(املرفق)
إيضاح البنذ الثامن :الخصىٍذ على جشخُص الخعامالث بين الؽشهت و الؽشهت الععىدًت لخمىٍل املعاهً "ظهل" للعام اللادم مع العلم اهه
ً
جذخل الؽشهت في معامالث مع الؽشهت الععىدًت لخمىٍل املعاهً "ظهل" في ظُاق ألاعماٌ العادًت .وحعخبر ؼشهت "ظهل" طشفا را عالكت،
حُث جمخلً داس ألاسوان حصت في "ظهل" جبلغ وعبتها  651حعادٌ كُمت  03ملُىن ظهم مً أصل  033ملُىن مً ألاظهم الصادسة .وٍظم
مجلغ إداسة الؽشهت الععىدًت لخمىٍل املعاهً "ظهل"أعظاء مً مجلغ إداسة داس ألاسوان وهم :ظعادة ألاظخار ًىظف عبذهللا الؽالػ،
وظعادة ألاظخار هزلىٌ صالح الهزلىٌ ،وظعادة ألاظخار عبذاللطُف عبذهللا الؽالػ ،و ظعادة الذهخىس عبذ الشحمً حمذ الحشوان.
وباليعبت لطبُعت هزه املعامالث ،فهي جمىٍل لعمالء ؼشهت داس ألاسوان لؽشاء معاهًً .
وبىاء على سغبت العمُلً ،خم اخخُاس "ظهل" هممىٌ
لؽشاء املعاهً .وخالٌ عام 0352م لم ًىً هىالً حعامالث مع ؼشهت ظهل ،وال ًىجذ أي سصُذ كائم أو معخحم لذي رلً الطشف أو له.
إيضاح البنذ التاسع:الخصىٍذ على جشخُص الخعامالث بين الؽشهت و ؼشهت جطىٍش خضام العلاسٍت للعام اللادم مع العلم اهه ؼشهت جطىٍش
خضام العلاسٍت هي طشف رو عالكت ،حُث جمخلً داس ألاسوان فيها ما وعبخه  615بعذد حصص ًبلغ  0351155215مً إجمالي عذد الحصص
ً
البالغ  .1553045304وٍظم مجلغ مذًشي ؼشهت جطىٍش خضام أعظاء مً مجلغ إداسة ؼشهت داس ألاسوان أًظا و هم ظعادة ألاظخار
عبذاللطُف عبذهللا الؽالػ و ظعادة الذهخىس عبذ الشحمً حمذ الحشوان .طلبذ إداسة ؼشهت جطىٍش خضام العلاسٍت اظدثماس سصُذ الىلذ
الضائذ لذيها مع داس ألاسوان بشبح سمضي (فى بذاًت عام 0352م  ،بلغ الشصُذ الافخخاحي  555501ملُىن سٍاٌ ظعىدي) ،على أن ًيىن سحب
العائذ جحذ الطلب لخىفير احخُاجاتها لخمىٍل سأط املاٌ العامل .خالٌ العام 0352م ،أعادث الؽشهت ظذاد مبلغ وكذسه  5550ملُىن سٍاٌ
ً
ظعىدي مً هزه املبالغ املذفىعت ملذما ،باإلطافت إلى عائذ وكذسه  3505ملُىن سٍاٌ ظعىدي للمخطلباث الدؽغُلُت .وبزلً أصبح الشصُذ
الخخامي املعخحم لهزا الطشف ري العالكت بخاسٍخ  05دٌعمبر 0352م مبلغ وكذسه  550502ملُىن سٍاٌ ظعىدي.
إيضاح البنذ العاشر :الخصىٍذ على جشخُص الخعامالث بين الؽشهت و بىً الخير للعام اللادم مع العلم ان بىً الخير هى طشف رو عالكت
وهىان أعظاء في مجلغ إداسجه مً أعظاء مجلغ إداسة داس ألاسوان وهم :ظعادة ألاظخار ًىظف عبذهللا الؽالػ ،و ظعادة ألاظخار هزلىٌ
صالح الهزلىٌ (حتى  50ماًى 0352م) ،و ظعادة ألاظخار ماجذ عبذالشحمً اللاظم ،و ظعادة ألاظخار عبذاللطُف عبذهللا الؽالػ .ولفذ
الؽشهت بىً الخير بخلذًم الاظدؽاساث املالُت العامت في صفلت معُىت في ظىق املاٌ بحُث جيىن مخىافلت مع الؽشَعت إلاظالمُت والذعم
إلاداسي إلصذاس الصيىن الذولُت .خالٌ عام 0352م لم جخىبذ الؽشهت أحعاب أومصشوفاث باظخثىاء الشصُذ الافخخاحي البالغ  533الف سٍاٌ
ظعىدي ،وهى ما جبلى مً املبلغ املذفىع في وكذ ظابم أو الزي ظِخم دفعه /حعىٍخه خالٌ عام 0353م.
إيضاح البنذ الحادي عشر:الخصىٍذ على جشخُص الخعامالث بين الؽشهت و الخير وابِخاٌ للعام اللادم مع العلم اهه حعذ ؼشهت الخير
وابِخاٌ مً ألاطشاف راث العالكت حُث جمخلً داس ألاسوان حصت  605فيها حعادٌ كُمت  5350335333ظهم مً إجمالي عذد ألاظهم الصادسة
والبالغ  03ملُىن ظهم .هىان أعظاء في مجلغ إداسة الخير وابِخاٌ مً بين أعظاء مجلغ إداسة داس ألاسوان وهم :ظعادة ألاظخار ًىظف
عبذهللا الؽالػ و ظعادة ألاظخار هزلىٌ صالح الهزلىٌ و ظعادة ألاظخار عبذاللطُف عبذهللا الؽالػ .جلىم الخير وابِخاٌ بخلذًم
الاظدؽاساث املالُت العامت وجمثُل وجلذًم املعدىذاث هُابت عً داس ألاسوان لهُئت العىق املالُت وجذاوٌ والهُئاث اللاهىهُت ألاخشي ،ومشاجعت
ألامىس الخاصت بالخىافم مع الؽشَعت إلاظالمُت وجلذًم الذعم إلاداسي إلصذاس الصيىن الذولُت املصذسة ،وإلاغالق الجضئي املبىش إلصذاس
الؽشهت مً الصيىن وجأجير العلاساث مباؼشة ومً الباطً .خالٌ عام 0352م لم جخىبذ الؽشهت أي أحعاب أومصشوفاث وال ًىجذ سصُذ
معخحم ًيبغي دفعه أو حعىٍذ

ششًد دبس بألسًةٕ ُِسط٣ٞش بُؼوةس١
ٓذسغد ششًد ٓغةٔٛد
بُ٘ظةّ بألعةع٢
(اٌثاب األوي)
ذأضُص اٌشروح
اٌّادج األوًٌ :اٌرأضُص
زؤعغر ؽحوة ألؾٌةّ ٛزب بُ٘ظةّ ٗٝظةّ بُششًةذ ُٞٝبئؿ ٚششًد ٓغةٔٛد عؼٞد٣د ٓذسغد ٝكن بألؾٌةّ بُسةُ٤د:
اٌّادج اٌثأُح :اضُ اٌشروح
ششًد دبس بألسًةٕ ُِسط٣ٞش بُؼوةس( ١ششًد ٓغةٔٛد ٓذسغد).
اٌّادج اٌثاٌثح :أغراض اٌشروح
إ بألؿشبع بُسًٗٞ ٢ر بُششًد ألغِٜة :٢ٛ
 -1ادبسخ ٝزؤغ٤ش بُؼوةسبذ بًُِٔٔٞد أ ٝبُٔئغشخ بُغٌ٘٤د ٝؿ٤ش بُغٌ٘٤د .
 -2ششبء ٝزِٔي بُؼوةسبذ ٝبألسبػٝ ٢ج٤ؼٜة ُؿغةت بُششًد.
 -3ششبء بألسبػٝ ٢اهةٓد ٓحةٗ ٢ػِٜ٤ة ٝبعسطٔةسٛة جةُح٤غ أ ٝبإل٣ػةس ُظةُؽ بُششًد.
 -4بُٔوةٝالذ بُؼةٓد ُِٔحةٗ ٢بُغٌ٘٤د ٝبُسػةس٣د ٝبُغ٤ةؾ٤د (بإلٗشةء ٝبإلطالؼ ٝبُٜذّ ٝبُسشٓ.)ْ٤
 -5بعتتسطٔةس ٝزِٔتتي ٝادبسخ بُٔشبًتتض بُسشك٤ٜ٤تتد ٝبُٔ٘شتتاةذ بُش٣ةػتت٤د ٝبُغتت٤ةؾ٤د ٝبُل٘تتةدم ٝبُٔغسشتتل٤ةذ ٝبُٔشبًتتض بُطح٤تتد
ٝبُٔشبًض بُسػةس٣د ٝبُٔذٕ ٝبُٔشةس٣غ بُظ٘ةػ٤د.
 -6زػةسخ بُػِٔد ٝبُسػضئد جةُٔٞبد بُظؿ٤د ٝبُغحةًد ٝأدٝبذ بٌُٜشجةء ٝبُح٣ٞةذ ٞٓٝبد بُح٘ةء ٝبألدٝبذ بٌُٔسح٤تد ٝبُغت٤ةسبذ
جةُ٘وذ أ ٝبُسوغ٤ؾ.
ٝزٔةسط بُششًد أٗشطسٜة ٝكن بألٗظٔد بُٔسحؼد ٝجؼذ بُؿظ ٍٞػِ ٠بُسشبخ٤ض بُالصٓد ٖٓ بُػٜةذ بُٔخسظد (إ ٝغذذ).
اٌّادج اٌراتؼح :اٌّشاروح واٌرٍّه فٍ اٌشرواخ
٣ػٞص ُِششًد اٗشةء ششًةذ جٔلشدٛة ربذ ٓغئ٤ُٝد ٓؿذٝدخ أٓ ٝغةٔٛد ٓولِد ٝكوة ُ٘ظةّ بُششًةذًٔ .ة ٣ػٞص ُٜة إٔ زٔسِي
بألعٝ ْٜبُؿظض ك ٢ششًةذ أخش ٟهةئٔد أ ٝز٘ذٓع ٓؼٜةُٜٝ .ة ؾن بالشسشبى ٓغ بُـ٤ش ك ٢زؤع٤ظ بُششًةذ بُٔغةٔٛد أٝ
ربذ بُٔغئ٤ُٝد بُٔؿذٝدخ؛ ٝرُي جؼذ بعس٤لةء ٓة زسطِح ٚبألٗظٔد ٝبُسؼِٔ٤ةذ بُٔسحؼد كٛ ٢زب بُشؤًٕٔ .ة ٣ػٞص ُِششًد إٔ
زسظشف كٛ ٢ز ٙبألع ْٜأ ٝبُؿظض ػِ ٠أال ٣شَٔ رُي بُٞعةؽد ك ٢زذبُٜٝة.
اٌّادج اٌخاِطح :اٌّروس اٌرئُطٍ ٌٍشروح
٣وغ بُٔشًض بُشئ٤غُِ ٢ششًد كٓ ٢ذ٘٣د بُش٣ةع ٣ٝػٞص ُٔػِظ بإلدبسخ إٔ ٘٣شئ كشٝػة أٌٓ ٝةزث أ ٝز٤ًٞالذ دبخَ
بٌُِٔٔد بُؼشج٤د بُغؼٞد٣د أ ٝخةسغٜة.

اٌّادج اٌطادضحِ :ذج اٌشروح
ٓذخ بُششًد ( )99زغغ ٝزغؼ ٕٞع٘د ٓ٤الد٣د زحذأ ٖٓ زةس٣خ طذٝس هشبس ٓؼةُٝ ٢ص٣ش بُسػةسخ ٝبالعسطٔةس جبػالٕ
زؤع٤غٜة٣ٝ ،ػٞص دبئٔة ً اؽةُد ٛز ٙبُٔذخ جوشبس زظذس ٙبُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د هحَ بٗسٜةء أغِٜة جغ٘د ٝبؾذخ ػِ ٠بألهَ.
(اٌثاب اٌثأٍ)
رأش اٌّاي واألضهُ
اٌّادج اٌطاتؼح :رأش اٌّاي
ؾذد سأط ٓةٍ بُششًد جٔحِؾ ( )11,011,111,111ػششخ آالف ٝضٔةٕ ٓةئد ِٓ ٕٞ٤لاير عؼٞدٓ ١وغْ اُ٠
( )1,101,111,111أُق ٝضٔةٗ ٕٞ٤ِٓ ٖ٤ع ْٜبعٔٓ ٢سغة٣ٝد بُؤ٤د ،هٔ٤د ًَ ٜٓ٘ة ( )11ػششخ س٣ةالذ عؼٞدٝ ١غٔ٤ؼٜة
أع ْٜػةد٣د ٗوذ٣د.
اٌّادج اٌثإِح :االورراب فٍ األضهُ
زْ بالًسسةت كً ٢ةَٓ أع ْٜبُششًد بُحةُـد ( )1,101,111,111أُق ٝضٔةٗ ٕٞ٤ِٓ ٖ٤عٝ ْٜدكؼر هٔ٤سٜة ًةِٓد.
اٌّادج اٌراضؼح :األضهُ اٌّّرازج
٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د ُِششًد ،ؽحوة ً ُألعظ بُس ٢زؼؼٜة بُػٜد بُٔخسظد ،إٔ زظذس أعٜٔة ً ٓٔسةصخ أ ٝإٔ زوشس
ششبإٛة أ ٝزؿ َ٣ٞبألع ْٜبُؼةد٣د اُ ٠أعٔٓ ْٜسةصخ جٔة ال ٣سػةٝص ػششخ جةُٔةئد ( ٖٓ )%11سأط ٓةٍ بُششًد أ ٝزؿَ٣ٞ
بألع ْٜبُٔٔسةصخ اُ ٠ػةد٣دٝ ،ال زؼط ٢بألع ْٜبُٔٔسةصخ بُؿن ك ٢بُسظ٣ٞر ك ٢بُػٔؼ٤ةذ بُؼةٓد ُِٔغةٝ ،ٖ٤ٔٛزشزث ٛزٙ
بألع ْٜألطؿةجٜة بُؿن ك ٢بُؿظ ٍٞػِٗ ٠غحد أًطش ٖٓ أطؿةت بألع ْٜبُؼةد٣د ٖٓ بألسجةؼ بُظةك٤د ُِششًد جؼذ زػ٘٤ث
بالؾس٤ةؽ ٢بُ٘ظةٓ.٢
اٌّادج اٌؼاشرج :تُغ األضهُ غُر اٌّطرىفاج اٌمُّح
ِ٣سضّ بُٔغة ْٛجذكغ هٔ٤د بُغ ْٜك ٢بُٔٞبػ٤ذ بُٔؼ٘٤د ُزُيٝ ،ارب زخِق ػٖ بُٞكةء ك٤ٓ ٢ؼةد بالعسؿوةم ،غةص ُٔػِظ بإلدبسخ
جؼذ اجالؿ ٚجخطةت ٓغػَ ج٤غ بُغ ْٜك ٢بُٔضبد بُؼِ٘ ٢أ ٝعٞم بألٝسبم بُٔةُ٤د جؿغث بألؾٞبٍ ٝٝكوة ً ُِؼٞبجؾ بُس٢
زؿذدٛة بُػٜد بُٔخسظد.
ٝزغسٞك ٢بُششًد ٖٓ ؾظِ٤د بُح٤غ بُٔحةُؾ بُٔغسؿود ُٜة ٝزشد بُحةه ٢اُ ٠طةؾث بُغٝ .ْٜارب ُْ زٌق ؾظِ٤د بُح٤غ ُِٞكةء
جٜز ٙبُٔحةُؾ ،غةص ُِششًد إٔ زغسٞك ٢بُحةه ٖٓ ٢غٔ٤غ أٓٞبٍ بُٔغة.ْٛ
ٓٝغ رُي ٣ػٞص ُِٔغة ْٛبُٔسخِق ػٖ بُذكغ اُ ّٞ٣ ٠بُح٤غ دكغ بُؤ٤د بُٔغسؿود ػِٓ ٚ٤ؼةكة ً اُٜ٤ة بُٔظشٝكةذ بُس ٢أٗلوسٜة
بُششًد كٛ ٢زب بُشؤٕ.
ٝزِـ ٢بُششًد بُغ ْٜبُٔح٤غ ٝكوة ً ألؾٌةّ ٛز ٙبُٔةدخٝ ،زؼط ٢بُٔشسش ١عٜٔة ً غذ٣ذبً ٣ؿَٔ سهْ بُغ ْٜبُِٔـٝ ،٠زئشش ك٢
عػَ بألع ْٜجٞهٞع بُح٤غ ٓغ ج٤ةٕ بعْ بُٔةُي بُػذ٣ذ.

اٌّادج اٌحادَح ػشرج :األضهُ
زٌ ٕٞبألع ْٜبعٔ٤د ٝال ٣ػٞص إٔ زظذس جؤهَ ٖٓ هٔ٤سٜة بالعٔ٤د ٝاٗٔة ٣ػٞص إٔ زظذس جؤػِٛ ٖٓ ٠ز ٙبُؤ٤دٝ ،كٛ ٢زٙ
بُؿةُد بألخ٤شخ ٣ؼةف كشم بُؤ٤د ك ٢ج٘ذ ٓغسوَ ػٖٔ ؾوٞم بُٔغةٝ ٖ٤ٔٛال ٣ػٞص زٞص٣ؼٜة ًؤسجةؼ ػِ ٠بُٔغة.ٖ٤ٔٛ
ٝبُغ ْٜؿ٤ش هةجَ ُِسػضئد كٞٓ ٢بغٜد بُششًد ،كبرب ِٓي بُغ ْٜأشخةص ٓسؼذدٝ ٕٝغث ػِ ْٜ٤إٔ ٣خسةسٝب أؾذٞ٘٤ُ ْٛت
ػ٘ ْٜك ٢بعسؼٔةٍ بُؿوٞم بُٔسؼِود جةُغٛ ٌٕٞ٣ٝ ،ْٜئالء بألشخةص ٓغا ُٕٞٞجةُسؼةٖٓ ػٖ بالُسضبٓةذ بُ٘ةشاد ػٖ ٌِٓ٤د
بُغ.ْٜ
اٌّادج اٌثأُح ػشرج  :شراء اٌشروح ألضهّها وتُؼها وارذهأها:
٣ػٞص ُِششًد إٔ زشسش ١أعٜٜٔة أ ٝزشزٜٜ٘ة ٝكوة ً ألؾٌةّ بُشتش٣ؼد بإلعتالٓ٤د ٝبُؼتٞبجؾ بُست ٢زؼتؼٜة بُػٜتد بُٔخسظتدٝ ،ال
ٌ٣تتُ ٕٞألعتت ْٜبُستت ٢زشتتسشٜ٣ة بُشتتشًد أطتتٞبذ كتت ٢غٔؼ٤تتةذ بُٔغتتة٣ٝ .ٖ٤ٔٛػتتٞص ُِشتتشًد بُو٤تتةّ جشتتشبء أعتتٜٜٔة ُـتتشع
زخظ٤ظٜة ُٔٞظلٜ٤ة ػٖٔ جشٗةٓع أع ْٜبُٔٞظلٝٝ ٖ٤كوتة ً ُِؼتٞبجؾ بُظتةدسخ ػتٖ بُػٜتد بُٔخسظتد٣ٝ .ػتٞص أ٣ؼتة ً ُِشتشًد
ج٤غ أع ْٜبُخض٘٣د ػِٓ ٠شؾِد ٝبؾذخ أ ٝػذخ ٓشبؾَ ٝكوة ً ُِؼٞبجؾ بُس ٢زؼؼٜة بُػٜد بُٔخسظد.

اٌّادج اٌثاٌثح ػشرج :ذذاوي األضهُ
غٔ٤غ بألع ْٜهةجِد ُِسذبٝ ٍٝكوة ً ألؾٌةّ ٗظةّ بُغٞم بُٔةُ٤د ٝبُِٞبئؽ ٝبُوٞبػذ ٝبُسؼِٔ٤ةذ بُظةدسخ ػٖ بُػٜد بُٔخسظد.

اٌّادج اٌراتؼح ػشرج :زَادج رأش اٌّاي
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ً
ًةٓالٝ .ال ٣شسشؽ
ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د إٔ زوشس ص٣ةدخ سأط ٓةٍ بُششًد ،جششؽ إٔ  ٌٕٞ٣سأط بُٔةٍ هذ دكغ
إٔ  ٌٕٞ٣سأط بُٔةٍ هذ دكغ جؤًِٔ ٚارب ًةٕ بُػضء ؿ٤ش بُٔذكٞع ٖٓ سأط بُٔةٍ ٣ؼٞد اُ ٠أع ْٜطذسذ ٓوةجَ زؿَ٣ٞ
أدٝبذ د ٖ٣أ ٝطٌٞى زٔ٤ِ٣ٞد اُ ٠أع ُْٝ ْٜز٘س ٚجؼذ بُٔذخ بُٔوشسخ ُسؿِٜ٣ٞة اُ ٠أع.ْٜ
ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د ك ٢غٔ٤غ بألؾٞبٍ إٔ زخظض بألع ْٜبُٔظذسخ ػ٘ذ ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ أ ٝغضءبً ٜٓ٘ة
ُِؼةِٓ ٖ٤ك ٢بُششًد ٝبُششًةذ بُسةجؼد أ ٝجؼؼٜة ،أ ٝأ ٖٓ ١رُيٝ .ال ٣ػٞص ُِٔغةٔٓ ٖ٤ٔٛةسعد ؾن بأل٣ُٞٝد ػ٘ذ
اطذبس بُششًد ُألع ْٜبُٔخظظد ُِؼةِٓ.ٖ٤
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ُِٔغة ْٛبُٔةُي ُِغٝ ْٜهر طذٝس هشبس بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د جةُٔٞبكود ػِ ٠ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ بأل٣ُٞٝد ك٢
بالًسسةت جةألع ْٜبُػذ٣ذخ بُس ٢زظذس ٓوةجَ ؾظض ٗوذ٣د٣ٝ ،حِؾ ٛئالء جؤ٣ُٞٝس ْٜجةُ٘شش ك ٢غش٣ذخ ٤ٓٞ٣د أٝ
جٞعةؽد بُحش٣ذ بُٔغػَ ػٖ هشبس ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ ٝششٝؽ بالًسسةت ٓٝذزٝ ٚزةس٣خ جذب٣سٝ ٚبٗسٜةئ.ٚ
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٣ؿن ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د ٝهق بُؼَٔ جؿن بأل٣ُٞٝد ُِٔغة ٖ٤ٔٛك ٢بالًسسةت جض٣ةدخ سأط بُٔةٍ ٓوةجَ ؾظض
ٗوذ٣د أ ٝاػطةء بأل ٣ُٞٝد ُـ٤ش بُٔغة ٖ٤ٔٛك ٢بُؿةالذ بُس ٢زشبٛة ٓ٘ةعحد ُٔظِؿد بُششًد.
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٣ؿن ُِٔغة ْٛج٤غ ؾن بأل٣ُٞٝد أ ٝبُس٘ةصٍ ػ٘ ٚخالٍ بُٔذخ ٖٓ ٝهر طذٝس هشبس بُػٔؼ٤د بُؼةٓد جةُٔٞبكود ػِ ٠ص٣ةدخ
سأط بُٔةٍ اُ ٠آخش ُ ّٞ٣الًسسةت ك ٢بألع ْٜبُػذ٣ذخ بُٔشزحطد جٜز ٙبُؿوٞمٝ ،كوة ً ُِؼٞبجؾ بُس ٢زؼؼٜة بُػٜد
بُٔخسظد.
ٓغ ٓشبػةخ ٓة ٝسد ك ٢بُلوشخ ( )4أػال ،ٙزٞصع بألع ْٜبُػذ٣ذخ ػَِ ٠ؾ ََِٔد ؾوٞم بأل٣ُٞٝد بُز ٖ٣ؽِحٞب بالًسسةت،
ج٘غحد ٓة  ٖٓ ٌِٚٗٞٔ٣ؾوٞم أ٣ُٞٝد ٖٓ اغٔةُ ٢ؾوٞم بأل٣ُٞٝد بُ٘ةزػد ٖٓ ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ ،جششؽ أال ٣سػةٝص ٓة
٣ؿظِ ٕٞػِٓ ٚ٤ة ؽِح ٖٓ ٙٞبألع ْٜبُػذ٣ذخٞ٣ٝ ،صع بُحةه ٖٓ ٢بألع ْٜبُػذ٣ذخ ػِ ٠ؾِٔد ؾوٞم بأل٣ُٞٝد بُز ٖ٣ؽِحٞب
أًطش ٖٓ ٗظ٤ح ،ْٜج٘غحد ٓة  ٖٓ ٌِٚٗٞٔ٣ؾوٞم أ٣ُٞٝد ٖٓ اغٔةُ ٢ؾوٞم بأل٣ُٞٝد بُ٘ةزػد ٖٓ ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ،
جششؽ أال ٣سػةٝص ٓة ٣ؿظِ ٕٞػِٓ ٚ٤ة ؽِح ٖٓ ٙٞبألع ْٜبُػذ٣ذخ٣ٝ ،طشؼ ٓة زحو ٖٓ ٠بألع ْٜػِ ٠بُـ٤شٓ ،ة ُْ زوشس
بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د أ٘٣ ٝض ٗظةّ بُغٞم بُٔةُ٤د ػِ ٠ؿ٤ش رُي.
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ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د إٔ زوشس زخل٤غ سأط بُٔةٍ ارب صبد ػِ ٠ؾةغد بُششًد أ ٝارب ٓ٘٤ر جخغةئش٣ٝ .ػٞص ك ٢بُؿةُد
بألخ٤شخ ٝؾذٛة زخل٤غ سأط بُٔةٍ آُ ٠ة د ٕٝبُؿذ بُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢بُٔةدخ (بُشبجؼد ٝبُخٔغٗ ٖٓ )ٖ٤ظةّ بُششًةذ.
ٝال ٣ظذس بُوشبس اال جؼذ زالٝخ زوش٣ش خةص ٣ؼذٓ ٙشبغغ بُؿغةجةذ ػٖ بألعحةت بُٔٞغحد ُٝ ٚػٖ بإلُسضبٓةذ بُس ٢ػِ٠
بُششًد ٝػٖ أضش بُسخل٤غ كٛ ٢ز ٙبالُسضبٓةذ.
ٝارب ًةٕ زخل٤غ سأط بُٔةٍ ٗس٤ػد ص٣ةدز ٚػٖ ؾةغد بُششًدٝ ،غحر دػٞخ بُذبئ٘ ٖ٤اُ ٠اجذبء بػسشبػةز ْٜػِ ٚ٤خالٍ عسٖ٤
ٓٞ٣ة ً ٖٓ زةس٣خ ٗشش هشبس بُسخل٤غ ك ٢غش٣ذخ ٤ٓٞ٣د زٞصع ك ٢بُٔ٘طود بُز٣ ١وغ كٓ ٚ٤شًض بُششًد بُشئ٤ظ ،كبٕ بػسشع
أؾذ بُذبئ٘ٝ ٖ٤هذّ اُ ٠بُششًد ٓغس٘ذبز ٚك ٢بُٔ٤ؼةد بُٔزًٞسٝ ،غث ػِ ٠بُششًد إٔ زئد ١اُ ٚ٤د ٚ٘٣ارب ًةٕ ؾةال أ ٝإٔ زوذّ
ػٔةٗة ً ًةك٤ة ً ُِٞكةء ج ٚارب ًةٕ آغالً.
(اٌثاب اٌثاٌث)
اٌصىىن واٌطٕذاخ
اٌّادج اٌطادضح ػشرج :اٌصىىن واٌطٕذاخ:
٣ػٞص ُِششًد إٔ زظذس طٌٞى ٝع٘ذبذ ٓسٞبكود ٓغ بُٔؼة٤٣ش بُششػ٤د ٓسغة٣ٝد بُؤ٤د ٝهةجِد ُِسذبٝ ٍٝؿ٤ش هةجِد ُِسػضئد
ٝكوة ً ألؾٌةّ ٗظةّ بُششًةذ.
(اٌثاب اٌراتغ)
ِجٍص اإلدارج
اٌّادج اٌطاتؼح ػشرج :إدارج اٌشروح
٣س ٠ُٞادبسخ بُششًد ٓػِظ ادبسخ ٓئُق ٖٓ ( )11أؾذ ػشش ػؼٞبً ز٘سخح ْٜبُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ُٔذخ ال زض٣ذ ػٖ ضالش
ع٘ٞبذ ٝزٌٌٓ ٕٞةكآذ أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ ٝطالؾ٤ةز ْٜؾغحٔة ٘ٓ ٞٛظٞص ػِ ٚ٤ك ٢بُ٘ظةّ بألعةع.٢
اٌّادج اٌثإِح ػشرج :أرهاء ػضىَح اٌّجٍص
ز٘س ٢ٜػؼ٣ٞد بُٔػِظ جةٗسٜةء ٓذز ٚأ ٝجةٗسٜةء طالؾ٤د بُؼؼُٜ ٞة ٝكوة ألٗ ١ظةّ أ ٝزؼِٔ٤ةذ عةس٣د ك ٢بٌُِٔٔدٓٝ ،تغ رُتي
٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د كتً ٢تَ ٝهتر ػتضٍ غٔ٤تغ أػؼتةء ٓػِتظ بإلدبسخ أ ٝجؼؼتٝ ْٜرُتي د ٕٝاختالٍ جؿتن بُؼؼتٞ
بُٔؼتتض ٍٝزػتتة ٙبُشتتشًد جةُٔطةُحتتد جتتةُسؼ٣ٞغ ارب ٝهتتغ بُؼتتضٍ ُغتتحث ؿ٤تتش ٓوحتت ٍٞأ ٝكتتٝ ٢هتتر ؿ٤تتش ٓ٘ةعتتث ُٝؼؼتتٓ ٞػِتتظ
بإلدبسخ إٔ ٣ؼستتضٍ جشتتشؽ إٔ ٌ٣تت ٕٞرُتتي كتتٝ ٢هتتر ٓ٘ةعتتث ٝاال ًتتةٕ ٓغتتئٝالً هحتتَ بُشتتشًد ػٔتتة ٣سشزتتث ػِتت ٠بالػستتضبٍ ٓتتٖ
أػشبس.
اٌّادج اٌراضؼح ػشرج :اٌّروس اٌشاغر فٍ اٌّجٍص
ارب شـش ٓشًض أؾذ أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ ًةٕ ُِٔػِظ إٔ ٣ؼ ٖ٤ػؼٞبً ٓئهسة ً ك ٢بُٔشًض بُشةؿش جؿغتث زوتذ٣ش ،ْٛػِت ٠إٔ
 ٖٔٓ ٌٕٞ٣زسٞبكش ك ْٜ٤بُخحشخ ٝبٌُلة٣د ٣ٝػتث إٔ زحِتؾ جتزُي ٝصبسخ بُسػتةسخ ٝبالعتسطٔةس ٤ٛٝاتد بُغتٞم بُٔةُ٤تد ختالٍ خٔغتد
أ٣ةّ ػَٔ ٖٓ زةس٣خ بُسؼٝ ٖ٤٤إٔ ٣ؼشع بُسؼ ٖ٤٤ػِ ٠بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ك ٢أ ٍٝبغسٔتةع ُٜتة ٌٔ٣ٝتَ بُؼؼت ٞبُػذ٣تذ ٓتذخ
عِلٝ ،ٚارب ُْ زسٞبكش بُششٝؽ بُالصٓد الٗؼوةد ٓػِظ بإلدبسخ جغحث ٗوض ػذد أػؼةئ ٚػٖ بُؿذ بألدٗ ٠بُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤كت٢
ٗظةّ بُششًةذ أٛ ٝزب بُ٘ظةّ ٝغث ػِ ٠جو٤د بألػؼةء دػٞخ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ُالٗؼوةد خالٍ عسٓٞ٣ ٖ٤ة ً الٗسخةت بُؼتذد
بُالصّ ٖٓ بألػؼةء.
اٌّادج اٌؼشروْ :صالحُاخ اٌّجٍص
ٓغ ٓشبػةخ بالخسظةطةذ بُٔوشسخ ُِػٔؼ٤د بُؼةٓدُٔ ٌٕٞ٣ ،ػِظ بإلدبسخ أ٣ ٖٓ ٝلٞػ ٚأٝعغ بُغِطةذ ٝبُظالؾ٤ةذ ك٢
ادبسخ بُششًد ٝسعْ ع٤ةعةزٜة ٝزؿذ٣ذ بعسطٔةسبزٜة ٝبإلششبف ػِ ٠أػٔةُٜة ٝأٓٞبُٜة ٝزظش٣ق أٓٞسٛة دبخـَ بٌُِٔٔد

بُؼشج٤د بُغؼٞد٣د ٝخةسغٜة ٝبُو٤ةّ جٌةكد بُسظشكةذ ٝبألػٔةٍ بُس ٖٓ ٢شؤٜٗة زؿو٤ن أؿشبع بُششًد جٔة ك ٢رُي ػِ٠
عح َ٤بُٔطةٍ ال بُؿظش:
زغػ َ٤بًُٞةالذ ٝبُؼالٓةذ بُسػةس٣د ٝبعسخشبظ ٝزؼذٝ َ٣شطث بُغػالذ بُسػةس٣د ٝبُسشبخ٤ض ٝكسؽ بشسشبًةذ ُذٟ
بُـشكد بُسػةس٣د ٝزغِٝ ْ٤بعسالّ بُغػالذ بُسػةس٣د ٝبُسشبخ٤ض ٝطٌٞى بألؾٌةّ ٝبُٔخةُظةذ ٝبألٝسبم بُسػةس٣د
ٝبُشٌ٤ةذ ًٝةكد بُٔغس٘ذبذ بألخشٟ؛ ٝاٜٗةء ًةكد بُٔؼةٓالذ ٝبإلغشبءبذ بُخةطد جةُششًد ُذً ٟةكد بُٞصبسبذ ٝبُ٤ٜاةذ
ٝبُٔئعغةذ بُؿٌ٤ٓٞد ٝبُػٜةذ بُؼةٓد ٝبُخةطد دبخَ ٝخةسظ بٌُِٔٔد بُؼشج٤د بُغؼٞد٣د؛ ٝبُذخ ٍٞك ٢أ ٝاٜٗةء أ١
ششبًةذ أ ٝبزلةه٤ةذ ُِٔشةس٣غ بُٔشسشًد ٝبُٔشةس٣غ بُسةجؼد أ ٝزؤع٤ظ أ ٝبالعسؿٞبر ػِ ٠أ ٝبُسظشف ك ٢أ ٝاػةدخ ٌِ٤ٛد
أ ٝبٗذٓةظ أ ١ششًد زةجؼد ُِششًدٝ ،بُسظشف ك ٢أطُٜٞة ٔٓٝسٌِةزٜة ٝػوةسبزٜة جؤ ١شٌَ ٖٓ بألشٌةٍ ،أ ٝزؤع٤ظ أٝ
اؿالم أ ١كشٝع أٌٓ ٝةزث أًٝ ٝةالذ؛ ٝزٞه٤غ ٝاهشبس ٝاٜٗةء ٝزؼذ َ٣غٔ٤غ بالزلةه٤ةذ ٝبُؼوٞد ٝبُٔ٘ةهظةذ ٝبُؼطةءبذ
ٝبُوشبسبذ ٝبُٔؿةػش ٝبُغػالذ ٝبُٔؼةٓالذ بُسػةس٣د ٝبُٔةُ٤د ٝبإلدبس٣د ٝؿ٤شٛة ٖٓ بُٔغس٘ذبذ ،جٔة ك ٢رُي ػوٞد
بًُٞةالذ ٝػوٞد بُسٞص٣غ ٝػوٞد بالٓس٤ةص ،جةإلػةكد اُ ٠زؿظ َ٤ؾوٞم بُششًد ٝزغذ٣ذ بُسضبٓةزٜة؛ ٝبُسٞه٤غ جةعْ بُششًد
٤ٗٝةجد ػٜ٘ة ػِ ٠ػوٞد زؤع٤ظ بُششًةذ بُس ٢زشسشى كٜ٤ة بُششًد ٝهشبسبذ زؼذِٜ٣ة جػٔ٤غ أٗٞبػٜة جٔة ك ٢رُي ٖٓ ؿ٤ش
ؾظش هشبسب ذ ص٣ةدخ أ ٝزخل٤غ سأط بُٔةٍ أ ٝزؼذ َ٣بألؿشبع أ ٝخشٝظ أؾذ بُششًةء أ ٝبُس٘ةصٍ ػٖ بُؿظض ٝهحٍٞ
بُطٖٔ أ ٝزؼذ َ٣أ ٖٓ ١ج٘ٞد ػوٞد زؤع٤ظ ٓطَ ٛز ٙبُششًةذ بُس ٢زشةسى كٜ٤ة بُششًد أ ٝبكسسةؼ كشٝع ُٜة ٝزؼٓ ٖ٤٤ذ٣شٜ٣ة
أ ٝزظل٤سٜة أ ٝشطث عػالزٜة بُسػةس٣د ٝبُسظشف ك ٢أطُٜٞة ٔٓٝسٌِةزٜة ٝػوةسبزٜةٝ ،رُي أٓةّ ٝصبسخ بُسػةسخ ٝبالعسطٔةس
ٝبُ٤ٜاد بُؼةٓد ُالعسطٔةس ًٝةزث بُؼذٍ ٝٝصبسخ بُذبخِ٤د ٝأ ١غٜةذ أخشٝ ٟبُـ٤ش؛ ٝبُو٤ةّ جلسؽ بُؿغةجةذ بُحٌ٘٤د ٝادبسزٜة
ٝبإل٣ذبع كٜ٤ة ٝبُغؿث ٜٓ٘ة ٝهلِٜةٝ ،كسؽ ٝزغ٣ٞد بالػسٔةدبذ بُٔغس٘ذ٣د ٝاطذبس بُؼٔةٗةذ ٝبٌُلةالذ بُٔظشك٤د جٌةكد
أٗٞبػٜة ٝبُسٞه٤غ ػًِ ٠ةكد بألٝسبم ٝبُٔغس٘ذبذ ٝبُشٌ٤ةذ ًٝةكد بُٔؼةٓالذ بُٔظشك٤د؛ ٝػوذ بُوشٝع ٝبُسٔ َ٣ٞجػٔ٤غ
أٗٞبػٜة ٜٔٓٝة ًةٗر ٓذزٜة ٝبػسٔةد ًةكد بُٔؼةٓالذ بُٔظشك٤د ،جةعْ بُششًد ٖٓ ط٘ةد٣ن ٓٝئعغةذ بُسٔ َ٣ٞبُؿٌ٤ٓٞد
ٝبُخةطد ٝبُح٘ٞى ٝبُٔظةسف ٝبُحٞ٤ذ بُٔةُ٤د ٝششًةذ بالئسٔةٕ بُغؼٞد٣د ٝؿ٤ش بُغؼٞد٣د؛ ٝششبء ٝج٤غ ٝسٝ ٖٛا٣ػةس
ٝبعساػةس بألسبػٝ ٢بُؼوةسبذ ٝششبء ٝج٤غ ٝسٝ ٖٛكي س ٖٛبألطٝ ٍٞبُٔ٘وٞالذ جةعْ بُششًد ٤ٗٝةجد ػٜ٘ة ٝزٞه٤غ
طٌٞى بإلكشبؽ ٝبُؼوٞد بُخةطد جزُي ٝبعسالّ ٝجزٍ بُطٖٔ ٝػْ ٝكشص بألٓالى ٝبُظٌٞى ٝزؼذ َ٣بُظٌٞى ٝبعسخشبظ
طٌٞى جذٍ كةهذ ٝجذٍ زةُق ٝبعسالّ ٝزغِ ْ٤بُظٌٞى؛ ٝكشص بألسبػٝ ٢دٓػٜة ٝج٤ؼٜةًٝ ،زُي كشص بُؼٔةئش ٝبُلَِ
ٝبألسبػٝ ٢بعسخشبظ طي زِٔي ٌَُ ٝؾذخ عٌ٘٤د ٖٓ بُؼٔةئش أ ٝبُلَِ أ ٝبألسبػٝ ٢ج٤ؼٜة هحَ أ ٝجؼذ بُلشص؛ ٝبعسطٔةس
أٓٞبٍ بُششًد٣ٝ ،شَٔ رُي ػ ِ ٠عح َ٤بُٔطةٍ ال بُؿظش كسؽ ٝادبسخ ٝز٘ش٤ؾ ٝاؿالم بُٔؿةكع ٝبُظ٘ةد٣ن ٝبُؿغةجةذ
بالعسطٔةس٣د ٝج٤غ ٝششبء بألٝسبم بُٔةُ٤د ٝبُسٞه٤غ ػِ ٠غٔ٤غ بُؼوٞد ٝبُٔغس٘ذبذ بُٔسؼِود جزُي؛ ٝزؼ ٖ٤٤أػؼةء بإلدبسخ
بُس٘ل٤ز٣د جٔة ك ٢رُي بُشئ٤ظ بُس٘ل٤زٝ ١بُٔذ٣ش بُٔةُ ٖٓ ٢ج ٖ٤بُٔذ٣ش ٖ٣أ ٝؿ٤شٝ ْٛزؿذ٣ذ طالؾ٤ةزٌٓٝ ْٜةكآز.ْٜ
ُٔ ٌٕٞ٣ٝػِظ ادبسخ بُششًد ٝك ٢بُؿةالذ بُس٣ ٢وذسٛة ؾن اجشبء رٓد ٓذ ٢٘٣بُششًد ٖٓ بُسضبٓةز ْٜؽحوة ً ُٔة ٣ؿون
ٓظِؿسٜة.
ُٔٝػِظ بإلدبسخ إٔ ٣شٌَ ٖٓ ج ٖ٤أػؼةئُ ٚػةٕ ٓسخظظد٣ٝ ،ؿذد ٓػِظ بإلدبسخ ؽش٣ود ػَٔ زِي بُِػةٕ ٝبخسظةطةزٜة
ٌٓٝةكآزٜةًٔ .ة ُٔػِظ بإلدبسخ إٔ  ًَٞ٣أ٣ ٝلٞع ٗ٤ةجد ػ٘ ٚك ٢ؾذٝد بخسظةطةزٝ ٚبؾذبً أ ٝأًطش ٖٓ أػؼةئ ٚأ ٖٓ ٝبُـ٤ش
جظالؾ٤ةذ أ ٝجةزخةر اغشبء أ ٝزظشف ٓؼ ٖ٤أ ٝبُو٤ةّ جؼَٔ أ ٝأػٔةٍ ٓؼ٘٤د ٝاُـةء بُسل٣ٞغ أ ٝبُس َ٤ًٞغضئ٤ة ً أ٤ًِ ٝةً.
اٌّادج اٌحادَح واٌؼشروِْ :ىافأج أػضاء اٌّجٍص
زسٌٌٓ ٕٞةكؤخ ٓػِظ بإلدبسخ ٖٓ ٓحِؾ ٓؼ ٖ٤أٓ ٝضب٣ة ٓؼ٘٤د أٗ ٝغحد ٓؼ٘٤د ٖٓ طةك ٢بألسجةؼ أ ٝبألسجةؼ بُٔحوةخ ؾغحٔة ٣سْ
زؿذ٣ذ ٖٓ ٙهحَ ٓػِظ بإلدبسخ ٝج٘ةءب ػِ ٠زٞط٤د ُػ٘د بٌُٔةكآذ ٝبُٔٞبكود ػِ ٖٓ ٚ٤هحَ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ٝك ٢ؾذٝد ٓة ٗض
ػِٗ ٚ٤ظةّ بُششًةذ أ ٝأ ١أٗظٔد أ ٝهشبسبذ أ ٝزؼِٔ٤ةذ أخشٌِٔٓ ٟد ُ ،ٚجةإلػةكد اُ ٠جذٍ ؾؼٞس ٝجذٍ بٗسوةٍ ٝكوةً ُٔة
٣ؿذدٓ ٙػِظ بإلدبسخ ٓغ ٓشبػةخ بألٗظٔد ٝبُوشبسبذ ٝبُسؼِٔ٤ةذ بُٔشػ٤د ك ٢بٌُِٔٔد بُظةدسخ ٖٓ بُػٜةذ بُٔخسظد،
٣ٝػث إٔ ٣شسَٔ زوش٣ش ٓػِظ بإلدبسخ اُ ٠بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ػِ ٠ج٤ةٕ شةَٓ ٌَُ ٓة ؾظَ ػِ ٚ٤أػؼةء ٓػِظ
بإلدبسخ خالٍ بُغ٘د بُٔةُ٤د ٖٓ ٌٓةكآذ ٝجذٍ ٓظشٝكةذ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ بُٔضب٣ةٝ ،إٔ ٣شسَٔ ًزُي ػِ ٠ج٤ةٕ ٓة هحؼٚ
أػؼةء بُٔػِظ جٞطل ْٜػةِٓ ٖ٤أ ٝادبس ٖ٤٣أٓ ٝة هحؼٗ ٙٞظ٤ش أػٔةٍ ك٘٤د أ ٝادبس٣د أ ٝبعسشةسبذ ٝإٔ ٣شسَٔ أ٣ؼة ً ػِ٠
ج٤ةٕ جؼذد غِغةذ بُٔػِظ ٝػذد بُػِغةذ بُس ٢ؾؼشٛة ًَ ػؼ ٖٓ ٞزةس٣خ آخش بغسٔةع ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد.

اٌّادج اٌثأُح واٌؼشروْ :صالحُاخ اٌرئُص وإٌائة واٌؼضى إٌّرذب وأُِٓ اٌطر
٣ؼٓ ٖ٤ػِظ بإلدبسخ ٖٓ ج ٖ٤أػؼةئ ٚسئ٤غة ً ٗٝةئحة ً ُِشئ٤ظ ٣ٝػٞص ُ ٚإٔ ٣ؼت ٖ٤ػؼتٞبً ٓ٘ستذجةًٝ ،ال ٣ػتٞص بُػٔتغ جت٘ٓ ٖ٤ظتث
سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخ ٝأ٘ٓ ١ظث ز٘ل٤ز ١ك ٢بُششًد.
٣خسض سئ٤ظ بُٔػِظ ٗٝةئح ٚجةُظالؾ٤ةذ بُس ٢زٌٜٔ٘ٔة ٖٓ أدبء ٜٓٔسٜٔة جٔة ك ٢رُتي زٔط٤تَ بُشتشًد ٝبُسٞه٤تغ جةعتٜٔة ٗ٤ةجتد
ػٜ٘ة أٓةّ ًةزث بُؼذٍ ٝبُٔؿتةًْ جؤٗٞبػٜتة ٝكت ٢بُٔشبكؼتد ٝبُٔذبكؼتد ٝبُٔخةطتٔد ٝؾؼتٞس بُػِغتةذ ٝؽِتث ٝهحت ٍٞبُسؿٌتْ٤
ٝاهةٓتتد ٝعتتٔةع بُتتذػةٝ ٟٝبُٔطةُحتتةذ ٝبُظتتِؽ ٝبُس٘تتةصٍ ٝبإلهتتشبس ٝبإلٌٗتتةس ٝبإلغةجتتد ٝبُػتتشؼ ٝزؼتتذ َ٣بُشتتٜٞد ٝبُح٘٤تتةذ
ٝبُشػة ٝبالعسؿالف ٝبُطؼٖ ك ٢بالؾٌتةّ ٝبالعتسا٘ةف ٝبزختةر ًةكتد بإلغتشبءبذ بُ٘ظةٓ٤تد ُس٘ل٤تز بألؾٌتةّ ٝزؼ٤ت ٖ٤بُٔؿٌٔتٖ٤
ٝبُخحشبء ٝبُٔؿةٓٝ ٖ٤ػضُُٝ ْٜذ ٟغٔ٤غ بُػٜةذ بُشعتٔ٤د ٝبُٔظتةُؽ بُؿٌ٤ٓٞتد ٝبُتٞصبسبذ ٝبُ٤ٜاتةذ ٝبُٔئعغتةذ بُؼةٓتد
ٝبُخةطد ٝبألكشبد ٝبُششًةذ ٝبُح٘ٞى ٝؿ٤شٛة ٝز َ٤ًٞبُـ٤ش ك ٢رُي.
ًٔتتة ٣ختتسض سئتت٤ظ بُٔػِتتظ ٗٝةئحتتٝ ٚبُؼؼتت ٞبُٔ٘ستتذت (كتت ٢ؾتتةٍ زؼ٘٤٤تتٓ )ٚػسٔؼتت٘ٓٝ ٖ٤لتتشدٝ ، ٖ٣كتت ٢ؾتتذٝد ٓتتذخ بُٔػِتتظ
ٝبُظالؾ٤ةذ بُٔزًٞسخ ،جةُسوش٣ش كً ٢ةكد شا ٕٞبُششًد ٝك ٢بُؿذٝد بُس٘٣ ٢ض ػِٜ٤ة بُ٘ظةّٝ ،دخت ٍٞبُشتشًد ًشتش٣ي كت٢
بُششًةذ ٝزٞه٤غ ػوٞد زؤع٤غٜة ٝهشبسبذ بُسؼذ َ٣جػٔ٤غ أٗٞبػٜة عتٞب ًء جض٣تةدخ أ ٝزخلت٤غ سأط بُٔتةٍ أ ٝزؼتذ َ٣بألؿتشبع
أ ٝخشٝظ أؾذ بُششًةء أ ٝزؼذ َ٣أ ٖٓ ١ج٘ٞد ػوذ بُسؤعت٤ظ ٝزظتل٤د بُشتشًةذ بُست ٢زشتةسى كٜ٤تة بُشتشًد ٝرُتي أٓتةّ ٝصبسخ
بُسػةسخ ٝبالعسطٔةس ٝبُ٤ٜاد بُؼةٓد ُالعسطٔةس ًٝةزث بُؼذٍ ٝبُػٜةذ بألخش ٟربذ بُظتِد أ ٝبكسستةؼ بُلتشٝع ٝزؼ٤تٓ ٖ٤تذسبئٜة
ٝػضُٝ ْٜبعسخشبظ بُغػالذ بُسػةس٣د ٝشطحٜة ٝبعسخشبظ بُسشبخ٤ض ٝبُسٞه٤غ ػِ ٠غٔ٤غ بالزلةه٤تةذ ٝبُؼوتٞد ٝبُٔ٘ةهظتةذ
ٝبُؼطةءبذ ٝبُوشبسبذ ٝبُٔؿةػش ٝبُغػالذ ٝبُؿغةجةذ بُٔظتشك٤د ٝؿ٤شٛتة ٝبإلهتشبس أ ٝبالهستشبع جتؤٓ ١حِتؾ ًتةٕ ٝكتسؽ
بُؿغةجةذ ٝاهلةُٜتة ٝبُغتؿث ٝبإل٣تذبع ٝكتسؽ بالػسٔتةدبذ ٝزغتِٝ ْ٤بعتسالّ ًةكتد بُٔغتس٘ذبذ ٝشتٜةدبذ بُو٤تذ جةُغتػَ بُسػتةس١
ٝزٞه٤غ ًَ ٓة ِ٣ضّ جةعتْ بُشتشًد ٝبعتسالّ أسجةؾٜتة ٝبُسٞه٤تغ ػِت ٠رُتي ٝهحت ٍٞبُؿظتض بُٔس٘تةصٍ ػٜ٘تة ُظتةُؽ بُشتشًد أٝ
بُششًةء ٝبُس٘ةصٍ ػٖ بُؿظض بُؼةئذخ ُِششًد ك ٢بُشتشًةذ بُست ٢زشتةسى كٜ٤تةٝ .بُح٤تغ ٝبُشتشبء ٝبإلكتشبؽ ٝهحُٞتٝ ٚبعتسالّ
بُطٖٔ ٝزغِ ْ٤بُٔطٖٔ ٝبُوحغ ٝبُشٝ ٖٛكٌٝ ٚبعسخشبظ بُظٌٞى ػِ ٠غٔ٤غ أٓالى بُشتشًد ٝاضحتةذ ٓتة ٣ػتث اضحةزتٝ ٚبُسٞه٤تغ
ٗ٤ةجد ػٖ بُششًد كٔ٤ة ٣خض رُي ٝؽِث زؼذ َ٣بُظٌٞى جؿذٝدٛة ٓٝغةؾةزٜة ٝبُؿزف ٝبإلػةكد ُٜةٝ .بُسٞه٤غ كت ٢غٔ٤تغ ٓتة
رًش أػالٝ ٙبُو٤ةّ جٌَ أ ٝجؼغ ٛز ٙبُظالؾ٤ةذ بُٔزًٞسخ أػالٝ ٙز َ٤ًٞأ ٝزل٣ٞغ بُـ٤ش كٓ ٢حةششخ ػَٔ أ ٝأػٔةٍ ٓؼ٘٤تد
ٖٓ بُظالؾ٤ةذ بُٔزًٞسخ ٝػضُٝ ٚاػطةإ ٙؾن ز َ٤ًٞبُـ٤ش.
٣ٝسٔسغ بُؼؼ ٞبُٔ٘سذت جةإلػةكد اُ ٠رُي جةُظالؾ٤ةذ بألخش ٟبُس٣ ٢ؿذدٛة ٓػِظ بإلدبسخٝ ،ػِ ٚ٤ز٘ل٤ز بُسؼِٔ٤ةذ بُس٢
ٞ٣غٜٜة ُٓ ٚػِظ بإلدبسخ جٔة ٣س٘ةعث ٓغ طالؾ٤ةز ْٜبُس ٢بشسَٔ ػِٜ٤ة ٛزب بُ٘ظةّ.
٣ٝؿذد ٓػِظ بإلدبسخ ٝكن زوذ٣شٝ ٙجوشبس ٣ظذس ػ٘ت ،ٚبٌُٔةكتؤخ بُخةطتد بُست٣ ٢ؿظتَ ػِٜ٤تة ًتَ ٓتٖ سئت٤ظ بُٔػِتظ ٗٝةئحتٚ
ٝبُؼؼت ٞبُٔ٘ستذت ٝهتذ زٌتتٓ ٕٞحِـتة ً ٓؼ٘٤تة ً أٓ ٝضب٣تة ٓؼ٘٤تتد أٗ ٝغتحد ٓؼ٘٤تد ٓتٖ طتتةك ٢بألسجتةؼ أ ٝبألسجتةؼ بُٔحوتةخ جٔتة ٣سغتتن
٣ٝس٘ةعتث ٓتغ طتالؾ٤ةز ْٜبُست ٢بشتسَٔ ػِٜ٤تة ٛتزب بُ٘ظتةّ بألعتةط ،جةإلػتةكد اُت ٠بٌُٔةكتؤخ بُٔوتشسخ ألػؼتةء ٓػِتظ بإلدبسخ
جٔوسؼ ٠بُٔةدخ (ٛ ٖٓ )21زب بُ٘ظةّ.

٣ٝؼٓ ٖ٤ػِظ بإلدبسخ أٓ ٖ٤عش ٣خسةس ٖٓ ٙج ٖ٤أػؼةئ ٚأ ٖٓ ٝؿ٤ش٣ٝ ْٛختسض جسغتػٓ َ٤ؿةػتش بغسٔةػتةذ ٓػِتظ بإلدبسخ
ٝزتتذ ٖ٣ٝبُوتتشبسبذ بُظتتةدسخ ػتتٖ ٛتتز ٙبالغسٔةػتتةذ ٝؾلظٜتتة اُتت ٠غةٗتتث ٓٔةسعتتد بالخسظةطتتةذ بألختتش ٟبُستتًِٜٞ٣ ٢تتة اُ٤تتٚ
ٓػِظ بإلدبسخ ٝزؿذد ٌٓةكؤز ٖٓ ٚهحَ ٓػِظ بإلدبسخ.
ٝال زض٣ذ ٓتذخ سئت٤ظ بُٔػِتظ ٗٝةئحتٝ ٚبُؼؼت ٞبُٔ٘ستذت ٝأٓت ٖ٤بُغتش ػؼتٓ ٞػِتظ بإلدبسخ ػِتٓ ٠تذخ ػؼت٣ٞد ًتَ ٓت٘ ْٜكت٢
بُٔػِظ٣ٝ ،ػٞص اػةدخ بٗسخةجُِٔٝ ْٜػِظ ك ٢أٝ ١هر إٔ ٣ؼضُ ْٜأ ٝأ٣ة ً ٓت٘ ْٜد ٕٝاختالٍ جؿتن ٓتٖ ػتضٍ كت ٢بُسؼت٣ٞغ ارب
ٝهغ بُؼضٍ ُغحث ؿ٤ش ٓششٝع أ ٝكٝ ٢هر ؿ٤ش ٓ٘ةعث.
اٌّادج اٌثاٌثح واٌؼشروْ :اجرّاػاخ اٌّجٍص
٣ػسٔغ ٓػِظ بإلدبسخ جظلد دٝس٣د جؿغث بُؿةغتد ػِت ٠أال ٣وتَ ػتٖ بغسٔتةػ ٖ٤بض٘ت ٖ٤كت ٢بُغت٘د بُٔةُ٤تد بُٞبؾتذخ جتذػٞخ ٓتٖ
سئ٤غٝ ،ٚزٌ ٕٞبُذػٞخ خط٤د ٣ٝػٞص إٔ زشعَ جةُحش٣تذ بُٔغتػَ أ ٝبُلتةًظ أ ٝبُحش٣تذ بإلٌُسشٗٝتٝ ٢رُتي هحتَ بُستةس٣خ بُٔؿتذد
ُالغسٔةع جٞهر ًةك٣ٝ ،٢ػث ػِ ٠سئ٤ظ بُٔػِظ إٔ ٣ذػ ٞبُٔػِظ اُ ٠بالغسٔةع ٓس ٠ؽِث اُ ٚ٤رُي بض٘ةٕ ٖٓ بألػؼةء.
اٌّادج اٌراتؼح واٌؼشرؤْ :صاب اجرّاع اٌّجٍص
ال  ٌٕٞ٣بغسٔةع بُٔػِظ طؿ٤ؿة ً اال ارب ؾؼشٗ ٙظق بألػؼةء ػِ ٠أال ٣وَ ػذد بألػؼةء بُؿةػش ٖ٣ػتٖ عتسد أػؼتةء،
٣ٝػٞص ُؼؼٓ ٞػِظ بإلدبسخ إٔ ٤٘٣ث ػ٘ ٚؿ٤ش ٖٓ ٙبألػؼةء ك ٢ؾؼٞس بغسٔةػةذ بُٔػِظ ؽحوة ً ُِؼٞبجؾ ب٥ز٤د:
أ -ال ٣ػٞص ُؼؼٓ ٞػِظ بإلدبسخ إٔ ٞ٘٣ت ػٖ أًطش ٖٓ ػؼٝ ٞبؾذ ك ٢ؾؼٞس ربذ بالغسٔةع.
ت -إٔ زٌ ٕٞبإلٗةجد ضةجسد جةٌُسةجد.
ظ -ال ٣ػٞص ُِ٘ةئث بُسظ٣ٞر ػِ ٠بُوشبسبذ بُس٣ ٢ؿظش بُ٘ظةّ ػِ ٠بُٔ٘٤ث بُسظ٣ٞر ػِٜ٤ة.
ٝزظتتذس هتتشبسبذ بُٔػِتتظ جؤؿِح٤تتد آسبء بألػؼتتةء بُؿةػتتش ٖ٣أ ٝبُٔٔطِتت ٖ٤ك٤تتٝ .ٚػ٘تتذ زغتتة ١ٝب٥سبء ٣تتشغؽ بُػةٗتتث بُتتز١
طٞذ ٓؼ ٚسئ٤ظ بُٔػِظ أ٣ ٖٓ ٝشأط بُٔػِظ ك ٢ؾةٍ ؿ٤ةجتُٔٝ .ٚػِتظ بإلدبسخ إٔ ٣ظتذس هتشبسبذ جتةُسٔش٣ش ػتٖ ؽش٣تن
ػشػٜة ػًِ ٠ةكد بألػؼةء ٓسلشهٓ ٖ٤ةُْ ٣طِث أؾذ بألػؼةء ًسةجد بغسٔةع بُٔػِظ ُِٔذبُٝد كٜ٤ةٝ ،زؼشع ٛز ٙبُوتشبسبذ
ػِٓ ٠ػِظ بإلدبسخ ك ٢أ ٍٝبغسٔةع زةُ.ُٚ ٢
٣ٝػٞص ػوذ بغسٔةػةذ بُٔػِظ ٝبشسشبى أػؼةء بُٔػِظ ك ٢بُٔذبٝالذ ٝبُسظ٣ٞر ػِت ٠بُوتشبسبذ جٞبعتطد ٝعتةئَ بُسو٘٤تد
بُؿذ٣طد.
اٌّادج اٌخاِطح واٌؼشروِْ :ذاوالخ اٌّجٍص
زطحر ٓذبٝالذ ٓػِظ بإلدبسخ ٝهشبسز ٚكٓ ٢ؿةػش ٞ٣هؼٜة سئ٤ظ بُٔػِظ ٝأػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ بُؿةػتشٝ ٕٝأٓت ٖ٤بُغتش
ٝزذٛ ٕٝز ٙبُٔؿةػش ك ٢عػَ خةص ٞ٣هؼ ٚسئ٤ظ ٓػِظ ادبسخ بُششًد ٝأٓ ٖ٤بُغش.

(اٌثاب اٌخاِص)
جّؼُاخ اٌّطاهُّٓ
اٌّادج اٌطادضح واٌؼشروْ :حضىر اٌجّؼُاخ
ٌَُ ٓغة ْٛؾتن ؾؼتٞس بُػٔؼ٤تةذ بُؼةٓتد ُِٔغتةُٝ ،ٖ٤ٔٛت ٚكت ٢رُتي إٔ ًٞ٣تَ ػ٘ت ٚشخظتة ً آختش ٓتٖ ؿ٤تش أػؼتةء ٓػِتظ
بإلدبسخ أ ٝبُؼةِٓ ٖ٤ك ٢بُششًد ك ٢ؾؼٞس بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ٝكوة ً ُِؼٞبجؾ بُس ٢زؼؼٜة بُػٜد بُٔخسظد.

اٌّادج اٌطاتؼح واٌؼشروْ :اخرصاصاخ اٌجّؼُح اٌؼاِح اٌؼادَح
كٔ٤تتة ػتتذب بألٓتتٞس بُستت ٢زختتسض جٜتتة بُػٔؼ٤تتد بُؼةٓتتد ؿ٤تتش بُؼةد٣تتد ,زختتسض بُػٔؼ٤تتد بُؼةٓتتد بُؼةد٣تتد جػٔ٤تتغ بألٓتتٞس بُٔسؼِوتتد
جةُششًدٝ ،ز٘ؼوذ ٓشخ ػِ ٠بألهَ ك ٢بُغ٘د ختالٍ بُغتسد أشتٜش بُسةُ٤تد الٗسٜتةء بُغت٘د بُٔةُ٤تد ُِشتشًد٣ٝ ،ػتٞص دػتٞخ غٔؼ٤تةذ
ػةٓد ػةد٣د أخشًِٔ ٟة دػر بُؿةغد بُ ٠رُي.

اٌّادج اٌثإِح واٌؼشروْ :اخرصاصاخ اٌجّؼُح اٌؼاِح غُر اٌؼادَح
زخسض بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د جسؼذٗ َ٣ظةّ بُششًد بألعةع ٢جةعتسط٘ةء بألٓتٞس بُٔؿظتٞس ػِٜ٤تة زؼتذِٜ٣ة ٗظةٓتة ًُٜٝ .تة إٔ
زظذس هشبسبذ ك ٢بألٓٞس بُذبخِد أطالً ك ٢بخسظةطةذ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د  ٝرُي جةُششٝؽ ٝبألٝػةع ٗلغتٜة بُٔوتشسخ
ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د.

اٌّادج اٌراضؼح واٌؼشروْ :دػىج اٌجّؼُاخ
ز٘ؼوتذ بُػٔؼ٤تتةذ بُؼةٓتد أ ٝبُخةطتتد ُِٔغتة ٖ٤ٔٛجتتذػٞخ ٓتٖ ٓػِتتظ بإلدبسخٝ .ػِت ٠سئتت٤ظ ٓػِتظ بإلدبسخ إٔ ٣تتذػ ٞبُػٔؼ٤تتد
بُؼةٓد بُؼةد٣د ُالٗؼوةد ارب ؽِث رُي ٓشبغغ بُؿغةجةذ أُ ٝػ٘د بُٔشبغؼتد أ ٝػتذد ٓتٖ بُٔغتةٔ٣ ٖ٤ٔٛطتَ ٓ %5تٖ سأط بُٔتةٍ
ػِ ٠بألهَ٣ٝ .ػٞص ُٔشبغغ بُؿغةجةذ دػٞخ بُػٔؼ٤د ُالٗؼوةد ارب ُْ ٣وْ بُٔػِظ جذػٞخ بُػٔؼ٤د خالٍ ضالضٓٞ٣ ٖ٤تة ً ٓتٖ زتةس٣خ
ؽِث ٓشبغغ بُؿغةجةذ.
ٝز٘شش بُذػٞخ الٗؼوةد بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ك ٢طؿ٤لد ٤ٓٞ٣د زٞصع كٓ ٢شًض بُششًد بُشئ٤ظ هحَ بُٔ٤ؼةد بُٔؿتذد ُالٗؼوتةد جؼشتشخ
أ٣ةّ ػِ ٠بألهَٝ ،زشعتَ طتٞسخ ٓتٖ بُتذػٞخ ٝغتذ ٍٝبألػٔتةٍ اُتٝ ٠صبسخ بُسػتةسخ ٝبالعتسطٔةس ٤ٛٝاتد بُغتٞم بُٔةُ٤تدٝ ،رُتي
خالٍ بُٔذخ بُٔؿذدخ ُِ٘شش.

اٌّادج اٌثالثىْ :ضجً حضىر اٌجّؼُاخ
٣غػَ بُٔغة ٕٞٔٛبُتز٣ ٖ٣شؿحت ٕٞكت ٢ؾؼتٞس بُػٔؼ٤تد بُؼةٓتد أ ٝبُخةطتد أعتٔةئ ْٜكتٓ ٢شًتض بُشتشًد بُتشئ٤ظ هحتَ بُٞهتر
بُٔؿذد الٗؼوةد بُػٔؼ٤د.

اٌّادج اٌحادَح واٌثالثىْٔ :صاب اجرّاع اٌجّؼُح اٌؼاِح اٌؼادَح
ال  ٌٕٞ٣بٗؼوةد بغسٔةع بُػٔؼ٤د بُؼةد٣د طؿ٤ؿة ً اال ارب ؾؼشٓ ٙغةٔ٣ ٕٞٔٛطِ ٕٞسجتغ سأط بُٔتةٍ ػِت ٠بألهتَ ,كتبرب ُتْ ٣ستٞكش
ٛزب بُ٘ظةت ك ٢بإلغسٔةع بألٝ ٍٝغٜر بُذػٞخ اُ ٠بغسٔةع ضةٕ ٣ؼوذ ػِ ٠بُ٘ؿ ٞبُسةُ:٢
(أ) جؼذ عةػد ٖٓ بٗسٜةء بُٔذخ بُٔؿذدخ الٗؼوةد بالغسٔةع بأل ٍٝجششؽ إٔ زسؼٖٔ بُذػٞخ ُؼوذ بالغسٔةع بألٓ ٍٝة
٣ل٤ذ بإلػالٕ ػٖ آٌةٗ٤د ػوذ ٛزب بالغسٔةع؛ أٝ
(ت) خالٍ بُطالضٓٞ٣ )31( ٖ٤ة ً بُسةُ٤د ُالغسٔةع بُغةجنٝ ،ز٘شش ٛز ٙبُذػٞخ جةُطش٣ود بُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ة ك ٢بُٔةدخ
(بُسةعؼد ٝبُؼششٛ ٖٓ )ٕٝزب بُ٘ظةّ.
٣ٝؼسحش بالغسٔةع بُطةٗ ٢طؿ٤ؿة ً أ٣ة ً ًةٕ ػذد بألع ْٜبُٔٔطِد ك.ٚ٤
اٌّادج اٌثأُح واٌثالثىْٔ :صاب اجرّاع اٌجّؼُح اٌؼاِح غُر اٌؼادَح
ال  ٌٕٞ٣بغسٔةع بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د طؿ٤ؿة ً اال ارب ؾؼشٓ ٙغةٔ٣ ٕٞٔٛطِٗ ٕٞظتق سأط بُٔتةٍ ػِت ٠بألهتَ كتبرب ُتْ
٣سٞكش ٛزب بُ٘ظةت ك ٢بالغسٔةع بألٝ ٍٝغٜر بُذػٞخ اُ ٠بغسٔةع ضةٕ ٣ؼوذ ػِ ٠بُ٘ؿ ٞبُسةُ:٢
(أ) جؼذ عةػد ٖٓ بٗسٜةء بُٔ ذخ بُٔؿذدخ الٗؼوةد بالغسٔةع بأل ٍٝجششؽ إٔ زسؼٖٔ بُذػٞخ ُؼوذ بالغسٔةع بألٓ ٍٝة
٣ل٤ذ بإلػالٕ ػٖ آٌةٗ٤د ػوذ ٛزب بالغسٔةع؛ أٝ
(ت) خالٍ بُطالضٓٞ٣ )31( ٖ٤ة ً بُسةُ٤د ُالغسٔةع بُغةجنٝ ،ز٘شش ٛز ٙبُذػٞخ جةُطش٣ود بُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ة ك ٢بُٔةدخ
(بُسةعؼد ٝبُؼششٛ ٖٓ )ٕٝزب بُ٘ظةّ.
 ٌٕٞ٣ٝبالغسٔةع بُطةٗ ٢طؿ٤ؿة ً ارب ؾؼش ٙػذد ٖٓ بُٔغةٔ٣ ٖ٤ٔٛطَ سجغ سأط بُٔةٍ ػِ ٠بألهَ.
ٝارب ُْ ٣سٞكش بُ٘ظةت بُالصّ ك ٢بالغسٔةع بُطةٗٝ ٢غٜر دػٞخ بُ ٠بغسٔةع ضةُص ٘٣ؼوذ جةألٝػةع ٗلغٜة بُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ة
ك ٢بُٔةدخ (بُسةعؼد ٝبُؼششٛ ٖٓ )ٕٝزب بُ٘ظةّ  ٌٕٞ٣ٝبالغسٔةع بُطةُص طؿ٤ؿةً أ٣ة ًةٕ ػذد بألع ْٜبُٔٔطِد ك ٚ٤جؼذ ٓٞبكود
بُػٜد بُٔخسظد.
اٌّادج اٌثاٌثح واٌثالثىْ :اٌرصىَد فٍ اٌجّؼُاخ
ٌَُ ٌٓسسث طٞذ ػٖ ًَ عٔ٣ ْٜطِ ٚك ٢بُػٔؼ٤د بُسؤع٤غ٤د ٝزؿغث بألطٞبذ ك ٢بُػٔؼ٤ةذ بُؼةٓد ػِ ٠أعةط طٞذ
ػٖ ًَ ع٣ٝ ْٜسْ بزحةع أعِٞت بُسظ٣ٞر بُسشبًٔ ٢ك ٢زؼ ٖ٤٤أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ ٖٓ هحَ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ُِٔغة.ٖ٤ٔٛ
اٌّادج اٌراتؼح واٌثالثىْ :لراراخ اٌجّؼُاخ
زظذس بُوشبسبذ ك ٢بُػٔؼ٤د بُسؤع٤غ٤د جةألؿِح٤د بُٔطِود ُألع ْٜبُٔٔطِد كٜ٤ة ٝزظذس هشبسبذ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د
جةألؿِح٤د بُٔطِود ُألع ْٜبُٔٔطِد ك ٢بالغسٔةع.
ًٔة زظذس هشبسبذ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د جؤؿِح٤د ضِط ٢بألع ْٜبُٔٔطِد ك ٢بالغسٔةع اال ارب ًةٕ بُوشبس ٓسؼِوة ً جض٣ةدخ أٝ
جسخل٤غ سأط بُٔةٍ أ ٝجبؽةُد ٓذخ بُششًد أ ٝجؿَ بُششًد هحَ بٗوؼةء بُٔذخ بُٔؿذدخ كٗ ٢ظةٜٓة أ ٝجةٗذٓةظ بُششًد أٝ
دٓػٜة ك ٢ششًد أٓ ٝئعغد أخش ٟكال  ٌٕٞ٣بُوشبس طؿ٤ؿة ً اال ارب طذس جؤؿِح٤د ضالضد أسجةع بألع ْٜبُٔٔطِد ك ٢بالغسٔةع.
اٌّادج اٌخاِطح واٌثالثىْ :إٌّالشح فٍ اٌجّؼُاخ
ٌَُ ٓغة ْٛؾن ٓ٘ةهشد بُٔٞػٞػةذ بُٔذسغد ك ٢غذ ٍٝأػٔةٍ بُػٔؼ٤د  ٝزٞغ ٚ٤بألعاِد جشؤٜٗة اُ ٠أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ
ٓٝشبغغ بُؿغةجةذ٣ٝ .ػ٤ث ٓػِظ بإلدبسخ أٓ ٝشبغغ بُؿغةجةذ ػٖ أعاِد بُٔغة ٖ٤ٔٛجةُوذس بُز ١ال ٣ؼشع ٓظِؿد
بُششًد ُِؼشس ٝ .ارب سأ ٟبُٔغة ْٛإٔ بُشد ػِ ٠عئبُ ٚؿ٤ش ٓو٘غ ،بؾسٌْ اُ ٠بُػٔؼ٤دً ٝ ،ةٕ هشبسٛة كٛ ٢زب بُشؤٕ ٗةكزب.

اٌّادج اٌطادضح واٌثالثىْ :رئاضح اٌجّؼُاخ وإػذاد اٌّحاضر
٣شأط بُػٔؼ٤د بُؼٔ٤ٓٞد سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخ أٗ ٝةئح ٚػ٘ذ ؿ٤ةج ٚأ٘٣ ٖٓ ٝسذجٓ ٚػِظ بإلدبسخ ٖٓ ج ٖ٤أػؼةئُ ٚزُي ك٢
ؾةٍ ؿ٤ةت سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخ ٗٝةئح٣ ٝ .ٚؼ ٖ٤بُشئ٤ظ أٓ ٖ٤عش ُالغسٔةع ٝغةٓغ ُألطٞبذ أ ٝأًطش.
٣ٝؿشس جةغسٔةع بُػٔؼ٤د ٓؿؼش ٣سؼٖٔ ػذد بُٔغة ٖ٤ٔٛبُؿةػش ٖ٣أ ٝبُٔٔطِٝ ٖ٤ػذد بألع ْٜبُس ٢ك ٢ؾ٤ةصز ْٜجةألطةُد
أ ٝجةًُٞةُد ٝػذد بألطٞبذ بُٔوشسخ ُٜة  ٝبُوشبسبذ بُس ٢بزخزذ ٝػذد بألطٞبذ بُسٝ ٢بكور ػِٜ٤ة أ ٝخةُلسٜة  ٝخالطد
ٝبك٤د ُِٔ٘ةهشةذ بُس ٢دبسذ ك ٢بالغسٔةع  ٝ .زذ ٕٝبُٔؿةػش جظلد ٓ٘سظٔد ػوث ًَ اغسٔةع ك ٢عػَ خةص ٞ٣هؼ ٚسئ٤ظ
بُػٔؼ٤د  ٝأٓ ٖ٤عشٛة ٝغةٓغ بألطٞبذ.
(اٌثاب اٌطادش)
ٌجٕح اٌّراجؼح
اٌّادج اٌطاتؼح واٌثالثىْ :ذشىًُ اٌٍجٕح
زشٌَ جوشبس ٖٓ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ُػ٘د ٓشبغؼد ٌٓٗٞد ٓٔة ال ٣وَ ػٖ ضالضد ( )3أػؼةء ٖٓ ؿ٤ش أػؼةء ٓػِظ
بإلدبسخ بُس٘ل٤ز ٖ٤٣عٞبء ٖٓ بُٔغة ٖ٤ٔٛأ ٝؿ٤ش٣ٝ ْٛؿذد ك ٢بُوشبس ٜٓٔةذ بُِػ٘د ٝػٞبجؾ ػِٜٔة ٌٓٝةكآذ أػؼةئٜة.
اٌّادج اٌثإِح واٌثالثىْٔ :صاب اجرّاع اٌٍجٕح
٣شسشؽ ُظؿد بغسٔةع ُػ٘د بُٔشبغؼد ؾؼٞس أؿِح٤د أػؼةئٜةٝ ،زظذس هشبسبزٜة جؤؿِح٤د أطٞبذ بُؿةػشٝ ،ٖ٣ػ٘ذ
زغة ١ٝبألطٞبذ ٣شغؽ بُػةٗث بُز ١طٞذ ٓؼ ٚسئ٤ظ بُِػ٘د.
اٌّادج اٌراضؼح واٌثالثىْ :اخرصاصاخ اٌٍجٕح
زخسض ُػ٘د بُٔشبغؼد جةُٔشبهحد ػِ ٠أػٔةٍ بُششًدُٜٝ ،ة ك ٢عح َ٤رُي ؾن بالؽالع ػِ ٠عػالزٜة ٝٝضةئوٜة ٝؽِث أ١
ا٣ؼةؼ أ ٝج٤ةٕ ٖٓ أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ أ ٝبإلدبسخ بُس٘ل٤ز٣د٣ٝ ،ػٞص ُٜة إٔ زطِث ٖٓ ٓػِظ بإلدبسخ دػٞخ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد
ُِششًد ُالٗؼوةد ارب أػةم ٓػِظ بإلدبسخ ػِٜٔة أ ٝزؼشػر بُششًد ألػشبس أ ٝخغةئش غغٔ٤د.
اٌّادج األرتؼىْ :ذمارَر اٌٍجٕح
ػُِ ٠ػ٘د بُٔشبغؼد بُ٘ظش ك ٢بُوٞبئْ بُٔةُ٤د ُِششًد ٝبُسوةس٣ش ٝبُِٔؿٞظةذ بُس٣ ٢وذٜٓة ٓشبغغ بُؿغةجةذٝ ،اجذبء ٓشئ٤ةزٜة
ؾ٤ةُٜة (إ ٝغذذ)ٝ ،ػِٜ٤ة ًزُي اػذبد زو ش٣ش ػٖ سأٜ٣ة ك ٢شةٕ ٓذً ٟلة٣د ٗظةّ بُشهةجد بُذبخِ٤د ك ٢بُششًد ٝػٔة هةٓر
ج ٖٓ ٚأػٔةٍ أخش ٟزذخَ كٗ ٢طةم بخسظةطٜةٝ .ػِٓ ٠ػِظ بإلدبسخ إٔ ٞ٣دع ٗغخة ً ًةك٤د ٖٓ ٛزب بُسوش٣ش كٓ ٢شًض
بُششًد بُشئ٤ظ هحَ ٓٞػذ بٗؼوةد بُػٔؼ٤د بُؼةٓد جؼششخ ( )11أ٣ةّ ػِ ٠بألهَ ُسض٣ٝذ ًَ ٖٓ سؿث ٖٓ بُٔغة ٖ٤ٔٛج٘غخد
ٓ٘٣ٝ .ٚسِ ٠بُسوش٣ش أض٘ةء بٗؼوةد بُػٔؼ٤د.
(اٌثاب اٌطاتغ)
ِراجغ اٌحطاتاخ
اٌّادج اٌحادَح واألرتؼىْ :ذؼُُٓ ِراجغ اٌحطاتاخ
ُِ ٌٕٞ٣ششًد ٓشبغغ ؾغةجةذ أ ٝأًطش ٖٓ جٓ ٖ٤شبغؼ ٢بُؿغةجةذ بُٔظشؼ ُ ْٜجةُؼَٔ ك ٢بٌُِٔٔد ،زؼ ٚ٘٤بُػٔؼ٤د بُؼةٓد
بُؼةد٣د ع٘٣ٞةٝ ،زؿذد ٌٓةكؤزٓٝ ٚذخ ػِٔ٣ٝ ،ٚػٞص ُِػٔؼ٤د أ٣ؼة ً كٝ ًَ ٢هر زـ٤٤شٓ ٙغ ػذّ بإلخالٍ جؿو ٚك ٢بُسؼ٣ٞغ ارب
ٝهغ بُسـ٤٤ش كٝ ٢هر ؿ٤ش ٓ٘ةعث أُ ٝغحث ؿ٤ش ٓششٝع.
اٌّادج اٌثأُح واألرتؼىْ :صالحُاخ ِراجغ اٌحطاتاخ
ُٔشبغغ بُؿغةجةذ ك ٢أٝ ١هر ؾن بالؽالع ػِ ٠دكةزش بُششًد  ٝعػالزٜة ٝؿ٤ش رُي ٖٓ بُٞضةئن ُٚٝ ،إٔ ٣طِث بُح٤ةٗةذ
ٝبإل٣ؼةؾةذ بُس٣ ٢ش ٟػشٝسخ بُؿظ ٍٞػِٜ٤ة٤ُ ،سؿون ٖٓ ٓٞغٞدبذ بُششًد ٝبُسضبٓةزٜة ٝؿ٤ش رُي ٓٔة ٣ذخَ كٗ ٢طةم

ػِٔٝ .ٚػِ ٠سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخ إٔ  ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣أدبء ٝبغحٝ ،ٚارب طةدف ٓشبغغ بُؿغةجةذ طؼٞجد كٛ ٢زب بُشؤٕ أضحر رُي
ك ٢زوش٣ش ٣وذّ آُ ٠ػِظ بإلدبسخ .كبرب ُْ ٤٣غش بُٔػِظ ػَٔ ٓشبغغ بُؿغةجةذٝ ،غث ػِ ٚ٤إٔ ٣طِث ٖٓ ٓػِظ بإلدبسخ
دػٞخ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ُِ٘ظش ك ٢بألٓش.

(اٌثاب اٌثآِ)
حطاتاخ اٌشروح و ذىزَغ األرتاح
اٌّادج اٌثاٌثح واألرتؼىْ :اٌطٕح اٌّاٌُح
زحذأ بُغ٘د بُٔةُ٤د ُِششًد ٖٓ جذب٣د شٜش ٘٣ة٣ش ٝز٘س ٢ٜجٜ٘ة٣د شٜش د٣غٔحش ٖٓ ًَ ع٘د ػِ ٠إٔ زحذأ بُغ٘د بُٔةُ٤د بألٖٓ ٠ُٝ
زةس٣خ هشبس ٝص٣ش بُسػةسخ ٝبالعسطٔةس جبػالٕ زؿ ٍٞبُششًد ٝز٘س ٢ٜك.ّ 31/12/2005 ٢
اٌّادج اٌراتؼح واألرتؼىْ :اٌىثائك اٌّاٌُح
٣ -1ػث ػِٓ ٠ػِظ بإلدبسخ كٜٗ ٢ة٣د ًَ ع٘د ٓةُ٤د ُِششًد إٔ ٣ؼذ بُوٞبئْ بُٔةُ٤د ُِششًد ٝزوش٣شبً ػٖ ٗشةؽ بُششًد
ٓٝشًضٛة بُٔةُ ٢ػٖ بُغ٘د بُٔةُ٤د بُٔ٘وؼ٤د٣ٝ ،ؼٖٔ ٛزب بُسوش٣ش بُطش٣ود بُٔوسشؾد ُسٞص٣غ بألسجةؼ٣ٝ .ؼغ
بُٔػِظ ٛز ٙبُٞضةئن زؿر زظشف ٓشبغغ بُؿغةجةذ هحَ بُٔٞػذ بُٔؿذد الٗؼوةد بُػٔؼ٤د بُؼةٓد جـ( )45خٔغد
ٝأسجؼٓٞ٣ ٖ٤ة ػِ ٠بألهَ.
٣ -2ػث إٔ ٞ٣هغ بُؼؼ ٞبُٔ٘سذت ٝبُٔذ٣ش بُٔةُُِ ٢ششًد ػِ ٠بُٞضةئن بُٔشةس اُٜ٤ة ك ٢بُلوشخ (ٛ ٖٓ )1ز ٙبُٔةدخ،
ٝزٞدع ٗغخ ٜٓ٘ة كٓ ٢شًض بُششًد بُشئ٤ظ زؿر زظشف بُٔغة ٖ٤ٔٛهحَ بُٔٞػذ بُٔؿذد الٗؼوةد بُػٔؼ٤د
بُؼةٓد جـ( )10ػششخ أ٣ةّ ػِ ٠بألهَ.
 -3ػِ ٠سئ٤ظ ٓػِظ ادبسخ بُششًد إٔ ٣ضٝد بُٔغة ٖ٤ٔٛجةُوٞبئْ بُٔةُ٤د ُِششًدٝ ،زوش٣ش ٓػِظ بإلدبسخٝ ،زوش٣ش
ٓشبغغ بُؿغةجةذٓ ،ةُْ ز٘شش ك ٢غش٣ذخ ٤ٓٞ٣د زٞصع كٓ ٢شًض بُششًد بُشئ٤ظٝ .ػِ ٚ٤أ٣ؼة ً إٔ ٣شعَ طٞسخ
ٖٓ ٛز ٙبُٞضةئن اُٝ ٠صبسخ بُسػةسخ ٝبالعسطٔةس ٤ٛٝاد بُغٞم بُٔةُ٤د ٝرُي هحَ بٗؼوةد بُػٔؼ٤د بُؼةٓد جـ()15
خٔغد ػشش ٓٞ٣ة ً ػِ ٠بألهَ.
اٌّادج اٌخاِطح واألرتؼىْ :ذىزَغ األرتاح
زٞصع أسجةؼ بُششًد بُظةك٤د بُغ٘٣ٞد جؼذ خظْ غٔ٤غ بُٔظشٝكةذ بُؼٔ٤ٓٞد ٝبُسٌةُ٤ق بألخش ،ٟجٔة كٜ٤ة بُضًةخ
بُٔلشٝػد ششػةً ،ػِ ٠بُٞغ ٚبُسةُ:٢
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٣ػ٘ث ػششخ جةُٔةئد ( ٖٓ )% 11بألسجةؼ بُظةك٤د ُسٌ ٖ٣ٞبؾس٤ةؽٗ ٢ظةٓ٣ٝ ،٢ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ٝهق
ٛزب بُسػ٘٤ث ٓسٓ ٠ة جِؾ بالؾس٤ةؽ ٢بُٔزًٞس ضالض ٖ٤جةُٔةئد ( ٖٓ )%31سأط بُٔةٍ بُٔذكٞع.
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٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ،ج٘ةء ػِ ٠بهسشبؼ ٓػِظ بإلدبسخ ،زػ٘٤ث ٗغحد ٓسغة٣ٝد ٖٓ بألسجةؼ بُظةك٤د ُسٌٖ٣ٞ
بؾس٤ةؽ ٢بزلةهٝ ٢زخظ٤ظُ ٚـشع أ ٝأؿشبع ٓؼ٘٤د.
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٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د إٔ زوشس زٌ ٖ٣ٞبؾس٤ةؽ٤ةذ أخشٝ ،ٟرُي جةُوذس بُز٣ ١ؿون ٓظِؿد بُششًد أٌ٣ ٝلَ
زٞص٣غ أسجةؼ ضةجسد هذس بإلٌٓةٕ ػِ ٠بُٔغةُِٝ .ٖ٤ٔٛػٔؼ٤د بُٔزًٞسخ ًزُي إٔ زوسطغ ٖٓ طةك ٢بألسجةؼ ٓحةُؾ
إلٗشةء ٓئعغةذ بغسٔةػ٤د ُؼةِٓ ٢بُششًد أُٔ ٝؼةٗٝد ٓة  ٌٕٞ٣هةئٔة ً ٖٓ ٛز ٙبُٔئعغةذ.
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٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د إٔ زوشس ،ج٘ةء ػِ ٠بهسشبؼ ٓػِظ بإلدبسخ ،إٔ زٞصع ٖٓ بُحةه ٢جؼذ رُي ػِ٠
بُٔغةٗ ٖ٤ٔٛغحد زٔطَ ( ٖٓ )%1سأط ٓةٍ بُششًد بُٔذكٞع .
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٣ػٞص ُِػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د إٔ زوشس ،ج٘ةء ػِ ٠بهسشبؼ ٓػِظ بإلدبسخ ،زٞص٣غ بُحةه ٢جؼذ رُي ػِ ٠بُٔغةٖ٤ٔٛ
ًؿظد اػةك٤د ك ٢بألسجةؼ جةُ٘غحد بُس٣ ٢وسشؾٜة ٓػِظ بإلدبسخ ٝزٞبكن ػِ ٚ٤بُػٔؼ٤د بُؼةٓد.
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٣ٝػٞص ُِششًد زٞص٣غ أسجةؼ ٓشؾِ٤د ػِٓ ٠غةٜ٤ٔٛة جشٌَ ٗظق ع٘ ١ٞأ ٝسجغ ع٘ٝ ١ٞكوة ً ُِؼٞبجؾ بُظةدسخ
ػٖ ٤ٛاد بُغٞم بُٔةُ٤دٝ ،رُي ج٘ةء ػِ ٠زل٣ٞغ طةدس ٖٓ هحَ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُؼةد٣د ُٔػِظ بإلدبسخ جسٞص٣غ
أسجةؼ ٓشؾِ٤د ٣ػذد ع٘٣ٞةً.

اٌّادج اٌطادضح واألرتؼىْ :اضرحماق األرتاح
٣غسؿن بُٔغة ْٛؾظس ٚك ٢بألسجةؼ ٝكوة ً ُوشبس بُػٔؼ٤د بُؼةٓد بُظةدس كٛ ٢زب بُشؤٕ ٣ٝح ٖ٤بُوشبس زةس٣خ بالعسؿوةم ٝزةس٣خ
بُسٞص٣غ ٝزٌ ٕٞأؾو٤د بألسجةؼ ُٔةٌُ ٢بألع ْٜبُٔغػِ ٖ٤ك ٢عػالذ بُٔغة ٖ٤ٔٛكٜٗ ٢ة٣د بُ ّٞ٤بُٔؿذد ُالعسؿوةم.
اٌّادج اٌطاتؼح واألرتؼىْ :ذىزَغ األرتاح ٌألضهُ اٌّّرازج:
-1
-2

ارب ُْ زٞصع أسجةؼ ػٖ أ ١ع٘د ٓةُ٤د ،كبٗ ٚال ٣ػٞص زٞص٣غ أسجةؼ ػٖ بُغ٘ٞبذ بُسةُ٤د اال جؼذ دكغ بُ٘غحد بُٔؿذدخ
ألطؿةت بألع ْٜبُٔٔسةصخ ػٖ ٛز ٙبُغ٘د ٝكوة ً ُؿٌْ بُٔةدخ (بُشبجؼد ػششخ جؼذ بُٔةئد) ٖٓ ٗظةّ بُششًةذ.
ارب كشِر بُششًد ك ٢دكغ بُ٘غحد بُٔؿذدخ ٝكوة ً ُؿٌْ بُٔةدخ (بُشبجؼد ػششخ جؼذ بُٔةئد) ٖٓ ٗظةّ بُششًةذ ٖٓ بألسجةؼ
ُٔذخ ضالش ( )3ع٘ٞبذ ٓسسةُ٤د ،كبٗ٣ ٚػٞص ُِػٔؼ٤د بُخةطد ألطؿةت ٛز ٙبألع ،ْٜبُٔ٘ؼوذخ ؽحوة ً ألؾٌةّ بُٔةدخ
(بُسةعؼد ٝبُطٔةٗٗ ٖٓ )ٖ٤ظةّ بُششًةذ ،إٔ زوشس آة ؾؼٞس ْٛبغسٔةػةذ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ُِششًد ٝبُٔشةسًد ك٢
بُسظ٣ٞر ،أ ٝزؼٔٓ ٖ٤٤طِ ٖ٤ػ٘ ْٜكٓ ٢ػِظ بإلدبسخ جٔة ٣س٘ةعث ٓغ هٔ٤د أع ْٜٜٔك ٢سأط بُٔةٍٝ ،رُي اُ ٠إٔ زسٌٖٔ
بُششًد ٖٓ دكغ ًَ أسجةؼ بأل٣ُٞٝد بُٔخظظد ألطؿةت ٛز ٙبألع ْٜػٖ بُغ٘ٞبذ بُغةجود.

اٌّادج اٌثإِح واألرتؼىْ :خطائر اٌشروح
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ارب جِـر خغةئش بُششًد ٗظق سأط بُٔةٍ بُٔذكٞع ،ك ٢أٝ ١هر خالٍ بُغ٘د بُٔةُ٤دٝ ،غث ػِ ٠أٓ ١غئ ٍٝك٢
بُششًد أٓ ٝشبغغ بُؿغةجةذ كٞس ػِٔ ٚجزُي اجالؽ سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخٝ ،ػِ ٠سئ٤ظ ٓػِظ بإلدبسخ اجالؽ أػؼةء
بُٔػِظ كٞسبً جزُيٝ ،ػِٓ ٠ػِظ بإلدبسخ خالٍ خٔغد ػشش (ٓٞ٣ )15ة ً ٖٓ ػِٔ ٚجزُي دػٞخ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش
بُؼةد٣د ُالغسٔةع خالٍ خٔغد ٝأسجؼٓٞ٣ )45( ٖ٤ة ً ٖٓ زةس٣خ ػِٔ ٚجةُخغةئش؛ ُسوشس آة ص٣ةدخ سأط ٓةٍ بُششًد أٝ
زخل٤ؼٝ ٚكوة ً ألؾٌةّ ٗظةّ بُششًةذ ٝرُي اُ ٠بُؿذ بُز ١ز٘خلغ ٓؼٗ ٚغحد بُخغةئش آُ ٠ة دٗ ٕٝظق سأط بُٔةٍ
بُٔذكٞع ،أ ٝؾَ بُششًد هحَ بألغَ بُٔؿذد كٛ ٢زب بُ٘ظةّ.
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ٝزؼذ بُششًد ٓ٘وؼ٤د جوٞخ ٗظةّ بُششًةذ ارب ُْ زػسٔغ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد خالٍ بُٔذخ بُٔؿذدخ ك ٢بُلوشخ (ٛ ٖٓ )1زٙ
بُٔةدخ ،أ ٝارب بغسٔؼر ٝزؼزس ػِٜ٤ة اطذبس هشبس ك ٢بُٔٞػٞع ،أ ٝارب هشسذ ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ ٝكن بألٝػةع
بُٔوشسخ كٛ ٢ز ٙبُٔةدخ ٣ ُْٝسْ بالًسسةت ك ًَ ٢ص٣ةدخ سأط بُٔةٍ خالٍ زغؼٓٞ٣ )91( ٖ٤ة ً ٖٓ طذٝس هشبس بُػٔؼ٤د
جةُض٣ةدخ.
(اٌثاب اٌراضغ)
إٌّازػاخ

اٌّادج اٌراضؼح واألرتؼىْ :دػىي اٌّطؤوٌُح
ٌَُ ٓغة ْٛبُؿن ك ٢سكغ دػ ٟٞبُٔغئ٤ُٝد بُٔوشسخ ُِششًد ػِ ٠أػؼةء ٓػِظ بإلدبسخ ارب ًةٕ ٖٓ شؤٕ بُخطؤ بُز ١طذس
ٓ٘ ْٜاُؿةم ػشس خةص جٝ .ٚال ٣ػٞص ُِٔغة ْٛسكغ بُذػ ٟٞبُٔزًٞسخ اال ارب ًةٕ ؾن بُششًد ك ٢سكؼٜة ٓة صبٍ هةئٔة.
٣ٝػث ػِ ٠بُٔغة ْٛإٔ ٣حِؾ بُششًد جؼضٓ ٚػِ ٠سكغ بُذػ.ٟٞ
(اٌثاب اٌؼاشر)
حً اٌشروح و ذصفُرها
اٌّادج اٌخّطىْ :أمضاء اٌشروح
زذخَ بُششًد دٝس بُسظل٤د جٔػشد بٗوؼةئٜة ٝزؿسلع جةُشخظ٤د بالػسحةس٣د جةُوذس بُالصّ ُِسظل٤د ٣ٝظذس هشبس بُسظل٤د
بالخ س٤ةس٣د ٖٓ بُػٔؼ٤د بُؼةٓد ؿ٤ش بُؼةد٣د ٣ٝػث إٔ ٣شسَٔ هشبس بُسظل٤د ػِ ٠زؼ ٖ٤٤بُٔظلٝ ٢زؿذ٣ذ عِطةزٝ ٚأزؼةجٚ
ٝبُوٞ٤د بُٔلشٝػد ػِ ٠عِطةزٝ ٚبُٔذخ بُضٓ٘٤د بُالصٓد ُِسظل٤د ٣ٝػث أال زسػةٝص ٓذخ بُسظل٤د بالخس٤ةس٣د خٔظ ()5
ع٘ٞبذ ٝال ٣ػٞص زٔذ٣ذٛة ألًطش ٖٓ رُي اال جؤٓش هؼ ةئٝ ٢ز٘س ٢ٜعِطد ٓػِظ ادبسخ بُششًد جؿِٜة ٓٝغ رُي ٣ظَ ٛئالء

هةئٔ ٖ٤ػِ ٠ادبسخ بُششًد ٣ٝؼذ ٕٝجةُ٘غحد اُ ٠بُـ٤ش ك ٢ؾٌْ بُٔظل ٖ٤اُ ٠إٔ ٣ؼ ٖ٤بُٔظلٝ ٢زحو ٠غٔؼ٤ةذ بُٔغةٖ٤ٔٛ
هةئٔد خالٍ ٓذخ بُسظل٤د ٣ٝوسظش دٝسٛة ػِٔٓ ٠ةسعد بخسظةطةزٜة بُس ٢ال زسؼةسع ٓغ بخسظةطةذ بُٔظل.٢
(اٌثاب اٌحادٌ ػشر)
أحىاَ خراُِح
اٌّادج اٌحادَح واٌخّطىْٔ :ظاَ اٌشرواخ
٣طحن ٗظةّ بُششًةذ ُٞٝبئؿ ٚػِٓ ًَ ٠ة ُْ ٣شد رًش ٙكٛ ٢زب بُ٘ظةّ.
اٌّادج اٌثأُح واٌخّطىْ :إٌشر
ٞ٣دع ٛزب بُ٘ظةّ ٘٣ٝشش ؽحوة ً ألؾٌةّ ٗظةّ بُششًةذ.
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