القبنٌى رقن  43لعبم  8008الوتعلق بتسجيل الشركبت أً الوؤسسبت أً الييئبت
التي يقع هركزىب الرئيسي خبرج أراضي الجويٌرية العربية السٌرية
رئيس الجويٌرية
بنبء على أحكبم الدستٌر
ىجرية الوٌافق في ً/ 12/1429على هب أقره هجلس الشعب في جلستو الونعقدة بتبريخ 80
.م 88/ 12/2008
 :يصدر هب يلي
جُرحخ جألٍٝ
:ضؼحس٣ق
1:هبدة
٣..وظذ ذحُطؼحس٣ق ج٥ض٤س كٓ ٢ؿحٍ ضطر٤ن أقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞجُٔؼحٗ ٢جُٔر٘٤س كٔ٤ح ٢ِ٣
.جُوحٗ 4ٕٞهحٗ ٕٞكشٝع ٌٓٝحضد ًٝٝحالش جُششًحش ٝجُٔإعغحش ٝجُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س
.جُٞصجسزٝ 4صجسز جالهطظحد ٝجُطؿحسز
.جُٞص٣شٝ 4ص٣ش جالهطظحد ٝجُطؿحسز
جُٔذ٣ش٣س 4جُٔذ٣ش٣س جُٔخطظس ذطغؿ َ٤كشٝع ٌٓٝحضد ًٝٝحالش جُششًحش ٝجُٔإعغحش ٝجُ٤ٜثحش جُط٢
٣.وغ ٓشجًضٛح جُشت٤غ٤س خحسؼ أسجػ ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س
.جُغؿَ 4عؿَ جُلشٝع ٝجٌُٔحضد ٝجًُٞحالش جألؾ٘ر٤س ُذ ٟجُٞصجسز
.أٓ ٖ٤جُغؿَ 4جُؼحَٓ جُٔغإ ٍٝػٖ جُغؿَ
جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر 4٢جُششًس أ ٝجُٔإعغس أ ٝجُ٤ٜثس جُط٣ ٢وغ ٓشًضٛح جُشت٤غ ٢خحسؼ أسجػُ ٢ؿٜٔٞس٣س
.جُؼشذ٤س جُغٞس٣س
.جُششًس أ ٝجُٔإعغس 4ششًحش جألٓٞجٍ ٝجألشخحص ٝجُٔإعغحش جُلشد٣س أ٣حً ًحٕ ٗشحؽٜح
جُ٤ٜثس 4جُٔإعغس أ ٝجُٔ٘ظٔس رجش جُطحذغ جإلدجس ١أ ٝجُخذٓ ٢جُٔغؿِس خحسؼ أسجػ ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س
ٝ.جُط ٢ال ضٔحسط ٗشحؽح ضؿحس٣ح ً أ ٝط٘حػ٤حً عٞجء ًحٗص سذك٤س أّ ؿ٤ش سذك٤س
جُلشع 4جُٔشًض جُخحص جُز٣ ١كذغ ٚجُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ك ٢عٞس٣س ُ٤ؼَٔ ضكص ػ٘ٞجٗ ٚجُطؿحس ١أ ٝجعٔٚ
.جُطؿحس١
جٌُٔطد جُٔإهصٌٓ 4طد جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س جُز٣ ١غؿَ ُط٘ل٤ز ػوذ ٝجقذ ك ٢عٞس٣س ٘٣ٝط ٢ٜجُطغؿَ٤
.ذحٗطٜحء ض٘ل٤ز جُؼوذ أٓ ٝذز ع٘س أٜٔ٣ح أهظش
.جُشؼرس 4جُشؼرس جُطحذؼس ُِلشع
جٌُٔطد جإلهِ 4٢ٔ٤جُٔشًض جُخحص جُز٣ ١كذغ ٚجُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ك ٢عٞس٣س ٝجُز٣ ١و ٖٓ ّٞخالُٚ
.ذادجسز أػٔحُٝ ٚأٗشطط ٚخحسؼ جألسجػ ٢جُغٞس٣س
ٌٓطد جُطٔػٌٓ 4َ٤طد جُششًس أ ٝجُٔإعغس أ ٝجُ٤ٜثس جألؾ٘ر٤س جُز٣ ١غؿَ ُطٔػِٜ٤ح ك ٢عٞس٣س د ٕٝإٔ ٣كن ُٚ
ٔٓ.حسعس أٗ ١شحؽ ست٤غ ٢ك ٢جألسجػ ٢جُغٞس٣س
.جُٔذ٣ش جُؼحّٓ 4ذ٣ش ػحّ جُلشع أ ٝجٌُٔطد
.جُٔذ٣شٓ 4ذ٣ش جُشؼرس جُطحذغ ُِلشع
جًُٞحُس جُطؿحس٣س 4ػوذ جُط َ٤ًٞجُٔ٘ظْ ذ ٖ٤جُششًس أ ٝجُٔإعغس ٝشخض ؽر٤ؼ ٢أ ٝجػطرحسٓٝ ١غؿَ ك ٢جُغؿَ
.جُطؿحس ١ك ٢عٞس٣س ٝجُٔٞدع ٗغخس ُٓ٘ ٚذ ٟجُٔذ٣ش٣س
جُٔ 4ًَٞجُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢جُٔ٘طؽ أ ٝجُظحٗغ أ ٝجُٔظذس أٓ ٝوذّ جُخذٓس جُطؿحس٣س ٝجُز٣ ١طخز ٤ًٝال
.ضؿحس٣ح ك ٢عٞس٣س
جُ َ٤ًٞجُطؿحس 4١جُشخض جُٔؼطٔذ ٖٓ جُٔ٤ًٝ ٌٕٞ٤ُ ًَٞال أٔٓ ٝػال ُ ٚك ٢عٞس٣س أٞٓ ٝصػحً ُٔ٘طؿحض ٚكٜ٤ح عٞجء
ًحٕ ٤ًٝال ذحُؼُٔٞس أ ٝذأٓ ١وحذَ آخش أً ٝحٕ ٣ؼَٔ ُكغحذ ٚجُخحص ذر٤غ ٓح ٣غطٞسد٘ٓ ٖٓ ٙطؿحش جُٔ ًَٞأٝ
ُ.كغحخ جًَُٔٞ
جُٞعحؽس جُطؿحس٣س 4ه٤حّ شخض ذحُٞعحؽس ذ ٖ٤ؽشك ٖ٤إلؾشجء ػوٞد أ ٝضغ َ٤ٜػوذ جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س ٓٝح ٣طلشع

.ػٜ٘ح ُوحء أؾش د ٕٝضكَٔ ضرؼطٜح
جُٞع٤ؾ جُطؿحس 4١جُشخض جُز٣ ١و ّٞذأػٔحٍ جُٞعحؽس جُطؿحس٣س ذ ٖ٤ؽشك ٖ٤أقذٔٛح ٓ٘طؽ أٞٓ ٝصع أٓ ٝظذس
ٓغؿَ خحسؼ عٞس٣س ُوحء ٓوحذَ ٖٓ أؾَ ئذشجّ ػوذ أ ٝضغ َ٤ٜئذشجٓ ٚك ٢جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س د ٕٝإٔ  ٌٕٞ٣ؽشكح
.كٛ ٢زج جُؼوذ أ ٝضحذؼحً أل ٖٓ ١ؽشكٚ٤
:جُرحخ جُػحٗ٢
:ضغؿ َ٤جألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد
:الوبدة 8
٣:ؿٞص ُِششًحش أ ٝجُٔإعغحش أ ٝجُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س ؽِد ضغؿِٜ٤ح ٝكن أقذ جألشٌحٍ جُطحُ٤س
.كشع 1-
ٌٓ.طد ٓإهص 2-
ٌٓ.طد ضٔػ3- َ٤
ٌٓ.طد ئهِ4- ٢ٔ٤
:جُلظَ جألٍٝ
):ضغؿ َ٤كشع(
:الوبدة 4
ال ٣ؿٞص أل ١شخض جػطرحس ١أؾ٘ر ٢إٔ ٣ضجٗ ٍٝشحؽ ٚجُشت٤غ ٢أٔ٣ ٝحسط أ ١ػَٔ ضؿحس ١ك ٢عٞس٣س أ1- ٝ
٘٣شة كشػح ً أٌٓ ٝطرح ً ُٓ ٚح ُْ ٓ ٌٖ٣غؿال ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٗٝ ٕٞذؼذ جُكظ ٍٞػِ ٠ضظش٣ف ذحُؼَٔ ذٔوطؼ٠
.جُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز
٣.كذد جُطغؿ َ٤شٌَ جُشخض جالػطرحسٝ ١جُ٘شحؽ جُٔشخض ُ ٚذٔضجُٝط ٚك ٢عٞس٣س 2-
أٓح جُششًحش أ ٝجُٔإعغحش جُط ٢ضٌ ٕٞقٌٓٞحش جُذٓ ٍٝغحٔٛس أٓ ٝشحسًس كٜ٤ح ٝجُ٤ٜثحش جُكٌ٤ٓٞس ك٤طْ 3-
.ضغؿِٜ٤ح ذؼذ جُكظ ٍٞػِٞٓ ٠جكوس ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ذ٘حء ػِ ٠جهطشجـ جُٞص٣ش
:الوبدة 3
٣:وذّ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ؽِد ضغؿ َ٤كشع أٌٓ ٝطد ُ ٚئُ ٠جُٞصجسز ٓطؼٔ٘ح جُٔؼِٓٞحش جُطحُ٤س
.جعٔٝ ٚػ٘ٞجٗ ٚجُطؿحس1- ١
.ؾ٘غ٤طٌٓٝ ٚحٕ ضأع٤غ2- ٚ
.شٌِ ٚجُوحٗ3- ٢ٗٞ
ٓ.شًض ٙجُشت٤غٞٓٝ ٢ؽ٘4- ٚ
ٞٗ.ع جُطغؿ5- َ٤
.جُـح٣حش جُط ٢ع٤و ّٞذٜح ك ٢عٞس٣س 6-
.سأعٔحُ ٚئرج ًحٕ ششًس أٓ ٝإعغس ٝضغطػ٘ ٖٓ ٠رُي جُ٤ٜثحش ٝجُششًحش ؿ٤ش جُشذك٤س 7-
ٓ.شًض جُلشع أ ٝجٌُٔطد أٞٓ ٝؽٜ٘ٔح جُٔخطحس جُٔإهص 8-
.جُشؼد ئٕ ٝؾذش ٞٓٝؽٜ٘ح 9-
.جعْ جُٔذ٣ش جُؼحّ ٝؾ٘غ٤طٞٓٝ ٚؽ٘ ٚجُٔخطحس ك ٢عٞس٣س 10-
.جعْ جُشخض جُٔلٞع ذٔطحذؼس ئؾشجءجش جُطغؿ َ٤ك ٢جُٔذ٣ش٣س 11-
.جُؼ٘ٞجٕ جإلٌُطشُِ ٢ٗٝشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر12- ٢
.ذ٤حٗحش ضلظ٤ِ٤س ػٖ جُششًحء ك ٢ششًحش جألشخحص أ ٝأػؼحء ٓؿِظ جإلدجسز ك ٢ششًحش ألٓٞجٍ 13-
.جعْ ٓذهن قغحذحش جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر14- ٢
.جعْ ٓلطش جُكغحذحش ك ٢عٞس٣س15-
ٞ٣هغ ؽِد جُطغؿ َ٤أٓحّ جُٔٞظق جُٔغإ ٍٝك ٢جُٔذ٣ش٣س أ ٝأٓحّ جٌُحضد ذحُؼذٍ جُٔخطض ٖٓ هرَ جُشخض
.جُٔلٞع ذطغؿ َ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر٢

:الوبدة 5
٣شكن ذطِد ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد جُٞغحتن ٝجُػرٞض٤حش ٓظذهس ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔغؿَ كٜ٤ح
جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ئػحكس ئُ ٠ضظذ٣وٜح ٖٓ جُغلحسز جُغٞس٣س ٝٝصجسز جُخحسؾ٤س ك ٢عٞس٣س ٓٝطشؾٔس ئُ٠
:جُِـس جُؼشذ٤س ٖٓ هرَ ضشؾٔحٕ ٓكِق ٢ٛٝ
ٗغخس ػٖ ػوذ ضأع٤ظ جُششًس أ ٝجُٔإعغس أ ٝطي ضأع٤ظ جُ٤ٜثس ٗٝظحٜٓح جألعحع ٢أٓ ٝح ٣وٓ ّٞوحٓٓ ٚظذم 1-
.أطٞالً
.هشجس ٓؿِظ ئدجسز جُششًس أ ٝجُٔإعغس أ ٝجُ٤ٜثس ذاقذجظ جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٓغ ذ٤حٕ ؾٜس جسضرحؽ2- ٚ
.شٜحدز ضغؿ َ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ك ٢جُغؿَ جُطؿحس ١أٓ ٝح ك ٢قٌٔ3- ٚ
ٗغخس ػٖ جًُٞحُس جُط٣ ٢ؼ ٖ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذٔٞؾرٜح شخظح ً ٓؤ٤ح ً ك ٢عٞس٣س ٓذ٣شجً ػحٓحً ُِلشع 4-
.أ ٝجٌُٔطد ٣ٝلٞػ ٚجُطرِ٤ؾ ٗ٤حذس ػ٘ٚ
ٝغ٤وس ضػرص إٔ سأعٔحٍ جُششًس أ ٝجُٔإعغس جُٔذكٞع ال ٣وَ ػٖ خٔغ٤ُ ٕٞ٤ِٓ ٖ٤شز عٞس٣س أٓ ٝح ٣ؼحدُٜح 5-
ذحُؼٔالش جألخشٞٓ ٟهغ ػِٜ٤ح ٖٓ جُٔلٞع ذحُطٞه٤غ ٓٝظذم ػِٜ٤ح قغد جألطُِٞٝ ٍٞص٣ش ضؼذٓ َ٣رِؾ سأط
.جُٔحٍ
ضغطػ٘ ٖٓ ٠جُششؽ جُٔزًٞس ك ٢جُلوشز جُخحٓغس أػال ٙجُ٤ٜثحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س ؿ٤ش جُشذك٤س -7 .جُر٤حٗحش 6-
.جُٔحُ٤س ٥خش ع٘س ٓحُ٤س ُِشخض جالػطرحس ١كٓ ٢شًض ٙجُشت٤غٓ ٢ظذهس ٖٓ ٓذهن قغحذحش هحٗ٢ٗٞ
ً.طحخ ضل٣ٞغ ُِشخض جٌُِٔق ٖٓ هرَ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذٔطحذؼس ئؾشجءجش جُطغؿ8- َ٤
:الوبدة 6
ضؼطرش جألػٔحٍ جُطحُ٤س أ ٝذؼؼٜح ذٔػحذس ضأع٤ظ ٓإعغس دجتٔس ٔٓٝحسعس جُ٘شحؽ جُطؿحس ١أ ٝجُخذٓ ٢ك ٢عٞس٣س 1-
ٝ.رُي ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ال جُكظش
.ضؼ ٖ٤٤ػحِٓ٣ ٖ٤طوحػ ٕٞسٝجضر ْٜأ ٝأؾٞس ٖٓ ْٛجُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر- ٢
جُٔرحششز ذط٘ل٤ز ػوٞد ضططِد خذٓحش أ ٝضٞس٣ذجش ٝخذٓحش ٓخطِطس ك ٢عٞس٣س ٣ٝغطػ٘ ٖٓ ٠رُي جُؼوٞد جُط ٢ال -
.ضض٣ذ ٓذز ض٘ل٤زٛح ػِ ٠عطس أشٜش ٝػِٔ٤حش جُطٞس٣ذ أ ٝجُخذٓحش جُط ٢ضإد ١خحسؼ عٞس٣س
.ئسعحٍ خرشجء ُِؼَٔ ك ٢عٞس٣س ُٔذز ضض٣ذ ػِ ٠عطس أشٜش -
.ششجء أ ٝجعطػٔحس جُؼوحسجش ذحعْ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر- ٢
.ضغؿ َ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ك ٢دُ َ٤جُٜحضق -
.جضخحر ط٘ذٝم ذش٣ذ أ ٝػ٘ٞجٕ ذشه ٢ذحعْ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر- ٢
ال ٣ؿٞص ُِؿٜحش جُؼحٓس ٝجُخحطس ئضٔحّ ػِٔ٤حش جُطؼحهذ ٓغ أ ١شخض جػطرحس ١أؾ٘ر ٢خالكحً ألقٌحّ جُلوشز 2-
جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز جُػحُػس ٖٓ ٛزج جُوحٗ ٕٞػِ ٠أُِٗ ٌٖٔ٣ ٚؿٜحش جُؼحٓس ٝجُخحطس جُكظ ٍٞػِ ٠ضؼٜذ ٖٓ جُشخض
.جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢خالٍ ٓذز شٜش ٝجقذ ٖٓ ضحس٣خ ضوذ ْ٣جُطؼٜذ ٝجالُطضجّ ذأقٌحّ جُٔحدز جُػحُػس ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ
:جُلظَ جُػحٗ٢
):ضغؿ َ٤جٌُٔطد جُٔإهص(
:الوبدة 7
٣ؿٞص ُِششًحش أ ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س جُط ٢ضشع ٞػِٜ٤ح ػوٞد ٓكذدز جُٔذز ٓغ جُؿٜحش جُؼحٓس أ ٝجُخحطس إٔ 1-
.ضو ّٞذطغؿٌٓ َ٤طد ٓإهص ُٜح ك ٢عٞس٣س ذؼذ جُكظ ٍٞػِٞٓ ٠جكوس جُٞص٣ش
٣.طْ شطد ضغؿ َ٤جٌُٔطد ٝئؿاله ٚذحٗطٜحء ض٘ل٤ز ًحَٓ أػٔحٍ جُششًس أ ٝجُٔإعغس ٝضظل٤س قوٞهٜح ٝجُطضجٓحضٜح 2-
٣.ؿٞص ُِششًس أ ٝجُٔإعغس ؽِد ضك َ٣ٞضغؿ َ٤جٌُٔطد جُٔإهص ئُ ٠كشع ك ٢قحٍ سع ٞػوٞد ؾذ٣ذز ػِٜ٤ح 3-
:الوبدة 8
.ضو ّٞجُٔذ٣ش٣س ذاطذجس شٜحدز جُطغؿٌُِٔ َ٤طد جُٔإهص ُٔذز ع٘س هحذِس ُِطؿذ٣ذ ُٔشز ٝجقذز
:الوبدة 9

ضؼطرش جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س ٓغإُٝس ػٖ ؾٔ٤غ جُطضجٓحش جٌُٔطد جُٔإهص ٝال ٔ٣ظ شطد جُطغؿ َ٤ذحُكوٞم
.جُٔطشضرس ُِؿٜحش جُؼحٓس أ ٝجُخحطس ك ٢عٞس٣س جُط ٢ضٌ ٕٞهذ جًطغرطٜح ذٔؼشع ض٘ل٤ز جُؼوذ
:الوبدة 80
٣ؿٞص ُِششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س جعطثؿحس جُؼوحسجش جُالصٓس ألػٔحُٜح ٝكن جُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز ُٔٝذز ال
.ضض٣ذ ػِٓ ٠ذز ضغؿ َ٤جٌُٔطد جُٔإهص
:الوبدة 88
٣.ؼطرش كشع أٌٓ ٝطد جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٞٓ ٢ؽ٘حً ُ ٚذحُ٘غرس ئُٗ ٠شحؽ ٚدجخَ عٞس٣س
:جُلظَ جُػحُع
):ضغؿٌٓ َ٤طد جُطٔػ(َ٤
:الوبدة 88
٣.ؿٞص ُِشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ؽِد ضغؿٌٓ َ٤طد ضٔػٝ َ٤جقذ ُ ٚك ٢عٞس٣س 1-
ضكذد ؿح٣س ٌٓطد جُطٔػ َ٤ذحُو٤حّ ذحُطش٣ٝؽ ُ٘شحؽ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٝ ٢ذحُؼالهحش جُؼحٓس ٝئؾشجء 2-
.جالضظحالش ٓغ جُـ٤ش ٖٓ ٓإعغحش ٝششًحش عٞس٣س ألؾَ جعطوظحء جُٔؼِٓٞحش جُط ٢ضٗ ْٜشحؽ ٚجُشت٤غ٢
٣.ؿٞص ٌُٔطد جُطٔػ َ٤ضوذ ْ٣جُذػْ جُلُ٘٘ٔ ٢طؿحش ٝػوٞد جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألّ3-
.ال ٣ؿٞص ٌُٔطد جُطٔػ َ٤جُو٤حّ ذأٗ ١شحؽ ضؿحس ١ضكص ؽحتِس شطد ضغؿ4- ِٚ٤
:الوبدة 84
ال ٣ؿٞص ٌُٔطد جُطٔػ َ٤إٔ ٔ٣حسط أ ١ػَٔ ك ٢عٞس٣س هرَ قظ ُٚٞػِ ٠جُطشخ٤ض ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطظس ٝكن
.جُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز ُذٛ ٟز ٙجُؿٜحش ٝإٔ ٣طْ ضؼٓ ٖ٤٤ذ٣ش جٌُٔطد ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
:الوبدة 83
٣ؿٞص ُِششًحش  ٝجُٔإعغحش جُٔحُ٤س ٝجُٔظشك٤س جألؾ٘ر٤س ؽِد ضغؿٌٓ َ٤طد ضٔػُٜ َ٤ح ك ٢عٞس٣س ذؼذ 1-
.قظُٜٞح ػِٞٓ ٠جكوس جُ٤ٜثحش ٝجُؿٜحش جُٔخطظس
٣خؼغ ضغؿٝ َ٤ػَٔ جُششًحش ٝجُٔإعغحش جُٔحُ٤س ٝجُٔظشك٤س جألؾ٘ر٤س ُِششٝؽ ٝجألٝػحع جُط ٢ضكذدٛح 2-
.جُ٤ٜثحش ٝجُؿٜحش جُٔؼ٘٤س ٝضؼَٔ ضكص ئششجكٜح ٝسهحذطٜح
٣طٌٓ ٠ُٞطد جُطٔػ َ٤سػح٣س ٓظحُف جُششًس أ ٝجُٔإعغس جُٔحُ٤س أ ٝجُٔظشك٤س جألؾ٘ر٤س د ٕٝإٔ ضٌ ٕٞؿح٣ط3- ٚ
:ضكو٤ن جُشذف  ُٚٝك ٢عر َ٤رُي إٔ ٣و ّٞذٔح٢ِ٣
.أٗ -وَ جُٔؼِٓٞحش جُطؿحس٣س جُٔغٔٞـ ذحإلؽالع ػِٜ٤ح أٗ ٝششٛح ٖٓ عٞس٣س ئُ ٠جُؿٜس جُطٔ٣ ٢ػِٜح جٌُٔطد
خ -ضذػ ْ٤جُظِس ٝجُطؼحَٓ ذ ٖ٤جُؿٜس جُطٔ٣ ٢ػِٜح جٌُٔطد ٝجُٔظحسف ٝجُششًحش جُٔحُ٤س جُٔكِ٤س .ؼ -ضوذْ٣
.جُٔشٞسز ئُ ٠جُؿٜس جُطٔ٣ ٢ػِٜح جٌُٔطد ٝػٔالتٜح ك ٢جُخحسؼ ذشإٔ كشص جالعطػٔحس جُٔطٞجكشز ك ٢عٞس٣س
.د -جُو٤حّ ذأػٔحٍ ٝئؾشجءجش جُٞعحؽس ذ ٖ٤أ ١ؾٜس ك ٢عٞس٣س ٝؾٜحش أؾ٘ر٤س ُطغ َ٤ٜجألػٔحٍ جُٔظشك٤س
ٛـ ٓ -طحذؼس ٓظحُف ٝأػٔحٍ جُؿٜس جُطٔ٣ ٢ػِٜح ٝجُٔطؼِوس ذأ ١هشٝع أ ٝعِق أٓ ٝغحػذجش ضٌ ٕٞهذٓطٜح ضِي
.جُؿٜس أ ٝأ ١ؾٜس ٓحُ٤س أٓ ٝظشك٤س أؾ٘ر٤س أخش ٟئُ ٠أ ١شخض جػطرحس ١أ ٝؽر٤ؼ ٢ك ٢عٞس٣س
أ -ال ٣ؿٞص ٌُٔحضد ضٔػ َ٤جُششًحش ٝجُٔإعغحش جُٔحُ٤س ٝجُٔظشك٤س جألؾ٘ر٤س جُو٤حّ ذؼَٔ أٔٓ ٝحسعس أٗ ١شحؽ 4-
ٖٓ شأٗ ٚجألػشجس ذحالهطظحد أ ٝذحألٖٓ جالهطظحد ١جُغٞس ١أ ٝذأٓ ١ظِكس ٖٓ ٓظحُف جُذُٝس ٝرُي ضكص ؽحتِس
جُٔغإ٤ُٝس جُؿضجت٤س ٝجُٔذٗ٤س ٣ٝؼٞد ُِوؼحء ضوذ٣ش جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼشس جُكحطَ ئػحكس ُشطد ضغؿٌٓ َ٤طد
جُطٔػٝ َ٤ئؿاله ٚذوشجس ٖٓ جُٞص٣ش ذ٘حء ػِ ٠جهطشجـ جُٔذ٣ش٣س ٝذحُط٘غ٤ن ٓغ جُ٤ٜثس جُشهحذ٤س جُٔؼ٘٤س أ ٝذ٘حء ػِ٠
.ؽِرٜح
.خُِٞ -ص٣ش ؽِد ضكش٣ي جُذػ ٟٞجُؼحٓس ذكن ِٓكو ٢جُؼشس ذحالهطظحد جُٞؽ٘٢

جُلظَ جُشجذغ
)ضغؿ َ٤جٌُٔطد جإلهِ(٢ٔ٤
:الوبدة 85
٣.ؿٞص ُألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد ؽِد ضغؿٌٓ َ٤طد ئهِ ٢ٔ٤ك ٢عٞس٣س 1-
٣.ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جٌُٔطد جإلهِٓ ٢ٔ٤شضرطح ً ٓرحششز ذحُٔشًض جُشت٤غ2- ٢
ال ٣ؿٞص ٌُِٔحضد جإلهِ٤ٔ٤س ٓٔحسعس أٗ ١شحؽ أ ٝػَٔ ضؿحس ١دجخَ عٞس٣س ذٔح ك ٢رُي أػٔحٍ جًُٞالء 3-
ٝ.جُٞعطحء جُطؿحس ٖ٤٣ضكص ؽحتِس شطرٜح ٝضكِٜٔ٤ح ٓغإ٤ُٝس جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼشس أ ٝجُخغحسز جُط ٢أُكوطٜح ذحُـ٤ش
٣ؼطرش جٌُٔطد جإلهِٞٓ ٢ٔ٤ؽ٘ح ً ٓخطحسجً ُِشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢طحُكحًُ ُطرِ٤ؾ ؾٔ٤غ جُوشجسجش ٝجألٝسجم 4-
ٝ.جإلٗزجسجش ٓٝزًشجش جُذػحٟٝ
:الوبدة 86
ئرج ٓحسط جٌُٔطد جإلهِ ٢ٔ٤أ ١ػَٔ ضؿحس ١ك ٢عٞس٣س أ ٝخحُق أقٌحّ ٛزج جُوحٗٝ ٕٞجُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز
٣.كن ُِٞص٣ش ذ٘حء ػِ ٠جهطشجـ جُٔذ٣ش٣س شطد ضغؿِٚ٤
:جُلظَ جُخحٓظ
):جُٔذ٣ش جُؼحّ(
:الوبدة 87
 ٌٕٞ٣جُٔذ٣ش جُؼحّ ئٓح شخظح ً ؽر٤ؼ٤ح ً ٖٓ جُٔطٔطؼ ٖ٤ذحُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س أ ٝشخظ٤س جػطرحس٣س ٓٔػِس 1-
ذشخض ؽر٤ؼٓ ٢إعغس ك ٢عٞس٣س ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ؾٔ٤غ جُششًحء كٜ٤ح ٖٓ جُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س  ٌٖٔ٣ٝإٔ
 ٌٕٞ٣.جُٔذ٣ش جُؼحّ شخظح ؽر٤ؼ٤ح ٖٓ ؿ٤ش جُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ششؽ جُكظ ٍٞػِٞٓ ٠جكوس جُٞص٣ش
٣ؿد إٔ ُِٔ ٌٕٞ٣ذ٣ش جُؼحّ ٓٞؽٖ ٓخطحس ك ٢عٞس٣س ٣ٝؼطرش ٓوش جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٓٞؽ٘ح ً ٓخطحسجً ُ ٚػ٘ذ ئضٔحّ 2-
.ضغؿِٚ٤
:الوبدة 88
ُِٔذ٣ش جُؼحّ ٝذٔؿشد ضؼ ٚ٘٤٤طالق٤س جُورغ ٝجُظشف ٝجُطؼحهذ ٝجُطٞه٤غ ػِ ٠أ ١طي ٣طؼِن ذحألػٔحٍ جُط1- ٢
٣طؼحؽحٛح جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذٔٞؾد ضغؿًٝ ِٚ٤زُي قن ضٔػُ ِٚ٤ذ ٟجُؿٜحش جُؼحٓس أ ٝجُخحطس ٝجُٔكحًْ
.ك ٢عٞس٣س
 ٌٕٞ٣جُٔذ٣ش جُؼحّ ٓٔػال ُِشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٝ ٢كشٝػ ٚك ٢جُخحسؼ أٓحّ ؾٔ٤غ جُؿٜحش ك ٢عٞس٣س 2-
٣ٝ.ؼطرش ٓغإٝالً ذظٞسز ًحِٓس ػٖ ؾٔ٤غ جإلؾشجءجش ٝجألػٔحٍ جُط٣ ٢و ّٞذٜح جُلشع أ ٝجٌُٔطد
٣ؼطرش أ ١ػَٔ هحّ ذ ٚجُٔذ٣ش جُؼحّ أ ٝضرِ٤ؾ ضْ ئُ ٚ٤ذحعْ جُلشع أ ٝجٌُٔطد ئؾشج ًء هحٗ٤ٗٞحً ِٓضٓح ً ُِشخض 3-
.جالػطرحس ١جألؾ٘ر٢
ُِٔذ٣ش جُؼحّ ض َ٤ًٞشخض آخش ذرؼغ طالق٤حض ٚئرج أؾحص ُ ٚجُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢رُي شش٣طس إٔ 4-
.ضطٞجكش ك ٢جُ َ٤ًٞؾٔ٤غ جُششٝؽ جُٔطِٞذس ذحُٔذ٣ش جُؼحّ ذٔٞؾد أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
 ٌٕٞ٣.جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٓ ٢غإٝالً ػٖ أػٔحٍ جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٝؾٔ٤غ جالُطضجٓحش جُط٣ ٢شضرٜح 5-
:الوبدة 89
:ك ٢قحٍ شـٞس ٓشًض جُٔذ٣ش جُؼحّ ذحُٞكحز أ ٝأل ١عرد آخش ٣ؿد ػِ ٠جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر٢
.ئذالؽ رُي ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ خالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ٖٓ ضحس٣خ شـٞس جُٔشًض 1-
.ضؼ ٖ٤٤خِق ُ ٚخالٍ عطٓٞ٣ ٖ٤حً ػِ ٠جألًػش 2-
ُِٞص٣ش ٓ٘غ جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٖٓ ٓطحذؼس أػٔحُ ٚك ٢قحُس ٓخحُلس ٛز ٖ٣جُششؽ ٖ٤ذوشجس ٣ظذس ػ٘ ٚئُ ٠إٔ ٣طْ 3-
.ضؼ ٖ٤٤جُخِق
:الوبدة 80

ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ضوذ ْ٣ضظش٣ف ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ ػ٘ذ ئقذجظ أ ١شؼرس ضحذؼس ُ٣ ٚر ٖ٤ك ٚ٤ػ٘ٞجٜٗح جٌُحَٓ ٣ٝشكن 1-
ذ ٚطي ضؼٓ ٖ٤٤ذ٣ش ُٜح ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣شخظح ً ؽر٤ؼ٤ح ً ٖٓ جُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س أ ٝششًس ضؿحس٣س ٓٔػِس
ذشخض ؽر٤ؼٓ ٢إعغس ك ٢عٞس٣س ُٜٝح ٓشًض أ ٝكشع ك٘ٓ ٢طوس ٓشًض جُشؼرس ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ؾٔ٤غ جُششًحء أٝ
.جُٔغح ٖ٤ٔٛكٜ٤ح ٖٓ جُٔطٔطؼ ٖ٤ذحُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س
٣ذ ٕٝأٓ ٖ٤جُغؿَ جُطظش٣ف ك ٢طك٤لس ضغؿ َ٤جُلشع ٣ٝغِْ جُٔذ٣ش جُؼحّ شٜحدز جُطغؿ َ٤خالٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ 2-
.ضحس٣خ ضوذ ْ٣جُطظش٣ف ٓٝشكوحضٚ
.ضٞػغ جُشٜحدز كٌٓ ٢حٕ ظحٛش كٓ ٢وش جُشؼرس 3-
٣ؿد ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ضوذ ْ٣ضظش٣ف ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ ذٌَ ضؼذ٣ َ٣طشأ ػِٓ ٠وش جُلشع أ ٝجُشؼد جُطحذؼس ُ ٚأ4- ٝ
.جٌُٔطد خالٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُطؼذَ٣
٣.شطد أٓ ٖ٤جُغؿَ ه٤ذ جُشؼرس جُٔـِوس ٖٓ طك٤لس ضغؿ َ٤جُلشع 5-
.ض٘شش شٜحدز جُشطد ك ٢جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ٝػِٗ ٠لوس جُلشع 6-
٣.ذ ٕٝأٓ ٖ٤جُغؿَ ػ٘ٞجٕ جُٔوش جُؿذ٣ذ ك ٢طك٤لس ضغؿ َ٤جُلشع 7-
:جُلظَ جُغحدط
):ضغؿ َ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر(٢
:الوبدة 88
٣غؿَ كشع أٌٓ ٝطد جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذؼذ جُطأًذ ٖٓ جعطٌٔحٍ جُٞغحتن جُػرٞض٤س ٝجإلؾشجءجش 1-
جُوحٗ٤ٗٞس ك ٢جُغؿَ جُخحص ٝرُي خالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ ضوذ ْ٣ؽِد جُطغؿٝ َ٤ضٔ٘ف شٜحدز ضغؿُ َ٤وحء
.جُشعْ جُٔكذد ُزُي
ئرج جٗوؼص جُٔذز جُٔكذدز ك ٢جُلوشز جُغحذوس د ٕٝئػطحء شٜحدز جُطغؿ َ٤ألعرحخ ٣ؼٞد ضوذ٣شٛح ُِٞصجسز ٣كن 2-
ُِشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ضوذ ْ٣جػطشجع ئُ ٠جُٞص٣ش جُز٣ ١لظَ ك ٚ٤خالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ ضوذ٣ٝ ٚٔ٣رِؾ
.جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢خط٤ح ذ٘ط٤ؿس جػطشجػٚ
.ضخؼغ شٜحدز ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد ُِ٘شش ك ٢جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ٝػِٗ ٠لوس جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر3- ٢
٣.ؿد رًش ػ٘ٞجٕ جُلشع أ ٝجٌُٔطد ك ٢ؾٔ٤غ جُٔطرٞػحش ٝجُٔشجعالش جُظحدسز ػٜ٘ٔح 4-
٣ؿد ٝػغ شٜحدز جُطغؿ َ٤أٗ ٝغخس ٓظذهس ػٜ٘ح كٌٓ ٢حٕ ظحٛش ك ٢كشع أٌٓ ٝطد جُشخض جالػطرحس5- ١
.جألؾ٘ر ٢ك ٢عٞس٣س
٣ؿد ػِ ٠جُلشع ٝجُشؼد ٝجٌُٔحضد جُطحذؼس ُٝ ٚػغ ُٞقس ذحعْ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذحُِـط ٖ٤جُؼشذ٤س 6-
ٝ.جألؾ٘ر٤س كٌٓ ٢حٕ ظحٛش خحسؼ جألذ٘٤س جُط ٢ضٞؾذ كٜ٤ح ٌٓحضرٜح ٝػِ ٠أذٞجذٜح
:الوبدة 88
٣طٔطغ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٖٓ ٢خالٍ جُلشع أ ٝجٌُٔطد جُٔغؿَ ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞذحُشخظ٤س 1-
.جالػطرحس٣س ك ٢عٞس٣س ٖٓ ضحس٣خ ضغؿِٚ٤
.ال ٣ؿٞص ُِلشع أ ٝجٌُٔطد ضٔػ َ٤ششًحش أٓ ٝإعغحش أؾ٘ر٤س أخش2- ٟ
:الوبدة 84
ػِ ٠جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢إٔ ٣شعَ ئُ ٠جُٞصجسز ضظش٣كح ً ػٖ ًَ ضؼذ َ٣كٗ ٢ظحٓ ٚجألعحع1- ًَٝ ٢
.ص٣حدز أٗ ٝوظحٕ ك ٢سأعٔحُ ًَٝ ٚضرذ َ٣ك ٢شخض ٓذ٣ش ٙجُؼحّ ك ٢عٞس٣س
٣شكن ذحُطظش٣ف طٞسز ٓظذهس ػٖ هشجس جُ٤ٜثس جُؼحٓس ُِشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ذحُطؼذ َ٣أ ٝع٘ذ جُط2- َ٤ًٞ
جُٔطؼٖٔ ضؼ ٖ٤٤جُٔذ٣ش جُؼحّ جُؿذ٣ذ ٝطٞسز ػٖ جُغؿَ جُطؿحس ١أٓ ٝح ك ٢قٌٔ ٚػِ ٠إٔ ضٌٛ ٕٞز ٙجُٞغحتن
.ؾٔ٤ؼٜح ٓٞهؼس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جإلدجسز أٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘ٓٝ ٚظذهس أطٞالً
ضخؼغ جُطظحس٣ف ٝجُٞغحتن جُػرٞض٤س جُٔشكوس ذٜح ئُ ٠جُششٝؽ ٝجألقٌحّ جُط ٢ضخؼغ ُٜح جُٞغحتن جُػرٞض٤س جُٔوذٓس 3-
.ػ٘ذ ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد
٣.ؼغ أٓ ٖ٤جُغؿَ ئشحسز ذحُطؼذ٣الش ك ٢طك٤لس ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد 4-
:الوبدة 83

٣ؿد ػِ ٠جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢جُٔغؿَ إٔ ٣وذّ ضظش٣كح ًطحذ٤ح ئُ ٠جُٔذ٣ش٣س ٣طؼٖٔ ػ٘ٞجٕ ٓشًض ٙك٢
عٞس٣س ٝػ٘ح ٖ٣ٝشؼر ٚكٜ٤ح جُٔغؿِس ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٗٝ ٕٞذٌَ ضـ٤٤ش ٣طشأ ػِٛ ٠ز ٙجُؼ٘حٗٝ ٖ٣ٝشش ٙك٢
.جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ذؼذ ضغذ٣ذ جُشعْ جُٔكذد
 :جُلظَ جُغحذغ
ٝ):جؾرحش كشٝع ٌٓٝحضد جألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد(
:الوبدة 85
ػِ ٠كشٝع جُششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س جُؼحِٓس ك ٢عٞس٣س ٓغي قغحذحش ٓغطوِس ذأػٔحُٜح ك ٢عٞس٣س ذٔح 1-
كٜ٤ح جُٔ٤ضجٗ٤س ٝقغحخ جألسذحـ ٝجُخغحتش ٝػذجدٛح ٝكن ٓؼح٤٣ش جُٔكحعرس جُذ٤ُٝس ٝض٘ظ ْ٤جُذكحضش جُطؿحس٣س جإلؾرحس٣س
.ذكغد أقٌحّ هحٗ ٕٞجُطؿحسز
.ػِ ٠كشٝع جُششًحش جألؾ٘ر٤س ضؼٓ ٖ٤٤ذهن قغحذحش ٖٓ ٌٓحضد ٝششًحش جُطذه٤ن جُٔؼطٔذز ك ٢عٞس٣س 2-
ػِ ٠كشٝع جُششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س جُٔغؿِس إٔ ضوذّ ئُ ٠جُٔذ٣ش٣س خالٍ ضغؼٓٞ٣ ٖ٤ح ٖٓ ٜٗح٣س ًَ ع٘س 3-
ٓحُ٤س ٓ٤ضجٗ٤حضٜح جُغ٘٣ٞس ٝقغحخ جألسذحـ ٝجُخغحتش ػٖ أػٔحُٜح ك ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ٓظذهحً ػِٜ٤ح ٖٓ
ٌٓ.طد أ ٝششًس ضذه٤ن قغحذحش
ػِ ٠جُلشٝع ٝجٌُٔحضد جُٔإهطس ُِششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س ضوذ ْ٣جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س جُخحطس ذٜح ئُ ٠جُذٝجتش 4-
جُٔحُ٤س جُٔخطظس ػٖٔ جُٔ َٜجُوحٗ٤ٗٞس جُٔكذدز ٝرُي ػٔالً ذحُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز -5 .ػِ ٠كشع جُششًس أٝ
.جُٔإعغس جألؾ٘ر٤س إٔ ٘٣شش ٓ٤ضجٗ٤حضٝ ٚقغحخ جألسذحـ ٝجُخغحتش ػٖ أػٔحُٜح ك ٢عٞس٣س ك ٢طك٤لط٤ٓٞ٣ ٖ٤طٖ٤
.ضكطلع كشٝع جُششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س ذحُذكحضش جُطؿحس٣س ُٔذز خٔظ ع٘ٞجش ذؼذ ئُـحء ضغؿِٜ٤ح 6-
ُِ ٌٖٔ٣ٝ.ششًس إٔ ضخطحس جالقطلحظ ذٜز ٙجُذكحضش ُذِٜ٤ًٝ ٟح جُوحٗ٢ٗٞ
:الوبدة 86
ال ٣ؿٞص ُِششًس جألؾ٘ر٤س إٔ ضطشـ أعٜٜٔح أ ٝع٘ذجش جُوشع جُخحطس ذٜح ُالًططحخ جُؼحّ ك ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س
.جُغٞس٣س ئال ذٔٞجكوس جُٞص٣ش ٤ٛٝثس جألٝسجم ٝجألعٞجم جُٔحُ٤س
:الوبدة 87
ال ٣ؿٞص ُلشع أٌٓ ٝطد جُششًس جألؾ٘ر٤س ضٞظ٤ق أ ١شخض ال ٣كَٔ جُؿ٘غ٤س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ئال ذؼذ 1-
.جُكظ ٍٞػِ ٠ذطحهس ػَٔ ٖٓ ٝصجسز جُشإ ٕٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُؼَٔ
.ال ٣خؼغ جُؼحِٓ ٕٞؿ٤ش جُغٞس ٕٞ٣جُز ٖ٣أذشٓص ػوٞد ػِٔ ْٜخحسؼ عٞس٣س ُِطغؿ َ٤ك ٢جُطأٓ٘٤حش جالؾطٔحػ٤س 2-
:الوبدة 88
ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ئرج ضٞهق جُلشع أ ٝجٌُٔطد ػٖ أػٔحُٜٗ ٚحت٤ح أ ٝئرج ضْ قَ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢أل1- ١
عرد ٖٓ أعرحخ جالٗكالٍ جُوحٗ٤ٗٞس أ ٝأكِظ أ ٝأؿِن ضوذ ْ٣ضظش٣ف ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ ذحُٞجهؼس ٓغ ؽِد شطد جُلشع
.أ ٝجٌُٔطد ٝرُي خالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤حً ٖٓ قذٝظ جُٞجهؼس
ك ٢قحٍ جٗذٓحؼ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٓ ٢غ ششًس أخش ٟأ ٝقذظ أ ١ضـ٤٤ش ػِ ٠جُشٌَ جُوحٗ٣ ُٚ ٢ٗٞؿد 2-
ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ضوذ ْ٣ضظش٣ف ذزُي خالٍ عطٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ جالٗذٓحؼ ُطٞك٤ن أٝػحع جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٓغ
.أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
:الوبدة 89
ال ضغش ١جُطؼذ٣الش جُط٣ ٢ذخِٜح جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢ػِ ٠طي ضأع٤غ ٚأٗ ٝظحٓ ٚجألعحع ٢أ ٝأ١
ضؼذ٣الش ػِ ٠كشػٝ ٚشؼر ٚأٌٓ ٝطر ٚأ ٝجُطـ٤٤شجش جألخش ٟذحُ٘غرس ُِٔطؼحهذٓ ٖ٣ؼ ٚك ٢عٞس٣س ئال ذؼذ ٗششٛح ك٢
.جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س
:الوبدة 40

ػِ ٠كشٝع ٌٓٝحضد جألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد إٔ ضزًش كٓ ٢شجعالضٜح ٝكٞجض٤شٛح ٝعحتش جُٔطرٞػحش
جُظحدسز ػٜ٘ح جعْ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٝ ٢شٌِ ٚجُوحٗٝ ٢ٗٞسأعٔحُ ٚك ٢دُٝس ضغؿٝ ِٚ٤ػ٘ٞجٕ ٓشًضٙ
.جُخحص جُٔطخز ك ٢عٞس٣س ٝػ٘ح ٖ٣ٝشؼرٜح ئٕ ٝؾذش ٝسهْ جُطغؿُ َ٤ذ ٟجُٔذ٣ش٣س
:الوبدة 48
٣كن ٌَُ شخض جإلؽالع ػِ ٠جُوٞ٤د جُٔذسؾس ك ٢جُغؿَ ٝجُٞغحتن جُٔكلٞظس ُذ ٟجُذجتشز ك ٢أػحذ٤شٛح
ٝ.جُكظ ٍٞػِٗ ٠غخ ٓظذهس ػٖ ٛز ٙجُٞغحتن ٝجُر٤حٗحش ُوحء جُشعْ جُٔكذد
:الوبدة 48
٣ؼطرش ٓشًض جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٓٞؽ٘ح ً هحٗ٤ٗٞح ً طحُكح ً ُطرِ٤ؾ ًحكس جُٞغحتن ٝجإلٗزجسجش ذظذد ًَ خالف أٓ ٝؼحِٓس
ضطؼِن ذحُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢أ ٝكشػ ٚأٌٓ ٝطر ٚأ ٝشؼر٣ٝ ٚروٓ ٠وش جُشؼرس جُخحص ٓٞؽ٘حً طحُكحً ُِطرِ٤ؾ
.كٔ٤ح ٣طؼِن ذأػٔحُٚ
:الوبدة 44
ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ػ٘ذ ضٞهق جُلشع أ ٝجٌُٔطد ػٖ أػٔحُٜٗ ٚحت٤ح ً ضوذ ْ٣شٜحدجش ذشجءز رٓس ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ ٖٓ 1-
.جُؿٜحش جُؼحٓس جُطً ٢حٕ ٓطؼحهذجً ٓؼٜح
٣ؿد ػِ ٠جُٔذ٣ش جُؼحّ ٗشش ئػالٕ ك ٢طك٤لط٤ٓٞ٣ ٖ٤ط ٖ٤ضظذسجٕ ك ٢جُؼحطٔس ٝكٓ ٢شًض جُلشع ئٕ ٝؾذش 2-
ٝػِٓ ٠شض ٖ٤ػِ ٠جألهَ خالٍ جُػالغٓٞ٣ ٖ٤ح جُط ٢ضِ ٢ضوذ ْ٣جُطظش٣ف ٝؽِد جُشطد ٣ظشـ ك ٚ٤ذإٔ جُلشع أٝ
جٌُٔطد هذ ضٞهق ػٖ أػٔحُٝ ٚأٗ ٚع٤طْ شطر ٖٓ ٚعؿَ جألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد ٣ٝذػ ٞأطكحخ جُكوٞم
ُٔ.شجؾؼس جُلشع ذظذد ٛز ٙجُكوٞم
ً
٣شطد أٓ ٖ٤جُغؿَ ضغؿ َ٤كشع أٌٓ ٝطد جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س ذحٗوؼحء ضغؼٓٞ٣ ٖ٤ح ػِ ٠ضحس٣خ ضوذ3- ْ٣
.جُطظش٣ف ٝؽِد جُشطد
٣.غِْ أٓ ٖ٤جُغؿَ ئُ ٠جُٔلٞع ٖٓ جُششًس أ ٝجُٔإعغس ٝغ٤وس شطد جُلشع أ ٝجٌُٔطد 4-
.ض٘شش شٜحدز جُشطد ك ٢جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ػِٗ ٠لوس جُلشع أ ٝجٌُٔطد 5-
.ئٕ شطد ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد ال ٣ؼ٘ ٢ذشجءز رٓس جُششًس أ ٝجُٔإعغس ضؿح ٙأ ١ؾٜس ًحٗص 6-
ٞ٘٣خ ًَ ٖٓ جُٔذ٣ش جُؼحّ ٝجُٔذ٣ش ػٖ جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢قٌٔح ً كٓ ًَ ٢ح ٣طؼِن ذطظل٤س أػٔحٍ 7-
.جُلشع أ ٝجٌُٔطد أ ٝجُشؼرس جُط٣ ٢ذ٣شٛح ٓح ُْ ٣ؼ ٖ٤جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘رٓ ٢ؼ٤لح ً آخش ٓؤ٤ح ً ك ٢عٞس٣س
:جُرحخ جُػحُع
):جًُٞالء ٝجُٞعطحء جُطؿحس(ٕٞ٣
:الوبدة 43
ال ٣ؿٞص أل ١شخض ٓٔحسعس أػٔحٍ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ك ٢عٞس٣س ئال ئرج ًحٕ ٓغؿالً ك ٢عؿَ جًُٞالء 1-
ٝ.جُٞعطحء ُذ ٟجُٞصجسز
ً
ً
ً
ً
ً
٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُٝ َ٤ًٞجُٞع٤ؾ شخظح ؽر٤ؼ٤ح ػشذ٤ح عٞس٣ح ٓؤ٤ح ك ٢أسجػ ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س أ2- ٝ
.ششًس ٓإعغس ٓٔػِس ذشخض ؽر٤ؼ ٢ك ٢عٞس٣س  ٌٕٞ٣ٝؾٔ٤غ جُٔغح ٖ٤ٔٛأ ٝجُششًحء كٜ٤ح ٖٓ جُؼشخ جُغٞسٖ٤٣
:الوبدة 45
٣وذّ ؽِد ضغؿ َ٤ػوذ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ئُ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ خالٍ عطٓٞ٣ ٖ٤حً ٖٓ ضحس٣خ جُؼوذ ٝكن جُ٘ٔٞرؼ 1-
.جُٔؼطٔذ ٖٓ جُٞصجسز
٣:ؿد إٔ ٣طؼٖٔ ؽِد جُطغؿ َ٤جُر٤حٗحش جُطحُ٤س 2-
.أ -جعْ جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س ٝػ٘ٞجٜٗح جُطؿحس١
.خ -ؾ٘غ٤طٜح ٌٓٝحٕ ضأع٤غٜح
.ؼٓ -شًضٛح جُشت٤غٝ ٢ػ٘ٞجٗ ٚجٌُحَٓ
.د -ؿح٣طٜح

ٛ.ـ -سهْ عؿِٜح جُطؿحس١
ٞٓ -ٝ.ػٞع ػوذ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ٝجألٓٞجٍ ٝجُخذٓحش جُط ٢ضشِٜٔح جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس
.ص -ذ٤حٕ ٓوذجس جألؾش أ ٝجُؼُٔٞس
.ـٞٗ -ع جًُٞحُس ٓٝذضٜح ٘ٓٝطوس ػَٔ جُٝ َ٤ًٞأط ٍٞضؿذ٣ذٛح أ ٝئُـحتٜح
.ؽ -جعْ جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ ٝجُؼ٘ٞجٕ جُطؿحس١
ٓ -١.شًض جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ ٝػ٘ٞجٗٚ
.ى -سهْ جُغؿَ جُطؿحس َ٤ًُِٞ ١أ ٝجُٞع٤ؾ ٌٓٝحٕ ضغؿِٚ٤
 -ٍ.جُشهْ جُؼش٣ر َ٤ًُِٞ ٢أ ٝجُٞع٤ؾ
 -ّ.أ ١ذ٤حٗحش ٓل٤ذز أخش ٟضطؼِن ذحُ َ٤ًٞأ ٝجًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس
٣:شكن ذطِد ضغؿ َ٤ػوذ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس 3-
.أ -طٞسز ػٖ جُؼوذ ٓظذهس أطٞالً ٓٝطشؾٔس ئُ ٠جُِـس جُؼشذ٤س ٖٓ هرَ ضشؾٔحٕ ٓكِق ك ٢عٞس٣س
.خٗ -غخس ػٖ جُغؿَ جُطؿحسُِ ١ششًس أُِٔ ٝإعغس جًُِٔٞس
:الوبدة 46
٣شطشؽ ك ٢جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ ؽحُد جُطغؿ َ٤إٔ ٓ ٌٕٞ٣شضرطح ً ٓرحششز ذحُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س أ ٝكشػٜح
جُٔؼطٔذ ػِ ٠أٗ٣ ٚؿٞص ُِٞصجسز جُٔٞجكوس ػِ ٠ضغؿ َ٤جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ جُٔشضرؾ ذ َ٤ًٞػحّ ُِششًس أ ٝجُٔإعغس
.ضشَٔ ًٝحُط ٚػذز دٍٝ
:الوبدة 47
٣غؿَ أٓ ٖ٤جُغؿَ ػوذ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ذؼذ جُطأًذ ٖٓ جعطٌٔحٍ جُطِد ٝجُٞغحتن جُػرٞض٤س ك ٢عؿَ جًُٞحالش 1-
ٝ.جُٞعحؽس ُِششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س ٝرُي ُوحء جُشعْ جُٔكذد
٣ظذس أٓ ٖ٤جُغؿَ شٜحدز ضغؿ َ٤جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ٣ٝغِٜٔح ئُ ٠جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ خالٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ 2-
.ضحس٣خ ضوذ ْ٣ؽِد جُطغؿٝ َ٤جعطٌٔحٍ جُٞغحتن جُػرٞض٤س
ئرج جٗطٜص جُٔذز جُٔكذدز د٘ٓ ٕٝف شٜحدز جُطغؿ َ٤ألعرحخ ٣ؼٞد ضوذ٣شٛح ُِٞصجسز ُطحُد جُطغؿ َ٤إٔ ٣وذّ 3-
.جػطشجػح ً ُِٞص٣ش  ُٚٝإٔ ٞ٣جكن ػِ ٠جُطغؿ َ٤أ٣ ٝشكؼ ٚخالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ ضوذ ْ٣ؽِد جالػطشجع
:الوبدة 48
ػِ ٠جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ أٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘ ٚهحٗٗٞح ً أٝ ٝسغط ٚك ٢قحٍ ٝكحض ٚإٔ ٣طوذّ ذطِد ضغؿ ًَ َ٤ضؼذ َ٣أ1- ٝ
.ضرذ َ٣ك ٢جُر٤حٗحش جُٞجسدز ك ٢ؽِد جُطغؿ َ٤أ ٝػوذ جُطٝ َ٤ًٞرُي خالٍ غالغٓٞ٣ ٖ٤حً ٖٓ ضحس٣خ جُطؼذَ٣
ِ٣طضّ جُ َ٤ًٞجُز٘٣ ١وطغ ػٖ ٓٔحسعس ػِٔ ٚأ٘٣ ٝط ٢ٜػوذ ًٝحُط ٚذاذالؽ أٓ ٖ٤جُغؿَ خالٍ ٓذز ال ضطؿحٝص 2-
.غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ جٗوطحػ ٚأ ٝجٗطٜحء ػوذ جًُٞحُس ؽحُرح ً شطد ضغؿ ِٚ٤أ ٝضغؿًٝ َ٤حُط ٖٓ ٚجُغؿَ
ِ٣طضّ جُٞع٤ؾ جُز٘٣ ١وطغ ػٖ ٓٔحسعس ػِٔ ٚذاذالؽ أٓ ٖ٤جُغؿَ خالٍ ٓذز ال ضطؿحٝص غالغٓٞ٣ ٖ٤حً ٖٓ ضحس٣خ 3-
.جٗوطحػ ٚؽحُرح ً شطد ضغؿِٚ٤
٣.ذ ٕٝأٓ ٖ٤جُغؿَ جُطؼذ َ٣جُطحسب ػِ ٠شٜحدز ضؼذ َ٣ضغؿ َ٤جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس ذؼذ إٔ ٣غطٞك ٢جُشعْ 4-
ال ٣ؿٞص ُِ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ جالدػحء ذحُطؼذ٣الش جُطحستس ػًِٝ ٠حُط ٚأٝ ٝعحؽط ٚئرج ُْ ٣وْ ذطغؿِٜ٤ح ُذ5- ٟ
.جُٞصجسز
:الوبدة 49
٣ؿد ػِ ٠جُ َ٤ًٞأٞ٘٣ ٖٓ ٝخ ػ٘ ٚهحٗٗٞح ً أٝ ٝسغط ٚك ٢قحٍ ٝكحض ٚػ٘ذ كغخ ػوذ جًُٞحُس أ ٝجٗوؼحتٜح أل ١عرد 1-
ًحٕ إٔ ٣طوذّ ذطِد ئُ ٠جُٞصجسز ٓشكوح ً ذحُٔغط٘ذجش جُٔإ٣ذز ُشطد ه٤ذ جًُٞحُس ك ٢عؿَ جًُٞالء ٝجُٞعطحء ٝرُي
.خالٍ عطٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحس٣خ جُلغخ أ ٝجُٞكحز أ ٝجالٗوؼحء
ُِٞصجسز ئرج غرص ُٜح ه٤حّ عرد ٖٓ أعرحخ شطد جًُٞحُس إٔ ضو ّٞذٜزج جُشطد ذؼذ ئخطحس ر ١ٝجُشإٔ ذخطحخ 2-
ٓغؿَ ُِكؼٞس كِٜٓ ٢س أهظحٛح عطٓٞ٣ ٕٞح ً ُغٔحع جػطشجػ ْٜػِ ٠جُغرد جُٔٞؾد ُِشطد كحٕ ضخِلٞج ػٖ
جُكؼٞس ضْ ئخطحسٓ ْٛؿذدجً ذحُطش٣وس ٗلغٜح ُِكؼٞس كِٜٓ ٢س أهظحٛح عطٓٞ٣ ٕٞحً أخش ٟكارج ضٌشس ضخِل ْٜػٖ
.جُكؼٞس ؾحص ُِٞصجسز إٔ ضو ّٞذشطد جُو٤ذ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح
٣.غطٔش ػوذ جًُٞحُس ٓغ جُٞسغس ئرج ٗض ػِ ٠رُي 3-

:الوبدة 30
٣ؿٞص ُِـ٤ش جُكظ ٍٞػِ ٠جُٔؼِٓٞحش ٝجُر٤حٗحش جُٔذٗٝس ذحُغؿَ ٝجُٔطؼِوس ذحعْ جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ أ ٝجًُٞحُس أٝ
.جُٞعحؽس ٝسهْ ضغؿِٜ٤ح ٝضحس٣خ ضغؿ َ٤جًُٞحُس أ ٝئُـحتٜح ذؼذ ضغذ٣ذٛح جُشعْ جُٔكذد
:الوبدة 38
٣.ؼطرش ػوذ جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس قحطال ُٔظِكس جُٔطؼحهذ ٖ٣جُٔشطشًس
:الوبدة 38
ال ٣طٔطغ أ ٖٓ ١ؽشك ٢ػوذ ًٝحُس ؿ٤ش ٓغؿِس ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞذأٓ ١ضج٣ح ٓ٘كٜح جُوحٗ ًَُِٞٔ ٕٞأ1- ٝ
 َ٤ًُِٞ.ئال أٗ٣ ٚؿٞص ُِـ٤ش ئهحٓس جُذػ ٟٞجعط٘حدجً ئًُٝ ٠حُس ؿ٤ش ٓغؿِس ئرج غرص ٝؾٞدٛح ٖٓ ٗحق٤س ٝجهؼ٤س
ال ضغٔغ دػ ٟٞشخض ٣و ّٞذأػٔحٍ جُٞعحؽس ػذ أ ٖٓ ١ؽشك ٢ػوذ ًحٕ ٝع٤طحً ذاذشجٓ ٚئال ئرج ًحٕ ٓغؿالً 2-
.ك ٢جُغؿَ
:الوبدة 34
٣..ؿد ػِ ٠جُ َ٤ًٞجُطؿحس١
ضٞك٤ش هطغ جُـ٤حس ٝجألدٝجش ٝجُٔٞجد ٝجُِٔكوحش ٝجُطٞجذغ جُالصٓس ٓٝشجًض جُظ٤حٗس ُِٔ٘طؿحش ٝجُغِغ جُٔؼٔشز 1-
.جُط٣ ٢غطٞسدٛح أ ٝجُخذٓحش جُط ٢ضٞكشٛح ًٝحُط ٚجُطؿحس٣س
ضأٓ ٖ٤جُظ٤حٗس جُالصٓس ُِٔ٘طؿحش ٝػٔحٕ ؾٞدز جُظ٘غ ٝجُششٝؽ جُط٣ ٢ؼؼٜح جُٔ٘طؿ ٕٞذظلس ٓغطٔشز ؽٞجٍ 2-
ٓ.ذز ًٝحُطٚ
.جقطشجّ ششٝؽ ٝأٝػحع ٝغحتن جُؼٔحٕ جُٔوذٓس ٖٓ جُٔ ًَٞذشإٔ جُٔ٘طؿحش ٝجُخذٓحش ٓٞػٞع ػوذ جًُٞحُس 3-
جالقطلحظ ذلٞجض٤ش جُششجء ٝذؿٔ٤غ جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذطٌحُ٤ق جُشكٖ ٝجُ٘وَ ٝجُطأٓٝ ٖ٤جُشع ّٞجُؿٔشً٤س ُٔذز 4-
.خٔظ ع٘ٞجش ػِ ٠جألهَ ٖٓ ضحس٣خ ٝػؼٜح ذحالعطٜالى جُٔكِ٢
:الوبدة 33
ال ٣ؿٞص أل ١شخض ؽر٤ؼ ٢أ ٝجػطرحس ١إٔ ٣ذػ ٢أٗ َ٤ًٝ ٚأٝ ٝع٤ؾ إلقذ ٟجُششًحش أ ٝجُٔإعغحش أ1- ٝ
جالعطلحدز ٖٓ ٛز ٙجُظلس كٓ ٢ؼحٓالضٓٝ ٚشجعالضٓ ٚغ جُؿٜحش جُؼحٓس أ ٝأٓحّ جُوؼحء أٓ ٝغ جُٔإعغحش جُطؿحس٣س ٓح
ٓ ٌٖ٣ ُْ.غؿالً ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
٣.ؿد ػِ ٠جُ َ٤ًٞإٔ ٣زًش سهْ ضغؿ َ٤جًُٞحُس ك ٢ؾٔ٤غ جُٔشجعالش ٝجُلٞجض٤ش جُظحدسز ػ٘ ٚذٜز ٙجُظلس 2-
:الوبدة 35
٣ؼطرش ػوذ جُطٗ َ٤ًٞحظٔح ً ُِؼالهس ذ ٖ٤جُششًس أ ٝجُٔإعغس جًُِٔٞس ٝجُٝ َ٤ًٞإٔ كغخ ٖٓ ٚهرَ جُٔ ًَٞد1- ٕٝ
خطأ ٖٓ جُ٣ َ٤ًٞؿ٤ض ُِ َ٤ًٞسؿْ ًَ جضلحم ٓخحُق جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ػٖ جُؼشس جُز١
ُ.كن ذٓٝ ٚح كحض ٖٓ ٚسذف
٣طٔطغ جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ جُٔغؿَ ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞذحُكٔح٣س ٝجُشػح٣س جُط ٢ضٔ٘كٜح جُوٞجٗ ٖ٤جُ٘حكزز ك2- ٢
.عٞس٣س
:الوبدة 36
ض٘ل٤زجً ألقٌحّ جُٔحدز جُشجذؼس ٝجألسذؼٛ ٖٓ ٖ٤زج جُوحٗ ٌٕٞ٣ ٕٞجُٔٝ ًَٞجُ َ٤ًٞجُؿذ٣ذ ٓطٌحكِٓٝ ٖ٤طؼحٓ٘ ٖ٤ذششجء
ٓح ُ ٌٕٞ٣ذ ٟجُ َ٤ًٞجُغحذن ٖٓ ذؼحػس شِٔطٜح جًُٞحُس ٝرُي ذغؼش جُطٌِلس أ ٝذغؼش جُغٞم جُٔكِ ٢أٜٔ٣ح أهَ
ٝجُٞكحء ذؿٔ٤غ جالُطضجٓحش جُ٘حشثس ػٖ ػوذ جًُٞحُس جُغحذن ٝخحطس ٓح ٝسد ك ٢جُٔحدز جُشجذؼس ٝجألسذؼٛ ٖٓ ٖ٤زج
.جُوحٕٗٞ

:جُرحخ جُشجذغ
):جُؼوٞذحش(
:الوبدة 37
ئرج ذحشش جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢أ ٝجٌُٔطد أ ٝجُلشع جُطحذغ ُ ٚأ ٝصجٗ ٍٝشحؽ ٚك ٢عٞس٣س هرَ ئضٔحّ 1-
.ئؾشجءجش جُطغؿً َ٤حٕ جألشخحص جُز ٖ٣ذحششٝج ٛزج جُ٘شحؽ ٓغإ ٖ٤ُٝػ٘ ٚشخظ٤ح ً ٝػِٝ ٠ؾ ٚجُطٌحكَ ٝجُطؼحٖٓ
ضؼذ جُؿٜس جُؼحٓس أ ٝجُخحطس جُط ٢ضطؼحهذ ٓغ شخض جػطرحس ١أؾ٘ر ٢أ ٝضغٔٓ ُٚ َٜحسعس ٗشحؽ ٚجألعحع ٢أ2- ٝ
.أٗ ١شحؽ ضؿحس ١ك ٢عٞس٣س خالكح ً ألقٌحّ جُٔحدز جُػحُػس ٖٓ ٛزج جُوحٗٓ ٕٞغإُٝس ذحُطٌحكَ ٝجُطؼحٖٓ ػٖ أػٔحُٚ
48:الوبدة
ُِٞصجسز ٓطحُرس جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذطكش٣ي جُذػ ٟٞجُؼحٓس ُذ ٟجُٔكحًْ جُٔخطظس ذكن ًَ ششًس أٓ ٝإعغس أَ٤ًٝ ٝ
ٖٓ جُٔركٞظ ػ٘ ْٜكٛ ٢زج جُوحٗ ٕٞػ٘ذ ٓخحُلط ْٜألقٌحُِٓٔٝ ٚكٌٔس إٔ ضكٌْ ذٞهق أػٔحٍ جُششًس أ ٝجُٔإعغس
.ك ٢عٞس٣س أٝ ٝهق أػٔحٍ جُٓ َ٤ًٞح ُْ ٣وْ ذطٞك٤ن أٝػحػٓ ٚغ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
:الوبدة 39
ٓغ ٓشجػحز جألقٌحّ جُخحطس جُٞجسدز ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٣ؼحهد ذـشجٓس ٗوذ٣س ال ضوَ ػٖ ٓثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ٝال
ضض٣ذ ػٖ ٓثط ٢أُق ُ٤شز عٞس٣س ًَ ٖٓ ٣خحُق أقٌحّ جُٔٞجد ٛ ٖٓ 3-13ٝ 3-3-11ٝ 3-3-32ٝ 3ٝ3-31ٝ 31زج
.جُوحٕٗٞ
:الوبدة 50
٣ـشّ ذخٔغ ٖ٤أُق ُ٤شز عٞس٣س جُلشع أ ٝجٌُٔطد جُز٣ ١خحُق جُلوشض ٖ٤جُػحُػس ٝجُشجذؼس ٖٓ جُٔحدز جُكحد٣س
ٝ.جُؼششٛ ٖٓ ٖ٣زج جُوحٕٗٞ
:الوبدة 58
٣ـشّ جُلشع أ ٝجٌُٔطد جُز٣ ١خحُق أقٌحّ جُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز جُغحذؼس ٝجُؼششٛ ٖٓ ٖ٣زج جُوحٗ ٕٞذػالغس
.أػؼحف جُشعْ جُغُ٘ ١ٞرطحهس جُؼَٔ ٝجُطِد ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطظس ئٜٗحء ئهحٓس جُشخض جُٔخحُق
:الوبدة 58
٣ـشّ ذٔثط ٢أُق ُ٤شز عٞس٣س ًَ ٓذ٣ش ُلشع أٌُٔ ٝطد أ َ٤ًٝ ٝضرِؾ هشجسجً ذٞهق أػٔحٍ جُشخض جالػطرحس١
.جألؾ٘ر ٢أ ٝجًُٞحُس ك ٢عٞس٣س ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُوحٗٝ ٕٞضحذغ ضِي جألػٔحٍ
:الوبدة 54
ٓغ ٓشجػحز جألقٌحّ جُخحطس جُٞجسدز ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٣ـشّ ذٔثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ًَ ٖٓ أػط ٠ذ٤حٗح ٖٓ
.جُر٤حٗحش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كٛ ٢زج جُوحٗٓ ٕٞخحُلحً ُِكو٤وس
:الوبدة 53
ئػحكس ئُ ٠جُؼوٞذحش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كٛ ٢زج جُوحُِٗٞ ٕٞص٣ش إٔ ٣أٓش ذطشه ٖ٤ه٤ذ جألشخحص جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد
:جُز ُْٜ ٖ٣كشٝع أًٝ ٝحالش ك ٢عٞس٣س ذوشجس ٣ظذس ػ٘ ٚك ٢ئقذ ٟجُكحالش جُطحُ٤س
ئرج خحُلٞج جُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُٔطؼِوس ذحُ٘ظحّ جُؼحّ أ ٝخحُق جُشخض جالػطرحس ١جألؾ٘ر ٢أٓ ٝذ٣ش ٙجُؼحّ ٗظحٓ1- ٚ
.جألعحع٢
.ئرج جٓط٘ؼٞج ػٖ ض٘ل٤ز قٌْ هؼحتٌٓ ٢طغد جُذسؾس جُوطؼ٤س طحدس ػٖ جُٔكحًْ جُغٞس٣س 2-
.ئرج هؼص ذزُي ػشٝسجش ضطؼِن ذحألٖٓ جُؼحّ أ ٝذٔظِكس جُرالد جُٞؽ٘٤س 3-

:الوبدة 55
د ٕٝجإلخالٍ ذأ ١ػوٞذس ٗض ػِٜ٤ح أ ١هحٗ ٕٞآخش ٣ؼحهد ذـشجٓس ال ضوَ ػٖ غالغٔثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ٝال ضض٣ذ
ػِ ٠عطٔثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ًَ ٖٓ خحُق أقٌحّ جُٔحدض ٖ٤جُغحدعس ػششز ٝجُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز جُػحٗ٤س
ٝ.جُؼششٛ ٖٓ ٖ٣زج جُوحٗٝ ٕٞجٕ ُْ ٣وْ ذاصجُس جُٔخحُلس ٣كن ُِٞص٣ش ذ٘حء ػِ ٠جهطشجـ جُٔذ٣ش٣س شطد ضغؿِٚ٤
:الوبدة 56
:ػِ ٠أٓ ٖ٤جُغؿَ شطد ضغؿَ جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ ك ٢جُكحالش جُطحُ٤س 1-
.أ -ئرج ضر ٖ٤إٔ جُطغؿ َ٤هذ ضْ ذ٘حء ػِ ٠ذ٤حٗحش ؿ٤ش طك٤كس
.خ -ئرج أُـ٤ص جًُٞحُس أ ٝجُٞعحؽس أل ١عرد ًحٕ
٣طْ أخطحس جُ َ٤ًٞأ ٝجُٞع٤ؾ ذحُرش٣ذ جُٔغؿَ ذأ ٖٓ ١هشجسجش جُشطد جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشز ٝجقذ ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز 2-
.خالٍ ٓذز ال ضطؿحٝص خٔغس ػشش ٓٞ٣ح ً ٖٓ ضحس٣خ طذٝس هشجس جإلُـحء
:الوبدة 57
د ٕٝجإلخالٍ ذأ ١ػوٞذس ٗض ػِٜ٤ح أ ١هحٗ ٕٞأخش ٣ؼحهد ذـشجٓس ال ضوَ ػٖ ٓثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ٝال ضض٣ذ ػِ٠
:غالغٔثس أُق ُ٤شز عٞس٣س ًَ ٖٓ
.هذّ ُِٔذ٣ش٣س أ ٝأل ١ؾٜس سعٔ٤س ذ٤حٗحش ؿ٤ش طك٤كس ضطؼِن ذطغؿ َ٤جًُٞحُس أ ٝضؼذِٜ٣ح أ ٝضـ٤٤شٛح 1-
جدػ ٠ذحُٔشجعالش أ ٝجُٔطرٞػحش جُٔطؼِوس ذأػٔحُ ٚجُطؿحس٣س أ ٝأػِٖ ذأٝ ١عِ٤س ئػالٕ أٗ َ٤ًٝ ٚأٝ ٝع٤ؾ د2- ٕٝ
.إٔ ٓ ٌٕٞ٣غؿالً
.ضخِق ػٖ ضغؿًٝ َ٤حُطٝ ٚكوح ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ3- ٕٞ
.خحُق أقٌحّ جُٔحدضٛ ٖٓ 12-13 ٖ٤زج جُوحٗ4- ٕٞ
:الوبدة 58
ًَ جضلحم أ ٝػوذ ٓغططش ٜ٣ذف ئُ ٠جُطٜشخ ٖٓ ضطر٤ن أقٌحّ ٛزج جُوحًٗ ٕٞالً أ ٝؾضءجً ٣ؼطرش ذحؽالً ذطالٗحً ٓطِوحً
ٝ.ال أغش ُ ٚضؿح ٙجُٔطؼحهذٝ ٖ٣ال ضؿح ٙجُـ٤ش ٣ٝؼحهد ٓٞهؼ ٙٞذـشجٓس ٗوذ٣س هذسٛح ٓثطح أُق ُ٤شز عٞس٣س
:جُرحخ جُخحٓظ
):أقٌحّ ػحٓس(
:الوبدة 59
.ضٌ ٕٞجُٔكحًْ جُغٞس٣س طحقرس جالخطظحص كٗ ًَ ٢ضجع ٘٣شأ ػٖ ضطر٤ن ٛزج جُوحٕٗٞ
:الوبدة 60
٣ؼٞد ُٔكٌٔس جُرذج٣س جُٔذٗ٤س أٓش جُرص ك ٢جُخالكحش جُٞجهؼس ذ ٖ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٝجُؿٜحش جُٔطؼحهذ ٓؼٜح ك1- ٢
.عٞس٣س عٞجء ًحٗٞج أشخحطح ً ؽر٤ؼ ٖ٤٤أّ جػطرحسٖ٤٣
أٓح ك ٢قحٍ ٝهٞع أ ١خالف ذ ٖ٤كشع أٌٓ ٝطد جُششًس أ ٝجُٔإعغس جألؾ٘ر٤س ٝذ ٖ٤ئقذ ٟجُؿٜحش جُؼحٓس 2-
.جُٔطؼحهذ ٓؼٜح ك٤ؼٞد أٓش جُرص كٛ ٢زج جُخالف ئُ ٠جُوؼحء جإلدجس١
:الوبدة 68
ُِٞصجسز قن ٓشجهرس أػٔحٍ جُلشٝع ٝجٌُٔحضد جُٔغؿِس ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحُِٗ ٕٞطكون ٖٓ ه٤حٜٓح ذط٘ل٤ز جألقٌحّ 1-
جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ُِٞٝص٣ش إٔ ٣أٓش ذاؽالع ٓٞظل ٢جُٔذ٣ش٣س جُز ُْٜ ٖ٣طلس جُؼحذطس جُؼذُ٤س ػِ ٠قغحذحش جُلشع
أ ٝجٌُٔطد ٝؽِد ٓح ٣شُ ٚٗٝطكو٤ن ٜٓٔط ٖٓ ْٜذ٤حٗحش ٝعؿالش ٝٝغحتن جُلشع أ ٝجٌُٔطد ٝرُي ٓغ ٓشجػحز جُغش٣س
.جُٔ٤ٜ٘س
٣ؿٞص ُِٞصجسز ؽِد شطد ضغؿ َ٤جُلشع أ ٝجٌُٔطد ئرج ضْ ئٗشحؤ ٙأ ٝذحشش ٗشحؽٓ ٚخحُلحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ2- ٕٞ

٣ٝ.ؼٞد ُِٔكٌٔس جُٔذٗ٤س جُٔخطظس جُلظَ كٛ ٢زج جُطِد
٣لٞع جُؼحِٓ ٕٞجُز٣ ٖ٣غٔ ْٜ٤جُٞص٣ش ك ٢جُٞصجسز ذوشجس ٓ٘ ٚذظالق٤س جُؼحذطس جُؼذُ٤س ذط٘ظ ْ٤جُؼرٞؽ 3-
.ذحُٔخحُلحش جُكحطِس خالكح ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ
أهغْ ذحهلل جُؼظ ْ٤إٔ أه ّٞذؼِٔ٣" ٢إد ١جُؼحِٓ ٕٞجُٔشحس ئُ ْٜ٤ك ٢جُلوشز (ٛ ٖٓ )1ز ٙجُٔحدز جُ ٖ٤ٔ٤جُطحُ٤س 4-
".ذظذم ٝأٓحٗس
٣.طْ أدجء جُ ٖ٤ٔ٤جُٔزًٞسز أٓحّ ست٤ظ ٓكٌٔس جُرذج٣س جُٔذٗ٤س 5-
:الوبدة 68
ضغؿَ كشٝع ٌٓٝحضد ًٝٝحالش جُششًحش ٝجُٔإعغحش ٝجُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س رجش جُـح٣س ؿ٤ش جُطؿحس٣س ك ٢جُغؿَ 1-
.ذؼذ جُكظ ٍٞػِ ٠جُٔٞجكوحش ٝجُطشجخ٤ض جُالصٓس ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطظس ٝٝكن أقٌحّ جُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس جُ٘حكزز
ُِؿٜحش جُٔخطظس قن ٓشجهرس أػٔحٍ كشٝع ٌٓٝحضد ًٝٝحالش جُششًحش ٝجُٔإعغحش ٝجُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س ٝٝكن 2-
.جُوٞجٗٝ ٖ٤جُوشجسجش جُ٘حكزز ُٜز ٙجُؿٜحش
:الوبدة 64
 ٠ٜ٘٣.جُؼَٔ ذحُٔشع ّٞجُطشش٣ؼ ٢سهْ ُ 353ؼحّ ٝ 3353ضؼذ٣الض1- ٚ
ػِ ٠ؾٔ٤غ جُلشٝع ٝجًُٞحالش جُٔغؿِس هرَ طذٝس ٛزج جُوحٗ ٕٞضٞك٤ن أٝػحػٜح ذٔح ٣طلن ٝأقٌحٓ ٚخالٍ ضغؼ2- ٖ٤
ٓٞ٣.ح ٖٓ ضحس٣خ ٗلحرٙ
:الوبدة 63
٣ؼَٔ ذؿذ ٍٝجُشع ّٞجُِٔكن ذٜزج جُوحٗ ٕٞالعط٤لحء سع ّٞضغؿٝ َ٤ضؼذ ٖٓ ًَ َ٣كشٝع ًٝٝحالش جألشخحص 1-
.جالػطرحس ٖ٤٣جألؾحٗد ٝؾٔ٤غ جُشع ّٞجألخش ٟجُط ٢أٝؾد ٛزج جُوحٗ ٕٞجعط٤لحءٛح
٣.ؿٞص ذوشجس ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء ضؼذٛ َ٣ز ٙجُشع ّٞػ٘ذ جُؼشٝسز 2-
:الوبدة 65
٘٣.شش ٛزج جُوحٗ ٕٞك ٢جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ٣ٝؼَٔ ذ ٚذؼذ غالغٓٞ٣ ٖ٤حَ ٖٓ ضحس٣خ ٗششٙ
.دٓشن كٛ3333-33-32 ٢ؿش٣س جُٔٞجكن ُـ ٤ٓ 3002-33-33الد٣س

ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س
ذشحس جألعذ
:ؾذ ٍٝجُشع ّٞجُِٔكن ذوحٗ ٕٞجُششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س ٝجًُٞحالش
ٞٗ:ع جُطغؿَ٤
أ -كشٝع جُششًحش ٝجُٔإعغحش جألؾ٘ر٤س جُشعْ
ضغؿ َ٤جُلشع .ٍ 50000ط
ضغؿٌٓ َ٤طد ضٔػ.ٍ 50000 َ٤ط
ضغؿٌٓ َ٤طد ئهِ.ٍ 50000 ٢ٔ٤ط
ضغؿٌٓ َ٤طد ٓإهص .ٍ 35000ط
ضغؿ َ٤ضؼذ٣الش ؽحستس ػِ ٠جُلشع .ٍ 35000ط
ضغؿ َ٤ضؼذ٣الش ؽحستس ػٌِٓ ٠طد ضٔػ.ٍ 35000 َ٤ط
ضغؿ َ٤ضؼذ٣الش ؽحستس ػٌِٓ ٠طد ٓإهص .ٍ 35000ط
ضغؿٌٓ َ٤طد ٓإعغس ٓحُ٤س أٓ ٝظشك٤س .ٍ 50000ط
ضغؿ َ٤شؼرس .ٍ 5000ط

ضؼذ٣الش ػِ ٠جُشؼرس .ٍ 5000ط
شطد جُلشع أٌٓ ٝطد جُطٔػ َ٤أ ٝجٌُٔطد جُٔإهص .ٍ 5000ط
ئػطحء طٞسز ٓظذهس ػٖ جُٞغحتن جُٔكلٞظس .ٍ 3000ط
جإلؽالع ػِ ٠عؿَ جُلشع أ ٝجٌُٔطد .ٍ 3000ط
طٞسز ٓظذهس .ٍ 3000ط
:خ -جًُٞحالش
ضغؿ َ٤جًُٞحُس .ٍ 30000ط
ضؼذ َ٣جًُٞحُس .ٍ 5000ط
شطد جًُٞحُس .ٍ 3000ط
ئػطحء طٞسز ٓظذهس ػٖ ٝغحتن جًُٞحُس جُٔكلٞظس ُذ ٟجُٔذ٣ش٣س .ٍ 500ط
جإلؽالع ػِ ٠عؿَ جًُٞحالش .ٍ 500ط
ضغؿ َ٤جُٞعحؽس .ٍ 5000ط
ضؼذ َ٣جُٞعحؽس .ٍ 1000ط
شطد جُٞعحؽس .ٍ 3000ط
طٞسز ٓظذهس .ٍ 500ط

