
 يًهكح انثحريٍ

تئصذار لاَىٌ أحكاو  2009( نطُح 19لاَىٌ رلى )

 (  2009/  19األضرج )انمطى األول( ) 

  541 عدد الوواد:

  51/51/3552تاريخ الطباعت: 

 

 

 فهرش انًىضىعاخ
 

 (0 - 0. انمطى األول انسواج وآثارِ انشرعيح )00

 
 (0 - 0. انثاب األول أحكاو انسواج )01  

 
 (3 - 1. انفصم األول انخطثح )01    

 
 (0 - 0. انفصم انثاَي إَشاء انسواج )02    

 
 (5 - 4األول تعريف انسواج والشتراط في عمذِ ) . انًطهة01      

 
 (6 - 6. انًطهة انثاَي يىاَع انسواج )02      

 
 (10 - 7. انفرع األول انًحرياخ تحريًا يؤتذا )01        

 
 (11 - 11. انفرع انثاَي انًحرياخ تحريًًا يؤلتًا )02        

 
 (15 - 12. انًطهة انثانث انىاليح )03      

 
 (21 - 16. انًطهة انراتع انتىثيك واإلرٌ تانسواج )04      

 
 (22 - 22. انفصم انثانث األركاٌ وانشروط وانحمىق )03    

 
 (23 - 23. انًطهة األول انسوجاٌ )01      

 
 (25 - 24. انًطهة انثاَي اإليجاب وانمثىل )02      

 
 (35 - 26. انًطهة انثانث شروط انعمذ )03      

 
 (38 - 36. انًطهة انراتع حمىق انسوجيٍ )04      

 
 (43 - 39. انفصم انراتع أَىاع انسواج )04    

 
 (0 - 0. انفصم انخايص آثار انسواج )05    

 
 (0 - 0. انًطهة األول انُفمح )01      

 
 (47 - 44. انفرع األول أحكاو عايح )01        

 
 (60 - 48انثاَي َفمح انسوجيح ). انفرع 02        

 
 (69 - 61. انفرع انثانث َفمح انمراتح )03        

 
 (0 - 0. انًطهة انثاَي ثثىخ انُطة )02      

 



 (73 - 70األول انثُىج ) . انفرع01        

 
 (82 - 74. انفرع انثاَي انُطة و وضائم اثثاتّ )02        

 
 (0 - 0. انثاب انثاَي انفرلح تيٍ انسوجيٍ )02  

 
 (83 - 83كاو عايح ). انفصم األول أح01    

 
 (96 - 84. انفصم انثاَي انطالق )02    

 
 (99 - 97. انفصم انثانث انًخانعح )03    

 
 (0 - 0. انفصم انراتع انتطهيك )04    

 
 (100 - 100. انًطهة األول انتطهيك نهعهم )01      

 
 (108 - 101. انًطهة انثاَي انتطهيك نهضرر وانشماق )02      

 
 (109 - 109. انًطهة انثانث انتطهيك نعذو اإلَفاق )03      

 
 (113 - 110. انًطهة انراتع انتطهيك نهغياب وانفمذاٌ )04      

 
 (115 - 114. انًطهة انخايص انتطهيك نهحثص واإلدياٌ )05      

 
 (117 - 116أحكاو يشتركح ). انًطهة انطادش 06      

 
 (120 - 118. انفصم انخايص انفطخ )05    

 
 (0 - 0. انفصم انطادش آثار انفرلح تيٍ انسوجيٍ )06    

 
 (121 - 121). انًطهة األول انعذج 01      

 
 (122 - 122. انفرع األول عذج انىفاج )01        

 
 (126 - 123. انفرع انثاَي عذج غير انًتىفي عُها زوجها )02        

 
 (143 - 127نحضاَح ). انًطهة انثاَي ا02      

 
 (145 - 144. أحكاو ختاييح أحكاو ختاييح )03  
 

 
 هلك هولكت البحريي    ًحي حود بي عيسي آل خليفت

 

 هٌَ،( 1بعد اإلطالع علي الدستور وعلي األخض الوادة )

 3553( لسٌت 43) وعلي لاًوى السلطت المضائيت الصادر بالورسوم بماًوى رلن

 ،3551( لسٌت 15، الوعدل بالماًوى رلن )

 بإًشاء صٌدوق الٌفمت ، 3551( لسٌت 24وعلي الماًوى رلن )

بشأى اإلجراءاث أهام الوحاكن  5891( لسٌت 31وعلي الورسوم بماًوى رلن )

 الشرعيت وتعديالتَ ،

 بشأى التوثيك ، 5895( لسٌت 54وعلي الورسوم بماًوى رلن )

س الشورى وهجلس الٌواب الماًوى اآلتي ًصَ ، ولد صدلٌا عليَ الر هجل

 وأصدرًاٍ:

 

 انمطى األول - 0

 (0 - 0انسواج وآثارِ انشرعيح )



 انثاب األول - 0.1

 (0 - 0أحكاو انسواج )
 انفصم األول - 0.1.1

 (3 - 1انخطثح )

  1انًادج 

 حُوطزش ؽِذ حُِٝحؽ ٝحُٞػي رٚ.

 

  2انًادج 

 حُوخؽز٤ٖ حُؼيٍٝ ػٖ حُوطزش.أ. ٌَُ ٖٓ 

 د. اًح ُْ ٣لظَ ػيٍٝ ػٖ حُوطزش، ٝطِٝؿض حُٔوطٞرش رآهَ، ك٬ ٣لٔن حُِٝحؽ.

 

  3انًادج 

أ. ٣َى ٖٓ ػيٍ ػٖ حُوطزش ىٕٝ ٓوظغ حُٜيح٣خ حُظ٢ كظَ ػ٤ِٜخ رؼ٤ٜ٘خ إ ًخٗض هخثٔش، ٝا٫ كٔؼِٜخ أٝ ه٤ٔظٜخ ٣ّٞ 
 ٔخ طٔظِٜي رطز٤ؼظٜخ.هزؼٜخ، ٓخ ُْ ٣وؼ٢ حُؼَف رـ٤َ ًُي أٝ ًخٗض ٓ

د. إ ًخٕ حُؼيٍٝ رخطلخم حُطَك٤ٖ ٍى ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓخ هزغ ٖٓ ٛيح٣خ حُطَف ح٥هَ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔشخٍ ا٤ُٚ ك٢ حُِلوَس 
 حُٔخروش.

اًح حٗظٜض حُوطزش رخُٞكخس، أٝ رٔزذ ٫ ٣ي ٧كي حُطَك٤ٖ ك٤ٚ، أٝ رؼخٍع ه١َٜ كخٍ ىٕٝ حُِٝحؽ، ك٬ ٣ٔظَى ش٢ء ٖٓ 
 حُٜيح٣خ

 

 انفصم انثاَي - 0.1.2

 (0 - 0إَشاء انسواج )
 انًطهة األول - 0.1.2.1

 (5 - 4تعريف انسواج والشتراط في عمذِ )

  4انًادج 

طظَطذ ػ٤ِٚ كوٞم ٝٝحؿزخص  حُٔٞحٗغحُِٝحؽ ػوي شَػ٢ ر٤ٖ ٍؿَ ٝحَٓأس ُظ٣ٌٖٞ أَٓس رشَٝؽ ٝأًٍخٕ ٓغ حٗظلخء 
 شَػ٤ش ٓظزخىُش.

 

  5انًادج 

 ،ا٫ شَؽخً أكَ كَحٓخ أٝ كَّ ك٫٬. أ. ح٧ُٝحؽ ػ٘ي شَٝؽْٜ

 د. اًح حهظَٕ حُؼوي رشَؽ ٣٘خك٢ ؿخ٣ظٚ أٝ ٓوظيٙ، كخُشَؽ رخؽَ ٝحُؼوي طل٤ق .

 ؽ. ٫ ٣ؼظي رؤ١ شَؽ ا٫ اًح ٗض ػ٤ِٚ طَحكش ك٢ ػوي حٌُ٘خف، أٝ ػزض رخُز٤٘ش، أٝ أهَ رٚ حُِٝؿخٕ.

 ثِش كٔن حُؼوي أٝ حُظط٤ِن.ى. ُِِٝؿ٤ٖ ػ٘ي ح٩ه٬ٍ رٔٞؿذ حُشَؽ ؽِذ حُٞكخء رٚ طلض ؽخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انًطهة انثاَي - 0.1.2.2

 (6 - 6يىاَع انسواج )

  6انًادج 

 ك٣َٔخً ٓئريحً، أٝ طلَٓخً ٓئهظخ.ٓلَٓش ػ٠ِ حَُؿَ  حَُٔأس٣شظَؽ ٫ٗؼوخى حُِٝحؽ أ٫ طٌٕٞ 

 

 انفرع األول - 0.1.2.2.1

 (10 - 7انًحرياخ تحريًا يؤتذا )

  7انًادج 

 ٣لَّ ػ٠ِ حُشوض رٔزذ حُوَحرش حُِٝحؽ ٖٓ:

 أ. أطِٚ ٝإ ػ٬.

 د. كَػٚ ٝإ ٍِٗ.

 ؽ. كَٝع أكي ح٧ر٣ٖٞ أٝ ٤ًِٜٔخ ٝإ ُِٗٞح.

 ى. حُطزوش ح٠ُٝ٧ ٖٓ كَٝع أكي أؿيحىٙ أٝ ؿيحطٚ.

 

  8انًادج 

 ٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ رٔزذ حُٔظخَٛس حُِٝحؽ ٖٓ:

 كَٝػٚ ٝإ ُِٗٞح رٔـَى حُؼوي.أ. ُٝؽ أكي أطُٞٚ ٝإ ػِٞح، أٝ ُٝؽ أكي 

 د. أطٍٞ ُٝؿٚ ٝإ ػِٞ رٔـَى حُؼوي.

 ؽ. كَٝع ُٝؿٚ حُظ٢ ىهَ رٜخ ىه٫ٞ كو٤و٤خً ٝإ ُِٖٗ.

٣ٝلَّ ػ٠ِ حَُٔأس رٔزذ حُٔظخَٛس حُِٝحؽ ر٘ظ٤َ ٓخ ًًَ ٖٓ حَُؿخٍ ك٢ حُز٘ي٣ٖ )أ( ٝ)د( حُٔخرو٤ٖ ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس، 
 ي.ًٔخ ٣لَّ ػ٤ِٜخ كَٝع ُٝؿٜخ رٔـَى حُؼو

 

  9انًادج 

 ٣لَّ ٖٓ حَُػخع ٓخ ٣لَّ ٖٓ حُ٘ٔذ اًح ٝهغ حَُػخع ك٢ حُؼخ٤ٖٓ ح٤ُٝ٧ٖ، ٝرِؾ هْٔ ٍػؼخص ٓظلَهخص ٓشزؼخص

 ٝرخُشَٝؽ حُٔؼظزَس شَػخ.

 

  10انًادج 

 أ. ٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ حُظِٝؽ رٖٔ ٫ػٜ٘خ ُٝٞ ًٌد ٗلٔٚ، ًٌُٝي حر٘ظٚ حُٔ٘ل٤ش رِؼخٕ.

 ٕ ٍِٗ.٣لَّ ػ٠ِ حُشوض كَػٚ ٖٓ حُِٗخ ٝا

 

 انفرع انثاَي - 0.1.2.2.2

 (11 - 11انًحرياخ تحريًًا يؤلتًا )

 

 

 



 

  11انًادج 

 أ. ٣لَّ حُِٝحؽ طل٣َٔخ ٓئهظخً ٓٔخ ٣ؤط٢:

 . ُٝؿش حُـ٤َ.1

 . ٓؼظيس حُـ2َ٤

ك٢ . حُٔطِوش ػ٬ع َٓحص، ك٬ ٣ظق ُٔطِوٜخ إٔ ٣ظِٝؿٜخ ا٫ رؼي حٗوؼخء ػيطٜخ ٖٓ ُٝؽ آهَ ىهَ رٜخ ىه٫ًٞ كو٤وخً 3
 ُٝحؽ طل٤ق.

 . حَُٔأس ؿ٤َ حُِٔٔٔش ٓخ ُْ طٌٖ ًظخر٤ش.4

 . حُٔلَٓش رلؾ أٝ ػَٔس.5

 د. ًٔخ ٣لَّ ٓئهظخ ٓخ ٣ؤط٢:

 . حُـٔغ ر٤ٖ أًؼَ ٖٓ أٍرغ ُٝٞ ًخٗض اكيحٖٛ ك٢ ػيطٚ.1

 . حُـٔغ ر٤ٖ حُِٝؿش ٝأهظٜخ أٝ ػٔظٜخ أٝ هخُظٜخ.2

 . ُٝحؽ حُِٔٔٔش رـ٤َ حُِٔٔٔش.3

 

 انثانث انًطهة - 0.1.2.3

 (15 - 12انىاليح )

  12انًادج 

 أ. ح٣٫ُٞش ك٢ حُِٝحؽ ُِؼظزش رخُ٘لْ ػ٠ِ حُظَط٤ذ حُظخ٢ُ:

ح٧د، حُـي ٖٓ ح٧د، ح٧رٖ ٝإ ٍِٗ، ح٧م حُشو٤ن، ح٧م ٧د، حرٖ ح٧م ٧د، حُؼْ حُشو٤ن، حُؼْ ٧د، حرٖ حُؼْ 
 حُشو٤ن، حرٖ حُؼْ ٧د.

٠ُ ػوي حُِٝحؽ ؿخُ، ٣ٝظؼ٤ٖ ٖٓ أًٗض ُٚ حُٔوطٞرش،كبٕ حهظِلخ ُْٝ طؼ٤ٖ د. اًح حٓظٟٞ ٤ُٝخٕ ك٢ حُوَد كؤ٣ٜخ طٞ
 حُٔوطٞرش حٗظوِض ح٣٫ُٞش ا٠ُ حُوخػ٢. 

ؽ. اًح ؿخد ح٢ُُٞ ح٧هَد ؿ٤زش ٓ٘وطؼش، أٝ ؿَٜ ٌٓخٗٚ، أٝ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ح٫طظخٍ رٚ، أٝ ػؼَ حٗظوِض ح٣٫ُٞش ا٠ُ 
 حُوخػ٢. 

 

  13انًادج 

 ًًَحً ػخه٬ً رخُـخً ؿ٤َ ٓلَّ رلؾ أٝ ػَٔس ػ٘ي ط٣ِٝؾ ٤ُٞٓظٚ.٣شظَؽ ك٢ ح٢ُُٞ إٔ ٣ٌٕٞ 

 

  14انًادج 

 حُوخػ٢ ٢ُٝ ٖٓ ٫ ٢ُٝ ُٚ.
 

  15انًادج 

 أ. ٤ُْ ُِوخػ٢ إٔ ٣ِٝؽ ٖٓ ُٚ ح٣٫ُٞش ػ٤ِٜخ هؼخًء ٖٓ ٗلٔٚ ٫ٝ ٖٓ أطِٚ ٫ٝ ٖٓ كَػٚ.

 د. ٤ُْ ٢ُُِٞ إٔ ٣ِٝؽ ٤ُٞٓظٚ ٖٓ ٗلٔٚ ا٫ رَػخٛخ ٝربًٕ ٖٓ حُوخػ٢.

 ؽ. ٫ ٣ـُٞ ٢ُُِٞ إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُظ٣ِٝؾ ٖٓ ؿ٤َ ٓزذ شَػ٢.



 ٫ ٣ـُٞ ٢ُُِٞ ط٣ِٝؾ ٖٓ ُٚ ح٣٫ُٞش ػ٤ِٜخ ؿزَحً، ػ٤زخً ًخٗض أٝ رٌَحً، طـ٤َس ًخٗض أٝ ًز٤َس.

 

 انًطهة انراتع - 0.1.2.4

 (21 - 16انتىثيك واإلرٌ تانسواج )

  16انًادج 

 ُٔٞػٞم رخُز٤٘ش حُشَػ٤ش.٣ٞػن حُِٝحؽ ٤ٍٔٓخً، ٣ٝـُٞ اػزخص حُِٝحؽ ؿ٤َ ح
 

  17انًادج 

ػ٠ِ حُِٝؽ إٔ ٣وَ ك٢ ٝػ٤وش حُِٝحؽ رلخُظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش، كبٕ ًخٕ ٓظِٝؿخً كؼ٤ِٚ إٔ ٣ز٤ٖ ك٢ ح٩هَحٍ حْٓ حُِٝؿش أٝ 
حُِٝؿخص حُظ٢ ك٢ ػظٔظٚ ٝٓلَ اهخٓظٜٖ، ٝػ٠ِ حُِٝؽ ك٢ كخُش حشظَحؽ حُِٝؿش أ٫ ٣ظِٝؽ ػ٤ِٜخ اهطخٍٙ رِٝحؿٚ 

 ٔـَ ٓظلٞد رؼِْ حُٞطٍٞ ه٬ٍ ٓظ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ طخ٣ٍن طل٣ََ حُٞػ٤وش.حُظخ٢ُ رٌظخد ٓ

 

  18انًادج 

 طِٝؽ حُظـ٤َس حُظ٢ ٣وَ ٜٓ٘خ ػٖ ٓض ػشَ ٓ٘ش رٔٞحكوش حُٔلٌٔش حُشَػ٤ش رؼي حُظلون ٖٓ ٬ٓءٓش حُِٝحؽ.

 

  19انًادج 

 ٣ؼوي ُٝحؽ حُٔـٕ٘ٞ أٝ حُٔؼظٞٙ ا٫ ٖٓ ٤ُٝٚ رؼي طيٍٝ إً ٖٓ حُوخػ٢ رٌُي رؼي َٓحػخس ٓخ ٣ؤط٢: ٫

 أ. هزٍٞ حُطَف ح٥هَ حُِٝحؽ ٓ٘ٚ رؼي اؽ٬ػٚ ػ٠ِ كخُظٚ.

 د. ًٕٞ ُٝحؿٚ ك٤ٚ ٓظِلش ُٚ.

 ؽ. ػيّ ٝؿٞى ػٍَ أٝ هطَ ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ ُٝؿظٚ أٝ ػ٠ِ ِٗٔٚ ٣ٝؼزض ًُي رشٜخىس ؽز٤ش.

 

  20انًادج 

٫ ٣ؤًٕ حُوخػ٢ رِٝحؽ حُٔلـُٞ ػ٤ِٚ ُٔلٚ ا٫ رٔٞحكوش حُو٤ْ ػ٤ِٚ، ٝرؼي حُظؤًي ٖٓ ٬ٓءٓش حُظيحم ُلخُظٚ حُٔخى٣ش، 
كبًح أٓظ٘غ حُو٤ْ ؽِذ حُوخػ٢ ٓٞحكوظٚ ه٬ٍ ٓيس ٣ليىٛخ ُٚ، كبًح ُْ ٣ؼظَع أٝ ًخٕ حػظَحػٚ ؿ٤َ ؿي٣َ رخ٫ػظزخٍ ُٝؿٚ 

 حُوخػ٢.

 

  21انًادج 

ؽ ُظٞػ٤ن ػوي ُٝحؽ ٖٓ طـخُٝ حُٔظ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ رخَٓأس ٖٓ ؿ٤َ ٓٞحؽ٘خص ىٍٝ ٓـِْ حُظؼخٕٝ ُيٍٝ حُو٤ِؾ أ. ٣شظَ
حُؼَر٤ش حُلظٍٞ ػ٠ِ إً حُٔلٌٔش حُشَػ٤ش حُٔوظظش رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ٌٛح حُِٝحؽ، ًُٝي ُِظؤًي ٖٓ طلون حُٔظِلش 

 ًٝلخ٣ش حُؼٔخٗخص.

حُظ٢ ُْ طظـخُٝ ػش٣َٖ ػخٓخً ٝطَؿذ ك٢ حُِٝحؽ ٖٓ أؿ٘ز٢ طـخُٝ د. ٣شظَؽ ُظٞػ٤ن ػوي ُٝحؽ حُٔٞحؽ٘ش حُزل٤٘٣َش 
حُو٤ٖٔٔ ػخٓخً حُلظٍٞ ػ٠ِ إً حُٔلٌٔش حُشَػ٤ش حُٔوظظش رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ٌٛح حُِٝحؽ، ًُٝي ُِظؤًي ٖٓ طلون 

 حُٔظِلش ًٝلخ٣ش حُٔظِلش ًٝلخ٣ش حُؼٔخٗخص.

 

 انفصم انثانث - 0.1.3

 (22 - 22األركاٌ وانشروط وانحمىق )

 

 

 

 

 

 



 

  22انًادج 

 أًٍخٕ ػوي حُِٝحؽ:

 أ. حُِٝحؿخٕ: )حَُؿَ ٝحَُٔأس(.

 د. ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ.

 

 انًطهة األول - 0.1.3.1

 (23 - 23انسوجاٌ )

  23انًادج 

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٣شظَؽ ك٢ حُِٝؿ٤ٖ:11( ٝ)6ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔخىط٤ٖ )

 أ. طؼ٤٤ٜ٘ٔخ طؼ٤٤٘خً هخؽؼخً.

 د. ٍػخٛٔخ رخُِٝحؽ.

 

 انًطهة انثاَي - 0.1.3.2

 (25 - 24اإليجاب وانمثىل )

  24انًادج 

٣٘ؼوي حُِٝحؽ رب٣ـخد ٖٓ أكي حُٔظؼخهي٣ٖ ٝهزٍٞ ٖٓ ح٥هَ طخى٣ٍٖ ػٖ ٍػخ طخّ رؤُلخظ طل٤ي ًُي ُـش أٝ ػَكخً، ٝك٢ كخٍ 
 ٕٞ.( ٖٓ ٌٛح حُوخ25ٗحُؼـِ ػٖ حُ٘طن، كزخ٩شخٍس حُٔلٜٞٓش أٝ حٌُظخرش ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔخىس )

 

  25انًادج 

 ٣شظَؽ ك٢ حُوزٍٞ:

 أ. إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞحكوخً ُ٪٣ـخد طَحكش أٝ ػٔ٘خً.

 د. إٔ ٣ٌٕٞ ٓوظَٗخً رخ٣٩ـخد ك٢ ٓـِْ ٝحكي.

 ؽ. إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٝح٣٩ـخد ٓ٘ـ٣ِٖ، ٫ ٓؼِو٤ٖ ػ٠ِ شَؽ، ٫ٝ ٓؼخك٤ٖ ُِٔٔظوزَ.

 

 انًطهة انثانث - 0.1.3.3

 (35 - 26شروط انعمذ )

  26انًادج 

 (ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ، ٣شظَؽ ُظلش ػوي حُِٝحؽ:23(ٝ)22(ٝ)19(ٝ)18ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔٞحى )

 أ. ح٢ُُٞ.

٣ٝؼزض حُِٝحؽ رـ٤َ ٓزخشَس ح٢ُُٞ رخُيهٍٞ ك٤ٚ ٓظ٠ ٝهغ حُؼوي طل٤لخً رخػظزخٍ هخٕٗٞ ٓلَ ارَحٓٚ، ٝاًح ًخٗض حُِٝؿش 
 رل٤٘٣َش ك٤شظَؽ ٍػخ ح٢ُُٞ ػ٘ي اػزخص ػوي حُِٝحؽ.

 ى رخُ٘ظخد حُشَػ٢.د. ح٩شٜخ

 ؽ. ػيّ ٗل٢ حُظيحم.

 



  27انًادج 

٣شظَؽ ك٢ حُشخٛي إٔ ٣ٌٕٞ ًًَحً ػخه٬ً رخُـخً ِٓٔٔخً ٖٓ أَٛ حُؼوش، ٓخٓؼخً ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ، كخٛٔخً إٔ حُٔوظٞى رٜٔخ 
 حُِٝحؽ

 

  28انًادج 

حٌُٔٞص ػ٘ٚ طٔظلن حُِٝؿش  حُظيحم ٓخ ٣زيُٚ حَُؿَ ٖٓ ٓخٍ أٝ ٓ٘لؼش روظي حُِٝحؽ، ٣ٝلؼَ ًًَٙ ك٢ حُؼوي، ٝٓغ
 طيحم حُٔؼَ.

 

  29انًادج 

 حُظيحم كن حَُٔأس، طظظَف ك٤ٚ ٤ًق شخءص رخُٔؼَٝف، ٫ٝ ٣ؼظي رؤ١ شَؽ ٓوخُق.

 

  30انًادج 

 أ. ح٧طَ ك٢ حُظيحم حُظؼـ٤َ، ٣ٝـُٞ طؤؿ٤ِٚ ٬ًً أٝ رؼؼخً ك٤ٖ حُؼوي، ٫ٝ ٣ٔوؾ ر٘ل٤ٚ أٝ حٌُٔٞص ػ٘ٚ.

 ٣ظؤًي ًِٚ رخُيهٍٞ أٝ حُٞكخس، ٣ٝٔظلن حُٔئؿَ ٓ٘ٚ رلٍِٞ ح٧ؿَ أٝ رخُٞكخس أٝ حُز٤٘ٞٗش.٣ـذ حُظيحم رخُؼوي حُظل٤ق، ٝ

 

  31انًادج 

 أ. ٣لن ُِِٝؿش ػيّ حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُيهٍٞ كظ٠ ٣يكغ ُٜخ حُلخٍ ٖٓ طيحهٜخ.

 د. اًح ٍػ٤ض حُِٝؿش رخُيهٍٞ هزَ إٔ طوزغ طيحهٜخ ٖٓ حُِٝؽ كٜٞ ى٣ٖ ك٢ ًٓظٚ.

 

  32انًادج 

( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ، اًح ِْٓ حُوخؽذ ا٠ُ ٓوطٞرظٚ هزَ حُؼوي ٓخ٫ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ حُظيحم ػْ 3َٓحػخس كٌْ حُٔخىس )ٓغ 
 ػيٍ أكي حُطَك٤ٖ ػٖ ارَحّ حُؼوي أٝ ٓخص ك٤َى ٓخ ِْٓ رؼ٤٘ٚ إ ًخٕ هخثٔخ ٝا٫ كٔؼِٚ أٝ ه٤ٔظٚ ٣ّٞ حُوزغ.

 

  33انًادج 

ُْٝ طٌٖ ٛ٘خى ر٤٘ش كخُوٍٞ ُِِٝؿش ك٢ ٗل٢ هزؼٚ ٓغ ٤ٔ٣ٜ٘خ، ٝإ اًح ط٘خُع حُِٝؿخٕ ك٢ هزغ حُظيحم هزَ حُيهٍٞ 
 ًخٕ حُظ٘خُع رؼي حُيهٍٞ ُْٝ طٌٖ ٛ٘خى ر٤٘ش كخُوٍٞ ُِِٝؽ ك٢ كظٍٞ حُوزغ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ.

 

  34انًادج 

 أ. ٫ طِِّ حُِٝؿش رش٢ء ٖٓ ؿٜخُ ٍِٓ٘ حُِٝؿ٤ش،كبًح أكؼَص ش٤جخً ٓ٘ٚ ًخٕ ٌِٓخً ُٜخ.

ض حُِٝؿش هخثٔش، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػ٘ٚ ا٫ ك٢ كخٍ حُظؼي١.د. ُِِٝؽ إٔ ٣٘ظلغ رٔخ طلؼ  َٙ حُِٝؿش ٖٓ ؿٜخُ ٓخىٓح

 

  35انًادج 

 أ. ٫ طِِّ حُِٝؿش رش٢ء ٖٓ ؿٜخُ ٍِٓ٘ حُِٝؿ٤ش،كبًح أكؼَص ش٤جخً ٓ٘ٚ ًخٕ ٌِٓخً ُٜخ.

ض حُِٝؿش هخثٔش، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػ٘  ٚ ا٫ ك٢ كخٍ حُظؼي١.د. ُِِٝؽ إٔ ٣٘ظلغ رٔخ طلؼَٙ حُِٝؿش ٖٓ ؿٜخُ ٓخىٓح



 

 انًطهة انراتع - 0.1.3.4

 (38 - 36حمىق انسوجيٍ )

  36انًادج 

 حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص حُٔظزخىُش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ:

 أ. كَ حٓظٔظخع ًَ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ رخ٥هَ.

 د. كٖٔ حُٔؼخشَس ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ح٧َٓس.

 ؽ. حكظَحّ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٦ُهَ ٧ٝر٣ٞٚ ٝأِٛٚ ح٧هَر٤ٖ.

 حُؼ٘خ٣ش رخ٫ٝ٧ى ٝطَر٤ظْٜ رٔخ ٣ٌلَ ط٘شجظْٜ ط٘شجش طخُلش.ى. 

 ٙ. اكظخٕ ًَ ْٜٓ٘ ٦ُهَ.

 

  37انًادج 

 كوٞم حُِٝؿش ػ٠ِ ُٝؿٜخ:

 أ. حُ٘لوش رخُٔؼَٝف.

 د. ػيّ حُظؼَع ٧ٓٞحُٜخ حُوخطش، ُٜٝخ كن حُظظَف ك٤ٜخ رخُٔؼَٝف.

 ؽ. ػيّ ح٩ػَحٍ رٜخ ٓخى٣خً أٝ ٓؼ٣ٞ٘خً.

 حُٔز٤ض ٝح٩ٗلخم ػ٘ي حُـٔغ ر٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ كؤًؼَ.ى. حُؼيٍ ك٢ 

 ٙ. حُٔٔخف ُٜخ رظِش أٍكخٜٓخ رخُٔؼَٝف.

 ٝ. أ٫ ٣لَٜٓخ ٖٓ ِٗٔٚ.

 

  38انًادج 

 كوٞم حُِٝؽ ػ٠ِ حُِٝؿش:

 أ. حُؼ٘خ٣ش رٚ، ٝؽخػظٚ رخُٔؼَٝف، رخػظزخٍٙ ٍد ح٧َٓس.

 د. ٍػخ٣ش أ٫ٝىٙ ٜٓ٘خ ٝاٍػخػْٜ ا٫ اًح ًخٕ ٛ٘خى ٓخٗغ شَػ٢.

 إٔ طللظٚ ك٢ ٗلٜٔخ ٝٓخُٚ ٝر٤ظٚ اًح كؼَ أٝ ؿخد. ؽ.

 ى. ػيّ حٓظ٘خػٜخ ػٖ ح٩ٗـخد ا٫ ربًٗٚ أٝ ُؼٌٍ.

 

 انفصم انراتع - 0.1.4

 (43 - 39أَىاع انسواج )

  39انًادج 

 حُِٝحؽ ٗٞػخٕ: طل٤ق أٝ ؿ٤َ طل٤ق.

 

  40انًادج 



 أ. حُِٝحؽ حُظل٤ق ٓخ طٞحكَص أًٍخٗٚ ٝشَٝؽٚ ٝحٗظلض ٓٞحٗؼٚ.

 طظَطذ ػ٠ِ حُِٝحؽ حُظل٤ق آػخٍٙ حُشَػ٤ش ٌٓ٘ حٗؼوخىٙ.د. 

 

  41انًادج 

 حُِٝحؽ ؿ٤َ حُظل٤ق ٓخ حهظَ ك٤ٚ ًٍٖ أٝ شَؽ ٖٓ شَٝؽ حُؼوي.

 

  42انًادج 

 ٫ ٣ظَطذ ػ٠ِ حُِٝحؽ ؿ٤َ حُظل٤ق هزَ حُيهٍٞ أ١ أػَ ٖٓ آػخٍ حُِٝحؽ.

 

  43انًادج 

 أػَ ٖٓ آػخٍ حُِٝحؽ ك٢ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش: أ. ٫ ٣ظَطذ ػ٠ِ حُِٝحؽ ؿ٤َ حُظل٤ق رؼي حُيهٍٞ أ١

  

 ( اًح حهظَ شَؽ ٖٓ شَٝؽ حُظ٤ـش أٝ شَؽ ٓـٔغ ػ٤ِٚ ٖٓ شَٝؽ ح٫ٗؼوخى.1

 ( اًح ًخٗض حَُٔأس ٓلَّٓش ػ٠ِ حَُؿَ طل٣َٔخً ٓئريحً، أٝ طل٣َٔخً ٓئهظخً.11( ا٠ُ )6( ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔٞحى ٖٓ )2

 ٣ؼظزَ حُـَٜ ػٌٍحً اًح ًخٕ حىػخإٙ ٫ ٣وزَ ٖٓ ّٓيػ٤ٚ.٣ٝشظَؽ ػزٞص حُؼِْ رخُظل٣َْ ٝرٔززٚ، ٫ٝ 

 ( ػيّ ٝؿٞى ح٢ُُٞ ٝحُشخٛي٣ٖ ٓؼخً ك٢ ٓـِْ حُؼوي. 3

  

 د. ٣ظَطذ ػ٠ِ حُِٝحؽ ؿ٤َ حُظل٤ق رؼي حُيهٍٞ ك٢ ؿ٤َ ٓخ ًًَ ٓخروخً ح٥ػخٍ ح٥ط٤ش:

  

 ( كَٓش حُٔظخَٛس.4

 ( حُظيحم ح٠ُٔٔٔ، أٝ طيحم حُٔؼَ.5

 َٔأس ؿخِٛش رظلش حُؼوي.( حُ٘لوش اًح ًخٗض ح6ُ

 ( حُ٘ٔذ.7

 ( حُؼيس.8

 

 انفصم انخايص - 0.1.5

 (0 - 0آثار انسواج )
 انًطهة األول - 0.1.5.1

 (0 - 0انُفمح )

 انفرع األول - 0.1.5.1.1

 (47 - 44أحكاو عايح )

  44انًادج 

 طشَٔ حُ٘لوش حُطؼخّ ٝحٌُٔٞس ٝحٌُٖٔٔ، ٝؿ٤َٛخ ٓٔخ ٣وظؼ٤ٚ حُؼَف.



 

  45انًادج 

حُ٘لوش طويٍّ رخ٫ؿظٜخى حُوؼخث٢، ٝطئْٓ رخُ٘ظَ ُٔؼش حُٔ٘لن ٝكخٍ حُٔ٘لن ػ٤ِْٜ، ٓغ َٓحػخس حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ 
 ٝح٧ػَحف.

 

  46انًادج 

 ٫ طٔٔغ ىػٟٞ حُِٝؿش ُِٔطخُزش ر٘لوش ُٜخ ط٣ِي ػ٠ِ ٓيس ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٓخروش ػ٠ِ طخ٣ٍن ٍكغ حُيػٟٞ.

 

  47انًادج 

 أٝ حُ٘وض ٜٓ٘خ هزَ ٓؼ٢ ٓ٘ش ػ٠ِ كَع حُ٘لوش، ا٫ ك٢ ظَٝف حٓظؼ٘خث٤ش.أ. ٫ طٔٔغ ىػٟٞ ٣ُخىس حُ٘لوش 

 د. طلٔذ ٣ُخىس حُ٘لوش أٝ ٗوظخٜٗخ ٖٓ طخ٣ٍن حُٔطخُزش حُوؼخث٤ش.

 

 انفرع انثاَي - 0.1.5.1.2

 (60 - 48َفمح انسوجيح )

  48انًادج 

 ٗلوش حُِٝؿش ػ٠ِ ُٝؿٜخ رخُؼوي حُظل٤ق ُٝٞ ًخٗض َٓٞٓس اًح ِٓٔض ٗلٜٔخ ا٤ُٚ ُٝٞ كٌٔخً. طـذ

 

  49انًادج 

ُِوخػ٢ إٔ ٣وٍَ ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ ٖٓ حُِٝؿش ٗلوش ٓئهظش ُٜخ ٫ٝ٧ٝىٛخ، ٝإٔ ٣ؤَٓ رؼٞىطٜخ ا٠ُ ٍِٓ٘ حُِٝؿ٤ش ك٢ كخٍ 
 ً حُٔؼـَ روٞس حُوخٕٗٞ.اهَحؿٜخ ٓ٘ٚ، ٣ٌٕٝٞ هَحٍٙ ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ ٓش٫ًٞٔ رخُ٘لخ

 

  50انًادج 

اًح ؽِزض حُِٝؿش ٓوخطش ى٣ٖ ٗلوظٜخ رٔخ ػ٤ِٜخ ُِٝؿٜخ أؿ٤زض ا٠ُ ؽِزٚ ا٫ اًح ًخٗض َٓٞٓس هخىٍس ػ٠ِ حىحء حُي٣ٖ ٖٓ 
 ٓخُٜخ.

 

  51انًادج 

 ٗلوش حُِٝؿش ٫ طٔوؾ رخُؼـِ أٝ ح٩ػٔخٍ ُٜٝخ حٓظ٤خُ ػ٠ِ ٓخثَ حُي٣ٕٞ.

 

  52انًادج 

 حُشخِٓش ُِٔؼظيس ٖٓ ؽ٬م ٍؿؼ٢ أٝ كٔن أٝ ىهٍٞ ك٢ ُٝحؽ ؿ٤َ طل٤ق.أ. طـذ حُ٘لوش 

 د. ٫ ٗلوش ُِٔؼظيس ٖٓ ؽ٬م رخثٖ رٔزذ ٣َؿغ ا٤ُٜخ، ٝاٗٔخ ُٜخ كن حٌُٖٔ ؽٞحٍ ػيطٜخ.

 ؽ. ٓظ٠ ًخٗض حُٔطِوش كخ٬ًٓ ٝؿذ ُٜخ ػ٠ِ ٓطِوٜخ ٗلوش ًٝٔٞس ٌٖٝٓٔ ه٬ٍ ػيطٜخ حُظ٢ ط٘ظ٢ٜ رخُٞػغ.

 ٬م ٖٓ هزَ حُِٝؽ كِٜخ ٓظؼش طويٍ ر٘لوش ٓ٘ش.ى. اًح ًخٕ ٓزذ حُط

 

  53انًادج 



أ. اًح حٓظ٘ؼض حُِٝؿش ػٖ ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ر٤ض حُِٝؿ٤ش، أٝ هَؿض ٖٓ ر٤ض حُِٝؿ٤ش ٖٓ ؿ٤َ ٓٔٞؽ أٝ ٓ٘غ ٖٓ حُِٝؽ، 
 ٓوؾ كوٜخ ك٢ حُ٘لوش رؼي ػزٞص ًُي هؼخءحً.

 حُٜ٘خث٢ رٔظخرؼش حُِٝؽ ا٠ُ ر٤ض حُِٝؿ٤ش.د. ٫ ٣ؼزض ٗشُٞ حُِٝؿش ا٫ رخٓظ٘خػٜخ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ 

ؽ. ٣ٌٕٞ حٓظ٘خع حُِٝؿش رٔٔٞؽ اًح ًخٕ ؿ٤َ حُِٝؽ ؿ٤َ أ٤ٖٓ ػ٠ِ ٗلٜٔخ أٝ ػَػٜخ أٝ ٓخُٜخ، أٝ ُْ ٣يكغ ٓؼـَ حَُٜٔ، 
أٝ ُْ ٣وْ ربػيحى حٌُٖٔٔ حُشَػ٢، أٝ حٓظ٘غ ػٖ ح٩ٗلخم ػ٤ِٜخ، أٝ ُْ طٔظطغ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ر٘لوظٜخ ُؼيّ ٝؿٞى ٓخٍ 

 ُٚ. ظخَٛ

 

  54انًادج 

٣٫ـُٞ ط٘ل٤ٌ كٌْ حُٔظخرؼش ُِِٝؽ ؿزَحً ػ٠ِ حُِٝؿش، ٝطؼظزَ رؼي حُلٌْ ٗخشِحً ٝطٔوؾ ٗلوظٜخ، ٣ٝلن ُٜٔخ أٝ ٧كيٛٔخ 
 ؽِذ حُظل٣َن ٝحٓظَؿخع ٓخ أػطخٛخ ٖٓ طيحم.

 

  55انًادج 

أ. ٫ ٣ٌٕٞ ٗشُٞحً ٓٔوطخً ُ٘لوش حُِٝؿ٤ش هَٝؽ حُِٝؿش ُٔخ ٛٞ ٝحؿذ ػ٤ِٜخ شَػخً، أٝ هَٝؿٜخ ُِؼَٔ حُٔشَٝع هخٍؽ 
حُز٤ض ٓظ٠ ًخٕ ُٝؿٜخ ػخُٔخً رؼِٜٔخ ك٤ٖ ُٝحؿٜٔخ أٝ حشظَؽض ًُي ك٢ ػوي حُِٝحؽ طَحكش، أٝ اًح إًٔ حُِٝؽ ُٜخ رٌُي 

 رؼي ُٝحؿٜٔخ. 

 حُِٝؿ٤ش هَٝؿٜخ ُِؼَٔ ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘خف ُٔظِلش ح٧َٓس ٍؿْ ؽِذ حُِٝؽ ػيّ حُوَٝؽ.د. ٣ؼظزَ ٗشُٞحً ٓٔوطخً ُ٘لوش 

 ؽ. ٤ُْ ُِِٝؽ اُِحّ حُِٝؿش رخُؼَٔ.

ى. ٤ُْ ُِِٝؽ ٍرؾ ٓٞحكوظٚ ػ٠ِ ػَٔ حُِٝؿش رخشظَحًٜخ ك٢ ح٩ٗلخم ػ٠ِ ح٧َٓس أٝ ربٓوخؽٜخ رؼغ ٗلوش حُِٝؿ٤ش أٝ 
 وخص هَٝؿٜخ ُِؼَٔ، ًُٝي ٓخُْ ٣ظلوخ ػ٠ِ ه٬ف ٓخ طويّ.ط٘خُُٜخ ػٖ ؿِء ٖٓ ٍحطزٜخ، ٝطظلَٔ حُِٝؿش ٗل

 

  56انًادج 

 ٣٘وؼ٢ ح٫ُظِحّ ر٘لوش حُِٝؿش:

 أ. رخ٧ىحء.

 د. رخ٩رَحء.

ؽ. رٞكخس أكي حُِٝؿ٤ٖ رخُ٘ٔزش ُِ٘لوخص حُلخ٤ُش، أٓخ حُ٘لوخص حُظ٢ ٓزن حُظَحػ٢ ػ٤ِٜخ أٝ ٍكؼض ىػٟٞ ُِٔطخُزش رٜخ 
 حُِٝؽ ٝطٔظٞك٠ ٖٓ حُظًَش اًح ٓخ هؼ٢ رٜخ ُِِٝؿش.هزَ حُٞكخس كظؼظزَ ى٣٘خً ػ٠ِ 

 

  57انًادج 

 ػ٠ِ حُِٝؽ إٔ ٤ٜ٣ت ُِٝؿظٚ ٌٓٔ٘خً ٬ٓثٔخً ٓـِٜحً ٣ظ٘خٓذ ٝكخُظٚ حُٔخى٣ش.

 

  58انًادج 

طٌٖٔ حُِٝؿش ٓغ ُٝؿٜخ ك٢ حٌُٖٔٔ ح١ٌُ أػيٙ ر٤ظخً ُِِٝؿ٤ش ػ٘ي حُيهٍٞ ٝط٘ظوَ ٓ٘ٚ رخٗظوخُٚ ا٠ُ ٌٖٓٔ آهَ، ا٫ 
 ك٢ حُؼوي ه٬ف ًُي، أٝ هظي ٖٓ ح٫ٗظوخٍ ح٩ػَحٍ رٜخ، أٝ ٍأص حُٔلٌٔش إٔ حُٔظِلش ك٢ ػيّ حٗظوخُٜخ.اًح حشظَؽض 

 

  59انًادج 

ٌٖٓ ٓغ ُٝؿظٚ ك٢ ر٤ض حُِٝؿ٤ش أر٣ٞٚ ٝأ٫ٝىٙ ٖٓ ؿ٤َٛخ ٓظ٠ ًخٕ ٌِٓلخً رخ٩ٗلخم  ِِ ِِ أ. ٣لن ُِِٝؽ إٔ ١ِ
 ػ٤ِْٜ،رشَؽ أ٫ ٣ِلوٜخ ػٍَ ٖٓ ًُي.



طٌٖٔ ٓؼٜخ ك٢ ر٤ض حُِٝؿ٤ش أ٫ٝىٛخ ٖٓ ؿ٤َ حُِٝؽ اًح ُْ ٣ٌٖ ُْٜ كخػٖ ؿ٤َٛخ، أٝ ٣ظؼٍَٕٝ ٖٓ د. ٣لن ُِِٝؿش إٔ 
 ٓلخٍهظٜخ، ٍٝػ٢ حُِٝؽ رٌُي طَحكش أٝ ػٔ٘خً، ٣ٝلن ُٚ حُؼيٍٝ ٓظ٠ ُلوٚ حُؼٍَ ٖٓ ًُي.

 

  60انًادج 

لن ُٜخ حُؼيٍٝ ٓظ٠ ُلوٜخ ػٍَ أ. ٫ ٣لن ُِِٝؽ إٔ ٣ٌُٖٔ ٓغ ُٝؿظٚ ػَس ُٜخ ك٢ ٌٖٓٔ ٝحكي، ا٫ اًح ٍػ٤ض رٌُي،٣ٝ
 ٖٓ ًُي.

د. ُِِٝؿش حُلن ك٢ حُٔطخُزش رخ٫ٗلَحى رٌٖٔٔ ُِِٝؿ٤ش ٓ٘ؼٍِ ػٖ أَٛ حُِٝؽ، كظ٠ ُٝٞ حشظَؽ حُِٝؽ ؿ٤َ ًُي ك٢ 
 ػوي حُِٝحؽ ٝهزِظٚ حُِٝؿش،ٓظ٠ ُلوٜخ ػٍَ ٖٓ ًُي.

 

 انفرع انثانث - 0.1.5.1.3

 (69 - 61َفمح انمراتح )

  61انًادج 

حُُٞي حُظـ٤َ ح١ٌُ ٫ ٓخٍ ُٚ ػ٠ِ أر٤ٚ، كظ٠ طظِٝؽ حُلظخس ٝكظ٠ ٣ظَ حُلظ٠ ا٠ُ حُلي ح١ٌُ ٣ٌظٔذ ك٤ٚ أ. ٗلوش 
 أٓؼخُٚ.

 د. ٗلوش حُُٞي حٌُز٤َ حُؼخؿِ ػٖ حٌُٔذ ُؼخٛش أٝ ؿ٤َٛخ ػ٠ِ أر٤ٚ، اًح ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓخٍ ٣ٌٖٔ ح٩ٗلخم ٓ٘ٚ.

 ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٓخٍ، أٝ ػ٠ِ ٖٓ طـذ ػ٤ِٚ ٗلوظٜخ ؿ٤َٙ. ؽ. طؼٞى ٗلوش ح٧ٗؼ٠ ػ٠ِ أر٤ٜخ اًح ؽِوض أٝ ٓخص ُٝؿٜخ ٓخ

 ى. اًح ًخٕ ٓخٍ حُُٞي ٫ ٣ل٢ ر٘لوش أُِّ أرٞٙ رٔخ ٣ٌِٜٔخ، رَٔحػخس ح٧كٌخّ حُٔخروش.

 

  62انًادج 

 طـذ ٗلوش حُُٞي ػ٠ِ أٓٚ حَُٔٞٓس اًح كوي ح٧د ٫ٝ ٓخٍ ُٚ، أٝ ػـِ ح٧د ػٖ ح٩ٗلخم ػ٤ِٚ.

 

  63انًادج 

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ، ٣َحػ٠ ك٢ طوي٣َ ٗلوش ح٫ٝ٧ى رؼي حُط٬م أٝ ػ٘ي 45ٔخىس )ٓغ َٓحػخس كٌْ حُ

 حُلَهش أ٫ طظؼٖٔ ٓٔخٓخً رٞػؼْٜ ح٫ؿظٔخػ٢ أٝ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ ًخٗٞح ػ٤ِٚ.

 

  64انًادج 

 م ٓ٘ٚ.أ. ٣ـذ ػ٠ِ حُُٞي حَُٔٞٓ، ًًَحً أٝ أٗؼ٠،ًز٤َحً أٝ طـ٤َحً، ٗلوش ٝحُي٣ٚ اًح ُْ ٣ٌٖ ُٜٔخ ٓخٍ ٣ٌٖٔ ح٩ٗلخ

 د. اًح ًخٕ ٓخٍ حُٞحُي٣ٖ ٫ ٣ل٢ رخُ٘لوش أُِّ ح٫ٝ٧ى حَُٕٔٞٓٝ رٔخ ٣ٌِٜٔخ.

 

  65انًادج 

 أ. طُٞع ٗلوش ح٧ر٣ٖٞ ػ٠ِ أ٫ٝىٛٔخ حًٌٍُٞ ٝح٩ٗخع رلٔذ ٣َٔ ًَ ْٜٓ٘.

 د. اًح أٗلن أكي ح٫ٝ٧ى ػ٠ِ أر٣ٞٚ ٍػخء ك٬ ٍؿٞع ُٚ ػ٠ِ أهٞطٚ ٝأهٞحطٚ.

 أكي ح٫ٝ٧ى رؼي حُلٌْ ػ٤ِْٜ رخُ٘لوش كِٚ إٔ ٣َؿغ ػ٠ِ ًَ ْٜٓ٘ ٝكن حُلٌْ.ؽ. اًح ًخٕ ح٩ٗلخم ٖٓ 

 

  66انًادج 



اًح ًخٕ ًٔذ ح٫رٖ ٣ِ٣ي ػ٠ِ كخؿظٚ ٝكخؿش ُٝؿظٚ ٝأ٫ٝىٙ أُِّ رؼْ ٝحُي٣ٚ، ٝاًح ًخٕ ًٔذ حُز٘ض ٣ِ٣ي ػ٠ِ كخؿظٜخ 
 ٝكخؿش أ٫ٝىٛخ أُِٓض رخ٩ٗلخم ػ٠ِ ٝحُي٣ٜخ.

 

  67انًادج 

لوٕٞ ُِ٘لوش ُْٝ ٣ٔطغ ٖٓ ٝؿزض ػ٤ِٚ حُ٘لوش ح٩ٗلخم ػ٤ِْٜ ؿ٤ٔؼخً هيٓض ٗلوش حُِٝؿش، ػْ ٗلوش اًح طؼيى حُٔٔظ
 ح٫ٝ٧ى، ػْ ٗلوش ح٧ر٣ٖٞ، ػْ ٗلوش ح٧هخٍد.

 

  68انًادج 

 أ. ٫ ٗلوش ٨ُهخٍد ٟٓٞ ح٧طٍٞ ٝإ ػِٞح، ٝحُلَٝع ٝإ ُِٗٞح.

 خث٤ش.د. طلَع ٗلوش ح٧هخٍد حػظزخٍحً ٖٓ طخ٣ٍن حُٔطخُزش حُوؼ

 ؽ. طوزَ ٗلوش ح٫ٝ٧ى ػٖ كظَس ٫ طظـخُٝ حػ٢٘ ػشَ شَٜحً ٓخروش ػ٠ِ طخ٣ٍن حُٔطخُزش حُوؼخث٤ش رٜخ.

 

  69انًادج 

طـذ ٗلوش ًَ ٓٔظلن ُٜخ ػ٠ِ ٖٓ ٣َػٚ ٖٓ أهخٍرٚ ح٣َُٖٓٞٔ رلٔذ طَط٤زْٜ ٝكظظْٜ ح٩ٍػ٤ش، كبٕ ًخٕ حُٞحٍع 
 ف حُي٣ٖ ك٢ حٓظلوخم حُ٘لوش ر٤ٖ ح٧طٍٞ ٝحُلَٝع.ٓؼَٔحً كظلَع ػ٠ِ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ك٢ ح٩ٍع ٫ٝ أػَ ٫هظ٬

  

  

 

 انًطهة انثاَي - 0.1.5.2

 (0 - 0ثثىخ انُطة )

 انفرع األول - 0.1.5.2.1

 (73 - 70انثُىج )

  70انًادج 

 طٌٕٞ حُز٘ٞس شَػ٤ش ٝطظَطذ آػخٍٛخ حُشَػ٤ش ػ٤ِٜخ رخُ٘ٔزش ٨ُد ك٢ كخٍ ػزٞطٜخ رؤ١ ٖٓ ؽَم ح٩ػزخص.

 

  71انًادج 

طؼزض حُز٘ٞس ٨ُّ ٝطظَطذ ػ٤ِٜخ آػخٍٛخ حُشَػ٤ش ٓٞحء ًخٗض ٗخطـش ػٖ ػ٬هش شَػ٤ش أٝ ؿ٤َ شَػ٤ش رٞحهؼش ح٫ُٞىس، أٝ 
 اهَحٍ ح٧ّ.

 

  72انًادج 

 ٫ ٣ـُٞ اػزخص حُز٘ٞس رخُظز٢٘ ٫ٝ طظَطذ ػ٤ِٚ آػخٍ شَػ٤ش.

 

  73انًادج 

 أهَ ٓيس ُلَٔ ٓظش أشَٜ ه٣َٔش ٝ ٝأًؼَٛخ ٓ٘ش ٝحكيس ه٣َٔش.

 

 انفرع انثاَي - 0.1.5.2.2

 (82 - 74انُطة و وضائم اثثاتّ )



  74انًادج 

 ؽَم ػزٞص حُ٘ٔذ:

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.73أ. ػوي حُِٝؿ٤ش حُظل٤ق، أٝ حُيهٍٞ رشزٜش ًُٝي ٓغ َٓحػخس كٌْ حُٔخىس )

 د. ح٩هَحٍ رشَٝؽٚ حُٔؼظزَس شَػخً.

 ؽ. حُز٤٘ش حُشَػ٤ش.

 

  75انًادج 

 حُِٝحؽ حُظل٤ق ا٠ُ ُٝؿٜخ رشَؽ٤ٖ: ٣٘ٔذ ُٝي ًَ ُٝؿش ك٢

 أ. ٓؼ٢ أهَ ٓيس حُلَٔ ػ٠ِ ػوي حُِٝحؽ.

د. أ٫ ٣ؼزض حٗظلخء آٌخٕ حُظ٬ه٢ ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ رٔخٗغ ؿ٢ٔ٘ ٖٓ طخ٣ٍن حُؼوي ا٠ُ ح٫ُٞىس، أٝ كيٝع حُٔخٗغ رؼي حُِٝحؽ 
 يس حُلَٔ ٖٓ طخ٣ٍن ُٝحٍ حُٔخٗغ.ٝآظَٔحٍٙ أًؼَ ٖٓ ٓ٘ش ه٣َٔش، كبًح ُحٍ حُٔخٗغ ٝؿذ اػزخص حُ٘ٔذ حٗظوؼخء أهَ ٓ

 

  76انًادج 

 ٣ؼزض ٗٔذ حُُٞي ٖٓ حَُؿَ حُٔطِن أٝ حُٔظٞك٠ اًح ُٝيطٚ حَُٔأس هزَ ٓؼ٢ ٓ٘ٚ ه٣َٔش ٖٓ ٣ّٞ حُط٬م أٝ حُٞكخس.

 

  77انًادج 

ُِِٝؽ اًح اًح كظَ ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ رَػ٠ ح٢ُُٞ أٓخّ حُشٜٞى، ٝظَٜ كَٔ رخُِٝؿش هزَ طٞػ٤ن ػوي حُِٝحؽ كبٗٚ ٣٘ٔذ 
 طز٤ٖ إٔ حُلَٔ كظَ رؼي ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ.

 ٣ٝؼزض ٌٛح حُ٘ٔذ ربهَحٍ حُِٝؿ٤ٖ، ٝاًح أٌٖٓ حُِٝؽ إٔ حُلَٔ ٓ٘ٚ ٣ِـؤ ا٠ُ حُٞٓخثَ حُشَػ٤ش ك٢ اػزخص حُ٘ٔذ.

 

  78انًادج 

ُ َُِؿَ إٔ ك٢ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣ؼزض ك٤ٜخ ٗٔذ حُُٞي رخُلَحٕ ك٢ ُٝحؽ طل٤ق هخثٔخً أٝ ٓ٘لَ، أٝ حُيهٍٞ رشزٜش، ٣ـٞ
٣٘ل٢ ػ٘ٚ ٗٔذ حُُٞي رخ٬ُٔػ٘ش ه٬ٍ ٓزؼش أ٣خّ ٖٓ ٝهض ح٫ُٞىس أٝ حُؼِْ رٜخ رشَؽ أ٫ ٣ٌٕٞ هي أػظَف رخُ٘ٔذ 

 طَحكش أٝ ػٔ٘خً.

 

  79انًادج 

٣ظْ ػَع حُِٝؿ٤ٖ ُظل٤َِ حُزظٔش حٍُٞحػ٤ش هزَ اؿَحء ح٬ُٔػ٘ش، ٫ٝ طظْ ح٬ُٔػ٘ش ر٘ل٢ حُ٘ٔذ اًح ؿخءص حُ٘ظ٤ـش 
 ربػزخطٚ.

 

  80انًادج 

 اًح ٝهغ حُِؼخٕ ٗل٠ حُوخػ٢ ٗٔذ حُُٞي ػٖ حَُؿَ، ٫ٝ طظَطذ ػ٤ِٚ ح٥ػخٍ حُشَػ٤ش.

 

  81انًادج 

 أ. ح٩هَحٍ رخُز٘ٞس ُٝٞ ك٢ َٓع حُٔٞص ٣ؼزض رٚ حُ٘ٔذ رخُشَٝؽ حُظخ٤ُش:



 . إٔ ٣ٌٕٞ حُٔوَ ُٚ ٓـٍٜٞ حُ٘ٔذ.1

 . إٔ ٣ٌٕٞ حُٔوَ ُٚ رخُـخً، ػخه٬ً.2

 ٖ ر٤ٖ حُٔوَ ٝر٤ٖ حُٔوَ ُٚ ٣لظَٔ طيم ح٩هَحٍ.. إٔ ٣ٌٕٞ كخٍم ح3ُٔ

 . إٔ ٣ظيم حُٔوَ ُٚ ٓظ٠ ًخٕ رخُـخً ػخه٬ً ُِٔوَ.4

 د. ح٫ٓظل٬م:اهَحٍ رخُز٘ٞس طخىٍ ػٖ ٍؿَ، رخُشَٝؽ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس حُٔخروش.

 

  82انًادج 

ل٤َِ حُزظٔش حٍُٞحػ٤ش ٩ُحُش ك٢ كخٍ اهظ٬ؽ حُٔٞح٤ُي ك٢ حُٔٔظشل٤خص، ٝك٢ كخٍ حُلٞحىع أٝ حٌُٞحٍع ٣ٔظؼَٔ ط
 حُِزْ.

 

 انثاب انثاَي - 0.2

 (0 - 0انفرلح تيٍ انسوجيٍ )

 انفصم األول - 0.2.1

 (83 - 83أحكاو عايح )
  83انًادج 

 طوغ حُلَهش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ:

 أ. ربٍحىس حُِٝؽ ط٠ٔٔ ؽ٬هخ.

 د. رطِذ ٖٓ حُِٝؿش ٝٓٞحكوش ٖٓ حُِٝؽ ٓغ رٌٍ حُؼٞع ٝط٠ٔٔ ٓوخُؼش.

 رلٌْ حُوؼخء ٝط٠ٔٔ طط٤ِوخً أٝ كٔوخً أٝ طل٣َوخً.ؽ. 

 

 انفصم انثاَي - 0.2.2

 (96 - 84انطالق )
  84انًادج 

 أ. حُط٬م كَ ػوي حُِٝحؽ رخُظ٤ـش حُٔٞػٞػ٤ش ُٚ شَػخً أٝ ػَكخً.

 د. ٣وغ حُط٬م رخُِلع حُظ٣َق ػَكخً، أٝ رخٌُظخرش، ٝػ٘ي حُؼـِ ػٜ٘ٔخ كزخ٩شخٍس حُٔلٜٞٓش.

 

  85انًادج 

أ. ٣وغ حُط٬م ٖٓ حُِٝؽ أٝ ٖٓ ٤ًِٝٚ رًٞخُش هخطش ر٘ٞع حُط٬م ُٝٓ٘ٚ،ُٝٞ ًخٗض حًُٞخُش ُِِٝؿش، ُِِٝٝؽ كن كٔن 
 حًُٞخُش.

 د. ٣وغ حُط٬م ٖٓ حُِٝؿش ؽِوش ٝحكيس رخث٘ش إ ٌِٜٓخ حُِٝؽ ؽ٬م ٗلٜٔخ رشَؽ ك٢ ػوي حُِٝؽ.

 ِٝؽ أػ٘خء حُِٝحؽ ُٝٚ كن حَُؿٞع ٓخ ُْ طٞهؼٚ حُِٝؿش.ؽ. ٣وغ حُط٬م ٖٓ حُِٝؿش ؽِوش ٝحكيس ٍؿؼ٤ش اًح كٞػٜخ حُ

 

  86انًادج 

 أ. ٣شظَؽ ك٢ حُٔطِن حُؼوَ، ٝح٫هظ٤خٍ، ٝحُظ٤٤ِٔ.



 د. ٫ ٣وغ ؽ٬م حُٔـٕ٘ٞ، ٝحُٔؼظٞٙ، ٝحٌَُٔٙ،ٖٝٓ ًخٕ كخهي حُظ٤٤ِٔ رٌَٔ أٝ رـؼذ أٝ ؿ٤َٙ.

 

  87انًادج 

 طل٤ق ٝؿ٤َ ٓؼظيس.٫ ٣وغ حُط٬م ػ٠ِ حُِٝؿش ا٫ اًح ًخٗض ك٢ ُٝحؽ 

 

  88انًادج 

 أ. ٫ ٣وغ حُط٬م حُٔؼِن ػ٠ِ كؼَ ش٢ء ُِلغ ػ٤ِٚ، أٝ ػ٠ِ طًَٚ ُِٔ٘غ ٓ٘ٚ، ا٫ اًح هظي رٚ حُط٬م.

 د. ٫ ٣وغ حُط٬م رخُل٘غ ر٤ٔ٤ٖ حُط٬م، أٝ حُلَحّ ا٫ اًح هظي رٚ حُط٬م.

 ا٫ ؽِوش ٝحكيس. ؽ. ٫ ٣وغ حُط٬م حُٔوظَٕ رخُؼيى ُلظخً، أٝ ًظخرش، أٝ رخ٩شخٍس

 

  89انًادج 

 حُط٬م ٗٞػخٕ: ٍؿؼ٢ ٝرخثٖ:

 أ. حُط٬م حَُؿؼ٢ ٫ ٢ٜ٘٣ ػوي حُِٝحؽ ا٫ رخٗوؼخء حُؼيس.

 د. حُط٬م حُزخثٖ ٢ٜ٘٣ ػوي حُِٝحؽ ك٤ٖ ٝكٞػٚ ٝٛٞ ٗٞػخٕ:

 . حُط٬م حُزخثٖ رٕ٘ٞ طـَٟ ٫ طلَ حُٔطِوش رؼيٙ ُٔطِوٜخ ا٫ رؼوي ٝطيحم ؿي٣ي٣ٖ.1

زخثٖ رٕ٘ٞ ًزَٟ ٫ طلَ حُٔطِوش رؼيٙ ُٔطِوٜخ ا٫ اًح طِٝؿض رؼي حٗوؼخء ػيطٜخ ٖٓ ُٝؽ آهَ ىهَ رٜخ . حُط٬م ح2ُ
ىه٫ًٞ كو٤وخً ك٢ ُٝحؽ طل٤ق، ػْ ؽِوٜخ أٝ ٓخص ٝحٗوؼض ػيطٜخ ٓ٘ٚ، ٫ٝ طلَ ُِٝؿٜخ حُٔخرن ا٫ رؼوي ٝطيحم 

 ؿي٣ي٣ٖ.

 

  90انًادج 

ًَ ؽ٬م ٣وغ ٍؿؼ٤خً ا٫ حُط٬م حٌَُٔٔ ُِؼ٬ع، ٝحُط٬م هزَ حُيهٍٞ، ٝحُوِغ ػ٠ِ ريٍ،ٝحُظل٣َن ُِؼٍَ، ٝٓخ ٍٝى 
 حُ٘ض ك٢ ٌٛح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ر٤٘ٞٗظٚ.

 

  91انًادج 

 أ. ٣وغ حُط٬م رظظ٣َق ٖٓ حُِٝؽ أٓخّ حُوخػ٢.

 ٤ٖ.د. ػ٠ِ حُوخػ٢ هزَ طِو٤ٚ حُظظ٣َق رخُط٬م إٔ ٣لخٍٝ اط٬ف ًحص حُز

 ؽ. ٣ؼزض حُط٬م حُٞحهغ هخٍؽ حُٔلٌٔش رخ٩هَحٍ أٝ حُز٤٘ش.

 

  92انًادج 

حُٔوظض رؼي ٝهٞع حُط٬م ٝرطِذ ٖٓ حُطَك٤ٖ كٌٔخً رظلي٣ي ٗلوش حَُٔأس أػ٘خء ػيطٜخ ٝٗلوش ح٫ٝ٧ى  ٣ظيٍ ححُوخػ٢
كٔذ كخُش حُِٝؽ حُٔخ٤ُش ٣َٔحً ٝػَٔحً، ٖٝٓ ُٚ كن حُلؼخٗش ٣ُٝخٍس حُٔلؼٕٞ ػيىحً ُٝٓخٗخً ٌٝٓخٗخً، ٣ٝؼظزَ ٌٛح حُلٌْ 

 ٓش٫ًٞٔ رخُ٘لخً حُٔؼـَ روٞس حُوخٕٗٞ.

 طلخم ػ٠ِ حُلوٞم حًٌٍُٔٞس أٝ ؿ٤َٛخ، ٣ٝظْ طي٣ٜٝ٘خ ٖٓ حُوخػ٢ ك٢ ٝػ٤وش حُط٬م.٣ٝـُٞ ُِطَك٤ٖ ح٫

 



  93انًادج 

أ. طٔظوَ حُلخػ٘ش حُظ٢ ٫ ٌٖٓٔ ُٜخ ٓغ حُٔلؼٕٞ )ٝحكيحً أٝ أًؼَ( رٌٖٔٔ حُِٝؿ٤ش حُٔخرن كظ٠ ٤ٜ٣ت ٝحُي 
ًِ حُٔلؼٕٞ ٌٓٔ٘خً ٓٔظو٬ً ٓ٘خٓزخً ٓـِٜحً ٩هخٓش حُلخػ٘ش ٓغ حُٔلؼٕٞ ؽٞحٍ ٓي س حُلؼخٗش، ا٫ اًح ًخٕ حٌُٖٔٔ هخر٬َ

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.69(ٝ)67ُِؤٔش ك٤ِِّ حُِٝؽ رؤٔظٚ، ًُٝي ٓغ َٓحػخس حُٔخىط٤ٖ )

د. طٔظلن حُلخػ٘ش حُظ٢ ُٜخ ٌٖٓٔ أٝ حُظ٢ حهظخٍص ح٧ؿَس ري٫ً ػٖ ٌٓ٘خٛخ ٓغ حُٔلؼٕٞ أؿَس طويٍ رخ٫طلخم أٝ 
 (. 63(ٝ)45ح٫ؿظٜخى حُوؼخث٢ ٓغ َٓحػخس حُٔخىط٤ٖ )

 

  94انًادج 

 أ. طٔظلن حُٔطِوش هزَ حُيهٍٞ ٗظق حُظيحم اًح ًخٕ ٠ٔٔٓ ٝا٫ ك٘ظق َٜٓ ٓؼ٬٤طٜخ.

د. طٔظلن حُٔطِوش رؼي حُيهٍٞ ٓظؼش حُط٬م اًح ًخٕ رـ٤َ ٓزذ ٝطويٍ رلٔذ ٣َٔ حُٔطِن ٝٓيس حُِٝحؽ ٝظَٝف 
 (.52حُط٬م، ًُٝي ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُز٘ي )ى( ٖٓ حُٔخىس)

 

  95دج انًا

ض ك٢ حُؼيس، ٫ٝ ٣ٔوؾ ٌٛح حُلن رخُظ٘خٍُ ػ٘ٚ.  ُِِٝؽ إٔ ٣َؿغ ٓطِوظٚ ؽ٬هخً ٍؿؼ٤خً ٓخىٓح

 

  96انًادج 

 أ. طظلون حَُؿؼش رخُوٍٞ أٝ حُلؼَ أػ٘خء حُؼيس.

 د. طؼزض حَُؿؼش رشخٛي١ ػيٍ أٝ رظظي٣ن حُِٝؿش.

 ٜخ.ؽ. طٞػن حَُؿؼش رخُٔلٌٔش، ٫ٝ ٣شظَؽ إً حُِٝؿش، ٫ٝري ٖٓ اػ٬ٓ

 ى. اًح حهظِق حُِٝؿخٕ ك٢ حَُؿؼش ٝػيٜٓخ كخُوٍٞ هٍٞ حُ٘خك٢ اًح ُْ طٞؿي ر٤٘ش.

 

 انفصم انثانث - 0.2.3

 (99 - 97انًخانعح )

  97انًادج 

 أ. ُِِٝؿ٤ٖ إٔ ٣ظَحػ٤خ ػ٠ِ اٜٗخء ػوي حُِٝحؽ رخُوِغ.

ٌٛٙ حُٔخىس، اًح ًخٕ حَُكغ طؼ٘ظخ ٝه٤ق أ٫ ٣و٤ٔخ كيٝى هللا، كٌْ حُوخػ٢  د. حٓظؼخء ٖٓ أكٌخّ حُلوَس )أ(ٖٓ
 رخُٔوخُؼش ٓوخرَ ريٍ ٓ٘خٓذ ٫ ٣ِ٣ي ػ٠ِ حَُٜٔ.

 ؽ. ٣ٌٕٞ حُوِغ رؼٞع طزيُٚ حُِٝؿش ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ كيٝى ٓخ أػطخٙ حُِٝؽ ٖٓ َٜٓ.

 ى. ٣ؼظزَ حُوِغ كٔوخً، ٣ٝٞهؼٚ حُوخػ٢ رِلع حُوِغ ٫ رِلع حُط٬م.

 

  98انًادج 

أ. ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ ريٍ حُوِغ حُظو٢ِ ػٖ كؼخٗش ح٫ٝ٧ى، ٫ٝ ػٖ أ١ كن ٖٓ كوٞهْٜ، كبٕ ٝهغ طق حُوِغ ٝرطَ 
 حُشَؽ، ًٝخٕ ُلخػ٘ظْٜ ػْٜٔ ٣ِِّٝ أرْٞٛ ر٘لوظْٜ.

 د. ٣شظَؽ ٫ٓظلوخم حُِٝؽ ٓخ هُٞغ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ هِغ حُِٝؿش حهظ٤خٍحً ٜٓ٘خ، ىٕٝ اًَحٙ أٝ ػٍَ.



( ٖٓ 97كخٍ رط٬ٕ حُشَؽ حُٔوخُغ ػ٤ِٚ ٣ويٍ حُوخػ٢ ػٞػخً ٓ٘خٓزخً، ٓغ َٓحػخس كٌْ حُلوَس )ؽ( ٖٓ حُٔخىس)ؽ. ك٢ 
 ٌٛح حُوخٕٗٞ.

 

  99انًادج 

 أ. اًح ًًَ حُزيٍ ك٢ حُٔوخُؼش ُِّ ٓخ ٢ٔٓ كوؾ.

 ٌٛح حُوخٕٗٞ.( ٖٓ 98د. اًح ُْ ٣ّْٔ ك٢ حُٔوخُؼش ريٍ هيٍ حُوخػ٢ ػٞػخً ؽزوخً ُلٌْ حُلوَس)ؽ( ٖٓ حُٔخىس)

 

 انفصم انراتع - 0.2.4

 (0 - 0انتطهيك )
 انًطهة األول - 0.2.4.1

 (100 - 100انتطهيك نهعهم )

  100انًادج 

أ. ٌَُ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ ؽِذ حُظط٤ِن ُؼِش ك٢ ح٥هَ رظؼٌٍ ٓؼٜخ حٓظَٔحٍ حُل٤خس حُِٝؿ٤ش ٫ٝ ٣َؿ٠ ٜٓ٘خ رَء، أٝ ٣َؿ٠ رؼي 
 و٤ِش أٝ ػؼ٣ٞش أط٤ذ رٜخ أكيٛٔخ هزَ حُؼوي ىٕٝ ػِْ ح٥هَ أٝ رؼيٙ.ٓؼ٢ أًؼَ ٖٓ ٓ٘ش، ٓٞحء ًخٗض حُؼِش ػ

 د. اًح ًخٗض حُؼِش ٣َؿ٠ ٜٓ٘خ رَء هزَ ٓؼ٢ ٓ٘ش، طؼط٢ حُٔلٌٔش ُِٔؼظَ أؿَ ٓ٘ش هزَ حُظط٤ِن.

 ؽ. اًح طِٝؿظٚ ػخُٔش رخُؼ٤ذ أٝ كيع حُؼ٤ذ رؼي حُؼوي ٍٝػ٤ض رٚ كِٜخ ؽِذ حُٔوخُؼش، ًُٝي ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔٞحى
 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.99(ٝ)98(ٝ)97)

 ى. ٣ٔظؼخٕ رؤَٛ حُوزَس ٖٓ ح٧ؽزخء ك٢ ٓؼَكش حُؼِش ٝطوي٣َٛخ.

 

 انًطهة انثاَي - 0.2.4.2

 (108 - 101انتطهيك نهضرر وانشماق )

  101انًادج 

 أ. ُِِٝؿش ؽِذ حُظط٤ِن ُِؼٍَ ح١ٌُ ٣ؼظٌٍ ٓؼٚ ىٝحّ حُؼشَس ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ.

 ٩ط٬ف ًحص حُز٤ٖ.د. ػ٠ِ حُوخػ٢ رٌٍ حُـٜي 

 ؽ. اًح ػـِ حُوخػ٢ ػٖ ح٩ط٬ف، ٝػزض حُؼٍَ، كٌْ رخُظط٤ِن.

 

  102انًادج 

اًح ُْ ٣ؼزض حُؼٍَ، ٝحٓظَٔ حُشوخم ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ، ٝطؼٌٍ ح٩ط٬ف، ٝؿذ ػ٠ِ حُوخػ٢ طؼ٤٤ٖ ك٤٤ٌٖٔ ٖٓ أَٛ 
خص، ًُٝي ٖٓ ىٕٝ ح٩ه٬ٍ رلٌْ حُِٝؿ٤ٖ إ أٌٖٓ، ٝا٫ كٖٔٔ ٣ظْٞٓ ك٤ٜٔخ حُويٍس ػ٠ِ ح٩ط٬ف، أٝ ١ًٝ ح٫هظظ

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.91حُٔخىس )

 

  103انًادج 

 أ. ػ٠ِ حُل٤ٌٖٔ طوؼ٢ أٓزخد حُشوخم، ٝرٌٍ حُـٜي ُ٪ط٬ف ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ .

د. ٣ويّ حُلٌٔخٕ ُِوخػ٢ طو٣ََحً ػٖ ٓٔخػ٤ٜٔخ ٝحهظَحكخطٜٔخ ٓظؼٔ٘خً ٓيٟ آخءس ًَ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ أٝ أكيٛٔخ ٦ُهَ 
 ظـخُٝ ػ٬ػش أشَٜ ٖٓ طخ٣ٍن طؼ٤٤ٜ٘ٔخ.ه٬ٍ ٓيس ٫ ط

ؽ. ٣ـُٞ ُِوخػ٢ طٔي٣ي حُٔيس حُٔشخٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَس حُٔخروش ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ ٖٓ حُل٤ٌٖٔ ٓـظٔؼ٤ٖ أٝ طلو٤وخً 
 ُٔظِلش ٍحؿلش.

 



  104انًادج 

ؿظٔخػ٤ش ُِوخػ٢ حػظٔخى طو٣ََ حُل٤ٌٖٔ، أٝ طؼ٤٤ٖ ؿ٤َٛٔخ ٖٓ ١ًٝ حُوزَس ٝح٫هظظخص ك٢ حُشئٕٝ حُ٘ل٤ٔش ٝح٫
 روَحٍ ٓٔزذ ُِو٤خّ رٜٔٔش حُظل٤ٌْ ٓـيىحً، ٝكن ح٩ؿَحءحص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ.

 

  105انًادج 

 اًح حهظِق حُلٌٔخٕ ػ٤ٖ حُوخػ٢ ؿ٤َٛٔخ، أٝ ػْ ا٤ُٜٔخ كٌٔخً ػخُؼخً َٓؿلخً ٖٓ ١ًٝ حهظظخص .

 

  106انًادج 

 حُوخػ٢ رخُظط٤ِن حٓظ٘خىحً ا٠ُ طو٣ََ حُل٤ٌٖٔ.اًح طؼٌٍ حُظِق، ٝحٓظَٔ حُشوخم ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ، كٌْ 

 

  107انًادج 

اًح كٌْ حُوخػ٢ رخُظط٤ِن ؽزوخً ٧كٌخّ حُٔخىس حُٔخروش، كيى حُوخػ٢ ٓخ ٣ـذ إٔ طؼ٤يٙ حُِٝؿش ُِِٝؽ ٖٓ حُظيحم أٝ 
ٝاًح ًخٗض ح٩ٓخءس ؿ٤َٙ، اًح ًخٗض ح٩ٓخءس ًِٜخ أٝ أًؼَٛخ ٖٓ حُِٝؿش، ٝاًح ًخٗض ح٩ٓخءس ًِٜخ أٝ أًؼَٛخ ٖٓ حُِٝؿش، 

 ًِٜخ أٝ أًؼَٛخ ٖٓ حُِٝؽ رو٢ حُظيحم ٖٓ كن حُِٝؿش.

 

  108انًادج 

اًح ؽِزض حُِٝؿش حُط٬م هزَ حُيهٍٞ أٝ حُوِٞس، ٝأٝىػض ٓخ هزؼظٚ ٖٓ طيحم، ٝٓخ أٗلوٚ حُِٝؽ ك٢ ٓز٤َ حُِٝحؽ، 
 ٝحٓظ٘غ حُِٝؽ ػٖ ا٣وخع حُط٬م، ٝػـِ حُوخػ٢ ػٖ ح٩ط٬ف كٌْ رخُٔوخُؼش.

 

 انًطهة انثانث - 0.2.4.3

 (109 - 109انتطهيك نعذو اإلَفاق )

  109انًادج 

أ. اًح حٓظ٘غ حُِٝؽ حُلخػَ ػٖ ح٩ٗلخم ػ٠ِ ُٝؿظٚ، ٤ُْٝ ُٚ ٓخٍ ظخَٛ، ُْٝ ٣ؼزض اػٔخٍٙ، كِِٝؿظٚ ؽِذ حُظط٤ِن، 
 ٍكغ حُيػٟٞ.٣ٝطِن حُوخػ٢ ػ٤ِٚ ر٬ آٜخٍ، ُِِٝٝؽ إٔ ٣ظٞه٠ حُظط٤ِن ريكغ ٗلوظٜخ حُٞحؿزش ٖٓ طخ٣ٍن 

ِٜٚ حُوخػ٢ ٓيس ٫ طوَ  د. اًح أػزض حُِٝؽ اػٔخٍٙ، أٝ ًخٕ ؿخثزخً ك٢ ٌٓخٕ ٓؼِّٞ أٝ ٓلزٞٓخً، ٤ُْٝ ُٚ ٓخٍ ظخَٛ، ٓأ
ػٖ شَٜ، ٫ٝ طـخُٝ ػ٬ػش أشَٜ، ٓؼخكخً ا٤ُٜخ حُٔٞحػ٤ي حُٔوٍَس ُِٔٔخكش، ٤ُئى١ حُ٘لوش حًٌٍُٔٞس، كبٕ ُْ ٣٘لن ؽِوٜخ 

 ػ٤ِٚ.

خثزخً ك٢ ٌٓخٕ ٓـٍٜٞ، أٝ ٓلوٞىحً، ٤ُْٝ ُٚ ٓخٍ ظخَٛ، ؽِن ػ٤ِٚ حُوخػ٢ ر٬ آٜخٍ، ًُٝي ٓغ ؽ. اًح ًخٕ حُِٝؽ ؿ
 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.113( ٝ)112( ٝ)111َٓحػخس أكٌخّ حُٔٞحى )

  

 

 انًطهة انراتع - 0.2.4.4

 (113 - 110انتطهيك نهغياب وانفمذاٌ )

  110انًادج 

َٝف ٓٞؽ٘ٚ أٝ ٓلَ اهخٓظٚ ىٕٝ ػٌٍ ٓيس ٓ٘ش، ُٝٞ ًخٕ ُٚ ٓخٍ ٣ٌٖٔ ُِِٝؿش ؽِذ حُظط٤ِن رٔزذ ؿ٤خد ُٝؿٜخ حُٔؼ
حٓظ٤لخء حُ٘لوش ٓ٘ٚ، ٫ٝ ٣لٌْ ُٜخ رٌُي ا٫ رؼي اٌٗحٍ حُِٝؽ آخ رخ٩هخٓش ٓغ ُٝؿظٚ ٝآخ ٗوِٜخ ا٤ُٚ ٝآخ ؽ٬هٜخ، ػ٠ِ إٔ 

 ٣َٜٔ ٧ؿَ ٫ ٣وَ ػٖ أٍرؼش أشَٜ ٫ٝ ٣ظـخُٝ ٓ٘ش.

 

  111انًادج 



حُٔلوٞى أٝ حُـخثذ ح١ٌُ ٫ ٣ؼَف ٓٞؽ٘ٚ ٫ٝ ٓلَ اهخٓظٚ، ؽِذ حُظط٤ِن، ٫ٝ ٣لٌْ ُٜخ رٌُي ا٫ رؼي ٓؼ٢ أٍرغ  ُِٝؿش
 ٓ٘ٞحص ٖٓ طخ٣ٍن حُلوي أٝ حُـ٤خد.

 

  112انًادج 

 أ. ٣لٌْ رٔٞص حُٔلوٞى ح١ٌُ ٣ـِذ ػ٤ِٚ ح٬ُٜى رؼي ٓؼ٢ أٍرغ ٓ٘ٞحص ٖٓ طخ٣ٍن كويٙ.

 ظي ُٝؿظٚ ػيس حُٞكخس ٖٓ ٝهض ط٤ٍَٝس حُلٌْ ٜٗخث٤خً.د. اًح طيٍ كٌْ رٔٞص حُٔلوٞى طؼ

 

  113انًادج 

 اًح ؿخء حُٔلوٞى ، أٝ طز٤ٖ أٗٚ ك٢ كِٝؿظٚ ُٚ ٓخُْ ٣يهَ رٜخ حُِٝؽ حُؼخ٢ٗ، إ ًخٕ حُؼخ٢ٗ ؿ٤َ ػخُْ رل٤خس ح٧ٍٝ.

  

  

 

 انًطهة انخايص - 0.2.4.5

 (115 - 114انتطهيك نهحثص واإلدياٌ )

  114انًادج 

حُِٝؽ، ط٘ل٤ٌحً ُلٌْ ٜٗخث٢ رؼوٞرش ٓو٤يس ُِل٣َش ٓيس ػ٬ع ٓ٘ٞحص كؤًؼَ، ؿخُ ُِٝؿظٚ إٔ ططِذ حُظط٤ِن اًح كزْ 
 ػ٤ِٚ رخث٘خ رؼي ٓؼ٢ ٓ٘ش ٖٓ كزٔٚ، ُٝٞ ًخٕ ُٚ ٓخٍ طٔظط٤غ ح٩ٗلخم ٓ٘ٚ.

 

  115انًادج 

 وظض.ُِِٝؿش ؽِذ حُظط٤ِن رٔزذ اىٓخٕ حُِٝؽ حٌَُٔٔحص أٝ حُٔويٍحص، رؼي ػَػٚ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُٔ

 

 انًطهة انطادش - 0.2.4.6

 (117 - 116أحكاو يشتركح )

  116انًادج 

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ طط٤ِوخً رخث٘خً.114(ٝ)111(ٝ)112(ٝ)127(ٝ)٣122ٌٕٞ حُظط٤ِن ؽزوخً ٧كٌخّ حُٔٞحى )

 

  117انًادج 

حُِٝؿش ٝح٫ٝ٧ى ٝٓخ ٣ظؼِن ػ٠ِ حُوخػ٢ أػ٘خء حُ٘ظَ ك٢ ىػٟٞ حُظط٤ِن، إٔ ٣لٌْ رخطوخً اؿَحءحص ٝهظ٤ش ُؼٔخٕ ٗلوش 
 رلؼخٗظْٜ ٣ُٝخٍطْٜ.

 

 انفصم انخايص - 0.2.5

 (120 - 118انفطخ )

  118انًادج 

 ٫ ٣٘ؼوي حُِٝحؽ اًح حهظَ أكي أًٍخٗٚ، أٝ ٝهغ ػ٠ِ اكيٟ حُٔلَٓخص.

 

  119انًادج 

 أ. ٣لٔن ػوي حُِٝحؽ اًح ؽَأ ػ٤ِٚ ٓخ ٣ٔ٘غ حٓظَٔحٍٙ شَػخَ.



 د. حُلَهش رخُِؼخٕ كٔن.

 

  120نًادج ا

أ. ٣ـُٞ ١٧ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ ح١ٌُ ٝهغ ػ٤ِٚ حُظي٤ُْ ك٤ٔخ ٣ًٌَ رٞػ٤وش ػوي حُِٝحؽ ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ حُل٤خس حُِٝؿ٤ش أٝ أػَحف 
 حُٔظؼخهي٣ٖ ؽِذ كٔن ٌٛح حُؼوي رٔزذ حُظي٤ُْ ه٬ٍ ش٣َٜٖ ٖٓ ٝهض ػِٔٚ رٌُي.

 ُي طَحكش أٝ ػٔ٘خً.د. ٣ٔوؾ ؽِذ حُلٔن اًح طيٍ ٖٓ حُٔيُْ ػ٤ِٚ رٌٜح حُظي٤ُْ ٍٝػخٙ رٌ

  

  

 

 انفصم انطادش - 0.2.6

 (0 - 0آثار انفرلح تيٍ انسوجيٍ )
 انًطهة األول - 0.2.6.1

 (121 - 121انعذج )

  121انًادج 

 أ. حُؼيس ٓيس طَرض طوؼ٤ٜخ حُٔؼظيس ٝؿٞرخً ىٕٝ ُٝحؽ اػَ حُلَهش أٝ ٓٞص حُِٝؽ.

 د. طزظية حُؼيس ٌٓ٘ ٝهٞع حُلَهش أٝ ٓٞص حُِٝؽ.

 طزظية حُؼيس ك٢ كخُش حُٞؽء رشزٜش ٖٓ آهَ ٝؽءؽ. 

 ى. طزظية حُؼيس ك٢ كخٍ حُظط٤ِن ٖٓ طخ٣ٍن حُلٌْ ح٫رظيحث٢ اًح طخٍ ٜٗخث٤خ.

 

 انفرع األول - 0.2.6.1.1

 (122 - 122عذج انىفاج )

  122انًادج 

 ُْ طٌٖ كخ٬ًٓ.أ. طؼظي حُٔظٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ك٢ ُٝحؽ طل٤ق ُٝٞ هزَ حُيهٍٞ أٍرؼش أشَٜ ٝػشَس أ٣خّ إ 

 د. ط٘وؼ٢ ػيس حُلخَٓ حُٔظٞك٢ ُٝؿٜخ رٞػغ كِٜٔخ.

 ؽ. طؼظي حُٔيهٍٞ رٜخ ك٢ ُٝحؽ ؿ٤َ طل٤ق اًح طٞك٠ ػٜ٘خ حَُؿَ ػيس حُط٬م رَحءس َُِكْ.

 

 انفرع انثاَي - 0.2.6.1.2

 (126 - 123عذج غير انًتىفي عُها زوجها )

  123انًادج 

 أ. ٫ ػيس ػ٠ِ حُٔطِوش هزَ حُيهٍٞ.

 د. ػيس حُلخَٓ رٞػغ كِٜٔخ.

 ؽ. ػيس ؿ٤َ حُلخَٓ:

 . ػ٬ع ك٤ؼخص ًخ٬ٓص ٌُٝحص حُل٤غ، ىٕٝ كٔخد حُل٤ؼش حُظ٢ ٝهغ ك٤ٜخ حُط٬م.1

 . ػ٬ػش أشَٜ ه٣َٔش ُٖٔ ُْ طلغ أط٬،أٝ ٣جٔض ٖٓ حُٔل٤غ.2

 . أهَ ح٧ؿ٤ِٖ ٖٓ ػ٬ع ك٤ؼخص أٝ ٓ٘ش َُِٔطخرش حُظ٢ حٗوطغ ك٤ؼٜخ هزَ ٖٓ ح٤ُؤّ.3



 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.111. طؼظي حُٔلٌّٞ رٔٞص ُٝؿٜخ حُٔلوٞى ػيس حُٞكخس ٓغ َٓحػخس كٌْ حُٔخىس )4

 

  124انًادج 

 ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٫ ط٣ِي حُؼيس ػ٠ِ ٓ٘ش ٝحكيس.

 

  125انًادج 

 اًح طٞك٠ حُِٝؽ ًٝخٗض حَُٔأس ك٢ ػيس حُط٬م حَُؿؼ٢ ط٘ظوَ ا٠ُ ػيس حُٞكخس ٫ٝ ٣لٔذ ٓخ ٓؼ٠.

 

  126انًادج 

اًح طٞك٢ حُِٝؽ ٝحَُٔأس ك٢ ػيس حُط٬م حُزخثٖ كبٜٗخ طٌِٜٔخ ٫ٝ طِظِّ رؼيس حُٞكخس، ا٫ اًح ًخٕ حُط٬م ك٢ َٓع حُٔٞص 
 ٝرـَع كَٓخٕ حَُٔأس ٖٓ ح٤َُٔحع كظؼظي رؤرؼي ح٧ؿ٤ِٖ.

 

 انًطهة انثاَي - 0.2.6.2

 (143 - 127انحضاَح )

  127انًادج 

 ظٚ، ٍٝػخ٣ظٚ رٔخ ٫ ٣ظؼخٍع ٓغ كن ح٢ُُٞ ك٢ ح٣٫ُٞش ػ٠ِ حُ٘لْ.حُلؼخٗش كلع حُُٞي، ٝطَر٤

 

  128انًادج 

 ط٘ظ٢ٜ كؼخٗش حُ٘ٔخء رزِٞؽ حُـ٬ّ هْٔ ػشَس ٓ٘ش ٝرخُ٘ٔزش ٨ُٗؼ٠ كظ٠ طظِٝؽ ٣ٝيهَ رٜخ حُِٝؽ.

 

  129انًادج 

ِٝؽ، كٌَِ ٜٓ٘ٔخ اًح رِؾ حُـ٬ّ هْٔ ػشَس ٓ٘ش، أٝ رِـض ح٧ٗؼ٠ ٓزغ ػشَس ٓ٘ش ُْٝ طظِٝؽ ُْٝ ٣يهَ رٜخ حُ
حُو٤خٍ ك٢ ح٫ٗؼٔخّ ا٠ُ ٖٓ ٣شخء ٖٓ أر٣ٞٚ أٝ ٖٓٔ ُٚ حُلن ك٢ كؼخٗظٚ، كبٕ حهظخٍ أ١ٌ ٜٓ٘ٔخ حُلخػ٘ش حٓظَٔ ٓؼٜخ 

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.142ىٕٝ أؿَ كؼخٗش، ًُٝي ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔخىس )

 

  130انًادج 

 ٣شظَؽ ك٢ حُلخػٖ:

 أ. ح٬ٓ٩ّ.

 د. حُؼوَ

 ؽ. حُزِٞؽ

 ح٧ٓخٗشى. 

 ٙ. حُويٍس ػ٠ِ طَر٤ش حُٔلؼٕٞ ٝكلظٚ ٍٝػخ٣ظٚ ٝطير٤َ ٓظخُلٚ.

 ٝ. ح٬ُٔٓش ٖٓ ح٧َٓحع حُٔؼي٣ش حُوط٤َس.

 

  131انًادج 



 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ظٞحكَ ك٢ حُلخػٖ ٓخ ٣ؤط132:٢ٓغ َٓحػخس حُشَٝؽ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ ُٔخىس )

 رؤؿ٘ز٢ ػٖ حُٔلؼٕٞ ا٫ اًح هيٍص حُٔلٌٔش ه٬ف ًُي ُٔظِلش حُٔلؼٕٞ.أ. اًح ًخٗض حَٓأس: أ٫ طٌٕٞ ٓظِٝؿش 

 د. اًح ًخٕ ٍؿ٬ً:

 . إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘يٙ ٖٓ ٣ظِق ُِلؼخٗش ٖٓ حُ٘ٔخء.1

 . إٔ ٣ٌٕٞ ًح ٍكْ ٓلَّ ُِٔلؼٕٞ اًح ًخٕ حُٔلؼٕٞ أٗؼ٠.2

 

  132انًادج 

حكظَهخ ك٢ٜ ٨ُّ، ػْ ُ٪ّ ح٩ّ ٝإ ػِض، ػْ ٧ّ  حُلؼخٗش ٖٓ ٝحؿزخص ح٧ر٣ٖٞ ٓؼخً ٓخ ىحٓض حُِٝؿ٤ش هخثٔش ر٤ٜ٘ٔخ، كبٕ
ح٧د ،ػْ ٨ُد، ًٔخ طٌٕٞ حُلؼخٗش ٧هض حُٔلؼٕٞ، ػْ هخُظٚ، ػْ ؿيطٚ ٧ر٤ٚ، ػْ ر٘ض أه٤ٚ، ػْ ر٘ض أهظٚ، ٓخُْ ٣وٍَ 

 حُوخػ٢ ه٬ف ًُي ُٔظِلش حُٔلؼٕٞ، ٣ٝويّ ك٢ حُـ٤ٔغ حُشو٤ن، ػْ ٧ّ ػْ ٧د.

 

  133انًادج 

ٕ، ُْٝ ٣وزَ حُلؼخٗش ٓٔظلن ُٜخ، حهظخٍ حُوخػ٢ ٖٓ ٣َحٙ طخُلخً ٖٓ أهخٍد حُٔلؼٕٞ، ػْ ٖٓ اًح ُْ ٣ٞؿي ح٧رٞح
 ؿ٤َْٛ، أٝ اكيٟ حُٔئٓٔخص حُٔئِٛش ٌُٜح حُـَع.

 

  134انًادج 

ُِوخػ٢ ح٫ٓظؼخٗش ر١ٌٝ ح٫هظظخص ٝحُوزَس ك٢ حُشجٕٞ حُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ػ٘ي حُلٌْ رظو٣ََ حُلؼخٗش َٓحػخس 
 ُ٪٫ٝى رٔخ ٫ ٣ظؼخٍع ٓغ ح٧كٌخّ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش. ُِٔظِلش حَُحؿلش

 

  135انًادج 

 حُلٌْ رخُلؼخٗش ٣ٔظظزغ حُلٌْ ُِلخػٖ رٌخكش أٍٝحم حُٔلؼٕٞ حُؼزٞط٤ش ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُلٌْ ٓش٫ًٞٔ رخُ٘لخً حُٔؼـَ.

 

  136انًادج 

 ُٜخ ٓخ ُْ ٣ويٍ حُوخػ٢ ه٬ف ًُي ٧ٓزخد ٓخثـش.أ. اًح طًَض ح٧ّ ر٤ض حُِٝؿ٤ش ُو٬ف أٝ ؿ٤َٙ كظٌٕٞ حُلؼخٗش 

ٚ كظِِّ رلؼخٗظٚ.  د. اًح ًخٕ حُٔلؼٕٞ طـ٤َحً ٫ ٣ٔظـ٠٘ ػٖ ٓأ

  

 

  137انًادج 

٣ـذ ػ٠ِ ح٧د أٝ ؿ٤َٙ ٖٓ أ٤ُٝخء حُٔلؼٕٞ حُ٘ظَ ك٢ شجٞٗٚ ٝطؤى٣زٚ ٝطٞؿ٤ٜٚ ٝطؼ٤ِٔٚ، ٫ٝ ٣ز٤ض ا٫ ػ٘ي كخػ٘ظٚ ٓخ 
 ُْ ٣ويٍ حُوخػ٢ ه٬ف ًُي.

 

  138ج انًاد

 أ. ٤ُْ ُِلخػ٘ش إٔ طٔخكَ رخُٔلؼٕٞ ا٠ُ ىُٝش أهَٟ ُ٪هخٓش ا٫ ربًٕ ٤ُٝٚ أٝ ٝط٤ٚ.

 د. ٤ُْ ٢ُُِٞ أرخً ًخٕ أٝ ؿ٤َٙ إٔ ٣ٔخكَ رخُٔلؼٕٞ ٓلَ اهخٓش ك٢ ٓيس كؼخٗظٚ ا٫ ربًٕ كخػ٘ظٚ.



 

  139انًادج 

٣لَٔ حُـ٤ٔ٘ش حُزل٤٘٣َش، ٓخُْ ٣ظيٍ  ُٔٔظلن حُلؼخٗش حُلن ك٢ ح٩هخٓش ك٢ حُز٬ى ٓيس كؼخٗظٚ اًح ًخٕ حُٔلؼٕٞ
 حُلخػٖ كٌْ ٣وؼ٢ رظٔل٤َٙ.

 

  140انًادج 

 ٣ٔوؾ كن حُلخػٖ ك٢ حُلؼخٗش ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش:

 ( ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ.131(ٝ)132أ. اًح حٗظل٠ أكي حُشَٝؽ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى )

(ٖٓ 138خطٚ، ًُٝي ىٕٝ ح٩ه٬ٍ رخُٔخىس )د. اًح حٓظٞؽٖ حُلخػٖ رِيحً ٣ظؼذ ٓؼٚ ػ٠ِ ٢ُٝ حُٔلؼٕٞ حُو٤خّ رٞحؿز
 ٌٛح حُوخٕٗٞ.

ؽ. اًح ٌٓض ٓٔظلن حُلؼخٗش ػٖ حُٔطخُزش رٜخ ٓيس ٓ٘ش ٖٓ ؿ٤َ حُؼـِ حُزي٢ٗ، ٓخ ُْ ٣وزَ ٓٔظلن حُلؼخٗش ًُي 
 طَحكش أٝ ػٔ٘خً.

 

  141انًادج 

 طؼٞى حُلؼخٗش ُٖٔ ٓوطض ػ٘ٚ ٓظ٠ ُحٍ ٓزذ ٓوٞؽٜخ.

 

  142انًادج 

 ٕٞ ك٢ كؼخٗش أكي ح٧ر٣ٖٞ، ك٤لن ٦ُهَ ٣ُخٍطٚ ٝحٓظِحٍطٚ ٝحططلخرٚ كٔزٔخ ٣وٍَ حُوخػ٢.أ. اًح ًخٕ حُٔلؼ

د. اًح ًخٕ أكي أر١ٞ حُٔلؼٕٞ ٓظٞك٠ أٝ ؿخثزخً ٣لن ٧هخٍد حُٔلؼٕٞ حُٔلخٍّ ٣ُخٍطٚ ٝحٓظِحٍطٚ ٝحططلخرٚ كٔزٔخ 
 ٣وٍَ حُوخػ٢.

 ح٣ُِخٍس ٖٓ أهخٍرٚ حُٔلخٍّ.ؽ. اًح ًخٕ حُٔلؼٕٞ ُيٟ ؿ٤َ أر٣ٞٚ ٣ؼ٤ٖ حُوخػ٢ ٓٔظلن 

 

  143انًادج 

 أ. اًح طؼٌٍ ط٘ظ٤ْ ح٣ُِخٍس حطلخهخً ٗظٜٔخ حُوخػ٢، ػ٠ِ إٔ طظْ ك٢ ٌٓخٕ ٫ ٣ؼَ رخُظـ٤َ أٝ حُظـ٤َس ٗل٤ٔخ.

د. ٫ ٣٘لٌ كٌْ ح٣ُِخٍس هَٜحً، كبًح حٓظ٘غ ٖٓ ر٤يٙ حُظـ٤َ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ريٕٝ ػٌٍ أٌٍٗٙ حُوخػ٢، كبٕ طٌٍَ ٓ٘ٚ ًُي 
أهَٟ ؿخُ ُوخػ٢ حُظ٘ل٤ٌ ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ ٓٔظلن ح٣ُِخٍس اكخُش حُِٔق ا٠ُ حُِٔق ا٠ُ ٓلٌٔش حُٔٞػٞع ُظوٍَ  َٓس

رظلش ٓٔظؼـِش ٗوَ حُلؼخٗش ٓئهظخً ا٠ُ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ٖٓ أطلخد حُلن ك٤ٜخ ٓيس طوٍَٛخ حُٔلٌٔش ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُلٌْ 
 ٓش٫ًٞٔ رخُ٘لخً حُٔؼـَ.

خ٣ُِخٍس ريٕٝ ػٌٍ ٝرؼي اٌٗحٍٙ ٖٓ حُوخػ٢، ٣ٌٕٞ ُِٔلٌّٞ ُٚ ري٫ ٖٓ ؽِذ ؽ. اًح حٓظ٘غ حُلخػٖ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ر
 حُلؼخٗش إٔ ٣طِذ ٖٓ هخػ٢ حُظ٘ل٤ٌ كزْ حُلخػٖ.
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 (145 - 144أحكاو ختاييح )
  144انًادج 

 ططِغ ػ٤ِٚ حُ٘ٔخء ؿخُزخً.أ. طوزَ شٜخىس حُ٘ٔخء ك٢ ٓؼَع ح٫ػزخص ك٢ حُِٝحؽ ٝحُط٬م ٝحُؼٍَ ٝحُلؼخٗش ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ 

 د. طوزَ شٜخىس حُو٣َذ ٖٝٓ ُٚ طِش رخُٔشٜٞى ُٚ ٓظ٠ ًخٕ أ٬ًٛ ُِشٜخىس.



 ؽ. ٣ؼظزَ ك٢ ػزٞص حُؼٍَ ٓخ ٣ل٤ي حُؼِْ رٚ ٖٓ حُز٤خٗخص.

 

  145انًادج 

 أ. اًح ط٘خُع حُِٝؿخٕ ك٢ ٓظخع حٍُِٔ٘ ٫ٝ ر٤٘ش ٧كيٛٔخ ك٤ٔخ ٣يػ٤ٚ كؼ٠ِ حُوخػ٢ حُلٌْ رخ٥ط٢:

 ٣ظِق ػخىس َُِؿخٍ ىٕٝ حُ٘ٔخء كِِِٝؽ ر٤ٔ٤٘ٚ. . ٓخ1

 . ٓخ ٣ظِق ػخىس ُِ٘ٔخء ىٕٝ حَُؿخٍ كِِِٝؿش ر٤ٔ٤ٜ٘خ.2

 . ٓخ ٣ظِق ُِِٝؿ٤ٖ ٫ٝ ر٤٘ش ٧كيٛٔخ ك٤ٚ طؼ٤ٖ طل٤ِلٜٔخ ٝطو٤ْٔ حُٔظخع ر٤ٜ٘ٔخ.3

 د. ١َٔ٣ ٌٛح حُلٌْ ػ٘ي ح٫هظ٬ف ر٤ٖ أكي حُِٝؿ٤ٖ ٍٝٝػش ح٥هَ، أٝ ر٤ٖ ٍٝػظٜٔخ.
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