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 الفضل األَل
 الهركز الدَلي لخشَيج الهىبزعبح الهخعّملج تبالشخذهبراح

 
 اللشن األَل

 إىشبء الهركز َخشكيمً
 

 ( :1هبدث )
الشسصيحرجز )ّجهذٔ ٖشيٓ فٖيح ٌٖشإ، ديلسظٓ ُذٍ جالسفحكٖر، يرنز دّهٕ هسشّٖر جهيٌحزؽحز جهيسؾولر دح

 جهيرنز(. –ٖوٕ 
غرط جهيرنز ُّ سّفٖر عرٖلٕ جهسّفٖق ّجهسدنٖى يً ؤجل سشّٖر جهيٌحزؽحز جهيسؾولر دحالشسصيحرجز، 
جهسٕ سلّى دًٖ جهدّل جهيسؾحكدذ يً ٌحدٖر رؽحٖح جهدّل جهيسؾحكدذ جألخرْ يً ٌحدٖر صحٌٖر، عدلح ألدنحى 

 جالسفحكٖر جهدحهٖر.
 

 : (2هبدث )
جهيرنز ُّ يلر جهدٌم جهؾحهيٕ هالٌشحء ّجهسؾيٖر )ّجهذٔ ٖشيٓ فٖيح ٖوٕ جهؾحهيٕ( ّيؼ ذهم ٖينً ٌلل 

ًّ ينحً آخر دلرجر يً جهيجوس جإلدجرٔ هويرنز ٖضدر دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحثَ.  جهيرنز اهٓ ؤ
 

 ( :3هبدث )
...... ّفلًٖ ّؤخرْ  ٖسإّهف جهيرنز يً يجوس ادجرٔ ّشنرسحرٖر. ّٖدسفغ جهيرنز دلحثير سظى ؽددج

 سظى ؽددج يً جهيدنيًٖ.
 

 اللشن الذبىي
 الهجمس اإلداري

 
 ( :4هبدث )
ٖظى جهيجوس جإلدجرٔ ييصال ؽً نل دّهر يسؾحكدذ. ّٖينً هٌحثخ ُذج جهييصل ؤّ يً ٖلّى يلحيَ  -8

 ؤً ٖجوس دحؽسدحرٍ ييصل جهّدّهر، فٕ دحهر غٖحخ جألخٖر ؤّ يرظَ.

2



 
 3 

ًّ يدحفغ جهدٌم ٌّحثخ جهيدحفغ جهوذًٖ سؾٌِٖح جهدّهر جهيسؾحكدذ، ّيح هى ٖنً ٌُحم سؾًٖٖ آخر ،  -2 فب
 ٖلّيحً ددنى جهلحًٌّ دحهّغحثف جهخحّضر دييصل جهّدّهر ٌّحثدَ.

 
 ( :5هبدث )

ٖؾسدر رثٖس جهدٌم جهؾحهيٕ ددنى ّغٖفسَ هويجوس جإلدجرٔ )جهيشّيٓ فٖيح ٖوٕ دحهرثٖس )دغٖر ؤً ٖنًّ هَ 
ًّ دق جهّسضّٖز. ّاذج نحً ُذج ج هرثٖس غحثدح ؤّ يرٖظح ؤّ نحٌز ّغٖفر رثٖس جهدٌم شحغرذ، فب

 جهشخص جهذٔ ٖدّل يدّوَ فٕ جهدٌم ٖلّى دّغٖفر رثٖس جهيجوس جإلدجرٔ.
 

 ( :6هبدث )
يؼ ؽدى جإلخالل دحالخسضحضحز جهسٕ ٖينً ؤً سيٌخ اهٓ جهيجوس جإلدجرٔ ديلسظٓ جهٌضّص  -8

 : جألخرْ فٕ ُذٍ جالسفحكٖر، فبٌَّ ٖخسّص ديح ٖوٕ
a. .سدٌٓ جهالثدر جإلدجرٖر ّجهالثدر جهيحهٖر هويرنز 

b. .سدٌٓ الثدسٕ جإلجرجءجز جهيسؾّولر دسلدٖى جهيٌحزؽحز اهٓ جهسّفٖق ّجهسدنٖى 

c.  سدٌٓ الثدسٕ جإلجرجءجز جهيسؾولسًٖ ددؽحّْ جهسّفٖق ّجهسدنٖى )جهيشيٖسحً فٖيح دؾد الثدر
 جهسّفٖق ّالثدر جهسدنٖى(.

d. جهسٕ سّسخذ يؼ جهدٌم جهؾحهيٕ دغرط جشسخدجى ؤينٌسَ  جهيّجفلر ؽوٓ نحفر جهسرسٖدحز
 ّخديحسَ جإلدجرٖر.

e. .ًٖسددٖد شرّع سؾًٖٖ جهشنرسٖر جهؾحى ّجهشنرسٖرًٖ جهؾحيًٖ جهيشحؽد 

f. ,اكرجر جهيٖزجٌٖر جهشٌّٖر إلٖرجدجز ّيضرّفحز جهيرنز 

g.  جهلرجرجز جهسٕ –جهيّجفلر ؽوٓ جهسلرٖر جهشٌّٔ دشإً ؤّجَ ٌشحع جهيرنز ًّ  ٌّالدغ ؤ
سّسخذ فٕ جهيشحثل جهّجردذ دحهفلرجز )ؤ.خ.ض.ّ( ٖجخ ؤً سضدر دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحء 

 جهيجوس جإلدجرٔ.

ّهويجوس جإلدجرٔ ؤً ٌٖشت ؤٖر هجحً ٖرجُح ظرّرٖر إلٌجحز ؤؽيحل جهيرنز. ّٖدحشر جهيجوس جإلدجرٔ 
 ؼ جهسعدٖق.نحفر جالخسضحضحز جألخرْ جهسٕ ٖرجُح ظرّرٖر يً ؤجل ّظؼ ؤدنحى ُذٍ جالسفحكٖر يّظ

 
 ( :7الهبدث )

ٖؾلد جهيجوس جإلدجرٔ دّرذ ؽحدٖر شٌّٖر. نيح ٖؾلد ؤٖر دّرجز ؤخرْ شّجء دلرجر خحص يٌَ، ؤّ دٌحء 
 ؽوٓ دؽّذ جهرثٖس، ؤّ دؽّذ جهشنرسٖر جهؾحى  دٌحء ؽوٓ عوخ خيس ؤؽظحء جهيجوس ؽوٓ جألكّل.
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ًّ ّهنّل ؽظّ دحهيجوس جإلدجرٔ ضّز ّجدد. ّيؼ يرجؽحذ ؤّٖر جشسصٌح ءجز سلّررُح جالسفحكٖر جهدحهٖر، فب
نحفر جهيشحثل جهسٕ سؾرط ؽوٓ جهيجوس، سضل فِٖح دإغودٖر جألضّجز جهيؾدر ؽٌِح. )ديؾٌٓ ؤغودٖر 

 جألؽظحء جهدحظرًٖ جهيشسرنًٖ فٕ جهسضّٖز(.
 ّفٕ جيٖؼ دّرجز جهيجوس جإلدجرٔ، ٖسإهف جهٌضحخ يً ضٌف ؽدد ؤؽظحثَ زجثد ّجدد.

ّّل جهرثٖس ؤً ٖعوخ يً جهيجوس  ّٖينً هويجوس جإلدجرٔ ؤً ٖسدٌّٓ دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحثَ كرجرج ٖخ
اجرجء جهسضّٖز دحهيرجشور )دحهسيرٖر( فٕ شإً يّظّػ  يؾًٖ ؽوٓ ؤً يصل ُذج جهسضّٖز ال ٖنًّ 

 ضدٖدح، اال اذج شحرنز فَٖ ؤغودٖر ؤؽظحء جهيجوس خالل جهيدذ جهيدددذ فٕ جهلرجر جهيشحر اهَٖ.
 

 ( :8الهبدث )
 ٌخ جهيرنز ؤّٖر ينحفأز ألؽظحء جهيجوس جإلدجرٔ ؤّ جهرثٖس يلحدل سإدٖر نل ّغحثفِى ُذٍ.ٖي
 

 اللشن الذبلد
 جــــالشكرخبري

 
 ( :9الهبدث )

سشيل  جهشنرسحرٖر ؽوٓ شنرسٖر ؽحى، ّشنرسٖر ؽحى شيحؽد ّجدد ؤّ ؤنصر دحإلظحفر اهٓ يجيّؽر يً 
 جهيّغفًٖ ّجهيشسخديًٖ. 

 
 ( :11الهبدث )

خسٖحر جهشنرسٖر جهؾحى ّجهشنرسٖرًٖ جهؾحيًٖ جهيشحؽدًٖ دّجشعر جالٌسخحدحز دٌحء ؽوٓ ٖسّى ج -8
سرشٖخ جهرثٖس، يً كدل جهيجوس جإلدجرٔ دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحثَ، هيّدذ ال سسجحّز شز شٌّجز 

دؾد جهسشحّر يؼ ؤؽظحء جهيجوس  –يؼ جّجز اؽحدذ جٌسخحدِى هيدذ ؤخرْ. ّٖلدى جهرثٖس 
 نصر هنل ّغٖفر.يرشخ ؤّ ؤ –جإلدجرٔ 

ّال ٖجّز هوشنرسٖر جهؾحى ؤّ جهشنرسٖرًٖ جهؾحيًٖ جهيشحؽدًٖ، ييحرشر ؤّٖر ّغٖفر شٖحشٖر. ّيؼ  -2
ؽدى جإلخالل دإّٖر جشسصٌحءجز ٖينً ؤً ٖلّررُح جهيجوس جإلدجرٔ فٕ ُذج جهّضدد، فال ٖجّز 

يحرشر ؤّٖر هوشنرسٖر جهؾحى ؤّ جهشنرسٖرًٖ جهؾحيًٖ جهيشحؽدًٖ شغل ؤّٖر ّغحثف ؤخرْ ؤّ ي
 ؤٌشعر يٌِٖر ؤخرْ.

4



 
 5 

ّّ يٌضدَ، ٖئّدٔ جهشنرسٖر جهؾحى جهيشحؽد  -0 فٕ دحهر غٖحخ جهشنرسٖر جهؾحى ؤّ يرظَ، ؤّ خو
ًّ جهيجوس  ؤؽيحل ّغٖفر جهشنرسٖر جهؾحى. ّاذ نحً ّٖجد ؤنصر يً شنرسٖر ؽحى يشحؽد ّجدد، فب

 شحر اهِٖح.جإلدجرٔ ٖدّدد يلديح جهٌغحى جهذٔ ديّجدَ ٖئدًّ ؤؽيحل جهّغٖفر جهي

 
 ( :11الهبدث )

ٖيصل جهشنرسٖر جهؾحى جهيرنز كحٌٌّح. ّٖسّّهٓ سّجَِٖ ّٖنًّ يشثّال ؽً ادجرسَ ديح فٕ ذهم سؾًٖٖ 
جهيّغفًٖ عدلح ألدنحى جالسفحكٖر جهدحهٖر ّجهوّجثخ جهسٕ ٖلّرُح جهيجوس جإلدجرٔ. نيح ٖلّى دؾيل يشجل 

يٖر جهضحدرذ ديلسظٓ ُذٍ جالسفحكٖر، ّجؽسيحد جهيدنير. ّهَ شوعر جهسضدٖق ؽوٓ جهلرجرجز جهسدنٖ
 ضّرُح.

 
 اللشن الراتع

 نــــــاللَائ
 

 ( :12الهبدث )
نل يً كحثير جهيّفلًٖ ّكحثير جهيدنيًٖ صّير ؤشخحص يئُوًٖ يؾًٌٖٖ ُّ يح ٖوٕ، ّٖلدوًّ ادرجض 

 ؤشيحثِى فٕ ُحسًٖ جهلحثيسًٖ. 
 

 ( :13الهبدث )
ؾر ؤشخحص هنل كحثير، ّال ٖوزى دحهظرّرذ ؤً ٖنٌّّج يً ٖجّز هنل دّهر يسؾحكدذ ؤً سؾًٖ ؤرد

 رؽحٖحُح.
ّٖجّز هورثٖس ؤً ٖؾًٖ ؽشرذ ؤشخحص هنل كحثير. ّٖسؾًٖ ؤً ٖنٌّّج يً رؽحٖح دّل يخسوفر دحهٌشدر 

 هولحثير جهّجددذ.
 

 ( :14الهبدث )
ِى ٖجخ ؤً ٖنًّ ُئالء جألشخحص يً جهيسيسؾًٖ ديرنز ؤددٕ رفٖؼ ّيً جهيشِّد هِى دسخضض

ّنفحٖسِى فٕ جهيجحالز جهلحٌٌّٖر ؤّ جهسجحرٖر ؤّ جهضٌحؽٖر ؤّ جهيحهٖر. ّؤً سسّجفر هدِٖى ظيحٌحز جهدٖدذ 
ًّ جهسخضص جهلحٌٌّٕ دحهٌشدر هألشخحص جهيؾًٌٖٖ هلحثير  ّجالشسلالل فٕ يدحشرذ ّغحثفِى يؼ يالدغر ؤ

 جهسدنٖى ٖؾسدر شرعح جُّرٖح.
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جحل سؾًٖٖ ُئالء جألشخحص ؤٌَّ يً جألُيٖر دينحً ؤً سيصل ّؽوٓ جهرثٖس ؤً ٖإخذ فٕ جؽسدحرٍ فٕ ي -
فٕ ُذٍ جهلّجثى جألٌغير جهلحٌٌّٖر جهرثٖشٖر فٕ جهؾحهى دحإلظحفر اهٓ سيصٖل جهلعحؽحز جهرثٖشٖر هوٌشحع 

 جالكسضحدٔ جهؾحهيٕ.
 

 ( :15الهبدث )
 ٖجرٔ سؾًٖٖ ُئالء جألشخحص هيّدذ ؽشر شٌّجز كحدور هوسجدٖد.  -8
ّ جشسلحهر ؤدد جألشخحص جهيدرجر ؤشيحئُى ؽوٓ ُذٍ جهلحثير ؤّ سوم، فبً جهجِر ّفٕ دحهر ّفحذ ؤ -2

 جهسٕ ؽٌٖز ُذج جهشخص سشسعٖؼ ؤً سؾًٖ ددٖال، ؽً جهيدذ جهدحكٖر هَ.

ّجألشخحص جهذًٖ سدرض ؤشيحئُى ؽوٓ ُذٍ جهلّجثى، ٖشسيرًّ فٕ ُذج جهّظؼ اهٓ ؤً ٖسّى سؾًٖٖ  -0
 خوفحء هِى.

 
 ( :16الهبدث )

جهّجدد ؤً ّٖظؼ جشيَ ؽوٓ جهلحثيسًٖ، كحثير جهسّفٖق ّكحثير جهسدنٖى ّفٕ ّكز ٖجّز هوشخص  -8
 ّجدد.

ّاذج ؽًٖ شخص إلدرجض جشيَ ؽوٓ اددْ جهلحثيسًٖ يً كدل ؽّدذ دّل يسؾحكدذ، ؤّ يً كدل دّهر  -2
ًّ يصل ُذج جهشخص ٖؾسدر ؤٌَّ يؾًٖ يً كدل جهجِر جهسٕ  يسؾحكدذ ؤّ ؤنصر ّؤٖظح يً جهرثٖس فب

 )شدلز فٕ سؾٌَٖٖ(. ّيؼ ذهم اذج نحً ُذج جهشخص، ؤدد رؽحٖح دّهر جشسرنز فٕ ؽٌٖسَ ؤّال
 ُذج جهسؾًٖٖ، فبٌَّ ٖؾسدر يؾٌٖح يً كدل ُذٍ جهدّهر.

 ّسدوغ جيٖؼ جهسؾٌٖٖحز اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى، ّسدشخ يّدذ جهسؾًٖٖ يً سحرٖخ سشّوى جهسدوٖغ. -0

 
 اللشن الخبهس

 زـــل الهركـــخهَي
 

 ( :17هبدث )
هى سغع جهرشّى جهسٕ سدفؼ هويرنز جهدّهٕ يلحدل جالٌسفحػ دخديحسَ، ؤّ يضحدر جهدخل جألخرْ، سنحهٖف اذج 

ًّ جهيدحهغ جه زجثدذ ؽً يضحدر جهدخل ُذٍ سسديوِح جهدّل جهيسؾحكدذ جألؽظحء يدحشرذ جهيرنز هّغحثفَ، فب
ظحء فٕ جهدٌم عدلح فٕ جهدٌم جهؾحهيٕ نل دٌشدر دضسِح فٕ رؤشيحل جهدٌم، ّؤٖظح جهدّل غٖر جألؽ

 هوّجثخ جهسٕ ٖظؾِح جهيجوس جإلدجرٔ. 
 

6



 
 7 

 اللشن الشبدس
 الهركز اللبىَىي َالحضبىبح َاالهخيبزاح

 
 : (18هبدث )

 ٖسيسؼ جهيرنز دحهشخضٖر جهلحٌٌّٖر جهدّهٖر جهنحيور، ّهَ ؽوٓ شدٖل جهيصحل :
 ؤُوٖر جهسؾحكد - ؤ

 ؤُوٖر سيوم جأليّجل جهيٌلّهر ّجهؾلحرٖر.   - خ

 ظٕ.ؤُوٖر جهسلح  - ز

 
 ( :19هبدث )

يً ؤجل ؤً ٖسينً جهيرنز يً سإدٖر ّغحثفَ، فبٌَ ٖسيسؼ ؽوٓ ؤرجظٕ نل دّهر .... كدذ دحهدضحٌحز 
 ّجاليسٖحزجز جهيدٌٖر فٕ ُذج جهلشى.

 
 ( :21هبدث )

ٖسيسؼ جهيرنز دحهدضحٌر جهلظحثٖر، فال ٖجّز ؤً ٖنًّ جهيرنز ؤّ ييسونحسَ ؤّ ...ـدسَ يدال ألٔ ؽيل 
 ذج سٌحزل جهيرنز ؽً ُذٍ جهدضحٌر. كظحثٕ، اال ا

 
 ( :21هبدث )

دحهٌشدر هورثٖس، ّؤؽظحء جهيجوس جإلدجرٔ، ّجهيّفلًّ ّجهيدنيًّ، ّؤؽظحء جهوجٌر جهيٌضّص ؽوِٖح 
 ّيّغفٕ جهشنرسحرٖر، فبٌَ : 21/0دحهيحدذ 

ال ٖجّز يعحردذ ؤٔ يً ُئالء دشدخ ؤؽيحل جرسندِح فٕ يجحل ييحرشر ّغحثفَ، ااّل اذج رفؼ  - ؤ
 هيرنز ؽٌَ ُذٍ جهدضحٌر.ج

ٖشسفٖدًّ، يسٓ نحٌّج يً غٖر رؽحٖح جهدّهر جهسٕ ٖيحرشًّ ّغحثفِى ؽوٓ ؤرجظِٖح،   - خ
دحاليسٖحزجز جهيلّررذ فٕ يجحل جهِجرذ، ّسشجٖل جألجحٌخ ّجهّججدحز جهؾشنرٖر ّؤٖظح 

 دحهسشِٖالز جهيؾسرف دِح فٕ شإً يدحدهر جهؾيوٖر ّسدّٖوِح. 
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 ( :22هبدث )
( شحهفر جهذنر، ؽوٓ جألشخحص جهذًٖ ٖشحرنًّ فٕ جهّدؽحّْ جهيعرّدر ديلسظٓ 28هيحدذ )ٌٖعدق دنى ج

ُذٍ جالسفحكٖر، دضفسِى ؤعرجفح فٕ جهدؽّْ ؤّ ّنالء ؽً جألعرجف، ؤّ يشسشحرًٖ ؤّ يدحيًٖ ؤّ شِّدج 
 ؤّ خدرجء.

 
 ( :23هبدث )

 ٖسيسؼ ؤرشٖف جهيرنز دحهدضحٌر، فٕ نل دود ّٖجد دَ. .8

حكدذ جهيرنز فٕ يجحل جسضحالسَ جهرشيٖر ذجز جهيؾحيور جهييٖزذ جهسٕ سيٌخ جهدّل جهيسؾ .2
 سيٌدِح هويٌغيحز جهدّهٖر. 

 
 ( :24هبدث )
ٖؾفٓ جهيرنز ّؤرضدسَ ّييسونحسَ جهيٌلّهر ّجهؾلحرٖر ّيضحدر دخوَ. ّنذهم يشرّؽحسَ جهسٕ  -8

 سلّرُح جالسفحكٖر، يً نحفر ؤٌّجػ جهظرجثخ ّجهرشّى جهجيرنٖر.
ٖر ظرجثخ ؽوٓ جهسؾّٖظحز جهسٕ ٖرفؾِح جهيرنز هورثٖس ؤّ ؤؽظحء جهيجوس ّال ٖجّز فرط ؤ -2

جإلدجرٔ. ّؤٖظح ال ٖجّز فرط يصل ُذٍ جهظرجثخ ؽوٓ جهيرسدحز جهسٕ سدفؼ هويّغفًٖ 
ّيشسخديٕ جهشنرسحرٖر، اال اذج نحً جهيشسفٖدًٖ يً رؽحٖح جهدّهر جهسٕ ٖيحرشًّ ّغحثفِى دجخل 

 ؤرجظِٖح. 

جثخ ؽوٓ جألسؾحخ ّجهسؾّٖظحز جهسٕ سدفؼ هويّفلًٖ ؤّ جهيدنيًٖ ؤّ ّال ٖجّز فرط ؤّٖر ظر -0
جهؾحيوًٖ فٕ جهّدؽحّْ جهيعرّدر ديلسظٓ ُذٍ  12/0ؤؽظحء جهوجٌر جهيٌضّص ؽوِٖح دحهيحدذ 

جالسفحكٖر، يسٓ نحٌز ُذٍ جهظرجثخ ال سلّى ااّل ؽوٓ ؤشحس جهيّكؼ جهذٔ ّٖجد دَ جهيرنز، ؤّ 
 يصل ُذٍ جألسؾحخ ّجهسؾّٖظحز.  سدحشر فَٖ جهّدؽّْ ؤّ سدفؼ فَٖ

 
 الفضل الذبىي

 اخخضبص الهركز
 

 ( :25هبدث )
ٖيسّد جخسضحص جهيرنز اهٓ جهيٌحزؽحز ذجز جهعحدؼ جهلحٌٌّٕ جهسٕ سٌشإ دًٖ دّهر يسؾحكدذ ّجدد  -8

رؽحٖح دّهر يسؾحكدذ ؤخرْ، ّجهسٕ سسضل جّسضحال يدحشرج دإدد جالشسصيحرجز، دشرع ؤً ّٖجفق 
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در ؽوٓ عردِح ؽوٓ جهيرنز. ّيسٓ ؤددْ عرفح جهٌزجػ يّجفلسِيح جهيشسرنر ؤعرجف جهٌزجػ نسح
 فبٌَ ال ٖجّز ألٔ يٌِيح ؤً ٖشددِح ديفردٍ.

 ّٖلضد دؾدحرذ "ؤدد رؽحٖح جهدّهر جهيسؾحكدذ جألخرْ" يح ٖوٕ :  -2

نل شخص عدٖؾٕ ٖديل جٌشٖر اددْ جهدّل جهيسؾحكدذ جألخرْ خالف جهدّهر جهعرف  .8
جؽعحء جألعرجف يّجفلسِى ؽوٓ عرح جهٌزجػ ؽوٓ جهسّفٖق ؤّ فٕ جهٌزجػ، فٕ سحرٖخ 

، يؼ 09/0ؤّ جهيحدذ  21/0جهسدنٖى، ّؤٖظح فٕ سحرٖخ سشجٖل جهعوخ عدلح هويحدذ 
جشسدؾحد ؤٔ شخص نحً ٖديل فٕ ُذج جهسحرٖخ ؤّ ذجم جٌشٖر جهدّهر جهيسؾحكدذ جهعرف 

 فٕ جهٌزجػ.

جألخرْ خالف جهدّهر جهعرف نل شخص يؾٌّٔ ٖديل جٌشٖر اددْ جهدّل جهيسؾحكدذ  .2
فٕ جهٌزجػ، فٕ سحرٖخ اؽعحء جألعرجف يّجفلسِى ؽوٓ عرح جهٌزجػ ؽوٓ جهسّفٖق ؤّ 
جهسدنٖى. ّؤٖظح نل شخص يؾٌّٔ ٖديل جٌشٖر جهدّل جهيسؾحكدذ جهعرف فٕ جهٌزل فٕ 
ذجز جهسحرٖخ، ّٖسفق ؽوٓ جؽسدحرٍ )ؤدد رؽحٖح جهدّهر جهيسؾحكدذ جألخرْ( دحهٌغر اهٓ 

 جهسٕ سيحرس ؽوَٖ يً كدل جهيضحهخ جألجٌدّٖر. جهركحدر

يّجفلر جهيئششحز جهؾحير ّجألجِزذ جهسحدؾر هودّهر جهيسؾحكدذ، ال سنسيل اال دؾد اكرجرُح  .0
ًّ يصل ُذج جإلكرجر غٖر  يً سوم جهدّهر، فٖيح ؽدج هّ ؤّظدز جهدّهر جهيذنّرذ هويرنز ؤ

 ظرّرٔ. 

يحيِح اهٓ ُذٍ جالسفحكٖر ؤّ فٕ ؤٔ ّكز سشسعٖؼ نل دّهر يسؾحكدذ، ؽٌد سضدٖلِح ؤّ جٌظ .4
الدق، ؤً سدوغ جهيرنز دٌّػ ؤّ ؤٌّجػ جهيٌحزؽحز جهسٕ سلدر ؤٌَ ٖينٌِح ؤّ ال ٖينٌِح 
عردِح ؽوٓ جهيرنز هسشّٖسِح دحهسّفٖق ؤّ جهسدنٖى، ّؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى ؤّ ٌٖلل فّرج 

سدوٖغ جهيّجفلر جهيعوّدر ُذج جهسدوٖغ اهٓ جيٖؼ جهدّل جهيسؾحكدذ جألخرْ. ّال ٖشنل ُذج جه
 عدلح هوفلرذ جألّهٓ.

 
 ( : 26هبدث )

يّجفلر ؤعرجف جهٌزجػ ؽوٓ عردر ؽوٓ جهسدنٖى فٕ ٌعحق ُذٍ جالسفحكٖر ٖؾسدر يح هى ٌٖص ؽوٓ غٖر ذهم 
سخوٖح ؽً يدحشرذ ؤٔ عرٖق آخر هوسشّٖر ّٖجّز هودّهر جهيسؾحكدذ ؤً سشسرع هيّجفلسِح ؽوٓ عرح  –

 فٕ ٌعحق ُذٍ جالسفحكٖر، جشسٌفحذ عرق جهسشّٖر جهدجخور شّجء جإلدجرٖر ؤّ جهلظحثٖر.جهٌزجػ ؽوٓ جهسدنٖى 
 

 ( : 27هبدث )
8-  ّٔ ال ٖجّز ألٖر دّهر يسؾحكدذ ؤً سيٌؼ جهديحٖر جهددوّيحشٖر ؤّ سرفؼ كظٖر دّهٖر فٕ خضّص ؤ

َ ٌزجػ يسٓ جسفق دشإٌَ ؤدد رؽحٖحُح يؼ جهدّهر جألخرْ ؽوٓ عردَ ؽوٓ جهسدنٖى ؤّ سى عرد
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دحهفؾل ؽوٓ جهسدنٖى فٕ ٌعحق ُذٍ جالسفحكٖر، اال اذج رفظز جهدّهر جهيسؾحكدذ جألخرْ سٌفٖذ جهدنى 
 جهضحدر فٕ جهٌزجػ.

ًّ يفِّى جهديحٖر جهددوّيحشٖر ال ٖشيل جهيشحؽٕ  -2 ّفٕ خضّص سعدٖق جهفلرذ جهشحدلر، فب
 جهددوّيحشٖر جهدشٖعر جهسٕ سِدف اهٓ سشِٖل سشّٖر جهٌزجػ. 

 
 دالفضل الذبل

 الخَفيــــق
 

 ن األَلـــاللش
 قــة في الخَفيـالطم

 
 ( :28هبدث )

جهدّهر جهيسؾحكدذ ؤّ ؤدد رؽحٖح دّهر يسؾحكدذ، جهذٔ ٖرغخ فٕ جسخحذ اجرجءجز  -8
جهسّفٖق، ٖسؾًٖ ؽوَٖ ؤً ٖلدى عودح نسحدٖح هِذج جهغرط اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى، جهذٔ 

 ٖرشل ضّرذ يٌَ اهٓ جهعرف جٗخر.
عوخ ؽوٓ دٖحٌحز سسؾّوق ديّظّػ جهٌزجػ، ُّّٖر جألعرجف، ّٖجخ ؤً ٖشيل جه -2

ّيّجفلسِى ؽوٓ سلدٖيَ ؽوٓ جهسّفٖق عدلح هالثدر جإلجرجءجز جهيسؾولر دعرح 
 جهيٌحزؽحز ؽوٓ جهسّفٖق ّجهسدنٖى.

ٖسؾًٖ ؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى سشجٖل جهعوخ، اال اذج كدر فٕ ظّء جهدٖحٌحز جهّجردذ  -0
ًّ جهٌزجػ ٖخرض دشنل  جوٕ ؽً جخسضحص جهيرنز. ّٖسؾًّٖ ؽوَٖ ؤً دحهعوخ، ؤ

 ٖخعر جألعرجف ؽوٓ جهفّر دسشجٖل جهعوخ ؤّ رفط سشجٖوَ. 

 
 اللشن الذبىي

 خشكيل لجىج الخَفيق
 

 ( :29هبدث )
سشنل هجٌر جهسّفٖق )ّجهيشيحذ فٖيح ٖوٕ دحهوجٌر( دلدر جإلينحً ؽلخ سشجٖل جهعوخ عدلح هويحدذ  -

21. 
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جدد ؤّ يً ؽدد فردٔ يً جهيّفلًٖ، ٖؾًٌّٖ عدلح السفحق )ؤ( سسإهف جهوجٌر يً يرفق ّ -8
 جألعرجف.

)خ( فٕ دحهر ؽدى جسفحق دًٖ جألعرجف دشإً ؽدد جهيّفلًٖ ّعرٖلر سؾٌِٖٖى، سظى جهوجٌر صالصر 
يّفلًٖ ٖؾًٖ نل عرف يّفلح ّجددج ؤيح جهيّفق جهصحهش ّجهذٔ ُّ رثٖس جهوجٌر، فبٌَّ ٖؾًٖ دحالسفحق 

 يؼ جهعرفًٖ.
 

 ( :31هبدث )
اذج هى سشنل جهوجٌر خالل جهسشؾًٖ ّٖيح جهسحهٖر هإلخعحر دسشجٖل جهعوخ دّجشعر جهشنرسٖر جهؾحى عدلح 

، ؤّ خالل ؤّٖر يّدذ ؤخرْ ٖسفق ؽوِٖح جهعرفحً، ٖلّى جهرثٖس، دٌحء ؽوٓ عوخ جهعرف 21/0هويحدذ 
جهيّفق ؤّ جهيّفلًٖ ضحدخ جهيضودر فٕ جهسؾجٖل، ّسؾذر جإلينحً دؾد جهسشحّر يؼ جألعرجف، دسؾًٖٖ 

 جهذًٖ هى ٖؾٌّٖج دؾد.
 

 ( :31هبدث )
ٖينً ؤً ٖخسحر جهيّفلًّ يً خحرض كحثير جهيّفلًٖ، ؽوٓ ؤً ُذج جهدنى ال ٖشرٔ فٕ دحهر  -8

 (.03سؾٌِٖٖى دّجشعر جهرثٖس ؽوٓ جهٌدّ جهيٌضّص ؽوَٖ دحهيحدذ )
ُالز جهيدٌٖر دحهيحدذ ّٖجخ ؤً سسّجفر فٕ جهيّفلًٖ جهيؾًٌٖٖ يً خحرض جهلحثير جهشرّع ّجهيئ -2

(84/8.) 

 
 اللشن الذبلد

 االجراءاح أهبن المجىج
 

 ( :32هبدث )
 ؤً جهوجٌر يدنّير دحخسضحضِح. -8
اذج ؤصٖر دفؼ دؾدى جالخسضحص، يً كدل ؤدد جألعرجف، ٖلّى ؽوٓ جالدؽحء دؾدى دخّل جهٌزجػ  -2

ًّ جهوج ٌر سلّى دفدضَ فٕ ٌعحق جخسضحص جهيرنز، ؤّ يً ؤجل ؤٔ شدخ آخر ٖسؾوق دحهوجٌر، فب
ّؽوِٖح ؤً سلّرر يح اذج نحً ٖجخ ؤً ٖؾحيل دحؽسدحرٍ يشإهر شنوٖر، ؤّ ؤً فدضَ ٖجخ ؤً ٖودق 

 دفدص جهٌلحع جهيّظّؽٖر. 
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 ( :33هبدث )
..... جيٖؼ اجرجءجز جهسّفٖق عدلح ألدنحى ُذج جهلشى، ّيح هى ٖسفق  جألعرجف ... غٖر ذهم، عدلح 

سحرٖخ يّجفلر جألعرجف ؽوٓ .....ٖق. ّاذج صحرز يشإهر اجرجثٖر هى هالثدر جهسّفٖق جهيؾيّل دِح فٕ 
ٌٖص ؽوِٖح ديلسظٓ ُذج جهلشى، ؤّ ديّجخ .... جهسّفٖق ؤّ ؤٔ الثدر ؤخرْ ٖسدٌحُح جألعرجف، سسّهٓ 

 جهوجٌر جهفضل فِٖح ٌدّ يح سرجٍ يالثيح.
 

 ( :34هبدث )
جف، ّؽوِٖح ؤً سدذل كضحرْ سسيصل ّغٖفر جهوجٌر فٕ سّظٖخ جهٌلحع يدل جهٌزجػ يً جألعر -

جِدُح فٕ سّجِِٖى ٌدّ جهدل جهذٔ ٖلدالٌَ. ّهِذج جهغرط ٖجّز هوجٌر فٕ ؤّٖر يردور يً 
جإلجرجءجز ؤً سّضٕ جألعرجف دشرّع جهسشّٖر ّٖسؾًٖ ؽوٓ جألعرجف جهسؾحًّ ددشً ٌٖر يؼ 

ر كدر يً جهوجٌر دغرط سينٌِٖح يً سإدٖر ّغحثفِح، ّٖجخ ؽوِٖى ؤً ٖإخذّج سّضٖحسِح دإنص
 جهجدٖر ّجالؽسدحر.

ّاذج سّضل جألعرجف اهٓ جسفحق، سؾد جهوجٌر يدظرج رشيٖح ٖسٌحّل ؽرظح هّكحثؼ جهٌزجػ  -
ّسصدٖز فَٖ جسفحق جألعرجف، ّاذج كدرز جهوجٌر فٕ يردور يً يرجدل اجرجءجز جهسّفٖق ؤٌَّ ال 

ءجز ّسدرر يدظرج سسّفر ؤٖر اينحٌٖر هوسّضل اهٓ جسفحق دًٖ جألعرجف، فبٌِّح سٌِٕ جإلجرج
رشيٖح سلرر فَٖ ؤً جهٌزجػ عرح ؽوٓ جهسّفٖق ّهى ٖسّضل جألعرجف اهٓ جسفحق دشإٌَ. ّاذج 
سغٖخ ؤدد جهعرفًٖ ؤّ جيسٌؼ ؽً جهيشحُير فٕ جإلجرجءجز، سٌِٕ جهوجٌر جإلجرجءجز ّسدرر 

ًّ ؤدد جهعرفًٖ سغٖخ ؤّ جيسٌؼ ؽً جهيشحرنر فٕ جإلجرجءجز.  يدظرج رشيٖح سلّرر فَٖ ؤ

 
 ( :35هبدث )

ّٔ يً جهعرفًٖ ديٌحشدر ؤّٖر اجرجءجز ؤخرْ سسخذ ؤيحى  يح هى ّٖسفق ؽوٓ غٖر ذهم، فبٌَّ ال ٖجّز أل
ُٖثر سدنٖى ؤّ كظحء ؤّ دإٖر ضّرذ ؤخرْ، ؤً ٖشسٌد اهٓ جٗرجء جهسٕ ؤؽرخ ؽٌِح ؤّ جهسضرٖدحز 

جهسّفٖق جهفحشور خالف يح  ؤّ ؽرّط جهسشّٖر جهسٕ كّديز يً جحٌخ جهعرف جٗخر خالل اجرجءجز
 ّرد دحهيدظر جهرشيٕ ؤّ سّضٖحز جهوجٌر.
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 الفضل الراتع
 الخحكيــــن

 
 اللشن األَل

 نــة الخحكيــطم
 

 ( :36هبدث )
جهدّهر جهيسؾحكدذ ؤّ ؤدد رؽحٖح دّهر يسؾحكدذ جهذٔ ٖرغخ فٕ جالهسجحء اهٓ عرٖق جهسّفٖق، ٖسؾًّٖ  -8

اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى، جهذٔ ٖلّى دبرشحل ضّرذ يٌَ اهٓ  ؽوَٖ ؤً ٖلدى عودح نسحدٖح هِذج جهغرط
 جهعرف جٗخر...

ّٖجخ ؤً ٖشسيل جهعوخ ؽوٓ دٖحٌحز سسؾّوق ديّظّػ جهٌزجػ ُّّٖر جألعرجف ّيّجفلسِى ؽوٓ  -2
 سلدٖيَ هوسدنٖى عدلح هالثدر جإلجرجءجز جهيسؾّولر دعرح جهيٌحزؽحز ؽوٓ جهسّفٖق ّجهسدنٖى. 

سشجٖل جهعوخ، اال اذج كدر فٕ ظّء جهدٖحٌحز جهّجردذ دحهعوخ، ؤً ٖسؾًٖ ؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى  -0
جهٌزجػ ٖخرض دشنل جوٕ ؽً جخسضحص جهيرنز. ّٖجخ ؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى ؤً ٖخعر 

 جألعرجف ؽوٓ جهفّر دسشجٖل جهعوخ ؤّ رفط سشجٖوَ.

 
 اللشن الذبىي

 جــل الهحكهــخشكي
 

 ( :37هبدث )
يح ٖوٕ دحهيدنير( دلدر جإلينحً ؽلخ سشجٖل جهعوخ عدلح سشنل جهيدنير جهسدنٖيٖر )جهيشيحذ فٖ -8

  (.09هويحدذ )
a.  سسإهف جهيدنير يً يدنى ّجدد ؤّ يً ؽدد يً جهيدنيًٖ ٖؾًٌّٖ عدلح السفحق

 جألعرجف.

b.  فٕ دحهر ؽدى جالسفحق دًٖ جألعرجف دشإً ؽدد جهيدنيًٖ ّعرٖلر سؾٌِٖٖى، سظى
جيح جهيدنى جهصحهش ّجهذٔ ُّ  جهيدنير صالصر يدنيًٖ، ٖؾًٖ نل عرف يدنيح ّجدد

 رثٖس جهيدنير، فبٌَ ٖؾًٖ دحالسفحق دًٖ جهعرفًٖ.
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 ( :38هبدث )
اذج هى سشنل جهيدنير خالل جهسشؾًٖ ّٖيح جهسحهٖر هألخعحر دسشجٖل جهعوخ ـر جهشنرسٖر جهؾحى عدلح هويحدذ 

خ جهخضى ضحدخ ( ؤّ خالل ؤٖر يدذ ؤخرْ ّٖسفق ..... جهعرفحً، ٖلّى جهرثٖس دٌحء ؽوٓ عو09/0)
جهيضودر فٕ جهسشجٖل، ّٖلدر جإلينحً دؾد جهسشحّر يؼ جألعرجف دسؾًٖٖ جهيدنى ؤّ جهيدنيًٖ ... هى 

 ٖؾٌّٖج دؾد.
ال ٖجّز ؤً ٖنًّ جهيدنيًّ جهيؾًٌّٖ دّجشعر جهرثٖس عدلح ألدنحى ُذٍ جهيحدذ، رؽحٖح جهدّهر  

 ً ؤدد رؽحٖحُح عرف فٕ جهٌزجػ.جهيسؾحكدذ جهعرف فٕ جهٌزجػ، ؤّ جهدّهر جهيسؾحكدذ جهسٕ ٖنّ
 

 ( :39هبدث )
جهيدنيًّ جهذًٖ ٖئهفًّ جألغودٖر ٖجخ ؤً ٖنٌّّج يً رؽحٖح دّهر ؤخرْ خالف جهدّل جهيسؾحكدذ، جهعرف 
ًّ ُذج جهدنى ال ٌٖعدق  فٕ جهٌزجػ ؤّ جهدّهر جهيسؾحكدذ جهسٕ ؤدد رؽحٖحُح عرف فٕ جهٌزجػ. يؼ يالدغر ؤ

 فحق ...... دسؾًٖٖ جهيدنى جهّدٖد ؤّ نل يً جهيدنيًٖ ؤؽظحء جهيدنير.فٕ دحهر يح ٖلّى جألعرجف دحس
 

 ( :41هبدث )
ًّ ُذج جهدنى ال ٖشرٔ فٕ دحهر  -8 ٖينً ؤً ٖخسحر جهيدنيًّ يً خحرض كحثير جهسدنٖى، ؽوٓ ؤ

 (.01سؾٌِٖٖى دّجشعر جهرثٖس عدلح هويحدذ )
ّجهيئُالز جهيدٌٖر دحهيحدذ  ّٖجخ ؤً سسّجفر فٕ جهيدنيًٖ جهيؾًٌٖٖ يً خحرض جهلحثير جهشرّع -2

84/8. 

 
 اللشن الذبلد

 شمطبح ََظبئف الهحكهج
 

 ( :41هبدث )
ًّ جهيدنير يدنّير دحخسضحضِح. -8  ؤ
اذج ؤصٖر دفؼ دؾدى جالخسضحص، يً كدل ؤدد جألعرجف ٖلّى ؽوٓ جالدؽحء دؾدى دخّل جهٌزجػ فٕ  -2

ًّ ّٔ شدخ آخر ٖسؾّوق دحهوجٌر، فب جهوجٌر سلّى دفدضَ  ٌعحق جخسضحص جهيرنز، ؤّ يً ؤجل ؤ
ّؽوِٖح ؤً سلرر يح اذج نحً ٖجخ ؤً ٖؾحيل دحؽسدحرٍ يشإهر شنوٖر ؤّ ؤً فدضَ ٖجخ ؤً ٖودق 

 دفدص جهٌلحع جهيّظّؽٖر.
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 ( :42هبدث )
سفضل جهيدنير فٕ جهٌزجػ عدلح هولّجؽد جهلحٌٌّٖر جهسٕ ٖلرُح عرفٕ جهٌزجػ، ّاذج هى ٖسفق  -8

 ًّ جهيدنير سعدق كحًٌّ جهدّهر جهيسؾحكدذ جهعرف فٕ جهٌزجػ جهعرفحً ؽوٓ يصل ُذٍ جهيدحدة، فب
ديح فٕ ذهم جهلّجؽد جهيسؾولر دسٌحزػ جهلّجًٌٖ، دحإلظحفر اهٓ يدحدة جهلحًٌّ جهدّهٕ جهيسؾولر 

 دحهيّظّػ.
ّال ٖجّز هويدنير ؤً سرفط جهدنى فٕ جهٌزجػ ددّجر ؽدى ّجّد ٌضّص كحٌٌّٖر ؤّ ؽيّيٖر  -2

 يصل ُذٍ جهٌضّص.

 –اذج يح جسفق جهعرفحً ؽوٓ ذهم  –حى جهفلرسًٖ جهشحدلسًٖ ديح هويدنير يً شوعر ّال سخل ؤدن -0
 فٕ جهدنى ديّجخ يدحدة جهؾدل ّجإلٌضحف.

 
 ( :43هبدث )

فٕ ؤٔ ّكز ّخالل –يسٓ كدرز ذهم ظرّرٖح  –ّيح هى ٖسفق ؽوٓ غٖر ذهم، ٖجّز هويدنير 
 جهيرجفؾحز ؤً : 

 ثل جإلصدحز جألخرْ.سعوخ يً جألعرجف سلدٖى نحفر جهّصحثق ّّشح - ؤ
 سٌسلل اهٓ جهيّكؼ ّسجرْ جهسدلٖلحز جهسٕ سرجُح ظرّرٖر. - خ

 
 ( :44هبدث )

.....جر جيٖؼ اجرجءجز جهسدنٖى عدلح ألدنحى ُذج جهلشى، ّيح هى ّٖسفق جألعرجف ؽوٓ غٖر ذهم، عدلح 
جرجثٖر هى هالثدر جهسدنٖى جهيؾيّل دِح فٕ سحرٖخ يّجفلر جألعرجف ؽوٓ جهسدنٖى، ّاذج صحرز يشإهر ا

ٌٖضل ؽوِٖح فٕ ُذج جهلشى اذ فٕ الثدر جهسدنٖى ؤّ ؤٔ الثدر ؤخرْ ٖسدٌحُح جألعرجف، سسّهٓ جهيدنير 
 جهفضل فِٖح ؽوٓ نل يح سرجٍ يالثيح.

 
 ( :45هبدث )
اذج سغٖخ ؤدد جهعرفًٖ ؤّ جيسٌؼ ؽً سلدٖى ؤّجَ دفحؽَ فبٌَ ال ٖؾد هِذج جهشدخ فٕ دّد ذجسَ،  -

 جٗخر.يشويح دحدؽحءجز جهعرف 
اذج سغٖخ ؤدد جهعرفًٖ ؤّ جيسٌؼ ؽً سلدٖى ؤّجَ دفحؽَ فٕ ؤٔ يردور يً يرجدل جهخضّير،  -8

ٖجّز هوعرف جٗخر ؤً ٖعوخ يً جهيدنير جالنسفحء ديح سّى ّاضدجر دنيِح دٌحء ؽوٓ ذهم. 
يؼ جخعحرُح جهعرف جهيسغٖخ ؤّ جهييسٌؼ ؽً سلدٖى ؤّجَ دفحؽَ دحهعوخ  –ّٖجخ ؽوٓ جهيدنير 

لسَ، ؤً سيٌخ ُذج جهعرف يِور هسدّدر جألير كدل اضدجر دنيِح، يح هى سلدر جهيدنير ؽدى جهذٔ سو
 سّجفر جهٌٖر هدَٖ هودظّر اهٓ جهيدنير ؤّ جهشٖر فٕ جهخضّير.
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 ( :46هبدث )

يح هى ٖسفق ؽوٓ غٖر ذهم، ٖجخ ؽوٓ جهيدنير، دٌحء ؽوٓ عوخ جهخضّى، ؤً ...... فٕ نحفر جهعودحز 
ّجهيلحدور، جهسٕ سرسدع دشنل يدحشر  .... ٌّػ جهٌزجػ، دشرع ؤً سنًّ يصل ُذٍ  جهؾحرظر ّجإلظحفٖر

 جهعودحز يغعحذ ديّجفلر جألعرجف ّدجخور جخسضحص جهيرنز. 
 

 ( :47هبدث )
ّيح هى ّٖسفق ؽوٓ غٖر ذهم، ٖجّز هويدنير، يسٓ كدرز ؤً جهغرّف سسعوخ ذهم، ؤً سّضٕ دنحفر 

 جهيدحفغر ؽوٓ دلّق جألعرجف. جهسدجدٖر جهسدفغٖر جهسٕ سشسِدف فلع
 

 اللشن الراتع
 نـــــــالحك

 
 ( :48هبدث )
 سفضل جهيدنير فٕ نل يشإهر دإغودٖر ؤضّجز ؤؽظحثِح.  -8
 ّٖضدر جهدنى نسحدر، ّّٖكؼ ؽوَٖ يً كدل ؤؽظحء جهيدنير جهيّجفلًٖ ؽوَٖ. -2

 ددح.ّٖجخ ؤً ٖرد جهدنى ؽوٓ نحفر جهعودحز جهيّجدر فٕ جهدؽّْ، نيح ٖجخ ؤً ٖنًّ يش -0

ّٖجّز هنّل ؽظّ فٕ جهيدنير ؤً ٖودق دحهدنى رؤَٖ جهخحص شّجء نحً ٖشحعر فَٖ ؤّ ال  -4
 ٖشحعر رؤٔ ؤغودٖر ؤؽظحء جهيدنير، يؼ دٖحً ؤشدحخ جهخالف اً ّجد.

 ّال ٌٖشر جهيرنز ؤّٖر ؤدنحى ددًّ يّجفلر ؤعرجف جهٌزجػ. -1

 
 ( :49هبدث )
ضّرج يؾسيدذ يً جهدنى. ّٖؾسدر جهدنى  ٖرشل جهشنرسٖر جهؾحى ددًّ سإخٖر اهٓ ؤعرجف جهٌزجػ -8

 ؤٌَ ضدر فٕ ّٖى ارشحل جهضّر جهيذنّرذ.
دٌحء ؽوٓ عوخ ؤدد جهخضّى جهذٔ ٖلدى خالل خيشر ّؤردؾًٖ ّٖيح يً ضدّر جهدنى، سشسعٖؼ  -2

جهيدنير دؾد اخعحر جهعرف جٗخر، ؤً سفضل فٕ ؤٖر يشإهر سنًّ جهيدنير كد ؤغفوز جهفضل 
هم ؤً سضدخ ؤّٖر اخعحر يحدٖر ّجردذ فٕ جهدنى. ّٖؾسدر كرجرُح فِٖح ؽٌد اضدجر دنيِح ّنذ

فٕ ُذج جهشإً جزء ال ٖسجّزؤ يً جهدنى، ّٖخعر دَ جهخضّى دذجز جألشنحل جهيلررذ هذهم. 
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ّجهيحدذ جؽسدحرج يً سحرٖخ جهلرجر جهيلحدل  81/2ّسددؤ جهيدد جهيٌضّص ؽوِٖح دحهيحدذ 
 )جهيعحدق(.

 
 اللشن الخبهس

 عبدث الىظر فيً َإلغبئًخفشير الحكن َإ
 

 ( :51هبدث )
اذج ٌشإ ٌزجػ دًٖ جألعرجف فٖيح ٖسؾوق ديفِّى ؤّ يظيًّ جهدنى فبٌَ ٖينً هوخضى ضحدخ  -8

 جهشإً ؤً ٖسلدى نسحدر اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى دعوخ سفشٖر جهدنى.
ّٖؾرط جهعوخ دلدر جإلينحً ؽوٓ جهيدنير جهسٕ ؤضدرز جهدنى جهيعوّخ سفشٖرٍ. ّاذج سؾذر  -2

، سشنل يدنير جدٖدذ هوٌغر فَٖ عدلح هولشى جهصحٌٕ يً ُذج جهفضل. ّٖجّز هويدنير يسٓ ذهم
كدرز ؤً جهغرّف سسعوخ ذهم ؤً سلرر ّكف سٌفٖذ جهدنى اهٓ ؤً سفضل فٕ عوخ جهسفشٖر 

 جهيؾرّط ؽوِٖح.

 
 ( :51هبدث )
دشدخ  ٖجّز هنل يً جألعرجف ؤً ٖعوخ نسحدر اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى اؽحدذ جهٌغر فٕ جهدنى -8

جنسشحف ّجكؾر يً شإٌِح ؤً سئصر دشنل كحعؼ فٕ جهدنى، دشرع ؤً سنًّ ُذٍ جهّجكؾر يجِّهر 
 ًّ كدل جهٌعق دحهدنى يً كدل نل يً جهيدنير ّجهعرف جهعحهخ اؽحدذ جهٌغر فٕ جهدنى، ددٖش ؤ

 سجحُوِح هى ٖنً رججؾح اهٓ خعإ جهعحهخ.
سحهٖر النسشحف جهّجكؾر جهجدٖدذ، ّفٕ ٖجخ ؤً ٖلدى عوخ اؽحدذ جهٌغر خالل جهسشؾًٖ ّٖيح جه -2

 جيٖؼ جألدّجل خالل جهشٌّجز جهصالش جهسحهٖر هضدّر جهدنى. 

ّٖجخ ؤً ٖؾرط جهعوخ دلدر جإلينحً ؽوٓ ذجز جهيدنير جهسٕ ؤضدرز جهدنى جهيعوّخ اؽحدذ  -0
 جهٌغر فَٖ. ّاذج سؾذر ذهم سشنل يدنير جدٖدذ هوٌغر فَٖ عدلح هولشى جهصحٌٕ يً ُذج جهفضل.

ّز هويدنير يسٓ كدرز ؤً جهغرّف سسعوخ ذهم، ؤً سلرر ّكف سٌفٖذ جهدنى اهٓ ؤً سفضل ّٖج -4
ًّ  –فٕ ضدد اؽحدذ جهٌغر  –فٕ عوخ اؽحدذ جهٌغر. ّاذج عوخ جهخضى  ّكف سٌفٖذ جهدنى فب

 جهسٌفٖذ ّٖكف يئكسح دسٓ سفضل جهيدنير فٕ ُذج جهعوخ.

 
 ( :52هبدث )
 ٓ جهشنرسٖر جهؾحى اهغحء جهدنى ألدد جألشدحخ جٗسٖر :ٖجّز هنّل يً جهعرفًٖ ؤً ٖعوخ نسحدر اه -8
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a. .ؽٖخ فٕ سنًّٖ جهيدنير 

b. .سجحّز جهيدنير ددّد شوعحسِح دشنل ّجظخ 

c. .رشّذ ؤدد ؤؽظحء جهيدنير 

d. .جهسجحُل جهجشٖى هلحؽدذ اجرجثٖر ؤشحشٖر 

e. .جهدنى يً جألشدحخ ّّ  خو
ر هضدّر جهدنى. اال ؤٌَّ اذج ّٖجخ  ؤً ٖلدى عوخ اهغحء جهدنى خالل جهيحثر ّؽشرًّ ّٖيح جهسحهٖ -2

جشسٌد عوخ جإلهغحء اهٓ جهرشّذ، فبٌَّ فٕ يصل ُذٍ جهدحهر ٖجخ ؤً ٖلدى جهعوخ خالل جهيحثر 
ّؽشرًّ ّٖيح جهسحهٖر النسشحف جهرشّذ. ّفٕ جيٖؼ جألدّجل خالل جهشٌّجز جهصالش جهسحهٖر 

 هسحرٖخ جهدنى.

جألشخحص جهيدرجر ؤشيحئُى ؽوٓ  ؽوٓ اصر سشوٖى جهعوخ، ٖؾًٖ جهرثٖس ؽوٓ جهفّر يً دًٖ -0
كحثير جهيدنيًٖ، هجٌر خحضر يً صالش ؤؽظحء ّال ٖجّز ؤً ٖنًّ ؤٔ ؽظّ فٕ ُذٍ جهوجٌر، 
يً ؤؽظحء جهيدنير جهسٕ ؤضدرز جهدنى. ّال ؤً سديل ذجز جٌشٖر  ؤٔ ؽظّ يً ؤؽظحء 

جهدّل جهيدنير جهيذنّرذ. ّؤٖظح ال ٖديل ذجز جٌشٖر جهدّل جهعرف فٕ جهٌزجػ، ؤّ جٌشٖر 
جهسٕ ؤدد .....دحُح عرف فٕ جهٌزجػ. ّال ؤً ٖنًّ كد ؽًٖ إلدرجض جشيَ ؽوٓ كحثير ....نيًٖ 
يً كدل جهدّهسًٖ جهيشحر اهِٖيح، ّال ؤً ٖنًّ كد كحى ددّر جهيشسشحر فٕ ذجز جهلظٖر. ّسيوم 

هٓ يً ُذٍ جهوجٌر شوعر اهغحء جهدنى نوٖح ؤّ جزثٖح يً ؤجل ؤجد جألشدحخ جهّجردذ دحهفلرذ جألّ
 ُذٍ جهيحدذ.

ّجهفضوًٖ جهشحدس ّجهشحدؼ، يؼ  14ّ 10ّ 46ّ 41ّ 41اهٓ  48سٌعدق ؤدنحى جهيّجد  -4
 جهسؾدٖالز جهّججدر دشخ جألدّجل ؽوٓ جإلجرجءجز جهسٕ سسدؼ ؤيحى جهوجٌر.

ٖجّز هوجٌر، يسٓ كدرز ؤّٖر غرّف سسعوخ ذهم، ؤً سلرر ّكف سٌفٖذ جهدنى، اهٓ ؤً سفضل فٕ  -1
ًّ جهسٌفٖذ  عوخ اهغحء جهدنى، ّاذج عوخ جهخضى، فٕ ضدد عوخ جإلهغحء، ّكف سٌفٖذ جهدنى، فب

 ٖلف يئكسح اهٓ ؤً سفضل هوجٌر فٕ ُذج جهعوخ. 

ّاذج ؤؽوً دعالً جهدنى، ٖؾرط جهٌزجػ، دٌحء ؽوٓ عوخ جهخضى ضحدخ جهيضودر فٕ  -9
 جهسؾجٖل، ؽوٓ يدنير جدٖدذ سسإهف عدلح هولشى جهصحٌٕ يً ُذج جهفضل.
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 دساللشن الشب
 االعخراف تبلحكن خىفيذي

 
 ( :53هبدث )

ٖنًّ جهدنى يوزيح دحهٌشدر ألعرجفَ، ّال ٖجّز ؤً ٖنًّ يدال ألٖر عرٖق يً عرق جهعؾً خالف يح 
ّرد فٕ ُذٍ جالسفحكٖر. ّٖسؾًٖ ؽوٓ نل عرف ؤً ٌٖفذ جهدنى ددشخ يٌعّكَ، اال اذج نحً سٌفٖذٍ يّكّفح 

 كٖر. ديلسظٓ جألدنحى جهيٌحشدر فٕ ُذٍ جالسفح
 

 ( :54هبدث )
ٖسؾًّٖ ؽوٓ نل دّهر يسؾحكدذ ؤً ٖؾسرف دإٔ دنى ٖضدر فٕ ٌعحق ُذٍ جالسفحكٖر دحؽسدحرٍ دنيح  -8

يوزيح ّسظيً دجخل ؤرجظِٖح سٌفٖذ جالهسزجيحز جهيحهٖر جهسٕ ٖفرظِح جهدنى، ؽوٓ ٌدّ يح ٖسدؼ 
حكدذ ذجز ٌغحى فٖدرجهٕ دحهٌشدر هألدنحى جهضحدرذ يً يدحنى ُذٍ جهدّهر. ّاذج نحٌز جهدّهر جهيسؾ

 فبٌِّح سظيً سٌفٖذ جهدنى ؽً عرٖق سدّخل يدحنيِح جهفٖدرجهٖر.
يً ؤجل جهدضّل ؽوٓ جالؽسرجف دحهدنى ّسٌفٖذٍ ؽوٓ ؤرجظٕ دّهر يسؾحكدذ. ٖسؾًٖ ؽوٓ  -2

جهخضى ضحدخ جهشإً ؤً ٖلدى ضّرذ يً جهدنى يؾسيدذ يً جهشنرسٖر جهؾحى اهٓ جهيدنير 
ٖر شوعر ؤخرْ سؾٌِٖح جهدّهر جهيسؾحكدذ هِذج جهغرط. ّٖجخ ؽوٓ نّل جهّعٌٖر جهيخسضر ؤّ اهٓ ؤ

دّهر يسؾحكدذ ؤً سخعر جهشنرسٖر جهؾحى دحهيدنير جهيخسّضر ؤّ ؤٖر شوعحز سؾٌِٖح هِذج جهغرط، 
 ّدإّٖر سغٖٖرجز الدلر فٕ ُذج جألير.

ٕ جهدّهر جهسٕ ّددنى سٌفٖذ ُذج جهدنى جهسشرٖؼ جهّعٌٕ جهيسؾّوق دسٌفٖذ جألدنحى جهيؾيّل دَ ف -0
 ٖشؾٓ جهيدنّى هَ سٌفٖذ جهدنى ؽوٓ ؤرجظِٖح.

 
 ( :55هبدث )

( ؽوٓ ؤٌِّح سدخل جشسصٌحء ؽوٓ جهلّجؽد جهلحٌٌّٖر جهشحرٖر فٕ 14ّال ٖجّز سفشٖر ؽدحرجز جهيحدذ )
 ؤرجظٕ جهدّهر جهيسؾحكدذ فٖيح ٖسؾوق ددضحٌر جهسٌفٖذ هودّهر جهيذنّرذ ؤّ ألّٖر دّهر ؤجٌدٖر. 
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 خبهسالفضل ال
 اشختدال الهَفليو َالهحكهيو أَ ردٌن

 
 ( :56هبدث )

يسٓ شنوز هجٌر جهسّفٖق ؤّ يدنير جهسدنٖى ّددؤز جإلجرجءجز، ال ٖجّز سؾدٖل جهسشنٖل. ّيؼ ذهم فبٌَّ 
فٕ دحهر جهّفحذ ؤّ جهؾجز ؤّ جالشسلحهر دحهٌشدر ألدد جهيّفلًٖ ؤّ جهيدنيًٖ، فبٌَ ٖسى شغل جهيٌضخ 

 جهفضل جهصحهش جهلشى جهصحٌٕ ؤّ جهفضل جهرجدؼ جهلشى جهصحٌٕ. جهشحغر عدلح ألدنحى
ٖشسيّر نل يً ؽظّ هجٌر جهسّفٖق ّؽظّ يدنير جهسدنٖى فٕ سإدٖر ّغحثفَ دضفسَ ُذٍ، دضرف جهٌغر 

 ؽً ّجكؾر جشسدؾحد جشيَ يً جهلحثير.
ػ، ددًّ يّجفلر اذج جشسلحل يّفلح ؤّ يدنيح، ّنحً يؾٌٖح يً كدل جهدّهر جهيسؾحكدذ جهعرف فٕ جهٌزج -

جهوجٌر ؤّ جهيدنير جهسٕ ُّ ؽظّ فِٖح، ٖلّى جهرثٖس ديلء جهيٌضخ جهشحغر ؽً عرٖق جخسٖحر ؤدد 
 جألشخحص جهّجردذ ؤشيحئُى دحهلحثير جهيٌحشدر )ؤٔ كحثير جهيّفلًٖ ؤّ جهيدنيًٖ دشخ جألدّجل(.

 
 ( :57هبدث )

ؤدد ؤؽظحثِح .... ؤٔ دشخ شدخ ٖجّز هوخضى ؤً ٖعوخ يً هجٌر جهسّفٖق ؤّ يدنير جهسدنٖى رد 
(. فظال ؽً ذهم ٖجّز هوخضى فٕ دؽّْ 8ٌٖعّٔ ؽوٓ فلدجً ؤنٖد هوضفحز جهسٕ سسعودِح جهيحدذ )..../

جهسدنٖى ؤً ٖعوخ رّد ..... دشدخ ؽدى جشسٖفحء جهشرّع جهيدددذ دحهلشى جهصحٌٕ يً جهفضل جهرجدؼ .... 
 سؾًٖٖ يدنير جهسدنٖى.

 
 ( :58هبدث )

حء جٗخرًّ فٕ جهوجٌر ؤّ جهيدنير، دشخ جألدّجل فٕ عودحز رد جهيّفلًٖ ؤّ ....ضل جألؽظ
جهيدنيًٖ. ّيؼ ذهم فبٌَّ فٕ دحهر سشحّٔ جألضّجز، ؤّ اذج نحً عوخ جهرد ٖسٌحّل يّفق ؤّ يدنى ّدٖد 
ؤّ غحهدٖر ؤؽظحء جهوجٌر ؤّ جهيدنير، ُذٍ جهدحالز ٖضدر جهلرجر يً جهرثٖس. ّاذج سّجفر هعوخ جهرد 

ًّ جهيّفق ؤّ جهيدنى جهيؾٌٕ دحهلرجر ٖشسددل عدلح ألدنحى جهفضل جهصحهش جهلشى جهصحٌٕ ؤّ  شددَ جهضدٖخ فب
 جهفضل جهرجدؼ جهلشى جهصحٌٕ.
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 الفضل الشبدس
 هضبريف الدعَُ

 
 ( :59هبدث )

ٖددد جهشنرسٖر جهؾحى جهرشّى ّجهيضحرٖف جهسٕ ٖسديوِح جألعرجف يلحدل جالٌسفحػ دخديحز جهيرنز ّذهم 
 لح هوّجثخ جهيلّررذ فٕ ُذج جهّضدد يً كدل جهيجوس جإلدجرٔ.عد
 

 ( :61هبدث )
سدّدد نل هجٌر سّفٖق ّنل يدنير سدنٖى ؤسؾحخ ّيضحرٖف ؤؽظحثِح فٕ جهددّد جهسٕ ٖلّررُح  -8

 جهيجوس جإلدجرٔ، ّذهم دؾد جهّسشحّر يؼ جهشنرسٖر جهؾحى.
دّددّج يلديح، دحالسفحق يؼ هجٌر ّدضرف جهٌغر ؽً ؤدنحى جهفلرذ جهشحدلر، ٖجّز هوخضّى ؤً ٖ -2

 جهسّفٖق ؤّ يدنير جهسدنٖى، ؤسؾحخ ّيضحرٖف ؤؽظحثِح.

 
 ( :61هبدث )
فٕ دحهر دؽّْ جهسّفٖق، فبٌَّ ؤسؾحخ ّيضحرٖف ؤؽظحء جهوجٌر ّنذهم جهرشّى جهّججدر يلحدل  -8

 جالٌسفحػ دخديحز جهيرنز، ٖسديوِح عرفٕ جهٌزجػ يٌحضفر.
يدنير، يح هى ٖسفق جهخضّى ؽوٓ غٖر ذهم، اجيحهٕ فٕ دحهر دؽّْ جهسدنٖى، سددد جه -2

جهيضحرٖف جهيعوّدر، ّسددد نٖفٖر شدجد ُذٍ جهيضحرٖف .... إلظحفر اهٓ ؤسؾحخ ّيضحرٖف 
ؤؽظحء جهيدنير ّجهرشّى جهّججدر يلحدل جالٌسفحػ دخديحز، ّٖؾسدر جهلرجر جهضحدر فٕ ُذج 

 جهشإً جزء ال ٖسجزؤ يً جهدنى جهضحدر فٕ دؽّْ جهسدنٖى.

 
 الفضل الشبتع

 َُـــل الدعــهح
 

 ( :62هبدث )
 ..... ؽيوٖر جهسّفٖق ّجهسدنٖى فٕ يلّر جهيرنز، يؼ يرجؽحذ جألدنحى جهسحهٖر :
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 ( :63هبدث )
 ... ؽوٓ عوخ جهخضّى، ٖينً ؤً سجرْ ؽيوٖر جهسّفٖق ّجهسدنٖى فٕ :

ّجء ؽحير ؤّ خحّضر، يسٓ نحً شّجء فٕ يلر جهيدنير جهدجثير هوسدنٖى ؤّ ؤٖر يئّششر ؤخرْ يالثير، ش
 جهيرنز كد ؤجرْ يؾِح جهسرسٖدحز جهالزير فٕ ُذج جهضدد.

ّٔ ينحً آخر، سّجفق ؽوَٖ هجٌر جهسّفٖق ؤّ يدنير جهسدنٖى دؾد جهسشحّر يؼ جهشنرسٖر جهؾحى.  ؤّ فٕ ؤ
 

 الفضل الذبهو
 الخالفبح تيو الدَل الهخعبكدث

 
 ( :64هبدث )

ًّ دوَ  جهٌزجػ ٖينً ؤً ٌٖشإ دًٖ جهدّل جهيسؾحكدذ، يً دٖش سفشٖر ؤّ سعدٖق ..... جهدحهٖر، ّهى ٖسش
ّٔ عرف فٕ جهٌزجػ، ّذهم يح هى ٖسفق  دحهعرق جهّدٖر، ٖؾرط ؽوٓ يدنير جهؾدل .... دٌحء ؽوٓ عوخ ؤ

 جألعرجف جهيؾٌٖر ...... آخر هسشّٖسَ.
 

 الفضل الخبشع
 الخعديـــالح

 
 ( :65هبدث )

سرح ؤّٖر سؾدٖالز سرجُح ؽوٓ جالسفحكٖر جهدحهٖر، ّٖجخ ؤً ٖلدى ٌص جهسؾدٖل ٖجّز هنّل دّهر يسؾحكدذ ؤً سل
اهٓ جهشنرسٖر جهؾحى خالل سشؾًٖ ّٖيح شحدلر ؽوٓ ججسيحػ جهيجوس جإلدجرٔ جهذٔ ٖجخ ؤً ٖفدص 
جهسؾدٖل جهيلسرح فَٖ. ّٖجخ ؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى خالل سشؾًٖ ّٖيح شحدلر ؽوٓ ججسيحػ جهيجوس جإلدجرٔ 

ؤً ٖفدص جهسؾدٖل جهيلسرح فَٖ. ّٖجخ ؽوٓ جهشنرسٖر جهؾحى ؤً ٖخعر جيٖؼ ؤؽظحء جهذٔ ٖجخ 
 جهيجوس جإلدجرٔ دِذج جهسؾدٖل ؽوٓ جهفّر. 

 
 ( :66هبدث )
اذج ؤكّر جهيجوس جإلدجرٔ يشرّػ جهسؾدٖل دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحثَ ّٖزػ جهسؾدٖل ؽوٓ جيٖؼ جهدّل  -8

ّٖيح ؽوٓ كٖحى  03ل دّر جهٌفحذ ديظٕ جهيسؾحكدذ دغرط جهسضدٖق ؽوَٖ. ّٖدخل ُذج جهسؾدٖ
ًّ جيٖؼ ُذٍ جهّدّل كد  جهدّهر جهيّدؽر هدِٖح، دبرشحل يذنرذ اهٓ جهدّل جهيسؾحكدذ سسظّيً ؤ

 ضدكز ؽوٓ جهسؾدٖل.

22



 
 23 

ّال ٖجّز ؤً ٖخل جهسؾدٖل ددلّق ّجهسزجيحز ؤّٖر دّهر يسؾحكدذ عدلح ألدنحى جالسفحكٖر جهدحهٖر،  -2
ٓ جخسضحص جهيرنز، جهيؾدر ؽٌِح كدل سحرٖخ دخّل جهسؾدٖل ّجهٌحشثر ؽً يّجفلر جألعرجف ؽو

 دّر جهٌفحذ.

 
 الفضل العبشر

 جــبن ىٍبيــأحك
 

 ( :67الهبدث )
ُذٍ جالسفحكٖر يفسّدر هوسّكٖؼ ؽوِٖح يً كدل جهدّل جألؽظحء فٕ جهدٌم جهدّهٕ هإلٌشحء ّجهسؾيٖر، ّنذهم 

ر ّؤٖظح جهدّل جهسٕ ٖلّرر جهيجوس جإلدجرٔ جهدّل جألعرجف فٕ جهٌغحى جألشحشٕ هيدنير جهؾدل جهدّهٖ
 دإغودٖر صوصٕ ؤؽظحثَ دؽّسِح هوسّكٖؼ ؽوٓ جالسفحكٖر. 
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