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 ن . 2/20/2002خبريخ  22/2002اللبىوو االخحبدي ركن 

 ٝضٜ ؽا٧غ تٜ ؿٙنبٜ آل ٧١ٝبٜ ؼئ٧ؾ غ٢٘ج اإلٛبؼاح اً٘ؼت٧ج ا٘ٛخضغث ، 

 تًغ اإلنالو ي٤ٙ ا٘غؿخ٢ؼ ، 

ٚ . تفأٜ اعخكبكبح ا٢٘ؽاؼاح ٢كالض٧بح ا٢٘ؽؼاء 1531٘ؿٝج  ٢1ي٤ٙ إ٘ب٢ٜٝ االخضبغ٥ ؼٔٚ 
 ٢ا٢ٕ٘ا٧ٜٝ اً٘ٛغ٘ج ٟ٘ ، 

 . ٦ّ فأٜ ا٘ٛنت٢يبح ٢ا٘ٝفؼ ، ٚ 1541٘ؿٝج  11إ٘ب٢ٜٝ االخضبغ٥ ؼٔٚ ٢ي٤ٙ 

 ا٘ٛكْٝبح اْ٘ٗؼ٧ج ٢ض٢ٕٓ اّ٘ٛؤِ٘ ، ٚ . ٦ّ فأٜ ضٛب٧ج 1551٘ؿٝج  ٢01ي٤ٙ إ٘ب٢ٜٝ االخضبغ٥ ؼٔٚ 

٢تٝبًء ي٤ٙ ٛب يؼمٟ ٢ؽ٧ؼ اإليالٚ ٢ا٘ذٕبّج ، ٢ٛ٢إّج ٛسٙؾ ا٢٘ؽؼاء ، ٢خكغ٧ٓ ا٘ٛسٙؾ األي٤ٙ 
 ٘الخضبغ ، 

 أكغؼٝب إ٘ب٢ٜٝ ا٨خ٦ : 

 

 الخعريفبح 

 : 2الهبدث 

٦ّ خنت٧ٓ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٧ُٕكغ تب٘ٗٙٛبح ٢اً٘تبؼاح ا٘خب٧٘ج اً٘ٛب٦ٝ ا٢ٛ٘مضج ٔؼ٧ٜ ٗل ١ٝٛب ٛب ٘ٚ ٧ٕل 
 ؿ٧بٓ ا٘ٝق ت٧ُؼ ػٖ٘ : 

 ا٘غ٢٘ج : غ٢٘ج اإلٛبؼاح اً٘ؼت٧ج ا٘ٛخضغث . 



 ا٢٘ؽاؼث : ٢ؽاؼث االٔخكبغ . 

 ا٢٘ؽ٧ؼ : ٢ؽ٧ؼ االٔخكبغ . 

، أ٢ ا٢ْٜٝ٘ ، أ٢ ا٢ًٙ٘ٚ ، أ٧ًب ٗبٜ ٢ٝيٟ أ٢ نؼ٧ٕج ا٘خًت٧ؼ يٟٝ ا٘ٛكِٝ : ٗل خأ٧ِ٘ ٛتخٗؼ ٦ّ ٛسبل ا٨غاة 
 ، أ٢ أ٧ٛ٠خٟ أ٢ اُ٘ؼل ٟٛٝ . 

ا٘ٛؤِ٘ : ا٘فعق ا٘ػ٥ ٧تخٗؼ ا٘ٛكِٝ . ٧ُ٢ًغ ٛؤًْ٘ب ٘ٙٛكِٝ ٜٛ ٧ػٗؼ اؿٟٛ ي٧ٟٙ ، أ٢ ٧ُٝؿة إ٧ٟ٘ يٝغ 
 ٝفؼٞ تبيختبؼٞ ٛؤًْ٘ب ٟ٘ ، ٛب ٘ٚ ٧ٕٚ ا٘غ٧٘ل ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

٘ٙٛكِٝ ٜٛ ٧ٝفؼٞ تغ٢ٜ اؿٚ أ٢ تبؿٚ ٛؿخًبؼ أ٢ تأ٧ج نؼ٧ٕج أعؼ٣ تفؼن أال ٢ٕ٧ٚ فٖ  ٗٛب ٧ًَختؼ ٛؤًْ٘ب
٦ّ ًٛؼّج ض٧ٕٕج فعك٧ج ا٘ٛؤِ٘ ، ّئػا ٔبٚ ا٘فٖ أيختؼ ٝبفؼ أ٢ ٛٝخز ا٘ٛكِٝ ، ؿ٢اء أٗبٜ فعكًب نت٧ً٧ًب 

 ٘ٛؤِ٘ . أٚ ايختبؼ٧ًب ، ٝبئتب يٜ ا٘ٛؤِ٘ ٦ّ ٛتبفؼث ض٢ٕٟٔ إ٤٘ أٜ ٧خٚ ا٘خًؼِ ي٤ٙ ض٧ٕٕج فعك٧ج ا

 االتخٗبؼ : ا٘نبتى اإلتغاي٦ ا٘ػ٥ ٧ُؿتٍ ي٤ٙ ا٘ٛكِٝ األكب٘ج ٢ا٘خ٧ّٛؽ . 

اكضبة ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث : ّٝب٢ٝ األغاء ، ٢ٛٝخس٢ ا٘خؿس٧الح ا٘ك٢خ٧ج ، ٧٠٢ئبح اإلػايج ، اًّ٘ٛؼ٢ّٜ ٦ّ 
 ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

٠ٚ ٜٛ األفعبق ا٘ػ٧ٜ ٢ٕٙ٧ٜ أ٢ ّٝب٢ٝ األغاء : ا٘ٛٛذ٢ٜٙ ، ٢ا٢ُٜٝٛ٘ ، ٢ا٢ٛ٘ؿ٢٧ٕ٧ٜ ، ٢ا٘ؼأك٢ٜ ، ٧َ٢ؼ
٧ٝفغ٢ٜ أ٢ ٧ًؽ٢ّٜ أ٢ ٧ؤغ٢ٜ تأ٧ج ك٢ؼث ، ٦ّ ٛكْٝبح أغت٧ج أ٢ ٧ّٝج أ٢ ٧َؼ ػٖ٘ ، ٛض٧ٛج نتًٕب ألضٗبٚ ٠ػا 

 إ٘ب٢ٜٝ أ٢ غاعٙج ٦ّ إنبؼ اٖ٘ٛٙ اً٘بٚ . 

غاء ٛٝخز ا٘خؿس٧ل ا٘ك٢خ٦ : ا٘فعق ا٘نت٦ً٧ أ٢ االيختبؼ٥ ا٘ػ٥ ٧ؿسل أل٢ل ٛؼث أك٢اخًب ألضغ ّٝب٦ٝ األ
 أ٢ ٧َؼ ػٖ٘ ٜٛ األك٢اح . 

 ٧٠ئج اإلػايج : أ٧ج س١ج خ٢ٕٚ تب٘تد اإلػاي٦ ا٘الؿ٦ٗٙ ا٘ؿ٦ًٛ أ٢ ا٘تكؼ٥ ، أ٢ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ . 

اإلػايج : ا٧ٕ٘بٚ تب٘تد ا٘ؿ٦ًٛ أ٢ ا٘تكؼ٥ ، أ٢ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ ، ٘ٙٛكِٝ أ٢ ٘ألغاء أ٢ ٘ٙخؿس٧ل ا٘ك٢خ٦ 
٢تنؼ٧ٕج الؿ٧ٗٙج . ٧ُ٢ًغ ٗػٖ٘ ا٘تد يتؼ ا٘خ٢اتى أ٢ األٔٛبؼ  أ٢ ٘ٙتؼٝبٛز ٢خؿس٧ٟٙ ، ٢ػٖ٘ إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ ،

 ا٘كٝبي٧ج . 

ا٘ٝفؼ : إخبضج ا٘ٛكِٝ ، أ٢ ا٘خؿس٧ل ا٘ك٢خ٦ ، أ٢ ا٘تؼٝبٛز اإلػاي٦ ، أ٢ أ٥ أغاء ، ٘ٙس٢١ٛؼ ، ٢أ٧ب ٛب 
 خ٢ٜٗ ٢ؿ٧ٙج ػٖ٘ . 

األغاء ا٦ًٝٙ٘ : ٢٠ األغاء ا٘ػ٥ ٧خؼخة ي٧ٟٙ اخكبل ا٘س٢١ٛؼ تب٘ٛكِٝ اخكبال ٛتبفؼا ٗب٘خٛذ٧ل ٘ٙٛكْٝبح 
ا٘ٛؿؼض٧ج ، أ٢ ا٘خٕغ٧ٚ أ٢ األغاء ٘ٙٛكْٝبح ا٧ْٝ٘ج ، أ٢ اً٘ؼل ٘ٙٛكْٝبح ا٘ؿ٧ًٛج ا٘تكؼ٧ج ، ٢اً٘ؽِ 

 ٜ األغاء ض٧ب أ٢ ٛؿسال . ٘ٙٛكْٝبح ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج ٢ا٘خال٢ث ٘ٙٛكْٝبح األغت٧ج ، ٧٢ؿخ٥٢ ٦ّ ػٖ٘ أٜ ٢ٗ٧



ا٘خ٢ك٧ل ا٦ًٝٙ٘ : ا٘تد ا٘ؿ٦ٗٙ أ٢ ا٘الؿ٦ٗٙ ٘ٛكِٝ ، أ٢ ألغاء خؿس٧ل ك٢خ٦ ، أ٢ ٘تؼٝبٛز اػاي٦ تض٧د 
٧ٜٛٗ ا٘خ٦ٕٙ يٜ نؼ٧ٓ ا٘تد ٢ضغٞ ٧ُ٘ؼ أّؼاغ اً٘بئٙج ٢االكغٔبء إ٘ٛؼت٧ٜ ، ٦ّ أ٥ ٛٗبٜ ُٛب٧ؼ ٘ٙٛٗبٜ ا٘ػ٥ 

 ا٘ٛٗبٜ ا٘ػ٥ ٧خٚ ٧ّٟ ا٘خ٦ٕٙ أ٢ نؼ٧ٕخٟ .  ٧تغأ ٟٛٝ ا٘تد ، ٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ ا٘ؽٛبٜ أ٢

ا٘ٝؿظ : يٛل ٝؿعج أ٢ أٗذؼ ٜٛ ٛكِٝ ، أ٢ خؿس٧ل ك٢خ٦ ، أ٢ تؼٝبٛز إػاي٦ ، أ٢ أ٥ أغاء ، ٦ّ أ٥ 
فٗل أ٢ ك٢ؼث ، تٛب ٦ّ ػٖ٘ ا٘خض٧ٛل أ٢ ا٘خعؽ٧ٜ اإل٘ٗخؼ٦ٝ٢ ا٘غائٚ أ٢ ا٢٘ٔخ٦ ، ٢أ٧ب ٛب خ٢ٜٗ ا٘نؼ٧ٕج أ٢ 

 األغاث ا٘ٛؿخعغٛج ٦ّ ا٘ٝؿظ . 

ا٘خؿس٧ل ا٘ك٢خ٦ : أ٥ خذت٧ح ٧عبنة ا٘ؿٛى ٘ٛس٢ٛيج ٜٛ األك٢اح ا٘ٛؤغ٧ج ألغاء ٧ًٜٛ تُل ا٘ٝهؼ يٜ 
نؼ٧ٕج ا٘خذت٧ح ، أ٢ ا٘غيبٛج ا٘ٛؿخعغٛج ، ٧٢فٛل ا٘خؿس٧ل ا٘ك٢خ٦ ي٧ٙٛج خذت٧ح األك٢اح ٛى ا٘ك٢ؼث إليغاغ 

 ٛكِٝ ؿ٦ًٛ تكؼ٥ ، ٛب ٘ٚ ٧ُخْٓ ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

: ا٘فعق ا٘نت٦ً٧ أ٢ االيختبؼ٥ ا٘ػ٥ ٢٧ّؼ اإلٛٗب٧ٝبح ا٘الؽٛج إلٝسبؽ ٛٝخز ا٘ٛكِٝ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ 
 ا٘ٛكِٝ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ ، ٧٢منٙى تٛؿؤ٧٘٢ج ٠ػا اإلٝسبؽ . 

ا٘ٛكِٝ ا٘سٛبي٦ : ا٘ٛكِٝ ا٘ػ٥ خمًٟ سٛبيج ٜٛ ا٘ٛؤ٧ْٜ٘ تخ٢س٧ٟ فعق نت٦ً٧ أ٢ ايختبؼ٥ ، ٧خْٗل 
٦ّ ا١٘غِ اً٘بٚ ا٘ػ٥ ٔكغ إ٧ٟ٘ ٠ػا ا٘فعق ، تض٧د  تٝفؼٞ تبؿٟٛ ٢خضح إغاؼخٟ . ٧٢ٝغٛز يٛل ا٘ٛؤ٧ْٜ٘ ٧ّٟ

 ٧ؿخض٧ل ّكل يٛل ٗل ٛؤِ٘ ٢خ٧٧ٛؽٞ ي٤ٙ ضغث . 

ا٘ٛكِٝ ا٘ٛفخؼٖ : ا٘ٛكِٝ ا٘ػ٥ ٧ؿب٠ٚ ٦ّ ٢مًٟ يغث أفعبق ؿ٢اء أٜٛٗ ّكل ٝك٧ة ٗل ١ٝٛٚ ٧ّٟ 
 أ٢ ٘ٚ ٧ٜٛٗ ، ٢ا٘ػ٥ ال ٧ٝغؼر مٜٛ ا٘ٛكْٝبح ا٘سٛبي٧ج . 

 خٛغ أكٟٙ ٜٛ ٛكِٝ ؿبتٓ ا٢٘س٢غ ٗب٘خؼسٛبح . ا٘ٛكِٝ ا٘ٛفخٓ : ا٘ٛكِٝ ا٘ػ٥ ٧ؿ

٧٢ًغ ٗػٖ٘ ٛس٢ٛيبح ا٘ٛكْٝبح األغت٧ج ٢ا٧ْٝ٘ج ٢ٛس٢ٛيبح ا٘خًت٧ؼ ا٢ْٙٗٙ٘ؼ٥ ٛب غاٛح ٛتخٗؼث ٜٛ ض٧د 
 خؼخ٧ة أ٢ اعخ٧بؼ ٛضخ٧٢بخ١ب . 

٦ ا٢ْٙٗٙ٘ؼ ا٢٘ن٦ٝ : ٗل خًت٧ؼ ٜٛ ا٘ٛأذ٢ؼاح ا٘فًت٧ج ا٘ف٧٢ْج أ٢ ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج أ٢ ا٘ضؼ٧ٗج أ٢ ا٢ٛٙٛ٘ؿج ّ
يٝبكؼ ٛخ٧ٛؽث خًٗؾ ا٘خؼاد ا٘خ٧ٕٙغ٥ ا٦ْٝ٘ ا٘ػ٥ ٝفأ أ٢ اؿخٛؼ ٦ّ ا٘غ٢٘ج ، ٢ا٘ػ٥ ال ٧ٜٛٗ ٝؿتخٟ إ٤٘ ٛؤِ٘ 

 . ٚ٢ًٙٛ 

 

 

 

 



 الفضل األول

  ىطبق الحهبيج

 : 2الهبدث 

٧خٛخى تب٘ضٛب٧ج إ٘ٛؼؼث ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٛؤ٢ْ٘ ا٘ٛكْٝبح ٢أكضبة ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث ، إػا ٢ٔى االيخغاء 
 ي٤ٙ ض١ٔ٢ٕٚ غاعل ا٘غ٢٘ج ، ٢ت٢سٟ عبق ا٘ٛكْٝبح ا٨خ٧ج : 

 ا٘ٗخة ٢ا٘ٗخ٧تبح ٢إ٘ٛبالح ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٘ٛكْٝبح ا٘ٛٗخ٢تج .  - 1

 ، ٢ٛب ٧ٛبذ١ٙب ٜٛ ٛكْٝبح خضغغ تٕؼاؼ ٜٛ ا٢٘ؽ٧ؼ . تؼاٛز ا٘ضبؿة ٢خنت٧ٕبخ١ب ، ٢ٔ٢ايغ ا٘ت٧بٝبح  - 1

 ا٘ٛضبمؼاح ٢ا٘عنة ٢ا٢ٛ٘ايه ٢ا٘ٛكْٝبح األعؼ٣ ا٘خ٦ ١٘ب نت٧ًج ٛٛبذٙج .  - 3

 ا٘ٛكْٝبح ا٘خٛذ٧ٙ٧ج ٢ا٘ٛكْٝبح ا٘خٛذ٧ٙ٧ج ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج ٢ا٘خٛذ٧ل ا٘كبٛح .  - 0

 ا٘ٛكْٝبح ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج ا٘ٛكض٢تج أ٢ ٧َؼ ا٘ٛكض٢تج تٗٙٛبح .  - 1

 ٛكْٝبح ا٘ؿ٧ًٛج أ٢ ا٘تكؼ٧ج أ٢ ا٘ؿ٧ًٛج ا٘تكؼ٧ج . ا٘ - 2

 ٛكْٝبح اً٘ٛبؼث ٢ا٘ؼؿ٢ٚ ٢ا٘ٛعننبح ا١٘ٝغؿ٧ج .  - 3

ٛكْٝبح ا٘ؼؿ٢ٚ تب٘عن٢ن أ٢ تبأل٢٘اٜ ، ٢ا٘ٝضح ، ٢إ٘ٝـ ، ٢ا٘نتبيج ي٤ٙ ا٘ضسؼ ، ٢ي٤ٙ األٔٛفج  - 4
 ٙج . ، ٢ي٤ٙ ا٘عفة ، ٢ي٤ٙ اً٘ٛبغٜ ٢أ٧ج ٛكْٝبح ٛٛبذٙج ٦ّ ٛسبل ا٢ْٜٝ٘ ا٘س٧ٛ

 ا٘ٛكْٝبح ا٢ْ٘خ٢َؼا٧ّج ٢ٛب ٧ٛبذ١ٙب .  - 5

 ٛكْٝبح اْٜ٘ ا٘خنت٦ٕ٧ ٢ا٘خف٦ٙ٧ٗ .  - 11

ا٘ك٢ؼ ا٘خ٢م٧ض٧ج ، ٢ا٘عؼائن ا٘سُؼا٧ّج ، ٢ا٘ؼؿ٢ٛبح ا٘خعن٧ن٧ج ، ٢ا٘ٛكْٝبح ذالذ٧ج األتًبغ  - 11
 ا٘ٛخًٕٙج تب٘سُؼا٧ّب أ٢ ا٘نت٢َؼا٧ّب أ٢ ا٘خك٧ٛٛبح اً٘ٛٛبؼ٧ج ٧َ٢ؼ٠ب . 

 ا٘ٛكْٝبح ا٘ٛفخٕج ، غ٢ٜ اإلعالل تب٘ضٛب٧ج إ٘ٛؼؼث ٘ٙٛكْٝبح ا٘خ٦ افخٕح ١ٝٛب .  - 11

 ٢خفٛل ا٘ضٛب٧ج ي٢ٝاٜ ا٘ٛكِٝ إػا ٗبٜ ٛتخٗؼا ، ٗٛب خفٛل اْ٘ٗؼث ا٘ٛتخٗؼث ا٘ٛٗخ٢تج ٘ٙتؼٝبٛز اإلػاي٦ . 

 



 :   2الهبدث 

بم٧ج ٢ا٘ٛتبغا ٢ا٘ضٕبئٓ ا٘ٛسؼغث ١ٝٗ٘ب ال خفٛل ا٘ضٛب٧ج األّٗبؼ ٢اإلسؼاءاح ٢أؿب٧٘ة اً٘ٛل ٢اْ٘ٛب٧٠ٚ ا٘ؼ٧
 خٝنتٓ ي٤ٙ ا٘خًت٧ؼ ا٘ٛتخٗؼ يٜ أ٥ ١ٝٛب ، ٗػٖ٘ ال خفٛل ا٘ضٛب٧ج ٛب ٦ٙ٧ : 

ا٢٘ذبئٓ ا٘ؼؿ٧ٛج أ٧ب ٗبٝح ُ٘خ١ب األك٧ٙج ، أ٢ اُ٘ٙج ا٢ٕٝٛ٘٘ج إ١٧٘ب ، ٛذل ٝك٢ق ا٢ٕ٘ا٧ٜٝ ٢ا٢ٙ٘ائص  - 1
أضٗبٚ ا٘ٛض٧ٜٛٗ ٢إ٘ؼاؼاح ا٘كبغؼث ٜٛ ا٘ٙسبٜ اإلغاؼ٧ج ٢إ٘ؼاؼاح ٢االخْب٧ٔبح ا٘غ٧٘٢ج ٢األضٗبٚ إ٘مبئ٧ج ، ٢

 ػاح االعخكبق إ٘مبئ٦ . 

 األٝتبء ٢أعتبؼ ا٘ض٢اغد ٢ا٢٘ٔبئى ا٘سبؼ٧ج ٢ا٘خ٦ خ٢ٜٗ ٛسؼغ أعتبؼ إيال٧ٛج .  - 1

 ا٘ٛكْٝبح ا٘خ٦ آ٘ح إ٤٘ اٖ٘ٛٙ اً٘بٚ .  - 3

ٛبغث تب٘ضٛب٧ج إػا خ٧ٛؽ س١ًٛب أ٢ ( ٜٛ ٠ػٞ ا٘ 3،  1،  ٢1ٛى ػٖ٘ خخٛخى ٛس٢ٛيبح ٛب ٢ؼغ ٦ّ ا٘ت٢ٝغ ) 
 خؼخ٧ت١ب أ٢ أ٥ ٛس٢١غ ١٧ّب تبالتخٗبؼ . 

 :   0الهبدث 

خمى ا٢٘ؽاؼث ٝهبٛب إل٧غاو أ٢ خؿس٧ل ض٢ٕٓ ا٘ٛكْٝبح أ٢ ٛب ٧نؼأ ي١٧ٙب ٜٛ خكؼّبح ٘غ٣ ا٘س١ج 
  .ا٘ٛعخكج ت١ب ٢ّٕب ٘ٛب خٕؼؼٞ ا٘الئضج ا٘خ٧ْٝػ٧ج ١٘ػا إ٘ب٢ٜٝ 

 ٢خًختؼ ؿسالح اإل٧غاو أ٢ خؿس٧ل ا٘ض٢ٕٓ تب٢٘ؽاؼث ٛؼسًب ٘ت٧بٝبح ا٘ٛكِٝ . 

٢ال ٧خؼخة ي٤ٙ يغٚ إ٧غاو ا٘ٛكِٝ أ٢ خؿس٧ل ض٢ٕٟٔ أ٢ ٛب ٧نؼأ ي٧ٟٙ ٜٛ خكؼّبح إعالل تأ٥ ٢سٟ ٜٛ 
 أ٢سٟ ا٘ضٛب٧ج أ٢ ا٘ض٢ٕٓ ا٘خ٦ ٧ٕؼؼ٠ب ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

 الفضل الذبىي 

 حلوق الهؤلف

 :   5الهبدث 

٧خٛخى ا٘ٛؤِ٘ ٢عْٟٙ اً٘بٚ تض٢ٕٓ أغت٧ج ٧َؼ ٔبتٙج ٘ٙخٕبغٚ أ٢ ا٘خٝبؽل يٜ ا٘ٛكِٝ ٢خفٛل ٠ػٞ ا٘ض٢ٕٓ ٛب 
 : ٦ٙ٧ 

 ا٘ضٓ ٦ّ خٕؼ٧ؼ ٝفؼ ا٘ٛكِٝ أل٢ل ٛؼث .  - 1

 ا٘ضٓ ٦ّ ٝؿتج ا٘ٛكِٝ إ٧ٟ٘ .  - 1



ا٘ضٓ ٦ّ االيخؼال ي٤ٙ أ٥ خًغ٧ل ٘ٙٛكِٝ إػا ٗبٜ ٦ّ ا٘خًغ٧ل خف٧٢ٟ أ٢ خضؼ٧ِ ٘ٙٛكِٝ أ٢  - 3
 إمؼاؼ تٛٗبٝج ا٘ٛؤِ٘ . 

ا٘ضٓ ٦ّ ؿضة ٛكْٟٝ ٜٛ ا٘خغا٢ل ، إػا نؼأح أؿتبة سغ٧ج ختؼؼ ػٖ٘ . ٧٢تبفؼ ٠ػا ا٘ضٓ يٜ  - 0
ُٕٛغًٛب إ٤٘ ٜٛ آ٘ح إ٧ٟ٘ ض٢ٕٓ االؿخُالل ا٘ٛب٦٘  نؼ٧ٓ ا٘ٛضٗٛج ا٘ٛعخكج ، ٛى إ٘ؽاٟٛ تأٜ ٧غّى خ٧٢ًمًب يبغاًل 

 ٢ػٖ٘ ٦ّ األسل ا٘ػ٥ خضغغٞ ا٘ٛضٗٛج ٢ٔتل خ٧ْٝػ ا٘ضٗٚ تب٘ؿضة ، ٢إال ؽال ٗل أذؼ ٘ٙضٗٚ . 

 :  2الهبدث 

ال ٧ًغ ا٘خًغ٧ل ٦ّ ٛسبل ا٘خؼسٛج ايخغاًء إال إػا أَْل ا٘ٛخؼسٚ اإلفبؼث إ٤٘ ٢ٛانٜ ا٘ضػِ أ٢ ا٘خ٧٧ُؼ أ٢ 
 ِ٘ . أؿبء تًٟٛٙ ٘ٛٗبٝج ا٘ٛؤ

 :  7الهبدث 

٘ٙٛؤِ٘ ٢ضغٞ ٢عْٟٙ ٜٛ تًغٞ ، أ٢ كبضة ضٓ ا٘ٛؤِ٘ أٜ ٧ؼعق تبؿخُالل ا٘ٛكِٝ ، ٢تأ٥ ٢سٟ ٜٛ 
ا٢٘س٢ٞ ، ٢عبكج يٜ نؼ٧ٓ ا٘ٝؿظ تٛب ٦ّ ػٖ٘ ا٘خض٧ٛل أ٢ ا٘خعؽ٧ٜ اإل٘ٗخؼ٦ٝ٢ ، أ٢ ا٘خٛذ٧ل تأ٧ج ٢ؿ٧ٙج ، أ٢ 

٢ك٧ل ا٦ًٝٙ٘ ، أ٢ ا٘خؼسٛج ، أ٢ ا٘خض٧٢ؼ ، أ٢ ا٘خًغ٧ل ا٘تد اإلػاي٦ ، أ٢ إيبغث ا٘تد اإلػاي٦ ، أ٢ األغاء أ٢ ا٘خ
، أ٢ ا٘خأس٧ؼ ، أ٢ اإليبؼث ، أ٢ ا٘ٝفؼ تأ٥ نؼ٧ٕج ٜٛ ا٘نؼٓ تٛب ٦ّ ػٖ٘ إخبضخٟ يتؼ أس١ؽث ا٘ضبؿة أ٢ 

 فتٗبح ا٢ًٙٛ٘ٛبح أ٢ فتٗبح االخكبل ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٢٘ؿبئل . 

 :  2الهبدث 

ٜٗ ا٘تؼٝبٛز ػاخٟ ٢٠ ا٘ٛضل األؿبؿ٦ ٘ٙخأس٧ؼ . ٗٛب ال ال ٧ٝنتٓ ضٓ ا٘خأس٧ؼ ي٤ٙ تؼاٛز ا٘ضبؿة إػا ٘ٚ ٧
 ٧ٝنتٓ ي٤ٙ ا٘ٛكْٝبح ا٘ؿ٧ًٛج ا٘تكؼ٧ج إػا ٘ٚ ٧ٜٗ ٜٛ فأٟٝ ا٘ٛؿبؾ تبإلؿخُالل اً٘بغ٥ ١٘ب . 

 :   9الهبدث 

٘ٙٛؤِ٘ أ٢ عْٟٙ أٜ ٧ٕٝل إ٤٘ ا٧ُ٘ؼ ، ؿ٢اًء أٗبٜ فعكًب نت٧ً٧ًب أٚ ايختبؼ٧ًب ، ٗل أ٢ تًل ض٢ٕٟٔ ا٘ٛب٧٘ج 
٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . ٧٢فخؼن الًٕٝبغ ا٘خكؼِ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٛٗخ٢تًب ٢ٛضغغًا ٧ّٟ ا٘ضٓ ٛضل ا٘خكؼِ ، ٛى  ا٘ٛت٧ٝج

 ت٧بٜ اُ٘ؼل ٟٛٝ ، ٢ٛغث االؿخُالل ٢ٛٗبٟٝ . ٢ٗ٧٢ٜ ا٘ٛؤِ٘ ٛبً٘ٗب ٘ٗل ٛب ٘ٚ ٧خٝبؽل يٟٝ كؼاضج ٜٛ ض٢ٕٓ . 

٧س٢ؽ ٘ٙٛؤِ٘ ا٧ٕ٘بٚ تأ٥  ٢ٛى يغٚ اإلعالل تض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ األغت٧ج ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ال
 يٛل ٜٛ فأٟٝ خًن٧ل اؿخُالل ا٘ضٓ ٛضل ا٘خكؼِ . 

 

 



 :   20الهبدث 

٘ٙٛؤِ٘ أ٢ عْٟٙ أٜ ٧خٕبم٤ إ٘ٛبتل إ٘ٝغ٥ أ٢ ا٦ٝ٧ً٘ ٝه٧ؼ ٕٟٝٙ ضٓ أ٢ أٗذؼ ٜٛ ض٢ٕٓ االؿخُالل ا٘ٛب٦٘ 
٧س٢ؽ ٟ٘ ا٘خًبٔغ ي٤ٙ  ٘ٙٛكِٝ إ٤٘ ا٧ُ٘ؼ ي٤ٙ أؿبؾ ٛفبؼٗج ٝؿت٧ج ٦ّ اإل٧ؼاغ ا٘ٝبخز ٜٛ االؿخُالل . ٗٛب

 أؿبؾ ٛتٍٙ سؽا٦ّ ، أ٢ ا٘سٛى ت٧ٜ األؿبؿ٧ٜ . 

 :   22الهبدث 

ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٛسضِ تضٓ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ أل٥ ٜٛ أكضبة  11ا٘ٛبغث إػا خت٧ٜ أٜ االخْبٓ ا٘ٛفبؼ إ٧ٟ٘ ٦ّ 
ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث ، أ٢ أكتص ٗػٖ٘ ٘هؼ٢ِ نؼأح تًغ ا٘خًبٔغ ، ٧ّس٢ؽ ٘ٙٛؤِ٘ أ٢ عْٟٙ أ٢ ٜٛ ٧ع١ْٙٛب أٜ 

 ٧ٙسأ إ٤٘ ا٘ٛضٗٛج ا٘ٛعخكج تنٙة إيبغث ا٘ٝهؼ ٦ّ ٧ٔٛج إ٘ٛبتل ا٘ٛخْٓ ي٧ٟٙ . 

 :   22الهبدث 

ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ، ٧عمى ٕٝل ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٧ّٛب ٧خًٙٓ تٛكْٝبح تؼاٛز  5 ا٘ٛبغثٛى يغٚ اإلعالل تأضٗبٚ 
ا٘ضبؿة ٢خنت٧ٕبخٟ أ٢ ٢ٔايغ ا٘ت٧بٝبح ٘خؼع٧ق ا٘خًبٔغ ا٢٘اؼغ أ٢ ا٘ٛٙكٓ ي٤ٙ ا٘تؼٝبٛز ؿ٢اء ه١ؼ ي٤ٙ 

بٛز ا٘غيبٛج ا٘ضبٛٙج ٘ٙتؼٝبٛز أ٢ ه١ؼ يٝغ خض٧ٛل أ٢ خعؽ٧ٜ ا٘تؼٝبٛز ٦ّ فبفج ا٘ضبؿة ، ٢ٗ٧٢ٜ ٛفخؼ٥ ا٘تؼٝ
 أ٢ ٛؿخعغٟٛ ٛٙؽًٛب تب٘فؼ٢ن ا٢٘اؼغث ٦ّ ػٖ٘ ا٘خؼع٧ق . 

 :   22الهبدث 

ال ٧خؼخة ي٤ٙ خكؼِ ا٘ٛؤِ٘ تأ٥ ك٢ؼث ٗبٝح ٦ّ ا٘ٝؿعج األك٧ٙج ٜٛ ٛكْٟٝ ٕٝل أ٥ ٜٛ ض٢ٕٟٔ ا٘ٛب٧٘ج 
 ي٧ٟٙ ، ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

ّٜٗ ا٘ٛؤِ٘ ٜٛ  -ت٧ُؼ اخْبٓ ٛؿتٓ  -٢ٛى ػٖ٘ ال ٧س٢ؽ  إ٘ؽاٚ ٜٛ اٝخٕٙح إ٧ٟ٘ ٧ٗٙٛج ٠ػٞ ا٘ٝؿعج تأٜ ٧ٛ
 ٝؿع١ب ، أ٢ ١ٕٙٝب ، أ٢ يؼم١ب . 

 :   20الهبدث 

٧س٢ؽ ا٘ضسؽ ي٤ٙ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٙٛؤ٧ْٜ٘ ي٤ٙ ٛكْٝبخ١ٚ ا٘ٛٝف٢ؼث . ٢ال ٧س٢ؽ ا٘ضسؽ ي٤ٙ ا٘ٛكْٝبح 
 ٛب ٘ٚ ٧ذتح تكْج ٔبنًج أٟٝ اؿخ١غِ ٝفؼ٠ب ٔتل ٢ّبخٟ .  ا٘خ٦ ٢ٛ٧ح كبضت١ب ٔتل ٝفؼ٠ب

 :   25الهبدث 

٧ٕى تبنال تنالٝب ٛنٕٙب ٗل خكؼِ ٘ٙٛؤِ٘ ٦ّ ٛس٢ٛو إٝخبسٟ اْ٘ٗؼ٥ ا٘ٛؿخٕت٦ٙ أ٢ ٦ّ أٗذؼ ٜٛ عٛؾ 
 ٛكْٝبح ٛؿخٕت٧ٙج . 

 



 

 الفضل الذبلد 

 ىطبق حهبيج أضحبة الحلوق الهجبورث

 :   22الهبدث 

 ٧خٛخى ّٝب٢ٝ األغاء ٢ع١ْٙٚ اً٘بٚ تضٓ أغت٦ ال ٧ٕتل ا٘خٝبؽل أ٢ ا٘خٕبغٚ ، ٧ع١٘٢ٚ ٛب ٦ٙ٧ : 

 ا٘ضـٓ ٦ّ ٝؿتج األغاء إ١٧٘ٚ ؿ٢اء ٗبٜ األغاء ض٧ًب أ٢ ٛؿساًل .  – 1

 ا٘ضٓ ٦ّ ٛٝى أ٥ خ٧٧ُؼ ، أ٢ خضؼ٧ِ ، أ٢ خف٧٢ٟ ا٢ خًغ٧ل ٦ّ أغائ١ٚ ٜٛ فأٟٝ اإلمؼاؼ تٛٗبٝخ١ٚ .  - 1

ؽاؼث ٠ػا ا٘ضٓ األغت٦ تًغ إٝمبء ٛغث ضٛب٧ج ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٢ختبفؼ ا٢٘
 ت١غِ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ أغائ١ٚ تب٘ك٢ؼث ا٘خ٦ أتغو ي١٧ٙب . 

 :   27الهبدث 

 ٧خٛخى ّٝب٢ٝ األغاء ٢ضغ٠ٚ ، تب٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ا٘خب٧٘ج : 

 .  ا٘ضٓ ٦ّ تد أغائ١ٚ ٧َؼ ا٘ٛذتح ٢ٕٟٝٙ إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ - 1

 ا٘ضٓ ٦ّ خذت٧ح أغائ١ٚ ي٤ٙ خؿس٧ل ك٢خ٦ .  - 1

 ا٘ضٓ ٦ّ ٝؿظ أغائ١ٚ ا٘ٛذتح ٦ّ خؿس٧ل ك٢خ٦ .  - 3

٧٢ًغ اؿخُالاًل ٛضه٢ؼًا ي٤ٙ ا٧ُ٘ؼ خؿس٧ل ٠ػا األغاء ا٘ض٦ ي٤ٙ غيبٛج أ٢ خأس٧ؼ٠ب ت١غِ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ 
 يبئغ خسبؼ٥ ٛتبفؼ أ٢ ٧َؼ ٛتبفؼ أ٢ تذ١ب أ٢ إخبضخ١ب تأ٧ج ٢ؿ٧ٙج ٗبٝح غ٢ٜ ٢ٛإّج كبضة ا٘ضٓ . 

٥ ٛب ٘ٚ ٧ُخْٓ ي٤ٙ ٧٢ٝنتٓ ضٗٚ ٠ػٞ ا٘ٛبغث ي٤ٙ خذت٧ح أغاء ّٝب٦ٝ األغاء ألغائ١ٚ مٜٛ ٛكِٝ ؿ٦ًٛ تكؼ
 ٧َؼ ػٖ٘ . 

 :   22الهبدث 

 ٧خٛخى ٛٝخس٢ ا٘خؿس٧الح ا٘ك٢خ٧ج ٢ضغ٠ٚ تب٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ا٨خ٧ج : 



ا٘ضٓ ٦ّ ٛٝى أ٥ اؿخُالل ٘خؿس٧الخ١ٚ تأ٧ج نؼ٧ٕج ٜٛ ا٘نؼٓ غ٢ٜ خؼع٧ق ١ٝٛٚ ، ٧٢ًغ اؿخُالاًل  - 1
١٘ب أ٢ إخبضخ١ب يتؼ أس١ؽث ا٘ضبؿة أ٢  ٛضه٢ؼًا ي٤ٙ ا٧ُ٘ؼ ٝؿع١ب أ٢ خأس٧ؼ٠ب أ٢ ا٘تد اإلػاي٦ أ٢ ايبغخٟ

 ٧َؼ٠ب ٜٛ ا٢٘ؿبئل . 

 ا٘ضٓ ٦ّ ٝفؼ خؿس٧الخ١ٚ ت٢ؿبئل ؿ٧ٗٙج أ٢ ال ؿ٧ٗٙج أ٢ يتؼ أس١ؽث ا٘ضبؿة أ٢ ٧َؼ٠ب ٜٛ ا٢٘ؿبئل .  - 1

 :   29الهبدث 

 خخٛخى ٧٠ئج اإلػايج ٢ضغ٠ب تب٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ا٨خ٧ج : 

 ب ٢تؼاٛس١ب اإلػاي٧ج . ا٘ضٓ ٦ّ ٛٝص ا٘خؼع٧ق تبؿخُالل خؿس٧الخ١ - 1

ا٘ضٓ ٦ّ ٛٝى أ٥ خ٢ك٧ل ٘تؼاٛس١ب أ٢ خؿس٧الخ١ب إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ ت٧ُؼ خؼع٧ق ١ٝٛب . ٧٢ًغ ت٢سٟ  - 1
عبق ٛضه٢ؼًا ي٤ٙ ا٧ُ٘ؼ خؿس٧ل ٠ػٞ ا٘تؼاٛز أ٢ يٛل ٝؿظ ١ٝٛب أ٢ اؿخٝؿبط خؿس٧الخ١ب أ٢ خأس٧ؼ٠ب أ٢ إيبغث 

 .  تذ١ب إػاي٧ًب أ٢ ١ٕٙٝب إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ تأ٧ج ٢ؿ٧ٙج ٗبٝح

 الفضل الراتع 

 هدث الحهبيج و الخرخيص تبشخخدان الهضىفبح

 : 20الهبدث 

خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٙٛؤِ٘ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٛغث ض٧بخٟ ٢عٛؿ٧ٜ ؿٝج ختغأ ٜٛ أ٢ل  - 1
 ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ؿٝج ٢ّبخٟ . 

خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٛؤ٦ْ٘ ا٘ٛكْٝبح ا٘ٛفخؼٗج ٛغث ض٧بخ١ٚ س٧ًًٛب ٢عٛؿ٧ٜ ؿٝج ختغأ ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج  - 1
 ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ؿٝج ٢ّبث آعؼ ٜٛ ت٦ٕ ض٧ًب ١ٝٛٚ . 

ٛغث  -تبؿخذٝبء ٛؤ٦ْ٘ ٛكْٝبح اْٜ٘ ا٘خنت٦ٕ٧  -خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٛؤ٦ْ٘ ا٘ٛكْٝبح ا٘سٛبي٧ج  - 3
ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج ا٘خ٦ خٝفؼ ١٧ّب أل٢ل ٛؼث ، ٢ػٖ٘ إػا ٗبٜ ا٘ٛؤِ٘ عٛؿ٧ٜ ؿٝج ختغأ 

فعكًب ايختبؼ٧ًب ، أٛب إػا ٗبٜ ا٘ٛؤِ٘ ت١ب فعكًب نت٧ً٧ًب ٢ٗ٧ّٜ ضؿبة ا٘ٛغث نتًٕب ٕ٘ٙبيغث ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب 
 ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛبغث .  1،  ٦ّ1 ا٘تٝغ٧ٜ 

خٝفؼ أل٢ل ٛؼث تًغ ٢ّبث ٛؤ١ْ٘ب تٛم٦ عٛؿ٧ٜ ؿٝج ختغأ ٜٛ  ٢خٕٝم٦ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ي٤ٙ ا٘ٛكْٝبح ا٘خ٦
 أ٢ل ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج ا٘خ٦ ٧خٚ ٝفؼ٠ب ١٧ّب أل٢ل ٛؼث . 



خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ي٤ٙ ا٘ٛكْٝبح ا٘خ٦ خٝفؼ تغ٢ٜ اؿٚ ٛؤ١ْ٘ب أ٢ تبؿٚ ٛؿخًبؼ ٘ٛغث عٛؿ٧ٜ ؿٝج  - 0
٘خ٦ ٧خٚ ١٧ّب أل٢ل ٛؼث ٝفؼ٠ب ّئػا ٗبٜ ٛؤ١ْ٘ب ًٛؼ٢ًّب ٢ٛضغغا أ٢ ختغأ ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج ا

 ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛبغث .  1ٗفِ ٛؤ١ْ٘ب يٜ فعك٧خٟ ّخضؿة ٛغث ا٘ضٛب٧ج نتٕب ٕ٘ٙبيغث ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ا٘تٝغ 

خٕٝم٦ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٛؤ٦ْ٘ ٛكْٝبح اْٜ٘ ا٘خنت٦ٕ٧ تبٕٝمبء عٛؾ ٢يفؼ٧ٜ ؿٝج ختغأ ٜٛ أ٢ل  - 1
 غ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ؿٝج ٝفؼ٠ب أل٢ل ٛؼث . ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘ال

٦ّ األض٢ال ا٘خ٦ خضؿة ١٧ّب ٛغث ا٘ضٛب٧ج ٜٛ خبؼ٧ظ ا٘ٝفؼ أل٢ل ٛؼث ، ٧خعػ خبؼ٧ظ أ٢ل ٝفؼ أؿبؿًب  - 2
٘ضؿبة ا٘ٛغث ، تُل ا٘ٝهؼ يٜ إيبغث ا٘ٝفؼ إال إػا أغعل ا٘ٛؤِ٘ ي٤ٙ ٛكْٟٝ يٝغ اإليبغث خًغ٧الح س٠٢ؼ٧ج 

 .  تض٧د ٧ٜٛٗ ايختبؼٞ ٛكًْٝب سغ٧غًا

ّئػا ٗبٜ ا٘ٛكِٝ ٧خ٢ٜٗ ٜٛ يغث أسؽاء أ٢ ٛسٙغاح ٝفؼح ْٛٝكٙج ٢ي٤ٙ ّخؼاح ٧ًّختؼ ٗل سؽء أ٢ ٛسٙغ 
 ٛكًْٝب ٛؿخٕاًل يٝغ ضؿبة ٛغث ا٘ضٛب٧ج . 

خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ْ٘ٝب٦ٝ األغاء ٘ٛغث عٛؿ٧ٜ ؿٝج خضؿة ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج ا٘خ٦  - 3
ٗبٜ األغاء ٛذتخًب ٦ّ خؿس٧ل ك٢خ٦ ّخضؿة ا٘ٛغث ايختبؼًا ٜٛ ١ٝب٧ج ا٘ؿٝج ا٘خ٦ خٚ ١٧ّب  خٚ ١٧ّب األغاء ّبػا

 ا٘خذت٧ح . 

خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٛٝخس٦ ا٘خؿس٧الح ٢ػٖ٘ ٘ٛغث عٛؿ٧ٜ ؿٝج ٧ٛالغ٧ج خضؿة ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج  - 4
 ٘خؿس٧ل إػا ٘ٚ ٧ٜٗ ٔغ ٝفؼ . ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج ا٘خ٦ خٚ ١٧ّب ٝفؼ ا٘خؿس٧ل ، أ٢ ٘ٙؿٝج ا٘خ٦ ذّتح ١٧ّب ا

خض٤ٛ ا٘ض٢ٕٓ ٧١٘ئبح ا٘تد اإلػاي٦ ٘ٛغث يفؼ٧ٜ ؿٝج خضؿة ٜٛ أ٢ل ا٘ؿٝج ا٧ٛ٘الغ٧ج ا٘خب٧٘ج ٘ٙؿٝج  - 5
 ا٘خ٦ خٚ ١٧ّب أ٢ل تد ١٘ػٞ ا٘تؼاٛز . 

 :   22الهبدث 

أل٥ ٧س٢ؽ ٘ٗل فعق أٜ ٧نٙة ٜٛ ا٢٘ؽاؼث ٛٝضٟ خؼع٧كًب إستبؼ٧ًب تب٘ٝؿظ أ٢ ا٘خؼسٛج أ٢ ت١ٛب ًًٛب 
ٛكِٝ ٛض٦ٛ نتًٕب ألضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٢ػٖ٘ تًغ ٛم٦ ذالد ؿ٢ٝاح ٜٛ خبؼ٧ظ ٝفؼ ا٘ٛكِٝ ٦ّ ضب٘ج 

ا٘خؼع٧ق تب٘خؼسٛج ٢ٗ٧٢ٜ إكغاؼ ا٘خؼع٧ق تٕؼاؼ ٛؿتة ٧ضغغ ٧ّٟ ا٘ٝنبٓ ا٘ؽٛب٦ٝ ٢ا٘ٛٗب٦ٝ الؿخُالٟ٘ ، 
ا٘خؼع٧ق ي٤ٙ ا٢ّ٘بء ٢إ٘ٛبتل اً٘بغل ا٘ٛؿخضٓ ٘ٙٛؤِ٘ ، ي٤ٙ أٜ ٧ٕخكؼ ا١٘غِ غائًٛب ٜٛ إكغاؼ ٠ػا 

تبضخ٧بسبح ا٘خ٧ًٙٚ تٗل أ٢ٝايٟ ٢ٛؿخ٧٢بخٟ أ٢ تبضخ٧بسبح ا٘ٛٗختبح اً٘بٛج أ٢ غ٢ؼ ا٘ضْه ، ٢ػٖ٘ ٟٗٙ نتًٕب ٘ٛب 
خضغغٞ ا٘الئضج ا٘خ٧ْٝػ٧ج ١٘ػا إ٘ب٢ٜٝ ٜٛ أض٢ال ٢م٢اتن ٢فؼ٢ن إلكغاؼ ا٘خؼع٧ق ، ٢ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٘ػ٥ 

ٛفؼ٢يج ٘ٙٛؤِ٘ أ٢ عْٟٙ أ٢ ا٘ٛؿبؾ تبالؿخُالل اً٘بغ٥ ٧مٜٛ يغٚ إ٘ضبٓ ا٘مؼؼ ٧َؼ ا٘ٛتؼؼ تب٘ٛكب٘ص ا٘
 ٘ٙٛكِٝ . 

 ٧٢كغؼ تخضغ٧غ ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘ٛنتٕج ٦ّ ٠ػا ا٘فأٜ ٔؼاؼ ٜٛ ٛسٙؾ ا٢٘ؽؼاء . 



 :   22الهبدث 

ٛى يغٚ اإلعالل تض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ األغت٧ج ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ، ٧٘ؾ ٘ٙٛؤِ٘ تًغ ٝفؼ ٛكْٟٝ 
 أ٥ يٛل ٜٛ األيٛبل ا٘خب٧٘ج : أٜ ٧ٛٝى ا٧ُ٘ؼ ٜٛ ا٧ٕ٘بٚ ت

يٛل ٝؿعج ٢ض٧غث ٜٛ ا٘ٛكِٝ ، ٢ػٖ٘ الؿخًٛبل ا٘ٝبؿظ ا٘فعك٦ ا٘ٛضل ٧َؼ ا٘ؼتض٦ أ٢ ا٦ٝ١ٛ٘ ،  - 1
٧٢ؿخذ٤ٝ ٜٛ ػٖ٘ ٛكْٝبح ا٢ْٜٝ٘ ا٘س٧ٛٙج أ٢ ا٘خنت٧ٕ٧ج إال إػا ٢مًح ٦ّ ٛٗبٜ يبٚ ، ٢ت٢ٛإّج كبضة ا٘ضٓ 

ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛبغث ، ٢خؿخذ٤ٝ تؼاٛز  3تًٕب ٘ٛب ٢ؼغ ٦ّ ا٘تٝغ أ٢ عْٟٙ ، ٗٛب خؿخذ٤ٝ ٛكْٝبح اً٘ٛبؼث ، إال ن
 ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛبغث .  1ا٘ضبؿة ٢خنت٧ٕبخ١ب ٢ٔ٢ايغ ا٘ت٧بٝبح إال نتًٕب ٘ٛب ٢٠ ٛت٧ٜ تب٘تٝغ 

يٛل ٝؿعج ٢ض٧غث ٜٛ تؼٝبٛز ا٘ضبؿة أ٢ خنت٧ٕبخٟ أ٢ ٢ٔايغ ا٘ت٧بٝبح تًٛؼّج ضبئؽٞ ا٘فؼي٦ ٢ٟ٘  - 1
ػٖ٘ ٦ّ ضغ٢غ اُ٘ؼل ا٘ٛؼعق تٟ ، أ٢ تُؼل ا٘ضْه ، ا٢ اإلضالل يٝغ  ٢ضغٞ ٘الٔختبؾ ٟٛٝ ، ي٤ٙ أٜ ٧خٚ

ّٕغ ا٘ٝؿعج األك٧ٙج ، أ٢ خ١ْٙب ، أ٢ يغٚ كالض٧خ١ب ٘الؿخعغاٚ ، ٢تفؼن اخالِ ا٘ٝؿعج االضخ٧بن٧ج أ٢ إ٘ٛختؿج 
 ٢إٜ ٗبٝح ٛضٛٙج أ٢ ٛعؽٝج ٦ّ س١بؽ ا٘ضبؿة تٛسؼغ ؽ٢ال ؿٝغ ض٧بؽخٟ ٘ٙٝؿعج األك٧ٙج . 

ٛكْٝبح ٛض٧ٛج ٢ػٖ٘ ٘الؿخًٛبل ٦ّ إسؼاءاح ٔمبئ٧ج ، أ٢ ٛب ٦ّ ض١ٛٗب ، ٦ّ ضغ٢غ ٛب ا٘ٝؿظ ٜٛ  - 3
 خٕخم٧ٟ ٠ػٞ اإلسؼاءاح ، ٛى ػٗؼ ا٘ٛكغؼ ٢اؿٚ ا٘ٛؤِ٘ . 

خك٧٢ؼ ٝؿعج ٢ض٧غث ٜٛ ا٘ٛكِٝ تًٛؼّج غاؼ ٢ٙ٘ذبئٓ أ٢ ا٘ٛض٢ْهبح أ٢ ٛٗختبح االنالو أ٢ ٛؼاٗؽ  - 0
ؿ٢اًء أٗبٜ تك٢ؼث ٛتبفؼث أٚ ٧َؼ ٛتبفؼث ، ٢ػٖ٘ ٟٗٙ ٦ّ إضغ٣ ا٘خ٢ذ٧ٓ ٢ا٘خ٦ ال خؿخ١غِ أ٥ ١ٝٛب ا٘ؼتص 

 ا٘ضب٘خ٧ٜ ا٨خ٧خ٧ٜ : 

أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٝؿظ ت١غِ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ ا٘ٝؿعج األك٧ٙج ، أ٢ ٘خضل ٠ػٞ ا٘ٝؿعج ّٛضل ٝؿعج ّٕغح ، أ٢  -أ 
 خْٙح ، أ٢ أكتضح ٧َؼ كب٘ضج ٘الؿخعغاٚ ٢اؿخضبل ا٘ضك٢ل ي٤ٙ تغ٧ل ١٘ب تفؼ٢ن ٢ًٕٛ٘ج . 

٢ٗ٧ٜ اُ٘ؼل ٜٛ ا٘ٝؿظ خٙت٧ج نٙة فعق نت٦ً٧ الؿخعغا١ٛب ٦ّ غؼاؿج أ٢ تضد ، ي٤ٙ أٜ ٧خٚ  أٜ -ة 
ػٖ٘ ٘ٛؼث ٢اضغث أ٢ ي٤ٙ ّخؼاح ٛخْب٢خج ، ٢ػٖ٘ ٟٗٙ إػا خًػؼ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ خؼع٧ق تب٘ٝؿظ نتًٕب ألضٗبٚ ٠ػا 

 إ٘ب٢ٜٝ . 

االؿخف١بغ تْٕؼاح ٔك٧ؼث ، أ٢ أختبؿبح ، أ٢ خض٧ٙالح ٦ّ ضغ٢غ ا٘ٛأ٢ِ٘ ٘ٙٛكِٝ ، تٕكغ إ٘ٝغ أ٢  - 1
 ا٘ٛٝبٔفج ، أ٢ اإليالٚ ، ٛى ػٗؼ ا٘ٛكغؼ ٢اؿٚ ا٘ٛؤِ٘ . 

أغاء ا٘ٛكِٝ ٦ّ اسخٛبيبح غاعل إنبؼ اً٘بئٙج أ٢ ت٢اؿنج ا٘نالة غاعل ا٘ٛٝفأث ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ي٤ٙ أال ٧خٚ  - 2
 تبفؼ أ٢ ٧َؼ ٛتبفؼ . ػٖ٘ تٕٛبتل ٛ

يؼل ٛكْٝبح ا٢ْٜٝ٘ ا٘س٧ٛٙج ، أ٢ ا٘خنت٧ٕ٧ج ، أ٢ ا٘خف٧ٙ٧ٗج ، أ٢ اً٘ٛٛبؼ٧ج ٦ّ تؼاٛز إػاي٧ج إػا  - 3
 ٗبٝح ٠ػٞ ا٘ٛكْٝبح ٔبئٛج تكْج غائٛج ٦ّ األٛبٜٗ اً٘بٛج . 



اِ ٝؿظ أسؽاء ٔك٧ؼث ٜٛ ٛكِٝ ٦ّ ك٢ؼث ٛٗخ٢تج أ٢ ٛؿسٙج خؿس٧ال ؿ٧ًٛب أ٢ ؿ٧ًٛب تكؼ٧ب أل٠غ - 4
خؼت٧٢ج خذ٧ْ٧ٕج ، أ٢ غ٧ٝ٧ج ، أ٢ ٘ٙخغؼ٧ة ا٦ٝ١ٛ٘ ، ي٤ٙ أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٝؿظ ٦ّ ضغ٢غ ٢ًٕٛ٘ج ٢ال ٧خسب٢ؽ اُ٘ؼل 

ٟٛٝ . ٢أٜ ٧خٚ ػٗؼ اؿٚ ا٘ٛؤِ٘ ، ٢ي٢ٝاٜ ا٘ٛكِٝ ٗٙٛب ٗبٜ ػٖ٘ ٛٛٗٝب ، ٢ي٤ٙ أال خ٢ٜٗ ا٘س١ج ا٘ٝبؿعج 
غٚ إٛٗبٜ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ؼعكج خ١غِ إ٤٘ ا٘ؼتص ؿ٢اء أٗبٜ تك٢ؼث ٛتبفؼث أٚ ٧َؼ ٛتبفؼث ، ٢تفؼن ي

 تب٘ٝؿظ نتٕب ألضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

 :   22الهبدث 

ٛى يغٚ اإلعالل تض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ األغت٧ج نتٕب ألضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ، ٧٘ؾ ٘ٙٛؤِ٘ أٜ ٧ٛٝى ا٘ٝؿظ يٜ نؼ٧ٓ 
٥ ٛٛب ا٘كضِ ، أ٢ ا٘غ٢ؼ٧بح ، أ٢ ٧٠ئبح اإلػايج ، ٦ّ ا٘ضغ٢غ ا٘خ٦ ٧تؼؼ٠ب اُ٘ؼل ا٘ٛؿخ١غِ ، ٜٛ ٝفؼ أ

 : ٦ٙ٧ 

ٕٛخنْبح ٜٛ ٛكْٝبخٟ ا٘خ٦ أخ٧ضح ٘ٙس٢١ٛؼ تك٢ؼث ٛفؼ٢يج ، ٧٢ٝنتٓ ػٖ٘ ي٤ٙ ٕٝل ٕٛخنْبح ٜٛ  - 1
 ٛكْٝبح ٛفب٠غث أ٢ ٛؿ٢ٛيج أذٝبء أضغاد سبؼ٧ج أ٢ إػايخ١ب أ٢ ١ٕٙٝب إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ تأ٥ ٢ؿ٧ٙج أعؼ٣ . 

ا٘ؼأ٥ اً٘بٚ ٦ّ ٢ٔح ٧ًٜٛ ، ٛب  إ٘ٛبالح ا٘ٛٝف٢ؼث ا٘ٛخًٕٙج تب٘ٛٝبٔفبح ٦ّ ا٢ٛ٘م٢يبح ا٘خ٦ خفُل - 1
 غاٚ ٘ٚ ٧ؼغ يٝغ ا٘ٝفؼ ٛب ٧ْ٧غ ضهؼ ػٖ٘ . 

ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛبغث اإلفبؼث إ٤٘ ا٘ٛكغؼ ا٘ػ٥ ٕٝٙح  1،  ٧٢1خ٧ًٜ ٦ّ ٗل األض٢ال ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ا٘تٝغ٧ٜ 
 يٟٝ ، ٢إ٤٘ اؿٚ ا٘ٛؤِ٘ . 

ا٘عنة ٢ا٘ٛضبمؼاح ٢األضبغ٧د ا٘خ٦ خ٤ٕٙ ٦ّ ا٘سٙؿبح ا٧ًٝٙ٘ج ٘ٙٛسب٘ؾ ا٧ٝ٘بت٧ج ٢إ٘مبئ٧ج ،  - 3
٢االسخٛبيبح اً٘بٛج ، ٛب غاٛح ٠ػٞ ا٘عنة ٢ا٘ٛضبمؼاح ٢األضبغ٧د ٢ٛس١ج إ٤٘ اً٘بٛج ، ٢خٝؿظ ٦ّ إنبؼ 

 ٕٝل األعتبؼ ا٘سبؼ٧ج . 

 ا٘ٛكْٝبح ٦ّ ٛس٢ٛيبح خٝؿة إ٧ٟ٘ . ٧٢هل ٘ٙٛؤِ٘ ٢ضغٞ ، أ٢ عْٟٙ ، ا٘ضٓ ٦ّ سٛى أ٥ ٜٛ ٠ػٞ 

 :   20الهبدث 

خنتٓ ا٢٧ٕ٘غ ا٢٘اؼغث ي٤ٙ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٙٛؤِ٘ ، ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ي٤ٙ أكضبة ا٘ض٢ٕٓ 
 ا٘ٛسب٢ؼث . 

 

 

 



 الفضل الخبهس 

 أحكبن خبضج تتعط الهضىفبح

إػا افخؼٖ يغث أفعبق ٦ّ خأ٧ِ٘ ٛكِٝ تض٧د ال ٧ٜٛٗ ّكل ٝك٧ة أ٥ ١ٝٛٚ يٜ :   25الهبدث 
ا٨عؼ ايختؼ س٧ٛى ا٘فؼٗبء ٛؤ٧ْٜ٘ ٘ٙٛكِٝ تب٘خؿب٥٢ ٧ّٛب ت١ٝ٧ٚ ، ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ٗخبتج ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ ، ٦ّ٢ ٠ػٞ 

 ا٘ضب٘ج ال ٧س٢ؽ ألضغ٠ٚ االْٝؼاغ تٛتبفؼث ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ إال تبخْبٓ ٛٗخ٢ة ٛؿتٓ ت١ٝ٧ٚ . 

ٜ افخؼاٖ ٗل ٜٛ ا٘ٛؤ٧ْٜ٘ ٧ٝغؼر خضح ٢ٝو ٛعخِٙ ٜٛ اْٜ٘ غاعل ػاح ا٘ٛكِٝ ، ٗبٜ ٘ٗل ١ٝٛٚ ّئػا ٗب
ا٘ضٓ ٦ّ اؿخُالل ا٘سؽء ا٘ػ٥ ؿب٠ٚ تٟ ي٤ٙ ضغث ، تفؼن أال ٧مؼ ػٖ٘ تبؿخُالل ا٘ٛكِٝ تب٘ٝؿتج ٘ٙتب٧ٜٔ ٛب 

 ٘ٚ ٧خْٓ ٗخبتج ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

 ٤ أ٥ ضٓ ٜٛ ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ ا٘ٛض٧ٛج ت١ػا إ٘ب٢ٜٝ . ٢٘ٗل ١ٝٛٚ ا٘ضٓ ٦ّ ؼّى ا٘غي٣٢ يٝغ ٢ٔ٢و ايخغاء يٙ

٢إػا خ٤ّ٢ أضغ ا٘ٛؤ٧ْٜ٘ ا٘فؼٗبء غ٢ٜ عِٙ يبٚ ، ٧ؤ٢ل ٝك٧تٟ إ٤٘ تب٦ٔ ا٘فؼٗبء أ٢ ع١ْٙٚ ٜٛ تًغ٠ٚ ، ٛب 
 ٘ٚ ٧خْٓ ٗخبتج ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

 :   22الهبدث 

فؼ ٢ضغٞ ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ ٢ٗ٧ٜ ٘ٙفعق ا٘نت٦ً٧ أ٢ االيختبؼ٥ ا٘ػ٥ ٢سٟ تبتخٗبؼ ا٘ٛكِٝ ا٘سٛبي٦ أٜ ٧تب
 االغت٧ج ٢ا٘ٛب٧٘ج ي٧ٟٙ ٛب ٘ٚ ٧ٜٗ ٠ٝبٖ٘ اخْبٓ تعالِ ػٖ٘ . 

 :   27الهبدث 

 ٧ًختؼ ٛؤْ٘ب فؼ٧ٗب ٦ّ ا٘ٛكِٝ ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ أ٢ ا٘ؿ٦ًٛ أ٢ ا٘تكؼ٥ :  - 1

 ٛؤِ٘ ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧ .  -أ 

 ٜٛ ٢ٕ٧ٚ تخض٧٢ؼ ٛكْٝب أغت٧ب ٢ٛس٢غ تفٗل ٧سًٟٙ ٛالئٛب ٘ألؿ٢ٙة ا٘ؿ٦ًٛ ا٘تكؼ٥ .  -ة 

 ٛؤِ٘ ا٘ض٢اؼ .  -ر 

 ٢امى ا٢ٛ٘ؿ٤ٕ٧ إػا ٔبٚ ت٢م١ًب عك٧كب ٘ٙٛكِٝ .  -غ 

 ا٘ٛعؼر إػا تبفؼ ؼٔبتج ٧ًّٙج ٦ّ إٝسبؽ ا٘ٛكِٝ .  -٠ـ 

٧ًختؼ ٛؤِ٘ ٠ػا ا٘ٛكِٝ ا٘ؿبتٓ  ٢إػا ٗبٜ ا٘ٛكِٝ ٛؿخٝتنب أ٢ ٛؿخعؼسب ٜٛ ٛكِٝ آعؼ ؿبتٓ ي٧ٟٙ
 فؼ٧ٗب ٦ّ ا٘ٛكِٝ ا٘سغ٧غ . 



٘ٛؤِ٘ ا٘فنؼ األغت٦ أ٢ ا٘فنؼ ا٢ٛ٘ؿ٦ٕ٧ ا٘ضٓ ٦ّ ٝفؼ ٛب ٧عكٟ تنؼ٧ٕج اعؼ٣ ٧َؼ ا٘نؼ٧ٕج  - 1
 ا٘ٛٝف٢ؼ ت١ب ا٘ٛكِٝ ا٘ٛفخؼٖ ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ٗخبتج ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

تكؼ٥ يٜ إخٛبٚ ا٘سؽء ا٘عبق تٟ  إػا اٛخٝى ا٘فؼٗبء ٦ّ خأ٧ِ٘ ٛكِٝ ؿ٦ًٛ تكؼ٥ ا٢ ؿ٦ًٛ أ٢ - 3
، ّال ٧خؼخة ي٤ٙ ػٖ٘ ٛٝى تب٦ٔ ا٘فؼٗبء ٜٛ اؿخُالل ا٘سؽء ا٘ػ٥ أٝسؽٞ ، ٢ػٖ٘ ٛى يغٚ اإلعالل تٛب ٘ٙٛٛخٝى 

 ٜٛ ض٢ٕٓ ٛخؼختج ي٤ٙ افخؼاٟٗ ٦ّ ا٘خأ٧ِ٘ . 

ٜ ٛؤ٦ْ٘ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛٝخز ن٢ل ٛغث اؿخُالل ا٘ٛكِٝ ا٘ؿ٦ًٛ ا٢ ا٘ؿ٦ًٛ أ٢ ا٘تكؼ٥ ا٘ٛخْٓ ي٧ٟٙ ٝبئتًب ي - 0
٠ػا ا٘ٛكِٝ ، ٢يٜ ع١ْٙٚ ٦ّ االخْبٓ ي٤ٙ اؿخُالٟ٘ غ٢ٜ اإلعالل تض٢ٕٓ ٛؤ٦ْ٘ ا٘ٛكْٝبح األغت٧ج ، أ٢ 

 ا٢ٛ٘ؿ٧ٕ٧ج إ٘ٛختؿج ، أ٢ ا٘ٛضؼؼث ، ٗل ػٖ٘ ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ٗخبتج ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . 

ال ٧٢ًختؼ ا٘ٛٝخز ٝبفؼًا ١٘ػا ا٘ٛكِٝ ، ٢خ٢ٜٗ ٟ٘ ض٢ٕٓ ا٘ٝبفؼ ي٧ٟٙ ٢ي٤ٙ ٝؿعٟ ٦ّ ضغ٢غ أَؼ
 االؿخُالل ا٘ٛب٦٘ . 

 :   22الهبدث 

٧ًختؼ ٛؤِ٘ ا٘ٛكِٝ ا٘ػ٥ ال ٧ضٛل اؿٚ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ ا٘ػ٥ ٧ضٛل اؿًٛب ٛؿخًبؼًا ٢ْٛمًب ٘ٝبفؼ ٟ٘ ٦ّ ٛتبفؼث 
ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ، ٛب ٘ٚ ٧ً٧ٜ ا٘ٛؤِ٘ ٧ٗ٢اًل آعؼ أ٢ ٧ًٜٙ فعك٧خٟ ٧٢ذتح كْخٟ أ٢ 

 . ٧ٝخ٦ْ ا٘فٖ ٦ّ ض٧ٕٕج فعك٧خٟ 

 :   29الهبدث 

ال ٧س٢ؽ ا٘ضسؽ ي٤ٙ ا٘ٛتب٦ٝ ٢ال ٧ٕم٤ تئخال١ّب أ٢ تخ٧٧ُؼ ًٛب١ٛ٘ب أ٢ ٛكبغؼخ١ب تٕكغ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ 
ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ اً٘ٛٛبؼ٥ ا٘ػ٥ خ٢ٜٗ خك٧ٛٛبخٟ أ٢ ؼؿ٢ٟٛ أ٢ ٛعننبخٟ ا١٘ٝغؿ٧ج ٔغ اؿخًٙٛح ت٢سٟ ٧َؼ 

 ٛفؼ٢و ، ي٤ٙ أٜ ال ٧عل ػٖ٘ تضٕٟ ٦ّ ا٘خ٧٢ًل اً٘بغل . 

 

 الشبدس  الفضل

 اإلدارث الجهبعيج لحلوق الهؤلف والحلوق الهجبورث 

 :  20الهبدث 

٧س٢ؽ ألكضبة ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ ٢ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث ، أٜ ٧خٝبؽ٢٘ا يٜ ض١ٔ٢ٕٚ ا٘ٛب٧٘ج إ٤٘ س٧ًٛبح ٧ٝ١ٛج 
 ٛخعككج إلغاؼخ١ب ، أ٢ أٜ ٢ٙٗ٢٧ا س١بح أعؼ٣ ٦ّ ٛتبفؼث ٠ػٞ ا٘ض٢ٕٓ . 



 ٢خًختؼ ا٢ًٕ٘غ ا٘خ٦ ختؼٚ ت١ػا ا٘فأٜ يٜ نؼ٧ٓ ٠ػٞ ا٘س٧ًٛبح أ٢ ا٘س١بح ي٢ٕغًا ٛغ٧ٝج . 

 :   22الهبدث 

ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ تًغٚ إسؼاء أ٥ خْؼٔج ت٧ٜ نب٘ت٦  31تب٘ٛبغث خٙخؽٚ ا٘س٧ًٛبح أ٢ ا٘س١بح ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب 
ا٘خًبٔغ ١ًٛب ي٤ٙ اؿخُالل ا٘ٛكْٝبح ا٢١ًٛ٘غ إ١٧٘ب إغاؼخ١ب . ٢ال ٧ًُختؼ ٜٛ ٔت٧ل ا٘خْؼٔج ٧ٔبٚ ا٘س٧ًٛج أ٢ ا٘س١ج 

 تٛٝص خؼاع٧ق اؿخُالل ٝه٧ؼ ٕٛبتل ٛب٦٘ ٛعْل ٦ّ ا٘ضب٘خ٧ٜ ا٘خب٧٘خ٧ٜ ي٤ٙ اٜ ٢ٗ٧ٜ ٔؼاؼ٠ب ٛؿتتًب : 

 ا٘ٛكْٝبح ٦ّ ضْالح يبٛج ت٢اؿنج أغاء ض٦ ْ٘ٝب٦ٝ األغاء . اؿخُالل  - 1

 اؿخُالل ا٘ٛكْٝبح ٦ّ إنبؼ أٝفنج خ٧ٛ٧ًٙج أ٢ خذ٧ْ٧ٕج ال خغؼ يبئغا ٛتبفؼا أ٢ ٧َؼ ٛتبفؼ .  - 1

 :   22الهبدث 

ال ٧س٢ؽ ٘ٙس٧ًٛبح أ٢ ا٘س١بح ا٘خ٦ خخ٤٘٢ إغاؼث ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ ٢ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث ٛٛبؼؿج ٝفبن١ب إال 
ؿ٥٢ٝ ٜٛ ا٢٘ؽاؼث ، ٢ٙ٘٢ؽاؼث أٜ خمى ٦ّ ا٘الئضج ا٘خ٧ْٝػ٧ج أ٧ج ٢ٔايغ خٝهٚ يٛل ٛذل ٠ػٞ  تخؼع٧ق

 ا٘س٧ًٛبح ٢ا٘س١بح ، ٢إغعبل ا٘خًغ٧ل ا٘الؽٚ ي٤ٙ ٢ٔايغ ٢ٝهٚ خؼاع٧ك١ب ٢ٛتبفؼخ١ب ١ًٙٛ٘ب . 

 ٧٢كغؼ تخضغ٧غ ا٘ؼؿ٢ٚ إ٘ٛؼؼث ي٤ٙ ٛٝص ا٘خؼع٧ق ٔؼاؼ ٜٛ ٛسٙؾ ا٢٘ؽؼاء . 

 :   22الهبدث 

ا٘س٧ًٛبح ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٘س١بح ا٘خ٦ خخ٤٘٢ إغاؼث ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ ٢ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛسب٢ؼث تٛؿٖ ؿسالح خٙخؽٚ 
تأؿٛبء أيمبئ١ب ٢كْبخ١ٚ ٢األيٛبل ا٘خ٦ خًبٔغ٢ا تفأ١ٝب ، ٢ٛمضًب ت١ب ٢ٝي٧ج اً٘ٛل ٢ا٘ٛغث ٢ا٘ٛتٍٙ ا٘ٛخْٓ 

٧ًٛبح ٢خٖٙ ا٘س١بح ا٘خ٧ٕغ ي٧ٟٙ ، ٢ي١٧ٙٚ إتالٌ ا٢٘ؽاؼث تػٖ٘ ٗٙٛب ٧ضغد خ٧٧ُؼ ٦ّ خٖٙ ا٘ؿسالح ، ٢ي٤ٙ ا٘س
تبٕ٘ؼاؼاح اإلغاؼ٧ج ا٘كبغؼث ٜٛ ا٢٘ؽاؼث . ٧٢س٢ؽ ٢ٙ٘ؽاؼث ؿضة ا٘خؼع٧ق ٦ّ ضب٘ج يغٚ ا٘خؽاٚ خٖٙ 

 ا٘س٧ًٛبح ا٢ ا٘س١بح تأضٗبٚ إ٘ب٢ٜٝ ٢ا٢ٙ٘ائص ٢إ٘ؼاؼاح اإلغاؼ٧ج اْ٘ٛٝػث ٟ٘ . 

 

 الفضل الشبتع 

 اإلجراءاح الخحفظيج والعلوتبح 

 :   20الهبدث 

٘ؼئ٧ؾ ا٘ٛضٗٛج االتخغائ٧ج تٝبء ي٤ٙ نٙة ا٘ٛؤِ٘ أ٢ ٜٛ ٧عْٟٙ ، ٢تٕٛخم٤ أٛؼ ٧كغؼ ي٤ٙ يؼ٧مج أٜ 
 ٧أٛؼ تبإلسؼاءاح ا٘خب٧٘ج تب٘ٝؿتج ٘ٗل ٛكِٝ ٝفؼ أ٢ يؼل تغ٢ٜ إػٜ ٗخبت٦ ٜٛ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ ٜٛٛ ٧عْٟٙ : 



 إسؼاء ٢كِ خْك٦ٙ٧ ٘ٙٛكِٝ .  - 1

 ٢ِٔ ٝفؼ ا٘ٛكِٝ أ٢ يؼمٟ أ٢ كٝبيخٟ .  - 1

خ٧ٔ٢ى ا٘ضسؽ ي٤ٙ ا٘ٛكِٝ األك٦ٙ أ٢ ٝؿعٟ ) ٗختب ٗبٝح أ٢ ك٢ؼا أ٢ ؼؿ٢ٛبح أ٢ أغاءاح أ٢  - 3
٢ّخ٢َؼا٧ّبح أ٢ خؿس٧الح ك٢خ٧ج أ٢ تؼاٛز إػاي٧ج أ٢ ٧َؼ ػٖ٘ ( ٢ٗػٖ٘ ي٤ٙ ا٢ٛ٘اغ ا٘خ٦ خؿخًٛل ٦ّ إيبغث 

 ٝفؼ ا٘ٛكِٝ .  ٝفؼ ٠ػا ا٘ٛكِٝ أ٢ اؿخعؼار ٝؿظ ٟٛٝ تفؼن أٜ خ٢ٜٗ خٖٙ ا٢ٛ٘اغ ٧َؼ كب٘ضج إال إليبغث

إذتبح األغاء ا٦ًٝٙ٘ تب٘ٝؿتج إل٧ٕبو أ٢ خٛذ٧ل أ٢ إٕ٘بء ٛكِٝ ت٧ٜ ا٘س٢١ٛؼ ، ٢ٛٝى اؿخٛؼاؼ اً٘ؼل  - 0
 إ٘بئٚ أ٢ ضهؼٞ ٛؿخٕتال . 

ضكؼ اإل٧ؼاغ ا٘ٝبخز ٜٛ ا٘ٝفؼ أ٢ اً٘ؼل تًٛؼّج عت٧ؼ ٧ٝغة ٘ػٖ٘ إٜ أخم٤ ا٘ضبل ، ٢خ٧ٔ٢ى ا٘ضسؽ  - 1
 ض٢ال . ي٤ٙ ٠ػا اإل٧ؼاغ ٦ّ س٧ٛى األ

 إذتبح ٢أًج االيخغاء ي٤ٙ أ٥ ٜٛ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛض٧ٛج نتًٕب ألضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ .  - 2

٢٘ؼئ٧ؾ ا٘ٛضٗٛج االتخغائ٧ج ٦ّ س٧ٛى األض٢ال أٜ ٧أٛؼ تٝغة عت٧ؼ ً٘ٛب٢ٝج ا٘ٛضمؼ اِ٘ٛٗٙ تب٘خ٧ْٝػ ، ٢أٜ 
 ٧ْؼل ي٤ٙ ا٘نب٘ة إ٧غاو ْٗب٘ج ٛٝبؿتج . 

ا٘ٛضٗٛج ا٘ٛعخكج عالل ا٘عٛؿج يفؼ ٢٧ًٛب ا٘خب٧٘ج ٘كغ٢ؼ األٛؼ ٧٢سة أٜ ٧ؼّى ا٘نب٘ة أكل ا٘ٝؽاو إ٤٘ 
 ، ّئػا ٘ٚ ٧ؼّى ٦ّ ٠ػا ا٧ًٛ٘بغ ؽال ٗل أذؼ ٟ٘ . 

 :   25الهبدث 

٧س٢ؽ ٜ٘ٛ كغؼ مغٞ األٛؼ أٜ ٧خهٙٚ ٟٛٝ أٛبٚ ؼئ٧ؾ ا٘ٛضٗٛج ا٘ػ٥ أكغؼٞ عالل اً٘فؼ٧ٜ ٢٧ًٛب ا٘خب٧٘ج 
ٗٛج خأ٧٧غ األٛؼ أ٢ إُ٘بؤٞ ٧ًٙٗب أ٢ سؽئ٧ًب أ٢ خ٧٧ًٜ ضبؼؾ ٘خبؼ٧ظ كغ٢ؼٞ ، ٦ّ٢ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٢ٗ٧ٜ ٘ؼئ٧ؾ ا٘ٛض

١ٛٛخٟ إيبغث ٝفؼ ا٘ٛكِٝ ٛضل ا٘ٝؽاو أ٢ اؿخُالٟ٘ أ٢ يؼل أ٢ كٝبيج أ٢ اؿخعؼار ٝؿظ ٟٛٝ ، ٢٧٢غو 
 اإل٧ؼاغ ا٘ٝبخز عؽاٝج ا٘ٛضٗٛج ضخ٤ ٧ْكل ٦ّ أكل ا٘ٝؽاو . 

 :   22الهبدث 

٧س٢ؽ ٘ٙؿٙنبح ا٘سٛؼ٧ٗج ٜٛ خٕٙبء ْٝؿ١ب أ٢ تٝبًء ي٤ٙ نٙة ا٘ٛؤِ٘ أ٢ كبضة ا٘ضٓ أ٢ ٜٛ ٧ع١ْٙٛب أٜ 
يٜ أ٥ ٢ٛاغ ٕٛٙغث تب٘ٛعبْ٘ج ألضٗبٚ  -٘ٛغث أٔكب٠ب يفؼ٢ٜ ٢٧ًٛب  -خأٛؼ تٕؼاؼ ٛؿتة تًغٚ اإلّؼار ا٘سٛؼ٦ٗ 

٘عبكج تنٙة يغٚ اإلّؼار ، ٢ٛب ٧سة ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . ٢خضغغ ا٘الئضج ا٘خ٧ْٝػ٧ج ا٘فؼ٢ن ٢ا٘م٢اتن ٢اإلسؼاءاح ا
إؼّبٟٔ تٟ ٜٛ ٛؿخٝغاح ٧ٔ٢ٛج ٛب ٔغ ٧ٙؽٚ ا٘نب٘ة تئ٧غايٟ ٜٛ ْٗب٘ج ٛب٧٘ج ٛٝبؿتج ٘مٛبٜ سغ٧ج ا٘نٙة ، ٧٢تح 

 ٦ّ ا٘نٙة عالل ذالذج أ٧بٚ ٜٛ خبؼ٧ظ خٕغ٧ٟٛ ٛؿخ٧ّ٢ًب ٧٢عنؼ ا٘نب٘ة تبٕ٘ؼاؼ ٢ّؼ كغ٢ؼٞ . 



ٛٝى أكضبة ا٘فأٜ ٜٛ ًٛب٧ٝج ا٢ٛ٘اغ ا٘ٛأ٢ٛؼ تًغٚ اإلّؼار ٦ّ٢ ٗل األض٢ال ال ٧س٢ؽ ٘ٙؿٙنبح ا٘سٛؼ٧ٗج 
 ا٘سٛؼ٦ٗ ي١ٝب ٢ّٕب ٘ٙم٢اتن ا٘خ٦ خضغغ٠ب ا٘الئضج ا٘خ٧ْٝػ٧ج . 

 :   27الهبدث 

ٛى يغٚ اإلعالل تأ٧ج ي٢ٕتج أفغ ٢اؼغث ٦ّ أ٥ ٔب٢ٜٝ آعؼ ، ٧ًبٔة تب٘ضتؾ ٛغث ال خٕل يٜ ف١ؼ٧ٜ 
٢تبُ٘ؼاٛج ا٘خ٦ ال خٕل يٜ يفؼث آالِ غؼ٠ٚ ٢ال خؽ٧غ ي٤ٙ عٛؿ٧ٜ أِ٘ غؼ٠ٚ ، أ٢ تئضغ٣ ٠بخ٧ٜ ا٢ًٕ٘تخ٧ٜ ، 

 األًّبل ا٨خ٧ج :  ٗل ٜٛ ٔبٚ ت٧ُؼ إػٜ ٗخبت٦ ٜٛ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ كبضة ا٘ضٓ ا٘ٛسب٢ؼ أ٢ ع١ْٙٛب تأ٥ ٜٛ

االيخغاء ي٤ٙ ضٓ ٜٛ ا٘ض٢ٕٓ األغت٧ج أ٢ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٙٛؤِ٘ أ٢ كبضة ا٘ضٓ ا٘ٛسب٢ؼ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب  - 1
٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ تٛب ٦ّ ػٖ٘ ٢مى أ٥ ٛكِٝ أ٢ أغاء أ٢ خؿس٧ل ك٢خ٦ أ٢ تؼٝبٛز إػاي٦ ٛٛب خفٟٛٙ ا٘ضٛب٧ج 

س١ؽث ا٘ضبؿة أ٢ فتٗبح اإلٝخؼٝح أ٢ فتٗبح إ٘ٛؼؼث ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٦ّ ٛخٝب٢ل ا٘س٢١ٛؼ ؿ٢اًء يتؼ أ
 ا٢ًٙٛ٘ٛبح أ٢ فتٗبح االخكبالح أ٢ ٧َؼ٠ب ٜٛ ا٘نؼٓ أ٢ ا٢٘ؿبئل األعؼ٣ . 

ا٘ت٧ى أ٢ ا٘خأس٧ؼ أ٢ ا٘نؼش ٘ٙخغا٢ل ، تأ٧ج ك٢ؼث ٜٛ ا٘ك٢ؼ ٘ٛكِٝ أ٢ خؿس٧ل ك٢خ٦ أ٢ تؼٝبٛز  - 1
 إػاي٦ ٛض٦ٛ نتًٕب ألضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛبغث تخًغغ ا٘ٛكْٝبح أ٢ األغاءاح أ٢ ا٘تؼاٛز أ٢ ا٘خؿس٧الح ٢خخًغغ ا٢ًٕ٘تج ا٘ٛٝك٢
 ٛضل ا٘سؼ٧ٛج . 

٧٢ًبٔة تب٘ضتؾ ٛغث ال خٕل يٜ ؿخج أف١ؼ ٢تُؼاٛج ال خٕل يٜ عٛؿ٧ٜ أِ٘ غؼ٠ٚ ٦ّ ضب٘ج اؼخٗبة 
 ا٘سؼ٧ٛج ٛؼث أعؼ٣ . 

 :   22الهبدث 

عؼ ، ٧ًبٔة تب٘ضتؾ ٘ٛغث ال خٕل يٜ ذالذج أف١ؼ ٛى يغٚ اإلعالل تأ٧ج ي٢ٕتج أفغ ٢اؼغث ٦ّ ا٥ ٔب٢ٜٝ آ
٢تبُ٘ؼاٛج ا٘خ٦ ال خٕل يٜ عٛؿ٧ٜ أِ٘ غؼ٠ٚ ٢ال خؽ٧غ ي٤ٙ عٛؿٛبئج أِ٘ غؼ٠ٚ ٜٛ اؼخٗة أ٥ ٜٛ األًّبل 

 ا٨خ٧ج : 

ا٘خك٧ٝى أ٢ االؿخ٧ؼاغ غ٢ٜ ٢سٟ ضٓ تُؼل ا٘ت٧ى أ٢ ا٘خأس٧ؼ أ٢ ا٘خغا٢ل أل٥ ٛكِٝ أ٢ ٝؿظ ٕٛٙغث أ٢  - 1
ًُٛغث عك٧كًب ٘ٙخضب٧ل ي٤ٙ ا٘ضٛب٧ج أ٢ ا٘خ٧ٕٝج ا٘خ٦ ٧ؿخعغ١ٛب أل٧ج أس١ؽث أ٢ ٢ ؿبئل أ٢ أغ٢اح ٛكٛٛج أ٢ 

ا٘ٛؤِ٘ أ٢ كبضة ا٘ضٓ ا٘ٛسب٢ؼ ٘تد أ٢ نؼش ٘ٙخغا٢ل أ٢ ٘خٝه٧ٚ أ٢ إغاؼث ٠ػٞ ا٘ض٢ٕٓ أ٢ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ 
 س٢غث ٕٝبء ٧ًٛٝج ٘ٙٝؿظ . 

ٛبح إ٘ٗخؼ٧ٝ٢ج خؿخ١غِ خٝه٧ٚ ٢إغاؼث ا٘خًن٧ل أ٢ ا٘خ٧٧ًة غ٢ٜ ٢سٟ ضٓ أل٥ ضٛب٧ج خ٧ٕٝج أ٢ ٢ًٙٛ - 1
 ا٘ض٢ٕٓ إ٘ٛؼؼث ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 



خض٧ٛل أ٢ خعؽ٧ٜ ا٘ضبؿة تأ٧ج ٝؿعج ٜٛ تؼاٛز ا٘ضبؿة أ٢ خنت٧ٕبخٟ أ٢ ٢ٔايغ ا٘ت٧بٝبح غ٢ٜ خؼع٧ق  - 3
 ٜٛ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ كبضة ا٘ضٓ أ٢ ع١ْٙٛب . 

أِ٘ غؼ٠ٚ ٦ّ ضب٘ج اؼخٗبة ا٘سؼ٧ٛج  ٧٢ًبٔة تب٘ضتؾ ٛغث ال خٕل يٜ خؿًج أف١ؼ ٢تُؼاٛج ال خٕل يٜ ٛبئخ٦
 ٛؼث أعؼ٣ . 

 :   29الهبدث 

ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٧ًبٔة ٗل فعق اؿخعغٚ تؼٝبٛسًب ٘ٙضبؿة أ٢ خنت٧ٕبخٟ أ٢  33ا٘ٛبغث اؿخذٝبًء ٜٛ ضٗٚ 
٢ٔايغ ا٘ت٧بٝبح غ٢ٜ خؼع٧ق ٛؿتٓ ٜٛ ا٘ٛؤِ٘ أ٢ ٜٛ ٧عْٟٙ تبُ٘ؼاٛج ا٘خ٦ ال خٕل يٜ يفؼث آالِ غؼ٠ٚ ٢ال 

 الذ٧ٜ أِ٘ غؼ٠ٚ ، ٘ٗل تؼٝبٛز أ٢ خنت٧ٓ أ٢ ٔبيغث ت٧بٝبح . خؽ٧غ ي٤ٙ ذ

 ٧٢ًبٔة تُؼاٛج ال خٕل يٜ ذالذ٧ٜ أِ٘ غؼ٠ٚ ٦ّ ضب٘ج اؼخٗبة ا٘سؼ٧ٛج ٛؼث أعؼ٣ . 

٧٢س٢ؽ ٘ٙٛضٗٛج إػا أؼخٗتح ا٘سؼ٧ٛج تبؿٚ أ٢ ٘ضؿبة فعق ايختبؼ٥ أ٢ ٛٝفأث خسبؼ٧ج ، أ٢ ٧ٝ١ٛج أٜ 
 .  خٕم٦ تبُ٘ٙٓ ٘ٛغث ال خسب٢ؽ ذالذج أف١ؼ

 :   00الهبدث 

ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ خٕم٦ ا٘ٛضٗٛج تٛكبغؼث  ٢35 ٢34 33ا٢ٛ٘اغ ٛى يغٚ اإلعالل تب٢ًٕ٘تبح إ٘ٛؼؼث ٦ّ 
ًُٛغاح ٢األغ٢اح ا٘ٛؿخعغٛج  ا٘ٝؿظ إ٘ٛٙغث ٛضل ا٘سؼ٧ٛج أ٢ ا٘ٛخضكٙج ١ٝٛب ٢إخال١ّب ، ٗٛب خٕم٦ تٛكبغؼث ا٘

ا٘ٛٝفأث ا٘خ٦ أؼخٗتح ١٧ّب سؼ٧ٛج ا٘خ٧ٕٙغ تٛب ال ٧سب٢ؽ  ٦ّ اؼخٗبت١ب ٢ا٘خ٦ ال خكٙص إال ١٘ػا اُ٘ؼل ، ٢إَالٓ
 ؿخج أف١ؼ ٢تٝفؼ ٛٙعق ا٘ضٗٚ ا٘كبغؼ تبإلغاٝج ٦ّ سؼ٧غث ٧ٛ٢٧ج أ٢ أٗذؼ ي٤ٙ ْٕٝج ا٘ٛض٢ٗٚ ي٧ٟٙ . 

 

 :   02الهبدث 

ٛى يغٚ اإلعالل تٛب ٢ؼغ ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٜٛ ي٢ٕتبح ، ٧ًبٔة تب٘ضتؾ ا٘ػ٥ ال ٧ؽ٧غ ي٤ٙ ؿخج أف١ؼ 
٢اُ٘ؼاٛج أ٢ تئضغ٣ ٠بخ٧ٜ ا٢ًٕ٘تخ٧ٜ ٗل ٜٛ ٧عبِ٘ أ٥ ضٗٚ آعؼ ٜٛ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ أ٢ ا٢ٙ٘ائص أ٢ األ٢اٛؼ 

 ا٘كبغؼث خ٧ْٝػا ٟ٘ . 

 

 

 



 الفضل الذبهو 

 أحكبن عبهج وخخبهيج 

 :   02الهبدث 

ختبفؼ ا٢٘ؽاؼث ي٤ٙ أ٥ ٛكِٝ ٦ّ ضب٘ج يغٚ ٢س٢غ ٢اؼد أ٢ ٢ٛك٤ ٟ٘ ض٢ٕٓ ا٘ٛؤِ٘ األغت٧ج ٢ا٘ٛب٧٘ج . 
٢خؿخٛؼ ا٢٘ؽاؼث ٦ّ ٛتبفؼث ا٘ض٢ٕٓ األغت٧ج ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ت١غِ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ ا٘ٛكِٝ 

 ٢ػٖ٘ تًغ إٝمبء ٛغث ضٛب٧ج ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٛب٧٘ج إ٘ٛؼؼث ٘ٙٛكِٝ . 

 :   02الهبدث 

ال ٧ضٓ ٜ٘ٛ ٔبٚ تًٛل ك٢ؼٞ ٨عؼ ، تأ٥ نؼ٧ٕج ٗبٝح ، أٜ ٧ضخْه أ٢ ٧ًؼل أ٢ ٧ٝفؼ أ٢ ٢٧ؽو أك١ٙب أ٢ 
ٝؿعًب ١ٝٛب غ٢ٜ إػٜ ا٘فعق ا٘ػ٥ ٔبٚ تخك٧٢ؼٞ ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ي٤ٙ عالِ ػٖ٘ ، ٛب ٘ٚ ٧ٜٗ ٝفؼ ا٘ك٢ؼث ٔغ خٚ 

يبٛج أ٢ ٧خٛخ٢ًٜ تف١ؼث ، أ٢  تٛٝبؿتج ض٢اغد ٢ًٔح يًٙٝب ، أ٢ ٗبٝح خخًٙٓ تأفعبق ػ٥٢ كْج ؼؿ٧ٛج أ٢
ٗبٜ ا٘ٝفؼ ٔغ ؿٛضح تٟ ا٘ؿٙنبح اً٘بٛج عغٛج ٘ٙكب٘ص اً٘بٚ ، ٢تفؼن أال ٧خؼخة ي٤ٙ يؼل ا٘ك٢ؼث أ٢ 

 خغا١٘٢ب ٛؿبؾ تٛٗبٝج ا٘فعق ا٘ػ٥ خٛذٟٙ . 

٧٢س٢ؽ ٘ٙفعق ا٘ػ٥ خٛذٟٙ ا٘ك٢ؼث أٜ ٧أػٜ تٝفؼ٠ب ٦ّ ا٘كضِ ، ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ٢ؿبئل ا٘ٝفؼ ، ٢٘٢ ٘ٚ 
 ٘ٛك٢ؼ ، ٛب ٘ٚ ٧خْٓ ي٤ٙ ٧َؼ ػٖ٘ . ٧ؿٛص تػٖ٘ ا

 :   00الهبدث 

٦ّ ٛسبل خٝبؽو ا٢ٕ٘ا٧ٜٝ ، ُخنتٓ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ي٤ٙ ا٘ٛكْٝبح ٢األغاءاح ٢ا٘خؿس٧الح ا٘ك٢خ٧ج 
٢ا٘تؼاٛز اإلػاي٧ج ا٘عبكج تبألسبٝة ، ٢ػٖ٘ تفؼن اً٘ٛبٛٙج تب٘ٛذل ٢ٛى يغٚ اإلعالل تأضٗبٚ االخْب٧ٔبح ا٘غ٧٘٢ج 

 غ٢٘ج . ا٘ٝبّػث ٦ّ ا٘

 :   05الهبدث 

٧كغؼ ٢ؽ٧ؼ اً٘غل ٢ا٘فؤ٢ٜ اإلؿال٧ٛج ٢األ٢ٔبِ تبالخْبٓ ٛى ٢ؽ٧ؼ االٔخكبغ ٔؼاؼًا تخضغ٧غ ا٢ٛ٘ه٧ْٜ ا٘ػ٧ٜ 
 ٢ٗ٧ٜ ١٘ٚ كْج ٛأ٢ٛؼ٥ ا٘متن إ٘مبئ٦ ٦ّ خ٧ْٝػ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

 :   02الهبدث 

٧كغؼ تخضغ٧غ ا٘ؼؿ٢ٚ ا٘خ٦ خؿخ٤ّ٢ يٜ اإلسؼاءاح ا٘خ٦ خخٚ ت٢ٛسة أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٔؼاؼ ٜٛ ٛسٙؾ 
 ا٢٘ؽؼاء . 



 :  07 الهبدث 

 ٧كغؼ ا٢٘ؽ٧ؼ ا٘الئضج ٢إ٘ؼاؼاح ا٘الؽٛج ٘خ٧ْٝػ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 

 :  02الهبدث 

 ا٘ٛفبؼ إ٧ٟ٘ ٢ٗل ضٗٚ آعؼ ٧عبِ٘ أضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ . 2ٚ . 1551٘ؿٝج  ٤ُٙ٧01 إ٘ب٢ٜٝ االخضبغ٥ ؼٔٚ 

 :   09الهبدث 

٢خهل ا٢ٙ٘ائص ٢إ٘ؼاؼاح ا٢ًٛٛ٘ل ت١ب ٝبّػث ٧ّٛب ال ٧خًبؼل ٛى اضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٘ض٧ٜ اً٘ٛل تب٘الئضج 
 ٢إ٘ؼاؼاح ا٘كبغؼث خ٧ْٝػا ٟ٘ . 

 :  50الهبدث 

 خبؼ٧ظ ٝفؼٞ . ٧ٝفؼ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٦ّ ا٘سؼ٧غث ا٘ؼؿ٧ٛج ، ٧٢ًٛل تٟ ٜٛ 
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