

	 ا�����ة��  د���ر ا���رات ا�

 ا���ب ا�ول

	
  ا!���د و� ����� وأه�ا�� ا����

  ��1دة 


	ر ������د��
��ة دو� ا���د�� #"
! � ذات ���دة ، و���ر إ��� ���� ��� �� ه�ا ا�  .ا%#�رات ا�$��� ا

���
) ا����د #' ا%#�رات ا)
  :و�

  .ا�14$ة_  أم ا!�	�' _��12ن _ ا��ر/� _ د�� _ أ�	 ,+� 


!C أن �AB@ إ; ا����د ، #
; وا�? ا�1 < ا=2 ; >���د 2 ; ذ: ���89ع ا6راء"# ��$2 $D/ ز =ي	و�1.  

  ��2دة 


	ر ا"��دة I��8 ; 2 ا=را�H وا���G ا�/ ���� ��
A; أ�JKم ه�ا ا!�� L����رس ا����د �� ا�Nون ا�	آ	� إ

Q#�رات ا=�A2ءا	ا/�� داCP ا��ود ��  . ا�و

  ��3دة 

 ;A

R ��� ا����د ��!S� � �
���رس ا%#�رات ا=�A2ء ا"��دة 2 ; أرا���H و#��ه�� ا%/ ���� �� I��8 ا�Nون ا


	ر��  .ه�ا ا

  ��4دة 

Lأو #��ه L�Hء #' أراT8 2' أي ; S
  .� �1	ز >���د أن �
�Bزل 2' ���د�L ، أو أن �

  ��5دة 

<���د L� 2 و��ZرG وG���X ا	�BY و���د ا!�X	ن ا� @ وا���ر و��
W4 آC إ#�رة �� ��� ا�Sص ��
S�ا#J� L	ن 

  .داCP إ/ ����

  ��6دة 

 [�Z ا����د [�Zك و$
��
�ر�^ وا�[�$ اا����د T8ء #' ا	Y' ا�$�� اJ+�$ ، و�$�L� LD روا�` ا��' وا _� وا

$�  .���واK� ، وه	 T8ء #' ا=#� ا

  ��7دة 



 �_ 
�$�L�� I ، و_� ا����د ا$���� ه� ا  �"�a#[�ر ر �>#��ا% ���$�>���د ، وا ���$ا%�>م ه	 ا��' ا

 ���$�  .ا

  ��8دة 


�	ن �� ا�Sرج ������ JK	#� ا����د و�!� bc	ل ا�و�� . �J	ن �	ا�BY ا����د B8"�� واK�ة ���ده� ا!�X	ن �
و�

��2$�  .ا


� �RB 2 ��� ا!�X	ن  .و� �1	ز إ�!�ط اB1"�� 2' ا�	اY' ، أو ��+�� #LB ، إ� �� ا���ت ا��
�a�Be� ا

  ��9دة 

>���د إ#�ر�� أ�	 ,+� ود�� 2 ; ا��ود �����B و�D ? 2 ��� ا�@ اJ$ا#� ���B�� �!DB# �� ا����د ��b�2 )�B�.  

� �# ;
_�D� 4X!�ت ا�را��ت ا�B4� �T�# �� �b$ا�X� ا����د  "B� ا=و �4J - 2 ; أن ��b��
��X% `�DSء ا وا

�+�Z$ �� أ��2ل إ��a��X �(/$ب و/J�# j' و2 ; أن �
@ إ��Xؤه� P>ل #�ة � ��1وز �+ I�B	ات ا2
+�رًا #' ��ر�^ �4Xذ 


	ر��  .ه�ا ا

>���د j/N�  .وا; أن �
@ إ��Xء �b�2� ا����د �J	ن أ�	 ,+� ا�!$ ا

  �10دة �

L و���د�L و2 ; أ#LB وا�
!$ارG ، ود�I آC 2�وان 2 ; آ��LX أو آ��ن ا%#�رات <!
أه�اف ا����د ه� ا��4ظ 2 ; ا�


$ك #' ����� ا�] Lإ#�را� '�� ���� ?�n	
��ون اا=�A2ء ��L ، و���K� K!	ق وK$��ت �Z] ا����د و ��!�? ا


$ام أC8 ه�G ا=q$اض ، و#' أC8 ازده�ره� و�Kا '# '�BYا	�I��1 ا CA�=ة ا���!�#�� �� آ��� ا���1ت و�	��$ ا


	ر��
!>ل و���دة ا%#�رات ا=P$ى �� NZو��X ا�ا� P� �� �DXق ه�ا ا�� 	A2 إ#�رة Cآ.  

  ��11دة 

 -��B�
�ر��1� ا
�!�? � :  ��CJ إ#�رات ا����د وK�ة ا/
[�د�� و�8$آ�� و�sB@ ا!	ا�X' ا����د�� ا�$اCK ا �+

  ا	K�ة

� و� �1	ز �!���ه� إ� �!�X	ن ا���دي- 	4J# إ#�رات ا����د '�� Ia�A+
!�ل رؤوس ا=#	ال و#$ور I��8 اXا ��$K .  


!�ل ا+Ia�A #' إ#�رة إ; أP$ى #' ا%#�رات - X2 ; ا �H4$و� � _; I��8 اA$اa] وا$�	م وا�	اa� وا�J	س ا

  .ا=�A2ء

  ��12دة 




��ف "� I# ون��
t ا�$��� وا%�>#�� و�	�n? أواb$ ا[�ا/� وا�]������ ا����د ا�Sر�8� X[$ة ا!���A وا

��
��ة ، وا=P>ق ا�e ; ا�و�  .I��8 ا�ول وا��	ب ، 2 ; أ��س #+�دئ #��eق ا=#@ ا

  ا���ب ا�.�-,

  ا�����3ت ا!3���4
	 وا!�1�2د0	 ا����
	 �/���د

  ��13دة 


[�L��b وإ#��4B� �� ، L���X�J أ�JKم ه�ا ا+�ب�
��ونPود ا�K �� Cآ ، L�� ء�A2=ا����د وا%#�رات ا .  

  14#�دة 

 �H��
1
�I وا�ا�"�واة وا��ا� ا�8
���2� و�	��$ ا=#' واB�X)�D� ،و�N��J ا4$ص I��1 ا�	ا�BY' #' د�2#�ت ا

@�B�� �!nو � b @Kا$
  .وا

  ��15دة 

1
�I /	ا#�� ا��' وا=P>ق وK] ا	Y' ، و�C4J ا!�X	ن آ����X ، و�[	��X و������ #' ا��X$افا=�$ة أ��س �  .ا

  ��16دة 

 '# [+" @�"4Xأ �2' ر��2 '�T8��� وا=#	#� و���� ا![$ و�q$ه@ #' ا=�SZص ا	4D��2$
L ا� I�
1����C ا

� ا8%+��D+1
�Iا=�+�ب آ��$ض أو ا�T1 أو ا��S	P� أو ا�t ا�bو @���]; #"�2���@ و�(ه� �@ 	
  .ر�� و�


(#��Bت ا�8
���2� ه�G ا=#	ر  .و�sB@ /	ا�X' ا�"�2�ات ا��#� وا

  ��17دة 


L ا��
�ا�a� و�X�1# �� آC #$اL K داCP ا����د و�IA ا!�X	ن  K$# �� �#اT1
�I وه	 إ�
!�م ا
� �@ C#�2 أ���� ا


 4� ، وا!�Aء 2 ; ا=#��اDS` ا>ز#� �B$ اS�
� �@ و�����L ��رL��8 ا.  

  ��18دة 

 �]
S�$/��� ا" �Dت ا��#� ا IAS� ن ، 2 ; أن	X�!�1	ز �c$اد وا���xت إ��Xء ا��ارس اb�S� و�!� =�JKم ا

  .و�	���8

  ��19دة 

 �	ا�BY' ا$��2� ا[��� وو��Ca ا	/��� وا�>ج #' ا=#$اض I�
1�   وا=و�x��C4J ا

�b�S
	�4bت ودور ا�>ج ا��#� وا"�
���4ت وا"�  .و��I1 2 ; إ��Xء ا

  ��20دة 



 ��a<� �	ا�BY' و�(ه� �@ L و���y اs$وف ا G$��	� ; 2 Cو��� L#�!� #' أرآ�ن ����آ$آ' أ C��1
�I ا��!�ر ا

 2 ، C��: ��� �L�A #' ��$���ت �[	ن K!	ق ا���ل و#[�t أر��ب ا� ������� ا���
�$���ت ا; H	ء ا


D	رة�  .ا

  ��21دة 

 ��4B�
 T#�� ا"� �

� �$د 2 ��� و� �TBع #' أLJ # �K إ� �� ا=K	ال اا� �J� اb�S� ]#	X� و�+�' ا!�X	ن ا!�	د ا

  .ا��#� و�!� =�JKم ا!�X	ن و�� #!���� C	�z �2دل

  ��22دة 


�� وا8���Kو �#$K �#��4� ه�ا ا	ا8]c#	ال ا�S# ; 2 ���� [/��� �
  .+� 2 ; آC #	اY' و�+�' ا!�X	ن ا=K	ال ا

  ��23دة 

 '"Kو ��s4K ; 2 I�
1�
 : ا%#�رة و�!	م ا �#�2 ��J # �آ	إ#�رة #�  Cآ �� ����+D
+$ اe$وات وا�	ارد ا��

�BY	t ا�/
[�د ا�] ��<_
  .ا�

  ��24دة 

��
��B� ا�/
[�د ا	�BY أ���L ا
��ون ا[�دق ��' ا��Bط ا��م وا��Bط ا�Sص وه��L اا� ا�8
���2� و/	ا#L ا


	ى ا����� و��!�? ا$�Pء  �	اK �� '�BY�ود ا!�X	ن"# Iج ور��
X%وز��دة ا �د��]
  .ا�/


��ون وا�د�Pر   .و��I1 ا����د ا

  ا���ب ا�.��5

	��  ا����0ت وا�� �ق وا��ا��4ت ا�

  ��25دة 

8 Tآ$���I ا=�$اد �ى ا!�X	ن �	اء ، و� ����T ��' #	ا�BY ا����د �"+] ا=Cb أو ا�	Y' أو ا�!��ة ا���B� أو ا

�2��
  .ا�8

  ��26دة 

I��1 ا�	ا�BY' و� �1	ز ا!+z 2 ; أK� أو �4
��L أو GT1K إ� و�? أ�JKم ا!�X	ن �	4J# ��]S�  .ا�$�� ا

[���
 J$ا#�و� ��$ض أي إX"�ن �� �Y��  . أو ا���# � ا

  ��27دة 

  .و� !2	�� C�� '# @� �# ; 2 أو �$ك /+b C�ور ا!�X	ن ا�ي �RB 2 ��� . ���د ا!�X	ن ا1$اa@ وا�!	��ت 



  ��28دة 

 ��]SZ ��	!�
�@ ا�? �� أن �	آC #' �� : ا!�رة. ا� 
L �� #��آ�� /�X	�X� و�2د� ، وXإدا j+e� ;
K ئ$� @�
� وا

 ���ع LB2 أ�Bnء ا���آ��  .@�
�
��' ���� AK	ر #��م 2' ا� �
  .و�+�' ا!�X	ن ا=K	ال ا


�@ ��X��"8 أو #�B	�� s�#	ر�  .وإ��اء ا

  ��29دة 

 �	اK �� '�BY�ود ا!�X	ن �	4J# �#�/%وا C!B
  .K$�� ا

  ��30دة 

+�

���، و��a$ و��Ca اJ!	ل وا�� LB2 $�+�
� �� K�ود ا!�X	نK$�� ا$أي وا	4J# $�.  

  ��31دة 


�ن و�!�  !�X	ن	4J# ��
  .K$�� ا�$ا�>ت ا+$���� وا+$/�� و�q$ه� #' و��Ca ا��[�ل و�$�

  ��32دة 

�#���sBم ا��م، أو ����B ا6داب ا�� : ��دات ا��2$� ]#	X�، 2 ; أ� �CS ذ �!+Y '��  .K$�� ا!��م ����a$ ا

  ��33دة 

� �� K�ود ا!�X	نK$�� ا�8	4J# ،����1ت
��ع ، و�J	�' ا.  

  ��34دة 

 '��+�z ه�G ا ��sB�
�$���ت ا
K �� L�ود ا!�X	ن، و��$ا�2ة ا�$K أو L
B�# أو L �2 ر��
Pا �� $K 'Yا	# Cآ

  .وا�$ف


� �RB 2 ��� ا!�X	ن، و��$ط
�	�LB2 zو� �1	ز �$ض C�2 إ8+�ري 2 ; أK� إ� �� ا=K	ال ا��
�a�Be� ا  . ا

  .� �1	ز ا�
�+�د أي إX"�ن

  ��35دة 

4#
	ح I��1 ا�	ا�BY'، 2 ; أ��س ا�"�واة ���B@ �� اs$وف، و�!� =�JKم ا!�X	ن �#��  .��ب ا	,�a) ا

 ��� '��a�!و�"
��ف ا�	,) ا��م �� أداء وا8+�ت و,�4
L ا�[ �� ا��#� . وا	,�a) ا��#� P�#� و�BY� ��Bط ��

  .�وK�ه

  ��36دة 



L�� دة����� �_�$ أذن أه �� ا� و�? أ�JKم ا!�X	ن و�� ا=K	ال ا	Pز د	1� <� �#$K 'آ�"� .  

  ��37دة 

  .� �1	ز إ���د ا�	ا�BY' أو ��4X@ #' ا����د

  ��38دة 

  .�" �@ ا�	ا�BY'، وا>�x8' ا"�����'، #�s	ر

  ��39دة 

c#	ال #�s	رة، و� �J	ن �#�� 2!	�� ا�[�درة اb�S� إ� ��Bء �a�A/ @JK ; 2، و�� ا=K	ال ا�[�درة ا

  ا�B[	ص 2 ��� �� ا!�X	ن

  ��40دة 

 �

I ا=X�8] �� ا����د ���!	ق وا�$��ت ا�!$رة �� ا�	ا�n? ا�و�� ا�$�2�، أو �� ا���ه�ات وا���4/��ت ا�
�

L � ��!�  .�J	ن ا����د Y$�� ���� و2 ��@ ا	ا8+�ت ا

  ��41دة 


[� ��� �� ذ: ا��1ت ا!�a�A� #' ا#
��ن ا�!	ق وا�$��ت S�CJ إX"�ن أن �
!�م ���J	ى إ; ا��1ت ا

  ا�B[	ص 2 ��� �� ه�ا ا+�ب

  ��42دة 

'Yا	# Cوا8] 2 ; آ ، �X	X�/ رة$!��) ا��#� ا�J
  .أداء اA$اa] وا

  ��43دة 

 'Yا	# Cع 2' ا����د �$ض #!�س 2 ; آ���  .، وأداء اS�#� ا�"�$J� Z$ف  �	اL�sB� '�BY ا!�X	نا

  ��44دة 

 ، �#��
$ام ا6داب اKم وا��
	ر وا!	ا�X' وا=وا#$ ا[�درة #' ا" �Dت ا��#� ���4Bا �� و#$ا�2ة ا�sBم ا��
$ام اKا

  .وا I��8 ; 2 [8��Jن ا����د

  

  

  



  ا���ب ا��ا�7

  ا�:�89ت ا!���د0	

  ��45دة 

"  : �Dت ا����د�� #'�
J	ن ا

   ا�1 < ا=2 ; ���Qد  - 

 -  L+a�Xا%���د و >�aر   

   #1 < وزراء ا%���د  - 

   ا�1 < ا	�BY ا����دي  - 

   ا!�Aء ا����دي  - 

  ا�>1; ا�ول

  ا��@9? ا�93< �=���د

  ��46دة 

 L�� �� �>���د ، أو #' �!	م #!�#�@ �� و���JK '# CJم I��8 ا%#�رات ا. ا�1 < ا=2 ; >���د ه	 ا" D� ا �X	J�

  .وCJ إ#�رة b	ت واK� �� #�او�ت ا�1 <. إ#�را��@ ، �� �Kل ����q@ ، أو ���ر AK	ره@ 

  ��47دة 

���
; ا�1 < ا=2 ; ���Qد ا=#	ر ا	
�:  

 -  �� $sB
	ر وا�����Qد ��!
A; ه�ا ا �آLX)Z '# �# C أن ��!?  ر�@ ا"���� ا��#� �� I��8 ا�"�Ca ا�	آ	


$آ� Q#�رات ا=�A2ء��t ا�]�  . أه�اف ا%���د وا

���Qد وا�"�ب  -  ��	B"
 4� C+/ إb�اره� ��� �� ذ: /	ا�X' ا��Tا�X� ا��#� اS�
[��? 2 ; ا!	ا�X' ا����د�� ا ا

�#�
S  . ا


A; أ�JKم ه - !�� ��H�P ر	#)� �! �
�
[��? 2 ; ا�$ا��@ ا
	ر ا��  . �ا ا


[��? أو #	ا�!� ا�1 < ا=2 ; ، وذ: /+C إb�ار ه�G ا�$ا��@ #' ر�a< ا%���د -   .  ا


[��? ��$�	م - 
[��? 2 ; ا���ه�ات وا���4/��ت ا�و�� ، و�
@ ه�ا ا  .  ا


L وإ�B� L+]B# '# La�42ًء 2 ; - �!
  .  ا/
$اح ر�a< ا%���د ا�	ا�!� 2 ; ����' ر�a< #1 < وزراء ا%���د و/+	ل ا�




� �RB 2 ��� ه�ا  -  ا�	ا�!� 2 ; ����' ر�a< و/�Aة ا���J� ا����د�� ا� �� و/+	ل ا�
!����@ و�[ �@ �� ا=K	ال ا


	ر ، و�
@ آC ذ: ��$ا��@��  . ا

  .  ا$/��� ا� �� xZ ; 2	ن ا%���د �	L8 �2م- 

 -
��
[��bت أP$ى #B[	ص 2 ��� �� ه�ا اPا �أ� �ا����د� '�Xا	!  . 	ر أو �� ا

  ��48دة 

 > 1�
[	�j 2 ; /$ارا�L و#�او�ت ا
B�A� �sXم ��$ ا��L�� C ، وY$�!� ا# �� Pا�
L ا�a� ; 2=1 < ا��IA ا

��$�.  

L
L 2 ; أداء أ��2Xو��� '�4,	�T� Lود ���د آ�ف #' ا �#�2 �X�#1 < ا=2 ; أ�  .�y�B ا

  ��49دة 

�1 < ا=2 ; �� ا�"�Ca ا�	H	�2� ��+ q)� �P"� أ�A2ء #' أLa�A2 2 ; أن ���C ه�G ا=q +�� �[�ر /$ارات ا

  . و� 
Tم ا=/ �� �$أي ا=q +�� ا��آ	رة. b	�� إ#�ر�� أ�	 ,+� ود�� 

Ca�"� �1 < ه�G ا �� Pا�
[�ر �(q +�� ا=b	ات و���د ا>�a� ا� ��aا%8$ا Ca�"�  .أ#� /$ارات ا�1 < �� ا

  ��50دة 


@ ا���4ق L� 2 #"+!ً�. ��!� ا�1 < ا=2 ; ا8
���b�2 �� L��2� ا%���د � $Pن أ�J# أي �� �!�B� ز أن	و�1.  

  ا�>1; ا�.�-,

��A�-د و���ا� ?
Aر  

  ��51دة 

$�a< ا%���د و���رس a�X] ر�a< ا%��ـ� �ً+a�Xد و���Q �"�aر La�A2د #' ��' أ���Q
S] ا�1 < ا=2 ; B� I��8 د


[��bت ا$L���q �B2 >�a =ي �+] #' ا=�+�بPا.  

  ��52دة 

[]B��ات ا �����S
Xز إ�2دة ا	و�1 �ات #�>د�	B� >�P L+a�Xو >�a$  .#�ة ا

�� أ#�م ا�1 < ا=2 ;�
�L أ2+�ء #L+]B ا���' ا	� �B2 ���B# Cدي آNرات : و��#Q �ً] S# ن	أن أآ @�s�أ/"@ ��{ ا


$م د�
	ره� و/	ا��B�X وأن أر2; #[��Z t] ا%���د، وأن أؤدي واX�#)� �+8� وإP>ص ا�$��� اKة وأن أ��
�

L�Hأرا �>#�ل ا%���د و<!
  .أW��K 2 ; ا�

  ��53دة 



 > 1�"+] #' ا=�+�ب ��2; ا Lإ#�ر� �� ���B# أي @JK ء��
Xأو ا ��!
	��ة أو ا���� L+a�X أو >�a$ P �B2	 B#[] ا

 ��ة ا�B[	ص 2 ��� �� ا��دة ا=2  $q���_C ا�B[] ا ( P ب�S
X� ع��
8<
�ر�^  P ;52>ل �Z$ #' ذ: ا

 ، La�A2ة �(ي #' أ	رًا ��2	1 < ��1
�I ا� ، �ً�# L+a�X1 < ا=2 ; و�
	ر، و P �B2	 B#[+� ر�a< ا��#' ه�ا ا

�aر [a�Xو >�aب ر�S
X� ،1 < وزراء ا%���د# >�aأو#' ر'�$q���Cء ا�B[+�' ا '����8 >.  

  ��54دة 

���

[��bت اPا%���د ا� >�aر $Z�+�:  

 - L���/�B# $��1 < ا=2 ; ، و��  .  �$أس ا

 -  �� Pا�
L ا�a� �� > 1�
� �!$ره� ا8
��ع ، و�z4 ا8
��L��2 ، و�!ً�  !	ا2� ا%8$ا�a� ا< ��2	 ا�1 < ا=2 ; 

�
8< > 1�  . �ع #
; Y ] ذ: أK� أLa�A2و�1] د2	ة ا

 - :8
��ع #�
$ك ��' ا�1 < ا=2 ; و#1 < وزراء ا%���د آ �� ا/
jA اA$ورة ذ� 	2��  .  


� �[�ق 2 ��� ا�1 < ا=2 ; و�[�ره� -   .  �	/I ا!	ا�X' وا�$ا��@ وا!$ارات ا����د�� ا

 - '# L�4و�� L
�!
 #L+]B ��	ا�!� ا�1 < ا=2 ; آ�� ���' a�X] ر�a<  ���' ر�a< #1 < وزراء ا%���د و�!+C ا�

  . #1 < وزراء ا%���د وا	زراء و�!+C ا�
!����@ و���B� @�+b�B# '# @��4ًء 2 ; ا/
$اح ر�a< #1 < وزراء ا����د

 -  '��X��>���د �ى ا�ول ا=B8+�� و�q$ه@ #' آ+�ر ا�	,�4' ا����د��' ا '����#	 ��وا�"J$��'  ���' ا��e �' ا

�@ ��Bًء 2 ; #	ا�!� #1 < وزراء ا%���د و�
@ ه�ا Tو�� @����!

�Beء ر�a< و/�Aة ا���J� ا����د�� ا� �� و�!+C ا����

 !	ا�X' ا����د�� �ً!+Y@ و��ل ��$اT�� أو ا�!

���' أو /+	ل ا��  . ا

���Qد �ى ا�و -  '����#	 ��ل وا���xت ا=B8+�� و�!+C ا2
��د ا��e �' ا�� 	#����'  �	/I أوراق ا2
��د ا��e �' ا

'� e���ى ا%���د و�
 !; أوراق ا2
��ده@ آ�� �	/I وa�n? ����' و�$اءات ا2
��د ا ��+B8=ول ا�  '�� ]B!  . وا

 - 
[�' ��$ف ��4B� ; 2 ا!	ا�X' وا�$ا��@ وا!$ارات ا����د�� �	ا�D� #1 < وزراء ا%���د وا	زراء اS� .  

 - ��  .  ��Ce ا%���د �� ا�اCP و�G�1 ا�ول ا=P$ى ، و�� I��8 ا�>/�ت ا�و


	ر وا!	ا�X' ا����د��- ��  .  ���رس K? ا�4	 أو ��4S) ا�!	�� و�[�دق 2 ; أ�JKم ا%2�ام و�!ً� =�JKم ا

 - ��� �b�S  . G ا=و��� وا=X	اط ��tB أو��� وأX	اط ا�$ف ا�"J$�� وا���X� و�!ً�  !	ا�X' ا


	ر أو ا!	ا�X' ا����د�� - ��
A; أ�JKم ه�ا ا!�� LL إ��ه� ا�1 < ا=2 ; أو �S	ل 	S� ى$Pت أ�b�]
Pا �أ�  .  

  

  



  ا�>1; ا�.��5

  �@9? وزراء ا����د

  ��55دة 


J	ن #1 < ا	زراء ا����دي #' ر�a< #1 < ا	زراء وL+a�X و2�د #' ا	زراء�.  

  ��56دة 

�4Jءة واS+$ة�J	ن �� @�
��ر ا	زراء #' ��' #	ا�BY ا%���د ا���	د Pا.  

  ��57دة 

���
أ/"@ ��{ : �Nدي ر�a< #1 < ا	زراء وL+a�X وا	زراء ، /+Z�+# C$ة أ2+�ء #b�B+�@ أ#�م ر�a< ا%���د ا���' ا


$م د�
	ر ا%���دKة وأن أ��
�Q#�رات ا�$��� ا �ً] S# ن	أن أآ @�s� و/	اLB�X ، وأن أؤدي واX�#=�� ���+8� وأن ا

L�Hأرا �>#�2 ; آ��ن ا%���د و �#�� �s���# W��Kوأن أ �آ�#  �ا%���د ر��2 [�Z t  .أر2; #[�

  ��58دة 

���

[��bت ا	زارات و��K<bت آC وز�$ و���C أول #1 < وزراء إ���دي ا	زارات اPن ا	X�!  :���د ا

   ا�Sر�8� - 

 - �� Pا�    ا

   ا���ع  - 

 -  �2�B]�� وا�/
[�د وا��   ا

   ا��ل  - 

 -  @� �

$��� وا   ا

 - �#��   ا[�� ا

   ا=Z_�ل ا��#� واTرا2� - 

 - (���   ا�	اb>ت وا+$�� وا+$ق وا

 -  ��2��
   ا��C وا�x	ن ا�8

   ا%2>م  - 



 -  `�DS
   ا

   ��59دة 

1�; ر�a< #1 < ا	زراء ر�a�� 8 "�ت ا	
>�X!�د و���$ #L���/�B و�
����X Iط ا	زراء ، و��$ف � G	2�و� ، > 

���Qد ����4B

 4� و�� آ��� ا=T�8ة اS�  .B� ; 2"�? ا��C ��' ا	زارات ا

  .و���رس a�X] ر�a< ا	زراء  I��8� �Dت ا$L���q �B2 >�a =ي �+] #' ا=�+�ب

  ��60دة 


; #1 < ا	زراء ، �	L4b ا��x� ا	
$�a< ا%���د و �1 < ا=2 ; ، �[$�) � �� ����Qد و��j ا$/��� ا ����4B


	ر وا!	ا�X' ا����د����
R ��� %���د ��	8] ه�ا اS� �
  .I��8 ا�x	ن ا�اP �� وا�Sر�8� ا

���

[��bت اPص ا��P L8	� زراء	  :و���رس #1 < ا

�J	#� ا%��� -  �#��  . د �� ا�اCP وا�Sرج #
���� ���4B ا"���� ا

 - ; 2 ��H$�
�� إ; ا�1 < ا	�BY ا����دي /+C ر���� إ; ر�a< ا%���د �Kوإ �ا����د� '�Xا	! ا/
$اح #�$و�2ت ا

��� 2 ?��]
   . ا�1 < ا=2 ; 

 -�#�
S���Qد ، وا�"�ب ا �#��  .  إ2�اد #�$وع ا��Tا�X� ا"B	�� ا


 4� إ2�اد #�$و�2ت ا�$ا��@ وا- S�!$ارات ا .  

 - taا	 :�� أو إ�42ء #' ���4Bه� ، وآ� C�D�� أو C���� L�� >�
��4B ا!	ا�X' ا����د�� ���  وIH ا 	اta ا>ز#� 


	ر وا!	ا�X' ا����د�� و�1	ز ��t ا��#� ، �� K�ود أ�JKم ه�ا ا�]�
$��] ا%دارات وا� �b�SاA+` ، وا 	اta ا

!
R أو أ�� �8� إدار�� أP$ى �� إb�ار ��P RBص �� اS��X	ن ، أو �1 < ا	زراء ، �J �) ا	ز�$ ا����دي ا

taا	   . ��z ه�G ا

 ا%Z$اف ��4B� ; 2 ا!	ا�X' وا�$ا��@ وا 	اta وا!$ارات ا����د�� �	ا�D� آ��� ا��1ت ا���B� �� ا%���د أو  - 

  . ا%#�رات

 -��
� �+$#�� ا%���د ا%Z$اف ��4B� ; 2 أ�JKم ا  . �آ@ ا����د�� ، وا���ه�ات وا���4/��ت ا�و�� ا

 -:�@ إb�ار #$ا��@ ��T2 أو @�B���� [ D
  .  ����' وT2ل ا�	,�4' ا����د��' و�!ً� =�JKم ا!�X	ن ، #�' � �

t ا��#� ا����د�� ، و#" : واAX+�ط #	,�4 ا%���د �2	- �]�  . #ً� #$ا/+� ��$ ا%دارات وا


	ر- ��L إ��ه� ا!�X	ن ، أو ا�1 < ا=K �� ; 2�ود ه�ا ا	S� ى$Pت أ�b�]
Pا �أ�  .  

  ��61دة 



 L�� ي�#�او�ت #1 < ا	زراء �$�� و�[�ر /$ارا��+ q)� L� I��8 أLa�A2 وB2� �"�وي ا=b	ات �t8$ اX�1] ا

>�a$  .ا

��+ q=$أي ا� �م ا=/ �T
  .و� 

  ��62دة 

# >�a$1 < ا	زراء أو L+a�X أو =ي وز�$ إ���دي أ�Bnء �	�L+]B# L أن �Tاول أي �B�# C�2 أو ��1ري أو � �1	ز 

 �� ��	A�� ، أو أن ��CP �� #��# � ��1ر�� #JK I	#� ا����د أو JK	#�ت ا%#�رات ، أو أن �L+]B# '�� I�1 وا�#

��  .#1 < إدارة Z$آ� ��1ر�� أو #�

;
 '2 � S��L+b�B# $a آ�� � �1	ز L أن �I�1 إ #L+]B أآB# '# $e[] ر��� واK� �� إK�ى ا%#�رات #I ا

  .ا$���� ا�� �� ا=P$ى إن و8�ت

  ��63دة 

t ا�ا��� �]�t ا��م وإ�JXر ا�]2 ; أ�A2ء #1 < ا	زراء أن �"
���	ا �" 	آ�@ #[�t ا%���د وإ2>ء آ �� ا

�$a�4���@ أو a�4�ة #' �[ �@ �/<2 L� b�P�.��� إ�JXرًا آ �ً� وأ� �"
_ 	ا #$اآTه@ ا jXرة آ�	b ��)�.  

  ��64دة 

 ��4B� '2 د���Q
�A#' أ#�م ر�a< ا%���د وا�1 < ا=2 ; 	ن �����ً� ��	x"# زراء	ر�a< #1 < ا	زراء وا

���Qد �� ا�اCP وا�Sرج وآx"# @�B# C	ل SZ[�ً� أ#�م ر�a< ا%���د وا �#���1 < ا=2 ; 2' أ��2ل ا"���� ا

[]B# أو Lوزار�.  

 ;� ر�a< #1 < ا	زراء ، أو إ�42ؤL+]B# '# G ، أو و���L ، أو  P	 L+]B# =ي �+[ #' ا=�+�ب إ�!
�Nدي ا�


[$�) ا��C8 #' ا=#	ر  ، �ً
/N# @�+b�B# �� ء�!+� ا	زارة ��J# �� و$�a< ا%���د أن �D ] إ; ا	زراء ا�!
ا�

'�K ;  . ��C�J ا	زارة ا1���ةإ

  ��65دة 

�� �!$�$ًا #4[ً> 2' ا=��2ل �# �B� Cآ �1 < ا=2 ; ، �� ��ا���!�م #1 < ا	زراء إ; ر�a< ا����د �$LH 2 ; ا

 CAزارة 2' أ�	
	��bت ا� �ًXو$!# ، ��
� أT1Xت �� ا�اCP ، و2' 2>/�ت ا����د ���ول ا=P$ى وا���sBت ا�وا

Ca��	
	�Y� أرآ�ن ا����د و��T�T أ#LB وا�
!$ارG ، و��!�? أه�ا�L و�!�#L �� آ��� ا���د�'ا� ��4 J  . ا

  ��66دة 

L�� C��
B�A� �sXم ��$ ا# �� Pا�
L ا�a� زراء	  .�IA #1 < ا

L
L 2 ; أداء أ��2Xو��� '�4,	�T� Lود ���د #' ا �#�2 �X�#زراء أ	  .�y�B #1 < ا



  ��67دة 

  .!�X	ن #$�+�ت ر�a< #1 < ا	زراء وL+a�X و��a$ ا	زراء���' ا

  ا�>1; ا��ا�7

  ا��@9? ا��EF, ا!���دي

  أ�JKم ��3	: ا�>�ع ا�ول 

  ��68دة 

  : A2	ًا و�	زع 2�د #!�2� ا�1 < 2 ; ا%#�رات ا=�A2ء آ�� � �CJ��34 ا�1 < ا	�BY ا����دي #' 

   #!�2� 8 – أ�	 ,+� - 

   #!�2� 8 -  د��- 

 -   #!�2� 6 –��ر/�  ا

   #!�2� 4 – ��12ن - 

 - '�	�!   #!�2� 4 – أم ا

   #!�2� 4 – ا�14$ة - 

  ��69دة 


��ر ا�	ا�BY' ا��ـ' �� e	��X �� ا�1 < ا	�BY ا����ديPا �!�$Y ����� إ#�رة CJ
$ك �.  

  ��70دة 


$ط �� A2	 ا�1 < ا	�BY ا����دي��:  


� ��e �� �� ا�1 < أن �J	ن #' #	ا�BY إK�ى إ#�رات ا% -   . ���د ، و#!��ً� �[4� دا�a� �� ا%#�رة ا


��ر�P '2 G< و '�$�2�B� #�>د��- Pا �B2 LB� C!� �  .  

 - L� 2 @J�@ �"+? ا ، ���"
�ً� ��=ه �� ا���X� ، #��	د ا"�$ة ، K"' ا�
�$ف ، #� . أن �J	ن #�� � S# ���$8 ��

�ً!+Y Gر�+
 !�X	ن@ �J' /� رد إ�L ا2  .  

 -���
J  .  أن �J	ن ��L إ��م آ�ف ��!$اءة وا

  

  



  ��71دة 

 [b�B�� �1	ز اA2 '�� I�1	�� ا�1 < ا	�BY ا����دي وأ�� و,�4� #' ا	,�a) ا��#� �� ا%���د ��� �� ذ: ا

  .ا	زار��

  ��72دة 


�ن #�>د�
�ن ، �+�أ #' ��ر�^ أول ا8
��ع B� > 1�
; #�ة ا�A	�� �� اK ��/�+L و���د ا�1 < ���ه� �1���ًا  ��ة ا


!�ل ا���ر إ��� �� ا��دة Xة ا�$
� ����X144ر	
��  . �� ه�ا ا


�@ #' ا=�A2ء�	A2 ة�# j�
Xر #' ا��
Pز إ�2دة ا	و�1.  

  ��73دة 

" 8� �B 2� ا���' أ#�م ا�C+/: �� > 1 أن �+�A2 $Z	 ا�1 < ا	�BY ا����دي أ��2L �� ا�1 < وN� LX�1دي 

���

$م د�
	ر ا%���د و/	اLB�X وأن أؤدي أ��2� : اKة وأن أ��
�Q#�رات ا�$��� ا �ً] S# ن	أن أآ @�s�أ/"@ ��{ ا

  .�� ا�1 < وX�#)� LX�1� وb�ق

  ��74دة 

P ر ��ل��
P+�ب ��1$ي ا�ا= '# [+" L
�	A2 ة�# ����X C+/ > 1�>ل �Z$�' #' ��ر�^ إذا C�# <P أK� أ�A2ء ا

 I!� @ �# ، 	 S  .ا S	 P>ل ا=�Z$ اn<e� ا"��!� ���X ; 2� #�ة ا�1 <.إ2>ن ا�1 < ه�ا ا

L4 � ��	A2 1��� #�ة  .و�C�J ا�A	 ا

  ��75دة 

2 ; /$ار ��!� ا��b�2 $!# �� L��" 8 > 1� ا%���د ، و�1	ز ا�
�Beًء أن ��B!� �� أي #�Jن أP$ داCP ا%���د ، ��Bًء 

 La�A2ات أ	bأ ��+ q)� > 1�  .���8ً� و��	ا�!� #1 < ا	زراء.�
G�S ا

  ��76دة 

 La�A2أ I��8 ��+ q)� :�C]4 ا��b �� > 1� ���X� أLa�A2 ، و�� إ�!�ط ا�A	�� �B2@ إذا �!�وا أZ �K$و��Y وذ

@�B# �"�P اح$
  .��Bًء 2 ; ا/

� #' ا�A	�� ، و���!

R �!+	ل ا��S���وه	 ا > 1�� �a��X� #' ��ر�^ /+	ل ا�!

+$ ا��.  

  ��77دة 


� ��e �� داCP ا�A2.> 1	 ا�1 < ا����دي �B	ب �Z '2] ا%���د L���8 ، و�< �!` 2' ا%#�رة   .ا

  



�, ا��@9?: ا�>�ع ا�.�-, ;�  -�Lم ا�

  ��78دة 


� �Z	ر ، �+�أ ��� '2 ����# C!� � ��	B� �1 < دورة �2د��� #' X $�Z	��+$ #' آC �2م ، ��!� ا�e ا=�+	ع ا

 $sB� دي أن��>�X!�د �� دور �q$ �2دي آ �� دj2 ا��8� ، و� �1	ز  �1 < �� دور >�X!�د �q$ ا L�	2د 'Jو��

�
� د�2 #' أ8 �� وا�
�Beء #' JK@ ا4!$ة ا"��!� ، ��2	 ر�a< ا%���د ا�1 < ا	�BY ا����دي !� �� �q$ ا=#	ر ا

 �2	�
�� ه�G ا�ورة �� اBر و�	
��دور�L ا��د�� ا=و; �� ,$ف #�ة � ��1وز �
�' �	#ً� #' ��ر�^ ا��C ���ا ا

  .ا�ي �!$رG ا�1 < ا=2 ; ��$�	م

  ��79دة 

>�X!�د ، و�z ا�ورة  > 1��[�رG ر�a< ا%���د ��	ا�!� #1 < وزراء ا%���د ، وآC " ��$�	م"�J	ن د2	ة ا

�
�ع ��!�G ا�1 < ��ون د2	ة ر���� >�X!�د ، أو �� �q$ ا��Jن ا!�X	�X ا�!$ر �!� ا8
��L��2 ��	8] ه�ا ا8

$nأي أ L� 2 [�$

	ر ��
+$ ��Yً> و� ���  .ا

 �� L"4X ء�! � '# �!�Xا $+��	X '# ��e>�X!�د �ور�L ا��د�� ا"B	�� C+/ ا=�+	ع ا > 1�و#I ذ: إذا @ ��ع ا

��دي وا��$�' #' ا��$ ا��آ	را.  

  ��80دة 


�A' ���ن أK	ال ا+>د وأه@ ا=K�اث وا�x	ن � �ً��DP L�� �! 1 < ، و�� 
t ر�a< ا%���د ا�ور ا��دي ا"B	ي 
4�

 >�a$
� 8$ت P>ل ا��م و#� ��
Tم JK	#� ا%���د إ8$اءG #' #�$و�2ت وإ�K<bت P>ل ا�ورة ا1���ة وا��#� ا


�ح أو �� إ!�ء ا�DSب L+a�X أو ر�a< #1 < وزراء ا%���د و2 ; ا�1 < ا����دي أن 
ا%���د أن �LB2 [�B �� ا��


�ح #
�sK<# �ًB�Aت ا�1 < وأ#�L�X و�$�I ا$د 

�ر B1� #' ��' أLa�A2 %2�اد #�$وع ا$د �DP ; 2ب ا��S�

. LH$�  .2 ; ا�1 < ا=2 ;��� إ/$ارG #' ا�1 < إ; ر�a< ا%���د 

  ��81دة 

LX�1  .� �Nا�P أ�A2ء ا�1 < ��2 �+�وLX #' ا=��Jر وا6راء �� أ�Bnء /��#�@ ��� �@ داCP ا�1 < أو 

  ��82دة 

1$��� أن �
�S أ�� إ8$اءات T8ا�a� H� أي #' أLa�A2 ، إ� �� >+ 
� ا�K $�q 1 < ، و���� �1	ز أ�Bnء ا�X!�د ا

� ا��Sذ #Ce ه�G ا%8$اءات �� �q+� ا�1 < �1] إ�DPرG ����(ذن ا�1 < ، و��K �.  

  

  



  ��83دة 


!�ل #' #��ل Xن ، و��ل ا	X�!
�? ر�a< ا�1 < و��a$ أa�A2ـL #' ��ر�^ K ) ا���' أ#�م ا���J# > 1(ة ���ده� ا"�

 > 1�  .إ/�#
�@ إ; #!$ ا8
���2ت ا

  ��84دة 

>�aر '# CJ�� [
J# �x1 < ه�� 
�ره@ ا�J� '�� '# �ً���8 > 1	ن S� '�Bnن ، و#' #$ا/+�' ا�n [a�Xأول و [a�Xو 

La�A2أ.  


��ء #�ة ا�1 < أو �� L و�!ً� =�JKم ا4!$ة ا�X�e� #' ا��دة X�� L�+a�Xو >�a$
�� #�ة آC #' اB88و�.  


��ر #$ا/+�' 8����' �� #"
�C ا�ورة ا"B	�� ا��د�� اP�� '�+/ا$�
�� #�ة اBو� �xه� �� [b�B��� ، وإذا P> أK� ا�


��/�+ ��ة ا L _�� '# > 1�
�ر اPا [
J�  .ا

  ��85دة 

 �Z > 1$وط  �� Pا��4' �
+�	ن ا�Z�+# > 1$ة و���د ا>�a� ا,	��J	ن  �1 < أ#�' �2م ، ���وLX 2�د #' ا


L ا�اP �� و�[�ر ��$�	�a� IH1 < و�; ا	

[����b@ و�Pوا @�
#�P > 1# �!ا�	ا%���د �� >�aر Gم �[�ر

  .ا	زراء

 LX�1
� ? ��Nون ا�1 < و� �# C�2م آ L8	ا/+�' و�$�
[��bت ر�a< ا�1 < وL�+a�X واPا �� Pا�و���د ا>�a� ا


[	�j �� ا�1 < وا �1ن ، و�q$ ذ: #' NZون ، 
L و#	,L�4 ، و/	ا2� وإ8$اءات ا��B/�� واX�#أ �xوه� La�A2وأ

K ر��	
��  .�ود أ�JKم ه�ا ا

  ��86دة 

 ��B 2 > 1�  .و��!� ا1 "�ت �$�� إذا Y ] ذ: #�Ce ا�J	#� أو ر�a< ا�1 < أو n � أLa�A2. 8 "�ت ا

  ��87دة 

� �J	ن #�او�ت ا����b > 1� إ� ��A	ر أq +�� أLa�A2 2 ; ا=/C و�[�ر ا!$ارات ��=q +�� ا�! D� b=ـ	ات 

، '�$H��
$ط ���� أ�+ q� b�P� ، وإذا �"�وت ا=b	ات �t8$ اX�1] ا=�A2ء ا�� �
 وذ: �� �q$ ا���ت ا

�" 1  .ا�ي ��L ر�a< ا

  ��88دة 

��ة � ��1وز �Z$ًا واK�ًا  > 1��1	ز ��$�	م �[�رG ر�a< ا%���د ��	ا�!� #1 < وزراء ا%���د �(C�8 ا8
���2ت ا


(�H C�8' #�ة ا�ورة .  إ� ��	ا�!� ا�1 < و�$ة واK�ة ، 2 ; أ� �
J$ر ذ: �� ا�ورة ا	اK�ة
$ة ا� ["
و� ��

  .ا��د��



آ�� �1	ز ��$�	م �[�رG ر�a< ا%���د ��	ا�!� ا�1 < ا=2 ; ���Qد CK ا�1 < ا	�BY ا����دي ، 2 ; أن 

 '# �ً#	� '�
>�X!�د �� أC8 � ��1وز � ���1
�A' #$�	م ا�C د2	ة ا�1 < ا� C�و� �1	ز CK . ��ر�^ #$�	م ا

  .ا�1 < #�ة أP$ى 4B< ا=�+�ب

  ا�M�1�Nت ا��@9?: ا�>�ع ا�.��5

  ��89دة 

�� 2 ;  ��$ض #�$و�2ت ا!	اI#110X 2�م ا%P>ل �(�JKم ا��دة ���' ا����د�� ��� �� ذ: #�$و�2ت ا!	ا�X' ا

 > 1�
[��? 2 ��� و��B/� ا ا�1 < ا	�BY ا����دي /+C ر���� إ; ر�a< ا%���د �$��H 2 ; ا�1 < ا=2 ; 

 �BY	  .ا����دي ه�G ا��$و�2ت وL أن �	ا�? 2 ��� أو ����� أو �$���A.ا

  ��90دة 

 L1 < �� دور��
�#� �sB$ اS���Qد و�� #�$وع /�X	ن ا�"�ب ا ��	B"ا��د�� �� #�$وع /�X	ن ا��Tا�X� ا��#� ا


	ر���JKcم ا	اردة �� ا+�ب ا�e#' #' ه�ا ا �ً!+Y :  .وذ

  ��91دة 

�sB�
� �I# ���$1 ا�ول ا=P$ى وا; ا�J	#� إ�>غ ا�1 < ا����دي �����ه�ات وا���4/��ت ا�و�� ا	
� ���ت ا�و


 4� 4�# ،	2� ��� ��B�] #' ��ـــ�نS�  .ا

  ��92دة 


� !� ��x	ن ا%���د إ� إذا أ� � 1# < � �1 < ا	�BY ا����دي أن ��B/� أي #	H	ع #' ا�	H	�2ت ا��#� ا

>�aر $Aو�� ، �� �t ا%���د ا�]� �4�S# ع	H	� ا	زراء أو ا	زراء ا�1 < ا	�BY ا����دي �(ن #�B/�� ذ: ا

 $!� @
� ��B/��� وإذا 
R اB!�ش ، و �1 < ا	�BY ا����دي أن ��+$ � '2	L���b و���د ا�	H	�2ت اS�ا	ز�$ ا

:
	��bت أDP$ ا�1 < ا	�BY ا����دي �(�+�ب ذ  .#1 < ا	زراء � : ا

  ��93دة 

 > 1# >�aا����دي ، ر �BY	ا	زراء أو L+a�X أو أK� أ�A2ء ا	زارة ��JK Ce	#� ا%���د �� 8 "�ت ا�1 < ا

C/=2 ; ا �ا����د�.  

 > 1�
� �	���8 إ��@ أي A2	 #' أ�A2ء ا
R 2 ; ا=�x � اS�و��1] ر�a< ا	زراء أو L+a�X أو ا	ز�$ ا

> 1�  �� Pا�
[����b@ ، وذ: و�!ً� 8Q$اءات ا�!$رة �� ا>�a� اPا �� � Pا�
4"�ر 2' ا=#	ر ا�<.  

  



?��Oا�>1; ا�  

  ا� �Pء �, ا����د وا���رات

  ��94دة 

  ا��ل أ��س ا� : وا!�Aة #"
! 	ن � � �Dن 2 ��@ �� أداء وا8+�@ _�$ ا!�X	ن وa��H$ه@

  ��95دة 

���
  .�J	ن ���Qد #��J� ا���د�� 2 �� ، و#��آ@ ا���د�� ا�
�ا�a� وذ: 2 ; ا	L8 ا�+�' �� ا�	اد ا

  ��96دة 

CJ�� >�aر Gم �[�ر	�ن ��$	B��� �"�P ; 2 �ً���8 ون��T� � ة�A! ا���J� ا����د�� ا� �� #' ر�a< و2�د #' ا

L� 2 ; 2=1 < ا�  .ا%���د ��� #[�د/� ا


!���a�A2= �2 وا�$وط وا�Nه>ت و���د ا!�X	ن 2�د دواa$ ا���J� و�sX#�� وإ8$اءا��� وZ$وط اS�#� وا

  .�@ا	ا8] �	ا�$ه� ��

  ��97دة 

���

�� و��
�@ إ� =K� ا=�+�ب اB� ء ، و��A!	ن إ��ن �	��@ اT�� � ����A/و �� �  :ر�a< ا���J� ا����د�� ا

   ا	��ة - 

 - ��!
   ا��


��/��' #�B@ أو #�ة إ�2ر��@ - �
��ء #�ة 2!	د اXا   

 - �2�!
� إ; ا�K%' ا�غ 	 �   

  م و,��4a@ =�+�ب ��b�  n+	ت T12ه@ 2' ا!��م ����- 


(د�+� ��Bًء 2 ; ا=�+�ب وا%8$اءات ا�B[	ص 2 ��� �� ا!�X	ن -    اC]4 ا

 - @�
   إ��Bد #b�B] أP$ى �@ ��	ا�!

  ��98دة 

�Nدي ر�a< ا���J� ا����د�� ا� �� و/Z�+# C+/ ، ����A$ة و,��4a@ ا���' أ#�م ر�a< ا%���د ، ��A	ر وز�$ ا��ل 


	ر ا%���د و/	اLB�Xا����دي ، ��  .�(ن ���J	ا ����ل دون ��P� أو #����ة ، و�(ن �S [	ا 

  



  ��99دة 

���
C]4 �� ا=#	ر ا�� �� �
R ا���J� ا����د�� اS�:  

 - j �Kأ ;

 4� ��' ا%#�رات ا=�A2ء �� ا%���د ، أو ��' أ�� إ#�رة أو أآe$ و��' JK	#� ا%���د ، #S� ا��Bز�2ت ا

 Gه� [ Y ; 2 ًء�B� ��J��  . أي Y$ف #' ا=Y$اف ا���B�.ا��Bز�2ت إ; ا


	ر ا%���د و��� د�
	ر�� - �� ��
4�S� $eإ#�رة أو أآ C+/ '# ���� '�Y �# ، إذا �ا����د� '�Xا	! ��� د�
	ر�� ا


�$���ت ا[�درة 2' إK�ى ا%#�رات إذا #� C+/ '# ���� '�Y إK�ى ا" �Dت ا����د�� 
	ر ا%���د ، ا�� ��
4�S� ،

  . أو  !	ا�X' ا����د��


�$���ت وا 	اta �2	#ً� ، إذا #� أC�K إ��� ه�ا اD ] #' أ�� #��J� #' #��آ@ ا+>د أ�Bnء -  ��� د�
	ر�� ا!	ا�X' وا

 ��J��  .  ���ا ا[�دا��آ	رة أن � 
Tم �!$ار ا���J� ا����د�� ا� �� ا[�در.د2	ى #sB	رة أ#�#�� و2 ; ا

 - $�"4

	ر إذا #� j+ Y إ��� ذ: إK�ى � �Dت ا%���د ، أو JK	#� إK�ى ا%#�رات و��
+$ ه�ا ا�� �4"�$ أ�JKم ا

���J  �ً#T # .  

 #"�a � ا	زراء ، وآ+�ر #	,�4 ا%���د ا����B' ��$�	م ، �B# I!� ��2@ #' أ���ل �� أداء و,��4a@ ا$���� ��Bًء 2 ; - 

  . �1 < ا=2 ; وو�!ً�  !�X	ن ا�Sص ��:Y ] ا


� !� �(#LB �� ا�اCP أو ا�Sرج ، و8$اT� @aو�$ - �t ا%���د ، آ�1$اa@ ا�]�� $Z�+# س�"# �� �
 ا1$اa@ ا

� ��
�م ا$���� %K�ى ا" �Dت ا����د�� ، و8$ا��T� @a) اP=رات أو ا$��  . ا


[�ص ��' ا!�Aء ا����- Pزع ا��B� ا%#�رات �� �� ��  . دي وا���xت ا!�a�A� ا

: �!�X	ن - �� �b�S
[�ص ��' ه�x� �a�A/� �� إ#�رة وه�x� �a�A/� �� إ#�رة أP$ى و�sB@ ا!	ا2� اPزع ا��B� 

  . إ���دي


	ر أو ��J' أن ���ل إ��� ��	X�/ [8	ن إ���دي- ��
[��bت أP$ى #B[	ص 2 ��� �� ه�ا اPا �أ�  .  

  ��100دة 

!�� '# ��b�2 �ء �� أ��A
� ا���J� ا����د�� ا� �� �b�2 $!�� ����" 8� ا%���د و�1	ز �� ا�
�Beء أن �B2 �!�B� ا�/

  .2	اb@ ا%#�رات

  ��101دة 

���J  �#T #و ��a��X �� �  . أ�JKم ا���J� ا����د�� ا



	 
�$���ت وا
	ر وإذا #� /$رت ا���J� B2� �[ �� �� د�
	ر�� ا!	ا�X' وا�� �ً4�S# أن ��$��ً� إ���د�ً� #� �8ء tـaا


	ر ا%���د أو !�X	ن إ���دي ���' 2 ; �� �4�S# ن�B�A
� $sB
�$�I أو ا>�a� ا�� �� #	H	ع اا%���د أو أن ا

4� ا" D� ا���B� �� ا%���د أو �� ا%#�رات ��"] ا=K	ال ا�+�درة إ; ا��Sذ #� � Tم #' ��ا��$ %زا� ا�S�

�����]

	ر�� أو ��  .ا

  ��102دة 

�J	ن ���Qد #��J� ا���د�� ا�
�ا�a� أو أآ�b�2 �� �!�B� $e� ا%���د ا�ا�a� أو �� ��z 2	اb@ ا%#�رات ���ر�� 

���

[���b �� ا!���A اPة ا$aدا �� ��a�A!  :ا	��� ا


�1ر�� وا%دار�� ��' ا%���د وا-   . =�$اد �	اء آ�ن ا%���د ���� #��2ً� أو #�L� 2 ;2 ا��Bز�2ت ا���X� وا

 - G$sB� R
S� �# ء�Be
��� ��aا�
� �$�K '�H [J�ود ا���b� ا����د�� اا���J� ا����د�� ا� �� ��	8] . ا1$اa@ ا


	ر99ا��دة ��  .  #' ه�ا ا


�1ر�� و�q$ه� ��' ا=�$- 
� ����A/  )�B ا=K	ال ا�S[�� وا!���A ا���X� وا  . �� ا���b� ا����د�� ا�ا�a�.اد ا

  ��103دة 

 �X�J�
[���b اPه� وا$aودوا �� �Jو�� ��+��$� ��K '# ��aا�
���آ@ ا����د�� ا���� ? �
� �# Cن آ	X�!�sB@ ا


� !� ��@ وY$ق �
� �Nد��� /�Aة ه�G ا���آ@ وZ$وط اS�#� ا
+I أ#�#�� وا���' ا� �
ا�D' �� وا%8$اءات ا

أ�JK#�@ و�1	ز أن �RB ا!�X	ن 2 ; ا�
�Bxف أ�JKم � : ا���آ@ أ#�م إK�ى دواa$ ا���J� ا����د�� ا� �� �� ا���ت 


� ���ده�  .و��%8$اءات ا

  ��104دة 


 !�Aء ا����دي ��! ��� ���� @ �
; ا���xت ا!�a�A� ا�� �� �� آC إ#�رة I��8 ا�"�Ca ا!�a�A� ا	
A; أ�JKم �


	ر��  .ه�ا ا

  ��105دة 

 ��a�A!
	�ه� ه�����x ا� �

[��bت اPا� z�� أو Cآ C!X ��B���1	ز �!�X	ن إ���دي �]�ر ��Bًء [ Y ; 2 ا%#�رة ا

��aا�
  .ا�� �� ��	8] ا��دة ا"��!� إ; ا���آ@ ا����د�� ا��


� �1	ز ���� ا�
�Bxف أ�JKم ا���xت ا!�a�A� ا�� �� �� ا!���A اT1ا�a� وا���X� آ�� ���د �!�X	ن إ���دي ا���ت ا

�ً�a��X ف�Bx

�1ر�� و�q$ه� أ#�م ا���آ@ ا����د�� 2 ; أن �J	ن /�Aؤه� B2� اC]4 �� ه�ا ا��  .وا

  ��106دة 



#' أ�A2ء ا���B� �J	ن ���Qد a�X] �2م ���' ��$�	م إ���دي �[�ر ��	ا�!� #1 < ا	زراء و���ون اa�B] ا��م 2�د 

�#��  .ا


� !� �(�A2ء ا���B� ا��#� ا����د�� #' Y ��K$�!� ����' أ��a�A2 ودر���8@ و�$/����@ �و�sB@ ا!�X	ن ا�Nون ا

 Gت ه��b�]
Pا����دي ا ��aاT1و�!�2�ه@ وا�Nه>ت ا	ا8] �	ا�$ه� ���@ آ�� �X�/ @sB	ن ا%8$اءات وا���آ��ت ا

  . و��K<bت #��و���X #' ر�8ل اA+` وا=#' ا��ما��x� وإ8$اءا���

  ��107دة 

 (4S� ��4 أو أنB
$�a< ا%���د أن ��4	 ��4B� '2 ا�!	�� ا��J	م ��� #' �8� �a�A/� ا���د�� /+��4B� C ا�J@ أو أ�Bnء ا

	ز�$ #' �
� أ�A2ء ه�G ا�!	�� وذ: ��Bًء 2 ; 2$ض وز�$ ا��ل ا����دي و��� #	ا�!� B1�  J�#� ��a$�� ا


1��� #' ��' ا�	ا�BY' ذوى ا$أي وا��4J� �� ا+>د  
�ره@ #1 < وزراء ا%���د ��ة n>ث �B	ات /�� � S�

  .وا�A	�� �� ا B1� �X�1#� و#�او���� �$�� و�[�ر /$ارا��� �(q +�� ا=b	ات

  ��108دة 

 ��a�A/ ��8 '# �ً�a��X درة�]ا���د�� إ� ��� #[�د/� ر�a< ا%���د 2 ; ا�J@ وL أن �"
+�ل � ��4B 2!	�� ا%2�ام ا

�!��"  .��� 2!	�� أP$ى أ��B# (P وذ: ��$ا�2ة ا%8$اءات ا�B[	ص 2 ��� �� ا��دة ا

  ��109دة 

@ ا�4	 ا��#C 2' 8$��� أو 8$اB��# @a� � �J	ن إ� �!�X	ن و�
$�] b ; 2�ور /�X	ن ا�4	 ا2
+�ر � : ا1$اa@ آ(ن 

��B# �!+
�  .�J' وا%�42ء #' ���4B ا�!	�� أو اT1ء ا

  

?��Oا���ب ا�  

�Q� 	1�Oت ا���Q@وا� 	د0���ا! R
0�ت وا���ا��Sا��  

  ا�>1; ا�ول 

  ا� �ا-
T ا!���د0	

  ��110دة 

�+��B�
	ر ا��  .�[�ر ا!	ا�X' ا����د�� ��	8] أ�JKم ه�G ا��دة و�q$ه� #' أ�JKم ا

!�� �[+t #�$وع ا�
  - :�X	ن /�X	�X ��� ا��Sذ ا%8$اءات ا

  .  ��� #1 < ا	زراء #�$وع ا!�X	ن و��$LH 2 ; ا�1 < ا	�BY ا����دي- 



 -L� 2 �!ا�	�   .  ��$ض #1 < ا	زراء #�$وع ا!�X	ن 2 ; ر�a< ا����د 

 -L� 2 ?��]
   .  و�$LH 2 ; ا�1 < ا=2 ; 

  . �!L #' ا�1 < ا=2 ; و�[�ر� G	I/ ر�a< ا����د ا!�X	ن ��� �[�- 

 > 1��ى ر�a< ا����د أو ا �	+!# C���
إذا أدCP ا�1 < ا	�BY ا����دي ����> 2 ; #�$وع ا!�X	ن و@ �J' ه�ا ا

 > 1�ا=2 ; أو إذا ر�z ا�1 < ا	�BY ا����دي ا��$وع ، ��ن $�a< ا����د أو ا�1 < ا=2 ; أن ����G إ; ا

�ى ر�a< ا����د أو ا�1 < ا	�BY ا� �	+!# 'J� @ C���� أي :���دي �9ذا أ8$ى ا�1 < ا	�BY ا����دي �� ذ

 > 1�ا=2 ; أو رأي ا�1 < ا	�BY ا����دي ر�z ا��$وع آ�ن $�a< ا����د أن �[�ر ا!�X	ن ��� #[�د/� ا

L� 2 ; 2=ا.  

4!$ة ا��$وع ا�ي �!�م $�a< ا����د #' #1 < ا	زراء #�
�> ا	اردة �� ه�G ا" #�$وع ا!�X	ن"�![� ��+�رة 


� أدL� 2 �� P ا�1 < ا	�BY ا����دي ، أن و8�ت
���>ت ا  .2 ; ا

و#I ذ: إذا ا/
A; ا��ل إb�ار /	ا�X' ا���د�� �� ��qب ا�1 < ا	�BY ا����دي ، � �1 < وزراء ا����د أن 

a1 < ا=2 ; ور�
[�ره� 2' ا"�L  .�< ا����د 2 ; أن �DS$ ا�1 < ا����دي ��� �� أول ا8
��ع 

  ��111دة 

 >�aر C+/ '# اره��b/���� وإ	ر�^ ��� '# $e�2' 2 ; ا=آ	+�ل أ<P د���< ����$��B$ ا!	ا�X' �� ا1$��ة ا

��� C1 < ا=2 ; 2 ��� و����  .ا����د ، ��� �[��? ا

��$1  .ة ا��آ	رة ، #� @ �RB 2 ; ��ر�^ �P$ �� ا!�X	ن ذا��Z ���L$ #' ��ر�^ �X$ه� �� ا

  ��112دة 

 �B2 ز	ر�^ و�1�
� �"$ي أ�JKم ا!	ا�X' إ� I!� �# ; 2 #' ��ر�^ ا��C ��� و� �
$�] 2 ��� اC+/ I!� ���� $n ه�ا ا

:  .ا�/
�Aء و�� �q$ ا�	اد اT1ا�a� اRB �� ا!�X	ن P ; 2>ف ذ

  ا�>1; ا�.�-,


R � �ا-
Tا���ا�  

  ��113دة 

 >�a$ � $�P)
إذا K�ث ���� ��' ادوار ا�X!�د ا�1 < ا=2 ; ، #� �	8] ا%�$اع 2 ; إb�ار /	ا�X' ا���د�� � ��
�C ا

 �4�S# ن	J� ن ��$ط أ�	X�!ا����د و#1 < ا	زراء 1#
���' إb�ار #� � Tم #��B وذ: �� CJZ #$ا��@ �� /	ة ا


	ر�� .  



 sB$ �� إ/$اره� أو إ_���a ، �9ذا و�1] أن �� $eع 2 ; ا=آ	+�ل أ<P ; 2=1 < ا�$ض ه�G ا�$ا��@ �!	ا�X' 2 ; ا

L  .ا/$ه� �(�� #� آ�ن �� #' /	ة ا!�X	ن ، و�DS$ ا�1 < ا	�BY ا����دي ��� �� أول ا8
��ع 

4
$ة ا"��!� ، أو �"	�� أ#� إذا @ �!$ه� ا�1 < ا=T�� ; 2ول #� آ�ن �� #' /	ة ا!�X	ن ، ا� إذا رأى ا2
��د �4Xذه� �� ا

$P� L8	� ر�n� '# ��� 2 [�$� �#.  

  ا�>1; ا�.��5 

  ا���ا�
R ا��د0	

  ��114دة 

 ، Lb�]
Pا ["K C1 < ا=2 ; آ�� �[�ر #$�	م إ� إذا أ/$G #1 < ا	زراء وb�ق L� 2 ر�a< ا����د أو ا

>�a/���� #' ر	@ ��� ���ا$�  . ا����د �� ا1$��ة ا$����و��B$ ا

  ��115دة 

 �+�q �� Gار�bا=#$ إ �A
 �1 < ا=2 ; أن �4	ض ر�a< ا����د و#1 < ا	زراء 1#
���' �� إb�ار #� �!


4	�z ا�	ا�!� 2 ; 
[��? 2 ��� 2 ; أ� ���C ه�ا ا
R ا�1 < ا��آ	ر ��S� �
ا�1 < ا=2 ; #' ا�$ا��@ ا

��ت ا�و�� أو إ2>ن ا=�JKم ا�$��� ور���� أو إ2>ن /��م ا�$ب ا����2� أو ����' ر�a< أو /�Aة ا���ه�ات وا���4/

�� �  .ا���J� ا����د�� ا

  ا���ب ا�:�دس

  ا���رات

  ��116دة 


	ر >���د ، و���رك LX��B� �� �����8 و��4� #' و8	د��@ ���� ��� ه�ا ا �
; ا%#�رات I��8 ا" �Dت ا	
� G

L
���Kو L��#�Pو.  

  ��117دة 


	ى "�
��ف ا�J@ �� آC إ#�رة �	�P L8ص ، W4K ا=#' وا�sBم داCP أرا���H و�	��$ ا�$ا�? ا��#� ور�I ا"�

  .ا�8
���2 وا�/
[�دي ����

  ��118دة 


 ) ا���1ت �![� �	�K�هS# �� ������$�� ?�"B� ; 2 ، ����8 ء �� ا����د�A2=ا%#�رات ا Cن����J#%ر ا�/ �.  




C �� وK�ة ������ أو إدار�� أو �	�K� آC أو ��z #$ا�!�� J
و�1	ز =#�ر��' أو أآe$ ��� #[�د/� ا�1 < ا=2 ;، ا

  .ا��#� أو إ��Xء إدارة واK�ة أو #�
$آ�  !��م �(ي #$�? #' ه�G ا�$ا�?

  ��119دة 


�"�$ ا=#	ر
��4B ا=�JKم وا%���Xت ا!�a�A� وإ2>ن ا=وراق �X�!� @sB	ن ا���دي و��$ا�2ة اآ+$ /�ر #' ا� �! �
� ا

  .ا!�a�A�، و�" �@ ا�4ر�' #' ا��ا� ���� ��' ا%#�رات ا=�A2ء �� ا����د

  ا���ب ا�:��7


T ا!���د وا���رات� 	

0V	 وا��و�<Eوا�� 	
0�Sت ا���M�1�N!ز70 ا��  

  ��120دة 

 ��4B

�$�I وا���4B$د ا����د ���
  -:�� ا�Nون ا

  .  ا�Nون ا�Sر�8�- 

  .  ا���ع وا!	ات ا�" �� ا����د��- 

 -CPا�  .  ���K� أ#' ا����د #�� �
��دG #' ا�Sرج أو ا

>���د-  ��aا�  .  NZون ا=#' وا�sBم وا�J@ �� ا���b� ا

  .  NZون #	,�4 ا����د وا!�Aء ا����دي- 

 -$  . �	م وا�	اa� ا����د�� #��� ا����د واA$اa] وا

  .  ا!$وض ا��#� ا����د��- 

 - ��J �<  .  اS�#�ت ا+$���� وا+$/�� وا����4� وا

 - Gور 2 ; ه�$�
�� و��"���B و�K @�sB$آ� اX��bو ��"�aق ر$Y ��X1 < ا=2 ; إ�
� �!$ر ا Z? اD$ق ا����د�� ا

D$ق  .  

 -��D  . رات وا��Dر�' ا�$ا/+� ا1	�� وإb�ار �$اR�P ا

 -@� �
  .  ا

 -��+D  .  ا[�� ا��#� واS�#�ت ا

 -� ��  .  اB!� وا

  .  ا�!���< وا�C���J وا�	از�'- 



  .  P�#�ت ا�J$��ء- 

  .  اB1"�� ا����د�� وا1	ازات وا%/�#� وا�1$ة- 

 -��� ? �
� �# Cأ#>ك ا����د وآ  .  


��اد وا%K[�ء اb�S� �q)$اض ا�-   . ���د NZون ا

  .  ا%2>م ا����دي- 

  ��121دة 

���

�$�I �� ا�Nون ا  :�_�$ إP>ل ��� ه	 #B[	ص L� 2 �� ا��دة ا"��!� ، �4B$د ا����د ��

 ��2��

(#��Bت ا�8 ��4B� ا��#� - 2>/�ت ا��C وا���ل وا ��J � -  ا+B	ك -  �" �@ ا�1$#�' -  ا� �J� ا�!�ر�� وTXع ا

)� '�#)

� !� �!	ا�X' اT1اء وا���#>ت ا���X� ���K  -� اe$وة اTرا�2� وا��	ا�X� X -	اL2 ا�
�$���ت اJ+$ى ا ا

 ��aاT1
�1ر�� وا�$آ�ت ، ا%8$اءات أ#�م ا���آ@ ا���X� وا ���K� ا� �J� ا=د��� وا�B4� وا[�2�B� وK!	ق - وا

 '�4N�
����  ا�
�$اد ا=� -  ا�D+	�2ت وا�B$ - ا
���ل ا!	ات ا�" �� أو /	ات ا=#' ا�� 'J� @ �# $a�P��� وا


���4B� - =ي إ#�رة 
[��bت ا����د اPا �� CP�� � �
 ����� ا���G ا%/ ���� و�NZ  - @�sBون ا�D$ان ا=P$ى ا

  .ا�>K� �� أ�2� ا+��ر 

  ��122دة 


R ا%#�رات �4B� � �# CJ$د ��L ا" �Dت ا��S�'�
!��"  .��د�� ��	8] أ�JKم ا��د��' ا

  ��123دة 

�x	ن ا�Sر�8� وا�>/�ت ا�و�� �1	ز Q#�رات B� 1� 120ا�
�Beء #' RX ا��دة �� <b4$اد ا����د أXن ا)�� 

��
رض #I ا=�A2ء �� ا����د 2!� ا��4/�ت #��ودة ذات Y+��� إدار�� #� �� #I ا�ول وا=/�Dر ا��1ورة �� 2 ; إ� �

t ا����د و� #I ا!	ا�X' ا����د�� ، و��$ط أ�DPر ا�1 < ا=2 ; >���د #"+!� �9ذا ا2
$ض ا�1 < 2 ; إ�$ام �]#

  .#Ce � : ا���4/�ت ��
��' إر�8ء ا=#$ إ; أن �+j ا���J� ا����د�� ��"$2� ا��BJ� �� ه�ا ا�2
$اض

B# �� ��
�	A�� �4ظ
Kرات ا��#Q  .�s� ا=و�: و#�sB� ا�ول ا�$��� ا�[�رة  4B` أو ا���AXم ا����آ�� �1	ز 

  ��124دة 


[� ، /+C إ�$ام أ�� #��ه�ة أو ا��4/�� دو�� ��J' أن ��< ا�$آT ا�Sص �K9�ى ا%#�رات S�2 ; ا" �Dت ا����د�� ا

 +L�� jا�
D>ع رأي ه�G ا%#�رة #"+!� وB2� اS>ف ��$ض ا=#$ 2 ; ا���J� ا���� �� �  .د�� ا

  ��125دة 



 ��
��4B ا!	ا�X' ا[�درة 2' ا����د وا���ه�ات وا���4/��ت ا�و�!	م JK	#�ت ا%#�رات ����Sذ #� �B+_� #' ��ا��$ 

��4B

� �+$#�� ��� �� ذ: إb�ار ا!	ا�X' وا 	اta وا!$ارات وا=وا#$ ا�� �� ا>ز#� ��ا ا  .ا

� ا=Z$اف JK ��4B� ; 2	#�ت ا%#�رات  !	ا�X' وا!$ارات وا���ه�ات وا���4/��ت ا�و�� وا=�JKم و " �Dت ا����د�

" �Dت  �BJ��
[� �� ا%#�رات ، �!��@ آC ا�"�2�ات اS�ا!�a�A� ا����د�� و2 ; ا" �Dت ا%دار�� وا!�a�A� ا

  .ا����د �� ه�ا ا�(ن

  

T��.ا���ب ا�  

Sوا�W/� 	
  ���دن ا����

  ��126دة 

���
>���د #' ا�	ارد ا �#��
J	ن ا%�$ادات ا�:  


[�ص ا����د ��$��� - Pا �� � Pا�
� �4$ض ��	X�/ [8	ن ا���دي �� ا�"�Ca ا اA$اa] وا$�	م وا�	اa� ا

  . و���4Bا


� �Nد���- 
� ��[ �� ا����د �� #!��C اS�#�ت ا  .  ا$�	م وا=8	ر ا

 - �
�� ا�[� ا�

L ا"B	�� و�!�  ��دة ا�XاT�# �� ، ء �� ا����د�A2=ا%#�رات ا ��� @�"� .  

 -�b�S  .  إ�$اد ا����د #' أ#>آL ا

  ��127دة 

 :>���د وذ �#��
_�D� 4X!�ت ا��Tا�X� ا ��	B"�R]S ا%#�رات ا=�A2ء �� ا����د +"X� B��#� #' #	ارده� ا

� '��  .��ده�� /�X	ن ا��Tا�X�2 ; ا�B	 و��!�ر ا

  ��128دة 

����
�#� آ�� ���د ��ء ا"B� اS>���د ، وا�"�ب ا �#��  .���د ا!�X	ن /	ا2� إ2�اد ا��Tا�X� ا

  ��129دة 

 ; 2 '�$��� ����>���د #
�B�A �!��$ات ا%�$ادات وا�[$و��ت ، /+C ��ء ا"B� ا ��	B"��$ض #�$وع ا��Tا�X� ا

 ; 2 C/=1 < ا�
�� وإ��اء #>L��sK 2 ��� وذ: /+C ر�I #�$وع ا��Tا�X� إ; ا�/�B�ا�1 < ا	�BY ا����دي 

  .ا=2 ; >���د #[�	�� ���G ا�>�sKت %/$اره�

  ��130دة 



  .�[�ر ا��Tا�X� ا��#� ا"B	�� �X�!	ن 


� � �[�ر ���� /�X	ن ا��Tا�X� C+/ ��ء ا"B� ا�� ، �1	ز ��$�	م ا���دي إ/$ار ا2
��دات و�� I��8 ا=K	ال ا��

�� ا"��!� ، و�1+; ا%�$ادات و�4B? ا�[$و��ت ��
� ، 2 ; أ��س T8ء #' أBn; �2$ #' ا2
��دات ا"B� ا/N# ��$�Z

�!��"�� ا��  .و�!�  !	ا�X' ا���Bة �� ���X� ا"B� ا

  ��131دة 


!��$ات ا	اردة ��� ، وآC!X C =ي #+ � #' ��ب إ; �P$ #' أ�	اب آC #[$وف �q$ وارد ����Tا�X� ، أو زاa� 2' ا

  .ا��Tا�X� ، �1] أن �J	ن �!�X	ن

� اA$ورة ا� �� ، �!$�$ ه�ا ا[$ف أو اC!B ��$�	م �!�X	ن و�!� =�JKم ا��دة �K �� ، ز	1� : #' ه�ا 113و#I ذ


	ر��  .ا

  ��132دة 

 ��	B"
L ا�XاT�# �� ا����د R]S� � Pا�
���$ وا=#' ا�4Xcق 2 ; #�$و�2ت ا%��Xء وا Lإ�$ادا� '# ��+#

 Gدات ه���
+�z ا%#�رات و�
@ ���4B ه�G ا��$و�2ت وا=�4Xق 2 ��� #' ا2 ����وا�Nون ا�8
���2� K"] ا��8� ا

�
[� و��j إZ$ا��� �����4ق # I� �Dت ا%#�رة اS�� �	ا�D� أT�8ة ا����د ا�+�  .��B�ا

  . و�1	ز >���د إ��Xء Bb�وق �Pص ��G ا=q$اض

  ��133دة 

 $�q �� [aا$A� �1	ز �$ض أ�� H$�+� ا���د�� أو ���� �� أو إ_�ؤه� إ� �!�X	ن و� �1	ز إ�42ء أK� #' أداء ه�G ا

  .ا=K	ال ا�+�B� �� ا!�X	ن

  .إ� �� K�ود ا!�X	ن وL#�JK= �ً!+Yآ�� � �1	ز �J �) أK� �(داء أ#	ال أو ر�	م أو 2	اa� ا���د�� 

  ��134دة 

>���د �� �B� أو  �#��
Tا#�ت �
$�] 2 ��� أ�4Xق #+�� #' اTSاX� ا� �1	ز 2!� ا!$وض ا��#� أو ا�ر�+�ط ��

  .�B	ات #!+ � إ� �!�X	ن ا���دي

  ��135دة 

�A!B��� ا��>���د 2' ا"B� ا ����Qدارة ا �#�
S� �!�م إ; ا�1 < ا	�BY ا����دي P>ل ا=ر��� ا�"�ب ا


��ء ا"B� ا��آ	رة %��اء #>C+/ ، L� 2 L��sK ر��L إ; ا�1 < ا=2 ; %/$ارH ; 2 ،G	ء �!$�$ X� ���
ا�Z$ ا

I8ا$�  .ا

  



  ��136دة 


���� ��B( إدارة ا���د�� #"
! � �$أ��� #$اI8 �2م �J	ن ����LB ��$�	م �$ا�8� K"���ت ا����د وا=T�8ة وا���xت ا

 !�X	ن  �!+Y ، ��
�$ا�8� أ�� K"���ت أP$ى �	آC إ; ا%دارة ا��آ	رة #$ا�8 :L وآ�.  

 ��"�a$
[�����b و��K<bت ا��# �' ���� وا�X��Aت ا	ا8] �	��$ه� �� وPا%دارة و���د ا Gن ه�	X�!و�sB@ ا

 ; 2 @�4a�,	� م��!  .�P$ وL8 و�	,���4 #' أC8 ا

  ا���ب ا����7

Tو�2ات ا�� 	ا� �ات ا��:�9  

  ��137دة 

آC ا2
�اء 2 ; أ�� إ#�رة #' ا%#�رات ا=�A2ء �� ا����د ��
+$ ا2
�اء 2 ��� ���8ً�، و2 ; آ��ن ا����د ذا�L و�
��ون 

�BJ��  .I��8 ا!	ى ا����د�� وا�� �� 2 ; د����J� L� ا	��Ca ا

  ��138دة 


�ر�] وا!��دة، و�J	ن ����' ا!�a� ا��م ��G ا!	ات، ورJ� >�a	ن >���د /	ات #" �� �$�� و��$�� و8	��# ،	K�ة ا

  .ا=رآ�ن ا��#�، وإ�42ؤه�� #' #B[+���� ��$�	م ا���دي 

  .آ�� �1	ز أن �J	ن >���د /	ات أ#' ا���د�� 

�  .1 < ا=2 ; >���د NZ '2ون ه�G ا!	ات ����8و#1 < وزراء ا����د ه	 ا�"Nول #+�Z$ة أ#�م ر�a< ا����د وا

  ��139دة 

 ��Y�+AXا2� ا	و/ ، �� "�
�+x� ا��#� أو ا�aT1� وK!	ق ووا8+�ت أ�$اد ا!	ات ا�sB@ ا!�X	ن اS�#� ا�"J$�� ، وا

  .وآ�: ا=�sX� اb�S� �!	ات ا=#' ا����د�� 

  ��140دة 

 �[�رG ر�a< ا����د ��� #[�د/� ا�1 < ا=L� 2 ; 2، أ#� ا�$ب ا�1	�#� �J	ن إ2>ن /��م ا�$ب ا����2� ��$�	م

��  .���$#� �JK)� <�2م ا�	ا�n? ا�و

  ��141دة 

��B( #1 < أ2 ;  ���ع �$�a�� ر�a< ا����د و�J	ن #' ��' أa�X La�A2] ر�a< ا����د ور�a< #1 < وزراء ا����د 

�� وا���اP �� وا!�a� ا��م ور�a< ا=رآ�ن ا��#� وذ: %��اء ا$أي وا��	رة �� آC #� ووز�$ ا�Sر�8� وا���ع وا


� ? ��x	ن ا���ع ، وا����s� 2 ; �>#� ا����د وأ#LB وإ2�اد ا!	ات ا�" �� و�T��1ه� و�D	�$ه� ، و����� أ#�آ' �



�
��ر�' واS+$اء ا�"J$��' و�q$ه@ أ/�#
�� و#�"J$ا��� و �1 < أن ��2	 �A	ر L��" 8 #' �$ى د2	��@ #' ا"

  .دون أن �J	ن �@ رأي #��ود �� ا��او�ت

> 1�
� ? ���ا ا� �# Cن آ	X�!  .و�sB@ ا

  ��142دة 

>���د B2� ا�/
�Aء  �2����J	ن Q#�رات ا=�A2ء K? إ��Xء /	ات #" �� #� �� /�� � وT�1#ة �ن ����A ا��1ز ا

 ���ع H� أي 2�وان �Pر�8.  

  �143دة �

!	ات ا�" ��، أو �!	ات ا=#' ا����د��  ����s� 2 ; ا=#' وا�sBم �� �X��
��? =�� إ#�رة #' ا%#�رات Y ] ا��

Gا$� �# $�$!
 DS$، و��$ض ه�ا اD ] �	رًا 2 ; ا�1 < ا=2 ; >���د  jH$�� �# إذا ���Hأرا CPدا.  

!�� ���_��G ا '��
+� و �1 < ا=2 ; أن �"�Y ا%#�رة �ا�!	# �D�$Z ى ا%#�رات�K% ����
	ات ا�" �� ا�� �� ا

�� � : ا!	ات ����
  .ا��
��X� وا%#�رة ا


�ا��$ و�1	ز $�a< ا����د و#1 < ا	زراء ا����دي 1#
���' إذا @ �J' ا�1 < ا=�B# ; 2!�ًا ا��Sذ #� � Tم #' ا


(�P$ ود2
�C ا�� � �
  .	ة ا�1 < ا�2 ; >�X!�د �	رًاا��8 � ا

�Y�  ا���ب ا�

	�2Wوا�� 	
���Oم ا��JKا�  

  ��144دة 

�� #����  >�P�B	ات #�>د���!
Xة ا$

	ر P>ل ����� �"$ي أ�JKم ه�ا ا�
  . #I #$ا�2ة أ�JKم ا4!$ات ا


	ر إذا رأى ا�1 < ا=2 ; أن #[�t ا�152+�أ #' ��ر�^ �$��LX و�!� =�JKم ا��دة ��
C���� [ D ه�ا ا� �� �����د ا

  ./�م #�$وع ����C د�
	ري إ; ا�1 < ا	�BY ا����دي


	ري #��n � %8$اءات إ/$ار ا!�X	ن��
���C ا  . �J	ن إ8$اءات إ/$ار ا

'�$H��
	ري #	ا�!� �e n ا=b	ات �A2cء ا��
���C ا
$ط %/$ار ا�1 < ا	�BY ا����دي #�$وع ا��.  

	�Gري و�[�ر	
��
���C ا  ./I ر�a< ا����د ���@ ا�1 < ا=2 ; و���X� LB2 ا

j/N�
	ر ا��
!�ل ا%8$اءات ا>ز#� %2�اد #�$وع د�
	ر داC�# C�� @a ه�ا اXة ا�$

�S ا�1 < ا=P ; 2>ل ��.  

 Gار�bإ C+/ L
�/�B�
	ر ا�اa@ 2 ; ا�1 < ا	�BY ا����دي ��  .و��$ض #�$وع ا




��ء #�ة �Xا C+/ $�Zأ �
�2	 ا�1 < ا=2 ; �!� ا8
��ع �q$ �2دي  �1 < ا	�BY ا����دي ��	2� � ��1وز �


	ر ا�j/N ، و�
+I �� إb�ارG ا%8$اءات ا�B[	ص 2 ��� ��4!$ة ا�X�e� #' ه�G ا��دة��  .�$��ن ه�ا ا

  ��145دة 

	
��
� �+���B ا!�X	ن � �1	ز �(ي �Kل ��C�D أي JK@ #' أ�JKم ه�ا ار ا� أ�Bnء /��م ا=�JKم ا�$��� و�� ا��ود ا


 : ا=�JKم @sB�  .ا

La�A2أ �X�]�� س�"�  .و� �1	ز #I ذ: ��C�D ا�X!�د ا�1 < ا	�BY ا����دي �� � : ا=�Bnء ، أو ا
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2 ; 2$ض ر�a< ا����د و#	ا�!� J� > 1#	ن إ2>ن ا=�JKم ا�$��� ، ��$�	م �[�ر ��[�د/� ا�1 < ا=�B� ; 2ء 


� ���ده� ا!�X	ن ، و�+ � ه�ا ا�$�	م إ; ا�1 < ا	�BY ا����دي �� وزراء ا����د وذ: �� أK	ال اA$ورة ا

L  .أول ا8
��ع 

��X<2إ j2�

� ا�
; زاj اA$ورة ا# ، :  .�$�I ا=�JKم ا�$��� ��$�	م �[�ر ��[�د/� ا�1 < ا=2 ; آ�

  �147دة �


	ر ��� ار�+L� jD ا%#�رات ا=�A2ء �� ا����د #I ا�ول وا���xت ا�و�� #' #��ه�ات أو ��� �D� CS+�? ه�ا ا

��B��  .ا��4/��ت #� @ �1$ ���� �� أو إ_�ؤه� �����4ق ��' ا=Y$اف ا

  ��148دة 

���
 4� آC #� /$ر�L ا!	ا�X' وا 	اta وا�$ا��@ وا=وا#$ وا!$ارات اS�
	ر ، �� ا%#�رات ا��	ل ��� �4X �B2ذ ه�ا ا


	ر��  .ا=�A2ء �� ا����د وو�!� cو�Hع ا"�a�ة ���� �Cs ��ر�� #� @ ���ل أو � � و�!ً� �� ه	 #!$ر �� ه�ا ا

L#�JK= �!و� �� ����
; �[�ر ا!	ا�X' اK ���� ة�a�"
�ا��$ وا=�sX� ا�� C��  .آ�� �"
�$ ا
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�sB@ ا�Nون ا�+�B� �� 121ا�
�Beء #' أ�JKم ا��دة 
�$���ت ا>ز#� 
	ر ، �1	ز Q#�رات أن �[�ر ا�� #' ه�ا ا


	ر151ا��دة ا��آ	رة ، وذ: دون إP>ل �(�JKم ا��دة ��  . #' ه�ا ا
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	ر ��"$2� ا>ز#� وC��� C�# C�� �J ا" �Dت ا����د�� 2 ; ا�
[�ار ا!	ا�X' ا���ر ا��� �� ه�ا ا��

L#�JKأ I# ��B# رض��
� �# �b�Pو ، ����
�$���ت وا=و�Hع ا  .ا

  



  ��151دة 

 L#�JK= �!ر و��]� �

	ر ا"��دة 2 ; د����$ ا%#�رات ا=�A2ء �� ا����د و !	ا�X' ا����د�� ا��=�JKم ه�ا ا


�$���ت وا 	اta وا!$ارات
�$�I ا=و	�� 2 ; ا
��رض �+CD #' ا� ا�K ت ا%#�رات و���D � '2 درة�] ا

 ��J��
��رض وB2� اS>ف ��$ض ا=#$ 2 ; ا
�$�I ا=2 ; و��!�ر ا�ي �C�T ذ: ا
��رض #I ا� �# ;Xا=د

L�� j+  �� �  .ا����د�� ا

  ��152دة 

Gي ���د �29>ن �[�ر�
�ر�^ ا
	ر ا2
+�رًا #' ا��
	ر ���C ���ا ا��  . ا��Jم ا�	/��' 2 ; ه�ا ا

 �B� 	�	� $�Z '# $�2 '#�e  .م1971و/I �� د�� �� ه�ا ا�	م ا

 �B� ��8د ا=ول $�Z '# '�$��  هـ1391ا�	ا�? ��ا ا�	م ا�S#< وا

  

I�/	�  

  زا�� �' � �Dن �ل ���Xن 

 �Kآ@ إ#�رة أ�	 ,+�

 I�/	�  


	مJ# ل� ���� '� �Zرا  

 �Kآ@ إ#�رة د��

/	�I�  

����!� �' #��� ا�P  

 �Kآ@ إ#�رة ا��ر/�

I�/	�  

����B  ��K� �' راZ� ا

 �Kآ@ إ#�رة ��12ن/ 2' 

I�/	�  

<��  راZ� �' ا�K� ا

 '2 /'�	�! �Kآ@ إ#�رة أم ا

I�/	�  

�/$�  #��� �' ��K� ا

 �Kآ@ إ#�رة ا�14$ة
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