
 دستىر اإلياراث انعزبيت انًتحذة

 

 انباب األول

 االتحاد ويقىياته وأهذافه األساسيت

 

 

 1ٓحدز 

ٛزج  جُؼشذ٤س جُٔطذذز دُٝس جضذحد٣س ٓغطوِس رجش ع٤حدز ، ٣ٝؾحس ئ٤ُٜح ك٤ٔح ذؼذ ك٢ جإلٓحسجش

سأط  –جُؾحسهس  –دذ٢  -أذٞظر٢  : ٣ٝطأُق جالضذحد ٖٓ جإلٓحسجش جُطح٤ُس . جُذعطٞس ذحالضذحد

٣ٝجٞص أل١ هطش ػشذ٢ ٓغطوَ إٔ ٣٘نْ ئ٠ُ جالضذحد  . جُلج٤شز –أّ جُو٣ٞ٤ٖ  -ػجٔحٕ  - جُخ٤ٔس

ٝػ٘ذ هرٍٞ جٗنٔحّ ػنٞ جذ٣ذ  . ُالضذحد ػ٠ِ رُي ذاجٔحع ج٥سجء ، ٓط٠ ٝجكن جُٔجِظ جألػ٠ِ

جُٔوحػذ جُط٢ ضخقـ ُٜزج جُؼنٞ ك٢  ئ٠ُ جالضذحد ، ٣ذذد جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ػذد

 ٖٓ ٛزج جُذعطٞس( 68)ك٢ جُٔحدز  جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ص٣حدز ػ٠ِ جُؼذد

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطذذز دُٝس جضذحد٣س ٓغطوِس رجش ع٤حدز ، ٣ٝؾحس ئ٤ُٜح ك٤ٔح ذؼذ ك٢ ٛزج 

 .جُذعطٞس ذحالضذحد

 :٣ٝطأُق جالضذحد ٖٓ جإلٓحسجش جُطح٤ُس

 .جُلج٤شز_ أّ جُو٣ٞ٤ٖ  _ػجٔحٕ _ جُؾحسهس _ دذ٢ _ أذٞ ظر٢ 

٣ٝجٞص أل١ هطش ػشذ٢ ٓغطوَ إٔ ٣٘نْ ئ٠ُ جالضذحد ، ٓط٠ ٝجكن جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد 

 .ػ٠ِ رُي ذاجٔحع ج٥سجء

 

 2ٓحدز 

٣ٔحسط جالضذحد ك٢ جُؾإٕٝ جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ ذٔوطن٠ أدٌحّ ٛزج جُذعطٞس جُغ٤حدز ػ٠ِ ج٤ٔغ 

 .جُذ٤ُٝس ُإلٓحسجش جألػنحء جألسجم٢ ٝج٤ُٔحٙ جاله٤ٔ٤ِس جُٞجهؼس دجخَ جُذذٝد

 

 3ٓحدز 

ضٔحسط جإلٓحسجش جألػنحء جُغ٤حدز ػ٠ِ أسجم٤ٜح ٤ٓٝحٜٛح جإله٤ٔ٤ِس ك٢ ج٤ٔغ جُؾإٕٝ جُط٢ ال 

 .٣خطـ ذٜح جالضذحد ذٔوطن٠ ٛزج جُذعطٞس

 

 4ٓحدز 

 .ال ٣جٞص ُالضذحد إٔ ٣ط٘حصٍ ػٖ ع٤حدضٚ ، أٝ إٔ ٣طخ٠ِ ػٖ أ١ جضء ٖٓ أسجم٤ٚ أٝ ٤ٓحٛٚ

 

 



 5ٓحدز 

ضذحد ػِٔٚ ٝؽؼحسٙ ٝٗؾ٤ذٙ جُٞه٢٘ ٣ٝذذد جُوحٕٗٞ جُؼِْ ٝجُؾؼحس ٝضذطلع ًَ ئٓحسز ٣ٌٕٞ ُال

 .ذؼِٜٔح جُخحؿ العطخذجٓٚ دجخَ ئه٤ِٜٔح

 

 6ٓحدز 

جالضذحد جضء ٖٓ جُٞهٖ جُؼشذ٢ جٌُر٤ش ، ٝضشذطٚ ذٚ سٝجذو جُذ٣ٖ ٝجُِـس ٝجُطحس٣خ ٝجُٔق٤ش جُٔؾطشى 

 .ذ٤سٝؽؼد جالضذحد ؽؼد ٝجدذ ، ٝٛٞ جضء ٖٓ جألٓس جُؼش

 

 7ٓحدز 

جإلعالّ ٛٞ جُذ٣ٖ جُشع٢ٔ ُالضذحد ، ٝجُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٓقذس ست٤غ٢ ُِطؾش٣غ ك٤ٚ ، ُٝـس 

 .جالضذحد جُشع٤ٔس ٢ٛ جُِـس جُؼشذ٤س 

 

 8ٓحدز 

٣ٝطٔطؼٕٞ ك٢ جُخحسؼ ذذٔح٣س دٌٞٓس . ٣ٌٕٞ ُٔٞجه٢٘ جالضذحد ج٘غ٤س ٝجدذز ٣ذذدٛح جُوحٕٗٞ 

 .جالضذحد ٝكوح ُألفٍٞ جُذ٤ُٝس جُٔشػ٤س

ٝال ٣جٞص ئعوحه جُج٘غ٤س ػٖ جُٔٞجهٖ ، أٝ عذرٜح ٓ٘ٚ ، ئال ك٢ جُذحالش جالعطػ٘حت٤س جُط٢ 

 .٣٘ـ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ

 

 9ٓحدز 

 ضٌٕٞ ٓذ٣٘س أذٞظر٢ ػحفٔس ُالضذحد

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

ض٘ؾأ ػحفٔس جالضذحد ك٢ ٓ٘طوس ضٔ٘ذٜح ُالضذحد ئٓحسضح أذٞ ظر٢ ٝدذ٢ ػ٠ِ جُذذٝد ذ٤ٜ٘ٔح 

 .٣ٝطِن ػ٤ِٜح جعْ جٌُشجٓس

ٝجُطخط٤و  -ٌل٢ ُطـط٤س ٗلوحش جُذسجعحش جُل٤٘س ٣شفذ ك٢ ٤ٓضج٤ٗس جالضذحد ُِغ٘س جأل٠ُٝ ٓح ٣

إلٗؾحء جُؼحفٔس ػ٠ِ إٔ ٣رحؽش ك٢ أػٔحٍ ئٗؾحتٜح ذأهشخ ٝهص ٌٖٓٔ ٝػ٠ِ إٔ ٣طْ ئٗؾحؤٛح 

ٝج٠ُ إٔ ٣طْ ئٗؾحء  .خالٍ ٓذز ال ضجحٝص عرغ ع٘ٞجش جػطرحسجً ٖٓ ضحس٣خ ٗلحر ٛزج جُذعطٞس

 .ػحفٔس جالضذحد ضٌٕٞ أذٞ ظر٢ جُٔوش جُٔإهص ُالضذحد

 

 10حدز ٓ

أٛذجف جالضذحد ٢ٛ جُذلحظ ػ٠ِ جعطوالُٚ ٝع٤حدضٚ ٝػ٠ِ أٓ٘ٚ ٝجعطوشجسٙ ، ٝدكغ ًَ ػذٝجٕ 

ػ٠ِ ٤ًحٗٚ أٝ ٤ًحٕ جإلٓحسجش جألػنحء ك٤ٚ ، ٝدٔح٣س دوٞم ٝدش٣حش ؽؼد جالضذحد ٝ ضذو٤ن 

جُطؼحٕٝ جُٞغ٤ن ك٤ٔح ذ٤ٖ ئٓحسجضٚ ُقحُذٜح جُٔؾطشى ٖٓ أجَ ٛزٙ جألؿشجك ، ٖٝٓ أجَ جصدٛحسٛح 

وذٜٓح ك٢ ًحكس جُٔجحالش ٝضٞك٤ش جُذ٤حز جألكنَ ُج٤ٔغ جُٔٞجه٤ٖ٘ ٖٓ جدطشجّ ًَ ئٓحسز ػنٞ ٝض

 .العطوالٍ ٝع٤حدز جإلٓحسجش جألخشٟ ك٢ ؽإٜٝٗح جُذجخ٤ِس ك٢ ٗطحم ٛزج جُذعطٞس



 

 11ٓحدز 

ضؾٌَ ئٓحسجش جالضذحد ٝدذز جهطقحد٣س ٝجٔش٤ًس ٝض٘ظْ جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س جُٔشجدَ جُطذس٣ج٤س  -

 رس ُطذو٤ن ضِي جُٞدذزجُٔ٘حع

دش٣س جٗطوحٍ سؤٝط جألٓٞجٍ ٝٓشٝس ج٤ٔغ جُرنحتغ ذ٤ٖ ئٓحسجش جالضذحد ٌٓلُٞس ٝال ٣جٞص ضو٤٤ذٛح  -

 .ئال ذوحٕٗٞ جضذحد١

ضِـ٠ ج٤ٔغ جُنشجتد ٝجُشعّٞ ٝجُؼٞجتذ ٝجٌُٔٞط جُٔلشٝمس ػ٠ِ جٗطوحٍ جُرنحتغ ٖٓ ئٓحسز  -

 .ئ٠ُ أخشٟ ٖٓ جإلٓحسجش جألػنحء

 

 12ٓحدز 

ع٤حعس جالضذحد جُخحسج٤س ٗقشز جُونح٣ح ٝجُٔقحُخ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس ٝضٞغ٤ن أٝجفش ضغطٜذف 

جُقذجهس ٝجُطؼحٕٝ ٓغ ج٤ٔغ جُذٍٝ ٝجُؾؼٞخ ، ػ٠ِ أعحط ٓرحدب ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطذذز ، 

 .ٝجألخالم جُٔػ٠ِ جُذ٤ُٝس

 

 

 انباب انثاَي

 انذعاياث االجتًاعيت واالقتصاديت األساسيت نالتحاد

 

 13ٓحدز 

جالضذحد ٝجإلٓحسجش جألػنحء ك٤ٚ ، ًَ ك٢ دذٝد جخطقحفحضٚ ٝئٌٓح٤ٗحضٚ ، ك٢ ض٘ل٤ز أدٌحّ  ٣طؼحٕٝ

 .ٛزج جُرحخ

 

 14ٓحدز 

جُٔغحٝجز ٝجُؼذجُس جالجطٔحػ٤س ٝضٞك٤ش جألٖٓ ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ،ٝضٌحكإ جُلشؿ ُج٤ٔغ جُٔٞجه٤ٖ٘ ٖٓ 

 .دػحٓحش جُٔجطٔغ ٝجُطؼحمذ ٝجُطشجدْ فِس ٝغو٢ ذ٤ْٜ٘

 

 15ٓحدز 

جُٔجطٔغ هٞجٜٓح جُذ٣ٖ ٝجألخالم ٝدد جُٞهٖ ، ٣ٌٝلَ جُوحٕٗٞ ٤ًحٜٗح ، ٣ٝقٜٞٗح جألعشز أعحط 

 .٣ٝذ٤ٜٔح ٖٓ جالٗذشجف

 

 16ٓحدز 

٣ؾَٔ جُٔجطٔغ ذشػح٣طٚ جُطلُٞس ٝجألٓٞٓس ٣ٝذ٢ٔ جُوقش ٝؿ٤شْٛ ٖٓ جألؽخحؿ جُؼحجض٣ٖ ػٖ 

س٣س سػح٣س أٗلغْٜ ُغرد ٖٓ جألعرحخ ًحُٔشك أٝ جُؼجض أٝ جُؾ٤خٞخس أٝ جُرطحُس جإلجرح

 .٣ٝط٠ُٞ ٓغحػذضْٜ ٝضأ٤ِْٜٛ ُقحُذْٜ ٝفحُخ جُٔجطٔغ

 .ٝض٘ظْ هٞج٤ٖٗ جُٔغحػذجش جُؼحٓس ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالجطٔحػ٤س ٛزٙ جألٓٞس



 

 17ٓحدز 

جُطؼ٤ِْ ػحَٓ أعحع٢ ُطوذّ جُٔجطٔغ ٝٛٞ ئُضج٢ٓ ك٢ ٓشدِطٚ جالذطذجت٤س ٝٓجح٢ٗ ك٢ ًَ 

طؼ٤ِْ ٝضؼ٤ٔٔٚ ذذسجحضٚ جُٔخطِلس ، ٓشجدِٚ دجخَ جالضذحد ٣ٝنغ جُوحٕٗٞ جُخطو جُالصٓس ُ٘ؾش جُ

 .ٝجُونحء ػ٠ِ جأل٤ٓس

 

 18ٓحدز 

٣جٞص ُألكشجد ٝج٤ُٜثحش ئٗؾحء جُٔذجسط جُخحفس ٝكوح ألدٌحّ جُوحٕٗٞ ، ػ٠ِ إٔ ضخنغ ُشهحذس 

 .جُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطقس ٝضٞج٤ٜح

 

 19ٓحدز 

 ٝجألٝذثس ٣ٌلَ جُٔجطٔغ ُِٔٞجه٤ٖ٘ جُشػح٣س جُقذ٤س ٝٝعحتَ جُٞهح٣س ٝجُؼالؼ ٖٓ جألٓشجك

 .٣ٝؾجغ ػ٠ِ ئٗؾحء جُٔغطؾل٤حش ٝجُٔغطٞفلحش ٝدٝس جُؼالؼ جُؼحٓس ٝجُخحفس

 

 20ٓحدز 

٣وذس جُٔجطٔغ جُؼَٔ ًشًٖ أعحع٢ ٖٓ أسًحٕ ضوذٓٚ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤شٙ ُِٔٞجه٤ٖ٘ ٝضأ٤ِْٜٛ 

ُٚ ٤ٜ٣ٝة جُظشٝف جُٔالتٔس ُزُي ذٔح ٣نؼٚ ٖٓ ضؾش٣ؼحش ضقٕٞ دوٞم جُؼٔحٍ ٝٓقحُخ أسذحخ 

 .٠ مٞء جُطؾش٣ؼحش جُؼٔح٤ُس جُؼح٤ُٔس جُٔططٞسزجُؼَٔ ، ػِ

 

 21ٓحدز 

ج٤ٌُِٔس جُخحفس ٓقٞٗس ٣ٝر٤ٖ جُوحٕٗٞ جُو٤ٞد جُط٢ ضشد ػ٤ِٜح ٝال ٣٘ضع ٖٓ أدذ ٌِٓٚ ئال ك٢ 

 .جألدٞجٍ جُط٢ ضغطِضٜٓح جُٔ٘لؼس جُؼحٓس ٝكوح ألدٌحّ جُوحٕٗٞ ٝك٢ ٓوحذَ ضؼ٣ٞل ػحدٍ

 

 22ٓحدز 

رس ػ٠ِ ًَ ٓٞجهٖ ٣ٝر٤ٖ جُوحٕٗٞ جألدٞجٍ جُط٢ ٣ؼحهد ك٤ٜح ُألٓٞجٍ جُؼحٓس دشٓس ٝدٔح٣طٜح ٝجج

 .ػ٠ِ ٓخحُلس ٛزج جُٞججد

 

 23ٓحدز 

ضؼطرش جُػشٝجش ٝجُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س ك٢ ًَ ئٓحسز ًِٓٔٞس ٤ٌِٓس ػحٓس ُطِي جإلٓحسز ٣ٝوّٞ جُٔجطٔغ 

 .ػ٠ِ دلظٜح ٝدغٖ جعطـالُٜح ُقحُخ جالهطقحد جُٞه٢٘

 

 24ٓحدز 

جُس جالجطٔحػ٤س ٝهٞجٓٚ جُطؼحٕٝ جُقحدم ذ٤ٖ جُ٘ؾحه جُؼحّ جالهطقحد جُٞه٢٘ أعحعٚ جُؼذ

ٝجُ٘ؾحه جُخحؿ ٝٛذكٚ جُط٤ٔ٘س جالهطقحد٣س ٝص٣حدز جإلٗطحؼ ٝسكغ ٓغطٟٞ جُٔؼ٤ؾس ٝضذو٤ن 

 .جُشخحء ُِٔٞجه٤ٖ٘ ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞ



 .٣ٝؾجغ جالضذحد جُطؼحٕٝ ٝجالدخحس 

 

 

 انباب انثانث

 انحزياث وانحقىق وانىاجباث انعايت

 

 25ٓحدز 

٤ٔغ جألكشجد ُذٟ جُوحٕٗٞ عٞجء ، ٝال ض٤٤ٔض ذ٤ٖ ٓٞجه٢٘ جالضذحد ذغرد جألفَ أٝ جُٔٞهٖ أٝ ج

 .جُؼو٤ذز جُذ٤٘٣س أٝ جُٔشًض جالجطٔحػ٢

 

 26ٓحدز 

جُذش٣س جُؾخق٤س ٌٓلُٞس ُج٤ٔغ جُٔٞجه٤ٖ٘ ٝال ٣جٞص جُورل ػ٠ِ أدذ أٝ ضلط٤ؾٚ أٝ دجضٙ ئال 

 .ٝكن أدٌحّ جُوحٕٗٞ

 .أٝ جُٔؼحِٓس جُذحهس ذحٌُشجٓس ٝال ٣ؼشك أ١ ئٗغحٕ ُِطؼز٣د

 

 27ٓحدز 

ٝال ػوٞذس ػ٠ِ ٓح ضْ ٖٓ كؼَ أٝ ضشى هرَ فذٝس جُوحٕٗٞ . ٣ذذد جُوحٕٗٞ جُجشجتْ ٝجُؼوٞذحش 

 .جُز١ ٣٘ـ ػ٤ِٜح 

 

 28ٓحدز 

ٝجُٔطْٜ ذشب دط٠ ضػرص ئدجٗطٚ ك٢ ٓذحًٔس هح٤ٗٞٗس ٝػحدُس ، ُِٝٔطْٜ . جُؼوٞذس ؽخق٤س 

٣ٝر٤ٖ جُوحٕٗٞ جألدٞجٍ جُط٢ . ُِذكحع ػ٘ٚ أغ٘حء جُٔذحًٔس  جُذن ك٢ إٔ ٣ًَٞ ٖٓ ٣ِٔي جُوذسز

 .٣طؼ٤ٖ ك٤ٜح دنٞس ٓذحّ ػٖ جُٔطْٜ

 .ٝئ٣زجء جُٔطْٜ جغٔح٤ٗح أٝ ٓؼ٣ٞ٘ح ٓذظٞس

 

 29ٓحدز 

 .دش٣س جُط٘وَ ٝجإلهحٓس ٌٓلُٞس ُِٔٞجه٤ٖ٘ ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞ

 

 30ٓحدز 

 .٤ش ٌٓلُٞس ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞدش٣س جُشأ١ ٝجُطؼر٤ش ػ٘ٚ ذحُوٍٞ ٝجٌُطحذس، ٝعحتش ٝعحتَ جُطؼر

 

 31ٓحدز 

 .دش٣س جُٔشجعالش جُرش٣ذ٣س ٝجُرشه٤س ٝؿ٤شٛح ٖٓ ٝعحتَ جالضقحٍ ٝعش٣طٜح ٌٓلُٞطحٕ ٝكوح ُِوحٕٗٞ

 

 32ٓحدز 



دش٣س جُو٤حّ ذؾؼحتش جُذ٣ٖ هروح ُِؼحدجش جُٔشػ٤س ٓقٞٗس، ػ٠ِ أال ٣خَ رُي ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، أٝ 

 .٣٘حك٢ ج٥دجخ جُؼحٓس

 

 33ٓحدز 

 .طٔحع ، ٝض٣ٌٖٞ جُجٔؼ٤حش، ٌٓلُٞس ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞدش٣س جالج

 

 34ٓحدز 

ًَ ٓٞجهٖ دش ك٢ جخط٤حس ػِٔٚ أٝ ٜٓ٘طٚ أٝ دشكطٚ ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞ، ٝذٔشجػحز جُطؾش٣ؼحش 

 .جُٔ٘ظٔس ُرؼل ٛزٙ جُٜٖٔ ٝجُذشف

ٝال ٣جٞص كشك ػَٔ ئجرحس١ ػ٠ِ أدذ ئال ك٢ جألدٞجٍ جالعطػ٘حت٤س جُط٢ ٣٘ـ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ، 

 .جُطؼ٣ٞل ػ٘ٚ ٝذؾشه

 .ال ٣جٞص جعطؼرحد أ١ ئٗغحٕ

 

 35ٓحدز 

ذحخ جُٞظحتق جُؼحٓس ٓلطٞح ُج٤ٔغ جُٔٞجه٤ٖ٘، ػ٠ِ أعحط جُٔغحٝجز ذ٤ْٜ٘ ك٢ جُظشٝف، ٝكوح 

 .ألدٌحّ جُوحٕٗٞ

٣ٝغطٜذف جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ أدجء ٝججرحش . ٝجُٞظحتق جُؼحٓس خذٓس ٝه٤٘س ض٘حه ذحُوحت٤ٖٔ ذٜح 

 .حٝظ٤لطٚ جُٔقِذس جُؼحٓس ٝدذٛ

 

 36ٓحدز 

ُِٔغحًٖ دشٓس كال ٣جٞص دخُٜٞح ذـ٤ش أرٕ أِٜٛح جال ٝكن أدٌحّ جُوحٕٗٞ ٝك٢ جألدٞجٍ جُٔذذدز 

 .ك٤ٚ

 

 37ٓحدز 

 .ال ٣جٞص ئذؼحد جُٔٞجه٤ٖ٘ أٝ ٗل٤ْٜ ٖٓ جالضذحد

 

 38ٓحدز 

 .ضغ٤ِْ جُٔٞجه٤ٖ٘، ٝجُالجث٤ٖ جُغ٤حع٤٤ٖ، ٓذظٞس

 

 39ٓحدز 

ػوٞذس جُٔقحدسز جُخحفس ئال ذ٘حء ػ٠ِ دٌْ هنحت٢،  جُٔقحدسز جُؼحٓس ُألٓٞجٍ ٓذظٞسز، ٝال ضٌٕٞ

 ٝك٢ جألدٞجٍ جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ

 

 40ٓحدز 



٣طٔطغ جألجحٗد ك٢ جالضذحد ذحُذوٞم ٝجُذش٣حش جُٔوشسز ك٢ جُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس جُٔشػ٤س، أٝ ك٢ 

 .جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُط٢ ٣ٌٕٞ جالضذحد هشكح ك٤ٜح ٝػ٤ِْٜ جُٞججرحش جُٔوحذِس ُٚ

 

 41ٓحدز 

ٌَُ ئٗغحٕ إٔ ٣طوذّ ذحُؾٌٟٞ ئ٠ُ جُجٜحش جُٔخطقس ذٔح ك٢ رُي جُجٜحش جُونحت٤س ٖٓ 

 جٓطٜحٕ جُذوٞم ٝجُذش٣حش جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُرحخ

 

 42ٓحدز 

 .أدجء جُنشجتد ٝجُطٌح٤ُق جُؼحٓس جُٔوشسز هحٗٞٗح ، ٝججد ػ٠ِ ًَ ٓٞجهٖ

 

 43ٓحدز 

، ٝأدجء جُخذٓس جُؼغٌش٣س ؽشف ُِٔٞجه٤ٖ٘ جُذكحع ػٖ جالضذحد كشك ٓوذط ػ٠ِ ًَ ٓٞجهٖ 

 .٣٘ظٔٚ جُوحٕٗٞ

 

 44ٓحدز 

جدطشجّ جُذعطٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجألٝجٓش جُقحدسز ٖٓ جُغِطحش جُؼحٓس ض٘ل٤زج ُٜح ٝٓشجػحز جُ٘ظحّ جُؼحّ 

 .ٝجدطشجّ ج٥دجخ جُؼحٓس ، ٝججد ػ٠ِ ج٤ٔغ عٌحٕ جالضذحد

 

 

 انباب انزابع

 انسهطاث االتحاديت

 

 45ٓحدز 

 :ِطحش جالضذحد٣س ٖٓضطٌٕٞ جُغ

 جُٔجِظ جألػ٠ِ ُإلضذحد   -

 ست٤ظ جإلضذحد ٝٗحترٚ   -

 ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد   -

 جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١   -

 جُونحء جالضذحد١   -

 

 

 

 

 

 



 انفصم األول

 انًجهس األعهى نإلتحاد

 

 46ٓحدز 

ٌٔٞٗس ٣ٝؾٌَ ٖٓ دٌحّ ج٤ٔغ جإلٓحسجش جُ. جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ٛٞ جُغِطس جُؼ٤ِح ك٤ٚ 

ٌَُٝ ئٓحسز . ُالضذحد ، أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحْٜٓ ك٢ ئٓحسجضْٜ ، ك٢ دحٍ ؿ٤حذْٜ ، أٝ ضؼزس دنٞسْٛ 

 .فٞش ٝجدذ ك٢ ٓذجٝالش جُٔجِظ

 

 47ٓحدز 

 :٣ط٠ُٞ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُإلضذحد جألٓٞس جُطح٤ُس

سعْ جُغ٤حعس جُؼحٓس ك٢ ج٤ٔغ جُٔغحتَ جًُُٔٞٞس ُإلضذحد ذٔوطن٠ ٛزج جُذعطٞس ٝجُ٘ظش   -

 . ًَ ٓح ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣ذون أٛذجف جإلضذحد ٝجُٔقحُخ جُٔؾطشًس ُإلٓحسجش جألػنحءك٢ 

جُطقذ٣ن ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س جُٔخطِلس هرَ ئفذجسٛح ذٔح ك٢ رُي هٞج٤ٖٗ ج٤ُٔضج٤ٗس   -

 . جُؼحٓس جُغ٣ٞ٘س ُإلضذحد ٝجُذغحخ جُخطح٢ٓ

 . زج جُذعطٞسجُطقذ٣ن ػ٠ِ جُٔشجع٤ْ جُٔطؼِوس ذأٓٞس خحمؼس ذٔوطن٠ أدٌحّ ٛ  -

 . جُطقذ٣ن أٝ ٓٞجكوس جُٔجِظ جألػ٠ِ ، ٝرُي هرَ ئفذجس ٛزٙ جُٔشجع٤ْ ٖٓ ست٤ظ جإلضذحد  -

 . جُطقذ٣ن ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ، ٣ٝطْ ٛزج جُطقذ٣ن ذٔشعّٞ  -

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ٝهرٍٞ جعطوحُطٚ ٝئػلحتٚ ٖٓ ٓ٘قرٚ ذ٘حًء   -

 . جهطشجح ست٤ظ جإلضذحد ػ٠ِ

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ست٤ظ ٝهنحز جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٝهرٍٞ جعطوحالضْٜ ٝكقِْٜ ك٢   -

 . جألدٞجٍ جُط٢ ٣٘ـ ػ٤ِٜح ٛزج جُذعطٞس ، ٣ٝطْ ًَ رُي ذٔشجع٤ْ

 . جُشهحذس جُؼ٤ِح ػ٠ِ ؽثٕٞ جإلضذحد ذٞجٚ ػحّ -

 . ٞس أٝ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣سأ٣س جخطقحفحش أخشٟ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعط -

 

 48ٓحدز 

٣نغ جُٔجِظ جألػ٠ِ التذطٚ جُذجخ٤ِس ٓطنٔ٘س ٗظحّ ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ ، ٝهش٣وس جُطق٣ٞص ػ٠ِ 

 .هشجسجضٚ ٝٓذجٝالش جُٔجِظ عش٣س

٣٘ؾة جُٔجِظ جألػ٠ِ أٓحٗس ػحٓس ُٚ ضضٝد ذؼذد ًحف ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ُٔؼحٝٗطٚ ػ٠ِ أدجء 

 .أػٔحُٚ

 

 49ٓحدز 

ٔجِظ جألػ٠ِ ك٢ جُٔغحتَ جُٔٞمٞػ٤س ذأؿِر٤س خٔغس أػنحء ٖٓ أػنحتٚ ضقذس هشجسجش جُ

ٝضِطضّ جأله٤ِس ذشأ١ جألؿِر٤س . ػ٠ِ إٔ ضؾَٔ ٛزٙ جألؿِر٤س فٞض٢ ئٓحسض٢ أذٞ ظر٢ ٝدذ٢ 

 . جُٔزًٞسز



أٓح هشجسجش جُٔجِظ ك٢ جُٔغحتَ جإلجشجت٤س كطقذس ذأؿِر٤س جألفٞجش ٝضذذد جُالتذس جُذجخ٤ِس 

 .ُِٔجِظ ٛزٙ جُٔغحتَ

 

 50ٓحدز 

٣ٝجٞص إٔ ٣٘ؼوذ ك٢ أ١ ٌٓحٕ أخش ٣طْ . ٣ؼوذ جُٔجِظ جألػ٠ِ ججطٔحػحضٚ ك٢ ػحفٔس جإلضذحد 

 .جالضلحم ػ٤ِٚ ٓغروحً 

 

 انفصم انثاَي

 رئيس اإلتحاد وَائبه

 

 51ٓحدز 

٣٘طخد جُٔجِظ جألػ٠ِ ُإلضذحد ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٚ ست٤غح ُإلضذحد ٝٗحترحً ُشت٤ظ جإلضذحد ٣ٝٔحسط 

 .د ج٤ٔغ جخطقحفحش جُشت٤ظ ػ٘ذ ؿ٤حذٚ أل١ عرد ٖٓ جألعرحخٗحتد ست٤ظ جإلضذـح

 

 52ٓحدز 

 .ٓذز جُشت٤ظ ٝٗحترٚ خٔظ ع٘ٞجش ٤ٓالد٣س ٣ٝجٞص ئػحدز جٗطخحذٜٔح ُزجش جُٔ٘قد

أهغْ ذحهلل : ٣ٝإد١ ًَ ٜٓ٘ٔح ػ٘ذ ض٤ُٞٚ أػرحء ٓ٘قرٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُطح٤ُس أٓحّ جُٔجِظ جألػ٠ِ

ٔطذذز ٝإٔ أدطشّ دعطٞسٛح ٝهٞج٤ٜٗ٘ح ٝإٔ أسػ٠ جُؼظ٤ْ إٔ إًٔٞ ٓخِقحً ُإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُ

ٓقحُخ ؽؼد جإلضذحد، ٝإٔ أؤد١ ٝججر٢ ذأٓحٗس ٝئخالؿ أدحكع ػ٠ِ جعطوالٍ جإلضذحد ٝعالٓس 

 .أسجم٤ٚ

 

 53ٓحدز 

ػ٘ذ خِٞ ٓ٘قد جُشت٤ظ أٝ ٗحترٚ ذحُٞكحز أٝ جالعطوحُس أٝ جٗطٜحء دٌْ أ١ ٜٓ٘ٔح ك٢ ئٓحسضٚ 

٠ خالٍ ؽٜش ٖٓ رُي جُطحس٣خ ُالجطٔحع الٗطخحخ ُغرد ٖٓ جألعرحخ ٣ذػ٠ جُٔجِظ جألػِ

ٖٓ ٛزج جُذعطٞس، ٝػ٘ذ  52خِق ُؾـَ جُٔ٘قد جُؾحؿش ُِٔذز جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

خِٞ ٓ٘قر٢ ست٤ظ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٝٗحترٚ ٓؼحً ، ٣جطٔغ جُٔجِظ كٞسجً ذذػٞز ذأ١ ٖٓ أػنحتٚ ، 

ظ جذ٣ذ٣ٖ َُٔء جُٔ٘قر٤ٖ أٖٝٓ ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد، الٗطخحخ ست٤ظ ٝٗحتد ست٤

 .جُؾحؿش٣ٖ

 

 54ٓحدز 

 :٣رحؽش ست٤ظ جإلضذحد جالخطقحفحش جُطح٤ُس

 . ٣شأط جُٔجِظ جألػ٠ِ ، ٣ٝذ٣ش ٓ٘حهؾحضٚ  -

٣ذػٞ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالجطٔحع ، ٣ٝلل ججطٔحػحضٚ ، ٝكوحً ُِوٞجػذ جإلجشجت٤س جُط٢ ٣وشسٛح   -

 . حع ٓط٠ هِد رُي أدذ أػنحتٚجُٔجِظ ك٢ التذطٚ جُذجخ٤ِس ٣ٝجد دػٞز جُٔجِظ ُالجطٔ



٣ذػٞ الجطٔحع ٓؾطشى ذ٤ٖ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٝٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ًِٔح جهطنص جُنشٝسز   -

 . رُي

 . ٣ٞهغ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُٔشجع٤ْ ٝجُوشجسجش جالضذحد٣س جُط٢ ٣قذم ػ٤ِٜح جُٔجِظ جألػ٠ِ ٣ٝقذسٛح  -

ٓ٘قرٚ ذٔٞجكوس جُٔجِظ  ٣ؼ٤ٖ ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ٣ٝورَ جعطوحُطٚ ٣ٝؼل٤ٚ ٖٓ  -

جألػ٠ِ ًٔح ٣ؼ٤ٖ ٗحتد ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ٝجُٞصسجء ٣ٝورَ جعطوحالضْٜ ٣ٝؼل٤ْٜ ٖٓ 

 . ٓ٘حفرْٜ ذ٘حًء ػ٠ِ جهطشجح ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جالضذحد

٣ؼ٤ٖ جُٔٔػ٤ِٖ جُذذِٞٓحع٤٤ٖ ُالضذحد ُذٟ جُذٍٝ جألج٘ر٤س ٝؿ٤شْٛ ٖٓ ًرحس جُٔٞظل٤ٖ   -

ٝجُؼغٌش٤٣ٖ ذحعطػ٘حء ست٤ظ ٝهنحز جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٣ٝورَ جالضذحد٤٣ٖ جُٔذ٤٤ٖٗ 

جعطوحالضْٜ ٣ٝؼضُْٜ ذ٘حًء ػ٠ِ ٓٞجكوس ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ٣ٝطْ ٛزج جُطؼ٤٤ٖ أٝ هرٍٞ 

 . جالعطوحُس أٝ جُؼضٍ ذٔشجع٤ْ ٝهروحً ُِوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س

ٍ ٝج٤ُٜثحش جألج٘ر٤س ٣ٝورَ ٣ٞهغ أٝسجم جػطٔحد جُٔٔػ٤ِٖ جُذذِٞٓحع٤٤ٖ ُإلضذحد ُذٟ جُذٝ  -

جػطٔحد جُٔٔػ٤ِٖ جُذذِٞٓحع٤٤ٖ ٝجُو٘ق٤٤ِٖ ُِذٍٝ جألج٘ر٤س ُذٟ جإلضذحد ٣ٝطِو٠ أٝسجم 

 . جػطٔحدْٛ ًٔح ٣ٞهغ ٝغحتن ضؼ٤٤ٖ ٝذشجءجش جػطٔحد جُٔٔػ٤ِٖ

٣ؾشف ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ ٝجُٔشجع٤ْ ٝجُوشجسجش جالضذحد٣س ذٞجعطس ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد   -

 . ٔخطق٤ٖٝجُٞصسجء جُ

 . ٣ٔػَ جإلضذحد ك٢ جُذجخَ ٝضجحٙ جُذٍٝ جألخشٟ ، ٝك٢ ج٤ٔغ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس  -

٣ٔحسط دن جُؼلٞ أٝ ضخل٤ق جُؼوٞذس ٣ٝقحدم ػ٠ِ أدٌحّ جإلػذجّ ٝكوحً ألدٌحّ جُذعطٞس  -

 . ٝجُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س

ٙ جألٝعٔس ٣ٔ٘خ أٝعٔس ٝأٗٞجه جُؾشف جُؼغٌش٣س ٝجُٔذ٤ٗس ٝكوحً ُِوٞج٤ٖٗ جُخحفس ذٜز  -

 . ٝجألٗٞجه

أ٣س جخطقحفحش أخشٟ ٣خُٞٚ ئ٣حٛح جُٔجِظ جألػ٠ِ أٝ ضخٍٞ ُٚ ذٔوطن٠ أدٌحّ ٛزج جُذعطٞس   -

 . أٝ جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س

 

 

 انفصم انثانث

 يجهس وسراء اإلتحاد

 

 55ٓحدز 

 .٣طٌٕٞ ٓجِظ جُٞصسجء جالضذحد١ ٖٓ ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ٝٗحترٚ ٝػذد ٖٓ جُٞصسجء

 

 56ٓحدز 

 .جخط٤حس جُٞصسجء ٖٓ ذ٤ٖ ٓٞجه٢٘ جإلضذحد جُٔؾٜٞد ُْٜ ذحٌُلحءز ٝجُخرشز٣ٌٕٞ 

 

 

 



 57ٓحدز 

٣إد١ ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ٝٗحترٚ ٝجُٞصسجء ، هرَ ٓرحؽشز أػرحء ٓ٘حفرْٜ أٓحّ ست٤ظ جإلضذحد 

أهغْ ذحهلل جُؼظ٤ْ إٔ إًٔٞ ٓخِقحً ُإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطذذز ٝإٔ أدطشّ دعطٞس : ج٤ٔ٤ُٖ جُطح٤ُس

ٝهٞج٤ٗ٘ٚ ، ٝإٔ أؤد١ ٝججرحض٢ ذحألٓحٗس ٝإٔ أسػ٠ ٓقحُخ ؽؼد جإلضذحد سػح٣س ًحِٓس ٝإٔ  جإلضذحد

 .أدحكع ٓذحكظس ضحٓس ػ٠ِ ٤ًحٕ جإلضذحد ٝعالٓس أسجم٤ٚ

 

 58ٓحدز 

٣ذذد جُوحٕٗٞ جخطقحفحش جُٞصجسجش ٝفالد٤حش ًَ ٝص٣ش ٣ٝؾَٔ أٍٝ ٓجِظ ٝصسجء ئضذحد١ جُٞصجسجش 

 :جُطح٤ُس

 جُخحسج٤س  -

  جُذجخ٤ِس  -

 جُذكحع   -

 جُٔح٤ُس ٝجالهطقحد ٝجُق٘حػس   -

 جُؼذٍ   -

 جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ   -

 جُقذس جُؼحٓس  -

 جألؽـحٍ جُؼحٓس ٝجُضسجػس  -

 جُٔٞجفالش ٝجُرش٣ذ ٝجُرشم ٝجُٜحضق  -

 جُؼَٔ ٝجُؾثٕٞ جالجطٔحػ٤س   -

 جإلػالّ   -

 جُطخط٤و   -

 

  59ٓحدز 

ِظ ، ٣ٝذػٞٙ ُالٗؼوحد ٣ٝذ٣ش ٓ٘حهؾحضٚ ٣ٝطحذغ ٣ط٠ُٞ ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ستحعس جِغحش جُٔج

ٗؾحه جُٞصسجء ، ٣ٝؾشف ػ٠ِ ض٘غ٤ن جُؼَٔ ذ٤ٖ جُٞصجسجش جُٔخطِلس ٝك٢ ًحكس جألجٜضز 

 .جُط٘ل٤ز٣س ُإلضذحد

 .٣ٝٔحسط ٗحتد ست٤ظ جُٞصسجء ج٤ٔغ عِطحش جُشت٤ظ ػ٘ذ ؿ٤حذٚ أل١ عرد ٖٓ جألعرحخ

 

 60ٓحدز 

٘ل٤ز٣س ُإلضذحد ٝضذص جُشهحذس جُؼ٤ِح ُشت٤ظ جإلضذحد ٣ط٠ُٞ ٓجِظ جُٞصسجء ، ذٞفلٚ ج٤ُٜثس جُط

ُِٝٔجِظ جألػ٠ِ ، ضقش٣ق ج٤ٔغ جُؾثٕٞ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسج٤س جُط٢ ٣خطـ ذٜح إلضذحد ذٔٞجد 

 .ٛزج جُذعطٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س

 :٣ٝٔحسط ٓجِظ جُٞصسجء ذٞجٚ خحؿ جالخطقحفحش جُطح٤ُس

 . د ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼٓطحذؼس ض٘ل٤ز جُغ٤حعس جُؼحٓس ُذٌٞٓس جإلضذح  -



جهطشجح ٓؾشٝػحش جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ٝئدحُطٜح ئ٠ُ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ هرَ سكؼٜح ئ٠ُ  -

 . ست٤ظ جإلضذحد ُؼشمٜح ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُِطقذ٣ن ػ٤ِٜح

 . ئػذجد ٓؾشٝع ج٤ُٔضج٤ٗس جُغ٣ٞ٘س جُؼحٓس ُإلضذحد ، ٝجُذغحخ جُخطح٢ٓ -

 . ُوشجسجش جُٔخطِلسئػذجد ٓؾشٝػحش جُٔشجع٤ْ ٝج -

ٝمغ جُِٞجتخ جُالصٓس ُط٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ذٔح ٤ُظ ك٤ٚ ضؼذ٣َ أٝ ضؼط٤َ ُٜح أٝ ئػلحء ٖٓ  -

ض٘ل٤زٛح ، ًٝزُي ُٞجتخ جُنرو ، ٝجُِٞجتخ جُخحفس ذطشض٤د جإلدجسجش ٝجُٔقحُخ جُؼحٓس ، ك٢ دذٝد 

حٕٗٞ ، أٝ ُٔجِظ جُٞصسجء ، أدٌحّ ٛزج جُذعطٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ٣ٝجٞص ذ٘ـ خحؿ ك٢ جُو

 . ض٤ٌِق جُٞص٣ش جالضذحد١ جُٔخطـ أٝ أ٣س جٜس ئدجس٣س أخشٟ ك٢ ئفذجس ذؼل ٛزٙ جُِٞجتخ

جإلؽشجف ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ ٝجُٔشجع٤ْ ٝجُِٞجتخ ٝجُوشجسجش جالضذحد٣س ذٞجعطس ًحكس جُجٜحش   -

 . جُٔؼ٤٘س ك٢ جإلضذحد أٝ جإلٓحسجش

حًْ جالضذحد٣س ، ٝجُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط٢ ٣رشٜٓح جإلؽشجف ػ٠ِ ض٘ل٤ز أدٌحّ جُٔذ -

 . جإلضذحد

ضؼ٤٤ٖ ٝػضٍ جُٔٞظل٤ٖ جالضذحد٤٣ٖ ٝكوحً ألدٌحّ جُوحٕٗٞ ، ٖٓٔ ال ٣ططِد ضؼ٤٤ْٜ٘ أٝ ػضُْٜ  -

 . ئفذجس ٓشجع٤ْ ذزُي

 . ٓحً ٓشجهرس ع٤ش جإلدجسجش ٝجُٔقحُخ جُؼحٓس جالضذحد٣س ، ٝٓغِي ٝجٗنرحه ٓٞظل٢ جإلضذحد ػٔٞ -

 . أ٣س جخطقحفحش أخشٟ ٣خُٞٚ ئ٣حٛح جُوحٕٗٞ ، أٝ جُٔجِظ جألػ٠ِ ك٢ دذٝد ٛزج جُذعطٞس -

 

 61ٓحدز 

ٓذجٝالش ٓجِظ جُٞصسجء عش٣س ٝضقذس هشجسجضٚ ذأؿِر٤س ج٤ٔغ أػنحتٚ ٝػ٘ذ ضغح١ٝ جألفٞجش ٣شجخ 

 .جُجحٗد جُز١ ك٤ٚ جُشت٤ظ

 .ٝضِطضّ جأله٤ِس ذشأ١ جألؿِر٤س

 

 62ٓحدز 

جِظ جُٞصسجء أٝ ٗحترٚ أٝ أل١ ٝص٣ش ئضذحد١ أغ٘حء ض٤ُٞٚ ٓ٘قرٚ إٔ ٣ضجٍٝ أ١ ػَٔ ال ٣جٞص ُشت٤ظ ٓ

٢ٜ٘ٓ أٝ ضجحس١ أٝ ٓح٢ُ ، أٝ إٔ ٣ذخَ ك٢ ٓؼحِٓس ضجحس٣س ٓغ دٌٞٓس جالضذحد أٝ دٌٞٓحش 

 .جإلٓحسجش ، أٝ إٔ ٣جٔغ ذ٤ٖ ٓ٘قرٚ ٝجُؼن٣ٞس ك٢ ٓجِظ ئدجسز ؽشًس ضجحس٣س أٝ ٓح٤ُس

ٓ٘قرٚ أًػش ٖٓ ٓ٘قد سع٢ٔ ٝجدذ ك٢ ئدذٟ جإلٓحسجش ٓغ  ًٔح ال ٣جٞص ُٚ إٔ ٣جٔغ ئ٠ُ

 .جُطخ٢ِ ػٖ عحتش ٓ٘حفرٚ جُشع٤ٔس جُٔذ٤ِس جألخشٟ ئٕ ٝجذش

 

 63ٓحدز 

ػ٠ِ أػنحء ٓجِظ جُٞصسجء إٔ ٣غطٜذكٞج ذغًِْٜٞ ٓقحُخ جإلضذحد ٝئػالء ًِٔس جُقحُخ جُؼحّ 

ذأ٣س فٞسز ًحٗص ُلحتذضْٜ أٝ .٤ٔس ٝئٌٗحس جُٔقحُخ جُزجض٤س ئٌٗحسجً ٤ًِحً ٝأال ٣غطـِٞج ٓشجًضْٛ جُشع

 .ُلحتذز ٖٓ ضقِْٜ ذٚ ػالهس خحفس

 

 



 64ٓحدز 

ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء ٓغثُٕٞٞ ع٤حع٤حً ذحُطنحٖٓ أٓحّ ست٤ظ جإلضذحد ٝجُٔجِظ 

جألػ٠ِ ُإلضذحد ػٖ ض٘ل٤ز جُغ٤حعس جُؼحٓس ُإلضذحد ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ ًَٝ ْٜٓ٘ ٓغثٍٞ 

 .ُٔجِظ جألػ٠ِ ػٖ أػٔحٍ ٝصجسضٚ أٝ ٓ٘قدؽخق٤حً أٓحّ ست٤ظ جإلضذحد ٝج

ضإد١ جعطوحُس ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ، أٝ ئػلحؤٙ ٖٓ ٓ٘قرٚ ، أٝ ٝكحضٚ ، أٝ خِٞ ٓ٘قرٚ أل١ 

عرد ٖٓ جألعرحخ ئ٠ُ جعطوحُس جُٞصجسز ذٌحِٜٓح ُٝشت٤ظ جإلضذحد إٔ ٣طِد ئ٠ُ جُٞصسجء جُروحء 

 .ضؾ٤ٌَ جُٞصجسز جُجذ٣ذز ك٢ ٓ٘حفرْٜ ٓإهطحً ، ُطقش٣ق جُؼحجَ ٖٓ جألٓٞس ئ٠ُ د٤ٖ

 

 65ٓحدز 

٣وذّ ٓجِظ جُٞصسجء ئ٠ُ ست٤ظ جالضذحد ُؼشمٚ ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ ، ك٢ ذذج٣س ًَ ع٘س 

ٓح٤ُس ضوش٣شجً ٓلقالً ػٖ جألػٔحٍ جُط٢ أٗجضش ك٢ جُذجخَ ، ٝػٖ ػالهحش جالضذحد ذحُذٍٝ جألخشٟ 

جٌُل٤ِس ذطٞه٤ذ أسًحٕ جالضذحد  ٝجُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ، ٓوشٝٗحً ذطٞف٤حش جُٞصجسز ػٖ أكنَ جُٞعحتَ

 .ٝضؼض٣ض أٓ٘ٚ ٝجعطوشجسٙ ، ٝضذو٤ن أٛذجكٚ ٝضوذٓٚ ك٢ ًحكس ج٤ُٔحد٣ٖ

 

 66ٓحدز 

 .٣نغ ٓجِظ جُٞصسجء التذطٚ جُذجخ٤ِس ٓطنٔ٘س ٗظحّ ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ

 .٣٘ؾة ٓجِظ جُٞصسجء أٓحٗس ػحٓس ُٚ ضضٝد ذؼذد ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ُٔؼحٝٗطٚ ػ٠ِ أدجء أػٔحُٚ

 

 67ٓحدز 

 .وحٕٗٞ ٓشضرحش ست٤ظ ٓجِظ جُٞصسجء ٝٗحترٚ ٝعحتش جُٞصسجء٣ؼ٤ٖ جُ

 جُلقَ جُشجذغ

 جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١

 أدٌحّ ػحٓس: جُلشع جألٍٝ 

 

 68ٓحدز 

 ٣ٝٞصع ػذد ٓوحػذ جُٔجِظ ػ٠ِ جإلٓحسجش( 1)ػنٞجً  40جُٞه٢٘ جالضذحد١ ٖٓ  ٣ؾٌَ جُٔجِظ

  ٓوحػذ  8 أذٞظر٢ : جألػنحء ًٔح ٢ِ٣

  ٓوحػذ  8 دذ٢

  ٓوحػذ  6 جُؾحسهس

  ٓوحػذ  6 سأط جُخ٤ٔس

  ٓوحػذ  4 ػجٔحٕ

  ٓوحػذ  4 أّ جُو٣ٞ٤ٖ

 ٓوحػذ  4 جُلج٤شز

 

 



 هرَ جُطؼذ٣َ

ػنٞجً ٣ٝٞصع ػذد ٓوحػذ جُٔجِظ ػ٠ِ جإلٓحسجش  ٣34ؾٌَ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ٖٓ 

 :جألػنحء ًٔح ٢ِ٣

 ٓوحػذ  8 –أذٞ ظر٢  -

 ٓوحػذ  8 -دذ٢ -

 ٓوحػذ  6 –ؾحسهس جُ -

 ٓوحػذ  4 –ػجٔحٕ  -

 ٓوحػذ  4 –أّ جُو٣ٞ٤ٖ  -

 ٓوحػذ  4 –جُلج٤شز  -

 

 69ٓحدز 

 .٣طشى ٌَُ ئٓحسز ضذذ٣ذ هش٣وس جخط٤حس جُٔٞجه٤ٖ٘ جُز٣ـٖ ٣ٔػِٜٞٗح ك٢ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١

 

 70ٓحدز 

 :٣ؾطشه ك٢ ػنٞ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١

ضذحد ، ٝٓو٤ٔحً ذقلس دجتٔس ك٢ جإلٓحسز جُط٢ ٣ٔػِٜح إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓٞجه٢٘ ئدذٟ ئٓحسجش جإل  -

 . ك٢ جُٔجِظ

 . ال ضوَ ع٘ٚ ػ٘ذ جخط٤حسٙ ػٖ خٔظ ٝػؾش٣ٖ ع٘س ٤ٓالد٣س -

إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٔطؼحً ذحأل٤ِٛس جُٔذ٤ٗس ، ٓذٔٞد جُغ٤شز ، دغٖ جُغٔؼس ، ُْ ٣غرن جُذٌْ ػ٤ِٚ  -

 . ُِوحٕٗٞ ك٢ جش٣ٔس ٓخِس ذحُؾشف ، ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ سد ئ٤ُٚ جػطرحسٙ هروحً .

 . إٔ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ئُٔحّ ًحف ذحُوشجءز ٝجٌُطحذس -

 

 71ٓحدز 

ال ٣جٞص جُجٔغ ذ٤ٖ ػن٣ٞس جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ٝأ٣س ٝظ٤لس ٖٓ جُٞظحتق جُؼحٓس ك٢ 

 .جإلضذحد ذٔح ك٢ رُي جُٔ٘حفد جُٞصجس٣س

 

 72ٓحدز 

 . ٓذز جُؼن٣ٞس ك٢ جُٔجِظ أسذغ ع٘ٞجش ٤ٓالد٣س، ضرذأ ٖٓ ضحس٣خ أٍٝ ججطٔحع ُٚ 

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

ُٚ ٣ٝذذد جُٔجِظ ٓذز جُؼن٣ٞس ك٢ جُٔجِظ ع٘طحٕ ٤ٓالد٣طحٕ ، ضرذأ ٖٓ ضحس٣خ أٍٝ ججطٔحع 

ك٢ ٛزج  144ذؼذٛح ضجذ٣ذجً ُِٔذز جُرحه٤س دط٠ ٜٗح٣س كطشز جالٗطوحٍ جُٔؾحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز 

 .جُذعطٞس

 .٣ٝجٞص ئػحدز جخط٤حس ٖٓ جٗطٜص ٓذز ػن٣ٞطْٜ ٖٓ جألػنحء

 



 73ٓحدز 

أٓحّ :هرَ إٔ ٣رحؽش ػنٞ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ أػٔحُٚ ك٢ جُٔجِظ ُٝجحٗٚ ٣إد١ 

أهغْ ذحهلل جُؼظ٤ْ إٔ إًٔٞ ٓخِقحً ُإلٓحسجش جُؼشذ٤س : جِغس ػ٤ِ٘س ج٤ٔ٤ُٖ جُطح٤ُسجُٔجِظ ك٢ 

جُٔطذذز ٝإٔ أدطشّ دعطٞس جإلضذحد ٝهٞج٤ٗ٘ٚ ٝإٔ أؤد١ أػٔح٢ُ ك٢ جُٔجِظ ُٝجحٗٚ ذأٓحٗس 

 .ٝفذم

 

 74ٓحدز 

ئرج خال ٓذَ أدذ أػنحء جُٔجِظ هرَ ٜٗح٣س ٓذز ػن٣ٞطٚ ُغرد ٖٓ جألعرحخ ك٤جش١ جخط٤حس 

جُخِٞ خالٍ جألؽٜش جُػالغس .الٍ ؽٜش٣ٖ ٖٓ ضحس٣خ ئػالٕ جُٔجِظ ٛزج جُخِٞ ، ٓح ُْ ٣وغ ذذٍ خ

 .جُغحذوس ػ٠ِ ٜٗح٣س ٓذز جُٔجِظ

 .٣ٌَٝٔ جُؼنٞ جُجذ٣ذ ٓذز ػن٣ٞس عِلٚ

 

 75ٓحدز 

٣ؼوذ جُٔجِظ جِغحضٚ ك٢ ٓوش ػحفٔس جإلضذحد ، ٣ٝجٞص جعطػ٘حًء إٔ ٣٘ؼوذ ك٢ أ١ ٌٓحٕ أخش 

ج٤ٔؼحً ٝذٔٞجكوس ٓجِظ .ػ٠ِ هشجس ٣طخزٙ جُٔجِظ ذأؿِر٤س أفٞجش أػنحتٚ دجخَ جإلضذحد ، ذ٘حًء 

 .جُٞصسجء

 

 76ٓحدز 

٣لقَ جُٔجِظ ك٢ فذس ٤ٗحذس أػنحتٚ ، ٝك٢ ئعوحه جُؼن٣ٞس ػْٜ٘ ئرج كوذٝج أدذ ؽشٝهٜح 

 .ٝرُي ذأؿِر٤س ج٤ٔغ أػنحتٚ ذ٘حًء ػ٠ِ جهطشجح خٔغس ْٜٓ٘

طرش جالعطوحُس ٜٗحت٤س ٖٓ ضحس٣خ هرٍٞ جُٔجِظ ٝٛٞ جُٔخطـ ذورٍٞ جالعطوحُس ٖٓ جُؼن٣ٞس ، ٝضؼ

 .ُٜح

 

 77ٓحدز 

جُط٢ ٣ٔػِٜح .ػنٞ جُٔجِظ جالضذحد١ ٣٘ٞخ ػٖ ؽؼد جإلضذحد ج٤ٔؼٚ ، ٤ُٝظ كوو ػٖ جإلٓحسز 

 .دجخَ جُٔجِظ

 

 ٗظحّ جُؼَٔ ك٢ جُٔجِظ: جُلشع جُػح٢ٗ

 78ٓحدز 

عرؼس ؽٜٞس ، ضرذأ ك٢ جألعرٞع جُػحُع ٖٓ  ٣ؼوذ جُٔجِظ دٝسز ػحد٣س ع٣ٞ٘س ال ضوَ ٓذضٜح ػٖ

٠، ٝال أًطٞذش ٖٓ ًَ ػحّ ، ٣ٌٖٝٔ دػٞضٚ ُالٗؼوحد ك٢ دٝس ؿ٤ش ػحد١ ػ٘ذ ه٤حّ جُٔوطن ؽٜش

 .٣جٞص ُِٔجِظ ك٢ دٝس جإلٗؼوحد ؿ٤ش جُؼحد١ إٔ ٣٘ظش ك٢ ؿ٤ش جألٓٞس جُط٢ دػ٢ ٖٓ أجِٜح

 

 

 



 جُطؼذ٣َ هرَ

جألعرٞع جُػحُع ٖٓ  ٣ؼوذ جُٔجِظ دٝسز ػحد٣س ع٣ٞ٘س ال ضوَ ٓذضٜح ػٖ عطس ؽٜٞس ، ضرذأ ك٢

ؽٜش ٗٞكٔرش ٖٓ ًَ ػحّ ، ٣ٌٖٝٔ دػٞضٚ ُالٗؼوحد ك٢ دٝس ؿ٤ش ػحد١ ًِٔح دػص جُذحجس ، ٝال 

٣جٞص ُِٔجِظ ك٢ دٝس ُالٗؼوحد ؿ٤ش جُؼحد١ إٔ ٣٘ظش ك٢ ؿ٤ش جألٓٞس جُط٢ دػ٢ ٖٓ أجِٜح 

وذ ٝجعطػ٘حء ٖٓ دٌْ جُلوشز جُغحذوس ، ٣ذػٞ ست٤ظ جإلضذحد جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ُؼ

دٝسضٚ جُؼحد٣س جأل٠ُٝ ك٢ ظشف ٓذز ال ضجحٝص عط٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُؼَٔ ذٜزج جُذعطٞس ٝض٘ط٢ٜ 

 .ٛزٙ جُذٝسز ك٢ جُٔٞػذ جُز١ ٣وشسٙ جُٔجِظ جألػ٠ِ ذٔشعّٞ

 

 79ٓحدز 

٣قذسٙ ست٤ظ جإلضذحد ذٔٞجكوس ٓجِظ " ذٔشعّٞ"ضٌٕٞ دػٞز جُٔجِظ ُالٗؼوحد ، ٝكل جُذٝسز 

حع ٣ؼوذٙ جُٔجِظ ذذٕٝ دػٞز سع٤ٔس ُالٗؼوحد ، أٝ ك٢ ؿ٤ش جٌُٔحٕ ٝصسجء جإلضذحد ، ًَٝ ججطٔ

 .جُوح٢ٗٞٗ جُٔوشس ُؼوذ ججطٔحػحضٚ ذٔٞجد ٛزج جُذعطٞس ٣ؼطرش ذحهالً ٝال ٣طشضد ػ٤ِٚ أ١ أغش

ٝٓغ رُي ئرج ُْ ٣ذع جُٔجِظ ُالٗؼوحد ُذٝسضٚ جُؼحد٣س جُغ٣ٞ٘س هرَ جألعرٞع جُػحُع ٖٓ ٗٞكٔرش 

 .ُذحد١ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ جُؾٜش جُٔزًٞسجٗؼوذ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ك٢ ج

 

 80ٓحدز 

٣لططخ ست٤ظ جإلضذحد جُذٝس جُؼحد١ جُغ١ٞ٘ ُِٔجِظ ، ٣ِٝو٢ ك٤ٚ خطحذحً ٣طنٖٔ ذ٤حٕ أدٞجٍ 

جُرالد ٝأْٛ جألدذجظ ٝجُؾثٕٞ جُٜحٓس جُط٢ جشش خالٍ جُؼحّ ٝٓح ضؼطضّ دٌٞٓس جإلضذحد ئجشجءٙ 

جإلضذحد إٔ ٤٘٣د ػ٘ٚ ك٢ جالكططحح أٝ ٖٓ ٓؾشٝػحش ٝئفالدحش خالٍ جُذٝسز جُجذ٣ذز ُٝشت٤ظ 

ك٢ ئُوحء جُخطحخ ٗحترٚ أٝ ست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ٝػ٠ِ جُٔجِظ جالضذحد١ إٔ ٣خطحس ُج٘س 

ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٚ إلػذجد ٓؾشٝع جُشد ػ٠ِ خطحخ جالكططحح ٓطنٔ٘حً ٓالدظحش جُٔجِظ ٝأٓح٤ٗٚ 

 .ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِذؼذ ئهشجسٙ ٖٓ جُٔجِظ ئ٠ُ ست٤ظ جإلضذحد ُؼشمٚ .٣ٝشكغ جُشد 

 

 81ٓحدز 

ال ٣إجخز أػنحء جُٔجِظ ػٔح ٣رذٝٗٚ ٖٓ جألكٌحس ٝج٥سجء ك٢ أغ٘حء ه٤حْٜٓ ذؼِْٜٔ دجخَ جُٔجِظ 

 .أٝ ُجحٗٚ

 

 82ٓحدز 

ال ٣جٞص أغ٘حء جٗؼوحد جُٔجِظ ، ٝك٢ ؿ٤ش دحُس جُطِرظ ذحُجش٣ٔس إٔ ضطخز أ٣س ئجشجءجش جضجت٤س مذ 

٢ دحُس جضخحر ٓػَ ٛزٙ جإلجشجءجش ك٢ ؿ٤رس جُٔجِظ أ١ ٖٓ أػنحتٚ ، ئال ذأرٕ جُٔجِظ ، ٝك

 .٣جد ئخطحسٙ ذٜح

 

 83ٓحدز 

٣غطذن ست٤ظ جُٔجِظ ٝعحتش أػنحتـٚ ٖٓ ضحس٣خ دِق ج٤ٔ٤ُٖ أٓحّ جُٔجِظ ٌٓحكأز ٣ذذدٛح 

 .جُوحٕٗٞ ، ٝذذٍ جٗطوحٍ ٖٓ ٓذحٍ ئهحٓطْٜ ئ٠ُ ٓوش ججطٔحػحش جُٔجِظ 



 

 84ٓحدز 

ٝٗحتد أٍٝ ٝٗحتد غحٕ ، ٖٝٓ ٓشجهر٤ٖ جغ٤ٖ٘  ٣ٌٕٞ ُِٔجِظ ٤ٛثس ٌٓطد ضؾٌَ ٖٓ ست٤ظ

 .٣خطحسْٛ جُٔجِظ ج٤ٔؼحً ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٚ

ٝض٘ط٢ٜ ٓذز ًَ ٖٓ جُشت٤ظ ٝٗحتر٤ٚ ذحٗطٜحء ٓذز جُٔجِظ أٝ ذذِٚ ٝكوحً ألدٌحّ جُلوشز جُػح٤ٗس 

 .88ٖٓ جُٔحدز 

ُطح٤ُس ، ٝض٘ط٢ٜ ٓذز جُٔشجهر٤ٖ ذحخط٤حس ٓشجهر٤ٖ جذ٣ذ٣ٖ ك٢ ٓغطَٜ جُذٝسز جُغ٣ٞ٘س جُؼحد٣س ج

 .ٝئرج خال أدذ جُٔ٘حفد ك٢ ٤ٛثس جٌُٔطد جخطحس جُٔجِظ ٖٓ ٣ؾـِٚ ُِٔذز جُرحه٤س

 

 85ٓحدز 

جُالتذس جُذجخ٤ِس جخطقحفحضٚ ٣ٝط٠ُٞ  ٣ٌٕٞ ُِٔجِظ أٓحٗس ػحٓس ٣شأعٜح أ٤ٖٓ ػحّ، ٝضذذد

ٝضقذس ذوشجس ٖٓ ست٤ظ جألضذحد ذ٘حء ػ٠ِ ٓٞجكوس  جُٔجِظ ٝمغ ٓؾشٝع التذطٚ جُذجخ٤ِس،

 .٠ِ ُإلضذحدجُٔجِظ جألػ

 

 ذؼذ جُطؼذ٣َ

٣ٌٕٞ ُِٔجِظ أ٤ٖٓ ػحّ ، ٣ؼحٝٗٚ ػذد ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٣طرؼٕٞ جُٔجِظ ٓرحؽشز ٝضذذد جُالتذس 

جُذجخ٤ِس ُِٔجِظ ؽشٝه خذٓطْٜ ٝجخطقحفحضْٜ ٣ٝط٠ُٞ جُٔجِظ ٝمغ التذطٚ جُذجخ٤ِس 

 .ّ ٣قذسٙ ست٤ظ جإلضذحد ذٔٞجكوس ٓجِظ جُٞصسجءٝضقذس ذٔشعٞ

ٝضذذد جُالتذس جُذجخ٤ِس جخطقحفحش ست٤ظ جُٔجِظ ٝٗحتر٤ٚ ٝجُٔشجهر٤ٖ ٝذٞجٚ ػحّ ًَ ٓح ٣طؼِن 

ذؾإٕٝ جُٔجِظ ُٝجحٗٚ ٝأػنحتٚ ٤ٛٝثس أٓحٗطٚ ٝٓٞظل٤ٚ ، ٝهٞجػذ ٝئجشجءجش جُٔ٘حهؾس 

 .ذٝد أدٌحّ ٛزج جُذعطٞسٝجُطق٣ٞص ك٢ جُٔجِظ ٝجُِجحٕ ، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ؽإٕٝ ، ك٢ د

 

 86ٓحدز 

ٝضؼوذ جُجِغحش عش٣س ئرج هِد رُي ٓٔػَ جُذٌٞٓس أٝ ست٤ظ . جِغحش جُٔجِظ ػ٤ِ٘س 

 .جُٔجِظ أٝ غِع أػنحتٚ

 

 87ٓحدز 

ال ضٌٕٞ ٓذجٝالش جُٔجِظ فذ٤ذس ئال ذذنٞس أؿِر٤س أػنحتٚ ػ٠ِ جألهَ ٝضقذس جُوشجسجش 

ٝرُي ك٢ ؿ٤ش جُذحالش جُط٢ ٣ؾطشه ك٤ٜح  ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ألفـٞجش جألػنحء جُذحمش٣ٖ ،

 .أؿِر٤س خحفس ، ٝئرج ضغحٝش جألفٞجش ٣شجخ جُجحٗد جُز١ ك٤ٚ ست٤ظ جُجِغس

 

 88ٓحدز 

٣جٞص ذٔشعّٞ ٣قذسٙ ست٤ظ جإلضذحد ذٔٞجكوس ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ضأج٤َ ججطٔحػحش جُٔجِظ 

ئال ذٔٞجكوس جُٔجِظ ُٝٔشز  ُٔذز ال ضجحٝص ؽٜشجً ٝجدذجً ، ػ٠ِ أال ٣طٌشس رُي ك٢ جُذٝسز جُٞجدذز

 .ٝال ضذطغد كطشز جُطأج٤َ مٖٔ ٓذز جُذٝسز جُؼحد٣س. ٝجدذز 



ًٔح ٣جٞص ذٔشعّٞ ٣قذسٙ ست٤ظ جإلضذحد ذٔٞجكوس جُٔجِظ جألػ٠ِ ُإلضذحد دَ جُٔجِظ 

جُٞه٢٘ جالضذحد١ ، ػ٠ِ إٔ ٣طنٖٔ ٓشعّٞ جُذَ دػٞز جُٔجِظ جُجذ٣ذ ُالٗؼوحد ك٢ أجَ ال 

 .ٝال ٣جٞص دَ جُٔجِظ ٓذز أخشٟ ُ٘لظ جألعرحخ. ضحس٣خ ٓشعّٞ جُذَ ٣جحٝص عط٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ 

 جخطقحفحش جُٔجِظ: جُلشع جُػحُع

 

 89ٓحدز 

٤ٖ جالضذحد٣س ذٔح ك٢ رُي ضؼشك ٓؾشٝػحش جُوٞجٗ 110ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذأدٌحّ جُٔحدز 

ٓؾشٝػحش جُوٞج٤ٖٗ جُٔح٤ُس ػ٠ِ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ هرَ سكؼٜح ئ٠ُ ست٤ظ جإلضذحد 

جالضذحد١ ٛزٙ .ُؼشمٜح ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُِطقذ٣ن ػ٤ِٜح ٣ٝ٘حهؼ جُٔجِظ جُٞه٢٘ 

 .جُٔؾشٝػحش ُٝٚ إٔ ٣ٞجكن ػ٤ِٜح أٝ ٣ؼذُٜح أٝ ٣شكنٜح

 

 90ٓحدز 

جُؼحد٣س ك٢ ٓؾشٝع هحٕٗٞ ج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس جُغ٣ٞ٘س ُإلضذحد ٝك٢ ٣٘ظش جُٔجِظ ك٢ دٝسضٚ 

ٓؾشٝع هحٕٗٞ جُذغحخ جُخطح٢ٓ ٝرُي هروحً ُألدٌحّ جُٞجسدز ك٢ جُرحخ جُػحٖٓ ٖٓ ٛزج 

 .جُذعطٞس

 

 91ٓحدز 

ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط٢ ضجش٣ٜح ٓغ جُذٍٝ  ضط٠ُٞ جُذٌٞٓس ئذالؽ جُٔجِظ جالضذحد١ ذحُٔؼحٛذجش

جُٔخطِلس ، ٓؾلٞػس ذٔح ٣٘حعد ٖٓ ذ٤حٕ، ٣ٝذذد ذوشجس ٖٓ ست٤ظ  جألخشٟ ٝجُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس

ٓ٘حهؾطٜح  د١جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط٢ ٣طٞجد ػ٠ِ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذح جالضذحد

 .هرَ جُطقذ٣ن ػ٤ِٜح

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

ضط٠ُٞ جُذٌٞٓس ئذالؽ جُٔجِظ جالضذحد١ ذحُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط٢ ضجش٣ٜح ٓغ جُذٍٝ 

 .حش جُذ٤ُٝس جُٔخطِلس ، ٓؾلٞػس ذٔح ٣٘حعد ٖٓ ذ٤ـــحٕجألخشٟ ٝجُٔ٘ظٔ

 

 92ٓحدز 

ُِٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ إٔ ٣٘حهؼ أ١ ٓٞمٞع ٖٓ جُٔٞمٞػحش جُؼحٓس جُٔطؼِوس ذؾثٕٞ 

جإلضذحد ئال ئرج أذِؾ ٓجِظ جُٞصسجء جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ذإٔ ٓ٘حهؾس رُي جُٔٞمٞع 

جُٞصسجء أٝ جُٞص٣ش جُٔخطـ جُ٘وحػ ، ُِٝٔجِظ  ٓخحُلس ُٔقحُخ جإلضذحد جُؼ٤ِح ، ٣ٝذنش ست٤ظ

جُٞه٢٘ جالضذحد١ إٔ ٣ؼرش ػٖ ضٞف٤حضٚ ٣ٝذذد جُٔٞمٞػحش جُط٢ ٣٘حهؾٜح ٝئرج ُْ ٣وش ٓجِظ 

 .جُٞصسجء ضِي جُطٞف٤حش أخطش جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ذأعرحخ رُي

 

 

 



 93ٓحدز 

جُٞصسجء أٝ ٗحترٚ أٝ ٣ٔػَ دٌٞٓس جإلضذحد ك٢ جِغحش جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ، ست٤ظ ٓجِظ 

 .أدذ أػنحء جُٞصجسز جالضذحد٣س ػ٠ِ جألهَ

٣ٝج٤د ست٤ظ جُٞصسجء أٝ ٗحترٚ أٝ جُٞص٣ش جُٔخطـ ػ٠ِ جألعثِس جُط٢ ٣ٞجٜٜح ئ٤ُْٜ أ١ ػنٞ ٖٓ 

أػنحء جُٔجِظ ُالعطلغحس ػٖ جألٓٞس جُذجخِس ك٢ جخطقحفحضْٜ ، ٝرُي ٝكوحً ُإلجشجءجش 

 .جُٔوشسز ك٢ جُالتذس جُذجخ٤ِس ُِٔجِظ

 

 انفصم انخايس

 انقضاء في اإلتحاد واإلياراث

 

 94ٓحدز 

جُؼذٍ أعحط جُِٔي ٝجُونحز ٓغطوِٕٞ ال عِطحٕ ػ٤ِْٜ ك٢ أدجء ٝججرْٜ ُـ٤ش جُوحٕٗٞ 

 ٝمٔحتشْٛ

 

 95ٓحدز 

٣ٌٕٞ ُإلضذحد ٓذٌٔس جضذحد٣س ػ٤ِح ، ٝٓذحًْ جضذحد٣س جذطذجت٤س ٝرُي ػ٠ِ جُٞجٚ جُٔر٤ٖ ك٢ 

 .جُٔٞجد جُطح٤ُس

 

 96ٓحدز 

جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٖٓ ست٤ظ ٝػذد ٖٓ جُونحز ال ٣ض٣ذٕٝ ج٤ٔؼحً ػ٠ِ خٔغس  ضؾٌَ

 .٣ؼ٤ٕ٘ٞ ذٔشعّٞ ٣قذسٙ ست٤ظ جإلضذحد ذؼذ ٓقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ ػ٤ِٚ

٣ٝذذد جُوحٕٗٞ ػذد دٝجتش جُٔذٌٔس ٝٗظحٜٓح ٝئجشجءجضٜح ٝؽشٝه جُخذٓس ٝجُطوحػذ ألػنحتٜح 

 .ْٜٝجُؾشٝه ٝجُٔإٛالش جُٞججد ضٞجكشٛح ك٤

 

 97ٓحدز 

ست٤ظ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٝهنحضٜح ال ٣ؼضُٕٞ ئذحٕ ض٤ُْٜٞ جُونحء ، ٝال ض٘ط٢ٜ ٝال٣طْٜ ئال 

 :ألدذ جألعرحخ جُطح٤ُس

 جُٞكحز  -

 جالعطوحُس  -

 جٗطٜحء ٓذز ػوٞد جُٔطؼحهذ٣ٖ ْٜٓ٘ أٝ ٓذز ئػحسضْٜ  -

 ذِٞؽ عٖ جإلدحُس ئ٠ُ جُطوحػذ  -

 ّ ٝظحتلْٜ ألعرحخ فذ٤س غرٞش ػجضْٛ ػٖ جُو٤حّ ذٜٔح -

 جُلقَ جُطأد٣ر٢ ذ٘حًء ػ٠ِ جألعرحخ ٝجإلجشجءجش جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ  -

 ئع٘حد ٓ٘حفد أخشٟ ُْٜ ذٔٞجكوطْٜ  -

 



 98ٓحدز 

٣إد١ ست٤ظ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٝهنحضٜح ، هرَ ٓرحؽشز ٝظحتلْٜ ج٤ٔ٤ُٖ أٓحّ ست٤ظ 

ذإٔ ٣ذٌٔٞج ذحُؼذٍ دٕٝ خؾ٤س أٝ ٓذحذحز ، ٝذإٔ ٣خِقٞج جإلضذحد ، ذذنٞس ٝص٣ش جُؼذٍ جالضذحد١ ، 

 .ُذعطٞس جإلضذحد ٝهٞج٤ٗ٘ٚ

 

 99ٓحدز 

 :ضخطـ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ذحُلقَ ك٢ جألٓٞس جُطح٤ُس

جُٔ٘حصػحش جُٔخطِلس ذ٤ٖ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جإلضذحد ، أٝ ذ٤ٖ أ٣س ئٓحسز أٝ أًػش ٝذ٤ٖ دٌٞٓس  -

أ١ هشف ٖٓ جألهشجف .جُٔ٘حصػحش ئ٠ُ جُٔذٌٔس ذ٘حًء ػ٠ِ هِد جإلضذحد ، ٓط٠ أد٤ِص ٛزٙ 

 . جُٔؼ٤٘س

ذذع دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ، ئرج ٓح هؼٖ ك٤ٜح ٖٓ هرَ ئٓحسز أٝ أًػش ُٔخحُلطٜح ُذعطٞس  -

جإلضذحد ٝذذع دعطٞس٣س جُطؾش٣ؼحش جُقحدسز ػٖ ئدذٟ جإلٓحسجش ئرج ٓح هؼٖ ك٤ٜح ٖٓ هرَ ئدذٟ 

 . ، ُٔخحُلطٜح ُذعطٞس جإلضذحد ، أٝ ُِوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣سجُغِطحش جالضذحد٣س 

ذذع دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطؾش٣ؼحش ٝجُِٞجتخ ػٔٞٓحً ، ئرج ٓح أد٤َ ئ٤ُٜح ٛزج جُطِد ٖٓ أ٣س  -

جُٔزًٞسز إٔ ضِطضّ ذوشجس .ٓذٌٔس ٖٓ ٓذحًْ جُرالد أغ٘حء دػٟٞ ٓ٘ظٞسز أٓحٜٓح ٝػ٠ِ جُٔذٌٔس 

 . ذٜزج جُقذد جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح جُقحدس

ضلغ٤ش أدٌحّ جُذعطٞس ئرج ٓح هِرص ئ٤ُٜح رُي ئدذٟ عِطحش جإلضذحد ، أٝ دٌٞٓس ئدذٟ  -

 . جإلٓحسجش ٣ٝؼطرش ٛزج جُطلغ٤ش ِٓضٓحً ٌُِحكس

ٓغحتِس جُٞصسجء ، ًٝرحس ٓٞظل٢ جإلضذحد جُٔؼ٤٘٤ٖ ذٔشعّٞ ، ػٔح ٣وغ ْٜٓ٘ ٖٓ أكؼحٍ ك٢ أدجء  -

 . ٔجِظ جألػ٠ِ ٝٝكوحً ُِوحٕٗٞ جُخحؿ ذزُيٝظحتلْٜ جُشع٤ٔس ذ٘حًء ػ٠ِ هِد جُ

جُجشجتْ جُط٢ ُٜح ٓغحط ٓرحؽش ذٔقحُخ جإلضذحد ، ًحُجشجتْ جُٔطؼِوس ذأٓ٘ٚ ك٢ جُذجخَ أٝ  -

جُخحسؼ ، ٝجشجتْ ضض٣ٝش جُٔذشسجش أٝ جألخطحّ جُشع٤ٔس إلدذٟ جُغِطحش جالضذحد٣س ، ٝجشجتْ ضض٤٣ق 

 . جُؼِٔس

 . د١ ٝج٤ُٜثحش جُونحت٤س جُٔذ٤ِس ك٢ جإلٓحسجشض٘حصع جالخطقحؿ ذ٤ٖ جُونحء جالضذح -

ض٘حصع جالخطقحؿ ذ٤ٖ ٤ٛثس هنحت٤س ك٢ ئٓحسز ٤ٛٝثس هنحت٤س ك٢ ئٓحسز أخشٟ ٝض٘ظْ جُوٞجػذ  -

 . جُخحفس ذزُي ذوحٕٗٞ ئضذحد١

أ٣س جخطقحفحش أخشٟ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعطٞس أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضذحٍ ئ٤ُٜح ذٔٞجد هحٕٗٞ  -

 . ئضذحد١

 

 100ٓحدز 

ذ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح جِغحضٜح ذٔوش ػحفٔس جإلضذحد ٣ٝجٞص ُٜح جعطػ٘حء إٔ ض٘ؼوذ ػ٘ذ ضؼو

 .جالهطنحء ك٢ أ٣س ػحفٔس ٖٓ ػٞجفْ جإلٓحسجش

 

 

 



 101ٓحدز 

 . أدٌحّ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ٜٗحت٤س ِٝٓضٓس ٌُِحكس

جتـخ إٔ ضؾش٣ؼحً ٝئرج ٓح هشسش جُٔذٌٔس ػ٘ذ كقِٜح ك٢ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطؾش٣ؼحش ٝجُِٞ

ئضذحد٣حً ٓح جحء ٓخحُلحً ُذعطٞس جإلضذحد أٝ إٔ جُطؾش٣غ أٝ جُالتذس جُٔذ٤ِس ٓٞمٞع جُ٘ظش ٣طنٔ٘حٕ 

ٓخحُلس ُذعطٞس جإلضذحد أٝ ُوحٕٗٞ ئضذحد١ ضؼ٤ٖ ػ٠ِ جُغِطس جُٔؼ٤٘س ك٢ جإلضذحد أٝ ك٢ 

ٔخحُلس جُذعطٞس٣س أٝ جإلٓحسجش ذذغد جألدٞجٍ جُٔرحدسز ئ٠ُ جضخحر ٓح ٣ِضّ ٖٓ ضذجذ٤ش إلصجُس جُ

 .ُطقذ٤ذٜح

 

 102ٓحدز 

٣ٌٕٞ ُإلضذحد ٓذٌٔس جضذحد٣س جذطذجت٤س أٝ أًػش ض٘ؼوذ ك٢ ػحفٔس جإلضذحد جُذجتٔس أٝ ك٢ ذؼل 

 :ػٞجفْ جإلٓحسجش ُٔٔحسعس جُٞال٣س جُونحت٤س ك٢ دجتشز جخطقحفٜح ك٢ جُونح٣ح جُطح٤ُس

ألكشجد عٞجء ًحٕ جإلضذحد ك٤ٜح ٓذػ٤حً أٝ جُٔ٘حصػحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطجحس٣س ٝجإلدجس٣س ذ٤ٖ جإلضذحد ٝج -

 . ٓذػ٠ ػ٤ِٚ

جُجشجتْ جُط٢ ضشضٌد مٖٔ دذٝد جُؼحفٔس جالضذحد٣س جُذجتٔس ذحعطػ٘حء ٓح ضخطـ ذ٘ظشٙ  -

 . ٖٓ ٛزج جُذعطٞس 99جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ذٔٞجد جُٔحدز .

ك٢ .جد جُط٢ ض٘ؾأ هنح٣ح جألدٞجٍ جُؾخق٤س ٝجُونح٣ح جُٔذ٤ٗس ٝجُطجحس٣س ٝؿ٤شٛح ذ٤ٖ جألكش -

 . جُؼحفٔس جالضذحد٣س جُذجتٔس

 

 103ٓحدز 

٣٘ظْ جُوحٕٗٞ ًَ ٓح ٣طؼِن ذحُٔذحًْ جالضذحد٣س جالذطذجت٤س ٖٓ د٤ع ضشض٤رٜح ٝضؾ٤ٌِٜح ٝدٝجتشٛح 

ٝجخطقحفٜح جٌُٔح٢ٗ ٝجإلجشجءجش جُط٢ ضطرغ أٓحٜٓح ٝج٤ٔ٤ُٖ جُط٢ ٣إد٣ٜح هنحز ٛزٙ جُٔذحًْ 

جُطؼٖ ك٢ أدٌحْٜٓ ٣ٝجٞص إٔ ٣٘ـ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٝؽشٝه جُخذٓس جُٔطؼِوس ذْٜ ٝهشم 

جعطث٘حف أدٌحّ ضِي جُٔذحًْ أٓحّ ئدذٟ دٝجتش جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ك٢ جُذحالش 

 .ٝذحإلجشجءجش جُط٢ ٣ذذدٛح

 

 104ٓحدز 

ضط٠ُٞ ج٤ُٜثحش جُونحت٤س جُٔذ٤ِس ك٢ ًَ ئٓحسز ج٤ٔغ جُٔغحتَ جُونحت٤س جُط٢ ُْ ٣ؼٜذ ذٜح 

 .ن٠ أدٌحّ ٛزج جُذعطٞسُِونحء جالضذحد١ ذٔوط

 

 105ٓحدز 

٣جٞص ذوحٕٗٞ ئضذحد١ ٣قذس ذ٘حًء ػ٠ِ هِد جإلٓحسز جُٔؼ٤٘س ٗوَ ًَ أٝ ذؼل جالخطقحفحش جُط٢ 

 .ضطٞالٛح ٤ٛثحضٜح جُونحت٤س جُٔذ٤ِس ذٔٞجد جُٔحدز جُغحذوس ئ٠ُ جُٔذحًْ جالضذحد٣س جالذطذجت٤س

أدٌحّ ج٤ُٜثحش جُونحت٤س جُٔذ٤ِس  ًٔح ٣ذذد ذوحٕٗٞ ئضذحد١ جُذحالش جُط٢ ٣جٞص ك٤ٜح جعطث٘حف

ك٢ جُونح٣ح جُجضجت٤س ٝجُٔذ٤ٗس ٝجُطجحس٣س ٝؿ٤شٛح أٓحّ جُٔذحًْ جالضذحد٣س ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ هنحؤٛح 

 .ػ٘ذ جُلقَ ك٢ ٛزج جالعطث٘حف ٜٗحت٤حً 



 

 106ٓحدز 

٣ٌٕٞ ُإلضذحد ٗحتد ػحّ ٣ؼ٤ٖ ذٔشعّٞ ئضذحد١ ٣قذس ذٔٞجكوس ٓجِظ جُٞصسجء ٣ٝؼحٕٝ جُ٘حتد جُؼحّ 

 .ٖٓ أػنحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓسػذد 

٣ٝ٘ظْ جُوحٕٗٞ جُؾإٕٝ جُٔطؼِوس ذأػنحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جالضذحد٣س ٖٓ د٤ع هش٣وس ضؼ٤٤ٖ 

أػنحتٜح ٝدسجحضْٜ ٝضشه٤حضْٜ ٝضوحػذْٛ ٝجُٔإٛالش جُٞججد ضٞجكشٛح ك٤ْٜ ًٔح ٣٘ظْ هحٕٗٞ 

ٝفالد٤حش ٓؼح٤ٜٗٝح  جإلجشجءجش ٝجُٔذحًٔحش جُجضجت٤س جالضذحد١ جخطقحفحش ٛزٙ ج٤ُٜثس ٝئجشجءجضٜح

 .ٖٓ سجحٍ جُنرو ٝجألٖٓ جُؼحّ

 

 107ٓحدز 

ُشت٤ظ جإلضذحد إٔ ٣ؼلٞ ػٖ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس جُٔذٌّٞ ذٜح ٖٓ جٜس هنحت٤س جضذحد٣س هرَ ض٘ل٤ز 

جُذٌْ أٝ أغ٘حء جُط٘ل٤ز أٝ إٔ ٣خلق ٛزٙ جُؼوٞذس ٝرُي ذ٘حًء ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش جُؼذٍ جالضذحد١ ٝذؼذ 

ٞص٣ش ٖٓ عطس أػنحء ٣خطحسْٛ ٓجِظ ٝصسجء جإلضذحد ُٔذز غالظ ٓٞجكوس ُج٘س ٓؾٌِس ذشتحعس جُ

ع٘ٞجش هحذِس ُِطجذ٣ذ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔٞجه٤ٖ٘ رٟٝ جُشأ١ ٝجٌُلح٣س ك٢ جُرالد ٝجُؼن٣ٞس ك٢ جُِج٘س 

 .ٓجح٤ٗس ٝٓذجٝالضٜح عش٣س ٝضقذس هشجسجضٜح ذأؿِر٤س جألفٞجش

 

 108ٓحدز 

جضذحد٣س ئال ذؼذ ٓقحدهس ست٤ظ جإلضذحد ال ض٘لز ػوٞذس جإلػذجّ جُقحدسز ٜٗحت٤حً ٖٓ جٜس هنحت٤س 

ػ٠ِ جُذٌْ ُٝٚ إٔ ٣غطرذٍ ذٜح ػوٞذس أخشٟ أخق ٜٓ٘ح ٝرُي ذٔشجػحز جإلجشجءجش جُٔ٘قٞؿ 

 .ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس

 

 109ٓحدز 

جُؼلٞ جُؾحَٓ ػٖ جش٣ٔس أٝ جشجتْ ٓؼ٤٘س ال ٣ٌٕٞ ئال ذوحٕٗٞ ٣ٝطشضد ػ٠ِ فذٝس هحٕٗٞ جُؼلٞ 

 .ُْ ضٌٖ ٝجإلػلحء ٖٓ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس أٝ جُجضء جُٔطرو٢ ٜٓ٘حجػطرحس ضِي جُجشجتْ ًإٔ 

 

 انباب انخايس

 انتشزيعاث وانًزاسيى االتحاديت وانجهاث انًختصت بها

 

 انفصم األول 

 انقىاَيٍ االتحاديت

 

 110ٓحدز 

 .ضقذس جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ذٔٞجد أدٌحّ ٛزٙ جُٔحدز ٝؿ٤شٛح ٖٓ أدٌحّ جُذعطٞس جُٔ٘حعرس

- :حٕٗٞ هحٗٞٗح ذؼذ جضخحر جإلجشجءجش جُطح٤ُس ٣قرخ ٓؾشٝع جُو

 . ٣ؼذ ٓجِظ جُٞصسجء ٓؾشٝع جُوحٕٗٞ ٣ٝؼشمٚ ػ٠ِ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ -



 . ٣ؼشك ٓجِظ جُٞصسجء ٓؾشٝع جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ست٤ظ جالضذحد ُِٔٞجكوس ػ٤ِٚ -

 . ُٝؼشمٚ ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُِطقذ٣ن ػ٤ِٚ -

 . ٣وٚ ٖٓ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٣ٝقذس٣ٙٞهغ ست٤ظ جالضذحد جُوحٕٗٞ ذؼذ ضقذ -

ئرج أدخَ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ضؼذ٣ال ػ٠ِ ٓؾشٝع جُوحٕٗٞ ُْٝ ٣ٌٖ ٛزج جُطؼذ٣َ ٓورٞال 

ُذٟ ست٤ظ جالضذحد أٝ جُٔجِظ جألػ٠ِ أٝ ئرج سكل جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ جُٔؾشٝع ، كحٕ 

ضذحد١ كارج أجشٟ ُشت٤ظ جالضذحد أٝ جُٔجِظ جألػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ذٙ ئ٠ُ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جال

جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ك٢ رُي أ١ ضؼذ٣َ ُْ ٣ٌٖ ٓورٞال ُذٟ ست٤ظ جالضذحد أٝ جُٔجِظ 

جألػ٠ِ أٝ سأ١ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ سكل جُٔؾشٝع ًحٕ ُشت٤ظ جالضذحد إٔ ٣قذس جُوحٕٗٞ 

 .ذؼذ ٓقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ ػ٤ِٚ

لوشز جُٔؾشٝع جُز١ ٣وذّ ُشت٤ظ جالضذحد ٖٓ جُٞجسدز ك٢ ٛزٙ جُ" ٓؾشٝع جُوحٕٗٞ"٣وقذ ذؼرحسز 

ٓجِظ جُٞصسجء ٓؾطٔال ػ٠ِ جُطؼذ٣الش جُط٢ أدخِٜح ػ٤ِٚ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ، إٔ 

 .ٝجذش

ٝٓغ رُي ئرج جهطن٠ جُذحٍ ئفذجس هٞج٤ٖٗ جضذحد٣س ك٢ ؿ٤حخ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ، 

٤ظ جالضذحد ػ٠ِ إٔ ٣خطش كِٔجِظ ٝصسجء جالضذحد إٔ ٣غطقذسٛح ػٖ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٝست

 .جُٔجِظ جالضذحد١ ذٜح ك٢ أٍٝ ججطٔحع ُٚ

 

 111ٓحدز 

ض٘ؾش جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُجش٣ذز جُشع٤ٔس ُالضذحد خالٍ أعرٞػ٤ٖ ػ٠ِ جألًػش ٖٓ ضحس٣خ ضٞه٤ؼٜح 

 .ٝئفذجسٛح ٖٓ هرَ ست٤ظ جالضذحد ، ذؼذ ضقذ٣ن جُٔجِظ جألػ٠ِ ػ٤ِٜح ٣ٝؼَٔ ذٜح

ز جُٔزًٞسز ، ٓح ُْ ٣٘ـ ػ٠ِ ضحس٣خ آخش ك٢ جُوحٕٗٞ ذؼذ ؽٜش ٖٓ ضحس٣خ ٗؾشٛح ك٢ جُجش٣ذ

 .رجضٚ

 

 112ٓحدز 

ال ضغش١ أدٌحّ جُوٞج٤ٖٗ ئال ػ٠ِ ٓح ٣وغ ٖٓ ضحس٣خ جُؼَٔ ذٜح ٝال ٣طشضد ػ٤ِٜح جغش ك٤ٔح ٣وغ هرَ 

 .ٛزج جُطحس٣خ ٣ٝجٞص ػ٘ذ جالهطنحء ٝك٢ ؿ٤ش جُٔٞجد جُجضجت٤س جُ٘ـ ك٢ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ خالف رُي

 

 انفصم انثاَي

 سيى بقىاَيٍانًزا

 

 113ٓحدز 

ئرج دذظ ك٤ٔح ذ٤ٖ جدٝجس جٗؼوحد جُٔجِظ جألػ٠ِ ، ٓح ٣ٞجد جإلعشجع ػ٠ِ ئفذجس هٞج٤ٖٗ جضذحد٣س 

ال ضذطَٔ جُطأخ٤ش كِشت٤ظ جالضذحد ٝٓجِظ جُٞصسجء ٓجطٔؼ٤ٖ ئفذجس ٓح ٣ِضّ ٜٓ٘ح ٝرُي ك٢ 

 .ؽٌَ ٓشجع٤ْ ُٜح هٞز جُوحٕٗٞ ذؾشه أال ضٌٕٞ ٓخحُلس ُِذعطٞس



شك ٛزٙ جُٔشجع٤ْ ذوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ خالٍ أعرٞع ػ٠ِ جألًػش ُِ٘ظش ٣ٝجد إٔ ضؼ

ك٢ ئهشجسٛح أٝ ئُـحتٜح ، كارج جهشٛح ضأ٣ذ ٓح ًحٕ ُٜح ٖٓ هٞز جُوحٕٗٞ ، ٣ٝخطش جُٔجِظ جُٞه٢٘ 

 .جالضذحد١ ذٜح ك٢ أٍٝ ججطٔحع ُٚ

 ئرج سأٟ جػطٔحد ٗلحرٛح أٓح ئرج ُْ ٣وشٛح جُٔجِظ جألػ٠ِ ك٤ضٍٝ ٓح ًحٕ ُٜح ٖٓ هٞز جُوحٕٗٞ ، جال

 .ك٢ جُلطشز جُغحذوس ، أٝ ضغ٣ٞس ٓح ضشضد ػ٤ِٜح ٖٓ آغحس ذٞجٚ آخش

 

 انفصم انثانث 

 انًزاسيى انعاديت

 

 114ٓحدز 

ال ٣قذس ٓشعّٞ ئال ئرج أهشٙ ٓجِظ جُٞصسجء ٝفذم ػ٤ِٚ ست٤ظ جالضذحد أٝ جُٔجِظ جألػ٠ِ ًَ 

 .جالضذحد ك٢ جُجش٣ذز جُشع٤ٔس دغد جخطقحفٚ ، ٝض٘ؾش جُٔشجع٤ْ ذؼذ ضٞه٤ؼٜح ٖٓ ست٤ظ

 

 115ٓحدز 

ُِٔجِظ جألػ٠ِ إٔ ٣لٞك ست٤ظ جالضذحد ٝٓجِظ جُٞصسجء ٓجطٔؼ٤ٖ ك٢ ئفذجس ٓح ٣وطن٢ جألٓش 

ئفذجسٙ ك٢ ؿ٤رس جُٔجِظ جألػ٠ِ ٖٓ جُٔشجع٤ْ جُط٢ ٣خطـ جُٔجِظ جُٔزًٞس ذحُطقذ٣ن 

٤حش جُذ٤ُٝس أٝ ئػالٕ ػ٤ِٜح ػ٠ِ أال ٣ؾَٔ ٛزج جُطل٣ٞل جُٔٞجكوس ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه

جألدٌحّ جُؼشك٤س ٝسكؼٜح أٝ ئػالٕ ه٤حّ جُذشخ جُذكحػ٤س أٝ ضؼ٤٤ٖ ست٤ظ أٝ هنحز جُٔذٌٔس 

 .جالضذحد٣س جُؼ٤ِح

 

 انباب انسادس

 اإلياراث

 

 116ٓحدز 

ضط٠ُٞ جإلٓحسجش ج٤ٔغ جُغِطحش جُط٢ ُْ ٣ؼٜذ ذٜح ٛزج جُذعطٞس ُالضذحد ، ٝضؾحسى ج٤ٔؼٜح ك٢ 

 .ٙ ٝخذٓحضٚ ٝدٔح٣طٚذ٤٘حٗٚ ٝضل٤ذ ٖٓ ٝجٞد

 

 117ٓحدز 

٣غطٜذف جُذٌْ ك٢ ًَ ئٓحسز ذٞجٚ خحؿ ، دلع جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ دجخَ أسجم٤ٜح ٝضٞك٤ش جُٔشجكن 

 .جُؼحٓس ٝسكغ جُٔغطٟٞ جالجطٔحػ٢ ٝجالهطقحد١ ك٤ٜح

 

 118ٓحدز 

ضؼَٔ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد جٔؼ٤ح ، ػ٠ِ ض٘غ٤ن ضؾش٣ؼحضٜح ك٢ ٓخطِق جُٔجحالش 

 .ح هذس جإلٌٓحٕذوقذ ضٞد٤ذٛ



٣ٝجٞص ألٓحسض٤ٖ أٝ أًػش ذؼذ ٓقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ، جُطٌطَ ك٢ ٝدذز ع٤حع٤س أٝ ئدجس٣س أٝ 

ضٞد٤ذ ًَ أٝ ذؼل ٓشجكوٜح جُؼحٓس أٝ ئٗؾحء ئدجسز ٝجدذز أٝ ٓؾطشًس ُِو٤حّ ذأ١ ٓشكن ٖٓ ٛزٙ 

 .جُٔشجكن

 

 119ٓحدز 

جُٔطؼِوس ذط٘ل٤ز جألدٌحّ ٝجإلٗحذحش  ض٘ظْ ذوحٕٗٞ جضذحد١ ٝذٔشجػحز جًرش هذس ٖٓ جُط٤غ٤ش جألٓٞس

جُونحت٤س ٝئػالٕ جألٝسجم جُونحت٤س، ٝضغ٤ِْ جُلحس٣ٖ ٖٓ جُؼذجُس ك٤ٔح ذ٤ٖ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ 

 .جالضذحد

 

 انباب انسابع

 تىسيع االختصاصاث انتشزيعيت وانتُفيذيت وانذونيت بيٍ االتحاد واإلياراث

 

 120ٓحدز 

- :ك٢ جُؾإٕٝ جُطح٤ُس٣٘لشد جالضذحد ذحُطؾش٣غ ٝجُط٘ل٤ز 

 . جُؾإٕٝ جُخحسج٤س -

 . جُذكحع ٝجُوٞجش جُٔغِذس جالضذحد٣س -

 . دٔح٣س أٖٓ جالضذحد ٓٔح ٣طٜذدٙ ٖٓ جُخحسؼ أٝ جُذجخَ -

 . ؽإٕٝ جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ ٝجُذٌْ ك٢ جُؼحفٔس جُذجتٔس ُالضذحد -

 . ؽإٕٝ ٓٞظل٢ جالضذحد ٝجُونحء جالضذحد١ -

 . عّٞ ٝجُؼٞجتذ جالضذحد٣سٓح٤ُس جالضذحد ٝجُنشجتد ٝجُش -

 . جُوشٝك جُؼحٓس جالضذحد٣س -

 . جُخذٓحش جُرش٣ذ٣س ٝجُرشه٤س ٝجُٜحضل٤س ٝجُالع٤ٌِس  -

ؽن جُطشم جالضذحد٣س جُط٢ ٣وشس جُٔجِظ جألػ٠ِ ئٜٗح هشم ست٤غ٤س ٝف٤حٗطٜح ٝضذغ٤ٜ٘ح  -

 . ٝض٘ظ٤ْ دشًس جُٔشٝس ػ٠ِ ٛزٙ ُطشم 

 . سجش ٝجُط٤حس٣ٖجُٔشجهرس جُج٣ٞس ٝئفذجس ضشجخ٤ـ جُط٤ح -

 . جُطؼ٤ِْ -

 . جُقذس جُؼحٓس ٝجُخذٓحش جُطر٤س -

 . جُ٘وذ ٝجُؼِٔس -

 . جُٔوح٤٣ظ ٝجٌُٔح٤٣َ ٝجُٔٞجص٣ٖ -

 . خذٓحش جٌُٜشذحء -

 . جُج٘غ٤س جالضذحد٣س ٝجُجٞجصجش ٝجإلهحٓس ٝجُٜجشز -

 . أٓالى جالضذحد ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذٜح -

 . ضذحدؽإٕٝ جُطؼذجد ٝجإلدقحء جُخحفس ذأؿشجك جال -

 . جإلػالّ جالضذحد١ -

 



 121ٓحدز 

ذـ٤ش ئخالٍ ذٔح ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، ٣٘لشد جالضذحد ذحُطؾش٣غ ك٢ جُؾإٕٝ 

  -:جُطح٤ُس 

 -ج٤ٌُِٔس جُؼوحس٣س ٝٗضع ج٤ٌُِٔس ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس  -ػالهحش جُؼَٔ ٝجُؼٔحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالجطٔحػ٤س 

جُطؾش٣ؼحش  -دٔح٣س جُػشٝز جُضسجػ٤س ٝجُذ٤ٞج٤ٗس  -ػٚ جُطأ٤ٖٓ ذأٗٞج -جُر٘ٞى  -ضغ٤ِْ جُٔجش٤ٖٓ 

جٌُرشٟ جُٔطؼِوس ذوٞج٤ٖٗ جُجضجء ٝجُٔؼحٓالش جُٔذ٤ٗس ٝجُطجحس٣س ٝجُؾشًحش ، ٝجإلجشجءجش أٓحّ 

 -دٔح٣س ج٤ٌُِٔس جألدذ٤س ٝجُل٤٘س ٝجُق٘حػ٤س ٝدوٞم جُٔإُل٤ٖ  -جُٔذحًْ جُٔذ٤ٗس ٝجُجضجت٤س 

ٝجُزخحتش ٓح ُْ ضٌٖ العطؼٔحٍ جُوٞجش جُٔغِذس أٝ هٞجش  جعط٤شجد جألعِذس -جُٔطرٞػحش ٝجُ٘ؾش 

ؽإٕٝ جُط٤شجٕ جألخشٟ جُط٢ ال ضذخَ ك٢ جخطقحفحش جالضذحد جُط٘ل٤ز٣س  -جألٖٓ جُطحذؼس أل١ ئٓحسز 

ض٘ظ٤ْ ٝهش٣وس ئٗؾحء جُٔ٘حهن  –ضذذ٣ذ ج٤ُٔحٙ جإله٤ٔ٤ِس ٝض٘ظ٤ْ جُٔالدس ك٢ أػح٢ُ جُرذحس  -

 .   ٖٓ ضطر٤ن أدٌحّ جُطؾش٣ؼحش جالضذحد٣سجُذشز جُٔح٤ُس ٝٗطحم جعطػ٘حتٜح 

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

ذـ٤ش ئخالٍ ذٔح ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، ٣٘لشد جالضذحد ذحُطؾش٣غ ك٢ جُؾإٕٝ 

 :جُطح٤ُس

 -ج٤ٌُِٔس جُؼوحس٣س ٝٗضع ج٤ٌُِٔس ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس  -ػالهحش جُؼَٔ ٝجُؼٔحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالجطٔحػ٤س 

جُطؾش٣ؼحش  -دٔح٣س جُػشٝز جُضسجػ٤س ٝجُذ٤ٞج٤ٗس  -ٗٞجػٚ جُطأ٤ٖٓ ذأ -جُر٘ٞى  -ضغ٤ِْ جُٔجش٤ٖٓ 

جٌُرشٟ جُٔطؼِوس ذوٞج٤ٖٗ جُجضجء ٝجُٔؼحٓالش جُٔذ٤ٗس ٝجُطجحس٣س ٝجُؾشًحش ، جإلجشجءجش أٓحّ 

 -دٔح٣س ج٤ٌُِٔس جألدذ٤س ٝجُل٤٘س ٝجُق٘حػ٤س ٝدوٞم جُٔإُل٤ٖ  -جُٔذحًْ جُٔذ٤ٗس ٝجُجضجت٤س 

ذس ٝجُزخحتش ٓح ُْ ضٌٖ العطؼٔحٍ جُوٞجش جُٔغِذس أٝ جعط٤شجد جألعِ -جُٔطرٞػحش ٝجُ٘ؾش 

ؽإٕٝ جُط٤شجٕ جألخشٟ جُط٢ ال ضذخَ ك٢ جخطقحفحش جالضذحد  -هٞجش جألٖٓ جُطحذؼس أل١ ئٓحسز 

 .ضذذ٣ذ ج٤ُٔحٙ جإله٤ٔ٤ِس ٝض٘ظ٤ْ جُٔالدس ك٢ أػح٢ُ جُرذحس  -جُط٘ل٤ز٣س 

 

 122ٓحدز 

 .ذحد٣س ذٔٞجد أدٌحّ جُٔحدض٤ٖ جُغحذوط٤ٖضخطـ جإلٓحسجش ذٌَ ٓح ال ض٘لشد ك٤ٚ جُغِطحش جالض

 

 123ٓحدز 

ذؾإٔ جٗلشجد جالضذحد أفال ذحُؾثٕٞ جُخحسج٤س ٝجُؼالهحش  1ذ٘ذ  120جعطػ٘حء ٖٓ ٗـ جُٔحدز 

جُذ٤ُٝس ٣جٞص ُإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ػوذ جضلحهحش ٓذذٝدز رجش هر٤ؼس ئدجس٣س ٓذ٤ِس ٓغ 

سك ٓغ ٓقحُخ جالضذحد ٝال ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س ، جُذٍٝ ٝجألهطحس جُٔجحٝسز ُٜح ػ٠ِ ئال ضطؼح

ٝذؾشه أخطحس جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ٓغروح كارج جػطشك جُٔجِظ ػ٠ِ ئذشجّ ٓػَ ضِي 

جالضلحهحش ك٤طؼ٤ٖ ئسجحء جألٓش ئ٠ُ إٔ ضرص جُٔذٌٔس جالضذحد٣س ذحُغشػس جٌُٔٔ٘س ك٢ ٛزج 

 .جالػطشجك

ظٔس جألٝذي ٝٓ٘ظٔس جُذٍٝ جُؼشذ٤س جُٔقذسز ُِ٘لو ًٔح ٣جٞص ُإلٓحسجش جالدطلحظ ذؼن٣ٞطٜح ك٢ ٓ٘

 .أٝ جالٗنٔحّ ج٤ُٜٔح



 

 124ٓحدز 

ػ٠ِ جُغِطحش جالضذحد٣س جُٔخطقس ، هرَ ئذشجّ أ٣س ٓؼحٛذز أٝ جضلحه٤س د٤ُٝس ٣ٌٖٔ إٔ ضٔظ 

جُٔشًض جُخحؿ ذادذٟ جإلٓحسجش جعططالع سأ١ ٛزٙ جإلٓحسز ٓغروح ٝػ٘ذ جُخالف ٣ؼشك جألٓش 

 .د٣س جُؼ٤ِح ُِرص ك٤ٚػ٠ِ جُٔذٌٔس جالضذح

 

 125ٓحدز 

ضوّٞ دٌٞٓحش جإلٓحسجش ذحضخحر ٓح ٣٘رـ٢ ٖٓ ضذجذ٤ش ُط٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ جُقحدسز ػٖ جالضذحد 

ٝجُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط٢ ٣رشٜٓح ذٔح ك٢ رُي ئفذجس جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتخ ٝجُوشجسجش 

 .ٝجألٝجٓش جُٔذ٤ِس جُالصٓس ُٜزج جُط٘ل٤ز

س جألؽشجف ػ٠ِ ض٘ل٤ز دٌٞٓحش جإلٓحسجش ُِوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش ٝجُٔؼحٛذجش ُِٝغِطحش جالضذحد٣

ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ٝجألدٌحّ جُونحت٤س جالضذحد٣س ٝػ٠ِ جُغِطحش جإلدجس٣س ٝجُونحت٤س جُٔخطقس 

 .ك٢ جإلٓحسجش ، ضوذ٣ْ ًَ جُٔغحػذجش جٌُٔٔ٘س ُغِطحش جالضذحد ك٢ ٛزج جُؾإٔ

 

 

 انباب انثايٍ

 تحادٌ انًانيت نالؤوانش

 

 126ٓحدز 

 :ضطٌٕٞ جإل٣شجدجش جُؼحٓس ُالضذحد ٖٓ جُٔٞجسد جُطح٤ُس

جُنشجتد ٝجُشعّٞ ٝجُؼٞجتذ جُط٢ ضلشك ذٔٞجد هحٕٗٞ جضذحد١ ك٢ جُٔغحتَ جُذجخِس ك٢  -

 . جخطقحؿ جالضذحد ضؾش٣ؼح ٝض٘ل٤زج

 . جُشعّٞ ٝجألجٞس جُط٢ ٣ذقِٜح جالضذحد ك٢ ٓوحذَ جُخذٓحش جُط٢ ٣إد٣ٜح -

ضغْٜ ذٜح جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ، ك٢ ٤ٓضج٤ٗطٚ جُغ٣ٞ٘س ٝكوح ُِٔحدز جُذقس جُط٢  -

 . جُطح٤ُس

 . ئ٣شجد جالضذحد ٖٓ أٓالًٚ جُخحفس -

 

 127ٓحدز 

ضخقـ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ٗغرس ٓؼ٤٘س ٖٓ ٓٞجسدٛح جُغ٣ٞ٘س ُطـط٤س ٗلوحش 

 .ذذدٛٔح هحٕٗٞ ج٤ُٔضج٤ٗسج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس ُالضذحد ٝرُي ػ٠ِ جُ٘ذٞ ٝذحُوذس جُز٣ٖ ٣

 

 128ٓحدز 

٣ذذد جُوحٕٗٞ هٞجػذ ئػذجد ج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس ُالضذحد ، ٝجُذغحخ جُخطح٢ٓ ًٔح ٣ذذد ذذء جُغ٘س 

 .جُٔح٤ُس

 



 129ٓحدز 

٣ؼشك ٓؾشٝع ج٤ُٔضج٤ٗس جُغ٣ٞ٘س ُالضذحد ٓطنٔ٘ح ضوذ٣شجش جإل٣شجدجش ٝجُٔقشٝكحش ، هرَ ذذء 

جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ُٔ٘حهؾطٜح ٝئذذجء جُغ٘س جُٔح٤ُس ذؾٜش٣ٖ ػ٠ِ جألهَ ػ٠ِ 

ٓالدظحضٚ ػ٤ِٜح ٝرُي هرَ سكغ ٓؾشٝع ج٤ُٔضج٤ٗس ئ٠ُ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ٓقذٞذس ذٜزٙ 

 .جُٔالدظحش إلهشجسٛح

 

 130ٓحدز 

 .ضقذس ج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس جُغ٣ٞ٘س ذوحٕٗٞ 

ُٔح٤ُس ، ٣جٞص ذٔشعّٞ ٝك٢ ج٤ٔغ جألدٞجٍ جُط٢ ال ٣قذس ك٤ٜح هحٕٗٞ ج٤ُٔضج٤ٗس هرَ ذذء جُغ٘س ج

جضذحد١ ئهشجس جػطٔحدجش ؽٜش٣س ٓإهطس ، ػ٠ِ أعحط جضء ٖٓ أغ٠٘ ػؾش ٖٓ جػطٔحدجش جُغ٘س 

جُٔح٤ُس جُغحذوس ، ٝضجر٠ جإل٣شجدجش ٝض٘لن جُٔقشٝكحش ٝكوح ُِوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز ك٢ ٜٗح٣س جُغ٘س 

 .جُٔح٤ُس جُغحذوس

 

 131ٓحدز 

ُطوذ٣شجش جُٞجسدز ذٜح ، ًَٝ ٗوَ أل١ ٓرِؾ ٖٓ ذحخ ًَ ٓقشٝف ؿ٤ش ٝجسد ذح٤ُٔضج٤ٗس ، أٝ صجتذ ػٖ ج

 .ئ٠ُ آخش ٖٓ أذٞجخ ج٤ُٔضج٤ٗس ، ٣جد إٔ ٣ٌٕٞ ذوحٕٗٞ

ٝٓغ رُي ٣جٞص ، ك٢ دحُس جُنشٝسز جُِٔذس ، ضوش٣ش ٛزج جُقشف أٝ جُ٘وَ ذٔشعّٞ ذوحٕٗٞ ٝكوح 

 .ٖٓ ٛزج جُذعطٞس 113ألدٌحّ جُٔحدز 

 

 132ٓحدز 

ٓرحُؾ ٖٓ ئ٣شجدجضٚ ُألٗلحم ػ٠ِ ٓؾشٝػحش جإلٗؾحء ٣خقـ جالضذحد ك٢ ٤ٓضج٤ٗطٚ جُغ٣ٞ٘س 

ٝجُطؼ٤ٔش ٝجألٖٓ جُذجخ٢ِ ٝجُؾإٕٝ جالجطٔحػ٤س دغد جُذحجس جُٔحعس ُرؼل جإلٓحسجش ٣ٝطْ 

ض٘ل٤ز ٛزٙ جُٔؾشٝػحش ٝجألٗلحم ػ٤ِٜح ٖٓ جػطٔحدجش ٛزٙ جُٔرحُؾ ذٞجعطس أجٜضز جالضذحد 

 .ؼ٤٘سجُٔخطقس ٝضذص ئؽشجكٜح ذحالضلحم ٓغ عِطحش جإلٓحسز جُٔ

 . ٣ٝجٞص ُالضذحد ئٗؾحء ف٘ذٝم خحؿ ُٜزٙ جألؿشجك

 

 133ٓحدز 

ال ٣جٞص كشك أ٣س مش٣رس جضذحد٣س أٝ ضؼذ٣ِٜح أٝ ئُـحؤٛح ئال ذوحٕٗٞ ٝال ٣جٞص ئػلحء أدذ ٖٓ أدجء ٛزٙ 

 .جُنشجتد ك٢ ؿ٤ش جألدٞجٍ جُٔر٤٘س ك٢ جُوحٕٗٞ

ئال ك٢ دذٝد جُوحٕٗٞ ٝهروحً ًٔح ال ٣جٞص ض٤ٌِق أدذ ذأدجء أٓٞجٍ أٝ سعّٞ أٝ ػٞجتذ جضذحد٣س 

 .ألدٌحٓٚ

 

 134ٓحدز 

ال ٣جٞص ػوذ جُوشٝك جُؼحٓس أٝ جالسضرحه ذحُطضجٓحش ٣طشضد ػ٤ِٜح أٗلحم ٓرحُؾ ٖٓ جُخضجٗس جُؼحٓس 

 .ُالضذحد ك٢ ع٘س أٝ ع٘ٞجش ٓورِس ئال ذوحٕٗٞ جضذحد١



 

 135ٓحدز 

س ٣وذّ ئ٠ُ جُٔجِظ جُذغحخ جُخطح٢ٓ ُإلدجسز جُٔح٤ُس ُالضذحد ػٖ جُغ٘س جُٔح٤ُس جُٔ٘ون٤

جُٞه٢٘ جالضذحد١ خالٍ جألسذؼس جؽٜش جُطح٤ُس الٗطٜحء جُغ٘س جُٔزًٞسز إلذذجء ٓالدظحضٚ ػ٤ِٚ ، 

 .هرَ سكؼٚ ئ٠ُ جُٔجِظ جألػ٠ِ إلهشجسٙ، ػ٠ِ مٞء ضوش٣ش جُٔشججغ

 

 136ٓحدز 

ض٘ؾأ ئدجسز جضذحد٣س ٓغطوِس ٣شأعٜح ٓشججغ ػحّ ٣ٌٕٞ ضؼ٤٤٘ٚ ذٔشعّٞ ُٔشججؼس دغحذحش 

ذحد ٝجألجٜضز ٝج٤ُٜثحش جُطحذؼس ُٚ ًٝزُي ُٔشججؼس أ٣س دغحذحش أخشٟ ٣ًَٞ ئ٠ُ جإلدجسز جالض

 .جُٔزًٞسز ٓشججؼطٜح ، هروح ُِوحٕٗٞ 

٣ٝ٘ظْ جُوحٕٗٞ ٛزٙ جإلدجسز ٣ٝذذد جخطقحفحضٜح ٝفالد٤حش جُؼح٤ِٖٓ ك٤ٜح ٝجُنٔحٗحش جُٞججد 

 .خ٤ش ٝجٚ ضٞك٤شٛح ُٜح ُٝشت٤غٜح ُٝٔٞظل٤ٜح ٖٓ أجَ جُو٤حّ ذٞظحتلْٜ ػ٠ِ 

 

 

 انباب انتاسع

 انقىاث انًسهحت وقىاث األيٍ

 

 137ٓحدز 

ًَ جػطذجء ػ٠ِ أ٣س ئٓحسز ٖٓ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ٣ؼطرش جػطذجء ػ٤ِٜح ج٤ٔؼحً، ٝػ٠ِ 

 .٤ًحٕ جالضذحد رجضٚ ٝضطؼحٕٝ ج٤ٔغ جُوٟٞ جالضذحد٣س ٝجُٔذ٤ِس ػ٠ِ دكؼٚ ذٌحكس جُٞعحتَ جٌُٔٔ٘س

 

 138ٓحدز 

هٞجش ٓغِذس ذش٣س ٝذذش٣س ٝج٣ٞس، ٓٞدذز جُطذس٣د ٝجُو٤حدز، ٣ٌٕٝٞ ضؼ٤٤ٖ جُوحتذ ٣ٌٕٞ ُالضذحد 

 .جُؼحّ ُٜزٙ جُوٞجش، ٝست٤ظ جألسًحٕ جُؼحٓس، ٝئػلحؤٛٔح ٖٓ ٓ٘قر٤ٜٔح ذٔشعّٞ جضذحد١ 

 .ًٔح ٣جٞص إٔ ٣ٌٕٞ ُالضذحد هٞجش أٖٓ جضذحد٣س 

جِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ػٖ ٝٓجِظ ٝصسجء جالضذحد ٛٞ جُٔغإٍٝ ٓرحؽشز أٓحّ ست٤ظ جالضذحد ٝجُٔ

 .ؽإٕٝ ٛزٙ جُوٞجش ج٤ٔؼح

 

 139ٓحدز 

٣٘ظْ جُوحٕٗٞ جُخذٓس جُؼغٌش٣س ، ٝجُطؼرثس جُؼحٓس أٝ جُجضت٤س ٝدوٞم ٝٝججرحش أكشجد جُوٞجش 

 .جُٔغِذس ، ٝهٞجػذ جٗنرحهٜح ًٝزُي جألٗظٔس جُخحفس ذوٞجش جألٖٓ جالضذحد٣س 

 

 140ٓحدز 

٣قذسٙ ست٤ظ جالضذحد ذؼذ ٓقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ  ٣ٌٕٞ ئػالٕ ه٤حّ جُذشخ جُذكحػ٤س ذٔشعّٞ

 .ػ٤ِٚ، أٓح جُذشخ جُٜج٤ٓٞس كٔذشٓس ػٔال ذأدٌحّ جُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس



 

 141ٓحدز 

٣٘ؾأ ٓجِظ أػ٠ِ ُِذكحع ذشتحعس ست٤ظ جالضذحد ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٚ ٗحتد ست٤ظ جالضذحد 

ذجخ٤ِس ٝجُوحتذ جُؼحّ ٝست٤ظ ٝست٤ظ ٓجِظ ٝصسجء جالضذحد ٝٝص٣ش جُخحسج٤س ٝجُذكحع ٝجُٔح٤ُس ٝجُ

جألسًحٕ جُؼحٓس ٝرُي إلذذجء جُشأ١ ٝجُٔؾٞسز ك٢ ًَ ٓح ٣طؼِن ذؾثٕٞ جُذكحع ، ٝجُٔذحكظس ػ٠ِ 

عالٓس جالضذحد ٝأٓ٘ٚ ٝئػذجد جُوٞجش جُٔغِذس ٝضج٤ٜضٛح ٝضط٣ٞشٛح ، ٝضذذ٣ذ أٓحًٖ أهحٓطٜح 

غطؾحس٣ٖ ٝجُخرشجء ٝٓؼغٌشجضٜح ُِٝٔجِظ إٔ ٣ذػٞ ُذنٞس جِغحضٚ ٖٓ ٣شٟ دػٞضْٜ ٖٓ جُٔ

 .جُؼغٌش٤٣ٖ ٝؿ٤شْٛ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ سأ١ ٓؼذٝد ك٢ جُٔذجٝالش

 .٣ٝ٘ظْ جُوحٕٗٞ ًَ ٓح ٣طؼِن ذٜزج جُٔجِظ

 

 142ٓحدز 

 .٣ٌٕٞ ُِذُٝس ٝدذٛح دن ئٗؾحء جُوٞجش جُٔغِذس جُرش٣س ٝجُرذش٣س ٝجُج٣ٞس

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

٣ٌٕٞ ُإلٓحسجش جألػنحء دن ئٗؾحء هٞجش ٓغِذس ٓذ٤ِس هحذِس ٝٓجٜضز الٕ ٣نٜٔح جُجٜحص 

 .جُذكحػ٢ ُالضذحد ػ٘ذ جالهطنحء ُِذكحع مذ أ١ ػذٝجٕ خحسج٢

 

 143حدز ٓ

جُٔغِذس ، أٝ ذوٞجش جألٖٓ جالضذحد٣س  ٣ذن أل٣س ئٓحسز ٖٓ جإلٓحسجش هِد جالعطؼحٗس ذحُوٞجش

ك ٛزج جُطِد كٞسجً أسجم٤ٜح ئرج ٓح ضؼشمص ُِخطش ، ٣ٝؼش ُِٔذحكظس ػ٠ِ جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ دجخَ

 ٣ٝجٞص ُشت٤ظ جالضذحد ٝٓجِظ جُٞصسجء جالضذحد١. ُالضذحد ، ُطوش٣ش ٓح ٣شجٙ  ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ

جُؼحجِس جُط٢ ال  ٓجطٔؼ٤ٖ ، ئرج ُْ ٣ٌٖ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٓ٘ؼوذًج جضخحر ٓح ٣ِضّ ٖٓ جُطذجذ٤ش

 . ضذطَٔ جُطأخ٤ش ٝدػٞز جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالٗؼوحد كٞسجً 

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

٣ذن أل٣س ئٓحسز ٖٓ جإلٓحسجش هِد جالعطؼحٗس ذحُوٞجش جُٔغِذس، أٝ ذوٞجش جألٖٓ جالضذحد٣س 

ُِٔذحكظس ػ٠ِ جألٖٓ ٝجُ٘ظحّ دجخَ أسجم٤ٜح ئرج ٓح ضؼشمص ُِخطش، ٣ٝؼشك ٛزج جُطِد كٞسجً 

 .ػ٠ِ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُالضذحد ُطوش٣ش ٓح ٣شجٙ

ٞجش جُٔغِذس جُٔذ٤ِس جُطحذؼس إلدذٟ جإلٓحسجش ُِٝٔجِظ جألػ٠ِ إٔ ٣غطؼ٤ٖ ُٜزٙ جُـح٣س ذحُو

 .ؽش٣طس ٓٞجكوس جإلٓحسز هحُرس جالعطؼحٗس ٝجإلٓحسز جُطحذؼس ُٜح ضِي جُوٞجش

٣ٝجٞص ُشت٤ظ جالضذحد ٝٓجِظ جُٞصسجء جالضذحد١ ٓجطٔؼ٤ٖ ئرج ُْ ٣ٌٖ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٓ٘ؼوذجً 

 .ٞز جُٔجِظ جالػ٠ِ ُالٗؼوحد كٞسجً جضخحر ٓح ٣ِضّ ٖٓ جُطذجذ٤ش جُؼحجِس جُط٢ ال ضذطَٔ جُطأخ٤ش ٝدػ

 

 

 



 انباب انعاشز

 األحكاو انختاييت وانًؤقتت

 

 144ٓحدز 

جُٔجِظ جألػ٠ِ إٔ ٓقحُخ جالضذحد جُؼ٤ِح ضططِد ضؼذ٣َ ٛزج جُذعطٞس ، هذّ ٓؾشٝع ئرج سأٟ  -أ  

 .ضؼذ٣َ دعطٞس١ ئ٠ُ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ 

  .ضٌٕٞ ئجشجءجش جهشجس جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١ ٓٔحغِس إلجشجءجش جهشجس جُوحٕٗٞ  -خ 

وس غِػ٢ جألفٞجش ٣ؾطشه إلهشجس جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ٓؾشٝع جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١ ٓٞجك -ؼ 

٣ٞهغ ست٤ظ جالضذحد ذحعْ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٤ٗٝحذس ػ٘ٚ جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١  -د . ُألػنحء جُذحمش٣ٖ 

 . ٣ٝقذسٙ 

 

 هرَ جُطؼذ٣َ

ٓغ ٓشجػحز أدٌحّ جُلوشجش جُطح٤ُس ضغش١ أدٌحّ ٛزج جُذعطٞس خالٍ كطشز جٗطوح٤ُس ٓذضٜح خٔظ 

 . ع٘ٞجش ٤ٓالد٣س

الضذحد ئرج سأٟ جُٔجِظ جألػ٠ِ إٔ ٓقحُخ ج152ضرذأ ٖٓ ضحس٣خ عش٣حٗٚ ٝكوح ألدٌحّ جُٔحدز 

جُؼ٤ِح ضططِد ضؼذ٣َ ٛزج جُذعطٞس هذّ ٓؾشٝع ضؼذ٣َ دعطٞس١ ئ٠ُ جُٔجِظ جُٞه٢٘ 

 .جالضذحد١

 . ٣ٌٕٞ ئجشجءجش ئهشجس جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١ ٓٔحغِس إلجشجءجش ئهشجس جُوحٕٗٞ

٣ؾطشه إلهشجس جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ٓؾشٝع جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١ ٓٞجكوس غِػ٢ جألفٞجش 

 .ُألػنحء جُذحمش٣ٖ

 .هغ ست٤ظ جالضذحد ذحعْ جُٔجِظ جألػ٠ِ ٤ٗٝحذس ػ٘ٚ جُطؼذ٣َ جُذعطٞس١ ٣ٝقذس٣ٙٞ

٣طخز جُٔجِظ جألػ٠ِ خالٍ كطشز جالٗطوحٍ جإلجشجءجش جُالصٓس إلػذجد ٓؾشٝع دعطٞس دجتْ ٣ذَ 

 .ٓذَ ٛزج جُذعطٞس جُٔإهص

 .٣ٝؼشك ٓؾشٝع جُذعطٞس جُذجتْ ػ٠ِ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ُٔ٘حهؾطٚ هرَ ئفذجسٙ 

ذػٞ جُٔجِظ جألػ٠ِ ُؼوذ ججطٔحع ؿ٤ش ػحد١ ُِٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ذٔٞػذ ال ٣جحٝص ٣

عطس أؽٜش هرَ جٗطٜحء ٓذز عش٣حٕ ٛزج جُذعطٞس جُٔإهص ، ٝضطرغ ك٢ ئفذجسٙ جإلجشجءجش 

 .جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ذحُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز

 

 145ٓحدز 

س جال أغ٘حء ه٤حّ جألدٌحّ جُؼشك٤س ٝك٢ ال ٣جٞص ذأ١ دحٍ ضؼط٤َ أ١ دٌْ ٖٓ أدٌحّ ٛزج جُذعطٞ

 .جُذذٝد جُط٢ ٣ر٤ٜ٘ح جُوحٕٗٞ جُٔ٘ظْ ُطِي جألدٌحّ

ٝال ٣جٞص ٓغ رُي ضؼط٤َ جٗؼوحد جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ك٢ ضِي جألغ٘حء ، أٝ جُٔغحط 

 .ذذقحٗس أػنحتٚ

 

 



 146ٓحدز 

ػ٠ِ ػشك ست٤ظ ٣ٌٕٞ ئػالٕ جألدٌحّ جُؼشك٤س ، ذٔشعّٞ ٣قذس ذٔقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ ذ٘حء 

جالضذحد ٝٓٞجكوس ٓجِظ ٝصسجء جالضذحد ٝرُي ك٢ أدٞجٍ جُنشٝسز جُط٢ ٣ذذدٛح جُوحٕٗٞ ، ٣ٝرِؾ 

 .ٛزج جُٔشعّٞ ئ٠ُ جُٔجِظ جُٞه٢٘ جالضذحد١ ك٢ أٍٝ ججطٔحع ُٚ

ضشكغ جألدٌحّ جُؼشك٤س ذٔشعّٞ ٣قذس ذٔقحدهس جُٔجِظ جألػ٠ِ ًزُي ، ٓط٠ صجُص جُنشٝسز 

 .جُط٢ جعطذػص ئػالٜٗح

 

 147حدز ٓ

ال ٣خَ ضطر٤ن ٛزج جُذعطٞس ذٔح جسضرطص ذٚ جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ٓغ جُذٍٝ ٝج٤ُٜثحش 

 .جُذ٤ُٝس ٖٓ ٓؼحٛذجش أٝ جضلحه٤حش ٓح ُْ ٣جش ضؼذ٣ِٜح أٝ ئُـحؤٛح ذحالضلحم ذ٤ٖ جألهشجف جُٔؼ٤٘س

 

 148ٓحدز 

ٍٞ ذٜح ػ٘ذ ٗلحر ٛزج جُذعطٞس ًَ ٓح هشسضٚ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتخ ٝجُٔشجع٤ْ ٝجألٝجٓش ٝجُوشجسجش جُٔؼٔ

، ك٢ جإلٓحسجش جُٔخطِلس جألػنحء ك٢ جالضذحد ٝٝكوح ُألٝمحع جُغحتذز ك٤ٜح ٣ظَ عحس٣ح ٓح ُْ 

 .٣ؼذٍ أٝ ٣ِؾ ٝكوحً ُٔح ٛٞ ٓوشس ك٢ ٛزج جُذعطٞس

ًٔح ٣غطٔش جُؼَٔ ذحُطذجذ٤ش ٝجألٗظٔس جُغحتذز ك٤ٜح دط٠ ضقذس جُوٞج٤ٖٗ جُٔؼذُس ُٜح ٝكوح 

 .ألدٌحٓٚ

 

 149ٓحدز 

ٖٓ ٛزج جُذعطٞس ، ٣جٞص ُإلٓحسجش إٔ ضقذس جُطؾش٣ؼحش جُالصٓس  121جعطػ٘حء ٖٓ أدٌحّ جُٔحدز 

ٖٓ ٛزج  151ُط٘ظ٤ْ جُؾإٕٝ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحدز جُٔزًٞسز ، ٝرُي دٕٝ ئخالٍ ذأدٌحّ جُٔحدز 

 .جُذعطٞس

 

 150ٓحدز 

ذعطٞس ذحُغشػس ضؼَٔ جُغِطحش جالضذحد٣س ػ٠ِ جعطقذجس جُوٞج٤ٖٗ جُٔؾحس ج٤ُٜح ك٢ ٛزج جُ

 .جُالصٓس ٢ٌُٝ ضذَ ٓذَ جُطؾش٣ؼحش ٝجألٝمحع جُذح٤ُس ، ٝخحفس ٓح ٣طؼحسك ٜٓ٘ح ٓغ أدٌحٓٚ

 

 151ٓحدز 

ألدٌحّ ٛزج جُذعطٞس جُغ٤حدز ػ٠ِ دعحض٤ش جإلٓحسجش جألػنحء ك٢ جالضذحد ُِٝوٞج٤ٖٗ جالضذحد٣س 

جُقحدسز ػٖ عِطحش  جُط٢ ضقذس ٝكوح ألدٌحٓٚ جأل٣ُٞٝس ػ٠ِ جُطؾش٣ؼحش ٝجُِٞجتخ ٝجُوشجسجش

جإلٓحسجش ٝك٢ دحُس جُطؼحسك ٣رطَ ٖٓ جُطؾش٣غ جألد٠ٗ ٓح ٣طؼحسك ٓغ جُطؾش٣غ جألػ٠ِ ٝذحُوذس 

 .جُز١ ٣ض٣َ رُي جُطؼحسك ٝػ٘ذ جُخالف ٣ؼشك جألٓش ػ٠ِ جُٔذٌٔس جالضذحد٣س جُؼ٤ِح ُِرص ك٤ٚ

 

 

 



 152ٓحدز 

جُذٌحّ جُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛزج  ٣ؼَٔ ذٜزج جُذعطٞس جػطرحسجً ٖٓ جُطحس٣خ جُز١ ٣ذذد ذاػالٕ ٣قذسٙ

 .جُذعطٞس 

 .1971ّٝهغ ك٢ دذ٢ ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ جُػحٖٓ ػؾش ٖٓ ؽٜش ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

 ٛـ1391جُٔٞجكن ُٜزج ج٤ُّٞ جُخحٓظ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش جٔحد جألٍٝ ع٘س 

 

 

 

 ضٞه٤غ
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 دحًْ ئٓحسز جُؾحسهس

 ضٞه٤غ

 د٤ٔذ ذٖ سجؽذ جُ٘ؼ٢ٔ٤

 دحًْ ئٓحسز ػجٔحٕ/ ػٖ 

 ضٞه٤غ

 سجؽذ ذٖ جدٔذ جُٔؼال

 دحًْ ئٓحسز أّ جُو٣ٞ٤ٖ/ ػٖ 

 ضٞه٤غ

 ٓذٔذ ذٖ د٤ٔذ جُؾشه٢
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