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-------------------------------------------------------------------------------تُدثج تُصٔ٤ٜه١
تُل َٙتال – ٍٝشطد٤ن تُوثٕٗٞ
تُلًع تال – ٍٝتـٌثّ ػثٓر
ٓثنذ 1
 – 1شًّ ١تُ٘ ٖٞٙتُصًٕ٣ؼ٤ر ػِ ٠ؼٔ٤غ تُّٔثبَ تُص ٢شص٘ثُٜٝث ٛى ٙتُ٘ ٖٞٙكُ ٢لظٜث ت ٝك ٢كفٞتٛث.
 – 3كإوت ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ شًٕ٣ؼ ٌٖٔ٣ ٢شطد٤و ٚـٌٔس تُٔفٌٔر خٔوص ٠ٝتُؼًف كإوت ُْ ٞ٣ؼه كدٔوص٠ٝ
ٓدثنئ تًُٕ٣ؼر تالِالٓ٤ر تالًعً ٓالبٔر ُ٘ٛ ٖٞٙىت تُوثٗ ٕٞن ٕٝتُصو٤ه خٔىٛح ٓؼ ٖ٤كإوت ُْ ٞ٣ؼه
كدٔوص ٠ٝهٞتػه تُؼهتُر.
ٝ – 5شّصًٔه تُٔفثًْ ك ًَ ٢وُي خثالـٌثّ تُص ٢تهًٛث تُوٝثء ٝتُلو ٚك ٢تُؼًتم ظْ ك ٢تُدالن تاللًٟ
تُص ٢شصوثيج هٞتٜٗ٘٤ث ٓغ تُوٞتٗ ٖ٤تُؼًته٤ر.
ٓثنذ 3
ال ّٓثؽ ُالؼصٜثن كٞٓ ٢ين تُ٘ٗ.
ٓثنذ 5
ٓث ظدس ػِ ٠لالف تُو٤ثَ كـ ًٙ٤ال ٣وثَ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 0
 – 1توت شؼثي ٚتُٔثٗغ ٝتُٔوص ٠ٝههّ تُٔثٗغ.
ٝ – 3توت ٌتٍ تُٔثٗغ ػثن تُٔٔ٘ٞع ٌُٖٝ ،تُّثه ٟال ٣ؼٞن.
ٓثنذ 9
ال  ًٌ٘٣شـ ً٤تالـٌثّ خصـ ً٤تالٌٓثٕ.
ٓثنذ 6
تُؽٞتٌ تًُٕػ٘٣ ٢ثك ٢تُٔٝثٕ ،كٖٔ تِصؼَٔ ـو ٚتِصؼٔثالً ؼثبٍتً ُْ ٓ ٖٔٝ٣ث ٕ٘٣ؤ ػٖ وُي ٖٓ تًُٝي.
ٓثنذ 7
 ٖٓ – 1تِصؼَٔ ـو ٚتِصؼٔثالً ؿ ً٤ؼثبٍ ٝؼح ػِ ٚ٤تُٔٝثٕ.
ٙ٣ٝ – 3دؿ تِصؼٔثٍ تُفن ؿ ً٤ؼثبٍ ك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ُْ ٣وٙه خٜىت تالِصؼٔثٍ ِ ٟٞتالًٜتي خثُـ.ً٤
ج – توت ًثٗس تُٔٙثُؿ تُصٛ ٢ًٓ٣ ٢ىت تالِصؼٔثٍ تُ ٠شفو٤وٜث هِِ٤ر تال٤ٔٛر خف٤ط ال شص٘ثِح ٓطِوث ً ٓغ ٓث
٤ٙ٣ح ٓغ ٓث ٤ٙ٣ح تُـًٜ ٖٓ ً٤ي خّددٜث.
غ – توت ًثٗس تُٔٙثُؿ تُصٛ ٢ًٓ٣ ٢ىت تالِصؼٔثٍ تُ ٠شفو٤وٜث ؿًٕٝٓ ً٤ػر.
ٓثنذ 8
نيء تُلثِه ت ٖٓ ٠ُٝؼِح تُٔ٘ثكغ.

ٓثنذ 9
شفّح تُٔٞتػ٤ه خثُصو ْ٣ٞتُٔ٤النٓ ١ث ُْ  ٗ٘٣تُوثٗ ٕٞػِ ٠ؿ ً٤وُي.
......
تُلًع تُعثٗ٢
ش٘ثٌع تُوٞتٗ ٖ٤ػ٘ه تُصطد٤ن
 – 1تُص٘ثٌع ٖٓ ـ٤ط تٍُٓثٕ
ٓثنذ 14
ال ٣ؼَٔ خثُوثٗ ٕٞتال ٖٓ ٝهس ً٘ٝ٤يشٗ ٚثكىتً كال  ١ًّ٣ػِٓ ٠ث ِدن ٖٓ تُٞهثبغ تال توت ٝؼه ٗٗ ك٢
تُوثٗ ٕٞتُؽه٣ه ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي تً ٝثٕ تُوثٗ ٕٞتُؽه٣ه ٓصؼِوث ً خثُ٘ظثّ تُؼثّ ت ٝت٥نتج.
ٓثنذ 11
 – 1تُ٘ ٖٞٙتُؽه٣هذ تُٔصؼِور خثال٤ِٛر شًّ ١ػِ ٠ؼٔ٤غ تالٔمثٖ تُى ٖ٣شطدن ػِ ْ٤ٜتًُٕ ٞٝتُٔوًيذ
كٛ ٢ى ٙتُ٘.ٖٞٙ
 – 3كإوت ػثن ٔمٗ شٞتكًز ك ٚ٤تال٤ِٛر خفّح ٗ ٖٞٙههٔ٣ر ٗثهٗ تال٤ِٛر خٔوص ٖٞٙٗ ٠ٝؼه٣هذ
كثٕ وُي ال ٣ئظً ك ٢شًٙكثش ٚتُّثخور.
ٓثنذ 13
 – 1تُ٘ ٖٞٙتُؽه٣هذ تُٔصؼِور خثُصوثنّ شًّٝ ٖٓ ١هس تُؼَٔ خٜث ػِ ًَ ٠شوثنّ ُْ ٌ٣صٌَُٖٔٝ .
تُ٘ ٖٞٙتُوهٔ٣ر  ٢ٛتُص ٢شًّ ١ػِ ٠تُّٔثبَ تُمث٘ر خدهء تُصوثنّ ٝهلٝ ٚتٗوطثػٝ ٚوُي ػٖ تُٔهذ تُّثخور
ػِ ٠تُؼَٔ خثُ٘ ٖٞٙتُؽه٣هذ.
 – 3توت هًي تُ٘ٗ تُؽه٣ه ٓهذ ُِصوثنّ تهٔٓ ًٙث هًي ٙتُ٘ٗ تُوهًِ ْ٣ز تُٔهذ تُؽه٣هذ ٖٓ ٝهس تُؼَٔ
خثُ٘ٗ تُؽه٣ه ً ُٞٝثٗس تُٔهذ تُوهٔ٣ر هه خهأز هدَ وُي ٌُٖ توت ًثٕ تُدثه ٖٓ ٢تُٔهذ تُص ٗٗ ٢ػِٜ٤ث
تُوثٗ ٕٞتُوه ْ٣ته ٖٓ ًٙتُٔهذ تُص ٢هًيٛث تُوثٗ ٕٞتُؽه٣ه كثٕ تُصوثنّ ٣صْ تٗوٝثء ٛىت تُدثه.٢
ٓثنذ 15
تُـ٤س تُٔثنذ (ٝ )15وُي خٔٞؼح تُٔثنذ ( – 07تٝالً) ٖٓ هثٗ ٕٞتالظدثز يهْ (ُّ٘ )147ر 1979
ٝتُٕٔ٘ٞي ك ٢ؼً٣هذ تُٞهثبغ تُؼًته٤ر تُؼهن ( )3738ك.1979 – 9 – 5 ٢
 – 3تُص٘ثٌع ٖٓ ـ٤ط تٌُٔثٕ
أ – تُص٘ثٌع تُه ٖٓ ٢ُٝـ٤ط تاللصٙثٖ تُوٝثب٢
ٓثنذ 10
٣وث ٢ٜتُؼًته ٢تٓثّ ٓفثًْ تُؼًتم ػٔث شًشح ك ٢وٓص ٖٓ ٚـوٞم ـصٓ ٠ث ٕٗؤ ٜٓ٘ث ك ٢تُمثيغ.
ٓثنذ 19
٣وث ٢ٜتالؼ٘د ٢تٓثّ ٓفثًْ تُؼًتم ك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ٝؼه ك ٢تُؼًتم.
ج – توت ًثٗس تُٔوثٜثذ ك ٢ـن ٓصؼِن خؼوثي ٓٞؼٞن ك ٢تُؼًتم ت ٝخٔ٘وٞٓ ٍٞؼٞن كٝ ٚ٤هس يكغ تُهػ.ٟٞ
غ – توت ًثٕ ٜٓٝٞغ تُصوث ٢ٜػوهتً شْ تخًتٓ ٚك ٢تُؼًتم تً ٝثٕ ٝتؼح تُص٘ل٤ى تً ٝثٕ تُصوث ٢ٜػٖ ـثنظر
ٝهؼس ك ٢تُؼًتم.
ٓثنذ 16
ال شٌ ٕٞتالـٌثّ تُٙثنيذ ٖٓ ٓفثًْ تؼ٘د٤ر هثخِر ُِص٘ل٤ى ك ٢تُؼًتم تال توت تػصدًز ًىُي ٝكوث ً ُِوٞتػه تُص٢
هًيٛث تُوثٗ ٕٞتُٙثني كٛ ٢ىت تُٕؤٕ.

ج – تُص٘ثٌع تُه ٖٓ ٢ُٝـ٤ط تاللصٙثٖ تُصًٕ٣ؼ٢
ٓثنذ 17
 – 1تُوثٗ ٕٞتُؼًته ٞٛ ٢تًُٔؼغ ك ٢شٌ٤٤ق تُؼالهثز ػ٘هٓث ٣طِح شفه٣ه ٗٞع ٛى ٙتُؼالهثز ك ٢ه٤ٝر
شص٘ثٌع كٜ٤ث تُوٞتُٗٔ ٖ٤ؼًكر تُوثٗ ٕٞتُٞتؼح شطد٤و ٖٓ ٚخٜ٘٤ث.
ٓٝ – 3غ وُي كثٕ تُوثٗ ٕٞتُى٣ ١فهن ٓث توت ًثٕ تُٕ٢ء ػوثيتً ت٘ٓ ٝوٞالً  ٞٛهثٗ ٕٞتُهُٝر تُصٞ٣ ٢ؼه كٜ٤ث
ٛىت تُٕ٢ء.
ٓثنذ 18
 – 1تال٤ِٛر شًّ ١ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص٘٣ ٢صٔ ٢تُٜ٤ث تُٕمٗ خؽّ٘٤ص.ٚ
ٓٝ – 3غ وُي كل ٢تُصًٙكثز تُٔثُ٤ر تُص ٢شؼوه ك ٢تُؼًتم ٝشصًشح تظثيٛث ك ،ٚ٤توت ًثٕ تـه تُطًك ٖ٤تؼ٘د٤ث ً
ٗثهٗ تال٤ِٛر ًٝثٕ ِدح ٗوٗ ت٤ِٛصً٣ ٚؼغ تُِ ٠دح ك ٚ٤للثء ال  َّٜ٣ػِ ٠تُطًف ت٥لً شد ،ٚ٘٤كثٕ
تالؼ٘د٣ ٢ؼصدً كٛ ٢ىت تُصًٙف ًثَٓ تال٤ِٛر.
ٓثنذ 19
ً٣ – 1ؼغ ك ٢تًُٕ ٞٝتُٜٔٞٞػ٤ر ُٙفر تٍُٝتغ تُ ٠هثٗ ٖٓ ًَ ٕٞتٍُٝؼ ،ٖ٤تٓث ٖٓ ـ٤ط تٌَُٕ
ك٤ؼصدً ٘ف٤فث ً تٍُٝتغ ٓث خ ٖ٤تؼ٘د ٖ٤٤تٓ ٝث خ ٖ٤تؼ٘دٝ ٢ػًته ٢توت ػوه ٝكوث ً ٌَُِٕ تُٔوًي ك ٢هثٗ ٕٞتُدِه
تُى ١شْ ك ،ٚ٤ت ٝتوت يٝػ٤س ك ٚ٤تالٌٔثٍ تُص ٢هًيٛث هثٗ ٖٓ ًَ ٕٞتٍُٝؼ.ٖ٤
 ١ًّ٣ٝ – 3هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص٘٣ ٢صٔ ٢تُٜ٤ث تٍُٝتغ ٝهس تٗؼوثن تٍُٝتغ ػِ ٠ت٥ظثي تُصً٣ ٢شدٜث ػوه تٍُٝتغ
خٔث ك ٢وُي ٖٓ تظً خثُّ٘در ُِٔثٍ.
 ١ًّ٣ٝ – 5ك ٢تُطالم ٝتُصلً٣ن ٝتالٗلٙثٍ هثٗ ٕٞتٍُٝغ ٝهس تُطالم تٝ ٝهس يكغ تُهػ.ٟٞ
 – 0تُّٔثبَ تُمث٘ر خثُد٘ٞذ تًُٕػ٤ر ٝتُٞال٣ر ِٝثبً تُٞتؼدثز ٓث خ ٖ٤ت٥خثء ٝتالٝالن  ١ًّ٣ػِٜ٤ث هثٕٗٞ
تالج.
 – 9ك ٢تالـٞتٍ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث كٛ ٢ى ٙتُٔثنذ توت ًثٕ تـه تٍُٝؼ ٖ٤ػًته٤ث ً ٝهس تٗؼوثن تٍُٝتغ ١ًّ٣
تُوثٗ ٕٞتُؼًتهٝ ٢ـه.ٙ
ٓثنذ 34
تُّٔثبَ تُمث٘ر خثُ٘ٞث٣ر ٝتُوٞتٓر ٝؿًٛ٤ث ٖٓ تُ٘ظْ تُٜٔٞٞػر ُفٔث٣ر ػه ٢ٔ٣تال٤ِٛر ٗٝثهٜ٤ٙث
ٝتُـثبد ١ًّ٣ ٖ٤ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص٘٣ ٢صٔ ٕٞتُٜ٤ث.
ٓثنذ 31
تالُصٍتّ خثُ٘لور  ١ًّ٣ػِ ٚ٤هثٗ ٕٞتُٔه ٖ٣خٜث.
ٓثنذ 33
هٝث٣ث تًُٔ٤تض  ١ًّ٣ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُٔٞيٝض ٝهس ٓٞشٓ ٚغ ًٓتػثذ ٓث :٢ِ٣
أ – تلصالف تُؽّ٘٤ر ؿٓ ً٤ثٗغ ٖٓ تاليض ك ٢تالٓٞتٍ تُٔ٘وُٞر ٝتُؼوثيتز ،ؿ ً٤تٕ تُؼًته ٢ال ً٣ظٖٓ ٚ
تالؼثٗح تال ٖٓ ًثٕ هثٗ ٕٞنُٝصٞ٣ ٚيض تُؼًته.ٚ٘ٓ ٢
ج – تالؼ٘د ٢تُى ١ال ٝتيض ُ ٚشئ ٍٝتٓٞتُ ٚتُص ٢ك ٢تُؼًتم ُِهُٝر تُؼًته٤ر ً٘ ُٞٝؾ هثٗ ٕٞنُٝصٚ
خمالف وُي.
ٓثنذ 35
 – 1هٝث٣ث تُ٘ٞث٣ث  ١ًّ٣ػِٜ٤ث تُٔٝ ٢٘ٞهس ٓٞش.ٚ
 – 3شطدن تُوٞتٗ ٖ٤تُؼًته٤ر ك٘ ٢فر تُ٤٘ٞر خثالٓٞتٍ ؿ ً٤تُٔ٘وُٞر تٌُثب٘ر ك ٢تُؼًتم ٝتُؼثبهذ تُ٠
ٓصٞك ٢تؼ٘دٝ ٢ك٤ً ٢ل٤ر تٗصوثُٜث.

ٓثنذ 30
تُّٔثبَ تُمث٘ر خثٌُِٔ٤ر ٝتُف٤ثٌذ ٝتُفوٞم تُؼ٤٘٤ر تاللًٝ ،ٟخ٘ٞع لثٖ ًٞم تٗصوثٍ ٛى ٙتُفوٞم خثُؼوه
ٝتًُٔ٤تض ٝتُ٤٘ٞر ٝؿًٛ٤ث ١ًّ٣ ،ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُٔٞهغ كٔ٤ث ٣مصٗ خثُؼوثي ١ًّ٣ٝ ،خثُّ٘در ُِٔ٘وٍٞ
هثٗ ٕٞتُهُٝر تُصٞ٣ ٢ؼه كٜ٤ث ٛىت تُٔ٘وٝ ٍٞهس ٝهٞع تالٓٞي تُى ١شًشح ػًِّ ٚ٤ح تُفن ت ٝكوه.ٙ
ٓثنذ 39
 ١ًّ٣ – 1ػِ ٠تالُصٍتٓثز تُصؼوثن٣ر هثٗ ٕٞتُهُٝر تُصٞ٣ ٢ؼه كٜ٤ث تُٔٞت ٖٞتُٕٔصًى ُِٔصؼثهه ٖ٣توت تشفهت
ٓ٘ٞٞث ،كإوت تلصِلث  ١ًّ٣هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص ٢شْ كٜ٤ث تُؼوهٛ ،ىت ٓث ُْ ٣صلن تُٔصؼثههتٕ ت٣ ٝصد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف
تٕ هثٗٗٞث ً آلً ً٣تن شطد٤و.ٚ
 – 3هثٗٞٓ ٕٞهغ تُؼوثي  ٞٛتُى ١ًّ٣ ١ػِ ٠تُؼوٞن تُص ٢تخًٓس خٕؤٗ.ٚ
ٓثنذ 36
شمٝغ تُؼوٞن كٌِٜٔ ٢ث ُوثٗ ٕٞتُهُٝر تُص ٢شٔس كٜ٤ث.
ٓثنذ 37
 – 1تالُصٍتٓثز ؿ ً٤تُصؼثهه٣ر  ١ًّ٣ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص ٢ـهظس كٜ٤ث تُٞتهؼر تُٕٔ٘ةر ُالُصٍتّ.
 – 3ػِ ٠تٗ ٚال شًّ ١تـٌثّ تُلوًذ تُّثخور كٔ٤ث ٣صؼِن خثالُصٍتٓثز تُ٘ثٔةر ٖٓ تُؼَٔ ؿ ً٤تًُٕٔٝع ػِ٠
تُٞهثبغ تُص ٢شفهض ك ٢تُمثيغ ٝشًٌٕٝٓ ٕٞػر ك ٢تُؼًتم ٝتٕ ػهز ؿًٕٝٓ ً٤ػر ك ٢تُدِه تُىٝ ١هؼس
ك.ٚ٤
ٓثنذ 38
هٞتػه تاللصٙثٖ ٝؼٔ٤غ تالؼًتءتز  ١ًّ٣ػِٜ٤ث هثٗ ٕٞتُهُٝر تُص ٢شوثّ كٜ٤ث تُهػ ٟٞت ٝشدثًٔ كٜ٤ث
تالؼًتءتز.
ٓثنذ 39
ال شطدن تـٌثّ تُٔٞتن تُّثخور ٖٓ تـٞتٍ ش٘ثٌع تُوٞتٗٓ ٖ٤دثنئ تُوثٗ ٕٞتُه ٢ُٝتُمثٖ تالًعً ٔٞ٤ػثً.
ٓثنذ 51
 – 1توت شوًي تٕ هثٗٗٞث ً تؼ٘د٤ث ً ٝ ٞٛتؼح تُصطد٤ن كإٗٔث ٣طدن ٓ٘ ٚتـٌثٓ ٚتُٜٔٞٞػ٤ر ن ٕٝتُص ٢شصؼِن
خثُوثٗ ٕٞتُه ٢ُٝتُمثٖ.
ٝ – 3توت ًثٕ ٛىت تُوثٗ ٕٞتالؼ٘د ٞٛ ٢هثٗ ٕٞنُٝر شصؼٜه كٜ٤ث تًُٕتبغ كثٕ هثٗٛ ٕٞى ٙتُهُٝر  ٞٛتُى٣ ١وًي
ت٣ر ًٔ٣ؼر ٖٓ ٛى٣ ٙؽح شطد٤وٜث.
ٓثنذ 53
ال ٣ؽ ٌٞشطد٤ن تـٌثّ هثٗ ٕٞتؼ٘د ٢هًيش ٚتُ٘ ٖٞٙتُّثخور توت ًثٗس ٛى ٙتالـٌثّ ٓمثُلر ُِ٘ظثّ تُؼثّ تٝ
ُ٦نتج ك ٢تُؼًتم.
ٓثنذ 55
 – 1شؼ ٖ٤تُٔفٌٔر تُوثٗ ٕٞتُى٣ ١ؽح شطد٤و ٚك ٢ـثُر تالٔمثٖ تُى ٖ٣ال شؼًف ك ْٜؼّ٘٤ر ت ٝتُى ٖ٣شعدس
ُ ْٜؼّ٘٤ثز ٓصؼهنذ كٝ ٢هس ٝتـه.
 – 3ػِ ٠تٕ تالٔمثٖ تُى ٖ٣شعدس ُ ْٜكٝ ٢هس ٝتـه خثُّ٘در تُ ٠تُؼًتم تُؽّ٘٤ر تُؼًته٤ر ٝخثُّ٘در تُ٠
نُٝر تؼ٘د٤ر ت ٝػهذ ن ٍٝتؼ٘د٤ر ؼّ٘٤ر شِي تُه ٍٝكثُوثٗ ٕٞتُؼًته ٞٛ ٢تُى٣ ١ؽح شطد٤و.ٚ

تُل َٙتُعثٗ – ٢تالٔمثٖ
تُلًع تال – ٍٝتالٔمثٖ تُطد٤ؼ٤ر
 – 1تخصهتء تُٕم٤ٙر ٝتٗصٜثإٛث
ٓثنذ 50
 – 1شدهأ ٔم٤ٙر تالّٗثٕ خصٔثّ ٝالنش ٚـ٤ث ً ٝش٘ص ٢ٜخٔٞش.ٚ
ٓٝ – 3غ وُي كفوٞم تُفَٔ ٣فهنٛث هثٗ ٕٞتالـٞتٍ تُٕم٤ٙر.
ٓثنذ 59
شعدس تُٞالنذ ٝتُٞكثذ خثُّؽالز تًُِٔ٤ر تُٔؼهذ وُي ،كإوت تٗؼهّ ٛىت تُهُ َ٤ت ٝشد ٖ٤ػهّ ٘فر ٓث تنيغ
خثُّؽالز ك٤ؽ ٌٞتالظدثز خؤ٣ر ٣ًٞور تلً.ٟ
ٓثنذ 56
 ٖٓ – 1ؿثج خف٤ط ال ٣ؼِْ أـ ٞٛ ٢تّ ٓ٤س ٣فٌْ خٌٓ ٚٗٞلوٞنتً خ٘ثء ػِِٞ ٠ح ًَ ؤ ١ؤٕ.
ٝ – 3تـٌثّ تُٔلوٞن شمٝغ ُوثٗ ٕٞتالـٞتٍ تُٕم٤ٙر.
 – 3لٙثبٗ تُٕم٤ٙر
ٓثنذ 57
تُؽّ٘٤ر تُؼًته٤ر ٘٣ظٜٔث هثٗ ٕٞلثٖ.
ٓثنذ 58
تًِذ تُٕمٗ شصٌ ٖٓ ٕٞو ١ٝهًخث٣ٝ ،ٙؼصدً ٖٓ و ١ٝتُوًخ٣ ٖٓ ٠ؽٔؼ ْٜتَ٘ ٕٓصًى.
ٓثنذ 59
 – 1تُوًتخر تُٔدثًٔذ  ٢ٛتُِٙر ٓث خ ٖ٤تال٘ٝ ٍٞتُلًٝعٝ ،هًتخر تُفٞتٔ ٢ٛ ٢تًُتخطر ٓث خ ٖ٤تٔمثٖ
٣ؽٔؼ ْٜتَ٘ ٕٓصًى ن ٕٝتٕ  ٌٕٞ٣تـه ْٛكًػث ً ُ٦لً.
ً٣ٝ – 3تػ ٠ك ٢ـّثج نيؼر تُوًتخر تُٔدثًٔذ تػصدثي ًَ كًع نيؼر ػ٘ه تُٙؼٞن ُالَ٘ خمًٝغ ٛىت
تالَ٘ٝ ،ػ٘ه ـّثج نيؼر هًتخر تُفٞتٔ ٢شؼه تُهيؼثز ٘ؼٞنتً ٖٓ تُلًع ُالَ٘ تُٕٔصًى ظْ ٍٗٝالً ٓ٘ٚ
تُ ٠تُلًع ت٥لً  ًَٝكًع ٣ؼصدً نيؼر ن ٕٝتٕ ٣فّح تالَ٘ تُٕٔصًى.
ٝ – 5تهثيج تـه تٍُٝؼ٣ ٖ٤ؼصدً ٕٝكٗ ٢لُ تُوًتخر ٝتُهيؼر خثُّ٘در ٍُِٝغ ت٥لً.
ٓثنذ 04
ٔ ٌَُ ٌٕٞ٣ – 1مٗ تِْ ُٝوح ُٝوح تُٕمٗ ِ٣فن خفٌْ تُوثٗ ٕٞتٝالن.ٙ
٘٣ٝ – 3ظْ شًٕ٣غ لثٖ ً٤ل٤ر تًصّثج تالُوثج ٝشـًٛ٤٤ث.
ٓثنذ 01
ٌَُ ٖٓ ٗثٌػ ٚتُـ ً٤ك ٢تِصؼٔثٍ ُود ٚخال ٓدًي  ٖٓ ٌَُٝتٗصفَ ُود ،ٚتٕ ٣طِح ٝهق ٛىت تُصؼًٝ ٚتٕ
٣طِح تُصؼ ٛ٣ٞتوت ُفوًٜ ٚي ٖٓ وُي.
ٓثنذ 03
تُٔ ٞٛ ٖٞٞتٌُٔثٕ تُى٣ ١و ْ٤ك ٚ٤تُٕمٗ ػثنذ خٙلر نتبٔر تٓ ٝئهصر ٣ٝؽ ٌٞتٕ ُِٕ ٌٕٞ٣مٗ تًعً ٖٓ
ٓٝ ٖٞٞتـه.
ٓثنذ 05
 ٖٞٞٓ – 1تُٔلوٞنٝ ٖ٣تُوٝ ًٙؿ ٖٓ ًْٛ٤تُٔفؽٞ٘٣ ٖٓ ٖٞٞٓ ٞٛ ٖ٣ٌٞج ػ٘ ْٜهثٗٗٞثً.
ٓٝ – 3غ وُي ٣ؽ ٌٞتٕ ُِ ٌٕٞ٣وثً٘ تُٔؤو ُٚ ٕٝخثُصؽثيذ ٓ ٖٞٞلثٖ خثُّ٘در ُالػٔثٍ تُصًٙكثز تُص٢
٣ؼصدً ٙتُوثٗ ٕٞتٛالً ُٔدثًٔشٜث.

ٓثنذ 00
٣ؼصدً تٌُٔثٕ تُى٣ ١دثًٔ ك ٚ٤تُٕمٗ شؽثيذ ت ٝـًكر ٓ٘ٞٞث ً ُ ٚخثُّ٘در تُ ٠تنتيذ تالػٔثٍ تُٔصؼِور خٜىٙ
تُصؽثيذ ت ٝتُفًكر.
ٓثنذ 09
٣ – 1ؽ ٌٞتشمثو ٓٓ ٖٞٞمصثي ُص٘ل٤ى ػَٔ هثٗٓ ٢ٗٞؼ.ٖ٤
ٝ – 3تُٔ ٖٞٞتُٔمصثي ُص٘ل٤ى ػَٔ هثٗ ٞٛ ٌٕٞ٣ ٢ٗٞتُٔ ٖٞٞخثُّ٘در ٌَُ ٓث ٣صؼِن خٜىت تُؼَٔ خٔث ك ٢وُي
تؼًتءتز تُص٘ل٤ى تال توت ٗٗ ً٘تـر ػِ ٠ه ًٙتُٔٛ ٖٞٞىت ػِ ٠تػٔثٍ ن ٕٝتلً.ٟ
ٝ – 5ال ٣ؽ ٌٞتظدثز تُٔ ٖٞٞتُٔمصثي تال خثٌُصثخر.
ٓثنذ 06
ٔ ًَ – 1مٗ خِؾ ِٖ تًُٔه ٓصٔصؼث ً خوٞت ٙتُؼوِ٤ر ؿٓ ً٤فؽ ٌٞػًِ ٌٕٞ٣ ٚ٤ثَٓ تال٤ِٛر ُٔدثًٔذ ـوٞهٚ
تُٔهٗ٤ر.
٣ٝ – 3مٝغ كثهه ٝتال٤ِٛر ٗٝثهٛٞٙث ٧ـٌثّ تُٞال٣ر ٝتُ٘ٞث٣ر ٝتُوٞتٓر ٞدوث ً ًُِٕٝٝ ٞٝكوث ً ُِوٞتػه
تُٔوًيذ خثُوثٗ.ٕٞ
تُلًع تُعثٗ٢
 – 1تـٌثّ ػثّ
ٓثنذ 07
تالٔمثٖ تُٔؼ٘٣ٞر :٢ٛ
أ – تُهُٝر.
ج – تالنتيتز ٝتُٕٔ٘آز تُؼثٓر تُص٘ٔ٣ ٢فٜث تُوثٗٔ ٕٞم٤ٙر ٓؼ٘٣ٞر ّٓصوِر ػٖ ٔم٤ٙر تُهُٝر خثًُٕٞٝ
تُص٣ ٢فهنٛث.
غ – تالُ٣ٞر ٝتُدِه٣ثز ٝتُوً ٟتُص٘ٔ٣ ٢فٜث تُوثٗٔ ٕٞم٤ٙر ٓؼ٘٣ٞر خثًُٕ ٞٝتُص٣ ٢فهنٛث.
ن – تُطٞتبق تُه٤٘٣ر تُص٘ٔ٣ ٢فٜث تُوثٗٔ ٕٞم٤ٙر ٓؼ٘٣ٞر خثًُٕ ٞٝتُص٣ ٢فهنٛث.
ٛـ  -تالٝهثف.
 – ٝتًًُٕثز تُصؽثي٣ر ٝتُٔهٗ٤ر تال ٓث تِصعٜ٘٘ٓ ٢ث خ٘ٗ ك ٢تُوثٗ.ٕٞ
ٌ – تُؽٔؼ٤ثز تُٔئِّر ٝكوث ً ُالـٌثّ تُٔوًيذ ك ٢تُوثٗ.ٕٞ
ؾ – ًَ ٓؽٔٞػر ٖٓ تالٔمثٖ ت ٝتالٓٞتٍ ٘ٔ٣فٜث تُوثٗٔ ٕٞم٤ٙر ٓؼ٘٣ٞر.
ٓثنذ 08
ٔ ٌَُ ٌٕٞ٣ – 1مٗ ٓؼ٘ٔٓ ١ٞعَ ػٖ تيتنش.ٚ
٣ٝ – 3صٔصغ تُٕمٗ تُٔؼ٘ ١ٞخؽٔ٤غ تُفوٞم تال ٓث ًثٕ ٜٓ٘ث ٓالٌٓث ً ُٙلر تُٕمٗ تُطد٤ؼٝ ٢وُي ك٢
تُفهٝن تُص٣ ٢وًيٛث تُوثٗ.ٕٞ
 ُٚٝ – 5وٓر ٓثُ٤ر ّٓصوِر.
ٝ – 0ػ٘ه ٙت٤ِٛر تالنتء ٝوُي ك ٢تُفهٝن تُص٣ ٢دٜ٘٤ث ػوه تٕٗثبٝ ٚتُص٣ ٢لًٜٜث تُوثٗ.ٕٞ
 ُٚٝ – 9ـن تُصوث.٢ٜ
٣ٝ ،ٖٞٞٓ ُٚٝ – 6ؼصدً ٓ ٚ٘ٞٞتٌُٔثٕ تُىٞ٣ ١ؼه ك ًًٍٓ ٚ٤تنتيشٝ ٚتًًُٕثز تُصًًٍٛٓ ٌٕٞ٣ ٢ث
تًُب ٢ّ٤ك ٢تُمثيغ ُٜٝث تػٔثٍ ك ٢تُؼًتم ٣ؼصدً ًًٍٓ تنتيشٜث خثُّ٘در ُِوثٗ ٕٞتُهتلِ ٢تٌُٔثٕ تُى ١كٚ٤
تنتيذ تػٔثُٜث ك ٢تُؼًتم.
ٓثنذ 09
 ١ًّ٣ – 1ػِ ٠تُ٘ظثّ تُوثُٗ ٢ٗٞالٔمثٖ تُٔؼ٘٣ٞر تالؼ٘د٤ر ٖٓ ًًٔثز ٝؼٔؼ٤ثز ٓٝئِّثز ٝؿًٛ٤ث
هثٗ ٕٞتُهُٝر تُصٞ٣ ٢ؼه كٜ٤ث ًًٍٓ تنتيشٜث تًُب ٢ّ٤تُلؼِ.٢
ٓٝ – 3غ وُي كإوت خثًٔ تُٕمٗ تُٔؼ٘ ١ٞتالؼ٘دٕٗ ٢ث ٚٞتًُب ٢ّ٤ك ٢تُؼًتم كثٕ تُوثٗ ٕٞتُؼًتهٞٛ ٢
تُى.١ًّ٣ ١

 – 3تُؽٔؼ٤ثز
ٓثنذ 94
 – 1تُؽٔؼ٤ر ؼٔثػر وتز ٘لر نتبٔر ٌٓٗٞر ٖٓ ػهذ تٔمثٖ ٞد٤ؼ٤ر تٓ ٝؼ٘٣ٞر ُـً ٚؿ ً٤تًُخؿ
تُٔثن.١
٘٣ٝ – 3ظْ تُصًٕ٣غ تُمثٖ ً٤ل٤ر تٕٗثء تُؽٔؼ٤ثز ٤ًٝل٤ر ـِٜث.
 – 5تُٔئِّثز
ٓثنذ 91
تُٔئِّر ٔمٗ ٓؼٕ٘٘٣ ١ٞؤ خصمٓ ٗ٤ٙثٍ ٓهذ ؿٓ ً٤ؼ٘٤ر و٘ ١لر تّٗثٗ٤ر ت ٝن٤٘٣ر ت ٝػِٔ٤ر ت ٝك٘٤ر تٝ
ي٣ث٤ٜر ن ٕٝهٙه تُ ٠أ ١يخؿ ٓثن.١
ٓثنذ 93
 ٌٕٞ٣ – 1تٕٗثء تُٔئِّر خّ٘ه ئِ ٢ت ٝخ٤٘ٞر.
٣ٝ – 3ؼصدً ٛىت تُّ٘ه تٛ ٝى ٙتُ٤٘ٞر ٗظثٓث ً ُِٔئِّر٣ٝ ،ؽح تٕ ٕ٣صَٔ ػِ ٠تُد٤ثٗثز ت٥ش٤ر:
أ – تُـً ٚتُص ٢تٕٗةس تُٔئِّر ُصفو٤و.ٚ
ج – تِْ تُٔئِّر ًًٍٛٓٝث ػِ ٠تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تًًٍُٔ ك ٢تُؼًتم.
غ – خ٤ثٕ نه٤ن ُالٓٞتٍ تُٔمٙٙر ُٜىت تُؼَٔ.
ن – ش٘ظ ْ٤تنتيذ تُٔئِّر.
ٓثنذ 93
٣ – 1ؼصدً تٕٗثء تُٔئِّر خثُّ٘در ُهتب٘ ٢تُٕٔ٘ا ٝٝيظصٛ ٚدر ت٤٘ٝ ٝر.
 – 3كإوت ًثٗس تُٔئِّر هه تٕٗةس تًٜتيتً خفوٞه ْٜؼثٌ ُٓ ْٜدثًٔذ تُهػث ٟٝتُص٣ ٢وًيٛث تُوثٗ ٕٞك٢
ٓعَ ٛى ٙتُفثُر خثُّ٘در ُِٜدثز ٝتُ٘ٞث٣ث.
ٓثنذ 90
ٓصً ٠ثٕ تٕٗثء تُٔئِّر خّ٘ه ئِ ٢ؼثٌ ُٖٔ تٕٗؤٛث تٕ ٣ؼهٍ ػٜ٘ث خّ٘ه ئِ ٢آلًٝ ،وُي تٕ ٣صْ
شّؽِٜ٤ث كٓ ٢فٌٔر تُدهتءذ.
ٓثنذ 99
٣ – 1ف َٙشّؽ َ٤تُٔئِّر خ٘ثء ػِِٞ ٠ح ٕٓ٘ةٜث ت ٝتٓ ٍٝهُٜ ً٣ث ت ٝتُؽٜر تُٔمصٙر خًهثخر
تُٔئِّثز.
٣ٝ – 3صؼ ٖ٤ػِ ٠تُؽٜر تُٔمصٙر خثًُهثخر تٕ شصمى تالؼًتءتز تُالٌٓر ُِصّؽٝ ٖٓ َ٤هس ػِٜٔث خإٕٗثء
تُٔئِّر.
ٓثنذ 96
 – 1تُٔئِّثز تُص٣ ٢وٙه خٜث شفو٤ن ِٓٙفر ػثٓر ٣ؽ ٌٞخ٘ثء ػِِٞ ٠دٜث تٕ شؼصدً ٖٓ تُٔ٘ثكغ تُؼثٓر
خإيتنذ ٌِٓ٤ر شٙهي خثُٔٞتكور ػِ ٠تٗظٔصٜث.
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتٕ  ٗ٘٣كٛ ٢ى ٙتاليتنذ ػِ ٠تِصع٘ثء تُٔئِّر ٖٓ هٞ٤ن تال٤ِٛر.
ًٔ – 5ث ٣ؽ ٌٞتٕ شلً ٚتاليتنذ تٌُِٔ٤ر تشمثو تؼًتءتز لث٘ر خثًُهثخر ًصؼٓ ٖ٤٤ه ً٣ت ٝتًعً ٖٓ تُؽٜر
تُفٌ٤ٓٞر ت ٝتشمثو أ ١تؼًتء آلً  ًٟ٣الٌٓثً.
ٓثنذ 97
ُِ – 1هُٝر ـن تًُهثخر ػِ ٠تُٔئِّثز.
ٝ – 3شؼ ٖ٤٤خإيتنذ ٌِٓ٤ر تُؽٜر آُس ٘٣ث ٞخٜث تًٓ ٛى ٙتًُهثخر.

ٓثنذ 98
ػِٓ ٠ه ١ً٣تُٔئِّر ٓٞتكثذ تُؽٜر تُٔمصٙر خثًُهثخرًِٔ ،ث ِٞدس وُي ،خٍٔ٤تٗ٤ر تُٔئِّر ٝـّثخٜث
تُّ٘ٓ ١ٞغ تُّٔص٘هتز تُٔئ٣هذ ُٜث وُي ك ٢لالٍ ٔ ٖٓ ًٜشثي٣ك شٙل٤ر ـّثج تُّ٘ر.
ٓثنذ 99
٣ؽُٔ ٌٞفٌٔر تُدهتءذ تُصثخغ ُٜث ًًٍٓ تُٔئِّر تٕ شو ٢ٝخثالؼًتءتز ت٥ش٤ر ،توت ِٞدس ٜٓ٘ث وُي تُؽٜر
تُٔمصٙر خثًُهثخر ػِ ٠تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تُطِح كٞ٘ ٢يذ نػ:ٟٞ
أ – ػٍٍ تُٔه ٖ٣ً٣تُى٣ ٖ٣عدس ػِ ْٜ٤تٔٛثٍ ت ٝػؽٍ تُى ٖ٣ال ٞ٣ك ٕٞخثالُصٍتٓثز تُص٣ ٢لًٜٜث ػِْٜ٤
تُوثٗ ٕٞت٣ ٝلًٜٜث ػِ ْٜ٤ػوه تٕٗثء تُٔئِّرٝ ،تُىّ٣ ٖ٣صؼِٔ ٕٞتٓٞتٍ تُٔئِّر كٔ٤ث ال ٣صلن ٓغ شفو٤ن
ؿًٜٜث ت ٝهٙه ٕٓ٘ؤٛثٝ ،تُىً٣ ٖ٣شٌد ٕٞك ٢شؤن٣ر ٝظثبل ْٜأ ١لطؤ ؼّ ْ٤آلً.
ج – شؼهٗ َ٣ظثّ تنتيذ تُٔئِّر ت ٝشمل٤ق تُصٌثُ٤ق ٝتًُٕ ٞٝتُٔوًيذ كِ٘ ٢ه تٕٗثء تُٔئِّر ت ٝشؼهِٜ٣ث
ت ٝتُـثبٜث توت ًثٕ ٛىت الٌٓث ً ُِٔفثكظر ػِ ٠تٓٞتٍ تُٔئِّر تً ٝثٕ ًٜٝي٣ث ً ُصفو٤ن تُـً ٖٓ ٚتٕٗثبٜث.
غ – تُفٌْ خإُـثء تُٔئِّر توت ت٘دفس ك ٢ـثُر ال شّصط٤غ ٓؼٜث شفو٤ن تُـً ٚتُى ١تٕٗةس ٖٓ تؼِ ٚتٝ
ت٘دؿ ٛىت تُـً ٚؿ ٌٖٔٓ ً٤تُصفو٤ن ت٘ ٝثي ٓمثُلث ً ُِوثٗ ٕٞت٦ُ ٝنتج ت ٝتُ٘ظثّ تُؼثّ.
ن – تُـثء تالػٔثٍ تُص ٢هثّ خٜث تُٔهٓ ًٕٝ٣صؽث ٖ٣ٌٝكٜ٤ث ـهٝن تلصٙث٘ ْٜتٓ ٝمثُل ٖ٤كٜ٤ث تـٌثّ تُوثٕٗٞ
تٗ ٝظثّ تُٔئِّر٣ٝ ،ؽح كٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ شًكغ نػ ٟٞتالُـثء ك ٢لالٍ ِ٘ص ٖٓ ٖ٤شثي٣ك تُؼَٔ تُٔطؼٕٞ
كٝ ،ٚ٤ال ٣ؽ ٌٞشٞؼ ٚ٤نػ ٟٞتالُـثء هدَ تُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر تُىًّ ١ح ـوٞهث ً ػِ ٠تِثَ وُي تُؼَٔ.
ٓثنذ 64
 – 1شؼ ٖ٤تُٔفٌٔر ٓص ٠ـٌٔس خإُـثء تُٔئِّرٙٓ ،لٞٓ٧ ٖ٤تُٜث ٝشوًي ٓٓ ً٤ٙث شدو ٖٓ ٠تالٓٞتٍ خؼه
تُصٙل٤رٝ ،كوث ً ُٔث ٗٗ ػِ ٚ٤كِ٘ ٢ه تٕٗثء تُٔئِّر.
 – 3كإوت ًثٕ تٗصوثٍ تُٔثٍ تُ ٠تُؽٜر تُص٣ ٢ؽح تٕ  ً٤ٙ٣تُٜ٤ث ؿ ،ٌٖٔٓ ً٤ت ٝتوت ًثٗس ٛى ٙتُؽٜر ُْ شدٖ٤
كِ٘ ٢ه تٕٗثء تُٔئِّر ،كثٕ تُٔفٌٔر  ٢ٛتُص ٢شوًي ُالٓٞتٍ ًٓ٤ٙتً ٣وًج خوهي تالٌٓثٕ ٖٓ تُـًٚ
تُى ٗٗ ١ػِٗ ٚ٤ظثّ تُٔئِّر.
تُل َٙتُعثُط
تالٔ٤ثء ٝتالٓٞتٍ ٝتُفوٞم
تُلًع تالٍٝ
تالٔ٤ثء
ٓثنذ 61
٢ٔ ًَ – 1ء ال ٣مًغ ػٖ تُصؼثَٓ خطد٤ؼص ٚت ٝخفٌْ تُوثٗٙ٣ ٕٞؿ تٕ ٓ ٌٕٞ٣فالً ُِفوٞم تُٔثُ٤ر.
ٝ – 3تالٔ٤ثء تُص ٢شمًغ ػٖ تُصؼثَٓ خطد٤ؼصٜث  ٢ٛتُص ٢ال ّ٣صط٤غ تـه تٕ ّ٣صؤظً خف٤ثٌشٜثٝ ،تالٔ٤ثء
تُص ٢شمًغ ػٖ تُصؼثَٓ خفٌْ تُوثٗ ٢ٛ ٕٞتُص ٢ال ٣ؽ ٍ٤تُوثٗ ٕٞتٕ شٌٓ ٕٞفالً ُِفوٞم تُٔثُ٤ر.
ٓثنذ 63
 – 1تُؼوثي ًَ ٔ٢ء ُّٓ ٚصوً ظثخس خف٤ط ال ٗ ٌٖٔ٣وِ ٚت ٝشف ِٚ٣ٞن ٕٝشِق ك َٕٔ٤تاليٝ ٚتُد٘ثء
ٝتُـًتَ ٝتُؽّٞي ٝتُّهٝن ٝتُٔ٘ثؼْ ٝؿ ً٤وُي ٖٓ تالٔ٤ثء تُؼوثي٣ر.
ٝ – 3تُٔ٘و٢ٔ ًَ ٍٞء ٗ ٌٖٔ٣وِٝ ٚشف ِٚ٣ٞن ٕٝشِق ك َٕٔ٤تُ٘وٞن ٝتُؼًٝ ٚٝتُفٞ٤تٗثز ٝتٌُٔ٤الز
ٝتٌُٔٗٝٞثز ٝؿ ً٤وُي ٖٓ تالٔ٤ثء تُٔ٘وُٞر.
ٓثنذ 65
٣ؼصدً ػوثيتً خثُصم ٗ٤ٙتُٔ٘و ٍٞتُىٝ٣ ١ؼٓ ٚثٌُ ٚك ٢ػوثي ِٓٔٞى ُ ٚي٘هتً ػِ ٠لهٓر ٛىت تُؼوثي تٝ
تِصـالُ.ٚ
ٓثنذ 60
 – 1تالٔ٤ثء تُٔعِ٤ر  ٢ٛتُص٣ ٢و ّٞخؼٜٝث ٓوثّ خؼ ٛػ٘ه تُٞكثءٝ ،شوهي ػثنذ ك ٢تُصؼثَٓ ٓث خ ٖ٤تُ٘ثَ
خثُؼهن ت ٝتُٔو٤ثَ ت ٝتٌُ َ٤ت ٝتُ.ٌٕٞ

ٓٝ – 3ث ػهت وُي ٖٓ تالٔ٤ثء ك ٜٞه.٢ٔ٤
تُلًع تُعثٗ – ٢تالٓٞتٍ ٝتُفوٞم
ٓثنذ 69
تُٔثٍ  ًَ ٞٛـن ُ ٚهٔ٤ر ٓثن٣ر.
ٓثنذ 66
تُفوٞم تُٔثُ٤ر شٌ ٕٞتٓث ػ٤٘٤ر تٔ ٝم٤ٙر.
ٓثنذ 67
 – 1تُفن تُؼِِ ٞٛ ٢٘٤طر ٓدثًٔذ ػِ٢ٔ ٠ء ٓؼ٣ ٖ٤ؼطٜ٤ث تُوثُٕٗ ٕٞمٗ ٓؼ.ٖ٤
 ٞٛٝ – 3تٓث تِ٘ ٢ت ٝشدؼ.٢
ٓثنذ 68
 – 1تُفوٞم تُؼ٤٘٤ر تالِ٘٤ر  ٢ٛـن تٌُِٔ٤ر ٝـن تُصًٙف ٝـن تُؼوً ٝـوٞم تُٔ٘لؼر ٝتالِصؼٔثٍ
ٝتٌُّ٘ٝ ٠تُّٔثٞفر ٝـوٞم تاليشلثم ٝـن تُٞهق ٝـن ت الؼثٌذ تُطِ٣ٞر.
ٝ – 3تُفوٞم تُؼ٤٘٤ر  ٢ٛـن تًُ ٖٛتُصؤٓٝ ٢٘٤ـن تًُ ٖٛتُف٤ثٌٝ ١ـوٞم تالٓص٤ثٌ.
ٓثنذ 69
 – 1تُفن تُٕم ٞٛ ٢ٙيتخطر هثٗ٤ٗٞر ٓث خٔ ٖ٤م ٖ٤ٙنتبٖ تٓ ٝه٣ ٖ٣طثُح خٔوصٝثٛث تُهتبٖ تُٔه ٖ٣خؤٕ
٘٣وَ ـوث ً ػ٤٘٤ث ً ت ٝتٕ ٣و ّٞخؼَٔ ت ٝتٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ ػَٔ.
٣ٝ – 3ؼصدً ـوث ً ٔم٤ٙث ً تالُصٍتّ خ٘وَ تٌُِٔ٤ر ت٣ث ً ًثٕ ٓفِٜث ٗوهتً تٓ ٝعِ٤ثز ت ٝه٤ٔ٤ثز٣ٝ ،ؼصدً ًىُي ـوث ً
ٔم٤ٙث ً تالُصٍتّ خصِّ٢ٔ ْ٤ء ٓؼ.ٖ٤
٣ٝ – 5ئن ١تُصؼد( ً٤تالُصٍتّ) ٝخِلع (تُهٗ )ٖ٣لُ تُٔؼ٘ ٠تُى٣ ١ئن ٚ٣تُصؼد ً٤خِلع (تُفن تُٕم.)٢ٙ
ٓثنذ 74
 – 1تالٓٞتٍ تُٔؼ٘٣ٞر  ٢ٛتُص ٢شًن ػِ٢ٔ ٠ء ؿٓ ً٤ثنً ١فوٞم تُٔئُق ٝتُٔمصًع ٝتُل٘ثٕ.
٣ٝ – 3صدغ ك ٢ـوٞم تُٔئُلٝ ٖ٤تُٔمصًػٝ ٖ٤تُل٘ثٗٝ ٖ٤ػالٓثز تُصؽثيذ ٗٝف ٞوُي ٖٓ تالٓٞتٍ تُٔؼ٘٣ٞر
تـٌثّ تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر.
ٓثنذ 71
 – 1شؼصدً تٓٞتالً ػثٓر تُؼوثيتز ٝتُٔ٘وٞالز تُصُِ ٢هُٝر تُ ٝالٔمثٖ تُٔؼ٘٣ٞر ٝتُص ٢شٌٓ ٕٞمٙٙر
ُٔ٘لؼر ػثٓر خثُلؼَ ت ٝخٔوص ٠ٝتُوثٗ.ٕٞ
ٛٝ – 3ى ٙتالٓٞتٍ ال ٣ؽ ٌٞتُصًٙف كٜ٤ث ت ٝتُفؽً ػِٜ٤ث ت ٝشٌِٜٔث خثُصوثنّ.
ٓثنذ 73
شلوه تالٓٞتٍ تُؼثٓر ٘لصٜث خثٗصٜثء شمٜٙ٤ٙث ُِٔ٘لؼر تُؼثٓر ٘٣ٝص ٢ٜتُصم ٗ٤ٙخٔوص ٠ٝتُوثٗ ٕٞت ٝخثُلؼَ
ت ٝخثٗصٜثء تُـً ٚتُى ٖٓ ١تؼِ ٚلٙٙس شِي تالٓٞتٍ ُِٔ٘لؼر تُؼثٓر.
تُوّْ تال – ٍٝتُفوٞم تُٕم٤ٙر
(تالُصٍتٓثز)
تٌُصثج تال – ٍٝتالُصٍتٓثز خٞؼ ٚػثّ
تُدثج تالٙٓ – ٍٝثني تالُصٍتّ
تُل َٙتال – ٍٝتُؼوه
ٓثنذ 75
تُؼوه  ٞٛتيشدث ٞتال٣ؽثج تُٙثني ٖٓ تـه تُؼثهه ٖ٣خود ٍٞت٥لً ػِٝ ٠ؼ٣ ٚعدس تظً ٙك ٢تُٔؼوٞن ػِ.ٚ٤

ٓثنذ 70
ٙ٣ؿ تٕ ً٣ن تُؼوه:
 – 1ػِ ٠تالػ٤ثٕ ٓ٘وُٞر ًثٗس ت ٝػوثيتً ُصٌِٜٔ٤ث خؼ ٚٞخ٤ؼث ً ت ٝخـ ً٤ػٛ ٚٞدر ُٝفلظٜث ٝن٣ؼر تٝ
الِصٜالًٜث خثالٗصلثع خٜث هًٜثً.
ٝ – 3ػِ٘ٓ ٠ثكغ تالػ٤ثٕ ُالٗصلثع خٜث خؼ ٚٞتؼثيذ ت ٝخـ ً٤ػ ٚٞتػثيذ.
ٝ – 5ػِ ٠ػَٔ ٓؼ ٖ٤ت ٝػِ ٠لهٓر ٓؼ٘٤ر.
ٓثنذ 79
ٙ٣ؿ تٕ ً٣ن تُؼوه ػِ ٠أ٢ٔ ١ء آلً ال  ٌٕٞ٣تالُصٍتّ خٞ٘ٔٓ ٚػث ً خثُوثٗ ٕٞتٓ ٝمثُلث ً ُِ٘ظثّ تُؼثّ تٝ
ُ٦نتج.
ٓثنذ 76
 – 1شًّ ١ػِ ٠تُؼوٞن تُّٔٔثذ ٜٓ٘ث ٝؿ ً٤تُّٔٔثذ تُوٞتػه تُؼثٓر تُصٕ٣ ٢صَٔ ػِٜ٤ث ٛىت تُل.َٙ
 – 3تٓث تُوٞتػه تُص٘٣ ٢لًن خٜث خؼ ٛتُؼوٞن تُٔهٗ٤ر كصوًيٛث تالـٌثّ تُٞتينذ ك ٢تُل ٍٞٙتُٔؼوٞنذ ُٜث،
ٝشوًي هٞتٗ ٖ٤تُصؽثيذ تُوٞتػه تُمث٘ر خثُؼوٞن تُصؽثي٣ر.
تُلًع تال – ٍٝتيًثٕ تُؼوه
 – 1تُصًت٢ٜ
تٝالً – ٝؼٞن تُصًت٤٘( ٢ٜـر تُؼوه)
ٓثنذ 77
 – 1تال٣ؽثج ٝتُودُ ًَ ٍٞلظّٓ ٖ٤صؼِٔ ٖ٤ػًكث ً ٕٗ٩ثء تُؼوهٝ ،تُ ١لع ً٘ ك ٜٞت٣ؽثج ٝتُعثٗ ٢هد.ٍٞ
 ٌٕٞ٣ٝ – 3تال٣ؽثج ٝتُود ٍٞخ٤ٙـر تُٔثًٔ ،٢ٜث ٌٗٞ٣ثٕ خ٤ٙـر تُٔٝثيع ت ٝخ٤ٙـر تالًٓ توت تي٣ه
خٜٔث ـثٍ.
ٓثنذ 78
٘٤ـر تالِصودثٍ تُص ٢ٛ ٢خٔؼ٘ ٠تُٞػه تُٔؽًن ٘٣ؼوه خٜث ٝػهتً ٍِٓٓث ً توت تًٗٙف تُ ٠وُي هٙه تُؼثهه.ٖ٣
ٓثنذ 79
ًٔث  ٌٕٞ٣تال٣ؽثج ت ٝتُود ٍٞخثُٕٔثكٜر  ٌٕٞ٣خثٌُٔثشدر ٝخثالٔثيذ تُٕثبؼر تالِصؼٔثٍ  ٖٓ ُٞٝؿ ً٤تاللًَ
ٝخثُٔدثنُر تُلؼِ٤ر تُهتُر ػِ ٠تُصًتٝ ٢ٜخثشمثو أِّٓ ١ي آلً ال شهع ظًٝف تُفثٍ ٌٔث ً ٧نُص ٚػِ٠
تُصًت.٢ٜ
ٓثنذ 84
٣ – 1ؼصدً ػً ٚتُدٝثبغ ٓغ خ٤ثٕ ظٜٔ٘ث ت٣ؽثخثً.
 – 3تٓث تًُٕ٘ ٝتالػالٕ ٝخ٤ثٕ تالِؼثي تُؽثي ١تُصؼثَٓ خٜث  ًَٝخ٤ثٕ آلً ٓصؼِن خؼً ٚٝت ٝخطِدثز
ٓٞؼٜر ُِؽٜٔٞي تُ ٝالكًتن كال ٣ؼصدً ػ٘ه تُٕي ت٣ؽثخث ً ٝتٗٔث  ٌٕٞ٣نػٞذ تُ ٠تُصلث.ٚٝ
ٓثنذ 81
 – 1ال ّ٘٣ح تُِ ٠ثًس ه ٌُٖٝ ٍٞتٌُّٞز كٓ ٢ؼً ٚتُفثؼر تُ ٠تُد٤ثٕ ٣ؼصدً هٞالً.
٣ٝ – 3ؼصدً تٌُّٞز هدٞالً خٞؼ ٚلثٖ توت ًثٕ ٘ٛثى شؼثَٓ ِثخن خ ٖ٤تُٔصؼثههٝ ٖ٣تش َٙتال٣ؽثج خٜىت
تُصؼثَٓ ت ٝتوت شٔم ٛتال٣ؽثج ُٔ٘لؼر ٖٓ ٝؼ ٚتًُٝ ،ٚ٤ىُي ٌِٞ ٌٕٞ٣ز تُٕٔصً ١خؼه تٕ ٣صِّْ تُدٝثبغ
تُص ٢تٔصًتٛث هدٞالً ُٔث ٝين ك ٢هثبٔر تُعٖٔ ٖٓ ًٔ.ٞٝ
ٓثنذ 83
تُٔصؼثههتٕ خثُم٤ثي خؼه تال٣ؽثج تُ ٠آلً تُٔؽُِ ،كِ ٞيؼغ تُٔٞؼح خؼه تال٣ؽثج ٝهدَ هد ٍٞت٘ ٝهي ٖٓ
تـه تُٔصؼثهه ٖ٣ه ٍٞت ٝكؼَ ٣هٍ ػِ ٠تالؿًت٣ ٚدطَ تال٣ؽثج ٝال ػدًذ خثُود ٍٞتُٞتهغ خؼه وُي.

ٓثنذ 85
شًٌتي تال٣ؽثج هدَ تُود٣ ٍٞدطَ تال٣ٝ ٍٝؼصدً ك ٚ٤تال٣ؽثج تُعثٗ.٢
ٓثنذ 80
توت ـهن تُٔٞؼح ٓ٤ؼثنتً ُِود ٍٞتُصٍّ خإ٣ؽثخ ٚتُ ٠تٕ ٘٣وٛ ٢ٝىت تُٔ٤ؼثن.
ٓثنذ 89
توت ٝؼح تـه تُٔصؼثهه ٍِّ٣ ٖ٣تالٗؼوثن ُِؼوه هد ٍٞتُؼثهه ت٥لً ػِ ٠تُٞؼ ٚتُٔطثخن ُال٣ؽثج.
ٓثنذ 86
٣ – 1طثخن تُود ٍٞتال٣ؽثج توت تشلن تُطًكثٕ ػِ ًَ ٠تُّٔثبَ تُؽ٣ًٛٞر تُص ٢شلثٝوت كٜ٤ث تٓث تالشلثم ػِ٠
خؼٛ ٛى ٙتُّٔثبَ كال ٌ٣ل ٢الُصٍتّ تُطًك ٖ٤ـص ُٞ ٠تظدس تالشلثم خثٌُصثخر.
ٝ – 3توت تشلن تُطًكثٕ ػِ ٠ؼٔ٤غ تُّٔثبَ تُؽ٣ًٛٞر ك ٢تُؼوه ٝتـصلظث خّٔثبَ شل٤ِ٤ٙر ٣صلوثٕ ػِٜ٤ث كٔ٤ث
خؼه ٕ٣ ُْٝصًٞث تٕ تُؼوه  ٌٕٞ٣ؿ٘ٓ ً٤ؼوه ػ٘ه ػهّ تالشلثم ػِٛ ٠ى ٙتُّٔثبَ ك٤ؼصدً تُؼوه هه شْٝ ،توت هثّ
لالف ػِ ٠تُّٔثبَ تُص٣ ُْ ٢صْ تالشلثم ػِٜ٤ث كثٕ تُٔفٌٔر شو ٢ٝكٜ٤ث ٞدوث ً ُطد٤ؼر تُٜٔٞٞع ٧ٝـٌثّ
تُوثٗٝ ٕٞتُؼًف ٝتُؼهتُر.
ٓثنذ 87
٣ – 1ؼصدً تُصؼثهه ٓث خ ٖ٤تُـثبد ٖ٤هه شْ ك ٢تٌُٔثٕ ٝتٍُٓثٕ تُِى٣ ٖ٣ؼِْ كٜٔ٤ث تُٔٞؼح خثُودٓ ٍٞث ُْ ٞ٣ؼه
تشلثم ً٘٣ؿ ت ٢ٜ٘ٔ ٝت ٗٗ ٝهثٗ٣ ٢ٗٞو ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓ ٌٕٞ٣ٝ – 3لًٜٝث ً تٕ تُٔٞؼح هه ػِْ خثُود ٍٞك ٢تٌُٔثٕ ٝتٍُٓثٕ تُِى َ٘ٝ ٖ٣تُ ٚ٤كٜٔ٤ث.
ٓثنذ 88
٣ؼصدً تُصؼثهه (خثُصِ٤ل )ٕٞت ٝخؤ٣ر ٣ًٞور ٓٔثظِر ًؤٗ ٚشْ خ ٖ٤ـث ٖ٣ًٜكٔ٤ث ٣صؼِن خثٍُٓثٕ ٝخ ٖ٤ؿثبد ٖ٤كٔ٤ث
٣صؼِن خثٌُٔثٕ.
ٓثنذ 89
ال ٣صْ تُؼوه ك ٢تٍُٔت٣هتز تال خًِ( ٞتٍُٔت٣هذ) ّ٣ٝو ٟتُؼطثء خؼطثء تٌ٣ه ٝ ُٞٝكغ خثٞالً ت ٝخثهلثٍ تٍُٔت٣هذ
ن ٕٝتٕ شًِ ٞػِ ٠تـهٛ ،ىت ٓغ ػهّ تاللالٍ خثالـٌثّ تُٞتينذ ك ٢تُوٞتٗ ٖ٤تاللً.ٟ
ٓثنذ 94
 – 1توت كً ٚتُوثٌٗٔ ٕٞالً ٓؼ٘٤ث ً ُِؼوه كال ٘٣ؼوه تال خثِص٤لثء ٛىت تٌَُٕ ٓث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ خمالف وُي.
٣ – 3ؽح تِص٤لثء ٛىت تٌَُٕ تٝ٣ث ً كٔ٤ث ٣هلَ ػِ ٠تُؼوه ٖٓ شؼه.َ٣
ٓثنذ 91
 – 1تالشلثم تالخصهتب ٢تُى٣ ١صؼٜه خٔٞؼدً ٚال تُٔصؼثهه ٖ٣ت ٝتـهٔٛث خإخًتّ ػوه ٓؼ ٖ٤ك ٢تُّٔصودَ ال ٌٕٞ٣
٘ف٤فث ً تال توت ـهنز تُّٔثبَ تُؽ٣ًٛٞر ُِؼوه تًُٔتن تخًتٓٝ ٚتُٔهذ تُص٣ ٢ؽح تٕ ٣دًّ كٜ٤ث.
 – 3كإوت تٔصً ٞتُوثُِٗ ٕٞؼوه تِص٤لثء ٌَٔ ٓؼ ٖ٤كٜىت تٌَُٕ شؽح ًٓتػثش ٚتٝ٣ث ً ك ٢تالشلثم تالخصهتب٢
تُى٣ ١صٝ ٖٔٝػهتً خإخًتّ ٛىت تُؼوه.
ٓثنذ 93
٣ – 1ؼصدً نكغ تُؼًخ ٕٞنُ٤الً ػِ ٠تٕ تُؼوه ت٘دؿ خثشث ً ال ٣ؽ ٌٞتُؼه ٍٝػ٘ ٚتال توت ه ٠ٝتالشلثم خـ ً٤وُي.
 – 3كإوت تشلن تُٔصؼثههتٕ ػِ ٠تٕ تُؼًخ ٕٞؼٍتء ُِؼه ٍٝػٖ تُؼوه ًثٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔث ـن تُؼه ،ٍٝكثٕ ػهٍ
ٖٓ نكغ تُؼًخٝ ٕٞؼح ػِ ٚ٤شًًٝ ٚتٕ ػهٍ ٖٓ هد ٚٝينٝٓ ٙثػلثً.

ظثٗ٤ث ً – ٘فر تُصًت٢ٜ
ت٤ِٛر تُصؼثهه
ٓثنذ 95
ًَ ٔمٗ تُِ َٛصؼثهه ٓث ُْ ٣وًي تُوثٗ ٕٞػهّ ت٤ِٛص ٚت٣ ٝفه ٜٓ٘ث.
ٓثنذ 90
تُٙـٝ ً٤تُٔؽ٘ٝ ٕٞتُٔؼصٓ ٙٞفؽٞيُ ٕٝىتش.ْٜ
ٓثنذ 99
شفؽً تُٔفٌٔر ػِ ٠تُّلٝ ٚ٤و ١ٝتُـلِر ٣ٝؼِٖ تُفؽً خثُطًم تُٔوًيذ.
ٓثنذ 96
شًٙكثز تُٙـ ً٤ؿ ً٤تُٔٔ ٍ٤خثِٞر ٝتٕ توٕ ُ.ٚ٤ُٝ ٚ
ٓثنذ 97
٣ – 1ؼصدً شًٙف تُٙـ ً٤تُٔٔ ٍ٤توت ًثٕ ك ٢ـوٗ ٚلؼث ً ٓفٝث ً ٝتٕ ُْ ٣ؤوٕ خ ٚتُٞتُ٣ ُْٝ ٢ؽٍٝ ،ٙال ٣ؼصدً
شًٙك ٚتُى ٞٛ ١ك ٢ـوًٜ ٚي ٓفٝ ٛتٕ توٕ خىُي  ٚ٤ُٝت ٝتؼثٌ ٙتٓث تُصًٙكثز تُهتبًذ ك ٢وتشٜث خٖ٤
تُ٘لغ ٝتًُٝي كص٘ؼوه ٓٞهٞكر ػِ ٠تؼثٌذ تُ ٢ُٞك ٢تُفهٝن تُص٣ ٢ؽ ٌٞكٜ٤ث ُٜىت تُصًٙف تخصهتء.
 ِٖٝ – 3تُصِٔ ٍ٤٤دغ ِ٘ٞتز ًثِٓر.
ٓثنذ 98
 ٢ُُِٞ – 1خصًل ٖٓ ٗ٤تُٔفٌٔر تٕ  ِّْ٣تُٙـ ً٤تُٔٔ ٍ٤توت تًَٔ تُمثّٓر ػًٕذ ٓوهتيتً ٖٓ ٓثُ٣ٝ ٚؤوٕ
ُ ٚك ٢تُصؽثيذ شؽًخر ُ ٌٕٞ٣ٝ ،ٚتالوٕ ٓطِوث ً تٓ ٝو٤هتً.
ٝ – 3توت شٞك ٢تُ ٢ُٞتُى ١توٕ ُِٙـ ً٤ت ٝتٗؼٍٍ ٖٓ ٝال٣ص ٚال ٣دطَ توٗ.ٚ
ٓثنذ 99
تُٙـ ً٤تُٔؤو ٕٝك ٢تُصًٙكثز تُهتلِر شفس تالوٕ خٍُٔ٘ر تُدثُؾ ِٖ تًُٔه.
ٓثنذ 144
ُِ ٢ُٞتٕ ٣فؽً تُٙـ ً٤تُٔؤو٣ٝ ٕٝدطَ تالوٕ٣ ٌُٖٝ ،ؽح تٕ ٣فؽً ٙػِ ٠تُٞؼ ٚتُى ١توٗ ٚخ.ٚ
ٓثنذ 141
ُِٔ – 1فٌٔر تٕ شؤوٕ ُِٙـ ً٤تُٔٔ ٍ٤ػ٘ه تٓص٘ثع تُ ٢ُٞػٖ تالوٕ  ٢ُُِٞ ُ٤ُٝتٕ ٣فؽً ػِ ٚ٤خؼه وُي.
ُِٔٝ – 3فٌٔر خؼه تالوٕ تٕ شؼ٤ه تُفؽً ػِ ٠تُٙـ.ً٤
ٓثنذ 143
 ٢ُٝتُٙـ ٞٛ ً٤تخ ٙٞظْ  ٢٘ٝتخ ٚ٤ظْ ؼه تُٙف٤ؿ ظْ  ٢٘ٝتُؽه ظْ تُٔفٌٔر ت ٝتُ ٢٘ٞتُىٙٗ ١دصٚ
تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 145
 – 1تالج ٝتُؽه توت شًٙكث كٓ ٢ثٍ تُٙـًٝ ً٤ثٕ شًٙكٜٔث خٔعَ تُؤ٤ر ت ٝخ ً٤ّ٤تُـدٖ ٘ؿ تُؼوه ٗٝلى.
 – 3تٓث توت ػًكث خّٞء تُصًٙف كِِوث ٢ٜتٕ ٣و٤ه ٖٓ ٝال٣صٜٔث ت ٝتٕ ِّ٣دٜٔث ٛى ٙتُٞال٣ر (ـِس ًِٔر
(تُوثٓ )٢ٜفَ ًِٔر (تُفثًْ) خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ تًُٔهْ خـ ( )318ك.)1979-3-34 ٢
ٓثنذ 140
توت ًثٕ تُٕمٗ تْ٘ تخٌْ ت ٝتػًٔ تْ٘ ت ٝتػٔ ٢تخٌْ ٝشؼىي ػِ ٚ٤خّدح وُي تُصؼد ً٤ػٖ تيتنش ٚؼثٌ
ُِٔفٌٔر تٕ ش٘ٙح ػِ٤٘ٝ ٚ٤ث ً ٝشفهن شًٙكثز ٛىت تُ.٢٘ٞ

ٓثنذ 149
 – 1ػوٞن تالنتيذ تُٙثنيذ ٖٓ تُ ٢٘ٞكٓ ٢ثٍ تُٙـ ً٤شٌ٘ ٕٞف٤فر ٗثكىذ ً ُٞٝثٗس خـدٖ ،ً٤ّ٣
٣ٝؼصدً ٖٓ ػوٞن تالنتيذ خٞؼ ٚلثٖ تال٣ؽثي توت ُْ شٍن ٓهش ٚػِ ٠ظالض ِ٘ٞتز ٝتػٔثٍ تُفلع ٝتُ٤ٙثٗر
ٝتِص٤لثء تُفوٞم ٝت٣لثء تُهٝ ٕٞ٣خ٤غ تُٔفٞٙالز تٍُيتػ٤ر ٝخ٤غ تُٔ٘و ٍٞتُىًّ٣ ١ع تُ ٚ٤تُصِق ٝتُ٘لور
ػِ ٠تُٙـ.ً٤
 – 3تٓث تُصًٙكثز تاللً ٟتُص ٢ال شهلَ ك ٢ـهٝن تالنتيذ ًثُد٤غ ك ٢ؿٓ ً٤ث وًً ٝتًُٝ ٖٛتُوًٚ
ٝتُِٙؿ ٝهّٔر تُٔثٍ تُٕثبغ ٝتِصعٔثي تُ٘وٞن كال شٙؿ تال خثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ٝخثُطً٣ور تُص ٢شفهنٛث.
ٓثنذ 146
ِٖ تًُٔه  ٢ٛظٔثٗ ٢ػًٕذ ِ٘ر ًثِٓر.
ٓثنذ 147
تُٔؼص ٞٛ ٙٞك ٢ـٌْ تُٙـ ً٤تُٔٔ.ٍ٤
ٓثنذ 148
تُٔؽ٘ ٕٞتُٔطدن  ٞٛك ٢ـٌْ تُٙـ ً٤ؿ ً٤تُٔٔ ٍ٤تٓث تُٔؽ٘ ٕٞؿ ً٤تُٔطدن كصًٙكثش ٚك ٢ـثُر تكثهصٚ
ًصًٙكثز تُؼثهَ.
ٓثنذ 149
 – 1تُّل ٚ٤تُٔفؽٞي  ٞٛك ٢تُٔؼثٓالز ًثُٙـ ً٤تُٔٔ ٢ُٝ ٌُٖٝ ،ٍ٤تُّل ٚ٤تُٔفٌٔر تٜ٤٘ٝ ٝث كوُ٤ُٝ ٟ
٧خٝ ٚ٤ؼه ٜٔ٤٘ٝٝث ـن تُٞال٣ر ػِ ،ٚ٤تٓث شًٙكثز تُّل ٚ٤تُصٝ ٢هؼس هدَ تُفؽً ػِ ٚ٤كً ٢ٜصًٙكثز
ؿ ً٤تُٔفؽٞي تال توت ًثٕ تُصًٙف ٝهغ ؿٕث ً خطً٣ن تُصٞتٞئ ٓغ ٖٓ شًٙف ُ ٚتُّل ٚ٤شٞهؼث ً ُِفؽً.
 – 3شٙؿ ٘ٝث٣ث تُّل ٚ٤خعِط ٓثُ.ٚ
ٝ – 5توت تًصّح تُّل ٚ٤تُٔفؽٞي ئهتً كٌس تُٔفٌٔر ـؽً.ٙ
ٓثنذ 114
و ٝتُـلِر ـٌٔ ٚـٌْ تُّل.ٚ٤
ٓثنذ 111
شد ٖ٤تُوٞتٗٝ ٖ٤تالٗظٔر تالؼًتءتز تُص ٢شصدغ ك ٢تُفؽً ػِ ٠تُٔفؽٞيٝ ٖ٣تنتيذ تٓٞتُٝ ْٜتِصعٔثيٛث
ٝتُصًٙف كٜ٤ث ٝؿ ً٤وُي ٖٓ تُّٔثبَ تُٔصؼِور خثُٞال٣ر ٝتُ٘ٞث٣ر ٝتُوٞتٓر.
ػٞ٤ج تاليتنذ
تالًًتٙ
ٓثنذ 113
 – 1تالًًت ٞٛ ٙتؼدثي تُٕمٗ خـ ً٤ـن ػِ ٠تٕ ٣ؼَٔ ػٔالً ن ٕٝيٜث.ٙ
 ٌٕٞ٣ٝ – 3تالًًتِٓ ٙؽ٘ث ً توت ًثٕ شٜه٣هتً خمطً ؼّٓ ْ٤فهم ًإشالف ٗلُ ت ٝػ ٞٝتًٜ ٝج ٓدًؾ تٝ
ت٣ىتء ٔه٣ه ت ٝتشالف لط ً٤ك ٢تُٔثٍ  ٌٕٞ٣ٝؿِٓ ً٤ؽا توت ًثٕ شٜه٣هتً خٔث  ٞٛن ٕٝوُي ًثُفدُ ٝتًُٝج
ػِ ٠ـّح تـٞتٍ تُ٘ثَ.
ٝ – 5تُصٜه٣ه خإ٣وثع ًٜي خثُٞتُه ٖ٣ت ٝتٍُٝغ ت ٝو ١يـْ ٓفًّ ٝتُصٜه٣ه خمطً ٣مهْ تًُٕف ٣ؼصدً
تًًتٛث ً ِٓ ٌٕٞ٣ٝؽ٘ث ً ت ٝؿِٓ ً٤ؽا خفّح تالـٞتٍ.
ٓثنذ 115
٣ؽح الػصدثي تالًًت ٙتٕ  ٌٕٞ٣تًٌُٔ ٙهثنيتً ػِ ٠ت٣وثع شٜه٣هٝ ٙتٕ ٣مثف تًٌُٔٝ ٙهٞع ٓث ٘ثي شٜه٣ه ٙخٚ
خؤٕ ٣ـِح ػِ ٠ظ٘ٝ ٚهٞع تًٌُٔ ٙخ ٚتٕ ُْ ٣لؼَ تالًٓ تًٌُٔ ٙػِ.ٚ٤
ٓثنذ 110

٣مصِق تالًًت ٙخثلصالف تـٞتٍ تالٔمثٖ ٜٝ ِْٜ٘ٝؼل٘ٓٝ ْٜث٘دًٓٝ ْٜتًٍ ْٛتالؼصٔثػ٤ر ٝنيؼر
شؤظًٝ ْٛشؤُٔ ٖٓ ْٜتُفدُ ٝتًُٝج ًعًذ ٝهِر ٔٝهذ ٜٝؼلثً.
ٓثنذ 119
ٖٓ تًً ٙتًًتٛث ً خؤـه ٗٞػ ٢تالًًت ٙػِ ٠تخًتّ ػوه ال ٘٣لى ػوه.ٙ
ٓثنذ 116
تٍُٝغ وًٞٔ ٝر ػٌِٝ ٠ؼص ٚكإوت تًًٜٛث خثًُٝج ٓعالً ت٘ٓ ٝؼٜث ػٖ تِٜٛث ُصٜح ًُٜٛٓ ٚث كٛٞدص ُٚ ٚال
ش٘لى تُٜدر ٝال شدًأ وٓص ٖٓ ٚتُٔ.ًٜ
تُـِٟ
ٓثنذ 117
 – 1توت ٝهغ ؿِ ٟكٓ ٢فَ تُؼوه ًٝثٕ ّٕٓٔٓٝ ٠ثيتً تُ ٚ٤كثٕ تلصِق تُؽُ٘ شؼِن خثُّٔٔٝ ٠خطَ
الٗؼهتٓٝ ،ٚتٕ تشفه تُؽُ٘ ٝتلصِق تُ٘ٞق كثٕ ًثٕ تُ٘ٞق ًٓؿٞخث ً ك ٚ٤شؼِن تُؼوه خثُٕٔثي تُ٘٣ٝ ٚ٤ؼوه
ُٞؼٞن ٙتال تٗٞٓ ٌٕٞ٣ ٚهٞكث ً ػِ ٠تؼثٌذ تُؼثهه.
 – 3كإوت خ٤غ ٛىت تُلٗ ػِ ٠تٗ٣ ٚثهٞز كإوت ٌ ٞٛؼثغ خطَ تُد٤غ ُٞٝ ،خ٤غ ٛىت تُلٗ ُ٤الً ػِ ٠تٗ٣ ٚثهٞز
تـًٔ كظ ًٜت٘لً ت ٝخ٤ؼس تُدوًذ ػِ ٠تٜٗث ـِٞج كظًٜز ؿ ً٤ـِٞج  ٌٕٞ٣تُد٤غ ٓٞهٞكث ً ػِ ٠تؼثٌذ
تُٕٔصً.١
ٓثنذ 118
ال ػدًذ خثُظٖ تُد ٖ٤لطؤ ٙكال ٘٣لى تُؼوه:
 – 1توت ٝهغ ؿِ ٟك٘ ٢لر ُِٕ٢ء شٌ ٕٞؼ٣ًٛٞر كٗ ٢ظً تُٔصؼثهه ٖ٣ت٣ ٝؽح تػصدثيٛث ًىُي ُِظًٝف
تُص ٢شْ كٜ٤ث تُؼوه ُٔٝث ٘٣دـ ٢ك ٢تُصؼثَٓ ٖٓ ـّٖ تُ٘٤ر.
 – 3توت ٝهغ ؿِ ٟك ٢وتز تُٔصؼثهه ت ٝك٘ ٢لر ٖٓ ٘لثشًٝ ٚثٗس شِي تُىتز تٛ ٝى ٙتُٙلر تُّدح تُٞـ٤ه
ت ٝتُّدح تًُب ٢ّ٤ك ٢تُصؼثهه.
 – 5توت ٝهغ ؿِ ٟك ٢تٓٞي شد٤ؿ ٍٗتٛر تُٔؼثٓالز ُِٔصؼثهه تُى٣ ١صّٔي خثُـِ ٟتٕ ٣ؼصدًٛث ػ٘ثً٘
ًٜٝي٣ر ُِصؼثهه.
ٓثنذ 119
ال ٣ؽُِٔ ٌٞصؼثهه تُىٝ ١هغ ك ٢ؿِ ٟتٕ ٣صّٔي خ ٚتال توت ًثٕ تُٔصؼثهه ت٥لً هه ٝهغ كٗ ٢لُ تُـِ ٟتً ٝثٕ
ػِ ٠ػِْ خ ٚتال توت ًثٕ تُٔصؼثهه ت٥لً هه ٝهغ كٗ ٢لُ تُـِ ٟتً ٝثٕ ػِ ٠ػِْ خ ٚتً ٝثٕ ٖٓ تُّ َٜػِٚ٤
تٕ ٣صدٝ ٖ٤ؼٞن.ٙ
ٓثنذ 134
ال ٣ئظً كٗ ٢لثو تُؼوه ٓؽًن تُـِ ٟك ٢تُفّثج ٝال تُـِ ٟتُٔثنٝ ١تٗٔث ٣ؽح شٙف٤ؿ ٛىت تُـِ.ٟ
تُصـً ٖٓ ً٣تُـدٖ
ٓثنذ 131
 – 1توت ؿًي تـه تُٔصؼثهه ٖ٣خث٥لً ٝشفون تٕ ك ٢تُؼوه ؿد٘ث ً كثـٕث ً ًثٕ تُؼوه ٓٞهٞكث ً ػِ ٠تؼثٌذ تُؼثهه
تُٔـد ،ٕٞكإوت ٓثز ٖٓ ؿًي خـدٖ ش٘صوَ نػ ٟٞتُصـًُٞ ً٣تيظ.ٚ
٣ٝ – 3ؼصدً شـًً٣تً ػهّ تُد٤ثٕ ك ٢ػوٞن تالٓثٗر تُص٣ ٢ؽح تُصفًٌ كٜ٤ث ػٖ تُٕٜدر خثُد٤ثٕ ًثُم٤ثٗر ك٢
تًُٔتخفر ٝتُص٤ُٞر ٝتالًٔتى ٝتُ٤٘ٞلر.
ٓثنذ 133
توت ٘هي تُصـً ٖٓ ً٣ؿ ً٤تُٔصؼثهه ٖ٣كال ٣صٞهق تُؼوه تال توت ظدس ُِؼثهه تُٔـد ٕٞتٕ تُؼثهه ت٥لً ًثٕ ٣ؼِْ
تً ٝثٕ ٖٓ تُّ َٜػِ ٚ٤تٕ ٣ؼِْ خٜىت تُصـًٝ ً٣هس تخًتّ تُؼوه.

ٓثنذ 135
ً٣ؼغ تُؼثهه تُٔـًٝي خثُصؼ ٛ٣ٞتوت ُْ ٙ٣د ٚتال ؿدٖ  ً٤ّ٣ت ٝت٘ثخ ٚؿدٖ كثـٓ ًٝثٕ تُصـً ً٣ال ٣ؼِْ خٚ
تُؼثهه ت٥لً  ٖٓ ٌٖ٣ ُْٝتُّ َٜػِ ٚ٤تٕ ٣ؼِْ خ ٚتً ٝثٕ تُٕ٢ء هه تِصِٜي هدَ تُؼِْ خثُـدٖ تِٛ ٝي ت ٝـهض
ك ٚ٤ػ٤ح ت ٝشـ ً٤٤ؼ ٌٕٞ٣ٝ ١ًٛٞتُؼوه ٗثكىتً ك ٢ؼٔ٤غ ٛى ٙتالـٞتٍ.
ٓثنذ 130
ٓ – 1ؽًن تُـدٖ ال ٘ٔ٣غ ٖٓ ٗلثو تُؼوه ٓث نتّ تُـدٖ ُْ ٙ٣فد ٚشـً.ً٣
 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ًثٕ تُـدٖ كثـٕث ً ًٝثٕ تُٔـدٓ ٕٞفؽٞيتً تً ٝثٕ تُٔثٍ تُى ١ـ َٙك ٚ٤تُـدٖ ٓثٍ تُهُٝر
ت ٝتُٞهق كثٕ تُؼوه  ٌٕٞ٣خثٞالً.
 – 5ال ٣ؽ ٌٞتُطؼٖ خثُـدٖ ك ٢ػوه شْ خطً٣ن تٍُٔت٣هذ تُؼِ٘٤ر.
ٓثنذ 139
توت ًثٕ تـه تُٔصؼثهه ٖ٣هه تِصـِس ـثؼص ٚت ٕٚ٤ٞ ٝتٞٛ ٝت ٙت ٝػهّ لدًش ٚتٜ ٝؼق تنيتً ٚكِفوٖٓ ٚ
شؼثهه ٙؿدٖ كثـٓ ،ؼثٌ ُ ٚك ٢لالٍ ِ٘ر ٖٓ ٝهس تُؼوه تٕ ٣طِح يكغ تُـدٖ ػ٘ ٚتُ ٠تُفه تُٔؼو ،ٍٞكإوت
ًثٕ تُصًٙف تُى٘ ١هي ٓ٘ ٚشدًػث ً ؼثٌ ُ ٚكٛ ٢ى ٙتُٔهذ تٕ ٘٣و.ٚٝ
 – 3تُٔفَ ٝتُّدح
ٓثنذ 136
ال خه ٌَُ تُصٍتّ ٕٗؤ ػٖ تُؼوه ٖٓ ٓفَ ٝ٣ثف تُ ٌٕٞ٣ ٚ٤هثخالً ُفٌٔٙ٣ٝ ،ٚؿ تٕ  ٌٕٞ٣تُٔفثٍ ٓثالً ،ػ٘٤ث ً
ًثٕ ت ٝن٘٣ث ً ت٘ٓ ٝلؼر ،ت ٝأ ١ـن ٓثُ ٢آلً ًٔث ٙ٣ؿ تٕ  ٌٕٞ٣ػٔالً ت ٝتٓص٘ثػث ً ػٖ ػَٔ.
ٓثنذ 137
 – 1توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ ّٓصف٤الً تِصفثُر ٓطِور ًثٕ تُؼوه خثٞالً.
 – 3تٓث توت ًثٕ ّٓصف٤الً ػِ ٠تُٔه ٖ٣ن ٕٝتٕ شٌ ٕٞتالِصفثُر ك ٢وتشٜث ٓطِور ٘ؿ تُؼوه تٍُّ تُٔهٖ٣
خثُصؼُ ٛ٣ٞؼهّ ٝكثب ٚخصؼٜه.ٙ
ٓثنذ 138
 ٍِّ٣ – 1تٕ ٓ ٌٕٞ٣فَ تالُصٍتّ ٓؼ٘٤ث ً شؼ٘٤٤ث ً ٗثك٤ث ً ُِؽٜثُر تُلثـٕر ِٞتء ًثٕ شؼ ٚ٘٤٤خثالٔثيذ تُ ٚ٤ت ٝتُ٠
ٌٓثٗ ٚتُمثٖ تٕ ًثٕ ٓٞؼٞنتً ٝهس تُؼوه ت ٝخد٤ثٕ تال٘ٝثف تٍُٔٔ٤ذ ُٓ ٚغ وًً ٓوهتي ٙتٕ ًثٕ ٖٓ
تُٔوهيتز ،ت ٝخ٘ف ٞوُي ٓٔث ش٘صل ٢خ ٚتُؽٜثُر تُلثـٕر ٝال ٌ٣صل ٢خىًً تُؽُ٘ ػٖ تُوهي ٝتُ٘ٞق.
 – 3ػِ ٠تٌٗ٣ ٚل ٢تٕ  ٌٕٞ٣تُٔفَ ٓؼِٓٞث ً ػ٘ه تُؼثههٝ ٖ٣ال ـثؼر ُ٘ٞلٝ ٚشؼً٣ل ٚخٞؼ ٚآلً.
ٓثنذ 139
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣فَ تالُصٍتّ ٓؼهٓٝث ً ٝهس تُصؼثهه توت ًثٕ ٌٖٓٔ تُف ٍٞٙك ٢تُّٔصودَ ٝػ ٖ٤شؼ٘٤٤ث ً
ٗثك٤ث ً ُِؽٜثُر ٝتُـًي.
 – 3ؿ ً٤تٕ تُصؼثَٓ ك ٢شًًر تّٗثٕ ػِ ٠ه٤ه تُف٤ثذ خث.َٞ
ٓثنذ 154
 ٍِّ٣ – 1تٕ ٓ ٌٕٞ٣فَ تالُصٍتّ ؿٞ٘ٔٓ ً٤ع هثٗٗٞث ً ٝال ٓمثُلث ً ُِ٘ظثّ تُؼثّ ت٦ُ ٝنتج ٝتال ًثٕ تُؼوه خثٞالً.
٣ٝ – 3ؼصدً ٖٓ تُ٘ظثّ تُؼثّ خٞؼ ٚلثٖ تالـٌثّ تُٔصؼِور خثالـٞتٍ تُٕم٤ٙر ًثال٤ِٛر ٝتًُٔ٤تض ٝتالـٌثّ
تُٔصؼِور خثالٗصوثٍ ٝتالؼًتءتز تُالٌٓر ُِصًٙف ك ٢تُٞهق ٝك ٢تُؼوثي ٝتُصًٙف كٓ ٢ثٍ تُٔفؽٞي ٓٝثٍ
تُٞهق ٓٝثٍ تُهُٝر ٝهٞتٗ ٖ٤تُصّؼ ً٤تُؽدًِٝ ١ثبً تُوٞتٗ ٖ٤تُص ٢شٙهي ُفثؼر تُّٔص ٖ٤ٌِٜك ٢تُظًٝف
تالِصع٘ثب٤ر.
ٓثنذ 151
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٣وصًٕ تُؼوه خًٕ٣ ٞئًه ٓوصٝث ٙت٣ ٝالبٔ ٚت ٌٕٞ٣ ٝؼثي٣ث ً خ ٚتُؼًف ٝتُؼثنذ.

ًٔ – 3ث ٣ؽ ٌٞتٕ ٣وصًٕ خًٕٗ ٞلغ ٧ـه تُؼثهه ٖ٣تُِ ٝـ ً٤توت ُْ ٞ٘ٔٓ ٌٖ٣ػث ً هثٗٗٞث ً تٓ ٝمثُلث ً ُِ٘ظثّ تُؼثّ
ت٦ُ ٝنتج ٝتال ُـث تًُٕ٘ٝ ٞؿ تُؼوه ٓث ُْ  ٌٖ٣تًُٕ ٞتُهتكغ تُ ٠تُصؼثهه ك٤دطَ تُؼوه تٝ٣ثً.
ٓثنذ 153
 ٌٕٞ٣ – 1تُؼوه خثٞالً تال تُصٍّ تُٔصؼثهه ٕٝنِ ٕٝدح تُّ ٝدح ٓٔ٘ٞع هثٗٗٞث ً ٓٝمثُق ُِ٘ظثّ تُؼثّ تٝ
ُ٦نتج.
٣ٝ – 3لصً ٚك ًَ ٢تُصٍتّ تٕ ُِ ٚددث ً ًٕٓٝػث ً ٣ ُْ ُٞٝىًً ٛىت تُّدح ك ٢تُؼوه ٓث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ٠
ؿ ً٤وُي.
 – 5تٓث توت وًً ِدح ك ٢تُؼوه ك٤ؼصدً تٗ ٚتُّدح تُفو٤و ٢ـص٣ ٠و ّٞتُهُ َ٤ػِٓ ٠ث ٣مثُق وُي.
 – 5تُؼوٞن تُٙف٤فر ٝتُؼوٞن تُدثِٞر
ٓثنذ 155
 – 1تُؼوه تُٙف٤ؿ  ٞٛتُؼوه تًُٕٔٝع وتشث ً ٘ٝٝلث ً خثٕ ٘ ٌٕٞ٣ثنيتً ٖٓ ت ِٚٛتُٓ ٠فَ هثخَ ُفٌُٔٚٝ ٚ
ِدح ًٕٓٝع ٝت٘ٝثك٘ ٚف٤فر ِثُٔر ٖٓ تُمَِ.
ٝ – 3توت ُْ  ٌٖ٣تُؼوه تُٙف٤ؿ ٓٞهٞكث ً تكثن تُفٌْ ك ٢تُفثٍ.
ٓثنذ 150
 – 1توت تٗؼوه تُؼوه ٓٞهٞكث ً ُفؽً ت ٝتًًت ٙت ٝؿِ ٟت ٝشـً ً٣ؼثٌ ُِؼثهه تٕ ٘٣و ٛتُؼوه خؼه ٌٝتٍ تُفؽً
ت ٝتيشلثع تالًًت ٙت ٝشد ٖ٤تُـِ ٟت ٝتٌٕٗثف تُصـًًٔ ً٣ث تٗ ُٚ ٚتٕ ٣ؽ ،ٍٙ٤كإوت ٗوً ٚٝثٕ ُ ٚتٕ ٘٣وٛ
شًٙكثز ٖٓ تٗصوِس تُ ٚ٤تُؼٝ ٖ٤تٕ ّ٣صًنٛث ـ٤ط ٝؼهٛث ٝتٕ شهتُٝصٜث تال٣ه ١كثٕ ٌِٛس تُؼ ٖ٤ك٣ ٢ه ٖٓ
تٗصوِس تُ ٖٜٔ ٚ٤هٔ٤صٜث.
ُِٝ – 3ؼثهه تًٌُٔ ٙت ٝتُٔـًٝي تُم٤ثي تٕ ٔثء  ٖٜٔتُؼثهه ت٥لً ٝتٕ ٔثء  ٖٜٔتُٔؽ ً٤ت ٝتُـثي كثٕ
 ٖٜٔتُٔؽدً ت ٝتُـثي كِٜٔث تًُؼٞع خٔث ٜ٘ٔث ٙػِ ٠تُؼثهه ت٥لًٝ ،ال ٜٔثٕ ػِ ٠تُؼثهه تًٌُٔ ٙتٝ
تُٔـًٝي تٕ هد ٛتُدهٍ ًٌٓٛث ً تٓ ٝـًٝيتً ك٣ ٢ه ٙخال شؼه ٓ٘.ٚ
ٓثنذ 159
 ٖٓ – 1شًٙف كِٓ ٢ي ؿ ًٙ٤خه ٕٝتوٗ ٚتٗؼوه شًٙكٞٓ ٚهٞكث ً ػِ ٠تؼثٌذ تُٔثُي.
 – 3كإوت ؼثٌ تُٔثُي شؼصدً تالؼثٌذ ش٤ًٞالً ٣ٝطثُح تُل ٢ُٞٝخثُدهٍ تٕ ًثٕ هه هد ٖٓ ٚٝتُؼثهه ت٥لً.
ٝ – 5توت ُْ ٣ؽٍ تُٔثُي شًٙف تُل ٢ُٞٝخطَ تُصًٙف ٝتوت ًثٕ تُؼثهه ت٥لً هه تنُِ ٟل ٢ُٞٝتُدهٍ كِٚ
تًُؼٞع ػِ ٚ٤خ ،ٚكثٕ ِٛي ك٣ ٢ه تُل ٢ُٞٝخه ٕٝشؼه ًٓ٘ٝ ٚثٕ تُؼثهه ت٥لً هه تنت ٙػثُٔث ً تٗ ٚك ٢ُٞٝكال
يؼٞع ُ ٚػِ ٚ٤خٕ٢ء ٓ٘.ٚ
ٝ – 0توت ِِْ تُل ٢ُٞٝتُؼ ٖ٤تُٔؼوٞن ػِٜ٤ث ُٖٔ شؼثهه ٓؼ ٚكٌِٜس ك٣ ٢ه ٙخه ٕٝشؼه ٓ٘ ٚكِِٔثُي تٕ ٖٔٝ٣
هٔ٤صٜث تٜٔ٣ث ٔثء كإوت تلصثي ش ٖ٤ٔٝتـهٔٛث ِو ٟـو ٚك ٢ش ٖ٤ٔٝت٥لً.
ٓثنذ 156
 – 1تؼثٌذ تُؼوه تُٔٞهٞف شًٌ٘ ٕٞتـر ت ٝنالُر ٝشّص٘ه تُ ٠تُٞهس تُى ١شْ ك ٚ٤تُؼوه ٕ٣ٝصً ٞك٘ ٢فصٜث
ٝؼٞن ٖٓ ٌِٜٔ٣ث ٝهس ٘هٝي تُؼوه ٝال ٕ٣صً ٞه٤ثّ تُؼثهه ٖ٣ت ٝتُٔثُي تالِ٘ ٢ت ٝتُٔؼوٞن ػِٝ ٚ٤هس
تالؼثٌذ.
٣ٝ – 3ؽح تٕ ّ٣صؼَٔ ل٤ثي تالؼثٌذ ت ٝتُ٘و ٛلالٍ ظالظر تٔ ًٜكإوت ُْ ٙ٣هي كٛ ٢ى ٙتُٔهذ ٓث ٣هٍ ػِ٠
تًُؿدر كٗ ٢و ٛتُؼوه تػصدً تُؼوه ٗثكىتً.
٣ٝ – 5دهأ ًِ٣ثٕ تُٔهذ توت ًثٕ ِدح تُصٞهق ٗوٗ تال٤ِٛر ٖٓ تُٞهس تُى ٍٍٝ٣ ١كٛ ٚ٤ىت تُّدح تٖٓ ٝ
تُٞهس تُى٣ ١ؼِْ ك ٚ٤تُ ٢ُٞخٙهٝي تُؼوهٝ ،توت ًثٕ ِدح تُصٞهق تالًًت ٙت ٝتُـِ ٟت ٝتُصـًٝ ،ً٣توت ًثٕ
ِدح تُصٞهق تٗؼهتّ تُٞال٣ر ػِ ٠تُٔؼوٞن ػِ ٚ٤كٖٔ تُ ّٞ٤تُى٣ ١ؼِْ ك ٚ٤تُٔثُي خٙهٝي تُؼوه.
ٓثنذ 157
 – 1تُؼوه تُدثٓ ٞٛ َٞث ال ٙ٣ؿ ت٘الً خثػصدثي وتش ٚت٘ٝ ٝلث ً خثػصدثي خؼ ٛت٘ٝثك ٚتُمثيؼ٤ر.

 – 3ك ٌٕٞ٤تُؼوه خثٞالً توت ًثٕ ك ٢يً٘ ٚلالٍ ًثٕ  ٌٕٞ٣تال٣ؽثج ٝتُود٘ ٍٞثني ُ٤ُ ٖٔٓ ٖ٣تٛالً ُِصؼثهه
ت ٌٕٞ٣ ٝتُٔفَ ؿ ً٤هثخَ ُفٌْ تُؼوه ت ٌٕٞ٣ ٝتُّدح ؿًٕٝٓ ً٤ع.
 ٌٕٞ٣ٝ – 5خثٞالً تٝ٣ث ً توت تلصِس خؼ ٛت٘ٝثكً ٚثٕ  ٌٕٞ٣تُٔؼوٞن ػِٓ ٚ٤ؽٜٞالً ؼٜثُر كثـٕر تٌٕٞ٣ ٝ
تُؼوه ؿّٓ ً٤صٞف ٌَُِٕ تُى ١كً ٜٚتُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 158
 – 1تُؼوه تُدث َٞال ٘٣ؼوه ٝال ٣ل٤ه تُفٌْ ت٘الً.
 – 3كإوت خطَ تُؼوه ٣ؼثن تُٔصؼثههتٕ تُ ٠تُفثُر تُصً ٢ثٗث ػِٜ٤ث هدَ تُؼوه كإوت ًثٕ ٛىت ّٓصف٤الً ؼثٌ تُفٌْ
خصؼٓ ٛ٣ٞؼثنٍ.
ٓٝ – 5غ وُي ال ٗ ٍِّ٣ثهٗ تال٤ِٛر توت خطَ تُؼوه ُ٘وٗ ت٤ِٛص ٚتٕ ً٣ن ؿٓ ً٤ث ػثن ػِ٘ٓ ٖٓ ٚ٤لؼر خّدح
ش٘ل٤ى تُؼوه.
ٓثنذ 159
توت ًثٕ تُؼوه كٔ ٢ن ٓ٘ ٚخثٞالً كٜىت تُٕن ٝـه ٞٛ ٙتُى٣ ١دطَ ،تٓث تُدثه ٖٓ ٢تُؼوه ك٤ظَ ٘ف٤فث ً
خثػصدثي ٙػوهتً ّٓصوالً تال توت شد ٖ٤تٕ تُؼوه ٓث ًثٕ ُ٤صْ خـ ً٤تُٕن تُىٝ ١هغ خثٞالً.
ٓثنذ 104
توت ًثٕ تُؼوه خثٞالً ٝشٞتكًز ك ٚ٤تيًثٕ ػوه آلً كثٕ تُؼوه ٘ ٌٕٞ٣ف٤فث ً خثػصدثي ٙتُؼوه تُى ١شٞتكًز
تيًثٗ ٚتوت شد ٖ٤تٕ تُٔصؼثههً ٖ٣ثٗس ٗ٤صٜٔث شً٘ٙف تُ ٠تخًتّ ٛىت تُؼوه.
ٓثنذ 101
توت ًثٕ تُؼوه خثٞالً ؼثٌ ٌَُ وِٙٓ ١فر تٕ ٣صّٔي خثُدطالُِٕٔٝ ،فٌٔر تٕ شو ٢ٝخ ٖٓ ٚشِوثء ٗلّٜث ٝال
 ٍٍٝ٣تُدطالٕ خثالؼثٌذ.
تُلًع تُعثٗ – ٢آظثي تُؼوه
 – 1تالظً تٍُِّٔ خ ٖ٤تُٔصؼثههٖ٣
ٓثنذ 103
ًٙ٘٣ – 1ف تظً تُؼوه تُ ٠تُٔصؼثههٝ ٖ٣تُمِق تُؼثّ ن ٕٝتلالٍ خثُوٞتػه تُٔصؼِور خثًُٔ٤تضٓ ،ث ُْ ٣صدٖ٤
ٖٓ تُؼوه تٞ ٖٓ ٝد٤ؼر تُصؼثَٓ ت ٗٗ ٖٓ ٝتُوثٗ ٕٞتٕ ٛىت تالظً ال ًٙ٘٣ف تُ ٠تُمِق تُؼثّ.
 – 3توت تٕٗؤ تُؼوه تُصٍتٓثز ٝـوٞهث ً ٔم٤ٙر شص َٙخٕ٢ء تٗصوَ خؼه وُي تُ ٠لِق لثٖ ،كثٕ ٛىٙ
تالُصٍتٓثز ٝتُفوٞم ش٘صوَ تُٛ ٠ىت تُمِق ك ٢تُٞهس تُى٘٣ ١صوَ ك ٚ٤تُٕ٢ء توت ًثٗس ٖٓ ّٓصٍِٓثشًٝ ٚثٕ
تُمِق تُمثٖ ٣ؼِْ خٜث ٝهس تٗصوثٍ تُٕ٢ء تُ.ٚ٤
ٓثنذ 105
ػوه تُٔؼثٜٝر تُٞتين ػِ ٠تالػ٤ثٕ ٣وص ٢ٝظدٞز تُِٔي ٌَُ ٝتـه ٖٓ تُؼثهه ٖ٣ك ٢خهٍ ٌِٓٝ ٚتُصٍتّ ًَ
ٜٓ٘ٔث خصِّ ٌِٚٓ ْ٤تُٔؼوٞن ػِ٦ُ ٚ٤لً.
ٓثنذ 100
ػوه تُٔؼثٜٝر تُٞتين ػِ٘ٓ ٠ثكغ تالػ٤ثٕ ّ٣صٞؼح تُصٍتّ تُٔصًٙف ك ٢تُؼ ٖ٤خصِّٜٔ٤ث ُِٔ٘صلغ ٝتُصٍتّ
تُٔ٘صلغ خصِّ ْ٤خهٍ تُٔ٘لؼر ُٙثـح تُؼ.ٖ٤
ٓثنذ 109
ت٣ث ً ًثٕ تُٔفَ تُىً٣ ١ن ػِ ٚ٤تُؼوه كثٕ تُٔصؼثهه ٣ؽدً ػِ ٠ش٘ل٤ى تُصٍتٓ.ٚ
ٓثنذ 106
 – 1توت ٗلى تُؼوه ًثٕ الٌٓث ً ٝال ٣ؽ٧ ٌٞـه تُؼثهه ٖ٣تًُؼٞع ػ٘ٝ ٚال شؼه ِٚ٣تال خٔوص ٗٗ ٠ٝك ٢تُوثٕٗٞ
ت ٝخثُصًت.٢ٜ

 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ًٞأز ـٞتنض تِصع٘ثب٤ر ػثٓر ُْ  ٌٖ٣ك ٢تُِٞغ شٞهؼٜث ٝشًشح ػِ ٠ـهٝظٜث تٕ ش٘ل٤ى
تالُصٍتّ تُصؼثههٝ ،١تٕ ُْ ٙ٣دؿ ّٓصف٤الً٘ ،ثي ًٓٛوث ً ُِٔه ٖ٣خف٤ط ٜ٣هن ٙخمّثيذ كثنـر ؼثٌ ُِٔفٌٔر
خؼه تُٔٞتٌٗر خِٙٓ ٖ٤فر تُطًك ٖ٤تٕ ش٘وٗ تالُصٍتّ تًُٔٛن تُ ٠تُفه تُٔؼو ٍٞتٕ تهصٝس تُؼهتُر وُي،
٣ٝوغ خثٞالً ًَ تشلثم ػِ ٠لالف وُي.
ٓثنذ 107
 – 1توت تخًّ ػوه ٘ٞي ١كِهتب٘ ٢تُٔصؼثههُِٝ ٖ٣مِق تُمثٖ توت ًثٗٞت ـّ٘ ٢تُ٘٤ر تٕ ٣صٌّٔٞت خثُؼوه
تُٞٙئً ١ث تٕ ُ ْٜتٕ ٣عدصٞت ٘ٞي٣ر تُؼوه تُى ١ت ًٜخٝ ْٜتٕ ٣صٌّٔٞت خثُؼوه تُّٔصصً.
ٝ – 3توت شؼثيٜس ٓٙثُؿ و ١ٝتُٕؤٕ كصّٔي تُدؼ ٛخثُؼوه تُظثٝ ًٛشّٔي ت٥لً ٕٝخثُؼوه تُّٔصصً
ًثٗس تالك٤ِٝر ُال.ٖ٤ُٝ
ٓثنذ 108
 ٌٕٞ٣ – 1تُؼوه تُّٔصصً  ٞٛتُ٘ثكى كٔ٤ث خ ٖ٤تُٔصؼثههٝ ٖ٣تُمِق تُؼثّ ٝال تظً ُِؼوه تُظث ًٛكٔ٤ث خ.ْٜ٘٤
ٝ – 3توت ِصً تُٔصؼثههتٕ ػوهتً ـو٤وث ً خؼوه ظث ًٛكثُؼوه تُفو٤و ٞٛ ٢تُٙف٤ؿ ٓث نتّ هه تِصٞكًٔ ٠تبٟ
٘فص.ٚ
ٓثنذ 109
ال ٣ؽ ٌٞتُطؼٖ خثُٞٙي٣ر ك ٢تُصًٙكثز تُٞتهؼر ػِ ٠تُؼوثي خؼه شّؽِٜ٤ث ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي١
(ـِس ػدثيذ "تُصّؽ َ٤تُؼوثيٓ "١فَ "تُطثخ "ٞخٔٞؼح تُٔثنذ  ٖٓ 553هثٗ ٕٞتُصّؽ َ٤تُؼوثي ١يهْ 05
ُّ٘ر ًٔ ،1971ث ٝين تِْ "نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي "١ك ٢تُٔثنذ تُعثٗ٤ر ٖٓ هثٌٗٝ ٕٞتيذ تُؼهٍ يهْ 141
ُّ٘ر .)1977
ٓثنذ 194
٣ – 1ؽح ش٘ل٤ى تُؼوه ٞدوث ً ُٔث تٔصَٔ ػِٝ ٚ٤خطً٣ور شصلن ٓغ ٓث ٞ٣ؼد ٚـّٖ تُ٘٤ر.
ٝ – 3ال ٣وص ًٙتُؼوه ػِ ٠تٍُتّ تُٔصؼثهه خٔث ٝين ك٣ ٌُٖٝ ،ٚ٤ص٘ث ٍٝتٝ٣ث ً ٓث ّٓ ٖٓ ٞٛصٍِٓثشٝ ٚكوث ً
ُِوثٗٝ ٕٞتُؼًف ٝتُؼهتُر خفّح ٞد٤ؼر تالُصٍتّ.
ٓثنذ 191
 – 1توت ٝػه ٔمٗ خثٕ ٣ؽؼَ تُـِ٣ ً٤صٍّ خؤًٓ كثٗ ٚال  ٍِّ٣خٞػهٗ ٍِّ٣ ٌُٖٝ ٙلّ٣ٝ ،ٚؽح ػِ ٚ٤تٕ
٣ؼ ٖٓ ٚٞشؼثهه توت يك ٛتُـ ً٤تٕ ِ٣صٍّ٣ٝ ،ؽٓ ُٚ ٌٞغ وُي تٕ ٣صمِٗ ٖٓ تُصؼ ٛ٣ٞخثٕ ٣وٗ ٞٛ ّٞلّٚ
خص٘ل٤ى تالُصٍتّ تُىٝ ١ػه خ ٚتوت ًثٕ وُي ك ٢تِصطثػص ٖٓ ٚؿ ً٤تٕ  ًٝ٣خثُهتبٖ.
 – 3تٓث توت تهً تُـٛ ً٤ىت تُٞػه كثٕ تهًتي ٙال ٘٣صػ تظًتً تال ٖٓ ٝهس ٘هٝيٓ ٙث ُْ ٣صد ٖ٤تٗ ٚهٙه ً٘تـر
ت ٝنالُر تٕ ّ٣ص٘ه تالهًتي تُ ٠تُ ّٞ٤تُى٘ ١هي ك ٚ٤تُٞػه.
ٓثنذ 193
٣ – 1ؽُِٕ ٌٞمٗ تٕ ٣صؼثهه خثِٔ ٚتُمثٖ ػِ ٠تُصٍتٓثز ٕ٣صًٜٞث ُِٔٙفر تُـ ً٤توت ًثٕ ُ ٚك ٢ش٘ل٤ى
ٛى ٙتالُصٍتٓثز ِٓٙفر ٔم٤ٙر ٓثن٣ر ًثٗس ت ٝتنخ٤ر.
٣ٝ – 3صًشح ػِٛ ٠ىت تالٔصًت ٞتٕ ٌّ٣ح تُـ ً٤ـوث ً ٓدثًٔتً هدَ تُٔصؼٜه ّ٣صط٤غ تٕ ٣طثُد ٚخٞكثبٓ ٚث ُْ
٣صلن ػِ ٠لالف وُئُِٝ ،صؼٜه تٕ ٣صّٔي هدَ تُـ ً٤خثُهكٞع تُص ٢شٕ٘ؤ ػٖ تُؼوه.
٣ٝ – 5ؽً ٌٞىُي ُِٕٔصً ٞتٕ ٣طثُح خص٘ل٤ى ٓث تٔصًُِٙٔ ٚٞفر تُـ ً٤تال توت شد ٖٓ ٖ٤تُؼوه تٕ تُـً٤
ٝـه ٙتُى٣ ١ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣طثُح خص٘ل٤ى ٛىت تالٔصًت.ٞ
ٓثنذ 195
٣ – 1ؽُِٕٔ ٌٞصً ٞن ٕٝنتب٘ ٚتٝ ٝتيظ ٚتٕ ٘٣و ٛتُٕٔثيٞر هدَ تٕ ٣ؼِٖ تُٔ٘صلغ ُِٔصؼٜه تُِٕٔ ٝصًٞ
يؿدص ٚك ٢تالِصلثنذ ٜٓ٘ث ٓث ُْ  ٌٖ٣وُي ٓمثُلث ً ُٔث ٣وص ٚ٤ٝتُؼوه.
ٝ – 3ال ٣صًشح ػِٗ ٠و ٛتُٕٔثيٞر تٕ شدًأ وٓر تُٔصؼٜه ٗف ٞتُٕٔصً ٞتال توت تشلن ً٘تـر تٜ٘ٔ ٝث ً
ػِ ٠لالف وُئُِٕٝ ،صً ٞتـالٍ ٓ٘صلغ ٓفَ تُٔ٘صلغ تالًٔ ٍٝث تٕ ُ ٚتٕ ّ٣صؤظً ُ٘لّ ٚخثالٗصلثع ٖٓ
تُٕٔثيٞر.

ٓثنذ 190
٣ؽ ٌٞك ٢تالٔصًتُِٙٔ ٞفر تُـ ً٤تٕ  ٌٕٞ٣تُٔ٘صلغ ّٓصودالً ت ٝؼٜر ّٓصودِر ًٔث ٣ؽ ٌٞتٕ ٔ ٌٕٞ٣مٙث ً تٝ
ؼٜر ُْ ٣ؼ٘٤ث خثُىتز ٝهس تُؼوه ٓث نتّ شؼٜٔ٘٤٤ث ّٓصطثػث ً ٝهس تٕ ٘٣صػ تُؼوه تظً.ٙ
 – 3شلّ ً٤تُؼوه
ٓثنذ 199
 – 1تُؼدًذ ك ٢تُؼوٞن ُِٔوث٘ه ٝتُٔؼثٗ ٢ال ُالُلثظ ٝتُٔدثٗ.٢
 – 3ػِ ٠تٕ تالَ٘ ك ٢تٌُالّ تُفو٤ور تٓث توت شؼىيز تُفو٤ور كٙ٤ثي تُ ٠تُٔؽثٌ.
ٓثنذ 196
شصًى تُفو٤ور خهالُر تُؼثنذ.
ٓثنذ 197
ال ػدًذ خثُهالُر كٓ ٢وثخِر تُص٣ًٙؿ.
ٓثنذ 198
تػٔثٍ تٌُالّ ت ٖٓ ٠ُٝتٔٛثُ ٌُٖ ،ٚتوت شؼىي تػٔثٍ تٌُالّ .َٜٔ٣
ٓثنذ 199
وًً خؼٓ ٛث ال ٣صؽٍأ ًىًً ًِ.ٚ
ٓثنذ 164
تُٔطِن ٣ؽً ١ػِ ٠تٞاله ٚتوت ُْ ٣وه نُ َ٤تُصو٤٤ه ٗٙث ً ت ٝنالُر.
ٓثنذ 161
تُ٘ٞق ك ٢تُفثُ ًٜـٝ ٞك ٢تُـثبح ٓؼصدً.
ٓثنذ 163
تُّئتٍ تُٔٙهم ٓؼثن ك ٢تُؽٞتج تُٔٙهم.
ٓثنذ 165
 – 1تُٔؼًٝف ػًكث ً ًثًًُٕٔٞٔ ٞٝثًٝ ،تُصؼ ٖ٤٤خثُؼًف ًثُصؼ ٖ٤٤خثُ٘ٗ.
ٝ – 3تُٔؼًٝف خ ٖ٤تُصؽثي ًثًُٕٔ ٞٝخ.ْٜ٘٤
ٝ – 5تُٔٔص٘غ ػثنذ ًثُٔٔص٘غ ـو٤ور.
ٓثنذ 160
 – 1تُؼثنذ ٓفٌٔر ػثٓر ًثٗس ت ٝلث٘ر.
ٝ – 3تِصؼٔثٍ تُ٘ثَ ـؽر ٣ؽح تُؼَٔ خٜث.
ٓثنذ 169
تٗٔث شؼصدً تُؼثنذ توت تًٞنز ت ٝؿِدس ٝتُؼدًذ ُِـثُح تُٕثبغ ال ُِ٘ثني.
ٓثنذ 166
٣لًّ تُٕي كِٙٓ ٢فر تُٔه.ٖ٣

ٓثنذ 167
 – 1تُود ٍٞك ٢ػوٞن تالوػثٕ ٘٣ف ًٙكٓ ٢ؽًن تُصِّ ْ٤خًٕٔٝع ػوه وٗ ١ظثّ ٓوًي ٝ٣ؼ ٚتُٔٞؼح ٝال
٣ودَ ك٘ٓ ٚ٤ثهٕر.
 – 3توت شْ تُؼوه خطً٣ن تالوػثٕ ًٝثٕ هه شًٞٝٔ ٖٔٝث ً شؼّل٤ر ؼثٌ ُِٔفٌٔر تٕ شؼهٍ ٛى ٙتًُٕ ٞٝتٝ
شؼل ٢تُطًف تُٔىػٖ ٜٓ٘ث ٝوُي ٝكوث ً ُٔث شوص ٢ٝخ ٚتُؼهتُر ٣ٝوغ خثٞالً ًَ تشلثم ػِ ٠لالف وُي.
ٝ – 5ال ٣ؽ ٌٞتٕ  ٌٕٞ٣شلّ ً٤تُؼدثيتز تُـثٓٝر ك ٢ػوٞن تالوػثٕ ٜثيتً خِٔٙفر تُطًف تُٔىػٖ ُٞٝ
ًثٕ نتب٘ثً.
 – 5تُّٔئ٤ُٝر تُصؼثهه٣ر (ٜٔثٕ تُؼوه)
ٓثنذ 168
توت تِصفثٍ ػِ ٠تُِٔصٍّ خثُؼوه تٕ ٘٣لى تالُصٍتّ ػ٘٤ث ً ـٌْ ػِ ٚ٤خثُصؼُ ٛ٣ٞؼهّ تُٞكثء خثُصٍتٓٓ ٚث ُْ ٣عدس
تِصفثُر تُص٘ل٤ى هه ٕٗؤز ػٖ ِدح تؼ٘د ٢ال ٣ه ُ ٚكًٝ ،ٚ٤ىُي  ٌٕٞ٣تُفٌْ توت شؤلً تُِٔصٍّ ك ٢ش٘ل٤ى
تُصٍتٓ.ٚ
ٓثنذ 169
 – 1توت ُْ  ٌٖ٣تُصؼٓ ٛ٣ٞوهيتً ك ٢تُؼوه ت ٝخ٘ٗ ك ٢تُوثٗ ٕٞكثُٔفٌٔر  ٢ٛتُص ٢شوهي.ٙ
 ٌٕٞ٣ٝ – 3تُصؼ ٛ٣ٞػٖ ًَ تُصٍتّ ٕ٘٣ؤ ػٖ تُؼوه ِٞتء ًثٕ تُصٍتٓث ً خ٘وَ ٌِٓ٤ر ت٘ٓ ٝلؼر ت ٝأ ١ـن ػ٢٘٤
آلً ت ٝتُصٍتٓث ً خؼَٔ ت ٝخثٓص٘ثع ػٖ ػَٔ ٓ َٕٔ٣ٝث ُفن تُهتبٖ ٖٓ لّثيذ ٓٝث كثشًّ ٖٓ ٚح خّدح
٤ٜثع تُفن ػِ ٚ٤ت ٝخّدح تُصؤلً ك ٢تِص٤لثب ٚخًٕ ٞتٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت ٗص٤ؽر ٞد٤ؼ٤ر ُؼهّ ٝكثء تُٔه ٖ٣خثالُصٍتّ
تُ ٝصؤلً ٙػٖ تُٞكثء خ.ٚ
 – 5كإوت ًثٕ تُٔهً٣ ُْ ٖ٣شٌح ؿٕث ً ت ٝلطؤ ً ؼّٔ٤ث ً كال ٣ؽث ٌٝك ٢تُصؼٓ ٛ٣ٞث ٓ ٌٕٞ٣صٞهؼث ً ػثنذ ٝهس
تُصؼثهه ٖٓ لّثيذ شفَ تًّ ٝح ٣لٞز.
ٓثنذ 174
٣ – 1ؽُِٔ ٌٞصؼثهه ٖ٣تٕ ٣فهنت ٓوهٓث ً هٔ٤ر تُصؼ ٛ٣ٞخثُ٘ٗ ػِٜ٤ث ك ٢تُؼوه ك ٢تشلثم الـن ً٣ٝتػ ٠ك٢
ٛى ٙتُفثُر تـٌثّ .398ٝ 397ٝ 396ٝ 168
ٝ – 3ال  ٌٕٞ٣تُصؼ ٛ٣ٞتالشلثهّٓ ٢صفوث ً توت تظدس تُٔه ٖ٣تٕ تُهتبٖ ُْ ِ٣فو ٚأًٜ ١ي ٣ٝؽ ٌٞشمل ٚٝ٤توت
ظدس تُٔه ٖ٣تٕ تُصوهً ً٣ثٕ كثنـث ً ت ٝتٕ تالُصٍتّ تالِ٘ ٢هه ٗلى ك ٢ؼٍء ٓ٘٣ٝ ٚوغ خثٞالً ًَ تشلثم ٣مثُق
تـٌثّ ٛى ٙتُلوًذ.
 – 5تٓث توت ؼث ٌٝتًُٝي هٔ٤ر تُصؼ ٛ٣ٞتالشلثه ٢كال ٣ؽُِ ٌٞهتبٖ تٕ ٣طثُح خؤًعً ٖٓ ٛى ٙتُؤ٤ر تال توت
ظدس تٕ تُٔه ٖ٣هه تيشٌح ؿٕث ً ت ٝلطؤ ً ؼّٔ٤ثً.
ٓثنذ 171
توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ ٓدِـث ً ٖٓ تُ٘وٞن ًٝثٕ ٓؼِ ّٞتُٔوهتي ٝهس ٕٗٞء تالُصٍتّ ٝشؤلً تُٔه ٖ٣ك ٢تُٞكثء خٚ
ًثٕ ٍِٓٓث ً تٕ ٣هكغ ُِهتبٖ ػِِ ٠د َ٤تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تُصؤل ً٤كٞتبه هثٗ٤ٗٞر ههيٛث تيخؼر ك ٢تُٔثبر ك٢
تُّٔثبَ تُٔهٗ٤ر ٝلّٔر ك ٢تُٔثبر ك ٢تُّٔثبَ تُصؽثي٣رٝ ،شًّٛ ١ى ٙتُلٞتبه ٖٓ شثي٣ك تُٔطثُدر تُوٝثب٤ر
خٜث تٕ ُْ ٣فهن تالشلثم ت ٝتُؼًف تُصؽثي ١شثي٣مث ً آلً ًُّ٣ثٜٗث ٛٝىت ًِٓ ٚث ُْ  ٗ٘٣تُوثٗ ٕٞػِ ٠ؿ.ًٙ٤
ٓثنذ 173
٣ – 1ؽُِٔ ٌٞصؼثهه ٖ٣تٕ ٣صلوث ػِِ ٠ؼً آلً ُِلٞتبه ػِ ٠تال ٣ٍ٣ه ٛىت تُّؼً ػِِ ٠دؼر ك ٢تُٔثبر ،كإوت
تشلثم ػِ ٠كٞتبه شٍ٣ه ػِٛ ٠ىت تُّؼً ٝؼح شملٜٝ٤ث تُِ ٠دؼر ك ٢تُٔثبر ٝشؼ ٖ٤٤ين ٓث نكغ ٌتبهتً ػِ٠
ٛىت تُٔوهتي.
 ًَٝ – 3ػُٔٞر ت٘ٓ ٝلؼر ت٣ث ً ًثٕ ٗٞػٜث تٔصًٜٞث تُهتبٖ توت ٌتنز ٝ ٢ٛتُلثبهذ تُٔصلن ػِٜ٤ث ػِ ٠تُفه
تاله ٠ٙتُٔصوهّ وًً ٙشؼصدً كثبهذ ّٓصصًذ ٝشٌ ٕٞهثخِر ُِصمل ٛ٤توت ظدس تٕ ٛى ٙتُؼُٔٞر ت ٝتُٔ٘لؼر ال
شوثخِٜث لهٓر ـو٤و٤ر  ٌٕٞ٣تُهتبٖ هه تنتٛث ٝال ٓ٘لؼر ًٕٓٝػر.

ٓثنذ 175
 – 1ال ٕ٣صً ٞالِصفوثم كٞتبه تُصؤل ً٤هثٗ٤ٗٞر ًثٗس ت ٝتشلثه٤ر تٕ ٣عدس تُهتبٖ ًٜيتً ُفوٛ ٖٓ ٚىت
تُصؤل.ً٤
٣ٝ – 3ؽُِ ٌٞهتبٖ تٕ ٣طثُح خصؼ ٛ٣ٞشٌٔٝ٣ ٢ِ٤ثف تُ ٠تُلٞتبه تُوثٗ٤ٗٞر ت ٝتالشلثه٤ر توت ظدس تٕ تًُٝي
٣ؽث ٌٝتُلٞتبه هه شّدح ك ٚ٤تُٔه ٖ٣خـٓ ٓ٘ ٚت ٝخمطؤ ؼّ.ْ٤
 – 5تٓث توت شّدح تُهتبٖ ٣ ٞٛٝطثُح خفو ٚك ٢تٞثُر تٓه تٍُ٘تع خمطث ٙكِِٔفٌٔر تٕ شمل ٛتُلٞتبه هثٗ٤ٗٞر
ًثٗس ت ٝتشلثه٤ر ت ٝتال شو ٢ٝخٜث تٞالهث ً ػٖ تُٔهذ تُصٞ ٢ثٍ كٜ٤ث تٍُ٘تع خال ٓدًي.
ٓثنذ 170
ال ٣ؽ ٌٞشوث ٢ٜكٞتبه ػِٓ ٠صؽٔه تُلٞتبه ٝال ٣ؽ ٌٞك ٢ت٣ر ـثٍ تٕ ٓ ٌٕٞ٣ؽٔٞع تُلٞتبه تُص٣ ٢صوثٜثٛث
تُهتبٖ تًعً ٖٓ يأَ تُٔثٍٝ ،وُي ًِ ٚن ٕٝتلالٍ خثُوٞتػه ٝتُؼثنتز تُصؽثي٣ر.
ٓثنذ 179
تُلٞتبه تُصؽثي٣ر تُص ٢شًّ ١ػِ ٠تُفّثج تُؽثي٣ ١مصِق ِؼًٛث تُوثٗ ٢ٗٞخثلصالف تُؽٜثز ٣ٝصدغ ك٢
٣ًٞور تـصّثج تُلٞتبه تًًُٔدر ك ٢تُفّثج تُؽثيٓ ١ث ٣و ٢ٝخ ٚتُؼًف تُصؽثي.١
ٓثنذ 176
ك ٢ـّثج تُلٞتبه  ٌٕٞ٣تُصو ْ٣ٞتُّٕٔ ٞٛ ٢تُٔؼصدً.
تُلًع تُعثُط – تٗفالٍ تُؼوه
 – 1تُلّك
ٓثنذ 177
 – 1ك ٢تُؼوٞن تٍُِٔٓر ُِؽثٗد ٖ٤توت ُْ ٞ٣ف تـه تُؼثهه ٖ٣خٔث ٝؼح ػِ ٚ٤خثُؼوه ؼثٌ ُِؼثهه ت٥لً خؼه
تالػىتي تٕ ٣طِح تُلّك ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ ًثٕ ُٓ ٚوص ٠ٝػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِٔ ٌٞفٌٔر تٕ ش٘ظً تُٔه ٖ٣تُ٠
تؼًَٔ ،ث ٣ؽُٜ ٌٞث تٕ شًكِٞ ٛح تُلّك توت ًثٕ ٓث ُْ ٞ٣ف خ ٚتُٔه ٖ٣هِ٤الً خثُّ٘در ُالُصٍتّ ك ٢ؼِٔص.ٚ
 – 3كل ٢ػوه تال٣ؽثي تٕ تٓص٘غ تُّٔصؤؼً ػٖ ت٣لثء تالؼًذ تُّٔصفور تُٞكثء ًثٕ ُِٔئؼً كّك تالؼثيذ،
ٝك ٢ت٣ؽثي تُؼَٔ تٕ تٓص٘غ تُّٔصؤؼً ػٖ ت٣لثء تالؼً تُّٔصفن تُٞكثء ًثٕ ُالؼِٞ ً٤ح كّك تُؼوهٝ ،ك٢
ػوه تُد٤غ ٣ؽُِ ٌٞدثبغ تُِٕٔ ٝصً ١تٕ ٣طِح تُلّك توت ُْ ٣ئن تُؼثهه ت٥لً ٓث ٝؼح ػِ ٚ٤خثُؼوهًٔ ،ث ٣عدس
ـن تُلّك خم٤ثي تُؼ٤ح ٖٓ ؿ ً٤تٔصًت ٞك ٢تُؼوه.
ٓثنذ 178
٣ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تٕ تُؼوه ٣ؼصدً ٓلّٞلث ً ٖٓ شِوثء ٗلّ ٚن ٕٝـثؼر تُ ٠ـٌْ هٝثب ٢ػ٘ه ػهّ تُٞكثء
خثالُصٍتٓثز تُ٘ثٔةر ػ٘ٛٝ ،ٚىت تالشلثم ال ٣ؼل ٖٓ ٠تالػىتي تال توت تشلن تُٔصؼثههتٕ ً٘تـر ػِ ٠ػهّ
ًٜٝيش.ٚ
ٓثنذ 179
 – 1توت ِٛي تُٔؼوٞن ػِ ٚ٤ك ٢تُٔؼثٜٝثز  ٞٛٝك٣ ٢ه ٘ثـد ٚتٗلّك تُؼوه ِٞتء ًثٕ ٛالً ٚخلؼِ ٚت ٝخوٞذ
هثًٛذ ٝٝؼح ػِ ٚ٤ين تُؼ ٚٞتُى ١هدُٙ ٚٝثـد.ٚ
 – 3كثُٔد٤غ توت ِٛي ك٣ ٢ه تُدثبغ هدَ تٕ ٣ود ٚٝتُٕٔصًٓ ٖٓ ٌٕٞ٣ ١ثٍ تُدثبغ ٝال ٔ٢ء ػِ ٠تُٕٔصً.١
ٓثنذ 184
توت كّك ػوه تُٔؼثٜٝر تُٞتين ػِ ٠تالػ٤ثٕ تُٔثُ٤ر ت ٝتٗلّك ِو ٟتالُصٍتّ تُىً ١ثٕ ٓصًشدث ً ػِ ٚ٤كال ٍِّ٣
شِّ ْ٤تُدهٍ تُىٝ ١ؼح خثُؼوهٝ ،تٕ ًثٕ هه ِِْ ّ٣صًن كإوت تِصفثٍ ين٣ ٙفٌْ خثُٔٝثٕ.

 – 3تالهثُر
ٓثنذ 181
ُِؼثهه ٖ٣تٕ ٣صوث٣ال تُؼوه خًٜثٔٛث خؼه تٗؼوثن.ٙ
ٓثنذ 183
 ٍِّ٣ – 1تٕ  ٌٕٞ٣تُٔؼوٞن ػِ ٚ٤هثبٔث ً ٞٓٝؼٞنتً ك٣ ٢ه تُؼثهه ٝهس تالهثُر.
 – 3كل ٢تُد٤غ  ٍِّ٣تٕ  ٌٕٞ٣تُٔد٤غ هثبٔث ً ٞٓٝؼٞنتً ك٣ ٢ه تُٕٔصًً ُٞٝ ،١ثٕ خؼ ٛتُٔد٤غ هه شِق ٘فس
تالهثُر ك ٢تُدثه ٢خوهي ـٙص ٖٓ ٚتُعٖٔ تٓث ٛالى تُعٖٔ كال ٓ ٌٕٞ٣ثٗؼث ً ٖٓ ٘فر تالهثُر.
ٓثنذ 185
تالهثُر ك ٢ـن تُٔصؼثهه ٖ٣كّك ٝك ٢ـن تُـ ً٤ػوه ؼه٣ه.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تاليتنذ تُٔ٘لًنذ
ٓثنذ 180
 – 1ال شٍِّ تاليتنذ تُٔ٘لًنذ ٘ثـد ٚتال ك ٢تالـٞتٍ تُص ٗ٘٣ ٢كٜ٤ث تُوثٗ ٕٞػِ ٠وُي.
 ١ًّ٣ٝ – 3ػِٜ٤ث ٓث  ١ًّ٣ػِ ٠تُؼوه ٖٓ تالـٌثّ تال ٓث شؼِن ٜٓ٘ث خًٝٝيذ ٝؼٞن تيتنشٓ ٖ٤صطثخوصٖ٤
الٕٗثء تالُصٍتّ.
ٓثنذ 189
ٝ ٖٓ – 1ػه خؽؼَ ٣ؼط٣ ُٖٔ ٚ٤و ّٞخؼَٔ ٓؼ ٖ٤تُصٍّ خإػطثء تُؽؼَ ُٖٔ هثّ خٜىت تُؼَٔ ـص ُٞ ٠هثّ خٚ
نٗ ٕٝظً تُٝ ٠ػه.
ٝ – 3توت ُْ ٣فهن تُٞتػه تؼالً ُِو٤ثّ خثُؼَٔ ؼثٌ ُ ٚتًُؼٞع كٝ ٢ػه ٙػِ ٠تال ٣ئظً وُي ك ٢ـن ٖٓ هثّ
خثُؼَٔ هدَ تًُؼٞع ك ٢تُٞػه.
ٝ – 5شّو ٟنػ ٟٞتُٔطثُدر خثُؽؼَ توت ُْ شًكغ لالٍ ِصر تٔ ٖٓ ًٜشثي٣ك تػالٕ تُؼه.ٍٝ
تُل َٙتُعثُط – تُؼَٔ ؿ ً٤تًُٕٔٝع
تُلًع تال – ٍٝتُّٔئ٤ُٝر ػٖ تالػٔثٍ تُٕم٤ٙر
 – 1تالػٔثٍ ؿ ً٤تًُٕٔٝػر تُص ٢شوغ ػِ ٠تُٔثٍ
تالشالف
ٓثنذ 186
 – 1توت تشِق تـه ٓثٍ ؿ ًٙ٤ت ٝتٗوٗ هٔ٤صٓ ٚدثًٔذ ت ٝشّددث ً ٜ ٌٕٞ٣ثٓ٘ثً ،توت ًثٕ ك ٢تـهتظٛ ٚىت تًُٝي
هه شؼٔه ت ٝشؼه.ٟ
ٝ – 3توت تؼصٔغ تُٔدثًٔ ٝتُٔصّدح  ٖٜٔتُٔصؼٔه ت ٝتُٔصؼهٜٔ٘ٓ ١ث كِٜ٘ٔ ٞث ً ٓؼث ً ًثٗث ٓصٌثكِ ٖ٤ك٢
تُٔٝثٕ.
ٓثنذ 187
 – 1توت ٛهّ تـه ػوثي ؿ ًٙ٤خه ٕٝـن كٙثـح تُؼوثي خثُم٤ثي تٕ ٔثء شًى تٗوثُِٜ ٜٚثنّ  ٜٚ٘ٔٝهٔ٤صٚ
ٓد٘٤ث ً ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللًٝ ٟتٕ ٔثء ـ ٖٓ ٟهٔ٤صٓ ٚد٘٤ث ً هٔ٤ر تالٗوثٝ ٚتلى  ٞٛتالٗوثٚ
 ٜٚ٘ٔٝتُؤ٤ر تُدثه٤ر ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللً.ٟ
 – 3توت خ٘ث ٙتُٜثنّ ًٔث ًثٕ تٝالً ٝػ ٚٞػٖ تالًٜتي تاللً ،ٟكإٗ٣ ٚدًأ ٖٓ تُٔٝثٕ.
ٓثنذ 188
توت هطغ تـه تالٔؽثي تُص ٢ك ٢يٜٝر ؿ ًٙ٤خه ٕٝـن كٙثـدٜٔث ٓم ً٤تٕ ٔثء تلى هٔ٤ر تالٔؽثي هثبٔر
ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللًٝ ٟشًى تالٔؽثي تُٔوطٞػر ُِوثٞغ ٝتٕ ٔثء ـ ٖٓ ٟهٔ٤صٜث هثبٔر
ٓوطٞػر ٝتلى تُٔدِؾ تُدثهٝ ٢تالٔؽثي تُٔوطٞػر ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللً.ٟ

ٓثنذ 189
توت ؿً تـه آلً  ٖٜٔتًُٝي ،كِ ٞهثٍ ٔمٗ  َٛ٧تُّٞم ٛىت تُٙـُٝ ً٤ه ١خ٤ؼ ٙٞخٝثػر كثٗ ٢توٗصٚ
خثُصؽثيذ ظْ ظ ًٜخؼه وُي تٕ تُٙدُٝ ٢ه ؿ ًٙ٤ك َٛ٨تُّٞم تٕ ٣طثُد ٙٞخعٖٔ تُدٝثػر تُص ٢خثػٛٞث
ُِٙدٝ ٢خثُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللً.ٟ
ٓثنذ 194
 – 1توت تشِق تـه ٓثٍ ؿ ًٙ٤ػِ ٠يؿْ تٕ ٓثُٓ ٖٜٔ ٚث تشِق.
 – 3تٓث توت تشِل ٚخإوٕ ٓثٌُ ٚكال .ٖٔٝ٣
ٓثنذ 191
 – 1توت تشِق ٘د ٍ٤ٔٓ ٢ت ٝؿ ٍ٤ٔٓ ً٤ت ٖٓ ٝك ٢ـٌٜٔٔث ٓثٍ ؿ ٍُٚٓ ًٙ٤تُٔٝثٕ كٓ ٢ثُ.ٚ
ٝ – 3توت شؼىي تُف ٍٞٙػِ ٠تُصؼ ٖٓ ٛ٣ٞتٓٞتٍ ٖٓ ٝهغ ٓ٘ ٚتًُٝي تٕ ًثٕ ٘د٤ث ً ؿ ٍ٤ٔٓ ً٤تٓ ٝؽٕ٘ٞ
ؼثٌ ُِٔفٌٔر تٕ شٍِّ تُ ٢ُٞت ٝتُو ْ٤ت ٝتُ ٢٘ٞخٔدِؾ تُصؼ ٛ٣ٞػِ ٠تٕ ُٜ ٌٕٞ٣ىت تًُؼٞع خٔث نكؼ ٚػِ٠
ٖٓ ٝهغ ٓ٘ ٚتًُٝي.
 – 5ػ٘ه شوه ً٣تُصؼ ٛ٣ٞتُؼثنٍ ػٖ تًُٝي ال خه ُِٔفٌٔر تٕ شًتػ ٢ك ٢وُي ًًٍٓ تُم.ّٞٙ
تُـٝح
ٓثنذ 193
 ٍِّ٣ين تُٔثٍ تُٔـٞٙج ػ٘٤ث ً ٝشِّ ٚٔ٤تُ٘ ٠ثـد ٚكٌٓ ٢ثٕ تُـٝح تٕ ًثٕ ٓٞؼٞنتًٝ ،تٕ ٘ثنف
٘ثـح تُٔثٍ تُـث٘ح كٌٓ ٢ثٕ آلً ًٝثٕ تُٔثٍ تُٔـٞٙج ٓؼ ٚكثٕ ٔثء ٘ثـد ٚتِصًن٘ٛ ٙثى ٝتٕ ِٞح
ين ٙتٌُٓ ٠ثٕ تُـٙح كٔٙثي٣ق ٗوِٓٝ ٚئٗٝر ين ٙػِ ٠تُـث٘ح ٛٝىت ن ٕٝتلالٍ خثُصؼ ٛ٣ٞػٖ
تالًٜتي تاللً.ٟ
ٓثنذ 195
 ٖٔٝ٣تُـث٘ح توت تِصِٜي تُٔثٍ تُٔـٞٙج ت ٝتشِل ٚتٜ ٝثع ٓ٘ ٚت ٝتشِق ًِ ٚت ٝخؼ ٚٝخصؼه ٚ٣ت ٝخهٕٝ
شؼه.ٚ٣
ٓثنذ 190
 – 1توت شـ ً٤تُٔـٞٙج ػوه تُـث٘ح كثُٔـٞٙج ٓ٘ ٚخثُم٤ثي تٕ ٔثء تِصًن تُٔـٞٙج ػ٘٤ث ً ٓغ
تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللًٝ ٟتٕ ٔثء شًى تُٔـٞٙج ٝيؼغ ػِ ٠تُـث٘ح خثُٔٝثٕ.
 – 3تٓث توت ؿ ً٤تُـث٘ح تُٔثٍ تُٔـٞٙج خف٤ط ٣صدهٍ تًِٔ ٚثٕ ٜثٓ٘ث ً ٝخو ٢تُٔثٍ تُٔـٞٙج ُ ،ٚكٖٔ
ؿٙح ـ٘طر ٌٝيػٜث ك ٢تيً ٜٚثٕ ٜثٓ٘ث ً ُِف٘طر ٝخو ٢تُٔف.ُٚ ٍٞٙ
ٝ – 5توت ؿ ً٤تُـث٘ح خؼ ٛت٘ٝثف تُٔـٞٙج خٍ٣ثنذ ٔ٢ء ػِٓ ٖٓ ٚ٤ثُ ،ٚكثُٔـٞٙج ٓ٘ٓ ٚم ً٤تٕ
ٔثء تػطُِ ٠ـث٘ح هٔ٤ر تٍُ٣ثنذ ٝتِصًن تُٔـٞٙج ػ٘٤ث ً ٓغ تُصؼٝ٣ٞثز تاللًٝ ٟتٕ ٔثء شًى
تُٔـٞٙج ٝيؼغ ػِ ٠تُـث٘ح خثُٔٝثٕ.
ٓثنذ 199
توت ش٘ثهٙس هٔ٤ر تُٔـٞٙج خؼه تُـٙح كُِٔ ُ٤ـٞٙج ٓ٘ ٚتال تٕ ٣ودًِٔ ٚث  ٞٛن ٕٝتلالٍ خفو ٚك٢
تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تالًٜتي تاللً ٌُٖ ،ٟتوت ًٞأ ػِ ٠هٔ٤ر تُٔـٞٙج ٗوٙثٕ خّدح تِصؼٔثٍ تُـث٘ح تٝ
خلؼِ ٍُٚٓ ٚتُٔٝثٕ.
ٓثنذ 196
ٌٝتبه تُٔـٞٙج ٓـٞٙخر ٓعِ ٚكإوت ٌِٛس  ُٞٝخه ٕٝشؼه ٖٓ تُـث٘ح ٍُٓ ٚتُٔٝثٕ.

ٓثنذ 197
تُٔـٞٙج تٕ ًثٕ ػوثيتً  ٍِّ٣تُـث٘ح ين ٙتُ٘ ٠ثـدٓ ٚغ تؼً ٓعِٝ ٚتوت شِق تُؼوثي ًٞأ ػِ ٠هٔ٤صٚ
ٗوٗ  ُٞٝخه ٕٝشؼه ٖٓ تُـث٘ح ٍُٓ ٚتُٔٝثٕ.
ٓثنذ 198
 – 1ؿث٘ح تُـث٘ح ـٌٔ ٚـٌْ تُـث٘ح ،كإوت ؿٙح تـه ٖٓ تُـث٘ح تُٔثٍ تُٔـٞٙج ٝتشِل ٚت ٝتشِق
ك٣ ٢ه ٙكثُٔـٞٙج ٓ٘ٓ ٚم ً٤تٕ ٔثء  ٜٚ٘ٔتُـث٘ح تالٝ ٍٝتٕ ٔثء  ٜٚ٘ٔتُـث٘ح تُعثٗ ُٚٝ ،٢تٕ
ٓ ٖٔٝ٣وهتيتً ٓ٘ ٚتالٝ ٍٝتُٔوهتي ت٥لً تُعثٗ ،٢كإوت  ٖٜٔتُـث٘ح تالً ،ٍٝثٕ ُٜىت تٕ ً٣ؼغ ػِ٠
تُعثٗٝ ،٢توت  ٖٜٔتُعثٗ ٢كِ ُٚ ُ٤تٕ ً٣ؼغ ػِ ٠تال.ٍٝ
ً – 3ىُي توت تشِق تـه تُٔثٍ تُٔـٞٙج تُى ٞٛ ١ك٣ ٢ه تُـث٘ح كثٕ تُٔـٞٙج ٓ٘ ٌٕٞ٣ ٚخثُم٤ثي تٕ
ٔثء  ٜٚ٘ٔتُـث٘ح ً٣ ٞٛٝؼغ ػِ ٠تُٔصِق ٝتٕ ٔثء  ٜٚ٘ٔتُٔصِق ٝال ُٜ ٌٕٞ٣ىت يؼٞع ػِ ٠تُـث٘ح.
ٓثنذ 199
توت ين ؿث٘ح تُـث٘ح تُٔثٍ تُٔـٞٙج تُ ٠تُـث٘ح تال٣ ٍٝدًأ ٝـهٝ ٙتوت ين ٙتُ ٠تُٔـٞٙج ٓ٘٣ ٚدًأ
ٝ ٞٛتال.ٍٝ
ٓثنذ 344
توت شًٙف تُـث٘ح ك ٢تُٔثٍ ٓؼثٜٝر ت ٝشدًػث ً ٝشِق تُٔـٞٙج ًالً ت ٝخؼٝث ً ًثٕ ُِٔـٞٙج ٓ٘ٚ
تُم٤ثي ك ٢شٔ ٖٓ ٖ٤ٔٝثء كثٕ  ٖٜٔتُـث٘ح ٘ؿ شًٙكٝ ٚتٕ  ٖٓ ٖٜٔشًٙف ُ ٚتُـث٘ح يؼغ ٛىت
ػِ ٠تُـث٘ح خٔٝثٕ تالِصفوثم ٝكوث ً ٧ـٌثّ تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 341
تُفثٍ تُىّٓ ٞٛ ١ثُِ ٝـٙح ك ٢تٌتُر تُصًٙف ـٌٔ ٚـٌْ تُـٙح كثُٞن٣غ توت تًٌٗ تُٞن٣ؼر  ٌٕٞ٣ك٢
ـٌْ تُـث٘ح ٝخؼه تالٌٗثي توت شِق تُٞن٣ؼر ك٣ ٢ه ٙخال شؼه ٜ ٌٕٞ٣ثٓ٘ثً.
 – 3تالػٔثٍ ؿ ً٤تًُٕٔٝػر تُص ٢شوغ ػِ ٠تُ٘لُ
ٓثنذ 343
ًَ كؼَ ٜثي خثُ٘لُ ٖٓ هصَ ت ٝؼًؾ تًٜ ٝج ت ٝأٞٗ ١ع آلً ٖٓ تٗٞتع تال٣ىتء  ٍِّ٣خثُصؼٝ٣ٞثز ٖٓ
تـهض تًُٝي.
ٓثنذ 345
ك ٢ـثُر تُوصَ ٝك ٢ـثُر تُٞكثذ خّدح تُؽًؾ ت ٝأ ١كؼَ ٜثي آلً  ٖٓ ٌٕٞ٣تـهض تًُٝي ّٓئٝالً ػٖ
شؼ ٛ٣ٞتالٔمثٖ تُىً ١ثٕ ٣ؼ ِْٜ٤تُٔٙثج ٝـًٓٞت ٖٓ تالػثُر خّدح تُوصَ ٝتُٞكثذ.
 – 5تـٌثّ ٕٓصًًر ُالػٔثٍ ؿ ً٤تًُٕٔٝػر
ٓثنذ 340
ًَ شؼه ٤ٙ٣ح تُـ ً٤خؤًٜ ١ي آلً ؿٓ ً٤ث وًً ك ٢تُٔٞتن تُّثخور ّ٣صٞؼح تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 349
٣ – 1ص٘ث ٍٝـن تُصؼ ٛ٣ٞتًُٝي تالنخً ٢ىُي كٌَ شؼه ػِ ٠تُـ ً٤ك ٢ـً٣ص ٚت ٝك ٢ػً ٜٚت ٝكًٔ ٢كٚ
ت ٝكِٔ ٢ؼص ٚت ٝك ًًٍٙٓ ٢تالؼصٔثػ ٢ت ٝك ٢تػصدثي ٙتُٔثُ٣ ٢ؽؼَ تُٔصؼهّٓ ١ئٝالً ػٖ تُصؼ.ٛ٣ٞ
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتٕ ٣و ٢ٝخثُصؼُ ٛ٣ٞالٌٝتغ ُٝالهًخ ٖٓ ٖ٤تالًِذ ػٔث ٤ٙ٣دًٜ ٖٓ ْٜي تنخ ٢خّدح ٓٞز
تُٔٙثج.
ٝ – 5ال ٘٣صوَ تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تًُٝي تالنخ ٢تُ ٠تُـ ً٤تال توت شفهنز هٔ٤ص ٚخٔوص ٠ٝتشلثم ت ٝـٌْ ٜٗثب.٢

ٓثنذ 346
 – 1ال ٣مَ تُصؼ ٛ٣ٞتُٔهٗ ٢خصٞه٤غ تُؼوٞخر تُؽٍتب٤ر توت شٞتكًز ًٜٔٞٝث.
ٝ – 3شدس تُٔفٌٔر ك ٢تُّٔئ٤ُٝر تُٔهٗ٤ر ٝكٓ ٢وهتي تُصؼ ٛ٣ٞن ٕٝتٕ شٌٓ ٕٞو٤هذ خوٞتػه تُّٔئ٤ُٝر
تُؽٍتب٤ر ت ٝخثُفٌْ تُٙثني ٖٓ ٓفٌٔر تُؽ٘ؿ (ـِس شّٔ٤ر ٓفٌٔر "تُؽ٘ؿ" ٓفَ ٓفٌٔر "تُؽٍتء"
خٔٞؼح هثٗ ٕٞتُص٘ظ ْ٤تُوٝثب ٢يهْ ُّ٘ 164ر ُّ٘ 1979ر ( 1979تُٔثنذ /69لثّٓثً).
ٓثنذ 347
 – 1شوهي تُٔفٌٔر تُصؼ ٛ٣ٞك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ خوهي ٓث ُفن تُٔصًٝي ٖٓ ًٜي ٓٝث كثشًّ ٖٓ ٚح
خًٕ ٞتٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت ٗص٤ؽر ٞد٤ؼ٤ر ُِؼَٔ ؿ ً٤تًُٕٔٝع.
٣ٝ – 3هلَ ك ٢شوه ً٣تُصؼ ٛ٣ٞتُفًٓثٕ ٖٓ ٓ٘ثكغ تالػ٤ثٕ ٣ٝؽ ٌٞتٕ ٕ٣صَٔ تُٔٝثٕ ػِ ٠تالؼً.
ٓثنذ 348
توت ُْ ٣صُِٔ ًّ٤فٌٔر تٕ شفهن ٓوهتي تُصؼ ٛ٣ٞشفه٣هتً ًثك٤ث ً كِٜث تٕ شفصلع ُِٔص ٖٔٝخثُفن ك ٢تٕ ٣طثُح
لالٍ ٓهذ ٓؼوُٞر خإػثنذ تُ٘ظً ك ٢تُصوه.ً٣
ٓثنذ 349
 – 1شؼ ٖ٤تُٔفٌٔر ٣ًٞوث ً تُصؼ ٛ٣ٞشدؼث ً ُِظًٝف ٙ٣ٝؿ تٕ  ٌٕٞ٣تُصؼ ٛ٣ٞتهّثٞث ً ت ٝتً٣تنتً ًٓشدث ً
٣ٝؽ ٌٞكٛ ٢ى ٙتُفثُر تٍُتّ تُٔه ٖ٣خثٕ ٣وهّ شؤٓ٘٤ثً.
٣ٝ – 3وهي تُصؼ ٛ٣ٞخثُ٘وه ػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِٔ ٌٞفٌٔر شدؼث ً ُِظًٝف ٝخ٘ثء ػِِٞ ٠ح تُٔصًٝي تٕ شؤًٓ
خإػثنذ تُفثُر تُٓ ٠ث ًثٗس ػِ ٚ٤ت ٝتٕ شفٌْ خؤؼثء تًٓ ٓؼ ٖ٤ت ٝخًن تُٔعَ ك ٢تُٔعِ٤ثز ٝوُي ػِِ ٠دَ٤
تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 314
٣ؽُِٔ ٌٞفٌٔر تٕ ش٘وٗ ٓوهتي تُصؼ ٛ٣ٞت ٝتال شفٌْ خصؼٓ ٛ٣ٞث توت ًثٕ تُٔصًٝي هه تٔصًى خمطة ٚك٢
تـهتض تًُٝي تٌ ٝتن ك ٚ٤تً ٝثٕ هه ِٞت ًًٍٓ تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 311
توت تظدس تُٕمٗ تٕ تًُٝي هه ٕٗؤ ػٖ ِدح تؼ٘د ٢ال ٣ه ُ ٚكً ٚ٤آكر ِٔث٣ٝر ت ٝـثنض كؽثب ٢ت ٝهٞذ
هثًٛذ ت ٝكؼَ تُـ ً٤ت ٝلطؤ تُٔصًٝي ًثٕ ؿ ٍِّٓ ً٤خثُٔٝثٕ ٓث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ ت ٝتشلثم ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 313
 – 1تًُٝٝيتز شص٤ؿ تُٔفظٞيتز ٌُٜ٘ٝث شوهي خوهيٛث.
 – 3كٖٔ تـهض ًٜيتً  ٞٛٝك ٢ـثُر نكثع ًٔػ ٢ػٖ ٗلّ ٚت ٝػٖ ؿً ًٙ٤ثٕ ؿّٓ ً٤ئ ٍٝػِ ٠تال
٣ؽث ٌٝك ٢وُي تُوهي تًُٝٝيٝ ،١تال ت٘دؿ ٍِٓٓث ً خصؼ ٛ٣ٞشًتػ ٠كٓ ٚ٤وص٤ٝثز تُؼهتُر.
ٓثنذ 315
٣ – 1مصثي أ ٕٞٛتًُّٕ ٖ٣كإوت شؼثيٜس ٓلّهشثٕ يٝػ ٢تػظٜٔث ًٜيتًٍ٣ٝ ،تٍ تًُٝي تالٔه خثًُٝي
تاللق ٌُٖٝ ،تالٜطًتي ال ٣دطَ ـن تُـ ً٤تخطثالً ًِ٤ثً.
 – 3كٖٔ ِدح ًٜيتً ُِـٝ ً٤هث٣ر ُ٘لّ ٚتُ ٝـًٜ ٖٓ ًٙ٤ي ٓفهم ٣ٍ٣ه ًعً٤تً ػِ ٠تًُٝي تُىِ ١دد ٚال
ٌٍِِٓٓ ٕٞث ً تال خثُصؼ ٛ٣ٞتُى ١شًت ٙتُٔفٌٔر ٓ٘ثِدثً.
ٓثنذ 310
٣ – 1صفَٔ تًُٝي تُمثٖ ُهيء تًُٝي تُؼثّ.
 – 3كإوت ٛهّ تـه نتيتً خال توٕ ٘ثـدٜث ُٔ٘غ ٝهٞع ـً٣ن ك ٢تُٔفِر ٝتٗوطغ ٘ٛثى تُفً٣ن كثٕ ًثٕ تُٜثنّ
ٛهٜٓث خؤًٓ ٖٓ ت ٢ُٝتالًٓ ُْ  ٍِٚٓ٣تُٔٝثٕٝ ،تٕ ًثٕ ٛهٜٓث ٖٓ شِوثء ٗلّ ٚتٍُّ خصؼ٘ٓ ٛ٣ٞثِح.

ٓثنذ 319
ٝ٣ – 1ثف تُلؼَ تُ ٠تُلثػَ ال تالًٓ ٓث ُْ ٓ ٌٖ٣ؽدًتً ػِ ٠تٕ تالؼدثي تُٔؼصدً ك ٢تُصًٙكثز تُلؼِ٤ر ٞٛ
تالًًت ٙتُِٔؽا ٝـه.ٙ
ٓٝ – 3غ وُي ال  ٌٕٞ٣تُٔٞظق تُؼثّ ّٓئٝالً ػٖ ػِٔ ٚتُى ١ت ًٜخثُـ ً٤توت هثّ خ ٚش٘ل٤ىتً ٘ ًٓ٧هي تُٚ٤
ٖٓ يبٓ ّٚ٤صً ٠ثٗس تٞثػر ٛىت تالًٓ ٝتؼدر ػِ ٚ٤ت٣ ٝؼصوه تٜٗث ٝتؼدر ٝػِ ٖٓ ٠تـهض تًُٝي تٕ ٣عدس
تًٗ ٚثٕ ٣ؼصوه ًٕٓٝػ٤ر تُؼَٔ تُى ١تشث ٙخثٕ ٣و ْ٤تُهُ َ٤ػِ ٠تٗ ٚيتػ ٢ك ٢وُي ؼثٗح تُف٤طر ٝتٕ تػصوثنٙ
ًثٕ ٓد٘٤ث ً ػِ ٠تِدثج ٓؼوُٞر.
ٓثنذ 316
 – 1ال ًٜي ٝال ًٜتيٝ ،تًُٝي ال ٍ٣تٍ خٔعُِِٔ ُ٤ُٝ ٚظِ ّٞتٕ ٣ظِْ خٔث ظِْ.
 – 3كِ ٞتشِق تـه ٓثٍ ؿ ًٙ٤كٓ ٢وثخَ تشالف ٛىت ُٔثًُ ٚثٕ ًَ ٜٓ٘ٔث ٜثٓ٘ث ً ُ٦لً ٓث تشِق ُٞٝ ،تٗمهع
ٔمٗ كؤلى نيتٌ ْٛتبلر ٖٓ ٔمٗ آلً كِ ُٚ ُ٤تٕ خًٙكٜث تُ ٠ؿ.ًٙ٤
ٓثنذ 317
 – 1توت شؼهن تُّٔئ ُٕٞٝػٖ ػَٔ ؿًٕٝٓ ً٤ع ًثٗٞت ٓصٝثٓ٘ ٖ٤ك ٢تُصٍتٓ ْٜخصؼ ٛ٣ٞتًُٝي ن ٕٝشٍٔ٤٤
خ ٖ٤تُلثػَ تالِ٘ٝ ٢تًُٕ٣ي ٝتُٔصّدح.
ً٣ٝ – 3ؼغ ٖٓ نكغ تُصؼ ٛ٣ٞخؤًِٔ ٚػِ ٖٓ ًَ ٠تُدثه ٖ٤خ٘٤ٙح شفهن ٙتُٔفٌٔر خفّح تالـٞتٍ ٝػِ٠
هه ؼّثٓر تُصؼه ١تُىٝ ١هغ ٖٓ ًَ ٓ٘ ،ْٜكثٕ ُْ ٣ص ًّ٤شفه٣ه هّ ْٜ٘ٓ ًَ ٟك ٢تُّٔئ٤ُٝر  ٌٕٞ٣تُص٣ٌٞغ
ػِ ْٜ٤خثُصّث.١ٝ
تُلًع تُعثٗ – ٢تُّٔئ٤ُٝر ػٖ ػَٔ تُـٝ ً٤تُّٔئ٤ُٝر ػٖ تالٔ٤ثء
 – 1تُّٔئ٤ُٝر ػٖ ػَٔ تُـً٤
ٓثنذ 318
 ٌٕٞ٣ – 1تالج ظْ تُؽه ٍِٓٓث ً خصؼ ٛ٣ٞتًُٝي تُى٣ ١فهظ ٚتُٙـ.ً٤
ّ٣ٝ – 3صط٤غ تالج ت ٝتُؽه تٕ ٣صمِٗ ٖٓ تُّٔئ٤ُٝر توت ظدس تٗ ٚهثّ خٞتؼح تًُهثخر ت ٝتٕ تًُٝي ًثٕ ال
خه ٝتهؼث ً ـص ُٞ ٠هثّ خٜىت تُٞتؼح.
ٓثنذ 319
 – 1تُفٌٓٞر ٝتُدِه٣ثز ٝتُٔئِّثز تاللً ٟتُص ٢شو ّٞخمهٓر ػثٓر ٔ ًَٝمٗ ّ٣صـَ تـه تُٔئِّثز
تُ٘ٙثػ٤ر ت ٝتُصؽثي٣ر ّٓئ ُٕٞٝػٖ تًُٝي تُى٣ ١فهظّٓ ٚصمهٓ ،ْٛٞتوت ًثٕ تًُٝي ٗثٔةث ً ػٖ شؼه ٝهغ
ٓ٘ ْٜتظ٘ثء ه٤ثٓ ْٜخمهٓثش.ْٜ
ّ٣ٝ – 3صط٤غ تُٔمه ّٝتٕ ٣صمِٗ ٖٓ تُّٔئ٤ُٝر توت تظدس تٗ ٚخىٍ ٓث ٘٣دـ ٖٓ ٢تُؼ٘ث٣ر ُٔ٘غ ٝهٞع تًُٝي
ت ٝتٕ تًُٝي ًثٕ ال خه ٝتهؼث ً ـص ُٞ ٠خىٍ ٛى ٙتُؼ٘ث٣ر.
ٓثنذ 334
ُِّٔئ ٍٝػٖ ػَٔ تُـ ً٤ـن تًُؼٞع ػِ ٚ٤خٔث .ٜٚ٘ٔ
 – 3تُّٔئ٤ُٝر ػٖ تالٔ٤ثء
ؼ٘ث٣ر تُفٞ٤تٕ
ٓثنذ 331
ؼ٘ث٣ر تُؼؽٔثء ؼدثي كثًُٝي تُى٣ ١فهظ ٚتُفٞ٤تٕ ال ٘ ٚ٘ٔٝ٣ثـد ٚتال توت ظدس تٗ٣ ُْ ٚصمى تُف٤طر تٌُثك٤ر
ُٔ٘غ ٝهٞع تًُٝي.
ٓثنذ 333
 – 1توت  ًٜـٞ٤تٕ خٔثٍ ٔمٗ ٝيآ٘ ٙثـد٘ٔ٣ ُْٝ ٚؼً ٚثٕ ٜثٓ٘ثً.

٘ ٖٔٝ٣ٝ – 3ثـح تُعٞي تُ٘طٞؾ ٝتٌُِح تُؼوٞي ٓث تـهظث ٖٓ ٙتًُٝي توت شوهّ تُ ٖٓ ٚ٤تٓ َٛفِص ٚتٝ
هً٣ص ٚخثُٔفثكظر ػِ ٠تُفٞ٤تٕ ٣ ُْٝفثكع ػِ ٚ٤تً ٝثٕ ٣ؼِْ ت٘٣ ٝدـ ٢تٕ ٣ؼِْ خؼ٤ح تُفٞ٤تٕ.
ٓثنذ 335
 – 1توت تنلَ ٔمٗ نتخر كِٓ ٢ي ً٣ت ٙخه ٕٝتوًٜٗ ٖٜٔ ٚي شِي تُهتخر ِٞتء ًثٕ يتًدث ً تِ ٝثبوث ً تٝ
هثبهتً ٓٞؼٞنتً ػ٘هٛث ت ٝؿٞٓ ً٤ؼٞن.
 – 3تٓث ُ ٞتٗصوِس خ٘لّٜث ٝنلِس كِٓ ٢ي تُـٝ ً٤تـهظس ًٜيتً كٙثـدٜث ال  ٖٔٝ٣تال توت تظدس تُْٗ ٚ
٣صمى تُف٤طر تٌُثك٤ر ُٔ٘غ شًّج تُهتخر.
ًٝ – 5ىُي ُ ٞتنلَ تُهتخر كِٓ ٢ي ؿ ًٙ٤خثوٗ ٚال ًٜ ٖٔٝ٣يٛث تال توت ظدس تٗ٣ ُْ ٚصمى تُف٤طر تٌُثك٤ر
ُٔ٘غ ٝهٞع تًُٝي.
ٓثنذ 330
 – 1ال  ٖٔٝ٣تُٔثي خفٞ٤تٗ ٚتٗ ٚك ٢تُطً٣ن تُؼثّ يتًدث ً ت ٝهثبهتً تِ ٝثبوث ً تًُٝي تُى ١ال  ٌٖٔ٣تُصفًٌ ٓ٘ٚ
كِ ٞتٗصًٕ ٖٓ يؼَ تُهتخر ؿدثي تُٞٝ ٖ٤ٞ ٝض ظ٤ثج تُـ ً٤كال ٜٔثٕ.
 – 3تٓث تًُٝي تُى ٌٖٔ٣ ١تُصفًٌ ًٓ٘ٙٔ ٚثنٓر تُهتخر تُ ٝطٔر ٣هٛث ت ٝيأِٜث ك ٚ٘ٔٝ٤تال توت ظدس تٗٚ
تشمى تُف٤طر تٌُثك٤ر ُٔ٘غ ٝهٞػ.ٚ
ٓثنذ 339
 ُٞ – 1تٝهق ٔمٗ نتخر خال ًٜٝيذ ت ٝيخطٜث ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ ك ٢ؿ ً٤تُٔفثٍ تُٔؼهذ ُٞهٞف تُهٝتج
ًٜ ٖٜٔيٛث ك ًَ ٢تالـٞتٍ.
 ٖٔٝ٣ٝ – 3تًُٝي ًىُي ٖٓ ِ٤ح تُهتخر ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ ت ٝشًًٜث شصًّج توت ظدس تٗ٣ ُْ ٚصمى تُف٤طر
تٌُثك٤ر ُٔ٘ ٚشًّخٜث.
ٓثنذ 336
 – 1توت تًٜز تُهتخر تُص ٢يخطٜث ٘ثـدٜث ك ٌِٚٓ ٢نتخر ؿ ًٙ٤تُص ٢تش ٠خٜث ٘ثـدٜث ٝيٞدٜث كِٓ ٢ي
تال ٍٝخه ٕٝتوٗ ٚكال ٜٔثٕٝ ،توت تًٜز ٛى ٙتُهتخر ٘ثـح تُِٔي ٘ ٖٜٔثـدٜث.
ٝ – 3توت يخٔ ٟمٙثٕ نتخصٜٔ٤ث كٓ ٢فَ ُٜٔث ـن تًُخ ٟك ٚ٤كؤًٜز تـه ٟتُهتخص ٖ٤تاللً ٟكال ٜٔثٕ
تال توت ظدس ٘ثـح تُهتخر تُص ٢ت٘ثخٜث تًُٝي تٕ ت٥لً ُْ ٣صمى تُف٤طر تٌُثك٤ر ُٔ٘غ ٛىت تًُٝي.
ٝ – 5توت يخٔ ٟمٙثٕ نتخ٤صٜٔث كٓ ٢فَ ُ ُ٤ك ٚ٤ـن تًُخٝ ٟتًٜز نتخر تًُخ ٟتٝالً نتخر تًُتخٓ ٟئلًتً
كال ٜٔثٕٝ ،توت ًثٕ تالًٓ خثُؼٌُ ٍُّ تُٔٙس.
ٓث ٣فهض ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ
ٓثنذ 337
ٔ ٌَُ – 1مٗ ـن تًُٔٝي ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ ٌُٖ خًٕ ٞتُّالٓر كً  ًٝ٣ؿٝ ًٙ٤ال  ًٝ٘٣ك ٢تُفثالز
تُص ٌٖٔ٣ ٢تُصفًٌ ػٜ٘ث.
 – 3كِِ ٞو ٟػٖ ظ ًٜتُفٔثٍ ـَٔ ًثٕ  ٌٖٔ٣تُصفًٌ ػٖ ِو ٚٞٞكؤ ًٜخثُـً ً٤ثٕ تُفٔثٍ ٜثٓ٘ثًٝ ،توت
تـًهس تًُٕتيذ تُصٞ ٢ثيز ٖٓ نًثٕ تُفهتن ػ٘ه ًٜخ ٚتُفه٣ه ظ٤ثج ٔمٗ ًثٕ ٓثيتً ك ٢تُطً٣ن ًٝثٕ
 ٌٖٔ٣تُصفًٌ ػٖ وُي  ٖٜٔتُفهتن ظ٤ثج وُي تُٔثي.
338
٧ ُ٤ُ – 1ـه ٜٝغ ٔ٢ء ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ خال شًل ٖٓ ٗ٤تُؽٜر تُٔمصٙر ٝتوت كؼَ  ٖٜٔتًُٝي
تُى ١شُٞه ٖٓ ٛىت تُلؼَ.
 – 3كِٜٝ ٞغ ٔمٗ ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ تُفؽثيذ ٝتنٝتز تُؼٔثيذ ٝػعً خٜث ـٞ٤تٕ ت ٝتّٗثٕ كؤ٘ثخٚ
ًٜي ٝؼح تُٔٝثًٕ ،ىُي ٣ؽح تُٔٝثٕ توت ٘ح ٔمٗ ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ ٔ٤ةث ً ٍُ٣ن خٌُٝ ٚن خ ٚتّٗثٕ
ت ٝـٞ٤تٕ.

تُّٔئ٤ُٝر ػٖ تُد٘ثء
ٓثنذ 339
ِ ُٞ – 1و ٟخ٘ثء ٝتٝيض تُـًٜ ً٤يتً كثٕ ًثٕ تُد٘ثء ٓثبالً ُالٜٗهتّ ت ٝك ٚ٤ػ٤ح تن ٟتُِ ٠وًٝ ٚٞٞثٕ
٘ثـد ٚهه ٗد ٚتُ ٠وُي تً ٝثٕ ٣ؼِْ خفثُر تُد٘ثء ت٘٣ ٝدـ ٢تٕ ٣ؼِْ خٜث ٝؼح تُٔٝثٕ.
٣ٝ – 3ؽً ُٖٔ ٌٞثٕ ٜٓهنتًَ خًٝي ٤ٙ٣د ٖٓ ٚتُد٘ثء تٕ ٣طثُح تُٔثُي خثشمثو ٓث  ٖٓ ٍِّ٣تُصهتخُ ً٤هيء
تُمطً كثٕ ُْ ٣وْ تُٔثُي خىُي ؼثٌ تُف ٍٞٙػِ ٠توٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ك ٢تشمثو ٛى ٙتُصهتخ ً٤ػِ ٠ـّثخ.ٚ
354
ًَ ٖٓ ٣و ْ٤كّٓ ٌّٖٓ ٢ئٝالً ػٔث ٣فهض ٖٓ ًٜي خّدح ٓث ِ٣و ٠تّ٣ ٝوٛ ٖٓ ٟىت تٌُّٖٔ ٓث ُْ ٣عدس
تٗ ٚتشمى تُف٤طر تٌُثك٤ر ُٔ٘غ ٝهٞع تًُٝي.
ٓثنذ 351
ًَ ٖٓ ًثٕ شفس شًٙك ٚآالز ٌٓ٤ثٗ٤ٌ٤ر ت ٝتٔ٤ثء تلً ٟشصطِح ػ٘ث٣ر لث٘ر ُِٞهث٣ر ٖٓ ًٜيٛث ٌٕٞ٣
ّٓئٝالً ػٔث شفهظًٜ ٖٓ ٚي ٓث ُْ ٣عدس تٗ ٚتشمى تُف٤طر تٌُثك٤ر ُٔ٘غ ٝهٞع ٛىت تًُٝيٛ ،ىت ٓغ ػهّ
تاللالٍ خٔث ً٣ن ك ٢وُي ٖٓ تـٌثّ تلث٘ر.
ٓثنذ 353
ال شّٔؿ نػ ٟٞتُصؼ ٛ٣ٞتُ٘ثٔةر ػٖ تُؼَٔ ؿ ً٤تًُٕٔٝع خؼه تٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ تُ ّٞ٤تُى ١ػِْ
ك ٚ٤تُٔصًٝي خفهٝض تًُٝي ٝخثُٕمٗ تُى ١تـهظٝ ٚال شّٔغ تُهػ ٟٞك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ خؼه تٗوٝثء
لُٔ ػًٕذ ِ٘ر ٖٓ ٝ ّٞ٣هٞع تُؼَٔ ؿ ً٤تًُٕٔٝع.
تُل َٙتًُتخغ – تٌُّح نِ ٕٝدح
تُلًع تال – ٍٝتُٔهكٞع ن ٕٝـن
ٓثنذ 355
 ٖٓ – 1نكغ ٔ٤ةث ً ظثٗث ً تٗٝ ٚؼح ػِ ٚ٤كصد ٖ٤ػهّ ٝؼٞخ ٚكِ ٚتًُؼٞع خ ٚػِ ٖٓ ٠هد ٚٝخـ ً٤ـن.
ٝ – 3توت ًثٕ ٖٓ شِّْ ؿ ً٤تُّٔصفن ِ٢ء تُ٘٤ر ٝهس تُصِّْ ت ٝخؼه ٙكثٗ ٍِّ٣ ٚتٝ٣ث ً خًن ًَ ٓث تِصلثن ٙتٝ
ًثٕ ّ٣صط ٤غ تٕ ّ٣صل٤ه ٖٓ ٙتُٕ٢ء ٝوُي ٖٓ  ّٞ٣تٕ شِّْ ؿ ً٤تُّٔصفن ت ٖٓ ٝتُ ّٞ٤تُى ١ت٘دؿ ك٢ِ ٚ٤ء
تُ٘٤رٝ ،ك ًَ ٢تالـٞتٍ  ٍِّ٣خًن ٓث تِصلثن تً ٝثٕ ّ٣صط٤غ تٕ ّ٣صل٤ه ّٞ٣ ٖٓ ٙيكغ تُهػٍِٚٓ٣ٝ ،ٟٞ
تُٔٝثٕ ٖٓ ٝهس تٕ ٘ثي ِ٢ء تُ٘٤ر توت ِٛي تُٕ٢ء تٜ ٝثع  ُٞٝخـ ً٤شؼه ٓ٘.ٚ
ٓثنذ 350
 – 1توت ًثٕ ٖٓ شِّْ تُٕ٢ء ؿ ً٤تُّٔصفن ٗثهٗ تال٤ِٛر كال  ٌٕٞ٣تال خًن ٓث ًّح ـصً ُٞٝ ٠ثٕ ِ٢ء
تُ٘٤ر.
ًٝ – 3ىُي توت تخطَ ػوه ٗثهٗ تال٤ِٛر كال ً٣ن تال ٓث ًّد ٚخّدح ش٘ل٤ى تُؼوه.
ٓثنذ 359
 – 1توت ٝك ٠تُٔه ٖ٣تُصٍتٓث ً ُْ ٣فَ تؼِ ٚظثٗث ً تٗ ٚهه ـَ كِ ٚتِصًنتن ٓث نكغ.
 – 3ػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِ ٌٞهتبٖ تٕ ٣وص ًٙػِ ٠ين ٓث تِصلثن خّدح تُٞكثء تُٔؼؽَ ك ٢ـهٝن ٓث ُفن تُٔهٖٓ ٖ٣
ًٜي كإوت ًثٕ تالُصٍتّ تُى٣ ُْ ١فَ تؼِٗ ٚوٞنتً تٍُّ تُهتبٖ تٕ ً٣ن ُِٔه ٖ٣كثبهشٜٔث خثُّؼً تُوثٗ ٢ٗٞتٝ
تالشلثه ٢ػٖ تُٔهذ تُدثه٤ر ُفِ ٍٞتالؼَ.
تُلًع تُعثٗ – ٢هٝثء ن ٖ٣تُمً٤
ٓثنذ 356
توت تًٓ شفه خوٝثء ن ٚ٘٣يؼغ تُٔؤٓٞي ػِ ٠تالًٓ خٔث تنت ٙػ٘ٝ ٚهثّ ٓوثّ تُهتبٖ تالِ٘ ٢كٓ ٢طثُدص ٚخٚ
ِٞتء تٔصً ٞتًُؼٞع ػِ ٚ٤تٕ٣ ُْ ٝصً.ٞ

ٓثنذ 357
توت تًٓ تـه ؿ ًٙ٤خوٝثء ن ٚ٘٣ظْ تٕ تالًٓ ه ٠ٝتُه ٖ٣خ٘لّ ٚتُ ٠نتب٘ٝ ٚتُٔؤٓٞي نكلؼ ٚتُ ٚ٤تٝ٣ث ً كِِٔؤٓٞي
تٕ ً٣ؼغ خٔث نكؼ ٚػِ ٠تالًٓ تٕ ًثٕ هه ِدو ٚك ٢هٝثء تُهٝ ،ٖ٣تٕ ًثٕ تالًٓ  ٞٛتُى ١ه ٠ٝتُه ٖ٣تٝالً
كِِٔؤٓٞي تٕ ً٣ؼغ ػِ ٠تُوثخ ٛت ٝػِ ٠تالًٓ.
ٓثنذ 358
توت ئ ٖٛمٗ ٓثُ ٚك ٢ن ٖ٣ؿٝ ًٙ٤ه ٠ٝتُه٤ُ ٖ٣لي ٓثُ ٚتًُٔ ٕٞٛيؼغ خٔث هٝث ٙػِ ٠تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 359
توت ه ٠ٝتـه ن ٖ٣ؿ ًٙ٤خال تًِٓ ٙو ٟتُه ٖ٣ػٖ تُٔهِٞ ٖ٣تء هدَ ت٣ ُْ ٝودَ ٣ٝؼصدً ٙتُهتكغ ٓصدًػث ً ال
يؼٞع ُ ٚػِ ٠تُٔه ٖ٣خٕ٢ء ٓٔث نكؼ ٚخال تًٓ ٙتال توت شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف تٕ ُِهتكغ ِٓٙفر ك ٢نكغ تُهٖ٣
ت ٝتٗ ٌٖ٣ ُْ ٚػ٘ه٤ٗ ٙر تُصدًع.
تُلًع تُعثُط – تـٞتٍ تلً ٟك ٢تٌُّح نِ ٕٝدح
ٓثنذ 304
 – 1توت تِصؼَٔ ٔمٗ ٓثالً خال توٕ ٘ثـد ٍُٚٓ ٚتنتء ٓ٘ثكؼِٞ ٚتء ًثٕ تُٔثٍ ٓؼهتً ُالِصـالٍ ت ٝؿً٤
ٓؼه ُٝ ٚوُي ن ٚٗٝتلالٍ خؤـٌثّ تُٔثنذ .1169
 – 3كٖٔ ٌِٖ نتي ؿ ٖٓ ًٙ٤ن ٕٝػوه ٍُٓ ٚتؼً تُٔعَ ُٞٝ ،تٗوٝس ٓهذ تالؼثيذ ك ٢تالي ٚتٍُٔيٝػر
هدَ تنيتى تٍُيع كِِّٔصؤؼً تٕ ٣دو ٠تٍُيع ك ٢تالي ٚتُ ٠تنيتً٣ٝ ٚؼط ٢تؼًذ تُٔعَ.
ٓثنذ 301
توت تِصمهّ تـه ٘ـً٤تً خه ٕٝتوٕ  ٚ٤ُٝتِصفن تُٙـ ً٤تؼً ٓعَ لهٓص.ٚ
ٓثنذ 303
 ُٞ – 1لًغ ِٓي ٔمٗ ٖٓ ٣ه ٙخال هٙه ٝتش َٙهٝثء ٝههيتً خِٔي ؿ ًٙ٤تشٙثالً ال ٣ودَ تُل َٙنٝي
ًٜي ػِ ٠تـه تٌُِٔ ٖ٤شدغ تالهَ ك ٢تُؤ٤ر تالًعً خؼه نكغ هٔ٤ص.ٚ
 – 3كِِ ٞؤ ٖٓ ٟمٗ ُئُئذ تُصوطصٜث نؼثغ كٙثـح تُِئُئذ ٣ؤلى تُهؼثؼر ٣ٝؼط ٢هٔ٤صٜث.
ٓثنذ 305
ًَ ٔمٗ  ُٞٝؿ٣ ٍ٤ٔٓ ً٤ف َٙػًِّ ٠ح نِ ٕٝدح ًٕٓٝع ػِ ٠ـّثج ٔمٗ شمً ِ٣صٍّ ك ٢ـهٝن
ٓث ًّد ٚخصؼُ ٖٓ ٛ٣ٞفوًٜ ٚي خّدح ٛىت تٌُّح ٣ٝدوٛ ٠ىت تالُصٍتّ هثبٔث ً ٌ ُٞٝتٍ ًّد ٚكٜ٤ث.
تُلًع تًُتخغ – ػهّ ِٔثع تُهػ ٟٞك ٢تٌُّح نِ ٕٝدح
ٓثنذ 300
ال شّٔغ نػ ٟٞتٌُّح نِ ٕٝدح ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ تُٔصوهٓر خؼه تٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ تُ ّٞ٤تُى ١ػِْ
ك ٚ٤تُهتبٖ خفو ٚك ٢تًُؼٞعٝ ،ال شّٔغ تُهػً ٟٞىُي خؼه تٗوٝثء لُٔ ػًٕذ ِ٘ر ٖٓ تُ ّٞ٤تُىٕٗ ١ؤ كٚ٤
ـن تًُؼٞع.
تُل َٙتُمثُٓ – تُوثٕٗٞ
ٓثنذ 309
تالُصٍتٓثز تُص ٢شٕ٘ؤ ٓدثًٔذ ٖٓ تُوثٗٝ ٕٞـه ٙشًّ ١ػِٜ٤ث تُ٘ ٖٞٙتُوثٗ٤ٗٞر تُص ٢تٕٗؤشٜث.

تُدثج تُعثٗ – ٢تظثي تالُصٍتّ
تُل َٙتال – ٍٝتُص٘ل٤ى تُؽدً١
تُلًع تال – ٍٝتُص٘ل٤ى تُؼ٢٘٤
ٓثنذ 306
٣ – 1ؽدً تُٔه ٖ٣ػِ ٠ش٘ل٤ى تُصٍتٓ ٚش٘ل٤ىتً ػ٤٘٤ث ً ٓصً ٠ثٕ وُي ٌٓٔ٘ثً.
 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ًثٕ ك ٢تُص٘ل٤ى تُؼ ٢٘٤تيٛثم ُِٔه ٖ٣ؼثٌ ُ ٚتٕ ٣وص ًٙػِ ٠نكغ شؼٗ ٛ٣ٞوه ١توت ًثٕ
وُي ال ِ٣فن خثُهتبٖ ًٜيتً ؼّٔ٤ثً.
ٓثنذ 307
تالُصٍتّ خ٘وَ تٌُِٔ٤ر ت ٝأ ١ـن ػ ٢٘٤آلً ٘٣وَ ٖٓ شِوثء ٗلّٛ ٚىت تُفن توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ ٔ٤ةث ً ٓؼ٘٤ث ً
خثُىتز  ٌِٚٔ٣تُِٔصٍّ ٝوُي ن ٕٝتلالٍ خثُوٞتػه تُٔصؼِور خثُصّؽ.َ٤
ٓثنذ 308
 – 1توت ٝين تالُصٍتّ خ٘وَ تٌُِٔ٤ر ت ٝأ ١ـن ػ ٢٘٤ػِ٢ٔ ٠ء ُْ ٣ؼ ٖ٤تال خ٘ٞػ ٚكال ٘٣وَ تُفن تال خصؼٖ٤٤
تُٕ٢ء خثُىتز.
 – 3كإوت ُْ ٣وْ تُٔه ٖ٣خص٘ل٤ى تُصٍتٓ ٚؼثٌ ُِهتبٖ تٕ ٣ف َٙػِ٢ٔ ٠ء ٖٓ تُ٘ٞع ٗلّ ٚػِٗ ٠لور تُٔه ٖ٣خؼه
تِصةىتٕ تُٔفٌٔر ت ٝخـ ً٤تِصةىتٜٗث ك ٢ـثُر تالِصؼؽثًٍٔ ،ث تٗ٣ ٚؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣طثُح خؤ٤ر تُٕ٢ء ٖٓ ؿً٤
تلالٍ ك ٢تُفثُص ٖ٤خفو ٚك ٢تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 309
ك ٢تالُصٍتّ خؼَٔ توت ٗٗ تالشلثم ت ٝتِصٞؼدس ٞد٤ؼر تُه ٖ٣تٕ ٘٣لى تالُصٍتّ خ٘لّ ٚؼثٌ ُِهتبٖ تٕ ً٣كٛ
تُٞكثء ٖٓ ؿ ً٤تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 394
 – 1ك ٢تالُصٍتّ خؼَٔ توت ُْ ٣وْ تُٔه ٖ٣خص٘ل٤ى تُصٍتًٜٓٝ ٌٖ٣ ُْٝ ٚي٣ث ً تٕ ٘٣لى ٙخ٘لّ ٚؼثٌ ُِهتبٖ تٕ
ّ٣صؤوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ك ٢ش٘ل٤ى تالُصٍتّ ػِٗ ٠لور تُٔه ٖ٣توت ًثٕ ٛىت تُص٘ل٤ى ٌٓٔ٘ثً.
٣ٝ – 3ؽ ٌٞك ٢ـثُر تالِصؼؽثٍ تٕ ٘٣لى تُهتبٖ تالُصٍتّ ػِٗ ٠لور تُٔه ٖ٣خال توٕ ٖٓ تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 391
 – 1ك ٢تالُصٍتّ خؼَٔ توت ًثٕ تُٔطِٞج ٖٓ تُٔه ٖ٣تٕ ٣فثكع ػِ ٠تُٕ٢ء ت ٝتٕ ٣و ّٞخإنتيش ٚتً ٝثٕ
ٓطِٞخث ً ٓ٘ ٚتٕ ٣صٞل ٠تُف٤طر ك ٢ش٘ل٤ى تُصٍتٓ ٚكثٕ تُٔه ٌٕٞ٣ ٖ٣هه ٝك ٠خثالُصٍتّ توت خىٍ ك ٢ش٘ل٤ىٖٓ ٙ
تُؼ٘ث٣ر ٓث ٣دىُ ٚتُٕمٗ تُٔؼصثن ـص٣ ُْ ُٞٝ ٠صفون تُـً ٚتُٔوٞٙن.
ٓٝ – 3غ وُي  ٌٕٞ٣تُٔه ٖ٣هه ٝك ٠خثالُصٍتّ توت  ٞٛخىٍ ك ٢ش٘ل٤ى ٖٓ ٙتُؼ٘ث٣ر ٓث تػصثن كٔ ٢ئ ٚٗٝتُمث٘ر
ٓص ٠شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف تٕ تُٔصؼثهه ٖ٣هٙهت وُي.
ٓثنذ 393
توت تُصٍّ تُٔه ٖ٣خثالٓص٘ثع ػٖ ػَٔ ٝتلَ خٜىت تالُصٍتّ ؼثٌ ُِهتبٖ تٕ ٣طِح تٌتُر ٓث ٝهغ ٓمثُلث ً ُالُصٍتّ
ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞتوت ًثٕ ُٓ ٚفَ.
تُلًع تُعثٗ – ٢تُص٘ل٤ى خطً٣ن تُـًتٓثز تُصٜه٣ه٣ر
ٓثنذ 395
توت ًثٕ ش٘ل٤ى تالُصٍتّ ػ٘٤ث ً ؿ ٌٖٔٓ ً٤ت ٝؿٓ ً٤البْ تال توت هثّ خ ٚتُٔهٗ ٖ٣لّٝ ٚتٓص٘غ تُٔه ٖ٣ػٖ تُص٘ل٤ى ؼثٌ
ُِٔفٌٔر خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تُهتبٖ تٕ شٙهي هًتي خثٍُتّ تُٔه ٖ٣خٜىت تُص٘ل٤ى ٝخهكغ ؿًتٓر شٜه٣ه٣ر تٕ خو٢
ٓٔص٘ؼث ً ػٖ وُي.

ٓثنذ 390
توت شْ تُص٘ل٤ى تُؼ ٢٘٤ت ٝتً٘ تُٔه ٖ٣ػِ ٠يك ٛتُص٘ل٤ى ـهنز تُٔفٌٔر ٜٗثب٤ث ً ٓوهتي تُصؼ ٛ٣ٞتُى ٍِّ٣ ١خٚ
تُٔهًٓ ٖ٣تػ٤ر ك ٢وُي تًُٝي تُى ١ت٘ثج تُهتبٖ ٝتُصؼ٘س تُى ١خهأ ٖٓ تُٔه.ٖ٣
تُلًع تُعثُط – تُص٘ل٤ى خطً٣ن تُصؼٛ٣ٞ
ٓثنذ 399
٘٣لى تالُصٍتّ خطً٣ن تُصؼ ٛ٣ٞك ٢تالـٞتٍ ٞٝدوث ً ُالـٌثّ تُص ٗٗ ٢ػِٜ٤ث تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 396
ال ّ٣صفن تُصؼ ٛ٣ٞتال خؼه تػىتي تُٔهٓ ٖ٣ث ُْ  ٗ٘٣تُوثٗ ٕٞػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 397
 ٌٕٞ٣تػىتي تُٔه ٖ٣خثٗىتي٣ٝ ٙؽ ٌٞتٕ ٣صْ تالػىتي خؤِٞ ١ح ًصثخ ٢آلً ًٔث ٣ؽ ٌٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣صًشدث ً ػِ٠
تشلثم ٣و ٢ٝخثٕ  ٌٕٞ٣تُٔهٓ ٖ٣ؼىيتً خٔؽًن ـِ ٍٞتالؼَ ن ٕٝتُفثؼر تُ ٠تٗىتي.
ٓثنذ 398
ال ًٜٝيذ ٧ػىتي تُٔه ٖ٣ك ٢تُفثالز ت٥ش٤ر:
أ – توت ت٘دؿ ش٘ل٤ى تالُصٍتّ ش٘ل٤ىتً ػ٘٤٘٤ث ً ٌٖٓٔ خلؼَ تُٔهٝ ٖ٣ػِ ٠تاللٗ توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ ٗوَ ـن
ػ ٢٘٤ت ٝتُو٤ثّ خؼَٔ ًٝثٕ ال خه تٕ ٣صْ تُص٘ل٤ى كٝ ٢هس ٓؼٝ ٖ٤تٗوٛ ٠ٝىت تُٞهس ن ٕٝتٕ ٣صْ تً ٝثٕ
تالُصٍتّ تٓص٘ثػث ً ػٖ ػَٔ ٝتلَ خ ٚتُٔه.ٖ٣
ج – توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ تٓص٘ثػث ً ػٖ ػَٔ ٝتلَ خ ٚتُٔه.ٖ٣
غ – توت ًثٕ ٓفَ تالُصٍتّ ين ٔ٢ء ٣ؼِْ تُٔه ٖ٣تًّٗٝٓ ٚم ت٢ٔ ٝء شِّٔ ٚن ٕٝـن  ٞٛٝػثُْ خىُي.
ن – توت ً٘ؾ تُٔهً ٖ٣صثخر تٗ ٚال ٣ً٣ه تُو٤ثّ خثُصٍتٓ.ٚ
ٓثنذ 399
٣ – 1ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تٕ ٣صفَٔ تُٔه ٖ٣شدؼر تُفثنض تُلؽثبٝ ٢تُوٞذ تُوثًٛذ.
ًٝ – 3ىُي ٣ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تػلثء تُٔهّٓ ًَ ٖٓ ٖ٣ئ٤ُٝر شصًشح ػِ ٠ػهّ ش٘ل٤ى تُصٍتٓ ٚتُصؼثهه ١تال
تُص ٢شٕ٘ؤ ػٖ ؿٕ ٚت ٝػٖ لطؤ ٙتُؽّٓٝ ،ْ٤غ وُي ٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تٕ ٕ٣صً ٞػهّ ّٓئ٤ُٝص ٖٓ ٚتُـٓ تٝ
تُمطؤ تُؽّ ْ٤تُى٣ ١وغ ٖٓ تٔمثٖ ّ٣صمهٓ ْٜك ٢ش٘ل٤ى تُصٍتٓ.ٚ
٣ٝ – 5وغ خثٞالً ًَ ًٔ٣ ٞو ٢ٝخثالػلثء ٖٓ تُّٔئ٤ُٝر تُٔصًشدر ػِ ٠تُؼَٔ تُـ ً٤تًُٕٔٝع.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تُِٞثبَ تُٜٔ ٠ثٕ ٓث شصؤن ٟخ ٚـوٞم تُهتبٖ٘٤
ٓثنذ 364
 – 1تٓٞتٍ تُٔه ٖ٣ؼٔ٤ؼٜث ٜثٓ٘ر ُِٞكثء خه.ٚٗٞ٣
ٝ – 3ؼٔ٤غ تُهتب٘ٓ ٖ٤صّث ٕٝٝكٛ ٢ىت تُٔٝثٕ تال ٖٓ ًثٕ ُ ْٜ٘ٓ ٚـن تُصوهّ ٞدوث ً ُِوثٗ.ٕٞ
تُلًع تال – ٍٝتُهػ ٟٞؿ ً٤تُٔدثًٔذ
ٓثنذ 361
٣ؽ ٌَُ ٌٞنتبٖ  ٌٖ٣ ُْ ُٞٝـوّٓ ٚصفن تالنتء تٕ ّ٣صؼَٔ خثِْ ٓه ٚ٘٣ـوٞم ٛىت تُٔه ٖ٣تال ٓث تشٜ٘ٓ َٙث
خٕم ٚٙلث٘ر تٓ ٝث ًثٕ ٜٓ٘ث ؿ ً٤هثخَ ُِفؽٍٝ ،ال  ٌٕٞ٣تِصؼٔثٍ تُهتبٖ ُفوٞم ٓه ٚ٘٣تال توت ظدس تٕ
تُٔهّ٣ ُْ ٖ٣صؼَٔ ٛى ٙتُفوٞم ٝتٕ تٔٛثُ ٚك ٢وُي ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ ّ٣دح تػّثي ٙت ٝتٕ ٣ٍ٣ه كٛ ٢ىت تالػّثي،
ٝال ٕ٣صً ٞتػىتي تُٔه٣ ٌُٖٝ ٖ٣ؽح تنلثُ ٚك ٢تُهػ.ٟٞ

ٓثنذ 363
٣ؼصدً تُهتبٖ ك ٢تِصؼٔثُُ ٚفوٞم ٓهٗ ٚ٘٣ثبدث ً ػٖ ٛىت تُٔه ًَٝ ،ٖ٣كثبهذ ش٘صػ ٖٓ تِصؼٔثٍ ٛى ٙتُفوٞم شهلَ
ك ٢تٓٞتٍ تُٔهٝ ٖ٣شٌٜٔ ٕٞثٗث ً ُؽٔ٤غ نتب٘.ٚ٤
تُلًع تُعثٗ – ٢نػ ٟٞنػْ ٗلثو شًٙف تُٔه ٖ٣ك ٢ـن تُهتبٖ
ٓثنذ 365
٣ؽ ٌَُ ٌٞنتبٖ ت٘دؿ ـوّٓ ٚصفن تالنتء ٘ٝهي ٖٓ ٓه ٚ٘٣شًٙف ٜثي خ ٚتٕ ٣طِح ػهّ ٗلثو ٛىت
تُصًٙف ك ٢ـو ٚتوت ًثٕ تُصًٙف هه تٗوٗ ٖٓ ـوٞم تُٔه ٖ٣تٌ ٝتن ك ٢تُصٍتٓثشٝ ٚشًشح ػِ ٚ٤تػّثي
تُٔه ٖ٣ت ٝتٍُ٣ثنذ ك ٢تػّثيٝ ٙوُي ٓص ٠شٞتكًز تًُٕ ٞٝتُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُٔثنذ تُصثُ٤ر.
ٓثنذ 360
 – 1توت شًٙف تُٔه ٖ٣خؼٕ٣ ٚٞصًُ ٞؼهّ ٗلثو شًٙك ٚك ٢ـن تُهتبٖ تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تُصًٙف ٓ٘ط٣ٞث ً
ػِ ٠ؿٓ ٖٓ تُٔهٝ ٖ٣تٕ ٘ ٖٓ ٌٕٞ٣هي ُ ٚتُصًٙف ػِ ٠ػِْ خٜىت تُـٓ ٓٝؽًن ػِْ تُٔه ٖ٣تٗٓ ٚؼًّ
ًثف الهصًتٝ ٚهٞع تُـٓ ًٓ٘ٔ ٚث ٣لصً ٚػِْ ٖٓ ٘هي ُ ٚتُصًٙف خـٓ تُٔه ٖ٣توت ًثٕ هه ػِْ تٕ ٛىت
تُٔهٓ ٖ٣ؼًّ تً ٝثٕ ٘٣دـ ٢تٕ ٣ؼِْ خىُي.
 – 3تٓث توت ًثٕ تُصًٙف شدًػث ً كثٗ ٚال ٘٣لى ك ٢ـن تُهتبٖ ـصً ُٞ ٠ثٕ ٖٓ ٘هي ُ ٚتُصدًع ـّٖ تُ٘٤ر
ٝـص ُٞ ٠ظدس تٕ تُٔهً٣ ُْ ٖ٣شٌح ؿٕثً.
ٝ – 5توت ًثٕ تُمِق تُى ١تٗصوَ تُ ٚ٤تُٕ٢ء ٖٓ تُٔه ٖ٣هه شًٙف ك ٚ٤خؼ ٚٞتُ ٠لِق آلً كال ٙ٣ؿ
ُِهتبٖ تٕ ٣صّٔي خؼهّ ٗلثو تُصًٙف تال توت ًثٕ تُمِق تُعثٗ٣ ٢ؼِْ ؿٓ تُٔه ٖ٣ػ٘ه شًٙكُِ ٚمِق تالٍٝ
تٕ ًثٕ تُٔه ٖ٣هه شًٙف خؼ ٚٞتً ٝثٕ ٛىت تُمِق تُعثٗ٣ ٢ؼِْ تػّثي تُٔهٝ ٖ٣هس شًٙكُِ ٚمِق تالٍٝ
تٕ ًثٕ تُٔه ٖ٣هه شًٙف ُ ٚشدًػثً.
ٓثنذ 369
توت تنػ ٠تُهتبٖ تػّثي تُٔه ٖ٣كِ ُ٤ػِ ٚ٤تال تٕ ٣عدس ٓوهتي ٓث ك ٢وٓص ٖٓ ٚنٝ ،ٕٞ٣ػِ ٠تُٔه ٖ٣تٕ ٣عدس
تٕ ُٓ ٚثالً ّ٣ث ١ٝهٔ٤ر تُه ٕٞ٣ت٣ٍ٣ ٝه ػِٜ٤ث.
ٓثنذ 366
ٓص ٠شوًي ػهّ ٗلثو تُصًٙف تِصلثن ٖٓ وُي ؼٔ٤غ تُهتب٘ ٖ٤تُى٘ ٖ٣هي ٛىت تُصًٙف تًٜتيتً خ.ْٜ
ٓثنذ 367
 – 1توت ٝك ٠تُٔه ٖ٣خثُصٍتٓٝ ٚت٘دفس تٓٞتًُ ٚثك٤ر ُِٞكثء خٔث ػِِ ٚ٤و ٟـن تُهتبٖ ك ٢تُصّٔي خؼهّ ٗلثو
تُصًٙف تُٙثني ٖٓ تُٔه.ٖ٣
ّ٣ٝ – 3صط٤غ ٖٓ تِصلثن ٖٓ تُصًٙف تُٙثني تًٜتيتً خثُهتب٘ ٖ٤تٕ ٣صمِٗ ٖٓ تُهػ ٟٞتوت  ٞٛهثّ خٞكثء
ـوٞه ْٜت ٝتوت تظدس تٕ تُٔه ٖ٣ػ٘هٓ ٙثٍ ٌ٣لُٜ ٢ىت تُٞكثء.
ٝ – 5توت ًثٕ ٖٓ شِو ٠ـوث ً ٖٓ تُٔه ٖ٣تُٔؼًّ ُْ ٣هكغ ظٔ٘ ،ٚكثٗ٣ ٚصمِٗ ٖٓ تُهػٓ ٟٞصً ٠ثٕ ٛىت تُعٖٔ
هً٣دث ً ٖٓ ظٖٔ تُٔعَٝ ،هثّ خإ٣هتػ٘٘ ٚهٝم تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 368
 – 1توت ُْ ٣وٙه خثُـٓ تال شل َ٤ٝنتبٖ ػِ ٠آلً ن ٕٝـن ،كال ٣صًشح ػِ ٚ٤تال ـًٓثٕ تُهتبٖ ٖٓ ٛىٙ
تٍُٔ٤ذ.
ٝ – 3توت ٝك ٠تُٔه ٖ٣تُٔؼًّ تـه نتب٘ ٚ٤هدَ ـِ ٍٞتالؼَ كال ٛ ١ًّ٣ىت تُٞكثء ك ٢ـن خثه ٢تُهتب٘،ٖ٤
ًٝىُي ال  ١ًّ٣ك ٢ـو ْٜتُٞكثء ُ ٞـ َٙخؼه ـِ ٍٞتالؼَ توت ًثٕ ٛىت تُٞكثء هه شْ ٗص٤ؽر شٞتٞئ خٖ٤
تُٔهٝ ٖ٣تُهتبٖ تُى ١تِصٞك ٠ـو.ٚ
ٓثنذ 369
ال شّٔغ نػ ٟٞػهّ ٗلثو تُصًٙف خؼه تٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ تُ ّٞ٤تُى ١ػِْ ك ٚ٤تُهتبٖ خّدح ػهّ ٗلثو
تُصًٙفٝ ،ال شّٔغ ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ خؼه تٗوٝثء لُٔ ػًٕذ ِ٘ر ٖٓ ٝهس ٘هٝي تُصًٙف.

تُلًع تُعثُط – تُفؽٍ ػِ ٠تُٔه ٖ٣تُٔلُ
ٓثنذ 374
تُٔه ٖ٣تُٔلُِ تُى ٌٕٞ٣ ١ن ٚ٘٣تُّٔصفن تالنتء تٌ٣ه ٖٓ ٓثُ ٚتوت لثُل ٚؿًٓثإ٤ٜ ٙثع ٓثُ ٚت ٝلثكٞت تٕ
٣مل ٚ٤ت ٝتٕ ٣ؽؼِ ٚخثِْ ؿًٝ ًٙ٤ثٕ لٞكٓ ْٜد٘٤ث ً ػِ ٠تِدثج ٓؼوُٞر ٝيتؼؼٞت تُٔفٌٔر ك ٢ـؽٍ ٙػٖ
تُصًٙف كٓ ٢ثُ ٚت ٝتهًتي ٙخه٥ ٖ٣لً ـؽًش ٚتُٔفٌٔر.
ٓثنذ 371
 ٌٕٞ٣ – 1تُفؽً خفٌْ شٙهيٓ ٙفٌٔر تُدهتءذ خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تـه تُهتب٘.ٖ٤
٣ٝ – 3ؽ ١٧ ٌٞنتبٖ خٔوصٛ ٠ٝىت تُفٌْ تٕ ٣ف ٖٓ َٙنتبًذ تُص٘ل٤ى ػِ ٠هًتي خفؽٍ ؼٔ٤غ تٓٞتٍ
تُٔفؽٞي ٖٓ ػوثيتز ٘ٓٝوٞالز ٝن ٕٞ٣ك ٢وٓر تُـ ً٤ػهت تالٓٞتٍ تُص ٢ال ٣ؽ ٌٞـؽٍٛث ٣ٝدو ٠تُفؽٍ
ػِ ٠تٓٞتٍ تُٔه ٖ٣هثبٔث ً ُِٔٙفر ؼٔ٤غ تُهتب٘ ٖ٤ـص٘٣ ٠ص ٢ٜتُفؽً.
٣ٝ – 5وثّ تُٔهٗ ٖ٣لّ ٚـثيِث ً ػِ ٠تٓٞتُ ٚتُٔفؽٞي ػِٜ٤ث تال توت هٝس تًُٝٝيذ خـ ً٤وُي.
ٓثنذ 373
٘٣لن ػِ ٠تُٔه ٖ٣تُٔفؽٞي ٝػٍُِٓ ٖٓ ٠صٗ ٚلوص ٚكٓ ٢هذ تُفؽً ٖٓ ٓثُ ٚكإوت تٝهغ تُهتب٘ ٕٞتُفؽٍ ػِ٠
تً٣تنتشً ٚثٕ ًُب ُ٤تُٔفٌٔر تُٔمصٙر خثُفؽً تٕ ٣وًي ُِٔفؽٞي خ٘ثء ػِ ٠ػًٝ٣ر ٣وهٜٓث ٗلور ٣صوثٜثٛث
ٖٓ تً٣تنتش ٚتُٔفؽٌٞذ.
ٓثنذ 373
٣ – 1صًشح ػِ ٠تُفٌْ خثُفؽً تٕ ٣فَ ًَ ٓث ك ٢وٓر تالشلثه٤ر تُٔه ٖٓ ٖ٣نٓ ٕٞ٣ئؼِر ٣ٝمٛ ٖٓ ْٙىٙ
تُهٓ ٕٞ٣وهتي تُلثبهذ تالشلثه٤ر ت ٝتُوثٗ٤ٗٞر ػٖ تُٔهذ تُصِ ٢وطس خّو ٞٞتالؼَ.
٣ٝ – 3ؽُِٔ ٌٞفٌٔر خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تُٔهٝ ٖ٣كٞٓ ٢تؼٜر و ١ٝتُٕؤٕ ٖٓ نتب٘ ٚ٤تٕ شفٌْ خإخوثء تالؼَ تٝ
ٓه ٙخثُّ٘در تُ ٠تُه ٕٞ٣تُٔئؼِرًٔ ،ث ٣ؽُٜ ٌٞث تٕ شٔ٘ؿ تُٔه ٖ٣تؼالً خثُّ٘در تُ ٠تُه ٕٞ٣تُفثُر توت يأز تٕ
ٛىت تالؼًتء شدًي ٙتُظًٝفٝ ،تٗ ٚلِ٤ِٝ ً٤ر شٌلَ ٓٙثُؿ تُٔهٝ ٖ٣تُهتب٘ ٖ٤ؼٔ٤ؼثً.
ٓثنذ 370
توت تهً تُٔه ٖ٣تُٔفؽ ٌٞخه ٖ٣كال ٣ؼصدً تهًتيٝ ٙتوت نكغ ٖٓ ٓثُ ٚك ٢وٓص٧ ٚـه ؿًٓثب ٚكِّثبً ؿًٓثبٚ
تِصًنتن تُٔدِؾ تُى ١نكؼ.ٚ
ٓثنذ 379
٣ؽ ٌَُ ٌٞنتبٖ خؼه تُفٌْ خثُفؽً تٕ ٣صمى خثِٔ ٚلث٘ر ٓث  ٖٓ ٍِّ٣تالؼًتءتز الِصمالٖ ـوٓ ٚغ ػهّ
تاللالٍ خٔث ُّثبً تُهتبِ٘ٙٓ ٖٓ ٖ٤فر شِؼوس خثُفؽٍ تُٔٞهغ ػِ ٠تٓٞتٍ تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 376
٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تُٔفؽ ٌٞخٔٞتكور تؿِد٤ر ٖٓ تُهتب٘ ٖ٤شٔعَ ظالظر تيخثع تُه ٕٞ٣تٕ ٣د٤غ ًَ ٓثُ ٚت ٝخؼ ٚٝػِ٠
تٕ ٣م ٗٙتُعٖٔ ُٞكثء ن ،ٚٗٞ٣كثوت ُْ ٣صلن تُؽٔ٤غ ػِ٣ًٞ ٠ور ش٣ٌٞغ ٛىت تُعٖٔ شؼ ٖ٤ت٣هتػ٘٘ ٚهٝم
تُٔفٌٔر ـصٌٞ٣ ٠ع ٝكوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ.
ٓثنذ 377
٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣خثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ ٣صًٙف كٓ ٢ثُ ُٞٝ ٚخـ ً٤يٜثء تُهتب٘ ٖ٤ػِ ٠تٕ  ٌٕٞ٣وُي خعٖٔ
تُٔعَ ٝتٕ ٣و ّٞتُٕٔصً ١خإ٣هتع تُعٖٔ ٘٘هٝم تُٔفٌٔر ُّ٤صٞك ٢تُهتب٘ ٚ٘ٓ ٕٞـوٞه.ْٜ
ٓثنذ 378
٘٣ص ٢ٜتُفؽً خفٌْ شٙهيٓ ٙفٌٔر تُدهتءذ خ٘ثء ػِِٞ ٠ح ًَ ؤ ١ؤٕ ك ٢تُفثالز ت٥ش٤ر:
ٓ – 1ص ٠ظدس تٕ ن ٕٞ٣تُٔه ٖ٣ت٘دفس ال شٍ٣ه ػِ ٠تٓٞتُ.ٚ

ٓ – 3ص ٠هدَ تُهتب٘ ٕٞت ٝخؼ ْٜٝتخًتء تُٔه ٖٓ ٖ٣خؼ ٛن ،ٚٗٞ٣خف٤ط ٙ٣دؿ تُدثه ٢ك ٢وٓص ٖٓ ٚتُه ٕٞ٣ال
٣ٍ٣ه ػِٓ ٠ث ػ٘هٓ ٖٓ ٙثٍ.
ٓ – 5ص ٠هثّ تُٔه ٖ٣خٞكثء ن ٚٗٞ٣تُص ٢ـِس ن ٕٝتٕ ُِ ٌٕٞ٣فؽً تظً ك ٢ـُِٜٞثٝ ،كٛ ٢ى ٙتُفثُر شؼٞن
آؼثٍ تُه ٕٞ٣تُص ٢ـِس خثُفؽً تُٓ ٠ث ًثٗس ػِ ٖٓ ٚ٤هدَ خًٕ ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُٔه ٖ٣هه ٝك ٠ؼٔ٤غ تهّثٜٞث
تُص ٢ـِس.
ٓ – 0ص ٠تٗوٝس ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ شثي٣ك ٘هٝي تُفٌْ تُٙثني خثُفؽً.
ٓثنذ 379
ُِٔ ٌٕٞ٣ه ٖ٣تُفن خٔوص ٠ٝتُفٌْ تُٙثني خثٗصٜثء تُفؽً تٕ ٣ف ٖٓ َٙنتبًذ تُص٘ل٤ى ػِ ٠هًتي خًكغ
تُفؽٍ تُٔٞهغ ػِ ٠تٓٞته ٚخّدح تُفؽً ٛٝىت ن ٕٝتلالٍ خٔث تشمى ًَ ٙنتبٖ ٖٓ تالؼًتءتز ػِ ٠تٓٞتٍ
تُٔه ٖ٣خثِٔ ٚلث٘ر ُِٙٔٝفصٝ ٚـه.ٙ
تُلًع تًُتخغ – تُفن ك ٢تُفدُ ُِٔٝثٕ
ٓثنذ 384
ُِ – 1دثبغ تٕ ٣فدُ تُٔد٤غ تُ ٠تٕ ٣ئن ١تُٕٔصً ١ؼٔ٤غ تُعٖٔ تُفثٍ ُِٝؼثَٓ تٕ ٣فدُ تُٕ٢ء تُى٣ ١ؼَٔ
ك ٚ٤تُ ٠تٕ ّ٣صٞك ٢تالؼً تُّٔصفن ِٞتء ًثٕ ُؼِٔ ٚتظً كٛ ٢ىت تُٕ٢ء تٝ ٌٖ٣ ُْ ٝوُي ًِٝ ٚكوث ً ُالـٌثّ
تُص ٢هًيٛث تُوثٗ.ٕٞ
ٝ – 3كٓ ًَ ٢ؼثٜٝر ٓثُ٤ر خٞؼ ٚػثّ ٌَُ ٝتـه ٖٓ تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٣فدُ تُٔؼوٞن ػِ ٞٛٝ ٚ٤ك٣ ٢ه ٙـص٠
٣ود ٛتُدهٍ تُّٔصفن.
ٓثنذ 381
٣ؽ ُٖٔ ٌٞتٗلن ػِِٓ ٠ي ؿ ٞٛٝ ًٙ٤ك٣ ٢هًٝٙٓ ٙكثز ًٜٝي٣ر تٗ ٝثكؼر ت ٝتٕٗؤ ك ٚ٤خ٘ثء ت ٝؿًَ كٚ٤
ٔؽثيتً تٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ ين ٙـصّ٣ ٠صٞكٓ ٢ث ّٓ ٞٛصفن ُ ٚهثٗٗٞث ً تال تٕ  ٌٕٞ٣تالُصٍتّ خثًُن ػٖ ػَٔ ؿً٤
ًٕٓٝع.
ٓثنذ 383
 ٖٓ ٌَُ – 1تُصٍّ خؤنتء ٔ٢ء تٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ تُٞكثء خٓ ٚث نتّ تُهتبٖ ُْ ٞ٣كن خثُصٍتّ ك ٢وٓصٕٗ ٚؤ خّدح
تُصٍتّ تُٔهًٝ ٖ٣ثٕ ًٓشدطث ً خ.ٚ
 – 3كإوت ههّ تُهتبٖ شؤٓ٘٤ث ً ًثك٤ث ً ُِٞكثء خثُصٍتِٓ ٚو ٟـن تُٔه ٖ٣ك ٢تالٓص٘ثع ػٖ تنتء ٓث تُصٍّ خ.ٚ
ٓثنذ 385
ٓ – 1ؽًن ظدٞز تُفن ُِهتبٖ ك ٢ـدُ تُٕ٢ء ال ٣ؼط ٚ٤ـن تٓص٤ثٌ ػِ.ٚ٤
ٝ – 3ػِ ٠تُفثخُ تٕ ٣فثكع ػِ ٠تُٕ٢ء ٣ٝوهّ ـّثخث ً ػٖ ؿِص.ٚ
ٝ – 5توت ًثٕ تُٕ٢ء تُٔفد٣ َٞمٕ ٠ػِ ٚ٤تُٜالى ت ٝتُصؼ٤ح كِِفثخُ تٕ ٣ف َٙػِ ٠توٕ ٖٓ تُٔفٌٔر
ك ٢خ٤ؼٝ ٚكوث ً ُالؼًتءتز تًُِٔٓٞر ُد٤غ تُٕ٢ء تًُٔ ٕٞٛـ٤ثٌذ ٘٣ٝصوَ تُفن ك ٢تُفدُ ٖٓ تُٕ٢ء تُ٠
ظٔ٘.ٚ
ٓثنذ 380
 ٍٍٝ٣ – 1تُفن ك ٢تُفدُ خٍٝتٍ تُف٤ثٌذ.
ٓٝ – 3غ وُي ٣ؽُ ٌٞفثخُ تُٕ٢ء توت لًغ تُٕ٢ء ٖٓ ـ٤ثٌش ٚلل٤ر ت ٝخثًُؿْ ٖٓ ٓؼثيٜص ٚتٕ ّ٣صًن
تُف٤ثٌذ توت  ٞٛهثّ خٜىت تُطِح ك ٢لالٍ ظالظٓٞ٣ ٖ٤ث ً ٖٓ تُٞهس تُى ١ػِْ ك ٚ٤خمًٝغ تُٕ٢ء ٖٓ ـ٤ثٌشٚ
ٝهدَ تٗوٝثء ِ٘ر ٖٓ ٝهس لًٝؼ.ٚ

تُدثج تُعثُط – تال٘ٝثف تُٔؼهٍ ُ٦ظثي تالُصٍتّ
تُل َٙتال – ٍٝتًُٕٝ ٞتالؼَ
ٓثنذ 389
تُؼوه تُٔ٘ؽٍ ٓث ًثٕ خ٤ٙـر ٓطِور ؿٓ ً٤صؼِور ػِٝ ًٞٝٔ ٠ال ٓٝثكر تُٝ ٠هس ّٓصودَ٣ٝ ،وغ ـٌٔ ٚك٢
تُفثٍ.
ٓثنذ 386
 – 1تُؼوه تُٔؼِن ٓ ٞٛث ًثٕ ٓؼِوث ً ػِٝ ًٞٔ ٠تهق ت ٝكثِك.
ٕ٣ٝ – 3صًُٙ ٞفر تُصؼِ٤ن تٕ ٓ ٌٕٞ٣هُ ٍٞكؼَ تًُٕٓ ٞؼهٓٝث ً ػِ ٠لطً تُٞؼٞن ال ٓفووث ً ٝال
ّٓصف٤الً.
ٓثنذ 387
 – 1توت ػِن ػِٓ ًٞٔ ٠مثُق ُِ٘ظثّ تُؼثّ ت٦ُ ٝنتج ًثٕ خثٞالً توت ًثٕ ٛىت تًُٕٝ ٞتهلث ً كثٕ ًثٕ كثِمث ً
ًثٕ تًُٕٗ ٞلُّ ٚـٞت ؿٓ ً٤ؼصدً.
ٓٝ – 3غ وُي ٣دطَ تُؼوه تُى ١ػِن ػِ ًٞٔ ٠كثِك ٓمثُق ُ٦نتج تُِ٘ ٝظثّ تُؼثّ توت ًثٕ ٛىت تًُٕٞ
 ٞٛتُّدح تُهتكغ ُِصؼثهه.
ٓثنذ 388
تُؼوه تُٔؼِن ػِٝ ًٞٔ ٠تهق ال ٘٣لن تال توت شفون تًُٕ.ٞ
ٓثنذ 389
 – 1تُؼوه تُٔؼِن ػِ ًٞٔ ٠كثِك ٗ ٌٕٞ٣ثكىتً ؿ ً٤الٌّ ،كإوت شفون تًُٕ ٞكّك تُؼوه ٝتٍُّ تُهتبٖ خًن ٓث
تلى ٙكإوت تِصفثٍ ينٝ ٙؼح تُٔٝثٕ ٝتوت شمِق تًُٕ ٍُّ ٞتُؼوه.
 – 3ػِ ٠تٕ تػٔثٍ تالنتيذ تُص ٢شٙهي ٖٓ تُهتبٖ شدو ٠هثبٔر يؿْ شفون تًُٕ.ٞ
ٓثنذ 394
 – 1توت شفون تًُٕٝ ٞتهلث ً ًثٕ ت ٝكثِمث ً تِص٘ه تظً ٙتُ ٠تُٞهس تُى ١شْ ك ٚ٤تُؼوه تال توت شد ٖٓ ٖ٤تيتنذ
تُٔصؼثهه ٖ٣تٞ ٖٓ ٝد٤ؼر تُؼوه تٕ ٝؼٞن تالُصٍتّ تٌٝ ٝتُ ٌٕٞ٣ ٚك ٢تُٞهس تُى ١شفون ك ٚ٤تًُٕ.ٞ
ٓٝ – 3غ وُي ال  ًُِٕٞ ٌٕٞ٣تظً يؼؼ ٢توت ت٘دؿ ش٘ل٤ى تالُصٍتّ هدَ شفون تًُٕ ٞؿ ٌٖٔٓ ً٤خّدح
تؼ٘د ٢ال ٣ه ُِٔه ٖ٣ك.ٚ٤
تُلًع تُعثٗ – ٢تالؼَ
ٓثنذ 391
٣ؽ ٌٞتٕ ٣وصًٕ تُؼوه خؤؼَ ٣صًشح ػِ ٠ـِ ُٚٞش٘ؽ ٍ٤تُؼوه ت ٝتٗوٝثء.ٙ
ٓثنذ 393
ال ٙ٣ؿ ك ٢تُؼوه تهصًتٕ تٌُِٔ٤ر خؤؼَ.
ٓثنذ 395
 – 1تُؼوه تُٔٝثف تُ ٠تؼَ ٝتهق ٘٣ؼوه ِددث ً ك ٢تُفثٍ ٣ ٌُٖٝصؤلً ٝهٞع ـٌٔ ٚتُ ٠ـِ ٍٞتُٞهس
تُٔٝثف تُ.ٚ٤
ٝ – 3تُؼوه تُٔوصًٕ خؤؼَ كثِك ٗ ٌٕٞ٣ثكىتً ك ٢تُفثٍ ٣ ٌُٖٝصًشح ػِ ٠تٗصٜثء تالؼَ تٗوٝثء تُؼوه.
ٓثنذ 390
٣ – 1لصً ٚك ٢تالؼَ تًٜٗ ٚج ُِٔٙفر تُٔه ٖ٣تال توت شد ٖٓ ٖ٤تُؼوه ت ٗٗ ٖٓ ٝك ٢تُوثٗ ٕٞتٖٓ ٝ
تُظًٝف تًٜٗ ٚج ُِٔٙفر تُهتبٖ تُِٙٔ ٝفر تُطًكٓ ٖ٤ؼثً.

ٝ – 3توت شٔم ٛتالؼَ ُِٔٙفر تـه تُطًك ،ٖ٤ؼثٌ ُٜىت تُطًف تٕ  ٍٍ٘٣ػ٘ ٚخإيتنشٝ ٚـه.ٙ
ٓثنذ 399
ّ٣و ٟـن تُٔه ٖ٣ك ٢تالؼَ:
أ – توت ـٌْ خإكالِ.ٚ
ج – توت تٜؼق خلؼِ ٚتُ ٠ـه ًدٓ ً٤ث تػطُِ ٠هتبٖ ٖٓ شؤٓ ٖ٤لثٖ ـصً ُٞ ٠ثٕ ٛىت تُصؤٓ ٖ٤هه تػط٢
خؼوه الـن ت ٝخٔوص ٠ٝتُوثٗٛ ،ٕٞىت ُْ ٣مصً تُهتبٖ تٕ ٣طثُح خصٌِٔر تُصؤٓ ،ٖ٤تٓث توت ًثٕ تٜؼثف تُصؤٖٓ٤
ً٣ؼغ تُِ ٠دح ال نلَ اليتنذ تُٔه ٖ٣ك ٚ٤كثٕ تالؼَ ّ٣وٓ ٟث ُْ ٣صٞهق تُٔهٛ ٖ٣ىت تُّو ٞٞخثٕ ٣وهّ ُِهتبٖ
ٓث  ٌَٔ٣تُصؤٓ.ٖ٤
غ – توت ُْ ٣وهّ ُِهتبٖ ٓث ٝػه ك ٢تُؼوه خصوه ٖٓ ٚٔ٣تُصؤٓ٘٤ثز.
ٓثنذ 396
تُه ٖ٣تُٔئؼَ ال ٣فَ خٔٞز تُهتبٖ ٣ٝفَ خٔٞز تُٔه ٖ٣تال توت ًثٕ ٓٗٞٔٝث ً خصؤٓ٘٤ثز ػ٤٘٤ر.
ٓثنذ 397
توت شد ٖٓ ٖ٤تالُصٍتّ تٕ تُٔه ٖ٣ال ٣و ّٞخٞكثب ٚتال ػ٘ه تُٔوهيذ ت ٝتًُّٔ٤ذ ػ٘٤س تُٔفٌٔر ٓ٤ؼثنتً ٓ٘ثِدث ً
ُفِ ٍٞتالؼَ ًٓتػ٤ر ك ٢وُي ٓٞتين تُٔه ٖ٣تُفثُ٤ر ٝتُّٔصودِ٤ر ٓلصًٜر ك ٚ٤ػ٘ث٣ر تًُؼَ تُفً ٗ٣ػِ٠
تُٞكثء خثُصٍتٓ.ٚ
تُل َٙتُعثٗ – ٢شفهن ٓفَ تالُصٍتّ
تُلًع تال – ٍٝتالُصٍتّ تُصم( ١ً٤ل٤ثي تُصؼ)ٖ٤٤
ٓثنذ 398
ٙ٣ – 1ؿ تٕ ٓ ٌٕٞ٣فَ تالُصٍتّ تـه تٔ٤ثء ه٤ٔ٤ر تٓ ٝعِ٤ر ٖٓ تؼ٘ثَ ٓمصِلر  ٌٕٞ٣ٝتُم٤ثي ك ٢شؼٚ٘٤٤
ُِٔه ٖ٣تُِ ٝهتبٖ.
ٝ – 3توت تِٞن ل٤ثي تُصؼ ٖ٤٤كُِٔ ٜٞه ،ٖ٣تال توت ه ٠ٝتُوثٗ ٕٞت ٝتشلن تُٔصؼثههتٕ ػِ ٠تٕ تُم٤ثي ٌٕٞ٣
ُِهتبٖ.
ٓثنذ 399
 ٍِّ٣ – 1ك ٢ل٤ثي تُصؼ ٖ٤٤شفه٣ه تُٔهذ تُص ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ث تُم٤ثي.
 – 3كثوت ًثٕ تُم٤ثي ُِٔهٝ ٖ٣تٓص٘غ ػٖ تاللص٤ثي ك ٢تُٔهذ تُٔفهنذ ؼثٌ ُِهتبٖ تٕ ٣طِح ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ
شص ٠ُٞخ٘لّٜث شؼٓ ٖ٤٤فَ تالُصٍتّ تٓث توت ًثٕ تُم٤ثي ُِهتبٖ ٝتٓص٘غ ػٖ تاللص٤ثي تٗصوَ تُم٤ثي تُ ٠تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 544
ل٤ثي تُصؼ٘٣ ٖ٤٤صوَ تُ ٠تُٞتيض.
ٓثنذ 541
توت ًثٕ ل٤ثي تُصؼُِٔ ٖ٤٤هِٛٝ ٖ٣ي تـه تُٕ٤ة ٖ٤ك٣ ٢هً ٙثٕ ُ ٚتٕ  ٍِّ٣تُهتبٖ تُعثٗ ،٢كثٕ ٌِٛث ٓؼث ً تٗلّك
تُؼوهٝ ،توت ًثٕ تُٔهّٓ ٖ٣ئٝالً ػٖ تُٜالى  ُٞٝكٔ٤ث ٣صؼِن خٞتـه ٖٓ تُٕ٤ة ٖ٤كٍِٓٓ ٌٕٞ٤ث ً تٕ ٣هكغ هٔ٤ر
آلً ٔ٢ء ِٛي.
تُلًع تُعثٗ – ٢تالُصٍتّ تُدهُ٢
ٓثنذ 543
 ٌٕٞ٣ – 1تالُصٍتّ خهُ٤ث ً توت ُْ ٓ ٌٖ٣فِ ٚتال ٔ٤ةث ً ٝتـهتً  ٌُٖٝشدًبر وٓر تُٔه ٖ٣توت تن ٟخهالً ٓ٘٤ٔ ٚةث ً آلً.
ٝ – 3تالَ٘ ال تُدهٍ ٝ ٞٛـهٓ ٙفَ تالُصٍتّ  ٞٛٝتُى٣ ١فهنٞ ٙد٤ؼص.ٚ

تُل َٙتُعثُط – شفهن ًٞك ٢تالُصٍتّ
تُلًع تال – ٍٝتُصٝثٖٓ ٓث خ ٖ٤تُهتبٖ٘٤
 – 1تُه ٖ٣تُٕٔصًى
ٓثنذ 545
 ٌٕٞ٣ – 1تُٔهٕٓ ٖ٣صًًث ً خ ٖ٤ػهذ نتب٘ ٖ٤توت ٕٗؤ ٖٓ ِدح ٝتـه ؿٓ ً٤صؽٍئ تٓث ُٞـهذ تُٙلور تُّ ٝدن
تالٔصًتى ك ٢تُٔثٍ تُىٕٗ ١ؤ ػ٘ ٚتُه.ٖ٣
 – 3ك٤ؼصدً ن٘٣ث ً ٕٓصًًث ً ظٖٔ تُٔد٤غ تُٕٔصًى خ ٖ٤تظ٘ ٖ٤ت ٝتًعً ٝظٖٔ تُٕ٤ةً ُٞٝ ٖ٤ثٗث ٕٓصًًٓ ٖ٤ث نتّ
تُد٤غ ك ٢تُفثُص ٖ٤هه ٘هي ٘لور ٝتـهذ ٖٓ ؿ ً٤شؼ ٖ٤٤ظٖٔ ـٙر ًَ ٝتـه ٣ٝؼصدً ن٘٣ث ً ٕٓصًًث ً ًىُي
تُه ٖ٣ت َ٣٥خثاليض تُ ٠ػهذ ٝيظر ٝهٔ٤ر تُٔثٍ تُٕٔصًى توت تِصِٜي ٝخهٍ تُوً ٚتُّٔصوًٓ ٖٓ ٚثٍ
ٕٓصًى.
ٓثنذ 540
 – 1توت ًثٕ تُهٕٓ ٖ٣صًًث ً كٌَِ ٝتـه ٖٓ تًًُٕثء تٕ ٣طِح ـٙص.ٚ٘ٓ ٚ
 – 3كإوت هد ٛتـه تًًُٕثء ٔ٤ةث ً ٖٓ تُه ٖ٣تُٕٔصًى كثًًُٕثء ت٥لً ٕٝخثُم٤ثي تٕ ٔثءٝت كٔ٤ث هد ٚٝػ٘٤ث ً
٣ٝصدؼٝ ْٛ ٕٞتُوثخ ٛتُٔه ٖ٣خٔث خو ْٜ٘ٓ ٌَُ ٢ك ٢وٓصٝ ٚتٕ ٔثءٝت شًًٞت ُِوثخٓ ٛث هدٝ ٚٝتشدؼٞت تُٔهٖ٣
خفٙص.ْٜ
 – 5كثٕ تلصثيٝت ٓصثخؼر تُٔه ٖ٣كال ً٣ؼؼ ٕٞػِ ٠تُوثخ ٛخٕ٢ء تال توت ش ٟٞكً٤ؼؼ ٕٞػ٘هبى ػِ ٠تُوثخٛ
خفٙص ْٜكٔ٤ث هد٣ٝ ٚٝؤلىٓ ٚ٘ٓ ٕٝعَ تُٔود ٚٞال ػ.ٚ٘٤
ٓثنذ 549
 – 1توت هد ٛتـه تًًُٕثء ـٙص ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُٕٔصًى ٝتلًؼٜث ٖٓ ٣ه ٙخٞؼ ٖٓ ٚتُٞؼ ٙٞت ٝتِصٌِٜٜث
كًًِِٕثء ت٥لً ٖ٣تٕ ٤ٙٗ ٙٞ٘ٔٝ٣دٜ٘ٓ ْٜث.
 – 3تٓث توت شِلس ك٣ ٢ه ٙخال شو ،ٚ٘ٓ ً٤ٙكال ٤ٙٗ ٖٔٝ٣ح ًًٔثب ٚك ٢تُٔودّٓ ٌٕٞ٣ٝ ٚٞصٞك٤ث ً ـو،ٚ
ٓٝث خو ٖٓ ٢تُه ٖ٣خىٓر تُٔهًًٌُِٕ ٌٕٞ٣ ٖ٣ثء ت٥لً.ٖ٣
ٓثنذ 546
توت تلى تًًُٕثء ٖٓ تُٔهً ٖ٣ل٤الً خفٙص ٚك ٢تُه ٖ٣تُٕٔصًى ت ٝتـثُر تُٔه ٖ٣ػِ ٠تلً كًًِِٕثء تٕ
ٕ٣ثيً ٙٞك ٢تُٔدِؾ تُى٣ ١ؤلى ٖٓ ٙتٌُل َ٤ت ٝتُٔفثٍ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 547
توت تٔصً ٟتـه تًًُٕثء خفٙص ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُٕٔصًى ٓثالً ٖٓ تُٔه ٖ٣كًًٕثإٓ ٙم ًٕٝ٤تٕ ٔثءٝت ٓ ٜٙٞ٘ٔث
ت٘ثج ـ ٖٓ ْٜٙٙظٖٔ ٓث تٔصًتٝ ٙتٕ ٔثءٝت يؼؼٞت خف ْٜٙٙػِ ٠تُٔه ُْٜ ُ٤ُٝ ،ٖ٣تٕ ٕ٣ثيً ٙٞك٢
تُٔثٍ تُٕٔصً ٟتال توت شًتٜٞت ػِ ٠وُي.
ٓثنذ 548
توت تِصؤؼً تـه تًًُٕثء خفٙص ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُٕٔصًى ٔ٤ةث ً ٘ثي هثخٝث ً ُفٙصًًُٕٝ ٚثب ٚتُم٤ثي ك٢
شٓ ٚ٘٤ٔٝث ت٘ثج ـٝ ْٜٙٙك ٢تشدثع تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 549
توت ٘ثُؿ تـه تًًُٕثء تُٔه ٖ٣ػٖ ـٙص ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُٕٔصًى كثٕ ًثٕ خهٍ تُِٙؿ ٖٓ ؼُ٘ تُهًًُٕ ٖ٣ثإٙ
ٓم ًٕٝ٤تٕ ٔثءٝت ٔثيً ٙٞك ٢تُٔودٝ ٚٞتٕ ٔثءٝت تشدؼٞت تُٔهٝ ،ٖ٣تٕ ًثٕ خهٍ تُِٙؿ ٖٓ لالف ؼُ٘
تُه ٖ٣كثًًُٕثء خثُم٤ثي تٝ٣ث ً ك ٢تشدثع تُٔه ٖ٣ت ٝتًُٕ٣ي تُٔٙثُؿ ُِٙٔٝثُؿ كٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ٔثء ِِْ
تُ٤ٙٗ ْٜ٤د ْٜك ٢تُٔودٝ ٚٞتٕ ٔثء نكغ تُ٤ٙٗ ْٜ٤د ْٜك ٢تُه.ٖ٣
ٓثنذ 514
توت ٓثز تُٔه ٖ٣ك ٢نٕٓ ٖ٣صًى ٝشًى ٓثالً ُ ُ٤كٝ ٚ٤كثء ُِهًٝ ٖ٣ثٕ تـه تًًُٕثء ٝتيظث ً ُ ٚكؽٔ٤غ تًًُٕثء
ٕ٣صًً ٕٞك ٢تُٔثٍ تُى ١شًً ٚتُٔه ٖ٣ػِ ٠ـّح ـٙر ًَ ٓ٘.ْٜ

ٓثنذ 511
 – 1توت ًثٕ ُِٔه ٖ٣ك ٢نٕٓ ٖ٣صًى ػِ ٠تـه تًًُٕثء ن ٖ٣لثٖ خ ٚظثخس ُ ٚهدَ ٝؼٞج تُه ٖ٣تُٕٔصًى
ػِ ٚ٤ـص٘ ٠ثي ن ٚ٘٣هٙث٘ث ً خ ٚكًًُِِٕ ُ٤ثء تٕ ً٣ؼؼٞت خٕ٢ء ٖٓ ـ ْٜٙٙػِٛ ٠ىت تًُٕ٣ي.
 – 3تٓث توت ـهض ُِٔه ٖ٣ػِ ٠تـه تًًُٕثء ٝظدس ُ ٚوُي خؼه ٝؼٞج تُه ٖ٣تُٕٔصًى ػِ٘ٝ ٚ٤ثي نٚ٘٣
هٙث٘ث ً خ ٚكًًِٕثب ٚتُفن ك ٢تًُؼٞع ػِ ٚ٤خفٚ٘ٓ ْٜٙٙ
ٓثنذ 513
 – 1توت تشِق تـه تًًُٕثء ك ٢نٕٓ ٖ٣صًى ُِٔهٝ ٖ٣شوث٘ث ٜٔثٗث ً كًًِٕثب ٚتلى ٗ٤ٙد.ٚ٘ٓ ْٜ
 – 3شٔس توت ُِٔ ٖٜٔه ٖ٣ن٘٣ث ً ٝتؼدث ً ُ ٚػِٔ ٠مٗ آلً ٘ٝثيز ـٙص ٚهٙث٘ث ً خثُه ٖ٣تُى ٜٚ٘ٔ ١كال
ٔ٢ء ًًُٕثب ٚػِٝ ،ٚ٤توت يؼغ تٌُٔل ٍٞػ٘ٝ ٚهدٓ ٚ٘ٓ ٛدِؾ تُٔٝثٕ ُْ ًًُٕ ٌٖ٣ثب ٚتٕ ٕ٣ثيً.ٙٞ
ٓثنذ 515
توت ٛٝح تـه تًًُٕثء ـٙص ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُٕٔصًى ُِٔه ٖ٣ت ٝتخًأ وٓصٜ٘ٓ ٚث كٜدصٝ ٚتخًتإ٘ ٙف٤فثٕ ٝال
٤ٙٗ ٖٔٝ٣ح ًًٔثب ٚكٔ٤ث ٛٝح ت ٝتخًأ.
ٓثنذ 510
 – 1ك ٢تُه ٖ٣تُٕٔصًى ٣ؽ ٌٞتالشلثم كٔ٤ث خ ٖ٤تًًُٕثء ػِ ٠تٕ  ْٜ٘ٓ ٌَُ ٌٕٞ٣تُفن ك ٢هد ٛـٙصٖٓ ٚ
تُه ٖٓ ٖ٣ؿ ً٤تٕ ُّ ٌٕٞ٣ثبً تًًُٕثء تًُؼٞع ػِ ٚ٤ـص ُٞٝ ٠شّثٝز ـ.ْٜٙٙ
ٝ – 3كٛ ٢ى ٙتُفثُر ٘٣وّْ تُه ٖ٣تُٕٔصًى ػِ ٠تُهتب٘ ٖ٤هّٔر شثٓر ٣مصٗ ًَ ٓ٘ ْٜخفٙص ٚك ٢تُهٖٓ ٖ٣
ؿ ً٤تٕ ٕ٣ثيً ٚكٜ٤ث ؿ ًٙ٤خٞؼ ٖٓ ٚتُٞؼ.ٙٞ
 – 3تُهتب٘ ٕٞتُٔصٝثٕٓ٘ٞ
ٓثنذ 519
ال  ٌٕٞ٣تُهتب٘ٓ ٕٞصٝثٓ٘ ٖ٤تال توت ًثٕ ٘ٛثى تشلثم ػِ ٠وُي تً ٝثٕ تُوثٗ ٗ٘٣ ٕٞػِ ٠شٝثٓ٘.ْٜ
ٓثنذ 516
٣ – 1ؽُِ ٌٞهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ٓ ٖ٤ؽصٔؼ ٖ٤ت٘ٓ ٝلًنٓ ٖ٣طثُدر تُٔه ٖ٣خٌَ تُه.ٖ٣
ُِٔ ُ٤ُٝ – 3ه ٖ٣توت ٞثُد ٚتـه تُهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤خثُٞكثء تٕ ٣فصػ ػِٛ ٠ىت تُهتبٖ خؤٝؼ ٚتُهكغ تُمث٘ر
خهتبٖ آلً تال خوهي ٗ٤ٙح ٛىت تُهتبٖ توت خًبس ٓ٘ ٚوٓص ُٚ ٌُٖٝ ٚتٕ ٣فصػ خؤٝؼ ٚتُهكغ تُمث٘ر خٝ ٚخؤٝؼٚ
تُهكغ تُٕٔصًًر خ ٖ٤تُهتب٘ ٖ٤ؼٔ٤ؼثً.
ٓثنذ 517
٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تٕ ٞ٣ك ًَ ٢تُهٝ ٖ٣كثء ٘ف٤فث ً  ٖٓ ١٧تُهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تال توت تٗىي ٙنتبٖ تلً خثٕ
٣صٔ٘غ ٖٓ وُي.
ٓثنذ 518
 – 1توت خًبس وٓر تُٔه ٖ٣هدَ تـه تُهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤خّدح ؿ ً٤تُٞكثء كال شدًأ وٓص ٚهدَ خثه ٢تُهتبٖ٘٤
تال خوهي ـٙر تُهتبٖ تُى ١خًبس وٓر تُٔه ٖ٣هدِ.ٚ
 – 3توت تش ٠تـه تُهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤ػٔالً ٖٓ ٔؤٗ ٚتالًٜتي خثُهتب٘ ٖ٤ت٥لً ٖ٣كال ٘٣لى ٛىت تُؼَٔ ك٢
ـو.ْٜ
ٓثنذ 519
ًَ ٓث ّ٣صٞك ٚ٤تـه تُهتب٘ ٖ٤تُٔصٝثٓ٘ ٖٓ ٖ٤تُه ٖٓ ً٤ٙ٣ ٖ٣ـن تُهتب٘ ٖ٤ؼٔ٤ؼث ً ٣ٝوصّٔ٣ِٞ ٚٗٞر تال توت
ٝؼه تشلثم ت٣ ٗٗ ٝو ٢ٝخـ ً٤تُصّث.١ٝ

تُلًع تُعثٗ – ٢تُصٝثٖٓ ٓث خ ٖ٤تُٔهٖ٤٘٣
ٓثنذ 534
تُصٝثٖٓ ٓث خ ٖ٤تُٔه ٖ٤٘٣ال ٣لصًٝ ٚتٗٔث  ٌٕٞ٣خ٘ثء ػِ ٠تشلثم ت ٗٗ ٝك ٢تُوثٗ.ٕٞ
 – 1تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُهتبٖ ٝتُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٖٓ٘٤
ٓثنذ 531
 – 1توت ًثٕ تُٔهٓ ٕٞ٘٣صٝثٓ٘ ٖ٤كِِهتبٖ تٕ ٣طثُح خثُهٔ ٖٓ ًِٚ ٖ٣ثء ٓ٘ٝ ْٜتٕ ٣طثُد ْٜخٓ ٚؽصٔؼٖ٤
ٓٝطثُدص٧ ٚـه ْٛال شٔ٘ؼٓ ٖٓ ٚطثُدر ت٥لً.ٖ٣
ٝ – 3ال ٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تُى٣ ١طثُد ٚتُهتبٖ خثُٞكثء تٕ ٣فصػ خؤٝؼ ٚتُهكغ تُمث٘ر خٔه ٖ٣آلً تال خوهي ٗ٤ٙح
ٛىت تُٔه ٖ٣توت ًثٕ هه تٗو ٠ٝخٞؼ ٖٓ ٚتُٞؼ٣ ٌُٖٝ ٙٞؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣فصػ خؤٝؼ ٚتُهكغ تُمث٘ر خٞٛٝ ٚ
ٝخؤٝؼ ٚتُهكغ تُٕٔصًًر خ ٖ٤تُٔه ٖ٤٘٣ؼٔ٤ؼثً.
ٓثنذ 533
توت ه ٠ٝتـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تُه ٖ٣خصٔثٓ ٚػ٘٤ث ً ت ٝخٔوثخَ ت ٝخطً٣ن تُفٞتُر خًبس وٓص٣ٝ ٚدًأ ٓؼٚ
تُٔه.ٕٞ٘٣
ٓثنذ 535
٣صًشح ػِ ٠شؽه٣ه تُه ٖ٣خ ٖ٤تُهتبٖ ٝتـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تٕ شدًأ وٓر خثه ٢تُٔه ٖ٤٘٣تال توت تـصلع
تُهتبٖ خفو ٚهدِ.ْٜ
ٓثنذ 530
ال ٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تُٔصٝثٖٓ تٕ ٣فصػ خثُٔوث٘ر تُص ٢شوغ خ ٖ٤تُهتبٖ ٓٝهٓ ٖ٣صٝثٖٓ آلً تال خوهي ـٙر ٛىت
تُٔه ٖ٣ت٥لً.
ٓثنذ 539
توت تشفهز وٓر تُهتبٖ ٝتـه ٓه ٚ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤كثٕ تُه ٖ٣ال ٣و ٢ٝخثُّ٘در ُدثه ٢تُٔه ٖ٤٘٣تال خوهي ـٙر
تُٔه ٖ٣تُى ١تشفهز وٓصٓ ٚغ تُهتبٖ.
ٓثنذ 536
 – 1توت تخًأ تُهتبٖ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثِٓ٘ ٖ٤و ٟػ٘ ٚتُهٝ ٖ٣ال شدًأ وٓر تُدثه ٖ٤تال توت ً٘ؾ تُهتبٖ
خىُي.
 – 3كإوت ُْ ٙ٣هي ٓ٘ٛ ٚىت تُص٣ًٙؿ كِ ُٚ ُ٤تٕ ٣طثُح خثه ٢تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تال خٔث ٣دو ٖٓ ٠تُهٖ٣
خؼه ل ْٙـٙر تُٔه ٖ٣تُى ١تخًأ.ٙ
ٓثنذ 537
توت تخًأ تُهتبٖ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖٓ ٖ٤تُصٝثٖٓ خو ٢ـو ٚك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تُدثه ٖ٤خٌَ تُهٓ ٖ٣ث ُْ
٣صلن ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 538
 – 1ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ تُص٣ ٢دًئ كٜ٤ث تُهتبٖ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثِٓ٘ٞ ٖ٤تء أًثٕ تالخًتء ٖٓ تُه ٖ٣تّ ٖٓ
تُصٝثٖٓ ُ ٌٕٞ٣دثه ٢تُٔهٗ ٖ٤تٕ ً٣ؼؼٞت ػ٘ه تالهصٝثء ػِٛ ٠ىت تُٔه ٖ٣خ٘٤ٙد ٖٓ ٚـٙر تُٔؼًّ ٝكوث ً
ُِٔثنذ .550
 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ظدس تٕ تُهتبٖ تيتن تٕ ٣مِ ٢تُٔه ٖ٣تُى ١تخًت ٖٓ ٙت٣ر ّٓئ٤ُٝر ػٖ تُه ٖ٣كثٕ تُهتبٖ ٞٛ
تُى٣ ١صفَٔ ٗ٤ٙح ٛىت تُٔه ٖ٣ك ٢ـٙر تُؼًّ.

ٓثنذ 539
 – 1توت ًثٗس نػ ٟٞتُه ٖ٣خثُّ٘در ٧ـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤ال ٣ؽِٔ ٌٞثػٜث خّدح تُصوثنّ تِصلثن ٖٓ
وُي خثه ٢تُٔه ٖ٤٘٣خوهي ـٙر تُٔه ٖ٣تُى ١ال ٣ؽِٔ ٌٞثع تُهػٜ ٟٞه.ٙ
ٝ – 3توت تٗوطؼس ٓهذ تُصوثنّ تٝ ٝهق ًِ٣ثٗ ٚخثُّ٘در ٧ـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤كال ٣ؽُِ ٌٞهتبٖ تٕ ٣صّٔي
خىُي هدَ خثه ٢تُٔه.ٖ٤٘٣
ٓثنذ 554
ال  ٌٕٞ٣تُٔه ٖ٣تُٔصٝثٖٓ ّٓئٝالً كٔ٤ث ٣صؼِن خص٘ل٤ى تالُصٍتّ ػٖ كؼِٝ ٚتوت تػىي تُهتبٖ تـه تُٔهٖ٤٘٣
تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤ت ٝهثٜث ٙكال ُ ٌٕٞ٣ىُي تظً خثُّ٘در ُدثه ٢تُٔهٗ ،ٖ٤تٓث توت تػىي تـه تُٔهٗ ٖ٤تُٔصٝثٖٓ٘٤
تُهتبٖ كثٕ خثه ٢تُٔهّ٣ ٖ٤٘٣صل٤هٛ ٖٓ ٕٝىت تالػىتي.
ٓثنذ 551
توت شٙثُؿ تُهتبٖ ٓغ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ٝ ٖ٤ش ٖٔٝتُِٙؿ تالخًتء ٖٓ تُه ٕٞ٣ت ٝخًتءذ ٓ٘ ٚخؤ٣ر ِ٤ِٝر
تلً ٟتِصلثن ٓ٘ ٚتُدثه ،ٕٞتٓث توت ًثٕ ٖٓ ٔؤٕ ٛىت تُِٙؿ تٕ ً٣شح ك ٢وٓص ْٜتُصٍتٓث ً ت٣ٍ٣ ٝه كٔ٤ث ْٛ
ِٓصٍٓ ٕٞخ ٚكثٗ ٚال ٘٣لى ك ٢ـو ْٜتوت هدِ.ٙٞ
ٓثنذ 553
 – 1توت تهً تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤خثُه ٖ٣كال ٛ ١ًّ٣ىت تالهًتي ك ٢ـن تُدثه.ٖ٤
ٝ – 3توت ٌَٗ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤ػٖ تُ ٖ٤ٔ٤تٝ ٝؼ ٚتُ ٠تُهتبٖ ٘٤ٔ٣ث ً ـِلٜث كال ٝ٣ثي خىُي خثه٢
تُٔه.ٖ٤٘٣
 – 5تٓث توت ـِق تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤كثٕ تُٔه ٖ٤٘٣ت٥لًّ٣ ٖ٣صل٤ه ٖٓ ٕٝوُي توت تٗٙدس تُ ٖ٤ٔ٤ػِ٠
تُٔه٤ٗٞ٣ر ال ػِ ٠تُصٝثٖٓ.
ٓثنذ 555
 – 1توت ٘هي ـٌْ ػِ ٠تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤كال ٣فصػ خٜىت تُفٌْ ػِ ٠تُدثه.ٖ٤
 – 3تٓث توت ٘هي تُفٌْ ُٙثُؿ تـه ْٛكّ٤صل٤ه ٓ٘ ٚتُدثه ٕٞتال توت ًثٕ تُفٌْ ٓد٘٤ث ً ػِِ ٠دح لثٖ خثُٔهٖ٣
تُى٘ ١هي تُفٌْ ُٙثُف.ٚ
 – 3تُؼالهر خ ٖ٤تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٖٓ٘٤
ٓثنذ 550
 ُٖٔ – 1ه ٠ٝتُه ٖٓ ٖ٣تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تًُؼٞع ػِ ٠تُدثه ٖ٤خٔث نكؼٌ ٚتبهتً ػِٓ ٠ث ٝ ٞٛتؼح ػِٚ٤
خوهي ـٙص.ٚ
 – 3كثٕ ًثٕ تـه ٓ٘ٓ ْٜؼًّتً شفَٔ شدؼر ٛىت تالػّثي تُٔه ٖ٣تُىٝ ١ك ٠خثُهِٝ ٖ٣ثبً تُٔه ًَ ٖ٤٘٣خوهي
ـٙص.ٚ
ٓثنذ 559
 – 1توت ه ٠ٝتـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ ٖ٤تُه ٖ٣خـ ً٤تُٕ٢ء تُٞتؼح تنتإ ٙت ٝخطًم تلً ٣وٓ ّٞوثّ تُٞكثء
ًثُٜدر ت ٝتُفٞتُر يؼغ خو٤ر تُٔه ٖ٤٘٣خٔث  ٖٜٔال خٔث تن.ٟ
 – 3توت ًثٕ تـه تُٔه ٖ٤٘٣تُٔصٝثٓ٘ٝ ٞٛ ٖ٤ـه٘ ٙثـح تُِٔٙفر ك ٢تُه ٖ٣ك ٜٞتُى٣ ١صفِٔ ًِٚ ٚهدَ
تُدثه.ٖ٤
ٓثنذ 556
 ٌٕٞ٣تالُصٍتّ ؿ ً٤هثخَ ُالٗوّثّ:
 – 1توت ٝين ػِٓ ٠فَ ال ٣ودَ خطد٤ؼص ٚتٕ ٘٣وّْ.
 – 3توت شد ٖٓ ٖ٤تُـً ٚتُى ١يٓ ٠تُ ٚ٤تُٔصؼثههتٕ تٕ تالُصٍتّ ال ٣ؽ ٌٞش٘ل٤ى٘ٓ ٙؤّث ً ت ٝتوت تًٗٙكس ٗ٤ر
تُٔصؼثهه ٖ٣تُ ٠وُي.

ٓثنذ 557
 – 1توت شؼهن تُٔه ٕٞ٘٣ك ٢تُصٍتّ ؿ ً٤هثخَ ُالٗوّثّ ًثٕ ًَ ٍِٓ٘ٓٓ ْٜث ً خٞكثء تُهً ٖ٣ثٓالً.
ُِٔٝ – 3ه ٖ٣تُىٝ ١ك ٠تُه ٖ٣ـن تًُؼٞع ػِ ٠تُدثه ًَ ٖ٤خوهي ـٙص ٚتال توت شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 558
 – 1توت شؼهن تُهتب٘ ٕٞك ٢تُصٍتّ ؿ ً٤هثخَ ُالٗوّثّ ت ٝشؼهن ٝيظر تُهتبٖ كٛ ٢ىت تالُصٍتّ ؼثٌ ٌَُ نتبٖ تٝ
ٝتيض تٕ ٣طثُح خؤنتء تالُصٍتّ ًثٓالً ،كإوت تػصً ٚتـه تُهتب٘ ٖ٤ت ٝتُٞيظر ػِ ٠وُي ًثٕ تُٔهٍِٓٓ ٖ٣ث ً
خؤنتء تالُصٍتّ ُِهتب٘ٓ ٖ٤ؽصٔؼ ٖ٤ت ٝخؤنتء تُٕ٢ء ٓفَ تالُصٍتّ.
ً٣ٝ – 3ؼغ تُهتب٘ ٕٞػِ ٠تُهتبٖ تُى ١تِصٞك ٠تالُصٍتّ ًَ خوهي ـٙص.ٚ
تُدثج تًُتخغ – تٗصوثٍ تالُصٍتّ
تُل َٙتال – ٍٝـٞتُر تُهٖ٣
ٓثنذ 559
 – 1ـٞتُر تُهٗ ٢ٛ ٖ٣وَ تُهٝ ٖ٣تُٔطثُدر ٖٓ وٓر تُٔف َ٤تُ ٠وٓر تُٔفثٍ ػِ.ٚ٤
ٝ – 3شٌٓ ٕٞطِور توت تـثٍ تُٔه ٖ٣خه ٚ٘٣ؿً ٚٔ٣ػِ ٠تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ـٞتُر ؿٓ ً٤و٤هذ خؤنتب ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُى١
ُِٔف َ٤ك ٢وٓر تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ت ٖٓ ٝتُؼ ٖ٤تُص ٢ػ٘هٝ ٙن٣ؼر تٓ ٝـٞٙخر ،ت ٝتـثٍ ػِٔ ٠مٗ ُ٢ٔ ُٚ ُ٤ء
ػِ ٚ٤ت ٝػ٘ه.ٙ
ٝ – 5شٌٓ ٕٞو٤هذ توت تـثٍ تُٔه ٖ٣خه ٚ٘٣ؿً ٚٔ٣ػِ ٠تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ـٞتُر ٓو٤هذ خؤنتب ٖٓ ٚتُه ٖ٣تُىُِٔ ١فَ٤
ك ٢وٓر تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ت ٖٓ ٝتُؼ ٖ٤تُص ُٚ ٢ػ٘ه ٙتٓثٗر تٓ ٝـٞٙخر.
تُلًع تال – ٍٝتاليًثٕ ٝتًُٕٞٝ
ٓثنذ 504
 – 1تُفٞتُر تُص ٢شٔس خ ٖ٤تُٔفٝ َ٤تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ش٘ؼوه ٓٞهٞكر ػِ ٠هد ٍٞتُٔفثٍ ُ.ٚ
ٝ – 3توت هثّ تُٔف َ٤ت ٝتُٔفثٍ ػِ ٚ٤خإخالؽ تُفٞتُر ُِٔفثٍ ُٝ ٚـهن ُ ٚتؼالً ٓؼوٞالً ال ُود ٍٞتُفٞتُر ظْ
تٗو ٠ٝتالؼَ ن ٕٝتٕ ٙ٣هي تُود ٍٞتػصدً ٌِٞز تُٔفثٍ ُ ٚكٝث ً ُِفٞتُر.
ٓثنذ 501
ٙ٣ؿ ػوه تُفٞتُر خ ٖ٤تُهتبٖ ٝتُٔفثٍ ػِ ٍِّ٣ٝ ،ٚ٤تُٔفثٍ ػِ ٚ٤خثالنتء  ُٚ ُ٤ُ ٌُٖٝتًُؼٞع ػِ ٠تُٔهٖ٣
تالِ٘ ٢تال توت تهً تُٔه ٖ٣تُفٞتُر.
ٓثنذ 503
ٕ٣صًُٙ ٞفر تُفٞتُر تٕ  ٌٕٞ٣تُٔفٓ َ٤ه٘٣ث ً ُِٔفثٍ ُٝ ٚتال كًٝ ٢ٜثُر.
ٓثنذ 505
ًَ ن ٖ٣شٙؿ تٌُلثُر خ ،ٚشٙؿ خ ٚتُفٞتُر ،خًٕ ٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼِٓٞثً.
ٓثنذ 500
شٙؿ تـثُر تُّٔصفن ك ٢تُٞهق ؿًًٝ ٚٔ٣ثُر ٓو٤هذ خثِصفوثه ٚػِٓ ٠ص ٢ُٞتُٞهق توت ًثٗس ؿِر تُٞهق
ٓصفِٙر ك٣ ٢هٝ ٙهدَ تُفٞتُرٝ ،ال شٙؿ تُفٞتُر خثالِصفوثم توت ُْ شٌٖ تُـِر ٓصِٙر ك٣ ٢ه تُٔص.٢ُٞ
ٓثنذ 509
هد ٍٞتالج ت ٝتُ ٢٘ٞتُفٞتُ ٢ػِ ٠تُـ ً٤ؼثبٍ تٕ ًثٕ ك ٚ٤لُِٙ ً٤ـ ً٤خؤٕ  ٌٕٞ٣تُٔفثٍ ػِ ٚ٤تٓالً ٖٓ
تُٔفٝ َ٤ؿ ً٤ؼثبٍ تٕ ًثٕ ٓوثيخث ً تّٓ ٝث٣ٝث ً ُ ٚك ٢تُّ٤ثي.
تُلًع تُعثٗ – ٢تالـٌثّ
 – 1تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ُٝ ٚتُٔفثٍ ػِٚ٤

ٓثنذ 506
توت هدَ تُٔفثٍ ُ ٚتُفٞتُر ٝي ٠ٜتُٔفثٍ ػِ ٚ٤خٜث خًئ تُٔف ٖٓ َ٤تُه ٖٓٝ ٖ٣تُٔطثُدر ٓؼث ً ٝظدس ُِٔفثٍ
ُ ٚـن ٓطثُدر تُٔفثٍ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 507
٣صف ٍٞتُه ٖ٣ػِ ٠تُٔفثٍ ػِ ٚ٤خٙلص ٚتُص ٢ػِ ٠تُٔف َ٤كثٕ ًثٕ ـثالً شٌ ٕٞتُفٞتُر خ ٚـثُر ٝتٕ ًثٕ
ٓئؼالً شٌٓ ٕٞئؼِر.
ٓثنذ 508
 – 1شدوُِ ٠ه ٖ٣تُٔفثٍ خٜٔ ٚثٗثش ٚخثًُؿْ ٖٓ ٗـٔ ً٤مٗ تُٔه ،ٖ٣كإوت تـثٍ تًُت ٖٛتًُٔش ٖٜخثُه ٖ٣ػِ٠
آلً ت ٝتـثٍ تُٕٔصً ١تُدثبغ خثُعٖٔ ػِ ٠آلً كال ّ٣و ٟـن تًُٔش ٖٜك ٢تًُٝ ٖٛال ـن تُدثبغ ك ٢ـدُ
تُٔد٤غ ،تٓث توت تـثٍ تًُٔش ٖٜؿًٔ٣ث ً ُ ٚػِ ٠تًُت ٖٛكثٕ ـو ٚك ٢تًُّ٣ ٖٛوٝ ٟال  ٌٕٞ٣ي٘ٛث ً ُِٔفثٍ ُٚ
ًٝىت ـثٍ تُدثبغ ؿًٔ٣ث ً ُ ٚػِ ٠تُٕٔصً ١خثُعٖٔ ّ٣و ٟـو ٚك ٢ـدُ تُؼ ٖ٤تُٔد٤ؼر.
 – 3ػِ ٠تٕ ٖٓ ًلَ تُه ٖ٣تُٔفثٍ خً ٚلثُر تُه ٖ٣تُٔفثٍ خً ٚلثُر ٔم٤ٙر ت ٝػ٤٘٤ر ال ٌ٣لَ تُٔفثٍ ػِٚ٤
تال توت ي ٠ٜتٌُل َ٤خثُفٞتُر.
ٓثنذ 509
ُِٔفثٍ ػِ ٚ٤تٕ ٣صّٔي هدَ تُٔفثٍ ُ ٚخٔث ًثٕ ُِٔف ٖٓ َ٤نكٞع ٓصؼِور خىتز تُه ُٚ ُ٤ُٝ ٖ٣تٕ ٣صّٔي خٔث
ًثٕ ٖٓ تُهكٞع لث٘ث ً خٕمٗ تُٔفٝ َ٤تٗٔث ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣صّٔي خٔث ًثٕ لث٘ث ً خٕم.ٞٛ ٚٙ
ٓثنذ 594
شدًأ وٓر تُٔفثٍ ػِ ٖٓ ٚ٤تُه ٖ٣خؤنتء تُٔفثٍ خ ٚت ٝخفٞتُص ٚت٣ث ٙػِ ٠آلً ت ٝخثالخًتء ت ٝتُٜدر ت ٝخثشفثن
تُىٓر ت ٝخؤِ ١دح آلً ٣وص ٢ٝتالُصٍتّ.
ٓثنذ 591
توت ٓثز تُٔفثٍ ػِٓ ٚ٤ه٘٣ث ً ٣وّْ ٓثُ ٚخ ٖ٤تُـًٓثء ٝخ ٖ٤تُٔفثٍ خ ٚخثُفٓٝ ٗٙث خؤُِ ٢فثٍ خ ٚخؼه
تُؤّر ً٣ٝؼغ خ ٚػِ ٠تُٔف َ٤توت ًثٕ ُ ٚـن تًُؼٞع.
ٓثنذ 593
توت تٔصً ٞتُٔف َ٤ك ٢تُفٞتُر تٕ ٣د٤غ تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ػ٘٤ث ً ًِٓٔٞر ُِٔف٣ٝ َ٤ئن ١تُه ٖ٣تُٔفثٍ خ ٖٓ ٚظٜٔ٘ث
ٝهدَ تُٔفثٍ ػِ ٚ٤خٜىت تًُٕ٘ ٞفس تُفٞتُر ٝال ٣ؽدً تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ػِ ٠تُهكغ هدَ تُد٤غ ٣ٝؽدً ػِ ٠تُد٤غ
ٝشؤن٣ر تُه ٖٓ ٖ٣تُعٖٔ.
ٓثنذ 595
 – 1توت ِو ٟتُه ٖ٣تُى ١ه٤هز خ ٚتُفٞتُر خؤًٓ ػثي ٚخؼهٛث كال شدطَ تُفٞتُر ،كِ ٞتـثٍ تُدثبغ ؿًٚٓ٤
ػِ ٠تُٕٔصً ١خعٖٔ تُد٤غ كِٜي تُٔد٤غ ػ٘ه تُدثبغ هدَ شُِِّٕٔ ٚٔ٤صًِٝ ١و ٟتُعٖٔ ػ٘ٝ ٚتٝين تُٔد٤غ خم٤ثي
ػ٤ح ت ٝؿ ًٙ٤كال شدطَ تُفٞتُر ُِٔ ٌٕٞ٣ٝفثٍ ػِ ٚ٤خؼه تالنتء تًُؼٞع خٔث تنت.ٙ
 – 3تٓث توت ِو ٟتُه ٖ٣تُى ١ه٤هز خ ٚتُفٞتُر خؤًٓ ِثخن ػِٜ٤ث ٝشد٘٤س خًتءذ تُٔفثٍ ػِ ٚ٘ٓ ٚ٤كثٕ تُفٞتُر
شدطَ ،كِ ٞتـثٍ تُدثبغ ؿً ٚٔ٣ػِ ٠تُٕٔصً ١خعٖٔ تُٔد٤غ ظْ تِصفن تُٔد٤غ ُِـ ً٤خطِس تُفٞتُر ٝػثن تُهٖ٣
ػِ ٠تُٔف.َ٤
ٓثنذ 509
كٜٞٓ ًَ ٢غ ٝين ك ٚ٤تِصفوثم تُٔد٤غ تُى ١تـ َ٤خعٔ٘ ٚتوت تن ٟتُٔفثٍ ػِ ٚ٤تُعٖٔ ًثٕ ُ ٚتُم٤ثي ك٢
تًُؼٞع تٕ ٔثء يؼغ ػِ ٠تُٔفثٍ ُ ٚتُوثخٝ ٛتٕ ٔثء يؼغ ػِ ٠تُٔفثٍ ُ ٚتُوثخٝ ٛتٕ ٔثء يؼغ ػِ٠
تُٔف.َ٤

ٓثنذ 599
 – 1توت تـثٍ تُٔه ٖ٣ؿً ٚٔ٣ػِ ٠تُٞن٣غ ـٞتُر ٓو٤هذ خثُؼ ٖ٤تُٔٞنػر ػ٘ه ٙكٌِٜس تُٞن٣ؼر هدَ تنتبٜث
ُِٔفثٍ ُ ٚخال شؼه ٖٓ تُٞن٣غ خطِس تُفٞتُر ٝػثن تُه ٖ٣ػِ ٠تُٔفٝ ،َ٤تِصفوثم تُٞن٣ؼر ُِـٓ ً٤دطَ
ُِفٞتُر ًٜالًٜث.
 – 3كثٕ ًثٕ ٛالى تُٞن٣ؼر خصو ً٤ٙتُٞن٣غ ت ٝشؼه ٚ٣كال شدطَ تُفٞتُر.
ٓثنذ 596
 – 1توت تـثٍ تُٔه ٖ٣ؿً ٚٔ٣ػِ ٠تُـث٘ح ـٞتُر ٓو٤هذ خثُؼ ٖ٤تُٔـٞٙخر كٌِٜس تُؼ ٖ٤ك٣ ٢ه تُـث٘ح هدَ
تنتبٜث ُِٔفثٍ كال شدطَ تُفٞتُر.
 – 3كثٕ تِصفوس تُؼ ٖ٤تُٔـٞٙخر ُِـ ً٤خطِس تُفٞتُر ٝػثن تُٔفثٍ ُ ٚخفو ٚػِ ٠تُٔف.َ٤
 – 3تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ُٝ ٚتُٔفَ٤
ٓثنذ 597
 – 1ال ً٣ؼغ تُٔفثٍ ُ ٚخه ٚ٘٣ػِ ٠تُٔف َ٤تال توت تٔصً ٞك ٢تُفٞتُر ل٤ثي تًُؼٞع ت ٝتخطِس تُفٞتُر
تُٔو٤هذ خّو ٞٞتُه ٖ٣تٛ ٝالى تُؼٝ ٖ٤تِصفوثهٜث ٝكوث ً ُالـٌثّ تُّثخور.
 – 3تٓث ٓؽًن شؼىي تِص٤لثء تُه ٖٓ ٖ٣تُٔفثٍ ػِٝ ٚ٤شلِ ُٞٝ ّٚ٤خؤًٓ تُٔفٌٔر كال ٞ٣ؼدثٕ خطالٕ تُفٞتُر
ٝػٞن تُه ٖ٣ػِ ٠تُٔف.َ٤
ٓثنذ 598
تُفٞتُر خًٕ ٞػهّ خًتءذ تُٔفً َ٤لثُر ػثي٣ر ػٖ ـن تُصؽًن ُِٔٝفثٍ ُ ٚكٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ٣طثُح ت٣ث ً ٔثء
ٖٓ تُٔفٝ َ٤تُٔفثٍ ػِ.ٚ٤
 – 5تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ػِٝ ٚ٤تُٔفَ٤
ٓثنذ 599
توت تـثٍ تُٔف َ٤ـٞتُر ٓطِور كثٕ ُْ  ٌٖ٣ػ٘ه تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ن ٖ٣ت ٝػٞٓ ٖ٤نػر تٓ ٝـٞٙخر ً٣ؼغ تُٔفثٍ
ػِ ٚ٤ػِ ٠تُٔف َ٤خؼه تالنتء ال هدًِ٣ٝ ٚؼغ خثُٔفثٍ خ ٚال خٔث تن.ٟ
ٓثنذ 564
ك ٢تُفٞتُر تُٔطِور توت ًثٕ ُِٔف َ٤ػ٘ه تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ن ٖ٣ت ٝػٞٓ ٖ٤نػر تٓ ٝـٞٙخر كِ ٚتٕ ٣طثُح
تُٔففثٍ ػِ ٚ٤خؼه تُفٞتٍ تُ ٠تٕ ٣ئن ١تُٔفثٍ ػِ ٚ٤تُهُِٔ ٖ٣فثٍ ُ ،ٚكثٕ تنتِ ٙوٓ ٟث ػِ ٚ٤هٙث٘ث ً خوهي
ٓث تن.ٟ
ٓثنذ 561
 – 1توت ًثٗس تُفٞتُر ٓو٤هذ خهُِٔ ٖ٣ف َ٤ػِ ٠تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ت ٝػٞٓ ٖ٤نػر تٓ ٝـٞٙخر كال ِٔ٣ي تُٔفَ٤
خؼه تُفٞتُر ٓطثُدر تُٔفثٍ ػِٝ ٚ٤ال تُٔفثٍ ػِ ٚ٤تُهكغ ُِٔف ُٞ َ٤نكغ ُ ٖٜٔ ٚتُٔفثٍ ُُٚ ٌٕٞ٣ٝ ٚ
تًُؼٞع ػِ ٠تُٔف.َ٤
 ُٞٝ – 3تًِ تُٔف َ٤هدَ تنتي تُٔفثٍ ػِ ٚ٤تُه ٖ٣كُِّ ُ٤ثبً تُـًٓثء تٕ ٕ٣ثيًٞت تُٔفثٍ ُ.ٚ
تُل َٙتُعثٗ – ٢ـٞتُر تُفن
تُلًع تال – ٍٝتاليًثٕ ٝتًُٕٞٝ
ٓثنذ 563
٣ؽُِ ٌٞهتبٖ تٕ ٣ف ٍٞتُ ٠ؿٓ ًٙ٤ث ُ ٖٓ ٚـن ػِٓ ٠ه ٚ٘٣تال توت ـثٍ ن ٕٝوُي ٗٗ ك ٢تُوثٗ ٕٞت ٝتشلثم
تُٔصؼثهه ٖ٣تٞ ٝد٤ؼر تالُصٍتّٝ ،شصْ تُفٞتُر ن ٕٝـثُر تُ ٠يٜثء تُٔفثٍ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 565

ال شٌ ٕٞتُفٞتُر ٗثكىذ ك ٢ـن تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ت ٝك ٢ـن تُـ ً٤تال تو هدِٜث تُٔفثٍ ػِ ٚ٤ت ٝتػِ٘س ُ ،ٚػِ ٠تٕ
ٗلثوٛث ك ٢ـن تُـ ً٤خود ٍٞتُٔفثٍ ػِّ٣ ٚ٤صٍِّ تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تُود ٍٞظثخس تُصثي٣ك.
ٓثنذ 560
ال شؽ ٌٞـٞتُر تُفن تال خوهي ٓث  ٚ٘ٓ ٌٕٞ٣هثخالً ُِفؽٍ.
تُلًع تُعثٗ – ٢تالـٌثّ
 – 1تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ُٝ ٚتُٔفثٍ ػِٚ٤
ٓثنذ 569
٘٣صوَ تُفن تُ ٠تُٔفثٍ ُ ٚخٙلصٜٔٝ ٚثٗثشً ٚثٌُلثُر ٝتالٓص٤ثٌ ٝتًُٝ ٖٛشؼصدً تُفٞتُر ٔثِٓر ُٔث ـَ ٖٓ
كٞتبه ٝتهّث.ٞ
ٓثنذ 566
ُِٔفثٍ ػِ ٚ٤تٕ ٣صّٔي هدَ تُٔفثٍ ُ ٚخثُهكٞع تُصً ٢ثٕ ُ ٚػ٘ه ً٘ٝ٤يذ تُفٞتُر ٗثكىذ ك ٢ـو ٚتٕ ٣فصػ
خٜث ػِ ٠تُٔفًٔ َ٤ث ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣فصػ تُمث٘ر خثُٔفثٍ ُٝ ٚـه.ٙ
 – 3تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ُٝ ٚتُٔفَ٤
ٓثنذ 567
٣ؽح ػِ ٠تُٔف َ٤تٕ  ِّْ٣تُٔفثٍ ُِ٘ ٚه تُفن تُٔفثٍ خٝ ٚتٕ ٣وهّ ُِٝ ٚثبَ تظدثز ٛىت تُفن ٓٝث ٞٛ
ًٜٝي ٖٓ ١خ٤ثٗثز ُصٌٔ ٖٓ ٚ٘٤ـو.ٚ
ٓثنذ 568
 – 1توت ًثٗس تُفٞتُر خؼ ٚٞكال  ٖٔٝ٣تُٔف َ٤تال ٝؼٞن تُفن تُٔفثٍ خٝ ٚهس تُفٞتُر ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
 – 3تٓث توت ًثٗس تُفٞتُر خـ ً٤ػ ٚٞكال  ٌٕٞ٣تُٔفٜ َ٤ثٓ٘ث ً ـصُٞ ٠ؼٞن تُفن.
ٓثنذ 569
توت  ٖٜٔتُٔفّ٣ َ٤ثي تُٔفثٍ ػِ ٚ٤كال ًٙ٘٣ف ٛىت تُٔٝثٕ تال تُ ٠تُّ٤ثي ٝهس تُفٞتُر ٓث ُْ ٣صلن ػِ٠
ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 574
توت يؼغ تُٔفثٍ ُ ٚخثُٔٝثٕ ػِ ٠تُٔفٞ َ٤دوث ً ُِٔثنش ٖ٤تُّثخوص ٖ٤كال  ٍِّ٣تُٔف َ٤تال خًن ٓث تلىٖٓ ٙ
تُٔفثٍ ُٓ ٚغ تُلٞتبه ٝتًُٔٝٙكثز ـصٝ ُٞ ٠ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخًن تًعً ٖٓ وُي.
ٓثنذ 571
 ٖٔٝ٣تُٔف َ٤شؼه ٚ٣ـصً ُٞ ٠ثٗس تُفٞتُر خـ ً٤ػٝ ٚٞـص ُٞ ٠تٔصً ٞػهّ تُٔٝثٕ.
 – 5تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ػِٝ ٚ٤تُٔفَ٤
ٓثنذ 573
 – 1شدًأ وٓر تُٔفثٍ ػِ ٚ٤توت ُْ ٣ودَ تُفٞتُر ٝٝك ٠تُهُِٔ ٖ٣ف َ٤هدَ تٕ ٣ؼِٖ خٜث.
ٓٝ – 3غ وُي ال شدًأ وٓص ٚخٜىت تُٞكثء توت تظدس تُٔفثٍ ُ ٚتًٗ ٚثٕ ٣ؼِْ ٝهس تُٞكثء خٙهٝي تُفٞتُر.
 – 0تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُٔفثٍ ُٝ ٚتُـً٤

ٓثنذ 575
توت شؼهنز تُفٞتُر خفن ٝتـه كِٝس تُفٞتُر تُص ٢شٙدؿ هدَ ؿًٛ٤ث ٗثكىذ ك ٢ـن تُـ.ً٤
ٓثنذ 570
 – 1توت ـؽٍ تُفن  ٞٛٝك٣ ٢ه تُٔفثٍ ػِ ٚ٤هدَ تٕ شٙدؿ تُفٞتُر ٗثكىذ ك ٢ـن تُفثؼٍ ًثٗس تُفٞتُر
خثُّ٘در ُِفثؼٍ خٔعثخر ـؽٍ آلً.
ٝ – 3ك ٢تُفثُر تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُلوًذ تُّثخور توت ٝهغ ـؽٍ ظثٕ خؼه تٕ ت٘دفس تُفٞتُر ٗثكىذ ك٢
ـن تُـ ً٤كثٕ تُه٣ ٖ٣وّْ خ ٖ٤تُفثؼٍ تُٔصوهّ ٝتُٔفثٍ ُٝ ٚتُفثؼٍ تُٔصؤلً هّٔر ؿًٓثء ػِ ٠تٕ ٣ئلى ٖٓ
ـٙر تُفثؼٍ تُٔصؤلً ٓث ّ٣صٌَٔ خ ٚتُٔفثٍ ُ ٚهٔ٤ر تُفٞتُر.
تُدثج تُمثُٓ – تٗوٝثء تالُصٍتّ
تُل َٙتال – ٍٝتُٞكثء
تُلًع تالًٞ – ٍٝكث تُٞكثء
٣ ٖٓ – 1و ّٞخثُٞكثء
تُٞكثء تُدّٟ٤
ٓثنذ 579
ٙ٣ – 1ؿ ٝكثء تُه ٖٓ ٖ٣تُٔه ٖ٣تٗ ٝثبدٙ٣ٝ ،ٚؿ ٝكثإ ٖٓ ٙأٔ ١مٗ آلً ُِٙٓ ٚفر ك ٢تُٞكثء ًثٌُلَ٤
ٝتُٔه ٖ٣تُٔصٝثٖٓ ٓغ ًٓتػثذ ٓث ؼثء ك ٢تُٔثنذ .394
ٙ٣ٝ – 3ؿ تٝ٣ث ً ٝكثء تُه ٖٓ ٖ٣تؼ٘د ٢ال ِٓٙفر ُ ٚك ٢تُٞكثء خؤًٓ تُٔه ٖ٣ت ٝخـ ً٤تًٓ ٙػِ ٠تٗ٣ ٚؽٌٞ
ُِهتبٖ تٕ ً٣ك ٛتُٞكثء ٖٓ تُـ ً٤توت تػصً ٚتُٔه ٖ٣ػِ ٠وُي ٝتخِؾ تُهتبٖ ٛىت تالػصًت.ٚ
ٓثنذ 576
ٕ٣صًُ٘ ٞلثو ٝكثء تُهٝ ٖ٣تُدًتءذ ٓ٘ ٚتٕ  ٌٕٞ٣تُهتكغ ٓثٌُث ً ُٔث نكؼ ٚكثٕ تِصفن خثُد٘٤ر ٝتلى٘ ٙثـد ٚتٝ
ِٛي ٝتلى خهُ ٚكِِهتبٖ تًُؼٞع خه ٚ٘٣ػِ ٠ؿً.ٚٔ٣
ٓثنذ 577
توت ًثٕ تُٔه٘ ٖ٣ـً٤تً ٍٓٔ٤تً تً ٝدً٤تً ٓؼصٛٞث ً تٓ ٝفؽٞيتً ػُِّ ٚ٤ل ٚت ٝؿلِر ٝنكغ تُه ٖ٣تُى ١ػِ٘ ٚ٤ؿ
نكؼٓ ٚث ُْ ِ٣فن تُٞكثء ًٜيتً خثُٔٞك.٢
ٓثنذ 578
ال ٙ٣ؿ ُِٔه ٖ٣تٕ ٞ٣ك ٢تـه ؿًٓثب ٚكٞٓ ًٚٓ ٢ش ٚتوت تنٛ ٟىت تُٞكثء تُ ٠تالًٜتي خدو٤ر تُهتب٘.ٖ٤
تُٞكثء ٓغ تُفٍِٞ
ٓثنذ 579
توت نكغ تُهٔ ٖ٣مٗ ؿ ً٤تُٔه ٖ٣ـَ تُهتكغ ٓفَ تُهتبٖ خفٌْ تُوثٗ ٕٞك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ًثٕ ٍِٓٓث ً خثُهٓ ٖ٣غ تُٔه ٖ٣تٍِٓٓ ٝث ً خٞكثب ٚػ٘.ٚ
ج – توت ًثٕ نتب٘ث ً ٝٝك ٠نتب٘ث ً آلً ٓوهٓث ً ػِ ٚ٤خٔث ُ ٖٓ ٚشؤٓ ٖ٤ػُِ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٢٘٤هتكغ أ ١شؤٓ.ٖ٤
غ – توت ًثٕ هه تٔصً ٟػوثيتً ٝنكغ ظٔ٘ ٚشّه٣هتً ٧ـه تُهتب٘ ٖ٤تُى ٖ٣ل ٗٙتُؼوثي ُٔٝثٕ ـوٞه.ْٜ
ن – توت ًثٕ ٘ٛثى ٗٗ ٣وًي ُِهتكغ ـن تُفِ.ٍٞ
ٓثنذ 584
ُِ – 1هتبٖ تُى ١تِصٞك ٠ـو ٖٓ ٚؿ ً٤تُٔه ٖ٣تٕ ٣صلن ٓغ ٛىت تُـ ً٤ػِ ٠تٕ ٣فَ ٓفِ ٚـص٣ ُْ ُٞ ٠ودَ ت
ُٔه ٖ٣وُي ٌٕٞ٣ٝ ،تالشلثم خٞيهر ئِ٤ر ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣صؤلً شثي٣مٜث ػٖ ٝهس تُٞكثء.
ُِٔٝ – 3ه ٖ٣تٝ٣ث ً توت تهصًٓ ٚثالً ّ٣ه خ ٚتُه ٖ٣تٕ ٣فَ تُٔوًٓ ٚفَ تُهتبٖ تُى ١تِصٞك ٠ـو ُٞٝ ٚخـً٤
يٜثء ٛىت تُهتبٖ ػِ ٠تٕ  ٌٕٞ٣تالشلثم ػِ ٠تُفِ ٍٞخٞيهر ئِ٤ر ٝتٕ ٣ىًً ك ٢ػوه تُوً ٚتٕ تُٔثٍ
لُِٞ ٗٙكثء ٝكٓ ٢مثُٙر تُصّه٣ه ٝتٕ تُٞكثء ًثٕ ٛىت تُٔفثٍ تُى ١تهصً ٖٓ ٜٚتُهتبٖ تُؽه٣ه.

ٓثنذ 581
ٖٓ ـَ هثٗٗٞث ً ت ٝتشلثهث ً ٓفَ تُهتبٖ ًثٕ ُ ٚـو ٚخٔث ُٜىت تُفن ٖٓ لٙثبٗ ٓٝث ِ٣فو ٖٓ ٚشٞتخغ ٓٝث ٌ٣لِٚ
ٖٓ شؤٓ٘٤ثز ٓٝث ً٣ن ػِ ٖٓ ٚ٤نكٞعٛ ٌٕٞ٣ٝ ،ىت تُفِ ٍٞخثُوهي تُى ١تنت ٖٓ ٙـَ ٓفَ تُهتبٖ.
ٓثنذ 583
 – 1توت ٝك ٠ؿ ً٤تُٔه ٖ٣تُهتبٖ ؼٍءتً ٖٓ ـوٝ ٚـَ ٓفِ ٚك ٚ٤كال ٝ٣ثي تُهتبٖ خٜىت تُٞكثء  ٌٕٞ٣ٝك٢
تِص٤لثء ٓث خو ٖٓ ُٚ ٢ـن ٓوهٓث ً ػِٝ ٖٓ ٠كثٓ ٙث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٝ – 3توت ـَ ٔمٗ آلً ٓفَ تُهتبٖ كٔ٤ث خو ٖٓ ُٚ ٢ـن يؼغ ٖٓ ـَ تلً٤تً  ٖٓٝ ٞٛشوهٓ ٚك ٢تُفٍِٞ
ًَ خوهي ٓث ّٓ ٞٛصفن ُٝ ٚشوثِٔث ً هّٔر تُـًٓثء.
 ٌٕٞ٣ ُٖٔ – 3تُٞكثء
هد ٍٞتُٞكثء
ٓثنذ 585
ٙ٣ – 1ؿ نكغ تُهُِ ٖ٣هتبٖ ت ِٚ٤ًٝ ٝتٕ ًثٕ ؿٓ ً٤فؽٞي كثٕ ًثٕ ٓفؽٞيتً كال ٙ٣ؿ نكغ تُه ٖ٣تُ ٚ٤خَ
٣هكغ ُٖٔ ُ ٚـن هد ٢ُٝ ٖٓ ٚٝت ٢٘ٝ ٝت ٝه.ْ٤
 – 3كثٕ نكغ تُٔه ٖ٣تُ ٠تُهتبٖ تُٔفؽٞي كال ٣ؼصدً نكؼٝ ٚال شدًأ وٓص ٖٓ ٚتُه ٖ٣خَ توت ِٛي ٓث نكؼ ٚتٝ
ٜثع ٖٓ تُٔفؽٞي كِِ ٢ُٞت ٝتُ ٢٘ٞت ٝتُوٓ ْ٤طثُدر تُٔه ٖ٣خثُه.ٖ٣
ٓثنذ 580
توت ًثٕ تُٞكثء ُٕمٗ ؿ ً٤تُهتبٖ تٗ ٝثبد ٚكال شدًأ وٓر تُٔه ٖ٣تال توت تهً ٛىت تُٞكثء ت ٝشْ تُٞكثء خفّٖ ٗ٤ر
ُٕمٗ ًثٕ تُه ُٚ ٖ٣ظثًٛتً ًثُٞتيض تُظث.ًٛ
يك ٛتُٞكثء
تُؼًٝ ٚتال٣هتع
ٓثنذ 589
 – 1توت يك ٛتُهتبٖ نٓ ٕٝدًي هد ٍٞتُٞكثء تُٔؼً ٚٝػِ ٚ٤ػًٜث ً ٘ف٤فث ً ت ٝتوت يك ٛتُو٤ثّ خثالػٔثٍ
تُص ٢ال ٣صْ تُٞكثء خهٜٗٝث ت ٝتوت تػِٖ تٗ٣ ُٖ ٚودَ تُٞكثء ك٤ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تٕ ٘٣ىي تُهتبٖ خٞؼٞج تِص٤لثء ـوٚ
كٓ ٢هذ ٓ٘ثِدر ٣فهنٛث ك ٢تالٗىتي.
ٝ – 3ال ٣صْ تػىتي تُهتبٖ تال توت تٝنع تُٔه ٖ٣تُٕ٢ء ػِ ٠وٓر تُهتبٖ خؼه تٗوٝثء ٛى ٙتُٔهذ ٝتٗىي ٙخٜىت
تال٣هتع.
ٓثنذ 586
٣ – 1و ّٞتال٣هتع ٓوثّ تُٞكثء توت هدِ ٚتُهتبٖ ت٘ ٝهي ـٌْ خٙفص.ٚ
ٝ– 3كٛ ٢ى ٙتُفثُر شٌٗ ٕٞلوثز تال٣هتع ػِ ٠تُهتبٖ  ٞٛٝتُى٣ ١صفَٔ شدؼر ٛالى تُٕ٢ء ٖٓ ٝهس تال٣هتع
ٛ ٖٓٝىت تُٞهس تٝ٣ث ً ٣وق ًِ٣ثٕ تُلٞتبه.
ٓثنذ 587
 – 1توت ًثٕ ٓفَ تُٞكثء ػوثيتً ت٤ٔ ٝةث ً ٓؼهتً ُِدوثء ـ٤ط ٝؼه ِٞح تُٔه ٖٓ ٖ٣تُٔفٌٔر ٜٝؼ ٚشفس ٣ه
ػهٍ هثّ شِّ ْ٤تُٕ٢ء ُِؼهٍ ٓوثّ تال٣هتع.
ٝ – 3توت ًثٕ ٔ٤ةث ً ًّ٣ع تُ ٚ٤تُصِق تٌِ٣ ٝق ٗلوثز خثٛظر ك ٢ت٣هتػ ٚكثٗ٣ ٚؽُِٔ ٌٞه ٖ٣خؼه تِصةىتٕ
تُٔفٌٔر ت ٝن ٕٝتِصةىتٕ ػ٘ه تًُٝٝيذ تٕ ٣د٤ؼ ٚخّؼً ٙتُٔؼًٝف ك ٢تالِٞتم كثٕ شؼىي وُي كدثٍُٔتن
تُؼِ٘٣ٝ ٢و ّٞت٣هتع تُعٖٔ ٓوثّ ت٣هتع تُٕ٢ء ٗلّ.ٚ

ٓثنذ 588
 ٌٕٞ٣تال٣هتع تٓ ٝث ٣وٓ ّٞوثٓ ٖٓ ٚتؼًتء ؼثبٍتً تٝ٣ث ً تو ًثٕ تُٔه٣ ٖ٣ؽٔ َٜم٤ٙر تُهتبٖ ت ٚ٘ٞٞٓ ٝتٝ
ًثٕ تُهتبٖ ٓفؽٞيتً ٗ ُٚ ُ٤ُٝثبح ٣ودَ ػ٘ ٚتُٞكثء تً ٝثٕ تُهٓ ٖ٣ص٘ثٌػث ً ػِ ٚ٤خ ٖ٤ػهذ تٔمثٖ تً ٝثٗس
٘ٛثى تِدثج ؼه٣ر شدًي ٛىت تالؼًتء.
ٓثنذ 589
 – 1توت ػً ٚتُٔهٝ ٖ٣تشدغ تُؼً ٚخإ٣هتع ت ٝخثؼًتء ٓٔثظَ ؼثٌ ُ ٚتٕ ً٣ؼغ كٛ ٢ىت تُؼًٓ ٚث نتّ
تُهتبٖ ُْ ٣ودِ ،ٚتٓ ٝث نتّ ُْ ٙ٣هي ـٌْ ٜٗثب ٢خٙفصٝ ،ٚتوت يؼغ كال شدًأ وٓر ًًٔثب ٚك ٢تُهٝ ،ٖ٣ال وٓر
تُٝثٓ٘.ٖ٤
 – 3كإوت يؼغ تُٔه ٖ٣ك ٢تُؼً ٚخؼه تٕ هدِ ٚتُهتبٖ ت ٝخؼه تٕ ـٌْ خٙفصٝ ٚهدَ تُهتبٖ ٓ٘ٛ ٚىت تًُؼٞع
ُْ ُٜ ٌٖ٣ىت تُهتبٖ تٕ ٣صّٔي خؼه وُي خٔث ٌ٣لَ ـو ٖٓ ٚشؤٓ٘٤ثز ٝشدًأ وٓر تًًُٕثء ٖٓ تُهٝ ٖ٣وٓر
تُٝثٓ٘.ٖ٤
تُلًع تُعثٗٓ – ٢فَ تُٞكثء ٌٓٝثٌٗٓٝ ٚثٗٗٝ ٚلوثشٚ
أ – ٓفَ تُٞكثء
ٓثنذ 594
 – 1توت ًثٕ تُهٔٓ ٖ٣ث ٣صؼ ٖ٤خثُصؼ ٖ٤٤كُِِٔ ُ٤ه ٖ٣تٕ ٣هكغ ؿ ًٙ٤خهالً ػ٘ ٚخه ٕٝيٜثء تُهتبٖ ـصُٞٝ ٠
ًثٕ ٛىت تُدهٍ ّٓث٣ٝث ً ك ٢تُؤ٤ر ُِٕ٢ء تُّٔصفن تً ٝثٗس ُ ٚهٔ٤ر تػِ.٠
 – 3تٓث توت ًثٕ ٓٔث ال ٣صؼ ٖ٤خثُصؼٝ ٖ٤٤ػ ٖ٤خثُؼوه كِِٔه ٖ٣نكغ ٓعِٝ ٚتٕ ُْ  ًٚ٣تُهتبٖ.
ٓثنذ 591
يج تُه ٖ٣توت ظلً ػًٜث ً خؽُ٘ ـوٓ ٖٓ ٚثٍ ٓه ٚ٘٣ػِ٘ ٠لص ٚكِ ٚتالـصلثظ خ.ٚ
ٓثنذ 593
توت ًثٕ تُه ٖ٣ـثالً كُِِٔ ُ٤ه ٖ٣تٕ ٣ؽدً نتب٘ ٚػِ ٠هد ٍٞخؼ ٚٝن ٕٝتُدؼً ُٞٝ ٛثٕ هثخالً ُِصدؼ.ٛ٤
ٓثنذ 595
 – 1توت نكغ تُٔه ٖ٣تـه نٝ ٖ٤٘٣تؼد ٖ٤ك ٢وٓصًٝ ٚثٕ تـهٔٛث ٓطِوث ً ٝت٥لً ٕٓٔٞالً خٌلثُر ت ٝخً ٖٛتً ٝثٕ
تـهٔٛث هًٜث ٝت٥لً ٓ ٖٜٔد٤غ تً ٝثٕ تـهٔٛث ٕٓصًًث ً ٝت٥لً لث٘ث ً تً ٝثٕ تُه٘٣ثٕ ٓصدث ٖ٤٘٣خٞؼٖٓ ٚ
تُٞؼٝ ٙٞتلصِق تُطًكثٕ ك ٢ؼٜر تُه٣ ٖ٣ؼصدً ه ٍٞتُٔه ٖ٣ك ٢شؼ ٖ٤٤ؼٜر تُهكغ.
 – 3توت ًثٕ تُٔهٍِٓٓ ٖ٣ث ً خؤٕ ٣ؼٓ ٚٞغ تُهًٝٙٓ ٖ٣كثز ٝكٞتبه ًٝثٕ ٓث تنت ٙال ٣لٓ ٢غ ٛى ٙتُِٔفوثز
لٓ ْٙث تن ٖٓ ٟـّثج تًُٔٝٙكثز ظْ ٖٓ تُلٞتبه ٖٓ تَ٘ تُهٛ ًَ ٖ٣ىت ٓث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿ.ًٙ٤
ج – ٌٓثٕ تُٞكثء
ٓثنذ 590
 – 1توت تؼَ تُه ٖ٣ت ٝهّ ٟتُ ٠تهّثٓ ٞؼِٓٞر كال ٣ؽُِ ٌٞهتبٖ ٓطثُدر تُٔه ٖ٣خثُه ٖ٣ت ٝخثُوّ ٟهدَ ـٍِٞ
تؼِ.ٚ
 – 3كإوت ُْ  ٌٖ٣تُهٓ ٖ٣ئؼالً ،ت ٝـَ تؼِٝ ،ٚؼح نكؼ ٚكٞيتًٓٝ ،غ وُي ٣ؽُِٔ ٌٞفٌٔر ػ٘ه تًُٝٝيذ توت
ُْ ٘ٔ٣ؼٜث ٗٗ ك ٢تُوثٗ ٕٞتٕ ش٘ظً تُٔه ٖ٣تُ ٠تؼَ ٓ٘ثِح توت تِصهػس ـثُص ٚوُي ِ٣ ُْٝفن تُهتبٖ ٖٓ ٛىت
ًٜي ؼّ.ْ٤
ٓثنذ 599
 – 1توت ًثٕ تُهٓ ٖ٣ئؼالً كِِٔه ٖ٣تٕ ٣هكؼ ٚهدَ ـِ ٍٞتالؼَ توت ًثٕ تالؼَ ٓصٔفٝث ً ُِٔٙفص٣ٝ ٚؽدً
تُهتبٖ ػِ ٠تُود.ٍٞ
 – 3كإوت ه ٠ٝتُٔه ٖ٣تُه ٖ٣هدَ ـِ ٍٞتالؼَ ظْ تِصفن تُٔود ٚٞػثن تُهٓ ٖ٣ئؼالً ًٔث ًثٕ.

غ – ٌٓثٕ تُٞكثء
ٓثنذ 596
 – 1توت ًثٕ تُٕ٢ء تُِٔصٍّ خصِّٔٓ ٚٔ٤ث ُ ٚـَٔ ٓٝئٗٝر ًثٌُٔ٤الز ٝتٌُٔٗٝٞثز ٝتُؼًٗٝ ٚٝفٛٞث ًٝثٕ
تُؼوه ٓطِوث ً ُْ ٣ؼ ٖ٤كٌٓ ٚ٤ثٕ تُصِّ ِّْ٣ ْ٤تُٕ٢ء ك ٢تٌُٔثٕ تُىً ١ثٕ ٓٞؼٞنتً كٝ ٚ٤هس تُؼوه.
ٝ – 3ك ٢تالُصٍتٓثز تاللً ٌٕٞ٣ ٟتُٞكثء ك ٖٞٞٓ ٢تُٔهٝ ٖ٣هس ٝؼٞج تُٞكثء ت ٝك ٢تٌُٔثٕ تُىٞ٣ ١ؼه
كٓ ٚ٤فَ تػٔثُ ٚتوت ًثٕ تالُصٍتّ ٓصؼِوث ً خٜى ٙتالػٔثٍ ٓث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 597
توت تيَِ تُٔهٓ ٖ٣غ يِ ُٚٞتُ ٠تُهتبٖ كِٜي ك٣ ٢ه تًُِ ٍٞهدَ ِٛ ُٚٞ٘ٝي ٖٓ ٓثٍ تُٔهٝ ،ٖ٣تٕ تًٓ
تُهتبٖ خؤٕ ٣هكغ تُ ٠يِ ٍٞتُهتبٖ ك٘هكؼ ٚتُِٛٝ ٚ٤ي ك٣ ٢ه ،ٙكٜالًٓ ٖٓ ٚثٍ تُهتبٖ ٣ٝدًأ تُٔه ٖٓ ٖ٣تُه.ٖ٣
ٛـ ٗ -لوثز تُٞكثء
ٓثنذ 598
ٗلوثز تُٞكثء ػِ ٠تُٔه ،ٖ٣تال توت ٝؼه تشلثم ت ٝػًف ت٣ ٗٗ ٝو ٢ٝخـ ً٤وُي.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تٗوٝثء تالُصٍتّ خٔث ٣ؼثنٍ تُٞكثء
تُلًع تال – ٍٝتُٞكثء خٔوثخَ
ٓثنذ 599
توت هدَ تُهتبٖ ك ٢تِص٤لثء ـو٤ٔ ٚةث ً آلً ؿ ً٤تُٕ٢ء تُّٔصفن هثّ ٛىت ٓوثّ تُٞكثء.
ٓثنذ 044
 ١ًّ٣ػِ ٠تُٞكثء خٔوثخَ ٖٓ ـ٤ط تٗ٘٣ ٚوَ ٌِٓ٤ر تُٕ٢ء تُى ١تػط ٠ك ٢تُه ٖ٣تـٌثّ تُد٤غ ٝخثاللٗ ٓث
٣صؼِن ٜٓ٘ث خؤ٤ِٛر تُٔصؼثههٜٔٝ ٖ٣ثٕ تالِصفوثم ٜٔٝثٕ تُؼٞ٤ج تُمل٤ر ١ًّ٣ٝ ،ػِ ٖٓ ٚ٤ـ٤ط تٗٚ
٣و ٢ٝتُه ٖ٣تـٌثّ تُٞكثء ٝخثاللٗ ٓث شؼِن ٜٓ٘ث خصؼ ٖ٤٤ؼٜر تُهكغ ٝتٗوٝثء تُصؤٓ٘٤ثز.
تُلًع تُعثٗ – ٢تُصؽه٣ه ٝتالٗثخر
 – 1تُصؽه٣ه
ٓثنذ 041
٣ؽ ٌٞشؽه٣ه تالُصٍتّ خثشلثم تُطًك ٖ٤ػِ ٠تٕ ّ٣صدهال خثالُصٍتّ تالِ٘ ٢تُصٍتٓث ً ؼه٣هتً ٣مصِق ػ٘ ٚكٓ ٢فِٚ
ت ٝكٙٓ ٢هي.ٙ
ٓثنذ 043
٣ؽ ٌٞشؽه٣ه تالُصٍتّ تٝ٣ث ً خصـ ً٤٤تُهتبٖ توت تشلن تُهتبٖ ٝتُٔهٝ ٖ٣تؼ٘د ٢ػِ ٠تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تالؼ٘دٞٛ ٢
تُهتبٖ تُؽه٣ه ت ٝخصـ ً٤٤تُهتبٖ توت تشلن تُهتبٖ ٓغ تؼ٘د ٢ػِ ٠تٕ ٛ ٌٕٞ٣ىت تالؼ٘دٓ ٢ه٘٣ث ً ٌٓثٕ تُٔهٖ٣
تالِ٘ٝ ٢ػِ ٠تٕ شدًأ وٓر تُٔه ٖ٣تالِ٘ ٢ن ٕٝـثؼر ًُٜثب ٚت ٝتوت هدَ ٔمٗ تؼ٘د ٢تٕ  ٌٕٞ٣تُٔهٖ٣
تُؽه٣ه ٝـ َٙتُٔه ٖ٣تالِ٘ ٢ػِ ٠تٕ تؼثٌذ تُهتبٖ وُي.
ٓثنذ 045
توت ؼهن تالُصٍتّ ِو ٟتالُصٍتّ تالِ٘ٝ ٢ـَ ٓفِ ٚتُصٍتّ ؼه٣ه.
ٓثنذ 040
توت ًثٕ تُه ٖ٣تالٌِ٘ٓ ٢لٞالً خصؤٓ٘٤ثز ٔم٤ٙر ت ٝػ٤٘٤ر ٘ٝثي شؽه٣هِ ٙوطس تُصؤٓ٘٤ثز تال توت ؼهنز
 ٢ٛتٝ٣ثً.

 – 5تالٗثخر ك ٢تُٞكثء
ٓثنذ 049
 – 1شصْ تالٗثخر توت ـ َٙتُٔه ٖ٣ػِ ٠يٜثء تُهتبٖ خٕمٗ تؼ٘د ٢خٞكثء تُهٌٓ ٖ٣ثٕ تُٔه.ٖ٣
ٝ – 3ال شوص ٢ٝتالٗثخر تٕ ٘ٛ ٌٕٞ٣ثى ٓه٤ٗٞ٣ر ٓث خ ٖ٤تُٔهٝ ٖ٣تالؼ٘د.٢
ٓثنذ 046
 – 1توت تشلن تُٔصؼثهه ٕٝك ٢تالٗثخر ػِ ٠تٕ ّ٣صدهُٞت تُصٍتٓث ً ؼه٣هتً خثالُصٍتّ تالً ٍٝثٗس تالٗثخر شؽه٣هتً
ُالُصٍتّ خصـ ً٤٤تُٔه.ٖ٣
ٝ – 3تالَ٘ تٕ تالٗثخر ال ٣لصً ٚكٜ٤ث تُصؽه٣ه كإوت ُْ ٘ٛ ٌٖ٣ثى تشلثم ػِ ،ٚ٤هثّ تالُصٍتّ تُؽه٣ه تُ ٠ؼثٗح
تالُصٍتّ تال.ٍٝ
ٓثنذ 047
 ٌٕٞ٣تالُصٍتّ تُٔ٘ثج ٘ف٤فث ً ـصً ُٞ ٠ثٕ ِٓصٍٓث ً هدَ تُٔ٘٤ح ًٝثٕ تُصٍتٓٛ ٚىت خثٞالً ت ٝلثٜؼث ً ُهكغ ٖٓ
تُهكٞعٝ ،ال ٣دوُِ٘ٔ ٠ثج تال ـن تًُؼٞع ػِ ٠تُٔ٘٤حٛ ًَ ،ىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
تُلًع تُعثُط – تُٔوث٘ر
 – 1تًُٕٞٝ
ٓثنذ 048
تُٔوث٘ر ٢ٛ ،تِوث ٞنٓ ٖ٣طِٞج ُٕمٗ ٖٓ ؿً ٚٔ٣كٓ ٢وثخِر نٓ ٖ٣طِٞج ٖٓ وُي تُٕمٗ ُـً.ٚٔ٣
ٓثنذ 049
 – 1تُٔوث٘ر تٓث ؼدً٣ر شف َٙخوٞذ تُوثٗ ٕٞت ٝتلص٤ثي٣ر شف َٙخصًت ٢ٜتُٔصهت.ٖ٤٘٣
ٕ٣ٝ – 3صًُ ٞف ٍٞٙتُٔوث٘ر تُؽدً٣ر تشفثن تُه ٖ٤٘٣ؼّ٘ث ً ٘ٝٝلث ً ٝـِٞالً ٝهٞذ ٜٝؼلثًٝ ،ال ٕ٣صً ٞوُي
ك ٢تُٔوث٘ر تاللص٤ثي٣ر كثٕ ًثٕ تُه٘٣ثٕ ٖٓ ؼّ٘ٓ ٖ٤مصِل ٖ٤تٓ ٝصلثٝش ٖ٤ك ٢تُ٘ٞق تٓ ٝئؼِ ،ٖ٤تٝ
تـهٔٛث ـثالً ٝت٥لً ٓئؼالً ت ٝتـهٔٛث ه٣ٞث ً ٝت٥لً ٜؼ٤لث ً كال ِ٣صو٤ثٕ هٙث٘ث ً تال خصًت ٢ٜتُٔصهتٖ٤٘٣
ِٞتء تشفه ِددٜٔث ت ٝتلصِق.
ٓثنذ 014
توت ًثٕ ُِٞن٣غ ن ٖ٣ػِ٘ ٠ثـح تُٞن٣ؼر ٝتُهٝ ٖ٣تُٞن٣ؼر ٖٓ ؼُ٘ ٝتـه تً ٝثٕ ُِـث٘ح ن ٖ٣ػِ٠
٘ثـح تُؼ ٖ٤تُٔـٞٙخر ٖٓ ؼّٜ٘٤ث كال ش ً٤ٙتُٞن٣ؼر ت ٝتُؼ ٖ٤تُٔـٞٙخر هٙث٘ث ً خثُه ٖ٣تال توت شوثٖ
تُطًكثٕ خثُصًت.٢ٜ
ٓثنذ 011
توت شِق تُهتبٖ ػ٘٤ث ً ٖٓ ٓثٍ تُٔهًٝ ٖ٣ثٗس ٖٓ ؼُ٘ تُهِ ٖ٣وطس هٙث٘ث ً ٝتٕ ًثٗس لالك ٚكال شوغ
تُٔوث٘ر خال شًتٜٔ٤ٜث.
ٓثنذ 013
توت ًثٕ ٌُِل َ٤تُٔفً ٖٓ ّٝـن تُصؽً٣ه ن ٖ٣ػِ ٠تُهتبٖ تٌُٔل ٖٓ ُٚ ٍٞؼُ٘ تُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخ ٚكثُه٘٣ثٕ
ِ٣صو٤ثٕ هٙث٘ث ً ٖٓ ؿ ً٤يٜثٔٛث ٝتٕ ًثٕ ٖٓ ؿ ً٤ؼُ٘ تُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخ ٚكال ِ٣صو٤ثٕ هٙث٘ث ً تال
خصًت ٢ٜتُهتبٖ تٌُٔلٓ ُٚ ٍٞغ تٌُل َ٤ال ٓغ تُٔه.ٖ٣
 – 3آظثي تُٔوث٘ر
ٓثنذ 015
شوغ تُٔوث٘ر خوهي تالهَ ٖٓ تُهٝ ،ٖ٤٘٣ال شوغ تال توت شّٔي خٜث ٖٓ ُِٙٓ ٚفر كٜ٤ث.

ٓثنذ 010
توت ًثٕ تُه ٖ٣ال شّٔغ ك ٚ٤تُهػًُٝٔ ٟٞي تٍُٖٓ ٝهس تُصّٔي خثُٔوث٘ر كال ٘ٔ٣غ وُي ٖٓ ٝٝهغ تُٔوث٘ر
ٓث نتٓس تُٔهذ تُالٌٓر ُؼهّ ِٔثع تُهػ ُْ ٟٞشٌٖ هه شٔس ك ٢تُٞهس تُى ١ت٘دفس ك ٚ٤تُٔوث٘ر ٌٓٔ٘ر.
ٓثنذ 019
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتٕ شوغ تُٔوث٘ر تً٘تي خفوٞم تًصّدٜث تُـ.ً٤
 – 3كإوت تٝهغ تُـ ً٤ـؽٍتً شفس ٣ه تُٔه ٖ٣ظْ ت٘دؿ تُٔه ٖ٣نتب٘ث ً ُهتب٘ ٚكال ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣صّٔي خثُٔوث٘ر
تًٜتي خثُفثؼٍ.
ٓثنذ 016
توت ٝك ٠تُٔه ٖ٣ن٘٣ث ً ًٝثٕ ُ ٚتٕ ٣طِح تُٔوث٘ر ك ٚ٤خفن ُ ٚكال ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣صّٔي تًٜتيتً خثُـً٤
خثُصؤٓ٘٤ثز تُص ٢شٌلَ ـو ،ٚتال توت ًثٕ ٣ؽٝ َٜؼٞن ٛىت تُفن ًٝثٕ ُ ٚك ٢وُي ػىي ٓود.ٍٞ
ٓثنذ 017
 – 1توت ـ ٍٞتُهتبٖ ـوُِ ٚـٝ ً٤هدَ تُٔه ٖ٣تُفٞتُر ن ٕٝشفلع ،كال ٣ؽُٜ ٌٞىت تُٔه ٖ٣تٕ ٣صّٔي ػِ٠
تُٔفثٍ ُ ٚخثُٔوث٘ر تُصً ٢ثٕ ُ ٚتٕ ٣صّٔي خٜث هدَ هد ُٚٞتُفٞتُر ٝال  ُٚ ٌٕٞ٣تال تًُؼٞع خفو ٚػِ٠
تُٔف.َ٤
 – 3تٓث توت ًثٕ تُٔه٣ ُْ ٖ٣ودَ تُفٞتُر  ٌُٖٝتػِٖ خٜث كال شٔ٘ؼٛ ٚى ٙتُفٞتُر ٖٓ تٕ ٣صّٔي خثُٔوث٘ر تال
توت ًثٕ تُفن تُى٣ً٣ ١ه تُٔوث٘ر خ٣ ٚعدس ك ٢وٓر تُٔف َ٤خؼه تػالٕ تُفٞتُر.
تُلًع تًُتخغ – تشفثن تُىٓر
ٓثنذ 018
ك ٢تُه ٖ٣تُٞتـه توت تؼصٔثع كٔ ٢مٗ ٝتـه ٘لصث تُهتبٖ ٝتُٔه ٖ٣تٗو ٠ٝتُه ٖ٣الشفثن تُىٓر خثُوهي تُى١
تشفهز ك.ٚ٤
ٓثنذ 019
توت ٌتٍ تُّدح تُى ١تن ٟتُ ٠تشفثن تُىٓر ًٝثٕ ٍُٝتُ ٚتظً يؼؼ ٢ػثن تالُصٍتّ تُ ٠تُٞؼٞن ِٓٝ ٞٛفوثشٚ
خثُّ٘در ُى ١ٝتُٕؤٕ ؼٔ٤ؼثً٣ٝ ،ؼصدً تشفثن تُىٓر ًؤٕ ُْ .ٌٖ٣
تُل َٙتُعثُط – تٗوٝثء تالُصٍتّ ن ٕٝتٕ ٞ٣ك ٠خٚ
تُلًع تال – ٍٝتالخًتء
ٓثنذ 034
توت تخًأ تُهتبٖ تُٔهِ ٖ٣و ٟتُه.ٖ٣
ٓثنذ 031
ٕ٣صًُٙ ٞفر تالخًتء تٕ  ٌٕٞ٣تُٔدًئ تٛالً ُِصدًع.
ٓثنذ 033
 – 1ال ٣صٞهق تالخًتء ػِ ٠هد ٍٞتُٔه ٌُٖ ٖ٣توت ين ٙهدَ تُود ٍٞتيشهٝ ،تٕ ٓثز هدَ تُود ٍٞكال ٣ئلى تُهٖ٣
ٖٓ شًًص.ٚ
ٙ٣ٝ – 3ؿ تخًتء تُٔ٤س ٖٓ ن.ٚ٘٣
ٓثنذ 035
ٙ٣ؿ شؼِ٤ن تالخًتء كثٕ ػِن تُهتبٖ تخًتء ٓه ٖٓ ٚ٘٣خؼ ٛتُه ٕٞ٣خًٕ ٞتنتء تُدؼ ٛت٥لً ٝتنت ٙتُٔهٖ٣
خً١ء ٝتٕ ُْ ٣ئن ٙكال ٣دًأ ٣ٝدو ٠ػِ ٚ٤تُه.ًِٚ ٖ٣

ٓثنذ 030
 – 1توت تش َٙخثُِٙؿ تخًتء لثٖ خثُٔٙثُؿ ػ٘ ٚكال شّٔغ تُهػ ٟٞك ٢ل ٖٞٙوُي ٝشّٔغ ك ٢ؿ،ًٙ٤
ٝتوت تش َٙخثُِٙؿ تخًتء ػثّ ػٖ تُفوٞم ٝتُهػثً ٟٝثكر كال شّٔغ ػِ ٠تُٔدًأ نػ ٟٞك ٢أ ١ـن ًثٕ
هدَ تُِٙؿ ٝشّٔغ ػِ ٠تُفن تُفثنض خؼه.ٙ
ٝ – 3ـٌْ تُدًتءذ تُٔ٘لًنذ ػٖ تُِٙؿ ًفٌْ تُدًتءذ تُٔصِٙر خ ٚك ٢تُمٝ ٖٞٙتُؼٔ.ّٞ
تُلًع تُعثٗ – ٢تِصفثُر تُص٘ل٤ى
ٓثنذ 039
٘٣و ٢ٝتالُصٍتّ توت تظدس تُٔه ٖ٣تٕ تُٞكثء خ ٚت٘دؿ ّٓصف٤الً ُّدح تؼ٘د ٢ال ٣ه ُ ٚك.ٚ٤
ٓثنذ 036
توت تٗصوَ تُٕ٢ء تُ٣ ٠ه ؿ٘ ً٤ثـد ٚخؼوه ت ٝخـ ً٤ػوه ِٛٝي ن ٕٝشؼه ت ٝشو ً٤ٙكثٕ ًثٗس تُ٤ه ٣ه ٜٔثٕ
ِٛي تُٕ٢ء ػِ٘ ٠ثـح تُ٤هٝ ،تٕ ًثٗس ٣ه تٓثٗر ِٛي تُٕ٢ء ػِ٘ ٠ثـد.ٚ
ٓثنذ 037
 – 1شٌ ٕٞتُ٤ه ٣ه ٜٔثٕ توت ـثٌ ٘ثـح تُ٤ه تُٕ٢ء خوٙه شٌِٔٝ ،ٚشٌ٣ ٕٞه تٓثٗر توت ـثٌ تُٕ٢ء ال خوٙه
شٌِٔ ٚخَ خثػصدثيٗ ٙثبدث ً ػٖ تُٔثُي.
ٝ – 3ش٘وِح ٣ه تالٓثٗر تُ٣ ٠ه ٜٔثٕ توت ًثٕ ٘ثـح تُ٤ه  ُٞٝخـ ً٤هٙه تُصِٔي هه ـدُ تُٕ٢ء ػٖ
٘ثـد ٚن ٕٝـن ت ٝتلى ٙخـ ً٤توٗ.ٚ
ٓثنذ 038
توت تٗصوِس ٌِٓ٤ر تُٕ٢ء خؼوه ًثٗس ٣ه تُٔثُي تُوه ْ٣هدَ تُصِّ٣ ْ٤ه ٜٔثٕٝ ،ش٘وِح ٣ه تٓثٗر توت تٓص٘غ ٝتؼح
تُصِّ ْ٤خو٤ثّ ِدح ُِفدُ.
تُلًع تُعثُط – ًٓٝي تٍُٓثٕ تُٔثٗغ ٖٓ ِٔثع تُهػٟٞ
(تُصوثنّ تُّٔو)ٟ
 – 1تًُٕٞ
تُٔهن
ٓثنذ 039
تُهػ ٟٞخثالُصٍتّ ت٣ث ً ًثٕ ِدد ٚال شّٔغ ػِ ٠تًٌُٔ٘ خؼه شًًٜث ٖٓ ؿ ً٤ػىي ًٔػ ٢لُٔ ػًٕذ ِ٘ر ٓغ
ًٓتػثذ ٓث ٝينز ك ٚ٤تـٌثّ لث٘ر.
ٓثنذ 054
 ًَ – 1ـن نٝيٓ ١صؽهن ًثالؼًذ ٝتُلٞتبه ٝتًُٝتشح ٝتالً٣تنتز تًُٔشدر ال شّٔغ تُهػ ٟٞخ ٚػِ٠
تُٔه ٖ٣خؼه شًًٜث ٖٓ ؿ ً٤ػىي ًٔػ ٢لُٔ ِ٘ٞتز.
 – 3تٓث تًُ٣غ تُّٔصفن ك ٢وٓر تُفثبٍ ِ٢ء تُ٘٤ر ٝتًُ٣غ تُٞتؼح ػِٓ ٠ص ٢ُٞتُٞهق تنتإُِّٔ ٙصفو ٖ٤كال
شّٔغ تُهػ ٟٞخٜٔث ػِ ٠تًٌُٔ٘ خؼه شًًٜث ٖٓ ؿ ً٤ػىي ًٔػ ٢لُٔ ػًٕذ ِ٘ر.
ٓثنذ 051
 – 1ال شّٔغ تُهػ ٟٞػِ ٠تًٌُٔ٘ خؼه شًًٜث ٖٓ ؿ ً٤ػىي ًٔػِ٘ ٢ر ٝتـهذ ك ٢تُفوٞم ت٥ش٤ر:
 – 1ـوٞم تالٞدثء ٝتُ٤ٙثنُر ٝتُٔفثٓٝ ٖ٤تالِثشىذ ٝتُٔؼِٔٝ ٖ٤تُٜٔ٘هِٝ ٖ٤تُمدًتء ًٝٝالء تُصلِّ٤ر
ٝتُّٔثًِذ خٞؼ ٚػثّ ًَ ٖٓ ٍ٣تٜ٘ٓ ٍٝر ـًذ ػِ ٠تٕ شٌٛ ٕٞى ٙتُفوٞم ٝتؼدر ُ ْٜؼٍتء ػٔث تنٖٓ ٙٝ
ػَٔ ٓٝث شٌدهًٝٙٓ ٖٓ ٙٝكثز.
ج – ـوٞم تُصؽثي ٝتُ٘ٙثع ػٖ تٔ٤ثء ٝينٛٝث ٔ٧مثٖ ال ٣صؽً ٕٝكٛ ٢ى ٙتالٔ٤ثء ٝـوٞم ت٘فثج
تُل٘ثنم ٝتُٔطثػْ ػٖ تؼً تالهثٓر ٝظٖٔ تُطؼثّ ٓ ًَٝث ً٘كُ ٙٞفّثج ػٔالب.ْٜ

غ – ـوٞم تُؼِٔر ٝتُمهّ ٝتالؼًتء ٖٓ تؼٞي ٤ٓٞ٣ر ٝؿ٤ٓٞ٣ ً٤ر  ٖٓٝظٖٔ ٓث هثٓٞت خ ٖٓ ٚشٞي٣هتز.
ٝ – 3ال شّٔغ تُهػ ٟٞكٛ ٢ى ٙتُفوٞم ـص ُٞ ٠خو ٢تُهتبّ٘ٓ ٕٞصًٔ ٖ٣كٔ٤ث ٣و ٕٞٓٞخ ٖٓ ٚلهٓثز تٝ
تػٔثٍ ت ٝتٔـثٍ ت ٝشٞي٣هتز.
٣ٝ – 5ؽح ػِ٣ ٖٓ ٠صّٔي خؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞخًٔٝي ِ٘ر ٝتـهذ تٕ ٣فِق ٘٤ٔ٣ث ً شٞؼٜٜث تُٔفٌٔر ٖٓ
شِوثء ٗلّٜث ػِ ٠تٕ وٓص ٚؿٕٓ ً٤ـُٞر خثُهٝ ،ٖ٣شٞؼ ٚتُ ٖ٤ٔ٤تُٝ ٠يظر تُٔه ٖ٤٘٣ت ٝت٤ُٝثب ْٜتٕ ًثٗٞت
ٓفؽٞي ٖ٣خؤٗ ْٜال ٣ؼِٔ ٕٞخٞؼٞن تُه.ٖ٣
 ٌُٖ – 0توت ـًي ِ٘ه خفن ٖٓ ٛى ٙتُفوٞم كال ٣صوثنّ تُفن تال خثٗوٝثء لُٔ ػًٕذ ِ٘ر.
ٓثنذ 053
توت شًى تُِّق تُهػٓ ٟٞهذ ٝشًًٜث تُمِق ٓهذ تلًٝ ٟخِؾ ٓؽٔٞع تُٔهش ٖ٤تُفه تُٔوًي ُؼهّ ِٔثع
تُهػ ٟٞكال شّٔغ.
ٓثنذ 055
شفّح تُٔهذ تُص ٢شٔ٘غ ٖٓ ِٔثع تُهػ ٟٞخثُصوه ْ٣تُٔ٤النٝ ١شٌ ٕٞخثال٣ثّ ال خثُّثػثز.
ٓثنذ 050
٣ – 1ؼصدً تخصهتء تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٖٓ ٟٞتُ ّٞ٤تُىٙ٣ ١دؿ ك ٚ٤تالُصٍتّ ّٓصفن تالنتء.
 – 3كل ٢نػ ٟٞتُه ٖ٣تُٔئؼَ شدهأ تُٔهذ ٖٓ ٝهس ـِ ٍٞتالؼَ ٝك ٢نػ ٟٞتُه ٖ٣تُٔؼِن ػِٖٓ ًٞٔ ٠
ٝهس شفون تًُٕٝ ٞك ٢نػٜٔ ٟٞثٕ تالِصفوثم ٖٓ تُٞهس تُى٣ ١عدس ك ٚ٤تالِصفوثم.
ٝ – 5توت ًثٕ شفه٣ه ٓ٤ؼثن تُٞكثء ٓصٞهلث ً ػِ ٠تيتنذ تُهتبٖ ًًِٝٓ ٟي تٍُٖٓ ٖٓ تُٞهس تُى٣ ١صٌٖٔ كٚ٤
ٖٓ تػالٕ تيتنش.ٚ
ٝهق تُٔهذ ٝتٗوطثػٜث
ٓثنذ 059
 – 1شوق تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞخثُؼىي تًُٕػً ،٢ثٕ  ٌٕٞ٣تُٔهػ٘ ٢ـً٤تً تٓ ٝفؽٞيتً ُ٤ُٝ
ُ ٢ُٝ ٚت ٝؿثبدث ك ٢خالن تؼ٘د٤ر ٗثب٤ر ت ٝتٕ شٌ ٕٞتُهػ ٟٞخ ٖ٤تٍُٝؼ ٖ٤ت ٝخ ٖ٤تال٘ٝ ٍٞتُلًٝع ت ٝتٕ
٘ٛ ٌٕٞ٣ثى ٓثٗغ آلً ّ٣صفٓ َ٤ؼ ٚػِ ٠تُٔهػ ٢تٕ ٣طثُح خفو.ٚ
ٝ – 3تُٔهذ تُص ٢شٔٓ ٢ٝغ ه٤ثّ تُؼىي ال شؼصدً.
ٓثنذ 056
توت شًى خؼ ٛتُٞيظر تُهػ ٟٞخهٞٓ ٖ٣يظ ٖٓ ْٜؿ ً٤ػىي تُٔهذ تُٔوًيذ ًٝثٕ ُدثه ٢تُٞيظر ػىي ًٔػ٢
شّٔغ نػٛ ٟٞئالء خوهي ـٙص ٖٓ ْٜتُه.ٖ٣
ٓثنذ 057
 – 1ش٘وطغ تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞخثُٔطثُدر تُوٝثب٤ر  ُٞٝيكؼس تُهػ ٟٞتُٓ ٠فٌٔر ؿً٤
ٓمصٙر ػٖ ؿِٓ ٟـصلً كثٕ ٞثُح تُهتبٖ ؿً ٚٔ٣ك ٢تُٔفٌٔر  ُْٝشل َٙتُهػ ٟٞـصٝٓ ٠س تُٔهذ كثٜٗث
شّٔغ خؼهٛث.
ًٝ – 3ثُٔطثُدر تُوٝثب٤ر تُطِح تُى٣ ١صوهّ خ ٚتُهتبٖ ُود ٍٞـو ٚك ٢شلِ ُ٤ت ٝش٣ٌٞغ ٝخٞؼ ٚػثّ أ ١ػَٔ
٣و ّٞخ ٚتُهتبٖ ُِصّٔي خفو ٚتظ٘ثء تُّ ً٤ك ٢تـه ٟتُهػث.ٟٝ
ٓثنذ 058
 – 1ش٘وطغ تٝ٣ث ً تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞتوت تهً تُٔه ٖ٣خفن تُهتبٖ ً٘تـر ت ٝنالُر ٓث ُْ ٞ٣ؼه
ٗٗ خمالف وُي.
٣ٝ – 3ؼصدً تُٔه ٖ٣هه تهً نالُر خفن تُهتبٖ توت  ٞٛشًى شفس ٣هٓ ٙثالً ًٓٗٞٛث ً خثُه ٖ٣ي ٖٛـ٤ثٌذ.
ٓثنذ 059
 – 1توت تٗوطؼس تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞخهأز ٓهذ ؼه٣هذ ًثُٔهذ تال.٠ُٝ

 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ـٌْ خثُهٝ ٖ٣ـثٌ تُفٌْ نيؼر تُدصثز ت ٝتوت ًثٗس تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػِ٘ ٟٞر
ٝتـهذ ٝتٗوطؼس خإهًتي تُٔهً ٖ٣ثٗس تُٔهذ تُؽه٣هذ لُٔ ػًٕذ ِ٘ر.
 – 3ت٥ظثي
ٓثنذ 004
ال ّ٣و ٟتُفن خًٔٝي تٍُٓثٕ كإوت تهً تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤خثُفن تٓثّ تُٔفٌٔر تلى خإهًتيٓ ٙث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 001
توت ُْ شّٔغ تُهػ ٟٞخثُفن ًُٔٝي تٍُٓثٕ كال شّٔغ تُهػ ٟٞخثُلٞتبه ٝؿًٛ٤ث ٖٓ تُِٔفوثز ـصُْ ُٞ ٠
شٌَٔ تُٔهذ تُٔوًيذ ُؼهّ ِٔثع تُهػ ٟٞخٜى ٙتُِٔفوثز.
ٓثنذ 003
 – 1ال ٣ؽُِٔ ٌٞفٌٔر تٕ شٔص٘غ ٖٓ شِوثء ٗلّٜث ٖٓ ِٔثع تُهػًُٝٔ ٟٞي تٍُٓثٕ خَ ٣ؽح تٕ  ٌٕٞ٣وُي
خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تُٔه ٖ٣ت ٝخ٘ثء ػِِٞ ٠ح نتب٘ ٚ٤ت ٝأٔ ١مٗ آلً ُِٙٓ ٚفر كٛ ٢ىت تُهكغ ٣ ُْ ُٞٝصّٔي
خ ٚتُٔه.ٖ٣
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتُصّٔي خثُهكغ ك ٢ت٣ر ـثُر ًثٗس ػِٜ٤ث تُهػ ُٞٝ ٟٞتٓثّ تُٔفٌٔر تالِصة٘ثك٤ر تال توت شدٖٓ ٖ٤
ظًٝف تٕ تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤هه ش٘ثٌٍ ػٖ تُهكغ.
ٓثنذ 005
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتُص٘ثٌٍ ػٖ تُهكغ خؼهّ ِٔثع تُهػًُٝٔ ٟٞي تٍُٓثٕ هدَ ظدٞز تُفن كٛ ٢ىت تُهكغ ًٔث ال
٣ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠ػهّ ؼٞتٌ ِٔثع تُهػ ٟٞخؼه ٓهذ شمصِق ػٖ تُٔهذ تُص ٢ـهنٛث تُوثٗ.ٕٞ
ٝ – 3تٗٔث ٣ؽٔ ٌَُ ٌٞمٗ ِٔ٣ي تُصًٙف ك ٢ـوٞه ٚتٕ ٣ص٘ثٌٍ  ُٞٝنالُر ػٖ تُهكغ خؼه ظدٞز تُفن كٚ٤
ػِ ٠تٕ ٛىت تُص٘ثٌٍ ال ٘٣لى ك ٢ـن تُهتب٘ ٖ٤توت ٘هي تًٜتي خ.ْٜ
تُدثج تُّثنَ – تظدثز تالُصٍتّ
تُٔٞتن ٖٓ  949 – 000تُـ٤س خٔٞؼح هثٗ ٕٞتالظدثز يهْ ُّ٘ 147ر  / 1979تُدثج تُعثُط تُٔثنذ (107
– تٝالً) ٓ٘ٝ ٚتُٕٔ٘ٞي ك ٢تُٞهثبغ تُؼًته٤ر تُؼهن ٝ 3738تُٔئيق ك.1979/9/3 ٢
تٌُصثج تُعثٗ٢
تُؼوٞن تُّٔٔثذ
تُدثج تال – ٍٝتُؼو ٍٞتُص ٢شوغ ػِ ٠تٌُِٔ٤ر
(تُصٌِٔ٤ثز)
تُل َٙتال – ٍٝتُد٤غ
تُلًع تال – ٍٝتُد٤غ خٞؼ ٚػثّ
ٓثنذ 946
تُد٤غ ٓدثنُر ٓثٍ خٔثٍ.
ٓثنذ 947
تُد٤غ خثػصدثي تُٔد٤غ تٓث تٕ  ٌٕٞ٣خ٤غ تُؼ ٖ٤خثُ٘وه  ٞٛٝتُد٤غ تُٔطِن ت ٝخ٤غ تُ٘وه خثُ٘وه  ٞٛٝتًُٙف ت ٝخ٤غ
تُؼ ٖ٤خثُؼ ٢ٛٝ ٖ٤تُٔوثٝ٣ر.

 – 1تيًثٕ تُد٤غ
تال٣ؽثج ٝتُودٍٞ
ٓثنذ 948
خ٤غ تُؼوثي ال ٘٣ؼوه تال توت ِؽَ ك ٢تُهتبًذ تُٔمصٙر ٝتِصٞك ٠تٌَُٕ تُى ٗٗ ١ػِ ٚ٤تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 949
ٙ٣ؿ تٕ  ٌٕٞ٣تُد٤غ خًٕ ٞتُم٤ثي ٓهذ ٓؼِٓٞرٝ ،ال ٘ٔ٣غ ٛىت تًُٕ ٖٓ ٞتٗصوثٍ تٌُِٔ٤ر تُ ٠تُٕٔصًِٞ ،١تء
ًثٕ تُم٤ثي ُِدثبغ تُِٕٔ ٝصً ١تُٜٔ ٝث ٓؼث ً ت٧ ٝؼ٘د.٢
ٓثنذ 914
توت ًٔ ٞتُم٤ثي ُِدثبغ ٝتُٕٔصًٓ ١ؼث ً كؤٜٔ٣ث كّك ك ٢تظ٘ثء تُٔهذ تٗلّك تُد٤غٝ ،تٜٔ٣ث تؼثٌ ِو ٟل٤ثي
تُٔؽٝ ٍ٤خو ٢تُم٤ثي ُ٦لً تُ ٠تٗصٜثء تُٔهذ.
ٓثنذ 911
توت ٓٝس ٓهذ تُم٤ثي ٣ ُْٝلّك ٖٓ ُ ٚتُم٤ثي ٍُّ تُد٤غ.
ٓثنذ 913
ك ٢ؼٔ٤غ ـثالز تُم٤ثي توت شِق تُٔد٤غ ك٣ ٢ه تُٕٔصً ١هدَ تُلّك ِٛي ٖٓ ٓثُٝ ٚتٍُٓ ٚتُعٖٔ تُّٔٔ.٠
تُٔد٤غ
ٓثنذ 910
 ٍِّ٣ – 1تٕ  ٌٕٞ٣تُٔد٤غ ٓؼ٘٤ث ً شؼ٘٤٤ث ً ٗثك٤ث ً ُِؽٜثُر تُلثـٕر.
ٙ٣ٝ – 3ؿ خ٤غ تالٔ٤ثء ٝتُفوٞم تُّٔصودِر توت ًثٗس ٓفهنذ شفه٣هتً ٘ٔ٣غ تُؽٜثُر ٝتُـًي.
ٓثنذ 919
ٙ٣ؿ خ٤غ تٌُٔ٤الز ٝتٌُٔٗٝٞثز ٝتُٔؼهٝنتز ٝتُٔىيٝػثز ً٤الً ٌٗٝٝث ً ٝػهنتً ٝويػث ً ًٔث ٙ٣ؿ خ٤ؼٜث
ؼٍتكثً٣ٝ ،ؼصدً تُد٤غ ؼٍتكث ً ـصٝ ُٞٝ ٠ؼح ُصفه٣ه تُعٖٔ شؼٓ ٖ٤٤وهتي تُد٤غ.
ٓثنذ 916
ًَ ٓث ؼثٌ خ٤ؼ٘ٓ ٚلًنتً ؼثٌ تِصع٘ثإ ٖٓ ٙتُٔد٤غ.
ٓثنذ 917
 ٖٓ – 1تٔصً٤ٔ ٟةث ً ُْ ً ًٙ٣ثٕ ُ ٚتُم٤ثي ـً٣ ٖ٤ت ،ٙكثٕ ٔثء هدِٝ ٚتٕ ٔثء كّك تُد٤غٝ ،ال ل٤ثي ُِدثبغ
كٔ٤ث خثػ.ًٙ٣ ُْٝ ٚ
ٝ – 3تًُٔتن خثًُإ٣ر تُٞهٞف ػِ ٠لٙثبٗ تُٕ٢ء ٍٓٝت٣ث ٙخثُ٘ظً ت ٝتُُِٔ ت ٝتُْٕ ت ٝتُّٔغ ت ٝتُٔىتم.
ٓثنذ 918
 – 1تالٔ٤ثء تُص ٢شدثع ػِٓ ٠وصٞٔٗ ٠ٝوؼٜث شٌل ٢يإ٣ر تُ٘ٔٞوغ ٜٓ٘ث ،كثٕ ظدس تٕ تُٔد٤غ ن ٕٝتُ٘ٔٞوغ
تُى ١تٔصًٓ ٟوصٝثً ٙثٕ تُٕٔصًٓ ١مً٤تً خ ٖ٤هد ُٚٞخثُعٖٔ تُّٔٔ ٠ت ٝين ٙخلّك تُد٤غ.
 – 3كثوت شؼ٤ح تُ٘ٔٞوغ تِٛ ٝي ك٣ ٢ه تـه تُٔصؼثهه ُٞٝ ،ٖ٣ن ٕٝلطؤ ًٓ٘ ،ٚثٕ ػِٛ ٠ىت تُصؼثهه خفّح ٓث
 ٌٕٞ٣خثبؼث ً تٕٓ ٝصً٣ث ً تٕ ٣عدس تٕ تالٔ٤ثء ٓطثخور ُِ٘ٔٞوغ ت ٝؿٓ ً٤طثخور ُ.ٚ
ٓثنذ 919
 – 1توت خ٤ؼس ؼِٔر تٔ٤ثء ٓصلثٝشر ٘لور ٝتـهذ كال خه ٍُِ ّٝتُد٤غ ٖٓ يإ٣ر ًَ ٝتـه ٜٓ٘ث ػِ ٠ـهذ.
ٝ – 3توت ًثٕ تُٕٔصً ١يأ ٟخؼٜٝث كٔص ٠يأ ٟتُدثه ٢ؼثٌ ُ ٚتلى ؼٔ٤غ تالٔ٤ثء ت ٝينٛث ؼٔ٤ؼث ً ُٚ ُ٤ُٝ
تٕ ٣ؤلى ٓث يآ٣ٝ ٙصًى تُدثه.٢

ٓثنذ 934
 – 1توت ٘ٝق ٔ٢ء ُالػٔٝ ٠ػًف ٘ٝل ٚظْ تٔصًت ٙال ٓ ٌٕٞ٣مً٤تً.
ّ٣ٝ – 3و ٟػِ ًَ ٠ـثٍ ل٤ثي تالػٔ ٠خُِٔ تالٔ٤ثء تُص ٢شؼًف خثُُِٔ  ْٔٝتُٕٔٔٓٞثز ٝوٝم
تُٔىٝهثز.
ٓثنذ 931
تُ َ٤ًٞخًٕتء ٔ٢ء ٝتُ َ٤ًٞخودٝر يإ٣صٜٔث ًًإ٣ر تال٘ ،َ٤تٓث تًُِ ٍٞكال شّو ٟيإ٣ص ٚل٤ثي تُٕٔصً.١
ٓثنذ 933
ٖٓ يأ٤ٔ ٟةث ً خوٙه تًُٕتء ظْ تٔصًت ٙخؼه ٓهذ ٣ ٞٛٝؼِْ تٗ ٚتُٕ٢ء تُىً ١ثٕ يآ ،ٙكال ل٤ثي ُ ٚتال توت ٝؼه
تُٕ٢ء هه شـ ً٤ػٖ تُفثٍ تُى ١يآ ٙك.ٚ٤
ٓثنذ 935
ّ٣ – 1و ٟل٤ثي تًُإ٣ر خٔٞز تُٕٔصًٝ ١خصًٙك ٚك ٢تُٔد٤غ هدَ تٕ ً٣تٝ ٙخإهًتي ٙك ٢ػوه تُد٤غ تٗ ٚهه
يأ ٟتُٕ٢ء ٝهدِ ٚخفثُصٝ ٚخ٘ٞق تُٕ٢ء ك ٢ػوه تُد٤غ ٘ٝلث ٣وٓ ّٞوثّ تًُإ٣ر ٝظٜٞي ٙػِ ٠تُٙلر تُص٢
٘ٝلس ٝخصؼ٤ح تُٔد٤غ تٛ ٝالً ٚخؼه تُودٝ ٛخٙهٝي ٓث ٣دطَ تُم٤ثي هٞالً ت ٝكؼالً ٖٓ تُٕٔصً ١هدَ
تًُإ٣ر ت ٝخؼهٛث ٝ ٢ٝٔ٣ٝهس ًثف  ٌٖٔ٣تُٕٔصً ٖٓ ١يإ٣ر تُٕ٢ء ن ٕٝتٕ ً٣ت.ٙ
ُِٝ – 3دثبغ تٕ ٣فهن ُِٕٔصً ١تؼالً ٓ٘ثِدث ً ّ٣و ٟخثٗوٝثب ٚتُم٤ثي توت ُْ ً٣ن تُٔد٤غ ك ٢لالٍ ٛى ٙتُٔهذ.
ٓثنذ 930
 – 1ك ٢تُد٤غ خًٕ ٞتُصؽًخر ٣ؽُِٕٔ ٌٞصً ١تٕ ٣ودَ تُٔد٤غ تً٣ ٝكٝ ٚٝػِ ٠تُدثبغ تٕ  ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣تُصؽًخر
كإوت يك ٛتُٕٔصً ١تُٔد٤غ ٝؼح تٕ ٣ؼِٖ تًُك ٛك ٢تُٔهذ تُٔصلن ػِٜ٤ث كإوت ُْ ٘ٛ ٌٖ٣ثى تشلثم ػِ ٠تُٔهذ
كلٓ ٢هذ ٓؼوُٞر ٣ؼٜ٘٤ث تُدثبغ كإوت تٗوٝس ٛى ٙتُٔهذ ٌِٝس تُٕٔصًٓ ١غ شٌٔ٘ ٖٓ ٚشؽًخر تُٔد٤غ تػصدً
ٌِٞش ٚهدٞالً ُِد٤غ.
٣ٝ – 3ؼصدً تُد٤غ خًٕ ٞتُصؽًخر ٓؼِوث ً ػِٝ ًٞٔ ٠تهق  ٞٛهد ٍٞتُٔد٤غ ،تال توت شد ٖٓ ٖ٤تالشلثم
ٝتُظًٝف تٕ تُد٤غ ٓؼِن ػِ ًٞٔ ٠كثِك.
ٓثنذ 939
توت خ٤غ تُٕ٢ء خًٕ ٞتُٔىتم ًثٕ ُِٕٔصً ١تٕ ٣ودَ تُد٤غ تٕ ٔثء  ٌُٖٝػِ ٚ٤تٕ ٣ؼِٖ ٛىت تُود ٍٞك ٢تُٔهذ
تُص٣ ٢ؼٜ٘٤ث تالشلثم ت ٝتُؼًفٝ ،ال ٘٣ؼوه تُد٤غ تال ٖٓ تُٞهس تُى ١شْ كٛ ٚ٤ىت تالػالٕ.
تُعٖٔ
ٓثنذ 936
 – 1تُعٖٔ ٓث  ٌٕٞ٣خهالً ُِٔد٤غ ٣ٝصؼِن خثُىٓر.
 ٍِّ٣ٝ – 3تٕ  ٌٕٞ٣تُعٖٔ ٓؼِٓٞث ً خؤٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼ٘٤ث ً شؼ٘٤٤ث ً ٗثك٤ث ً ُِؽٜثُر تُلثـٕر.
ٓثنذ 937
 – 1ك ٢تُد٤غ تُٔطِن ٣ؽح تٕ  ٌٕٞ٣تُعٖٔ ٓوهيتً خثُ٘وه٣ٝ ،ؽ ٌٞتٕ ٣وص ًٙتُصوه ً٣ػِ ٠خ٤ثٕ تالُِ تُص٢
٣فهن تُعٖٔ خٔٞؼدٜث كٔ٤ث خؼه.
ٝ – 3توت تشلن ػِ ٠تٕ تُعٖٔ ِ ٞٛؼً تُّٞم ٝؼح ػ٘ه تُٕي تٕ  ٌٕٞ٣تُعٖٔ ِؼً تُّٞم ك ٢تٌُٔثٕ
ٝتٍُٓثٕ تُِى٣ ٖ٣ؽح كٜٔ٤ث شِّ ْ٤تُٔد٤غ ُِٕٔصً ،١كإوت ُْ  ٌٖ٣كٌٓ ٢ثٕ تُصِِّٞ ْ٤م ٝؼح تًُؼٞع تُ٠
ِؼً تُّٞم ك ٢تٌُٔثٕ تُى٣ ١و ٢ٝتُؼًف خؤٕ شٌ ٕٞتِؼثي ٢ٛ ٙتُّثي٣ر.
ٓثنذ 938
توت ُْ ٣فهن تُٔصؼثههتٕ ظٔ٘ث ً ُِٔد٤غ ،كال ٣صًشح ػِ ٠وُي خطالٕ تُد٤غ ٓص ٠شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف تٕ تُٔصؼثههٖ٣
ٗ٣ٞث تػصٔثن تُّؼً تُٔصهت ٍٝك ٢تُصؽثيذ ت ٝتُّؼً تُى ١ؼً ٟػِ ٚ٤تُصؼثَٓ خٜٔ٘٤ث.

ٓثنذ 939
٣ٌ – 1ثنذ تُٕٔصً ١ك ٢تُعٖٔ ٝشٍ٘ َ٣تُدثبغ ٖٓ تُعٖٔ ت٣ٌ ٝثنش ٚك ٢تُٔد٤غ خؼه تُؼوهٙ٣ ،ؿ ٝشِصفن تٍُ٣ثنذ
ٝتُصٍ٘ َ٣خؤَ٘ تُؼوه.
ٓٝ – 3ث ٌتن تُٕٔصً ١ك ٢تُعٖٔ ٣ؼصدً ك ٢ـن تُؼثهه ٖ٣ال ك ٢ـن تُٕل٤غٓٝ ،ث ـط ٚتُدثبغ ٖٓ تُعٖٔ ٣ؽؼَ
تُدثه ٢خؼه تُفٓ ٟوثخالً ٌَُ ٓد٤غ ـص ٠ك ٢ـن تُٕل٤غٓٝ ،ث ٌتن ٙتُدثبغ ك ٢تُٔد٤غ  ُٚ ٌٕٞ٣ـٙر ٖٓ تُعٖٔ.
ُِٝ – 5دثبغ تٕ ٣ف ٟؼٔ٤غ تُعٖٔ هدَ تُود ٌُٖ ،ٛال ِ٣فن ٛىت تُف ٟخؤَ٘ تُؼوه ،كِ ٞتخًأ تُدثبغ تُٕٔصً١
ٖٓ ؼٔ٤غ تُعٖٔ ٝتلى تُٕل٤غ تُٔد٤غ ٝؼح تٕ ٣ؤلى ٙخثُعٖٔ تُّٔٔ.٠
ٓثنذ 954
٣ – 1ؽ ٌٞتُد٤غ ًٓتخفر ت ٝش٤ُٞر ت ٝتًٔتًث ً تٜٝ ٝؼ٤ر.
ٝ – 3تًُٔتخفر خ٤غ خٔعَ تُعٖٔ تال ٍٝتُى ١تٔصً ٟخ ٚتُدثبغ ٓغ ٌ٣ثنذ يخؿ ٓؼِٝ ّٞتُص٤ُٞر خ٤غ خٔعَ تُعٖٔ
تال ٍٝن٣ٌ ٕٝثنذ تٗ ٝوٗٝ ،تالًٔتى ش٤ُٞر خؼ ٛتُٔد٤غ خدؼ ٛتُعٖٔٝ ،تُٜٞؼ٤ر خ٤غ خٔعَ تُعٖٔ تالٍٝ
ٓغ ٗوٙثٕ ٓوهتي ٓؼِ.ٚ٘ٓ ّٞ
 ٍِّ٣ٝ – 5كٛ ٢ى ٙتُدٞ٤ع تٕ  ٌٕٞ٣تُعٖٔ تالٓ ٍٝؼِٓٞث ً شفًٌت ػٖ تُم٤ثٗر ٝتُصٜٔر.
 – 3تُصٍتٓثز تُدثبغ
تٝالً – ٗوَ تٌُِٔ٤ر
ٓثنذ 951
توت ًثٕ تُٔد٤غ ػ٘٤ث ً ٓؼ٘٤ر خثُىتز تً ٝثٕ هه خ٤غ ؼٍتكثًٗ ،وَ تُد٤غ ٖٓ شِوثء ٗلّ٤ٌِٓ ٚر تُٔد٤غٝ ،تٓث توت ًثٕ
تُٔد٤غ ُْ ٣ؼ ٖ٤تال خ٘ٞػ ٚكال ش٘صوَ تٌُِٔ٤ر تال خثالكًتٌ.
ٓثنذ 953
ُِٕٔصً ١تٕ ٣صًٙف ك ٢تُٔد٤غ ػوثيتً ًثٕ ت٘ٓ ٝوٞالً خٔؽًن تٗصوثٍ تٌُِٔ٤ر  ُٞٝهدَ تُود.ٛ
ٓثنذ 955
توت هد ٛتُدثبغ تُعٖٔ ظْ تكُِ هدَ شِّ ْ٤تُٔد٤غ تُ ٠تُٕٔصً ١تلى تُٕٔصً ١تُٔد٤غ ٖٓ تُدثبغ تٝ ٖٓ ٝيظصٚ
ن ٕٝتٕ ٍ٣تـِٔ ٚثبً تُـًٓثء.
ٓثنذ 950
 – 1توت ًثٕ تُد٤غ ٓئؼَ تُعٖٔ ،ؼثٌ ُِدثبغ تٕ ٣فصلع خثٌُِٔ٤ر تُ ٠تٕ ّ٣صٞك ٢تُعٖٔ ًِ ٚـص ُٞ ٠شْ شِّْ٤
تُٔد٤غ.
 – 3كإوت ًثٕ تُعٖٔ ٣هكغ تهّثٞثً ،ؼثٌ ُِٔصدث٣ؼ ٖ٤تٕ ٣صلوث ػِ ٠تٕ ّ٣صدو ٢تُدثبغ ؼٍءتً ٓ٘ ٚشؼٝ٣ٞث ً ُ ٚػٖ
كّك تُد٤غ توت ُْ شّهن ؼٔ٤غ تالهّثٓٝ ،ٞغ وُي ٣ؽُِٔ ٌٞفٌٔر شدؼث ً ُِظًٝف تٕ شمل ٛتُصؼ ٛ٣ٞتُٔصلن
ػِٝ ،ٚ٤كوث ً ٧ـٌثّ تُصؼٝ٣ٞثز تالشلثه٤ر.
ٝ – 5توت ِهنز تالهّث ٞؼٔ٤ؼث ً تٗصوِس ٌِٓ٤ر تُٔد٤غ تُ ٠تُٕٔصًٝ ٖٓ ١هس تُد٤غ ،تال توت ٝؼه تشلثم ػِ٠
ؿ ً٤وُي.
ٝ – 0شًّ ١تـٌثّ تُلوًتز تُعالض تُّثخور ـص ٠ِٔ ُٞٝ ٠تُٔصؼثههتٕ تُد٤غ ت٣ؽثيتً.
ٓثنذ 959
ِ٣صٍّ تُدثبغ خٔث ًٜٝ ٞٛيُ٘ ١وَ ٌِٓ٤ر تُٔد٤غ تُ ٠تُٕٔصًٝ ١تٕ ٌ٣لَ ػٖ أ ١ػَٔ ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ ٣ؽؼَ ٗوَ
تٌُِٔ٤ر ّٓصف٤الً ت ٝػًّ٤تً.

ظثٗ٤ث ً – شِّ ْ٤تُٔد٤غ
ٓثنذ 956
ػِ ٠تُدثبغ تٕ  ِّْ٣تُٔد٤غ ٝشٞتخؼ ٚتُ ٠تُٕٔصً ١ػ٘ه ٗوه ٙتُعٖٔ ًٞٔ ُٞٝ ،تلى تُٔد٤غ كٝ ٢هس ٓؼ ٖ٤هدَ
ٗوه ٙتُعٖٔ ُِدثبغ ؼثٌ.
ٓثنذ 957
٣هلَ ك ٢تُد٤غ ٖٓ ؿ ً٤وًً:
أ – ٓث ًثٕ ك ٢ـٌْ ؼٍء ٖٓ تُٔد٤غ ال ٣ودَ تالٗلٌثى ػ٘ٗ ٚظًتً تُ ٠تُـً ٖٓ ٚتًُٕتء ،كثوت خ٤ؼس خوًذ
ـِٞج ٧ؼَ تُِدٖ نلَ شد٤ؼٜث تًُ٤ٜغ.
ج – شٞتخغ تُٔد٤غ تُٔصِٙر تُّٔصوًذ ،كإوت خ٤ؼس نتي نلَ تُدّصثٕ تُٞتهغ ك ٢ـهٝنٛث ٝتُطًم تُمث٘ر
تُِٔ٘ٞر تُ ٠تُطً٣ن تُؼثّ ٝـوٞم تاليشلثم تُصُِ ٢هتيٝ ،توت خ٤ؼس ػً٘ر نلِس تالٔؽثي تُٔـًِٝر ػِ٠
ِد َ٤تالِصوًتي.
غ – ًَ ٓث ٣ؽً ١تُؼًف ػِ ٠تٕٗٓ ٖٓ ٚصٔالز تُٔد٤غ.
ٓثنذ 958
 – 1شِّ ْ٤تُٔد٤غ ٣ف َٙخثُصمِ٤ر خ ٖ٤تُٔد٤غ ٝتُٕٔصً ١ػِٝ ٠ؼ٣ ٚصٌٖٔ خ ٚتُٕٔصً ٖٓ ١هد ٚٝن ٕٝـثبَ.
ٝ – 3توت هد ٛتُٕٔصً ١تُٔد٤غ ٝيآ ٙتُدثبغ ٣ ٞٛٝودٌِٝ ٚٝس ٣ؼصدً وُي توٗث ً ٖٓ تُدثبغ ُ ٚك ٢تُود.ٛ
ٓثنذ 959
توت ًثٗس تُؼ ٖ٤تُٔد٤ؼر ٓٞؼٞنذ شفس ٣ه تُٕٔصً ١هدَ تُد٤غ كثٔصًتٛث ٖٓ تُٔثُي كال ـثؼر تُ ٠هد ٛؼه٣ه
ِٞتء ًثٗس ٣ه تُٕٔصً ١هدَ تُد٤غ ٣ه ٜٔثٕ ت٣ ٝه تٓثٗر.
ٓثنذ 904
 – 1توت تؼً تُٕٔصً ١تُٔد٤غ هدَ هد ٚٝتُ ٠خثبؼ ٚت ٝخثػ ٚتٛٝ ٝد ٚت٣ث ٙت ٝي ُٚ ٚ٘ٛت ٝشًٙف ُ ٚك ٚ٤أ١
شًٙف آلً ّ٣صٍِّ تُود ،ٛتػصدً تُٕٔصً ١هثخٝث ً ُِٔد٤غ.
ٝ – 3توت تؼً ٙهدَ هدُ ٚٝـ ً٤تُدثبغ ت ٝخثػ ٚتٛٝ ٝد ٚت ٝي ٚ٘ٛت ٝشًٙف ك ٚ٤أ ١شًٙف آلً ّ٣صٍِّ
تُودٝ ٛهد ٚٝتُؼثهه ،هثّ ٛىت تُودٓ ٛوثّ هد ٛتُٕٔصً.١
ٓثنذ 901
ٓ – 1طِن تُؼوه ٣وص ٢ٝخصِّ ْ٤تُٔد٤غ ك ٢تُٔفَ تُىٞٓ ٞٛ ١ؼٞن كٝ ٚ٤هس تُصؼثهه ٝتوت ًثٕ تُٔد٤غ ٓ٘وٞالً
٣ ُْٝؼٓ ٖ٤فَ ٝؼٞن ٙتػصدً ٌٓثٗٓ ٚفَ تهثٓر تُدثبغ.
 – 3تٓث توت تٔصً ٞك ٢تُؼوه ػِ ٠تُدثبغ شِّ ْ٤تُٔد٤غ كٓ ٢فَ ٓؼ ٍُٚٓ ،ٖ٤شِّ ٚٔ٤ك ٢تُٔفَ تُٔىًٞي.
ٓثنذ 903
شٌثُ٤ق شِّ ْ٤تُٔد٤غ ًؤؼًذ تٌُٝ َ٤تُ ٌٕٞشٍِّ تُدثبغ ٝـهٓ ،ٙث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 905
توت خ٤ؼس ؼِٔر ٖٓ تٌُٔ٤الز ت ٝؼِٔر ٖٓ تٌُٔٗٝٞثز ت ٝتُٔىيٝػثز تُص ُ٤ُ ٢ك ٢شدؼٜٝ٤ث ًٜي تٖٓ ٝ
تُؼهن٣ثز تُٔصوثيخر ٓغ خ٤ثٕ ههيٛث  ٠ِٔٝظٜٔ٘ث ؼِٔر ت ٝخّؼً تُٞـهذ ظْ ٝؼه تُٔد٤غ ػ٘ه تُصِّٗ ْ٤ثهٙثً،
ًثٕ تُٕٔصًٓ ١مً٤تً تٕ ٔثء كّك تُد٤غ ٝتٕ ٔثء تلى تُٔوهتي تُٔٞؼٞن خفٙص ٖٓ ٚتُعٖٔٝ ،توت ظ ًٜتُٔد٤غ
ٌتبهتً كثٍُ٣ثنذ ُِدثبغ.
ٓثنذ 900
 – 1توت خ٤ؼس ؼِٔر ٖٓ تٌُٔٗٝٞثز ت ٝتُٔىيٝػثز تُص ٢ك ٢شدؼٜٝ٤ث ًٜي ت ٖٓ ٝتُؼهن٣ثز تُٔصلثٝشر ٓغ
خ٤ثٕ ههيٛث  ٠ِٔٝظٜٔ٘ث ؼِٔر ظْ ٝؼه تُٔد٤غ ػ٘ه تُصِّٗ ْ٤ثهٙثً ،كِِٕٔصً ١كّك تُد٤غ ت ٝتلى تُٔد٤غ خٌَ
تُعٖٔ ،تال توت تشلن ٓغ تُدثبغ ٝهس تُصؼثهه ػِ ٠تلى تُٔوهتي تُٔٞؼٞن خفٙص ٖٓ ٚتُعٖٔ.

ٝ – 3توت ٝؼه تُٔد٤غ ٌتبهتً كثٍُ٣ثنذ ُِٕٔصً ،١ػِ ٠تٗ٣ ٚؽ ٌٞتالشلثم ٝهس تُصؼثهه ػِ ٠تٕ ٣ؼط ٢تُدثبغ
ػٜٞث ً كٓ ٢وثخَ تٍُ٣ثنذ.
ٓثنذ 909
توت خ٤ؼس ؼِٔر ٖٓ تٌُٔٗٝٞثز ت ٝتُٔىيٝػثز تُص ٢ك ٢شدؼٜٝ٤ث ت ٖٓ ٝتُؼهن٣ثز تُٔصلثٝشر ٓغ خ٤ثٕ ههيٛث
 ٠ِٔٝظٜٔ٘ث خّؼً تُٞـهذ ،ظْ ٝؼه تُٔد٤غ ٌتبهتً تٗ ٝثهٙث ً ػ٘ه تُصِّ ،ْ٤كِِٕٔصً ١كّك تُد٤غ ت ٝتلى تُٔد٤غ
خفٙص ٖٓ ٚتُعٖٔ.
ٓثنذ 906
 – 1ك ٢تالـٞتٍ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُٔٞتن تُعالض تُّثخور ،ال ُِٕٔ ٌٕٞ٣صً ١تُفن ك ٢تُلّكٝ ،ال
ُِ ٌٕٞ٣دثبغ ـن كٔ٤ث ٣ظ٣ٌ ٖٓ ًٜثنذ ك ٢تُٔد٤غ تال توت ًثٕ تُ٘وٗ ت ٝتٍُ٣ثنذ هه ؼث ٌٝلّٔر ك ٢تُٔثبر ٖٓ
تُوهي تُٔفهن ُِٕ٢ء تُٔد٤غ.
ٝ – 3ػِ ًَ ٠ـثٍ ال شّٔغ نػ ٟٞتُٕٔصً ١ت ٝتُدثبغ خٔوص ٠ٝتُٔٞتن تُعالض تُّثخور خؼه تٗوٝثء ظالظر
تٔٝ ٖٓ ًٜهس شِّ ْ٤تُٔد٤غ ُِٕٔصً ١شِّٔ٤ث ً كؼِ٤ثً.
ٓثنذ 907
 – 1توت ِٛي تُٔد٤غ ك٣ ٢ه تُدثبغ هدَ تٕ ٣ود ٚٝتُٕٔصًِٜ٣ ،١ي ػِ ٠تُدثبغ ٝال ٔ٢ء ػِ ٠تُٕٔصً ١تال توت
ـهض تُٜالى خؼه تػىتي تُٕٔصًُ ١صِّْ تُٔد٤غٝ ،توت ٗوٙس هٔ٤ر تُٔد٤غ هدَ تُصُِّ ْ٤صِق ت٘ثخ ،ٚكثُٕٔصً١
ٓم ً٤خ ٖ٤كّك تُد٤غ ٝخ ٖ٤خوثبٓ ٚغ تٗوثٖ تُعٖٔ.
 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ًثٕ ٛالى تُٔد٤غ تٗ ٝوٗ هٔ٤ص ٚهدَ تُصِّ ْ٤هه ـهض خلؼَ تُٕٔصً ١ت ٝخلؼَ تُدثبغ ٝؼح
نكغ تُعٖٔ ًثٓالً ك ٢تُفثُر تالٝ ،٠ُٝتٍُتّ تُدثبغ خثُصؼ ٛ٣ٞك ٢تُفثُر تُعثٗ٤ر.
ٓثنذ 908
ٓ – 1ث ٣ود ٛػِ ٠يِ ّٞتًُٕتء ٓغ شّٔ٤ر تُعٖٔ توت ِٛي تٜ ٝثع ك٣ ٢ه تُوثخ ٍُٚٓ ٛتُٔٝثٕ ،تٓث توت ُْ
 ُٚ ّْ٣ظٖٔ ًثٕ تٓثٗر ك٣ ٢ه ٙكال  ٖٔٝ٣توت ِٛي تٜ ٝثع ن ٕٝشؼه ت ٝشو.ٚ٘ٓ ً٤ٙ
ٓٝ – 3ث ٣ود ٛػِ ٠يِ ّٞتُ٘ظًِٞ ،تء خ ٖ٤ظٔ٘ ٚت٣ ُْ ٝد ٌٕٞ٣ ٖ٤تٓثٗر ك٣ ٢ه تُوثخ ٛكال  ٖٔٝ٣توت ِٛي
ن ٕٝشؼه.
ظثُعث ً – ٜٔثٕ تُٔد٤غ
ٜٔثٕ تُصؼًٝ ٚتالِصفوثم
ٓثنذ 909
 ٖٔٝ٣ – 1تُدثبغ ػهّ تُصؼًُِٕٔ ٚصً ١ك ٢تالٗصلثع خثُٔد٤غ ًِ ٚت ٝخؼِٞ ٚٝتء ًثٕ تُصؼً ٖٓ ٚكؼِٚ
ت ٖٓ ٝكؼَ تؼ٘د٣ ٢هػ ٢تٕ ُ ٚـوث ً ػِ ٠تُٔد٤غ ٝهس تُد٤غ ٣فصػ خ ٚػِ ٠تُٕٔصً.١
٣ٝ – 3عدس ٜٔثٕ تُصؼً ٗ٘٣ ُْ ُٞٝ ٚػ٘ ٚك ٢تُؼوه.
ٓثنذ 994
 – 1توت تِصفن تُٔد٤غ ُِـًٝ ً٤ثٕ تالِصفوثم ٝتين ػِِٓ ٠ي تُدثبغ ٖٜٔ ،تُدثبغ ٕ٣ ُْ ُٞٝصً ٞتُٔٝثٕ
ك ٢تُؼوه.
 – 3تٓث توت ٝين تالِصفوثم خؤًٓ ـثنض ك ٢تُٔد٤غ  ٞٛٝكِٓ ٢ي تُٕٔصًًٔ ١ث ُ ٞتظدس تُّٔصفن تٌِٗٚٓ ٚ
خصثي٣ك ٓصؤلً ػٖ تًُٕتء ،كال ـن ُِٕٔصً ١ك ٢تًُؼٞع خثُٔٝثٕ ػِ ٠تُدثبغ.
ٓثنذ 991
 – 1ال ً٣ؼغ تُٕٔصً ١خثُٔٝثٕ توت ُْ ٣عدس تالِصفوثم تال خإهًتي ٙت ٝخٌ٘.ُٚٞ
ٓٝ – 3غ وُي ً٣ؼغ خثُٔٝثٕ ـص٣ ُْ ُٞ ٠عدس تال خإهًتي ٙت ٝخٌ٘ ،ُٚٞتوت ًثٕ ـّٖ تُ٘٤ر ًٝثٕ هه تػىي
تُدثبغ خهػ ٟٞتالِصفوثم ك ٢تُٞهس تُٔالبْ ٝنػثُِ ٙهلٓ ٍٞؼ ٚك ٢تُهػ ٟٞكِْ ٣لؼَٛ ،ىت ٓث ُْ ٣عح تُدثبغ
تٕ تُّٔصفن ُْ  ٌٖ٣ػِ ٠ـن ك ٢نػٞت ٙخثالِصفوثم.

ٓثنذ 993
توت تظدس تُّٔصفن تالِصفوثم ٝـٌْ ُ ٚظْ تشلن ٓغ تُٕٔصً ١ػِ ٠شًى تُٔد٤غ خؼ٣ ٚٞؼصدً ٛىت ًٔتء
ُِٔد٤غ ٖٓ تُّٔصفنُِٕٔٝ ،صً ١تٕ ً٣ؼغ ػِ ٠خثبؼ ٚخثُٔٝثٕ.
ٓثنذ 995
توت تِصفن تُٔد٤غ ك٣ ٢ه تُٕٔصً ١تاللٝ ً٤ـٌْ خُِّٔ ٚصفنً ،ثٕ ٛىت ـٌٔث ً ػِ ٠ؼٔ٤غ تُدثػر  ٌَُٝتٕ
ً٣ؼغ ػِ ٠خثبؼ ٚخثُٔٝثٕ ٌُٖ ال ً٣ؼغ هدَ تٕ ً٣ؼغ ػِ ٚ٤تُٕٔصً.ٚ٘ٓ ١
ٓثنذ 990
 – 1توت تِصفن تُٔد٤غ ػِ ٠تُٕٔصًًٝ ١ثٕ تُدثبغ ال ٣ؼِْ ٝهس تُد٤غ خثِصفوثم تُٔد٤غ ،كِِٕٔصً ١تِصًنتن
تُعٖٔ خصٔثٓٗ ٚوٙس هٔ٤ر تُد٤غ تٌ ٝتنز ُٚٝ ،تٕ ّ٣صًن تٝ٣ث ً هٔ٤ر تُعٔثي تُص ٢تٍُّ خًنٛث ُِّٔصفن
ٝتًُٔٝٙكثز تُ٘ثكؼر تُصً٘ ٢كٜث ٝؼٔ٤غ ًٓٝٙكثز نػ ٟٞتُٔٝثٕ ٝنػ ٟٞتالِصفوثم ،ػهت ٓث ًثٕ
ّ٣صط٤غ تُٕٔصً ١تٕ ٣صوٜ٘ٓ ٚ٤ث  ٍٝٝتلطً تُدثبغ خثُهػ.ٟٞ
 – 3تٓث توت ًثٕ تُدثبغ ٣ؼِْ ٝهس تُٔد٤غ خثِصفوثم تُٔد٤غ كِِٕٔصً ١تٕ ّ٣صًن كٞم وُي ٓث ٝتنز خ ٚهٔ٤ر
تُٔد٤غ ػٖ تُعٖٔ ٝتًُٔٝٙكثز تٌُٔثُ٤ر تُص ٢تٗلوٜث ػِ ٠تُٔد٤غ ٝتٕ ٣طِح شؼٝ٣ٞث ً ػٔث ُفو ٖٓ ٚلّثيذ تٝ
كثشًّ ٖٓ ٚح خّدح تِصفوثم تُٔد٤غ.
ٓثنذ 999
 – 1توت تِصفن خؼ ٛتُٔد٤غ تً ٝثٕ ٓعوالً خصٌِ٤ق ال ػِْ ُِٕٔصً ١خٝ ٚهس تُؼوهً ،ثٕ ُِٕٔصً ١تٕ ٣لّك
تُؼوه.
ٝ – 3توت تلصثي تُٕٔصً ١تُدثه ٖٓ ٢تُٔد٤غ كِ ٚتٕ ٣طثُح خثُصؼ ٛ٣ٞػٔث ت٘ثخًٜ ٖٓ ٚي خّدح
تالِصفوثم.
ٓثنذ 996
٣ – 1ؽُِٔ ٌٞصؼثهه ٖ٣خثشلثم لثٖ تٕ ٣ٍ٣هت كٜٔ ٢ثٕ تالِصفوثم ت ٝتٕ ٘٣وٙث ٓ٘ ٚت ٝتٕ ّ٣وطث ٛىت
تُٔٝثٕ.
٣ٝ – 3لصً ٚك ٢ـن تاليشلثم تٕ تُدثبغ هه تٔصً ٞػهّ تُٔٝثٕ ،توت ًثٕ ٛىت تُفن ظثًٛتً تً ٝثٕ تُدثبغ
هه تخثٕ ػُِٕ٘ٔ ٚصً.١
٣ٝ – 5وغ خثٞالً ًَ ًّٔ٣ ٞو ٟتُٔٝثٕ ت٘٣ ٝو ،ٚٙتوت ًثٕ تُدثبغ هه شؼٔه تللثء ـن تُّٔصفن.
ٓثنذ 997
 – 1توت تشلن ػِ ٠ػهّ تُٔٝثٕ خو ٢تُدثبغ ٓغ وُي ّٓئٝالً ػٖ أ ١تِصفوثم ٕ٘٣ؤ ػٖ كؼِ٣ٝ ،ٚوغ خثٞالً ًَ
تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
 – 3تٓث توت ًثٕ تِصفوثم تُٔد٤غ هه ٕٗؤ ٖٓ كؼَ تُـ ،ً٤كثٕ تُدثبغ ّٓ ٌٕٞ٣ئٝالً ػٖ ين تُعٖٔ كو.ٟ
ٜٔثٕ تُؼٞ٤ج تُمل٤ر
ٓثنذ 998
 – 1توت ظ ًٜخثُٔد٤غ ػ٤ح ههً ْ٣ثٕ تُٕٔصًٓ ١مً٤تً تٕ ٔثء ينٝ ٙتٕ ٔثء هدِ ٚخعٔ٘ ٚتُّٔٔ.٠
ٝ – 3تُـ٤ح ٓ ٞٛث ٘٣وٗ ظٖٔ تُٔد٤غ ػ٘ه تُصؽثي ٝتيخثج تُمدًذ تٓ ٝث ٣لٞز خ ٚؿً٘ ٚف٤ؿ توت ًثٕ
تُـثُح ك ٢تٓعثٍ تُٔد٤غ ػهٓ ٌٕٞ٣ٝ ،ٚههٔ٣ث ً توت ًثٕ ٓٞؼٞنتً ك ٢تُٔد٤غ ٝهس تُؼوه ت ٝـهض خؼه ٞٛٝ ٙك٣ ٢ه
تُدثبغ هدَ تُصِّ.ْ٤
ٓثنذ 999
ال  ٖٔٝ٣تُدثبغ ػ٤دث ً ههٔ٣ث ً ًثٕ ُِٕٔصً٣ ١ؼًك ٚتً ٝثٕ ّ٣صط٤غ تٕ ٣صد ُٞ ٚ٘٤تٗ ٚكفٗ تُٔد٤غ خٔث ٘٣دـٖٓ ٢
تُؼ٘ث٣ر ،تال توت تظدس تٕ تُدثبغ هه تًه ُ ٚلِ ٞتُٔد٤غ ٖٓ ٛىت تُٔد٤غ ت ٝتلل ٠تُؼ٤ح ؿٕث ً ٓ٘.ٚ

ٓثنذ 964
 – 1توت شِّْ تُٕٔصً ١تُٔد٤غ ٝؼح ػِ ٚ٤تُصفون ٖٓ ـثُص ٚخٔؽًن شٌٔ٘ ٖٓ ٚوُي ٝكوث ً ُِٔؤُٞف ك ٢تُصؼثَٓ،
كإوت ًٕق ػ٤دث ً  ٚ٘ٔٝ٣تُدثبغ ٝؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣دثني خثلدثي ٙػ٘ ،ٚكثٕ ت َٔٛك٢ٔ ٢ء ٖٓ وُي تػصدً هثخالً
ُِٔد٤غ.
 – 3تٓث توت ًثٕ تُؼ٤ح ٓٔث ال  ٌٖٔ٣تٌُٕق ػ٘ ٚخثُلفٗ تُٔؼصثن ظْ ًٕل ٚتُٕٔصًٝ ١ؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣مدً خٚ
ت ُدثبغ ػ٘ه ظٜٞيٝ ٙتال تػصدً هثخالً ُِٔد٤غ.
ٓثنذ 961
ٓث خ٤غ ٘لور ٝتـهذ توت ظ ًٜخؼٓ ٚٝؼ٤دث ً كإوت ُْ  ٌٖ٣ك ٢شلً٣وًٜ ٚيتًً ،ثٕ ُِٕٔصً ١تٕ ً٣ن تُٔؼ٤ح ٓغ
ٓطثُدر تُدثبغ خٔث ٤ٙ٣د ٖٓ ٚتُعٖٔ  ُٚ ُ٤ُٝتٕ ً٣ن تُؽٔ٤غ ٓث ُْ  ًٚ٣تُدثبغ ،تٓث توت ًثٕ ك ٢شلً٣وًٜ ٚي
ين تُؽٔ٤غ ت ٝهدَ تُؽٔ٤غ خٌَ تُعٖٔ.
ٓثنذ 963
 – 1توت ظ ًٜخثُٔؼ٤ح ػ٤ح هه ْ٣ظْ ـهض خ ٚػ٤ح ؼه٣ه ػ٘ه تُٕٔصً ،١كِ ُٚ ُ٤تٕ ً٣ن ٙخثُؼ٤ح تُوهْ٣
ٝتُؼ٤ح تُؽه٣ه ٓٞؼٞن ك ،ٚ٤خَ ُ ٚتٕ ٣طثُح تُدثبغ خ٘وٙثٕ تُعٖٔٓ ،ث ُْ  ًٚ٣تُدثبغ تٕ ٣ؤلى ٙػِ ٠ػ٤دٚ
ٞ٣ ُْٝؼه ٓثٗغ ًُِن.
 – 3كإوت ٌتٍ تُؼ٤ح تُفثنض ،ػثن ُِٕٔصً ١ـن ين تُٔد٤غ خثُؼ٤ح تُوه ْ٣ػِ ٠تُدثبغ.
ٓثنذ 965
٣ٌ – 1ثنذ ٔ٢ء ٖٓ ٓثٍ تُٕٔصً ١ػِ ٠تُٔد٤غ شٔ٘غ تًُنًٙ ،دؾ تُعٞج تُٔد٤غ ت ٝتُد٘ثء ك ٢تالي ٚتُٔد٤ؼر
ت ٝظٜٞي تُعًٔ ك ٢تُٕؽً تُٔد٤غ.
 – 3كإوت ـهض ك ٢تُٔد٤غ ٌ٣ثنذ ٓثٗؼر ٖٓ تًُن ،ظْ تِٞغ تُٕٔصً ١ػِ ٠ػ٤ح هه ْ٣ك ،ٚ٤كثًٗ٣ ٚؼغ ػِ٠
تُدثبغ خ٘وٙثٕ تُعٖٔٔ٣ٝ ،ص٘غ تًُن  ُٞٝهدِ ٚتُدثبغ خثُؼ٤ح تُفثنض.
ٓثنذ 960
توت ِٛي تُٔد٤غ تُٔؼ٤ح ك٣ ٢ه تُٕٔصً ١كٜالً ٚػًِ٣ٝ ،ٚ٤ؼغ ػِ ٠تُدثبغ خ٘وٙثٕ تُعٖٔ.
ٓثنذ 969
٣وهي خ٘وٙثٕ تُعٖٔ خٔؼًكر تيخثج تُمدًذ خثٕ ٣و ّٞتُٔد٤غ ِثُٔث ً ظْ ٣وٓ ّٞؼ٤دث ً ٓٝث ًثٕ خ ٖ٤تُؤ٤صٖٓ ٖ٤
تُصلثٝز ّ٘٣ح تُ ٠تُعٖٔ تُّٔٔٝ ٠خٔوص ٠ٝشِي تُّ٘در ً٣ؼغ تُٕٔصً ١ػِ ٠تُدثبغ خثُ٘وٙثٕ.
ٓثنذ 966
توت تِٞغ تُٕٔصً ١ػِ ٠ػ٤ح هه ْ٣ك ٢تُٔد٤غ ظْ شًٙف ك ٚ٤شًٙف تُٔالىِ ،و ٟل٤ثي.ٙ
ٓثنذ 967
 – 1توت وًً تُدثبغ تٕ ك ٢تُٔؼ٤ح ػ٤دث ً كثٔصًت ٙتُٕٔصً ١خثُؼ٤ح تُىِٔ ١ث ،ُٚ ٙكال ل٤ثي ُ ٚك ٢ين ٙخثُؼ٤ح
تُّٔٔ ُٚٝ ٠ين ٙخؼ٤ح آلً.
ٝ – 3توت تٔصً ٞتُدثبغ خًتءش ًَ ٖٓ ٚػ٤ح ،ت ًَ ٖٓ ٝػ٤ح ٓٞؼٞن خثُٔد٤غ٘ ،ؿ تُد٤غ ٝتًُٕٝ ٞٝتٕ ُْ
 ّْ٣تُؼٞ٤ج ٌُٖٝ ،ك ٢تُفثُر تال٣ ٠ُٝدًأ تُدثبغ ٖٓ تُؼ٤ح تُٔٞؼٞن ٝهس تُؼوه  ٖٓٝتُؼ٤ح تُفثنض خؼهٙ
هدَ تُودٝ ٛك ٢تُفثُر تُعثٗ٤ر ٣دًأ ٖٓ تُٔٞؼٞن ن ٕٝتُفثنض.
ٓثنذ 968
٣ – 1ؽ ٌٞتٝ٣ث ً ُِٔصؼثهه ٖ٣خثشلثم لثٖ تٕ ٣فهنت ٓوهتي تُٔٝثٕ.
 – 3ػِ ٠تٕ ًَ ًّٔ٣ ٞو ٟتُٔٝثٕ ت٘٣ ٝو٣ ،ٚٙوغ خثٞالً توت ًثٕ تُدثبغ هه شؼٔه تللثء تُؼ٤ح.
ٓثنذ 969
ال شّٔغ نػٜٔ ٟٞثٕ تُؼ٤ح كٔ٤ث خ٤غ خٔؼًكر تُٔفٌٔر ت ٝتُؽٜثز تُفٌ٤ٓٞر تاللً ٟخطً٣ن تٍُٔت٣هذ
تُؼِ٘٤ر.

ٓثنذ 974
 – 1ال شّٔغ نػٜٔ ٟٞثٕ تُؼ٤ح توت تٗوٝس ِصر تٔٝ ٖٓ ًٜهس شِّ ْ٤تُٔد٤غ ،ـصٌٕ٣ ُْ ُٞ ٠ق
تُٕٔصً ١تُؼ٤ح تال خؼه وُيٓ ،ث ُْ ٣ودَ تُدثبغ تٕ ِ٣صٍّ خثُٔٝثٕ ٓهذ ت.ٍٞٞ
ُِ ُ٤ُٝ – 3دثبغ تٕ ٣صّٔي خٜى ٙتُٔهذ ًُٔٝي تٍُٓثٕ توت ظدس تٕ تللثء تُؼ٤ح ًثٕ ٣ـٓ ٓ٘.ٚ
 – 5تُصٍتٓثز تُٕٔصً١
تٝالً – نكغ تُعٖٔ
ٓثنذ 971
ِ٣ – 1صٍّ تُٕٔصً ١خهكغ تُعٖٔ تُٔصلن ػِٝ ٚ٤كن تًُٕ ٞٝتُص٣ ٢وًيٛث تُؼوه  ٞٛٝتُى٣ ١صفَٔ ٗلوثز
تُٞكثء.
ُِٝ – 3دثبغ تٕ ٣صًٙف ك ٢ظٖٔ تُٔد٤غ هدَ تُود.ٛ
ٓثنذ 973
 – 1ال ـن ُِدثبغ ك ٢تُلٞتبه تُوثٗ٤ٗٞر ػٖ تُعٖٔ تُّٔصفن تالنتء ،تال توت تػىي تُٕٔصً ١ت ِِٚٔ ٝتُٕ٢ء
تُٔد٤غ ًٝثٕ ٛىت هثخالً تٕ ٘٣صػ ظًٔتز ت ٝتً٣تنتز تلًٝ ٟوُي ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ٝ – 3تٍُ٣ثنذ تُفثِ٘ر ك ٢تُٔد٤غ خؼه تُؼوه ٝهدَ تُودً ،ٛثُعًٔذ ٝتُ٘صثغ شٌ ٕٞـوَ ُِٕٔصًٝ ١ػِٚ٤
شٌثُ٤ق تُٔد٤غٓ ،ث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 975
توت ًثٕ ٌٓثٕ تنتء تُعٖٔ ٓؼ٘٤ث ً ك ٢تُؼوه ٍُّ تنتإ ٙك ٢تٌُٔثٕ تُٕٔصً ٞتنتإ ٙك ،ٚ٤كثوت ُْ ٣ؼ ٖ٤تٌُٔثٕ ٝؼح
تنتإ ٙك ٢تٌُٔثٕ تُى ِّْ٣ ١ك ٚ٤تُٔد٤غ ٝتوت ُْ  ٌٖ٣تُعٖٔ ّٓصفوث ً ػ٘ه شِّ ْ٤تُٔد٤غ ٝؼح تُٞكثء خ ٚكٖٞٞٓ ٢
تُٕٔصًٝ ١هس تالِصفوثمٓ ،ث ُْ ٞ٣ؼه ػًف ت ٝهثٗ٣ ٕٞو ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 970
ٙ٣ – 1ؿ تُد٤غ خعٖٔ ـثٍ تٓ ٝئؼَ ٓؼِ٣ٝ ّٞؽ ٌٞتٔصًت ٞشوّ ٟ٤تُعٖٔ تُ ٠تهّثٓ ٞؼِٓٞر شهكغ ك٢
ٓٞتػ٤ه ٓؼ٘٤رًٔ ،ث ٣ؽ ٌٞتالٔصًت ٞخثٗٞ٣ ُْ ٚكن تُوّ ٟك٤ٓ ٢ؼثن٣ ٙصؼؽَ ًَ تُعٖٔ.
٣ٝ – 3ؼصدً تخصهتء ٓهذ تالؼَ ٝتُوّ ٟتُٔىًٞي ٖ٣ك ٢ػوه تُد٤غ ٖٓ ٝهس شِّ ْ٤تُٔد٤غٓ ،ث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿً٤
وُي.
ٓثنذ 979
 – 1تُد٤غ تُٔطِن تُى٣ ُْ ١ىًً ك ٢ػوه شؤؼ َ٤تُعٖٔ ت ٝشؼؽ٣ ،ِٚ٤ؽح ك ٚ٤تُعٖٔ ٓؼؽالً.
٣ٝ – 3ؽح ػِ ٠تُٕٔصً ١تٕ ٘٣وه تُعٖٔ تٝالً ك ٢خ٤غ ِِؼر خ٘وه تٕ تـ ًٝتُدثبغ تُِّؼر ،تٓث توت خ٤ؼس ِِؼر
خٔعِٜث تٗ ٝوٞنتً خٔعِٜث ك ِّْ٤تُٔد٤غ ٝتُعٖٔ ٓؼثً.
ٓثنذ 976
 – 1توت شؼً ٚتـه تُٕٔصًّٓ ١ص٘هتً تُ ٠ـن ِثخن ػِ ٠ػوه تُد٤غ ت ٝت ٖٓ َ٣تُدثبغ ،ت ٝتوت ل٤ق ِ٧دثج
ؼه٣ر ػِ ٠تُٔد٤غ تٕ ّ٣صفن ،ؼثٌ ُِٕٔصًٓ ١ث ُْ ٘ٔ٣ؼ ًٞٔ ٚك ٢تُؼوه تٕ ٣فدُ تُعٖٔ ـص٘٣ ٠وطغ
تُصؼً ٚت ٍٍٝ٣ ٝلطً تالِصفوثم٣ ٌُٖٝ ،ؽُِ ٌٞدثبغ كٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ٣طثُح خثِص٤لثء تُعٖٔ ػِ ٠تٕ
٣وهّ ًل٤الً.
 ١ًّ٣ٝ – 3ـٌْ تُلصًذ تُّثخور ك ٢ـثُر ٓث ًٕق تُٕٔصً ١ػ٤دث ً ك ٢تُٔد٤غ ِٞٝح تُلّك تٗ ٝوٙثٕ تُعٖٔ.
ٓثنذ 977
ُِ – 1دثبغ ـن ـدُ تُٔد٤غ تُ ٠تٕ ّ٣صٞكٓ ٢ث  ٞٛـثٍ ٖٓ تُعًٖٔ ُٞٝ ،ثٕ تُٔد٤غ ؼِٔر تٔ٤ثء خ٤ؼس ٘لور
ٝتـهذ كِ ٚـدّ ٚتُ ٠تٕ ّ٣صٞك ٢تُفثٍِٞ ،تء ِٜٔ٘ٓ ٌَُ ٢ث ظٖٔ ت.ّْ٣ ُْ ٝ
ٝ – 3تػطثء تُٕٔصً ١ي٘ٛث ً تً ٝل٤الً خثُعٖٔ تُفثٍ ،ال ّ٣و ٟـن تُفدُ.

ٓثنذ 978
 – 1توت ِِْ تُدثبغ تُٔد٤غ هدَ هد ٛتُعٖٔ كو ٟتِو ٟـن ـدُِّ ُ٤ُٝ ،ٚدثبغ كٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ّ٣صًن
تُٔد٤غ ٖٓ ٣ه تُٕٔصًٝ ١ـدّ ٚتُ ٠تٕ ّ٣صٞك ٢تُعٖٔ.
ٝ – 3هد ٛتُٕٔصً ١تُٔد٤غ خه ٕٝتوٕ تُدثبغ هدَ تنتء تُعٖٔ ال ٓ ٌٕٞ٣ؼصدًتً ُِٝدثبغ ـن تِصًنتن ،ٙكثٕ
ِٛي تُٔد٤غ ت ٝشؼ٤ح  ٞٛٝك٣ ٢ه تُٕٔصً٘٣ ١وِح تُودٓ ٛؼصدًتً  ٍِّ٣ٝتُٕٔصً ١خؤنتء ٓث ك ٢وٓص ٖٓ ٚتُعٖٔ.
ٓثنذ 979
 – 1توت ًثٕ تُعٖٔ ٓئؼالً ك ٢ػوه تُد٤غ ت ٝي ٢ٜتُدثبغ خصؤؼ ِٚ٤خؼه تُد٤غ كال ـن ك ٢ـدُ تُٔد٤غ خَ ٍِّ٣
خصِّ ٚٔ٤تُ ٠تُٕٔصًٝ ١ال ٣طثُد ٚخثُعٖٔ هدَ ـِ ٍٞتالؼَ.
 – 3ػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِ ٌٞدثبغ تٕ ٣فدُ تُٔد٤غ ـص٣ ُْ ُٞ ٠فَ تالؼَ تُٕٔصًُ ٞهكغ تُعٖٔ ،توت ًثٕ تُٕٔصً١
هه تٜؼق ٓث ههٓ ٖٓ ٚشؤٓ٘٤ثز ُِٞكثء خثُعٖٔ ،تً ٝثٕ ك ٢ـثُر تػّثي ٔٞ٣ي ٓؼٜث تٕ ٤ٝ٣غ تُعٖٔ ػِ٠
تُدثبغٛ ،ىت ٓث ُْ ٣وهّ تُٕٔصًً ١لثُر.
ٓثنذ 984
توت ٓثز تُٕٔصًٓ ١لِّث ً هدَ هد ٛتُد٤غ ٝنكغ تُعٖٔ ،كِِدثبغ ـن ـدّ ٚتُ ٠تٕ ّ٣صٞك ٢تُعٖٔ ت ٝشد٤ؼٚ
تُٔفٌٔرٝ ،شئنُِ ١دثبغ ـو ٖٓ ٚظٔ٘ ٚكثٕ ٌتن تُعٖٔ ػٖ ـن تُدثبغ ٣هكغ تٍُتبه ُدثه ٢تُـًٓثء ٝتٕ ٗوٗ ُْٝ
ٞ٣كن ـن تُدثبغ خصٔثٓ ٚك ٌٕٞ٤تِٞذ ُِـًٓثء كٔ٤ث خو.ُٚ ٢
ٓثنذ 981
 – 1توت ُْ ٣هكغ تُٕٔصً ١تُعٖٔ ػ٘ه تِصفوثه ٚت ٝتلَ خثالُصٍتٓثز تاللً ٟتُصٕٗ ٢ؤز ػ٘ه ػوه تُد٤غ،
كثُدثبغ خثُم٤ثي تٓث تٕ  ٍِّ٣تُٕٔصً ١خثُص٘ل٤ى ٝتٓث تٕ ٣طِح كّك تُد٤غ.
٣ٝ – 3صؼ ٖ٤تُفٌْ خثُلّك كٞيتً توت ِٞح تُدثبغ وُي ًٝثٕ ٜٓهنتً تٕ ٤ٝ٣غ ػِ ٚ٤تُٔد٤غ ٝتُعٖٔ ،كإوت ُْ ٌٖ٣
ٜٓهنتً خىُي ؼثٌ ُِٔفٌٔر تٕ ش٘ظً تُٕٔصً ١تُ ٠تؼَ شوهي ٓهش ٚشدؼث ً ُِظًٝف ػِ ٠تٕ ٣هكغ تُٕٔصً١
تُلٞتبه تُوثٗ٤ٗٞر توت ُْ ٣صلن ػِ ٠كٞتبه تلً ،ٟكإوت تٗو ٠ٝتالؼَ ن ٕٝتٕ ٣هكغ تُٕٔصً ١تُعٖٔ ٝؼح تُفٌْ
خلّك تُد٤غ ن ٕٝتٗظثي تُٕٔصً ١تُ ٠تؼَ آلً.
ٓثنذ 983
توت تٔصً ٞتُدثبغ تٕ ٣لّك تُد٤غ ٖٓ شِوثء ٗلّ ٚػ٘ه ػهّ ه٤ثّ تُٕٔصً ١خهكغ تُعٖٔ ك ٢تُٔ٤ؼثن تُٔفهن ًثٕ
ُِٕٔصًٓ ١غ وُي تٕ ٣هكغ تُعٖٔ خؼه تٗوٝثء تُٔ٤ؼثن ٓث نتّ ُْ ٣ؼىي ،تال توت ٗٗ ك ٢تُؼوه ػِ ٠تٕ تُلّك
٣وغ ن ٕٝتػىتيٝ ٙك ًَ ٢ـثٍ ال ٣ؽُِٔ ٌٞفٌٔر تٕ شٔ٘غ تُٕٔصً ١أ ١تؼَ.
ظثٗ٤ث ً – نكغ تًُٔٝٙكثز
ٓثنذ 985
ٗلوثز ػوه تُد٤غ ٝيِ ّٞتُصّؽٝ َ٤ؿًٛ٤ث ٖٓ تًُِٝ ّٞتؼًذ ًصثخر تُّ٘هتز ٝتٌُٞٙى ٝؿ ً٤وُي ٖٓ
تًُٔٝٙكثز تُص٣ ٢وصٜ٤ٝث تُد٤غ شٌ ٕٞػِ ٠تُٕٔصًٓ ،١ث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 980
تالٔ٤ثء تُٔد٤ؼر ؼٍتكث ً ٓئٗٝصٜث ػِ ٠تُٕٔصً ،١كِ ٞخ٤ؼس ظًٔذ ًًّ ؼٍتكث ً ًثٗس تؼًذ هطغ شِي تُعًٔذ
ٝؼٍٛث ػِ ٠تُٕٔصًٛ ١ىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 989
ٓغ ٣دثع ٓفٔٞالً شٌ ٕٞتؼًذ ٗوِٝ ٚت٘٤ثُ ٚتُ ٠خ٤س تُٕٔصً ١ؼثي٣ر ػِ ٠ـّح تالشلثم ت ٝتُؼًف.

ظثُعث ً – شِّْ تُٔد٤غ
ٓثنذ 986
ِ٣ – 1صٍّ تُٕٔصً ١خؤٕ ٣صِّْ تُٔد٤غ ك ٢تٍُٓثٕ ٝتٌُٔثٕ تُٔفهن ٖ٣ك ٢تُؼوه ٓث نتّ تُٔد٤غ هه ػً ٚػِٚ٤
ٝكوث ً ًُِٕ ٞٝتُٔصلن ػِٜ٤ث.
 – 3كإوت ُْ ٣فهن تالشلثم ت ٝتُؼًف ٌٓثٗث ً تٌٓ ٝثٗث ً ُصِّْ تُٔد٤غ ٝؼح ػِ ٠تُٕٔصً ١تٕ ٣صِّٔ ٚك ٢تٌُٔثٕ
تُى٣ ١ؽح تٕ  ِّٚٔ٣ك ٚ٤تُدثبغ ٝتٕ ٘٣وِ ٚن ٕٝتخطثء ،تال ٓث ٣وص ٚ٤ٝتُ٘وَ ٖٓ ٌٖٓ.
ٓثنذ 987
ٗلوثز شِّْ تُٔد٤غ ػِ ٠تُٕٔصًٓ ،١ث ُْ ٞ٣ؼه ػًف ت ٝتشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
تُلًع تُعثٗ – ٢خؼ ٛتٗٞتع تُدٞ٤ع
 – 1خ٤غ تال٤ُٝثء ٝتًُٞالء ًٔٝتإٗ٧ ْٛلّْٜ
ٓثنذ 988
٣ – 1ؽُ ٌٞالج تُىٝ ُٚ ١ال٣ر ػُِٝ ٠ه ٙتٕ ٣د٤غ ٓثُُُٞ ٚه ُٚٝ ٙتٕ ٕ٣صًٓ ١ثٍ ُٝهُ٘ ٙلّ ،ٚخٔعَ هٔ٤صٚ
ٝخـدٖ  ً٤ّ٣ال كثـٓ.
 – 3كثٕ خثع ٓثٍ ٗلُُّٞ ٚه ٙت ٝتٔصًٓ ٟثٍ ُٝهُ٘ ٙلّ٣ ،ٚؼصدً ًَ ٖٓ تُعٖٔ ٝتُٔد٤غ ٓود ٖ٤ٜٞخٔؽًن
تُؼوه.
ٝ – 5تُؽه ًثالج ك ٢تُفٌْ.
ٓثنذ 989
ال ٣ؽ ٢ُِ٘ٞ ٌٞتُٔ٘ ٖٞٙت ٝتُو ْ٤تُٔوثّ ٖٓ هدَ تُٔفٌٔر ،تٕ ٣د٤غ ٓثٍ ٗلُِّٔ ٚفؽٞي ٝال تٕ ٕ٣صً١
ُ٘لّ٤ٔ ٚةث ً ٖٓ ٓثٍ تُٔفؽٞي ٓطِوثًِٞ ،تء ًثٕ وُي ك ٢لُِٔ ً٤فؽٞي تّ ال.
ٓثنذ 994
 – 1ال ٣ؽ ٢ُِ٘ٞ ٌٞتُٔمصثي ٖٓ هدَ تالج ت ٝتُؽه تٕ ٣د٤غ ٓثٍ ٗلّ٤ُِ ٚصٝ ،ْ٤ال تٕ ٕ٣صًُ٘ ١لّ٤ٔ ٚةث ً ٖٓ
ٓثٍ تُ٤ص ،ْ٤تال توت ًثٕ ك ٢وُي ل٤ُِ ً٤صٝ ْ٤خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر.
ٝ – 3تُم٣ً٤ر  ٢ٛتٕ ٣د٤غ ُِ٤ص ْ٤خؤهَ ٖٓ ظٖٔ تُٔعَ ،ت ٝتٕ ٕ٣صً ٚ٘ٓ ١خؤًعً ٖٓ ظٖٔ تُٔعَ ،ػِٝ ٠ؼٚ
 ٌٕٞ٣ك٤ُِ ٚ٤صِٙٓ ْ٤فر ظثًٛذ.
ٓثنذ 991
ال ٣ؽُِ ٌٞوث ٢ٜتٕ ٣د٤غ ٓثُُِٔ ٚفؽٞيٝ ،ال تٕ ٕ٣صًٓ ١ثٍ تُٔفؽٞي ُ٘لّ.ٚ
ٓثنذ 993
ًُِٞ ُ٤ُ – 1الء تٕ ٕ٣صًٝت تالٓٞتٍ تُٔ ْٛ ٖ٤ًِٞخد٤ؼٜث ُٔ ُ٤ُٝه ١ً٣تًًُٕثز  ٖٓٝك ٢ـٌٔٝ ْٜال
تُٔٞظل ٖ٤تٕ ٕ٣صًٝت تالٓٞتٍ تٌُِٔل ْٛ ٖ٤خد٤ؼٜث ت ٝتُص ٌٕٞ٣ ٢خ٤ؼٜث ػِ٣ ٠هًُٞ ُ٤ُٝ ،ْٛالء تُصلثُٝ ُ٤ال
ُِفًتَ تُٔٙل ٖ٤تٕ ٕ٣صًٝت تٓٞتٍ تُصلِّ٤ر ٝال تٓٞتٍ تُٔه ٖ٣تُٔؼًّ ُٙٔ ُ٤ُٝل ٢تًًُٕثز ٝتُصًًثز
تٕ ٕ٣صًٝت تالٓٞتٍ تُصٙ٣ ٢لٜٗٞث ُِّٔ ُ٤ُٝثًِذ ٝال ُِمدًتء تٕ ٕ٣صًٝت تالٓٞتٍ تُٔؼٜٞن تُ ْٜ٤ك ٢خ٤ؼٜث
ت ٝك ٢شوه ً٣هٔ٤صٜث ُٞ ُ٤ُٝ ،تـه ٖٓ ٛئالء تٕ ٕ٣صً ُٞٝ ١خطً٣ن تٍُٔتن تُؼِ٘ ٢ال خ٘لّٝ ٚال خثِْ
ّٓصؼثي ٓث ٓ ٞٛفظٞي ػًِٔ ٚ٤تإ.ٙ
 – 3ػِ ٠تٕ تًُٕتء ك ٢تالـٞتٍ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُلوًذ تُّثخور ٙ٣ؿ توت تؼثٌ ٖٓ ٙشْ تُد٤غ ُفّثخ،ٚ
ٓصً ٠ثٕ ٝهس تالؼثٌذ ـثبٍتً ُال٤ِٛر تُٞتؼدر ،تٓث توت ُْ ٣ؽٍٝ ٙخ٤غ تُٔثٍ ٖٓ ؼه٣ه ،شفَٔ تُٕٔصً ١تالٍٝ
ًٓٝٙكثز تُد٤غ تُعثٗٓٝ ٢ث ػّ ٠تٕ  ٌٕٞ٣هه ٗوٗ ٖٓ هٔ٤ر تُٔد٤غ.

 – 3خ٤غ تُفوٞم تُٔص٘ثٌع كٜ٤ث
ٓثنذ 995
 – 1تُفن تُٔص٘ثٌع ك ٚ٤توت ٍٍٗ ػ٘٘ ٚثـد ٚتُٔ ٠مٗ آلً خٔوثخَ كِِٔص٘ثٌٍ ٜه ٙتٕ ٣صمِٗ ٖٓ
تُٔطثُدر توت  ٞٛين تُ ٠تُٕٔصً ١تُعٖٔ تُفو٤و ٢تُى ١نكؼٓ ٚغ تًُٔٝٙكثز ٝكٞتبه تُعٖٔ خثُّؼً تُوثٗ٢ٗٞ
ٖٓ ٝهس تُهكغ.
٣ٝ – 3ؼصدً تُفن ٓص٘ثٌػث ً ك ،ٚ٤توت ًثٕ هه يكؼس خ ٚنػ ٟٞت ٝهثّ خٕؤٍٗٗ ٚتع ؼثي.١
ٓثنذ 990
ال ٓفَ الِصًنتن تُفن تُٔص٘ثٌع ك ٚ٤ك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ًثٕ ٛىت تُفن نتلالً ٓ ٖٜٔؽٔٞػر تٓٞتٍ خ٤ؼس ؼٍتكث ً خعٖٔ ٝتـه.
ج – توت ًثٕ ٔثبؼث ً خٝ ٖ٤يظر ت ٝتٓالى آلًٝ ،ٖ٣خثع تـه٤ٙٗ ْٛد٦ُ ٚلً.
غ – توت ٍٍٗ ػ٘ٓ ٚهُ ٖ٣هتب٘ٝ ،ٚكثء ُِه ٖ٣تُّٔصفن ك ٢وٓص.ٚ
ن – توت ًثٕ  َٕٔ٣ػوثيتًٝ ،خ٤غ ُٖٔ تٗصوِس تُ٤ٌِٓ ٚ٤ر تُؼوثي.
ٓثنذ 999
ال ٣ؽُِ ٌٞفٌثّ ٝال ُِوٝثذ ٝال ُِٔهػ ٖ٤تُؼثٓٞٗٝ ٖ٤تخُِٔٝ ْٜفثٓٝ ٖ٤ال ٌُصدر تُٔفٌٔر ّٓٝثػه ،ْٜ٣تٕ
ٕ٣صًٝت خثِٔٝ ْٜال خثِْ ّٓصؼثي ،تُفن تُٔص٘ثٌع ك ًِٚ ٚ٤ت ٝخؼ ٚٝتوت ًثٕ تُ٘ظً ك ٢تٍُ٘تع ٣هلَ ك٢
تلصٙثٖ تُٔفٌٔر تُص٣ ٢دثًٔ ٕٝػِٔ ْٜك ٢نتبًشٜث.
ٓثنذ 996
ال ٣ؽُِٔ ٌٞفثٓ ٖ٤تٕ ٣صؼثِٓٞت ٓغ ٓ ْٜ٤ًِٞك ٢تُفوٞم تُٔص٘ثٌع كٜ٤ث توت ًثٗٞت  ْٛتُى٣ ٖ٣ص ُٕٞٞتُهكثع
ػٜ٘ثِٞ ،تء ًثٕ تُصؼثَٓ خؤِٔثب ْٜت ٝخؤِٔثء ّٓصؼثيذ.
 – 5تُٔوثٝ٣ر
ٓثنذ 997
 ٖٓ ٌَُ – 1تُدهُ ٖ٤ك ٢خ٤غ تُٔوثٝ٣ر ـٌْ تُٔد٤غ كصؼصدً كٜٔ٤ث ًٔٝ ،ٚٞٝتٕ ٝهؼس ٓ٘ثٌػر ك ٢تًٓ
تُصِّ ٍُّ ،ْ٤تٕ ٣ٝ ِّْ٣صِّْ ًَ تُٔصوثٓ ٖ٤ٝ٣ؼثً.
٣ٝ – 3ؼصدً ًَ ٖٓ تُٔصوث ٖ٤ٝ٣خثبؼث ً ُِٕ٢ء تُى ١هث ٛ٣خٕٓٝ ٚصً٣ث ً ُِٕ٢ء تُى ١هث ٛ٣ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 998
توت تِصفن تُٕ٢ء تُى ١شِّٔ ٚتُٔوث ٛ٣ت ٝين خؼ٤ح ،ؼثٌ ُٜىت تُٔوث ٛ٣تٓث تٕ ّ٣صًن تُٕ٢ء تُى ١هثٛ٣
خٝ ٚتٓث تٕ ٣طثُح خؤ٤ر تُٕ٢ء ت٥لً ٝهس تالِصفوثم ت ٝخؤ٤صٝ ٚهس تُٔوثٝ٣ر لثُ٤ث ً ٖٓ تُؼ٤ح ُٚٝ ،ك٢
تُفثُص ٖ٤تٕ ٣طثُح خصؼ ٛ٣ٞتوت ًثٕ ٘ٛثى ٝؼُ ٚىُي.
ٓثنذ 999
توت ًثٕ ُالٔ٤ثء تُٔصوث ٛ٣كٜ٤ث هٓ ْ٤مصِلر ك ٢شوه ً٣تُٔصؼثهه ،ٖ٣ؼثٌ شؼ ٛ٣ٞتُلًم خٔدِؾ ٖٓ تُ٘وٞن ٌٕٞ٣
ٓؼهالً.
ٓثنذ 644
ًٓٝٙكثز ػوه تُٔوثٝ٣ر ٝؿًٛ٤ث ٖٓ تُ٘لوثز تاللً٣ ٟصفِٜٔث تُٔصوثٝ٣ثٕ ٓ٘ث٘لر ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.

تُل َٙتُعثٗ – ٢تُٜدر
تُلًع تال – ٍٝتُٜدر ٝتُٙههر
ٓثنذ 641
 – 1تُٜدر  ٢ٛشِٔ٤ي ٓثٍ ٥لً خال ػ.ٚٞ
ٝ – 3تُٙههر  ٢ٛتُٔثٍ تُىٛٝ ١ح ٥ؼَ تُعٞتج  ٢ٛٝك ٢تـٌثٜٓث ًثُٜدر تال كٔ٤ث ٝين ك ٗٗ ٚ٤لثٖ.
ٓثنذ 643
توت ًثٕ تُٔٞٛٞج ػوثيتً ٝؼح الٗؼوثن تُٜدر تٕ شّؽَ ك ٢تُهتبًذ تُٔمصٙر.
ٓثنذ 645
 – 1ال شصْ تُٜدر ك ٢تُٔ٘و ٍٞتال خثُود ٍِّ٣ٝ ٛك ٢تُود ٛتوٕ تُٞتٛح ً٘تـر ت ٝنالُر.
ٝ – 3توت توٕ تُٞتٛح ً٘تـر ٘ؿ تُود ٛكٓ ٢ؽُِ تُٜدر ت ٝخؼهٝ ٙتٓث توٗ ٚخثُود ٛنالُر كٔو٤ه خٔؽُِ
تُٜدر ٝػوه تُٜدر توٕ خثُود ٛنالُر.
ٓثنذ 640
ِٔ٣ي تُٙـ ً٤تُٔثٍ تُىٛٝ ١د ٚت٣ث ٚ٤ُٝ ٙت ٞٛ ٖٓ ٝك ٢ـؽً ٙخٔؽًن ت٣ؽثج تُٞتٛحٓ ،ث نتّ تُٔثٍ ك٣ ٢هٙ
تً ٝثٕ كٝ ٢ن٣ؼر ت ٝػثي٣ر ػ٘ه ؿٝ ،ًٙ٤ال ٣فصثغ تُ ٠تُود.ٛ
ٓثنذ 649
توت ٛٝح ٔ٢ء ُٙد ٢ؿ ٍ٤ٔٓ ً٤هثّ ٓوثٓ ٚ٤ُٝ ٚت ٞٛ ٖٓ ٝك ٢ـؽً.ٙ
ٓثنذ 646
توت ٛٝح تـه ٓثًُ ُٖٔ ٚثٕ ٛىت تُٔثٍ ك٣ ٢ه ،ٙتػصدًز تُٜدر ٓودٜٞر ن ٕٝـثؼر تُ ٠هد ٛآلً.
ٓثنذ 647
 – 1توت ٛٝح تُهتبٖ تُىُِٔ ٖ٣ه ٖ٣ت ٝتخًأ وٓصً٣ ُْٝ ٚ٘ٓ ٚن ٙتُٔه ،ٖ٣شصْ تُٜدر ّ٣ٝو ٟتُه ٖ٣ك ٢تُفثٍ.
ٝ – 3توت ٛٝح تُهتبٖ تُهُ ٖ٣ـ ً٤تُٔه ،ٖ٣كال شصْ تُٜدر تال توت هد ٚٝخثوٕ تُٞتٛح.
ٓثنذ 648
ٕ٣صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُٞتٛح ػثهالً خثُـث ً تٛالً ُِصدًع ،كثٕ ًثٕ ًىُي ،ؼثٌ ُ ٚتٕ ٜ٣ح ك ٢ـثٍ ٘فصٓ ٚثًُِٚ ٚ
ت ٝخؼٕ٣ ُٖٔ ٚٝثء ِٞتء ًثٕ ت٘الً ُ ٚت ٝكًػث ً ت ٝهً٣دث ً ت ٝتؼ٘د٤ث ً ٓ٘ٓ ُٞٝ ٚمثُلث ً ُه.ٚ٘٣
ٓثنذ 649
ٕ٣ – 1صًٝ ٞؼٞن تُٔٞٛٞج ٝهس تُٜدر  ٍِّ٣ٝتٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼ٘٤ث ً ًِٓٔٞث ً ُِٞتٛح.
ٝ – 3شؽ ٌٞتُٜدر تًٜتيتً خثُهتب٘.ٖ٤
ٓثنذ 614
ال شؽ ٌٞتُٜدةر تًٜتي خثُهتب٘.ٖ٤
ٓثنذ 611
شٙؿ تُٜدر خًٕ ٞتُؼ٣ٝ ٚٞؼصدً تًُٕ ،ٞكِٛٝ ٞح ٓثالً ٥لً خًٕ ٞتٕ ٣ئن ١ن ٚ٘٣تُٔؼِ ّٞتُٔوهتي تٝ
خًٕ ٞتٕ ٣و ّٞخ٘لوص ٚتُٝ ّٞ٣ ٠كثشٍُٓ ،ٚس تُٜدر كثٕ ُْ ٣وْ تُٔٞٛٞج ُ ٚخثًًُٕ ٞثٕ ُِٞتٛح تٓث تٕ ٣طثُدٚ
خثُص٘ل٤ى ت ٝتٕ ٣لّك تُٜدر.

ٓثنذ 613
تُٜدثز ٝتُٜهت٣ث تُص ٢شوهّ ك ٢تُمطدر ٖٓ تـه تُمط٤د٦ُ ٖ٤لً ت ٖٓ ٝتؼ٘د ٢ػٜ٘ٔث ٧ـهٔٛث تُٜٔ ٝث ٓؼثً،
٣ؽح تٕ ً٣نٔٛث تُُِٔٞ ُٚ ٞٛٞتٛح توت كّمس تُمطدر ِٞٝح تُٞتٛح تًُن ٓث نتّ تُٔٞٛٞج هثبٔث ً ٌ٘ٔٓٝث ً
ين ٙخثُىتز.
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ تُٜدر
 – 1تُصٍتٓثز تُٞتٛح
ٓثنذ 615
ش٘صوَ خثُٜدر٤ٌِٓ ،ر تُٔٞٛٞج تُ ٠تُٔٞٛٞج ُ.ٚ
ٓثنذ 610
 – 1ال  ٖٔٝ٣تُٞتٛح تِصفوثم تُٔٞٛٞج ،تال توت شؼٔه تللثء ِدح تالِصفوثم ت ٝتال توت ًثٗس تُٜدر
خؼٝ ،ٚٞك ٢تُفثُر تاللً٤ذ ال  ٖٔٝ٣تُٞتٛح تالِصفوثم تال خوهي ٓث تنت ٙتُٔٞٛٞج ُ ٖٓ ٚػٛ ًَ ٚٞىت
ٓث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿ.ًٙ٤
ٝ – 3توت تِصفن تُٔٞٛٞج ـَ تُٔٞٛٞج ُٓ ٚفَ تُٞتٛح كٔ٤ث ُ ٖٓ ٚـوٞم ٝنػث.ٟٝ
ٓثنذ 619
توت شِلس تُؼ ٖ٤تُٔٞٛٞخر ٝتِصفوٜث ّٓصفن  ٖٜٔٝتُّٔصفن تُٔٞٛٞج ُ ٚكال ً٣ؼغ ػِ ٠تُٞتٛح خٔث
 ٖٜٔتال خثُوهي تُى ٖٔٝ٣ ١خ ٚتُٞتٛح تالِصفوثم ٝكوث ً ُالـٌثّ تُّثخور.
ٓثنذ 616
ال  ٌٕٞ٣تُٞتٛح ّٓئٝالً ال ػٖ كؼِ ٚتُؼٔه ت ٝلطؤ ٙتُؽّ.ْ٤
 – 3تُصٍتٓثز تُٔٞٛٞج ُٚ
ٓثنذ 617
ٗلوثز تُٜدر ػِ ٠تُٔٞٛٞج ُ٣ٝ ،ٚهلَ ك ٢وُي ًٓٝٙكثز تُؼوه ٝتًُِٓٝ ّٞث ًٙ٣ف ك ٢شِّ ْ٤تُٔٞٛٞج
ٝشِّٔٗٝ ٚوِٝ ٚوُي ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٓمثُق.
ٓثنذ 618
ػِ ٠تُٔٞٛٞج ُ ٚتنتء ٓث تٔصً ٞػِ ٖٓ ٚ٤ػِٞ ٚٞتء ًثٕ ٛىت تُؼٕٓ ٚٞصًٞث ً ُِٔٙفر تُٞتٛح تٝ
ُِٔٙفر تؼ٘د ٢ت ٝتُِٔٙفر تُؼثٓر.
ٓثنذ 619
 – 1توت تٔصً ٞتُٞتٛح ػٜٞث ً ػٖ تُٜدر ٝكثء ن ،ٚٗٞ٣كال  ٌٕٞ٣تُٔٞٛٞج ٍُِٓٓ ٚث ً تال خٞكثء تُه ٕٞ٣تُص٢
ًثٗس ٓٞؼٞنذ ٝهس تُٜدر ٛٝىت ٓث ُْ ٣صلن ػِ ٠لالك.ٚ
ٝ – 3توت ًثٕ تُٔٞٛٞج خفن ػٜٔ ٢٘٤ثٗث ً ُه ٖ٣ك ٢وٓر تُٞتٛح ت ٝك ٢وٓر ٔمٗ آلً ،كثٕ تُٔٞٛٞج ُٚ
ِ٣صٍّ خٞكثء ٛىت تُهٓ ٖ٣ث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
تُلًع تُعثُط – تًُؼٞع ك ٢تُٜدر
ٓثنذ 634
ُِٞتٛح تٕ ً٣ؼغ ك ٢تُٜدر خًٜثء تُٔٞٛٞج ،كثٕ ُْ ً ًٚ٣ثٕ ُِٞتٛح ـن تًُؼٞع ػ٘ه شفون ِدح
ٓودٓ ٍٞث ُْ ٞ٣ؼه ٓثٗغ ٖٓ تًُؼٞع.
ٓثنذ 631
٣ؼصدً خ٘ٞع لثٖ ِددث ً ٓودٞالً ًُِؼٞع ك ٢تُٜدر:

أ – تٕ ٣مَ تُٔٞٛٞج ُ ٚتلالالً لطً٤تً خٔث ٣ؽح ػِٗ ٚ٤ف ٞتُٞتٛح ،خف٤ط ٛ ٌٕٞ٣ىت تاللالٍ ٖٓ ؼثٗدٚ
ؼفٞنتً ؿِ٤ظثً.
ج – تٕ ٙ٣دؿ تُٞتٛح ػثؼٍتً ػٖ تٕ ٞ٣كً ُ٘لّ ٚتِدثج تُٔؼٕ٤ر خٔث ٣صلن ٓغ ٌٓثٗص ٚتالؼصٔثػ٤ر ت ٝتٕ
ٙ٣دؿ ؿ ً٤هثني ػِ ٠تُٞكثء خٔث ٣لً ٜٚػِ ٚ٤تُوثٗ ٖٓ ٕٞتُ٘لور ػِ ٠تُـ.ً٤
غ – تٕ ًٌ٣م تُٞتٛح خؼه تُٜدر ُٝهتً ٣دو ٠ـ٤ث ً تُٝ ٠هس تًُؼٞع ،ت ٝتٕ ُِٛٞ ٌٕٞ٣ثج ُٝهتً ٣ظ٘٤ٓ ٚصث ً ٝهس
تُٜدر كإوت  ٞٛـ.٢
ن – تٕ ٣و ًٙتُٔٞٛٞج ُ ٚك ٢تُو٤ثّ خٔث تٔصً ٞػِ ٚ٤ك ٢تُؼوه ٖٓ تُصٍتٓثز خه ٕٝػىي ٓود.ٍٞ
ٓثنذ 633
توت هصَ تُٔٞٛٞج ُ ٚتُٞتٛح ػٔهتً خال ٝؼ ٚـنً ،ثٕ ُٞيظص ٚـن تخطثٍ تُٜدر.
ٓثنذ 635
٘ٔ٣غ تًُؼٞع ك ٢تُٜدر:
أ – تٕ ٣فُِٞٛٞٔ َٙج ٌ٣ثنذ ٓصِٙر ٓٞؼدر ٍُ٣ثنذ هٔ٤ص ،ٚكإوت ٌتٍ تُٔثٗغ ػثن ـن تًُؼٞع.
ج – تٕ ٞٔ٣ز تـه تُٔصؼثهه.ٖ٣
غ – تٕ ٣صًٙف تُٔٞٛٞج ُ ٚشًٙكث ً ٍٓ٣الً ٌُِِٔ٤ر ٜٗثب٤ث ً كإوت تهص ًٙتُصًٙف ك ٢خؼ ٛتُٔٞٛٞج ،ؼثٌ
ُِٞتٛح تٕ ً٣ؼغ ك ٢تُدثه.٢
ن – تٕ شٌ ٕٞتُٜدر ٖٓ تـه تٍُٝؼ٦ُ ٖ٤لًٝ ُٞٝ ،هؼس تُلًهر خٜٔ٘٤ث خؼه تُٜدر.
ٛـ  -تٕ شٌ ٕٞتُٜدر ُى ١يـْ ٓفًّ.
 – ٝتٕ ِٜ٣ي تُٔٞٛٞج ك٣ ٢ه تُٔٞٛٞج ُِٞ ،ٚتء ًثٕ تُٜالى خلؼِ ٚت ٝخّدح تؼ٘د ٢ت ٝخّدح تالِصؼٔثٍ،
كإوت ِٛي خؼ ٚٝؼثٌ تًُؼٞع ك ٢تُدثهًٝ ،٢ىُي توت ؿ ً٤تُٔٞٛٞج ُ ٚتُٔٞٛٞج ػِٝ ٠ؼ٣ ٚصدهٍ خ ٚتِٔٚ
ًثُف٘طر توت ٞف٘س نه٤وثً.
ٌ – تٕ ٣ؼطُِٜ ٢در ػ٣ ٚٞود ٚٝتُٞتٛح خًٕ ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُؼ ٚٞخؼ ٛتُٔٞٛٞج ،كإوت ًثٕ تُؼٚٞ
خؼ ٛتُٔٞٛٞج كِِٞتٛح تٕ ً٣ؼغ ك ٢تُدثهٝ ٢توت تِصفن تُؼ ٚٞػثن ـن تًُؼٞع.
ؾ – تٕ ٜ٣ح تُهتبٖ تُهُِٔ ٖ٣ه.ٖ٣
 – ٞتٕ شٌ ٕٞتُٜدر ٘ههر.
ٓثنذ 630
 -1توت يؼغ تُٞتٛح كٛ ٢دص ٚخثُصًت ٢ٜت ٝخثُصوثً ٢ٜثٕ يؼٞػ ٚتخطثالً ٧ظً تُؼوه ٖٓ ـ ٖ٤تًُؼٞع،
ٝتػثنذ ٌُِٔ.ٚ
ٝ – 3ال ً٣ن تُٔٞٛٞج ُ ٚتُعًٔتز تال ٖٓ ٝهس تالشلثم ػِ ٠تًُؼٞع تٝ ٖٓ ٝهس يكغ تُهػ ُٚٝ ،ٟٞتٕ
ً٣ؼغ خؽٔ٤غ ٓث تٗلو ٖٓ ٚتًُٔٝٙكثز تالٜطًتي٣ر ،تٓث تًُٔٝٙكثز تُ٘ثكؼر كال ٣ؽث ٌٝك ٢تًُؼٞع خٜث
تُوهي تُىٌ ١تن ك ٢هٔ٤ر تُٔٞٛٞج.
ٓثنذ 639
توت تلى تُٞتٛح تُٔٞٛٞج هدَ تًُٜثء ت ٝتُوٝثءً ،ثٕ ؿثٜدث ً كِِٛ ٞي تُٔٞٛٞج ت ٝتِصِٜي  ٖٜٔهٔ٤صٚ
ُِٔٞٛٞج ُ ،ٚتٓث توت ِٞد ٚخؼه تُوٝثء ٘ٓٝؼ ٚتُٔٞٛٞج ُ ٚخؼه تػىتي ٙخثُصِّ ْ٤كِٜي ك٣ ٢ه .ٜٚ٘ٔ
تُل َٙتُعثُط – تًًُٕر
تُـ٤س تُٔٞتن  685 – 636خٔٞؼح تُٔثنذ /319ظثٗ٤ث ً ٖٓ هثٗ ٕٞتًًُٕثز يهْ ُّ٘ 56ر  1985تُٕٔ٘ٞي
ك ٢تُٞهثبغ تُؼًته٤ر تُؼهن  3959ك.1985-0-18 ٢
تُل َٙتًُتخغ – تُوًٝ ٚتُهلَ تُهتبْ
تُلًع تال – ٍٝتُوًٚ
ٓثنذ 680
تُوً ٞٛ ،ٚتٕ ٣هكغ ٔمٗ ٥لً ػ٘٤ث ً ٓؼِٓٞر ٖٓ تالػ٤ثٕ تُٔعِ٤ر تُص ٢شّصِٜي خثالٗصلثع خٜث ًُ٤ن ٓعِٜٔث.

ٓثنذ 689
ال ِٔ٣ي تُ ٢ُٞتهصًتٓ ٚثٍ ٖٓ  ٞٛكٝ ٢ال٣ص.ٚ
ٓثنذ 686
ِٔ٣ – 1ي تُّٔصوً ٚتُؼ ٖ٤تُٔوصًٜر خثُود٣ٝ ٛعدس ك ٢وٓصٓ ٚعِٜث.
 – 3كإوت ٌِٛس تُؼ ٖ٤خؼه تُؼوه ٝهدَ تُود ،ٛكال ٜٔثٕ ػِ ٠تُّٔصوً.ٚ
ٓثنذ 687
 – 1توت ظ ًٜك ٢تُؼ ٖ٤تُٔوصًٜر ػ٤ح للًٝ ٢ثٕ تُوً ٚخـ ً٤كثبهذ ٝتظً تُّٔصوً ٚتِص٤لثء تُؼٖ٤
ٝتلدً تُٔوً ٚخىُي ،كال  ٍِّ٣تٕ ً٣ن تال هٔ٤صٜث ٓؼ٤در.
 – 3تٓث توت ًثٕ تُوً ٚخلثبهذ تً ٝثٕ خـ ً٤كثبهذ  ٌُٖٝهه شؼٔه تللثء تُؼ٤ح ًثٕ ُِّٔصوً ٚتٕ ٣طِح تٓث
ت٘الؾ تُؼ٤حٝ ،تٓث تخهتٍ ٔ٢ء ِِ ْ٤خثُٕ٢ء تُٔؼ٤ح.
ٓثنذ 688
توت تِصفن تُٕ٢ء كثٕ ًثٕ تُوً ٚخلثبهذ ًِز تـٌثّ تُد٤غ ٝتال كؤـٌثّ تُؼثي٣ر.
ٓثنذ 689
٣ – 1ؽح ػِ ٠تُّٔصوً ٚين ٓعَ تالػ٤ثٕ تُٔوصًٜر ههيتً ٘ٝٝلث ً ك ٢تٍُٓثٕ ٝتٌُٔثٕ تُٔصلن ػِٜٔ٤ث.
 – 3كإوت ُْ ٣صلن ػِ ٠تٍُٓثٕ ًثٕ ُِٔوً ٚتٕ ّ٣صًن ٙك ٢أٝ ١هس.
ٝ – 5توت ُْ ٣صلن ػِ ٠تٌُٔثٕ ًثٕ تًُن ٝتؼدث ً كٌٓ ٢ثٕ تُؼوه.
ٓثنذ 694
توت ٝهغ تُوً ٚػِ٢ٔ ٠ء ٖٓ تٌُٔ٤الز ت ٝتٌُٔٗٝٞثز ت ٝتًٌُّٔٞثز ت ٝتُٞيم تُ٘وه ،١كًلٙس
تِؼثيٛث ت ٝؿِس كؼِ ٠تُّٔصوً ٚين ٓعِٜث ٝال ػدًذ خًلٜٙث ٝؿالبٜث.
ٓثنذ 691
توت ُْ  ٌٖ٣كِٝ ٢غ تُّٔصوً ٚين ٓعَ تالػ٤ثٕ تُٔوصًٜر ،خَ تِصٌِٜٜث كثٗوطؼس ػٖ ت٣ه ١تُ٘ثَ،
كِِٔوصً ٚتٕ ٘٣صظً تُ ٠تٕ ٞ٣ؼه ٓعِٜث ت ٝتٕ ٣طثُح خؤ٤صٜث  ّٞ٣تُود.ٛ
ٓثنذ 693
 – 1ال شؽح تُلثبهذ ك ٢تُوً ،ٚتال توت ًٔٞس ك ٢تُؼوه.
ٝ – 3توت نكغ تُّٔصوً ٚكثبهذ شٍ٣ه ػِ ٠تُّؼً تُؽثبٍ هثٗٗٞث ً ًثٕ ُ ٚتٕ ّ٣صًن تٍُ٣ثنذ ِٞتء نكغ ػٖ ػِْ
ت ٝػٖ ؿِ.ٟ
ٓثنذ 695
توت تِصوًٓ ٚفؽٞي ػِ٤ٔ ٚ٤ةث ً كثِص ٌِٜٚكؼِ ٚ٤تُٔٝثٕ خوهي ٓث ًّح ،كثٕ شِق تُٕ٢ء خ٘لّ ٚكال ٜٔثٕ
ػِٝ ٚ٤تٕ ًثٗس ػ ٚ٘٤خثه٤ر كِِٔوً ٚتِصًنتنٛث.
تُلًع تُعثٗ – ٢تُهلَ تُهتبْ
ٓثنذ 690
 – 1تُهلَ تُهتبْ  ٞٛتٕ ٣صؼٜه ٔمٗ خؤٕ ٣ئن ١ػِ ٠تُهٝتّ تُٔ ٠مٗ آلً ٝتُ ٠لِلثب ٖٓ ٚخؼه ٙنلالً
نٝي٣ث ً ٓ ٌٕٞ٣فِٓ ٚدِـث ً ٖٓ تُ٘وٞن تٓ ٝوهتيتً ٓؼ٘٤ث ً ٖٓ تٔ٤ثء ٓعِ٤ر تلًٛ ٌٕٞ٣ٝ ٟىت تُصؼٜه خؼوه ٖٓ ػوٞن
تُٔؼثٜٝر.
٣ٝ – 3صدغ ك ٢تُهلَ تُهتبْ ٖٓ ـ٤ط ِؼً تُلثبهذ تُوٞتػه تُص ٢شًّ ١ػِ ٠تُوً ٚو ١تُلثبهذ.

ٓثنذ 699
ُِٔ – 1ه ٖ٣ك ٢تُهلَ تُهتبْ ـن ت٣لثء تُؼ ٚٞتُى ١شؤُِ ػِ ٚ٤تُهلَٝ ،وُي خؼ ٢ٝٓ ٛلُٔ ػًٕذ
ِ٘ر ػِ ٠تُؼوه.
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تال ٣ف َٙتال٣لثء ٓث نتّ ّٓصفن تُهلَ ـ٤ث ً تُٔ ٝهذ شٍ٣ه ػِ ٠لُٔ ػًٕذ ِ٘ر
ت ٝشوَ ػٜ٘ث.
ٝ – 5ال ّ٣صؼَٔ ـن تال٣لثء تال خؼه تػالٕ تًُؿدر ك ٢وُيٝ ،تٗوٝثء ِ٘ر ػِٛ ٠ىت تالػالٕ.
ٓثنذ 696
ُُِ ُ٤هتبٖ ِٞح تال٣لثء خثُؼ ٚٞتُى ١نكؼُ ٚصؤِ ُ٤تالً٣تن تال ك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ُْ ٣هكغ تُٔه ٖ٣تُهلَ ِ٘صٓ ٖ٤صٞتُ٤ص ٖ٤يؿْ تٗىتي.ٙ
ج – توت ه ًٙتُٔه ٖ٣ك ٢شوهٓ ْ٣ث ٝػه خ ٚتُهتبٖ ٖٓ شؤٓ٘٤ثز ت ٝتوت تٗؼهٓس تُصؤٓ٘٤ثز ًالً ت ٝخؼٝث ً ٣ ُْٝوهّ
خه٣الً ػٜ٘ث.
غ – توت تكُِ تُٔه ٖ٣ت ٝتػًّ.
ٓثنذ 697
 – 1توت يشح تُهلَ تُهتبْ ٓوثخَ ٓدِؾ ٖٓ تُ٘وٞن ،شْ تُٞكثء خؤنتء تُؼ ٚٞت ٝخًن ٓدِؾ تهَ ٓ٘ ٚتوت تشلن ػِ٠
وُؿ.
ٝ – 3ك ٢تُفثالز تاللً٣ ٟصْ تُٞكثء خهكغ ٓدِؾ ٖٓ تُ٘وٞن شٌ ٕٞكثبهشٓ ٚفّٞخر خثُّؼً تُوثّٗٓ ٢ٗٞث٣ٝر
ُِهلَ.
تُل َٙتُمثُٓ – تُِٙؿ
تُلًع تال – ٍٝتيًثٕ تُٙؿ
ٓثنذ 698
تُِٙؿ ػوه ً٣كغ تٍُ٘تع ٣ٝوطغ تُمٓٞٙر خثُصًت.٢ٜ
ٓثنذ 699
ٕ٣صً ٞك٣ ٖٔ٤ؼوه ِ٘فثً ،تٕ  ٌٕٞ٣تٛالً ُِصًٙف خؼ ٚٞك ٢تُفوٞم تُصِٜٕٔ٣ ٢ث ػ٘ه تُِٙؿ.
ٓثنذ 744
 – 1توت ًثٕ ُِٙد ٢تُٔؤو ُٚ ٕٝك ٢تُصؽثيذ ن ٖ٣ؿٓ ً٤و ٢ٝخ٣ ُْٝ ،ٚوً خ ٚتُٔهُِٙ ُ٤ُٝ ٖ٣د ٢خ٘٤ر
ػِ ،ٚ٤تً ٝثٕ تُه ٖ٣ظثخصث ً  ٌُٖٝتُٔهٓ ٖ٣ؼًّ ؼثٌ ُِٙد ٢تٕ ٙ٣ثُؿ ؿً ٚٔ٣ػِ ٠خؼ ٚٝت ٝػِ٢ٔ ٠ء آلً
هٔ٤ص ٚتهَ ٖٓ تُه ٖ٣تٓث توت ًثٕ تُهٓ ٖ٣و٤ٝث ً خ ٚت ٝتهً خ ٚتُٔه ٖ٣تً ٝثٕ ُٙد ٢خ٘٤ر ػًِٝ ٚ٤ثٕ تُٔهٖ٣
ٓئًِت كال ٣ؽ ُٚ ٌٞوُي.
ُِٙٝ – 3د ٢تُٔؤو ٕٝك ًَ ٢ـثٍ تٕ ٙ٣ثُؿ ٓه ٚ٘٣ػِ ٠شؤؼ َ٤تُه ٖ٣تُ ٠تؼَ ٓؼِ.ّٞ
ٓثنذ 741
 – 1توت ًثٕ ُِٔفؽٞي ن ٖ٣ػِٓ ٠هًٝ ًِٞٓ ٖ٣ثٕ ُ ٚخ٘٤ر ػِ ،ٚ٤تً ٝثٕ تُٔهٓ ٖ٣وًتً خثُه ٖ٣تٓ ٝو٤ٝث ً ػِٚ٤
خ ،ٚكال ٣ؽُِٞ ٌٞتُ ٢تٕ ٙ٣ثُؿ ػِ ٠خؼ ٛتُه ٖ٣تال توت ًثٕ تُهٝ ٖ٣ؼح خؼوه ،ٙكثٗ٣ ٚؽِ٘ ٌٞف ٚػِ٠
ٗلّ ٖٔٝ٣ٝ ٚههي تُهُِٔ ٖ٣فؽٞي ٝتٕ ٘ثُؿ ػٖ تُه ٖ٣ػِٓ ٠ثٍ آلً كثٕ ًثٗس هٔ٤ص ٚههي تُه ٖ٣ت ٝتهَ
خـدٖ ٣ ً٤ّ٣ؽ ٌٞتُِٙؿ خثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ٝتٕ ًثٗس هٔ٤ص ٚتهَ ٖٓ تُه ٖ٣خـدٖ كثـٓ كال ٣ؽ ٌٞتُِٙؿ.
 – 3كثٕ لٕ ٢تُ ٢ُٞتال ٣عدس ًَ تُه ٖ٣خثٕ ُْ شٌٖ ُ ٚخ٘٤ر ٝتُٔه٣ٝ ًٌ٘ٓ ٖ٣وهّ ػِ ٠تُ ٖ٤ٔ٤ت ٝشفون
تػّثي تُٔه ،ٖ٣ؼثٌ ُ ٚخثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ ٙ٣ثُؿ ػِ ٠تُه ُٞٝ ٖ٣خـدٖ كثـٓ.
ٓثنذ 743
توت تنػ ٠ػِ ٠تُٔفؽٞي خهًٝ ،ٖ٣ثٕ ُِٔهػ ٢خ٘٤ر شعدس نػٞت ٙكِِ ٢ُٞخثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ ٙ٣ثُؿ ػِ٠
ٔ٢ء ٣ٝهكغ تُدثهٝ ٢تٕ ُْ شٌٖ ُِٔهػ ٢خ٘٤ر كال ٣ؽ ٢ُُِٞ ٌٞتٕ ٙ٣ثُؿ ػِ٢ٔ ٠ء ٓث.

ٓثنذ 745
تًُٞثُر خثُمٓٞٙر ال شّصٍِّ تًُٞثُر خثُِٙؿ ،كثٕ ٘ثُؿ ػٖ تُهػ ٟٞتُٔ ًَٞخثُمٓٞٙر كٜ٤ث خال توٕ
ٓ ًِٚٞكال ٙ٣ؿ ِ٘ف.ٚ
ٓثنذ 740
ٕ٣ – 1صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُٔٙثُؿ ػ٘ٔٓ ٚث ٣ؽ ٌٞتلى تُدهٍ كٓ ٢وثخِصٕ٣ٝ ٚصً ٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼِٓٞث ً تٕ ًثٕ ٓٔث
٣فصثغ تُ ٠تُودٝ ٛتُصِّ.ْ٤
ٝ – 3ال ٣ؽ ٌٞتُِٙؿ ك ٢تُّٔثبَ تُٔصؼِور خثُ٘ظثّ تُؼثّ ت ٝت٥نتج٣ ٌُٖٝ ،ؽ ٌٞتُِٙؿ ػِ ٠تُٔٙثُؿ
تُٔثُ٤ر تُص ٢شصًشح ػِ ٠تُفثُر تُٕم٤ٙر ت ٝتُص ٢شٕ٘ؤ ػٖ تيشٌثج تـه ٟتُؽًتبْ.
ٓثنذ 749
ٕ٣صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣خهٍ تُِٙؿ ٓثالً ًِٓٔٞث ً ُِٔٙثُؿٝ ،تٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼِٓٞث ً تٕ ًثٕ ٓٔث ٣فصثغ تُ ٠تُودٛ
ٝتُصِّ.ْ٤
ٓثنذ 746
ِٙ٣ؿ تُِٙؿ ػٖ تُفوٞم تُص ٢تهً خٜث تُٔهػ ٢ػِ ٚ٤ت ٝتُص ٢تًٌٗٛث ت ٝتُص٣ ُْ ٢ده كٜ٤ث تهًتيتً ٝال تٌٗثيتً.
ٓثنذ 747
توت ًثٕ تُٔهػ ٠خ ٚػ٘٤ث ً ٓؼ٘٤ر ٝتهً تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤خٜث ُِٔهػ٘ٝ ٢ثُف ٚػٜ٘ث خٔثٍ ٓؼِ٘ ّٞؿ تُِٙؿ ًٝثٕ
ـٌٔ ٚـٌْ تُد٤غ.
ٓثنذ 748
توت تنػٔ ٠مٗ ػِ ٠آلً ػ٘٤ث ً ك٣ ٢هٓ ،ٙؼِٓٞر ًثٗس تٓ ٝؽُٜٞرٝ ،تنػ ٠ػِ ٚ٤ت٥لً خؼً ٖ٤ىُي ك٣ ٢هٙ
ٝت٘طِفث ػِ ٠تٕ ٓ ٌٕٞ٣ث ك٣ ٢ه ًَ ٜٓ٘ٔث ٓوثخِر ٓث ك٣ ٢ه ت٥لً ٘ؿ تُِٙؿ ًٝثٕ كٓ ٢ؼ٘ ٠تُٔوثٝ٣ر
كصؽً ١ػِ ٚ٤تـٌثٜٓث ٝال شصٞهق ٘فص ٚػِ٘ ٠فر تُؼِْ خثُؼ.ٖ٤ٜٞ
ٓثنذ 749
توت ٘ثُؿ تُٔهػ ٢ل ٚٔٙػِ ٠خؼ ٛتُٔهػ ٠خً ،ٚثٕ ٛىت تلىتً ُدؼ ٛـوٝ ٚتِوثٞث ً ُدثه.ٚ٤
ٓثنذ 714
ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ توت تٗط ٟٞتُِٙؿ ػِٛ ٠در ت ٝخ٤غ ت ٝأ ١ػوه آلً ،كثٕ تـٌثّ ٛىت تُؼوه  ٢ٛتُص ٢شًّ١
ػِ ٠تالشلثم ٖٓ ـ٤ط ٘فص ٖٓٝ ٚـ٤ط ت٥ظثي تُص ٢شصًشح ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 711
ال ٣عدس تُِٙؿ تال خثٌُصثخر ت ٝخٔف ًٝئِ.٢
تُلًع تُعثٗ – ٢آظثي تُِٙؿ
ٓثنذ 713
توت شْ تُِٙؿ ،كال ٣ؽ٧ ٌٞـه ٖٓ تُٔصٙثُف ٖ٤تًُؼٞع كِٔ٣ٝ ،ٚ٤ي تُٔهػ ٢خثُِٙؿ خهُٝ ٚشّو ٟنػٞت.ٙ
ٓثنذ 715
توت ًثٕ خهٍ تُِٙؿ ٓٔث ٣صؼ ٖ٤خثُصؼ ٖ٤٤كثِصفن تِٛ ٝي ًِ ٚت ٝخؼ ٚٝهدَ شُِِّٔ ٚٔ٤هػ ٢ت ٝتِصفن ًِ ٚتٝ
خؼ ٚٝخؼه شُِِّٔ ٚٔ٤هػ ،٢كثٕ ًثٕ ُِِٙؿ ػٖ تهًتي ً٣ؼغ تُٔهػ ٠ػِ ٠تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤خً ٚالً ت ٝخؼٝث ً
ٝتٕ ًثٕ تُِٙؿ ػٖ تٌٗثي تٌِٞ ٝز خًؼغ تُٔهػ ٠تُ ٠نػٞت ٙخىُي تُٔوهتي.

ٓثنذ 710
توت ٝهغ تُِٙؿ ػٖ تهًتي ػِٓ ٠ثٍ ٓؼ ٖ٤ػٖ نػ ٟٞػٖ ٓؼ٘٤ر ٝتِصفن تُٔٙثُؿ ػ٘ ًِٚ ٚت ٝخؼٚٝ
خثُد٘٤رّ٣ ،صًن ٖٓ خهٍ تُِٙؿ تُى ١هد ٚٝتُٔهػٓ ٠وهتي ٓث تلى خثالِصفوثم ٖٓ تُٔهػ ٠ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 719
 – 1توت ٝهغ تُِٙؿ ػٖ تٌٗثي ػِٓ ٠ث ٓؼ ٖ٤ػٖ نػ ٟٞػٓ ٖ٤ؼ٘٤ر ٝتِصفن تُٔٙثُؿ ػ٘ ًِٚ ٚت ٝخؼٚٝ
خثُد٘٤رً٣ ،ؼغ تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤خٔوثخِ ٖٓ ٚتُؼ ٚٞػِ ٠تُٔهػً٣ٝ ٠ؼغ تُٔهػ ٠خثُمٓٞٙر كٝ ٚ٤تُهػ ٟٞػِ٠
تُّٔصفن.
ٝ – 3توت تنػٔ ٠مٗ ـوث ً ك ٢ػٓ ٖ٤ؼ٘٤ر ُْ ٣د ٚ٘٤كُٞٙؿ ػٖ وُي ظْ تِصفن خؼ ٛتُؼ ،ٖ٤كال ّ٣صفن
تُٔهػ ٠ػِ٤ٔ ٚ٤ةث ً ٖٓ تُؼٝ ٚٞتٕ تِصفوس تُؼًِٜ ٖ٤ث خثُد٘٤ر تِصًن تُؼ.ًِٚ ٚٞ
ٓثنذ 716
 – 1تُِٙؿ ػٖ تٌٗثي تٌِٞ ٝز ٞٛ ،ك ٢ـن تُٔهػٓ ٢ؼثٜٝر ك ٢ـن تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤لالٖ ٖٓ تُٖ٤ٔ٤
ٝهطغ ُِٔ٘ثٌػر.
 – 3كصؽً ١تُٕلؼر ك ٢تُؼوثي تُٔٙثُؿ ػِٝ ،ٚ٤ال شؽً ١ك ٢تُؼوثي تُٔٙثُؿ ػ٘.ٚ
تُلًع تُعثُط – خطالٕ تُِٙؿ ٝكّمٚ
ٓثنذ 717
 – 1توت ًثٕ تُِٙؿ ك ٢ـٌْ تُٔؼثٜٝر كِِطًك ٖ٤تُصوث ٚ٘ٓ َ٣كً٤ؼغ تُٔهػ ٠خُِٔ ٚهػٝ ٢خهٍ تُِٙؿ
ُِٔهػ ٠ػِ.ٚ٤
 – 3تٓث توت ش ٖٔٝتِوث ٞخؼ ٛتُفوٞم كال ٙ٣ؿ تُصوث.ٚ٘ٓ َ٣
ٓثنذ 718
 ٌٕٞ٣تُِٙؿ ٓٞهٞكثً:
أ – توت خ٘ ٠ػِ ٠تٝيتم ظدس خؼه وُي تٜٗث ٍٓٝيذ.
ج – توت ـّْ ٍٗتػث ً ِدن تٕ ٘هي خٕؤٗ ٚـٌْ ٜٗثبًٝ ٢ثٕ تُطًكثٕ ت ٝتـهٔٛث ٣ؽ٘ َٜهٝي ٛىت تُفٌْ.
ٓثنذ 719
 – 1توت ش٘ث ٍٝتُِٙؿ ؼٔ٤غ تُٔ٘ثٌػثز تُوثبٔر خ ٖ٤تُطًك ٖ٤خٞؼ ٚػثّ ،ظْ ظًٜز خؼه وُي ّٓص٘هتز ًصثخ٤ر
ُْ شٌٖ ٓؼًٝكر ٝهس تُِٙؿ شعدس تٕ تـه تُطًكً ٖ٤ثٕ ؿٓ ً٤فن كٔ٤ث ٣هػ ،ٚ٤كال  ٌٕٞ٣تُؼوه ٓٞهٞكث ً تال
توت ًثٗس ٛى ٙتُّٔص٘هتز هه تلل٤س خلؼَ تـه تُٔصؼثهه.ٖ٣
 – 3تٓث توت ٣ص٘ث ٍٝتُِٙؿ ٍٗتػث ً ٓؼ٘٤ثًٝ ،ظًٜز خؼه وُي ّٓص٘هتز ًصثخ٤ر شعدس تٕ تـه تُٔصؼثههٌٖ٣ ُْ ٖ٣
ُ ٚـن كٔ٤ث ٣هػ ٚ٤كثٕ تُِٙؿ ٞٓ ٌٕٞ٣هٞكثً.
ٝ – 5توت ًٓ ػِ ٠ظٜٞي تُّٔص٘هتز تُٔ٘ ٙٞخٜث ك ٢تُلوًش ٖ٤تُٔصوهٓص ٖ٤ظالظر تٔ٣ ُْٝ ،ًٜؼصً ٚو ٝتُٕؤٕ
ٖٓ تُٔصؼثهه ٖ٣ػِ ٠تُِٙؿ تُٞتهغً ،ثٕ تُِٙؿ ٗثكىتً.
ٓثنذ 734
 – 1تُِٙؿ ال ٣صؽٍأ ،كدطالٕ ؼٍء ٓ٘٣ ٚوص ٢ٝخطالٕ تُؼوه.
 – 3ػِ ٠تٕ ٛىت تُفٌْ ال  ،١ًّ٣توت شد ٖٓ ٖ٤ػدثيتز تُؼوه ت ٖٓ ٝتُظًٝف تٕ تُٔصؼثهه ٖ٣هه شٞتهلث ػِ٠
تٕ تؼٍتء تُؼوه ّٓصوِر خؼٜٝث ػٖ خؼ.ٛ
ٓثنذ 731
توت ُْ ٣وْ تـه تُٔصؼثهه ٖ٣خٔث تُصٍّ خ ٚك ٢تُِٙؿ ،ؼثٌ ُِطًف ت٥لً تٕ ٣طثُح خص٘ل٤ى تُؼوه توت ًثٕ ٛىت
ٌٓٔ٘ثًٝ ،تال ًثٕ ُ ٚتٕ ٣طِح كّك تُؼوه ن ٕٝتُمال خفو ٚك ٢تُصؼ ٛ٣ٞك ٢تُفثُص.ٖ٤

تُدثج تُعثٗ – ٢تُؼوٞن تُٞتينذ ػِ ٠تالٗصلثع خثُٕ٢ء
تُل َٙتال – ٍٝػوه تال٣ؽثي
تُلًع تال – ٍٝتال٣ؽثي خٞؼ ٚػثّ
ٓثنذ 733
تال٣ؽثي شِٔ٤ي ٓ٘لؼر ٓؼِٓٞر خؼٓ ٚٞؼُِٔ ّٞهذ ٓؼِٓٞر ٝخِ٣ ٚصٍّ تُٔئؼً تٕ  ٌٖٔ٣تُّٔصؤؼً ٖٓ تالٗصلثع
خثُٔؤؼٞي.
 – 1تيًثٕ تال٣ؽثي
تال٣ؽثج ٝتُودٍٞ
ٓثنذ 735
ٕ٣صً ٞالٗؼوثن تال٣ؽثي ،ت٤ِٛر تُؼثههٝ ٖ٣هس تُؼوه خثٕ ٜٔ٘ٓ ًَ ٌٕٞ٣ث ػثهالً ٍٓٔ٤تً ٕ٣ٝصًُ٘ ٞلثوًٕٞ ٙ
تُؼثهه ٖ٣ػثهِ ٖ٤ؿٓ ً٤فؽٞي ًٕٞٝ ٖ٣تُٔئؼً ٓثٌُث ً ٣ئؼً ٙت٤ًٝ ٝالً ُِٔثُي ت٤ُٝ ٝث ً ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 730
ُ ُٖٔ ُ٤ال ِٔ٣ي تال ـن تالنتيذ تٕ ٣ؼوه تؼثيذ هه شٍ٣ه ٓهشٜث ػِ ٠ظالض ِ٘ٞتز ،كإوت ػوهز تالؼثيذ ُٔهذ
ت ٖٓ ٍٞٞوُي تٗوٙس تُٔهذ تُ ٠ظالض ِ٘ٞتز ٓث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ٓثنذ 739
ش٘ؼوه تؼثيذ تُلٞٓ ٢ُٞٝهٞكر ػِ ٠تؼثٌذ تُٔثُي ،كثٕ ًثٕ ٛىت ٘ـً٤تً تٓ ٝفؽٞيتًًٝ ،ثٗس تالؼًذ ُُ٤
كٜ٤ث ؿدٖ كثـٓ تٗؼوهز تؼثيذ تُلٞٓ ٢ُٞٝهٞكر ػِ ٠تؼثٌذ تُ.٢ُٞ
ٓثنذ 736
ٙ٣ؿ تٕ  ٌٕٞ٣ػوه تال٣ؽثي ٓوصًٗث ً خًٕ ٞتُم٤ثي ك٤ؽ ٌٞتال٣ؽثي ٝتالِصةؽثي ،ػِ ٠تٕ  ٌٕٞ٣تـه تُطًكٖ٤
تً ٝالٔٛث ٓمً٤تً ك ٢كّك تال٣ؽثي كٓ ٢هذ ٓؼِٓٞر.
ٓثنذ 737
توت ًٔ ٞتُم٤ثي ُِٔئؼً ٝتُّٔصؤؼً ٓؼث ً كؤٜٔ٣ث كّك ك ٢تظ٘ثء تُٔهذ تٗلّك تال٣ؽثيٝ ،تٜٔ٣ث ؼثٌ ِو ٟل٤ثيٙ
ٝخو ٢تُم٤ثي ُ٦لً تُ ٠تٗصٜثء تُٔهذ.
ٓثنذ 738
توت ٓٝس ٓه ٟتُم٤ثي ٣ ُْٝلّك ٖٓ ُ ٚتُم٤ثي ٍُّ تال٣ؽثي.
ٓثنذ 739
ل٤ثي تًُٕ ٞال ٞ٣يض ،كإوت ٓثز تُؼثهه تُٔمِ ً٤و ٟل٤ثي.ٙ
ٓثنذ 754
ٓ – 1هذ تُم٤ثي شؼصدً ٖٓ ٝهس تُؼوه.
 – 3تخصهتء ٓهذ تالؼثيذ شؼصدً ٖٓ ٝهس ِو ٞٞتُم٤ثي ،تال توت تشلن تُٔصؼثههتٕ ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
تُٔؤؼٞي
ٓثنذ 751
٣ؽ ٌٞت٣ؽثي تُفٙر تُٕثبؼر ًُِٕ ٟ٣ت ٝؿ.ًٙ٤

ٓثنذ 753
تالؼثٌذ تُٙثنيذ ٖٓٔ ُ ٚـن تُٔ٘ؼر ش٘و ٢ٝخثٗوٝثء ٛىت تُفن توت ُْ ٣ؽٍٛث ٓثُي تًُهدر ،ػِ ٠تٕ شًتػ٠
تُٔٞتػ٤ه تُٔوًيذ ُِص٘د ٚ٤خثاللالء ٝتُٔٞتػ٤ه تُالٌٓر ُ٘وَ ٓف ٍٞٙتالي ٚتٍُيتػ٤ر.
ٓثنذ 755
ٖٓ تِصؤؼً ٔ٤ةث ً ُْ ً ،ًٙ٣ثٕ ُ ٚتُم٤ثي ـً٣ ٖ٤ت ،ٙتٕ ٔثء هدِٝ ٚتٕ ٔثء كّك تال٣ؽثي ٝال ل٤ثي ُِٔئؼً
كٔ٤ث تؼً.ًٙ٣ ُْٝ ٙ
ٓثنذ 750
ٖٓ تِصؤؼً ػ٘٤ث ً ًثٕ هه يآٛث يإ٣ر ًثك٤ر ٖٓ هدَ ،ال  ُٚ ٌٕٞ٣ل٤ثي تًُإ٣ر ،تال توت ًثٗس ٤ٛؤشٜث تال ٠ُٝهه
شـً٤ز.
ٓثنذ 759
ّ٣ – 1و ٟل٤ثي تًُإ٣ر خٔٞز تُّٔصؤؼً ٝخإهًتي ٙك ٢ػوه تال٣ؽثي تٗ ٚهه يأ ٟتُٕ٢ء ٝهدِ ٚخفثُصٚ
٘ٞ٣ٝق تُٕ٢ء ك ٢ػوه تال٣ؽثي ٘ٝلث ً ٣وٓ ّٞوثّ تًُإ٣ر ٝظٜٞي ٙػِ ٠تُٙلر تُص٘ٝ ٢لس ٝخٙهٝي ٓث
٣دطَ تُم٤ثي هٞالً ت ٝكؼالً ٖٓ تُّٔصؤؼً ٝخٔٝ ٢ٝهس ًثف  ٌٖٔ٣تُّٔصؤؼً ٖٓ يإ٣ر تُٕ٢ء ن ٕٝتٕ ً٣ت.ٙ
ُِٔٝ – 3ئؼً تٕ ٣فهن ُِّٔصؤؼً آؼالً ٓؼوٞالًّ٣ ،و ٟخثٗوٝثب ٚتُم٤ثي توت ُْ ً٣ن تُٔؤؼٞي ك ٢لالٍ ٛىٙ
تُٔهذ.
ٓثنذ 756
ٙ٣ؿ تٕ شٌ ٕٞتالؼًذ ٗوٞنتًًٔ ،ث ٙ٣ؿ تٕ شٌ ٕٞأٓ ١ثٍ آلً.
ٓثنذ 757
ٙ٣ – 1ؿ شًن٣ه تالؼًذ ػِ ٠تًعً ٖٓ ٘ٞيذ ٝتـهذ ٍِّ٣ٝ ،تػطثبٜث ػِٞٓ ٠ؼح تُٞٙيذ تُص ٢شظًٜ
كؼالً.
 – 3كِ ٞتِصئؼً ـثٗٞز ػِ ٠تٕ شٌ ُٚ ٕٞتؼًذ ٓؼ٘٤ر تٕ تِصؼَٔ ُِؼطثيذٝ ،تٕ شٌ ُٚ ٕٞتؼًذ تلً ٟتٕ
تِصؼَٔ ُِفهتنذ ،كؤ ١تُؼِٔ ٖ٤تِصؼَٔ ك ٚ٤تُفثٗٞز شؼط ٠تؼًش.ٚ
ٓثنذ 758
توت ُْ ٣صلن تُٔصؼثههتٕ ػِٓ ٠وهتي تالؼًذ ت ٝػِ٤ً ٠ل٤ر شوهًٛ٣ث ت ٝتوت شؼىي تظدثز تالؼًذ تُٔهػ ٠خٜث،
ٝؼح تؼً تُٔعَ.
تُٔهذ
ٓثنذ 759
شدهأ ٓهذ تالؼثيذ ٖٓ ،تُٞهس تُى ٠ِٔ ١ك ٢تُؼوهٝ ،تٕ ُْ  ّْ٣كٖٔ شثي٣ك تُؼوه.
ٓثنذ 704
 – 1توت ػوه تال٣ؽثي ُٔهذ شٍ٣ه ػِ ٠ظالظِ٘ ٖ٤ر ت ٝتوت ًثٕ ٓئخهتً ؼثٌ تٜٗثإ ٙخؼه تٗوٝثء ظالظِ٘ ٖ٤ر خ٘ثء
ػِِٞ ٠ح تـه تُٔصؼثههٓ ،ٖ٣غ ًٓتػثذ تُٔٞتػ٤ه تُوثٗ٤ٗٞر تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُٔثنذ تُصثُ٤ر  ٌٕٞ٣ٝتشلثم
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
 – 3ػِ ٠تٗ ٚال ٣ؽ٧ ٌٞـه ٖٓ تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ  ٢ٜ٘٣تال٣ؽثي توت ًثٕ هه ػوه ُٔهذ ـ٤ثذ تُٔئؼً ت ٝتُّٔصؤؼً
 ُٞٝتٓصه ُٔهذ ال شٍ٣ه ػِ ٠ظالظِ٘ ٖ٤ر ٝتوت ٗٗ ك ٢ػوه تال٣ؽثي تٗ٣ ٚدوٓ ٠ث خو ٠تُّٔصؤؼً ٣هكغ تالؼًذ،
ك٤ؼصدً تٗ ٚهه ػوه ُٔهذ ـ٤ثذ تُّٔصؤؼً.

ٓثنذ 701
توت ػوه تال٣ؽثي ن ٕٝتشلثم ػِٓ ٠هذ ت ٝػوه ُٔهذ ؿٓ ً٤فهنذ ت ٝتوت شؼىي تظدثز تُٔهذ تُٔهػ ٠خٜث ك٤ؼصدً
تال٣ؽثي ٓ٘ؼوهتً ُِٔهذ تُٔفهنذ ُهكغ تالؼًذ ٘٣ٝص ٢ٜخثٗوٝثء ٛى ٙتُٔهذ خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تـه تُٔصؼثهه ٖ٣توت ٞٛ
ٗد ٚتُٔصؼثهه ت٥لً خثاللالء ك ٢تُٔٞتػ٤ه ت٥ش ٢خ٤ثٜٗث:
أ – ك ٢تاليت ٢ٜتوت ًثٗس تُٔهذ تُٔفهنذ ُهكغ تالؼًذ ِصر تٔ ًٜت ٝتًعً  ٌٕٞ٣تُص٘د ٚ٤خعالظر تٔ ًٜكإوت
ًثٗس شثُٔهذ تهَ ٖٓ وُي ًثٕ تُص٘د ٚ٤هدَ ٗٙلٜث تاللٛ ًَ ،ً٤ىت ٓغ ًٓتػثذ ـن تُّٔصؤؼً ك ٢تُٔفٍٞٙ
ٝكوث ً ُِؼًف.
ج – ك ٢تُٔ٘ثٌٍ ٝتُفٞتٗ٤س ٝتٌُٔثشح ٝتُٔصثؼً ٝتُٔٙثٗغ ٝتُٔمثٌٕ ٓٝث تُ ٠وُي ،توت ًثٗس تُٔهذ
تُٔفهنذ ُهكغ تالؼًذ تيخؼر تٔ ًٜت ٝتًعً ٌٕٞ٣ ،تُص٘د ٚ٤هدَ تٗصٜثبٜث خٕ ،ٖ٣ًٜكإوت ًثٗس تُٔهذ تهَ ٖٓ وُي
ًثٕ تُص٘د ٚ٤هدَ ٗٙلٜث تالل.ً٤
غ – ك ٢تُّٔثًٖ ٝتُـًف تُٔئظعر ٝك ٢أ٢ٔ ١ء ؿٓ ً٤ث شوهّ ،توت ًثٗس تُٔهذ تُٔفهنذ ُهكغ تالؼًذ ٖٔ٣ًٜ
ت ٝتًعً  ٌٕٞ٣تُص٘د ٚ٤هدَ ٜٗث٣صٜث خٕٝ ًٜتـه كإوت ًثٗس تُٔهذ تهَ ٖٓ وُي ًثٕ تُص٘د ٚ٤هدَ ٗٙلٜث تالل.ً٤
 – 3تـٌثّ تال٣ؽثي
تٝالً  -تُصٍتٓثز تُٔئؼً
شِّ ْ٤تُٔؤؼٞي
ٓثنذ 730
ػِ ٠تُٔئؼً خؼه هد ٚٝتالؼً تُّٔٔ ٠تًُٕٔ ٞٝشؼؽ ،ِٚ٤تٕ  ِّْ٣تُٔؤؼٞي ُِّٔصؤؼً خثُفثُر تُص ٢ػِٜ٤ث
ٝهس تُؼوه كثٕ ًثٗس هه شـً٤ز خلؼِ ٚت ٝخلؼَ ؿ ًٙ٤شـً٤تً ٣مَ خثُٔ٘لؼر تُٔوٞٙنذ كثُّٔصؤؼً ٓمً٤تً تٕ
ٔثء هدِٝ ٚتٕ ٔثء كّك تالؼثيذ.
ٓثنذ 705
شِّ ْ٤تُٔؤؼٞي  ٌٕٞ٣تؼثٌذ تُٔئؼً ٝشًلُِّٔ ٚٙ٤صؤؼً ك ٢تٕ ٘٣صلغ خ ٚخال ٓثٗغ  ٍِّ٣ٝتٕ ٣دو ٠تُٔؤؼٞي
ك٣ ٢ه تُّٔصؤؼً خوثء ٓصٙالً ّٓصًٔتً تُ ٠تٗوٝثء تالؼثيذ.
ٓثنذ 700
توت ِِي تُٔئؼً تُهتي  ِّْ٣ ُْٝـؽًذ ٜٓ٘ث ًثٕ تُّٔصؤؼً ٓمً٤تً خ ٖ٤تؼدثي تُٔئؼً ػِ ٠شِّٜٔ٤ث ٝخٖ٤
كّك تُؼوه ت ٝتالِصًٔتي ػِٝ ٚ٤كٛ ٢ى ٙتُفثُر تاللً٤ذ شّو ٖٓ ٟتالؼًذ ـٙر تُفؽًذ تُ ٠ـ ٖ٤شِّٜٔ٤ث.
ٓثنذ 709
تُّٔصؤؼً خثُم٤ثي ك ٢نتي تِصؤؼًٛث ػِ ٠تٕ شٕصَٔ ػِ ٠ػهن ٓؼ ٖٓ ٖ٤تُفؽً ٝتًُٔتكن كظًٜز ٗثهٙر،
كثٕ ٔثء كّك تالؼثيذ ٝتٕ ٔثء هدِٜث خثالؼً تُّٔٔ ُٚ ُ٤ُٝ ٠تٗوثٖ تالؼًذ.
ٓثنذ 706
توت تِصئؼًز تي ٚػِ ٠تٜٗث شٕصَٔ ػِّٓ ٠ثـر ٓؼ٘٤ر كصد ٖ٤تٜٗث ٌتبهذ ٗثهٙر٘ ،فس تالؼثيذ ٍُّٝ
تالؼً تُّٔٔ ٌُٖٝ ٠ك ٢ـثُر تُ٘وٗ  ٌٕٞ٣تُّٔصؤؼً ٓمً٤تً ك ٢كّك تالؼثيذ.
ٓثنذ 707
توت تِصئؼًز تي ٚػِ ٠تٜٗث شٕصَٔ ػِّٓ ٠ثـر ٝػ٘٤س تالؼًذ خّ٘در تُٞـهذ تُو٤ثِ٤ر كّٓ ٢ثـصٜث
كظًٜز ٌتبهذ تٗ ٝثهٙرً ،ثٕ تُّٔصؤؼً ٓمً٤تً خ ٖ٤تُلّك ٝخ ٖ٤تالِصًٔتي ػِ ٠تُؼوه خّ٘در ٓث ٣مٗ
ٓؽٔٞع تُٞـهتز ٖٓ تالؼًذ.
ٓثنذ 708
 ١ًّ٣ػِ ٠تالُصٍتّ خصِّ ْ٤تُٔؤؼٞي ٓث  ١ًّ٣ػِ ٠تالُصٍتّ خصِّ ْ٤تُٔد٤غ ٖٓ تـٌثّٝ ،ػِ ٠تاللٗ ٓث
٣صؼِن ٜٓ٘ث خٍٓثٕ تُصٌِّٓٝ ْ٤ثٗٝ ٚشفه٣ه ِٓفوثز تُٔؤؼٞيٛ ًَ ،ىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ ٣مثُ.ٚ

ٓثنذ 709
توت ت٘دؿ تُٔؤؼٞي ك ٢ـثُر ٖٓ ٔؤٜٗث تٕ شؼً٘ ٚفر تُّٔصؤؼً ت٣ ٖٓ ٝؼٓ ٕٕٞ٤ؼ ٚتّٓ ٝصمهٓ ٚتٝ
ػٔثُُ ٚمطً ؼّ ،ْ٤ؼثٌ ُِّٔصؤؼً تٕ ٣طِح خلّك تُؼوه ً ُٞٝثٕ هه ِدن ُ ٚتٕ ٍٍٗ ػٖ ٛىت تُفن.
٘٤ثٗر تُٔؤؼٞي
ٓثنذ 794
 – 1ػِ ٠تُٔئؼً ت٘الؾ ٝشًٓٓ ْ٤ث ـهض ٖٓ لَِ ك ٢تُٔؤؼٞي تن ٟتُ ٠تلالٍ ك ٢تُٔ٘لؼر تُٔوٞٙنذ ٓ٘.ٚ
 – 3توت تٓص٘غ تُٔئؼً ٖٓ تُصًًٓ ،ْ٤ثٕ ُِّٔصؤؼً تٕ ٣لّك تالؼثيذ ت ٝتٕ ٣و ّٞخثُصًٓ ْ٤خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر،
ً٣ٝؼغ ػِ ٠تُٔئؼً خٔث ً٘ف خثُوهي تُٔؼًٝف.
ٓثنذ 791
 – 1توت ِٛي تُٔؤؼٞي كٓ ٢هذ تال٣ؽثي ٛالًث ً ًِ٤ثً٘٣ ،لّك تُؼوه ٖٓ شِوثء ٗلّ.ٚ
 – 3تٓث توت ت٘دؿ ك ٢ـثُر ال ِٙ٣ؿ ٓؼٜث ُالٗصلثع تُى ١تؼً ٖٓ تؼِ ٚتٗ ٝوٗ ٛىت تالٗصلثع ٗوٙث ً ًدً٤تً،
ُِّٔ ٌٖ٣ ُْٝصؤؼً ٣ه ك٢ٔ ٢ء ٖٓ وُي ؼثٌ ُ ٚتوت ُْ ٣وْ تُٔئؼً ك٤ٓ ٢ؼثن ٓ٘ثِح خثػثنذ تُٔؤؼٞي تُ٠
تُفثُر تُصً ٢ثٕ ػِٜ٤ث تٕ ٣طِح تٓث ٗوٗ تالؼًذ ت ٝكّك تالؼثيذ.
ٝ – 5ال ٣ؽُِّٔ ٌٞصؤؼً ك ٢تُفثُص ٖ٤تُّثخوص ،ٖ٤تٕ ٣طِح شؼٝ٣ٞث ً توت ًثٕ تُٜالى ت ٝتُصِق ً٣ؼغ تُ٠
ِدح ال ٣ه ُِٔئؼً ك.ٚ٤
ٓثنذ 793
 – 1توت تـصثغ تُٔؤؼٞي ُؼٔثيذ ًٜٝي٣ر ُ٤ٙثٗص ٚكُِِّٔ ُ٤صؤؼً تٕ ٘ٔ٣غ تُٔئؼً ػٖ تؼًتبٜث كثٕ شًشح
ػِ ٠وُي ٓث  ًٝ٣خثٌُّ٘ ٠ت٣ ٝمَ خثُٔ٘لؼر ؼثٌ ُِّٔصؤؼً تٕ ٣طِح كّك تال٣ؽثي ت ٝتٗوثٖ تالؼًذ.
ٓٝ – 3غ وُي توت خؤُِّ ٢صؤؼً ك ٢تُٔؤؼٞي تُ ٠تٕ شٔس تُصًٓٔ٤ثز ِو ٟـو ٚكِٞ ٢ح تُلّك.
ٓثنذ 795
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتُٔئؼً تٕ ٣صؼًُِّٔ ٚصؤؼً ك ٢تِص٤لثب ٚتُٔ٘لؼر ٓهذ تالؼثيذٝ ،ال تٕ ٣فهض ك ٢تُٔؤؼٞي
شـً٤٤تً ٘ٔ٣غ ٖٓ تالٗصلثع خ ٚت٣ ٝمَ خثُٔ٘لؼر تُٔؼوٞن ػِٜ٤ث.
ٝ – 3ال ٣وصٜٔ ًٙثٕ تُٔئؼً ػِ ٠تالػٔثٍ تُص ٢شٙهي ٓ٘ ٚت ٖٓ ٝتشدثػ ٚخَ ٔ٣صه ٛىت تُٔٝثٕ تًَُ ٠
شؼًٓ ٚد٘ ٢ػِِ ٠دح هثٗٙ٣ ٢ٗٞهي ٖٓ أّٓ ١صؤؼً آلً ،ت ٖٓ ٝأٔ ١مٗ شِو ٠تُفن ػٖ تُٔئؼً.
ٓثنذ 790
 – 1توت نػ ٠تؼ٘د ٢ـوث ً ٣صؼثيٓ ٚغ ٓث ُِّٔصؤؼً ٖٓ ـوٞم خٔوص ٠ٝػوه تال٣ؽثيٝ ،ؼح ػِ ٠تُّٔصؤؼً
تٕ ٣دثني تُ ٠تلطثي تُٔئؼً خىُي ُٚٝ ،تٕ ٣مًغ ٖٓ تُهػٝ ٟٞكٛ ٢ى ٙتُفثُر ال شٞؼ ٚتالؼًتءتز تال ٜه
تُٔئؼً.
 – 3كإوت شًشح ػِٛ ٠ىت تُصؼً ٚتٕ ـًّ تُّٔصؤؼً كؼالً ٖٓ تالٗصلثع تُٞتؼح خؼوه تال٣ؽثي ُ ٚشدؼث ً
ُِظًٝف تٕ ٣طِح تُلّك ت ٝتٗوثٖ تالؼًذ ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ ًثٕ ُٓ ٚوص.٠ٝ
ٓثنذ 799
 – 1توت ؿٝح تُٔؤؼٞي ٣ ُْٝصٌٖٔ تُّٔصؤؼً ٖٓ يكغ ٣ه تُـث٘ح ،ؼثٌ ُ ٚتٕ ٣طِح كّك تُؼوه ت ٝتٗوثٖ
تالؼًذ.
 – 3كإوت ه ًٙك ٢يكغ ٣ه تُـث٘حًٝ ،ثٕ وُي ٌٓٔ٘ث ً ُ٘٣ ُْٝ ،ٚىي تُٔئؼً خٞهٞع تُـٙح كال شّو ٟػ٘ٚ
تالؼًذ  ُٚٝتٕ ً٣كغ ػِ ٠تُـث٘ح تُهػ ٟٞخثُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 796
 ٖٔٝ٣ – 1تُٔئؼً ُِّٔصؤؼً ؼٔ٤غ ٓث ٞ٣ؼه ك ٢تُٔؤؼٞي ٖٓ ػٞ٤ج شف ٍٞن ٕٝتالٗصلثع خ ،ٚت ٝش٘وٗ ٖٓ
ٛىت تالٗصلثع تٗوث٘ث ً ًدً٤تً ٌُٚ٘ٝ ،ال  ٖٔٝ٣تُؼٞ٤ج تُص ٢ؼً ٟتُؼًف خثُصّثٓؿ كٜ٤ث.
ّٓ ٞٛٝ – 3ئ ٍٝتٝ٣ث ً ػٖ لِ ٞتُٔؤؼٞي ٖٓ ٘لثز شؼٜه ً٘تـر خصٞتكًٛث ،ت ٝلِ٘ ٖٓ ٙٞلثز ٣وصٜ٤ٝث
تالٗصلثع خٛ ًَ ،ٚىت ٓث ُْ ٣و ٛتالشلثم خـ.ًٙ٤

ٓثنذ 797
ال  ٖٔٝ٣تُٔئؼً تُؼ٤ح توت ًثٕ تُّٔصؤؼً هه تلطً خ ٚتً ٝثٕ ٣ؼِْ خٝ ٚهس تُصؼثههًٝ ،ىُي ال ٖٔٝ٣
تُٔئؼً تُؼ٤ح توت ًثٕ  َّٜ٣ػِ ٠تُّٔصؤؼً تٕ ٣صفون ٝؼٞن ،ٙتال توت ًثٕ ػِ ٠تُٔئؼً لِ ٞتُٔؤؼٞي ٖٓ
تُؼ٤ح.
ٓثنذ 798
 – 1توت ٝؼه خثُٔؤؼٞي ػ٤ح ٣صفون ٓؼ ٚتُٔٝثٕ ؼثٌ ُِّٔصؤؼً تٕ ٣طِح كّك تُؼوه ت ٝتٗوثٖ تالؼًذ.
 – 3كإوت ُفن تُّٔصؤؼً ًٜي ٖٓ تُؼ٤ح تُصٍّ تُٔئؼً خصؼٓ ٚٝ٣ٞث ُْ ٣عدس تًٗ ٚثٕ ٣ؽٝ َٜؼٞن تُؼ٤ح.
ٓثنذ 799
٣وغ خثٞالً ًَ تشلثم ٣ص ٖٔٝتالػلثء ت ٝتُفه ٖٓ ٜٔثٕ تُصؼً ٚت ٝتُؼ٤ح ،توت ًثٕ تُٔئؼً هه تلل ٠ػٖ
ؿٓ ِدح ٛىت تُٔٝثٕ.
ظثٗ٤ث ً – تُصٍتٓثز تُّٔصؤؼً
ـلع تُٔؤؼٞي
ٓثنذ 764
ٖٓ تِصفن ٓؼ٘٤ر خؼوه تالؼثيذ كِ ٚتٕ ّ٣صٞك ٢ػٜ٘٤ث تٓ ٝعِٜث ت ٝنٜٗٝث ُٚ ُ٤ُ ٌُٖٝ ،تٕ ّ٣صٞكٓ ٢ث كٞهٜث.
ٓثنذ 761
٣ – 1ؼصدً تُصو٤ه ك ٢تالؼثيذِٞ ،تء تلصِق تالٗصلثع خثلصالف تُّٔصؼِٔ ٖ٤تّ ُْ ٣مصِق.
٘ٓ – 3غ تُّٔصؤؼً ٖٓ ٖ٣تٕ ٣ئؼً ُِـ٣ ً٤وص٘ٓ ٢ٝؼ ٖٓ ٚتُص٘ث ٍٝػٖ تال٣ؽثي ًٝىُي تُؼٌُ ،ػِ ٠تٗ ٚتوت
ًثٕ تُٔؤؼٞي ػوثيتً تٕٗا ك٘ٙٓ ٚ٤غ تٓ ٝصؽًٝ ،تيتن تُّٔصؤؼً تٕ ٣د٤غ تُٕ٢ء تُٕٔ٘ؤ ،ؼثٌ ُِٔفٌٔر
خثًُؿْ ٖٓ ٝؼٞن تُو٤ه تُٔثٗغ تٕ شفٌْ خإخوثء تال٣ؽثي توت ههّ تُٕٔصًٜٔ ١ثٗث ً ًثك٤ث ً ِ٣ ُْٝفن تُٔئؼً ٖٓ
وُي ًٜي ٓفون.
ٓثنذ 763
ت٣ث ً ًثٕ تُٔؤؼٞي ٣ؽح ػِ ٠تُّٔصؤؼً تٕ ّ٣صؼِٔ ٚػِ ٠تُ٘ف ٞتُٔد ٖ٤ك ٢ػوه تال٣ؽثي ،كثٕ ٌِس تُؼوه ٝؼح
ػِ ٚ٤تٕ ّ٣صؼِٔ ٚخفّح ٓث تػه ُٝٝ ٚكوث ً ُٔث ٣وص ٚ٤ٝتُؼًف.
ٓثنذ 765
 – 1تُصًٓٔ٤ثز تُص٣ ٢و ّٞخٜث تُّٔصؤؼً خإوٕ تُٔئؼً تٕ ًثٗس ػثبهذ تُ ٠ت٘الؾ تُٔؤؼٞي ٤٘ٝثٗص ،ٚيؼغ
خٜث ػِٝ ٚ٤تٕ ُْ ٕ٣صً ٞتًُؼٞعٝ ،تٕ ًثٗس ػثبهذ ُٔ٘ثكغ تُّٔصؤؼً ،كال ً٣ؼغ خٜث تال توت تٔصً ٞوُي.
ٝ – 3ػِ ٠تُّٔصؤؼً تؼًتء تُصًٓٔ٤ثز تُطل٤لر تُص٣ ٢و ٢ٝخٜث تُؼًف.
ٓثنذ 760
 – 1تُٔؤؼٞي تٓثٗر ك٣ ٢ه تُّٔصؤؼً.
ٝ – 3تِصؼٔثٍ تُّٔصؤؼً ػِ ٠لالف تُٔؼصثن شؼه ك ٖٔٝ٤تًُٝي تُٔصُٞه ػ٘.ٚ
نكغ تالؼًذ
ٓثنذ 769
ٙ٣ؿ تٔصًت ٞشؼؽ َ٤تالؼًذ ٝشؤؼِٜ٤ث ٝشوّ٤طٜث تُ ٠تهّث ٞشئن ١ك ٢تٝهثز ٓؼ٘٤ر.
ٓثنذ 766
توت تٔصً ٞشؼؽ َ٤تالؼًذ ٍُّ تُّٔصؤؼً نكؼٜث ٝهس تُؼوهُِٔٝ ،ئؼً تٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ شِّ ْ٤تُٔؤؼٞي ُِّٔصؤؼً
ـصّ٣ ٠صٞك ٢تالؼًذ  ُٚٝتٕ ٣طِح كّك تال٣ؽثي ػ٘ه ػهّ تال٣لثء ٖٓ تُّٔصؤؼً.

ٓثنذ 767
توت تٔصً ٞشؤؼ َ٤تالؼًذ ت ٝشوّ٤طٜث ،كال شٍِّ تالؼًذ ت ٝتالهّث ٞتُٔصلن ػِٜ٤ث تال ػ٘ه ـِ ٍٞتالؼَ ٍِّ٣ٝ
تُٔئؼً تٕ  ِّْ٣تُٔؤؼٞي ُِّٔصؤؼً ٓث نتّ هه تِصٞك ٠تُفثٍ ٖٓ تالؼًذ.
ٓثنذ 768
توت ُْ ٕ٣صً ٞتُصؼؽ َ٤ت ٝتُصؤؼ ،َ٤كصٍِّ تالؼًذ خثِص٤لثء تُٔ٘لؼر ت ٝخثُصٌٖٔ ٖٓ تِص٤لثبٜث  ُْ ُٞٝشّصٞف
كؼالً.
ٓثنذ 769
تُٞكثء خوّ ٖٓ ٟتالؼًذ هً٘٣ر ػِ ٠تُٞكثء خثالهّث ٞتُّثخور ػِٛ ٠ىت تُوّ ،ٟـص٣ ٠و ّٞتُهُ َ٤ػِ ٠ػٌُ
وُي.
ٓثنذ 774
شِّ ْ٤تُٔؤؼٞي ًٔ ٞك ٍُّٝ ٢تالؼًذ ػِ ًَ ٠ـثٍ ،كُِِٔ ُ٤ئؼً تٕ ٣طثُح خثالؼًذ ػٖ ٓهذ ٓٝس هدَ
تُصِّٝ ،ْ٤توت تٗوٝس ٓهذ تالؼثيذ هدَ تُصِّ ْ٤كال ّ٣صفن تُٔئؼً ٔ٤ةث ً ٖٓ تالؼًذ.
ين تُٔؤؼٞي
ٓثنذ 771
 – 1توت تٗو ٠ٝػوه تال٣ؽثيٝ ،ؼح ػِ ٠تُّٔصؤؼً تٕ ٣مِ ٢تُٔؤؼٞي ُِٔئؼً ك ٢تٌُٔثٕ تُى ١شِّٔ ٚك،ٚ٤
توت ُْ ٣فهن تالشلثم ت ٝتُؼًف ٌٓثٗث ً آلً.
 – 3كإوت تخو ٠تُّٔصؤؼً تُٔؤؼٞي شفس ٣ه ٙن ٕٝـنً ،ثٕ ٍِٓٓث ً تٕ ٣هكغ ُِٔئؼً شؼٝ٣ٞث ً ً٣تػ ٢ك٢
شوه ًٙ٣تؼًذ تُٔعَٓٝ ،ث ت٘ثج تُٔئؼً ٖٓ تًٜتي تلً.ٟ
 – 5تٓث تٕ خو ٢تُّٔصؤؼً شفس ٣ه ٙتٜطًتيتً ت ٝخّدح ال ٣ه ُ ٚكً ،ٚ٤ثٕ ٍِٓٓث ً تٕ ٣هكغ ُِٔئؼً تؼًذ
تُٔعَ.
ٓثنذ 773
 – 1ػِ ٠تُّٔصؤؼً تٕ ً٣ن تُٔؤؼٞي ك ٢تُفثٍ تُص ٢شِّٔ ٚػِٜ٤ث تال ٓث  ٌٕٞ٣هه ت٘ثخٛ ٖٓ ٚالى ت ٝشِق
ُّدح ال ٣ه ُ ٚك.ٚ٤
 – 3كإوت ًثٕ شِّ ْ٤تُٔؤؼٞي ُِّٔصؤؼً هه شْ نٜٝ ٕٝغ خ٤ثٕ خؤ٘ٝثك ٚك٤لصً ٚـص٣ ٠و ّٞتُهُ َ٤ػِ٠
تُؼٌُ تٕ تُّٔصؤؼً هه شِّٔ ٚك ٢ـثُر ـّ٘ر.
ٓثنذ 775
٣دو ٠تُٔؤؼٞي تٓثٗر ك٣ ٢ه تُّٔصؤؼً ػ٘ه تٗوٝثء تالؼثيذ ًٔث ًثٕ تظ٘ثءٛث ،كإوت تِصؼِٔ ٚتُّٔصؤؼً خؼه
تٗوٝثء تالؼثيذ ٝشِق ًٝ ،ٖٜٔىُي ُِٞ ٞد ٚتُٔئؼً ػ٘ه تٗوٝثء تالؼثيذ ٖٓ تُّٔصؤؼً كؤٌّٓ ٚن ٕٝـن
ظْ شِق .ٖٜٔ
ٓثنذ 770
 – 1توت تٗوٝس تالؼثيذ ًٝثٕ تُّٔصؤؼً هه خ٘ ٠ك ٢تُٔؤؼٞي خ٘ثء ت ٝؿًَ ك ٚ٤تٔؽثيتً ت ٝهثّ خصفّ٘٤ثز
تلًٔٓ ٟث ٣ٍ٣ه هٔ٤صًٝ ،ٚثٕ وُي ػِ ٠تًُؿْ ٖٓ ٓؼثيٜر تُٔئؼً ت ٝن ٕٝػِٔ ٚتٍُّ تُّٔصؤؼً خٜهّ تُد٘ثء
ٝهِغ تالٔؽثي ٝتٌتُر تُصفّ٘٤ثز ،كإوت ًثٕ وُي  ًٝ٣خثُٔؤؼٞي ؼثٌ ُِٔئؼً تٕ ٔ٣صِي ٓث تِصفهظٚ
تُّٔصؤؼً خؤ٤صّٓ ٚصفوث ً ُِوِغ.
 – 3تٓث توت تـهض تُّٔصؤؼً ٔ٤ةث ً ٖٓ وُي خؼِْ تُٔئؼً ٝن ٕٝتػصًت ،ٚ٘ٓ ٚكثٕ تُٔئؼً ِ٣صٍّ خثٕ ً٣ن
ُِّٔصؤؼً تالهَ ٓٔث تٗلو ٚتٓ ٝث ٌتن ك ٢هٔ٤ر تُٔؤؼٞي ٓث ُْ ٘ٛ ٌٖ٣ثى تشلثم لثٖ ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
 – 5كإوت تـهض تُّٔصؤؼً ٔ٤ةث ً ٖٓ وُي خؤًٓ تُٔئؼً ،كثٕ تُٔئؼً ِ٣صٍّ خثٕ ً٣ن ُِّٔصؤؼً ٓث تٗلو ٚخثُوهي
تُٔؼًٓ ٚٝث ُْ ٘ٛ ٌٖ٣ثى تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.

ظثُعث ً – ت٣ؽثي تُّٔصؤؼً ٝش٘ثٌُ ٚػٖ تال٣ؽثي
ٓثنذ 779
ُِّٔ – 1صؤؼً تٕ ٣ئؼً تُٔؤؼٞي ًِ ٚت ٝخؼ ٚٝخؼه هد ٚٝت ٝهدِ ٚك ٢تُؼوثي ٝك ٢تُٔ٘وً ُٚٝ ،ٍٞىُي تٕ
٣ص٘ثٌٍ ُـ ً٤تُٔئؼً ػٖ تالؼثيذ ًَ ٛىت ٓث ُْ ٣و ٛتالشلثم ت ٝتُؼًف خـ.ًٙ٤
 – 3كإوت تٔصً ٞت٣ؽثي تُّٔصؤؼً ت ٝش٘ثٌُ ٚػٖ تال٣ؽثي ال  ٌٕٞ٣تال خٔٞتكور تُٔئؼً ،كال ٣ؽُٜ ٌٞىت تٕ
ٔ٣ص٘غ ػٖ تُٔٞتكور تال ُّدح ًٕٓٝع.
ٓثنذ 776
 – 1ك ٢ـثُر ت٣ؽثي تُّٔصؤؼً تُٔؤؼٞي شدو ٠تُؼالهر خ ٖ٤تُٔئؼً ٝتُّٔصؤؼً تال ٍٝلثٜؼر ٧ـٌثّ ػوه
تال٣ؽثي تال ،ٍٝتٓث تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تُّٔصؤؼً تالٝ ٍٝتُّٔصؤؼً تُعثٗ ٢كصًّ ١ػِٜ٤ث تـٌثّ ػوه تال٣ؽثي
تُعثٗ ،٢ك ٌٕٞ٤تُّٔصؤؼً تالٍِٓٓ ٍٝث ً خثالؼًذ ُِٔئؼًُٜ ُ٤ُٝ ،ىت هدٜٝث ٖٓ تُّٔصؤؼً تُعثٗ ٢تال توت تـثُٚ
تُّٔصؤؼً تال ٍٝػِ ٚ٤ت ًِٚ ٝخودٜٝث ٓ٘.ٚ
ٓٝ – 3غ وُي  ٌٕٞ٣تُّٔصؤؼً تُعثٍِٗٓٓ ٢ث ً خؤٕ ٣ئنُِٔ ١ئؼً ٓدثًٔذ ٓث  ٌٕٞ٣ظثخصث ً ك ٢وٓصُِّٔ ٚصؤؼً
تالٝ ٍٝهس تٕ ٘٣ىي ٙتُٔئؼًٝ ،ال ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣صّٔي هدَ تُٔئؼً خٔث  ٌٕٞ٣هه ػؽِ ٖٓ ٚتالؼًذ ُِّٔصؤؼً
تالٓ ،ٍٝث ُْ  ٌٖ٣شؼؽ َ٤تالؼًذ ٓصٔثٔ٤ث ً ٓغ تُؼًف ٓٝهٗٝث ً خّ٘ه ظثخس تُصثي٣ك.
ٓثنذ 777
ك ٢ـثُر تُص٘ثٌٍ ػٖ تال٣ؽثي ٣فَ تُٔص٘ثٌٍ تُٓ ٚ٤فَ تُّٔصؤؼً ك ٢ؼٔ٤غ تُفوٞم ٝتالُصٍتٓثز تُ٘ثٔةر ػٖ
ػوه تال٣ؽثيٓٝ ،غ وُي ٣دو ٠تُّٔصؤؼً ٜثٓ٘ث ً ُِٔص٘ثٌٍ ك ٢ش٘ل٤ى تُصٍتٓثش.ٚ
ٓثنذ 778
شدًأ وٓر تُّٔصؤؼً تالٗ ٍٝف ٞتُٔئؼًِٞ ،تء كٔ٤ث ٣صؼِن خٔث ٣لً ٜٚػوه تال٣ؽثي تال ٖٓ ٍٝتُصٍتٓثز ك٢
ـثُر تال٣ؽثي تُعثٗ ٢ت ٝكٔ٤ث ٣صؼِن خٔٝثٗر ُِٔص٘ثٌٍ تُ ٚ٤ك ٢ـثُر تُص٘ثٌٍ ػٖ تال٣ؽثي:
أ – توت ٘هي ٖٓ تُٔئؼً هد٣ً٘ ٍٞؿ خثال٣ؽثي تُعثٗ ٢ت ٝخثُص٘ث ٍٝػٖ تال٣ؽثي ،ن ٕٝتٕ ٣ده ١أ ١شفلع
خٕؤٕ ـوٞه ٚهدَ تُّٔصؤؼً تال.ٍٝ
ج – توت تِصٞك ٠تُٔئؼً تالؼًذ ٓدثًٔذ ٖٓ تُّٔصؤؼً تُعثٗ ٢ت ٖٓ ٝتُٔص٘ثٌٍ تُ ،ٚ٤ن ٕٝتٕ ٣ده ١أ ١شفلع
خٕؤٕ ـوٞه ٚهدَ تُّٔصؤؼً تال.ٍٝ
 – 5تٗصٜثء تال٣ؽثي
ٓثنذ 783
توت تلَ تـه تُطًك ٖ٤خثالُصٍتٓثز تُص٣ ٢لًٜٜث ػِ ٚ٤ػوه تال٣ؽثيً ،ثٕ ُِطًف ت٥لً تٕ ٣طِح كّك تُؼوه
ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ ًثٕ ُٓ ٚفَٝ ،وُي خؼه تٗىتي ٙخص٘ل٤ى تُصٍتٓ.ٚ
ٓٞز تُّٔصؤؼً ت ٝتػّثيٙ
ٓثنذ 785
 – 1ال ٘٣ص ٢ٜتال٣ؽثي خٔٞز تُٔئؼً ٝال خٔٞز تُّٔصؤؼً.
ٓٝ – 3غ وُي توت ٓثز تُّٔصؤؼً ،ؼثٌ ُٞيظص ٚتٕ ٣طِدٞت كّك تُؼوه توت تظدصٞت تٗ ٚخّدح ٓٞز ٓٞيظْٜ
ت٘دفس تػدثء تُؼوه تظوَ ٖٓ تٕ شصفِٜٔث ٓٞتين ْٛت ٝت٘دؿ تال٣ؽثي ٓؽثٌٝتً ُفهٝن ـثؼصٝ ،ْٜكٛ ٢ىٙ
تُفثُر ٣ؽح تٕ شًتػٞٓ ٠تػ٤ه تُص٘د ٚ٤خثاللالء ك ٢تُٔثنذ ٝ 701تٕ ِٞ ٌٕٞ٣ح تُلّك كٓ ٢هذ ِصر تًٜٔ
ػِ ٠تالًعً ٖٓ ٝهس ٓٞز تُّٔصؤؼً.
ٓثنذ 780
توت ُْ ٣ؼوه تال٣ؽثي تال خّدح ـًكر تُّٔصؤؼً ت ٝالػصدثيتز تلً ٟشصؼِن خٕم ٚٙظْ ٓثز ،ؼثٌ ُٞيظص ٚتٝ
ُِٔئظً تٕ ٣طِدٞت كّك تُؼوه.

ٓثنذ 789
 – 1ال ٣صًشح ػِ ٠تػّثي تُّٔصؤؼً تٕ شفَ تؼًذ ُْ شّصفن.
ٓٝ – 3غ وُي ٣ؽُِٔ ٌٞئؼً تٕ ٣طِح كّك تال٣ؽثي توت ُْ شوهّ ُ ٚك٤ٓ ٢ؼثن ٓ٘ثِح شؤٓ٘٤ثز شٌلَ تُٞكثء
خثالؼًذ تُص ُْ ٢شفًَٝ ،ىُي ٣ؽُِّٔ ٌٞصؤؼً تُىً٣ ُْ ١لٗ ُ ٚك ٢تال٣ؽثي ت ٝتُص٘ثٌٍ ػ٘ ،ٚتٕ ٣طِح
تُلّك ػِ ٠تٕ ٣هكغ شؼٝ٣ٞث ً ػثنالً.
ٗوَ تٌُِٔ٤ر
ٓثنذ 786
 – 1توت تٗصوِس ٌِٓ٤ر تُٔؤؼٞي تُٔ ٠مٗ آلً كال  ٌٕٞ٣تال٣ؽثي ٗثكىتً ك ٢ـو ٚتوت ُْ  ُٚ ٌٖ٣شثي٣ك ظثخس
ِثخن ػِ ٠تُصًٙف تُى ١شًشح ػِ ٚ٤تٗصوثٍ تٌُِٔ٤ر.
 ُٖٔ ٌُٖٝ – 3تٗصوِس تُ ٚ٤تٌُِٔ٤ر تٕ ٣صّٔي خؼوه تال٣ؽثي ـصً ُٞ ٠ثٕ ٛىت تُؼوه ؿٗ ً٤ثكى ك ٢ـو.ٚ
ٓثنذ 787
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتٕ تٗصوِس تُ٤ٌِٓ ٚ٤ر تُٔؤؼٞي  ٌٖ٣ ُْٝتال٣ؽثي ٗثكىتً ك ٢ـو ٚتٕ ٣ؽدً تُّٔصؤؼً ػِ٠
تاللالء ،تال خؼه تُص٘د ٚ٤ػِ ٚ٤خىُي ك ٢تُٔٞتػ٤ه تُٔد٘٤ر ك ٢تُٔثنذ .701
ٝ – 3توت ٗد ٚتُٔثُي تُؽه٣ه تُّٔصؤؼً خثاللالء هدَ تٗوٝثء تال٣ؽثي ،كثٕ تُٔئؼً ٍِٓٓ ٌٕٞ٣ث ً خصؼٛ٣ٞ
تُّٔصؽًٓ ،ث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿ ً٤وُيٝ ،ال ٣ؽدً تُّٔصؤؼً ػِ ٠تاللالء تال خؼه تٕ ٣صوث ٠ٜتُصؼٖٓ ٛ٣ٞ
تُٔئؼً ت ٖٓ ٝتُٔثُي تُؽه٣ه ٗ٤ثخر ػٖ تُٔئؼً ،ت ٝتال خؼه تٕ ٣ف َٙػِ ٠شؤًٓ ٖ٤ثف ُِٞكثء خٜىت
تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 788
 – 1توت ًثٕ تال٣ؽثي ٗثكىتً ك ٢ـن ٖٓ تٗصوِس تُ ٚ٤تٌُِٔ٤ر تٗ ٌٖ٣ ُْ ٝثكىتً  ٌُٖٝشّٔي  ٞٛخ ،ٚكثٗ٣ ٚفَ ٓفَ
تُٔئؼً ك ٢ؼٔ٤غ ٓث ٕ٘٣ؤ ػٖ ػوه تال٣ؽثي ٖٓ ـوٞم ٝتُصٍتٓثز.
ٓٝ – 3غ وُي ال ٣ؽُِّٔ ٌٞصؤؼً تٕ ٣صّٔي خٔث ػؽِ ٖٓ ٚتالؼًذ ػِ ٖٓ ٠تٗصوِس تُ ٚ٤تٌُِٔ٤ر ،توت ظدس ٛىت
تٕ تُّٔصؤؼً ٝهس تُهكغ ًثٕ ٣ؼِْ خثٗصوثٍ تٌُِٔ٤ر تً ٝثٕ ّ٣صط٤غ تٕ ٣ؼِْ خ ،ٚكإوت ػؽٍ ٖٓ تٗصوِس تُٚ٤
تٌُِٔ٤ر ػٖ تالظدثز ،كال  ُٚ ٌٕٞ٣تال تًُؼٞع ػِ ٠تُٔئؼً.
تُلّك خثُؼىي
ٓثنذ 789
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣طِح كّك تال٣ؽثي هدَ تٗوٝثء ٓهش ٚـص ُٞ ٠تػِٖ تٗ٣ً٣ ٚه ٌِ٘ ٠تُٔؤؼٞي خ٘لّ ٚتٝ
٣ً٣ه ٙالِصؼٔثُ ٚتُٕمٓ ،٢ٙث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
 – 3كإوت تشلن ػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِٔ ٌٞئؼً تٕ ٣لّك تُؼوه توت ؼهز ُ ٚـثؼر ٔم٤ٙر ُِٔؤؼٞي ٝؼح ػِ ٚ٤ك٢
تِصؼٔثٍ ٛىت تُفن تٕ ٘٣د ٚتُّٔصؤؼً خثاللالء ك ٢تُٔٞتػ٤ه تُٔد٘٤ر خثُٔثنذ ٓ 701ث ُْ ٣و ٛتالشلثم خـً٤
وُي.
ٓثنذ 794
ٖٓ تِصؤؼً ـثٗٞشث ً ظْ ػًُِ ٚد٤غ ٝتًُٕتء ًّثن ،كِ ُٚ ُ٤تٕ ٣لّك تُؼوه ت ٝتٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ نكغ تالؼًذ.
ٓثنذ 791
 – 1توت ُْ ٣دثًٔ تُّٔصؤؼً تالٗصلثع خثُٔؤؼٞي ت٘٣ ُْ ٝصلغ خ ٚتال تٗصلثػث ً ٗثهٙثًًٝ ،ثٕ وُي يتؼؼث ً تُ ٠لطؤٙ
ت ٝتُ ٠تًٓ ٣صؼِن خٕم ،ٚٙكثٗ٣ ٚدوٍِٓٓ ٠ث ً خثال٣ؽثي ٝتُٞكثء خٔث ٣لً ٜٚػِ ٚ٤تُؼوه ٖٓ تالُصٍتٓثز ٓث نتّ
تُٔئؼً هه ٜٝغ تُٔؤؼٞي شفس شًٙك ٚك ٢ـثُر ٘ثُفر ُالٗصلثع تُٔصلن ػِ.ٚ٤
ٝ – 3كٛ ٢ى ٙتُفثُر ٣ؽح ػِ ٠تُٔئؼً تٕ ٣م ٖٓ ْٙتالؼًذ هٔ٤ر ٓث تهصٙهٝ ٖٓ ٙيتء ػهّ تٗصلثع
تُّٔصؤؼً خثُٔؤؼٞي ٝهٔ٤ر ٓث ـووٗ ٖٓ ٚلغ ٖٓ ٝيتء تِصؼٔثُُِٔ ٚؤؼٞي ك ٢تؿًت ٚتلً.ٟ
ٓثنذ 793

 – 1توت ًثٕ تال٣ؽثي ٓفهن تُٔهذ ؼثٌ ٌَُ ٖٓ تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٣طِح كّك تُؼوه هدَ تٗوٝثء ٓهش ٚتوت ـهظس
ظًٝف ٖٓ ٔؤٜٗث تٕ شؽؼَ ش٘ل٤ى تال٣ؽثي ٖٓ ٓدهأ تالًٓ ت ٝك ٢تظ٘ثء ًِ٣ثًٗٛٓ ٚوثً ،ػِ ٠تٕ ً٣تػٖٓ ٠
٣طِح تُلّك ٓٞتػ٤ه تُص٘د ٚ٤خثاللالء تُٔد٘٤ر خثُٔثنذ ٝ 701ػِ ٠تٕ ٣ؼُِ ٚٞطًف ت٥لً شؼٝ٣ٞث ً ػثنالً.
 – 3كإوت ًثٕ تُٔئؼً  ٞٛتُى٣ ١طِح تُلّك ،كال ٣ؽدً تُّٔصؤؼً ػِ ٠ين تُٔؤؼٞي ـصّ٣ ٠صٞك ٢تُصؼٛ٣ٞ
ت ٝـص٣ ٠ف َٙػِ ٠شؤًٓ ٖ٤ثف.
٣ؽُِّٔ ٌٞصؤؼً توت ًثٕ ٓٞظلث ً تّٓ ٝصمهٓثً ،ت ٝتهص ٠ٝتٕ ٣ـ ٚ٘ٞٞٓ ً٤كّك ت٣ؽثي ٌّٓ٘ ٚتوت ًثٕ ٛىت
تال٣ؽثي ٓفهنذ تُٔهذ ،ػِ ٠تٕ ً٣تػ ٠تُٔٞتػ٤ه تُٔد٘٤ر ك ٢تُٔثنذ .701
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ لث٘ر خؤٗٞتع ٓمصِلر ٖٓ تال٣ؽثي
ت٣ؽثي تاليت ٢ٜتٍُيتػ٤ر
ٓثنذ 790
شٙؿ تؼثيذ تاليٍُِ ٚيتػر ٓغ خ٤ثٕ ٓث ٌٞ٣ع كٜ٤ث ت ٝشم ً٤٤تُّٔصؤؼً خثٕ ٍ٣يع ٓث خهأ ُ ٚكٜ٤ث.
ٓثنذ 799
 – 1ال شؽ ٌٞتؼثيذ تالي٘ٓ ٚؽٍذ ٕٓ ٢ٛٝـُٞر خٍيع ُـ ً٤تُّٔصؤؼً تٕ ًثٕ تٍُيع خوالً ُْ ٣هيى ت ٝتٕ
ـٙثنًٝ ٙثٕ ٍٓيٝػث ً كٜ٤ث خفن ،كثٕ ًثٕ تٍُيع تُوثبْ خثاليٌِٓ ٚث ً ُِّٔصؤؼً ؼثٌز تؼثيذ تالي.ُٚ ٚ
ٝ – 3تٕ ًثٕ تٍُيع ٓهيًث ً ؼثٌز تؼثيذ تاليُ ٚـ٘ ً٤ثـد٣ٝ ٚئًٓ خفٙثنٝ ٙشِّ ْ٤تالي ٚكثيؿر
ُِّٔصؤؼً.
ٓثنذ 796
توت ًثٕ تٍُيع تُوثبْ خثاليٍٓ ٚيٝػث ً كٜ٤ث خـ ً٤ـن ،كال ٘ٔ٣غ ػهّ تنيتً٘ ٖٓ ٚفر تؼثيذ تاليُ ٚـً٤
٘ثـح تٍُيع ٣ٝؽدً ٘ثـد ٚػِ ٠هِؼً ُٞٝ ٚثٕ خوالً.
ٓثنذ 797
شٙؿ تؼثيذ تالي ٚتُٕٔـُٞر خٍيع ؿ ً٤تُّٔصؤؼً تؼثيذ ٓٝثكر تُٝ ٠هس ٣فٙه ك ٚ٤تٍُيع ٝشً٤ٙ
تالي ٚكثيؿر هثخِر ُِصُِِّّٔ ْ٤صؤؼً ك ٢تُٞهس تُّٔٔٛٝ ،٠ىت ِٞتء ًثٕ تٍُيع خفن ت ٝخـ ً٤ـن ٓهيًث ً
ت ٝؿٓ ً٤هيى.
ٓثنذ 798
ُّٔصؤؼً تالي ٚتًُٕج ٝتُطً٣ن ٝتٕ ُْ ٕ٣صًٜٔٞث ك ٢تُؼوه ُٚ ُ٤ُٝ ،تُٔٞتٔٝ ٢تالنٝتز تٍُيتػ٤ر ،تال
توت ِٜٔٔث تال٣ؽثي ٝك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ شؽح ًٓتػثذ ػًف تُؽٜر.
ٓثنذ 799
ٖٓ تِصؤؼً تيٜث ً ِ٘ر ٍُ٤يع كٜ٤ث ٓث ٔثء كِ ٚتٕ ٍ٣يػٜث نٝيذ ِ٘٣ٞر ٔص٣ٞث ٤٘ٝل٤ث ً كإوت تِصؤؼًٛث ُؼهذ
ِ٘ٞتزً ،ثٕ ُ ٚتٕ ٍ٣يػٜث نٝيتز ٌيتػ٤ر خوهي ٛى ٙتُّ٘ٞتز.
ٓثنذ 844
 – 1توت ؿِح تُٔثء ػِ ٠تالي ٚتُٔئؼًذ كثِصدفًز ٌ ٌٖٔ٣ ُْٝيػٜث ت ٝتٗوطغ تُٔثء ػٜ٘ث كِْ  ٌٖٔ٣يٜ٣ث
ُِّٔ ٌٖ٣ ُْٝصؤؼً ٣ه ك ٢وُي ،كال شؽح تالؼًذ ت٘الً ُِّٔٝصؤؼً كّك تالؼثيذ.
ًٝ – 3ىُي تُفثٍ توت ٓ٘غ تُّٔصؤؼً ٖٓ ش٤ٜةر تالي ٚتٍُيتػ٤ر ت ٖٓ ٝخىيٛث.
ٓثنذ 841
 – 1توت ٌيع تُّٔصؤؼً تالي ٚتُٔئؼًذ كؤ٘ثج تٍُيع هدَ ـٙثن ٙآكر كِٜيٝ ،ؼح ػِ ٖٓ ٚ٤تالؼًذ
ـٙر ٓث ٓ ٖٓ ٠ٝتُٔهذ هدَ ٛالى تٍُيعِٝ ،و ٟـٙر ٓث خو ٖٓ ٠تُٔهذ خؼه ٛالً ٚتال توت ًثٕ ٓصٌٔ٘ث ً ٖٓ
ٌيتػر ٓعَ تال ٍٝت ٝن ٚٗٝك ٢تًُٝي كصؽً ١ـٙر ٓث خو ٖٓ ٢تُٔهذ تٝ٣ثً.
ٝ – 3ال ِدِ٩ َ٤وث ٞتالؼًذ ت ٝخؼٜٝث ،توت ًثٕ تُّٔصؤؼً هه ٗثٍ شؼٝ٣ٞث ً ػٖ ًٜئًً ٖٓ ٙر ٜٔثٕ
ت ٖٓ ٝؼٜر تلً.ٟ

ٓثنذ 843
ُِّٔ ُ٤ُ – 1صؤؼً تٕ ٣طِح تِوث ٞتالؼًذ ت ٝتٗوثٜ٘ث توت ِٛي تُٔف ٍٞٙخؼه ـٙثنٓ ٙث ُْ ٓ ٌٖ٣صلوث ً
ػِ ٠تٕ ُِٔ ٌٕٞ٣ئؼً ؼٍء ٓؼِ ٖٓ ّٞتُٔف ،ٍٞٙك٤صفَٔ تُٔئؼً ٗ٤ٙد ٚكٔ٤ث ِٛي ػِ ٠تال  ٌٕٞ٣تُٜالى
هه ٝهغ خمطؤ تُّٔصؤؼً ت ٝخؼه تػىتي ٙخثُصِّ.ْ٤
ٝ – 3ال ٣ؽُِّٔ ٌٞصؤؼً تٝ٣ث ً تٕ ٣طِح تِوث ٞتالؼًذ توت ًثٕ ِدح تًُٝي ٓصٞهؼث ً ٝهس تٕٗثء تُؼوه.
ٓثنذ 845
توت تٗوٝس تالؼثيذ ٝخثاليٌ ٚيع خوَ ُْ ٣هيى ت ٝتٕ ـٙثنُّ ٙدح ال ٣ه ُِّٔصؤؼً ك ،ٚ٤شًى ُ ٚخؤؼً
تُٔعَ تُ ٠تٕ ٣هيى ٣ٝفٙه.
ٓثنذ 840
٣ – 1ؽح تٕ  ٌٕٞ٣تِصـالٍ تُّٔصؤؼً ُالي ٚتٍُيتػ٤ر ٓٞتكوث ً ُٔوص٤ٝثز تالِصـالٍ تُٔؤُٞفٝ ،ال ٣ؽٌٞ
ُ ٚن ٕٝيٜثء تُٔئؼً تٕ ٣هلَ ػِ ٠تُطً٣ور تُٔصدؼر ػِ ٠تِصـالُٜث أ ١شـ ً٤٤ؼٔ٣ ١ًٛٞصه تظً ٙتُٓ ٠ث
خؼه تٗوٝثء تالؼثيذ.
٣ٝ – 3ؽح ػِ ٠تُّٔصؤؼً هد َ٤تلالب ٚتالي ،ٚتٕ ّٔ٣ؿ ُٖٔ ٣مِل ٚخص٤ٜةصٜث توت ُْ ٙ٣دًٜ ٚي ٖٓ وُي.
 – 3تٍُٔتيػر
ٓثنذ 849
تٍُٔتيػر ػوه ػِ ٠تٍُيع خ٘ ٖ٤ثـح تاليٝ ٚتٍُٔتيع ك٤وّْ تُفثَ٘ خٜٔ٘٤ث خثُف ٗٙتُص٣ ٢صلوثٕ
ػِٜ٤ث ٝهس تُؼوه.
ٓثنذ 846
ٕ٣صً ٞـ ٖ٤تُؼوه شؼ ٖ٤٤ـٙر تٍُٔتيع ؼٍءتً ٔثبؼث ً ٖٓ تُٔف٣ٝ ٍٞٙؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تـصّثج تُدىي
ٝتًُٝتبح ٖٓ تَ٘ تُٔفٝ ٍٞٙهّٔر تُدثه.٢
ٓثنذ 847
 – 1توت ُْ شفهن ٓهذ تٍُٔتيػرً ،ثٗس تُٔهذ نٝيذ ٌيتػ٤ر ِ٘٣ٞر.
ٝ – 3تال٣ؽثي خثٍُٔتيػر شهلَ ك ٚ٤تالنٝتز تٍُيتػ٤ر ٝتُٔٞتٔ ٢تُص ٢شّصمهّ ك ٢تٍُيتػر ٝتُٔٞؼٞنذ ك٢
تاليٝ ٚهس تُصؼثهه توت ًثٗس ًِٓٔٞر ُٙثـح تاليٓ ،ٚث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 848
ُٙثـح تاليٝ ٚال٣ر تُصٞؼ ٚ٤ك ٢تِصـالُٜث ُٚٝ ،تًُهثخر ػِ ٠تػٔثٍ تٍُيتػرِِٝ ،طص ٚك ٢وُي ٣فهنٛث
تُوثٗ ٕٞت ٝتالشلثم ت ٝتُؼًف.
ٓثنذ 849
ًٝٙٓ – 1كثز تالػٔثٍ تٍُيتػ٤ر ٤٘ٝثٗر تٍُيع ٝؼٔغ تُٔفٝ ٍٞٙتُٔفثكظر ػِٝ ٚ٤ت٘الؾ تالنٝتز
ٝتُصًٓٔ٤ثز تُطل٤لر ُِٔدثٗ ٢تٍُيتػ٤ر ًَ ٛىت  ٌٕٞ٣ػِ ٠تٍُٔتيع.
ٝ – 3ػِ٘ ٠ثـح تالي ٚتُصًٓٔ٤ثز ؿ ً٤تُطل٤لر ُِٔدثٗ ٢تٍُيتػ٤ر ٝتُصفّ٘٤ثز تُالٌٓر ُالي.ٚ
٣ٝ – 3صفَٔ تاليٝ ٚتٍُٔتيع ًَ خّ٘در ـٙص ٚك ٢تُـِر ٓث ٗ ٖٓ ٍِّ٣لوثز ُِدىٝي ٝتُصّٔ٤ه ٓٝوثٓٝر
تالًٓت ٚتُطل٤لر.
ٓ ًَ – 5ث ُْ ٞ٣ؼه هثٗ ٕٞت ٝتشلثم ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 814
ال ٣ؽ ٌٞك ٢تٍُٔتيػر تٕ ٣ئؼً تٍُٔتيع تالي ٚتُ ٠ؿ ،ًٙ٤ت ٝتٕ ٣ص٘ثٌٍ ػٖ تال٣ؽثي ٧ـه تال خًٜثء
٘ثـح تالي ٚكإوت تلَ خىُي ؼثٌ ُٙثـح تالي ٚتٕ ٣لّك تُؼوه ت٣ ٝطثُح تٍُٔتيع خثُصؼ.ٛ٣ٞ

ٓثنذ 811
توت شؼىي ػِ ٠تٍُٔتيع تٕ ٍ٣يع تالي ًُٚٔ ٚتِ ١٧ ٝدح آلًّٓ ٌٖ٣ ُْٝ ،صطثػث ً تٕ ٣فَ ٓفِ ٚؿًٙ٤
ٖٓ تكًتن ػثبِص ٚت ٝتوت ت٘دفس ػثبِص ٚك ٢ـثٍ ال ٣صٓ ًّ٤ؼٜث تِصـالٍ تالي ٚتِصـالالً ًٓ٤ٜث ً ًثٕ
ُٙثـح تالي ٚتٍُِٔ ٝتيع تٕ ٣طِح كّك تُؼوه.
ٓثنذ 813
 – 1ال ش٘لّك تٍُٔتيػر خٔٞز ٘ثـح تاليٝ ٚال خٔٞز تٍُٔتيع.
ٓٝ – 3غ وُي توت ٓثز تٍُٔتيع ،ؼثٌ ُٞيظص ٚتٕ ٣طِدٞت كّك تُؼوه توت تظدصٞت تٗ ٚخّدح ٓٞز ٓٞيظْٜ
ت٘دفس تػدثء تُؼوه تظوَ ٖٓ تٕ شصفِٜٔث ٓوهيش.ْٜ
ٓثنذ 815
توت كّك تُؼوه ٝتٍُيع خوَ٣ ،م٘ ً٤ثـح تالي ٚخ ٖ٤تٕ ٣وّْ تٍُيع ػ٘٤ث ً ػِ ٠تًُٕ ٞتُٔصلن ػِٝ ،ٚ٤خٖ٤
تٕ ٣ؼط ٢تُٞيظر هٔ٤ر ٗ٤ٙح ٓٞيظ ٖٓ ْٜتٍُيعٝ ،خ ٖ٤تٕ ٘٣لن ػِ ٠تٍُيع ـصٝ٘٣ ٠ػ كً٤ؼغ خٔث تٗلوٚ
ك ٢ـٙر تٍُٔتيع.
ٓثنذ 810
توت تٗوٝس تُٔهذ هدَ تنيتى تٍُيع٣ ،دو ٠تٍُيع تُ ٠تنيتً ٍِّ٣ٝ ٚتٍُٔتيع تؼً ٓث ك٤ٙٗ ٚ٤دٖٓ ٚ
تالي.ٚ
ٓثنذ 819
توت كّمس تٍُٔتيػر تٝ ٝهؼس خثِٞر  ٌٕٞ٣تُٔفُٙ ًِٚ ٍٞٙثـح تُدىي ُِٝطًف ت٥لً تؼً تُٔعَ.
 – 5تُّٔثهثذ
ٓثنذ 816
تُّٔثهثذ ػوه ػِ ٠نكغ تُٕؽً تُِٙ٣ ٖٓ ٠ف ٚخؽٍء ٓؼِ ٖٓ ّٞظًٔ.ٙ
ٓثنذ 817
توت ُْ شفهن ٓهذ تُّٔثهثذ ػِ ٠ت ٍٝظًٔ ٣مًغ ك ٢شِي تُّ٘ر.
ٓثنذ 818
 – 1توت ـهن تُٔصؼثههتٕ ُِّٔثهثذ ٓهذ ِ٣ٞٞر ال ٣ؼٕ٤ثٕ تُٜ٤ث ؿثُدث ً تٓ ٝهذ هً٤ٙذ ال شمًغ تُعًٔذ كٜ٤ث ًثٗس
تُّٔثهثذ خثِٞر.
 – 3تٓث توت ـهن ٓهذ ٣فصَٔ لًٝغ تُعًٔذ كٜ٤ث ٝػهّ لًٝؼٜث ًثٗس تُّٔثهثذ ٓٞهٞكر ،كثٕ لًغ ك ٢تُٞهس
تُّٔٔ ٠ظًٔذ ً٣ؿح كٓ ٢عِٜث ك ٢تُٔؼثِٓر ٘فس تُّٔثهثذ ٣ٝوّْ تُمثيغ خٜٔ٘٤ث ػِ ٠ـّح ًٜٔٔٞٝث،
ٝتٕ شؤلً لًغ تُعًٔ ػٖ تُٞهس تُّٔٔ ،٠خطِس تُّٔثهثذ ُِّٔٝثه ٢تؼً ٓعَ ػِٔٝ ٚتٕ ُْ ٣مًغ ٔ٢ء
ت٘الً كال ٔ٢ء ٌَُ ٜٓ٘ٔث ػِ ٠ت٥لً.
ٓثنذ 819
تالػٔثٍ تُالٌٓر ُِعًٔ هدَ تنيتًًّ ٚوٝ ٢شِو٤ؿ ٝـلع شٍِّ تُّٔثهٝ ٢تالػٔثٍ تُالٌٓر خؼه تنيتى تُعًٔ
ًثُؽىتو ٗٝف ٙٞشٍِّ ًالً ٖٓ تُؼثههٛ ًَ ،ٖ٣ىت ُْ ٣و ٛتالشلثم ت ٝتُؼًف خـ ً٤وُي.
ٓثنذ 834
ال ٣ؽُِّٔ ٌٞثه ٢تٕ ّ٣ثه ٢ؿ ًٙ٤تال خثوٕ ٓثُي تُٕؽً ،كثٕ ِثه ٢خـ ً٤توٗ ٚكثُمثيغ ُِٔثًَ ٣ٝهكغ
ُِّٔثه ٢تُعثٗ ٢تؼً ٓعِٝ ،ٚال ٔ٢ء ُِّٔثه ٢تال.ٍٝ
ٓثنذ 831
 – 1توت ػؽٍ تُّٔثه ٢ػٖ تُؼَٔ تً ٝثٕ ؿٓ ً٤ؤٓ ٕٞػِ ٠تُعًٔ ،ؼثٌ كّك تُّٔثهثذ.

ٝ – 3توت كّمس تُّٔثهثذ ،ش٘طدن تـٌثّ تُٔثنذ تُصثُ٤ر.
ٓثنذ 833
توت تٗوٝس ٓهذ تُّٔثهثذ تٗص ٠ٜتُؼوه ،كثٕ ًثٕ ػِ ٠تُٕؽً ظًٔ ُْ ٣ده ٘الـ ٚكثُم٤ثي ُِّٔثه ،٢تٕ ٔثء هثّ
ػِ ٠تُؼَٔ تُ ٠تٗصٜثء تُعًٔذ خال ٝؼٞج تؼالً ػُِ ٚ٤فٙر ٘ثـح تُٕؽً ٝتٕ ٔثء ين تُؼَٔ٣ٝ ،مً٤
٘ثـح تُٕؽً خ ٖ٤تٕ ٣وّْ تُدًّ ػ٘٤ث ً ػِ ٠تًُٕ ٞتُٔصلن ػِٝ ٚ٤خ ٖ٤تٕ ٣ؼط ٢تُّٔثه ٢هٔ٤ر ٗ٤ٙدٖٓ ٚ
تُدًّٝ ،خ ٖ٤تٕ ٘٣لن ػِ ٠تُدًّ ـص٣ ٠دِؾ كً٤ؼغ خٔث تٗلو ٚك ٢ـٙر تُّٔثه ٖٓ ٢تُعًٔ.
ٓثنذ 835
 – 1ال ش٘لّك تُّٔثهثذ خٔٞز ٘ثـح تُٕؽًٝ ،ال خٔٞز تُّٔثه.٢
ٓٝ – 3غ وُي كثٕ ٓثز تُّٔثه ،٢ؼثٌ ُٞيظص ٚتٕ ٣طِدٞت كّك تُؼوه توت تظدصٞت تٗ ٚخّدح ٓٞز ٓٞيظْٜ
ت٘دفس تػدثإ ٙتظوَ ٖٓ تٕ شصفِٜٔث ٓوهيش.ْٜ
ٝ – 5توت كّك تُؼوه ٝتُعًٔ ؿ ،ٛكِٙثـح تُٕؽً تُم٤ثيتز تُعالظر تُٔد٘٤ر ك ٢تُٔثنذ تُّثخور ،كثٕ ُْ ٣ده
ػِ ٠تُٕؽً ظًٔ ًثٕ ُِٞيظر تؼً ٓعَ ٓٞيظ.ْٜ
 – 0تُٔـثيِر ٝتُصٍتّ تُدّثشٖ٤
أ – تُٔـثيِر
ٓثنذ 830
تُٔـثيِر ػوه ػِ ٠تػطثء تـه تي ٜٚتُ ٠آلً ُ٤ـًَ كٜ٤ث تٔؽثيتً ٓؼِٓٞر ٣ٝصؼٜه خصًش٤دٜث ٓهذ ٓؼِٓٞر
ػِ ٠تٕ شٌ ٕٞتالٔؽثي ٝتالي ٚت ٝتالٔؽثي ٝـهٛث ٕٓصًًر خٜٔ٘٤ث خّ٘در ٓؼ٘٤ر خؼه تٗصٜثء تُٔهذ.
ٓثنذ 839
توت ُْ شفهن ُِٔـثيِر ٓهذً٣ ،ؼغ ك ٢شوهًٛ٣ث تُ ٠تُؼًف ٝال ٣ؽ ٌٞتٕ شوَ تُٔهذ ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ ػٖ
لّٔر ػًٕ ِ٘ر.
ٓثنذ 836
ِ٣صٍّ يج تالي ٚخصِّٜٔ٤ث تُ ٠تُٔـثيَ لثُ٤ر ٖٓ تُٕٞتؿَ.
ٓثنذ 837
ػِ ٠تُٔـثيَ تٕ ٣صْ تُـًتَ كٓ ٢هذ لُٔ ِ٘ٞتز ٖٓ تخصهتء تُؼوهٓ ،ث ُْ ٣صلن ػِ ٠لالف وُي ،كثوت ُْ
٣ق تُٔـثيَ خٜىت تالُصٍتّ ًثٕ ًُج تالي ٚتُلّك ٖٓ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ ًثٕ ُٓ ٚوص.ٛ
ٓثنذ 838
ِ٣صٍّ تُٔـثيَ خؽٔ٤غ تُٔٙثي٣ق ٝتالػٔثٍ تُالٌٓر ُِـًتَ ٤٘ٝثٗص ٍٞٞ ٚتُٔهذٓ ،ث ُْ ٣صلن ػِ ٠ؿً٤
وُي.
ٓثنذ 839
٣ؽُِٔ ٌٞـثيَ تٕ ٣ص٘ثٌٍ ػٖ ـوٞه٥ ٚلً خؼ ٚٞت ٝخه ٚٗٝهدَ تٗوٝثء تُٔهذ خإوٕ ٖٓ يج تالي ،ٚكإوت
ُْ ٣ؤوٕ يج تاليً ٚثٕ ػِ ٚ٤تٕ ٣ودَ شِي تُفوٞم خعٖٔ ٓعِٜث وت ِٞح تُٔـثيَ وُي.
ٓثنذ 854
ُِٔـثيَ تٕ ٣طِح تُؤّر خؼه تٗصٜثء ٓهذ تُٔـثيِر توت ت٘دؿ ًٌٔ٣ث ً ك ٢تاليٝ ٚتُٕؽً ،تٓث توت ت٘دؿ
ًٌٔ٣ث ً ك ٢تُٕؽً كوً ٟثٕ ًُج تالي ٚتٕ ٣طِح شِٔي ـٙر تُٔـثيَ ٖٓ تُٕؽً هثبٔثًٓ ،ث ُْ ٣وٛ
تالشلثم ت ٝتُؼًف خـ.ًٙ٤
ٓثنذ 851

ال ٘٣لّك ػوه تُٔـثيِر خٔٞز تـه تُطًك ،ٖ٤خَ ٣وٝ ّٞيظر ًَ ٜٓ٘ٔث ٓوثٓ ٚؿ ً٤تٗ ٚتوت ًثٕ ٝيظر
تُٔـثيَ ؿ ً٤هثني ٖ٣ػِ ٠تالِصًٔتي ك ٢تُٔـثيِرً ،ثٕ ًُج تالي ٚـن تُلّك ػِ ٠تٕ ٣ؼ ٚٞتُٞيظر
ػٔث ٤ٙ٣ح ٓٞيظ ٖٓ ْٜهٔ٤ر تالٔؽثي هثبٔر ٓغ تُصؼٝ٣ٞثز تاللً ٟتٕ ًثٕ ُٜث ٝؼ.ٚ
ٓثنذ 853
توت تلَ تُٔـثيَ خثُصٍتًٓ ،ٚثٕ ًُج تالي ٚخؼه تالٗىتي ِٞح تُلّك ٝش ٖ٤ٔٝتُٔـثيَ ٓث ـٖٓ ُٚ َٙ
ًٜئُِٝ ،ـثيَ ػ٘ه تُلّك ِٞح خهٍ تُٔعَ ػٔث هثّ خ ٖٓ ٚتػٔثٍ تُٔـثيِر.
ٓثنذ 855
٣صدغ ك ٢تُٔـثيِر تًُٕ ٞٝتُٔصلن ػِٜ٤ث خ ٖ٤تُطًكٝ ٖ٤تُؼًف تُؽثي.١
ج – تُصٍتّ تُدّثشٖ٤
ٓثنذ 850
تُصٍتّ تُدّثش ،ٖ٤ػوه ٣ص ٖٔٝتػطثء تـه تُطًك ٖ٤خّصثٗث ً ٓؼِٓٞر ُِطًف تُعثّٗ٤ُ ٢صٞك ٢ظًٔشٜث ٓهذ
ٓؼِٓٞر ُوثء خهٍ ٓؼِ.ّٞ
ٓثنذ 859
توت تِٞن تالُصٍتًّ ،ثٕ ُِِٔصٍّ تٕ ٍ٣يع تالي ٚتُمثُ٤ر خ ٖ٤تالٔؽثي ٝتاليت ٢ٜتُص ٢شؼه ؼٍءتً ٓصٔٔث ً
ُِدّصثٕ ٓث ُْ ٣و ٛتُؼًف خـ ً٤وُي.
ٓثنذ 856
ػِ٘ ٠ثـح تُدّصثٕ تٕ  ٌٖٔ٣تُِٔصٍّ ٖٓ نل ٍٞتُدّصثٕ ُِٔفثكظر ػِ ٠تُعًٔ ٝؼ٘ ٚ٤ػ٘ه تنيتًٝ ٚالِص٤لثء
تُٔ٘لؼر تُّٔصفور ُ.ٚ
ٓثنذ 857
توت ُْ شعًٔ تُدّصثٕ ت ٝشِق تُعًٔ خوٞذ هثًٛذ هدَ ؼِ٘ ،ٚ٤و ٟخهٍ تالُصٍتّ.
ٓثنذ 858
 – 1ال ٣ؽُِِٔ ٌٞصٍّ تٕ ٣د٘ ٢ك ٢تُدّصثٕ خ٘ثء ت٣ ٝـًَ كٜ٤ث تٔؽثي ت ٝتٕ ٣فهض كٜ٤ث أ٢ٔ ١ء آلً ٖٓ
ن ٕٝتوٕ ٘ثـدٜث.
 ُٚ ُ٤ُٝ – 3تٕ ٣ؼطٜ٤ث خثالُصٍتّ ٧ـه ٓث خال توٕ ٖٓ ٘ثـدٜث.
ٓثنذ 859
ال ٘٣لّك ػوه تالُصٍتّ خٔٞز تـه تُطًك ،ٖ٤ؿ ً٤تٕ ُٞيظر تُِٔصٍّ توت ٓثز ٓٞيظ ْٜهدَ ظٜٞي ت ٍٝظًٔذ
ٖٓ ًَ ِ٘رِٞ ،ح تُلّك ٓص ٠تظدصٞت تٕ ش٘ل٤ى تُؼوه ت٘دؿ كٞم ٞثهص ْٜخؼه ٓٞز ٓٞيظ.ْٜ
ٓثنذ 804
 – 1توت ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ت ٗٗ ٝتشدغ ك ٢ػوه تُصٍتّ تُدّثش ٖ٤تُؼًف تُؽثي.١
 – 3كإوت ُْ ٞ٣ؼه ػًف ٞدوس تـٌثّ تُد٤غ خثُّ٘در ُِعًٔ ٝتـٌثّ تال٣ؽثي خثُّ٘در ٍُيتػر تالي.ٚ
 – 9تؼثيذ ِٝثب ٟتُ٘وَ
ٓثنذ 801
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتِصةؽثي ٝتِطر ٗوَ ٖٓ ن ٕٝشؼ ٌُٖٝ ٖ٤٤تٕ ػ٘٤س خؼه تُؼوه ٝهدَ تُّٔصؤؼً ،ؼثٌ وُي.
ٝ – 3توت تِصئؼًز ٝتِطر ٗوَ ٖٓ تُ٘ٞع تُٔؼصثن ،ؼثٌ وُي ٝتًٗٙف تُ ٠تُٔصؼثيف ٖٓ تُِٞثب.ٟ
ٓثنذ 803

 ٍِّ٣ – 1ػ٘ه تِصةؽثي ٝتِطر تُ٘وَ شؼ ٖ٤٤تُٔ٘لؼر خٌٜٗٞث ًًُِٞج تُِ ٝفَٔ ت ٝتالظ٘ٓ ٖ٤ؼثًٓ ،غ خ٤ثٕ
تُّٔثكر ت ٝتُٔفَ تُٔوٞٙن تٓ ٝهذ تالؼثيذ.
 ٖٓٝ – 3تِصؤؼً تُٞتِطر ُِفَٔ كِ ٚتٕ ًً٣دٜث ٝتٕ تِصؤؼًٛث ًًُِٞج كِ ُٚ ُ٤تٕ ّ٣صؼِٜٔث ُِفَٔ كثٕ
ـِٔس ٝشِلس ٍُٓ ٚتُٔٝثٕ.
ٓثنذ 805
 ٖٓ – 1تِصؤؼً ٝتِطر ٗوَ تُٓ ٠فَ ٓؼ ،ٖ٤كِ ُٚ ُ٤تٕ ٣صؽثٛ ٌٝىت تُٔفَ ٝال تُىٛثج تُٓ ٠فَ آلً كثٕ
كؼَ ٝشِلس ٍُٓ ٚتُٔٝثٕ.
ٝ – 3توت ًثٕ تُٔفَ تُٔؼًٞ ٖ٤هٓ ٚصؼهنذ كِِّٔصؤؼً تٕ ٣ىٛح ٖٓ أ٣ًٞ ١ن ٔثء ٖٓ تُطًم تُصٌِّٜ٣ ٢ث
تُ٘ثَ ُٞٝ ،وٛح ٖٓ ٣ًٞن ؿ ً٤تُى ١ػ٘ ٚ٘٤ثـح تُٞتِطر ٝشِلس كثٕ ًثٕ وُي تُطً٣ن ت٘ؼح ٖٓ
تُطً٣ن تُى ١ػ ٍُّ ٚ٘٤تُٔٝثٕٝ ،تٕ ًثٕ ّٓث٣ٝث ً ت ٝتِ َٜكال ٜٔثٕ ػِ ٠تُّٔصؤؼً.
ٓثنذ 800
 ٖٓ – 1تِصؤؼً ٝتِطر ٗوَ ًًُِٞج تُٓ ٠فَ ٓؼ ٖ٤خؤؼً ٓؼِٝ ّٞشؼطِس ك ٢تُطً٣ن ،كثُّٔصؤؼً ٓمً٤
تٕ ٔثء تٗصظًٛث ـصٌٝ ٠تٍ تُؼطَٝ ،تٕ ٔثء كّك تالؼثيذ ٝنكغ ٓث ت٘ثج شِي تُّٔثكر ٖٓ تالؼً تُّٔٔ.٠
 ُٞٝ – 3تٔصً ٞتٙ٣ثٍ يتًح ت ٝـَٔ ٓؼ ٖ٤تُٓ ٠فَ ٓؼٝ ٖ٤شؼطِس تُٞتِطر ك ٢تُطً٣ن ،كثُٔئؼً
ٓؽدً ػِ ٠تٙ٣ثٍ تًُتًح ت ٝتُفَٔ خٞتِطر ٗوَ تلً ٟتُ ٠وُي تُٔفَ.
ٓثنذ 809
ٖٓ تِصؤؼً ٝتِطر ُِفَٔ ٝخٞٗ ٖ٤ع ٓث شفِٔٝ ٚههيٌٗٝ ٙثً ،كِ ٚتٕ ٣فِٜٔث ـٔالً ّٓث٣ٝث ً ُ ٚك ٢تُ ٌٕٞتٝ
ـٔالً تلق ٓ٘ ٚال تًعً ٓ٘.ٚ
ٓثنذ 806
 – 1توت ـَٔ تُّٔصؤؼً ٝتِطر تُ٘وَ تًعً ٖٓ تُوهي تُى ١ػٝ ٚ٘٤تِصفو ٚخثُؼوهًٝ ،ثٗس ال شط٤و ٚكؼطدس،
 ٖٜٔؼٔ٤غ هٔ٤صٜث ِٞتء ًثٗس تٍُ٣ثنذ ٖٓ ؼُ٘ تُّٔٔ ٠ت ٖٓ ٝؿ ً٤ؼّ٘ٝ ،ٚتٕ ًثٗس شط٤ن تٍُ٣ثنذ
ًٝثٗس تٍُ٣ثنذ ٖٓ ؼُ٘ تُّٔٔٝ ٠ـِٔس ٝ ٢ٛتُّٔٔٓ ٠ؼثً ٖٜٔ ،تُّٔصؤؼً ههي تٍُ٣ثنذ ال ؼٔ٤غ هٔ٤صٜث.
ٝ – 3تٗٔث  ٖٔٝ٣تُّٔصؤؼً تٕ ًثٕ  ٞٛتُى ١خثًٔ تُفَٔ خ٘لّ ،ٚكثٕ ـِٜٔث ٘ثـدٜث خ٤ه ٙكال ٜٔثٕ ػِ٠
تُّٔصؤؼً.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تالػثيذ
ٓثنذ 807
تالػثيذ ػوه خٔ ِّْ٣ ٚمٗ ٥لً ٔ٤ةث ً ؿ ً٤هثخَ ُالِصٜالى ّ٣صؼِٔ ٚخال ػ ٚٞػِ ٠تٕ ً٣ن ٙخؼه
تالِصؼٔثٍ ٝال شصْ تالػثيذ تال خثُود.ٛ
تُلًع تال – ٍٝتُصٍتٓثز تُٔؼً٤
ٓثنذ 808
ِ٣صٍّ تُٔؼ ً٤خصًى تُّٔصؼ٘٣ ً٤صلغ خثُٕ٢ء تُٔؼثي تظ٘ثء تالػثيذ ُٚ ُ٤ُٝ ،تٕ ٣طِح تؼًذ خؼه تالٗصلثع.
ٓثنذ 809
توت تشلن تُّٔصؼ ً٤ػِ ٠تُٕ٢ء تُٔؼثي ًٓٝٙكثز تٜطًتي٣ر ُفلظ ٖٓ ٚتُٜالى تُصٍّ تُٔؼ ً٤تٕ ً٣ن تُٚ٤
ٛى ٙتًُٔٝٙكثز.
ٓثنذ 894
 – 1ال ٜٔثٕ ػِ ٠تُٔؼ ً٤ك ٢تِصفوثم تُٕ٢ء تُٔؼثي ،تال تٕ  ٌٕٞ٣هه شؼٔه تللثء ِدح تالِصفوثم تٝ
ي ٠ٜخثُٔٝثٕ خثشلثم لثٖ.

ٝ – 3ال ٜٔثٕ ػًِ ٚ٤ىُي ك ٢تُؼٞ٤ج تُمل٤ر ،ؿ ً٤تٗ ٚتوت شؼٔه تللثء تُؼ٤ح تِ ٖٜٔ ٝالٓر تُٕ٢ء،
ٍُٓ ٚشؼ ٛ٣ٞتُّٔصؼًٜ ًَ ً٤ي ِ٣فو ٚخّدح وُي.
تُلًع تُعثٗ – ٢تُصٍتٓثز تُّٔصؼً٤
ٓثنذ 891
توت ه٤ه تُٔؼٞٗ ً٤ع تالِصؼٔثٍ تٝ ٝهص ٚتٌٓ ٝثٗ ،ٚكُِِّٔ ُ٤صؼ ً٤تٕ ّ٣صؼَٔ تُؼثي٣ر ك ٢ؿ ً٤تُٞهس ٝتٌُٔثٕ
تُٔؼٓ ُٚ ُ٤ُٝ ٖ٤٘٤مثُلر ٗٞع تالِصؼٔثٍ تُٔؤو ٕٝخٓٝ ٚؽثٌٝش ٚتُٓ ٠ث كٞهٝ ،ٚتٗٔث ُ ٚتِصؼٔثالً ٓٔثظالً ُٔث
ه٤ه خ ٚت ٝتلق ًٜٓ٘ ٚيتً.
ٓثنذ 893
توت ِٞن تُٔؼُِّٔ ً٤صؼ ً٤تالٗصلثع ك ٢تُٞهس ٝتٌُٔثٕ ٞٗٝع تالِصؼٔثٍ ،ؼثٌ ُ ٚتٕ ٘٣صلغ خثُؼً٣ر ك ٢أ١
ٝهس ٝك ٢أٌٓ ١ثٕ ٝخؤ ١تِصؼٔثٍ تيتن ،خًٕ ٞتال ٣ؽث ٌٝتُٔؼٜٞن تُٔؼًٝف ،كثٕ ؼثٌِٛ ٌٙٝس تُؼثي٣ر
ٜٜ٘ٔث.
ٓثنذ 895
 – 1توت تِٞن تُٔؼُِّٔ ً٤صؼ ً٤تالوٕ خثالٗصلثع ٣ ُْٝؼ٘ٓ ٖ٤صلؼث ً ؼثٌ ُِّٔصؼ ً٤تٕ ٘٣صلغ خ٘لّ ٚخثُؼ ٖ٤تُٔؼثيذ
ٝتٕ ٣ؼًٛ٤ث ُٖٔ ٔثء ِٞتء ًثٗس ٓٔث ٣مصِق خثلصالف تُّٔصؼَٔ تّ الٓ ،ث ُْ  ٌٖ٣هه تِصؼِٜٔث خ٘لًّٝ ٚثٗس
ٓٔث ٣مصِق خثالِصؼٔثٍ كِ ُٚ ُ٤خؼه وُي تػثيشٜث تُ ٠ؿ.ًٙ٤
ٝ – 3تٕ ه٤هٛث تُٔؼٝ ً٤ػ٘ٓ ٖ٤صلؼث ً ٣ؼصدً شؼ ،ٚ٘٤٤كإوت لثُق تُّٔصؼ ً٤تُو٤ه ٌِٛٝس تُؼثي٣ر .ٖٜٔ
ٝ – 5توت تٗ ٠ٜتُٔؼ ً٤تُّٔصؼ ً٤ػٖ تػثيذ تُؼُ ٖ٤ـ ًٙ٤كؤػثيٛث ٌِٛٝس تُؼثي٣ر ٖٔٝ٣ ،تُّٔصؼ.ً٤
ٓثنذ 890
٣ؽُِّٔ ٌٞصؼ ً٤تٕ ٞ٣نع تُؼثي٣ر كٜٞٓ ًَ ٢غ ِٔ٣ي ك ٚ٤تالػثيذ ،كثٕ ٌِٛس ػ٘ه تُٞن٣غ خال شؼه ٚ٣كال
ٜٔثٕٝ ،ال ٣ؽ ُٚ ٌٞتال٣هتع ك ٢ؼٔ٤غ تُٔٞت٤ٜغ تُص ٢ال ِٔ٣ي كٜ٤ث تالػثيذ كثٕ تٝنػٜث كٌِٜس ػ٘ه تُٞن٣غ
كؼِ ٠تُّٔصؼٜٔ ً٤ثٜٗث.
ٓثنذ 899
ُِّٔ ُ٤ُ – 1صؼ ً٤تٕ ٣ئؼً تُؼثي٣ر ٝال تٕ ًٜ٘ٛ٣ث خه ٕٝتوٕ تُٔؼ.ً٤
 – 3كإوت تؼًٛث خال توٗ ٚكٌِٜس ك٣ ٢ه تُّٔصؤؼً ت ٝشؼ٤دس كِِٔؼ ً٤تٕ ٔثء  ٖٜٔتُّٔصؼٝ ً٤تٕ ٔثء ٖٜٔ
تُّٔصؤؼً ،كثٕ  ٖٜٔتُّٔصؼ ً٤كال يؼٞع ُ ٚػِ ٠تـه خٔث ٝ ،ٜٚ٘ٔتٕ  ٖٜٔتُّٔصؤؼً كِ ٚتًُؼٞع ػِ٠
تُّٔصؼ ً٤توت ُْ ٣ؼِْ ٝهس تالؼثيذ تٜٗث ػثي٣ر ك٣ ٢هٝ ،ٙتٕ يٜ٘ٛث خال توٕ تُٔؼٌِٛٝ ً٤س ك٣ ٢ه تًُٔشٖٜ
 ٖٜٔٝتُٔؼ ً٤تُّٔصؼ٣ ً٤صْ تًُ ٖٛكٔ٤ث خ ٖ٤تُّٔصؼ ً٤تًُتٝ ٖٛخ ٖ٤تًُٔش.ٖٜ
ٓثنذ 896
ٓئٗٝر تُؼثي٣ر ٙٓٝثي٣ق ـلظٜث ٝشِّٜٔث ٝينٛث شٌ ٕٞػِ ٠تُّٔصؼ.ً٤
ٓثنذ 897
تُؼثي٣ر تٓثٗر ك٣ ٢ه تُّٔصؼ ً٤كثٕ ٌِٛس تٜ ٝثػس تٗ ٝوٙس هٔ٤صٜث خال شؼه ٓ٘ٝ ٚال شو ً٤ٙال ٍِٚٓ٣
تُٔٝثٕ.
ٓثنذ 898
 – 1توت ًثٕ ك ٢تٌٓثٕ تُّٔصؼ٘ٓ ً٤غ تُصِق ػٖ تُؼثي٣ر خؤٝ ١ؼ ُٞٝ ٚخصٝف٤ر ٖٓ ٓثُ٘ٔ٣ ُْٝ ٚؼٝ ،ٚؼح
ػِ ٚ٤تُٔٝثٕٝ ،تٕ تلى تُؼثي٣ر ؿث٘ح ٣ ُْٝوهي تُّٔصؼ ً٤ػِ ٠نكؼ ،ٚكال ٜٔثٕ ػِ.ٚ٤
ٝ – 3توت ه ًٙتُّٔصؼ ً٤ك ٢يكغ ٣ه تُـث٘ح ًٝثٕ وُي ٌٓٔ٘ث ً ُ ٚكؼِ ٚ٤تُٔٝثٕ.
ٓثنذ 899

توت ـهض ك ٢تِصؼٔثٍ تُؼثي٣ر ػ٤ح ٞ٣ؼح ٗوٙثٕ هٔ٤صٜث ،كال ٜٔثٕ ػِ ٠تُّٔصؼ ً٤توت تِصؼِٜٔث تِصؼٔثالً
ٓؼصثنتً.
ٓثنذ 864
ٓ – 1ص ٠تٗصٜس تالػثيذ ٝؼح ػِ ٠تُّٔصؼ ً٤تٕ ً٣ن تُؼثي٣ر تُ ٠تُٔؼ ً٤خ٘لّ ٚت ٝػِ٣ ٠ه تٓ٘٤ر كثٕ ًثٗس
ٖٓ تالٔ٤ثء تُ٘لّ٤ر ِِٜٔث ُ٤ه تُٔؼٗ ً٤لّٝ ،ٚتال كِٖٔ ٣و ٢ٝتالشلثم ت ٝتُؼًف خصِّٜٔ٤ث تُ.ٚ٤
 – 3توت تلَ تُّٔصؼ ً٤خثالُصٍتّ تُٔصوهّ وًًٝ ٙشِلس تُؼثي٣ر تٗ ٝوٙس هٔ٤صٜث ٍُٚٓ ،تُٔٝثٕ.
تُلًع تُعثُط – تٗصٜثء تالػثيذ
ٓثنذ 861
 – 1ش٘ص ٢ٜتالػثيذ خثٗوٝثء تالؼَ تُٔصلن ػِ ،ٚ٤كإوت ُْ ٣فهن ُٜث تؼَ تٗصٜس خثِصؼٔثٍ تُٕ٢ء كٔ٤ث تػً٤
ٖٓ تؼِ ،ٚكثٕ ُْ شٌٖ تالػثيذ ٓفهنذ خؤ٣ًٞ ١ور ؼثٌ ُِٔؼ ً٤تٕ ٣طِح تٜٗثءٛث ك ٢أٝ ١هس.
ٝ – 3ك ًَ ٢ـثٍ٣ ،ؽُِّٔ ٌٞصؼ ً٤تٕ ً٣ن تُٕ٢ء تُٔؼثي هدَ تٗصٜثء تالػثيذ ؿ ً٤تٗ ٚتوت ًثٕ ٛىت تًُن
 ًٝ٣تُٔؼ ،ً٤كال ً٣ؿْ ػِ ٠هد.ُٚٞ
ٓثنذ 863
٣ؽُِٔ ٌٞؼ ً٤تٕ ٣طِح تٜٗثء تالػثيذ ك ٢تالـٞتٍ ت٥ش٤ر:
أ – توت ػًٜس ُ ٚـثؼر ػثؼِر ُِٕ٢ء ُْ شٌٖ ٓصٞهؼر.
ج – توت ِثء تُّٔصؼ ً٤تِصؼٔثٍ تُٕ٢ء ت ٝه ًٙك ٢تالـص٤ث ٞتُٞتؼح ُِٔفثكظر ػِ.ٚ٤
غ – توت ػًّ تُّٔصؼ ً٤خؼه تٗؼوثن تالػثيذ ،تً ٝثٕ ٓؼًّتً هدَ وُي  ٌُٖٝتُٔؼ٣ ُْ ً٤ؼِْ خإػّثي ٙتال خؼه
تٕ تٗؼوهز تالػثيذ.
ٓثنذ 865
 – 1ش٘ص ٢ٜتالػثيذ خٔٞز تُّٔصؼً٤ذ ٝال ش٘صوَ تُٝ ٠يظص ٚتال توت ًثٕ ٘ٛثى تشلثم ػِ ٠وُي.
 – 3كثٕ ٓثز تُّٔصؼٓ ً٤ؽٜالً ُِؼثي٣ر  ُْٝشٞؼه ك ٢شًًص ٚشٌ ٕٞن٘٣ث ً ٝتؼدث ً تنتإ ٖٓ ٙتُصًًر.
تُدثج تُعثُط – تُؼوٞن تُٞتينذ ػِ ٠تُؼَٔ
تُل َٙتال – ٍٝػوه تُٔوثُٝر ٝتالِص٘ٙثع ٝتُصٍتّ تًُٔتكن تُؼثٓر
تُلًع تال – ٍٝػوه تُٔوثُٝر ٝتالِص٘ٙثع
ٓثنذ 860
تُٔوثُٝر ػوه خ٣ ٚصؼٜه تـه تُطًك ٖ٤تٕ ٘ٙ٣غ ٔ٤ةث ً ت٣ ٝئن ١ػٔالً ُوثء تؼً ٣صؼٜه خ ٚتُطًف ت٥لً.
ٓثنذ 869
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٣وص ًٙتُٔوث ٍٝػِ ٠تُصؼٜه خصوه ْ٣ػِٔ ٚػِ ٠تٕ ٣وهّ يج تُؼَٔ تُٔثنذ تُصّ٣ ٢صمهٜٓث
تُٔوث ٍٝتّ٣ ٝصؼ ٖ٤خٜث ك ٢تُو٤ثّ خؼِٔ ٌٕٞ٣ٝ ،ٚتُٔوث ٍٝتؼً٤تً ٕٓصًًثً.
ًٔ – 3ث ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣صؼٜه تُٔوث ٍٝخصوه ْ٣تُؼَٔ ٝتُٔثنذ ٓؼث ً  ٌٕٞ٣ٝتِص٘ٙثػثً.
تُصٍتٓثز تُٔوثٍٝ
ٓثنذ 866
توت شؼٜه تُٔوث ٍٝخصوهٓ ْ٣ثنذ تُؼَٔ ًِٜث ت ٝخؼٜٝث ًثٕ ّٓئٝالً ػٖ ؼٞنشٜث ٝػِٜٔ ٚ٤ثٜٗث ًُج تُؼَٔ.
ٓثنذ 867
 – 1توت ًثٕ يج تُؼَٔ  ٞٛتُى ١ههّ تُٔثنذ ،كؼِ ٠تُٔوث ٍٝتٕ ٣فًٖ ػِٜ٤ث ً٣ٝتػ ٢ت٘ ٍٞتُلٖ ك٢
تِصؼٔثُٝ ،ٚتٕ ٣ئن ١ـّثخث ً ًُج تُؼَٔ ػٔث تِصؼِٜٔث كً٣ٝ ٚ٤ن ٓث خوٜ٘ٓ ٢ث ،كإوت ٘ثي ٔ٢ء ٖٓ ٛى ٙتُٔثنذ
ؿ٘ ً٤ثُؿ ُالِصؼٔثٍ خّدح تٔٛثُ ٚت ٝهِر ًلث٣ص ٚتُل٘٤ر تُصٍّ خًن هٔ٤صًُ ٚج تُؼَٔ.

ٝ – 3ػِ ٚ٤تٕ ٣صهتيى ٓث ٣فصثغ تُ ٚ٤ك ٢تٗؽثٌ تُؼَٔ ٖٓ تنٝتز ٜٔٓٝثز تٜثك٤ر ٌٕٞ٣ٝ ،وُي ػِٗ ٠لوص،ٚ
ٓث ُْ ٣و ٛتالشلثم ت ٝػًف تُفًكر خـ ً٤وُي.
ٓثنذ 868
توت شؤلً تُٔوث ٍٝك ٢تالخصهتء خثُؼَٔ ت ٝشؤلً ػٖ تٗؽثٌ ٙشؤلًتً ال ً٣ؼٓ ٠ؼٓ ٚطِوث ً تٕ ٣صٌٖٔ ٖٓ تُو٤ثّ خٚ
ًٔث ٘٣دـ ٢ك ٢تُٔهذ تُٔصلن ػِٜ٤ث ،ؼثٌ ًُج تُؼَٔ كّك تُؼوه ن ٕٝتٗصظثي ُفِ ٍٞتؼَ تُصِّ.ْ٤
ٓثنذ 869
 – 1توت ظًُ ًٜج تُؼَٔ تظ٘ثء ِ ً٤تُؼَٔ تٕ تُٔوث٣ ٍٝو ّٞخ ٚػِٝ ٠ؼٓ ٚؼ٤ح ت٘ٓ ٝثف ُِؼوه ،كِ ٚتٕ ٘٣ىيٙ
خثٕ ٣ؼهٍ تُ ٠تُطً٣ور تُٙف٤فر لالٍ تؼَ ٓ٘ثِح ٣فهن ،ُٚ ٙكإوت تٗو ٠ٝتالؼَ ن ٕٝتٕ ً٣ؼغ تُٔوثٍٝ
تُ ٠تُطً٣ور تُٙف٤فر ؼثٌ ًُج تُؼَٔ تٕ ٣طِح تٓث كّك تُؼوه ٝتٓث تٕ ٣ؼٜه خثُؼَٔ تُٓ ٠وث ٍٝآلً ػِ٠
ٗلور تُٔوث ٍٝتالٓ ٍٝصً ٠ثٗس ٞد٤ؼر تُؼَٔ شّٔؿ خىُي٣ٝ ،ؽ ٌٞكّك تُؼوه ك ٢تُفثٍ توت ًثٕ ت٘الؾ ٓث ك٢
٣ًٞور تُص٘ل٤ى ٖٓ ػ٤ح ّٓصف٤الً.
 – 3ػِ ٠تٕ تُؼ٤ح ك٣ًٞ ٢ور تُص٘ل٤ى توت ُْ ٔ ٖٓ ٌٖ٣ؤٗ ٚتٕ ٣وَِ تُ ٠ـه ًد ٖٓ ً٤هٔ٤ر تُؼَٔ ت٘ ٝالـ٤صٚ
ُالِصؼٔثٍ تُٔوٞٙن ٓ٘ ٚكال ٣ؽ ٌٞكّك تُؼوه.
ٓثنذ 874
 ٖٔٝ٣ – 1تُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثيٝ ١تُٔوثٓ ٍٝث ٣فهض لالٍ ػًٕ ِ٘ٞتز ٖٓ شٜهّ ًِ ٢ت ٝؼٍب ٢كٔ٤ث ٔ٤هٙ
ٖٓ ٓدثٕ ت ٝتهثٕٓ٘ٓ ٖٓ ٙٞآز ظثخصر تلًٝ ،ٟوُي ـصً ُٞ ٠ثٕ تُصٜهّ ٗثٔةث ً ٖٓ ػ٤ح ك ٢تالي ٚوتشٜث تٝ
ًثٕ يج تُؼَٔ هه تؼثٌ تهثٓر تُٕٔ٘آز تُٔؼ٤درٓ ،ث ُْ  ٌٖ٣تُٔصؼثههتٕ هه تيتنتٕ تٕ شدوٛ ٠ى ٙتُٕٔ٘ؤز ٓهذ
تهَ ٖٓ ػًٕ ِ٘ٞتز ٝشدهأ ٓهذ تُّ٘ٞتز تُؼًٕ ٖٓ ٝهس تشٔثّ تُؼَٔ ٝشِّ ٌٕٞ٣ٝ ٚٔ٤خثٞالً ًَ ًٔٞ
٣وٙه خ ٚتالػلثء ت ٝتُفه ٖٓ ٛىت تُٔٝثٕ (تُـ ٗٗ ٢تُلوًذ  ٖٓ 1تُٔثنذ  ٖٓ 874تُوثٗ ٕٞتُٔهٗ ٢يهْ 04
ُّ٘ر ٝ 1991ـَ ٓفِ ٚتُ٘ٗ تُفثُ ٢خٔٞؼح تُوثٗ ٕٞيهْ ُّ٘ 08ر  1975هثٗ ٕٞتُصؼه َ٣تالُِ ٍٝوثٕٗٞ
تُٔؽ٘ ٗٗٝ ٢تُوثٗ ٕٞػِ ٠تٗ ٚشًّ ١تـٌثّ تُٔثنذ تالٛ ٖٓ ٠ُٝىت تُوثٗ ٕٞػًِ ٠ثكر تُٔوثٝالز ٝتُؼوٞن
تُٔدًٓر هدَ ٗلثوٓ ٙث ُْ شٌٖ ٓهذ تُٔٝثٕ تُمث٘ر هه تٗصٜس هدَ تُؼَٔ خ.)ٚ
ٝ – 3ال شًّ ١تُلوًذ تُٔصوهٓر ػِٓ ٠ث هه ُِٔ ٌٕٞ٣وث ٖٓ ٍٝـن ك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تُٔوث ٍٝتُى ٖ٣شودِٞت ٓ٘ٚ
تُؼَٔ.
 َٕٔ٣ٝ – 5تُٔٝثٕ تُٔ٘ ٖٞٙػِ ٚ٤ك ٢تُلوًذ ٛ ٖٓ 1ى ٙتُٔثنذ ٓث ٞ٣ؼه ك ٢تُٔدثٗٝ ٢تُٕٔ٘آز ٖٓ
ػٞ٤ج ٣صًشح ػِٜ٤ث شٜه٣ه ٓصثٗر تُد٘ثء ِٝالٓص.ٚ
 – 0شّو ٟنػ ٟٞتُٔٝثٕ تُٔ٘ ٖٞٙػِ ٚ٤كٛ ٢ى ٙتُٔثنذ خثٗوٝثء ِ٘ر ٝتـهذ ٖٓ ٝهس ـ ٍٞٙتُصٜهّ
ٝتٌٕٗثف تُؼ٤ح (ت٤ٜلس ًَ ٖٓ تُلوًش 0 ،5 ٖ٤تُ ٠تُٔثنذ  ٖٓ 874تُوثٗ ٕٞتُٔهٗٝ ٢وُي خٔٞؼح تُوثٕٗٞ
يهْ ُّ٘ 03ر .)1970
ٓثنذ 871
 – 1توت تهص ًٙتُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثي ١ػِٜٝ ٠غ تُص ْ٤ٔٙن ٕٝتٕ ٌِ٣ق خثًُهثخر ػِ ٠تُص٘ل٤ىّٓ ٌٕٞ٣ ،ئٝالً
ػٖ تُؼٞ٤ج تُص ٢تشس ٖٓ تُص ْ٤ٔٙن ٕٝتُؼٞ٤ج تُص ٢شًؼغ تُ٣ًٞ ٠ور تُص٘ل٤ىٝ ،توت ػَٔ تُٔوث ٍٝخثًٔتف
ٜٓ٘هَ ٓؼٔثي ١ت ٝخثًٔتف يج تُؼَٔ تُى ١تهثّ ٗلّٓ ٚوثّ تُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثي ،١كال ّٓ ٌٕٞ٣ئٝالً تال ػٖ
تُؼٞ٤ج تُص ٢شوغ ك ٢تُص٘ل٤ى ن ٕٝتُؼٞ٤ج تُص ٢شؤش ٖٓ ٢تُـِ ٟت ٝػهّ تُصد ًٙكٜٝ ٢غ تُص.ْ٤ٔٙ
ٝ – 3توت ًثٕ ًَ ٖٓ تُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثيٝ ١تُٔوثّٓ ٍٝئٝالً ػٔث ٝهغ ك ٢تُؼَٔ ٖٓ ػ٤ح ًثٗث ٓص ٖ٤٘ٔٝك٢
تُّٔئ٤ُٝر.
ٓثنذ 873
ّ٣و ٟػٖ تُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثيٝ ١تُٔوث ٍٝتُٔٝثٕ تُٔوًي ك ٢تُٔثنش ٖ٤تُّثخوص ،ٖ٤توت شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف تُص٢
تٌٕٗلس كٜ٤ث ػٞ٤ج تُد٘ثء تٕ ٛى ٙتُؼٞ٤ج تٗٔث ٕٗؤز ػٖ تِدثج ُْ شٌٖ ٓصٞهؼر ٝهس تهثٓر تُد٘ثء.
ٓثنذ 875

ٓ – 1ص ٠أشْ تُٔوث ٍٝتُؼَٔ ٜٝٝؼ ٚشفس شًٙف يج تُؼَٔٝ ،ؼح ػِٛ ٠ىت تٕ ٣دثني تُٓ ٠ؼث٘٣ص ٚك٢
تهًج ٝهس ٌٖٓٔ ـّح تُٔؼصثنٝ ،تٕ ٣صِّٔ ٚتوت تهص ٠ٝتُفثٍ كٓ ٢هذ ٝؼٍ٤ذ .كإوت تٓص٘غ نِ ٕٝدح
ًٕٓٝع ػٖ تُٔؼث٘٣ر ت ٝتُصِّْ يؿْ نػٞش ٚتُ ٠وُي خإٗىتي ئِ ،٢تػصدً تٕ تُؼَٔ هه ِِْ تُ.ٚ٤
ًُٝ – 3ج تُؼَٔ تٕ ٔ٣ص٘غ ػٖ شِّٔ ٚتوت ًثٕ تُٔوث ٍٝهه لثُق ٓث ٝين ك ٢تُؼوه ٖٓ تًُٕ ٞٝتٓ ٝث شو٢ٝ
ُ ٚت٘ ٍٞتُلٖ كٛ ٢ىت تُ٘ٞع ٖٓ تُؼَٔ تُ ٠ـه ال ّ٣صط٤غ ٓؼ ٚتٕ ّ٣صؼِٔ ٚت ٝال ٙ٣ؿ ػهالً تٕ ٣ؽدً ػِ٠
هد ُٚٞكإوت ُْ شدِؾ تُٔمثُلر ٛىت تُفه ٖٓ تُؽّثٓر كًُِ ُ٤ج تُؼَٔ تٕ ٣طِح شمل ٛ٤تُعٖٔ خٔث ٣ص٘ثِح ٓغ
ت٤ٔٛر تُٔمثُلر.
ٝ – 5توت ًثٕ تُؼَٔ  ٌٖٔ٣ت٘الـ ٚنٗ ٕٝلوثز خثٛظر ؼثٌ ًُج تُؼَٔ تٕ  ٍِّ٣تُٔوث ٍٝخثال٘الؾ ك ٢تؼَ
ٓ٘ثِح ٣فهنٝ ،ٙؼثٌ ُِٔوث ٍٝتٕ ٣و ّٞخثال٘الؾ كٓ ٢هذ ٓ٘ثِدر توت ًثٕ ٛىت ال ّ٣دح ًُج تُؼَٔ تًٜتيتً
تٗ ٝلوثز خثٛظر.
ٓثنذ 870
 – 1توت ًثٕ تُؼَٔ ٌٓٗٞث ًَ ٖٓ تؼٍتء ٓصٍٔ٤ذ تً ٝثٕ تُعٖٔ ٓفهنتً خّؼً تُٞـهذ ،ؼثٌ ٌَُ ٖٓ تُٔصؼثههٖ٣
تٕ ٣طِح تؼًتء ٓؼ٘٤ر ػوح تٗؽثٌ ًَ ؼٍء ت ٝػوح تٗؽثٌ هّْ ٖٓ تُؼَٔ  ٌٕٞ٣وت ت٤ٔٛر ًثك٤ر خثُّ٘در
ُِؼَٔ ك ٢ؼِٔص٣ٝ ٚؽُِٔ ٌٞوث ٍٝكٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ّ٣صٞك ٖٓ ٢تُعٖٔ خوهي ٓث تٗؽٍ ٖٓ تُؼَٔ.
٣ٝ – 3لصً ٚكٔ٤ث نكغ ظٔ٘ ٚتٕ ٓؼث٘٣ص ٚهه شٔسٓ ،ث ُْ ٣صد ٖ٤تٕ تُهكغ ُْ  ٌٖ٣تال شفس تُفّثج.
ٓثنذ 879
ٓ – 1ص ٠شْ شِّْ تُؼَٔ كؼالً ت ٝـٌٔث ً تيشلؼس ّٓئ٤ُٝر تُٔوث ٍٝػٔث  ٌٕٞ٣ظثًٛتً ك ٖٓ ٚ٤ػ٤ح ٝػٖ
ٓمثُلصُٔ ٚث ًثٕ ػِ ٚ٤تالشلثم.
 – 3تٓث توت ًثٗس تُؼٞ٤ج لل٤ر تً ٝثٗس تُٔمثُلر ؿ ً٤ظثًٛذ ِ٣ ُْٝفظٜث يج تُؼَٔ ٝهس تُصِّ ْ٤خَ
ًٕلٜث خؼه وُيٝ ،ؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣مدً تُٔوث ٍٝخٜث خٔؽًن ًٕلٜث ٝتال تػصدً تٗ ٚهه هدَ تُؼَٔ.
ٓثنذ 876
ّ٣صفن نكغ تالؼًذ ػ٘ه شِّْ تُؼَٔ ،تال توت ه ٠ٝتالشلثم ت ٝتُؼًف خـ ً٤وُي ٓغ ًٓتػثذ تـٌثّ تُٔثنذ
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ٓثنذ 877
توت تخًّ تُؼوه خؤؼًذ ـهنز ؼٍتكث ً ػِ ٠تِثَ ش ْ٤ٔٙتشلن ػِٓ ٚ٤غ يج تُؼَٔ ،كُِِٔ ُ٤وث ٍٝتٕ ٣طثُح
خؤ٣ر ٌ٣ثنذ ك ٢تالؼًذ ـص ُٞ ٠ـهض كٛ ٢ىت تُص ْ٤ٔٙشؼه َ٣ت ٝتٜثكر ،تال تٕ  ٌٕٞ٣وُي يتؼؼث ً تُ ٠لطؤ
ٖٓ يج تُؼَٔ تٓ ٌٕٞ٣ ٝؤوٗٝث ً ٓ٘ٝ ٚهه تشلنٓ ،غ تُٔوث ٍٝػِ ٠تؼًش٣ٝ ٚؽح تٕ ٣فٛ َٙىت تالشلثم ًصثخر
تال توت ًثٕ تُؼوه تالِ٘ ٢وتش ٚهه تشلن ػِٕٓ ٚ٤ثكٜر.
ٓثنذ 878
ُُِ ُ٤وٞتٍ توت تيشلؼس تِؼثي تُٔٞتن تال٤ُٝر ٝتؼٞي تال٣ه ١تُؼثِٓر تٕ ّ٣ص٘ه تُ ٠وُي ُ٤طِح ٌ٣ثنذ ك٢
تالؼًذ ـص ُٞ ٠خِؾ ٛىت تاليشلثع ـهتً ٣ؽؼَ ش٘ل٤ى تُؼوه ػًّ٤تً ،ػِ ٠تٗ ٚتوت تٜٗثي تُصٞتٌٕ تالهصٙثن ١خٖ٤
تُصٍتٓثز ًَ ٖٓ يج تُؼَٔ ٝتُٔوث ٍٝتٗ٤ٜثيتً شثٓث ً خّدح ـٞتنض ُْ شٌٖ ك ٢تُفّدثٕ ٝهس تُصؼثهه ٝتٗؼهّ
خىُي تالِثَ تُى ١هثّ ػِ ٚ٤تُصوه ً٣تُٔثُُ ٢ؼوه تُٔوثُٝر ،ؼثٌ ُِٔفٌٔر تٕ شو ٢ٝخٍ٣ثنذ ك ٢تالؼًذ ت ٝكّك
تُؼوه.
ٓثنذ 879
 – 1توت تخًّ تُؼوه ػِ ٠تِثَ ٓوثّ٣ر خّؼً تُٞـهذ ٝشد ٖ٤ك ٢تظ٘ثء تُؼَٔ تٗ ٖٓ ٚتًُٝٝيُ ١ص٘ل٤ى
تُص ْ٤ٔٙتُٔصلن ػِٓ ٚ٤ؽثٌٝذ تًُٔٝٙكثز تُٔوهيذ ك ٢تُٔوثّ٣ر ٓؽثٌٝذ ٓفِّٞرٝ ،ؼح ػِ ٠تُٔوث ٍٝتٕ
٣مدً ك ٢تُفثٍ يج تُؼَٔ ٓد٘٤ث ً ٓوهتي ٓث ٣صٞهؼ ٖٓ ٚتًُٔٝٙكثز ،كثٕ ُْ ٣لؼَ ِو ٟـو ٚك ٢تِصًنتن ٓث
ؼث ٌٝخ ٚهٔ٤ر تُٔوثّ٣ر ٖٓ ٗلوثز.
 – 3كإوت ًثٗس تُٔؽثٌٝذ تُص٣ ٢وصٜ٤ٝث ش٘ل٤ى تُص ْ٤ٔٙؼّٔ٤ر ،ؼثٌ ًُج تُؼَٔ تٕ ٣صفَِ ٖٓ تُؼوه ،كإوت
تيتن تُصفَِ ٝؼح تٕ ٣دثني خ ٚن ٕٝتخطثء ٓغ شؼ ٛ٣ٞتُٔوث ٍٝػٖ ؼٔ٤غ ٓث تٗلو ٖٓ ٚتًُٔٝٙكثز ٓٝث
تٗؽٍ ٖٓ ٙتالػٔثٍ نٓ ٕٝث ًثٕ ّ٣صط٤غ ًّد ُٞ ٚتٗ ٚتشْ تُؼَٔ.

ٓثنذ 884
 – 1توت ُْ شفهن تالؼًذ ِِلث ً ت ٝـهنز ػِٝ ٠ؼ ٚشوً٣دٝ ،٢ؼح تًُؼٞع ك ٢شفه٣هٛث تُ ٠هٔ٤ر تُؼَٔ
ٗٝلوثز تُٔوث.ٍٝ
٣ٝ – 3ؽح تػصدثي تٕ ٘ٛثى تشلثهث ً ٤ٜ٘ٔث ً ػِٝ ٠ؼٞج تالؼً توت شد ٖٓ ٖ٤تُظًف تٕ تُٕ٢ء ت ٝتُؼَٔ
تُٔ ٢٘ٞخٓ ٚث ًثٕ ُ٤ئن ١تال ُوثء تؼً ٣وثخِ.ٚ
ٓثنذ 881
ّ٣ – 1صفن تُٜٔ٘هَ تُٔؼٔثي ١تؼًتً ّٓصوالً ػٖ ٜٝغ تُصٝ ْ٤ٔٙػَٔ تُٔوثّ٣ر ٝآلً ػٖ تنتيذ
تالػٔثٍ ،كىت ُْ ٣فهن تُؼوه ٛى ٙتالؼٞي ٝؼح شوهًٛ٣ث ٝكوث ً ُِؼًف تُؽثي.١
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚتوت ُْ ٣صْ تُؼَٔ خٔوص ٠ٝتُص ْ٤ٔٙتُىٜٝ ١ؼ ٚتُٜٔ٘هَ ٝؼح شوه ً٣تالؼًذ خفّح تٍُٖٓ
تُىٜٝ ١غ تُصٓ ،ْ٤ٔٙغ ًٓتػثذ ٞد٤ؼر تُؼَٔ.
ٓوث ٍٝتُٔوثٍٝ
ٓثنذ 883
٣ – 1ؽُِٔ ٌٞوث ٍٝتٕ  ٌَ٣ش٘ل٤ى تُؼَٔ ك ٢ؼِٔص ٚت ٝك ٢ؼٍء ٓ٘ ٚتُٓ ٠وث ٍٝآلً توت ُْ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚوًٌُٕٞ
ك ٢تُؼوه ت ُْ ٝشٌٖ ٞد٤ؼر تُؼَٔ ٓٔث ٣لصًٓ ٚؼ ٚهٙه تًًُ ٕٞتًُ ٠لث٣ص ٚتُٕم٤ٙر.
٣ ٌُٚ٘ٝ – 3دو ٠كٛ ٢ى ٙتُفثُر ّٓئٝالً ٗف ٞيج تُؼَٔ ػٖ تُٔوث ٍٝتُعثٗ.٢
ٓثنذ 885
ُِٔ ٌٕٞ٣ – 1وث ٍٝتُعثُِٗٝ ٢ؼٔثٍ تُى ٖ٣تٔصـِٞت ُفّثج تُٔوث ٍٝتال ٍٝك ٢ش٘ل٤ى تُؼَٔ ـن ٓطثُدر يج
تُؼَٔ ٓدثًٔذ خٔث ُ ْٜك ٢وٓر تُٔوث ،ٍٝخًٕ ٞتٕ ال ٣صؽث ٌٝتُوهي تُىٓ ٌٕٞ٣ ١ه٘٣ث ً خُِٔ ٚوث ٍٝتالِ٘٢
ٝهس يكغ تُهػُ ٌٕٞ٣ٝ ،ٟٞؼٔثٍ تُٔوث ٍٝتُعثٗٓ ٢عَ ٛىت تُفن هدَ ًَ ٖٓ تُٔوث ٍٝتالِ٘ٝ ٢يج تُؼَٔ.
 ُْٜٝ – 3ك ٢ـثُر شٞه٤غ تُفؽٍ ٖٓ تـه ْٛػِٓ ٠ث شفس ٣ه يج تُؼَٔ ت ٝتُٔوث ٍٝتالِ٘ ٢تٓص٤ثٌ ػِ٠
تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِٔوث ٍٝتالِ٘ ٢تُِٔ ٝوث ٍٝتُعثٗٝ ٢هس شٞه٤غ تُفؽٍ ٌٕٞ٣ٝ ،تالٓص٤ثٌ ٌَُ ٓ٘ ْٜخّ٘در
ـو٣ٝ ٚؽ ٌٞتنتء ٛى ٙتُٔدثُؾ تُٓ ْٜ٤دثًٔذ.
ٝ – 5ـوٞم تُٔوث ٍٝتُعثٗٝ ٢تُؼٔثٍ تُٔوًيذ كٛ ٢ى ٙتُٔثنذٓ ،وهٓر ػِ ٠ـوٞم ٖٓ ٣ص٘ثٌٍ ُ ٚتُٔوث ٍٝػٖ
ـو ٚهدَ يج تُؼَٔ.
تٗصٜثء تُٔوثُٝر
ٓثنذ 880
ش٘ص ٢ٜتُٔوثُٝر خإشٔثّ تُٔوث ٍٝتُؼَٔ تُٔؼوٞن ػِٝ ٚ٤شِّٝ ٚٔ٤كوث ً ٧ـٌثّ تُٔثنش.879ٝ 875 ٖ٤
ٓثنذ 889
ًُ – 1ج تُؼَٔ تٕ ٣لّك تُؼوه ٞ٣ٝهق تُص٘ل٤ى ك ٢أٝ ١هس هدَ تشٔثٓ ٚػِ ٠تٕ ٣ؼ ٚٞتُٔوث ٍٝػٖ ؼٔ٤غ
ٓث تٗلو ٖٓ ٚتًُٔٝٙكثز ٓٝث تٗؽٍ ٖٓ ٙتالػٔثٍ ٓٝث ًثٕ ّ٣صط٤غ ًّد ُٞ ٚتٗ ٚتشْ تُؼَٔ.
 – 3ػِ ٠تٗ٣ ٚؽُِٔ ٌٞفٌٔر تٕ شمل ٛتُصؼ ٛ٣ٞتُّٔصفن ػٔث كثز ٖٓ ًّح ،توت ًثٗس تُظًٝف شؽؼَ
ٛىت تُصمل ٛ٤ػثنالً٣ٝ ،صؼ ٖ٤خٞؼ ٚلثٖ تٕ ش٘وٗ ٓ٘ٓ ٚث  ٌٕٞ٣تُٔوث ٍٝهه تهصٙه ٖٓ ٙؼًتء كّك تُؼوه،
ٓٝث  ٌٕٞ٣هه ًّد ٚخثِصمهتّ ٝهص ٚك ٢تًٓ آلً.
ٓثنذ 886
 -1ش٘ص ٢ٜتُٔوثُٝر خثِصفثُر ش٘ل٤ى تُؼَٔ تُٔؼوٞن ػِ.ٚ٤
ٝ -3توت ًثٕ تُص٘ل٤ى هه تِصفثٍ ُّدح ه ،١ًٜكال ٣ؼ ٚٞتُٔوث ٍٝتال خوهي ٓث تٗصلغ خ ٚيج تُؼَٔ ػِ ٠تُ٘فٞ
تُٔد ٖ٤ك ٢تُٔثنذ  889تٓث توت تِصفثٍ خمطؤ تُٔوث ٍٝكثًٗ٣ ٚؼغ خثُصؼ ٛ٣ٞتُٔصوهّ ّٓ ٌٕٞ٣ ٌُٚ٘ٝئٝالً ػٖ
لطؤٝ ،ٙتوت ًثٗس تالِصفثُر يتؼؼر تُ ٠لطؤ يج تُؼَٔ كثٕ تـٌثّ تُٔثنذ تُّثخور  ٢ٛتُص ٢شًّ.١

ٓثنذ 887
 – 1توت ِٛي تُٕ٢ء ت ٝشؼ٤ح خّدح ـثنض كؽثب ٢هدَ شًُِّ ٚٔ٤ج تُؼَٔ ،كُِِٔ ُ٤وث ٍٝتٕ ٣طثُح ال
خؤؼًذ ػِٔٝ ٚال ً٣ن ٗلوثش ٚتال تٕ  ٌٕٞ٣يج تُؼَٔ هه تػىي تٕ ٣صِّْ تُٕ٢ء.
ٝ – 3كٛ ٢ى ٙتُفثُر ٛ ٌٕٞ٣الى ٓثنذ تُؼَٔ ػِ ٖٓ ٠هثّ خصٞي٣هٛث.
 – 5تٓث توت ًثٕ تُٔوث ٍٝهه تػىي تٕ  ِّْ٣تُٕ٢ء تً ٝثٕ ٛالى تُٕ٢ء ،ت ٝشؼ ٚ٘٤٤هدَ تُصِّ ْ٤يتؼؼث ً تُ٠
لطؤٝ ،ٙؼح تٕ ٣ؼ ٚٞيج تُؼَٔ ػٔث  ٌٕٞ٣هه ينٓ ٖٓ ٙثنذ تُؼَٔ.
 – 0كإوت ًثٕ ٛالى تُٕ٢ء ت ٝشؼ٤د ٚيتؼؼث ً تُ ٠لطؤ ٖٓ يج تُؼَٔ ت ٝتُ ٠ػ٤ح ك ٢تُٔثنذ تُص ٢هثّ
خصٞي٣هٛثً ،ثٕ ُِٔوث ٍٝتُفن ك ٢تالؼًذ ٝك ٢تُصؼ ٛ٣ٞػ٘ه تالهصٝثء.
ٓثنذ 888
 – 1ش٘ص ٢ٜتُٔوثُٝر خٔٞز تُٔوث ٍٝتوت ًثٗس ٓئٛالش ٚتُٕم٤ٙر ٓفَ تػصدثي ك ٢تُصؼثهه ،كثٕ ُْ شٌٖ ٓفَ
تػصدثي كال ٘٣ص ٢ٜتُؼوه ٖٓ شِوثء وتشٝ ،ٚال ٣ؽًُ ٌٞج تُؼَٔ كّم ٚك ٢ؿ ً٤ـثُر شطد٤ن تُٔثنذ  889تال توت
ُْ شصٞتكً كٝ ٢يظر تُٔوث ٍٝتُٔٝثٗثز تٌُثك٤ر ُفّٖ ش٘ل٤ى تُؼَٔ.
ٝ – 3شؼصدً نتبٔث ً ٔم٤ٙر تُٔوثٓ ٍٝفَ تػصدثي ك ٢تُصؼثهه توت تخًّ تُؼوه ٓغ ك٘ثٕ تٜ٘ٓ ٝهَ ٓؼٔثي ١تٝ
ٓغ ؿٍ٣ ٖٔٓ ًْٛ٤تٜ٘ٓ ُٕٞٝث ً ـًذ تلًٝ ،ٟشلصًٛ ٚى ٙتُٙلر ك ٢تُؼوٞن تُص ٢شدًّ ٓغ تُؼٔثٍ تٝ
تُ٘ٙثع ،تال توت ًثٕ ٘ٛثى نُ َ٤ت ٝػًف ٣و ٢ٝخـ ً٤وُيٝ ،كِ ٢ثبً تالـٞتٍ تاللًٝ ٟخمث٘ر ك٢
تػٔثٍ تُٔوثٝالز تٌُدً٤ذ  ٌٕٞ٣تُٔلً ٚٝتٕ تٌُٔثٗر تُص َ٘ٝ ٢تُٜ٤ث تِْ تُٔوث ٍٝك ٢تُّٞم ال ٘لثز
تُٔوث ٍٝتُٕم٤ٙر  ٢ٛتُصً ٢ثٗس ٓفَ تالػصدثي تال ٍٝك ٢تُصؼثهه.
ٓثنذ 889
 – 1توت تٗو ٠ٝتُؼوه خٔٞز تُٔوثٝ ٍٝؼح ػِ ٠يج تُؼَٔ تٕ ٣هكغ ُِصًًر هٔ٤ر ٓث شْ ٖٓ تالػٔثٍ ٓٝث تٗلن
ُص٘ل٤ى ٓث ُْ ٣صْٝ ،وُي خوهي تُ٘لغ تُى٣ ١ؼٞن ػِٛ ٖٓ ٚ٤ى ٙتالػٔثٍ ٝتُ٘لوثزٝ ،شؼصدً تالػٔثٍ ٝتُ٘لوثز ٗثكؼر
ك ٢ؼِٔصٜث توت ًثٕ ٜٓٞٞع تُٔوثُٝر شٕ٤٤ه ٓدثٕ ت ٝتٕٗثء تػٔثٍ ًدً٤ذ تلً.ٟ
٣ٝ – 3ؽًُ ٌٞج تُؼَٔ كٗ ٢ظ ً٤وُي تٕ ٣طثُح خصِّ ْ٤تُٔٞتن تُص ٢شْ تػهتنٛث ٝتًُِ ّٞتُص ٢خهأ ك٢
ش٘ل٤ىٛث ػِ ٠تٕ ٣هكغ ػٜ٘ث شؼٝ٣ٞث ً ػثنالً.
ٝ – 5شًّٛ ١ى ٙتالـٌثّ تٝ٣ث ً توت خهأ تُٔوث ٍٝك ٢ش٘ل٤ى تُؼَٔ ظٖٔ ت٘دؿ ػثؼٍتً ػٖ تشٔثُّٓ ٚدح ال نلَ
ك ٚ٤اليتنش.ٚ
ٓثنذ 894
توت تٔ ًٜتكالَ يج تُؼَٔ ،ؼثٌ ُِٔوث ٍٝت َ٤ًُٞ ٝتُصلِّ٤ر تٕ ٣لّك تُؼوه ن ٕٝتٕ ٜٔ٘ٓ ١٧ ٌٕٞ٣ث ـن
ُِٔطثُدر خصؼ ٛ٣ٞػٖ ٛىت تُلّك.
تُلًع تُعثٗ – ٢تُصٍتّ تًُٔتكن تُؼثٓر
 – 1تُوٞتػه تُؼثٓر تُص ٢شًّ ١ػِ ٠تُؼالهر خِٓ ٖ٤صٍٓ ٢تًُٔتكن تُؼثٓر ٝػٔالبْٜ
ٓثنذ 891
 – 1تُصٍتّ تًُٔتكن تُؼثٓر ػوه تُـً ٚ٘ٓ ٚتنتيذ ًٓكن ػثّ و٘ ١لر تهصٙثن٣ر ٛ ٌٕٞ٣ٝىت تُؼوه خٖ٤
تُفٌٓٞر ٝخ ٖ٤كًن تًًٔ ٝر ٣ؼٜه تُٜ٤ث خثِصـالٍ تًُٔكن ٓهذ ٓفهنذ ٖٓ تٍُٖٓ خٔوص ٠ٝهثٗ.ٕٞ
ٝ – 3تًُٝتخ ٟتُصؼثهه٣ر خ ٖ٤تُوثبْ خثًُٔكن ٝػٔالب ٚال شمصِق ِٞتء ًثٕ تُوثبْ خ ٚؼٜر ـٌ٤ٓٞر تِٓ ٝصٍٓثً.
ٓثنذ 893
ِٓصٍّ تًُٔكن تُؼثّ ٍِٓٓث ً خٔوص ٠ٝتُؼوه تُى٣ ١دًٓٓ ٚغ ػٔ ِٚ٤خؤٕ ٣ئنُٜ ١ىت تُؼَٔ ػِ ٠تُٞؼ ٚتُٔؤُٞف
تُمهٓثز تُٔوثخِر ُالؼً تُى٣ ١ودٝ ٚٝكوث ً ًُِٕ ٞٝتُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢ػوه تالُصٍتّ ِٓٝفوثشًُِٕٞٝٝ ٚ
تُص ٢شوصٜ٤ٝث ٞد٤ؼر تُؼَٔ ٣ٝوصٜ٤ٝث ٓث ٘٣ظْ ٛىت تُؼَٔ ٖٓ هٞتٗ.ٖ٤
ٓثنذ 895
 – 1ػِِٓ ٠صٍّ تًُٔكن تٕ ٣فون تُّٔثٝتذ تُصثٓر خ ٖ٤ػٔالبِٞ ،ٚتء ك ٢تُمهٓثز ت ٝك ٢شوث ٢ٜتالؼٞي.

ٝ – 3ال شف ٍٞتُّٔثٝتذ ن ٕٝتٕ شٌ٘ٛ ٕٞثى ٓؼثِٓر لث٘ر ش٘ط ١ٞػِ ٠شمل ٛ٤ك ٢تالؼٞي ت ٝتػلثء ٜٓ٘ث
ػِ ٠تٕ ٘٣صلغ خٜى ٙتُٔؼثِٓر ٖٓ ٣طِح وُي ٖٓٔ شصٞتكً ك٣ ًٞٝٔ ٚ٤ؼٜ٘٤ث تُِٔصٍّ خٞؼ ٚػثّ  ٌُٖٝتُّٔثٝتذ
شفًّ ػِ ٠تُِٔصٍّ تٕ ٘ٔ٣ؿ تـه ػٔالبٍ٤ٔٓ ٚتز ً٣ك٘ٓ ٛفٜث ُ٦لً.ٖ٣
 ًَٝ – 5شُِٔٙٔ ٍ٤٤فر تـه تُؼٔالء ٞ٣ؼح ػِ ٠تُِٔصٍّ تٕ ٣ؼ ٚٞتًُٝي تُى ١هه ٤ٙ٣ح تُـٖٓ ً٤
ؼًتء ٓث ٣صًشح ػِٛ ٠ىت تُصٔ ٖٓ ٍ٤٤تلالٍ خثُصٞتٌٕ تُطد٤ؼ ٢ك ٢تُٔ٘ثكّر تًُٕٔٝػر.
ٓثنذ 890
شؼً٣لثز تالِؼثي ٣ؽح تٕ ٣ئنٜ٣ث ػٔالء تًُٔكن تُؼثّ شّصٔه هٞشٜث ٗٝلثوٛث ٖٓ ٜٝغ تُِّطر تُؼثٓر ُٜث تٝ
شٙه٣وٜث ػِٜ٤ث.
ٓثنذ 899
ُ ٌٕٞ٣ – 1صؼً٣لثز تالِؼثي خثُّ٘در ُِؼوٞن تُص٣ ٢دًٜٓث تُِٔصٍّ ٓغ ػٔالب ٚهٞذ تُوثٗ ٕٞتُى ١ال ٣ؽٌٞ
ُِٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٣صلوث ػِ ٠لالف ٓث ٣و ٢ٝخ.ٚ
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتػثنذ تُ٘ظً كٛ ٢ى ٙتُصؼً٣لثز ٝشؼهِٜ٣ث كإوت ػهُس تالِؼثي تُٔؼٔ ٍٞخٜث ٘ٝهم ػِ ٠تُصؼهَ٣
ًِز تالِؼثي تُؽه٣هذ ن ٕٝتظً يؼؼ ٖٓ ٢تُٞهس تُى ١ـهن ٙهًتي تُصٙه٣ن ًُّ٣ثٜٗثٓٝ ،ث  ٌٕٞ٣ؼثي٣ث ً
ٝهس تُصؼه ٖٓ َ٣تٔصًتًثز ك ٢تًُٔكن تُؼثّ ١ًّ٣ ،ػِٛ ٚ٤ىت تُصؼه٣ٌ ٖٓ َ٣ثنذ تٗ ٝوٗٝ ،وُي كٔ٤ث خو٠
ٖٓ تُٔهذ خؼه تُصثي٣ك تُٔؼ٣ًُّ ٖ٤ثٕ تالِؼثي تُؽه٣هذ.
ٓثنذ 896
 ًَ – 1تٗفًتف ت ٝؿِ٣ ٟوغ ػ٘ه شطد٤ن شؼً٣لر تالِؼثي ػِ ٠تُؼوٞن تُلًن٣ر  ٌٕٞ٣هثخالً ُِصٙف٤ؿ.
 – 3كإوت ٝهغ تالٗفًتف ت ٝتُـِٜ ٟه ِٓٙفر تـه تُطًكً ،ٖ٤ثٕ ُ ٚتُفن ك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تُطًف تُعثٗ٢
خٔوهتي ٓث تٗصلغ خ ٚلالكث ً ُصؼً٣ل ٚتالِؼثي ٌٕٞ٣ٝ ،خثٞالً ًَ تشلثم ٣مثُق وُي ٝال شّٔغ نػ ٟٞتًُؼٞع
خؼه ًٓٝي ِصر تٔ ًٜػِ ٠هد ٛتالؼًذ.
تًُٔتكن تُؼثٓر تُٔصؼِور خص٣ٌٞغ تُٔثء ٝتُـثٌ ٝتًٌُٜخثء
ٝتُو ٟٞتُٔفًًر ٓٝث ٔثخ ٚوُي
ٓثنذ 897
ِٓصٍّ تًُٔكن تُٔصؼِن خص٣ٌٞغ تُٔثء ت ٝتُـثٌ ت ٝتًٌُٜخثء ت ٝتُو ٟٞتُٔفًًر ٓٝث ٔثخ ٚوُيٍِّٓ ،
خثالِصًٔتي ك ٢تنتء تُمهٓثز تُص ٢ػٜه خٜث تُ ٚ٤شؽث ٙتُفٌٓٞر ٝشؽثٔ ًَ ٙمٗ تخًّ ٓؼ ٚػوهتً كًن٣ثً.
ٓثنذ 898
ُِؼٔ َ٤تُى ١شؼثهه ٓغ ِٓصٍّ تًُٔكن توت شؼطِس لهٓثز ٛىت تًُٔكن ت ٝتلصِس ،تٕ ٣وث ٢ٜتُِٔصٍّ كٔ٤ث
٣مٗ ِٓٙفص ٚتُٕم٤ٙر ُٚ ُ٤ُٝ ،تٕ ً٣كغ تُهػ ٟٞخثِْ ؼٜٔٞي تُؼٔالء.
ٓثنذ 899
 – 1تُصؼط َ٤تُى ١هه ٣طًأ ُٔهذ هً٤ٙذ خّدح ًٜٝيذ ٘٤ثٗر ت٥الز ٝتالنٝتز تُص٣ ٢هتي خٜث تًُٔكن ،ال
ً٣شح ػِ ٠تُِٔصٍّ ّٓئ٤ُٝر شؽث ٙػٔالب.ٚ
ُِِٔٝ – 3صٍّ تٕ ٣هكغ ّٓئ٤ُٝص ٚػٔث ٤ٙ٣ح تًُٔكن ٖٓ ػطَ ت ٝلَِ ٣ٍ٣ه ػٖ تُٔؤُٞف كٓ ٢هش ٚت ٝك٢
ؼّثٓص ،ٚتوت تظدس تٕ وُي ً٣ؼغ تُ ٠هٞذ هثًٛذ لثيؼر ػٖ تنتيذ تًُٔكن ،ت ٝتُ ٠ـثنض كؽثبٝ ٢هغ كٛ ٢ىٙ
تالنتيذ ن ٕٝتٕ  ٌٕٞ٣كِٝ ٢غ ت٣ر تنتيذ ٣وطر ؿٓ ً٤وصًذ تٕ شصٞهغ ـ ُٚٞٙت ٝتٕ شهيأ ٗصثبؽ٣ٝ ،ٚؼصدً
تالًٜتج هٞذ هثًٛذ توت تِصطثع تُِٔصٍّ تهثٓر تُهُ َ٤ػِ ٠تٕ ٝهٞػً ٚثٕ ن ٕٝلطؤ ٓ٘ٝ ،ٚتٗ ٌٖ٣ ُْ ٚك٢
ِٝؼ ٚتٕ ّ٣صدهٍ خثُؼٔثٍ تًُٔٝخ ٖ٤ؿ ًْٛ٤ت ٝتٕ ٣صالكٗ ٠ص٤ؽر تًٜتخ ْٜخؤ٣ر ِ٤ِٝر تلً.ٟ
تُل َٙتُعثٗ – ٢ػوه تُؼَٔ
ٓثنذ 944

 – 1ػوه تُؼَٔ ػوه ٣صؼٜه خ ٚتـه ًٞك ٚ٤خثٕ ٣م ٗٙػُِٔ ٚمهٓر تُطًف ت٥لً  ٌٕٞ٣ٝك ٢تنتٗر شفس
شٞؼٝ ٜٚ٤تنتيشٓ ٚوثخَ تؼً ٣صؼٜه خ ٚتُطًف ت٥لً ٌٕٞ٣ٝ ،تُؼثَٓ تؼً٤تً لث٘ثً.
٣ٝ – 3صٔ ٍ٤ػوه تُؼَٔ ػٖ ػوه تُٔوثُٝر ،خثٕ ك ٢تال ٍٝن ٕٝتُعثٗ ٢ـوث ً ًُج تُؼَٔ ك ٢تنتيذ ؼٜٞن
تُؼثَٓٝ ،شٞؼٜٜ٤ث تظ٘ثء ه٤ثٓ ٚخثُؼَٔ ،ت ٝػِ ٠تالهَ ك ٢تالًٔتف ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 941
 – 1تُوٞتػه تُص ٢ش٘ظْ ػوه تُؼَٔ ،ال شًّ ١ػِ ٠تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تٍُٔتيػٝ ٖ٤ػٔثٍ تٍُيتػر ،خَ شمٝغ
ٛى ٙتُؼالهر ُِوٞتػه تُص٣ ٢و ٢ٝخٜث تُؼًفٓ ،ث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ ك ٢تُوثٗ٣ ٕٞو ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٝ – 3ال شًّ ١ػِ ٠تُؼالهر ٓث خ ٖ٤لهٓر تُٔ٘ثٌٍ ٓٝمه ،ْٜ٤ٓٝتال تُوٞتػه تُٔصؼثيف ػِٜ٤ث ك ٢تُد٤ةر
تالؼصٔثػ٤ر تُص ٢شئن ١كٜ٤ث تٓعثٍ ٛى ٙتُمهٓثزٓ ،ث ُْ  ٗ٘٣تُوثٗ ٕٞػِ ٠ؿ ً٤وُي.
تُلًع تال – ٍٝتيًثٕ ػوه تُؼَٔ
ٓثنذ 943
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٣دًّ ػوه تُؼَٔ ُمهٓر ٓؼ٘٤ر تُٔ ٝهذ ٓفهنذ ت ٝؿٓ ً٤فهنذ.
ٝ – 1توت ًثٕ تُؼوه ُٔهذ ـ٤ثذ تُؼثَٓ ت ٝيج تُؼَٔ ،تً٧ ٝعً ٖٓ لُٔ ِ٘ٞتز ؼثٌ ُِؼثَٓ خؼه لُٔ
ِ٘ٞتز تٕ ٣لّك تُؼوه ن ٕٝشؼ ٛ٣ٞػِ ٠تٕ ٘٣ظً يج تُؼَٔ تُِ ٠صر تٔ.ًٜ
ٓثنذ 945
٣ – 1لً ٚك ٢تنتء تُمهٓر ،تٕ  ٌٕٞ٣خؤؼً توت ًثٕ هٞتّ ٛى ٙتُمهٓر ػٔالً ُٔٓ ُ٤ث ؼًز تُؼثنذ خثُصدًع
خ ٚت ٝػٔالً نتلالً كٜ٘ٓ ٢ر ٖٓ تنت.ٙ
ٝ – 3توت ُْ  ٗ٘٣تُؼوه ػِٓ ٠وهتي تالؼً ههي خؤؼً تُٔعَ.
ٓثنذ 940
 – 1توت ُْ  ٗ٘٣تُؼوه ػِ ٠تُٔٞتػ٤ه ٝتُوٞتػه تُص ٢شصدغ ك ٢نكغ تالؼٞي ،يٝػ ٢ك ٢وُي ٓث شوًي ٙتُوٞتٖٗ٤
تُمث٘ر ت ٝتُؼًف.
ٝ – 3ك ًَ ٢ـثٍ ٙ٣دؿ تالؼً ّٓصفن تالنتء ػ٘ه تالٗصٜثء ػوه تُؼَٔ.
ٓثنذ 949
٣ؽُِ ٌٞو ًٙتٕ ٣ودٞٝت تؼٞي ْٛخؤٗلّ ٌٕٞ٣ٝ ْٜهد٘ ْٜٝف٤فثً.
ٓثنذ 946
 – 1توت ٗٗ ك ٢تُؼوه تٕ ُِ ٌٕٞ٣ؼثَٓ كٞم تالؼً تُٔصلن ػِ ٚ٤ت ٝخهالً ٓ٘ ،ٚـن ك ٢ؼٍء ٖٓ تيخثؾ يج
تُؼَٔ ت ٝكّٗ ٢در ٓة٣ٞر ٖٓ ظٖٔ تُٔد٤ؼثز ت ٖٓ ٝهٔ٤ر تالٗصثغ ت ٖٓ ٝهٔ٤ر ٓث شفون ٖٓ ٝكً تٓ ٝث ٔثًَ
وُيٝ ،ؼح ػِ ٠يج تُؼَٔ تٕ ٣وهّ تُ ٠تُؼثَٓ خؼه ًَ ؼًن خ٤ثٗث ً خٔث ّ٣صفو ٖٓ ٚوُي.
٣ٝ – 3ؽح ػِ ٠يج تُؼَٔ تٝ٣ث ً تٕ ٣وهّ تُ ٠تُؼثَٓ ،ت ٝتُ ٠ظور ٣ؼ ٚ٘٤و ٝٝتُٕؤٕ ت ٝتُٔفٌٔر ،تُٔؼِٓٞثز
تًُٝٝي٣ر ُِصفون ٖٓ ٘فر ٛىت تُد٤ثٕ ٝتٕ ٣ؤوٕ ُ ٚك ٢وُي خثالٞالع ػِ ٠نكثشً.ٙ
ٓثنذ 947
 – 1ال ِ٣فن خثالؼًٓ ،ث ٣ؼط ٢ػِِ ٠د َ٤تُفِٞتٕ تال ك ٢تُ٘ٙثػر ت ٝتُصؽثيذ تُص ٢ؼً ٟكٜ٤ث تُؼًف خهكغ
تُفِٞتٕ ٝشٌ ُٚ ٕٞهٞتػه ٓؼ٘٤ر ُٝدط.ٚ
٣ٝ – 3ؼصدً تُفِٞتٕ ؼٍءتً ٖٓ تالؼً توت ًثٕ ٓث ٣هكؼ ٚتُؼٔالء تُّٓ ٠صمهٓ ٢تُٔصؽً تُٞتـه ك٘٘ ٢هٝم
ٕٓصًى ُ٤و ّٞيج تُؼَٔ خؼه وُي خص٣ٌٞؼ ٚػِٛ ٠ئالء تُّٔصمهٓ ٖ٤خ٘لّ ٚت ٝشفس تًٔتك.ٚ
٣ٝ – 5ؽ ٌٞك ٢خؼ ٛتُ٘ٙثػثزً٘ٙ ،ثػر تُل٘ثنم ٝتُٔطثػْ ٝتُٔوثٝ ٢ٛتُٕٔثيج ،تال ُِ ٌٕٞ٣ؼثَٓ تؼً
ِٓ ٟٞث ٣فٗ ػِ ٖٓ ٚ٤ـِٞتٕ ٓٝث ٣ص٘ثٞ ٖٓ ُٚٝؼثّ.
ٓثنذ 948

توت تٕٗؤ يج تُؼَٔ ٗظثّ تُ٘ٙهٝم تُٕٔصًى تٗ ٝظثٓث ً تلً شٝثف خٔوصٝث ٙػِ ٠ـّثج تُؼٔالء ّٗدر
ٓؼ٘٤ر ٖٓ ٛىت تُفّثج ٗظ ً٤تُمهٓثز تُٔئنتذ تُٝ ،ْٜ٤ؼح ػِ ٚ٤تال ٌٞ٣ع تُٔدثُؾ تُٔصؽٔؼر خٜى ٙتُٙلر،
ًٝىُي تُٔدثُؾ تُص٣ ٢هكؼٜث تُؼٔالء خثلص٤ثيُٜ ْٛىت تُـً ،ٚتال ػِ ٠تُؼٔثٍ تُى ُْٜ ٌٕٞ٣ ٖ٣تشٙثٍ ٓدثًٔ
خثُؼٔالء ًٝثٕ تُؼٔالء ٖٓ هدَ ٘٣وه ْٜٗٝػثنذ ٛى ٙتُٔدثُؾ ٓدثًٔذ.
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ ػوه تُؼَٔ
 – 1تُصٍتٓثز تُؼثَٓ
ٓثنذ 949
٣ – 1ؽح ػِ ٠تُؼثَٓ:
أ – تٕ ٣ئن ١تُؼَٔ خ٘لّ٣ٝ ٚدىٍ ك ٢شؤن٣ص ٖٓ ٚتُؼ٘ث٣ر ٓث ٣دىُ ٚتُٕمٗ تُٔؼصثن.
ج – تٕ ً٣تػٓ ٠وص٤ٝثز تُِ٤ثهر ٝت٥نتج.
غ – تٕ ٣ؤشًٔ خؤٝتًٓ يج تُؼَٔ تُمث٘ر خص٘ل٤ى تُؼَٔ تُٔصلن ػِ ٚ٤توت ُْ  ٌٖ٣كٛ ٢ى ٙتالٝتًٓ ٓث ٣مثُق
تُؼوه ت ٝتُوثٗ ٕٞت ٝت٥نتج ٌٖ٣ ُْٝ ،ك ٢تٞثػصٜثٓ ،ث ٣ؼًُِ ٜٚمطً.
ن – تٕ ٣فًٖ ػِ ٠ـلع تالٔ٤ثء تُِّٔٔر تُُ ٚ٤صؤن٣ر ػِٔ ٞٛٝ ٚتٓ ٖ٤ػِٜ٤ث ،كال  ٖٔٝ٣تال خصؼه.ٚ٣
ٛـ  -تٕ ٣فصلع خؤًِتي يج تُؼَٔ تُ٘ٙثػ٤ر ٝتُصؽثي٣ر ،ـص ٠خؼه تٗوٝثء تُؼوه.
ٝ – 3تُؼثَٓ ّٓئ ٍٝػٖ ًَ ٓمثُلر ٧ـٌثّ ٛى ٙتُٔثنذ.
ٓثنذ 914
 – 1توت ًثٕ تُؼَٔ تُٔ ًٍٞٞتُ ٠تُؼثَٓ ٓ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣ؼًكر ػٔالء يج تُؼَٔ ت ٝتالٞالع ػِ ًِ ٠تػٔثُ،ٚ
ًثٕ ُِطًك ٖ٤تٕ ٣صلوث ػِ ٠تال ٣ؽُِ ٌٞؼثَٓ خؼه تٗصٜثء تُؼوه تٕ ٘٣ثكُ يج تُؼَٔٝ ،ال تٕ ٕ٣صًى ك ٢أ١
ًٕٓٝع ٣و ّٞخٔ٘ثكّص.ٚ
 – 3ؿ ً٤تٕٗ٣ ٚصًُٙ ٞفر ٛىت تالشلثم:
أ – تٕ  ٌٕٞ٣تُؼثَٓ خثُـث ً ئهٝ ٙهس تخًتّ تُؼوه.
ج – ٝتٕ  ٌٕٞ٣تُو٤ه ٓوٞٙيتً ٖٓ ـ٤ط تٍُٓثٕ ٝتٌُٔثٕ ٞٗٝع تُؼَٔ ،ػِ ٠تُوهي تًُٝٝيُ ١فٔث٣ر
ٓٙثُؿ يج تُؼَٔ تًُٕٔٝػر.
غ – ٝتال ٣ئظً ٛىت تالشلثم كّٓ ٢صودَ تُؼثَٓ ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تالهصٙثن٣ر شؤظً٤تً ٘٣ثك ٢تُؼهتُر.
ن – ٝتٕ ٣وًي تُؼوه ُِؼثَٓ شؼٝ٣ٞث ً ػٖ ٛىت تُو٤ه تُٞتين ػِ ٠ـً٣ص ٚك ٢تُؼَٔ ٣ص٘ثِح ٓغ ٓهٛ ٟىت تُو٤ه.
ٝ -5ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣صّٔي يج تُؼَٔ خٜىت تالشلثم توت كّك تُؼوه ت ٝيك ٛشؽه٣ه ٙن ٕٝتٕ ٣فهض ٖٓ هدَ
تُؼثَٓ ٓث ٣دًي وُئً ،ث ال ٣ؽ ُٚ ٌٞتُصّٔي خثالشلثم توت ٝهغ ٓ٘ٓ ٚث ٣دًي كّك تُؼثَٓ ُِؼوه.
ٓثنذ 911
 – 1توت ًثٕ ُِصؼٜه خثالٓص٘ثع ػٖ تُٔ٘ثكّر ًٔ ٞؼٍتب ،٢ؼثٌ ُِؼثَٓ تٕ ٣صمِٗ ٖٓ ٛىت تُصؼٜه خهكؼٚ
تُٔدِؾ تُٔصلن ػِ ٚ٤ك ٢تًُٕ ٞتُؽٍتبٓ ،٢ث ُْ ٣صد ٖٓ ٖ٤تُؼوه ك ٢ؼِٔص ٚتٕ تُطًك٣ ُْ ٖ٤وٙهت تٕ ٌٕٞ٣
ًُِٕ ٞتُؽٍتب٘ ٢لر تُصوه ً٣تُؽٍتف ،كإوت شد ٖ٤وُي ًثٕ ًُج تُؼَٔ تٕ ٣طثُح خصؼ ٛ٣ٞشٌٔ ٢ِ٤ػٔث
ت٘ثخًٜ ٖٓ ٚي ٣ؽثٓ ٌٝوهتي تُؽٍء تُٔصلن ػِ ُٚٝ ،ٚ٤تٝ٣ث ً كٛ ٢ى ٙتُفثُر تٕ ٣طثُح خإٌتُر تُٔمثُلر توت
ًثٗس ٓٙثُف ٚتُصُ ٢فو ٚتًُٝي كٜ٤ث ٝتالػٔثٍ تُٙثنيذ ٖٓ تُؼثَٓ شدًي وُي.
 – 3تٓث توت ٝهؼس ك ٢تًُٕ ٞتُؽٍتبٓ ٢دثُـر شؽؼِِ٤ِٝ ٚر ٩ؼدثي تُؼثَٓ ًثٕ تُدوثء ك ٢لهٓر يج تُؼَٔ
ٓهذ ت ٖٓ ٍٞٞتُٔهذ تُٔصلن ػِٜ٤ثً ،ثٕ ٛىت تًُٕ ٞخثٞالً  ١ًّ٣ٝخطالٗ ٚتُ ًٞٔ ٠ػهّ تُٔ٘ثكّر تٝ٣ثً.
ٓثنذ 913
 – 1توت ٝتكن تُؼثَٓ تُ ٠تلصًتع ك ٢تظ٘ثء لهٓصًُ ٚج تُؼَٔ كال ُٜ ٌٕٞ٣ىت أ ١ـن ك ٢وُي تاللصًتع ُٞٝ
ًثٕ تُؼثَٓ هه تِص٘دط ٚخٔ٘ثِدر ٓث هثّ خ ٖٓ ٚتػٔثٍ ك ٢لهٓر يج تُؼَٔ.
 – 3ػِ ٠تٕ ٓث تِص٘دط ٚتُؼثَٓ ٖٓ تلصًتػثز ك ٢تظ٘ثء ػِٔ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٚـن يج تُؼَٔ توت ًثٗس ٞد٤ؼر
تالػٔثٍ تُص ٢شؼٜه خٜث تُؼثَٓ شوص ٚ٘ٓ ٢ٝتكًتؽ ؼٜه ٙك ٢تالخصهتع تً ٝثٕ يج تُؼَٔ هه تٔصً ٞك ٢تُؼوه
ً٘تـر تٕ  ٌٕٞ٣تُفن كٜ٤ث ٜ٣صه ١تُ ٖٓ ٚ٤تُٔمصًػثز.

ٝ – 5توت ًثٕ تاللصًتع وت ت٤ٔٛر تهصٙثن٣ر ؼه٣ر ،ؼثٌ ُِؼثَٓ ك ٢تُفثُص ٖ٤تُٔ٘ ٖٞٙػِٜٔ٤ث ك ٢تُلوًذ
تُّثخور ،تٕ ٣طثُح خٔوثخَ لثٖ ٣وهي ٝكوث ً ُٔوص٤ٝثز تُؼهتُرً٣ٝ ،تػ ٠ك ٢شوهٛ ً٣ىت تُٔوثخَ تُٔؼٗٞر تُص٢
ههٜٓث يج تُؼَٔ ٓٝث تِصمهّ كٛ ٢ىت تُّدٕ٘ٓ ٖٓ َ٤آش.ٚ
 – 3تُصٍتٓثز يج تُؼَٔ
ٓثنذ 915
 – 1ػِ ٠يج تُؼَٔ ٓغ ًٓتػثذ تـٌثّ تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر:
أ – تٕ ٞ٣كً ٓث  ًٞٝٔ ٖٓ ٍِّ٣تُّالٓر ٝتُٙفر ك ٢تُٔٙثٗغ ٝتُـًف ِٝثبً تالٓثًٖ تُٔؼهذ ُِؼٔثٍ
ٝتُّٔصمهٓ٤ُ ٖ٤صٌٔ٘ٞت ٖٓ ش٘ل٤ى تُصٍتٓثش.ْٜ
ج – تٕ ٣ؼ٘ ٠خّالٓر تُؼهن ٝت٥الز تُٔؼهذ ُص٘ل٤ى تُؼَٔ خف٤ط ال ٘٣ؽْ ػٜ٘ث أًٜ ١ي.
غ – تٕ ً٣تػٓ ٢وص٤ٝثز تُِ٤ثهر ٝت٥نتج.
ن – تٕ ٣صفَٔ ٓٙثي٣ق شًـ َ٤تُؼٔثٍ تُى ٖ٣تِصهػثٌٓ ٖٓ ْٛثٕ آلً ،توت ٓث ِٞح ٛئالء تُؼٔثٍ وُي،
لالٍ لّٔر ػًٕ ٓٞ٣ث ً ٖٓ تٗصٜثء تُؼوه ت ٝكّم ٖٓ ٚؼثٗح يج تُؼَٔ نِ ٕٝدح ًٕٓٝع.
ٛـ  -تٕ ٣ؼط ٢تُؼثَٓ ػ٘ه تٗصٜثء تُؼوه ٜٔثنذ شص ٖٔٝشٞتي٣ك نل ُٚٞتُمهٓر ٝلًٝؼٜ٘ٓ ٚث ٞٗٝع ػِٔٚ
ٝخًتءذ وٓص ٖٓ ٚتُصٍتٓثز ػوهٝ ٙشص ٖٔٝتُٕٜثنذ ًىُي خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تُؼثَٓ ٓوهتي تؼًٞ٘٘ٝ ،ٙف
تُٔوثخَ تاللً ٟتُصً ٢ثٕ ٣صوثٜثٛث.
 – ٝتٕ ً٣ن ُِؼثَٓ ٜٔثنتز تيخثج تالػٔثٍ ت٥لًٝ ٖ٣ؿًٛ٤ث ٖٓ تالٝيتم تُصً ٢ثٗس ٓفلٞظر ُه.ٚ٣
ٝ – 3يج تُؼَٔ ّٓئ ،ٍٝػٖ ًَ ٓمثُلر ٧ـٌثّ ٛى ٙتُٔثنذ.
ٓثنذ 910
ّ٣صفن تُؼثَٓ تالؼًذ ،توت ًثٕ ـثًٜتً ّٓٝصؼهتً ُِؼَٔ ك ٢تُٞهس تُٔؼ.ٖ٤
تُلًع تُعثُط – تٗصٜثء ػوه تُؼَٔ
ٓثنذ 919
 – 1توت ًثٕ ػوه تُؼَٔ ٓفهن تُٔهذ تٗص ٖٓ ٠ٜشِوثء ٗلّ ٚخثٗوٝثء ٓهش.ٚ
 – 3كإوت تِصًٔ تُطًكثٕ ك ٢ش٘ل٤ى ٜٓٞٞع تُؼوه خؼه تٗوٝثء ٓهش ،ٚتػصدً وُي ٜٓ٘ث شؽه٣ه ُِؼوه ُٔهذ ؿً٤
ٓفهنذ.
ٓثنذ 916
 – 1توت ًثٕ تُؼوه ُص٘ل٤ى ػَٔ ٓؼ ،ٖ٤كثٗ٘٣ ٚص ٢ٜخثٗوٝثء تُؼَٔ تُٔصلن ػِ.ٚ٤
ٝ – 3توت ًثٕ تُؼَٔ هثخالً خطد٤ؼص ٚالٕ ٣صؽهن ٝتِصًٔ ش٘ل٤ى تُؼوه خؼه تٗصٜثء تُؼَٔ تُٔصلن ػِ ،ٚ٤تػصدً تُؼوه
شؽه٣هتً ٤ٜ٘ٔث ً ُِٔهذ تُالٌٓر ُِو٤ثّ خثُؼَٔ وتشًٓ ٚذ تلً.ٟ
ٓثنذ 917
 – 1توت ُْ شفهن ٓهذ تُؼوه ،ال خثالشلثم ٝال خ٘ٞع تُؼَٔ ،ؼثٌ ٌَُ ٖٓ تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٝ٣غ ٜٗث٣ر ُؼالهصٓ ٚغ
تُٔصؼثهه ت٥لً خثٗىتي شدٓ ٖ٤هش ٚتُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر ت ٝتالشلثم ت ٝتُؼًف.
 ًٞٔ ًَٝ – 3ك ٢ػوه تُؼَٔ ؿٓ ً٤فهن تُٔهذ٣ ،ؼهٍ ٓٞتػ٤ه تالٗىتي تُص ٢ـهنشٜث تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر تٝ
تُؼًف ٌٕٞ٣ ،خثٞالً تال توت ًثٕ كِٙٓ ٢فر تُؼثَٓ.
ٓثنذ 918
 – 1توت ًثٕ تُؼوه ُٔهذ ؿٓ ً٤فهنذ ٝتٜٗث ٙتـه تُٔصؼثهه ٖ٣نًٓ ٕٝتػثذ ُٔ٤ؼثن تالٗىتي ت ٝهدَ تٗوٝثء ٛىت
تُٔ٤ؼثن ٍُٚٓ ،تٕ ٣ؼ ٚٞتُٔصؼثهه ت٥لً ػٖ ٓهذ ٛىت تُٔ٤ؼثن ت ٝػٖ تُٔهذ تُدثه٤ر ٓ٘ َٕٔ٣ٝ ،ٚتُصؼٛ٣ٞ
كٝالً ػٖ تالؼً تُٔفهن تُىً ١ثٕ ّ٣صفن ك ٢لالٍ ٛى ٙتُٔهذ ؼٔ٤غ ِٓفوثز تالؼً تُص ٢شٌ ٕٞظثخصر
ٓٝؼ٘٤ر.
ٝ – 3توت كّك تُؼوه خصؼّق ٖٓ تـه تُٔصؼثههً ٖ٣ثٕ ُِٔصؼثهه ت٥لً ،كٝالً ػٖ تُصؼ ٛ٣ٞتُىٌٕٞ٣ ١
ّٓصفوث ً ُ ٚخّدح ػهّ ًٓتػثذ ٓ٤ؼثن تالٗىتي خثٜٗثء تُصؼثهه ،تُفن ك ٢شؼ ٛ٣ٞػٔث ت٘ثخًٜ ٖٓ ٚي.

 ٌٕٞ٣ٝ – 5خثٞالً ًَ تشلثم ػِ ٠شؼهٓ َ٣ث ٣صًشح ٖٓ توي  ٖٓٝؼٍتء ػِ ٠تٜٗثء تُؼوه ن ٕٝتٗىتي ت ٝػِ٠
تٜٗثب ٚشؼّل٤ثًٓ ،ث ُْ ٛ ٌٖ٣ىت تُصؼه َ٣كِٙٓ ٢فر تُؼثَٓٝ ،وُي كٔ٤ث ػهت تُفثُر تُٔ٘ ٖٞٙػٜ٘ث ك ٢تُٔثنذ
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ٓثنذ 919
شًتػ ٢تُٔفٌٔر ك ٢شوه ً٣تُصؼ ٛ٣ٞػٖ تُلّك تُصؼّل ،٢تُؼًف تُؽثيٞٝ ١د٤ؼر تالػٔثٍ تُص ٢شْ تُصؼثهه
ػِٜ٤ث ٓٝهذ لهٓر تُؼثَٓٓ ،غ ٓوثيٗصٜث خّ٘ٓٝ ٚث تِصوطغ ٓ٘ ٚت ٝنكؼٓ ٖٓ ٚدثُؾ ُفّثج تُصوثػهٝ ،خٞؼ ٚػثّ
ؼٔ٤غ تالـٞتٍ تُص ٢هه ٣صفن ٓؼٜث ٝهٞع تًُٝي ٣ٝصفهن ٓهت.ٙ
ٓثنذ 934
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٣فهن تُطًكثٕ ك ٢تُؼوه ٓوهتي تُصؼ ٛ٣ٞػ٘ه كّك تُؼوه كّمث ً شؼّل٤ثً٣ٝ ،ؽ ٌٞتٝ٣ث ً
ُِٔصؼثهه ٖ٣ػِ ٠شؼ ٛ٣ٞػٖ كّك ػوه تُؼَٔ ؿٓ ً٤فهن تُٔهذ ن ٕٝتٗىتي ِثخن  ٌٕٞ٣تًعً ٖٓ تُصؼٛ٣ٞ
تُٔ٘ ٖٞٙػِ ٚ٤ك ٢تُلوًذ تال ٖٓ ٠ُٝتُٔثنذ .918
 – 3ػِ ٠تٕ ٛى ٙتالشلثهثز شٌ ٕٞخثِٞر توت ًثٕ ٖٓ ٔؤٜٗث خّدح ٜمثٓر تيهثٜٓث ٜمثٓر شلٞم تُٔؼصثن ،تٕ
شف ٍٞػِٔ٤ث ً ن ٕٝتٕ ّ٣صؼَٔ تٜؼق تُٔصؼثهه ٖٓ ٖ٣ـ٤ط تًًٍُٔ تالهصٙثن ١ـً٣ص ٚك ٢تُصمِٗ ٖٓ تُؼوه.
ٓثنذ 931
٣ – 1ؽ ٌٞتُفٌْ خثُصؼ ٛ٣ٞػٖ تُلّك تُصؼّل٣ ُْ ُٞٝ ،٢وغ ٛىت تُلّك ٖٓ يج تُؼَٔ ،توت ًثٕ تالل ً٤هه
نكغ تُؼثَٓ خصًٙكثشٝ ،ٚػِ ٠تاللٗ خٔؼثِٓص ٚتُؽثبًذ تٓ ٝمثُلص ًٞٝٔ ٚتُؼوه ،تُ ٠تٕ  ٞٛ ٌٕٞ٣ك٢
تُظث ًٛتُى ١تٗ ًٜتُؼوه.
ٗٝ – 3وَ تُؼثَٓ تُ ًًٍٓ ٠تهَ ٍٓ٤ذ تٓ ٝالبٔر ٖٓ تًًٍُٔ تُىً ١ثٕ ٕ٣ـُِ ٚـٓ ً٤ث وٗح ؼ٘ث ،ٙال ٣ؼه
كّمث ً شؼّل٤صث ً خطً٣ن ؿٓ ً٤دثًٔذ توت ٓث تهصٝصِٙٓ ٚفر تُؼَٔ٣ ٌُٚ٘ٝ ،ؼه ًىُي توت ًثٕ تُـًٚ٘ٓ ٚ
تالِثءذ تُ ٠تُؼثَٓ.
ٓثنذ 933
٣ – 1ؽ ٖٓ ٌَُ ٌٞتُٔصؼثهه ٖ٣ػ٘ه ه٤ثّ تِدثج ٓدًيذ كّك ػوه تُؼَٔ هدَ تٗوٝثء تُٔهذ تُٔصلن ػِٜ٤ث ٝنٕٝ
ًٓتػثذ ٓٞتػ٤ه تالٗىتي ٖٓ ،ؿ ً٤تٕ ٣فٌْ ػِ ٚ٤خصؼٓ ٛ٣ٞث.
ٝ – 3شؼه ٖٓ ٓدًيتز تُلّك هدَ تالٝتٕ تُظًٝف تُص ٢ال ٓ ٌٖٔ٣ؼٜث تٍُتّ تـه تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٣دوًٓ ٠شدطث
خثُٔصؼثهه ت٥لً ِٞتء ًثٕ وُي ُّدح ٣صؼِن خثاللالف تّ ًثٕ ُّدح ٣صؼِن خوٞتػه ـّٖ تُ٘٤ر تُٞتؼدر ك٢
تالػٔثٍ.
ٓثنذ 935
ال ٘٣لّك ػوه تُؼَٔ خٔٞز يج تُؼَٔٓ ،ث ُْ شٌٖ ٔم٤ٙص ٚهه يٝػ٤س ك ٢تُؼوه٘٣ ٌُٖٝ ،لّك تُؼوه خٔٞز
تُؼثَٓ.
ٓثنذ 930
 – 1توت خ٤غ ٓصؽً تٕ٘ٓ ٝؤذ تهصٙثن٣ر تلً ،ٟكثٕ ؼٔ٤غ ػوٞن تُؼَٔ ِثي٣ر ٝهس تُد٤غ شدوٗ ٠ثكىذ خ ٖ٤يج
تُؼَٔ تُؽه٣ه ٝتُؼٔثٍ.
 ٖٓ ٌَُٝ – 3تُؼثَٓ ٝيج تُؼَٔ تُؽه٣ه ،تٕ ٣صمِٗ ٖٓ ػوه تُؼَٔ ً ُٞٝثٕ ٓدًٓث ً ُٔهذ ٓؼ٘٤ر ػِ ٠تٕ
٣ؼِٖ يؿدصٛ ٚى ٙلالٍ ٔٝ ٖٓ ًٜهس ػِٔ ٚخثُد٤غٝ ،تٗٔث ٣ؽح ػِ ٚ٤تٕ ً٣تػٞٓ ٢تػ٤ه تالٗىتي تُٕٔصًٞر
ك ٢تُؼوٞن ؿٓ ً٤فهنذ تُٔهذ.
ٓثنذ 939
تُهػث ٟٝتُ٘ثٔةر ػٖ ػوه تُؼَٔ ،ال ٣ؽِٔ ٌٞثػٜث خؼه ِ٘ر ٖٓ ٝهس ه٤ثّ ِدح تُهػ ،ٟٞتال كٔ٤ث ٣صؼِن
خثُؼُٔٞر ٝتُٕٔثيًر ك ٢تاليخثؾ ٝتُّ٘ح تُٔة٣ٞر ك ٢ظٖٔ تُٔد٤ؼثز ،كثٕ تُّ٘ر ال شدهأ تال ٖٓ تُٞهس تُى١
 ِّْ٣ك ٚ٤يج تُؼَٔ تُ ٠تُؼثَٓ خ٤ثٗث ً خٔث ّ٣صفو ٚآلً ؼًن.
تُلًع تًُتخغ – ػوه شؼِ ْ٤تُٜٔ٘ر

ٓثنذ 936
 – 1ػوه شؼِ ْ٤تُٜٔ٘ر ٞٛ ،تٕ ٣صؼٜه يج ٓئِّر ٘٘ثػ٤ر ت ٝشؽثي٣ر تٌ ٝيتػ٤ر ت٘٘ ٝثع خؤٕ ٣مًغ تٝ
٣ؼَٔ ػِ ٠شمً٣ػ ٔمٗ كٜ٘ٓ ٢ر ٓوثخَ تُصٍتّ ٛىت تُٕمٗ خ٘لّ ٚت ٝخٕ٣ ٚ٤ُٞصـَ ُفّثج يج تُؼَٔ
ػُِٔٝ ًٞٝٔ ٠هذ ٣صلن ػِٜ٤ث.
ٝ – 3شمٝغ ًٔ٘ ٞٝفر تُؼوه ٝتـٌثُٓ ٚؼثنتز تُٜٔ٘ر ٝتُؼًف تُؽثي ١كٜ٤ثًٔ ،ث شًّ ١تُٖ٘ٞٙ
تُوثٗ٤ٗٞر ُؼوه تُؼَٔ ػِ ٠ػوه شؼِ ْ٤تُٜٔ٘ر خثُوهي تُى ١ال ٣صؼثيٓ ٚغ ؿً ٚتُٜٔ٘ر.
تُل َٙتُعثُط
تًُٞثُر
تُلًع تال – ٍٝتٕٗثء تًُٞثُر
ٓثنذ 937
تًُٞثُر ػوه ٣و ْ٤خٔ ٚمٗ ؿٓ ًٙ٤وثّ ٗلّ ٚك ٢شًٙف ؼثبٍ ٓؼِ.ّٞ
ٓثنذ 938
تالوٕ ٝتالًٓ ٣ؼصدًتٕ ش٤ًٞالً توت نُس تُوً٘٣ر ػِٝ ،ٚ٤تالؼثٌذ تُالـور ك ٢ـٌْ تًُٞثُر تُّثخور تٓث تًُِثُر
كال شؼصدً ش٤ًٞالً.
ٓثنذ 939
 – 1ش٘ل٤ى تًُٞثُر ٣ؼصدً هدٞالً ُٜث ٌُٖ ،توت ينز تًُٞثُر خؼه تُؼِْ خٜث تيشهز ٝال ػدًذ خص٘ل٤ىٛث خؼه وُي.
ٝ – 3توت شؼِوس تًُٞثُر خؤػٔثٍ شهلَ كٜ٘ٓ ٢ر تُ َ٤ًٞتً ٝثٕ تُ َ٤ًٞهه ػً ٚلهٓثش ٚػِ٘ث ً خٕؤٜٗث ُْٝ
ً٣ن تًُٞثُر ك ٢تُفثٍ ػهز ٓودُٞر.
ٓثنذ 954
ٕ٣ – 1صًُٙ ٞفر تًُٞثُر تٕ  ٌٕٞ٣تُِٔٔ٣ ٖٔٓ ًَٞي تُصًٙف خ٘لّ ٚكٔ٤ث  ًَٝخ ،ٚكال ٙ٣ؿ شَ٤ًٞ
ٓؽ٘ٝ ٕٞال ٘د ٢ؿٓ ٍ٤ٔٓ ً٤طِوثًٝ ،ال ش٘ َ٤ًٞد ٍ٤ٔٓ ٢خصًٙف ٜثي ًٜيتً ٓفٝث ً  ُٞٝتوٕ خٚ
تُٙ٣ٝ ،٢ُٞؿ ش ِٚ٤ًٞخثُصًٙف تُهتبً خ ٖ٤تُ٘لغ ٝتًُٝي تٕ ًثٕ ٓؤوٗٝث ً خثُصؽثيذ كثٕ ًثٕ ٓفؽٞيتً ٘٣ؼوه
ٓٞهٞكث ً ػِ ٠توٕ .ٚ٤ُٝ
ٕ٣ٝ – 3صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُ َ٤ًٞػثهالً ٍٓٔ٤تً ٝال ٕ٣صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣خثُـث ً كٙ٤ؿ تٕ  ٌٕٞ٣تُٙد ٢تٍُٔٔ٤
٤ًٝالًٝ ،تٕ ُْ ٓ ٌٖ٣ؤوٗٝثً.
ٕ٣ٝ – 3صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣تُ َ٤ًٞػثهالً ٍٓٔ٤تً ٝال ٕ٣صً ٞتٕ  ٌٕٞ٣خثُـث ً كٙ٤ؿ تٕ  ٌٕٞ٣تُٙد ٢تٍُٔٔ٤
٤ًٝالًٝ ،تٕ ُْ ٓ ٌٖ٣ؤوٗٝثً.
ٓثنذ 951
ٙ٣ؿ شم ٗ٤ٙتًُٞثُر خصم ٗ٤ٙتُٔ ًَٞخٝ ٚشؼٜٔٔ٤ث خصؼٔ ٚٔ٤كٖٔ  ًَٝؿ ًٙ٤ش٤ًٞالً ٓطِوث ً ٓلٜٞث ً خٌَ
ـن ُٝ ٚخثُمٓٞٙر ك ًَ ٢ـن ُ٘ ،ٚفس تًُٞثُر ٣ ُْ ُٞٝؼ ٖ٤تُٔمثْ٘ خٝ ٚتُٔمثْ٘.
ٓثنذ 953
ٙ٣ؿ شل ٛ٣ٞتًُأ َ٤ًُِٞ ١ك٤صًٙف كٔ٤ث  ًَٝخ٤ً ٚق ٔثءٙ٣ٝ ،ؿ شو٤٤ه ٙخصًٙف ٓم.ٖٞٙ
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ تًُٞثُر
 – 1تـٌثٜٓث كٔ٤ث خ ٖ٤تُٔصؼثههٖ٣
تُصٍتٓثز تَُ٤ًٞ
ٓثنذ 955
ػِ ٠تُ َ٤ًٞش٘ل٤ى تًُٞثُر نٓ ٕٝؽثٌٝذ ـهٝنٛث تًُِٔٓٞر ،ػِ ٠تٗ ٚال ـًغ ػِ ٚ٤توت لًغ ك ٢شًٙك ٚػٖ
ٛى ٙتُفهٝنٓ ،صً ٠ثٕ ٖٓ تُٔصؼىي ػِ ٚ٤تلطثي تُِِٔ ًَٞلث ً ًٝثٗس تُظًٝف ٣ـِح ٓؼٜث تُظٖ خؤٕ تًَُٔٞ

ٓث ًثٕ تال ُٞ٤تكن ػِٛ ٠ى ٙتُصًٙكثزٝ ،ػِ ٠تُ َ٤ًٞكٛ ٢ى ٙتُفثُر ،تٕ ٣دثني خإخالؽ تُٔ ًَٞخٔث ؼث ٌٝخٚ
ـهٝن تًُٞثُر.
ٓثنذ 950
 – 1توت ًثٗس تًُٞثُر خال تؼً ٝؼح ػِ ٠تُ َ٤ًٞتٕ ٣دىٍ ك ٢ش٘ل٤ىٛث تُؼ٘ث٣ر تُص٣ ٢دىُٜث ك ٢تػٔثُٚ
تُمث٘رٓٝ ،غ وُي توت ًثٕ تُ٣ َ٤ًٞؼ٘ ٢خٕئ ٚٗٝتُمث٘ر تًعً ٖٓ ػ٘ث٣ر تًُؼَ تُٔؼصثن ،كال ٣طثُح تال
خدىٍ ػ٘ث٣ر تًُؼَ تُٔؼصثن.
ٝ – 3تٕ ًثٗس خؤؼً ٝؼح ػِ ٠تُ َ٤ًٞتٕ ٣دىٍ نتبٔث ً ك ٢ش٘ل٤ىٛث ػ٘ث٣ر تًُؼَ تُٔؼصثن.
ٓثنذ 959
تُٔثٍ تُى ١هد ٚٝتُُ َ٤ًٞفّثج ٓ ٌٕٞ٣ ًِٚٞتٓثٗر ك٣ ٢ه ،ٙكثوت شِق خه ٕٝشؼه ُْ  ٍِٚٓ٣تُٔٝثًَُِٕٞٔٝ ،
تٕ ٣طِح تظدثز تُٜالى.
ٓثنذ 956
ػِ ٠تُٝ ٖٓ َ٤ًٞهس ٥لً تٕ ٣طِغ تُٔ ًَٞػِ ٠تُفثُر تُص َ٘ٝ ٢تُٜ٤ث ك ٢ش٘ل٤ى تًُٞثُرٝ ،تٕ ٣وهّ ُٚ
ـّثخث ً خؼه تٗوٝثبٜث.
ٓثنذ 957
ُ َ٤ًُِٞ ُ٤تٕ ّ٣صؼَٔ ٓثٍ تُُٔٙ ًَٞثُؿ ٗلّٝ ،ٚػِ ٚ٤كٞتبه تُٔدثُؾ تُص ٢تِصمهٜٓث ُٙثُفٝ ٖٓ ٚهس
تِصمهتٜٓث ٝػِ ٚ٤تٝ٣ث ً كٞتبه ٓث شدو ٠ك ٢وٓص ٖٓ ٚـّثج تًُٞثُر ٖٓ ٝهس تػىتي.ٙ
ٓثنذ 958
 – 1توت ٔ ًَٝمٗ  ٖ٤ِ٤ًٝخؼوه ٝتـه ،كِ٧ ُ٤ـهٔٛث تٕ ٘٣لًن خثُصًٙف كٔ٤ث  ًَٝخ ٚتال توت ًثٕ ال
٣فصثغ ك ٚ٤تُ ٠تًُأً ١إ٣لثء تُهٝ ٖ٣ين تُٞن٣ؼرًٝ ،ثٕ ال  ٌٖٔ٣تؼصٔثػٜٔث ػًِ ٚ٤ثُمٓٞٙر كثٗ٣ ٚؽٌَُ ٌٞ
ٜٓ٘ٔث تالٗلًتن ٝـهٝ ٙخًٕ ٞتٗٔٝثّ يأ ١ت٥لً ك ٢تُمٓٞٙر ال ـٞٝي.ٙ
 – 3كثٕ ًِٜٔٝث خؼوه ،ٖ٣ؼثٌ ٌَُ ٜٓ٘ٔث تالٗلًتن خثُصًٙف ٓطِوثً.
ٓثنذ 959
ُ َ٤ًُِٞ ُ٤تٕ  ًَٞ٣ؿ ًٙ٤تال تٕ  ٌٕٞ٣هه توٗ ٚتُٔ ًَٞك ٢وُي ت ٝك ٚٞتالًٓ ًُأ٣ٝ ٚ٣ؼصدً تُ َ٤ًٞتُعثٗ٢
٤ًٝالً ػٖ تُٔ ًَٞكال ٘٣ؼٍٍ خؼٍٍ تُ َ٤ًٞتالٝ ٍٝال خٔٞش.ٚ
تُصٍتٓثز تًَُٔٞ
ٓثنذ 904
 – 1توت تٔصًٞس تالؼًذ ك ٢تًُٞثُر ٝتٝك ٠تُ َ٤ًٞتُؼَٔ ّ٣صفوٜث ٝتٕ ُْ شٕصً ،ٞكثٕ ًثٕ تُٖٔٓ َ٤ًٞ
٣ؼَٔ خؤؼًذ كِ ٚتؼً تُٔعَ ٝتال ًثٕ ٓصدًػثً.
ٝ – 3توت تشلن ػِ ٠تؼً ًُِٞثُر ًثٕ ٛىت تالؼً لثٜؼث ً ُصوه ً٣تُٔفٌٔر ،تال توت نكغ ٞٞػث ً خؼه ش٘ل٤ى
تًُٞثُرٛ ،ىت ٓغ ًٓتػثذ تـٌثّ تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر.
ٓثنذ 901
 – 1ػِ ٠تُٔ ًَٞتٕ ً٣ن ُِٓ َ٤ًٞث تٗلو ٚك ٢ش٘ل٤ى تًُٞثُر تُٔؼصثن ٓغ تُلٞتبه ٖٓ ٝهس تالٗلثم ٜٓٔث ًثٕ ـع
تُ ٖٓ َ٤ًٞتُ٘ؽثؾ كٜٔٓ ٢ص ،ٚكإوت تهص ٠ٝش٘ل٤ى تًُٞثُر تٕ ٣وهّ تُٔٓ َ٤ًُِٞ ًَٞدثُؾ ُالٗلثم ٜٓ٘ث ك٢
ٔئ ٕٝتًُٞثُرٝ ،ؼح ػِ ٠تُٔ ًَٞتٕ ٣وهّ ٛى ٙتُٔدثُؾ ٓصِٞ ٠ح تُ َ٤ًٞوُي.
ٝ – 3ػِ ٠تُٔ ًَٞتٕ ٣مِٗ وٓر تُٔٓ َ٤ًٞث ػوه خثِٔ ٚتُمثٖ ٖٓ تُصٍتٓثز كِ ٢د َ٤ش٘ل٤ى تًُٞثُر.
 – 3تـٌثٜٓث خثُّ٘در ُِـً٤
ٓثنذ 903

ـوٞم تُؼوه شؼٞن تُ ٠تُؼثهه كإوت شؼثهه تُٓ َ٤ًٞغ تُـ ً٤خثِْ تُٔٝ ًَٞك ٢ـهٝن تًُٞثُر ،كثٕ تُؼوه ٣وغ
ُِٔٝ ًَٞشؼٞن ًَ ـوٞه ٚتُ.ٚ٤
ٓثنذ 905
توت ُْ ٣ؼِٖ تُٝ َ٤ًٞهس تُصؼثهه ٓغ تُـ ً٤تٗ٣ ٚؼَٔ خٙلص٤ًٝ ٚالً ،كال ٣وغ تُؼوه ُِٔٝ ًَٞال شؼٞن ـوٞه ٚتُ،ٚ٤
تال توت ًثٕ ّ٣صلثن ٖٓ تُظًٝف تٕ ٖٓ شؼثهه ٓؼ ٚتُ٣ َ٤ًٞؼِْ خٞؼٞن تًُٞثُر تً ٝثٕ ّ٣ص ١ٞػ٘ه ٙتٕ ٣صؼثَٓ
ٓغ تُ َ٤ًٞت ٝتُٔ ،ًَٞكِ ٚتٕ ً٣ؼغ ػِ ٠أ ٖٓ ١تُٔ ًَٞت ٝتُٜٔ٣٧ٝ ،َ٤ًٞث تٕ ً٣ؼغ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 900
 – 1توت شؼثهه تُٓ َ٤ًٞغ تُـ ً٤خثِْ تُٔ ٌُٖٝ ًَٞؼث ٌٝك ٢شؼثهه ٙـهٝن تًُٞثُر ت ٝػَٔ تـه ن ٕٝشَ٤ًٞ
ت٘الً ،كثٕ ٗلثو تُؼوه ك ٢ـن تُٔ٣ ًَٞدوٞٓ ٠هٞكث ً ػٖ تؼثٌش.ٚ
٣ٝ – 3ؽُٜ ٌٞىت تُـ ً٤تٕ ٣فهن ُِٔ٤ٓ ًَٞؼثنتً ٓ٘ثِدث ً ٣ؽ ٍ٤ك ٚ٤تُصؼثهه ،كثٕ ُْ شٙهي تالؼثٌذ كٛ ٢ىت
تُٔ٤ؼثن ،شفَِ ٖٓ تُؼوه.
ٓثنذ 909
توت يكٝ ٖٓ ٛهغ تُصؼثهه خثِٔ ٚن ٕٝش ٚ٘ٓ َ٤ًٞتٕ ٣ؽ ٍ٤تُصؼثهه ،ؼثٌ تًُؼٞع ػِ ٖٓ ٠تشمى ٘لر تَُ٤ًٞ
خصؼ ٛ٣ٞتًُٝي تُ٘ثٔا ػٖ ػهّ ٗلثو تُؼوهٓ ،ث ُْ ٣عدس ٖٓ تشمى ٛى ٙتُٙلر تٕ ٖٓ شؼثهه ٓؼً ٚثٕ ٣ؼِْ تٕ
تًُٞثُر ؿٞٓ ً٤ؼٞنذ تً ٝثٕ ٘٣دـ ٢تٕ  ٌٕٞ٣ػثُٔث ً خىُي.
تُلًع تُعثُط – تٗصٜثء تًُٞثُر
ٓثنذ 906
ش٘ص ٢ٜتًُٞثُر خٔٞز تُ َ٤ًٞت ٝتُٔ ًَٞت ٝخمًٝغ تـهٔٛث ػٖ تال٤ِٛر ت ٝخثشٔثّ تُؼَٔ تُٔ ًَٞك ٚ٤ت ٝخثٗصٜثء
تالؼَ تُٔؼًُِٞ ٖ٤ثُر.
ٓثنذ 907
 ًَُِٞٔ – 1تٕ ٣ؼٍٍ تُ َ٤ًٞت ٝتٕ ٣و٤ه ٖٓ ًٝثُص َ٤ًُِٞٝ ٚتٕ ٣ؼٍٍ ٗلّٝ ،ٚال ػدًذ خؤ ١تشلثم ٣مثُق
وُي ٌُٖ ،توت شؼِن خثًُٞثُر ـن تُـ ،ً٤كال ٣ؽ ٌٞتُؼٍٍ ت ٝتُصو٤ه ن ٕٝيٜثء ٛىت تُـ.ً٤
ٝ – 3ال ٣صفون تٗصٜثء تًُٞثُر خثُؼٍٍ تال خؼه ـ ٍٞٙتُؼِْ ُِطًف تُعثٗ.٢
ٝ – 5توت ًثٗس تًُٞثُر خؤؼًذ ،كثٕ ٖٓ ٘هي ٓ٘ ٚتُؼٍٍ ٍِٓٓ ٌٕٞ٣ث ً خصؼ ٛ٣ٞتُطًف تُعثٗ ٢ػٖ تًُٝي
تُىُ ١فو ٖٓ ٚؼًتء تُؼٍٍ ك ٢هٞز ؿ٘ٓ ً٤ثِح ٝخـ ً٤ػىي ٓود.ٍٞ
ٓثنذ 908
ال ٣فصػ خثٗصٜثء تًُٞثُر ػِ ٠تُـ ً٤تُفّٖ تُ٘٤ر تُى ١شؼثهه ٓغ تُ َ٤ًٞػِٔ ٚخثٗصٜثبٜث.
ٓثنذ 909
ػِ ٠أٝ ١ؼً ٚثٕ تٗصٜثء تًُٞثُر٣ ،ؽح ػِ ٠تُ َ٤ًٞتٕ  َٙ٣خثالػٔثٍ تُص ٢خهأٛث تُ ٠ـثُر ال شصؼًٚ
ٓؼٜث ُِصِق.
تُل َٙتًُتخغ – تال٣هتع
ٓثنذ 994
 – 1تالٓثٗر  ٢ٛتُٔثٍ تُى َ٘ٝ ١تُ٣ ٠ه تـه خثوٕ ٖٓ ٘ثـد ٚـو٤ور ت ٝـٌٔثً ،ال ػِٝ ٠ؼ ٚتُصِٔ٤ي٢ٛٝ ،
تٓث تٕ شٌ ٕٞخؼوه تِصفلثظ ًثُٞن٣ؼر ،ت ٖٜٔ ٝػوه ًثُٔؤؼٞي ٝتُّٔصؼثي ،ت ٝخه ٕٝػوه ٝال هٙه ًٔث ُٞ
تُوس تًُخؿ ك ٢نتي ٔمٗ ٓثٍ تـه.
ٝ – 3تالٓثٗر ؿٗٞٔٝٓ ً٤ر ػِ ٠تالٓ ٖ٤خثُٜالىِٞ ،تء ًثٕ خّدح  ٌٖٔ٣تُصفًٌ ٓ٘ ٚتّ الٝ ،تٗٔث ٜ٘ٔٝ٣ث
توت ٌِٛس خ٘ٙؼ ٚت ٝخصؼه ت ٝشو.ٚ٘ٓ ً٤ٙ

ٓثنذ 991
تال٣هتع ػوه خ٣ ٚف َ٤تُٔثُي ت٣ ٖٓ ٝوٓ ّٞوثٓ ٚـلع ٓثُ ٚتُ ٠آلً ٝال ٣صْ تال خثُود.ٛ
تُلًع تال – ٍٝتُصٍتٓثز تُٞن٣غ
ٓثنذ 993
٣ – 1ؽح ػِ ٠تُٞن٣غ تٕ ٣ؼص٘ ٢خفلع تُٞن٣ؼر ًثػص٘ثب ٚخفلع ٓثُٝ ٚتٕ ٝ٣ؼٜث ك ٢ـًٌ ٓعِٜث.
 ُٚٝ – 3تٕ ٣فلظٜث خ٘لّ ٚت ٝخٖٔ ٣ؤشٔ٘ ٚػِ ٠ـلع ٓثُ ٚػثنذ ُٚٝ ،تٕ ٣فلظٜث ػ٘ه ؿ ً٤تٓ ٚ٘٤خؼىي.
ٓثنذ 995
توت ًثٕ تال٣هتع خؤؼًذ ،كٌِٜس تُٞن٣ؼر تٜ ٝثػس خّدح  ٌٖٔ٣تُصفًٌ ٜٜٓ٘٘ٔ ٚث تُٞن٣غ.
ٓثنذ 909
٣ – 1ؽُِٞ ٌٞن٣غ تُّلً خثُٞن٣ؼر ٝتٕ ًثٕ ُٜث ـَٔٓ ،ث ُْ ٘ ٜٚ٘٣ثـدٜث ػٖ تُّلً خٜث ت٣ ٝؼٌٓ ٖ٤ثٕ
ـلظٜث ،ت ٌٖ٣ ٝتُطً٣ن ٓمٞكث ً كلٛ ٢ى ٙتالـٞتٍ توت ِثكً خٜث ٌِٛٝس تُٞن٣ؼر ًثٕ ػِ ٚ٤تُٔٝثٕ.
 – 1ػِ ٠تٗ ٚتوت ًثٕ تُّلً ًٜٝي٣ث ً ِٝثكً خثُٞن٣ؼر خ٘لّٝ ٚػ٤ثُ ٚت ٝخ٘لّ ُٚ ُ٤ُٝ ٚػ٤ثٍ ٌِٛٝس كال
ٜٔثٕ ػِٓ ٚ٤طِوث ً ٝػِ ٚ٤تُٔٝثٕ توت ِثكً خثُٞن٣ؼر خ٘لّ ٚن ٕٝػ٤ثُ ٚتٕ ًثٕ ُ ٚػ٤ثٍ.
ٓثنذ 999
 – 1توت لِ ٟتُٞن٣غ تُٞن٣ؼر خٔثُ ٚت ٝخٔثٍ ؿ ًٙ٤خال توٕ ٘ثـدٜث خف٤ط ٣صؼًّ شلً٣ن تُٔثُ ،ٖ٤كؼِٚ٤
ٜٔثٜٗث ِٞتء ًثٕ تُٔثٍ تُى ١لِ ٟخٜث ٖٓ ؼّٜ٘ث ت ٖٓ ٝؿٝ ،ًٙ٤تٕ لِطٜث لِطث ً ؿ٣ ًٙ٤صؼًّ ٓؼٚ
شلً٣وٜث ،كثُٔٝثٕ ػِ ٠تُمثُ.ٟ
 – 3تٓث توت لِ ٟتُٞن٣غ تُٞن٣ؼر خٔثُ ٚخإوٕ ٘ثـدٜث ت ٝتلصِطس خال ٘٘ؼر خف٤ط ٣صؼًّ شلً٣ن تُٔثُ،ٖ٤
 ً٤ٙ٣تُٞن٣غ ًٌٔ٣ث ً ُٔثُي تُٞن٣ؼر ،كثٕ ِٛي تُٔثٍ خال شو ،ً٤ٙكال ٜٔثٕ ػِ ٠تُٞن٣غ تًُٕ٣ي.
ٓثنذ 996
ُِٞ ُ٤ُ – 1ن٣غ تٕ ّ٣صؼَٔ تُٞن٣ؼر ٘٣ٝصلغ خٜث ن ٕٝتوٕ ٘ثـدٜثٝ ،تٕ تِصؼِٜٔث خال توٌِٗٛٝ ٚس كؼِٚ٤
ٜٔثٜٗث.
ُِٞ ُ٤ُٝ -3ن٣غ تٕ ٣صًٙف ك ٢تُٞن٣ؼر خإؼثيذ ت ٝتػثيذ ت ٝي ٖٛخال توٕ ٘ثـدٜث ،كثٕ كؼَ وُي ٌِٛٝس
ك٣ ٢ه تُّٔصؤؼً ٝتُّٔصؼ ً٤ت ٝتًُٔش ،ٖٜتوت ًثٕ ػثُٔث ً خثٕ تُٔثٍ ٝن٣ؼر ُْ ٣ؤوٕ ٘ثـدٜث خثُصًٙف كٜ٤ث.
ٓثنذ 997
 – 1توت تهً ٚتُٞن٣غ نيت ْٛتُٞن٣ؼر ت ٝتنٜ٘ٓ ٟث ن ٖ٣تُٔٞنع خال توٕ ت ٝتؼثٌذ ٜٜٓ٘٘ٔ ٚث.
ٓٝ – 3غ وُي ًثٕ تُٔٞنع ؿثبدث ً ؿ٤در ٓ٘وطؼر ٝكًٜس تُٔفٌٔر ػِٗ ٚ٤لور ٝنكؼٜث تُٞن٣غ خؤًٓ تُٔفٌٔر
ٖٓ تُ٘وٞن تُٔٞنػر ػ٘ه ٙكال ٜٔ ٍِٚٓ٣ثٜٗثٝ ،تٕ نكؼٜث خال توٕ تُٔفٌٔر كؼِ ٚ٤تُٔٝثٕ.
ٓثنذ 998
 – 1توت تٝنع تُٞن٣غ تُٞن٣ؼر ػ٘ه تـه خإوٕ ٘ثـدٜث لًغ ٖٓ تُؼٜهذ ٘ٝثي تُعثٗٝ ٢ن٣ؼث ً
ٝ – 3تٕ تٝنػٜث خال توٗ ٚػ٘ه ٖٓ ال ٣ؤشٔ٘ ٚػثنذ ٌِٛٝس خصؼه ١تُٞن٣غ تُعثٗ ،٢كِٙثـدٜث تُم٤ثي تٕ ٔثء
 ٖٜٔتُٞن٣غ تال ٍٝت ٝتُعثٗ ٢كثٕ  ٖٜٔتال ٍٝكِ ٚتًُؼٞع ػِ ٠تُعثٗٝ ٢تٕ  ٖٜٔتُعثٗ ٢كال يؼٞع ُ ٚػِ٠
تـهٝ ،تٕ ٌِٛس ػ٘ه تُعثٗ ٢خه ٕٝشؼهٝ ٚ٣هدَ ٓلثيهر تال ٍٝكال  ٖٔٝ٣تـه ٜٓ٘ٔثٝ ،تٕ ٌِٛس خؼه ٓلثيهصٚ
كِٙثـدٜث تٕ  ٖٔٝ٣تُٞن٣غ تال ٍٝن ٕٝتُعثٗ.٢
ٓثنذ 999
توت تٔصً ٞك ٢ػوه تُٞن٣ؼر ًٔ ٞػِ ٠تُٞن٣غ ًٝثٕ تًُٕٓ ٞل٤هتً ًٓٝتػثشٌ٘ٔٓ ٚر ٝؼح تػصدثيٝ ٙتُؼَٔ
خٝ ،ٚتٕ ًثٕ ؿٓ ً٤ل٤هتً تً ٝثٕ ٓل٤هتً ًٓ ٌُٖٝتػثش ٚؿٌ٘ٔٓ ً٤ر كُ ٜٞـ ٞال ٣ؼَٔ خ.ٚ
ٓثنذ 964

تُٞن٣ؼر توت ٍُّ ٜٔثٜٗث كثٕ ًثٗس ٖٓ تُٔعِ٤ثز ش ٖٔٝخٔعِٜث ٝتٕ ًثٗس ٖٓ تُو٤ٔ٤ثز ش ٖٔٝخؤ٤صٜث ّٞ٣
ٍُ ّٝتُٔٝثٕ.
ٓثنذ 961
 – 1تُ ٠تُٞن٣غ ٓص ٠تٗص ٠ٜػوه تُٞن٣ؼر تٕ ً٣ن تُٞن٣ؼر ٓٝث  ٌٕٞ٣هه هد ٖٓ ٚٝتظٔثيٛث تُ ٠تُٔٞنع تٖٓ ٝ
٣مِلٓ ٚصِٞ ٠ح ٓ٘ ٚوُي ٌٕٞ٣ٝ ،تًُن ك ٢تٌُٔثٕ تُىً ١ثٕ  ٍِّ٣ـلع تُٞن٣ؼر كًٝٙٓٝ ٚ٤كثز تًُن ػِ٠
تُٔٞنعٛ ًَ ،ىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ٝ – 3توت ًثٗس تُٞن٣ؼر ٜٓٞٞػر ك٘٘ ٢هٝم ٓـِن تٓ ٝظًٝف ٓمصٝ ّٞشِّٜٔث تُٞن٣غ ن ٕٝتٕ ٣هيٓ ١ث
كٜ٤ث ٝتنػ٘ ٠ثـدٜث ػ٘ه ينٛث تُٗ ٚ٤وٙثٕ ٔ٢ء ٜٓ٘ث ،كال ٣ؽح ػِ ٠تُٞن٣غ تُ ٖ٤ٔ٤تال تٕ ٣هػ ٢تُٔٞنع
ػِ ٚ٤تُم٤ثٗر.
ٓثنذ 963
توت ٌِٛس تُٞن٣ؼر خه ٕٝشؼه ت ٝشو ٖٓ ً٤ٙتُٞن٣غ ٝـ َٙتُٞن٣غ خّدح وُي ػِٓ ٠دِؾ ٖٓ تُ٘وٞن ت ٝػِ٠
ػ ٚٞآلًٝ ،ؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣ئن ١وُي تُ ٠تُٔٞنعٝ ،تٕ ٣ف ٍٞتُ ٚ٤ػّ ٠تٕ  ٖٓ ُٚ ٌٕٞ٣نػث ٟٝهدَ
تُـ ً٤خٕؤٕ تُٞن٣ؼر.
ٓثنذ 965
توت تٝنع تظ٘ثٕ ٓثالً ٕٓصًًث ً ُٜٔث ػ٘ه ٔمٗ ظْ ِٞح تـهٔٛث ين ـٙص ٖٓ ٚتُٞن٣ؼر كثٕ ًثٗس ٖٓ تُٔعِ٤ثز
ًثٕ ػِ ٠تُٞن٣غ تًُن ً ُٞٝثٕ ٖٓ ًٔ ٌٚ٣ؿثبدثًٝ ،تٕ ًثٗس ٖٓ تُو٤ٔ٤ثز ،كِ ُٚ ُ٤تًُن تال خًٜثء تًُٕ٣ي
ت٥لً.
ٓثنذ 960
توت تٝنع تظ٘ثٕ ٔ٤ةث ً ٓص٘ثٌػث ً ك ٚ٤ػ٘ه تـه ،كِ ُٚ ُ٤ين٧ ٙـهٔٛث ن ٕٝتوٕ ت٥لً ت ٝهًتي ٖٓ تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 969
توت ًثٕ تُٔٞنع ؿثبدث ً ؿ٤در ٓ٘وطؼر كؼِ ٠تُٞن٣غ ـلع تُٞن٣ؼر تُ ٠تٕ ٣ؼِْ ٓٞش ٚت ٝـ٤ثشٝ ،ٚتٕ ًثٗس
تُٞن٣ؼر ٓٔث ٣صِق خثٌُٔط كِِٞن٣غ خ٤ؼٜث خإوٕ تُٔفٌٔر ٝـلع ظٜٔ٘ث ػ٘ه ٙتٓثٗرٝ ،وُي ٓغ ًٓتػثذ تـٌثّ
تُوٞتٗ ٖ٤تاللً.ٟ
تُلًع تُعثُط – تٗصٜثء تُٞن٣ؼر
ٓثنذ 966
تُٞن٣ؼر تُص ٢شفصثغ تُٗ ٠لور ٓٝئٗٝر شٌٙٓ ٕٞثي٣لٜث ػِ٘ ٠ثـدٜث كثٕ ًثٕ ؿثبدث ً ًٝثٗس ٓٔث ّ٣صؤؼً
كِِٞن٣غ تٕ ٣ئؼًٛث خإوٕ تُٔفٌٔر ٘٣ٝلن ػِٜ٤ث ٖٓ تؼًشٜثٝ ،تٕ ًثٗس ٓٔث ال ّ٣صؤؼً كِ ٚخؼه توٕ ٖٓ
تُٔفٌٔر تٓث تٕ ٘٣لن ػِٜ٤ث ٖٓ ٓثًُ٣ٝ ٚؼغ ػِ ٠تُٔٞنعٝ ،تٓث تٕ ٣د٤ؼٜث ٝكوث ً ُالؼًتءتز تُص ٢شوًيٛث
تُٔفٌٔر ٣ٝفلع ظٜٔ٘ث ػ٘ه.ٙ
ٓثنذ 967
 – 1توت تِصفوس تُٞن٣ؼر ٜٜ٘ٔٝث تُٞن٣غ كِ ٚتًُؼٞع خٔث  ٜٚ٘ٔػِ٘ ٠ثـدٜث.
ٝ – 3ػِ ٠تُٔٞنع خٞؼ ٚػثّ تٕ ٣ؼ ٚٞتُٞن٣غ ػٖ ًَ ٓث ُفو ٖٓ ٚلّثيذ خّدح تُٞن٣ؼر ،توت ًثٗس ٛىٙ
تُمّثيذ ٗثؼٔر ػٖ كؼَ تُٔٞنع.
ٓثنذ 968
ُُِٞ ُ٤ن٣غ تٕ ٣ؤلى تؼًذ ػِ ٠ـلع تُٞن٣ؼرٓ ،ث ُْ ٕ٣صً ٞوُي ك ٢تُؼوه.
تُلًع تُعثُط – تٗصٜثء تُٞن٣ؼر
ٓثنذ 969

ُِٞٔ – 1نع كٝ ًَ ٢هس تٕ ٣طِح ين تُٞن٣ؼر ٓغ ٌٝتبهٛثًٔ ،ث تٕ ُِٞن٣غ تٕ ٣طِح ينٛث ٓصٔ ٠ثء.
ٝ – 3توت ًثٕ تال٣هتع خؤؼًذ كُِِٞ ُ٤ن٣غ تٕ ً٣نٛث هدَ تالؼً تُٔؼ ٖ٤تال توت ًثٕ ُ ٚػىي ًٕٓٝعٌُٖٝ ،
ُِٔٞنع تٕ ٣طِح ينٛث ٓصٔ ٠ثء ػِ ٠تٕ ٣هكغ تالؼًذ تُٔصلن ػِٜ٤ث.
 ٍِّ٣ٝ – 5تٕ ِٞ ٌٕٞ٣ح تًُن كٝ ٢هس ٓ٘ثِح ٝتٕ شٔ٘ؿ تُِٜٔر تٌُثك٤ر ُِٞن٣غ.
ٓثنذ 974
 – 1توت ٓثز تُٞن٣غ ٝٝؼهز تُٞن٣ؼر ػ٘٤ث ً ك ٢شًًثش ٚك ٢ٜتٓثٗر ك٣ ٢ه تُٞتيض.
ٝ – 3تٕ ٓثز تُٞن٣غ ٓؽٜالً ـثٍ تُٞن٣ؼر  ُْٝشٞؼه ك ٢شًًص ُْٝ ٚشؼًكٜث تُٞيظر شٌ ٕٞن٘٣ث ً ٝتؼدث ً تنتإٖٓ ٙ
شًًصٕ٣ٝ ٚثيى تُٔٞنع ِثبً ؿًٓثء تُٞن٣غ.
تُلًع تًُتخغ – ـثالز لث٘ر ك ٢تُٞن٣ؼر
ٓثنذ 971
توت ًثٗس تُٞن٣ؼر ٓدِـث ً ٖٓ تُ٘وٞن ت ٝأ٢ٔ ١ء آلً ٓٔث ِٜ٣ي خثالِصؼٔثٍ ًٝثٕ تُٞن٣غ ٓؤوٗٝث ً ك ٢تِصؼٔثُ،ٚ
تػصدً تُؼوه هًٜث ً ٓث ُْ ٣و ٢ٝتُؼًف خـ ً٤وُي.
ٓثنذ 973
ت٘فثج تُل٘ثنم ٝتُمثٗثز ٝتُٔةث( ١ٝتُدّ٘ٗٞ٤ثز) كٔ٤ث ٣ؽح ػِ ٖٓ ْٜ٤ػ٘ث٣ر خفلع تالٔ٤ثء تُص٣ ٢ؤش ٢خٜث
تٍُ٘الء ّٓئ ُٕٞٝػٖ كؼَ ًَ يتبؿ ت ٝؿثن ك ٢تُل٘هم ت ٝتُمثٕ ت ٝتُٔة ١ٞؿ ً٤تٗ ْٜال ّٓ ٌٕٞٗٞ٣ئٖ٤ُٝ
كٔ٤ث ٣صؼِن خثُ٘وٞن ٝتالٝيتم تُٔثُ٤ر ٝتالٔ٤ثء تُعٔ٘٤ر ػٖ شؼ٣ ٛ٣ٞؽث ٌٝتُمّٔ ٖ٤ن٘٣ثيتً ٓث ُْ ٌٞٗٞ٣ت هه
تلىٝت ػِ ٠ػثشو ْٜـلع ٛى ٙتالٔ٤ثء ٣ ْٛٝؼًك ٕٞهٔ٤صٜث تٌٞٗٞ٣ ٝت هه يكٞٝت نّٞٓ ٕٝؽ تٕ ٣صِّٔٛٞث
ػٜهذ ك ٢وٓص ْٜتٌٞٗٞ٣ ٝت هه شّددٞت كٝ ٢هٞع تًُٝي خمطؤ ٓ٘ ْٜت ٖٓ ٝتـه شثخؼ.ْٜ٤
ٓثنذ 975
 – 1ػِ ٠تٍُ٘ َ٣تٕ ٣مطً ٘ثـح تُل٘هم خًّهر تُٕ٢ء ت٤ٜ ٝثػ ٚت ٝشِلٓ ٚص ٠ػِْ خىُي كثٕ تخطؤ ك٢
تاللطثي نّٞٓ ٕٝؽ ِوطس ـوٞه.ٚ
ٝ – 3ال شّٔغ نػ ٟٞتٍُ٘ َ٣هدَ ٘ثـح تُل٘هم خؼه ظالظر تٔ ٖٓ ًٜتُ ّٞ٤تُىٌٕ٘٣ ١ق ك ٚ٤تًٓ تًُّهر تٝ
تُ٤ٝثع ت ٝتُصِق.
ٓثنذ 970
 – 1توت ٝؼه ٔمٗ ٔ٤ةث ً ٜثبؼث ً كؤلى ٙػِِ ٠د َ٤تُصِٔيً ،ثٕ ؿث٘دث ً ٝٝؼح ػِ ٚ٤تُٔٝثٕ توت ِٛي ُٞٝ
خه ٕٝشؼه.
 – 3تٓث توت تلى ٙػِ ٠تٕ ً٣تُٔ ٙثًٌُ ٚثٕ تٓثٗر ك٣ ٢هٝٝ ٙؼح شُِِّٔ ٚٔ٤ثُي ٝكوث ً ُالؼًتءتز تُص٣ ٢وًيٛث
تُوثٗ.ٕٞ
تُدثج تًُتخغ – تُؼوٞن تالؼٔثُ٤ر
تُل َٙتال – ٍٝتُٔوثًٓذ ٝتًُٛثٕ
ٓثنذ 979
٣ – 1وغ خثٞالً ًَ تشلثم لثٖ خٔوثًٓذ ت ٝيٛثٕ.
 ُٖٔٝ – 3لًّ كٓ ٢وثًٓذ ت ٝيٛثٕ تٕ ّ٣صًن ٓث نكؼ ٚلالٍ ِ٘ر ٖٓ تُٞهس تُى ١تن ٟكٓ ٚ٤ث لًُّٞٝ ،ٙ
ًثٕ ٘ٛثى تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي ُٚٝ ،تٕ ٣عدس ٓث تنت ٙخؽٔ٤غ ًٞم تالظدثز تُوثٗ٤ٗٞر.
ٓثنذ 976
ّ٣ – 1صع٘ ٖٓ ٠تـٌثّ تُٔثنذ تُّثخور تًُٛثٕ تُى٣ ١ؼوه ٙكٔ٤ث خ ْٜ٘٤تُٔصدثئ ٕٝم٤ٙث ً ك ٢تالُؼثج
تًُ٣ث٤ٜرُِٔ ٌُٖٝ ،فٌٔر تٕ شملٓ ٛوهتي ٛىت تًُٛثٕ توت ًثٕ ٓدثُـث ً ك.ٚ٤
ّ٣ٝ – 3صع٘ ٠تٝ٣ث ً ٓث يلٗ ك ٖٓ ٚ٤تٝيتم تُ٘٤ٙح.

تُل َٙتُعثٗ – ٢تًُٔشح ٓه ٟتُف٤ثذ
تُلًع تال – ٍٝتيًثٕ تُؼوه
ٓثنذ 977
٣ – 1ؽُِٕ ٌٞمٗ تٕ ِ٣صٍّ خؤٕ ٣ئن ١تُٔ ٠مٗ آلً ٓه ٟتُف٤ثذ ًٓشدث ً نٝي٣ثً ٌٕٞ٣ٝ ،وُي خؼ ٚٞتٝ
خـ ً٤ػ.ٚٞ
٣ٝ – 3صًشح ٛىت تالُصٍتّ خؼوه ت٤٘ٝ ٝر.
ٓثنذ 978
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ  ٌٕٞ٣تًُٔشح ٓوًيتً ٓه ٟـ٤ثذ تُِٔصٍّ ت ٝتُِٔصٍّ ُ ٚتٔ ٝمٗ آلً.
٘٣ٝ – 3صوَ تًُٔشح تُٝ ٠يظر تُهتبٖ توت ٓثز تُهتبٖ هدَ ٓٞز ٖٓ شوًي ٓه ٟـ٤ثشٓ ،ٚث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ًٝ – 5ىُي ٘٣صوَ تالُصٍتّ خٞكثء تًُٔشح تُٝ ٠يظر تُٔه ٖ٣خ ،ٚتوت ٓثز ٛىت هدَ ٓٞز ٖٓ هًي تًُٔشح ٓهٟ
ـ٤ثش.ٚ
٣ٝ – 0ؼصدً تًُٔشح ٓوًيتً ٓه ٟـ٤ثذ تُهتبٖ ،توت ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 979
تُؼوه تُى٣ ١وًي تًُٔشح ال ٘ ٌٕٞ٣ف٤فث ً تال توت ًثٕ ٌٓصٞخثًٛٝ ،ىت ن ٕٝتلالٍ خٔث ٣صطِد ٚتُوثٌَٗٔ ٖٓ ٕٞ
لثٖ ُؼوٞن تُصدًع.
ٓثنذ 984
ال ٙ٣ؿ تٕ ٕ٣صً ٞػهّ ؼٞتٌ تُفؽٍ ػِ ٠تًُٔشح ،تال توت ًثٕ هه هًي ػِِ ٠د َ٤تُصدًع.
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ تُؼوه
ٓثنذ 981
ال ُِ ٌٕٞ٣هتبٖ ـن ك ٢تًُٔشح ،تال ػٖ تال٣ثّ تُص ٢ػثٜٔث ٖٓ هًي تًُٔشح ٓه ٟـ٤ثش ،ٚػِ ٠تٗ ٚتوت تٔصًٞ
تُهكغ ٓوهٓث ً ًثٕ ُِهتبٖ ـن ك ٢تُوّ ٟهدَ ٝكثذ ٖٓ هًي تًُٔشح ٓه ٟـ٤ثش.ٚ
ٓثنذ 983
توت ُْ ٣وْ تُٔه ٖ٣خثُصٍتًٓٝ ٚثٕ تُؼوه خؼ ٚٞؼثٌ ُِهتبٖ تٕ ٣طِح ش٘ل٤ى تُؼوه ت ٝكّمٓ ٚغ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ
ًثٕ ُٓ ٚفَ.
تُل َٙتُعثُط – ػوه تُصؤٖٓ٤
تُلًع تال – ٍٝتـٌثّ ػثٓر
 – 1تيًثٕ تُصؤًٓٚٞٝٔٝ ٖ٤
ٓثنذ 985
 – 1تُصؤٓ ،ٖ٤ػوه خِ٣ ٚصٍّ تُٔئٖٓ تٕ ٣ئن ١تُ ٠تُٔئٖٓ ُ ٚت ٝتُ ٠تُّٔصل٤ه ٓدِـث ً ٖٓ تُٔثٍ ت ٝتً٣تنتً ًٓشدث ً
ت ٝأ ١ػٓ ٚٞثُ ٢آلً ،ك ٢ـثُر ٝهٞع تُفثنض تُٔئٖٓ ٜهٝ ،ٙوُي كٓ ٢وثخَ تهّث ٞت ٝت٣ر نكؼر ٓثُ٤ر
تلً٣ ٟئنٜ٣ث تُٔئٖٓ ُُِٔ ٚئٖٓ.
٣ٝ – 3وٙه خثُٔئٖٓ ُ ٚتُٕمٗ تُى٣ ١ئن ١تالُصٍتٓثز تُوثخِر الُصٍتٓثز تُٔئٖٓ٣ٝ ،وٙه خثُّٔصل٤ه،
تُٕمٗ تُى٣ ١ئن ١تُ ٚ٤تُٔئٖٓ هٔ٤ر تُصؤٓٝ ،ٖ٤توت ًثٕ تُٔئٖٓ ُ٘ ٞٛ ٚثـح تُفن ك ٢هٔ٤ر تُصؤًٓ ٖ٤ثٕ
 ٞٛتُّٔصل٤ه.
ٓثنذ 980
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣فالً ُِصؤٓ٢ٔ ًَ ٖ٤ء ًٕٓٝع ٣ؼٞن ػِ ٠تُٕمٗ خ٘لغ ٖٓ ػهّ ٝهٞع لطً ٓؼ.ٖ٤

٣ٝ – 3وغ ػوه تُصؤٓ ٖ٤خثٞالً ،توت شد ٖ٤تٕ تُمطً تُٔئٖٓ ٜهً ٙثٕ هه ٌتٍ تً ٝثٕ هه شفون ك ٢تُٞهس تُى١
شْ ك ٚ٤تُؼوهًٝ ،ثٕ تـه تُطًك ٖ٤ػِ ٠تالهَ ػثُٔث ً خىُي.
ٓثنذ 989
٣وغ خثٞالً ًَ ٓث ً٣ن كٝ ٢ظ٤ور تُصؤٓ ٖٓ ٖ٤تًُٕ ٞٝت٥ش٤ر:
 – 1تًُٕ ٞتُى٣ ١و ٢ٝخّو ٞٞتُفن ك ٢تُصؤٓ ٖ٤خّدح ٓمثُلر تُوٞتٗٝ ٖ٤تالٗظٔر ،تال توت تٗطٞز ٛىٙ
تُٔمثُلر ػِ ٠ؼ٘ث٣ر ت ٝؼ٘فر ػٔه٣ر.
 – 3تًُٕ ٞتُى٣ ١و ٢ٝخّو ٞٞـن تُٔئٖٓ ُ ٚخّدح شؤلً ك ٢تػالٕ تُفثنض تُٔئٖٓ ٓ٘ ٚتُ ٠تُِّطثز،
ت ٝك ٢شوه ْ٣تُّٔص٘هتز ،توت شد ٖٓ ٖ٤تُظًٝف تٕ تُصؤلً ًثٕ ُؼىي ٓود.ٍٞ
ٓ ًٞٔ ًَ – 5طدٞع ُْ ٣دًي خٌَٕ ظثًٝ ًٛثٕ ٓصؼِوث ً خفثُر ٖٓ تالـٞتٍ تُص ٢شئن ١تُ ٠تُدطالٕ تٝ
تُّو.ٞٞ
 ًٞٔ – 0تُصفٌ ْ٤توت ٝين ك ٢تُٞظ٤ور خًٜٞٝٔ ٖ٤ث تُؼثٓر تُٔطدٞػر ،ال كٞ٘ ٢يذ تشلثم لثٖ ٓ٘لَٙ
ػٖ تًُٕ ٞٝتُؼثٓر.
 ًٞٔ ًَ – 9شؼّل ٢آلً٣ ،صد ٖ٤تُٗٔ ٌٖ٣ ُْ ٚمثُلص ٚتظً كٝ ٢هٞع تُفثنض تُٔئٖٓ ٓ٘.ٚ
 – 3تـٌثّ ػوه تُصؤٖٓ٤
أ – تُصٍتٓثز تُٔئٖٓ ُٚ
ٓثنذ 986
أ – تٕ ٣هكغ تالهّث ٞت ٝتُهكؼر تُٔثُ٤ر تاللً ٟك ٢تالؼَ تُٔصلن ػِ.ٚ٤
ج – تٕ ٣وًي ٝهس تخًتّ تُؼوه ًَ تُظًٝف تُٔؼِٓٞر ُٝ ،ٚتُص ْٜ٣ ٢تُٔئٖٓ ٓؼًكصٜث٤ُ ،صٌٖٔ ٖٓ شوهً٣
تُٔمث ًٞتُص٣ ٢ؤلىٛث ػِ ٠ػثشو٣ٝ ،ٚؼصدً ٜٓٔث كٛ ٢ىت تُٕؤٕ تُٞهثبغ تُص ٢ؼؼِٜث تُٔئٖٓ ٓفَ تِةِر
ٌٓصٞخر.
غ – تٕ ٣مطً تُٔئٖٓ خٔث ٣طًأ تظ٘ثء تُؼوه ٖٓ تـٞتٍ ٖٓ ٔؤٜٗث تٕ شئن ١تُ٣ٌ ٠ثنذ ٛى ٙتُٔمث.ًٞ
ٓثنذ 987
٣ – 1ؽُِٔ ٌٞئٖٓ تٕ ٣طِح كّك تُؼوه توت شؼٔه تُٔئٖٓ ًُ ٚصٔثٕ تًٓ ت ٝههّ ػٖ ػٔه خ٤ثٗث ً ًثوخثًًٝ ،ثٕ
ٖٓ ٝيتء وُي تٕ ٣ؼٜٞٞٓ ً٤ع تُمطً ت ٝشوَ ت٤ٔٛص ٚكٗ ٢ظً تُٔئٖٓٝ ،شٙدؿ تالهّث ٞتُص ٢شْ نكؼٜث ـوث ً
لثُٙث ً ُِٔئٖٓ ،تٓث تالهّث ٞتُص ٢ـِس  ُْٝشهكغ ك ُٚ ٌٕٞ٤ـن تُٔطثُدر خٜث.
ٝ – 3شًّ ١تـٌثّ تُلوًذ تُّثخور ك ًَ ٢تُفثالز تُص٣ ٢مَ كٜ٤ث تُٔئٖٓ ُ ٚخصؼٜهتش ٚػٖ ؿٓ ،تٓث توت ًثٕ
تُٔئٖٓ ُ ٚـّٖ تُ٘٤ر ،كثٗ٣ ٚصًشح ػِ ٠تُلّك تٕ ً٣ن تُٔئٖٓ تالهّث ٞتُٔهكٞػر تً٣ ٝن ٜٓ٘ث تُوهي تُىُْ ١
٣صفَٔ كٓ ٢وثُر لطًتً ٓث.
ج – تُصٍتٓثز تُٔئٖٓ
ٓثنذ 988
ٓص ٠شفون تُمطً ،ت ٝـَ تؼثن تُؼوه ،ت٘دؿ تُصؼ ٛ٣ٞت ٝتُٔدِؾ تُّٔصفن خٔوص ٠ٝػوه تُصؤٓٝ ٖ٤تؼح
تالنتء.
ٓثنذ 989
ِ٣صٍّ تُٔئٖٓ خصؼ ٛ٣ٞتُّٔصل٤ه ػٖ تًُٝي تُ٘ثٔا ٖٓ ٝهٞع تُمطً تُٔئٖٓ ٜه ،ٙػِ ٠تال ٣صؽث ٌٝوُي
هٔ٤ر تُصؤٓ.ٖ٤
ٓثنذ 994
 – 1شوّ ٟخثُصوثنّ تُهػث ٟٝتُ٘ثٔةر ػٖ ػوه تُصؤٓ ٖ٤خثٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ ٝهس ـهٝض تُٞتهؼر تُص٢
شُٞهز ػٜ٘ث ٛى ٙتُهػث.ٟٝ
ٓٝ – 3غ وُي ال شًّٛ ١ى ٙتُٔهذ:

أ – ك ٢ـثُر تللثء خ٤ثٗثز ٓصؼِور خثُمطً تُٔئٖٓ ٓ٘ ،ٚت ٝشوه ْ٣خ٤ثٗثز ؿ٘ ً٤ف٤فر ت ٝؿ ً٤نه٤ور ػٖ ٛىت
تُمطً ،تال ٖٓ تُ ّٞ٤تُى ١ػِْ ك ٚ٤تُٔئٖٓ خىُي.
ج – ك ٢ـثُر ٝهٞع تُفثنض تُٔئٖٓ ٓ٘ ٚتال ٖٓ تُ ّٞ٤تُى ١ػِْ ك ٚ٤و ٝٝتُٕؤٕ خٞهٞػ.ٚ
ٓثنذ 991
٣وغ خثٞالً ًَ تشلثم ٣مثُق تـٌثّ تُ٘ ٖٞٙتُٞتينذ كٛ ٢ىت تُل ،َٙتال تٕ  ٌٕٞ٣وُي ُِٔٙفر تُٔئٖٓ ُٚ
تُِٙٔ ٝفر تُّٔصل٤ه.
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ لث٘ر خؤٗٞتع ٓمصِلر ٖٓ تُصؤٖٓ٤
 – 1تُصؤٓ ٖ٤ػِ ٠تُف٤ثذ
ٓثنذ 993
٣وغ خثٞالً تُصؤٓ ٖ٤ػِ ٠ـ٤ثذ تُـٓ ،ً٤ث ُْ ٞ٣تكن تُـ ً٤ػًِ ٚ٤صثخر هدَ تخًتّ تُؼوه ،كإوت ًثٕ ٛىت تُٕمٗ ال
شصٞتكً ك ٚ٤تال٤ِٛر ،كال  ٌٕٞ٣تُؼوه ٘ف٤فث ً تال خٔٞتكور ٖٓ ٔ٣عِ ٚهثٗٗٞثً.
ٓثنذ 995
-1شدًأ وٓر تُٔئٖٓ ٖٓ تُصٍتٓ ٚتوت تٗصفً تُٕمٗ تُٔئٖٓ ػِ ٠ـ٤ثشٓٝ ،ٚغ وُي ِ٣صٍّ تُٔئٖٓ خؤٕ ٣هكغ
ُٖٔ ٣ئ ٍٝتُ ْٜ٤تُفن ٓدِـث ً ّ٣ث ١ٝهٔ٤ر تـص٤ث ٢ٞتُصؤٓ.ٖ٤
 – 3كإوت ًثٕ ِدح تالٗصفثي ًٜٓث ً ػوِ٤ث ً تكوه تًُٔ ٛ٣تيتنش ٚخو ٢تُصٍتّ تُٔئٖٓ هثبٔث ً خؤًِٔ.ٚ
ٓثنذ 990
توت ًثٕ تُّٔصل٤ه ٖٓ تُصؤٓ ٖ٤ػِ ٠تُف٤ثذ ؿ ً٤تُٕمٗ تُٔئٖٓ ػِ ٠ـ٤ثش ،ٚكثٕ تُٔئٖٓ ٣دًأ ٖٓ تُصٍتٓثشٚ
توت شّدح تُّٔصل٤ه ٖٓ تُصؤٓ ٖ٤ػٔهتً كٞٓ ٢ز تُٕمٗ تُٔئٖٓ ػِ ٠ـ٤ثش ،ٚتٝ ٝهغ تُٔٞز خ٘ثء ػِ٠
شفً ،ٚ٘ٓ ٛ٣تٓث توت ًثٕ ٓث ٝهغ ٖٓ ٛىت تُٕمٗ ٓؽًن ًٔٝع ك ٢تـهتض تُٞكثذً ،ثٕ تُٔئٖٓ ُ ٚتُفن
ك ٢تٕ ّ٣صدهٍ خثُّٔصل٤ه ٔمٙث ً آلًً ُٞٝ ،ثٕ تُّٔصل٤ه هه هدَ ٓث تٔصًُِٙٔ ٞفص ٖٓ ٚشؤٓ.ٖ٤
ٓثنذ 999
ال شهلَ ك ٢شًًر تُٔئٖٓ ُ ٚتُٔدثُؾ تُٕٔصً ٞنكؼٜث ػ٘ه ٓٞش ٚتٓث تُ ٠تُّٔصل٤هٓ ٖ٣ؼٝ ٖ٤٘٤تٓث تُٝ ٠يظصٚ
خٞؼ ٚػثُّ ُ٤ُٝ ،هتب٘ ٢تُٔئٖٓ ُ ٚتُٔطثُدر خٜى ٙتُٔدثُؾ ،ال ك ٢ـثُر تكالِٝ ٚال ك ٢ـثُر تػّثي ٙتٝ
تُفؽٍ ػِٝ ٚ٤تٗٔث  ُْٜ ٌٕٞ٣ـن تِصًنتن تالهّث ٞتُٔهكٞػر ،توت ظدس تٜٗث ًثٗس خثٛظر خثُّ٘در ُفثُر
تُٔئٖٓ ُ ٚتُٔثُ٤ر.
ٓثنذ 996
٣ؽُِٔ ٌٞئٖٓ ُ ٚػِ ٠تُف٤ثذ تُى ١تُصٍّ خهكغ تهّث ٞنٝي٣ر ،تٕ ٣صفَِ ك ٢أٝ ١هس ٖٓ تُؼوه خثلطثي ًصثخ٢
 ًِِٚ٣تُ ٠تُٔئٖٓ هدَ تٗصٜثء تُلوًذ تُؽثي٣ر ٝكٛ ٢ى ٙتُفثُر شدًأ وٓص ٚ٘ٓ ٚتالهّث ٞتُالـور.
ٓثنذ 997
٣ – 1ؽ ٌٞك ٢تُصؤٓ ٖ٤ػِ ٠تُف٤ثذ ،تالشلثم ػِ ٠تٕ ٣هكغ ٓدِؾ تُصؤٓ ،ٖ٤تٓث تُ ٠تٔمثٖ ٓؼٝ ٖ٤٘٤تٓث تُ٠
تٔمثٖ ٓؼٝ ٖ٤٘٤تٓث تُ ٠تٔمثٖ ٣ؼ٘ ْٜ٤تُٔئٖٓ ُ ٚكٔ٤ث خؼه.
٣ٝ – 3ؼصدً تُصؤٓٓ ٖ٤ؼوٞن ُِٔٙفر ّٓصل٤هٓ ٖ٣ؼ ٖ٤٘٤توت وًً تُٔئٖٓ ُ ٚك ٢تُٞظ٤ور تٕ تُصؤٓٓ ٖ٤ؼوٞن
ُِٔٙفر ٌٝؼ ٚت ٝتٝالن ٙت ٝكًٝػُٝ ٖٓ ٚه ُٓ٘ٞ٣ ُْ ٖٓٝ ْٜه تُٞ ٝيظص ٚن ٕٝوًً تِٔثب ،ْٜكإوت ًثٕ
تُصؤُٓٙ ٖ٤ثُؿ تُٞيظر ن ٕٝوًً تِٔثبً ْٜثٕ ُٜئالء تُفن كٓ ٢دِؾ تُصؤٓ ًَ ،ٖ٤خّ٘در ٗ٤ٙد ٚك ٢تًُٔ٤تض
٣ٝعدس ُٛ ْٜىت تُفن ٍُٞٗ ُٞٝت ػِ ٠تاليض.
٣ٝ – 5وٙه خثٍُٝغ ،تُٕٗ تُى ١شعدس ُٛ ٚى ٙتُٙلر ٝهس ٝكثذ تُٔئٖٓ ُٙ٣ٝ ،ٚه خثالٝالن ،تُلًٝع تُىٖ٣
٣عدس ُ ْٜك ٢وُي تُٞهس ـن تالي.ٚ
ٓثنذ 998

ك ٢تُصؤٓ ٖ٤ػِ ٠تُف٤ثذ ،ال ُِٔ ٌٕٞ٣ئٖٓ تُى ١نكغ ٓدِؾ تُصؤٓ ٖ٤ـن ك ٢تُفِٓ ٍٞفَ تُٔئٖٓ ُ ٚت ٝتُّٔصل٤ه
ك ٢ـوٞه ٚهدَ ٖٓ شّدح ك ٢تُفثنض تُٔئٖٓ ٓ٘ ٚت ٝهدَ تُّٔئ ٍٝػٖ ٛىت تُفثنض.
 – 3تُصؤٜٓ ٖ٤ه تُفً٣ن
ٓثنذ 999
 ٌٕٞ٣تُٔئٖٓ ّٓئٝالً ػٖ ًثكر تالًٜتي تُ٘ثٔةر ٓدثًٔذ ػٖ تُفً٣ن ٝتالًٜتي تُص ٢شٌٗ ٕٞص٤ؽر ـصٔ٤ر
ُٝ ٚخثاللٗ ٓث ِ٣فن تالٔ٤ثء تُٔئٖٓ ػِٜ٤ث ٖٓ ًٜي خّدح تشمثو ِٝثبَ ُالٗوثو تُ٘ٔ ٝغ تٓصهتن تُفً٣ن،
ّٓ ٌٕٞ٣ٝئٝالً تٝ٣ث ً ػٖ ٤ٜثع تالٔ٤ثء تُٔئٖٓ ػِٜ٤ث ت ٝتللثبٜث تظ٘ثء تُفً٣نٓ ،ث ُْ ٣عدس تٕ وُي ًثٕ
ٗص٤ؽر ًِهر.
ٓثنذ 1444
 ٌٕٞ٣ – 1تُٔئٖٓ ّٓئٝالً ػٖ تُفً٣ن تُىٝ ١هغ هٝثء ٝههيتً ،ت ٝخّدح لطؤ تُّٔصل٤هٝ ،ال ّٓ ٌٕٞ٣ئٝالً
ػٖ تُفً٣ن تُى٣ ١فهظ ٚتُّٔصل٤ه ػٔهتً ت ٝؿٕثً.
ّٓ ٌٕٞ٣ٝ – 3ئٝالً تٝ٣ث ً ػٖ تُفً٣ن تُى٣ ١صّدح ك ٚ٤شثخؼ ٞتُّٔصل٤هً ُٞٝ ،ثٗٞت ٓصؼٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1441
٣فَ تُٔئٖٓ هثٗٗٞث ً ٓفَ تُّٔصل٤ه خٔث ٣هكؼ ٖٓ ٚشؼ ٛ٣ٞػٖ تُفً٣ن هدَ ٖٓ شّدح خلؼِ ٚك ٢تًُٝي تُى١
ٗؽٔس ػّ٘ٓ ٚئ٤ُٝر تُٔئٖٓٝ ،شدًأ وٓر تُٔئٖٓ هدَ تُّٔصل٤ه ٖٓ ًَ تُصؼ ٛ٣ٞت ٝخؼ ،ٚٝتوت ت٘دؿ ٛىت
تُفِٓ ٍٞصؼىيتً ُّدح يتؼغ تُ ٠تُّٔصل٤ه.
ٓثنذ 1443
 ٖٔٝ٣تُٔئٖٓ شؼ ٛ٣ٞتالًٜتي تُ٘ثؼٔر ػٖ تُفً٣نٕٗ ُٞٝ ،ؤ ٛىت تُفً٣ن ػٖ ػ٤ح ك ٢تُٕ٢ء تُٔئٖٓ
خ.ٚ
ٓثنذ 1445
 – 1توت ًثٕ تُٕ٢ء تُٔئٖٓ ػِٓ ٚ٤عوالً خً ٖٛـ٤ثٌ ١ت ٝي ٖٛشؤٓ ٖ٤ت ٝؿ ً٤وُي ٖٓ تُصؤٓ٘٤ثز تُؼ٤٘٤ر،
تٗصوِس ٛى ٙتُفوٞم تُ ٠تُصؼ ٛ٣ٞتُّٔصفن ُِٔه ٖ٣خٔوص ٠ٝػوه تُصؤٓ.ٖ٤
 – 3كإوت تػِ٘س ٛى ٙتُفوٞم تُ ٠تُٔئٖٓ ،كال ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٣هكغ ٓث ك ٢وٓصُِٔ ٚئٖٓ ُ ٚتال خًٜثء تُهتب٘.ٖ٤
 – 5كإوت ـؽٍ ػِ ٠تُٕ٢ء تُٔئٖٓ ػِ ،ٚ٤كال ٣ؽُِٔ ٌٞئٖٓ توت تػِٖ خىُي تٕ ٣هكغ ُِٔئٖٓ ُ٤ٔ ٚةث ً ٓٔث ك٢
وٓص.ٚ
 – 5تُصؤٜٓ ٖ٤ه تُّٔئ٤ُٝر
ٓثنذ 1440
ال ٘٣صػ تُصٍتّ تُٔئٖٓ تظً ٙك ٢تُصؤٜٓ ٖ٤ه تُّٔئ٤ُٝر تال توت هثّ تُٔصًٝي خٔطثُدر تُّٔصل٤ه خؼه ٝهٞع
تُفثنض تُىٗ ١ؽٔس ػ٘ ٚتُّٔئ٤ُٝر.
ٓثنذ 1449
ٙ٣ؿ تالشلثم ػِ ٠تػلثء تُٔئٖٓ ٖٓ تُٔٝثٕ توت ًثٕ تُّٔصل٤ه ن ٕٝيٜثء ٖٓ تُٔئٖٓ هه نكغ تُ٠
تُٔصًٝي شؼٝ٣ٞث ً ت ٝتهً ُ ٚخثُّٔئ٤ُٝر ٌُٖٝ ،ال ٣ؽ ٌٞتُصّٔي خٜىت تالشلثم ،توت ًثٕ ٓث تهً خ ٚتُّٔصل٤ه
ٓوصًٙتً ػِٝ ٠تهؼر ٓثن٣ر ت ٝتوت ظدس تٕ تُّٔصل٤ه ٓث ًثٕ ّ٣صط٤غ تٕ ً٣ك ٛشؼ ٛ٣ٞتُٔصًٝي ت ٝتٕ ٣وً
ُ ٚخفو ٚن ٕٝتٕ ً٣شٌح ظِٔث ً خ٘٤ثً.
ٓثنذ 1446
ال ٣ؽُِٔ ٌٞئٖٓ تٕ ٣هكغ ُـ ً٤تُٔصًٝي ٓدِؾ تُصؤٓ ٖ٤تُٔصلن ػِ ًِٚ ٚ٤ت ٝخؼٓ ٚٝث نتّ تُٔصًٝي ُْ ٣ؼٚٞ
ػٖ تًُٝي تُى ١ت٘ثخ.ٚ

تُلًع تُعثُط – تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر خؼوه تُصؤٖٓ٤
ٓثنذ 1447
تُّٔثبَ تُٔصؼِور خؼوه تُصؤٓ ٖ٤تُصً٣ ُْ ٢ن وًًٛث كٛ ٢ىت تُوثٗ ،ٕٞش٘ظٜٔث تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر.
تُدثج تُمثُٓ – تٌُلثُر
تُل َٙتال – ٍٝتيًثٕ تٌُلثُر
تُلًع تال – ٍٝتـٌثّ ػثٓر
ٓثنذ 1448
تٌُلثُر  ْٜوٓر تُ ٠وٓر ك ٢تُٔطثُدر خص٘ل٤ى تُصٍتّ.
ٓثنذ 1449
 -1ش٘ؼوه تٌُلثُر خإ٣ؽثج ٝهد ٖٓ ٍٞتٌُلٝ َ٤تٌُٔل.ُٚ ٍٞ
٣ٝ – 3ؽ ٌٞتٕ شٌ ٕٞتٌُلثُر ٓ٘ؽٍذ تٓ ٝؼِور ػِ ًٞٔ ٠تٝٓ ٝثكر تُّٓ ٌٖٓ ٠صودَ.
ٓثنذ 1414
ٌُُِ ُ٤ل َ٤تٕ ٣مًغ ٗلّ ٖٓ ٚتٌُلثُر ُٚ ٌُٖٝ ،وُي هدَ شًشح تُه ٖ٣ك ٢وٓر تال٘ َ٤ك ٢تٌُلثُر تُٔؼِور
ٝتٌُلثُر تُٔٝثكر.
ٓثنذ 1411
شؽ ٌٞتٌُلثُر ػِ ٠تٕ ٣ئن ١تٌُل َ٤تُهٓ ٖٓ ٖ٣ثٍ تُٔٞنع ػ٘ه ٙخإوٗ٣ٝ ،ٚؽدً تٌُل َ٤ػِ ٠تنتب ٖٓ ٚوُي
تُٔثٍ ،كِ ٞشِق ال  ٍِّ٣تٌُل٢ٔ َ٤ء ُٞ ٌُٖ ،ين تٌُل َ٤تُٔثٍ ُِٔه ٖ٣خؼه تٌُلثُر ٝهدَ تنتب ٚتُهٖٜٔ ٖ٣
تالنتء تٌُٔل ،ُٚ ٍٞكإوت تن ٟيؼغ ػِ ٠تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1413
ٕ٣صً ٞك ٢تٌُلثُر خثُٔثٍ ،تٕ  ٌٕٞ٣تٌُٔل ٍٞخٗٞٔٝٓ ٚث ً خ٘لّ ٚػِ ٠تال٘.َ٤
تُلًع تُعثٗ – ٢خـ٤ر تُصٍتّ تٌُل َ٤الُصٍتّ تالَ٘٤
ٓثنذ 1415
 – 1توت ًثٕ تُهٓ ٖ٣ئؼالً ػِ ٠تالً٘ٝ ،َ٤لَ خ ٚتـه شؤؼَ ػِ ٠تٌُل َ٤تٝ٣ثً.
ٝ – 3توت تؼَ تُهتبٖ ػِ ٠تال٘ َ٤شؤؼَ ػِ ٠تٌُلًٝ َ٤ل َ٤تٌُلٝ َ٤تٕ تؼِ ٚػِ ٠تٌُل َ٤تال٣ ٍٝصؤؼَ ػِ٠
تٌُل َ٤تُعثٗٝ ،٢ال ٣صؤؼَ ػِ ٠تال٘.َ٤
ٓثنذ 1410
توت شٌلَ تٌُل َ٤خثُه ٖ٣تُفثٍ ًلثُر ٓئؼِر ،شؤؼَ ػِ ٠تٌُلٝ َ٤تال٘ ،َ٤تال توت تٜثف تٌُل َ٤تالؼَ تُ٠
ٗلّ ٚت ٝتٔصً ٞتُهتبٖ ٝهس تٌُلثُر تالؼَ ٌُِل َ٤لث٘ر ،كلٛ ٢ثش ٖ٤تُفثُص ٖ٤ال ٣صؤؼَ ػِ ٠تال٘.َ٤
ٓثنذ 1419
شَٕٔ تٌُلثُر ِٓفوثز تُهًٝٙٓٝ ،ٖ٣كثز تُٔطثُدر تالٓٝ ٠ُٝث ّ٣صؽه ٖٓ تًُٔٝٙكثز خؼه تلطثي تٌُل،َ٤
ٛىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ٓثنذ 1416
ً – 1لثُر تُٔه ٖ٣ك ٢ن ٖ٣شؽثي ١شؼصدً ًلثُر ٓهٗ٤ر ،ـصً ُٞ ٠ثٕ تٌُل َ٤شثؼًتً.
 – 3ػِ ٠تٕ تٌُلثُر تُ٘ثٔةر ػٖ ٜٔثٕ تالٝيتم تُصؽثي٣ر ٜٔثٗث ً تـص٤ث٤ٞث ً ت ٝػٖ شظٛ ً٤ٜى ٙتالٝيتم
شٌ ٕٞنتبٔث ً ًلثُر شؽثي٣ر.

تُلًع تُعثُط – تٌُلثُر خثُ٘لُ
ٓثنذ 1417
تُٔ ٕٞٔٝك ٢تٌُلثُر خثُ٘لُ ٞٛ ،تـٝثء تٌُٔل ٍٞخ ٚكثٕ تٔصً ٞك ٢تٌُلثُر شِّ ٚٔ٤كٝ ٢هس ٓؼ٣ ،ٖ٤ؽدً
تٌُل َ٤ػِ ٠تـٝثيٝ ٙشٌُِِّٔ ٚٔ٤ل ُٚ ٍٞكٛ ٢ىت تُٞهس تٕ ِٞد ،ٚكثٕ تـ٣ ًٙٝدًأ ٖٓ تٌُلثُر ٝتٕ ُْ
٣ف ،ًٙٝؼثٌ ُِٔفٌٔر تٕ شو ٢ٝػِ ٠تٌُل َ٤خـًتٓر شٜه٣ه٣ر ٓث ُْ ٣ظ ًٜػؽٍٝ ٙػهّ تهصهتي ٙػِ٠
تـٝثي تٌُٔل ٍٞخ.ٚ
ٓثنذ 1418
توت ًثٕ تٌُٔل ٍٞخ ٚؿثبدث ً ؿ٤در ٓؼِٓٞر ِٞٝح تٌُٔل ُٚ ٍٞتـٝثيٌِ٣ ٙق خىُي ٌُِٔٝل ُٚ ٍٞتٕ ّ٣صٞظن
خؤلى ًل ٖٓ َ٤تٌُل َ٤ػ٘ه وٛثخ٩ ٚـٝثي تٌُٔل ٍٞخٝ ،ٚتٕ ًثٕ تٌُٔل ٍٞخ ٚؿثبدثً٣ ُْٝ ،ؼِْ ٌٓثٗ ٚكال
٣طثُح خ ٚتٌُل.َ٤
ٓثنذ 1419
 – 1توت شؼٜه تٌُل َ٤خثُ٘لُ تٕ  ِّْ٣تٌُٔل ٍٞخ ٚكٝ ٢هس ٓؼٝ ،ٖ٤تال كؼِ ٚ٤تنتء ن ٍُٚٓ ،ٚ٘٣تنتء تُه ٖ٣توت ُْ
٣ف ًٙٝك ٢تُٞهس تُٔؼ.ٖ٤
ٝ – 3توت ٓثز تٌُل َ٤كثٕ ُْ ٣صِّْ تُٞيظر تٌُٔل ٍٞخ ٚك ٢تُٞهس تُٔؼ ٖ٤ت ِّْ٣ ُْ ٝتُٞيظر تٌُٔل ٍٞخٗ ٚلّٚ
ٖٓ ؼٜر تٌُلثُر ٍُّ ،تنتء تُه ٖٓ ٖ٣شًًر تٌُل.َ٤
تُل َٙتُعثٗ – ٢تـٌثّ تٌُلثُر
تُلًع تال – ٍٝتُؼالهر ٓث خ ٖ٤تٌُلٝ َ٤تُهتبٖ
 – 1تٌُل َ٤ؿ ً٤تُٔصٝثٖٓ
ٓثنذ 1434
ُِ – 1هتبٖ ـن ٓطثُدر تٌُل َ٤خثُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخ٣ٝ ٚطثُد ٚـثالً توت ًثٕ تُهٓ ٖ٣ؼؽالً ك ٢ـن تالَ٘٤
ٝتٌُل ،َ٤كثٕ ًثٕ ٓئؼالً  ُٞٝك ٢ـن تـهٔٛث ُٞٞح تٌُل َ٤ػ٘ه ـِ ٍٞتالؼَ.
ٝ – 3ال ٣طثُح ًل َ٤تُدثبغ خثُهيى ،توت ظّٓ ًٜصفنٓ ،ث ُْ ٣فٌْ ػِ ٠تُدثبغ خٔٝثٕ تالِصفوثم ٝكّك
تُد٤غ.
ٓثنذ 1431
٣ – 1لً ٚك ٢تٌُلثُر تٜٗث تٗؼوهز ٓؼِور ػِ ًٞٔ ٠ػهّ ٝكثء تُٔهٓ ٖ٣ث ُْ  ٌٖ٣تٌُل َ٤هه ٍٍٗ ػٖ ٛىت
تًُٕ ٞتً ٝثٕ هه شٝثٖٓ ٓغ تُٔه.ٖ٣
 – 3كإوت ُٞٞح تٌُل َ٤تٝالً ؼثٌ ُ ٚػ٘ه تالؼًتءتز تال ٠ُٝتُص ٢شٞؼٜ ٚه ،ٙتٕ ٣طثُح تُهتبٖ خثِص٤لثء نٚ٘٣
ٖٓ تٓٞتٍ تُٔهٝ ٖ٣تشمثو تالؼًتءتز ٜه ٙتوت ظ ًٜتٕ تٓٞتُ ٚتُوثخِر ُِفؽٍ شٌلُٞ ٢كثء تُه ٖ٣خؤًِٔٝ ،ٚشوهي
تُٔفٌٔر ٓث توت ًثٕ ٘ٛثى ٓفَ ُٞهق تالؼًتءتز ٓئهصث ً ٜه تٌُل َ٤ـص٣ ٠صْ تالِص٤لثء.
ٓثنذ 1433
 – 1توت ِٞح تٌُل َ٤تِص٤لثء تُهتبٖ ن ٖٓ ٚ٘٣تٓٞتٍ تُٔهٝ ٖ٣ؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣هٍ تُهتبٖ ػِٛ ٠ى ٙتالٓٞتٍٝ ،تٕ
٣وهّ ُٓ ٚدِـث ً ٌ٣لُِٞ ٢كثء خصٌثُ٤ق تالؼًتءتز.
ٝ – 3ال ػدًذ خثالٓٞتٍ تُص٣ ٢هٍ ػِٜ٤ث تٌُل َ٤توت ًثٗس ٛى ٙتالٓٞتٍ شوغ لثيغ تاليت ٢ٜتُؼًته٤ر ،تٝ
ًثٗس تٓٞتالً ٓص٘ثٌػث ً كٜ٤ث.
ٓثنذ 1435
توت تههٓس تٌُلثُر شٌٔ٤الً ُصؤٓ ٖ٤ػ ٌٖ٣ ُْٝ ،٢٘٤تٌُلٓ َ٤صٝثٓ٘ث ً ٓغ تُٔه ،ٖ٣كثٕ ٛى ٙتٌُلثُر ال شٍِّ تٌُلَ٤
تال توت ًثٕ تُصؤٓ ٖ٤تُؼٞ٣ ُْ ٢٘٤ف خثُهٝ ٖ٣خوهي ٓث ٣صدوٛ ٖٓ ٠ىت تُه.ٖ٣
ٓثنذ 1430

توت شؼهن تٌُلالء ،كثٕ ًثٕ ًَ ٓ٘ ْٜهه ًلَ تُه ٖ٣ػِ ٠ـهذ خؼوه ّٓصودَ ُٞٞح ًَ ٓ٘ ْٜخؽٔ٤غ تُهٝ ،ٖ٣تٕ
ًثٗٞت هه ًلِٞت ٓؼث ً ك ٢ػوه ٝتـه هّْ تُه ٖ٣خُٞٞٝ ْٜ٘٤ح ًَ ٓ٘ ْٜخفٙص ٚتال توت ًثٗٞت هه ًلِٞت ٓصٝثٖٓ٘٤
كٔ٤ث خ٣ٝ ،ْٜ٘٤لصً ٚػهّ تُصٝثٖٓ ٓث خ ٖ٤تٌُلالء تال توت تٔصً ٞتُصٝثٖٓ.
ٓثنذ 1439
٣ؽح ػِ ٠تٌُل َ٤تٕ ٣مطً تُٔه ٖ٣هدَ تٕ ٣و ّٞخٞكثء تُهٝ ،ٖ٣توت هثٜث ٙتُهتبٖ ٝؼح ػِ ٚ٤تٕ ٣هلَ تُٔهٖ٣
لٔٙث ً ك ٢تُهػ ٟٞكثٕ ُْ ٣وْ خثلطثي تُٔه ٖ٣هدَ ٝكثء تُه ٖ٣ت٣ ُْ ٝهلِ ٚلٔٙث ً ك ٢تُهػ ٟٞػ٘ه ٓوثٜثذ
تُهتبٖ ُِ ،ٚو ٟـو ٚك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تُٔه ٖ٣توت ًثٕ ٛىت هه ٝك ٠تُه ٖ٣ت ٝتظدس تِدثخث ً شو ٢ٝخدطالٕ تُهٖ٣
ت ٝتٗوٝثب.ٚ
ٓثنذ 1436
 ٍِّ٣ – 1تُهتبٖ خثٕ  ِّْ٣تٌُلٝ َ٤هس ٝكثء تُه ،ٖ٣تُّٔص٘هتز تُالٌٓر الِصؼٔثٍ ـو ٚك ٢تًُؼٞع.
 – 3كإوت ًثٕ تُهٗٞٔٝٓ ٖ٣ث ً خٔ٘و ًٕٞٛٓ ٍٞتٓ ٝفدٝ ،َٞؼح ػِ ٠تُهتبٖ تٕ ٣صمِ ٠ػ٘ ٚتٌُلٝ ،َ٤توت
ًثٕ ٓٗٞٔٝث ً خصؤٓ ٖ٤ػوثي ،١كثٕ تُهتبٖ ِ٣صٍّ تٕ ٣و ّٞخثالؼًتءتز تُالٌٓر ُ٘وَ ٛىت تُصؤٌُِٓ ٖ٤ل،َ٤
٣ٝصفَٔ ًٓٝٙكثز ٛىت تُ٘وَ ػِ ٠تٕ ٣ؽًع خٜث ػِ ٠تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1437
 – 1ػِ ٠تُهتبٖ تٕ ٣فثكع ػِٓ ٠ث ُِهٜٔ ٖٓ ٖ٣ثٗثزًٓ ،تػ٤ث ً ك ٢وُي ِٓٙفر تٌُلٝ َ٤شدًأ وٓر تٌُلَ٤
خوهي ٓث تٜثػ ٚتُهتبٖ خمطثٛ ٖٓ ٙى ٙتُٔٝثٗثز.
٣ٝ – 3وٙه خثُٔٝثٗثز ًَ ،شؤٓ ٖ٤لُٔٝ ٗٙثٕ تُه ٖ٣ـص ُٞ ٠شوًي خؼه تٌُلثُر ًَٝ ،شؤٓٓ ٖ٤وًي
خفٌْ تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1438
توت تكُِ تُٔهٝ ٖ٣ؼح ػِ ٠تُهتبٖ تٕ ٣صوهّ ك ٢تُصلِّ٤ر خثُهٝ ،ٖ٣تال ِو ٟـو ٚك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تٌُل َ٤خوهي
ٓث ت٘ثج تٌُل ٖٓ َ٤تًُٝي ٖٓ ؼًتء تٔٛثٍ تُهتبٖ.
ٓثنذ 1439
توت هدَ تُهتبٖ تٕ ّ٣صٞك ٖٓ ٢تُٔه ٖ٣كٓ ٢وثخَ تُه٤ٔ ٖ٣ةث ً آلً خًبس وٓر تٌُل ،َ٤ـص ُٞ ٠تِصفن ٛىت
تُٕ٢ء تال توت ًثٕ تُهتبٖ هه تـصلع خثُفن ك ٢تًُؼٞع ػِ ٠تٌُل َ٤كٛ ٢ى ٙتُفثُر.
 – 3تٌُل َ٤تُٔصٝثٖٓ
ٓثنذ 1454
 – 1ال شٝثٖٓ خ ٖ٤تٌُلٝ َ٤تُٔهٓ ،ٖ٣ث ُْ ٕ٣صً ٞوُي ك ٢ػوه تٌُلثُر ت ٝػوه ٓ٘ل.َٙ
 – 3تٓث ك ٢تٌُلثُر تُوٝثب٤ر ٝتُوثٗ٤ٗٞر ٝتُصؽثي٣ر ٌٕٞ٣ ،تٌُلالء ٓصٝثٓ٘ ٖ٤كٔ٤ث خٓٝ ْٜ٘٤صٝثٓ٘ٓ ٖ٤غ
تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1451
توت ًثٕ تٌُلٓ َ٤صٝثٓ٘ث ً ٓغ تُٔه ،ٖ٣كثُهتبٖ ٓم ً٤ك ٢تُٔطثُدر تٕ ٔثء ٞثُح تُٔهٝ ٖ٣تٕ ٔثء ٞثُح تٌُل،َ٤
ٓٝطثُدص ٚتـهتٔٛث ال شّو ٟـن ٓطثُدص ٚت٥لً كدؼه ٓطثُدص ٚتـهٔٛث ُٚ ،تٕ ٣طثُح ت٥لً  ُٚٝتٕ ٣طثُدٜٔث
ٓؼثً.
ٓثنذ 1453
توت ًثٕ تٌُلالء ٓصٝثٓ٘ ٖ٤كٔ٤ث خٝٝ ْٜ٘٤ك ٠تـه ْٛتُهً ،ٖ٣ثٕ ُ ٚتٕ ً٣ؼغ ػ٘ه تالِصفوثم ػِٖٓ ًَ ٠
تُدثه ٖ٤خفٙص ٚك ٢تُهٝ ٖ٣خ٘٤ٙد ٚك ٢ـٙر تُٔؼًّ ٓ٘.ْٜ
تُلًع تُعثٗ – ٢تُؼالهر ٓث خ ٖ٤تٌُلٝ َ٤تُٔهٖ٣

ٓثنذ 1455
 – 1توت تن ٟتٌُلٓ َ٤ث ًلَ خٓ ٖٓ ٚثُ ،ٚكِ ٚتًُؼٞع خٔث تن ٟػِ ٠تُٔه.ٖ٣
٣ٝ – 3فَ تٌُلٓ َ٤فَ تُهتبٖ ك ٢ؼٔ٤غ ٓث ُٜىت تُهتبٖ ٖٓ تُفوٞمِٞ ،تء ًثٗس تٌُلثُر خؤًٓ تُٔه ٖ٣ت ٝخـً٤
تًٓ.ٙ
ٓثنذ 1450
توت تن ٟتٌُلُِ َ٤هتبٖ ػٜٞث ً خهٍ تُهً٣ٝ ،ٖ٣ؼغ ػِ ٠تُٔه ٖ٣خٔث ًلِ ٚال خٔث تنت ،ٙتٓث توت ٘ثُؿ تُهتبٖ ػِ٠
ٓوهتي ٖٓ تُه ،ٖ٣كثًٗ٣ ٚؼغ خدهٍ تُِٙؿ ال خؽٔ٤غ تُه.ٖ٣
ٓثنذ 1459
توت شؼهن تُٔه ٕٞ٘٣ك ٢نٝ ٖ٣تـه ًٝثٗٞت ٓصٝثٓ٘ ٖ٤كٌِِل َ٤تُىً ١لِ ْٜؼٔ٤ؼث ً تٕ ً٣ؼغ ػِ ٠أ ْٜ٘ٓ ١خؽٔ٤غ
ٓث ٝكث ٖٓ ٙتُه.ٖ٣
ٓثنذ 1456
٣ – 1ؽٌُِ ٌٞل َ٤ػ٘ه تِصفوثم تُهٝ ٖ٣ػهّ ٝكثء تُٔه ٖ٣خ ،ٚتٕ ٣طثُح تُٔه ٖ٣خصمِ ٗ٤وٓص ٖٓ ٚتٌُلثُر تٝ
خؤٕ ٣وهّ ُٜٔ ٚثٗثً٣ٝ ،دوٛ ُٚ ٠ىت تُفن ـص٘ٓ ُٞ ٠ؿ تُهتبٖ ُِٔهِٜٓ ٖ٣ر ن ٕٝيٜثء تٌُلٌُِ ٌٕٞ٣ٝ ،َ٤لَ٤
تٝ٣ث ً تُفن هدَ ـِ ٍٞتُه ٖ٣توت تكُِ تُٔه ٖ٣ت ٝتػًّ.
٣ٝ – 3ؽٌُِ ٌٞل َ٤ػ٘ه تِصفوثم تُهٝ ٖ٣ػهّ ٓطثُدر تُهتبٖ ،خ ٚتٕ ٘٣ىي تُهتبٖ خٍِ ّٝتشمثو ٙتالؼًتءتز
تُوثٗ٤ٗٞر الِص٤لثء ن ٚ٘٣لالٍ ٓهذ ال شوَ ػٖ ٔ ،ًٜكإوت تٗصٜس تُٔهذ ٣ ُْٝطثُح تُٔه ٖ٣خه ٚ٘٣لًغ تٌُلَ٤
ٖٓ تٌُلثُر.
ٓثنذ 1457
توت ًثٕ تُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخٓ ٚئؼالً كهكؼ ٚتٌُلُِ َ٤هتبٖ ٓؼؽالً ،كال ً٣ؼغ خ ٚػِ ٠تُٔه ٖ٣تال ػ٘ه ـِ ٍٞتالؼَ.
ٓثنذ 1458
ً٣ؼغ تٌُل َ٤ػِ ٠تُٔه ٖ٣خٔث ٝ٣طً تًُ٘ ٠كُ ٚص٘ل٤ى ٓوص ٠ٝتٌُلثُر.
ٓثنذ 1459
تٌُل َ٤تُىٌ٣ ١لَ تٌُلُِ َ٤هتبٖ ٣ؼصدً ك ٢ػالهص ٚخثُهتبٖ ًل٤الً ٌُِلٝ َ٤ك ٢ػالهص ٚخثٌُلًٔ ،َ٤ث ًُ ٞثٕ ٛىت
تٌُلٓ َ٤ه٘٣ث ً تِ٘٤ث ً خثُّ٘در ُ.ٚ
تُل َٙتُعثُط – تٗصٜثء تٌُلثُر
ٓثنذ 1404
تنتء تُٔه ٖ٣ت ٝتٌُل َ٤تً ٝل َ٤تٌُل َ٤تُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخ٣ٝ ،ٚؽح خًتءذ تُٔهٝ ٖ٣تٌُلًٝ َ٤ل َ٤تٌُل.َ٤
ٓثنذ 1401
تخًتء تُهتبٖ تُٔه ٖ٣خٞؼٞج خًتءذ تٌُل ٌُٖٝ ،َ٤تخًتء تٌُل َ٤ال ٞ٣ؼح خًتءذ تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1403
توت ٓثز تٌُٔلٝ ُٚ ٍٞتٗفً٤ٓ ًٙتظ ٚك ٢تُٔه ٖ٣خًئ ًل ٖٓ ِٚ٤تٌُلثُر ،كثٕ ًثٕ ُٝ ٚتيض آلً خًئ تٌُلَ٤
ٖٓ ـٙر تُٔه ،ٖ٣ال ٖٓ ـٙر تُٞتيض ت٥لً.
ٓثنذ 1405
 – 1تـثُر تُٔه ٖ٣تً ٝل ِٚ٤تُهتبٖ خثُه ٖ٣تٌُٔل ٍٞخ ٚػِ ٠آلً ـٞتُر ٓودُٞر ٖٓ تُٔفثٍ ُٝ ٚتُٔفثٍ ػِ،ٚ٤
شٞؼح خًتءذ تال٘ٝ َ٤تٌُلٓ َ٤ؼثً.
ٝ – 3توت ًٔ ٞتٌُل َ٤ك ٢ـٞتُص ٚخًتءذ ٗلّ ٚكو ٟخًئ ٝـه ٙن ٕٝتال٘.َ٤

ٓثنذ 1400
توت ٘ثُؿ تٌُل َ٤ت ٝتُٔه ٖ٣تُهتبٖ ػِٓ ٠وهتي تُه ،ٖ٣كثٜٗٔث ٣دًءتٕ تٕ تٔصًٞس خًتءشٜٔث ٝخًتءذ تُٔهٖ٣
ٝـه ،ٙتٕ٣ ُْ ٝصً٢ٔ ٞء ،كثٕ تٔصًٞس خًتءذ تٌُل َ٤ن ٕٝتُٔه ٖ٣خًئ تٌُلٝ َ٤ـهًٝ ،ٙثٕ تُهتبٖ ٓمً٤تً
تٕ ٔثء تلى ؼٔ٤غ ن ٖٓ ٚ٘٣تُٔهٝ ٖ٣تٕ ٔثء تلى خهٍ تُِٙؿ ٖٓ تٌُلٝ َ٤تُدثه ٖٓ ٢تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1409
تٌُل َ٤خعٖٔ تُٔد٤غ ٣دًأ ٖٓ تٌُلثُر توت تٗلّك تُد٤غ ت ٝتِصفن تُٔد٤غ ت ٝين خؼ٤ح.
ٓثنذ 1406
ال ٣طثُح تٌُل َ٤ك ٢تٌُلثُر تُٔئهصر ،تال كٓ ٢هذ تٌُلثُر كثوت تٗوٝس ٛى ٙتُٔهذ خًبس وٓر تٌُل.َ٤
ٓثنذ 1407
توت ٓثز تٌُل َ٤خثُٔثٍ٣ ،طثُح خثُٔثٍ تٌُٔل ٍٞخ ٖٓ ٚشًًص.ٚ
تُوّْ تُعثٗ – ٢تُفوٞم تُؼ٤٘٤ر
تٌُصثج تُعثُط
تُفوٞم تُؼ٤٘٤ر تالِ٘٤ر
تُدثج تال – ٍٝـن تٌُِٔ٤ر
تُل َٙتال – ٍٝـن تٌُِٔ٤ر ك ٢وتشٚ
تُلًع تالٗ – ٍٝطثم ـن تٌُِٔ٤ر ِٝٝثبَ ـٔث٣صٝ ٚتُوٞ٤ن تُص ٢شًن ػِٚ٤
ٗ – 1طثم ـن تٌُِٔ٤ر ِٝٝثبَ ـٔث٣صٚ
ٓثنذ 1408
تُِٔي تُصثّ ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ ٣صًٙف خ ٚتُٔثُي ،شًٙكث ً ٓطِوث ً كٔ٤ث  ٌِٚٔ٣ػ٘٤ث ً ٘ٓٝلؼر ٝتِصـالالً ،ك٘٤صلغ خثُٖ٤
تًُِٔٔٞر ٝخـِصٜث ٝظٔثيٛث ٗٝصثؼٜث ٣ٝصًٙف ك ٢ػٜ٘٤ث خؽٔ٤غ تُصًٙكثز تُؽثبٍذ.
ٓثنذ 1409
ٓ – 1ثُي تُٕ٢ء ِٔ٣ي ًَ ٓث ٣ؼه ك ٢ـٌْ تُؼًف ٖٓ ػ٘ثً٘ ٙتُؽ٣ًٛٞر خف٤ط ال  ٌٖٔ٣ك ِٚٙػ٘ ٚنٕٝ
تٕ ِٜ٣ي ت٣ ٝصِق ت٣ ٝصـ.ً٤
٤ٌِٓٝ – 3ر تالي ،ٚشَٕٔ ٓث كٞهٜث ػِٞتً ٓٝث شفصٜث ِلالً تُ ٠تُفه تُٔل٤ه ك ٢تُصٔصغ خٜث.
٣ٝ – 5ؽ ٌٞتالشلثم ػِ ٠تٕ شٌ٤ٌِٓ ٕٞر ِطؿ تالي٘ٓ ٚلِٙر ػٖ ٌِٓ٤ر ٓث كٞهٜث تٓ ٝث شفصٜث.
ٓثنذ 1494
ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣فًّ تـه ٖٓ ٌِٓ ،ٚتال ك ٢تالـٞتٍ تُص ٢هًيٛث تُوثٗٝ ٕٞخثُطً٣ور تُصًِٜٔ٣ ٢ث ٌٕٞ٣ٝ ،وُي
كٓ ٢وثخَ شؼ ٛ٣ٞػثنٍ ٣هكغ تُٓ ٚ٤وهٓثً.
 – 3تُوٞ٤ن تُص ٢شًن ػِ ٠ـن تٌُِٔ٤ر
ٓثنذ 1491
 – 1ال ٣ؽُِٔ ٌٞثُي تٕ ٣صًٙف ك ٌِٚٓ ٢شًٙكث ً ًٓٝتً خثُؽثي ًٜيتً كثـٕثًٝ ،تًُٝي تُلثـٓ ٍ٣تٍ
ِٞتء ًثٕ ـثنظث ً ت ٝههٔ٣ثً.
ُِٔٝ – 3ثُي تُٜٔهن خثٕ ٤ٙ٣ح ػوثيًٜ ٙي ٖٓ ؼًتء ـلً ت ٝتػٔثٍ تلً ٟشفهض ك ٢تُؼ ٖ٤تُٔؽثٝيذ تٕ
٣طِح تشمثو ًَ ٓث  ٍِّ٣الشوثء تًُٝي  ُٚٝتٝ٣ث ً تٕ ٣طِح ٝهق تالٔٛثٍ ت ٝتشمثو ٓث شهػ ٞتُ ٚ٤تُفثؼر ٖٓ
تـص٤ثٞثز ػثؼِر ،ي٣عٔث شل َٙتُٔفٌٔر ك ٢تٍُ٘تع.
ٝ – 5توت ًثٕ تـه ٣صًٙف ك ٌِٚٓ ٢شًٙكث ً ًٕٓٝػثً ،كؽثء آلً ٝتـهض ك ٢ؼثٗد ٚخ٘ثء ٝشًٝي ٖٓ كؼِٚ
ك٤ؽح ػِ ٚ٤تٕ ٣هكغ ًٜي ٙخ٘لّ.ٚ
ٓثنذ 1493

شصفَٔ تالي ٚتُٔ٘ملٝر ٓث  ٍٍ٘٣كٜ٤ث ٖٓ تُٔ٤ث ٙتُص ٢ش٘فهي خلؼَ تُطد٤ؼر تًُٔشلؼر ػٜ٘ث ًٔ٤ث ٙتالٓطثي
ٝتُؼ ٕٞ٤تُطد٤ؼ٤ر ُٔ ُ٤ُٝثُي تالي ٚتُٔ٘ملٝر تٕ ٣وِ ْ٤هتً ٤ٙ٣ه تُٔثءًٔ ،ث تُٗٔ ُ٤ُ ٚثُي تاليٚ
تًُٔشلؼر تٕ ٣ؤشٓ ٢ث ٖٓ ٔؤٗ ٚتٍُ٣ثنذ كٔ٤ث ٣ؽح تٕ شصفِٔ ٚتالي ٚتُٔ٘ملٝر ٖٓ وُي ك ٢ك ٢تُفهٝن تُص٢
ئِٜث تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1493
ُٙ – 1ثـح تالي ٚتٕ ّ٣صؼَٔ ٓ٤ث ٙتُٔطً تُ٘ثٌُر ك ٢تي٤ٓٝ ٜٚث ٙتُؼ ٕٞ٤تُطد٤ؼ٤ر تُ٘ثخؼر كٜ٤ث ،كإوت
ًثٕ تِصؼٔثٍ ٛى ٙتُٔ٤ث ٙت٣ًٞ ٝور شٞؼٜٜ٤ث ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ ٣ٍ٣ه ك ٢ػحء تُّٔ َ٤تُى٣ ١ؽح تٕ شصفِٔٚ
تالي ٚتُٔ٘ملٝر ٝكوث ً ُِٔثنذ تُّثخورٝ ،ؼح شؼ٘ ٛ٣ٞثـدٜث ػٖ وُي.
ٝ – 3توت تِص٘د٘ ٟثـح تالي٤ٓ ٚثٛث ً ك ٢تي ٜٚخّدً ت ٝخفلً ت ٝخ٘ف ٞوُي ،كؼِ ٠تالي ٚتُٔ٘ملٝر
تٕ شصفَٔ ّٓٛ َ٤ى ٙتُٔ٤ثُٙ ٌٕٞ٣ٝ ٙثـدٜث ـن ك ٢تُصؼً ٛ٣ػٔث ٤ٙ٣دًٜ ٖٓ ٚي خّدح وُي.
ّ٣ٝ – 5صع٘ ٖٓ ٠تـٌثّ تُلوًش ٖ٤تُّثخوص ٖ٤تُدٞ٤ز ٝتاله٘٤ر ٝتُدّثشٝ ٖ٤تُفهتبن تُالـور خثُّٔثًٖ ،كال
شمٝغ ٣٧ر ٌ٣ثنذ ك ٢ػحء تُّٔ َ٤ػٔث ٓ ٞٛوًي ك ٢تُٔثنذ تُّثخور.
ٓثنذ 1490
ػِ٘ ٠ثـح تالي ٚتوت تيتن تٕٗثء تخ٘٤ر كٜ٤ث تٕ ٣ؽؼَ ِطؿ تُد٘ثء خف٤ط  ٚ٘ٓ َ٤ّ٣تُٔطً ػِ ٠تي ٜٚتٝ
ػِ ٠تُطً٣ن تُؼثّ ال ػِ ٠تُطً٣ن تُٔؽثٝيذٝ ،وُي ٝكوث ً ُِوٞتٗٝ ٖ٤تالٗظٔر تُٔؼٔ ٍٞخٜث كٛ ٢ىت تُٕؤٕ.
ٓثنذ 1499
ٌَُ ٔمٗ تٕ ّ٣و ٢تي٤ٓ ٖٓ ٜٚث ٙتالٗٝ ًٜتُصًع تُؼثٓر ُٚٝ ،تٕ ٕ٣ن ؼهٝالً ٧لى ٛى ٙتُٔ٤ث ٙتُ٠
تيٝ ،ٜٚوُي ًِٝ ٚكوث ً ُِوٞتٗٝ ٖ٤تالٗظٔر تُٔصؼِور خىُي.
ٓثنذ 1496
ٖٓ تٕٗؤ ّٓوثذ تًٙٓ ٝكث ً ل٤٘ٞٙث ً ٞدوث ً ُِوٞتٗٝ ٖ٤تالٗظٔر تُٔؼٔ ٍٞخٜثً ،ثٕ ُٝ ٚـه ٙـن تِصؼٔثُٜث.
ٓثنذ 1497
 – 1ـً ْ٣ت٥خثي ٝتُ٘٤ثخ٤غ ٝتُصًع تُمث٘ر ٝتُّٔثهٝ ٢تُو٘ٞتز ٝتُٔٙثي٣ق ِٓي ت٘فثخٜثٝ ،ال ٣ؽٌٞ
ُـ ًْٛ٤تٕ ٣صًٙف كٜ٤ث خٞؼ ٖٓ ٚتُٞؼ ،ٙٞكٖٔ ـلً خةًتً ك ٢ـً ْ٣خةً ِٓٔٞى ُٕمٗ آلً تؼدً ػِ٠
ينٓ ٌُٖ ،ٚتوت ـلً تُدةً لثيغ ٛىت تُفً ،ْ٣كال ٣ؽدً ػِ ٠تًُنّ ـص ُٞ ٠تلى خةًٓ ٙثء تُدةً تال.ٍٝ
ٝ – 3ال ـًُ ْ٣دةً ـلًٔ ٙمٗ كُٝ ،ٌِٚٓ ٢ؽثي ٙتٕ ٣فلً  ٞٛتٝ٣ث ً خةًتً كِٓ ٢ي ٗلّ ،ٚـص ُٞ ٠ؼىج
ٓثء تُدةً تال.ٍٝ
ٓثنذ 1498
 – 1ػِ٘ ٠ثـح تالي ٚتٕ ّٔ٣ؿ خؤٕ شًٔ خؤي ٜٚتُٔ٤ث ٙتٌُثك٤ر ًُ ١تيت ٢ٜؿ ًٙ٤تُدؼ٤هذ ٖٓ ٓٞين
تُٔ٤ث ُ٤ُٝ ٙكٜ٤ث ٓثء ٍُِيتػر ٝال ِدًُٝٔ َ٤ي تُٔ٤ث ٙتُٜ٤ث ٓدثًٔذًٝ ،ىُي ٓ٤ث ٙتًُٙف ت٥ش٤ر ٖٓ
تاليت ٢ٜتُٔؽثٝيذ ُصٙح ك ٢تهًج ًٓٙف ػثّ ،خًٕ ٞتٕ ٣هكغ ُٙثـح تاليٓ ٚوهٓث ً تؼًتً ِ٘٣ٞث ً
ٝػِ ًٞٔ ٠تٕ ال ٣مَ وُي خثٗصلثع ٘ثـح تالي ٚتلالالً خ٘٤ثًٝ ،توت ت٘ثج تاليًٜ ٚي ٖٓ ّٓوث ٙتٝ
ًٓٙف  ًٔ٣خٜث ِٞتء ًثٕ وُي ٗثٔةث ً ػٖ ػهّ تُصط ً٤ٜت ٝػٖ ِٞء ـثُر تُؽّٞي ٝتُّهٝن ت ٝؿ ً٤وُي،
كثٕ ٘ثـح تالي ٚتٕ ٣طِح شؼٝ٣ٞث ً ػٔث ت٘ثخًٜ ٖٓ ٚي.
ٝ – 3ػِ٘ ٠ثـح تالي ،ٚتٕ ّٔ٣ؿ ًىُي خؤٕ شوثّ ػِ ٠تي ٜٚتالٕٗثءتز تُل٘٤ر تًُٝٝيذ ُِٔؽًٟ
ٝتُّٔ َ٤تُالٌُٓ ٖ٤اليت ٢ٜتُدؼ٤هذ ،خًٕ ٞتٕ ّ٣صٞك ٢ػٖ وُي تؼًتً ِ٘٣ٞث ً ٓوهٓث ً ُٝ ٚتٕ ّ٣صل٤ه ٖٓ ٛىٙ
تالٕٗثءتز ،خًٕ ٞتٕ ٣صفَٔ ٖٓ ًٓٝٝكثز تٕٗثبٜث ٤٘ٝثٗصٜث ههيتً ٣ص٘ثِح ٓغ تِصلثنش.ٚ
 – 5توت ُْ ٣صلن تُطًكثٕ ػِ ٠تالؼً ،شُٞس شوه ًٙ٣تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 1499
ٓ – 1ثُي تالي ٚتُٔفدِٞر ػٖ تُطً٣ن تُؼثّ ت ٝتُصِٜ٘ٞ٣ ٢ث خٜىت تُطً٣ن ًٓٔ ًثف ،توت ًثٕ ٣صُٚ ًّ٤
تُ ٍٞ٘ٞتُ ٠وُي تُطً٣ن تال خ٘لور خثٛظر تٕٓ ٝور ًدً٤ذ ُٚ ،ـن تًُٔٝي ك ٢تاليت ٢ٜتُٔؽثٝيذ خثُوهي
تُالٌّ الِصـالٍ تيٝ ٜٚتِصؼٔثُٜث ػِ ٠تُٞؼ ٚتُٔ٘ثِحٝ ،وُي كٓ ٢وثخَ تؼً ِ٘٣ ١ٞهكؼٓ ٚوهٓثً ،ػِ ٠تال

ّ٣صؼَٔ ٛىت تُفن تال ك ٢تُؼوثي تُى ٌٕٞ٣ ١تًُٔٝي ك ٚ٤تلق ًٜيتًٝ ،كٜٞٞٓ ٢ع ٌِٓ٘٣ ٚق تُؼوثي تهَ
ػحء ٌٖٓٔ.
 – 3ػِ ٠تٗ ٚتوت ًثٕ تُفدُ ػٖ تُطً٣ن تُؼثّ ٗثٔةث ً ػٖ شؽٍبر ػوثي شٔس خ٘ثء ػِ ٠شًٙف هثٗ،٢ٗٞ
ًٝثٕ ٖٓ تُّٔصطثع ت٣ؽثن ًٓٔ ًثف ك ٢تؼٍتء ٛىت تُؼوثي ،كال شؽ ٌٞتُٔطثُدر خفن تًُٔٝي تال كٛ ٢ىٙ
تالؼٍتء.
ٓثنذ 1464
ٌَُ ٓثُي تٕ ّٞ٣ي ٌِٓ ٚػِ ٠تٕ ال ٘ٔ٣غ وُي ٖٓ تِصؼٔثٍ ـن ُؼوثي ٓؽثٝي ُٚٝ ،تٕ ٣ؽدً ٙؼثي ٙػِ٠
ٜٝغ ـهٝن ٓ٧الًٜث تُٔصال٘ورٝ ،شٌٗ ٕٞلوثز تُصفه٣ه ًًٔر خٜٔ٘٤ث.
تُلًع تُعثٗ – ٢تٗٞتع لث٘ر ٖٓ تٌُِٔ٤ر
 – 1تٌُِٔ٤ر تُٕثبؼر
ـوٞم تُٔالى ك ٢تُٕٞ٤ع ٝٝتؼدثش ْٜك ٢تنتيذ تُِٔي تُٕثبغ
ٓثنذ 1461
 – 1توت ِٓي تظ٘ثٕ ت ٝتًعً ٔ٤ةث ًَ ،كًًٔ ٜٞثء ك ٚ٤ػِ ٠تُٕٞ٤ع ٝشفّح تُفٓ ٗٙصّث٣ٝر توت ُْ ٣وْ
تُهُ َ٤ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
٣ًٔ ًَٝ – 3ي ك ٢تُٕٞ٤ع ِٔ٣ي ـٙص ٚتُٕثبؼر ٌِٓث ً شثٓثً ُٚٝ ،ـن تالٗصلثع خٜث ٝتِصـالُٜث خف٤ط ال ًٝ٣
خًًٕثبٝ ،ٚتُصًٙف كٜ٤ث خثُد٤غ ٝتًُٝ ٖٛؿ ً٤وُي ٖٓ تٗٞتع تُصًٙف  ُٞٝخـ ً٤توٗ.ْٜ
٣ٝ – 5ؽ٣ًُِٕ ٌٞي ك ٢تُٕٞ٤ع تٕ ٣ئؼً ـٙص ٚتُٕثبؼر ًُٕ ٌٚ٣تُ ٝـ.ٌٚ٣ًٔ ً٤
ٓثنذ 1463
ٝ ًَ – 1تـه ٖٓ تًًُٕثء تؼ٘د ٢ك ٢ـٙر ت٥لً  ُٚ ُ٤ُٝتٕ ٣صًٙف كٜ٤ث شًٙكث ً ًٓٝتً خؤٝ ١ؼً ٚثٕ
ٖٓ ؿ ً٤يٜث.ٙ
ٝ – 3توت شًٙف تًُٕ٣ي ك ٢ؼٍء ٖٓ تُٔثٍ تُٕثبغ ،كال ُِ ٌٕٞ٣صًٙف تظً تال توت ٝهغ ٛىت تُؽٍء ػ٘ه
تُؤّر ك٤ٙٗ ٢ح ٛىت تًُٕ٣ي.
ٝ – 5ـٙر ًَ ًٔ٣ي تٓثٗر ك٣ ٢ه ت٥لً ،كإوت تشِلٜث خصؼه.ٖٜٔ ٚ٣
ٓثنذ 1465
٣ٝ – 1ؽًًُِٕ ٌٞثء تٕ ٘٣صلؼٞت خثُؼ ٖ٤تُٕثبؼر ؼٔ٤ؼثً.
٣ٝ – 3ؽ ْٜ٘ٓ ٌَُ ٌٞـن تالٗصلثع خفٙص ،ٚكإوت تٗصلغ خثُؼًِٜ ٖ٤ث كٍٓٝ ٠ٌِ٘ ٢تيػر ت ٝت٣ؽثي ت ٝؿً٤
وُي ٖٓ ٝؼ ٙٞتالٗصلثع خال توٕ ًًٔثبٝ ،ٚؼح ػِ ُْٜ ْٜ٤تؼً تُٔعَ ،ػِ ٠تٗ ٚتوت تؼً تُؼ ٖ٤تُٕثبؼر خؤًعً
ٖٓ تؼًذ تُٔعَٝ ،ؼح تٕ ٣ؼط٣ًٔ ًَ ٢ي ـٙص ٖٓ ٚتالؼًذ تُّٔٔثذ.
ٓثنذ 1460
 – 1شٌ ٕٞتنتيذ تُٔثٍ تُٕثبغ ٖٓ ـن تًًُٕثء ٓؽصٔؼٓ ،ٖ٤ث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣مثُق وُي.
ٓٝ – 3ث ّ٣صوً ػِ ٚ٤يأ ١ت٘فثج تُوهي تالًدً ٖٓ تُف ٗٙك ٢تػٔثٍ تالنتيذ تُٔؼصثنذٍِٓٓ ٌٕٞ٣ ،ث ً
ُِؽٔ٤غ ـص ٠تالهِ٤ر تُص ٢لثُلس ٛىت تًُأ ١كثٕ ُْ شٌٖ ظٔر تؿِد٤ر كِِٔفٌٔر خ٘ثء ػِِٞ ٠ح تـه تًًُٕثء تٕ
شصمى ٖٓ تالؼًتءتز ٓث شوص ٚ٤ٝتًُٝٝيذُٜٝ ،ث تٕ شؼ ٖ٤ػ٘ه تُفثؼر ٖٓ ٣ه ً٣تُٔثٍ تُٕثبغُٝ ،الؿِد٤ر
تٝ٣ث ً تٕ شمصثي ٓهً٣تً ٝتٕ شفهن ٓهِِ ٟطص ٚك ٢تالنتيذ.
ٝ – 5توت ش ٠ُٞتـه تًًُٕثء تالنتيذ تػصًت ٖٓ ٚتُدثه ،ٖ٤ػه ٤ًٝالً ػ٘.ْٜ
ٓثنذ 1469
ًًُِٕ – 1ثء ت٘فثج تُوهي تالًدً ك ٢تُف ٗٙتٕ ٣هلِٞت ،خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ،كِ ٢د َ٤شفّ ٖ٤تالٗصلثع
خثُٔثٍ تُٕثبغ ٖٓ تُصـً٤٤تز تالِثِ٤ر ٝتُصؼه َ٣ك ٢تُـً ٚتُى ١تػه ُ ٚتُٔثٍ ٓث ٣مًغ ػٖ ـهٝن تالنتيذ
تُٔؼصثنذ.
ُِٔٝ – 3فٌٔر تٕ شوًي ٓث شًت٘ٓ ٙثِدث ً ٖٓ تالؼًتءتزُٜٝ ،ث خٞؼ ٚلثٖ تٕ شؤًٓ خإػطثء تُٔمثُق ٖٓ
تًًُٕثء ًلثُر ش ُٚ ٖٔٝتُٞكثء خٔث هه ّ٣صفن ٖٓ تُصؼٝ٣ٞثز.

ٓثنذ 1466
ٌَُ ًٔ٣ي ك ٢تُٕٞ٤ع تُفن ك ٢تٕ ٣صمى ٖٓ تُِٞثبَ ٓث ُ ٍِّ٣فلع تُٕ٢ء ،ـصً ُٞ ٠ثٕ وُي خـٞٓ ً٤تكور
خثه ٢تًًُٕثء.
ٓثنذ 1467
ٗلوثز تنتيذ تُٔثٍ تُٕثبغ ٝـلظٝ ٚتًُٝتبح تُٔلًٜٝر ػِِٝ ٚ٤ثبً تُصٌثُ٤ق تُ٘ثشؽر ٖٓ تُٕٞ٤ع تٝ
تُٔوًيذ ػِ ٠تُٔثٍ٣ ،صفِٜٔث ؼٔ٤غ تًًُٕثء ًَ خوهي ـٙص.ٚ
ٓثنذ 1468
 – 1توت تـصثغ تُِٔي تُٕثبغ تًُٓٓ ٠ر ت ٝػٔثيذ٣ ،ؼًٔ ٙت٘فثخ ٚخثالٔصًتى ػِ ٠ههي ـ.ْٜٙٙ
ٝ – 3توت ًثٕ خؼ ٛتًًُٕثء ؿثبدث ً ت ٝتخ ٠خؼ ْٜٝتُصًٓٝ ْ٤تُصؼٔٝ ،ً٤يؿح خؼ ْٜٝك ٚ٤ؼثٌ ًُِتؿح تٕ
٣و ّٞخثُصًٓ ْ٤ت ٝتُصؼٔ ً٤خثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ً٣ٝؼغ ػًًِٔ ٠ثب ٚخوهي ـ.ْٜٙٙ
ٓثنذ 1469
توت تٜٗهٓس تُؼ ٖ٤تُٕثبؼر ًِ٤ث ً ٝتيتن خؼ ٛتًًُٕثء ػٔثيشٜث ٝتخ ٠ت٥لً ،ٕٝكال ٣ؽدً تالخ ٢ػِ ٠تُؼٔثيذ.
تٌتُر تُٕٞ٤ع
ٓثنذ 1474
ٌَُ ًٔ٣ي تٕ ٣طثُح خؤّر تُٔثٍ تُٕثبغ ٓث ُْ ٓ ٌٖ٣ؽدًتً ػِ ٠تُدوثء ك ٢تُٕٞ٤ع خٔوص ٗٗ ٠ٝت،ًٞٔ ٝ
ٝال ٣ؽ ٌٞخٔوص ٠ٝتًُٕ ٞتٕ شٔ٘غ تُؤّر تُ ٠تؼَ ٣ؽث ٌٝلُٔ ِ٘ ،ٖ٤كإوت تشلن تًًُٕثء ػِ ٠تُدوثء ك٢
تُٕٞ٤ع ٓهذ ت ٍٞٞتٓ ٝهذ ؿٓ ً٤ؼ٘٤ر ،كال  ٌٕٞ٣تالشلثم ٓؼصدًتً تال ُٔهذ لُٔ ِ٘٘٣ٝ ،ٖ٤لى ًٔ ٞتُدوثء ك٢
تُٕٞ٤ع ك ٢ـن تًُٕ٣ي ٝك ٢ـن ٖٓ ٣مثُل.ٚ
ًًُِٕ – 1ثء توت ُْ  ٌٖ٣خٓ ْٜ٘٤فؽٞيتً تٕ ٣وصّٔٞت تُٔثٍ تُٕثبغ هّٔر يٜثب٤ر خثُطً٣ور تُصًٜٗٝ٣ ٢ث.
 – 3ال شصْ تُوّْ تًُٜثب٤ر ك ٢تُؼوثي ،تال خثُصّؽ َ٤ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي.١
ُ – 5هتب٘٣ًٔ ًَ ٢ي تٕ ٣طؼ٘ٞت خثُؤّر توت ًثٕ كٜ٤ث ؿٓ ت ٝت ًٜخِٔٙفص.ٚ
ٓثنذ 1473
 – 1توت ُْ ٣صلن تًًُٕثء ػِ ٠تُؤّر ،تً ٝثٕ خٓ ْٜ٘٤فؽٞي ،كًِِٕ ٟ٣تُى٣ً٣ ١ه تُمًٝغ ٖٓ تُٕٞ٤ع
ًٓتؼؼر ٓفٌٔر تُدهتءذ ٌ٩تُص( ٚـِس شّٔ٤ر "ٓفٌٔر تُدهتءذ" ٓفَ شّٔ٤ر ٓفٌٔر تُِٙؿ خٔٞؼح تُٔثنذ
 ٖٓ 69هثٗ ٕٞتُص٘ظ ْ٤تُوٝثب ٢يهْ ُّ٘ 164ر .)1979
 – 3كإوت شدُِٔ ٖ٤فٌٔر تٕ تُٕٔثع هثخَ ُِؤّر هًيز تؼًتءٛث٣ٝ ،ؼصدً تُٕٔثع هثخالً ُِؤّر توت تٌٓ٘س
هّٔص ٖٓ ٚؿ ً٤تٕ شلٞز ػِ ٠تـه تًًُٕثء تُٔ٘لؼر تُٔوٞٙن ٓ٘ ٚهدَ تُؤّر.
 – 5كثٕ ًثٕ تُٕٔثع ػوثيتً شّٔؿ تاليٝ ٚشلًٌ ػِ ٠تِثَ ت٘ـً ٗ٤ٙح ،ػِ ٠تٕ ً٣تػ ٠كٜ٤ث تُٔٞتهغ
ٝتُؽٞنذ ٝؼٔ٤غ تٍُٔ٤تز تاللًً٣ٝ ،ٟتػً ٠ىُي خوهي تالٌٓثٕ تٕ شّصوَ ًَ ـٙر خفن تُطً٣ن ٝتًُٕج
ٝتُّٔٝ َ٤ؿًٛ٤ث ٖٓ ـوٞم تاليشلثمٝ ،شؼ ٖ٤٤هٔ٤ر تُف ٗٙخثشلثم تًًُٕثء تٗلّ ْٜكثٕ ُْ ٣صلوٞت ػٜ٘٤ث
تُوث ٢ٜخٔؼًكر تُمد( ً٤ـِس شّٔ٤ر "هثٓ "٢ٜفَ "ـثًْ" خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ تًُٔهْ 318
ك.)1979 – 3 – 34 ٢
ٝ – 0توت ًثٕ تُٕٔثع ٓ٘وٞالً ٣لًٌ تُ ٠ـٓ ٗٙصؼثنُر خثُٔو٤ثَ تُٔؼصثن تِصؼٔثُ ٚك ٢ه٤ثَ ٗٞػٝ ،ٚشٌٞع
ػِ ٠تًًُٕثء خثُوًػر.
ٓثنذ 1475
 – 1توت شدُِٔ ٖ٤فٌٔر تٕ تُٕٔثع ؿ ً٤هثخَ ُِؤّر ت٘هيز تُٔفٌٔر ـٌٔث ً خد٤ؼ.ٚ
ٝ – 3كٛ ٢ى ٙتُفثُر شوهي تُٔفٌٔر خ٘ثء ػًِٓ ٠تؼؼر تُٔهػ ٠ت ٝتـه تًًُٕثء خهٍ تُٔعَ خٔؼًكر تَٛ
تُمدًذ ،كثٕ هدَ تُٔهػ ٢خ٤غ ـٙص ٚخثُدهٍ تُٔوهي ػًٜس تُٔفٌْ تًُٕتء ػِِ ٠ثبً تًًُٕثء ،الخهتء
يؿدص ْٜك ٚ٤لالٍ لّٔر ػًٕ ٓٞ٣ث ً ٖٓ شثي٣ك شدِ٤ـ ْٜخىُي ،كإوت ٝتكن تًًُٕثء ًِ ْٜت ٝخؼ ْٜٝػِ٠

تًُٕتء خثُدهٍ تُٔوهي ،خ٤ؼس تُفٙر تُ ٠تًُتؿد ٖ٤خثُصّث ١ٝكٔ٤ث خ ،ْٜ٘٤تٓث توت يؿح تـه تًًُٕثء ك٢
ًٔتبٜث خدهٍ تػِ ،٠كصؽً ١تٍُٔت٣هذ ػِٜ٤ث خ ٖ٤تًًُٕثء ٝـهٝ ْٛشدثع ٧ػٍِٓ ٠ت٣هذ.
ٝ – 5توت ُْ ٣ودَ تُٔهػ ٢تُد٤غ خثُدهٍ تُٔوهي تً٣ ُٖٔ ٝؿح تـه تًًُٕثء ك ٢تًُٕتءٝ ،خو ٢تُٔهػٙٓ ٢هتً
ػِِٞ ٠د ،ٚخ٤غ تُٕٔثع ًِ ٚخثُطً٣ور تُٔوًيذ هثٗٗٞث ً ٝهّْ تُعٖٔ ػِ ٠تًًُٕثء ًَ خوهي ٗ٤ٙد( ٚهًيت
ٓؽُِ تُعٞيذ يهْ  649خصثي٣ك  1978-9-8تُى ٗٗ ١ػِ :٠ال ٣فن ُِٞيظر تًُتٔه ٖ٣تٌتُر ٔٞ٤ع نتي
تٌُّٖ تُص ٢آُس تُ ْٜ٤توت ًثٗس ٕٓـُٞر ٖٓ تٝالن تُٔصٞك ٠تُوثً٘ ٖ٣تال توت تيشؤز تُٔفٌٔر تُٔمصٙر تٕ
ٓٙثُف ْٜشو ٢ٝخمالف وُي خؼه ٓٞتكور نتبًذ يػث٣ر تُوثً٘.)ٖ٣
ٓثنذ 1470
توت ًثٕ تُٕٔثع تػ٤ثٗث ً ٓ٘وُٞر ٓصؼهنذ ًٝثٗس ٓصفه تُؽٍُ٘٣ ،تٍ تُٕٞ٤ع كٜ٤ث خؤّصٜث هّٔر ؼٔغ.
ٓثنذ 1479
شًؼغ ؼٜر تالكًتٌ ػِ ٠ؼٜر تُٔدثنُر ك ٢تُؤّر ك٤ؼصدً ًَ ٓصوثِْ تًٗ ٚثٕ نتبٔث ً ٓثٌُث ً ُِفٙر تُٔلًٌذ
تُص ٢آُس تُٝ ٚ٤تِٗٔ٣ ُْ ٚي ه٤ٔ ٟةث ً ٖٓ خثه ٢تُف.ٗٙ
ٓثنذ 1476
 ٖٔٝ٣تُٔصوثِٔ ٕٞخؼُ ْٜٝدؼٓ ٛث هه ٣وغ ٖٓ شؼً ٚت ٝتِصفوثم ك ٢خؼ ٛتُفُّ ٗٙدح ِثخن ػِ٠
تُؤّرٍِٓٓ ْٜ٘ٓ ًَ ٌٕٞ٣ٝ ،ث ً خّ٘در ـٙص ٚتٕ ٣ؼّٓ ٚٞصفن تُٔٝثٕ ،ػِ ٠تٕ شٌ ٕٞتُؼدًذ ك ٢شوهً٣
تُٕ٢ء خؤ٤صٝ ٚهس تُؤّر ،كإوت ًثٕ تـه تُٔصوثِٔٓ ٖ٤ؼًّتًٌٝ ،ع تُوهي تُى ٍِٚٓ٣ ١ػِّٓ ٠صفن تُٔٝثٕ
ٝؼٔ٤غ تُٔصوثِٔ ٖ٤ؿ ً٤تُٔؼًّ.ٖ٣
ٓثنذ 1477
٣ – 1ؽِٞ ٌٞح ٗو ٛتُؤّر تُفثِ٘ر ،خثُصًت ٢ٜتوت تظدس تـه تُٔصوثِٔ ٖ٤تٗ ٚهه ُفوٜ٘ٓ ٚث ؿدٖ كثـٓ،
ٝال شّٔغ تُهػ ٟٞخىُي خؼه ًٓٝي ِصر تٔ ٖٓ ًٜتٗصٜثء تُؤّرُِٔٝ ،هػ ٢ػِ ٚ٤تٕ ٞ٣هق ًِٛ٤ث ٘ٔ٣ٝغ
تُؤّر ٖٓ ؼه٣ه توت تًَٔ ٗوهتً ت ٝػ٘٤ثًٓ ،ث ٗوٗ ٖٓ ـٙص.ٚ
٣ٝ – 3ؼصدً تُـدٖ كثـٕث ً ٓصً ٠ثٕ ػِ ٠ههي يخغ تُؼًٕ ك ٢تُهيتٙٗٝ ْٛق تُؼًٕ ك ٢تُؼًٝ ٚٝتُؼًٕ
ك ٢تُفٞ٤تٗثز ٝتُمُٔ ك ٢تُؼوثي.
ٓثنذ 1478
٣ – 1ؽ ٌٞتالشلثم ٓث خ ٖ٤تًًُٕثء ػِ ٠هّٔر تُٔثٍ تُٕثبغ ٜٓث٣ؤذ ،ك٤مصٗ ًَ ٓ٘ ْٜخٔ٘لؼر ؼٍء ٓلًٌ
ٞ٣تٌ ١ـٙص ٚك ٢تُٔثٍ تُٕثبغٝ ،ال ٙ٣ؿ تالشلثم ػِ ٠هّٔر تُٜٔث٣ؤذ ُٔهذ شٍ٣ه ػِ ٠لُٔ ِ٘ ،ٖ٤كثوت ُْ
شٕصًُٜ ٞث ٓهذ ـّدس ٓهشٜث ِ٘ر ٝتـهذ شصؽهن توت ُْ ٣ؼِٖ تًُٕ٣ي ًًٔثء ٙهدَ تٗصٜثء تُّ٘ر تُؽثي٣ر خعالظر
تٔ ًٜتٗ ٚال ً٣ؿح ك ٢تُصؽه٣ه.
ٙ٣ٝ – 3ؿ تٕ شٌ ٕٞتُٜٔث٣ؤذ ٌٓثٗ٤ر ،خثٕ ٣صلن تًًُٕثء ػِ ٠تٕ ٣ص٘ثٝخٞت تالٗصلثع خؽٔ٤غ تُٔثٍ تُٕثبغ ًَ
ُٓ٘ٔ ْٜهذ شص٘ثِح ٓغ ـٙص.ٚ
ٓثنذ 1479
شمٝغ تُٜٔث٣ؤذ ٖٓ ـ٤ط ت٤ِٛر تُٔصٜث٣ةٝ ٖ٤ـوٞهٝ ْٜتُصٍتٓثش٧ ،ْٜـٌثّ ػوه تال٣ؽثي ٓث نتٓس ٛى ٙتالـٌثّ
ال شصؼثيٞٝ ٚد٤ؼر تُٜٔث٣ؤذ.
ٓثنذ 1484
توت ُْ ٣صلن تًًُٕثء ػِ ٠تُٜٔث٣ؤذ ك ٢تُٔ٘و٣ ُْٝ ،ٍٞطِح تـه ْٛتٌتُر تُٕٞ٤ع كًِِٕ٣ي تُى٣ ١طِح تُٜٔث٣ؤذ
ًٓتؼؼر ٓفٌٔر تُدهتءذ الؼًتبٜث.
ٓثنذ 1481
ًًُُِٕ ُ٤ثء كٓ ٢ثٍ ٔثبغ تٕ ٣طِدٞت تٌتُر ٔٞ٤ػ ٚتوت شد ٖ٤تٕ تُـً ٚتُى ١تػه ُٛ ٚىت تُٔثٍ تٗ٣ ٚؽح تٕ
 ٌٕٞ٣نتبٔث ً ػِ ٠تُٕٞ٤ع.

 – 3تُؼِٝ ٞتُّلَ ٝتُفثب ٟتُٕٔصًى ٝتُطً٣ن تُمثٖ تُٕٔصًى
تُؼِٝ ٞتُّلَ
ٓثنذ 1483
توت ًثٕ ٧ـه ػِ٥ٝ ٞلً ِلَ ،كِٙثـح تُؼِ ٞـن تُوًتي ك ٢تُّلَ ٝتُّوق ِٓي ُٙثـح تُّلَ،
ُٙٝثـح تُؼِ ،ٞـن تالٗصلثع خّطف ٚتٗصلثػث ً ٓؼصثنتًُٙٝ ،ثـح تُّلَ ـن ك ٢تُؼِّ٣ ٞصً ٖٓ ٙتُُٕٔ
٣ٝو ٖٓ ٚ٤تُٔطً.
ٓثنذ 1485
توت ًثٕ خثج تُّلَ ٝتُؼِٝ ٞتـه كٌَِ ٖٓ ٘ثـدٜٔ٤ث تِصؼٔثُٕٓ ٚصًًثً ،كال ّٞ٣ؽ ٧ـهٔٛث تٕ ٘ٔ٣غ ت٥لً
ٖٓ تالٗصلثع خ ٚنلٞالً ٝلًٝؼثً.
ٓثنذ 1480
توت ٛهّ ٘ثـح تُّلَ ِلِ ٚشؼه٣ثً٣ ،ؽح ػِ ٚ٤شؽه٣ه خ٘ثب٣ٝ ٚؽدً ػِ ٠وُي.
ٓثنذ 1489
 – 1توت تٜٗهّ تُّلَ ت ٝتـصثغ تُ ٠شًٓ ْ٤كؼِ٘ ٠ثـد ٚخ٘ثإ ٙت ٝشًٓ ،ٚٔ٤كثٕ تٓص٘غ ٝػًٔ٘ ٙثـح تُؼِٞ
خثوٗ ٚت ٝخثوٕ تُٔفٌٔر ،كِ ٚتًُؼٞع ػِ ٚ٤خٔث تٗلو ٚػِ ٠تُؼٔثيذ خثُوهي تُٔؼًٝف ٝتٕ ػًٔ ٙخال توٕ كُِ٤
ُ ٚتًُؼٞع تال خثالهَ ٖٓ هٔ٤ص ٢تُد٘ثء ٝهس تُؼٔثيذ تٝ ٝهس تًُؼٞع.
ُٙٝ – 3ثـح تُؼِ ٞتٕ ٘ٔ٣غ ك ٢تُفثُص٘ ٖ٤ثـح تُّلَ ٖٓ تالٗصلثع خ ٚـصٞ٣ ٠ك ٚ٤ـو ُٚٝ ٚتٕ ٣ئؼًٙ
خثوٕ تُٔفٌٔر ّ٣ٝصمِٗ ـو ٖٓ ٚتؼًش.ٚ
ٓثنذ 1486
 – 1ال ٣ؽُ ٌٞى ١تُؼِ ٞتٕ ٣د٘ ٢ك ٢ػِ ٙٞخ٘ثء ؼه٣هتً ٝال تٕ ٣ٍ٣ه ك ٢تيشلثػ ٚخـ ً٤توٕ ٘ثـح تُّلَ تال
توت ًثٕ ال  ًٝ٣خثُّلَ كِ ٚتٕ ٣و ّٞخ ٚخـ ً٤توٕ.
ٝ – 3ال ٣ؽُ ٌٞى ١تُّلَ تٕ ٣فهض كٓ ٚ٤ث  ًٝ٣خثُؼِٞذ ٝتوت تٜٗهّ تُّلَ ٝتػثن٘ ٙثـد ،ٚؼثٌ ُ ٚتٕ ٣ٍ٣ه
ك ٢تيشلثػ ٚخٔث ال ٘ ًٝ٣ثـح تُؼِٓ ٞغ ًٓتػثذ تُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر خثُد٘ثء.
تُفثب ٟتُٕٔصًى
ٓثنذ 1487
 ٖٓ ٌَُ – 1تًُٕ ٖ٤ٌ٣ك ٢تُفثب ٟتُٕٔصًى تٕ ٝ٣غ ػِ ٚ٤تلٕثخث ً ت ٝؿًٛ٤ث خوهي ٓث ًُٕ ،ٌٚ٣خًٕ ٞتال
٣ؽثٜٔ٘ٓ ًَ ٌٝث ٓث ٣صفِٔ ٚتُفثب٧ ُ٤ُٝ ،ٟـه ٜٓ٘ٔث تٕ ٣ٍ٣ه ك ٢وُي خه ٕٝتوٕ ت٥لً.
ٝ – 3توت ُْ ٣ؼه تُفثب ٟتُٕٔصًى ٘ثُفث ً ُِـً ٚتُى ١ل ُٚ ٗٙػثنذ ك٘لور ت٘الـ ٚت ٝشؽه٣ه ٙػِ٠
تًُٕ٘ٓ ٖ٤ٌ٣ث٘لر.
ٓثنذ 1488
 – 1توت  ٢ٛٝـثبٕٓ ٟصًى ٝل٤ق ِوٝ ٚٞٞتيتن تـه تًُٕٛ ٖ٤ٌ٣هٓٝ ٚتخ ٠ت٥لً٣ ،ؽدً تالخ ٢ػِ ٠تُٜهّ.
ٝ – 3توت تٜٗهّ تُفثب ٟتُٕٔصًى ٝتيتن تـهٔٛث تػثنذ خ٘ثبٝ ٚتخ ٠ت٥لً ٣ؽدً تالخ ٢ػِ ٠تُد٘ثء ٣ٝؽٌٞ
ًُٕ ٌٚ٣خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ ٣ؼ٤ه خ٘ثءٝ ،ٙتٕ ً٣ؼغ ػِ ٠تالخ ٢خ٘٤ٙدٗ ٖٓ ٚلوثز تُد٘ثء.
ٓثن1489 ٝ
 – 1ال ٣ؽ٧ ٌٞـه تًُٕ ٖ٤ٌ٣ك ٢تُفثب ٟتُٕٔصًى تٕ ٣صًٙف خصؼِ٤ر ت٣ٌ ٝثنذ ك ٢تُد٘ثء خال توٕ ت٥لً.
ٓٝ – 3غ وُي ،توت ًثٕ ٧ـه تًُِٕٙٓ ٖ٤ٌ٣فر ؼه٣ر ك ٢شؼِ٤ر تُفثب ٟتُٕٔصًى كِ ٚتٕ ٣ؼِ ٚ٤خًٕ ٞتال
ِ٣فن خًًٕٜ ٌٚ٣يتً خِ٤ـثًٝ ،ػِٝ ٚ٤ـه ٙتٕ ٘٣لن ػِ ٠تُصؼِ٤ر٤٘ٝ ،ثٗر تُؽٍء تُٔؼِٝ ٠ػَٔ ٓث ُ ٍِّ٣ؽؼَ
تُفثب٣ ٟصفَٔ ٌ٣ثنذ تُؼحء تُ٘ثٔةر ػٖ تُصؼِ٤ر ن ٕٝتٕ ٣لوه ٔ٤ةث ً ٖٓ ٓصثٗص ٚكثوت ُْ  ٌٖ٣تُفثب ٟتُٕٔصًى
٘ثُفث ً ُصفَٔ تُصؼِ٤ر ،كؼًِ٣ ٖٓ ٠ؿح كٜ٤ث ٖٓ تًًُٕثء تٕ ٣ؼ٤ه خ٘ثء تُفثب ًِٚ ٟػِٗ ٠لوص ٚخف٤ط ٣وغ ٓث

ٌتن ٖٓ ٌِٔ ٚكٗ ٢ثـ٤ص ٞٛ ٚخوهي تالِصطثػر٣ٝ ،ظَ تُفثب ٟتُٔؽهن ك ٢ؿ ً٤تُؽٍء تُٔؼِٕٓ ٠صًًث ً نٕٝ
تٕ ُِ ٌٕٞ٣ؽثي تُى ١تـهض تُصؼِ٤ر ـن ك ٢تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 1494
ُِؽثي تُىّ٣ ُْ ١ث ْٛكٗ ٢لوثز تُصؼِ٤ر تٕ ٙ٣دؿ ًٌٔ٣ث ً ك ٢تُؽٍء تُٔؼِ ،٠توت  ٞٛنكغ ٗ٤ٙدٔٓ ٚث تٗلن ػِٚ٤
ٝهٔ٤ر ٓث ٣م ٖٓ ٚٙتالي ٚتُص ٢شو ّٞػِٜ٤ث ٌ٣ثنذ تُّٔي توت ًثٗس ٘ٛثى ٌ٣ثنذ.
ٓثنذ 1491
تُفثب ٟتُىٝ ٌٕٞ٣ ١هس تٕٗثب ٚكث٘الً خ ٖ٤خ٘ثب٣ ٖ٤ؼه ٕٓصًًث ً ـصٓ ٠لًهٜٔثٓ ،ث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠لالف
وُي.
ٓثنذ 1493
 – 1ال ٣ؽُِ ٌٞؽثي تٕ ٣ؽدً ؼثي ٙػِ ٠تهثٓر ـثب ٟت ٝؿ ًٙ٤ػِ ٠ـهٝن ٌِٓٝ ،ٚال ػِ ٠تٕ ٣ؼط ٚ٤ؼٍءتً
ٖٓ ـثبط ٚت ٖٓ ٝتالي ٚتُوثبْ ػِٜ٤ث تُفثب ،ٟتال ك ٢تُفثُر تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُٔثنذ .1494
ٓٝ – 3غ وُي ُُٔ ُ٤ثُي تُفثب ٟتٕ ٜ٣هٓٓ ٚمصثيتً ن ٕٝػىي ه ١ٞتٕ ًثٕ ٛىت  ًٝ٣تُؽثي تُىّ٣ ١صصً
ٌِٓ ٚخثُفثب.ٟ
تُطً٣ن تُمثٖ تُٕٔصًى
ٓثنذ 1495
ال ٣ؽ٧ ٌٞـه ٖٓ تًًُٕثء ك ٢تُطً٣ن تُمثٖ تٕ ٣فهض ك٤ٔ ٚ٤ةثًِٞ ،تء ًثٕ ًٓٝتً ت ٝؿ ًٝٓ ً٤تال
خإوٕ خثه ٢تًًُٕثء.
ٓثنذ 1490
توت ِه تـه تًًُٕثء ك ٢تُطً٣ن تُمثٖ خثخ ٚتُٔلصٞؾ ػِٛ ٠ىت تُطً٣ن ،كال ّ٣و ٟخىُي ـن ًٓٝي ٙك٢
تُطً٣ن تُمثٖ٣ٝ ،ؽُٝ ُٚ ٌٞمِل ٖٓ ٚخؼه ٙتٕ ٣ؼ٤ه كصؿ تُدثج ػِٛ ٠ىت تُطً٣ن.
ٓثنذ 1499
شؼٔ ً٤تُطً٣ن تُمثٖ ػِ ٠تًًُٕثء ك ،ٚ٤ػِ ٠تٕ ٕ٣ثيى ِثبً تًًُٕثء ٘ثـح تُهتي تُص ٢كٓ ٢هلَ
تُطً٣ن كٗ ٢لوثز تُصؼٔ ً٤تُص ٢شؼٞن تُ ٠ـٙص ٞٛٝ ٚال ٕ٣ثيى تـهتً ٌٓ٘ٛٝ ْٜىت ـص٘٣ ٠لً ٘ثـح تُهتي
تُص ٢ك٘ٓ ٢ص ٢ٜتُطً٣ن خ٘لوثز تُصؼٔ ً٤تُص ٢شؼٞن تُ ٠ـٙص ٚخؼه تٕ ٕ٣صًى ٓغ ِثبً تًًُٕثء كٗ ٢لوثز
تُصؼٔ ً٤تُص ٢شؼٞن تُ ٠ـ.ْٜٙٙ
ٓثنذ 1496
ال شؽ ٌٞهّٔر تُطً٣ن تُمثٖ تُٕٔصًى ٝال خ٤ؼّٓ ٚصوالً.
ٓثنذ 1497
ُ ُ٤ُ – 1ـ ً٤تًًُٕثء ك ٢تُطً٣ن تُمثٖ ـن تًُٔٝي ك ٚ٤ت ٝكصؿ خثج ػِ.ٚ٤
ٓٝ – 3غ وُي ٣ؽُِٔ ٌٞثي ٖ٣ك ٢تُطً٣ن تُؼثّ تُهل ٍٞتُ ٠تُطً٣ن تُمثٖ ػ٘ه تالٌنـثّٝ ،ال ٣ؽٌٞ
٘٧فثج تُطً٣ن تُمثٖ تٕ ّ٣هٝت ٓهلِ.ٚ
تُل َٙتُعثٗ – ٢تِدثج ًّح تٌُِٔ٤ر
تُلًع تالًّ – ٍٝح تٌُِٔ٤ر تخصهتء (تالِص٤الء)
ٓثنذ 1498
 ٖٓ ًَ – 1تـًٌ خوٙه تُصِٔي ٓ٘وٞالً ٓدثـث ً ال ٓثُي ُ.ٌِٚٓ ٚ
ٝ – 3تالـًتٌ  ٌٕٞ٣ـو٤و٤ث ً خٜٞغ تُ٤ه ـو٤ور ػِ ٠تُٕ٢ء ًفٙه تٌُالء ٝتالـصطثج ٖٓ تٔؽثي تُؽدثٍ،
 ٌٕٞ٣ٝـٌٔ٤ث ً خص٤ٜةر ِدح تالـًتٌ ًٜٞغ تٗثء ُؽٔغ ٓثء تُٔطً تٙٗ ٝح ٔدٌر تُ٤ٙه.

ٓثنذ 1499
 – 1تُٔثء ٝتٌُٝ ٨تُ٘ثي ٓدثـر ٝتُ٘ثَ كٛ ٢ى ٙتُعثظر ًًٔثء ،ك٤ؽ ُْٜ ٌٞتالٗصلثع خٜث ٝتـًتٌ تُٔثء ٝتٌُ٨
خًٕ ٞػهّ تًُٝي.
٣ٝ – 3ؼصدً ٓدثـث ً تٌُالء تُ٘ثخس كِٓ ٢ي ٔمٗ خـ ً٤هٙهُِٔ ٌُٖٝ ،ٙثُي تٕ ٘ٔ٣غ تُـ ٖٓ ً٤تُهل ٍٞك٢
ٌِٓ.ٚ
ُٝ – 5الّٗثٕ ٝتُفٞ٤تٕ ـن تُٕلر ك ٢تُٔثء تُى٣ ُْ ١فًٌ ٝك ٢تُّٔثهٝ ٢تُو٘ٞتز تًُِٔٔٞر ُِـ ً٤خًٕٞ
ػهّ تًُٝي.
ٓثنذ 1144
٣ – 1ؽٔ ٌَُ ٌٞمٗ تٕ ٣وطغ ٖٓ تُؽدثٍ تُٔدثـر ،توت ُْ شٌٖ ٖٓ تُٔفثٞح ٝتُـثخثز تُٔمصٙر ٖٓ ههْ٣
خؤ َٛتُوًٝ ٟتُوٙدثز ،تٔؽثيتً ٝتـطثخث ً ٝتـؽثيتً ٝؿ ً٤وُي ٖٓ تُٔٞتن تُص٣ ٢فصثغ تُٜ٤ث ك ٢تُد٘ثء ٝتُٞهٞن
٘٘ٝغ ت٥الز تٍُيتػ٤ر ٝؿًٛ٤ث ٖٓ ـثؼثش.ٚ
ٝ – 3توت ٝؼه نتلَ ـهٝن هً٣ر ًٓػ ٖٓ ٠ؿ ً٤تًُٔتػ ٢تُٔمصٙر ٖٓ هه ْ٣خؤ َٛتُوًٝ ٟتُوٙدثز،
ك٤ؽٛ َٛ٧ ٌٞى ٙتُوً٣ر تٕ ً٣ػٞت كٞٓ ٚ٤تٔٝ ْٜ٤تٕ ٘٣صلؼٞت خ٘دثش ٖٓ ٚؿ ً٤تٕ ٣ئنٝت ٔ٤ةث ً ٖٓ تًُِ،ّٞ
٣ٝؽُ ٌٞـ ً٤ت َٛتُوً٣ر تٕ ُْ ًٝٓ ٌٖ٣تً خؤِٜٛث تٕ ً٣تػٞت ٓٞتٔ ْٜ٤كٛ ٢ىت تًُٔتػٝ ٠تٕ ٘٣صلؼٞت خ٘دثشٚ
ٝكن ٓث ٣ؽ ٍٙ٤تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1141
تٌٍُ٘ تُٔهكٞع ت ٝتُٔمدٞء تُى ١ال ّ٣صط٤غ تـه تٕ ٣عدس ٌِٓ٤صُٔ ٌٕٞ٣ ٚثُي تُؼوثي تٕ ًثٗس تاليٚ
ًِٓٔٞر ُِٝهُٝر تٕ ًثٗس تٓ٣ً٤ر ُٝؽٜر تُٞهق تٕ ًثٗس تاليٞٓ ٚهٞكر ٝهلث ً ٘ف٤فثً.
ٓثنذ 1143
 – 1تُ٤ٙه ٓدثؾ خًتً ٝخفًتً ٣ٝؽ ٌٞتشمثو ٙـًكر.
 ًٞٔٝ – 3تُ٤ٙه تٕ ٔ٣ص٘غ تُفٞ٤تٕ ػٖ تالّٗثٕ خوهيش ٚػِ ٠تُلًتي ،ظْ ٣فًٌ ٙتُٙثبه خؼِٔ ٚهث٘هتً
٘٤ه.ٙ
ٓثنذ 1145
تُفن ك٤٘ ٢ه تُدً ٝتُدفً ٝتُِوطر ٝتالٔ٤ثء تالظً٣ر ش٘ظٔ ٚتُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر.
ٓثنذ 1140
ٙ٣دؿ تُٔ٘وٓ ٍٞدثـث ً توت شمِ ٠ػ٘ٓ ٚثٌُ ٚخوٙه تٍُ٘ ٍٝػٖ ٌِٓ٤ص.ٚ
ٓثنذ 1149
 – 1توت ينّ ػًته ٢ؼٍءتً ٖٓ تُدفً خإوٕ تُفٌٓٞر ِٓي تُؽٍء تًُٔن ٌُٖ ،ّٝتوت ـ َٙػِ ٠تالوٕ ٣ ُْٝصْ
تًُنّ لالٍ ظالض ِ٘ٞتز خطَ تالوٕ ٣ٝؽُ ٌٞـ ًٙ٤تٕ ً٣نّ خؼه تٕ ٣ف َٙػِ ٠توٕ ُ٘لّ.ٚ
ٝ – 3توت ًثٕ تًُنّ خـ ً٤توٕ تُٔفٌٔر ٘ثي تُؽٍء تًُٔنٌِٓ ّٝث ً لثٜؼث ً ُِهُٝر٣ٝ ،دثع تًُنّ خدهٍ تُٔعَ،
كثٕ ُْ ٣ودَ خ٤غ ُٖٔ شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذٝ ،توت ًثٕ تًُتنّ هه تٕٗؤ تخ٘٤ر ك ٢تُؽٍء تًُٔن ،ّٝكثٗ ٚال ٣طثُح
تال خدهٍ ٓعَ تالي ٚن ٕٝتالخ٘٤ر ٝتوت خ٤غ تُؼوثي خثٍُٔت٣هذ تلىز تُفٌٓٞر ٖٓ ظٔ٘ ٚهٔ٤ر تاليٝ ٚتػطس
تُدثهًُِ ٢تنّ.
تُلًع تُعثًّٗ – ٢ح تٌُِٔ٤ر خّدح تُٞكثذ
-1تًُٔ٤تض
ٓثنذ 1146
ٌّ٣ – 1ح تُٞتيض خطً٣ن تًُٔ٤تض تُٔ٘وٞالز ٝتُؼوثيتز ٝتُفوٞم تُٔٞؼٞنذ ك ٢تُصًًر.
ٝ – 3شؼ ٖ٤٤تُٞيظر ٝشفه٣ه تٗٙدثب ْٜك ٢تاليض ٝتٗصوثٍ تٓٞتٍ تُصًًر ،شًّ ١ػِٜ٤ث تـٌثّ تًُٕ٣ؼر
تالِالٓ٤ر ٝتُوٞتٗ ٖ٤تُمث٘ر خٜث.

ٓثنذ 1147
ُ – 1هتب٘ ٢تُصًًر تُؼثن ُْٜ ٢ُِ٘ٞٔٝ ٖ٤٣تٕ ٣الـوٞت الِص٤لثء ـوٞه ْٜك ٢تُصًًر تُصٗ ٢وِس تُٞيظر
ٌِٓ٤صٜث ُِـ ً٤ت ٝيشدس ُِـ ً٤ت ٝيشدس ػِٜ٤ث ـوٞهث ً ػ٤٘٤ر.
ّ٣ٝ – 3و ٟـوٛ ْٜىت خؼه تٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ ٓٞز تُٔه ،ٖ٣كإوت تٗوٝس ٗلى شًٙف تُٞيظر ك٢
تُصًًر هدِ ،ْٜتال توت ًثٕ تُصًٙف هه ٘هي شٞتٞئتً ٓغ تُـُ ً٤الًٜتي خ.ْٜ
 – 3تُ٤٘ٞر
ٓثنذ 1148
ٌّ٣ – 1ح تُٔ ُٚ ٠٘ٞخطً٣ن تُ٤٘ٞر تُٔثٍ تُٔ ٠٘ٞخ.ٚ
ٝ – 3شؽ ٌٞتُ٤٘ٞر ُِٞتيض ٝؿ ً٤تُٞتيض ك ٢ظِط تُصًًرٝ ،ال ش٘لى كٔ٤ث ؼثٌٝز تُعِط ،تال خثؼثٌذ
تُٞيظر.
ٓثنذ 1149
 ًَ – 1شًٙف ٗثهَ ٌُِٔ٤ر ٙ٣هي ٖٓ ٔمٗ ك ًٚٓ ٢تُٔٞزٓ ،وٞٙن خ ٚتُصدًع ت ٝتُٔفثخثذ٣ ،ؼصدً
ًِ ٚت ٝخوهي ٓث ك ٚ٤ػٖ ٓفثخثذ شًٙكث ً ٓٝثكث ً تُٓ ٠ث خؼه تُٔٞزٝ ،شًّ ١ػِ ٚ٤تـٌثّ تُ٤٘ٞر ت٣ث ّ ًثٗس
تُصّٔ٤ر تُص ٢شؼط.ُٚ ٠
٣ٝ – 3ؼصدً ك ٢ـٌْ تُ٤٘ٞر تخًتء تًُٔ ٛ٣كٞٓ ًٚٓ ٢شٓ ٚهٝ ٚ٘٣تيظث ً ًثٕ ت ٝؿٝ ً٤تيضًٝ ،ىُي
تٌُلثُر ك ًٚٓ ٢تُٔٞز.
ٓثنذ 1114
ُ٧ ُ٤ـه تٕ ٣ئن ١ن ٖ٣تـه ؿًٓثب ٚكٞٓ ًٚٓ ٢ش٣ٝ ٚدطَ ـوٞم خثه ُٚ ٌُٖٝ ،ْٜ٤تٕ ٣ئن ١ظٖٔ تُٔثٍ
تُى ١تٔصًت ٙت ٝتُوً ٚتُى ١تِصوً ٜٚـثٍ ًٝ٣ًٓ ٚٗٞثً.
ٓثنذ 1111
 – 1توت تهً ٔمٗ كٞٓ ًٚٓ ٢ش ٚخهُٞ ٖ٣تيض تُ ٝـٝ ً٤تيض ،كثٕ ؼثء تهًتي ٙػِِ ٠د َ٤تُصِٔ٤ي ًثٕ
خفٌْ تُ٤٘ٞرٝ ،تٕ ؼثء ػِِ ٠د َ٤تاللدثي تً ٝثٕ تهًتيتً خود ٛتٓثٗر ُ ٚت ٝتِصٜالى تٓثٗر ػ٘ه ٙظدصس
خـ ً٤تهًتيٗ ٙلى تالهًتي ك ٢ؼٔ٤غ ٓثُ ُْ ُٞٝ ٚشؽٍ تُٞيظرٝ ،شٙه٣ن تُٞيظر تالهًتي ك ٢ـ٤ثذ تُٔٞيض ٍِّٓ
ُ.ْٜ
ٝ – 3ال ّ٣صفن تُٔوً ُٓ ٚث تهً خ ٚتًُٔٝ ٛ٣كوث ً ٧ـٌثّ تُلوًذ تُّثخور ،تال خؼه تٕ شئن ١ن ٕٞ٣تُٙفر
٣ٝؼصدً ك ٢ـٌْ ن ٕٞ٣تُٙفر تُه ٕٞ٣تُص ٢ظدصس ك ٢وٓر تًُٔٝ ٛ٣هس تًُٔ ٚخـ ً٤تهًتي ٙكصئن٢ٛ ١
تٝ٣ث ً ٓغ ن ٕٞ٣تُٙفر هدَ تُه ٕٞ٣تُص ٢ظدصس خإهًتي تًُٔ ٛ٣كٝ ٢هس ًٓ.ٜٚ
ٓثنذ 1113
 – 1توت تهً ٔمٗ كٞٓ ًٚٓ ٢ش ٚخثوٗ ٚتِصٞك ٠ن٘٣ث ً ُ ٚك ٢وٓر تـه ،كثٕ ًثٕ تُه ٖ٣هه ظدس ك ٢وٓر
تُٔه ٖ٣ـثٍ ٘فر تُهتبٖ ٗلى تالهًتي ك ٢ـن ؿًٓثء تُٙفر ،تٓث توت ًثٕ تُه ٖ٣هه ظدس ك ٢وٓر تُٔه ٖ٣ـثٍ
ًٓ ٚتُهتبٖ ،كال ٘٣لى تالهًتي ك ٢ـن ٛئالء تُـًٓثء.
ٝ – 3توت تهً خؤًٗ ٚلَ ـثٍ ٘فص ٚن٘٣ث ً ٧ـهٗ ،لى تهًتي ٙك ٢ؼٔ٤غ ٓثُ ٌُٖٝ ٚخؼه تٕ شٞك ٢ن ٕٞ٣تُٙفر
ٓٝث ك ٢ـٌٜٔث ٖٓ تُه.ٕٞ٣
تُلًع تُعثُط – ًّح تٌُِٔ٤ر خ ٖ٤تالـ٤ثء
 – 1تالُصٙثم
أ – تالُصٙثم خثُؼوثي
تالُصٙثم خلؼَ تُطد٤ؼر
ٓثنذ 1115

تُ٘ ًٜتوت ؼثء خطٔ ٠ػِ ٠تي ٚتـه ك ،ٌِٚٓ ٜٞتٓث توت ً ٕٞتُطٔ ٠تيٜث ً ؼه٣هذ كِٓ ٢ٜي تُهُٝر ً ُٞٝثٗس
ٓصِٙر خؤي ٚتُـُِٔٝ ،ً٤ؽثٝي ٖ٣ـن تلىٛث خدهٍ تُٔعَ.
ٓثنذ 1110
ٌِٓ ٌٕٞ٣ث ًَ ُِهُٝر  ٠ٔٞتُدفً٤تز  ٠ٔٞٝتُدفً ٝتُؽٍي تُص ٢شصٌ ٕٞكٓ ٢ؽثي ١تالٗ ًٜت ٝنتلَ
تُدفً٤تز.
ٓثنذ 1119
تالي ٚتُصٌٕ٘٣ ٢ق ػٜ٘ث تُدفً ت ٝتُدفً٤تز ت ٝتالٗ ًٜشٌٌِٓ ٕٞث ً لث٘ر ُِهُٝرُِٔٝ ،ؽثٝي ٖ٣ـن تلىٛث
خدهٍ تُٔعَ.
ٓثنذ 1116
توت تلى ٗٓ ًٜؽً ٟؼه٣هتً شثيًث ً ٓؽًت ٙتُوهً ،ْ٣ثٕ ٘٧فثج تُؼوثيتز تُٔؽثٝيذ ـن تلى ٛىت تُٔؽًٟ
تُوه ْ٣خدهٍ تُٔعَ ًَ ٝتـه ك ٢تُؽٍء تُى ٌٕٞ٣ ١تٓثّ تي ٜٚـص ٠لٓ ٟلصً ٚك ِٟٝ ٢تُٔؽً ٟتُوه،ْ٣
ٌٞ٣ٝع ظٖٔ تُٔؽً ٟتُوه ْ٣ػِ ٠ت٘فثج تاليت ٢ٜتُصٔ ٢ـِٜث تُٔؽً ٟتُؽه٣ه ًَ خّ٘در ٓث كوهٖٓ ٙ
تي.ٜٚ
تالُصٙثم خلؼَ تالّٗثٕ
ٓثنذ 1117
ًَ ٓث ػِ ٠تالي ٚت ٝشفصٜث ٖٓ خ٘ثء ت ٝؿًتَ تٕ٘ٓ ٝآز تلً٣ ٟؼصدً ٖٓ ػَٔ ٘ثـح تالي ٚتهثٓر
ػِٗ ٠لوصٌِٓ ٌٕٞ٣ٝ ،ٚث ً ُٓ ٚث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠لالف وُي.
ٓثنذ 1118
ٌِٓ ٌٕٞ٣ث ً ُٙثـح تاليٓ ٚث ٣فهظ ٚكٜ٤ث ٖٓ خ٘ثء ت ٝؿًتَ تٕ٘ٓ ٝآز تلً٣ ٟؤٜ٤ث خٔٞتن ًِٓٔٞر ُـ،ًٙ٤
توت ُْ  ٌٖٔ٣هِؼٜث ن ٕٝتٕ ِ٣فن ٘ثـح تاليًٜ ٚي ؼّٝ ،ْ٤ػِ ٚ٤تٕ ٣هكغ هٔ٤صٜث ٓغ تُصؼ ٛ٣ٞتٕ ًثٕ
ُٝ ٚؼ ،ٚتٓث توت تٌٖٓ هِؼٜث خال ًٜي ؼّٝ ْ٤تيتن ٘ثـدٜث تِصًنتنٛث ،كِ ٚوُي ٝػِ٘ ٠ثـح تاليٚ
ٗلور تُوِغ.
ٓثنذ 1119
توت تـهض ٔمٗ خ٘ثءتً ت ٝتؿًتِث ً تٕ٘ٓ ٝآز تلً ٟخٔٞتن ٖٓ ػ٘ه ٙػِ ٠تي٣ ٚؼِْ تٜٗث ًِٓٔٞر ُـ ًٙ٤نٙٝ
يٜثء ٘ثـدٜثً ،ثٕ ُٜىت تٕ ٣طِح هِغ تُٔفهظثز ػِٗ ٠لور ٖٓ تـهظٜث كإوت ًثٕ تُوِغ ًٓٝتً خثالي ،ٚكِٚ
تٕ ٔ٣صِي تُٔفهظثز خؤ٤صٜث ّٓصفور ُِوِغ.
ٓثنذ 1134
توت تـهض ٔمٗ خ٘ثء ت ٝؿًتِث ً تٕ٘ٓ ٝآز تلً ٟخٔٞتن ٖٓ ػ٘ه ٙػِ ٠تيًِٞٔٓ ٚر ُـ ًٙ٤خٍػْ ِدح
ًٔػ ،٢كثٕ ًثٗس هٔ٤ر تُٔفهظثز هثبٔر تًعً ٖٓ هٔ٤ر تاليً ٚثٕ ُِٔفهض تٕ ٔ٣صِي تالي ٚخعٖٔ ٓعِٜث
ٝتوت ًثٗس هٔ٤ر تالي ٚال شوَ ػٖ هٔ٤ر تُٔفهظثزً ،ثٕ ُٙثـح تالي ٚتٕ ٔ٣صٌِٜث خؤ٤صٜث هثبٔر.
ٓثنذ 1131
توت تـهض ٔمٗ ٕٓ٘آز خٔٞتن ٖٓ ػ٘ه ٙػِ ٠تي ٚؿ ًٙ٤خإوٗ ،ٚكثٕ ُْ  ٌٖ٣خٜٔ٘٤ث تشلثم ػِٓ ً٤ٙٓ ٠ث
تـهظ ،ٚكال ٣ؽُٙ ٌٞثـح تالي ٚتٕ ٣طِح هِغ تُٔفهظثز ٣ٝؽح ػِ ٚ٤توت ُْ ٣طِح ٘ثـح تُٔفهظثز
هِؼٜث ،تٕ ٣ئن ١تُ ٚ٤هٔ٤صٜث هثبٔر.
ٓثنذ 1133
توت تـهض ٔمٗ ؿًتِث ً تٕ٘ٓ ٝآز تلً ٟخٔٞتن ًِٓٔٞر ُـ ًٙ٤ػِ ٠تي ٚتـه ،كُِٔ ُ٤ثُي تُٔٞتن تٕ
٣طِح تِصًنتنٛثٝ ،تٗٔث ُ ٚتٕ ً٣ؼغ خثُصؼ ٛ٣ٞػِ ٠تُٔفهضًٔ ،ث تٕ ُ ٚتٕ ً٣ؼغ ػِ٘ ٠ثـح تاليٚ
خٔث ال ٣ٍ٣ه ػٔث  ٞٛخثم ك ٢وٓصُِٔ ٚفهض ٖٓ هٔ٤ر شِي تُٔفهظثز.

ٓثنذ 1135
توت خ٘ ٢تـه ت٘فثج تُفُ٘ ٗٙلّ ٚك ٢تُِٔي تُٕٔصًى تُوثخَ ُِؤّر ،خه ٕٝتوٕ ت٥لً ٖ٣ظْ ِٞح
ت٥لً ٕٝتُؤّر كصوّْ ،كثٕ ت٘ثج وُي تُد٘ثء ـٙر خثٗٝ ،ٌِٚٓ ٚ٤تٕ ت٘ثج ـٙر ت٥لً تٕ ٌِ٣ق تُدثٗ٢
خثُٜهّ.
ٓثنذ 1130
توت خىي تؼ٘د ٢ك ٢تي ٚتُـ ً٤خه ٕٝتوٗٗٝ ٚدس تُدىيً ،ثٕ ُٔثُي تالي ٚتُم٤ثي ك ٢تٕ ٔ٣صِي تُدىي خٔعِ،ٚ
ت ٝتٕ ٣صًى تالي ٚخ٤ه تالؼ٘د ٢ـص ٠تُفٙثن خؤؼً تُٔعَ.
ج – تالُصٙثم خثُٔ٘وٍٞ
ٓثنذ 1139
توت تُصٙن ٓ٘وٞالٕ ُٔثٌُٓ ٖ٤مصِل ٖ٤خف٤ط ال  ٌٖٔ٣كِٜٔٙث ن ٕٝشِق تٗ ٝلور كثـٕر ٘ٛ ٌٖ٣ ُْٝثى تشلثم
خ ٖ٤تُٔثًٌُٝ ٖ٤ثٕ تالُصٙثم هٝثء ٝههيتًِٓ ،ي ٘ثـح تُٔ٘و ٍٞتالًعً هٔ٤ر تُٔ٘و ٍٞت٥لً خؤ٤ص.ٚ
 – 3تُؼوه
ٓثنذ 1136
 – 1ش٘صوَ تٌُِٔ٤ر خثُؼوه ك ٢تُٔ٘وٝ ٍٞتُؼوثي.
ٝ – 3تُؼوه تُ٘ثهَ ٌُِٔ٤ر ػوثي ال ٘٣ؼوه تال توت يٝػ٤س ك ٚ٤تُطً٣ور تُٔوًيذ هثٗٗٞثً.
ٓثنذ 1137
تُصؼٜه خ٘وَ ٌِٓ٤ر ػوثي ٣وص ًٙػِ ٠تالُصٍتّ خثُصؼ ،ٛ٣ٞتوت تلَ تـه تُطًك ٖ٤خصؼٜهِٞ ٙتء تٔصًٞ
تُصؼ ٛ٣ٞك ٢تُصؼٜه تّ ُْ ٕ٣صً.ٞ
 – 5تُٕلؼر
ٓثنذ 1138
تُٕلؼر  ٢ٛـن شِٔي تُؼوثي تُٔد٤غ  ُٞٝؼدًتً ػِ ٠تُٕٔصً ١خٔث هثّ ػِ ٖٓ ٚ٤تُعٖٔ ٝتُ٘لوثز تُٔؼصثنذ.
ٓثنذ 1139
ـىكس ٓثنذ ٝ 1139ـَ ٓفِٜث تُ٘ٗ تُفثُٝ ٢وُي خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ تًُٔهْ  978ك-30 ٢
ٝ 1978-7هه تُـ ٢تُلوًذ (تٝالً) ٖٓ هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ تًُٔهْ ( )311كٗٗٝ 1978-3-10 ٢
تُوًتي ػِ ٠تٕ ٘٣لى ٛىت تُوًتي ٖٓ شثي٣ك ًٕٗ ٙك ٢تُؽً٣هذ تًُِٔ٤ر ٝشًّ ١تـٌثٓ ٚػِ ٠تُهػث ٟٝتُصُْ ٢
شٌصّح نيؼر تُدصثز.
٘٣ – 1ف ًٙـن تُٕلؼر خثًُٕ٣ي ك ٢نتي تٌُّٖ تُٕثبؼر ًٔ ٞتٕ ال ِٔ٣ي نتي ٌُِّٖ ػِٝ ٠ؼٚ
تالِصوالٍ.
 – 3شؼصدً تُٕور تٌُّ٘٤ر خفٌْ نتي تٌُّٖ ٧ؿًتٛ ٚىت تُوًتي .
ٓثنذ 1154
ـىكس تُٔثنذ  1154خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ تًُٔهْ  311ك.1978-3-10 ٢
ٓثنذ 1151
 – 1توت شٍتـْ تُٕلؼثء  ٌٕٞ٣تِصؼٔثٍ ـن تُٕلؼر خفّح تُصًش٤ح تُٔد ٖ٤ك ٢تُٔثنش ٖ٤تُّثخوص.ٖ٤
ٝ – 3توت شٍتـْ تُٕلؼثء ٖٓ ٞدور ٝتـهذ ،كثالِصفوثم خثُٕلؼر  ٌٕٞ٣خ ْٜ٘٤ػِ ٠تُصّث ،١ٝتال تٗ ٚكٔ٤ث خٖ٤
تُمِطثء ٣وهّ تاللٗ ػِ ٠تالػْ كٖٔ ُ ٚـن ًٔج ك ٢تُمًم تُٕٔؼح ٖٓ تُ٘ ًٜتُمثٖ٣ ،وهّ ػُِٚ ٖٓ ٠
ـن ك ٢وُي تُ٘٣ٝ ًٜوهّ تُمِ ٟ٤ك ٢ـن تًُٕج ػِ ٠تُمِ ٟ٤ك ٢ـن تًُٔٝي.

ٓثنذ 1153
توت ًثٕ تُٕٔصًُِ ١ؼوثي تُٕٔلٞع هه شٞتكًز ك ٚ٤تًُٕ ٞٝتُص ٢شؽؼِٔ ٚل٤ؼثً ،كثٗ٣ ٚل َٝػِ ٠تُٕلؼثء تُىٖ٣
ٞ ٖٓ ْٛدوص ٚتٞ ٖٓ ٝدور تنٗ٣ ٌُٖٝ ،٠صوهٓ ٚتُىٞ ٖٓ ْٛ ٖ٣دور تػِ.٠
ٓثنذ 1155
 – 1ال شعدس تُٕلؼر ،تال خد٤غ تُؼوثي تُٕٔلٞع ٓغ ٝؼٞن تُّدح تُٔٞؼح ُٜث ٝهس تُد٤غ.
ٕ٣ٝ – 3صً ٞك ٢تُٔثٍ تُٕٔلٞع تٕ  ٌٕٞ٣ػوثيتً ًِٓٔٞثًٝ ،تٕ  ٌٕٞ٣خ٤ؼ ٚهه شْ هثٗٗٞثًٕ٣ٝ ،صً ٞك ٢تُؼوثي
تُٕٔلٞع خ ٚتٕ ٌِٓ ٌٕٞ٣ث ً ُِٕل٤غٝ ،هس خ٤غ تُؼوثي تُٕٔلٞع ٝتٕ ٣دوًِٞٔٓ ٠ث ً ُ ٚتُٝ ٠هس تُفٌْ خثُٕلؼر تٝ
تُصًت ٢ٜػِٜ٤ث.
ٓٝ – 5ص ٠ظدصس تُٕلؼر ،كال شدطَ خٔٞز تُدثبغ تُٕٔصً ١ت ٝتُٕل٤غ.
ٓثنذ 1150
ال شّٔغ نػ ٟٞتُٕلؼر:
أ – توت ـ َٙتُد٤غ خثٍُٔت٣هذ تُؼِ٘٤ر ػٖ ٣ًٞن تُوٝثء ت ٝتالنتيذ.
ج – توت ٝهغ خ ٖ٤تٍُٝؼ ٖ٤ت ٝخ ٖ٤تال٘ٝ ٍٞتُلًٝع ت ٝخ ٖ٤تُفٞتُٔ ٢ـث٣ر تُهيؼر تًُتخؼر.
غ – توت ًثٕ تُؼوثي هه خ٤غ ُ٤ؽؼَ ٓفَ ػدثنذ تِ٤ُ ٝفن خٔفَ ػدثنذِٝ ،ؽَ خهتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١ػِ٠
ٛىت تُٞؼ.ٚ
ن – توت ش٘ثٌٍ ػٖ ـو ٚك ٢تُٕلؼر ً٘تـر ت ٝنالُر  ُٞٝهدَ تُد٤غ.
ٛـ  -توت ًثٕ تُؼوثي تُٕٔلٞع خٝ ٚهلثً.
 – ٝتوت تٗوٝس ِصر تٔ ّٞ٣ ٖٓ ًٜشٔثّ تُد٤غٛ ١ًّ٣ٝ ،ىت تُٔ٤ؼثن ـص ٠ك ٢ـن تُٔفؽٞيٝ ٖ٣تُـثبد.ٖ٤
ٓثنذ 1159
تُٕلؼر ال شودَ تُصؽٍبر ،كُِِٕ ُ٤ل٤غ تٕ ٣طِح خثُٕلؼر خؼ ٛتُؼوثي تُٕٔلٞع ٣ٝصًى خؼ ٌُٖ ،ٚٝتوت شؼهن
تُٕٔصًٝ ٕٝتشفه تُدثبغ ،كِِٕل٤غ تٕ ٣ؤلى ٗ٤ٙح خؼً ُٞٝ ْٜٝثٕ ٔثبؼث ً ٣ٝصًى تُدثه.٢
ٓثنذ 1156
٣ – 1ؽح تٕ ٣طِح تُٕل٤غ ًَ تُٕٔلٞع  ُٞٝشؼهن تُٕلؼثء تُّٔصفوُِٕ ٕٞلؼرٝ ،توت ِؤ ٟل٤غ ـو ٚك٢
تُٕلؼر هدَ تُفٌْ ت ٝتُصًتِ ،٢ٜو ٟـو٣ٝ ٚؤلى تُٕلؼثء ت٥لً ًَ ٕٝتُٕٔلٞع ٝتٕ تِؤ ٟل٤غ ـو ٚخؼه
تُفٌْ ت ٝتُصًت ،٢ٜكال ّ٣و.ٟ
٧ ُ٤ُٝ – 3ـه ٖٓ تُٕلؼثء تٕ  ٍٍ٘٣ػٖ ـو٧ ٚؼ٘د ٢تُٕ ٝل٤غ آلً ،كثٕ كؼَ ِو ٟـو.ٚ
ٓثنذ 1157
توت تٔصً ٟتـه ػوثيتً شؽ ٌٞتُٕلؼر ك ٚ٤ظْ خثػ ٚهدَ تٕ ٣هػ ٢تُٕل٤غ خثُٕلؼر ِوطس ٔلؼصٝ ٚشؽهنز ُٚ
ٔلؼر ػِ ٠تُٕٔصً ١تُعثٗ.٢
ٓثنذ 1158
ػِ٣ً٣ ٖٓ ٠ه تاللى خثُٕلؼر تٕ ٣ؼِٖ يؿدص ٖٓ ٌَُ ٚتُدثبغ ٝتُٕٔصً ١ت ٝنتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١لالٍ
لّٔر ػًٕ ٓٞ٣ث ً ٖٓ شثي٣ك تٗىتي ٙخثُد٤غ تٗىتيتً ئِ٤ث ً ٖٓ تُدثبغ ت ٝتُٕٔصًٝ ١تال ِو ٟـو٣ٝ ،ٚؽح تٕ
٣صٛ ٖٔٝىت تالٗىتي خ٤ثٕ تُؼوثي تُٔد٤غ خ٤ثٗث ً ٝتٜفث ً ٝخ٤ثٗث ً تُعٖٔ  ًٞٝٔٝتُد٤غ ٝتِْ ًَ ٖٓ تُدثبغ ٓٝفَ
تهثٓصٝ ٚتال ًثٕ تالٗىتي خثٞالً.
ٓثنذ 1159
٣ – 1ؽح ػِ ٠تُٕل٤غ تٕ ً٣كغ نػ ٟٞتُٕلؼر ػِ ٖٓ ًَ ٠تُدثبغ ٝتُٕٔصً ١لالٍ ظالظٓٞ٣ ٖ٤ث ً ٖٓ شثي٣ك
تػالٕ يؿدصٝ ،ٚتال ِو ٟـو.ٚ
ٝ – 3شؼصدً نػ ٟٞتُٕلؼر ٖٓ تُهػث ٟٝتُّٔصؼؽِر.
ٓثنذ 1104

ػِ ٠تُٕل٤غ ػ٘ه يكؼ ٚتُهػ ٟٞخثُٕلؼر تٕ ٞ٣نع ٘٘هٝم تُٔفٌٔر تُصٞ٣ ٢ؼه تُٕٔلٞع ك ٢نتبًشٜث ٓدِـث ً
ّ٣ثٙٗ ١ٝق تُعٖٔ تُفو٤و ٢تُى ١ـ َٙخ ٚتُد٤غ ،كثٕ ُْ ٣صْ تال٣هتع ِوطس ٔلؼص.ٚ
ٓثنذ 1101
٣عدس ِٓي تُٕل٤غ ُِٕٔلٞع ػ٘ه ش٘ل٤ى تُفٌْ تُوث ٢ٜخثُٕلؼر خثُصّؽ َ٤ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١ت ٝػ٘ه
تُصّؽ َ٤ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١ك ٢ـثُر تُصًت ٢ٜػِ ٠تُٕلؼر.
ٓثنذ 1103
٣ – 1فَ تُٕل٤غ شؽث ٙتُدثبغٓ ،فَ تُٕٔصً ١ك ٢ؼٔ٤غ ـوٞهٝ ٚتُصٍتٓثش ٌُٖٝ ،ٚال ٣فن ُ ٚتالٗصلثع خثالؼَ
تُٔٔ٘ٞؾ ُِٕٔصً ١ك ٢نكغ تُعٖٔ ،تال توت ي ٢ٜتُدثبغ.
ٝ – 3توت تِصفن تُؼوثي تُٕٔلٞع خؼه تلى ٙخثُٕلؼر كُِِٕ ُ٤ل٤غ تٕ ً٣ؼغ خٔٝثٕ تالِصفوثم تال ػِ٠
تُدثبغ.
ٓثنذ 1105
 – 1توت خ٘ ٠تُٕٔصً ١ك ٢تُؼوثي تُٕٔلٞع ت ٝؿًَ ك ٚ٤تٔؽثي هدَ تٕ ٣دِؾ خثًُؿدر ك ٢تاللى خثُٕلؼرً ،ثٕ
تُٕل٤غ ٍِٓٓث ً خثٕ ٣هكغ ُِٕٔصًٓ ١وهتي ٓث ٌتن ك ٢هٔ٤ر تُؼوثي خّدح تُد٘ثء ت ٝتُـًتَ.
 – 3تٓث توت ـ َٙتُد٘ثء ت ٝتُـًتَ خؼه شدِ٤ؾ تًُؿدر ك ٢تاللى خثُٕلؼرً ،ثٕ ُِٕل٤غ تٕ ٣طِح تُوِغٝ ،توت
ًثٕ تُوِغ ًٓٝتً خثُؼوثي ًثٕ ُ ٚتٕ ّ٣صدو ٢تُد٘ثء ت ٝتُـًتَ خؤ٤صٜث ّٓصفو ٢تُوِغ.
ٓثنذ 1100
ال  ١ًّ٣ك ٢ـن تُٕل٤غ أ ١شًٙف ٗثهَ ٌُِِٔ٤ر ٘هي ٖٓ تُٕٔصً ،١ت ٝأ ١ـن ػ ٢٘٤يشد ٚػِ ٠تُؼوثي
تُٕٔلٞع ،توت ًثٕ وُي هه شْ خؼه شدِ٤ؾ تًُؿدر ك ٢تاللى خثُٕلؼر٣ٝ ،دوٓ ٠غ وُي ُِهتب٘ ٖ٤تُّٔؽِٓ ٖ٤ث ًثٕ
ُ ٖٓ ْٜـن تُصوهّ كٔ٤ث آٍ تُٕٔصً ٖٓ ١ظٖٔ تُؼوثي.
 – 0تُف٤ثٌذ
ٓثنذ 1109
 – 1تُف٤ثٌذ ٜٝغ ٓثن ١خ٤ّ٣ ٚطً تُٕمٗ خ٘لّ ٚت ٝخثُٞتِطر ِ٤طًذ كؼِ٤ر ػِ٢ٔ ٠ء ٣ؽ ٌٞتُصؼثَٓ كٚ٤
تّ٣ ٝصؼَٔ خثُلؼَ ـوث ً ٖٓ تُفوٞم.
ٝ – 3ال شو ّٞتُف٤ثٌذ ػِ ٠ػَٔ ٣ؤش ٚ٤تُٕمٗ تٗٓ ٚؽًن تخثـر ،ت ٝػَٔ ٣صفِٔ ٚتُـ ً٤ػِِ ٠د َ٤تُصّثٓؿ
ًٓ٘ٝ ،ٚىُي ال شو ّٞػِ ٠تػٔثٍ ٓصوطؼر.
ٓثنذ 1106
توت تهصًٗس تُف٤ثٌذ خإًًت ٙت ٝـِٙس لل٤ر تً ٝثٕ كٜ٤ث ُدُ ،كال ُٜ ٌٕٞ٣ث تظً شؽثٝ ٖٓ ٙهغ ػِ ٚ٤تالًًتٙ
ت ٝتلل٤س ػ٘ ٚتُف٤ثٌذ ت ٝتُصدُ ػِ ٚ٤تًٓٛث ،تال ٖٓ تُٞهس تُى ١شٍ ٍٝكٛ ٚ٤ى ٙتُؼٞ٤ج.
ٓثنذ 1107
توت ش٘ثٌع تٔمثٖ ٓصؼهن ٕٝػِ ٠ـ٤ثٌذ ٔ٢ء ٝتـه تػصدً ـثبٍتً ٖٓ ًثٗس ُ ٚتُف٤ثٌذ تُفثُ٤ر ـص٣ ٠وّٞ
تُهُ َ٤ػِ ٠لالف وُي ٓث ُْ ٣ظ ًٜتٕ ٖٓ ُ ٚتُف٤ثٌذ تُفثُ٤ر هه ـ َٙػِٜ٤ث ٖٓ ؿ ًٙ٤خطً٣ور ٓؼ٤در.
ٓثنذ 1108
٣ – 1ؼه ـّٖ تُ٘٤ر ٖٓ ٣ف ٌٞتُٕ٢ء ٣ ٞٛٝؽ َٜتٗ٣ ٚصؼه ٟػِ ٠ـن تُـٝ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر ٣لصً ٚنتبٔث ً ٓث ُْ
٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠لالف وُي.
ٝ – 3ال شٍتٍ ٘لر ـّٖ تُ٘٤ر ُه ٟتُفثبٍ ،تال ٖٓ تُٞهس تُىٙ٣ ١دؿ ك ٚ٤ػثُٔث ً تٕ ـ٤ثٌش ٚتػصهتء ػِ٠
تُـ٣ٝ ،ً٤ؼه ًىُي ِ٢ء تُ٘٤ر ٖٓ تؿصٙح تُف٤ثٌذ ٖٓ ؿ ًٙ٤خثالًًت ُٞٝ ،ٙتػصوه تٕ ُ ٚـوث ً ك ٢تُف٤ثٌذ.
ٝ – 5شدو ٠تُف٤ثٌذ ٓفصلظر خثُٙلر تُص ٢خهأز ٝهس ًّدٜثٓ ،ث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠لالف وُي.
ٓثنذ 1109

 – 1ش٘صوَ تُف٤ثٌذ ُِمِق خٙلصٜث ػِ ٠تٗ ٚتوت تظدس تُمِق تًٗ ٚثٕ ك ٢ـ٤ثٌش ٚـّٖ تُ٘٤ر ،ؼثٌ ُ ٚتٕ
٣صّٔي خىُي ً ُٞٝثٕ ِِل٢ِ ٚء تُ٘٤ر.
٣ٝ – 3ؽُِ ٌٞمِق ،ػثٓث ً ًثٕ ت ٝلث٘ث ً تٕ  ْٝ٣تُ ٠ـ٤ثٌش ٚـ٤ثٌذ ِِل ٚكٓ ًَ ٢ث ً٣شد ٚتُوثٗ ٖٓ ٕٞتظً.
ٓثنذ 1194
ُ – 1فثبٍ تُؼوثي توت تٗصٍػس ٓ٘ ٚتُف٤ثٌذ ،تٕ ٣طِح ٖٓ ٓفٌٔر تُدهتءذ لالٍ ِ٘ر ٖٓ شثي٣ك تالٗصٍتع
ينٛث تُ ،ٚ٤كإوت ًثٕ تٗصٍتع تُف٤ثٌذ لل٤ر خهأ ًِ٣ثٕ تُٔهذ ٖٓ ٝهس تٕ ٌٕ٘٣ق وُي٣ٝ ،ؽ ٌٞتٝ٣ث ً تٕ ّ٣صًن
تُف٤ثٌذ ٖٓ ًثٕ ـثبٍتً خثُ٘٤ثخر ػٖ ؿ.ًٙ٤
ٝ – 3توت ُْ  ٖٓ ٌٖ٣تٗصٍػس ٓ٘ ٚتُف٤ثٌذ هه تٗوٝس ػِ ٠ـ٤ثٌشِ٘ ٚر ٖٓ ٝهس تٗصٍتػٜث ،كال ٣ؽ ٌٞتٕ
ّ٣صًن تُف٤ثٌذ تال ٖٓ ٔمٗ ال ّ٣ص٘ه تُ ٠ـ٤ثٌذ تكٝ ،َٝتُف٤ثٌذ تُل ٢ٛ ٠ِٝتُف٤ثٌذ تُص ٢شو ّٞػِِ٘ ٠ه
هثٗٝ ،٢ٗٞتوت تخًٌ ًَ ٖٓ تُطًكِ٘ ٖ٤هتً هثٗ٤ٗٞث ً ك٘ َٝثـح تُّ٘ه تالههّ شثي٣مثًِٞ ،تء شِو٤ث تُؼوثي ٖٓ
ٔمٗ ٝتـه ٖٓ ٖٓ تٔمثٖ ٓمصِلرٝ ،توت ًثٕ تـهٔٛث شِو ٠تُؼوثي ػٖ ت٥لً ،ك٘ َٝثـح تُّ٘ه
تُٔصؤلً شثي٣مثًٝ ،توت شؼثنُس تُّ٘هتز تُ ٌٖ٣ ُْ ٝه ٟأٜٔ٘ٓ ١ث ِ٘ه كً ٖٓ َٝثٕ تِدن ك ٢تُف٤ثٌذ ،كإوت
تِص٣ٞث ك ٢وُي ـٌْ ُٜٔث خثالٔصًتى ك ٢تُف٤ثٌذ.
ٝ – 5توت ُْ ِ٣ؽؤ ٖٓ تٗصٍػس ٓ٘ ٚتُف٤ثٌذ تُ ٠تُطًم تُوثٗ٤ٗٞر ،خَ تِصًن ـ٤ثٌش ٚتًًتٛث ً ٝشـِدث ً ٞٝثُح
تُطًف ت٥لً خثػثنذ ٣ه ٙتُّثخور ـٌْ خإػثنذ ٣هُِٝ ٙفثبٍ تال ٍٝخؼه وُي تٕ ِ٣ؽؤ تُ ٠تُطًم تُوثٗ٤ٗٞر
الِصًنتن ـ٤ثٌش.ٚ
ٓثنذ 1191
توت تهثّ تُفثبٍ نػ ٟٞيكغ تُ٤ه الِصًنتن ـ٤ثٌش ،ٚكِ ٚتٕ ٣طِح ٓ٘ ٚتُٔهػ ٖٓ ٠تٕٗثء تخ٘٤ر ت ٝؿًَ تٔؽثي
ك ٢تُؼوثي تُٔص٘ثٌع ك ٚ٤تظ٘ثء ه٤ثّ تُهػ ،ٟٞخًٕ ٞتٕ ٣وهّ شؤٓ٘٤ثز ًثك٤ر ُٔٝثٕ ٓث هه ٤ٙ٣ح تُٔهػ ٠ػِٚ٤
ٖٓ تًُٝي توت ظ ًٜتٕ تُٔهػ ٠ؿٓ ً٤فن ك ٢نػٞت.ٙ
ٓثنذ 1193
 – 1توت ًثٕ تُٔهػ ٠ػِ ٚ٤هه تٕٗؤ تخ٘٤ر ت ٝؿًَ تٔؽثيتً ك ٢تُؼوثي تُٔص٘ثٌع ك ٚ٤هدَ تٕ ٘ٔ٣غ ٖٓ وُي كِٚ
تٕ ٣طِح خوثء تالخ٘٤ر ٝتُٕؽثي ٓغ تُؼوثي ك ٢ـ٤ثٌش ٚـص٣ ٠ل َٙك ٢نػ ٟٞتٌُِٔ٤ر ،خًٕ ٞتٕ ٣وهّ شؤٓ٘٤ثز
ًثك٤ر ُٔٝثٕ ٓث هه ٤ٙ٣ح تُٔهػ ٖٓ ٢تًُٝي توت ُْ ٣عدس تُٔهػ ٠ػِ٤ٌِٓ ٚ٤صٝ ،ٚخًٕ ٞتٕ ً٣كغ نػٟٞ
تٌُِٔ٤ر لالٍ ٔٝ ًٜتـه ٖٓ شثي٣ك شوهٛ ٚٔ٣ى ٙتُصؤٓ٘٤ثز ،كإوت ُْ ٣وهّ تُصؤٓ٘٤ثز تُٔىًٞيذ ت ٝشؤلً ك ٢يكغ
نػ ٟٞتٌُِٔ٤ر ػٖ تُٔ٤ؼثن تُٔىًٞي ِِْ تُؼوثي ٓغ ٓث تـهض كٕ٘ٓ ٖٓ ٚ٤آز تُ ٠تُٔهػ ،٠توت  ٞٛههّ
تُصؤٓ٘٤ثز تٌُثك٤ر ٝتال ِِْ تُ ٠ػهٍ.

ٓثنذ 1195
توت ًثٕ ُِٔهػ ٠ػٌِ ٚ٤يع ٓهيى ك ٢تُؼوثي تُٔص٘ثٌع ك ٚ٤ظْ ـٌْ خًكغ ٣ه ٙتًٓ خفٙه تٍُيع ٝشِّ ْ٤تُؼوثي
لثُ٤ث ً ُِٔهػ.٢
ٝتوت ًثٕ تُدىي ُْ ٘٣دس كِِٔهػ ٢تُم٤ثي تٕ ٔثء تػطٓ ٠عَ تُدىي ت ٝهٔ٤صٝ ٚشٌِٔٝ ،ٚتٕ ٔثء شًخٗ ـص٠
تنيتى تُٔفٝ ٍٞٙـٙه ٙكٓ ٢وثخَ تؼً ٓعَ تُؼوثي.
ٝتوت ًثٕ تُدىي ٗثخصث ً ٣ ُْٝهيى كِِٔهػ ٠تُم٤ثي تٕ ٔثء شًل ٗ٤ـص ٠تنيى تُٔفٝ ٍٞٙـٙه ٙكٓ ٢وثخَ
تؼً ٓعَ تُؼوثيٝ ،تٕ ٔثء شِّْ تُؼوثي ٓث ػِ ٖٓ ٚ٤تٍُيع توت  ٞٛههّ شؤٓ٘٤ثز ًثك٤ر ُٔٝثٕ ٓث هه ٤ٙ٣ح
تُٔهػ ٠ػِ ٖٓ ٚ٤تًُٝي توت ظدصس ٌِٓ٤ص ٚػِ ٠تٕ  ٖٔٝ٣تُٔهػ ٠هٔ٤ر تُدىي ٝـهٝ ٙتوت ُْ شعدس ٌِٓ٤ر
تُٔهػ ٠ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 1190
ٖٓ ـثٌ ػوثيتً ٝتِصًٔ ـثبٍتً ُِ٘ ٚر ًٌثِٓر ظْ ٝهغ ُ ٚشؼً ٚك ٢ـ٤ثٌش ،ٚؼثٌ ُٛ ٚالٍ ٝهٞع تُصؼًٚ
تٕ ً٣كغ تُهػ ٟٞخٔ٘غ ٛىت تُصؼً ٚتٓثّ ٓفٌٔر تُدهتءذ.
ٓثنذ 1199

 ٖٓ – 1ـثٌ ػوثيتً ٝتِصًٔ ـثبٍتً ُِ٘ ٚر ًثِٓر ٝلِٕ٧ ٠دثج ٓؼوُٞر تُصؼً ٖٓ ُٚ ٚؼًتء تػٔثٍ
ؼه٣هذ شٜهن ـ٤ثٌشً ،ٚثٕ ُ ٚتٕ ٣هػ ٢تٓثّ ٓفٌٔر تُدهتءذ ٞثُدث ً خٞهق ٛى ٙتالػٔثٍ ،خًٕ ٞتال شٌ ٕٞهه
شٔس ٝتال  ٌٕٞ٣هه تٗو ٠ٝػثّ ػِ ٠تُدهء خٜث.
ٝ – 3شٙهي تُٔفٌٔر ـٌٔث ً ٓئهصث ً خٞهق تالػٔثٍ ت ٝخثِصًٔتيٛث ٣ٝؽُٜ ٌٞث كًِ ٢صث تُفثُص ٖ٤تٕ شؤًٓ
خصوهً ْ٣لثُر ٓ٘ثِدر شٌ ٕٞك ٢ـثُر خٞهق تالػٔثٍ ٜٔثٗث ً ال٘الؾ تًُٝي تُ٘ثٔا ٖٓ ٛىت تُٞهقٓ ،ص٠
شد ٖ٤خفٌْ ٜٗثب ٢ك ٢تُٜٔٞٞع تٕ تالػصًت ٚػِ ٠تِصًٔتيٛث ًثٕ ؿ ً٤تِثَٝ ،شٌ ٕٞك ٢ـثُر تُفٌْ
خثِصًٔتي تالػٔثٍ ٜٔثٗث ً ٌ٩تُر ٛى ٙتالػٔثٍ ًِٜث ت ٝخؼٜٝث ت٘الـث ً ًُِٝي تُى٤ٙ٣ ١ح تُٔهػ ،٢توت
شد ٖ٤تٗٓ ٚفن ك ٢نػٞت ٙخفٌْ ٜٗثب ٢ك ٢تُٜٔٞٞع.
ٓثنذ 1196
ال ٣ل٤ه تُفٌْ خًكغ تُ٤ه ٝين تُف٤ثٌذ ت ٝتُفٌْ خٔ٘غ تُصؼً ٚت ٝتُفٌْ خٞهق تالػٔثٍ تُؽه٣هذ ،تُوٝثء
خٌِٔ٤ر تُؼوثي ُٖٔ ـٌْ ُ.ٚ
ٓثنذ 1197
 ٖٓ – 1ـثٌ ٔ٤ةث ً تػصدً ٓثٌُث ً ُ ،ٚـص٣ ٠و ّٞتُهُ َ٤ػِ ٠تُؼٌُ.
ٝ – 3توت تنػ ٠تُفثبٍ تٕ ـ٤ثٌشٙ٘ٓ ٚدر ػِ ٠ـن ٔم ٢ٙت ٝػِ ٠ـن ػ ٢٘٤ؿ ً٤تٌُِٔ٤ر ،تػصدًز
تُف٤ثٌذ هً٘٣ر ػِٝ ٠ؼٞن ٛىت تُفن ـص٣ ٠و ّٞتُهُ َ٤ػِ ٠تُؼٌُ  ٌُٖٝال ٣ؽُِ ٌٞفثبٍ تٕ ٣فصػ خٜىٙ
تُوً٘٣ر ٖٓ شِو ٚ٘ٓ ٠تُف٤ثٌذ.
ٓثنذ 1198
 ٖٓ – 1ـثٌ ٓ٘وٞالً ت ٝػوثيتً ؿّٓ ً٤ؽَ ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١خثػصدثيٌِٓ ٙث ً ت ٝـثٌ ـوث ً ػ٤٘٤ث ً ػِ٠
ٓ٘و ٍٞت ٝـوث ً ػ٤٘٤ث ً ؿّٓ ً٤ؽَ ػِ ٠ػوثي ٝتِصًٔز ـ٤ثٌش ٚن ٕٝتٗوطثع لُٔ ػًٕذ ِ٘ر كال شّٔغ ػِٚ٤
ػ٘ه تالٌٗثي نػ ٟٞتُِٔي ت ٝنػ ٟٞتُفن تُؼ ٖٓ ٢٘٤تـه ُ ُ٤خى ١ػىي ًٔػ.٢
ٝ – 3توت ٝهؼس تُف٤ثٌذ ػِ ٠ػوثي ،ت ٝـن ػ ٢٘٤ػوثيًٝ ،١ثٕ ؿّٓ ً٤ؽَ ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي،١
ٝتهصًٗس تُف٤ثٌذ خفّٖ تُ٘٤ر ٝتِص٘هز ك ٢تُٞهس وتش ٚتُِ ٠دح ٘ف٤ؿ كثٕ تُٔهذ شٔ٘غ ٖٓ ِٔثع تُهػٟٞ
شٌ ٕٞلُٔ ِ٘ٞتزٝ ،ال ٕ٣صً ٞشٞتكً ـّٖ تُ٘٤ر ،تال ٝهس شِو ٢تُفن.
ٝ – 5تُّدح تُٙف٤ؿ ِ٘ ٞٛه ت ٝـثنض ٣عدس ـ٤ثٌذ تُؼوثي خإـه ٟتُِٞثبَ تُصثُ٤ر:
أ – تالِص٤الء ػِ ٠تاليت ٢ٜتُٔٞتز.
ج – تٗصوثٍ تُِٔي خثاليض ٝتُ٤٘ٞر.
غ – تُٜدر.
ن – تُد٤غ ت ٝتُلًتؽ.
ٓثنذ 1199
توت ظدس ه٤ثّ تُف٤ثٌذ كٝ ٢هس ِثخن ٓؼًٝ ٖ٤ثٗس هثبٔر ـثالً ،كثٕ وُي  ٌٕٞ٣هً٘٣ر ػِ ٠ه٤ثٜٓث ك ٢تُٔهذ ٓث
خ ٖ٤تٍُٓ٘ٓ ٖ٤ث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠تُؼٌُ.
ٓثنذ 1164
٧ ُ٤ُ – 1ـه تٕ ٣فصػ خثُصوثنّ ػِ ٠لالف ٓوصِ٘ ٠ٝه ٙكال ّ٣صط٤غ تٕ ٣ـ ً٤خ٘لُّ٘ ٚلِّ ٚدح ـ٤ثٌشٚ
ٝتالَ٘ تُى ١شو ّٞػِٛ ٚ٤ى ٙتُف٤ثٌذ.
ّ٣ ٌُٖ – 3صط٤غ تٕ ٣فصػ خثُصوثنّ توت شـً٤ز ٘لر ـ٤ثٌش ،ٚتٓث خلؼَ تُـٝ ً٤تٓث خٔؼثيٜر ُٓ٘ ٞٛ ٚفن
تُٔثُيٝ ،ال ٣دهأ ًِ٣ثٕ تُصوثنّ كٛ ٢ى ٙتُفثُر تال ٖٓ شثي٣ك تُصـ.ً٤٤
ٓثنذ 1161
ال ٘٣وطغ تُصوثنّ خلوه تُف٤ثٌذ توت تِصًنٛث تُفثبٍ لالٍ ِ٘ر ت ٝيكغ نػ ٟٞتػثنذ تُ٤ه كٛ ٢ىت تُٔ٤ؼثن.
ٓثنذ 1163
شًّ ١هٞتػه تُصوثنّ تُٔثٗغ ٖٓ ِٔثع تُهػ ٟٞخثالُصٍتّ ،ػِ ٠تُصوثنّ تُٔثٗغ ٖٓ ِٔثع تُهػ ٟٞخثُِٔي كٔ٤ث
٣صؼِن خفّثج تُٔهذ ٝٝهق تُصوثنّ ٝتٗوطثػٝ ٚتُصّٔي خ ٚتٓثّ تُوٝثء ٝتُص٘ثٌع ػ٘ٝ ٚتالشلثم ػِ ٠شؼهَ٣

تُٔهذ ٝوُي خثُوهي تُى ١ال شصؼثي ٚكٛ ٚ٤ى ٙتُوٞتػه ٓغ ٞد٤ؼر تُصوثنّ تُٔثٗغ ٖٓ ِٔثع نػ ٟٞتُِٔي ٓٝغ
ًٓتػثذ تالـٌثّ تُّثخور.
تُف٤ثٌذ ك ٢تُٔ٘وٍٞ
ٓثنذ 1165
 ٖٓ – 1ـثٌ  ٞٛٝـّٖ تُ٘٤ر ٓ٘وٞالً تِ٘ ٝهتً ُفثِّٓٓ ٚص٘هتً ك ٢ـ٤ثٌش ٚتُِ ٠دح ٘ف٤ؿ ،كال شّٔغ ػِٚ٤
نػ ٟٞتُِٔي ٖٓ تـه.
ٝ – 3تُف٤ثٌذ خىتشٜث هً٘٣ر ػِ ٠شٞتكً ـّٖ تُ٘٤ر ٝٝؼٞن تُّدح تُٙف٤ؿٓ ،ث ُْ ٣وْ تُهُ َ٤ػِ ٠ػٌُ وُي.
ٓثنذ 1160
تِصع٘ثء ٖٓ تـٌثّ تُٔثنذ تُّثخور ٣ؽُٔ ٌٞثُي تُٔ٘و ٍٞت ٝتُّ٘ه ُفثِٓ ٚتوت ًثٕ هه تٜثػ ٚت ٝلًغ ٖٓ ٣هٙ
خًّهر ت ٝؿٙح ٝل٤ثٗر تٓثٗر تٕ ّ٣صًن ٌٕٞ٣ ٖٔٓ ٙـثبٍتً ُ ٚخفّٖ ٗ٤ر ٝخّدح ٘ف٤ؿ ك ٢لالٍ ظالض
ِ٘ٞتز ٖٓ ٝهس تُ٤ٝثع ت ٝتًُّهر ت ٝتُـٙح ت ٝل٤ثٗر تالٓثٗر.
شِٔي تٍُٝتبه ٝتُٔ٘ثكغ ٝتِصًنتن تًُٔٝٙكثز
ٓثنذ 1169
ِٔ٣ي تُفثبٍ ـّٖ تُ٘٤ر ٓث هد ٖٓ ٚٝتٍُٝتبه ٓٝث تِصٞكث ٖٓ ٙتُٔ٘ثكغ ٓهذ ـ٤ثٌش.ٚ
ٓثنذ 1166
 ٌٕٞ٣تُفثبٍ ِ٢ء تُ٘٤ر ّٓئٝالً ٖٓ ٝهس تٕ ٙ٣دؿ ِ٢ء تُ٘٤ر ػٖ ؼٔ٤غ تُعٔثي تُص٣ ٢ودٜٝث ٝتُص ٢هًٙ
ك ٢هدٝصٜث ؿ ً٤تٗ٣ ٚؽ ٌٞتٕ ّ٣صًن ٓث تٗلو ٚك ٢تٗصثغ ٛى ٙتُعٔثي.
ٓثنذ 1167
 – 1ػِ ٠تُٔثُي تُى ١ين تُ ٌِٚٓ ٚ٤تٕ ٣ئن ١تُ ٠تُفثبٍ ؼٔ٤غ ٓث تٗلو ٖٓ ٚتًُٔٝٙكثز تالٜطًتي٣ر
ٝتًُٔٝٙكثز تالٜطًتي٣ر  ٢ٛتًُٔٝٙكثز ؿ ً٤تالػص٤ثن٣ر تُصٝ٣ ٢طً تُٕمٗ تُ ٠تٗلثهٜث ُفلع تُؼٖ٤
ٖٓ تُٜالى.
 – 3تٓث تًُٔٝٙكثز تُ٘ثكؼر كصًّ ١كٔ ٢ؤٜٗث تـٌثّ تُٔٞتن (.)1134ٝ 1119
ٝ – 5توت ًثٗس تًُٔٝٙكثز ًٔثُ٤ر كُِِ ُ٤فثبٍ تٕ ٣طثُح خٕ٢ء ٜٓ٘ث ٝػِ ٠وُي ٣ؽ ُٚ ٌٞتٕ ٍ٘٣ع ٓث
تِصفهظٜ٘ٓ ٚث ػِ ٠تٕ ٣ؼ٤ه تُٕ٢ء تُ ٠ـثُص ٚتال ٠ُٝتال توت تظً تُٔثُي تٕ ّ٣صدوٜ٤ث كٗ ٢ظ ً٤نكغ هٔ٤صٜث
ّٓصفور ُِوِغ.
ٓثنذ 1168
توت ًثٕ تُفثبٍ ِ٢ء تُ٘٤ر كثّٗٓ ٌٕٞ٣ ٚئٝالً ػٖ ٛالى تُٕ٢ء ت ٝشِلً ُٞٝ ،ٚثٕ وُي ٗثٔةث ً ػٖ ـثنض
ٓلثؼا ،تال توت تظدس تٕ تُٕ٢ء ًثٕ ِٜ٣ي ت٣ ٝصِق ً ُٞٝثٕ خثه٤ث ً ك٣ ٢ه ٖٓ ّ٣صفو.ٚ
تُدثج تُعثٗ – ٢تُفوٞم تُٔصلًػر ػٖ ـن تٌُِٔ٤ر
تُل َٙتال – ٍٝـن تُصًٙف ٝتُفوً
تُلًع تالٗ – ٍٝطثم ـن تُصًٙف ِٝٝثبَ ـٔث٣صٚ
ٓ – 1ه ٟـن تُصًٙف
ٓثنذ 1169
ُِٔ – 1صًٙف ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر تٕ ٘٣صلغ خٜث ٌٝٝ ٢ٛتبهٛثٝ ،تٕ ٍ٣يػٜث ٣ٝو ْ٤كٜ٤ث تالخ٘٤ر تُمث٘ر
خثٍُيتػر ٝتٕ ٣ـًَ كٜ٤ث تًٌُٝ ّٝتالٔؽثي ٝتٕ ٣صمىٛث ـه٣ور ت ٝخّصثٗث ً ت ٝؿثخر تًٓ ٝػٝ ،٠تٕ ٣د٘ ٢كٜ٤ث
تُهٝي ٝتُفٞتٗ٤س ٝتُٔٙثٗغ ُالؿًت ٚتٍُيتػ٤ر ٝتٕ ٜ٣هّ تخ٘٤صٜث ٣ٝؽؼَ ٜٓ٘ث ٍٓيػر  ُٚٝتٕ ٣وِغ
تٔؽثيٛث ٝتـطثخٜث ٝتٕ ٘٣صلغ خصًتخٜث ٝتٕ ٣د٤غ يٓثُٜث ٝتـؽثيٛث ك ٢ـهٝن تُ٘ظْ تُمث٘ر ٝتٕ ٣صمى ٜٓ٘ث
ٓفالً ُِد٤ثني.

 ُٚٝ – 3تٕ ٣لًؿٜث ٝتٕ ٣ئلًٛث ٝتٕ ٣ؼًٛ٤ث ٝتٕ  ًٖٛ٣ـو ٚك ٢تُصًٙف كٜ٤ث ي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ت ٝـ٤ثٌ٣ث ً
ّ٣ٝصٞك ٢ك ٢تُه ٖٓ ٖ٣خهٍ تُفن ـص ُٞ ٠تٗفِس تالي ٚخؼه ٓٞش.ٚ
 ُٚٝ – 5خٞؼ ٚػثّ تٕ ٘٣صلغ خؤيٝ ٚتٕ ّ٣صـِٜث ٝتٕ ٣صًٙف ك ٢ـو ٚػِٜ٤ث ك ٢ـهٝن تُوثٗٝ ٕٞشدو ٠ك٢
ًَ تالـٞتٍ يهدر تاليًِٞٔٓ ٚر ُِهُٝر.
ٓثنذ 1174
ٓث ٣ـًِ ٚتُٔصًٙف ٖٓ تًٌُٝ ّٝتالٔؽثي ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ٓٝث ٣و ٚٔ٤ػِٜ٤ث ٖٓ تالخ٘٤ر ٣صدغ ٓغ
ٕٓصٔالشٓٝ ٚث ٣صلًع ػ٘ ٚتالي ٚك ٢تُصًٙف ٝك ٢تالٗصوثٍ ًٝىُي ٓث ٘٣دس ٖٓ ٗلّ ٖٓ ٚتالٔؽثي ك٢
تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ٣صًٙف ك٘٣ٝ ٚ٤صوَ شدؼث ً ُالي.ٚ
ٓثنذ 1171
 ٌٕٞ٣ـن تُصًٙف ًّثبً تٓٞتٍ تُٔهٜٔ ٖ٣ثٗث ً ػثٓث ً ُهتبٖ ،ك٤ؽ ُْٜ ٌٞـؽٍٝ ٙتِص٤لثء ـوٞه ٖٓ ْٜخهٍ
 ُٞٝخؼه ٓٞز تُٔهِٞ ،ٖ٣تء ًثٕ تُٔه ٖ٣ال ِٔ٣ي تال ٛىت تُفن تً ٝثٗس ُ ٚتٓٞتٍ تلً.ٟ
ٓ – 3ث ً٣ن ٖٓ تُوٞ٤ن ػِ ٠ـن تُصًٙف
ٓثنذ 1173
ال ٣ؽُِٔ ٌٞصًٙف ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر تٕ ٣ولٜث ت ٢٘ٞ٣ ٝخٜث.
ٓثنذ 1175
ٓٔث ً٣ن ػِ ٠ـن تٌُِٔ٤ر ٖٓ هٞ٤ن هثٗ٤ٗٞر ت ٝتشلثه٤ر ً٣ن ًىُي ػِ ٠ـن تُصًٙف.
ٓثنذ 1170
٣ – 1دوٓ ٠فصًٓث ً ٓث ًثٕ ههٔ٣ث ً ٖٓ ـوٞم تًُٕج ٝتُٔؽًٝ ٟتُّٔٝ َ٤تًُٔػٝ ٠ؿًٛ٤ث ٖٓ ـوٞم
تاليشلثم ػِ ٠تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر.
 ٌُٖٝ – 3تًُٝي ال  ٌٕٞ٣ههٔ٣ثً ،كال ٣ؽ ٌٞشًّ٣فٜث ههٔ٣ث ً ٘ ٖٔٝ٣ٝثـدٜث ٓث شفهظ ٖٓ ٚتًُٝيٝ ،ال
٣ؽ ٌٞخؼه ـٙه تُٔف ٍٞٙشًّ٣ؿ تُٔٞتٔ ٢تال ك ٢تالٓثًٖ تُصً ٢ثٗس شًّؾ كٜ٤ث ٖٓ تُوه.ْ٣
 – 5ـٔث٣ر ـن تُصًٙف
ٓثنذ 1179
ال ٣ؽ٧ ٌٞـه تٕ ٘٣صلغ خؤي ٚتٓ٣ً٤ر ُِ ٌٕٞ٣ـ ً٤كٜ٤ث ـن تُصًٙف ٝال ٣فن ُ ٚتـًتٌ ـث٘الشٜث
تُّٔص٘دصر ت ٝتُطد٤ؼ٤ر  ُٚ ُ٤ُٝتٕ ٜ٘ٓ ًٔ٣ث توت ُْ  ُٚ ٌٖ٣ـن تًُٔٝي ٝال تٕ ٣ؽؼِٜث ًٓػ ٠ت٣ ٝصمىٛث
خ٤هيتً ت٣ ٝوِغ تٔؽثيٛث ت٣ ٝفصطح ٜٓ٘ث ٣ٝصؼه ٟػِٜ٤ث خؤٝ ١ؼ ٖٓ ٚتُٞؼ ًَٝ ،ٙٞشؼه  ٍِّ٣تُٔصؼه١
خثُصؼ.ٛ٣ٞ
ٓثنذ 1176
 – 1توت ؿٙح تـه تيٜث ً تٓ٣ً٤ر كِِٔصًٙف كٛ ٢ى ٙتالي ٚتٕ ّ٣صًنٛث ٓ٘ٝ ٚتٕ ً٣ؼغ خؤؼً تُٔعَ ػٖ
ٓهذ خوثبٜث ك٣ ٢ه.ٙ
ٝ – 3توت ًثٕ ك ٢تالي ٚػ٘ه تِصًنتنٛث ؿًَ ت ٝخ٘ثء ُِـث٘ح ،ت ٝتوت ًثٕ خـ ً٤ـن ؿًَ تٔؽثيتً تٝ
ًًٓٝث ً كٜ٤ث ت ٝتهثّ تخ٘٤ر ػِٜ٤ث ،كِِٔصًٙف تٕ ٣طِح هِغ تالٔؽثي ٝتًٌُٛٝ ّٝهّ تالخ٘٤ر كإوت ًثٕ تُوِغ تٝ
تُٜهّ  ًٝ٣خثالي ٚكِ ٚتٕ ٔ٣صِي ٛى ٙتُٕٔ٘آز خؤ٤صٜث ّٓصفور ُِوِغ ت ٝتُٜهّ.
 – 5تٓث توت ًثٕ كٜ٤ث خىي ،كثٕ ُِٔصًٙف تُم٤ثي ك ٢تٕ ٔ٣صٌِ ٚخٔعِ ٚت ٝهٔ٤ص ٚت ٝتٕ ٣صًى ُٙثـح تُدىي
ـص ٠ـٙثن خؤؼً تُٔعَ.
ٓثنذ 1177
ُِٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر تٕ ّ٣صًن ـ٤ثٌشٜثٝ ،تٕ ٣طِح ٓ٘غ تُصؼًٝٝ ٚهق تالػٔثٍ تُؽه٣هذ ٞدوث ً
ُِوٞتػه ٝٝكوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ ك ٢نػث ٟٝتُف٤ثٌذ.

ٓثنذ 1178
ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣فًّ تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ـن شًٙك ،ٚتال ك ٢تالـٞتٍ تُص ٢هًيٛث تُوثٗٝ ٕٞخثُطً٣ور
تُص ٢ئِٜث  ٌٕٞ٣ٝوُي كٓ ٢وثخَ شؼ ٛ٣ٞػثنٍ ٣هكغ تُٓ ٚ٤وهٓثً.
 – 0تُٕٞ٤ع ك ٢ـن تُصًٙف
ٓثنذ 1179
توت ًثٕ ـن تُصًٙف ك ٢تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ٔثبؼث ً خ ٖ٤تًعً ٖٓ ٔمٗ ٝتـه ،كال ٣ؽ٧ ٌٞـه ٖٓ
تًًُٕثء تُى٣ ٖ٣صًٙك ٕٞك ٢ؿثخر تٓ ٝهؿَ ٖٓ ٛى ٙتاليت ٢ٜتٕ ٣ؽؼِٜث ًِٜث ت ٝهّٔث ً ٜٓ٘ث ٍٓيػر خهٕٝ
توٕ ًًٔثبٝ ،ٚتوت كؼَ كثٕ خو٤ر تًًُٕثء ٕ٣صًً ٕٞك ٢تٍُٔيػر خال ػ٣ٝ ٚٞؤلى٤ٙٗ ٕٝد ٖٓ ْٜتالٔؽثي
تُٔوطٞػر ت ٖٓ ٝهٔ٤صٜث هثبٔر تٓث توت ًثٕ شف ٍٞتُـثخر ت ٝتُٔهؿَ تٍُٓ ٠يػر ـ َٙخإوٕ تًًُٕثء ،كثْٜٗ
ٕ٣صًً ٕٞؼٔ٤ؼث ً كٗ ٢لوثز ٛىت تُصف.َ٣ٞ
ٓثنذ 1184
توت ًثٕ تـه تُٔصًٙك ٖ٤ك ٢تُٕٞ٤ع ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر هه ٞؼْ تٔؽثي ٗثخصر خ٘لّٜث ٝيخثٛث ،كثٗٔ٣ ٚصٌِٜث نٕٝ
ِثبً ًًٔثب.ٚ
ٓثنذ 1181
٘٣ – 1طدن ػِ ٠تُٕٞ٤ع ك ٢ـن تُصًٙف ٓث ٘٣طدن ػِ ٠تُٕٞ٤ع ك ٢ـن تٌُِٔ٤ر ٖٓ تالـٌثّ ،تال ٓث
شؼثيٜ٘ٓ ٚث ٓغ ٗٗ لثٖ تٓ ٝغ ٞد٤ؼر تُصًٙف.
 – 3ش٘طدن خ٘ٞع لثٖ ،تالـٌثّ تُٔصؼِور خفوٞم تًًُٕثء ٝتُصٍتٓثشٝ ْٜخٔهذ خوثب ْٜك ٢تُٕٞ٤ع ٝخإنتيذ
تُٔثٍ تٔثبغ ٝخؤّص ٚهّٔر ٜٓث٣ؤذ.
ٓثنذ 1183
 – 1شٌ ٕٞهّٔر تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر خ ٖ٤تُٔصًٙك ٖ٤كٜ٤ث ػِ ٠تُٕٞ٤ع هّٔر ٜٗثب٤رٝ ،تكًتؿٜث الٌتُر
تُٕٞ٤ع لثٜؼث ً ُالـٌثّ تُص ٢شًّ ١ػِ ٠تالٓالى تُٕثبؼر.
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚال شؽ ٌٞتُؤّرً ُٞٝ ،ثٗس هّٔر يٜثب٤ر ،ك ٢تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ،تال توت ًثٗس ٛىٙ
تاليت ٢ٜهثخِر ُِؤّر ًٝثٕ ك ٢تٌٓثٕ تًُٕ٣ي تٕ ٘٣صلغ خفٙص ٚتُٔلًٌذ خوهي ٓث ًثٕ ٘٣صلغ خفٙصٚ
تُٕثبؼر.
تُلًع تُعثٗ – ٢تِدثج ًّح ـن تُصًٙف
ًّ – 1ح ـن تُصًٙف تخصهتء
ٓثنذ 1185
ٙ٣ؿ شل ٛ٣ٞتُهُٝر تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ُالكًتنٝ ،كوث ً ُِوٞتٗٝ ٖ٤تُ٘ظْ تُٔؼٔ ٍٞخٜث كٛ ٢ىت تُٕؤٕ.
ٓثنذ 1180
 – 1توت ـثٌ تـه تيٜث ً تٓ٣ً٤ر خثػصدثيٓ ٙصًٙكث ً كٜ٤ث ٌٝيػٜث ػًٕ ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ر ٖٓ ؿ٘ٓ ً٤ثٌع ظدس
ُ ٚـن تُوًتي ػِٜ٤ث ِٞتء ٝؼه خ٤هِ٘ ٙه تٞ٣ ُْ ٝؼه٣ٝ ،ؼط ٠تُفثبٍ كٛ ٢ى ٙتُفثُر ِ٘هتً خفن تُصًٙف ك٢
ٛى ٙتالي ٚن ٕٝخهٍ ،خؼه شّؽٛ َ٤ىت تُفن ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي.١
 ٌُٖ – 3توت تهً تُفثبٍ خثٕ تاليً ٚثٕ ٓفُِٞرٝ ،تٗ٣ ٚصًٙف كٜ٤ث خـ ً٤ـن تً ٝثٗس تُٔهذ تُص ٢ـثٌ
كٜ٤ث تالي ٚتهَ ٖٓ ػًٕ ِ٘ٞتز كال تػصدثي ُِصوثنّ خَ شؼً ٚػِ ٚ٤خدهٍ ٓعِٜث كإوت ُْ ٣ودَ شلُٖٔ ٚٞ
شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ٖٓ تُطثُدٝ ،ٖ٤ك ٢ؼٔ٤غ تالـٞتٍ تُصً٣ ٢ؼغ ػِ ٚ٤خؤؼً تُٔعَ ػٖ تُٔهذ تُص ٢ـثٌ كٜ٤ث
تالي ٚخـ ً٤ـن.
ٓثنذ 1189

توت تؼً تـه تي ٜٚتُص٣ ٢صًٙف كٜ٤ث ٝتػطثٛث ٍٓتيػر ٝتػثيٛث ٌٝيػٜث تُّٔصؤؼً ت ٝتٍُٔتيع
ٝتُّٔصؼٝ ً٤شًٙف كٜ٤ث ٓهذ ػًٕ ِ٘ٞتز ت ٝتًعً ٓغ خوثبٓ ٚؼصًكث ً خثالؼثيذ ٝتٍُٔتيػر ت ٝتالػثيذ ،كال
٣عدس ُ ٚـن تُوًتي خَ ُِٔصًٙف ك ٢تالي ٚتٕ ّ٣صًنٛث ٓ٘ ٚك ٢أٝ ١هس.
ٓثنذ 1186
٣ – 1ؽ ٌَُ ٌٞػًته ٢تٕ ّ٣ص ٢ُٞخثوٕ تُفٌٓٞر نٓ ٕٝوثخَ ػِ ٠تالي ٚتُٔٞتز ك ٢تُٔ٘ثٞن تُّٔٔٞؾ
كٜ٤ث خىُي هثٗٗٞثً ،ك٤عدس ُ ٚػِٜ٤ث ـن تُصًٙف توت هثّ خثـ٤ثبٜث٣ٝ ،ؼطِ٘ ُٚ ٢ه خفو ٚخؼه شّؽ ِٚ٤خهتبًذ
تُصّؽ َ٤تُؼوثي ،١تال توت شًى تالي ٚن ٕٝـًض تٌ ٝيتػر ظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ر خـ ً٤ػىي تٗصٍػس ٓ٘ٚ
ٝكٜٞس تُ ٠ؿ.ًٙ٤
ٝ – 3توت تِص ٠ُٞػِٜ٤ث خـ ً٤توٕ تُفٌٓٞر كال شل ،ُٚ ٚٞتال خؼه نكغ خهٍ ٓعَ ٝهس تالِص٤الء.
ًّ – 3ح ـن تُصًٙف خّدح تُٞكثذ
(تالٗصوثٍ)
ٓثنذ 1187
توت ٓثز تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر كثٕ تالي ٚش٘صوَ نٓ ٕٝوثخَ تُ ٠ت٘فثج ـن تالٗصوثًٍٓ ،شدٖ٤
نتيؼثز ػِ ٠تُٞؼ ٚتُٔد ٖ٤ك ٢تُٔٞتن تُصثُ٤ر  ًَٝنيؼر شفؽح تُهيؼثز تُص ٢ٛ ٢تنٗ ٠ن ٕٝتلالٍ خفٌْ
تُٔثنش.1195ٝ 1193 ٖ٤
ٓثنذ 1188
 – 1تُهيؼر تال ٖٓ ٠ُٝت٘فثج ـن تالٗصوثٍ  ْٛكًٝع تُٔ٤س ٖٓ تٝالن ٝتـلثُِ ٞىًً ٓعَ ـع تالٗع.٠
ٝ – 3كٛ ٢ى ٙتُهيؼر  ٌٕٞ٣ـن تالٗصوثٍ تٝالً ُالٝالن ،ظْ ُِى٣ ٖ٣مِل ٖٓ ْٜٗٞتالـلثن ظْ ُٖٔ ٣مِق ٛئالء
ٖٓ تٝالنٌٛٝ ْٛىت ك ًَ ٌٕٞ٤كًع ـ ٢ػ٘ه ٓٞز تُٔصًٙف ـثؼدث ً ُلًػ ٚتٓث توت ٓثز تُلًع هدَ ٓٞز
تُٔصًٙف ،كثٕ كًٝع ٛىت تُلًع ٣وٓ ٕٞٓٞوثٓ ٚنيؼر خؼه نيؼر ٘٣ٝصوَ تُ٤ٙٗ ْٜ٤دٝ ،ٚتوت ًثٕ ُِٔ٤س ػهذ
تٝالن ٓثشٞت ؼٔ٤ؼث ً هدِ ،ٚكثٕ ٗ٤ٙح ًَ ٖٓ ٛئالء ٘٣صوَ تُ ٠كًٝػ ٚنيؼر خؼه نيؼرٝ ،توت ًثٕ تـه تٝالن
تُٔصًٙف هه ٓثز هدِ ٚخال كًع ،كثٕ ـن تالٗصوثٍ ٘٣ف ًٙك ٢خثه ٢تالٝالن ت ٝكًٝػ.ْٜ
ٓثنذ 1189
 – 1تُهيؼر تُعثٗ٤ر ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ْٛ ،تخ ٞتُٔ٤س ٝكًٝػٜٔث.
 – 3كثٕ ًَ تالخٞتٕ ًالٔٛث ـ ،٢تٗف ًٙكٜٔ٤ث ـن تالٗصوثٍ ٌَُ ٜٓ٘ٔث ٓعَ ٗ٤ٙح ت٥لًٝ ،توت ًثٕ
تـهٔٛث هه ٓثز هدَ ٓٞز تخ٘ ،ٚكثٕ كًٝػ٣ ٚوٓ ٕٞٓٞوثٓ ٚنيؼر خؼه نيؼرٝ ،توت ُْ شٌٖ ُ ٚكًٝع تٗفًٙ
ـن تالٗصوثٍ ك ٢تُف ٖٓ ٢تالخٝ ،ٖ٣ٞتوت ًثٕ تالخٞتٕ هه ٓثشث ؼٔ٤ؼث ً هدَ ٓٞز تخٜ٘ٔث ،كثٕ ٗ٤ٙح ًَ ٜٓ٘ٔث
٘٣صوَ تُ ٠كًٝػ ٚنيؼر خؼه نيؼر كثٕ ُْ ٧ ٌٖ٣ـهٔٛث كًع تٗصوِس ـٙص ٚتُ ٠تُلًع ت٥لً.
ٓثنذ 1194
 – 1تُهيؼر تُعثُعر ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ  ْٛؼهٝن تُٔ٤س ٝؼهتشٝ ٚكًٝػ.ْٜ
 -3كثٕ ًثٕ تُؽهتٕ ٝتُؽهشثٕ ٖٓ ؼٜص ٢تالج ٝتالّ ؼٔ٤ؼ ْٜتـ٤ثء شّثٝز تٗٙدص ْٜك ٢ـن تالٗصوثٍٝ ،تٕ
ًثٕ تـه ٖٓ ٛئالء هه ٓثز كثٕ كًٝػ ٚشوٓ ّٞوثٓ ٚنيؼر خؼه نيؼرٝ ،تٕ ُْ  ُٚ ٌٖ٣كًٝع ،كثٕ ٗ٤ٙدٚ
٘٣صوَ تٌُٝ ٠ؼ ٚتُف ٢كثٕ ُْ ٌٝ ٌٖ٣ؼ ٚـ٤ث ً تٗصوَ ٗ٤ٙد ٚتُ ٠كًٝع ٌٝؼ ٚنيؼر خؼه نيؼر ،كثٕ ُْ ٌٖ٣
ٍُٝؼ ٚكًع تٗف ًٙـن تالٗصوثٍ ك ٢تُؽه ٝتُؽهذ ٖٓ تُؽٜر تاللً.ٟ
ٓثنذ 1191
توت تِصفن تُلًع ،ك ٢أ ١تُهيؼثز تُعالض ،تٗٙدر ٓصؼهنذ ٖٓ ؼٜثز ٓمصِلر كثٗ٣ ٚؤلىٛث ؼٔ٤ؼثً.
ٓثنذ 1193
توت ًثٕ تخٞت تُٔصًٙف ت ٝتـهٔٛث ػِ ٠ه٤ه تُف٤ثذ ػ٘ه ٓٞز تُٔصًٙفٝٝ ،ؼه ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ٖٓ
تُهيؼر تال ،٠ُٝكثٕ تُّهَ ٘٣صوَ تُ ٠تالخ ٖ٣ٞخثُصّث ١ٝت ٝتًُ ٖٓ ٠ثٕ ـ٤ث ً ٜٓ٘ٔث.

ٓثنذ 1195
 – 1توت تؼصٔغ تٍُٝغ ت ٝتٍُٝؼر ٓغ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ٖٓ تُهيؼر تالً ،٠ُٝثٕ ٗ٤ٙد ٚتًُخغ ٝتوت
تؼصٔغ ٓغ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ٖٓ تُهيؼر تُعثٗ٤ر تٓ ٝغ تُؽه ٝتُؽهذ ًثٕ ٗ٤ٙد ٚتُ٘ٙقٝ ،توت ٝؼح تٕ
٘٣ثٍ كًٝع تُؽه ٝتُؽهذ ٓؼٜٔث ـن تالٗصوثٍ خٔوص ٠ٝتُٔثنذ  1194تلى ٓث ٤ٙ٣ح ٛى ٙتُلًٝع تٝ٣ثًٝ ،توت
ُْ ٞ٣ؼه تـه ٖٓ تُهيؼر تال ٠ُٝت ٝتُهيؼر تُعثٗ٤ر ٞ٣ ُْٝؼه ؼه ت ٝؼهذٝ ،تٗف ًٙـن تالٗصوثٍ ك ٢تٍُٝغ
تُف.٢
٣ٝ – 3عدس ـن ًَ ٖٓ تٍُٝؼ ٖ٤ك ٢تالٗصوثٍ ـصٓ ُٞ ٠ثز تـهٔٛث هدَ تُمِٞذ تُٙف٤فر ت ٝهدَ تٗصٜثء
تُؼهذ ك ٢تُطالم تًُؼؼٝ ،٢توت ِٞن تٍُٝغ ٌٝؼصٞ ٚالهث ً خثب٘ث ً ك ًٚٓ ٢تُٔٞز ٓٝثز هدَ تٗصٜثء تُؼهذ
ظدس ٍُِٝؼر ـن تالٗصوثٍ.
ٓثنذ 1190
ً٣ – 1تػ ٠نتبٔث ً ك ٢ـن تالٗصوثٍ ،تٕ ُِ ٌٕٞ٣ىًً ٓعَ ـع تالٗع ٠ت٣ث ً ًثٗس تُهيؼر تُص ٢تٗصوَ تُٜ٤ث ٛىت
تُفن.
ً٣ – 3تػً ٠ىُي ك ٢ؼٔ٤غ تُهيؼثز ،تٕ ٣و ّٞتُلًع ٓوثّ تالَ٘ توت ٓثز ٛىت هدَ ٓٞز تُٔصًٙف.
ٓثنذ 1199
توت ًثٕ خ ٖ٤ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ـَٔ ٣ئلً تالٗصوثٍ تُٝ ٠النش.ٚ
ٓثنذ 1196
توت ًثٕ تـه ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ؿثبدث ً ؿ٤در ٓ٘وطؼر ،خف٤ط ال ٣ؼِْ أـ ٞٛ ٢تّ ٓ٤س ،تػط٤س ـٙصُٖٔ ٚ
ّ٣صفوٜث خؼه ،ٙؿ ً٤تٗ ٚتوت ـ ًٝظالض ِ٘ٞتز ٖٓ شثي٣ك ٝكثذ تُٔصًٙف ت ٝشد ٖ٤لالٍ ٛى ٙتُٔهذ تٗ ٚـ،٢
تِصًن ـٙص ٖٔٓ ٚتلىٛث.
ٓثنذ 1197
 – 1توت ؿثج تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ؿ٤در ٓ٘وطؼر ٓهذ ظالض ِ٘ٞتز خف٤ط ال ٣ؼِْ أـ ٢تّ ٓ٤س،
تٗصوِس تي ٜٚتُ ٠ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كثٕ ُْ ٞ٣ؼه تـه ٖٓ ٛئالء ت٘دفس ّٓصفور ُِطثخ ٞكثٕ ُْ ٞ٣ؼه
تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ،ٞكٜٞس تُ ٖٓ ٠شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ٖٓ تُطثُد.ٖ٤
ٓٝ – 3غ وُي توت ًثٕ تُٔصًٙف ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ؼ٘ه٣ث ً ؿثج ػٖ خالن ٙخّدح لهٓص ٚتُؼًٌّ٣ر ،كثٕ
تي ٜٚش٘صوَ تُ ٠ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كثٕ ُْ ٞ٣ؼه تـه ٖٓ ٛئالء ِِٔس ٝن٣ؼر ٧ـه تهثيخ ٚت ٝتٓ٘ثبٚ
ٍُيتػصٜث ٝٝكثء ـوٞهٜثٝ ،توت تػثن تُٔصًٙف ًثٕ ُ ٚتُفن ك ٢تِصًنتن تي٣ ٖٓ ٜٚه ت٘فثج ـن
تالٗصوثٍ ،ت ٖٓ ٝت٣ر ٣ه ًثٗس تٓث توت شفون ٓٞش ٚكثٕ تي ٜٚش٘صوَ ٜٗثب٤ث ً تُ ُٚ ٖٓ ٠تُفن ك ٢وُي.
ٓثنذ 1198
ال ش٘صوَ تي ٚتُٔوص ٍٞتُ ٠تُوثشَ ت.ٌٚ٣ًٔ ٝ
ٓثنذ 1199
ال ٣عدس ـن تالٗصوثٍ ٓث خ ٖ٤تُٔمصِل ٖ٤ك ٢تُهٝ ٖ٣ال خ ٖ٤ػًتهٝ ٢تؼ٘د.٢
ًّ – 5ح ـن تُصًٙف ٓث خ ٖ٤تالـ٤ثء
تالُصٙثم
ٓثنذ 1344
توت ؿًَ تـه تٔؽثيتً ت ٝتهثّ تخ٘٤ر ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ُ ُٚ ُ٤كٜ٤ث ـن تُصًٙفًٝ ،ثٕ وُي خفّٖ ٗ٤ر
ٝخٍػْ ِدح ًٔػ ٢ظْ تِصفوس تالي ٚكثٕ ًثٗس هٔ٤ر تُٕٔ٘آز هثبٔر تًدً ٖٓ هٔ٤ر تالي ٚكٜٞس
تاليُٙ ٚثـح تُٕٔ٘آز خدهٍ تُٔعَ ٝتوت ًثٗس هٔ٤ر تالي ٚال شوَ ػٖ هٔ٤ر تُٕٔ٘آز هثبٔر شِٔي ٘ثـح
تالي ٚتُٕٔ٘آز خؼه نكغ هٔ٤صٜث.
ٓثنذ 1341

تالـٌثّ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢ـن تٌُِٔ٤ر خٕؤٕ  ٠ٔٞتالٜٗثي تُصهي٣ؽٝ ٢شـ ً٤٤تُُ٘ٔ ًٜؽًتٝ ٙشفٍٞ
تاليتٌٓ ٖٓ ٢ٜثٕ تُ ٠آلً ٝتػصدثي ٓث ٕ٘٣ؤ ػِ ٠تي ٖٓ ٚػَٔ ٘ثـح تاليٝ ٚؿ ً٤وُي ٖٓ تـٌثّ
تالُصٙثم خثُؼوثي ،شطدن ػِ ٠تالي ٚتالٓ٣ً٤ر خثُوهي تُى ١ال ٣صؼثيٓ ٚغ ٞد٤ؼر ٛى ٙتاليت.٢ٜ
تالكًتؽ
ٓثنذ 1343
ُِٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر تٕ ٣لًؿٜث تُٕ٣ ٖٓ ٠ثء خدهٍ ٖٓ تُ٘وٞن ت ٖٓ ٝؿ ً٤تُ٘وٞن ت ٝخـ ً٤خهٍ ت٘الً.
ٓثنذ 1345
ال  ٌٕٞ٣تالكًتؽ ٓؼصدًتً تال توت تؼًِٝ ٟؽَ ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ١كوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ هثٗٗٞثً.
ٓثنذ 1340
ال ٣ؽ ٌٞتُطؼٖ خثُٞٙي٣ر ك ٢تُصًٙكثز تُٞتهؼر ػِ ٠تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر خؼه شّؽِٜ٤ث ك ٢نتبًذ تُصّؽَ٤
تُؼوثي.١
ٓثنذ 1349
 – 1توت تكًؽ تُٔصًٙف تي ٜٚخه ٕٝشّٔ٤ر خهٍ ،كال ٣ؽٝ ُٚ ٌٞال ُٞيظص ٖٓ ٚخؼه ٙتٕ ٣هػٞت خؼه وُي خهالً
ُٜث.
ٝ – 3توت تكًؿٜث كٓ ٢وثخَ خهٍ ٓؼِ٣ ُْٝ ّٞئن تُٔلًؽ ُ ٚتُدهٍ ،كِِٔلًؽ ُٞٝيظص ٖٓ ٚخؼه ٙتٕ ٣طثُدٞت
خثُدهٍ ُْٜٝ ،تٕ ٣طِدٞت كّك تالكًتؽ توت ُْ ٣ئن تُدهًٍٔ ،ث تٕ ُ ْٜتٓص٤ثٌ تُدثبغ ػِ ٠ـن تُصًٙف ك٢
تالي ٚتُٔلًؿر.
ٓثنذ 1346
 – 1توت تكًؿس تيٝ ٚوًًز ـهٝنٛث ّٓٝثـصٜث  ٢ِٔٝظٜٔ٘ث ؼِٔر كثُؼدًذ خثُفهٝن ال خثُّٔثـر ٣ٝؽح
نكغ تُعٖٔ تُِّٔٔٞ ٠تء ظ ًٜك ٢تالي ٚتُٔفهنذ ٗوٗ ت٣ٌ ٝثنذ.
ٝ – 3توت تكًؿس تيٝ ٚوًًز ـهٝنٛث ّٓٝثـصٜث  ٢ِٔٝظٜٔ٘ث خّؼً تُٞـهذ ،كثُؼدًذ خثُّٔثـر ال
خثُفهٝن كثٕ ظ ًٜك ٢تالي ٚتُٔفهنذ ٗوٗ ت٣ٌ ٝثنذ ًثٕ تُٔلًؽ ُٓ ٚمً٤تً ،تٕ ٔثء كّك تالكًتؽ ٝتٕ
ٔثء تلى تُٔوهتي تُٔٞؼٞن خٔث ٣وثخِ ٖٓ ٚتُعٖٔ.
ٓثنذ 1347
٣ – 1هلَ ك ٢تالكًتؽ ٖٓ ؿ ً٤وًً ،تالٔؽثي تُ٘ثخصر خطد٤ؼصٜث ك ٢تالي ٚتُٔلًؿر ٝتالٔؽثي ٝتالخ٘٤ر
تُٔفهظر كٜ٤ث.
٣ٝ – 3هلَ تٝ٣ث ً ك ٢تالكًتؽ ٖٓ ؿ ً٤وًً ،شٞتخغ تالي ٚتُٔلًؿر ٝكوث ً ُِوٞتػه تُٔوًيذ ك ٢تُد٤غ.
ٓثنذ 1348
 – 1توت ًثٕ تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ٓفؽٞيتً ؼثٌ ُ ٚ٤ُٞتٕ ٣لًؽ تالي ،ٚخثوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ُّٔٞؽ
ًٔػ.٢
 ٢ُُِٞٝ – 3تٕ ٣ودَ تالكًتؽ ػٖ تُفؽٞي خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر ًثٕ وُي ٣ؼٞن خثُ٘لغ ػِ.ٚ٤
ٓثنذ 1349
توت ًثٗس تنتيذ ٤ٜؼر تُٔفؽٞي ٓصؼىيذ ػِ ٠تال٤ُٝثء ن ٕٝتٕ ِ٣فن تُٔفؽٞي ًٜيًٝ ،ثٗس ٕٓصٔالز
تُ٤ٝؼر ٕ٘ٓٝآشٜث وتز هٔ٤ر ًدً٤ذ ٣ٝمٕ ٠ػِٜ٤ث ٖٓ تُصِق خف٤ط ٣ؽح خ٤ؼٜث تِص٘ثنتً تُّٞٓ ٠ؽ ًٔػ٢
ٝشفون تًُٝي ك ٢تُلٓ َٙث خ ٖ٤تاليٓٝ ٚث شٕصَٔ ػِ ٖٓ ٚ٤تُٕٔ٘آز ،كِِٔفٌٔر تٕ شؤوٕ خإكًتؽ تُ٤ٝؼر
خدهٍ تُٔعَ ٝال ٣ؽُِٔ ٌٞفؽٞي تِصًنتنٛث خؼه وُي.
ٓثنذ 1314

توت ًثٕ تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ٓفؽٞيتً ًٝثٕ ك ٢تالي ٚتٔؽثيتً ت ٝتخ٘٤ر ًِٓٔٞر ُ ٚكِِ ٢ُٞتوت خثع
ٛى ٙتالٔؽثي ت ٝتالخ٘٤ر ُّٔٞؽ ًٔػ ،٢خإوٕ ٖٓ تُٔفٌٔر تٕ ٣لًؽ تالي ٚتالٓ٣ً٤ر شدؼث ً ُٜث خإوٕ ٖٓ
تُٔفٌٔر ًىُي.
ٓثنذ 1311
٘٣ – 1ؼوه ٓٞهٞكث ً تكًتؽ تالي ٚتالٓ٣ً٤ر توت ًثٕ ٗثٔةث ً ػٖ ؼدً ٝتًًت٣ ٖٔٓ ٙصوهي ػِ ٠ت٣وثع شٜه٣ه ،ٙكإوت
ٓثز تُٔلًؽ هدَ تؼثٌذ تُؼوه٣ ُْٝ ،صًى تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كثٕ تالي ٚال ش٘فَ خَ شدو ٠ك٢
٣ه تُٔلًؽ ُ ٚت٣ ٖٓ ٝمِل.ٚ
٣ٝ – 3طدن ػِ ٠تالًًت ٙك ٢تكًتؽ تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ِثبً هٞتػه تالًًت ٙك ٢تُؼوٞن.
ٓثنذ 1313
٘٣ – 1ؼوه ٓٞهٞكث ً تكًتؽ تالي ٚتالٓ٣ً٤ر توت ٝهغ ك ٢تالكًتؽ ؿِ ٟت ٝشفون ك ٚ٤ؿدٖ ٓٙفٞج خصـًً٣
ً٣ٝتػ ٠ك ًَ ٢وُي تُوٞتػه تُٔوًيذ ك ٢تُؼوٞن.
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚتوت ٓثز تُٔلًؽ هدَ تؼثٌذ تُؼوه ٣ ُْٝصًى تـهتً ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كثٕ تالي ٚال
ش٘فَ خَ شدو ٠ك٣ ٢ه تُٔلًؽ ُ ٚت٣ ٖٓ ٝمِل.ٚ
ٓثنذ 1315
ال ٣ؽ ٌٞتكًتؽ تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ك ًٚٓ ٢تُٔٞز توت ًثٕ ن ٕٝخهٍ ت ٝخدهٍ كٓ ٚ٤فثخثذ.
ٓثنذ 1310
 – 1توت تكًؽ تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر تالي ٚتُص٣ ٢صًٙف كٜ٤ث ٝتٔصًً ٞصثخر كِ٘ ٢ه تالكًتؽ تٕ
٣ؼ ُٚٞتُٔلًؽ ُ ٍٞٞ ٚـ٤ثش ،ٚكثالكًتؽ ٘ف٤ؿ ٝتًُٕٓ ٞؼصدً ٝػِ ٠تُٔلًؽ ُ٣ ٖٓٝ ٚمِل ٖٓ ٚت٘فثج
ـن تالٗصوثٍ تٕ ٣وٞٓٞت خإػثُر تُٔلًؽ ٝهلث ً ًُِٕٝ ،ٞال ٣ؽ ُْٜ ٌٞهدَ ٓٞز تُٔلًؽ تٕ ٣لًؿٞت تالي ٚتُ٠
آلً ٝال تٕ ًٛٞ٘ٛ٣ث شؤٓ٘٤ث ً ت ٝـ٤ثٌ٣ث ً ًٔث ال ٣ؽُ ٌٞهتب٘ ْٜ٤ـؽٍٛث.
ٝ – 3توت ُْ ٣وْ تُٔلًؽ ُ ٚت٣ ٖٓ ٝمِل ٖٓ ٚت٘فثج ـن تالٗصوثٍ خإػثُر تُٔلًؽ ٝكوث ً ًُِٕ ٞٝكِِٔلًؽ تٕ
٣طِح كّك تالكًتؽ ٝتِصًنتن تاليٝ ٚتػثنذ شّؽِٜ٤ث خثِٔٝ ٚتوت ٓثز تُٔلًؽ ُ ٚن ٕٝتٕ ٣مِق تـهتً ٖٓ
ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ كثٕ تالي ٚشؼٞن ًىُي تُ ٠شًٙف تُٔلًؽ.
ٓثنذ 1319
 – 1شطدن تـٌثّ تُد٤غ ٝتُٜدر ٝتـٌثّ تُؼوٞن خٞؼ ٚػثّ ػِ ٠تكًتؽ ـن تُصًٙف ك ٢تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر
ٝوُي كٔ٤ث ً٣ن ك.ٗٗ ٚ٤
ٝ – 3شطدن خ٘ٞع لثٖ تالـٌثّ تُٔصؼِور خٔٝثٕ تُصؼًٝ ٚتالِصفوثم ٝخٔٝثٕ تُؼٞ٤ج تُمل٤ر ٝخصِّْ٤
تُٕ٢ء ٓغ شٞتخؼٝ ،ٚتُوٞتػه تُٔوًيذ ك ٢تال٤ِٛر ٝك ٢شؼثهه تُٓ ٢ُٞغ ٗلّٝ ٚك ٢ػٞ٤ج تًُٜثء ٝك٢
تالِصـالٍ ٝتُلّك.
ـن ت ًُؼفثٕ
ٓثنذ 1316
ِٓـثذ خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ يهْ  979ك ٗٗٝ 1978-7-30 ٢تُوًتي ػِ ٠تٗ٘٣ ٚلى ٖٓ شثي٣ك
ًٕٗ ٙك ٢تُؽً٣هذ تًُِٔ٤ر ٝشًّ ١تـٌثٓ ٚػِ ٠تُهػث ٟٝتُص ُْ ٢شٌصّح نيؼر تُدصثز.
ٓثنذ 1317
ِٓـثذ خٔٞؼح هًتي ٓؽُِ ه٤ثنذ تُعٞيذ يهْ  979ك ٗٗٝ 1978-7-30 ٢تُوًتي ػِ ٠تٗ٘٣ ٚلى ٖٓ شثي٣ك
ًٕٗ ٙك ٢تُؽً٣هذ تًُِٔ٤ر ٝشًّ ١تـٌثٓ ٚػِ ٠تُهػث ٟٝتُص ُْ ٢شٌصّح نيؼر تُدصثز.
تُصوثنّ (ًٓٝي تٍُٓثٕ)
ٓثنذ 1318

 – 1توت ـثٌ تـه تيٜث ً تٓ٣ً٤ر ؿّٓ ً٤ؽِر ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١خثػصدثيٓ ٙصًٙكث ً كٜ٤ث ،كال شّٔغ
ػِ ٚ٤ػ٘ه تالٌٗثي نػ ٟٞـن تُصًٙف ٖٓ ٔمٗ آلً توت تٗوٝس ػًٕ ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز ػِ ٠ـ٤ثٌذ
تُٔهػ ٠ػُِ ٌٖ٣ ُْٝ ٚ٤ه ٟتُٔهػ ٢ػىي ًٔػ٘ٔ٣ ٢ؼ ٖٓ ٚيكغ تُهػ.ٟٞ
ٝ – 3شطدن تـٌثّ تُصوثنّ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢ـن تٌُِٔ٤ر ٓغ ػهّ تاللالٍ خؤـٌثّ تُلوًذ تُّثخور.
تُلًع تُعثُط – تِدثج تٗوٝثء ـن تُصًٙف
 – 1تُصوثنّ (ًٓٝي تٍُٓثٕ)
ٓثنذ 1319
 – 1توت ـثٌ تـه تيٜث ً خثػصدثيٓ ٙثٌُث ً ُٜث ،كال شّٔغ ػِ ٚ٤ػ٘ه تالٌٗثي نػ ٟٞتًُهدر ٖٓ تُفٌٓٞر ،ػِ٠
تِثَ تٕ تالي ٚتٓ٣ً٤ر ،توت تٗوٝس ِس ٝظالظِ٘ ٕٞر ٓصٞتُ٤ر ػِ ٠ـ٤ثٌذ تُٔهػ ٠ػِ.ٚ٤
ٝ – 3شطدن تـٌثّ تُصوثنّ تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢ـن تٌُِٔ٤ر ٓغ ػهّ تاللالٍ خؤـٌثّ تُلوًذ تُّثخور.
 – 3تٗفالٍ تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر
ٓثنذ 1334
توت ٓثز تُٔصًٙف ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ٣ ُْٝمِق تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كثٕ تي ٜٚش٘فَ
٘٧ٝفثج ـن تُطثخ ٞت٥ش ٢خ٤ثًٗٓ ،ْٜشدٝ ٖ٤تـه خؼه تاللً ،تُفن ك ٢تلىٛث خدهٍ تُٔعَ لالٍ ِ٘ر ٖٓ
ٓٞز تُٔصًٙف:
تٝالً – ٝيظر تُٔصًٙف تُىً٣ ٖ٣ظ ٕٞتالٔؽثي ٝتالخ٘٤ر تُوثبٔر ػِ ٠تالي ٚتالٓ٣ً٤رٝ ،تُص ُْ ٢شصدغ
تالي ٚخَ خو٤س ًِٓٔٞر ُِٔصًٙف.
ظثٗ٤ث ً – ًٔ٣ي تُٔصًٙف ك ٢تُٕٞ٤ع ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر.
ظثُعث ً – تُمِ ٟ٤ك ٢ـن تاليشلثم ُاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر.
لثّٓث ً – ٖٓ ُ ٚـثؼر خثالي ٚتالٓ٣ً٤ر ٖٓ ت َٛتُوً٣ر تُص ٢شٞؼه كٜ٤ث تاليٝ ،ٚتوت شؼهن ت٘فثج
تُفثؼر ٖٓ ت َٛتُوً٣رٝ ،يؿدٞت ؼٔ٤ؼث ً ك ٢تلىٛث هّٔس خ ْٜ٘٤خثُصّث ١ٝكإوت ًثٗس تالي ٚؿ ً٤هثخِر
ُِؤّر ،تً ٝثٕ ك ٢هّٔصٜث ًٜي تهصًع خ ٖ٤تُطثُدٝ ٖ٤تػط٤س ٖٓ ت٘ثخص ٚتُوًػر.
ٓثنذ 1331
 – 1ال شٞهق ٓهذ تُّ٘ر تُٔد٘٤ر ك ٢تُٔثنذ تُّثخور ،خؼىي تُٙـً ت ٝتُؽ٘ ٕٞت ٝتُّل ٚت ٝؿ ً٤وُي ٖٓ
تالػىتيّ٣ٝ ،و ٟـن تُطثخ ٞتوت تِوط٘ ٚثـدً٘ ٚتـر ت ٝنالُر ت ٝتوت تٗو ٠ٝتالؼَ تُٔفهن ٣ ُْٝطثُح
خ.ٚ
 – 3كثوت ِٞح ٘ثـح ـن تُطثخ ٞخفو ٚلالٍ تالؼَ تُٔفهن ُٝ ،ٚتن ٟخهٍ تُٔعَ ٝهس تُطِح ،كٜٞس
تاليًِٜ ٚث ت ٝخؼٜٝث ُٝ ٚتٕ ِدن شلٜٝ٣ٞث ُٖٔ  ٞٛن ٚٗٝتٓ ٝعِ ٚك ٢تًُٔشدر.
ٓثنذ 1333
توت شؼهن ت٘فثج ـن تُطثخٝ ٞشّثٝٝت ك ٢تًُٔشدر كٜٞس تالي ٚتُ ْٜ٤ؼٔ٤ؼث ً تُ ْٜ٤خثُصّثٝ ١ٝتوت تِوٟ
تـه ْٛـوً ٚثٕ ُِدثه ٖ٤تٕ ٣طِدٞت شل ٛ٣ٞتالي ٚؼٔ٤ؼث ً ُ.ْٜ
ٓثنذ 1335
 – 1توت تِو ٟتُٔصوهّ ك ٢تًُٔشدر ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ٞـو ،ٚػًٜس تالي ٚػِ ٚ٤ِ٣ ٖٓ ٠ك ٢تًُٔشدر.
ٝ – 3توت ٓثز ٘ثـح ـن تُطثخ ٞهدَ تٕ شل ُٚ ٚٞتالي ٚكثٕ ـو ٚال ٘٣صوَ تُ ٠لِل.ٚ
ٓثنذ 1330
توت ًثٕ ٘ثـح ـن تُطثخٓ ٞفؽٞيتً كال تػصدثي الِوث ٞـوِٞ ،ٚتء تِوط ٚخ٘لّ ٚت ٝخٞتِطر .ٚ٤ُٝ
ٓثنذ 1339
 – 1توت ًثٕ ٘ثـح ـن تُطثخٓ ٞفؽٞيتً ت ٝؿثبدث ً ؿ٤در ٓ٘وطؼر كِ ٚ٤ُٞتٕ ٣ؤلى تالي ٚخدهٍ ٓعِٜث خؼه توٕ
تُٔفٌٔر توت ًثٕ ك ٢وُي ٓ٘لؼر ُِٔفؽٞي تُِ ٝـثبح.

ٝ – 3توت ُْ  ٌٖٔ٣شل ٛ٣ٞتالئُِ ٚفؽٞي ت ٝتُـثبح ،كال ٘ٔ٣غ وُي ٖٓ شلٜٝ٣ٞث تُ ٠تُٔٞؼٞن ٖ٣ك٢
ٗلُ تًُٔشدر ت ٝكًٓ ٢شدر تن ٟػِ ٠تٕ ٣دؤُِ ٠فؽٞي تُِ ٝـثبح ـو ٚك ٢تُطثخ ٞتُٜٗ ٠ث٣ر تالؼَ تُٔفهن
هثٗٗٞثً.
ٓثنذ 1336
ال ُِ ٌٕٞ٣وثشَ ت ٌٚ٣ًُٕ ٝـن تُطثخ ٞك ٢تي ٚتُٔوص.ٍٞ
ٓثنذ 1337
ال ٣عدس ـن تُطثخٓ ٞث خ ٖ٤تُٔمصِل ٖ٤ك ٢تُهٝ ٖ٣ال ٓث خ ٖ٤ػًتهٝ ٢تؼ٘د.٢
ٓثنذ 1338
توت ُْ ٞ٣ؼه تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ٞت ٝتِوٛ ٟئالء ؼٔ٤ؼث ً ـوٞه ْٜكثٕ تالي ٚتُٔ٘فِر شلُٖٔ ٚٞ
شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ٖٓ تُٔطثُد.ٖ٤
ٓثنذ 1339
 – 1ال شّٔغ نػ ٟٞتالِصفوثم ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ٓ٘فِر كٜٞس ُٖٔ يِس ػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ توت ًثٗس تُهػٟٞ
هه تهٔ٤س خؼه تالـثُر تُوطؼ٤ر.
ٝ – 3توت تهٔ٤س تُهػ ٟٞهدَ تالـثُر تُوطؼ٤رٝ ،هًيز تُٔفٌٔر ٖٓ تؼِٜث شؤل ً٤تٍُٔت٣هذ ظْ ظ ًٜتٕ
تُٔهػ ٢ؿٓ ً٤فن ك ٢نػٞتٝ ،ٙؼح ػِٜٔ ٚ٤ثٕ تًُٝي تُ٘ثٔا ػٖ شؤل ً٤تٍُٔت٣هذ.
ٓثنذ 1354
 – 1توت كًٜس تي ٚتٓ٣ً٤ر ٓ٘فِر ٧ـه ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ٞخدهٍ تُٔعَ ت ٝيِس ٍٓت٣هشٜث ػِ٠
تـه ،كال ٣ؽ ٌٞتًُؼٞع ك ٢وُي ـص ُٞ ٠ظ٣ ٖٓ ًٜؼً ٚتًعً ٖٓ خهٍ تُٔعَ ت ٝتًعً ٖٓ تُعٖٔ تُى١
يِس خ ٚتٍُٔت٣هذ ٝـص ُٞ ٠ػً ٚوُي هدَ تٕ ٣ؼط ٖٓ ٢كٜٞس ُ ٚتاليِ٘ ٚهتً خفو.ٚ
 ٌُٖ – 3توت كٜٞس تالي ٚتُٔ٘فِر ٧ـه ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ٞت ُٖٔ ٝيِس ػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ خعٖٔ كٚ٤
ؿدٖ كثـٓ لالٍ ِ٘ر ٝتـهذ ٖٓ شثي٣ك تُصل ٛ٣ٞتٕ ٌِ٣ق ٖٓ كٜٞس ُ ٚتالي ٚخإًٔثٍ تُعٖٔ تُ ٠خهٍ
تُٔعَ ،كثٕ تٓص٘غ كّك تُصؼٝ ٛ٣ٞتٗصٍػس ٓ٘ ٚتالي ٚخؼه تٕ ً٣ن تُٓ ٚ٤ث نكؼٖ ٖٓ تُعٖٔ.
ٓثنذ 1351
توت كٜٞس تي ٚتٓ٣ً٤ر ٓ٘فِر تُ ٠تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تُطثخ ،ٞت ُٖٔ ٝيِس ٍٓت٣هشٜث ػِ ،ٚ٤كال ٣ؽٌٞ
ُٖٔ كٜٞس ُ ٚتالي ٚتٕ ّ٣ص ٢ُٞػِ ٠تٍُٔيٝػثز تُ٘ثخصر كٜ٤ث ٝتٕ ً٣ؼغ ػِٝ ٠يظر ٛىت تُٔصًٙف
تال ٍٝخؤؼً تُٔعَ خَ شهلَ ٛى ٙتٍُٔيٝػثز  ٖٜٔشًًر ٛىت تُٔصًٙفًٝ ،ثٍُيع تٌُ ٨تُى٘٣ ١دس خ٘لّٚ
ت ٝخثًُ.١
ٓثنذ 1353
توت شًٙف ٔمٗ ك ٢تي ٚتٓ٣ً٤ر ٝؿًٔٛث تُٔثء ظْ تّٗفح ػٜ٘ث شًؼغ تُٝ ٚ٤ال شؼصدً ٓ٘فِر ،تال توت
ت ٞٛ َٔٛت ٖٓ ٝلِل ٖٓ ٚت٘فثج تالٗصوثٍ ٌيتػصٜث خـ ً٤ػىي ظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز خؼه تّٗفثج تُٔثء
ػٜ٘ث ًٝ٤٘ٝيشٜث ٘ثُفر ٍُِيتػر.
 – 3شًى تِصـالٍ تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر
ٓثنذ 1355
 – 1توت ُْ ٣لوه تُٔصًٙف ك ٢تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ـن شًٙك ٚكٜ٤ث ،توت ُْ ٍ٣يػٜث ال خثُىتز ٝال خطً٣ن
تالؼثيذ ت ٝتالػثيذ ٝشًًٜث نٌ ٕٝيتػر ظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز ٖٓ ؿ ً٤تٕ  ُٚ ٌٕٞ٣ك ٢وُي ػىي ٘ف٤ؿ.
ٝ – 3شؼً ٚػِ ٚ٤تالي ٚخؼه وُي كإوت ِٞدٜث شل ُٚ ٚٞظثٗ٤ر خدهٍ تُٔعَ تٓث توت ًثٕ هه ٓثز كصؼًٚ
ػِ٣ ٖٓ ٠مِل ٖٓ ٚت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ،كإوت ِٞدٛٞث شل ُْٜ ٚٞخدهٍ تُٔعَ ،كإوت ُْ ٣طِدٜث  ٞٛت ٝتـه ٖٓ
ت٘فثج ـن تالٗصوثٍ كٜٞس تُ ٖٓ ٠شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ٖٓ تُطثُدٝ ٖ٤ال ِ٣صلس تُ ٠ت٘فثج ـن تُطثخ.ٞ

ٓثنذ 1350
٣ؼصدً ػىيتً ٘ف٤فث ً ٞ٣هق ٓهذ تُّ٘ٞتز تُعالض تُٔ٘ ٖٞٙػِٜ٤ث ك ٢تُٔثنذ تُّثخور تُفثالز ت٥ش٤ر:
أ –تٗـٔثي تالي ٚخثُٔ٤ث ٙتٝ ٝؼٞج تيتـصٜث ٖٓ تٍُيتػر.
ج – ٝهٞع تُٔصًٙف ك ٢تالًِ ت ٝشًً ٚهً٣صُّ ٚدح ه ١ًٜخًٕ ٞتٕ ٣ؼٞن تٌُ ٠يتػر تالي ٚهدَ٤
تٗوٝثء ظالض ِ٘ٞتز ػٌِٝ ٠تٍ تُّدح تُو.١ًٜ
غ – لهٓر تُٔصًٙف ك ٢تُؽ ٓ٤ك ٢ؿ ً٤تُوً٣ر تُص ٢كٜ٤ث تاليٓ ،ٚث ُْ ٣صفون ٓٞش.ٚ
ن – ٗوٗ ت٤ِٛر تُٔصًٙف ،كإوت ُْ ٍ٣يع تُ ٢ُٞتالي ٚظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز ًِق خٍيتػصٜث خثُىتز تٝ
خثُٞتِطر ،كثٕ تٓص٘غ تؼًز تالي ٚخؤؼً تُٔعَ ٝتػط٤س تالؼًذ ُُِ ٢ُٞفّثج تُٔفؽٞي ٝػ٘ه تٗصٜثء
تُفؽً ّ٣صًن تُٔصًٙف تي ٖٓ ٜٚتُّٔصؤؼً.
ٛـ  -أِ ١دح ه ١ًٜآلً ٘ٔ٣غ تُٔصًٙف ٖٓ ٌيتػر تالي.ٚ
ٓثنذ 1359
ال ٣ؼصدً ػىيتً ٘ف٤فث ً تٕ ٞ٣ؼه ٘ثـح ـن تالٗصوثٍ ٝهس ٓٞز تُٔصًٙف ك ٢ن٣ثي خؼ٤هذ ت ٝتٕ ٌٕٞ٣
ؿثبدث ً ؿ٤در ٓ٘وطؼر ،كل ٢تُفثُر تال ٠ُٝتوت ُْ ٣ؤز ٍ٣ٝيع لالٍ ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ ٓٞز تُٔصًٙف ِوٟ
ـوٝ ٚك ٢تُفثُر تُعثٗ٤ر شل ٚٞتاليّ٣ ُٖٔ ٚصفوٜث خؼه ،ٙكإوت ػثن ت ٝشد ٖ٤تٗ ٚـ ٢لالٍ ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ
ٓٞز تُٔصًٙف ،تِصًن تالي ٖٔٓ ٚتلىٛث.
ٓثنذ 1356
 – 1ك ٢ـّثج تُعالض ِ٘ٞتز تُص ٢شصًى كٜ٤ث تالي ٚنٌ ٕٝيتػر ،ال شٓ ْٝهذ تُِّق تُٓ ٠هذ تُمِق خَ
شدوٓ ًَ ٠هذ ٓ٘لِٙر ػٖ تاللًٝ ،ٟال ّ٣و ٟـن تُٔصًٙف تال توت خِـس ت٣ر ٓهذ ٜٓ٘ٔث ظالض ِ٘ٞتز,
 – 3كإوت ت َٔٛتُٔصًٙف ِ٘صٓ ٖ٤صٞتُ٤ص ٖ٤خـ ً٤ػىي ظْ تكًؿٜث تُ ٠آلً تٓ ٝثز ٝتٗصوِس تُ ٠ت٘فثج ـن
تالٗصوثٍ كؤِٜٔٛث تُٔلًؽ ُ ٚت ٝت٘فثج ـن تالٗصوثٍ ِ٘صٓ ٖ٤صٞتُ٤ص ٖ٤ػوح تُّ٘ص ٖ٤تال ٖ٤٤ُٝكثٕ ـن
تُصًٙف ال ّ٣و.ٟ
ٓثنذ 1357
 – 1توت ًثٕ ٧ـه ـن تُصًٙف كٙٓ ٢ث٣ق تٕٓ ٝثش ٢ظْ تِٜٔٛث كٞٓ ٢تِٜٔث٣ ُْٝ ،ؼ ٟيِٜٓٞث ظالض
ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز خـ ً٤ػىي ،كثٕ ـن تُصًٙف ّ٣وٝ ٟشٙدؿ تالي٘ٓ ٚفِر.
ًٝ – 3ىُي توت ًثٕ ٧ـه ـن تُصًٙف كًٓ ٢ػ٣ ُْٝ ٠فٙه ٣ ُْٝؼ ٟيِ ّٞظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز خـً٤
ػىي ،كثٕ ـن تُصًٙف ّ٣وٙ٣ٝ ٟدؿ تًُٔػ٘ٓ ٠فالً.
ٓثنذ 1358
 – 1توت تـِ٤س تي ٚتٓ٣ً٤ر خٙلر ٓئهصر تُ ٠تُدثٗ ٢ت ٝتُـثيَ ػِ ٠تٕ ٣هكغ ٓوثٞؼر ِ٘٣ٞر ٓث نتّ خ٘ثإٙ
هثبٔثً ،ت ٝتًُِٓ ّٞث نتٓس تُصؽثيذ هثبٔر ،ظْ تٗهظً تُد٘ثء تٌ ٝتُس تالٔؽثي ٣ ُْٝدن ُىُي تظً ،كثٕ تاليٚ
شٙدؿ ٓ٘فِر ٝشؼً ٚػِ٘ ٠ثـح تُد٘ثء ت ٝتالٔؽثي خهٍ تُٔعَ كثٕ يكٜٝث ؼثٌ شلٜٝ٣ٞث ُطثُدٜث ك٢
تٍُٔت٣هذ.
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚتوت تٗصوَ ـن تُصًٙف ك ٢تالي ٚتُ ٠تُدثٗ ٢ت ٝتُـثيَ خٔٞؼح تالٗصوثٍ ت ٝخؤِ ١دح آلً
كثٕ تالي ٚال ش٘فَ ٝال شٍ٘ع ٖٓ ٣ه تُدثٗ ٢ت ٝتُـثيَ  ُٞٝتٗهظًز تالخ٘٤ر تٌ ٝتُس تالٔؽثي ٓث نتّ
ّٓصًٔتً ك ٢نكغ تًُٝتبح ٝتًُِ ّٞتُٔوٌٍذٓٝ ،ث نتّ ُْ ٣صًى تالي ٚنٌ ٕٝيتػر خـ ً٤ػىي ظالض
ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز ٖٓ ٝهس تٗهظثي تالخ٘٤ر تٌٝ ٝتٍ تالٔؽثي.
ٓثنذ 1359
 – 1توت ته ْ٤خ٘ثء ٓٞهٞف ػِ ٠تي ٚتٓ٣ً٤ر تـِ٤س خٙلر ٓئهصر تُ ٠ؼٜر تُٞهق ػِ ٠تٕ ٣هكغ ٓوثٞؼر
ِ٘٣ٞرٓ ،ث نتّ تُد٘ثء هثبٔث ً ظْ تٗهظً تُد٘ثء ٣ ُْٝدن ُ ٚتظً ٝت َٔٛتُٔص ٢ُٞتػثنذ تُد٘ثء ٣ ُْٝئن تالؼًذ كثٕ
تالي ٚشٙدؿ ٓ٘فِر.
ٝ – 3شًّ ١تـٌثّ تُلوًذ تُّثخور تٝ٣ث ً توت ًثٗس تالٔؽثي تُٔـًِٝر ػِ ٠تالي ٚتالٓ٣ً٤ر ٓٞهٞكر.
تُلًع تًُتخغ – تـٌثّ لصثٓ٤ر

ٓثنذ 1304
شؼثَٓ ٓؼثِٓر تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر تالٓثًٖ تُٔصمىذ ٖٓ ههٙٓ ْ٣ث٣ق ٕٓٝثش٣ ٢صًٙف كٜ٤ث تالكًتن ٣ٝهكؼٕٞ
يِ ّٞتُٕٔصٝ ٠تُٔ٤ٙق ،تٓث تُٔٙث٣ق ٝتُٕٔثش ٢تُص٣ ٢صًٙف كٜ٤ث تٛثُ ٢هً٣ر ت ٝتًعً خثالٔصًتى كصدو٠
ٓثالً ٕٓصًى.
ٓثنذ 1301
 -1ال ٣ؽ ٌٞتٕ شفثٍ تي ٚهً٣ر ػِٔ ٠مٗ ت ٝتًعً ُ٤صمىٛث ٜؼ٤ر ُٓ ٚث نتّ تِٜٛث ٓٞؼٞن ٖ٣كٜ٤ث ؿً٤
تٕ تُوً٣ر تُص ٢شٕصس تِٜٛث كثِصفوس تي ْٜٜخثُطثخ ٌٖٔ٣ ُْٝ ،ٞتيؼثع تُوً٣ر تُص ٢ـثُصٜث تُّثخور خإٌِثٕ
ٌيتع ؼهن ٝشل ٛ٣ٞتاليت ٢ٜتُ ،ْٜ٤شؽ ٌٞتـثُصٜث ػِٔ ٠مٗ ت ٝتًعً ُ٤صمىٛث ٤ٜؼر.
ٝ – 3تُ٤ٝؼر ٢ٛ ،تيٌ ٚيتػ٤ر ٝتِؼر خٔث شٕصَٔ ػِ ٖٓ ٚ٤تخ٘٤ر ٞٓٝتٔٝ ٢خىٝي ٝتنٝتز ٌيتػ٤ر كإوت
ٓثز ٘ثـدٜث ٣ ُْٝمِق تـه ٖٓ ت٘فثج ـن تالٗصوثًٍٝ ،ثٗس شِي تالخ٘٤ر ٝتُٕٔصٔالز تاللً ٟهه آُس
تُ ٠تُٞيظر ،كثٕ تالي ٚشل ٚٞتُ ْٜ٤خدهٍ تُٔعَٝ ،تال كٜٞس تاليٝ ٚـهٛث نٕٓ ٕٝصٔالشٜث ُطثُدٜث ك٢
تٍُٔت٣هذ.
ٓثنذ 1303
 – 1شدو ٠ـوٞم تُؼوً خؤ٣ه ١ت٘فثخٜث توت ًثٕ شًٙك ْٜكٜ٤ث ظثخصث ً خّ٘هتز ٓؼصدًذ هثٗٗٞثً.
 ٌٖ٣ ُْ ٖٓٝ – 3خ٤هِ٘ ٙهٝ ،شفون شًٙك ٚك ٢ـن تُؼوً ٓهذ تيخؼِ٘ ٖ٤ر٣ ،ؼثَٓ ٓؼثِٓر تُٔصًٙف خّ٘ه
ٓؼصدً هثٗٗٞثً.
ٓثنذ 1305
٣ؽُٙ ٌٞثـح تالي ٚتالٓ٣ً٤ر تٕ ّ٣صِٔي ك ٢أٝ ١هس ـوٞم تُؼوً كٜ٤ثُ ،وثء شؼٗ ٛ٣ٞوه٣ ١ؼطٚ٤
٘٧فثج ٛى ٙتُفوٞم ٝوُي ٝكوث ً ُِوٞتػه ٝتالؼًتءتز تُٔوًيذ ك ٢تُوثٗ ٕٞيهْ ُّ٘ 99ر .1953
ٓثنذ 1300
ش٘و ٢ٝـوٞم تُؼوً ،توت آُس تُ ٠ت٘فثج تالي ٚخؤِ ١دح ًثٕ ٝال ٣ؽ ٌٞتـ٤ثإٛث ظثٗ٤ر.
ٓثنذ 1309
 ً٣ٌٝتُٔثُ٤ر  ٞٛتُىٔ٣ ١عَ تُهُٝر ك ٢تُهػثٝ ٟٝتُٔؼثٓالز تُمث٘ر خثاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ٖٓ ،يهدر ت ٝـن
شًٙف ت ٝؿ ً٤وُي ،توت ًثٗس تُهُٝر ًٞكث ً كٛ ٢ى ٙتُهػثٝ ٟٝتُٔؼثٓالز.
ٓثنذ 1306
٣دوٗ ٠ثكىتً هثٗ ٕٞشّ٣ٞر ـوٞم تاليت ٢ٜيهْ ُّ٘ 39ر ٝ 1958شؼه٣الشٝ ٚهثٗ ٕٞتُالٌٓر يهْ ُّ٘ 91ر
ٝ 1953هثٗ ٕٞت٘ ٍٞشّؽ َ٤تالٓٞتٍ ؿ ً٤تُٔ٘وُٞر ك ٢تُطثخ ٞيهْ ُّ٘ 99ر ٛٝ 1959ىت ًِٓ ٚث ُْ
شصؼثي ٚتـٌثّ ٛى ٙتُوٞتٗٓ ٖ٤غ ٗٗ ٛىت تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1307
تالـٌثّ تُص ٢شًّ ١ػِ ٠ـن تٌُِٔ٤ر ٝتِدثج ًّد ٚشًّ ١تٝ٣ث ً ػِ ٠ـن تُصًٙف ك ٢تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر
كٔ٤ث ُْ ً٣ن ك٣ ُْٝ ٗٗ ٚ٤صؼًٓ ٚغ ٞد٤ؼر ـن تُصًٙف.
ٓثنذ 1308
تالـٌثّ تُص ٢شًّ ١ػِ ٠تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر خٔوص ٠ٝتُ٘ ٖٞٙتُٔصوهٓر ،تٓ ٝوص ٠ٝأ ٗٗ ١آلً شًّ١
تٝ٣ث ً ػِ ٠تالٝهثف ؿ ً٤تُٙف٤فر تُص ٖٓ ٢ٛ ٢هد َ٤تُصمٙ٤ٙثز ؿ ً٤تٕ تالػٕثي ٝتًًًُِِّٞ ّٞ
تُلًتؽ ٝتالٗصوثٍ ٝخهٍ تُٔفِٞالز ٝؿًٛ٤ث شؼٞن تُ ٠ؼٜر تُٞهق ال تُ ٠لٍ٘٣ر تُهُٝر.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تُٔ٘لؼر ٝـن تالِصفٔثٍ
ٝـن تٌُّ٘ ٠ـن تُّٔثٞفر
تُلًع تال – ٍٝـن تُٔ٘لؼر

 – 1تِدثج ًّح تُٔ٘لؼر
ٓثنذ 1309
ٙ٣ؿ تٕ شِٔي ٓ٘ثكغ تالػ٤ثٕ ن ٕٝيهدصِٞ ٚتء ًثٗس تالػ٤ثٕ ػوثيتً ت٘ٓ ٝوٞالً.
ٓثنذ 1394
ٌّ٣ح ـن تُٔ٘لؼر خثُؼوه ٝخثُ٤٘ٞر ٣ٝؽً ٌٞىُي تٕ ٣فصػ تُفثبٍ ُٜىت تُفن خثُصوثنّ.
 – 3ـوٞم تُٔ٘صلغ ٝتُصٍتٓثشٚ
ٓثنذ 1391
ً٣تػ ٠ك ٢ـوٞم تُٔ٘صلغ ٝتُصٍتٓثش ٚتُّ٘ه تُى ١تٕٗؤ ـن تالٗصلثعًٝ ،ىُي تالـٌثّ تُٔوًيذ ك ٢تُٔٞتن
ت٥ش٤ر:
ٓثنذ 1393
ُِٔ٘صلغ تٕ ّ٣صؼَٔ تُٕ٢ء تُٔ٘صلغ خٝ ٚشٞتخؼ ُٚٝ ،ٚتٕ ّ٣ص ٢ُٞػِ ٠ظٔثيٓ ٙهذ تٗصلثػ ٚخٗ ُٚٝ ٚصثغ تُٔٞتٔ،٢
ٝػِ ٚ٤تٕ ٣ؼٜ٘ٓ ٚٞث ٓث ٗلن ٖٓ تالَ٘.
ٓثنذ 1395
ُِ٘ٔ – 1صلغ تٕ ٣صًٙف ك ٢ـوٓ ٚؼثٜٝر ت ٝشدًػثًٓ ،ث ُْ  ٌٖ٣ك ٢تُّ٘ه تُى ١تٕٗؤ ٛىت تُفن تـٌثّ شمثُق
وُي.
٣ٝ – 3دو ٠ـن تالٗصلثع خؼه تُصًٙف ك ٚ٤هثبٔث ً كٔ ٢مٗ تُٔ٘صلغّ٣ٝ ،و ٟال خٔٞز ٖٓ شِو ٠تُٔ٘لؼر ٓ٘.ٚ
ٓثنذ 1390
 – 1ػِ ٠تُٔ٘صلغ تٕ ّ٣صؼَٔ تُٕ٢ء خفّح ٓث تػه ُٝ ٚتٕ ٣دىٍ ٖٓ تُؼ٘ث٣ر ك ٢ـلظٓ ٚث ٣دىُ ٚتُٕمٗ
تُٔؼصثنّٓ ٞٛٝ ،ئ ٍٝػٖ ٛالً ُٞٝ ٚخـ ً٤شؼه توت ًثٕ هه شؤلً ين ٙتُ٘ ٠ثـد ٚخؼه تٗصٜثء ـن تالٗصلثع.
ُِٔٝ -3ثُي تٕ ٣ؼصً ٚػِ ٠تِصؼٔثٍ ؿًٕٝٓ ً٤ع ت ٝؿٓ ً٤صلن ٓغ ٞد٤ؼر تُٕ٢ء ،كإوت تظدس تٕ ـوٞهٚ
ك ٢لطً ؼثٌ تٕ ٣طثُح خصوه ْ٣شؤٓ٘٤ثز كثٕ ُْ ٣وهٜٓث تُٔ٘صلغ ت ٝخو ٢ػِ ٠تًُؿْ ٖٓ تػصًت ٚتُٔثُي
ّ٣صؼَٔ تُؼ ٖ٤تِصؼٔثالً ؿًٕٝٓ ً٤ع ت ٝؿٓ ً٤صلن ٓغ ٞد٤ؼصٜث كِِٔفٌٔر تٕ شٍ٘ػٜث ٖٓ ٣هٝ ٙشِّٜٔث تُ٠
ػهٍ ٣ص ٠ُٞتنتيشٜث ُِٔٝفٌٔر شدؼث ً ُمطٞيذ تُفثٍ تٕ شفٌْ خثٗصٜثء ـن تالٗصلثع ن ٕٝتلالٍ خفوٞم تُـ.ً٤
ٓثنذ 1399
 -1تُٔ٘صلغ ٍِّٓ تظ٘ثء تٗصلثػ ٚخٌَ ٓث ٣لً ٚػِ ٠تُؼ ٖ٤تُٔ٘صلغ خٜث ٖٓ تُصٌثُ٤ق تُٔؼصثنذ ٝخثُ٘لوثز تُص٢
شوصٜ٤ٝث تػٔثٍ تُ٤ٙثٗر.
 – 3تٓث تُصٌثُ٤ق ؿ ً٤تُٔؼصثنذ ٝتال٘الـثز تُؽّٔ٤ر تُص ُْ ٢شٕ٘ؤ ػٖ لطؤ تُٔ٘صلغ ،كثٜٗث شٌ ٕٞػِ٠
تُٔثُي خال ؼدً ػِِ٣ٝ ،ٚ٤صٍّ تُٔ٘صلغ تٕ ٣ئنُِٔ ١ثُي كٞتبه ٓث ٗلور ك ٢وُيٛ ًَ ،ىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم
٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ٓثنذ 1396
توت ًثٕ تُٔثٍ تُٔوًي ػِ ٚ٤ـن تالٗصلثع ٓ٘وٞالً ٝؼح ؼًن ٍُّٝ ،ٙتُٔ٘صلغ شوهً ْ٣لثُر خإػثنش ٚخؼه تٗصٜثء ٓهذ
تالٗصلثع خ ،ٚكإوت ُْ ٣وهٜٓث خ٤غ تُٔثٍ تُٔىًٞي ٝٝظق ظٔ٘ ٚكًٔ ٢تء ِ٘هتز ػثٓر ت ٝخطً٣ور تلًٟ
كّ٤ص ٢ُٞتُٔ٘صلغ ػِ ٠تًُخؿ ٖٓ وُي.
 – 5تِدثج تٗوٝثء ـن تُٔ٘لؼر
ٓثنذ 1397
٘٣ص ٢ٜـن تُٔ٘لؼر خثٗوٝثء تالؼَ تُٔؼ ُٚ ٖ٤كثٕ ُْ ٣ؼ ُٚ ٖ٤تؼَ ػه ٓوًيتً ٓه ٟـ٤ثذ تُٔ٘صلغ ٘٣ ٞٛٝص٢ٜ
ػِ ًَ ٠ـثٍ خٔٞز تُٔ٘صلغ ـص ٠هدَ تٗوٝثء تالؼَ تُٔؼ.ٖ٤

ٓثنذ 1398
٘٣ – 1ص ٢ٜـن تُٔ٘لؼر خٜالى تُٕ٢ء ؿ ً٤ت ٗ ٚتوت ػ ٚٞتُٔثُي ػٖ تُٜالى تٗصوَ ـن تُٔ٘لؼر تُٛ ٠ىت
تُصؼ.ٛ٣ٞ
ٝ – 3توت ُْ  ٌٖ٣تُٜالى يتؼؼث ً تُ ٠لطؤ ٙتُٔثُي ،كال ٣ؽدً ػِ ٠تػثنذ تُٕ٢ء تُ ٠تِ٘ ٌُٚ٘ٝ ٚتوت تػثنٙ
يؼغ ُِٔ٘صلغ ـن تُٔ٘ؼلر توت ُْ  ٌٖ٣تُٜالى خّددٝ ٚشطدن تُلوًذ تُعثٗ٤ر ٖٓ تُٔثنذ  1399كٛ ٢ى ٙتُفثُر.
ٓثنذ 1399
٘٣ص ٢ٜـن تُٔ٘لؼر توت تؼصٔغ كٔ ٢مٗ ٝتـه ٘لصث تُٔ٘صلغ ٝتُٔثُي ؿ ً٤تٗ ٚال ٣ؼه ٓ٘ص٤ٜث ً تٕ ًثٕ ُِٔثُي
ِٓٙفر ك ٢خوثب ٚتٕ ًثٗس تًُهدر ًٓٗٞٛر.
ٓثنذ 1364
٘٣ص ٢ٜـن تُٔ٘لؼر خؼهّ تالِصؼٔثٍ ٓهذ لُٔ ػًٕذ ِ٘ر.
تُلًع تُعثٗ – ٢ـن تالِصؼٔثٍ ٝـن تٌُّ٘٠
ٓثنذ 1361
ٙ٣ؿ تٕ  ٌٕٞ٣شِٔ٤ي تُٔ٘لؼر هثً٘تً ػِ ٠تالِصؼٔثٍ ت ٝػِ ٠تٌُّ٘.٠
ٓثنذ 1363
ٗطثم ـن تالِصؼٔثٍ ٝـن تٌُّ٘٣ ٠صفهن خٔوهتي ٓث ٣فصثغ تُ٘ ٚ٤ثـح تُفن ٝتًِش ٚك ٢لث٘ر تٗلّ.ْٜ
ٓثنذ 1365
ال ٣ؽ ٌٞتٍُُِ٘ ٍٝـ ً٤ػٖ ـن تالِصؼٔثٍ ت ٝػٖ ـن تٌُّ٘ ،٠تال خ٘ثء ػِ٣ً٘ ًٞٔ ٠ؿ ٓٝدًي ٝه.١ٞ
ٓثنذ 1360
 – 1توت تـصثؼس تُهتي تُص ٢شوًي ػِٜ٤ث ـن تٌُّ٘ ٠تُ ٠ت٘الؾ تُصٍّ ٘ثـح ٛىت تُفن خإؼًتب ،ٚػِ ٠تٕ
شٌ ٕٞتُٔدثٗ ٢تُص٣ ٢ؤٜ٤ث ٌِٓث ً لثُٙث ً ُ٘٣ ٚصوَ تُٝ ٠يظص.ٚ
 – 3كإوت تٓص٘غ ٘ثـح تُفن ػٖ تُو٤ثّ خٜىت تال٘الؾ كِِٔفٌٔر تٕ شئؼً تُهتي ُٕمٗ آلً ٣وّٞ
خثال٘الؾ لٔٙث ً ٖٓ تالؼًذ ً٣ٝن تُهتي كٜٗ ٢ث٣ر تال٣ؽثي ُٙثـح ـن تٌُّ٘.٠
ٓثنذ 1369
كٔ٤ث ػهت تالـٌثّ تُٔصوهٓر شًّ ١تالـٌثّ تُٔصؼِور خفن تُٔ٘لؼر ػِ ٠ـن تالِصؼٔثٍ ٝـن تٌُّ٘ٓ ٠ث نتٓس
ال شصؼثيٓ ٚغ ٞد٤ؼر ٛى ٙتُفو.ٖ٤
تُلًع تُعثُط – ـن تُّٔثٞفر
ٓثنذ 1366
 – 1ـن تُّٔثٞفر ـن ػ٣ ٢٘٤م٘ ٍٞثـد ٚتٕ ٣و ْ٤خ٘ثء تٕ٘ٓ ٝآز تلً ٟؿ ً٤تُـًتَ ػِ ٠تي ٚتُـً٤
ٝخٔوص ٠ٝتشلثم خٝ ٚ٘٤خ٘ ٖ٤ثـح تالي٣ٝ ،ٚفهن ٛىت تالشلثم ـوٞم تُّٔثٞؿ ٝتُصٍتٓثش.ٚ
ٝ – 3ـن تُّٔثٞفر ٣ؽح شّؽ ِٚ٤ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي.١
ٓثنذ 1367
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتٕ شٍ٣ه ٓهذ ـن تُّٔثٞفر ػٖ لِّٔ٘ ٖ٤ر كثٕ ًثٗس تُٔهذ ُْ شفهن كٌَِ ٖٓ تُّٔثٞؿ
٘ٝثـح تالي ٚتٕ  ٢ٜ٘٣تُؼوه خؼه ظالض ِ٘ٞتز ٖٓ ٝهس تُص٘د ٚ٤ػِ ٠ت٥لً خىُي.
ٝ – 3ال  ٍٍٝ٣ـن تُّٔثٞفر خٍٝتٍ تُد٘ثء هدَ تٗصٜثء تُٔهذ.
ٓثنذ 1368

توت تشلن ػِ ٠تؼًذ كٓ ٢وثخَ تُفن ٝشؤلً تُّٔثٞؿ ػٖ نكؼٜث ظالض ِ٘ٞتز ٓصٞتُ٤ثز ًثٕ ُٙثـح
تالي ٚتٕ ٣طِح كّك تُؼوه ٛىت توت ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣مثُل.ٚ
ٓثنذ 1369
ِٔ٣ – 1ي تُّٔثٞؿ ٌِٓث ً لثُٙث ً ٓث تـهض ػِ ٠تالي ٖٓ ٚخ٘ثء ،تٕ٘ٓ ٝآز تلً ُٚٝ ٟتٕ ٣صًٙف ك،ٚ٤
ٓوصًٗث ً خفن تُّٔثٞفر ،خثُد٤غ ٝتًُٝ ٖٛؿًٔٛ٤ث ٖٓ ػوٞن تُصِٔ٤ي ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ،١وُي نٕٝ
تلالٍ خفن ٘ثـح تاليٝ ٚخثُـًتٓر تُى ١تػه ُ ٚتُد٘ثء ت ٝتُٕٔ٘آز ًَ ٛىت ٓث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣مثُل.ٚ
٘٣ٝ – 3صوَ ـن تُّٔثٞؿ ك ٢تُّٔثٞفر ٝك ٢تُد٘ثء ٝتُٕٔ٘آز خثًُٔ٤تض ٝتُ٤٘ٞر.
ٓثنذ 1374
ش٘صوَ ٌِٓ٤ر تُد٘ثء ٝتُٕٔ٘آز تاللً ٟػ٘ه تٗصٜثء ـن تُّٔثٞفر تُ٘ ٠ثـح تالي ٚػِ ٠تٕ ٣هكغ
ُِّٔثٞؿ هٔ٤صٜث ّٓصفور ُِوِغٛ ،ىت توت ُْ ٞ٣ؼه ًٔ٣ ٞو ٢ٝخـ.ًٙ٤
تُل َٙتُعثُط – ـوٞم تاليشلثم
تُلًع تال – ٍٝشًش٤ح ـوٞم تاليشلثم
ٓثنذ 1371
تاليشلثم ـن ٣فه ٖٓ ٓ٘لؼر ػوثي ُلثبهذ ؿٓ ٌِٚٔ٣ ًٙ٤ثُي آلً.
ٓثنذ 1373
ٌّ٣ – 1ح ـن تاليشلثم خثُؼوه ٝخثًُٔ٤تض ٝخثُ٤٘ٞر.
٣ٝ – 3فصػ خثُصوثنّ ك ٢ـن تًُٔٝي ٝـن تُٔؽًٝ ٟـن تُّٔٝ َ٤ؿًٛ٤ث ٖٓ ـوٞم تاليشلثم تُظثًٛذ.
ٓثنذ 1375
 – 1تاليشلثهثز تُظثًٛذ ٣ؽ ٌٞشًش٤دٜث خصم ٖٓ ٗ٤ٙتُِٔي تالِ٘.٢
٘ٛ ٌٕٞ٣ٝ – 3ثى شم ٖٓ ٗ٤ٙتُٔثُي تالِ٘ ٢توت شد ٖ٤خؤ٣ًٞ ١ن ٖٓ ًٞم تالظدثز ،تٕ ٓثُي ػوثيٖ٣
ٓ٘ل ٖ٤ِٙهه تهثّ خٜٔ٘٤ث خ٘ثء ت ٝػالٓر ظثًٛذ تلً ،ٟكثٕٗؤ خىُي ػالهر شدؼ٤ر خٜٔ٘٤ث ٖٓ ٔؤٜٗٔث تٕ شهٍ
ػِٝ ٠ؼٞن تيشلثم ت ٝتٕ تُؼوثيً ٖ٣ثٗث ُِٓٔٔ ٖ٤ًٞثٌُٓ ٖ٤مصِلٝ ،ٖ٤كٛ ٢ى ٙتُفثُر توت تٗصوَ تُؼوثيتٕ تُ٠
أ٣هٓ ١الى ٓمصِل ٖ٤ن ٕٝشـ ً٤٤ك ٢ـثُصٜٔث٣ ،ؼه تاليشلثم ًٓشدث ً خ ٖ٤تُؼوثئُٜ ٖ٣ث ٝػِٜٔ٤ث ٓث ُْ  ٌٖ٣ظْ
ًٔ٣ً٘ ٞؿ ٣مثُق وُي.
ٓثنذ 1370
 – 1توت كًٜس هٞ٤ن ٓؼ٘٤ر شفه ٖٓ ـن ٘ثـح تُؼوثي ك ٢تُد٘ثء ػِ٤ً ٚ٤ق ٔثءً ،ثٕ ٘ٔ٣غ ٖٓ ٓؽثٌٝذ
ـه ٓؼ ٖ٤ك ٢تاليشلثع خثُد٘ثء ت ٝكّٓ ٢ثـص ،ٚكثٕ ٛى ٙتُوٞ٤ن شٌ ٕٞـوٞم تيشلثم ػِٛ ٠ىت تُؼوثي ُلثبهذ
تُؼوثيتز تُص ٢كًٜس ُِٔٙفصٜث ٛى ٙتُوٞ٤ن ٓث ُْ ٘ٛ ٌٖ٣ثى تشلثم ٣و ٢ٝخـ.ًٙ٤
ًٜ ًَٝ – 3ي ٕ٘٣ؤ ػٖ ٓمثُلر ٛى ٙتُوٞ٤ن ،شؽ ٌٞتُٔطثُدر خإ٘الـ ٚػ٘٤ث ً تال توت شد ٖ٤تٕ تُفٌْ
خثُصؼ ٛ٣ٞؼٍتء ػثنٍ ك ٚ٤تٌُلث٣ر.
تُلًع تُعثٗ – ٢تـٌثّ ـوٞم تاليشلثم
ٓثنذ 1379
شمٝغ ـوٞم تاليشلثم ُِوٞتػه تُٔوًيذ كِ٘ ٢ه تٕٗثبٜث ُٔٝث ؼً ٟخ ٚتُؼًف ُٝالـٌثّ ت٥ش٤ر:
ٓثنذ 1376
ُٙ – 1ثـح تُؼوثي تًُٔشلن ،تٕ ٣ؽً ٖٓ ١تالػٔثٍ ٓث ًٜٝ ٞٛي ١الِصؼٔثٍ ـو ٚك ٢تاليشلثم ٓٝث
ُِٔ ٍِّ٣فثكظر ػِ ،ٚ٤تال تٗ ٍِٚٓ٣ ٚتٕ ّ٣صؼَٔ ـو ٚػِ ٠تُٞؼ ٚتُى ١ال ٕ٘٣ؤ ػ٘ ٚتال تهَ ًٜي ٌٖٓٔ.
ٝ – 3ال ٣ؽ ٌٞتٕ ٣صًشح ػِٓ ٠ث ّ٣صؽه ٖٓ ـثؼثز تُؼوثي تًُٔشلن ،ت٣ر ٌ٣ثنذ ك ٢ػحء تاليشلثم.

ٓثنذ 1377
ٗ – 1لور تالػٔثٍ تُالٌٓر الِصؼٔثٍ ـن تاليشلثم ٝتُٔفثكظر ػِ ٚ٤شٌ ٕٞػِ٘ ٠ثـح تُؼوثي تًُٔشلن،
ٛىت ٓث ُْ ٕ٣صً ٞؿ ،ًٙ٤توت ًثٕ ٘ثـح تُؼوثي تًُٔشلن خ ٞٛ ٚتٌُِٔق خؤٕ ٣و ّٞخٜى ٙتالػٔثٍ ػِٗ ٠لوصٚ
كِ ٚنتبٔث ً تٕ ٣صمِٗ ٖٓ ٛىت تُصٌِ٤ق خثُصمِ ٢ػٖ تُؼوثي تًُٔشلن خ ًِٚ ٚت ٝخؼُٙ ٚٝثـح تُؼوثي تًُٔشلن.
ٝ – 3توت ًثٗس تالػٔثٍ ٗثكؼر تٝ٣ث ً ُٙثـح تُؼوثي تًُٔشلن خً ،ٚثٗس ٗلور تُ٤ٙثٗر ػِ ٠تُطًكًَ ٖ٤
خّ٘در ٓث ٣ؼٞن ػِ ٖٓ ٚ٤تُلثبهذ.
ٓثنذ 1378
 – 1ال ٣ؽُٙ ٌٞثـح تُؼوثي تًُٔشلن خ ٚتٕ ٣ؼَٔ ٔ٤ةث ً ٣ئن ١تُ ٠تالٗصوثٖ ٖٓ تِصؼٔثٍ ـن تاليشلثم تٝ
ؼؼِ ٚتًعً ٕٓور ٝال ٣ؽ ُٚ ٌٞخٞؼ ٚلثٖ تٕ ٣ـ ٖٓ ً٤تُٜٞغ تُوثبْ ت ٝتٕ ٣دهٍ خثُٜٔٞغ تُٔؼ ٖ٤ت٘الً
الِصؼٔثٍ ـن تاليشلثم ٜٓٞؼث ً آلً.
ٓٝ – 3غ وُي توت ًثٕ تُٜٔٞغ تُى ١ػ ٖ٤ت٘الً هه ت٘دؿ ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ ٣ٍ٣ه ك ٢ػحء تاليشلثم ت ٝت٘دؿ
تاليشلثم ٓثٗؼث ً ٖٓ تـهتض شفّ٘٤ثز ك ٢تُؼوثي تُٔصًكن خ ٚكِٙثـح ٛىت تُؼوثي تٕ ٣طِح ٗوَ تاليشلثم تُ٠
ٜٓٞغ آلً ٖٓ تُؼوثي ت ٝتُ ٠ػوثي آلً  ٞٛ ٌِٚٔ٣ت ٌِٚٔ٣ ٝتؼ٘د ٢توت هدَ تؼ٘د ٢وُيٛ ًَ ،ىت ٓصً ٠ثٕ
تِصؼٔثٍ تاليشلثم كٜٝ ٢ؼ ٚتُؽه٣ه ّٓٞ٤يتً ُٙثـح تُؼوثي تًُٔشلن خثُوهي تُىً ١ثٕ ّٓٞ٤ي خ ٚك٢
ٜٝؼ ٚتُّثخن.
ٙ٣ٝ – 5ؿ تٝ٣ث ً ُٙثـح تُؼوثي تًُٔشلن ،تٕ ٣طِح شـ ً٤٤تُٜٔٞغ تُٔؼ ٖ٤الِصؼٔثٍ ـن تاليشلثم ،توت
ظدس تٕ كٛ ٢ىت تُصـ ً٤٤كثبهذ ٓفِّٞر ُ ٚن ٕٝتٕ  ٌٕٞ٣ك ٚ٤تًٜتي خثُؼوثي تًُٔشلن خ.ٚ
ٓثنذ 1379
 – 1توت ؼٍئ تُؼوثي تًُٔشلن ،خو ٠تاليشلثم ّٓصفوث ً ٌَُ ؼٍء ٓ٘ ،ٚػِ ٠تال ٣ٍ٣ه وُي ك ٢تُؼحء تُٞتهغ
ػِ ٠تُؼوثي تًُٔشلن خ.ٚ
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚتوت ًثٕ ـن تاليشلثم ال ٣ل٤ه ك ٢تُٞتهغ تال خؼٛ ٛى ٙتالؼٍتء ،كِٙثـح تُؼوثي تًُٔشلن تٕ
٣طِح ٌٝتٍ ٛىت تُفن ٖٓ تالؼٍتء تاللً.ٟ
ٓثنذ 1384
 – 1توت ؼٍئ تُؼوثي تًُٔشلن خ ٚخو ٢تاليشلثم ٝتهؼث ً ػِ ٠ؼٍء ٓ٘.ٚ
 – 3ؿ ً٤تٗ ٚتوت ًثٕ ـن تاليشلثم ُّٓ ُ٤صؼٔالً ك ٢تُٞتهغ ػِ ٠خؼٛ ٛى ٙتالؼٍتء ٝال ٌٓٔ٘ث ً تٕ ّ٣صؼَٔ
ػِٜ٤ث كِٙثـح ًَ ؼٍء ٜٓ٘ث تٕ ٣طِح ٌٝتٍ ٛىت تُفن ٖٓ تُؽٍء تُى٣ ١م.ٚٙ
تُلًع تُعثُط – تٗوٝثء ـن تاليشلثم
ٓثنذ 1381
٘٣و ٢ٝـن تاليشلثم خثٗوٝثء تالؼَ تُٔفهنٝ ،خٜالى تُؼوثي تًُٔشلن خ ،ٚت ٝتُؼوثي تًُٔشلن ٛالًث ً شثٓث ً
ٝخثؼصٔثع تُؼوثي ٖ٣ك٣ ٢ه ٓثُي ٝتـه ،تال تٗ ٚكٛ ٢ى ٙتُفثٍ تاللً٤ذ ،توت ٌتُس ـثُر تالؼصٔثع ٛىٌٝ ٙتالً
ّ٣ص٘ه تظً ٙتُ ٠تُٔث ٢ٜكثٕ ـن تاليشلثم ٣ؼٞن.
ٓثنذ 1383
٘٣ – 1و ٢ٝـن تاليشلثم خؼهّ تِصؼٔثُ ٚلُٔ ػًٕذ ِ٘ر ،كثٕ ًثٕ تاليشلثم ٓوًيتً ُِٔٙفر ػٖ٤
ٓٞهٞكر ًثٗس تُٔهذ ِصث ً ٝظالظِ٘ ٖ٤ر.
ٝ – 3توت ِٓي تُؼوثي تًُٔشلن ػهذ ًًٔثء ػِ ٠تُٕٞ٤ع ،كثٗصلثع تـه ْٛخثاليشلثم ٣وطغ تُصوثنّ ُِٔٙفر
تُدثهًٔ ٖ٤ث تٕ ٝهق تُصوثنّ ُِٔٙفر تـه ٛئالء تًًُٕثء ٣ؽؼِٞٓ ٚهٞكث ً ُِٔٙفر ِثبً.ْٛ
ٓثنذ 1385
٘٣و ٢ٝـن تاليشلثم توت شـٜٝ ً٤غ تالٔ٤ثء خف٤ط شٙدؿ ك ٢ـثُر ال ٓ ٌٖٔ٣ؼٜث تِصؼٔثٍ ٛىت تُفن ٣ٝؼٞن
توت ػثنز تالٔ٤ثء تُٜٝ ٠غ ٓ ٌٖٔ٣ؼ ٚتِصؼٔثٍ تُفن.
ٓثنذ 1380

ُٙثـح تُؼوثي تًُٔشلن خ ٚتٕ ٣صفًي ٖٓ تاليشلثم ًِ ٚت ٝخؼ ٚٝتوت كوه تاليشلثم ًَ ٓ٘لؼر ُِؼوثي
تًُٔشلن ُْٝ ،شدن ُ ٚؿ ً٤كثبهذ ٓفهنذ ال شص٘ثِح ٓغ تالػدثء تُٞتهؼر ػِ ٠تُؼوثي تًُٔشلن خ.ٚ
تٌُصثج تًُتخغ
تُفوٞم تُؼ٤٘٤ر تُصدؼ٤ر
تُصؤٓ٘٤ثز تُؼ٤٘٤ر
تُدثج تال – ٍٝتًُ ٖٛتُصؤٓ٢٘٤
تُل َٙتال – ٍٝتٕٗثء تًُ ٖٛتُصؤٓ٢٘٤
ٓثنذ 1389
تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤ػوه خٌّ٣ ٚح تُهتبٖ ػِ ٠ػوثي ٓمُٞ ٗٙكثء ن ٚ٘٣ـوث ً ػ٤٘٤ث ً  ُٚ ٌٕٞ٣خٔوصٝث ٙتٕ ٣صوهّ
ػِ ٠تُهتب٘ ٖ٤تُؼثن ٖ٤٣تُهتب٘ ٖ٤تُصثُ ُٚ ٖ٤ك ٢تًُٔشدر ك ٢تِص٤لثء ـو ٖٓ ٚظٖٔ وُي تُؼوثي ك ٢أ٣ ١ه .ٌٕٞ٣
ٓثنذ 1386
 – 1ال ٘٣ؼوه تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تال خصّؽ ِٚ٤ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ،١ػِ ٖٓ ًَ ٠تُٔصؼثهه ٖ٣تٕ ٣ؼٖ٤
ٓفَ تهثٓر ٓمصثي ك ٢تُدِه تُى ١شْ ك ٚ٤تُصّؽ٣ٝ ،َ٤ؼطٜٔ٘ٓ ٌَُ ٢ث ّٗمر ٖٓ ِ٘ه ػوه تًُٞٓ ٖٛهغ ػِٜ٤ث
ٜٓ٘ٔث ،خؼه تلى شؤًًٛ٣ث كٞٓ ٢تؼٜر تُٕٜٞن.
ٗٝ – 3لوثز تُؼوه ػِ ٠تًُت ،ٖٛتال توت تشلن ػِ ٠ؿ ً٤وُي.
ٓثنذ 1387
٣ؽ ٌٞتٕ  ٌٕٞ٣تًُتٗ ٞٛ ٖٛلُ تُٔه٣ٝ ٖ٣ؽ ٌٞتٕ ً ٌٕٞ٣ل٤الً ػ٤٘٤ث ً ٣وهّ ي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ُِٔٙفر تُٔه،ٖ٣
ٝكًِ ٢صث تُفثُص٣ ٖ٤ؽح تٕ  ٌٕٞ٣تًُتٓ ٖٛثٌُث ً ُِؼوثي تًُٔ ٕٞٛتٓ ٝصًٙكث ً ك.ٚ٤
ٓثنذ 1388
٣ – 1ؽ ٌٞتٕ  ٌٕٞ٣تًُٔشٔ ٖٜمٙث ً ٓؼ٘٣ٞث ً ًثُٞهق ٝتُٔٙثيف ٝتًًُٕثز ٝوُي ًِ ٚك ٢ـهٝن تُوثٗ.ٕٞ
ٝ – 3ال ٣ؽُِٕ ٌٞمٗ تُٔؼ٘ ١ٞتوت تيش ٖٜػوثيتً تٕ شًِ ٞػٍِٓ ٚ٤ت٣هذ ٛىت تُؼوثي الِص٤لثء ـو ،ٚتال خوهي
ٓث ٣ؽ ٌٞتٕ ٣صِٔي تالٔمثٖ تُٔؼ٘٣ٞر ٖٓ تُؼوثيتز.
ٓثنذ 1389
٣ – 1ؽُ ٌٞالج تٕ  ًٖٛ٣ي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ٓث ُ ٚػ٘ه ُٝه ٙتُٙـٝ ً٤تٕ ً٣شٓ ٖٜثٍ ُٝهُ٘ ٙلّ٣ٝ ٚؽ ُٚ ٌٞتٕ
ٓ ًٖٛ٣ثٍ ُٝه ٙخه ٖ٣ػِٗ ٠لّٝ ،ٚخه ٖ٣ػِ ٠تُٙـٝ ً٤توت ي ٚ٘ٛخهٗ ٖ٣لّ ٚكِٜي ،ال ٜ ٌٕٞ٣ثٓ٘ثً.
ٝ – 3ال ٣ؽُ ٌٞـ ً٤تالج ٖٓ تال٤ُٝثء يٓ ٖٛثُ ٚػ٘ه تُٔفؽٝ ٌٞال تيشٜثٕ ٓثٍ تُٔفؽُ٘ ٌٞلّ ُٚٝ ٚخإوٕ
ٖٓ تُٔفٌٔر ي ٚ٘ٛػ٘ه تؼ٘د ٢خه ٖ٣ػِ ٠تُٔفؽٞي.
ٓثنذ 1394
 – 1ال ٣ؽ ٌٞتٕ ً٣ن تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تال ػِ ٠ػوثي ت ٝـن ػ ٢٘٤ػِ ٠ػوثي.
٣ٝ – 3ؽح تٕ  ٌٕٞ٣تُؼوثي تًُٔٔٓ ٕٞٛث ٙ٣ؿ تُصؼثَٓ كٝ ٚ٤خ٤ؼٝ ٚتٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼ٘٤ثً.
ٓثنذ 1391
 – 1توت ي ٖٛتـه تًًُٕثء ـٙص ٚتُٕثبؼر ك ٢ػوثي ٣صف ٍٞتًُ ٖٛخؼه تُؤّر تُ ٠تُفٙر تُٔلًٌذ تُص٢
ٝهؼس ك٤ٙٗ ٢ح ٛىت تًُٕ٣ي.
٣ٝ – 3دوٗ ٠ثكىتً تًُ ٖٛتُٙثني ٖٓ ؼٔ٤غ ٓالى تُؼوثي تُٕثبغ ت ٝتُٔصًٙك ٖ٤ك ،ٚ٤ت٣ث ً ًثٗس تُ٘ص٤ؽر تُص٢
شصًشح كٔ٤ث خؼه ػِ ٠هّٔر تُؼوثي ت ٝػِ ٠خ٤ؼ ٚت ٝتكًتؿُ ٚؼهّ تٌٓثٕ هّٔص.ٚ
ٓثنذ 1393
 َٕٔ٣ – 1تًُ ٖٛتُصؤِٓٓ ٢٘٤فوثز تًُٔ ٕٞٛتُٔؼصدًذ ػوثيتً.

 َٕٔ٣ٝ – 3خٞؼ ٚلثٖ ،تالٔؽثي ٝتالخ٘٤ر تُص ٢شٌ ٕٞهثبٔر ٝهس تًُ ٖٛػِ ٠تُؼوثي تًُٔ ،ٕٞٛتٝ
شّصفهض خؼهٝ ،ٙـوٞم تاليشلثم ٝتُؼوثي خطً٣ن تُصمٝ ،ٗ٤ٙؼٔ٤غ تُصفّ٘٤ثز ٝتالٕٗثءتز تُص ٢تؼً٣س
ك ٢تُؼوثي تًُٔ.ٕٞٛ
ٓثنذ 1395
٣ؽ ٌٞتٕ ٣صًشح تًُ ٖٛتُصؤٜٓٔ ٢٘٤ثٗث ً ُهّٓ ٖ٣صودَ ،ت ٝنٓ ٖ٣ؼِن ػِ ،ًٞٔ ٠ت ٝن ٖ٣تـصٔثُ ٢ك٤ؽ ٌٞتٕ
٣صًشح الػصٔثن ٓلصٞؾ تُ ٝلصؿ ـّثج ؼثي ،ػِ ٠تٕ ٣صفهن ك ٢ػوه تًُٓ ٖٛدِؾ تُه ٖ٣تُٔ ٕٞٔٝت ٝتُفه
تاله ٠ٙتُى٘٣ ١ص ٢ٜتُٛ ٚ٤ىت تُه.ٖ٣
ٓثنذ 1390
ًَ ؼٍء ٖٓ تُؼوثي ت ٝتُؼوثيتز تًُٔٗٞٛر ٜثٖٓ ٌَُ تُه ًَٝ ٖ٣ؼٍء ٖٓ تُه ٕٞٔٝٓ ٖ٣خثُؼوثي تٝ
تُؼوثيتز تًُٔٗٞٛر ًِٜث.
تُل َٙتُعثٗ – ٢آظثي تًُ ٖٛتُصؤٓ٢٘٤
تُلًع تال – ٍٝتظً تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤كٔ٤ث خ ٖ٤تُٔصؼثههٖ٣
 – 1تظً خثُّ٘در ًُِتٖٛ
ٓثنذ 1399
٣ – 1ؽًُِ ٌٞت ٖٛتٕ ٣صًٙف خثُد٤غ ٝؿ ًٙ٤ك ٢تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ٝشًٙكٛ ٚىت ال ٣ئظً ك ٢ـن
تًُٔش.ٖٜ
 ُٚٝ – 3تُفن ك ٢تنتيذ تُؼوثي تًُٔٝ ،ٕٞٛك ٢هد ٛؿِص ٚتُٝ ٠هس تُصفثهٜث خثُؼوثي ٝكوث ً ُوٞتػه تالؼًتء.
ٓثنذ 1396
 ٖٔٝ٣ – 1تًُت ٖٛك ٢تًُ ٖٛتُصؤِٓ ٢٘٤الٓر تًًُُِٔٝ ٖٛش ٖٜتٕ ٣ؼصً ٚػِ ًَ ٠ػَٔ ٔ ٖٓ ٌٕٞ٣ؤٗٚ
تٗوثٜٔ ٚثٗ.ٚ
 – 3كإوت ٝهؼس تػٔثٍ ٖٓ ٔؤٜٗث تٕ شؼً ٚتُؼوثي تًُُِٜٔ ٕٞٛالى ت ٝتُصؼ٤ح ت ٝشؽؼِ ٚؿً ً٤ثف ُِٔٝثٕ
ًثٕ ًُِٔش ٖٜتٕ ٣طِح ٖٓ تُٔفٌٔر ٝهق ٛى ٙتالػٔثٍ ٝتشمثو تُِٞثبَ تُص ٢شٔ٘غ ٝهٞع تًُٝي.
ٓثنذ 1397
 – 1توت ِٛي تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ت ٝشؼ٤ح هٝثء ٝههيتً ًثٕ ٛالً ٚت ٝشؼ٤د ٚػِ ٠تًُتٝ ،ٖٛك٢
ٛى ٙتُفثُر توت ُْ ٣ودَ تًُٔش ٖٜخوثء تُه ٖ٣شؤٓ ٌٕٞ٣ ٖ٤تُٔهٓ ٖ٣مً٤تً خ ٖ٤تٕ ٣وهّ شؤٓ٘٤ث ً ًثك٤ث ً ت ٝتٕ ٞ٣ك٢
تُه ٖ٣كٞيتً هدَ ـِ ٍٞتالؼَٝ ،توت تلصثي ٝكثء تُه ٖ٣كٞيتً ُِ ٌٖ٣ ُْٝه ٖ٣كٞتبه ٓ٘لِٙر ػ٘ ٚكال ُِ ٌٕٞ٣هتبٖ
ـن تال ك ٢تِص٤لثء ٓدِؾ ٣ؼثنٍ هٔ٤ر تُه٘ٓ ٖ٣و٘ٞث ً ٓ٘ ٚتُلٞتبه خثُّؼً تُوثٗ ٢ٗٞػٖ تُٔهذ ٓث خ ٖ٤شثي٣ك
تُٞكثء ٝشثي٣ك ـِ ٍٞتُه.ٖ٣
ٝ – 3توت شّدح تًُت ٖٛخمطة ٚكٛ ٢الى تًُٔ ٕٞٛت ٝشؼ٤دً ٚثٕ تًُٔشٓ ٖٜمً٤تً خ ٖ٤تٕ ٣طِح شؤٓ٘٤ث ً ًثك٤ث ً
ت ٝتٕ ّ٣صٞك ٢ـو ٚكٞيتً.
ٓثنذ 1398
توت ِٛي تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ت ٝشؼ٤ح ،تٗصوَ ـن تًُٔش ٖٜتُ ٠تُٔثٍ تُى٣ ١فَ ٓفًِ ٚثُصؼٛ٣ٞ
ٓٝدِؾ تُصؤٓٝ ٖ٤خهٍ تالِصٔالى ُِٔ٘لؼر تُؼثٓرًُِٔٝ ،ش ٖٜتٕ ّ٣صٞك ٢ـو ٖٓ ٚوُي خفّح ًٓشدص.ٚ
 – 3تظً ٙخثُّ٘در ًُِٔشٖٜ
ٓثنذ 1399
ًُِٔش ٖٜتٕ ّ٣صٞك ٢ـو ٚك ٢تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ٝكوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ ُىُيٝ ،توت ُْ ٣ق تُؼوثي
خفو ،ٚكِ ٚتٕ ّ٣صٞكٓ ٢ث خوً ُٚ ٢هتبٖ ػثنِ ٖٓ ١ثبً تٓٞتٍ تُٔه.ٖ٣
ٓثنذ 1544

توت ًثٕ تًُت ٖٛك ٢تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤ؿ ً٤تُٔه ٖ٣كال ٣ؽ ٌٞتُص٘ل٤ى ػِ٢ٔ ٠ء ٖٓ ٓثُ ٚتُى٣ ُْ ١مٗٙ
ُٔٝثٕ ـن تُهتبٖٝ ،ال شؽثّٓ ٌٝئ٤ُٝص ٚػٖ ٛىت تُفن ـه ٓث ي ٖٓ ٚ٘ٛتُٔثٍ ُٚ ُ٤ُ ٌُٖ ،تٕ ٣طِح ٖٓ
تًُٔش ٖٜتٕ ٣ؽًن تُٔه ٖ٣هدَ تُص٘ل٤ى ػِ ٠تُؼوثي تًُٔٓ ٕٞٛث ُْ ٞ٣ؼه تشلثم ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي,
ٓثنذ 1541
ال ٣ـِن تًُ ،ٖٛك٤وغ خثٞالً ًَ تشلثم ٣ؽؼَ ًُِٔش ٖٜتُفن ػ٘ه ػهّ تِص٤لثء تُهٝ ٖ٣هس ـِ ٍٞتؼِ ٚك ٢تٕ
٣صِٔي تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً خثُه ،ٖ٣ت ٝأ ١ظٖٔ ًثٕ ،ت ٝك ٢تٕ ٣د٤ؼ ٚنًٓ ٕٝتػثذ تالؼًتءتز تُص٢
كًٜٜث تُوثٗ ٕٞـصً ُٞ ٠ثٕ ٛىت تالشلثم هه تخًّ خؼه تًُ.ٖٛ
ٓثنذ 1543
٣ؽًُِٔ ٌٞش ٖٜتٕ ٥ ٍٍ٘٣لً ػٖ تُه ٖ٣تُىٓ ُٚ ١غ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُىٛ ٖٔٝ٣ ١ىت تُهٝ ،ٖ٣كوث ً ُالـٌثّ
تُٔوًيذ ك ٢ـٞتُر تُفن.
ٓثنذ 1545
 – 1تالؼثيذ تُٔ٘ؽٍذ تُٙثنيذ ٖٓ تًُت ٖٛال ش٘لى ك ٢ـن تًُٔش ،ٖٜتال توت ًثٗس ظثخصر تُصثي٣ك هدَ تًُ.ٖٛ
 – 3تٓث تالؼثيذ تُٔٝثكر تُص ٢شدهأ خثٗصٜثء تالؼثيذ تُٔ٘ؽٍذ كال ش٘لى ك ٢ـن تًُٔشٓ ٖٜطِوث ً توت ِؽِس ك٢
ػوه تًُ.ٖٛ
تُلًع تُعثٗ – ٢تظً تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤خثُّ٘در ُِـً٤
 -1ـن تُصوهّ
ٓثنذ 1540
ّ٣صٞك ٢تُهتب٘ ٕٞتًُٔش ٕٜٞ٘ـوٞه ْٜهدَ تُهتب٘ ٖ٤تُؼثن ٖٓ ٖ٤٣ظٖٔ تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ٖٓ تُٔثٍ
تُى ١ـَ ٓفَ ٛىت تُؼوثي ّ٣ٝصٞك ْٜ٘ٓ ًَ ٢ـو ٚخفّح ًٓشدص.ٚ
ٓثنذ 1549
توت وًً ِؼً تُلثبهذ ك ٢تُؼوه ،كثٕ تًُ ٖٛتُصؤٓٓ ٖٔٝ٣ ٢٘٤غ تَ٘ تُهٝ ٖ٣كٗ ٢لُ ًٓشدص ٚكٞتبه تُّ٘ر
تُّثخور ػِِٞ ٠ح تُص٘ل٤ىٝ ،تُلٞتبه تُص ٢شّصفن ٖٓ ٛىت تُصثي٣ك تُ ّٞ٣ ٠يِ ّٞتٍُٔت٣هذ.
 – 3ـن تُصصدغ
ٓثنذ 1546
٣ – 1ؽًُِٔ ٌٞش ٖٜػ٘ه ـِ ٍٞتؼَ تُه ٖ٣تٕ ٍ٘٣ع ٌِٓ٤ر تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ك٣ ٢ه تُفثبٍ ُٜىت
تُؼوثي خؼه تٗىتي ٙخهكغ تُه ،ٖ٣تال توت تلصثي تُفثبٍ تٕ ٣و ّٞخٞكثء تُه ٖ٣ت ٝخصفً ً٣تُؼوثي ٖٓ تًُ.ٖٛ
٣ٝ – 3ؼصدً ـثبٍتً ُِؼوثي تًُٔ ٖٓ ًَ ،ٕٞٛتٗصوِس تُ ٚ٤خؼه تًُ ٖٛخؤِ ١دح ٖٓ تالِدثج ٌِٓ٤ر ٛىت تُؼوثي،
ت ٝأ ١ـن ػ ٢٘٤آلً ػِ ٚ٤هثخَ ًُِ ٖٛن ٕٝتٕ ّٓ ٌٕٞ٣ئٝالً ّٓئ٤ُٝر ٔم٤ٙر ػٖ تُه ٖ٣تُٔٞظٞم
خثًُ.ٖٛ
ٓثنذ 1547
 – 1توت ٝك ٠تُفثبٍ تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤ـَ ٓفَ تُهتبٖ كٔ٤ث ُ ٖٓ ٚـوٞم ،تال ٓث ًثٕ ٜٓ٘ث
ٓصؼِوث ً خصؤٓ٘٤ثز ههٜٓث ٔمٗ آلً ؿ ً٤تُٔه.ٖ٣
٣ٝ – 3دو ٠ـن تُفثبٍ ك ٢تُٞكثء خثُه ٖ٣هثبٔث ً تُ ّٞ٣ ٠يِ ٞتٍُٔت٣هذ٣ ٌُٖٝ ،ؽح ػِ ٚ٤تٝ٣ث ً تٕ ٣ل ٢خٔث
ً٘ف ك ٢تالؼًتءتز ٖٓ ٝهس تٗىتي ،ٙػِ ٠تٕ ً٣ؼغ خٌَ وُي تُٔهٝ ٖ٣ػِ ٠تُٔثُي تُّثخن ُِؼوثي
تًُٔ.ٕٞٛ
ٓثنذ 1548
٣ – 1دوُِ ٠فثبٍ ـن شفً ً٣تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً تُ ّٞ٣ ٠شٞه٤غ تُفؽٍ ػِ ٖٓ ٚ٤تًُٔش.ٖٜ

ٝ – 3ػِ ٚ٤توت تيتن تُصفً ً٣تٕ ٞ٣ؼُِ ٚهتب٘ ٖ٤تُّٔؽِر ـوٞه ْٜكٓ ٢فثٍ تهثٓص ْٜتُٔمصثيذ ،تػالٗثز شَٕٔ
ػِ ٠تُد٤ثٗثز ت٥ش٤ر:
أ – لال٘ر ٖٓ ِ٘ه ٌِٓ٤ر تُفثبٍ شوص ًٙػِ ٠خ٤ثٕ ٗٞع تُصًٙف ٝشثي٣مٝ ٚشفه٣ه تُؼوثي شفه٣هتً نه٤وث ً
ٝشؼٓ ٖ٤٤ثٌُ ٚتُّثخنٝ ،توت ًثٕ تُصًٙف خ٤ؼث ً ٣ىًً تٝ٣ث ً تُعٖٔ ِٓٝفوثش.ٚ
ج – خ٤ثٕ خثُفوٞم تُص ٢شْ شّؽِٜ٤ث ػِ ٠تُؼوثي هدَ ز ِؽِ٘ َ٤ه تُفثبٍ ٝشثي٣ك شّؽِٜ٤ث ٓٝوهتي ٝتِٔثء
تُهتب٘.ٖ٤
غ – تُٔدِؾ تُى٣ ١وهي ٙتُفثبٍ هٔ٤ر ُِؼوثي٣ٝ ،ؽح تال ٣وَ ٛىت تُٔدِؾ ػٔث  ٍِّ٣خفّح تُّؼً تُّؼً تُى١
٣صمى تِثِث ً ُصوه ً٣تُعٖٔ ك ٢ـثُر ٍٗع تٌُِٔ٤رٝ ،تال تٕ ٣وَ ك ٢أ ١ـثٍ ػٖ تُدثه ٢ك ٢وٓر تُفثبٍ ٖٓ ظٖٔ
تُؼوثي توت ًثٕ تُصًٙف خ٤ؼثً.
ٝ – 5ػِ ٚ٤تٕ ٣ىًً كٗ ٢لُ تالػالٕ تّٗٓ ٚصؼهتً تٕ ٞ٣ك ٢تُه ٕٞ٣تُّٔؽِر تُ ٠تُوهي تُى ١ه ّٞخ ٚتُؼوثي،
 ُ٤ُٝػِ ٚ٤تٕ ٙ٣فح تُؼً ٚخثُٔدِؾ ٗوهتً ،خَ ٘٣ف ًٙتُؼً ٚك ٢تظٜثي تِصؼهتنُِٞ ٙكثء خٔدِؾ ٝتؼح
تُهكغ ك ٢تُفثٍ ،ت٣ث ً ًثٕ ٓ٤ؼثن تِصفوثم تُه ٕٞ٣تُٔو٤هذ.
ٓثنذ 1549
كٓ ٢ه ٟظالظٓٞ٣ ٖ٤ث ً ٖٓ شدِ٤ؾ آلً تػالٕ٣ ،ؽ ٌَُ ٌٞنتبٖ ًٓشً ٌَُٝ ٖٜلُِ َ٤فن تُٔٞظن تٕ ٣طِح خ٤غ
تُؼوثي تُٔطِٞج شفً ٌٕٞ٣ٝ ،ًٙ٣تُطِح خإػالٕ ٞ٣ؼ ٚتُ ٠تُفثبٍ ٝتُ ٠تُٔثُي تُّثخن ٣ٝؽح تٕ ٞ٣نع
تُطثُح ك٘٘ ٢هٝم تُٔفٌٔر ٓدِـث ً ًثك٤ث ً ُصـط٤ر ًٓٝٙكثز تُد٤غ خثٍُٔت٣هذٝ ،ال ٣ؽ ٌٞتٕ ّ٣صًن ٓث
تِصـًم ٖٓ ٛىت تُٔدِؾ ك ٢تًُٔٝٙكثز توت ُْ شًَ تٍُٔت٣هذ ػِ ٠تـه.
ٓثنذ 1514
 – 1توت ِٞح خ٤غ تُؼوثي ٝؼح تشدثع تالؼًتءتز تُٔوًيذ ك ٢تُدٞ٤ع تُؽدً٣رٝ ،كوث ً ُوثٗ ٕٞتُص٘ل٤ى ٣ٝصْ تُد٤غ
خ٘ثء ػِِٞ ٠ح ٘ثـح تُِٔٙفر ك ٢تُصؼؽٞ ٖٓ َ٤ثُح ت ٝـثبٍٝ ،ػِ٣ ٖٓ ٠دثًٔ تالؼًتءتز تٕ ٣ىًً ك٢
تػالٗثز تُد٤غ تُٔدِؾ تُى ١ه ّٞخ ٚتُؼوثيٝ ،ال ٣ؽ ٌٞتٕ شًِ ٞتٍُٔت٣هذ ػِ ٠تُؼوثي خؤهَ ٖٓ ٛىت تُٔدِؾ
ٓٝثكث ً تُٙٗ ٚ٤ق تُؼًٕ.
ِ٣ٝ – 3صٍّ ٖٓ شًِ ٞػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ،خؤٕ ً٣ن تُ ٠تُفثبٍ تُىٍٗ ١ػس ٌِٓ٤ص ٚتًُٔٝٙكثز تُص ٢تٗلوٜث ك٢
ِ٘ه ٌِٓ٤صٝ ٚكٔ٤ث هثّ خ ٖٓ ٚتالػالٗثز ٝوُي تُ ٠ؼثٗح تٍُتٓ ٚخثُعٖٔ تُى ١يِس خ ٚتٍُٔت٣هذ،
ٝخثًُٔٝٙكثز تُص ٢تهصٝصٜث تؼًتءتز تُصفً.ً٣
ٓثنذ 1511
توت ُْ ٣طِح خ٤غ تُؼوثي ك ٢تُٔ٤ؼثن تُٔفهن ٝخثالٜٝثع تُٔوًيذ تِٞ ٝح تُد٤غ ٣ ُٖ ٌُٖٝؼً ٚك ٢تٍُٔت٣هذ
ظٖٔ تػِ ٠خوهي ٗٙق تُؼًٕ ٖٓ تُٔدِؾ تُى ١ػً ٜٚتُفثبٍ تِصوًز ٌِٓ٤ر تُؼوثي ٜٗثب٤ث ً ُٜىت تُفثبٍ ،توت
 ٞٛتٝنع تُٔدِؾ تُى ١ه ّٞخ ٚتُؼوثي ٘٘هٝم تُٔفٌٔر.
ٓثنذ 1513
توت شٔس تؼًتءتز تُصفًِٞ ً٣تء خثِصوًتي ٌِٓ٤ر تُفثبٍ ت ٝخًِ ٞتٍُٔت٣هذ ػِ ٠ؿ ،ًٙ٤كثٕ تُفوٞم تُّٔؽِر
ػِ ٠تُؼوثي ش٘وٜٗ ٢ٝثب٤ث ً ـص ُٞ ٠كّمس ٌِٓ٤ر تُفثبٍ ِ ١٧دح ٖٓ تالِدثج.
ٓثنذ 1515
 – 1توت ِٞح خ٤غ تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ثً ،ؼثٌ ُِفثبٍ تٕ ٣هلَ ك ٢تٍُٔت٣هذ ً ُٞٝثٕ وُي خؼه تشمثو
تؼًتءتز تُصفًٝ ،ً٣توت ِٞح تُد٤غ ٝتُؼوثي ك٣ ٢ه تُفثبٍ ن ٕٝتٕ ٣طِح شفً ،ًٙ٣كال ٣ؽ ٌٞتٗ ٢ػً ٚكٚ٤
ظٔ٘ث ً تهَ ٖٓ تُدثه ٢ك ٢وٓص ٖٓ ٚظٔ٘ ،ٚكإوت يِس تٍُٔت٣هذ ػِ ٚ٤تػصدً ٓثٌُث ً ُِؼوثي خٔوصِ٘ ٠ٝه ٌِٓ٤صٚ
تالِ٘٣ٝ ،٢صفًي تُؼوثي ٖٓ ًَ ـن ّٓؽَ توت نكغ تُفثبٍ تُعٖٔ تُى ١يِس ػِ ٚ٤خ ٚتٍُٔت٣هذ ت ٝتٝنػٚ
٘٘هٝم تُٔفٌٔر.
ٝ – 3توت يِس تٍُٔت٣هذ ػِٔ ٠مٗ آلً ؿ ً٤تُفثبٍ ِٞتء نلَ تُفثبٍ ك ٢تٍُٔت٣هذ تّ ُْ ٣هلَ ،كثٕ ٖٓ
يِس ػِ ٚ٤تٍُٔت٣هذ ٣صِو ٠ـو ٚػٖ تُفثبٍ خٔوص ٠ٝـٌْ يِ ٞتٍُٔت٣هذ.
ٓثنذ 1510

توت ٌتن تُعٖٔ تُى ١يِس خٍٓ ٚت٣هذ تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً شؤٓ٤٘٤ث ً ػٔث ّٓ ٞٛصفن ُِهتب٘ ٖ٤تُّٔؽِر ـوٞهْٜ
ًثٗس تٍُ٣ثنذ ُِفثبٍ ُِ ٌٕٞ٣ٝهتب٘ ٖ٤تًُٔش ٖٓ ٖ٤ٜ٘تُفثبٍ تٕ ّ٣صٞكٞت ـوٞهٛ ٖٓ ْٜى ٙتٍُ٣ثنذ توت ًثٕ
تُؼوثي هه يِث ػِ ٠ؿ ً٤تُفثبٍ.
تُل َٙتُعثُط – تٗوٝثء تًُ ٖٛتُصؤٓ٢٘٤
ٓثنذ 1519
٘٣ – 1و ٢ٝـن تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤خثٗوٝثء تُه ٖ٣تُٔٞظن٣ٝ ،ؼٞن ٓؼ ٚتوت ٌتٍ تُّدح تُى ١تٗو ٠ٝخ ٚتُهٖ٣
ن ٕٝتلالٍ خثُفوٞم تُص ٌٕٞ٣ ٢تُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر هه ًّدٜث هثٗٗٞث ً ك ٢تُلصًذ ٓث خ ٖ٤تٗوٝثء تُهٝ ٕٞ٣ػٞنش.ٚ
٣ٝ – 3ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تٕ ٣ل ٢خثُه ٖ٣هدَ ـِ ٍٞتالؼَ ٣ٝطِح كي تًُ ٖٛكإوت ُْ ٣ودَ تُهتبٖ ؼثٌ ُِٔه ٖ٣تٕ
ٞ٣نع تُهتبًذ تُٔمصٙر تُهٓ ٖ٣غ ِٓفوثشٓٝ ،ٚث هه  ٌٕٞ٣تٔصً ٖٓ ٞشؼ ٛ٣ٞػ٘ه تُصؼؽ َ٤خثُٞكثء ٝػ٘هبى
٣لي تًُ.ٖٛ
ٓثنذ 1516
 – 1توت ـَ تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٖٛتُصؤٓٞ٣ ُٞٝ ٢٘٤ف ؼثٌ ًُِٔش ٖٜن ٕٝـثؼر ُِف ٍٞٙػِ ٠ـٌْ تٕ ٣وهّ
ِ٘ه تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُ ٠تُهتبًذ تُٔمصٙر ٝتٕ ٣طِح خ٤غ تُؼوثي تًُٔٝ ٕٞٛكوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ ك٢
هثٗ ٕٞتُص٘ل٤ىٝ ،ال شصؤلً ٓؼثِٓر تٍُٔت٣هذ ٝتُد٤غ ٝتاللالءً ُٞٝ ،ثٕ ًُِت ٖٛت ٝؿ ًٙ٤تػصًت ٚيكؼ ٚتُ٠
تُٔفٌٔر ٌُٖ ٣ؽ ٌٞتؼدثي تًُٔش ٖٜػِ ٠شوهً ْ٣لثُر خؤًٓ ٖٓ تُٔفٌٔر.
ٝ – 3توت خ٤غ تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛخثٍُٔت٣هذ تُؼِ٘٤ر ِٞتء ًثٕ وُي كٞٓ ٢تؼٜر تًُت ٖٛت ٝتُفثبٍ ،كثٕ تُفوٞم
تُّٔؽِر ػِٛ ٠ىت تُؼوثي ش٘و ٢ٝخإ٣هتع تُعٖٔ تُى ١يِس خ ٚتٍُٔت٣هذ ك٘٘ ٢هٝم تُٔفٌٔرٓٝ ،ث ػثن ٖٓ
تُٔدثُؾ تُ ٠تُهتب٘ ٖ٤تُىً٣ ُْ ٖ٣ؼؼٞتٜٞ٣ ،غ خثِْ ت٘فثخ ٚك ٢تـه ٟتُٔئِّثز تُٔثُ٤ر تُٔؼًٝكر.
ٓثنذ 1517
توت تٗو ٠ٝتًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤خثشفثن تُىٓر ك ٢تًُٔش ٖٜت ٝكٓ ٢ثُي تُؼوثي ،ظْ ٌتٍ ِدح تٗصوثٍ ـن تُٔثُي تٝ
ـن تًًُٝ ٖٛثٕ ٍُٝتُ ٚتظً يؼؼ ٢ػثن تًُ ٖٛخفثُص.ٚ
ٓثنذ 1518
ٙ٣ؿ ش٘ثٌٍ تُهتبٖ تًُٔش ٖٜػٖ ـن تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤ن ٕٝتُه.ٖ٣
ٓثنذ 1519
 – 1توت تٗوٝس ٓهذ تُصوثنّ ػِ ٠تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٖٛتُصؤٓ ،٢٘٤ؼثٌ ًُِت ٖٛتٕ ٣طِح تُفٌْ خلي تًُ.ٖٛ
ٝ – 3توت تٗصوَ تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛتُ ٠ـثبٍ كِ ٚتٕ ٣فصػ خثُصوثنّ توت ٌِس تًُٔش ٖٜن ٕٝػىي ػٖ يكغ نػٟٞ
تًُ ٖٛػِٓ ٚ٤هذ لُٔ ػًٕذ ِ٘ر.
ٓثنذ 1534
ال ٣دطَ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤خٔٞز تًُت ٖٛت ٝخٔٞز تًُٔش.ٖٜ
تُدثج تُعثٗ – ٢تًُ ٖٛتُف٤ثٌ١
تُل َٙتال – ٍٝتٕٗثء تًُ ٖٛتُف٤ثٌ١
ٓثنذ 1031
تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ػوه خ٣ ٚؽؼَ تًُتٓ ٖٛثالً ٓفدِٞث ً ك٣ ٢ه تًُٔش ٖٜت ٝك٣ ٢ه ػهٍ خهًُِٔ ٌٖٔ٣ ٖ٣شٖٜ
تِص٤لثإً ٚ٘ٓ ٙالً ت ٝخؼٝث ً ٓوهٓث ً ػِ ٠تُهتب٘ ٖ٤تُؼثنٝ ٖ٤٣تُهتب٘ ٖ٤تُصثُ ُٚ ٖ٤ك ٢تًُٔشدر ك ٢أ٣ ١ه ًثٕ ٛىت
تُٔثٍ.
ٓثنذ 1533
ٕ٣ – 1صً ٞتشٔثّ تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ٍُٚٓٝٝ ١ػِ ٠تًُت ٖٛتٕ ٣ود ٛتًُٔش ٖٜتًُٔ.ٕٞٛ
ٗٝ – 3لوثز تُؼوه ػِ ٠تًُت ،ٖٛتال توت تشلن ػِ ٠ؿ ً٤وُي.

ٓثنذ 1535
٣ – 1ه تُؼهٍ ً٤ه تًُٔش ٖٜكِ ٞتشلن تًُت ٖٛت ٝتًُٔش ٖٜػِ ٠ت٣هتع تًُٔ ٕٞٛػ٘ه تٓٝ ٖ٤ي ٢ٜتالٖٓ٤
ٝهد ٛتًُٔ ٕٞٛشْ تًُ ُٞٝ ،ٍُّٝ ٖٛتشلن ـ ٖ٤تُؼوه ػِ ٠هد ٛتًُٔش ٖٜتًُٔ ٕٞٛظْ ٜٝؼ ٚتًُتٖٛ
ٝتًُٔش ٖٜخثالشلثم ػِ٣ ٠ه ػهٍ ؼثٌ وُي.
ُِ ُ٤ُٝ – 3ؼهٍ تٕ ٣ؼط ٢تًًُُِٔ ٕٞٛت ٖٛت ٝتًُٔش ٖٜخه ٕٝيٜثء ت٥لً ٓث نتّ تُه ٖ٣خثه٤ثًٝ ،تٕ تػطثٙ
ًثٕ ُ ٚتِصًنتٝ ،ٙتوت ِٛي هدَ تالِصًنتن  ٖٜٔتُؼهٍ هٔ٤ص.ٚ
ٝ – 5توت شٞك ٠تُؼهٍ ٞ٣نع تًُ ٖٛػ٘ه ػهٍ ؿ ًٙ٤خصًت ٢ٜتُطًكٝ ،ٖ٤تٕ ُْ ٣ف َٙخ ْٜ٘٤تشلثم كثُٔفٌٔر
شٝؼ ٚك ٢ػهٍ شمصثي.ٙ
ٓثنذ 1530
توت ٝهغ تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ػِ ٠ػوثي كٕ٤صً ٞتٝ٣ث ً ُصٔثٓ ٚتٕ ّ٣ؽَ ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ١كوث ً
ُالٜٝثع تُٔوًيذ هثٗٗٞثً.
ٓثنذ 1539
ٕ٣صً ٞكٓ ًٖٛ٣ ٖٔ٤ثالً شٞظ٤وث ً ُه ٖ٣ػِ ٚ٤ت ٝػِ ٠ؿ ًٙ٤تٕ ٓ ٌٕٞ٣ثٌُث ً ًُِٔ ٕٞٛتٓ ٝصًٙكث ً ك.ٚ٤
ٓثنذ 1536
توت ًثٕ تًُٔشٔ ٖٜمٙث ً ٓؼ٘٣ٞث ً كصصدغ تـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ .1388
ٓثنذ 1537
 – 1ك ٢ي ٖٛتاليج ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ٓثُ ٚػ٘ه ُٝه ٙتُٙـ ً٤ت ٝك ٢تيشٜثٕ ٓثٍ ُٝهُ٘ ٙلّٝ ٚك ٢يٓ ٖٛثٍ ُٝهٙ
خه ٖ٣ػِٗ ٠لّ ٚت ٝخه ٖ٣ػِ ٠تُٙـٝ ،ً٤ك ٢ي ٖٛؿ ً٤تالج ٖٓ تال٤ُٝثء ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ٓثُ ٚػ٘ه تُٔفؽٞي
ٝك ٢تيشٜثٕ ٓثٍ تُٔفؽٞي ٗلّ ٚشصدغ تـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ ٓ 1389غ ًٓتػثذ تُلوًذ
تُصثُ٤ر.
 – 3توت ي ٖٛتالج ٓثالً ُٝه ٙتُٙـ ً٤خهٗ ٖ٣لّ ٚكِٜي كال ٜ ٌٕٞ٣ثٓ٘ث ً تال خوهي ٓث ِو ٖٓ ٟن.ٚ٘٣
ٓثنذ 1538
٣ؽ ٌٞتٕ ٓ ٌٕٞ٣فالً ًُِ ٖٛتُف٤ثٌٓ ًَ ،١ث ٙ٣ؿ ك ٌٖٔ٣ٝ ٚ٤خ٤ؼ ٖٓ ٚػوثي ٘ٓٝوٝ ٍٞن٣ٝ ،ٕٞ٣ؽٌٞ
خٞؼ ٚلثٖ ي ٖٛتاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ثً.
ٓثنذ 1539
٣ؽ ٌٞي ٖٛتُٔثٍ تُٕثبغ ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ٝشًّ ١ػِ ٚ٤تـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ .1391
ٓثنذ 1554
 َٕٔ٣تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ظٔثي تًُِٔٓٝ ٕٞٛفوثشٝ ٚكوث ً ٧ـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ .1391
ٓثنذ 1551
٣ – 1ؽ ٌٞتًُ ٖٛتُف٤ثٌُ ١صٞظ٤ن تُه ٕٞ٣تُص٣ ٢ؽ ٌٞشٞظ٤وٜث خثًُ ٖٛتُصؤٓٙ٣ٝ ٢٘٤ؿ تٕ  ٌٕٞ٣تًُٖٛ
تُف٤ثٌ ١شٞظ٤وث ً ُالٓثٗر ك ٢تالـٞتٍ تُص ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ث تالّٓٓ ٖ٤ئٝالً.
٣ – 3ؽ ٌٞتٕ  ٌٕٞ٣تُٕ٢ء تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ٓٞظوث ً ُؼهذ ن ،ٕٞ٣توت هدَ ٖٓ شِّٔ ٚتٕ ٜٝ ٌٕٞ٣غ ٣هٙ
ُفّثج تيخثخٜث ـصً ُٞ ٠ثٕ ٝتٜغ تُ٤ه  ٞٛتـه ٛئالء.
ٓثنذ 1553
 ًَ – 1ؼٍء ٖٓ تًُٜٔ ٕٞٛثٖٓ ٌَُ تُه ًَٝ ٖ٣ؼٍء ٖٓ تُه ٕٞٔٝٓ ٖ٣خٌَ ًٓ.ٕٞٛ
 – 3كثوت ه ٢ٝتًُت ٖٛخؼ ٛتُه ٖ٣ال ٌِ٣ق تًُٔش ٖٜخصِّ ٚٔ٤خؼ ٛتًُٔ ٕٞٛخَ ُ ٚتٕ ٣فّد ٚتُ ٠تِص٤لثء
ٓث خو ُٞٝ ٚ٘ٓ ٢هِ٤الً ٌُٖ ،توت ًثٕ تًُٔ٤ٔ ٕٞٛةٝ ٖ٤ػٜٔ٘ٓ ٌَُ ٖ٤ث ٓوهتي ٖٓ تُهٝ ٖ٣تن ٟتًُتٓ ٖٛوهتيتً
ٓث ػِ٧ ٚ٤ـهٔٛث ًثٕ ُ ٚتٕ ٣ؤلى.ٙ

ٓثنذ 1555
خ٤غ تُٞكثء ٣ؼصدً ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ثً.
تُل َٙتُعثٗ – ٢آظثي تًُ ٖٛتُف٤ثٌ١
تُلًع تال – ٍٝتظً تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١كٔ٤ث خ ٖ٤تُٔصؼثههٖ٣
 – 1تظً ٙخثُّ٘در ًُِتٖٛ
ٓثنذ 1550
٣ؽًُِ ٌٞت ٖٛتٕ ٣صًٙف خثُد٤غ ٝؿ ًٙ٤ك ٢تُٕ٢ء تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ثًٝ ،ت ١شًٙف ٙ٣هي ال ٣مَ
خفن تًُٔش.ٖٜ
ٓثنذ 1559
 ٖٔٝ٣تًُت ٖٛك ٢تًُ ٖٛتُف٤ثٌِ ١الٓر تًُ ُٚ ُ٤ُٝ ،ٖٛتٕ ٣ؤش ٢ػٔالً ٘٣وٗ ٖٓ هٔ٤ر تًُٔ ٕٞٛتٝ
٣ف ٍٞن ٕٝتِصؼٔثٍ تًُٔشُ ٖٜفوٞه.ٚ
ٓثنذ 1556
 – 1توت ِٛي تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ت ٝشؼ٤ح هٝثء ٝههيتً ًثٕ ٛالً ٚت ٝشؼ٤د ٚػِ ٠تًُت٣ٝ ،ٖٛصدغ ك٢
شم ً٤٤تُٔه ٖ٣ت ٝتُهتبٖ توت ِٛي تًُٔ ٕٞٛهٝثء ٝههي ت ٝخمطؤ تًُت ٖٛتـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤تُٞتينذ ك ٢ت
ُٔثنذ .1397
ٝ – 3توت ِٛي تًُٔ ٕٞٛتٗصوَ ـن تًُٔش ٖٜتُ ٠تُٔثٍ تُى ١هه ٣فَ ٓفِٝ ،ٚكوث ً ٧ـٌثّ تًُ ٖٛتُصؤٓ٢٘٤
تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ .1398
 – 3تظً ٙخثُّ٘در ًُِٔشٖٜ
ٓثنذ 1557
ّ٣ – 1صدو ٢تًُٔش ٖٜك ٢تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ـ٤ثٌذ تًُٔ ٕٞٛـص ٠تٗوٝثء تًُٝ ،ٖٛتو ػثن تُ ٠ـ٤ثٌذ تًُٖٛ
ِ ١٧دح ًثٕ ،ؼثٌ ًُِٔش ٖٜتٕ ّ٣صًنٓ ٙث نتّ ػوه تًُ ٖٛهثبٔث ً ن ٕٝتلالٍ خٔث هه ُِ ٌٕٞ٣ـ ٖٓ ً٤ـوٞم.
ٓٝ – 3غ وُي ٣ؽًُ ٌٞت ٖٛتُؼوثي ي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً تٕ ّ٣صؤؼً ٖٓ ٙتًُٔش٣ٝ ٖٜؽح تٕ ٣ىًً ك ٢تال٣ؽثي ك٢
ِ٘ه تًُ ٖٛتوت تشلن ػِٝ ٚ٤هس تًُٝ ٖٛتٕ تشلن ػِ ٚ٤خؼه وُي ٝؼح تٕ ٣ئًٔ خ ٚػِٛ ٠ثٓٓ شّؽ َ٤تًُٖٛ
ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي.١
ٓثنذ 1558
 – 1ػِ ٠تًُٔش ٖٜتٕ ٣دىٍ ك ٢ـلع تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ٤٘ٝثٗص ٖٓ ٚتُؼ٘ث٣ر ٓث ٣دىُ ٚتُٕمٗ تُٔؼصثن،
ٝتٕ ٣و ّٞخثُ٘لوثز تُالٌٓر ُفلظٝ ٚتٕ ٣هكغ ٓث ّ٣صفن ػًِٜ ٖٓ ٚ٤تبح ٝشٌثُ٤ق ػِ ٠تٕ ً٣ؼغ خىُي ػِ٠
تًُتّٓ ٞٛٝ ،ٖٛئ ٍٝػٖ ٛالًً ٚالً ت ٝخؼٝث ً ٓث ُْ ٣عدس تٕ وُي ً٣ؼغ ُّدح تؼ٘د ٢ال ٣ه ُ ٚك.ٚ٤
ٝ – 3توت ًثٕ تًُٜٔٓ ٕٞٛهنتً خثٕ ٤ٙ٣دٛ ٚالى تٗ ٝوٗ ك ٢تُؤ٤رٝ ،ؼح ػِ ٠تًُٔش ٖٜتٕ ٣دثني خإػالٕ
تًُت ٖٛخىُي ٝتال ًثٕ ّٓئٝالًٝ ،ك ٢ـثُر تالػالٕ ٣ؽًُِ ٌٞت ٖٛتٕ ّ٣صًن تًُٔ ٕٞٛتوت ههّ ًُِٔش ٖٜشؤٓ٘٤ث ً
آلً ،كإوت ُْ ٣لؼَ ؼثٌ ًُِٔش ٖٜتٕ ٣طثُح تُٔفٌٔر خ٤غ تًُٔٝ ٕٞٛتخوثء ظٔ٘ ٚي٘ٛث ً ك٣ ٢ه.ٙ
ٓثنذ 1559
٣ – 1ص ٠ُٞتًُٔش ٖٜتنتيذ تًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ثً ُٚ ُ٤ُٝ ،تٕ ٣صًٙف ك ٚ٤خد٤غ ت ٝخًٝ ،ٖٛػِ ٖ٤تٕ ٣دىٍ
ك ٢تنتيش ٖٓ ٚتُؼ٘ث٣ر ٓث ٣دىُ ٚتًُؼَ تُٔؼصثن ُٚ ُ٤ُٝ ،تٕ ٣ـ ً٤ك٣ًٞ ٢ور تِصـالُ ٚتال خًٜثء تًُت.ٖٛ
 – 3كإوت تنتي تًُٔ ٕٞٛتنتيذ ِ٤ةر ،ت ٝتيشٌح ك ٢وُي تٔٛثالً ؼّٔ٤ثًً ،ثٕ ًُِت ٖٛتٕ ٣طِح ٜٝؼ ٚك٣ ٢ه
ػهٍ ت ٝتٕ ّ٣صًنٓ ٙوثخَ نكغ ٓث ػِٝ ،ٚ٤ك ٢تُفثُر تاللً٤ذ توت ًثٕ تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُّ٤ُ ٖٛس ُ ٚكٞتبه
ٓ٘لِٙر ػ٘ ٌٖ٣ ُْٝ ،ٚهه ـَ تؼِ ،ٚكال ًُِٔ ٌٕٞ٣ش ٖٜتال ٓث ٣دو ٖٓ ٠تُه ٖ٣خؼه ل ْٙهٔ٤ر تُلثبهذ ٓ٘ٚ
خّؼًٛث تُوثٗ ٢ٗٞػٖ تُٔهذ ٓث خ ّٞ٣ ٖ٤تُٞكثء  ّٞ٣ٝـِ ٍٞتُه.ٖ٣

ٓثنذ 1504
ًُُِٔ ُ٤ش ٖٜتٕ ٘٣صلغ خثًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً نٓ ٕٝوثخَٓٝ ،ث ـ َٙػِ٘ ٖٓ ٚ٤ثك ٢ي٣ؼٓٝ ٚث تِصلثنٙ
ٖٓ تِصؼٔثُ٣ ،ٚم ٖٓ ْٙتُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٌٖ٣ ُْٝ ٖٛهه ـَ تؼِ ،ٚػِ ٠تٕ  ٌٕٞ٣تُم ْٙتٝالً ٖٓ هٔ٤ر ٓث
تٗلو ٚػِٓٝ ،ٚ٤ث نكؼ ٖٓ ٚتًُٝتبح ٝتُصٌثُ٤ق ٓٝث تِصفو ٖٓ ٚتُصؼ ٛ٣ٞظْ ٖٓ تًُٔٝٙكثز ٝتُلٞتبه ،ظْ
ٖٓ تَ٘ تُه.ٖ٣
ٓثنذ 1501
ًُِٔ – 1ش ٖٜـ٤ثٌذ ٓث ًُِٔش ٖٜشؤٓ٘٤ث ً ٖٓ ـن ك ٢تُص٘ل٤ى ػِ ٠تًُٔ ،ٕٞٛظْ ػِِ ٠ثبً تٓٞتٍ تُٔهٝ ،ٖ٣شصدغ
ك ٢وُي تـٌثّ تُٔثنذ .1399
ٝ – 3تًُ ٖٛتُف٤ثًٌ ١ثًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤ك ٢تهصٙثي تُص٘ل٤ى ػِ ٠تًُٔ ٕٞٛتوت ًثٕ تًُت ٖٛؿ ً٤تُٔهٝ ،ٖ٣ك٢
خطالٕ ًَ تشلثم ِٔ٣ي تًُٔش ٖٜتًُٔ ٕٞٛػ٘ه ػهّ تِص٤لثبُِ ٚهٝ ،ٖ٣ك ٢ؼٞتٌ ٍٗ ٍٝتًُٔشُِ ٖٜـ ً٤ػٖ
تُه ٖ٣تُىٓ ُٚ ١غ تًُ ٖٛتُىٞ٣ ١ظن ٛىت تُهٝ ٖ٣شصدغ ك ًَ ٢وُي تـٌثّ تُٔٞتن .1543ٝ 1541ٝ 1544
تُلًع تُعثٗ – ٢تظً تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١خثُّ٘در ُِـً٤
 – 1ـن تُفدُ
ٓثنذ 1503
ًُِٔش ٖٜـدُ تًُٔ ٕٞٛن ٕٝتلالٍ خٔث ُِـ ٖٓ ً٤ـوٞم شْ ًّدٜث ٝكوث ً ُِوثٗٝ ،ٕٞتوت لًغ تًُٖٔٓ ٕٞٛ
٣ه ٙن ٕٝتيتنش ٚت ٝن ٕٝػًِٔ ،ٚثٕ ُ ٚتِصًنتن ـ٤ثٌش ٖٓ ٚتُـٝ ً٤كوث ً ٧ـٌثّ تُف٤ثٌذ.
 – 3ـن تُصوهّ
ٓثنذ 1505
٣ – 1م ٍٞتًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١تًُٔش ٖٜتٕ ٣صوث ٠ٜتُه ٖٓ ٖ٣ظٖٔ تًُٔ ٕٞٛكًٓ ٢شدصٝ ٚهدَ تُهتب٘ ٖ٤تُؼثن.ٖ٤٣
ٝ – 3ال ٣وص ًٙتًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ػِ ٠شٞظ٤ن تَ٘ تُه ٖ٣خَ ٞ٣ظن تٝ٣ث ً ٝكٗ ٢لُ تًُٔشدر ،تُ٘لوثز
تًُٝٝي٣ر تُصً٘ ٢كس ػِ ٠تًُٔٝ ٕٞٛتُصؼٝ٣ٞثز تُ٘ثٔةر ػٖ ػٞ٤خًٝٙٓٝ ٚكثز تُؼوه تُى ١تٕٗؤ
تًُٝ ٖٛتًُٔٝٙكثز تُص ٢تهصٝثٛث ش٘ل٤ى تًُٝ ٖٛتُلٞتبه تُص ٗٗ ٢ك ٢تُؼوه ػِِ ٠ؼًٛثٓٝ ،دهأ ًِ٣ثٜٗث
ٝؼٔ٤غ كٞتبه تُصؤل.ً٤
ٓثنذ 1500
 – 1توت ٝهغ تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١ػِ ٠ػوثي ،كثٗ ٚال ٣مَ خثُفوٞم تُؼ٤٘٤ر تٌُٔصّدر ػِ ٠تُؼوثي تًُٔ ٕٞٛهدَ
شّؽ َ٤تًُ ٖٛتُف٤ثٌ.١
ٝ – 3توت ٝهغ ػِ٘ٓ ٠و ،ٍٞكٕ٤صًُ٘ ٞلثو ٙك ٢ـن تُـ ً٤تٕ ٣ه ٕٝكٝ ٢يهر ظثخصر تُصثي٣ك ٣د ٖ٤كٜ٤ث تُٔدِؾ
تُٔٞظن خثًُٝ ٖٛتُؼ ٖ٤تًُٔٗٞٛر خ٤ثٗث ً ًثك٤ثًٛٝ ،ىت تُصثي٣ك تُعثخس ٣فهن ًٓشدر تًُ.ٖٛ
 – 5ـن تُصصدغ
ٓثنذ 1509
ًُِٔش ٖٜتٕ ّ٣صٞك ٢ـو ٖٓ ٚتًُٔ ٕٞٛي٘ٛث ً ـ٤ثٌ٣ث ً ـص ُٞ ٠تٗصوِس ٌِٓ٤ص ٚتُ ٠تؼ٘د ،٢ؿ ً٤تُٗ ٚالؼ٘د ٢تٕ
ٞ٣ك ٢تُهتبٖ ـو ٚك٤فَ ٓفِ ٚتال ك ٢ي ٖٛههٓ ٚؿ ً٤تُٔهٜٔ ٖ٣ثٗث ً ُ٘لُ تُفن.
تُل َٙتُعثُط – تٗوٝثء تًُ ٖٛتُف٤ثٌ١
ٓثنذ 1506
٘٣و ٢ٝـن تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١خثٗوٝثء تُه ٖ٣تُٔٞظن٣ٝ ،ؼٞن ٓؼ ٚتوت ٌتٍ تُّدح تُى ١تٗو ٠ٝخ ٚتُه ٖ٣نٕٝ
تلالٍ خثُفوٞم تُص ٌٕٞ٣ ٢تُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر هه ًّدٜث هثٗٗٞث ً ك ٢تُلصًذ ٓث خ ٖ٤تٗوٝثء تُهٝ ٖ٣ػٞنش.ٚ
ٓثنذ 1507

ً٣تػ ٠ك ٢كي تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١توت ٝهغ ػِ ٠ػوثي ٝك ٢شؼؽ َ٤تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١تـٌثّ تُٔثنذ
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ٓثنذ 1508
توت ـَ تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ٖٛتُف٤ثٌٞ٣ ُْٝ ١ف ،ؼثٌ ًُِٔش ٖٜتٕ ٣طِح خ٤ؼٝ ٚتِص٤لثء تُه ٖٓ ٖ٣ظٔ٘.ٚ
ٓثنذ 1509
٘٣و ٢ٝتٝ٣ث ً تًُ ٖٛتُف٤ثٌ ١خؤـه تالِدثج ت٥ش٤ر:
أ – توت خ٤غ تًُٔ٣٩ ٕٞٛلثء ن ٖ٣آلً ٝكوث ً ُالؼًتءتز تُٔوًيذ هثٗٗٞثً.
ج – توت تؼصٔغ ـن تًُٓ ٖٛغ ـن تٌُِٔ٤ر ك٣ ٢ه ٔمٗ ٝتـه٣ ،ؼٞن تًُ ٖٛتوت ٌتٍ ِدح تشفثن تُىٓر خؤظً
يؼؼ.٢
غ – توت ش٘ثٌٍ تًُٔش ٖٜػٖ ـن تًُّٓ ُٞٝ ٖٛصوالً ػٖ تُه٣ٝ ،ٖ٣ؽ ٌٞتٕ ّ٣صلثن تُص٘ثٌٍ نالُر ٖٓ شمِ٢
تًُٔش ٖٜخثلص٤ثي ٙػٖ ـ٤ثٌذ تًُٔ ،ٕٞٛتٞٓ ٝتكوص ٚػِ ٠تُصًٙف ك ٚ٤ن ٕٝشفلع.
ن – توت ِٛي تًُٔ.ٕٞٛ
ٓثنذ 1594
 – 1توت تٗو ٠ٝتًُ ٖٛتُف٤ثًٌٝ ١ثٕ تًُٔ ٕٞٛال ٍ٣تٍ خثه٤ث ً ك٣ ٢ه تًُٔشٝ ،ٖٜؼح ػِ ٚ٤ين ٙتُ ٠تًُت.ٖٛ
ٝ – 3توت ٓثز تًُٔشٓ ٖٜؽٜالً ًُِٞ٣ ُْٝ ٖٛؼه ك ٢شًًص ٚكؤ٤ر تًُ ٖٛش ً٤ٙن٘٣ث ً ٝتؼح تالنتء ٖٓ شًًص.ٚ
ٓثنذ 1591
ال ٣دطَ تًُت ٖٛتُف٤ثٌ ١خٔٞز تًُت ٖٛت ٝخٔٞز تًُٔش.ٖٜ
ٓثنذ 1593
ٕ٣صًُ٘ ٞلثو ي ٖٛتُٔ٘و ٍٞك ٢ـن تُـ ً٤تُ ٠ؼثٗح تٗصوثٍ تُف٤ثٌذ ،تٕ ٣ه ٕٝتُؼوه كٝ ٢يهر ظثخصر تُصثي٣ك،
٣د ٖ٤كٜ٤ث تُٔدِؾ تُٔ ٕٞٔٝخثًُٝ ٖٛتُؼ ٖ٤تًُٔٗٞٛر خ٤ثٗث ً ًثك٤ثً.
ٓثنذ 1595
٣ؽًُِ ٌٞت ٖٛتوت ػًٜس كً٘ر ُد٤غ تُٕ٢ء تًًُٔٝ ٕٞٛثٕ تُد٤غ ٘لور يتخفر ،تٕ ٣طِح توٕ تُٔفٌٔر
ك ٢خ٤غ ٛىت تُٕ٢ءً ُٞٝ ،ثٕ وُي هدَ ـِ ٍٞتؼَ تُهٝ ،ٖ٣شفهن تُٔفٌٔر ػ٘ه تالوٕ ًٔ ٞٝتُد٤غ ٝشل َٙك٢
تًٓ ت٣هتع تُعٖٔ.
تُل َٙتًُتخغ – ي ٖٛتُهٖ٣
ٓثنذ 1590
ال  ٌٕٞ٣ي ٖٛتُه ٖ٣شثٓث ً تال خف٤ثٌذ تًُٔشُّ٘ ٖٜه تُه ٖ٣تًُٔٝ ،ٕٞٛال ٗ ٌٕٞ٣ثكىتً ك ٢ـن تُٔه ٖ٣تال
خثػالٕ ٛىت تًُ ٖٛتُ ٚ٤ت ٝخود ُٚٞت٣ثٝ ،ٙشفّح ًًُِٓ ٖٛشدص ٖٓ ٚتُصثي٣ك تُعثخس ُصدِ٤ؾ تالػالٕ ت ٝتُود.ٍٞ
ٓثنذ 1599
تُّ٘هتز تالِٔ٤ر ٝتُّ٘هتز ٣ ًٓ٧صْ يٜ٘ٛث خثُطً٣ور تُص ٢ئِٜث هثٗ ٕٞتُصؽثيذ ُفٞتُر ٛى ٙتُّ٘هتز ،ػِ٠
تٕ ٣ىًً تٕ تُفٞتُر هه شٔس ػِِ ٠د َ٤تًُ٘٣ٝ ٖٛلى تًُ ٖٛن ٕٝـثؼر تُ ٠تػالٕ.
ٓثنذ ًٌٓ 1599ي
توت ًثٕ تُه ٖ٣ؿ ً٤هثخَ ُِفٞتُر تُِ ٝفؽٍ كال ٣ؽ ٌٞي.ٚ٘ٛ
ٓثنذ 1596
تُه ٖ٣تًُٔ ٕٞٛال ٣ؽ ٌٞتٕ ٘٣و ٢ٝخثالشلثم ،تال توت هدَ تًُٔشًٝ ٖٜىُي ًَ شؼه٣ َ٣ص٘ثٛ ٍٝىت تُهٌٕٞ٣ٝ ٖ٣
ٖٓ ٔؤٗ ٚتٕ  ًٝ٣خفن تًُٔش.ٖٜ

ٓثنذ 1597
ًُِٔ – 1ش ٖٜتٕ ّ٣ص ٢ُٞػِ ٠تُلٞتبه تُّٔصفور ػٖ تُه ٖ٣تًُٔٝ ،ٕٞٛتُص ٢شفَ خؼه تًُ ُٚٝ ٖٛتٕ ّ٣ص٢ُٞ
ػِ ًَ ٠تالِصفوثهثز تُه٤ُٝر تُصُٜ ٢ىت تُه ٖ٣ػِ ٠تٕ ٣مٓ ْٙث ّ٣ص ٢ُٞػِ ٖٓ ٚ٤تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُٝ ٖٛكوث ً
ُالـٌثّ تُٞتينذ ك ٢تُٔثنذ .1504
ِ٣ٝ – 3صٍّ تًُٔش ٖٜخثُٔفثكظر ػِ ٠تُه ٖ٣تًُٔ ،ٕٞٛكإوت ًثٕ ُ ٚتٕ ٣وص٤ٔ ٢ٝةث ً ٖٓ ٛىت تُه ٖ٣ن ٕٝشهلَ
ٖٓ تًُت ،ٖٛكؼِ ٚ٤تٕ ٣وص ٚ٤ٝك ٢تٍُٓثٕ ٝتٌُٔثٕ تُٔفهنُ ٖ٣الِص٤لثء ٝتٕ ٣دثني خإػالٕ تًُت ٖٛخىُي.
ٓثنذ 1598
٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣خثُه ٖ٣تًُٔ ٕٞٛتٕ ٣صّٔي شؽث ٙتًُٔش ٖٜخؤٝؼ ٚتُهكغ تُص ٢شٌ ُٚ ٕٞشؽث ٙنتب٘ ٚتالِ٘،٢
ًٝىُي خؤٝن ٙتُهكغ تُٔصؼِور خٙفر تُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ًَٝ ،ٖٛوُي خثُوهي تُى٣ ١ؽ ٌٞكُِٔ ٚ٤ه ٖ٣ك ٢ـثُر
تُفٞتُر تٕ ٣صّٔي خٜى ٙتُهكٞع شؽث ٙتُٔفثٍ ُ.ٚ
ٓثنذ 1599
 – 1توت ـَ تُه ٖ٣تًُٔ ٕٞٛهدَ ـِ ٍٞتُه ٖ٣تُٔٞظن خثًُ ،ٖٛكال ٣ؽُِٔ ٌٞه ٖ٣تٕ ٞ٣ك ٢تُه ٖ٣تال ًُِٔشٖٜ
ٝتًُتٓ ٖٛؼث ً ٛ ٖٓ ٌَُٝى ٖ٣تٕ ٣طِح تُ ٠تُ ٠تُٔه ٖ٣ت٣هتع ٓث ٣ئن ٚ٣ػ٘ه ػهٍ٘٣ٝ ،صوَ ـن تًُ ٖٛتُٓ ٠ث
تنت ٙتُٔه.ٖ٣
ٝ – 3ػِ ٠تًُٔش ٖٜت ٝتًُت ٖٛتٕ ٣صؼثٗٝث ػِ ٠تِصـالٍ ٓث تنت ٙتُٔهٝ ،ٖ٣تٕ  ٌٕٞ٣وُي ػِ ٠تك٤ه تُٞؼٙٞ
ًُِت ٖٛن ٕٝتٕ  ٌٕٞ٣كًٜ ٚ٤ي ًُِٔش.ٖٜ
ٓثنذ 1564
توت ت٘دؿ تُه ٖ٣تًُٔ ٕٞٛتُٔٞظن خثًًُ ٖٛالٔٛث ّٓصفن تالنتء ،ؼثٌ ًُِٔش ٖٜتوت ُْ ّ٣صٞف ـو ٚتٕ ٣ودٛ
ٖٓ تُه ٖ٣تًُٔٓ ٕٞٛث ّٓ ٌٕٞ٣صفوث ً ُ ٚت٣ ٝطِح ٖٓ تُٔفٌٔر خ٤ؼ ٚت ٝشٌِٔ ٚخؤ٤ص ٚخؼه ل ْٙتُّٔصفن ُ.ٚ
تُدثج تُعثُط – ـوٞم تالٓص٤ثٌ
تُل َٙتال – ٍٝتـٌثّ ػثٓر
ٓثنذ 1561
 – 1تالٓص٤ثٌ ،ت٣ُٞٝر ك ٢تالِص٤لثء ُهٓ ٖ٣ؼًٓ ٖ٤تػثذ ُّدح ٛىت تُه.ٖ٣
ٝ – 3ال ُِ ٌٕٞ٣ه ٖ٣تٓص٤ثٌ تال خٔوص ٗٗ ٠ٝك ٢تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1563
ًٓ – 1شدر تالٓص٤ثٌ ٣فهنٛث تُوثٗ ،ٕٞكإوت ُْ ً٘ ٗ٘٣تـر ك ٢نٔٓ ٖ٣صثٌ ػًِٓ ٠شدر تٓص٤ثًٌ ،ٙثٕ ٛىت
تُهٓ ٖ٣صؤلًتً ك ٢تًُٔشدر ػٖ ًَ تٓص٤ثٌ ٓ٘ ٖٞٙػًِٓ ٠شدص.ٚ
ٝ – 3توت ًثٗس تُه ٕٞ٣تُٔٔصثٌذ كًٓ ٢شدر ٝتـهذ ،كثٜٗث شّصٞك ٢خّ٘در هٔ٤ر ًَ ٜٓ٘ثٓ ،ث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ
٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
ٓثنذ 1565
 – 1شًن ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُؼثٓر ػِ ٠ؼٔ٤غ تٓٞتٍ تُٔه٘ٓ ٖٓ ٖ٣وٝ ٍٞػوثي ،تٓث ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُمث٘ر
كصٌٓ ٕٞوٞٙيذ ػِ٘ٓ ٠و ٍٞت ٝػوثي ٓؼ.ٖ٤
ٙ٣ٝ -3ؿ تٕ  ٌٕٞ٣ـن تُصًٙف ك ٢تاليت ٢ٜتالٓ٣ً٤ر ٓعوالً خفن تالٓص٤ثٌ.
ٓثنذ 1560
 – 1ال ٣فصػ خفن تالٓص٤ثٌ ػِ ٖٓ ٠ـثٌ تُٔ٘و ٍٞخفّٖ ٗ٤ر.
٣ٝ – 3ؼصدً ـثبٍتً ك ٢ـٌْ ٛى ٙتُٔثنذ ٓئؼً تُؼوثي خثُّ٘در ُِٔ٘وٞالز تُٔٞؼٞنذ ك ٢تُؼ ٖ٤تُٔئؼًذ،
٘ٝثـح تُل٘هم خثُّ٘در ُالٓصؼر تُصٞ٣ ٢نػٜث تٍُ٘الء ك ٢ك٘هه.ٚ
ٓثنذ 1569

 – 1شًّ ١ػِ ٠ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُٞتهؼر ػِ ٠ػوثي ،تُ٘ ٖٞٙتُٔصؼِور خثًُ ٖٛتُصؤٓ ٢٘٤خثُوهي تُى ١ال
شصؼثي ٚكٓ ٚ٤غ ٞد٤ؼر ٛى ٙتُفوٞم.
ٓٝ – 3غ وُي كثٕ ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُؼثٓر ً ُٞٝثٕ ٓفِٜث ػوثيتً ،ال ٣ؽح كٜ٤ث تُصّؽٝ َ٤ال ٣عدس كٜ٤ث ـن
تُصصدغٝ ،ال ـثؼر ُِصّؽ َ٤تٝ٣ث ً ك ٢ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُؼوثي٣ر تُٝثٓ٘ر ُٔدثُؾ ّٓصفور ُِمٍ٘٣ر.
ٓثنذ 1566
 ١ًّ٣ػِ ٠ـن تالٓص٤ثٌ ٓث  ١ًّ٣ػِ ٠ـن تًُ ٖٛتُصؤٓٝ ٢٘٤تُف٤ثٌ ٖٓ ١تـٌثّ ٓصؼِور خٜالى تُٕ٢ء تٝ
شؼ٤د.ٚ
ٓثنذ 1567
٘٣و ٢ٝـن تالٓص٤ثٌ خ٘لُ تُطًم تُص٘٣ ٢و ٢ٝخٜث ـن تًُ ٖٛتُصؤٓٝ ٢٘٤تُف٤ثٌٝٝ ،١كوث ً ٧ـٌثّ تٗوٝثء
ٛى ٖ٣تُفوٓ ،ٖ٤ث ُْ ٞ٣ؼه ٗٗ ٣و ٢ٝخـ ً٤وُي.
تُل َٙتُعثٗ – ٢تُه ٕٞ٣تُٔٔصثٌذ
ٓثنذ 1568
شٌٔٓ ٕٞصثٌذ تُ ٠ؼثٗح تُه ٕٞ٣تُٔوًي تٓص٤ثٌٛث خ٘ ٖٞٙلث٘ر ،تُه ٕٞ٣تُٔد٘٤ر ك ٢تُٔٞتن ت٥ش٤ر:
تُلًع تال – ٍٝـوٞم تالٓص٤ثٌ تُؼثٓر ٝـوٞم تالٓص٤ثٌ تُمث٘ر ػِ ٠تُٔ٘وٍٞ
ٓثنذ 1569
 – 1تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤ر ،تُص ٢تٗلوس ُِٔٙفر ؼٔ٤غ تُهتب٘ ٖ٤ك ٢ـلع تٓٞتٍ تُٔهٝ ٖ٣خ٤ؼٜث ٝش٣ٌٞؼٜث ُٜث
ـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠ظٖٔ ٛى ٙتالٓٞتٍ.
ٝ – 3شّصٞكٛ ٢ى ٙتًُٔٝٙكثز هدَ أ ١ن ٖ٣آلًً ُٞٝ ،ثٕ ٓٔصثٌتً تٞٓ ٝظوث ً خثًُٝ ،ٖٛشوهّ تًُٔٝٙكثز
تُص ٢تٗلوس ك ٢ـلع تالٓٞتٍ ٝخ٤ؼٜث ػِ ٠تُص ٢تٗلوس ك ٢تؼًتءتز تُص٣ٌٞغ.
ٓثنذ 1574
 – 1تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِمٍ٘٣ر ٖٓ ًٜتبح ٝيِٗٝ ّٞفٛٞثُٜ ٌٕٞ٣ ،ث ـن تٓص٤ثٌ خثًُٕ ٞٝتُٔوًيذ ك٢
تُوٞتٗٝ ٖ٤تُ٘ظْ تُٙثنيذ خٜىت تُٕؤٕ.
ٝ – 3شّصٞك ٢كٛ ٢ى ٙتُٔدثُؾ ٖٓ ظٖٔ تالٓٞتٍ تُٔعوِر خفن تالٓص٤ثٌ ٛىت ك ٢أ٣ ١ه ًثٗسٝ ،وُي خؼه
تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤ر ٝهدَ أ ١ـن آلً ً ُٞٝثٕ ٓٔصثٌتً تٞٓ ٝظوث ً خً.ٖٛ
ٓثنذ 1571
 – 1تُٔدثُؾ تُصً٘ ٢كس ُفلع تُٔ٘وٝ ٍٞكٔ٤ث  ٖٓ ُٚ ٍِّ٣ت٘الؾُٜ ٌٕٞ٣ ،ث ـن تٓص٤ثٌ ػِ.ًِٚ ٚ٤
ٝ – 3شّصٞكٛ ٢ى ٙتُٔدثُؾ ٖٓ ظٖٔ تُٔ٘وٓ ٍٞدثًٔذ خؼه تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤ر ٝتُٔدثُؾ ػِ.ًِٚ ٚ٤
ٝ – 3شّصٞكٛ ٢ى ٙتُٔدثُؾ ٖٓ ظٖٔ تُٔ٘وٓ ٍٞدثًٔذ خؼه تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤ر ٝتُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِمٍ٘٣ر،
تٓث كٔ٤ث خٜ٘٤ث ك٤وهّ خؼٜٝث ػِ ٠خؼ ٛـّح تُصًش٤ح تُؼٌُّ ٢صٞتي٣ك ً٘كٜث.
ٓثنذ 1573
ُِ ٌٕٞ٣ – 1ه ٕٞ٣ت٥ش٤ر ،خوهي ٓث ّٓ ٞٛصفن ٜٓ٘ٔث ك ٢تُّصر تُٕٜٞي تاللً٤ذ ،ـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠ؼٔ٤غ
تٓٞتٍ تُٔه٘ٓ ٖٓ ٖ٣وٝ ٍٞػوثي:
أ – تُٔدثُؾ تُّٔصفور تُمهٓر ٝتٌُصدر ٝتُؼٔثٍ  ًَٝتؼ ً٤آلً ٖٓ تؼًًٓٝ ْٛشدثش ٖٓ ْٜأٞٗ ١ع ًثٕ.
ج – تُٔدثُؾ تُّٔصفور ػٔث ً٘ف ُِٔه٣ ُٖٔٝ ٖ٣ؼٓ ٖٓ ُٚٞؤًَ ِٓٝدُ ٝنٝتء.
غ – تُٔدثُؾ تُّٔصفور ك ٢وٓر تُٔه ُٖٔ ٖ٣شؽح ٗلوص ْٜػِ.ٚ٤
ٝ – 3شّصٞكٛ ٢ى ٙتُٔدثُؾ ٓدثًٔذ ،خؼه تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤رٝ ،تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِمٍ٘٣رًٝٙٓٝ ،كثز
تُفلع ٝتال٘الؾ ،تٓث كٔ٤ث خٜ٘٤ث كصّصٞك ٢خّ٘در ًَ ٜٓ٘ث.
ٓثنذ 1575

 – 1تُٔدثُؾ تًُٔٝٙكر ُِدىٝي ٝتُّٔثن ٝؿٞٓ ٖٓ ًٙ٤تن ُِصم٤ٙحٝ ،تُٔٞتن تُٔوثٓٝر ُِفًٕتزٝ ،تُٔدثُؾ
تًُٔٝٙكر ك ٢تػٔثٍ تٍُيتػر ٝتُفٙثنُٜ ٌٕٞ٣ ،ث ـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠تُٔف ٍٞٙتُىً٘ ١كس ك ٢تٗصثؼ.ٚ
ٝ – 3شّصٞك ٖٓ ٢ظٖٔ تُٔفٓ ٍٞٙدثًٔذ ،خؼه تًُٔٝٙكثز تُوٝثب٤رٝ ،تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِمٍ٘٣ر،
ًٝٙٓٝكثز تُفلع ٝتال٘الؾ ٝتُٔدثُؾ تُٔٞظور خثٓص٤ثٌ ػثّ تٓث كٔ٤ث خٜ٘٤ث كصّصٞك ٢خّ٘در ًَ ٜٓ٘ث.
ًٝ – 5ىُي ُِٔ ٌٕٞ٣دثُؾ تُّٔصفور كٓ ٢وثخَ آالز تٍُيتػر ،ـن تٓص٤ثٌ كٗ ٢لُ تًُٔشدر ػِٛ ٠ى ٙت٥الز.
ٓثنذ 1570
 – 1تؼًذ تُٔدثٗٝ ٢تاليت ٢ٜتٍُيتػ٤ر ُعالض ِ٘ٞتز ،تُٔ ٝهذ تال٣ؽثي تٕ هِس ػٖ وُي ًَٝ ،ـن آلً
ُِٔئؼً خٔوص ٠ٝػوه تال٣ؽثيُٜ ،ث ؼٔ٤ؼث ً ـن تٓص٤ثٌ ػِٓ ٠ث ٞٓ ٌٕٞ٣ؼٞنتً ك ٢تُؼ ٖ٤تُٔئؼًذ ًِٓٔٞث ً
ُِّٔصؤؼً ٖٓ ٓ٘و ٍٞهثخَ ُِفؽٍ ٓ ٖٓٝفٌ ٍٞٙيتػ.٢
٣ٝ – 3وغ ـن تالٓص٤ثٌ ػِ ٠تُٔ٘وٞالز ٝتُٔفٞٙالز تًُِٔٔٞر ُِّٔصؤؼً ٖٓ تُّٔصؤؼً تالِ٘ ،٢توت ًثٕ
تُٔئؼً هه تٔصًً٘ ٞتـر ػِ ٠تُّٔصؤؼً ػهّ تال٣ؽثي ،كإوت ُْ ٕ٣صً ٞوُي كال ٣عدس ـن تالٓص٤ثٌ ،تال
ػِ ٠تُٔدثُؾ تُص ٢شٌّٓ ٕٞصفور ُِّٔصؤؼً تالِ٘ ٢ك ٢وٓر تُّٔصؤؼً ٓ٘ ٚك ٢تُٞهس تُى٘٣ ١ىي ٙك ٚ٤تُٔئؼً
خؼهّ نكغ ٛى ٙتُٔدثُؾ ُِّٔصؤؼً تالِ٘.٢
ٝ – 5توت ٗوِس تالٓٞتٍ تُٔعوِر خفن تالٓص٤ثٌ ٖٓ تُؼ ٖ٤تُٔئؼًذ ػِ ٠تًُؿْ ٖٓ ٓؼثيٜر تُٔئؼً ٝػِ٠
ؿ ً٤ػِْ ٓ٘٣ ُْٝ ،ٚدن ك ٢تُؼ ٖ٤تٓٞتٍ ًثك٤ر ُٔٝثٕ تُٔدثُؾ تُٔٔصثٌذ ،خو ٢ـن تالٓص٤ثٌ هثبٔث ً ػِ ٠تالٓٞتٍ
تُصٗ ٢وِس ن ٕٝتٕ  ًٝ٣وُي خثُفن تُىٌّ٣ ١د ٚتُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر ػِٛ ٠ى ٙتالٓٞتٍ.
ٝ – 0شّصٞكٛ ٢ى ٙتُٔدثُؾ تُٔٔصثٌذ ٖٓ ظٖٔ تالٓٞتٍ تُٔعوِر خفن تالٓص٤ثٌ خؼه تُه ٕٞ٣تُٞتينذ ك ٢تُٔٞتن
تُّثخور ،تال ٓث ًثٕ ٖٓ ٛى ٙتُه ٕٞ٣ؿٗ ً٤ثكى ك ٢ـن تُٔئؼً خثػصدثي ٙـثبٍتً ـّٖ تُ٘٤ر.
ٓثنذ 1579
 – 1تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُٙثـح تُل٘هم ك ٢وٓر تُصٍ٘ َ٣ػٖ تؼًذ تالهثٓر ٝتُٔئٗٝر ٓٝث ً٘ف ُفّثخ،ٚ
ُٜ ٌٕٞ٣ث ـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠تالٓصؼر تُص ٢تـًٛٝث تٍُ٘ َ٣ك ٢تُل٘هم تِٓ ٝفوثش.ٚ
٣ٝ – 3وغ ـن تالٓص٤ثٌ ػِ ٠تالٓصؼر ؿ ً٤تًُِٔٔٞر ٍُِ٘ ،َ٣توت ُْ ٣عدس تٕ ٘ثـح تُل٘هم ًثٕ ٣ؼِْ ٝهس
تنلثُٜث ػ٘ه ٙخفن تُـ ً٤ػِٜ٤ث ،خًٕ ٞتٕ ال شٌ ٕٞشِي تالٓصؼر ّٓصفِٙر ػٖ ؼًٔ٣ر تٜ ٝثبؼر.
ٝ – 5توت ٗوِس تالٓٞتٍ تُٔعوِر خفن تالٓص٤ثٌ ٖٓ تُل٘هم ػِ ٠تًُؿْ ٖٓ ٓؼثيٜر ٘ثـد ٚت ٝن ٕٝػِٔ،ٚ
خو ٢ـن تالٓص٤ثٌ هثبٔث ً ػِ ٠تالٓٞتٍ تُصٗ ٢وِس ن ٕٝتٕ  ًٝ٣وُي خثُفن تُىٌّ٣ ١د ٚتُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر ػِ٠
ٛى ٙتالٓٞتٍ.
ٝ – 0تٓص٤ثٌ ٛى ٙتُهٗ ُٚ ٕٞ٣لُ تًُٔشدر تُص ٢الٓص٤ثٌ تُه ٕٞ٣تُّٔصفور ُِٔئؼً ،كثوت شٍتـْ تالٓص٤ثٌ تٕ ههّ
تالِدن ك ٢تُصثي٣كٓ ،ث ُْ  ٌٖ٣ؿٗ ً٤ثكى خثُّ٘در تُ ٠ت٥لً خّدح تُف٤ثٌذ تُٔوصًٗر خفّٖ تُ٘٤ر.
ٓثنذ 1576
ٓ – 1ث ّ٣صفن ُدثبغ تُٔ٘و ٖٓ ٍٞتُعٖٔ ِٓٝفوثش ُٚ ٌٕٞ٣ ٚـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠تُٔد٤غ ٣ٝدو ٠ـن تالٓص٤ثٌ هثبٔث ً
ٓث نتّ تُٔد٤غ ٓفصلظث ً خىتش٤صٛٝ ،ٚىت ن ٕٝتلالٍ خثُفوٞم تُصًّ ٢دٜث تُـ ً٤ـّٖ تُ٘٤ر ٓٝغ ًٓتػثذ تالـٌثّ
تُمث٘ر خثُوٝث٣ث تُصؽثي٣ر.
 ٌٕٞ٣ٝ – 3ـن تالٓص٤ثٌ ٛىت شثُ٤ث ً ك ٢تًُٔشدر ٓدثًٔذ ُٔث شوهّ وًً ٖٓ ٙـوٞم تالٓص٤ثٌ ،تال تٗ ١ًّ٣ ٚك٢
ـن تُٔئؼً ٘ٝثـح تُل٘هم توت ظدس تٜٗٔث ًثٗث ٣ؼِٔثٕ خٝ ٚهس ٜٝغ تُٔد٤غ ك ٢تُؼ ٖ٤تُٔئؼًذ ت ٝتُل٘هم.
ٓثنذ 1577
 – 1توت تهصّْ تًًُٕثء ٓ٘وٞالً ٔثبؼث ً خ ،ْٜ٘٤كفن ًَ ٓ٘ ْٜك ٢تًُؼٞع ػِ ٠ت٥لً ٖ٣خّدح تُؤّر ٝك٢
تِص٤لثء ٓث شوًي ُٓ ٖٓ ٚؼهٍٗٞٔٝٓ ٌٕٞ٣ ،ث ً خفن تٓص٤ثٌ ػِ ٠ؼٔ٤غ تُف ٗٙتُٔلًٌذ تُصٝ ٢هؼس ك٢
ٗ٤ٙح خثه ٢تًًُٕثء.
ُٝ – 3فن تالٓص٤ثٌ ٛىت ٗلُ تًُٔشدر تُص ٢الٓص٤ثٌ تُه ٕٞ٣تُّٔصفور ُِدثبغ ،كإوت شٍتـْ تالٓص٤ثٌ تٕ ههّ
تالِدن ك ٢تُصثي٣ك.
تُلًع تُعثٗ – ٢ـوٞم تالٓص٤ثٌ تُمث٘ر ػِ ٠تُؼوثي
ٓثنذ 1578

ٓ – 1ث ّ٣صفن ُدثبغ تُؼوثي تٓ ٝلًؿر ٖٓ تُعٖٔ ِٓٝفوثش ُٚ ،ٚـن تٓص٤ثٌ ػِ ٠تُؼوثي تُٔد٤غ ت ٝتُٔلًؽ.
٣ٝ – 3ؽح وًً ـن تالٓص٤ثٌ كِ ٢ؽَ نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ،١شًٌٓ ٕٞشدصٝ ٖٓ ٚهس تُصّؽ.َ٤
ٓثنذ 1579
 – 1تُٔدثُؾ تُّٔصفور ُِٔوثٝ ٖ٤ُٝتُٜٔ٘هِ ٖ٤تُٔؼٔثي ٖ٤٣تُى ١ػٜه تُ ْٜ٤شٕ٤ه تخ٘٤ر تٕ٘ٓ ٝآز تلً ٟتٝ
تػثنذ شٕ٤٤هٛث ت ٝشًٜٓٔ٤ث ت٤٘ ٝثٗصٜثُٜ ،ث ـن تٓص٤ثٌ ػِٛ ٠ى ٙتُٕٔ٘آز خوهي ٓث ٌ ٌٕٞ٣تبهتً خّدح ٛىٙ
تالػٔثٍ ك ٢هٔ٤ر تُؼوثي ٝهس خ٤ؼ.ٚ
٣ٝ – 3ؽح شفًِ٘ ً٣ه ئِ ٢خثالػٔثٍ تُص ٢شٔس ٝتُٔدثُؾ تُّٔصفور كٓ ٢وثخِٜث ٝشّؽ َ٤تالٓص٤ثٌ ك٢
نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثي ١خ٘ثء ػِٛ ٠ىت تُّ٘هٝ ،شًٌٓ ٕٞشدر ٛىت تالٓص٤ثٌ ٖٓ ٝهس تُصّؽ.َ٤
ٝ – 5كٔ٤ث ٣صؼِن خٜى ٙتُٕٔ٘آز ٣صوهّ ٘ثـح ٛىت تالٓص٤ثٌ ػِ ٠ـن تًُٔشُ ٖٜالي ٚتُص ٢هثٓس ػِٜ٤ث ٛىٙ
تالػٔثٍ توت ِٜٔٔث تًُِٞ ٖٛتء ًثٕ ٛىت تًُ ٖٛشؤٓ٤٘٤ث ً ت ٝـ٤ثٌ٣ثً.
ٓثنذ 1584
 – 1توت تهصّْ تًًُٕثء ٓ٘وٞالً ٔثبؼث ً خ ،ْٜ٘٤كفن ًَ ٓ٘ ْٜك ٢تًُؼٞع ػِ ٠ت٥لً ٖ٣خّدح تُؤّر ٝك٢
تِص٤لثء ٓث شوًي ُ ٚكٜ٤ث ٖٓ ٓؼهٍٗٞٔٝٓ ٌٕٞ٣ ،ث ً خفن تٓص٤ثٌ ػِ ٠ؼٔ٤غ تُف ٗٙتُٔلًٌذ تُصٝ ٢هؼس
ك٤ٙٗ ٢ح خثه ٢تًًُٕثء.
٣ٝ – 3ؽح شّؽ َ٤ـن تالٓص٤ثٌ ٛىت ك ٢نتبًذ تُصّؽ َ٤تُؼوثيٝ ،١شًٌٓ ٕٞشدصٝ ٖٓ ٚهس تُصّؽ.َ٤
ٓثنذ 1581
ٝ ٖٓ – 1هس ٗلثو ٛىت تُوثٗ ،ٕٞال ٣ؼَٔ خثُ٘ ٖٞٙتُص ٢شٕصَٔ ػِٜ٤ث ٓؽِر تالـٌثّ تُؼهُ٤ر كٔ٤ث ػهت
تٌُصثج تًُتخغ ػًٕ ك ٢تُهػٝ ٟٞتٌُصثج تُّثنَ ػًٕ ك ٢تُوٝثء تال توت شؼثي ٖٓ ٗٗ ٚتُ٘ ٖٞٙتُص٢
ٕ٣صَٔ ػِٜ٤ث ٛىتٕ تٌُصثخثٕ ً٘تـر ت ٝنالُر ٓغ تـٌثّ ٛىت تُوثٗ.ٕٞ
ٝ – 3شِـ ٠تُٔٞتن ( 60تُٔؼهُر ٝ )96ٝ 91ٝ 94ٝ 89ٝ 85ٝ 83ٝ 81ٝ 84ٝتُٔٞتن ٖٓ ( 146تُ٠
 ٖٓ )133هثٗ ٕٞت٘ ٍٞتُٔفثًٔثز تُفوٞه٤ر ٝتُٔٞتن ٖٓ ( 15تُ ٖٓ )33 ٠هثٗ ٕٞتُٔفثًْ تُِٙف٤ر.
ِ٣ٝ – 5ـ ٠تُوثٗ ٕٞيهْ (ُّ٘ )17ر  1956تُمثٖ خثُلثبهذ تُوثٗ٤ٗٞر ٝتُوثٗ ٕٞيهْ (ُّ٘ )90ر 1905
تُمثٖ خثُٔٝثٗثز ٤ًٝل٤ر تُفٌْ خٜث ( 0ٝ 1تُٔؼهُر  ٖٓ )6ٝ 9ٝهثٗ ٕٞتالـٞتٍ تُٕم٤ٙر ُالؼثٗح يهْ
(ُّ٘ )78ر .1951
ِ٣ٝ – 0ـ ٠هثٗ ٕٞتاليتٝ ،٢ٜهثٗ ٕٞتُصًٙف ك ٢تالٓٞتٍ ؿ ً٤تُٔ٘وُٞرٝ ،هثٗ ٕٞشوّ ْ٤تالٓٞتٍ ؿً٤
تُٔ٘وُٞرٝ ،هثٗ ٕٞتالٗصوثٍٝ ،هثٜٗٝ ٕٞغ تالٓٞتٍ ؿ ً٤تُٔ٘وُٞر شٞظ٤وث ً ُِه.ٖ٣
ٝ – 9شِـ ٠خٞؼ ٚػثّ ًَ ،تُ٘ ٖٞٙتُوثٗ٤ٗٞر تاللً ٟتُص ٢شصؼثيً٘ ٚتـر ت ٝنالُر ٓغ تـٌثّ ٛىت
تُوثٗ.ٕٞ
ٓثنذ 1583
٘٣لى ٛىت تُوثٗ ٕٞخؼه ًٓٝي ِ٘ص ٖٓ ٖ٤شثي٣ك ًٕٗ ٙك ٢تُؽً٣هذ تًُِٔ٤ر.
ٓثنذ 1585
٘٣لى ٛىت تُوثٗ ٕٞخؼه ًٓٝي ِ٘ص ٖٓ ٖ٤شثي٣ك ًٕٗ ٙك ٢تُؽً٣هذ تًُِٔ٤ر.
ٓثنذ 1585
ػِ ً٣ٌٝ ٠تُؼهُ٤ر ش٘ل٤ى ٛىت تُوثٗ.ٕٞ
ًصح خدـهتن ك ٢تُ ّٞ٤تُعالظٔ ًٜٔ ٖٓ ٖ٤ؼدثٕ ِ٘ر ٝ 1574تُ ّٞ٤تًُتخغ ٖٓ ٔ ًٜـًٍ٣تٕ ِ٘ر .1991

