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 ( ةيبرغملا لغشلا (  ةنودمل  لماكلا  صنلا  ليمحت  ليمحتلا :  طبار 

يديهمتلا باتكلا 

لوألا مسقلا 

قيبطتلا لاجم 

ةداملا 1

عون ناك  ايأ  و  هئادأ ، ةيفيكو  هيف ، ررقملا  رجألا  ةعيبطو  هذيفنت ، قرط  تناك  ايأ  لغش ، دقعب  نيطبترملا  صاخشألا  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  يرست 

.اهعباوتو ةيوباغلاو  ةيحالفلا  تالالغتسالاو  ةيديلقتلا ، ةعانصلا  تالواقمو  ةيراجتلاو ، ةيعانصلا  تالواقملا  ةصاخو  اهلخاد ، دقعلا  ذفني  يتلا  ةلواقملا 

تاينواعتلا ىلعو  ايحالف ، وأ  ايراجت  وأ  ايعانص  اعباط  يستكت  تناك  اذإ  ةيلحملا ، تاعامجلاو  ةلودلل  ةعباتلا  تاسسؤملاو  تالواقملا  ىلع  يرست  امك 

.اهعاونأ فالتخا  ىلع  تاعومجملاو  تايعمجلاو  تاباقنلاو  ةيندملا ، تاكرشلاو 

دقعب اوطبترا  نيذلا  صاخشألا  ىلع  ماع  لكشبو  تامدخلا ، عاطق  ىلعو  ةرح ، ةنهم  نولوازي  نيذلا  نيلغشملا  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  يرست  امك 

.هالعأ اهيلإ  راشملا  تاطاشنلا  نم  طاشن  يأ  قاطن  يف  مهلغش  لخدي  الو  لغش ،

ةداملا 2

 : ىلع ءاضيأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  يرست 

سيئر نم  فيلكتب  كلذ  ناك  ءاوس  تامدخلا ، فلتخم  مهيلإ  اومدقي  يكل  ءانبزلا  ةراشإ  نهر  ام ، ةلواقم  يف  مهسفنأ  نوعضي  نيذلا  صاخشألا   – 1
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؛ هاضرب وأ  ةلواقملا 

مهتنهم نوسرامي  صاخشألا  ءالؤه  ناك  اذإ  تابلطلا ، فلتخم  يقلتبو  تاعويبلا  فلتخم  ةرشابمب  ةدحاو  ةلواقم  مهيلإ  تدهع  نيذلا  صاخشألا   – 2

؛ ةلواقملا كلت  اهضرفت  يتلا  ةنمثألاو  طورشلاب  نوديقتيو  ةلواقملا ، مهل  هتملس  لحم  يف 

.مهلزانمب نيلغتشملا  ءارجألا   – 3

ةداملا 3

هيلع صنت  امع  لقت  نأ  لاوحألا ، نم  لاح  يأب  نكمي  يتلاو ال  اهيلع ، ةقبطملا  ةيساسألا  ةمظنألا  ماكحأل  ةعضاخ  اهركذ ، يتآلا  ءارجألا  تائف  لظت 

 : تانامض نم  لغشلا  ةنودم 

؛ ةيلحملا تاعامجلاو  ةلودلل  ةعباتلا  ةيمومعلا  تاسسؤملاو  تالواقملا  ءارجأ   – 1

؛ ةراحبلا  – 2

؛ ةيمجنملا تالواقملا  ءارجأ   – 3

؛ نوينهملا نويفحصلا   – 4

؛ ةيئامنيسلا ةعانصلا  ءارجأ   – 5

.ىنكسلل ةدعملا  تايانبلا  يف  نوباوبلا   – 6

.اهيلع ةقبطملا  ةيساسألا  ةمظنألا  يف  هيلع  صنلا  دري  مل  ام  لك  يف  نوناقلا ، اذه  ماكحأل  هالعأ ، ةروكذملا  تائفلا  عضخت 

اهتمظنأ مهنأشب  يرست  نيذلاو ال  ةداملا ، هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تالواقملا  يف  نولغتشملا  ءارجألا  نوناقلا ، اذه  ماكحأل  اضيأ  عضخي 

.ةيساسألا

.نوناق يأ  مهيلع  يرسي  نيذلا ال  ماعلا  عاطقلا  ءارجأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  عضخي  امك 

ةداملا 4

.تيبلا بحاصب  لغش  ةقالع  مهطبرت  نيذلا  تويبلا  مدخب  ةقلعتملا  لغشلاو  ليغشتلا  طورش  صاخ  نوناق  ددحي 

.فرص يديلقت  عباطب  زيمتت  يتلا  تاعاطقلا  يف  لغشلا  طورشو  ءارجألاو  نيلغشملا  نيب  تاقالعلا  صاخ  نوناق  ددحي 

ةدعاسمب ةيودي  ةفرح  لوازي  يعيبط  صخش  لك  فرص ، يديلقت  عباطب  زيمتي  يذلا  عاطقلا  يف  الغشم  هالعأ ، ىلوألا  ةرقفلا  لولدم  يف  ربتعي ،

تاجوتنملا عنص  دصق  كلذو  هب ، لغتشي  ناكم  يف  وأ  هلزنمب  امإ  هتفرح  ىطاعتيو  رثكألا ، ىلع  نيدعاسم  ةسمخ  ةيعمبو  هعورفو ، هلوصأو  هجوز 

.اهيف راجتالل  اهئيهي  يتلا  ةيديلقتلا 

نم ةينهم  تائف  اليثمت ، رثكألا  ءارجألاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  ذختي  يميظنت ، صن  ىضتقمب  نوناقلا ، اذه  قاطن  نم  ىنثتست 

.نيلغشملا

 : ةيلاتلا طورشلا  هالعأ  اهيلإ  راشملا  تائفلا  ديدحت  يف  ىعارت 



؛ ايعيبط اصخش  ينعملا  لغشملا  نوكي  نأ  – 

؛ صاخشأ ةسمخ  مهب  نيعتسي  نيذلا  صاخشألا  ددع  ىدعتي  الأ  – 

.لخدلا ىلع  ةبيرضلا  نم  ةيفعملا  ةصحلا  تارم  سمخ  ينعملا  لغشملل  يونسلا  لخدلا  زواجتي  الأ  – 

ةداملا 5

ثداوح نع  ضيوعتلاب  ةقلعتملا  تايضتقملا  ينهملا ، جردتلا  نم  نيديفتسملا  اذكو  ينهملا ، جامدإلا  لجأ  نم  بيردتلا  نم  نيديفتسملا  ىلع  يرست 

ةيونسلا ةلطعلاو  ةيعوبسألا ، ةحارلاو  لغشلا ، ةدمب  قلعتي  اميف  ةصاخو  نوناقلا ، اذه  اهنمضت  يتلا  تايضتقملاو  ةينهملا ، ضارمألاو  لغشلا 

.مداقتلاو دايعألاو  ةحارلا  مايأو  اهنع ، ىدؤملا 

يناثلا مسقلا 

فيراعت

ةداملا 6

.هئادأ ةقيرطو  هعون ، ناك  ايأ  رجأ ، ءاقل  نيلغشم ، ةدع  وأ  دحاو  لغشم  ةيعبت  تحت  ينهملا ، هطاشن  لذبب  مزتلا  صخش  لك  اريجأ  دعي 

.رثكأ وأ  دحاو  يتاذ  صخش  تامدخ  رجأتسي  اماع ، وأ  ناك  اصاخ  يرابتعا ، وأ  يعيبط  صخش  لك  الغشم  دعي 

ةداملا 7

ماكحأ قيبطت  ةيلوؤسم  مهيلع  عقت  ةسسؤم ، ءاسؤرو  يريدم  مكح  يف  ةيناثلا  ةداملا  نم  ةيناثلاو  ىلوألا  نيترقفلا  يف  مهيلإ  راشملا  ءارجألا  دعي 

.يناثلا باتكلا  يف  ةررقملا  ءارجألا ، لغش  طورش  مهيلغشم ، نع  ةباين  نوددحي  نيذلا  مه  اوناك  اذإ  نوناقلا ، اذه  نم  يناثلا  باتكلا 

نيذلا ءارجألاب  قلعتي  اميف  نوناقلا ، اذه  ماكحأ  عيمج  قيبطت  نع  اهعم ، اودقاعت  يتلا  ةلواقملا  سيئر  نع  ةباين  نيلوؤسم ، ءارجألا  ءالؤه  نوكي  امك 

.مهلصفو مهلغش ، طورش  ديدحتو  مهليغشت  رمأ  مهدحو  مهيلإ  عجري  ناك  اذإ  مهترمإ ، تحت  اولعج 

ةداملا 8

ةيعبت ةقالع  ءافتنا  وأ  دوجو  نع  ثحبلا  ىلإ  عاد  نود  هاندأ ، ناطرشلا  مهيف  رفوت  نم  نوناقلا ، اذه  لولدم  يف  مهلزانمب ، نيلغتشم  ءارجأ  ربتعي 

نولمعي يذلا  لحملا  نوك  نع  الو  مهلغشم ، فارشإ  تحت  ايدايتعاو  ةرشابم  نولغتشي  وأ ال  نولغتشي  مهنوك  نع  الو  مهلغشمب ، مهطبرت  ةينوناق 

اذإ اهب ، نولغتشي  يتلا  ةيلوألا  داوملا  نم  اضعب  وأ  الك  مهلغش ، بناج  ىلإ  نومدقي ، مهنوك  نع  الو  وأ ال ، مهل  اكلم  اهنولمعتسي  يتلا  تادعملاو  هيف 

مهيلع ضرفيو  لغشلا  زجنتسم  مهل  هنيعي  دروم  نم  اهنوملستي  وأ  عونصملا ، ءيشلا  هنوعيبي  مث  لغش  زجنتسم  نم  داوملا  كلت  نورتشي  اوناك 

 : نولصحي وأ ال  ةيفاضإلا  داوملا  ىلع  مهسفنأب  نولصحي  مهنوك  نع  الو  هنم ، دوزتلا 

يف ةنيبملا  تالواقملا  نم  تالواقم  ةدع  وأ  ةدحاو  ةلواقم  باسحل  الغش  رجأ ، ءاقل  اودؤي ، نأب  ريغلا  ةطساوب  وأ  ةرشابم  ةفصب  مهيلإ  دهعي  نأ   – 1

؛ ىلوألا ةداملا 

.نيروجأملا ريغ  مهئانبأ  وأ  مهجاوزأ  وأ  دحاو  دعاسم  ةيعمب  امإو  ىدارف  امإ  اولغتشي  نأ   – 2



ثلاثلا مسقلا 

ةماع ماكحأ 

ةداملا 9

ةيرحب سم  لك  عنمي  امك  لمعلا  اهب  يراجلا  ةمظنألاو  نيناوقلا  قفو  ةلواقملا  لخاد  ةيباقنلا  ةسرامملاب  ةقلعتملا  قوقحلاو  تايرحلاب  سم  لك  عنمي 

.ةلواقملل نيمتنملا  ءارجأللو  لغشملل  ةبسنلاب  لمعلا 

ءامتنالا وأ  يسايسلا ، يأرلا  وأ  ةديقعلا ، وأ  ةيجوزلا ، ةلاحلا  وأ  ةقاعإلا ، وأ  سنجلا ، وأ  نوللا ، وأ  ةلالسلا ، ثيح  نم  ءارجألا  نيب  زييمت  لك  عنمي  امك 

لاجم يف  لثملاب  ةلماعملا  مدع  وأ  صرفلا ، ؤفاكت  أدبم  فيرحت  وأ  قرخ  هنأش  نم  نوكي  يعامتجالا ، لصألا  وأ  ينطولا ، لصألا  وأ  يباقنلا ،

تازايتمالا نم  ةدافتسالاو  ةيقرتلاو ، رجألاو ، ينهملا ، نيوكتلاو  هعيزوتو ، لغشلا  ةرادإو  مادختسالاب ، قلعتي  اميف  اميسال  ةنهم ، يطاعت  وأ  ليغشتلا 

.لغشلا نم  لصفلاو  ةيبيدأتلا ، ريبادتلاو  ةيعامتجالا ،

 : يلي ام  ةصاخ  ةفصب  كلذ  نع  بترتي 

؛ لغشلا دقع  ماربإ  يف  ةأرملا  قح   – 1

؛ ءارجألل يباقنلا  طاشنلا  وأ  ءامتنالا ، ىلع  موقي  يزييمت  ءارجإ  لك  عنم   – 2

.اهرييستو اهترادإ  يف  ةكراشملاو  ةينهم ، ةباقن  ىلإ  مامضنالا  يف  ةجوزتم ، ريغ  وأ  تناك  ةجوزتم  ةأرملا ، قح   – 3

ةداملا 10

.اربج وأ  ارهق  لغشلا  ءادأل  ءارجألا  ريخست  عنمي 

ةداملا 11

ىرج ام  وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  وأ  ةيساسألا ، ةمظنألا  تايضتقم  قيبطت  نود  نوناقلا  اذه  ماكحأ  لوحت  ال 

.ءارجألل ةدئاف  رثكأ  ماكحأ  نم  فرعلا  هيلع 

ةداملا 12

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا ، ةلاح  يفو  .مهرد  ىلإ 30.000  نم 15.000  ةمارغب  هالعأ  ةداملا 9  ماكحأ  ةفلاخم  نع  لغشملا  بقاعي 

لالخ ةفلاخملا  سفنل  هراركت  ةلاح  يفو  .مايأ  ةدمل 7  فيقوتلا  ةبوقع  هقح  يف  ذختت  هالعأ ، ةداملا 9  نم  ىلوألا  ةرقفلا  ماكحأل  ريجألا  ةفلاخم  دنع 

.اموي ةدمل 15  فيقوتلا  ةبوقع  هقح  يف  ذختت  ةنسلا ،

.لغشلا نع  ايئاهن  هلصف  نكمي  ةثلاثلا ، ةرملل  ةفلاخملا  سفنل  هراركت  ةلاح  يفو 

سبحب مكحلاو  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا ، ةلاح  يفو  .مهرد  ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  هالعأ  ةداملا 10  ماكحأ  ةفلاخم  نع  لغشملا  بقاعي 

.نيتبوقعلا نيتاه  ىدحإب  وأ  رهشأ  مايأ و3  نيب 6  هتدم  حوارتت 



لوألا باتكلا 

لغشلاب ةقلعتملا  تايقافتالا 

لوألا مسقلا 

لغشلا دقع 

لوألا بابلا 

رابتخالا ةرتف 

ةداملا 13

.ضيوعت الو  راطخإ  لجأ  نود  هتدارإب  لغشلا  دقع  ءاهنإ  نيفرطلا  دحأل  اهلالخ  نكمي  يتلا  ةرتفلا  يه  رابتخالا  ةرتف 

أطخ بكتري  مل  ام  نييلاتلا ، راطخإلا  يلجأ  دحأ  هحنم  دعب  الإ  رابتخالا  ةرتف  ءاهنإ  نكمي  الف  لقألا ، ىلع  لغشلا  يف  اعوبسأ  ريجألا  ىضق  اذإ  هنأ  ريغ 

 : اميسج

؛ اموي رشع  ةسمخ  لك  وأ  عوبسألا ، وأ  مويلاب ، مهروجأ  نوضاقتي  نيذلا  ءارجألا  ةئف  نم  ناك  اذإ  ءاهنإلا ، لبق  نيموي  – 

؛ رهشلاب مهروجأ  نوضاقتي  نمم  ناك  اذإ  ءاهنإلا ، لبق  مايأ  ةينامث  – 

هتدم لقت  نأ  نكمي  راطخإ ال  لجأ  نم  ةدافتسالا  هل  تبجو  ميسج ، أطخ  هنع  ردصي  نأ  نود  هرابتخا ، ةرتف  مارصنا  دعب  هلغش ، نم  ريجألا  لصف  اذإ  – 

.مايأ ةينامث  نع 

ةداملا 14

 : يلي امك  ةدملا  ةددحملا  ريغ  دوقعلل  ةبسنلاب  رابتخالا  ةرتف  ددحت 

؛ مههابشأو رطألل  ةبسنلاب  رهشأ  ةثالث  – 

؛ نيمدختسملل ةبسنلاب  فصنو  رهش  – 

.لامعلل ةبسنلاب  اموي  رشع  ةسمخ  – 

.ةدحاو ةرم  رابتخالا  ةرتف  ديدجت  نكمي 

 : ةيلاتلا ددملا  ةدملا ، ةددحملا  دوقعلل  ةبسنلاب  رابتخالا ، ةرتف  زواجتت  نأ  نكمي  ال 

؛ رهشأ ةتس  نع  لقت  ةدمل  ةمربملا  دوقعلل  ةبسنلاب  نيعوبسأ  ىدعتت  الأ  ىلع  لغش  عوبسأ  لك  نع  ادحاو  اموي  – 

.رهشأ ةتس  قوفت  ةدمل  ةمربملا  دوقعلل  ةبسنلاب  ادحاو  ارهش  – 



.هالعأ ةروكذملا  ددملا  نم  لقأ  ددم  ىلع  يلخادلا  ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  يف  صنلا  نكمي 

يناثلا بابلا 

لغشلا دقع  ءاشنإ 

ةداملا 15

تامازتلالا نوناق  اهددح  امك  هببسبو ، دقعلا ، لحمبو  دقاعتلل ، امهتيلهأبو  نيفرطلا ، يضارتب  ةقلعتملا  طورشلا  ىلع  لغشلا  دقع  ةحص  فقوتت 

.دوقعلاو

لبق نم  امهئاضمإ  ةحص  ىلع  قداصمو  لغشملاو  ريجألا  فرط  نم  امهيلع  عقوم  نيريظن  يف  هريرحت  بجو  ةباتك ، لغشلا  دقع  ماربإ  ةلاح  يف 

.نيريظنلا دحأب  ريجألا  ظفتحيو  ةصتخملا ، ةهجلا 

ةداملا 16

.نيعم لغش  زاجنإل  وأ  ةددحم ، ةدمل  وأ  ةددحم ، ريغ  ةدمل  لغشلا  دقع  مربي 

.ةدملا ةددحم  ريغ  لغشلا  ةقالع  اهيف  نوكت  نأ  نكمي  يتلا ال  تالاحلا  يف  ةدملا  ددحم  لغشلا  دقع  ماربإ  نكمي 

 : يلي اميف  ةدملا  ددحم  لغشلا  دقع  ماربإ  تالاح  رصحنتو 

؛ بارضإلا نع  اجتان  فقوتلا  نكي  مل  ام  ريخألا ، اذه  لغش  دقع  فقوت  ةلاح  يف  رخآ  ريجأ  لحم  ريجأ  لالحإ  – 

؛ ةتقؤم ةيفيكب  ةلواقملا  طاشن  دايدزا  – 

.ةيمسوم ةعيبط  اذ  لغشلا  ناك  اذإ  – 

ةينهملا تامظنملا  ةراشتسا  دعب  يميظنت  صن  بجومب  ددحت  يتلا  ةيئانثتسالا  تالاحلاو  تاعاطقلا  ضعب  يف  ةدملا  ددحم  لغشلا  دقع  ماربإ  نكمي 

.ةيعامج لغش  ةيقافتا  ىضتقمب  وأ  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل 

ةداملا 17

دقع ماربإ  ةرم ، لوأل  ديدج  جوتنم  قالطإ  وأ  ةلواقملا  لخاد  ةديدج  ةسسؤم  وأ  ةرم  لوأل  ةلواقم  حتف  دنع  ةيحالفلا ، ريغ  تاعاطقلا  يف  نكمي 

.ةدملا ددحم  ريغ  تالاحلا  عيمج  يف  كلذ  دعب  دقعلا  حبصيو  .ةدحاو  ةرم  ديدجتلل  ةلباق  ةنس  اهاصقأ  ةدمل  ةدملا ، ددحم  لغشلا 

.ةدملا ددحم  ريغ  ادقع  هلجأ ، دعب  ام  ىلإ  هب  لمعلا  رارمتسا  ةلاح  يف  حبصي ، ةنس  اهاصقأ  ةدمل  مربملا  دقعلا  نأ  ريغ 

حبصيو نيتنس ، ةمربملا  دوقعلا  ةدم  زواجتت  نأ ال  ىلع  ديدجتلل ، ةلباق  رهشأ  ةتس  ةدمل  ةدملا  ددحم  لغشلا  دقع  ماربإ  نكمي  يحالفلا  عاطق  يفو 

.ةدملا ددحم  ريغ  كلذ  دعب  دقعلا 

ةداملا 18

.تابثإلا لئاسو  عيمجب  لغشلا  دقع  تابثإ  نكمي 



.ليجستلا موسر  نم  يفعأ  ةباتكلاب  اتباث  لغشلا  دقع  ناك  اذإ 

ةداملا 19

وأ جامدإلا ، وأ  عيبلا ، وأ  ثرإلا ، ببسب  صخألا  ىلعو  ةلواقملل ، ةينوناقلا  ةعيبطلا  ىلع  وأ  لغشملل ، ةينوناقلا  ةيعضولا  ىلع  رييغت  أرط  اذإ 

لغشملا فلخي  يذلا  ديدجلا ، لغشملا  نيبو  ءارجألا  نيب  ةمئاق  لظت  رييغتلا ، خيرات  ىتح  لوعفملا  ةيراس  تناك  يتلا  دوقعلا  عيمج  نإف  ةصصوخلا ،

.اهنع ىدؤملا  ةلطعلاو  لغشلا ، نم  لصفلا  نع  تاضيوعتلاو  روجألا ، غلبمب  قلعتي  ام  يف  ةصاخو  ءارجألل ، ةبجاولا  تامازتلالا  يف  قباسلا 

تالواقملا ةعومجم  وأ  ةلواقملا  وأ  ةسسؤملا  لخاد  ةيلخادلا  ةكرحلا  راطإ  يف  هلقن  متي  يذلاو  ةدملا  ددحم  ريغ  لغش  دقعب  طبترملا  ريجألا  ظفتحي 

هنييعت متي  يتلا  ةسسؤملا  وأ  عرفلا  وأ  ةحلصملا  نع  رظنلا  ضغب  كلذو  هلغش  دقع  نع  ةئشانلا  بساكملاو  قوقحلا  سفنب  ةضباقلا ، تاكرشلاك 

.ريجألل ةدئاف  رثكأ  ايازم  ىلع  نافرطلا  قفتي  مل  ام  هيلإ  ةدنسملا  ماهملا  نعو  اهب ،

ثلاثلا بابلا 

لغشملاو ريجألا  تامازتلا 

ةداملا 20

.هطايتحا مدع  وأ  هريصقت ، وأ  هلامهإ ، وأ  هلعف ، نع  هلغش  راطإ  يف  الوؤسم  ريجألا  نوكي 

ةداملا 21

.يلخادلا ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  وأ  ةيميظنتلا ، وأ  ةينوناقلا  تايضتقملا  قاطن  يف  لغشملا ، رماوأل  ريجألا  لثتمي 

.ةنهملا تايقالخأل  ةمظنملا  صوصنلل  اضيأ  ريجألا  لثتمي 

ةداملا 22

.هب فلك  يذلا  لغشلا  ءاهتنا  دعب  اهدر  عم  لغشلاب ، مايقلل  هيلإ  ةملسملا  لئاسولاو  ءايشألا  ىلع  ةظفاحملا  ريجألا  ىلع  بجي 

نع ناجتان  فلتلا  وأ  عايضلا  نأ  ةيريدقت ، ةطلس  نم  هل  امب  يضاقلل  نيبت  اذإ  اهفلت ، وأ  ركذلا ، ةفلاسلا  لئاسولاو  ءايشألا ، عايض  نع  ريجألا  لأسي 

.لغشلا تاقوأ  جراخ  وأ  هل ، ةدعملا  لغشلا  ريغ  يف  لئاسولا  وأ  ءايشألا  لامعتسا  نع  فلتلا  وأ  عايضلا  جتن  ول  امك  ريجألا ، أطخ 

.ةرهاق ةوق  وأ  يئاجف ، ثداح  نع  نيجتان  عايضلا  وأ  فلتلا  ناك  اذإ  ريجألا  لأسي  ال 

.لصوتلاب راعشإلا  عم  ةنومضم  ةلاسر  ةطساوب  وأ  ديب  ادي  امإ  ديدجلا  هناونع  ىلع  لغشملا  علطي  نأ  هتماقإ ، لحم  رييغت  دنع  ريجألا ، ىلع  يغبني 

ةداملا 23

.رمتسم نيوكت  نمو  ةيمألا  وحم  جمارب  نم  ةدافتسالا  ءارجألل  قحي 

.نيوكتلا اذه  نم  ةدافتسالا  تايفيكو  طورش  يميظنت  صنب  ددحت 



.لغش ةقاطب  ريجألا  ملسي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.يميظنت صنب  ددحت  يتلا  تانايبلا  لغشلا  ةقاطب  نمضتت  نأ  بجي 

.رجألا غلبم  يف  وأ  ةينهملا ، ريجألا  ةفص  يف  رييغت  ثدح  املك  لغشلا  ةقاطب  ديدجت  بجي 

ةداملا 24

اهنوزجني يتلا  لاغشألاب  مهمايق  ىدل  مهتماركو ، مهتحصو ، ءارجألا  ةمالس  ةيامحل  ةمزاللا  ريبادتلا  عيمج  ذختي  نأ  ةماع ، ةفصب  لغشملا ، ىلع  بجي 

.ةلواقملا لخاد  ةماعلا  بادآلا  بابتتسا  ىلعو  ةديمحلا ، قالخألاو  كولسلا  نسح  ةاعارم  ىلع  رهسي  نأو  هترمإ ، تحت 

 : اهيلع أرطي  رييغت  لك  ىلعو  ةيلاتلا ، عيضاوملاب  ةقلعتملا  تايضتقملا  ىلع  مهيلغشت ، ىدل  ةباتك ، ءارجألا  عالطإ  اضيأ  هيلع  بجي 

؛ اهدوجو دنع  اهنومضمو  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  – 

؛ يلخادلا ماظنلا  – 

؛ لغشلا تيقاوم  – 

؛ ةيعوبسألا ةحارلا  قيبطت  بيلاسأ  – 

؛ تالآلا رطخ  نم  ةياقولابو  ةمالسلاو ، ةحصلا  ظفحب  ةقلعتملا  ريبادتلاو  ةينوناقلا  تايضتقملا  – 

؛ هئادأ ناكمو  هتيقاومو ، رجألا ، ءادأ  خيراوت  – 

؛ يعامتجالا نامضلل  ينطولا  قودنصلاب  ليجستلا  مقر  – 

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  دض  ةنمؤملا  ةئيهلا  – 

ةداملا 25

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 23؛ يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  اهديدجت  مدع  وأ  لغشلا  ةقاطب  ميلست  مدع  – 

.يميظنت صنب  ةددحملا  تانايبلا  نم  نايب  يأ  لغشلا  ةقاطب  نيمضت  مدع  – 

.مهرد تامارغلا 20.000  غلبم  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةداملا 23 ، ماكحأ  مهقح  يف  عارت  مل  نيذلا  ءارجألا  ددع  بسح  ةمارغلا  قيبطت  رركتي 

رييغت لك  ىلعو  هالعأ  ةداملا 24  يف  اهيلع  صوصنملا  تانايبلا  ىلع  مهليغشت  ىدل  ءارجألا  عالطإ  مدع  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

.اهيلع أرطي 

.يئاهن مكح  رودصل  ةيلاوملا  ةنسلا  لخاد  لعفلا  سفن  باكترا  مت  اذإ  دوعلا ، ةلاح  يف  ةداملا 24  تايضتقم  ةفلاخم  ىلع  ةبترتملا  ةمارغلا  فعاضت 



عبارلا بابلا 

ةلافكلا

ةداملا 26

.هاندأ داوملاو 27 و28 و29 و30  ةداملا  هذه  ماكحأ  ةلافكلا  هذه  ىلع  تقبط  ةلافك ، ريجألا  ليمحت  ىلع  لغشلا  دقع  صن  اذإ 

ةفلكملا ةموكحلا  ةطلسلا  فرط  نم  ةررقملا  تايلكشلل  اقباطم  الجس  كسمي  نأو  ةلافكلا ، نع  الصو  ريجألا  ملسي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.ةلافكلاب ةقلعتملا  تايلمعلا  هيف  نيبت  لغشلاب ،

ةداملا 27

.اهنامضب ىظحت  وأ  ةلودلا ، اهردصت  اميق  الإ  نمضتت  الأ  بجو  تادنس ، نم  نوكتت  ةلافكلا  تناك  اذإ 

ةداملا 28

يف عاديإلا  اذه  ىلإ  راشي  نأ  بجيو  اهل ، لغشملا  ملست  خيرات  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لجأ  يف  ريبدتلاو ، عاديإلا  قودنص  ىدل  ةلافكلا  عاديإ  بجي 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةراشإ  نهر  عضوت  عاديإ ، ةداهشب  كلذ  تبثي  نأو  هالعأ ، ةداملا 26  يف  هيلع  صوصنملا  لجسلا 

ةداملا 29

.ةمكحملا هردصت  مكح  ىلع  ءانب  وأ  اعم ، ريجألاو  لغشملا  ىضرب  الإ  اضعب  وأ  الك  ةلافكلا  بحس  نكمي  ال 

ةداملا 30

قودنص ىدل  عقوي  زجح  لك  نوناقلا ، مكحب  الطاب  ربتعي  .هيدي  نيب  ازجح  نوعقوي  دق  نيذلا  رايغألا  قوقحو  لغشملا  قوقح  ءافيتسال  ةلافكلا  صصخت 

.ريبدتلاو عاديإلا 

ةداملا 31

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

؛ هيف اهدييقت  ررقملا  تانايبلا  هنيمضت  مدع  وأ  ةداملا 26  يف  هيلع  صوصنملا  لجسلا  كسم  مدع  – 

ةداملا 26؛ يف  هيلع  صوصنملا  ةلافكلا  نع  لصولا  ميلست  مدع  – 

؛ ةداملا كلت  يف  ةررقملا  ةلافكلا  عاديإب  لغشملا  مزلت  يتلاو  ةداملا 28 ، يف  امهيلع  صوصنملا  طورشلاو  لجألا  ةاعارم  مدع  – 

؛ لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةراشإ  نهر  اهعضو  مدع  وأ  ةداملا 28 ، يف  اهيلع  صوصنملا  عاديإلا  ةداهش  دوجو  مدع  – 

.ةلواقملا تاجايتحا  دسل  وأ  يصخش ، ضرغل  اهلامعتسا  وأ  ةلافكلا ، ليبس  ىلع  اهملست  مت  يتلا  تادنسلا ، وأ  دوقنلا  زجح  – 

سماخلا بابلا 



هؤاهنإو لغشلا  دقع  فقوت 

لوألا عرفلا 

لغشلا دقع  فقوت 

ةداملا 32

 : ءانثأ اتقؤم  لغشلا  دقع  فقوتي 

؛ ةيرابجإلا ةيركسعلا  ةمدخلا  ةرتف   – 1

؛ اينوناق اتابثإ  بيبط  امهتبثي  ةباصإ ، وأ  ضرمل ، ريجألا  بيغت   – 2

؛ هاندأ نيتداملا 154 و156  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  هدعب ، امو  اهلمح ، لماحلا  عضو  لبق  ام  ةرتف   – 3

؛ ينهم ضرم  وأ  لغش  ةثداح  نع  جتانلا  تقؤملا  زجعلا  ةرتف   – 4

؛ هاندأ داوملا 274 و275 و277  يف  اهيلع  صوصنملا  ريجألا  بيغت  تارتف   – 5

؛ بارضإلا ةدم   – 6

.ةتقؤم ةفصب  ةلواقملل  ينوناقلا  قالغإلا   – 7

.هالعأ ةدراولا  ماكحألا  نع  رظنلا  فرصب  هل ، ددحملا  لجألا  لولحب  يهتني  ةدملا ، ددحم  لغشلا  دقع  نأ  ريغ 

يناثلا عرفلا 

لغشلا دقع  ءاهنإ  تايفيك 

ةداملا 33

.هل الحم  ناك  يذلا  لغشلا  ءاهتناب  وأ  دقعلل ، ددحملا  لجألا  لولحب  ةدملا  ددحملا  لغشلا  دقع  يهتني 

ميسج أطخ  رودصب  ارربم ، ءاهنإلا  نكي  مل  ام  رخآلا ، فرطلل  اضيوعت  هلجأ ، لولح  لبق  ةدملا ، ددحم  لغشلا  دقع  ءاهنإب  نيفرطلا  دحأ  مايق  بجوتسي 

.ةرهاق ةوق  نع  ائشان  وأ  رخآلا ، فرطلا  نع 

.هل ددحملا  لجألاو  دقعلا  ءاهنإ  خيرات  نيب  ام  ةحوارتملا  ةرتفلا  نع  ةقحتسملا  روجألا  غلبم  هالعأ ، ةيناثلا  ةرقفلا  يف  هيلإ  راشملا  ضيوعتلا  لداعي 

ةداملا 34

لجأ نأشب  هاندأ  ثلاثلا  عرفلا  يفو  عرفلا ، اذه  يف  ةدراولا  ماكحألا  ةاعارم  طرش  لغشملا ، ةدارإب  ةدملا  ددحم  ريغ  لغشلا  دقع  ءاهنإ  نكمي 

.راطخإلا



همزلي الو  ةصتخملا ؛ ةهجلا  فرط  نم  اهئاضمإ  ةحص  ىلع  قداصملا  ةلاقتسالا  قيرط  نع  ريجألا  ةدارإب  ةدملا  ددحم  ريغ  لغشلا  دقع  ءاهنإ  نكمي 

.راطخإلا لجأ  نأشب  هاندأ  ثلاثلا  عرفلا  يف  ةدراولا  ماكحألا  مارتحا  الإ  كلذ  يف 

ةداملا 35

وأ هاندأ ، ةداملاو 39  ةداملا 37  نم  ةريخألا  ةرقفلا  قاطن  يف  هكولسب  وأ  هتءافكب  اطبترم  رربملا  ناك  اذإ  الإ  لوبقم  رربم  نود  ريجألا  لصف  عنمي 

.هاندأ نيتداملا 66 و67  قاطن  يف  ةلواقملا  ريس  ةرورض  همتحت 

ةداملا 36

 : لغشلا نم  لصفلل  وأ  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ذاختال  ةلوبقملا  تارربملا  نم  ةيلاتلا  رومألا  دعت  ال 

؛ يباقنلا لثمملا  ةمهم  ةسرامم  وأ  يباقنلا  ءامتنالا   – 1

وأ ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  تايضتقمب  المع  وأ  لغشملا  ىضرب  تاقوألا ، كلت  ءانثأ  وأ  لغشلا ، تاقوأ  جراخ  ةيباقن  ةطشنأ  يف  ةمهاسملا   – 2

؛ يلخادلا ماظنلا 

؛ اقباس اهتسرامم  وأ  ةمهملا ، هذه  ةسرامم  وأ  ءارجألا ، بودنم  ةمهم  ةسراممل  حيشرتلا  بلط   – 3

؛ نوناقلا اذه  تايضتقم  قيبطت  قاطن  يف  هدض ، ىواعد  يف  ةكراشملا  وأ  لغشملا ، دض  ىوكش  ميدقت   – 4

لصألا وأ  ينطولا ، لصألا  وأ  يسايسلا ، يأرلا  وأ  ةديقعلا ، وأ  ةيلئاعلا ، تايلوؤسملا  وأ  ةيجوزلا ، ةلاحلا  وأ  سنجلا ، وأ  نوللا ، وأ  قرعلا ،  – 5

؛ يعامتجالا

.ةلواقملا لخاد  هبساني  لغشل  قاعملا  ريجألا  ءادأ  نود  لوحت  نأ  اهنأش  نم  نكي  مل  اذإ  ةقاعإلا ،  – 6

ةداملا 37

 : ميسج ريغ  أطخ  هباكترال  ريجألا  قح  يف  ةيلاتلا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ىدحإ  ذاختا  لغشملل  نكمي 

؛ راذنإلا  – 1

؛ خيبوتلا  – 2

؛ مايأ ةينامث  ىدعتت  ةدم ال  لغشلا  نع  فيقوتلا  وأ  يناثلا ، خيبوتلا   – 3

.ريجألا ىنكس  ناكم  ةاعارم  عم  ءاضتقالا ، دنع  ىرخأ  ةسسؤم  وأ  ةحلصم ، ىلإ  لقنلا  وأ  ثلاثلا ، خيبوتلا   – 4

.هاندأ ةداملا 62  تايضتقم  ةداملا  هذه  نم  نيترقفلا 3 و4  يف  نيتدراولا  نيتبوقعلا  ىلع  قبطت 

ةداملا 38

ربتعيو ريجألا ؛ لصفب  موقي  نأ  ةنسلا  لخاد  تابوقعلا  هذه  ذافنتسا  دعب  هل  نكميو  .ةبوقعلا  يف  جردتلا  أدبم  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  نأشب  لغشملا  عبتي 

.ارربم الصف  ةلاحلا  هذه  يف  لصفلا 



ةداملا 39

 : ريجألا فرط  نم  ةبكترملا  ةيلاتلا  ءاطخألا  لصفلا ، ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  ةميسج  ءاطخأ  ةباثمب  ربتعت 

؛ ةيرحلل بلاسو  يئاهن  مكح  اهنأشب  ردص  ةماعلا ، بادآلا  وأ  ةنامألا ، وأ  فرشلاب ، ةسام  ةحنج  باكترا  – 

؛ ةلواقملل ررض  هنع  جتن  ينهم  رس  ءاشفإ  – 

؛ لغشلا ءانثأ  وأ  ةسسؤملا  لخاد  ةيلاتلا  لاعفألا  باكترا  – 

؛ ةقرسلا – 

؛ ةنامألا ةنايخ  – 

؛ ينلعلا ركسلا  – 

؛ ةردخم ةدام  يطاعت  – 

؛ برضلاب ءادتعالا  – 

؛ حدافلا بسلا  – 

؛ رربم نودبو  ادمع  هصاصتخا  نم  لغش  زاجنإ  ضفر  – 

؛ ارهش رشع  ينثإلا  لالخ  موي  فاصنأ  ةينامث  وأ  مايأ  ةعبرأ  نم  رثكأل  رربم  نودب  بيغتلا  – 

؛ حداف لامهإ  ةجيتن  وأ  ادمع  ةيلوألا  داوملا  وأ  تالآلا  وأ  تازيهجتلاب  ميسج  ررض  قاحلإ  – 

؛ لغشملل ةميسج  ةيدام  ةراسخ  هنع  تأشن  أطخ  باكترا  – 

؛ ةميسج ةراسخ  اهنع  تبترت  ةسسؤملا  ةمالسو  لغشلا  يف  ةمالسلا  ظفحل  اهعابتا  مزاللا  تاميلعتلا  ةاعارم  مدع  – 

؛ داسفلا ىلع  ضيرحتلا  – 

.ةلواقملا ريس  ةلقرعل  هنع  بوني  نم  وأ  لغشم  وأ  ريجأ  دض  هجوملا  يندبلا  ءادتعالاو  فنعلا  عاونأ  نم  عون  يأ  لامعتسا  – 

.اهنأشب رضحم  ريرحتو  ةسسؤملا  ريس  ةلقرع  ةنياعمب  ةريخألا  ةلاحلا  هذه  يف  لغشلا  شتفم  موقي 

ةداملا 40

 : يلي ام  ةسسؤملا ، وأ  ةلواقملا  سيئر  وأ  لغشملا  فرط  نم  ريجألا  دض  ةبكترملا  ةميسجلا  ءاطخألا  نيب  نم  دعي 

؛ حدافلا بسلا  – 



؛ ريجألا دض  هجوملا  ءادتعالاو  فنعلا  عاونأ  نم  عون  يأ  لامعتسا  – 

؛ يسنجلا شرحتلا  – 

.داسفلا ىلع  ضيرحتلا  – 

.يفسعت لصف  ةباثمب  اهادحإل ، لغشملا  باكترا  توبث  ةلاح  يف  ةداملا  هذه  يف  ةدراولا  ءاطخألا  دحأ  ببسب  هلغشل  ريجألا  ةرداغم  ربتعتو 

ةداملا 41

.ررضلا نع  ضيوعتلاب  هتبلاطم  ايفسعت ، دقعلل  رخآلا  فرطلا  ءاهنإ  ةلاح  يف  ررضتملا ، فرطلل  قحي 

.ال مأ  ايفسعت  ءاهنإلا  ناك  ءاوس  دقعلا  ءاهنإ  نع  ةجتانلا  تاضيوعتلاب  ةبلاطملا  يف  لمتحملا  امهقح  نع  امدقم  الزانتي  نأ  نيفرطلل  نكمي  ال 

ةداملا 532 نم  ةرقفلا 4  يف  هيلع  صوصنملا  يديهمتلا  حلصلا  ةرطسم  ىلإ  ءوجللا  ايفسعت  هربتعي  ببسل  لغشلا  نع  لصف  يذلا  ريجألل  نكمي 

.ضيوعت ىلع  لوصحلا  وأ  هلغش  ىلإ  عوجرلا  لجأ  نم  هاندأ 

ةحص ىلع  اقداصم  نوكيو  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملاو  ريجألا  فرط  نم  ضيوعتلا  غلبم  مالتسا  ليصوت  عقوي  ضيوعت ، ىلع  لوصحلا  ةلاح  يف 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  فطعلاب  هعقويو  ةصتخملا ، ةهجلا  فرط  نم  هئاضمإ 

.مكاحملا مامأ  نعطلل  لباق  ريغو  ايئاهن  يديهمتلا  حلصلا  راطإ  يف  هيلإ  لصوتلا  مت  يذلا  قافتالا  ربتعي 

لصف توبث  ةلاح  يف  مكحت ، نأ  اهل  يتلا  ةصتخملا ، ةمكحملا  مامأ  ىوعد  عفر  ريجألل  قحي  يديهمتلا ، حلصلا  ةطساوب  قافتا  يأ  رذعت  ةلاح  يف 

وأ لمع  ةنس  لك  نع  فصنو  رهش  رجأ  ساسأ  ىلع  هغلبم  ددحي  ررضلا  نع  ضيوعت  ىلع  هلوصح  وأ  هلغش  ىلإ  ريجألا  عاجرإب  امإ  ايفسعت ، ريجألا 

.ارهش فقس 36  ىدعتي  نأ ال  ىلع  ةنسلا  نم  ءزج 

ةداملا 42

قحاللا ررضلا  نع  ةيلوؤسملا  لمحت  يف  هعم  انماضتم  لغشملا  اذه  حبصأ  ديدج ، لغشم  عم  دقاعت  مث  ةيفسعت ، ةفصب  لغشلا  دقع  ريجألا  ىهنأ  اذإ 

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  كلذو  قباسلا ، لغشملاب 

؛ هلغش نم  ريجألا  جارخإ  لجأ  نم  لخدت  هنأ  تبث  اذإ   – 1

؛ لغش دقعب  طبترم  هنأ  هملع  عم  اريجأ  لغش  اذإ   – 2

.لغش دقع  بجومب  رخآ  لغشمب  اطبترم  لاز  ام  هنأ  ملع  نأ  دعب  ريجأ  ليغشت  يف  رمتسا  اذإ   – 3

اذإ هلجأ  لولحب  امإ  ريجألا ، فرط  نم  ةيفسعت  ةفصب  لغشلا  دقع  ءاهنإ  دعب  رمألاب  ملع  اذإ  ةريخألا ، ةلاحلا  يف  ديدجلا  لغشملا  ةيلوؤسم  يفتنت 

.ةدملا ددحم  ريغ  ناك  اذإ  راطخإلا  لجأ  مارصناب  وأ  ةدملا ، ددحم  ناك 

.ةيبيدأتلا هتطلس  ةسرامم  راطإ  يف  لغشملا  اهذختي  يتلا  تارارقلا  ةيئاضقلا  ةطلسلا  ةبقارمل  عضخت 

ثلاثلا عرفلا 



راطخإلا لجأ 

ةداملا 43

.رخآلا فرطلا  نع  ميسج  أطخ  ردصي  مل  ام  راطخإلا ، لجأ  مارتحا  ىلع  اينبم  ةدرفنم ، ةدارإب  ةدملا ، ددحم  ريغ  لغشلا  دقع  ءاهنإ  نوكي 

وأ يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  وأ  ةيميظنتلا ، وأ  ةيعيرشتلا ، صوصنلا  ىضتقمب  هتدمو  راطخإلا  لجأ  مظني 

.فرعلا

ةدم يف  راطخإلا  لجأ  ددحي  فرعلا  وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  يف  طرش  لك  نوناقلا ، ةوقب  الطاب  نوكي 

.ةيميظنتلا وأ  ةيعيرشتلا ، صوصنلا  هتددح  امع  لقت 

.مايأ ةينامث  نم  لقأ  يف  راطخإلا  لجأ  ددحي  طرش  لك  لاوحألا  عيمج  يف  الطاب  نوكي 

.ةرهاقلا ةوقلا  ةلاح  يف  راطخإلا  لجأب  ديقتلا  بوجو  نم  ريجألاو  لغشملا  ىفعي 

ةداملا 44

.دقعلا ءاهنإ  رارق  غيلبتل  يلاوملا  مويلا  نم  راطخإلا  لجأ  نايرس  أدبي 

ةداملا 45

 : ةرتف ءانثأ  راطخإلا  لجأ  فقوتي 

؛ ينهم ضرمل  وأ  لغش ، ةثداحل  ضرعت  اذإ  لغشلا  نع  اتقؤم  ريجألا  زجع   – 1

.هاندأ نيتداملا 154 و156  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  هدعب ، ام  وأ  اهلمحل ، لماحلا  عضو  لبق  ام   – 2

ةداملا 46

ةرتف لالخ  نيعم ، لغش  زاجنإ  لجأ  نم  مربملا  وأ  ةدملا ، ددحم  لغشلا  دقع  يهتني  امدنع  هالعأ  ةداملا 45  يف  اهيلع  صوصنملا  تايضتقملا  قبطت  ال 

.تقؤملا زجعلا 

ةداملا 47

.ةلدابتملا امهتامازتلا  عيمج  مارتحا  راطخإلا ، لجأ  لالخ  ريجألاو ، لغشملا  ىلع  بجي 

ةداملا 48

هلغش تاقوأ  نع  هاضاقتي  يذلا  رجألا  اهنع  هل  ىدؤي  نأ  ىلع  رخآ ، لغش  نع  ثحبلا  دصق  بيغتلا ، صخر  نم  راطخإلا ، لجأ  ءانثأ  ريجألا  ديفتسي 

.هئادأ ةقيرط  تناك  ايأ  يلعفلا ،

ةداملا 49



يف تاعاس  ينامث  اهب  صخرملا  تاقوألا  ىدعتت  الأ  ىلع  مويلا ، يف  نيتعاس  يف  هالعأ  ةداملا 48  يف  اهيلع  صوصنملا  بيغتلا  ةصخر  ددحت 

.ةيلاوتم اموي  نيثالث  نم  ةرتف  لك  يف  ةعاس  نيثالث  وأ  دحاولا ، عوبسألا 

، تايدلبلا دادع  يف  ةفنصم  ةنيدم  نع  تارتموليك  ةرشع  قوفت  ةفاسم  دعبي  شرو  وأ  ةسسؤم ، وأ  ةلواقم ، يف  لغتشي  ريجألا  ناك  اذإ  هنأ  ريغ 

يف لغشلل  ةصصخملا  تاعاسلا  لالخ  عوبسألا ، يف  ةرم  ةيلاتتم  تاعاس  ينامث  وأ  عوبسألا ، يف  نيترم  ةيلاتتم  تاعاس  عبرأ  بيغتلا  هل  نكمأ 

.شرولا وأ  ةسسؤملا ، وأ  ةلواقملا ،

ةداملا 50

.امهنيب ابوانت  ريجألا ، رايتخاب  ةراتو  لغشملا ، رايتخاب  ةرات  ءاضتقالا  دنعو  ريجألاو ، لغشملا  نيب  قافتاب  بيغتلا  ةدم  ددحت 

لجأ ءاهنإ  ةلئاط  تحت  كلذب  املع  هلغشم  ةطاحإ  ةلاحلا  هذه  يف  هيلع  بجيو  ديدج ، لغش  ىلع  ريجألا  لوصح  درجمب  بيغتلا  يف  قحلا  يهتني 

.لغش نع  ثحبلل  هبيغت  تارتف  صيصخت  نع  ريجألا  فقوت  اذإ  قحلا  اذه  يهتني  امك  .راطخإلا 

ةداملا 51

نع اضيوعت  ءاهنإلا ، نع  لوؤسملا  فرطلا  ءادأ  هتدم ، مارصنا  لبق  وأ  راطخإلا ، لجأ  ءاطعإ  نود  ةدملا ، ددحم  ريغ  لغشلا  دقع  ءاهنإ  نع  بترتي 

.ميسج إطخب  رمألا  قلعتي  مل  ام  هلغش ، ءادأ  يف  رمتسا  ول  ريجألا ، هاضاقتي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  يذلا  رجألا  لداعي  رخآلا ، فرطلل  راطخإلا 

عبارلا عرفلا 

لصفلا نع  ضيوعتلا 

ةداملا 52

رظنلا فرصب  ةلواقملا ، سفن  لخاد  لغشلا  نم  رهشأ  ةتس  هئاضق  دعب  هلصف ، دنع  اضيوعت  ةدملا ، ددحم  ريغ  لغش  دقعب  طبترملا  ريجألا  قحتسي 

.هئادأ ةيرود  نعو  هرجأ ، اهب  ىضاقتي  يتلا  ةقيرطلا  نع 

ةداملا 53

 : يلي ام  يلعفلا ، لغشلا  نم  ةنسلا  نم  ءزج  وأ  ةنس ، لك  نع  لصفلا ، نع  ضيوعتلا  غلبم  لداعي 

؛ ةيمدقألا نم  ىلوألا  تاونس  سمخلا  صخي  ام  يف  ةرجألا ، نم  ةعاس   96 – 

؛ ةرشاعلاو ةسداسلا  ةنسلا  نيب  ةحوارتملا  ةيمدقألا  ةرتف  صخي  ام  يف  ةرجألا ، نم  ةعاس   144 – 

؛ ةرشع ةسماخلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةنسلا  نيب  ةحوارتملا  ةيمدقألا  ةدم  صخي  ام  يف  ةرجألا ، نم  ةعاس   192 – 

.ةرشع ةسماخلا  ةنسلا  قوفت  يتلا  ةيمدقألا  ةدم  صخي  ام  يف  ةرجألا ، نم  ةعاس   240 – 

.ريجألل ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  ىلع  يلخادلا  ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  يف  صنلا  نكمي 

وأ ةيجولونكت  وأ  ةيداصتقا  بابسأل  لغشلا  نادقف  نع  ضيوعتلا  نم  لمعلا ، اهب  يراجلا  ةمظنألاو  نيناوقلا  قفو  اضيأ ، ديفتسي  نأ  ريجألل  قحيو 



.ةيلكيه

ةداملا 54

 : يلي ام  يلعفلا ، لغشلا  ددم  نمض  لخدت 

؛ اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  تارتف   – 1

؛ هاندأ ةداملا 156  يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  دقع  فقوت  ةرتفو  هاندأ ، نيتداملا 153 و154  يف  اهيلع  صوصنملا  سفاونلا  ةحارتسا  تارتف   – 2

؛ ينهم ضرم  وأ  لغش ، ةثداح  ببسب  اتقؤم ، ازجع  لغشلا  نع  ريجألا  زجع  ةدم   – 3

قالغإ ببسب  وأ  ينهملا ، ضرملا  وأ  لغشلا  ةثداح  نع  جتانلا  ريغ  ضرملا  ببسب  وأ  هب ، نوذأملا  بيغتلا  ءانثأ  اميسالو  لغشلا ، دقع  فقوت  ةدم   – 4

.ةرهاق ةوق  لعفب  وأ  يرادإ ، رارق  بجومب  اتقؤم  ةلواقملا 

ةداملا 55

.ءاهنإلا خيراتل  ةقباسلا  نيسمخلاو  نينثالا  عيباسألا  لالخ  ةاضاقتملا  روجألا  لدعم  ساسأ  ىلع  لصفلا  نع  ضيوعتلا  ردقي 

ةداملا 56

.هاندأ ةداملا 356  يف  هيلع  صوصنملا  رجألل  ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نود  لصفلا  نع  ضيوعتلا  ريدقتل  دمتعملا  رجألا  نوكي  نأ  نكمي  ال 

ةداملا 57

 : هاندأ ةنيبملا  هعباوت  عم  يساسألا ، هانعمب  رجألا  لغشلا  نم  لصفلا  نع  ضيوعتلا  ريدقت  يف  دمتعي 

 : يلي ام  ءانثتساب  لغشلاب  ةطبترملا  تاضيوعتلاو  تآفاكملا ،  – 1

؛ هلغش ببسب  ريجألا  اهلمحت  نأ  قبس  تاقفنل  وأ  فيراصمل  ةيطغت  ةدرتسملا  غلابملا  أ )

؛ ةعومجم سيئرل  وأ  ةقرف ، سيئرل  ىدؤملا  ضيوعتلاك  ماهملا ، نع  تاضيوعتلا  ءانثتساب  ةيلوؤسم ، لمحت  نع  ىدؤملا  ضيوعتلا  ب )

؛ ةرطخلا وأ  ةينضملا  لاغشألا  نع  تاضيوعتلا  ج )

؛ ةرطخلا وأ  ةينضملا  لاغشألا  نع  تاضيوعتلا  د )

وأ ةتقؤم ، ةفصب  ريجألا  هزجنأ  لغش  نع  وأ  هتئف ، نم  ىلعأ  ةئف  ىلإ  يمتني  رخآ  ريجأ  لحم  اتقؤم  لح  اذإ  ريجألل ، ةعوفدملا  تاضيوعتلا  ه )

؛ ةيفاضإلا تاعاسلا  نع  تاضيوعتلا  ادع  ام  ةيئانثتسا ،

؛ ةينيعلا دئاوفلا   – 2

.ناولحلاو ةلومعلا ،  – 3



ةداملا 58

، مهبادتنا ةدم  لالخ  مهلغش  نم  نولصفي  نيذلا  هدوجو ، دنع  ةلواقملاب  يباقنلا  لثمملاو  ءارجألا  بودنمل  قحتسملا  ضيوعتلا  ةبسنب 100 % عفري 

.هالعأ ةداملا 53  يف  اهيلع  صوصنملا  تايضتقملا  قفو 

ةداملا 59

نيتداملا 41 و51 يف  يلاوتلا  ىلع  امهيلع  صوصنملا  راطخإلا  لجأ  نع  ضيوعتلاو  ررضلا  نع  ضيوعتلا  نم  ايفسعت  هلصف  دنع  ريجألا  ديفتسي 

.هالعأ

.لغشلا نادقف  نع  ضيوعتلا  نم  ديفتسي  امك 

ةداملا 60

صن اذإ  الإ  هاندأ ، ةدامل 526  اقبط  دعاقتلا  نس  هغولب  دنع  ةخوخيشلا  بتار  هل  بجو  اذإ  هالعأ  ةداملا 59  يف  ةدراولا  تاضيوعتلا  يف  ريجألل  قح  ال 

.ريجألل ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  ىلع  يلخادلا  ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا  دقع 

سماخلا عرفلا 

يبيدأتلا لصفلا 

ةداملا 61

.اميسج أطخ  هباكترا  دنع  ررضلا ، نع  ضيوعت  الو  لصفلا ، نع  ضيوعت  نودو  راطخإلا ، لجأ  ةاعارم  نود  لغشلا ، نم  ريجألا  لصف  نكمي 

ةداملا 62

لثمملا وأ  ءارجألا  بودنم  روضحب  هنع  بوني  نم  وأ  لغشملا  فرط  نم  هيلإ  عامتسالاب  هسفن  نع  عافدلا  ةصرف  هل  حاتت  نأ  ريجألا ، لصف  لبق  بجي ،

.هيلإ بوسنملا  لعفلا  باكترا  هيف  نيبت  يذلا  خيراتلا  نم  ءادتبا  مايأ  ةينامث  ىدعتي  لجأ ال  لخاد  كلذو  هسفنب ، ريجألا  هراتخي  يذلا  ةلواقملاب  يباقنلا 

.ريجألا ىلإ  هنم  ةخسن  ملستو  نافرطلا ، هعقوي  ةلواقملا ، ةرادإ  لبق  نم  عوضوملا  يف  رضحم  ررحي 

.لغشلا شتفم  ىلإ  ءوجللا  متي  ةرطسملا ، مامتإ  وأ  ءارجإ  نيفرطلا  دحأ  ضفر  اذإ 

ةداملا 63

ةلاسر ةطساوب  وأ  لصو ، لباقم  ديب  ادي  رمألاب  ينعملا  ريجألا  ىلإ  لصفلا  ررقم  وأ  هالعأ  ةداملا 37  يف  ةدراولا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ررقم  ملسي 

.روكذملا ررقملا  ذاختا  خيرات  نم  ةعاس  نيعبرأو  ينامث  لجأ  لخاد  لصوتلاب  راعشإ  عم  ةنومضم 

.هلغشل ريجألا  ةرداغم  يعدي  امدنع  تابثإلا  ءبع  هيلع  عقي  امك  لصفلل ، لوبقم  رربم  دوجو  تابثإ  ءبع  لغشملا  قتاع  ىلع  عقي 

ةداملا 64

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  ةلاقتسالا  ةلاسر  وأ  لصفلا  ررقم  نم  ةخسن  هجوت 



.هالعأ ةداملا 62  يف  هيلإ  راشملا  رضحملاب  اقفرم  هيلإ ، عامتسالا  خيراتو  هذاختال ، ةرربملا  بابسألا  ريجألا  لصف  ررقم  نمضتي  نأ  بجي 

.هفورظو لصفلا  ررقم  يف  ةدراولا  بابسألا  يف  الإ  رظنت  نأ  ةمكحملل  نكمي  ال 

ةداملا 65

.لصفلا ررقمب  ريجألا  لصوت  خيرات  نم  اموي  نيعست  لجأ  يف  ةصتخملا ، ةمكحملا  مامأ  لصفلا  ىوعد  عفر  قحلا ، طوقس  ةلئاط  تحت  بجي ،

.هالعأ ةداملا 63  يف  دراولا  لصفلا  ررقم  يف  هالعأ  روكذملا  لجألا  ىلع  صنلا  بجي 

سداسلا عرفلا 

تالواقملا قالغإو  ةيداصتقا  وأ  ةيلكيه  وأ  ةيجولونكت  بابسأل  لصفلا 

ةداملا 66

ةيديلقتلا ةيعانصلا  تالواقم  يف  وأ  اهعباوتو ، ةيوباغلا  وأ  ةيحالفلا  تالالغتسالا  يف  وأ  ةيعانصلا ، وأ  ةيراجتلا ، تالواقملا  يف  لغشملا  ىلع  بجي 

بابسأل وأ  اهلثامي ، ام  وأ  ةيلكيه  وأ  ةيجولونكت  بابسأل  اضعب ، وأ  الك  ءارجألا ، لصف  مزتعي  يذلاو  رثكأ ، وأ  ءارجأ  ةرشع  ايدايتعا  لغشي  يذلا 

ةرطسم يف  عورشلا  خيرات  نم  لقألا  ىلع  دحاو  رهش  لبق  مهدوجو  دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنمل  كلذ  غلبي  نأ  ةيداصتقا ،

، نيينعملا ءارجألا  تائفو  ددعو  لصفلا ، بابسأ  اهيف  امب  عوضوملاب ، ةقالع  اهل  يتلا  ةيرورضلا  تامولعملاب  تقولا  سفن  يف  مهدوزي  نأو  لصفلا ،

.لصفلا يف  عورشلا  اهيف  مزتعي  يتلا  ةرتفلاو 

امب ةيبلسلا ، هراثآ  نم  ففخت  وأ  لصفلا ، نود  لوحت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  تاءارجإلا  سرادت  لجأ  نم  مهعم  ضوافتلاو  مهتراشتسا ، اضيأ  هيلع  بجيو 

.ىرخأ لغش  بصانم  يف  جامدإلا  ةداعإ  ةيناكمإ  اهيف 

.اريجأ نيسمخ  نع  اهب  ءارجألا  ددع  ديزي  يتلا  تالواقملا  يف  ءارجألا  يبودنم  لحم  ةلواقملا  ةنجل  لحت 

هجوتو ءارجألا ، يبودنمل  هنم  ةخسن  ملستو  نافرطلا ، هعقوي  ةروكذملا  تاضوافملاو  تارواشملا  جئاتن  هيف  نودت  ارضحم  ةلواقملا  ةرادإ  ررحت 

.لغشلاب فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ىلإ  ىرخأ  ةخسن 

ةداملا 67

بابسأل وأ  اهلثامي ، ام  وأ  ةيلكيه  وأ  ةيجولونكت  بابسأل  اضعب ، وأ  الك  هالعأ ، ةداملا 66  يف  اهيلإ  راشملا  تالواقملا  يف  نيلماعلا  ءارجألا  لصف  فقوتي 

بودنملا ىلإ  لغشملا  فرط  نم  بلطلا  ميدقت  خيرات  نم  نارهش  هاصقأ  لجأ  يف  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  هملسي  نأ  بجي  نذإ  ىلع  ةيداصتقا ،

.لغشلاب فلكملا  يميلقإلا 

.هالعأ ةداملا 66  يف  هيلع  صوصنملا  ءارجألا  يلثمم  عم  ضوافتلاو  تارواشملا  رضحمبو  ةيرورضلا  تاتابثإلا  عيمجب  اقفرم  نذإلا  بلط  نوكي 

 : ةيلاتلا تاتابثإلاب  هالعأ ، ةروكذملا  قئاثولا  ىلع  ةوالع  اقفرم ، بلطلا  نوكي  ةيداصتقا ، بابسأل  لصفلا  ةلاح  يف 

؛ لصفلا ةرطسم  قيبطت  يعدتست  يتلا  ةيداصتقالا  بابسألا  نمضتي  ريرقت  – 



؛ ةلواقملل ةيلاملاو  ةيداصتقالا  ةيعضولا  لوح  نايب  – 

.تاباسحلا يف  بقارم  وأ  ةبساحملا  يف  ريبخ  هعضي  ريرقت  – 

ادحاو ارهش  ىدعتي  لجأ ال  لخاد  فلملا ، هجوي  نأو  ةيرورض  اهربتعي  يتلا  ثاحبألا  لك  يرجي  نأ  لغشلاب  فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ىلع  بجي 

.هالعأ ددحملا  لجألا  يف  اهيف  ثبلاو  اهتساردل  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  اهسأري  ةيميلقإ  ةنجل  ءاضعأ  ىلإ  بلطلاب ، هلصوت  خيرات  نم 

.ةروكذملا ةنجللا  اهيلإ  تلصوت  يتلا  تاحارتقالاو  تاصالخلا  ىلع  اينبمو  اللعم  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  رارق  نوكي  نأ  بجي 

ةداملا 68

نيلغشملل ةينهملا  تامظنملا  نع  نيلثممو  ةينعملا  ةيرادإلا  تاطلسلا  نع  نيلثمم  نم  هالعأ  ةداملا 67  يف  اهيلإ  راشملا  ةيميلقإلا  ةنجللا  نوكتت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو 

.يميظنت صنب  اهرييست  ةيفيكو  مهنييعت  ةقيرطو  ةنجللا  ءاضعأ  ددحي 

ةداملا 69

ناك اذإ  ةداملا ، سفن  يف  ةدراولا  بابسألا  ريغ  بابسأل  ايئزج ، وأ  ايلك  هالعأ ، ةداملا 66  يف  ةروكذملا  تالالغتسالا  وأ  تالواقملا  قالغإب  حمسي  ال 

اقبط ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  هملسي  نذإ  ىلع  ءانبو  ةلواقملا ، طاشن  ةلصاوم  اهعم  ليحتسي  يتلا  تالاحلا  يف  الإ  ءارجألا ، لصف  ىلإ  يدؤيس 

.هالعأ نيتداملا 66 و67  يف  ةددحملا  ةرطسملا  سفنل 

ةداملا 70

نعو راطخإلا ، لجأ  نع  ضيوعتلا  نم  هالعأ  داوملل 66 و67 و69  اقبط  همدع  وأ  نذإلا  ىلع  لغشملا  لوصح  ةلاح  يف  مهلصف  دنع  ءارجألا  ديفتسي 

.هالعأ نيتداملا 51 و52  يف  يلاوتلا  ىلع  امهيلع  صوصنملا  لصفلا ،

ررضلا نع  ضيوعتلا  نم  نوديفتسي  نيلوصفملا ال  ءارجألا  نإف  روكذملا ، نذإلا  ىلع  لوصحلا  نودو  داوملا ، سفنل  اقبط  لصفلا  ةلاح  يف  امأ 

.مهقوقحب مهظافتحا  عم  مهلغش  ىلإ  مهعاجرإ  متي  مل  ام  يئاضق  مكح  ىلع  ءانب  الإ  هالعأ  ةداملا 41  يف  هيلع  صوصنملا 

.عازنلا يف  تبلل  ةمكحملا  ىلإ  ءوجللا  وأ  هالعأ  ةداملل 41  اقبط  يديهمتلا  حلصلا  ىلإ  ءوجللا  ءارجألاو  لغشملل  زوجي 

ةداملا 71

 : هاندأ ةدراولا  رصانعلا  ةاعارم  عم  ةينهم ، ةئف  لكل  اعبت  ةلواقملا  يف  ةسسؤم  لك  ىلإ  ةبسنلاب  هب  نوذأملا  لصفلا  رشابي 

؛ ةيمدقألا – 

؛ ةينهملا ةميقلا  – 

.ةيلئاعلا ءابعألا  – 

.هاندأ ةداملا 508  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  مهليغشت ، ةداعإ  يف  ةيولوألاب  نولوصفملا  ءارجألا  عتمتي 



عباسلا عرفلا 

لغشلا ةداهش 

ةداملا 72

.مايأ ةينامث  هاصقأ  لجأ  لخاد  لغش  ةداهش  ريجألا  ملسي  نأ  ضيوعت ، ءادأ  ةلئاط  تحت  لغشلا ، دقع  ءاهتنا  دنع  لغشملا ، ىلع  بجي 

، نكمي هنأ  ريغ  .اهلغش  يتلا  لغشلا  بصانمو  اهل ، هترداغم  خيراتو  ةلواقملاب ، ريجألا  قاحتلا  خيرات  ركذ  ىلع  لغشلا ، ةداهش  يف  رصتقي  نأ  بجي 

.تامدخ نم  ىدسأ  امبو  ريجألل ، ةينهملا  تالهؤملاب  قلعتت  تانايب  لغشلا  ةداهش  نيمضت  نيفرطلا ، قافتاب 

ةداهشلا ءافعإلا  لمشيو  .هالعأ  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  ةدراولا  كلت  ريغ  ىرخأ  تانايب  ىلع  تلمتشا  ولو  ليجستلا  موسر  نم  لغشلا  ةداهش  ىفعت 

.ةيعيبط ةفصب  لغشلا  دقع  ءاهنإ  تبثت  ىرخأ  ةغايص  يأ  وأ  مازتلا ” لك  نم  رح   “ ةرابع نمضتت  يتلا 

نماثلا عرفلا 

باسح لك  ةيفصت  ليصوت 

ةداملا 73

تاءادألا لك  ةيفصت  دصق  كلذو  ناك ، ببس  يأل  دقعلا  ءاهنإ  دنع  لغشملل ، ريجألا  هملسي  يذلا  ليصوتلا  وه  باسح ” لك  ةيفصت  نع  ليصوتلا  “

.ههاجت

وأ دقعلا  ذيفنت  لعفب  هتدئافل  بجو  ءادأ  يأ  نع  ريجألا  هيف  لزانتي  دوقعلاو ، تامازتلالا  نوناق  نم  لصفلل 1098  اقبط  حلص ، وأ  ءاربإ  لك  الطاب  ربتعي 

.هئاهنإ لعفب 

ةداملا 74

 : ةيلاتلا تانايبلا  باسح ، لك  ةيفصت  ليصوت  نمضتي  نأ  نالطبلا ، ةلئاط  تحت  بجي 

؛ تاءادألل لصفم  نايب  عم  باسحلل ، ةيئاهنلا  ةيفصتلا  دصق  هلماكب  عوفدملا  غلبملا   – 1

؛ هتءارق لهست  حضاو  طخب  ابوتكم  اموي ، نيتس  يف  ددحملا  قحلا  طوقس  لجأ   – 2

.ريجألل امهدحأ  ملسي  نيريظن  يف  اررحم  ليصوتلا  نوك  ىلإ  ةراشإلا   – 3

”. تقفاوو تأرق   “ ةرابعب اقوبسم  ليصوتلا  ىلع  ريجألا  عيقوت  نوكي  نأ  بجي 

حلصلا راطإ  يف  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  لبق  نم  فطعلاب  اعقوم  باسح  لك  ةيفصت  ليصوت  نوكي  نأ  ايمأ ، ريجألا  ناك  اذإ  بجي ،

.هاندأ ةداملا 532  يف  هيلع  صوصنملا 

ةداملا 75

.هعيقوتل ةيلاتلا  اموي  نيتسلا  لالخ  ليصوتلا  نع  عجارتلا  نكمي 



ةليسولاب دتعي  الو  .ةمكحملا  ىدل  ىوعد  عفرب  وأ  لصوتلاب ، راعشإ  عم  ةنومضم  ةلاسر  ةطساوب  لغشملا  غالبإب  امإ  ليصوتلا  نع  عجارتلا  تابثإ  بجي 

.اهب اكسمتم  لازام  يتلا  قوقحلا  فلتخم  ريجألا  اهيف  ددح  اذإ  الإ  عجارتلل  ةتبثملا 

ةداملا 76

ةنيبملا غلابملاب  ليصوت  درجم  هرابتعاب  الإ  طوقسلا  لجأ  هيلع  يرسي  نأ  نكمي  يذلا ال  وأ  ةينوناق  ةفصب  هنع  عجارتلا  عقو  يذلا  ليصوتلاب  دتعي  ال 

.هيف

.اهيف ةنيبملا  غلابملاب  ةقيثو  درجم  دوقعلاو ، تامازتلالا  نوناق  نم  لصفلل 1098  اقبط  حلصلا ، وأ  ءاربإلا  ربتعي 

نامضلل ينطولا  قودنصلا  تابجاوو  لخدلا  نع  ةبيرضلا  نم  يئاضق ، مكح  وأ  حلص  بجومب  لصفلا  نع  ريجألا  اهاضاقتي  يتلا  تاضيوعتلا  ىفعت 

.ليجستلا موسرو  يعامتجالا 

عساتلا عرفلا 

هلغش ببسب  ريجألا  نكس 

ةداملا 77

ءاهنإ خيرات  نم  رهشأ  ةثالث  هاصقأ  لجأ  يف  لغشملا  ىلإ  اهعاجرإو  اهؤالخإ  هيلع  بجو  هلغش ، ببسب  ىنكس  ريجألا  ةراشإ  نهر  لغشملا  عضو  اذإ 

.ريخأت موي  لك  نع  ريجألل  ةيمويلا  ةرجألا  عبر  ىدعتت  ةيديدهت ال  ةمارغ  ةلئاط  تحت  كلذو  ءاهنإلا ، ببس  ناك  ايأ  دقعلا 

رشاعلا عرفلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 78

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

نيتداملا 43 و51؛ يف  اهيلع  صوصنملا  راطخإلاب  ةقلعتملا  تايضتقملا  مارتحا  مدع  – 

؛ ةروكذملا ةداملا  يف  اهيلع  صوصنملا  لهملا  نع  لقت  بيغت  لهمب  حامسلا  وأ  ةداملا 48 ، يف  اهيلع  صوصنملا  بيغتلا  صخر  حنم  نع  عانتمالا  – 

ةداملا 52؛ يف  هيلع  صوصنملا  لغشلا  نم  لصفلا  نع  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

ةداملا 53؛ ماكحأ  قفو  لصفلا  نع  ضيوعتلا  غلبم  ريدقت  مدع  – 

ةداملا 58؛ يف  هيلع  صوصنملا  ةلواقملاب ، يباقنلا  لثمملاو  ءارجألا  بودنمل  قحتسملا  لصفلا  نع  ضيوعتلا  يف  ةدايزلا  قيبطت  مدع  – 

ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تانايبلا  نم  انايب  اهنيمضت  مدع  وأ  ريجألا ، ةراشإ  نهر  ةداملا 72  يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  ةداهش  عضو  مدع  – 

؛ ةداملا سفن  يف  ددحملا  لجألا  لخاد  اهميلست  مدع  وأ  ةروكذملا ،



غلبم 20.000 تامارغلا  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ركذلا ، ةفنآلا  داوملا  ماكحأ  مهقح  يف  عارت  مل  نيذلا  ءارجألا  ددع  بسح  ةمارغلا  قيبطت  رركتي 

.مهرد

ةداملا نم  ةريخألا  ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  ىلإ  ةداعإلا  ةيولوأب  ديقتلا  مدع  نع  مهرد  نيب 2000 و5000  اهغلبم  حوارتي  ةمارغب  بقاعي  – 

71؛

داوملا 66 و67 و69. ماكحأب  ديقتلا  مدع  نع  مهرد  ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  بقاعي  – 

سداسلا بابلا 

ةعانصلاو ةراجتلا  يف  طيسولا  وأ  لثمملا  وأ  لوجتملا  ليكولا 

ةداملا 79

وأ لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  نيب  مربملاو  هل ، يطعأ  يذلا  فصولا  ناك  ايأ  هل ، الحم  يعانصلا  وأ  يراجتلا  ليثمتلا  نوكي  دقع  لك  لغش  دقع  دعي 

اهيف نوكي  يتلا  لاوحألا  يف  هنع ، تكس  مأ  كلذ  ىلع  ةحارص  دقعلا  صن  ءاوس  ةراجتلا ، وأ  ةعانصلا  يف  هلغشم  نيبو  هتفص ، تناك  امهم  طيسولا ،

 : طيسولا وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا 

؛ نيلغشم ةدع  وأ  دحاو  لغشم  باسحل  لمعي  – 

؛ ةرمتسم ةفصب  اهدحو  هتنهم  ايلعف  سرامي  – 

بجي يتلا  ةهجلاو  ءارشلل ، وأ  عيبلل  ةضورعملا  عئاضبلا  وأ  تامدخلا ، وأ  يعانصلا ، وأ  يراجتلا ، ليثمتلا  ةعيبط  ددحت  تامازتلاب  هلغشمب  اطبترم  – 

.هل ةقحتسملا  تاءادألا  ةبسنو  اهعم ، لماعتلاب  فلك  يتلا  ءانبزلا  تائف  وأ  هطاشن ، اهيف  سرامي  نأ 

وأ ىرخأ ، ةنهم  ةلوازمب  ةعانصلا  وأ  ةراجتلا  يف  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولل  حمست  طورش  دوجو  نود  هالعأ ، ةنيبملا  ماكحألا  لوحت  ال 

.يصخشلا هباسحل  ةيراجت  تايلمع  ةرشابمب 

اهنع نوضاقتي  ءانبزلا ، ىدل  عاسمب  مايقلاب  ةلواقملا ، لخاد  مهلغش  ىلإ  ةفاضإ  اضرع ، نوفلكي  نيذلا  ءارجألا  ىلع  ةداملا  هذه  ماكحأ  يرست  ال 

.يمويلا ههيجوتو  لغشملا  ةبقارم  تحت  مهطاشن  نولوازيو  لقنتلا ، فيراصم  ةلواقملا  لمحت  عم  اددحم ، اغلبم  طقف 

ةداملا 80

.ةبوتكم هالعأ  ةداملا 79  يف  ةنيبملا  دوقعلا  نوكت  نأ  بجي 

لجأ ىلع  اصني  نأ  نيفرطلا  ىلع  نيعتي  ةريخألا  ةلاحلا  يفو  ةددحم ، ريغ  ةدمل  وأ  ةددحم ، ةدمل  امإ  نيفرطلا ، رايتخا  بسح  دوقعلا  هذه  مربت 

يف ةددحملا  ةدملا  نع  تالاحلا  عيمج  يف  لقي  الأ  ىلع  فرعلا ، بجومب  وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتا  ىضتقمب  ددحملا  راطخإلا 

.هالعأ ةداملا 43 

.رهشأ ةتس  اهتدم  ىدعتت  الأ  ىلع  رابتخا ، ةرتف  طارتشا  نكمي 

ةداملا 81



وأ ةيراجت  تالواقم  ليثمت  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  ىلع  عنمي  اطرش  هالعأ  ةداملا 79  يف  هيلع  صوصنملا  دقعلا  نيمضت  نكمي 

.دقعلا نايرس  ةدم  ةنيعم ، تاجتنم  وأ  ةيعانص ،

اجردي نأ  ءاضتقالا ، دنع  امهيلع  نيعتي  هنإف  دقعلا ، يف  حيرص  صنب  عنملا  نع  نافرطلا  لختي  مل  اذإو  عنملا ، كلذ  ىلع  صني  ادنب  دقعلا  نمضتي  مل  اذإ 

، دقعلا ماربإ  ةياغ  ىلإ  اهلثمي  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  ناك  يتلا  تاجتنملا  وأ  ةيعانصلا ، وأ  ةيراجتلا ، تالواقملا  هيف  نانيبي  ادنب  هيف 

.لغشملا نم  قبسم  نذإب  الإ  دقعلا ، نايرس  ةدم  ةليط  ةديدج ، تاجتنم  وأ  تالواقم ، ليثمتب  طابترالا  مدعب  هدهعت  عم 

ةداملا 82

 : يلاتلا وحنلا  ىلع  نيفرطلا ، دحأ  ةدارإب  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  دقع  ءاهنإ  نع  ةجتانلا  راثآلا  ةيوست  متت 

؛ رابتخالا ةرتف  لالخ  مت  اذإ  ضيوعت  يأ  ءاهنإلا  نع  بترتي  ال   – 1

 : ةيلاتلا ماكحألا  ةاعارم  بجو  رابتخالا ، ةرتف  ءاضقنا  دعب  لغشملا ، لعفب  ءاهنإلا  مت  اذإ   – 2

 : هاندأ نيتلاحلا  ةاعارم  بجو  ةدملا ، ددحم  ريغ  دقعب  رمألا  قلعت  اذإ  الوأ : 

ريغ وأ  ةرشابملا  دئاوفلا  عيمجل  ادقن  ردقملا  غلبملا  هرجأ ، ءاقل  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  قحتسي  راطخإلا ، لجأ  ةاعارم  مدع  دنع  أ )

؛ راطخإلا لجأ  لالخ  اهيلع  لصحي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  يتلا  ةرشابملا 

.هالعأ نيتداملا 41 و52  يف  يلاوتلا  ىلع  امهيلع  صوصنملا  لصفلا ، نع  ضيوعتلاو  ررضلا  نع  ضيوعتلا  قحتسي  يفسعتلا ، ءاهنإلا  ةلاح  يف  ب )

 : طيسولا وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  قحتسي  ةدملا ، ددحم  دقعل  قبسملا  ءاهنإلاب  رمألا  قلعت  اذإ  ايناث : 

يتلا دئاوفلا  ىلع  ةوالع  ارجأ ، اهرابتعاب  دقعلا  ءاهتنا  ىتح  اهيلع  لصحي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  يتلا  ةرشابملا  ريغ  وأ  ةرشابملا  دئاوفلا  غلبم  أ )

؛ دقعلا ءاهنإ  رثإ  ىلع  ريجألا  اهيلع  لصحي 

.هالعأ ةداملا 33  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ررضلا ، نع  اضيوعت  ب )

ةداملا 83

ددحم مأ  ةدملا  ددحم  ريغ  ناك  ءاوس  هيف ، افرط  نوكي  دقع  يأ  ءاهنإ  نع  ضيوعت  ىلع  لوصحلا  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولل  قحي 

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  ةدملا ،

نع ارداص  اميسج ، أطخ  هببس  نوكي  نأ  ريغ  نم  لغشملا ، لعفب  هلجأ  لولح  لبق  ةدملا  ددحم  دقعلا  وأ  ةدملا ، ددحم  ريغ  دقعلا  ءاهنإ  مت  اذإ   – 1

؛ طيسولا وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا 

؛ لغشلا نع  مئادو  يلك  زجع  امهنع  جتن  ةثداح ، وأ  ضرمل  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  ضرعت  ببسب  دقعلا  ىهتنا  اذإ   – 2

.ددجي ملو  ةدملا ، ددحم  دقعلا  لجأ  ىهتنا  اذإ   – 3

ةداملا 84



ضيوعتلا نعو  ةدملا ، ددحم  ريغ  دقعلل  يفسعتلا  ءاهنإلا  ببسب  قحتسملا  ضيوعتلا  نع  هالعأ ، ةداملا 83  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  زيمتي 

.هالعأ ةداملا 82  امهتددح  امك  ةدملا  ددحم  دقعلل  قبسملا  ءاهنإلا  ةلاح  يف  قحتسملا 

ةداملا 85

اعبت طيسولا ، وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولل  ايصخش  دوعت  يتلا  ةصحلا  ساسأ  ىلع  هالعأ  ةداملا 83  يف  هيلإ  راشملا  ضيوعتلا  غلبم  بستحي 

اذكو دقعلا ، نايرس  ةدم  لاوط  ةياغلا ، سفنل  هل  تحنم  يتلا  ةصاخلا ، تاءادألا  ةاعارم  عم  ددعلاو ، ةميقلا ، ثيح  نم  مهبلج ، نيذلا  ءانبزلا  ةيمهأل 

.هيلإ دوعي  ببسل  نيقباسلا  ءانبزلا  ددع  يف  صقنلا 

.اقبسم ضيوعتلا  كلذ  رادقم  ديدحت  عنمي 

لآ طيسولا ، وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  ةافو  ببسب  هلجأ  مارصنا  لبق  ةدملا  ددحم  دقعلا  ءاهنإ  وأ  ةدملا ، ددحم  ريغ  دقعلا  ءاهنإ  مت  اذإ 

.هتثرو ىلإ  ضيوعتلا 

يناثلا مسقلا 

نطابلا نم  ةلواقملا  دقع 

ةداملا 86

ةمدخ هل  زجني  نأ  وأ  لاغشألا ، نم  لغشب  هل  موقي  نأب  نطابلا  نم  الواقم  يلصأ  لواقم  هاضتقمب  فلكي  بوتكم  دقع  وه  نطابلا ” نم  ةلواقملا  دقع  “

.تامدخلا نم 

.اهئارجأ قوقحب  الخم  نكي  ملو  ةيلصألا ، ةلواقملا  حلاص  يف  كلذ  ناك  املك  نطابلا  نم  ةلواقملا  دقع  ىلإ  ءوجللا  متي 

ةداملا 87

، يعامتجالا نامضلاب  ةقلعتملا  ةيميظنتلاو  ةيعيرشتلا  صوصنلابو  نوناقلا ، اذه  ماكحأ  عيمجب  ديقتلا  الغشم ، هتفصب  نطابلا  نم  لواقملا  ىلع  بجي 

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوحو 

صنت ام  ةاعارم  ىلع  رهسلا  يلصألا  لواقملا  ىلع  بجو  يراجت ، لصأ  بحاص  الو  يراجتلا ، لجسلا  يف  اديقم  نطابلا  نم  لواقملا  نكي  مل  اذإ 

.ءارجألا نأش  يف  نوناقلا  اذه  نم  يناثلا  باتكلا  ماكحأ  هيلع 

ةداملا 88

اهددحت يتلا  تانايبلا  هاندأ ، هالعأ و370  نيتداملا 23  يف  امهيلع  صوصنملا  ءادألا ، ةقروو  لغشلا  ةقاطب  نمضي  نأ  نطابلا  نم  لواقملا  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا 

ةداملا 89

يلصألا لواقملا  نإف  يعامتجالا ، نامضلل  ينطولا  قودنصلا  يف  اطرخنم  الو  يراجتلا  لجسلاب  اديقم  نكي  ملو  نطابلا ، نم  لواقملا  رسعأ  اذإ 

نيذلا ءارجألا  هاجت  نطابلا  نم  لواقملا  حلاصل  هتمذب  ةبترتملا  غلابملا  دودح  يفو  تالاحلا ، عيمج  يف  ةيلاتلا  تامازتلالاب  ءافولا  نع  الوؤسم  حبصي 

تاقحلم وأ  تاسسؤم  يف  وأ  اهتاقحلم ، وأ  يلصألا  لواقملا  تاسسؤم  يف  تامدخلا  وأ  لاغشألا  تزجنأ  ءاوس  ريخألا ، اذه  باسحل  نولغتشي 



 : مهلزانمب نولغتشي  ءارجأ  اهزجنأ  اذإ  وأ  هل ، اكلم  تسيل 

؛ هاندأ ةداملا 91  يف  ةدراولا  تايضتقملا  ةاعارم  عم  مهروجأ ، ءادأ  – 

؛ اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  – 

؛ لغشلا نم  لصفلا  نع  تاضيوعتلا  – 

؛ يعامتجالا نامضلل  ينطولا  قودنصلا  ىلإ  اهؤادأ  بجاولا  تاكارتشالا  عفد  – 

.ينهملا نيوكتلاب  صاخلا  مسرلا  عفد  – 

يف تامدخلا  وأ  لاغشألا  تزجنأ  اذإ  ةينهملا ، ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  نع  ضيوعتلا  نع  الوؤسم  كلذ ، ىلع  ةوالع  يلصألا ، لواقملا  نوكي 

.اهتاقحلم يف  وأ  هتاسسؤم ،

ةداملا 90

ةداملا 89 يف  اهيلع  صوصنملا  لاوحألا  يف  نطابلا ، نم  لواقملا  راسعإ  دنع  يعامتجالا ، نامضلل  ينطولا  قودنصللو  نيررضتملا ، ءارجألل  قحي 

.هباسحل لغشلا  زجنأ  يذلا  يلصألا ، لواقملا  ىلع  ىوعد  ةماقإ  هالعأ ،

ةداملا 91

فلكملا نوعلا  وأ  ةيلحملا ، ةيرادإلا  ةطلسلا  وأ  ءارجألا ، ءالؤه  هيلإ  هجو  اذإ  الإ  نطابلا ، نم  لواقملا  ءارجأ  روجأ  ءادأ  نع  يلصألا  لواقملا  لأسي  ال 

اراعشإ ةريخألا ، اموي  رشع  ةسمخلا  وأ  ريخألا  رهشلا  نع  دؤت  مل  يتلا  روجألا ، قاقحتسا  خيراتل  ةيلاوملا  اموي  نيتسلا  لالخ  لغشلا ، شيتفتب 

.هئارجأ روجأ  نطابلا  نم  لواقملا  ءادأ  مدعب  هرطخي 

ثلاثلا مسقلا 

ةيعامجلا ةضوافملا 

ةداملا 92

نم اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تاداحتالا  وأ  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  يلثمم  نيب  يرجي  يذلا  راوحلا  يه  ةيعامجلا ” ةضوافملا  “

 : فدهب ىرخأ ، ةهج  نم  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  يلثمم  وأ  نيلغشم  ةدع  وأ  لغشم  نيبو  ةهج ،

؛ ليغشتلاو لغشلا  فورظ  نيسحتو  ديدحت  – 

؛ ءارجألاو نيلغشملا  نيب  تاقالعلا  ميظنت  – 

.ىرخأ ةهج  نم  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقن  تامظنم  ةدع  وأ  ةمظنم  نيبو  ةهج  نم  مهتامظنم  وأ  نيلغشملا  نيب  تاقالعلا  ميظنت  – 

ةداملا 93

.ليثمتلا اذه  ىلع  ضارتعالا  رخآلا  فرطلا  ىلع  عنميو  ةباتك ، هلثمي  نم  ةيعامجلا  ةضوافملا  يف  فرط  لك  نيعي 



ةداملا 94

.ةضوافملا ءارجإ  ليهستل  ةيرورضلاو  اهبلطي ، يتلا  تانايبلاو  تامولعملا  رخآلا  فرطلل  مدقي  نأ  ةيعامجلا  ةضوافملا  يف  فرط  لك  ىلع  بجي 

ةداملا 95

 : ةيلاتلا تايوتسملا  ىلع  ةرشابم  ةروصب  ةيعامجلا  ةضوافملا  ىرجت 

؛ ةلواقملاب اليثمت  رثكألا  ءارجألا  تاباقن  نيبو  لغشملا  نيب  ةلواقملا :  ىوتسم  – 

؛ عاطقلاب اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  نيبو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  وأ  لغشملا  نيب  عاطقلا :  ىوتسم  – 

.ينطولا ىوتسملا  ىلع  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  نيبو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  نيب  ينطولا :  ىوتسملا  – 

.نيراشتسملا نم  ءاشي  نمب  ةضوافملا  ءانثأ  نيعتسي  نأ  فرط  لكل  نكمي 

ةداملا 96

.ةنس لك  ةرم  عاطقلاو  ةلواقملا  ىوتسم  ىلع  ةيعامجلا  ةضوافملا  ىرجت 

.ةضوافملا هذه  ءارجإل  ةرياغم  ةيرود  ىلع  ةيعامجلا  تايقافتالا  يف  صيصنتلا  نكمي 

رثكألا ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملاو  ةموكحلا  نيب  تاضوافم  كلذ  ىلإ  ةرورضلا  تعد  املك  وأ  ةنس  لك  ةرم  ىرجت 

.لغشلا ملاع  مهت  يتلا  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  تافلملا  فلتخم  يف  لوادتلل  ينطولا  ىوتسملا  ىلع  اليثمت 

ةداملا 97

.لصوتلاب راعشإلا  عم  ةنومضم  ةلاسر  ةطساوب  رخآلا ، فرطلا  ىلإ  اراطخإ  هجوي  نأب  ةرورضلا ، دنع  ضوافتلا ، يف  بغري  يذلا  فرطلا  مزلي 

خيرات نم  مايأ  ةعبس  لجأ  لخاد  هالعأ ، ةروكذملا  ةقيرطلا  سفنبو  رخآلا ، فرطلا  ىلإ  هفقوم  غلبي  نأ  راطخإلا  هيلإ  هجو  يذلا  فرطلا  ىلع  بجي 

.راطخإلاب هلصوت 

ةداملا 98

لوألا فرطلا  لصوت  خيراتل  ةيلاوملا  اموي  رشع  ةسمخ  لجأ  لخاد  ةيعامجلا ، ةضوافملا  ءدب  خيرات  كرتشم ، قافتاب  اددحي ، نأ  نيفرطلل  نكمي 

.ضوافتلا ىلع  يناثلا  فرطلا  ةقفاومب 

ءدب خيرات  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لاوحألا  عيمج  يف  ىدعتي  الأ  ساسأ  ىلع  ضوافتلا ، نم  ءاهتنالا  خيرات  كرتشم ، قافتاب  اددحي ، نأ  نيفرطلل  نكمي 

.ةضوافملا

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  هالعأ  اهيلإ  راشملا  ةكرتشملا  تاقافتالا  نم  ةخسن  هجوت 

ةداملا 99



ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  تانايبلاو  تاءاصحإلا  نيضوافتملا  نيفرطلل  ةينعملا ، ةيموكحلا  ةطلسلا  وأ  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  رفوت 

.ةيعامجلا ةضوافملا  ءارجإ  ليهستل  اهريغو ، ةينقتلاو 

ةداملا 100

هجوت يتلا  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  هنم  ةخسن  هجوتو  نافرطلا ، هعقوي  قافتا  وأ  رضحم  يف  ةيعامجلا  ةضوافملا  جئاتن  نودت 

.ةيعامجلا ةضوافملا  سلجم  ىلإ  هنم  ةخسن 

ةداملا 101

 : يلي امب  هيلإ  دهعي  ةيعامجلا ،” ةضوافملا  سلجم   “ مسإ تحت  سلجم  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدل  ثدحي 

؛ ةيعامجلا ةضوافملا  ةيمنت  لجأ  نم  تاحارتقا  ميدقت  – 

، ريجأ يتئام  نع  ديزي  ام  لغشت  يتلا  تالواقملل  ةبسنلاب  اميسالو  اهميمعتو ، ةيعامجلا ، لغشلا  تايقافتا  ماربإ  عيجشت  نأشب  تاحارتقا  ميدقت  – 

؛ يعاطقلا وأ  ينطولا  ديعصلا  ىلع  ءاوس 

؛ كلذ هنم  بلط  املك  ةيعامج  لغش  ةيقافتا  دونب  ريسفت  لوح  يأرلا  ءاطعإ  – 

.ةيعامجلا ةضوافملا  ةليصحل  يونسلا  درجلا  ةسارد  – 

ةداملا 102

ةينهملا تامظنملا  نع  نيلثممو  ةرادإلا ، نع  نيلثمم  نم  نوكتيو  هلثمي ، نم  وأ  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  ةيعامجلا  ةضوافملا  سلجم  سأري 

.ءارجألل ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل ،

.سلجملا تاصاصتخا  لاجم  يف  تاءافك  نم  هب  عتمتي  ام  هرايتخا  يف  ىعاري  صخش  لك  هلاغشأ  يف  ةكراشملل  وعدي  نأ  سلجملا  سيئرل  نكمي 

ةداملا 103

.سلجملا رييست  ةقيرطو  مهنييعت ، ةيفيكو  مهددعو ، سلجملل ، نونوكملا  ءاضعألا  يميظنت ، صنب  ددحي 

عبارلا مسقلا 

ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا 

لوألا بابلا 

اهلكشو ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  فيرعت 

ةداملا 104

ةيباقن تامظنم  ةدع  وأ  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقن  ةمظنم  يلثمم  نيب  مربيو  لغشلا ، تاقالع  مظني  يعامج  دقع  يه  ةيعامجلا ،” لغشلا  ةيقافتا  “



ةدع وأ  نيلغشملل  ةمظنم  يلثمم  وأ  ةيصخش ، ةفصب  نودقاعتي  نيلغشم  ةدع  وأ  دحاو ، لغشم  نيبو  ةهج ، نم  اهتاداحتا ، وأ  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل 

.ىرخأ ةهج  نم  نيلغشملل  ةينهم  تامظنم 

.ةبوتكم ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نوكت  نأ  نالطبلا ، ةلئاط  تحت  بجي ،

ةداملا 105

 : اميسالو لغشلا  تاقالعب  ةقلعتملا  ماكحألا  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نمضتت 

 : يهو ةينهملا  تائفلا  نم  ةئف  لك  ىلع  قبطملا  رجألا  رصانع   - 1

يذلا ال ريجألا  رجأل  ىندألا  دحلا  ساسأ  ىلع  تالماعملا  هذه  قبطتو  ةينهملا ، تالهؤملا  تايوتسم  فلتخمب  ةقلعتملا  ةيلسلستلا  تالماعملا  أ )

.ةينهملا مهتالهؤم  بسح  ءارجألا ، تائف  يقاب  روجأل  ىندألا  دحلا  ديدحت  دصق  تالهؤم ، ىلع  رفوتي 

ةيوستل ةعبتملا  تاءارجإلا  صخي  اميف  كلذو  رجألا ، يف  ةاواسملا  يضتقت  لغشلا  ةميق  يف  ةاواسملا  نأ  ربتعي  يذلا  أدبملا  قيبطت  تايفيك  ب )

.نأشلا اذه  يف  أشنت  دق  يتلا  تابوعصلا 

نم اهريغب  وأ  ةينهملا ، تاداهشلاب  ةقلعتملا  تانايبلا  اهنم  ةصاخو  ةينهملا ، تالهؤملا  تايوتسم  ديدحت  ىلع  دعاست  يتلا  ةيساسألا  رصانعلا   – 2

؛ تاداهشلا

يتلا ةباقنلا  رايتخا  يف  ريجألا ، ةيرح  سمي  ام  ىلع  نأشلا ، اذه  يف  ةررقملا  ماكحألا  يوطنت  الأ  ىلع  مهلصفو ، ءارجألا  ليغشت  طامنأو  طورش   – 3

؛ اهيلإ ءامتنالا  يف  بغري 

؛ اضعب وأ  الك  اهئاغلإو  اهليدعتو ، ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  ةعجارم  تاءارجإب  ةقلعتملا  ماكحألا   – 4

نيطبترملا ءارجألاو  نيلغشملا  نيب  ثدحت  دق  يتلا  ةيعامجلاو ، ةيدرفلا  لغشلا  تاعازن  ةيوستل  نيفرطلا  نيب  اهيلع  قفتملا  تاءارجإلا   – 5

؛ ةيقافتالاب

عم اهتمءالمو  ةينهملاو ، ةماعلا  مهفراعم  نيسحت  ىلإو  ةينهملاو ، ةيعامتجالا  مهتيقرت  قيقحت  ىلإ  فدهي  ءارجألا ، ةدئافل  رمتسم  نيوكت  ميظنت   – 6

؛ ةيجولونكتلا تاروطتلا 

؛ تاضيوعتلا  – 7

؛ ةيعامتجالا ةيطغتلا   – 8

؛ ةينهملا ةمالسلاو  ةحصلا   – 9

؛ لغشلا طورشو  فورظ   – 10

؛ ةيباقنلا تاليهستلا   – 11

.ةيعامتجالا نوؤشلا   – 12



ةداملا 106

يتلا ةيئادتبالا  ةمكحملا  طبض  ةباتك  ىدل  فيراصم ، نود  اهعاديإب ، مايقلا  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  ذيفنتب  ليجعتلا  يف  بغارلا  فرطلا  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدلو  اهيف ، قبطتس  يتلا  نكامألا  اهذوفن  ةرئاد  نمض  لخدت 

.عاديإلا نع  لصو  ميلستب  ةيقافتالا ، ملست  دنع  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلاو  ةيئادتبالا  ةمكحملا  ىدل  طبضلا  ةباتك  نم  لك  موقت 

ةداملا 107

.ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا  ىلع  أرطت  ةعجارم  وأ  رييغت ، لك  ىلع  ةقباسلا  ةداملا  ماكحأ  قبطت 

يناثلا بابلا 

اهيلإ مامضنالاو  اهفارطأو  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ماربإ 

ةداملا 108

 : ةيلاتلا تايضتقملا  ىدحإ  ىلع  ءانب  مهتعومجم  مساب  اودقاعتي  نأ  نيلغشملل  ةمظنم  يلثممل  وأ  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقن  ةمظنم  يلثممل  نكمي 

؛ نيلغشملل ةينهملا  ةمظنملا  وأ  ءارجأل ، ةيباقنلا  ةمظنملا  كلتل  يساسألا  نوناقلا  يف  ةدراولا  ماكحألا  – 

.نيلغشملل ةينهملا  ةمظنملا  وأ  ءارجألل ، ةيباقنلا  ةمظنملا  كلتل  صاخ  رارق  – 

فرط نم  ةصاخ  تالوادم  دعب  اهيلع ، ةقفاوملا  تايضتقملا ، هذه  بايغ  يف  تمربأ  اذإ  ةحيحص ، ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نوكت  يكل  بجي ،

.نيينعملا نيلغشملا 

.تالوادملا هذه  ءارجإ  قرط  ديدحت  ةينعملا  ةمظنملا  ىلوتت 

ةداملا 109

ةنجل عمج  دصق  ةصتخملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  ابلط  مدقت  نأ  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  ةمظنملل  وأ  نيلغشملل  ةينهملا  ةمظنملل  نكمي 

.رهشأ ةثالث  هاصقأ  لجأ  يف  بلطلا  اذه  ىلع  بيجت  نأ  ةطلسلا  هذه  ىلعو  .ةيعامج  لغش  ةيقافتا  ماربإ  لجأ  نم  ةطلتخم ،

ةداملا 110

نم افرط  سيل  ةيعامج ، لغش  ةيقافتا  ىلإ  اقحال  مامضنالا  لغشم ، لكل  وأ  نيلغشملل ، ةينهم  ةمظنم  لكل  وأ  ءارجألل ، ةيباقن  ةمظنم  لكل  نكمي 

.اهيسسؤم فارطأ 

ةذفانلا ةيئادتبالا  ةمكحملاب  طبضلا  ةباتك  ىلإو  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  فارطأ  ىلإ  لصوتلاب ، راعشإلا  عم  ةنومضم  ةلاسرب  مامضنالا  غلبي 

.ةروكذملا ةيقافتالا  اهترئادب 

.ةقباسلا ةرقفلا  ماكحأل  اقفو  هغيلبتل  يلاوملا  مويلا  نم  ءادتبا  اذفان  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ىلإ  مامضنالا  دعي 

ثلاثلا بابلا 



قيبطتلا زيح  اهلوخدو  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  قيبطت  لاجم 

ةداملا 111

ةعبات تاسسؤم  ةدع  وأ  ةدحاو  ةسسؤم  يف  وأ  اهتمرب ، ةلواقملا  يف  امإ  ةذفان ، ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نأ  ىلع  اصني  نأ  نيفرطلا ، ىلع  بجي 

.ينطولا بارتلا  عيمج  يف  وأ  ةنيعم ، ةمظنم  وأ  ةنيعم ، ةيلحم  ةعامج  ديعص  ىلع  كلذو  اهل ،

طبضلا ةباتكب  ةيقافتالا  تعدوأ  يتلا  ةمكحملا  صاصتخا  ةرئاد  يف  ةذفان  نوكت  اهنإف  نأشلا ، اذه  يف  اصن  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نمضتت  مل  اذإ 

.هالعأ ةداملل 106  اقبط  اهيدل ،

.ةمكحملا كلت  ىدل  طبضلا  ةباتكب  نيفرطلا  الك  اهعدوأ  اذإ  الإ  ىرخأ ، ةمكحم  صاصتخا  ةرئاد  يف  ةذفان  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نوكت  ال 

ةداملا 112

 : ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا  يف  اهيلع  صوصنملا  تامازتلالل  عضخي 

؛ اهيف ءاضعأ  نوحبصي  نيذلا  وأ  ةيباقنلا ، تامظنملا  كلت  ىلإ  نومتنملا  صاخشألاو  اهيلإ ، تمضنا  وأ  اهتعقو  يتلا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  – 

؛ ةيصخشلا مهتفصب  اهوعقو  نيذلا  نولغشملا  وأ  لغشملا  – 

.اهيلإ تمضنا  وأ  اهتعقو  يتلا  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  – 

ةداملا 113

.هفرط نم  ةمربملا  لغشلا  دوقع  ىلع  لغشملا ، اهب  مزتلا  يتلا  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  تايضتقم  يرست 

ءارجألل ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  كانه  نكت  مل  ام  اهقيبطت ، لاجم  اهلمشي  ةسسؤم  وأ  ةلواقم  لك  يف  ةمزلم  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ماكحأ  نوكت 

.مهلغش دوقع  يف 

ةداملا 114

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدل  اهعاديإ  خيراتل  يلاوملا  ثلاثلا  مويلا  ءاهتناب  قيبطتلا  زيح  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  لخدت 

عبارلا بابلا 

اهؤاهنإو ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ةدم 

ةداملا 115

.نيعم عورشم  زاجنإ  ةدمل  وأ  ةددحم ، ريغ  ةدمل  وأ  ةددحم ، ةدمل  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ماربإ  نكمي 

ةداملا 116



.نيفرطلا دحأ  ةدارإب  تقو ، يأ  يف  ةدملا ، ةددحم  ريغ  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ءاهنإ  نكمي 

كلذو لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإو  ةينعملا ، ةمكحملا  طبض  ةباتك  ىلإو  اهفارطأ ، عيمج  ىلإ  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ءاهنإ  غيلبت  بجي 

.لقألا ىلع  رهشب  اهئاهنإل  ددحملا  خيراتلا  لبق 

تاليدعتلا عورشمب  ءاهنإلا  ةقيثو  قافرإ  بجو  ءاهنإلا ، ببس  يه  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ماكحأ  ضعب  ةعجارم  يف  ةبغرلا  تناك  اذإ  هنأ  ريغ 

.ةيقافتالا ىلع  اهلاخدإ  عمزملا 

ةداملا 117

لغشلا ةيقافتا  نإف  نيلغشملل ، ةينهم  تامظنم  وأ  نيلغشم  ةدع  امإو  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقن  تامظنم  ةدع  امإ  دسجي  نيفرطلا  دحأ  ناك  اذإ 

كئلوأ نم  لغشم  رخآ  وأ  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  نم  ةيباقن  ةمظنم  رخآ  يلختب  الإ  يهتنت  ةدملا ال  ةددحم  ريغ  ةيعامجلا 

.ةيقافتالا نع  تامظنملا ، كلت  نم  نيلغشملل  ةينهم  ةمظنم  رخآ  وأ  نيلغشملا ،

لالخ اهرودب ، موقت  نأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  نع  اهادحإ  يلخت  دعب  نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنملاو  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  يقابل  نكمي 

ةيباقن ةمظنم  لوأ  هتددح  يذلا  خيراتلا  يف  ىرخألا ، فارطألا  ىلإ  ةيقافتالا  ءاهنإب  اهرارق  غيلبتب  ءاهنإلا ، رارقب  اهلصوتل  ةيلاوملا  مايأ  ةرشعلا 

.ةيقافتالا نع  تلخت  نيلغشملل  ةينهم  ةمظنم  لوأ  وأ  ءارجألل 

ةداملا 118

نوناقلا ةوقب  اهؤاهنإ  نيلغشملل ، ةينهم  ةمظنم  وأ  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقن  ةمظنم  فرط  نم  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ءاهنإ  ىلع  بترتي 

.فلاخم قافتا  لك  مغر  نيلغشملل  ةينهملا  ةمظنملا  وأ  ءارجألل  ةيباقنلا  ةمظنملا  كلت  ىلإ  نيمتنملا  ءاضعألا  عيمجل  ةبسنلاب 

ةداملا 119

.تاونس ثالث  ةددحم  ةدمل  ةمربملا  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  ةدم  زواجتت  نأ  نكمي  ال 

.ةدملا ةددحملا  ريغ  ةيقافتالا  نأش  كلذ  يف  اهنأش  اهلجأ ، لولح  دعب  لوعفملا  ةيراس  ةدملا  ةددحملا  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  راثآ  لظت 

ةداملا 120

.عورشملا اذه  نم  ءاهتنالا  نيح  ىلإ  ةمئاق  نيعم  عورشم  زاجنإ  ةدمل  ةمربملا  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  لظت 

ةداملا 121

قافتا مربي  مل  ام  ةيقافتالا ، كلت  بجومب  اهوبستكا  يتلا  عفانملا  نم  ةدافتسالاب  ءارجألا  ظفتحا  تيهنأ ، وأ  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  لجأ  لح  اذإ 

.ءارجألا حلاصل  ديفأ  عفانم  ىلع  صني  ايعامج  وأ  ناك  ايدرف  ديدج ،

سماخلا بابلا 

ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا  ذيفنت 

ةداملا 122



هذه ماكحأب  ديقتت  نأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتاب  تطبترا  اذإ  اهتاداحتا ، وأ  نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنملا  وأ  ءارجألل ، ةيباقنلا  تامظنملا  ىلع  بجي 

.ةنامأب اهذيفنتب  لخي  دق  ام  لك  ىدافتت  نأو  لوعفملا ، ةيراس  تيقب  ام  ةيقافتالا 

.اهيف ةنمضملا  تامازتلالا  دودح  يف  ةيقافتالا  ذيفنت  نامض  اهتاداحتاو ، نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملاو  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  لمحتت 

ةداملا 123

، صاخلا اهمساب  ىوعد  ميقت  نأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتاب  ةطبترملا  تاداحتاللو ، نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنمللو  ءارجألل ، ةيباقنلا  تامظنملل  نكمي 

كلت ءاضعأ  ىلع  وأ  ةيقافتالا ، يف  فرط  يه  يتلا  تاداحتالا ، وأ  نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنملا  وأ  ءارجألل ، ةيباقنلا  تامظنملا  نم  اهريغ  ىلع 

ام ببسب  ررض ، نم  اهب  قحل  امع  اهضيوعت  ىلع  مهلمحل  ةيقافتالاب ، اوطبترا  نيذلا  فارطألا  رئاس  ىلع  وأ  مهسفنأ ، اهئاضعأ  ىلع  وأ  تامظنملا 

.تامازتلا نم  هب  اولخأ 

ةداملا 124

تامظنملا وأ  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  وأ  صاخشألا ، يقاب  ىلع  ىوعد  اوميقي  نأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتاب  اوطبترا  نيذلا  صاخشألل  نكمي 

.مهوحن تامازتلا  نم  هب  اولخأ  ام  ببسب  ررض ، نم  مهب  قحل  امع  مهضيوعت  ىلع  مهلمحل  ةيقافتالاب ، نيطبترملا  تاداحتالا ، وأ  نيلغشملل ، ةينهملا 

ةداملا 125

لك اوعفري  نأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتاب  نيطبترملا  تاداحتاللو ، نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنمللو  ءارجألل ، ةيباقنلا  تامظنمللو  صاخشألل ، نكمي 

اذه نوكي  نأ  طرش  رمألاب ، ينعملا  نم  صاخ  ضيوفتب  ءالدإلا  ىلإ  ةجاح  نود  اهئاضعأ ، نم  وضع  لك  ةدئافل  ةيقافتالا ، كلت  نع  أشنت  يتلا  ىواعدلا 

ةينعملا ةمظنملا  اهتماقأ  يتلا  ىوعدلا ، يف  تقو  يأ  يفو  ايصخش ، لخدتي  نأ  رمألاب  ينعملل  قحيو  .اهيلع  ضرتعي  ملو  ىوعدلاب  رعشأ  دق  ريخألا 

.ةمئاق ىوعدلا  تماد  ام  همساب ،

ةداملا 126

ةيقافتا نع  ةئشان  ىوعد  ةيعامج  لغش  ةيقافتاب  ةطبترملا  تاداحتالا ، وأ  نيلغشملل ، ةينهم  ةمظنم  وأ  ءارجألل ، ةيباقن  ةمظنم  وأ  صخش ، ماقأ  اذإ 

يف ىوعدلا  يف  لخدتت  نأ  ةيقافتالاب ، اهؤاضعأ  طبترملا  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  وأ  ءارجأل ، ةيباقنلا  تامظنملا  يقابل  نكمأ  ةيعامج ، لغش 

.عازنلا لح  ببسب  اهدارفأ  ىلع  دوعت  دق  يتلا  ةيعامجلا  ةحلصملل  ارابتعا  ةمئاق ، ىوعدلا  تماد  ام  تقو ، يأ 

ةداملا 127

ةيوستب قلعتملا  نوناقلا  اذه  نم  سداسلا  باتكلا  ىضتقمب  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتاب  ةطبترملا  فارطألا  نيب  ةيعامجلا  لغشلا  تاعازن  ىوست 

.نأشلا اذه  يف  ةصاخ  تايضتقم  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نمضتت  مل  اذإ  كلذو  ةيعامجلا ، لغشلا  تاعازن 

مل ام  نأشلا ، اذه  يف  اهب  لومعملا  ةيعيرشتلا  ماكحألا  قفو  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتاب  ةطبترملا  فارطألا  نيب  ةيدرفلا  لغشلا  تاعازن  ىوست 

.تاعازنلا كلت  ةيوستب  قلعتت  اماكحأ  ةيقافتالا  نمضتت 

ةداملا 128

تايضتقم قيبطت  ةبقارم  ةيحالص  هاندأ ، ةداملا 532  بجومب  مهيلإ  ةدنسملا  تايحالصلا  ىلإ  ةفاضإ  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  ىلإ  دنست 

.ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا 



ةداملا 129

.ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا  تايضتقم  مارتحا  مدع  نع  مهرد ، ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

تامارغلا 20.000 عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  ةبوقع  رركتت 

.مهرد

سداسلا بابلا 

ةفلتخم ماكحأ 

ةداملا 130

تالحملا يفو  لغشلا ، اهيف  رشابي  يتلا  نكامألا  يف  اهنأشب  نالعإ  قاصلإ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  قيبطت  اهلمشي  يتلا  تاسسؤملا  ىلع  بجي 

.ليغشتلا اهيف  متي  يتلا 

.اهيدل تعدوأ  يتلا  تاهجلاو  اهعاديإ ، خيراتو  اهيلع ، ةعقوملا  فارطألا  ىلإو  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  دوجو  ىلإ  نالعإلا ، اذه  يف  ةراشإلا  بجي 

.ءارجألا ةراشإ  نهر  ةيقافتالا  نم  ريظن  عضو  بجي 

ةداملا 131

ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتا  نإف  ةداملا 19 ، كلذ  ىلع  تصن  امك  ةلواقملل ، ةينوناقلا  ةعيبطلا  ىلع  وأ  لغشملل ، ةينوناقلا  ةيعضولا  ىلع  رييغت  أرط  اذإ 

.ديدجلا لغشملاو  ةلواقملا  ءارجأ  نيب  ةمئاق  لظت 

ةداملا 132

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

؛ ةداملا هذه  يف  ةنيبملا  نكامألا  ريغ  يف  هقاصلإ  وأ  ةداملا 130 ، يف  هيلع  صوصنملا  نالعإلا  قاصلإ  مدع  – 

؛ اهيلإ ةراشإلا  ىلع  ةروكذملا  ةداملا  تصن  يتلا  تانايبلا  نم  انايب  نالعإلا ، نيمضت  مدع  – 

.ءارجألا ةراشإ  نهر  ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  نم  ريظن  عضو  بوجو  نم  ةروكذملا  ةداملا  هيلع  تصن  امب  ديقتلا  مدع  – 

عباسلا بابلا 

اهؤاهنإو ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  لاجم  ميمعت 

ةداملا 133

ءارجألا يثلث  نع  لقي  ام ال  مهت  مسقلا ، اذه  نم  ةقباسلا  باوبألا  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ةمربملا  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  تناك  اذإ 

لغتشي يتلا  تاسسؤملاو  تالواقملا  عومجم  ىلع  رارقب  اهتايضتقم  ميمعت  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلع  بجي  هنإف  ةنهملل ، نيعباتلا 

.ةكلمملا بارت  عومجم  يف  وأ  ةنيعم ، ةقطنم  قاطن  يف  ءاوس  اهتاذ ، ةنهملا  نوسرامي  ءارجأ  اهيف 



يف نيسمخ  نع  لقي  ام ال  مهت  مسقلا ، اذه  نم  ةقباسلا  باوبألا  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ةمربملا  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  تناك  اذإ 

ةيباقنلا تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  نم  رارقب  نكمي ، هنإف  ءارجألا ، نم  ةئاملا 

نوسرامي ءارجأ  اهيف  لغتشي  يتلا  تاسسؤملاو  تالواقملا  عومجم  ىلإ  اهتايضتقم  ميمعت  ةيعامجلا ، ةضوافملا  سلجمو  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل 

.ةكلمملا بارت  عيمج  يف  وأ  ةنيعم ، ةقطنم  قاطن  يف  ءاوس  اهتاذ ، ةنهملا 

ةداملا 134

.ةيلصألا لغشلا  ةيقافتا  ءاهتناب  ةددمملا ، ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتال  ةيمازلإلا  ةفصلا  يهتنت 

ريجألا رجأو  لغشلا  طورش  يناثلا :  باتكلا 

يناثلا باتكلا 

ريجألا رجأو  لغشلا  طورش 

لوألا مسقلا 

ةماع ماكحأ 

لوألا بابلا 

تالواقملا حتف 

ةداملا 135

مدقي نأ  ءارجأ ، هيف  لغشي  شرو ، وأ  ةسسؤم  وأ  ةلواقم  حتف  ديري  نوناقلا ، اذه  تايضتقمل  عضخي  ايرابتعا ، وأ  ناك  ايعيبط  صخش ، لك  ىلع  بجي 

.يميظنت صنب  ةددحملا  تايلكشلاو  طورشلا  قفو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  كلذب  احيرصت 

ةداملا 136

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  هالعأ ، ةداملا 135  يف  هركذ  دراولا  حيرصتلل  الثامم  احيرصت  اضيأ ، مدقي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

؛ ددج ءارجأ  ليغشت  ةلواقملا  تمزتعا  اذإ   – 1

؛ ءارجأ لغشت  يهو  اهطاشن  عون  ةلواقملا  تريغ  اذإ   – 2

؛ ءارجأ لغشت  يهو  رخآ  ناكم  ىلإ  ةلواقملا  تلقتنا  اذإ   – 3

؛ نيقوعم ءارجأ  ليغشت  ةلواقملا  تررق  اذإ   – 4

؛ نطابلا نم  لواقم  ىلإ  وأ  مهلزانمب ، نولغتشي  ءارجأ  ىلإ  اضعب  وأ  الك  اهلاغشأب  تدهع  مث  اهلماعمب ، ءارجأ  لغشت  ةلواقملا  تناك  اذإ   – 5

.تقؤملا ليغشتلا  ةلواقم  قيرط  نع  ءارجأ  لغشت  ةلواقملا  تناك  اذإ   – 6



ةداملا 137

.هالعأ نيتداملا 135 و136  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

يناثلا بابلا 

يلخادلا ماظنلا 

ةداملا 138

، ايلخاد اماظن  ةسسؤملا ، وأ  ةلواقملا  حتفل  نيتيلاوملا  نيتنسلا  لالخ  عضي  نأ  ءارجأ ، ةرشع  نع  لقي  ام ال  ايدايتعا  لغشي  لغشم ، لك  ىلع  بجي 

لجأ نم  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  ههجوي  نأو  هيلع ، مهدوجو ، دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  عالطا  دعب 

.هيلع ةقفاوملا 

.ةقباسلا ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةقفاوملاو  ةراشتسالا  تايلكشل  يلخادلا ، ماظنلل  ليدعت  لك  عضخي 

ةداملا 139

جذومن ديدحت  نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنملاو  اليثمت  رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملا  عم  ةراشتسالاب  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

 : صخألا ىلع  نمضتي  نأ  بجي  يذلا  يلخادلا ، ماظنلا 

؛ تابيغتلاو لطعلاو ، لصفلا ، ماظنو  ءارجألا ، ليغشتب  قلعتت  ةماع ، اماكحأ   – 1

.مهتمالسو ءارجألا  ةحص  ىلع  ةظفاحملابو  ةييبدأتلا ، ريبادتلابو  لغشلا ، ميظنتب  قلعتت  ةصاخ ، اماكحأ   – 2

.ينهم ضرم  وأ  لغش  ةثداح  نع  ةجتانلا  ةقاعإلا  ثودح  دنع  ليهأتلا  ةداعإ  ميظنتب  قلعتت  ماكحأ   – 3

.ءارجأ ةرشع  نم  لقأ  لغشت  يتلا  تاسسؤملل  ةبسنلاب  يلخاد  ماظن  ةباثمب  ةداملا ، هذه  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  هيلإ  راشملا  جذومنلا  ربتعي 

ةداملا 140

ىدؤت يذلا  ناكملا  يفو  هلوخد ، ءارجألا  داتعا  يذلا  ناكملا  يف  هقاصلإب  موقي  نأو  يلخادلا ، ماظنلاب  املع  ءارجألا  طيحي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.مهروجأ ةداع  هيف 

.هنم بلطب  ريجألل  يلخادلا  ماظنلا  نم  ةخسن  ملست 

.ءاوس دح  ىلع  ءارجألاو  لغشملا  فرط  نم  ماظنلا  اذه  تايضتقم  مارتحا  بجي 

ةداملا 141

، ةدح ىلع  ريجأ  لك  اهيف  لبقتسي  يتلا  تاعاسلاو  مايألاو ، ناكملاو ، طورشلا  يلخادلا ، ماظنلا  يف  ددحي  نأ  هنع  بوني  نم  وأ  لغشملا  ىلع  بجي 

لك يف  دحاو  موي  نع  لابقتسالا  مايأ  لقت  الأ  ىلع  هدوجو ، دنع  ةلواقملاب  يباقنلا  لثمملا  وأ  ءارجألا  يبودنم  دحأ  ةقفر  وأ  هدرفمب  امإ  هنم ، بلطب 



.رهش

ةداملا 142

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 138؛ يف  ررقملا  لجألا  لالخ  يلخاد  ماظن  عضو  مدع  – 

ةداملا 140؛ هتررق  ام  قباطي  وحن ال  ىلع  هقاصلإ  وأ  هقاصلإ  مدع  وأ  يلخادلا ، ماظنلا  ىلع  ءارجألا  عالطا  مدع  – 

هيف ريجألا  رود  يتأي  اموي ال  هديدحت  وأ  ةداملا 141 ، يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  هئارجأ ، نم  ريجأ  لك  لابقتسال  اموي  لغشملا  ديدحت  مدع  – 

.ةداملا كلت  يف  ةددحملا  ةدملا  ىلع  ديزت  ةدم  دعب  الإ 

يناثلا مسقلا 

ةأرملا ةيامحو  ثدحلا  ةيامح 

لوألا بابلا 

لغشلا يف  لوبقلا  نس 

ةداملا 143

.ةلماك ةنس  ةرشع  سمخ  نس  مهغولب  لبق  نيلغشملا ، ىدل  وأ  تالواقملا ، يف  مهلوبق  الو  ثادحألا ، ليغشت  نكمي  ال 

ةداملا 144

عيمجو ةنس ، ةرشع  ةينامث  نع  مهنس  لقت  نيذلا  ثادحألاو  ءارجألا  عيمج  ضرع  تقو ، يأ  يف  بلطي  نأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلل  قحي 

قوفي ال  مهيلإ ، هب  دهعي  يذلا  لغشلا  نأ  نم  ققحتلا  دصق  ةيمومعلا ، ةحصلاب  ةفلكملا  ةرازولل  عبات  ىفشتسمب  بيبط  ىلع  نيقاعملا ، ءارجألا 

.مهتقاعإ عم  بسانتي  وأ ال  مهتقاط ،

، هيأرل اقباطم  ايأر  بيبطلا  ىدبأ  اذإ  راطخإ ، نود  لغشلا  نم  نيقاعملا  ءارجألاو  ثادحألا  ءافعإب  رمأي  نأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلل  قحي 

.مهيوذ نم  بلطب  داضم  صحف  مهيلع  يرجأو 

ةداملا 145

صنب اهتحئال  ددحت  يتلا  تالواقملا  لبق  نم  ةمدقملا  ةيمومعلا  ضورعلا  يف  اصخشم  وأ  الثمم ، ةرشع ، ةنماثلا  نود  ثدح ، يأ  ليغشت  عنمي 

.هرمأ يلو  ةراشتسا  دعب  كلذو  ةدح ، ىلع  ثدح  لك  صوصخب  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  اقبسم  هملسي  بوتكم  نذإ  نود  يميظنت ،

.نأشلا اذه  يف  هملس  نأ  هل  قبس  يذلا  نذإلا  ضرغلا ، اذهل  لهؤم  صخش  لك  نم  بلطب  امإو  هسفن ، ءاقلت  نم  امإ  بيجتسي ، نأ  نوعلا  اذهل  قحي 

ةداملا 146

.حبرملا اهعباط  زربيو  ةينفلا ، نهملا  يطاعتل  ثادحألا  بلج  ىلإ  فدهي  يلالغتسا ، راهشإ  لكب  مايقلا  عنمي 



ةداملا 147

مهيلإ دهعي  نأ  وأ  ةيئاوتلا ، وأ  ةيناولهب ، تاكرحب  مايقلا  وأ  ةرطخ ، باعلأ  ءادأب  ةنس  ةرشع  ةنماثلا  نود  اثادحأ  فلكي  نأ  صخش  يأ  ىلع  عنمي 

.مهقالخأ وأ  مهتحص ، وأ  مهتايح ، ىلع  ارطخ  لكشت  لاغشأب 

هضورع يف  لغشي  نأ  لقنتم ، ىهلم  وأ  كريس  ريدم  وأ  تاناويح ، ضراع  وأ  نابعلأ ، وأ  ناولهب ، ةنهم  فرتحي  ناك  اذإ  صخش ، يأ  ىلع  اضيأ  عنمي 

.ةرشع ةسداسلا  نود  اثادحأ 

ةداملا 148

وأ مههيجوت ، ىلوتي  نيذلا  ثادحألا  ةدالو  دوقع  نم  خسن  ىلع  رفوتي  نأ  هالعأ ، ةداملا 147  يف  ةنيبملا  نهملا  نم  ةنهم  ىطاعتي  نم  لك  ىلع  بجي 

ةيرادإلا تاطلسلا  نم  وأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  فرط  نم  اهبلط  درجمب  مهتيوه  اهب  تبثيل  اهب  يلدي  نأو  ةينطولا ، مهفيرعت  تاقاطب 

.ةيلحملا

ةداملا 149

ةوقلا يرومأم  نم  هالعأ ، ىلإ 148  داوملا 145  ماكحأ  ةفلاخم  ةلاح  يف  ةيلحملا ، ةيرادإلا  تاطلسلا  وأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  بلطي 

.كلذب املع  ةماعلا  ةباينلا  طاحتو  ضرعلا ، ةماقإ  عنمل  لخدتلا  ةيمومعلا ،

ةداملا 150

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 145؛ يف  هيلع  صوصنملا  نذإلا  ىلع  رفوتلا  مدع  – 

ةداملا 146؛ تايضتقمب  ديقتلا  مدع  – 

تابثإل قئاثولا  كلتب  مهئالدإ  مدع  وأ  ةداملا ، هذه  يف  مهيلإ  راشملا  صاخشألا  ىدل  ةداملا 148  يف  اهيلع  صوصنملا  قئاثولا  ىلع  رفوتلا  مدع  – 

.مههيجوت نولوتي  نيذلا  ثادحألا  ءارجألا  ةيوه 

ةداملا 147. يف  اهيلع  صوصنملا  تايضتقملا  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

.مهرد غلبم 20.000  تامارغلا  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةداملا 147 ، ماكحأ  مهقح  يف  عارت  مل  نيذلا  ثادحألا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

ةداملا 151

ةداملا 143. ةفلاخم  ىلع  مهرد  ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  بقاعي 

.نيتبوقعلا نيتاه  ىدحإب  وأ  رهشأ  مايأ و3  نيب 6  هتدم  حوارتت  سبحب  مكحلاو  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا ، ةلاح  يفو 

يناثلا بابلا 

ةمومألا ةيامح 



ةداملا 152

ةيقافتا وأ  لغشلا ، دقع  يف  ديفأ  تايضتقم  كانه  نكت  مل  ام  اعوبسأ ، رشع  ةعبرأ  اهتدم  ةدالو  ةزاجإب  ةيبط ، ةداهشب  اهلمح  تبث  يتلا  ةريجألا ، عتمتت 

.يلخادلا ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا 

ةداملا 153

.عضولا يلت  يتلا  ةلصتملا  ةعبسلا  عيباسألا  ةرتف  ءانثأ  سفاونلا  تاريجألا  ليغشت  نكمي  ال 

.ةدالولا بقع  ىلوألا  ةرتفلا  يفو  لمحلل ، ةريخألا  ةرتفلا  ءانثأ  ةريجألا  ةأرملا  اهب  فلكت  يتلا  لاغشألا  فيفخت  ىلع  لغشملا  رهسي 

ةداملا 154

.عيباسأ ةعبسب  عضولا  خيرات  دعب  يهتنتو  عيباسأ ، ةعبسب  عضولا  عقوت  خيرات  لبق  ئدتبت  ةرتف  لغشلا  دقع  نايرس  فقوت  نأ  ةريجألا ، ةأرملل  قح 

ةدالولا ةزاجإ  ةرتف  يف  تديز  دقعلا ، فقوت  ةرتف  ةلاطإ  يرورضلا  نم  لعجت  سافنلا ، وأ  لمحلا  نع  ةيضرم ، ةلاح  ءوشن  ةيبط  ةداهشب  تبث  اذإ 

.عضولا خيرات  دعب  اعوبسأ  رشع  ةعبرأو  عضولا ، عقوت  خيرات  لبق  عيباسأ  ةينامث  فيقوتلا  ةرتف  ىدعتت  الأ  ىلع  ةيضرملا ، ةلاحلا  كلت  رارمتسا  ةدم 

اهقرغتست يتلا  اعوبسأ  رشع  ةعبرألا  لمكتست  نأ  ىلإ  لغشلا  دقع  فيقوت  ةرتف  ديدمت  اهل  نكمأ  عقوتملا ، هخيرات  لبق  اهلمح  ةريجألا  تعضو  اذإ 

.اهل ةقحتسملا  فيقوتلا  ةدم 

ةداملا 155

، اهبايغ ببسب  هراعشإل  لصوتلاب ، راعشإ  عم  ةنومضم  ةلاسر  لغشملا ، ىلإ  هجوت  نأ  عقوتملا ، هخيرات  لبق  اهلمح  تعضو  يتلا  ةريجألا  ىلع  بجي 

.ديدج نم  لغشلا  فانئتسا  هيف  يونت  يذلا  خيراتلابو 

ةداملا 156

، اهدولوم ةيبرت  لجأل  كلذو  ءاضتقالا ، دنع  اعوبسأ  رشع  ةعبرأ  وأ  عضولا ، ىلع  عيباسأ  ةعبس  يضم  دعب  اهلغش  فنأتست  الأ  ةريجألا ، ممألل  قحي 

نيعست زواجتت  دقعلا ال  فقوت  ةرتف  نإف  ةلاحلا ، هذه  يفو  .ةمومألا  ةزاجإ  ءاهتنا  نم  اموي  رشع  ةسمخ  هاصقأ  لجأ  يف  اهلغشم  رعشت  نأ  ةطيرش 

.اموي

.اهدولوم ةيبرتل  ةنس  ةدمل  رجألا  ةعوفدم  ريغ  ةلطع  نم  ةدافتسالا  لغشملا  عم  قافتاب  ةريجألا  مألل  نكمي 

يتلا دئاوفلا  نم  ديفتستو  .ةداملا  هذه  نم  ةيناثلاو  ىلوألا  نيترقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  فيقوتلا  ةرتف  ءاهتنا  دعب  اهلغش  ةريجألا  مألا  فنأتست 

.اهدقع فقوت  لبق  اهتبستكا 

ةداملا 157

رشع ةسمخب  اهدقع  فقوت  ةرتف  ءاهتنا  لبق  اهلغشم ، ىلإ  هجوت  وأ  اهيلع  بجي  ةلاحلا  هذه  يفو  اهلغش ، فانئتسا  نع  لودعلا  ةريجألا ، مألل  نكمي 

ةداملا 156 يف  ةروكذملا  فقوتلا  ةدم  ءاهتنا  دعب  اهلغش  فنأتست  نل  اهنأب  اهيف  هرعشت  لصوتلاب ، راعشإلا  عم  ةنومضم  ةلاسر  لقألا ، ىلع  اموي 

.لغشلا دقع  ءاهنإ  نع  ضيوعت  ءادأ  الو  راطخإلا ، لجأ  ةاعارم  كلذ  يف  اهمزلي  الو  هالعأ ،



ةداملا 158

.دقعلا ءاهنإ  نع  الو  راطخإلا ، مدع  نع  ضيوعت  ةيدأت  اهمزلي  الو  راطخإ ، نود  اهلغش  كرتت  نأ  ةيبط ، ةداهشب  اهلمح  تتبثأ  اذإ  لماحلا ، ةريجألل  نكمي 

ةداملا 159

.اعوبسأ رشع  ةعبرأب  عضولا  دعب  وأ  لمحلا ، ءانثأ  ءاوس  ةيبط ، ةداهشب  اهلمح  تبث  يتلا  ةريجألا ، لغش  دقع  ءاهنإ  لغشملل  نكمي  ال 

.ةيبط ةداهشب  ةتبثم  سافنلا ، وأ  لمحلا  نع  ةيضرم  ةلاح  ءوشن  ببسب  لغشلا  نع  اهفقوت  ةرتف  ءانثأ  ةريجألا  لغش  دقع  ءاهنإ  لغشملل  نكمي  امك ال 

رارق ةريجألا  غلبت  الأ  طرش  لصفلل ، ةينوناقلا  ىرخألا  بابسألل  وأ  اميسج ، أطخ  رمألاب  ةينعملا  باكترا  تبثأ  اذإ  دقعلا ، ءاهنإ  لغشملل  نكمي  هنأ  ريغ 

.ةرتفلا كلت  لالخ  رثأ ، يأ  ءاهنإلا  اذهل  نوكي  الو  هالعأ ، نيتداملا 154 و156  يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  دقع  فقوت  ةرتف  ءانثأ  ءاهنإلا 

ةداملا 160

لمحلا تابثإ  لصفلا ، رارق  اهغالبإ  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لجأ  يف  اهل ، نكمأ  ةيبط ، ةداهشب  اهلمح  تبثت  نأ  لبق  اهلصف  رارق  ةريجألا  تغلب  اذإ 

تايضتقم ةاعارم  عم  الطاب ، كلذل  ةجيتن  لصفلا  حبصيو  .لصوتلاب  راعشإلا  عم  ةنومضم  ةلاسرب  لغشملا  ىلإ  اههجوت  ةيبط ، ةداهش  ةطساوب 

ةداملا 159. نم  ةيناثلا  ةرقفلا 

.هلجأ لولحب  ةدملا ، ددحملا  لغشلا  دقع  ءاهتنا  نود  نيتقباسلا ، نيتداملا  ماكحأ  لوحت  ال 

ةداملا 161

اهرابتعاب رجألا  اهنع  ىدؤي  ةصاخ ، ةحارتساب  عضولا  رثإ  لغشلا  اهفانئتسا  خيرات  نم  ارهش ، رشع  ينثا  ىدم  ىلع  ايموي ، عتمتت  نأ  ةريجألا ، مألل  قحي 

ةلقتسم ةعاسلا  هذه  نوكتو  .لغشلا  تاقوأ  لالخ  اهدولوم  عضرت  يكل  ارهظ ، ةعاس  فصنو  احابص ، ةعاس  فصن  اهتدم  لغشلا ، تاقوأ  نم  اتقو 

.ةلواقملا يف  اهب  لومعملا  ةحارلا  تارتف  نع 

.لغشلا مايأ  نم  تقو  يأ  يف  ةعاضرلل  ةصصخملا  ةعاسلا  هذه  نم  ةدافتسالا  ىلع  لغشملا  عم  قفتت  نأ  ةريجألا ، مألل  نكمي 

ةداملا 162

نهنس زواجتت  ةريجأ ، نيسمخ  نع  لقي  ام ال  اهيف  لغتشي  ناك  اذإ  ةرشابم ، اهنم  ةبرقم  ىلع  وأ  ةلواقم ، لك  لخاد  ةعاضرلل  ةصاخ  ةفرغ  زيهجت  بجي 

.ةرشع ةسداسلا 

.ةلواقملاب تالماعلا  تاريجألا  لافطأل  اضور  ةعاضرلا  فرغ  لامعتسا  نكمي 

اهتامزلتسم ريفوتو  ةنكمألا ، ةسارح  طورشو  ديلاوملا ، عاضرإ  فرغو  عضرلا  لوبق  طورش  ديدحت  ليغشتلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

.ةيحصلا

ةداملا 163

.ةمئالملا فورظلا  قفو  اهزيهجت  عم  ةنيعم  ةقطنمب  ةزواجتم  تالواقم  ةدع  ةمهاسمب  ةناضحلل  راد  ءاشنإ  نكمي 



ةداملا 164

ىلإ 163. نم 152  داوملا  ماكحأ  يفاني  قافتا  لك  نوناقلا ، ةوقب  الطاب  نوكي 

ةداملا 165

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  بقاعي 

لاوحألا جراخ  عضولل ، ةيلاوملا  اعوبسأ  رشع  ةعبرألا  ةرتف  يف  يهو  ءاسفن ، وأ  ةيبط ، ةداهشب  اهلمح  تتبثأ  لماح ، ةريجأ  لغش  دقع  ءاهنإ  – 

ةداملا 159؛ يف  اهيلع  صوصنملا 

؛ عضولل ةيلاوملا  عيباسأ  ةعبسلا  ةرتف  يف  ءاسفن ، يهو  ةريجألا ، ليغشت  – 

ةداملا 154؛ ماكحأل  افالخ  ةريجألا ، لغش  دقع  فيقوت  ضفر  – 

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

اهيلع صوصنملا  ةدملا  ءانثأ  اهدولوم ، عاضرإ  لجأ  نم  لغشلا ، تاقوأ  لالخ  اهل ، ةقحتسملا  ةصاخلا ، ةحارتسالا  ةرتفب  ةريجألا ، مألا  عيتمت  ضفر  – 

ةداملا 161؛ يف 

قلعتي اميف  لمعلا ، اهب  يراجلا  ةيميظنتلا  صوصنلاب  ديقتلا  مدعو  ةعاضرلاب ، ةصاخلا  ةفرغلا  ثادحإب  ةقلعتملا  ةداملا 162 ، ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

.ةيحصلا اهتامزلتسم  ريفوتو  اهتسارحو ، ديلاوملا ، عاضرإ  فرغ  زيهجتو  عضرلا ، لوبق  طورشب 

ثلاثلا بابلا 

مهتيامحو نيقاعملا  ليغشتب  ةصاخ  ماكحأ 

ةداملا 166

ةدحل كلذ  رذعت  اذإ  الإ  هليهأت ، ةداعإ  دعب  هتقاعإ  عون  مئالي  لغش  هيلإ  دنسيو  هلغش  بصنمب  بابسألا ، نم  ببسل  اقاعم ، حبصأ  ريجأ  لك  ظفتحي 

.ةحصلا ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  وأ  لغشلا  بيبط  يأر  ذخأ  دعب  كلذو  لغشلا ، ةعيبطل  وأ  ةقاعإلا 

ةداملا 167

.مهتقاعإ ةدح  نم  ديزت  وأ  رارضأل ، مهضرعت  دق  لاغشأ  يف  نيقاعملا  ءارجألا  ليغشت  عنمي 

ةداملا 168

.مهليغشت يوني  نيذلا  نيقاعملا  ءارجألا  يبطلا ، صحفلا  ىلع  ضرعي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.لغشلا نم  ةنس  لك  دعب  ةيرود  ةفصب  صحفلا  اذه  لغشلا  بيبط  يرجي 

ةداملا 169



طورش لك  ريفوت  ىلع  صرحي  نأو  مهلغشب ، نيقاعملا  ءارجألا  مايق  ليهستل  ةمزاللا  تايجولولاب  لغشلا  نكامأ  زهجي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.ءارجألا ءالؤهل  ةينهملا  ةمالسلاو  ةيحصلا  ةياقولا 

ةداملا 170

ريبادت ةباثمب  ءارجألا  نم  مهريغو  نيقاعملا  ءارجألا  نيب  ةلماعملاو  صرفلا  يف  ةيلعفلا  ةاواسملا  قيقحت  فدهتست  يتلا  ةيباجيإلا  ريبادتلا  ربتعت  ال 

.ءارجألا نم  مهريغ  دض  ةيزييمت 

ةداملا 171

ىلإ 169. نم 166  داوملا  ماكحأ  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

عبارلا بابلا 

اليل ثادحألاو  ءاسنلا  ليغشت 

ةداملا 172

، يميظنت صنب  ددحت  يتلا  تاءانثتسالا  ةاعارم  عم  يليل ، لغش  يأ  يف  يعامتجالاو ، يحصلا  نهعضو  رابتعالا  نيعب  ذخألا  عم  ءاسنلا ، ليغشت  نكمي 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب 

.يليل لغش  يأ  يف  ءاسنلا  ليغشت  ليهستل  اهريفوت  بجاولا  طورشلا  يميظنت  صن  ددحي 

.هاندأ نيتداملا 175 و176  ماكحأ  ةاعارم  عم  يليل  لغش  يأ  يف  ةرشع  ةسداسلا  نس  نود  ثادحألا  ليغشت  عنمي 

.احابص ةسداسلاو  اليل  ةعساتلا  ةعاسلا  نيب  اميف  ىدؤي  لغش  لك  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  ايليل  الغش  ربتعي 

.احابص ةسماخلاو  اليل  ةنماثلا  ةعاسلا  نيب  اميف  ىدؤي  لغش  لك  ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  ايليل  الغش  ربتعي 

ةداملا 173

نأ وأ  ايمسوم ، وأ  الصاوتم  اهيف  طاشنلا  نوكي  نأ  ةرورضلا  متحت  يتلا  تاسسؤملا  ىلع  ةداملا 172  نم  ةثلاثلاو  ىلوألا  نيترقفلا  ماكحأ  يرست  ال 

.فلتلا ةعيرس  ةيحالف  ليصاحم  مادختسا  ىلع  وأ  دادعإلا ، روط  يف  داوم  وأ  ةيلوأ ، داوم  لامعتسا  ىلع  ابصنم  اهيف  لغشلا  نوكي 

ةرقفلا يف  دراولا  ءانثتسالا  نم  ةدافتسالا  اهلغش  ةعيبط  ببسب  وأ  اهطاشن ، ببسب  امإ  اهيلع  رذعتو  ةيئانثتسا ، فورظل  ةسسؤملا  تضرعت  اذإ 

.ةرقفلا كلت  يف  اهيلإ  راشملا  تايضتقملا  نم  ةدافتسالا  اهل  حيبت  ةصاخ ، ةيئانثتسا  ةصخر  اهحنم  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلل  نكمأ  ةقباسلا ،

ةداملا 174

لغشلا ةرتف  اموزل  لمشت  ةيلاوتم ، ةعاس  ةرشع  ىدحإ  نع  لقت  ال  يليللا ، لغشلا  نم  نيموي  لك  نيب  ةحار  ةرتف  ثادحأللو ، ءاسنلل  حاتت  نأ  بجي 

.هالعأ ةداملا 172  يف  ةددحم  يه  امك  ةيليللا 

.هالعأ ةداملا 173  يف  اهيلإ  راشملا  تاسسؤملا  يف  تاعاس  رشع  ىلإ  ةدملا  هذه  ضيفخت  نكمي  هنأ  ريغ 



ةداملا 175

ةداملا 173 نم  ةيناثلا  ةرقفلا  ماكحأ  فلاخي  نأ  ايرود ، اعباط  يستكي  ال  ضراع ، فقوت  وأ  ةرهاق  ةوق  نع  ةجتان  ةلاطب  ةلاح  يف  لغشملل ، نكمي 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  كلذب  اقبسم  رعشي  نأ  طرش  لغشلا ، مايأ  نم  عاض  ام  دودح  يف  هالعأ ،

ةداملا 176

ءاقتا رمألا  يضتقي  امدنع  ةرشع ، ةسداسلا  نود  ثادحألا  صخي  اميف  ةداملا 172 ، نم  ةثلاثلا  ةرقفلا  ماكحأ  اتقؤم  فلاخي  نأ  لغشملل ، نكمي 

.ةعقوتم نكت  مل  رئاسخ  حالصإ  وأ  ةدجن ، تايلمع  ميظنت  وأ  عوقولا ، ةكيشو  ثداوح 

.ءانثتسالا كلذب  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  لئاسولا ، عيمجب  اروف ، رعشي  نأ  ماكحألا ، كلت  فلاخي  يذلا  لغشملا ، ىلع  بجي 

.ةدحاو ةليل  دودح  يف  الإ  ءانثتسالا ، اذهب  لمعلا  لغشملل  نكمي  ال 

.اقاعم ريجألا  ناك  اذإ  ءانثتسالا ، اذهب  لمعي  نأ  لغشملل  نكمي  ال 

ةداملا 17

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

نذإلا ىلع  لوصحلا  نود  ةداملا 173 ، نم  ةريخألا  ةرقفلا  يف  ةنيبملا  ةلاحلا  يف  اليل  ةرشع ، ةسداسلا  نود  ثادحألاو  ءاسنلا ، ليغشت  – 

؛ ةرقفلا كلت  يف  اهيلع  صوصنملا  يئانثتسالا 

اميف ثادحألاو ، ءاسنلل ، اهتحاتإ  نيعتملاو  ةداملا 174  يف  اهيلع  صوصنملا  ةحارلا  نم  ايندلا  ةدملاب  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  ديقتلا ، مدع  – 

.لغشلا مايأ  نم  نييلاوتم  نيموي  لك  نيب 

تامارغلا عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  نيتروكذملا ، نيتداملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ثادحألاو  ءاسنلا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

.مهرد  20.000

ةداملا 178

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

لمعلا وأ  ةداملا 175 ، نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةلاحلا  يف  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  قبسم  راعشإ  هيجوت  مدع  – 

؛ روكذملا نوعلا  نم  قبسم  نذإ  ىلع  لوصحلا  نود  ةداملا ، هذه  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  ءانثتسالاب 

صيخرتلا لامعتسا  وأ  ةداملا 176 ، يف  اهيلع  صوصنملا  ةلاحلا  ثودح  دنع  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  يروفلا  راعشإلا  هيجوت  مدع  – 

؛ ةداملا هذه  نم  ةثلاثلا  ةرقفلا  يف  ةددحملا  ةدملا  هتدم  قوفت  الامعتسا  هب  حومسملا 

ةداملا 176. نم  ةعبارلا  ةرقفلا  ماكحأ  تايضتقمب  ديقتلا  مدع  – 

سماخلا بابلا 



ثادحألاو ءاسنلا  ليغشتب  ةصاخلا  ماكحألاو  ثادحألاو  ءاسنلا  ىلع  ةعونمملا  لاغشألا 

ةداملا 179

.مجانملا راوغأ  يف  ىدؤت  يتلا  ةيفوجلا  لاغشألا  يفو  علاقملا ، يف  نيقاعملا ، ءارجألاو  ءاسنلاو ، ةرشع ، ةنماثلا  نود  ثادحألا  ليغشت  عنمي 

ةداملا 180

لاغشألا هذه  تناك  ءاوس  نيقاعم ، اوناك  اذإ  مهتقاعإ  مقافت  يف  مهاست  وأ  مهومن ، قيعت  دق  لاغشأ  يف  ةرشع  ةنماثلا  نود  ثادحألا  ليغشت  عنمي 

.اهفوج يف  وأ  ضرألا  حطس  ىلع 

ةداملا 181

دق وأ  مهتقاط ، قوفت  وأ  مهيلع ، ةغلاب  رطاخم  لكشت  يتلا  لاغشألا  يف  نيقاعملا  ءارجألاو  ءاسنلاو  ةرشع ، ةنماثلا  نود  ثادحألا  ليغشت  عنمي 

.ةماعلا بادآلاب  لخي  دق  ام  اهنع  بترتي 

.يميظنت صنب  لاغشألا  هذه  ةحئال  ددحت 

ةداملا 182

نم ددع  روهمجلا ، ىلع  اهضرع  وأ  ءايشألاو ، عئاضبلا  لقن  اهيف  ءاسنلا  ىلوتت  يتلا  تاسسؤملا  لخاد  تاعاقلا  نم  ةعاق  لك  يف  رفوتي  نأ  بجي 

.اهب تاريجألا  ءاسنلا  ددع  يواسي  ةحارتسالل  دعاقملا 

.ءانبزلا ةراشإ  نهر  عضوت  يتلا  كلت  نع  ةزيمتم  دعاقملا  هذه  نوكت  نأ  بجي 

ةداملا 183

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

ةداملل 179؛ افالخ  مجانملا  راوغأ  يفو  علاقملا  يف  رشابت  يتلا  لاغشألا  يف  ءاسنو ، ةرشع ، ةنماثلا  اوغلبي  مل  ثادحأ  ليغشت  – 

ةداملل افالخ  مهتقاعإ  مقافت  يف  مهاست  وأ  مهومن  قيعت  اهفوج  يف  وأ  ضرألا  حطس  ىلع  ءاوس  لاغشأ ، يف  ةرشع  ةنماثلا  نود  ءارجأ  ليغشت  – 

ةداملا 181. يف  اهيلإ  راشملا  لاغشألا  يف  اذكو  ، 180

غلبم 20.000 تامارغلا  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  نيتقباسلا ، نيتداملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

.مهرد

نم ةعاق  لك  لخاد  ةداملا 182 ، يف  هيلع  صوصنملا  ددعلاب  اهريفوت  مدع  وأ  دعاقم ، ريفوت  مدع  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

.ةداملا كلت  يف  اهيلإ  راشملا  تاسسؤملاب  نهلغش  تاريجألا  اهيف  رشابت  يتلا  تاعاقلا 

ثلاثلا مسقلا 

لغشلا ةدم 



لوألا بابلا 

ةيداعلا لغشلا  ةدم 

لوألا عرفلا 

ةدملا ديدحت 

ةداملا 184

.عوبسألا يف  ةعاس  وأ 44  ةنسلا  يف  ةعاس  يف 2288  ءارجألل  ةررقملا  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  ةيحالفلا  ريغ  تاطاشنلا  يف  ددحت 

مويلا يف  تاعاس  رشع  ةيداعلا  لمعلا  ةدم  زواجتت  الأ  ةطيرش  ةلواقملا  تايجاح  بسح  ةنسلا  ىلع  لغشلل  ةيلامجإلا  ةيونسلا  ةدملا  عيزوت  نكمي 

داوملا 189 و190 و192. يف  اهيلإ  راشملا  تاءانثتسالا  ةاعارم  عم 

قفو تاعورزملل ، ةيرورضلا  تابلطتملا  بسح  تارتف ، ىلع  أزجتو  ةنسلا ، يف  ةعاس  يف 2496  ةيحالفلا  تاطاشنلا  يف  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  ددحت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  اهديدحت ، ةصتخملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت  ةيموي ، ددم 

نم 2700 يحالفلا  عاطقلا  يفو  ةعاس ، ىلإ 2288  نم 2496  ةيحالفلا  ريغ  تاعاطقلا  يف  لغشلا  ةدم  صيلقت  دنع  رجألا  نم  ضيفخت  يأ  بترتي  ال 

.ةنسلا يف  ةعاس  ىلإ 2496 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  يميظنت ، صنب  ةداملا  هذهل  ةيقيبطتلا  تاءارجإلا  ددحتسو 

ةداملا 185

ةدملا عيزوت  مهدوجو ، دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  دعبو  ةرباعلا  ةيرودلا  تامزألا  نم  ةياقولل  لغشملل ، نكمي 

.مويلا يف  تاعاس  رشع  ةيداعلا  لمعلا  ةدم  زواجتت  الأ  ةطيرش  ةلواقملا  تايجاح  بسح  ةنسلا  ىلع  لغشلل  ةيلامجإلا  ةيونسلا 

دنع ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  دعب  لغشملل ، نكميو  يرهشلا  رجألا  نم  ضيفخت  يأ  ءارجإلا  اذه  نع  بترتي  ال 

ةرباع ةيداصتقا  ةمزأ  ثودح  دنع  كلذو  ةنسلا ، يف  اموي  نيتس  زواجتت  ةلصفنم ال  وأ  ةلصتم  ةرتفلو  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  نم  صلقي  نأ  مهدوجو ،

.هتدارإ نع  ةجراخ  ةئراط  فورظل  وأ  هتلواقمل 

.ءارجألل ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  كانه  نكت  مل  ام  يداعلا  رجألا  نم  نع 50 % تالاحلا  عيمج  يف  لقي  الأ  ىلع  ةيلعفلا  لغشلا  ةدم  نع  رجألا  ىدؤي 

ءارجألا يبودنمو  لغشملا  نيب  قافتالا  بجو  هالعأ ، ىلوألا  ةرقفلا  يف  ةددحملا  ةرتفلا  نع  هتدم  ديزت  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  نم  صيلقتلا  ناك  اذإ 

.صيلقتلا اذه  اهقرغتسيس  يتلا  ةرتفلا  لوح  مهدوجو  دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو 

ةرطسملل اقبط  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  هملسي  نذإب  الإ  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  نم  صيلقتلاب  حمسي  ال  قافتا ، يأ  ىلإ  لصوتلا  مدع  ةلاح  يفو 

.هالعأ ةداملا 67  يف  ةددحملا 

ةداملا 186

ءارجألا يبودنمل  كلذ  غلبي  نأ  هيلع  بجو  رثكأ ، وأ  ءارجأ  ةرشع  ايدايتعا  لغشي  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  نم  صيلقتلا  مزتعي  يذلا  لغشملا  ناك  اذإ 



لكب تقولا  سفن  يف  مهدوزي  نأو  صيلقتلا ، يف  عورشلا  خيرات  نم  لقألا  ىلع  عوبسأ  لبق  مهدوجو ، دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو 

.اهنع بترتت  نأ  نكمي  يتلا  راثآلاو  اهذاختا  عمزملا  تاءارجإلا  لوح  تامولعملا 

صيلقتلا نود  لوحي  نأ  هنأش  نم  ءارجإ  لك  يف  مهدوجو  دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  اضيأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.ةيبلسلا اهراثآ  نم  ففخي  وأ  ةيداعلا ، لغشلا  ةدم  نم 

.اريجأ نيسمخ  نع  ءارجألا  ددع  اهيف  ديزي  يتلا  تالواقملا  يف  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  لحم  ةلواقملا  ةنجل  لحت 

ةداملا 187

.لغشلا نم  طمنلا  اذه  دامتعا  ةينقت  بابسأ  اهيلع  متحت  يتلا  تالواقملا  يف  الإ  بقاعتلاب  وأ  بوانتلاب  لغشلا  عنمي 

، زواجتت نأ  ريغ  نم  عوبسألا ، مايأ  عيمج  يف  ةحوتفم  ىقبت  نأ  ةسسؤملل  ىنستي  ثيحب  لغشلا ، اهب  مظني  يتلا  ةقيرطلا  بوانتلاب ،” لغشلاب   “ داري

.لغشلا ةدمل  ينوناقلا  ىصقألا  دحلا  ريجأ ، لك  لغش  ةدم 

نوضقي ءارجألا ال  نأ  ساسأ  ىلع  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  بقاعتت  لغش  قرف  هيدؤت  ثيحب  لغشلا ، اهب  مظني  يتلا  ةقيرطلا  بقاعتلاب ،” لغشلاب   “ داري

.مويلا سفن  لالخ  دحاو  تقو  يف  مهتحار  ةرتف  اعيمج 

ةداملا 188

عم ةلصتم ، ةدملا  هذه  نوكت  نأ  يغبنيو  .مويلا  يف  تاعاس  ينامث  ةقرف  لكل  ةررقملا  ةدملا  زواجتت  نأ  ةعباتتم ، قرف  نيب  لغشلا  ةلاح  يف  عنمي ،

.ةعاسلا ىدعتت  ةحارتسا ال  ةرتفل  فقوتلا 

ةداملا 189

كاردتسال ةيمويلا  لغشلا  ةرتف  ديدمت  ةرهاق ، ةوقل  وأ  ةضراع  بابسأل  اهنم  ءزج  يف  وأ  ةسسؤم  يف  ايعامج  لغشلا  فقوت  ةلاح  يف  نكمي ،

.مهدوجو دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  دعب  ةعئاضلا  لغشلا  تاعاس 

 : لاوحألا لك  يف  عنمي 

؛ ةعئاضلا تاعاسلا  كاردتسال  ةنسلا  يف  اموي  نم 30  رثكأل  لمعلا  – 

؛ مويلا يف  ةعاس  ديدمتلا  ةدم  قوفت  نأ  – 

.تاعاس ةيمويلا 10  لغشلا  ةدم  قوفت  نأ  – 

ةداملا 190

اهنع ىنغ  ةيليمكت ال  وأ  ةيريضحت  لاغشأ  ةيدأت  ةرورضلا  يضتقت  امدنع  وأ  الصأ ، اعطقتم  الغش  ام ، ةسسؤم  يف  ءارجأ  هيدؤي  يذلا  لغشلا  ناك  اذإ 

كلت ذيفنتل  نيصصخملا  ءارجألا  لغش  ةرتف  ديدمت  نكمي  هنإف  ةيداعلا ، لغشلا  ةدم  دودح  يف  اهزاجنإ  ةلاحتسا  عم  ةسسؤملل ، ماعلا  طاشنلل 

.ىصقأ دحك  مويلا  يف  ةعاس  ةرشع  يتنثا  ةددمملا  ةرتفلا  زواجتت  الأ  ىلع  ةروكذملا ، ةيداعلا  ةدملا  دعب  ام  ىلإ  لاغشألا 

ةداملا 191



تاءانثتسا ررقت  نأ  نكمي  هنأ  ريغ  .ةنس  ةرشع  ينامث  مهنس  قوفي  نيذلا  ءارجألا  يف  ةيداعلا ، لغشلا  ةدم  زواجتب  ةقلعتملا  تاءانثتسالا  رصحنت 

ةثدحملا حلاصملا  نم  اهريغو  ةعاضرلا ، ةعاقو  ةيبطلا ، ةحلصملاب  نيلغتشملل  ةبسنلاب  ةنس ، ةرشع  تس  نيغلابلا  ثادحألا  ىلع  قبطت  ىرخأ 

.ناوعألا نم  مهيلإ  نمو  لغشلا ، نكامأ  يفظنمو  بتاكملا ، ةاعسو  روضحلا ، يبقارمو  نزاخملاب ، نيلغتشملاو  مهتالئاعو ، ةسسؤملا  ءارجأ  ةدئافل 

ةداملا 192

وأ ةدجن ، ريبادت  ميظنت  وأ  ةكيشو ، راطخأ  ءاقتا  لجأ  نم  اروف ، اهزاجنإ  ةرورضلا  يضتقت  ةلجعتسم  لاغشأب  ام ، ةلواقم  يف  مايقلا  رمألا  بلطت  اذإ 

لغشلا يف  رارمتسالاب  ةيداعلا ، لغشلا  ةدم  ديدمت  زاج  داوملا ، ضعب  داسف  يدافتل  وأ  اهتايانب ، وأ  اهتازيهجت ، وأ  ةلواقملا ، تادعم  نم  فلت  ام  حالصإ 

.مويلا كلذ  يلت  يتلا  ةثالثلا  مايألا  لالخ  نيتعاسب ، اهديدمت  مث  دحاو ، موي  ةليط 

ةداملا 193

ءاطعإ مت  اذإ  الإ  ةيداعلا ، لغشلا  ةدم  نع  ىدؤملا  رجألا  رعسب  هالعأ ، نيتداملل 190 و192  اقبط  لغشلا ، يف  يضقت  يتلا  تاعاسلا  نع  رجألا  ىدؤي 

 : تاعاسلا كلت  تناك  اذإ  وأ  ةيضيوعت ، ةحار  اهلباقم  يف  ريجألا 

؛ لغشلا تقو  للختي  ماعطلا  تقو  ناك  اذإ  هماعط ، ةبجو  لوانتل  ةلهم  ريجألا  ءاطعإل  ةررقم  – 

ةحارتسا تارتف  لغشلا  تاعاس  تللخت  اذإ  كلذو  يلعف ، لغش  تاعاس  ال  روضح ، تاعاس  قباطت  ثيحب  ةعطقتملا ، لغشلا  ةعيبط  مكحب  ةدعم  – 

وأ قيرحلا ، ءافطإب  ةلواقملا  يف  نولغتشملاو  سارحلاو ، نوبقارملاو ، نكسلل ، ةدعملا  تايانبلا  يف  نوباوبلا  هيدؤي  يذلا  لغشلا  اصوصخ  ةليوط ،

.ةلواقملل ةيبطلا  ةحلصملاب  نولغتشملاو  نيزنبلا ، عيزوتب 

ةداملا 194

مجح يف  يئانثتسالا  ديازتلا  صخي  اميف  هاندأ  ةداملا 196  اذكو  هالعأ ، ىلإ 192  داوملا 187  قيبطت  تايفيك  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ددحت 

ةراشتسا دعب  نيعم ، ميلقإ  ىوتسم  ىلع  وأ  ينطولا ، بارتلا  ىوتسم  ىلع  ينهملا  فنصلا  وأ  ةراجتلا ، وأ  ةعانصلا ، وأ  ةنهملا ، بسح  لغشلا 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا 

ةداملا 195

افرح وأ  انهم  وأ  ةدحاو  ةفرح  وأ  ةنهم  ىطاعتت  يتلا  اهءازجأ ، ضعبل  وأ  تاسسؤملا  وأ  تالواقملا  عيمجل  صخري  نأ  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماعل  نكمي 

تاسسؤملاو تالواقملا  كلت  هيف  بوانتت  ماظن  قيبطت  وأ  اهقالغإو ، مومعلل ، اهباوبأ  حتف  تاعاسب  قلعتي  اميف  دحوم ، تيقوت  قيبطتب  ةطبارتم ،

افرح وأ  انهم  وأ  ةفرحلا ، وأ  ةنهملا  سفن  نوسرامي  نيذلا  نيلغشملاو  ءارجألا  عابرأ  ةثالث  نع  لقي  ام ال  كلذب  بلاطي  امدنع  قالغإلاو ، حتفلا  تيقوت 

.نيعم يح  وأ  ةعطاقم ، وأ  ةعامج ، وأ  ةرئاد ، وأ  ميلقإ ، وأ  ةلامع ، ةرئاد  يف  ضعبب ، اهضعب  ةطبترم 

يناثلا عرفلا 

ةيفاضإلا تاعاسلا 

ةداملا 196

لغشلا ةدم  جراخ  اهئارجأ  ليغشت  لغشلا ، مجح  يف  ةيئانثتسا  ةدايز  وأ  ةينطو ، ةحلصم  اهيضتقت  الاغشأ  هجاوت  نأ  تالواقملا  ىلع  متحت  اذإ  نكمي ،

.ةيفاضإلا تاعاسلا  نع  اضيوعت  مهروجأ ، ىلإ  ةفاضإلاب  مهل  عفدت  نأ  طرش  يميظنت ، صنب  ددحتس  يتلا  طورشلا  قفو  ةيداعلا ،



ةداملا 197

ةزجنملا تاعاسلا  ةاعارم  عم  ةيداعلا ، ةيعوبسألا  لغشلا  ةدم  دعب  هالعأ ، ةداملل 196  اقيبطت  اهيف  لغشلا  زجني  يتلا  ةيفاضإلا  تاعاسلا  بستحت 

.هالعأ نيتداملل 190 و192  اقفو 

.ريجألا لغشل  ةداع  ةررقملا  لغشلا  ةدم  زواجتت  يتلا  لغشلا  تاعاس  ةيفاضإ ، تاعاس  ربتعت 

ةداملا 198

.قحتسملا رجألا  عم  ةدحاو  ةعفد  ةيفاضإلا ، تاعاسلا  نع  ضيوعتلا  ىدؤي 

ةداملا 199

لغشلا تاعاس  ةنسلا ، لالخ  واستم  ريغ  اميسقت  لغش  ةعاس  اهيف 2288  مسقت  يتلا  تالواقملل  ةبسنلاب  ةيفاضإلا ، لغشلا  تاعاس  مكح  يف  ربتعت 

.اهنم ءادتبا  بسحتو  تاعاس ، رشع  ايموي  زواجتت  يتلا 

.اهنم ءادتبا  بسحتو  ةعاسلا 2289 ، نم  ءادتبا  ايونس  زجنت  يتلا  لغشلا  تاعاس  ةيفاضإلا ، لغشلا  تاعاس  مكح  يف  ربتعت 

ةداملا 200

عوبسألا لغتشي  مل  يذلا  ريجألل  ةبسنلاب  لغشلا ، تاقوأ  جراخ  عوبسألا ، لالخ  زجنت  لغش  ةعاس  لك  ةيفاضإلا ، لغشلا  تاعاس  مكح  يف  ربتعت 

وأ ينهم ، ضرمل  وأ  لغش  ةثداحل  هضرعت  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نم  هتدافتسا  وأ  هتلاقتسا ، وأ  لغشلا ، نع  هلصف  ببسب  امإ  هلماكب ،

.ةلطع موي  نم  وأ  رجألا ، هنع  ىدؤم  ديع  موي  نم  هتدافتسا 

.عوبسألا لالخ  لغشلاب  قحلأ  يذلا  ريجألا  ىلع  مكحلا ، سفن  يرسي 

ةداملا 201

يف اليل  ةعساتلاو  احابص  ةسداسلا  نيب  اميف  اهاضق  اذإ  ةيفاضإلا ، تاعاسلا  نع  اهتبسن 25 % ةدايز  هرجأ ، ءادأ  ةقيرط  تناك  امفيك  ريجألل  ىدؤت 

ةسداسلاو اليل  ةعساتلا  نيب  اميف  اهاضق  اذإ  و50 % ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  اليل  ةنماثلاو  احابص  ةسماخلا  نيب  اميفو  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا 

.ةيحالفلا تاطاشنلا  يف  احابص  ةسماخلاو  اليل  ةنماثلا  نيب  اميفو  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  احابص 

هتحارل صصخملا  مويلا  يف  ةيفاضإلا  تاعاسلا  ريجألا  ىضق  اذإ  ىلإو 100 ،% ىلإ 50 % نيترتفلل  ةبسنلاب  يلاوتلا  ىلع  ةدايزلا  هذه  عفرت 

.ةيضيوعت ةحارب  ةيعوبسألا  ةحارلا  ةرتف  هل  تضرع  ولو  ىتح  ةيعوبسألا ،

ةداملا 202

 : يلي ام  ءانثتساب  هعباوتو ، رجألا  ساسأ  ىلع  ةيفاضإلا  تاعاسلا  نع  ضيوعتلا  بستحي 

؛ ةيلئاعلا تاضيوعتلا   – 1

؛ بسحف ناولحلا  نم  مهرجأ  نوكتي  نيذلا  ءارجألاب  قلعتي  اميف  الإ  ناولحلا ،  – 2



.هلغش ببسب  ريجألا  اهلمحت  نأ  قبس  تاقفنل  وأ  فيراصمل  ةيطغت  ةدرتسملا  غلابملا   – 3

ثلاثلا عرفلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 203

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 184؛ يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  ةدم  زواجت  – 

ةداملا 187؛ ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 188؛ يف  هيلع  صوصنملا  دحلا  ةقرف ، لكل  ةررقملا  لغشلا  ةدم  زواجت  – 

ةداملا 189؛ ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 190؛ يف  هيلع  صوصنملا  دحلا  لغشلا  ةدم  زواجت  – 

رجألا ىلإ  ةداملا 192 ، وأ  ةداملا 190  اهحيتت  يتلا  مئادلا  ءانثتسالا  ةيناكمإ  بجومب  ةيضقملا  لغشلا  تاعاس  نع  قحتسملا  رجألا  ةفاضإ  مدع  – 

؛ ةيداعلا لغشلا  ةدم  نع  قحتسملا 

كلذ ءاضقنا  دعب  ام  ىلإ  ةيداعلا  لغشلا  ةدم  ديدمت  وأ  ةداملا 192 ، يف  اهيلع  صوصنملا  مايأ  ةثالثلا  ةدم  لالخ  نيتعاسلا  دح  لغشلا  ةدم  زواجت  – 

؛ دمألا

ةداملا 201؛ يف  ةددحملا  ةبسنلل  ةقباطم  ريغ  ةدايز  ءادأ  وأ  ةداملا 196 ، يف  هيلإ  راشملا  ةيفاضإلا  تاعاسلا  نع  ضيوعت  ءادأ  مدع  – 

ةداملا 202. ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  ةيفاضإلا  تاعاسلا  نع  قحتسملا  ضيوعتلا  باستحا  – 

تامارغلا 20.000 عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ركذلا ، ةفلاسلا  داوملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت  – 

.مهرد

ةداملا 204

نيتداملا 185 و186. ماكحأب  ديقتلا  مدع  نع  مهرد  ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  بقاعي 

يناثلا بابلا 

ةيعوبسألا ةحارلا 

ةداملا 205

.ليللا فصتنم  ىلإ  ليللا  فصتنم  نم  بسحت  ةعاس ، نورشعو  عبرأ  اهاندأ  ةدم  قرغتست  ةيمازلإ  ةيعوبسأ  ةحارب  ءارجألا  عيتمت  بجي 



ةداملا 206

.يعوبسألا قوسلا  موي  وأ  دحألا ، وأ  تبسلا ، وأ  ةعمجلا ، موي  ةيعوبسألا  ةحارلا  نوكت  نأ  بجي 

.ةدحاولا ةسسؤملا  يف  نيلغتشملا  ءارجألا  لكل  تقولا  سفن  يف  ةيعوبسألا  ةحارلا  ىطعت 

ةداملا 207

اهئارجأل يطعت  نأ  مومعلل ، اررض  اهطاشن  فقوت  ببسي  دق  يتلا  وأ  مومعلل ، رارمتساب  ةحوتفم  لظت  نأ  اهطاشن  يضتقي  يتلا  تاسسؤملل  نكمي 

.مهنيب اميف  بوانتلاب  ةيعوبسألا  ةحارلا  اضعب ، وأ  الك 

يتلا داوملا  وأ  ةيلوألا ، داوملا  نوكل  ارظن  رئاسخ ، ىلإ  اهطاشن  يف  فقوت  يأ  يدؤي  دق  يتلا  تاسسؤملا ، ىلع  ةقباسلا  ةرقفلا  ماكحأ  اضيأ  يرست 

.داسفلا ةعيرس  وأ  فلتلل  اهتعيبطب  ةضرعم  اهطاشن ، اهيلع  موقي  يتلا  ةيحالفلا  ليصاحملا  وأ  عينصتلا ، روط  يف  يه 

ةداملا 208

ةينهملا تامظنملا  ةراشتسا  دعب  هالعأ ، ةداملا 207  يف  هيلع  صوصنملا  ءانثتسالا  ىلع  ةوالع  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلل  نكمي 

نم اهءارجأ  نكمت  نأ  يف  عوضوملا ، يف  بلطب  اهيلإ  مدقتت  يتلا  تاسسؤملل  صخرت  نأ  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل 

.مهنيب اميف  بوانتلاب  ةيعوبسألا  ةحارلا  نم  ةدافتسالا 

.ءانثتسالا كلذب  لمعلاب  صيخرتلا  ةرورض  ىدم  ريدقت  نم  نكمت  يتلا  تارربملا  عيمجب  اقفرم  بلطلا  نوكي  نأ  بجي 

ةداملا 209

ءانثتسالا ناك  اذإ  ةسسؤملل ، ةيسفانتلاو  ةيداصتقالا  ةحلصملا  هيلمت  امل  اعبتو  هالعأ  ةداملا 208  يف  ةدراولا  ةرطسملل  اقفو  صيخرتلا ، ىطعي 

.ةسسؤملاب ديدجلا  لغشلا  ماظن  قيبطت  نم  نكمي  ءارجألا  نم  فاك  ددع  ليغشت  ىلإ  يدؤيس  هالعأ ، ةداملا 208  يف  روكذملا 

ةداملا 210

ةيفيك ديدحت  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

ةعومجم وأ  ةعامج ، وأ  ميلقإ ، وأ  ةلامع ، ةرئاد  يف  نيدوجوملا  نيلغشملا  يثلث  نع  لقي  ام ال  كلذ  بلطي  امدنع  ةيعوبسألا ، ةحارلا  ماظن  قيبطت 

اموي ةيعوبسألا  مهتحار  موي  ناك  اذإ  ىرخأ ، ةهج  نم  ةنهملا ، سفن  نوسرامي  نيذلا  ءارجألا  يثلث  نع  لقي  امو ال  ةهج ، نم  نيعم ، يح  وأ  تاعامج ،

.مهنيب اميف  بوانتلاب  ةيعوبسألا  ةحارلا  نم  نوديفتسي  اوناك  اذإ  وأ  اددحم ،

ةداملا 211

ةيباقنلا تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعبو  هالعأ ، نيتداملا 205 و206  يف  ةدراولا  ئدابملل  اقبط  يميظنت ، صنب  ددحت 

.مهلغشب ةصاخلا  فورظلا  ةاعارم  عم  ءارجألا ، تائف  ضعبل  ةقحتسملا  ةيعوبسألا  ةحارلل  ةبسنلاب  اهذاختا  بجاولا  ريبادتلا  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل 

ةداملا 212

ريغ ةدايز  وأ  ةيلاجعتسا ، لاغشأ  زاجنإ  وأ  ةلمعتسملا ، داوملا  وأ  ةسسؤملا ، طاشن  ةعيبط  اهرربت  يتلا  تالاحلا  يف  ةيعوبسألا ، ةحارلا  فقو  نكمي 

.لغشلا مجح  يف  ةيداع 



.ةقباسلا ةرقفلا  ماكحأ  قيبطت  ةيفيك  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  يميظنت ، صنب  ددحت 

ةداملا 213

صاخشألل موي ، فصن  ىلإ  ةيعوبسألا  ةحارلا  ةرتف  ضفخت  نأ  دحاو ، تقو  يف  ةيعوبسألا  مهتحار  ءاضق  اهئارجأل  حيتت  ةسسؤم  لكل  نكمي 

هنأش نم  ريخأت  يأ  يدافتل  ةيرورض  ربتعت  يتلاو  ءارجألل ، ةيعامجلا  ةحارلا  موي  يف  ةرورضلاب  زجنت  نأ  بجي  يتلا  ةنايصلا ، لاغشأ  عيمجب  نيفلكملا 

.يداع لكشب  لغشلا  ةلصاوم  لقرعي  نأ 

ةداملا 214

كلذو نيقاعملا ، ءارجألا  ىلع  الو  نيرشعلا ، نود  ءاسنلا  ىلع  الو  ةرشع ، ةنماثلا  نس  نود  ثادحألا  ىلع  ةيعوبسألا  ةحارلا  فقو  ماظن  قبطي  ال 

.يميظنت صنب  ةددحملا  لاوحألا  يف 

ةداملا 215

.ارهش ىدعتي  لجأ ال  لخاد  ةيضيوعت  ةحار  اهضيفخت  وأ  ةيعوبسألا  مهتحار  فقو  مت  نيذلا  ءارجألا  ءاطعإ  بجي 

.ةفوقوملا ةيعوبسألا  ةحارلا  ةدم  ةقباسلا ، ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  ةيضيوعتلا  ةحارلا  ةدم  لداعت 

نيلغشملل ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعب  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  اهددحت  يتلا  تايفيكلا  قفو  ةيضيوعتلا  ةحارلا  لوخت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو 

ةداملا 216

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ةدحاولا ، ةسسؤملا  ءارجأ  عيمجل  اهتحاتإ  مدع  وأ  ةيعوبسألا ، ةحارلا  ةحاتإ  ةيمازلإب  ديقتلا  مدع  – 

؛ اهئاضق تقو  نمازتو  اهل ، ررقملا  مويلاو  ايندلا  اهتدم  ثيح  نم  205 و206 

ةداملا 210؛ اهيلع  تصن  امك  ةحارلا  ديدحت  قرطب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 213؛ اهيلع  تصن  امك  ةيعوبسألا  ةحارلا  ضيفخت  طورشب  ديقتلا  مدع  – 

تصن امك  نيقاعملا  ءارجألاو  نيرشعلا  نود  ءاسنلاو  ةرشع  ةنماثلا  نود  مه  نيذلا  ثادحألا  قح  يف  ةيعوبسألا  ةحارلا  فقو  رظحب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 214؛ كلذ  ىلع 

ةداملا 215. ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  اهتحاتإ  وأ  ةيضيوعتلا  ةحارلا  ةحاتإ  مدع  – 

غلبم 20.000 تامارغلا  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةروكذملا ، داوملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

.مهرد

ثلاثلا بابلا 



لطعلا مايأ  يفو  اهنع  ىدؤملا  دايعألا  مايأ  يف  ةحارلا 

ةداملا 217

.لطعلا مايأو  يميظنت  صنب  اهتحئال  ةددحملاو  اهنع  ىدؤملا  دايعألا  مايأ  ءارجألا  ليغشت  نيلغشملا  ىلع  عنمي 

ةداملا 218

.يلعفلا لغشلا  تاقوأ  نم  اتقو  هرابتعاب  ضيوعت  هنع  ىدؤي  اموي  ةلطعلا  موي  لعج  ررقتي  نأ  نكمي 

ةداملا 219

ءانثتساب هلغش ، يف  يقب  ول  هاضاقتيس  ناك  ام  يواسي  هنع  ىدؤملا  ديعلا  موي  نع  اضيوعت  مويلاب ، وأ  ةعاسلاب  هرجأ  بستحي  يذلا  ريجألا  ىضاقتي 

.هلغش ببسب  اهلمحت  نأ  هل  قبس  تاقفن  وأ  فيراصم  دادرتسال  وأ  رطاخملا ، نع  هل  ىدؤت  يتلا  تاضيوعتلا 

مويل قباسلا  رهشلا  لالخ  اموي  رشع  ةثالث  ةدمل  لغتشا  اذإ  وأ  ةرشابم  ديعلا  لبق  لغتشا  اذإ  اهنع  ىدؤملا  ديعلا  ةلطع  نم  ديفتسي  نأ  ريجألل  قحي 

.ديعلا

ةداملا 220

ءزج لدعمب  ةعطقلا  وأ  ةيدودرملا  وأ  زجنملا  لغشلا  ساسأ  ىلع  هرجأ  بستحي  يذلا  ريجألل  قحتسملا  هنع  ىدؤملا  ديعلا  موي  نع  ضيوعتلا  ددحي 

.هنع ىدؤملا  ديعلا  موي  تقبس  يتلا  اموي ، نيرشعلاو  ةتسلا  لالخ  يلعفلا ، هلغش  نم  هيلع  لصح  يذلا  رجألا ، نم  نيرشعو  ةتس  نم 

ةداملا 221

، تارتفلا هذهل  ددحملا  رجألا  ىلع  صقن  يأ  ءارجإ  نكمي  هنإف ال  رهشلا ، وأ  اموي ، رشع  ةسمخلا  وأ  عوبسألا ، ساسأ  ىلع  افازج ، رجألا  ددح  اذإ 

.هنع ضيوعت  ءادأ  ررقتي  مل  ولو  ىتح  ةلطع  موي  وأ  هنع ، ىدؤم  ديع  موي  يف  لاغتشالا  مدع  ببسب 

ةداملا 222

نيتداملا 219 يف  هيلإ  راشملا  ريجألا  هيف  ديفتسي  يذلا  مويلا  هنع ، ىدؤم  نوكي  نأ  ررقت  يذلا  ةلطعلا  موي  وأ  هنع ، ىدؤملا  ديعلا  موي  فداص  اذإ 

يتلا طورشلا  قفو  مويلا ، كلذ  نع  اضيوعت  هل  يدؤي  نأ  لغشملا  ىلع  بجو  بوانتلا ، ماظن  مكحب  هل  ةقحتسملا  ةيعوبسألا  هتحار  نم  هالعأ  و220 

.هالعأ ةداملا 219  اهيلع  صنت 

ةداملا 223

وأ اهلغش ، ةعيبطل  ارظن  ايرورض ، ارمأ  لغشلا  ةلصاوم  اهيف  نوكت  يتلا  تاسسؤملا  يف  ةلطعلا ، موي  وأ  هنع ، ىدؤملا  ديعلا  موي  لاغتشالا  نكمي 

.ةيعوبسألا ةحارلا  ىلع  بوانتلا  ماظن  تعبتا  يتلا  تاسسؤملا  يف 

قدانفلاو معاطملاو  يهاقملا  كلذ  ىلع  ساقت  نأ  نكمي  امك  ةئزجتلاب ، ةيئاذغلا  داوملا  عيبت  يتلا  تاسسؤملا  يف  تايضتقملا  سفن  قيبطت  نكمي 

.ةيعوبسألا ةحارلا  ىلع  بوانتلا  ماظن  عبتت  تاسسؤملا ال  هذه  تناك  اذإ  فلتلا ، ةعيرس  داوم  لمعتست  يتلا  تاسسؤملاو  هيفرتلا  تاسسؤمو 

ةداملا 224



ةلطعلا موي  وأ  هنع ، ىدؤملا  ديعلا  موي  نولغتشي  نيذلا  هئارجأل  يدؤي  نأ  هالعأ ، ةداملا 223  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  يف  لغشملا ، ىلع  بجي 

نع مهل  قحتسملا  رجألا  ىلع  ةدايز  ايفاضإ ، اضيوعت  هاندأ ، ةيناثلا  ةرقفلا  يف  مهيلإ  راشملا  ءارجألا  ءانثتساب  هنع ، ىدؤم  نوكي  نأ  ررقت  يذلا 

.رجألا اذه  رادقمل  ايواسم  ضيوعتلا ، كلذ  رادقم  نوكيو  هب ، اوماق  يذلا  لغشلا 

مهل نمض  ولو  ىتح  رجألا ، هنع  ىدؤي  ةيضيوعت  ةحار  موي  نم  ناولحلا ، ساسأ  ىلع  اهضعب  وأ  اهلك  مهروجأ  مهل  ىدؤت  نيذلا  ءارجألا  ديفتسي 

.اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  مهتلطع  ىلإ  ةيضيوعتلا  ةحارلا  موي  فاضيو  ىندأ ، ارجأ  لغشملا 

ةداملا 225

موي وأ  هنع ، ىدؤم  ديع  موي  هليغشت  مت  هالعأ ، ةداملا 224  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  مهيلإ  راشملا  ءارجألا  نم  ريجأ  لكو  لغشملا  نيب  قافتاب  نكمي ،

صوصنملا طورشلل  اقبط  ريجألا  اهنم  ديفتسيو  اهنع ، ىدؤم  ةيضيوعت  ةحارب  ةداملا ، سفن  يف  هيلع  صوصنملا  يفاضإلا  ضيوعتلا  لادبتسا  ةلطع ،

ةداملا 224. نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  اهيلع 

ةداملا 226

اضيوعت مويلا ، كلذ  نع  مهل  قحتسملا  رجألا  ىلإ  ةفاضإ  مهل ، يدؤي  نأ  هيلع  بجو  ةداملل 217 ، افالخ  مهضعب  وأ  مهلك  هءارجأ  لغشملا ، لغش  اذإ 

.رجألا اذه  نم  هتبسن 100 %

ةداملا 227

طرش ةلطعلا ، موي  ببسب  ةعئاضلا  لغشلا  تاعاس  كاردتسا  مهدوجو ، دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  دعب  نكمي ،

هتحار نم  ريجألا  هيف  ديفتسي  نأ  بجي  يذلا  مويلا  يف  كاردتسالا  رشابي  الأو  ةلطعلا ، كلت  خيراتل  ةيلاوملا  اموي  نيثالثلا  لالخ  كردتست  نأ 

.مويلا يف  تاعاس  رشع  لغشلا  ةدم  زواجت  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  الو  ةيعوبسألا ،

ةحارلا موي  فداص  اذإ  كاردتسالا  اذه  ةرشابم  نكمي  هنأ ال  ريغ  ةسسؤملا ، هتداتعا  يذلا  ةيعوبسألا  ةحارلا  موي  يف  كاردتسالا  عقي  نأ  نكمي 

.هنع ىدؤم  ديع  موي  ةيعوبسألا 

.كاردتسالا اهيف  رشابيس  يتلا  خيراوتلا  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  ةباتك  غلبي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

ةداملا 228

.ةيداعلا لغشلا  تاعاس  نع  اهب  ىدؤي  يتلا  طورشلا  سفنب  ةكردتسملا  تاعاسلا  نع  رجألا  ىدؤي 

ةداملا 229

اهنع ىدؤملا  دايعألا  ريغ  دايعأ  مايأ  ءانثأ  فرعلا ، وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  بسح  ةحارلا ، نم  نوديفتسي  ءارجألا  ناك  اذإ 

طورشلا قفو  ةعئاضلا ، تاعاسلا  كاردتسا  بجو  ةيلحم ، ثادحأ  وأ  ةيلحم  تابسانم  لولح  ةصاخ  لطع ، مايأ  وأ  ةداملل 217 ، اقفو  تددح  يتلا 

.ال مأ  رجأ  ءادأ  كلذ  نع  بترت  ءاوس  ةداملا 227 ، يف  اهيلع  صوصنملا 

ةداملا 230

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 



؛ لطعلا مايأ  يفو  اهنع  ىدؤملا  دايعألا  مايأ  يف  ءارجألا  ليغشت  – 

ةداملل 218؛ اقبط  يلعف  لغش  تاقوأ  اهرابتعاب  اهنع  ءادألا  ررقت  يتلا  لطعلا  مايأ  نع  رجألا  ءادأ  مدع  – 

ةداملا 219؛ ماكحأ  قفو  ضيوعتلا  ريدقت  مدع  – 

هيف لطعتي  ةلطع  موي  اولغتشا  نيذلا  ةداملا 223  يف  اهيلإ  راشملا  تاسسؤملا  ءارجأ  ىلإ  ةداملا 224  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

؛ رجألا هنع  ىدؤيو  لغشلا 

نيتداملا ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  اهتحاتإ  وأ  ةداملا 225 ، يفو  ةداملا 224  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيضيوعتلا  ةحارلا  ةحاتإ  مدع  – 

؛ نيتروكذملا

ةداملا 226؛ يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

ةداملا 227؛ نم  ةيناثلاو  ىلوألا  نيترقفلا  ماكحأ  فلاخت  طورش  قفو  ةلطع ، ببسب  ةعئاضلا  لغشلا  تاعاس  كاردتسا  – 

فلاخي وحن  ىلع  شيتفتلاب ، فلكملا  نوعلا  مالعإ  وأ  كاردتسالا ، ةرشابم  اهيف  ررقت  يتلا  خيراوتلاب  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  غالبإ  مدع  – 

ةداملا 227؛ نم  ةريخألا  ةرقفلا  ماكحأ 

ةداملا 228؛ ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  ةكردتسملا ، لغشلا  تاعاس  نع  ءادألا  – 

.مهرد تامارغلا 20.000  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  بابلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

عبارلا بابلا 

اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا 

لوألا عرفلا 

اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم 

ةداملا 231

ىلع اهتدم  ددحت  اهنع ، ىدؤم  ةيونس  ةلطع  لغشملا ، سفن  ىدل  وأ  ةلواقملا  سفن  يف  لغشلا  نم  ةلصتم  رهشأ  ةتس  ىضق  ريجأ ، لك  قحتسي 

 : ةدئاف رثكأ  تايضتقم  فرعلا ، وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  نمضتي  مل  ام  هاندأ ، وحنلا 

؛ لغشلا نم  رهش  لك  نع  يلعفلا  لغشلا  مايأ  نم  موي  فصنو  موي  – 

.ةرشع ةنماثلا  مهنس  زواجتي  نيذلا ال  ءارجألاب  قلعتي  اميف  لغشلا ، نم  رهش  لك  نع  يلعفلا  لغشلا  مايأ  نم  ناموي  – 

ةداملا 232

ةلصتم تاونس  سمخ  اهتدم  ةلماك ، لغش  ةرتف  لك  نع  يلعفلا ، لغشلا  مايأ  نم  موي  فصنو  موي  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  ىلإ  فاضي ،

.يلعفلا لغشلا  مايأ  نم  اموي  نيثالث  نم  ديزأ  ىلإ  ةلطعلا  ةدم  عومجم  عفر  ىلإ  ةفاضإلا  هذه  يدؤت  الأ  ىلع  ةلصتم ، ريغ  وأ 



ةداملا 233

.دقعلا كلذ  لجأ  ءاهتنا  لبق  اهلماكب ، اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  نم  دافتسا  دق  ريجألا  نوكي  نأ  بجو  ةددحم ، ةدمل  لغش  دقع  مربأ  اذإ 

ةداملا 234

ةلطعلا قاقحتسا  ةيادب  خيرات  نم  امإ  هالعأ ، ةداملا 232  يف  ةددحملا  ةيمدقألا  نع  ةيفاضإلا  ةلطعلا  يف  قحلا  اهنع  بترتي  يتلا  لغشلا  ةرتف  ردقت 

.اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا  قح  ريخألا  اذه  لوخي  امدنع  دقعلا ، ءاهتنا  خيرات  دنع  امإو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا 

ةداملا 235

ةيونسلا ةلطعلاب  عتمتلا  ةرتف  اهلولح  فداصي  يتلا  لطعلا ، مايأ  ددعو  اهنع  ىدؤملا  دايعألا  مايأ  ددع  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  ىلإ  فاضي 

.اهنع ىدؤملا 

.اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةرتف  نمض  ضرملا ، ببسب  لغشلا  نع  تافقوتلا  بستحت  ال 

ةداملا 236

يف لغشلا  اهيف  لطعتي  يتلا  لطعلا  مايأو  اهنع ، ىدؤملا  دايعألا  مايأو  ةيعوبسألا ، ةحارلا  مايأ  ريغ  يه  يتلا  مايألا  يلعفلا ” لغشلا  مايأب   “ داري

.ةسسؤملا

ةداملا 237

اقبط افوقوم  ناك  ولو  لغش ، دقعب  هلغشمب  اطبترم  ريجألا  اهيف  نوكي  يتلا  ةرتفلا  هالعأ ، ةداملا 231  يف  اهيلإ  راشملا  ةلصتملا ” لغشلا  ةدمب   “ ادري

.هالعأ ةداملا 32  نم  ىلوألا  سمخلا  تارقفلل 

ةداملا 238

 : يلي ام  ةاعارم  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  ديدحت  دنع  بجي 

؛ لغشلا نم  رهش  ةباثمب  يلعفلا  لغشلا  نم  اموي  نورشعو  ةتس  دعت  – 

نم رهش  ةباثمب  ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  ةعاس  و208  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  ةعاس  اهتدم 191  ةلصتم ، ريغ  وأ  ةلصتم  لغش  ةرتف  لك  دعت  – 

.لغشلا

ةداملا 239

ةدم نم  اهطاقسإ  نكمي  ال  يلعف ، لغش  تارتف  ةباثمب  هلفسأ  ةروكذملا  تارتفلا  رابتعا  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  باستحا  دنع  بجي 

 : اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا 

؛ لغشلا نع  لصفلاب  راطخإلا  لجأ  نع  ةقحتسملا  ةرتفلا  وأ  ةطرافلا ، ةنسلا  نع  ةقحتسملا  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  تارتف  – 



لطعتلا ببسب  وأ  ةداملا 32  نم  تارقفلا 1 و2 و3 و4 و5  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  يف  كلذو  افوقوم ، لغشلا  دقع  اهيف  نوكي  يتلا  تارتفلا  – 

وأ يئاضق  مكح  ىضتقمب  اتقؤم  ةسسؤملا  قالغإ  ببسب  وأ  ةنسلا ، يف  مايأ  ةرشع  اهتدم  دعتت  مل  ام  اهب  صخرملا  تابيغتلا  ببسب  وأ  لغشلا ، نع 

.ةرهاق ةوق  وأ  ، يرادإ رارق 

ةداملا 240

.لغشملاو ريجألا  نيب  قافتاب  كلذ  مت  اذإ  نيتيلاتتم ، نيتنس  ىدم  ىلع  اهددم ، نم  ءازجأ  نيب  عمجلا  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةئزجت  نكمي 

.هاندأ ةداملا 246  يف  هيلع  صوصنملا  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  لطعلا  لجس  يف  كلذ  ىلإ  ةراشإلا  متتو 

ةداملا 241

.اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  ىلإ  ةيضيوعتلا ، ةحارلا  مايأ  ةفاضإ  نكمي 

ةداملا 242

لباقم كلذ  ناك  ولو  اهب ، عتمتلا  نع  يلختلا  ىلع  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  يف  قحلا  نع  قبسملا  لزانتلا  ىلع  قافتا  لك  الطاب ، نوكي 

.ضيوعت

ةداملا 243

ةداملا 43. يف  هيلع  صوصنملا  راطخإلا  لجأ  نيبو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةدم  نيب  زييمتلا  بجي 

يناثلا عرفلا 

اهميظنتو اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةرتف 

ةداملا 244

.ةنسلا تارتف  نم  ةرتف  ةيأ  لالخ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نم  ةدافتسالا  نكمي 

تامظنملاو نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ةراشتسا  دعبو  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  نم  رارقب  ميلقإ ، وأ  ةلامع ، وأ  ةيالو ، لك  يف  ددحت 

نم اهلالخ  ةدافتسالا  اهعباوتو ، ةيوباغلاو  ةيحالفلا  تالالغتسالا  يف  نولغتشي  نيذلا  ءارجألل  نكمي  يتلا ال  تارتفلا  اليثمت ، رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا 

.اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا 

ةداملا 245

خيراوت ديدحت  متيو  .مهدوجو  دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا  يبودنم  ةراشتسا  دعب  ةيونسلا  ةلطعلا  خيراوت  ديدحت  لغشملا ، ىلوتي 

ةدمو ءارجألل ، ةيلئاعلا  ةلاحلا  ةاعارم  عم  رمألاب ، نيينعملا  ةراشتسا  دعب  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  مهلطع  ءاضق  دصق  مهلغشل  ءارجألا  ةرداغم 

.ةلواقملا يف  ةيمدقألا 

، ةلاحلا هذه  يفو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  مهلطع  ءاضق  دصق  مهترداغم ، خيراوت  ميدقت  امإ  رمألاب ، نيينعملا  عم  قافتا  لوصح  دنع  نكمي ، هنأ  ريغ 

، ةرداغملا خيراوت  ريخأت  امإو  هاندأ ، ةداملا 246  يف  امهيلع  صوصنملا  لجسلاو  قصلملا  حيحصتب  ريجألا ، ةرداغم  لبق  موقي ، نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

هتلطع ءاضق  دصق  هلغشل ، ريجألا  ةرداغمل  ةيادبلا  يف  اررقم  ناك  يذلا  مويلا  هاصقأ  لجأ  يف  موقي ، نأ  لغشملا  ىلع  بجي  ةلاحلا  هذه  يفو 



.لجسلا وأ  قصلملا  ىلع  رييغت  نم  مزلي  ام  لاخدإب  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا 

ةنومضم ةلاسر  ةطساوب  كلذو  رييغتلاب ، لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  راعشإب  ةفلاسلا  ةرقفلا  يف  امهيلإ  راشملا  نيتلاحلا  يف  لغشملا  موقي 

.لصوتلاب راعشإ  عم 

ةداملا 246

صنت مل  ام  لقألا  ىلع  اموي  نيثالثب  ةرداغملا  خيرات  لبق  كلذو  ةرداغملا ، لودج  ىلع  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  يف  قح  هل  نم  لك  عالطا  بجي 

لغشلا نكامأ  يف  هدايترا  ءارجألا  داتعا  ناكم  يف  ةرداغملا  لودج  تبثيو  ريجألل ، ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  ىلع  يلخاد  ماظن  وأ  ةيعامج  لغش  ةيقافتا 

.شاروألاو تاعدوتسملاو ، بتاكملا ، يف  ةصاخو 

.لغشلا شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألاو  ءارجألا ، ةراشإ  نهر  رارمتساب  عضوي  لجس  يف  ةرداغملا ، لودج  نمضي  نأ  بجي 

.ةداملا هذه  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  ددحملا  لجألا  لالخ  لجسلا  يفو  قصلملا  يف  ةرداغملا  لودج  ليجست  متي 

ثلاثلا عرفلا 

اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةرتف  ةبسانمب  تاسسؤملا  قالغإ  طورش 

ةداملا 247

.كلذب لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  راعشإ  ةسسؤملل ، يئزجلا  وأ  يلكلا  قالغإلاب  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  تنرتقا  اذإ  لغشملا ، ىلع  بجي 

يف اهوضق  يتلا  ةدملا  تناك  ايأ  قالغإلا ، ةدم  لداعي  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  اضيوعت  ءارجألا ، عيمج  ىضاقتي  نأ  ةلاحلا ، هذه  يف  بجي 

.قالغإلا خيرات  ىتح  لغشلا 

ةداملا 248

ثودحل ايدافت  اهنيب ، اميف  بوانت  ءارجإب  تاسسؤملا  رمأي  نأ  لغشلاب ، فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  يأر  ذخأ  دعب  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  لماعل  نكمي 

.ميلقإلا وأ  ةلامعلا ، وأ  اهسفن ، ةعامجلا  قاطن  يف  دحاو ، طاشنل  ةلوازملا  تاسسؤملا  قالغإ  يف  نمازت 

بودنملا يأر  ذخأ  دعب  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  لماع  ىلع  بوانتلا  جمانرب  ضرعي  مث  نيينعملا ، نيلغشملا  قافتاب  بوانتلا  كلذ  ميظنت  تايفيك  ددحت 

كلتل اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  لطعلا  ةرتف  ديدحت  ريخألا  اذه  ىلوت  لماعلا ، هيلع  قفاوي  مل  اذإ  وأ  قافتالا ، لصحي  مل  اذإو  لغشلاب ، فلكملا  يميلقإلا 

.تاسسؤملا

عبارلا عرفلا 

اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا 

دقعلا ءاهنإ  ةلاح  يف  اهب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلاو 

ةداملا 249



.هلغش يف  يقب  ول  هاضاقتيس  ناك  ام  يواسي  اضيوعت  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  ءانثأ  ريجألا  قحتسي 

ةداملا 250

.ةينيع وأ  ةيدام  تناك  ءاوس  هعباوتو ، رجألا  نم  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  نوكتي 

ةداملا 251

هتلطع نم  ةدافتسالا  نود  هلغش  دقع  ىهنأ  مث  دحاو ، لغشم  وأ  ةدحاو ، ةلواقم  ةمدخ  يف  ةعباتتم  رهشأ  ةتس  نع  لقي  ام ال  ريجألا  ىضمأ  اذإ 

مدع نع  ضيوعت  هل  بجو  نيتمرصنملا ، نيتنسلا  نع  هل  ةقحتسملا  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  لطعلا  ءاضتقالا ، دنع  وأ  اهلماكب ، اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا 

.اهنم دفتسي  مل  يتلا  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  لطعلا  طاسقأ  نع  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا 

ىدؤملا ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  غلبم  باستحا  دنع  هتاعارم  بجي  لغشلا ، نم  الماك  ارهش  ريجألا ، هأدب  يذلا  لغشلا  رهش  نم  ءزج  لك  لداعي 

.اهنع

ةداملا 252

نيموي وأ  موي  فصنو  اموي  لاوحألا ، بسح  يواسي  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  اضيوعت  هلغش ، دقع  ءاهنإ  دنع  ريجألا ، قحتسي 

يواست ةرتف  ةلواقملا  سفن  يف  وأ  لغشملا ، سفن  ىدل  لغتشا  هنأ  تبثأ  اذإ  كلذو  ةداملا 238 ، يف  هفيرعت  مت  امك  لغشلا ، يف  همتأ  رهش  لك  نع 

.لغشلا نم  ارهش  لقألا  ىلع 

ةداملا 253

سفن ىدل  ةلصتم  ريغ  ةفصب  اولغتشا  دق  مهلغش ، ةعيبط  مكحب  ةعطقتم ، ةفصبو  تالواقم ، ةدع  يف  بوانتلاب  نولغتشي  نيذلا  ءارجألا  نأ  تبث  اذإ 

ةنس لك  ةياهن  يف  ةلواقملا ، وأ  لغشملا  ىلع  بجي  هنإف  يلعفلا ، لغشلا  مايأ  نم  اموي  نيرشعو  ةتس  نع  لقت  ةدم ال  ةلواقملا ، سفن  وأ  لغشملا 

، اموي نيرشعو  ةتس  نم  ةرتف  لك  نع  موي ، فصنو  موي  رجأ  لداعي  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  اضيوعت  مهل  يدؤي  نأ  ةيسمش ،

.يلعفلا لغشلا  يف  ةلصتم  ريغ  وأ  ةلصتم  اهوضق 

لك نع  نيموي  رجأ  يواسي  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  اضيوعت  ةنس ، ةرشع  ينامث  نع  مهرامعأ  لقت  نيذلا  ءارجألا  قحتسي 

.ةلصتم ريغ  وأ  ةلصتم  يلعفلا ، لغشلا  نم  اموي  نيرشعو  ةتس  نم  ةرتف 

ةداملا 254

.لغشلا دقع  ءاهنإ  ىلإ  تدأ  يتلا  بابسألا  تناك  ايأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا  قحتسي 

ةداملا 255

نكمأ هالعأ ، ةداملا 43  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  هلغشم ، هاجت  هيلع  بجاولا  راطخإلا  لجأل  ةاعارم  نود  هلغش ، دقع  ريجأ  ىهنأ  اذإ 

.راطخإلا لجأ  نع  ضيوعتلا  نيبو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  نيب  ةصاقم  ءارجإ  لغشملل 

ةداملا 256

، ةلطعلا هذهب  عتمتلا  مدع  نع  اضيوعت  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نم  ديفتسي  نأ  لبق  ةيركسعلا ، ةمدخلل  بلط  يذلا  ريجألل  لغشملا  يدؤي 



.ةلواقملا هترداغم  دنع  كلذو 

ةداملا 257

نم ناك  يذلاو  ةلطعلا ، هذهب  عتمتلا  مدع  نع  اضيوعت  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  نم  ديفتسي  نأ  لبق  يفوت  يذلا  ريجألا  ةثرول  لغشملا  يدؤي 

.هتافو موي  دقعلا  يهنأ  ول  هاضاقتي  نأ  هقح 

ةداملا 258

مدع نع  ضيوعتلاو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  باسحب  ةصاخلا  تايفيكلا  ديدحت  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

.عرفلا اذه  يف  ةدراولا  ئدابملا  قفو  اهب ، عتمتلا 

سماخلا عرفلا 

زايتماب هئافيتسا  نامضو  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  ءادأ 

ةداملا 259

.رمألاب ينعملا  ريجألا  ةلطع  ةيادب  قبسي  يذلا  مويلا  هاصقأ  لجأ  يف  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  ىدؤي 

ةداملا 260

تقولا سفن  يف  هالعأ ، نيتداملا 251 و252  يف  امهيلع  صوصنملا  نيتلاحلا  يف  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا  ىدؤي 

.هل رجأ  رخآ  هدقع ، يهنأ  يذلا  ريجألا  هيف  ملستي  يذلا 

ةداملا 261

يف ررقملا  ىلوألا  ةبترلا  زايتما  نم  تامازتلالاو ، دوقعلا  نوناقل  نوكملا  فيرشلا  ريهظلا  نم  لصفلا 1248  تايضتقمل  افالخ  ريجألا ، ديفتسي 

نيتلطعلا مض  مت  ءاوس  اهب ، عتمتلا  مدع  نع  ضيوعت  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعت  نم  هل  ام  ءافيتسا  دصق  روكذملا ، لصفلا 

.ال مأ  امهنع  ىدؤملا  نيتيونسلا 

سداسلا عرفلا 

اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ةرتف  ءانثأ  ءارجألا  ليغشت  عنم 

ةداملا 262

ناك ولو  لباقم ، نودب  وأ  لباقمب  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  نم  هتدافتسا  ءانثأ  لغش ، ءادأب  هئارجأ  نم  ريجأ  ىلإ  دهعي  نأ  لغشم ، لك  ىلع  عنمي 

.ةلواقملا جراخ  لغشلا 

يف ريجألا  اذه  نأ  ملعي  وهو  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  ءانثأ  هيدؤي  لغشب  ىرخأ ، ةلواقم  ءارجأ  نم  ريجأ  ىلإ  دهعي  نأ  لغشم ، لك  ىلع  عنمي 

.اهنع ىدؤم  ةيونس  ةلطع 



ةداملا 263

.هتلطع لالخ  لباقمب  الاغشأ  زجني  نأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  نم  هتدافتسا  ءانثأ  ريجأ ، يأ  ىلع  عنمي 

عباسلا عرفلا 

ليكولابو هلزنمب ، لغتشملا  ريجألاب  ةصاخ  ماكحأ 

ةعانصلاو ةراجتلا  يف  طيسولا  وأ  لثمملا  وأ  لوجتملا 

ةداملا 264

ىلإ داوملا 79  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  هتنهم  سرامي  يذلا  ةعانصلاو ، ةراجتلا  يف  طيسولا  وأ  لثمملا ، وأ  لوجتملا ، ليكولا  قحتسي 

تقبس يتلا  ارهش ، رشع  ينثإلا  لالخ  هاضاقت  يذلا  رجألا ، طسوتم  ساسأ  ىلع  هل  بستحي  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  هتلطع  نع  اضيوعت  هالعأ ،  85

.هلغش ببسب  رمألاب  ينعملا  اهلمحت  نأ  قبس  تاقفنل  وأ  فيراصمل  ةيطغت  ةدرتسملا  غلابملا  ءاضتقالا ، دنع  هنم ، مصختو  .ةلطعلا 

، دقعلا يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  رمألاب ، ينعملل  ةقحتسملا  تالومعلا  غلبم  يف  ضيفخت  ضيوعتلا ، اذه  ءادأ  نع  بترتي  نأ  نكمي  ال 

.هتلطع ءاضقل  لغشلا  هترداغم  لبق  لغش  نم  هب  ماق  ام  ببسب 

نإف ةعانصلاو ، ةراجتلا  يف  طيسولا  وأ  لثمملا  وأ  لوجتملا  ليكولا  وأ  هلزنمب ، لغتشملا  ريجألا  مهباسحل  لغتشي  يذلا  نيلغشملا  ددعت  ةلاح  يف 

.هل لغشم  مدقأ  فرط  نم  ددحي  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نم  ةدافتسالا  دعوم 

نماثلا عرفلا 

ينهم ضرمب  وأ  لغش  ةثداحب  نيباصملا  ءارجألاب  ةصاخ  ماكحأ 

ةداملا 265

.هحرج مئتلي  نأ  ىلإ  لغش  ةثداحب  باصملا  ريجألل  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ءاطعإ  لجؤي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

وأ اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  ضيوعتلا  رادقم  ديدحت  دنع  باصملا ، ريجألا  ىلإ  يمويلا  ضيوعتلا  ساسأ  ىلع  ىدؤت  يتلا  غلابملا  بستحت  ال 

.اهب عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا 

ةداملا 266

نع ضيوعت  هل  ىدؤي  نأ  بجو  هتباصإ ، تقو  اهب  لغتشي  ناك  يتلا  ةلواقملاب  لغشلا  نع  هحرج  مائتلا  دعب  عطقناو  لغش ، ةثداحب  ريجأ  بيصأ  اذإ 

يف هب  لومعملا  عيرشتلل  اقبط  يمويلا  هضيوعت  نم  ةعفد  رخآ  هيف  هل  ىدؤت  يذلا  تقولا  سفن  يف  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع 

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح 

ةداملا 267

.ينهم ضرم  ةلاح  يف  هالعأ  نيتداملا 265 و266  تايضتقم  قبطت 



عساتلا عرفلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 268

 : ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

ةرقفلاو داوملا 231 و232 و235 و239  يف  ةررقملا  ةدملا  نع  اهب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا  ضفر  وأ  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  ءاطعإ  ضفر  – 

ةداملا 240؛ نم  ةيناثلا 

ةداملا 247؛ ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

نيتداملل 249 و264؛ اقبط  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  نع  قحتسملا  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

داوملل 251 و252 و253 و256 و257 و266؛ اقبط  اهنع  ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  عتمتلا  مدع  نع  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

ةداملا 262. تايضتقمب  ديقتلا  مدع  – 

تامارغلا 20.000 عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ركذلا ، ةقباسلا  داوملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

.مهرد

سماخلا بابلا 

ةيصخش بابسأل  ةحونمملا  بيغتلا  صخرو  تابسانملا  ضعبب  ةصاخلا  تازاجإلا 

لوألا عرفلا 

ةدالولا ةبسانمب  ةزاجإلا 

ةداملا 269

.هبسنب الفط  قحلتسا  يذلا  ريجألا  ىلع  مكحلا  اذه  يرسيو  .ةدالو  لك  ةبسانمب  مايأ ، ةثالث  اهتدم  ةزاجإ  نم  ريجأ  لك  ديفتسي 

.ةدالولا خيرات  نم  رهش  ةدم  يف  ابوجو  ىضقت  نأ  ىلع  ريجألاو ، لغشملا  نيب  قافتاب  ةلصتم ، ريغ  وأ  ةلصتم  ةثالثلا  مايألا  نوكت  نأ  نكمي 

تفيضأ اهعون ، ناك  ايأ  ةثداح  وأ  ضرم ، ببسب  ةزاجإ  يف  وأ  اهنع ، ىدؤم  ةيونس  ةلطع  يف  ريجألا  اهيف  نوكي  يتلا  ةرتفلا  ةدالولا ، عوقو  فداص  اذإ 

.ةروكذملا ةثالثلا  مايألا  ةزاجإ  ةثداحلا  وأ  ضرملا  ةزاجإ  وأ  ةيونسلا  ةلطعلا  ىلإ 

ةداملا 270

.هلغش يف  يقب  ول  هاضاقتيس  ناك  يذلا  رجألل  ايواسم  اضيوعت  ةثالثلا ، هتزاجإ  مايأ  لالخ  ريجألا  قحتسي 

نم ةملسملا  ةدالولا  ةقيثوب  ءالدإلاب  ريجألا  مايق  ةرشابم  يلي  يذلا  رجألا  ءادأ  دعوم  لولح  دنع  هلغشم ، فرط  نم  ريجألا ، ىلإ  ضيوعتلا  اذه  ىدؤي 



.ةيندملا ةلاحلا  طباض  فرط 

ةعوفدملا ةيرهشلا  تاكارتشالا  غلبمب  صاخلا  فقسلا  دودح  يف  يعامتجالا ، نامضلل  ينطولا  قودنصلا  نم  روكذملا ، ضيوعتلا  لغشملا  عجرتسي 

.قودنصلا اذه  ىلإ 

يناثلا عرفلا 

ضرملا ةزاجإ 

ةداملا 271

كلذل ةيلاوملا  ةعاس  نيعبرألاو  ينامثلا  لالخ  هلغشم  رعشيو  كلذ ، رربي  نأ  ةثداح ، وأ  ضرم  ببسب  هلغشب  قاحتلالا  هيلع  رذعت  ريجأ ، لك  ىلع  بجي 

.كلذ نود  ةرهاقلا  ةوقلا  تلاح  اذإ  الإ 

رذعت اذإ  الإ  هبايغ ، رربت  ةيبط  ةداهشب  هل  ءالدإلاو  هبايغل ، ةلمتحملا  ةدملاب  هلغشم  رابخإ  مايأ ، ةعبرأ  نم  رثكأ  بايغلا  رمتسا  اذإ  ريجألا ، ىلع  بجي 

.كلذ هيلع 

ةداهشلا يف  ةددحملا  بيغتلا  ةدم  لخاد  اداضم ، ايبط  اصحف  ريجألا  ىلع  يرجي  نأب  هسفنب ، هراتخي  بيبط  ىلإ  هتقفن ، ىلع  دهعي  نأ  لغشملل  نكمي 

.ريجألا لبق  نم  اهب  ىلدملا  ةيبطلا 

ةداملا 272

نينامثو ةئام  ىلع  لغشلا ، ةثداح  ريغ  ةثداحل  وأ  ينهملا ، ضرملا  ريغ  ضرمل  هبايغ  داز  اذإ  ليقتسملا ، مكح  يف  ريجألا  ربتعي  نأ  لغشملل  نكمي 

.هلغش ةلوازم  يف  رارمتسالا  ىلع  هتردق  ريجألا  دقف  اذإ  وأ  اموي ، نيتسو  ةسمخو  ةئام  ةثالث  ةرتف  لالخ  ةيلاوتم  اموي 

ةداملا 273

وأ لغشلا ، دقع  صني  مل  ام  رجألا ، ءادأ  ةيرود  تناك  ايأ  لغشلا ، ةثداح  ريغ  ةثداح  وأ  ينهملا ، ضرملا  ريغ  ضرم  ببسب  بايغلا  نع  رجألا  ىدؤي  ال 

.كلذ فالخ  ىلع  يلخادلا  ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا 

ثلاثلا عرفلا 

تابيغتلا ضعب 

ةداملا 274

 : يلي امك  اهددم  ددحتو  ةيلئاع ، ثادحأ  ببسب  بيغت ، صخر  نم  ريجألا  ديفتسي 

 : جاوزلا  – 1

؛ مايأ ةعبرأ  ريجألا :  جاوز  – 

؛ ناموي هبئابر :  دحأ  وأ  ريجألا ، ءانبأ  دحأ  جاوز  – 



 : ةافولا  – 2

؛ مايأ ةثالث  قباس :  جاوز  نم  هجوز  ءانبأ  وأ  هلوصأ ، وأ  هدافحأ ، وأ  هئانبأ ، دحأ  وأ  ريجألا ، جوز  ةافو  – 

.ناموي هجوز :  لوصأ  دحأ  وأ  هجوز ، تاوخأ  ىدحإ  وأ  ةوخإ  دحأ  وأ  ريجألا ، تاوخأ  ىدحإ  وأ  ةوخإ ، دحأ  ةافو  – 

 : ىرخأ تابيغت   – 3

؛ ناموي ناتخلا :  – 

.ناموي ءانبألا :  نم  هيلوفكم  دحأل  وأ  جوزلل ، ىرجت  ةيحارج  ةيلمع  – 

ةداملا 275

.ةينطو وأ  ةيلود ، ةيمسر  ةارابم  يف  ةكراشملل  وأ  ينطو ، يضاير  بيردت  ءاضقل  وأ  ناحتما  زايتجال  بيغتلا  صخر  نم  ريجألا  ديفتسي 

ةداملا 276

كلذ فالخ  ىلع  صني  مل  ام  ايرهش ، مهروجأ  نوضاقتي  نيذلا  ءارجألا  تائفل  الإ  هالعأ ، ةداملا 274  يف  اهيلع  صوصنملا  تابيغتلا  نع  رجألا  ىدؤي  ال 

.يلخادلا ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع 

 : ةيلاتلا دودحلا  يف  هاندأ  اهيلع  صوصنملا  تابيغتلا  نع  ىدؤي  رجألا  نأ  ريغ 

؛ ريجألا جاوز  نع  نيموي  – 

.هئانبأ دحأ  وأ  همأ ، وأ  هيبأ ، وأ  ريجألا ، جوز  ةافو  ةلاح  يف  دحاو  موي  – 

ةداملا 277

ةماعلا تاسلجلا  يف  ةكراشملا  لجأ  نم  بيغتلل  اصخر  ةيعامجلا ، سلاجملا  يف  ءاضعأ  مه  نيذلا  مهءارجأ ، اوحنمي  نأ  نيلغشملا  ىلع  بجي 

.اهيف ءاضعأ  مه  نيذلاو  اهل  ةعباتلا  ناجللاو  سلاجملا ، هذهل 

.كلذ فالخ  ىلع  قافتالا  متي  مل  ام  هالعأ ، ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تابيغتلا  نع  رجألا  ىدؤي  ال 

راشملا لغشلا ، ةدمب  ةقلعتملا  تايضتقملا  ةاعارم  عم  ةداملا ، هذه  يف  اهيلإ  راشملا  تابيغتلا  ببسب  ةعئاضلا ، لغشلا  تاعاس  كاردتسا  نكمي 

.نوناقلا اذه  نم  يناثلا  باتكلا  نم  ثلاثلا  مسقلا  نم  لوألا  بابلا  يف  اهيلإ 

عبارلا عرفلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 278

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 



ةداملا 269؛ ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  ةزاجإ  ليوخت  وأ  ةدالولا ، دنع  ةقحتسملا  ةزاجإلا  ءاطعإ  ضفر  – 

؛ ةداملا هذه  يف  ةددحملا  ةدملا  نم  ىندأ  ةدمب  فلاخت  طورشب  هؤادأ  وأ  ةداملا 270 ، يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  ءادأ  مدع  – 

؛ ةداملا هذه  يف  ةددحملا  ةدملا  نم  ىندأ  ةدمب  صيخرتلا  وأ  ةداملا 274 ، يف  اهيلع  صوصنملا  بيغتلا  مايأب  صيخرتلا  مدع  – 

.ةداملا هذه  هيلع  تصن  امع  لقي  رجأ  ءادأ  وأ  ةداملا 276 ، يف  اهيلع  صوصنملا  ةلاحلا  يف  بيغتلا  مايأ  نع  رجألا  ءادأ  مدع  – 

تامارغلا 20.000 عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ركذلا ، ةقباسلا  داوملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا ، تابوقع  رركتت 

.مهرد

سداسلا بابلا 

ةبقارملا

ةداملا 279

تادنتسملا عيمج  كسمي  نأ  يناثلا ، باتكلا  نم  ثلاثلا  مسقلا  ماكحأ  قيبطت  ةبقارم  نم  ةصتخملا  تاطلسلا  نيكمتل  لغشملا ، ىلع  بجي 

.هقيبطتل ةرداصلا  ةيميظنتلا  صوصنلا  يفو  نوناقلا ، اذه  يف  ةددحملا  تايفيكلل  اعبتو  تايلكشلا ، قفو  تابثإلاو ، ةبقارملل  لئاسوك  ةلمعتسملا 

ةداملا 280

.هالعأ ةداملا 279  يف  اهيلإ  راشملا  قئاثولا  كسم  مدع  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

عبارلا مسقلا 

مهتمالسو ءارجألا  ةحص  ظفح 

لوألا بابلا 

ةماع ماكحأ 

ةداملا 281

ةمزاللا ةمالسلا  تابلطتمو  ةيحصلا ، ةياقولا  طورش  اهيف  رفوتت  نأ  ىلع  صرحي  نأو  لغشلا ، نكامأ  ةفاظن  ىلع  رهسي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

لامعتساو جيجضلا ، نم  ضيفختلاو  ةيوهتلاو ، ةئفدتلاو ، ةرانإلاو ، قئارحلا ، نم  ةياقولا  ةزهجأب  قلعتي  اميف  ةصاخو  ءارجألا ، ةحص  ىلع  ظافحلل 

، ءارجألا سبالم  تاعدوتسمو  ةرخبألاو ، ةبرتألاو ، لسغلا ، هايمو  تالضفلا ، هايم  فيرصتو  ضيحارملا ، رابأو  بورشلا ، ءاملاو  حوارملا ،

.مهدقارمو مهتالستغمو ،

.ةمئالم ةيحص  افورظو  ةفيظن ، نكاسم  ءارجألل  اهيف  رفوي  نأو  ةيداع ، ةيفيكب  بورشلا  ءاملاب  شاروألا  ديوزت  نمضي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

ةداملا 282

.اهب نيلغتشملا  نيقاعملا  ءارجألا  لغش  لهسيو  ءارجألا ، ةمالس  نمضي  ازيهجت  ةزهجم  لغشلا ، نكامأ  نوكت  نأ  بجي 



ةيلاعف تاذ  ةياقولل ، لئاسوب  ةزهجم  ةليقثلا ، تاودألاو  ةفيفخلا ، تاودألاو  ةرانإلاو ، ةئفدتلا ، لئاسوو  ليصوتلا ، ةزهجأو  تالآلا ، نوكت  نأ  بجي 

.ءارجألا ىلع  رطخ  نم  اهلامعتسا  نع  بترتي  دق  امل  ايدافت  ةنكمملا ، نامألا  طورش  نمضأ  اهل  رفوت  نأو  اهب ، فرتعم 

ةداملا 283

، اهب فرتعم  ةيلاعف  تاذ  ةياقولل  لئاسو  ىلع  الصأ  رفوتت  يتلاو  ءارجألا ، ىلع  ارطخ  لكشت  يتلا  تالآلا ، ءازجأ  وأ  تالآلا ، راجئتسا  وأ  ءارش  عنمي ،

.لئاسولا هذهب  ةزهجم  تالآلا ، ءازجأ  وأ  تالآلا ، هذه  نوكت  نأ  نود 

ةداملا 284

ىلع يوتحت  دق  ةزهجأ  يأ  وأ  ضاوحألا ، وأ  ضيحارملا ، رابآ  وأ  ناخدلا ، تاونق  وأ  زاغلا ، بيبانأ  وأ  رابآلا ، يف  نولغتشي  نيذلا  ءارجألا  نوكي  نأ  بجي 

.ةيقاولا ةعنقألا  اهيف  امب  نامألا  لئاسو  نم  ىرخأ  ةليسو  ةيأب  نييمحم  وأ  طابرب ، نيدودشم  ةراض ، تازاغ 

ةداملا 285

نأ بجي  امك  ةيقاو  زجاوحب  ةيمحم  وأ  لزاوعب ، ةطاحم  تاكرحملا  نوكت  نأو  تاجايسب ، ةطاحم  طوبهلا  تاحتف  وأ  ذفانملاو ، رابآلا ، نوكت  نأ  بجي 

.لقألا ىلع  ارتمتنس  نيعست  اهعافترا  غلبي  ةبلص  زجاوحب  ةطاحم  ءانبلا  تالاقس  نوكت  نأو  ةيوقو ، ةبلص  زيباردب  ةزهجمو  ةنيتم ، ملالسلا  نوكت 

ةداملا 286

، كاكتحالا نيطاسأ  وأ  طيراخمو  تاننسملاو ، ليصوتلا ، عرذأو  تالجعلاو ، هيبلاودو ، كرحملا  دعاوسك  تالآلا ، نم  ةكرحتملا  عطقلا  نوكت  نأ  بجي 

ةعوفرم لمعتست  وأ  لغشلا ، نكامأ  ربعت  تناك  اذإ  ةيندعملا ، لابحلا  وأ  رويسلا ، كلذ  ىلع  ساقتو  .ءارجألا  نع  ةلوزعم  وأ  ةياقولل  لئاسوب  ةزهجم 

.ةلقان تاركب  ةطساوب  نيرتم ، نم  لقأب  يضرألا  نم 

.لاغتشا ةلاح  يف  يهو  رويسلا  ةسمالم  مهبينجتل  ءارجألا ، ةراشإ  نهر  ةزهجألا  هذه  عضوت  نأو  تالآلل ، ةمئالم  ةزهجأ  ريفوت  بجي 

ةداملا 287

، مهتحصب ررضلا  قحلت  دق  اهنأب  ةصتخملا  ةطلسلا  ىرت  تالآ  وأ  ةزهجأ ، وأ  داوم ، وأ  تارضحتسم ، لامعتساب  هئارجأل  حامسلا  لغشملا ، ىلع  عنمي 

.رطخلل مهتمالس  ضرعت  وأ 

وأ ةزهجأ ، وأ  داوم ، وأ  تارضحتسم ، يميظنت ، صنب  ةددحملا  طورشلاو  ىفانتت  طورشب  اولمعتسي ، نأب  هئارجأل  حامسلا  لغشملا ، ىلع  اضيأ ، عنمي 

.رطخلل مهتمالس  ضرعت  وأ  مهتحصب ، ررضلا  قحلت  دق  تالآ ،

ةداملا 288

اريذحت لمحي  اهتئبعت  فالغ  نأ  نم  دكأتي  نأ  ةرطخ ، تارضحتسم  وأ  داوم ، نمضتت  ةلمعتسملا  تاجتنملا  ةبيكرت  تناك  اذإ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.تارضحتسملا وأ  داوملا  كلت  لامعتسا  ةروطخ  ىلإ  هبني  ابوتكم ،

ةداملا 289

نم بسانم  ناكم  يف  قصلي  نأ  هيلع  بجيو  .تالآلا  رطخ  نم  سارتحالاب  ةقلعتملا  ةينوناقلا  ماكحألا  ىلع  ءارجألا  علطي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 



اهذاختا بجي  يتلا  تاطايتحالا  ىلإ  هيف  ريشيو  تالآلا ، لامعتسا  رطاخم  نم  رذحي  ةءارقلا ، لهس  انالعإ  اهلوخد ، ءارجألا  داتعا  يتلا  لغشلا ، نكامأ 

.نأشلا اذه  يف 

يتلا لئاسولا  هذه  لطعي  نأ  هيلع  عنميو  بسانملا ، اهناكم  يف  ةتبثم  ةيئاقولا  اهلئاسو  نوكت  نأ  ريغ  نم  ةلآ  لمعتسي  نأ  ريجأ ، يأ  ىلع  عنمي 

.اهيلع لغتشي  يتلا  ةلآلا  اهب  تزهج 

.بسانملا اهناكم  يف  اهيلع  ةتبثم  اهب  تزهج  يتلا  ةيئاقولا  اهلئاسو  نوكت  نأ  ريغ  نم  ةلآ  لامعتساب  ريجأ  يأ  فيلكت  عنمي 

.رطخلل هتمالس  وأ  هتحص  ضرعت  نأ  اهنأش  نم  تالومح  يأ  ايودي  لمحي  نأب  ريجأ  يأ  فيلكت  عنمي 

ةداملا 290

يبط صحف  ءارجإ  بجوتست  بصانم  لغشل  وأ  لاغشأب ، مايقلل  مهليغشت  يوني  نيذلا  ءارجألا  يبطلا  صحفلل  ضرعي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.ةيرود ةفصب  صحفلا  اذه  ءارجإ  كلذ  دعب  مهيلع  متحي  نأو  قبسم ،

ةداملا 291

اتقو هرابتعاب  ةحصلا ، ظفح  دعاوق  مهيلع  اهضرفت  يتلا  ريبادتلا  ذيفنت  لجأ  نم  هنوضقي  يذلا  تقولا  رجأ  ءارجألا  ىلإ  يدؤي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.لغشلا تاقوأ  نم 

ةداملا 292

ىلإ 291 نم 281  داوملا  يف  اهيلع  صوصنملا  ئدابملاب  قلعتي  اميف  ةماعلا ، ةيقيبطتلا  ريبادتلا  ديدحت  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

.تابلطتم نم  لاغشألاو  نهملا  ضعب  ةيصوصخ  هيضتقت  ام  ةلاحلا  هذه  يف  ةيعارم  ئدابملا ، كلتب  ةصاخلا  ةيقيبطتلا  ريبادتلاو  هالعأ ،

ةداملا 293

يذلا موهفملاب  ةرطخلا ، لاغشألا  ضعب  نودؤي  مهو  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  دعاوقب  ةقلعتملا  ةيصوصخلا  تاميلعتلل  ءارجألا  لاثتما  مدع  دعي 

نع ضيوعت  الو  راطخإ ، نود  لغشلا  نم  مهلصف  هنع  بترتي  نأ  نكمي  اميسج ، أطخ  هقيبطت ، نأش  يف  ةرداصلا  تايضتقملاو  نوناقلا  اذه  هينعي 

.هالعأ ةداملا 289  يف  اهيلع  صوصنملا  تايلكشلا  قفو  تاميلعتلا  كلت  ىلع  ةينوناق  ةيفيكب  مهعالطا  قبس  اذإ  ررضلا ، نع  الو  لصفلا ،

ةداملا 294

ةيحص افورظ  ةيواميكلا  تآشنملاو  علاقملاو ، مجانملا  يف  لاغشألا  اهراطإ  يف  رشابت  يتلا  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  طورش  نمضت  نأ  بجي 

.ةيميظنت صوصنب  ةددحملا  تايضتقملاو  مءالتتو  ايصوصخ ، اعباط  يستكت  ءارجألل  ةينمأو 

ةداملا 295

نوزجنتسي نيذلا  نيلغشملاب  ةطونملا  تامازتلالاو  مهلزانمب ، نيلغتشملا  ءارجألا  ىلع  ةيراسلا  ةيحصلا  دعاوقلا  يميظنت  صن  ىضتقمب  ددحت 

.ةيلزنم الاغشأ 

ةداملا 296



 : يلي امع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 281؛ ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

ىلإ 286؛ داوملا 284  يف  ةررقملا  نامألا  لئاسو  ريفوت  مدع  وأ  ةداملا 282 ، ماكحأ  قفاوي  امب  لغشلا  نكامأ  زيهجت  مدع  – 

ةداملا 287. ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 297

داوملا 283 و288 و289 و290 و291. يف  اهيلع  صوصنملا  تايضتقملاب  ديقتلا  مدع  نع  مهرد  ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 298

بجي يذلا  لجألا  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  ددحت  اهنإف  داوملا 281 و282 و285 و286 ، تايضتقم  ةفلاخم  لجأ  نم  تابوقعلاب  امكح  ةمكحملا  تردصأ  اذإ 

.مكحلا رودص  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  لجألا  اذه  زواجتي  الأ  ىلع  اهزاجنإ ، بجاولا  لاغشألا  هيف  ذفنت  نأ 

.ةقباسلا ةرقفلا  ماكحأل  اقبط  ددحي  يذلا  لجألا  ةليط  ببسلا ، سفنل  ةديدج  ةفلاخم  ةيأ  ليجست  عنمي 

ةداملا 299

ةلثامم لاعفأ  باكترا  مت  اذإ  دوعلا ، ةلاح  يف  بابلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةقباسلا ، داوملا  تايضتقم  ةفلاخم  نع  ةبترتملا  تامارغلا  فعاضت 

.يئاهن مكح  رودصل  نيتيلاوملا  نيتنسلا  لخاد 

ةداملا 300

، ةنادإلاب اهمكح  ردصت  نأ  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  طورش  ةاعارمب  ةقلعتملا  ةيميظنتلا ، وأ  ةيعيرشتلا ، تايضتقملا  قرخ  ةلاح  يف  ةمكحملل ، نكمي 

راذنإلا ةرطسم  تناك  ءاوس  رهشأ ، ةتس  زواجتت  نأ  الو  مايأ ، ةرشع  نع  لقت  نأ  نكمي  ةدم ال  ةليط  ةسسؤملل ، تقؤملا  قالغإلا  رارقب  انورقم 

هذه مارتحا  مدع  ةلاح  يفو  .يئانجلا  نوناقلا  نم  ةداملا 90  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  هيلإ  راشملا  عنملا  ةاعارم  قالغإلا  بجوتسيو  مأ ال ، ةيراس 

.يئانجلا نوناقلا  نم  لصفلا 324  يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلا  قبطت  تايضتقملا ،

.يئانجلا نوناقلا  نم  نيلصفلل 90 و324  اقفو  ةسسؤملل  يئاهنلا  قالغإلاب  اهمكح  ردصت  نأ  دوعلا ، ةلاح  يف  ةمكحملل ، نكمي 

ةداملا 301

اوناك ةينيع  وأ  ةيدام  دئاوفو  تاضيوعتو ، روجأ ، نم  هؤارجأ  هقحتسي  ام  ءادأ  يف  تقؤملا ، قالغإلا  ةدم  ةليط  رمتسي ، نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.قالغإلا خيرات  لبق  اهنوضاقتي 

دقع ءاهنإ  ةلاح  يف  اهنوقحتسي  يتلا  تاضيوعتلا ، مهل  يدؤي  نأ  لغشملا  ىلع  بجو  مهلغش ، نم  ءارجألا  لصف  ىلإ  ىدأو  ايئاهن  قالغإلا  حبصأ  اذإ 

.ررضلا نع  ضيوعتلا  كلذ  يف  امب  لغشلا ،

يناثلا بابلا 



انط اهنزو  قوفي  يتلا  دورطلا  لقنب  ةصاخلا  ماكحألا 

ةداملا 302

، هنزو درطلا  رهظ  ىلع  نيبي  نأ  اهلامعتسا ، دارملا  لقنلا  ةليسو  تناك  ايأ  مارغ ، وليك  فلأ  نع  هنزو  لقي  ائيش ال  وأ  ادرط  لسري  نم  لك  ىلع  بجي 

ةحضاو فورحب  درطلل  يجراخلا  هجولا  ىلع  ابوتكم  كلذ  نوكي  نأ  بجيو  .نحشلا  ءانثأ  هيلع  نوكي  نأ  يغبني  يذلا  عضولاو  هاوتحم ، ةعيبطو 

.يميظنت صنب  ددحت  يتلا  تايفيكلا  بسح  ةتباثو ،

، همجح ىلع  ءانب  درطلا  ىلع  لجسملا  نزولل  ىصقأ  دح  ردقي  نأ  اقيقد ، اديدحت  نزولا  ديدحت  اهعم  بعصي  يتلا  ةيئانثتسالا ، لاوحألا  يف  نكمي 

.هتعيبطو

.هالعأ نيترقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  تانايبلا  ةباتك  ريخألا ، اذه  بايغ  ةلاح  يف  لسرملا ، ليكو  ىلوتي 

ةداملا 303

وحنلا ىلع  اهتباتك  مدع  وأ  درطلا ، رهظ  ىلع  ةداملا 302  يف  اهيلع  صوصنملا  تانايبلا  ةباتك  مدع  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

.اهقيبطتب ةقلعتملا  ةيميظنتلا  صوصنلا  يف  وأ  ةداملا ، سفن  يف  هيلع  صوصنملا 

ثلاثلا بابلا 

لغشلل ةيبطلا  حلاصملا 

ةداملا 304

 : ىدل لغشلل  ةلقتسم  ةيبط  حلاصم  ثادحإ  بجي 

نيسمخ نع  لقي  ام ال  لغشت  تناك  اذإ  اهعباوتو ، ةيوباغلاو  ةيحالفلا  تالالغتسالاو  ةيديلقتلا  ةعانصلا  تالواقمو  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تالواقملا   – 1

؛ اريجأ

الاغشأ نورشابي  نيذلا  نيلغشملاو  اهعباوتو ، ةيوباغلاو  ةيحالفلا  تالالغتسالاو  ةيديلقتلا  ةعانصلا  تالواقمو  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تالواقملا   – 2

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  نع  ضيوعتلاب  قلعتملا  عيرشتلا  اهددح  يتلا  ةينهملا ، ضارمألا  رطاخمل  ءارجألا  ضرعت 

ةداملا 305

نيسمخ نم  لقأ  لغشت  يتلا  اهعباوتو  ةيوباغلاو  ةيحالفلا  تالالغتسالاو  ةيديلقتلا  ةعانصلا  تالواقمو  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تالواقملا  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ةددحملا  طورشلا  قفو  ةكرتشم ، ةيبط  حلاصم  وأ  ةلقتسم  لغشلل  ةيبط  حلاصم  امإ  ثدحت  نأ  اريجأ 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  بيبطلا  ةقفاوم  دعب  ينهملاو ، يبارتلا  اهصاصتخا  ىلع  لغشلاب  فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  قفاوي 

يميلقإلا بودنملا  ري  مل  ام  اهصاصتخا ، قاطن  يف  ةلخاد  ةلواقم  لك  ةيوضع  لبقت  نأ  تالواقملا ، نيب  ةكرتشملا  ةيبطلا  ةحلصملا  ىلع  بجي 

.كلذ فالخ  لغشلاب  فلكملا 

ةداملا 306



زييمتلا عم  ءارجألل ، هسيركت  لغشلا ، ءابطأ  وأ  بيبط ، ىلع  بجي  يذلا  تقولا  نم  ىندألا  دحلا  ديدحت  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلوتت 

.ةصاخ ةباقرل  اهعاضخإ  بجي  يتلا  كلت  نيبو  ءارجألا ، ةحص  ىلع  اهيف  ىشخي  يتلا ال  تالواقملا  نيب 

.لغشلا تاعاس  ةليط  لغش  بيبط  ىلع  رفوتت  نأ  هالعأ ، ةداملل 304  اقبط  ةلقتسم  ةيبط  ةحلصم  ثدحت  نأ  اهيلع  ضورفملا  تالواقملا  ىلع  بجي 

ةداملا 307

، ةحلصملا ميظنت  لوح  اريرقت  ايونس ، هجوي  نأ  هيلع  بجيو  .ةحلصملا  ةرادإ  تالواقملا ، نيب  ةكرتشملا  وأ  ةلقتسملا  ةيبطلا  ةحلصملا  سيئر  ىلوتي 

يبودنم ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  بيبطلا  ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  نم  لك  ىلإ  ةطرافلا ، ةنسلا  نع  يلاملا  اهريبدتو  اهريسو ،

ماظنلا اهيلع  يرسي  يتلا  ةيمجنملا  تالواقملاب  رمألا  قلعت  اذإ  ةمالسلا ، بيدانم  ىلإو  مهدوجو ، دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا 

.يمجنملا

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ريرقتلا  اذه  جذومن  ددحي 

ةداملا 308

بيبطل صصخملا  رجألا  ءادأب  لفكتتو  اهتبقارمو ، ةيبطلا  ةحلصملا  ميظنت  فيراصم  تالواقملا ، نيب  ةكرتشملا  ةيبطلا  ةحلصملا  وأ  ةلواقملا  لمحتت 

.لغشلا

ةداملا 309

.مهسفنأب مهماهم  اورشابي  نأ  مهيلع  بجيو  لغشلا .” ءابطأ   “ مهيلع قلطي  رثكأ ، وأ  بيبط  لغشلل ، ةيبطلا  حلاصملا  ريس  ىلع  رهسي 

ةداملا 310

.لغشلا بط  يف  نوصتخم  مهنأ  تبثت  ةداهش  ىلع  نيلصاح  لغشلا ، ءابطأ  نوكي  نأ  بجي 

.بطلا ةلوازمب  مهل  اصخرمو  ءابطألا ، ةئيه  لودج  يف  نيلجسم  اونوكي  نأ  لغشلا  ءابطأ  ىلع  بجي 

ةداملا 311

تايضتقملا يف  هيلع  صوصنملا  صيخرتلا  ىلع  هالعأ ، ةداملا 310  يف  ركذ  ام  ىلإ  ةفاضإ  الصاح ، نوكي  نأ  يبنجألا ، لغشلا  بيبط  ىلع  بجي 

.بناجألا ليغشتب  ةصاخلا 

ةداملا 312

تايقالخأ اهيلع  موقت  يتلا  دعاوقلا  هيف  ىعارت  لغش  دقعب  تالواقملا ، نيب  ةكرتشملا  ةيبطلا  ةحلصملا  سيئرب  وأ  لغشملاب ، لغشلا  بيبط  طبتري 

.ةنهملا

ةداملا 313

عوضوم لغشلا ، بيبط  قح  يف  هذاختا  تالواقملا  نيب  ةكرتشملا  ةيبطلا  ةحلصملا  سيئر  وأ  لغشملا  مزتعي  يبيدأت ، ءارجإ  لك  نوكي ، نأ  بجي 

.لغشلا شتفم  بيبطلا  يأر  ذخأ  دعب  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  هيلع  قفاوي  رارق ،



ةداملا 314

الإ يعاري  الأو  ءارجألا ، هاجت  وأ  لغشملا  ءازإ  ءاوس  ةيرحو ، لالقتسا  لكب  هتمهم  يدؤي  نأ  فورظلا ، عيمج  يف  لغشلا ، بيبط  ىلع  بجي 

.هتنهمب ةصاخلا  تارابتعالا 

ةداملا 315

وأ نييعامتجا ، نيدعاسمب  لغشلا ، تاقوأ  عيمج  يف  نيعتست  نأ  تالواقملا ، نيب  ةكرتشملا  وأ  ةلقتسملا  لغشلل ، ةيبطلا  حلاصملا  ىلع  اضيأ  بجي 

صنب ددحيو  .ةيبطلا  ةدعاسملا  لاغشأ  ةسرامم  يف  لمعلا ، هب  يراجلا  عيرشتلل  اقفو  مهل  صخرمو  ةلودلا ، ةزاجإ  ىلع  نيلصاح  نيضرمم 

.ةلواقملا يف  نيدوجوملا  ءارجألا  ددعل  اعبت  مهددع  يميظنت ،

ةداملا 316

.يميظنت صنب  ددحت  يتلا  دعاوقلاو  طورشلل  اقبط  ةيبط ، ةسارح  ةحلصم  ثادحإ  بجي 

ةداملا 317

يلوألا فاعسإلا  بيلاسأو  تاينقت  ةرطخ ، لاغشأ  اهيف  زجنت  ةشرو  لك  لخاد  نولمعي  نيذلا  ءارجألا  نم  لقألا  ىلع  نيريجأ  نيقلت  بجي 

.لجعتسملا

.هالعأ ةداملا 315  يف  مهيلإ  راشملا  نيضرمملا  ماقم  نيمئاق  ةيلوألا  تافاعسإلا  ميدقتل  مهنيوكت  مت  نيذلا  ءارجألا  رابتعا  نكمي  ال 

ةداملا 318

ةمءالم نم  دكأتلا  ىلإ  يمارلا  يبطلا  صحفلا  ةصاخ  ءارجألا ، ىلع  ةبجاولا  ةيبطلا  صوحفلا  ءارجإ  يف  لثمتي  ايئاقو ، ارود  لغشلا  بيبط  يدؤي 

طورش ةبقارمب  اميسالو  لغشلا ، ببسب  مهتحصب  رضي  دق  ام  لك  مهبينجت  ىلإو  مهليغشت ، ةيادب  دنع  ءارجألل  ةيحصلا  ةلاحلل  لغشلا  بصانم 

.ءارجألل ةيحصلا  ةلاحلاو  ىودعلا ، رطاخمو  لغشلا ، ناكم  يف  ةفاظنلا 

ةداملا 319

، ةلواقملا لخاد  ضارمأ  روهظ  وأ  ثداوح  عوقو  دنع  ةيلاجعتسالا  لاوحألا  يف  ءارجألل  تاجالع  ميدقت  ةيئانثتسا ، ةفصب  لغشلا  بيبطل  نكمي 

.هلغش نع  ريجألا  فقوت  ىلإ  يدؤت  ةثداحلا ال  تناك  اذإ  لغش ، ةثداحل  ضرعت  ريجأ  لك  فاعسإو 

.هسفنب هراتخي  يذلا  بيبطلاب  ةناعتسالا  يف  ريجألا  ةيرح  دييقت  لاوحألا  عيمج  يف  نكمي  هنأ ال  ريغ 

ةداملا 320

تارابتعا اهرربت  ريبادتلا  كلت  تناك  اذإ  لغشلا ، بصنم  ليوحت  وأ  رخآ ، ىلإ  لغش  نم  لقنلاك  ةيدرف ، ريبادت  حارتقال  الهؤم  لغشلا  بيبط  نوكي 

.ةيحصلا هتلاحو  لمحتلا ، ىلع  ةيندبلا  هتردقو  ريجألا ، نسب  ةصاخ  قلعتت 

.اهب ذخألا  نود  تلاح  يتلا  بابسألا  نايب  اهب ، لمعلا  ضفر  اذإ  هيلع  بجيو  .رابتعالا  نيعب  تاحرتقملا  كلت  ذخأ  ةلواقملا ، سيئر  ىلع  بجي 

.لغشلا شتفم  بيبطلا  يأر  ذخأ  دعب  عوضوملا ، يف  رارق  رادصإ  قافتا ، مدع  وأ  تابوعص  ثودح  ةلاح  يف  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلوتي 



ةداملا 321

صرحلاب قلعتي  اميف  اميسال  ةيعامتجالا ، ةحلصملا  سيئرو  حلاصملا ، ءاسؤرو  ةرادإلل ، ةبسنلاب  اصوصخ  يراشتسا ، رودب  لغشلا  بيبط  علطضي 

 : ةيلاتلا ريبادتلا  قيبطت  ىلع 

؛ ةلواقملا يف  ةماعلا  ةفاظنلا  طورش  ةبقارم  – 

؛ مهتحص ددهت  يتلا  رارضألا  عيمجو  ثداوحلا ، نم  ءارجألا  ةياقو  – 

؛ ريجألل ةيحصلا  ةلاحلل  لغشلا  بصنم  ةمءالم  ىدم  ةبقارم  – 

داعبتساو ريجألل ، يمسجلا  نيوكتلل  لغشلا  تاينقت  ةمءالمو  ةثدحتسملا ، تازيهجتلاو  تايانبلاب  قلعتي  اميف  ةصاخو  لغشلا ، فورظ  نيسحت  – 

.لغشلا ةريتو  ةساردو  ةريطخلا ، تارضحتسملا 

ةداملا 322

 : يلي ام  يف  لغشلا  بيبط  ةراشتسا  بجي 

؛ لغشلل ةيبطلا  ةحلصملل  ينقتلا  ميظنتلاب  ةقلعتملا  لئاسملا   – 1

؛ جاتنإلل ةديدجلا  تاينقتلا   – 2

.ةديدجلا تارضحتسملاو  داوملا   – 3

ةداملا 323

.هتلواقم يف  اهلمعتسي  يتلا  تاجتنملا  ةبيكرت  ىلع  لغشلا  بيبط  علطي  نأ  ةلواقملا  سيئر  ىلع  بجي 

.ةلمعتسملا تاجتنملا  ةبيكرت  رارسأ  اذكو  ةينقتلاو ، ةيعانصلا  تادعملا  رارسأ  ظفحي  نأ  لغشلا  بيبط  ىلع  بجي 

ةداملا 324

يتلا ةينهملا  ضارمألا  تالاح  نم  ةلاح  لكب  لمعلا ، هب  يراجلا  عيرشتلا  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  حرصي ، نأ  لغشلا  بيبط  ىلع  بجي 

.ةينهم ةغبص  اهل  نوكت  نأ  نكمي  يتلا  ضارمألا  وأ  ضارعألا  كلذكو  اهب ، ملع 

ةداملا 325

ءارجألا ددعو  تدجو ، نإ  ةينهملا  ضارمألاو  راطخألا  ةحئال  نمضتت  رارمتساب ، اهنييحت  ىلع  لمعي  ةلواقملل ، ةقاطب  كسمب  لغشلا  بيبط  موقي 

.ضارمألاو راطخألا  هتاهل  نيضرعملا 

.لغشلا شتفم  بيبطلاو  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةراشإ  نهر  عضوتو  ةمالسلاو ، ةحصلا  ظفح  ةنجللو  لغشملل  ةقاطبلا  هذه  هجوت 

ةداملا 326



، لغشلا طورشل  ةلواقملا  ءافيتسا  ىدم  ةبقارم  ةهج ، نم  هل ، حيتت  يتلا  تاليهستلا  عيمج  لغشلا ، بيبطل  مدقي  نأ  ةلواقملا ، سيئر  ىلع  بجي 

اهيلإ راشملا  لاغشألا  عون  نم  ةرطخ  لاغشأ  زاجنإ  دنع  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  ريبادتب  كسمتلا  ىلع  ثحت  يتلا  ةصاخلا  تاميلعتلا  اهتمدقم  يفو 

.هلغش يف  هديفي  نأ  نكمي  نم  لك  عمو  ءارجألا ، جالع  ىلع  نيمئاقلا  ءابطألا  عم  نواعتلا  ىرخأ ، ةهج  نم  هل ، حيتتو  هالعأ ، ةداملا 293  يف 

ةداملا 327

، لغشلل ةيبط  ةحلصم  اهيدل  نوكت  نأب  ةمزلملا  تالواقملا  يف  بجي 

 : لغشلا بيبط  مهيلع  هيرجي  يبط  صحفل  هاندأ  نينيبملا  ءارجألا  عاضخإ 

؛ رابتخالا ةرتف  ءاضقنا  لبق  لاجآلا  ىصقأ  يف  وأ  هليغشت ، ةيادب  لبق  ريجأ ، لك   – 1

لقت نمل  ةبسنلاب  رهشأ ، ةتس  لكو  اهوزواجت ، وأ  ةرشع  ةنماثلا  اوغلب  نيذلا  ءارجألل  ةبسنلاب  ارهش ، رشع  ينثا  لك  لقألا  ىلع  ةرم  ريجأ ، لك   – 2

؛ ةنس ةرشع  ينامث  نع  مهنس 

ديدحت لغشلا  بيبط  ررقي  ةرتف  لك  دعب  قاعملاو ، بوطعملاو ، ةيناثلا ، نس  نود  لفط  اهل  نمو  لماحلاو ، ام ، رطخل  ضرعتي  دق  ريجأ  لك   – 3

؛ اهتيرود

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  ريجأ ، لك   – 4

؛ ينهم ضرم  ريغ  ضرم  وأ  لغش  ةثداح  ريغ  ةثداح  ببسل  عيباسأ ، ةثالث  نم  رثكأ  بايغ  دعب  – 

؛ ينهم ضرم  وأ  لغش  ةثداح  ببسل  بايغ  دعب  – 

؛ يحص ببسل  بايغلا  راركت  دعب  – 

.ةداملا هذه  تايضتقم  قيبطت  تايفيك  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ددحت 

ةداملا 328

.هليغشت ةيادب  دنع  ةيليمكت  صوحف  لغشملا ، ةقفن  ىلع  ريجألل ، ىرجت  نأب  بلاطي  نأ  ةرورضلا ، دنع  لغشلا ، بيبطل  نكمي 

ثحبلا فدهب  اهئارجإ ، ىلإ  ةرورضلا  وعدت  امنيح  ةيدقفتلا ، هتارايز  لالخ  لغشلا  بيبط  اهب  بلاطي  يتلا  ةيليمكتلا  صوحفلا  ءارجإلا ، سفنل  عضخت 

.ةيدعملا وأ  ةينهملا  ضارمألا  نع 

ةداملا 329

.لغشلا تاقوأ  نم  ايداع  اتقو  هرابتعاب  ءارجألا ، ىلع  ةارجملا  ةيبطلا  صوحفلا  هتمزلتسا  يذلا  تقولا  نع  رجألا  ىدؤي 

ةداملا 330

لخاد ىرجت  صوحفلا  تناك  ءاوس  لغشلل ، ةيبطلا  ةحلصملل  ةصصخملا  نكامألا  زيهجت  طورش  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ددحت 

.تالواقم ةدع  نيب  كرتشم  زكرم  يف  وأ  ةلواقملا ،



ةداملا 331

.لماك تقوب  نيبيبط  ليغشتل  يفكي  ام  ةيمهألا  نم  ةيبطلا  ةحلصملل  ناك  اذإ  ةيناث ، ةيبط  ةدايع  ثادحإ  بجي 

عبارلا بابلا 

لغشلا بط  سلجم 

ةينهملا رطاخملا  نم  ةياقولاو 

ةداملا 332

هتمهم نوكتو  ةينهملا ” رطاخملا  نم  ةياقولاو  لغشلا  بط  سلجم   “ ىمسي يراشتسا  سلجم  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدل  ثدحي 

ةينهملا ةمالسلاو  ةحصلا  ظفح  صخي  ام  لك  يفو  لغشلل ، ةيبطلا  حلاصملاو  لغشلا ، بط  ةيشتفمب  ضوهنلا  لجأ  نم  ءارآو  تاحارتقا  ميدقت 

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  نم  ةياقولاو 

ةداملا 333

نعو ةرادإلا  نع  نيلثمم  نم  نوكتيو  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  ةينهملا  رطاخملا  نم  ةياقولاو  لغشلا  بط  سلجم  سأري 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل ، ةينهملا  تامظنملا 

.سلجملا صاصتخا  لاجم  يف  تاءافك  نم  هيلع  رفوتي  ام  هرايتخا  يف  ىعاري  صخش  لك  هلاغشأ ، يف  ةكراشملل  وعدي  نأ  سلجملا ، سيئرل  نكمي 

ةداملا 334

.يميظنت صنب  سلجملا  رييست  ةيفيكو  مهنييعت ، ةقيرطو  سلجملا ، ءاضعأ  ددحي 

ةداملا 335

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 304؛ تايضتقمل  اقبط  ةلقتسم  ةيبط  ةحلصم  ثادحإ  مدع  – 

ةفلكملا ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ةددحملا  طورشلل  افالخ  اهثادحإ  وأ  ةداملل 305  اقبط  ةكرتشم  وأ  ةلقتسم  ةيبط  ةحلصم  ثادحإ  مدع  – 

؛ لغشلاب

ةداملا 305؛ تايضتقمل  اقبط  اهصاصتخا ، قاطن  يف  لخدت  ةكرتشم  ةيبط  ةحلصم  يف  ةسسؤم  وأ  ةلواقم  ةيوضع  ضفر  – 

نيتداملا 310 و311؛ يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  مهيف  رفوتت  ءابطأ ال  ليغشت  – 

؛ يميظنت صنب  ةددحملا  طورشلا  قفو  اهترادإ  مدع  وأ  ةداملا 316 ، يف  اهيلع  صوصنملا  ةسارحلا  ةحلصم  ثادحإ  مدع  – 

؛ نوناقلا اذه  ىضتقمب  هيلع  ةبجاولا  ماهملا  ءادأ  يف  لغشلا  بيبط  ةلقرع  – 



يف لمعتست  يتلا  تاجتنملا  ةبيكرت  ىلع  هعالطإ  مدعو  ةداملا 322 ، يف  اهيلع  صوصنملا  تاينقتلاو  لئاسملا  يف  لغشلا  بيبط  ةراشتسا  مدع  – 

؛ ةسسؤملا

ةداملا 329؛ ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

ةداملا 306؛ تايضتقمل  افالخ  لغشلا  تاعاس  ةليط  بيبط  ىلع  رفوتلا  مدع  – 

يبودنم ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  بيبطلا  ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  ةداملا 307  يف  هيلإ  راشملا  ريرقتلا  لاسرإ  مدع  – 

؛ مهدوجو دنع  ةلواقملاب  نييباقنلا  نيلثمملاو  ءارجألا 

امم اددع  لقأ  مهنوك  وأ  لماك ، تقوب  مهب  ةناعتسالا  مدع  وأ  ةداملا 315 ، يف  مهيلإ  راشملا  نيضرمملاو  نييعامتجالا  نيدعاسملا  دوجو  مدع  – 

؛ يميظنتلا صنلا  هددحي 

داوملا 327 و328 و331. تايضتقمب  ديقتلا  مدع  – 

سماخلا بابلا 

ةحصلا ظفحو  ةمالسلا  ناجل 

ةداملا 336

ةيوباغلاو ةيحالفلا  تالالغتسالاو  ةيديلقتلا  ةعانصلا  تالواقمو  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تالواقملا  ىدل  ةحصلا  ظفحو  ةمالسلا  ناجل  ثادحإ  بجي 

.لقألا ىلع  اريجأ  نوسمخ  اهيف  لغتشي  يتلاو  اهعباوتو ،

ةداملا 337

 : نم ةحصلا  ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  نوكتت 

؛ اسيئر هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا  – 

؛ لغشملا هنيعي  ةلواقملاب ، لمعي  ينقت  راطإ  وأ  سدنهم  هدوجو ، مدع  دنعو  ةمالسلا ، ةحلصم  سيئر  – 

؛ ةلواقملاب لغشلا  بيبط  – 

؛ نيبختنملا نيبودنملا  لبق  نم  امهباختنا  متي  ءارجألل  نينثا  نيبودنم  – 

.امهدوجو دنع  ةلواقملاب  نينثا  نييباقن  نيلثمم  وأ  لثمم  – 

، ةينهملا ةمالسلاو  ةحصلا  لاجم  يف  ةربخلاو  ةءافكلا  ىلع  رفوتي  ةلواقملا  ىلإ  يمتني  صخش  لك  اهلاغشأ  يف  ةكراشملل  وعدت  نأ  ةنجلل ، نكمي 

.ةلواقملاب جاتنإلا  ةرادإ  ريدم  وأ  نيمدختسملا  ةحلصم  سيئر  ةصاخ 

ةداملا 338

 : يلي امب  ةصاخ  مايقلا  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  ىلإ  دهعي 



؛ ةلواقملا ءارجأ  ددهتت  يتلا  ةينهملا  رطاخملا  ءاصقتسا  – 

؛ ةحصلا ظفحو  ةمالسلا  لاجم  يف  ةيميظنتلاو  ةيعيرشتلا  صوصنلا  قيبطت  ىلع  لمعلا  – 

؛ ةينهملا رطاخملا  نم  ءارجألا  ةياقول  ةدعملا  ةزهجألا  لامعتسا  ةنايص  نسح  ىلع  رهسلا  – 

؛ اهطيحمو ةلواقملا  لخاد  ةئيبلا  ىلع  ظافحلا  ىلع  رهسلا  – 

لغشلل ةيرورضلا  تالآلاو  تاودألا ، رايتخاو  تادعملا ، ءاقتناو  هقرطو ، لغشلا ، جهانم  صوصخلا  ىلع  مهت  يتلا  تاردابملا  لك  ذاختاب  زاعيإلا  – 

؛ لغشلل ةمئالملا 

؛ ةلواقملا ءارجأ  نم  نيقاعملا  ليهأت  ةداعإ  نأشب  تاحارتقالا  ميدقت  – 

؛ لغشلل ةيبطلا  ةحلصملا  ريس  لوح  يأرلا  ءادبإ  – 

.ةلواقملا لخاد  ةمالسلا  ىلع  ظافحلا  حورو  ةينهملا ، رطاخملا  ءاقتا  ةرورضب  ساسحإلا  ةيمنت  – 

ةداملا 339

.كلذ ىلإ  ةرورضلا  تعد  املكو  رهشأ ، ةثالث  لك  ةرم  اهسيئر  نم  ءاعدتساب  اهتاعامتجا ، ةحصلا  ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  دقعت 

.ةريطخ بقاوع  اهنع  بترتت  نأ  نكمملا  نم  ناك  وأ  تبترت ، ةثداح  لك  رثإ  ىلع  عمتجت  نأ  اضيأ  ةنجللا  ىلع  بجي 

.انكمم كلذ  ناك  املك  لغشلا ، تاقوأ  لالخو  مئالم ، ناكم  يف  ةلواقملا ، لخاد  تاعامتجالا  دقعت 

.يلعف لغش  تقو  هرابتعاب  تاعامتجالا  يف  ىضقملا  تقولا  نع  رجألا  ىدؤي 

ةداملا 340

.ينهم عباط  يذ  ضرمب  وأ  ينهم ، ضرمب  هتباصإ  وأ  ءارجألا ، دحأل  لغش  ةثداح  لك  عوقو  دنع  قيقحت  ءارجإ  ةنجللا ، ىلع  بجي 

نيعتيو ءارجألا ، رخآلا  لثميو  لغشملا ، امهدحأ  لثمي  ةنجللا ، ءاضعأ  نم  ناوضع  ةقباسلا ، ةرقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  قيقحتلا  ءارجإ  ىلوتي 

وأ لغشلا ، ةثداح  اهيف  تعقو  يتلا  فورظلا  لوح  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ددحملا  جذومنلل  اقباطم  اريرقت  اعضي  نأ  امهيلع 

.ينهملا عباطلا  يذ  ضرملاب  وأ  ينهملا ، ضرملاب  ةباصإلا 

ةداملا 341

يف هيلع  صوصنملا  ريرقتلا  نم  اريظن  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  بيبطلا  ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  ثعبي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.ينهملا عباطلا  يذ  ضرملا  وأ  ينهملا ، ضرملا  ةنياعمل  وأ  لغشلا ، ةثداح  عوقول  ةيلاوملا  اموي ، رشع  ةسمخلا  لالخ  ةقباسلا ، ةداملا 

ةداملا 342

.ةلواقملاب ةينهملا  رطاخملا  روطت  لوح  ةيسمش ، ةنس  لك  ةياهن  يف  ايونس ، اريرقت  عضت  نأ  ةحصلا ، ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  ىلع  بجي 



، لغشلا شيتفتب  فلكملا  بيبطلا  ىلإو  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  ههيجوت  لغشملا  ىلع  بجيو  يميظنت ، صنب  ريرقتلا  اذه  جذومن  ددحي 

.ريرقتلا اهنأشب  عضو  يتلا  ةنسلل  ةيلاوملا  اموي  نوعستلا  هاصقأ  لجأ  لالخ 

ةداملا 343

 : يلي ام  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  بيبطلاو  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  ةراشإ  نهر  هعضو  بجي  صاخ ، لجس  يف  نمضي 

؛ ةريطخ ثداوح  عوقو  ةلاح  يف  ةحصلا  ظفحو  ةمالسلا  ةنجل  اهدقعت  يتلا  تاعامتجالا  رضاحم  – 

؛ ةلواقملا لخاد  ةينهملا  رطاخملا  روطت  لوح  يونسلا  ريرقتلا  – 

.ةينهملا رطاخملا  نم  ةياقولل  يونسلا  جمانربلا  – 

ةداملا 344

.مهرد ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بابلا  اذه  ماكحأب  ديقتلا  مدع  نع  بقاعي 

سماخلا مسقلا 

رجألا

لوألا بابلا 

هؤادأو رجألا  ديدحت 

لوألا عرفلا 

ةماع ماكحأ 

ةداملا 345

ينوناقلا ىندألا  دحلاب  ةقلعتملا  ةينوناقلا  ماكحألا  ةاعارم  عم  ةيعامج ، لغش  ةيقافتا  ىضتقمب  وأ  ةرشابم ، نيفرطلا  قافتاب  ةيرحب ، رجألا  ددحي 

.رجألل

اقباس ددحم  رجأ  كانه  ناك  اذإو  .فرعلا  قفو  هديدحت  ةمكحملا  تلوت  هالعأ ، ةرقفلا  يف  ةدراولا  تايضتقملا  قفو  نيفرطلا  نيب  رجألا  ددحي  مل  اذإ 

.هايضترا امهنأ  نيفرطلا  يف  ضرتفا 

ةداملا 346

.هنايدؤي يذلا  لغشلا  ةميق  تواست  اذإ  نيسنجلا ، نيب  رجألا  يف  زييمت  لك  عنمي 

ةداملا 347



يتلا سسألا  سفن  ىلع  ءانب  بستحي  رجأ  هتدارإ ، نع  جراخ  ببسل  تقولا  عايض  ةلاح  يف  لغشلا ، ناكم  يف  اهيضقي  يتلا  ةدملا  نع  ريجألل ، ىدؤي 

.يداعلا رجألا  اهيلع  بستحي 

ىلع هل  ىدؤي  رجأ  عئاضلا ، تقولا  كلذ  نع  هل  بجو  ةيدودرملا ، وأ  ىدؤملا ، لغشلا  وأ  ةعطقلا ، ساسأ  ىلع  هرجأ  ىضاقتي  ريجألا  ناك  اذإ  هنأ ، ريغ 

.رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نع  كلذ  لقي  الأ  ىلع  ةقباسلا ، اموي  نيرشعلاو  ةتسلا  لالخ  هرجأ  لدعم  ساسأ 

ةدئافل بسحي  لغشلا  نكامأب  يضقملا  تقولا  نإف  ريجألا ، ةدارإ  نع  ةجراخ  بابسأل  اعجار  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  تقولا ، عايض  ناك  اذإ 

.ةيداعلا ةرجألا  ساسأ  ىلع  هنع  ىدؤيو  ريجألا 

ةليط لغشملا  ةراشإ  نهر  نوكي  يذلا  ريجألا  نإف  ةفولأم ، ريغ  ةيوج  تالاح  ببسب  لغشلا  ريفوت  ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  لغشملا ، ىلع  رذعت  اذإ 

.هلماكب مويلا  الطاع  لظ  اذإ  موي  فصن  ةرجأ  نم  ديفتسي  لاوزلا  دعب  امو  حابصلا 

.طقف موي  فصن  لالخ  الطاع  لظ  اذإ  ةيمويلا  ةرجألا  يثلث  ىضاقتيو 

ةداملا 348

، ةرهاق ةوقل  وأ  ةضراع  بابسأل  لغشلا  نع  ةلواقملا  ءارجأل  يعامجلا  فقوتلا  ةلاح  يف  اهنع ، ىدؤملا  ريغ  ةعئاضلا  لغشلا  تاعاس  تكردتسا  اذإ 

.ريجألل ةدئاف  رثكأ  تايضتقم  كانه  نكت  مل  ام  ةيداعلا ، ةميقلاب  اهنع  رجألا  ءادأ  بجو 

ةداملا 349

تاعاس عيزوت  رفسأ  اذإ  ىلوألا ، تاعاس  ينامثلا  نع  ةدئازلا  تاعاسلل  ةبسنلاب  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  ىلع  ةقباسلا ، ةداملا  ماكحأ  اضيأ  يرست 

.دحاولا مويلا  يف  تاعاس  ينامث  نم  ديزأ  ىلإ  ةيمويلا  لغشلا  ةدم  عفر  نع  عوبسألا ، مايأ  ىلع  لغشلا 

ةداملا 350

لغش ةيقافتا  وأ  يلخاد ، ماظن  وأ  لغشلا ، دقع  دونب  نم  دنب  بجومب  ةيمدقألا ، ساسأ  ىلع  رجألا  هل  بستحي  مل  ام  ريجأ ، لك  ديفتسي  نأ  بجي 

 : يلاتلا وحنلا  ىلع  اهتبسن  ددحت  ةيمدقألا  ةوالع  نم  ةيعامج ،

؛ لغشلا يف  نيتنس  هئاضق  دعب  هل ، ىدؤملا  رجألا  نم   5% – 

؛ لغشلا يف  تاونس  سمخ  هئاضق  دعب  هل ، ىدؤملا  رجألا  نم   10% – 

؛ لغشلا يف  ةنس  ةرشع  يتنثا  هئاضق  دعب  هل ، ىدؤملا  رجألا  نم   15% – 

؛ لغشلا يف  ةنس  نيرشع  هئاضق  دعب  هل ، ىدؤملا  رجألا  نم   20% – 

.لغشلا يف  ةنس  نيرشعو  ةسمخ  هئاضق  دعب  هل ، ىدؤملا  رجألا  نم   25% – 

ةداملا 351

.لغشملا سفن  ىدل  وأ  ةلواقملا  سفن  يف  ةلصتم  ريغ  وأ  ةلصتم ، ريجألا  اهادأ  يتلا  ةمدخلا  تارتف  هالعأ ، ةداملا 350  يف  هيلإ  راشملا  لغشلاب  داري 

نأ ريجألل  قبس  يذلا  غلبملا  باستحا  دنع  تلخدأ  دق  تناك  اذإ  ةيمدقألا ، ةوالع  قاقحتسال  ةلصتم ، ريغ  وأ  تناك  ةلصتم  ةمدخلا ، تارتفب  دتعي  ال 



.هيلإ داع  مث  لغشلا  نم  لصف  يذلا  ريجألل  ةبسنلاب  كلذو  لغشلا ، نم  لصفلا  نع  هضيوعت  دنع  هملست 

ةداملا 352

 : ةيمدقألا ةوالع  ليوختل  اهب ، دتعملا  لغشلا  ةدم  نم  اهطاقسإ  نكمي  ثيحب ال  يلعف ، لغش  تارتف  ةيلاتلا ، تارتفلا  دعت 

؛ هالعأ ةداملا 32  يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  دقع  فقوت  تارتف  – 

؛ اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  – 

وأ ضيفخت ، وأ  يئابرهك ، رايت  فقوت  وأ  ثراوكلا ، ةلاحك  ةرهاق ، ةوق  لعفب  ايئزج  وأ  ايلك  ةلواقملا  فقوت  ببسب  لغشلا  نع  تقؤملا  عاطقنالا  – 

؛ ةيلوألا داوملا  يف  صاصخ 

.يرادإ رارق  وأ  يئاضق  مكح  ىضتقمب  وأ  ةرهاق  ةوق  ببسب  ةلواقملل  تقؤملا  قالغإلا  – 

ةداملا 353

 : يلي ام  ءانثتساب  ةيفاضإلا ، تاعاسلا  نع  ةقحتسملا  تادايزلاو  هعباوتو ، يساسألا  هانعمب  رجألا  ةيمدقألا ، ةوالع  باستحا  دنع  ىعاري 

؛ ةيلئاعلا تاضيوعتلا   – 1

؛ هيلع مهروجأ  رصتقت  نيذلا  ءارجألاب  رمألا  قلعتي  مل  ام  ناولحلا ،  – 2

ساسأ ىلع  ةردقملا  تآفاكملا  اهيف  امب  ةيلاملا ، ةنسلا  ةياهن  يف  وأ  ةنسلا ، ةياهن  يف  ةدحاو  ةعفد  امإو  طاسقأ ، ىلع  امإ  حنمت  يتلا  تآفاكملا   – 3

؛ اهتالماعم مقر  نم  وأ  ةلواقملا ، حابرأ  نم  ةيوئم  ةبسن 

لغشلا ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  يف  كلذ  فلاخي  ام  دجوي  مل  ام  هعقوت ، نكمي  الو  لامتحالا ، عباطب  مستي  عربت  لكو  حابرألا ، يف  تامهاسملا   – 4

؛ يلخادلا ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ،

 : نع ريجألل  ىدؤت  يتلا  حنملا  وأ  تاضيوعتلا   – 5

؛ هلغش ببسب  اهلمحت  نأ  قبس  تاقفن  وأ  فيراصم  دادرتسا  – 

؛ ةيلوؤسملا – 

؛ ةبعص ةيعضو  – 

؛ ةرطخ وأ  ةينضم  لاغشأ  زاجنإ  – 

بصنم يف  اتقؤم  ريجألا  هزجنأ  لغش  نع  اذكو  هتئف ، نم  ىلعأ  ةئف  نم  بصنم  يف  رخآ  ريجأ  لحم  اتقؤم  هلولح  دنع  ريجألل  حونمملا  ضيوعتلا   – 6

.ايئانثتسا الغش  بلطتت  يتلا  بصانملا  نم 

ةداملا 354



ةوالع هل  تبستحا  ةعطقلا ، وأ  ةيدودرملا ، وأ  ةلومعلا ، وأ  حابرألا ، يف  ةيوئملا  ةبسنلا  ساسأ  ىلع  هضعب  وأ  هلك  هرجأ  ىضاقتي  ريجألا  ناك  اذإ 

.ةوالعلا هذهل  هقاقحتسا  خيراتل  ةقباسلا  ةثالثلا  رهشألا  لالخ  هيلع  لصح  يذلا  يفاصلا  رجألا  لدعم  ساسأ  ىلع  ةيمدقألا 

ةداملا 355

.رجألا اهب  ىدؤي  يتلا  طورشلا  سفنب  ةيمدقألا  ةوالع  ىدؤت 

يناثلا عرفلا 

رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا 

ةداملا 356

ةراشتسا دعب  يميظنت ، صنب  ددحت  يتلا  غلابملا  نع  ةيحالفلا ، ريغو  ةيحالفلا  تاطاشنلا  يف  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  لقي  نأ  نكمي  ال 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا 

ةداملا 357

لخديو لمعلا ، اهب  يراجلا  ةيميظنتلا  تايضتقملا  يف  هل  ةددحملا  ةميقلل  اعبت  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  بستحي 

.ةينيع وأ  تناك  ةيدام  رجألا  تالمكمو  ناولحلا ، هباسح  يف 

.رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نمض  ةيحالفلا  تاطاشنلا  يف  ةينيعلا  دئاوفلا  بستحت  ال 

ةداملا 358

ةرياسمل ةبسانم  ةيئارش  ةردق  فيعضلا  لخدلا  يوذ  ءارجألل  نمضي  يذلاو  ريجألل ، ةقحتسملا  ايندلا  ةميقلا  رجألل  ينوناقلا  ىندألا  دحلاب  دصقي 

.ةلواقملا ريوطتو  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةيمنتلا  يف  ةمهاسملاو  راعسألا  ىوتسم  روطت 

 : رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا  بستحي 

.لغش ةعاس  رجأ  ساسأ  ىلع  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  – 

.لغش موي  نع  ىدؤملا  رجألا  ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  – 

ةداملا 359

مل ام  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  لقألا  ىلع  ىضاقتي  نأ  ةيدودرملا ، وأ  ىدؤملا ، لغشلا  وأ  ةعطقلا ، ساسأ  ىلع  هرجأ  ىضاقتي  يذلا  ريجألل  قحي 

نأ لوبقم ، ريبخ  اهب  موقي  ةنياعم  ىلع  ءانب  تبث  اذإ  كلذو  لغشلا  نع  جراخ  ببس  ىلإ  بسني  نأ  نكمي  ال  زجنملا ، لغشلا  مجح  يف  صقن  ثدحي 

.العف هزجنأ  يذلا  لغشلا  عم  بسانتي  يذلا  رجألا  الإ  ريجألا ، قحتسي  ال  ةلاحلا ، هذه  يفو  .ريجألا  ىلإ  ةرشابم  دوعي  صقنلا  ببس 

ةداملا 360

.رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نود  ام  ىلإ  رجألا ، ضيفخت  ىلإ  يمري  ايعامج ، وأ  ناك  ايدرف  قافتا ، لك  نوناقلا  ةوقب  الطاب  نوكي 



ثلاثلا عرفلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 361

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

قباطت ةقيرطب ال  اهباستحا  وأ  ةداملا ، سفن  يف  ددحملا  غلبملا  نود  امب  اهئادأ  وأ  ةداملا 350 ، يف  اهيلع  صوصنملا  ةيمدقألا  ةوالع  ءادأ  مدع  – 

ىلإ 355؛ داوملا 352  ماكحأ 

؛ ركذلا ةفنآلا  داوملا  ماكحأ  قباطي  امب ال  اهئادأ  وأ  داوملا 347 و348 و349 ، يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلا  تاعاس  نع  ءادألا  مدع  – 

ةداملل 356؛ افالخ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نع  لقي  رجأ  ءادأ  وأ  رجألا ، ءادأ  مدع  – 

كلت يف  اهيلع  صوصنملا  ةلاحلا  ريغ  يف  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نود  ارجأ  هئاطعإ  وأ  ةداملا 359 ، يف  هيلإ  راشملا  ريجألل  رجألا  ءادأ  مدع  – 

.العف هادأ  يذلا  لغشلاو  بسانتي  يذلا  رجألا  الإ  اهيف  ريجألا  قحتسي  يتلا ال  ةلاحلا  يهو  ةداملا ،

.مهرد تامارغلا 20.000  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةروكذملا ، داوملا  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركت 

امب رمألاب ، ينعملا  ريجألا  بلطل  اعبت  يضقت ، ةمكحملا  نإف  ةسلجلا ، داقعنا  لبق  ةقحتسملا  غلابملا  دؤت  مل  اذإ  عازنلا ، دنع  هنإف  كلذ ، ىلع  ةوالع 

.ينوناق ببس  نود  اضعب  وأ  الك  هل  تزجتحا  يتلا  غلابملا  نم  رجألل  ينوناقلا  ىندألا  دحلا  لداعي 

.مهرد ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  ةداملا 346  ماكحأب  ديقتلا  مدع  نع  بقاعي 

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يفو 

يناثلا بابلا 

روجألا ءادأ 

ةداملا 362

.فلاخم طرش  لك  مغر  ةيبرغملا ، ةلمعلاب  روجألا  ىدؤت  نأ  بجي 

.كلذب فرعلا  اهيف  ىرج  يتلا  تالواقملا  يف  وأ  نهملا  يف  ةينيع ، دئاوف  ءارجألل  ىطعت  نأ  نكمي 

ةداملا 363

ةرم مهرجأ  نيمدختسملل  ىدؤي  نأ  بجي  امك  اموي ، ةرشع  ةتس  اهاصقأ  ةدم  امهنيب  لصفت  رهشلا ، يف  نيترم  لقألا  ىلع  لامعلل  رجألا  ءادأ  بجي 

.لقألا ىلع  رهشلا  يف 

.لقألا ىلع  رهشأ  ةثالث  لك  ةرم  ةعانصلاو ، ةراجتلا  يف  ءاطسولاو  نيلثمملاو ، نيلوجتملا ، ءالكولل  ةقحتسملا  تالومعلا  ءادأ  بجي 



ةداملا 364

ديدحت اموي ، رشع  ةسمخ  نم  ديزأ  بلطتي  لغش  يأ  زاجنإل  ةيدودرملا  وأ  ىدؤملا ، لغشلا  وأ  ةعطقلا ، ساسأ  ىلع  لغشلاب  رمألا  قلعت  اذإ  نكمي ،

الماك هرجأ  يفوتسي  ثيحب  اموي ، رشع  ةسمخ  لك  ةقبسم  اطاسقأ  ابوجو  ريجألا  ىضاقتي  نأ  طرش  نيفرطلا ، نيب  ضارت  نع  رجألا ، ءادأ  خيراوت 

.هزاجنإب ماق  يذلا  لغشلا  هميلستل  ةيلاوملا  اموي  رشع  ةسمخلا  لالخ 

ةداملا 365

نينثإلا لالخو  هلغش ، نع  هلصفل  ةيلاوملا  ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  لالخ  مويلا ، وأ  ةعاسلا ، ساسأ  ىلع  هرجأ  ىضاقتي  يذلا  ريجألل  رجألا  ءادأ  بجي 

.هسفن ءاقلت  نم  هلغشم  كرت  اذإ  هلغشل ، هترداغمل  ةيلاوملا  ةعاس  نيعبسلاو 

ةداملا 366

.ريجألا ةحار  موي  رجألا  ءادأ  عنمي 

ىدؤت نأ  طرش  قوس ، موي  قفاوي  ةحارلا  موي  ناك  اذإ  ةيمومع ، لاغشأ  وأ  ءانب ، ةلواقم  ءارجأل  ةبسنلاب  مويلا ، كلذ  يف  روجألا  ءادأ  نكمي  هنأ  ريغ 

.احابص ةعساتلا  ةعاسلا  لبق  روجألا ، مهيلإ 

ةداملا 367

هذه نكت  مل  اذإ  ةنيعم ، ةينمز  ةدمل  نولغتشي  نيذلا  ءارجألل  لغشلا  تاعاس  نم  ةعاس  لك  نع  روجألا  ءادأ  ةيحالفلا ، ريغ  تاطاشنلا  يف  بجي ،

.اقبسم ةمولعم  ةيفيكب  عوبسألا ، لالخ  ةلواقملا  لخاد  ةعزوم  تاعاسلا ،

ىلع الو  ةلومعلا ، وأ  ةيدودرملا ، وأ  ىدؤملا ، لغشلا  وأ  ةعطقلا  ساسأ  ىلع  مهروجأ  نوضاقتي  نيذلا  ءارجألا  ىلع  ةقباسلا  ةرقفلا  ماكحأ  يرست  ال 

.ةعاسلا ساسأ  ىلع  لماعتلا  هعم  رذعتي  الغش  نودؤي  نيذلا  ىلع  الو  رهشلا ، وأ  نيعوبسألا ، وأ  عوبسألا ، يف  ةرم  اتباث  ارجأ  نوضاقتي  نيذلا 

ةداملا 368

دنع ةقبسملا  طاسقألاو  روجألا ، اهيف  عفدت  ةيرود  لكل  ددحملا  ناكملاو  ةعاسلاو  مويلاو  خيراتلا ، نع  قصلم ، يف  نلعي  نأ  لغشم ، لك  ىلع  بجي 

.ةءارقلا لهس  لظي  يك  هيلع  ظفاحي  نأو  رهاظ ، لكشب  اتبثم  نالعإلا  كلذ  نوكي  نأ  يغبنيو  ءاضتقالا ،

.تاقيبستلاو روجألا  ءادأ  تايلمع  ةنياعمل  نيلهؤم  لغشلا ، شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا  نوكي 

ةداملا 369

ةعاسلا دعب  اهمامتإو  هالعأ ، ةداملا 368  يف  هيلع  صوصنملا  قصلملا  يف  اهنع  نلعملا  ةعاسلا  نم  ءادتبا  روجألا ، ءادأ  ةيلمع  يف  عورشلا  بجي 

.ةرهاق ةوق  ببسب  ارذعتم  كلذ  نكي  مل  ام  رثكألا ، ىلع  ةقيقد  نيثالثب  ريجألا  لغش  ءاهتنال  تددح  يتلا 

، ءانبلا شاروأو  ةيمجنملا ، تالواقملاب  رمألا  قلعت  اذإ  ةداملا ، هذه  ماكحأ  زواجتب  اوحمسي  نأ  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألل  نكمي  هنأ  ريغ 

.ريجأ ةئام  نم  رثكأ  اهيف  لغتشي  يتلا  تالواقملابو  رارمتساب ، لغتشت  يتلا  لماعملاو  ةيمومعلا ، لاغشألاو 

.ةدحاولا ةشرولا  وأ  ةدحاولا ، ةسسؤملا  ءارجأل  ةبسنلاب  عاطقنا ، نود  ءادألا  لسرتسي  نأ  بجي 



نيترتف لك  نيب  ىدؤت  يتلا  ةقبسملا ، طاسقألا  عفدب  ةقلعتملا  وأ  روجألا ، فرصب  ةقلعتملا  ءاوس  ءادألا ، تايلمع  ىلع  ةداملا  هذه  ماكحأ  يرست 

.ءادألا تارتف  نم  نيتعباتتم 

ةداملا 370

ةطلسلا اهددحت  يتلا  تانايبلا  ابوجو  اهنمضي  نأو  ءادألا ،” ةقرو   “ ىمست تابثإ  ةقيثو  مهروجأ ، ءادأ  دنع  هءارجأ  ملسي  نأ  لغشم ، لك  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا 

اذه يرسيو  .ظفحت  وأ  جاجتحا  نود  رجألاب  ءافولل  ةنمضتملا  ءادألا  ةقرول  هنم  رداصلا  لوبقلا  هعباوتو  رجألا  يف  هقح  نع  ريجألا  نم  الزانت  ربتعي  ال 

.هئاضمإب ةعوبتم  هيلع ” قدوصو  ئرق   “ ةرابع ةقيثولا  ليذ  يف  ريجألا  ركذ  ولو  مكحلا 

ةداملا 371

هجذومن ددحت  ءادألا ” رتفد   “ ىمسي ارتفد  ةشرو ، لك  يف  وأ  اهنم ، ءزج  وأ  ةسسؤم  لك  يف  كسمي  نأ  هنع  بوني  نم  وأ  لغشم ، لك  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا 

ةداملا 372

لئاسو نم  ىرخأ  ةليسو  ةيأ  وأ  ةيتايمولعملا ، وأ  ةيفارغوناكيملا  ةبساحملا  بيلاسأ  دامتعاب  ءادألا ، رتفد  نع  ةضاعتسالا  لغشملا  نم  بلطب  نكمي 

.رتفدلا كلذ  ماقم  موقت  نأب  ةليفك  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  اهاري  ةبقارملا ،

ةداملا 373

، ةيفارغوناكيملا ةبساحملا  تادنتسمب  ظافتحالا  هيلع  بجي  امك  .هلافقإ  خيرات  نم  نيتنس  نع  لقت  ةدم ال  ءادألا  رتفدب  ظافتحالا  لغشملا  ىلع  بجي 

.لئاسولا وأ  تادنتسملا  كلت  دامتعا  خيرات  نم  نيتنس  نع  لقت  ةدم ال  ءادألا ، رتفد  ماقم  موقت  يتلا  ىرخألا  ةبقارملا  لئاسوب  وأ  ةيتايمولعملاو 

ةداملا 374

نيفلكملا ناوعألا  ةراشإ  نهر  هماقم ، موقت  يتلا  ىرخألا  ةبقارملا  لئاسو  وأ  ةيتايمولعملاو  ةيفارغوناكيملا ، تادنتسملا  وأ  ءادألا  رتفد  عضو  بجي 

.تقو يأ  يف  اهيلع  عالطالا  بلط  مهنكمي  نيذلا  يعامتجالا ، نامضلل  ينطولا  قودنصلا  يشتفمو  لغشلا ، شيتفتب 

ةداملا 375

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 500  مهرد  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 362؛ نم  ىلوألا  ةرقفلا  تايضتقمل  اقبط  ةيبرغملا ، ةلمعلا  ريغ  ةلمعب  روجألا  ءادأ  – 

، همايأو هناكمو ، ءادألا ، ةيرودب  اصوصخ  ةقلعتملا  داوملا 363 و364 و365 و366 و367 و369 ، يف  ةددحملا  طورشلا  قباطي  هجو ال  ىلع  روجألا  ءادأ  – 

؛ هتيقاومو

؛ ةداملا سفن  يف  ةدراولا  تاميلعتلا  قباطي  وحن ال  ىلع  قاصلإ  وأ  ةداملا 368 ، يف  هيلع  صوصنملا  نالعإلا  قيلعت  مدع  – 

ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ندل  نم  ةددحملا  تانايبلا  اهنيمضت  مدع  وأ  ءادألا ، ةقرو  ءارجألا  ميلست  مدع  – 



370؛

ةليسو وأ  ءادألا ، رتفد  كسم  وأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ندل  نم  ةزاجملاو  هماقم  ةمئاقلا  ةبقارملا  ةليسو  وأ  ءادألا  رتفد  كسم  مدع  – 

قئاثولاب وأ  ءادألا  رتفدب  ظافتحالا  مدع  وأ  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  اهتددح  يتلا  ماكحألا  قباطي  وحن ال  ىلع  هماقم  ةمئاقلا  ةبقارملا 

قودنصلا يشتفمو  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  ةراشإ  نهر  هماقم  موقي  ام  وأ  ءادألا ، رتفد  عضو  مدع  وأ  ةددحملا ، ةدملا  هماقم ، موقت  يتلا 

داوملا 371 و372 و373 و374؛ تايضتقمل  اقفو  يعامتجالا  نامضلل  ينطولا 

عومجم زواجتي  الأ  ىلع  داوملا 362 و363 و364 و365 و367 و369 و370  ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

.مهرد تامارغلا 20.000 

ثلاثلا بابلا 

هتبقارمو ناولحلا  عيزوت 

ةداملا 376

ةفصبو معاطملاو ، يهاقملاو ، قدانفلا ، يف  هؤارجأ  اهمدقي  يتلا  ةمدخلا  ءاقل  ناولحلا ، مسرب  ءانبزلا  نم  ةيلام  غلابم  عطتقي  لغشملا  ناك  اذإ 

ام لك  كلذكو  ساسألا ، كلذ  ىلع  غلابم  نم  لغشملا  هلصحي  ام  لك  نإف  غلابملا ، كلت  لثم  اهيف  عطتقت  يتلا  ةيراجتلا ، تاسسؤملا  رئاس  يف  ةماع ،

.ءانبزلا عم  لاصتاب  نولغتشي  نيذلا  ءارجألا  عيمج  ىلإ  اهلماكب  ىدؤت  نأ  بجي  ناولحلا ، مسرب  غلابم ، نم  ديب  ادي  ريجألا  هاقلتي 

.ناولحلا مسرب  ةلصحتملا  غلابملا  نم  ديفتسي  نأ  لغشملا  ىلع  عنمي 

ةداملا 377

ةيلمعل ةددحملا  ةعاسلاو  مويلاو ، ناكملا ، يف  ةمدخلا ، ءاقل  ناولحلا  مسرب  ءانبزلا  نم  ةضوبقملا  غلابملا  لقألا ، ىلع  رهش  لك  عزوت ، نأ  بجي 

.روجألا ءادأ 

ةداملا 378

نم وأ  ناولحلا  نم  الإ  مهروجأ  نوكتت  ءارجأ ال  اهيف  لغتشي  يتلا  تاسسؤملا  يف  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نود  ناولحلا ، رادقم  ناك  اذإ 

طسقلا مهيلإ  عفدي  نأ  لغشملا  ىلع  بجو  ءانبزلا ، نم  لغشملا  هعطتقي  وأ  ديب  ادي  ءانبزلا  نم  هنوقلتي  يذلاو  يساسأ ، رجأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ناولحلا 

.رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلل  لمكملا 

، ءارجألل عفدي  نأ  ريخألا ، اذه  ىلع  بجو  لغشملا ، عم  هيلع  قفتملا  رجألا  غلبم  ناولحلا ، مسرب  ءانبزلا ، نم  ةضوبقملا  غلابملا  عومجم  غلبي  مل  اذإ 

.رجألا اذهل  لمكملا  طسقلا 

ةداملا 379

هيلإ يدؤي  نأ  ىلع  هئارجأ  نم  اريجأ  لمحي  نأ  هالعأ ، نيتداملا 376 و378  يف  اهيلإ  راشملا  تاسسؤملا  يف  هماقم ، موقي  نم  وأ  لغشملا ، ىلع  عنمي 

.ناك ببس  يأل  ةعجرتسم ، فيراصم  وأ  ىواتأ ، ساسأ  ىلع  تاعفد  هذيفنت ، دنع  وأ  لغشلا ، دقع  ماربإ  ةظحل  يف  ءاوس  هيلغشت ، لباقم 

ةداملا 380



ةداملا 378 نم  ىلوألا  ةرقفلا  تايضتقمو  ةداملا 376  نم  ىلوألا  ةرقفلا  تايضتقم  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 379. تايضتقمو 

ةداملا 381

ةداملا 378. نم  ةيناثلا  ةرقفلا  تايضتقم  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

تامارغلا عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  ةداملا 378  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  تايضتقم  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا ، ددعتب  ةمارغلا ، تابوقع  رركتت 

.مهرد  20.000

، لغشملا عم  هيلع  قفتملا  رجألاب  ةقلعتملا  ةداملا 378 ، نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  ةلمكتلا  اهيف  نوكت  يتلا  لاوحألا  يف  كلذ ، ىلع  ةوالع 

تزجتحا يتلا  ةلمكتلاب  رمألاب ، ينعملا  ريجألا  بلطل  اعبت  يضقت  ةمكحملا  نإف  ةسلجلا ، داقعنا  لبق  ةقحتسملا  غلابملا  دؤت  مل  اذإ  عازنلا  دنع  هنإف 

.ينوناق ببس  نود  اضعب ، وأ  الك  هل 

عبارلا بابلا 

رجألا ءادأ  نامض 

لوألا عرفلا 

رجألا ءادأل  انامض  ةزاتمملا  نويدلا 

لصفلا نع  ضيوعتلاو 

ةداملا 382

يف ةررقملا  ىلوألا  ةبترلا  زايتما  نم  دوقعلاو ، تامازتلالا  نوناقل  نوكملا  فيرشلا  ريهظلا  نم  لصفلا 1248  تايضتقمل  افالخ  ءارجألا ، ديفتسي 

.هتالوقنم عيمج  نم  لغشملا  ةمذ  يف  تاضيوعتو ، روجأ ، نم  مهل  ام  ءافيتسا  دصق  روكذملا ، لصفلا 

.ةبترلا سفن  اهلو  زايتمالا ، سفنب  ةلومشم  لغشلا ، نم  لصفلا  نع  ةجتانلا  ةينوناقلا  تاضيوعتلا  نوكت 

ةداملا 383

نوناق نم  لصفلا 490  يف  ررقملا  صاخلا ، زايتمالا  نم  ةيمومع ، لاغشأ  زاجنإ  تاقفص  هيلع  تسر  نم  وأ  لواقم  مهلغشي  نيذلا  ءارجألا ، ديفتسي 

(. ربمتبس 1974  28  ) ناضمر 1394 نم  خيراتب 11  مقر 1-74-474  نوناق  ةباثمب  فيرشلا  ريهظلاب  هيلع  قداصملا  ةيندملا ، ةرطسملا 

ةداملا 384

طورشلا قفو  نويد ، نم  لواقملل  هيلع  ام  دودح  يف  ءانبلا ، بحاص  ىلع  ةرشابم  ىوعد  اوميقي  نأ  ءانبلا ، يف  لواقم  مهلغشي  نيذلا  ءارجألل ، قحي 

.دوقعلاو تامازتلالا  نوناقل  نوكملا  فيرشلا  ريهظلا  نم  لصفلا 780  يف  ةنيبملا 

يناثلا عرفلا 



رجألا نم  عاطتقالا 

ةداملا 385

، مهتدئافل نويد  نم  ءارجألا  ءالؤه  ىلع  نوكي  دق  ام  نيبو  روجأ ، نم  مهئارجأل  مهيلع  ام  نيب  ةصاقم ، يأ  مهباسحل  اورجي  نأ  نيلغشملل ، نكمي  ال 

 : ءانثتساب اهعون ، ناك  ايأ  مزاوللا  فلتخمب  مهدم  لباقم 

؛ لغشلل ةمزاللا  تادعملا  وأ  تاودألا   – 1

؛ هتدهع يف  دجوت  يتلاو  ريجألا ، اهملست  يتلا  مزاوللاو  داوملا   – 2

.مزاوللاو داوملاو  تادعملاو  تاودألا  كلت  ءارشل  اقبسم ، هيلإ  ةعوفدملا  غلابملا   – 3

ةداملا 386

طسقلا زواجتي  ثيحب ال  اعابت ، مهروجأ  نم  عطتقت  طاسقأ ، لكش  ىلع  الإ  هتفلس  درتسي  نأ  ةيلام ، ةفلس  هئارجأل  مدق  لغشم ، يأل  نكمي  ال 

.هؤادأ لح  يذلا  رجألا  رشع  عطتقملا 

ثلاثلا عرفلا  ماكحأ  هتددح  امك  ةلاوحلا ، هيف  زوجت  يذلا  ءزجلا  نعو  زجحلل ، لباقلا  رجألا  نم  ءزجلا  نع  ساسألا ، اذه  ىلع  عطتقملا  طسقلا  زيمتي 

.هاندأ

.ةفلسلا ليبق  نم  رجألا ، نم  ةقبسملا  طاسقألا  دعت  ال 

ثلاثلا عرفلا 

ريغلا ىدل  نيدملل  ام  زجح 

روجألا ةلاوحو 

ةداملا 387

زجحلا زواجتي  الأ  ىلع  رثكأ ، وأ  دحاو  لغشم  ىلع  هل  انيد  تناك  اذإ  اهغلبمو ، اهعون  ناك  امهم  ريجأ ، يأل  ةقحتسملا  روجألا  ىلع  زجحلا  ءارجإ  نكمي 

 : يونسلا رجألا  نم  ةيلاتلا  بسنلا 

؛ ةبسنلا هذه  لداعت  وأ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  فاعضأ  ةعبرأ  نع  لقت  يتلا  ةصحلا  نم  اءزج  نيرشع  نم  اءزج  – 

؛ ةبسنلا هذه  لداعت  وأ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  فاعضأ  ةينامث  نع  لقتو  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  فاعضأ  ةعبرأ  قوفت  يتلا  ةصحلا  رشع  – 

هذه لداعت  وأ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلل  افعض  رشع  ينثا  نع  لقتو  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلا  فاعضأ  ةينامث  قوفت  يتلا  ةصحلا  سمخ  – 

؛ ةبسنلا

هذه لداعت  وأ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلل  افعض  رشع  ةتس  نع  لقتو  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلل  افعض  رشع  ينثا  قوفت  يتلا  ةصحلا  عبر  – 

؛ ةبسنلا



هذه لداعت  وأ  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلل  افعض  نيرشع  نع  لقتو  رجألل ، ينوناقلا  ىندألا  دحلل  افعض  رشع  ةتس  قوفت  يتلا  ةصحلا  ثلث  – 

؛ ةبسنلا

.رجألل ينوناقلا  ىندألا  دحلا  نم  افعض  نيرشع  قوفت  يتلا  يونسلا ، رجألا  نم  ةصحلل  ةبسنلاب  دح  ال  – 

ةداملا 388

ددع ناك  امهم  كلذو  زجحلل ، ةلباقلا  اهسفن  ةصحلا  دودح  يف  رجألا ، نم  ىرخأ  ةصح  ةلاوح  هالعأ ، ةداملا 387  تايضتقم  ىلع  ةوالع  نكمي ،

.نينئادلا

ةداملا 389

 : ةيلاتلا غلابملا  ادعام  هعباوت ، عيمج  كلذك ، هيف  جردت  نأ  بجي  لب  يساسألا ، رجألا  ىلع  باسحلا  رصتقي  الأ  عاطتقالا ، غلبم  باستحا  دنع  بجي 

؛ اهزجح زاوج  مدع  ىلع  نوناقلا  صن  يتلا  تاداريإلاو ، تاضيوعتلا ،  – 1

؛ هلغش ببسب  ريجألا  اهلمحت  نأ  قبس  تاقفنل  وأ  فيراصمل  ةيطغت  ةدرتسملا  غلابملا   – 2

؛ ةدالولا نع  ضيوعتلا   – 3

؛ نكسلا نع  ضيوعتلا   – 4

؛ ةيلئاعلا تاضيوعتلا   – 5

لثم كلذو  فرعلا ، اهب  يضقي  وأ  يلخادلا ، ماظنلا  وأ  ةيعامجلا ، لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  يف  اهيلع  صوصنملا  تاضيوعتلا  ضعب   – 6

.ةينيدلا دايعألا  اهنمو  تابسانملا ، ضعب  يف  ةادؤملا  تاضيوعتلا 

ةداملا 390

يتلا رجألا  ةصح  نم  رهش ، لك  هلمكأب ، اهغلبم  عاطتقا  مزل  ايرهش ، ءادألا  ةبجاو  ةيصخشلا  لاوحألا  ةنودمل  اقبط  جوزلل  ةقحتسملا  ةقفنلا  تناك  اذإ 

.رجألا ةلاوح  قيرط  نع  وأ  ريغلا ، ىدل  نيدملل  ام  زجح  قيرط  نع  ةقفنلا  هذه  تددس  ءاوس  اهزجح ، نكمي  ال 

، فيراصملا عم  ةقفنلا  نم  ةرخأتملا  تاقاقحتسالاب  ءافولل  انامض  امإ  عاطتقالا ، كلذ  ىلإ  زجحلل  ةلباقلا  رجألا  ةصح  فاضت  نأ  ءاضتقالا ، دنع  نكمي 

.نيضرتعم وأ  نييداع ، نينئادل  تبجو  نويدل  ادادس  امإو 

ةداملا 391

نيتداملا 385 و386. تايضتقم  ةفلاخم  نع  مهرد ، ىلإ 500  نم 300  ةمارغب  بقاعي 

.مهرد تامارغلا 20.000  عومجم  زواجتي  الأ  ىلع  نيتداملا 385 و386 ، ماكحأ  قيبطت  مهقح  يف  عاري  مل  نيذلا  ءارجألا  ددعتب  ةمارغلا  تابوقع  رركتت 

سماخلا بابلا 

تايدصتقملا



ةداملا 392

 : لغشم لك  ىلع  عنمي 

؛ رشابم ريغ  وأ  ارشابم  عيبلا  ناك  ءاوس  اهعون ، ناك  ايأ  اعلس  وأ  عئاضب ، مهيوذ ، وأ  هئارجأل  اهيف  عيبي  ةيدصتقم  هتسسؤمب ، قحلي  نأ  – 

؛ اهنم عايتبالاب  مهيلع  ريشي  يتلا  رجاتملا  يف  مهروجأ  ضعب  وأ  لك  قافنإ  هئارجأ ، ىلع  ضرفي  نأ  – 

.كلذ فالخ  ىلع  ةباتك  نافرطلا  قفتي  مل  ام  ءارجألا ، ءالؤه  مهنم  دوزتي  نيذلا  صاخشألا  ىدل  هئارجأ ، نع  ءادألا  هسفنب  ىلوتي  نأ  – 

تالواقملا وأ  ةيحالفلا ، تالالغتسالاو  شاروألا ، يف  تايدصتقم  ءاشنإب  ةيميظنتلا ، صوصنلا  اهددحت  يتلا  طورشلا  قفو  صيخرتلا ، نكمي  هنأ  ريغ 

.ءارجألل ةيمويلا  ةشيعملل  ايرورض  تايدصتقملا  كلت  ءاشنإ  ناك  اذإ  نيومت ، زكرم  نع  ةديعبلا  علاقملا  وأ  مجانملا ، يف  وأ  ةيعانصلا ،

ةداملا 393

وأ داوم  نم  هارتشا  ام  اهيف ، لغتشي  يتلا  ةلواقملا  ءارجأل  ةرشابم ، ريغ  وأ  ةرشابم  ةفصب  عيبي ، نأ  ءارجألا ، ىلع  ذوفن  هل  لوؤسم  لك  ىلع  عنمي 

.هتاعيبم نم  حبر  يأ  ىلع  هلوصح  مدع  تابثإ  يف  عئابلا  ىلع  ةنيبلاف  كلذ ، لوح  عازن  عقو  اذإو  .حبرلا  قيقحت  ةينب  علس 

ةميق نع  رعسلا  ديزي  الأ  ىلع  نيفرطلا ، يضارتب  اهرعسي  نأ  هجوتنم ، نم  ليصاحم  هئارجأل  لغشملا  عيبي  امدنع  ةيحالفلا ، تاطاشنلا  يف  بجي 

.راعسألاب ةقلعتملا  ةيميظنتلاو  ةينوناقلا  صوصنلا  هددحت  امك  هجاتنإ ، دنع  لوصحملا 

ةداملا 394

.مهرد ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بابلا  اذه  ماكحأ  تايضتقم  ةفلاخم  نع  بقاعي 

سداسلا بابلا 

لغشلا تاقالع  نع  ةئشانلا  ىواعدلا  مداقت 

ةداملا 395

، ينهملا جردتلا  دوقع  نعو  ينهملا ، جامدإلا  لجأ  نم  بيردتلا  دوقع  نعو  ةيدرفلا ، لغشلا  دوقع  نع  ةجتانلا  قوقحلا  لك  نيتنس  رورمب  مداقتت 

.اهئاهنإ نع  وأ  دوقعلا  هذه  ذيفنت  نع  ةعبان  تناك  ءاوس  قوقحلا ، هذه  ةعيبط  تناك  ايأ  دوقعلا ، هذهب  ةقالع  اهل  يتلا  ةيدرفلا  تافالخلا  نعو 

ةلواقملا لخاد  نويباقنلا  نولثمملاو  ةلواقملا  ةنجلو  ءارجألا  وبودنمو  ةينهملا  تاباقنلا  ثلاثلا :  باتكلا 

ثلاثلا باتكلا 

ءارجألا وبودنمو  ةينهملا  تاباقنلا 

ةلواقملا لخاد  نويباقنلا  نولثمملاو  ةلواقملا  ةنجلو 

لوألا مسقلا 



ةينهملا تاباقنلا 

لوألا بابلا 

ةماع ماكحأ 

ةداملا 396

ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  حلاصملا  نع  عافدلا  ىلإ  روتسدلا ، نم  ثلاثلا  لصفلا  تايضتقم  هيلع  صنت  ام  ىلإ  ةفاضإلاب  ةينهملا ، تاباقنلا  فدهت 

.اهب نيطرخنملل  يفاقثلا  ىوتسملا  ريوطتو  حلاصملا  هذه  ةيمنتو  ةسارد  ىلإو  اهرطؤت ، يتلا  تائفلل  ةيعامجلاو ، اهنم  ةيدرفلا  ةينهملاو ، ةيونعملاو 

لاجمب طابترا  اهل  يتلا  اياضقلاو  تافالخلا ، عيمج  يف  راشتستو  .يعامتجالاو  يداصتقالا  نيناديملا  يف  ةينطولا  ةسايسلل  ريضحتلا  يف  مهاست  امك 

.اهصصخت

ةداملا 397

اهنيوكت صخي  اميف  ةرشابم  ريغ  وأ  ةرشابم  ةفصب  ءاوس  ضعبلا ، اهضعب  نوؤش  يف  لخدتت  نأ  ءارجأللو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  ىلع  عنمي 

.اهترادإو اهرييستو 

وأ هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا  اهيلع  نميهي  ءارجألل  تاباقن  ءاشنإ  ىلإ  يمري  ءارجإ  لك  هالعأ ، ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  لخدتلا  لامعأ  نيب  نم  ربتعي 

نم ةمظنم  وأ  لغشملا  ةبقارم  تحت  اهعضو  دصق  تاباقنلا ، هذهل  هريغ  وأ  يلام  معد  ميدقت  ىلإ  فدهي  وأ  نيلغشملا ، تامظنم  نم  ةمظنم 

.نيلغشملا تامظنم 

ةداملا 398

ةنهم نوطاعتي  صاخشأ  فرط  نم  ةسسؤملاب ، وأ  ةلواقملاب  نيلغتشملا  ءارجألا  ددع  نع  رظنلا  ضغب  ةيرح ، لكب  ةينهملا  تاباقنلا  سيسأت  نكمي 

طورشلا قفو  ةنيعم ، تامدخ  ميدقت  وأ  تاجوتنم  عنصل  ةدعمو  ضعبب ، اهضعب  ةطبترم  وأ  اضعب ، اهضعب  هبشي  افرح  وأ  انهم  وأ  ةدحاو ، ةفرح  وأ 

.نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا 

.مهرايتخا اهيلع  عقو  يتلا  ةينهملا  ةباقنلا  يف  ةيرحب  اوطرخني  نأ  ءارجألاو  نيلغشملل  نكمي 

ةداملا 399

.اهنع عافدلاو  ةكرتشملا  اهحلاصم  سرادتل  ةيرح ، لكب  اهنيب  اميف  رواشتتو  لتكتت ، نأ  ةينهملا  تاباقنلل  نكمي 

ةداملا 400

.نيلغشملل وأ  ءارجألل  ةيلود  ةيباقن  تامظنم  يف  طرخنت  نأ  ةينهملا ، تاباقنلل  نكمي 

ةداملا 401

قبس اذإ  اهب ، نيطرخنم  اوناك  يتلا  ةينهملا  ةباقنلا  يف  مهتيوضعب  اوظفتحي  نأ  مهتفرح ، وأ  مهتنهم  ةلوازم  نع  اوعطقنا  نيذلا  صاخشألل ، نكمي 

.رهشأ ةتس  نع  لقت  ةدم ال  كلت ، مهتفرح  وأ  مهتنهم  اوسرام  نأ  مهل 



ةداملا 402

ينعملا ةبلاطم  يف  ةينهملا ، ةباقنلا  قح  ةاعارم  عم  فلاخم ، طرش  لك  مغر  ءاش ، تقو  يأ  يف  اهنم  بحسني  نأ  ةينهم ، ةباقن  يف  وضع  لكل  نكمي 

.هباحسنا رارقل  ةيلاوملا  رهشأ  ةتسلا  نع  كارتشالا  بجاو  ءادأب  رمألاب ،

يناثلا بابلا 

ةينهملا تاباقنلل  ةيرابتعالا  ةيصخشلا 

ةداملا 403

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  تسسأت  اذإ  ةيرابتعالا ، ةيصخشلا  ىلع  ةينهملا ، تاباقنلا  لصحت 

ةداملا 404

عيمج انوناق ، اهيلع  صوصنملا  تاءارجإلاو  طورشلا  نمض  سرامت ، نأ  اهل  نكميو  .يضاقتلا  يف  قحلابو  ةيندملا ، ةيلهألاب  ةينهملا ، تاباقنلا  عتمتت 

حلاصملاب رشابم  ريغ  وأ  ارشابم  اررض  قحلت  يتلا  لامعألاب  ةقالع  هل  ام  لك  يف  مكاحملا ، ىدل  يندملا  قحلاب  بلاطملا  اهب  عتمتي  يتلا  قوقحلا 

.اهليثمت ىلوتت  يتلا  ةفرحلل  وأ  ةنهملل ، ةيعامجلا  ةحلصملاب  وأ  مهريطأت ، ىلع  لمعت  نيذلا  صاخشألل  ةيعامجلا  وأ  ةيدرفلا 

ةداملا 405

نأ امهنكمي ، نيذللا  نيفرطلا ، ةراشإ  نهر  اهيأر  عضو  ةريخألا  هذه  ىلع  بجو  ةباقنلا ، يأر  ءاضقلا  ىلع  ضورعم  ينهم  عازن  يفرط  دحأ  بلط  اذإ 

.هل ةنمضتملا  ةقيثولا  نم  ةخسن  املستي  نأو  هيلع ، اعلطي 

ةداملا 406

.ضوع ريغب  وأ  ضوعب  تاراقع ، وأ  تالوقنم  كلتمت  نأ  ةينهملا ، تاباقنلل  قحي 

ةداملا 407

لاجم يف  سورد  نيقلتل  يرورض  وه  ام  لكو  اهبتك ، تانازخو  ةينهملا ، ةباقنلا  تاعامتجال  ةمزاللا  تاراقعلاو  تالوقنملا  زجحب  مكحلا  نكمي  ال 

.ةيلامعلا ةفاقثلاو  ينهملا  بيردتلا 

ةداملا 408

 : ةينهملا تاباقنلل  نكمي 

ةيبرتلل نيدايمو  هيفرتلاو ، ةفاقثلل  نكامأ  ءاشنإ  دصق  ةيضرأ  عطق  ءانتقالو  ةبسانم ، نامثأب  نكاسم  ةماقإل  اهدراوم ، نم  طسق  صيصخت   – 1

؛ اهيف نيطرخنملل  ةيحصلاو  ةيندبلا ،

عيراشمل ةيلام  تاناعإ  ميدقت  ؛3 –  اهريغ وأ  ةيفيص ، تاميخم  وأ  نماضتلا ، قيدانصو  تاينواعتلاك  ةينهم ، وأ  ةيعامتجا  عيراشم  ةرادإ  وأ  ءاشنإ ،  – 2

؛ ةداملا هذه  نم  ( 2  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  عونلا  نم 



؛ لمعلا هب  يراجلا  عيرشتلل  اقبط  اهسيسأت  متي  يتلا  تاينواعتلل  ةيلام  تاناعإ  ميدقت   – 4

؛ نيوكتلاو تاساردلاو  ثاحبألل  زكارم  ريبدتو  ءاشنإ   – 5

.ةنهملا نوؤشب  ىنعت  تارشن  رادصإ   – 6

ةداملا 409

اهعيزوت متي  دئاوف  نع  تايلمعلا ، هذه  رفست  الأ  طرش  كلذ ، اهل  زيجي  يساسألا  اهنوناق  ناك  اذإ  ةيلاتلا ، تايلمعلاب  مايقلا  ةينهملا ، تاباقنلل  نكمي 

 : اهئاضعأ نيب  اميف 

، فالعأو باودو ، سارغأو ، روذبو ، ةدمسأو ، تالآو ، تادعمو ، تاودأو ، ةيلوأ ، داوم  نم  اهتنهم ، سرامت  يك  اهل  يرورض  وه  ام  عيمج  ءارش   – 1

؛ مهتنهم اوسرامي  يكل  اهئاضعأ ، نيب  اهعيزوت  وأ  اهتراعإ ، وأ  اهئارك ، دصقب 

عيزوتو ضراعملا ، ةماقإب  عيبلا  لئاسو  ريسيتو  مهل ، ةعباتلا  تالالغتسالا  نم  وأ  يصخشلا ، مهلغش  نم  اهؤاضعأ  هجتني  ام  عيب  يف  اناجم  طسوتلا   – 2

.اهتيلوؤسم تحت  الو  اهمساب  كلذ  ىلوتت  الأ  طرش  تايلاسرإلاو ، تابلطلا ، عيمجتو  تارشنلاو ، تانالعإلا ،

ةداملا 410

.لمعلا هب  يراجلا  عيرشتلل  اقبط  مهنيب ، اميف  ةيدضاعت  تايعمج  سيسأت  ىلإ  اهءاضعأ ، وعدت  نأ  ةينهملا ، تاباقنلل  نكمي 

.هالعأ ىلوألا  ةرقفلل  اقبط  اهسيسأت  متي  يتلا  تايدضاعتلا  لاومأ  زجح  نكمي  ال 

تاءادأ وأ  تاكارتشا  نم  ىدأ  امب  اهيف  مهاس  يتلا  ةيدضاعتلا ، تايعمجلا  ةيوضع  يف  هقحب  ظفتحي  نأ  ةينهم ، ةباقن  نم  بحسنا  صخش ، لكل  قحي 

.ةيلام

ةداملا 411

ةيكلملا ةيامحب  قلعتملا  عيرشتلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجإلا  تفوتسا  اذإ  اهتاراش ، وأ  ةيباقنلا ، اهتامالع  ليجست  ةينهملا ، تاباقنلل  نكمي 

.عيرشتلا كلذ  صوصن  ىلإ  ادانتسا  تاراشلا ، وأ  ةيباقنلا ، تامالعلا  كلتل  ةقلطملا ، اهتيكلمب  كسمتت  نأ  اهلو  .ةيعانصلا 

.اهب تعنص  يتلا  طورشلل  وأ  اهئشنمل ، اتابثإ  ةيراجتلا ، تاضورعملا  وأ  تاجتنملا ، عيمج  ىلع  تاراشلا ، وأ  ةيباقنلا ، تامالعلا  كلت  عضو  نكمي 

.تاراشلا وأ  ةيباقنلا ، تامالعلا  كلت  اولمعتسي  نأ  عيبلل ، تاجتنملا  كلت  نوضرعي  نيذلا  صاخشألل  وأ  تالواقملا ، عيمجل  نكمي 

ةداملا 412

ىضتقمب ةقبطملا  تابوقعلا  ةلئاط  تحت  سيلدتلا ، ةينب  اهلمعتسي  وأ  اهدلقي ، وأ  ةعاضبب ، اهقصلي  وأ  تاراشلا ، وأ  ةيباقنلا ، تامالعلا  روزي  نم  عقي ،

.ةيعانصلا ةيكلملا  ةيامحب  ةقلعتملا  ةيعيرشتلا  صوصنلا 

ةداملا 413

يف نيروكذملا  نيقحتسملا  ىلإ  لوؤت  اهتاكلتمم  نإف  يساسألا ، اهنوناق  ىضتقمب  وأ  اهئاضعأ ، لبق  نم  ةيعاوط  نع  ةينهملا  ةباقنلا  لح  مت  اذإ 



.كلذ نع  يساسألا  نوناقلا  توكس  دنع  نأشلا ، اذه  يف  ماعلا  عمجلا  اهددحي  يتلا  دعاوقلا  ىلع  ءانب  اهيقحتسم ، ىلإ  وأ  يساسألا ، اهنوناق 

.مهنيب اميف  نيطرخنملا  ءاضعألا  ىلع  تاكلتمملا  كلت  عيزوت  لاح  يأب  نكمي  ال 

يضقت نأ  وأ  يساسألا ، اهنوناقل  اقبط  اهيقحتسم ، ىلإ  تاكلتمملا  كلت  ءاطعإب  يضقت  نأ  ةمكحملل  نكمأ  ايئاضق ، ةينهملا  ةباقنلا  لح  ررقت  اذإ 

.هماكحأ قيبطت  رذعت  دنع  وأ  يساسألا ، نوناقلا  توكس  دنع  ةلزانلا ، فورظ  هيلمت  ام  بسحب 

ثلاثلا بابلا 

اهترادإو ةينهملا  تاباقنلا  سيسأت 

ةداملا 414

ملسي عاديإ  لصو  لباقم  ةيلحملا ، ةيرادإلا  ةطلسلا  بتاكم  ىدل  عدوي  نأ  كلذب  هنوفلكي  يذلا  صخشلا  وأ  اهسيسأت ، دنع  ةباقنلا  يلثمم  ىلع  بجي 

 : لصوتلاب راعشإ  عم  ةنومضم  ةلاسرب  اهيلإ  هجوي  نأ  وأ  لصولا ، ميلست  راظتنا  يف  فلملا  نم  ريظن  ىلع  ريشأتلا  لباقم  وأ  اروف 

، يلخادلا اهميظنت  صوصخلا ، ىلع  ددحي  نأو  ةباقنلا ، فدهل  اقباطم  نوكي  نأ  نيعتي  يذلاو  اهسيسأت ، عمزملا  ةينهملا  ةباقنلل  يساسألا  نوناقلا  – 

؛ اهنم باحسنالاو  اهيف ، طارخنالا  طورش  اذكو  اهرييست ، وأ  اهترادإب ، نيفلكملا  ءاضعألا  نييعت  طورشو 

هب يراجلا  عيرشتلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةينوناقلا  تايضتقملا  قفو  اهترادإ ، وأ  اهنوؤش ، رييستب  مهيلإ ، دهع  نيذلا  صاخشألل  ةلماكلا  ةمئاقلا  – 

.لمعلا

ةداملا 415

بتاكم ىلإ  رئاظن ، ةعبرأ  يف  ةداملا ، سفن  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  مهيلإ  راشملا  صاخشألا  لبق  نم  هالعأ  ةداملا 414  يف  ةروكذملا  قئاثولا  هجوت 

.كلملا ليكو  ىلإ  اهنم  اريظن  ثعبت  يتلا  ةيلحملا ، ةيرادإلا  ةطلسلا 

.لغشلاب فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ىلإ  صاخشألا  سفن  لبق  نم  ةسماخ  ةخسن  هجوت  امك 

.فلاخم عيرشت  لك  مغر  ربنتلا  تابجاو  نم  قئاثولا  هذه  عيمج  ىفعت 

ةداملا 416

موكحم ريغ  ةيسايسلاو ، ةيندملا  مهقوقحب  نيعتمتم  ةيبرغم ، ةيسنج  نم  اهرييستو  ةينهملا  تاباقنلا  ةرادإب  نوفلكملا  ءاضعألا  نوكي  نأ  بجي 

نيرصاق ضيرحت  هب ، ءالدإلاو  روزلا  ةنامألا ، ةنايخ  بصنلا ، ةقرسلا ، ةيلاتلا :  مئارجلا  ىدحإ  ببسب  ةذفان ، سبح  وأ  نجس  ةبوقع  ةيأب  ايئاهن  مهيلع 

فرصتلا ةءاسإو  تاكرشلاب ، قلعتملا  عيرشتلا  ةفلاخم  ببسب  اذكو  اهلامعتسا ، وأ  تاردخملا  يف  راجتالا  داسفلا ، ىلع  ةدعاسملا  داسفلا ، ىلع 

.ةكرتشم لاومأ  يف 

ةداملا 417

يف اهيلإ  راشملا  لاعفألا  دحأ  هباكترا  ببسب  يئاهن ، مكح  اهترادإ ، وأ  ةباقن  رييست  هيلوت  ءانثأ  هدض  ردص  وضع  لك  نوناقلا ، ةوقب  هماهم  نم  درجي 

.هالعأ ةداملا 416 



ةداملا 418

أرطت يتلا  تارييغتلا  لكب  هالعأ ، نيتداملا 414 و415  تايضتقم  قفو  لغشلاب ، فلكملا  يميلقإلا  بودنملاو  ةيلحملا ، ةيرادإلا  ةطلسلا  راعشإ  بجي 

.يساسألا اهنوناق  ىلع  وأ  ةينهملا ، ةباقنلل  ةريسملا  ةئيهلا  ىلع 

ةداملا 419

وأ تاودن ، وأ  تارمتؤم ، وأ  ةينيوكت ، تارود  يف  ةكراشملا  دصق  بيغت  تارتف  نم  لغشملا ، عم  قافتا  دعب  ةلواقملاب ، يباقنلا  لثمملا  ديفتسي 

.ةيلودو ةينطو  ةيباقن  تاءاقل 

يباقنلا لثمملا  نيب  لوطأ  ددم  ىلع  قافتالا  متي  مل  ام  ةنسلا  يف  ةلصتم  ريغ  وأ  ةلصتم  مايأ  ةسمخ  دودح  يف  بيغتلا  تارتف  نع  رجألا  ىدؤي 

.لغشملاو

عبارلا بابلا 

ةينهملا تاباقنلا  تاداحتا 

ةداملا 420

.هتيمست تناك  امفيك  لثامم ، ميظنت  لك  يف  وأ  تاداحتا ، راطإ  يف  لتكتت  نأ  ةينهملا ، تاباقنلل  نكمي 

.نوناقلا اذه  نم  ثلاثلا  باتكلا  نم  لوألا  مسقلا  بجومب  ةينهملا ، تاباقنلل  ةلوخملا  قوقحلا ، عيمجب  ةينهملا ، تاباقنلا  تاداحتا  عتمتت 

ةداملا 421

رئاس ىلع  ةماع ، ةفصبو  ةينهملا ، تاباقنلا  تاداحتا  ىلع  نوناقلا ، اذه  نم  ثلاثلا  باتكلا  نم  لوألا  مسقلا  نم  ثلاثلا  بابلا  ماكحأ  يرست 

.اهتيمست تناك  ايأ  ةلثامملا ، تاميظنتلا 

.داحتالا اذه  مظنت  يتلا  دعاوقلا  ىلع  هتيمست ، تناك  امفيك  لثامم ، ميظنت  لك  وأ  داحتا ، لكل  يساسألا ، نوناقلا  يف  صنلا  بجي 

ةداملا 422

.نوناقلا اذه  نم  ثلاثلا  باتكلا  نم  لوألا  مسقلا  نم  سداسلا  بابلا  يف  ةررقملا  تابوقعلا  ةلئاط  تحت  ةينهملا  تاباقنلا  تاداحتا  عقت 

ةداملا 423

.ةزهجألاو تائيهلا  هذهب  ةقلعتملا  صوصنلا  هددحت  ام  قفو  ةيراشتسالا ، ةزهجألاو  تائيهلا ، يف  ءارجألل  اليثمت  رثكألا  ةينهملا  تاباقنلا  تاداحتا  لثمت 

ةداملا 424

ةمهاسم لكش  يف  وأ  ينيع ، لكش  يف  ةلودلا ، نم  تاناعإ  ىقلتت  نأ  هتيمست ، تناك  ايأ  لثامم ، ميظنت  يأل  وأ  ةينهملا  تاباقنلا  تاداحتال  نكمي 

ةفاقثلاب ةقلعتملا  ةطشنألا  فيراصم  نم  وأ  اهيدل ، لمعلل  نيقحلملا  وأ  رطألا ، ضعب  روجأو  اهتارقم ، ءارك  فيراصم  نم  ءزج  وأ  لك  ةيطغتل  ةيلام ،

.اهئاضعأ ةدئافل  ةمظنملا  ةيلامعلا ،



.اهلجأ نم  تحنم  يتلا  ضارغألا  يف  ةروكذملا  تاناعإلا  فرصت  نأ  بجي 

ةبقارم نإف  ةلودلل ، ةيلاملا  ةبقارملل  مظنملا  ليربأ 1960 )  14  ) لاوش 1379 نم  يف 17  رداصلا  مقر 1-59-271  فيرشلا  ريهظلا  نم  ةداملل 7  افالخ 

هذه نيوكت  ددحيو  .ةينعملا  تارازولا  يلثمم  ةيوضعو  ضاق ، ةسائرب  ةنجل  اهب  موقت  ةينهملا ، تاباقنلا  تاداحتال  ةلودلا  اهمدقت  يتلا  تاناعإلا  فرص 

.يميظنت صنب  اهرييست  ةيفيكو  ةنجللا 

.يميظنت صنب  ددحت  رصانع  ساسأ  ىلع  ةداملا  هذه  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  تاناعإلا  حنمت 

سماخلا بابلا 

اليثمت رثكألا  ةيباقنلا  ةمظنملا 

ةداملا 425

 : يلي ام  رابتعالا  نيعب  ذخألا  نيعتي  ينطولا ، ديعصلا  ىلع  اليثمت  رثكألا  ةيباقنلا  ةمظنملا  ديدحتل 

؛ صاخلاو يمومعلا  نيعاطقلا  يف  نيبختنملا  ءارجألا  يبودنم  ددع  عومجم  نم  لقألا  ىلع  ىلع 6 % لوصحلا  – 

؛ ةباقنلل يلعفلا  لالقتسالا  – 

.ةباقنلل ةيدقاعتلا  ةردقلا  – 

 : يلي ام  رابتعالا  نيعب  ذخألا  نيعتي  ةسسؤملا ، وأ  ةلواقملا  ىوتسم  ىلع  اليثمت  رثكألا  ةيباقنلا  ةمظنملا  ديدحتل 

؛ ةسسؤملا وأ  ةلواقملا  ديعص  ىلع  نيبختنملا  ءارجألا  يبودنم  ددع  عومجم  نم  لقألا  ىلع  ةبسن 35 % ىلع  لوصحلا  – 

.ةباقنلل ةيدقاعتلا  ةردقلا  – 

سداسلا بابلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 426

، ءاضقلا لبق  نم  الإ  عقي  اهلح ال  نإف  يساسألا ، اهنوناقب  لالخإلا  وأ  مسقلا ، اذه  ماكحأ  ةفلاخم  ببسب  ةينهملا ، ةباقنلا  لحل  رربم  دوجو  تبث  اذإ 

.ةماعلا ةباينلا  نم  سامتلابو 

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  ةينهملا  ةباقنلا  لحب  مكحلا  نكمي 

ةطبارتم افرح  وأ  انهم  وأ  ةهباشتم ، افرح  وأ  انهم  وأ  اهتاذ ، ةفرحلا  وأ  ةنهملا  نوطاعتي  مهنأ ال  عم  ةينهملا ، ةباقنلا  سيسأت  يف  صاخشأ  كارتشا  – 

ةداملا 398؛ كلذ  ىلع  تصن  امك  ةنيعم ، تامدخ  ميدقت  وأ  ةنيعم  تاجتنم  دادعإ  يف  مهاست  ضعبب ، اهضعب 

مهنأ ال مغر  اهترادإ ، وأ  ةينهملا ، ةباقنلا  نوؤش  رييستل  صاخشأ  لوبق  وأ  ةداملا 414 ، يف  هيلع  صوصنملا  يساسألا  نوناقلاب  اهديقت  مدع  – 

ةداملا 416. يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  نوفوتسي 



ةداملا 427

 : ةيلاتلا لاوحألا  يف  مهرد ، ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  مهتفص ، تناك  ايأ  اهوفرصتم ، وأ  اهوريدم ، وأ  اهؤاسؤر ، وأ  تاباقنلا ، وسسؤم  بقاعي 

افالخ كلذو  يساسألا ، اهنوناق  ىلع  ءانب  مأ  اهئاضعأ  نم  رايتخاب  ةباقنلا  لح  ناك  ءاوس  اهلح ، دعب  اهئاضعأ ، نيب  اميف  ةباقنلا  تاكلتمم  عيزوت  – 

ةداملا 413. نم  ةيناثلا  ةرقفلا  تايضتقمل 

.اهدرب اوموقي  نأ  ةباقنلا  تاكلتمم  عيزوت  نم  نيديفتسملا  ىلع  ةلاحلا  هذه  يف  بجي 

ةداملل 414؛ افالخ  اهيلإ  اههيجوت  مدع  وأ  ةيلحملا  ةيرادإلا  ةطلسلا  ىدل  ةباقنلا  سيسأت  قئاثو  عاديإ  مدع  – 

ىلإ 1000 نم 500  ةمارغب  ةداملا 415  تايضتقمل  افالخ  لغشلاب  فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ىلإ  ةباقنلا  سيسأت  قئاثو  لاسرإ  مدع  ىلع  بقاعي 

.امهرد

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يفو 

ةداملا 428

 : يلي امع  مهرد  ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  مهتيمست ، تناك  ايأ  اهوفرصتم ، وأ  اهوريدم ، وأ  اهؤاسؤر ، وأ  تاباقنلا ، وسسؤم  بقاعي 

؛ ةعورشم ريغ  ةيفيكب  اهسيسأت  ةداعإ  وأ  هالعأ ، ةداملل 426  اقبط  اهلح  مت  نأ  دعب  ةباقنلا  كلت  يف  مهماهم  ةسرامم  يف  رارمتسالا  – 

ةداملا 397. ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

.يباقنلا قحلا  ةسرامم  لقرع  يونعم  وأ  يعيبط  صخش  لك  ةبوقعلا  سفنب  بقاعي 

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يف 

ةداملا 429

نيتنسلا لخاد  اهيلع  بقاعملا  لاعفألا  تبكترا  اذإ  نوناقلا  اذه  نم  463 و546  ، 428 ، 427 ، 361 ، 151 داوملا 12 ، يف  اهيلإ  راشملا  دوعلا  ةلاح  ققحتت 

.يئاهن مكح  رودصل  نيتيلاوملا 

يناثلا مسقلا 

ءارجألا وبودنم 

لوألا بابلا 

ءارجألا يبودنم  ةمهم 

ةداملا 430



نع لقي  ام ال  ايدايتعا  لغشت  يتلا  تاسسؤملا  عيمج  يف  ءارجألا ، نع  نوبودنم  نوناقلا ، اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلاب  بختني ، نأ  بجي 

.نيمئاد ءارجأ  ةرشع 

ةداملا 431

.يباتك قافتا  ىضتقمب  كلذو  ءارجألا ، يبودنم  ماظن  عابتا  نيمئاد ، ءارجأ  ةرشع  نم  لقأ  لغشت  يتلا  ةسسؤملل  ةبسنلاب  نكمي ،

ةداملا 432

 : يف ءارجألا  يبودنم  ةمهم  لثمتت 

وأ ةيعامجلا  لغشلا  ةيقافتا  وأ  لغشلا ، دقع  وأ  لغشلا  عيرشت  قيبطت  نع  ةجتانلا  لغشلا  فورظب  ةقلعتملا  ةيدرفلا ، تاياكشلا  عيمج  ميدقت  – 

؛ ةرشابم اهل  ةباجتسالا  عقت  مل  اذإ  لغشملا ، ىلإ  يلخادلا ، ماظنلا 

.اهنأشب فالخلا  رمتسا  اذإ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  تاياكشلا  كلت  ةلاحإ  – 

ةداملا 433

 : يلاتلا وحنلا  ىلع  ءارجألا  يبودنم  ددع  ددحي 

 : اريجأ نيرشعو  ةسمخ  ىلإ  ءارجأ  ةرشع  نم  – 

؛ بئان بودنمو  يلصأ  بودنم  * 

 : اريجأ نيسمخ  ىلإ  اريجأ  نيرشعو  ةتس  نم  – 

؛ نابئان نابودنمو  نايلصأ  نابودنم  * 

 : ريجأ ةئام  ىلإ  اريجأ  نيسمخو  دحاو  نم  – 

؛ باون نيبودنم  ةثالثو  نييلصأ  نيبودنم  ةثالث  * 

 : اريجأ نيسمخو  نيتئام  ىلإ  دحاو  ريجأو  ريجأ  ةئام  نم  – 

؛ باون نيبودنم  ةسمخو  نييلصأ  نيبودنم  ةسمخ  * 

 : ريجأ ةئامسمخ  ىلإ  اريجأ  نيسمخو  دحاوو  نيتئام  نم  – 

؛ باون نيبودنم  ةعبسو  نييلصأ  نيبودنم  ةعبس  * 

؛ ريجأ فلأ  ىلإ  دحاو  ريجأو  ريجأ  ةئامسمخ  نم  – 

؛ باون نيبودنم  ةعستو  نييلصأ  نيبودنم  ةعست  * 



.ريجأ ةئامسمخ  نم  نوكتت  ةيفاضإ ، ةعومجم  لك  نع  بئان ، بودنمو  يلصأ ، بودنم  فاضي 

يناثلا بابلا 

ءارجألا يبودنم  باختنا 

لوألا عرفلا 

بادتنالا ةدم 

ةداملا 434

.يميظنت صن  ىضتقمب  اهديدحت  متي  ةدمل  ءارجألا  وبودنم  بختني 

مويلاو نيسمخلاو  سداسلا  مويلا  نيب  اميف  مهباختنا  ىرجي  نأ  بجيو  .مسوملا  ةدمل  يمسوملا  طاشنلا  تاذ  تاسسؤملا  ءارجأ  وبودنم  بختني 

.مسوملا حاتتفا  نم  نيتسلا 

.ديدجتلل ةلباق  ءارجألا  يبودنم  بادتنا  ةدم  نوكت 

ةداملا 435

هيلع مكح  رودصب  وأ  هلغش ، دقع  ءاهنإب  وأ  دعاقتلل ، ينوناقلا  نسلا  هغولبب  وأ  هتلاقتساب ، وأ  هنم  ةقثلا  بحسب  وأ  هتافوب ، ءارجألا  بودنم  ماهم  يهتنت 

.هاندأ ةداملا 438  يف  اهيلإ  راشملا  ماكحألا  نم 

ءارجألا اثلث  هذختي  هئاضمإ  ةحص  ىلع  قداصم  رارقب  بادتنالا  ةدم  فصن  رورم  دعب  طقف  ةدحاو  ةرم  ةقثلا  بحسب  ءارجألا  بودنم  ةمهم  ءاهنإ  نكمي 

.نيبخانلا

ةداملا 436

يذلاو ةينهملا ، هتئف  نم  بئانلا  بودنملا  هفلخ  هالعأ ، ةداملا 435  يف  ةدراولا  بابسألا  نم  ببسل  هماهم  ةلوازم  نع  يلصألا ، بودنملا  فقوت  اذإ 

.هلحم لح  يذلا  وضعلا  بادتنا  ةدم  يهتنت  نأ  ىلإ  ايلصأ ، ابودنم  ذئدنع ، حبصيو  ةيباختنالا ، هتحئال  ىلإ  يمتني 

يناثلا عرفلا 

حيشرتللو باختنالل  ةيلهألا 

ةداملا 437

.ىرخأ ةهج  نم  مههابشأو  رطألاو  ةهج ، نم  نيمدختسملاو  لامعلا  لبق  نم  ءارجألا ، وبودنم  بختني 

.ءارجألا تائيهو  نيلغشملا  تائيه  نيب  مربت  تايقافتا  وأ  ةيعامج ، لغش  تايقافتا  بجومب  اهنيوكتو ، ةبخانلا ، تائيهلا  ددع  رييغت  نكمي 

هذه نيب  دعاقملا  عيزوت  ىلعو  ةبخانلا ، تائيهلا  نيب  ءاضعألا  ءارجألا  عيزوت  ىلعو  ةلواقملاب ، تاسسؤملا  عيزوت  ىلع  ءارجألاو  لغشملا  قفتي 

.امهنيب ميكحتلا  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلوتي  قافتالا ، لوصح  مدع  دنعو  .تائيهلا 



ةداملا 438

يف لغشلا  نم  رهشأ  ةتس  نع  لقي  ام ال  ىضقو  ةرشع ، ةسداسلا  نس  لمكأ  اذإ  ىثنأ ، وأ  ناك  اركذ  ريجأ ، لك  نيبخانلا ، دادع  يف  لخدي 

ام ةيدمعلا ، ريغ  مئارجلا  ءانثتساب  ةحنج ، وأ  ةيانج  لجأ  نم  ةذفان ، سبح  ةبوقعب  وأ  ةيئانج ، ةبوقعب  امإ  يئاهن ، مكح  يأ  هيلع  ردصي  ملو  ةسسؤملا ،

.هرابتعا دري  مل 

ريغ لغشلا  نم  اموي  نيسمخو  ةتسو  ةئام  ءاضق  يمسوملا ، طاشنلا  تاذ  تاسسؤملا  يف  ةداملا ، هذه  نم  ةقباسلا  ةرقفلا  قيبطت  دنع  ربتعي 

.لغشلا نم  رهشأ  ةتس  ةباثمب  ةطرافلا  مساوملا  لالخ  لصاوتملا 

ةداملا 439

ةدمل ةسسؤملا ، يف  اولغتشا  نأ  مهل  قبس  نيذلاو  ةلماك  ةنس  نيرشع  نوغلابلا  ةيبرغملا  ةيسنجلا  ووذ  نوبخانلا  تاباختنالل ، حيشرتلل  لهؤي 

.نيرشابملا هراهصأو  هتوخإو ، هعورفو ، لغشملا ، لوصأ  ءانثتساب  ةنس ، نع  لقت  ةلصتم ال 

اهب لصاوتملا  ريغ  لغشلا  نم  مايأ  ةعبرأو  ةئام  ءاضق  يمسوملا ، طاشنلا  تاذ  تاسسؤملا  يف  ةداملا ، هذه  نم  ةقباسلا  ةرقفلا  قيبطت  دنع  ربتعي 

.لغشلا نم  ةنس  ةباثمب  طرافلا ، مسوملا  لالخ 

ثلاثلا عرفلا 

ةيباختنالا تاءارجإلا 

لوألا يعرفلا  مسقلا 

ةيباختنالا حئاوللا 

ةداملا 440

ةفلكملا ةيموكحلا  ةطلسلا  اهددحت  يتلا  خيراوتلاو  تاءارجإلا  قفو  اهقاصلإب  موقي  نأو  ةيباختنالا ، حئاوللا  دادعإب  موقي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  عيقوت  لغشملا ، عيقوت  بناج  ىلإ  ابوجو ، ةدعملا  حئاوللا  لمحت  نأ  ىلع  لغشلاب ،

ةداملا 441

.حئاوللا هذه  قاصلإ  خيرات  نم  مايأ  ةينامث  لالخ  هيلجست  بلطي  نأ  ةيباختنالا ، حئاوللا  يف  همسإ  جردي  مل  ريجأ ، لكل  نكمي 

صخش ال مسإ  ىلع  بيطشتلاب  امإو  هليجست ، متي  مل  بخان  مسإ  ليجست  امإ  لجألا ، سفن  لالخ  بلاطي  نأ  همسإ ، ليجست  قبس  ريجأ ، لكل  نكمي 

.ليجستلا يف  هل  قح 

ةداملا 442

.نيبخانلا ةراشإ  نهر  لغشملا  هعضي  لجس  يف  ةيباختنالا  حئاوللا  ىلع  تاضرعتلا  لجست 

نالعإ خيراتل  ةيلاوملا  مايأ  ةرشعلا  لجأ  لالخ  ةداملا ، هذه  نم  ةقباسلا  ةرقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  لجسلا  يف  ةباتك ، نيبي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 



.تاضرعتلا كلت  نأش  يف  هذختا  يذلا  رارقلا  تاقصلملا ، ةطساوب  حئاوللا 

ةداملا 443

لالخ كلذو  هاندأ ، ةداملا 454  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ةيباختنالا ، حئاوللا  يف  انعط  مدقي  نأ  ةسسؤملا ، ءارجأ  نم  ريجأ  لكل  قحي 

.هالعأ ةداملا 442  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  لجألا  مارصنال  ةيلاوملا  مايأ  ةينامثلا 

يناثلا يعرفلا  مسقلا 

ةيباختنالا ةنجللاو  حيشرتلا  حئاول 

ةداملا 444

عقوي يذلا  لغشملا  ىدل  عاديإ  لصو  لباقم  حيشرتلا  حئاول  اوعدوي  نأ  باونلا ، نيبودنملاو  نييلصألا ، نيبودنملا  بصانمل  نيحشرتملا  ىلع  بجي 

.اهنم ريظن  ىلع 

ةخسن هجوت  ةلاحلا  هذه  يفو  .لصوتلاب  راعشإلا  عم  نومضملا  ديربلا  ةطساوب  هيلإ  اهلاسرإ  متي  هنإف  حيشرتلا ، حئاول  ملست  لغشملا  ضفر  ةلاح  يف 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  اهنم 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  اهددحت  يتلا  لاجآلا  لخادو  تاءارجإلا ، قفو  لغشملا ، لبق  نم  ةروكذملا  حئاوللا  دادعإ  متي 

ةداملا 445

حئاوللا نم  ةحئال  لك  نع  لثمم  نمو  اسيئر ، هتفصب  هلثمي ، نم  وأ  لغشملا  نم  نوكتت  تاباختنالا ،” ةنجل   “ ىمست ةنجل  ةسسؤم  لك  ىدل  ثدحت 

.ةضورعملا ةيباختنالا 

حئاوللا مهميلستبو  تيوصتلا ، بتاكم  وأ  بتكم ، ءاضعأ  نييعتب  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  موقتو ، تاحيشرتلا ، حئاول  نم  ققحتلاب  ةنجللا  هذه  فلكت 

.ةيباختنالا

ةداملا 446

نيبودنملاو نييلصألا  نيبودنملا  ماهمل  نيحشرتملا  حئاول  هاندأ ، ةداملا 455  يف  اهيلع  صوصنملا  نكامألا  يف  قصلي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.باونلا

ثلاثلا يعرفلا  مسقلا 

ةيباختنالا تايلمعلا 

ةداملا 447

.ءارجألا يبودنم  تاباختنا  يرجي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  اهددحت  يتلا  تاءارجإلاو  خيراوتلا ، قفو  تاباختنالا  هذه  يرجت 



ةداملا 448

.يرسلا عارتقالاب  اذخأو  ىلعألا ، لدعملا  ةدعاق  ىلع  ءانبو  يبسنلا ، ليثمتلا  ةقيرطل  اقبط  ءارجألا ، يبودنم  باختنا  ءارجإ  بجي 

ةداملا 449

نيبخانلا ددع  فصن  لقألا  ىلع  يواسي  نيتوصملا  ددع  ناك  اذإ  الإ  عارتقالا ، نم  ىلوألا  ةرودلا  يف  احيحص ، اتوبث  تاباختنالا  جئاتن  تبثت  ال 

.نيلجسملا

نم ةيناثلا  ةرودلا  يف  احيحص  اتوبث  ةتباث  تاباختنالا  جئاتن  دعت  ذئدنعو  .مايأ  ةرشع  هاصقأ  لجأ  يف  ناث  عارتقا  يرجأ  ةبسنلا ، هذه  ققحتت  مل  اذإ 

.نيتوصملا ددع  غلب  امهم  عارتقالا ،

.هاندأ ةداملا 455  يف  اهيلع  صوصنملا  نكامألا  يف  قصلتو  زرفلا ، ةيلمع  ءاهتنا  روف  تاباختنالا  جئاتن  نلعت 

يف لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  هنم  ةخسن  هجويو  ةيباختنا ، ةحئال  لك  لثمم  ىلإ  تاباختنالا  جئاتن  رضحم  نم  ةخسن  ةلواقملا  سيئر  ملسي 

.جئاتنلا نالعإل  ةيلاوملا  ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  اهاصقأ  لجأ 

ةداملا 450

.ةحئاللا اهيلع  تلصح  يتلا  ةيباختنالا  تالدعملا  ددع  اهددع ، لداعي  دعاقم  ةحئال ، لكل  صصخت 

.اهلغش نيعتملا  دعاقملا  ددع  ىلع  اموسقم  احيحص ، اريبعت  ةيباختنالا  ةئيهلا  وبخان  اهنع  ربع  يتلا  تاوصألا  ددع  عومجم  يباختنالا ، لدعملا  يواسي 

.ىلعألا لدعملا  ساسأ  ىلع  دنست  ةيقبتملا ، دعاقملا  نإف  لغشت ، مل  دعاقم  تيقب  اذإ  وأ  دعقم ، يأ  لغش  رذعت  اذإ 

.ددعلا اذه  ىلإ  ةدحو  فاضت  مث  اهل ، ةصصخملا  دعاقملا  ددع  ىلع  ةحئال ، لك  اهتزرحأ  يتلا  تاوصألا  ددع  مسقي  ىلعألا ، لدعملا  ىلع  لوصحلل 

ىلعألا ةحئاللا  ىلإ  لوغشم ، ريغ  دعقم  لوأ  دانسإ  يف  عرشي  ذئدعبو ، اهيلع ، لصحملا  تالدعملا  صقانتل  اعبت  ايلزانت ، ابيترت  حئاوللا  فلتخم  بترت 

.الدعم

.دعقم رخآ  ىتح  ةلوغشملا ، ريغ  دعاقملا  نم  دعقم  لك  صخي  اميف  ةقيرطلا ، سفنب  ةيلمعلا  عباتت 

نم ددع  ربكأ  ىلع  تزرحأ  يتلا  ةحئاللا  ىلإ  دعقملا  اذه  دنسأ  رغاش ، دحاو  دعقم  الإ  دعاقملا ، نم  قبي  ملو  لدعملا ، يف  ناتحئال  تواست  اذإ 

.تاوصألا

نيحشرتملا ربكأ  ىلإ  دعقملا ، كلذ  دنسأ  رغاش ، دحاو  دعقم  الإ  دعاقملا ، نم  قبي  ملو  اهيلع ، لصحملا  تاوصألا  ثيح  نم  اددع  ناتحئال  تواست  اذإ 

.انس ةينثتلاب ) )

.ةحئاللا كلت  يف  هب  اولجس  يذلا  بيترتلا  بسح  ةدح ، ىلع  ةحئال  لك  رابتعاب  مهدعاقم ، نوحشرتملا  ىطعي 

.حيشرتلا ةحئال  يف  هتبتر  بسح  كلذو  همساب ، امهنم  لك  ركذي  بئان ، بودنم  يلصأ ، بودنم  لك  بناجب  نيعي  جئاتنلا ، نالعإ  دنع 

ةدحاو ةحئال  ىوس  دجوت  نكت  ملو  رثكأ ، وأ  ةدحاو  ءارجأ  ةئفل  دحاو ، بئان  بودنمو  دحاو ، يلصأ  بودنم  نييعت  ىلع  تاباختنالا ،  ترصتقا  اذإ 



انس نيحشرتملا  ربكأ  زوف  نلعأ  تاوصألا ، تلداعت  اذإو  .تاوصألا  نم  ددع  ربكا  ىلع  ازرحأ  ناذللا  بئانلا ، بودنملاو  يلصألا  بودنملا  بختنا 

.ريخألا اذه  نس  تناك  ايأ  هبئان ، عم  يلصأ  بودنم  بصنمل 

عبارلا يعرفلا  مسقلا 

ةيئزجلا تاباختنالا 

ةداملا 451

: نيتيلاتلا نيتلاحلا  يف  ةسسؤملا ، لخاد  ةيئزج  تاباختنا  ءارجإ  بجي 

؛ بابسألا نم  ببسل  ثدح  روغش  ةجيتن  فصنلا ، ىلإ  ةيباختنا  ةئيهل  نيعباتلا  باونلا ، نيبودنملاو  نييلصألا  نيبودنملا  ددع  ضفخنا  اذإ  - 1

.باونلا نيبودنملاو  نييلصألا  نيبودنملا  ددع  يف  ةدايزلا  يعدتسي  دح  ىلإ  ءارجألا  ددع  ديازت  اذإ  - 2

ددع نأ  وأ  فصنلا ، ىلإ  ضفخنا  دق  نيبودنملا  ددع  نأ  لغشملل  هيف  نيبتي  يذلا  مويلا  نم  رهشا  ةثالث  لجا  يف  ةيئزجلا ، تاباختنالا  ءارجإ  بجي 

.نييفاضإ نيبودنم  باختنا  مزاللا  نم  لعجي  اديازت  ديازت  دق  ءارجألا 

.ةسسؤملاب تاباختنالا  خيرات  قبست  يتلا  ةتسلا  رهشألا  لالخ  ةيئزج  تاباختنا  ءارجإ  نكمي  هنا ال  ريغ 

ةداملا 452

بجاولا تاباختنالا  خيرات  لولحب  هالعأ ، ةداملا 451  نم  نيترقفلل 1 و 2  اقبط  ةيئزجلا  تاباختنالا  لالخ  اوبختنا  نيذلا  نيبودنملا  بادتنا  ةدم  يهتنت 

.هالعأ ةداملاب 432  المع  اهؤارجإ 

سماخلا يعرفلا  مسقلا 

ةيباختنالا تاعزانملا 

ةداملا 453

.تاباختنالا ةجيتن  نالعإل  ةيلاوملا  ةينامثلا  مايألا  لالخ  ةيباختنالا ، تايلمعلا  يف  نعطي  نأ  بخان ، لكل  قحي 

ةداملا 454

، فيراصم نود  لجسيو  عدوي  لاقم  ةطساوب  هالعأ ، ةداملا 453  يف  هيلع  صوصنملا  نعطلاو  هالعأ ، ةداملا 443  يف  هيلع  صوصنملا  نعطلا  مدقي 

.تاباختنالا هيف  ترج  يذلا  ناكملا  اهذوفن ، ةرئاد  يف  دجوي  يتلا  ةيئادتبالا ، ةمكحملاب  طبضلا  ةباتك  ىدل 

.اهيلإ لاقملا  ميدقت  خيراتل  ةيلاوملا  اموي  رشع  ةسمخلا  لالخ  ةمكحملا  تبت 

طورشلا قفو  مدقي ، يذلا  ضقنلاب ، الإ  نعطلا  اهيف  لبقي  الو  .ايبايغ  مأ  ايروضح  ةرداصلا  اهنم  ءاوس  لاوحألا ، عيمج  يف  ماكحألا  غلبت  نأ  بجي 

.ةيندملا ةرطسملا  نوناق  نم  هيلي  امو  لصفلا 353  يف  اهيلع  صوصنملا 

ثلاثلا بابلا 



ءارجألا يبودنم  ماهم  ةلوازم 

ةداملا 455

.مهتاعامتجا دقعل  اميسالو  مهماهم ، ءادأ  نم  اونكمتيل  مزاللا  ناكملا  ءارجألا ، يبودنم  ةراشإ  نهر  عضي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

لغشملا اهعضي  يتلا  نكامألا  يف  ءارجألا ، ملع  ىلإ  اهغالبإ  مهتمهم  يضتقت  يتلا  تانايبلا  تاقصلملا ، ةطساوب  اونلعي  نأ  ءارجألا ، يبودنمل  نكمي 

.لغشلا نكامأ  لخادم  يف  كلذكو  مهتراشإ ، نهر 

.لغشملا عم  قافتاب  ىرخألا ، رابخإلا  لئاسو  لك  لامعتسا  اضيأ  مهل  نكمي 

ةداملا 456

ةرشع ةسمخ  دودح  يف  كلذو  اهجراخو ، ةسسؤملا  لخاد  مهماهم  ءادأ  نم  مهنيكمتل  مزاللا ، تقولا  ءارجألا  يبودنمل  حيتي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

تاقوأ نم  اتقو  رابتعاب  تقولا ، كلذ  رجا  مهيلإ  يدؤي  نأ  هيلعو  كلذ ، نود  ةيئانثتسا  فورظ  لحت  مل  ام  بودنم ، لكل  ةبسنلاب  رهشلا ، يف  ةعاس 

.يلعفلا لغشلا 

.مهماهمب نايقلل  نيبودنملا  ءالؤهل  صصخملا  تقولا  لامعتسا  ميظنت  ءارجألا ، يبودنمو  لغشملا  نيب  قافتاب  نكمي ،

ةداملا 457

فلكملا نوعلا  هيلع  قفاوي  ررقم ، عوضوم  ابئان ، وأ  ناك  ايلصا  ءارجألا ، بودنم  قح  يف  هذاختا  لغشملا  مزتعي  يبيدأت ، ءارجإ  لك  نوكي  نأ  بجي 

وأ هلغش ، نع  هفيقوت  ىلإ  وأ  رخآ ، ىلإ  لغش  نم  وأ  ىرخأ ، ىلإ  ةحلصم  نم  هبئان  وأ  بودنملا  لقن  ىلإ  يمري  ءارجإلا  اذه  ناك  اذإ  لغشلا ، شيتفتب 

.هنع هلصف 

ةداملا 458

ءارجإ لحم  اوناك  اذإ  مهبادتنا ، ءاهتنا  خيرات  نم  رهشا  ةتس  لالخ  ءارجألا ، يبودنم  ءامدق  قح  يف  هالعأ ، ةداملا 457  يف  ةدراولا  ةرطسملا  يرست 

.هنع مهلصف  وأ  مهلغش ، نع  مهفيقوت  ىلإ  وأ  رخآ  ىلإ  لغش  نم  وأ  ىرخأ ، ىلإ  ةحلصم  نم  مهلقن  ىلإ  يمري 

خيرات نم  رهشأ  ةثالث  ةليط  ةيراس  لظتو  ةيباختنالا ، حئاوللا  عضو  .ءارجألا  يبودنم  تاباختنال  نيحشرتملا  قح  يف  ةرطسملا  سفن  يرست  امك 

.تاباختنالا جئاتن  نالعإ 

ةداملا 459

شيتفتب فلكملا  نوعلا  اروف ، رعشي  نأ  هيلعو  ءارجألا ، بودنم  قح  يف  تقؤملا  فيقوتلا  الاح  ررقي  نأ  ميسجلا ، أطخلا  ةلاح  يف  لغشملل ، نكمي 

.هذاختا عمزملا  يبيدأتلا  ءارجإلاب  لغشلا 

ةينامثلا لالخ  ضفرلا  وأ  ةقفاوملاب  هرارق ، ذختي  نأ  هالعأ ، نيتداملا 457 و 458  يف  ةدراولا  تالاحلا  يف  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلع  بجي 

.اللعم هرارق  نوكي  نأ  بجيو  .هراعشإل  ةيلاوملا  مايأ 

ةداملا 460



مهنم بلطب  مهلبقتسي  نأ  هيلع  بجي  امك  لقألا ، ىلع  رهش  لك  ةرم  ايعامج ، ءارجألا  يبودنم  لبقتسي  نأ  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.لاجعتسالا تالاح  يف 

وأ ةحلصم ، وأ  شرو ، وأ  ةسسؤم ، لك  نع  نيلثمم  مهتفصب  وأ  ىدارف ، امإ  ءارجألا ، يبودنم  لبقتسي  نأ  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

.اهتجلاعم نوديري  يتلا  اياضقلل  اعبت  كلذو  ينهملا ، صاصتخالا  بسح 

.لغشملا عم  نويلوصألا  نوبودنملا  اهدقعي  يتلا  تاعامتجالا  لاوحألا ، عيمج  يف  اورضحي  نأ  باونلا ، نيبودنملل  نكمي 

ةداملا 461

وأ ريجألا  ةياكش  عوضوم  زاجيإب ، نمضتت  ةيباتك ، ةركذم  ةيئانثتسا ، فورظ  يف  ادعام  نيمويب ، لابقتسالا  خيرات  لبق  لغشملل ، ءارجألا  وبودنم  ملسي 

ةتس زواجتي  نأ  يغبني  لجا ال  يف  ةركذملا ، نع  هباوج  اضيأ  هيف  لجسي  نأ  بجي  صاخ ، لجس  يف  اهنم  ةخسن  نودي  نأ  لغشملا  ىلعو  .ءارجألا 

.مايأ

رشع ةسمخ  لك  نع  لغشلا ، مايأ  نم  دحاو  موي  ةليط  ةسسؤملا  ءارجأ  نم  هيلع  عالطالا  ديري  نم  ةراشإ  نهر  روكذملا  لجسلا  عضوي  نأ  بجي 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةراشإ  نهرو  لغشلا ، تاعاس  جراخو  اموي ،

عبارلا بابلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 462

: ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد ، ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 440؛ ماكحأ  فلاخي  وحن  ىلع  اهقاصلإ  وأ  اهدادعإ  وأ  اهقاصلإ ، مدعو  ةيباختنالا ، حئاوللا  دادعإب  لغشملا  مايق  مدع  – 

حئاوللا نأش  يف  ةمدقملا  تاضرعتلا  ليجست  مدع  وأ  نيبخانلا ، ةراشإ  نهر  ةداملا 442  يف  هيلع  صوصنملا  تاضرعتلا  لجس  عضو  مدع  – 

؛ تاضرعتلا كلت  نأش  يف  ذختملا  رارقلا  ةداملا  سفن  يف  ددحملا  لجألا  لالخ  لجسلا  نيمضت  مدع  وأ  ةيباختنالا ،

تايضتقمل افالخ  اهل ، ةصصخملا  ةنكمألا  ريغ  يف  اهقاصلإ  وأ  باونلاو ، نييلصألا  نيبودنملا  ماهمل  نيحشرتملا  حئاول  قاصلإ  لغشملا  لافغإ  – 

ةداملا 446؛

ةداملل 447؛ افالخ  اهميظنت  قرطب  وأ  تاباختنالا  ءارجإل  ةددحملا  خيراوتلاب  ديقتلا  مدع  -

تانايبلا قاصلإلا  نكامأ  صيصخت  مدع  وأ  نيبودنملا ، ةراشإ  نهر  ةداملا 455  يف  هيلع  صوصنملا  تاعامتجالل ، صصخملا  ناكملا  عضو  مدع  – 

؛ ةداملا سفن  يف  اهيلع  صوصنملا 

نم اتقو  هرابتعاب  مهل  تقولا  كلذ  رجا  ءادأ  بوجوبو  مهماهم ، ءادأل  نيبودنملل  هتحاتإ  مزاللا  تقولاب  ةقلعتملا  ةداملا 456  ماكحأب  ديقتلا  مدع  – 

؛ لغشلا تاقوأ 

: يلي امع  مهرد  ىلإ 20000  نم 10000  ةمارغب  بقاعي  نيتداملا 460 و 461 . يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ءارجألا  يبودنم  لابقتسا  ضفر  – 



؛ ةحيحص ةيفيكب  مهماهم  ءادأب  وأ  ءارجألا ، يبودنم  باختنا  ةيرحب  سملا  ةلواحم  وأ  سملا  -

؛ ةداملا سفن  يف  هيلع  صوصنملا  لجآلا  لخاد  اهئارجإ  مدع  وأ  ةداملا 451  يف  امهيلع  صوصنملا  نيتلاحلا  يف  ةيئزج  تاباختنا  ءارجإ  مدع  -

، داوملا سفن  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  يف  داوملا 457 و 458 و 459  يف  ةدراولا  ةرطسملاب  ديقتلا  مدع  – 

سفن يف  ةررقملا  ةيفيكلاب  هيلع  عالطالاب  ءارجألل  حامسلا  مدع  وأ  ةداملا 461 ، يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  صاخلا  لجسلا  كسم  مدع  – 

.ةداملا

ةداملا 463

ةداملا 447. يف  اهيلع  صوصنملا  تاباختنالا  ءارجإ  مدع  نع  مهرد  ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  بقاعي 

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يفو 

ثلاثلا مسقلا 

ةلواقملا ةنجل 

ةداملا 464

”. ةلواقملا ةنجل   “ ىمست ةيراشتسا  ةنجل  لقألا  ىلع  اريجأ  نيسمخ  ايدايتعا  لغشت  ةلواقم  لك  يف  ثدحت 

ةداملا 465

: نم ةلواقملا  ةنجل  نوكتت 

؛ هنع بوني  نم  وأ  لغشملا  – 

؛ نيبختنملا نيبودنملا  لبق  نم  امهباختنا  متي  ءارجألل  نينثا  نيبودنم  – 

.امهدوجو دنع  ةلواقملاب  نينثا  نييباقن  نيلثمم  وأ  لثمم  – 

ةداملا 466

: ةيلاتلا لئاسملاب  اهيلإ  دهعي  ةلواقملا  ةنجلل  ةيراشتسالا  ماهملا  راطإ  يف 

؛ ةلواقملل ةيجولونكتلاو  ةيلكيهلا  تارييغتلا  – 

؛ اهرارقإ دنع  ةلواقملل  ةيعامتجالا  ةليصحلا  – 

؛ ةيدودرملا عفر  لئاسوو  ةلواقملل  ةيجاتنإلا  ةيجيتارتسالا  – 

؛ اهذيفنت ىلع  رهسلاو  ءارجألا  ةدئافل  ةيعامتجا  عيراشم  عضو  – 



.ءارجألل رمتسملا  نيوكتلاو  ةيمألا  وحمو  ينهملا  جامدإلا  لجأ  نم  بيردتلاو  جردتلا  جمانرب  – 

.مهيلإ ةلوكوملا  ماهملاب  مايقلا  نم  مهنيكمتل  ةيرورضلا  قئاثولاو  تانايبلا  لكب  ةلواقملا  ةنجل  ءاضعأ  ديوزت  متي 

ةداملا 467

.كلذ ىلإ  ةرورضلا  تعد  املكو  رهشا  ةتس  لك  ةرم  ةلواقملا  ةنجل  عمتجت 

.اهتاصاصتخا لاجم  يف  ةربخلاو  ةءافكلا  ىلع  رفوتي  ةلواقملا  ىلإ  يمتني  صخش  لك  اهلاغشأ  يف  ةكراشملل  وعدت  نأ  ةنجلل  نكمي 

ةداملا 468

.ينهملا رسلا  ىلع  ظافحلاب  ةلواقملا  ةنجل  ءاضعأ  مزتلي 

ةداملا 469

.مسقلا اذه  تايضتقم  ةفلاخم  نع  مهرد  ىلإ 20000  نم 1000  ةمارغب  بقاعي 

عبارلا مسقلا 

ةلواقملا لخاد  نويباقنلا  نولثمملا 

ةداملا 470

نيب نم  نيعت ، نأ  ةسسؤملا  وأ  ةلواقملا  لخاد  ةريخألا  ةينهملا  تاباختنالا  يف  تاوصألا  نم  ددع  ربكا  ىلع  تلصح  يتلاو  اليثمت  رثكألا  ةباقنلل  قحي 

.هاندأ نيبملا  لودجلا  بسح  اهل ، نييباقن  نيلثمم  وأ  الثمم  ةسسؤملا ، وأ  ةلواقملاب  يباقنلا  بتكملا  ءاضعأ 

ريجأ ىلإ 250  نم 100 

؛ دحاو يباقن  لثمم 

ىلإ 500 نم 251 

؛ نانثا نايباقن  نالثمم   2

ىلإ 2000 نم 501 

؛ نييباقن نيلثمم   3

ىلإ 3500 نم 2001 

؛ نيباقن نيلثمم   4

ىلإ 6000 نم 3501 



؛ نييباقن نيلثمم   5

قوف امف  نم 6001 

؛ نييباقن نيلثمم   6

ةداملا 471

: ةيلاتلا ماهملاب  نوناقلا  اذه  نم  ةداملا 396  ماكحأل  اقيبطت  ةلواقملا ، لخاد  يباقنلا  لثمملا  ىلإ  دهعي 

؛ هنع بوني  نم  وأ  لغشملل  يبلطملا  فلملا  ميدقت  – 

؛ اهلوح تاضوافملا  ءارجإو  ةيعامجلا  بلاطملا  نع  عافدلا  – 

.ةيعامجلا تايقافتالا  ماربإ  يف  ةمهاسملا  – 

ةداملا 472

.نوناقلا اذه  ىضتقمب  ءارجألا  وبودنم  اهنم  ديفتسي  يتلا  ةيامحلاو  تاليهستلا  سفن  نم  نويباقنلا  نولثمملا  ديفتسي 

ىلوألا ةرقفلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيامحلاو  تاليهستلا  نم  ديفتسي  هناف  يباقنلا ، لثمملا  ةمهم  تقولا  سفن  يف  لوازي  ءارجألا  بودنم  ناك  اذإ 

.طقف نيتمهملا  ىدحإ  ةسرامم  مسرب  ةداملا  هذه  نم 

ةداملا 473

تاءارجإلا ذاختا  كلذ ، لاحلا  ىضتقا  املك  لغشملا ، ىلع  نيعتي  ةسسؤملا ، سفن  لخاد  نيبختنم  نيبودنمو  نييباقن  نيلثمم  دجاوت  ةلاح  يف 

نيتاه نيب  نواعتلا  عيجشت  متي  ىتحو  ةهج ، نم  نييباقنلا  نيلثمملا  رود  فاعضإل  ةليسوك  نيبختنملا  نيبودنملا  دجاوت  لمعتسي  ىتح ال  ةمئالملا 

.ىرخأ ةهج  نم  ءارجألل  نيتلثمملا  نيتسسؤملا 

ةداملا 474

.امهرد ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  مسقلا  اذه  تايضتقم  ةفلاخم  ىلع  بقاعي 

ءارجألا ليغشتو  مادختسالا  يف  ةطاسولا  عبارلا :  باتكلا 

عبارلا باتكلا 

ءارجألا ليغشتو  مادختسالا  يف  ةطاسولا 

لوألا بابلا 

مادختسالا يف  ةطاسولا 

لوألا عرفلا 



ةماع ماكحأ 

ةداملا 475

تامدخلا عيمج  اذكو  ليغشتلا ، لاجم  يف  بلطلاو  ضرعلا  ءاقتلا  ليهست  ىلإ  ةفداهلا  تايلمعلا  عيمج  بابلا ، اذه  ماكحأ  يف  ةطاسولاب ، دصقي 

.ينهملا جامدإلا  طيشنتو  ليغشتلا  شاعنإ  لجأ  نم  نيلغشملاو  لغشلا  بلاطل  ةمدقتملا 

ةداملا 476

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ةياغلا  هذهل  ثدحت  حلاصم  قيرط  نع  ليغشتلا  لاجم  يف  ةطاسولا  متت 

.ةيناجم نيلغشملل  لغشلا و  يبلاطل  حلاصملا  هذه  اهمدقت  يتلا  تامدخلا  نوكت 

ةداملا 477

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  نم  صيخرت  ىلع  لوصحلا  دعب  ةطاسولا  يف  مهاست  نأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكول  اضيأ  نكمي 

: اهادحإب وأ  ةيلاتلا  لامعألاب  موقي  يرابتعا  صخش  لك  ةيصوصخلا ، ليغشتلا  ةلاكوب  دصقي 

؛ كلذ نع  أشنت  دق  يتلا  لغشلا  ةقالع  يف  افرط  ةطاسولاب  مئاقلا  نوكي  نأ  نود  لغشلا  ضورعو  تابلط  نيب  بيرقتلا  أ )

؛ لغشلا يبلاطل  ينهملا  جامدإلا  ىلإ  يمرت  وأ  لغش  نع  ثحبلاب  قلعتت  ىرخأ  ةمدخ  يأ  ميدقت  ب )

.اهذيفنت بقاريو  مهماهم  ددحي  لمعتسملا ” ىمسي ”  ثلاث  صخش  ةراشإ  نهر  اتقؤم ، مهعضو ، فدهب  ءارجأ  ليغشت  ج )

ةداملا 478

، ينطولا لصألا  وأ  يسايسلا  يأرلا  وأ  ، نيدلا وأ  سنجلا ، وأ  نوللا ، وأ  قرعلا ، ساسأ  ىلع  موقي  زييمت  لك  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  عنمي 

.ليغشتلا ناديم  يف  ةلماعملاو  صرفلا  ؤفاكت  أدبمب  سملا  هناش  نم  يعامتجالا ، لصألا  وأ 

.ةيعامجلا ةضوافملا  وأ  ةيباقنلا  ةيرحلا  نم  نامرحلا  ىلإ  يمارلا  ءاقتنالا  قلطنم  نم  زييمتلا  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  اضيأ  عنمي 

.لغشلا نع  مهثحب  قايس  يف  انامرح  رثكألا  لغشلا  يبلاط  ةدعاسمل  اصيصخ  تعضو  جمارب  زاجنإ  وأ  ةصاخ  تامدخ  ميدقت  اي ، زييمت  ءارجإ  ربتعي  ال 

ةداملا 479

نيينعملل ةصاخلا  ةايحلا  مارتحا  يعارت  ةيفيكب  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  لبق  نم  لغشلا  يبلاطل  ةيصخشلا  تانايبلا  ةجلاعم  متت  نأ  بجي 

.ةينهملا مهتربخو  مهتالهؤمب  طبترت  يتلا  لئاسملا  ىلع  اهراصتقا  عم  رمألاب ،

ةداملا 480

.فيراصم وأ  باعتأ  ةيأ  ايلك ، وأ  ايئزج  ةرشابم  ريغ  وأ  ةرشابم  ةروصب  لغشلا  يبلاط  نم  ىضاقتت  نأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  عنمي 

ةداملا 481



عيمج يف  اهلامسأر  لقي  يتلا ال  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكول  الإ  هالعأ  ةداملا 477  يف  هيلع  صوصنملا  ةسرامملاب  صيخرتلا  ءاطعإ  نكمي  ال 

.مهرد نع 100.000  لاوحألا 

.رهشأ ةثالث  اهتدم  ىدعتت  سبح  ةبوقعب  وأ  فرشلاب  ةلخم  ةبوقعب  ايئاهن  مهيلع  موكحملا  ةدئافل  هب  ظافتحالا  وأ  صيخرتلا  حنم  نكمي  ال 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ةددحم  ةطشنأ  ىلع  ةسرامملاب  صيخرتلا  رصتقي  نأ  نكمي 

ةداملا 482

دحلل ةيونسلا  ةيلامجإلا  ةميقلا  ةرم  اهغلبم 50  يواسي  ريبدتلاو  عاديإلا  قودنص  ىدل  ةيلام  ةلافك  عدوت  نأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  بجي 

.رجألل ىندألا 

ةداملا 483

 : ةسرامملاب نذإلا  نمضتي  نأ  بجي 

؛ هالعأ ةداملا 482  يف  اهيلع  صوصنملا  ةلافكلا  عاديإ  تبثت  ريبدتلاو  عاديإلا  قودنص  نم  ةملسم  ةداهش  – 

اهدييقت مقرو  اهلمعتستس ، يتلا  دوقعلا  جذامنو  هتلوازم ، عمزملا  طاشنلا  ةعيبطو  اهريدم ، ةيسنجو  اهناونع ، اميسالو  ةلاكولاب ، ةصاخ  تامولعم  – 

.يكنبلا اهباسح  مقرو  اهلامسأر  غلبمو  يساسألا  اهنوناقو  يراجتلا ، لجسلا  يف 

.يعامتجالا نامضلل  ينطولا  قودنصلا  يف  طارخنالا  مقر  ةصاخو  ةيليمكت  تامولعمب  نيح ، لك  يف  ةينعملا ، تالاكولا  ةبلاطم  نكمي 

.اهطاشن ةسراممب  ةلاكولل  تصخر  يتلا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  ىلوألا  ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  تانايبلا  ىلع  اقح  أرطي ال  رييغت  لك  غلبي 

ةداملا 484

يذلا ناكملا  يف  ةعقاولا  ليغشتلاب  ةفلكملا  حلاصملا  ىلإ  رهشأ ، ةتس  لك  متم  يف  ثعبت ، نأ  اهطاشن ، ةلوازمب  اهل  صخرملا  تالاكولا  ىلع  بجي 

لخدتلا اهنم  اوبلط  نيذلا  نيلغشملا  نيوانعو  ءامسأ  صوصخلا ، ىلع  نمضتي  اهتمدق ، يتلا  تامدخلا  نع  الصفم  افشك  اهتطشنأ ، هيف  رشابت 

مت نيذلا  لغشلا  يبلاطل  ةلماكلا  ءامسألاو  مهنهمو ، مهتاداهشو ، مهنيوانعو  اهيدل  نيلجسملا  لغشلا  يبلاطل  ةلماكلا  ءامسألا  اذكو  مهتدئافل ،

.اهقيرط نع  مهليغشت 

ةداملا 485

.اهعون ناك  ايأ  تالافك  وأ  عئادو  ليغشتلا  تايلمعب  مهمايق  دنع  اوقلتي  وأ  اوملستي  نأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  يلوؤسم  ىلع  عنمي 

ةداملا 486

ةبقارملا ءارجإ  دصق  كلذو  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  هجذومن  ددحي  الجس  كسمت  نأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  بجي 

.بابلا اذه  تايضتقم  مارتحا  ىدم  نم  ققحتلل  ةيرورضلا 

ةداملا 487



.ضيوعت نودو  للعم  رارقب  ، ليغشتلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ندل  نم  ةسرامملاب  نذإلا  بحس  نكمي 

ةداملا 488

رمأت نأ  اهئارجأ ، ءازإ  اهتامازتلاب  ءافولا  نود  اهنم  صيخرتلا  بحس  دنع  وأ  ةيصوصخلا  ليغشتلا  ةلاكو  راسعإ  ةلاح  يف  ةصتخملا ، ةمكحملل  نكمي 

وأ ءارجألا  ةدئافل  ءاوس  تاقحتسم  نم  اهتمذ  يف  بترت  ام  ءادأل  ةداملا 482  ماكحأل  اقبط  ريبدتلاو  عاديإلا  قودنص  ىدل  ةعدوملا  ةلافكلا ، لامعتساب 

.يعامتجالا نامضلل  ينطولا  قودنصلل 

ةداملا 489

فرط نم  ةمربملا  جراخلاب ، لمعلل  لغشلا  دوقع  عيمج  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ندل  نم  قبسملا  ريشأتلا  ىلع  اموزل ، ضرعت ،

.ةيصوصخلا ليغشتلا  تالاكو 

ةينعملا تالاكولا  مزتلت  تالمحت  رتفد  طورشل  اقفو  جراخلاب ، لمعلل  لغش  دقع  نم  ديفتسملا  ريجألا  اهلمحتي  نأ  نكمي  يتلا  فيراصملا  ددحت 

.ةسرامملاب صيخرتلا  بلط  اهعاديإ  ىدل  كلذو  همارتحاب ،

.رتفدلا اذه  جذومن  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ددحت 

ةداملا 490

يف اهلمحت  يتلا  فيراصملا  لك  اذكو  هنطول  ريجألا  عاجرإ  تاقفن  جراخلاب  لغش  دقع  ماربإ  يف  طسوتت  يتلا  ةيصوصخلا  ليغشتلا  ةلاكو  لمحتت 

.هتدارإ نع  ةجراخ  بابسأل  دقعلا  ذيفنت  مدع  ةلاح 

ةداملا 491

ناوعأل مدقي  نأ  لغشلاب ، قلعتي  ابلط  وأ  اضرع  اهتانالعإ  نمض  جردي  يذلاو  اهعون ، ناك  امفيك  ةرشن ، وأ  ةلجم ، وأ  ةديرج ، نع  لوؤسملا  ىلع  بجي 

ةمزاللا تانايبلا  عيمج  ، مهبلط ىلع  ءانب  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ندل  نم  ةثدحملا  ةحلصملاب  نيفلكملا  نيفظومللو  لغشلا  شيتفت 

.نالعإلا اهنمضت  يتلا  ليغشتلا  تابلطو  ضورع  باحصأ  نيوانعو  ءامسأ  لوح 

يناثلا عرفلا 

ةينفلا تالاكولا 

ةداملا 492

وأ حراسملا ، يف  نينانف  ليغشتب  لباقم ، ءاقل  موقت  نأ  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  نم  صيخرت  ىلع  اهلوصح  دعب  نينانفلا  تالاكول  نكمي 

.هيفرتلا تالواقم  نم  كلذ  ىلإ  امو  كريسلا ، نيدايم  وأ  امنيسلا ، وأ  تاعونم ، ضراعم  وأ  ةيقيسوملا ، قاوجألا 

ريشأتلا دصق  اهماربإ ، يف  تطسوت  يتلا  دوقعلا  عيمج  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلع  اقبسم  ضرعت ، نأ  تالاكولا  هذه  ىلع  بجي 

نم نينانف  ليغشت  وأ  برغملاب ، اهطاشن  لوازت  يتلا  ضرعلل  تالواقم  فرط  نم  ةيبنجأ  ةيسنج  نم  نينانف  ليغشت  اهنم  ضرغلا  ناك  اذإ  اهيلع ،

.جراخلاب اهطاشن  لوازت  ةلثامم  تالواقم  فرط  نم  ةيبرغم  ةيسنج 

ةداملا 493



.لباقم يأ  ءادأ  مهليغشت  عقو  نيذلا  صاخشألا  ىلع  سيلو  تاواتإ ، نم  نينانفلا  تالاكو  هبلطت  ام  مهدحو  نولغشملا  لمحتي 

 : ةواتألا غلبم  قوفي  نأ  نكمي  ال 

؛ اموي زواجتت 15  مازتلا ال  ةرتف  نع  نانفلا  رجأ  نم   % 2 – 

؛ ادحاو ارهشو  اموي  نيب 15  ام  حوارتت  مازتلا  ةرتف  نع  نانفلا  رجأ  نم   % 5 – 

.رهشلا قوفت  مازتلا  ةرتف  نع  نانفلا  رجأ  نم   % 10 – 

قوفي ايموي  ارجأ  ىضاقتي  نانفلا  ناكو  رهش ، نع  اهتدم  لغش  تامازتلاب  رمألا  قلعت  اذإ  كلذ ، نم  ىلعأ  بسنب  بلاطت  نأ  تالاكولل  نكمي  هنا  ريغ 

 % . ةبسنلا 10 ىدعتت  نأ  ريغ  نم  يرهشلا  رجألل  ينوناقلا  ىندألا  دحلا  يفعض 

ةداملا 494

.مهرد ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  ةداملا 478  ماكحأ  ةفلاخم  نع  بقاعي 

.مهرد ىلإ 20.000  نم 10.000  ةمارغب  بابلا  اذه  نم  ىرخألا  ماكحألا  ةفلاخم  نع  بقاعي 

.هالعأ ةروكذملا  تامارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يفو 

يناثلا بابلا 

تقؤملا ليغشتلا  تالواقمب  ةقلعتملا  ماكحألا 

ةداملا 495

يف هيلإ  راشملا  طاشنلا  ةسرامم  ىلع  هلمع  رصتقي  ةيمومعلا  ةطلسلا  نع  لقتسم  يرابتعا  صخش  لك  تقؤملا  ليغشتلا  تالواقمب  دصقي 

.هالعأ ةداملا 477  نم  ةرقفلا ج 

.لغشلا دقن  نع  ةئشانلا  ةينوناقلا  تامازتلالا  لكب  ءافولاو  مهروجأ ، ءادأ  عم  ءارجألا ، ءالؤه  تقوملا  ليغشتلا  ةلواقم  لغشت 

ةداملا 496

ةمئاد ريغ  لاغشأب  مايقلا  لجا  نم  ةلواقملا  لخاد  ءارجألل  ةيليثمتلا  تائيهلا  ةراشتسا  دعب  تقؤملا  ليغشتلا  ةلواقم  ءارجإ  ىلإ  لمعتسملا  أجلي 

 : طقف ةيلاتلا  تالاح  يف  ماهم ”  “ ىمست

؛ بارضإلا نع  اجتان  فقوتلا  نكي  مل  ام  لغشلا ، دقع  فقوت  ةلاح  يف  وأ  هبايغ ، ةلاح  يف  رخآ  ريجأ  لحم  ريجأ  لالحإ   – 1

؛ ةلواقملا طاشن  يف  تقؤملا  ديازتلا   – 2

؛ يمسوم عباط  تاذ  لاغشأ  زاجنإ   – 3

.لغشلا ةعيبط  ببسب  ةدملا  ددحم  ريغ  لغش  دقع  ىلإ  اهيف  ءوجللا  مدع  ىلع  فرعلا  رقتسا  لاغشأ  زاجنإ   – 4



.بابلا اذه  تايضتقمل  ميلسلا  قيبطتلا  عبتتب  ىنعت  بيكرتلا  ةيثالث  ةصتخم  ةنجل  ثدحت 

.يميظنت صنب  اهلمع  ةقيرطو  ةنجللا  هذه  نيوكت  ددحي 

ةداملا 497

.ةصاخ ةروطخ  يستكت  لاغشأ  زاجنإ  لجأ  نم  تقوملا  ليغشتلا  ةلواقم  ءارجإ  ىلإ  ءوجللا  نكمي  ال 

ةداملا 498

ةيلاوملا ةنسلا  لالخ  تقؤملا  ليغشتلا  ةلواقم  ءارجإ  ىلإ  ءوجلل  اهنكمي  هناف ال  ةيداصتقا ، بابسأل  اهئارجأ  لك  وأ  ضعب  لصفب  ةلواقم  تماق  اذإ 

.هاندأ ةداملا 508  تايضتقم  ةاعارم  عم  ةلواقملا  طاشن  يف  تقؤملا  ديازتلا  ةهجاومل  لصفلا  خيراتل 

.لصفلا ءارجإ  اهلمش  يتلا  لغشلا  بصانم  ىلع  عنملا  اذه  قبطني 

ةداملا 499

نمضتي نأشلا ، اذه  يف  ايباتك  ادقع  لمعتسملا  عم  مربت  نأ  اهيلع  بجي  هناف  لمعتسم ، ةراشإ  نهر  اريجأ  تقوملا  ليغشتلا  ةلواقم  تعضو  اذإ 

 : ةيلاتلا تانايبلا 

؛ تقؤم ريجأ  ىلإ  ءوجلل  بجوملا  ببسلا  – 

؛ اهذيفنت ناكمو  ةمهملا  ةدم  – 

.لمعتسملا ةراشإ  نهر  ريجألا  عضول  لباقمك  ددحملا  غلبملا  – 

ةداملا 500

 : ةمهملا ةدم  زواجتت  نأ  زوجي  ال 

ةداملا 496؛ نم  ةرقفلا 1  يف  نيبم  وه  امك  تقؤملا  ريجألا  هلحم  لح  يذلا  ريجألا  دقع  فيقوت  ةدم  – 

؛ ةداملا سفن  نم  ةرقفلا 2  يف  ةنيبملا  ةلاحلا  يف  ةدحاو  ةرم  ديدجتلل  ةلباق  رهشأ  ةثالث  -

.ةداملا سفن  نم  نيترقفلا 3 و 4  يف  نيتنيبملا  نيتلاحلا  يف  ديدجتلل  ةلباق  ريغ  رهشأ  ةتس  – 

ةداملا 501

.لمعتسملا ةراشإ  نهر  مهعضو  مت  نيذلا  ءارجألا  نم  ريجأ  لكب  تقؤملا  ليغشتلا  ةلواقم  طبري  يذلا  دقعلا  ةباتك ، ررحي 

 : يلي ام  ىلع  دقعلا  اذه  لمتشي  نأ  بجي 

؛ هالعأ ةداملا 499  يف  اهركذ  دراولا  تانايبلا  – 



؛ ريجألا تالهؤم  – 

؛ هئادأ تايفيك  رجألا  غلبم 

؛ ةبرجتلا ةرتف  – 

؛ ريجألا هلغشيس  يذلا  بصنملا  تافصاوم  – 

؛ يعامتجالا نامضلل  ينطولا  قودنصلا  يف  ريجألا  ليجست  مقرو  تقؤملا ، ليغشتلا  ةلواقم  طارخنا  مقر  – 

.برغملا جراخ  زجنت  ةمهملا  تناك  اذإ  تقؤملا  ليغشتلا  ةلواقم  لبق  نم  هنطو  ىلإ  ريجألا  ةداعإ  طرش  – 

.ةمهملا ءاهتنا  دعب  ةلمعتسملا  ةلواقملا  لبق  نم  ريجألا  ليغشت  زاوج  ىلع  دقعلا  صني  نأ  بجي 

ةداملا 502

: ةبرجتلا ةرتف  ىدعتت  نأ  نكمي  ال 

؛ رهش نع  لقت  ةدمل  امربم  دقعلا  ناك  اذإ  نينثإ  نيموي  * 

؛ نيرهشو رهش  نيب  حوارتت  ةدمل  دقعلا  مربا  مايأ  ةثالث  * 

.نيرهش قرفت  دقعلا  ةدم  تناك  اذإ  مايأ  ةسمخ  * 

ةداملا 503

قودنصلا ءازإو  مهئارجأ  ءازإ  مهتامازتلا  نم  تقؤملا  ليغشتلا  تالواقم  يلوؤسم  هالعأ  ةداملا 487  يف  هيلع  صوصنملا  صيخرتلا  بحس  يفعي  ال 

.يعامتجالا نامضلل  ينطولا 

ةداملا 504

.اهيدل نيلماعلا  نيتقؤملا  ءارجألا  ةمالسو  ةحص  ةيامح  نامضب  ةليفكلا  ةيئامحلاو  ةيئاقولا  ريبادتلا  لك  ذختت  نأ  ةلمعتسملا  ةلواقملا  ىلع  بجي 

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  دض  ءارجألا  ءالؤه  نيمات  ىلع  ةلوؤسم  ةلمعتسملا  ةلواقملا  نوكت 

ةداملا 505

.امهرد ىلإ 5000  نم 2000  ةمارغب  بابلا  اذه  ماكحأ  ةفلاخم  ىلع  بقاعي 

ةداملا 506

ةرشن خيرات  نم  رهشا  ةتس  ىدعتي  لجا ال  يف  ذختت  نأ  نوناقلا  اذه  رودص  لبق  اهطاشن  رشابت  يتلا  ةيصوصخلا  ليغشتلا  تالاكو  ىلع  بجي 

.هتايضتقم هيضتقت  ام  قفو  اهتيعضو  ةيوستب  ةليفكلا  تاءارجإلا  لك  ةيمسرلا  ةديرجلاب 



ليغشتلا ةلاكو  قالغإب  رمأت  نأ  لغشلا  شتفم  رضحم  ىلع  ءانبو  ةقباسلا  ةرقفلا  ماكحأب  دييقتلا  مدع  ةلاح  يف  ةصتخملا  ةمكحملل  نكمي 

.ةيصوصخلا

ثلاثلا بابلا 

ءارجألا ليغشت 

ةداملا 507

وبلاط هيلع  رفوتي  ام  طقف ، كلذ  يف  ايعارم  باتكلا ، اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  ءارجألا ، نم  مهيلإ  جاتحي  نم  لغشم  لك  لغشي 

.ةينهم تايكزتو  تاربخ ، نم  مهيدل  امو  تالهؤم ، نم  لغشلا 

ةداملا 508

ءاوس نيعم ، صصخت  يف  مهليغشت  يف  ةيقبسأ  نيمئادلا ، دوجو  مدع  دنع  نيتقؤملا  وأ  نيمئادلا ، ءارجألا  ءامدقل  يطعي  نأ  لغشملا ، ىلع  بجي 

طاشن يف  تقؤم  فقوتل  وأ  صصختلا ، كلذ  اهلمشي  يتلا  بصانملا  ددع  ضيفخت  ببسب  ةنس ، نم  لقأ  ذنم  مهلغش  نم  اولصف  نيذلا  مهنم 

.مهضرم ببسب  مهضيوعت  ىلإ  ةرورضلا  تعد  نيذلا  وأ  اهضعي  وأ  اهلك ، ةلواقملا 

.لغشملا مهل  هددح  يذلا  خيراتلا  يف  مهلغش ، بصانمب  اوقحتلي  نأ  لاوحألا ، عيمج  يف  ءارجألا ، ىلع  بجي 

ةداملا 509

نوعلا بلط  اذإ  نيبراحملا ، ءامدق  نم  اذكو  نيمواقم ، ةفص  اولوخ  نمم  وأ  لغشلا ، وأ  برحلا ، يبوطعم  نم  ءارجأ  لغشي  نأ  ، لغشملا ىلع  بجي 

.مهليغشت لغشلا  شيتفتب  فلكملا 

.نيمئادلا ءارجألا  ددع  رشع  قوفت  تائفلا  كلت  ىلإ  نيمتنملا  ءارجألا  نم  ةبسن  ليغشتب  امزلم  نوكي  لغشملا ال  نأ  ريغ 

ةداملا 510

رذعت دنع  ةلواقملا ، لخاد  ةنهملا  سفن  نم  رخآ  بصنم  ىلإ  وأ  هلغش ، بصنم  ىلإ  دوعي  نأ  ةيركسعلا ، ةمدخلا  ءادأل  هلغش  كرت  يذلا  ريجألل  قحي 

ىصقأ يف  ةيركسعلا ، ةمدخلا  ءاهتنا  خيراتل  يلاوملا  رهشلا  لالخ  عوضوملا ، يف  لغشملا  ىلإ  بلطب  مدقتي  نأ  طرش  قباسلا ، هبصنمب  هقاحلإ 

.لاجآلا

ةداملا 511

ةفلكملا ةحلصملا  مايأ ، ةينامث  لجأ  يف  كلذ ، ىلع  علطي  نأ  هالعأ ، ىلإ 510  نم 507  داوملا  ماكحأل  اقبط  ءارجأ  لغشي  يذلا  لغشملا ، ىلع  بجي 

.هطاشن هيف  رشابي  يذلا  ناكملا  يف  ةعقاولا  ليغشتلاب 

عبارلا بابلا 

جراخلاب ةبراغملا  ءارجألا  ليغشت 

ةداملا 512



لبق نم  اهيلع  رشؤم  لغش  دوقع  ىلع  اورفوتي  نأ  رجأب ، لغش  بصانم  اهيف  اولغشيل  ةيبنجأ  ةلود  ىلإ  نيهجوتملا  ةبراغملا  ءارجألا  ىلع  بجي 

.لغشلاب ةفلكملا  ةيبرغملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نمو  اهيلإ ، رجاهملا  ةلودلا  ىدل  ةصتخملا  حلاصملا 

.تايقافتالا كلت  دوجو  ةلاح  يف  نيلغشملا ، تائيه  عم  وأ  لود  عم  ةمربملا  ةلماعلا  ديلاب  ةقلعتملا  تايقافتالل  ةقباطم  دوقعلا  كلت  نوكت  نأ  بجي 

.ةيحصلاو ةينهملا ، مهتيلهأ  ىلع  ءانب  نيرجاهملا  رايتخا  ىلع  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لمعت 

.نيينعملا نيلغشملاو  تارادإلا  عم  قيسنتب  لابقتسال ، ادلب  ىلإ  مههيجوتل  ةيرورضلا  ةيرادإلا  تاءارجإلا  لكب  موقت  امك 

ةداملا 513

: ىلع ينطولا  بارتلا  ةرداغمل  يبرغملا  ريجألا  رفوتي  نأ  ةقباسلا ، ةداملا  يف  هيلإ  راشملا  لغشلا  دقع  ىلع  ةوالع  بجي ،

؛ ادحاو ارهش  اهميلست  خيرات  ىدعتي  ةيبط ال  ةداهش  – 

.لابقتسالا دلب  يف  لمعلا  اهب  يراجلا  ةمظنألا  اهبجوتست  يتلا  قئاثولا  عيمج  – 

ةداملا 514

امك .هنطو  ىلإ  هعاجرإ  تاقفن  لمحتب  دهعتي  نأ  رهشأ ، ةتس  اهاصقأ  ةدمل  يلزنم ، مداخ  ةبحص  ينطولا  بارتلا  رداغي  يذلا  لغشملا  ىلع  بجي 

.ثداحل هضرعت  وأ  هضرم ، ةلاح  يف  هئافشتسا  فيراصم  ءاضتقالا ، دنع  لمحتي 

.يميظنت صنب  ددحملا  جذومنلا  قفو  ررحملا  دهعتلا  اذهب  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ظفتحت 

ةداملا 515

.مهرد ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بابلا  اذه  ماكحأ  ةفلاخم  نع  بقاعي 

سماخلا بابلا 

بناجألا ءارجألا  ليغشت 

ةداملا 516

لكش ىلع  ملست  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  لبق  نم  ةصخر  ىلع  لصحي  نأ  يبنجأ ، ريجأ  ليغشت  يف  بغري  لغشم  لك  ىلع  بجي 

.لغشلا دقع  ىلع  عضوت  ةريشأت 

.لغشلا دقع  ةيادب  خيرات  وه  ةريشأتلا  خيرات  ربتعي 

.ةداملا هذه  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  اهيلإ  راشملا  ةريشأتلل  دقعلا  يف  ثدحي  رييغت  لك  عضخي 

.تقو لك  يف  ةصخرلا  بحست  نأ  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلل  نكمي 

ةداملا 517



.لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  هددحت  يذلا  جذومنلل  اقباطم  بناجألاب ، صاخلا  لغشلا  دقع  نوكي  نأ  بجي 

ةداملا 518

ريجألا ةدوع  فيراصم  لمحتب  لغشملا  مازتلا  هالعأ ، ةداملا 516  نم  ىلوألا  ةرقفلا  يف  ةروكذملا  ةصخرلا  حنم  ضفر  دقعلا  نمضتي  نأ  بجي 

.هيف ميقي  ناك  يذلا  دلبلا  وأ  هدلب ، ىلإ  يبنجألا 

ةداملا 519

غلبم درتسي  نأ  ةيمومعلا ، تاسسؤملا  وأ  تالواقملا  وأ  ةيلحملا  تاعامجلا  وأ  ةلودلا  باسحل  تزجنأ  ةيمومع ، تاقفص  هيلع  تسر  نمل  نكمي  ال 

يميلقإلا بودنملا  لبق  نم  ملست  ةيرادإ  ةداهشب  ءالدإلا  دعب  الإ  همدق ، يذلا  يصخشلل  ليفكلا  ةمذ  ءافعإ  الو  هعاديإ ، هل  قبس  يذلا  ةيلاملا  ةلافكلا 

.هئارجأل تاقحتسم  نم  هيلع  امو  برغملا  جراخ  نم  مهليغشتب  ماق  نيذلا  بناجألا  ءارجألا  ةدوع  فيراصم  ءادأ  تبثت  ، لغشلاب فلكملا 

سداسلا بابلا 

ةماع تايضتقم 

ةداملا 520

يف ةبراغملا  ءارجألا  ليغشتب  ةقلعتملاو  نوناقلل ، اقبط  ةروشنملا  ةيئانثلا  وأ  فارطألا  ةددعتملا  ةيلودلا  تايقافتالا  ماكحأ  ءاضتقالا ، دنع  ىعارت ،

.برغملا يف  بناجألا  ءارجألا  ليغشتب  وأ  جراخلا ،

ةداملا 521

: ةيلاتلا لاعفألا  نع  مهرد  ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بقاعي 

؛ ةصخرلا كلت  رفوتي  يبنجأ ال  ريجأ  ليغشت  وأ  ةداملا 516 ، يف  اهيلع  صوصنملا  ةصخرلا  ىلع  لوصحلا  مدع  – 

ةداملا 517؛ يف  هيلع  صوصنملا  جذومنلا  ةدقع  قباطي  يبنجأ ال  ريجأ  ليغشت  – 

نيتداملا 518 و 519؛ ماكحأ  ةفلاخم  – 

عباسلا بابلا 

ليغشتلا شاعنإل  ىلعألا  سلجملا 

ليغشتلا شاعنإل  ةيميلقإلاو  ةيوهجلا  سلاجملاو 

ةداملا 522

”. ليغشتلا شاعنإل  ىلعألا  سلجملا  ىمسي ”  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدل  ثدحي 

يتلا اياضقلا  عيمج  يف  يأرلا  ءادبإو  ليغشتلا ، لاجم  يف  ةموكحلا  ةسايس  قيسنتب  هيلإ  دهعيو  ةيراشتسا ، ليغشتلا  شاعنإل  سلجملا  ةمهم  نوكت 

: يلي اميف  ةصاخو  ينطولا ، ىوتسملا  ىلع  ليغشتلا  مهت 



؛ ليغشتلا لاجم  يف  ةموكحلا  ةسايسل  ةماعلا  تاهجوتلا  – 

؛ ليغشتلا فوس  ريبدتو  بابشلا  جامدإ  لاجم  يف  ةصاخو  ليغشتلا ، شاعنإل  فدهت  يتلا  تاءارجإلا  – 

: يلي امب  هيلإ  دهعي  امك 

؛ جاتنإلا فارطأ  نيب  رواشتلاو  راوحلا  ريوطت  يف  ةمهاسملا  – 

؛ ةلودلا فرط  نم  ةدعاسملاو  معدلا  ىقلت  يتلا  كلت  ةصاخ  ليغشتلا ، قوس  ريبدتو  ليغشتلا  شاعنإ  تاءارجإ  مييقتو  عبتت  – 

تارادإلا فرط  نم  اهب  لصوتي  يتلا  تامولعملا  ىلع  ءانب  ، صاخلا عاطقلاو  يمومعلا  هبشو  يمومعلا  عاطقلاب  ليغشتلا  تاناكمإو  ةيعضو  ةسارد  – 

؛ ةينعملا تائيهلاو 

؛ هتاحرتقمو سلجملا  ءارآب  اعوفشم  ةموكحلل  عفري  ليغشتلا  قافأ  ةيعضو  لوح  يونس  ريرقت  دادعإ  – 

نيوكتلاو ميلعتلاو  يفارغميدلا  ومنلا  اياضقب  ةقالعلا  تاذ  ةيلحملاو ، ةينطولا  ةصصختملا ، تائيهلاو  ناجللا  عيمج  عم  نواعتلاو  قيسنتلا  – 

؛ ماع لكشب  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  اياضقو  ليغشتلاو ،

.نييلحملا نيلخدتملا  فلتخمل  ةيلعفلا  ةمهاسملاو  ةكارشلا  ىلع  زكترت  ليغشتلل  ةيوهج  ططخو  جمارب  حارتقاو  دادعإ  – 

ةداملا 523

تامظنملا نع  نيلثممو  ةرادإلا  نع  نيلثمم  نم  نوكتيو.هنع  بوني  نم  وأ  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  ليغشتلا  شاعن  ىلعألا ال  سلجملا  سأري 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةينهملا  تاباقنلاو  نيلغشملل  ةينهملا 

.يميظنت صنب  سلجملا  رييست  ةيفيكو  مهنييعت ، ةقيرطو  سلجملا ، ءاضعأ  ددحي 

.سلجملا تاصاصتخا  لاجم  يف  ةربخو  ةءافك  هل  صخش  لك  هلاعشإ ، يف  ةكراشمل  وعدي  نأ  سلجملا  سيئرل  نكمي 

ةداملا 524

بوني نم  وأ  ةهجلا  زكرم  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  لماع  ةسائر  تحت  لمعت  ةكلمملا ، تاهج  راقمب  ليغشتلا ” شاعنإل  ةيوهج  سلاجم   “ ثدحت

.ميلاقألا وأ  تالامعلا  هذه  لامع  ةسائر  تحت  لمعت  ةكلمملا ، ميلاقأو  ميلقإو  تالامع  راقمب  ليغشتلا  شاعنإل  ةيميلقإ  سلاجمو  ،” هنع

: يلي امب  اهيلإ  دهعيو  ةيراشتسا  سلاجملا  هذه  ةمهم  نوكت 

؛ ينهملا جامدإلاو  ليغشتلا  اياضق  ناشب  يأرلا  ءادبإ  – 

؛ ةيلحملا ليغشتلا  قوس  تايجاحل  نيوكتلا  ةمءالم  زيزعتو  ةطسوتملاو ، ىرغصلا  تالواقملا  معدو  ليغشتلا  شاعنإب  ةليفكلا  تاحارتقالا  ميدقت  – 

؛ ةلودلا فرط  نم  ةدناسملاو  معدلا  ىقلت  يتلا  ليغشتلا ، شاعنإ  تاءارجإب  قلعتي  اميف  اهيلع  لصحملا  جئاتنلا  مييقت  يف  ةمهاسملا  – 

؛ ليغشتلا قوس  يف  ايلحم  نيلخدتملا  فلتخم  نيب  ةكارشلاو  رواشتلاو  راوحلا  طيشنت  – 



.لاجملا اذه  يف  ةكرتشم  جمارب  ةغايصو  ليغشتلا  قوسب  ضوهنلل  ايلحم  ةينعملا  فارطألا  فلتخم  عم  نواعتلاو  قيسنتلا  – 

اعوفشم ليغشتلا  قافآو  اياضق  لوح  ليغشتلا ، شاعنإلل  ىلعألا  سلجملل  عفري  يونس  ريرقت  دادعإب  ليغشتلا  شاعنإل  ةيوهجلا  سلاجملل  دهعي  امك 

.ليغشتلا شاعنإب  ةليفكلا  عيراشملاو  تاحرتقملاب 

ةداملا 525

ةينهملا تاباقنلاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  نع  نيلثممو  ، ةرادإلا نع  نيلثمم  نم  ليغشتلا  شاعنإل  ةيميلقإلاو  ةيوهجلا  سلاجملا  نوكتت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل 

.سلجملا تاصاصتخا  لاجم  يف  ةربخو  ةءافك  هل  صخش  لك  هلاغشأ  يف  ةكراشملل  وعدي  نأ  سلجملا  سيئرل  نكمي 

.ةيلخادلاب فلكملا  ريزولاو  لغشلاب  فلكملا  ريزولل  كرتشم  رارقب  سلجملا  لامعأ  رييست  ةيفيكو  مهنييعت  ةقيرطو  سلجملا  ءاضعأ  ددحي 

نماثلا بابلا 

دعاقتلا نس 

ةداملا 526

ةطلسلا هذختت  رارق  ىلع  ءانب  نسلا ، هذه  زواجت  دعب  لغشلا ، يف  رارمتسالا  نكمي  هنأ  ريغ.نيتسلا  نس  غلب  ريجأ  لك  دعاقتلا  ىلإ  لاحي  نأ  بجي 

.ريجألا ةقفاومبو  لغشملا  نم  بلطب  ، لغشلاب ةفلكملا  ةيموكحلا 

ىلع تاونس  سمخ  ةليط  ضرألا  نطاب  يف  اولغتشا  مهنأ  نوتبثي  نيذلا  مجانملا  ءارجأ  صخي  اميف  ةتس ، نيسمخو  سمخ  يف  دعاقتلا  نس  ددحي 

.لقألا

اوضق دق  نيسمخلا  وأ  نيتسلا  نس  مهغولب  دنع  اونوكي  مل  نيذلا  ءارجألا  ىلإ  ةبسنلاب  نيماتلا ، ةدم  لامتكا  خيرات  ىلإ  دعاقتلا ، ىلإ  ةلاحإلا  رخؤت 

قلعتملا  ( زويلوي 1972  27  ) ةرخآلا 1392 ىدامج  نم  يف 15  رداصلا  مقر 1.72.184  فيرشلا  ريهظلا  نم  لصفلا 53  بجومب  ةددحملا  نيماتلا  ةرتف 

.يعامتجالا نامضلا  ماظنب 

ةداملا 527

رئاسب وأ  ةدالولا ، دوقعب  الإ  ءارجألا ، نس  ديدحت  صخي  اميف  يعامتجالا ، نامضلل  ينطولا  قودنصلا  هاجتا  وأ  نيلغشملا ، هاجت  جاجتحالا  نكمي  ال 

.مهتافلم يف  اهب  ظفتحاو  مهليغشت ، ىدل  اهب  اولدأ  نأ  رمألاب  نيينعملل  قبس  يتلاو  اهماقم ، موقت  يتلا  قئاثولا 

ةداملا 528

.هالعأ ةداملاب 526  المع  دعاقتلا ، ىلإ  ليحأ  ريجأ  لك  لحم  اريجأ  لغشي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

ةداملا 529

.بابلا اذه  ماكحأ  فلاخ  نم  لك  مهرد  ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بقاعي 



ةبقارملا ةزهجأ  سماخلا :  باتكلا 

سماخلا باتكلا 

ةبقارملا ةزهجا 

لوألا بابلا 

لغشلا شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا 

ةداملا 530

يبقارمو يشتفم  ىلاو  ةيعامتجالا ، نوؤشلاو  لغشلا  يبقارمو  يشتفم  ىلإ  نوناقلا ، اذه  يف  ةددحملا  طورشلا  نمض  لغشلا ، شيتفتب  دهعي 

لك ىلاو  ةيمجنملا ، تالواقملاب  لغشلا  شيتفتب  قلعتي  اميف  نداعملاب  ةفلكملا  ةرادإلل  نيعباتلا  ناوعألا  ىلاو  ةحالفلا ، يف  ةيعامتجالا  نيناوقلا 

كلت اهب  تعزو  يتلا  ةقيرطلا  بسحو  مهماهم ، اهيضتقت  يتلا  تايحالصلا  مهيلإ  تدنسأ  ةمهملا ، هذهب  ىرخأ  تارادإ  مهتفلك  نيذلا  ناوعألا 

.تاسسؤملا وأ  تالواقملا  عونل  اعبتو  مهنيب ، اميف  تاصاصتخالا  تارادإلا 

قيبطت ةبقارمب  ، مهماهم قاطن  يف  ةحالفلا  يف  ةيعامتجالا  نيناوقلا  وبقارمو  وشتفمو  ةيعامتجالا  نوؤشلاو  لغشلا  وبقارمو  وشتفم  علطضي 

صاخ صنب  ةمهملا  هذه  دنست  مل  ام  ةيلحملا ، تاعامجللو  ةلودلل  ةعباتلا  تاسسؤملاو  تالواقملا  يف  اهب  لومعملا  ةيميظنتلاو  ةينوناقلا  صوصنلا 

.نيرخآ ناوعأ  ىلإ 

ةداملا 531

نيبصنملا نيفظوملا  ىلع  اهؤادأ  بجاولا  نيميلاب  قلعتملا  فيرشلا  ريهظلا  يف  اهيلع  صوصنملا  نيميلا  لغشلا  شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا  ىدؤي 

.طبضلا رضاحم  ريرحتل 

24  ) نابعش 1377 يف 4  رداصلا  مقر 1.58.008  فيرشلا  ريهظلا  يف  ةدراولا  ينهملا ، رسلا  ظفحب  ةصاخلا  تايضتقملل  ناوعألا  ءالؤه  عضخي 

.هميمتتو هرييغت  عقو  امك  ةيمومعلا ، ةفيظولل  ماعلا  يساسألا  ماظنلا  ةباثمب  ( 1958 رياربف

26  ) ةرخآلا 1382 ىدامج  نم  لصفلا 446  ماكحأل  اقبط  اهيلع ، اوعلطا  يتلا  رارسألا  ءاشفإ  ىلع  لغشلا  شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا  بقاعي 

.روكذملا لصفلا  يف  اهيلإ  راشملا  تاءانثتسإلا  ةاعارم  عم  هميمتتو ، هرييغت  عقو  امك  ( 1962 ربمفون

.روكذملا لصفلا  يف  اهيلإ  راشملا 

ةداملا 532

: ةيلاتلا ماهملا  لغشلا  شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألاب  طانت 

؛ لغشلاب ةقلعتملا  ةيميظنتلاو  ةيعيرشتلا  ماكحألا  قيبطت  ىلع  رهسلا  - 1

؛ ةينوناقلا ماكحألا  ةاعارمل  لئاسولا  عجنأ  لوح  ةينقت  حئاصنو  تامولعم  ءارجألاو  نيلغشملا  ءاطعإ  - 2

؛ اهب لومعملا  ةيميظنتلاو  ةيعيرشتلا  تايضتقملا  يف  زواجت  وأ  صقن  لكب  املع  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ةطاحإ   – 3



.ةيدرفلا لغشلا  تاعازن  لاجم  يف  حلاصتلا  تالواحم  ءارجإ   – 4

ءاربإلا ةوق  رضحملا  اذهل  نوكتو  .لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  فطعلاب  هعقويو  عازنلا ، افرط  هيضمي  رضحم  تالواحملا  هذه  ناش  يف  ررحي 

.هيف ةنيبملا  غلابملا  دودح  يف 

ةداملا 533

 : نأ يف  ، مهيلإ ةلوكوملا  ماهملا  تبثت  يتلا  قئاثولا  نولمحي  اوناك  اذإ  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألل  صخري 

؛ راهن وأ  ليل  نم  تقو  يأ  يف  ، لغشلا ةيشتفم  ةبقارمل  عضخت  ةسسؤم  لك  مالعإ  قباس  نودو  ةيرحب ، اولخدي   – 1

، لغشلا ةيشتفم  ةبقارمل  ةعضاخ  اهنأ  ضارتفا  ىلع  هيجو  ببس  مهلمحي  يتلا  نكامألا  عيمج  اليل ، ةرشاعلاو  احابص  ةسداسلا  نيب  اميف  اولخدي   – 2

.مهلزانم يف  نولغتشي  ءارجأ  اهيف  لمعي  يتلا  نكامألا  عيمج  اذكو 

.هينكاس نذإ  دعب  الإ  هلوخد  لغشلا  شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألل  نكمي  نوكسم ال  لحم  يف  لغش  زجني  امدنع  هنأ ، ريغ 

وأ ىدارف ، امإ  ، العف ةقبطم  ةيميظنتلاو  ةينوناقلا  ماكحألا  نأ  نم  دكأتلل  ةيرورض  اهنوري  يتلا  ، يرحتلاو ثحبلاو ، ةبقارملا ، عاونأ  لك  اورشابي   – 3

: نأ ةصاخ  ةفصب  مهل  نكميو.ءايميكلاو  ةسدنهلاو  بطلاك  ةينقتلاو  ةيملعلا  تالاجملا  يف  ءاربخب  ةناعتسالاب 

ةيميظنتلاو ةينوناقلا  ماكحألا  قيبطتب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمج  لوح  دوهش ، روضحب  وأ  ةدح  ىلع  ةسسؤملا ، ءارجأ  وأ  لغشملا  اورسفتسي  أ )

؛ لغشلاب ةقلعتملا 

ماكحألل اهتقباطم  ىدم  نم  اوققحتيل  اهكسم ، لغشلاب  قلعتملا  عيرشتلا  بجوأ  يتلا  قئاثولاو ، تالجسلاو ، رتافدلا ، عيمج  ىلع  عالطإلا  وبلطي  ب )

؛ اهنم تاصخلم  اوذخأي  نأ  وأ  اهوخسنتسي ، نأ  مهلو  ةينوناقلا ،

شيتفتب فلكملا  نوعلا  ناونعو  مسا  ىلع  لدت  تاقصلم  عضوبو  راظنألا ، ىلع  اهضرع  ةينوناقلا  ماكحألا  بجوت  يتلا  تانالعإلا  قاصلإب  اورمأي  ج )

؛ ةسسؤملا ىدل  لغشلا 

اهلمعتسي يتلا  داوملا  نمو  ةيلوألا ، داوملا  نم  تانيع  لمعلا ، اهب  يراجلا  ةيميظنتلا  صوصنلا  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  قفو  مهعم  اوذخأي  د )

.اهيلع تاليلحت  ءارجإ  دصق  يديألاب ، اهنوجلاعي  وأ  ءارجألا ،

.تاليلحتلا كلت  جئاتنب  هراطخإ  متيو  لغشملا ، ةقفن  ىلع  تاليلحتلا  هذه  ىرجت 

ةداملا 534

مل ام  مهدوجوب ، هنع  بوني  نم  وأ  لغشملا  اوربخي  نأ  ةبقارملا ، تارايز  نم  ةرايزب  مهمايق  نيح  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  ىلع  بجي 

.ةبقارملا ةيلاعفب  رضي  دق  راعشإلا  اذه  نأ  اوربتعي 

.اهب نوموقي  ةرايز  لك  نع  اريرقت  اوررحي  نأ  ةبقارملا ، تارايز  نم  ةرايزب  مهمايق  نيح  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  ىلع  بجي 

.ريرقتلا اذه  جذومن  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ددحت 

ةداملا 535



ماكحأ اذكو  هالعأ ، داوملا 530 و 532 و 533  يف  اهيلع  صوصنملاو  لغشلا  شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا  تامازتلاو  تايحالصب  ةقلعتملا  ماكحألا  دتمت 

.هصصخت قاطن  لك  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  نيسدنهملاو  ءابطألا  ىلإ  هاندأ ، ةداملا 539 

صوصنملا طورشلا  قفو  مهعم ، اوذخأي  ناو  ءارجإلا  صحفب  اوموقي  ناب  ةينهملا ، ضارمألا  نم  ةياقولا  لجأ  نم  لغشلا ، شيتفتب  ءابطألل  صخري 

، مجانملا بيدارسبو  لغشلا  ناكمب  ةقلاعلا  داوملا  نمو  يديألاب ، اهنوجلاعي  وأ  ءارجألا ، اهلمعتسي  يتلا  داوملا  نمو  ةيلوألا ، داوملا  نم  تانيع  اهيلع ،

.اهيلع تاليلحت  ءارجإ  دصق 

.تاليلحتلا كلت  جئاتنب  هراطخإ  متيو  لغشملا ، ةقفن  ىلع  تاليلحتلا  هذه  ىرجت 

ةداملا 536

اههجوي يتلا  تاظحالملاو  تاهيبنتلا  هيف  نمضي  يك  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلل  هصصخي  الجس  حتفي  نأ  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.هاندأ نيتداملل 539 و 540  اقيبطت  لغشملا ، ىلإ  ءاضتقالا  دنع 

.يميظنت صن  ىضتقمب  ددحت  تايلكشل  اقفو  تاظحالملاو  تاهيبنتلا  هذه  هجوت 

.شرو لك  يفو  عرف ، لك  يفو  اهل ، ةعبات  ةقحلم  لك  يفو  ةسسؤم ، لك  يف  ةياغلا  سفنل  لجس  كسم  بجي 

ةداملا 537

.ةلماكلا هتيوهب  فرعت  ةقيثوب  رضحملا ، ريرحت  دنع  لغشلا ، شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألل  يلدي  نأ  هنع ، بوني  نم  وأ  لغشملا  ىلع  بجي 

ةداملا 538

 : نأ هنع  بوني  نم  وأ  لغشملا  ىلع  بجي 

عيمج ذختي  نأو  اهيلع ،  عالطإلا  لغشلا  شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا  بلط  اذإ  اهكسم  بجاولا  قئاثولاو  تالجسلاو  رتافدلا ،  عيمجب  ىلدي   – 1

؛ هبايغ يف  ولو  قئاثولاو ، تالجسلاو  رتافدلا  كلت  ميدقت  ىتأتيل  ةمزاللا  تابيترتلا 

؛ لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةراشإ  نهر  اهلعجيو  ةتقؤملا ، شاروألاب  ةمئاق  دعي   – 2

؛ مايأ ةتس  نم  رثكأل  ءارجأ  ةرشع  نع  لقي  ام ال  هيف  لغتشي  شرو  لك  حاتتفاب  ، لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ةباتك ، ربخي   – 3

.لغشلا نوناق  قيبطتب  ةلصلا  تاذ  تايطعملاو  تامولعملا  لكب  هدوزي  ناو  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  بلطل  بيجتسي   – 4

يناثلا بابلا 

تافلاخملا طبض 

ةداملا 539

يف اهتيبثتو  هقيبطتب ، ةرداصلا  ةيميظنتلا  تايضتقملاو  نوناقلا ، اذه  ماكحأب  ةقلعتملا  تافلاخملا  ةنياعمب  لغشلا ، شيتفتب  نوفلكملا  ناوعألا  موقي 

.اهيف ام  سكع  تبثي  نأ  ىلإ  اهنومضمب  قثوي  ةرضاحم 



يف اهيلإ  راشملا  ماكحألا  نوفلاخي  نيذلا  نيلغشملل  تاظحالم  وأ  تاهيبنت  اوهجوي  نأ  رضاحملا ، ريرحت  ىلإ  ءوجللا  لبق  ناوعألا ، ءالؤهل  نكمي 

.هالعأ ىلوألا  ةرقفلا 

، لغشلاب يميلقإلا  بودنملا  لبق  نم  ةصتخملا  ةمكحملا  ىلإ  ةرشابم  اهنم  دحاو  هجوي  رئاظن ، ةثالث  يف  رضاحملا  هذه  اوررحي  نأ  مهيلع  بجي 

.ةسسؤملاب صاخلا  فلملا  يف  ثلاثلا  ريظنلاب  ظفتحيو  ةيزكرملا ، حلاصملاب  لغشلا  ةيريدم  ىلإ  يناثلاو 

ةداملا 540

ظفحو ةمالسلاب  ةقلعتملا  ةيميظنتلا  وأ  ةيعيرشتلا  ماكحألاب  لالخإلا  ةلاح  يف  طبض  رضحم  ررحي  نأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلل  نكمي  ال 

.لاح رطخل  مهتمالس  وأ  ءارجإلا  ةحص  ضرعي  ،ال  لالخإلا كلذ  ناك  اذإ  اقبسم ، هيلإ  ههجوي  هيبنت  يف  لغشملل  ددحملا  لجألا  مارصنا  دعب  الإ  ةحصلا ،

ةعبرأ نع  لقي  نأ  لاح  يأب  نكمي  يذلا ال  ، لجأل كلذ  ددحي  امدنع  رابتعالا  نيعب  ةسسؤملا  فورظ  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ذخأي  نأ  بجي 

.تالاحلا نم  ةلاح  لك  ءازإ  لمعلا  اهب  يراجلا  ةيميظنتلا  تايضتقملا  اهتررق  ةدم  ىندأ  نم  اقالطنا  هتدم  أدبت  ثيحب  مايأ ،

ةداملا 541

رشع ةسمخلا  لالخ  هيبنتلا ، يف  هل  ددحملا  لجألا  مارصنا  لبق  لغشلاب ، ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىلإ  املظت  هجوي  نأ  ةلواقملا ، سيئرل  نكمي 

.لاجآلا ىصقأ  يف  هيبنتلا  اذه  يقلت  نم  اموي 

.رضحملا دادعإ  فاقيإ  ملظتلا  ميدقت  ىلع  بترتي 

.كلذب راعشإ  لغشلاب  فلكملا  نوعلا  ىلإ  هجويو  ةيرادإلا ، تايلكشلا  قفو  اهرارق  رمألاب  ينعملا  ىلإ  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  غلبت 

ةداملا 542

ةيميظنتلا وأ  ةيعيرشتلا  تايضتقملاب  هلالخإ  دنع  اروف ، ةمزاللا  ريبادتلا  عيمج  ذاختاب  لغشملا  هبني  نأ  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ىلع  بجي 

.لاح رطخل  مهتمالس  وأ  ءارجألا  ةحص  ضرعي  الالخإ  ةمالسلابو ، ، ةحصلا ظفحب  ةقلعتملا 

هيف تبثي  ارضحم  ررحي  لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  ناف  هيبنتلا ، يف  هيلإ  ةهجوملا  رماوألل  لاثتمالا  هلثمي  نم  وأ  لغشملا  لمه ، وأ  ضفر ، اذإ 

.هيبنتلا نومضمل  لاثتمالا  نع  لغشملا  عانتما 

ةداملا 543

رضحملاب قوفرم  لاقم  ىضتقمب  ةلجعتسملا  رومألل  ايضاق  هتفص  ةيئادتبالا  ةمكحملا  سيئر  ىلإ  اروف  رمألا  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  هجوي 

.هالعأ ةداملا 542  يف  هيلإ  راشملا 

رمأي نأ  هل  امك  ةياغلا ، هذهل  الجأ  لغشملا  حنمي  نأ  هلو  .لاحلا  رطخلا  فاقيإل  ةمئالم  اهاري  يتلا  ريبادتلا  لكب  ةيئادتبالا  ةمكحملا  سيئر  رمأي 

.قالغإلا كلذل  ةيرورضلا  ةدملا  ديدحت  عم  ءاضتقالا ، دنع  قالغإلاب 

ةداملا 544

مهروجأ هالعأ ، ةداملا 543  نم  ةيناثلا  ةرقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  قالغإلا  ببسب  لغشلا  نع  اوفقوت  نيذلا  ءارجألل ، يدؤي  نأ  لغشملا  ىلع  بجي 

.ايئزج وأ  ايلك  ةسسؤملا  قالغإ  ةرتف  نع  وأ  لغشلا ، فقوت  ةدم  نع 



ةداملا 545

شيتفتب فلكملا  نوعلا  ناف  هب ، رمأ  امل  لغشملا  بيجتسي  نأ  نود  هالعأ ، ىلإ 544  نم 540  داوملا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجإلا  تذفنتسا  اذإ 

.كلملا ليكو  ىلإ  هجوي  اديدج  ارضحم  ررحي  لغشلا ،

ذئدنع قبطت  يتلا  ةيئادتبالا ، ةمكحملا  ىلإ  ، هب لصوتلا  خيرات  نم  مايأ  ةينامث  زواجتت  ةدم ال  لالخ  رضحملا ، ليحي  نأ  كلملا ، ليكو  ىلع  بجي 

.نوناقلا اذه  نم  يناثلا  باتكلا  نم  عبارلا  مسقلا  نم  لوألا  بابلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيرجزلا  تايضتقملا 

ثلاثلا بابلا 

ةيرجز تايضتقم 

ةداملا 546

لعجب كلذو  ، هل اقيبطت  ةرداصلا  ةيميظنتلا  صوصنلا  وأ  نوناقل  اذه  تايضتقم  قيبطت  نود  لوحي  نم  مهرد ، ىلإ 30.000  نم 25.000  ةمارغب  بقاعي 

.مهماهمب مايقلا  هعم  مهيلع  ليحتسي  عضو  يف  لغشلا  شيتفتب  نيفلكملا  ناوعألا 

.هالعأ ةروكذملا  ةمارغلا  فعاضت  دوعلا  ةلاح  يفو 

ةداملا 547

: نيتيلاتلا نيتفلاخملا  نع  مهرد  ىلإ 5.000  نم 2.000  ةمارغب  بقاعي 

ةداملا 536؛ يف  هيلع  صوصنملا  تاراذنإلا  لجس  حتف  مدع  – 

نيتداملا 537 و538. تايضتقمل  لاثتمالا  مدع  – 

عبارلا بابلا 

ةفلتخم ةيرجز  ماكحأ 

ةداملا 548

اقبط سيئر  وأ  ريدم  وأ  لغشم  لك  هل ، اقيبطت  ةرداصلا  ةيميظنتلا  صوصنلاو  نوناقلا ، اذه  تايضتقمل  ةفلاخملا  لاعفألا  نع  ايئانج  الوؤسم  نوكي 

، هفارشإ تحت  نيعوضوملا  ءارجألا  لمحل  ةيفاكلا ، ةطلسلاو  صاصتخالا  لغشملا ، نم  ضيوفتبو  ةسسؤملا ، لخاد  هل  نوكي  هالعأ ، ةعباسلا  ةداملل 

.ةيميظنتلاو ةينوناقلا  تاميلعتلا  مارتحا  اهيضتقي  يتلا  ةيرورضلا  ةعاطلا  ىلع 

.ررضلا نع  ضيوعتلاو  فيراصملا ، ءادأب  هل  نيعباتلاو  نيريسملاو ، نيريدملا  ىلع  ةرداصلا  ماكحألا  نع  ايندم  الوؤسم  لغشملا  ربتعي 

ةيعامجلا لغشلا  تاعازن  ةيوست  سداسلا : 

سداسلا باتكلا 

ةيعامجلا لغشلا  تاعازن  ةيوست 



لوألا بابلا 

ةماع تايضتقم 

ةداملا 549

نوكيو ، ءارجألا نم  ةيعامج  وأ  ةيباقن  ةمظنم  اهفارطأ  دحأ  نوكي  يتلاو  لغشلا ، ببسب  ةئشانلا  تافالخلا  لك  يه  ةيعامجلا ،” لغشلا  تاعازن  “

.ءارجألا ءالؤهل  ةينهم  ةيعامج ، حلاصم  نع  عافدلا  اهفده 

ةينهم ةمظنم  وأ  نيلغشم ، ةدع  وأ  دحاو ، لغشم  اهفارطأ  دحأ  نوكي  يتلاو  لغشلا  ببسب  ةئشانلا  تافالخلا  لك  ةيعامجلا  لغشلا  تاعازن  دعت  امك 

.نيينعملا نيلغشملل  ةينهملا  ةمظنملا  وأ  نيلغشملا  وأ  لغشملا  حلاصم  نع  عافدلا  اهفده  نوكيو  نيلغشملل ،

ةداملا 550

.نأشلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ميكحتلاو  حلاصتلا  ةرطسم  قفو  ةيعامجلا  لغشلا  تاعازن  ىوست 

يناثلا بابلا 

حلاصتلا

لوألا عرفلا 

ىوتسم ىلع  حلاصتلا  ةلواحم 

لغشلا ةيشتفم 

ةداملا 551

ةلامعلا ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا  مامأ  متت  حلاصتلل ، ةلواحم  عوضوم  يعامج ، عازن  ىلإ  يدؤي  نأ  هنأش  نم  لغشلا ، ببسب  فالخ  لك  نوكي 

ىلع ءانب  كلذو  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  وأ  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  مامأ  وأ  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  وأ  ميلقإلا ، وأ 

.هاندأ داوملل 552 و556 و565  اقبط  يعامجلا ، فالخلا  ةيعون 

ةداملا 552

.ميلقإلا وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا  مامأ  ىرجت  حلاصتلا  ةلواحم  ناف  ةلواقم ، نم  رثكأ  مهي  يعامجلا  فالخلا  ناك  اذإ 

.لغشلا شيتفتب  فلكملا  نوعلا  مامأ  ىرجت  حلاصتلا  ةلواحم  ناف  ةدحاو ، ةلواقم  مهي  يعامجلا  فالخلا  ناك  اذإ 

ةداملا 553

نم ةردابمب  وأ  فالخلا ، طقن  هيف  ددحي  لاقمب  كلذو  ليجعتلا  يف  بغارلا  فرطلا  نم  ةردابمب  ءاوس  حلاصتلا ، ةلاحم  يف  اروف  عورشلا  متي 

.ةلواقملا يف  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  نم  وأ  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا 



ةداملا 554

داوملا 558 و559 يف  اهيلع  صوصنملا  ةرطسملا  لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلاو  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا  مامأ  عبتت 

.هاندأ و560 

ةداملا 555

، حلصلا تاسلج  ماتخ  يف  اروف ، لغشلا  شيتفتب  فلكملا  نوعلا  وأ  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا  لاوحألا ، بسح  ررحي ،

.مهبايغ دنع  مهروضح  مدع  اذكو  حلاصتلا ، مدع  وأ  يئزج ، وأ  ، مات قافتا  نم  فارطألا  هيلإ  لصوت  ام  هيف  تبثي  ارضحم 

، فارطألاو لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  وأ  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  بودنملا  فرط  نم  لاوحألا ، بسح  رضحملا ، عقوي 

.ءاضتقالا دنع  مهيلإ  غلبت  وأ  ةينعملا ، فارطألا  ىلإ  هنم  ةخسن  ملستو 

ةداملا 556

وأ لغشلا ، شيتفتب  فلكملا  نوعلا  وأ  ميلقإلا  وأ  ةلامعلا  ىدل  لغشلاب  فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ناف  قافتا ، يأ  نع  حلاصتلا  ةلواحم  رفست  مل  اذإ 

.ةحلاصملاو ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  مامإ  يعامجلا  لغشلا  عازن  عفرب  مايأ ، ةثالث  لجا  لخاد  ردابي  فارطألا ، دحأ 

يناثلا عرفلا 

ةحلاصملاو ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا 

ةداملا 557

نيلثمم نم  يواستلاب  نوكتتو  ميلقإلا ، وأ  ةلامعلا  لماع  اهسأرتي  ةحلاصملاو ،” ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا   “ ىمست ةنجل  ميلقإ  وأ  ةلامع  لك  ىدل  ثدحت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملاو  ةرادإلا  نع 

.لغشلاب فلكملا  يميلقإلا  بودنملا  ةنجللا  ةباتك  ىلوتي 

ةداملا 558

عازنلا عفر  خيرات  نم  ةعاس  نيعبرأو  ةينامث  ىدعتي  لجأ ال  يف  ةيقرب ، ةطساوب  عازنلا ، فارطأ  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئر  يعدتسي 

.ةنجللا ىلإ  لغشلل  يعامجلا 

.رهاق ببس  مهروضح  نود  لاح  اذإ  حلاصتلا ، قافتا  ماربإل  الهؤم  اصخش  مهنع  اوبيني  نأ  وأ  ةنجللا ، مامأ  ايصخش  اولثمي  نأ  فارطألا ، ىلع  بجي 

.حلاصتلا قافتا  ماربإ  ةيحالص  هل  اينوناق  الثمم  هنع  بدتني  نأ  عازنلا ، يف  افرط  ناك  اذإ  يرابتعا ، صخش  لك  ىلع  بجي 

.ءارجألل بودنمب  وأ  اهيلإ ، يمتني  يتلا  ةينهملا  ةمظنملا  وأ  ةباقنلا ، نم  وضعب  ارزاؤم  نوكي  نأ  فرط  يأل  نكمي 

ةداملا 559

.تاظحالم نم  هيدل  ام  نمضتت  ةيباتك  ةركذمب  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئر  ىلإ  مدقتي  نأ  فارطألا  نم  فرط  لكل  قحي 



.رخآلا فرطلا  ىلإ  ةركذملا  هذه  نم  ةخسن  غلبي  نأ  ةنجللا  سيئر  ىلع  بجي 

ةداملا 560

لجأ ال لخاد  كلذو  فارطألا ، نيب  قافتا  ىلإ  لصوتلا  ةيغب  يعامجلا ، لغشلا  عازن  ةيوستل  اهدهج  لذبب  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  موقت 

.اهيلإ لغشلل  يعامجلا  عازنلا  عفر  خيرات  نم  مايأ  ةتس  ىدعتي 

ةداملا 561

.يعامجلا لغشلا  عازنب  نيينعملا  ءارجألا  عاضوأو  تالواقملا  عاضوأ  يصقتل  تايحالصلا  عسوأب  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئر  عتمتي 

وأ تادنتسملا ، لك  ميدقت  فارطألا  نم  بلطي  نأو  اهب ، نيلماعلا  ءارجألاو  تالواقملا  ىدل  تايرحتلاو  ثاحبألا  عيمج  ءارجإب  رمأي  نأ  هل  نكميو 

.هب ةناعتسالا  يف  ةدئاف  ىري  رخآ  صخش  يأب  وأ  ءاربخب  نيعتسي  نأ  هنكميو  .اهب  رينتسي  نأ  هنكمي  يتلا  اهعون ، ناك  امفيك  تامولعملا ،

ةداملا 562

.ةحلاصملاو ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  اهبلطت  يتلاو  عازنلاب ، ةقالعلا  تاذ  تامولعملاو  تادنتسملاو  تاليهستلا  لك  ميدقت  عازنلا  فارطأ  ىلع  بجي 

ةداملا 563

يف مهبايغ ، دنع  مهروضح  مدع  اذكو  حلاصتلا ، مدع  وأ  يئزج ، وأ  مات ، قافتا  نم  فارطألا  هيلإ  لصوت  ام  تابثإ  حلصلا ، تاسلج  ماتخ  يف  بجي 

.اروف ررحي  رضحم 

.ءاضتقالا دنع  مهيلإ  غلبيو  ةينعملا ، فارطألا  ىلإ  هنم  ةخسن  ملستو  فارطألاو ، ةنجللا  سيئر  فرط  نم  رضحملا  عقوي 

هاندأ ةداملا 564  يف  اهيلإ  راشملا  ةنجللا  ىلإ  ةرشابم  لاحي  عازنلا  نإف  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  ىوتسم  ىلع  قافتا  لصحي  مل  اذإ 

.مايأ ةثالث  لجأ  لخاد 

ثلاثلا عرفلا 

ةحلاصملاو ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا 

ةداملا 564

بوني نم  وأ  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  اهسأرتي  ةحلاصملاو ،” ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا   “ ىمست ةنجل  لغشلاب  ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  ىدل  ثدحت 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملاو  ةرادإلا  نع  نيلثمم  نم  يواستلاب  نوكتتو  هنع ،

.ةنجللا تاصاصتخا  لاجم  يف  تاءافك  نم  هب  عتمتي  ام  هرايتخا  يف  ىعاري  صخش ، لك  اهلاغشأ  روضحل  يعدتسي  نأ  ةنجللا ، سيئرل  نكمي 

.لغشلا شيتفت  ةحلصم  سيئر  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  ةباتك  ىلوتي 

ةداملا 565

 : نيتيلاتلا نيتلاحلا  يف  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  ىلإ  عازنلا  عفري 



؛ ينطولا بارتلا  عومجم  ىلإ  وأ  ميلاقأ  وأ  تالامع  ةدع  ىلإ  يعامجلا  لغشلا  عازن  دتما  اذإ  – 

.ةحلاصملاو ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  مامأ  عازنلا  فارطأ  نيب  قافتا  يأ  لصحي  مل  اذإ  – 

ةداملا 566

.ةحلاصملاو ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  راظنأ  ىلع  عازنلا  ضرع  ةينعملا ، فارطألا  وأ  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئر  ىلوتي 

.هالعأ داوملا 558 و559 و560 و561  يف  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  لمعل  ةررقملا  ةرطسملا  قفو  اهماهم ، ةنجللا  هذه  رشابت 

ثلاثلا بابلا 

ميكحتلا

لوألا عرفلا 

ميكحتلا ةرطسم 

ةداملا 567

وأ طقنلا ، ضعب  نأشب  فالخ  يقب  اذإ  وأ  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  مامأو  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  مامأ  قافتا  يأ  لصحي  مل  اذإ 

.عازنلا فارطأ  ةقفاوم  دعب  ميكحتلا  ىلإ  لغشلل  يعامجلا  عازنلا  ةلاحإ  ةينعملا  ةنجلل  نكمي  روضحلا ، نع  مهدحأ  وأ  فارطألا  فلخت  اذإ 

نيعبرألاو ينامثلا  لالخ  مكحلا  ىلإ  ءاضتقالا ، دنع  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  سيئر  وأ  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئر  ليحي 

.اهلبق نم  ررحملا  رضحملاب  اقفرم  لغشلل ، يعامجلا  عازنلا  عوضومب  قلعتملا  فلملا  رضحملا ، ريرحتل  ةيلاوملا  ةعاس 

ةداملا 568

.لغشلاب فلكملا  ريزولل  رارقب  ردصت  ماكح  ةمئاق  نمض  مهنيب ، قافتاب  فارطألا  هراتخي  مكح  ىلإ  ميكحتلا  ءارجإب  دهعي 

.اليثمت رثكألا  ءارجألل  ةيباقنلا  تامظنملاو  نيلغشملل  ةينهملا  تامظنملا  تاحارتقا  ىلع  ادامتعا  ماكحلا  ةحئال  دادعإ  متي 

.يعامتجالاو يداصتقالا  لاجملا  يف  تاصاصتخاو  تاءافك  نم  هلامو  ةيونعم ، ةطلس  نم  صخشلل  ام  ماكحلا  ةحئال  عضو  دنع  ىعاري 

.تاونس ثالث  لك  ةرم  ماكحلا  ةحئال  عجارت 

.لمعلا اهب  يراجلا  دعاوقلا  بسح  مكحلل  ضيوعت  ددحي 

ةداملا 569

يف ةروكذملا  ةمئاقلا  سفن  نم  امكح  نيعي  لغشلاب ، فلكملا  ريزولا  نإف  ناك ، ببس  يأل  مكحلا ، رايتخا  ىلع  قافتا  ىلإ  فارطألا  لصوت  رذعت  اذإ 

.ةعاس نيعبرأو  ةينامث  لجأ  يف  هالعأ ، ةداملا 568 

ةداملا 570



.رضحملا هيقلت  خيرات  نم  مايأ  ةعبرأ  هاصقأ  لجأ  يف  ةيقرب ، ةطساوب  فارطألا ، ءاعدتساب  مكحلا  موقي 

.رهاق ببس  مهروضح  نود  لاح  اذإ  اينوناق ، الثمم  مهنع  اوبيني  نأ  وأ  مكحلا ، مامأ  ايصخش  اولثمي  نأ  فارطألا ، ىلع  بجي 

.اينوناق الثمم  هنع  بيني  نأ  عازنلا ، يف  افرط  ناك  اذإ  يرابتعا ، صخش  لك  ىلع  بجي 

.هالعأ ةداملا 561  يف  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  سيئرل  ةلوخملا  تايحالصلا  سفن  ىلع  هماهم ، ءادأ  لجأ  نم  مكحلا ، رفوتي 

ةداملا 571

.مكحلا اهبلطي  يتلاو  عازنلاب ، ةقالعلا  تاذ  تامولعملاو  تادنتسملاو  تاليهستلا  لك  ميدقت  عازنلا  فارطأ  ىلع  بجي 

ةداملا 572

.ةيدقاعتلا وأ  ةيميظنتلا  وأ  ةيعيرشتلا ، ماكحألا  ذيفنت  وأ  ريسفتب  ةقلعتملا  ةيعامجلا  لغشلا  تاعازن  يف  نوناقلا ، دعاوق  ىلع  ادامتعا  مكحلا ، تبي 

.ةيدقاعت وأ  ةيميظنت ، وأ  ةيعيرشت  ماكحأ  اهنأشب  درت  مل  يتلا  لغشلل ، ةيعامجلا  تاعازنلا  يقاب  يف  فاصنإلا ، دعاوقل  اعبت  مكحلا ، تبي 

ةداملا 573

ةنجللا نع  وأ  ةحلاصملاو  ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  نع  رداصلا  حلاصتلا ، مدع  رضحم  يف  ةجردملا  تاحارتقالاو  تاعوضوملا  يف  الإ  مكحلا ، تبي  ال 

.فالخلا نع  ةجتانلاو  حلاصتلا ، مدع  رضحم  ريرحت  دعب  تثدح  يتلا  ىرخألا  عئاقولا  يفو  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةينطولا 

ةداملا 574

.همامأ فارطألا  لوثم  خيرات  نم  مايأ  ةعبرأ  زواجتي  لجأ ال  لخاد  يميكحتلا  هرارق  مكحلا  ردصي 

راعشإلا عم  ةنومضم  ةلاسر  ةطساوب  هرودص ، خيرات  نم  ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  لخاد  فارطألل  غلبي  نأو  اللعم ، مكحلا  رارق  نوكي  نأ  بجي 

.لصوتلاب

يناثلا عرفلا 

ةيميكحتلا تارارقلا  يف  نعطلا 

ةداملا 575

ةرطسملل اقبط  ىلعألا ، سلجملاب  ةيعامتجالا  ةفرغلا  مامأ  الإ  ةيعامجلا  لغشلا  تاعازن  يف  ةرداصلا  ةيميكحتلا  تارارقلا  يف  نعطلا  نكمي  ال 

.هاندأ اهيلع  صوصنملا 

ةداملا 576

قرخ ببسب  وأ  ةطلسلا ، لامعتسا  يف  ططشلا  ببسب  نوعطلا ، يف  ةفصلا  هذهب  تبتو  ةيميكحت ، ةفرغ  ماهم  ىلعألا  سلجملاب  ةفرغلا  ىلوتت 

.ةيميكحتلا تارارقلا  دض  فارطألا  اهمدقت  يتلا  نوناقلا ،



ةداملا 577

.اهغيلبت خيرات  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لجأ  يف  ةيميكحتلا  تارارقلا  يف  نوعطلا  مدقت  نأ  بجي 

.ةيميكحتلا ةفرغلا  سيئر  ىلإ  هجوتو  لصوتلاب ، راعشإ  عم  ةنومضم  ةلاسر  ةطساوب  نعطلا  مدقي 

.هيف نوعطملا  رارقلا  نم  ةخسنب  ةقفرم  نوكت  نأو  نعطلا ، بابسأ  ةلاسرلا  نمضتت  نأ  لوبقلا ، مدع  ةلئاط  تحت  بجي ،

ةداملا 578

.اهيلإ نعطلا  عفر  خيرات  نم  اموي  نوثالث  هاصقأ  لجأ  يف  اهرارق  ةيميكحتلا  ةفرغلا  ردصت  نأ  بجي 

.هرودص خيرات  نم  ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  لالخ  فارطألا  ىلإ  ةفرغلا  نع  رداصلا  يميكحتلا  رارقلا  غيلبت  بجي 

ةداملا 579

صوصنملا طورشلا  قفو  نيعي  ديدج ، مكح  ىلإ  ةلزانلا  ليحت  نأ  اهيلع  بجو  هضعب ، وأ  هلك  يميكحتلا  رارقلا  ضقنب  ةيميكحتلا  ةفرغلا  تضق  اذإ 

.هالعأ نيتداملا 568 و569  يف  اهيلع 

ةداملا 580

نيب نم  ررقم  نييعت  اهيلع  بجو  ىرخأ ، ةرم  اهمامأ  هيف  نوعطملاو  مكحلا ، نع  رداصلا  ديدجلا ، رارقلا  ضقنب  ةيميكحتلا  ةفرغلا  تضق  اذإ 

.يليمكت ثحب  ءارجإل  اهئاضعأ ،

.نعطلل لباق  ريغ  ايميكحت  ارارق  يناثلا ، ضقنلا  رارق  رودصل  ةيلاوملا  اموي  نيثالثلا  فرظ  يف  ةيميكحتلا ، ةفرغلا  ردصت 

عبارلا بابلا 

ةيميكحتلا تارارقلاو  حلاصتلا  تاقافتا  ذيفنت 

ةداملا 581

.ةيندملا ةرطسملا  يف  اهيلع  صوصنملا  دعاوقلا  قفو  ةيذيفنت  ةوق  يميكحتلا  رارقللو  حلاصتلا  قافتال  نوكي 

.لاوحألا بسح  مكحلا ، ةباتك  ىدل  وأ  ةحلاصملاو ، ثحبلا  ةنجل  ةباتك  ىدل  يميكحتلا  رارقلاو  حلاصتلا  قافتا  لصأ  ظفحي 

سماخلا بابلا 

ةفلتخم ماكحأ 

ةداملا 582

.صاخ يساسأ  ماظن  وأ  ةيعامج ، لغش  ةيقافتا  بجومب  ةددحملا  ميكحتلا  وأ  حلاصتلا ، تاءارجإ  قيبطت  نود  باتكلا ، اذه  ماكحأ  لوحت  ال 



ةداملا 583

مامأ وأ  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةينطولا  ةنجللا  مامأ  وأ  ةحلاصملاو ، ثحبلل  ةيميلقإلا  ةنجللا  مامأ  لوثملل  ةينوناق  ةفصب  فارطألا  دحأ  يعدتسا  اذإ 

، اينوناق الثمم  هنع  بيني  نأ  نودو  لوبقم  رذع  هيدل  نوكي  نأ  ريغ  نم  رضحي  ملو  يليمكت  ثحب  ءارجإ  ةلاح  يف  ةيميكحتلا ، ةفرغلا  مامأ  وأ  مكحلا ،

.ةماعلا ةباينلا  ىلإ  هليحي  يذلا  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  ىلإ  ههجويو  عوضوملا ، يف  اريرقت  ررحي  مكحلا ، وأ  ةينعملا ، ةنجللا  سيئر  نإف 

ةداملا 584

اريرقت دعي  مكحلا  وأ  ةينعملا ، ةحلاصملاو  ثحبلا  ةنجل  سيئر  ناف  هالعأ ، ةداملا 561  يف  اهيلإ  راشملا  قئاثولا  ميدقت  نع  فارطألا  دحأ  عنتما  اذإ 

.ةماعلا ةباينلا  ىلإ  هليحي  يذلا  لغشلاب  فلكملا  ريزولا  ىلإ  ههجويو  عوضوملا ، يف 

ةداملا 585

.هالعأ نيتداملا 583 و584  تايضتقم  ةفلاخم  نع  مهرد  نيب 10.000 و 20.000  حمارتت  ةمارغب  بقاعي 

ةيماتخ تايضتقم  عباسلا :  باتكلا 

عباسلا باتكلا 

ةيماتخ تايضتقم 

ةداملا 586

 : اهنم ةصاخو  عوضوملا ، سفنب  قلعتت  يتلا  وأ  هل ، ةفلاخملا  تايضتقملا  عيمج  نوناقلا  اذه  نايرس  خيرات  نم  ءادتبا  خسنت 

 : ليغشتلا بتاكم  * 

؛ لامعلا ليغشت  بتاكمب  قلعتملاو  ربمتبس 1921 )  27  ) مرحم 1340 نم  يف 24  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

ديلل ىلعأ  سلجمو  ةلماعلا  ديلل  نجل  ثادحإ  نأشب  سطسغأ 1967 )  14  ) ىلوألا 1387 ىدامج  يف 8  رداصلا  مقر 319-66  يكلملا  موسرملا  – 

.ةلماعلا

 : تالافكلا * 

.تالافكلاب قلعتملاو  وينوي 1936 )  18  ) لوألا 1355 عيبر  نم  يف 28  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

 : اهنع ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلا  – 

نمو 47 ىلإ 46  نم 41  لوصفلا  ءانثتساب  اهنع ، ىدؤملا  ةيونسلا  ةلطعلاب  قلعتملاو  رياني 1946 )  9  ) رفص 1365 خيراتب 5  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

ىلإ 49.

 : ةدالولا ةبسانمب  ةلوخملا  ةيفاضإلا  تازاجإلا  * 

يف ادولوم  قزر  املك  ةيفاضإ  ةزاجإ  ةرسألا  بر  ليوخت  ىلإ  يمارلاو  ربوتكأ 1946 )  22  ) ةدعقلا 1365 يذ  نم  يف 25  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 



.ةنودملا هذهب  نيلومشملا  ءارجألاب  قلعتي  اميف  كلذو  ةيمومعلا ، حلاصملا  ناوعأ  نم  انوع  وأ  افظوم  وأ  اريجأ  ناك  اذإ  هتيب ، فنك 

 : لغشلا دقع  * 

؛ مهلغش دقع  ضقنبو  ءارجألا  مادختساب  قلعتملاو  يام 1940 )  7  ) لوألا 1359 عيبر  نم  يف 26  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

ةمدخلا نم  نيحرسملا  ةئينبتو  مادختسا  ةداعإو  جامدإب  قلعتملاو  ربمفون 1945 )  21  ) ةجحلا 1364 يذ  نم  يف 25  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ مهتلكاش ىلع  نمو  نيدعبملاو  ءانجسلاو  ةيركسعلا 

؛ ةمدخلا ةراجإ  لاجم  يف  راطخإلا  لاجآب  قلعتملاو  ويلوي 1951 )  20  ) لاوش 1370 نم  يف 25  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

ضعب لصف  نع  ضيوعت  هبجومب  ثدحي  نوناق  ةباثمب  سطسغأ 1967 )  14  ) ىلوألا 1387 ىدامج  يف 8  رداصلا  مقر 316-66  يكلملا  موسرملا  – 

؛ نيمدختسملا تائف 

ةيعانصلا تالواقملا  طاشن  ةمادإب  قلعتي  نوناق  ةباثمب  سطسغأ 1967 )  14  ) ىلوألا 1387 ىدامج  يف 8  رداصلا  مقر 314-66  يكلملا  موسرملا  – 

.اهيمدختسم لصفبو  ةيراجتلاو 

 : ةيعامجلا لغشلا  تايقافتا  * 

.ةيعامجلا لغشلا  ةيقافتاب  قلعتملاو  ليربأ 1957 )  17  ) ناضمر 1376 نم  يف 16  رداصلا  مقر 1-57-067  فيرشلا  ريهظلا  – 

.ةيعامجلا تايقافتالل  ىلعأ  سلجم  ثادحإب  قلعتملا  ربمفون 1960 )  29  ) ةرخآلا 1380 ىدامج  يف 10  رداصلا  مقر 1-58-145  فيرشلا  ريهظلا  – 

 : ناطيتسالا * 

؛ برغملاب ناطيتسالا  هبجومب  مظني  يذلاو  ربمفون 1934 )  15  ) نابعش 1353 يف 7  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

.ةنودملا هذه  نم  ةثلاثلا  ةداملا  يف  نينيبملا  ءارجألا  دادع  يف  اوسيل  نيذلا  صاخشألا  ىلع  ةيراس  فيرشلا  ريهظلا  اذه  ماكحأ  لظتو 

 : ةرجهلا * 

.ةبراغملا ءارجألا  ةرجه  هبجومب  مظنت  يذلاو  ربمفون 1949 )  8  ) مرحم 1369 نم  يف 16  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

 : ةحارلا لغشلا –  ةدم  لغشلا –  طباوض  * 

؛ لغشلا طباوض  صنل  نمضتملاو  ويلوي 1947 )  2  ) نابعش 1366 نم  يف 13  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

لامعلا ليغشت  طورش  هبجومب  ددحت  نوناق  ةباثمب  ليربأ 1973 )  24  ) لوألا 1393 عيبر  نم  يف 20  رداصلا  مقر 1-72-219  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ مهروجأ ءادأو  نييحالفلا 

؛ لغشلا ةدم  هاضتقمب  طبضت  يذلاو  وينوي 1936 )  18  ) لوألا 1355 عيبر  نم  يف 28  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

.لطعلا مايأ  يف  ةحارلابو  ةيعوبسألا  ةحارلاب  قلعتملاو  ويلوي 1947 )  21  ) ناضمر 1366 يف 2  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 



 : نيمدختسملا ليثمت  * 

.تالواقملا لخاد  نيمدختسملا  نع  ةباينلاب  قلعتملاو  ربوتكأ 1962 )  29  ) ىلوألا 1382 ىدامج  نم  يف 29  رداصلا  مقر 1-61-116  فيرشلا  ريهظلا  – 

 : روجألا * 

؛ نيمدختسملاو ءارجألا  روجأ  ىندألا  دحلاب  قلعتملاو  وينوي 1936 )  18  ) لوألا 1355 عيبر  نم  يف 28  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ روجألا ماظنب  قلعتملاو  ليربأ 1941 )  12  ) لوألا 1360 عيبر  نم  يف 14  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

نع ارجأ  ةقحتسملا  غلابملا  ةلاوحو  نيدلا  زجح  هبجومب  مظني  يذلاو  وينوي 1941 )  7  ) ىلوألا 1360 ىدامج  نم  يف 11  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ لغشم باسحل  زجنأ  لغش 

لوألا 1360 عيبر  نم  يف 14  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  هبجومب  ممتي  يذلاو  ربوتكأ 1941 )  16  ) ناضمر 1360 نم  يف 24  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ روجألا ماظنب  قلعتملاو  ليربأ 1941 )  22)

؛ ةشيعملا ءالغل  اعبت  روجألل  ماعلا  عفرلاب  قلعتملا  ربوتكأ 1959 )  31  ) رخآلا 1379 عيبر  نم  يف 28  رداصلا  مقر 1-59-352  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ ةيلزنم الاغشأ  نوزجني  نيذلا  ءارجألاو  تاريجألا  رجأ  ديدحتب  قلعتملاو  ربمسيد 1939 )  20  ) ةدعقلا 1358 يذ  يف 8  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

اهضبقي يتلا  ىواتألا  ءاغلإبو  هتبقارمو  ناولحلا  عيزوتب  قلعتملاو  يام 1942 ) حتاف   ) رخآلا 1361 عيبر  نم  يف 15  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ نولغشملا

، ةلماعلا ديلاب  ةمواسملاو  تايدصتقملابو  اهئادأو  روجألا  باسحب  قلعتملاو  رياني 1953 )  24  ) ىلوألا 1372 ىدامج  يف 8  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ نطابلا نم  ةلواقملا  دقعو 

 : لغشلل ةيبطلا  حلاصملا  * 

.لغشلاب ةصاخلا  ةيبطلا  حلاصملا  ميظنت  نأشب  ويلوي 1957 )  8  ) ةجحلا 1376 يذ  يف 10  رداصلا  مقر 1-56-093  فيرشلا  ريهظلا  – 

8  ) ةجحلا 1376 يذ  خيراتب 10  مقر 1-56-093  فيرشلا  ريهظلا  قيبطتب  رياربف 1958 )  8  ) 1377 بجر نم  يف 18  رداصلا  مقر 2-56-248  موسرملا  – 

.لغشلاب ةصاخلا  ةيبطلا  حلاصملا  ميظنت  ناشب  ويلوي 1957 )

 : ةصاخ ةمظنأ  * 

ءارجألا نيب  تاقالعلا  هبجومب  ددحت  يذلا  يجذومنلا  ماظنلاب  قلعتملاو  ربوتكأ 1948 )  23  ) ةجحلا 1367 يذ  نم  يف 19  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ مهلغشم نيبو  ةرح  وأ  ةيعانص  وأ  ةيراجت  ةنهم  نوطاعتي  نيذلا 

ةراجتلا يف  طيسولاو  لثمملاو  لوجتملا  ليكولا  ةنهمل  مظنملاو  يام 1943 )  21  ) ىلوألا 1362 ىدامج  نم  يف 16  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

؛ ةعانصلاو

.ةينهملا ضارمألاو  لغشلا  ثداوح  صخي  اميف  لوعفملا  ةيراس  ريهظلا  اذه  ماكحأ  لظت  – 



وأ ءابرهكلا  جاتنإ  يف  اهل  صخرملا  تاكرشلا  يمدختسمب  قلعتملاو  رياربف 1938 )  26  ) ةجحلا 1356 يذ  نم  يف 25  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

.اهعيزوت

 : ةينهملا تاباقنلا  * 

.ةينهملا تاباقنلا  نأش  يف  ويلوي 1957 )  16  ) ةجحلا 1376 يذ  نم  يف 18  رداصلا  مقر 1-57-119  فيرشلا  ريهظلا  – 

.نوناقلا اذه  اهيلع  قبطي  يتلا ال  ةينهملا  تائيهلا  ةفاك  اذكو  نيفظوملا ، تاباقنب  قلعتي  اميف  ةيراس  ريهظلا  اذه  ماكحأ  لظت 

 : ةيعامجلا لغشلا  تاعازن  * 

.ةيعامجلا لغشلا  تاعازن  صوصخب  ميكحتلاو  ةحلاصملاب  قلعتملاو  رياني 1946 )  19  ) رفص 1365 نم  يف 15  رداصلا  فيرشلا  ريهظلا  – 

 : دعاقتلا نس  * 

ةلاحإ نس  ديدحتب  يضاقلا  مقر 7-80  نوناقلا  ذيفنتب  رمألا  نمضتي  يام 1982 )  6  ) بجر 1402 نم  يف 11  رداصلا  مقر 1-81-314  فيرشلا  ريهظلا  – 

.كلذ ببسب  لغشلا  نع  نيعطقنملا  فلخي  نم  مادختساب  رجاؤملا  مازلإو  دعاقتلا  ىلع  ءارجألا 

ةداملا 587

يف اهيلإ  راشملا  نيناوق  ةباثمب  ةرداصلا  ةفيرشلا  رئاهظلاو  نيناوق ، ةباثمب  ةيكلملا  ميسارملاو  ةفيرشلا  رئاهظلا  قيبطتب  ةرداصلا  صوصنلا  لظت 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  عم  ضراعتت  مل  ام  ةتقؤم ، ةفصب  لوعفملا  ةيراس  ةقباسلا ، ةداملا 

ةداملا 588

ىلع ةيراس  ةيميظنتلا ، وأ  ةيعيرشتلا  صوصنلا  اهنمضتت  يتلاو  نوناقلا ، اذه  بجومب  ةاغلملا  صوصنلا  ماكحأ  ىلإ  ريشت  يتلا  عجارملا  لظت 

.نوناقلا اذه  يف  ةدراولا  ماكحألا  نم  اهتالولدم 

ةداملا 589

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  لجأ  مارصنا  دعب  نوناقلا  اذه  لوعفم  يرسي 

...اضيأ اوأرق  مث  ةلاقملا  هذه  اوحفصت  ةبلطلا  ضعب 

ةيمارجإلا → ةرهاظلا  ةحفاكم  يف  ةيئاقولا  ريبادتلا  رود  لوح  ثحب 

← Photos mariage moulay Ismail avec l’allemande Anissa lehmkuhl
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” لماكلا صنلا  ةيبرغملا ,  لغشلا  ةنودم   “ نع راكفأ   6

.ةيتوبكنعلا ةكبشلا  نم  ةقورسم  كتنودم  ىلع  ةدوجوملا  داوملا  لك  لقأ  مل  نإ  بلغأ ، نأ  ملعلا  عم  ، ةقرسلا مدعب  نيرحبملا  بلاطت  فيك 

.ضقانتلا ةمق  وه  اذه  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هلثمب يتات  رمأ و  نع  ىهنت 

.رجحلاب سانلا  قشرتف  ، جاجز نم  كتيب  اذإ 

.ةكبشلا ىلع  اهلوادت  يلاتلاب  اهرشن و  قح  كلمت  داوم ال  كتزايحل  ، مكاحملا مامأ  ايئاضق  كتعباتم  كنودم  يف  ةروشنملا  داوملا  باحصأ  ىلعو 

ريخ لعاف 

ةهبجم ةهبج  ىلع  زابأ 
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ةليوط ةدم  نم  فيلأتلا  قوقحب  ةيمحملا  داوملا  لك  فذح  ىرج 

اهيلع علطي  نأ  يبرغم  لكل  قح  يهف  لغشلا  ةنودم  ام  lا

تنرتنالا ىلع  ..ةلودلا  فرط  نم  اناجم  ةضورعم  يه  كتامولعملو 

درلا ءانع  يسفن  تفلك  ام  إلاو  كرينأ  نا  تببحا  طقف 

هللا ءاش  نإ  قفوم 

در
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ءانبأ ةيبرت  ىلع  رهصي  يذلا  يويحلا  لاجملا  اذه  لخاد  لمعلا  نم  نوناعي  حلاص  نب  هيقفلا  ةنيدمب  يصوصخلا  ميلعتلا  عاطق  يف  ناوعألا  رطألا و  نا 

بئانلا اهنع  ىلخت  يتلاو  اهتدنجأ ’ تحت  لمعلا  نم  مغرلاب  ةينطولا  ةيبرتلا  ةرازو  ىلع  ةبوسحم  يه  رطألا ال  هذهف   ’ نطولا اذه  لايجأو  بعشلا 

ميلعتلا عاطق  عم  هطبرت  هنإ ال  لاقف  يبلطملا ’  فلملاب  هيلإ  تبهد  امل  رطألا  هذهل  هتباجإب  حلاص  نب  هيقفلا  ميلقإب  ةينطولا  ةيبرتلا  ةرازول  يميلقالا 

 . ةيرازولا تاركدملا  ىوس  يصوصخلا 

لغشلا شتفم  ةلواط  ىلع  اهلكاشم  تعضو  امنيح  ليغشتلا  ةرازو  ىلع  كلذك  ةبوسحم  ريغ  اهسفن  تدجو  لامعلا  نم  ةحيرشلا  هذه  نأ  امك 

~ يف ةلثمتملاو  حلاص  نب  هيقفلا  ةنيدمب 

 ’ ةنس لك  نم  تشغو  زويلوي  يرهش  نم  لكروجأ  اهل  فرصت  رطألا ال  هذه  نأ  -

 ’ ةيونسلا ةلطعلا  ةرجأ  فرص  – 

 ’ ةيحصلا ةيطغتلاولمعلا  ماي  نم أ  موي  يعامتجإلا ب26 ينطولا  قودنصلاب  حيرصتلا  -

لغشلا تداوح  نع  يرابجإلا  نيمأتلا  -

مكنكمي ةيصوصخلاةيميلعتلا ال  تاسسؤملا  هذه  لخاذ  اهيف  نولمعتال  ةيونسلا  ةلطعلا  نأب  طماش ) يسلا   ) لغشلا شتفم  باوج  ناك  امف 

 . لغشلا ةنودم  قيبطت  ىلع  رهصي  نم  باوج  وه  اذه  له.اهنم  ةدافتسإلا 

تبسلا يمويو  ءاعبرألا  ءاسمىنثتساو  ايموي  تاعاس  ىوس 4  تاسسؤملا  هذه  لخاد  نولمعت  مكنإ ال  يعامتجإلا  نامضلا  نع  كلدك  هباوج  ناك  امك 

.اءاسم ىلإ 7  احابص  فصنلاو  ةعاسلا 6 نم  نولمعي  نيقئاسلا  نأ  املع   ’ دحألا و 

هنأ كلذ  ىلع  ةوالع.روجألل  ىندالا  دحلا  تزواجت  كنإ  لغشلا  شتفم  هيلع  درف  مهرد  هباجأف 1500 هترجأ  نع  نع  لامعلا  دحا  لأس  لغشلا  شتفم 

.هبتكم نم  اندرطي  نأ  ديري  ناك 

يصوصخلا ميلعتلل  لغشلا  بابرأ  فرط  نم  ةروهقم  يهف  اهفصني ’  نم  دجت  حلاص ال  نب  هيقفلا  ةنيدمب  يصوصخلا  ميلعتلا  عاطق  ناوعأ  رطأ و  نإ 

تشغو زويلوي  يرهش  روجأل  اهفرص  مدعبو  .يصوصخلا  ميلعتلل  يساسألا  يمازلإلا  نوناقلاو  لغشلا  ةنودم  تابجاو  هاجتا  حلاص  نب  هيقفلا  ميلقإب 

ةرازو فرط  نم  قوقحلا  ةموضهمو  ةشمهم  رطألا  هذه  كلدكو  ةشيعملا ’  ءالغ  لض  يف  روجألا  ىندأ  نم  ةدافتسإلاوةيعامتجإلا  نامضلاو 

مازتلإلا مدع  ىلع  ةيصوصخلا  تاسسؤملا  بابرأ  ةدعاسم  لب  ’ حلاص نب  هيقفلا  ةنيدمب  لغشلا  ةنودم  قيبطت  ىلع  رهصت  يتلا ال  ليغشتلا 

.نيناوقلاب

ميلقإب اهلمع  نع  ةلوصفم  رطألا  هذه  كرتتو  لطعلا  حنمت  يتلاةيبرغملا  ةينطولا  ةيبرتلا  ةرازو  فرط  نم  ةلمهم  ةيسنم و  رطألا  هده  نأ  امك 

نم ةموكح  يأو  ىرخألا  ةيبرغملا  ندملاب  رطألا  لثم  ةيبرغم  تسيل  حلاص  نب  هيقفلا  ميلقإب  رطألا  هذه  لهف  .ةلطعلا  ةدم  لاوط  حلاص  نبا  هيقفلا 

؟ يبرغملا ناكملا  ادهب  ةفلكم  ريغلاو  ةطيسبلا  بلاطلا  هذهب  انفصنتس  ملاعلا 

در

نيرهش نجسلا  هلخدا  ام  تدحل  هضرعت  ببسب  ريخالا ت  اده  نوكل  لمعلا  نم  ريجا  درطيا  لصفب  نا  لغشملل  حمسي  له 

ميلعتلا عاطق  ناوعأو  ةدتاسأل  رونلا  ةيعمج 
يصوصخلا

2012 رياربف , يف 10  9:11 ص 

نسح
, ليربأ يف 30  8:47 ص 

2012



در

لغشلا يف  ةينوناقلا  تاعاسلا  ددع  مك 

در

اقيلعت كرتا 
* اهيلإ ب ـ راشم  ةيمازلإلا  لوقحلا  .ينورتكلإلا  كديرب  ناونع  رشن  متي  نل 

.يقيلعت يف  ةلبقملا  ةرملا  اهمادختسال  حفصتملا  اذه  يف  ينورتكلإلا  عقوملاو  ينورتكلإلا ، يديرب  يمسا ، ظفحا 

 « اقيلعت رشنا 

. كقيلعت تانايب  ةجلاعم  ةيفيك  ىلع  فّرعت  .ةبوغرم  ريغلاو  ةجعزملا  تاقيلعتلا  نم  ّدحلل   Akismet مدختسي عقوملا  اذه 

SAID HADDOUM
, ربمتبس يف 13  12:27 ص 

2012

...انه بتكا 

* مسالا

* ينورتكلإلا ديربلا 

عقوملا

https://akismet.com/privacy/


ةيديربلا ةمئاقلا 

عجارم عقوم  ىلع  رشني  ديدج  لكب  كراعشإ  متيل  ةمئاقلاب  كرتشإ 
.ديدج لكب  كغالبإ  أدبي  ىتح  ككارتشإ  ليعفت  بجي 

كرتشإ ديربلا   @

 

ثوحبلا ةمئاق 

عجارم عقوم  ىلع  ةيعماجلا  ثوحبلا  طباورو  نيوانع  ةمئاق 

تافينصت

SEO ةفشرأ

ةيعماجلا ثوحبلا 

ةراضحلاو خيراتلا 

ميمصتلا

ةيمالسإلا تاساردلا 

ةفسلفلا

صاخلا نوناقلا 

ماعلا نوناقلا 

ةيبرعلا ةغللا 

رو ــ ص

ةحص

ما ــ ع

Video ويديف

بلاوق

معاونلل

عجارمو تافلؤم 

بيو
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