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 تكًهح يادج نغىَح

 ()خصةرةٌٍدوح ٌعٍد أ. د. 

(18)(**



) 

ٌَِ َ  أ

 

 ٦ػ٨، ٤٣ـثٲػؽم ا٣ٕػؿكس ثذػةج ٧٦س٤َّػح ،كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح

ٺن، كزٺزػٲ٨ ز٧ة٩ٲػح( 38) ٩عٮ ا٧٣ةدة ٬ؾق ٪ىخ ٦ىػٍؽػى  أرثٕػح( 44) ٩عػٮ دٌػ٧َّ

 أرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:ك

ٍٮؼ األٌََْ: -  .ًؽ ا٣ؼى

ٌَِا -  .: ا٧٣كذضٲؿألَ

 .: ا٣ذىؽٱٜاإلٍٗةن -

ٞىح: ٨٦ ث٫ ةناألٌَُّ  -  .ز

 ٦ى٨ٍ ٹ ٱ١ذت ٠أ٫٩ أ٦ٌٰ. :األٌََّةن -

 : ٝةؿ: آ٦ٲ٨.أٌَََّ -

٤ٍٜ.األٌَُٔن -  : ا٣٪ةٝح ا٣ٮزٲٞح ا٣ؼى

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ث٪ػةء أك دٹ٣ػح أك ٧٬ػة ٦ٕػةن،  ق٤ك٤ح دراقةت دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت (**) ا٧٣كذضؽَّ

ؽَّث.  كدٞذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى
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 ،ا٣ٞػة٬ؿة ٧٣ض٧ػٓ ا١٣جٲػؿ ثة٧٣ٕض٥ ٧٦س٤َّح ،ككرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة

 قػذٲ٨( 61) ٩عػٮ دذٌػ٨َّ٧ ٦ػؽػٺن، كزٺزػٲ٨ قذح( 36) ٩عٮ ا٧٣ةدة ٬ؾق ٨٦

 :ك٦٪٭ة ٦ٕ٪ٯ،

ة ٱىٲت دٕ أٌَََّ ؾيٕ اىظٖء: - ةٝؽ ٦ٓ مؿ٠ح دأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ أف دٕٮ٫ًِّ ٧َّٔ

ة ٦ٕٲَّ٪ح، ٣ٞةء ٝكٍ ا٣ذأ٦ٲ٨ ا٣ؾم ٱيٍؽٚٓ إ٣ٯ  ا٣نٰءى ٨٦ ًؿر ػٺؿ ٦ؽَّ

٦ةن.  ا٣نؿ٠ح ٦ٞؽَّ

ى٨ٍ٦ أٌََّ اىظٖءَ: - ٤ى٫ي ٰٚ أ ٕى  .صى

 : إٝؿاض ا٧٣ةؿ.االاذٍةن -

كّٲٛػح أقةقػٲح ٚػٰ ا٧٣٪٧ْػةت ا٣ؽك٣ٲػح كا٣٭ٲبػةت  األٌةُح اىؿةٌذح: -

اػذىةوػػةت أك قػػ٤ُةت إدارٱػػح أك ٚ٪ٲػػح أك قٲةقػػٲح  ك٣٭ػػة ،ا٣ٕة٦َّػػح

 .٦ٞؿرة ٰٚ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كا٤٣ٮااط أك ا٣ذٞة٣ٲؽ ا٣ؼةوح ث٭ؾق ا٣٭ٲبةت

 ٨٦ ٱذٮ٣َّٯ كّٲٛح اٵ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح. األٌَ٘ اىؿةم: -

ا٧٣ض٤ف ا٣ؾم ٩هَّ ٦ٲسةؽ ٬ٲبح اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٤ٔػٯ  ٌضيس األٌََْ: -

ٰ ا٧٣٪ةزٔػةت دأ٣ٲ٫ٛ إ٣ٯ صة٩ػت ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح، ك٦٭٧ذػ٫ ا٣ٛىػ٢ ٚػ

 ا٣كٲةقٲح ثٲ٨ اٵ٥٦، كثؼةوح ٦ة ٱ٭ٌؽد ا٣كٺـ ا٣ٕة٧٣ٰ.

ٔٞؽ ٱذٕ٭ؽ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٨ِّ٦ ٧٤٣كذأ٨٦ً ثؽٚٓ ٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ إ٣ٲػ٫  اىذَّأٌَ٘: -

د، ٣ٞةء  ٢و ٦عؽَّ ىصى ُّٜٞ ػُؿ ٦ٕٲ٨َّ، أك ثٕؽ ٦ؿكر أ أك إ٣ٯ زة٣ر. ٔ٪ؽ دع

 .٦ةؿو ٱؽ٫ٕٚ ا٧٣كذأ٨٦

ؿ ا٧٣ؿض أك ا٣ٕضػـ أك دأ٦ٲ٨ ا٧ٕ٣ةؿ  اىذأٌِ٘ةت االصذٍةؾ٘ح: - ُى ٨٦ ػى

 ا٣نٲؼٮػح.

ٹ ٱػؽٚٓ ا٧٣كػذأ٦٪ٮف إٹ صػـءان ٦ػ٨ ٝكػٍ ا٣ذػأ٦ٲ٨، كٱذع٧ػ٢ ٚٲ٫ ك -

 ٣ٞكٍ ا٣سة٩ٰ رب ا٢٧ٕ٣ أك ا٣ؽك٣ح.ا
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أف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ٝؽ أدػ٢ ٔؽدان ٠جٲؿان ٦ػ٨ ا٧٣ػؽاػ٢  ِي ٤عى كٱي 

ؽَّت كذأخ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ٮ ٦ؿآة ٤٣٘ح  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ضؽٱؽة ٧٣ٕةفو صى

 ٧٠ة ٠ةف دةج ا٣ٕؿكس ٦ؿآة ٣ٕىؿق. ،ٰٚ ٔىؿق

ح ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ ٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن د٥ٌ ٩عٮ ػ٧كػح كٔنػؿٱ٨  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚس٧َّ

٦ٕ٪ٯ ٚةدىخ ا٧٣ٕض٥  ا١٣جٲؿ ا٣ؾم َجٓ ٝج٢ ٔٞػؽٱ٨ ٦ػ٨ ا٣ـ٦ػةف، ٹ ٱ١٧ػ٨ أف 

ٱكذ٘٪ٰ ٔ٪٭ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽَّث، ٧٤ٔةن ثأف ثٕي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة 

ودهٍيذح اىٍؿضذً اىؿرثذٖ ىٍذةدة ٧٣ض٧ٕٲح ٝؽ أكردت ثٌٕةن ٦٪٭ة. ا٣ٞٲ٧ِّح ٗٲؿ ا

 )أٌَ( دلضٖ ثإدخةل اىهيٍةت واىؿجةرات اىٍلذرظح اٙد٘ح:

1- : أك أ٦َّػ٨ ا٣ٛ٪ػؽؽ  ،ٵث٪ةاػ٫ ث٧ٕ٪ٯ )كَّٚؿ(، ٱٞةؿ: )أ٨َّ٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ى  أٌََّ

 ا٣ؿاظحى ٣٪ـٹا٫(.

الح: -1 ٦٪ػ٫ أم ص٫٤ٕ ٰٚ كًٕٲَّح آ٣ٲَّػح د٧٪ػٓ ا٩ُػٺؽ ا٣٪ػةر  أٌََّ اىصِّ

ج٭ة(. ٧ٍؽ. ٱٞةؿ: )أ٨ِّ٦ ا٣ج٪ؽٝٲح ٝٲ٢ د٪١ُّ ٔى  ثؽكف 

٬ٲٌأ ٣٭ة ا٣ٮقةا٢ ا٣جنػؿٱح كا٧٣ةدٱَّػح ا٣ذػٰ  أٌََّ اىٍدِٗح أو اىٍِْظأة: -3

 دض٤ٕ٭ة ٦ع٧ٲَّح ٨٦ أم أذؽاء أك دؼؿٱت.

ك٬ػٮ ا٧٣ػػؤ٨ِّ٦،  ،ٔٞػؽ ٱ٤ذػػــ أظػؽ َؿٚٲػػ٫ اىذذأٌَ٘ ؾيذٕ اىع٘ذذةة: -4

ٍكػذى ، ك٬ٮ ا٧٣ػؤ٨َّ٦ ٤ٔٲػ٫ أك ا٤٣ُؿؼ اٳػؿ٣ ػٜ ٧ي أ٨٦ًٍ، أداء ٦ػة ٱيذَّٛ

، ٔ٪ؽ كٝٮع ا٣ٮٚةة ٰٚ ػٺؿ ز٨٦ ا٣ذأ٦ٲ٨.  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ةؿو

5- :ٖ ٤ُػؿؼ ٣ك٬ػٮ ا٧٣ػؤ٨ِّ٦،  ،ٔٞؽ ٱ٤ذــ أظؽ َؿٚٲ٫ اىذأٌَ٘ اىػعِّ

ك٬ٮ ا٧٣ؤ٨َّ٦ أك ا٧٣كذأ٨٦ً، أداء ٩ٛٞةت ا٧٣ىؿض كا٣ٕػٺج  ،اٳػؿ

َّٜٛ ٤ٔٲ٭ة  ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨.   ث٪كجح ٦ذ

ةٌو: -6 ٍٞؽ دأ٦ٲ اىذأٌَ٘ اىظَّ ٨ ًؽ ص٧ٲٓ اٵػُةر ا٣ذٰ دذٕؿَّض ٬ٮ ٔ

 ٣٭ة ا٧٧٣ذ١٤ةت ٨٦ قؿٝح أك دؼؿٱت...
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7- : ّٖ ـ ثػػ٫ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨، ٣عٛػػِ ظٞػػٮؽ  اىذذذأٌَ٘ اإلىزاٌذذ ـً ٔٞػػؽ دي٤ٍػػ

٦ػة ٱ١ػٮف  ة دكف ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣ٌٞػةء، كٗة٣جػةن ا٧٣ذٌؿِّرٱ٨ ٦جةمؿ

 ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣كٲةرات ككقةاٍ ا٣٪٢ٞ اٵػؿل.

:اىذأٌَ٘ اىَِّ  -8 ّٖ دة ٬ٮ ٔٞ ٔؾ ؽ دأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ اٵمٲةء ًؽ ٦ؼةَؿ ٦عػؽَّ

٠ة٣كؿٝح أك ا٣عؿٱٜ أك قٺ٦ح ٌٔٮ ٦ػ٨ ا٣ضكػ٥ ثٕٲ٪ػ٫، ٠ذػأ٦ٲ٨ 

 ا٣ؿِّص٢ ٣ٺٔت ٠ؿة ا٣ٞؽـ.

كحه ٱذٕةٝؽ ٦ٕ٭ة أٚؿاد أك ٦ؤقكةت ٣ذٕٮٱٌػ٭٥  طرنح دأٌَ٘: -9 ٦ؤقَّ

 ٌٰ ة ٦ٕٲَّ٪ح، ٦ٞةثػ٢ ٦ج٤ػٖ ٦ػة٣ ٧ٔة ٱ٤عٜ ث٭٥ ٨٦ أًؿارو، ػٺؿ ٦يؽَّ

ؤى ٱؤدِّٱ٫ إ٣ٲ٭ة ا٣ ٍكذىأ٦.٨٦ًٍِّ ٧ي  ٨ أك ا٧٣ي

ٞىةؿ: )راصٓ  األٌََ: -11 اٵص٭ـة ا٣ذٰ دذٮ٣َّٯ ظ٧ةٱح ا٣ؽك٣ح ك٩ْة٦٭ة، ٱي

 .اٵى٨ٍ٦ ػٺؿ ٱٮ٦ٲ٨( أك )أذ٫٤ٞ اٵى٨ٍ٦(

 وٗذفرع ؾيٕ ْذا اىٍدخو ٌة ٗيٖ:

 : ّٖ  ،دذجٓ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲػح ٗة٣جػةن  ،إدارة ٰٚ ا٣ؽك٣ح األٌَ اىص٘ةش

ـاب كاٵٚػػؿاد ٦٭٧ذ٭ػػة ٦ذةثٕػػح ك٦ؿاٝجػػح ا٧٣٪٧ْػػةت كاٵظػػ

 ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ظ٢ٞ ا٣كٲةقح.

 :دذجػٓ كزارة ا٣ػؽٚةع ٗة٣جػةن  إدارة ٰٚ ا٣ؽك٣ح، األٌََْ اىؿصهري، 

٦٭٧ذ٭ة ٦ذةثٕح اٵ٦ٮر ا٧٣ذ٤ٕٞح ثع٧ةٱح ا٣ٞٮات ا٧٣كػ٤َّعح ٦ػ٨ 

 أ٧ٔةؿ ا٣ذضٌكف أك ا٣ذؼؿٱت..

 :ٖٙو  األٌَ اىغذاا ا٣عة٣ح ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٚٲ٭ة ا٣ج٤ؽ ١٦ذٛٲةن أك مج٫ ١٦ذػ

 .ةد٫ ا٣٘ؾااٲح ٠ة٣عجٮب كا٤٣عٮـ كا٣ـٱٮت، ٨٦ أر٫ًثإ٩ذةج ظةص

 :ٖٙو  األٌََْ اىٍةا ا٣عة٣ح ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٚٲ٭ة ا٣ج٤ؽ ١٦ذٛٲػةن أك مػج٫ ١٦ذػ

 ٨٦ أ٩٭ةرق أك قؽكدق.. ،ثعةصةد٫ ٨٦ ٦ٲةق ا٣نؿب أك قٰٞ ا٣ـرع
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 :ٖح اٵ٦ػػح كظٌػػةرد٭ة ظة٣ػػحه د١ػػٮف ٚٲ٭ػػة ٣٘ػػ األٌَْذذَ اىسلذذةف

ػٯ ٦ػ٨ دػأزٲؿ زٞةٚػةت أص٪جٲَّػح  ك١٦ٌٮ٩ةد٭ة ا٣سٞةٚٲح كًٝٲ٧ً٭ة ث٧٪ضن

ٲَّؽ٬ة.  دػٲ٤ح دعؿٚ٭ة أك د٘ٲِّؿ٬ة، أك دذكى

 :ٌََْرُصو األ . ُّٰ ُّٰ أك ا٣ؽر٠  ا٣نؿَ

 : ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ص٭ةز أ٨٦و ٰٚ ا٣ؽك٣ح.

 :ٌٖٔي٦َّذ٭ػة ًػؽَّ  األٌََْ اىل اٵػُػةر أك  دػأ٦ٲ٨ ٠ٲػةف ا٣ؽك٣ػح كأ

ى٨ٍ٦ ٤ٚكُٲ٨ ٨٦ أ٦٪٪ة ا٣ٞٮ٦ٰ(.ا٣ٕؽكاف ا٣ؼةرصٲَّٲٍ   ٨، ٱٞةؿ: )أ

 :ٖاٷصػؿاءات كا٣ذ٤ٕٲ٧ػةت ا٣ٮاصػت ادجةٔ٭ػة  األٌََْ اىػذِةؾ

٪ِّٲِّٲ٨ ٚػٰ ٧٣٪ٓ كٝٮع ا٣عٮادث ا٧٣ؤذٱح أ ٛى ك ا٣ٞةد٤ح، ٧ٕ٤٣َّةؿ كا٣

ػٕٜ ا٦١٣٪نأة وػ٪ةٔٲح ، أك اقذ٪نػةؽ ٭ؿثػةاٰ، ٠عػٮادث ا٣ىَّ

 ، أك ا٣ضؿكح...٦ٮاد قة٦َّح

َّّٙ  أٌَ٘ اىصر: -11 ٦َّٙ٤ٮ  ا١٧٣ذجٲَّػح ٚػٰك ثٌجٍ اٵ٦ٮر اٷدارٱح ٦ي١ى

 إدارة أك ص٭ح أك ٬ٲبح.. 

كح. أٌَ٘ اىٍْهذجح: -11  ا٣ٞٲ٥ِّ ٤ٔٯ مؤكف ا١٧٣ذجح ٰٚ ص٭ح أك ٦ؤقَّ

َّّػػٙ ٠جٲػػؿ ٚػػٰ ٦ؽٱؿٱػػح ا٣ض٧ػػةرؾ، ٱػػؿأس  أٌذذَ٘ اىضٍذذرك: -13 ٦يٮى

جىػػؿ  ٍٕ ٌّٰٛ ا٣ض٧ػػةرؾ ٚػػٰ ٦٪ُٞػػح ص٧ؿ٠ٲػػح ٬ػػٰ ٦ى ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػٮ

٧ٍؿيؾ ا٧٣ُةر..(. ،  كٱؽٱؿ مؤك٩٭ة، ٱٞةؿ: )أ٦ٲ٨ صي  ظؽكدم 

ٔح اٷصؿاءات ا٧٣ةدٱَّح كا٣ذٞة٩ٲػح ا٣ذػٰ د٪نػب٭ة ٦ض٧ٮ َطجَهح أٌةن: -14

٦ؤقكح ٠جؿل ك٩عٮ٬ة، ٣ع٧ةٱذ٭ة ٦ػ٨ اٹٔذػؽاء أك ا٣ذؼؿٱػت أك 

 ٝىٍؿو٪ح ٤ٕ٦ٮ٦ةد٭ة.

٬ٲبػح اقذنػةرٱح ٦ػ٨ ذكم ا٣ؼجػؿة دنػؿؼ ٤ٔػٯ  ٌَْضيس األٌِةء: -15

كح صة٦ٕٲح أك صةاـة ٔة٧٣ٲَّح.  ٦ؤقَّ
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أو  طرر ت محاأو ُحْجرر ة  ررَ ز الررل ا و رر   مْستتوْْد األماماتتتا   -64

رمْْمً  أارح  ً  اتا مط ر ََ ٍ  رإ، تُْحَفظ  ًِ  األشِ ء ا تَ  ر  ُتَ

 حِن ا مط  بة  ً .

ر   ملوأمينا ألماوليِّة  -61  ً رى ا م ر ِوؤ أو ا مت  زبمر  زرن ا مر ؤ ُيهُ 

ا ذي ُ غب    مش رلة  رَ زو صةرة أو زلاُر ة، نرم ه د  ج ُ رة 

 زش رلتى، وُ  ه إ ِى عو  ا خ وج زوًم .

زبمرر  زررن ا مرر ؤ  وَرربة زحررْ هة زررن صِمررة  ملنهائيتتة ألملوأمينتتا  -61

ًّ ، ُيهُرى ا م ر وؤ ا مشر ري  رَ زو صةرة   ر   ا م  و ة أو ا ت 

ٌّ ا مو صةة عمِى، نم ه د ال تلازى  ش وط ع  ي .  ُرُس

ال ُترتتٍْ عمرٍ   مرى أو اسرت م  ى أي َرَطر  أو  مأمدنألملعدمقب  -61

 َن ٍر، ُ  ؤ: )يذا ا  واء زتزٌن ا  ٌاصب(.

هى، ُ ر ؤ:  ا تلام   :ماتةألفيألملُعنقأ -02 ٌْ ،  حفرظ شرَء وَار َّ َّ طرٌع ُرم 

 )است الؤ ا ٌطن أز هة  َ أعو ق أ و ئى(، أو: ) غتو  أز هة  َ أعو صو (.

ألأْمْت:  -06  ؛ أوح  رة زرن ا خرٌا وا فرلي تَرِط  عمرٍ األ ر اه ملَّلا

 ا فٌنٍ واالنط اب.

غ  بر د، ع  ئ  وزبر ه  ُ تو ًر  ا شرخر، روح هِرة  مإليماتياا   -00

 ا ٌاح ة زوً  )إُم هِة(.

هط ق زتِن  َ ل سَ ا ط ئ ة أو ا َِ رة َُُش ُّ عمرٍ  ِحزممألمامان  -02

ا جَ ،  ِخف ف زن أث  ا ةر ز ت عمرٍ ا شرخر عور  وصرٌي 

 ا حٌاهث.

*   *   * 
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 تكًهح يادج نغىَح
 

(19) 

 رأٌََ 

 

٦ة كرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧٦س٤ح ثذػةج ا٣ٕػؿكس، ٩عػٮ 

 ( أرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ؽػٺن، د٧ٌ٪خ أ٠سؿ ٨٦ ز٧ة٩ٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:54)

 .ًؽ ا٣٪َّ٭ٰ األٌَْر: -

ق آٌََره: - ٦ىؿى
ى  .أ

َرة: - ٌِ ٤ح(. اٙ ًٔ ٦ىؿى ) ٤ٔٯ كزف ٚة
ى  ٦ىؽر أ

 .اٷ٦ةرة اإلٌرة: -

 ا٧٣نةًكر. األٌ٘ر: -

ر: - ٍِ  ا٧٣كذجؽُّ ثؿأٱ٫. اىٍْؤد

ٌِر: -  ؾ.ا٣ؿص٢ ا٧٣جةرى  اٙ

 ا٣ؾم ٹ رأم ٫٣. اإلٌَّرة: -

 و٘ةر ا٣ٌأف كا٧٣ٕـ. ة:راإلٌَّ  -

 ا٧٣نةكرة. اىٍؤاٌرة: -

 ا٣ٕٺ٦ح. األٌََرة: -

د. األٌَةر: -  ا٧٣ٮٔؽ ا٧٣عؽَّ

ك٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة ٧٦س٤ح ثة٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣ػةدة 

( ٦بػح كقػذح ٔنػؿ 116( ز٧ة٩ٲػح كقػذٲ٨ ٦ػؽػٺن، دٌػ٧َّ٪خ ٩عػٮ )٩68عٮ )

 ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:
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 ٲ٨ أك أ٠سؿ.: ادٛةؽ ص٪ةاٰ ثٲ٨ مؼىاىٍؤاٌرة -

ْؤدٍَر - ٍُ  .: ٦يضذى٧ٓ ٤٣ذنةكراى

َّّٙ.اىٍأٌٔرَّٗح -  : ا٧٣٭٧ح ا٣ٮٝذٲَّح ا٣ذٰ ٱٞٮـ ث٭ة ا٧٣ٮ

ٌٰ : ا٣عي األٌ٘ري -  .١ٮ٦

: ٦سةؿ ٦ُجٮع ٱذ٤ُت ثٲة٩ةت ػةوح، كا٣ٕة٦ػح ٱٞٮ٣ػٮف: االشذبٍةرة -

 )اقذ٧ةرة(.

 : ٦٪ُٞح ٱع٧١٭ة أ٦ٲؿ.اإلٌةرة -

 ا ٰٚ اٷٱؾاء.ك: دنةكراىلٔم دآٌر -

كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ا٣ٮاقػٓ كٱ٤عِ أف ٦ة 

 ا٣ؾم اٗذ٪خ ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة.

وؾيٕ ٌة ورد فٖ اىٍؿذةصً ٌذَ وفذرة ْذذه اىٍذةدةح زٍذح ٌذداخو دُْلذَذَرح 

 ىذهٍيح ْذه اىٍةدةح وْٖ:

رف: -1 ر اىػَّ ٌِ ؿ ٔٞؽ ا٣٪ٛٞػح ٚػٰ إدارة  آ ٮَّ ا٧٣ٮّٙ اٷدارم ا٧٣يؼى

 ١ٮف ٬ٮ اٵ٤ٔٯ ردجحن كّٲٛٲح ٚٲ٭ة.أك ٬ٲبح ك٩عٮ٧٬ة، كٱ

رَّٗح: وىٓة ٌؿِ٘ةن: -1 ٌِ  اٙ

  ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞٲةدة ٣كٺحو ٨٦ أق٤عح ا٣ضػٲل، ٱٞػةؿ: )آ٦ًؿٱَّػح

 ا٣ٞٮل ا٣ضٮٱَّح(.

  ا ٣٭ػة. ٝٲةدة قٺحو ٨٦ أقػ٤عح ا٣ضػٲل ٦ٞػؿ  ا٧٣ج٪ٯ ا٣ؾم دذؼؾق

)ا٣ٞٲةدة(، إذ د٤ُٜ ٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔح ا٣ٌجةط ا١٣جةر ٣ٮظػؽة ك٦س٤٭ة 

 .ٱح، ك٤ٔٯ ا٧٣ٌٞؿ أك ا٧٣ج٪ٯ ا٣ؾم ٱ٤٧ٕٮف ٚٲ٫أك كظؽات ٔك١ؿ

ٓىاألٌَْر اىٔاكؽ:  -3 كٹ ٱ٨١٧ ا٣ذ٘ةًٰ ٔ٪ػ٫  ،ا٣نٰء ا٣ؾم ظى٢ ككٝ

 أك ٨ٔ ٩ذةاض٫ ك٦كذ٤ـ٦ةد٫، ٱٞةؿ: )وةر ا٣عىةر أ٦ؿان كإٝةن(.

ٌِر:  -4 ذآ ٍُ  أك ا٣ٞةا٥ ثة٧٣ؤا٦ؿة. ،ا٧٣نةرؾ ٰٚ ٦ؤا٦ؿةاى
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(.اىلرار. ٗلال: )أٌٌَْر غصهري، أٌْر رئاألَمْر:  -4 ّٖ  اش

 : اىدال، ٗلال: )ى٘صج أٌٔره غيٕ ٌا ُٗرام(.األمْر، وجمعه أمور -5

 : اىدادثث، ٗلال: )وكع ىّ أٌٌْر ٌِػّ ٌَ اىدضٔر(.األَمْر -6

7-  َ ٍَح ةٍٔجتهّ اىلايهٖ ىيطهربث ةاىل٘هام  :ر قضائي  مْ أ حهي٘ف َْٗص

 ةاىخفخ٘ض، أو إىلاء اىلتض، أو حِف٘ذ اىدهً.

8-  َ :مْْْأ ٔ   كههرار ٗرههمره ٌههمٌٗر أو ٌَهه ر إداري  َْ ةٍِزىخههّ، وىهه٘س ىههّ كهه

 اىلأُن. ٗلال: )ُوزِّع اىػٍو غيٕ اىٍٔظفَ٘ ةٍٔجب أٌٍر إداري(.

ٌجخٍع ىيخطاور ةهَ٘ أغهماد نت٘هر  ٌهَ ٌٍ ِّيهٖ  ر العام:المؤثمَ  -01

ٗلال: )اىٍؤحٍر اىػهام ىِلاةهات  .وخمات حِظٍ٘٘ث أدُٕ فٖ ْ٘ئث

 ىػٍال(.ؤْ أغيٕ شيطث فٖ اىٓ٘ئث.ا

00- : ْْري  ره أٌ٘ههر ةَيَههٍم، وٗػههمل اىٍرشههٔم كههرار ٗرههم مرسْْوم أمي

 اىجٍٓٔري فٖ األُظٍث اىجٍٓٔرٗث.

01- : حفي  اجخٍاع ىػمد ٌهَ ٌٍ يهٖ وشهائو امغه م  المؤثمر الصَّ

 ى شخٍاع إىٕ ة٘اُات أو حررٗدات رشٍ٘ ث، واالشخفصار غِٓا.

ٌ ال ٌطتٔع ٗخطيهب ة٘اُهات صا.هث. وكهم أوردْها  مارة:االسج   -02

وىهِِها ُهرى أُٓها  .م اىػاٌ هثإُٓا ٌَ ن  :اىٍػجً اىهت٘ر، وكال

وثٍث كرار فهٖ  ألُٓا نيٍث .د٘دث. ؛ٌَ ن م اىػاٌث واىخا.ث

 .ٌجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةمٌطق ةردث اشخػٍاىٓا

ة: -03 ٌجخٍع حطاورّي غيهٕ ٌصهخٔى راشهاء اىهمول أو  مؤثمر ق مَّ

 ٌَ ٍٗ ِّيًٓ.

 )ص٘اران(، ٗلال: )ٍْا أٌران أخ ٍْا ٌُرٌّ(. :أي ،ٌ ِّٕ أٌر أمْران: -04

 ٗلال: )أُا حدج أٌرك(. ،فٖ ِصْمٌخم ت أَمْرك:ثح -05
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 تكًهح يادج نغىَح
 

(22) 

 ظَدث

 

٦ة كرد ٨٦ ٬ؾا ا٣ضؾر ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٩عٮ قجٕح كٔنػؿٱ٨ ٦ػؽػٺن 

٨َّ٧ ٩عٮ ػ٧كح كزٺزٲ٨ ٦ٕ٪ٯ ٌى  ك٦٪٭ة: ،دذ

ؽىث َظَدث: - . ظى ٝٓى : كى  اٵ٦ؿي

جىؿ.٩ٞٲي ا٣ٞؽٱ٥ اىعدٗر: -  ، ا٣ضؽٱؽ، ا٣ؼى

 ٦ؿ ا٣عةدث ا٧٣٪١ؿ.٪ةز٣ح، اٵمج٫ ا٣ اىَعَدث: -

٨ٌ ا٣نةب. : ُّٰ ا٣كِّ  ا٣ٛذ

ٍَُعدَّث: - ٥ اى ٤ٍ٭ى    .ا٣ىةدؽ ا٧٣ي

 .ا٣عك٨ ا٣عؽٱر اىَعِدث:و اىَعُدُث  -

 اثذؽأ ا٣نٰء كاثذؽ٫ٔ. ز٩ٯ.. أَْظَدث: -

ٍُعةدَزح: - ٲٍٙ. اى  ًصٺء ا٣كَّ

ؿ ا٣ك٪ح. األظداث: -  اٵ٦ُةر ا٣عةدزح أكَّ

ٍُْعِدث: -  ؽ ك٩عٮ٬ة.ا٣عؽٱسح ا٣٪ذةاش ٨٦ ا٣٪ِّٲة اى

 ك٤٠٭ة ٧٦ة ٠ةف ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ضذ٧ٓ ٰٚ ٔىؿ٬ة.

كٝػػؽ اقػػذؽر٠خ ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة ٧٦س٤ػػح ثػػة٧٣ٕض٥ ا١٣جٲػػؿ 

٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة، ٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ث٤٘خ از٪ٲ٨ كزٺزػٲ٨ ٦ػؽػٺن دٌػ٧َّ٪خ ٩عػٮ 

 ك٦٪٭ة: ،از٪ٲ٨ كػ٧كٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٣ذ٤جٲح ٦ة ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٧٣ٕةوؿ
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، ٠ةَظَدث - ؽَّ  ف ثٕؽ أف ٥٣ ٱ٨١.: صى

ى٧ى٫.فالُةً  َث ظةدَ -  : ٠ة٣

٤ى٭ة ظؽٱسح.ظدَّث = ظدَّث وشةاو اإلُذةج - ٕى  : ص

 : ا٧٣٪ةٝنةت كدجةدؿ اٳراء.اىٍعةدَزةت -

ٍُْعِدث - د ٰٚ اٵدب كا٥٤ٕ٣ كا٨ٛ٣.اى  : ا٧٣ضؽِّ

ؾظذرَٗ ٌذدخالً ٗلذذرح إتذةفذٓة إىذٕ اىٍؿضذً اىؿرثذٖ ُعذٔ  أن زٍح إال

 اىٍعدَّثح وْٖ:

ر ا َظذذدَّث: -1 ػػٮَّ دقَى ػػٮَّ ٣ػػ٫ كصى ؽَّ ٔى ػػؽَّث ٦٪ػػة٬ش  ،٣نػػٰء أك  ٱٞػػةؿ: )ظى

اؿ(.كا٧٣ىػػؽر ٦٪ػػ٫  ػػؽَّث ثػػؿا٦ش ا٣عةقػػٮب أك ا٣ضٮَّ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥، ظى

ػؽَّث(، )دعؽٱر( كاق٥ ا٣ٛةٔػ٢ )٦عػؽِّث( كاقػ٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ  )٦يعى

.٨ ر كا٧٣عكَّ ُىٮَّ  ك٬ٮ ا٧٣ي

 ٱٞةؿ: )وؽر ظؽٱسةن ٦ٕض٥ ٤٣ؿٱةًٲةت(. ،٦٪ؾ أ٦ؽو ٝؿٱت ظدٗسةً: -1

ٞىؽا٦ح، ا٧٣ٕةوؿة.٩ٞٲي ا اىَعَدازح: -3 ٣ 

َظدازح: -4 ٞىؽا٦ح، كاٷٔؿاض ٧ٔة ٬ٮ صؽٱؽ ٨٦ اٵ١ٚةر. اىالَّ  ا٣

ا٣٪ْؿٱػةت اٵدثٲػح كا٣ٛ٪ٲػح ا٣ذػٰ دضػةكزت ٩ْؿٱػةت  ٌة ثؿد اىعَدازح: -5

 ا٣عؽازح، كأ٤َٞخ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح ا١ٛ٣ؿٱح ثٕؽ ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٩ٲح.

 ٗٲؿ ٝٲةس.٩كجح إ٣ٯ ا٣عؽازح، أك ٦ىؽر و٪ةٰٔ ٦٪٭ة، ٤ٔٯ  اىَعدازَّٔٗح: -6

7- : ّٖ ٦ػ٨ ٱيػٍؤ٨٦ ثة٣عؿ٠ػةت كاٵ١ٚػةر ا٣ضؽٱػؽة ا٣ؿا٦ٲػح إ٣ػٯ  اىَعداز

 اٷوٺح كا٣ذُٮٱؿ إ٣ٯ اٵ٢ٌٚ.

َـ٨٦ّ ا٣ٺظٜ ٤٣ٕىٮر ا٣ٮقُٯ، كٱعػٌؽد ثػؽؤق  اىَؿْػر اىعدٗر: -8 ا٣

 .(ـ1453ثٛذط ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲح ) - ٗة٣جةن  -

 ٱٞػةؿ: )ٱ٪ذْػؿ ،ة ٠ػةف أـ قػ٤جٲ ةاٵ٦ؿ ا٣ؾم كٝػٓ، إٱضةثٲ ػ اىَعَدث: -9
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ٛػ٢. ًَ ٱٞػةؿ: )٠ػةف ٚٞػؽ ك ا٣ـكصةف ظؽزةن قٕٲؽان( ٱٕ٪ٮف ث٫ كٹدة 

زةن ٦ؤ٧٣ةن(.  ا٣نةب ظؽى

ىزىػؿو قػ٤جٰ ٗة٣جػةن، ٠ةوػُؽاـ أك ا٩٭ػؽاـ أك  اىعةِدث: -11 أ٦ؿه كٝػٓ ذك أ

٦ٮت.. ٱٞةؿ: )ظةًدث ٦ؿكر(، أك )ظةًدث ا٩ذعةر..( كا٣عةدث ٰٚ 

 كٹ ٱكػذ٢٧ٕ ا٧٣ٕةوػؿكف .ا٧٣ٕةص٥ ٬ٮ ا٣٪ةاجح ٨٦ ٩ٮااػت ا٣ػؽ٬ؿ

 ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ىٲجح ٠جٲؿة.

ْعَدزٔن: -11 ٍُ ا٧٣يٕةوؿكف. كذ٠ؿ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ أف ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨  اى

ا٣نٕؿاء ٥٬ ا٣ؾٱ٨ كا٠جٮا ٔىؿ ا٣٪٭ٌح ا٣عؽٱسح ٦ٓ ثؽاٱػح ا٣٪ىػٙ 

ةد. ك٩ػؿل أٹ دٞٲَّػؽ  َّٞ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٦س٢ مٮٰٝ كا٣ٕ

ٵف ا٣عؽازػػح وػػٛح ا٧٣عػػؽزٲ٨ ثٕىػػؿ ٦ٕػػٲ٨َّ، ثػػ٢ ثة٧٣ٕةوػػؿة، 

 كا٧٣ٕةوؿة ٩كجٲَّذةف.

ٍُعةدَزح اىٓةدف٘ح: -11  دجةدؿ ا١٣ٺـ ٔجؿ ا٣٭ةدٙ. اى

 ا٧٣يٛةكًةت ثٲ٨ َؿٚٲ٨ ظٮؿ أ٦ؿ. اىٍعةدَزةت: -13

14- : ّٖ دث اىرشٍ ذَعِّ ٍُ ؿ ثػةٷدٹء ثذىػؿٱعةت أك  اى ا٣نػؼه ا٧٣ؼػٮَّ

 ٩ٲةثحن ٨ٔ ص٭ح ظ١ٮ٦ٲح أك ٬ٲبح قٲةقٲح أك ٦ؤقكح ٠جػؿل. ،ثٲة٩ةتو 

(.كٱٞةؿ ٫٣ أٱٌةن: )ا ٌٰ ٜ ا٣ؿٍَّق٧ ًَ  ٣٪ة

ةؾح: -15 ا٣ؼجػؿ ا٧٣ذػؽاكؿ ا٧٣٪ذنػؿ ثػٲ٨ ا٣٪ػةس ٚػٰ كٝػخ  ظدٗر اىصَّ

ٮف ٤ٔٲ٫. ٱٞةؿ: )وةر ا٣٭جٮط ٤ٔٯ ا٧ٞ٣ؿ  ِّٞ٤ ٕى كاظؽ، ٱى٤ٍ٭ضٮف ث٫ كٱي

 ظؽٱر ا٣كةٔح(.

ْنجةن: -16 ،  ظدٗر اىرُّ ٝٓى اٵػجةر ا٣ذٰ ٱذ٪ة٤ٝ٭ة ا٣٪ةس ظٮؿ أ٦ؿ ص٤ٲ٢ كى

 ٰٚ ز٦٪٭ة(. ٱٞةؿ: )٠ة٩خ ١٩جح ٤ٚكُٲ٨ ظؽٱر ا٣ؿ٠ُّجةف

، ثذ٤ٟ ا٣٪٧ٕػحاٗذ٪ٯ ٨٦ أ٦ؽو ٝؿٱت، ٚأقةء ا٣ذىؿُّؼ  ٦ى٨ً  ظدٗر اىِّؿٍح: -17

 ٧ٕح(.ؾق ا٣ؽٹ٣ح ثٕجةرة )٦يٍعؽىث ا٣٪ِّ كذ٠ؿت ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح ٬
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ا١٧٣ةف ا٣ؾم كٕٝخ ٚٲ٫ اٵظؽاث، ٱٞةؿ: )٩٪٢ٞ  ٌَْصَرح األظداث: -18

كٱٞػةؿ أٱٌػةن:  ا٧٣نػة٬ؽ ٦ػ٨ ٦كػؿح اٵظػؽاث(.ك إ٣ٲ٥١ اٵػجةر

ٕى٤٧ٲَّةت(.)٦ى   ٍكؿىح ا٣ضؿٱ٧ح، ك٦ىٍكؿىح ا٣

ص٧ٓ )إظؽازٲح(، ك٬ػٰ ٦ٮٝػٓ ١٦ػةف أك ٩ُٞػح ٤ٔػٯ  اإلظداز٘ةت: -19

 .ا١٣ؿة اٵرًٲح، ٦عؽَّدان ثعكت درصةت ا٣ُٮؿ كا٣ٕؿض كأصـاا٭ػة

د  د ا٣ضٲل إظؽازٲةت ٦ؼةزف أق٤عح ا٣ٕػؽٌك(، أك )ظػؽَّ ٱٞةؿ: )ظؽَّ

 ا٧ٞ٣ؿ ا٣ى٪ةٰٔ إظؽازٲةت ٦ٮٝٓ قٞٮط ا٣ُةاؿة(. 

كػػح ٌٝػػةاٲح دؿثٮٱػػح ٦٭٧ذ٭ػػة إوػػٺح  ظ٘ح أَْظذذداث:إغذذال -11 ٦ؤقَّ

ا٣ضة٩عٲ٨ ٨٦ ا٣ٛذٲػةف دكف ا٣كػ٨ ا٣ٞة٩ٮ٩ٲػح، كذ٣ػٟ ثذ٤ٕػٲ٧٭٥ أك 

 دؽرٱج٭٥ ٤ٔٯ ظؿٚحو ٷٔةدة دأ٬ٲ٤٭٥ ٤٣عٲةة ا٣ٕة٦ح.

*   *   * 

 

 تكًهح يادج نغىَح
 

(21) 

 وَغو

 

ىٍوػ٢ه كاظػؽ»صةء ٰٚ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح ٹث٨ ٚةرس:  ، ا٣ٮاك كا٣ىةد كا٣ػٺـ أ

 «.ٱؽؿُّ ٤ٔٯ ٥ًِّ مٰء إ٣ٯ آػؿ ظذٯ ٱ٫ٞ٤ٕ

َّٕجخ ٦٪ػ٫ ٔنػؿات ا٧٣ػؽاػ٢ كا٧٣ٕػة٩ٰ،  ك٨١٣ ٬ؾا اٵو٢ ا٣ٮاظػؽ دنػ

 كوةر ثٌٕ٭ة ٨٦ أ٠سؿ ا٧٤١٣ةت دؽاكٹن ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر.

ٛى٢ ٦ٕض٥ دةج ا٣ٕؿكس ٧٩ٮذصةن ٧٤٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ( أرثٕػح 44ث٪عػٮ ) ظى
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ة ٠ةف ٱ٤جٰ ظةصػح ا٣ٞػؽ٦ةء ٦ػ٨ كأرثٕٲ٨ ٦ؽػٺن، دذ٨َّ٧ٌ ٩عٮ قذٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٧٦َّ 

 ٬ؾق ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح، ك٦٪٭ة:

يَّ - ٫٤.وَغَو اىظٖءَ ثةىظِٖء... ووغَّ  : ٵى٦ى٫، ك٬ٮ ًؽ ٚىىى

٘ى٫ كا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫َوَغو اىظٖءَ وإىّ٘ وغٔالً  - : ث٤ى
(1)

. 

ٍٔٮل ا٣ضة٤٬ٲح، ٠ٞٮ٫٣وَغوَ  - ى  :: دٔة دى ى ٱة٣  .ٞؿٱل..ذ٧ٲ٥ أك ٱة٣

. ،ة: ا٧٣ؿأة دى٢ مٕؿ٬ة ثنٕؿ ٗٲؿ٬اىٔاِغيح - ٌٰ  ا٣ج٘

 : ا٧٣ٛةو٢.األوغةل -

ةل -  ٢ كا٣ذؽثٲؿ.ٲ: ا١٣سٲؿ ا٣عً كعَّةع َوغَّ

ِْٔغو - ٍَ ًٞؽ ا٣عج٢.اى ٍٕ  : ٦ى

ًٍٛى٢.  : ا٧٣ى

 : ا٧٣ىٍٮت.

ٍٚٞح ٰٚ ا٣كٛؿ.اىِٔغ٘يح -  : ا٣ؿُّ

 : اٵرض ا٣ٮاقٕح ا٣جٕٲؽة.

ىث٨ٍُ.  : ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ ك٣ؽت ٔنؿة أ

ٲٙ.  : ا٣كَّ

 : اٵىٍو٢.اىَ٘أْغٔل -

ٍُٔدَِػيح - ا٣ذٰ دى٢ إ٣ٯ ا٣ٕؽك، ٰٚ ٣٘ػح ٝػؿٱل، كٚػٰ ٗٲؿ٬ػة : ا٣٪ج٢ اى

ذَّى٤ح(.  )ا٧٣ي

 ،٧٩ٮذصةن ٧٤٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسػح كرد ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة،كٝؽ أ

( ػ٧كػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ، كثٌٕػ٭ة 51( زٺزح كزٺزٲ٨ ٦ؽػٺن، د٥ٌ ٩عٮ )٩33عٮ )

 ا٧٣ٕةوؿة كا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح، ك٦٪٭ة:٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ٨٦ ا٤٣٘ح 

                                                 

٫٤( ث٧ٕ٪ٯ: ث٫٘٤، كٱؿل أف ا٣ىعٲط  (1) وى ُِّئ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥: )كى كٰٚ ٬ؾا رد  ٤ٔٯ ٨٦ ٠ةف ٱؼ

٤ى٫( ا٧٣ذٕؽم ٱٕ٪ٰ: أُٔةق ٦ةٹن ك٩عٮق ٚعٍكت. وى  ٬ٮ )كو٢ إ٣ٲ٫(، ٵف )كى
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 ٤َّٯ.: دٔة كوى وَغو َوْغالً  -

و اىظٖء ثةىظٖء - ٍو٫٤ً.َوغَّ  : أ٠ٍسىؿ ٨٦ كى

ُةق ٦ى٨ٍ أدَّل ٦ةٹن ك٩عٮق إ٣ٯ ٗٲؿق.اإلٗػةل - ٍ  ٱٕي  : ػ

الت - َٔغِّ ٍُ  : اٵصكةـ ا٣ذٰ د٪ذ٢ٞ ػٺ٣٭ة ا١٣٭ؿثةاٲح.اى

 : ٨٦ ٱؽػ٢ كٱؼؿج ٦ٓ آػؿ، ٹ ٱ١ةد ٱٛةر٫ٝ.اىٔغ٘و -

ك٨١٣ ا٣ذؽاكؿ ا٤٣٘ٮم ػٺؿ ٩ىٙ ٝػؿف ثٕػؽ َجةٔػح ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ 

 ،أدػ٢ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧٤٠ةت ٠سٲؿة ث٤٘خ أ٠سؿ ٨٦ ػ٧كح كٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن 

ٍؾ٩ة ٦٪٭ة. ىػى ٭ة ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ٝٲ٧ِّح أ ٌى  ذ٠ؿىٍت ثٕ

 واىٍداخو اىضدٗدة اىٍلذرظح ْٖ:

ػ٢ وَغو ثّ األٌر إىٕ نذا -1 : أدَّل ث٫ إ٣ٲ٫ كد٧ةدل ٚٲ٫، ٱٞةؿ: )كىوى

 ث٫ اٵ٦ٍؿي إ٣ٯ أف ٱؿد١ت صؿٱ٧ح(.

ُىؿ.األٌةن أو طةظئ األٌةن َوَغو إىٕ ثَرِّ  -1  : ٩ضة ٨٦ ا٣ؼ

ٔي٥ً٤ ا٧٣يؿاد ٦٪٭٧ة.َوَغيخ اىرشةىح -3 حو، ك ٮؿو أك ٦ي٧ةرىقى  : ٚيً٭٥ ٧ٌ٦ٮفٝ 

يّ: -4 قةر ٦ٕػ٫ كراٚٞػ٫ إ٣ػٯ ظٲػر ٱٞىػؽ،  أَْوَغيّ إىٕ نذا َوَوغَّ

٤ٍخ ًٲٰٛ إ٣ٯ ا٧٣ُةر(.  ٱٞةؿ: )أكوى

: ٩ضط ٰٚ إٚ٭ةـ ٧ٌ٦ٮف ػُةب أك ٠ٺـ ٦ؿق٢ أَْوَغو اىرِّشةىح -5

 ٣ٯ ص٭ح ٦ٕٲَّ٪ح.إ

يّ -6  : أ٩٭ةق إ٣ٯ وةظج٫ كأث٫٘٤ إٱةق.أَْوغو اىظٖء وَوغَّ

 : ػةَج٫ ثٮاقُح ا٣٭ةدٙ.ادَّػو ثفالنٍ  -7

 : ا٣ذىٞة ٦ذضةًكرىٱ٨ٍ.ادَّػو اىجِةء ثةىجِةء -8

ذذو اىهٓرثذذةء أو اىٍذذةء وُعٍْٔذذة -9 ٗىػػؾَّل ٦٪ُٞػػح أك َوغَّ د ك : زكَّ

ٞػػةؿ: ص٭ػػةزان ثة٣ُةٝػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح، أك ث٧ٲػػةق ا٣نػػؿب كا٣ػػؿَّم، ٱ

٤خ ا٣ؽك٣ح ا١٣٭ؿثةء إ٣ٯ أثٕؽ ٝؿٱح(.  )كىوَّ
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ٍَو -11 ٔاَغو اىَؿ ٰ ا٧٣نؿكع ٣ٲ٢ ٩٭ةر(.د ، ٱٞةؿ: )دٮاو٢ ا٢٧ٕ٣ ٚ ٓى  : دذةث

جٍػؿ دٔاَغو -11 ٔى : ادَّىػ٢ ثػةٳػؿٱ٨ ثٮاقػُح ا٣٭ػةدٙ أك ا٣جؿٱػؽ أك 

 ا٣نةث١ح. ك٦ىؽرق )ا٣ذَّٮاو٢(.

: َؿااػػٜ اٹدىػػةؿ ثػػٲ٨ وشذذةاو اىذٔاغذذو االصذٍذذةؾٖ أو وشذذةاعّ -11

 ،ٔىجٍػػؿ ا٣نػػةث١ح ثةقػػذؼؽاـ ثػػؿا٦ش ادىػػةٹت دٞة٩ٲػػح ٔة٧٣ٲػػحا٣٪ػػةس 

 ٠ة٣ٮاص٭ةت )ٚكجٮؾ( كا٣ذ٘ؿٱؽات )دٮٱذؿ( كا٣ٮق٧ةت )٬ىٍنػذةغ(..

 ٱٞةؿ: )ظؿ٠َّخ كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ ا٣ض٧ة٬ٲؿ(.

ػ٤ُح، ٱٞػةؿ: )٬ػٮ اىٔاِغو -13 : ا٣٪َّةٚؾ ذك ا٣ٕٺٝػةت ثأوػعةب ا٣كُّ

 رص٢ كاًو٢(.

صـء إ٣ػٯ آػػؿ ٚػٰ ا٧٣عػؿِّؾ،  : ص٭ةز ٱ٪٢ٞ ا٣عؿ٠ح ٨٦اىٔاِغو -14

ػ٪َّ٪ةت كٱكػ٧ٲ٫ ثٌٕػ٭٥ )ا٣ٛةوػ٢ كاوػ٢(،  ثُؿٱٞح دٕنٲٜ ٦يكى

 ٵ٫٩ ٱيٮًو٢ ا٣عؿ٠ح كٱٛى٤٭ة ثعكت ا٣عةصح.

َّٞٲٍخي ٦٪٫ ادِّىةٹن(.االدِّػةل -15  : ٦عةدزح ٬ةدٛٲح ثٲ٨ مؼىٲ٨، ٱٞةؿ: )د٤

 : ا٤٣ٞةء أك ا٣ذعةدث كص٭ةن ٣ٮص٫، ٨٦ دكف كقٲٍ.االدػةل اىٍجةَطر -16

ْغواإلٗػةل  -17 َٔ  : كزٲٞح دسجخ أداء ٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ.واى

: كزٲٞح دسجػخ كدٱٕػحن ٦ة٣ٲػح ٔ٪ػؽ مػؼه، ٱذٮصػت َوْغو أٌةُح -18

٪ىؽ أ٦ة٩ح. ك٬ػٰ  ٤ٔٲ٫ أداؤ٬ة ٔ٪ؽ ا٤ُ٣ت ٦جةمؿة. كٱٞةؿ أٱٌةن: قى

 دؼذ٤ٙ ٨ٔ ا٣ؽَّٱ٨ ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح. 

ٍُِٔغو -19  : ٦ٕؽف ٝةث٢ ٣٪٢ٞ ا٣عؿارة أك ا١٣٭ؿثةء.ٌُِٔغو ٌَْؿِدنٌ =  اى

ٲَّح ٢ٞ٩ ا٣عؿارة أك ا١٣٭ؿثةء، د٧ذةز ث٭ة ٠سٲؿ ٦ػ٨ اإلٗػةى٘ح -11 : ػةوِّ

 ا٧٣ٕةدف كاٵصكةـ.

11-  ّٖ ُغٔى ُٔ : ٦ػ٨ ٱذٞػؿَّب إ٣ػٯ اٳػػؿٱ٨ كٱػؽا٬٪٭٥، ٣ٲىػ٢ إ٣ػٯ اى

 ٗةٱةد٫ ثأم كقٲ٤ح ٠ة٩خ.
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ُٔغٔىَّ٘ح -11 ٓي كظة٣ػحي ٦ػ٨ ٱذٞػؿَّب إ٣ػٯ اٳػػؿٱ٨ كٱػؽا٬٪٭٥ اى جٍػ َى  :

 ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٗةٱةد٫ ثأم كقٲ٤ح ٠ة٩خ.

13-  ٍُ ٲٍؿ ظةٚٺت  : ٦كةٚح ٦ةٔاَغيحاى ٍِّ قى ٲ٨ٍ ٨٦ ٦ٮاٝٙ ػ ٛى ثٲ٨ ٦ٮٝ

٤ىذةف(.  ا٣٪٢ٞ ا٣ٕةـ. ٱٞةؿ: )ثٲ٨ ا٣ٮزارة كا٣ضة٦ٕح ٦ٮاوى

ٍُٔاغالت -14 َيؿيؽ ا٣٪٢ٞ ككقةا٫ُ كد٪ْٲ٫٧ ثٲ٨ ا٧٣ؽف كا٣ج٤ػؽات،اى  : 

ٍٕؿض ٦يؤى٦َّ٪ح(.  أك ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٩ٛك٭ة. ٱٞةؿ: )ا٧٣ٮاوٺت إ٣ٯ ا٧٣ى

بح ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ا٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٧٣يٮ٠ىػ٢ ا٣٭ٲ وزارة اىٍٔاغالت: -15

إ٣ٲ٭ة د٪ْػٲ٥ مػؤكف ٩ٞػ٢ اٵمػؼةص كا٣جٌػةآ ثإ٩نػةء َػؿؽ 

ا٧٣ػػػؿكر ك٦كػػػذ٤ـ٦ةد٭ة، كاٷمػػػؿاؼ ٤ٔػػػٯ كقػػػةاٍ ا٣٪ٞػػػ٢ 

 كا٧٣ؿ٠جةت. كدك٧ٯ ٰٚ ثٕي ا٣ؽكؿ )كزارة ا٣٪٢ٞ(.

: ا٧٣عةدزةت كا٧٣ؿاقٺت ٔجؿ ا٣٭ٮادػٙ ا٣سةثذػح أك االدِّػةالت -16

 :كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٭ة١٣ذؿك٩ٰ ٔجؿ ا٣نةث١ح. ا٣ضٮا٣ح، أك ا٣جؿٱؽ اٷ

 قٺؾ.: ك٬ٰ ا٣ذٰ دذ٥ ٔجؿ اٵاىصيهّ٘ح االدِّػةالت 

 ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ دػػذ٥ ٔجػػؿ ا٣ٌٛػػةءاىالشذذيه٘ح االدِّػذذةالت : ،

 دات ا١٣٭ؿَٲكٲح.ثٮاقُح ا٧٣ٮصةت أك ا٣ذؿدُّ

: ا٣٭ٲبح ا٣ذ٪ٛٲؾٱػح ا٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٧٣ٮ٠ىػ٢ االدِّػةالت وزارة -17

دِّىةٹت ٔجؿ ا٣ؼُٮط ا٣٭ةدٛٲػح ا٣كػ١٤ٲح إ٣ٲ٭ة د٪ْٲ٥ مؤكف اٹ

ق١٤ٲح كا٣نةث١ح.  كا٣ٺَّ

ػػح دضةرٱػػح دٞ٪ٲَّػػح، دػػٮِّٚؿ ػػػؽ٦ةت ادػذذةالت طذذرنح -18 : ٦ؤقكَّ

 اٹدىةٹت ا٣ك١٤ٲح كا٣ٺق١٤ٲح، كٔجؿ ا٣نةث١ح.

و ٌَُلعَّؽ -19 َٔغَّ ؿًػ٫ ث٧ػـٱش ٦ػ٨ ا٣ؼجػر ٌُ : ٨٦ ٱعك٨ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯٗ 

٣ٞؽ٦ةء ٠ة٩ٮا ٱ٤ُٞٮف كقجٜ أف ا .كا٣ؽ٬ةء كا٣ؼجؿة، ك٬ٮ دٕجٲؿ ٦ضةزم

ٰ دةج ا٣ٕؿكس. َُّةع( ٧٠ة ٚ ى ةؿٝ   ٤ٔٯ ا١٣سٲؿ ا٣عٲى٢ كا٣ذؽثٲؿ: )كىوَّ




