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  :���د 
�����ر�ف ا������ ا����� ا�وارد 
	��ب �ل ����   -1ا��دة 
 ����
�ن ا����و���ن �� ا�	��ور��  :ا$�ظ�م ا���  ا��ر
�� ا��ور��	����ا��


�ن ا����و���ن: ا'دارة���س ���  .�	 س إدارة 	���� ا��

�ن ا����و���ن �� ا�	��ور�� ا��ر
�� ا��ور��:س ــــــــــار)����  .ر!�س �	 س إدارة 	���� ا��
���
� وا��د"��: س ــــــــــا���  . ���2009م ) 33(���#�ل 
�و	ب ا����ون �	 س ا��
���
� وا��د"�ق ا�'�ص 
��ظ�م ���2009م  ) 33(���ون ر"م ا�:  ون ـــــــــــا���  .���� ا��

���
� وا��د"�ق:  � ــــــــــــا���
*ر(��� ا�� �
���  ���� ا��
�����)� ا
�ن ا����و���ن �� ا�	��ور�� ا��ر
�� ا��ور��: � ــا���  ا���!� ا����� �	���� ا��

� رع  ������)� ا  .� � *رع ��0ل �	�وع ا/(.�ء ا���	 �ن �دى ا�*رعا���!� ا����: ا
 
�ن ا����و���ن ��  �رع:  رعـــــــــــــا���  .ا�����ظ�	���� ا��


�ن ا����و���ن: ���س ا رع ���  .�� ا�����ظ� �	 س �رع 	���� ا��
 �����  . ا2دارةھ� �	�ن ��'��� �#� �� �	 س : ��ن ا

��ل ( � #��دة ا�����ب ا����و�� و�ق ا/�ظ�� ا����ذة  :ا����ب ا���و��  ���
  .ھو �ل #'ص ط
  ھ� ���� ( ��� ��ر�� ��'��� ���� � ���رس �ن "
ل #'ص ط
��� أو :���� $د+�ق ا�����ت 

  .ا(�
�ري �ر'ص أ�و7ً  
 ����
� و��: ا����ب ا���  ��ب �ن ���ل إ	�زة �� ا7"���د أو�� ���د��� و���رس أ(��ل ا��

  . ���ظ�م ا�����إ�� ا                        

�ت �واء أ��ن #'��ً ط
����ً : �د+ق ا�����ت ���  ا�����ب ا����و�� ا��ر'ص ��د"�ق و�را	�� ا�


�ت  �زاول ا����� 
���; أو ����ب #ر�� ����� و( ����  ��ؤو���; ����� �د"�ق ا�

���ظ�م �دى ا�	�� ا��د"�� ��وم 
���د"�ق ا�دا' �#'ص : ا�د+ق ادا��� .  

����
� :��ــــــــا���
� ا�����دة �ن "
ل �	 س ا�����  ھ� �ط
�ق "وا(د و�
�دىء و�����ر ا��
  .وا��د"�ق و�� �ر�
ط 
�� �ن أ(��ل

 �����ص ا�
����ت ا������ 
�دف إ
داء ا�رأي ���� إذا ���ت "د أ(دت �ن ����: $د+�ق ا�����ت ا�  
�ددة وأ��� ��0ل 
�دا�� و�ن ����ا��وا�� ا�	وھ � ��
���  ر�� و���ً ������ر �
  .ا��وا�� ا�	وھر�� ا��ر�ز ا����� � 	�� ا��د"�� 


� و ا��د"�ق(ا�#��دة ا����و�� �ن "
ل ا�	�� ا��'���  :���دة ا����ب ا���و�� ���  )�	 س ا��
  .ا�����ب ا����و�� � ��	��ن �� ا����ن #��دة                                  


�� ا��ق �� �زاو�� ا����� : � ــــــــــــار���  ا�و���0 ا���درة (ن ا���ظ�م ا����� ا��� �'ول ��
  .و�ق أ���م ا����ون 

����� ـا�  ھ� #ر�� �د��� أو #ر�� ����� ��دودة ا���ؤو��� �ر'�� و��	 � و�ق ا/���م: ر,� ا
  . وا��وا��ن ا����ذة 

�ص و����م �دى �*��� و������ أ�ظ�� ا�ر"�
� ا�دا' �� و	ودة ا/داء (�د �=د�� :�� �اا$د+�ق اد�  
  .ا/�#ط� ا��'� *� 


�ت �� �دود ا'����; ا����م، �? �را(�ة �
دأ ا���7<��� وا����د��  :�د��ت ا$د+�ق ���  ��د"ق ا�

�/(��ل ا���ددة �� ا����ون  .  

  
  
  
  
  

���-  ا �ل ا
  ا���و���ن وأھدا	�� ����� ا������ن
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�ن ا����و���ن �� ا�	��ور�� ا��ر
�� ا��ور�� ھ�   - 2ا��دة �����ظ�م ���� ( �� ا	���(� و ھ� 	���� ا��

�ن ا����و���ن �ر�زھ� �د��� د�#ق و��
? ��� �روع و�ق أ���م ا���دة ���و��  )48(ا���ظ�م ا����� � �

  .� ��� �ن ھذا ا��ظ�م 
  


�ن ا����و���ن ��ظ�م ���� ( �� ا	���(�  -3ا��دة �����ل 
�����ون �? ا�	��ت ا�ر���� وا���!�ت �	���� ا��
  :وا����
�ت ا������ ا/'رى �����ق ا/ھداف ا������ 


� وا��د"�ق �� �ور�  . أ���
�ن ا����و���ن وا���وض 
���واھ� ��طو�ر���� ا�����  ور�? �و�� ا��
 .ا�� �� وا����� 


�� وا�.ر�
��وا����ھ�� ��د�م ا����ر��ت   . ب��� .�� �طو�ر ا��#ر���ت ا7"���د�� وا������ وا��


� وا��د"�ق وا�� وك ا����� �� �ور��   . ج��� و
�� ���	م �? ا������ر ا�دو��� ا"�راح ا(���د �����ر ا��

وا7	���(�� ��م 
��  و��د�م ا�'د��ت ا7"���د��، ا�د��ع (ن ��وق أ(.�!�� ا���� �� 
�زاو�� ا�����   . د
 .�.�ن ا��*�د��م  �ن ا�.��ن ا���� و ا����ش ا����(دي وا���دوق ا����و��

 .�د(�م ا�روا
ط ا7	���(�� وا������0 
�ن ا/(.�ء   . ه

  �� �ر�ز ا�	����وا7	���(�� ا������ وا������0  ا/�#ط�إ"��� ا����
�ت ا�� ��� وا����م 
����   . و
 .و�رو(�� 

�ث ا�� ��  . ز

�� و�#رھ� ، ��#�ط ا����، و�ر	�� ا���ب وإ(داد ا�درا��ت ا������ وا7"���د�� وا��
ا��� ���(د ( � ر�? ا����وى ا�� �� وا�����  وا��#رات ���وا"? ا���7رو���وإ�دا0وإ�دار ا��	<ت 

 .�H(.�ء


� ��د�م ا����ر��ت ا��� ���ھم �� �طو�ر 
را�I ا��� �م ا��	�ري وا7"���  . ح �� �
���دي وا����� وا��
��	� ا��	��? و����ق ��د�; ا�����ر. 

ا(���د "وا(د ا�� وك ا����� و���
�� �طو�رھ� وإ�دار ا��*��رات وا��� ���ت ا���� �� 
��*�� �ط
����   . ط

� وا��را	�� ا�����دة ��� .وا�'�ذ 	��? ا2	راءات ا�<ز�� ��طو�ر و�ط
�ق �����ر ا��


�ن ا����و���ن  إ(داد  . ي���
�� طو�� �ر�
�#�ر�? ا���وك ا��#ر���� ا�'��� 
�زاو�� ���� ا��. 

(�د ا7	���(�ت وا�دورات وا��دوات وا��ؤ��رات وا��#�ر�� ���� �����ق ا��در�ب وا��=ھ�ل ا�����ر   . ك
 . /(.�ء ا�	���� 

 .� �ز �در�ب ����اإ�داث �ر  . ل


�ن ا����و���ن ا��#�ر�� �� ا/�#ط� ا������ وا�� ���   . م�����ق ����ل وو�دة ا��� ��
ا��ر
�� وا�دو��� 
ا��رب وا����ھ�� وا7#�راك �? ا���ظ��ت ا������ ا��ر
�� وا�دو��� �ن أ	ل ����ن و�طو�ر ا���ل 

�
��� .ا����� وا��


� وا��د"�ق   . و��� .��*�ذ ا��رارات ا���درة (ن �	 س ا��


و�� ��ذا ���و�� و	 أ��س�#	�? ���ر�� ا����� ( �    . ن�� J�� ?.ا/��س��(� وو . 


�� ���	م �? أ���م ، ��وم ا�	���� 
	��? ا/(��ل ا��� ���ق أھدا��� ا����وص ( ��� �� ھذا ا��ظ�م   -4ا��دة 
  .ا��وا��ن  وا/�ظ�� ا����ذة

  
  .ا����!د ا�د����وا�������  ا/�ور7 �	وز � 	���� أن ��د'ل ��   -5ا��دة 

  
  .���� ا�	���� إ�� ����ق أھدا��� 
#�� ا�و��!ل ا��#رو(� و�ق ا��وا��ن وا/�ظ�� ا����ذة   -6ا��دة 
  

  
ث�-  ا �ل ا
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  ا4�$��ب إ2 ا����� و	�دان ا�1و�� وا�$ردادھ� -ا�1و��
  

  .(�� �ن وأ(.�ء �ؤازر�ن وأ(.�ء #رف  أ(.�ء��=�ف ا�	���� �ن   -7ا��دة 
  

  :ا�	���� �#�رط �� (.و  -8ا��دة 

 .أن ��ون (ر
��ً �ور��ً أو �ن �� ���; ��ذ أ�0ر �ن (#ر ��وات   . أ

 .أن ��ون ��!زاً ( � إ	�زة �� ا7"���د   . ب

�دى ا�	را!م ا��� ��س   . جK
 .وا�#رف أو إ�دى ا�	را!م ا7"���د��  ا/�����Lر ���وم 


ب ��س ا��زاھ� أو ا�#رف ا�وظ�*� 
��ء ( � ��م ".�!� ����ب   . د�
 .ا�در	� ا��ط����Lر ��رح 

 .أن ��دد �����ً و(�وا��ً وا.��ً �;. ھـ

  �	 س ا�*رع ا�ذي ��
? �;  إ���	 س ا�*رع �� ا�����ظ� ا��� ���م ���� أو  إ��أن ���دم 
ط ب ا����7ب . و
 .ا�����ظ� �ؤ�داً 
��و�0!ق ا��� �0
ت �و�ر ا�#روط ا��ط و
� و"
و�; ��ظ�م ا�	����


رأ�; " �#*و(� ا2دارة�	 س  وإ���������Kوم �	 س ا�*رع 
درا�� ا�ط ب   . ز  . 

��	ل ا��.و 
�د �داد ا�
د7ت ا���د�� �� �	<ت ا�	����  ا2دارة�� ��ل "
ول ا�ط ب �ن �	 س   . ح
 .و�ق ا������ وا�#روط ا����وص ( ��� �� ا����ون 

 

  :   ا��.و ا����ل ھو   -9ا��دة 

���ب "��و�� ور'�� �زاو�� ا����� و�ق أ���م ا����ونا����ل ( � إ	�زة �. 

 .�ن ھذا ا��ظ�م  )8(و�#�رط ��
ول ط ب ا��.و ا����ل إ.��� ��� ورد �� ا���دة 

���م ) 33(��ن ��ل ( � #��دة ����ب "��و�� 
�د �دور ا����ون  ��رة ا��در�ب إ���ما���دم 
و���0  .1
2009 . 

 .�ن ا����ون )28(ا����وص ( �; �� ا���دة  �ن��دم ط��ب ا���	�ل ��.ر � ف ا���  .2

 ."رار ا��ر'�ص ��زاو�� ا����� ��در (ن ا��	 س �
رز   .3

 

  :وا��ؤازر ھا��.و  -10ا��دة 
 .ا�����ب ا����و�� ا����ل ( � #��دة ����ب "��و�� و�م ���ل ( � ا��ر'�ص   . أ

 �ن ھذا  )8(ا�����ب ا����� و�#�رط ��
ول (.و��; ��ؤازر ا����د 
��#روط ا�واردة �� ا���دة   . ب

  .ا��ظ�م 
  

  : 15و ا�رف  -11ا��دة 
'د��ت ����زة ���(د ( � ����ق أLراض ا�	����  �	وز ��N (.و�� ا�#رف � #'���ت ا����ؤدي

  . ارةا2دوذ�ك 
�رار �ن ا���!� ا����� 
��ء ( � ا"�راح �	 س 
  �ن )19و18(��ن
�� ��*ق وأ���م ا���د	��? ا/(.�ء  �	<ت �#�ل��ظم /(.�ء ا�	����  -12ا��دة 

  .ا����ون 
  

  �#�رط �� "رار �	 س إدارة ا�*رع (�د ر�ض ط ب ا����7ب أن ��ون ھذا ا�ر�ض �� <ً و��ق -13ا��دة 
  '<ل �دة 0<�0ن �و��ً �ن ��ر�O  ا2دارة�ط��ب ا����7ب ا7(�راض ( � ھذا ا��رار أ��م �	 س 


 P; ا��رار 'ط��ً  �.  
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  �� ا7(�راض '<ل #�ر�ن �ن ��ر�O ��	� ; �� د�وان ا�	���� و���
ر (دم    ا2دارة�
ت �	 س   . أ

ول ا����7ب�
�0
� "رار .��� �
 .ا�
ت ��; '<ل ا��� � ا��ذ�ورة 

  .� ط�ن أ��م ا��.�ء أ�و7ً   ا2دارة�'.? "رار �	 س   . ب
  
  

   -14ا��دة 
  ��ظم و��#ر �	 س ا2دارة '<ل #�ر #
�ط �ن �ل (�م �� ��ر ا�	���� و�رو(�� 	داو7ً 
=���ء    . أ

�ت �زاو�� ا����� �� �م ��ن ا��; �در	�ً ، ا/(.�ء و�ق ا�����ف ا�����د  ���  و7 �	وز ��د"ق ا�

  واً أو �م ��	� ; 
�د �دورا�7م "د و"? �� إ�راد�� 	داول ا�	���� ا���#ورة إ7 إذا ��ن (دم 
 .ا�	داول 

  و�� ��ل (دم ورود ا�م ا�د ا/(.�ء �� ا�	داول ا���#ورة ��ق �; �را	�� �	 س إدارة ا�*رع  . ب
 . ا2دارة�����	� ا��
ب و�ق �� ���ت ��در 
ذ�ك �ن �	 س  

 

��در ا�	���� "راراً 
��ل �	ل ا��.و �ن أي �رع إ�� �رع أ'ر 
��ء ( � ط 
; وذ�ك 
�د ��د�د  -15ا��دة 
��� ��ر�O �دور ا��رار ا���ر�
� ا�ر�وم.  

  
  :ا�	���� �� إ�دى ا���7ت ا������  ت�*�د ا��.و (.و��; و�#طب ا��; �ن �	< -16ا��دة 

���� ا�و��ة  .1 ��. 

 .  ا2دارةن �	<ت ا�	���� 
��ًء ( � "رار �� ل �ن �	 س إذا أ��P ��	� ; أو #طب ا��; � .2

3.   ;

��ًء ( � ط . 

4.      ;P 
� Oد ا��.�ء �دة ���ن �و��ً �ن ��ر��
 ;� ) �
إذا �='ر (ن ��د�د ا��7زا��ت ا������ ا���ر�
 .ا���د�د أ�و7ً  إ�ذار

 .إذا ��د #رط�ً �ن #روط ا���	�ل ا�واردة �� ھذا ا��ظ�م  .5

 

ا���
�� أن �ط ب إ(�دة ��	� ; ����� �زول )  5و4و3و2( �	وز ��ن ��د (.و��; و�ق ا�*�رات  - 17ا��دة 
ا/�
�ب ا��� أدت إ�� ��دا��� و( �; �� ھذه ا����� د�? ا�ر�وم ا���و	
� ( �; و7 ����ب ��رة ��دا�; 

  .	���� ا��.و�� �� ���ب ا��دد ا�<ز�� ����7ب أ�� ��وق أو ا����زات أو ���م �� ا�
  


�ن ا����و���ن �� ا�	دول ا���م � 	���� ��زاو�� ����  -18ا��دة ������ن � 	���� أن ��	ل �Lر ا��ور��ن �ن ا��

�ت����� ا�	��ور�� ا��ر
�� ا��ور�� إذا �و�رت ���م 
�2.��� إ�� ا�#روط ا�وا	ب �و�رھ� ��  �د"ق 


�ت ا��ور��ن���  :ا�#روط ا������ ،  �د"�� ا�

�ت 
�د ا���*�أن   . أ���  �م !��ون �ن 
 دان �	�ز "وا����� وأ�ظ���� � �ور��ن �زاو�� ���� �د"�ق ا�

 .�#روط �زاو��  ا����� و�را(� �� ذ�ك �
دأ ا����� � 
���0ل 

 . و�ق ا/�ظ�� وا��وا��ن ا����ذة �وري ��
�ت �أ7 ���ل إ7 
�#�ر�� �د"ق   . ب

#ر�ط� أ7 ، � ��� ا��� �	�ز �; ���ر�� ا����� �� 
 ده أن ��ون ��!زاً ( � ا��ؤھ<ت ا������ وا�  . ج
 �

�ت���ل (ن ا��ؤھ<ت ا��ط و��� . ا2دارةا��وري و�ق �����ر ��ددھ� �	 س  �د"ق ا�

 .أن ��ون ���و���ً 	��? ا�#روط ا����و��� وا��ظ���� ا���� �� 
K"��� و(�ل �Lر ا��ور��ن �� �ور��  - د

 

  ا �ل ارا�6
  ا�زاوـــ��ــروط و+وا5د 

  �,�$ب ا$د+�ق -آ 
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  : ���N �ر'�ص  �زاو�� ا����� �H#'�ص ا�ط
����ن ��ن ��و�ر ���م ا�#روط ا������  -19ا��دة 
 .( � #��دة ����ب "��و�� �وري " أن ��ون ���<  . أ

 .��; 52(�ره (ن  دأو �ن �� ���; ��ذ أ�0ر �ن (#ر ��وات وأن 7 �ز�" �ور��"أن ��ون (ر
��   . ب

�دى ا�	را!م ا��� ��س ا/���� وا�#رف أو �Lر ���  . جK
 .ا�	را!م ا7"���د��  إ�دىوم 


ب ا��زاھ� أو ا�#رف ا�وظ�*� 
��ء ( � ��م ".�!� ����ب ا�در	� ا��ط���  . خ�
 .�Lر ��رح 

  ( � و���0 ا��در�ب �ن ا���ظ�م ا����� ��ن ��ل ( � #��دة ����ب "��و�� 
�د " أن ��ون ���<. ھـ
 .و�ق أ����;  ���2009م ) 33(�دور ا����ون 

 .��زاو�� ا����� " وا.��" و(�وا��" أن ��دد �����  . ه

 .��; ���� ا�و�0!ق ا��ط و
�" ا���ظ�م ا����� �ر��� إ��أن ���دم 
ط ب ا���	�ل ��زاو�� ا�����   . ز

 . أن ��دد ا�
د7ت ا���د�� ا���ددة �دى ا���ظ�م ا�����   . د

 . د �وا��� ا��	 س ���N ا���ظ�م ا����� ر'�� ا��زاو�� 
�  . ط

 

( � �ل �ن ر'ص �; 
���ر�� ا����� أن �� م ا���ظ�م ا����� 
��وان ���
; ا�ذي ����رس ��; ا����� –20ا��دة 

; ا�'�ص أو ا����ب ا�ذي ����ر�������  ;P� 
� Oر وذ�ك '<ل ��� أ#�ر �ن ��ر��Pب ا����� ;��

�; ا�ر'�� ��
( � أ�; ��ق �; ا���دم 
ط ب ، �م ��م 
ذ�ك إذا" و���
ر ھذه ا�ر'�� � �Pة ����، ا��رار 
��ول ( � ر'�� 	د�دة ����ر�� ا�����  �.  

  
  – 21ا��دة 


�ت   . أ���  :( � �د"ق ا�
  ."��; ا������ وا��� ��� �را(�ة "وا(د ا����ون وا7��رام �� (< .1
  أن �را(� 
د"� ا�وا	
�ت ا��� �*ر.�� ( �; أ���م ا����ون و"وا(د ا����� وأ(را��� و�����دھ� وأن  .2


�دئ ا�#رف وا���7<ل وا������7�
  . ����د �� �ل  أ(���; 
  . أن ����ظ ( � �ر ا����� وا��ر�� ا���ر��� .3

�ت إ7دون أن ��ون �; �ق ا��و��ل أو ا��*و�ض ، " أن ���رس ا����� #'��� .4������� ا� ��  
  . و��ق �; ا������7 
���(د�ن ( � ��ؤو���; ، ������ر ا��را	�� " ا��	��� أو ا���
�� و��� 
5.  ;
���
 . أن �و"? ( � ��ؤو���; ا/(��ل ا��� ��دھ� ا/�راد وا���در
ون ا�� ��ون 


�ت ا� 	وء   . ب��� .     و"? 
���م '<ف ����  إذاا���ظ�م ا�����  إ��( � �د"�� ا�

  �ر,�ت ا������ وا$د+�ق -ب 

�ت أن �ؤ��وا ���� 
���م #ر��ت �د��� أو #ر��ت ����� ��دودة ا���ؤو��� -22ا��دة ���  �	وز ��د"�� ا�

  .��	 �  أ�و7ً  
  


�ت ا��ور��ن أو �ن ا�#'���ت ا7(�
�ر�� �ن ا�#ر��ت �.م ا�#ر�� ��ط أ(.�ء �ن �د" -23ا��دة ���  �� ا�
  ا�دو��� ا��ر'ص ��� �� 
 د ��	� �� 
���ر�� ا����� 
�*� #ر��ء و��ون �و.وع ھذه ا�#ر��ت


� وا��د"�ق ����ر�� ا����� 
� ك ا��*� ���
�ت وذ�ك 
�وا��� �	 س ا�����  ���ر�� ���� �د"�ق ا�
  : أ���م ا��وا��ن ا����ذة و�#�رط �� ذ�ك  ( � أن ��	ل ا�#ر�� و�ق 


�ت #ر���ً �� أ�0ر �ن #ر�� وا�دة وأ7 ���رس ا����� '�رج �ط�ق ا�#ر��   . أ��� .أ7 ��ون �د"ق ا�


�ت �ر'ص  إ#��رأن ��م   . ب���
; ����  إ��ا�	���� 'ط��ً (�د ا�.��م أي �د"ق �� .ا�#ر�� أو ا��
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ا������ ا��ؤ��� و���ً /���م ا����ون ر'�� ���ر�� ا����� و�ق ا�#روط ا������ ��م ��N ا�#ر�� ا��د���  -24ا��دة 
:  
 .إ�داع (�د ا��=��س �دى ا���ظ�م ا�����   . أ

 .��د�د ا�
د7ت ا���و��   . ب


ون "��و��ون  . ج�����ل ا���ً ��.�ن ��. 

 .أن ��ون 	��? ا�#ر��ء ��	 �ن أ�و7ً �� ا�	����   - د

 


�  -25ا��دة ���  ا��د"�ق �� �	ل '�ص �0
ت ��; أ���ء ا�#ر��ء و�ؤھ<��م وا�	دول ا����د و��	ل #ر��ت ا��
  . ��� إ7 
�د "�دھ� �� ھذا ا��	لو7 �	وز ��ذه ا�#ر��ت ���ر�� أ(��، 
; �ل ���م و��ر�O ور"م ا���د 

  ا �ل ا���س
�������ن �  15و�� ا'$��د ادو

  

�ن و( � �ط
�ق ا��زا��ت ا��.و�� �� ھذا ا�7��د   -26ا��دة ���  ���ل ا�	���� �<�.��م �<���د ا�دو�� � �

  �ن ا��زا��ت ا��.و�� �� ا�7��د .�ن ا/�ظ�� وا��وا��ن 
����م ذا�� ����ر ��=��د ا��زا��� 
�ل و��و�             
  .ا����ذة             

  
  �� ا�7��د ا�دو��  ����(دة أ(.�!�� ( � �ط
�ق ا��زا��ت ا��.و����� ��.? ا�	���� 
را�I  -27ا��دة 


�ن              ���� �.  
  

  �.? ا�	���� 
ر���	�ً ا�زا���ً ��ت ا�'د�� �*�ص .��ن ا�	ودة /(.�!�� ا�ذ�ن ��و�ون 
�� ��ت  -28ا��دة 
  .و��دم 
را�I ا����(دة ا�*��� ��م ��ط
�ق ھذا ا�
ر���I �را	�� ا��وا!م ا������


�ن ا������ن وأوراق ا��� و��ت  –29ا��دة ���
����ت ���ر�� ا��� �م ا�دو��� � �
  ��وم ا�	���� 
K'ط�ر أ(.�!�� 

� ا���                ���
�ن ا������ن ا���درة (ن �	 س �����ر �� �م ا�������د ا�دو�� ا��� ���� ا�دو��� � ��>� ?
  

�ن               ���� �.  

 


����ت ا����ر�� ا���� �� 
�� ا���درة (ن �	 س – 30ا��دة 
  �'طر ا�	���� أ(.�!�� 
���� ا������ر ا�دو��� و
  .ا������ر ا�دو��� � �را	�� وا��=��د و���ل �? ا��	 س ( � إد'�ل ھذه ا������ر �� ا������ر ا�وط���                

  �.? �	 س ا2دارة ���0"�ً ��وا(د ا�� وك وآداب ا����� ��.�ن � ك ا��وا(د وآداب ا�� وك ا�����  - 31ا��دة 

�نا���درة (ن ا�7��د ا�دو�� � �              ���.  

  

� ا��ط�ع ا���م وا2ر#�دات وا/وراق  – 32ا��دة ���  �'طر ا�	���� أ(.�!�� 
���� ا������ر ا�دو��� ��


� ا��ط�ع ا���م                  ���  .وا�درا��ت ا��� ��درھ� �ن و"ت T'ر �	 س ا������ر ا�دو��� ��
  
  ���ل ا�	���� ( � و.? ��وص '��� 
K	راءات ا�����ق وا��=د�ب 
�� �� ذ�ك ��7ت 'رق  -33��دة ا

  .ا/(.�ء � �����ر وا��وا(د ا������ وذ�ك .�ن أ���م ا����ون              
  


� وا��د"�ق ( � إد'�ل ��ط 
�ت ا������ر ا�دو��� � ���ر�ر -34ا��دة ���   ���ل ا�	���� و
�����ون �? �	 س ا��
             ����
  .ا������ .�ن ا������ر ا�وط��� و���(د 
�!� ا/(��ل ( � �ط

  
  ��دسا �ل ا

�������� و�$���9 ������)� ا  ا
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   -35ا��دة 

  :ا���!� ا����� � 	���� ھ� أ( � � ط� ���� ��=�ف �ن   . أ
 .ا���
ق ا�ذي ا���ت و��7;ا2دارةأ(.�ء �	 س  .1

 .�	��س ا�*روع  أ(.�ء -ا����'ب  أ(.�ء �	 س ا2دارة .2

 .ا/(.�ء ا���� �ن ا������ن .3

و���T ، 7 ا��'�ب ا/(.�ء ا���� �ن " 
�ن و���'��0 � ا/(.�ء ا��ؤازر�ن 
�*� �را"
�ن ��� .4
� .  ا��ر#N وا��7'�ب وا���و�ت��م  ق�


 ; � �	د�د ��رة وا�دة ����ر (.و�� ا���!� ا����� ��دة أر
? ��وات  . ب�". 

��ل ��دان أ�د أ(.�ء ا���!� ا����� (.و��; /ي �
ب ��ن ��ل �� ; ا��.و ا�ذي � �; �� (دد  -36ة ا��د ��
  .ا/�وات

  
  -37ا��دة 

  :�'�ص ا���!� ا����� � 	���� 
�� � �   . أ
 ا2دارةا��'�ب �	 س  .1

 .إ"رار ا������ ا����� � 	���� و'ط� (� �� و�را"
� ��*�ذھ� .2


�ت ا�'����� و  ا2دارة���"#� وإ"رار ا���ر�ر ا���وي ��	 س  .3���ا��ر�ز "�!�� و��د�ق ا�

�تا����� � ��� ا������� 
�د ا2ط<ع ( � ��ر�ر ���وإ"رار �واز�� ا���� ا������ ا������  �د"ق ا�

 .  ا2دارةا����ر�� �ن �	 س 

4. �
�ت ا�	���� و����
�ت أو أ�0ر ��د"�ق ��� .د�د أ���
; ����ن �د"ق 

 .إ"رار أو	; ا����0ر أ�وال ا�	���� ا������ وإ"رار ا/�ظ�� ا�'��� 
ذ�ك  .5

�	ب ا���0 (ن ر!�س �	 س ا2دارة أو �	 س ا2دارة أو أ�د أ(.�!; وذ�ك 
=�0ر�� 0 �0   .6
 أ(.�ء ا���!� ا����� 

و�ظ�م ، ��
�� و�ذ�ك إ"رار ا/�ظ�� ا������ وا���، ا��وا��� ( � ��د�ل ھذا ا��ظ�م أ�و7ً  .7
و�ظ�م ��دوق ا����ون وا�.��ن ا���� وا��ظر 
K"رار أ�� أ�ظ�� أ'رى ���ر��� ، ا���� �ن 

 ا2دارة�	 س 

وا"�راح ،  ا2دارةدرا�� وإ"رار ا��#رو(�ت وا7"�را��ت وا��و���ت ا���درة (ن �	 س  .8
�� ا�	��ت ا��#ر���ت ا�.رور�� 
�� ���� ��دوق ا����(د و�Lره �ن ا����د�ق ور���� إ

 .ا��'��� 

 " . أ�و7 إ��P!��إ"رار إ�داث �روع � 	���� أو د�	�� أو  .9

و�	��س .   ا2دارة��در ر!�س �	 س ا2دارة "رارات ا���!� ا����� و���
? ��*�ذھ� �ن '<ل �	 س   . ب
 .ا�*روع

 

  :�� ا���7ت ا���T   ا2دارة�	��? ا���!� ا����� 
د(وة �ن ر!�س �	 س  -38ا��دة 
  �� دورة ا��'�
�� '<ل 0<�0ن �و��ً �ن ��ر�O ا����ء ا��'�
�ت �	��س ا�*روع وذ�ك ��7'�ب أ(.�ء   . أ

 .�	 س  إدارة 	د�د � 	����


�ت ا�'����� و"�!�� ا��ر�ز  . ب���  �� دورة (�د�� و'<ل ��� أ#�ر �ن ا����ء ا���� ا������ ���د�ق ا�
  و�	وز 	�?  ا2دارةوذ�ك 
��ء ( � ا"�راح �	 س  ا����� وا���ر�ر ا���وي وإ"رار �#روع ا��واز�� 
 .ا�دورة ا��7'�
�� �? ا�دورة ا����� ا���و��  

  أو 
��ء ( � ط ب 'ط� �ن ر
? أ(.�ء ا���!�،   ا2دارة�� دورة ا����0!�� 
��ء ( � "رار �	 س   . ج
 .ا����� (ل ا/"ل ( � أن ��دد �� ھذا ا��رار أو ا�ط ب ا����P �ن ھذه ا�د(وة 
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; أو أ�
ر أ(.�ء -39ا��دة ��L ل�� �� ;
  �رأس ا	���ع ا���!� ا����� � 	���� ر!�س �	 س ا2دارة أو ��!


���  ا2دارة�	 س  ��L ر�ن ���ً (�د.��  . ا�
  

  - 40ا��دة  
�.ور ا/�0ر�� ا��ط �� /(.�!��   . أ
وإذا �م ، ا���� �ن7 ���
ر ا	���(�ت ا���!� ا����� "��و��� إ7 

و��ون ا7	���ع ، ھذه ا/�0ر�� �د(� ا���!� ا����� � �رة ا�����0 '<ل '��� (#ر �و��ً ��وا�ر 
ا����0 "��و���ً ���� 
 J (دد ا���.ر�ن و�	وز ��د�د �و(د ا�	 �� ا�����0 �� ا�د(وة ا/و�� و��'ذ 

  .وإذا ���وت �ر	N 	��ب ا�ر!�س، ا��رارات 
=�0ر�� أ�وات ا���.ر�ن 
ا���!� ا����� ا��0��7!�� ا��� ���د 
��ء ( � ط ب ر
? ا/(.�ء "��و��� إ7  7 ���
ر ا	���(�ت  . ب

�.ور أ�0ر�� 0 �0 أ(.�ء ا���!� ا����� 
�Kذا �م ��و�ر ھذه ا/�0ر�� �� ھذا ا7	���ع ��م ا�د(وة ، 
�.ور ��ف 
  .أ(.�ء ا���!� ا����� ( � ا/"ل(دد �رة ����0 إ�� ا	���ع ��م 

7 ���
ر ا	���(�ت ا���!� ا����� ا��7'�
�� وا���د�� وا��0��7!�� "��و��� إ7 
�د �
 �J ا�	�� ا�و��!��    . ج
 . ا��'��� ��.ور ��0ل (��� "
ل '��� (#ر �و��ً �ن �و(د ا7	���ع ا���رر

 

  وذ�ك 
�7"�راع  ا2دارةا��ر#��ن أ(.�ء �	 س ا���� �ن ���'ب ا���!� ا����� �ن 
�ن أ(.�!��  -41ا��دة 
  .ا��ري و
=�0ر�� ا���.ر�ن 

  
  . ��#ر "رارات ا���!� ا����� 
K(<��� �� ��ر ا�	���� و�رو(�� 
�و	ب ��.ر ��ظ�; أ��ن ا��ر -42ا��دة 

  
  ا���6ا �ل 
  ا'دارة���س 

   -43ا��دة 


�� ا�*روع 	���� �	 س �ؤ�ف �ن أ�د (#ر (.واً ��و�� #ؤون ا�  . أ��L أن �را(� �� أ��ن ���0ل � ).  
 و��*ر�Lً � ��ً ����ر�� ا����� ��ون �ر'�� و�ق ا����ون أن ا2دارة�#�رط �� ا��ر#N ��.و�� �	 س   . ب

 .7 ��ل �دة (.و��; �� ا�	���� (ن (#ر ��واتوأن 

 .��ط ��دة أر
? ��وات "�
 � � �	د�د ��رة وا�دة  ا2دارة����ر و��7 أ(.�ء �	 س   . ج

 . وأ����ً � ��دوق �ن 
�ن أ(.�!; ر!���ً و��!
�ً � ر!�س وأ����ً � �ر  ا2دارة���'ب �	 س   . ذ

  و��دد ا���!� ا����� "وا(د ھذا، ( � ا/�0ر  ا2دارة�	وز �*رغ ر!�س ا�	���� و(.و�ن �ن �	 س   . ه
 .ا��*رغ وروا�ب و��و�.�ت ا���*ر�Lن 

  :�ل �� ��� ق 
#ؤون ا����� و
�ورة '��� ��� �  ا2دارة�#�ل ا'���ص �	 س  -44ا��دة 

 .��*�ذ "رارات ا���!� ا�����  .1

ا��*�ظ ( � �
�دىء ا����� و�����دھ� وا���ل ( � ����ق أھدا��� ور�? ���واھ� وا�د��ع (ن ��وق  .2

�ن وا��را	��ن ا��رب وا�7��دات ���ا�	���� وا���وق ا������ /(.�!�� وا����ون �? ا���د ا��

 . و��� 
�� ���	م وأھداف ا�	���� ا�د

 .إدارة ا���ل �� ا�	���� .3

 ."�راح �#�ر�? ا/�ظ�� ا��'� *� � 	����ا .4

 .إدارة وا����0ر أ�وال ا�	���� و��� ����� و����ل ا�
د7ت ا���و	
� ��� و���ً ��� ��رره ا���!� ا����� .5

 .�<����دد(وة ا���!� ا�����  .6
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��ن ��*�ذھ� و���ً /���م ا��وا��ن وا/�ظ�� ا����ذة  أ(��لا2#راف ( �  .7 �
�	��س ا�*روع و�را"
 .و"رارات ا���!� ا�����

 .و.? 'ط� (�ل ��و�� � 	���� و���
�� ��*�ذھ�  .8

 .إ(داد �#روع ا��واز�� ا���و�� و���
�� ��*�ذھ� 
�د إ"رارھ� .9


و�� ��ذا�#	�? ���ر�� ا����� ( � أ��س ���و�� وإ�#�ء #ر��ت وط��� .10�� J�� وا"�راح �����  
  .ا/��س 

  ا���ل ( � ��ظ�م 
د7ت ا/���ب و(<"�ت ا�����ل 
�� ��*ق و"وا(د وآداب ا�� وك ا����� وأ(راف.11
  .ا�����  

  .��ظ�م ا��<"�ت 
�ن �	 س ا�	���� و�	��س ا�*روع و�ل ا�'<��ت ا��� "د ��? 
�ن �	��س ا�*روع.12    
  "رارات ا���!�ت ا����� � *روع و�	����� وإ(ط�ء ا��و	���ت ا�<ز�� 
#=��� وإ��Pء ا7ط<ع ( � .13    

  . ا2دارة�� ھو �'��ف � ���ون وأ�ظ�� ا�	���� و"رارات ا���!� ا����� و�	 س 

�ن ا����و���ن و�#ره و�ق أ���م ا���د��ن .14    ���  �ن )19و18(��ظ�م 	دول ��وي (�م 
=���ء ا��

  .ا����ون 
  .ط ب د(وة ا���!� ا����� /ي �رع �ن �روع ا�	���� �<	���ع (�د ا�.رورة.15   

  �*�ل �� ا�ط�ون ا��ر�و(� إ��; �ول "رارات �	��س ا�*روع ا�'�.�� � ط�ن أ��م �	 سا.16
  ا2دارة
  .إ"رار ا7#�راك 
���ؤ��رات ا��ر
�� وا�دو��� ا��� �د(� ا�	���� إ���� و����� ��0 ��� ���� .17

�ب ��  �  إ��P!��ا"�راح إ�داث �روع ا�	���� أو د�	�� أو .18�/.  

  �#��ل ا� 	�ن ا��'��� �ن 
�ن أ(.�!; و�ن أ(.�ء ا�	���� �ن أ	ل ا����م 
=(��ل أو درا��ت.19
  و��	دد، ��� ق 
���م ا�	���� ��دد (ددھ� و(دد أ(.�!�� و��*�� �=��*�� � �� د(ت ا���	� �ذ�ك 
  �#�� �� ��و��ً ( � ان �.م ر!���ً و��!
�ً � ر!�س و��رراً ( � ا/"ل ��م ا'���رھم �ن "
ل أ(.�ء � ك 
  ا�ذي ��ود �; إ"رار أو ر�ض ا2دارةا� 	�ن و��ون "رارات ھذه ا� 	�ن ا��#�ر�� �Lر � ز�� ��	 س  
  .أي �و��� ����� إ��; 
�� ��وا�ق و�� �� ا�	���� وا��وا��ن ا����ذة  

�ول ���ر��ت .20 �
  . ا2دارةوا� 	�ن ا��#� � �ن "
ل �	 س  ا�*روعا�'�ذ ا��رارات ا�����
  . إ���� ا��.و ا��'��ف إ�� �	�� ا��=د�ب و���ً /���م ا����ون .21

   -45ا��دة 

  ا�	���� أو �� ا����ن ا�ذي ��دده ا��	 س 7	���(; و�	وز أن ��را	���(��; ��  ا2دارة���د �	 س   - أ
�دى��م ا7	���ع  K
 .و��!ل ا���7ل ا���2رو���  

�.ور ا/�0ر�� ا��ط �� /(.�!; ( � ان ��ون ا�ر!�س  ا2دارة7 ��د ا	���(�ت �	 س   - ب
  "��و��� إ7 
 .أو ��!
; أو أ��ن ا��ر �ن .�ن ا��.ور 

  .ا�	 �� ��در ا��رارات 
=�0ر�� أ�وات ا���.ر�ن وإذا ���وت ا/�وات �ر	N 	��ب ر!�س  -ج

  - 46ا��دة  

  ا�	���� أ��م ا��Pر و�رأس ا	���(�ت �	 ��� و��*ذ "رارا��� و�و"? ا���ود  ا2دارة��0ل ر!�س �	 س    - أ
 .و��0ل ا�	���� أ��م ا��.�ء   ا2دارةا��� �وا�ق ( ��� �	 س 


;  ا2دارة��وب (ن ر!�س �	 س   - ب!�� ;
��L ل�����ت ر!�س �	 س ، �� >�
 .  ا2دارةو����? 

  

  -47ا��دة 
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/ي �
ب ��ن ���ل �� ; ا��.و ا����� �� (دد  ا2دارة#Pر �ر�ز (.و �ن أ(.�ء �	 س  إذا  . أ
  " . �ل (دم �و�ر ا��.و ا�
د�ل �
�� ا��ر�ز #�Lرا�و�� ، ا/�وات 

 .��7'�ب ا�
د�ل  ا2دارةأو ��!
; أو أ��ن ا��ر �	��? �	 س  ا2دارةإذا #Pر �ر�ز ر!�س �	 س   . ب

/ي �
ب ��ن �د(� ا���!� ا�����  ��7'�ب 
د7ء (��م   ا2دارةإذا #Pر �ر�ز '��� أ(.�ء �� �	 س   . ج
 .و��م ذ�ك '<ل �دة أ"��ھ� 0<�0 أ#�ر �ن ��ر�P# Oور ا��ر�ز ا�'��س 

  
  ا-��نا �ل 

�����  	روع ا
  - 48ا��دة  

  .��� (ن '���ن (.واً ��دث �رع � 	���� �� �ل ����ظ� 7 ��ل (دد ا/(.�ء ا���� �ن �  - أ
��ل (دم �و�ر ا��دد ا��ط وب ��#��ل �رع � 	���� �� آ�� ����ظ� ��.م ھؤ7ء ا/(.�ء إ��    - ب ��

 .ا2دارةا/"رب ا��و	ود �� ����ظ� �	�ورة و��م ��د�د � ك ا�����ظ� �ن "
ل �	 س  ا�*رع

��ل و	ود (دة ����ظ�ت 7 �#�ل ا/(.�ء ا���� ون �� �ل ����� ا��دد ا����� 2�داث �رع    - ج ��
 . � 	���� �#�ل �ن ھؤ7ء ا/(.�ء �رع ��دد 
�رار �ن �	 س ا2دارة 

  

  ا$��6ا �ل 
� رع ������)� ا  ا

  
  . ��=�ف ا���!� ا����� � *رع �ن �	�وع ا/(.�ء ا���	 �ن �� ا�*رع -49ا��دة 

  
���ت ا������  -50ا��دة >���
  :����? ا���!� ا����� � *رع 

 .ا��'�ب أ(.�ء �	 س ا�*رع   . أ


� (.و ���م وا�د (ن �ل '�� ا/(.�ءا��'�ب   . ب��
  ن (.واً �ن�و(#ر �ا������ن � �ؤ��ر ا���م 
 .���ل ا���ور وأ(.�!;  

  ا����ر��ت وا��و���ت ا���� �� 
#ؤون���"#� ا���ر�ر ا���وي /(��ل �	 س ا�*رع وإ"راره ور�?   . ج
 .ا�����  ��ر.�� ( � ا���!� ا����� أو �	 س ا2دارة 

  ا/(.�ء�	ب ا���0 (ن �	 س ا�*رع أو ر!��; أو أ�د أ(.�!; 
=�0ر�� 0 �0   . ر
 

 : �	��? ا���!� ا����� � *رع 
د(وة �ن ر!�س �	 س ا�*رع �� ا���7ت ا���T  -51ا��دة 


ل '��� (#ر �و��ً ( � ا/"ل �ن ��ر�O ا����ء و��7 �	 س ا�*رع وذ�ك ��7'�ب�� دورة ا��'�
��   . أ"  
 �	 س ا�*رع ا�	د�د وا/(.�ء ا������ن 

 :�� دورة ا����0!�� وذ�ك   . ب

 .   ا2دارة��*�ذاً ��رار �	 س  .1

 .ر �	 س ا�*رع ا��*�ذاً ��ر  .2

3.  ?
و( � أن �و.N �� ا�ط ب ا���!� ا����� � *رع ( � ا/"ل  أ(.�ءا����داً إ�� ط ب �ن ر
و( � ر!�س �	 س ا�*رع أن �و	; ا�د(وة '<ل '��� (#ر �و��ً ( � ، ا����P �ن ا7	���ع 

 .ا/�0ر �ن ��ر�O ا��<�; ا�ط ب ا��#�ر إ��; 
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; أو أ�
ر أ(.�ء �	 س ا�*رع. ج             ��L ل�� �� ;
  �رأس ا	���(�ت ا���!� ا����� ر!�س ا�*رع أو ��!

��� ا���.ر ��L ل��  ��رأس ا2دارةأ�� إذا ���ت ا�د(وة 
��ء ( � "رار �	 س ، �ن ���ً �� 
  .أو أ�د أ(.�ء �	 س ا2دارة ا��� ف 
ذ�ك �� ��ل �.وره  ا2دارةا	���(�� ر!�س �	 س  

��*� ��م ا�د(وة 7	���ع ا���!� ا����� � *رع 
K(<��� �� ��ري ا�	���� وا�*رع وا��#ر �� . د��� ��  
  .�رة وا�دة ( � ا/"ل 


#=��� . ه  �
  .ا��ظر �� �ل �� ��� ق 
#ؤون ا����� ور�? ا����ر��ت ا�����

 .ا2دارة��در ر!�س �	 س ا�*رع "رارات ا���!� ا����� � *رع و���
? ��*�ذھ� 
�د إ"رارھ� �ن �	 س . و

7 ���
ر ا	���ع ا���!� ا����� � *رع ا��7'�
� أو ا���دي أو ا��0��7!� "��و���ً إ7 
�د �
 �J ا�	��  .ز  
 .ا�و��!�� ا��'��� ��.ور ��0ل (��� "
ل '��� (#ر �و��ً �ن �و(د ا7	���ع ا���رر 

  
  ا���را �ل 

  ���س ا رع
   -52ا��دة 

  ا��ر'��ن و�ق ا����ون��=�ف �	 س ا�*رع �ن '��� أ(.�ء ( � أن ��و�وا �ن ا/(.�ء ا���� �ن    . أ
 .7 ��ل �دة (.و���م ا���� � �� ا�	���� (ن '�س ��وات ن وأ

 .وأ����ً � ��دوق  ���'ب �	 س ا�*رع �ن 
�ن أ(.�!; ر!���ً و��!
�ً � ر!�س وأ����ً � �ر .ب

  وذ�ك �� ��ل �	�وز (دد أ(.�ء  ا2دارة�	وز �*رغ ر!�س ا�*رع أو أ��ن ا��ر 
�رار �ن �	 س . ج    

��ء ( � ا"�راح �	 س ا�*رع و��دد ا���!� ا����� "وا(د ھذا ا��*رغ اً (.و )100(ا���!� ا�����    
 .وروا�ب و��و�.�ت ا���*رغ  

  .��رة وا�دة � �	د�د ����ر و��7 �	 س ا�*رع ��دة أر
? ��وات "�
 �   -53ا��دة 
  

   -54ا��دة 
إذا #Pر �ر�ز (.و أو أ�0ر �ن أ(.�ء �	 س إدارة ا�*رع /ي �
ب ��ن ��ل �� ; ا��.و ا����� ��   - أ

 " .و�� ��ل (دم �و�ر ا��.و ا�
د�ل �
�� ا��ر�ز #�Lرا، (دد ا/�وات 

#Pر �ر�ز 0<�0 أ(.�ء �ن أ(.�ء �	 س ا�*رع /ي �
ب ��ن ��د(� ا���!� ا����� � *رع ��7'�ب  إذا  - ب
 .ا�*رع وذ�ك '<ل �دة أ"��ھ� 0<0ون �و��ً �ن ��ر�O ا�#Pور  س�دة �	  وإ���ما�
د�ل 

 

�.ور  -55ا��دة 
  س ا��	 س أو ا��ط �� و���م ر!� أ�0ر��أ(.�!;��ون ا	���(�ت �	 س إدارة ا�*رع "��و��� 
  وإذا ���وت ا/�وات �ر	N، و��در "رارا�; 
=�0ر�� ا/(.�ء ا���.ر�ن ، ��!
; أو أ��ن ا��ر

  .	��ب ا�ر!�س 
  

  ا2دارة"رارات ھ�!���� ا����� إ�� �	 س  "رارا��� و ( � �	��س إدارات ا�*روع �
 �J �ور (ن -56ا��دة 
  .'<ل �دة أ�
وع �ن �دورھ�  
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   -57ا��دة 
  و�رأس ا	���(�ت ا��	 س وا���!� ا����� و���
? ��*�ذ، ��0ل ر!�س �	 س ا�*رع �ر(; أ��م ا��Pر   - أ
 .ا��رارات  ا���درة (����  

���ت ر!�س �	 س   - ب>�

; أو أ��ن ا��ر و����? !�� ;
��L ل��  ��وب (ن ر!�س �	 س ا�*رع �� 
  ;
��L ل�� .ا�*رع �ن ��وب (�; �� 

  
  :إدارة ا�*رع ا7'�����ت ا���T ��و�� �	 س  -58ا��دة 

 .و�� ����;   ا2دارة��*�ذ "رارات ا���!� ا����� و�	 س   . أ

 .��*�ذ "رارات ا���!� ا����� � *رع    . ب

 .إدارة ا���ل �� ا�*رع .  ج      


���� و��ت وا�
����ت ا�<ز�� (ن ا�و.? ا����� �� ��ط�� (�ل ا�*رع  ا2دارةزو�د �	 س �. د         
 .وا"�راح �� ���ق أھداف ا�	����  

��� �� . ھـ � ��

��� أ�وال ا�*رع و���	 . 

 .ا���!� ا����� � *رع  7	���عا�د(وة   . و

 .����� ��0 � �	 س ا�*رع �� ���� ���طق ا�*رع و�ق أ���م ھذا ا��ظ�م   . ز

 .  ا2دارةا�	���� وا"�راح ا��وا��� ( ��� وإ�دا(�� �	 س  إ��ا��<م ط 
�ت ا����7ب .  ح 

 .ا�*�ل �� �ل '<ف أو �زاع ���� ��#= 
�ن ا/(.�ء �� ا�*رع   . ط

 .��د�م ا7"�را��ت ا��� �ن #=��� ر�? ���وى ا�����  .  ك

 .����ن ا�روا
ط ا7	���(�� وا������0 
�ن أ(.�ء ا�*رع و�ق أ���م ھذا ا��ظ�م  . ل

�ث ا����!ل ا��� ��� �� إ��; �	 س . م
 .     ا2دارة

  

  ا��دي �5را �ل 
�����  	� ا�$��ب �ؤ���ت ا

    -59ا��دة 


�ب ا��ر#�N ��.و�� �	 س إدارة ا�*رع و� �.و�� ا������ "
ل ا��و(د ا���دد 7	���ع ا���!�  . أ N�*�  

�د ا��.�ء ا��� �  N�#ل ط ب ا��ر
  ا����� � *رع 
�دة 0<�0ن �و��ً و����ر '<ل '��� أ��م و7 ��
 .ا��ذ�ورة  


�و	ب ���ب ��د�; ا��ر#N #'���ً إ�� ر!�س �	 س إدارة ا�*رع و��	ل ���	ري   . ب N�#ا��ر  
 د�وان ا�*رع  

  و�� ن أ���ء ا��ر#��ن ا���
و�� ط 
���م �� ��ر ا�*رع، �د"ق �	 س إدارة ا�*رع ط 
�ت ا��ر#�N .  ج                  
  N�#ب ا��ر�
 .'<ل 0<�0 أ��م �ن إ"*�ل 

  '<ل 0<�0 أ��م �ن ��ر�O  ا2دارة��ق � �ر#N ا�ذي �م ��
ل �ر#��; ��د�م ا7(�راض ��	 س . د                  

�7(�راض '<ل '��� (#ر �و��ً  ا2دارةو�
ت �	 س ، ا2(<ن  .  

60��دة ا-   
�دورة ا��'�
��   ا2دارةا���!� ا����� إ�� ا����7د 
��ء ( � "رار �	 س  ا2دارة�د(و ر!�س �	 س   . أ

و����ر ، '<ل 0<�0ن �و��ً �ن ��ر�O ا����ء ا��'�
�ت �	��س إدارات ا�*روع وا/(.�ء ا������ن 

�د ا��.�ء ا��دة ا��ذ�ورة  N�#ل أي ط ب �ر
 .ا��ر#�N '<ل '��� أ��م �ن ��ر�O ا�د(وة و7 ��


�و	ب ���ب ��د�; ا��ر#N #'���ً و��	ل �� د�وان ا�	����   . ب N�#ري ا��ر	�. 
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  ا��ر#��ن ا���
و��ن ا�ذ�ن �و�رت ���م #روط =���ءط 
�ت ا��ر#�N و�� � ا2دارة�د"ق �	 س . ج                 
  ��  إ"*�لوذ�ك '<ل 0<�0 أ��م �ن ��ر�O �رو(�� �� ��ر ا�	���� و ا2(<��تا��ر#�N �� �و
  N�#ب ا��ر�
. 

�ق � �ر#N ا�ذي �م �� ن ا��; ��د�م ا7(�راض أ��م وزارة ا�#ؤون ا7	���(�� وا���ل '<ل 0<�0 .د    �  
 O7(�راض '<ل '��� (#ر �و��ً  ا2(<نأ��م �ن ��ر��
  إ7 ���
ر ا7(�راضوو�
ت ا�وزارة 

 .�ر�و.�ً  

��.و�� ا������ ��ن ��م ( �; 7 ��
ل �ر#�N ا��.و ا����ل ��.و�� �	��س إدارات ا�*روع أو ا -61ا��دة 

*�ل ������ �? وا	
�ت ا����� و#ر��� إ7 
�د  ��
����? �ن �زاو�� ا����� أو 
��و
� 	��!�� أو 	�

  .�.� '�س ��وات �ن ��ر�O ا����ء ا���م أو ا���و
� أو رد ا7(�
�ر 
  .ا���*�ذ�� �; �	ري ا��7'�
�ت 
�� ��وا�ق و"��ون ا�	����ت وا��� ���ت   -62ا��دة 

  
  ا-��� �5را �ل 

�������ن ا  
  

  : ��در �	 س ا2دارة ��و��ً "راراً 
�#��ل ا� 	�ن ا�دا!�� ا������  -63ا��دة 
 .�	�� ا�#ؤون ا�.ر�
��   . أ

 .�	�� ا��در�ب وا��=ھ�ل   . ب

 .�	�� ا�#ؤون ا�� ��� وا��ؤ��رات .     ج 

 .�	�� ا��<"�ت ا��ر
�� وا�دو��� .     د

 .�	�� ا��=د�ب وا�� وك ا����� .     ه

 .وا��#�ط�ت �	�� ا�#ؤون ا7	���(�� .و

 .�	�� ا/(.�ء ا��ؤازر�ن .    ز

  .�	�� ا������ وا�
ر�	��ت .   ح 

 .�	�� ا��را'�ص و	ودة ا���ل ا����� . ط

 . أو ��د�ل ا� 	�ن 
�� �� �; ا�.رورة  ا2دارةإ.���و��ق ��	 س 

  ا� 	�� ر!���ً و��!
�ً � ر!�س وأ����ً � �ر �ن 
�ن أ(.�!�� و��ون "رارا��� ا��#�ر�� �Lر � ز���'��ر   -64ا��دة 
  .��	 س ا2دارة و�.? �� 
دا�� (� �� 'ط� ��و�� '�.�� ��وا��� �	 س ا2دارة  

  
  
  

  .��در �	 س ا2دارة ا��رارات ا�<ز�� ��#��ل ا� 	�ن ا��ؤ"�� /Lراض ��ددة  -65ا��دة 
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ثا �ل �-  �5ر ا
����  ا�ؤون ا


دأ ا���� ا������ � 	���� و�رو(�� �� أول #�ر ���ون ا����0 و����� �� آ'ر #�ر ���ون ا/ول �ن  -66ا��دة �  
  . �ل (�م 

  
   -67ا��دة 


�ت ���� �   - أ��� .���رح �ل �ن �روع ا�	���� �واز�� ��د�ر�� ��و�� '��� 
; و���ك 


���� و"وا!��� ا������ ا��و�دة �.? ا�	���� �واز��   - ب��� .��د�ر�� ��و�� �و�دة ��� و��د 

  
  :��=�ف واردات ا�	���� �ن  -68ا��دة 

 .ا��
�ت وا2(���ت ا���و��� وا�'��� و���ً � ��وص ا����ذة   - أ

 .ر�وع (��را��� و�وا!د أ�وا��� و(وا!د ا����0را���   - ب

 .ر�وم ا����ل ا/(.�ء 
�ن ا�*روع  .ج


���� . د      
 ."��� ا���ب وا��ط
و(�ت وا��#رات ا��� ��وم 


د7ت ا7#�راك �� ا�دورات ا������ وا��=ھ� �� ا��� ��وم 
�� . ه      .  

����� �ن ر�وم ا�و��7ت . و      .  

  ."��� ا�#��دات ا��
�(� . ز 


� وا��د"�ق   ��دد ر�وم ا����7ب وا7#�راك ا���وي �� ا�	���� و
�"� ا�
د7ت �ن - 69ا��دة ���
ل �	 س ا��"
  .  ا2دارة
��ء ( � ا"�راح �	 س 

  

�رار �ن ا���!� ا����� 
��ء ( � ا"�راح وا2"��� ا����7لا��*ر و��و�.�ت ا��*رغ وو أ	ور��دد   -70ا��دة   

  .�	 س ا2دارة  
  

7 ���رد ا�ر�وم ا��د�و(� إ�� ا�	���� أو ا�*رع /ي �
ب ��ن 
�د ��د�ق ا���زا��� �ن ا���!� ا�����  -71ا��دة 
  . و7 ��
ل أي ا(�راض 
�ذا ا�#ـ=ن 

  
  �5ر ارا�6ا �ل 

  ا$>د�ب وا �ل 	� ا���ز�5ت
  .و�ق ا����ون �#�رك ا�	���� و�ن '<ل (.و�ن �ن �	 س ا2دارة �� �	�� ا��=د�ب ا��#� �   -72ا��دة 
  -73ا��دة 

��ل "��م '<ف 
�ن   . أ ��l ت�
����واء أ��ن ھ��ك ا�*�ق  ا/���بو�ن �����ل ��; ( � ��دار �د"ق ا�
�ق �طر�� ا��زاع (رض ا��زاع ( � �	 س إدارة ا�*رع "
ل �را	�� ا��.�ء ، ��
ق ( ��� أو �م ��ن �

 .و( � ا��	 س أن �*�ل �� ا��زاع '<ل #�ر �ن ��ر�O (ر.; ( �; 

 .��وم �	 س إدارة ا�*رع 
��*�ل 
�ن ا�طر��ن 
�و	ب "رار ��در (�;    . ب

 .�	 س إدارة ا�*رع أن �
 J "راره 
�ذا ا�#=ن إ�� أطراف ا��زاع 
���ب ��	ل  ( � . ج             



��ــــدل ا��ـــــــــروع ا�ظـــ�م ادا��� ����� ا������ن ا���و���ن 	� �ـور��    
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 .  ا2دارةإذا �م ��
ل أ�د طر�� ا��زاع 
�رار �	 س إدارة ا�*رع 	�ز �; �را	�� �	 س  . د              

 

  �5ر ا���سا �ل 
 ��  اط�ن ��رارات ا����� و	رو5

  
  :ا�واردة �� ھذا ا��ظ�م  �? �را(�ة ا/���م  -74ا��دة 

 .  ا2دارة"رارات ا���!� ا����� � *رع و�	 س إدارة ا�*رع "�
 � � ط�ن أ��م �	 س   - أ

�ق �ر
? أ(.�ء ا���!� ا����� � *رع ا�ط�ن �� ��� ا����د ھ�!� ا�*رع و�� ���	� ا��'�
���� أو ���    - ب�

د ا2دارة"رارا��� أ��م �	 س  Oا��رار ء ا����7د أو ا��7'�ب أو �دور'<ل '��� (#ر �و��ً �ن ��ر� 

 

 إ
ط��;� ���ون أو �ظ�م ا�	���� �	وز " أو ا��د�ر ��در �'��*� ا2دارة� �رار �ن ا���!� ا����� أو �	 س –75ا��دة
��م �ن ����� ا�
دا�� ا��د��� ا��� ��? �� دا!ر��� �ر�ز ا�	���� و�#�رط أن �ر�? د(وى ا�
ط<ن �ن 

أ�د ا/(.�ء أو �ن #'ص آ'ر ذي �� �� أو �ن ا����
� ا����� '<ل ��� أ#�ر �ن ��ر�O �دور 

( � أ��س " ��و"� و�7	وز �و	�; د(وى ا�
ط<ن "
ل ا��Pر ���� ا���� ا�ذ�ن ��و�ون "د ��
وا، ا��رار
  . ) ���1958م  �93ن ا����ون  ��34دة (  ا��رار ا��ذ�ور

  
  أو ا2دارةا��'��� �� ���� ا���7	�ل و"ف ا���ل 
=ي "رار ��در �ن �	 س  ا2دار��� 	�� –76ا��دة

  و���
ر "رار، رأت أ�; �'��ف � ���ون أو � �ظ�م أو �Vداب  إذا	������ ا���و��� أو �ن  �د�رھ�  
  ا������ ��دور ا��رار ��ن ��دم" �م �ر�? د(وى ا�
ط<ن '<ل ا�0<�0ن �و�� إذاا�و"ف �=ن �م ��ن  
  �ن ��35دة ( ا��'��� ا��� أ�درت "رار ا�و"ف ا2دار��ذ�رھم �� ا���دة ا���
�� أو �ن ا�	��  
  .  ) ���1958م  93ا����ون  

  
  ���د�ق ا����ون وا����(د  إ�داثا"�راح ،'<ل (���ن �ن �دور ھذا ا��ظ�م   ا2دارة( � �	 س  -77ا��دة 

  وا�.��ن ا���� و��و�� ا�و��ة ( � أن �و.? ��ذه ا����د�ق أ�ظ�� '��� 
�� ���دق ( ��� ا���!�
  . ا����و��� ا�<ز��  ا2	راءاتا����� وا�����ل  

  

�.و�����
ر ��وات ا���	�ل �H(.�ء ا���� �ن  -78ا��دة  N�#ن ا����و���ن "د��ً �ؤھ<ً � �ر�
���  �� 	���� ا��

  .أو ا�*رع   ا2دارة�	 س  
ا���در (ن وز�ر ا�#ؤون ا7	���(�� ا���.�ن  1961/ ��17/5ر�O  ����601 ا���ل 
���رار ر"م  -79ا��دة 

  .ا��ظ�م ا�دا' � � 	���� 

ر ���ذاً �ن ��ر�O �دوره ��#ر ھذا ا��ظ�م �� ا�	ر�دة ا�ر���� و��� -  80ا��دة .  

  
  م  2012/         /  �       ا�وا	ق ھ     1433/     /   د��ق 	�     

  
  وز�ر ا�ؤون ا�4$����5 وا��ل                                                                                  

 


