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مقر يداحتا نوناق              م2002ةن سل ) 17(  

  ةيعانصلا ةـيكلملا ةــيامح و ميظنت نأــشب

  ةيعانصلا جذامنلا و موسرلا و عارتخالا تاءاربل

  

ناي    ناي  لآ ناطلس نب دياز نحن  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود سيئر -لآ ناطلس نب دياز نحن ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود سيئر      ،،  

روتسدلا ىلع عالطالا دعب   ،،  روتسدلا ىلع عالطالا دعب

ةنسـل      ) )11( ( مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو     مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو      ةنسـل        تارازوـلا تاصاصـتخا نأشـب      19721972   تارازوـلا تاصاصـتخا نأشـب           

  ،،هل ةلدعملا نيناوقلاو ءارزولا تايحالصو هل ةلدعملا نيناوقلاو ءارزولا تايحالصو 

ةنسل     ) )55( ( مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو     مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو      ةنسل       ةعانصلاو ةراجتلا فرغ داحتا نأش يف       19761976   ةعانصلاو ةراجتلا فرغ داحتا نأش يف          

،،  

ةنسل  ) )11( ( مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو  ةنسل    ةعانصلا نوئش ميظنت نأش يف 19791979   ةعانصلا نوئش ميظنت نأش يف    ،،  

ةنسل  ) )44( ( مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو     مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو      ةنسل    لدـتلاو شـغلا عـمق نأش يف   19791979   لدـتلاو شـغلا عـمق نأش يف     يف سي يف سي  

ةيراجتلا تالماعملا    ، ،ةيراجتلا تالماعملا

ةنسل     ) )88( ( مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو     مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو      ةنسل       نيناوقلاو ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف      19841984   نيناوقلاو ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف         

  ،،هل ةلدعملا هل ةلدعملا 

ةنسل                     ) )55( ( مقر يداحتالا نوناقلاب رداصلا ةيندملا تالماعملا نوناق ىلعو         مقر يداحتالا نوناقلاب رداصلا ةيندملا تالماعملا نوناق ىلعو          ةنسل                         19851985  

  ،،هل ةلدعملا نيناوقلاو هل ةلدعملا نيناوقلاو 
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اصلا ةيندملا تاءارجإلا نوناق ىلعو ةنسل ))1111((مقر يداحتالا نوناقلاب رد مقر يداحتالا نوناقلاب رد اصلا ةيندملا تاءارجإلا نوناق ىلعو ةنسل    19921992،،  

ةنسل   ))4444 ( (مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو   مقر يداحتالا نوناقلا ىلعو    ةنسل     ةيعانصلا ةيكلملا ةيامحو ميظنت نأش يف       19921992  ةيعانصلا ةيكلملا ةيامحو ميظنت نأش يف          

  ، ، ةيعانصلا جذامنلاو موسرلاو عارتخالا تاءاربل  ةيعانصلا جذامنلاو موسرلاو عارتخالا تاءاربل  

ةنسل))1818((مقر يداحتالا نوناقلاب رداصلا ةيراجتلا تالماعملا نوناق ىلعو مقر يداحتالا نوناقلاب رداصلا ةيراجتلا تالماعملا نوناق ىلعو  ةنسل     19931993،،  

ةنسل ))2121((مقر يداحت  مقر يداحت  الا موسرملا ىلعو  الا موسرملا ىلعو   ةنسل   ةـيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأشب  19751975  ةـيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأشب     

  ،،ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ ةدحتملا ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ ةدحتملا 

ةنسل   ))2020((مقر يداحتالا موسرملا ىلعو     مقر يداحتالا موسرملا ىلعو      ةنسل     ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأش يف       19961996  ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأش يف          

 ،،ةيعانصلا ةيكلملا ةيامحل سيراب ةيقافتا ىلإ ةدحتملا ةيعانصلا ةيكلملا ةيامحل سيراب ةيقافتا ىلإ ةدحتملا 

داحتالا موسرملا ىلعو ةنسل ))2121((مقر ي مقر ي داحتالا موسرملا ىلعو ةنسل   ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضناب 19971997  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضناب    

ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىلإ    ، ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىلإ

ةنسل   ))8484((مقر يداحتالا موسرملا ىلعو     مقر يداحتالا موسرملا ىلعو      ةنسل     ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأش يف       19981998  ةيبرعلا تارامإلا ةلود مامضنا نأش يف          

  ،،عارتخالا تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعم ىلإ ةدحتملا  عارتخالا تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعم ىلإ ةدحتملا  

ةعانصلاو ةيلاملا ريزو هضرع ام ىلعءانبو  ءارزولا سلجم ةقفاومو ،  سل ،     ا قيدصتو

  ، داحتالل ىلعألا
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   : يتآلا نوناقلا انرد ـصأ

  

  لوالا بابلا

  ةماع ماكحأو تافيرعت

   )1( ةداملا 

يناـعملا   ،،ةـيلاتلا تاراـبعلاو تاملكلل نوكي نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت يف            ةـيلاتلا تاراـبعلاو تاملكلل نوكي نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت يف             يناـعملا      

كلذ ريغ ىلع صنلا قايس لدي مل ام اهنم لك نيرق ةحضوملا     -::  كلذ ريغ ىلع صنلا قايس لدي مل ام اهنم لك نيرق ةحضوملا

                              -::ةلودلا ةلودلا 

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود                               ..    

    -::ةرازوـ ةرازوـ للاا

ةعانصلاو ةيلاملا ةرازو                               . .     ةعانصلاو ةيلاملا ةرازو

    -::ريزولا ريزولا 

ةعانصلاو ةيلاملا ريزو                               ..    ةعانصلاو ةيلاملا ريزو

    -::  ةرادإلا ةرادإلا 

ةلودلا يف اهعورفو ةرازولاب ةيعانصلا ةيكلملا ةرادإ                             . .     ةلودلا يف اهعورفو ةرازولاب ةيعانصلا ةيكلملا ةرادإ

جللا     -::ةنـ ةنـ جللا

ريزولا نم رارقب ةلكشملا تاملظتلا ةنجل ريزولا نم رارقب ةلكشملا تاملظتلا ةنجل                             . .   
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  -::ةيامحلا دن ةيامحلا دن ــسس

يعانص جذومن  وأ مسر وأ عارتخال ةيامح ةرادإلا حنم ىلع ةلادلا ةقيثولا             يعانص جذومن  وأ مسر وأ عارتخال ةيامح ةرادإلا حنم ىلع ةلادلا ةقيثولا                 ،،    

وأ مـسر ليجسـت ةداهـش وأ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب يف ةلثمتملاو                وأ مـسر ليجسـت ةداهـش وأ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب يف ةلثمتملاو                

  ..يعانص جذومن  يعانص جذومن  

    -::عارتخالا عارتخالا 

ًاديدج اينف ًالح ًايلمع حيتتو عرتخم يأ اهيلإ لصوتي يتلا ةركفلا                             اديدج اينف  الح  ايلمع حيتتو عرتخم يأ اهيلإ لصوتي يتلا ةركفلا                           ةلكشـمل      ةلكشـمل                       

ايجولونكتلا لاجم يف ةنيعم   ..  ايجولونكتلا لاجم يف ةنيعم

تخالا ةءارب       -::عار عار ــتخالا ةءارب

عارتخالا نع ةلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس                                                     ..    عارتخالا نع ةلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس

    -::ةعفنملا ةداه ةعفنملا ةداه ــشش

ال عارـتخا نـع ةلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس                ال عارـتخا نـع ةلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس                                                            

هنع عارتخا ةءارب حنمل فاك يراكتبا طاشن نع جتني   ..    هنع عارتخا ةءارب حنمل فاك يراكتبا طاشن نع جتني

  

يجستلا ةداهش     -::ل ل ــيجستلا ةداهش

وأ مـسرلا نـع ةـلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس              وأ مـسرلا نـع ةـلودلا مساب ةرادإلا هحنمت يذلا ةيامحلا دنس                                                            

يعانصلا جذومنلا   ..  يعانصلا جذومنلا
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يلمعلا ةياردلا   -::ة ة ــيلمعلا ةياردلا

نـم ةبستكملا ةربخلا نع ةمجانلا فراعملا وأ تانايبلا وأ تامولعملا                  نـم ةبستكملا ةربخلا نع ةمجانلا فراعملا وأ تانايبلا وأ تامولعملا                                                      

  ..  ايلمع قيبطتلل ةلباقلاو ةينقتلا ةعيبطلا تاذ ةنهملا ًايلمع قيبطتلل ةلباقلاو ةينقتلا ةعيبطلا تاذ ةنهملا

سرلا     -::يعانصلا م  يعانصلا م  ــسرلا

وأ امهـنم لـك يطعي      وأ امهـنم لـك يطعي          ،،  ناولألل وأ طوطخلل ركتبم نيوكت يأ     ناولألل وأ طوطخلل ركتبم نيوكت يأ                                                     

امهالك مي ًاصاخ ًارهظم  امهالك يفرح وأ يعانص جتنمك همادختسا نكمي  اصاخ  ارهظم   ..  يفرح وأ يعانص جتنمك همادختسا نك

  

  -::يعانصلا جذومنلا يعانصلا جذومنلا 

لكش يأ    لكش يأ                        ركتبممسجم  مسجم                                         همادختـسا نـكمي  اـصاخ  ارهظم يطعي       همادختـسا نـكمي ًاـصاخ ًارهظم يطعي           ،،  ركتبم

يفرح وأ يعانص جتنمك   ..    يفرح وأ يعانص جتنمك

  

    -::ةرــــشن ةرــــشن لالا

لـك رشـنل اهصـصختو ةرادإلا اهردصـت يتلا ةيرودلا ةرشنلا              لـك رشـنل اهصـصختو ةرادإلا اهردصـت يتلا ةيرودلا ةرشنلا                                                                      

هرشن ةيذيفنتلا ةحئاللا وأ نوناقلا اذه بجويامام   ..  هرشن ةيذيفنتلا ةحئاللا وأ نوناقلا اذه بجوي

  

بلا بلط     -::يلودلا ةءار  يلودلا ةءار  ــبلا بلط
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اـقبط عارـتخا ةءارـب ىـلع لوصحلل ةرادإلل مدقملا بلطلا                                  اـقبط عارـتخا ةءارـب ىـلع لوصحلل ةرادإلل مدقملا بلطلا                                                                                  

عارتخالا تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعمل     ..  عارتخالا تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعمل

  

  -::عارتخالا ةءارب بلطل يلودلا عاديإلا  عارتخالا ةءارب بلطل يلودلا عاديإلا  

يف تاءاربلا بتكم ىلإ عارتخا ةءارب ىلع لوصحلل مدقملا بلطلا                      

عارتخالا  تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعم يف ءاضعألا لودلا ىدـحإ          عارتخالا  تاءارب نأشب نواعتلا ةدهاعم يف ءاضعألا لودلا ىدـحإ                                                    

،،  

اقبط  ءاضعألا  لودلا  يف عارتخالا ةيامح قح هبحاـص لوخي يذلاو                                   اقبط  ءاضعألا  لودلا  يف عارتخالا ةيامح قح هبحاـص لوخي يذلاو       

لل لل                     ةدهاعملا هذه يف ةررقملا تاءارجإلا ةاعارمبوطور طور شش                       ..  ةدهاعملا هذه يف ةررقملا تاءارجإلا ةاعارمبو

    -::تابلطلا مالتسا بتكم  تابلطلا مالتسا بتكم  

يذـلاو ةيلود عارتخا ةءارب بلط هيف ملسي يذلا ينطولا بتكملا            يذـلاو ةيلود عارتخا ةءارب بلط هيف ملسي يذلا ينطولا بتكملا                                                        

نأشـب نواعتلا ةدهاعمل اقبط ددحتت ىرخأ ةهج يأ ىلإ هتلاحإ ىلوتي            نأشـب نواعتلا ةدهاعمل اقبط ددحتت ىرخأ ةهج يأ ىلإ هتلاحإ ىلوتي            

عارتخالا تاءارب   ..  عارتخالا تاءارب

راتخم بتكم                                                                                                                                                                                                                                                   -::  راتخم بتكم

بـلطلا صـحفب مايقلل يلودلا بلطلا عدوم هراتخي يذلا بتكملا            بـلطلا صـحفب مايقلل يلودلا بلطلا عدوم هراتخي يذلا بتكملا                                                      

نأشـب نواعتلا ةدهاعمل  اقبط ةءاربلا حنم طورشل هئافيتسا ىدم ةفرعمل           نأشـب نواعتلا ةدهاعمل ًاقبط ةءاربلا حنم طورشل هئافيتسا ىدم ةفرعمل           

ا تاءارب عارتخالا تاءارب   ..  عارتخال
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نيعم بتكم       -::  نيعم بتكم

ةينعملا ةهجلا هرابتعاب   ةينعملا ةهجلا هرابتعاب   يلودلا بلطلا عدوم هنيعي يذلا      يلودلا بلطلا عدوم هنيعي يذلا      ينطولا  ينطولا  بتكملا  بتكملا                                            

نوناقلا اذه ماكحأل ًاقبط عارتخإلا تاءارب رادصإب   ..  نوناقلا اذه ماكحأل  اقبط عارتخإلا تاءارب رادصإب

  

   )2( ةداملا 

نوـكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا هيلع صنت امب نوناقلا اذه ماكحأ لخت ال       نوـكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا هيلع صنت امب نوناقلا اذه ماكحأ لخت ال       

تاـيقافتالا كـلت يف فارطألا لودلا ينطاوم قوقح مظنت يتلاو             ،،اهيف  افرط ةلود    اهيف ًافرط ةلود    لالا تاـيقافتالا كـلت يف فارطألا لودلا ينطاوم قوقح مظنت يتلاو                  

  ..مهتلماعم نولماعي نيذلا صاخشألا قوقحو تادهاعملاو مهتلماعم نولماعي نيذلا صاخشألا قوقحو تادهاعملاو 

اذه اهلوخي يتلا نطاوملا قوقح ةقباسلا ةرقفلا مكح هلمشي ال يذلا يبنجألل نوكيو             اذه اهلوخي يتلا نطاوملا قوقح ةقباسلا ةرقفلا مكح هلمشي ال يذلا يبنجألل نوكيو             

ثملا ةلماعمةلود ةلود لالالماعت ةلود ةيسنج لمحي ناك اذإ نوناقلا لماعت ةلود ةيسنج لمحي ناك اذإ نوناقلا    ..ل ل ثملا ةلماعم

  

   )3( ةداملا 

ضراـعم يف ضرعت يتلا ةيعانصلا جذامنلاو موسرللو تاعارتخالل ةتقؤم ةيامح حنمت            ضراـعم يف ضرعت يتلا ةيعانصلا جذامنلاو موسرللو تاعارتخالل ةتقؤم ةيامح حنمت            

اذـهل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهمظنت يتلا تاءارجإلاو طورشلل اقبط كلذو            ،،ةلودلا لخاد   ةلودلا لخاد    اذـهل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهمظنت يتلا تاءارجإلاو طورشلل اقبط كلذو                 

اهيف ًافرط ةلودلا نوكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا ماكحأ ةاعارمبو            ،،نوناقلا  نوناقلا   اهيف  افرط ةلودلا نوكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا ماكحأ ةاعارمبو                 

  ..لثملاب ةلماعملا طرشب لثملاب ةلماعملا طرشب وأ وأ 
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  يناثلا بابلا 

  تاعارتخالا 

  لوالا لصفلا 

ةعفنملا ةداهشو عارتخالا ةءارب     

  

   )4( ةداملا 

ركتبم نيسحت وأ ةركتبم ةركف نع جتان ديدج عارتخا لك نع عارتخالا ةءارب حنمت              ركتبم نيسحت وأ ةركتبم ةركف نع جتان ديدج عارتخا لك نع عارتخالا ةءارب حنمت              

ةيم ةيم لع سسأ ىلع امئاق امهنم لك نوكيو ةينقتلا تالاجم ةفاك يف ةءارب هيمحت عارتخال             لع سسأ ىلع امئاق امهنم لك نوكيو ةينقتلا تالاجم ةفاك يف ةءارب هيمحت عارتخال             

وأ قرـطب وأ ةديدج ةيعانص تاجتنمب كلذ قلعت ءاوس            ،،يعانصلا لالغتسالل الباقو    يعانصلا لالغتسالل الباقو     وأ قرـطب وأ ةديدج ةيعانص تاجتنمب كلذ قلعت ءاوس                 

  ..ةفورعم ةيعانص لئاسو وأ قرطل ديدج قيبطتب وأ ةثدحتسم ةيعانص لئاسو ةفورعم ةيعانص لئاسو وأ قرطل ديدج قيبطتب وأ ةثدحتسم ةيعانص لئاسو 

نم عون يأ يف هلامعتسا وأ هقيبطت نكمأ اذإ يعانصلا قيبطتلل الباق عارتخالا ربتعيو    نم عون يأ يف هلامعتسا وأ هقيبطت نكمأ اذإ يعانصلا قيبطتلل الباق عارتخالا ربتعيو    

كلذ يف امب عساولا اهانعمب ةعانصلا تامدخلاو ةيوديلا فرحلاو ديصلاو ةعارزلا كلذ يف امب عساولا اهانعمب ةعانصلا تامدخلاو ةيوديلا فرحلاو ديصلاو ةعارزلا    ..  

ةطبترملا تاعارتخالا نم ةعومجمب وأ طقف دحاو عارتخاب بلطلا قلعتي نأ بجيو 

  .ادحاو  اماع  ايراكتبإ  اموهفم هيف لكشت وحن ىلع اهنيب اميف  

يف درو اـمل اقبط تاعارتخالا طبارت طرش فلخت           ،،ةءاربلا رودص دعب حضتا اذإو      ةءاربلا رودص دعب حضتا اذإو       يف درو اـمل اقبط تاعارتخالا طبارت طرش فلخت                

سلا ةرقفلا   ..ةءاربلا طاقسإل  اببس ربتعي ال فلختلا اذه نإف ،ةقبا  ةءاربلا طاقسإل ًاببس ربتعي ال فلختلا اذه نإف ،ةقبا  سلا ةرقفلا
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   )5( ةداملا 

نع جتني ال هنكلو يعانصلا قيبطتلل لباق ديدج عارتخا لك نع ةعفنملا ةداهش حنمت              نع جتني ال هنكلو يعانصلا قيبطتلل لباق ديدج عارتخا لك نع ةعفنملا ةداهش حنمت              

  ..هنع عارتخا ةءارب حنمل فاك يراكتبا طاشن هنع عارتخا ةءارب حنمل فاك يراكتبا طاشن 

ع ءانب ) )44( ( ةداملا  ةداملا  ماكحأ هيلع قبطنت عارتخا لك نع ةعفنم ةداهش حنمت امك       ماكحأ هيلع قبطنت عارتخا لك نع ةعفنم ةداهش حنمت امك        ع ءانب   ىـل  ىـل    

  ..انوناق هلثمي نم وأ عارتخالا بحاص بلط  ًانوناق هلثمي نم وأ عارتخالا بحاص بلط 

  

   )6( ةداملا 

يتأي امع ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب حنمت ال -11 يتأي امع ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب حنمت ال                ::- 

جاـتنإل ةـيجولويبلا قرـطلا وأ ةـيناويحلا وأ ةـيتابنلا عاوـنألاو ثاحبألا                                        - أ   أ   جاـتنإل ةـيجولويبلا قرـطلا وأ ةـيناويحلا وأ ةـيتابنلا عاوـنألاو ثاحبألا                                               

ألا ملع قرط كلذ نم ىنثتسيو ناويحلا وأ تابنلا األا ملع قرط كلذ نم ىنثتسيو ناويحلا وأ تابنلا ااجتنمو ةقيقدلا ءايح   ..اجتنمو ةقيقدلا ءايح

تاناويحلا وأ رشبلا ةجلاعمل ةمزاللا ةحارجلاو جالعلاو صيخشتلا قرط -ب        .  

ةيضايرلا قئارطلاو ةيملعلا تايرظنلاو تافاشتكالاو ئدابملا -ج        .  

    وأ  ةيراجتلا  لامعألا  ةلوازمل   ةعبتملا  قئارطلا  وأ  دعاوقلا وأ  تاططخملا           - د 

بعللا نم ةبعل وأ ةضحملا ةينهذلا ةطشنألا ةسرامم  .  

بادالا وأ ماعلا ماظنلاب لالخإ اهلالغتسا وأ اهرشن نع أشني يتلا تاعارتخالا-ـه      .      

عـبتت ينطوـلا عافدـلاب عارـتخالا قلعت ةءاربلا بلط اهصحف دنع ةرادإلل نيبت اذإ           عـبتت ينطوـلا عافدـلاب عارـتخالا قلعت ةءاربلا بلط اهصحف دنع ةرادإلل نيبت اذإ                         -22

    ..نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا 
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   )7( ةداملا 

ماكحأب لالخإلا مدع عم    -11 ماكحأب لالخإلا مدع عم             عارـتخالا يف قـحلا نوكي نوناقلا اذه نم   ))  99( ( ةداملا  ةداملا           عارـتخالا يف قـحلا نوكي نوناقلا اذه نم        

 ..ينوناقلا هفلخل وأ عرتخملل  ينوناقلا هفلخل وأ عرتخملل  

وأ مـهل عارـتخالا يف قحلا نوكي      ،،عارتخا زاجنإ يف رثكأ وأ ناصخش كرتشا اذإو         عارتخا زاجنإ يف رثكأ وأ ناصخش كرتشا اذإو                          وأ مـهل عارـتخالا يف قحلا نوكي           

يذلا كلذ عرتخملا ةبترم يف وأ اعرتخم ربتعي الو           ،،مهنيب اميف ةك    مهنيب اميف ةك    رش نيينوناقلا مهئافلخل  رش نيينوناقلا مهئافلخل   يذلا كلذ عرتخملا ةبترم يف وأ اعرتخم ربتعي الو                

            ..ةيراكتبا ةوطخ ةيأ يف ماهسإلا نود عارتخالا ذيفنت يف ةدعاسملا ىلع هدوهج رصتقت  ةيراكتبا ةوطخ ةيأ يف ماهسإلا نود عارتخالا ذيفنت يف ةدعاسملا ىلع هدوهج رصتقت  

ماكحأب لالخإلا مدع عم                    -22 ماكحأب لالخإلا مدع عم        نوـكي هـنإف نوناـقلا اذه نم           ) )99( ( ،  ،   )  ) 88( ( نيتداملا    نيتداملا      نوـكي هـنإف نوناـقلا اذه نم               

يذـلا وأ     ،،ةـعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب نع اب         ةـعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب نع اب         لط هريغ لبق عدوي يذلا صخشلل     لط هريغ لبق عدوي يذلا صخشلل      يذـلا وأ          

ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب يف قحلا         ،،عارتخالا تاذ نع ةيقبسأب هريغ لبق بلاطي        عارتخالا تاذ نع ةيقبسأب هريغ لبق بلاطي         ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب يف قحلا              

اهيلع لوصحلا طورش هبلط يف ترفوت اذإ ،،لاوحألا بسح لاوحألا بسح  اهيلع لوصحلا طورش هبلط يف ترفوت اذإ      .. 

اقفو بلطلا ضفر وأ لوبق رارق يف نعطلاو ملظتلا قح ةحلصم يذ لكل نوكي        -3

  .ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه ماكح ال
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   )8( ةداملا 

صخش عارتخا نم اهيلع لوصحلا مت دق عارتخالل ةيرهوجلا رصانعلا تناك اذإ 

ررضب بيصأ نمل زوجيف ،ةيامحلا بلط عاديإ ىلع وأ كلذ ىلع هتقفاوم نود رخ آ   

اذإ ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا لقنب وأ هيلإ بلطلا لقنب ةبلاطملا باصتغالا اذهل ةجيتن  

   .بصتغملا ىلإ تحنم دق تناك  

  

   )9( ةداملا 

عارتخالا يف قحلا نوكي لمع دقع وأ ةلواقم دقع ذيفنت لالخ نم عارتخالا زجنأ اذإ         -1

   .كلذ ريغ ىلع قافتالا صني مل ام لمعلا بحاصل  

قحتسي ،دقعلا عيقوت دنع نيفرطلا تاروصت قوفت ةيداصتقا ةميق عارتخالل ناك اذإ       -2  

 .نيعم غلبم ىلع نافرطلا قفتي مل اذإ ةمكحملا هددحت  ايفاضإ  اضيوعت عرتخملا  

يراكتبا طاشنب مايقلا ىلع هلمع دقع صني ال يذلا لماعلا زجنأ اذإ -3 لصتي  اعارتخا        

بحاص تاودأ وأ قئاثو وأ تاربخ كلذ يف  امدختسم لمعلا بحاص طاشن لاجمب 

كلذ يف قحلا نوكيف لمعلا لالخ نم هفرصت تحت ةعوضوملا ةيلوألا هداوم وأ لمعلا  

يف هيلإ راشملا ريرقتلا هميدقت خيرات نم روهش ة ـعبرأ ءاضقناب عرتخملا لماعلل عارتخالا

خيرات يأ نم  ارابتعا وأ عارتخالا نع لمعلا بحاصل ةداملا هذه نم  )-4(   دنبـلا   
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بحاص دبي ملو ،عارتخالا ققحت نع ىرخأ ةرو صب لمعلا بحاص هلالخ نم ملع   

 .يباتك نالعإب عارتخالا كلمتل هدادعتسا لمعلا 

 .هعارتخا  نع يباتك ريرقتب  اروف لمعلا بحاص  رطخي  نأ  عرتخملا  لماعلا ىلع        -4

يف  ةددحملا ةدملا لالخ عارتخالا كلمتل هدادعتسا لمعلا  بحاص ىدبأ اذإ                -5

عارتخالا ءوشن ذنم هل  ادئاع عارتخالا يف قحلا ربتعي ةداملا هذه نم  )-3(   دنبلا    

ةميقلاو هبترم رابتعالا نيعب هـيف ذخؤي  الداع  اضيوعت عرتخملا لماعلا قحـتسيو 

قفتي مل اذإو  ،لمعلا بحاص ىلع هنم دوـــعت ةدئاـف لكو عارتخالل ةيداصتقالا   

ةمكحملا هددحت ضيوعتلا ىلع نافرطلا  .  

   .الطاب ربتعي ةداملا هذه ماكحأ هيلع صنت امم لقأ ايازم لماعلل يطعي قافتا لك    -6

   

  )10(ةداملا 

ةباتك عرتخملا نلعي مل ام ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب يف عرتخملا مسا ركذي 

  .همسا ركذ مدع يف هتبغر نع 

ةحئاللا هددحت امل اقفو ةعفنملا ةداهش وأ هتانايبو عارتخالا ةءارب بلط ميدقت متيو 

  .نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا 
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  )11(ةداملا 

هميدقت قبس بلطل عاديإلا يف ةيولوألا رابتعا يف ةبغرلا عاديإلا بلط نمضتي نأ زوجي -1        

حضوي نأ بجي ةلاحلا هذه يفو .ةلودلا عم ةدهاعم وأ ةيقافتا يف افرط نوكت ةلود يف    

اهيلإ مدق يتلا ةلودلا مساو قباسلا بلطلا ديق مقرو خيرات بلطلا يف امل اقفو كلذو ،    

 .نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت 

لوألا عاديإلا خيرات نم ارهش رشع انثا ةيولوألا ةدم   -2  .  

  

   )12( ةداملا 

اذـه ماـكحأل اـقفو ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بلط صحفب ةرادإلا موقت       اذـه ماـكحأل اـقفو ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بلط صحفب ةرادإلا موقت       

حنمل امزال هارت ام ءافيتسا بلطت نأ اهلو    ،،ةيذيفنتلا هت   ةيذيفنتلا هت   حئالو نوناقلا حئالو نوناقلا  حنمل امزال هارت ام ءافيتسا بلطت نأ اهلو       عارتخالا ةءارب   وأ عارتخالا ةءارب وأ    

  ..ةعفنملا ةداهش ةعفنملا ةداهش 

هل زوجيو كلذب بلطلا مدقم راطخإ          -بلطلا ضفر ةلاح يف       بلطلا ضفر ةلاح يف             -ةرادإلا ىلعو     ةرادإلا ىلعو      هل زوجيو كلذب بلطلا مدقم راطخإ             

  ..راطخإلا خيرات نم اموي نيتس لالخ ةنجللا ىلإ ملظتي نأ راطخإلا خيرات نم اموي نيتس لالخ ةنجللا ىلإ ملظتي نأ 

   )13( ةداملا 

لكلو  ةرشن لايف رشنتو ريزولا نم رارقب ةعفنملا تا داهشو عارتخالا تاءارب حنمت

  .رشنلا خيرات نم اموي نيتس لالخ ةنجللا مامأ ملظتلا يف قحلا ةحلصم يذ 



  15

اهيف قحلا بحاص ىلإ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءاربملستو  يف مدقي مل اذإ ،     

ةقباسلا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا داعيملا لالخ ملظت يأ ا   ذو،أش يف اهديق دعب كل   

نايبو رادصإلا خيراتو ديقلا مقر ةداهشلا وأ ةءاربلا لمحت نأ بجيو .صاخلا لجسلا    

ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امل اقفو تانايبلا نم كلذ ريغو ديدجتلا وأ ديقلا مسر عفد 

  .نوناقلا اذهل 

  

   )14( ةداملا 

فنملا ةداهش ةدمو ةنس نورشع عارتخالا ةءارب ةدم        فنملا ةداهش ةدمو ةنس نورشع عارتخالا ةءارب ةدم             امهنم لك أدبت تاونس رشع ةع      امهنم لك أدبت تاونس رشع ةع           

  ..بلطلا ميدقت خيرات نم بلطلا ميدقت خيرات نم 

  

يف هدادـس نيعتـي يونس مسر ةعفنملا ةداهش ىلعو عارتخالا ةءارب ىلع قحتسيو              يف هدادـس نيعتـي يونس مسر ةعفنملا ةداهش ىلعو عارتخالا ةءارب ىلع قحتسيو              

ةداهـش وأ    عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب بلط ميدقت خيراتل ةيلاتلا ةنسلا نم ارابتعا ةنس لك ةيادب           بلط ميدقت خيراتل ةيلاتلا ةنسلا نم ارابتعا ةنس لك ةيادب            ةداهـش وأ       

كلام مقي مل اذإو       ،،ةعفنملا  ةعفنملا   كلام مقي مل اذإو          فنملا ةداهش وأ   عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب    فنملا ةداهش وأ     يف يونسـلا مسرلا دادسب ةع     يف يونسـلا مسرلا دادسب ةع      

رهـشأ ةـثالث  لالخ مسرلا عفدي نأ هل زاج ةنسلا ةيادب نم رهشأ ةثالث هاصقأ دعوم                  رهـشأ ةـثالث  لالخ مسرلا عفدي نأ هل زاج ةنسلا ةيادب نم رهشأ ةثالث هاصقأ دعوم                  

ةـحئاللا هددـحت اـمل  اقفو يفاضإ مسر دادس عم ةقباسلا ةدملا ءاضقنا نم أدبت ىرخأ                 ةـحئاللا هددـحت اـمل ًاقفو يفاضإ مسر دادس عم ةقباسلا ةدملا ءاضقنا نم أدبت ىرخأ                 

  ..نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا  نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا  
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ةدم ضعب وأ لك نع امدقم ةيونسلا موسرلا دادس زوجي لاوحألا عيمج يفو ةءارب  

ةعفنملا ةداهش وأ  عارتخالا  .  

  

ةلهملا لالخ يونسلا مسرلا دادسب ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا كلام مقي مل اذإف 

تطقس - قاقحتسالا خيرات نم رهشأ ةتس   -ةقباسلا ةينوناقلا   وأ عارتخالا ةءارب     

  .ةعفنملا ةداهش 

ملا ةداهش وأ   عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب بلط ىلع يرسيو    بلط ىلع يرسيو     ملا ةداهش وأ     يرسـي ام ةداملا هذه مكح يف ةعفن        يرسـي ام ةداملا هذه مكح يف ةعفن         

    ..ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا ىلع ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا ىلع 

  

   )15( ةداملا 

 -:اهبحاصل عارتخالا ةءارب يطعت  -1

  ,,عارتخالا لالغتسا قح  عارتخالا لالغتسا قح    -  أأ

عارتخالل  ًالالغتسا ربتعيو        عارتخالل   الالغتسا ربتعيو         اجتنم عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب عوضوم  عوضوم    ناك اذإ ناك اذإ       -  اجتنم     ً        -      

اذإو   ..ضارـغألا هذهل    ضارـغألا هذهل    هداريتسا وأ هعيب وأ عيبلل هضرعو همادختساو هتعانص         هداريتسا وأ هعيب وأ عيبلل هضرعو همادختساو هتعانص          اذإو        

ةءاربـلا كلامل نإف      ،،نيعم جتنم عنص ةقيرط وأ ةيعانص ةيلمع عارتخالا ناك          نيعم جتنم عنص ةقيرط وأ ةيعانص ةيلمع عارتخالا ناك           ةءاربـلا كلامل نإف           

  ، ، ةـقيرطلا وأ ةـيلمعلا هذه مادختسا نع ةرشابم جتني امل ةبسنلاب قحلا تاذ               ةـقيرطلا وأ ةـيلمعلا هذه مادختسا نع ةرشابم جتني امل ةبسنلاب قحلا تاذ               

  ..ةقيرطلا وأ ةيلمعلا كلت مادختسا يف هقح ىلإ ةفاضإ ةقيرطلا وأ ةيلمعلا كلت مادختسا يف هقح ىلإ ةفاضإ 
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ءاربلا عوضوم ناك اذإ     ،،  عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب بحاصلو  بحاصلو   ءاربلا عوضوم ناك اذإ        عـنم يف قـحلا ، اجتنم ة       عـنم يف قـحلا ،ًاجتنم ة         

عيبلل هضرعو همادختساو جتنملا عنص نم        ،،هتقفاوم ىلع لصحي مل يذلا ،ريغلا       هتقفاوم ىلع لصحي مل يذلا ،ريغلا        عيبلل هضرعو همادختساو جتنملا عنص نم             

  ..ضارغالا هذهل هداريتساو هعيبو  ضارغالا هذهل هداريتساو هعيبو  

ىلع لصحي مل يذلا ريغلا عنم هلف         ،،ةيعانص ةيلمع ةءاربلا عوضوم ناك اذإ امأ        ةيعانص ةيلمع ةءاربلا عوضوم ناك اذإ امأ         ىلع لصحي مل يذلا ريغلا عنم هلف              

لوصحلا متي ي   لوصحلا متي ي   ذلا جتنملا مادختسا نمو ةقيرطلل يلعفلا مادختسالا نم هتقفاوم        ذلا جتنملا مادختسا نمو ةقيرطلل يلعفلا مادختسالا نم هتقفاوم        

هذـهل هداريتـسا نـمو هعيب نمو عيبلل هضرع نمو ةقيرطلا هذ                 هذـهل هداريتـسا نـمو هعيب نمو عيبلل هضرع نمو ةقيرطلا هذ               ةرشابم هيلع  ةرشابم هيلع

  ..ضارغألا  ضارغألا  

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لامعألا نم يأ ةرشابمو ةقيرطلا لامعتسإ   -ب            )-أ(   

حنمت امدنع كلذو ،ةرشابم ةقيرطلا ةطساوب هيلع لوصحلا متي جتنم صوصخب    

وأ ةقيرطل ديدج قيبطت نع وأ ةقيرط نع ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب  

  .ةفورعم ةيعانص ةليسو 

 

دنبلا يف اهيلإ راشملا قوقحلا رصتقت                    -22 دنبلا يف اهيلإ راشملا قوقحلا رصتقت                  اـهلوخت يتـلاو ةداـملا هذه نم           ) )-11( (       اـهلوخت يتـلاو ةداـملا هذه نم            ةءارـب  ةءارـب   

عارتخالا دـتمت الو ةيراجت وأ ةيعانص ضارغأل متت يتلا لامعألا ىلع ةعفنملا ةداهش وأ               عارتخالا دـتمت الو ةيراجت وأ ةيعانص ضارغأل متت يتلا لامعألا ىلع ةعفنملا ةداهش وأ                  

ىلإ قوقحلا هذه هعيب دعب هيمحت يذلا جتنملاب ةصاخلا لامعألا ىلإ قوقحلا هذه هعيب دعب هيمحت يذلا جتنملاب ةصاخلا لامعألا    ..    
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   )16( ةداملا 

ةيامحلا دنس بلطب ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارباهلوخت يتلا ةيامحلا قاطن ددحي        -1    

بلطلا نومضم ريسفت يف ةيسدنهلا تاموسرلاو فصولا مدختسيو       -2   .   

  

   )17( ةداملا 

وأ عارـتخالا عوـضوم ةقيرطلا لامعتساب وأ جتنملا عينصتب          وأ عارـتخالا عوـضوم ةقيرطلا لامعتساب وأ جتنملا عينصتب          ةين نسحب صخش ماق اذإ      ةين نسحب صخش ماق اذإ      

ةيامحلا بلط عاديإ خيرات يف ةلودلا يف لامعتسالا وأ عينصتلا اذهل ةيدج تابيترت ذاختا              ةيامحلا بلط عاديإ خيرات يف ةلودلا يف لامعتسالا وأ عينصتلا اذهل ةيدج تابيترت ذاختا              

بلطلا اذهل ةبسنلاب ًانوناق ا           ،،  رخآ صخش نم  رخآ صخش نم    بلاطملا ةيقبسألا خيرات يف وأ بلطلا اذهل ةبسنلاب  انوناق ا               بلاطملا ةيقبسألا خيرات يف وأ نوكي    ،  ،    نوكي        

هذ        ،،ةعفنملا ةدا   ةعفنملا ةدا   هش وأ هش وأ   عارتخالا ةءارب حنم نم مغرلاب لوألل     عارتخالا ةءارب حنم نم مغرلاب لوألل       مايقلا ةلصاوم يف قحلا هذ         مايقلا ةلصاوم يف قحلا  

لامعألا ةداــملا      يف اهيلإ راشملا ىرخألا لامعألا ةرشابم     يف اهيلإ راشملا ىرخألا لامعألا ةرشابم        و  و   لامعألا اذـه نـم      ) )1515( (     ةداــملا اذـه نـم        

يصخش قحلا اذهو      ،،امهنم ةلصحتملا تاجتنملل ةبسنلاب نوناقلا      امهنم ةلصحتملا تاجتنملل ةبسنلاب نوناقلا       يصخش قحلا اذهو         لاقتنالا لبقي ال      ،،   لاقتنالا لبقي ال             

هنم ةديفتسملا ةأشنملا عم الإ   ..    هنم ةديفتسملا ةأشنملا عم الإ

  

   )18( ةداملا 

لا زوجي امهنم يأ بلط نع وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءاربنع ريغلل لزانت         

  .حنملا لبق  
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امهنم يأ بلط نع وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نع لزانتلا متي نأ بجيو        

نأ وأ ةرادإلا يف لوؤسملا فظوملا مامأ ةدقاعتملا فارطألا نم لك عقوي نأو ةباتك 

م    . ةلودلا يفلدعلا بتاكلا اعيقوت ىلع قداصي

  
نع لزانتلا ديق بجيو  صصخملا لجسلا يف ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب        

  . نوناقلا اذهلةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت مسر لباقم كلذل 

  
  

   )19( ةداملا 

  -::يتآلا ىلع عارتخالا ةءارب اهلوخت يتلا قوقحلا يرست ال يتآلا ىلع عارتخالا ةءارب اهلوخت يتلا قوقحلا يرست ال 

علا ثحبلا ضارغأب ةصاخلا لامعألا -11  . . يمل  يمل  علا ثحبلا ضارغأب ةصاخلا لامعألا

ميـلقأ لخدـت يتـلا لـقنلا لئاـسو يف                                                                       عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب عوضوم لامعتسا   عوضوم لامعتسا    -22 ميـلقأ لخدـت يتـلا لـقنلا لئاـسو يف                                                                          

وأ ا          وأ ا        الآ يف وأ لقنلا ةليسو مسج يف ناك ءاوس ةيضرع وأ ةتقؤم ةفصب  ةلودلا  الآ يف وأ لقنلا ةليسو مسج يف ناك ءاوس ةيضرع وأ ةتقؤم ةفصب  ةلودلا

أ ىلع ىرخألا ةيفاضإلا ءازجألا يف وأ اهدد          ع وأ ا  أ ىلع ىرخألا ةيفاضإلا ءازجألا يف وأ اهدد ع وأ ا        زهجأ  لامعتـسالا نوكي ن  لامعتـسالا نوكي ن  زهجأ

  ..لئاسولا كلت تاجايتحا ىلع  ارصاق  لئاسولا كلت تاجايتحا ىلع ًارصاق  
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   )20( ةداملا 

دارـفنإ ىلع لك      ،،ةعفنملا ةداهش وأ    ةعفنملا ةداهش وأ      عارتخإلا ةءارب يف نيكرتشملا نيكلاملل زوجي     عارتخإلا ةءارب يف نيكرتشملا نيكلاملل زوجي      دارـفنإ ىلع لك         ،،    

نأو ةعفنملا ةداهش وأ    نأو ةعفنملا ةداهش وأ      عارتخإلا ةءاربب ىمحملا عارتخالا يف مهتصح نع ريغلل اولزانتي نأ         عارتخإلا ةءاربب ىمحملا عارتخالا يف مهتصح نع ريغلل اولزانتي نأ         

مل اـم نوناقلا اذه نم        ) )1515( ( ةداملا    ةداملا    اهلوــخت يتلا ق    اهلوــخت يتلا ق    وقـحلا اورشابي نأو هولغتسي   وقـحلا اورشابي نأو هولغتسي    مل اـم نوناقلا اذه نم          

لالغتـساب ريـغلل ًاصـيخرت اوحنمي نأ مهل زوجي ال نكلو              ،،كلذ فالخ ىلع قفتي       كلذ فالخ ىلع قفتي        لالغتـساب ريـغلل  اصـيخرت اوحنمي نأ مهل زوجي ال نكلو                   

نيعمتجم الإ عارتخالا   ..    نيعمتجم الإ عارتخالا

    

   )21( ةداملا 

ةلقتسم ةروصب ءاوس نيدب ءافولل      انامض ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نهر زوجي        ًانامض ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نهر زوجي        ةلقتسم ةروصب ءاوس نيدب ءافولل         

ءارب لجس يف نهرلاب رشؤيو      ،،يراجت  يراجت  لا لحملا عم وأ   لا لحملا عم وأ    ءارب لجس يف نهرلاب رشؤيو         داهـش لجس وأ عارتخالا    تاتا   داهـش لجس وأ عارتخالا        تاتا 

يف رشنيو ،،لاوحألا بسح ةعفنملا لاوحألا بسح ةعفنملا  يف رشنيو      ..ةرشن  ةرشن  لالا  

  

   )22( ةدامل ا

الإ ريغلا ىلع ةجح امهنهر وأ ةعفنملا ةداهش وأ          عارتخإلا ةءارب عارتخإلا ةءارب نع لزانتلا نوكي ال     نع لزانتلا نوكي ال      الإ ريغلا ىلع ةجح امهنهر وأ ةعفنملا ةداهش وأ             

لجـس و   لجـس و    أ  أ عارـتخإلا تاءارـب   عارـتخإلا تاءارـب   لجس يف لاوحألا بسح نهرلا وأ لزانتلا ديق دعب          لجس يف لاوحألا بسح نهرلا وأ لزانتلا ديق دعب          

داهش يف هنع راهشإلاو ةعفنملا تاتاداهش يف هنع راهشإلاو ةعفنملا     ..ةرشن  ةرشن  لالا 
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  ) 23 (ةداملا 

اقفو هنيدمل ةكولمملا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب ىلع زجحي نأ نئادلل زوجي 

  .لاوحألا بسح ريغلا ىدل نيدملل ام زجح وأ لوقنملا ىلع زجحلا تاءارجإل 

يف اـم      إلل دازملا ىسرم مكحو زجحلا نلعي نأ نئادلا ىلع بجيو         إلل دازملا ىسرم مكحو زجحلا نلعي نأ نئادلا ىلع بجيو           يف اـم      ريـشأتلل ةراد  ريـشأتلل ةراد

يف دازملا ىسرم مكحو زجحلا رشنيو         ..صاخلا لجسلا   صاخلا لجسلا    يف دازملا ىسرم مكحو زجحلا رشنيو            موـسرلا لصـحتو      ،،ةرشن  ةرشن  لالا   موـسرلا لصـحتو           

مـكح وأ زـجحلل نوكي الو         ،،نوناقلا اذهل   نوناقلا اذهل   ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل اقفو ةررقملا       ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل اقفو ةررقملا        مـكح وأ زـجحلل نوكي الو              

  ..رشنلا خيرات نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ دازملا ىسرم رشنلا خيرات نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ دازملا ىسرم 

  

  يناثلا لصفلا 

بجالا صيخارتلا   عارتخالا ةيكلم عزنو ةيرا  

  

   )24( ةدا ملا

وأ ةءاربلاب لومــشملا عارتخالا ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا كلام لغتسي مل اذإ     -1        

نأ نأش يذ لكل زاج ،فاك ريغ هجو ىلع هلغتسا وأ قالطالا ىلع ةعفنملا ةداهش    

نم  )30( ةدامـلا  يف ةـنيبملا تاءارــجالل اقفو بلطي  لوصحلا نوناقلا اذه    

  -:ةيلاتلا طورشلا قفو يرابجا صيخرت ىلع  

لقألا ىلع تاونس ثالث ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا حنم ىلع ىضم دق نوكي نأ    -  أأ لقألا ىلع تاونس ثالث ةعفنملا ةداهش وأ ةءاربلا حنم ىلع ىضم دق نوكي نأ        
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ةلوقعم ةرتف لالخ ًادوهج هلذب صيخرتلا بلاط تبثي نأ                -بب ةلوقعم ةرتف لالخ  ادوهج هلذب صيخرتلا بلاط تبثي نأ                       ىـلع لوصحلل    ،،       ىـلع لوصحلل       

ددـحتو  ددـحتو    ،،ة  ة  ـــلوقعم ةيراجت طورشبو لوقعم رعسب ةءاربلا كلام نم صيخرت        ـ لوقعم ةيراجت طورشبو لوقعم رعسب ةءاربلا كلام نم صيخرت         

 ..نأشلا اذه يف ةبولطملا تاءارجالا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا نأشلا اذه يف ةبولطملا تاءارجالا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا 

ًاقلطم صيخرتلا نوكي الأ          -جج اقلطم صيخرتلا نوكي الأ                   يراـبجالا صيخرتلا طورش نمضتت نأ زوجيو         ،،          يراـبجالا صيخرتلا طورش نمضتت نأ زوجيو              

صيخرـتب هــل صــــخرملاو  صخرملا نم لك ىلع  ادويقو تامازتلا            صيخرـتب هــل صــــخرملاو  صخرملا نم لك ىلع ًادويقو تامازتلا            

يرابجا  .  .  يرابجا

ا تاجايتحا دسل صيخرتلا نوكي نأ             -دد ا تاجايتحا دسل صيخرتلا نوكي نأ                      صيخرتلا بلاط مزتليو     ،،ةيلحملا قوسل   ةيلحملا قوسل            صيخرتلا بلاط مزتليو          

كـلذو نوناـقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهددحت يتلا ةمزاللا تانامضلا ميدقتب            كـلذو نوناـقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهددحت يتلا ةمزاللا تانامضلا ميدقتب            

تاجايتحالا ةلباقمل وأ صقنلا هجوأ ةجلاعمل  ايفاك  الالغتسا عارتخالا لالغتسإل          تاجايتحالا ةلباقمل وأ صقنلا هجوأ ةجلاعمل ًايفاك ًالالغتسا عارتخالا لالغتسإل          

 ..يرابجالا صيخرتلا ىلع لوصحلا بلط ىلا تدأ يتلا يرابجالا صيخرتلا ىلع لوصحلا بلط ىلا تدأ يتلا 

تلا رارق ددحي نأ         -ـهـه تلا رارق ددحي نأ                حنم يذلا ضرغلا هيضتقي امب صيخرتلا ةدمو قاطن صيخر         حنم يذلا ضرغلا هيضتقي امب صيخرتلا ةدمو قاطن صيخر               

  ..هلجأ نم هلجأ نم 

كلام حنمي نأ  -  وو عارتخإلا ةءاربكلام حنمي نأ عارتخإلا ةءارب  ًالداع ًاضيوعت   الداع  اضيوعت     ..  

لالغتسا رصتقي نأ        -زز لالغتسا رصتقي نأ               عارتخإلا ةءارب         عارتخإلا ةءارب    هل صخرملا ىلع       هل صخرملا ىلع       ىلا صيخرتلا لقتني الو      ،،  ىلا صيخرتلا لقتني الو           

يذـلا هت  يذـلا هت  أأشـنم نـم ءزجلا وأ هل صخرملا ةأشنم ةيكلم لقن ةلاح يف الإ ريغلا    شـنم نـم ءزجلا وأ هل صخرملا ةأشنم ةيكلم لقن ةلاح يف الإ ريغلا    

لغتسي ةءاربلا   لغتسي ةءاربلا     لاقتنالا اذه ىلع ةصتخملا ةمكحملا ةقفاوم طرشبو          ،،  لاقتنالا اذه ىلع ةصتخملا ةمكحملا ةقفاوم طرشبو             يرستو   ،،   يرستو        

نيتداملاماكحأ لاقتنالا ىلع ماكحأ لاقتنالا ىلع  نوناقلا اذه نم  ) )3232( (   و   و  ) )2828( (   نيتداملا نوناقلا اذه نم      .. 
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تالـصوملا هابشأ ةينقتب قلعتي عارتخالا ناك اذإ              -  حح تالـصوملا هابشأ ةينقتب قلعتي عارتخالا ناك اذإ                    الإ صيخرـتلا زوـجي ال       ،،      الإ صيخرـتلا زوـجي ال          

ا    ررقت تاسرامم حيحصتل وأ ةيراجتلا ريغ ةماعلا ضارغألل         ررقت تاسرامم حيحصتل وأ ةيراجتلا ريغ ةماعلا ضارغألل          ا    أ ًايرادإ وأ ًايئاضق أ  ايرادإ وأ  ايئاضق

  ..ةيسفانت ريغ  ةيسفانت ريغ  

كلام  ررب  اذإ يرابجإلا صيخرتلا حنمي الو                   -22 كلام  ررب  اذإ يرابجإلا صيخرتلا حنمي الو                            ةـعفنملا  ةداهـش  وأ      عارتخإلا  ةءارب عارتخإلا  ةءارب          ةـعفنملا  ةداهـش  وأ         

  ..اعورشم  اببس جتنملا داريتسا لكشي الو  ، ةعورشم بابسأب هفقوم  ً اعورشم ًاببس جتنملا داريتسا لكشي الو  ، ةعورشم بابسأب هفقوم

  

   )25( ةداملا 

يف قحلا هل صخرملا يرابجإلا صيخرتلا لوخي              -11 يف قحلا هل صخرملا يرابجإلا صيخرتلا لوخي                       راشـملا لامعألا لك وأ ضعب ةرشابم                 راشـملا لامعألا لك وأ ضعب ةرشابم           

ـــملاملايف اهيلإ   يف اهيلإ    صيخرتلا طورشل اقفو نوناقلا اذه نم       ) )1515( ( ةدا    ةدا    ـــ صيخرتلا طورشل اقفو نوناقلا اذه نم         نـم ىنثتسيو  ،،   نـم ىنثتسيو       

  ..جتنملا داريتسا قح كلذ جتنملا داريتسا قح كلذ 

ةءارب  بحاصل ةيئازجلاو ةيندملا قوقحلا لامعتسا يف قحلا صيخرتلا بحاصل نوكيو                      -22 ةءارب  بحاصل ةيئازجلاو ةيندملا قوقحلا لامعتسا يف قحلا صيخرتلا بحاصل نوكيو                               

امهدحأرصق اذإ هلالغتساو عار   رصق اذإ هلالغتساو عار   تخالا ةيامحل ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا     تخالا ةيامحل ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا      مـغر كـلذ يف      امهدحأ مـغر كـلذ يف         

 ..عورشم ريغ لمع يأب هملع وأ هراطخإ  عورشم ريغ لمع يأب هملع وأ هراطخإ  

  

   )26( ةداملا 

  ..ىرخأ  ةيرابجإ  صيخارت  حنم  مدع  يرابجإلا  صيخرتلا  حنم  ىلع  بترتي  ال ىرخأ  ةيرابجإ  صيخارت  حنم  مدع  يرابجإلا  صيخرتلا  حنم  ىلع  بترتي  ال                     
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   )27 ( ةداملا

ءانب  ،،ةصتخملا ةمكحملا رظنت    ةصتخملا ةمكحملا رظنت                          -11     ءانب     كـلام ناـمرح ىدم يف نأشلا يوذ بلط ىلع                    كـلام ناـمرح ىدم يف نأشلا يوذ بلط ىلع                    

وأ  هـتاذب  عارـتخالا  لالـغتسا  نـم  ةـعفنملا  ةداـهش  وأ                 عارتخالا ةءارب عارتخالا ةءارب  وأ  هـتاذب  عارـتخالا  لالـغتسا  نـم  ةـعفنملا  ةداـهش  وأ                    

هـحنم   هـحنم

هلالغتساب ىرخأ صيخارت              .  

نم   ))ب  ب  ( ( و  و  )  )  أ  أ  ( ( نيترقفلا  نيترقفلا  ةاعارم مدع ةصتخملا ةمكحملل زوجي      ةاعارم مدع ةصتخملا ةمكحملل زوجي                        -22 نم     نم  ))ب  ب  ( ( دنبلا  دنبلا    نم     

نم     ) )2244( ( ةداملا    ةداملا     نم       ةـلاح ببسـب يرابجإلا صيخرتلا بلط ناك اذإ نوناقلا اذه           ةـلاح ببسـب يرابجإلا صيخرتلا بلط ناك اذإ نوناقلا اذه             

راجت ريغ ةماع تامادختسال ناك وأ،،ةحلم ةماع ةجاح وأ ةماع ئراوط ةحلم ةماع ةجاح وأ ةماع ئراوط  راجت ريغ ةماع تامادختسال ناك وأ  ةـي      ..  ةـي

  

   )28( ةداملا 

مصـتخي ىوعد ةروص يف ةصتخملا ةمكحملا ىلإ يرابجإلا صيخرتلا بلط مدقي            مصـتخي ىوعد ةروص يف ةصتخملا ةمكحملا ىلإ يرابجإلا صيخرتلا بلط مدقي            

اهـنع لـثمم روضحل ةرادإلا ا        نلعتو ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاص اهيف         نلعتو ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاص اهيف                  اهـنع لـثمم روضحل ةرادإلا ا ،،    

اذإ ةلهملا دم زوجيو      ،  ،  امهنيب اميف قافتالل اهددحت ةلهم نيفرطلا يطعت نأ ةمكحمللو          امهنيب اميف قافتالل اهددحت ةلهم نيفرطلا يطعت نأ ةمكحمللو           اذإ ةلهملا دم زوجيو           

  ..كلذل ارربم ةمكحملا تأر كلذل ارربم ةمكحملا تأر 

  

يرابجإلا صيخرتلا حنم ضفرب بلطلا يف ةمكحملا ترظن          ،،ةلهملا تضقنا اذإف    ةلهملا تضقنا اذإف     يرابجإلا صيخرتلا حنم ضفرب بلطلا يف ةمكحملا ترظن               

ضيوعتلا ديدحتو هلاجمو هطورش ديدحت عم هحنمب وأ           ،، ضيوعتلا ديدحتو هلاجمو هطورش ديدحت عم هحنمب وأ              وأ عارـتخالا ةءارـب بحاصل      وأ عارـتخالا ةءارـب بحاصل        
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نوناقلا اذه نم       ) )2424( ( ةداملا    ةداملا    صنل اقفو ةعفنملا ةداهش     صنل اقفو ةعفنملا ةداهش      نوناقلا اذه نم         فرـطلا ىلإ مكحلا نلعيو       ،،   فرـطلا ىلإ مكحلا نلعيو            

مـسرلا ءادأ دـعب  ةرشن       مـسرلا ءادأ دـعب  ةرشن       لالايف رشنيو صاخلا لجسلا يف هب ريشأتلل ةرادإلا ىلاو رخآلا           يف رشنيو صاخلا لجسلا يف هب ريشأتلل ةرادإلا ىلاو رخآلا           

رشنلا خيرات نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ مكحلل نوكي الو ،،ررقملا ررقملا  رشنلا خيرات نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ مكحلل نوكي الو      ..  

  

  ) 29 (ةداملا 

ةءارب ةيامحب لومشم عارتخإ لالغتسإب يرابجإ صيخرت رادصإ ريزولا نم رارقب زوجي                           -11     ةءارب ةيامحب لومشم عارتخإ لالغتسإب يرابجإ صيخرت رادصإ ريزولا نم رارقب زوجي                

طورشـلاب كلذو   طورشـلاب كلذو   ،  ،  ةماعلا ةحلصملل ةيمهأ عارتخإلل ناك اذإ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا           ةماعلا ةحلصملل ةيمهأ عارتخإلل ناك اذإ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا           

ءانثتسإب     ) )2424( ( ةداملا  ةداملا  يف ةروكذملا   يف ةروكذملا    ءانثتسإب       فلا   نم     ) )-بب( ( و  و   )   )  -  أ    أ  ((نيتر    نيتر    ققفلا نم            ) )-11( ( دـنبلا   دـنبلا     

  ..اهنم اهنم 

ةـمكحملا  ةـمكحملا      مامأ ضيوعتلا ريدقت وأ يرابجإلا صيخرتلاب ريزولا رارق يف نعطلا زوجي                  مامأ ضيوعتلا ريدقت وأ يرابجإلا صيخرتلاب ريزولا رارق يف نعطلا زوجي                                    -22    

  ..ةرشنلا يف ريزولا رارق رشن خيرات نم  اموي نيتس لالخ ةصتخملا ةرشنلا يف ريزولا رارق رشن خيرات نم ًاموي نيتس لالخ ةصتخملا 

  

   )30( ةداملا 

يف ةـعفنم ةداهـش وأ عارتخإ ةءارب هيمحت عارتخا لالغتسا نكمملا ريغ نم ناك اذإ                يف ةـعفنم ةداهـش وأ عارتخإ ةءارب هيمحت عارتخا لالغتسا نكمملا ريغ نم ناك اذإ                                  -11

تحنم ةعفنم ةداهـش وأ عارتخالا ةءارب نم ةدــمتسم قوقحب لالخإلا نود ةلودل            تحنم ةعفنم ةداهـش وأ عارتخالا ةءارب نم ةدــمتسم قوقحب لالخإلا نود ةلودل            اا

ةريـخألا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب كلام حنم زوجي هنإف           ةريـخألا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب كلام حنم زوجي هنإف              ،    ،   قباس بلط ىلع ءانب   قباس بلط ىلع ءانب   

نم  ) )-جج( ( ةرقفلا ةرقفلا ماكحأل  اقفو هبلط ىلع  ءانب  ايرابجإ  اصيخرت        ماكحأل ًاقفو هبلط ىلع ًءانب ًايرابجإ ًاصيخرت         نم    نـم   ) )-11 (  (   دـنبلا دـنبلا    نـم       
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اذه نم ) )2424( ( ةداملا    ةداملا     اذه نم    عارتخالا اذه ناك اذإ هعارتخا لالغتسال مزاللا ردقلاب نوناقلا     عارتخالا اذه ناك اذإ هعارتخا لالغتسال مزاللا ردقلاب نوناقلا    

ةءارـب   ععوـضوم عارتخالاـب ةصاخلا ضارغألا كلت نع ةفلتخم ةيعانص  اضارغأ مدخي           وـضوم عارتخالاـب ةصاخلا ضارغألا كلت نع ةفلتخم ةيعانص ًاضارغأ مدخي            ةءارـب      

 ..هيلإ ةبسنلاب  اظوحلم  اينقت  امدقت لكشي وأ ةقباسلا ةعفنملا ةداهش وأ هيلإ ةبسنلاب ًاظوحلم ًاينقت ًامدقت لكشي وأ ةقباسلا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا عارتخالا 

غلا تاذ نامدخي ناعارتخالا ناك اذإو                     -22 غلا تاذ نامدخي ناعارتخالا ناك اذإو          كلامل يرابجإلا صيخرتلا حنمي      ،،يعانصلا ضر   يعانصلا ضر      كلامل يرابجإلا صيخرتلا حنمي           

وأ عارـتخالا ةءارـب بحاصل قحلا ظفح عم ةقحاللا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب               وأ عارـتخالا ةءارـب بحاصل قحلا ظفح عم ةقحاللا ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب               

ةـعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نع صيخرت ىلع لوصحلا يف ةقباسلا ةعفنملا ةداهش              ةـعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نع صيخرت ىلع لوصحلا يف ةقباسلا ةعفنملا ةداهش              

ةقحاللا كلذ بلط اذإ   ،،  ةقحاللا كلذ بلط اذإ    ..    

هب ريشأتلل امهقافتاب ةرادإلا راطخاو امهنيب اميف ةباتك قافت         هب ريشأتلل امهقافتاب ةرادإلا راطخاو امهنيب اميف ةباتك قافت         الا نيفرطلل زوجي كلذ عمو    الا نيفرطلل زوجي كلذ عمو                      -33

  ..صاخلا لجسلا يف صاخلا لجسلا يف 

   )31( ةداملا 

كـلام بلط ىلع  ءانب هطورش لدعت نأ يرابجإلا صيخرتلا تحنم يتلا ةطلسلل زوجي              كـلام بلط ىلع ًءانب هطورش لدعت نأ يرابجإلا صيخرتلا تحنم يتلا ةطلسلل زوجي               -11

ــــخرملا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب      خرملا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب       ناك اذإ    ،،  يرابجإ صيخرتب هـل ص   يرابجإ صيخرتب هـل ص   ــــ ناك اذإ         

ةداهـش وأ  عارـتخالا ةءارب كلام حنم اذإ صاخ هجوبو              ،،ةديد  ةديد  ج عئاقوب  ارربم كلذ   ج عئاقوب ًارربم كلذ    ةداهـش وأ  عارـتخالا ةءارب كلام حنم اذإ صاخ هجوبو                   

 ..يرابجإلا صيخرتلا طورش نم لضفأ طورشب  ايدقاعت  اصيخرت ةعفنملا يرابجإلا صيخرتلا طورش نم لضفأ طورشب ًايدقاعت ًاصيخرت ةعفنملا 

كـلام بـلط ىلع  ءانب هءاغلإ ررقت نأ يرابجإلا صيخرتلا تحنم يتلا ةطلسلل زوجيو               كـلام بـلط ىلع ًءانب هءاغلإ ررقت نأ يرابجإلا صيخرتلا تحنم يتلا ةطلسلل زوجيو                -22

تلاز اذإ وأ صيخر    تلاز اذإ وأ صيخر    تلا طورش ه  تلا طورش ه  ــل صخرملا عبتي مل اذإ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب         ل صخرملا عبتي مل اذإ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب         
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ـــخرملا حنم بجي ةلاحلا   خرملا حنم بجي ةلاحلا   هذه  هذه  يفو هحنم تررب يتلا بابسألا      يفو هحنم تررب يتلا بابسألا       ةـلوقعم ةلهم ه    ةـلوقعم ةلهم ه    ــل ص ل ص ـــ

   ..اميسج  اررض هل ببسي يروفلا فقوتلا ناك اذإ عارتخالا لالغتسا نع فكيل ًاميسج ًاررض هل ببسي يروفلا فقوتلا ناك اذإ عارتخالا لالغتسا نع فكيل

ءاـغلإو ليدـعت ىلع نوناقلا اذه نم           ) )3636( (   و        و       ) )3535( ( نيتداملا  نيتداملا  ماكحأ يرستو   ماكحأ يرستو                         -33 ءاـغلإو ليدـعت ىلع نوناقلا اذه نم               

إلا صيخارتلا ةيرابجإلا صيخارتلا   ..  ةيرابج

  

   )32( ةداملا 

يف اهرشنو صاخلا لجسلاب ا                    -11  يف اهرشنو صاخلا لجسلاب ا                   أش يف ردصي امو ةيرابجإلا صيخارتلا ديق بجي  ةرشن ةرشن لالاأش يف ردصي امو ةيرابجإلا صيخارتلا ديق بجي

نوناقلا  اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل اقفو ةررقملا موسرلا ءادأ دعب كلذو  . . نوناقلا  اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت امل اقفو ةررقملا موسرلا ءادأ دعب كلذو

اقبط ةرداصلا صيخارتلا ىفعت               -22 اقبط ةرداصلا صيخارتلا ىفعت                          رلا نـم نوناـقلا اذـه نم          ) )2929( ( ةداملل    ةداملل               رلا نـم نوناـقلا اذـه نم            موـس            موـس              

   . .عارتخالا لالغتساب ةيموكحلا تاهجلا تماق  اذإ عارتخالا لالغتساب ةيموكحلا تاهجلا تماق  اذإ 
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   ثلاثلا لصفلا                             

ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب نع يلختلا    

اهنم لك لاطبإ تالاحو صيخرتلا وأ     

  

  ) 33 (ةداملا 

ىـلختي نأ يرابجإلا صي     ىـلختي نأ يرابجإلا صي     خرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاصل زوجي        خرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاصل زوجي        

    ..اهنم يأب قح هـل قلعت  نم لك ىلاو ةرادإلا ىلإ يباتك راطخإ بجومب اهنع اهنم يأب قح هـل قلعت  نم لك ىلاو ةرادإلا ىلإ يباتك راطخإ بجومب اهنع 

ةداهـش وأ عارـتخالا ةءارب  هـلوخت امم رثكأ وأ قح نع يلختلا رصتقي نأ زوجيو               ةداهـش وأ عارـتخالا ةءارب  هـلوخت امم رثكأ وأ قح نع يلختلا رصتقي نأ زوجيو               

ريغلا قوقحب يلختلا رضي نأ زوجي الو        ،،يرابجإلا صيخرتلا وأ ةعفنملا     يرابجإلا صيخرتلا وأ ةعفنملا      ريغلا قوقحب يلختلا رضي نأ زوجي الو           نـكي مل ام       ،،   نـكي مل ام              

ةباتك اهنع    ىلخت دق ريغلا  ىلخت دق ريغلا   ةباتك اهنع      صاخلا لجسلا يف يلختلا ديقيو        ،،  صاخلا لجسلا يف يلختلا ديقيو           نم الإ ًاذفان حبصي الو       ،،   نم الإ  اذفان حبصي الو            

      ..ةيعانصلا ةيكلملا ةرشن يف هرشن خيرات ةيعانصلا ةيكلملا ةرشن يف هرشن خيرات 
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  ) 34 (ةداملا 

وأ عارتخالا ةءارب لاطبإ بلطل ةصتخملا ةمكحملا ىلإ أجلي نأ ةحلصم يذ لكل             وأ عارتخالا ةءارب لاطبإ بلطل ةصتخملا ةمكحملا ىلإ أجلي نأ ةحلصم يذ لكل             زوجي  زوجي  

  ..يرابجإلا صيخرتلا وأ ةعغنملا ةداهش يرابجإلا صيخرتلا وأ ةعغنملا ةداهش 

  

لكو ةرادإلاو صيخرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاص           نالعإ بجيو نالعإ بجيو          لكو ةرادإلاو صيخرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب بحاص              

ةيتآلا تالاحلا يف كلذو   ،،اهنم يأب قح هل قلعت نم اهنم يأب قح هل قلعت نم  ةيتآلا تالاحلا يف كلذو    ::-  

  

يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفوت نود صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا تحنم اذإ             يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفوت نود صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا تحنم اذإ                                   -11

ةيذيفنتلا هتحئال وأ نوناقلا اذه   ..    ةيذيفنتلا هتحئال وأ نوناقلا اذه

   

    ةقباسـلا تاـبلطلا ةيولوأ ةاعارم نود صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا ت             ةقباسـلا تاـبلطلا ةيولوأ ةاعارم نود صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا ت             حنم اذإ حنم اذإ                     -22

ةدامللاقفو  ًاقفو  نوناقلا اذه نم  ))  1111 (  (   ةداملل نوناقلا اذه نم       ..    

 

ـــجيوجيو     ــــصتقي نأ زو  صتقي نأ زو  ـــ وأ ةءاربلا ن   وأ ةءاربلا ن   ــــم ءزج ىلــع لاطبإلا بل    م ءزج ىلــع لاطبإلا بل    ــط ر ط ر ــــ

  ..قوقح نم هلوخت امل  ادييقت رداصلا مكحلا ربتعي ةلاحلا هذه يفو صيخرتلا قوقح نم هلوخت امل ًادييقت رداصلا مكحلا ربتعي ةلاحلا هذه يفو صيخرتلا   ةداـهشلا  ةداـهشلا  
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   )35( ةداملا 

ةءارـب نالطبب مكحلا ىلع بترتي نوناقلا اذه نم            ) )3131( ( ةداملا    ةداملا    مكح ةاعارم عم    مكح ةاعارم عم     ةءارـب نالطبب مكحلا ىلع بترتي نوناقلا اذه نم                

حنم خيرات نم نالطبلا رابتعا  ، ايئزج وأ  ايلك صيخرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا                حنم خيرات نم نالطبلا رابتعا  ، ايئزج وأ ًايلك صيخرتلا وأ ةعفنملا ةداهش وأ عارتخالا                

لصح يتلا تاضيوعتلا درب اهبحاص مزلي ال كلذ عمو صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا              لصح يتلا تاضيوعتلا درب اهبحاص مزلي ال كلذ عمو صيخرتلا وأ ةداهشلا وأ ةءاربلا              

وأ لغتسملا ةدافتسا تبث اذإ      ،  ،  يرابجإلا صيخرتلا وأ عارتخالا لالغتسا لبا       يرابجإلا صيخرتلا وأ عارتخالا لالغتسا لبا       قم اهيلع قم اهيلع  وأ لغتسملا ةدافتسا تبث اذإ         

صاـخلا لجسلا يف نالطبلا مكحب ريشأتلا بجيو           ،،صيخرتلا بحاص   صيخرتلا بحاص    صاـخلا لجسلا يف نالطبلا مكحب ريشأتلا بجيو              يف هرشـنو     ،،   يف هرشـنو          

  . . ةرشنلا  ةرشنلا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  31

  عبارلا لصفلا 

تاعارتخالا ضعبب ةصاخ ماكحأ    

  

   )36( ةداملا 

عارتخالا ةءارب كلامل ةءارب كلامل                       -11 عارتخالا   وأ   وأ   ةءارب ىلع لوصحلا يف قحلا ينوناقلا هفلخل وأ ةعفنملا ةداهش          ةءارب ىلع لوصحلا يف قحلا ينوناقلا هفلخل وأ ةعفنملا ةداهش           

وأ تارييـغتلا وأ تانيسـحتلا ىـلع حـنمت ةيفاضإ ةعفنم ةداهش وأ ةيفاضإ عارتخا               وأ تارييـغتلا وأ تانيسـحتلا ىـلع حـنمت ةيفاضإ ةعفنم ةداهش وأ ةيفاضإ عارتخا               

ىلإ ةيفاضإلا ةيامحلا بلط عضخيو       ..  هتيامح دعب عارتخالا ىلع تأرط يتلا تافاضإلا      هتيامح دعب عارتخالا ىلع تأرط يتلا تافاضإلا       ىلإ ةيفاضإلا ةيامحلا بلط عضخيو            

ةيفاـضإلا ةيامحلا ىلع بترتت     ةيفاـضإلا ةيامحلا ىلع بترتت      و  و   ..ةيلصألا ةيامحلا بلط اهل عضخي يتلا طورشلا تاذ         ةيلصألا ةيامحلا بلط اهل عضخي يتلا طورشلا تاذ         

  . .   ةيلصألا ةيامحلا ىلع ةبترتملا راثآلا تاذ ةيلصألا ةيامحلا ىلع ةبترتملا راثآلا تاذ 

 

كلذ عمو     ..  ةيلصألا ةيامحلا ةدم ءاهتنإب ةيفاضإلا ةيامحلا ةدم يهتنت       ةيلصألا ةيامحلا ةدم ءاهتنإب ةيفاضإلا ةيامحلا ةدم يهتنت        -22 كلذ عمو        نالـطب نإف     ،،   نالـطب نإف          

ةـحئاللا ددـحتو      ..ةيفاـضإلا ةيامحلا نالطب  امتح هيلع بترتي ال ةيلصألا ةيامحلا           ةيفاـضإلا ةيامحلا نالطب ًامتح هيلع بترتي ال ةيلصألا ةيامحلا            ةـحئاللا ددـحتو           

محلل ةيونسلا موسرلا ةيذيفنتلا ةيفاضإلا ةيامحلل ةيونسلا موسرلا ةيذيفنتلا     ..    ةيفاضإلا ةيا

 

عارـتخا ةءارـب بلط ىلإ ا                                   -33  عارـتخا ةءارـب بلط ىلإ ا               صاخلا بلطلا ليوحت ةيفاضإلا ةيامحلا حنم لبق زوجي  صاخلا بلطلا ليوحت ةيفاضإلا ةيامحلا حنم لبق زوجي

 ..ةلقتسم ةعفنم ةداهش وأ ةلقتسم ةلقتسم ةعفنم ةداهش وأ ةلقتسم 
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  سماخلا لصفلا

لودلا عارتخالا ةءارب بلط     

  

  ) 37 (ةداملا 

اهرابتعاب   ((ةيلودلا عارتخالا تاءارب تابلط ةرادإلا ىقلتت         ةيلودلا عارتخالا تاءارب تابلط ةرادإلا ىقلتت          اهرابتعاب   ـ تكم     ::        مالتـسا ب  مالتـسا ب  ـتكم

تاءارـب نأشـب نواـعتلا ةدهاعمل اقبط          ))    راتخم بتكم وأ نيعم بتكم وأ تابلطلا      راتخم بتكم وأ نيعم بتكم وأ تابلطلا       تاءارـب نأشـب نواـعتلا ةدهاعمل اقبط               

طورشـلا نوناـقلا اذـهل ةـيذيفنتلا ةحئاللا مظنتو             ،،ةلودلا يف ةذفانلا عارتخالا       ةلودلا يف ةذفانلا عارتخالا        طورشـلا نوناـقلا اذـهل ةـيذيفنتلا ةحئاللا مظنتو                    

نأشلا اذه يف ا   نأشلا اذه يف ا اعارم بجي يتلا تاءارجإلاو    ..اعارم بجي يتلا تاءارجإلاو

  

  ) 38 (ةداملا 

نواـعتلا ةدهاعم همظنت امل اقبط ةرادإلا       نواـعتلا ةدهاعم همظنت امل اقبط ةرادإلا       موقت يتلا تاءارجإلا نع موسرلا ددحتت ا        موقت يتلا تاءارجإلا نع موسرلا ددحتت ا        

ارابتعا عارتخالا ةءارب بلط نع ةيونسلا موسرلا قحتستو          ,,عارتخالا تاءارب نأشب    عارتخالا تاءارب نأشب     ارابتعا عارتخالا ةءارب بلط نع ةيونسلا موسرلا قحتستو               

ةءارــبلا بلطل يلودلا عاديإلا خيراتل ةيلاتلا ةنسلا ةيادب خيرات نم         بلا بلطل يلودلا عاديإلا خيراتل ةيلاتلا ةنسلا ةيادب خيرات نم          بلطلا طقسيو    ،،  ةءار بلطلا طقسيو         

هميدقت خيرات نم ار    هميدقت خيرات نم ار    ابتعا رهشأ ةتس لالخ هنع ةقحتسملا موسرلا دادسب همدقم مقي مل اذإ           ابتعا رهشأ ةتس لالخ هنع ةقحتسملا موسرلا دادسب همدقم مقي مل اذإ           

  ..ةرادإلا ىلإ ةرادإلا ىلإ 
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  سداسلا لصفلا 

ةيلمعلا ةياردلا    

  ) 39 (ةداملا 

عـتمتت   ،،ةـعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب اهلوخت يتلا قوقحلاب لالخإلا مدع عم             ةـعفنملا ةداهش وأ عارتخالا ةءارب اهلوخت يتلا قوقحلاب لالخإلا مدع عم              عـتمتت      

  ريغلا لبق نم عورشم ريغ نالعا وأ ءاشفإ وأ لامعتسا يأ نم ةيامحلاب ةيلمعلا ةياردلا              ريغلا لبق نم عورشم ريغ نالعا وأ ءاشفإ وأ لامعتسا يأ نم ةيامحلاب ةيلمعلا ةياردلا              

وأ رشنت مل تماد ام       ،، وأ رشنت مل تماد ام       ةفاكلل ماعلا فرصتلا تحت عضوت         ةفاكلل ماعلا فرصتلا تحت عضوت         ةـيامحلاب عتمتلل طرتشيو      ،،  ةـيامحلاب عتمتلل طرتشيو           

ةيرـس ىـلع ةـظفاحملل ةمزاللا ريبادتلا ذختا دق ةيلمعلا ةياردلا بحاص نوكي نأ               ةيرـس ىـلع ةـظفاحملل ةمزاللا ريبادتلا ذختا دق ةيلمعلا ةياردلا بحاص نوكي نأ               

  . . نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هنيبت يذلا وحنلا ىلع اهرصانع نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هنيبت يذلا وحنلا ىلع اهرصانع 

  

   )40( ةداملا 

وأ ،ةيلمع ةيارد ىلإ ةصاخلا هلئاسوب لصوت صخش لكل  قيرطب كلذ ىلع لصح   

صخش ناك ولو ىتح ،ريغلل اهنلعي وأ هسفنب ةيلمعلا ةياردلا هذه لمعتسي نأ عورشم    

  .ةيلمعلا ةياردلا تاذ ىلإ لصوت دق رخآ 

4  
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  ) 41 (ةداملا 

اهرـصانع دـيدحت نمضتي نأو       ،،ةباتكلاب  اتباث ةيلمعلا ةياردلا دقع نوكي نأ بجي         ةباتكلاب ًاتباث ةيلمعلا ةياردلا دقع نوكي نأ بجي          اهرـصانع دـيدحت نمضتي نأو            

قن طورشو اهلامعتسا نم ضرغلاو ًالطاب دقعلا ربتعا الإو ا ا هلهلقن طورشو اهلامعتسا نم ضرغلاو الطاب دقعلا ربتعا الإو  ،     ،..    

لزانتلاو تاعارتخالا لالغتساب ةصاخلا ماكحألا ةيلمعلا ةياردلا دوقع ىلع يرستو          لزانتلاو تاعارتخالا لالغتساب ةصاخلا ماكحألا ةيلمعلا ةياردلا دوقع ىلع يرستو          

نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت يذلا وحنلا ىلع اهلالغتساب صيخرتلاو اهلقنو اهنع            نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت يذلا وحنلا ىلع اهلالغتساب صيخرتلاو اهلقنو اهنع            

..  

   )42( ةداملا 

رـصانع نـم رصنع يأ نال       رـصانع نـم رصنع يأ نال       عا وأ ءاشفإ وأ لامعتسا لك عورشم ريغ  المع ربتعي         عا وأ ءاشفإ وأ لامعتسا لك عورشم ريغ ًالمع ربتعي         

ةيرسـلا اهتعيبط ملعي صخش نم كلذ عقو اذإ  ،،اهبحاص ةقفاوم نود ةيلمعلا ةياردلا   اهبحاص ةقفاوم نود ةيلمعلا ةياردلا    ةيرسـلا اهتعيبط ملعي صخش نم كلذ عقو اذإ       

ةعيبطلا هذه لهجي نأ هلثمل نكمي ال وأ   ..  ةعيبطلا هذه لهجي نأ هلثمل نكمي ال وأ
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  ثلاثلا بابلا

  ةيعانصلا جذامنلاو تاموسرلا

  

   )43( ةداملا 

تاموـسرلا ىلإ ة    تاموـسرلا ىلإ ة    بسـنلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيامحلا ماكحأ لخت ال          بسـنلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيامحلا ماكحأ لخت ال          

نوناـقلا اهردصم ناك ءاوس       ،،  ةلصتملا ةينفلاو ةيبدألا قوقحلاب ةيعانصلا جذامنلاو ا      ةلصتملا ةينفلاو ةيبدألا قوقحلاب ةيعانصلا جذامنلاو ا       نوناـقلا اهردصم ناك ءاوس            

    ..اهيف  افرط ةلودلا نوكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا وأ  اهيف ًافرط ةلودلا نوكت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو تايقافتالا وأ  

  

   )44( ةداملا 

الإ   ،،نوناـقلا اذـه يف ةررـقملا ةيامحلاب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا عتمتي ال               نوناـقلا اذـه يف ةررـقملا ةيامحلاب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا عتمتي ال                الإ        

هليجستب ةرادإلا ىدل صاخلا لجسلا يف       هليجستب ةرادإلا ىدل صاخلا لجسلا يف         امل ًاقفو هصحف متيو ليجستلا بلط مدقيو         ،،  امل  اقفو هصحف متيو ليجستلا بلط مدقيو              

  ..نأشلا اذه يف موسرو تاءارجإ نم نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت  نأشلا اذه يف موسرو تاءارجإ نم نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هددحت  

  

   )45( ةداملا 

نوـكت نأ ةطيرش يعانص جذومن وأ مسر نم رثكأ ةيامحلا بلط نمضتي نأ زوجي               نوـكت نأ ةطيرش يعانص جذومن وأ مسر نم رثكأ ةيامحلا بلط نمضتي نأ زوجي               

زواـجي الأو مادختسالاو عينصتلا ثيح نم ةط        زواـجي الأو مادختسالاو عينصتلا ثيح نم ةط        بترم ةيعانصلا جذامنلا وأ موسرلا هذه     بترم ةيعانصلا جذامنلا وأ موسرلا هذه     

  ..ايعانص اجذومن وأ امسر نيرشع اهددع ايعانص اجذومن وأ امسر نيرشع اهددع 
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   )46( ةداملا 

صوص صوص ــــنملا عاديإلا ةيولوأ ماكحأ ةيعانصلا جذامنلاو تاموــسرلا نأش يف يرست         نملا عاديإلا ةيولوأ ماكحأ ةيعانصلا جذامنلاو تاموــسرلا نأش يف يرست          -11

ـــملاملايف اهيلع يف اهيلع  نوناقلا اذه نم  ) )1111( ( ةدا  ةدا  ـــ نوناقلا اذه نم      .. 

ألا عاديإلا خيرات نم رهشأ ةتس ةيولوألا ةدم-2   . لو     

  

   )47( ةداملا 

همادختسا نكميو    ،،اديدج وأ  اركتبم يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا نوكي نأ بجي            ًاديدج وأ ًاركتبم يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا نوكي نأ بجي            همادختسا نكميو         

ةلودلا يف بادآلا وأ ماعلا ماظنلاب لخي الأو ،،يفرح وأ يعانص جتنمك يفرح وأ يعانص جتنمك  ةلودلا يف بادآلا وأ ماعلا ماظنلاب لخي الأو      ..  

  

  ) 48 (ةداملا 

يف رشـنيو ريزوـلا نم رارقب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلل ةيامحلا دنس حنم متي               يف رشـنيو ريزوـلا نم رارقب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلل ةيامحلا دنس حنم متي               

عم ةرشنلا ةررقملا موسرلا ءادأ دعب جذومنلا وأ مسرلا  عم ةرشنلا ةررقملا موسرلا ءادأ دعب جذومنلا وأ مسرلا     ..  

ةـنجللا مامأ ةيامحلا دنس حنمب ريزولا رارق نم ملظتي نأ ةحلصم يذ لكل زوجيو               ةـنجللا مامأ ةيامحلا دنس حنمب ريزولا رارق نم ملظتي نأ ةحلصم يذ لكل زوجيو               

هـيلإ راشملا داعيملا لالخ ملظت يأ مدقي مل اذإف             ،،رشنلا خيرات نم اموي نيتس لالخ       رشنلا خيرات نم اموي نيتس لالخ        هـيلإ راشملا داعيملا لالخ ملظت يأ مدقي مل اذإف                  ،،    

ىرـخأ تانايب ةيأو ه     ىرـخأ تانايب ةيأو ه     خيراتو ديقلا مقر اهيف احضوم اهبحاص ىلإ ليجستلا ةداهش ملست         خيراتو ديقلا مقر اهيف احضوم اهبحاص ىلإ ليجستلا ةداهش ملست         

  ..نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امل اقفو نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا هيلع صنت امل اقفو 
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  ) 49 (ةداملا 

ةيامحلا بلط ميدقت خيرات نم تاونس رشع يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا ةيامح ةدم              ةيامحلا بلط ميدقت خيرات نم تاونس رشع يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا ةيامح ةدم              

..  

  ) 50 (ةداملا 

نأش يف يرست    نوناقلا اذه نم    نوناقلا اذه نم         ) )6969( (   و      و     ) )4949( ( نيتداملا  نيتداملا  يف درو ام ةاعارم عم      يف درو ام ةاعارم عم       نأش يف يرست       

و موسرلا نوناقلا اذه نم  ) )1414( ( ةداملا ةداملا ماكحأ ةيعانصلا جذامنلا ماكحأ ةيعانصلا جذامنلا و موسرلا نوناقلا اذه نم      ..  

  

  ) 51 (ةداملا 

يف قـحلا    ،،نوناقلا اذه ىضتقمب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلل ةررقملا ةيامحلا لوخت           نوناقلا اذه ىضتقمب يعانصلا جذومنلا وأ مسرلل ةررقملا ةيامحلا لوخت            يف قـحلا       

  -::ةيتآلا لامعألا ةسرامم نم ريغلا عنم ةيتآلا لامعألا ةسرامم نم ريغلا عنم 

  .جتنم يأ ةعانص يف يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا لامعتسا   -1

  
يأ داريتسا         -22 يأ داريتسا                وأ همادختـسا ضرغب هتزايح وأ يعانصلا جذومنلاوأ مسرلاب قلعتي جتنم            وأ همادختـسا ضرغب هتزايح وأ يعانصلا جذومنلاوأ مسرلاب قلعتي جتنم                  

     . . هعيب وأ عيبلل هضرع هعيب وأ عيبلل هضرع 

مادختسا لاجم نع اهلاجم فالتخا در        ،،ةعورشم اهيلإ راشملا لامعألا بلقنت الو       ةعورشم اهيلإ راشملا لامعألا بلقنت الو                  مادختسا لاجم نع اهلاجم فالتخا در   

نـع فلتخي جتنمب قلعتت ا         ،،نوناقلا هيمحي يذلا يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا        نوناقلا هيمحي يذلا يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا          وك وأ نـع فلتخي جتنمب قلعتت ا             وك وأ   

ومنلا وأ مسرلا   ..ةيامحلا دنسب لومشملا ةيامحلا دنسب لومشملا يعانصلا يعانصلا جذ جذ ومنلا وأ مسرلا
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   )52( ةداملا 

يف اهيلع صوصنملا لامعألا ةسرامم يف ةين نسحب صخش أدب اذإ             يف اهيلع صوصنملا لامعألا ةسرامم يف ةين نسحب صخش أدب اذإ               ةداملا   اذه نم    ) )5151((  ةداملا اذه نم      

ىلإ ةبسنلاب اهنم هأدب اميف رارمتسالا هقح نم ناك          ،  ،  عاديإلا بلط ميدقت لبق نوناقلا      عاديإلا بلط ميدقت لبق نوناقلا       ىلإ ةبسنلاب اهنم هأدب اميف رارمتسالا هقح نم ناك             

ًايصخش قحلا اذه ربتعيو      ،،اهيلع لصح يتلا تاجتنملا     اهيلع لصح يتلا تاجتنملا      ايصخش قحلا اذه ربتعيو       ىلإ هلقن وأ هنع لزانتلل لباق ريغ      ىلإ هلقن وأ هنع لزانتلل لباق ريغ       

  ..هنم ةديفتسملا تآشنملا نم ءزجك الإ ةروص ةيأب ريغلا هنم ةديفتسملا تآشنملا نم ءزجك الإ ةروص ةيأب ريغلا 

  

  ) 53 (ةداملا 

ماكحأ يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا ىلع يرست         ماكحأ يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا ىلع يرست           ، ،   ))1717((،  ،   )  ) 99( ( ،  ،   )  ) 77( ( داوـملا   داوـملا     

ماكحأو ))2020((، ، ) ) 1818(( ماكحأو   ثلاثلاو يناثلا نيلصفلا  نم ثلاثلاو يناثلا نيلصفلا نم   يناثلا بابلا  نوناقلا اذه نميناثلا بابلا نوناقلا اذه نم   . .   
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  عبارلا بابلا                               

  ةيدقاعتلا صيخارتلا

  

  ) 54 (ةداملا 

لامعتسا يف يرابتعا وأ يعيبط صخش يأل صخري نأ ةيامحلا دنس بحاصل زوجي             لامعتسا يف يرابتعا وأ يعيبط صخش يأل صخري نأ ةيامحلا دنس بحاصل زوجي             

ىلع   ،،ةيامحلا عوضوم قحلا لالغتسا وأ      ةيامحلا عوضوم قحلا لالغتسا وأ       ىلع     ةررـقملا ةـيامحلا صيخرـتلا ةدم زواجت ال         ةررـقملا ةـيامحلا صيخرـتلا ةدم زواجت ال         أأ 

نأ بجيو  ..نوناقلا اذه ماكحأ بجومب     نوناقلا اذه ماكحأ بجومب      نأ بجيو     ًاـعقومو اـبوتكم صيخرتلا دقع نوكي  ًاـبوتكم صيخرتلا دقع نوكي    اـعقومو    نـم    نـم     

  ..فارطألا فارطألا 

  

  ) 55 (ةداملا 

ةـيامحلا عوـضوم قحلاب صاخلا لجسلا يف هب ريشأتلاو صيخرتلا دقع ديق بجي              ةـيامحلا عوـضوم قحلاب صاخلا لجسلا يف هب ريشأتلاو صيخرتلا دقع ديق بجي              

يف هرشـن خيراـت نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ صيخرتلل نوكي الو ررقملا مسرلا لباقم      يف هرشـن خيراـت نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب رثأ صيخرتلل نوكي الو ررقملا مسرلا لباقم      

خرـتلا دقع فارطأ بلط ىلع ءانب ديقلا بطشيو         ..ةرشنلا  ةرشنلا   خرـتلا دقع فارطأ بلط ىلع ءانب ديقلا بطشيو           هخسـفب وأ         ،  ، صيصي  هخسـفب وأ           وأ  ،،   وأ     

هتدم ءاضقناب وأ  ،،هنالطبب مكح ىضتقمب هنالطبب مكح ىضتقمب  هتدم ءاضقناب وأ       ..  

  ) 56 (ةداملا 

عوضوم لامعتسا وأ لالغتسا نم ةيامحلا دنس بحاص عنمي ال يدقاعتلا صيخرتلا            عوضوم لامعتسا وأ لالغتسا نم ةيامحلا دنس بحاص عنمي ال يدقاعتلا صيخرتلا            

    كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع صني ملام ريغلل ىرخأ صيخارت حنم وأ هسفنب ةيامحلا كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع صني ملام ريغلل ىرخأ صيخارت حنم وأ هسفنب ةيامحلا 
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  ) 57 (ةداملا 

عـيمج يف هـب صخرـملا ةيامحلا عوضوم لامعتساو    لالغتسا قح ه لالغتسا قح ه ــل صخرملل ل صخرملل  عـيمج يف هـب صخرـملا ةيامحلا عوضوم لامعتساو       

صنـي مل ام لئاسولا عيمجبو تالا                 صنـي مل ام لئاسولا عيمجبو تالا               ا لك يف ةينوناقلا ةيامحلا ةدم لاوط ةلودلا يضارأ  ا لك يف ةينوناقلا ةيامحلا ةدم لاوط ةلودلا يضارأ

    ..كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع 

هبحاصل ةيامحلا دنس اهحنمي يتلا قوقحلا مادختسا يف قحلا هـل صخرملل نوكي امك               هبحاصل ةيامحلا دنس اهحنمي يتلا قوقحلا مادختسا يف قحلا هـل صخرملل نوكي امك                 

أ ىدعتلا عنم ا       ،،  أش نم يتلاو أ ىدعتلا عنم ا           أش نم يتلاو ىلع بجيو    ،،ةيامحلا عوضومب رارضالا وأ ديدهتلا و         ةيامحلا عوضومب رارضالا وأ ديدهتلا و            ىلع بجيو         

خرملا ديدهتلا وأ يدعتلاب لجسم باتكب ةيامحلا دنس بحاص رطخي نأ ه           ديدهتلا وأ يدعتلاب لجسم باتكب ةيامحلا دنس بحاص رطخي نأ ه           ــــل ص ل ص ــــخرملا

ةـمزاللا تاءارـجإلا ذختي ملو ةيامحلا دنس بحاص ىخارت وأ لمهأ اذإف    ،،ررضلا وأ   ررضلا وأ    ةـمزاللا تاءارـجإلا ذختي ملو ةيامحلا دنس بحاص ىخارت وأ لمهأ اذإف         

صخرملل ناك   ،،  راطخإلا خيرات نم  اموي نيثالث لالخ     راطخإلا خيرات نم ًاموي نيثالث لالخ      صخرملل ناك      ةـينوناقلا تاءا   ةـينوناقلا تاءا   رجإلا ذاختا هل  رجإلا ذاختا هل      

بحاص يخارت وأ لامهإ نم  ءاوس هتقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتلاب ةبلاطملاو ةيئاضقلاو             بحاص يخارت وأ لامهإ نم ًءاوس هتقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتلاب ةبلاطملاو ةيئاضقلاو             

    ..ريغلا لاعفأ نم وأ ةيامحلا دنس ريغلا لاعفأ نم وأ ةيامحلا دنس 

  

   )58( ةداملا 

خرملل زوجي ال   خرملل زوجي ال    ـــ  وأ اهتيكلم لاقتنا وأ ةأشنملا نع لزانتلا ةلاح ريغ يف هـل ص            وأ اهتيكلم لاقتنا وأ ةأشنملا نع لزانتلا ةلاح ريغ يف هـل ص            ـــ

لزانتي نأ     ،،صيخرتلا لغتسي يذلا اهئزج     صيخرتلا لغتسي يذلا اهئزج      لزانتي نأ        نم صيخارت حنم وأ صيخرتلا نع ريغلا ىلإ        نم صيخارت حنم وأ صيخرتلا نع ريغلا ىلإ          

كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع صني مل ام ،،نطابلا نطابلا  كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع صني مل ام       . .  
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   )59( ةداملا 

ليدعت يأو    ،،ةيامحلا عوضوم ةيكلم لقن وأ      ةيامحلا عوضوم ةيكلم لقن وأ      هنع  هنع  لزانتلا وأ صيخرتلا دقع عضخي      لزانتلا وأ صيخرتلا دقع عضخي       ليدعت يأو         

يتـلا قوقحلاو تانامضلاو طورشلا ثيح نم ةرادإلا ةباقرل           ،،دوقعلا هذهل ديدجت وأ     دوقعلا هذهل ديدجت وأ      يتـلا قوقحلاو تانامضلاو طورشلا ثيح نم ةرادإلا ةباقرل                

اهلوخت ةيامحلا تادنس اهلوخت ةيامحلا تادنس    ..  

ليدـعت فارـطألا نم بلطت نأ       -    ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب   ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب       -ةرادإللو      ةرادإللو       ليدـعت فارـطألا نم بلطت نأ              

رارـضإلا وأ ةيعانصـلا ةـيكلملا قوقح نم قح مادختسال ةءاسإ تنمضت اذإ دوقعلا        رارـضإلا وأ ةيعانصـلا ةـيكلملا قوقح نم قح مادختسال ةءاسإ تنمضت اذإ دوقعلا        

ناك فارطألا بجتسي مل اذإف ةلودلا يف دوقعلا هذه عوضومب ةلصتملا ةيراجتلا ةسفانملاب             ناك فارطألا بجتسي مل اذإف ةلودلا يف دوقعلا هذه عوضومب ةلصتملا ةيراجتلا ةسفانملاب             

هددـحت اـمل اقفو هلك كلذو لجسلا يف هديق مدعو دقعلا ىلع ةقفا              هددـحت اـمل اقفو هلك كلذو لجسلا يف هديق مدعو دقعلا ىلع ةقفا              وملا ضفر ةرادإلل  وملا ضفر ةرادإلل  

  ..نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا 
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  سماخلا بابلا 

  تاءازجلاو مئارجلاو ةيظفحتلا تاءارجالا

  

  ) 60 (ةداملا 

ةيعانصلا ةيكلملا قوقح ضعب وأ لك هيلإ تلقتنا نمل وأ ةيامحلا دنس بحاصل زوجي 

زجحلاب رمأ رادصإ ةصتخملا ةمكحملا نم بلطي نأ ،نوناقلا اذه ي ف اهيلع صوصنملا   

وأ مدختسي يذلا اهئزج وأ ةأشنملا وأ يعانصلا جذومنلا وأ مسرلا وأ عارتخالا ىلع يظفحتلا 

لاعفأ نم لعف عوقو ةلاح يف كلذو اهيلإ راشملا ةيعانصلا ةيكلملا عاونأ نم عون يأ لغتسي 

اقفو ةحونمملا صيخارتلا وأ دوقعلا وأ نوناقلا اذهل ةفلاخملاب ةع ورشملا ريغ لامعألا وأ يدعتلا

نأشلا اذه يف ةيامحلا دنس ىلع يرسي ام ةيامحلا دنس بلط ىلع يرسيو .هماكحأل    .  

  

    )61( ةداملا 

اهرمأ رادصإ لبق ةمكحملا اهردقت ةلافك عدوي نأ يظفحتلا زجحلا بلاط ىلع بجي          اهرمأ رادصإ لبق ةمكحملا اهردقت ةلافك عدوي نأ يظفحتلا زجحلا بلاط ىلع بجي          

رودـص خيرات نم مايأ ةينامث لالخ ةيعوضوملا ىوع         رودـص خيرات نم مايأ ةينامث لالخ ةيعوضوملا ىوع         دلا عفر زجاحلا ىلع بجيو زجحلاب     دلا عفر زجاحلا ىلع بجيو زجحلاب     

نكي مل نأك رمألا ربتعا الإو ةمكحملا رمأ     ..  نكي مل نأك رمألا ربتعا الإو ةمكحملا رمأ

خيراـت نـم  اموي نيعست لالخ ضيوعتلاب ىوعد عفري نأ هيلع زوجحملل زوجيو              خيراـت نـم ًاموي نيعست لالخ ضيوعتلاب ىوعد عفري نأ هيلع زوجحملل زوجيو              

يتـلا ةيعوضوملا ىوعدلا ضفرب يئا                يتـلا ةيعوضوملا ىوعدلا ضفرب يئا              مكح رودص خيرات نم وأ ةقباسلا ةلهملا ءاضقنا  مكح رودص خيرات نم وأ ةقباسلا ةلهملا ءاضقنا

زجاحلا اهعفر   ..  زجاحلا اهعفر



  43

زجاـحلا ىوعد يف يئا             ص زوجي الو  ص زوجي الو    زجاـحلا ىوعد يف يئا             مكح رودص دعب الإ اهيلإ راشملا ةلافكلا فر  مكح رودص دعب الإ اهيلإ راشملا ةلافكلا فر

هيلع زوجحملا نم ةعوفرملا ضيوعتلا ىوعد وأ   ..  هيلع زوجحملا نم ةعوفرملا ضيوعتلا ىوعد وأ

   )62( ةداملا 

ةمارغبو سبحلاب بقاعي ، رخآ نوناق اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم              ةمارغبو سبحلاب بقاعي ، رخآ نوناق اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم              

فالآ ةسمخ   ))50005000((نع لقت ال      نع لقت ال       فالآ ةسمخ      مهرد     ىلع ديزت الو      مهرد ىلع ديزت الو         فـل  فـل  أأ  ةـئام ةـئام ) ) 100100.000000((  

مهرد نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ      مهرد نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ        ريـغ تاـمولعمب ىلدأ وأ تادنتسمب مدقت نم لك            ،،  ريـغ تاـمولعمب ىلدأ وأ تادنتسمب مدقت نم لك                 

  ، ، ةـيلمع ةـيارد وأ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب ىلع لوصحلل ةروزم وأ ةحيحص                ةـيلمع ةـيارد وأ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب ىلع لوصحلل ةروزم وأ ةحيحص                

وأ ،،ةيلمعلا ةياردلا رصانع نم ارصنع وأ عنص ةقيرط وأ اعارتخا دلق نم لك كلذكو            ةيلمعلا ةياردلا رصانع نم ارصنع وأ عنص ةقيرط وأ اعارتخا دلق نم لك كلذكو             وأ      

رـمألا ناـك اذإ ةبوقعلا تاذ قبطتو       ..نوناقلا ا   نوناقلا ا   ذه هيمحي قح يأ ىلع  ادمع ىدتعا      ذه هيمحي قح يأ ىلع ًادمع ىدتعا       رـمألا ناـك اذإ ةبوقعلا تاذ قبطتو            

  ..يعانص جذومن وأ مسرب اقلعتم يعانص جذومن وأ مسرب اقلعتم 

   )63( ةداملا 

دعب اميف اهيلع زجحت يتلا وأ اهيلع زوجحملا ءايشألا ةرداصمب مكحت نأ ةمكحملل زوجي          دعب اميف اهيلع زجحت يتلا وأ اهيلع زوجحملا ءايشألا ةرداصمب مكحت نأ ةمكحملل زوجي          

نوناـقلل فلاـخملا لعفلا راثآ ةلازإ وأ فالتإب رمأت نأ ًاضيأ ةمكحملل زوجي امك                  ،، نوناـقلل فلاـخملا لعفلا راثآ ةلازإ وأ فالتإب رمأت نأ  اضيأ ةمكحملل زوجي امك                       

ريوزتلا يف تلمعتسا يتلا تاودألاو       تالآلا كلذكو تالآلا كلذكو  ريوزتلا يف تلمعتسا يتلا تاودألاو         ىتح قبس ام لكب رمأت نأ اهلو         ،،  ىتح قبس ام لكب رمأت نأ اهلو              

  ..ةءاربلاب مكحلا ةلاح يف  ةءاربلاب مكحلا ةلاح يف  

فحصـلا ىدـحا يف وأ ةرشنلا يف مكحلا رشنب رمأت نأ كلاذك ةمكحملل زوجي و                فحصـلا ىدـحا يف وأ ةرشنلا يف مكحلا رشنب رمأت نأ كلاذك ةمكحملل زوجي و                

  ..موكحملا ةقفن ىلع ةيمويلا ةيلحملا  موكحملا ةقفن ىلع ةيمويلا ةيلحملا  
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  سداسلا بابلا

  ةيماتخلا ماكحألاو ةيعانصلا ةيكلملا ةرادإ
  

   )64( ةداملا 

ةرادإلا هذه ىلوتتو  ) ةيعانصلا ةيكلملا ةرادإ (ىمست ةرادإ ةرازولا يف أشنت   

  .ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت اهعورفو 

اهتسرامم ةيفيكو اهعورفو ةرادإلا يف لمعلا ماظنب  ارارق ريزولا ردصيو 

  .   ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تاصاصتخالا

   )65( ةداملا 

  و نوناـقلا اذـه ماكحأ ذيفنت لاجم يف ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص ةرادإلا يفظومل نوكي              و نوناـقلا اذـه ماكحأ ذيفنت لاجم يف ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص ةرادإلا يفظومل نوكي              

مهلمع رارسأ ءاشفإ اهئاهتنا دعب     مهلمع رارسأ ءاشفإ اهئاهتنا دعب       و مهتمدخ ةدم ءانثأ يف مهيلع رظحيو ةيذيفنتلا هتحئال        و مهتمدخ ةدم ءانثأ يف مهيلع رظحيو ةيذيفنتلا هتحئال        

هلامعتسا وأ اهنع فشكلا وأ مهفئاظو مكحب ا            هلامعتسا وأ اهنع فشكلا وأ مهفئاظو مكحب ا          اولصتا تامولعم وأ تانايبب ءالدإلا وأ  ا ا اولصتا تامولعم وأ تانايبب ءالدإلا وأ

دنتسم يأ لصأب ةيصخش ةفصب ظافتحالا مهل زوجي الو           ،،ريغلا ةحلصمل وأ مهتحلصمل     ريغلا ةحلصمل وأ مهتحلصمل      دنتسم يأ لصأب ةيصخش ةفصب ظافتحالا مهل زوجي الو                

و مهتمدخ ةدم لاوط مهيلع رظحي امك        ،،كلذ نم روصب وأ ةقرو وأ       كلذ نم روصب وأ ةقرو وأ        و مهتمدخ ةدم لاوط مهيلع رظحي امك           ـ خ      ثالـث   لاللالـخ ثالـث      

 ..ةرادإلا ىدل ليجستلا ءالكو ةنهم ةسرامم اهئاهتنال ةيلات تاونس ةرادإلا ىدل ليجستلا ءالكو ةنهم ةسرامم اهئاهتنال ةيلات تاونس 
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  ) 66 (ةداملا 

ٍضاق ةسائرب ةنجل   ريزولا نم رارقب لكشت   ريزولا نم رارقب لكشت                     -11 ضاق ةسائرب ةنجل      ةيمالسالا نوؤشلاو لدعلا ريزو هحشري        ةيمالسالا نوؤشلاو لدعلا ريزو هحشري         

اذـه اـهمظني يتلا ةيعانصلا ةيكلملا قوقح لاجم يف ةربخلا يوذ نم نينثاو فاقوألاو               اذـه اـهمظني يتلا ةيعانصلا ةيكلملا قوقح لاجم يف ةربخلا يوذ نم نينثاو فاقوألاو               

رـس نيمأ بدني وأ ريزولا نيعيو         ،،ةرادإلاب فظوم امهنيب نم نوكي الأ ىلع نوناقلا         ةرادإلاب فظوم امهنيب نم نوكي الأ ىلع نوناقلا          رـس نيمأ بدني وأ ريزولا نيعيو              

يرادإ ةنجللا سيئر هلمع يف عبتي ةنجلل  ..  ً اايرادإ ةنجللا سيئر هلمع يف عبتي ةنجلل

يف ةرداصلا تارارقلا نم نأشلا ووذ اهمدقي يتلا تاملظتلا يف لصفلاب ةنجللا صتخت             يف ةرداصلا تارارقلا نم نأشلا ووذ اهمدقي يتلا تاملظتلا يف لصفلاب ةنجللا صتخت                             -22

ةنجللا لمع ماظن ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو        ..ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه قيبطت لاجم       ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه قيبطت لاجم        ةنجللا لمع ماظن ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو             

 ..ةقحتسملا موسرلاو هيف لصفلاو ملظتلا تاءارجإو اهئاضعأ ةأفاكمو ةقحتسملا موسرلاو هيف لصفلاو ملظتلا تاءارجإو اهئاضعأ ةأفاكمو 

  

  ) 67 (ةداملا 

ةيندملا تاءارجإلا نوناقل اقفو ةصتخملا ةمكحملا مامأ ةنجللا تا         ةيندملا تاءارجإلا نوناقل اقفو ةصتخملا ةمكحملا مامأ ةنجللا تا         رارق يف نعطلا زوجي   رارق يف نعطلا زوجي   

نيعتست نأ ةمكحملل زوجيو ..ةنجللا رارقب راطخإلا خيرات نم اموي نيثالث لالخ كلذو         ةنجللا رارقب راطخإلا خيرات نم اموي نيثالث لالخ كلذو          نيعتست نأ ةمكحملل زوجيو      

   .  . ةرادإلا يأربو ةعزانملا لاجم يف نيصصختملا ءاربخلاب ةرادإلا يأربو ةعزانملا لاجم يف نيصصختملا ءاربخلاب 

  

   )68 ( ةداملا
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ديدحت نمضتتو ةرادإلا ىدل لي     ديدحت نمضتتو ةرادإلا ىدل لي     جستلا ءالكو ةنهم نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا مظن      جستلا ءالكو ةنهم نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا مظن      تت

لودـج يف دـيقلل ةقحتسملا موسرلاو م           و  و   ءالكولا يف اهرفوت مزاللا طورشلا    ءالكولا يف اهرفوت مزاللا طورشلا      لودـج يف دـيقلل ةقحتسملا موسرلاو م        ابجاو  ابجاو

    ..هبطشو ديقلا ءاغلإ تالاحو ليجستلا ءالكو هبطشو ديقلا ءاغلإ تالاحو ليجستلا ءالكو 

  

   )69( ةداملا 

تاءارـجالا نع ةرادإلا اهاضاقتت يتلا موسرلا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحت           تاءارـجالا نع ةرادإلا اهاضاقتت يتلا موسرلا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحت           

  ..ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذهل اقبط ةررقملا اذهل اقبط ةررقملا 

  

  ) 70 (ةداملا 

ةـلباق ةيلديصلا تابكرملا وأ ةيبطلا ريقاقعلاب ةقلعتملا ةيئايميكلا تاعارتخالا نوكت           ةـلباق ةيلديصلا تابكرملا وأ ةيبطلا ريقاقعلاب ةقلعتملا ةيئايميكلا تاعارتخالا نوكت           

اذـه يف ةررقملا طورشلا تفوتسا اذإ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب بجومب ةيامحلل              اذـه يف ةررقملا طورشلا تفوتسا اذإ ةعفنم ةداهش وأ عارتخا ةءارب بجومب ةيامحلل              

خيرات نم ارابتعا كلذو ،،ةيذيفنتلا هتحئال يفو نوناقلا ةيذيفنتلا هتحئال يفو نوناقلا  خيرات نم ارابتعا كلذو      11//11//20052005  ..  
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  ) 71 (ةداملا 

يف درو ام ةاعارم عم       يف درو ام ةاعارم عم            يـقلت يف ةرادإلا رمتست نوناقلا اذه نم            ) )7070( ( ةداملا    ةداملا          يـقلت يف ةرادإلا رمتست نوناقلا اذه نم            

تاـبكرملا وأ ةـيبطلا ريقاـقعلاب ةقلعتملا ةيئايميكلا تاعارتخالا ةيامحل ةءاربلا تابلط            تاـبكرملا وأ ةـيبطلا ريقاـقعلاب ةقلعتملا ةيئايميكلا تاعارتخالا ةيامحل ةءاربلا تابلط            

ةيلاتلا ماكحألا ا ،،ةيلديصلا ةيلديصلا   أش يف قبطتو ةيلاتلا ماكحألا ا     أش يف قبطتو   ::-  

بلطلا هذه ديقت          -11 بلطلا هذه ديقت                   ةـعفنملا ةداهـش وأ عارتخالا تاءارب لجس يف اهدورو بسح تا             ةـعفنملا ةداهـش وأ عارتخالا تاءارب لجس يف اهدورو بسح تا                     

ةداملا هذه ماكحأل اقفو اهديق ديفي امب لجسلا يف رشؤيو ،،لاوحألا بسح لاوحألا بسح  ةداملا هذه ماكحأل اقفو اهديق ديفي امب لجسلا يف رشؤيو      ..  

 

ةيقبـسأو عارـتخالا ةدـجب ةقلعتملا ماكحألا اهصحف دنع تابلطلا هذه ىلع قبطت              ةيقبـسأو عارـتخالا ةدـجب ةقلعتملا ماكحألا اهصحف دنع تابلطلا هذه ىلع قبطت                              -22

ذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا بلطلا   ..ةي ةي ذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا بلطلا

 

ةـيامحل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا ىدحإ يف عارتخا ةءارب تردص اذإ              ةـيامحل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا ىدحإ يف عارتخا ةءارب تردص اذإ               -22

ةلودلا كلت يف    ايراجت هعارتخا قيوستب هبحاصل صخرو ةروكذملا تابلطلا دحأ عوضوم         ًايراجت هعارتخا قيوستب هبحاصل صخرو ةروكذملا تابلطلا دحأ عوضوم         ةلودلا كلت يف       

اراـبتعا كلذو ،عارتخالا اذهل يرصحلا قيوستلا قحب عتمتي بلطلا اذه بحاص نإف              ،، اراـبتعا كلذو ،عارتخالا اذهل يرصحلا قيوستلا قحب عتمتي بلطلا اذه بحاص نإف                 

ا تاهجلا صيخرت خيرات نم   ..ايراجت هعارتخا قيوستب بلطلا بحاصل ةلودلاب ةينعمل ايراجت هعارتخا قيوستب بلطلا بحاصل ةلودلاب ةينعمل ا تاهجلا صيخرت خيرات نم

  

دـنبلا بـجومب ةلودلا يف عارتخالل يرصحلا قيوستلا قحب بلطلا بحاص عتمتي             دـنبلا بـجومب ةلودلا يف عارتخالل يرصحلا قيوستلا قحب بلطلا بحاص عتمتي                             -44

ضفر وأ حنمب ةدملا هذه يهتنتو         ،،تاونس سمخ ةدمل ،قباسلا     تاونس سمخ ةدمل ،قباسلا      ضفر وأ حنمب ةدملا هذه يهتنتو            نيترتفلا يأ ةءاربلا بل    نيترتفلا يأ ةءاربلا بل    طط  

 ..رصقأ رصقأ 
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   )72( ةداملا 

 القانون من مجلس الوزراء بناء  على اقتراح الوزیر تصدر الالئحة التنفیذیة لھذا

متضمنة توزیع االختصاصات وتدرجھا والتفویض فیھا في مجال تنفیذ أحكام ھذا 

  وكذلك أنواع السجالت ونظام فحص الطلبات والبیانات والمستندات ،القانون 

 التي الواجب تقدیمھا والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجمیع األحكام والقواعد

   .یقتضیھا تنفیذ القانون 
   )73( ةداملا 

هيلإ راشملا    19921992ةنسل  ةنسل  ) ) 4444((مقر يداحتإلا نوناقلا ىغلي     مقر يداحتإلا نوناقلا ىغلي      هيلإ راشملا      لـك ىغلي امك       ،،  لـك ىغلي امك        

نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي وأ فلاخي مكح   ..  نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي وأ فلاخي مكح

   )74( ةداملا 

هرشن خيرات نم هب لمعيو  ،،ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني  هرشن خيرات نم هب لمعيو       ..  

  

ناينا طلس نب دياز        لا  

  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود سيئر

  

  ::يبظوبأب ةسائرلا رصق يف انع ردص يبظوبأب ةسائرلا رصق يف انع ردص 
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