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 ْؼثُ تإلضرتءتذ تٍضزتةٜد 

_________________________________________________ 
 

تٍحثج تألٗل  
أعٌثُ ؿثِد  
:  تٍِثدخ تألٍٗٙ 

رػحو تٍِعثٌُ ؿَٙ تٍيغثٜث تٍِـرٗغد أِثِٖث أعٌثُ تٍضرٜـد تإلشالِٜد، ٗنيًث ٍِث دلَّ ؿَٜٔ تٌٍرثج 
ٗتٍشّْد، ِٗث ٜظدرٓ ٍٗٛ تألِر ِّ أْؼِد ال ررـثرع ِؾ تٌٍرثج ٗتٍشّْد، ٗرريٜد نٛ إضرتءتذ ْؼرٕث 

·  حِث ٗرد نٛ ٕذت تٍْؼثُ
ٍُ ٜرُ تٍهظل نٜٖث ٗتإلضرتءتذ تٍرٛ ٍُ ررُ ىحل  ٗرشرٚ أعٌثُ ٕذت تٍْؼثُ ؿَٙ تٍيغثٜث تٍضزتةٜد تٍرٛ

·  ْهثذٓ
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد
ال ٜضٗز تٍيحع ؿَٙ أٚ إْشثّ، أٗ رهرٜضٔ، أٗ رٗىٜهٔ، أٗ شضْٔ إال نٛ تألعٗتل تٍِْظٗط ؿَٜٖث 

ْؼثًِث، ٗال ٌّٜٗ تٍرٗىٜم أٗ تٍشضّ إال نٛ تألِثٌّ تٍِخظظد ٌٍل ِِْٖث ٍَِٗدخ تٍِعددخ ِّ تٍشَػد 
ٜٗعؼر إٜذتء تٍِيحٗع ؿَٜٔ ضشدًٜث، أٗ ِـًْٜٗث، ٌِث ٜعؼر رـرٜغٔ ٍَرـذٜج، أٗ تٍِـثَِد ·ظدتٍِخذ

·  تٍِْٖٜد ٌٍَرتِد
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد
ال ٜضٗز رٗىٜؾ ؿيٗحد ضزتةٜد ؿَٙ أٚ ضخط إال ؿَٙ أِر ِعؼٗر ِٗـثىج ؿَٜٔ ضرؿًث أٗ ْؼثًِث 

·  ر٘ ٗنيًث ٍَٗضٔ تٍضرؿٛٗحـد سحٗذ إدتْرٔ حْثّء ؿَٙ عٌُ ْٖثةٛ حـد ِعثٌِد ُرص
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد
·  ٜعو ٌٍل ِرُٖ أّ ٜشرـّٜ حٌٜٗل أٗ ِعثُ ٍَدنثؽ ؿْٔ نٛ ِرعَرٛ تٍرعيٜو ٗتٍِعثٌِد

تٍِثدخ تٍخثِشد  
إذت ُرنـذ ىغٜد حظهد رشِٜد إٍٙ ِعٌِد نال رضٗز رعثٍرٖث إٍٙ ضٖد أخر٘ إال حـد تٍعٌُ نٜٖث، أٗ 

·  نٜٖث ٗإعثٍرٖث إٍٙ تٍضٖد تٍِخرظد إظدتر ىرتر حـدُ تخرظثظٖث حثٍْؼر
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد
ررٍٗٙ تٍِعثٌُ ِعثٌِد تٍِرِّٖٜ نِٜث ٜشْد إٍُٜٖ ِّ رُٖ ٗنيًث ٍَٗضٔ تٍضرؿٛ ٗػحيًث ٍإلضرتءتذ 



ٍَِٗعٌِد أّ رْؼر نٛ ٗىثةؾ كٜر ِدؿٙ حٖث ِّ تٍِدؿٛ تٍـثُ ِِث · تٍِْظٗط ؿَٜٖث نٛ ٕذت تٍْؼثُ
·  ال ٜعرثش إٍٙ رعيٜو

 

:  دخ تٍشثحـدتٍِث
ٜضج أّ ٜعغر ضَشثذ تٍْؼر نٛ تٍيغٜد ٗضَشد إظدتر تٍعٌُ تٍـدد تٍالزُ ْؼثًِث ِّ تٍيغثخ، ٗإذت 

·  ٍُ ٜرٗتنر تٍـدد تٍالزُ نْٜدج ِّ ٌِٜل ْظثج تٍْؼر
 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد
ٜٔ ؿَٙ أؿغثء تٍِعٌِد أّ ٜردتٍٗٗت تٍرأٚ شرًت ْٜٗثىضٗت تٍعٌُ ىحل إظدترٓ، ٗأّ ٜحدٚ ٌل ُِْٖ رأ

ٗؿَٙ تٍِخثٍم أّ ٜٗغظ ِخثٍهرٔ ٗأشحثحٖث نٛ غحػ · ٗرظدر تألعٌثُ حثإلضِثؽ أٗ تألكَحٜد· نٛ ذًٍ
ٗال · تٍيغٜد، ٗؿَٙ تألٌسرٜد أّ رٗغظ ٗضٖد ْؼرٕث نٛ تٍرد ؿَٙ ِخثٍهد تٍِخثٍم نٛ شضل تٍغحػ

·  ٜضٗز أّ ٜضررً نٛ تٍِدتٍٗد كٜر تٍيغثخ تٍذّٜ تشرِـٗت إٍٙ تٍِرتنـد
 

:  شـدتٍِثدخ تٍرث
·  رٌّٗ تألعٌثُ تٍضزتةٜد ىثحَد ٍالؿررتع ؿَٜٖث ِّ تٍِعٌُٗ ؿَٜٔ أٗ ِّ تٍِدؿٛ تٍـثُ

 

:  تٍِثدخ تٍـثضرخ
رْـيد تٍدٗتةر تٍضزتةٜد نٛ ِعٌِد تٍرِٜٜز ِّ خِشد ىغثخ؛ ٍْؼر تألعٌثُ تٍظثدرخ حثٍيرل، أٗ تٍرضُ، 

·  ىغثخ نِٜث ؿدت ذًٍ ٌّٜٗٗ تْـيثدٕث ِّ سالسد· أٗ تٍيػؾ، أٗ تٍيظثط نِٜث دّٗ تٍْهس
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ؿضرخ
تألعٌثُ تٍِظثدو ؿَٜٖث ِّ ِعٌِد تٍرِٜٜز تٍظثدرخ حثٍيرل، أٗ تٍرضُ، أٗ تٍيػؾ، أٗ تٍيظثط نِٜث 

·  دّٗ تٍْهس ال رٌّٗ ْٖثةٜد إال حـد رظدٜيٖث ِّ ِضَس تٍيغثء تألؿَٙ ِْـيدًت حٖٜةرٔ تٍدتةِد
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ؿضرخ 
 -رػحٜيًث ٍَِثدخ تٍعثدٜد ؿضرخ  -دو ِضَس تٍيغثء تألؿَٙ ؿَٙ تٍعٌُ تٍِـرٗع ؿَٜٔ إذت ٍُ ٜظث

·  نْٜيع تٍعٌُ، ٗرـثد تٍيغٜد ٍَْؼر نٜٖث ِّ ضدٜد ِّ ىحل ىغثخ آخرّٜ
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ؿضرخ
·  ٜرُ تٍرعيٜو ِؾ تألعدتز ٗتٍهرٜثذ ِٗعثٌِرُٖ ٗنيًث ٍألْؼِد ٗتٍَٗتةظ تٍِْؼِد ٍذًٍ

 



:  تحـد ؿضرختٍِثدخ تٍر
·  ررٍٗٙ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ ػحيًث ٍْؼثِٖث ٗالةعرٔ

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ؿضرخ
ؿَٙ ضِٜؾ رضثل تٍشَػد تٍـثِد أّ ْٜهذٗت أٗتِر تٍضٖثذ تٍيغثةٜد تٍظثدرخ ػحيًث ٍٖذت تٍْؼثُ، ٍُٖٗ أّ 

·  ٜشرـَِٗت تٍٗشَٜد تٍِْثشحد ٍرْهٜذٕث
 

ٍسثْٛ  تٍحثج ت
تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد  

تٍهظل تألٗل  
رنؾ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد  

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ؿضرخ
رخرط ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ ٗنيًث ٍْؼثِٖث حئىثِد تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد ِٗحثضررٔ أِثُ تٍِعثٌُ 

·  تٍِخرظد
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ؿضرخ
تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد نٛ ضِٜؾ تٍيغثٜث تٍرٛ  ٍَِضْٛ ؿَٜٔ أٗ ِّ ْٜٗج ؿْٔ، ٍٗٗترسٔ ِّ حـدٓ، عو رنؾ

ٗؿَٙ تٍِعٌِد نٛ ٕذٓ تٍعثٍد · ٜرـَو حٖث عو خثط، ِٗحثضرخ ٕذٓ تٍدؿٗ٘ أِثُ تٍِعٌِد تٍِخرظد
·  رحَٜق تٍِدؿٛ تٍـثُ حثٍعغٗر

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ؿضرخ
ألنرتد إال ال ٜضٗز إىثِد تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد أٗ إضرتءتذ تٍرعيٜو نٛ تٍضرتةُ تٍٗتضج نٜٖث عو خثط ل

حْثّء ؿَٙ ضٌٗ٘ ِّ تٍِضْٛ ؿَٜٔ أٗ ِّ ْٜٗج ؿْٔ أٗ ٗترسٔ ِّ حـدٓ إٍٙ تٍضٖد تٍِخرظد؛ إال إذت 
·  رأذ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ ِظَعد ؿثِد نٛ رنؾ تٍدؿٗ٘ ٗتٍرعيٜو نٛ ٕذٓ تٍضرتةُ

 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ؿضرخ
َِِْؾ إذت ؼٖر ٍَِعٌِد رـثرع حّٜ ِظَعد تٍِضْٛ ؿَٜٔ أٗ ٗتر سٔ ِّ حـدٓ ٗحّٜ ِظَعد ْثةحٔ َنُٜ

·  تٍْثةج ِّ تالشرِرتر نٛ تٍِرتنـد ٜٗيثُ ْثةج آخر
 

:  تٍِثدخ تٍـضرّٗ
إذت رحَّّ ٍَِعٌِد نٛ دؿٗ٘ ِيثِد أِثِٖث أّ ْٕثً ِرِّٖٜ كٜر ِّ أىِٜذ تٍدؿٗ٘ ؿَُٜٖ، أٗ ٗىثةؾ 

ًِث حذًٍ؛ الشرٌِثل ِث َٜزُ أخر٘ ِررحػد حثٍرِٖد تٍِـرٗغد نـَٜٖث أّ رعٜػ ِّ رنؾ تٍدؿٗ٘ ؿل



·  ٍْؼرٕث ٗتٍعٌُ نٜٖث حثٍٗضٔ تٍضرؿٛ، ٜٗشرٚ ٕذت تإلضرتء ؿَٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز إذت ؼٖر ٍٖث ذًٍ
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍـضرّٗ
ٍَِعٌِد إذت ٗىـذ أنـثل ِّ ضأْٖث تإلخالل حأٗتِرٕث أٗ حثالعررتُ تٍٗتضج ٍٖث، أٗ تٍرأسٜر نٛ أعد 

م تٍدؿٗ٘ أٗ تٍضٖٗد، ٌٗثّ ذًٍ حضأّ دؿٗ٘ ِْؼٗرخ أِثِٖث؛ أّ رْؼر نٛ أؿغثةٖث أٗ نٛ أعد أػرت
·  رًَ تألنـثل ٗرعٌُ نٜٖث حثٍٗضٔ تٍضرؿٛ

 

تٍهظل تٍسثْٛ  
تْيغثء تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد  

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍـضرّٗ
:  رْيغٛ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد تٍـثِد نٛ تٍعثالذ تٝرٜد

·  ظدٗر عٌُ ْٖثةٛ -1
·  ِٜث ٜدخَٔ تٍـهٗؿهٗ ٍٗٛ تألِر م -2
·  ِث رٌّٗ تٍرٗحد نٜٔ حغٗتحػٖث تٍضرؿٜد ِشيػد ٍَـيٗحد -3
·  ٗنثخ تٍِرُٖ -4

·  ٗال ِْٜؾ ذًٍ ِّ تالشرِرتر نٛ دؿٗ٘ تٍعو تٍخثط
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍـضرّٗ
:  رْيغٛ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد تٍخثظد نٛ تٍعثٍرّٜ تٝرٜرّٜ

·  ظدٗر عٌُ ْٖثةٛ -1
·  ٗ ٗترسٔؿهٗ تٍِضْٛ ؿَٜٔ أ -2

·  ٗال ِْٜؾ ؿهٗ تٍِضْٛ ؿَٜٔ، أٗ ٗترسٔ ِّ تالشرِرتر نٛ دؿٗ٘ تٍعو تٍـثُ
إضرتءتذ تالشردالل  

 
تٍهظل تألٗل  

ضِؾ تٍِـَِٗثذ ٗغحػٖث  
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍـضرّٗ
رضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ ُٕ تألضخثط تٍذّٜ ٜيِّٗٗ حثٍحعز ؿّ ِررٌحٛ تٍضرتةُ ٗغحػُٖ ٗضِؾ 

·  ٍد تٍالزِد ٍَرعيٜو ٗرٗضٜٔ تالرٖثُتٍِـَِٗثذ ٗتألد
 



:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍـضرّٗ
ٜخغؾ رضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ نِٜث ٜرـَو حٗؼثةهُٖ نٛ تٍغحػ تٍضْثةٛ تٍِيررخ نٛ ٕذت تٍْؼثُ إلضرتم 

·  ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ
رٔ أٗ ريظٜر نٛ ٍَٖٜٗةد أّ رػَج ِّ تٍضٖد تٍِخرظد تٍْؼر نٛ أِر ٌل ِّ ريؾ ِْٔ ِخثٍهد ٍٗتضحث

·  ؿَِٔ، ٍٖٗث أّ رػَج رنؾ تٍدؿٗ٘ تٍرأدٜحٜد ؿَٜٔ، دّٗ إخالل حثٍعو نٛ رنؾ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍـضرّٗ
:  ٜيُٗ حأؿِثل تٍغحػ تٍضْثةٛ، عشج تٍِٖثُ تٌٍٍِٗٗد إٍٜٔ، ٌل ِّ

·  أؿغثء ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ نٛ ِضثل تخرظثظُٖ -1
·  ٍضرػ ِٗـثُْٜٖٗ نٛ تٍِْثػو ٗتٍِعثنؼثذ ٗتٍِرتٌزِدٜرٚ ت -2
غحثػ تألِّ تٍـثُ، ٗغحثػ تٍِحثعز تٍـثِد، ٗغحثػ تٍضٗتزتذ، ٗغحثػ تالشرخحثرتذ، ٗغحثػ  -3

تٍدنثؽ تٍِدْٛ، ِٗدٜرٚ تٍشضّٗ ٗتٍغحثػ نٜٖث، ٗغحثػ عرس تٍعدٗد، ٗغحثػ ىٗتذ تألِّ 
عد، ٌل حعشج تٍِٖثُ تٌٍٍِٗٗد إٍٜٔ نٛ تٍخثظد، ٗغحثػ تٍعرس تٍٗػْٛ، ٗغحثػ تٍيٗتذ تٍِشل

·  تٍضرتةُ تٍرٛ ريؾ غِّ تخرظثط ٌل ُِْٖ
·  ِعثنؼٛ تٍِعثنؼثذ ٗرؤشثء تٍِرتٌز -4
·  رؤشثء تٍِرتٌج تٍشـٗدٜد تٍحعرٜد ٗتٍضٜٗد نٛ تٍضرتةُ تٍرٛ رررٌج ؿَٙ ِرْٖث -5
  ·رؤشثء ِرتٌز ٕٜةد تألِر حثٍِـرٗم ٗتٍْٖٛ ؿّ تٌٍِْر نٛ عدٗد تخرظثظُٖ -6
·  تٍِٗؼهّٜ ٗتألضخثط تٍذّٜ خٍٗٗت ظالعٜثذ تٍغحػ تٍضْثةٛ حِٗضج أْؼِد خثظد -7
·  تٍضٖثذ ٗتٍَضثّ ٗتألضخثط تٍذّٜ ٌَٜهّٗ حثٍرعيٜو حعشج ِث ريغٛ حٔ تألْؼِد -8

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍـضرّٗ
ُٕ نٛ ؿَٙ رضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ ٌل عشج تخرظثظٔ أّ ٜيحَٗت تٍحالكثذ ٗتٍضٌثٗ٘ تٍرٛ ررد إٍٛ

ضِٜؾ تٍضرتةُ، ٗأّ ٜيِٗٗت حهعظٖث ٗضِؾ تٍِـَِٗثذ تٍِرـَيد حٖث نٛ ِعغر ِٗىؾ ؿَٜٔ ُِْٖ، 
· ٗرشضٜل َِخظٖث ٗرثرٜخٖث نٛ شضل ٜـد ٍذًٍ، ِؾ إحالف ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ حذًٍ نٗرًت

ت ٜرـَو ٜٗضج أّ ْٜريل رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ حْهشٔ إٍٙ ِعل تٍعثدز ٍَِعثنؼد ؿَٜٔ، ٗغحػ ٌل ُ
حثٍضرِٜد، ٗتٍِعثنؼد ؿَٙ أدٍرٖث، ٗتٍيٜثُ حثإلضرتءتذ تٍرٛ ريرغٜٖث تٍعثل، ٗؿَٜٔ أّ ٜسحذ ضِٜؾ ٕذٓ 

·  تإلضرتءتذ نٛ تٍِعغر تٍخثط حذًٍ
 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍـضرّٗ
ٍرضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ نٛ أسْثء ضِؾ تٍِـَِٗثذ أّ ٜشرِـٗت إٍٙ أىٗتل ِّ ٍدُٜٖ ِـَِٗثذ ؿّ تٍٗىثةؾ 

ٍُٖٗ أّ ٜشرـْٜٗت · تٍضْثةٜد ِٗررٌحٜٖث، ٗأّ ٜشأٍٗت ِّ ْشج إٍٜٔ تررٌثحٖث، ٜٗسحرٗت ذًٍ نٛ ِعثغرُٕ
·  حإٔل تٍخحرخ ِّ أػحثء ٗكٜرُٕ ٜٗػَحٗت رأُٜٖ ٌرثحد



:  رّٗتٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍـص
رـد تٍضٌٗ٘ تٍِيدِد ِِّ أظثحٔ غرر حشحج تٍضرِٜد ِػثٍحد حعئ تٍخثط، إال إذت ىرر ظرتعد أِثُ 

·  تٍِعيو ْزٍٗٔ ؿّ عئ
ٗؿَٙ تٍِعيو إسحثذ ذًٍ نٛ تٍِعغر ٗتإلضٖثد ؿَٜٔ، ِؾ رظدٜو تٍِعٌِد تٍِخرظد ؿَٙ ْزٍٗٔ ؿّ 

·  تٍعو نٛ عد تٍيذم ٗتٍيظثط
 

تٍهظل تٍسثْٛ  
ِد  تٍرَحس حثٍضرٚ

 
:  تٍِثدخ تٍسالسّٗ

ٗرـد تٍضرِٜد ِرَحشًث حٖث إذت · رٌّٗ تٍضرِٜد ِرَحشًث حٖث عثل تررٌثحٖث، أٗ ؿيج تررٌثحٖث حٗىذ ىرٜج
رحؾ تٍِضْٛ ؿَٜٔ ضخظًث، أٗ رحـرٔ تٍـثِد ِؾ تٍظٜثط إسر ٗىٗؿٖث، أٗ إذت ٗضد ِررٌحٖث حـد ٗىٗؿٖث 

دٗتذ، أٗ أضٜثء أخر٘ ٜشردل ِْٖث ؿَٙ أْٔ نثؿل حٗىذ ىرٜج عثِاًل آالذ، أٗ أشَعد، أٗ أِرـد، أٗ أ
·  أٗ ضرًٜ نٜٖث، أٗ إذت ٗضدذ حٔ نٛ ٕذت تٍٗىذ آسثر أٗ ؿالِثذ رهٜد ذًٍ

 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍسالسّٗ
أّ ْٜريل نٗرًت إٍٙ ٌِثّ ٗىٗؿٖث  -نٛ عثٍد تٍرَحس حثٍضرِٜد  -ٜضج ؿَٙ رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ 

ٜٖث، ٜٗسحذ عثٍد تألِثٌّ ٗتألضخثط، ٌٗل ِث ٜهٜد نٛ ٌضم ٜٗـثّٜ آسثرٕث تٍِثدٜد ٜٗعثنؼ ؿل
تٍعيٜيد، ٗأّ ٜشِؾ أىٗتل ِّ ٌثّ عثغرًت، أٗ ِّ ٌِّٜ تٍعظٗل ِْٔ ؿَٙ ِـَِٗثذ نٛ ضأّ تٍٗتىـد 

·  ٜٗضج ؿَٜٔ أّ ٜحَق ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ نٗرًت حثْريثٍٔ· ِٗررٌحٖث
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍسالسّٗ
أّ ِْٜؾ تٍعثغرّٜ ِّ ِحثرعد ِعل  -نٛ عثٍد تٍرَحس حثٍضرِٜد  -ْثةٛ ؿْد تْريثٍٔ ٍرضل تٍغحػ تٍص

ٍٗٔ أّ ٜشردؿٛ نٛ تٍعثل ِّ ٌِّٜ · تٍٗتىـد أٗ تالحرـثد ؿْٔ، عرٙ ٜرُ رعرٜر تٍِعغر تٍالزُ حذًٍ
ٗإذت خثٍم أعد تٍعثغرّٜ تألِر تٍظثدر إٍٜٔ ِّ رضل ·تٍعظٗل ِْٔ ؿَٙ ِـَِٗثذ نٛ ضأّ تٍٗتىـد

ػ تٍضْثةٛ أٗ تِرْؾ أعد ِِّ دؿثُٕ ؿّ تٍعغٗر؛ ٜسحذ ذًٍ نٛ تٍِعغر، ٜٗعثل تٍِخثٍم إٍٙ تٍغج
·  تٍِعٌِد تٍِخرظد ٍريرٜر ِث ررتٓ حضأْٔ

 
تٍهظل تٍسثٍز  

تٍيحع ؿَٙ تٍِرُٖ  
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍسالسّٗ



د دالةل ٌثنٜد ٍرضل تٍغحػ تٍضْثةٛ نٛ عثل تٍرَحس حثٍضرِٜد تٍيحع ؿَٙ تٍِرُٖ تٍعثغر تٍذٚ رٗش
ٗنٛ ·ؿَٙ ترٖثِٔ؛ ؿَٙ أّ ٜعرر ِعغرًت حذًٍ، ٗأّ ٜحثدر حئحالف ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ نٗرًت

ضِٜؾ تألعٗتل ال ٜضٗز إحيثء تٍِيحٗع ؿَٜٔ ِٗىٗنًث ألٌسر ِّ أرحؾ ٗؿضرّٜ شثؿد إال حأِر ٌرثحٛ 
ٚ أّ ٜظدر أِرًت حغحػٔ نئذت ٍُ ٌّٜ تٍِرُٖ عثغرًت نٜضج ؿَٙ رضل تٍغحػ تٍضْثا·ِّ تٍِعيو

·  ٗإعغثرٓ ٗأّ ٜحِّّ ذًٍ نٛ تٍِعغر
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍسالسّٗ
ٜضج ؿَٙ رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ أّ ٜشِؾ نٗرًت أىٗتل تٍِرُٖ تٍِيحٗع ؿَٜٔ، ٗإذت ٍُ ٜأذ حِث ٜحرةٔ 

ٜرشَٔ خالل أرحؾ ٗؿضرّٜ شثؿد ِؾ تٍِعغر إٍٙ تٍِعيو تٍذٚ ٜضج ؿَٜٔ أّ ٜشرضٗج تٍِرُٖ 
·  ِيحٗع ؿَٜٔ خالل أرحؾ ٗؿضرّٜ شثؿد، سُ ٜأِر حئٜيثنٔ أٗ إػالىٔتل

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍسالسّٗ
نٛ كٜر عثالذ تٍرَحس، ال ٜضٗز تٍيحع ؿَٙ أٚ إْشثّ أٗ رٗىٜهٔ إال حأِر ِّ تٍشَػد تٍِخرظد 

ٓ حأشحثج حذًٍ، ٜٗضج ِـثَِرٔ حِث ٜعهؼ ٌرتِرٔ، ٗال ٜضٗز إٜذتؤٓ ضشدًٜث أٗ ِـًْٜٗث، ٜٗضج إخحثر
·  إٜيثنٔ، ٌّٜٗٗ ٍٔ تٍعو نٛ تالرظثل حِّ ٜر٘ إحالكٔ

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍسالسّٗ
ال ٜضٗز رٗىٜم أٚ إْشثّ أٗ شضْٔ إال نٛ تٍشضّٗ أٗ دٗر تٍرٗىٜم تٍِخظظد ٍذًٍ ْؼثًِث، ٗال 

ٜٔ ٜضٗز إلدترخ أٚ شضّ أٗ دتر رٗىٜم ىحٗل أٚ إْشثّ إال حِٗضج أِر ِشحج ِٗعدد تٍِدخ ِٗىؾ ؿل
·  ِّ تٍشَػد تٍِخرظد، ٜٗضج أال ٜحئٜ حـد تٍِدخ تٍِعددخ نٛ ٕذت تألِر

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍسالسّٗ
ؿَٙ تٍِخرظّٜ ِّ أؿغثء ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ زٜثرخ تٍشضّٗ ٗدٗر تٍرٗىٜم نٛ دٗتةر 

ٗ ِٗىٗم تخرظثظُٖ نٛ أٚ ٗىذ دّٗ تٍريٜد حثٍدٗتُ تٍرشِٛ، ٗتٍرأٌد ِّ ؿدُ ٗضٗد ِشضّٗ أ
حظهد كٜر ِضرٗؿد، ٗأّ ٜػَـٗت ؿَٙ شضالذ تٍشضّٗ ٗدٗر تٍرٗىٜم، ٗأّ ٜرظَٗت حثٍِشضّْٜٗ 

ٗؿَٙ ِأِٗرٚ تٍشضّٗ · ٗتٍِٗىٗنّٜ، ٗأّ ٜشِـٗت ضٌثٗتُٕ، ٗأّ ٜرشَِٗت ِث ٜيدِْٗٔ نٛ ٕذت تٍضأّ
·  ِٖثُِٖٗدٗر تٍرٗىٜم أّ ٜيدِٗت ألؿغثء ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ ٌل ِث ٜعرثضْٗٔ ألدتء 

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍسالسّٗ
ٌٍل ِشضّٗ أٗ ِٗىٗم تٍعو نٛ أّ ٜيدُ نٛ أٚ ٗىذ ٍِأِٗر تٍشضّ أٗ دتر تٍرٗىٜم ضٌٗ٘ ٌرثحٜد 
أٗ ضهٖٜد، ٜٗػَج ِْٔ رحَٜلٖث إٍٙ ؿغٗ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ، ٗؿَٙ تٍِأِٗر ىحٍٖٗث ٗرحَٜلٖث 

زٜٗد ِيدِٖث حِث ٜسحذ رشَِٖث، ٗؿَٙ إدترخ تٍشضّ أٗ نٛ تٍعثل حـد إسحثرٖث نٛ شضل ِـد ٍذًٍ، ٗذ



·  تٍرٗىٜم رخظٜط ٌِرج ِشريل ٍـغٗ تٍٖٜةد تٍِخرط ٍِرثحـد أعٗتل تٍِشضّْٜٗ أٗ تٍِٗىٗنّٜ
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍسالسّٗ
ٌٍل ِّ ؿَُ حٗضٗد ِشضّٗ أٗ ِٗىٗم حظهد كٜر ِضرٗؿد أٗ نٛ ٌِثّ كٜر ِخظط ٍَشضّ أٗ 

ٗؿَٙ ؿغٗ تٍٖٜةد تٍِخرط حِضرد ؿَِٔ حذًٍ أّ · خ تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُتٍرٗىٜم أّ ٜحَق ٕٜب
ْٜريل نٗرًت إٍٙ تٌٍِثّ تٍِٗضٗد نٜٔ تٍِشضّٗ أٗ تٍِٗىٗم، ٗأّ ٜيُٗ حئضرتء تٍرعيٜو، ٗأّ ٜأِر 

حثإلنرتش ؿْٔ إذت ٌثّ شضْٔ أٗ رٗىٜهٔ ضر٘ حظهد كٜر ِضرٗؿد، ٗؿَٜٔ أّ ٜعرر ِعغرًت حذًٍ 
·  ٍِخرظد ٍرػحٜو ِث ريغٛ حٔ تألْؼِد نٛ عو تٍِرشححّٜ نٛ ذًٍٜرنؾ إٍٙ تٍضٖد ت

 

تٍهظل تٍرتحؾ  
رهرٜص تألضخثط ٗتٍِشثٌّ  

 

:  تٍِثدخ تألرحـّٗ
ٗعرِد تٍضخط رعِٛ ضشدٓ · ٍألضخثط ِٗشثٌُْٖ ٌِٗثرحُٖ ِٗرتٌحُٖ عرِد رضج ظٜثْرٖث

ٗر أٗ ِعثػ حأٚ عثضز، ٗرضِل عرِد تٍِشٌّ ٌل ٌِثّ ِس· ِٗالحشٔ ِٗثٍٔ ِٗث ٜٗضد ِـٔ ِّ أِرـد
·  أٗ ِـد الشرـِثٍٔ ِأٗ٘

 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتألرحـّٗ
ال ٜضٗز ٍرضل تٍغحػ تٍضْثةٛ تٍدخٗل نٛ أٚ ِعل ِشٌّٗ أٗ رهرٜضٔ إال نٛ تألعٗتل تٍِْظٗط 

ؿَٜٖث ْؼثًِث، حأِر ِشحج ِّ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ، ِٗث ؿدت تٍِشثٌّ نٌٜرهٙ نٛ رهرٜضٖث حئذّ 
ٗإذت رنع ظثعج تٍِشٌّ أٗ ضثكَٔ رٌِّٜ رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ ِّ تٍدخٗل أٗ · ِّ تٍِعيوِشحج 

ىثُٗ دخٍٗٔ، ضثز ٍٔ أّ ٜرخذ تٍٗشثةل تٍالزِد تٍِضرٗؿد ٍدخٗل تٍِشٌّ حعشج ِث ريغٜٔ 
ٜٗضٗز دخٗل تٍِشٌّ نٛ عثٍد ػَج تٍِشثؿدخ ِّ تٍدتخل، أٗ عدٗز ٕدُ أٗ كرو أٗ عرٜو ·تٍعثل

·  خٗل ِـرد أسْثء ِػثردرٔ ٍَيحع ؿَٜٔأٗ ْعٗ ذًٍ، أٗ د
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتألرحـّٗ
· أّ ٜهرضٔ -نٛ تألعٗتل تٍرٛ ٜضٗز نٜٖث تٍيحع ْؼثًِث ؿَٙ تٍِرُٖ  -ٜضٗز ٍرضل تٍغحػ تٍضْثةٛ 

ٗإذت ٌثّ تٍِرُٖ أْسٙ ٗضج أّ ٌّٜٗ تٍرهرٜص ِّ ىحل أْسٙ · ٜٗضِل تٍرهرٜص ضشدٓ ِٗالحشٔ ٗأِرـرٔ
·  ػ تٍضْثةْٜٛدحٖث رضل تٍغج

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتألرحـّٗ
ٜضٗز ٍرضل تٍغحػ تٍضْثةٛ نٛ عثل تٍرَحس حضرِٜد أّ ٜهرص ِْزل تٍِرُٖ ٜٗغحػ ِث نٜٔ ِّ تألضٜثء 



·  تٍرٛ رهٜد نٛ ٌضم تٍعيٜيد؛ إذت ترغظ ِّ أِثرتذ ىٜٗد أْٖث ِٗضٗدخ نٜٔ
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتألرحـّٗ
ؿَٙ أْٔ ٜخهٛ ِـٔ  -ىرتةّ غدٓ، أٗ غد أٚ ضخط ِٗضٗد نٜٔ إذت ىثِذ أسْثء رهرٜص ِْزل ِرُٖ 

·  ضثز ٍرضل تٍغحػ تٍضْثةٛ أّ ٜهرضٔ -ضٜةًث ٜهٜد نٛ ٌضم تٍعيٜيد 
:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتألرحـّٗ

ال ٜضٗز تٍرهرٜص إال ٍَحعز ؿّ تألضٜثء تٍخثظد حثٍضرِٜد تٍضثرٚ ضِؾ تٍِـَِٗثذ ؿْٖث، أٗ تٍرعيٜو 
ؿرغًث نٛ أسْثء تٍرهرٜص ٗضٗد أضٜثء رـد عٜثزرٖث ضرِٜد، أٗ رهٜد نٛ  حضأْٖث، ِٗؾ ذًٍ إذت ؼٖر

ٌضم تٍعيٜيد نٛ ضرِٜد أخر٘، ٗضج ؿَٙ رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ غحػٖث ٗإسحثرٖث نٛ ِعغر 
·  تٍرهرٜص

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتألرحـّٗ
ِـٔ، ٗإذت رـذر  ٜرُ رهرٜص تٍِشٌّ حعغٗر ظثعحٔ أٗ ِّ ْٜٜحٔ أٗ أعد أنرتد أشررٔ تٍحثٍلّٜ تٍِيِّٜٜ

 ٌّّ َِ عغٗر أعد ٕؤالء ٗضج أّ ٌّٜٗ تٍرهرٜص حعغٗر ؿِدخ تٍعٛ أٗ ِّ نٛ عٌِٔ أٗ ضثٕدّٜ، ُٜٗ
·  ظثعج تٍِشٌّ أٗ ِّ ْٜٗج ؿْٔ ِّ تالػالؽ ؿَٙ إذّ تٍرهرٜص ُْٜٗسَحذ ذًٍ نٛ تٍِعغر

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتألرحـّٗ
:  ٜضج أّ ٜرغِّ ِعغر تٍرهرٜص ِث ٜأرٛ

·  ُ حئضرتء تٍرهرٜص ٗٗؼٜهرٔ ٗرثرٜخ تٍرهرٜص ٗشثؿرٔتشُ ِّ ىث -1
·  ْط تإلذّ تٍظثدر حئضرتء تٍرهرٜص، أٗ حٜثّ تٍغرٗرخ تٍَِعد تٍرٛ تىرغذ تٍرهرٜص حلٜر إذّ -2
·  أشِثء تألضخثط تٍذّٜ عغرٗت تٍرهرٜص ٗرٗىٜـثرُٖ ؿَٙ تٍِعغر -3
·  ٗظم تألضٜثء تٍرٛ غحػ ٗظهًث دىٜيًث -4
تءتذ تٍرٛ ترخذذ أسْثء تٍرهرٜص ٗتإلضرتءتذ تٍِرخذخ حثٍْشحد ٍألضٜثء إسحثذ ضِٜؾ تإلضر -5

·  تٍِغحٗػد
 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتألرحـّٗ
إذت ٗضد رضل تٍغحػ تٍضْثةٛ نٛ ِْزل تٍِرُٖ أٗرتىًث ِخرِٗد أٗ ِلَيد حأٚ ػرٜيد نال ٜضٗز ٍٔ أّ 

·  طٜهغٖث، ٗؿَٜٔ إسحثذ ذًٍ نٛ ِعغر تٍرهرٜص ٗؿرغٖث ؿَٙ تٍِعيو تٍِخذ
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتألرحـّٗ
ىحل ِلثدرخ ٌِثّ تٍرهرٜص رٗغؾ تألضٜثء ٗتألٗرتو تٍِغحٗػد نٛ عرز ِلَو، ٗررحػ ٌَِث أٌِّ 
ذًٍ، ٜٗخرُ ؿَٜٖث، ٌٜٗرج ؿَٙ ضرٜػ دتخل تٍخرُ رثرٜخ تٍِعغر تٍِعرر حغحػٖث، ٜٗضثر إٍٙ 



·  تٍِٗغٗؽ تٍذٚ عظل تٍغحػ ِّ أضَٔ
 

:  تٍِثدخ تٍخِشّٗ
ال ٜضٗز نع تألخرثُ تٍِٗغٗؿد، ػحيًث ٍَِثدخ تٍرثشـد ٗتألرحـّٜ، إال حعغٗر تٍِرُٖ أٗ ٌَٜٗٔ أٗ ِّ 

·  غحػذ ؿْدٓ ٕذٓ تألضٜثء، أٗ حـد دؿٗرُٖ ٍذًٍ ٗرحَٜلُٖ حٖث ٗؿدُ عغٗرُٕ نٛ تٍٗىذ تٍِعدد
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍخِشّٗ
رٗحٖث نٛ عدٗد تٍشَػد تٍرٛ ٜخٍٖٗث ٜضج أّ ٌّٜٗ تٍرهرٜص ْٖثرًت ِّ حـد ضرٗو تٍضِس ٗىحل ف

·  تٍْؼثُ، ٗال ٜضٗز دخٗل تٍِشثٌّ ٍٜاًل إال نٛ عثل تٍرَحس حثٍضرِٜد
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍخِشّٗ
·  إذت ٍُ ٌّٜ نٛ تٍِشٌّ تٍِرتد رهرٜضٔ إال تٍِرِٖد ٗضج أّ ٌّٜٗ ِؾ تٍيثةِّٜ حثٍرهرٜص تِرأخ

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍخِشّٗ
ِثدرّٜ تٍسثْٜد ٗتألرحـّٜ ٗتٍرتحـد ٗتألرحـّٜ ِّ ٕذت تٍْؼثُ، إذت ٌثّ نٛ تٍِشٌّ ِؾ ِرتؿثخ عٌُ تل

ْشثء ٍُٗ ٌّٜ تٍلرع ِّ تٍدخٗل غحػّٖ ٗال رهرٜضّٖ، ٗضج أّ ٌّٜٗ ِؾ تٍيثةِّٜ حثٍرهرٜص تِرأخ، 
َّ تٍرشٖٜالذ تٍالزِد ٍذًٍ حِث ال ٜع َّّ ِّ تالعرضثج، أٗ ِلثردخ تٍِشٌّ، ٗأّ ُِْْٜع َّ َِ ر ٗأّ ُٜ

·  حِظَعد تٍرهرٜص ْٗرٜضرٔ
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍخِشّٗ
ال ٜضٗز رهرٜص كٜر تٍِرُٖ أٗ ِشٌّ كٜر ِشٌْٔ إال إذت ترغظ ِّ أِثرتذ ىٜٗد أّ ٕذت تٍرهرٜص شٜهٜد 

·  نٛ تٍرعيٜو
 

تٍهظل تٍخثِس  
غحػ تٍرشثةل ِٗرتىحد تٍِعثدسثذ  

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍخِشّٗ
ٗتٍِعثدسثذ تٍٖثرهٜد ٗكٜرٕث ِّ ٗشثةل تالرظثل عرِد، نال ٜضٗز تالػالؽ  ٍَرشثةل تٍحرٜدٜد ٗتٍحرىٜد

·  ؿَٜٖث أٗ ِرتىحرٖث إال حأِر ِشحَّج ٍِٗدخ ِعددخ، ٗنيًث ٍِث ْٜط ؿَٜٔ ٕذت تٍْؼثُ
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍخِشّٗ
د، ٍٗٔ ٍرةٜس ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ أّ ٜأِر حغحػ تٍرشثةل ٗتٍخػثحثذ ٗتٍِػحٗؿثذ ٗتٍػرٗ

أّ ٜأذّ حِرتىحد تٍِعثدسثذ تٍٖثرهٜد ٗرشضَٜٖث، ِرٙ ٌثّ ٍذًٍ نثةدخ نٛ ؼٖٗر تٍعيٜيد نٛ ضرِٜد 



ٗىـذ، ؿَٙ أّ ٌّٜٗ تإلذّ ِشححًِّث ِٗعددًت حِدخ ال رزٜد ؿَٙ ؿضرخ أٜثُ ىثحَد ٍَرضدٜد ٗنيًث ٍِيرغٜثذ 
·  تٍرعيٜو

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍخِشّٗ
خػثحثذ ٗتٍرشثةل ٗتألٗرتو ٗتألضٜثء تألخر٘ تٍِغحٗػد، ٍٗٔ أّ ٍَِعيو ٗعدٓ تالػالؽ ؿَٙ تل

ٜشرِؾ إٍٙ تٍرشضٜالذ، ٍٗٔ عشج ِيرغٜثذ تٍرعيٜو أّ ٜأِر حغِٖث أٗ ْشخ ِْٖث إٍٙ َِم تٍيغٜد، 
·  أٗ ٜأِر حردٕث إٍٙ ِّ ٌثّ عثةزًت ٍٖث أٗ ِرشَد إٍٜٔ

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍخِشّٗ
ُٜحََّق ِغِّٗ تٍخػثحثذ ٗتٍرشثةل تٍحرىٜد تٍِغحٗػد إٍٙ تٍِرُٖ أٗ تٍضخط تٍِرشَد إٍٜٔ، أٗ رـػٙ 

·  ٍٔ ظٗرخ ِْٖث نٛ أىرج ٗىذ، إال إذت ٌثّ نٛ ذًٍ إغرتر حشٜر تٍرعيٜو
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍخِشّٗ
ٓ نٛ عثٍد ٍظثعج تٍعو نٛ تألضٜثء تٍِغحٗػد أّ ٜػَج ِّ تٍِعيو تٍِخرط رشَِٜٖث إٍٜٔ، ٗل

·  تٍرنع أّ ٜرؼَُ ٍد٘ رةٜس تٍدتةرخ تٍرٛ ٜرحـٖث تٍِعيو
 

:  تٍِثدخ تٍشرّٗ
ٜضج ؿَٙ تٍِعيو ٗؿَٙ ٌل ِّ ٗظل إٍٙ ؿَِٔ حشحج تٍرهرٜص ِـَِٗثذ ؿّ تألضٜثء ٗتألٗرتو 

تٍِغحٗػد أّ ٜعثنؼ ؿَٙ شرٜرٖث ٗأال ْٜرهؾ حٖث حأٚ ػرٜيد ٌثْذ أٗ ٜهغٛ حٖث إٍٙ كٜرٓ، إال نٛ 
نئذت أنغٙ حٖث دّٗ ِشٗف ْؼثِٛ أٗ تْرهؾ حٖث حأٚ ػرٜيد ٌثْذ · تٍرٛ ٜيغٛ تٍْؼثُ حٖثتألعٗتل 

·  رـْٜذ ِشثءٍرٔ
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍشرّٗ
ِؾ ِرتؿثخ عٌُ تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍخِشّٜ، إذت ٌثّ ٍِّ غحػذ ؿْدٓ تألٗرتو ِظَعد ؿثضَد نٜٖث 

·  رـػٙ ٍٔ ظٗرخ ِْٖث ِظدو ؿَٜٖث ِّ تٍِعيو
 

ٍرتحؾ  تٍحثج ت
إضرتءتذ تٍرعيٜو  

تٍهظل تألٗل  
رظرنثذ تٍِعيو  

 



:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍشرّٗ
ٍَِعيو إذت رأ٘ أّ ال ٗضٔ ٍَشٜر نٛ تٍدؿٗ٘ أّ ٜٗظٛ حعهؼ تألٗرتو، ٍٗرةٜس تٍدتةرخ تٍرٛ ٜرحـٖث 

·  تٍِعيو تألِر حعهؼٖث
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍشرّٗ
كٔ إٍٙ تٍِضْٛ ؿَٜٔ ٗإٍٙ تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط، نئذت إذت ظدر أِر حثٍعهؼ ٗضج ؿَٙ تٍِعيو أّ ٜحل

·  رٗنٛ أعدِٕث ٌثّ تٍرحَٜق ٍٗرسرٔ ضَِد نٛ ِعل إىثِرٔ
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشرّٗ
ٜٗضج ؿَٙ تٍِعيو أّ ٜيُٗ حثٍرعيٜو نٛ ضِٜؾ · ٍَِرُٖ عو تالشرـثْد حٌٜٗل أٗ ِعثُ ٍعغٗر تٍرعيٜو

ٍٗٔ نٛ كٜر ٕذٓ تٍضرتةُ أّ ٜيُٗ حثٍرعيٜو · نٛ ٕذت تٍْؼثُ تٍضرتةُ تٌٍحٜرخ ٗنيًث ٍِث ٕٗ ِْظٗط ؿَٜٔ
نٜٖث إذت ٗضد أّ ؼرٗنٖث أٗ إِٜٔرٖث رشرَزُ ذًٍ، أٗ أّ ٜرنؾ تٍدؿٗ٘ حرٌَٜم تٍِرُٖ حثٍعغٗر ِحثضرخ 

·  أِثُ تٍِعٌِد تٍِخرظد
 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍشرّٗ
ِـّٜ أٗ أٌسر ِّ إضرتءتذ تٍرعيٜو، ٍَِعيو أّ ْٜدج ٌرثحد أعد رضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ ٍَيٜثُ حئضرتء 

ؿدت تشرضٗتج تٍِرُٖ، ٌّٜٗٗ ٍَِْدٗج نٛ عدٗد ْدحٔ تٍشَػد تٍرٛ ٍَِعيو نٛ ٕذت تإلضرتء، ٗإذت دؿذ 
تٍعثل إٍٙ ترخثذ تٍِعيو إضرتء ِّ تإلضرتءتذ خثرش دتةرخ تخرظثظٔ نَٔ أّ ْٜدج ٍذًٍ ِعيو 

ٜٗضج ؿَٙ تٍِعيو أّ ْٜريل · ج تألعٗتلتٍدتةرخ تٍِخرظد أٗ أعد رضثل تٍغحػ تٍضْثةٛ حٖث حعس
·  حْهشٔ ٍَيٜثُ حٖذت تإلضرتء إذت تىرغذ ِظَعد تٍرعيٜو ذًٍ

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشرّٗ
ٜضج ؿَٙ تٍِعيو نٛ ضِٜؾ تألعٗتل تٍرٛ ْٜدج نٜٖث كٜرٓ إلضرتء حـع تٍرعيٜيثذ أّ ٜحّٜ ٌرثحد 

ٍَِْٗدٗج أّ ٜضرٚ أٚ ؿِل آخر ِّ · تٍِشثةل تٍِػَٗج رعيٜيٖث ٗتإلضرتءتذ تٍِػَٗج ترخثذٕث
أؿِثل تٍرعيٜو، ٗأّ ٜشرضٗج تٍِرُٖ نٛ تألعٗتل تٍرٛ ٜخضٙ نٜٖث نٗتذ تٍٗىذ، ِرٙ ٌثّ ذًٍ ِرظاًل 

·  حثٍـِل تٍِْدٗج ٍٔ ٗالزًِث نٛ ٌضم تٍعيٜيد
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشرّٗ
ٜضج ؿَٙ تٍِعييّٜ ِٗشثؿدُٜٖ رـد إضرتءتذ تٍرعيٜو ذترٖث ٗتٍْرثةص تٍرٛ رشهر ؿْٖث ِّ تألشرتر تٍرٛ 

ؿدُ  -ِّ ٌّرثج ٗخحرتء ٗكٜرُٕ ِِّ ٜرظَّٗ حثٍرعيٜو أٗ ٜعغرْٗٔ حشحج ٗؼٜهرُٖ أٗ ِْٖرُٖ  -
·  إنضثةٖث، ِّٗ ٜخثٍم ُِْٖ رـْٜذ ِشثءٍرٔ

 



:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشرّٗ
ٍِعيو ٍِّ ٍعئ غرر ِّ تٍضرِٜد أّ ٜدؿٛ حعئ تٍخثط نٛ أسْثء تٍرعيٜو نٛ تٍدؿٗ٘، ٜٗهظل ت

نٛ ِد٘ ىحٗل ٕذت تالدؿثء خالل سالسد أٜثُ ِّ رثرٜخ ريدُٜ ٕذت تالدؿثء ٍٔ، ٍِّٗ رنع ػَحٔ أّ 
ٜـررع ؿَٙ ٕذت تٍيرتر ٍد٘ رةٜس تٍدتةرخ تٍرٛ ٜرحـٖث تٍِعيو خالل أشحٗؽ ِّ رثرٜخ إحالكٔ 

·  حثٍيرتر، ٌّٜٗٗ ىرتر رةٜس تٍدتةرخ ْٖثةًٜث نٛ ِرعَد تٍرعيٜو
 

:  ٍشرّٗتٍِثدخ تٍرثشـد ٗت
ٍَِرُٖ ٗتٍِضْٛ ؿَٜٔ ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط ٌٜٗٗل ٌل ُِْٖ أٗ ِعثِٜٔ أّ ٜعغرٗت ضِٜؾ إضرتءتذ 

تٍرعيٜو، ٍَِٗعيو أّ ٜضرٚ تٍرعيٜو نٛ كٜحد تٍِذٌٗرّٜ أٗ حـغُٖ ِرٙ رأ٘ غرٗرخ ذًٍ إلؼٖثر 
·  تٍعيٜيد، ٗحِضرد تْرٖثء رًَ تٍغرٗرخ ٜرٜظ ٍُٖ تالػالؽ ؿَٙ تٍرعيٜو

 

:  شحـّٗتٍِثدخ تل
ٍٜٗس ٌٍَٜٗل أٗ ·ٍٜس ٍَِعيو أّ ٜـزل تٍِرُٖ ؿّ ٌَٜٗٔ أٗ ِعثِٜٔ تٍعثغر ِـٔ نٛ أسْثء تٍرعيٜو

تٍِعثِٛ تٍردخل نٛ تٍرعيٜو إال حئذّ ِّ تٍِعيو، ٍٗٔ نٛ ضِٜؾ تألعٗتل أّ ٜيدُ ٍَِعيو ِذٌرخ خػٜد 
·  حِالعؼثرٔ ٗؿَٙ تٍِعيو غُ ٕذٓ تٍِذٌرخ إٍٙ َِم تٍيغٜد

 

:  خ ٗتٍشحـّٗتٍِثدخ تٍعثدٚ
ٜحَق تٍخظُٗ حثٍشثؿد ٗتٍُٜٗ تٍذٚ ٜحثضر نٜٔ تٍِعيو إضرتءتذ تٍرعيٜو ٗتٌٍِثّ تٍذٚ ُرضر٘ نٜٔ  

 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍشحـّٗ
ٜضج ؿَٙ ٌل ِّ تٍِضْٛ ؿَٜٔ ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط أّ ٜـّٜ ِعاًل نٛ تٍحَدخ تٍرٛ رٗضد نٜٖث 

تٌٍِثْٛ؛ إذت ٍُ ٌّٜ ِيًِٜث نٜٖث، ٗإذت ٍُ ٜهـل ذًٍ  تٍِعٌِد تٍرٛ ٜضرٚ تٍرعيٜو نٛ ْػثو تخرظثظٖث
·  ٌّٜٗ إحالكٔ ظعٜعًث حئحالف إدترخ تٍِعٌِد حٌل ِث َٜزُ إحالكٔ حٔ

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍشحـّٗ
ٍَخظُٗ أّ ٜيدِٗت ٍَِعيو تٍػَحثذ تٍرٛ ٜرّٗ ريدِٜٖث نٛ أسْثء تٍرعيٜو، ٗؿَٙ تٍِعيو أّ ٜهظل 

·  تشرْد إٍٜٖثنٜٖث ِؾ حٜثّ تألشحثج تٍرٛ 
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشحـّٗ
إذت ٍُ رٌّ أٗتِر تٍِعيو ٗىرترترٔ حضأّ تٍرعيٜو تٍذٚ ٜضرٜٔ ىد ظدرذ نٛ ِٗتضٖد تٍخظُٗ نـَٜٔ 

·  أّ ٜحَلٖث ٍُٖ نٛ خالل سالسد أٜثُ ِّ رثرٜخ ظدٗرٕث
 



:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍشحـّٗ
·  حيٗ٘ تألِّ إذت تشرَزُ تألِر ذًٍٍَِعييّٜ عثل ىٜثُِٖ حٗتضحثرُٖ أّ ٜشرـْٜٗت ِحثضرخ 

تٍهظل تٍسثْٛ  
ْدج تٍخحرتء  

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشحـّٗ
·  ٍَِعيو أّ ٜشرـّٜ حخحٜر ِخرط إلحدتء تٍرأٚ نٛ أٚ ِشأٍد ِرـَيد حثٍرعيٜو تٍذٚ ٜضرٜٔ

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشحـّٗ
ٍِعيو، ٍَِٗعيو أّ ٜشرحدل حٔ خحٜرًت ؿَٙ تٍخحٜر أّ ٜيدُ ريرٜرٓ ٌرثحد نٛ تٍِٗؿد تٍذٚ عدد ِّ ىحل ت

آخر إذت ٍُ ٜيدُ تٍريرٜر نٛ تٍِٜـثد تٍِعدد ٍٔ، أٗ ٗضد ِيرغٙ ٍذًٍ، ٌٍٗل ٗتعد ِّ تٍخظُٗ أّ ٜيدُ 
·  ريرٜرًت ِّ خحٜر آخر حظهد تشرضثرٜد

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشحـّٗ
ُ تالؿررتع إٍٙ تٍِعيو ٍَخظُٗ تالؿررتع ؿَٙ تٍخحٜر إذت ٗضدذ أشحثج ىٜٗد ردؿٗ إٍٙ ذًٍ، ٜٗيد

ٍَهظل نٜٔ، ٜٗضج أّ ٜحّٜ نٜٔ أشحثج تالؿررع، ٗؿَٙ تٍِعيو تٍهظل نٜٔ نٛ ِدخ سالسد أٜثُ ِّ 
ٜٗرررج ؿَٙ ٕذت تالؿررتع ؿدُ تشرِرتر تٍخحٜر نٛ ؿَِٔ إال إذت تىرغٙ تٍعثل تالشرـضثل · ريدِٜٔ

·  نٜأِر تٍِعيو حثشرِرترٓ
 

تٍهظل تٍسثٍز  
ٗتٍرهرٜص ٗغحػ تألضٜثء تٍِرـَيد حثٍضرِٜد  تالْريثل ٗتٍِـثْٜد 

 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍشحـّٗ
نٗر إحالكٔ حٗىٗؽ ضرِٜد دتخَد نٛ تخرظثظٔ إٍٙ ٌِثّ ٗىٗؿٖث  -ؿْد تالىرغثء  -ْٜيل تٍِعيو 

·  إلضرتء تٍِـثْٜد تٍالزِد ىحل زٗتٍٖث أٗ ػِس ِـثٍِٖث أٗ رلٜٜرٕث
 

:  تٍِثدخ تٍسِثّْٗ
أؿِثل تٍرعيٜو، ٗال ٜضٗز تالٍرضثء إٍٜٔ إال حْثّء ؿَٙ ترٖثُ ِٗضٔ إٍٙ ضخط رهرٜص تٍِشثٌّ ؿِل ِّ 

ٜيُٜ نٛ تٍِشٌّ تٍِرتد رهرٜضٔ حثررٌثج ضرِٜد، أٗ حثضررتٌٔ نٛ تررٌثحٖث، أٗ إذت ٗضدذ ىرتةّ ردل 
ٍَِٗعيو أّ ٜهرص أٚ ٌِثّ ٜٗغحػ ٌل ِث ٜعرِل أْٔ تشرـِل · ؿَٙ أْٔ عثةز ألضٜثء ررـَو حثٍضرِٜد

رٌثج تٍضرِٜد أٗ ْرص ؿْٖث، ٌٗل ِث ٜهٜد نٛ ٌضم تٍعيٜيد حِث نٛ ذًٍ تألٗرتو ٗتألشَعد، ٗنٛ نٛ تر
َٛ ؿَٜٖث ْٗرثةضٔ، ِؾ  ضِٜؾ تألعٗتل ٜضج أّ ُٜـد ِعغرًت ؿّ ٗتىـد تٍرهرٜص ٜرغِّ تألشحثج تٍرٛ ُحْ



ٗحأِر ِشحج  ِرتؿثخ أْٔ ال ٜضٗز دخٗل تٍِشثٌّ أٗ رهرٜضٖث إال نٛ تألعٗتل تٍِْظٗط ؿَٜٖث ْؼثًِث
·  ِّ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ

 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍسِثّْٗ
ٍَِعيو أّ ٜهرص تٍِرُٖ، ٍٗٔ رهرٜص كٜر تٍِرُٖ إذت ترغظ ِّ أِثرتذ ىٜٗد أْٔ ٜخهٛ أضٜثء رهٜد نٛ 

·  ٌضم تٍعيٜيد، ٜٗرتؿٙ نٛ تٍرهرٜص عٌُ تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتألرحـّٜ ِّ ٕذت تٍْؼثُ
 

:  ٗتٍسِثّْٗتٍِثدخ تٍسثْٜد 
ٜرتؿٙ نٛ غحػ تٍخػثحثذ ٗتٍرشثةل ٗتٍضرتةد ٗتٍِػحٗؿثذ ٗتٍػرٗد ٗتٍحرىٜثذ ٗتٍِعثدسثذ تٍٖثرهٜد 

·  ٗكٜرٕث ِّ ٗشثةل تالرظثل أعٌثُ تٍِٗتد ِّ تٍخثِشد ٗتٍخِشّٜ إٍٙ تٍعثدٜد ٗتٍشرّٜ ِّ ٕذت تٍْؼثُ
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍسِثّْٗ
·  تألضٜثء ٗتألٗرتو تٍرٛ رغحػ ٜرحؾ حضأْٖث أعٌثُ تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتألرحـّٜ ِّ ٕذت تٍْؼثُ

 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍسِثّْٗ
ال ٜضٗز ٍَِعيو أّ ٜغحػ ٍد٘ ٌٜٗل تٍِرُٖ أٗ ِعثِٜٔ تألٗرتو ٗتٍِشرْدتذ تٍرٛ شَِٖث إٍٜٔ تٍِرُٖ 

·  دٍد حِْٜٖث نٛ تٍيغٜدألدتء تٍِِٖد تٍرٛ ؿٖد إٍٜٔ حٖث ٗال تٍِرتشالذ تٍِرحث
 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍسِثّْٗ
إذت رٗتنرذ ٍد٘ تٍِعيو أدٍد ؿَٙ أّ ضخظث ِـْٜث ٜعٗز أضٜثء ٍٖث ؿالىد حثٍضرِٜد تٍرٛ ٜعيو نٜٔ 

نٜشرظدر أِرًت ِّ رةٜس تٍدتةرخ تٍرٛ ٜرحـٖث حرشَُٜ رًَ تألضٜثء إٍٙ تٍِعيو، أٗ رٌِْٜٔ ِّ تالػالؽ 
·  ٍعثلؿَٜٖث حعشج ِث ٜيرغٜٔ ت

 

تٍهظل تٍرتحؾ  
تٍرظرم نٛ تألضٜثء تٍِغحٗػد  

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍسِثّْٗ
ٜضٗز أّ ُٜؤِر حرد تألضٜثء تٍرٛ غحػ نٛ أسْثء تٍرعيٜو ٍٗٗ ٌثّ ذًٍ ىحل تٍعٌُ، إال إذت ٌثْذ الزِد 

·  ٍَشٜر نٛ تٍدؿٗ٘ أٗ ِعاًل ٍَِظثدرخ
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍسِثّْٗ
حٗػد إٍٙ ِّ ٌثْذ نٛ عٜثزرٔ ٗىذ غحػٖث، ٗإذت ٌثْذ تٍِغحٗػثذ ِّ ٌّٜٗ رد تألضٜثء تٍِع



تألضٜثء تٍرٛ ٗىـذ ؿَٜٖث تٍضرِٜد، أٗ تٍِرعظَد ِّ ٕذٓ تألضٜثء، ٌّٜٗ ردٕث إٍٙ ِّ نيد عٜثزرٖث 
·  حثٍضرِٜد، ِث ٍُ ٌّٜ ٍِّ غحػذ ِـٔ عو نٛ عحشٖث

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍسِثّْٗ
خ ِّ تٍِعيو أٗ ِّ ىثغٛ تٍِعٌِد تٍِخرظد تٍرٛ ٜيؾ نٛ ْػثو ٜظدر تألِر حرد تألضٜثء تٍِغحٗػ

·  تخرظثظٖث ٌِثّ تٍرعيٜو، ٜٗضٗز ٍَِعٌِد أّ رأِر حثٍرد نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍسِثّْٗ
ال ِْٜؾ تألِر حرد تألضٜثء تٍِغحٗػد ذٗٚ تٍضأّ ِّ تٍِػثٍحد أِثُ تٍِعثٌُ تٍِخرظد حِث ٍُٖ ِّ 

ٍِرُٖ أٗ تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط إذت ٌثّ تألِر حثٍرد ىد ظدر ِّ تٍِعٌِد حْثّء ؿَٙ ػَج عيٗو إال ت
·  أٚ ِِْٖث نٛ ِٗتضٖد تٝخر

 

:  تٍِثدخ تٍرشـّٗ
ال ٜضٗز ٍَِعيو تألِر حرد تألضٜثء تٍِغحٗػد ؿْد تٍِْثزؿد، أٗ ؿْد ٗضٗد ضً نِّٜ ٍٔ تٍعو نٛ 

·  ِد تٍِخرظد حْثّء ؿَٙ ػَج ذٗٚ تٍضأّ ٍرأِر حِث ررتٓرشَِٖث، ُٜٗرنؾ تألِر نٛ ٕذٓ تٍعثٍد إٍٙ تٍِعً
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍرشـّٗ
ٜضج ؿْد ظدٗر أِر حعهؼ تٍدؿٗ٘ أّ ُٜهظل نٛ ٌٜهٜد تٍرظرم نٛ تألضٜثء تٍِغحٗػد، ٌٗذًٍ 

·  تٍعثل ؿْد تٍعٌُ نٛ تٍدؿٗ٘ إذت عظَذ تٍِػثٍحد حردٕث أِثُ تٍِعٌِد
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍرشـّٗ
·  رٗدؽ حٜذ تٍِثل -حـد إحالكُٖ حعيُٖ نٛ تشرـثدرٖث  -تألضٜثء تٍِغحٗػد تٍرٛ ال ٜػَحٖث أظعثحٖث 

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍرشـّٗ
ٍَِعٌِد تٍرٛ ٜيؾ نٛ دتةررٖث ٌِثّ تٍرعيٜو أّ رأِر حئعثٍد تٍخظُٗ ٍَريثغٛ أِثُ تٍِعٌِد تٍِخرظد 

تألضٜثء تٍِغحٗػد رعذ تٍعرتشد، أٗ ترخثذ ٗشثةل ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد ٜضٗز ٗغؾ · إذت رأذ ِٗضحًث ٍذًٍ
·  رعهؼٜد أخر٘ حضأْٖث

 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍرشـّٗ
إذت ٌثّ تٍضٛء تٍِغحٗػ ِِث ٜرَم حِرٗر تٍزِّ، أٗ ٜشرَزُ عهؼٔ ْهيثذ ٌحٜرخ رشرلرو ىِٜرٔ أِرذ 

حذًٍ ِيرغٜثذ تٍِعٌِد حرشَِٜٔ إٍٙ ظثعحٔ، أٗ إٍٙ حٜذ تٍِثل ٍحٜـٔ حثٍِزتد تٍـَْٛ ِرٙ شِعذ 
·  ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد ٌّٜٗ ٍِدؿٛ تٍعو نٜٔ أّ ٜػَج حثٍسِّ تٍذٚ حٜؾ حٔ· تٍرعيٜو



 
تٍهظل تٍخثِس  

تالشرِثؽ إٍٙ تٍضٖٗد  
 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍرشـّٗ
ؿَٙ تٍِعيو أّ ٜشرِؾ إٍٙ أىٗتل تٍضٖٗد تٍذّٜ ٜػَج تٍخظُٗ شِثؽ أىٗتٍُٖ ِث ٍُ ٜر ؿدُ تٍهثةدخ ِّ 

ٜشرِؾ إٍٙ أىٗتل ِّ ٜر٘ ٍزُٗ شِثؿٔ ِّ تٍضٖٗد ؿّ تٍٗىثةؾ تٍرٛ رؤدٚ إٍٙ إسحثذ ٍٗٔ أّ · شِثؿٖث
·  تٍضرِٜد ٗؼرٗنٖث ٗإشْثدٕث إٍٙ تٍِرُٖ أٗ حرتءرٔ ِْٖث

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍرشـّٗ
ؿَٙ تٍِعيو أّ ٜسحذ نٛ تٍِعغر تٍحٜثْثذ تٌٍثَِد ؿّ ٌل ضثٕد؛ رضِل تشُ تٍضثٕد ٍٗيحٔ ٗشْٔ 

َّّ رًَ ·ِعل إىثِرٔ ٗظَرٔ حثٍِرُٖ ٗتٍِضْٛ ؿَٜٔ ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثطِْٖٗرٔ ٗضْشٜرٔ ٗ ُٗرد
تٍحٜثْثذ ٗضٖثدخ تٍضٖٗد ٗإضرتءتذ شِثؿٖث نٛ تٍِعغر ِّ كٜر رـدٜل، أٗ ضػج، أٗ ٌضػ، أٗ 

·  ٗال ٜـرِد ضٛء ِّ ذًٍ إال إذت ظدو ؿَٜٔ تٍِعيو ٗتٌٍثرج ٗتٍضثٕد· رعضٜر، أٗ إغثند
 

:  ّتٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍرشـٗ
ٜغؾ ٌل ِّ تٍِعيو ٗتٌٍثرج إِغثءٓ ؿَٙ تٍضٖثدخ، ٌٗذًٍ تٍضثٕد حـد رالٗرٖث ؿَٜٔ، نئّ تِرْؾ ؿّ 

·  ٗغؾ إِغثةٔ أٗ حظِرٔ أٗ ٍُ ٜشرػؾ ُٜسحُذ ذًٍ نٛ تٍِعغر ِؾ ذٌر تألشحثج تٍرٛ ٜحدٜٖث
 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍرشـّٗ
·  حـغُٖ ححـع ٗحثٍخظُٜٗشرِؾ تٍِعيو ٌٍل ضثٕد ؿَٙ تْهرتد، ٍٗٔ أّ ٜٗتضٔ تٍضٖٗد 

 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍرشـّٗ
ٍَخظُٗ حـد تالْرٖثء ِّ تالشرِثؽ إٍٙ أىٗتل تٍضثٕد إحدتء َِعٗؼثرُٖ ؿَٜٖث، ٍُٖٗ أّ ٜػَحٗت ِّ 

ٍَِٗعيو أّ ٜرنع رٗضٜٔ أٚ شؤتل ال · تٍِعيو تالشرِثؽ إٍٛ أىٗتل تٍضثٕد ؿّ ْيثػ أخر٘ ٜحْْٜٖٗث
·  كرٔ ِشثس حأعدٜرـَو حثٍدؿٗ٘، أٗ ٌّٜٗ نٛ ظٛ

 

:  تٍِثدخ تٍِثةد
·  إذت ٌثّ تٍضثٕد ِرٜغًث، أٗ ٍدٜٔ ِث ِْٜـٔ ِّ تٍعغٗر رشِؾ ضٖثدرٔ نٛ ٌثّ ٗضٗدٓ

 
تٍهظل تٍشثدس  

تالشرضٗتج ٗتٍِٗتضٖد  



 
:  تٍِثدخ تألٍٗٙ حـد تٍِثةد

ّّٗ ضِٜؾ تٍحٜثْثذ تٍضخظٜد  ٜضج ؿَٙ تٍِعيو ؿْد عغٗر تٍِرُٖ ألٗل ِرخ نٛ تٍرعيٜو أّ ٜد
تٍخثظد حٔ ٜٗعٜػٔ ؿًَِث حثٍرِٖد تٍِْشٗحد إٍٜٔ، ٜٗسحذ نٛ تٍِعغر ِث ٜحدٜٔ تٍِرُٖ نٛ ضأْٖث ِّ 

ٜٗٗىؾ تٍِرُٖ ؿَٙ أىٗتٍٔ حـد رالٗرٖث ؿَٜٔ، · ٍَِٗعيو أّ ٜٗتضٔ حلٜرٓ ِّ تٍِرِّٖٜ، أٗ تٍضٖٗد· أىٗتل
·  نئذت تِرْؾ أسحذ تٍِعيو تِرْثؿٔ ؿّ تٍرٗىٜؾ نٛ تٍِعغر

 

:  حـد تٍِثةدتٍِثدخ تٍسثْٜد 
ٜضج أّ ٜرُ تالشرضٗتج نٛ عثل ال رأسٜر نٜٖث ؿَٙ إرتدخ تٍِرُٖ نٛ إحدتء أىٗتٍٔ، ٗال ٜضٗز رعَٜهٔ ٗال 

ٗال ٜضٗز تشرضٗتج تٍِرُٖ خثرش ِير ضٖد تٍرعيٜو إال ٍغرٗرخ · تشرـِثل ٗشثةل تإلٌرتٓ غدٓ
·  ٜيدرٕث تٍِعيو

تٍهظل تٍشثحؾ  
ر  تٍرٌَٜم حثٍعغٗر ٗأِر تٍغحػ ٗتإلعغث

 
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد حـد تٍِثةد
عغٗر تٍضخط تٍِػَٗج تٍرعيٜو ِـٔ، أٗ  -عشج تألعٗتل  -ٍَِعيو نٛ ضِٜؾ تٍيغثٜث أّ ٜيرر 

·  ٜظدر أِرًت حثٍيحع ؿَٜٔ إذت ٌثْذ ؼرٗم تٍرعيٜو رشرَزُ ذًٍ
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد حـد تٍِثةد
ًٜث، ٗضْشٜرٔ، ِْٖٗرٔ، ِٗعل ٜضج أّ ٜضرِل ٌل أِر حثٍعغٗر ؿَٙ تشُ تٍضخط تٍِػَٗج رحثؽ

ٜٗضرِل · إىثِرٔ، ٗرثرٜخ تألِر، ٗشثؿد تٍعغٗر ٗرثرٜخٔ، ٗتشُ تٍِعيو ٗرٗىٜـٔ، ٗتٍخرُ تٍرشِٛ
ؿَٙ رٌَٜم رضثل تٍشَػد تٍـثِد حثٍيحع ؿَٙ تٍِرُٖ  -نغاًل ؿّ ذًٍ  -أِر تٍيحع ٗتإلعغثر 

حثإلغثند إٍٙ ِث  -ِر تٍرٗىٜم ٜٗضرِل أ· ٗإعغثرٓ أِثُ تٍِعيو إذت رنع تٍعغٗر ػٗؿًث نٛ تٍعثل
ؿَٙ رٌَٜم ِأِٗر تٍرٗىٜم حيحٗل تٍِرُٖ نٛ دتر تٍرٗىٜم ِؾ حٜثّ تٍرِٖد تٍِْشٗحد إٍٜٔ  -شحو 

·  ِٗشرْدٕث
 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد حـد تٍِثةد
ٜحَق تألِر حثٍعغٗر إٍٙ تٍضخط تٍِػَٗج تٍرعيٜو ِـٔ حٗشثػد أعد تٍِعغرّٜ أٗ رضثل تٍشَػد 

·  ظٗرخ ِْٔ إّ ٗضد، ٗإال نرشَُ ألعد أنرتد أشررٔ تٍحثٍلّٜ تٍشثٌّْٜ ِـٔ تٍـثِد، ٗرشَُ ٍٔ
:  تٍِثدخ تٍشثدشد حـد تٍِثةد

 



·  رٌّٗ تألٗتِر تٍرٛ ٜظدرٕث تٍِعيو ْثنذخ نٛ ضِٜؾ أْعثء تٌٍَِِد
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد حـد تٍِثةد
أٗ إذت خٜم ٕرٗحٔ، أٗ  ِّ كٜر ؿذر ِيحٗل، -حـد رٌَٜهٔ حثٍعغٗر رشًِٜث  -إذت ٍُ ٜعغر تٍِرُٖ 

ٌثْذ تٍضرِٜد نٛ عثٍد رَحس، ضثز ٍَِعيو أّ ٜظدر أِرًت حثٍيحع ؿَٜٔ ٗإعغثرٓ ٍٗٗ ٌثْذ تٍٗتىـد 
·  ِِث ال ٜضٗز نٜٖث رٗىٜم تٍِرُٖ

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد حـد تٍِثةد
أّ ٜظدر إذت ٍُ ٌّٜ ٍَِرُٖ ِعل إىثِد ِـرٗم نـَٜٔ أّ ٜـّٜ ِعاًل ٜيحَٔ تٍِعيو، ٗإال ضثز ٍَِعيو 

·  أِرًت حئٜيثنٔ
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد حـد تٍِثةد
ٜضج ؿَٙ تٍِعيو أّ ٜشرضٗج تٍِرُٖ تٍِيحٗع ؿَٜٔ نٗرًت، ٗإذت رـذر ذًٍ ٜٗدؽ دتر تٍرٗىٜم إٍٙ 

ٜٗضج أال رزٜد ِدخ إٜدتؿٔ ؿَٙ أرحؾ ٗؿضرّٜ شثؿد، نئذت ِغذ ٕذٓ تٍِدخ ٗضج · عّٜ تشرضٗتحٔ
تٍدتةرخ تٍرٛ ٜرحـٖث تٍِعيو، ٗؿَٙ تٍدتةرخ أّ رحثدر إٍٙ  ؿَٙ ِأِٗر دتر تٍرٗىٜم إحالف رةٜس
·  تشرضٗتحٔ عثاًل، أٗ رأِر حئخالء شحَٜٔ

 

:  تٍِثدخ تٍـثضرخ حـد تٍِثةد
إذت ىحع ؿَٙ تٍِرُٖ خثرش ْػثو تٍدتةرخ تٍرٛ ٜضرٚ تٍرعيٜو نٜٖث ُٜعغَّر إٍٙ دتةرخ تٍرعيٜو نٛ 

تٍضٖد تٍرٛ ىحع ؿَٜٖث نٜٖث، تٍرٛ ؿَٜٖث أّ ررعيو ِّ ضِٜؾ تٍحٜثْثذ تٍخثظد حضخظٔ، ٗرعٜػٔ ؿًَِث 
ّّٗ أىٗتٍٔ نٛ ضأْٖث، ٗإذت تىرغذ تٍعثل ْئَ َنَُٜج ·  ٍق حثٍضٖد تٍرٛ شُْٜيل إٍٜٖثحثٍٗتىـد تٍِْشٗحد إٍٜٔ، ٗرد

 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ؿضرخ حـد تٍِثةد
إذت تؿررع تٍِرُٖ ؿَٙ ْئَ، أٗ ٌثْذ عثٍرٔ تٍظعٜد ال رشِظ حثٍْيل ٜحَق تٍِعيو حذًٍ، ٗؿَٜٔ أّ 

·  ٜظدر أِرٓ نٗرًت حِث َٜزُ
 

تٍهظل تٍسثِّ  
أِر تٍرٗىٜم  

 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ِث ٜـد ِّ تٍضرتةُ  -حْثّء ؿَٙ رٗظٜد رةٜس ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ  -تخَٜد ٜعدد ٗزٜر تٍد

·  تٌٍحٜرخ تٍِٗضحد ٍَرٗىٜم



:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ؿضرخ حـد تٍِثةد
إذت رحّٜ حـد تشرضٗتج تٍِرُٖ، أٗ نٛ عثٍد ٕرٗحٔ، أّ تألدٍد ٌثنٜد غدٓ نٛ ضرِٜد ٌحٜرخ، أٗ ٌثْذ 

ِْـٔ ِّ تٍٖرج أٗ ِّ تٍرأسٜر نٛ شٜر تٍرعيٜو؛ نـَٙ تٍِعيو ِظَعد تٍرعيٜو رشرٗضج رٗىٜهٔ ل
·  إظدتر أِر حرٗىٜهٔ ِدخ ال رزٜد ؿَٙ خِشد أٜثُ ِّ رثرٜخ تٍيحع ؿَٜٔ

 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ْٜرٖٛ تٍرٗىٜم حِغٛ خِشد أٜثُ، إال إذت رأ٘ تٍِعيو رِدٜد ِدخ تٍرٗىٜم نٜضج ىحل تْيغثةٖث أّ ٜيُٗ 

ٗرتو ؿَٙ رةٜس نرؽ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ حثٍِْػيد ٍٜظدر أِرًت حرِدٜد ِدخ حـرع تأل
تٍرٗىٜم ِدخ أٗ ِددًت ِرـثىحد، ؿَٙ أال رزٜد نٛ ِضِٗؿٖث ؿَٙ أرحـّٜ ِٜٗث ِّ رثرٜخ تٍيحع ؿَٜٔ، 

 ٗنٛ تٍعثالذ تٍرٛ ررػَج تٍرٗىٜم ِدخ أػٗل ٜرنؾ تألِر إٍٙ رةٜس ٕٜةد· أٗ تإلنرتش ؿّ تٍِرُٖ
تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ ٍٜظدر أِرٓ حثٍرِدٜد ٍِدخ أٗ ِدد ِرـثىحد ال رزٜد أٚ ِْٖث ؿَٙ سالسّٜ ًِٜٗث، 

ٗال ٜزٜد ِضِٗؿٖث ؿَٙ شرد أضٖر ِّ رثرٜخ تٍيحع ؿَٙ تٍِرُٖ، ٜرـّٜ حـدٕث ِحثضرخ إعثٍرٔ إٍٙ 
·  تٍِعٌِد تٍِخرظد، أٗ تإلنرتش ؿْٔ

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ؿْد رٗىٜم تٍِرُٖ أّ ُٜشَُّ أظل أِر تٍرٗىٜم ٍِأِٗر دتر تٍرٗىٜم حـد رٗىٜـٔ ؿَٙ ظٗرخ ٕذت  ٜضج

·  تألِر حثٍرشَُ
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ٜحَق نٗرًت ٌل ِّ ٜيحع ؿَٜٔ أٗ ٜٗىم حأشحثج تٍيحع ؿَٜٔ أٗ رٗىٜهٔ، ٌّٜٗٗ ٍٔ عو تالرظثل حِّ 

·  حد رضل تٍغحػ تٍضْثةٜٛرتٓ إلحالكٔ، ٌّٜٗٗ ذًٍ رعذ رىث
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ال ٜضٗز رْهٜذ أٗتِر تٍيحع، أٗ تإلعغثر، أٗ تٍرٗىٜم، حـد ِغٛ سالسد أضٖر ِّ رثرٜخ ظدٗرٕث ِث 

·  ٍُ ُرضدد
 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ِد حثالرظثل حثٍِٗىٗم إال ال ٜضٗز ٍِأِٗر تٍشضّ أٗ دتر تٍرٗىٜم أّ ٜشِظ ألعد رضثل تٍشَػد تٍـث

حئذّ ٌرثحٛ ِّ تٍِعيو، ٗؿَٜٔ أّ ٜدّٗ نٛ دنرر تٍشضّ تشُ تٍضخط تٍذٚ شِظ ٍٔ حذًٍ ٗٗىذ 
·  تٍِيثحَد ٗرثرٜخ تإلذّ ِٗغِْٗٔ

 



:  تٍِثدخ تٍرثشـد ؿضرخ حـد تٍِثةد
ٗأال  أّ ٜأِر حـدُ ترظثل تٍِرُٖ حلٜرٓ ِّ تٍِشضّْٜٗ، أٗتٍِٗىٗنّٜ، -نٛ ٌل تألعٗتل  -ٍَِعيو 

ٜزٗرٓ أعد ٍِدخ ال رزٜد ؿَٙ شرّٜ ًِٜٗث إذت تىرغذ ِظَعد تٍرعيٜو ذًٍ، دّٗ تإلخالل حعو تٍِرُٖ 
·  نٛ تالرظثل حٌَٜٗٔ أٗ ِعثِٜٔ

 

تٍهظل تٍرثشؾ  
تإلنرتش تٍِؤىذ  

 

:  تٍِثدخ تٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
أّ ٜأِر  -ػَج تٍِرُٖ  شٗتّء ِّ رَيثء ْهشٔ أٗ حْثّء ؿَٙ -ٍَِعيو تٍذٚ ٜرٍٗٙ تٍيغٜد، نٛ أٚ ٗىذ 

حثإلنرتش ؿّ تٍِرُٖ إذت ٗضد أّ رٗىٜهٔ ٍٜس ٍٔ ِحرر، ٗأْٔ ال غرر ؿَٙ تٍرعيٜو ِّ إخالء شحَٜٔ، 
·  ٗال ُٜخضٙ ٕرٗحٔ أٗ تخرهثؤٓ، حضرػ أّ ٜرـٖد تٍِرُٖ حثٍعغٗر إذت ػَج ِْٔ ذًٍ

 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
نٜٖث ٗتضحًث، ال ٜهرش ؿّ تٍِرُٖ إال حـد أّ ٜـّٜ ٍٔ ِعاًل ٜٗتنو  نٛ كٜر تألعٗتل تٍرٛ ٌّٗ تإلنرتش

·  ؿَٜٔ تٍِعيو
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
تألِر تٍظثدر حثإلنرتش ال ِْٜؾ تٍِعيو ِّ إظدتر أِر ضدٜد حثٍيحع ؿَٙ تٍِرُٖ أٗ رٗىٜهٔ إذت ىٜٗذ 

·  دؿٛ ترخثذ ٕذت تإلضرتء تألدٍد غدٓ، أٗ أخل حِث ضرػ ؿَٜٔ، أٗ ٗضدذ ؼرٗم رشذ
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
إذت أعٜل تٍِرُٖ إٍٙ تٍِعٌِد ٌّٜٗ تإلنرتش ؿْٔ إذت ٌثّ ِٗىٗنًث أٗ رٗىٜهٔ إذت ٌثّ ِهرضًث ؿْٔ ِّ 

ٗإذت عٌُ حـدُ تالخرظثط رٌّٗ تٍِعٌِد تٍرٛ أظدرذ تٍعٌُ حـدُ ·تخرظثط تٍِعٌِد تٍِعثل إٍٜٖث
ِخرظد حثٍْؼر نٛ ػَج تإلنرتش، أٗ تٍرٗىٜم ، إٍٙ أّ ررنؾ تٍدؿٗ٘ إٍٙ تٍِعٌِد تالخرظثط ٕٛ تل

·  تٍِخرظد
 

تٍهظل تٍـثضر  
تْرٖثء تٍرعيٜو ٗتٍرظرم نٛ تٍدؿٗ٘  

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
ٍدتةرخ إذت رأ٘ تٍِعيو حـد تْرٖثء تٍرعيٜو أّ تألدٍد كٜر ٌثنٜد إلىثِد تٍدؿٗ٘ نٜٗظٛ تٍِعيو رةٜس ت

ٜٗـد أِر رةٜس تٍدتةرخ · حعهؼ تٍدؿٗ٘ ٗحثإلنرتش ؿّ تٍِرُٖ تٍِٗىٗم، إال إذت ٌثّ ِٗىٗنًث ٍشحج آخر



حرأٜٜد ذًٍ ْثنذًت، إال نٛ تٍضرتةُ تٌٍحٜرخ نال ٌّٜٗ تألِر ْثنذًت إال حِظثدىد رةٜس ٕٜةد تٍرعيٜو 
·  ٗتالدؿثء تٍـثُ، أٗ ِّ ْٜحٜٔ

تٍرٛ حْٛ ؿَٜٖث، ٜٗحَق تألِر ٍَِدؿٛ حثٍعو تٍخثط، ٗإذت ٌثّ ٜٗضج أّ ٜضرِل تألِر ؿَٙ تألشحثج 
·  ىد رٗنٛ نٌّٜٗ تٍرحَٜق ٍٗرسرٔ ضَِد نٛ ِعل إىثِرٔ

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
تٍيرتر تٍظثدر حعهؼ تٍرعيٜو ال ِْٜؾ ِّ إؿثدخ نرظ َِم تٍيغٜد ٗتٍرعيٜو نٜٖث ِرخ أخر٘ ِرٙ 

ريٜٗد تالرٖثُ غد تٍِدؿٙ ؿَٜٔ، ٜٗـد ِّ تألدٍد تٍضدٜدخ ضٖثدخ تٍضٖٗد ؼٖرذ أدٍد ضدٜدخ ِّ ضأْٖث 
·  ٗتٍِعثغر ٗتألٗرتو تألخر٘ تٍرٛ ٍُ ٜشحو ؿرغٖث ؿَٙ تٍِعيو

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
إذت رأ٘ تٍِعيو حـد تْرٖثء تٍرعيٜو أّ تألدٍد ٌثنٜد غد تٍِرُٖ ررنؾ تٍدؿٗ٘ إٍٙ تٍِعٌِد تٍِخرظد، 

·  ٌَم تٍِرُٖ حثٍعغٗر أِثِٖثٗٚ
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
إذت ضِل تٍرعيٜو أٌسر ِّ ضرِٜد ِّ تخرظثط ِعثٌُ ِرِثسَد تالخرظثط ٌٗثْذ ِررحػد نرعثل 

ضِٜـٖث حأِر إعثٍد ٗتعد إٍٙ تٍِعٌِد تٍِخرظد ٌِثًْث حئعدتٕث، نئذت ٌثْذ تٍضرتةُ ِّ تخرظثط 
·  نرعثل إٍٙ تٍِعٌِد تألٗشؾ تخرظثظًث ِعثٌُ ِخرَهد تالخرظثط

 

تٍحثج تٍخثِس  
تٍِعثٌُ  

تٍهظل تألٗل  
تالخرظثظثذ تٍضزتةٜد  

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
رخرط تٍِعٌِد تٍضزةٜد حثٍهظل نٛ ىغثٜث تٍرـزٜرتذ إال حِث ٜشرسْٙ حْؼثُ، ٗنٛ تٍعدٗد تٍرٛ ال 

·  رزٜد ؿَٙ سَز تٍدٜدإرالم نٜٖث، ٗأرٗص تٍضْثٜثذ تٍرٛ ال 
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةد
رخرط تٍِعٌِد تٍـثِد حثٍهظل نٛ تٍيغثٜث تٍرٛ رخرش ؿّ تخرظثط تٍِعٌِد تٍضزةٜد، تٍِْظٗط 

ؿَٜٔ نٛ تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍـضرّٜ حـد تٍِثةد، أٗ أٚ ىغٜد أخر٘ ُٜـدٕث تٍْؼثُ غِّ تالخرظثط 
ٍٙ ٗضٔ تٍخظٗط ِْـيدخ ِّ سالسد ىغثخ تٍهظل نٛ تٍيغثٜث تٍرٛ تٍْٗؿٛ ٍٖذٓ تٍِعٌِد، ٍٖٗث ؽ



ٗال ٜضٗز ٍٖث أّ · ٜػَج نٜٔ تٍعٌُ حـيٗحد تٍيرل، أٗ تٍرضُ، أٗ تٍيػؾ، أٗ تٍيظثط نِٜث دّٗ تٍْهس
رظدر عًٌِث حـيٗحد تٍيرل رـزٜرًت إال حثإلضِثؽ، ٗإذت رـذر تإلضِثؽ ؿَٙ تٍعٌُ حثٍيرل رـزٜرًت نْٜدج 

ّْٜ ِّ تٍيغثخ ٍْٜغِث إٍٙ تٍيغثخ تٍسالسد ٌّٜٗٗ ظدٗر تٍعٌُ ُِْٖ حثٍيرل رـزٜرًت ٗزٜر تٍـدل تز
·  حثإلضِثؽ أٗ تألكَحٜد

 

:  تٍِثدخ تٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
·  رخرط تٍِعٌِد تٍـثِد نٛ تٍحَد تٍذٚ ٍٜس نٜٔ ِعٌِد ضزةٜد حِث رخرط حٔ تٍِعٌِد تٍضزةٜد

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
د تالخرظثط تٌٍِثْٛ ٍَِعثٌُ نٛ ِعل ٗىٗؽ تٍضرِٜد، أٗ تٍِعل تٍذٚ ٜيُٜ نٜٔ تٍِرُٖ، نئّ ٍُ ٜرعد

·  ٌّٜ ٍٔ ِعل إىثِد ِـرٗم ٜرعدد تالخرظثط حثٌٍِثّ تٍذٚ ٜيحع ؿَٜٔ نٜٔ
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
ّٜ تٍيٜثُ حٔ، عظل حشحج ررٌٔ ٜـد ٌِثًْث ٍَضرِٜد ٌل ِعل ٗىؾ نٜٔ نـل ِّ أنـثٍٖث، أٗ ررً نـل ٜرؾ

·  غرر ضشدٚ
 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
رخرط تٍِعٌِد تٍرٛ رْؼر تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد حثٍهظل نٛ ضِٜؾ تٍِشثةل تٍرٛ ٜرٗىم ؿَٜٖث تٍعٌُ نٛ 

·  تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد تٍِرنٗؿد أِثِٖث، إال إذت ْط تٍْؼثُ ؿَٙ خالم ذًٍ
 

:  ّ حـد تٍِثةدتٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍسالسٗ
إذت ٌثّ تٍعٌُ نٛ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد ٜرٗىم ؿَٙ ْرٜضد تٍهظل نٛ دؿٗ٘ ضزتةٜد أخر٘ ٗضج ٗىم 

·  تٍدؿٗ٘ عرٙ ٜرُ تٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ تألخر٘
 

تٍهظل تٍسثْٛ  
رْثزؽ تالخرظثط  

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
إذت ُرنـذ دؿٗ٘ ؿّ ضرِٜد ٗتعدخ أٗ ؿّ ضرتةُ ِررحػد إٍٙ ِعٌِرّٜ، ٗىررذ ٌل ِِْٖث 

تخرظثظٖث أٗ ؿدُ تخرظثظٖث، ٌٗثّ تالخرظثط ِْعظرًت نِٜٖث؛ نٜرنؾ ػَج رـّٜٜ تٍِعٌِد تٍرٛ 
·  رهظل نٜٖث إٍٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز

 



تٍحثج تٍشثدس  
إضرتءتذ تٍِعثٌِد  

تٍهظل تألٗل  
إحالف تٍخظُٗ  

 

:  دخ تٍشثدشد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةدتٍِث
إذت ُرنـذ تٍدؿٗ٘ إٍٙ تٍِعٌِد نٌَٜم تٍِرُٖ حثٍعغٗر أِثِٖث، ٜٗشرلْٙ ؿّ رٌَٜهٔ حثٍعغٗر إذت 

·  عغر تٍضَشد ٗٗضٖذ إٍٜٔ تٍرِٖد
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
ٜٗضٗز إعغثر تٍِرُٖ · ٌثم ُٜحَق تٍخظُٗ حثٍعغٗر أِثُ تٍِعٌِد تٍِخرظد ىحل تْـيثد تٍضَشد حٗىذ

نئذت عغر تٍِرُٖ ٗػَج إؿػثءٓ · تٍِيحٗع ؿَٜٔ ِرَحشًث حثٍضرِٜد إٍٙ تٍِعٌِد نٗرًت ٗحلٜر ِٜـثد
·  َِٖد إلؿدتد دنثؿٔ، نـَٙ تٍِعٌِد أّ رِْعٔ َِٖد ٌثنٜد

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
ِعل إىثِرٔ، ٗنيًث ٍَيٗتؿد تٍِيررخ نٛ ْؼثُ  ُرحَق ٗرىد تٍرٌَٜم حثٍعغٗر إٍٙ تٍِرُٖ ْهشٔ، أٗ نٛ

نئذت رـذرذ ِـرند ِعل إىثِد تٍِرُٖ نٌّٜٗ تٍرحَٜق نٛ آخر ِعل ٌثّ ٜيُٜ نٜٔ · تٍِرتنـثذ تٍضرؿٜد
ٜٗـد تٌٍِثّ تٍذٚ · نٛ تٌٍَِِد، ٜٗشَُ ٍَضٖد تٍرثحؾ ٍٖث ٕذت تٍِعل ِّ إِثرخ أٗ ِعثنؼد أٗ ِرٌز

·  ٍِرُٖ ِث ٍُ ٜسحذ خالم ذًٍٗىـذ نٜٔ تٍضرِٜد آخر ِعل إىثِد ل
 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍسالسّٗ حـد تٍِثةد
·  ٌّٜٗ إحالف تٍِٗىٗنّٜ أٗ تٍِشضّْٜٗ حٗشثػد ِأِٗر تٍرٗىٜم أٗ تٍشضّ أٗ ِّ ٜيُٗ ِيثِِٖث

 

تٍهظل تٍسثْٛ  
عغٗر تٍخظُٗ  

 

:  تٍِثدخ تألرحـّٗ حـد تٍِثةد
ٓ أِثُ تٍِعٌِد ِؾ ؿدُ تإلخالل حعئ نٛ ٜضج ؿَٙ تٍِرُٖ نٛ تٍضرتةُ تٌٍحٜرخ أّ ٜعغر حْهس

أِث نٛ تٍضرتةُ تألخر٘ نٜضٗز ٍٔ أّ ْٜٜج ؿْٔ ٌٜٗاًل أٗ ِعثًِٜث ٍريدُٜ · تالشرـثْد حِّ ٜدتنؾ ؿْٔ
·  دنثؿٔ، ٍَِٗعٌِد نٛ ٌل تألعٗتل أّ رأِر حعغٗرٓ ضخظًٜث أِثِٖث

 



:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
حثٍعغٗر عشج تٍْؼثُ نٛ تٍُٜٗ تٍِـّٜ نٛ ٗرىد تٍرٌَٜم حثٍعغٗر،  إذت ٍُ ٜعغر تٍِرُٖ تٌٍَِم

ٍُٗ ٜرشل ٌٜٗاًل ؿْٔ نٛ تألعٗتل تٍرٛ ٜشٗف نٜٖث تٍرٌٜٗل نٜشِؾ تٍيثغٛ دؿٗ٘ تٍِدؿٛ ٗحِّْٜثرٔ 
ٍَٗيثغٛ أّ ٜظدر أِرًت حئٜيثنٔ إذت ٍُ · ٜٗرظدٕث نٛ غحػ تٍيغٜد، ٗال ٜعٌُ إال حـد عغٗر تٍِرُٖ

·  ىحٗلٌّٜ رخَهٔ ٍـذر ُ
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
إذت ُرنـذ تٍدؿٗ٘ ؿَٙ ؿدخ أضخثط نٛ ٗتىـد ٗتعدخ ٗعغر حـغُٖ ٗرخَم حـغُٖ ركُ رٌَٜهُٖ 

حثٍعغٗر، نٜشِؾ تٍيثغٛ دؿٗ٘ تٍِدؿٛ ٗحِّْٜثرٔ ؿَٙ تٍضِٜؾ، ٜٗرظدٕث نٛ غحػ تٍيغٜد، ٗال 
·  ٜعٌُ ؿَٙ تٍلثةحّٜ إال حـد عغٗرُٕ

 

ٍز  تٍهظل تٍسث
عهؼ تٍْؼثُ نٛ تٍضَشد  

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
غحػ تٍضَشد ٗإدتررٖث ِْٗػثّ حرةٜشٖث، ٍٗٔ نٛ شحٜل ذًٍ أّ ٜخرش ِّ ىثؿد تٍضَشد ِّ ٜخل 
حْؼثِٖث، نئّ ٍُ ِٜرسل ٌثّ ٍَِعٌِد أّ رعٌُ ؿَٙ تٍهٗر حشضْٔ ِدخ ال رزٜد ؿَٙ أرحؾ ٗؿضرّٜ 

·  ًت، ٍَِٗعٌِد إٍٙ ِث ىحل تْرٖثء تٍضَشد أّ ررضؾ ؿّ ذًٍ تٍعٌُشثؿد، ٌّٜٗٗ عٌِٖث ْٖثةٛ
:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد

ٍَِعٌِد أّ رعثٌُ ِّ ريؾ ِْٔ نٛ أسْثء تْـيثدٕث ضرِٜد رـد ٍٍ ؿَٙ ٕٜةرٖث، أٗ ؿَٙ أعد أؿغثةٖث، أٗ 
·  أعد ِٗؼهٜٖث، ٗرعٌُ ؿَٜٔ ٗنيًث ٍَٗضٔ تٍضرؿٛ حـد شِثؽ أىٗتٍٔ

 

:  ِثدخ تٍخثِشد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةدتل
إذت ٗىـذ نٛ تٍضَشد ضرِٜد كٜر ِضٍِٗد حعٌُ تٍِثدرّٜ تٍسثٍسد ٗتألرحـّٜ حـد تٍِثةد ٗتٍرتحـد 

أّ رعٌُ  -إذت ٍُ رر إعثٍد تٍيغٜد إٍٙ ٕٜةد تٍرعيٜو ٗتالدؿثء تٍـثُ -ٗتألرحـّٜ حـد تٍِثةد نََِعٌِد 
د شِثؽ أىٗتٍٔ، إال إذت ٌثّ تٍْؼر نٛ تٍضرِٜد ِّ تخرظثط ؿَٙ ِّ تررٌحٖث ٗنيًث ٍَٗضٔ تٍضرؿٛ حؾ

·  ِعٌِد أخر٘ نرعثل تٍيغٜد إٍٙ رًَ تٍِعٌِد
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
·  تٍضرتةُ تٍرٛ ريؾ نٛ تٍضَشد ٍُٗ رْؼرٕث تٍِعٌِد نٛ تٍعثل، ٌّٜٗ ْؼرٕث ٗنيًث ٍَيٗتؿد تٍـثِد

 



تٍهظل تٍرتحؾ  
ُ ؿّ تٍعٌُ  رْعٛ تٍيغثخ ٗردٓ

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
ِؾ ِرتؿثخ أعٌثُ تٍهظل تٍسثٍز تٍخثط حعهؼ تٍْؼثُ نٛ تٍضَشد رػحو نٛ ضأّ رْعٛ تٍيغثخ ٗردُٕ 

ؿّ تٍعٌُ تألعٌثُ تٍٗتردخ نٛ ْؼثُ تٍِرتنـثذ تٍضرؿٜد، ٌِث ٌّٜٗ تٍيثغٛ ِِْٗؿًث ِّ ْؼر تٍدؿٗ٘ 
·  ٓ نٛ كٜر أٗىثذ تْـيثد تٍضَشثذإذت ٌثْذ تٍضرِٜد ىد ٗىـذ ؿَٛ

 

تٍهظل تٍخثِس  
تالدؿثء حثٍعو تٍخثط  

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
ٍِّ ٍعئ غرر ِّ تٍضرِٜد ٍٗٗترسٔ ِّ حـدٓ أّ ٜػثٍج حعئ تٍخثط ِِٖث حَق ِيدترٓ أِثُ تٍِعٌِد 

عرٙ ٍٗ ٍُ ٜيحل ػَحٔ أسْثء  تٍِْؼٗرخ أِثِٖث تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد نٛ أٚ عثل ٌثْذ ؿَٜٖث تٍدؿٗ٘،
·  تٍرعيٜو

 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتألرحـّٗ حـد تٍِثةد
إذت ٌثّ ِّ ٍعئ غرر ِّ تٍضرِٜد نثىد تألَٕٜد ٍُٗ ٌّٜ ٍٔ ٍٗٛ أٗ ٗظٛ ٗضج ؿَٙ تٍِعٌِد 

·  تٍِرنٗؿد أِثِٖث تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد أّ رـّٜ ٍٔ ِّ ٜػثٍج حعئ تٍخثط
 

:  تٍِثدخ تٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
دؿٗ٘ تٍعو تٍخثط ؿَٙ تٍِرُٖ إذت ٌثّ إٔاًل، ٗؿَٙ تٍٍٗٛ أٗ تٍٗظٛ إذت ٌثّ تٍِرُٖ نثىد  ررنؾ

·  نئّ ٍُ ٌّٜ ٍٔ ٍٗٛ أٗ ٗظٛ، ٗضج ؿَٙ تٍِعٌِد أّ رـِّّ ؿَٜٔ ًٍٜٗث· تألَٕٜد
:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد

· ، ٜٗسحذ ذًٍ نٛ إدترخ تٍِعٌِدٜـّٜ تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط ِعاًل نٛ تٍحَدخ تٍرٛ رٗضد نٜٖث تٍِعٌِد
·  ٗإذت ٍُ ٜهـل ذًٍ ٌّٜٗ إحالكٔ حئحالف إدترخ تٍِعٌِد حٌل ِث َٜزُ إحالكٔ حٔ

 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
·  ال ٌّٜٗ ٍررً تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط دؿٗتٓ رأسٜر ؿَٙ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد تٍـثِد

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
ررً تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط دؿٗتٓ تٍِرنٗؿد أِثُ تٍِعٌِد تٍرٛ رْؼر تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد نٜضٗز ٍٔ  إذت



·  ِٗتظَد دؿٗتٓ أِثِٖث، ٗال ٜضٗز ٍٔ أّ ٜرنـٖث أِثُ ِعٌِد أخر٘
 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
رنـذ تٍدؿٗ٘ إذت رنؾ ِّ أظثحٔ غرر ِّ تٍضرِٜد دؿٗتٓ حػَج تٍرـٜٗع إٍٙ ِعٌِد ِخرظد سُ 

·  تٍضزتةٜد ضثز ٍٔ ررً دؿٗتٓ أِثُ رًَ تٍِعٌِد، ٍٗٔ رنـٖث إٍٙ تٍِعٌِد تٍرٛ رْؼر تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد
 

تٍهظل تٍشثدس  
ْؼثُ تٍضَشد ٗإضرتءترٖث  

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
ٕث نٛ ضَشثذ أّ رْؼر تٍدؿٗ٘ ٌَٖث أٗ حـع -تشرسْثء  -ضَشثذ تٍِعثٌُ ؿَْٜد، ٜٗضٗز ٍَِعٌِد 

شرٜد، أٗ رِْؾ نةثذ ِـْٜد ِّ تٍعغٗر نٜٖث، ِرتؿثخ ٍألِّ، أٗ ِعثنؼد ؿَٙ تٝدتج تٍـثِد، أٗ إذت 
·  ٌثّ ذًٍ غرٗرًٜث ٍؼٖٗر تٍعيٜيد

 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
ٜضج أّ ٜعغر ضَشثذ تٍِعٌِد ٌثرج ٜرٍٗىس رعرٜر ِعغر تٍضَشد رعذ إضرتم رةٜس تٍضَشد، 

ٜٗحّٜ نٛ تٍِعغر تشُ تٍيثغٛ أٗ تٍيغثخ تٌٍِّْٜٗ ٍٖٜةد تٍِعٌِد ٗتٍِدؿٛ تٍـثُ، ٌِٗثّ تْـيثد 
تٍضَشد، ٗٗىذ تْـيثدٕث، ٗأشِثء تٍخظُٗ تٍعثغرّٜ، ٗتٍِدتنـّٜ ؿُْٖ، ٗأىٗتٍُٖ ٗػَحثرُٖ، َِٗخط 

ِرتنـثرُٖ، ٗتألدٍد ِّ ضٖثدخ ٗكٜرٕث، ٗضِٜؾ تإلضرتءتذ تٍرٛ ررُ نٛ تٍضَشد، ِْٗػٗو تٍعٌُ 
·  ِٗشرْدٓ، ٜٗٗىؾ رةٜس تٍضَشد ٗتٍيغثخ تٍِضثرٌّٗ ِـٔ ٗتٌٍرثج ؿَٙ ٌل ظهعد

 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
ُ تٌٍحٜرخ، ٗؿَٙ تٍِعٌِد ٜضج أّ ٜعغر تٍِدؿٛ تٍـثُ ضَشثذ تٍِعٌِد نٛ تٍعو تٍـثُ نٛ تٍضرتا

شِثؽ أىٗتٍٔ ٗتٍهظل نٜٖث، ٗنِٜث ؿدت ذًٍ َٜزِٔ تٍعغٗر إذت ػَحٔ تٍيثغٛ، أٗ ؼٖر ٍَِدؿٛ تٍـثُ ِث 
·  ٜشردؿٛ عغٗرٓ

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
ٜعغر تٍِرُٖ ضَشثذ تٍِعٌِد حلٜر ىٜٗد ٗال أكالل، ٗرضرٚ تٍِعثنؼد تٍالزِد ؿَٜٔ، ٗال ٜضٗز 

ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد رشرِر · ؿثدٓ ؿّ تٍضَشد نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘ إال إذت ٗىؾ ِْٔ ِث ٜشردؿٛ ذًٍإج
ِّّ ِّ عغٗر تٍضَشد ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ رعٜػٔ · تإلضرتءتذ، نئذت زتل تٍشحج تٍِيرغٛ إلحـثدٓ ِ

·  ؿًَِث حِث ترخذ نٛ كٜحرٔ ِّ إضرتءتذ
 



:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍخِشّٗ حـد تٍِثةد
تٍِعٌِد حثٍٗظم تٍٗترد نٛ الةعد تٍدؿٗ٘، ٗؿَٜٖث أّ رـػٛ تٍهـل تٍٗظم تٍذٚ ٜشرعئ  ال رريٜد

ٍٗٗ ٌثّ ِخثٍهًث ٍَٗظم تٍٗترد نٛ الةعد تٍدؿٗ٘، ٗإذت ضر٘ تٍرـدٜل ٗضج ؿَٙ تٍِعٌِد أّ رحَق 
تٍِرُٖ حذًٍ  

 

:  تٍِثدخ تٍشرّٗ حـد تٍِثةد
ٚ الةعد تٍدؿٗ٘ نٛ أٚ ٗىذ، ٜٗحَق تٍِرُٖ ٍَِعٌِد أّ رأذّ ٍَِدؿٛ تٍـثُ نٛ أّ ٜدخل رـدٜالذ م

·  حذًٍ، ٜٗضج أّ ٜـػٙ تٍِرُٖ نرظد ٌثنٜد إلؿدتد دنثؿٔ حضأّ ٕذت تٍرـدٜل ٗنيًث ٍَْؼثُ
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
رٗضٔ تٍِعٌِد تٍرِٖد إٍٙ تٍِرُٖ نٛ تٍضَشد، ٗررَٙ ؿَٜٔ الةعد تٍدؿٗ٘ ٗرٗغظ ٍٔ ٜٗـػٙ ظٗرخ 

·  ٍٔ تٍِعٌِد تٍضٗتج ؿّ ذًٍِْٖث، سُ رشأ
 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
إذت تؿررم تٍِرُٖ نٛ أٚ ٗىذ حثٍرِٖد تٍِْشٗحد إٍٜٔ نـَٙ تٍِعٌِد أّ رشِؾ أىٗتٍٔ رهظٜاًل ٗرْثىضٔ 

نئذت تػِأْذ إٍٙ أّ تالؿررتم ظعٜظ، ٗرأذ أْٔ ال عثضد إٍٙ أدٍد أخر٘ نـَٜٖث أّ رٌرهٛ حذًٍ · نٜٖث
·  ٚ تٍيغٜد، ٗؿَٜٖث أّ رشرٌِل تٍرعيٜو إذت ٗضدذ ٍذًٍ دتؿًٜثٗرهظل م

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
إذت أٌْر تٍِرُٖ تٍرِٖد تٍِْشٗحد إٍٜٔ، أٗ تِرْؾ ؿّ تإلضثحد نـَٙ تٍِعٌِد أّ رضرؽ نٛ تٍْؼر نٛ 

حضأّ رًَ تألدٍد ِٗث تألدٍد تٍِيدِد ٗرضرٚ ِث ررتٓ الزًِث حضأْٖث، ٗأّ رشرضٗج تٍِرُٖ رهظٜاًل 
·  رغِْرٔ تٍدؿٗ٘، ٌٍٗل ِّ ػرنٛ تٍدؿٗ٘ ِْثىضد ضٖٗد تٍػرم تٝخر ٗأدٍرٔ

 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
ٌٍل ِّ تٍخظُٗ أّ ٜػَج شِثؽ ِّ ٜر٘ ِّ ضٖٗد ٗتٍْؼر نِٜث ٜيدِٔ ِّ أدٍد، ٗأّ ٜػَج تٍيٜثُ 

نع تٍػَج إذت رأذ أّ تٍلرع ِْٔ تٍِِثػَد، ٍَِٗعٌِد أّ رر· حئضرتء ِـّٜ ِّ إضرتءتذ تٍرعيٜو
·  أٗ تٌٍٜد، أٗ تٍرغَٜل، أٗ أّ ال نثةدخ ِّ إضثحد ػَحٔ

 

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
ٌِث أّ ٍٖث أّ · ٍَِعٌِد أّ رشردؿٛ أٚ ضثٕد رر٘ عثضد ٍشِثؽ أىٗتٍٔ، أٗ رر٘ عثضد إلؿثدخ شؤتٍٔ

·  ٗضدذ أّ نٛ ذًٍ نثةدخ ٌٍضم تٍعيٜيد رشِؾ ِّ أٚ ضخط ٜعغر ِّ رَيثء ْهشٔ إذت
 



:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
ِؾ ِرتؿثخ ِث ريرر ضرؿًث نٛ تٍضٖثدخ حثٍعدٗد، ٜضج ؿَٙ ٌل ضخط دؿٛ ألدتء تٍضٖثدخ حأِر ِّ 

·  تٍيثغٛ تٍعغٗر نٛ تٍِٗؿد ٗتٌٍِثّ تٍِعددّٜ
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
·  أدٍٙ حأىٗتل ٜـَُ أْٖث كٜر ظعٜعد نٜـزر ؿَٙ ضرِٜد ضٖثدخ تٍزٗر إذت سحذ أّ تٍضثٕد

 

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
إذت ٌثّ تٍضثٕد ظلٜرًت، أٗ ٌثّ نٜٔ ِث ِْٜؾ ِّ ىحٗل ضٖثدرٔ نال رـد أىٗتٍٔ ضٖثدخ، ٌٍّٗ ٍَِعٌِد إذت 

رع، أٗ حـثٕد ضشِٜد ِِث ٜضـل ٗإذت ٌثّ تٍضثٕد ِظثحًث حُ· ٗضدذ أّ نٛ شِثؿٖث نثةدخ أّ رشِـٖث
·  رهثُٕ تٍيثغٛ ِـٔ كٜر ٌِِّ نٜشرـثّ حِّ ٜشرػثؽ تٍرهثُٕ ِـٔ، ٗال ٜـد ذًٍ ضٖثدخ

 

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
ُرَؤدَّ٘ تٍضٖثدخ نٛ ِضَس تٍيغثء، ُٗرشِؾ ضٖثدخ تٍضٖٗد ٌل ؿَٙ عدخ، ٜٗضٗز ؿْد تالىرغثء رهرٜو 

ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ رِْؾ رٗضٜٔ أٚ شؤتل نٜٔ ِعثٍٗد ٍَرأسٜر ؿَٙ · ؿعتٍضٖٗد ِٗٗتضٖد حـغُٖ حج
تٍضثٕد، أٗ تإلٜعثء إٍٜٔ، ٌِث رِْؾ رٗضٜٔ أٚ شؤتل ِخل حثٝدتج تٍـثِد إذت ٍُ ٌّٜ ِرـَيًث حٗىثةؾ 

ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ رعِٛ تٍضٖٗد ِّ ٌل ِعثٍٗد ررِٛ إٍٙ إرٕثحُٖ · ٜرٗىم ؿَٜٖث تٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘
·  ُٕ ؿْد رأدٜد تٍضٖثدخأٗ تٍرضٜٗص ؿَٛ

 

:  تٍِثدخ تٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
ٍَِعٌِد إذت رأذ ِيرغٙ ٍالْريثل إٍٙ تٌٍِثّ تٍذٚ تررٌحذ نٜٔ تٍضرِٜد، أٗ إٍٙ أٚ ٌِثّ آخر 

إلضرتء ِـثْٜد، أٗ ٍشِثؽ ضثٕد ال ٜشرػٜؾ تٍعغٗر، أٗ ٍَرعييو ِّ أٚ أِر ِّ تألِٗر أّ ريُٗ حذًٍ 
ٗرشرٚ ؿَٙ ·نٛ ٕذت تالْريثل، ٍٖٗث أّ رٌَم ىثغًٜث حذًٍ ٗرٌِّ تٍخظُٗ ِّ تٍعغٗر ِـٖث

·  إضرتءتذ ٕذت تٍيثغٛ تٍيٗتؿد تٍرٛ رشرٚ ؿَٙ إضرتءتذ تٍِعثٌِد
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
ٍَِعٌِد أّ رظدر أِرًت إٍٙ أٚ ضخط حريدُٜ ضٛء نٛ عٜثزرٔ، ٗأّ رأِر حغحػ أٚ ضٛء ٜرـَو 

ٍَِٗعٌِد إذت ىدُ ٍٖث ِشرْد، أٗ أٚ ضٛء آخر نٛ · ِث ٜهٜد نٛ ؼٖٗر تٍعيٜيدحثٍيغٜد إذت ٌثّ نٛ ذًٍ 
·  أسْثء تٍِعثٌِد أّ رأِر حئحيثةٔ إٍٙ أّ ٜرُ تٍهظل نٛ تٍيغٜد

 

:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
ٍٙ ٜٗيدُ تٍخحٜر إ· ٍَِعٌِد أّ رْدج خحٜرًت أٗ أٌسر إلحدتء تٍرأٚ نٛ ِشأٍد نْٜد ِرـَيد حثٍيغٜد



تٍِعٌِد ريرٜرًت ٌِرٗحًث ٜحّٜ نٜٔ رأٜٔ خالل تٍِدخ تٍرٛ رعددٕث ٍٔ، ٍَٗخظُٗ تٍعظٗل ؿَٙ ظٗرخ 
ٗإذت ٌثّ تٍخظُٗ، أٗ تٍضٖٗد، أٗ أعد ُِْٖ ال ٜهُٖ تٍَلد تٍـرحٜد نـَٙ تٍِعٌِد أّ · ِّ تٍريرٜر

تٌٍذج نـَٙ  ٗإذت سحذ أّ أعدًت ِّ تٍخحرتء أٗ تٍِررضِّٜ رـِد تٍريظٜر أٗ· رشرـّٜ حِررضِّٜ
·  تٍِعٌِد تٍعٌُ حرـزٜرٓ ؿَٙ ذًٍ

 

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
·  ٌٍل ِّ تٍخظُٗ أّ ٜيدُ إٍٙ تٍِعٌِد ِث ٍدٜٔ ِِث ٜرـَو حثٍيغٜد ٌِرٗحًث، ٍُٜغُ إٍٙ َِم تٍيغٜد

 

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
رشِؾ تٍِعٌِد دؿٗ٘ تٍِدؿٛ تٍـثُ سُ ضٗتج تٍِرُٖ، أٗ ٌَٜٗٔ، أٗ ِعثِٜٔ ؿْٖث، سُ دؿٗ٘ تٍِدؿٛ 

ٌٍٗل ػرم ِّ تألػرتم تٍرـيٜج ؿَٙ · حثٍعو تٍخثط، سُ ضٗتج تٍِرُٖ، أٗ ٌَٜٗٔ، أٗ ِعثِٜٔ ؿْٖث
ررشثل ٍَِٗعٌِد أّ رِْؾ أٚ ػرم ِّ تالس· أىٗتل تٍػرم تٝخر، ٌّٜٗٗ تٍِرُٖ ٕٗ آخَر ِّ ٜرٌَُ

ٗحـد ذًٍ رظدر تٍِعٌِد عًٌِث حـدُ · نٛ تٍِرتنـد إذت خرش ؿّ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘، أٗ ٌرر أىٗتٍٔ
ٗنٛ ٌَرث تٍعثٍرّٜ رهظل تٍِعٌِد نٛ تٍػَج تٍِيدُ ِّ · إدتْد تٍِرُٖ، أٗ حئدتْرٔ ٗرٗىٜؾ تٍـيٗحد ؿَٜٔ

·  تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط
 

تٍهظل تٍشثحؾ  
دؿٗ٘ تٍرزٜٗر تٍهرؿٜد  

 

:  تِشد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةدتٍِثدخ تٍخ
ٍَِدؿٛ تٍـثُ ٍٗشثةر تٍخظُٗ نٛ أٚ عثٍد ٌثْذ ؿَٜٖث تٍدؿٗ٘ أّ ٜػـْٗت حثٍرزٜٗر نٛ أٚ دٍٜل ِّ 

·  أدٍد تٍيغٜد
 

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
ٜٗر ٜيدُ تٍػـّ إٍٙ تٍِعٌِد تٍِْؼٗرخ أِثِٖث تٍدؿٗ٘، ٜٗضج أّ ٜـّٜ نٜٔ تٍدٍٜل تٍِػـّٗ نٜٔ حثٍرز

·  ٗتٍِشرْد ؿَٙ ٕذت تٍرزٜٗر
 

:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
إذت رأذ تٍِعٌِد تٍِْؼٗرخ أِثِٖث تٍدؿٗ٘ ٗضًٖث ٍَشٜر نٛ رعيو تٍرزٜٗر نـَٜٖث إعثٍد ٕذٓ تألٗرتو 

إٍٙ تٍضٖد تٍِخرظد، ٗؿَٜٖث أّ رٗىم تٍدؿٗ٘ إٍٙ أّ ٜهظل نٛ دؿٗ٘ تٍرزٜٗر ِّ تٍضٖد تٍِخرظد 
·  ٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ تٍِْؼٗرخ أِثِٖث ٜرٗىم ؿَٙ تٍٗرىد تٍِػـّٗ نٜٖثإذت ٌثّ ت

 



:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
·  نٛ عثٍد تٍعٌُ حثْرهثء تٍرزٜٗر ريغٛ تٍِعٌِد حرـزٜر ِدؿٛ تٍرزٜٗر ِرٙ رأذ ِيرغٙ ٍذًٍ

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
رأِر تٍِعٌِد تٍرٛ عٌِذ حثٍرزٜٗر حئٍلثةٖث،  -ٍٖث أٗ حـغٖث ً -نٛ عثٍد تٍعٌُ حرزٜٗر ٗرىد رشِٜد

·  أٗ رظعٜعٖث حعشج تألعٗتل، ٜٗعرر حذًٍ ِعغر ٜؤضر ؿَٙ تٍٗىد حِيرغثٓ
 

تٍهظل تٍسثِّ  
تٍعٌُ  

 

:  تٍِثدخ تٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد
تغٛ أّ رـرِد تٍِعٌِد نٛ عٌِٖث ؿَٙ تألدٍد تٍِيدِد إٍٜٖث نٛ أسْثء ْؼر تٍيغٜد، ٗال ٜضٗز ٍَو

·  ٜيغٛ حـَِٔ ٗال حِث ٜخثٍم ؿَِٔ
 

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد
ٌل عٌُ ٜظدر نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد ٜضج أّ ٜهظل نٛ ػَحثذ تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط، أٗ 

تٍِرُٖ، إال إذت رأذ تٍِعٌِد أّ تٍهظل نٛ ٕذٓ تٍػَحثذ ٜشرَزُ إضرتء رعيٜو خثط ْٜحْٛ ؿَٜٔ 
إرضثءتٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد، نـْدةذ ررضٙء تٍِعٌِد تٍهظل نٛ رًَ تٍػَحثذ إٍٙ عّٜ تشرٌِثل 

·  إضرتءترٖث
 

 :تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

ُْٜرَٙ تٍعٌُ نٛ ضَشد ؿَْٜد ٍٗٗ ٌثْذ تٍدؿٗ٘ ْؼرذ نٛ ضَشثذ شرٜد، ٗذًٍ حعغٗر أػرتم 
ٜٗضج أّ ٌّٜٗ تٍيغثخ تٍذّٜ تضررٌٗت نٛ تٍعٌُ ىد ّٗىـٗت ؿَٜٔ، ٗال حد ِّ عغٗرُٕ ضِٜـًث · تٍدؿٗ٘

ٜٗضج أّ ٌّٜٗ تٍعٌُ ِضرِاًل ؿَٙ تشُ تٍِعٌِد · تٍعغٗر ٗىذ رالٗرٔ ِثٍُ ٜعدز ألعدُٕ ِثْؾ ِّ
تٍرٛ أظدررٔ، ٗرثرٜخ إظدترٓ، ٗأشِثء تٍيغثخ، ٗأشِثء تٍخظُٗ، ٗتٍضرِٜد ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘، 

َِٗخط ٍِث ىدِٔ تٍخظُٗ ِّ ػَحثذ، أٗ دنثؽ، ِٗث ُتشُرِْد ؿَٜٔ ِّ تألدٍد ٗتٍعضص، ِٗرتعل 
·  رؿٛ، ٕٗل ظدر حثإلضِثؽ، أٗ حثألكَحٜدتٍدؿٗ٘، سُ أشحثج تٍعٌُ ْٗظٔ ِٗشرْدٓ تٍص

 

 : تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

ٌل عٌُ ٜضج أّ ٜشضل نٛ شضل تألعٌثُ، سُ ٜعهؼ نٛ َِم تٍدؿٗ٘ خالل ؿضرخ أٜثُ ِّ رثرٜخ 
ظدٗرٓ، ُٗرـػٙ ظٗرخ رشِٜد ِْٔ ٌٍل ِّ تٍِرُٖ ٗتٍِدؿٛ تٍـثُ، ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط إّ ٗضد، 

·  ًِٜث ٍِّ رر٘ تٍِعٌِد إحالكٔ حـد تٌرشثحٔ ظهد تٍيػـٜدٜٗحَق ذًٍ رس
 



 :تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

ٜضج ؿَٙ تٍِعٌِد تٍرٛ رظدر عًٌِث نٛ تٍِٗغٗؽ أّ رهظل نٛ ػَحثذ تٍخظُٗ تٍِرـَيد حثألضٜثء  
ز ٜٗضٗ· ٍٖٗث أّ رعٜل تٍْزتؽ حضأْٖث إٍٙ ِعٌِد ِخرظد إذت ٗضدذ غرٗرخ ٍذًٍ· تٍِغحٗػد

·  ٍَِعٌِد أّ رظدر عًٌِث حثٍرظرم نٛ تٍِغحٗػثذ نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘
 

 :تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

ؿَٙ تٍْعٗ تٍِحّٜ نٛ تٍِثدخ تٍرتحـد  -ال ٜضٗز رْهٜذ تٍعٌُ تٍظثدر حثٍرظرم نٛ تألضٜثء تٍِغحٗػد 
ٕثةٛ، ِث ٍُ رٌّ تألضٜثء تٍِغحٗػد إذت ٌثّ تٍعٌُ تٍظثدر نٛ تٍدؿٗ٘ كٜر ّ -ٗتٍسِثّْٜ حـد تٍِثةد 

ٜٗضٗز ٍَِعٌِد إذت عٌِذ حرشَُٜ ·ِِث ٜشرؽ إٍٜٔ تٍرَم، أٗ ٜشرَزُ عهؼٔ ْهيثذ ٌحٜرخ
حٌهثٍد أٗ حلٜر  -تألضٜثءتٍِغحٗػد إٍٙ ضخط ِـّٜ أّ رشَِٔ إٜثٕث نٗرًت ِؾ أخذ رـٖد ؿَٜٔ ؿْٔ 

·  تٍذٚ رشَُ تألضٜثء حِٗضحٔ حأّ ٜـٜد تألضٜثء تٍرٛ رشَِٖث إذت ٍُ ُٜؤِّد تٍعٌُ -ٌهثٍد 
 

 : تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

إذت ٌثْذ تٍضرِٜد ِرـَيد حعٜثزخ ؿيثر ٗرأذ تٍِعٌِد ْزؿٔ ِِّ ٕٗ نٛ ٜدٓ ٗإحيثءٓ رعذ رظرنٖث 
ٗإذت عٌُ حئدتْد ضخط نٛ ضرِٜد ِظعٗحد حثشرـِثل تٍيٗخ، ٗؼٖر ·نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘ نَٖث ذًٍ

ضرد ِّ ؿيثر حشحج ٕذٓ تٍيٗخ ضثز ٍَِعٌِد أّ رأِر حئؿثدخ تٍـيثر إٍٙ عٜثزخ ِّ  ٍَِعٌِد أّ ضخظًث
·  ُتكرظج ِْٔ دّٗ تإلخالل حعو كٜرٓ ؿَٙ ٕذت تٍـيثر

 

 : تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتسِثّْٗ حـد تٍِثةد

ِرٙ ظدر عٌُ نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد حثإلدتْد، أٗ ؿدُ تإلدتْد حثٍْشحد إٍٙ ِرُٖ ِـّٜ نئْٔ ال 
ٗز حـد ذًٍ أّ ررنؾ دؿٗ٘ ضزتةٜد أخر٘ غد ٕذت تٍِرُٖ ؿّ تألنـثل ٗتٍٗىثةؾ ْهشٖث تٍرٛ ظدر ٜص

ٗإذت رنـذ دؿٗ٘ ضزتةٜد أخر٘ نٜرشًِ حثٍعٌُ تٍشثحو نٛ أٚ عثٍد ٌثْذ ؿَٜٖث ·حضأْٖث تٍعٌُ
ٜٗضج ؿَٙ تٍِعٌِد أّ ررتؿٛ ذًٍ ٍٗٗ ٍُ ٜرِشً حٔ · تٍدؿٗ٘ تألخٜرخ، ٍٗٗ أِثُ ِعٌِد تٍرِٜٜز

·  ٜٗسحذ تٍعٌُ تٍشثحو حريدُٜ ظٗرخ رشِٜد ِْٔ، أٗ ضٖثدخ ِّ تٍِعٌِد حظددٓ· خظُٗتل
تٍهظل تٍرثشؾ  
 .أٗضٔ تٍحػالّ 

 
 : تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

·  ٌل إضرتء ِخثٍم ألعٌثُ تٍضرٜـد تإلشالِٜد، أٗ تألْؼِد تٍِشرِدخ ِْٖث ٌّٜٗ حثػاًل
 



 : ِثةدتٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍسِثّْٗ حـد تل

إذت ٌثّ تٍحػالّ رتضـًث إٍٙ ؿدُ ِرتؿثخ تألْؼِد تٍِرـَيد حٗالٜد تٍِعٌِد ِّ عٜز رضٌَٜٖث أٗ 
تخرظثظٖث حْؼر تٍدؿٗ٘ نٜرِشً حٔ نٛ أٚ عثٍد ٌثْذ ؿَٜٖث تٍدؿٗ٘ ٗريغٛ حٔ تٍِعٌِد ٍٗٗ حلٜر 

·  ػَج
 

 : تٍِثدخ تٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

إذت ٌثّ تٍحػالّ رتضـًث إٍٙ ؿٜج نٛ · تٍسِثّْٜ حـد تٍِثةد،نٛ كٜر ِث ُْطَّ ؿَٜٔ نٛ تٍِثدخ تٍرثشـد ٗ
ٗإّ ٌثّ رتضـًث إٍٙ ؿٜج ال ٌِّٜ رظعٜعٔ · تإلضرتء ٌِّٜ رظعٜعٔ نـَٙ تٍِعٌِد أّ رظععٔ

 · نرعٌُ ححػالْٔ

 
 : تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

تءتذ تٍالعيد ٍٔ إذت ٍُ رٌّ ال ٜرررج ؿَٙ حػالّ تإلضرتء حػالّ تإلضرتءتذ تٍشثحيد ؿَٜٔ ٗال تإلضر
 · ِحْٜد ؿَٜٔ

 
 : تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

إذت ٗضدذ تٍِعٌِد أّ نٛ تٍدؿٗ٘ ؿٜحًث ضٕٗرًٜث ال ٌِّٜ رظعٜعٔ نـَٜٖث أّ رظدر عًٌِث حـدُ شِثؽ 
 · ، ٗال ِْٜؾ ٕذت تٍعٌُ ِّ إؿثدخ رنـٖث إذت رٗتنرذ تٍضرٗػ تٍْؼثِٜد·ٕذٓ تٍدؿٗ٘

 
 ؽ تٍحثج تٍشثج

 ػرو تالؿررتع ؿَٙ تألعٌثُ 

 تٍرِٜٜز ٗإؿثدخ تٍْؼر 

 

 تٍهظل تألٗل 

تٍرِٜٜز  
 : تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

ٜعو ٍَِرُٖ ٍَِٗدؿٛ تٍـثُ ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط ػَج رِٜٜز ٌل عٌُ ظثدر نٛ ضرِٜد حثإلدتْد، أٗ 
·  ٗؿَٙ تٍِعٌِد إؿالُِٖ حٖذت تٍعو عثل تٍْػو حثٍعٌُ· حـدِٖث، أٗ حـدُ تالخرظثط

 

 : تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد



ٗرعدد تٍِعٌِد حـد تٍْػو · ظٗرخ تٍعٌُِدخ تالؿررتع حػَج تٍرِٜٜز سالسّٗ ًِٜٗث ِّ رثرٜخ رشَُ 
حثٍعٌُ ِٗؿدًت أىظثٓ ؿضرخ أٜثُ ٍرشَُ ظٗرخ تٍعٌُ، ِؾ إسحثذ ذًٍ نٛ غحػ تٍيغٜد، ٗأخذ رٗىٜؾ 

ػثٍج تٍرِٜٜز ؿَٙ ذًٍ، ٗنٛ عثٍد ؿدُ عغٗرٓ ٍرشَُ ظٗرخ تٍعٌُ ُرٗدؽ نٛ َِم تٍدؿٗ٘ نٛ 
تغٛ ٜٗـد تإلٜدتؽ حدتٜد ٍِٜـثد تٍسالسّٜ تٍرثرٜخ ْهشٔ، ِؾ إسحثذ ذًٍ نٛ غحػ تٍيغٜد حأِر ِّ تٍو

ٗؿَٙ تٍضٖد تٍِشؤٍٗد ؿّ تٍشضّٜ إعغثرٓ ٍرشَُ ظٗرخ تٍعٌُ · ِٜٗث تٍِيررخ ٍػَج رِٜٜز تٍعٌُ
·  خالل تٍِدخ تٍِعددخ ٍرشَِٖث، ٌٗذًٍ إعغثرٓ ٍريدُٜ تؿررتغٔ نٛ تٍِدخ تٍِعددخ ٍريدُٜ تالؿررتع

 

 : تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

إذت ٍُ ٜيدُ ػثٍج تٍرِٜٜز الةعد تالؿررتع خالل تٍِدخ تٍِْظٗط ؿَٜٖث نٛ تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍرشـّٜ 
حـد تٍِثةد ررنؾ تٍِعٌِد تٍعٌُ إٍٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز خالل خِشد ٗأرحـّٜ ًِٜٗث ِّ رثرٜخ تٍْػو 

نس نٜضج رِٜٜزٓ ٗإذت ٌثّ تٍعٌُ ظثدرًت حثٍيرل أٗ تٍرضُ أٗ تٍيػؾ أٗ تٍيظثط نِٜث دّٗ تٍّ· حثٍعٌُ
ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ ررنـٔ إٍٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز خالل تٍِدخ تٍِذٌٗرخ · ٍٗٗ ٍُ ٜػَج أعد تٍخظُٗ رِٜٜزٓ

 · آْهًث

 
 : تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

ريدُ تٍالةعد تالؿررتغٜد إٍٙ تٍِعٌِد تٍرٛ أظدرذ تٍعٌُ ِضرَِد ؿَٙ حٜثّ تٍعٌُ تٍِـررع ؿَٜٔ 
·  تٍرٛ حْٛ ؿَٜٖث ٗػَحثذ تٍِـررع ٗتألشحثج تٍرٛ رؤٜد تؿررتغٔ ٗرثرٜخٔ ٗتألشحثج

 

 : تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

َْٜؼر ِّ أظدر تٍعٌُ تٍِـررع ؿَٜٔ تٍالةعَد تالؿررتغٜد ِّ ْثعٜد تٍٗضٗٓ تٍرٛ حْٛ ؿَٜٖث 
ٌُ ؿّدٍٔ، ٗإال نئّ ؼٖر ٍٔ ِث ٜيرغٛ رـدٜل تٍظ· تالؿررتع ِّ كٜر ِرتنـد ِث ٍُ ٜؼٖر ِيرغٙ ٍٖث

ُِـّدل إٍٙ تٍِـررع  أٜد عٌِٔ ٗرنـٔ ِؾ ٌل تألٗرتو إٍٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز، أِث إذت ؿّدٍٔ نٜحَق تٍعٌُ تٍ
·  ٗإٍٙ حثىٛ تٍخظُٗ، ٗرشرٚ ؿَٜٔ نٛ ٕذٓ تٍعثٍد تإلضرتءتذ تٍِـرثدخ

 

 : تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد

ع، ِٗث إذت ٌثّ ظثدرًت ِِّ ٍٔ عو ػَج تٍرِٜٜز، رْؼر ِعٌِد تٍرِٜٜز تٍضرٗػ تٍضٌَٜد نٛ تالؿررت
نئذت ٌثّ تالؿررتع ِرنٗغث ِّ عٜز تٍضٌل نرظدر · سُ ريرر ىحٗل تالؿررتع، أٗ رنغٔ ضٌاًل

 · ىرترًت ِشرياًل حذًٍ

 : تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍرشـّٗ حـد تٍِثةد



ٗال · تألٗرتورهظل ِعٌِد تٍرِٜٜز نٛ ِٗغٗؽ تالؿررتع تشرْثدًت إٍٙ ِث ٜٗضد نٛ تٍَِم ِّ 
 · ٜعغر تٍخظُٗ أِثِٖث ِث ٍُ ريرر ذًٍ

 : تٍِثدخ تٍِثةرثّ

ٍِعٌِد تٍرِٜٜز أّ رأذّ ٍَخظُٗ حريدُٜ حّْٜثذ ضدٜدخ ٍرأٜٜد أشحثج تؿررتغُٖ، ٍٖٗث أّ ررخذ ٌل إضرتء 
 ٜـْٜٖث ؿَٙ تٍهظل نٛ تٍِٗغٗؽ

  ·
 : تٍِثدخ تألٍٗٙ حـد تٍِثةرّٜ

 · أٗ تٍشّْد، أٗ تإلضِثؽ ْٜيع تٍعٌُ إّ خثٍم ْظًث ِّ تٌٍرثج،

 

 : تٍِثدخ تٍسثْٜد حـد تٍِثةرّٜ

ْٜيع تٍعٌُ إّ خثٍم تألْؼِد تٍِرـَيد حٗالٜد تٍِعٌِد ِّ عٜز رضٌَٜٖث أٗ تخرظثظٖث حْؼر 
 · تٍدؿٗ٘، ٗرـّٜ ِعٌِد تٍرِٜٜز تٍِعٌِد تٍِخرظد ٗرعٜل تٍدؿٗ٘ إٍٜٖث

 : تٍِثدخ تٍسثٍسد حـد تٍِثةرّٜ

تؿررتع تٍِعٌُٗ ؿَٜٔ ضٌال ِٗٗغٗؿًث نـَٜٖث أّ رعٜل تٍعٌُ إٍٙ تٍِعٌِد  إذت ىحَذ ِعٌِد تٍرِٜٜز
تٍرٛ أظدررٔ ِضهٗؿًث حرأٜٖث إلؿثدخ تٍْؼر ؿَٙ أشثس تٍَِعٗؼثذ تٍرٛ تشرْدذ إٍٜٖث ِعٌِد تٍرِٜٜز 

نئذت تىرْـذ تٍِعٌِد حٖذٓ تٍَِعٗؼثذ نـَٜٖث رـدٜل تٍعٌُ ؿَٙ أشثشٖث، نئّ ٍُ ريرْؾ · نٛ ىرترٕث
 · ٍٙ عٌِٖث تٍشثحو نـَٜٖث إضثحد ِعٌِد تٍرِٜٜز ؿَٙ رًَ تٍَِعٗؼثذٗحيٜذ ؽ

 
 : تٍِثدخ تٍرتحـد حـد تٍِثةرّٜ

ؿَٙ ِعٌِد تٍرِٜٜز إحدتء أٚ َِعٗؼد ررتٕث ؿَٙ تألعٌثُ تٍِرنٗؿد إٍٜٖث، شٗتء أٌثْذ حثؿررتع، أّ 
 · حدّٗ تؿررتع، ٗذًٍ ٗنيًث ٍِث ٗرد نٛ تٍِثدخ تٍسثٍسد حـد تٍِثةرّٜ

 
 : تٍِثدخ تٍخثِشد حـد تٍِثةرّٜ

نئذت ٍُ ريرْؾ · إذت تىرْـذ ِعٌِد تٍرِٜٜز حئضثحد تٍِعٌِد ؿَٙ َِعٗؼثرٖث نـَٜٖث أّ رظدو ؿَٙ تٍعٌُ
ِؾ ذٌر تٍِشرْد، سُ رعٜل  -حعشج تألعٗتل  -نـَٜٖث أّ رْيع تٍعٌُ تٍِـررع ؿَٜٔ ٌَٔ، أٗ حـغٔ 

ٜٗضٗز ٍِعٌِد تٍرِٜٜز إذت ٌثّ ِٗغٗؽ · ضٔ تٍضرؿٛتٍدؿٗ٘ إٍٙ كٜر ِّ ْؼرٕث ٍَعٌُ نٜٖث ٗنيًث ٍَٗ
أّ رعٌُ نٛ  -تٍعٌُ تٍِـررع ؿَٜٔ حعثٍرٔ ظثٍعًث ٍَعٌُ ٗتشردؿذ ؼرٗم تٍدؿٗ٘ شرؿد تإلضرتء 

ٗنٛ ضِٜؾ تألعٗتل تٍرٛ رعٌُ نٜٖث ِعٌِد تٍرِٜٜز ٜضج أّ ُرظدر عٌِٖث حعغٗر · تٍِٗغٗؽ



حثٍيرل أٗ تٍرضُ أٗ تٍيػؾ أٗ تٍيظثط نِٜث دّٗ تٍخظُٗ، ٌّٜٗٗ عٌِٖث ْٖثةًٜث، ِث ٍُ ٌّٜ تٍعٌُ 
 · تٍْهس نَٜزُ رنـٔ إٍٙ ِضَس تٍيغثء تألؿَٙ

 

 تٍهظل تٍسثْٛ 

 إؿثدخ تٍْؼر 

 : تٍِثدخ تٍشثدشد حـد تٍِثةرّٜ

ٜضٗز ألٚ ِّ تٍخظُٗ أّ ٜػَج إؿثدخ تٍْؼر نٛ تألعٌثُ تٍْٖثةٜد تٍظثدرخ حثٍـيٗحد نٛ تألعٗتل 
:  تٝرٜد

ُِدَّؿٙ ىرَٔ عًٜثإذت عٌُ ؿَٙ ت -1 ُٗضد تٍ ·  ٍِرُٖ نٛ ضرِٜد ىرل سُ 
إذت ظدر عٌُ ؿَٙ ضخط ِّ أضل ٗتىـد، سُ ظدر عٌُ ؿَٙ ضخط آخر ِّ أضل تٍٗتىـد  -2

َُٖ ِْٔ ؿدُ إدتْد أعد تٍِعٌُٗ ؿَِٜٖث ·  ذترٖث، ٌٗثّ حّٜ تٍعٌِّٜ رْثىع ُْٜه
أٗ ُحِْٛ ؿَٙ ضٖثدخ ؼٖر حـد تٍعٌُ إذت ٌثّ تٍعٌُ ىد ُحِْٛ ؿَٙ أٗرتو ؼٖر حـد تٍعٌُ رزٜٗرٕث،  -3

 · أْٖث ضٖثدخ زٗر

·  إذت ٌثّ تٍعٌُ ُحِْٛ ؿَٙ عٌُ ظثدر ِّ إعد٘ تٍِعثٌُ سُ أٍلٛ ٕذت تٍعٌُ -4
إذت ؼٖر حـد تٍعٌُ حّْٜثذ أٗ ٗىثةؾ ٍُ رٌّ ِـَِٗد ٗىذ تٍِعثٌِد، ٌٗثّ ِّ ضأّ ٕذٓ تٍحّْٜثذ أٗ  -5

 · تٍـيٗحدتٍٗىثةؾ ؿدُ إدتْد تٍِعٌُٗ ؿَٜٔ، أٗ رخهٜم 

 

 : تٍِثدخ تٍشثحـد حـد تٍِثةرّٜ

ُِْرَنُؾ ػَج إؿثدخ تٍْؼر حظعٜهد ريدُ إٍٙ تٍِعٌِد تٍرٛ أظدرذ تٍعٌُ، ٜٗضج أّ رضرِل ظعٜهد 
 · تٍػَج ؿَٙ حٜثّ تٍعٌُ تٍِػَٗج إؿثدخ تٍْؼر نٜٔ ٗأشحثج تٍػَج

 : تٍِثدخ تٍسثِْد حـد تٍِثةرّٜ

أٗاًل نٛ ىحٗل تٍػَج ِّ عٜز تٍضٌل، نئذت ىحَرٔ عددذ  رْؼر تٍِعٌِد نٛ ػَج إؿثدخ تٍْؼر ٗرهظل
 · ضَشد ٍَْؼر نٛ تٍِٗغٗؽ، ٗؿَٜٖث إحالف أػرتم تٍدؿٗ٘

 
 : تٍِثدخ تٍرثشـد حـد تٍِثةرّٜ

ال ٜرررج ؿَٙ ىحٗل تٍِعٌِد ػَج إؿثدخ تٍْؼر ِّ عٜز تٍضٌل ٗىم رْهٜذ تٍعٌُ، إال إذت ٌثّ ظثدرًت 
رـزٜز، ٗنٛ كٜر ذًٍ ٜضٗز ٍَِعٌِد أّ رأِر حٗىم تٍرْهٜذ حـيٗحد ضشدٜد ِّ ىظثط، أٗ عد، أٗ 

 · نٛ ىرترٕث حيحٗل ػَج إؿثدخ تٍْؼر

 : تٍِثدخ تٍـثضرخ حـد تٍِثةرّٜ



ٜضج أّ ٜرغِّ رـٜٗغثًََ ِـًْٜٗث ِٗثدًّٜث  -حْثّء ؿَٙ ػَج إؿثدخ تٍْؼر  -ٌل عٌُ ظثدر حـدُ تإلدتْد 
·  ٍَِعٌُٗ ؿَٜٔ ٍِث أظثحٔ ِّ غرر إذت ػَج ذًٍ

 

 : تٍِثدخ تٍعثدٜد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ

·  إذت ُرِنَع ػَج إؿثدخ تٍْؼر نال ٜضٗز رضدٜدٓ حْثّء ؿَٙ تٍٗىثةؾ ْهشٖث تٍرٛ ُحِْٛ ؿَٜٖث
 

 : تٍِثدخ تٍسثْٜد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ

ٜضٗز تالؿررتع ؿَٜٖث  -حْثء ؿَٙ ػَج إؿثدخ تٍْؼر -تألعٌثُ تٍرٛ رظدر نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘
ُ ٌّٜ تٍعٌُ ظثدرًت ِّ ِعٌِد تٍرِٜٜز نٜضج تٍريٜد حِث ٗرد نٛ تٍِثدخ تٍخثِشد حػَج رِٜٜزٕث، ِث ل

 · حـد تٍِثةرّٜ ِّ ٕذت تٍْؼثُ

 تٍحثج تٍسثِّ 

 ىٗخ تألعٌثُ تٍْٖثةٜد 

 : تٍِثدخ تٍسثٍسد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ

 
 

تألعٌثُ تٍْٖثةٜد ٕٛ تألعٌثُ تٌٍِرشحد ٍَيػـٜد حيْثؿد تٍِعٌُٗ ؿَٜٔ، أٗ رظدٜو تٍعٌُ ِّ ِعٌِد 
·  تٍرِٜٜز، أٗ ِضَس تٍيغثء تألؿَٙ حعشج تالخرظثط

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ
 

ٌُ إذت ظدر عٌُ نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد نال ٜضٗز إؿثدخ ْؼرٕث إال حثالؿررتع ؿَٙ ٕذت تٍظ
·  ٗنيًث ٍِث ٕٗ ِيرر نٛ ٕذت تٍْؼثُ

تٍحثج تٍرثشؾ  
تألعٌثُ تٍٗتضحد تٍرْهٜذ  

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ
 

·  تألعٌثُ تٍضزتةٜد ال ٜضٗز رْهٜذٕث إال إذت أظحعذ ْٖثةٜد
:  تٍِثدخ تٍشثدشد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ

 
درًت حـدُ تإلدتْد، أٗ حـيٗحد ال ٜيرغٛ رْهٜذٕث ُْٜهَرُش نٛ تٍعثل ؿّ تٍِرُٖ تٍِٗىٗم إذت ٌثّ تٍعٌُ ظث

·  تٍشضّ، أٗ إذت ٌثّ تٍِرُٖ ىد ىغٙ ِدخ تٍـيٗحد تٍِعٌُٗ حٖث نٛ أسْثء رٗىٜهٔ



:  تٍِثدخ تٍشثحـد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ
 

إذت ٌثّ تٍِعٌُٗ ؿَٜٔ حـيٗحد تٍشضّ ىد أِغٙ ِدخ ِٗىٗنًث حشحج تٍيغٜد تٍرٛ ظدر تٍعٌُ نٜٖث ٗضج 
·  تٍرٗىٜم ِّ ِدخ تٍشضّ تٍِعٌُٗ حٖث ؿْد رْهٜذٕث تعرشثج ِدخ

ٌٍٗل ِّ أظثحٔ غرر ْرٜضد ترٖثِٔ ٌٜدًت، أٗ ْرٜضد إػثٍد ِدخ شضْٔ أٗ رٗىٜهٔ أٌسر ِّ تٍِدخ تٍِيررخ 
·  تٍعو نٛ ػَج تٍرـٜٗع

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ
 

نٜذ تٍعٌُ تٍضزتةٛ ألشحثج ضٕٗرٜد ٜضٗز ٍَِعٌِد تٍرٛ أظدرذ تٍعٌُ حثإلدتْد أّ رأِر حرأضٜل رّ
·  رٗغعٖث نٛ أشحثج عٌِٖث، ؿَٙ أّ رعدد ِدخ تٍرأضٜل نٛ ِْػٗو تٍعٌُ

:  تٍِثدخ تٍرثشـد ؿضرخ حـد تٍِثةرّٜ
 

ٜرشل رةٜس تٍِعٌِد تٍعٌُ تٍضزتةٛ تٍٗتضَج تٍرْهِٜذ تٍظثدَر ِّ تٍِعٌِد إٍٙ تٍعثٌُ تإلدترٚ الرخثذ 
·  دترٚ ترخثذ تإلضرتءتذ تٍالزِد ٍرْهٜذ تٍعٌُ نٗرًتٗؿَٙ تٍعثٌُ تإل· إضرتءتذ رْهٜذٓ

:  تٍِثدخ تٍـضرّٗ حـد تٍِثةرّٜ
 
·  رْهذ تألعٌثُ تٍظثدرخ حثٍيرل، أٗ تٍرضُ، أٗ تٍيػؾ حـد ظدٗر أِر ِّ تًٍَِ أٗ ِّ ْٜٜحٔ -1
نٜذ ٜضٖد ِْدٗحٗ تٍعثٌُ تإلدترٚ ٗتٍِعٌِد ٕٜٗةد تألِر حثٍِـرٗم ٗتٍْٖٛ ؿّ تٌٍِْر ٗتٍضرػد رّ -2

·  تألعٌثُ تٍظثدرخ حثٍيرل، أٗ تٍرضُ، أٗ تٍيػؾ، أٗ تٍضَد
:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةرّٜ

 
رػحو تألعٌثُ تٍٗتردخ نٛ ْؼثُ تٍِرتنـثذ تٍضرؿٜد نِٜث ٍُ ٜرد ٍٔ عٌُ نٛ ٕذت تٍْؼثُ ٗنِٜث ال 

·  ٜرـثرع ِؾ ػحٜـد تٍدؿثٗٚ تٍضزتةٜد
:  رّٜتٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثا

 
·  رعدد تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍٖذت تٍْؼثُ إضرتءتذ رْهٜذ تألعٌثُ تٍضزتةٜد

:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةرّٜ
 

ُٜظدر ِضَس تٍٗزرتء تٍالةعد تٍرْهٜذٜد ٍٖذت تٍْؼثُ حْثّء ؿَٙ تىررتط ٗزٜر تٍـدل حـد تالرهثو ِؾ ٗزٜر 
·  تٍدتخَٜد

:  رّٜتٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثا
 



·  َٜلٛ ٕذت تٍْؼثُ ٌل ِث ٜرـثرع ِـٔ ِّ أعٌثُ
:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍـضرّٗ حـد تٍِثةرّٜ

 
·  ْٜضر ٕذت تٍْؼثُ نٛ تٍضرٜدخ تٍرشِٜد ٜٗـِل حٔ حـد ِغٛ ِثةد ٗسِثّْٜ ًِٜٗث ِّ رثرٜخ ْضرٓ

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
 

ٗتٍْؼر نِٜث ٜيدِٔ ِّ أدٍد، ٗأّ ٜػَج تٍيٜثُ  ٌٍل ِّ تٍخظُٗ أّ ٜػَج شِثؽ ِّ ٜر٘ ِّ ضٖٗد
ٍَِٗعٌِد أّ ررنع تٍػَج إذت رأذ أّ تٍلرع ِْٔ تٍِِثػَد، · حئضرتء ِـّٜ ِّ إضرتءتذ تٍرعيٜو

·  أٗ تٌٍٜد، أٗ تٍرغَٜل، أٗ أّ ال نثةدخ ِّ إضثحد ػَحٔ
:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد

 
ٌِث أّ ٍٖث أّ · شِثؽ أىٗتٍٔ، أٗ رر٘ عثضد إلؿثدخ شؤتٍٍَِٔعٌِد أّ رشردؿٛ أٚ ضثٕد رر٘ عثضد ل

·  رشِؾ ِّ أٚ ضخط ٜعغر ِّ رَيثء ْهشٔ إذت ٗضدذ أّ نٛ ذًٍ نثةدخ ٌٍضم تٍعيٜيد
:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد

 
ِؾ ِرتؿثخ ِث ريرر ضرؿًث نٛ تٍضٖثدخ حثٍعدٗد، ٜضج ؿَٙ ٌل ضخط دؿٛ ألدتء تٍضٖثدخ حأِر ِّ 

·  تٍعغٗر نٛ تٍِٗؿد ٗتٌٍِثّ تٍِعددّٜتٍيثغٛ 
:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد

 
·  إذت سحذ أّ تٍضثٕد أدٍٙ حأىٗتل ٜـَُ أْٖث كٜر ظعٜعد نٜـزر ؿَٙ ضرِٜد ضٖثدخ تٍزٗر

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد
 

ىٗتٍٔ ضٖثدخ، ٌٍّٗ ٍَِعٌِد إذت إذت ٌثّ تٍضثٕد ظلٜرًت، أٗ ٌثّ نٜٔ ِث ِْٜؾ ِّ ىحٗل ضٖثدرٔ نال رـد أ
ٗإذت ٌثّ تٍضثٕد ِظثحًث حِرع، أٗ حـثٕد ضشِٜد ِِث ٜضـل · ٗضدذ أّ نٛ شِثؿٖث نثةدخ أّ رشِـٖث

·  رهثُٕ تٍيثغٛ ِـٔ كٜر ٌِِّ نٜشرـثّ حِّ ٜشرػثؽ تٍرهثُٕ ِـٔ، ٗال ٜـد ذًٍ ضٖثدخ
:  تٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍشرّٗ حـد تٍِثةد

 
س تٍيغثء، ُٗرشِؾ ضٖثدخ تٍضٖٗد ٌل ؿَٙ عدخ، ٜٗضٗز ؿْد تالىرغثء رهرٜو ُرَؤدَّ٘ تٍضٖثدخ نٛ ِضل

ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ رِْؾ رٗضٜٔ أٚ شؤتل نٜٔ ِعثٍٗد ٍَرأسٜر ؿَٙ · تٍضٖٗد ِٗٗتضٖد حـغُٖ ححـع
تٍضثٕد، أٗ تإلٜعثء إٍٜٔ، ٌِث رِْؾ رٗضٜٔ أٚ شؤتل ِخل حثٝدتج تٍـثِد إذت ٍُ ٌّٜ ِرـَيًث حٗىثةؾ 

ٗؿَٙ تٍِعٌِد أّ رعِٛ تٍضٖٗد ِّ ٌل ِعثٍٗد ررِٛ إٍٙ إرٕثحُٖ · تٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ ٜرٗىم ؿَٜٖث
·  أٗ تٍرضٜٗص ؿَُٜٖ ؿْد رأدٜد تٍضٖثدخ



:  تٍِثدخ تٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
 

ٍَِعٌِد إذت رأذ ِيرغٙ ٍالْريثل إٍٙ تٌٍِثّ تٍذٚ تررٌحذ نٜٔ تٍضرِٜد، أٗ إٍٙ أٚ ٌِثّ آخر 
ال ٜشرػٜؾ تٍعغٗر، أٗ ٍَرعييو ِّ أٚ أِر ِّ تألِٗر أّ ريُٗ حذًٍ  إلضرتء ِـثْٜد، أٗ ٍشِثؽ ضثٕد

ٗرشرٚ ؿَٙ ·ٗرٌِّ تٍخظُٗ ِّ تٍعغٗر ِـٖث نٛ ٕذت تالْريثل، ٍٖٗث أّ رٌَم ىثغًٜث حذًٍ
·  إضرتءتذ ٕذت تٍيثغٛ تٍيٗتؿد تٍرٛ رشرٚ ؿَٙ إضرتءتذ تٍِعثٌِد

:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
 

أِرًت إٍٙ أٚ ضخط حريدُٜ ضٛء نٛ عٜثزرٔ، ٗأّ رأِر حغحػ أٚ ضٛء ٜرـَو  ٍَِعٌِد أّ رظدر
ٍَِٗعٌِد إذت ىدُ ٍٖث ِشرْد، أٗ أٚ ضٛء آخر نٛ · حثٍيغٜد إذت ٌثّ نٛ ذًٍ ِث ٜهٜد نٛ ؼٖٗر تٍعيٜيد

·  أسْثء تٍِعثٌِد أّ رأِر حئحيثةٔ إٍٙ أّ ٜرُ تٍهظل نٛ تٍيغٜد
:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد

 
ٜٗيدُ تٍخحٜر إٍٙ · ٍَِعٌِد أّ رْدج خحٜرًت أٗ أٌسر إلحدتء تٍرأٚ نٛ ِشأٍد نْٜد ِرـَيد حثٍيغٜد

تٍِعٌِد ريرٜرًت ٌِرٗحًث ٜحّٜ نٜٔ رأٜٔ خالل تٍِدخ تٍرٛ رعددٕث ٍٔ، ٍَٗخظُٗ تٍعظٗل ؿَٙ ظٗرخ 
نـَٙ تٍِعٌِد أّ ٗإذت ٌثّ تٍخظُٗ، أٗ تٍضٖٗد، أٗ أعد ُِْٖ ال ٜهُٖ تٍَلد تٍـرحٜد · ِّ تٍريرٜر

ٗإذت سحذ أّ أعدًت ِّ تٍخحرتء أٗ تٍِررضِّٜ رـِد تٍريظٜر أٗ تٌٍذج نـَٙ · رشرـّٜ حِررضِّٜ
·  تٍِعٌِد تٍعٌُ حرـزٜرٓ ؿَٙ ذًٍ
:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد

 
·  ٍيغٜدٌٍل ِّ تٍخظُٗ أّ ٜيدُ إٍٙ تٍِعٌِد ِث ٍدٜٔ ِِث ٜرـَو حثٍيغٜد ٌِرٗحًث، ٍُٜغُ إٍٙ َِم ت

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
 

رشِؾ تٍِعٌِد دؿٗ٘ تٍِدؿٛ تٍـثُ سُ ضٗتج تٍِرُٖ، أٗ ٌَٜٗٔ، أٗ ِعثِٜٔ ؿْٖث، سُ دؿٗ٘ تٍِدؿٛ 
ٌٍٗل ػرم ِّ تألػرتم تٍرـيٜج ؿَٙ · حثٍعو تٍخثط، سُ ضٗتج تٍِرُٖ، أٗ ٌَٜٗٔ، أٗ ِعثِٜٔ ؿْٖث

ٍَِٗعٌِد أّ رِْؾ أٚ ػرم ِّ تالشررشثل · آخَر ِّ ٜرٌَُأىٗتل تٍػرم تٝخر، ٌّٜٗٗ تٍِرُٖ ٕٗ 
ٗحـد ذًٍ رظدر تٍِعٌِد عًٌِث حـدُ · نٛ تٍِرتنـد إذت خرش ؿّ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘، أٗ ٌرر أىٗتٍٔ

ٗنٛ ٌَرث تٍعثٍرّٜ رهظل تٍِعٌِد نٛ تٍػَج تٍِيدُ ِّ · إدتْد تٍِرُٖ، أٗ حئدتْرٔ ٗرٗىٜؾ تٍـيٗحد ؿَٜٔ
·  تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط

نظل تٍشثحؾ  تل
دؿٗ٘ تٍرزٜٗر تٍهرؿٜد  

:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد



 
ٍَِدؿٛ تٍـثُ ٍٗشثةر تٍخظُٗ نٛ أٚ عثٍد ٌثْذ ؿَٜٖث تٍدؿٗ٘ أّ ٜػـْٗت حثٍرزٜٗر نٛ أٚ دٍٜل ِّ 

·  أدٍد تٍيغٜد
:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد

 
ٗ٘، ٜٗضج أّ ٜـّٜ نٜٔ تٍدٍٜل تٍِػـّٗ نٜٔ حثٍرزٜٗر ٜيدُ تٍػـّ إٍٙ تٍِعٌِد تٍِْؼٗرخ أِثِٖث تٍدؽ

·  ٗتٍِشرْد ؿَٙ ٕذت تٍرزٜٗر
:  تٍِثدخ تٍشثحـد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد

 
إذت رأذ تٍِعٌِد تٍِْؼٗرخ أِثِٖث تٍدؿٗ٘ ٗضًٖث ٍَشٜر نٛ رعيو تٍرزٜٗر نـَٜٖث إعثٍد ٕذٓ تألٗرتو 

ظل نٛ دؿٗ٘ تٍرزٜٗر ِّ تٍضٖد تٍِخرظد إٍٙ تٍضٖد تٍِخرظد، ٗؿَٜٖث أّ رٗىم تٍدؿٗ٘ إٍٙ أّ ٜم
·  إذت ٌثّ تٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ تٍِْؼٗرخ أِثِٖث ٜرٗىم ؿَٙ تٍٗرىد تٍِػـّٗ نٜٖث

:  تٍِثدخ تٍسثِْد ٗتٍشحـّٗ حـد تٍِثةد
 

·  نٛ عثٍد تٍعٌُ حثْرهثء تٍرزٜٗر ريغٛ تٍِعٌِد حرـزٜر ِدؿٛ تٍرزٜٗر ِرٙ رأذ ِيرغٙ ٍذًٍ
:  د تٍِثةدتٍِثدخ تٍرثشـد ٗتٍشحـّٗ حؾ

 
رأِر تٍِعٌِد تٍرٛ عٌِذ حثٍرزٜٗر حئٍلثةٖث،  -ٌَٖث أٗ حـغٖث  -نٛ عثٍد تٍعٌُ حرزٜٗر ٗرىد رشِٜد

·  أٗ رظعٜعٖث حعشج تألعٗتل، ٜٗعرر حذًٍ ِعغر ٜؤضر ؿَٙ تٍٗىد حِيرغثٓ
تٍهظل تٍسثِّ  

تٍعٌُ  
:  تٍِثدخ تٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

 
ِيدِد إٍٜٖث نٛ أسْثء ْؼر تٍيغٜد، ٗال ٜضٗز ٍَيثغٛ أّ رـرِد تٍِعٌِد نٛ عٌِٖث ؿَٙ تألدٍد تل

·  ٜيغٛ حـَِٔ ٗال حِث ٜخثٍم ؿَِٔ
:  تٍِثدخ تٍعثدٜد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

 
ٌل عٌُ ٜظدر نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد ٜضج أّ ٜهظل نٛ ػَحثذ تٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط، أٗ 

ٜشرَزُ إضرتء رعيٜو خثط ْٜحْٛ ؿَٜٔ تٍِرُٖ، إال إذت رأذ تٍِعٌِد أّ تٍهظل نٛ ٕذٓ تٍػَحثذ 
إرضثءتٍهظل نٛ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد، نـْدةذ ررضٙء تٍِعٌِد تٍهظل نٛ رًَ تٍػَحثذ إٍٙ عّٜ تشرٌِثل 

·  إضرتءترٖث
:  تٍِثدخ تٍسثْٜد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد



 
ُْٜرَٙ تٍعٌُ نٛ ضَشد ؿَْٜد ٍٗٗ ٌثْذ تٍدؿٗ٘ ْؼرذ نٛ ضَشثذ شرٜد، ٗذًٍ حعغٗر أػرتم 

ٜٗضج أّ ٌّٜٗ تٍيغثخ تٍذّٜ تضررٌٗت نٛ تٍعٌُ ىد ّٗىـٗت ؿَٜٔ، ٗال حد ِّ عغٗرُٕ ضِٜـًث · دؿٗ٘تل
ٜٗضج أّ ٌّٜٗ تٍعٌُ ِضرِاًل ؿَٙ تشُ تٍِعٌِد · ٗىذ رالٗرٔ ِثٍُ ٜعدز ألعدُٕ ِثْؾ ِّ تٍعغٗر

 تٍرٛ أظدررٔ، ٗرثرٜخ إظدترٓ، ٗأشِثء تٍيغثخ، ٗأشِثء تٍخظُٗ، ٗتٍضرِٜد ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘،
َِٗخط ٍِث ىدِٔ تٍخظُٗ ِّ ػَحثذ، أٗ دنثؽ، ِٗث ُتشُرِْد ؿَٜٔ ِّ تألدٍد ٗتٍعضص، ِٗرتعل 

·  تٍدؿٗ٘، سُ أشحثج تٍعٌُ ْٗظٔ ِٗشرْدٓ تٍضرؿٛ، ٕٗل ظدر حثإلضِثؽ، أٗ حثألكَحٜد
:  تٍِثدخ تٍسثٍسد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

 
٘ خالل ؿضرخ أٜثُ ِّ رثرٜخ ٌل عٌُ ٜضج أّ ٜشضل نٛ شضل تألعٌثُ، سُ ٜعهؼ نٛ َِم تٍدؿٗ

ظدٗرٓ، ُٗرـػٙ ظٗرخ رشِٜد ِْٔ ٌٍل ِّ تٍِرُٖ ٗتٍِدؿٛ تٍـثُ، ٗتٍِدؿٛ حثٍعو تٍخثط إّ ٗضد، 
·  ٜٗحَق ذًٍ رشًِٜث ٍِّ رر٘ تٍِعٌِد إحالكٔ حـد تٌرشثحٔ ظهد تٍيػـٜد

:  تٍِثدخ تٍرتحـد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد
 

غٗؽ أّ رهظل نٛ ػَحثذ تٍخظُٗ تٍِرـَيد حثألضٜثء ٜضج ؿَٙ تٍِعٌِد تٍرٛ رظدر عًٌِث نٛ تٍِٗ
ٜٗضٗز · ٍٖٗث أّ رعٜل تٍْزتؽ حضأْٖث إٍٙ ِعٌِد ِخرظد إذت ٗضدذ غرٗرخ ٍذًٍ· تٍِغحٗػد

·  ٍَِعٌِد أّ رظدر عًٌِث حثٍرظرم نٛ تٍِغحٗػثذ نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘
:  تٍِثدخ تٍخثِشد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد

 
ؿَٙ تٍْعٗ تٍِحّٜ نٛ تٍِثدخ تٍرتحـد  -حثٍرظرم نٛ تألضٜثء تٍِغحٗػد  ال ٜضٗز رْهٜذ تٍعٌُ تٍظثدر

إذت ٌثّ تٍعٌُ تٍظثدر نٛ تٍدؿٗ٘ كٜر ْٖثةٛ، ِث ٍُ رٌّ تألضٜثء تٍِغحٗػد  -ٗتٍسِثّْٜ حـد تٍِثةد 
·  ِِث ٜشرؽ إٍٜٔ تٍرَم، أٗ ٜشرَزُ عهؼٔ ْهيثذ ٌحٜرخ

٘ ضخط ِـّٜ أّ رشَِٔ إٜثٕث نٗرًت ِؾ أخذ ٜٗضٗز ٍَِعٌِد إذت عٌِذ حرشَُٜ تألضٜثءتٍِغحٗػد إل
حأّ ٜـٜد تألضٜثء تٍرٛ رشَِٖث إذت ٍُ ُٜؤِّد تٍعٌُ تٍذٚ رشَُ  -حٌهثٍد أٗ حلٜر ٌهثٍد  -رـٖد ؿَٜٔ ؿْٔ 
·  تألضٜثء حِٗضحٔ

:  تٍِثدخ تٍشثدشد ٗتٍسِثّْٗ حـد تٍِثةد
 

ٚ ٜدٓ ٗإحيثءٓ رعذ رظرنٖث إذت ٌثْذ تٍضرِٜد ِرـَيد حعٜثزخ ؿيثر ٗرأذ تٍِعٌِد ْزؿٔ ِِّ ٕٗ م
·  نٛ أسْثء ْؼر تٍدؿٗ٘ نَٖث ذًٍ

ٗإذت عٌُ حئدتْد ضخط نٛ ضرِٜد ِظعٗحد حثشرـِثل تٍيٗخ، ٗؼٖر ٍَِعٌِد أّ ضخظًث ضرد ِّ 
ؿيثر حشحج ٕذٓ تٍيٗخ ضثز ٍَِعٌِد أّ رأِر حئؿثدخ تٍـيثر إٍٙ عٜثزخ ِّ ُتكرظج ِْٔ دّٗ تإلخالل 

·  حعو كٜرٓ ؿَٙ ٕذت تٍـيثر



:  تدخ تٍشثحـد ٗتسِثّْٗ حـد تٍِثةدتٍُ
 

ِرٙ ظدر عٌُ نٛ ِٗغٗؽ تٍدؿٗ٘ تٍضزتةٜد حثإلدتْد، أٗ ؿدُ تإلدتْد حثٍْشحد إٍٙ ِرُٖ ِـّٜ نئْٔ ال 
ٜضٗز حـد ذًٍ أّ ررنؾ دؿٗ٘ ضزتةٜد أخر٘ غد ٕذت تٍِرُٖ ؿّ تألنـثل ٗتٍٗىثةؾ ْهشٖث تٍرٛ ظدر 

·  حضأْٖث تٍعٌُ
نٜرشًِ حثٍعٌُ تٍشثحو نٛ أٚ عثٍد ٌثْذ ؿَٜٖث تٍدؿٗ٘ تألخٜرخ، ٗإذت رنـذ دؿٗ٘ ضزتةٜد أخر٘ 

 ٍٗٗ أِثُ ِعٌِد تٍرِٜٜز

 
 


