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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  


 	��� و��� ��ا���� " رب ا��
���� ، وا���ة وا���م ��� أ��ف ا���� وا������� ����
 و�
 '�% وص�% ، وب�� ؛

  
ه0=ا �50ء   : وی09
ل  . ا�,�� �9�8 ا��ديء ، وج
د ا�56ء ج+د2 ، وُج+د2 ص
ر ج�0ً�ا   : -
�,+دة �()   

  1. �� َب�?ُ� ا�,+دة ، وا�ُ,+دةج

ع : ص
ر ج�ً�ا ، ی9
ل : وج
د َج+د2 Bد ا��
  .-E+ ج�� ، وج��% ج�
د ، وج�
�D: ج
د ا���C ، وج
 Cد ا��ج
  .ج+دة ا�JEG: وا�,+دة . ص
ر ج+اًدا: أت� ب
�,�� 	� H+ل أو -�C ، وج
د ا��Gس: وج

 �K�ا� Cح أه�Mت : و-5 اص
9
ل 	� ا���Oو	B�P2.إ�� ا��+ازمص�) ا  
  


ی�� ؛ -
�,+دة ه5  ���� 
9Sو :   
E�09رت	 C05 ت��B) ا�	أو ا��� TB���� ت  وا��+اص
إج�
�5 ا���

 �� �Sی� ا��9+د ، وب�8 'خ�0 ی0W+ن دا�0)          EY�د ب��Bدة ، ی��	�6+�) أو 	ت 

ج�B9�� اح�B�


ب� ��9�
س H ن+Wت ی
G] ه=2 ا��+اص	) 	أو ا��� TB�ب9) ا��
M	5 ا��+ق ، و- 

 آ��Gی��وی�9م ت ،
0
 ت0�MB^ إ�0
دة ت09+یJ دوری0)                E��,ی 
0�	 _0H+�0ار ا�	ت ���0 

ج0�BحP�0 ا�)Bت 
��,+دة ، و�
دة 	0


تGاص+���.  
  

   J` �	) ، و�ت ا��+ض+�) ����
Gاص+��

ت ا����+�) ب,B�ب9) ا��
M	 TB�ب,+دة ا�� ��إذا ؛ -�9

ی) ا   Gم آ��� ��c	 ا=E- ت
Gا�,+دة �� ا��+اص _d�H ذاe-   �0 إذا زادت ا�,0+دةM�ا�� fG�داء ، وبg

�ة �� اgداء ا���M+ب ، و	� ه�
 ج
ءت اgه��0)   �	 ��h 
Yأی ��ت ا��+ض+�) ت
Gا��+اص ��
 (��
B) ه5 ا��ی� `+اب_ ��,+دة ، -5 أرب��B�:  


ج
ت ا���GB��ی� .1�B] اح	ب� 
MBا�,+دة ه+ ا� jی��أن ت.  
2. f�ی) ، و�
H+] ، وا��ا�,+دة ه+ ا�� jی��ءأن ت
Mخgف ا
6Bد اآ�,	 . 
 .أن 	��
ر ا�,+دة ه+ ��م ا��mM ، أو ا���+ 	� ا���+ب .3
4.    
00E�m00) ا�,00+دة بG�W��00 تGل -�009 ت
أن 	9�00
س ا�,00+دة ه00+ ا�00G�WB) ، و-500 ه00=ا ا��,00


 أو 	�0]            Eدة إص�0ح
0
ء ، `J0 ا�0G�WB) ا���Bت0) ���0 إ�0Mخg�0 ا� (o0�
ا�G�WB) ا��

ت ا���GB��ی�ح�وث ا��mM 	�ة أخ�ى ؛ ب�Eف ا�B+ا-� 	]�MB	 .3 

0
��^ ا�50B ت0W+ن إ��B0ات�,�) �0
	�) ؛ ب�0Eف                �gدوات واg�0 ا	,�+�0) 	ه50  (�	
إن ا�,+دة ا�6
(�W�	 (G�Wت CHmب C����� 
  .ت�o) ا��,E+د ا�,�
���� 5�m6ة آ� �5W ت��9 أ��� رض

  
          jD
0rو C0W� �0خ�	 C0sت� tا���0ی �����
 ا���0�K) ،  وت+صj ب
��W�0) أو ا�60
	�) ؛ gن ا�,0+دة ب0


��0ة ا��0Eم ،         H �0ا��9) إ� �	 (G�Bداری) ا���uت ا

 -5 ا���B+یE�- ���	

 ، و�CW ا��EBM6أ� CWو�
00
ت ا��اخ��00)  H��ا� C0W�00��   : و��B�00ق ا�S C00Wرج�00) ، و�
00
ت ا��H��ا� C0Wرأ�00�) ، أو أ-9�00) ، و�

(�W4.ا���  
  
  

                                                
 ).د.و.ج( ��5ن ا��3ب ، ��دة :  ا�/ �#.�ر 1
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ص� ا�,+دة ا��W�) آ� 	� �� C�6وت :  
1- ��GBا���       .       
2-(G�WBا� .  
3- _H+ا� C	

ب) : (  ا���B�� ا�����B ، وی�تw ا���B�� ب�Hوا�� ، =�G�Bوا� ، J���Bا� _Hو.(  
6
رآ) ا��
	��� ، وذ��S �� zی� دوا�D ا�,+دة-4	 .  

  �D�00د            ( وا��0وا- C0ج واح�0 ، وآ
0Bا� O0آ�	 C00+ن داخ����0 ��60ة أ-�00اد ، ی	0+ن WBی C0�� �0ی�-
   � ��
 ا��t �� ��یz و	�cول ، ی��Y] ه=ا أی	و ، (���	 (�W6	 س
��JE -5 ا��t �� أ�


ب 	�W6) أخ�ى  5.أ�
  

� إ�� � 
  :وی��W أن ���| 	�
1. 
�	 TB�وا�� ��GBا��� 
  .ا�,+دة ی��ده
 . و�5 ذات5 ، وت ��WG	���B ، وا��Bات�,�
ت ��C– ه�
 –ا�9�
دة  .2
3.            �B�0	 Jوت09+ی w�0Mو-�0 ت� C0��وا� ، C�
GBخ�ل ا� �	 ����Bی� ، وت��0��  ا��



در �����
ل ا����Bا�. 
4.    (�	
0
 آ0
ن         : ا��6
رآ) ا�6�E	 �0د- C0ت09] ���0 آ (�	
ت�9�� ا�,+دة 	c�0و��) �0

%�H+	. 

ب) ا���ی�) ���MB^ ا���GB�� أو ا���TB أ�
س -5 `9
-) ا�,+دة ، وت��0��       .5,B�Pا


س�H (����� (M6�gه�اف واgا [Yأن ت� ^�MBب) ی
,B�Pا �	ز. 
6. �W6] ا���	9+دGا�� C9ت ، وی�W6دى ه=2 ا��
GBَBُ� ؛ C��ر ا�
�	 ���� .ت ، وت
7.   (��9Bا��ؤی) ا��� :         
0EBدات وت�ج�
ت����0K� (0ة ب���0ة ا���0ى ��0ى ا��0
	��� وا�0�9

��B�	 ^در ت�ری
� .إ�� خwM ، وا��Bات�,�
ت ، و	
8.  (�D
�00
ت وا����+	00
ت ، وا�00��B��ت اPح00�
�00
د ���00 ا��B�P
 اuدارة ا�+اH��00) ب

��00 أداء ا��00
	��� ، واPت,
ه00
ت ، أو ا��00ا	T وا�WGB��00 ، وا���00
هT ا��00
�Dة -500  
C��دی� ا�
�	 j�B�	.6 

  
  :وی�ى رات^ ا���+د أن 	EG+م ا�,+دة ا�6
	�) ی��5 

 z5 ذ�- 

 ، ب�EB�

D| أو ا���
ت ا�5B ت�� ب�H) و��+��) �� ج+ه� ا��Bب�) وح�	,�+�) ا��
  
00
ت ، و	��ج00
ت ، �Hی00) ، وب���00ة ، وت(=ی00) راج�00) ، وآz�=00     	�00خ�ت ، و���: آC00 أب�
ده00�

 ���	 [�B,�� (�

��ت ا��B+اص�) ا�5B تcدي إ�� ت�9�� اgه�اف ا���6+دة وا���GB7ا�  
  

         J�0��Bإ��0 ا� 
0��K� �0 أ�0% إذا��5 ، ب�����Bم ا�
K�ب�) ا�
وی�ى 'خ�ون أن ا�,+دة ا�6
	�) ت��5 إی,
         �	 %0� ، 5	+0H ر
�sB0ت          ��� أ�% ا�
خ�ت0% و	��ج
تe0- ، %0ن ج+دت0% ت��50 أن ت0W+ن ه0=2 ا����ج0


م -5 تM+ر2 و��2+0    � CW6ب [�B,ت ا��

ج�Bاح t�ح �	م ، 
K�] أه�اف ا�	9) GB	ج�� ، و CW6ب
[�B,ء -5 ه=ا ا��

ر2 وح�ة ب�B�

ج
ت ا��Gد ب�B8. ، واح  


ت وی�ى h��هJ أن ا�,+دة ا�6
	�) ����c) ت�����) أو ت,
ری) ت��5 إت�
دH
Mر ا�
�sBد وا�+E,ا� 

ت%G+اص	و TB�ا�� ����B� 5�
  9. ا���G�B) ��ج
ل اuدارة وا��
	��� ، بCW6 ج�
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  �	 zت% وذ�
hور C���ت ا�
�H+9�� ت�B�9 ب�Bت (�	
و-5 رؤی) أخ�ى ی�ى ب�8ً أن ا�,+دة ا�6
(��c��
  .خ�ل ت�
ون اg-�اد -5 ج��] ج+ا�^ ا���C ب


ت% ورض
D% ، وذ�z 	� أن : وی�GB 	] ه=ا ا�9+ل �H+وت�9�� ت ، C���ت ا�
hر (�ا�,+دة ت��5 ت�

Eرج

ء �+اء أآ
�+ا داخC ا����c) أم آ
�+ا خY�gد ج��] ا+Eج �-
Y10. خ�ل ت  

  
���J ، وج0+دة اgداء ،          Bوه5 ج+دة ا� (�	
وه�
ك 	� 	�O ب�� `�`) ج+ا�^ -5 	��� ا�,+دة ا�6


D| ا�5B ی�(50 أن  وح�د 	��� ج+دة ا . وج+دة ا����ج   �
ت وا��Gت��ی� ا��+اص 
E�mب J���B�
0
ل و-�0 ا���0
ی�� ا����0دة -50                 ��g
0
 ا�9�0
م بE�mداء بgوح�د ج0+دة ا ، C���� w�M�Bت�ا�� -5 ا�
      |D
�ح00�� أن ج00+دة ا����00ج ت��500 ا��00�+ل �� �00	�TB00 ت����500 وخ�00	
ت ت�����00) و-�00 ا��00

 (�H+Bت ا��
G11. وا��+اص  
  


ی)    وذه^ ب�JEY إ�� أن   GW5 ا���ت J���B5 ا�- (�	
0
      .  ا�,+دة ا�6Eح0�� ذه0^ 'خ�0ون إ��0 أ� ���
  (00���
G50 ا���009+ل . ت�� t00�

ی00)  : وا��00ى -�ی�00 `GWا� C�600ت J�00��Bل ا�
00,	 500- (�	
أن ا�,0+دة ا�600
   
�	 (���
Gح0)          . وا�
B0) ا�������Bت ا�
0�
W	�� C0s	gام ا��B0�P5 ا��ی) ت
GWا� _�
( وذ��g z% إذا آ

	� أجC ا���+ل ���0 �0+اتT و	��ج0
ت ت�����0) 	���0) ، أو ا��0�+ل ���0 	�09ار          ) خ�ت  ا���
    (�����Bا���خ�ت ا� �	�9ار 	ام أد�� ��B�
، ) أCH ت (G�W	�W�) ( 	��د 	� ا����ج
ت ا�B�����) ب


ت ا���M+ب00)    G00وه00+ ت�9��00 ا��+اص ، (�	
00
 ا�,00+دة ا�600E��� O00W500 ت�تBا� f00�gأح�00 ا C00s00=ا ی�E-

��j بCY-m اWBا� CHوأ �Dا�M� .  

  
 
Yن ه=ا أیe- 6+دة�ت ا��

 ت��5 ت�9�� اgه�اف ، أو ا����جE��
�	 w5 أب�- (���
Gا� _�
وإذا آ
    50- ��B�0ا�� ����Bا� ��ی t�ه=ا ح �	 ��ت=ه^ إ�� أب 
Eإ� Cب ، (�	

 ��,+دة ا�6�E	 
�
ی�Cs أ�

 fأ� Jأه �	 (��cو-5 أه�اف ا�� ، (G�Bا��� C��ا� Cاح�	12. ا�,+دة  
  

 (��

ت ا�9�Gن ا��+اص+�Y	 ^ا�,+دة ح� jی��ت 

�iso5أ	Bق ا�
  : -��د و-� ا���

ت ا����Oة ����TB أو ا��6
ط أو ا�����) ، أو ا���	0) ، أو ا���0�c) أو      G�
�,+دة ه5 	,�+�) ا�-


 ، وب�9ر      EB�
درا ��� ت�H أو (�H+B) وا�����ت ا��

ج��� 
�
 یW+ن ا��6| وه5 ا�5B ت,��% 	�	

ت ، ��G% ب %�m	�TB ج�� أو �
�5 ا�,+دة أو رديء�H+Bت وا�

ج��� 
ً��	 TB�13. ا��  

  
   	
00
رت ا�,00+دة ا�600E��00ف ج�00اي رای�)     وی�ت ا���00
00�
M�00 ا��� 
00�
00
 	00EG+م ی�آO00 أ�E�mب (�

 CY-ن أ+Wت 
	 
�
h ت أح����Eة ، وت���sت آ
�
W	إ 
E5 ��یBارس ا����
وا��E6ة �����c) ؛ -

درة ��� إی,
د 	�TB أو خ�یT ج��H14. و  

  

 آ�ا	^ ب9+�%    E-��0% ،            : وی��G� 
0
ت ، و��0W ا�,0+دة ه 50	0��W�0 ا�	,�+�0) 	إن ا�,0+دة ���0_ 


س ا�=ي ی,^ أن تcآ� ���% ا�,+دة ، وه+ خ�	) ا����0ء وا��W�EB�0�� ،      وأ�gا ��آ� ��� ا���
  500- P�00ب ، وM500 أ��00اد ا�- P00) ، و��
00
ت ، أو ا���Oا��00
ت ا���
W	u500 ا- w009- C00s�Bت P دة+,�
00-

	�00) بC00 ا�,00+دة -500 أي 	�ر�00) ه500 ا�500B ت�00ور ح00+ل خ�	00) ا����00ء ،          WB00) ا���ر�00�) ا����بgا
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0
م ا�B����50 أم آ0
�+ا خ
رج0%                وا�K�ا� C0ا داخ+�

تJE �0+اء أآ0�MB	و JEت
�0+ق  ( �Bآ�O ��� ح
ج
C��15).ا�  
  

00
م ا��Bب00+ي            K�00) ا����
وی�00ى 	��00+د �
ب�00ی� أن ا�,00+دة 	00EG+م ی,00^ أن ی��C00 ���00 زی00
دة -

ب وب�
ص0)          0
ل وا�60GSg�0ى ا� 
9
-) وا�J�9 واPت,
ه0
ت وت�OیOه0sا� (�Hخ�ل ت� �	5 ����Bوا� 

���	 [�B,	 +�� JEت
  16.ات,
ه
  

     �00�� �00�B�ل ی
00��gز ا
00
 �CW00 ت�00
و�5 -500 إ�,00E�mب (�	
و�00H ��00ف إ��00
��C دی00
ب ا�,00+دة ا�600
           CW0� 50- (0�ج
B�u�0�� ا�,0+دة ، وا�B� ؛ ���	
ا��9رات وا��+اه^ ا��
صC0W� (0 	�0 اuدارة وا��0

� (�	

ص� أ�
��) 	��S �� ��Bی� -�ق ا���C ، وأآ� 	� خ�ل ت��یG% ��,+دة ا�6�� (`�` ��

 إذا 	
 تJ اgخ= ب��خC إدارة ا�,+دة ا�6
	�) ، وه=2 ا���
ص� ه5 E9�9ت� ��� C��ا� JBأن ی ��� ،

:  
 )	�K+ر رض
 ا����C وا���z�EB ( ت�آ�O ��� ا�,+دة  -
 .ا���Bام �Sق ����) ��را�) وتM+ی� ا�����
ت -
- C���� ح�ًا+	 

	C 	] آC اg-�اد -�ی9ً�B17. ا�

 

  
  
�H5     و��ون ��� أن ا�,+دة ت��sWا� �G+��) ا�,��0ة  ( ات�ص�0�)   (، أو ) ا�g0) ا	
، -50E تB���0   ) ا��

00
ت      �H+B00] ا�	00) ، 	أو ا��� ، TB00���� 500��Gداء ا�gب�+از�00) ا z00ت00% ، وذ�
�H+وت ، C00���00+ر ا�K�ب�
             z00ب,0+دة ذ� C0���0+ر ا�K�	 �0 خ�0ل	 J0W�0 ا��W5 ی��
0B�
 ا���ج0+ة 	�0 ه0=ا ا���TB0 أو ا���	0) وب
        �0H z�=00% ب�e- ؛ C0���ت ا�
�H+ن ت

 ؛ -eذا آ
ن ا���TB أو ا���	) ت�99�E) أو رداءت	أو ا��� TB�ا��

  18.أ	�W ت� ��9	�Y+ن ا�,+دة
  


ه� ا���C ، اب�Bاًء         K	 �	 �EK	 Cا�,+دة -5 آ �� t��أ ا�	 ��YBت 
Eأ� 
E�+���- (�	
أ	
 ا�6
    J9+یBء ب
EBوا� ، ��GBت ا���

ج�Bف ��� اح��ت �	ت أو      

 إذا آ0
ن ا��GB�0�� راض0�
 ��0 ا���0		 


ت ا���9	) �% أم h�� راض,B�19. ا��  
     (�	
0
     : وی+ج O	EG+م ا�,+دة ا�6E| ���0 أ��5 تBرة أ��ف ص�ح ا��ی� ا�
أي ا�,0+دة  ( -5 �

 (�	
�� ) ا�6Mر�) وت
9
-) -��+ك -��`.  

�,+دة - :

ت ا���GB�� وت,
وزه�MBء ب�
  .ت��5 ا�+-
(�	

ج0
ت           : وا�6�Bف اح��ت �	اء �Bاب ، C��ج+ا�^ ا� �	 ^�
ت��5 ا��t �� ا�,+دة -5 آC ج


ت ا���9	) �%,B�ت أو ا��

ء ب9B+یJ رض
 ا���GB�� 	� ا���	EBوا� ��GBا���.  
C00 : وب�80 ی�00ى أن -500 ا�,00+دة ا�600
	�) -500 اuدارة ا��Bب+ی0) ه500   H �00	 (00و�=ج��00) ا�,00E+د ا��


�00^ ( ي ، ��- [00	B�00+ى ا���TB00 ا��Bب00+ي    ا��00
	��� -500 ا��,00
ل ا��Bب00+   M00]   ) ا�	00^ �
�Bی 
، ب�00

ت                G0ی�� وا��+اص
��0 	,�+�0) 	�0 ا���0M�0 ت	0+د E,ه0=2 ا� %	O�B�0ت 

ت ا��,0�B] ، وب�0�MB	
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 5- ���	

	C جE+د آC ا��Wخ�ل ت �	ب+ي �Bا� TB�ى ا��+B�	 [-�� ) ؛	ب+ی) ا��ز�Bوا� (�����Bا�

ل ا��Bب�),	.  

  
  B50 ت�09م       ا�,+دة -5 ا�Bأن ا���ر�0) ا� t�ح (�B	و (,Eب J�ّ�Bا� C�,ی 
	 
E�m8 ب����J آ�
 ی�ى ا�

60
رآ�� -�%0       	 J��Bوا� J���Bا� (����� ��H+6B	 
Eب�S C�,5 تBدة ه5 ا���ر�) ا�+,�
ت����
 یJ�B ب
    JE�00رتHو JEادات��B00�00 ا�	00) �ب
Bا� JEت

تJE وإب�00ا�-
600B�00 خ��00% اآ	0099�� �	 w600� 5ب
بCW600 ای,00


�^ ��+هJا��M	و JEت

ج�� (��.  
  

           (0	���

D| ا�50B تB���0 ب�وب���� 'خ� ��,+دة أن ا�,+دة -50 ا�B��J�0 ه 50	C0�, ا���0
ت وا��0

ج
ت ا��Mب �Bح
وی�ى 'خ�ون أن 	EG+م ا�,+دة -5 ا��,
ل ا��Bب+ي . ا�B�����) وه5 ا�5B ت5G ب


D| 	��00دة ت00W+ن أ�     �00
ت ا��00Mب إ��00 خ00�H+ت وت

ج00�B500 ت�ج�00) اح��00)  ت	ا��� J�00��B� 
00�

JEت
��Mی+ا-� ت 

 ���Mب ب�Eب+ی) وت�9ی��B20.ا�  

  

ت ا��
ب9) ه+ Gی��Bا� �	 
  :	EG+م ا�,+دة ا�6
	�) -5 ا��Bب�) وا�B���J ا�=ي ��o�M إ��% خ�+صً


ج
ت 	�M+ب)     �B) ت��9 اح���	ت 
G) ب�+اص��دی (���H (رؤی 
Eأ� ) ��GBإ��% ا��� +�
ب� 	
 یMت :
  ^�
Mا� ( ،        P ، (MY0�	 ، 

ت ، 	0MB+رة ، َت09ّ+م دوری0G0�0ة ا��+اص�)B	 ، J09+یBس وا�

ب�) ��9�H

      C��ت Cء -��^ ب
Mخgا j6BW0+ب ،         –ت���0 ا�	) 	ى ا���0+B�0	 �0إ� C�0B� 
EB,�
) ؛ ���Dدا 

��j -5 اg	�ی� WBا� (�H [	 : (,�
6
ف ، وا���BآPا . C��5 ی�د ج�+E,	و��) و
ت�ار ب�Mی� ت�



��ة ا��Eم ، و-5 آC ا����D :  ب�وح ا��Gی� -5 آC ا���B+ی
ت أ-�ادهH ا��9) إ�� �	رأ��) ، : 
  .أو أ-9�) ، داخ��) ، أو خ
رج�)

  

دة          GB0�Pا Cr 5- ، [ب
B	ار ، و��B�

�� ، 5	�wM �% ، 	9+م بGت 
E��ت�� (���� (�	
ا�,+دة ا�6

     +�0B09+د ، وبGر أو ا���Eا �� ا�����ب ، _H+ا� �	 ��sت ،     ا��
0�
�ر إداري واH� 50	��0�B ���0 ا�
(�
5D ، واPت,
ه
ت ، وا�WGB�� ، وا��ا	T ا��Bری�  .وا����+	
ت ، وا�C���B اuح

  
    ، [0�B,ج ا��
�Bاح 
E	
���J ، وج+دة -5 اgداء ، وج+دة -5 ا����ج ، تY] أ	Bه5 ج+دة -5 ا�


ردة '	
ل 	�BGض)وت�� C	� 	���M ا�G�P C ا�9+ل -5 دا�Dة �rوف ا�+اH] ب���ا �M	 �.  
          �0�� ^0�
Mا� C00
 ی9�E0) ؛ ب�B	0) و,Eب J�0��Bا� C0�,5 تBه5 ا� J���Bب�) وا��B5 ا�- (�	
ا�,+دة ا�6


ً�h�	 ف��  .ا���ر�) -�حً
 ، وی�
  

 ���	 
��   .�وص�� ا" ��� ����
 و�
  

 Oآ���
  :إ��اد ا��,�) ا��G�W) ب
  .ح��� ب� �,�
ن ا���وي �
 .��ي��ا��ح�� ب� �
ت� ا��� �
  . أح�� ب� 	��� -�ت% �

  
  	�ی� 	�آO ا��uاف ا��Bب+ي �hب ا���ی�) ا���+رة

 ���ا��ح</ ح�;T ���ا`
 

 

                                                
 .  ا�?�دة ا�����! واGصFح ا�����ي 20


