
  
  

  ��ق د�� ا����ري -  
	� ا����ذ
 

�����:  
اذا ا/�	�.  ! �- ا���ق ا�+* ري 
" ا��'& ا�% �" آ ��$ ب 
" ! دث وه�ع إ�� ا������� وه� ��ف، 
	�� ��آ�� 

�F�G و���E  �*�م ا��C3 ت . @���ن ا=و���- ��ى ا=>	 ء ه" و'; ا���; أو9 و78 56 ا�	�ء 
" /��3- ا�+2ج
� وا�+�� /�3 إ�I د !�3ل ��8 38- وإ@��ا��K� -�Iز8-، وا�HI ت ا���M%�� E -��+  M7 أ�%�

" هNG ا=�6 ء   -O %E

�; ا=@+ ر 
" C' P+E / ت ا���ق ا�+* ريإ��. ;'�� -�'Qوا�� -+��  . P+E ا�%�3ل ا��
  

���ت�� ا�� !": 
1. 7��S H. 7����7 وM8 ر7�E و��8�T��8 78 5H/3; أ.�ا�U�E و ا�+* ر���8 -���@ 5H��� ن��� �' 

 -� V� W
� 78 ذ�F د
W  /�3ا�*�رة ��[ ���5H ��7و78 '��- ا�+* ر  % 20 – 25.*��- ��Tأآ . 
��7 ةا������ ا��%�ود/�وض  .2�T���3� آ ت ا��������وط b+	- �%��ى /�3  78 ا�	��ك و``


 �Sة أو أرE ح / ��- و.�	- إ'�اض E -M�U�8 ���	- �*��- ا�+* ر -	�. ����. 
3.  ��
 . ��C�3ر�f 7.� ء ا��� ر�W ا���3Cب�����ا�/�م ��
4.  -8 / -�$E 7ر��C7 و78 ا����/�ه� ك �Vh> ت 78 ا���Cر�7 ا��7����S /�3 ا���Cر�7 ا��

7���T7 وا������ ! �- 78  ا��
+ ت ا����%*- /�3 ا��� ر�W �8  أدى إ�� ��
W،/�3 ا����
�اري ا�	�W"  و@�Qدي إ�� ا���� 78 /��3 ت اfرE كChfا " -O�8 ا���ق إ�� �I� �' "وا��

78 ه	�ط ا=@+ ر وإذا ا@���ت هNG ا��VM> ت 
*� ��%�ل .��f -I.�� ر ���6�ه  ا����" إ�� 
�/G�3 ا���ق ا�+* ري� '� ،! �- 78 ا�/ -j�@ 6 رk  H� ن��. 

  
  :أه�اف ا�#	�

1. 5l+8 7/ ;ر�7ا����C7 وا����� ا������ ����3�
 . ا�+* ر��7 ا�%�3ل ا�����- ���
��7 ا'��اح  .2�T�3 ا����/ W
�اءات ا��" ���H�2m 78 7  ر
W و��Vh ;��U> ت ا��Ofوا �S @ا�� P+E

� ا������
 .ا�+* ر��7 !�� ���*� ا���ق أو ���
� ا����6� ا����" /�3 ا���ق ��I8/- ��8 38- 78 ا�%�3ل ا����+- وا��+ �- ��+ �I- ا����b إ��  .3Cm

�ا���I- وإ�* ف .�; ،ا�+* ري�@fإ�� ا�%�3ل ا�� 38- وا �bا=@+ ر �%�7 ا���. 
  

  :(�ا�� �)�ح ا�#	�
�3
" رأ��  
nن .I ح أ�- f -Cm.* ذ ا�*C ع ا�+* ري / ���+�:-  

1.  78 -CUا� NGه G���� �3/ أن ���ن ' درة Fوا=ه5 78 ذ� ،-CUد�- ذات .��ذ ����� إ/�اد ا� �' -HO د�Oو
 . ا��+��- وا�HI ت ا��2m-$�Uل ا�����W8 q آ 
- ا=>�اف

  
�و�*��Tا أ@+�.  آ ��S @- @+ دة 8%�� ا�+	 ر وذ�F ��را@- ���6E ري ��@f3[ اI2ن /7 ����� ا��/fا �	m ع �@ 

 و.%7 ��8آ�ون 78 أن ا��3I[ @�ف �*�م ا=ز8- /�3 ا���ق 
" دE" و�*��5 !�3ل @��+- ��+ �6k -I ر ا=ز8- ،
  .��" @�ف ���5O إ�� أ
+ ل 
" ا�*��s ا�+ �E�O*��5 ا����b ت ا�rز8- وا

  
� �HOد آ 
- ا=>�اف ا��+��- وا�HI ت ا��u�%E -$�U �*�م آ� >�ف �Eور واth و��8 �8  .2
 l�� أن

 .W8 ا�CU- ا�� 38-
  

  :ا�#	�
 "
ء ا�� �" @�ف .+�ض 8 ه� Iا� "
 P+E ا��*��! ت وا��CUات ا��" ���7 أن �*�م HE  آ� HO- 78 �$�ر. 

 HIا�-CUح ا� I.nE  Hء 78 �8 ه��Iآ "Eد "
  .ت ا��+��- E ���ق ا�+* ري 
  
 



 
 
  
  

  -:ا�-,2 ا��1آ/ي وا�-,�ك *� د��
 وأن ا��� @ ت ا�� ��- ، و�Wh�3 ا�% �" ���3ق ا�+* ري.5H��. 7% و.*�ر v.�E ��[ ه� ك !� @%�ي �Kز8-

أ��E 5H��.   Mن ا���bل إ�� Cm- إ.* ذ إ@��ا���I- و.%7 .  ه" ���8- 8+*�ة و�H  أE+ د دو��-HE وا�*�ارات ا���+3*- 
�HO s3C�� ي ا���ق وهGا C� E	�C+��  W ت  د'�* و�%2�3ا آ	��او��8 38- /�3 ���8ى ا�%��8- وا�	�F ا���آ

�� 78 ا�$	�Tا��'& و�%� ج إ�� ا�� P+E Gm�� ف�@.  
  

�ا���I- ا���� 38-، 
nن ا���ق ���7 �@fا wCUوإ�� !�7 إآ�� ل ا�P+E ج إ�� �%  -+�� ��'; وا��+ �-ا�%�3ل ا��
  .ا���; و'	� 
�ات ا=وان

  
و.�د اf` رة ه�  أ.�  ���  E$�د �*��5 ا��� @ ت ا��*��- �3%��8- أو ا�	�F ا���آي، و����  .+�*� �Eن ا�	�F ا���آي  

� ا��/5 �*�م�5 lع ا�+* ريا���� C*3� نxل  !�� ا Tا�� ��	�3 @+
 إ� 9	�F ا���آي أ@+ ر ا�� �Sة�P�U� 5 ا: ، 
�ا mQ8،-8ا�- ا=ز�E G�8 ات��HM��U�E -�E  /�ة 8Vا��ول ا� -
آ�  ' م ا�	�F ا���آي ���E  . �3/ wVM� E  ' 8& آ 

 HE وزت ا�%�ود ا�����ح I� �' &. وا��" آ WSوض إ�� ا��دا��ا  
nن ا�	�F ا���آي ،ا�	��ك s�. ���+�E ا�*�mوأ 

" ا��'& ا�Gي ' 8& ا�+��� 78 ا��ول % 14!�� >� ت ا��داv��� WS /�� '� أE*� .�	- إ WSا��دا -��' "� �O78 إ

 -� V� -	ا��� NGه P��U�E ورة I5ا�� %���ت 8

" /��3 ت اوE �� �" و  H8ا�U�@f ك��	ا������ 78 ا�����- �3 
�اض ا�+* ري'fا  H�
  �E.  

  
 /�3 ����� @�اء ��C�3ر�7 أو ا������7 ا�+* ر��` 7	v ��8%�3- /7 وE ���	- �3	��ك 
O �*3+3& /��3- ا�%$�ل

�ا  ) ا=رE ح(>��q ر
s�. W ا�� �Sة �mا�+* ر وأ -��*E -.اض 8* ر�'fا s�. P��Uوض و���وط  /�3 ا�*` �+IE
  .+b	V3� - �-ا�%$�ل /�3 ا������ '	�ل >3	 ت 

  
F��. 9 7%. ى�mة أ�� ا��و8< Uاءات إدارة ا���Oإ "
" إ�GUه  ا�	�F ا���آي وE �� �" ا�	��ك، إ9 أ.�  .+�*�  

' 5S /�3 �$��; " إ.�* S" " أ.�H  ���7 أن ���ن ��H  دور 
+ ل وأ@ @" 
" Cm- اf.* ذ /7 >��q إ�	 ع أ@�3ب 
 P+E "3�  ��
�ق HM+E 7/ -�3�U8  ا�	+P، وCE  H+8 �8 +ت ا��" �%� ج إ�� ����� وا�� HIا� -SIو�

  -:� إ'��ا! �
  

ء U8 78$$ ت د/5 ا�����- 
" ا�	��ك  .1O {�$U�E ي �38 ر 120( .*��ح أن �*�م ا�	�F ا���آ
��/P+E 5 ا�*C / ت 
" ا���ق ا�+* ري E$�رة 8	 `�ة وذ�f F/ دة /��3 ت ا���اول 
" ا���ق ) دره5 

��7 /�3 ا�T�@f ر�Tا����  أ�M   /�3 `��  هNG ا��U$$ ت ���7 أن ����Uم. �E�O 78ا�+* ري و�%��
 .�h . ت �	+P ا�*�وض ا�+* ر�- ا��" �*�H8  ا�	��ك

  
2.  -�$E ك��	ا� -�' ��E أن �*�م   Mي أ��اءات ا��Q'�- دور�- ���3� 7	�F ا���آOfا P+E ذ Uل إ��!

�ة 8 ��- /�3 ا�	��كوC� E	W دونوا����+- ا��" ���7 إ�U ذه  ��/5 ا�*C ع، < U8 vأن ���� أ� . 
  

3. +O 78  9�E "
 hد إ�HI�E ك ا�*� م��	�3 ا�+

" ا�*C ع ا�+* ري  W��I�3 ا�/ -	+b اض�'f�3- ا�/ �
S- ا���Cر�7 وا��� ر�W ا�+* ر�- �E ء /3Iا���ق��$��; و� "
% ول '��v أن 8 .. � ا��+�C ت ا����Iة 

q��
" �*��5 ا�*" إ.�* S" "  أ@�3ب  ا�	 عا�	��ك ���7 أن �� ه5 
" Cm- اf.* ذ /7 > 9  78�E وض�
W��I�3  ا�/  H+�8. 

  
7 .7% .*��ح أن �*�م ا�	��ك  .4���T7 أو ا������S H7 ا�����آ� /�3 إ'�اض ا������ E " 7�3هQأن " ا�� u�!

�ة ` 	8 ��| -*��< 5H3���� و@�ف ���ن "Eد "

" ا���ق ا�+* ري  �ه9Qء @�ف ����3ن ا���	- ا=آ	
 .������ ا��� ر�W ا�+* ر�- ا���Iة



  
5. �E "
/5 78 ا�	�F ا���آي، .*��ح أن �*�م ا�	��ك �E*��5 !�ا
 و��2�Hت ����3��7 ا��7��S H ا��ا|	�7 

�8ل وا!� " `�اء  "-Eر Mر أو ا�� �T�@}� ]7��3 و���. 
  

 أن �*�م nE/ دة �Oو�- د
+ ت ا�*�وض ا�+* ر�- @�اء ��C�3ر�7 أو – أ7�8 إذا –آ�  .*��ح /�3 ا�	��ك  .6
G7 وا������3� H� +	ز8- ا�� ��- و�= E وا�6�� 7�.  

  
  -:ا��) 5 ا��4��ري ا�)��3

  
F`2E E 5� يGري ا� ��@f3[ اIن ا���v3���� 7/ 2ن/fرة ا���ق ا�+* ري إ�� ا�b s3' �3/ ا  ' در�mQ8 

�اءات Of8- 78 ا�ار 
" ا���قا��" @�ف �%*qا=
2m 78 �Mل !*�@fا .  
  

 ��
3[��ا! ت �P+E "3� 3 اf'وI�:-  
  

1. "Eد "
 .أGm دورا�*� دة و�W��I آ 
- ا=>�اف ا��+��- �3+�� وا��M 78 ��$3%- ا���ق ا�+* ري 
2.  P+E إ@��� ف " -+���ار 
" ا���ق إ�� !�7 إآ�� ل ا�%�3ل " ا�%�3ل ا��*�@fع 78 ا�. q�*%��

-�Iا����@fر�- أو اGIا�. 
3. hل ا���! -��Hت ا�� HIا� W8 �bوا���ا -�
� ا��� �
�� wCm ��. �3/ W ا��+3" ���3ق W8 ا���آ�

 .��3ق وا�HI ت ا��+��-� ا/ دة ا�T*-ا��3I[ أو�E  9ول آ��ع 78 أ.�اع 
�د اH�.f ء 78 و6k -I� +�� -38 ��8 -Cm Wh ر .4I�E-�82/3- إ�%E آ� 8%�3- و/ ���-  ا=ز8- ، ا�*� مQ� 

�ىmة أ�
" اه"  دE"  أن8   b�$m ر �T�@}� -�8k -HOو �M
 .�*C ع ا�+* ريأ
3[ ���
�ا�wVM /�3 ا�%��8- ا�f% د�-  .5Iء ا�� M/2ل أm 78 ي� د/5 أآ	� و8	 `� وا�	�F ا���آ

 ا��� د�- ���H����@ v�O  إ�� ا�	��ك ا��%�3- أو �{@��T ر ا�$� د�q هGا '� ��v�O�� 7�M ���3ق ا�+* ري،

" ا�*C ع ا�+* ري 9�E  78 إ@��T ره  
" ا�U رج. 

6. �78 إ�O �"  % 70 ���%�ذ /�3 !�ا�"|5 78 أن ا���آ ت ا�+* ر�- ا�%���8- و`	v ا�%���8- /�3 ا�
�/ 5HS2�/7��8 و��! ��Vر�7 ا��Cا�� Nر 	�/nE ]3Iا�� Gm�� وري أن�M7 ا��
 وWh �ا���ق ا�+* ري، 

-�Iا����@fا�%�3ل ا .   
7.  �E وزت ا�%�ود ا�����ح I� �' آ ت ا��������اءات ؛'�اض �{HE  أن ا�	��ك و`Oذ إ Uح ا���*. 7%�
 

 78 ���ض "أو 8  ���� " ا���آ ت ا����H���"-�'Q /��3- ��@�[ و��5�l ا��Vآ ت ذات ا���� E
� ا�����- ) Special Purpose Companies" (ا��%�ود�
��� -/��E ك�وا��" ���7 أن ��%

�ة 9!*- وهNG '� ���ن /�3 `�� `�آ ت ����� Q8'�- ���8 8. �+��3 ت ا�������
 "
W ا���آ ت ا��	��ة 

� أو ��bك�Q@[أو أن  �3 `�� %8/ . 

9'��اح ا�� qE وه� د/�ة P+E ا�	��ك و`�آ ت ا������ اf'���3- وا�+ ���- إ��  .8 E w	��8 �mk اح�ا'�
�ع �H  ه� 

" دE" أو 
�t أ  H< �. W�@�� . 78 W. 8 2
و/�3 ا��|5 78 �+*�� وE�+b- هGا ا9'��اح، 


v ودرا@�vا@� ��. 
9.  ����اءات ���3 ح nE.� ء أو د�mل �H�8م ا�Oذ إ U� E   Mح أ���*.)Real Estate Investment 

Trusts (�k �� >��O s3 /�3 ا�+* رات � ت ��T�@2 ر ا�+* ري >��� ا=�8وا��" �+�	
 وا��" '� ��
"Eد "
 ا�. ا�����3- ���� P+E ا���2�Hت ���آ ت ا��
��   Mو���7 أ�"Eد "
  .+ ���- ��T�@2 ر 

�ى ��� 78  .10m�E رة أو�$E -8 '}� ة��`�� ��
أ!� ا��%�آ ت ا�����S- ���3ق ا�+* ري 
" دE" آ ن ��
�ي /* ر 
" دE"، و.7% .*��ح إ/ دة ����هGا ا����hع آ�!� ا�%�3ل ا�����- f/ دة ا��� ط 
"  ا�����

 .���3ق ا�+* ري
  
  

  )�M�N�)RERA ا�L,4�K ا����ري 
�|5 78 أن Q8 -�H8@�- ا���5�l ا�+* ري ���آ !�ل ��5�l و��q�6 ا��+ 28ت ا�+* ر�- 
" دE"، إ9 أن ا�� /3

7���T���3� ر �T�@2� -j�E �M
� أ�
و�E ء /�3 هNG ا��ؤ�- 
�W�C. 7% أن ���ن ��Q@�- ا���5�l . رؤ��H  ه" ��



-�3/ 
 �Tت ا��+�،ا�+* ري دورا  أآ HIا� -
. �- ���3 ه�- 
" �%*�q ا9@�*�ار 
" ا���ق ا�+* ري وأن �+�� W8 آ 
�3| 7E وان�- رQ8 ]�S@�- ا���5�l ا�+* ري آ�!� أ/M ء ا��3I[ ا9@�� ري 
���j�C8 7%ن CوW8 �+��7 ا���� 8

]3Iا�� "
 ��T�� ��m  2T�8 ع ا�+* ري @�ف ���ن C*ن ا��E.  
  

 Q����U�� � 3 ا14Tا�S",� � �ور ا�Rي 3�*�M�N��L,4ا� V-� " ا����ري أن K�:  
  

1-  -	@ �8 ���3-–8�ا'	- وI� +8- أ�- �8 ر@ ت |�� ا!��ا
�- أو |�/ -�$E-  اف�78 '	� أي 78 ا=>
��7 ا�+* ر��7 ا��+��-�Tا���� t� $�E q3+��  ��
   b�$mو ، . �mk ��+�Eو s+� "��S�دور ا���%�ث ا�

 "�@�� C*� E ع ا�+* ري أو ا�M� �' أ�- �8 ر@ ت -I� +��-+h m � �*�ا.�7 !�� وإن آ .& |�
-�@Qا��.  

�ب  -2Vا� "
��	�- ا��" '�H�8  ا�%��8 ت Mا� 
��7 ا����دد�7 /�3 |�ار ا�%�ا�T���3� 
  �*��5 !�ا
��q إ�V ء ر@�م ا��%��� < 7/ Fص ���ة 8%�ودة %) 2(وذ� m ض�� 2T8 6(آ+H`أ .( 

اءات أو /*�E ت /�3 ا -3O -ء أ� Vو.- وإ��� /��3- ا�	�ء 
" إ�Eاء P+E ا���m�� "
���Cر�7 ا��ا|	�7 
 Wإ.� ء ا��� ر�)�+E أ�	ا  �5وا��") ا��" �5 ��mQ8  H!�<  ، 5� �� v.ر أ 	ا9/� "
 Gm=ا sI� v.أ u�!


nن ه9Qء ا���Cر�7 @�ف ��ا�HOن �8 آ� ��
s�%E- q ا�*�ا.�7 ا�% ��-–ه9Qء ا���Cر�7 " إO	 ر" 
�ا l. ة� . �$+�E- �%$�� ا��
+ ت 78 ا������7 و|� ب ا������ 78 ا�	��ك.*�ي و�8 آ� 8 ��- آ	�

���8�ة وذ��HE Fف  -4 -�$E -��+ت ا�� HIاء ا�+* ر��7 وا��	Uا� W8 ر ����7إ.� ء !3* ت .* ش �
 أ
"Eد "
 .و!�ا
 ��%*�q ا9@�*�ار و78 56 ا���� �C*3 ع ا�+* ري 


��  ��+E q3% �- ا��� -5 -b mت و / `fا ��6�� -HOق وأ@+ ر ا�+* رات /7 �8ا �`Q8 إ.� ء q��<

" دC�8 ، "E*- ���" ر@�""/* ري Gm�� أن sI� �`Qا ا��Gر �$��; ا�+* رات   ه 	ا9/� "
��8 زة، (

-j�@ ،ة��O ( P+E ��6�� "V3� &'ا�� ]�. "
�ار�-" وCh9آ� " ا�$�* ت ا "
/w@��8 �3 ا=@+ ر 
-*C�8 . ��S�" 14ح�� Q!,* ،Yة أو��	31"آ#�"\ " Q� �3ه,�ك ا���  ����S Vأ� ]�S أ���ر ا����رات

 ����� وا�1�M ا�^���ا��b31�4ت ا���a4ر�� �`� ا�1�M ا�_�*� وا�1�M ا�^���� وا�1�M ا�^���� ا�
1��Mا�. 

6-   H@2

" �8 آ� 8 ��- وإ/2ن إ Wا��� ر� P+E '�ع��   	ن و�%� �Mت ا� E �! د�Oإ�� و -
 hf E
�رة أو ا����3- إ�� Mا��� Wت ��%��� ا��� ر� ��k ��
��E 5 ا�+* ري�lا��� -jأ ه��	ح أن ���*. 7%�


"-�'Q8 آ ت�` " Iا ا��Gه "
 -$$Uآ ت ا9@�� ر�- ا����� ' �E -�S@� ء ا���M%ت . لو� 	���هNG ا��
-���%8 5H'�*! ن�E Wا��� ر� NGه "
 7���T���3� ت ���Cا�� P+E "C+�. -ى 8 .+   78 �%��� أ�� و9 .

��7 إ�� `�آ- ذات ���j�8- 8%�ودة �Tر و ا�����C7 ا���E ة�2
 ت آ	�m �8 آ� 8 ��- أو vOوع ��ا��8
F3���  9  78 ا�+* رات آ��E 5H@أ  H�
 7���Tا���� F3��� �$%ا=رض و� -��' �E *8 5H@ر أ�Cا�� 

���Cإدارة /��3- ا�� �E *8 - أو أ�+ ب	�3 .�/   Mر أ��C7 . ا�����T��8 ل�mد t��� -3��Hا� NG+   ه	و>
�8 �� E W�E �' وع� .�Oد إ�� ا����وع !�� وإن آ ن ا���

�ة �*� أ@+�.  @� ع ا��$��% ت !�ل .�- !��8-، /�م إ@��T ء ا��M ر7�E 78 ا�%�3ل -7Sا�E -3T�8 "Eد 
�ي ا�+* رات /7 >��q ا���@5H��E w و7�E ا���Cر���O��� 7 أو إ/ دة T+�8 وا=28ك �8 /�ة "hا=را
 u�! 7 78 ا��� /�ة�Eر Mء ا�� �T�@ح /�م إ��*.  �.n
�Oو�- ا��
+ ت و.%7 إذ .�!NGHE s ا��$��% ت 

 78 �T�3ن أآT�� W'ا��ا "
 5H.ا��� ر% 50أ "
 7���b m W- ا��� ر�W ا��" �5 إ>H'2  78 ا����
 7�Eر Mا�� �T+� أن u�! -��I8 �!��T  ، و.7% .+�	� أن أ�- !�3ل ����T" ا��M ر7�E @�ف ���ن |�

"Eد "
� و/�م إآ�� ل /�د آ	�� 78 ا��� ر�W ا�+* ر�- T+� دي إ��Q� ف�@.  
  


nن أي wCm أو !�3ل f.* ذ ا���ق ا�+* ر ���
" �Eا�- ا��*  .�ي �sI أن ���ن !�3ل ��8 38- 9 آ�  أ`
و
��  �3" !�3ل .+�*� أ.M�3� -�$�8  H ر�T��� . 7�E" أ!� و�*�م /�3 أ@ س �M 78 آ 
- ا�HI ت 

 7�Eر M- ا���	ا�%�3ل �*�م /�3 أ@ س أن | � NGوأ!� ه ،Wص إآ�� ل ا��� ر��
 78 ��وا���Cر�7 �

 v�3/وع، و�v.n 78 8$3%- ا���Cر وا����وع ����ون >�اqE أو /�ة و!�ات 
" .�[ ا���


+H  /�3 آ� �E �8 ' "ت ا�� +
��7 وا��M ر7�E أن ���9QH� tء ا��M ر�8�E 7�E ا��mx7 ا���Tوا����
 -j
�ى إ�� ا���Cر وE �� �" ��%�ل ا��M رب إ�� m=و!�ة وا!�ة وإ/ دة ا "
��7 "و!���7 �Tا����

ا��
+- ا=�3b- و
" .�[ ا��'& �*3$& إ��اu�! v� 8 أن د
+�v ا��*�8- اxن أb	h &%+; " ا�I د�7



� �Eن ���� ا��
+ ت أو . إ�� ا��$;�T��8 ي �%�ل إ��Gرب ا� M�3� �هGا C� E	W @�ف ���ن ! 
ا  أآ	
� ا������
  .!�� أن ���ل 8 �	*� 78 '��- ا�+* ر /��8  ���

  
   -:��M ر7�E 78 ا�%�3لا��Iول ا�� �" �%��ي /�3 8* ر.- �S �. 7�E إ@��T ء و/�م إ@��T ء ا
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Q�M�d1ا� Q3ر�	�  :ا�

  
1-  7����S��ا  ��VM3> ت ا�� ��- ا��	��ة /�3 ا���Cر�7، 
�s� C. 7% ا���Cر�7 ا�l.)7�8إن أ ( ��O��E

�ا 12-6  78ا���Cر�7 ا�T .���7 ���ةد
+ ت ا=راh" ا����%*- /�3 H` .  
7 ���ض /�3 ا���Cر ا�T .�ي ا�	�ء 
"  إذا آ .& ا�+*�د 8  -2���. Tر�7 ا��C7 وا�����S�7�E ا���Cر�7 ا�

�ة 8%�دة �
7% .*��ح أن �*�م ا���Cر)'��	-(/��3- اf.� ء 2mل �
 ا������Sن �����E هNG ا����ة ون، 
�ا 12 إ�� 786 H` . 

3- Mح أ���*.Wو�- أ�- �8 ر��O إ/ دة   -���Sر �+E  H'2<5 ��5 إ� Wا!� 78 �8 ر�� . أو 8
ا���Cرون ا������Sن �sI أن ���ن �5H أ�M   دور ر' E" /�3 ا���Cر�7 ا�T .���7 وأن �*��8ا CmnE ر  -4

-�@Q877 ا�+* ر�����Tآ�@�3- �%� �- ا���� Fت وذ� �� U8 -د أ��Oل و ! "
 . ا���5�l ا�+* ري 
  

	�  :�رQ3 ا�`���3�Qا�
  

 "
� 78 ا���Cر�7 �8 آ� �Tا�� vOوف ا���ق ا�% ��- وا=ز8- ا�� ��- ا�+ ���-، @�ف ��ا�� �� "
ا���
q ا��*�ي، 
�mxا P+	ء ا� Vوإ� W78 ا��� ر� �� /�د آ	��m�� إ�� -� Hا�� "
  .Q�@  �8دي 


" !� E ت ا��M ن إ9 أ -7 ���%8���T5 78 أن أ�8ال ا����|�� 78 و/�3 ا��Tأن ا�� "
 7��� �ن ا����3- ا=آ	
tEر -	��E ات��ون . ا�+* رات '� �5 إ/ دة H+�E  /�ة 8�T9ء ا����Qه ��U� ف��

nذا �5 إ�V ء أي �8�وع  v�3/و

5H! Eت ا�* .�.�- 9@�+ دة أر 	� Cدي إ�� ا�+��� 78 ا��Q� �'  �8  ه�+

��M�. 7% أن ��5 . أر5H! E ا��" د v�3/و
 ��Oإ.� ءا��� "
  . ا��� ر�h�/ W   /7 إ�HS V 	�ء 

 78 �Tأآ W
�وري أ�M   أن ���5H ا���Cرون أن /�5H��� 7�� 5� 5HS2 ا���- و9 ا�*�رة /�3 دM78 % 20و78 ا�
� . '��- ا�+* رات ا��" ا`��وه  �E آ .& .��5H ����� ا��	�3 ا���	*" أو إ/ دة W�E هNG ا�+* راتbذا أn
 v�3/و

9@���ار 
" د
W ا��
+ ت ا����%*- 
����ن ه� ك /�د آ	�� 78 ا���7��3U /7 ؤه5 �*�م /�2ا���Cرون �Eن E 
 W��O "
� ��5�3 ا����وع �m�� إ�� "� �� E ديQ�@وع و�6� هGا E �� �" /�3 ا���
q ا��*�ي ���3Q�@ت و +
ا��

  .ا=!�ال
  

Q3ر�	� � �,"�S14�� � 3 ���*:  
  

� ����� �+�HO W8 5HS2- أو /�ة  ��ا��	�ى�sI أن ���ن ا=و���-  -1�
ى ا���Cر�7 ه" ا�+�� /�3 ��
�وط �8 @	- >	+ ، �Eت �����3- و HOا NG5 أن هH��. 7%. ،-3!�و��7 
" �+�+b -�3	�O -ا  
" هNG ا��



�د أن ��%�7 ا�����ونا��H �- @�ف �%$� ا���Cرون I�E 5HS2�+� 2ت�Hا��� NGه5 /�3 ه��| �	' 
  .�l م ا�� �"وWh ا�����- 
" ا�

� وأ.v ه� ك ����	 ت  -2�UE 7���Tن أ�8ال ا�����E ت ���C� ��
��E رون�Cه" أن �*�م ا�� -�. Tا=و���- ا�
 .��M ن اآ�� ل ا����وع

��5H و8% و�- ا���bل إ��  -3�T��8 راء و�8 آ�k 9@�� ع إ�� E رون�Cأن �*�م ا��   Mوري أ��M78 ا�
�ض ا�*�ارات وا
 78  9�E -آ��ار |�� 9ز5H�3/ -8!�3ل ��8h7 أو إ�% ق أ���Tات /�3 ا�������H��. 

7% .*��ح أن ���5 ��5 إ>E H'2 ���	- ���3 ر�W ا��"  -4�
 ���O�� 5 sI اf>2ق !�� ��%�7 ا���ق، و 
 Gm=7ا�+E داد�د أن ��5 إ>2ق ا����وع 
nن ا��ا8 ت ا���
q ا��*�ي �	�أ أ�M   و�I�E v.�E ر 	ا9/� 

و
" W��O ا=!�ال 
nن 8	�+ ت ا��� ر�W ا��" �5 إ>�O -j�CE   T��!  H'2ا ، و@�ف . " �+*��ا ا��Wh ا�� �
� �h .*�ي / �" ��M ن اآ�� ل ا����وع �

" |� ب(�%� ج ا���Cرون إ�� ��   b�$mا�  �����

 ).�+��3 ت ا�	� ء واf.� ء
7% .*��ح ����O ا�	�ء 
" /�E  -�3+��3- اf.� ء !��  �5 ��5 ا�	�ء 
�E H ���	- ���3 ر�W ا��" -5�
اxن 

 7�E 8 ء �.f12 – 6اF5 ا�+* ري /�3 ذ��lا��� -�@Q8 -*
�ا  E+� ا�%$�ل /�3 �8اH` . 
) وا��" ��H3�/ 5  / دة 78 '	� 8* ول U�8$} (اآ��3& 
�H  أ/� ل ا=@ @ تE ���	- ���3 ر�W ا��"  -6

7% .*��ح ����O ا�	�ء 
" إ.� ء ا����وع و��7 �5 ��5 ا�	�ء 
" �E ء ا����وع 78 '	� ا��* ول�
 "��S� ا�
 7�E  86 -125 ا�+* ري�lا��� -�@Q8 -*
�ا  E+� ا�%$�ل /�3 �8اH` . 


��ف ��اvO ا���Cرون اxن �8 آ� 
" �5 إ>H'2  و�Eأت أ/� ل اf.� ءE ���	- ���3 ر�W ا��"  -7 ، H�
 
�ا  =وh ع ا���ق و/�م l. 7��و/S-�. �� . v�3و�Oد ا��*� أو ا���2�Hت اf/��3- ا��%$�� 78 ا����
 ��3
W ا��	�� 
8�ة ).  ����3��7أو !�s ا���/� ا��%�د(.�ى أن �*�م ه9Qء ا���Cرون �E*��5 !�ا

sI� ى�mر�7أ�C�3 ا��/  HS2�+� -�3���� ت HO ��
 . ا���آ� '�ر ا�8f ن /�3 ��
8- ��O�� "
8�و.-  �Tر�7 أن ���.�ا أآ�C�3 ا��/ sI7 أو����Tت ا���� +
 ا�7�G ا`��وا  إ/ دة �Oو�- د

 5H�3U� ��6�� s�I�� qE7/�ة و!�ات أو >�ا/v� وع وإ�8 .�- اآ���إذا آ ن 8  .  ا��
�O �3/ Wوى ا���
  2T8 7���!5 /�3 وH� +
���8�E 7 د�T9ء ا����QH� ح ��� E رون�Cح أن �*�م ا����*�
 7��8 ��| q	@


" و!�ة وا!�ة وإ/ دة ا��!�ة  HS *Eأو إ  H+�E دة /nE أن �*�م Nور�E 7��� يGر ا��Cى إ�� ا���m=ا 
�ه  /�� اآ�� ل ا����وع�O�� ف�HE. 


+�3 ا���Cر�7 أن �����وا �E% و�- ا�%$�ل /�3 �����  -9 ،W
�%�	   �+�3U� -�3; ا�+�2ء /7 ا��

�ه  �O�� ف�H� 5H+اء 78 �8 ر�Oء أ *E5 78 إH����@  �8 ء �.f+��3 ت ا��	ا����* ". 

10 -  7/ �*� 9 -��*. �� 	8 �h 7ر��C�3 ا��/ sI�
78 % 30/�� إ>2ق أ�- �8 ر����O Wة 
" ا����*	� 
Wا��� ر� NGح واآ�� ل ه I. ص�
�و���O -�Iة �� دة � 
�وا `�وط د
W و!�ا
 .���3- ا����وع وأن ��


�nE t$�. 9 7%>2ق أ�- �8    *E @  .�ر����O Wة إ�� !�7 ا�M ح ا��ؤ�- و
" W��O ا=!�ال، وآ�  ذآ
  .وا@�*�ار ا���ق

  
  

  :ا���aر��ن
1-  �*� 7�Eر M�3� &'ان أ! ن ا���HO��� ر إ�� �T�@9ا=�8 ،  ا w@��8 واوأن �HOدهf 5دارة /��3- ��آ

  . ا@�%* 'H  �8/�ا���
q ا��*�ي ���5H و��7�8 ا��
+ ت ا����%*- /5H�3 أو ا��" ا'��ب
�وري أن �% 
� ا� -2M5 78 ا�H� 7ر��Cا�� -	� C8 -I��. �/G� E ا�E $� 95 وأHSن /�3 ه�و�Eر M�

W
�� E . ت آ� +
�sI /�3 ا��M ر7�E أن ��� و�hا W8 ا���Cر�f 7/ دة �Oو�- د
+ �5H و8% و�- د�8 د
� ��C�3رmxر وا!� وإ/ دة ا */ -+
��e "إن '� م ا��M رE 7�E+��3 ت . /* ر��C8 78 7ر وا!� 
" د

��7 /" اf	1اريmx7 ا���Tوع وا������ر ���3M� E s	��� ا����3- ���7 أن &%� W�	ا� q��< 7
   Mر�7 أ��C�3ا ، و�Gر�7 أن ��رآ�ا ه�Cو/�3 ا�� Mأ�. 

  
�14ون ا�,d�g��ن��1ون وا�`4M�  :ا�

  
7�Eر Mا.�% ب ا�� �+E   b�$m ا���ق ا�+* ري �	*���� ��ون وا�����ون ا����S Hن ه5 ا=�8 ا=آ	�Tا���� .

/f 5H�3/ دة /��3- ا���اول ا�+* ري وإ/ دة ا��� ط إ�� ا���ق و.���� أن �$ !w�3�� 5�� s ا9ه�� م ا�� �8 و@�ف 



�آ�5H أ�M   /�دة ��� ط ا������ ا�+* ري! . "
�3�اء � -��Vص ا�+* ر�- ا���@�ف ���ن ه� ك ا�+��� 78 ا��
. qE ا�� "
  H+�E 5� "ا�+* رات ا�� P+E ا  ا���ق و�����*)�و>	+   P+E ! 9ت ا�	�W ) و���E 7$; ا��+

�اريCh9ا.  
  

7% .*��ح 8  �3"�
 7��S H7 ا������7 وا�����T���3� -	��� Eو:  
  

�ة  -1< Uص '3�3- ا���
 ���- وا��� !- 
" ا���ق وا��" �+�	Vص ا�����7 أن ����3Vا ا���Tا���� WI�.
  .� ا�*C ع ا�+* ريو/ ��- ا��tE، وهF�GE 5 �� ه��ن 
" /�دة ا�%�آ- إ�

2-  s@ ا��� ��5H�3/ sI أ�M   أن �%��bا /�3 `�اء ا�+* رات ا���� زة وا��" �����I� E Wدة وا��+
 .وا���'W ا���� ز

 
********* 

 Q31ر!�  �� ���ت � 
  

�a1اء ا����j �)��(�    
�آ ت وا/�ة و8*�ه  دو�- ا8f رات ا�+��E- ا���%�ة  وو` -/��I8 "ا���%�ة  ه -�E��آ ت وا/�ة و8*�ه  دو�- ا8f رات ا�+` -/��I8 "ه . .ME *اء ا���آ� /�O ��3ا.�s   و'� ' 8& 6�اء ا�* MEو'� ' 6 &8�� E -   s�.ا�O ��3/ �آ��� E -

   ��HE ع �����@fوا  ��Hوات وإدار����T7 ا�������E -��*3+ا���  H
�وات وإدار���H  واf@����� ع ��HE   ا�*���ة �����H  ����� ه�����E 5 ����38س 
��" أه���ا��T7 ا�������E -��*3+ا���  H
�اء ا�* M��E- . . ا�*���ة �����H  ����� ه�����E 5 ����38س 
��" أه���ا��Tو� -M��E *اء ا����Tو�
�.��& واf@���� رات    �.f���3ل ا! �����C2ن و���/fوا qل وا����������b=ت ا�+*�� رات وإدارة ا ��/ C' "��
�.��& واf@���� رات    !���Mر '���ي �.f���3ل ا! �����C2ن و���/fوا qل وا����������b=ت ا�+*�� رات وإدارة ا ��/ C' "��
!���Mر '���ي 

 �T8 ة�Sآ ت را�` 5Mو� -�/��آ ت را�Sة �T8 ا�� ��- ا��` 5Mو� -�/��اء،ا�� ��- ا��Tرة، ���8- ا� M!،اء�Tرة، ���8- ا� M! ،ج H�8  ،ج H�8 رتدار ا�دار ا�k اء ، ر����Tرتk اء ، ر����T،،  sر��� و�sر��� و�..  
�ار �+���             ���@fآ ت '� درة /��3 ا��` ���C� �Oو'& آ ف 78 أ �	ص ا���ق '�
78 6�اء ا�* �E -MEه��- �%��� Q�             ���+� ار����@fآ ت '� درة /��3 ا��` ���C� �Oو'& آ ف 78 أ �	ص ا���ق '�
78 6�اء ا�* �E -MEه��- �%��� Q�

�اء     	Uا� �M
�اء     آ��آ ت ��8*3- ����� إدار�H  أ	Uا� �M
7 `��اآ ت Q8 W�8@�� ت را��Sة 8%��3          . . آ��آ ت ��8*3- ����� إدار�H  أ�����E -M�E *اء ا��7 `��اآ ت Q8 W�8@�� ت را��Sة 8%��3          و'� ' 6 &8�����E -M�E *اء ا��- - و'� ' 6 &8
 �	 دل ا=
� ر و�*��- ا��+8�3 ت �HEف ر
W ���8ى kداء ا=/� ل إ�� أ/�3 ا������ ت� �	 دل ا=
� ر و�*��- ا��+8�3 ت �HEف ر
W ���8ى kداء ا=/� ل إ�� أ/�3 ا������ تو/ ���- ��+�  .  .  و/ ���- ��+

  
  

  ا�M�� �kرق ر��aن 
� ا������ >�� رق رM��8 ن `��U$�- را���Sة 
��" '��C ع ا���� ل وا=/��� ل ،  
Q8 ���H@��[ ور��3I8 ]���S[ إدارة ��6�اء    �+�	��� ا������ >�� رق رM��8 ن `��U$�- را���Sة 
��" '��C ع ا���� ل وا=/��� ل ،  
Q8 ���H@��[ ور��3I8 ]���S[ إدارة ��6�اء    ��	�+�

�اء ، ر��� kرت ، ر��� و��T �T : : ، s ا�* ME- ، ا��" �5M ا�+��� 78 ا���آ ت ا��ا/�ة 8       ا�* ME- ، ا��" �5M ا�+��� 78 ا���آ ت ا��ا/�ة 8       Tرة، ر������ ، دار ا� M! ، sرت ، ر��� و�k اء ، ر����Tرة، ر������ ، دار ا� M!
   -�/��ة /���3- وا@�+- !��s$��8 �V�` u ا������ ا�+� م           �����W ا�����  �����W ا�����   . وH�8 ج �2@��� رات ا�� ���- ا����/�-   وH�8 ج �2@��� رات ا�� ���- ا����	UE ن M�8ا�+� م          ر ��ة /���3- وا@�+- !��s$��8 �V�` u ا������	UE ن M�8ر

                 �� /* ري را�Sة 
�" ا����ق ا=و@�w ، و`�s$��8 �V ا�������C� -/��I8 "ر، وه �T�@2� -��� +ن ا� ��E -/��I��                 �� /* ري را�Sة 
�" ا����ق ا=و@�w ، و`�s$��8 �V ا�������C� -/��I8 "ر، وه �T�@2� -��� +ن ا� ��E -/��I��
�وات            ا�+ا�+�Tوإدارة ا�  ، "��Oر��	�3" و89���E �T8 ة�S5 أ@� ء راM�� "وا�� �C' -دو� "
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