
 لبيئةقبنون ا

  
عو٬ ث٠ٛششم ثِٜٛغـ٤ٰٮ ه٤ذٟج أٓش ٧زث ثٛٔج٣٪١ إ٬ٛ ف٠جٯز ثٛذٰتز ٢ٟ ثٛضٜ٪ط، ٩ف٠جٯز ثٛظقز ثٛوجٟز، ٩ثٛقِجف ه٬ٜ     

، ٩صقغ٢ٰ ث٤٠ٛجؿْ ثٛضٮ صؼشسس ٩صٯجدر ثٛ٪هٮ ثٛؾ٠ج٧ٰش٭ ثٛذٰتٰزثٛض٤٪م ثٛذٰ٪ٛ٪ؽٮ، ٩ف٠جٯز ث٤٠ٛجؿْ رثس ثٛقغجعٰز 

٩أل٠٧ٰز ثٛذٰتز ٩ٛضِجد٭ ثٱعجس ثٛذٰتٰز ثٛخـشر أل٭ ٣شجؽ  ط٤جهٮ أ٩ صسثهٮ أ٩ ًٰش٥، ؽوٚ ٢ٟ فْ أ٭ . ٠ٛشجٗٚ ثٛذٰتز

شخض صٔذٯٞ ٩ٟضجدوز أٯز ش٘٪٫ ٩إؽشثءثس ٓؼجةٰز د١٩ ث٤ٛلش إ٬ٛ شش٩ؽ ث٠ٛظٜقز ثٛخجطز ػذ أ٭ شخض ؿذٰوٮ أ٩ 

 .ثهضٰجد٭ ٯغذخ ػشسًث ٜٛذٰتز
ٛٔذ ش٠ٚ ثٛٔج٣٪١ ثٛٔششر ثٛغـقٰز ٢ٟ ثألسع، ٩ؽ٠ٰن ٟج ٯضسم ٨ُٰج أ٩ ٯ٤شؤ ه٨ٰٜج أ٩ ٯقِش ٨ُٰج، ٩ٗزٖٛ ش٠ٚ ث٠ٰٛج٥     

٩ٯِ٘ٚ ٧زث ثٛٔج٣٪١ فْ ٗٚ إ٣غج١ دجٛوٰش . ثٛضٮ ص٪ؽذ ه٬ٜ عــ ثألسع أ٩ ُٮ دجؿ٨٤ج، هزدز ٗج٣ش أ٩ ٟجٛقز أ٩ شذ٦ ٟجٛقز

ُٮ دٰتز ع٠ٰٜز ٣٩لِٰز، ٩ثٛض٠ضن دؤٗذش ٓذس ث٢٘٠٠ٛ ٢ٟ ثٛظقز ثٛوجٟز ٩ثٛشُج٥، ٩ٯِ٘ٚ أٯؼًج ف٠جٯز عش٩ثس ثٛ٪ؿ٢ ثٛـذٰوٰز 

٩ٟ٪ثسد٥ ثالٓضظجدٯز، ٩ثٛقِجف ه٬ٜ صشثع٦ ثٛضجسٯخٮ ٩ثٛقؼجس٭ ٢ٟ أٯز آعجس ؽج٣ذٰز ػجسر ص٤شؤ ٣ضٰؾز ث٤ٛشجؿجس ثٛظ٤جهٰز 

 .أ٩ ثٛضسثهٰز أ٩ ًٰش رٖٛ
٩فلش صؾشٯَ . ٩فلش ثٛٔج٣٪١ ثعضٰشثد أ٩ ٟش٩س ث٤ِٛجٯجس ثٛخـشر هذش ثألسثػٮ ثِٜٛغـ٤ٰٰز أ٩ ث٠ٰٛج٥ ثإل٠ٰٰٜٓز    

 .ثألسثػٮ ثٛضسثهٰز أ٩ ٣ٔٚ صشدض٨ج د٨ذٍ ثعضو٠ج٨ٛج ُٮ ًٰش ثألًشثع ثٛضسثهٰز
٠ٗج ٩فلش ثٛضذخ٢ٰ ُٮ ٩عجةٚ ث٤ٛٔٚ ٩ثألٟج٢ٗ ثٛوجٟز ث٠ٌٜٛٔز، فٰظ ٩ػوش ثٛ٪صثسر ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ثٛضو٠ٰٜجس ٩ثٛشش٩ؽ     

 .صضغذخ ُٮ ػشس ٩إصهجػ ثٱخشٯ٩٢ٜٛقذ ثٱعجس ثٛؼجسر ثٛضٮ ص٤شؤ ه٢ ث٤ٛشجؿجس ث٠ٛخضِٜز 
٩ٓذ صؼ٢٠ ثٛٔج٣٪١ ٟج ٯقجُق ه٬ٜ ثٛذٰتز ث٠ٛجةٰز ٩ثٛذٰتز ثٛذقشٯز ٩ؽ٪در ٰٟج٥ ثٛششح ٩ثٛقٰٜ٪ٛز د١٩ صٜ٪ط ث٠ٰٛج٥ ٩ٰٟج٥     

 .ثٛذقش، ٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ إطذثس ثأل٣ل٠ز ٤٠ٛن صٜ٪ط ثٛذٰتز
٩ٛؼ٠ج١ عالٟز ثٛذٰتز، صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر ٩د٠٪ؽخ ٧زث ثٛٔج٣٪١ دضقذٯذ ث٤ٛشجؿجس ٩ث٠ٛشجسٯن ثٛضٮ ٯؾخ أ١ صقظٚ ه٬ٜ     

ٟ٪ثُٔز دٰتٰز ٟغذٔز ٜٛقظ٪ٙ ه٬ٜ سخظز الصٟز إلٓجٟز ث٠ٛشجسٯن أ٩ ث٤٠ٛشآس ٩ث٤ٛشجؿجس ثألخش٫، ٩صٔ٪ٝ د٠شثٓذز صـذْٰ 

 .شش٩ؽ ف٠جٯز ثٛذٰتز ٤ٟ٩ن ثٛضٜ٪ط
٩ٓذ ُشع ثٛٔج٣٪١ هٔ٪دجس ه٬ٜ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘ج٦ٟ، ٩أؽجص ٜٛ٪صٯش ٩َٓ ثٛو٠ٚ ُٮ أ٭ ٟشش٩م، أ٩ ٤ٟن ثعضو٠جٙ أٯز آٛز 

 .ٯش٘ٚ خـشًث ؽغ٠ًٰج ه٬ٜ ثٛذٰتزث٠ٛجدر  إرث ٗج١ ثعض٠شثس ثٛو٠ٚ ُٮ ث٠ٛشش٩م أ٩ ثعضو٠جٙ ثٱٛز أ٩  أ٩ ٰٜٗجأ٩ ٟجدر ؽضةًٰج
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 (1)يبدح 
ُٮ صـذْٰ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯ٘٪١ ٠ٜٜ٘ٛجس ٩ثٛوذجسثس ثٛضجٰٛز ث٠ٛوج٣ٮ ث٠ٛخظظز ٨ٛج أد٣ج٥ ٟج ٛٞ صذٙ ثٛٔشٯ٤ز ه٬ٜ     

 :خالٍ رٖٛ
 ٟج ه٨ٰٜج ٩٢ٟ ثٛقٰز ٩ٟج ٯقض٪ٯ٦ ٢ٟ ٧٪ثء ٩ٟجء ٩صشدز، ث٠ٛقٰؾ ثٛقٰ٪٭ ثٛز٭ ٯش٠ٚ ثٛ٘جة٤جس    ثٛذٰتز  

  .٤ٟشآس، ٩ثٛضِجهالس ثٛٔجة٠ز ٠ُٰج د٨٤ٰج
  .دخ٪ثط٦ ثٛـذٰوٰز ٣ِ٩َغذ٦ ث٠ٛوش٩ُز ثٛخٰٜؾ ٢ٟ ثٌٛجصثس ث٠ٛ٘٪٣ز ٦ٛ    ث٨ٛ٪ثء  
ثٛضٮ ٯضسم ٨ُٰج أ٩ ٯذ٬٤ ه٨ٰٜج أ٩ ٯقِش ٨ُٰج ٩صش٠ٚ ؽ٠ٰن أ٣٪ثم  ثٛٔششر ثٛغـقٰز ٢ٟ ثألسع    ثٛضشدز  

  .ثٰٛجدغز
  .ثٛضشدز إصثٛز أ٭ ؽضء ٢ٟ    ثٛضؾشٯَ  
  .ثألسع أ٩ ُٮ دجؿ٨٤ج هزدز ٗج٣ش أ٩ ٟجٛقز أ٩ شذ٦ ٟجٛقز ث٠ٰٛج٥ ثٛضٮ ص٪ؽذ ه٬ٜ عــ    ث٠ٰٛج٥  
أ٩  ُٮ خ٪ثص ثٛذٰتز ٓذ ٯؤد٭ إ٬ٛ ثإلػشثس دؤفذ ه٤جطش٧ج ًٰش ٟذجشش أ٩ أ٭ صٌٰٰش ٟذجشش    صٜ٪ط ثٛذٰتز  

  .ٯخٚ دض٪ثص٨٣ج ثٛـذٰوٮ
 .ٯغذخ خـشث ه٬ٜ ثٛذٰتز أ٭ صٌٰٰش ُٮ خ٪ثص ٩ٟ٘٪٣جس ث٨ٛ٪ثء ثٛـذٰوٮ ٓذ    صٜ٪ط ث٨ٛ٪ثء  
  .ث٠ٛجء ٓذ ٯؤد٭ إ٬ٛ ثإلػشثس دجٛذٰتز أ٭ صٌٰش ُٮ خ٪ثص ٩ٟ٘٪٣جس   ث٠ٰٛج٥ صٜ٪ط  
 ث٠ٛ٪ثد ٩ثٛو٪ثٟٚ  

  ث٠ٜٛ٪عز
عجةٜز أ٩ طٜذز أ٩ أدخ٤ز أ٩ أدخشر أ٩ س٩ثةـ أ٩ إشوجم أ٩ فشثسر أ٩  أٯز ٟ٪ثد ًجصٯز ٗج٣ش أ٩  

  .أ٩ ثٛؼؾٰؼ أ٩ ثال٧ضضثصثس ثٛضٮ ٓذ صؤد٭ إ٬ٛ صٜ٪ط ثٛذٰتز أ٩ صذ٧٪س٧ج ٧٩ؼ ثإلػجءر
ث٠ٛ٪ثد  ػشسًث ه٬ٜ ثٛذٰتز، ٟغٚ ٗٚثٛخ٪ثص ثٛخـشر ثٛضٮ صش ث٠ٛ٪ثد أ٩ ٟشٗذجس ث٠ٛ٪ثد رثس    ث٠ٛ٪ثد ثٛخـشر  

  .ٛال٣ِؾجس أ٩ ثالشضوجٙ ثٛغجٟز، ٩ث٠ٛ٪ثد ث٠ٛشوز، ٩ث٠ٛ٪ثد ث٠ٛوذٯز دٰ٪ٛ٪ؽٰج أ٩ ث٠ٛ٪ثد ثٛٔجدٜز



ث٠ٛخضِٜز أ٩ سٟجد٧ج ث٠ٛقضِلز دخ٪ثص ث٠ٛ٪ثد ثٛخـشر ٩ثٛضٮ ٰٛظ  ٟخِٜجس ثأل٣شـز ٩ثٛو٠ٰٜجس    ث٤ِٛجٯجس ثٛخـشر  

٩ث٤ِٛجٯجس ث٤ٛجصؾز ه٢ صظ٤ٰن أ٭ ٢ٟ  ٟغٚ ث٤ِٛجٯجس ث٤ٛ٪٩ٯز، ٩ث٤ِٛجٯجس ثٛـذٰز، رصجٛٮ ٨ٛج ثعضخذثٟجس

ثٛوؼ٪ٯز أ٩ ثألطذجى ٩ثٛذ٧ج٣جس ٩ث٠ٛذٰذثس أ٩  ث٠ٛغضقؼشثس ثٛظٰذٰٛز ٩ثألد٩ٯز أ٩ ث٠ٛزٯذجس

  .ًٰش٧ج ٢ٟ ث٠ٛ٪ثد ثٛخـشر
ثٛخـشر، أ٩ ث٠ٔٛجٟز ث٤ٛجشتز ٢ٟ ٟخضَٜ ث٤ٛشجؿجس ث٤٠ٛضٰٛز ٩ثٛضؾجسٯز  أٯز ٣ِجٯجس ًٰش ث٤ِٛجٯجس    ث٤ِٛجٯجس ثٛظٜذز  

  .ثٛوجدٟز ٩ثٛظ٤جهٰز ٩ثٛو٠شث٣ٰز ٩ثٛش٩ثعخ ث٤ٛجصؾز ه٢ ٟقـجس ٟوجٛؾز ث٠ٰٛج٥ ٩ثٛضسثهٰز
طٜذز أ٩ عجةٜز أ٩ ًجصٯز أ٩ ؿجٓز أ٩ ٗجة٤جس دٰٓٔز ٣ضؾش أ٩ صخِٜش  ث٠ٰٛج٥ ث٠ٜٛ٪عز دِوٚ ٟ٪ثد    ث٠ٰٛج٥ ثٛوجدٟز  

  .ث٠ٛذج٣ٮ أ٩ ث٤٠ٛشآس ث٠ٛخضِٜز ه٢ ث٤٠ٛجصٙ أ٩
  .أ٩ ثٛشثٗذر ث٠ٛ٪ؽ٪در صقش عــ ثألسع ث٠ٰٛج٥ ث٠ٛضذُٔز أ٩ ثٛؾجسٯز    ث٠ٰٛج٥ ثٛؾ٪ُٰز  
  .٩ث٠ٛوذثس ث٠ٛ٘٪٣ز ٨ٛج ثألسثػٮ ٩ث٠ٛذج٣ٮ ٩ث٠ٛشثُْ    ث٤٠ٛشؤر  
ع٪ثء ٗج١ ٟجٛ٘ج أ٩ ٟغضؤؽشث ٤٠ٛشؤر أ٩ ٟغت٪اًل ه٢ صش٨ٌٰٜج أ٩  أ٭ شخض ؿذٰوٮ أ٩ ثهضذجس٭    ٟجٖٛ ث٤٠ٛشؤر  

  .إدثسص٨ج
٣شجؽ ٯؤد٭ إ٬ٛ إٛقجّ أػشثس دجٛظقز ثٛوجٟز ٩ثٛشُج٥ ثٛوجٝ  ثٛؼشس ث٤ٛجؽٞ ه٢ ٠ٟجسعز أ٭    ثٛؼشس ثٛذٰتٮ  

  .٩ثٛذٰتز
ث٠ٛخضظز، صغ٠ـ دئ٣شجء ٩صشٌٰٚ ث٤٠ٛشؤر، ٩صقذد ثٛشش٩ؽ  ٩عٰٔز سع٠ٰز صظذس ه٢ ثٛؾ٨ز    ثٛشخظز  

  .صق٨٠٘ج ثٛؼ٪ثدؾ ثٛضٮ
 ٣جصؾز ه٢ ٟشش٩م أ٩ ٤ٟشجر ه٬ٜ ثٛو٤جطش ثٛذٰتٰز ٗٚ ٟج ٯضشصخ عٜذج أ٩ إٯؾجدج ٣ضٰؾز ٣شجؿجس   ثٛذٰتٮ ثألعش  

 .ث٠ٛخضِٜز
  .ٜٛقٰٜ٪ٛز د١٩ فذ٩ط ثٛضٜ٪ط ثٛضذثدٰش ٩ثإلؽشثءثس ث٠ٛضخزر    ٤ٟن ثٛضٜ٪ط  
  .٢ٟ إطذثس ث٠ٜٛ٪عجس ثٛضٰٜٔض ٜٛقذ أ٩ ثٛضذثدٰش ٩ثإلؽشثءثس ث٠ٛضخزر    ثٛقذ ٢ٟ ثٛضٜ٪ط  
 ٩ثٛقذ ٢ٟ صٜ٪ع٨ج، ٩ثالسصٔجء د٨ج أ٩ صذ٧٪س٧ج ٤ٟ٩ن ثٛضٜ٪ط أ٩ ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ه٤جطش ثٛذٰتز    ف٠جٯز ثٛذٰتز  

 .ثٛضذ٧٪س
 ث٠ٛخضِٜز ث٤ٛجصؾز ٢ٟ شض٬ ث٤٠ٛشآس أ٩ ٩عجةؾ ث٤ٛٔٚ ُٮ ث٠ٰٛج٥ ثٛذثخٰٜز أ٩ إٛٔجء ث٠ٛ٪ثد ث٠ٜٛ٪عز    ثإلًشثّ  

 .ثٛخجٛظز ثإل٠ٰٰٜٓز أ٩ ث٤٠ٛـٔز ثالٓضظجدٯز
 .فشدٰز ٠ٌٟ٪سر ُٮ ث٠ٰٛج٥ ع٪ثء ٗج٣ش ٟذ٣ٰز أ٩ أٯز ٩فذر دقشٯز هجة٠ز أ٩    ثٛغ٤ِٰز  
صٔجٝ ه٬ٜ ث٠ٛجء أ٩ صقش عـق٦ دٌشع ٟضث٩ٛز ٣شجؿجس صؾجسٯز  أٯز ٤ٟشآس عجدضز أ٩ ٟضقشٗز    ث٤٠ٛشآس ثٛذقشٯز  

 .أ٩ هغ٘شٯز أ٩ ه٠ٰٜز أ٩ ط٤جهٰز أ٩ عٰجفٰز
 .ث٤ٛجط هجٟز أ٩ ُتز ٟقذدر ٨٤ٟٞ أل٭ ٧ذٍ ٢ٟ ثأل٧ذثٍ ثألٟج٢ٗ ث٠ٛخظظز العضٔذجٙ    ثألٟج٢ٗ ثٛوجٟز  
ثٛذٰتز ٩أعجس٧ج  ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٰٛٔجط ٟٜ٪عجس ثث٠ٛوجٯٰش ثٛضٮ صقذد٥ ث٤ٛغخ أ٩ ث٠ٛٔجدٯش أ٩    ث٠ٛٔجٯٰظ  

 .ثٛؼجسر
 .٨٤ٟج ٨ٜٔ٣٩ج إ٬ٛ أٟج٢ٗ ٟقذدر إلهجدر صذ٩ٯش٧ج أ٩ ٟوجٛؾض٨ج أ٩ ثٛضخٜض ؽ٠ن ث٤ِٛجٯجس ث٠ٛخضِٜز    إدثسر ث٤ِٛجٯجس  
شذٯذ دجٛذٰتز  أ٩ ُوٚ ثإل٣غج١ ٩ثٛز٭ ٯضشصخ ه٦ٰٜ ػشس ثٛـذٰوز ه٪ثٟٚ ثٛقجدط ث٤ٛجؽٞ ه٢    ثٛ٘جسعز ثٛذٰتٰز  

 .ث٠ٛقٰٜز ٩ٯقضجػ ٟ٪ثؽ٨ض٦ إ٬ٛ إٟ٘ج٣ٰجس ٓذ صِ٪ّ ثٛٔذسثس
صغذذ٨ج ث٠ٜٛ٪عجس ث٠ٛخضِٜز ث٤ٛجصؾز ه٢ أ٭ صظشٍ ٢ٟ أشخجص  ٟج ٯٔذٝ ٟٔجدٚ ثألػشثس ثٛضٮ    ثٛضو٪ٯغ  

دو٤جطش ثٛذٰتز ٩ٯ٘٪١ رٖٛ د٠٪ؽخ ٓشثسثس إدثسٯز أ٩ أف٘جٝ ٓؼجةٰز أ٩  ؿذٰو٢ٰٰ أ٩ ثهضذجسٯ٢ٰ

 .د٩ٰٛز ألف٘جٝ ٩ثسدر ُٮ ثصِجٰٓجس ص٤ِٰزًث
أ٩ ٟو٤٪٭ ه٢ ثٛؼؾٰؼ أ٩ ثٛؼ٪ػجء أ٩ ثال٧ضضثصثس أ٩  ٟج ٯ٤شؤ ٢ٟ ػْٰ أ٩ ػشس ٟجد٭    ثإلصهجػ ثٛذٰتٮ  

ث٤ٛجؽ٠ز ه٢ ٣شجؿجس ثإل٣غج١ أ٩ ث٤٠ٛشآس أ٩ ٩عجةٚ ث٤ٛٔٚ ٩ًٰش٧ج ٩ثٛز٭  ثإلشوجهجس أ٩ ثٛش٩ثةـ

 .٠ٟ٩ضٜ٘جص٦ ٠ٟجسعز ثإل٣غج١ ٛقٰجص٦ ثٛـذٰوٰز ٯؤعش ه٬ٜ
ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٜٛضؤٗذ ٢ٟ ثفضشثٝ ثألشخجص ٩ث٨ٰٛتجس دج٠ٛٔجٯٰظ  ثإلؽشثءثس ثٛضٮ صذجشش٧ج    ثٛذٰتٰز  ثٛشٓجدز  

 .صؾج٩ص٧ج ثٛذٰتٰز ث٠ٛٔشسر ٛؼ٠ج١ هذٝ ث٣ض٨ج٨ٗج أ٩ ٩ثٛضو٠ٰٜجس
 .ثٛذٰتز ٣شجؿجس ٟشثٓذز ؽ٪در    ثٛشطذ ثٛذٰتٮ  
ه٤جطش٧ج ٯؤد٭ إ٬ٛ ثإلػشثس د٨ج ٩ٯش٪٥ ؿذٰوض٨ج ٩ٯغض٤ضٍ ٟ٪ثسد٧ج  أ٭ صؤعٰش ه٬ٜ ثٛذٰتز أ٩    ثٛضذ٧٪س ثٛذٰتٮ  

 .ثٛقٰز ٩ٯؼش دجٛ٘جة٤جس
 .ثٛذٰتز ٩صثسر شت٪١    ثٛ٪صثسر  
 .ثٛذٰتز ٩صٯش شت٪١    ثٛ٪صٯش  
ث٠ٛذجدا ٩ثٰٛٔٞ ثٛضٮ ٢ٟ شؤ٨٣ج سُن ٟغض٪٫ ثٛ٪هٮ ثٛوجٝ ثٛالصٝ  ٣شش ث٠ٛوشُز ثٛضٮ صوضص    ثٛض٪هٰز ثٛذٰتٰز  

 .ثٛذٰتز ٩ه٤جطش٧ج ٠ٜٛقجُلز ه٬ٜ
ثٛذ٤جء ث٠ٛض٘جٟٚ ٩ال ٯذخ٦ٜ ث٨ٛ٪ثء إال ٢ٟ خالٙ ٤ٟجُز ٟوذر ٛزٖٛ  ث٠ٛ٘ج١ ثٛوجٝ ثٛز٭ ٦ٛ ش٘ٚ    ث٠ٌٜٛٔز ثألٟج٢ٗ ثٛوجٟز  

٩ٯوضذش ُٮ ف٘ٞ  (ثٛخ ... ٓجهجس ثالؽض٠جهجس- ث٠ٛـجهٞ - ث٠ٛضجفَ- ثٛغ٠٤ٰج د٩س- ث٠ٛغجسؿ)

 .ثٛوجٝ ٤ٛٔٚث ث٠ٛ٘ج١ ثٛوجٝ ث٠ٌْٜٛ ٩عجةٚ
أخش٫ رثس ٠ٰٓز  ٢ٟ ثٛ٘جة٤جس ثٛقٰز أ٩ أ٭ أ٣ل٠ز دٰتٰز رأ٣٪ثم ٟو٢ٰ ث٤٠ٛجؿْ ث٠ٛقذدر ٛق٠جٯز    ث٠ٛق٠ٰجس ثٛـذٰوٰز  

  .إ٧ال٨ٗج ؿذٰوٰز أ٩ ؽ٠جٰٛز ٩ثٛضٮ ٯ٤٠ن إصثٛض٨ج أ٩ ثٛضؤعٰش ه٨ٰٜج أ٩
أل٭  صِشٯي دظ٪سر ٟذجششر أ٩ ًٰش ٟذجششر ث٣ظذجح أ٩ ػخ أ٩ إٛٔجء أ٩ صغشح أ٩ ث٣ذوجط أ٩    ثٛضظشٯَ  

 .ثإل٠ٰٰٜٓز ٢ٟ ٟٜ٪عجس ثٛذٰتز ُٮ ث٨ٛ٪ثء أ٩ ثألسع أ٩ ث٠ٰٛج٥ ثٛذثخٰٜز أ٩



 ث٤٠ٛـٔز ثالٓضظجدٯز

 ثٛخجٛظز
٩سثء ثٛذقش ثإل٠ٰٜٓٮ ٩ٟالطٔز ٦ٛ ٩ثٛضٮ ال ص٠ضذ أٗغش ٢ٟ ٟغجُز ٟجةضٮ  ث٤٠ٛـٔز ثٛذقشٯز ثٛ٪ثٓوز  

 .ٟٔجعز دخـ٪ؽ ثألعجط ثٛضٮ صٔجط ٨٤ٟج هشع ثٛذقش ثإل٠ٰٜٓٮ ٰٟٚ دقش٭
صوذش ه٢ ثٛشأ٭ ثٛذٰتٮ دخظ٪ص إ٣شجء أ٩ ٟضث٩ٛز أ٭ ٣شجؽ  ٩عٰٔز سع٠ٰز صظذس ه٢ ثٛ٪صثسر    ث٠ٛ٪ثُٔز ثٛذٰتٰز 

 .ثٛذٰتز ٯضـٜخ ٟ٪ثُٔز
 .٣شجؽ ثٛذٰتٮ ث٠ٛضشصخ ه٬ٜ ٟضث٩ٛز أ٭ دسثعز صِظٰٰٜز ٛضٔذٯش ثألعش    صٰٰٔٞ ثألعش ثٛذٰتٮ  

  
 ( 2)يبدح 

 : ٯ٨ذٍ ٧زث ثٛٔج٣٪١ إ٬ٛ ٟج ٯٜٮ
 . ف٠جٯز ثٛذٰتز ٢ٟ ثٛضٜ٪ط د٘جُز ط٪س٥ ٩أش٘ج٦ٛ ث٠ٛخضِٜز. 1
 . ف٠جٯز ثٛظقز ثٛوجٟز ٩ثٛشُج٥ ثالؽض٠جهٮ. 2
إدخجٙ أعظ ف٠جٯز ثٛذٰتز ُٮ خـؾ ثٛض٠٤ٰز ثالٓضظجدٯز ٩ثالؽض٠جهٰز ٩صشؾٰن ثٛض٠٤ٰز ث٠ٛغضذثٟز ٠ٜٛظجدس ثٛقٰ٪ٯز د٠ج . 3

 . ٯشثهٮ فْ ثألؽٰجٙ ثٛٔجدٟز
ثٛقِجف ه٬ٜ ثٛض٤٪م ثٛذٰ٪ٛ٪ؽٮ ٩ف٠جٯز ث٤٠ٛجؿْ رثس ثٛقغجعٰز ثٛذٰتٰز ٩صقغ٢ٰ ث٤٠ٛجؿْ ثٛضٮ صؼشسس ٢ٟ ث٤ٛجفٰز . 4

 . ثٛذٰتٰز
 . صشؾٰن ؽ٠ن ٣٩شش ث٠ٛوٜ٪ٟجس ثٛذٰتز ث٠ٛخضِٜز ٩صٯجدر ثٛ٪هٮ ثٛؾ٠ج٧ٰش٭ د٠شجٗٚ ثٛذٰتز . 5
  

 انفصم انثبَي
 يجبدئ عبيخ 

 ( 3)يبدح 
 : ٯقْ أل٭ شخض

صٔذٯٞ ٩ٟضجدوز أٯز ش٘٪٫ أ٩ إؽشثءثس ٓؼجةٰز ٟو٤ٰز د١٩ ث٤ٛلش إ٬ٛ شش٩ؽ ث٠ٛظٜقز ثٛخجطز ػذ أ٭  .1

 . شخض ؿذٰوٮ أ٩ ثهضذجس٭ ٯغذخ ػشسًث ٜٛذٰتز
ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ ث٠ٛوٜ٪ٟجس ثٛشع٠ٰز ثٛالصٟز ٜٛضوشٍ ه٬ٜ ثٱعجس ثٛذٰتٰز أل٭ ٣شجؽ ط٤جهٮ أ٩ صسثهٮ  .2

 . أ٩ ه٠شث٣ٮ أ٩ ًٰش٥ ٢ٟ دشثٟؼ ثٛض٠٤ٰز ٩ًُٔج ٜٛٔج٣٪١
 (4)يبدح 

    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز دضو٠ٰٞ ٨ِٟ٪ٝ ٩ًجٯجس ثٛضشدٰز ثٛذٰتٰز ه٢ ؿشٯْ ث٠ٛذثسط ٩ثٛؾجٟوجس 

 . ٩ث٨ٰٛتجس ٩ث٤ٛ٪ثد٭ ٩صشؾٰن ث٠ٛذجدسثس ثٛؾ٠جهٰز ٩ثِٛشدٯز ٜٛو٠ٚ ثٛضـ٪هٮ ث٨ٛجدٍ إ٬ٛ ف٠جٯز ثٛذٰتز
  

 ( 5)يبدح 
 :-ٯِ٘ٚ ٧زث ثٛٔج٣٪١

 . فْ ٗٚ إ٣غج١ دجٛوٰش ُٮ دٰتز ع٠ٰٜز ٣٩لِٰز ٩ثٛض٠ضن دؤٗذش ٓذس ٢٘٠ٟ ٢ٟ ثٛظقز ثٛوجٟز ٩ثٛشُج٥ .1
ف٠جٯز عش٩ثس ثٛ٪ؿ٢ ثٛـذٰوٰز ٩ٟ٪ثسد٥ ثالٓضظجدٯز ٩ثٛقِجف ه٬ٜ صشثع٦ ثٛضجسٯخٮ ٩ثٛقؼجس٭ د١٩  .2

أػشثس أ٩ أعجس ؽج٣ذٰز ٯقض٠ٚ ك٨٪س٧ج هجؽاًل أ٩ آؽاًل ٣ضٰؾز ث٤ٛشجؿجس ثٛظ٤جهٰز أ٩ ثٛضسثهٰز أ٩ ثٛو٠شث٣ٰز 

ث٠ٛخضِٜز ه٬ٜ ٣٪هٰجس ثٛقٰجر ٩ث٤ٛلٞ ثٛذٰتٰز ثألعجعٰز ٗج٨ٛ٪ثء ٩ث٠ٛجء ٩ثٛضشدز ٩ثٛغش٩ثس ثٛذقشٯز ٩ثٛقٰ٪ث٣ٰز 

 . ٩ث٤ٛذجصٰز
 انجبة انثبَي 
 حًبيخ انجيئخ 
 انفصم األول 

 انجيئخ األرضيخ 
  (6)يبدح 

    صٔ٪ٝ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز دجٛضوج١٩ ٟن ثٛ٪صثسر دئهذثد ثٛغٰجعز ثٛوجٟز العضو٠جالس ثألسثػٮ د٠ج ٯشثه٬ ثالعضخذثٝ ثألٟغٚ 

 . ٩ف٠جٯز ث٠ٛظجدس ثٛـذٰوٰز ٩ث٤٠ٛجؿْ رثس ثٛـذٰوز ثٛخجطز ٩ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ثٛذٰتز
  

 انُفبيبد انصهجخ 
 ( 7)يبدح 

    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٪ػن خـز شجٟٜز إلدثسر ث٤ِٛجٯجس ثٛظٜذز ه٬ٜ ث٠ٛغض٪٫ ثٛ٪ؿ٤ٮ د٠ج ٨ُٰج صقذٯذ 

 . أعجٰٛخ ٩ٟ٪ثٓن ثٛضخٜض ٨٤ٟج، ٩ٗزٖٛ ثإلششثٍ ه٬ٜ ص٤ِٰز ٧ز٥ ثٛخـز ٢ٟ ٓذٚ ث٨ٰٛتجس ث٠ٛقٰٜز
  

 ( 8)يبدح 
    صٔ٪ٝ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٗٚ ٠ُٰج ٯخظ٦ دضشؾٰن ثصخجر ثٛضذثدٰش ث٠ٛالة٠ز ٛضٰٜٔٚ إ٣ضجػ ث٤ِٛجٯجس ثٛظٜذز إ٬ٛ أد٬٣ فذ ٢٘٠ٟ، 

 . ٩إهجدر ثعضخذث٨ٟج ٟج أ٢ٟ٘ رٖٛ أ٩ ثعضشدثد ٟ٘٪٣جس أ٩ إهجدر صذ٩ٯش٧ج
  

 ( 9)يبدح 
 .     صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز دضقذٯذ ٟ٪ثطِجس أٟج٢ٗ ثٛضخٜض ٢ٟ ث٤ِٛجٯجس ثٛظٜذز



  
 (10)يبدح 

    صٜضضٝ ؽ٠ٰن ثٛؾ٨جس أ٩ ثألُشثد ه٤ذ ثٰٛٔجٝ دؤه٠جٙ ثٛقِش أ٩ ثٛذ٤جء أ٩ ث٨ٛذٝ أ٩ ثٛضوذٯ٢ أ٩ ٣ٔٚ ٟج ٯ٤ضؼ ه٢ رٖٛ ٢ٟ 

 . ٟخِٜجس أ٩ أصشدز دجصخجر ثالفضٰجؿجس ثٛالصٟز ٜٛضخضٯ٢ أ٩ ث٤ٛٔٚ ثٱ٢ٟ ٨ٛج ٤٠ٛن أ٭ صٜ٪ط دٰتٮ
  

 انًىاد وانُفبيبد انخطزح
 ( 11)يبدح 

 .     صظذس ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٓجة٠ز أ٩ أٗغش دج٠ٛ٪ثد ٩ث٤ِٛجٯجس ثٛخـشر
  

 ( 12)يبدح 
    ال ٯؾ٪ص أل٭ شخض أ١ ٯٔ٪ٝ دضظ٤ٰن أ٩ صخضٯ٢ أ٩ ص٪صٯن أ٩ ثعضو٠جٙ أ٩ ٟوجٛؾز أ٩ ثٛضخٜض ٢ٟ أٯز ٟ٪ثد أ٩ ٣ِجٯجس 

 . خـشر عجةٜز ٗج٣ش أ٩ طٜذز أ٩ ًجصٯز إال ٩ُٔج ٛأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ثٛضٮ صقذد٧ج ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز
  

 ( 13)يبدح 
 . ٯقلش ثعضٰشثد ث٤ِٛجٯجس ثٛخـشر إ٬ٛ ُٜغـ٢ٰ. أ

ٯقلش ٟش٩س ث٤ِٛجٯجس ثٛخـشر هذش ثألسثػٮ ثِٜٛغـ٤ٰٰز أ٩ ث٠ٰٛج٥ ثإل٠ٰٰٜٓز أ٩ ث٤٠ٛجؿْ ثالٓضظجدٯز ثٛخجٛظز إال . ح

 . دضظشٯـ خجص ٢ٟ ثٛ٪صثسر
  

 انًجيذاد واألسًذح انشراعيخ 
 ( 14)يبدح 

    صقذد ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ثٛشش٩ؽ ثٛذٰتٰز العضٰشثد ٩ص٪صٯن ٩صظ٤ٰن ٩ثعضخذثٝ ٩صخضٯ٢ ث٠ٛذٰذثس 

 . ٩ث٠ٛ٪ثد ٩ثألع٠ذر ث٠ٰ٘ٛج٩ٯز ثٛضسثهٰز ثٛضٮ ٯ٢٘٠ أ١ صش٘ٚ خـشث ه٬ٜ ثٛذٰتز
  

 ( 15)يبدح 
    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٪ػن ثإلسشجدثس ٩ث٠ٛٔجٯٰظ ثٛخجطز دج٠ٰ٘ٛج٩ٯجس ثٛضسثهٰز ث٠ٛغ٠٪ؿ 

 . دجعضٰشثد٧ج ٩صظ٤ٰو٨ج ٩ص٪صٯو٨ج ُٮ ُٜغـ٢ٰ ٩ثٛضؤٗذ ٢ٟ ثالٛضضثٝ د٨ج
  

 انتُقيت وانتعذيٍ
  (16)يبدح 

    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٪ػن ثٛشش٩ؽ ثٛذٰتٰز ث٠ٛالة٠ز ٤ٛشجؿجس ثٛض٤ٰٔخ ٩ثٛضوذٯ٢ ٩ث٠ٛقجؽش 

 . ٩ث٠ٛٔجٛن ٩ثٛ٘غجسثس ٩ث٤٠ٛجؽٞ دظ٪سر صِ٘ٚ ف٠جٯز ثٛذٰتز ٢ٟ ٟخجؿش ثٛضٜ٪ط ثٛذٰتٮ ٩ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ث٠ٛظجدس ثٛـذٰوٰز
  

 انتصحز واَدزاف انتزثخ
 ( 17)يبدح 

    ألًشثع ٟ٘جُقز ثٛضظقش ٤ٟ٩ن ث٣ؾشثٍ ثٛضشدز ٯؾ٪ص ٜٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٩ثٛضوج١٩ ٟن ٩صثسر ثٛضسثهز ٩ثٛؾ٨جس 

 . ث٠ٛخضظز ثألخش٫ ثصخجر ثإلؽشثءثس ث٠ٛالة٠ز ٛضشؾٰن صسثهز ثألسثػٮ ثٛذ٪س
  

 ( 18)يبدح 
    ٯقلش صؾشٯَ ثألسثػٮ ثٛضسثهٰز أ٩ ٣ٔٚ صشدض٨ج د٨ذٍ ثعضو٠ج٨ٛج ُٮ ًٰش ثألًشثع ثٛضسثهٰز، ٩ال ٯوذ صؾشٯِج صغ٪ٯز 

ثألسع أ٩ ٣ٔٚ صشدض٨ج ألًشثع صقغ٨٤ٰج صسثهًٰج أ٩ ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ خظ٪دض٨ج أ٩ ثٛذ٤جء ه٨ٰٜج ٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ٩ثٛؼ٪ثدؾ 

 . ث٠ٛٔشسر ٢ٟ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز
  

 انفصم انثبَي 
 انجيئخ انهىائيخ 

 (19)يبدح 
صقذد ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ث٠ٛٔجٯٰظ ث٠ٛضؤٜز دؼذؾ ٣غخ ٟٜ٪عجس ث٨ٛ٪ثء ثٛضٮ ٓذ صغذخ ثألر٫ . أ

 . ٩ثٛؼشس ٜٛظقز ثٛوجٟز أ٩ ثٛشُج٥ ثالؽض٠جهٮ أ٩ ثٛذٰتز
ه٬ٜ ٗٚ ٤ٟشؤر صٔجٝ ُٮ ُٜغـ٢ٰ أ١ صٜضضٝ د٨ز٥ ث٠ٛٔجٯٰظ، ٩ه٬ٜ ث٤٠ٛشآس ثٛٔجة٠ز صوذٯٚ أ٩ػجه٨ج د٠ج ٯضِْ ٧٩زث . ح

 .ث٠ٛٔجٯٰظ خالٙ ُضشر ص٤ٰٟز ال صضٯذ ه٢ عالط ع٤٪ثس
  

 ( 20)يبدح 
    ه٬ٜ طجفخ ث٤٠ٛشؤر ص٪ُٰش عذٚ ثٛق٠جٯز ثٛالصٟز ٜٛوج٢ٰٜٟ ٩ث٠ٛؾج٩سٯ٢ ٤٠ٜٛشؤر ص٤ِٰزًث ٛشش٩ؽ ثٛغالٟز ٩ثٛظقز ث٤٨٠ٰٛز 

 . ػذ أ٭ صغشح أ٩ ث٣ذوجط أل٭ ٟٜ٪عجس دثخٚ ٟ٘ج١ ثٛو٠ٚ أ٩ خجسؽ٦
  



 ( 21)يبدح 
 .     ٯقلش ثٛضذخ٢ٰ ُٮ ٩عجةٚ ث٤ٛٔٚ ٩ثألٟج٢ٗ ثٛوجٟز ث٠ٌٜٛٔز

  
 (22)يبدح 

 .     ال ٯؾ٪ص ثعضخذثٝ آالس أ٩ ٟقشٗجس أ٩ ٟشٗذجس ٯ٤ضؼ ه٨٤ج هجدٝ ٯخجَٛ ث٠ٛٔجٯٰظ ث٠ٛقذدر د٠٪ؽخ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
  

 (23)يبدح 
    ٯقلش إٛٔجء أ٩ ٟوجٛؾز أ٩ فشّ ث٠ٔٛجٟز ٩ث٠ٛخِٜجس ثٛظٜذز إال ُٮ ثألٟج٢ٗ ث٠ٛخظظز ٛزٖٛ، ٩٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ث٠ٛقذدر 

 . ٢ٟ ٓذٚ ثٛ٪صثسر د٠ج ٯِ٘ٚ ف٠جٯز ثٛذٰتز
  

 ( 24)يبدح 
    صو٠ٚ ثٛ٪صثسر ه٬ٜ ثٛقذ ٢ٟ ثعض٤ضثٍ ؿذٔز ثألص١٩ ٩ًُٔج ٠ٛج ٣ظش ه٦ٰٜ ث٠ٛوج٧ذثس ثٛذ٩ٰٛز ثٛضٮ صٜضضٝ د٨ج ُٜغـ٢ٰ 

 . ٩رٖٛ دجصخجر ثإلؽشثءثس ث٤٠ٛجعذز ٠ُٰج ٯضوْٜ دجعضٰشثد أ٩ إ٣ضجػ أ٩ ثعضو٠جٙ أٯز ٟ٪ثد ٠ٰٗج٩ٯز صغذخ ػشسث ٛزٖٛ
  

 اإلسعبج انجيئي وانضديح
 ( 25)يبدح 

    صو٠ٚ ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ه٬ٜ ٩ػن ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ثٛضو٠ٰٜجس  ٩ثٛشش٩ؽ ٜٛقذ ٢ٟ ثإلصهجػ ثٛذٰتٮ 

 . ثٛظجدس ه٢ ث٤ٛشجؿجس ث٠ٛخضِٜز ٩ٯ٤٠ن طجفخ ٗٚ ٤ٟشؤر أ٩ أ٭ ؽ٨ز أ٩ ُشد أ١ ٯضغذخ ُٮ إصهجػ ثٱخشٯ٢
  

 ( 26)يبدح 
    صٜضضٝ ؽ٠ٰن ثٛؾ٨جس ٩ثألُشثد ه٤ذ صشٌٰٚ أٯز آالس أ٩ ٟوذثس أ٩ ثعضخذثٝ آالس ثٛض٤ذ٦ٰ ٩ٟ٘ذشثس ثٛظ٪س أ٩ ٠ٟجسعز أ٭ 

 . ٣شجؿجس أخش٫ هذٝ صؾج٩ص ثٛقذ ث٠ٛغ٠٪ؿ د٦ ٛشذر ثٛظ٪س ٩ثال٧ضضثص
  

 ( 27)يبدح 
    ال ٯؾ٪ص أ١ ٯضٯذ ٟغض٪٫ ث٤ٛشجؽ ثإلشوجهٮ أ٩ صشٰٗضثس ث٠ٛ٪ثد ث٠ٛشوز ثٛظجدسر ه٢ ث٤٠ٛشؤر أ٩ أ٭ ٣شجؽ آخش ه٢ 

 . ثٛقذ٩د ث٠ٛغ٠٪ؿ د٨ج ٩ثٛضٮ صقذد٧ج ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز
  

 انفصم انثبنث 
 انجيئخ انًبئيخ

 ( 28)يبدح 
 .     صقذد ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٟٔجٯٰظ ؽ٪در ٩خظجةض ث٠ٰٛج٥ ثٛظجٛقز ٜٛششح

  
 ( 29)يبدح 

    صؼن ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ث٠ٛوجٯٰش ثٛالصٟز ِٰٰٛ٘ز ؽ٠ن ٩ٟوجٛؾز أ٩ إهجدر ثعضخذثٝ أ٩ 

 .  ثٛضخٜض ٢ٟ ث٠ٰٛج٥ ثٛوجدٟز ٩ٰٟج٥ ثألٟـجس دش٘ٚ عٰٜٞ ٯضالءٝ ٟن ثٛقِجف ه٬ٜ ثٛذٰتز ٩ثٛظقز ثٛوجٟز
  

 ( 30)يبدح 
    ٯقلش ه٬ٜ أ٭ شخض صظشٯَ أ٭ ٟجدر طٜذز أ٩ عجةٜز أ٩ ًٰش٧ج إال ٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ٩ث٠ٛٔجٯٰظ ثٛضٮ صقذد٧ج ثٛؾ٨جس 

 . ث٠ٛخضظز
  

 انفصم انزاثع 
 انجيئخ انجحزيخ

 ( 31)يبدح 
    صض٪٬ٛ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٩ػن ٟ٪ثطِجس ؽ٪در ٰٟج٥ ثٛذقش ٩صقذٯذ ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ثٛضو٠ٰٜجس 

 . ٩ثٛشش٩ؽ ثٛالصٟز ٛؼذؾ ث٠ٜٛ٪عجس ثٛذقشٯز
  

 ( 32)يبدح 
    ٯقلش ه٬ٜ أ٭ شخض ثٰٛٔجٝ دؤ٭ ه٠ٚ ٢ٟ شؤ٦٣ صٜ٪ٯظ ٰٟج٥ ثٛذقش خالًُج ٛضٜٖ ث٠ٛٔجٯٰظ أ٩ ثٛضو٠ٰٜجس أ٩ ثٛشش٩ؽ 

 . ث٠ٛقذدر دٔظذ ف٠جٯز ثٛذٰتز ثٛذقشٯز ٢ٟ ثٛضٜ٪ط
  

 ( 33)يبدح 
    صقذد ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ثٛشش٩ؽ ثٛذٰتٰز ثٛالصٟز إلٓجٟز أٯز أد٤ٰز أ٩ إ٣شجءثس ه٬ٜ شجؿ٬ء ثٛذقش 

 . أ٩ دثخٚ ٰٟج٦٧



  
 ( 34)يبدح 

    ٯقلش إؽشثء أ٭ ه٠ٚ ٯ٘٪١ ٢ٟ شؤ٦٣ ث٠ٛغجط دخؾ ث٠ٛغجس ثٛـذٰوٮ ٜٛشجؿب أ٩ صوذٯ٦ٜ دخ٪اًل ُٮ ٰٟج٥ ثٛذقش أ٩ 

 . ث٣قغجسًث ه٦٤ إال دوذ ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ ث٠ٛ٪ثُٔز ثٛذٰتٰز ٢ٟ ثٛ٪صثسر
  

 ( 35)يبدح 
    صؼن ثٛ٪صثسر ثٛٔ٪ثهذ ٩ثأل٣ل٠ز ثٛالصٟز ٤٠ٛن صٜ٪ط ثٛذٰتز ثٛذقشٯز ٩فِل٨ج ٩ثٛغٰـشر ه٨ٰٜج ٢ٟ ٗٚ ٟج ٯ٤ضؼ ه٢ 

ثأل٣شـز ث٠ٛخضِٜز ثٛضٮ صٔن ُٮ ث٤٠ٛـٔز ثالٓضظجدٯز ثٛخجٛظز أ٩ ثٛؾشٍ ثٛٔجس٭ أ٩ ٓجم ثٛذقجس ثٛضٮ صخؼن ٜٛ٪الٯز 

 . ثِٜٛغـ٤ٰٰز
  

 ( 36)يبدح 
 .     صؼن ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٓ٪ثهذ ٩ثأل٣ل٠ز ثٛالصٟز ٤٠ٛن صٜ٪ط ثٛذٰتز ثٛذقشٯز ه٢ ؿشٯْ ثإلًشثّ

  
 ( 37)يبدح 

    صؼن ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٓ٪ثهذ ٩أ٣ل٠ز ٤٠ٛن أ٩ ثٛقذ ٢ٟ صٜ٪ط ثٛذٰتز ثٛذقشٯز ث٤ٛجصؾز ه٢ ثٛغ٢ِ 

 . ُٮ ث٠ٛ٪ث٣ب ٩ث٠ٰٛج٥ ثإل٠ٰٰٜٓز ثِٜٛغـ٤ٰٰز
  

 ( 38)يبدح 
    ٯقلش ه٬ٜ ؽ٠ٰن ثٛؾ٨جس د٠ج ٨ُٰج ثٛغ٢ِ أٯج ٗج٣ش ؽ٤غٰض٨ج صظشٯَ أ٩ إٛٔجء ثٛضٯش أ٩ ث٠ٛضٯؼ ثٛضٯضٮ أ٩ أٯز ٟٜ٪عجس 

 . أخش٫ ُٮ ث٠ٰٛج٥ ثإل٠ٰٰٜٓز أ٩ ث٤٠ٛـٔز ثالٓضظجدٯز ثٛخجٛظز ِٜٛغـ٢ٰ
  

 (39)يبدح 
    ه٬ٜ ؽ٠ٰن ثٛششٗجس ٩ث٨ٰٛتجس ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ثألؽ٤ذٰز ث٠ٛظشؿ ٨ٛج دؤه٠جٙ ثٛقِش أ٩ ثالعض٘شجٍ أ٩ أ٣ضجػ ثٛضٯش ثٛخجٝ أ٩ 

 . صظ٤ٰو٦ أ٩ ثعضخشثػ أ٩ ثعضٌالٙ فٔ٪ّ ثٛذضش٩ٙ ٩ث٠ٛ٪ثد ثٛـذٰوٰز ثٛذقشٯز ثألخش٫ ثالٛضضثٝ دجٛشش٩ؽ ثٛذٰتٰز
  

 انفصم انخبيس 
 حًبيخ انطجيعخ وانًُبطق األثزيخ وانتبريخيخ

 ( 40)يبدح 
    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٪ػن أعظ ٩ٟوجٯٰش ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ث٠ٛق٠ٰجس ثٛـذٰوٰز ٩ث٤٠ٛضض٧جس 

 . ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟشثٓذض٨ج ٩ثإلهال١ ه٨٤ج ٩إ٣شجء ٩صقذٯذ ث٤٠ٛضض٧جس  ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟشثٓذض٨ج
  

 (41)انًبدح 
    ٯقلش طٰذ أ٩ ٓضٚ أ٩ إٟغجٕ ثٛـٰ٪س ٩ثٛقٰ٪ث٣جس ثٛذشٯز ٩ثٛذقشٯز ٩ثألع٠جٕ ث٠ٛقذدر دجٛالةقز ثٛض٤ِٰزٯز ٨ٛزث ثٛٔج٣٪١، 

٩ٯقلش فٰجصر ٧ز٥ ثٛـٰ٪س ٩ثٛقٰ٪ث٣جس أ٩ ٨ٜٔ٣ج أ٩ ثٛضؾ٪ثٙ د٨ج أ٩ دٰو٨ج أ٩ هشػ٨ج ٜٛذٰن فٰز أ٩ ٰٟضز ٠ٗج ٯقلش إصالٍ 

 . أ٩ٗجس٧ج أ٩ إهذثٝ دٰؼ٨ج
  

 ( 42)انًبدح 
 .     صقذد ثٛ٪صثسر دجٛضقذٯذ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ثٛشش٩ؽ ثٛالصٟز ٠ٜٛقجُلز ه٬ٜ ثٛض٤٪م ثٛقٰ٪٭ ُٮ ُٜغـ٢ٰ

  
 ( 43)انًبدح 

    صض٪٬ٛ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٩ػن ثألعظ ٩ث٠ٛوجٯٰش ثِٰٜٛ٘ز دضقذٯذ ث٤ٛذجصجس ٩ثألشؾجس ثٛقشؽٰز 

 . ٩ثٛذشٯز ثٛضٮ ص٤٠ن ٓـ٨ِج أ٩ فظذ٧ج أ٩ إصال٨ُج أ٩ ٓـو٨ج ٤ٟوًج ٟؤٓضًج أ٩ ٟغضذٯ٠ًج د٠ج ٯؼ٢٠ دٔجة٨ج أ٩ ثعض٠شثس٧ج
  

 ( 44)انًبدح 
    ٯقلش ه٬ٜ أ٭ شخض ثٰٛٔجٝ دؤ٭ أه٠جٙ أ٩ صظشُجس أ٩ أ٣شـز صؤد٭ إ٬ٛ ثإلػشثس دج٠ٛق٠ٰجس ثٛـذٰوٰز أ٩ ث٤٠ٛجؿْ 

 . ثٛقشؽٰز أ٩ ث٠ٛض٤ض٧جس ثٛوجٟز أ٩ ث٠ٛ٪ثٓن ثألعشٯز ٩ثٛضجسٯخٰز أ٩ ث٠ٛغجط دج٠ٛغض٪٫ ثٛؾ٠جٛٮ ٨ٛز٥ ث٤٠ٛجؿْ
  

 انجبة انثبنث
 تقييى األثز انجيئي وانتزاخيص وانتفتيش

 واإلخزاءاد اإلداريخ 
 انفصم األول 

 تقييى األثز انجيئي
 ( 45)يبدح 



    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٩ػن ٟوجٯٰش ٛضقذٯذ ث٠ٛشجسٯن ٩ث٠ٛؾجالس ثٛضٮ صخؼن ٛذسثعجس صٰٰٔٞ 

 . ثألعش ثٛذٰتٮ ٩إهذثد ٓ٪ثةٞ د٨ز٥ ث٠ٛشجسٯن ٩ٗزٖٛ ٩ػن ٣لٞ ٩إؽشثءثس صٰٰٔٞ ثألعش ثٛذٰتٮ
  

 انفصم انثبَي 
 انتزاخيص 

 ( 46)يبدح 
    ه٤ذ صشخٰض أٯز ٤ٟشؤر، صو٠ٚ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ه٬ٜ صِجد٭ ثألخـجس ثٛذٰتٰز دضشؾٰن ثٛضق٪ٙ إ٬ٛ ث٠ٛشجسٯن ثٛضٮ 

 . صغضخذٝ ث٠ٛ٪ثد أ٩ ثٛو٠ٰٜجس ثألٓٚ ػشسًث ه٬ٜ ثٛذٰتز ٩إهـجء ثأل٩ٛ٪ٯز ٛضٜٖ ث٠ٛشجسٯن ٩ًُٔج ألعظ ثٛض٠٤ٰز ثالٓضظجدٯز
  

 ( 47)يبدح 
    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز دضقذٯذ ث٤ٛشجؿجس ٩ث٠ٛشجسٯن ثٛضٮ ٯؾخ أ١ صقظٚ ه٬ٜ ٟ٪ثُٔز دٰتز ٟغذٔز 

 . ٜٛقظ٪ٙ ه٬ٜ سخظز، ٩ٗزٖٛ ث٠ٛشجسٯن ث٠ٛغ٠٪ؿ إ٣شجة٨ج ُٮ ث٤٠ٛجؿْ ث٠ٰٛٔذر
  

 ( 48)يبدح 
( 47)    ٯقلش ه٬ٜ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز إطذثس صشثخٰض إلٓجٟز ث٠ٛشجسٯن أ٩ ث٤٠ٛشآس أ٩ أٯز ٣شجؿجس طجدسر ُٮ ث٠ٛجدر 

 . ٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ صؾٰذ٧ج إال دوذ ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪ثُٔز دٰتٰز ٢ٟ ثٛ٪صثسر
  

 انفصم انثبنث 
 انتفتيش واإلخزاءاد اإلداريخ 

 ( 49)يبدح 
 .     صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر د٠ضجدوز ص٤ِٰز ثٛٔشثسثس ثٛظجدسر دخظ٪ص ثٛضؤعٰشثس ثٛذٰتٰز ٢ٟ خالٙ ثٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز

  
 (50)يبدح 

    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٠شثٓذز ث٠ٛؤعغجس ٩ث٠ٛشجسٯن ٩ثأل٣شـز ث٠ٛخضِٜز ٜٛضقْٔ ٢ٟ ٟذ٫ صٰٔذ٧ج 

دج٠ٛ٪ثطِجس ٩ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ثٛضو٠ٰٜجس ث٠ٛوض٠ذر ٛق٠جٯز ثٛذٰتز ٩ث٠ٛظجدس ثٛقٰ٪ٯز، ث٠ٛ٪ػ٪هز ٢ٟ ٓذ٨ٜج ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٧زث 

 . ثٛٔج٣٪١
  

 ( 51)يبدح 
    ٯ٘٪١ ٠ِٛضشٮ ثٛ٪صثسر ٩ث٠ِٛضش٢ٰ ثٱخشٯ٢ ث٠ٛو٢ٰ٤ٰ ُٮ ثٛ٪صثسر ٩ثٛؾ٨جس ثألخش٫ ثٛزٯ٢ ٨ٛٞ طِز ثٛؼذـٰز ثٛوذٰٛز 

 . ؿذًٔج ٜٛٔج٣٪١ ٨ٛ٩ٞ ػذؾ ث٠ٛخجِٛجس ٩ثٛؾشثةٞ ثٛذٰتٰز ثٛضٮ صٔن خالُج ٨ٛزث ثٛٔج٣٪١
  

 ( 52)يبدح 
    ٠ِٛضشٮ ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثإلدثسثس ٩ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ثٛقْ ُٮ دخ٪ٙ ث٤٠ٛشآس دٌشع صِضٰش٨ج ٩أخز ثٛو٤ٰجس 

 . ٩إؽشثء ثٰٛٔجعجس ٩ثٛضؤٗذ ٢ٟ صـذْٰ ٟٔجٯٰظ ٩شش٩ؽ ف٠جٯز ثٛذٰتز ٤ٟ٩ن ثٛضٜ٪ط
  

 ( 53)يبدح 
    ه٬ٜ أطقجح ث٠ٛشجسٯن ٩ثأل٣شـز ث٠ٛخضِٜز ص٢ٰ٘٠ ث٠ِٛضش٢ٰ ثٛضجدو٢ٰ ٜٛ٪صثسر ٩ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٢ٟ ثٰٛٔجٝ د٨٠ج٨ٟٞ 

 . ٩صض٩ٯذ٧ٞ دج٠ٛوٜ٪ٟجس ٩ثٛذٰج٣جس ثٛضٮ ٯش١٩ ػش٩سر ثٛقظ٪ٙ ه٨ٰٜج ص٤ِٰزًث ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
  

 ( 54)يبدح 
    ه٬ٜ ٗٚ طجفخ ٤ٟشؤر ث١ دٔ٪ٝ دو٠ٰٜجس ث٠ٛشثٓذز ثٛزثصٰز فغخ ث٠ٛٔجٯٰظ ٩ثٛشش٩ؽ ثٛضٮ صؼو٨ج ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن 

 . ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز ٩سُن ثٛضٔجسٯش فغخ صو٠ٰٜجس ثٛ٪صثسر أ٩ أٯز ؽ٨ز أخش٫ صقذد٧ج ثٛالةقز ثٛض٤ِٰزٯز ٨ٛزث ثٛٔج٣٪١
  

 ( 55)يبدح 
    ٗٚ ٤ٟشؤر أ٩ ٟشش٩م خجَٛ ثٛشش٩ؽ ثٛذٰتٰز ثٛالصٟز ٤٠ٛـ ثٛشخظز ٯ٘٪١ ٜٛؾ٨ز ث٠ٛخضظز ثٛقْ ُٮ إٌٛجء ثٛضشخٰض أ٩ 

 . عقذ٦ ٠ٛذر ٟقذدر ٩ٯقْ ٛظجفخ ث٤٠ٛشؤر أ٩ ث٠ٛشش٩م ثٛـو٢ ُٮ ٓشثسث إٌٛجء ثٛشخظز أ٩ عقذ٨ج أٟجٝ ث٠ٛق٠٘ز ث٠ٛخضظز
  

 ( 56)يبدح 
    ال ٯؾ٪ص ٤٠ٜٛشؤر أ٩ ث٠ٛشش٩م ث٠ٛخجَٛ ٟوج٩در ٣شجؿ٦ ٟج ٛٞ ٯٔٞ دئصثٛز أعذجح ث٠ٛخجِٛز، ُئرث ٛٞ ٯٔٞ دئصثٛز أعذجح 

 . ث٠ٛخجِٛز صٔ٪ٝ ثٛؾ٨ز ث٠ٛخضظز دجإلصثٛز ه٬ٜ ٣ِٔض٦ ثٛخجطز
  

 ( 57)يبدح 
    ٯؾ٪ص ٜٛ٪صٯش أ١ ٯٔشس ٩َٓ ثٛو٠ٚ ُٮ أ٭ ٟشش٩م أ٩ ٤ٟن ثعضو٠جٙ أٯز آٛز أ٩ ٟجدر ؽضةًٰج أ٩ ًٰٜٗج إرث ٟج ٗج١ ُٮ 

ثعض٠شثس ثٛو٠ٚ دج٠ٛشش٩م أ٩ ثعضو٠جٙ ثٱٛز أ٩ ث٠ٛجدر خـشًث ؽغ٠ًٰج ه٬ٜ ثٛذٰتز، ٩ٯ٘٪١ ثٛ٪َٓ أ٩ ث٤٠ٛن ٠ٛذر ال صضٯذ ه٬ٜ 



أعذ٪ه٢ٰ ٩ال ٯؾ٪ص ص٠ذٯذ٧ج إال دؤٟش ٓؼجةٮ ٢ٟ ث٠ٛق٠٘ز ث٠ٛخضظز ٩ٯؾ٪ص ٢٠ٛ صؼشس ٢ٟ أٟش ثٛ٪َٓ أ٩ ث٤٠ٛن ثٛـو٢ ٦ُٰ 

 . أٟجٝ ث٠ٛق٠٘ز ث٠ٛخضظز
  

 انجبة انزاثع 
 انعقىثبد 

 ( 58)يبدح 
 .     ٟن هذٝ ثإلخالٙ دؤٯز هٔ٪دز أشذ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜج ُٮ أٯز ٓ٪ث٢ٰ٣ أخش٫، صـذْ ثٛؤ٪دجس ثٛ٪ثسدر ُٮ ٧زث ثٛٔج٣٪١

  
 ( 59)يبدح 

    ٯوجٓخ ٗٚ ٟجٖٛ أ٩ ٟذٯش ٤ٟشؤر أد٬ٛ دذٰج٣جس ٗجردز أ٩ ٟؼٜٜز ٠ُٰج ٯضوْٜ دجألٟ٪س ثٛذٰتٰز ٤٠ٜٛشؤر ثٛضٮ ٯ٨ٜ٘٠ج أ٩ ٯذٯش٧ج 

دجٛقذظ ٟذر ال صضٯذ ه٬ٜ عضز أش٨ش ٩دٌشثٟز ال صضؾج٩ص ثألِٛٮ دٯ٤جس أسد٣ٮ أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 60)يبدح 
    إرث ٣ضؼ ه٢ ث٠ٛخجِٛز أل٭ ف٘ٞ ٢ٟ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ أ٭  ٣لجٝ أ٩ ٓشثس طجدس د٠ٔضؼج٥ ث٣ضشجس ٟشع ٩دجةٮ ٩ٗج١ 

دئٟ٘ج١ ث٠ٛخجَٛ ػ٢٠ دثةشر ث٠ٛؤ٪ٙ ص٪ٓن رٖٛ ٯوجٓخ دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ خ٠ظ ع٤٪ثس ٩دٌشثٟز ال صٔٚ ه٢ هششر 

 . آالٍ دٯ٤جس أسد٣ٮ أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 61)يبدح 
    ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟٔذسث٧ج هششٯ٢ دٯ٤جسًث أسد٣ٰج أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج أ٩ ثٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ عالعز أٯجٝ 

 . ٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ (10)ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 
  

 ( 62)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ أَٛ دٯ٤جس أسد٣ٮ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ عالعز  (12)    ٯوجٓخ ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

 . آالٍ دٯ٤جس أسد٣ٮ أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩ثٛقذظ ٟذر ال صضٯذ ه٬ٜ عالعز ع٤٪ثس أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 63)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١، ٯوجٓخ دجٛغؾ٢ ث٠ٛؤدذ ٟن ثألشٌجٙ  (13)٢ٟ ث٠ٛجدر  (أ)ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ثِٛٔشر  .1

 . ثٛشجٓز، ٩ٟظجدسر ث٤ِٛجٯجس أ٩ إصال٨ُج ه٬ٜ ٣ِٔز ث٠ٛخجَٛ
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ عالعز  (13)٢ٟ ث٠ٛجدر  (ح)ٯوجٓخ ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ثِٛٔشر  .2

ه٢ عالعز آالٍ دٯ٤جس أسد٣ٮ، ٩ال صضٯذ ه٬ٜ هششٯ٢ أَٛ  دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، أ٩ ثٛقذظ 

 . ٟذر ال صٔٚ ه٢ عالط ع٤٪ثس ٩ال صضٯذ ه٬ٜ خ٠ظ هششر ع٤ز أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
 ( 64)يبدح 

٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ خ٠غ٠جةز دٯ٤جس أسد٣ٮ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (18)    ٯوجٓخ ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

عالعز آالٍ دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ُج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ش٨ش ٩ال صضٯذ ه٬ٜ عضز ش٨٪س أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 65)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١، ٯوجٓخ دٌشثٟز ال صٔٚ ه٢ هششر د٣ج٣ٰش أسد٣ٰز ٩ال صضٯذ  (23، 22، 21)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛ٪ثد 

ه٬ٜ ٟجةز دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ٯ٪٢ٰٟ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ أعذ٪م، أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 66)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ خ٠غ٢ٰ دٯ٤جس أسد٣ٮ، ٩ال صضٯذ  (26،25)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛ٪ثد 

ه٬ٜ ٟجةز دٯ٤جس أسد٣ٮ أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩ثٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ أعذ٪م ٩ال صضٯذ ه٬ٜ ش٨ش أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 67)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ أَٛ دٯ٤جس أسد٣ٮ، ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (27)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

عذوز آالٍ دٯ٤جس أسد٣ٮ أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩ثٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ش٨ش ٩ال صضٯذ ه٬ٜ ع٤ز أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 68)يبدح 



٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ ٟجةضٮ دٯ٤جس أسد٣ٮ، ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (30)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

أَٛ دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ش٨ش ٩ال صضٯذ ه٬ٜ عضز أش٨ش أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ 

 . ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 69)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ خ٠غز آالٍ دٯ٤جس أسد٣ٮ  (39،38،32)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛ٪ثد 

٩ال صضٯذ ه٬ٜ خ٠غ٢ٰ أَٛ دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ع٤ز ٩ال صضٯذ ه٬ٜ هشش 

 . ع٤٪ثس أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 70)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ أَٛ دٯ٤جس أسد٣ٮ، ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (34)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

خ٠غز آالٍ دٯ٤جس، أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ج ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ ش٨ش ٩ال صضٯذ ه٬ٜ عضز ش٨٪س، أ٩ 

 .دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 71)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١، ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ هششٯ٢ دٯ٤جس أسد٣ٮ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (41)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

ٟجةضٮ دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩ثٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ عالعز أٯجٝ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ أعذ٪ه٢ٰ، أ٩ دئفذ٫ 

 . ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 72)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ هششٯ٢ دٯ٤جس أسد٣ٮ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (44)    ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

ٟجةضٮ دٯ٤جس، أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ عالعز أٯجٝ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ ش٨ش أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ 

 . ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 ( 73)يبدح 
٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯوجٓخ دٌشثٟز ٟجٰٛز ال صٔٚ ه٢ ٟجةز دٯ٤جس أسد٣ٮ ٩ال صضٯذ ه٬ٜ  (53)     ٗٚ ٢ٟ ٯخجَٛ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 

خ٠غ٠جةز دٯ٤جس أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز ٓج٣٪٣ًج، ٩دجٛقذظ ٟذر ال صٔٚ ه٢ أعذ٪م ٩ال صضٯذ ه٬ٜ ش٨ش أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ 

 . ثٛؤ٪دض٢ٰ
  

 (74)يبدح 
 .     إػجُز إ٬ٛ ٟج ٩سد ُٮ ٟ٪ثد ٧زث ثٛذجح ٢ٟ أف٘جٝ ُئ١ إصثٛز ٛؼشس ٩ٱعجس٥ ص٘٪١ ه٬ٜ ٣ِٔز ث٠ٛخجَٛ

  
 انجبة انخبيس 

 أحكبو ختبييخ واَتقبنيخ 
 ( 75)يبدح 

    ص٤ِٰزث إلف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ أ٭ ثصِجٰٓجس د٩ٰٛز دشؤ١ ثٛذٰتز ص٘٪١ ُٜغـ٢ٰ ؿشًُج ٨ُٰج، صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛض٤غْٰ ٟن ثٛؾ٨جس 

ث٠ٛقٰٜز ث٠ٛخضظز دجٛضوج١٩ ٟن ٟغٰالص٨ج ُٮ ثٛذ٩ٙ ث٠ٛضوجٓذر ٟو٨ج ه٬ٜ صذجدٙ ث٠ٛوٜ٪ٟجس ثٛو٠ٰٜز ٩ث٤ِٰٛز ٩ص٤غْٰ دشثٟؾ٨ج ُٮ 

ٟؾجٙ ثٛذق٪ط ثٛذٰتٰز رثس ثٛظِز ث٠ٛشضشٗز ٩٩ػن ٩ص٤ِٰز دشثٟؼ صوج١٩ ٟشضشٗز ُٮ ٟؾجٙ ٤ٟن أ٩ صخِٰغ ثٛضٜ٪ط ثٛذٰتٮ 

 . ٩صذجدٙ ث٠ٛغجهذثس ث٠ٛخضِٜز ٠ُٰج ٯضوْٜ دزٖٛ
  

 ( 76)يبدح 
    ٗٚ شخض ؿذٰوٮ أ٩ ثهضذجس٭ صغذخ ُٮ أ٭ ػشس دٰتٮ ٣ضٰؾز ُوٚ أ٩ إ٠٧جٙ خالًُج ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ أ٭ ثصِجّ 

د٩ٛٮ ص٘٪١ ُٜغـ٢ٰ ؿشًُج ٦ُٰ ٟٜضًٟج دذُن ثٛضو٪ٯؼجس ث٤٠ٛجعذز دجإلػجُز إ٬ٛ ث٠ٛغت٪ٰٛز ثٛؾضثةٰز ث٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜج ُٮ ٧زث 

 . ثٛٔج٣٪١
  

 ( 77)يبدح 
    ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ صوضذش ث٠ٛوج٧ذثس ٩ثالصِجٰٓجس ثٛذ٩ٰٛز أ٩ ثإل٠ٰٰٜٓز ٩أف٘جٝ ث٨ٰٛتجس ثٛذ٩ٰٛز ثٛضٮ ص٘٪١ ُٜغـ٢ٰ ؿشًُج 

٨ُٰج أ٩ أ٭ ٓ٪ث٢ٰ٣ أخش٫ ٟضؤٜز دجٛذٰتز عجسٯز ث٠ِٛو٪ٙ ُٮ ثألسثػٮ ثِٜٛغـ٤ٰٰز ؽضءث ٠ٟ٘اًل ٨ٛزث ثٛٔج٣٪١ ٟج ٛٞ ٯ٤ض 

 . طشثفز ه٬ٜ خالٍ رٖٛ
  

  (78)يبدح 
 .     صؼن ثٛ٪صثسر دجالشضشثٕ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز خـؾ ثٛـ٪ثسا ٠ٛ٪ثؽ٨ز ثٛ٘٪ثسط ثٛذٰتٰز

  
 ( 79)يبدح 



    صٔ٪ٝ ثٛ٪صثسر دجٛضوج١٩ ٟن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز د٤شجؿجس ثٛشطذ ثٛذٰتٮ ٩رٖٛ د٨ذٍ ؽ٠ن ث٠ٛوٜ٪ٟجس ف٪ٙ ه٤جطش ثٛذٰتز 

 . ث٠ٛخضِٜز ٩إهذثد ثٛضٔجسٯش ثٛشجٟٜز ٩سُو٨ج إ٬ٛ ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز
  

 ( 80)يبدح 
 .     ٯظذس ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء د٤جء ه٬ٜ ثٓضشثؿ ٢ٟ ثٛ٪صٯش ثٛالةقز ثٛض٤ِٰزٯز ثٛالصٟز ٛض٤ِٰز أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١

  
 ( 81)يبدح 

 .     ٯ٬ٌٜ ٗٚ ٟج ٯخجَٛ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
  

 ( 82)يبدح 
    ه٬ٜ ؽ٠ٰن ثٛؾ٨جس ٗٚ ٠ُٰج ٯخظ٦ ص٤ِٰز أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٩ٯو٠ٚ د٦ دوذ عالع٢ٰ ٯ٪ًٟج ٢ٟ صجسٯخ ٣شش٥ ُٮ ثٛؾشٯذر 

 . ثٛشع٠ٰز
  

  ييالديخ 28/12/1999صذر ثًذيُخ غشح ثتبريخ     
 .  هدزيخ1420/ ريضبٌ/20                    انًىافق     
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