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 (اإلصاليٍ ثىغىسهبسح انكالو )دساصخ حتهُهُخ وصفُخ يف يعهذ أّو انقشي انعصشٌ رعهُى ي 1 91512.2..1.:  صهفُب خبنُنب

ٌّ انجبحثخ وخهفُخ هزاانجحث عين يهبسح انكالو ادلضزخذيخ يف رعهُى يهبسح انهغخ انعشثُخ َ ًهُخشعشد ثؤٌ رعهُى انهغخ انعشثُخ خصىصب يف عؤ

وإيب خبسج إيب يف ادلذسصخ  واالصزذالل ينهب أكثش يٍ انطبنجني َزكهًىٌ ثبنهغخ انعشثُخ خُذحخُذح  يعهذ أو انقشي انعصشٌ اإلصاليٍ

 1 َهذف هزا انجحث دلعشفخشي انعصشٌ اإلصاليٍادلذسصخ1 هب هى را حتث انجبحثخ نزعشَف ورعًُق رعهُى يهبسح انكالو يف يعهذ أو انق

رقىَى رعهُى يهبسح انكالو يف يعهذ أو انقشي  يعشفخو انذعبيخ وادلعىقخانعىايم  يعشفخرعهُى يهبسح انكالو، وو إصرتارُدُخ عًهُخ أهذاف و 

وَزبئح هزا انجحث هٍ 1ُّخوينهح انجحث ادلضزخذو هى َىع انجحث ادلُذاٍَ وانطشَقخ انىصفُخ مبذخم كُف انعصشٌ اإلصالي1ٍ

فظ خ انهغخ انعشثُخ اننبشطخ وكفبئخ حيهبسح انكالو يف يعهذ أو انقشي انعصشٌ اإلصاليٍ هٍ انطالة الثذ نذَهى كفبئ أهذاف رعهُى

رنقضى عًهُخ رعهُى يهبسح انكالو يف يعهذ أو انقشي انعصشٌ اإلصاليٍ إىل قضًني  ورطجُق احلىاساد انُىيُخ ثبنهغخ انعشثُخ كآنخ االرصبل1

َعين ادلذسصخ ادلزىصطخ وادلذسصخ انثبَىَخ ثبصزخذاو كزبة دسوس انهغخ اجلزء األول وانثبٍَ وانثبنث وركىٌ  أوال يف ادلذسصخمهب:  

ششاف إَعين ركىٌ خشاَخ عًهُخ رعهُى يهبسح انكالو حتذ  بسج ادلذسصخثبَُبخخشاَخ عًهُخ رعهُى يهبسح انكالو يف أوقبد يقشسح كم َىو 1

وانعىايم ادلعىقبد يف رعهُى يهبسح انكالو مبعهذ أو انقشي انعىايم انذعبيخ 1 قضى انهغخ ثبشرتاكهٍ يف ثشايح انهغخ انيت قشسهب قضى انهغخ

دلعهى يف رذسَش انهغخ كفبءح ادلعهى انهغىَخ واالرصبنُخ ومهخ ا ويٍ انعىايم انذاخهُخانعصشٌ اإلصاليٍ رزكىٌ يٍ انذاخهُخ واخلبسخُخ، 

ثؤٌ انهغخ انعشثُخ خزء يٍ أخزاء دٍَ اإلصالو ويٍ انعىايم اخلبسخُخ وخىد انجُئخ انهغخ انعشثُخ ووخىد وصبئم االعالو انيت  وشعىس انطهجخ

إىل قضًني مهب انعىايم انذاخهُخ وانعىايم اخلبسخُخ ويٍ انعىايم انذاخهُخ عذو  ادلعىقخرضزخذو انهغخ انعشثُخ يف رطجُقهب1 رنقضى انعىايم 

صعىثبد اهزًبو ادلعهى عنذ انزكهى ثبنهغخ انعشثُخ حُنًب الرفهى انطبنجبد كاليه وعذو اهزًبو انطبنجبد ثبنزكهى انهغخ انعشثُخ حُنًب جيذَب ان

يف يعهذ أو رعهُى يهبسح انكالو رقىَى و 1 دلشاخع انعشثُخ وقهخ انغشفخ دلعًم انهغخيف رعجري يقبصذهٍ ويٍ انعىايم اخلبسخُخ قهخ انكزت ا

 زجبس انهغىٌ انشفىٌ إيب يف ادلذسصخ وإيب يف خبسج ادلذسصخ1 خانقشي دلعشفخ ويقُبس قذسح انطبنجبد عهً انزكهى ثبصزخذاو اال
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