٌّظ١ش صمش٠ش فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 .ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجه١ز ثاللضظجد٠ز ص١ّٕضٙج ٌضقم١ك دقش٠ز ٚصغوٝ

 4 المادج

 ثٌّغجةً فٟ ثٌزثصٟ ثٌقىُ أٚ ثٌزثصٟ ثالعضمالي فٟ ثٌقك ثٌّظ١ش، صمش٠ش فٟ فمٙج ِّجسعز فٟ ثألط١ٍز، ٌٍشوٛح

 .دٙج صؼـٍن ثٌضٟ ثٌزثصٟ ثٌقىُ ِٙجَ ص٠ًّٛ ٚٚعجةً عذً فٟ ٚوزٌه ٚثٌّق١ٍز، ثٌذثخ١ٍز دشؤٚٔٙج ثٌّضظٍز

 5 المادج

 ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجه١ز ٚثاللضظجد٠ز ٚثٌمج١ٔٛٔز ثٌغ١جع١ز ِؤعغجصٙج هٍٝ ثٌقفجف فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 ٚثاللضظجد٠ز ثٌغ١جع١ز ثٌق١جر فٟ رٌه، ثخضجسس إرث ثٌىجٍِز، ثٌّشجسوز فٟ دقمٙج ثفضفجكٙج ِن ٚصوض٠ض٘ج، ثٌّض١ّضر

 .ٌٍذٌٚز ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجه١ز

 6 المادج

 .ؽٕغ١ز فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ثٌشوٛح أفشثد ِٓ فشد ٌىً

 7 المادج

 .ثٌشخظٟ ٚثألِجْ ٚثٌقش٠ز ٚثٌوم١ٍز ثٌذذ١ٔز ٚثٌغالِز ثٌق١جر فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ثٌشوٛح ألفشثد- 1

 صضوشع ٚأال ِض١ّضر شوٛدج دٛطفٙج ٚأِٓ ٚعالَ فش٠ز فٟ صو١ش أْ فٟ ثٌؾّجهٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 2

 ألؿفجي ثٌمغشٞ ثٌٕمً ف١ٙج دّج ثٌوٕف، أهّجي ِٓ آخش هًّ أٞ أٚ ثٌؾّجه١ز ثإلدجدر أهّجي ِٓ هًّ ألٞ

 .أخشٜ ِؾّٛهز إٌٝ ثٌّؾّٛهز

 8 ثٌّجدر

 .عمجفضُٙ ٌضذ١ِش أٚ ثٌمغشٞ ٌٍذِؼ ثٌضوشع هذَ فٟ ثٌقك ٚأفشثد٘ج ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 :ِٕٗ ٚثالٔضظجف ٠ٍٟ ِج ٌّٕن فوجٌز آ١ٌجس صؼن أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2



 ل١ّٙج ِٓ أٚ ِض١ّضر شوٛدج دٛطفٙج عالِضٙج ِٓ ثألط١ٍز ثٌشوٛح فشِجْ إٌٝ ٠ؤدٞ أٚ ٠ٙذف هًّ أٞ( أ)

 ثإلع١ٕز؛ ٠ٛ٘جصٙج أٚ ثٌغمجف١ز

 ِٛثسد٘ج؛ أٚ ألج١ٌّٙج أٚ أسثػ١ٙج ٍِى١ز ٔضم إٌٝ ٠ؤدٞ أٚ ٠ٙذف هًّ أٞ( ح)

 فمٛلُٙ؛ ِٓ فك أٞ صم٠ٛغ أٚ ثٔضٙجن إٌٝ ٠ؤدٞ أٚ ٠ٙذف ثٌمغشٞ ثٌغىجْ ٔمً أشىجي ِٓ شىً أٞ( ػ)

 ثٌمغشٞ؛ ثإلدِجػ أٚ ثالعض١وجح أشىجي ِٓ شىً أٞ( د)

 .ه١ٍٗ ثٌضقش٠غ أٚ ثإلعٕٟ أٚ ثٌوشلٟ ثٌض١١ّض صشؾ١ن إٌٝ صٙذف ػذ٘ج ِٛؽٙز دهج٠ز أٞ( ٘ـ)

 9 المادج

 ثٌّؾضّن ٚهجدثس ٌضمج١ٌذ ٚفمج أط١ٍز أِز إٌٝ أٚ أطٍٟ ِؾضّن إٌٝ ثالٔضّجء فٟ ثٌقك ٚأفشثد٘ج ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 .ٔٛم أٞ ِٓ ص١١ّض ثٌقك ٘زث ِّجسعز هٍٝ ٠ضشصخ أْ ٠ؾٛص ٚال. ثٌّو١ٕز ثألِز أٚ ثٌّوٕٟ

 10 المادج

 دْٚ ؽذ٠ذ ِىجْ إٌٝ ثٌٕمً ٠قذط أْ ٠ؾٛص ٚال. ألج١ٌّٙج أٚ أسثػ١ٙج ِٓ لغشث ثألط١ٍز ثٌشوٛح صشف١ً ٠ؾٛص ال

 ِٕظف صو٠ٛغ هٍٝ ثالصفجق ٚدوذ ٚثٌّغض١ٕشر ٚثٌّغذمز ثٌقشر ِٛثفمضٙج هٓ ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح إهشثح

 .ثٌوٛدر خ١جس هٍٝ أِىٓ، ف١غّج ٚثالصفجق، ٚهجدي،

 11 المادج

 هٍٝ ثٌقفجف فٟ ثٌقك رٌه ٠ٚشًّ. ٚإف١جةٙج ثٌغمجف١ز ٚهجدثصٙج صمج١ٌذ٘ج ِّجسعز فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 ٚثٌضجس٠خ١ز ثألعش٠ز وجألِجوٓ ٚصـ٠ٛش٘ج، ٚفّج٠ضٙج ٚثٌّغضمذً ٚثٌقجػش ثٌّجػٟ فٟ عمجفجصٙج ِلج٘ش

 .ٚث٢دثح ثٌّغشفٟ ثٌوشع ٚفْٕٛ ثٌّشة١ز ٚثٌفْٕٛ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١جس ٚثالفضفجالس ٚثٌشعِٛجس ٚثٌّظٕٛهجس

 ِن دجالصفجق ٚصٛػن ثٌقمٛق، سد صشًّ أْ ٠ّىٓ فوجٌز، آ١ٌجس خالي ِٓ ثٔضظجف عذً صٛفش أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 ثٌقشر ِٛثفمضٙج دْٚ أخزس ثٌضٟ ٚثٌشٚف١ز ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌفىش٠ز ثٌغمجف١ز دّّضٍىجصٙج ٠ضظً ف١ّج ثألط١ٍز، ثٌشوٛح

 .ٚهجدثصٙج ٚصمج١ٌذ٘ج ٌمٛث١ٕٔٙج ثٔضٙجوج أٚ ٚثٌّغض١ٕشر ٚثٌّغذمز

 12 المادج

 ٚثٌّؾج٘شر ٚثٌذ١ٕ٠ز ثٌشٚف١ز ٚؿمٛعٙج ٚهجدثصٙج صمج١ٌذ٘ج ٚصو١ٍُ ٚص١ّٕز ِّجسعز فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 أش١جةٙج ثعضخذثَ فٟ ٚثٌقك ف١ٙج؛ ٚثالخضالء ٚفّج٠ضٙج ٚثٌغمجف١ز ثٌذ١ٕ٠ز أِجوٕٙج هٍٝ ثٌقفجف فٟ ٚثٌقك دٙج؛

 .أٚؿجُٔٙ إٌٝ ِٛصج٘ج سفجس إهجدر فٟ ٚثٌقك ف١ٙج؛ ٚثٌضقىُ دجٌـمٛط ثٌخجطز

 ثٌّٛصٝ ٚسفجس دجٌـمٛط ثٌخجطز ثألش١جء ِٓ فٛصصٙج فٟ ِج إٌٝ ثٌٛطٛي إصجفز إٌٝ صغوٝ أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن دجالصفجق صٛػن ٚفوجٌز ٚشفجفز ِٕظفز آ١ٌجس خالي ِٓ ثعضوجدصٙج أٚ/ٚ

 13 المادج

 ٚٔلّٙج ٚفٍغفجصٙج ثٌشف٠ٛز ٚصمج١ٌذ٘ج ٌٚغجصٙج صجس٠خٙج ٚصـ٠ٛش ٚثعضخذثَ إف١جء فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوــٛح- 1

 ثٌخجطز دأعّجةٙج ٚثألشخجص ٚثألِجوٓ ثٌّق١ٍز ثٌّؾضّوجس صغ١ّز ٚفٟ ثٌّمذٍز، أؽ١جٌٙج إٌٝ ٚٔمٍٙج ٚآدثدٙج ثٌىضجد١ز

 .دٙج ٚثالفضفجف

 ثألط١ٍز ثٌشوٛح فُٙ إِىج١ٔز ٌؼّجْ ٚوزٌه ثٌقك ٘زث فّج٠ز ٌؼّجْ فوجٌز صذثد١ش صضخز أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 صٛف١ش رٌه ثعضٍضَ ٌٛ فضٝ ثإلؽشثءثس، صٍه فٟ ٚػوُٙ صفُٙ ٚػّجْ ٚثإلدثس٠ز، ٚثٌمج١ٔٛٔز ثٌغ١جع١ز ٌإلؽشثءثس

 .ِالةّز أخشٜ ٚعجةً أٚ ثٌشف٠ٛز ثٌضشؽّز

 14 المادج

 دّج دٍغجصٙج، ثٌضو١ٍُ ٚصٛف١ش ه١ٍٙج ٚثٌغ١ـشر ثٌضو١ّ١ٍز ِٚؤعغجصٙج ٔلّٙج إلجِز فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ٚثٌضوٍُ ٌٍضو١ٍُ ثٌغمجف١ز أعج١ٌذٙج ِن ٠ضالءَ

 ِغض٠ٛجصٗ دؾ١ّن ثٌضو١ٍُ هٍٝ ثٌذٌٚز ِٓ ثٌقظٛي فٟ ثٌقك ثألؿفجي، ع١ّج ٚال ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ألفشثد- 2

 .ص١١ّض دّٚٔج ٚأشىجٌٗ

 ع١ّج ٚال ثألط١ٍز، ثٌشوٛح أفشثد ٌضّى١ٓ فوجٌز صذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن دجالصفجق صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ- 3

 .ٌٚغضُٙ دغمجفضُٙ صو١ٍُ هٍٝ أِىٓ، إْ ثٌقظٛي، ِٓ ثٌّق١ٍز، ِؾضّوجصُٙ خجسػ ٠و١شْٛ ثٌز٠ٓ ف١ُٙ دّٓ ثألؿفجي،

 15 المادج

 ٚصمج١ٌذ٘ج عمجفجصٙج ٚصٕٛم ؽالي هٓ طق١قج صوذ١شث ٚثإلهالَ ثٌضو١ٍُ ٠وذش أْ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ٚصـٍوجصٙج ٚصجس٠خٙج



 ٚثٌمؼجء ثٌضقجًِ ٌّىجفقز ثٌّو١ٕز، ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن ٚثٌضوجْٚ دجٌضشجٚس فوجٌز، صذثد١ش صضخز أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .ثٌّؾضّن ششثةـ ٚعجةش ثألط١ٍز ثٌشوٛح د١ٓ ثٌـ١ذز ٚثٌواللجس ٚثٌضفجُ٘ ثٌضغجِـ ٌٚضوض٠ض ثٌض١١ّض هٍٝ

 16 المادج

 ٚعجةً أشىجي ؽ١ّن إٌٝ ثٌٛطٛي ٚفٟ دٍغجصٙج دٙج ثٌخجطز ثإلهالَ ٚعجةً إٔشجء فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ص١١ّض دّٚٔج ثألط١ٍز دجٌشوٛح ثٌخجطز غ١ش ثإلهالَ

 ثٌضٕٛم ثٌٛثؽخ ثٌٕقٛ هٍٝ ٌٍذٌٚز ثٌٍّّٛوز ثإلهالَ ٚعجةً صؾغذ أْ ٌؼّجْ فوجٌز صذثد١ش صضخز أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 دشىً صؾغذ أْ هٍٝ خجطز ٍِى١ز ثٌٍّّٛوز ثإلهالَ ٚعجةً صشؾن أْ ٌٍذٚي ٠ٕٚذغٟ. ثألط١ٍز ٌٍشوٛح ثٌغمجفٟ

 .ثٌىجٍِز ثٌضوذ١ش فش٠ز دؼّجْ ثإلخالي دْٚ ثألط١ٍز، ٌٍشوٛح ثٌغمجفٟ ثٌضٕٛم ٚثف

 17 المادج

 ثٌذٌٟٚ ثٌوًّ لجْٔٛ دّٛؽخ ثٌّىفٌٛز ثٌقمٛق دؾ١ّن ثٌىجًِ ثٌضّضن فٟ ثٌقك ٚأفشثد٘ج ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ثٌغجس١٠ٓ ثٌّقٍٟ ثٌوًّ ٚلجْٔٛ

 ثألط١ٍز ثٌشوٛح أؿفجي ٌقّج٠ز ِقذدر صذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن ٚثٌضوجْٚ دجٌضشجٚس صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 أْ أٚ صو١ٍُّٙ، ِن ِضوجسػج أٚ ه١ٍُٙ خـشث ٠ىْٛ أْ ٠قضًّ هًّ دأٞ ثٌم١جَ ِٚٓ ثاللضظجدٞ ثالعضغالي ِٓ

 ٔمجؽ ِشثهجر ِن ثالؽضّجهٟ، أٚ ثألخاللٟ أٚ ثٌشٚفٟ أٚ ثٌزٕٟ٘ أٚ ثٌؾغذٞ ُّٔٛ٘ أٚ دظقضُٙ ػجسث ٠ىْٛ

 .صّى١ُٕٙ أؽً ِٓ ثٌضو١ٍُ ٚأ١ّ٘ز ثٌخجطز ػوفُٙ

 ِؾجٌٟ فٟ ٚدخجطز ثٌوّجٌز، فٟ ص١١ّض٠ز ششٚؽ أل٠ز ثٌضوشع هذَ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ثٌشوٛح ألفشثد- 3

 .ثألؽٛس أٚ ثٌضٛك١ف

 18 المادج

 ِّغ١ٍٓ خالي ِٓ فمٛلٙج صّظ ثٌضٟ دجٌّغجةً ثٌّضوٍمز ثٌمشثسثس ثصخجر فٟ ثٌّشجسوز فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 دٙج ثٌخجطز ثألط١ٍز ِؤعغجصٙج ٚصـ٠ٛش ففق فٟ ثٌقك ٚوزٌه ثٌخجطز، إلؽشثءثصٙج ٚٚفمج دٕفغٙج ٟ٘ صخضجسُ٘

 .ثٌمشثسثس دجصخجر صمَٛ ثٌضٟ

 19 المادج

 صّغٍٙج ثٌضٟ ثٌّؤعغجس خالي ِٓ ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن ١ٔز دقغٓ ٚصضوجْٚ صضشجٚس أْ ثٌذٚي هٍٝ

 أْ ٠ّىٓ إدثس٠ز أٚ صشش٠و١ز صذثد١ش أٞ ٚصٕف١ز ثصخجر لذً ٚثٌّغض١ٕشر ٚثٌّغذمز ثٌقشر ِٛثفمضٙج هٍٝ ٌٍقظٛي

 .صّغٙج

 20 المادج

 ٚصـٛس٘ج، ٚثالؽضّجه١ز ٚثاللضظجد٠ز ثٌغ١جع١ز ِؤعغجصٙج أٚ دٕلّٙج صقضفق أْ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 ٚغ١ش٘ــج ثٌضم١ٍذ٠ز أٔشـضٙج ؽ١ّن دقش٠ز صّجسط ٚأْ ٚص١ّٕضٙج، سصلٙج دأعذجح صّضوٙج فٟ ثألِٓ ٌٙج ٠ضٛفش ٚأْ

 .ثاللضظجد٠ز ثألٔشـز ِٓ

 .ِٕٚظف هجدي ؽذش هٍٝ ثٌقظٛي فٟ ثٌقك ٚثٌض١ّٕز ثٌشصق أعذجح ِٓ ثٌّقشِٚز ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 2

 21 المادج

 ِؾجالس فٟ ع١ّج ٚال ٚثالؽضّجه١ز، ثاللضظجد٠ز أٚػجهٙج صقغ١ٓ فٟ ص١١ّض، دّٚٔج ثٌقك، ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ثالؽضّجهٟ ٚثٌؼّجْ ٚثٌظقز ثٌظقٟ ٚثٌظشف ٚثإلعىجْ ثٌضذس٠خ ٚإهجدر ثٌّٕٟٙ ٚثٌضذس٠خ ٚثٌوّجٌز ثٌضو١ٍُ

 ألٚػجهٙج ثٌّغضّش ثٌضقغ١ٓ ٌؼّجْ خجطز صذثد١ش ثاللضؼجء، ٚهٕذ فوجٌز، صذثد١ش صضخز أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 ٚثألؿفجي ٚثٌشذجح ٚثٌٕغجء ٌٍّغ١ٕٓ ثٌخجطز ٚثالفض١جؽجس ٌٍقمٛق خجص ث٘ضّجَ ٠ٌٚٛٝ. ٚثالؽضّجه١ز ثاللضظجد٠ز

 .ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِٓ ثإلهجلز رٚٞ ٚثألشخجص

 22 المادج

 ٚثألؿفجي ٚثٌشذجح ٚثٌٕغجء ٌٍّغ١ٕٓ ثٌخجطز ٚثالفض١جؽجس ٌٍقمٛق خجص ث٘ضّجَ ثإلهالْ ٘زث صٕف١ز فٟ ٠ٌٛٝ- 1

 .ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِٓ ثإلهجلز رٚٞ ٚثألشخجص

 ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٚأؿفجي ٔغجء صّضن ٌىفجٌز صذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن ؽٕخ إٌٝ ؽٕذج صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .ٚثٌض١١ّض ثٌوٕف أشىجي ؽ١ّن ِٓ ثٌىجٍِز ٚثٌؼّجٔجس دجٌقّج٠ز

 23 المادج

 ٌٍٚشوٛح. ثٌض١ّٕز فٟ فمٙج ِّجسعز أؽً ِٓ ٚثعضشثص١ؾ١جس أ٠ٌٛٚجس ٚصـ٠ٛش صقذ٠ذ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 ٚغ١ش٘ج ٚثإلعىجْ ثٌظقز دشثِؼ ٚصقذ٠ذ صـ٠ٛش فٟ ٔشـز ِشجسوز صشجسن أْ فٟ خجطز دظفز ثٌقك ثألط١ٍز



 خالي ِٓ ثٌذشثِؼ صٍه دئدثسر ثٌّغضـجم، لذس صؼـٍن، ٚأْ صّغٙج، ثٌضٟ ٚثالؽضّجه١ز ثاللضظجد٠ز ثٌذشثِؼ ِٓ

 .ثٌخجطز ِؤعغجصٙج

 24 المادج

 ثٌٕذجصجس ففق رٌه فٟ دّج ثٌظق١ز، ِّجسعجصٙج هٍٝ ثٌقفجف ٚفٟ ثٌضم١ٍذٞ ؿذٙج فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 أٞ دْٚ ثٌقظٛي، فٟ ثٌقك أ٠ؼج ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٚألفشثد. دٙج ثٌخجطز ثٌق٠ٛ١ز ٚثٌّوجدْ ٚثٌق١ٛثٔجس ثٌـذ١ز

 .ٚثٌظق١ز ثالؽضّجه١ز ثٌخذِجس ؽ١ّن هٍٝ ص١١ّض،

 ثٌؾغذ٠ز ثٌظقز ِوج١٠ش ِٓ دٍٛغٗ ٠ّىٓ ِغضٜٛ دأهٍٝ ثٌضّضن فٟ ِضىجفب فك ثألط١ٍز ثٌشوٛح ألفشثد- 2

 .وجِال إهّجال ثٌقك ٘زث إهّجي إٌٝ صذس٠ؾ١ج ثٌضٛطً دغ١ز ثٌالصِز ثٌخـٛثس صضخز أْ ثٌذٚي ٚهٍٝ. ٚثٌوم١ٍز

 25 المادج

 ٚث١ٌّجٖ ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ ِٓ ٌٙج دّج ثٌّض١ّضر ثٌشٚف١ز هاللضٙج ٚصوض٠ض ففق فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 ٚصغضخذِٙج، صشغٍٙج رٌه دخالف وجٔش أٚ صّضٍىٙج صم١ٍذ٠ز دظفز وجٔش ثٌضٟ ثٌّٛثسد ِٓ ٚغ١ش٘ج ثٌغجف١ٍز ٚثٌذقجس

 .ثٌّمذٍز ثألؽ١جي صؾجٖ ثٌظذد ٘زث فٟ دّغؤ١ٌٚجصٙج ثالػـالم فٟ ثٌقك ٌٚٙج

 26 المادج

 ثٌضٟ أٚ صم١ٍذ٠ز، دظفز شغٍضٙج أٚ ثِضٍىضٙج ثٌضٟ ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .رٌه دخالف ثوضغذضٙج أٚ ثعضخذِضٙج

 غ١ش٘ج أٚ ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌٍّى١ز دقىُ صقٛص٘ج ثٌضٟ ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ ثِضالن فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 2

 ٚثألسثػٟ ٟ٘ ه١ٍٙج، ٚثٌغ١ـشر ٚص١ّٕضٙج ثعضخذثِٙج فٟ ٚثٌقك ثٌضم١ٍذ٠ز، ثالعضخذثَ أٚ ثٌشغً أشىجي ِٓ

 .رٌه دخالف ثوضغذضٙج ثٌضٟ ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ

 ثٌّشثهجر ِن ثالهضشثف ٘زث ٠ٚضُ. ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ ٌٙزٖ لج١١ٔٛٔٓ ٚفّج٠ز ثهضشثفج ثٌذٚي صّٕـ- 3

 .ثألسثػٟ دق١جصر ثٌخجطز ٚٔلّٙج ٚصمج١ٌذ٘ج ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٌوجدثس ثٌٛثؽذز

 27 المادج

 ِٚفضٛفز ِٚقج٠ذر ِٚغضمٍز هجدٌز ه١ٍّز ٚصٕف١ز دٛػن ثٌّو١ٕز، ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن ؽٕخ إٌٝ ؽٕذج ثٌذٚي، صمَٛ

 دق١جصر ثٌخجطز ٚٔلّٙج ٚهجدثصٙج ٚصمج١ٌذ٘ج دمٛث١ٕٔٙج ثٌٛثؽخ ثالهضشثف ثألط١ٍز ثٌشوٛح صّٕـ ٚشفجفز

 رٌه فٟ دّج ِٚٛثسد٘ج، ٚألج١ٌّٙج دأسثػ١ٙج ثٌّضوٍمز ثألط١ٍز ثٌشوٛح دقمٛق ٚإلشثسث ثهضشثفج ٚرٌه ثألسثػٟ،

. رٌه دخالف صغضخذِٙج أٚ صشغٍٙج وجٔش أٚ صم١ٍذ٠ز دظفز صّضٍىٙج وجٔش ثٌضٟ ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ

 .ثٌو١ٍّز ٘زٖ فٟ صشجسن أْ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍٚشوٛح

 28 المادج

 ٚثٌّٕظف ثٌوجدي ثٌضو٠ٛغ رٌه، صوزس إرث أٚ، ثٌشد صشًّ أْ ٠ّىٓ دـشق ثٌؾذش فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 صشغٍٙج رٌه دخالف وجٔش أٚ صم١ٍذ٠ز دظفز صّضٍىٙج وجٔش ثٌضٟ ٚثٌّٛثسد ٚثأللج١ٌُ ثألسثػٟ ٠خض ف١ّج ٚثٌّمغؾ،

 ٚثٌّغذمز ثٌقشر ِٛثفمضٙج دْٚ أػ١شس أٚ ثعضخذِش أٚ ثفضٍش أٚ أخزس أٚ طٛدسس ٚثٌضٟ صغضخذِٙج، أٚ

 .ٚثٌّغض١ٕشر

 فٟ أٚ ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌّشوض ٚثٌقؾُ ثٌٕٛه١ز ف١ظ ِٓ ِىجفتز ِٚٛثسد ٚألج١ٌُ أسثع طٛسر فٟ ثٌضو٠ٛغ ٠مذَ- 2

 .رٌه غ١ش هٍٝ فشر ِٛثفمز ثٌّو١ٕز ثٌشوٛح صٛثفك ٌُ ِج ِٕجعخ، آخش ؽذش أٞ أٚ ٔمذٞ صو٠ٛغ طٛسر

 29 المادج

 ٚهٍٝ. ِٚٛثسد٘ج ألج١ٌّٙج أٚ ألسثػ١ٙج ثإلٔضجؽ١ز ٚثٌمذسر ثٌذ١تز ٚفّج٠ز ففق فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ص١١ّض دّٚٔج ٘زٖ، ٚثٌقّج٠ز ثٌقفق صذثد١ش فٟ ثألط١ٍز ثٌشوٛح ٌّغجهذر دشثِؼ ٚصٕفز صؼن أْ ثٌذٚي

 ثٌشوٛح أسثػٟ فٟ ِٕٙج ثٌضخٍض أٚ خـشر ِٛثد صخض٠ٓ هذَ ٌؼّجْ فوجٌز صذثد١ش صضخز أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .ٚثٌّغض١ٕشر ٚثٌّغذمز ثٌقشر ِٛثفمضٙج دْٚ ألج١ٌّٙج، أٚ ثألط١ٍز

 طقز دشطذ ثٌّضوٍمز ثٌذشثِؼ صٕف١ز فغٓ ثٌؼشٚسر، هٕذ صىفً، ٌىٟ فوجٌز صذثد١ش صضخز أْ أ٠ؼج ثٌذٚي هٍٝ- 3

 .ثٌّٛثد ٘زٖ ِٓ ثٌّضؼشسر ثٌشوٛح ٚصٕفز٘ج صوذ٘ج فغذّج ِٚوجٌؾضٙج، ٚففلٙج ثألط١ٍز ثٌشوٛح

 30 المادج

 هجِز ِظٍقز صذشس٘ج ٌُ ِج ألج١ٌّٙج، أٚ ثألط١ٍز ثٌشوٛح أسثػٟ فٟ هغىش٠ز دأٔشـز ثٌم١جَ ٠ؾٛص ال- 1

 .ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح دقش٠ز صـٍذٗ أٚ رٌه صمش ٌُ ِج أٚ ٚؽ١ٙز،



 خالي ِٓ ع١ّج ٚال ِالةّز، إؽشثءثس خالي ِٓ ثٌّو١ٕز، ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن فو١ٍز ِشجٚسثس ثٌذٚي صؾشٞ- 2

 .هغىش٠ز أٔشـز فٟ ألج١ٌّٙج أٚ أسثػ١ٙج ثعضخذثَ لذً ٌٙج، ثٌّّغٍز ثٌّؤعغجس

 31 المادج

 ثٌغمجف١ز ٚصوذ١شثصٙج ثٌضم١ٍذ٠ز ِٚوجسفٙج ثٌغمجفٟ صشثعٙج هٍٝ ٚثٌغ١ـشر ثٌقفجف فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 ثٌّٛثسد رٌه فٟ دّج ٚعمجفجصٙج، ٚصىٌٕٛٛؽ١جصٙج هٍِٛٙج ٌّلج٘ش دجٌٕغذز ثألِش ٚوزٌه ٚصـ٠ٛش٘ج، ٚفّج٠ضٙج ثٌضم١ٍذ٠ز

 ٚثٌشعَٛ ٚث٢دثح ثٌشف٠ٛز ٚثٌضمج١ٌذ ٚثٌٕذجصجس ثٌق١ٛثٔجس خظجةض ِٚوشفز ٚثألد٠ٚز ٚثٌذزٚس ٚثٌؾ١ٕ١ز ثٌذشش٠ز

 ثٌقفجف فٟ أ٠ؼج ثٌقك ٌٚٙج. ثالعضوشثػ١ز ٚثٌفْٕٛ ثٌذظش٠ز ٚثٌفْٕٛ ثٌضم١ٍذ٠ز ٚثألٌوجح دأٔٛثهٙج ٚثٌش٠جػز

 ٚفّج٠ضٙج ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌغمجف١ز ٚثٌضوذ١شثس ثٌضم١ٍذ٠ز ٚثٌّوجسف ثٌغمجفٟ ثٌضشثط ٌٙزث ثٌفىش٠ز ٍِى١ضٙج هٍٝ ٚثٌغ١ـشر

 .ٚصـ٠ٛش٘ج

 ٚفّج٠ز ثٌقمٛق دٙزٖ ٌالهضشثف فوجٌز صذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن ؽٕخ إٌٝ ؽٕذج صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .ِّجسعضٙج

 32 المادج

 أٚ أسثػ١ٙج ثعضخذثَ أٚ دض١ّٕز ثٌّضوٍمز ٚثالعضشثص١ؾ١جس ثأل٠ٌٛٚجس ٚصشص١خ صقذ٠ذ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ثألخشٜ ِٚٛثسد٘ج ألج١ٌّٙج

 صّغٍٙج ثٌضٟ ثٌّؤعغجس خالي ِٓ ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِن ١ٔز دقغٓ ٚصضوجْٚ صضشجٚس أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 ِٚٛثسد٘ج ألج١ٌّٙج أٚ أسثػ١ٙج فٟ ٠ؤعش ِششٚم أٞ إلشثس لذً ٚثٌّغض١ٕشر ثٌقشر ِٛثفمضٙج هٍٝ ٌٍقظٛي

 .ثألخشٜ ثٌّٛثسد أٚ ثٌّجة١ز أٚ ثٌّوذ١ٔز ثٌّٛثسد ثعضغالي أٚ ثعضخذثَ أٚ دض١ّٕز ٠ضوٍك ف١ّج ع١ّج ٚال ثألخشٜ،

 ِٕجعذز صذثد١ش صضخز ٚأْ وٙزٖ، أٔشـز أ٠ز هٓ ِٕٚظف هجدي ؽذش ٌضٛف١ش فوجٌز آ١ٌجس صؼن أْ ثٌذٚي هٍٝ- 3

 .ثٌؼجسر ثٌشٚف١ز أٚ ثٌغمجف١ز أٚ ثالؽضّجه١ز أٚ ثاللضظجد٠ز أٚ ثٌذ١ت١ز ث٢عجس ٌضخف١ف

 33 المادج

 فك ِٓ ٠ٕضمض ال أِش ٚ٘زث. ٚصمج١ٌذ٘ج ٌوجدثصٙج ٚفمج ثٔضّجةٙج أٚ ٠ٛ٘ضٙج صقذ٠ذ فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 .ف١ٙج ٠و١شْٛ ثٌضٟ ثٌذٚي ؽٕغ١ز هٍٝ ثٌقظٛي فٟ ثألط١ٍز ثٌشوٛح أفشثد

 .ثٌخجطز إلؽشثءثصٙج ٚفمج ِؤعغجصٙج أهؼجء ٚثخض١جس ١٘جوٍٙج صمش٠ش فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 2

 34 المادج

 ٚصمج١ٌذ٘ج ثٌشٚف١ز ٚل١ّٙج ٚهجدثصٙج ثٌّؤعغ١ز ١٘جوٍٙج ٚطْٛ ٚصـ٠ٛش صوض٠ض فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 ثإلٔغجْ فمٛق ٌّوج١٠ش ٚفمج ٚؽذس، إْ ثٌمج١ٔٛٔز، هجدثصٙج أٚ ٔلّٙج ٚوزٌه ثٌّض١ّضر، ِّٚجسعجصٙج ٚإؽشثءثصٙج

 .ثٌذ١ٌٚز

 35 المادج

 .ثٌّق١ٍز ِؾضّوجصُٙ صؾجٖ ثألفشثد ِغؤ١ٌٚجس صمش٠ش فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 36 المادج

 ثصظجالصٙج هٍٝ ثٌقفجف فٟ ثٌقك د١ٌٚز، فذٚد د١ٕٙج صفظً ثٌضٟ ثٌشوٛح ع١ّج ٚال ثألط١ٍز، ٌٍشوٛح- 1

 ٚع١جع١ز ٚعمجف١ز سٚف١ز أغشثع أؽً ِٓ صمجَ ثٌضٟ ثألٔشـز رٌه فٟ دّج ٚصـ٠ٛش٘ج، ٚصوجٚٔٙج ٚهاللجصٙج

 .ثٌقذٚد هذش أخشٜ شوٛح ِٚن أهؼجةٙج ِن ٚثؽضّجه١ز ٚثلضظجد٠ز

 ثٌقك ٘زث ِّجسعز ٌض١غ١ش فوجٌز صذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن ٚثٌضوجْٚ دجٌضشجٚس صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ- 2

 .إهّجٌٗ ٚػّجْ

 37 المادج

 ِن ثٌّذشِز ثٌذٕجءر ثٌضشص١ذجس ِٓ رٌه ٚغ١ش ٚثالصفجلجس دجٌّوج٘ذثس ثالهضشثف فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح- 1

 ٚثالصفجلجس ثٌّوج٘ذثس ٘زٖ ٚصقضشَ صٕفز ثٌذٚي ؽوً ٚفٟ ٚإهّجٌٙج، ِٚشثهجصٙج دٚي ِٓ ٠خٍفٙج ِج ِن أٚ ثٌذٚي

 .ثٌذٕجءر ثٌضشص١ذجس ِٓ ٚغ١ش٘ج

 فٟ ه١ٍٙج ثٌّٕظٛص ثألط١ٍز ثٌشوٛح فمٛق ٠ٍغٟ أٚ ٠مًٍ دأٔٗ صفغ١شٖ ٠ّىٓ ِج ثإلهالْ ٘زث فٟ ١ٌظ- 2

 .ثٌذٕجءر ثٌضشص١ذجس ِٓ ٚغ١ش٘ج ٚثالصفجلجس ثٌّوج٘ذثس

 38 المادج

 ثٌضشش٠و١ز، ثٌضذثد١ش ف١ٙج دّج ثٌّالةّز، ثٌضذثد١ش ثألط١ٍز، ثٌشوٛح ِن ٚثٌضوجْٚ دجٌضشجٚس صضخز، أْ ثٌذٚي هٍٝ

 .ثإلهالْ ٘زث فٟ ثٌّٕشٛدر ثٌغج٠جس ٌضقم١ك



 39 المادج

 ِٓ ثٌذٌٟٚ، ثٌضوجْٚ ؿش٠ك ٚهٓ ثٌذٚي ِٓ ٚصم١ٕز ِج١ٌز ِغجهذثس هٍٝ ثٌقظٛي فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 .ثإلهالْ ٘زث فٟ ه١ٍٙج ثٌّٕظٛص دجٌقمٛق ثٌضّضن أؽً

 40 المادج

 ثألؿشثف أٚ ثٌذٚي ِن ٚثٌخالفجس ثٌظشثهجس فً أؽً ِٓ ِٕٚظفز هجدٌز إؽشثءثس فٟ ثٌقك ثألط١ٍز ٌٍشوٛح

 فمٛلٙج هٍٝ صوذ أٞ ِٓ فوجٌز ثٔضظجف عذً فٟ ثٌقك ٌٙج وّج ثٌشأْ، ٘زث فٟ عش٠ن لشثس طذٚس ٚفٟ ثألخشٜ

 ٚلٛثهذ٘ج ٚصمج١ٌذ٘ج ثٌّو١ٕز ثألط١ٍز ثٌشوٛح هجدثس ثٌٕٛم ٘زث ِٓ لشثس أٞ فٟ ٚصشثهٝ. ٚثٌؾّجه١ز ثٌفشد٠ز

 .ثٌذ١ٌٚز ثإلٔغجْ ٚفمٛق ثٌمج١ٔٛٔز ٚٔلّٙج

 41 المادج

 فٟ ثألخشٜ ثٌذ١ٌٚز ثٌقى١ِٛز ٚثٌّٕلّجس ثٌّضقذر ثألُِ ٌّٕلِٛز ثٌضجدوز ثٌّضخظظز ٚثٌٛوجالس ثألؽٙضر صغجُ٘

 ثٌغذً ٚصضجؿ. ثٌضم١ٕز ٚثٌّغجهذر ثٌّجٌٟ ثٌضوجْٚ فشذ خالي ِٓ ع١ّج ٚال ثإلهالْ، ٘زث ألفىجَ ثٌضجَ ثٌضٕف١ز

 .صّغٙج ثٌضٟ ثٌّغجةً فٟ ثألط١ٍز ثٌشوٛح ِشجسوز صؼّٓ ثٌضٟ ٚثٌٛعجةً

 42 المادج

 ثٌّضخظظز، ٚثٌٛوجالس ثألط١ٍز، ثٌشوٛح دمؼج٠ج ثٌّوٕٟ ثٌذثةُ ثٌّٕضذٜ ٚدخجطز ١٘ٚتجصٙج، ثٌّضقذر ثألُِ صوًّ

 فوج١ٌز ِٚضجدوز ثٌضجَ ٚصـذ١مٙج ثإلهالْ ٘زث أفىجَ ثفضشثَ صوض٠ض هٍٝ ٚثٌذٚي ثٌمـشٞ، ثٌّغضٜٛ هٍٝ ع١ّج ٚال

 .صٕف١ز٘ج

 43 المادج

 ٚوشثِضٙج ثٌوجٌُ فٟ ثألط١ٍز ثٌشوٛح دمجء أؽً ِٓ ثٌذ١ٔج ثٌّوج١٠ش ثإلهالْ ٘زث فٟ دٙج ثٌّوضشف ثٌقمٛق صشىً

 .ٚسفج٘ٙج

 44 المادج

 ثٌشوٛح أفشثد ِٓ ٚثإلٔجط ٌٍزوٛس دجٌضغجٚٞ ِىفٌٛز ثإلهالْ ٘زث فٟ دٙج ثٌّوضشف ٚثٌقش٠جس ثٌقمٛق ؽ١ّن

 .ثألط١ٍز

 45 المادج

 لذ ثٌضٟ ثٌقمٛق أٚ ثألط١ٍز ٌٍشوٛح ثٌقج١ٌز ثٌقمٛق ٠ٍغٟ أٚ ٠مًٍ دأٔٗ صفغ١شٖ ٠ؾٛص ِج ثإلهالْ ٘زث فٟ ١ٌظ

 .ثٌّغضمذً فٟ ه١ٍٙج صقظً

 46 المادج

 فٟ فك شخض أٚ ؽّجهز أٚ شوخ أٚ دٌٚز ألٞ أْ ػّٕج ٠مضؼٟ دأٔٗ صفغ١شٖ ٠ّىٓ ِج ثإلهالْ ٘زث فٟ ١ٌظ- 1

 هًّ أٞ ٠شؾن أٚ ٠خٛي أٔٗ ِٕٗ ٠فُٙ أٚ ثٌّضقذر، ثألُِ ١ِغجق ٠ٕجلغ هًّ أٞ أدثء أٚ ٔشجؽ أٞ فٟ ثٌّشجسوز

 ثٌّغضمٍز ٌٍذٚي ثٌغ١جع١ز ثٌٛفذر أٚ ثإلل١ّ١ٍز ثٌغالِز إػوجف أٚ صم٠ٛغ إٌٝ ؽضة١ج، أٚ و١ٍز ٠ؤدٞ، أْ شأٔٗ ِٓ

 .ثٌغ١جدر ٚرثس

 ثألعجع١ز ٚثٌقش٠جس ثإلٔغجْ فمٛق ثفضشثَ ثإلهالْ ٘زث فٟ ه١ٍٙج ثٌّٕظٛص ثٌقمٛق ِّجسعز فٟ ٠ؾخ- 2

 ثٌذ١ٌٚز ٌالٌضضثِجس ٚٚفمج لجٔٛٔج ثٌّمشسر ٌٍم١ٛد إال ثإلهالْ ٘زث فٟ ثٌٛثسدر ثٌقمٛق ِّجسعز صخؼن ٚال. ٌٍؾ١ّن

 صٛؽذٗ ِج ػّجْ ثٌٛف١ذ غشػٙج ٠ىْٛ ٚأْ ٚالصِز ص١١ّض٠ز غ١ش ثٌم١ٛد ٘زٖ صىْٛ أْ ٠ٚؾخ. ثإلٔغجْ ٌقمٛق

 .د٠ّمشثؿٟ ِؾضّن ٌم١جَ ػشٚسر ٚثألشذ ثٌوجدٌز دجٌّمضؼ١جس ٚثٌٛفجء ٚثفضشثَ ثهضشثف ِٓ ثٌغ١ش ٚفش٠جس فمٛق

 ٚثٌّغجٚثر ثإلٔغجْ فمٛق ٚثفضشثَ ٚثٌذ٠ّمشثؿ١ز ثٌوذثٌز ٌّذجدا ٚفمج ثإلهالْ ٘زث فٟ ثٌٛثسدر ثألفىجَ صفغش- 3

 .ث١ٌٕز ٚفغٓ ثٌغذ٠ذ ٚثٌقىُ ثٌض١١ّض ٚهذَ

_______________________ 
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