
  ٓب٣٪١ األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ
 لمنظمة التحزيز الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية
 الفلسطينية رئيس السلة الوطنية

 و وتؼذيالته،1940نطُة  40 بؼذ اإلطالع ػهي قاَوٌ انصحة انؼاية رقى
 و انًؼًول به في يحافظات انضفة انغربية،1962  نطُة11وػهي قاَوٌ تغيير األضًاء رقى 

  انوزراء، وػهي يشروع انقاَوٌ انًقذو يٍ يجهص
 وبؼذ يوافقة انًجهص انتشريؼي،

 :أصذرَا انقاَوٌ انتاني
  

 انفصم األول
 تعاريف وأحكاو عايت

 (1)يادة 
ُٮ رـجْٰ أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٯ٘٪١ ٠ٜٜ٘ٛبد ٩اٛوجبساد اٱرٰخ ا٠ٛوب٣ٮ ا٠ٛخظظخ ٨ٛب أد٣ب٥ ٟب ٛٞ رذٙ اٛٔشٯ٤خ ه٬ٜ ًٰش 

 :رٖٛ
 .٩صاسح اٛذاخٰٜخ :انىسارة
 .٩صٯش اٛذاخٰٜخ :انىسراء
 .ٟذٯشٯخ األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ :انًذيزيت

 .ٟذٯش هبٝ ٟذٯشٯخ األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ :انًذيز انعاو
 .دائشح األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ُٮ ٗٚ ٟذبُلخ ُٜغـ٤ٰٰخ :انذائزة
 .ٟذٯش اٛذائشح :انًذيز

ٟب ٯزؼ٦٤٠ اٰٛٔذ ا٠ٛغجٚ ٩ُْ أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩اٛٔشاساد اٛظبدسح ث٠ٔزؼب٥ ٢ٟ اٛظِبد اٛـجٰوٰخ ٩اٛشخظٰخ ٩اٛوبئٰٜخ  :األحىال انًذَيت

 .اٛزٮ ر٠ٰض اٛشخض ه٢ ًٰش٥
أو انًخسوٌ ػهي انحاضب اآلني ويحتوياته ضواء إنكتروَية أو يغُاطيطية أو بأية وضيهة / أو اآلني و/ انطجم انورقي و :انظجم انًذَي

أخرى ويتضًٍ وقائغ األحوال انًذَية نكم فهططيُي اضتُادًا إني انوثائق انثبوتية ويؼتبر انطجم انورقي هو انطجم األضاش  
 .نألحوال انًذَية

 .سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ُٮ ا٠ٛذٯشٯخ ٩ُٮ ٗٚ دائشح ٢ٟ اٛذ٩ائش اٛزبثوخ ٨ٛب :رئيض لظى انظجم انًذَي
 .اٛغجٚ اٛز٭ ٯزؼ٢٠ رِبطٰٚ ٩ٓبئن األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ :طجم انىلائع

 .أد٪اٙ ٟذ٣ٰخ اٛـٜت اٛز٭ ٯذشس٥ ا٠َٜٛ٘ ثبٛزجٰٜي ه٤ذ دذ٩س ٩آوخ  :انبالغ
 .ٗٚ دبٛخ ٟذ٣ٰخ ٢ٟ ٩الدح أ٩ ص٩اط أ٩ ؿالّ أ٩ ٩ُبح ٩ٟب ٯزِشم ه٨٤ب ٩ٟب أ٩جت اٛٔب٣٪١ ٰٓذ٥ ُٮ عجٚ اٛ٪ٓبئن :انىالعت
 .خشاٟب ٯذشس٥ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ٩ٯزوْٜ ثبٛ٪آوخ ٣ٔال ه٢ عجٚ اٛ٪ٓبئن ٰٛشعٚ إ٬ٛ عجٚ ٟذ٣ٮ  :انبياٌ

 .ٗٚ ٟغز٤ذ ٯضجذ طذخ أ٭ ؿٜت ٢ٟ اٛـٜجبد ا٠ٛزؤٜخ ثبألد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ :انىثيمت
 .ش٨بدح روـ٬ ه٢ ٰٓ٪د األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ٢ٟ ٩آن اٛغجالد :انشهادة

 .٩صٰٔخ ٓب٣٪٣ٰخ ٜٛزوشٯَ ثظبدج٨ب رظذس٧ب ا٠ٛذٯشٯخ :بطالت انهىيت
 .ط٪سح سع٠ٰخ ه٢ اٰٛٔ٪د ا٠ٛذ٣٩خ ُٮ اٛغجالد اٛشع٠ٰخ :انًظتخزج

                                                 
 (2)يادة 

 .ٯ٤بؽ ث٨ب ر٤ِٰز أد٘ب٦ٟ ٩ر٘٪١ إدذ٫ ٟذٯشٯبد اٛ٪صاسح" ٟذٯشٯخ األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ"ر٤شأ ث٠ٔزؼ٬ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٟذٯشٯخ رغ٬٠ 
  
 (3)يادة 

ٯشأط ا٠ٛذٯشٯخ ٟذٯش هبٝ ٯو٢ٰ ثٔشاس ٢ٟ سئٰظ اٛغٜـخ اٛ٪ؿ٤ٰخ ث٤بء ه٬ٜ ر٤غٰت ٢ٟ ٟجٜظ اٛ٪صساء ٩ٯز٪٬ٛ ا٠ٛذٯش اٛوبٝ 

اإلششاٍ اٛوبٝ ٩ٟزبثوخ أه٠بٙ ا٠ٛذٯشٯخ ٩ٟ٪ك٨ِٰب ٩اٛذ٩ائش اٛزبثوخ ٨ٛب ُٮ دذ٩د اخزظبطبر٦ ٩ث٠ب ال ٯزوبسع ٟن أد٘بٝ 

 .٧زا اٛٔب٣٪١
  

 (4)يادة 
 .ٯذذد اٛ٪صٯش ث٤بء ه٬ٜ آزشاح ا٠ٛذٯش اٛوبٝ أٓغبٝ ا٠ٛذٯشٯخ ٩اخزظبص ٗٚ ٨٤ٟب.        1      
ٯِزخ ُٮ ٗٚ ٟذبُلخ ٢ٟ ٟذبُلبد ُٜغـ٢ٰ دائشح رزجن ا٠ٛذٯشٯخ، ٩ٯج٪ص ٜٛ٪صٯش ُزخ د٩ائش أخش٫ إرا دهذ .        2      

 .اٛؼش٩سح
 . ٧زا اٛٔب٣٪١ٯز٪٬ٛ ٟذٯش اٛذائشح اإلششاٍ ه٬ٜ اٛو٠ٚ ٩ر٤ِٰز٥ ُٮ دذ٩د اخزظبطبر٦ ث٠ب ٯزِْ ٟن أد٘بٝ.        3      

  
 (5)يادة 

 :بًا ال يتعارض يع أحكاو انماَىٌ تختص كم دائزة بًا يهي
رغجٰٚ ٩ٰٓذ ٩ٓبئن األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ِٜٜٛغـ٢ٰٰ٤ٰ ٢ٟ ٩الدح أ٩ ص٩اط أ٩ ؿالّ أ٩ ٩ُبح أ٩ إٓبٟخ ٩إطذاس ش٨بداد .   1  

 .٩ٟغزخشجبد اٰٛٔذ ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٩ثـبٓبد ا٨ٛ٪ٯخ
ٰٓذ ٩ٓبئن ا٠ٰٛالد ٩اٛض٩اط ٩اٛـالّ ٩اٛ٪ُبح ٛألجب٣ت ٩إطذاس اٛش٨بداد ٩ا٠ٛغزخشجبد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ُٮ عجٚ .  2  



 .خبص
  
 (6)يادة 

 :-يعذ في انًذيزيت وفي كم دائزة انظجالث انتانيت- أ
 .اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ.        1                     
 . ٢ٟ ٧زا اٛٔب٣٪١ ( 5 )عجٚ ٰٛٔذ ٗٚ ٩آوخ ٢ٟ ٩ٓبئن األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛج٤ٰخ ُٮ ا٠ٛبدح .        2                     
 .أ٭ عجٚ ٯٔشس٥ اٛ٪صٯش.        3                     

 (أ)ال ٯج٪ص إجشاء شـت أ٩ ٗشؾ أ٩ رذشٯَ أ٩ رٌٰٰش أ٩ رجذٯٚ أ٩ إرالٍ ه٬ٜ اٛغجالد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔشح - ة

 .ال ٩ُْ أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ا
  
 (7)يادة 

رذذد اٛغجالد ٩اٛش٨بداد ٩ج٠ٰن اٛ٪صبئْ اٛخـٰخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩رو٢ٰ ٠٣برج٨ب ٩أش٘ب٨ٛب . 1

 . ٩ٟذز٪ٯبر٨ب ثٔشاس ٢ٟ اٛ٪صٯش
روـ٬ اٛش٨بداد ٩ا٠ٛغزخشجبد ٩اٛ٪صبئْ ا٠ٛزؤٜخ ث٢٠ ٯـٜج٨ب أ٩ ثأط٪٦ٛ أ٩ ثِش٩ه٦ أ٩ ثض٩ج٦ ٛٔبء سعٞ ٯذذد ث٤لبٝ . 2

 .خالٙ ُزشح ص٤ٰٟخ ٯذذد٧ب ا٤ٛلبٝ
  
 (8)يادة 

 ُٜغـ٤ٰٰخ ُٮ اٛخبسط ثذُزش ٰٛٔذ اٛجالًبد ه٢ ٩ٓبئن األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ِٜٜٛغـ٢ٰٰ٤ٰ ٩ؿٜجبد اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ حرذزِق ٗٚ ٠ٟضٜٮ

 .اٛش٨بداد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب، ٩ه٬ٜ ا٠٠ٛضٰٜخ إسعبٙ اٛجالًبد إ٬ٛ ا٠ٛذٯشٯخ ٰٛٔذ٧ب ٩إطذاس اٛش٨بداد اٛالصٟخ
 (9)يادة 

ث٠ب ال ٯزوبسع ٟن أد٘بٝ اٛٔب٣٪١ ٯوزجش ٗٚ ٰٓذ ٛ٪آوخ أد٪اٙ ٟذ٣ٰخ دذصذ أل٭ ُٜغـ٤ٰٮ ُٮ د٩ٛخ أج٤جٰخ طذٰذب إرا رٞ 

٩ُٔب ٛٔ٪ا٢ٰ٣ ٧ز٥ اٛذ٩ٛخ، ٩ه٬ٜ اِٜٛغـ٤ٰٮ ا٠ٛ٪ج٪د ُٮ اٛخبسط أ١ ٯجٜي ا٠٠ٛضٰٜخ اِٜٛغـ٤ٰٰخ أ٩ ا٠ٛذٯشٯخ ُٮ دبٛخ هذٝ ٩ج٪د 

 ه٢ ٗٚ ٩آوخ ُٮ ا٠ٛ٪اهٰذ ا٠ٛذذدح ٩ؿجًٔب ٛإلجشاءاد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔب٣٪١ أ٩ اٛٔشاساد اٛظبدسح ر٤ِٰزًا ح٠ٟضٜٮ

 . ُٮ اٛجٜذ اٛزٮ ٯٰٔٞ ٨ُٰب ا٠ٛجٜيح٦ٛ ٩ٯج٪ص اٛزجٰٜي ثـشٯْ اٛجشٯذ ا٠ٛغجٚ إرا ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧بٕ ٠ٟضٜٮ
  
 (10)يادة 

روزجش ٟذز٪ٯبد عجالد األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ عشٯخ ٩ال ٯج٪ص اإلؿالم ه٨ٰٜب ٌٰٛش طبدت اٛوالٓخ إال ث٠٪جت د٘ٞ .   1  

 .ٓؼبئٮ ٩ٯ٘٪١ اإلؿالم ُٮ ا٠ٛ٘ب١ ا٠ٛذِ٪ف ث٦ اٛغجالد
 .ال ٯج٪ص ٣ٔٚ عجالد األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ٢ٟ ا٠ٛذٯشٯخ أ٩ اٛذ٩ائش اٛزبثوخ ٨ٛب.   2  
  

 (11)يادة 
ُٮ دبٛخ ُٔذ أ٩ رَٜ أ٭ عجٚ ٢ٟ عجالد األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ًٰٜٗب أ٩ جضٯئب رٔ٪ٝ ا٠ٛذٯشٯخ ثوذ ٟ٪أُخ اٛ٪صٯش ثزجذٯذ اٛغجٚ 

ا٠ِٛٔ٪د أ٩ اٛزبَٛ ث٤بء ه٬ٜ أط٪ٙ اٛ٪صبئْ ٩ا٠ٛغز٤ذاد ا٠ٛذِ٪كخ ث٨ب ُئرا ٛٞ ر٪جذ ٧ز٥ األط٪ٙ ُو٬ٜ ا٠ٛذٯشٯخ أ١ رٜجأ إ٬ٛ 

 .اعزظذاس د٘ٞ ٢ٟ ا٠ٛذ٠٘خ ا٠ٛخزظخ إلهبدح رغج٨ٰٜب
  
 (12)يادة 

روزجش اٛغجالد ث٠ب رذز٪ٯ٦ ٢ٟ ثٰب٣بد ٩ش٨بداد ٩ٟغزخشجبد دجخ ثظذز٨ب ٟب ٛٞ ٯضجذ ه٘غ٨ب أ٩ ثـال٨٣ب أ٩ رض٩ٯش٧ب 

 .ثذ٘ٞ ٓؼبئٮ
  
 (13)يادة 

ال ٯج٪ص أل٭ ٟ٪كَ ٢ٟ ٟ٪كِٮ ا٠ٛذٯشٯخ ٩اٛذ٩ائش اٛزبثوخ ٨ٛب أ١ ٯغجٚ أٯخ ٩آوخ رزوْٜ ث٦ أ٩ ثض٩ج٦ أ٩ ثأٓبسث٦ أ٩ 

 .ثأط٨بس٥ دز٬ اٛذسجخ اٛشاثوخ، ٩ُٮ ٧ز٥ اٛذبٛخ ٯٔ٪ٝ اٛشئٰظ ا٠ٛجبشش أ٩ أدذ ا٠ٛ٪ك٢ِٰ ثزغجٰٚ اٛ٪آوخ
  
 (14)يادة 

ه٬ٜ ٟ٪كِٮ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ رٜٔٮ اٛجالًبد ٩إجشاء اٰٛٔذ ثبٛغجالد هٔت ر٨ٰٜٔب ٟجبششح ٩ه٨ٰٜٞ رغجٰٚ ٗٚ ٩آوخ ٰٓذد ُٮ 

عجالد اٛ٪ٓبئن أ٩ رٜٔ٪ا ثٰب٣ب ه٨٤ب ُٮ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ خالٙ صالصخ أٯبٝ ٢ٟ ربسٯخ ر٨ٰٜٔب أ٩ ٢ٟ ربسٯخ ٩ط٪ٙ اٛجٰب١ اٛخبص 

ث٨ب ٩إسعبٙ ثٰب١ إ٬ٛ اٛذائشح ا٠ٛخزظخ خالٙ ا٠ٛذح رار٨ب ثبٛ٪ٓبئن اٛزٮ ٰٓذد ثغجالر٨ٞ إرا ٗب١ رغج٨ٰٜب ُٮ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ 

 .ٰٛظ ٢ٟ اخزظبط٨ٞ
  
 (15)يادة 

إرا سُغ ٟذٯش أٯخ دائشح رغجٰٚ أٯخ ٩آوخ ُو٦ٰٜ أ١ ٯشُن األٟش إ٬ٛ ا٠ٛذٯشٯخ ث٠زٗشح ٟغججخ خالٙ 

عجوخ أٯبٝ ٩ه٬ٜ ا٠ٛذٯشٯخ أ١ رجذ٭ سأٯ٨ب ثٔشاس ٯخـش ث٦ طبدت اٛشأ١ ثوٜٞ اٛ٪ط٪ٙ خالٙ ٟذح 

أٓظب٧ب صالص٪١ ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ رٔذٯٞ اٛـٜت ٜٛذائشح ُئرا ٗب١ اٛٔشاس ثبٛشُغ ٯذْ ٛظبدت اٛشأ١ 

 .أ١ ٯـو٢ ٦ُٰ أٟبٝ اٛج٨بد اٛٔؼبئٰخ ا٠ٛخزظخ



  
 انفصم انثاَي

  انًىانيذ
 (16)يادة 

ٯجت اٛزجٰٜي ه٢ اٛ٪الدح إ٬ٛ اٛذائشح أ٩ ا٠٠ٛضٰٜخ اِٜٛغـ٤ٰٰخ ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ دذصذ ٨ُٰب اٛ٪الدح 

 .خالٙ هششح أٯبٝ ٢ٟ ربسٯخ دذ٩ص٨ب ه٬ٜ أ١ ٯ٘٪١ اٛجالى ٟظذ٪ثب ثب٠ٛغز٤ذاد اٛضج٪رٰخ
  
 (17)يادة 

 :-األشخبص ا٠ِٜٛ٘٪١ ثبٛزجٰٜي ه٢ اٛ٪الدح ٧ٞ- 1
 .       أدذ ٩اٛذ٭ ا٠ٛ٪ٛ٪د ششؽ إصجبد ششهٰخ اٛض٩اط  . أ   
 .٢ٟ دؼش اٛ٪الدح ٢ٟ األٓبسة اٛجب٢ٌٰٛ دز٬ اٛذسجخ اٛشاثوخ ٠ٜٛ٪ٛ٪د.   ة   
 .ٟذٯش٩ ا٠ٛغزشِٰبد ٩د٩س اٛ٪الدح ٩اٛشهبٯخ االجز٠بهٰخ ٩اٛغج٪١ ٩اٛٔبثٜخ اٛٔب٣٪٣ٰخ.     ط   
ال ٯٔجٚ اٛزجٰٜي ٢ٟ ًٰش ا٢ِٰٜ٘٠ٛ ث٦ ٩ال رٔن ٟغؤ٩ٰٛخ اٛزجٰٜي ه٬ٜ أدذ ٢ٟ اِٛئبد ا٠ٛزٗ٪سح ُٮ - 2

 .إال ُٮ دبٛخ هذٝ ٩ج٪د أدذ ٢ٟ اِٛئبد اٛزٮ رغج٨ٔب ُٮ اٛزشرٰت (1)اِٛٔشح 
  
 (18)يادة 

 :- ٯجت أ١ ٯش٠ٚ اٛجالى اٛجٰب٣بد اٱرٰخ.1
 .عبهخ ٩ٯ٪ٝ ٩ربسٯخ ٩ٟ٘ب١ اٛ٪الدح.        أ   
 .ج٤ظ ا٠ٛ٪ٛ٪د ٩أع٦٠.   ة   
اع٠ٮ اٛ٪اٛذٯ٢ سثبهًٰب ٩ٛٔج٠٨ب ٩ج٤غٰز٠٨ب ٩دٯب٣ز٠٨ب ٤٨ٟ٩ز٠٨ب ٩ٟذٚ إٓبٟز٠٨ب ٩ٟ٘ب١ ٰٓذ٠٧ب ٩أسٓبٝ ثـبٓزٮ .   ط   

 .٧٪ٯبر٠٨ب إرا ٗب١ ٟوٜ٪ٟب ٠ٜٛجٜي
 .اعٞ ا٠ٛجٜي ٩ٛٔج٦ ٩ع٦٤ ٩ج٤غٰز٦ ٤٨ٟ٩ز٦ ٩طِز٦ ٩ٟذٚ إٓبٟز٦ ٩سٓٞ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦.       د   
 .ُٮ دبٛخ ٩الدح ر٪أ٢ٰٟ أ٩ أٗضش ٯوذ ٛ٘ٚ ٠٨٤ٟب ثالى ه٬ٜ دذح ٯزٗش ٦ُٰ عبهخ اٛ٪الدح. 2
   

 (19)يادة 
هٔت ٰٓذ اٛ٪آوخ ُٮ اٛغجٚ رذشس ش٨بدح ٰٟالد ٩ًُٔب ٠٤ٜٛ٪رط ا٠ٛٔشس ٩رغٜٞ إ٬ٛ أدذ ٩اٛذ٭ 

 .ا٠ٛ٪ٛ٪د أ٩ اٛشخض اٛز٭ ٓبٝ ثبٛزجٰٜي ٩ٯج٪ص إسعبٙ اٛش٨بدح ث٪اعـخ اٛجشٯذ
  
 (20)يادة 

إرا ر٪ُٮ ٟ٪ٛ٪د ٓجٚ اٛزجٰٜي ه٢ ٩الدر٦ ُٰجت اٛزجٰٜي ه٢ ٩الدر٦ صٞ ٩ُبر٦ ٩روبٟٚ دبٛخ ٩ُبح 

أٟب إرا ٩ٛذ ٰٟزًب ثوذ اٛش٨ش اٛغبدط ٢ٟ اٛذ٠ٚ  (2)ُٔشح  (18)اٛز٪أ٢ٰٟ ٩ًُٔب ٠ٛب ٧٪ ٟٔشس ُٮ ا٠ٛبدح 

 .ُٰ٘٪١ اٛزجٰٜي ٟٔظ٪سًا ه٬ٜ اٛ٪ُبح
  
 (21)يادة 

 حإرا دظٜذ ٩الدح أص٤بء اٛغِش ٩ٛٞ ٯزٰغش رجٰٜي أٯخ ٠ٟضٰٜخ ُٜغـ٤ٰٰخ ٩جت اٛزجٰٜي ه٨٤ب إ٬ٛ ا٠٠ٛضٜٮ

 .ُٮ اٛج٨خ ا٠ٛٔظ٪دح أ٩ إ٬ٛ اٛذائشح ا٠ٛخزظخ خالٙ هششح أٯبٝ ٢ٟ ربسٯخ اٛ٪ط٪ٙ
  
 (22)يادة 

إرا هضش ه٬ٜ ؿِٚ دذٯش اٛ٪الدح ٟج٨٪ٙ اٛ٪اٛذٯ٢ ٯغٜٞ ُ٪سًا ثبٛذبٛخ اٛزٮ هضش ث٨ب إلدذ٫ - 1

 :-اٛج٨بد اٛزبٰٛخ
إدذ٫ ا٠ٛؤعغبد ا٠ٛوذح العزٔجبٙ األؿِبٙ دذٯضٮ اٛ٪الدح ٛشهبٯز٦ طذًٰب ٩ه٬ٜ ا٠ٛؤعغخ .    أ   

 .أ١ رٔ٪ٝ ثئخـبس ج٨خ اٛششؿخ ا٠ٛخزظخ 
 .ج٨خ اٛششؿخ اٛزٮ هضش ه٦ٰٜ ثذائشح اخزظبط٨ب.   ة   
 .سئٰظ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛذٰٜخ.     ط   
ه٬ٜ اٛششؿخ أ٩ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛذٰٜخ رذشٯش ٟذؼش ثب٠ٛالثغبد ٩اٛلش٩ٍ اٛزٮ ٩جذ ٨ُٰب -  أ-   2 

٩اٛذبٛخ  (رٗش أ٩ أ٣ض٬)اٛـِٚ ٯج٢ٰ ٦ُٰ ٟ٘ب١ اٛوض٪س ه٦ٰٜ ٩ربسٯخ٦ ٩ع٢ اٛـِٚ ثبٛزٔشٯت ٩ج٤غ٦ 

اٛزٮ ٩جذ ه٨ٰٜب ٩أ٩طب٦ُ ٩ٟب ٓذ ٯ٘٪١ ث٦ ٢ٟ هالٟبد ٠ٰٟضح ٩٩طًِب ٠ٜٛالثظ ٩األشٰبء ا٠ٛبدٯخ 

ا٠ٛ٪ج٪دح ٟو٦ ٩ا٠ٛ٘ب١ اٛز٭ ٩جذ ٦ُٰ ٩ه٬ٜ اٛششؿخ أ٩ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛذٰٜخ رغٰٜٞ اٛـِٚ ٩ا٠ٛذؼش إ٬ٛ 

 .داس سهبٯخ ٟوز٠ذح ٢ٟ ٩صاسح اٛشؤ١٩ االجز٠بهٰخ
 رٔ٪ٝ داس اٛشهبٯخ ثبٛزوب١٩ ٟن ٩صاسح اٛشؤ١٩ االجز٠بهٰخ ثبرخبر اإلجشاءاد اٛخبطخ -ة       

ثٰٔذ٥ ُٮ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ثبعٞ سثبهٮ ٠٧٩ٮ ٩رضجذ دٯب٣ز٦ ٟغ٠ٜب ثوذ ٟؼٮ صالصخ اش٨ش ٢ٟ اٛوض٪س 

ه٦ٰٜ ٟب ٛٞ رذٙ اٛٔشٯ٤خ ه٬ٜ خالٍ رٖٛ ٠ٗب رٔ٪ٝ ثبرخبر اإلجشاءاد اٛخبطخ ثبٛذؼب٣خ ث٠ب ٯزالءٝ 

 .ٟن ٟظٜذخ اٛـِٚ اِٛؼ٬ٜ
إرا ٗب١ ا٠ٛ٪ٛ٪د اٛز٭ هضش ه٦ٰٜ ٰٟزًب ُو٬ٜ اٛششؿخ أ٩ سئٰظ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛذٰٜخ رذشٯش ٟذؼش - 3



ثزٖٛ ٟشُْ ثزٔشٯش اٛـجٰت اٛششهٮ د٪ٙ ه٠ش اٛـِٚ ٩٩ٓذ ٩ُبر٦ ٩أعجبة اٛ٪ُبح ٩رشعٚ اٛششؿخ 

أ٩ سئٰظ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛذٰٜخ ثالًًب ه٢ اٛ٪ُبح ٟن ط٪سح ه٢ ا٠ٛذؼش إ٬ٛ اٛذائشح ا٠ٛخزظخ ٰٛٔذ٥ ُٮ 

 .عجٚ خبص
  

 (23)يادة 
إرا ٗب١ ا٠ٛ٪ٛ٪د ٟج٨٪ٙ األث٪ٯ٢ ٯ٘٪١ ٰٓذ٥ ؿجًٔب ٜٛجٰب٣بد اٛزٮ ٯذٛٮ ث٨ب ا٠ٛجٜي ٩رذذ ٟغئ٪ٰٛز٦، 

٩ال ٯج٪ص رٗش اع٠ٮ اٛ٪اٛذٯ٢ أ٩ أدذ٠٧ب ُٮ اٛغجٚ اٛخبص ثزٖٛ إال ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ٠٨٤ٟب أ٩ ٦٤ٟ 

، ٩ٯوزجش ثبؿاًل ٗٚ 22أ٩ ث٤بء ه٬ٜ د٘ٞ ٓؼبئٮ، ٩إرا ٛٞ ٯز٪اُش رٖٛ ٯوبٟٚ ا٠ٛ٪ٛ٪د ٩ًُٔب ٠ٜٛبدح 

 .رغجٰٚ ٛ٪الدح ٯزٞ خالًُب ٨ٛز٥ ا٠ٛبدح ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبعٞ األة ٩األٝ
  
 (24)يادة 

ٓجٚ رغجٰٚ ٩الدح ٟج٨٪ٙ اٛ٪اٛذٯ٢ ٯغزـٰن اٛ٪اٛذا١ أ٩ أدذ٠٧ب اٛذؼ٪س أٟبٝ سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ 

ا٠ٛذ٣ٮ ٩اإلٓشاس ثأث٪ر٦ أ٩ أٟ٪ٟز٦ ٜٛـِٚ ثئٓشاس ٗزبثٮ ٟظذّ ه٦ٰٜ ٢ٟ شب٧ذٯ٢ ٟوش٢ُٰ٩ ه٬ٜ أ١ 

 .ٯشاه٬ ُٮ رٖٛ أد٘بٝ إصجبد ا٤ٛغت ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب ُٮ ُٜغـ٢ٰ
  
 (25)يادة 

 ال ٯج٪ص ٛشئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ رٗش اعٞ اٛ٪اٛذ أ٩ اٛ٪اٛذح 24، 23اعزض٤بء ٢ٟ أد٘بٝ ا٠ٛ٪اد 

 :-أ٩ ٠٨ٰٜٗب دز٬ ٩إ١ ؿٜت إ٦ٰٛ رٖٛ ُٮ اٛذبالد اٱرٰخ
 .إرا ٗب١ اٛ٪اٛذا١ ٢ٟ ا٠ٛذبسٝ.        1      
 .إرا ٗب٣ذ اٛ٪اٛذح ٟزض٩جخ ٩ٗب١ ا٠ٛ٪ٛ٪د ٢ٟ ًٰش ص٩ج٨ب.        2      

  
 انفصم انثانث

 انشواج وانطالق
 (26)يادة 

ه٬ٜ اٛج٨بد ا٠ٛخزظخ ثئجشاء هٔ٪د اٛض٩اط أ٩ ش٨بداد اٛـالّ أ١ رضجذ ه٨ٰٜب سٓٞ ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ 

ٜٛض٩ط ٩اٛض٩جخ ٩ج٨خ إطذاس٧ب ، ٩ه٨ٰٜب أ١ رشعٚ خالٙ ش٨ش ٣غخخ ٢ٟ اٛؤذ أ٩ اٛش٨بدح إ٬ٛ 

 .اٛذائشح اٛ٘بئ٤خ ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ دذصذ ٨ُٰب ٩آوخ اٛض٩اط أ٩ اٛـالّ
٩ه٬ٜ اٛذائشح ٰٓذ اٛؤ٪د ٩اٛش٨بداد ُٮ اٛغجٚ اٛخبص ثزٖٛ ثوذ خز٨٠ب أ٩ اٛزأشٰش ه٨ٰٜب ثشٓٞ ٰٓذ 

 .ٟن االدزِبف ث٤غخخ ٢ٟ ٗٚ هٔذ أ٩ ش٨بدح
  
 (27)يادة 

ه٬ٜ أٓالٝ اٛ٘زبة ثب٠ٛذبٗٞ ا٠ٛخزظخ، أ١ ٯجٌٜ٪ا دائشح األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ُٮ اٛج٨خ اٛ٘بئ٤خ ثذائشح 

اخزظبط٨ب ٩ُْ ا٠٤ٛ٪رط ا٠ٛوذ ٛزٖٛ ث٠ب ٯظذس ٢ٟ أد٘بٝ ٨٣بئٰخ ثبٛض٩اط أ٩ ثـال٦٣ أ٩ اٛـالّ أ٩ 

اٛزـْٰٜ أ٩ إصجبد ا٤ٛغت ٩رٖٛ خالٙ عجوخ أٯبٝ ٢ٟ ربسٯخ طٰش٩سح اٛذ٘ٞ ٨٣بئًٰب، ٩ه٬ٜ اٛذائشح 

 .رغجٰٚ األد٘بٝ ُٮ اٛغجٚ اٛخبص ثزٖٛ
  
 (28)يادة 

ٯٔ٪ٝ سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ثوذ ٰٓذ اٛض٩اط أ٩ اٛـالّ ُٮ عجٚ اٛ٪ٓبئن ثبٛزأشٰش ثزٖٛ ُٮ 

عجٚ اٛض٩ج٢ٰ أ٩ ا٠ٛـ٢ٰٜٔ أ٩ أدذ٠٧ب إرا ٗب٣ب ٟغج٢ٰٜ ٦ُٰ، ُئرا ٗب١ اٛض٩جب١ أ٩ ا٠ٛـٜٔب١ أ٩ 

أدذ٠٧ب ٟغجاًل ُٮ عجٚ ٟذ٣ٮ آخش ُو٬ٜ سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ إسعبٙ ثٰب١ إ٬ٛ اٛغجٚ 

 .ا٠ٛخزض خالٙ صالصخ أٯبٝ ٰٛؤشش ه٬ٜ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ اٛخبص ث٘ٚ ٠٨٤ٟب
  

 انفصم انزابع
 انىفياث

 (29)يادة 
ٯجش٭ اٛزجٰٜي ه٢ اٛ٪ُٰبد إ٬ٛ اٛذائشح ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ دذصذ ٨ُٰب اٛ٪ُبح خالٙ أعج٪م ٢ٟ ربسٯخ دذ٩س اٛ٪ُبح أ٩ صج٪ر٨ب 

 .ه٬ٜ أ١ ٯ٘٪١ ٟظذ٪ثًب ثجـبٓخ ا٠ٛز٪٬ُ إ١ ٩جذد ٩رجٰٜي اٛ٪ُبح اٛظبدس ه٢ ٩صاسح اٛظذخ
  
 (30)يادة 

 :-األشخبص ا٠ِٜٛ٘٪١ ثبٛزجٰٜي ه٢ اٛ٪ُبح ٧ٞ - 1
 .أط٪ٙ أ٩ ُش٩م أ٩ ص٩ط ا٠ٛز٪٬ُ.        أ   
 .٢ٟ دؼش اٛ٪ُبح ٢ٟ أٓبسة ا٠ٛز٪٬ُ .   ة   
 .٢ٟ ٯٔـ٢ ُٮ ٟغ٢٘ ٩ادذ ٟن ا٠ٛز٪٬ُ إرا دظٜذ اٛ٪ُبح ُٮ ا٠ٛغ٢٘.     ط   
 .اٛـجٰت اٛز٭ اصجذ دبٛخ اٛ٪ُبح.       د   



ٟذٯش٩ ا٠ٛغزشِٰبد ٩اٛغج٪١ ٩ا٠ٛذاسط ٩أطذبة ا٤ِٛبدّ ٩أ٭ ٟذٚ آخش إرا ٩ٓوذ .   ـ ٥   

 .اٛ٪ُبح ُٮ أ٭ ٨٤ٟب
٩ال ٯٔجٚ اٛزجٰٜي ٢ٟ ًٰش ا٢ِٰٜ٘٠ٛ ث٦ ٩ال رٔن ٟغئ٪ٰٛخ اٛزجٰٜي ه٬ٜ أدذ ٢ٟ اِٛئبد ا٠ٛزٔذٟخ إال - 2

 .ُٮ دبٛخ هذٝ ٩ج٪د أدذ ٢ٟ اِٛئبد اٛغبثٔخ ٨ٛب ُٮ اٛزشرٰت
  
 (31)يادة 

 :-ٯجت أ١ ٯش٠ٚ اٛجالى اٛجٰب٣بد اٱرٰخ
 .عبهخ ٩ٯ٪ٝ ٩ربسٯخ ٩ٟ٘ب١ اٛ٪ُبح.        1      
 .اعٞ ا٠ٛز٪٬ُ ٩ٛٔج٦ ٩ج٤غ٦ ٩ع٦٤ ٩ج٤غٰز٦ ٩دٯب٣ز٦ ٤٨ٟ٩ز٦ ٩سٓٞ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦.   2      
 .ٟ٘ب١ إٓبٟخ ا٠ٛز٪٬ُ.        3      
 .اعٞ ٩ٛٔت ٩اٛذ٥ ٩٩اٛذر٦ سثبهًٰب.        4      
 .ٟ٘ب١ ٰٓذ ا٠ٛز٪٬ُ.        5      
 .اعٞ ا٠ٛجٜي ٩ع٦٤ ٩ج٤غٰز٦ ٤٨ٟ٩ز٦ ٩طِز٦ ٩ٟذٚ إٓبٟز٦ ٩سٓٞ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦.   6      
 .أعجبة اٛ٪ُبح.        7      
 .أ٭ ثٰب٣بد أخش٫ ٯٔشس ا٠ٛذٯش اٛوبٝ ٩ج٪ة رٔذٯ٨٠ب.        8      

  
 (32)يادة 

إرا ٗب١ ا٠ٛز٪٬ُ ٟج٨٪ٙ ا٨ٛ٪ٯخ ٩جت أ١ ٯ٘٪١ اٛزجٰٜي ه٢ اٛ٪ُبح ٢ٟ ٓجٚ اٛششؿخ ٟشًُٔب ث٠ذؼش 

ٯشز٠ٚ ه٬ٜ ع٢ ا٠ٛز٪٬ُ ٩ج٤غ٦ ٩عجت اٛ٪ُبح ٩أٯخ ثٰب٣بد أخش٫ ػش٩سٯخ، ٩ٟن ٟشاهبح أد٘بٝ 

 .٢ٟ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٯٔ٪ٝ سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ثٰٔذ اٛ٪آوخ ُٮ عجٚ خبص (5،6)ا٠ٛبدر٢ٰ
  

 (33)يادة 
رذشس ش٨بدح اٛ٪ُبح ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪رط ا٠ٛوذ ٛزٖٛ ٩رغٜٞ إ٬ٛ ٢ٟ ٓبٝ ثبٛزجٰٜي أ٩ أل٭ ٢ٟ ا٤٠ٛظ٪ص 

 .ثوذ اٛزذْٔ ٢ٟ شخظٰز٦ (2)ُٔشح (7)ه٨ٰٜٞ ُٮ ا٠ٛبدح 
  
 (34)يادة 

إرا ٣ِز د٘ٞ اإلهذاٝ ثشخض ُو٬ٜ ا٤ٛبئت اٛوبٝ أ٩ ٢ٟ ٯ٠ض٦ٜ أ١ ٯشعٚ ثالًًب ثبٛ٪ُبح خالٙ ص٠ب٣ٰخ 

 .٩أسثو٢ٰ عبهخ ٢ٟ ر٤ِٰز اٛذ٘ٞ إ٬ٛ اٛذائشح ا٠ٛخزظخ ٛزذ٩ٯ٢ اٛ٪آوخ
  

 (35)يادة 
 :-ث٠ب ال ٯزوبسع ٟن أد٘بٝ اٛٔب٣٪١ 

ُٮ دبٛخ اٛ٪ُبح أص٤بء اٛغِش ه٬ٜ ك٨ش ع٤ِٰخ أ٩ ؿبئشح ُٜغـ٤ٰٰخ خبسط ُٜغـ٢ٰ، ٯٔ٪ٝ سثب١ .   1  

 .اٛغ٤ِٰخ أ٩ ٓبئذ اٛـبئشح ثئهذاد إشوبس ثبٛ٪ُبح ُٮ اٛغ٤ِٰخ أ٩ اٛـبئشح ٩ٯ٤لٞ ش٨بدح ث٨ب
ه٬ٜ ٓجـب١ اٛغ٤ِٰخ ٩ٓبئذ اٛـبئشح رجٰٜي ٩رغٰٜٞ إشوبس اٛ٪ُبح إ٬ٛ أٓشة أ٢ٰٟ عجٚ أ٩ .   2  

( 48)٤ٓظٚ ُٜغـ٤ٰٮ ُٮ أ٩ٙ ٤ٰٟبء رظٚ إٰٛخ اٛغ٤ِٰخ أ٩ اٛـبئشح ٩رٖٛ ُٮ ٰٟوبد ال ٯزجب٩ص

 .عبهخ 
إرا ًشٓذ اٛجبخشح أ٩ عٔـذ اٛـبئشح ٩ُٔذ ٓغٞ ٢ٟ اٛشٗبة أ٩ ا٠ٛالد٢ٰ أ٩ ٨ٜٗٞ ٩ٛٞ ٯزٞ .   3  

ر٤لٰٞ ٟوبٟٜخ اٛ٪ُبح ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ثبِٛٔشاد اٛغبثٔخ، ٯظذس اٛ٪صٯش ٓشاسًا ثوذ صالصخ أش٨ش ٢ٟ 

ربسٯخ اٛذبدس ثِٔذ األشخبص اٛزٯ٢ ٗب٣٪ا ُٮ اٛغ٤ِٰخ أ٩ اٛـبئشح ٟن رٗش أع٠بئ٨ٞ ٩رجٜي رٖٛ إ٬ٛ 

 .أ٢ٰٟ اٛغجٚ
 انخايض انفصم

 تصحيح ليىد األحىال انًذَيت
 (36)يادة 

ال ٯج٪ص إجشاء أ٭ رٌٰٰش أ٩ رظذٰخ ُٮ ٰٓ٪د األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ آال ث٤بء ه٬ٜ د٘ٞ ٓؼبئٮ ٨٣بئٮ طبدس ٢ٟ ا٠ٛذ٠٘خ 

 .ا٠ٛخزظخ
  
 (37)يادة 
 :-اعزض٤بء ٢ٟ د٘ٞ ا٠ٛبدح اٛغبثٔخ ٯج٪ص اٛزٌٰٰش أ٩ اٛزظذٰخ ُٮ

اٛج٤غٰخ أ٩ اٛذٯب٣خ أ٩ ا٤٨٠ٛخ أ٩ ُٮ ٰٓ٪د األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛزؤٜخ ثؤذ اٛض٩اط أ٩ ثـال٦٣ أ٩ اٛـالّ أ٩ اٛزـْٰٜ أ٩ .   1  

 .اٛزِشٯْ اٛجغ٠ب٣ٮ أ٩ إصجبد ا٤ٛغت ث٤بًء ه٬ٜ ٩صبئْ طبدسح ٢ٟ ج٨خ االخزظبص
األخـبء ا٠ٛبدٯخ ٩ٯزٞ رظذٰذ٨ب ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ٯٔذٝ ٢ٟ طبدت اٛوالٓخ إ٬ٛ ٛج٤خ ٟشٜ٘خ ٢ٟ ا٠ٛذٯش اٛوبٝ سئٰغًب .   2  

 .٩هؼ٪ٯخ سئٰظ ٓغٞ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ٩ا٠ٛغزشبس اٛٔب٣٪٣ٮ ثب٠ٛذٯشٯخ، ٩رٖٛ اعز٤بدًا إ٬ٛ اٛ٪صبئْ اٛضج٪رٰخ ا٠ٛشُٔخ ثبٛـٜت
  
 (38)يادة 



رٔبٝ دهب٫٩ رٌٰٰش أ٩ رظذٰخ ٰٓ٪د األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ ٢ٟ أ٭ شخض ٛذٯ٦ ٟظٜذخ ُٮ رٌٰٰش٧ب أ٩ 

 .رظذٰذ٨ب ٛذ٫ ا٠ٛذ٠٘خ ا٠ٛخزظخ
  
 (39)يادة 

 .إرا طذس د٘ٞ ثئجشاء اٛزٌٰٰش أ٩ اٛزظذٰخ ٩جت اإلهال١ ه٢ رٖٛ ُٮ اٛجشٯذح اٛشع٠ٰخ
  
 (40)يادة 

ُٮ ج٠ٰن األد٪اٙ إرا أصٰشد ٤ٟبصهخ ثشأ١ ٰٓذ ا٠ٛ٪اٰٛذ أ٩ اٛ٪ُٰبد أ٩ ثغجت ؿٜت رٌٰٰش أ٩ رظذٰخ اٛجٰب٣بد اٛخبطخ ث٨ٞ 

أ٩ رزوْٜ ثبٛج٤٪ح أ٩ ا٤ٛغت أ٩ ثأ٭ ٟغأٛخ ٢ٟ ٟغبئٚ األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ، ٩جت االٟز٤بم ه٢ إجشاء اٰٛٔذ أ٩ اٛزوذٯٚ دز٬ ٯِظٚ 

 .  ُٮ ا٤ٛضام ثذ٘ٞ ٨٣بئٮ ٢ٟ ا٠ٛذ٠٘خ ا٠ٛخزظخ
  

 انفصم انظادص
 يحم انميذ

 (41)يادة 
ٯ٘٪١ ٰٓذ اٛشخض ُٮ دائشح األد٪اٙ ا٠ٛذ٣ٰخ اٛ٘بئ٤خ ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ ٯٰٔٞ ث٨ب، ُئرا ٗب١ ٜٛشخض 

 .أٗضش ٢ٟ ٟ٘ب١ إٓبٟخ ٩جت ه٦ٰٜ أ١ ٯٰٔذ اع٦٠ ُٮ دائشح ٟ٘ب١ إٓبٟخ ٩ادذ ٨٤ٟب ُٔؾ
  
 (42)يادة 

ٯجت ه٬ٜ ٟ٪اؿ٢ ُٮ دبٛخ رٌٰٰش ٟذٚ اإلٓبٟخ أ١ ٯ٤ٔٚ ٰٓذ٥ ٢ٟ اٛذائشح ا٠ٰٛٔذ ث٨ب إ٬ٛ اٛذائشح 

 .اٛ٘بئ٤خ ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ ا٣زٔٚ إ٨ٰٛب ٩رٖٛ خالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ اال٣زٔبٙ
  

 انفصم انظابع
 بطالاث انهىيت

 (43)يادة 
ه٬ٜ ٗٚ ُٜغـ٤ٰٮ ثٜي اٛغبدعخ هششح ٢ٟ ه٠ش٥ أ١ ٯذظٚ ه٬ٜ ثـبٓخ ٧٪ٯخ ٩ًُٔب ألد٘بٝ ٧زا 

 .اٛٔب٣٪١، ٩ رظذس اٛجـبٓخ ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ٯٔذ٦ٟ اٛشخض إ٬ٛ اٛذائشح ا٠ٰٛٔذ ث٨ب
  

 (44)يادة 
 .ثخالٍ ا٠ٛذٯشٯخ ال ٯج٪ص ألٯخ ج٨خ سع٠ٰخ أ٩ ًٰش سع٠ٰخ إطذاس ثـبٓبد ا٨ٛ٪ٯخ

  
 (45)يادة 

إرا اٗزغت شخض اٛج٤غٰخ اِٜٛغـ٤ٰٰخ ٩جت ه٦ٰٜ رٔذٯٞ ؿٜت إ٬ٛ اٛذائشح أ٩ ا٠٠ٛضٰٜخ .   1  

 90اِٜٛغـ٤ٰٰخ اٛ٪آوخ ُٮ اٛج٨خ اٛزٮ ٯٰٔٞ ث٨ب ٟج٤ًٰب ٦ُٰ ج٠ٰن اٛزِبطٰٚ ا٠ٛزؤٜخ ث٦ ٩رٖٛ خالٙ 

 .٩ه٬ٜ اٛذائشح ٰٓذ اٛشخض ُٮ اٛغجٚ ا٠ٛذ٣ٮ ث٨ب. ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ اٗزغبث٦ اٛج٤غٰخ 
 ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ اِٛٔذ أ١ ٯغٜٞ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦ 90ٗٚ ٢ٟ ٯِٔذ اٛج٤غٰخ اِٜٛغـ٤ٰٰخ ه٦ٰٜ خالٙ .   2  

 .إ٬ٛ ا٠ٛذٯشٯخ أ٩ اٛذائشح اٛزٮ ٗب١ ٰٟٔذًا ث٨ب
  
 (46)يادة 

رٔذٝ ؿٜجبد اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ أ٩ اعزجذا٨ٛب أ٩ اعزخشاط ثذٙ ُبٓذ أ٩ ربَٛ ثب٤ٛغجخ ِٜٜٛغـ٢ٰٰ٤ٰ ا٢ٰ٠ٰٔ٠ٛ ُٮ 

 .اٛخبسط إ٬ٛ ا٠٠ٛضٰٜبد اِٜٛغـ٤ٰٰخ أ٩ إ٬ٛ ا٠ٛذٯشٯخ ُٮ دبٙ هذٝ ٩ج٪د ٠ٟضٰٜخ
  
 (47)يادة 

 .ال ٯج٪ص أل٭ شخض أ١ ٯذظٚ ه٬ٜ أٗضش ٢ٟ ثـبٓخ ٧٪ٯخ ٩ادذح.        1  
 .ه٬ٜ طبدت اٛجـبٓخ أ١ ٯجشص٧ب إ٬ٛ اٛغٜـبد ا٠ٛخزظخ ٛإلؿالم ه٨ٰٜب ٠ٜٗب ؿٜت إ٦ٰٛ رٖٛ ٩ال ٯج٪ص دجض٧ب.   2  

  
 (48)يادة 

ه٬ٜ طبدت ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ إثالى اٛذائشح ا٠ٰٛٔذ ث٨ب ث٘ٚ رٌٰٰش ٯـشأ ه٬ٜ اٛجٰب٣بد اٛ٪اسدح ٨ُٰب 

 .ٟشِ٪هًب ثب٠ٛغز٤ذاد ا٠ٛؤٯذح ٩رٖٛ خالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ دظ٪ٙ اٛزٌٰٰش
  
 (49)يادة 

ه٬ٜ طبدت ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ ُٮ دبٛخ ُٔذ٧ب أ١ ٯذشس ٟذؼشًا خالٙ خ٠غخ هششح ٯ٪ًٟب ٢ٟ .   1  

ربسٯخ اِٛٔذ ُٮ أٓشة ٟشٗض ٜٛششؿخ، ٩ه٦ٰٜ إثالى اٛذائشح ا٠ٰٛٔذ ث٨ب ٩اإلهال١ ه٢ ٩آوخ اِٛٔذ ُٮ 

٠ٗب أ١ ه٦ٰٜ أ١ ٯٔذٝ خالٙ ٣ِظ اِٛزشح ؿٜجًب ٜٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثذٙ ُبٓذ، ٩ال . إدذ٫ اٛظذَ اٰٛ٪ٰٟخ 

 . ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ ا٣ز٨بء اِٛزشح ا٠ٛج٤ٰخ ُٮ اِٛٔشح اٛغبثٔخ15رظذس ثـبٓخ جذٯذح إال ثوذ ا٣ٔؼبء 



ُٮ دبٛخ رَٜ ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ ه٬ٜ طبدج٨ب أ١ ٯٔذٝ ؿٜجًب ٜٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثـبٓخ ثذٙ ربَٛ ؿجًٔب .   2  

 .ٛإلجشاءاد ا٠ٛٔشسح
  
 (50)يادة 

روزجش ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ دٰٛاًل ه٬ٜ طذخ اٛجٰب٣بد اٛ٪اسدح ٨ُٰب ٩ال ٯج٪ص ألٯخ ج٨خ االٟز٤بم ه٢ اهز٠بد٧ب ُٮ إصجبد شخظٰخ 

 .طبدج٨ب
  

 انفصم انثايٍ
 انعمىباث

 (51)يادة 
ٯوبٓت ثبٛذجظ ٟذح ال رٔٚ ه٢ خ٠ظ ع٤٪اد أ٭ ٟ٪كَ ٢ٟ ٟ٪كِٮ ا٠ٛذٯشٯخ ص٩س أ٩ ٗشؾ أ٩ 

ًٰش أ٩ دزٍ أ٩ ثذٙ أ٩ رالهت ه٢ ٓظذ ُٮ اٛجٰب٣بد ا٠ٛذ٣٩خ ُٮ اٛغجالد أ٩ اٛش٨بداد أ٩ 

 .اٛ٪صبئْ اٛظبدسح ث٠ٔزؼب٧ب 
  
 (52)يادة 

 . ٟن هذٝ اإلخالٙ ثأٯخ هٔ٪ثخ أشذ ٯ٤ض ه٨ٰٜب ٓب٣٪١ آخش
ٯوبٓت ثبٛذجظ ٟذح ال رٔٚ ه٢ ع٤خ ٩ال رزجب٩ص صالس ع٤٪اد أ٩ ثٌشاٟخ ال رٔٚ ه٢ ٟبئخ دٯ٤بس ٩ال رزجب٩ص اٛخ٠غ٠بئخ أ٩ 

 :ثٜ٘زب اٛؤ٪ثز٢ٰ ٗٚ ٢ٟ
 .أرَٜ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦ أ٩ أده٬ ُٔذا٨٣ب ه٢ ٓظذ .        1      
 .أهـ٬ ثـبٓخ ٧٪ٯز٦ إ٬ٛ شخض آخش ثٌشع اعزو٠ب٨ٛب ثظ٪سح ًٰش ٓب٣٪٣ٰخ.   2      
 .دبص ثظ٪سح ًٰش ٟشش٩هخ ثـبٓخ ٧٪ٯخ ٌٰٜٛش ٩اده٬ أ٦٣ طبدج٨ب .        3      
 .ٓذٝ ثٰب٣بد ٗبرثخ ثٔظذ اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثـبٓخ ٧٪ٯخ ع٪اء ٗب١ داخٚ اٛجالد أ٩ خبسج٨ب.        4      
ٓذٝ ثٰب٣بد ٗبرثخ ثٌشع اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثـبٓخ ٧٪ٯخ ٦ٛ أ٩ ٌٰٜٛش أ٩ ٩ٓن ش٨بدح ٗبرثخ ٛـبٛت اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ .   5     

 .اٛجـبٓخ
  
 (53)يادة 

ثٌشاٟخ ال رٔٚ  (49، 48، 47، 45، 43)ٯوبٓت ٗٚ ٢ٟ ٯخبَٛ د٠ً٘ب ٢ٟ أد٘بٝ ا٠ٛ٪اد  .   1  

 .ه٢ خ٠غخ هشش دٯ٤بسًا أسد٣ًٰب أ٩ ٟب ٯوبد٨ٛب ثبٛو٠ٜخ ا٠ٛزذا٩ٛخ ٟذًٰٜب
٢ٟ اٌٛشاٟخ أ٩ رخ٨ِِٰب  (45، 43)ٯج٪ص ٠ٜٛذٯش إهِبء اٛشخض ا٠ٛخبَٛ ألد٘بٝ ا٠ٛبدر٢ٰ .   2  

 .إرا ٓذٝ هزسًا ٟٔج٪اًل ٛوذٝ ر٦٤٘٠ ٢ٟ اٛذظ٪ٙ ه٬ٜ ثـبٓخ ا٨ٛ٪ٯخ
  

 انفصم انتاطع
 أحكاو عايت

 (54)يادة 
 .ه٬ٜ ٟجٜظ اٛ٪صساء إطذاس اٜٛ٪ائخ اٛالصٟخ ٛز٤ِٰز أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ث٤بًء ه٬ٜ ر٤غٰت اٛ٪صٯش.   1  
 .ه٬ٜ اٛ٪صٯش إطذاس اٛٔشاساد ٩اٛزو٠ٰٜبد اٛالصٟخ ٛز٤ِٰز أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩األ٣ل٠خ اٛظبدسح ث٠٪جج٦.   2  

  
 (55)يادة 

 .  ا٠ٛو٠٪ٙ ث٦ ُٮ ٟذبُلبد اٛؼِخ اٌٛشثٰخ، ٩ٗٚ ٟب ٯزوبسع ٟن أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪1966١ٛغ٤خ  (32)ٯ٬ٌٜ اٛٔب٣٪١ سٓٞ 
  
 (56)يادة 

 .ه٬ٜ ٗٚ شخض رغش٫ ه٦ٰٜ أد٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ أ١ ٯغ٪٭ أ٩ػبه٦ خالٙ ٟذح ع٤خ ٢ٟ ربسٯخ عشٯب١ ٧زا اٛٔب٣٪١.   1  
٢ٟ ٧ز٥ ا٠ٛبدح دغت ٟب ٯشا٥ ٤ٟبعجًب ٠ٛذح  (1)٠ٛجٜظ اٛ٪صساء أ١ ٯ٠ذد اِٛزشح اٛض٤ٰٟخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔشح .   2  

 .أٓظب٧ب ع٤خ أخش٫
  
 (57)يادة 

ه٬ٜ ج٠ٰن اٛج٨بد ا٠ٛخزظخ، ٗٚ ٠ُٰب ٯخظ٦، ر٤ِٰز ٧زا اٛٔب٣٪١، ٩ٯو٠ٚ ث٦ ثوذ صالص٢ٰ ٯ٪ًٟب ٢ٟ ربسٯخ ٣شش٥ ُٮ اٛجشٯذح 

 .اٛشع٠ٰخ
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