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( 11  -1)ؿصق ّؤدنحى جهسلحكس 
  1جهيحسذ 

صجء جالؼٌحف ؤّ يلحّالز جألكيحل ؤّ جهزسيحز ؤّ جألكيحل جهفٌٖر كً ؿصٖق جهيٌحكؼر، ٖنًّ جهسلحكس كوٓ جهع
 :ّٖجّض جظسصٌحء يً شهم جهسلحكس دإدس جهؿــصٖلًٖ جهسحهًٖٖ

 .جهييحصظر -ؤ

 .جالسفحق جهيدحغص -خ

 .ّٖسى جهسلحكس ّفلح هولّجكس ّجهغصّؿ ّجإلجصجءجز جهّجصسذ فٕ ُشج جهلحًٌّ ّالثدسَ جهسٌفٖشٖر

 
  2جهيحسذ 

ّسزؾق جهيٌحكؼر جهلحير ّجهيدوٖر هيدحسة . جهيٌحكؼر ايح ؤً سنًّ كحير ؤّ يدسّسذ ؤّ يدوٖر
 .جهلالٌٖر فٕ جإلجصجءجز ّجهيظحّجذ ّدصٖر جهيٌحفظر

 
  3جهيحسذ 

جهيٌحكؼر جهلحير ُٕ يجيّف جإلجصجءجز جهيلوً كٌِح، ّفلح هألّؾحف جهيدٌٖر فٕ ُشج جهلحًٌّ دلؼس جهّؼّل اهٓ 
ٌحكػ جهشٔ ٖسلسى دإفؾل كؿحء، ّسنًّ جهيٌحكؼر جهلحير ايح سجزوٖر ٖلوً كٌِح فٕ جهسجزل، ؤّ زحصجٖر ٖلوً جهى

 .كٌِح فٕ جهسجزل ّجهزحصض 

 



  4جهيحسذ 

ٖنًّ جهسلحكس دؿصٖق جهيٌحكؼر جهيدسّسذ فٕ جهدحالز جهسٕ سسؿوخ ؿدٖلسِح كؼص جالغسصجم فِٖح كوٓ يّصسًٖ ؤّ 
ًٌٖٖ يلًٌٖٖ دشّجسِى يً جهيلٖسًٖ فٕ جهلّجثى جهسٕ سلسُح جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر يلحّهًٖ ؤّ جظسغحصًٖ ؤّ ف

. هِشج جهغصؽ ّسلسيسُح هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر، دغصؿ ؤً ٖسّفص فِٖى جهنفحٖر جهفٌٖر ّجهيحهٖر ّدظً جهظيلر

. كسجس جهلّجثى جهيغحص اهِٖحّسدسس جهالثدر جهسٌفٖشٖر هِشج جهلحًٌّ كّجكس ّؾّجدؿ جهسإُٖل جهشٔ ٖسى كوٓ ؤظحظَ ا
ّسسّهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر سّجَٖ جهسكّذ هالغسصجم فٕ جهيٌحكؼر جهيدسّسذ، ّٖنًّ سّجَٖ جهسكّذ 

. دحهّظٖور جهسٕ سصجُح جهوجٌر يٌحظدر، كوٓ ؤً سسؾيً جهدٖحٌحز جهّججخ سؾيٌِٖح جإلكالً كً جهيٌحكؼر جهلحير

هيدسّسذ ، ظـّجء نــحٌز سجزوٖر جى زحصجٖر جيٖق جألدنحى ّفٖيح كـسج شهم سظصٔ كوٓ جهيٌحكؼــر ج
. هويٌحكؼر جهلحير

 
  5جهيحسذ 

ٖنًّ جهسلحكس دؿصٖق جهيٌحكؼر جهيدوٖر دحهٌظدر هغصجء جألؼٌحف ؤّ يلحّالز جألكيحل ؤّ جهزسيحز جهسٕ ال سضٖس 
يوًّٖ صٖحل، ّٖلؼص جالغسصجم فِٖح كوٓ جهيّصسًٖ ّجهيلحّهًٖ ّيلسيٕ جهزسيحز ( 1.000.000)كٖيسِح كوٓ 

جهيدوًٖٖ جهيلٖسًٖ فٕ جهظجل جهسجحصٔ، ّفٖيح كسج شهم سظصٔ كوٓ جهيٌحكؼر جهيدوٖر جيٖق جالدنحى جهيٌـير 
 .هويٌحكؼر جهلحير

 
  6جهيحسذ 

الظسلجحل جهسٕ ال سدسيل اجصجء جهيٌحكؼر، ّشهم هالزسٖحص ٖنًّ جهسلحكس دؿصٖق جهييحصظر، فٕ دحالز جهؾصّصذ ّج
يً دًٖ صالصر كوٓ جالكل يً جهيّصسًٖ ؤّ جهيلحّهًٖ ؤّ يلسيٕ جهزسيحز جهيلٖسًٖ فٕ جهظجل جهسجحصٔ، ييً 

 .سسّفص هسِٖى جألؼٌحف جهيؿوّخ غصجئُح، ؤّ اينحٌٖر سٌفٖش جألكيحل ؤّ ؤسجء جهزسيحز جهيؿوّخ جهلٖحى دِح

 
  7جهيحسذ 

ٖنًّ جهسلحكس دؿصٖق جالسفحق جهيدحغص يق يّصس ؤّ يلحّل ؤّ يلسى زسير يلًٖ ، هغصجء ؤؼٌحف ؤّ سٌفٖش ؤكيحل 
 .جّ ؤسجء زسيحز يدسسذ ، ٌـصج هؿدٖلر ّزؼّؼٖر ُشٍ جالؼٌحف ؤّ جألكيحل ؤّ جهزسيحز

 
  8جهيحسذ 



 .ييحصظر ؤّ جسفحق يدحغصالٖجّض دلس جإلكالً كً جهيٌحكؼر ّجهسلسى دحهلؿحءجز سدّٖل جهيٌحكؼر اهٓ 

 
  9جهيحسذ 

 .ٖنًّ جهسلحكس فٕ دسّس جالدسٖحجحز جهفلوٖر جهؾصّصٖر هألٌغؿر جهيلصصذ

ّٖجّض ادصجى كلّس جهسّصٖسجز ّجهزسيحز جهسّصٖر هيسذ سجحّض جهظٌر جهيحهٖر دغصؿ ؤال ٖسصسخ كوِٖح ضٖحسذ 
 .ٌر جهيحهٖر جهسٕ ٖسى فِٖح جهسلحكسجالهسضيحز فٕ ادسْ جهظٌّجز جهيحهٖر جهسحهٖر كيح ُّ يلصص فٕ جهط

 
  10جهيحسذ 

زالف دٌِٖيح ٌحغت كً جهللس، جالسفحق كوٓ سظّٖسَ كً ؿصٖق جهسدنٖى دلس  ٖجّض هؿصفٕ جهللس فٕ دحهر دسّش
 .يّجفلر ّضٖص جهيحهٖر ، يق جهسضجى نل ؿصف دحالظسيصجص فٕ سٌفٖش جهسضجيحسَ جهٌحغثر كً جهللس 

 
  11جهيحسذ 

كس جهسٌحضل كً جهللس ؤّ كً جهيدحهغ جهيظسدلر هَ نوِح ؤّ دلؾِح اهٓ جهغٖص، اال دلس يّجفلر جهجِر ال ٖجّض هويسلح
 .جهدنّيٖر جهيلٌٖر

ّفٕ دحهر جهسٌحضل كً جهللس ٖدلٓ جهيسلحكس يظئّال دؿصٖق جهسؾحيً يق جهيسٌحضل اهَٖ كً سٌفٖش جهللس ، نيح ال 
 .نًّ هوجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر كدوَ يً دلّقٖزل كدّل سٌحضهَ كً جهيدحهغ جهيظسدلر هَ ديح ٔ
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( 18  -12)هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر 
  12جهيحسذ 

سسدق ّضٖص جهيحهٖر، ّسنًّ هِح غزؼٖر جكسدحصٖر، ّيّجضٌر يودلر " هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر"سٌغإ هجٌر سظيٓ 
 .دحهيّجضٌر جهلحير هوسّهر

ّسغنل جهوجٌر يً صثٖط ٖنًّ يسفصغح ألكيحهِح، ّيً ٌحثخ صثٖط، ّكسس يً جألكؾحء ال ٖلل كً زيظر ّال 
ٖضٖس كوٓ ظدلر، ٖنًّ يً دٌِٖى ييصل جإلسجصذ جهفسّْ ّجهللّس دّضجصذ جهلسل ّييصل إلسجصذ غئًّ جهيحهٖر جهلحير 



ثٖط ٌّحثخ صثٖط ّؤكؾحء جهوجٌر ّسدسٖس دّضجصذ جهيحهٖر ، ٖزسحصُيح جهّضٖصجً جهيزسؼحً ، ّٖؼسص دسلًٖٖ ص
 .ينحفأسِى كصجص يً جأليٖص، دٌحء كوٓ جكسصجح ّضٖص جهيحهٖر

 .ّسنًّ يسذ جهلؾّٖر فٕ جهوجٌر صالش ظٌّجز كحدور هوسجسٖس هيسذ ؤّ يسس ؤزصْ ييحصور

 .ّٖجخ ؤً ٖدؾص ججسيحكحز جهوجٌر ييصل كً جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر، ّييصل كً سّٖجً جهيدحظدر 

 
  13جهيحسذ 

ؤيًٖ ظص ٖلحٌَّ كسس يً جهيّـفًٖ ، ٖؼسص دسلٌِٖٖى ّسدسٖس جزسؼحؼحسِى ٖنًّ هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر 
 .ّينحفأسِى ، كصجص يً جهّضٖص جهيحهٖر

 
  14جهيحسذ 

ٖنًّ هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر جِحض سٌفٖشٔ، ٖسإهف يً جهّدسجز جإلسجصٖر جهالضير هيدحغصذ جهوجٌر 
ج، ّٖؼسص دسدسٖس ُشٍ جهّدسجز ّسلًٖٖ جزسؼحؼحسِح كصجص يً يجوط جهّضصجء، دٌحء كوٓ جكسصجح جزسؼحؼحسَ

 .ّسظصٔ ؤدنحى كحًٌّ جهزسير جهيسٌٖر كوٓ يّـفٕ جهوجٌر . ّضٖص جهيحهٖر 

 
  15جهيحسذ 

 سزسػ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ديدحغصذ اجصجءجز ؿصح جهيٌحكؼحز جهسٕ سضٖس كٖيسِح جهسلسٖصٖر كوٓ 

 .دٌحء كوٓ ؿوخ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، ّشهم ّفلًح ألدنحى ُشج جهلحًٌّ يوًّٖ صٖحل ، ( 1.000.000)

 
  16جهيحسذ 

سلّى هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر دسولٕ جهلؿحءجز ّفؽ جهيـحصٖف جهيسؾيٌر هِح ّسصجظسِح ّادسجء جهسّؼٖر دغإً 
 .اصظحء جهيٌحكؼر كوٓ ؤفؾل كؿحء

 
  17جهيحسذ 



جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ججسيحكِح فٕ يلصُح ، ّٖغسصؿ هؼدر جٌللحسُح دؾّص ؤغودٖر ؤكؾحثِح ، كوٓ سللس هجٌر 
 .ؤً ٖنًّ يً دٌِٖى جهصثٖط ؤّ ٌحثدَ ، ّسؼسص سّؼٖحسِح دإغودٖر صوصٕ جألكؾحء جهدحؾصًٖ 

ًّّ فَٖ يٌحكغحسِح ّسّؼٖحسِح ، ّّٖكق كوَٖ جهصة ٖط ّٖدصص هنل ججسيحف يً ججسيحكحز جهوجٌر يدؾص ٖس
 .ّجالكؾحء جهدحؾصًّ ّؤيًٖ جهظص 

ّال ٖجّض هلؾّ جهوجٌر دؾّص جالجسيحكحز ّجالغسصجم فٕ جهيٌحكغحز ؤّ دسجء جٗصجء فٕ ؤٔ يٌحكؼر سنًّ هَ 
 .يؼودر فِٖح

 
  18جهيحسذ 

سظصٔ كوِٖح ؤدنحى ُشج جهلحًٌّ ٖجّض دلصجص يً يجوط جهّضصجء سغنٖل هجحً هويٌحكؼحز فٕ دلؽ جهجِحز جهسٕ 
 .سسّهٓ جزسؼحؼحز هجٌسٕ جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ّجهيدوٖر ، دحهٌظدر هويٌحكؼحز جهيسلولر دسوم جهجِحز
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( 23  -19)سؼٌٖف جهيلحّهًٖ 
  19جهيحسذ 

ٖف ّاكحسذ سؼٌٖف ّسزسػ دسؼًسسدق هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ، " هجٌر سؼٌٖف جهيلحّهًٖ"سٌغإ هجٌر سظيٓ 
جهيلحّهًٖ فٕ فثحز ّسزؼؼحز يزسوفر دظخ يلسصسِى جهيحهٖر ّجهفٌٖر ّزدصسِى ّنفحءسِى ّظحدلر ؤكيحهِى ، 

 .ّفلح هوؾّجدؿ ّجهلّجكس ّجإلجصجءجز جهسٕ سدسسُح جهالثدر جهسٌفٖشٖر هِشج جهلحًٌّ

 
  20جهيحسذ 

ز جهيصنضٖر ، ّكؾّٖر ييصل كً نل سغنل هجٌر سؼٌٖف جهيلحّهًٖ دصثحظر ؤدس جكؾحء هجٌر جهيٌحكؼح
 : جهجِـــحز جٗسٖر

 .ــ جهسّٖجً جأليٖص1ٔ

 .ــ ّضجصذ جهسفحف2

 .ـ ّضجصذ جهؿحكر ّجهؼٌحكر3



 .ــ ّضجصذ جالكسؼحس ّجهسجحصذ4

 .ــ ّضجصذ جهيحهٖر5

 .ــ ُٖثر جالغغحل جهلحير6

 .ــ غصفر سجحصذ ّؼٌحكر كؿص7

 .ّٖنًّ هوجٌر ٌحثخ هوصثٖط يً دًٖ جكؾحثِح

ّسزسحص نل جِر ييصوِح فٕ جهوجٌر ، ّٖؼسص دسظيٖر صثٖط ٌّحثخ صثٖط ّؤكؾحء جهوجٌر ، كصجص يً ّضٖص  
 .جهيحهٖر

ّٖنًّ هوجٌر جيًٖ ظص ٖلحٌَّ كسس يً جهيّـفًٖ ، ٖؼسص دسلٌِٖٖى ّسدسٖس جزسؼحؼحسِى ّينحفأسِى كصجص يً 
 .ّضٖص جهيحهٖر

 .جء ّجهفًٌٖٖ فٕ يجحل جزسؼحؼِحّهوجٌر ؤً سظسلًٖ ديً سصْ جالظسلحٌر دِى يً جهزدص

 
  21جهيحسذ 

سللس جهوجٌر ججسيحكحسِح ديلص هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ، ّٖغسصؿ هؼدر جالجسيحف دؾّص ؤغودٖر ؤكؾحثِح ، 
 .كوٓ جً ٖنًّ يً دٌِٖى جهصثٖط جّ ٌحثدَ

 
  22جهيحسذ 

صالصًٖ ّٖيح يً سحصٖر سلسٖيِح ، ّسؼسص سسّهٓ جهوجٌر جهدز فٕ ؿودحز سؼٌٖف جهيلحّهًٖ جهسٕ سلسى اهِٖح زالل 
جهوجٌر سّؼٖسِح دإغودٖر ؤؼّجز جالكؾحء جهدحؾصًٖ ، ّكٌس سظحّْ جالؼّجز ٖصجخ جهجحٌخ جهشٔ يٌَ جهصثٖط 

 .، ّسصفق جهوجٌر سّؼٖحسِح اهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر الكسيحسُح 

ّهَ ؤً ٖسـوى يً ُشج جهلصجص ّكوٓ جهوجٌر ازؿحص جهيلحّل دلصجص سؼٌٖفَ زالل ظدلر ؤٖحى يً سحصٖر جهدز فَٖ ، 
زالل ظدلر ؤٖحى يً سحصٖر جإلزؿحص اهٓ ّضٖص جهيحهٖر ، ّكوٓ جهّضٖص جهدز فٕ جهسـوى زالل زيظر كغص ّٖيح يً 

 .ثٖحّٖنًّ كصجصٍ فٕ ُشج جهغحً ٌِحسحصٖر سلسٖى جهسـوى اهَٖ ،  

 
  23جهيحسذ 



 .هويلحّل ؤً ٖؿوخ اكحسذ جهٌـص فٕ كصجص سؼٌٖفَ دلس يصّص ظٌر كوٓ جالكل كوٓ ؼسّص جهلصجص 

 .ّٖجّض سنصجص جهؿوخ ظٌّٖح ، ّسظصٔ كوٓ ؿوخ اكحسذ جهٌـص ؤدنحى جهيحسذ جهظحدلر

 

جهدحخ جهصحٌٕ   -2
( 59  -24)جهيٌحكؼحز جهلحير 

جهفؼل جالّل   -2.1
( 35  -24)ٖى جهلؿحءجز اجصجءجز جهؿصح ّسلس

  24جهيحسذ 

سلس جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ؿودحز جهغصجء ؤّ يلحّالز جالكيحل جّ جهزسيحز جهيؿوّخ غصجئُح ؤّ سٌفٖشُح كدل  
 .جهدحجر اهِٖح دّكز نحف 

ٖفحء ّجظزّٖجخ جً سصجكٓ فٕ شهم سدسٖس جهلٖير جهسلسٖصٖر هويٌحكؼر ، ّسّفص جالكسيحسجز جهيحهٖر جهنحفٖر هِح ، 
جيٖق جهلٌحؼص جهؾصّصٖر هؿصدِح ّسٌفٖشُح نحهسلوٖيحز جهالضير اهٓ جهيّصسًٖ ّجهيلحّهًٖ ّجهصظّيحز جهسفؼٖوٖر 

ّجسجّل جهنيٖحز جهيفؼور ّجهسكٖلر جهسٕ سدًٖ يفصسجز جهدٌّس ، ّجإلجصجءجز جهّججخ جسدحكِح فٕ سٌفٖش جهنحيور ، 
الل دحدنحيَ جّ جهسحزٖص فٕ سٌفٖش جهللس،ّجهجضجءجز جهسٕ ٖسى ّجهجضجءجز جهسٕ ٖسى سّكٖلِح فٕ دحهر جإلذجهللس ، 

 .دحإلؾحفَ اهٓ ٌيّشض جهيٌحكؼر ّجهغصّؿ جهلحير هوللس سّكٖلِح فٕ دحهر جالزالل دإدنحيَ ؤّ جهسحزٖص فٕ سٌفٖشٍ ، 

ّكوٓ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ؤً سصظل ؿودحز جهغصجء ّيلحّالز جألكيحل ّجهزسيحز اهٓ نل يً سّٖجً 
 . يدحظدر ّاسجصذ جهفسّْ ّجهللّس دّضجصذ جهلسل ، هسصجظسِح كدل ادحهسِح اهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر جل

 
  25جهيحسذ 

سلوً هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر كً جهيٌحكؼر جهلحير ، دحهٌغص فٕ ؼدٖفسًٖ ّٖيٖسًٖ يدوٖسًٖ يصسًٖ كوٓ جالكل 
ْ ؤصدلر كغص ّٖيح ، ّنشهم فٕ هّدر جإلكالٌحز ديلص نل ، ٖفؼل دٌِٖيح يسذ ال سلل كً ظدلر ؤٖحى ّال سضٖس كل

 .يً هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ّجهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، ّٖسى جالكالً فٕ جهزحصض دّجظؿر ظفحصجز جهسّهر 

 
  26جهيحسذ 

 :ٖجخ جً ٖسؾيً جإلكالً كً جهيٌحكؼر جهلحير يحٖوٕ 



 .صكى جهيٌحكؼر ّيّؾّكِح -1

 .جألكيحل جّ جهزسيحز جهيؿوّخ غصجئُح ؤّ سٌفٖشُحدٖحً دحألؼٌحف ؤّ  -2

 .جهجِر جهسٕ سؿوخ يٌِح ّصحثق جهيٌحكؼر -3

 .صيً ٌظزر ّصحثق جهيٌحكؼر -4

 .دٖحً جهفثر ّجهسزؼػ -5

 .ٌـحى سلسٖى جهلؿحءجز -6

 .جهجِر جهسٕ سلسى اهِٖح جهلؿحءجز ّآزص يّكس هسلسٖيِح -7

 .جهسحصٖر جهيدسس هفؽ جهيـحصٖف -8

 .جهسحيًٖ جهيئكز ّيسذ ظصٖحٌَيلسجص  -9

 .يسذ ظصٖحً جهلؿحء ، ّسنًّ سظلًٖ ّٖيح كوٓ جالكل يً سحصٖر فؽ جهيـحصٖف -10

 .يلسجص جهسإيًٖ جهٌِحثٕ جهّججخ سلسٖيَ ييً سصظّ كوَٖ جهيٌحكؼر ، ّفسصذ ظصٖحٌَ -11

فٕ جكؼحز جهيزسؼر ، دلس يّجفلر هجٌر جهيًجهٌػ كوٓ دق جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ؤصٌحء يسذ جهللس ،  -12
يً كٖير جهللس دشجز %( 20)ضٖحسذ جّ زفؽ يلحسٖص جالؼٌحف جّ جالكيحل جّ جهزسيحز دٌظدر ال سضٖس كوٓ 

 .كوٓ ؤً سنًّ جهضٖحسذ يً جٌط جالؼٌحف ؤّ جالكيحل ؤّ جهزسيحز جهيسلحكس كوِٖح جهغصّؿ ّجالظلحص ، 

 
  27جهيحسذ 

ّؿِح ، ّكّجثى جهيّجس جّ جالكيحل ؤّ جهزسيحز جهيؿوّدر ٖجخ جً سنًّ ّصحثق جهيٌحكؼر جهسٕ سسؾيً غص
هٖسى سظوٖيِح هيً ٖؿودِح فّص ظسجس يلسذ كدل ٌغص جإلكالً كً جهيٌحكؼر ، ّجهيّجؼفحز جهفٌٖر ّجهصظّيحز ، 

 .جهيلحدل جهٌلسٔ جهيلصص اهٓ جهجِر جهيدسسذ دحإلكالً 

 
  28جهيحسذ 

 . ٖغسصؿ ؤً ٖنًّ جهيٌحكػ يلًٖسج دحهظجل جهسجحصٔ



 .ّال ٖجّض ؤً ٖنًّ جهيٌحكػ كؾًّج دوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، ّال يّـفح فٕ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر 

ّٖظصٔ جهدـص جهيٌؼّػ كوَٖ فٕ جهفلصذ جهظحدلر كوٓ جهغصٖم جّ جهّنٖل جّ جهيّـف ؤّ كؾّ يجوط جإلسجصذ  
 .ذ فٕ جهيئظظر ؤّ جهغصنر جهيٌحكؼر جّ جٔ غزػ آزص هَ يؼودر فٕ جهيٌحكػ

 
  29جهيحسذ 

يّكلر يً ؤؼدحدِح كوٓ ٌيّشض جهلؿحء جهيزسّى دزحسى جهجِر سلسى جهلؿحءجز فٕ جهّكز جهيدسس دحإلكالً ،  
ّيّؾّكر سجزل يـحصٖف يغولر ّيزسّير ّينسّخ كوِٖح جظى جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، ّكوٓ جهجسجّل جهيصفلر دَ ، 
 .جهيٌحكؼر ّصكيِح ّآزص سحصٖر هسلسٖى جهلؿحءجز 

دلس سّكٖق سّهٓ يلسى جهلؿحء جّ يٌسّدَ ّؾق جهيـحصٖف فٕ ؼٌسّق جهيٌحكؼحز جهيلس هِشج جهغصؽ ، ّٔ 
جهيّـف جهيزسػ كوٓ نل يـصّف ّسظجٖل سحصٖر جهسظوٖى ّّكسَ ، ّٖجّض هيلسيٕ جهلؿحءجز يً جهزحصض 

دل جٌسِحء جهيّكس جهسّهر ، اصظحل كؿحءجسِى دحهدصٖس جهيظجل دغصؿ ّؼّهِح اهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ق
 .جهيدسس هسلسٖى جهلؿحءجز 

يّجؼفحز جهؼٌحسٖق جهسٕ سلس هّؾق جهلؿحءجز دِح ، ّجإلجصجءجز جهسٕ ّسدسٖس جهالثدر جهسٌفٖشٖر هِشج جهلحًٌّ ، 
 .سسدق فٕ غإً فسدِح ّاغالكِح

 
  30جهيحسذ 

كؿحء فٕ يـصّفًٖ يغولًٖ ددٖش ٖلسى جلٖجّض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ؿصح جهيٌحكؼر دٌـحى جهيـصّفًٖ ، 
ّال ٖجّض فؽ جهيـحصٖف ّٖسى فؽ جهيـحصٖف جهفٌٖر ّسصجظسِح ؤّاًل ، يٌفؼوًٖ ؤدسُيح فٌٕ ّجٗزص يحهٕ ، 

 .جهيحهٖر اال هولؿحءجز جهيلدّهر فًٌٖح 

 
  31جهيحسذ 

كوٓ ٌيّشض جهلؿحء ٖجخ كوٓ يلسيٕ جهلؿحءجز جالهسضجى دحهغصّؿ جهيدٌٖر فٕ ّصحثق جهيٌحكؼر ، ّنسحدر جهلؿحءجز 
ّال ّفلح هيح ّصس فٕ ُشٍ جهغصّؿ ، نيح ٖجخ كوِٖى كسى اجصجء ؤٔ سلسٖل فٕ ّصحثق جهيٌحكؼر ؤًٖح نحً ٌّكَ ، 

 . جألدنحىُّٖلس دحؿال نل كؿحء ٖزحهف ُشٍ سلدل جهلؿحءجز اشج هى سغسيل كوٓ ؤظلحص اجيحهٖر صحدسر ، 
سلسٖالز كوٓ ٌيّشض جهلؿحء دنسحخ يٌفؼل ٖصفق دحهلؿحء ّٖجّض هيلسى جهلؿحء ّؾق جغسصجؿحز زحؼر ؤّ اجصجء 
 .جهيلسى يٌَ ، كوٓ ؤً ٖغحص فٕ جهلؿحء اهٓ ُشج جهنسحخ

 



  32جهيحسذ 
ّٖجّض كدّل جهلؿحءجز سلسى ؤظلحص جهلؿحءجز دحهليور جهيدوٖر يحهى سٌػ ّصحثق جهيٌحكؼر كوٓ غٖص شهم ، 

جهيدوٖر ّفلح هألظلحص جهيلوٌر يً يؼصف كؿص جهيصنضٔ جهيظلصذ دليور ؤزصْ ، كوٓ ؤً سسى يلحسهسِح دحهليور 
 . ّكز فؽ جهيـحصٖف

ّال ٖوسفز اهٓ جألصكحى جألزصْ ؤّ ؤٔ ؤزؿحء سلق يً جهيٌحكػ ّٖلسس دحهظلص جإلجيحهٕ جهيدًٖ فٕ ٌيّشض جهلؿحء ، 
 . كؿحثَؤصٌحء دظحخ جهظلص جإلجيحهٕ هلؿحثَ ، ّال ٖظيخ هَ دبجصجء ؤٔ سلسٖل فٕ ُشج جهظلص دلس سلسٖى 

ّاشج سدًٖ دلس فدػ جهلؿحء ّجهسسكٖق جهدظحدٕ هيفصسجز جهظلص كسى سؿحدق جهظلص جإلجيحهٕ جهّجصس دٌيّشض 
 . جهلؿحء يق جهظلص جإلجيحهٕ جهؼدٖخ ، جكسس فٕ ُشٍ جهدحهر دحهظلص جإلجيحهٕ جألكل

دلس جهلؿحء اال اشج صؤز يً كٖير جهظلص جإلجيحهٕ جهّجصس دٌيّشض جهلؿحء جظز%( 5)فبشج سجحّض جهزؿإ جهدظحدٕ
هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر دبجيحف آصجء جألكؾحء جهدحؾصًٖ كدّهَ جألظدحخ سسلوق دحهيؼودر جهلحير ، ّاشج 

جزسوف جهظلص جإلجيحهٕ جهينسّخ دحهدصّف كً جهظلص جإلجيحهٕ جهينسّخ دحألصكحى جكسس دحهظلص جإلجيحهٕ جهينسّخ 
 .دحهدصّف

 
  33جهيحسذ 

ؿحء فٕ يٌحكؼحز غصجء جألؼٌحف كً سدسٖس ظلص ؼٌف يً جألؼٌحف جهّجصسذ دلحثير جألظلحص اشج ظنز يلسى جهق
 .جهيلسير يٌَ فٖلسدص شهم جيسٌحكح يٌَ كً جهسزّل فٕ جهيٌحكؼر دحهٌظدر هِشج جهؼٌف

ٌَ ّفٕ يلحّالز جألكيحل اشج ظنز يلسى جهلؿحء كً سدسٖس ظلص ألدس جهدٌّس جهّجصسذ فٕ ؤكيحل جهيلحّهر جهيلسير ى
، فووجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ايح جظسدلحس جهلؿحء ؤّ اً سؾق ؤكوٓ ظلص هِشج جهدٌس فٕ جهلؿحءجز جألزصْ 

 .جهيلدّهر فٌٖح 
 

  34جهيحسذ 
اشج ٌؼز غصّؿ جهيٌحكؼر كوٓ سلسٖى كٌٖحز هألؼٌحف جهيؿوّدر ، فٖجخ كوٓ يلسى جهلؿحء اً ٖلسى جهلٌٖحز اهٓ 

ّال ٖلدل جهلؿحء يحهى ٖنً يؼدّدًح دحهلٌٖحز ، . فٕ جهيّجكٖس جهيلصصذ هشهم جهجِر جهسٕ دسسسِح غصّؿ جهيٌحكؼر 
ّٖجّض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ؤً سلؿٕ يلسى جهلؿحء يِور هسلسٖى كٌٖحسَ ، ّٖجخ اً ُسصس جهلٌٖحز ألؼدحخ 

 .جهلؿحءجز جهيظسدلسذ ؤّ جهيفصّؾر
 

  35جهيحسذ 

يسذ جهظصٖحً جهيدسسذ دحإلكالً كً جهيٌحكؼر ، ّال ٖجّض سدلٓ جهلؿحءجز جهيلسير ظحصٖر جهيفلّل زالل  
 .هيلسيِٖح جهصجّف فِٖح زالل سوم جهيسذ
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( 38  -36)جهسإيًٖ 
  36جهيحسذ 

 .ّٖنًّ جهسإيًٖ يدوغح يحهٖح ٖجخ ؤً ّٖسف يق نل كؿحء جهسإيًٖ جهيئكز جهيدسس فٕ جإلكالً كً جهيٌحكؼر ، 
جهسإيًٖ دغٖم يؼصفٕ يلدّل جهسفق ، ؤّ دزؿحخ ؾيحً يؼصفٕ يلدّل يً يؼصف يدوٕ ، غٖص يلسصً ّٖئسٔ 

دإٔ كٖس ؤّ غصؿ ّؼحهخ هألسجء دإنيور ّؤال سلل يسذ ظصٖحٌَ كً صالصًٖ ّٖيًح دلس جٌسِحء جهيسذ جهيدسسذ هظصٖحً 
 .ّٖظسدلس جهلؿحء غٖص جهيؼدّخ دحهسإيًٖ جهيئكز نحياًل .  جهلؿحء 

 
  37 جهيحسذ

ٖجخ صس جهسإيٌٖحز جهيئكسر ألؼدحخ جهلؿحءجز غٖص جهيلدّهر ، سًّ سّكف كوٓ ؿوخ يٌِى ، فّص جٌسِحء جهيسذ 
 .جهيدسسذ هظصٖحً جهلؿحء ، ؤّ كدل شهم اشج سى سدؼٖل جهسإيًٖ جهٌِحثٕ يً ؼحدخ جهلؿحء جهيلدّل 

 
  38جهيحسذ 

يً كٖير جهللس ، ٖسى اٖسجكَ %( 10)ديدوغ ال ٖلل كً  سدسس غصّؿ جهيٌحكؼر جهيلوً كٌِح كٖير جهسحيًٖ جهٌِحثٕ ،
ديّجخ زؿحخ ؾيحً يؼصفٕ يلدّل يً يؼصف يدوٕ ، غٖص يلسصً دإٔ كٖس ؤّ غصؿ ّؼحهخ هألسجء دإنيوَ 

 . ّغٖص كحدل هوصجّف فَٖ
ؿدلح ّٖجخ جالدسفحـ دحهسإيًٖ جهٌِحثٕ دإنيوَ اهٓ ؤً ٖسى سٌفٖش جهللس دؼفر ٌِحثٖر ديح فٕ شهم يسذ جهؾيحً 

هغصّؿ جهيٌحكؼر ، ّدلس شهم ٖصس جهسحيًٖ هؼحددَ دغٖص سّكف كوٓ ؿوخ يٌَ زالل يسذ ال سجحّض ظدلر ؤٖحى يً 
  .اسيحى سٌفٖش جهللس دؼفر ٌِحثٖر
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( 43  -39)فؽ جهيـحصٖف ّجهسلّٖى جهفٌٕ 
  39جهيحسذ 

فٕ جهيّكس جهيدسس ، ّٖسى سسٌِّٖح فٕ جسّل ٖلس سفؽ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر كؿحءجز نل يٌحكؼر دحهسسحدق 
هشهم ، ّٖصدز فَٖ كسسُح ّّٖؾق كوِٖح ؤصكحى يظوظور ، ّنل كؿحء ٖفؽ يـصّفَ ُّٖؾق كوَٖ صكى يظوظل 

كوٓ ُٖثر نظص جكسٖحسٔ ، دظؿَ صكى جهلؿحء ّيلحيَ كسس جهلؿحءجز جهيلسير ، ّٖجخ كوٓ جهوجٌر ؤً ُسٌِٕ جيٖق 
هيـحصٖف فٕ جوظر ّجدسذ ، ّفٕ دحهر سلسٖى جهيٌحكؼر دٌـحى جهيـصّفًٖ سفؽ جألكيحل جهيسلولر دفؽ ج

  .جهيـحصٖف جهفٌٖر ؤّاًل، ّال سفؽ جهيـحصٖف جهيحهٖر اال دلس جظسالى جهسلصٖص جهفٌٕ يً جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر
 

  40جهيحسذ 
فٕ جهيّجكٖس جهيلصصذ ،  ٖجّض هيلسيٕ جهلؿحءجز ؤّ يٌسّدِٖى ، دؾّص فؽ جهيـحصٖف ، ّٖجصٔ فؽ جهيـحصٖف

ّهوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ؤً سغنل يً دًٖ ؤكؾحثِح هجٌر ؤّ ؤنصص هفؽ جهيـحصٖف ، ددٖش سغنل نل هجٌر 
 . يً صالصر ؤكؾحء كوٓ جألكل ٖنًّ يً دٌِٖى جهصثٖط ؤّ ٌحثدَ 



 
  41جهيحسذ 

ُح سصجظسِح ّسلسٖى جهسّؼٖحز دغإٌِح ُسدحل جهلؿحءجز جهيلدّهر اهٓ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، هٖسّهٓ جهفًٌّٖ خ
اهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر زالل جهيسذ جهسٕ سدسسُح ، ّهوجِر جهدنّيٖر جهيلٌَٖ جظسٖفحء جهدٖحٌحز جهؾصّصٖر 
الظسنيحل جهسصجظر جهفٌٖر جهزحؼر دحهيٌحكؼر يً يلسيٕ جهلؿحءجز ، دغصؿ كسى جهيظحط دحهغصّؿ ّجهيّجؼفحز 

 . جزّجألظلحص جهّجصسذ دحهلؿحء
 . ّٖجّض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر سلسٖى سّؼٖحسِح يدحغصذ فٕ جهدحالز جهسٕ ال سدسحض اهٓ سصجظر فٌٖر

 
  42جهيحسذ 

ٖجّض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، سغنٖل هجٌر فٌٖر زحؼر هسصجظر جهلؿحءجز جهيلدّهر ديفصسُح ، ؤّ دحالغسصجم 
 .سلحٌر ديً سصجٍ يً جهزدصجء ؤّ جهفًٌٖٖ ؤّ جالظسغحصًٖٖ يق جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، نيح ٖجّض هِح جالط

  

  

 
  43جهيحسذ 

هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، غٖص يوضير دلدّل سّؼٖحز جهجِحز جهيٌؼّػ كوِٖح فٕ جهيحسسًٖ جهظحدلسًٖ ، 
جألغودٖر ، ؤّ ّٖجخ ؤً ٖؼسص كصجص جهوجٌر جهيزحهف هِشٍ جهسّؼٖحز دإغودٖر صوصٕ ؤكؾحثِح ، فبشج هى سسّفص ُشٍ 

هى سؼسص جهوجٌر كصجصُح زالل يسذ ؤكؼحُح صالصًٖ ّٖيًح يً سحصٖر كصؽ جهسّؼٖحز كوِٖح ، ّجخ كصؽ جأليص 
يً ُشج ( 51)كوٓ ّضٖص جهيحهٖر ، ّٖنًّ كصجصٍ فٕ ُشج جهغإً ٌِحثًٖح ، ّشهم يق كسى جإلزالل ددنى جهيحسذ 

 . جهلحًٌّ
 

جهفؼل جهصجدق   -2.4
( 59  -44)دصجى جهللس ّسٌفٖشٍ جهدز فٕ جهيٌحكؼر ّا

  44جهيحسذ 
سجسيق هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر كدل جٌسِحء جهيّكس جهيدسس هظصٖحً جهلؿحءجز دّكز نحف إلدسجء سّؼٖحسِح 

 .دغإً جهيٌحكؼر 

 .ّٖجخ كوٓ جهوجٌر كدل ادسجء جهسّؼٖر دبصظحء جهيٌحكؼر جهسإنس يً سّفص جالكسيحسجز جهيحهٖر جهالضير هِح

 
  45جهيحسذ 



، اشج ٖجخ كوٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ؤً سّؼٕ دبصظحء جهيٌحكؼر كوٓ جهلؿحء جهشٔ كسى ؤكل ظلص اجيحهٕ 
نحً يظسّفًٖح هجيٖق جهغصّؿ ّيؿحدلًح هويّجؼفحز جهفٌٖر جهيؿوّدر ، ّشهم دلس سّدٖس ؤظط جهيلحصٌر دًٖ 

 . جهلؿحءجز يً جيٖق جهٌّجدٕ جهفٌٖر ّجهيحهٖر

ل جهلؿحءجز يٌزفؾر دؼّصذ غٖص يلدّهر ّال سسكّ اهٓ جإلؿيثٌحً اهٓ غصجء جألؼٌحف ؤّ فبشج نحٌز ؤظلحص ؤق
سٌفٖش جألكيحل ؤّ ؤسجء جهزسيحز كوٓ جهّجَ جهيؿوّخ، جحض هوجٌر ؤً سّؼٕ دبصظحء جهيٌحكؼر كوٓ جهلؿحء جألكوٓ 

  .فٕ جهظلص يدحغصذ ، ّٖجخ ؤً سنًّ سّؼٖسِح فٕ ُشج جهغإً يظددر

 
  46جهيحسذ 
ظحّز جألظلحص دًٖ كؿحءًٖ ؤّ ؤنصص فٕ يٌحكؼحز غصجء جألؼٌحف ، جحض سجضثر جهيلحسٖص جهيؿوّدر دًٖ ُشٍ اشج ز

 . جهلؿحءجز ، ّشهم سًّ جإلزالل دحهيّجؼفحز ّجهيّجكٖس جهيدسسذ هوسّصٖس 
ّفٕ جيٖق جألدّجل ٖجّض سجضثر يٌحكؼر غصجء جألؼٌحف ، ّاصظحئُح كوٓ ؤنصص يً يٌحكػ ددظخ ؤكل جألظلحص 

  .، يق يصجكحذ كسى جإلزالل دحهيّجؼفحز ّسصجدؿ يّجس جهيٌحكؼر 
 

  47جهيحسذ 
اشج صؤز هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، ؤً ٌُحم يح ٖسكّ اهٓ سفؾٖل يٌحكػ كسى ظلصًج ؤكوٓ يً ظلص ؤكل 

يً ُشج جهلحًٌّ ، صفلز جأليص اهٓ ( 45)جهيحسذ جهلؿحءجز هغٖص جهظدخ جهيٌؼّػ كوَٖ فٕ جهفلصذ جهصحٌٖر يً 
 .يً ُشج جهلحًٌّ( 51)ّضٖص جهيحهٖر هٖؼسص فَٖ كصجصٍ ، ّشهم يق كسى جإلزالل ددنى جهيحسذ 

 
  48جهيحسذ 

ال ٖجّض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، ؤً سفحّؽ يلسيٕ جهلؿحءجز دغإً سلسٖل كؿحءجسِى دلس فؽ جهيـحصٖف ، 
 : هٖسًٖاال فٕ جهدحهسًٖ جهسح

 . اشج جٌسِز يسذ ظصٖحً جهلؿحءجز دظدخ ـصّف جظسصٌحثٖر، ّشهم يً ؤجل يس ُشٍ جهيسذ -1
يفحّؾر ؼحدخ جهلؿحء جألكل ظلصًج جهيلسصً دسدفـحز هوسٌحضل كً سدفـحسَ ؤّ جهٌضّل دظلصٍ اهٓ يظسّْ  -2

صفؽ ؼحدخ جهلؿحء جألكل ظلصًج جهسٌحضل كً سدفـحسَ ؤّ جهٌضّل دظلصٍ اهٓ ؤظلحص جهظّق ؤظلحص جهظّق ، ّاشج 
 . جحض هوجٌر جهسفحّؽ يق ؼحدخ جهظلص جهشٔ ٖوَٖ

 
  49جهيحسذ 

ٖجخ كوٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ؤً سظسصغس دأزص جألظلحص جهسٕ سى جهسلحيل دِح يدوًٖح ؤّ زحصجًٖح ّدإظلحص 
ّجخ كوِٖح ؤً سصدز فٕ يدؾصُح سفحؼٖل يح ٖسِح اهغحء جهيٌحكؼر الصسفحف جألظلحص ، جهظّق ، فبشج نحٌز سّػ

 .جسزشسَ يً اجصجءجز هوّكّف كوٓ ؤظلحص جهظّق



 
  50جهيحسذ 

ٖجّض دلصجص يظدخ يً ّضٖص جهيحهٖر ، دٌحًء كوٓ جكسصجح هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، اهغحء جهيٌحكؼر دلس جإلكالً 
 . ٖر دغإٌِح ، ّشهم اشج جظسغٌٓ كٌِح ٌِحثًٖح ؤّ جكسؾز جهيؼودر جهلحير شهم كٌِح ، ّكدل ادسجء جهسّػ

 : نيح ٖجّض هوجٌر جهسّؼٖر دبهغحء جهيٌحكؼر ، ّاكحسذ ؿصدِح يً جسٖس فٕ ادسْ جهدحالز جهسحهٖر 

اشج ّصس كؿحء ّدٖس كً دلؽ ؤّ نل جألؼٌحف ؤّ جألكيحل ؤّ جهزسيحز  -1
جهلؿحءجز جألزصْ جهيلسير هشجز جهيٌحكؼر  ، ّٖلسدص جهلؿحء ّدٖسًج اشج نحٌز

غٖص يظسّفٖر هوغصّؿ ، فبشج نحٌز دحجر جهليل ال سظيخ دبكحسذ ؿصح 
جهيٌحكؼر جحض هوجٌر جهسّؼٖر دلدّل جهلؿحء جهّدٖس ، كوٓ ؤً سنًّ 

 .  سّؼٖسِح ديشنصذ يظددر
 .  اشج نحٌز كٖير جهلؿحء جألفؾل فًٌٖح سضٖس نصٖصًج كوٓ ؤظلحص جهظّق -2
  .اشج جكسصٌز جهلؿحءجز نوِح ؤّ ؤنصصُح دسدفـحز -3
 

  51جهيحسذ 
يق يصجكحذ يسذ ظصٖحً جهلؿحءجز سلسيس سّؼٖحز هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر يً ّضٖص جهيحهٖر ؤّ يً ٖفّؾَ ، 

فبشج هى ٖلسيسُح ؤّ ٖدس جكسصجؾًح كوِٖح زالل صالصًٖ ّٖيًح كوٓ جألنصص يً سحصٖر صفلِح اهَٖ ، سلسدص جهسّؼٖر 
 . جهؼحسصذ يً جهوجٌر كصجصًج دسصظٖر جهيٌحكؼر

زيظًٖ يوًّٖ صٖحل ، ّجخ جكسيحسُح يً جأليٖص دٌحء كوٓ ( 50.000.000)فبشج ضجسز كٖير جهيٌحكؼر كوٓ 
 .  كصؽ ّضٖص جهيحهٖر

ّفٕ جيٖق جألدّجل ُٖزؿص جهيٌحكػ دبصظحء جهيٌحكؼر كوَٖ ديّجخ نسحخ يظجل زالل ؤظدّف كوٓ جألنصص يً 
 . ظٖر جهيٌحكؼر يق يصجكحذ يسذ ظصٖحً جهلؿحءسحصٖر سص

 
  52جهيحسذ 

سؿوخ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر يً جهيٌحكػ جهشٔ صظز كوَٖ جهيٌحكؼر جهدؾّص هسلسٖى جهسإيًٖ جهٌِحثٕ زالل 
هَ ، فبشج هى كغصذ ؤٖحى يً سحصٖر جهّٖى جهسحهٕ إلزؿحصٍ دلدّل كؿحثَ ، ّسّكٖق جهللس زالل جهيسذ جهسٕ سدسسُح 

 . ٖدؾص فٕ جهيّكس جهيدسس جكسدص يٌظددًح
 

  53جهيحسذ 
اشج جٌظدخ جهيٌحكػ ألٔ ظدخ يً جألظدحخ زالل يسذ ظصٖحً جهلؿحء ، ّدسًّ كشص سلدوَ هجٌر جهيٌحكؼحز 

 جهيزسؼر ، ؤّ اشج هى ٖلى ؼحدخ جهلؿحء جهيلدّل دبٖسجف جهسإيًٖ جهٌِحثٕ زالل جهيسذ جهيٌؼّػ كوِٖح فٕ جهيحسذ



جهظحدلر ، ؤّ اشج جيسٌق كً سّكٖق جهللس فٕ جهيٖلحس جهيدسس هشهم ، فٖجّض دلصجص يً ّضٖص جهيحهٖر ، دلس ظيحف 
 :ؤكّجل جهيٌحكػ ؤيحى هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، جسزحش اجصجء ؤّ ؤنصص يً جإلجصجءجز جهسحهٖر

 . جإلٌشجص -1
 . يؼحسصذ جهسإيًٖ جهيئكز -2
 . يؼحسصذ جهسإيًٖ جهٌِحثٕ -3
 . سزفٖؽ جهفثر -4
 . جهغؿخ يً جهظجل هيسذ يلٌٖر ؤّ دؼفر سجثير -5

ّهويٌحكػ ؤً ٖسـوى يً ُشج جهلصجص ، اهٓ جهّضٖص ، زالل ظدلر ؤٖحى يً سحصٖر ادالغَ دَ، ّٖنًّ كصجص جهّضٖص 
 . دحهدز فٕ جهسـوى ٌِحثًٖح

جهيلٌٖر فٕ جهيؿحهدر دإٔ دلّق هِح هسْ ّال ٖزل سّكٖق ؤٔ يً جهجضجءجز جهظحدلر ددق جهجِر جهدنّيٖر 
 . جهيٌحكػ

 
  54جهيحسذ 

فٕ دحهر جٌظدحخ جهيٌحكػ جهشٔ صظز كوَٖ جهيٌحكؼر ؤّ جيسٌحكَ كً سّكٖق جهللس دٌحء كوٓ ؤظدحخ سلدوِح هجٌر 
ثِح جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، فٖجّض هِح دٌحًء كوٓ ؿوخ جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر جهسّؼٖر دبهغحء جهيٌحكؼر ؤّ اصظح

 . كوٓ جهيٌحكػ جهسحهٕ هَ فٕ جهظلص ، ؤّ اكحسذ ؿصدِح يً جسٖس ّفلًح ألدنحى ُشج جهلحًٌّ
 

  55جهيحسذ 
ٖجّض ديّجفلر ّضٖص جهيحهٖر ؼصف سفلحز يلسير هويّصسًٖ ّجهيلحّهًٖ سدز جهدظحخ يلحدل زؿحخ ؾيحً دٌنٕ 

 . ٌفٖشٖر هِشج جهلحًٌّيلسيس ّشهم ّفلًح هوغصّؿ ّجهٌظخ ّجألّؾحف جهسٕ سدٌِٖح جهالثدر جهز
 

  56جهيحسذ 
اشج سإزص جهيسلحكس فٕ سٌفٖش جهللس كً جهيٖلحس جهيدسس هَ ، جحض هوجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر اكؿحئٍ يِور اؾحفٖر 
إلسيحى جهسٌفٖش ، كوٓ ؤً سّكق كوَٖ غصجير كً يسذ جهسإزٖص ؿدلًح هألظط ّدحهٌظخ ّفٕ جهدسّس جهسٕ سدٌِٖح 

 . يً كٖير جهللس%( 10)جهلحًٌّ ددٖش ال ٖجحّض يجيّف جهغصجير  جهالثدر جهسٌفٖشٖر هِشج
 . ّسّكق جهغصجير ديجصس دؼّل جهسإزٖص سًّ دحجر اهٓ سٌدَٖ ؤّ اٌشجص

ّٖجّض دلصجص يً ّضٖص جهيحهٖر ، دٌحًء كوٓ سّؼٖر يظددر يً هجٌر جهيؿحهدحز ّجهسلّٖؾحز دّضجصذ جهيحهٖر ، 
ج اشج صدز ؤً جهسإزٖص ألظدحخ زحصجر كً اصجسسَ ّهى ٖسصسخ كوٓ جهسإزٖص اكفحء جهيسلحكس يً جهغصجير ؤّ جضء يٌَ

 . ؾصص
ّال ٖزل سّكٖق جهغصجير ددق جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر فٕ جهصجّف كوٓ جهيسلحكس دنحيل جهسلّٖؽ جهيظسدق كيح 

 . ؤؼحدِح يً ؤؾصجص دظدخ جهسإزٖص
 

  57جهيحسذ 



 : ٖلسدص جهللس يفظّزًح فٕ جهدحالز جهسحهٖر
 . اشج صدز ؤً جهيسلحكس كس جظسليل جهغع ؤّ جهسالكخ فٕ سٌفٖش جهللس -1
اشج صدز ؤً جهيسلحكس غصف دٌفظَ ؤّ دّجظؿر غٖصٍ دؿصٖق يدحغص ؤّ غٖص يدحغص فٕ صغّذ ؤدس يّـفٕ  -2

 . جهسّهر ؤّ جهسّجؿئ يلَ اؾصجصًج دحهجِر جهدنّيٖر جهيسلحكس يلِح
 . اشج ؤفوط جهيسلحكس ؤّ ؤكظص -3
 

  58جهيحسذ 
. ٖجّض هوجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر فظر جهللس ؤّ سٌفٖشٍ كوٓ دظحخ جهيسلحكس ، اشج ؤزل دإٔ غصؿ يً غصّؿَ 
ّٖنًّ جهفظر ؤّ جهسٌفٖش كوٓ دظحخ جهيسلحكس دلس ازؿحص ّضٖص جهيحهٖر ، ّٖلوً كصجص جهفظر ؤّ جهسٌفٖش كوٓ 

 . جهدظحخ اهٓ جهيسلحكس دنسحخ يظجل كوٓ كٌّجٌَ جهيصدز فٕ جهللس
 

  59جهيحسذ 
فٕ جيٖق دحالز فظر جهللس ؤّ فٕ دحهر سٌفٖشٍ كوٓ دظحخ جهيسلحكس ، ٖؼدخ جهسإيًٖ جهٌِحثٕ يً دق جهجِر 
جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، نيح ٖنًّ هِح ؤً سزؼى يح سظسدلَ يً غصجيحز ؤّ ؤٖر زظحصذ هدلز دِح يً ؤٖر يدحهغ 

 . دحجر اهٓ جسزحش ؤٔ اجصجء آزصيظسدلر ؤّ سظسدق هويسلحكس هسِٖح ، ّشهم سًّ 
 

جهدحخ جهصحهش   -3
( 62  -60)جهيٌحكؼر جهيدوٖر ّجهييحصظر ّجالسفحق جهيدحغص 

جهفؼل جالّل   -3.1
( 61  -60)جهيٌحكؼر جهيدوٖر 

  60جهيحسذ 
سزسػ ديدحغصذ اجصجءجز ؿصح جهيٌحكؼحز جهيدوٖر ّسولٕ ّفؽ « هجٌر جهيٌحكؼحز جهيدوٖر»سٌغإ هجٌر سظيٓ 

ذ كؿحءجسِح ، ّادسجء جهسّؼٖر دغإً اصظحثِح كوٓ ؤفؾل كؿحء ، ّسغنل دلصجص يً ّضٖص جهيحهٖر كوٓ ّسصجط
 : جهٌدّ جهسحهٕ

 . ٌحثخ صثٖط هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر صثٖظًح -1
 . ٌحثخ هوصثٖط ّؤصدلر ؤكؾحء ، ٖصغدِى صثٖط هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر -2

 . هجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ، ّييصل كً سّٖجً جهيدحظدرّٖجخ ؤً ٖدؾص ججسيحكحز جهوجٌر ييصل كً ج
ّسللس جهوجٌر ججسيحكحسِح ديلص هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ، ّٖغسصؿ هؼدر جٌللحسُح دؾّص ؤغودٖر ؤكؾحثِح 

 .كوٓ ؤً ٖنًّ يً دٌِٖى جهصثٖط ؤّ ٌحثدَ
ز ُٖصجخ جهجحٌخ جهشٔ يٌَ ّسؼسص جهوجٌر كصجصجسِح دإغودٖر ؤؼّجز جألكؾحء جهدحؾصًٖ ، ّكٌس سظحّٔ جألؼّج

 . جهصثٖط ، ّسصفق جهوجٌر سّؼٖحسِح اهٓ ّضٖص جهيحهٖر ؤّ يً ٖفّؾَ الكسيحسُح



ّٖنًّ هوجٌر ؤيًٖ ظص ٖلحٌَّ كسس يً جهيّـفًٖ ، ٖؼسص دسلٌِٖٖى ّسدسٖس جزسؼحؼحسِى ّينحفأسِى ، كصجص يً 
 . ّضٖص جهيحهٖر

 
  61جهيحسذ 

يوًّٖ صٖحل ّجخ ( 1.000.000)سدًٖ هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيدوٖر دلس فؽ جهيـحصٖف ؤً جألظلحص سضٖس كوٓ اشج 
كوِٖح ادحهر يظسٌسجز جهيٌحكؼر ديـصّف يّكق كوَٖ يً صثٖط جهوجٌر اهٓ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ، ّشهم 

 .السزحش جإلجصجءجز جهيلصصذ كحًٌٌّح فٕ غإٌِح
 

جهفؼل جهصحٌٕ   -3.2
( 62  -62)صظر ّجالسفحق جهيدحغص جهييح
  62جهيحسذ 

ٖجّض هوجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر جهسلحكس دؿصٖق جهييحصظر ؤّ جالسفحق جهيدحغص كوٓ غصجء جألؼٌحف ؤّ يلحّالز  -1
يحثسٕ ؤهف صٖحل ، ّشهم ديصجكحذ ؤدنحى جهيحسسًٖ ( 200.000)جألكيحل ؤّ ؤسجء جهزسيحز جهسٕ ال سجحّض كٖيسِح 

 . شج جهلحًٌّيً ٍ( 7)، (6)
ّال ٖجّض سلظٖى جهؼفلر جهّجدسذ اهٓ ؼفلحز زالل جهظٌر جهيحهٖر جهّجدسذ ، ددٖش سنًّ كٖير نل يٌِح فٕ دسّس 

 . جهيدوغ جهيغحص اهَٖ فٕ جهفلصذ جهظحدلر
ّٖسّهٓ جهّضٖص ؤّ صثٖط جهجِحض جهدنّيٕ جهيزسػ سدسٖس يً ٖسّهٓ يِير اجصجء جهييحصظر ؤّ جالسفحق جهيدحغص، 

ؿدلًح ألدنحى ُشج جهلحًٌّ ، كوٓ ؤً سصظل ٌظزر يً جهيظسٌسجز ّدٖحً دحإلجصجءجز جهسٕ جسزشز اهٓ هجٌر ّشهم 
 . زيظًٖ ؤهف صٖحل( 50.000)جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر اشج سجحّضز كٖير جهييحصظر ؤّ جالسفحق جهيدحغص 

ذ جهدنّيٖر جهيلٌٖر ؤً جهيؼودر فٖيح ٖجحّض جهدسّس جهيحهٖر جهيغحص اهِٖح فٕ جهدٌس جهظحدق ، اشج كسصز جهجَ -2
جهلحير سلسؾٕ جهسلحكس دحهييحصظر ؤّ جالسفحق جهيدحغص ، ّجخ كوِٖح ؤً سلصؽ جأليص كوٓ هجٌر جهيٌحكؼحز 

جهيصنضٖر هويّجفلر كوٓ جإلجصجءجز جهزحؼر جهسٕ ٖسلًٖ كوِٖح جسدحكِح ، ّفلًح هألظط ّجهؾّجدؿ جهسٕ سدسسُح 
 . جهالثدر جهسٌفٖشٖر هِشج جهلحًٌّ

 

جهدحخ جهصجدق   -4
( 73  -63)جهيضجٖسجز 

  63جهيحسذ 
ٖنًّ دٖق جألؼٌحف ّسإجٖص جهللحصجز ّجهيٌلّالز ّغٖصُح ديّجفلر ّضٖص جهيحهٖر ، ّكً ؿصٖق جهيضجس جهلوٌٕ ؤّ 

 .جهيـحصٖف جهيغولر جهيزسّير
 

  64جهيحسذ 



 : ٖنًّ جهدٖق هألؼٌحف جهسحهٖر
 . غٖص جهؼحهدر هالظسليحل -1
 . ٖزغٓ كوِٖح يً جهسوفجهسٕ  -2
 . جهسٕ دؿل جظسليحهِح -3
 . جهضجثسذ كوٓ جهدحجر -4
 

  65جهيحسذ 
سزسػ ديلحٌٖر ّسصيًٖ جألؼٌحف ّسدسٖس جهلٖير جإلٖجحصٖر هوللحصجز « هجٌر جهيلحٌٖر ّجهسصيًٖ»سٌغإ هجٌر سظيٓ 

 . ّجهيٌلّالز جهيضيق دٖلِح ؤّ سإجٖصُح كدل كصؾِح هودٖق ؤّ جإلٖجحص
جهوجٌر دلصجص يً ّضٖص جهيحهٖر ، دٌحًء كوٓ جكسصجح صثٖط هجٌر جهيٌحكؼحز جهيصنضٖر ، يً صثٖط  ّسغنل ُشٍ

ٌّحثخ هوصثٖط ّصالصر ؤكؾحء ٖنًّ يً دٌِٖى كؾّ يً اسجصذ غئًّ جهيحهٖر جهلحير دّضجصذ جهيحهٖر ، ّٖجخ ؤً 
دحظدر ، ّهوجٌر ؤً سظسلًٖ ٖدؾص ججسيحكحز جهوجٌر ييصل كً جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ّييصل كً سّٖجً جهى

 . ديً سصْ جالظسلحٌر دِى يً جهزدصجء ّجهفًٌٖٖ فٕ يجحل جزسؼحؼِح
ّٖنًّ هوجٌر ؤيًٖ ظص ٖلحٌَّ كسس يً جهيّـفًٖ ٖؼسص دسلٌِٖٖى ّسدسٖس جزسؼحؼحسِى ّينحفأسِى كصجص يً 

 . ّضٖص جهيحهٖر
 

  66جهيحسذ 
ؼٌحف ؤّ سدسٖس جهلٖير جإلٖجحصٖر هوللحصجز ّجهيٌلّالز سظسصغس هجٌر جهيلحٌٖر ّجهسصيًٖ فٕ سلسٖص ؤّ سصيًٖ جأل

جهيضيق دٖلِح ؤّ سإجٖصُح دظلص جهظّق ّدظلص جهدٖق ؤّ جهسإجٖص جهظحدق ّغٖص شهم يً جهلٌحؼص جهيئصصذ ، ُّٖلسدص 
 . ُشج جهسلسٖص صيًٌح ؤظحظًٖح ّٖجخ ؤً ٖـل ظصًٖح

هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر كدل جهيّكس ّسصفق جهوجٌر جهصيً جألظحظٕ فٕ يـصّف يغوق ّظصٔ اهٓ صثٖط 
 . جهيدسس إلجصجء جهيضجٖسذ

 
  67جهيحسذ 

ٖنًّ جهسإجٖص دؿصٖق جهيضجٖسذ كوٓ ؤظحط جهلّجكس جهيٌؼّػ كوِٖح فٕ ُشج جهلحًٌّ ، ّال ٖجّض ؤً سضٖس يسذ 
 . جهسإجٖص فٕ جهيصذ جهّجدسذ كوٓ صالش ظٌّجز

 
  68جهيحسذ 

صالصيحثر ؤهف صٖحل ؤّ ؤنصص دّجظؿر هجٌر جهيٌحكؼحز ( 300.000)جهشٔ سلسص كٖيسَ ديدوغ ٖسى جهدٖق ؤّ جهسإجٖص 
 . جهيصنضٖر ، ّجهشٔ سلل كٖيسَ كً شهم دّجظؿر هجٌر جهيٌحكؼحز جهيدوٖر ، ّشهم ّفلًح ألدنحى ُشج جهلحًٌّ

 
  69جهيحسذ 



ّٖؾخ فٕ جإلكالً جألؼٌحف جهيضيق ٖجصٔ جإلكالً كً جهيضجٖسذ دٌفط ؿصٖلر جإلكالً كً جهيٌحكؼر جهلحير ، ّ
  .دٖلِح ؤّ جهللحصجز ّجهيٌلّالز جهيضيق سإجٖصُح ، يق سدسٖس سحصٖر ّينحً اجصجء جهيضجٖسذ

 
  70جهيحسذ 

ٖجخ كوٓ نل يضجٖس ؤً ٖسفق سإيًٌٖح يئكسًح ، سدسسٍ هجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر ، ّٖئسْ جهسإيًٖ دغٖم يؼصفٕ 
يؼصفٕ يلدّل يً يؼصف يدوٕ ، غٖص يلسصً دإٔ كٖس ؤّ غصؿ ّفلًح يلدّل جهسفق ؤّ ديّجخ زؿحخ ؾيحً 

 . يً ُشج جهلحًٌّ( 36)هويحسذ 
 

  71جهيحسذ 
ٖجخ كوٓ يً سصظّ كوَٖ جهيضجٖسذ ؤً ٖلّى دسفق كٖير جألؼٌحف ؤّ جهلٖير جإلٖجحصٖر نحيور زالل ظدلر ؤٖحى يً 

  .سحصٖر جهّٖى جهسحهٕ إلزؿحصٍ دصظّ جهيضجٖسذ كوَٖ دنسحخ يظجل
فبشج سإزص كً جهسفق سًّ كشص يلدّل، جحض هوجٌر جهيٌحكؼحز جهيزسؼر اهغحء جهسصظٖر كوَٖ ّيؼحسصذ جهسإيًٖ ، 

سًّ جإلزالل ددق جهجِر جهدنّيٖر جهيلٌٖر ديؿحهدسَ دإٔ سلّٖؾحز ؤزصْ ، ّفٕ ُشٍ جهدحهر هوجٌر اصظحء 
، ؤّ جإلكالً كً ؿصدِح يصذ صحٌٖر ّفلًح ألدنحى ُشج جهيضجٖسذ كوٓ يً ٖوَٖ فٕ جهظلص ؤّ جهلٖير جإلٖجحصٖر 

 . جهلحًٌّ
 

  72جهيحسذ 
اشج هى سؼل ٌسٖجر جهيضجٖسذ اهٓ جهصيً جألظحظٕ جهشٔ دسسسَ هجٌر جهيلحٌٖر ّجهسصيًٖ ، ؤّ هى سلسى فِٖح ؤٔ 

ً كٌِح كصّؽ ّنحٌز جألؼٌحف جهيلصّؾر هودٖق ال سسوف ديصّص جهّكز، ؤجوز جهيضجٖسذ اهٓ جوظر ؤزصْ ٖلل
 %(.20)فٖيح دلس ، يق جّجض اٌلحػ جهصيً جألظحظٕ ديح ال ٖجحّض 

فبشج هى سؼل ٌسٖجر جهيضجٖسذ اهٓ جهصيً جهيزفؽ فٕ جهجوظر جهسحهٖر ؤّ هى ٖسلسى هِح ؤدس دلصؽ ، سصفق هجٌر 
 . هغإًجهيٌحكؼحز جهيزسؼر جأليص اهٓ ّضٖص جهيحهٖر يغفّكًح ديلسصدحسِح السزحش يح ٖصجٍ يٌحظدًح فٕ ُشج ج

 
  73جهيحسذ 

ٖجخ كوٓ يً سصظّ كوَٖ جهيضجٖسذ سظوى جألؼٌحف جهيدحكر زالل زيظر كغص ّٖيًح يً جهّٖى جهسحهٕ هسفق جهصيً ، 
يً كٖير جألؼٌحف جهسٕ هى %( 1)فبشج سإزص سًّ كشص يلدّل ّجخ كوَٖ ؤً ٖسفق يؼصّفحز سزضًٖ دٌظدر 

كغص ّٖيًح ، ٖسى دلسُح دٖق جألؼٌحف دحهيضجٖسذ كوٓ ٖسظويِح كً نل ّٖى سإزٖص، ّددس ؤكؼٓ يلسجصٍ زيظر 
%( 10)دظحدَ ، ّفٕ ُشٍ جهدحهر ٖسى سديٖوَ جهٌلػ فٕ جهصيً ّيؼصّفحز جهسزضًٖ ّيؼصّفحز اسجصٖر دّجكق 

 . يً كٖير صيً جهدٖق جهجسٖس ، ّال ٖصس اهَٖ ؤٔ ضٖحسذ سنًّ كس سدللز فٕ صيً جهدٖق
 
 

 



جهصجحء كسى جكسدحص جهيحسذ جهيلصّؾر ؤكالٍ صظيٖر ؤّ ٌِحثٖر  
 غدنر جهيلوّيحز جهلحٌٌّٖر 

 


